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����� :  

��د�� ا�����ت �� ا��	���� ا�	���ات ��ل ��	� %�وز �� ��ھ�" ا�	� وا��	��!�� وا� ����� ا�
�� ا�	� ا��+�ط� ت�8, �7ورة !/. ا�'�4 ا��3�2 ا��*�ع �0� �ت !/. ت��, %��+*�، �)'�� %�&� 

 وا7
� ����� ا!	��د إ�. ا���'�� ���� <=>ت ھ�8 و�� ، !/�:� ا� �*�ة أو �8:� ا�
� أو ت�ا�::�
  .ا�8=�ط او ا����� أو ا@داري ا���<, �� ��اء �:� ت	'�ض �� ا�	� ا��+�ط� @دارة

  

  ا��+�ط� إدارة ����� إ!�اد �� ا���ض : او�

• D7ت� ��ا� �� E��'+�ط� وإدارة ا�+*� ت�+�ط� إدارة �� وا���ض ا��ا�.  

 و� &����ت أدوار وت�G�H ا��+�ط� إدارة �� ا�+��F ا���'�� ط���� ا� ���� ت) � •
  .ا�'��� ذات اJط�اف

• �L	'ت �����+�ط� إدارة �ءً  ا�N� �� م�:� �%��  .��P�	:� وت�ت��Lت �/��'�� ا��ا�/�� ا��

• E� وت
��� �ا��ا�/� ا����%� <�Qم 4��P �� ا��+�ط� إدارة إ��اء دور ا� ���� ت
 �'���� ت���U أ�4 �� ات+�ذه ��	U ا�Tي ا@��اء وت=�ح ا���R ��، ا�	��ر�� إ��اءات
  .�/��'�� ا��ا�/�� ا����%� إ��اءات

  

��>�H : E��'+�ط� وإدارة ا�+*� ت�ا�:  

 !� !�Lرة ھ� أو أھ�ا�:�، ت
��G !/. ا��0� � ���رة �� �'�ق أن ���Y ش�ء أي %><W ا�+*� �'�ف
  .��وWH !/. ا��	�ت�L وا^�Hر ��ث و��ع ��لا�	 %�� ر%\

�Y�� E��'+�ط� إدارة ت�ا� W><% 4 أو ا@��اءY�:�+��� ا�����3 أو ا	 �ا� ���
	� Uوا� �*�ة وت��� ./! 
�� ا�	� ا��+�ط� ��ا<, �H0'�� ���رة �� ت�ا�� ./! G��
  .أھ�ا�:� ت

�L	'+�ط� إدارة ت�ار �7ور�� أ��ا ا���	�� ��'�� و<�ا�� �%� Gا��	ات����، أھ�ا�:� �_ ��	�و��` ا� 
��رة ا�	+�ا�W ��ل و�� ا��+�ط�، ت�W8� ,8 ا���ض إ��اء% ���/� W>a� �Y�� ��'��/� �/Fا�� 

 �� �aن ���ة %��رة !/�:� وا� �*�ة و�:�:� ت
���ھ� تU ا�	� ا��+�ط� أن ��2 ا��'���� %>!/. أ<=*	:�
.�L+�ط� �� ت�ا� DL�� 4�  . ��ة أ



 

 

  

�3��H : +�ط� إدارة�ا� �:	�  :ا��ا�/�� %�����%� و!�

 �_ ت'�4 ا�	� ا�'�F�8 �� !�د !/. �
	�ي ا�Tي ا��ا�/�� ا����%� <�Qم �� �Nءً  ا��+�ط� إدارة ت'�
�:b'% ./! '�� ت �!� �'��� ت=��4 ط���� إ���د�ا�� ./! �� 
 ا������ ا���ا<, ���P �� اJداء ت

 � >�� ���د ��\ و��` ا���'�� �'��L 8��% 4 و�7ور�� ھ��� �Nءً  �ط�ا��+ إدارة ت'	P �L�� ، وا@دار��
  . �'4 ردة ���د �W8 أ�3P <=*� دورا ت	*/, ا�	Nام،

  

  : �43 ا��ا�/�� ا����%� !���P �F�8 ا��+�ط� إدارة ت�ا!�

  .وا@��اءات وا� ����ت ا��	�ات����ت •

  .و��Nا<��ت:� ا���'�� �*\ •

  .ا�'���� ا��+�ط� ���ت •

  
  



 

 

  و�:��:� ا��+�ط� إدارة ���8 : را%'�

4Y=ا�'� ���8 ت��+�ط� إدارة ��4 �� ا�P �� ) �����ا�'�م ا ��'��/� – ,R�> �����ر – ا�'�م ا�=	 � 
 � �!� – ا�� 	)���� �+���ت ا�'�م ا����� � �!� – وا��	�%'� �/	=��4 ا�'�م ا����� � �!� – ا���'��
  : ا�	���� ا��:�م ا�/��8 وت	��.  ،) ا��ا!��� �'���ت ا�'�م ا�����


�ث إ��اء %'� ا��+�ط� إدارة �*� إ!�اد •L�ت ا��'/�� وا��را	�دھ� %=><:� ا���	وا! �� 
  .ا���'�� إدارة ��/`

• T�(8ا�+*� ت �F�+�دارة اa% +�ط��ا� �%�� و7��ن ا���/` �4L �� ا��'	��ة ا��ا�/�� وا��
�� ا��+�ط� نأ �� ا�	>�P أ�4 �� ا���8��L ا�	�ت��Lت و7_ Uھ� ت���
 وإدارت:� وت����:� ت
����*% �/!��.  

• �L� و7��ن .ا��	�ات���� Jھ�ا�:� ا���'�� ت
��G ت:�د �� ا�	� ا���LYة ا��+�ط� ��ا
 ��8ي ت���U ت���U !/. و��رت:� ا��+�ط� إدارة و�'���� P)�ءة ���ا�'� �*\ ت���

  .%����'�� ا��+�ط� إدارة �	�ت��Lت

 %��ا�'� ����8 وا����م ا@دارة ���/` ا��+�ط� %aدارة ا�+��F ��ور��ا ا�	��ر�� ر�_ •
  .ا��+�ط� إدارة !�4 وإط�ر ا��+�ط� إدارة �� ا���'�� ط����

��� ا���ا<, �� ا�+�ر���� ا��	=�ر��� %+���ت ا��	'�<� •� ،ا���'�� �'�/��ت ا�	+
 ا��8!�� =�راتا��	 ت���U أ�4 �� ا�+�ر��� اJط�اف �� ا��	�����F وا�	+�ام
��� ���Nدة ا�	��ر�� و!�4�H�� م�Q> �%��  .ا��ا�/�� ا��

 %����'�� ا��+�ط� إدارة �)'���� ��ا�'	:� ��ل ت���� %a!�اد ا���ا�'� ���8 ت��م •
  . ا@دارة ��/` �� وإ��زت:� ����8 %��رة وا�
���Y ا����%� وت�ت��Lت

  
  



 

 

 ً   ا@دارة ��/` دور : ��� �

  .%����'�� ا�+��F ا��+�ط� إدارة ����� ا!	��د •

• \L7 ا@���ع ��H<	�وا ./! ����H +�ط� إدارة�'�� �� ا��ا��.  

• ���
  .ا���'�� �� ا�	'�ض � 	�ى أو ا��+�ط� �_ �/	'�ط� ا��3/. ا�*���� ت

�� ا�	� ا�:��� ا���ارات !/. ا���ا��� • �H0'�� أداء !/. ت�+�ط� إدارة ���ل �� ا���ا�.  

 ا��'/���ت !/. %�8ء وذ�d %����'�� ا��+�ط� إدارة �)'���� '�ا���ا� ���8 ت���� ا!	��د •
  .ا���ا�'� ���8 %�ا�*� ا������

  ا�8'�� �
)e زا�R ��'�� ت�ا�W ا�	� ا��+�ط� ����!�

 �'�م تT�(8ھ� أ��Y<�� !�م �_ ا�� 	)���� ��!U ا��=�ر�_ ����!� ت
��� �� ���Y ا���'�� �� ا�+*�
 و ا���'�� أھ�اف �0ش�ات �	
��G ت��Y �*� %�8ء ���Y � و%��	��� ��=�ر�_ا �:Tه ا������ ا����رة ت����

f+/	!� ت��+�ط� ���اد<�ه ا���8ط �� ا� :  
  . �:� وارت�Lط�ت ��Nا<�� إ!�اد و ا��=�ر�_ ��8Lء �H%" د�4 ���ر و��د !�م •

  . ا���ظ)�� ا�	��ار !�م •

• ���
  . �/��'�� �8يا�  ا���4 �_ ا�
��� ت�ا�G و!�م �/� 	)���� ا����� ا�

• �/Y=� 2دا�4 ا�)�� ت�ر� ��ا� .  

  . �/� 	)���� ا�)�Yي ا�� 	�ى •

� 4P U �� ا���ظ)�� �� ���P !�د و��د و!�م ادارة 4P �� ا��	+�f و��د !�م • .  

  . ا���ارد ��/� ا���ظ)�� %'h !� ا��	��8ء •

  

  



 

 

  %����'�� ا��+�ط� إدارة !�4 آ���

• �F!� ر��+�ط� ���ا� �	'�� ت�ا�::� ا��ا�� .  

• E�8�  . ا���'�� ت�ا�::� ا�	� ا��+�ط� ����!� ت

  . �8:� ا�
� و�
�و�� ا��+�ط� ھTه �_ ا�� 	�� ا�	'��4 •


2 وا�� �!��� ا���'�� ���� %�� دور�� ا�	��!�ت !�� •L� ت��

�و�� و ا�� �:/� 
�
  . �8:� وا�

  . ا��+�ط� ھTه �� ا�
� �� /�=�ر�P� ا�دارة ���/` دور�� ت��ر�� ر�_ •

•   

	ا�دارة م��� ا����د . 	

  

 
����� �����ع م��� ا���# وجد الخير لحفظ النعمة  وجد الخير لحفظ النعمة  وجد الخير لحفظ النعمة  وجد الخير لحفظ النعمة   " ا����د !��!
  ��رض ا��
���&�% ا�دارة   
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