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 : اإلراصٖ ّالتطْٓض اإلراصٓ٘ الؾٌْٝ قطاع اختصاصات -
 

 البؾضٓ٘ للكْٚ خط٘ ّضع يف باملؾاصن٘ ّسلو البؾضٖ العيصض إراصٗ -

 .للْطاصٗ الالطم٘

 أّ التعلٔنٔ٘ للنياطل ٓؿْض مل ؾٔنا املزىٔ٘ اـزم٘ ؽؤٌّ ناؾ٘ تْلٕ -

 اـزم٘ إىَاٛ ستٙ التعٔني إدضاٛات مً بزٛ ّسلو الْطاصٗ أدَظٗ مً غريٍا

 .اإلقام٘ ّإلػاٛ املالٔ٘ املغتشكات ّتغْٓ٘ ناٌ عبب ألٖ

 الكْٚ مَاصات ّتطْٓض ّتأٍٔل لتزصٓب خط٘ علٙ ّاإلؽضاف إعزار -

 مً ّسلو اإلراصٓ٘ أّ الؿئ٘ اجملاالت يف عْاٛ الْطاصٗ يف العامل٘ البؾضٓ٘

 املَاصات تينٔ٘ ّبضامر التشْٓلٕ ّالتزصٓب الرتبْٖ التأٍٔل بضامر خالل

 إلَٔا ؼتاز اليت اجملاالت يف التدصصٔ٘ ّالربامر ّاإلؽضاؾٔ٘ الكٔارٓ٘

 .الْطاصٗ

 التعزٓالت ّاقرتاح الغاٜزٗ للتطْصات التيعٔنٕ اهلٔهل مالٜن٘ متابع٘ -

 ّرصاعات اإلدضاٛات بتبغٔط اـاص٘ الزصاعات غاىل باإلضاؾ٘, املياعب٘

 .املتابع٘ ّإدضاٛات األراٛ ؼغني ىعه ّأٓطا الْظاٜـ ّتضتٔب تْصٔـ
 

 

ٓتهٌْ قطاع الؾؤٌّ اإلراصٓ٘ ّالتطْٓض اإلراصٖ مً الْسزات التيعٔنٔ٘   

 :التالٔ٘ 

 ٘ٔمهتب املتابع٘ الؿي 
 قغه الغهضتاصٓ٘        -

 ٘ٓإراصٗ املْاصر البؾض 

 ٘ٔإراصٗ التطْٓض ّالتين 

 

 

 :اختصاصات مهتب املتابع٘ الؿئ٘ -

 

ٓتطلبَا ّنٔل الْطاصٗ املغاعز يف تْؾري املعلْمات ّاإلسصاٛات اليت  -

 .متابع٘ اإلراصات التابع٘ لُ ّاللكاٛات الرتبْٓ٘ ّاالدتناعات

إعزار ّنتاب٘ التكاصٓض اليت تتطلبَا مغؤّلٔ٘ ّنٔل الْطاصٗ املغاعز يف  -

 .الْطاصٗ أّ يف الكطاعات التابع٘ لُ

سطْص االدتناعات اليت ٓته عكزٍا يف إراصات الكطاع ّمتابع٘ تيؿٔش  -

 .لكضاصات ّنتاب٘ احملاضض الالطم٘ا
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اإلعزار الدتناعات ّلكاٛات ّنٔل الْطاصٗ املغاعز يف الكطاع راخل  -

ّخاصز الْطاصٗ ّالتيغٔل بني أعنال ّمؤمتضات ّادتناعات اللذاٌ اليت 

 .حيطضٍا

ّتيعٔنُ ّمتابع٘ تيؿٔش ما ٓته ( الْاصر _الصارص )اإلطالع علٙ الربٓز  -

ات خاصز الْطاصٗ سات العالق٘ بأعنال بؾأىُ ّالتيغٔل مع املؤعػ

 .ّاختصاصات الكطاع ّإعزار تكضٓض سْلُ

تيعٔه متطلبات ّسادات ؽؤٌّ املضادعني يف مهتب الْنٔل املغاعز  -

ّما ٓته تْدَُٔ إىل , ّاؽاس اإلدضاٛات الالطم٘ ؾٔنا ٓته عضضُ علُٔ 

 .اإلراصات ّاؾَات األخضٚ راخل ّخاصز الْطاصٗ

هلام٘ التابع٘ للكطاع راخل الْطاصٗ ّخاصدَا ّإعزار متابع٘ املؾاصٓع ا -

 .التكاصٓض عيَا بصْصٗ رّصٓ٘ ّتكزميَا للغٔز الْنٔل املغاعز

متابع٘ تيؿٔش الكضاصات الصارصٗ مً فلػ الْنالٛ ّمع اإلراصات التابع٘  -

 .للكطاع ّإعزار التكاصٓض الزّصٓ٘ عً ٍشِ الكضاصات

 .الْنٔل املغاعزالاط األعنال اليت ٓهلـ بَا مً قبل  -

 

 

 :اختصاصات قغه الغهضتاصٓ٘  -

 

 .اعتكبال املضادعني ّتيعٔه مْاعٔز مكابالتَه -

 .اعتالو الربٓز الْاصر ّتغذٔلُ -

 .تغذٔل الربٓز الصارص ّسؿغ ىغذ ميُ -

 .عّٔ٘سؿغ ّتضتٔب امللؿات املْض -

 .الكٔاو باألعنال املغاىزٗ مً طباع٘ ّتصْٓض ّغريٍا -

 .اؾَات املدتلؿ٘متابع٘ املْضْعات لزٚ  -

 .سؿغ عذالت ّملؿات العاملني ّمتابع٘ ؽؤّىَه الْظٔؿٔ٘ -

سصض االستٔادات مً األرّات املهتبٔ٘ ّالكضطاعٔ٘ ّناؾ٘ التذَٔظات  -

 .الالطم٘

 .الاط األعنال اليت ٓهلـ بَا يف فال العنل -
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 : البؾضٓ٘ املْاصر إراصٗ اختصاصات -

 
 للكْٚ األدل متْعط٘ خط٘ ّضع يف الْطاصٗ أدَظٗ باقٕ مع املؾاصن٘ -

 مبدتلـ العنل عري ؿغً الالطم٘ االستٔادات تتطنً البؾضٓ٘

 ّإسزاخ علَٔا اؿصْل ّمصارص ّاليْع العزر سٔح مً الْطاصٗ أدَظٗ

 التشؿٔظ أعالٔب إىل إضاؾ٘, عياصضٍا كتلـ بني املطلْب التْاطٌ

 ـزم٘ نؿاٛٗ ّأنجضٍا العياصض أؾطل ادتشاب ٓطنً مبا املدتلؿ٘

 .الْطاصٗ أٍزاف

 الْطاصات مٔظاىٔ٘ مً األّل الباب) الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ مؾضّع إعزار -

 ّمتابعتُ( الرتبٔ٘ لْطاصٗ املدصص الكغه,  اؿهْمٔ٘ ّاإلراصات

 اعتنارِ ؿني املدتص٘ اؿهْمٔ٘ اؾَات مع مياقؾتُ يف ّاملؾاصن٘

 .ّإصزاصِ

 الرتؽٔشات إمتاو بعز ّالؿئني للنزصعني التعٔني إدضاٛات متابع٘ -

 ّاعتٔؿاٛ املدتص٘ اؾَات يف االختٔاص ؾاٌ قبل مً املكابالت ّإدضاٛات

 التعٔني قضاصات العتصزاص الالطم٘ ّاإلدضاٛات املغتيزات ناؾ٘

 .بَا املعنْل الكْاعز ّؾل ّالتغهني

 ناؾ٘ ّاعتٔؿاٛ,  الْطاصٗ يف للنْظؿني التعٔني بإدضاٛات الكٔاو -

 ألسهاو ّؾكا التعٔني قضاصات العتصزاص الالطم٘ ّاإلدضاٛات املغتيزات

 .املزىٔ٘ اـزم٘ قاىٌْ

 بُ التؿْٓض ٓته ما عزا ؾٔنا, للنْظؿني الْظٔؿٔ٘ الؾٌْٝ ناؾ٘ تْىل -

 العالّات ّميح العنل يف التجبٔت سٔح مً ّسلو, التعلٔنٔ٘  املياطل إىل

 ّتغْٓ٘ ناٌ عبب ألٖ اـزم٘ إىَاٛ ستٙ ّغريٍا ّاإلداطات ّالرتقٔات

 مع االختصاص دَ٘ مً ٓصزص مما ّغريٍا االقامات ّإلػاٛ املغتشكات

 .اإلدضاٛات ٍشِ ّعالم٘ عضٓ٘ تأمني

 مع للنتعاقزًٓ ّالتأؽريات ّالغؿض ّاإلقام٘ االعتكزاو معامالت الاط -

 ٓطلبَا اليت التصزٓكات أّ الؾَارات إعطاٛ ّنشلو, اـاصز مً الْطاصٗ

 .الؾأٌ سّ

 الْطاصٗ رْٓاٌ يف الهْٓتٔني غري املْظؿني عؿض ظْاطات االستؿاظ -

 .هله باليغب٘ اإلقام٘ ّإلػاٛ ّىكل ميح عنلٔات ّمتابع٘

 ّاملكرتسات الطضّصٓ٘ بالبٔاىات البشْخ ّإراصٗ التدطٔط إراصٗ تظّٓز -

 األمجل  اؿذه بتشزٓز اـاص٘ ّالزصاعات اـطط إلعزار الالطم٘

 .الْطاصٗ يف املدتلؿ٘ ّالْظاٜـ الكطاعات بني ّتْطٓعاتَا للعنال٘

 مبدتلـ اؾزر املعٔيني عً املطلْب٘ البٔاىات لهاؾ٘ اآللٕ التغذٔل -

 اـاص٘ الْظٔؿٔ٘ البٔاىات ّاعتشزاخ,  بالْطاصٗ العنل ّسزات

 إىل إضاؾ٘, ميَه لهل الهؿاٛٗ تكاصٓض ّبٔاىات اؿالٔني باملْظؿني
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 للعاملني الْظٔؿٔ٘ البٔاىات بؾأٌ األمض َٓنُ ملً ؽَارات اعتدضاز

 .الْطاصٗ قطاعات مبدتلـ
 

:  التالٔ٘ املضاقبات مً البؾضٓ٘ املْاصر إراصٗ تتهٌْ

 

 ٘الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ مضاقب 

 ٘االختٔاص مضاقب 

 ٘التعٔني مضاقب 

 ٘الْظٔؿٔ٘ الؾٌْٝ مضاقب 

 الغهضتاصٓ٘ قغه 
 

 : الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ مضاقب٘ اختصاصات -

 
 يف املعتنزٗ للنعآري طبكا, التعلٔنٔ٘ ّاملياطل الْطاصٗ استٔادات رصاع٘ -

  املؾػْل٘ الْظاٜـ ضْٛ علٙ الْظاٜـ مٔظاىٔ٘  مؾضّع ّإعزار, الؾأٌ ٍشا

 الكْٚ مً االستٔادات لغز إىؾاؤٍا ّاملطلْب, خلٍْا ّامليتعض الؾاغضٗ ّ

 .العامل٘

 اؾَات مع مياقؾتُ يف ّاملؾاصن٘ الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ مؾضّع  متابع٘ -

 التدطٔط رّصٗ إلدضاٛات ّؾكا ّسلو ّإصزاصِ اعتنارِ ؿني املدتص٘

 .بالْطاصٗ

 ّما املؾػْل٘ الْظاٜـ سضن٘ بطبط الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ تيؿٔش  متابع٘ -

 الْطاصٗ مً اليكل أّ اـزم٘ اىتَاٛ أعباب ملدتلـ  ؽْاغض مً ؾَٔا حيزخ

 .ّغريٍا

 ّاألعنال اـزم٘ إىَاٛ بؾأٌ الالطم٘ اإلدضاٛات ّاؽاس الكْاعز تيؿٔش -

 اـزم٘ ّؽَارات التكاعز معاؽات أّ ّمهاؾآت مضاعالت مً بَا املضتبط٘

 غري مً خزمتُ تيتَٕ ملً اإلقام٘ بإلػاٛ املتعلك٘ ّاإلدضاٛات( اـربٗ)

 .الهْٓتٔني

 بؾأىَه ٓتدش ّما املْظؿني تعٔني مغْغات تطه اليت بامللؿات االستؿاظ -

 .ّظٔؿٔ٘ قضاصات

 

:  التالٔ٘ األقغاو مً الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ مضاقب٘ تتهٌْ

 الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ قغه 

 اـزم٘ إىَاٛ قغه 

 امللؿات قغه 
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 : الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ قغه اختصاصات -

 
 .العامل٘ الكْٚ مً  املدتلؿ٘ الْطاصٗ ّأدَظٗ إراصات استٔادات رصاع٘ -

 مياقؾتُ يف املؾاصن٘(  األّل الباب)  الْظاٜـ مٔظاىٔ٘ مؾضّع ّمتابع٘ إعزار -

 . ّإصزاصِ اعتنارِ ؿني املدتص٘ اؾَات مع

 أّضاعَه تعزٓل عيز أّ اـزم٘ رخْهله لزٚ للنْظؿني الزصدات صبط -

 . أخضٚ لْطاصات ىكلَه أّ خزماتَه اىتَاٛ سال٘ يف للنْظؿني الزصدات ّإعكاط

 . للنْظؿني املعتنزٗ الرتقٔات تيؿٔش -

 رصدات إعكاط أّ اؾزٓزٗ الزصدات بضبط تتعلل اليت املؾهالت رصاع٘ -

 .خزماتَه امليتَٔ٘

. الؾاغضٗ الْظاٜـ ّ املؾػْل٘ الْظاٜـ عضن٘ املزىٔ٘ اـزم٘ رْٓاٌ مْاؾاٗ -

 

 

 : اـزم٘ إىَاٛ قغه اختصاصات -

 
 باألعنال ّالكٔاو خزماتَه امليتَٔ٘ العاملني خزم٘ إىَاٛ إدضاٛات تيؿٔش -

 .االدتناعٔ٘ للتأمٔيات العام٘ املؤعغ٘ مع بَا املضتبط٘

 .طلبَا سال٘ يف بالْطاصٗ للعاملني الغابك٘ اـزمات ضه إدضاٛات تيؿٔش -

 الهْٓتٔني غري  مً العنض مً الغتني بلؼ ملً اـزم٘ مز إدضاٛات تيؿٔش -

 .املدتص٘ اؾَات مع ّمتابعتَا

 إىل ّصؾعَا الهْٓتٔني لػري اـزم٘ ىَآ٘ مهاؾأٗ  تغْٓ٘  بإدضاٛات الكٔاو -

 . املزىٔ٘ اـزم٘ رْٓاٌ

 .خزماتَه للنيتَٔ٘ اـربٗ ؽَارات إصزاص -
 

 
 : امللؿات قغه اختصاصات  -

 
.  بالْطاصٗ العاملني مجٔع  ملؿات سؿغ -

 . ملؿاتَه يف ّسؿعَا بالعاملني اـاص٘ ّاملغتيزات الكضاصات ناؾ٘ تلكٙ -

 علٙ تصْٓضٍا قبل معٔي٘ لؿرتٗ خزماتَه امليتَٔ٘  ملؿات  سؿغ -

 . املٔهضّؾٔله

 معامالتَه  لتغَٔل الالطم٘ باملغتيزات خزماتَه امليتَٔ٘ أّ العاملني تظّٓز -

 . االختصاص دَات لزٚ

 تتْاؾض مغتيزات أّ بٔاىات مً ؼتادُ مبا بالْطاصٗ املدتص٘ اؾَات تظّٓز -

.  بالْطاصٗ للعاملني الؾدصٔ٘ بامللؿات
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 : االختٔاص مضاقب٘ اختصاصات -

 
 ّسلو الهْٓتٔني باـضجيني الؾاغضٗ الْظاٜـ ؽػل عنلٔ٘  متابع٘ -

 . الهْٓتٔني غري مً ؾَٔا التعٔني ّٓيتعض الؾاغضٗ الْظاٜـ إعزار لتشزٓز

  أعطاٛ سلو يف مبا الؾاغضٗ الْظاٜـ لؾػل اؿاد٘ عً اإلعالٌ متابع٘ -

 ّتلكٕ املعئ٘ اؾَ٘ مبعضؾ٘ املْضْع٘ للؾضّط طبكا التزصٓغٔ٘ اهلٔٝ٘

 . املْضْع٘ للؾضّط املغتْؾاٗ غري ّاعتبعار ّتصئؿَا ّؾشصَا الطلبات

 يف ّمعاّىتَا الطالب٘ اؾَ٘ إىل املطلْب٘ للؾضّط املغتْؾاٗ الطلبات إصعال -

 مً بأمساٛ بٔاٌ علٙ اؿصْل ثه املكابل٘ إىل  تضؽٔشَه  جيضٖ الشًٓ  اعتزعاٛ

 . تعٔٔيَه إدضاٛات العتهنال ّسلو االختٔاص علَٔه ّقع
 

 

:  التالٔ٘ األقغاو مً االختٔاص مضاقب٘ تتهٌْ

 التعلٔنٔ٘ الْظاٜـ اختٔاص قغه 

 ّاملغاعزٗ ّاملعاّى٘ اإلراصٓ٘ الْظاٜـ اختٔاص قغه 
 

 

 

 

 

 : التعلٔنٔ٘ الْظاٜـ اختٔاص قغه اختصاصات -

 
  الؾاغضٗ  التزصٓغٔ٘  اهلٔٝ٘ أعطاٛ ّظاٜـ لؾػل اؿاد٘ عً اإلعالٌ -

 .املعئ٘ اؾَ٘ مبعضؾ٘  املْضْع٘  للؾضّط طبكا

 للؾضّط املغتْؾاٗ غري اعتبعار مع الطلبات ّتصئـ ّؾشص تلكٙ -

 . ّاـاصدٕ  احمللٕ  املغتْٓني  علٙ املْضْع٘

 لتلبٔ٘  املصارص ّاىغب أؾطل لتشزٓز ّخاصدٔا قلٔا العنل عْم رصاع٘ -

 . بشلو اـاص٘ املكرتسات ّصؾع العنال٘ مً الْطاصٗ  استٔادات

 ٓته مً لرتؽٔح العالق٘ سات اؾَ٘ إىل  للؾضّط املغتْؾاٗ الطلبات إصعال -

 .مكابلتَه

 .التعلٔنٔ٘ للْظاٜـ للنضؽشني احمللٔ٘ املكابالت إدضاٛ -

 سّٚ املعاصًٓ بعض إعاصٗ ّؼزٓز اؾزٓزٗ اإلعاصٗ طلبات متابع٘ -

 . احمللٕ الغْم رصاع٘ بعز املطلْب٘ االختصاصات

 . عناهلاأ ّمتابع٘ اـاصدٔ٘ املكابالت بؾأٌ اللذاٌ تؾهٔل قضاص إعزار -
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 : ّاملغاعزٗ ّاملعاّى٘ اإلراصٓ٘ الْظاٜـ اختٔاص قغه اختصاصات -

 
 ّاملعاّى٘ اإلراصٓ٘ اهلٔٝ٘ أعطاٛ ّظاٜـ لؾػل اؿاد٘ عً  اإلعالٌ  -

 . املعئ٘ اؾَ٘ مبعضؾ٘ املْضْع٘ للؾضّط طبكا الؾاغضٗ ّاملغاعزٗ

 . املكزم٘ الطلبات ّتصئـ ّؾشص تلكٕ  -

 استٔادات لتلبٔ٘ املصارص ّاىغب  أؾطل لتشزٓز قلٔا العنل عْم رصاع٘  -

 . بشلو اـاص٘ املكرتسات ّصؾع العنال٘ مً الْطاصٗ

 ٓته مً ملكابل٘ العالق٘ سات اؾَ٘ إىل للؾضّط املغتْؾٔ٘ الطلبات إصعال -

 . اختٔاصٍه

. ّاملغاعزٗ ّاملعاّى٘ اإلراصٓ٘  للْظاٜـ للنضؽشني احمللٔ٘ املكابالت إدضاٛ -

 

 

 

 : التعٔني مضاقب٘ اختصاصات -

 
 اهلٔٝ٘ أعطاٛ سلو يف مبا اؾزر املْظؿني بتعٔني املتعلك٘  اإلدضاٛات اؽاس -

 ّإعزار املطلْب٘ ّاملؤٍالت الؾضّط اعتٔؿاَٜه مً التشكل بعز التزصٓغٔ٘

 .الطالب٘ اؾَ٘ الستٔادات ّؾكا عنلَه مضانظ ّؼزٓز تعٔٔيَه قضاصات

 ّؾكا الهْٓتٔني املْظؿني أّضاع ّتعزٓل التعٔني إعارٗ بإدضاٛات  الكٔاو -

 . الؾأٌ بَشا املكضصٗ للكْاعز

 التْصٔات ّاقرتاح الالطم٘ العنال٘ لتْؾري املصارص أؾطل سْل الزصاعات إدضاٛ -

 . الؾأٌ بَشا املياعب٘

 . الْطاصٗ بزْٓاٌ العاملني مً الهْٓتٔني غري عؿض ظْاطات االستؿاظ -
 

:  التالٔ٘ األقغاو مً التعٔني مضاقب٘ تتهٌْ

 التعٔني قغه 

 التعاقز قغه 

 اؾْاطات قغه  

 

 : التعٔني قغه اختصاصات -

 
 .اؾزر الهْٓتٔني املْظؿني بتعٔني  املتعلك٘ اإلدضاٛات اؽاس -

 . الؾأٌ بَشا املكضصٗ للكْاعز ّؾكا العاملني  أّضاع تعزٓل -
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 لزٚ العنل يف ّٓضغبٌْ خزماتَه أىَٔت ملً التعٔني إعارٗ إدضاٛات تيؿٔش -

 . الْطاصٗ
 

 : التعاقز قغه اختصاصات -
 

 .اؾزر غري الهْٓتٔني  املْظؿني مع بالتعاقز  املتعلك٘ اإلدضاٛات اؽاس -

 . الؾأٌ بَشا املكضصٗ للكْاعز ّؾكا العاملني  أّضاع تعزٓل -

 لزٚ العنل يف ّٓضغبٌْ خزماتَه أىَٔت ملً اقزالتع إعارٗ إدضاٛات تيؿٔش -

 . الْطاصٗ
 

 : اؾْاطات قغه اختصاصات -

 
 . الْطاصٗ بزْٓاٌ العاملني مً الهْٓتٔني غري عؿض ظْاطات االستؿاظ -

 الْطاصٗ مع للنتعاقزًٓ ّالتأؽريات ّالغؿض ّاإلقام٘ االعتكزاو معامالت الاط -

 . ٓطلبْىَا اليت ّالتصزٓكات الؾَارات ّإعطاَٜه اـاصز مً

 .  بالْطاصٗ للعاملني  اإلقام٘ ّإلػاٛ ّىكل ميح بعنلٔات الكٔاو -

 .صالسٔتَا امليتَٔ٘ الغؿض دْاطات ػزٓز إدضاٛات متابع٘ -

.    بإداطٗ ِقٔاو عيز الهْٓيت غري للنْظـ  الغؿض تصاصٓح اعتدضاز -

 

 

 : الْظٔؿٔ٘ الؾٌْٝ مضاقب٘ اختصاصات -

 
 الهؿاٛٗ رصدات بؾأٌ املْظؿني ؽٌْٝ(  ؾاٌ أّ)  ؾي٘ قضاصات متابع٘ -

 . الرتقٔات سضن٘ ّأعزار العالّات ميح يف مبكتطاٍا للعنل ّسلو املعتنزٗ

 ّؾكا ّغريٍا ّاملهاؾآت ّالبزالت الزّصٓ٘ العالّات نؾْف إعزار متابع٘ -

 . اؿاالت بَشِ املالٔ٘ اإلراصٗ  ّإبالؽ لشلو  امليعن٘ الكاىْىٔ٘ للكْاعز

 سضن٘ ّتيؿٔش االختٔاص أّ باألقزمٔ٘ عْاٛ الرتقٔات نؾْف إعزار متابع٘ -

 . بشلو املدتص٘ اؾَات ّإبالؽ اعتنارٍا بعز الرتقٔات

 مً بالْطاصٗ العاملني بتشضنات اـاص٘ اإلدضاٛات ّاؽاس ّتغذٔل متابع٘ -

 . ّغريٍا الْظٔؿٔ٘ املغنٔات تػٔري أّ اىتزابات أّ تيكالت

 الكاىٌْ  ألسهاو ّؾكا ّاإلداطات الزّاو مبتابع٘  اـاص٘ اإلدضاٛات متابع٘ -

 االتحل باليغب٘ اؿال ّنشلو, الؾأٌ ٍشا يف املعتنزٗ ّاليعه  ّالكضاصات

 .  العنل عً الػٔاب أّ االىكطاع
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:  التالٔ٘ األقغاو مً الْظٔؿٔ٘ الؾٌْٝ مضاقب٘ تتهٌْ

 التيكالت قغه 

 ّالعالّات الرتقٔات قغه 

 الْظٔؿٔ٘ ّاملغتْٓات البزالت قغه 
 

 

 مً ّٓتهٌْ ّالزّاو اإلداطات قغه : 

 ٘الزّاو متابع٘ ؽعب 

 ٘اإلداطات ؽعب 

 ٘اجمليزًٓ ؽعب 
 

 

 : التيكالت قغه اختصاصات -

 
 أّ تيكالت مً بالْطاصٗ العاملني بتشضنات اـاص٘ اإلدضاٛات اؽاس -

 . ّغريٍا الْظٔؿٔ٘ املغنٔات تػٔري ّنشلو اعاصات أّ اىتزابات

 . الضمسٕ الزّاو بعز للعنل إسٌ إصزاص -

 . ىزبَه إىَاٛ  أّ بتذزٓز ّسلو مؤقت ىزبا امليتزبني متابع٘ -

 . أخضٚ دَات إىل الْطاصٗ مً املْظؿني ىكل إدضاٛات اؽاس -

 بالعهػ أّ عيْٓا للْطاصٗ األخضٚ الْطاصات مً ىكلَا امليتعض اإلعزار ؼزٓز -

 . املٔظاىٔ٘ مؾضّع ّضع عيز االعتباص يف ألخشٍا
 

 : ّالعالّات الرتقٔات قغه اختصاصات -

 
 املعتنزٗ الهؿاٛٗ رصدات بؾأٌ املْظؿني ؽٌْٝ ؾاٌ أّ ؾي٘ قضاصات تلكٙ -

 . الرتقٔات سضن٘ ّإعزار العالّات ميح يف مبكتطاٍا للعنل ّسلو

 للكْاعز ّؾكا ّغريٍا ّاملهاؾآت ّالبزالت الزّصٓ٘ العالّات نؾْف إعزار -

 . اؿاالت بَشِ املالٔ٘ اإلراصٗ  ّإبالؽ لشلو امليعن٘ الكاىْىٔ٘

 سضن٘ ّتيؿٔش  االختٔاص أّ باألقزمٔ٘ عْاٛ الرتقٔات نؾْف إعزار -

 .   بشلو املدتص٘ اؾَات ّإبالؽ اعتنارٍا بعز الرتقٔات

 التعزٓالت ّإدضاٛ العنل ّمضانظ  الْظٔؿٔ٘ املغنٔات يف التػريات متابع٘ -

 . اؾزٓزٗ املغنٔات مع ٓتياعب مبا

 . بالْطاصٗ للعاملني األمض َٓنُ ملً ؽَارات ميح -
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 سال٘ يف للنْظؿني األخضٚ ّالبزالت ّالعالّات االدتناعٔ٘ العالّٗ  صضف -

 . اللظّو عيز ّّقؿَا اعتشكاقَا

 مً عاٜالتَه إسطاص عيز للنتعاقزًٓ الغؿض تشانض صضف إدضاٛات تيؿٔش -

 . عاٜلتُ أؾضار مً عيَه ّاملغتشل للنْظـ اـزم٘ اىتَاٛ عيز أّ اـاصز

 
 : الْظٔؿٔ٘ ّاملغتْٓات البزالت قغه اختصاصات -

 
 مجل تؾنلَا اليت الؿٝات ؾنٔع اـاص٘ بالهْارص الصارصٗ الكضاصات تطبٔل -

 قضاصات مً ٓغتذز ما إىل باإلضاؾ٘(  املَيزعني نارص  -املعلنني نارص)

 . أخضٚ بهْارص

 ّنشلو, ؾٝ٘ لهل املغتشك٘ املالٔ٘ ّاملهاؾأٗ الْظٔؿٕ املغتْٚ ؼزٓز -

 .املالٔ٘ الزصد٘ علٙ هلا تصضف اليت للؿٝات املغتشك٘ املهاؾأٗ قٔن٘ ؼزٓز

 الرتؾٔع ؾي٘ علٙ ّعضضَا ؾٝ٘ لهل الْظٔؿٕ  الرتؾٔع قْاعز اقرتاح -

 . العتنارٍا الالطو ّاؽاس الْظٔؿٕ

 ّبالتالٕ الْظٔؿٕ املغتْٚ لضؾع قضاصات إلصزاص ّاإلعزار الكْاعز تلو تطبٔل -

 .لشلو تبعا املغتشك٘ املالٔ٘ املهاؾأٗ

 املالٔ٘ للزصد٘ طبكا املالٔ٘ مهاؾأتَا تصضف اليت للؿٝات الرتقٔات متابع٘ -

 . املغتشك٘ املهاؾأٗ قضاصات ّإصزاص

 قضاصات مً ٓصزص ما تهلؿ٘ ّبٔاٌ التكزٓضٓ٘ املٔظاىٔ٘ إعزار يف املؾاصن٘ -

 . للهارص

 . االختصاصات بتلو املضتبط٘ األعنال مجٔع تيؿٔش -
 

 : ّالزّاو اإلداطات قغه اختصاصات -

 
 الكاىٌْ ألسهاو اّؾل ّاإلداطات الزّاو مبتابع٘ اـاص٘ اإلدضاٛات متابع٘ -

 . الؾأٌ ٍشا يف املعتنزٗ ّاليعه ّالكضاصات

 . العنل عً الػٔاب أّ االىكطاع ساالت متابع٘ -

 طبكا املدتلؿ٘ بأىْاعَا العاملني بإداطات اـاص٘ الكضاصات إصزاص متابع٘ -

 . املزىٔ٘ اـزم٘ لكاىٌْ

 تكزٓض أّ املضضٔ٘ لإلداطات العاو الطيب للنذلػ اإلسال٘ إدضاٛات متابع٘ -

 . للعنل الصشٔ٘ اللٔاق٘ مزٚ

 ّ العامني الزصاعٔ٘ املْار ملْدَٕ الصٔؿٔ٘ العطل٘ قضاصات إصزاص متابع٘ -

 . األّاٜل

 . اإلداطات مً ّالعْرٗ الكٔاو قضاصات متابع٘ -
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تاصٓذ  اىتَاٛ ستٙ املغتشك٘ اإلداطات تضصٔز ّ اـزم٘ إىَاٛ قضاصات متابع٘ -

.  سلو ٓغتشل ملً اـزم٘

  

:  مً ّالزّاو اإلداطات قغه ّٓتهٌْ

 ٘الزّاو متابع٘ ؽعب 

 ٘اإلداطات ؽعب 

 ٘اجمليزًٓ ؽعب 
 

:  الزّاو متابع٘ ؽعب٘ اختصاصات -

 
 الكاىٌْ ألسهاو ّؾكا ّاإلداطات الزّاو مبتابع٘ اـاص٘ اإلدضاٛات اؽاس -

 . الؾأٌ بَشا املعتنزٗ ّاليعه ّالكضاصات

 . العنل عً الػٔاب أّ االىكطاع ساالت متابع٘ -
 

:  اإلداطات ؽعب٘ اختصاصات -

 
 الكاىٌْ ألسهاو ّؾكا العاملني إداطات مبتابع٘ اـاص٘ اإلدضاٛات اؽاس -

 . الؾأٌ ٍشا يف املعتنزٗ ّاليعه ّالكضاصات

 لكاىٌْ طبكا املدتلؿ٘ بأىْاعَا العاملني بإداطات اـاص٘ الكضاصات إصزاص -

 . املزىٔ٘ اـزم٘

 الصشٔ٘ اللٔاق٘ مزٚ تكزٓض أّ املضضٔ٘ لإلداطات العاو الطيب للنذلػ اإلسال٘ -

 .للعنل

 . ّاألّاٜل العامني الزصاعٔ٘ املْار ملْدَٕ الصٔؿٔ٘ العطل٘ قضاصات إصزاص -

 . اإلداطات مً ّالعْرٗ الكٔاو قضاصات متابع٘ -

 إىَاٛ تاصٓذ ستٙ املغتشك٘ اإلداطات ّتضصٔز اـزم٘ إىَاٛ قضاصات متابع٘ -

 . سلو ٓغتشل ملً اـزم٘

 خاصز امليكْلني أّ امليتزبني للعاملني اإلداطات بضصٔز التيكالت قغه تظّٓز -

 .الْطاصٗ

 
:  اجمليزًٓ ؽعب٘ اختصاصات -

 
 مع بالتيغٔل الرتبٔ٘ بْطاصٗ العاملني ّاالستٔاطٔني اجمليزًٓ أمساٛ سصض -

 . الزؾاع ّطاصٗ

 . الزؾاع بْطاصٗ للتزصٓب االستٔاطٔني التشام بؾأٌ التعامٔه ّ اليؾضات إعزار -

 . عنلَه مضانظ ّإبالؽ اجمليزًٓ التشام قضاصات إعزار -
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 . االستٔاطٔني أّ اجمليزًٓ التشام تأدٔل إدضاٛات اؽاس -

 . عنلَه مضانظ إىل اجمليزًٓ بعْرٗ اـاص٘ اإلدضاٛات اؽاس -

 الؽاس االستٔاطٔني أّ اجمليزًٓ علٙ املْقع٘ باؾظاٛات املالٔ٘ اإلراصٗ إبالؽ -

 . الالطم٘ اإلدضاٛات
 

 

 :اختصاصات قغه الغهضتاصٓ٘  -

 

سؿغ الغذالت ّملؿات العاملني باإلراصٗ ّمتابع٘ ؽؤّىَه الْظٔؿٔ٘ ّما  -

 .ٓطلب عيَه مً بٔاىات 

اعتالو الربٓز الْاصر لإلراصٗ ّؾضطِ ّتْطٓعُ علٙ دَات االختصاص  -

 .باإلراصٗ

الصارص مً اإلراصٗ ّسؿغ ىغذ ميُ ّمتابع٘ اعتالمُ يف تغذٔل الربٓز  -

 .اؾَات املضعل إلَٔا 

 .الكٔاو باألعنال املغاىزٗ مً طباع٘ ّتصْٓض ّغريٍا اليت تتطلبَا اإلراصٗ  -

 .متابع٘ الصارص ّالْاصر راخل ّسزات اإلراصٗ  -

 .متابع٘ األعنال املتعلك٘ باملداطٌ ّالتأثٔح ّالصٔاى٘ باإلراصٗ  -

ادات اإلراصٗ مً األرّات املهتبٔ٘ ّالكضطاعٔ٘ ّناؾ٘ سصض اسيت -

 .التذَٔظات الالطم٘ ّمتابع٘ طلبَا مً اؾَات املدتص٘ 

 .سؿغ ّتضتٔب امللؿات املْضْعٔ٘ اـاص٘ باإلراصٗ  -

 .تْطٓع الكضاصات ّاليؾضات ّالتعامٔه علٙ الْسزات التابع٘ لإلراصٗ  -

مْاعٔز مكابالتَه مع  اعتكبال املرتررًٓ ّالظاٜضًٓ باإلراصٗ ّتيعٔه -

 .املدتصني 
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 : ّالتينٔ٘ التطْٓض إراصٗ اختصاصات -

 
 اإلراصٓ٘ ّالعياصض اإلؽضاؾٔ٘ املغتْٓات أراٛ لتشغني خط٘ ّتيؿٔش اقرتاح -

 اإلراصٓ٘ املعْقات ّتؾدٔص األراٛ ّأمناط أعالٔب ؼلٔل خالل مً

 اليعه خالل مً علَٔا للتػلب اؿلْل ّتكزٓه مغبباتَا علٙ  ّالتعضف

 اليتاٜر ؼكٔل ٓهؿل مبا ّغريٍا العنل ّإدضاٛات التيعٔنٔ٘ ّاهلٔانل

 .املضدْٗ

 إرخال ّاقرتاح  الغاٜزٗ للتطْصات التيعٔنٕ اهلٔهل مالٜن٘ متابع٘ -

 مغتْٓاتُ بعض يف أّ للْطاصٗ الهلٕ اهلٔهل  يف املياعب٘ التػريات

 الْسزات بني ّالعالق٘, بَا املعنْل التؿْٓطات نؿآ٘ مزٚ يف ّاليعض

 علٙ املكرتسات ٍشِ ّعضض ّاملزاصؼ التعلٔنٔ٘ ّاملياطل املضنظٓ٘

 . بؾأىَا املياعب٘  الكضاصات الؽاس املعئ٘ اؾَات

 بالتعاٌّ ّسلو اؿْاؾظ ّميح الْظاٜـ بتْصٔـ اـاص٘ الزصاعات إعزار -

 ّالزصاعات, بالزّل٘ األخضٚ ّاؾَات التعلٔنٔ٘ ّاملياطل اإلراصات مع

 اليناسز مً اإلقالل  أّ املعامالت مغاص ّاختصاص اإلدضاٛات بتبغٔط اـاص٘

  األراٛ نؿاٛٗ طٓارٗ ؽأىَا مً اليت  الزصاعات مً سلو ّغري بٔاىاتَا ّتبغٔط

 . الغْاٛ علٙ ّاملْظؿني  املضادعني ّقت ّتْؾري

 العاو الزْٓاٌ مغتْٚ علٙ البؾضٓ٘ الكْٚ لتينٔ٘ خط٘  مؾضّع إعزار -

 التزصٓبٔ٘ االستٔادات ؼزٓز أعالٔب تتطنً التعلٔنٔ٘ ّاملياطل

 التزصٓب ّأعالٔب, ّمطنْىَا أٍزاؾَا ّصٔاغ٘  الربامر تصنٔه ّنٔؿٔ٘

 . اـط٘ ٍشِ تيؿٔش ّمتطلبات ّاملتزصبني للنزصبني اؿْاؾظ  ّأىعن٘

 للنْظؿني ّاملَين للنزصعني الرتبْٖ التأٍٔل بضامر تيؿٔش ّمتابع٘ تصنٔه -

 رّصات عكز إىل باإلضاؾ٘, التعلٔنٔ٘ ّاملياطل الْطاصٗ الستٔادات ّؾكا

 التعلٔه فاالت يف اؾزر للنعٔيني الْطاصٗ مغتْٚ علٙ قصريٗ تزصٓبٔ٘

 . اؾزٓز عنلَه جملاالت تَٔٝتَه بَزف الؿين ّالتْدُٔ

 تيعٔه أّ الْطاصٗ راخل املَين التأٍٔل ّ التزصٓب بضامر تيؿٔش يف املؾاصن٘ -

 الْطاصٗ خاصز تيؿٔشٍا ٓتكضص عيزما ّمتابعتَا الربامر ٍشِ تيؿٔش عنلٔ٘

 تكٔٔه سْل ؽامل تكضٓض ّإعزار,املدصص٘ املعاٍز أّ املهاتب خالل مً

 ّأعطاٛ ّالؿئني املْظؿني أراٛ علٙ ّاىعهاعاتَا الربامر ٍشِ دزّٚ

 . التزصٓغٔ٘ اهلٔٝ٘

 ّمتابع٘ بالْطاصٗ للعاملني الزصاعٔ٘ ّاإلداطات البعجات خط٘ اقرتاح -

.  ّتكٔٔنَا تيؿٔشٍا

:  التالٔ٘ التيعٔنٔ٘ الْسزات مً ّالتينٔ٘ التطْٓض إراصٗ تتهٌْ

 التزصٓبٔ٘ الربامر تكْٓه قغه 
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 ٘اإلراصٖ ّالتيعٔه التطْٓض مضاقب 

 ٘العامل٘ الكْٚ ّتينٔ٘ التزصٓب مضاقب  

 الغهضتاصٓ٘ قغه 
 

 : التزصٓبٔ٘ الربامر تكْٓه قغه اختصاصات -

 
 بعز( اإلراصٓ٘ ّ الرتبْٓ٘) العامل٘ الكْٚ تينٔ٘ بضامر ّتكْٓه متابع٘ -

 اـطط أٍزاف خيزو مبا لتطْٓضٍا الالطم٘ التْصٔات ّتكزٓه تيؿٔشٍا

 . املعتنزٗ

 ما مزٚ ّؼزٓز تيؿٔشٍا ّطضٓك٘ املتبع٘ التزصٓب أعالٔب ّتكْٓه متابع٘ -

 ّعلْنَه املْظؿني أراٛ مغتْٚ يف مطلْب٘ تػريات مً أعلْب نل ٓؤرُٓ

 . ّمعلْماتَه ّخرباتَه ّاػاٍاتَه

 . ّبعزِ التزصٓيب الربىامر قبل املتزصب أراٛ ّقٔاؼ ؼزٓز -

 ّاػاٍاتَه ّمَاصاتَه قزصاتَه تينٔ٘ متت الشًٓ املتزصبني ّتكْٓه متابع٘ -

 اليت التينٔ٘ بضامر  مً اعتؿارتَه مزٚ علٙ الْقْف بَزف ّخرباتَه

 . الؾأٌ بَشا الالطم٘ التْصٔات ّإعزار, ؾَٔا اؽرتنْا

 .للنتزصبني العلنٔ٘ ّاـربات ّاإلراصٓ٘ الؿئ٘ الكزصات تكْٓه ىتاٜر ؼلٔل -

 . ّاإلراصٓ٘ الرتبْٓ٘ للربامر التزصٓبٔ٘ االستٔادات ؼزٓز يف املؾاصن٘ -

 اـاصدٕ ّ الزاخلٕ ّالتزصٓب الزصاعٔ٘ ّاإلداطات البعجات بضامر متابع٘ -

 التْصٔات ّاقرتاح ادلَا مً ّضعت اليت لألٍزاف ؼكٔكَا مً للتأنز

 . ؾاعلٔتَا لتشكٔل الالطم٘

 ّاالعتعاى٘ ّالعاملٔ٘ احمللٔ٘ ّالتْصٔات ّالزصاعات البشْخ متابع٘ -

 الكْٚ تينٔ٘ بضامر تكٔٔه فال يف ّخاصدَا الْطاصٗ راخل مً باـربات

 . العامل٘
 

 

 
 : اإلراصٖ ّالتيعٔه التطْٓض مضاقب٘ اختصاصات -

 
 ما  أّ, املكرتس٘ التيعٔنٔ٘ اهلٔانل  بتطبٔل املضتبط٘  اإلدضاٛات متابع٘ -

 بؾأٌ املياعب٘  املكرتسات  ّتكزٓه دظٜٔ٘ تعزٓالت مً بؾأىَا حيزخ

 . التطبٔل عيز ؼزخ قز اليت املؾهالت

 الْسزات بني ّتْطٓعَا  العنال٘ بَٔهل اـاص٘ الزصاعات إدضاٛ -

 العنل سذه بني املطلْب التْاطٌ ؼكٔل قاّل٘ ّ املدتلؿ٘ التيعٔنٔ٘
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 يف التصضف ّنٔؿٔ٘ التْطٓع إعارٗ خطط ّاقرتاح, العاملني ّإعزار

 . ّدْرِ سال٘ يف العذظ تْؾري ّطضم مصارص أّ الظاٜزٗ العنال٘

 علٙ ّالتعضف املدتلؿ٘ العنل ّسزات بني االتصاالت عبل متابع٘ -

 إىل إضاؾ٘, ّتغَٔلَا نؿاٛتَا لتشغني الالطم٘ األعالٔب ّاقرتاح,معْقاتَا

 ّسزات كتلـ بني ّالتهامل التيغٔل بتشكٔل الهؿٔل٘ الغبل اقرتاح

 .الْطاصٗ

 الالطم٘ ّاملغتيزات اليناسز ّ اإلدضاٛات بتبغٔط اـاص٘ الزصاعات إدضاٛ -

 خاصدَا مً أّ الْطاصٗ مْظؿٕ مً ّغريٍه ّالطالب املضادعني معامالت إلىَاٛ

 . األراٛ مغتْٚ ّؼغني ّاالىغٔابٔ٘ الغضع٘ ؼكٔل بَزف

 خاص٘ الْطاصٗ بْسزات األعنال ملدتلـ  األراٛ معزالت ّّضع رصاع٘ -

 . املتهضصٗ الينطٔ٘ األعنال
 

:  التالٔ٘ األقغاو مً اإلراصٖ ّالتيعٔه التطْٓض مضاقب٘ ّتتهٌْ

 اإلراصٖ التيعٔه قغه 

 العنل أعالٔب ّتطْٓض اإلدضاٛات تبغٔط قغه 

 الْظاٜـ ّتْصٔـ تضتٔب قغه 

 العامل٘ الكْٚ تيعٔه قغه 
 

 
 : اإلراصٖ التيعٔه قغه اختصاصات -

 
 . التيعٔنٔ٘ اليْاسٕ بهاؾ٘ املتعلك٘ الزصاعات إدضاٛ -

 . التيعٔنٔ٘ اهلٔانل تطْٓض علٙ العنل -

 .التيعٔنٔ٘ الْسزات رمر أّ إلػاٛ أّ باعتشزاخ املتعلك٘ البشْخ إعزار -

 . التيعٔه فال يف املتطْصٗ البشْخ متابع٘ -

 . التيعٔنٔ٘ الْثاٜل بهاؾ٘ االستؿاظ -

 
 : العنل أعالٔب ّتطْٓض اإلدضاٛات تبغٔط قغه اختصاصات -

 
 أّ بعطَا ضه أّ بعطَا إلػاٛ ادل مً ّؼلٔلَا العنل إدضاٛات رصاع٘ -

 . الاطِ ّعضع٘ نؿاٛتُ مغتْٚ ّصؾع العنل تبغٔط بَزف تعزٓلَا

 . الْطاصٗ ّأدَظٗ املضادعني بني اـزم٘ ّؼغني تطْٓض علٙ العنل -

 . املضادعني ّأرل٘ اإلدضاٛات أرل٘ إعزار -

 . العنل طضم ؼغني  علٙ تغاعز اليت ّالْعاٜل األرّات اقرتاح -
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 ّتٔغري تبغٔطَا بكصز بالْطاصٗ بَا املعنْل ّاليناسز الغذالت رصاع٘ -

 . اعتدزامَا

 مع بالتعاٌّ ّسلو بالْطاصٗ األعنال لهاؾ٘ األراٛ معزالت ّضع رصاع٘ -

 . املدتص٘ اؾَات
 

 : الْظاٜـ ّتْصٔـ تضتٔب قغه  اختصاصات -

 
 . الْظٔؿٕ الْصـ بطاقات ّإعزار الْظاٜـ تْصٔـ -

 . ّظٔؿٔ٘ ّؾٝات فنْعات يف الْظاٜـ ّتصئـ ّتضتٔب سصض -

 . بالْطاصٗ اـاص التيعٔنٕ الزلٔل إصزاص -

 ّتْصٔـ تضتٔب فال يف اؿزٓج٘ ّالتطْصات البشْخ متابع٘ -

 .الْظاٜـ

 . الْظاٜـ تضتٔب ىعاو بتيؿٔش اـاص٘ اليعه إعزار -

 
 : العامل٘ الكْٚ تيعٔه  قغه اختصاصات -

 
 ّخرباتَه ّمؤٍالتَه الْطاصٗ مبْظؿٕ املتعلك٘ املعلْمات ّؼلٔل رصاع٘ -

 . ٓؾػلْىَا اليت ّالْظاٜـ

 ّإعزار العنل سذه بني املطلْب التْاطٌ ّؼكٔل العامل٘ الكْٚ تيعٔه -

 . الْطاصٗ أدَظٗ يف العاملني

 أّ الظاٜزٗ العنال٘ يف التصضف ّنٔؿٔ٘ التْطٓع إعارٗ خطط اقرتاح -

 . ّدْرِ سال٘ يف العذظ تْؾري مصارص

 بالْطاصٗ العنل قطاعات مً قطاع نل يف العنل بضامر رصاع٘ -

 اـاص٘ ّاملعآري األراٛ معزالت علٙ بياٛ العامل٘ الكْٚ مً ّاستٔاداتُ

 . ّظٔؿٔ٘ بهل

 الكْٚ نؿآ٘ ّتطْٓض لتينٔ٘ الالطم٘ التزصٓبٔ٘ الربامر اقرتاح -

 األقغاو ّمع الْطاصٗ إراصات ناؾ٘ مع بالتعاٌّ ّسلو العامل٘ البؾضٓ٘

 . اإلراصٗ بيؿػ ّالتأٍٔل بالتزصٓب املدتص٘

 يف العامل٘ للكْٚ ّالتدصصٕ ّالؿين التينْٖ التطْص ّتكٔٔه رصاع٘ -

 التيعٔنٔ٘ الْسزات ّأٍزاف مَاو ّطبٔع٘ االختصاصات تْعع ضْٛ

 . بالْطاصٗ

 ؾٔنا الغيْٓ٘ التكزٓضٓ٘ املٔظاىٔ٘ إعزار يف املعئ٘ اإلراصٗ مع املؾاصن٘ -

 كتلـ يف العامل٘ الكْٚ مً املطلْب٘ األعزار تكزٓضات خيص

 . بالْطاصٗ التدصصات
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 : العامل٘ الكْٚ ّتينٔ٘ التزصٓب مضاقب٘ اختصاصات -

 
 الْطاصٗ بزْٓاٌ الْظٔؿٔ٘ الؿٝات ملدتلـ التزصٓبٔ٘ االستٔادات ؼزٓز -

 املالٜن٘ الربامر ّتصنٔه, هلا التابع٘ ّاملزاصؼ التعلٔنٔ٘ ّاملياطل

 .تكٔٔنَا ّ تيؿٔشٍا ّمتابع٘

 تؿٔز اليت ّاألمغٔات  ّاليزّات ّاملؤمتضات ّاالدتناعات اللكاٛات تيعٔه -

 العنلٔ٘ التطْصات بأسزخ التزصٓػ مبذاالت العاملني تظّٓز يف

 اجملاالت يف ّاؿطاصٖ العلنٕ  التكزو ملغآضٗ ّالتهيْلْدٔ٘

 . الرتبْٓ٘

  تَٔٝتَه بَزف بالْطاصٗ للعاملني املَين التأٍٔل بضامر ّتيؿٔش تصنٔه -

 اليت التشْٓلٕ التزصٓب بضامر إىل باإلضاؾ٘, اؾزٓزٗ عناهلهأ جملاالت

 . بالْطاصٗ العنل فاالت كتلـ بني العنال٘ تْطٓع بإعارٗ تضتبط

 املْاقع يف للعاملني اإلراصٖ التزصٓب بضامر تيؿٔش ّمتابع٘ تصنٔه -

 الْطاصٗ قطاعات ناؾ٘ يف ّاإلراصٓ٘ املالٔ٘ اجملاالت ّيف الكٔارٓ٘

 تهيْلْدٔا ّ اآللٔ٘ اؿاعبات أدَظٗ علٙ االعتنار طٓارٗ بعز خاص٘

 . اجملاالت ٍشِ يف املعلْمات

 املَاصات  ّتينٔ٘ التزصٓب فاالت يف املتدصص٘ باؾَات االتصال -

 بالْطاصٗ العنل ّسزات إلَٔا ؼتاز بضامر مً تكزمُ ما علٙ ّالتعضف

 ؾٔنا املؿاضل٘ معآري ّاقرتاح اؾَات ٍشِ بَا تتكزو اليت العضّض ّتكٔٔه

 . الربامر بعض تيؿٔش يف بَا االعتعاى٘ ٓتكضص عيزما بٔيَا

 ّمتابع٘ الْطاصٗ يف للعاملني الزصاعٔ٘ ّاإلداطات البعجات خط٘ اقرتاح -

.  ّتكٔٔنَا تيؿٔشٍا

 

 

 

:  التالٔ٘ األقغاو  مً العامل٘ الكْٚ ّتينٔ٘ التزصٓب مضاقب٘ ّتتهٌْ

 التزصٓب مغاعزات قغه 

 اإلراصٖ التزصٓب قغه 

 الرتبْٖ التزصٓب قغه 

 الزصاعٔ٘ ّاإلداطات البعجات قغه 
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 : التزصٓب مغاعزات قغه اختصاصات -

 
 ٓلظو مما ّغريٍا ّأرّات ّمعزات أدَظٗ مً التزصٓب مغاعزات تْؾري -

 تلو إعزار مع ّاالدتناعات ّاحملاضضات التزصٓبٔ٘ الزّصات لتيؿٔش

 علٙ ّالعنل لشلو املعز التيؿٔشٖ الربىامر ّؾل لالعتدزاو األدَظٗ

 الغيْٓ٘ االستٔادات مٔظاىٔ٘ ّإعزار ميَا التالـ اعتبزال أّ إصالح

 .ميَا

 ّتيؿٔشٍا تصنٔنَا ميهً اليت ّاملغاعزات الْعاٜل إعزار علٙ اإلؽضاف -

 . التزصٓبٔ٘ للربامر خصٔصا

 اللكاٛات لعكز ّػَٔظٍا التزصٓب مضنظ ّصاالت قاعات علٙ اإلؽضاف -

 مً مغتلظماتَا ّتْؾري التزصٓبٔ٘ ّاحملاضض ّاليزّات ّاالدتناعات

 . هلا الالطم٘ الؿئ٘ ّاألرّات التكئات ّ األدَظٗ

 التزصٓب مضنظ خاصز التزصٓب قاعات ّػَٔظ إعزار علٙ اإلؽضاف -

 . للتزصٓب املعٔي٘ ّالْعاٜل ّاألدَظٗ األرّات ظنٔع ّتظّٓزٍا

 ّاملضادع الهتب ّتْؾري مْظؿَٔا ّ املهتب٘ ؽٌْٝ علٙ اإلؽضاف -

 املتزصبني علٙ ّتْطٓعَا التزصٓيب اليؾاط طبٔع٘ تتطلبَا اليت ّاحملاضض

 . الزّصات أثياٛ ميَا لالعتؿارٗ

 الربامر علٙ التزصٓب مضنظ ّصاالت قاعات لتْطٓع عيْٓ٘ خط٘ إعزار -

 أعبْعٔ٘ خط٘ ّعنل اـط٘ سغب األخضٚ ّاألىؾط٘ التزصٓبٔ٘

 ّاحملاضضات الزّصات أىؾط٘ ؾَٔا تته اليت ّالكاعات الصاالت بَا ؼزر

 . األعبْع لشلو ّاالدتناعات

 ّالربامر ّاللكاٛات احملاضضات ّقاٜع تغذٔل عنلٔات علٙ اإلؽضاف -

 . ّبصضٓ٘ مسعٔ٘ أؽضط٘ يف التزصٓبٔ٘

 . التزصٓيب العنل ٓتطلبَا اليت اإلصؽارٓ٘ اللْسات إعزار -

 رّصاتَه اىتَاٛ عكب للنتزصبني ّتغلٔنَا الزّصات سطْص ؽَارات ؼضٓض -

 ّتيؿٔشٍا الغابك٘ الزّصات سطْص ؽَارات علٙ اؿصْل طلبات اعتالو ّ

 . بَا املعنْل اليعه سغب

 . غزماتَا ّامليتؿعني اإلراصٗ بني العالق٘ ّتْثٔل ؼغني علٙ العنل -

 مع بالتعاٌّ بالْطاصٗ اـاص٘ ّاالدتناعات ّاليزّات املؤمتضات تيعٔه -

 . املعئ٘ اؾَات

 العاملني عذل ىعاو يف متزصب لهل التزصٓبٔ٘ الزّصات بٔاىات إرخال -

 املغذل٘ البٔاىات ّاقع مً الؾدصٔ٘ املتزصبني بٔاىات صش٘ مً ّالتأنز

 . بالهنبْٔتض عيَه
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 علٙ ّالعنل صضؾَا ّمتابع٘ لإلراصٗ املالٔ٘ الغلؿ٘ علٙ اإلؽضاف -

 . بالْطاصٗ املدتص٘ اؾَات مع بالتعاٌّ ػزٓزٍا

 . اإلراصٗ لْسزات الغيْٓ٘ الْظٔؿٔ٘ االستٔادات مٔظاىٔ٘ إعزار -

 . ّصؾعَا االعتذْابات ّؼضٓض بالزّاو اإلراصٗ مْظؿٕ التظاو متابع٘ -

 . الهاؾتريٓا ّ  الظصاع٘ ّؽٌْٝ ّالغالم٘ األمً أدَظٗ علٙ اإلؽضاف -

 .اإلؽضاف علٙ العنال ّاملغتدزمني ّاالٍتناو بأمْص اليعاؾ٘ العام٘ -

 مغتدزمات ّ مْظؿات مً ٓلظمَا ما ّتْؾري اؿطاى٘ علٙ اإلؽضاف -

 . ّأرّات ّألعاب

 ّالعنل صضؾَا ّمتابع٘ اإلراصٗ يف املدظىٔ٘ ّاملْار العَز علٙ اإلؽضاف -

 . ميَا اعتيؿش ما ػزٓز علٙ

 ّمعزات ّمضاؾكُ اإلراصٗ مبيٙ صٔاى٘ عنلٔات علٙ العاو اإلؽضاف -

 . ّخزماتُ

 . ّمعزات مْظؿات  مً ٓلظمَا ما ّتْؾري اإلراصٗ بزال٘ علٙ اإلؽضاف -

 دَات مع بالتيغٔل املٔزاىٔ٘ ّالظٓاصات للزّصات املطلْب٘ اليكلٔات تْؾري -

 . االختصاص

 
 : اإلراصٖ التزصٓب قغه اختصاصات -

 
 ّعٔاعاتَا أٍزاؾَا ّؼزٓز اإلراصٖ للتزصٓب للْطاصٗ العام٘ اـط٘ ّضع -

 . لشلو املكرتس٘ ّاملٔظاىٔ٘ التزصٓب ّؾعالٔات ّالؿئ٘ التزصٓبٔ٘

 ّإدضاٛ الْطاصٗ قطاعات ؾنٔع التزصٓبٔ٘ االستٔادات ّؼزٓز سصض -

 اإلدضاٛات ّؾل املْظؿني رْٓاٌ مع بالتعاٌّ سلو يف الؿئ٘ الزصاعات

 . الػضض هلشا احملزرٗ ّاليعه

 يف االختصاص سات ّاالعتؾاصٓ٘ األٍلٔ٘ ّاملؤعغات املهاتب اختٔاص -

 ّؾل ّسلو التزصٓبٔ٘ اـط٘ ؾعالٔات لبعض امليؿشٗ التزصٓب فال

 . املْظؿني رْٓاٌ قبل مً املعتنزٗ ّاألعػ املعآري

 ّاملؤعغات اؾَات مع بالتعاٌّ التزصٓبٔ٘ الربامر تيؿٔش علٙ اإلؽضاف -

 . التزصٓب إللاح املغاعزٗ اإلدضاٛات ناؾ٘ ّاؽاس للربامر امليؿشٗ

 ّاالعتؾاصٓ٘ األٍلٔ٘ ّاملؤعغات للنهاتب التكْمئ٘ التكاصٓض إعزار -

 ّؾل ّسلو التزصٓبٔ٘ اـط٘ ؾعالٔات بعض تيؿٔش فال يف املتعاّى٘

 . املعتنزٗ الؿئ٘ ّاألعػ املعآري

 سلو ّتعنٔه اإلراصٓ٘ للزّصات التهلٔـ قضاصات إصزاص بإدضاٛات الكٔاو -

 . بالتزصٓب ّاملهلؿني املعئ٘ اؾَات

 العنل لتيعٔه املالٜن٘ التزصٓبٔ٘ ّاملعآري ّاليعه الغٔاعات اقرتاح -

 . التزصٓبٔ٘ الربامر ّتكْٓه ّمتابع٘ ّتيؿٔش إعزار ّخطْات
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 الربامر تلو ؼكل مزٚ ّصصز التزصٓبٔ٘ الربامر ّتكْٓه متابع٘ -

 . العنل مٔزاٌ يف ّأثضٍا, امليؾْرٗ لألٍزاف

 معَا ّالتيغٔل الْطاصٗ ّخاصز راخل االختصاص سات اؾَات مع التعاٌّ -

 . اإلراصٖ اجملال يف التزصٓبٔ٘ الربامر ّتيؿٔش ّإعزار تصنٔه فال يف

 األٍزاف ضْٛ يف اإلراصٖ للتزصٓب الغيْٓ٘ للدط٘ اليَاٜٕ التكضٓض عنل -

 . املكضصٗ ّالغٔاعات

 
 : الرتبْٖ التزصٓب قغه اختصاصات -

 
 ّؼزٓز, الرتبْٖ اجملال يف للتزصٓب العام٘ الْطاصٗ خط٘ مؾضّع إعزار -

 للتزصٓب املضؽش٘ العامل٘ الكْٚ ّسذه التزصٓبٔ٘ ّالغٔاعات األٍزاف

 . لشلو املكزصٗ ّاملٔظاىٔ٘

 مع بالتعاٌّ, ٗالغيْٖ الرتبْٖ التزصٓب استٔادات ّؼزٓز سصض -

 . التأٍٔل ّ التزصٓب فاالت مجٔع يف, األخضٚ املعئ٘ اؾَات

  التزصٓب أعالٔب ّؼزٓز, الرتبْٖ التزصٓب بضامر ّتصنٔه إعزار -

 . هلا ّالتكْٓه

 اـطط مع تتالٜه اليت التزصٓبٔ٘ ّاملعآري ّاإلدضاٛات الغٔاعات ّضع -

 . املكرتس٘ ّاالستٔادات ّالربامر

 ّتعنٔه,  التزصٓبٔ٘ للزّصات التهلٔـ قضاصات إصزاص إدضاٛات  إعزار -

 . الغيْٓ٘ اـط٘ ّؾل االختصاص دَات علٙ سلو

 العنل ّإدضاٛات الرتبْٖ للتزصٓب  امليعن٘ ّاللْاٜح اليعه اقرتاح -

 . ّاملهاؾأٗ ّاؿْاؾظ

 ّمؤعغات الْطاصٗ ّخاصز راخل املتدصص٘ املعئ٘ اؾَات مع التعاٌّ -

 تصنٔه فال يف معَا ّالتيغٔل ّاألديبٔ٘ احمللٔ٘ ّالتزصٓب التأٍٔل

 . سلو ّمتطلبات التزصٓب ّسكاٜب مياٍر

 الزّصات خطط عري مزٚ ّمتابع٘ التزصٓب بضامر تيؿٔش علٙ اإلؽضاف -

 . الرتبْٖ اجملال يف التزصٓبٔ٘

 يف الْطاصٗ ّخاصز راخل األخضٚ ّاألقغاو اؾَات مع ّالتعاٌّ التيغٔل -

 . التزصٓبٔ٘ الربامر ّإعزار تصنٔه مغتلظمات تْؾري

 تلو ؼكٔل مزٚ ّصصز, الرتبْٖ التزصٓب  بضامر ّتكْٓه متابع٘ -

 . الرتبْٖ اجملال يف ّأثضٍا, امليؾْرٗ لألٍزاف الربامر

 ىَآ٘ يف الرتبْٖ اجملال يف التزصٓبٔ٘ للدط٘ اليَاٜٕ التكضٓض عنل -

 . املكضصٗ ّاألٍزاف الغيْٓ٘ اـط٘ ضْٛ يف عاو نل
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 : الزصاعٔ٘ ّاإلداطات البعجات اختصاصات -

 
 البعجات مً التيعٔنٔ٘ الْطاصٗ ّسزات استٔادات ؼزٓز أعالٔب  اقرتاح -

 . الزصاعٔ٘ ّاإلداطات

 مً التيعٔنٔ٘ ّّسزاتَا  الْطاصٗ أدَظٗ استٔادات ّػنٔع سصض -

 . الزصاعٔ٘ ّاإلداطات البعجات يف لإلٓؿار الالطم٘  التدصصات

 ّاؽاس الزصاعٔ٘ ّاإلداطات البعجات يف لإلٓؿار الغيْٓ٘ اـطط إعزار -

 . املْظؿني ّرْٓاٌ الْطاصٗ مً العتنارٍا الالطم٘ اإلدضاٛات

 ّؾكا الزصاعٔ٘ ّاإلداطات البعجات علٙ للشصْل التكزو ىؾضات إصزاص -

  البعجات الٜش٘ ّأسهاو ّقْاعز املعتنزٗ الزصاعٔ٘ للتدصصات

 . الزصاعٔ٘  ّاإلداطات

 علٙ  اؿصْل أّ للبعجات اإلٓؿار يف الضاغبني املْظؿني  طلبات  تلكٕ -

 ّاإلسهاو للؾضّط مطابكتَا مً للتأنز ّرصاعتَا رصاعٔ٘ إداطات

 . بشلو الْطاصٗ ّأدَظٗ ّإراصات املضؽشني ّإخطاص بَا املعنْل

 ّؾكا رصاعٔ٘ إداطات أّ بعجات علٙ للشصْل املضؽشني أمساٛ اختٔاص -

 . بشلو ّإخطاصٍه املْضْع٘  لألعػ

 . الهْٓت ّخاصز راخل املضؽشني  رصاع٘ تضتٔب إدضاٛات اؽاس -

 املْظؿني رْٓاٌ مع الزصاعٔ٘ ّاإلداطات للبعجات اإلٓؿار إدضاٛات اؽاس -

 اإلٓؿار قضاصات ّإصزاص, املضؽح علُٔ اؿاصل للزصاع٘ الكبْل ضْٛ يف

 . ميَا بيغذ االختصاص دَات مجٔع ّتظّٓز

 راخل رصاعتَه مكاص يف ّاجملاطًٓ للنبعْثني  الزصاعٔ٘ اؿال٘ متابع٘ -

 ّاؽاس الزصاعٔ٘ اإلداطٗ أّ البعج٘ مزٗ طْال  الهْٓت ّخاصز

 . الؾأٌ ٍشا يف املياعب٘ اإلدضاٛات

 الْسزات يف العنل الزصاعٔ٘ اإلداطات أّ البعجات مً العاٜزًٓ تغلٔه -

 . علَٔا اؿاصلني الزصاعٔ٘ ّمؤٍالتَه تتياعب اليت التيعٔنٔ٘
 

 

 :اختصاصات قغه الغهضتاصٓ٘  -

 

سؿغ الغذالت ّملؿات العاملني باإلراصٗ ّمتابع٘ ؽؤّىَه الْظٔؿٔ٘ ّما  -

 .ٓطلب عيَه مً بٔاىات 

اعتالو الربٓز الْاصر لإلراصٗ ّؾضطِ ّتْطٓعُ علٙ دَات االختصاص  -

 .باإلراصٗ
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تغذٔل الربٓز الصارص مً اإلراصٗ ّسؿغ ىغذ ميُ ّمتابع٘ اعتالمُ يف  -

 .اؾَات املضعل إلَٔا 

 .الكٔاو باألعنال املغاىزٗ مً طباع٘ ّتصْٓض ّغريٍا اليت تتطلبَا اإلراصٗ  -

 .متابع٘ األعنال املتعلك٘ باملداطٌ ّالتأثٔح ّالصٔاى٘ باإلراصٗ  -

تبٔ٘ ّالكضطاعٔ٘ ّناؾ٘ سصض استٔادات اإلراصٗ مً األرّات املو -

 .التذَٔظات الالطم٘ ّمتابع٘ طلبَا مً اؾَات املدتص٘ 

 .سؿغ ّتضتٔب امللؿات املْضْعٔ٘ اـاص٘ باإلراصٗ  -

 .تْطٓع الكضاصات ّاليؾضات ّالتعامٔه علٙ الْسزات التابع٘ لإلراصٗ  -

اعتكبال املرتررًٓ ّالظاٜضًٓ باإلراصٗ ّتيعٔه مْاعٔز مكابالتَه مع  -

 .املدتصني 

 
 

 


