
 

 

 

 

  



 

  مقدمة

ن سييسةسييف فةييلصالف اتةيين سةل  سن فرة  اإلدارة صاإلدارة اتتعلسمسف تًد فاة ةً مسييةسييسةً فن فتاة ةل ةييصا ا اترفة ف اتدا ةسف ال  ا

اترفًسف  سث معهة تًفل عةى ت دسد اتفسيييييييوصتسةل صاتةييييييين سةل تايييييييةلة  اتصةةول اإلدارسف اتتعلسمسف اتًةسة  عتفةد ات رارال 

  فن اأعهة من تًزز فن ة ا ص صكفف فسةرال تدالق اتفًةفنل صا رراءال، تتفعع ف ةار اتلسةد صاتفًةفنل ال  اترفًسف، صاتت

 .صا  تسةل

  النطاق

ت دد همه اتسسةسف اتفسؤصتسةل اتًةفف عةى كةالف اتًةفةسن صفن تهم عنفةل تًةفدسف صتاصعسف ال  اترفًسف، صسستثعى فن متك فن 

 .تةدر تهم سسةسةل صةسلسف  ةةف صال ةً تألعةفف

  البيان

 :فةلصالف ةن سةل فرة  اإلدارة :مص ً 
 .اعتفةد اتتصرسهةل األسةسسف صاألهدال اتروسسسف تةرفًسف صاإلارال عةى تعلسمهة -1

اعتفةد األعةفف صاتةصاوح صاتةصا ا تةرفة ف اتدا ةسف صاإلارال عةسهة، صفة ست ع متك فن ت دسد تةفهةم صا  تةةةةل  -2

 .صاتصار ةل صاتفسؤصتسةل  سن اتفستصسةل اتصةسلسف اتف تةلف

فة   صةع عةةم تة صكفف  ةص  ةترفًسف صاإلارال اتًةم عةسه صفراف ف فدى الةعةسته صتًدسةه إن دعل ات ةرف،   -3

 .ستًةرض فع فة ت رره رهف ا ارال عةى اترفًسف

 .صةع صاعتفةد سسةسف فكتص ف تعةم اتًةت ف فع مة ةب اتفةةتح فن مرل  فةستهم ص لة   صفهم -4

 .صةع صاعتفةد سسةسف تتلصسض صتعلسم األعفةل اتفعصاف  ةإلدارة اتتعلسمسف -5

ف تألعةفف صاتةصاوح صاتتزافهة  ةإلالةةح عن اتفًةصفةل صةع صاعتفةد اتسسةسةل صاإلرراءال اتت  تةفن اتتزام اترفًس -6
 .اترصهرسف ألة ةب اتفةةتح فع اترفًسف

 .اعتفةد اتسسةسةل اتدا ةسف اتفتًة ف  ًفل اترفًسف صتاصسرهة -7

ت دسد اتةن سةل صا  تةةةةل صاتفسؤصتسةل اتت  ستم تلصسةهة تإلدارة اتتعلسمسف، صإرراءال ات ةم ات رار صفدة  -8

 .كفة س دد اتفرة  اتفصةصعةل اتت  س تلة  ةن سف ات ل السهةاتتلصسض. 

 .صةع فصرهةل صفًةسسر عةفف تنستثفةرال -9

 .إدارة ا ستثفةرال صاألعااف اتً ةرسف تةرفًسف -10

 .ت دسد اتتةصر اتًةم تةف ةار اتت  تصاره اترفًسف -11

 .فرارًف صت سسم مداء اتروس /اتفدسر اتتعلسمي صتصالسر اتدعم ته -12

 .تفةتسف صاتتصفسًةل عةى مصافر اتةرل صاتاسكةلا عتفةدال ا -13

 .ات ل ال  اتتًسسن صاتلةل تاةلة  اتصةةول اإلدارسف اتًةسة -14

 .إفرار صاعتفةد اتهسكل اتتعةسف  صاتتًدسنل اتاةروف عةسه -15



 

 ً  :فةلصالف ةن سةل اإلدارة اتتعلسمسف :ثةعسة

 .ات سةدة اتفثةى تلرسق اتًفل فن  نل فًةسسر فر ةسف فتاصرة -1
 .ر ا األهدال  ة ستراتسرسةل صات اا صاتت سسم اتدصري -2
 .رالع ت ةرسر دصرسف تفرة  اإلدارة  اأن ففةرسةتهة تةةن سةل اتفلصةف  هة -3
 .رالع اتت ةرسر اتفةتسف صفارصع اتفصازعف اتت دسرسف  عتفةده -4
 .رالع اتت صسم اتصةسل  تةًةفةسن  عتفةده -5
 .ًفلةدار اتتًةفسم صاتتًةسفةل ات ةةف  سسر اتإ -6
 .اتتصةسف ال  اتتًسسن تةصةةول اتاةلرة  عتفةدهة -7
 .رالع ت رسر  إعهةء اتً صد اتصةسلسف تةفرة  -8

 

 ً  :اتصار ةل ترةه اترؤسةء اتتصاةل  سن معةةء اتفرة  صاإلدارة اتتعلسمسف :ثةتثة

 .ستم تصرسه اتدعصة تً د ارتفةع فن ف ل روس  اتفرة  مص م د اتةرةن اتلرعسف عن اتفرة  -1
 .عدم إتغةء مص تأرسل ا رتفةعةل اتفردصتف إ   ًد اتتعسسق صاتتاةصر فع روس  اتفرة  مص روس  اتةرعف -2
 .تروس  اتفرة  من سدعص  رتفةع اةرئ لسر فردصل فتى رمى ةرصرة متك، مص  عةًء عةى اةب فن معةةء اتفرة  -3
 .سمي ععد صةع ردصل معفةل ا رتفةعمن ستم اتتعسسق  سن روس  اتفرة  صمفسن اتسر صاألعةةء صاتروس  اتتعل -4
 .ستصرب عةى اإلدارة اتتعلسمسف تزصسد فرة  اإلدارة  ت رسر اهري ستةفن مداوهة -5
مفسن فرة  اإلدارة هص رهف اتتصاةل فع معةةء فرة  اإلدارة ال  األفصر اتفتًة ف  اؤصن فرة  اإلدارة، صال   ةل  -6

هم عنفف ص  رة  أعفةل اتفرة   فصرب تصرسه فن اتفدسر اتتعلسمي لسة ه س صم ف ةفه فلصض فن اإلدارة اتتعلسمسف ففن ت
 . ةت سةم  ةتفهفف إتى  سن عصدة مفسن اتفرة 

ألعةةء فرة  اإلدارة صاتةرةن اتتصاةل فع اتفدسر اتتعلسمي صاتفدسر اتفةت  مص مي فن معةةء اإلدارة اتتعلسمسف ععد  -7

 .ات ةرف تمتك

 

 

 



 

  المسؤوليات

ف صعةى رفسع اتًةفةسن صاتفعتس سن اتمسن سًفةصن ت ل إدارة صاارال تا ق همه اتسسةسف ةفن معااف اترفًس

اترفًسف ا انع عةى األعةفف اتفتًة ف  ًفةهم صعةى همه اتسسةسف صاإلتفةم  هة صاتتصفسع عةسهة، صا تتزام  فة صرد 

ةم ع اإلدارال صاألفسالسهة فن م كةم ععد مداء صار ةتهم صفسؤصتسةتهم اتصةسلسف. صعةى اإلدارة اتتعلسمسف تزصسد رفس

 . عس ف فعهة

 

 المراجع 

سصم   همه اتسسةسف ال   (          ( ال  دصرته )         اعتفد فرة  إدارة اترفًسف ال  ا رتفةع ) 

 .صت ل همه اتسسةسف ف ل رفسع سسةسةل فصاعد اتسةصك اتفصةصعف سة  ة  تةرسخ                              


