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 احلكومة اإللكرتونية 
 فى سواء العالم أنحاء جمٌع فً اإللكترونٌة الحكومة مفهوم تبنى فى الدول من الكثٌر بدأت

 من وذلن ، المحلٌة اإلدارة أو المركزٌة الحكومة مستوى على ، النامٌة أو المتمدمة البلدان

 من كثٌرا   أصبحت كما االنترنت شبكات على األهمٌة غاٌة فً معلومات عرض خالل

 الشبكة هذه أتاحت فمد ثم ،ومن االنترنت شبكة عبر تتم والتجارٌة الحكومٌة المعامالت

 .العمٌمة البٌرولراطٌة اإلجراءات عن بعٌدا   للتواصل فرصا   ومواطنٌها للحكومة

 األعباء توفٌر أو عٌن غمضةفً  االلتصادٌة التنمٌة تحمٌك إلى تؤدى ال االلكترونٌة والحكومة

التً  المعجزة هً فلٌست .سحري بشكل الحكومٌة األعمال أداء كفاءة ورفع المٌزانٌة فً

 ٌكتنفها تطوٌرٌة عملٌة هً بل عالٌة، كفأه ذات لتصبح فورٌة بطرٌمة الحكومة شكل ستغٌر

 .بالمخاطر المحفوف الصراع من أشكال دائما  

 أواًل: مفهوم احلكومة االلكرتونية:

 المعلومات لتكنولوجٌا الحكومٌة الهٌئات استخدام على اإللكترونٌة الحكومة تعتمد

 .بالمواطنٌن عاللتها وٌوطد للحكومة والفاعلٌة الكفاءة مستوى رفع فً ٌسهم بما .واالتصاالت

 إلكترونً مولع على المعلومات بتوفٌر تبدأ مراحل عدة خالل من اإللكترونٌة الحكومة وتنشأ

 النظم تطبٌك ثم ، بالعمالء المباشر االتصال ثم الجهات، بٌن المتبادلة االتصاالت تٌسٌر ثم ،

 .والتبادل للخدمة المتكاملة

 إدران على ٌساعد مفهومها وتحلٌل اإللكترونٌة للحكومة مختلفة وأبعاد مراحل دراسة إن

 الحكومة دور تطوٌر أجل من المعلومات تكنولوجٌا فرص استثمار ووسائل للظاهرة أفضل

 .العامة المصالح إدارة ونظام

 الخدمات إدارة على المختلفة الحكومٌة المطاعات لدرة  :بأنها االلكترونٌة الحكومة فوتعر

 عالٌة ولدرة وبسرعة الكترونٌة بوسائل للمواطنٌن وتمدٌمها توفٌرها ٌٌسر بما الحكومٌة

 .ألل ومجهود وبتكالٌف

 تكنولوجٌا استخدامات إلى المتحدة األمم نظر وجهة من اإللكترونٌة الحكومة وتشٌر

 ونظم اإلنترنت، موالع الخارجٌة، االتصاالت ربط شبكات مثل واالتصاالت، المعلومات

 على ٌؤثر اإللكترونٌة الحكومة تبّنً فإن ثم ومن .الحكومٌة الجهات بواسطة اآللً الحاسب

 . آخر جانب من وأعمالهم والمواطنٌن جانب، من الحكومٌة الجهات بٌن األساسٌة العاللة
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 ثانيًا: املكونات الرئيسية للحكومة اإللكرتونية :

 ٌلً : فٌما اإللكترونٌة للحكومة الرئٌسٌة المكونات تتمثل

 البنٌة التحتٌة لخدمة الحكومة االلكترونٌة: .1

 المانونٌة النواحً من المٌاسٌة والمواصفات التعالد شروط تطوٌر . 

 المطلوبة للمعلومات للتوصل السرٌة نظم ووضع المعلومات تصنٌف. 

 الخاصة االحتٌاجات لذوى الخدمات تمدٌم وشروط إطار وضع. 

 اإلنترنت على الحكومة مولع تصمٌم. 

 والتطبٌمات النظم لتطوٌر تمنٌة ألنسب اإلطار وضع. 

 شبكة االتصاالت الحكومٌة : .2

 لسرٌة لمواعد طبما   بسرعة المعلومات بتبادل تسمح حكومة اتصاالت شبكة خلك 

 .المطلوبة

 الوزارات مبانً لربط الالزمة االتصاالت أجهزة وتركٌب الشبكات تصمٌم 

 .االنترنت بشبكة والحكومة

 الحالٌة التلٌفونات لشبكة األمثل االستخدام من التأكد. 

 الواحدة للجهة المتباعدة المبانً بٌن الخاصة الشبكات وتنفٌذ تصمٌم. 

 بر الشبكات :تمدٌم الخدمات للمواطنٌن ع .3

 للمواطنٌن الخدمات وتفعٌل لتوصٌل خدمة مراكز خلك. 

 مجانا   االلكترونٌة الشخصٌة تحمٌك شهادات خدمة تمدٌم. 

 المواطنٌن خدمات حماٌة مجموعة خلك طرٌك عن المواطنٌن مشاركة تفعٌل. 

 مٌكنة أعمال الوزرات والهٌئات واإلدارات المحلٌة: .4

 النظم تشغٌل فى والمساعدة وتنفٌذ وتصمٌم دراسة. 

 والمخازن والمشترٌات والحسابات كالموازنة المالٌة النظم مٌكنة. 

 (.  واألجور العاملٌن شئون مثل) اإلدارٌة  النظم مٌكنة 

 الحكومٌة الجهات بٌن والوثائك المعلومات تبادل نظم مٌكنة. 

 المشترٌات الحكومٌة إلكترونٌا  عبر الشبكات: .5

 االنترنت شبكة باستخدام الحكومٌة للمشترٌات إلكترونً نظام. 

 والخدمات السلع وأسعار للموردٌن جداول. 

 منها والمستفٌدٌن والخدمة السلعة ممدم بٌن المباشر اإلتصال. 

 وغٌره الضمان وخطابات األسعار وعروض السابمة بالخبرة بٌان تمدٌم  
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 بالخصوصٌة المساس دون الوسطاء عمولة من والتخلص السعرٌة المنافسة زٌادة 

 .والمنالصات العملٌات إسناد شفافٌة أو

 ممكنة فترة وألل وأسعار مواصفات بأفضل االحتٌاجات توفٌر كفاءة رفع. 

 الحكومة موظفً من المتعاملٌن رضا وزٌادة الورلٌة خفض األعمال.  

 المخزون استغالل كفاءة زٌادة. 
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 ثالجًا: املتطلبات اجلوهرية لتطبيق احلكومة االلكرتونية: 

 البعض ٌراها كما اإللكترونٌة الحكومة إلى للتحول الضرورٌة المتطلبات من العدٌد هنان

 : ٌلى فٌما تتمثل

  اإللكترونٌة الحكومة مشروع بتبنى السٌاسٌة المٌادة التزام .1

 الرلمٌات عالم نحو التحول لعملٌة االستراتٌجٌى التخطٌط .2

 الجهات جمٌع بٌن الشاملة لالتصاالت متكاملة خطة وضع .3

 وإشباعها العمالء حاجات دراسة على التركٌز .4

 االلكترونٌة الحكومة خدمات بتمدٌم المائمٌن بالعاملٌن االهتمام .5

 .الخدمات نظم ترابط الى ومعدالت .6

 . ةالفنٌ المدرات على التركٌز .7

 جهودا تبذل أن علٌها تدخل أن ترٌد التى الحكومة أن لنا ٌتضح السابمة المتطلبات ضوء وفى

 وٌساعد والمعلومات المعرفة على الرلمٌات عالم (digital) ٌعتمد الذي المجتمع لخلك مكثفة

 :التالٌة المتطلبات هذا تحمٌك على

 وصياغة استراتيجية التغيير: E-Visionبناء رؤية إلكترونية  .1

 فً اإللكترونٌة الحكومة ٌضع الدولة فً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلوماتٌة عن رؤٌة توفر أن

 للدولة والمتغٌرة الحالٌة الحاجات تشمل أن ٌجب الرؤٌة وهذه .الوطنً اإلطار داخل مولعها

 ومصر دبً وتعتبر .األمثل الحاكمٌة وأسالٌب وطرق البشرٌة الموارد تنمٌة ٌخص بما

 .المعلوماتٌة بعصر للحاق لمجتمعاتها نشطة عمل مسودة وضعت التً الدول من واألردن

 عمل وتطوٌر مراجعة بهدف اإللكترونٌة الحكومة بمبادرة العمل ببدء دبً لامت 

 إلى باإلضافة .والمواطنٌن األعمال لمطاع تمدمها التً والخدمات الحكومٌة الجهات

 مجال فً العالمٌة الشركات لجذب دوالر ملٌون ٠٣٣ بمبلغ اإلنترنت مدٌنة تموٌل

 .المعلومات تكنولوجٌا

 المرٌة افتتحت ولد المعلومات، وتكنولوجٌا لالتصاالت وطنٌة خطة بتطوٌر مصر تموم 

 ٣٣٣٠ سبتمبر فً بها الذكٌة

 بنتائج تعود عمل برامج اللتراح المادمة سنوات الخمس مدى على مبادرة األردن بدأت 

 .والمواطنٌن األعمال ولطاع الحكومة على مباشرة

  :التالً الرؤٌة تتضمن أن ٌجب و
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 عملٌة تعترض التً العوائك على للتغلب واضحة إستراتٌجٌة على الحكومة اعتماد .أ 

 ، الراهن للوضع وشامل دلٌك تمٌٌم على ٌعتمد اإلستراتٌجٌة من هام التغٌٌر وجزء

 .المستمبلٌة والمشروعات الوالع أرض على الحمائك ودراسة

 ٚاعغ ئؽبس ػٕبطشِٓ ػٕظشا رىْٛ أْ ٠دت اٌذٌٚخ رزجٕب٘ب اٌزٟ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌشؤ٠خ .ة

اعزشار١د١برٙب ٌٛػغ اٌذٌٚخرزجٕبٖ ٚاٌّدزّغ االلزظبد فٟ اٌّؼٍِٛبد ٌزىٌٕٛٛخ١ب

 . اٌّغزمج١ٍخ


 ووضع الخطت الكبهلت لالتصبالث : دعن السلطت السيبسيت .2

 : رمَٛ أْ اٌذٌٚخ ػٍٝ ، اٌٛالغ ئٌٝ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌشؤ٠خ ٌزشخّخ

 ٚاٌز٠ًّٛ اٌغ١بعٟاٌذػُ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ ِجبدسح رٕف١ز ػٓ اٌّغئٛي اٌفش٠ك ِٕح .أ

 .ٌٍزٕف١ز اٌالصَ

 ٚششوبداإلٔزشٔذ ششوبد ِثً اٌّغزف١ذ٠ٓ ِؼظُ لجً ِٓ ِشبسوخ ػ١ٍّخ ئ٠دبد .ة

 اٌّؼ١١ٕٓ اٌحى١١ِٛٓٚاٌّغئ١ٌٛٓ األػّبي لطبع ِٓ ٚاٌّغزخذ١ِٓ اٌّزمذِخ اٌزىٌٕٛٛخ١ب

 فٟ ٌٍّغبّ٘خ األ١ٍ٘خ ٚاٌدّؼ١بدٚاٌّظبسف اٌؼّبي ٚٔمبثبد ٚاٌدبِؼبد ٚاٌّشث١ٓ

 .اإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ ِجبدسح
 

 تحذيذ الوزيج الونبسب للعوالء : .3

 .اٌذٌٚخ لطبػبد وبفخػٍٝ اٌّجبدسح رؼ١ُّ لجً ِؼمذح غ١ش طغ١شح ثّشبس٠غ رجذأ أْ اٌحىِٛخ ػٍٝ

 : ِشاػبح ٠دت ثُ ِٚٓ

 ِٚحبٌٚخ رمذ٠ّٙب٠ّىٓ اٌزٝ اٌخذِبد ٚث١بْ ٚرح١ٍٍٙب ٚدساعزٙب اٌؼّالء ٚسغجبد بخبدح .أ

 .ث١ٕٙب ف١ّب اٌزشاثؾ رحم١ك

 اٌزشو١ض ئٌٝثبإلػبفخ ، اإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ خذِبد ثزمذ٠ُ اٌمبئ١ّٓ ثبٌؼب١ٍِٓ اال٘زّبَ .ة

 .ٌزٌه اٌّذػّخ اٌف١ٕخ اٌمذساد ػٍٝ

 ِمبسٔزٙبِغ رمذِٙب اٌزٟ ٚاألخٙضح اٌخذِبد ألداء اٌزفظ١ٍ١خ اإلخشاءاد دساعخ .ج

 .إٌبخحخ ثبٌزدبسة

 ٚرىْٛ ثٙب اٌخبطخٚاٌجشٚرٛوٛالد اإلٔزشٔذ ِؼب١٠ش ثدذ٠خ رزجٕٝ أْ اٌحىِٛبد ػٍٝ فاْ ٌٙزا

 ردشثزٙب ثؼذ ٚرغ٠ٛمٙب اعزخذاِٙبرُ لذ ٚرطج١مبد ثشِد١بد حضَ رغزخذَ ٚأْ ِٚٛحذح ِمٕٕخ

 ػٍٝ ٚلبدسح ِشٔخ رىْٛ ٌٍزىٌٕٛٛخ١ب رحز١خ ث١ٕخ رزجٕٝأْ ثبٌحىِٛبد ٠ٚحغِٓظذال١زٙب ٚاػزّبد

 إلػطبء ػب١ٌخ رىْٛ اٌّخزٍفخ األٔظّخ ث١ٓ رٛافك ٚدسخخ اٌؼ١ٍّبدِٓ ِخزٍفخ و١ّبد اعز١ؼبة
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ٚر٠ٕٛغ ِجبششح ٚثطش٠مخ ثغٌٙٛخ اٌجحث ػٍٝ اٌمذسح ٚوزٌه االعزخذاَ فٟ ٠ٚغشلذسح اٌّغزخذَ

 اٌحبعت اعزخذاَِثً ِخزٍفخ ثطشق ئ١ٌٙب اٌٛطٛي ػٍٝ اٌّغزخذَ ٚلذسح اٌج١بٔبد لٛاػذ ِظبدس

 اٌّشلُ اٌز١ٍفض٠ْٛ أٚ اٌّحّٛياٌز١ٍفْٛ ؽش٠ك ػٓ ئٌىزش١ٔٚب اٌشعبئً ٚثؼث اعزالَ أٚ ا٢ٌٟ

 .اٌز١ٍفْٛ ثّشاوض اٌشجىبد ٚسثؾ

 ، ِغزذاَ ثشىً اإلٌىزش١ٔٚخاٌحىِٛخ ئعزشار١د١بد ثزٕف١ز ثبدسد ئرا اٌؼشث١خ اٌذٚي ِمذٚس ٚفٟ

 فٟ رمذِٗ ِٚب االرظبالد رىٌٕٛٛخ١ب ِٓ االعزفبدحفٟ اٌّزمذَ اٌؼبٌُ ٚث١ٓ ث١ٕٙب اٌٙٛح رؼ١ك أْ

 ٌزؼ١١ك اٌغبٔحخ اٌفشطخ رٛفش ِٚغ .اٌحىُ ٌشإْٚ األفؼً ٚاإلداسحاٌد١ذح اٌحى١ِٛخ اإلداسح

 ػالخب١ٌغذ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ أْ ئٌٝ اٌز٠ٕٛٗ ٠دت ، لٛح ثىً األِبَ ئٌٝ ٚاٌٛثٛةاٌٙٛح

.اٌؼبِخ اإلداسح ِشبوً ٌىً عش٠ؼب حال أٚ عحش٠ب
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 اآلثار املرتتبة على تطبيق احلكومة اإللكرتونية :رابعًا: 

 :ث١ٕٙب ِٓ ا٢ثبس ِٓ اٌؼذ٠ذ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ رطج١ك ػٍٝ ٠زشرت

 :الحكوهيت اإلجراءاث وتطوير تغيير  .1

 اٌذاخ١ٍخ اإلداسح رٕظ١ُئػبدح ئٌٝ رإدٜ ألً ٚثزىٍفخ أعشع ثظٛسح اٌحى١ِٛخ اٌخذِبد رٛف١ش ئْ

 ٠غزف١ذ إٌّطٍك ٘زا ِٓ .اٌحى١ِٛخ١ٌٍٙئبد اٌّؼٍِٛبد لٛاػذ ٚرىبًِ ٚدِح ٚاإلخشاءاد

 رخذَ أٔٙب وّب .احز١بخبرٗ رٍج١خ احزّبي ٠ض٠ذ ئر ِؼشٚف، أٚفؼً وطبٌت ١ٌٚظ وؼ١ًّ اٌّٛاؽٓ

 ِٚٛسد٠ٓ اٌحى١ِٛخ ٌٍخذِبد ػّالء ئٌٝ أطحبثٙب ٠زحٛي اٌزٟ اٌزدبس٠خاإلػّبي "أ٠ؼب

 خاليِٓ ٔفغٙب اٌحىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ ٚرخذَ .ٚاحذ آْ فٟ ٌٍحىِٛخ ٚعٍغٌخذِبد

ثؼغاٌحى١ِٛخٚاٌؼ١ٍّبد اإلخشاءاد ٚرط٠ٛش رغ١١ش ػٍٝ األِثٍخ ِٚٓ ، اٌزىٍفخ خفغ فٟ

 :٠ٍٝ ِب اٌذٚياٌؼشث١خ

 ئػذاد صِٓ خفغئٌٝ أدٞ اٌّغشة فٟ ٚاٌّب١ٌخ اٌزخط١ؾ ٌٛصاسرٟ اٌج١بٔبد لٛاػذ ئدِبج 

.إٌظف ئٌٝ ٌٍذٌٚخ اٌؼبِخ ا١ٌّضا١ٔخ

 َاٌشحٓ ششوبد ِٓ ٢الف عّحذ ٌإلٔزشٔذ ثذثٟ ٚاٌدّبسن اٌّٛأئ ١٘ئخ اعزخذا 

 .اٌغبػخ ِذاس ػٍٝرخ١ٍض خذِبد ٚٚفشد ٚاٌزىٍفخ اٌٛلذ ثخفغ ٚإٌمً

 ٠زٛلغ ٚاألفشاد ٌألػّبي ثذثٟ اٌحى١ِٛخ ا١ٌٙئبد ِٓ اٌّمذِخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌؼبِخ اٌخذِبد 

 %.01 األلً ػٍٝ ٠ٛاصٞ ثّب اإلداس٠خ اٌزىٍفخ فٟ ٚفش رحمك أْ ٌٙب
 

 العبهت والشئوى الحكن إدارة نظبم تطوير .2

 ٚئ٠دبد خالي ِٓ ، اٌذٌٚخ شئْٛ ئداسح فٟ ٚاٌذٌٚخ اٌّٛاؽ١ٕٓ ث١ٓ خذ٠ذح ػاللخاٌزط٠ٛش

: اٌزب١ٌخ اٌّىٛٔبد

 ٔزبئح ػٌٍّٓٛاؽ١ٕٓ ٚٔشش٘ب اٌغ١بعبد، ٌزطٛس وأعبط اٌّؼٍِٛبد خّغ ػ١ٍّخ .0

 .اٌغ١بعبد فٟ اٌّشبٚساد

 اٌغ١بعبد إلػذادٚاٌزحبٚس اٌّشبسوخ ػ١ٍّخ ٌزغ١ًٙ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ اعزخذاَ .2

.ٌٍذٌٚخ اإلعزشار١د١خ ٚاٌزٛخٙبد األ٠ٌٛٚبد ٚرحذ٠ذ

 ٚاٌزّث١ً االٔزخبثبدػ١ٍّخ فٟ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ اعزخذاَ ، ِزمذِخ ِشحٍخ فٟ .3

 .اٌغ١بعٟ
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 اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ثبعزخذاَحم١مٟ ٚاٌزضاَ ع١بع١خ ئسادح ئٌٝ ٠حزبج اٌّىٛٔبد ٘زٖ رطج١ك أْ ئال

.اٌؼبِخٚاٌشئْٛ اٌحىُ ئداسح ثٕظبَ ٌٍٕٙٛع اإلٌىزش١ٔٚخ
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 مراحل تطبيق احلكومة اإللكرتونية :خامسًا: 

 ٚاٌّظطٍحبد اٌشل١١ّٓ،ٚااللزظبد اٌزدبسح ػبٌُ دخٛي فٟ اٌحبعُ اٌؼبًِ اٌزحز١خ اٌج١ٕخ رُؼذ

 ٌزحٛالد أؼىبعب ئال ٘ٝ ِب االٌىزش١ٔٚخاٌحىِٛخ حٛي األخ١شح ا٢ٚٔخ فٟ ٚأزششد ثشصد اٌزٟ

 ثؼ١ذا اٌىزشٟٚٔ ٘ٛ ِب وً ِشحٍخ ئٌٝ ٌالٔزمبي فزشح ِٕزاٌؼبٌُ ٠شٙذ٘ب ِٚزشؼجخ وث١شح ٚرطٛساد

 .ٚإٌفمبد اٌدٙذ ِٓ اٌىث١ش رىٍف اٌزٟاٌزم١ٍذ٠خ اٌزؼبِالد ػٓ

 ِب ٌىً اٌظح١حٌالعزخذاَ ثشٔبِح ٚػغ االٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ ٌزٕف١ز اٌؼشٚس٠خ اٌؼٕبطش ِٓ

 ٚرى٠ٛٓ اٌىِٛج١ٛرش اعزخذاَػٍٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ ِٓ ػذد أوجش رذس٠ت ِغ اٌزحٛالد ٘زٖ ػٓ ٠ٕزح

.اٌزطٛساد ٘زٖ ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌمبدسح اٌجشش٠خ اٌىٛادس

 طبحجٙب ِب ئرا خبطخاٌزٕف١ز ػٕبطش ِٓ ٘بِب ػٕظشا رشىً اٌزط٠ٛش فٟ ٚاٌشغجخ اإلسادح ئْ

 االٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ ٌٙب رحزبج اٌزٟاألعبع١خ اٌج١ٕخ ِٓ ٔٛػ١ٓ ٕٚ٘بن .اٌزغ١١ش ِٓ اٌخٛف ػذَ

 أزشبس ٚٔغجخ االرظبالد فٟ رزّثً الصلبتفبلبنيت ،ٚاٌّشٔخ اٌظٍجخ األعبع١خ اٌج١ٕخ ّٚ٘ب

 اٌّغزمج١ٍخ إٌظشح فٟ اٌّشٔخ اٌج١ٕخ رزّثً ث١ّٕب اٌخذِخٚرىٍفخ اٌىِٛج١ٛرش ٚأخٙضح اإلٔزشٔذ

 ثمٛح رخطٛ أْ اٌذٌٚخ أسادد ِب ٚئرا،اٌحى١ّخ ٚاٌم١بدح اٌزذس٠دٟٚاٌزطج١ك اٌّحىّخ ٚاٌخطخ

ؽش٠ك ػٓ اٌحىِٛخ اخزشاع رؼ١ذ أٔٙب االػزجبس فٟ رؼغ أْ ػ١ٍٙب فبْ االٌىزش١ٔٚخاٌحىِٛخ ٔحٛ

 اٌّٛظفٚرأ١ً٘ اٌخبص اٌمطبع إلششان ػشٚسح ٕٚ٘بن. اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضاد ػٓ اٌجحث

 . اٌؼًّ فٟ االٔخشاؽ ِٓ فزشح ثؼذ ٠ّىٕٗ رأ١٘ال اٌحىِٟٛ

 ٌٍحىِٛخ ٚاحذح ثٛاثخٕ٘بن ٠ىْٛ أْ اٌف١ٕخ إٌبح١خ ِٓ اٌىزش١ٔٚخ حىِٛخ ئلبِخ ِزطٍجبد أُ٘ ِٚٓ

 ثؼؼٙب اٌمٕٛاد ٘زٖ ٚرشاثؾ - ِحٌّٛخ ر١ٍفٛٔبد- أزشٔذ - ر١ٍفٛٔبد - االرظبي لٕٛاد رٕٛع ِغ

 رجبدٌٙب ػٍٝ ٚلذسرٙب اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌحى١ِٛخ اإلداساد ث١ٓ ِشبسوخٚخٛد خبٔت ئٌٝ اٌجؼغ

 .اٌخبطخ اٌّؼٍِٛبدٚحّب٠خ

 ٟٚ٘ اٌىزش١ٔٚخ حىِٛخ ألٞ اٌفٕٟ ١ٌٍٙىً ِىٛٔبد أسثغ ٕ٘بن أْ اٌمٛي ٠ّٚىٓ

، االٌىزش١ٔٚخ االرظبي لٕٛاد ٚخٛد .0

 اٌحى١ِٛخ، اإلداساد ث١ٓ االٌىزشٟٚٔ اٌشثؾ .2

، االٌىزش١ٔٚخ اٌشجىخ ٚخٛد .3

ئٌىزش١ٔٚخخذِبد رمذ٠ُ ػٍٝ اٌمبدسح األٔظّخ ٚخٛد .4

 اٌحىِٛخ ِششٚع ٚئٔدبص حىِٛزٙب ط١بغخ ئػبدح فٟ ؽ٠ٛال شٛؽب اٌذٚي ثؼغ لطؼذ ٌٚمذ

.اٌظذد ٘زا فٟ اٌطّٛحخ اٌّجبدسح ٚفك االٌىزش١ٔٚخ
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: ٠ٍٟ ف١ّب اٌّشاحً رٍه رزّثً اإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ ٌزطج١ك ِشاحً ػذح ٕ٘بن أْ اٌمٛي ٠ّٚىٓ

ئٌىزش١ٔٚخ. ِؼٍِٛبد ئٌٝاٌٛسل١خ ٚٚصاسارٙب اٌحىِٛخ ِؼٍِٛبد خ١ّغ رح٠ًٛ .0

ٚاحذح ثشجىخ اٌذٌٚخ ِإعغبد وبفخ ٌشثؾ اٌؼشٚس٠خ اٌزحز١خ اٌج١ٕخ رأ١ِٓ .2  ِؼٍِٛبد

 .اٌدٙبد ِخزٍف ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد ٚرجبدي

 .ئٌىزش١ٔٚخرؼبِالد ئٌٝ ٚرح٠ٍٛٙب ِإعغخ ٚوً اٌّٛاؽ١ٕٓ ث١ٓ اٌزؼبِالد خ١ّغ رحذ٠ذ .3

 ثىبفخاإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ ل١بَ فٟ ٠زّثً ٚاٌزٜ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍحىِٛخ اٌفؼٍٟ األداء .4

 .اٌؼٍّٟ اٌزطج١ك فٟ ٚأدٚاس٘ب ٚظبئفٙب

ٚرم١١ّٗ. اإلٌىزش١ٔٚخ اٌحىِٛخ أداء ل١بط .5







 


