هؼبَري تؤهُل هٌشآد اإلداسح والتشغُل والظُبًخ
ملسـبد الىلىد وهشاكض الخذهخ ػىل الـشق اإلللُوُخ
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املبدح األوىل  :التؼشيفبد
َمظذ ثبلؼجبساد واأللفبف الىاسدح يف هؼبَري التؤهُل املؼبين املىػسخ أهبم كل هٌهب ،هب لن َمتغ الغُبق خالف
رلك :
وصاسح الشئوى الجلذَخ والمشوَخ .
 .1الىصاسح :
وصَش الشئوى الجلذَخ والمشوَخ.
 .2الىصَش:
الئسخ هسـبد الىلىد وهشاكض الخذهخ.
 .3الالئسخ :
هسـ ــخ الىل ــىد وهشك ــض الخذه ــخ وه ــى ها ــبى هخظ ــض ملوبسع ــخ ًش ــبؽ ثُ ــغ الىل ــىد ثبلتدضئ ــخ
 .4املسـخ :
ه ــغ ثؼ ــغ الخ ــذهبد األخ ــشي الت ــٍ تم ــذم ملغ ــتخذم الـشي ــك زغ ــت دسخ ــخ تظ ــٌُ املسـ ــخ
وفمبً لالئسخ.
التؤكذ هي لذسح املٌشؤح وكفبءتهب إلداسح املسـخ وتشغُلهب وطُبًتهب وفمبً للوؼبَري
 .5التؤهُل :
واألعظ املؼتوذح.
هدوىػخ الؼٌبطش التٍ تغـٍ أهذاف التؤهُل وتاىى هظبغخ ثشال َغهل لُبعه،
 .6هؼبَري التؤهُل :
وتٌمغن اىل هؼبَري اداسَخ  ،وفٌُخ  ،وهبلُخ .
هدوىػخ الؼٌبطش التٍ تمُظ همذسح املٌشؤح و كفبءتهب ػىل اداسح ًشبؽ املسـخ ػرب ًظن
 .7املؼبَري اإلداسَخ:
اداسَخ هتابهلخ وهتـىسح تؼضص سىض الؼوُل وتىفش كبفخ املتـلجبد األعبعُخ ملشتبدَهب.
هدوىػخ الؼٌبطش التٍ تمُظ همذسح املٌشؤح و كفبءتهب يف اداسح املششوػبد هي الٌبزُخ
 .8املؼبَري الفٌُخ:
الفٌُخ والتٌفُزَخ وتٌظُوهب واعتخذام أفؼل االًظوخ والتمٌُبد السذَثخ التٍ تؼوي
كفبءح ػبلُخ يف التشغُل واعتخذام أهثل للوىاسد ،وػوبى العتوشاسَخ التشغُل.
هدوىػخ الؼٌبطش التٍ تمُظ املالءح املبلُخ للوٌشؤح وهمذستهب ػىل توىيل هتـلجبد اداسح
 .9املؼبَري املبلُخ:
املسـخ وتشغُلهب وطُبًتهب ،واعتوشاس االعتثوبس يف هزا املدبل ،وتىثُك املُضاًُبد
الغٌىيخ ،وتلجُخ املتـلجبد املبلُخ ألػوبل التـىيش املغتوش.
اداسح هسـبد الفئتني (أ ،ة) وتشغُلهب وطُبًتهب.
 .11املدبل:
الششكخ أو املئعغخ الشاغجخ يف التؤهُل إلداسح املسـخ وتشغُلهب وطُبًتهب.
 .11املٌشؤح :
 .12املٌشؤح الىؿٌُخ :املٌشؤح التٍ تتوتغ ثبلدٌغُخ الغؼىدَخ.
 .13املٌشؤح األخٌجُخ :املٌشؤح التٍ ال تتوتغ ثبلدٌغُخ الغؼىدَخ  ،وَشرتؽ أى تتىافش لذَهب خربح ال تمل ػي ()11
ػشش عٌىاد يف هدبل اداسح املسـبد وتشغُلهب وطُبًتهب.
املٌشؤح الىؿٌُخ التٍ لذَهب خربح عٌخ وازذح ػىل األلل يف أٌ هدبل.
 .14املٌشؤح السذَثخ:
املٌشآد الىؿٌُخ التٍ لذَهب خربح ال تمل ػي عٌتني يف هدبل اداسح املسـبد وتشغُلهب
 .15املٌشؤح المبئوخ:
وطُبًتهب أو أٌ أًشـخ أخشي هشبثهخ.
 .16الـشق اإلللُوُخ :الـشق املٌفزح هي لجل وصاسح الٌمل .
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املبدح الثبًُخ  :هؼبَري التؤهُل اإلداسَخ
تتاىى املؼبَري اإلداسَخ هي الؼٌبطش املىػسخ يف الدذول التبيل:

م

1

املؼُبس

تٌوُخ المُن املهٌُخ يف
اداساد املٌشؤح.
الهُال التٌظُوٍ

2

واملغئولُبد والىط
الىظُفٍ

وط

تىػُر املهبم واملغئولُبد والشإَخ والشعبلخ والمُن
واألهذاف اإلعرتاتُدُخ للوٌشؤح ولال اداسح أو لغن

3
4

املىاسد الجششيخ

5

ًظن اداسح الدىدح

6

ًظن اداسح الجُئخ

7

تٌوُخ املدتوؼبد املسلُخ.

للوٌشآد

للوٌشآد

المبئوخ

السذَثخ





ثهب.
َدت أى َىػر الهُال التٌظُوٍ خوُغ اداساد
وألغبم املٌشؤح ،وَغـٍ  3هغتىيبد وظُفُخ ػىل



األلل ،هغ تسذَذ هغئولُبد كل هغتىي وظُفٍ ثن
الىط

ًظبم التشغُل اإلداسٌ

املؼُبس

هتـلت

هتـلت



الىظُفٍ ملدوىػبد الىظبئ

ًظبم تخـُؾ هىاسد املٌشؤح الجششيخ واملبلُخ واداسح













املخضوى
املئهالد املـلىثخ لال وظُفخ وثشاهح تمىين األداء ،
وخـؾ التذسَت والتـىيش
اًشبء ًظن إلداسح الدىدح يف املٌشؤح وتىثُمهب وتـجُمهب
 ،ولُبط أداء الؼولُبد خالل كل هشازل التشغُل
اعرتاتُدُخ املٌشؤح يف هشاػبح األثش الجُئٍ يف ػولُبد
التشغُل املختلفخ وتششُذ االعتخذاهبد هثل ( املُبه



والاهشثبء والسذ هي اًتبج الٌفبَبد الظلجخ وآلُبد



التخلض هي الضيىد املسشولخ).
خـؾ تفؼُل دوس املدتوؼبد املسلُخ املدبوسح ملسـخ
الىلىد وهشكض الخذهخ هثل التىظُ

ودػن املٌتدبد





املسلُخ.

املبدح الثبلثخ  :هؼبَري التؤهُل الفٌُخ
تتاىى املؼبَري الفٌُخ هي الؼٌبطش املىػسخ يف الدذول التبيل:
م

املؼُبس

1

الهىيخ املئعغُخ

وط

املؼُبس

هتـلت

هتـلت

للوٌشآد

للوٌشآد

المبئوخ

السذَثخ

تـجُك الهىيخ التدبسَخ املىزذح للوٌشؤح هثل التظبهُن
التٍ تظهش ثهب يف املىلغ الؼبم والشؼبساد وصٌ املىظفني





والتظوُن الذاخيل والمُن الذاخلُخ يف التؼبهل هغ
ػوالئهب.
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الخذهبد واملٌتدبد التٍ تمذههب أو عتمذههب املٌشؤح
هغ تىػُر األًشـخ التٍ عتمذههب املٌشؤح ثٌفغهب

2

الخذهبد واملٌتدبد

3

خـخ الظُبًخ

4

أًظوخ التشغُل

5

الاىادس اإلداسَخ

َؼترب ػذد وخربح وهئهالد املذساء و املهٌذعني
والفٌُني لذي املٌشؤح هئششاً ػىل همذستهب يف اإلداسح

والهٌذعُخ والفٌُخ

والتظوُن واإلششاف ػىل املششوػبد و أى أداءهب َتن





واألًشـخ التٍ عتمذههب هي خالل هٌشآد أخشي
هتخظظخ .
تىػُر خـؾ الظُبًخ ملختل هاىًبد هسـخ الىلىد
وهشكض الخذهخ والاىادس الجششيخ التٍ عتـجك هزه





الخـخ.
وط ألًظوخ التشغُل ملختل هاىًبد وأًشـخ
املسـخ وهشكض الخذهخ ثوب َؼوي اعتخذام أفؼل





التدهُضاد والتمٌُبد املتبزخ





ؿجمب للومبَُظ الفٌُخ املؼتربح
تىػُر الخرباد الغبثمخ يف هدبل اإلداسح والتشغُل

6

الخرباد الغبثمخ

والظُبًخ ثشال ػبم وهدبل اداسح وتشغُل وطُبًخ





هسـبد الىلىد وهشاكض الخذهخ ثشال خبص

املبدح الشاثؼخ  :هؼبَري التؤهُل املبلُخ
تتاىى املؼبَري املبلُخ هي الؼٌبطش املىػسخ يف الدذول التبيل:

م

املؼُبس

1

سأط املبل الؼبهل

2

طبيف الذخل

3

ًغجخ الغُىلخ

4

ًغجخ الشثسُخ

5

ًغجخ املذَىًُخ

هتـلت

هتـلت

للوٌشآد

للوٌشآد

المبئوخ

السذَثخ

َىػر هزا املؼُبس لذسح املٌشبح ػىل تغىيخ دَىًهب
الدبسَخ ػٌذهب َسني هىػذ عذادهب





َىػر هزا املؼُبس املذي الزٌ اصدادد فُه لُوخ
املٌشؤح الظبفُخ ًتُدخ ػولُبتهب خالل الغٌخ
املبلُخ
َىػر هزا املؼُبس همذسح املٌشؤح ػىل تغذَذ دَىًهب
لظريح األخل هي األطىل املتذاولخ التٍ َغهل
تسىيلهب اىل ًمذ خالل دوسح اإلًتبج الؼبدَخ أو
خالل عٌخ وازذح أَهوب أؿىل.
َىػر هزا املؼُبس الؼبئذ الزٌ زممه املبلاىى ًتُدخ
العتثوبساتهن يف املٌشبح

















وط

املؼُبس

َىػر هزا املؼُبس همذسح املٌشؤح ػىل الىفبء
ثباللتضاهبد لظريح األخل (عتخ أشهش) كبألخىس
واملشتجبد دوى املغبط ثشأط املبل الؼبهل
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م

وط

املؼُبس

املؼُبس

هتـلت

هتـلت

للوٌشآد

للوٌشآد

المبئوخ

السذَثخ





6

ًغجخ الفبػلُخ

َىػر هزا املؼُبس همذسح املٌشؤح ػىل اعتخذام
أطىلهب إلًتبج الذخل
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اَشاداد خذهبد اإلداسح
والتشغُل والظُبًخ

َىػر هزا املؼُبس همذسح املٌشؤح السمُمُخ ػىل
المُبم ثخذهبد اإلداسح والتشغُل والظُبًخ ثشال
ػبم وخذهبد اداسح وتشغُل وطُبًخ هسـبد
الىلىد وهشاكض الخذهخ ثشال خبص.
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املُضاًُخ التمذَشيخ
للغٌخ المبدهخ

َىػر هزا املؼُبس فهن املٌشؤح للوتـلجبد املبلُخ يف
املشزلخ األوىل هي ػولهب
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املُضاًُخ ألخش عٌخ
هبلُخ

َىػر هزا املؼُبس لذسح املٌشبح ػىل تغىيخ دَىًهب
الدبسَخ والؼبئذ الزٌ زممته و همذسح املٌشؤح ػىل
الىفبء ثباللتضاهبد لظريح األخل .



11

دساعخ أولُخ ػي
الٌشبؽ والدذوي
االلتظبدَخ

دساعخ أولُخ ػي الٌشبؽ والدذوي االلتظبدَخ
تىػر اعتُؼبة ؿبلت التؤهُل ملتـلجبد هزا املدبل














املبدح الخبهغخ :املغتٌذاد املـلىثخ للتؤهُل
َدت ػىل املٌشؤح تمذَن املغتٌذاد اِتُخ:
 .1الغدل التدبسٌ والرتاخُض التٍ عجك للوٌشؤح السظىل ػلُهب ،وارا كبى ؿبلت التؤهُل فشػبً هي فشوع
املٌشؤح فُدت تمذَن هزه املغتٌذاد لال هي املشكض الشئُظ والفشع الزٌ َـلت التؤهُل.
 .2لبئو ــخ املشك ــض امل ــبيل (املُضاًُ ــخ) ولبئو ــخ ال ــذخل (زغ ــبة األسث ــبذ والخغ ــبئش) للغ ــٌتني امل ــبلُتني األخريت ــني هؼتوـ ــذح
وهظــذلخ هــي هسبعــت لــبًىين هــشخض لــه ثوضاولــخ املهٌــخ وَدــت أى ال َو ـ أكـ هــي  18شــهشاع ػــىل تــبسَ أزــذ
المــىائن املبلُــخ .أهــب هــي لــن توــغ عــىي عــٌخ هبلُــخ وازــذح هٌــز هضاولتــه الٌشــبؽ فُاتفــٍ ثتمــذَن المــىائن املبلُــخ
لتلك الغٌخ وػىل أى َشتول تمشيش املسبعـت المـبًىين ػـىل تـبسَ ثذاَـخ الٌشـبؽ أو خــبة َىػـر ثذاَـخ هوبسعـته
الٌشبؽ هؼتوذ هي املسبعت المبًىين.
 .3شهبدح التىؿني (الغؼىدح).
ً .4غــخخ هىثمــخ هــي ػمــذ تؤعــُظ املٌشــؤح  ،وهــي الٌظــبم األعــب لهــب هــغ تؼــذَالتهوب اى وخــذد  ،وَغــتثًٌ هــي
رلك ششكبد املغبهوخ.
 .5دساعخ أولُخ ػي الٌشبؽ والدذوي االلتظبدَخ تىػر اعتُؼبة ؿبلت التؤهُل ملتـلجبد هزا املدبل ثبلٌغجخ
للوٌشآد السذَثخ .
 .6املُضاًُخ املشطىدح لجذء الٌشبؽ ثبلٌغجخ للوٌشآد السذَثخ .
 .7خـخ ؿبلت التؤهُل خالل الثالثخ أػىام األوىل ثؼذ زظىله ػىل التؤهُل .
 .8تؼجئخ ًوبرج التؤهُل وفك الٌوبرج املؼتوذح هغ اسفبق كبفخ املغتٌذاد التٍ تئكذ اًـجبق املؼُبس.
 .9هظبدلخ كبفخ الىثبئك الظبدسح هي خهبد أخٌجُخ هي ازذي عفبساد  /لٌظلُبد املولاخ يف تلك الدهبد هغ
تشخوتهب اىل اللغخ الؼشثُخ هي لجل هاتت تشخوخ هؼتوذ يف املولاخ.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املبدح الغبدعخ :اخشاءاد التؤهُل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

.11

تمذم املٌشؤح هل التؤهُل للىصاسح العتاوبل اخشاءاد التؤهُل وَشتول ػىل طىس املغتٌذاد والىثبئك املـلىثخ
هغ األطل للوـبثمخ وتاىى ثبللغخ الؼشثُخ أو هرتخوخ الُهب هي هاتت تشخوخ هؼتوذ .
تمىم ثبلىصاسح ثبعتالم هل تؤهُل املٌشؤح وتذلُك الٌوبرج والىثبئك والتؤكذ هي هـبثمخ الششوؽ واكتوبل
املغتٌذاد املـلىثخ .
َتن اًشبء هل يف الٌظبم اِيل لال هٌشؤه ساغجخ يف التؤهُل َستىٌ ػىل خوُغ الجُبًبد الخبطخ ثبملٌشؤح
وًغ هي الىثبئك واملغتٌذاد الخبطخ ثهب .
تمىم لدٌخ التؤهُل ثذساعخ هل املٌشؤح الشاغجخ يف التؤهُل ثٌبءً ػىل هؼبَري التؤهُل املؼتوذح واػذاد تمشيش أويل
ثزلك .
يف زبل اَدبثُخ التمشيش األويل تتن صَبسح املٌشؤح ملـبثمخ الجُبًبد .
تؼذ لدٌخ التؤهُل التمشيش الٌهبيئ هتؼوٌبً التىطُخ ثبعتسمبق املٌشؤح للتؤهُل أو ػذهه ،ويف زبل ػذم
اعتسمبلهب للتؤهُل َىػر الفشيك أعجبة رلك.
تظذس لدٌخ التؤهُل لشاس ثتؤهُل املٌشؤح إلداسح املسـخ وتشغُلهب وطُبًتهب
توٌر املٌشؤح المبئوخ شهبدح تؤهُل ًهبيئ هذتهب 3عٌىاد ،تدذد وفك هزه اإلخشاءاد.
توٌر ملٌشبح السذَثخ شهبدح تؤهُل اثتذايئ هذتهب عٌخ وازذح ،ويف زبل التضام املئهل ثتـجُك كبفخ املؼبَري
َسك له التمذم ثؼذ ًهبَخ الغٌخ للسظىل ػىل شهبدح تؤهُل ًهبيئ وفك هزه اإلخشاءاد.
تخبؿت الىصاسح الهُئخ الؼبهخ لالعتثوبس للرتخُض للوٌشؤح األخٌجُخ كوغتثوش أخٌجٍ يف هزا املدبل ،وثؼذ
زظىلهب ػىل الرتخُض تغلن شهبدح تؤهُل ًهبيئ هذتهب عٌتبى ثؼذ اعتُفبئهب ملؼبَري التؤهُل  ،وتدذد وفك
هزه اإلخشاءاد.
تظذس الىصاسح لبئوخ ثبملٌشآد املئهلخ وتسذثهب ثبعتوشاس  ،وتؼون ػىل الدهبد التبثؼخ للىصاسح  ،وتٌشش ػىل
هىلغ الىصاسح االلارتوين.

املبدح الغبثؼخ :أزابم خبطخ ثبملٌشؤح السذَثخ
 .1ال َسك للوٌشؤح السذَثخ السبطلخ ػىل شهبدح تؤهُل اثتذايئ اداسح وتشغُل وطُبًخ أك هي هىلغ وازذ
خالل الغٌخ األوىل هي تؤهُلهب  ،وَواي لهب اداسح هىالغ أخشي ثؼذ تمُُوه هي لجل فشيك التؤهُل ثؼذ اًتهبء
الغٌخ األوىل هي هوبسعته للٌشبؽ .
 .2ارا كبى تمُُن املٌشؤح السذَثخ السبطلخ ػىل شهبدح تؤهُل اثتذايئ ثؼذ ًهبَخ الغٌخ األوىل ألل هي املـلىة
َؼـً لهب تمشيش ػي عجت اًخفبع تمُُوهب وتؼـً فشطخ  6أشهش لتسغني وػؼهب ،وارا لن تتواي هي رلك
َتن اَمبف تؤهُلهب وَـلت هي هبلك املىلغ التؼبلذ هغ هئهل آخش.

املبدح الثبهٌخ :أزابم ػبهخ
.1
.2
.3
.4

تظذس شهبداد التؤهُل وتؼذل وتلغً وفمبً ألزابم الالئسخ وهزه املؼبَري.
شهبدح التؤهُل ال تغٌٍ ػي السظىل ػىل تشخُض تشغُل املسـخ .
ال َدىص ًمل هلاُخ شهبدح التؤهُل أو ثُؼهب.
َلغً تؤهُل املٌشؤح يف السبالد التبلُخ:
 ارا طذس لشاس هي الدهخ املختظخ ثثجىد تضوَش أٌ هي الجُبًبد أو املؼلىهبد األعبعُخ التٍ ثٌٍ ػلُهب
التؤهُل.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.5
.6
.7
.8
.9

 ارا طذس زان أو لشاس هي خهخ هختظخ واكتغت المـؼُخ ثوٌؼهب هي التؼبهل هذح عٌتني وأك هغ
الىصاساد واملظبلر الساىهُخ واألخهضح رواد الشخظُخ املؼٌىيخ الؼبهخ.
 ارا لن تلتضم املٌشؤح ثتـجُك أزابم الالئسخ أو هؼبَري التؤهُل.
تاىَّى لدٌخ ثمشاس هي الىصَش للٌظش يف تظلوبد املٌشآد هي لشاساد التؤهُل أو الغبء التؤهُل ػىل أى ال َمل
ػذد أػؼبئهب ػي ثالثخ أزذهن هغتشبساً لبًىًُبً ،وتظذس لشاساد اللدٌخ ثبألغلجُخ وتؼتوذ هي الىصَش.
للوٌشؤح التظلن أهبم اللدٌخ املشبس الُهب هي لشاساد تؤهُلهب ،أو لشاس الغبء التؤهُل خالل هذح عتني َىهب
هي تبسَ اثالغهب ثبلمشاس.
للوٌشؤح التظلن أهبم دَىاى املظبلن خالل عتني َىم هي تبسَ اثالغهب المشاس الظبدس هي لدٌخ الٌظش يف
تظلوبد املٌشآد.
َتن تؤهُل املٌشؤح املشخض لهب ثبلؼول وفمبً لٌظبم االعتثوبس األخٌجٍ زغت اإلخشاءاد املؼوىل ثهب يف
تؤهُل املٌشآد الغؼىدَخ.
ػٌذ فمذ أو تل شهبدح التؤهُل َغتخشج ثذالً ػٌهب ثٌبءً ػىل ؿلت املٌشؤح ثبلششوؽ التبلُخ :
 اإلػالى ػي فمذ الشهبدح يف ازذي الظس املسلُخ .
 هشوس هذح ال تمل ػي خوغخ ػشش َىهبً هي تبسَ فمذ الشهبدح .
 التؼهذ ثبزؼبس الشهبدح يف زبل الؼثىس ػلُهب .

***

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هؼبَري تؤهُل املٌشآد إلداسح وتشغُل وطُبًخ هسـبد الىلىد وهشاكض الخذهخ ػىل الـشق اإلللُوُخ
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