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 : رابعا:اإلدارة املركزية للتشغيل ومعلومات سوق العنل

ٚختتـ باقرتاح ايطٝاض١ ايعا١َ يتٓعِٝ اضتدداّ ايعُاي١ املؿس١ٜ داخٌ ٚخازج مجٗٛزٜة١ َؿةس   

ايعُاية١   ٚزعاٜة١   ايعسب١ٝ يف ق٤ٛ املتػريات االقتؿاد١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ ، ٚزضِ ضٝاض١ تػػٌٝ َٚتابعة١ 

صاّ ، ٚتٓعِٝ اضتكداّ ٚتػػٌٝ األجاْة  داخةٌ اية مبد يةا ٜهدةٌ عةدّ       غري املٓتع١ُ ،ٚاملعاقني ٚاألق

َصامحتٗا يألٜدٟ ايعا١ًَ ايٛط١ٝٓ  ، َٚتابع١ ٚزؾد املتػريات يف ضٛم ايعٌُ َٚتابع١ ْػاط غةسنات  

 -ويتبعها  :إذتام ايعُاي١ املؿس١ٜ يًعٌُ بايداخٌ ٚارتازج ...

 :للتشغيل العامة اإلدارة( 1

ٚتٓعةِٝ سضةايٝ ٗا يف ْقةام ايطٝاضة١     ، قرتاح ضٝاضات ايتػةػٌٝ بايةداخٌ ٚارتةازج    اب ٚختتـ              

 -ويتبعها  :...  ايعا١َ يًدٚي١ 

 -وتقوو باألعنال اآلتية:...  أ ( إدارة التشغيل بالداخل

زاغيب ايعٌُ ع٢ً االْدَاج يف ضٛم ايعُةٌ ، ٚاذتؿةٍٛ عًة٢     ملطاعد٠ املٓاض ١ ايعٌُ فسف عٔ اي خث 

 . عٌُ حك٘ يف اي

           إعداد ٚحتدٜث قاعد٠ بٝاْات إيهرت١ْٝٚ يساغيب ايعٌُ ع٢ً َطت٣ٛ ادتُٗٛز١ٜ . 

٘  االضتدداّ ضٝاضات بتقٜٛس املتعًك١ ايدزاضات إجسا٤  ِ  ايدٚيٝة١  املةتػريات  قة٤ٛ  عًة٢ ،  ٚسدٚاتة  ٚتؿةُٝ

ِ  تكسٜةس  يف ٚاملؤغةسات ٚاضتدمبف ايٓتةا٥ج   تٓدٝرٖا َٚتابع١،  بريو املتعًك١ ٚايرباَج ايٓعِ ٘  ٜةت  زفعة

 . بٗا يمبضرتغاديًجٗات املع١ٝٓ 

 َٔ ايػسنات ايقاي ١ يًعُاي١ . بأٍٚ سٚال ايعٌُ فسف بٝاْات تًك٢ 

ّ  ٜتعًل فُٝا،  ٚارتازج ايداخٌ يف االضتدداّ تدقٝطادت١ٗ املع١ٝٓ ب تٛؾٝات تٓدٝر َتابع١   باالضةتددا

 .ايداخًٞ

ٞ  املطةت٣ٛ  عًة٢  ايعاًَة١  ايكة٣ٛ  َةدٜسٜات  َٔ ايٛازد٠ ايتكازٜس دزاض١   ايعةس   بكة٣ٛ  ٚارتاؾة١ ،  ايكةَٛ

 . ستافع١ نٌ دا٥س٠ داخٌ ٚاالضتثُازٟ ارتاف ايكقاع يف ايعُاي١ َٔ ٚايقً 

ٌ  فةسف يٓػةس   يًتػػٌٝ ايك١َٝٛ ايٓػس٠ إؾداز  ٟ  ارتةاف  ايكقةاع  يٓػةتت املتةٛفس٠   ايعُة  ٚاالضةتثُاز

ع اإليهرتْٚةٞ يًةٛشاز٠ ، ٚحتةدٜث    ، ٚايتأند َٔ جدٜتٗا ق ٌ ْػسٖا ، ٚإدزاجٗا عًة٢ املٛقة   باحملافعات

 بٝاْاتٗا سض ٛعٝا.  

 ٚإؾداز نتٝ  يًُعٝٓني غٗسًٜا.، غػًٗا ٜتِ مل ٚاييت غػًٗا مت اييت ايعٌُ يدسف املتابع١ إجسا٤ 

يف فةسف ايعُةٌ ايةيت تتةٛفس      ايٛشازٜة١  ٚايكسازات ايكٛاْنياملٓػتت املدتًد١ ألحهاّ  َساعا٠ َٔ ايتأند 

 . يدٜٗا

، ٚزؾةد َعةدالت ضةري     ايتقةٜٛس  خقةط  تٓدٝر ملتابع١ املدٜسٜات يف ايتػػٌٝ هات مل ١املٝداْٝ املتابع١ 

 ايعٌُ ، ٚفسف ايعٌُ اييت مت تٛفريٖا بدا٥س٠ نٌ َهت  ، َٚا مت غػً٘ َٓٗا .

 . غػً٘ ٜتِ ملَٓٗا َٚا  غػً٘املٛفس٠ ،َٚا مت  ايعٌُ فسف إلمجايٞ غٗس١ٜ إحؿا٥ٝات إعداد 

 ايةٛشاز٠  َعًَٛةات  بػة ه١  ٚزبقٗا،  ١ادتُٗٛزٜ َطتٟٛ عًٞ ػٌٝايتػ َهات ٚزفع ندا٠٤   تقٜٛس 

 إيهرتْٚٝا . ب عض بعكٗا املهات  ٚزبط



2 

 

 

ٌ  فةسف  باعت ازٖا بٝاْات قاعد٠ عدادإٚ،  االجتُاعٞ ٚايؿٓدٚم اي ٓٛىاملكد١َ َٔ  ايكسٚ  حؿس   عُة

 يك٣ٛ ايعا١ًَ .بايتٓطٝل َع َدٜسٜات ا {زٜاد٠ األعُاٍ  } بٗا ارتاؾ١ اإلحؿا١ٝ٥ اي ٝاْات عدادإٚ

إعداد ٚحتدٜث قاعد٠ بٝاْات ايهرت١ْٝٚ باملٓػتت اييت اعتادت ع٢ً إخقاز ايةٛشاز٠ بدةسف عُةٌ غةري      

حكٝك١  ، سٚ تسفض ايتعاٌَ َع زاغيب ايعٌُ ايرٜٔ ٜتِ تسغٝخِٗ َٔ ق ٌ ايةٛشاز٠ يػةػٌ إحةد٣ ايدةسف     

 اييت سعًٓت عٓٗا  ، ٚاختاذ اإلجسا٤ات ايمبش١َ بػأْٗا .

 : اآلتية باألعنال وتقوو....  باخلارج لتشغيـلا إدارةب ( 

 إعداد ايدزاضات عٔ ظسٚف ٚغسٚط ايعٌُ ٚاإلقا١َ بايدٍٚ املطتك ١ً يًعُاي١ املؿس١ٜ  . 

املػةةازن١ يف إعةةداد َػةةسٚعات االتداقٝةةات ٚايربٚتٛنةةٛالت ايثٓا٥ٝةة١ ايةةيت تةةربّ َةةع ايةةدٍٚ ايعسبٝةة١   

 َٚتابع١ تٓدٝرٖا . ٚاألجٓ ١ٝ يف زتاٍ تػػٌٝ ْٚكٌ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ

 إعداد ٚحتدٜث قاعد٠ اي ٝاْات ارتاؾ١ يساغيب ايعٌُ بارتازج ع٢ً املطت٣ٛ ايكَٛٞ ٚتؿٓٝدٗا َٗٓٝا . 

 ايتؿدٜل ع٢ً عكٛد ايعٌُ املٛقع١ َٔ املطتػازٜٔ ايعُايٝني . 

فُٝةا  تدقةٝط ٚاضةتدداّ ايكة٣ٛ ايعاًَة١ يف ايةداخٌ ٚارتةازج       ب ادتٗات املع١َٝٓتابع١ تٓدٝر تٛؾٝات  

 .ٜتعًل باالضتدداّ ارتازجٞ  

إعداد املاد٠ ايع١ًُٝ يًرباَج اإلعمب١َٝ ارتاؾ١ بتٛع١ٝ زاغيب ايعٌُ بارتةازج بػةسٚط ٚظةسٚف ايعُةٌ      

 .ملع١ٝٓ بايٛشاز٠ بايتٓطٝل َع اإلدازات ا، ٚاإلجسا٤ات املٓع١ُ يدخٍٛ ٖرٙ ايعُاي١ يف ايدٍٚ املطتك ١ً هلِ ،

ٍ بايدٍٚ املطتك ١ً يًعُاي١ ٚذيو باختةاذ اإلجةسا٤ات ايمبشَة١ يف    تً ١ٝ احتٝاجات سؾخاب األعُاٚدزاض١  

 ٖرا ايػإٔ.

 حبث ايػها٣ٚ ايٓامج١ عٔ تٓدٝر عسٚ  االضتدداّ ٚاختاذ اإلجسا٤ات املٓاض ١ ذتًٗا . 

 حلاق العنالة : إاإلدارة العامة لشئون شركات  (2

 ذتام ايعُاي١إغسنات تساخٝـ  إيػا٤ٚقف ، ٚ ٚ، ٚجتدٜد  ، إؾدازباختاذ إجسا٤ات ختتـ ٚ

 : اآلتية باألعنالوتقوو حبط  األحٛاٍ ... ايداخٌ ٚارتازج َعا ب سٚاملؿس١ٜ بايداخٌ سٚ ارتازج 

ذتةام ايعُاية١   ْػةاط إ  َٔ ايػسنات ايساغ ١ يف اذتؿٍٛ عًٞ تسخٝـ َصاٚية١  املكد١َ  تًكٞ ايقً ات 

 . ٚعسقٗا عًٞ ايًج١ٓ املدتؿ١ ،ايداخٌ  سٚبارتازج 

ذتةام ايعُاية١ غةري    إ َصاٚية١ ْػةاط  ت املكد١َ َٔ ادتٗات املدتًد١ يًخؿٍٛ عًٞ تةسخٝـ  ايقً ا تًكٞ 

ٚعسقةٗا عًةٞ ايًجٓة١    ، ٚإبدا٤ ايسسٟ فٝٗا بايتٓطٝل َع اإلداز٠ ايعا١َ يًعُاية١ غةري املٓتعُة١     املٓتع١ُ

 . املدتؿ١

ػسٚط ايةيت ٜةٓـ   اي اضتٝدا٤ند َٔ أإبدا٤ ايسسٟ ايدين يد٣ جد١ٜ ايػسن١ ايقاي ١ يًرتخٝـ بعد ايت 

يمبضتؿةةداز  ذتةام املؿةسٜني يًعُةٌ بايةداخٌ ٚارتةازج     إعًُٝةات  ي ٚايكةسازات املٓعُة١  عًٝٗةا ايكةإْٛ   

 . ايرتخٝـ

حةد  سٕ تهٕٛ ؾةادز٠ َةٔ   سٚ، يػا٤ غري َػسٚط١ ٚغري قاب١ً يإل سْٗا ٚايتأندَساجع١ خقابات ايكُإ  

 . اي ٓٛى ايعا١ًَ يف مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ
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يػةا٤  إ ٚ طً ةات سطً ةات ايتعةدٌٜ   ، ٚيًػسنات يف املٛاعٝةد احملةدد٠    ايرتاخٝـ ٜدطً ات جتد دزاض١ 

 ٚاختاذ ايمبشّ بػأْٗا .،  سٚ طً ات ْكٌ املكس  ايٓػاط

 بأٍٚ . سٍٚند َٔ حتدٜثٗا أٚايتاملسخـ هلا  ايػسنات بَساجع١ ايطجمبت ارتاؾ١  

عكةد االجتُاعةات   ٚ ١ً يًعُاية١ ارتاؾ١ بػةسٚط ايعُةٌ بايدٚية١ املطةتك      ٚايتعًُٝات ؾداز ايٓػساتإ 

 ايدٚز١ٜ َع ممثًٞ ايػسنات يعس  ايتعًُٝات ٚايكسازات ذات ايؿ١ً .

ٕ  ايتصاَٗاَد٣ ايتدتٝؼ عًٞ َتابع١ ْػاط ايػسنات ٚ  بايتٓطةٝل َةع    بػسٚط ايرتخٝـ ٚفكا يًكةاْٛ

 ، ٚاإلداز٠ ايعا١َ يتدتٝؼ ايعٌُ.  ادتٗات املع١ٝٓ

 اضةتدساج خةمبٍ َٛضةِ اذتةج م عُاية١ َٛ(ٝة١ ا َٚتابعة١       نػٛف ايعُاية١ املسغةخ١ يًعُةٌ     اعتُاد 

 غريات املٛ(١ٝ ارتاؾ١ بٗا .أايت

ٚ  إذتامَٛافا٠ ايكٓؿًٝات املعتُد٠ جبُٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ بأ(ا٤ غسنات   (ةا٤  سايعُاي١ ٚبٝاْاتٗةا 

 َٓدٚبٝٗا املعتُدٜٔ .

 ْٗا .أايمبشّ بػ ٚاختاذاملع١ٝٓ جٗص٠ تًكٞ ايػهاٟٚ ايٛازد٠ حبل ٖرٙ ايػسنات ٚحبثٗا بايتعإٚ َع األ 

 املػازن١ يف دتإ اي ت َع األجٗص٠ املع١ٝٓ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ ملٓاقػ١ َػانٌ غسنات إذتام ايعُاي١ . 

 :  األجاىبالعامة لتيظيه وتراخيص عنل  ( اإلدارة 3

ٚإؾةةداز ، األجاْةة  ايةةساغ ني يف ايعُةةٌ بةةاي مبد ٚتػةةػٌٝ  اضةةتكداّ ٚختةةتـ بتٓعةةِٝ عًُٝةة١    

 وتقوو باألعنال اآلتية :..... اخٝـ ايعٌُ هلِ يف إطاز ايطٝاض١ ايعا١َ يًدٚي١ تس

إعداد ٚحتدٜث قاعد٠ بٝاْات إيهرت١ْٝٚ بايعُاي١ األجٓ ٝة١ املةسخـ هلةا ٚاملؿةسح هلةا بايعُةٌ داخةٌ         

مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ ، ٚجٓطٝاتِٗ ، ٚ سَانٔ تٛاجدِٖ ، َٚد٠ تسخٝـ عًُِٗ ،ٚاملٗةٔ ايةيت ٜعًُةٕٛ    

 ، ٚذيو بايتٓطٝل َع ادتٗات املع١ٝٓ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ . بٗا

األجاْ  ايساغ ني يف ايعٌُ يًخؿةٍٛ عًة٢    الضتكداّحبث ٚدزاض١ ايقً ات املكد١َ َٔ َٓدٚبٞ املٓػتت  

ٚإخقاز َؿًخ١ ادتٛاشات ٚاهلجس٠ ٚادتٓط١ٝ ٚاملدٜسٜات املدتؿ١ إلؾداز ايرتخٝـ بايعُةٌ   ، ايرتخٝـ

 دّ ملدٜس١ٜ ايك٣ٛ ايعا١ًَ . بعد ٚؾٍٛ األجاْ  ٚايتك

حبث ٚدزاضة١ طً ةات ايرتخةٝـ بايعُةٌ يألجاْة  ٚجتدٜةدٖا ٚفكةا يًكةإْٛ ٚايكةسازات ٚايتعًُٝةات            

 ايؿادز٠ يف ٖرا ايػإٔ .

َتابع١ طً ات ايرتخٝـ بايعٌُ يألجاْ  بعد َٓخِٗ املٛافك١ َٔ املدٜسٜات املدتؿ١ ٚاملهات  ايتابعة١   

 َهت  ققاع غسنات األَٛاٍ يؿًخ١ ايػسناتا . –  اي رتٍٚ َهت –يًٛشاز٠ مَهت  االضتثُاز 

َتابع١ طً ات تساخٝـ ايعٌُ اييت مل ٜتِ جتدٜدٖا ٚإخقاز نةٌ َةٔ اإلداز٠ ايعاَة١ يتدتةٝؼ ايعُةٌ       

ايمبشّ حنٛ إضةكاط إقاَة١ األجةٓيب ٚتسحًٝة٘ َةٔ       الختاذَٚؿًخ١ ادتٛاشات ٚاهلجس٠ ٚادتٓط١ٝ ، بايٛشاز٠ 

 اي مبد .

ْكاباتا يًتخكل َٔ َةد٣ اذتاجة١ يألجةٓيب     –٦ٖٝات  –دتٗات ايد١ٝٓ املتدؿؿ١ مٚشازات زسٟ ا اضتقمبع 

 َٔ ايٓاح١ٝ ايد١ٝٓ ق ٌ املٛافك١ ع٢ً َٓح ايرتخٝـ يف اذتاالت اييت تطتدعٞ ذيو .
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ٌ َةٔ ْطة ١    االضةتثٓا٤ حبث ٚدزاضة١ حةاالت     ايعُاية١ األجٓ ٝة١ ٚايةيت تةسد َ اغةس٠ َةٔ املٓػةتت         تػةػٝ

 َٚٛافا٠ ادتٗات املع١ٝٓ بايٓتٝج١ . االضتثٓا٤ات املدتؿ١ ٗا ع٢ً دت١ٓ ٚعسق، ٚايػسنات 

 .حبث ٚدزاض١ طً ات ايتعًُات َٔ زفض َٓح ايرتخٝـ بايعٌُ يألجٓيب  

طسفا فٝٗا ٚارتاؾ١ بإعدا٤ات  األجاْ  َةٔ   ١َؿس ايعسبٝايدٚي١ٝ اييت تهٕٛ مجٗٛز١ٜ  االتداقٝاتدزاض١  

 تساخٝـ ايعٌُ سٚ َٔ زضّٛ ايرتخٝـ .

 إعداد اإلحؿا٥ٝات ارتاؾ١ بٓػاط اإلداز٠ ٚاملهات  ايتابع١ هلا َٚٛافا٠ ادتٗات املع١ٝٓ بٗا . 

حتًٌٝ اي ٝاْات ارتاؾ١ بايعُاي١ املؿس١ٜ ٚاألجٓ ١ٝ اييت تسد يإلداز٠ َٔ املٓػتت املدتًد١ يتخدٜةد حجةِ    

 دايد١ يًٓط ١ املكسز٠ .اإلجسا٤ات ايكا١ْْٝٛ يف حاي١ امل ٚاختاذايعُاي١ األجٓ ١ٝ يف ٖرٙ املٓػتت 

إؾداز ايتعًُٝات ٚايهت  ايدٚزٜة١ ٚايٓػةسات ملةدٜسٜات ايكة٣ٛ ايعاًَة١ ٚاملهاتة  ايٓٛعٝة١ ايثمب ة١          

ايػسناتا فُٝا ٜتعًل بهٝد١ٝ تٓدٝر ايكٛاْني ٚايكةسازات يف   –اي رتٍٚ  –ايتابع١ يإلداز٠ ماالضتثُاز 

بت طٝط اإلجسا٤ات ٚاملتعًك١ باملتػريات ايطٝاض١ٝ بايٓط ١ ملعا١ًَ  زتاٍ ايرتخٝـ ٚايتعًُٝات ارتاؾ١

 ايد١ٝٓ َع املدتؿني باملدٜسٜات . االجتُاعاتايسعاٜا األجاْ  ٚنرا عكد 

 متثٌٝ ايٛشاز٠ يف ايًجإ ٚاجملايظ املع١ٝٓ بدزاض١ اضتدداّ األجاْ  يف اي مبد . 

 ايسسٟ . إيٝ٘تًد١ ٚايسد عًٝٗا يا اْت٢ٗ َٔ ادتٗات املد يإلداز٠حبث ٚدزاض١ ايػهاٟٚ ايٛازد٠  

 : واألقزاواإلدارة العامة لتشغيل ورعاية العنالة غري امليتظنة واملعاقني  ( 4

ايعُاية١ غةري املٓتعُة١ م عُةاٍ ايصزاعة١       َٚتابع١ ٚزعا١ٜ  ختتـ باملطا١ُٖ يف زضِ ضٝاض١ تػػٌٝ

ّ كاٚالت ا ٚنةرا املعةاقني   عُاٍ امل –عُاٍ املٓاجِ ٚاحملاجس –عُاٍ اي خس    املٛ(ٝني  إطةاز يف ،  ٚاألقةصا

ايدضةتٛز ....  ضاع َٔ َ دس تهافؤ ايدسف ايرٟ ندً٘ سضايٝ ٗا عًٞ سٚتٓعِٝ  ، ايطٝاض١ ايعا١َ يًدٚي١

 ويتبعها :

 وتقوو باألعنال اآلتية : .... أ ( إدارة تشغيل العنالة غري امليتظنة  

عُةاٍ    عُاٍ اي خس  –ٓتع١ُ م عُاٍ ايصزاع١ املٛ(ٝني ايدزاضات يف زتاٍ تػػٌٝ ايعُاي١ غري امل إجسا٤ 

ٖةرٙ  ٚزعاٜة١   تػةػٌٝ   ضٝاضةات  حتطةني ٚتقةٜٛس   إىلعُةاٍ املكةاٚالت ا يةا ٜةؤدٟ      –املٓاجِ ٚاحملاجس 

 . ٚادتٗات املع١ٝٓ  َع ايٛحدات املٝدا١ْٝ باالغرتاىايعُاي١ 

 –زبعة١ معُةاٍ ايصزاعة١ املةٛ(ٝني     ألايعاًَني بايكقاعات اايهرت١ْٝٚ بقاعد٠ بٝاْات ٚحتدٜث عداد إ 

جةسا٤ات ايمبشَة١   إلا ٚاختةاذ ،  عُاٍ املكاٚالت ا نةٌ عًة٢ حةد٠     –عُاٍ املٓاجِ ٚاحملاجس  –عُاٍ اي خس 

 . اآليٞيسبقٗا بٛحدات اذتاض  

بايتٓطةٝل َةع َةدٜسٜات ايكة٣ٛ ايعاًَة١      ، ؾداز ايتعًُٝات املٓع١ُ يتطجٌٝ ايعُاية١ غةري املٓتعُة١    إ 

 ايدٚز١ٜ ٚاملٓػٛزات ارتاؾ١ بٓعِ ايعٌُ . عداد ايهتٝ اتإٚ

ٚارتاؾة١ بتػةػٌٝ ايعُاية١ داخةٌ دا٥ةس٠ نةٌ        ،دزاض١ ايتكازٜس ايٛازد٠ َةٔ َةدٜسٜات ايكة٣ٛ ايعاًَة١     

 ستافع١ .

 عداد تكازٜس دٚز١ٜ يٛقف تػػٌٝ ٖرٙ ايد٦ات .إ 
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ٝ   ، دزاض١ املػانٌ ٚايؿعٛبات اييت تٛاج٘ ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َةٔ ايعُاية١    ًةٗا َةع ادتٗةات    ٚايعُةٌ عًة٢ تري

 املع١ٝٓ .

 املػه١ً ملتابع١ تػػٌٝ ايعُاي١ غري املٓتع١ُ . ايًجإَتابع١ تٓدٝر تٛؾٝات  

 دازات ايد١ٝٓ املع١ٝٓ .إلايكٛاعد املٓع١ُ يتػػٌٝ ٖرٙ ايد٦ات بايتٓطٝل َع ا اقرتاح 

 ٕ ايعٌُ غري املٓتعِ ٚٚقع ايتٛؾٝات املكرتح١ .أدزاض١ ايتػسٜعات ايؿادز٠ بػ 

ٕ أٜري ايعٌُ ايدٚي١ٝ ٚايعسب١ٝ اييت ختـ ٖةرٙ ايٓٛعٝة١ َةٔ ايعُاية١ ٚتكةدِٜ املكرتحةات بػة       دزاض١ َعا 

 ايتؿدٜل عًٝٗا .

َٔ ادتٗةات املدتًدة١   يإلداز٠ ايعا١َ يػ٦ٕٛ غسنات إذتام ايعُاي١ ايقً ات املكد١َ  إبدا٤ ايسسٟ ايدين يف 

 ذتام ايعُاي١ غري املٓتع١ُ.إيصاٚي١ ْػاط يًخؿٍٛ عًٞ تسخٝـ 

  تقوو باألعنال اآلتية :.....  إدارة املعاقني واألقزاو  ب ( 

 –م حهةَٛٞ   % املكسز٠ يف ايكةإْٛ عًة٢ مجٝةع املٓػةتت     5إؾداز ايتعًُٝات املٓع١ُ يتدعٌٝ ْط ١ اية 

 عُاٍ ا بايتٓطٝل َع َدٜسٜات ايكٟٛ ايعا١ًَ .سققاع  –خاف 

 الختةاذ ٗةات اذتهَٛٝة١ ٚغةري اذتهَٛٝة١     ادت املع١ٝٓ ، ٚ اإلدازات ايتعإٚ فُٝا بنيتٛ ٝل  ايتٓطٝل ٚ 

 . سحهاّ ايكٛاْني ٚايكسازات ارتاؾ١ باملعاقني ٚاألقصاّ ايمبشّ حنٛ تدعٌٝ ٚتٓدٝر 

خاؾة١ بٗةرٙ ايد٦ةات عًة٢ َطةت٣ٛ ستافعةات ادتُٗٛزٜة١ ٚزبقٗةا          ايهرتْٚٝة١   إْػا٤ قاعد٠ بٝاْةات  

 يسنص َعًَٛات ايٛشاز٠ .

 اييت مت غػًٗا بٗرٙ ايد٦ات . مجايٞ فسف ايعٌُإحؿا٤ات غٗس١ٜ بإعداد إ 

 % املكةسز٠  5ايتعدٜمبت يتدعٌٝ ْط ١ اٍ  ٚاقرتاح، دزاض١ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ املٓع١ُ يعٌُ ٖرٙ ايد٦ات  

 .  بايتٓطٝل َع اجملايظ املتدؿؿ١ هلِ

ٚذيو حبكٛز ادتٗات املع١ٝٓ ،قصاّ ألاملػازن١ يف عكد اذتًكات ايٓكاغ١ٝ عٔ قكاٜا تػػٌٝ املعاقني ٚا 

 قػ١ سِٖ ايتخدٜات اييت تٛاجِٗٗ يف ايتػػٌٝ ٚايعٌُ ع٢ً إجياد اذتًٍٛ املٓاض ١ هلا .ملٓا

َةٔ   يمبضةتداد٠ إٜداد ايعاًَني ذتكٛز ٚزؽ ايعُةٌ ٚايدعايٝةات املكاَة١  يف احملافةٌ ايدٚيٝة١ ٚايعسبٝة١        

 ارتربات يف ٖرا اجملاٍ .

 عٔ نٝد١ٝ اذتؿٍٛ عًٞ عٌُ َٓاض   زغاد ٚايتٛجٝ٘إلي ٚاألقصاّايد٦ات ارتاؾ١ َٔ املعاقني  اضتك اٍ 

 . ٚاألقصاّايدٚي١ٝ ٚايعسب١ٝ بػإٔ تأٌٖٝ ٚتػػٌٝ املعاقني  االتداقٝاتايتؿدٜل عًٞ إبدا٤ ايسسٟ بػإٔ  

 . اإلعاق١ذٟٚ اجملايظ املع١ٝٓ بػ٦ٕٛ متثٌٝ ايٛشاز٠ يف  

 ألقصاّ . ايتٓطٝل َع اإلداز٠ املع١ٝٓ بايتدزٜ  املٗين يتٛفري فسف تدزٜ ١ٝ يرٟٚ اإلعاق١ ٚا 

 . اإلىتاجيةو  األجورالعامة ملعلومات سوق العنل ودراسات  اإلدارة  (5

املػةةانٌ ٚايعٝةةٛب ايكا٥ُةة١ يف ْعةةِ األجةةٛز املتعًكةة١ باي خةةٛو ٚايدزاضةةات  بإعةةدادٚختةةتـ 

ٚإعداد املٛاشْات ايدٚز١ٜ بني جاْيب عس  ايك٣ٛ ايعاًَة١ ٚايقًة    ، ايكقاع ارتاف  ايطا٥د٠ يفٚاذتٛافص 

، ٚاضةتدمبف َؤغةسات فةسف     قةٝط ايكة٣ٛ ايعاًَة١   متٗٝدا يسضِ ايطٝاضات اييت ختدّ سٖداف ختعًٝٗا 

 ويتبعها :ايعٌُ املتاح١ بطٛم ايعٌُ  ..
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 أ ( إدارة معلومات سوق العنل .... وتقوو باألعنال اآلتية :

ِ إعةةداد ايدزاضةةات ٚاإلحؿةةا٥ٝات ارتاؾةة١ عةةٔ سٖةةِ َعةةاٖس ايتػةةٝري ٚايتخةةٍٛ يف حجةةِ املٓػةةتت ٚحجةة  

املػتػًني عًة٢ َطةت٣ٛ ايكقاعةات ايثمب ة١ ايس٥ٝطة١ٝ ماذتهَٛة١   ققةاع األعُةاٍ ايعةاّ   ايكقةاع           

ايدع١ًٝ يطٛم ايعٌُ َٔ املٗةٔ   االحتٝاجاتيًتعسف ع٢ً  االضتدداّارتافا عٔ طسٜل بسْاَج َعًَٛات 

 ٚايتدؿؿات املدتًد١ إلَداد ادتٗات املع١ٝٓ بريو .

ّ ١َ عٔ ضٛم ايعٌُ ايداخًٞ يًجٓة١ ايعًٝةا يتدقةٝط    تكدِٜ اي ٝاْات ٚاملعًَٛات ايمبش  ايكة٣ٛ   ٚاضةتددا

ايعُاي١ املؿس١ٜ يف داخةٌ مجٗٛزٜة١ َؿةس     الضتدداّيسضِ ايطٝاض١ ايعا١َ ، ايعا١ًَ يف ايداخٌ ٚارتازج 

 ايعسب١ٝ .

َساجع١ ديٌٝ ايتؿٓٝف املٗين ٚتعدًٜة٘ ٚفكةا يًُةتػريات ايةيت تقةسس عًة٢ َطةُٝات املٗةٔ ٚتعسٜداتٗةا           

 ت نٌ َٓٗا ٚايػسٚط ايٛاج  تٛافسٖا يف غاغًٗا .ٚٚاج ا

دزاض١ ٚتكدٜس حجِ ايعس  َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ اذتايٞ ٚاملتٛقع خةمبٍ ايطةٓٛات املطةتٗدف١ ٚفكةا ملعةدالت       

 ايُٓٛ ايطهاْٞ ٚشتسجات ايتعًِٝ ٚايتدزٜ  .

   ٛ ٣ ايعاًَة١ ٚفكةا   إعداد ايدزاضات ارتاؾ١ بايتٛشٜعات املدتًد١ يًعس  ٚايقً  اذتايٞ ٚاملتٛقع عةٔ ايكة

 –اذتاي١ ايتدزٜ ٝة١   –ايتٛشٜع املٗين  –األقطاّ امل١ٝٓٗ  –األْػق١ االقتؿاد١ٜ  –ايد٦ات ايعُس١ٜ  –ميًٓٛع 

 ايتٛشٜع ادتػسايفا .                        –اذتاي١ ايتع١ًُٝٝ 

 احتٝاجةات ١ إجسا٤ ايدزاضات ٚاي خٛو ارتاؾ١ بطٝاضات ٚبةساَج ايتعًةِٝ ٚايتةدزٜ  ٚر ازٖةا عًة٢ تً ٝة       

ايدةا٥ض ايتعًُٝةٞ ٚايتةدزٜيب ٚايتكةدّ باملكرتحةات       اَتؿةاف ايكَٛٞ َٔ ايعُاي١ ٚنةريو   االقتؿاد

 .َع اإلدازات املع١ٝٓ  باالغرتاىٚايتٛؾٝات فُٝا ٜتعًل بطٝاض١ ايتعًِٝ ٚايتدزٜ  ٚذيو 

عٌُ ٚاإلطمبع اذتدٜث١ يف زتاٍ عٌُ اي خٛو املتعًك١ يعًَٛات ضٛم اي ٚاالجتاٖاتَتابع١ ايتقٛزات  

 ع٢ً األحباو ايع١ًُٝ ٚايدٚزٜات ايدٚي١ٝ ٚغريٖا َٔ األعُاٍ اييت ختدّ ٖرا اجملاٍ .

 حكٛز املؤمتسات ٚايٓدٚات ارتاؾ١ يعًَٛات ضٛم ايعٌُ ٚاييت تػازى فٝٗا ايٛشاز٠ . 

 ب ( إدارة حبوث العنالة ودراسات األجور واإلىتاجية .... تقوو باألعنال اآلتية :

فُٝا خيـ تكدٜس اذتد األد٢ْ يألجٛز عًة٢ املطةت٣ٛ ايكةَٛٞ     ادتٗات املع١ٝٓ ٛز٠ ٚايتعإٚ َع إبدا٤ املػ 

 األْػق١ ٚاملٓاطل اييت ميهٔ متٝٝصٖا ٚذيو بٓا٤ ع٢ً طً  ايطًق١ املدتؿ١ . ٚاقرتاح

ايكٝاّ بايدزاضات ٚاي خٛو اييت تطتٗدف تػدٝـ املػانٌ ٚايعٝٛب يف ْعِ ضٝاضات األجٛز ٚاذتةٛافص   

٥د٠ يف ايكقاع ارتاف ٚسجٛز ف٦ات ايعُاٍ األٚىل بايسعا١ٜ يف بعض األْػق١ ٚاملٓةاطل ادتػسافٝة١   ايطا

اييت تتدٖٛز فٝٗا سٚقاع األجٛز ٚتكدِٜ املكرتحات اييت تهدٌ حتكٝل ضمبَتٗا ٚإبدا٤ ايسسٟ ٚاملػةٛز٠ يف  

 االضتدطازات ايٛازد٠ .

طتٜٛات بكُإ تٛجٝ٘ ايك٣ٛ ايعا١ًَ حنٛ املٗٔ إجسا٤ ايدزاضات املتعًك١ بطٝاضات األجٛز ع٢ً ناف١ امل 

إلجيةاد ايتٓطةٝل بةني ضٝاضةات      ٚاالجتُاعٝة١  االقتؿةاد١ٜ ٚايتدؿؿات اييت تتقً ٗا خقط ايتُٓٝة١  

 بادتٗات املع١ٝٓ . اتؿاالتاألجٛز ٚغريٖا َٔ ايطٝاضات املست ق١ بٗا َٚا ٜتقً ٘ ذيو َٔ 
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يف شتتًةف األْػةق١ االقتؿةاد١ٜ ٚنةريو ايٓةاتج      مجع ٚتٛفري اي ٝاْات ارتاؾة١ يتٛضةقات األجةٛز     

احملًٞ ٚإْتاج١ٝ ايعاٌَ َٚطت٣ٛ اإلْتاج ٚنرا َتابع١ األجٗص٠ ٚاآليٝات املٓػةأ٠ يعةمبج قكةاٜا ايعُةٌ     

 ٚايعُاٍ ذات ايؿ١ً بأْػق١ ايٛشاز٠ .

ٍ إجسا٤ ايدزاضات ارتاؾ١ باإلْدام ٚسمناط االضتٗمبى ٚاذتدٚد ايةدْٝا ٚايكؿة٣ٛ يألجةٛز      عةٔ   يمبضةتدال

 طسٜل املعٝػ١ ألضس ايعُاٍ ٚتكدِٜ املكرتحات يف ٖرا ايػإٔ .

دزاض١ االتداقٝات ٚايتٛؾٝات ٚايكسازات اييت تؿدز عةٔ املٓعُةات ايعُايٝة١ ايعسبٝة١ ٚايدٚيٝة١ ارتاؾة١        

 يطا٥ٌ األجٛز ٚإبدا٤ ايسسٟ فٝٗا .

 ا ايٛشاز٠ .حكٛز املؤمتسات ٚايٓدٚات ارتاؾ١ يجاٍ األجٛز ٚاإلْتاج١ٝ اييت تػازى فٝٗ 

ٚايٓػةسات ٚايدزاضةات ايةيت تؿةدزٖا ادتٗةات اذتهَٛٝة١ املدتؿة١ ٚت ةادٍ          األعُاٍَتابع١ َٚٛان ١  

 . اإلداز٠َٛقٛعات عٌُ  ذاتحباو َع ادتٗات املع١ٝٓ ٚاملػازن١ يف ألا

ك١ حباو ْٚػس ارتربات ٚت ادٍ ايتجازب َع ٚشازات ايعٌُ بعد َٛافألايتعإٚ َع ايدٍٚ ايعسب١ٝ يف ت ادٍ ا 

 .ايطًق١ املدتؿ١ 

  


