داَع ١أّ ايكض٣
ٚناي ١اجلاَع ١يًتطٜٛض األنارميٚ ٞخزَ ١اجملتُع
عُار ٠ايتطٜٛض اجلاَعٚ ٞاجلٛر ٠ايٓٛع١ٝ

اعتُاصَ ٠كابً١

أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايطًب١

َضُُ ١طبكاً ملعاٜري اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتكِٜٛ
ٚاالعتُار األنارميٞ

بضْاَر :
بهً____________________________________ : ١ٝ
____________________________________

إعــــــــزار
عُار ٠ايتطٜٛض اجلاَعٚ ٞاجلٛر ٠ايٓٛع١ٝ
جباَع ١أّ ايكض٣

1

أٚالً اعتُاصَ ٠كابًَ ١ع أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايطًب:١
ًَشٛظ : ١يًكا ِ٥باملكابً ١اختٝاص األعٚ ١ً٦تعزًٜٗا أ ٚإعافَ ١ا ٜضاٖ ٙاّ َٔ أع ١ً٦أخض٣
سغب َا ٜضآَ ٙاعباً
املعٝاص األ -ٍٚايضعايٚ ١ايػاٜات ٚاألٖزاف:
ّ

االداب١
ْعِ ال

األع١ً٦

1

تعضف صعاي ١ايربْاَر ٚٚاعش ١يهِ

2

مت عكز ( يكا٤اتٚ /صش عٌُ )الطالعو عً ٢ايضعاي١

3

مت َؾاصنتو يف صٝاغ ١ايضعاي ١اخلاص ١بايربْاَر

َالسظات

ٖ ١٦ٝايتزصٜػ فكط

 4مت تٛعٝح ايضعاي ١يًُغتفٝزٜٔ
(ايطالب/املٛظفني/اصباب ايعٌُ)../
َالسظات أخض:٣
املعٝاص ايجاْ -ٞإراص ٠ايربْاَر:
ّ

االداب١
ال
ْعِ

األع١ً٦

ٜ 1تِ ذبزٜز املغٛ٦يٝات ذبزٜزاً ٚاعشاً يف تٛصٝف
املٗاّ
 2ايكٝارات عاري ١يف تعاًَٗا َع اجلُٝع َٚتعاٚ ١ْٚتبزٟ
َض ١ْٚناف ١ٝيضاحل ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
ٜ 3غٛر املٓاذ ايتعً ُٞٝبايكغِ ايٛر ٚايتعا ٕٚبني أعغا٤
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ (ٚايطًب)١
ٜ 4تِ ايتٛاصٌ ٚاملؾاصنَ ١ع ؽطض ايطايبات يف عًُٝات
:
 تٛصٝف ايربْاَر ٚاملكضصات ايتكِٜٛ صٓع ايكضاصات 5تتٛافض ايًٛا٥ح ايتٓظٚ ١ُٝٝايٛثا٥ل يف أَانٔ ٜغٌٗ
االطالع عًٗٝا
َالسظات أخض:٣

2

َالسظات
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ فكط
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ فكط
ايطًب١
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ فكط
ٖشا ايبٓز ٜغأٍ ف٘ٝ
أعغا١٦ٖٝ ٤
ايتزصٜػ
بؾطض ايطايبات
بؾهٌ ٖاّ ٚأعاعٞ

املعٝاص ايجايح -إراص ٠عُإ دٛر ٠ايربْاَر :
ّ

االداب١
ال
ْعِ

األع١ً٦

َالسظات

ٜ 1تٛىل أسزُ أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ َغؤٚيَٚ َ١ٝسز٠
اجلٛر٠
ٜ 2تِ َؾاصن ١٦ٖٝ( ١ايتزصٜػ/ايطًب )١يف أعُاٍ
ٚسز ٠اجلٛر٠
ٜ 3تِ اعتطالع آصا ٤املغتفٝز( ٜٔاألطضاف املعٓ:)١ٝ
ايطًب ١٦ٖٝ ،١ايتزصٜػ ،املٛظفني ،اخلضجيني،دٗات
ايتٛظٝف،
ٚخضجي ٞايربْاَر ،عٔ ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبايكغِ
َالسظات أخض:٣
املعٝاص ايضابع -ايتعًٚ ِٝايتعًِ :
االداب١
ال
ْعِ

ّ

األع١ً٦

1

ٜتِ عٌُ تك ِٜٛيًُكضصات عٜٓٛاًٚ ،إعزار تكاصٜض
عٓ ١ٜٛيغُإ َز ٣ذبكل ْٛاتر ايتعًِ املغتٗزف١
مت ذبزٜز َؤؽضات األراٚ ٤تتغُٔ َكاٜٝػ يٓٛاتر
ايتعًِ
ٜتِ االعتعاْ ١خبربا َٔ ٤ايكطاعات املٗٓٚ ١ٝايضٓاع١ٝ
سات ايعالقَ ١ع دلُٛع َٔ ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
س ٟٚاخلربَ َٔ ٠ؤعغات تعً ١ُٝٝأخض ٣يف َضادع١
ايربْاَر (جلٓ ١اعتؾاص)١ٜ
ٜتِ االعتفار َٔ ٠آصا ٤ايطًب ١عٓز َضادع ١ايربْاَر
َٔ خالٍ اعتطالعات ايضأٟ
تتٛافض يف املؤعغ ١بضاَر تزصٜب ١ٝيف َٗاصات ايتزصٜػ
جلُٝع أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
ٜتِ تعضٜف ايطًب ١بكٛاعز عًُٝات ايتظًِ األنارميٞ
ٜٚتِ تطبٝكٗا بإْضاف
َضارص ايتزصٜػ
(أعزار املٛظفني
 دبٗٝظات ايكاعات ايزصاع١ٝ دبٗٝظات املعاٌَتزصٜب ايطًب ١يف املٛاقع املٝزاْ)١ٝناف ١ٝيغُإ ذبكٝل ْٛاتر ايتعًِ
ٜتِ تكز ِٜرصٚؼ إعاف( ١ٝخاصَٓ )١اعب ١ملغاعز٠
ايطًب ،١يغُإ فُِٗٗ ٚقزصاتِٗ عً ٢تطبٝل َا
ٜتعًُْ٘ٛ

2
3

4
5
6
7

8

3

َالسظات
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ فكط
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ فكط
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ فكط

ٖ ١٦ٝايتزصٜػ فكط

ٜ 9تِ إعالّ ايطًب ١إعالَاً َكزَاً ناَالً ،مبتطًبات
املكضصات َٔ خالٍ تٛصٝف املكضصات تتغُٔ املعاصف
ٚاملٗاصات املغتٗزفٚ ،١املتطًبات اييت ٜٓبػ ٞأراؤٖا،
ٚعًُٝات ايتكِٜٛ
 10ايهتب املكضصٚ ٠املضادع سزٜجٚ ،١تتغُٔ آخض ايتطٛصات
يف دلاٍ ايزصاعٚ ١تتٛافض ايهتب قبٌ بز ٤ايزصاع.١
ٜ 11ك ّٛأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ بظٜاصات َٝزاْ ١ٝألَانٔ
ايتزصٜب يًكٝاّ باملكابالت ٚاالعتؾاصات َع ايطًب١
َٚع املؾضفني املٝزاْٝني ٚسيو ملضات عزٜزٜٚ ، ٠تِ
إطالع املؾضفني املٝزاْٝني عً ٢طبٝع ١املٗاّ املٛنً١
ايِٗٝ
َالسظات أخض:٣
املعٝاص اخلاَػ -إراص ٠ؽ ٕٛ٦ايطًبٚ ١اخلزَات املغاْز:٠
االداب١
ال
ْعِ

ّ

األع١ً٦

1

تتاح ناف ١املعًَٛات املتعًك ١باملؤعغ ١يًذُٝع ،مبا يف
سيو املعًَٛات اخلاص ١بأْٛاع ايرباَـر ٚاملكضصات اييت
تكزَٗا َٚتطًبات ايربْاَر ٚايتهايٝف املاي١ٝ
ٚاخلـزَات ٚغريٖا َٔ املعًَٛات املتضً ١بٗا ،حبٝح
ته ٕٛيف َتٓا ٍٚايطًبٚ ١عا٥التِٗ قبٌ تكز ِٜطًبات
االيتشام.
ٜكزّ ايزعِ ايطالب ٞبفاعً ١ٝيًشٜ ٜٔعأَْ ٕٛ
املؾهالت ايؾدض ،١ٝأ ٚايزصاع ،١ٝأ ٚاملاي ،١ٝأ ٚايعا،١ًٝ٥
أ ٚايٓفغ ،١ٝأ ٚايضش.١ٝ
َا صأٜهِ يف دٛر ٠األْؾط ١ايتاي:١ٝ
 األْؾط ١ايجكاف١ٝ األْؾط ١االدتُاع١ٝ األْؾط ١ايضٜاع١ٝ أْؾط ١أخض٣َا صأٜهِ يف دٛر ٠اخلزَات ايتاي:١ٝ
اإلعهإ اجلاَع:ٞ
 تٛفري ايغهٔ املال ِ٥يًطالب ايكارَني َٔ خاصز
َزَ ١ٜٓه ١املهضَ١
 تٛفري ايضعا ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايٓفغٚ ١ٝايرتب١ٜٛ
يطايب ايغهٔ اجلاَعٞ
 إقاَ ١األْؾط ١ايطالب ١ٝاهلارفٚ ١ايرتف ١ٝٗٝراخٌ
ايٛسزات ايغهٓ١ٝ
 دبٗٝظ ٚصٝاْ ١ايٛسزات ايغهٓ١ٝ

2
3

4

4

َالسظات

 تٛفري ايغٝافات اخلاص ١جبُٝع األْؾط١
ايطالب َٔ ،١ٝرٚصات تزصٜب ١ٝأ ٚيكا٤ات عًُ ١ٝأٚ
استفاالت ادتُاع ،١ٝراخٌ املكض أ ٚراخٌ ايٛسزات
ايغهٓ١ٝ
ايٓكٌ اجلاَعٞ
 تأَني خزَ ١ايٓكٌ اجلاَع ٞألسٝاَ ٤زَ ١ٜٓه١
املهضَ.١
ايتػش١ٜ
 اإلؽضاف عً ٢املطعِ اجلاَعٞ
ٜ 5تِ تك ِٜٛفاعً ١ٝعًُٝات اإلصؽار ٚايتٛد٘ٝ
األنارمي َٔ ٞخالٍ اعتدزاّ ايٛعاٚ ٌ٥ايبٝاْات
اإليهرت ١ْٝٚاملتٛافض٠
َالسظات أخض:٣
املعٝاص ايغارؼَ -ضارص ايتعًِ:
ّ

االداب١
ال
ْعِ

األع١ً٦

 1تكزّ املهتب ١بضاَر تٗ ١٦ٝإصؽارٚ ١ٜتزصٜب ملغاعز٠
ايطًبٚ ١غريِٖ َٔ املغتدـزَني اجلـزر يتٗ٦ٝتِٗ
العتدزاّ َضافل املهتبٚ ١خزَاتٗا.
ٜ 2تِ إطالع ٖ ١٦ٝايتزصٜػ ٚايطًب ١يف ايربْاَر عًَ ٢ا
ٜغتذز َٔ تطٛصات يف املهتبَ ١جٌ اقتٓاَٛ ٤ار
َضدع ،١ٝأ ٚعكز بضاَر تزصٜب ،١ٝأ ٚأ ٟتػٝريات يف
خزَات املهتب ١أ ٚعاعات ايعٌُ فٗٝا.
ٜ 3تٛفض ايعزر ايهايف َٔ ايهتبٚ ،اجملالت ايعًُ،١ٝ
ٚغريٖا َٔ املٛار املضدع ،١ٝمبا يف سيو املضارص
اإليهرت ،١ْٝٚيتًب ١ٝاستٝادات ايربْاَر.
 4تتٛافض تكٓٝات ساعٛب ١ٝسزٜجٚ ١بكزص ناف يتًب١ٝ
استٝادات ايربْاَر يف رعِ عًُ ١ٝايٛص ٍٛإيهرتْٝٚا
يًُضارص ٚاملٛار املضدع.١ٝ
 5تتٛافض َضافل ٚدبٗٝظات ناف ١ٝيًزصاعٚ ١ايبشح
ايعًُ ،ٞعٛا ٤يالعتدزاّ ايفضر ٟأ ٚيًُذُٛعات
ايضػري ،٠مبا ٜتالَ ّ٤ع ساد ١ايربْاَر.
َالسظات أخض:٣

5

َالسظات

املعٝاص ايغابع -املضافل ٚايتذٗٝظات:
ّ

االداب١
ال
ْعِ

األع١ً٦

َالسظات

 1تتِ اعتؾاص ١٦ٖٝ ٠ايتزصٜػ قبٌ ؽضا ٤ايتذٗٝظات
األعاعٚ ١ٝؽضاٚ ٤صٝاْ ١احلٛاعٝب ٚايربدلٝات
يغُإ َٓاعبتٗا يالستٝادات احلايٚ ١ٝاملتٛقع ١اييت
قز تظٗض َغتكبالً.
 2تكاّ رٚصات تزصٜب ١ٝألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚاملٛظفني
مبا ٜغُٔ االعتدزاّ ايفعاٍ يًشٛاعٝب ٚايربدلٝات
املٓاعب ١يف دلاٍ ايتزصٜػ ٚايتكٚ ِٜٛايؾ ٕٛ٦اإلراص١ٜ
ٜ 3تِ تٓفٝش ناف ١اخلزَاتَ ،جٌ :
أعُاٍ ايٓظاف١
ايتدًط َٔ ايٓفاٜات
ايضٝاْ ١ايبغٝط١
خزَات ايغالَٚ ١اإلراص ٠ايب ،١ٝ٦ٝبضٛص ٠ناف١ٝ
ٚفعاي.١
 4تتٛافض إدضا٤ات أَٔ تتُٝظ بايهـفا ٠٤حلـُا ١ٜاملضافل
ٚايتذٗٝظات املدضض ١يًتزصٜػ ٚايبشح ايعًُٞ
َالسظات أخض:٣
املعٝاص ايجأَ -ايتدطٝط ٚاإلراص ٠املاي:١ٝ
ّ

االداب١
ال
ْعِ

األع١ً٦

َالسظات

 1املٛاصر املاي ١ٝاملتاس ١يًربْاَر ناف ١ٝيتكز ِٜبضْاَر
عاي ٞاجلٛرٚ ٠تكاصٕ ايتهًف ١بتهايٝف بضاَر َج ١ًٝيف
َؤعغات تعً ١ُٝٝأخضَ ٣ؾابٗ.١
َالسظات أخض:٣
املعٝاص ايتاعع عًُٝات ايتٛظٝف:
االداب١
ال
ْعِ

ّ

األع١ً٦

1

تكزّ تٗ ١٦ٝتعضٜفٚ ١ٝتزصٜباً ؽاَالً ألعغا١٦ٖٝ ٤
ايتزصٜػ ٚاملٛظفني اجلزر عٔ ايربْاَر ،يغُإ
فُِٗٗ ايهاٌَ يًربْاَر
دبض ٣عًُٝات تك ِٜٛأرا ٤أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
ٚاملٛظفني يف اجيابٚ ١ٝعض ١ٜتاَٚ ،١تتاح ايفضظ هلِ
إلعافَ ١السظاتِٗ عًٗٝا
ٜتِ تكزٜض األرا ٤األنارمي ٞأ ٚاإلراص ٟاملتُٝظ

2
3

6

َالسظات

َٚهافأت٘
ٜ 4عط ٢مجٝع أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚاملٛظفني فضصاً
عاريَٓٚ ١اعب ١يًتطٜٛض ايؾدضٚ ٞايٛظٝفٞ
َالسظات أخض:٣
املعٝاص ايعاؽض -ايبشح ايعًُ:ٞ
ّ

االداب١
ال
ْعِ

األع١ً٦

َالسظات

ٜ 1تاح يًباسجني ٚطًب ١ايزصاعات ايعًٝا املؾاصن ١يف
املؾضٚعات ايبشج ١ٝاملؾرتنٜٚ ١تِ االعرتاف بؾهٌ
َٓاعب ٚناٌَ مبؾاصناتِٗ ٚتشنض أمساؤِٖ
ٖٓ 2اى تؾذٝع هل ١٦ٝايتزصٜػ يًكٝاّ باتفاقٝات أحباخ
َؾرتنَ ١ع طَال ِٗ٥يف َؤعغات تعً ١ُٝٝأخض٣
ذلً ١ٝأ ٚرٚي١ٝ
 3تٛدز اعرتاتٝذٝات يًبشٛخ يتكز ِٜخزَات تطٜٛض١ٜ
يًُذتُع احملً ،ٞتٛفري عا٥زات َاي ١ٝيًُؤعغ١
 4تٛدز أْظُ ١أَٓ ١ٝتهفٌ ايغالَ ١يًباسجني
ٚأْؾطتِٗ ايبشج١ٝ
َالسظات أخض:٣
املعٝاص احلار ٟعؾض -ايعالقات َع اجملتُع:
ّ

االداب١
ال
ْعِ

األع١ً٦

 1تكزّ تكاصٜض عٓ ١ٜٛعٔ إعٗاَات خزَ ١اجملتُع اييت
ٜكزَٗا أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
 2تك َٕٛٛبزع ٠ٛأصباب ايعٌُ ٚأصشاب املٗٔ سات
ايعالق ١بايربْاَر يالْغُاّ اىل ايًذإ االعتؾاص ١ٜيف
ايربْاَر
ٜ 3تِ ايتٛاصٌ َع اخلضجيني باْتظاّٚ ،اطالعِٗ عً٢
تطٛصات ايربْاَر ٚرعٛتِٗ يًُؾاصن ١يف أْؾطت٘
َالسظات أخض:٣
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َالسظات

ثاْٝاً :تكضٜض ايكاُ٥ني باملكابالت َع أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايطًب١
 اعِ ايهًٚ ١ٝايربْاَر
 اعِ ايكا ِ٥باملكابً١
 تاصٜخ املكابً١
 تٛقٝت املكابً١
 عزر أفضار املكابً١

(عُار ٠ايتطٜٛض ٚاجلٛر)٠
 ر/)
(
 ر/ٖ 143 / .. / .. ........................ـ املٛافل ّ 201 / ../ ..
( .....رقٝك)١
َٔ ايغاعـــــٚ ........ ١ست ٢ايغاع........ ١
عزر  ..عغ ١٦ٖٝ ٛتزصٜػ بايكغِ  ،عزر  ..طايب  /طايب١
بايكغِ
َضفل نؾٛف بأمسا ٤ايغار ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايطالب
ايش ٜٔمت َكابًتِٗ

 أمسا ٤أفضار املكابً١
ذلتٜٛات ايتكضٜض :
َٔ خالٍ َكابً ١ايغار ٠أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايطًب ١بربْاَر ..........................
بهًٚ َٔٚ ..............................................١ٝدْٗ ١ظضِٖ تبني َا :ًٜٞ
أٚالً االؽارات:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ثاْٝاً ايتٛصٝـــات:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................... .........................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ايكا ِ٥باملكابً: ١
ر............................ /
ر............................ /
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