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 انجؼض ثؼضًٓب ػٍ ٚخزهفبٌ ئداسٍٚٛ كًفٕٓيٍٛ ٔاناليشكضٚخ انًشكضٚخ

 انُظبيٍٛ ْزٍٚ ثٍٛ انًقبسَخ ئػًبل أٌ كًب انؼُبصش، يٍ يجًٕػخ فٙ

 يًُٓب ٔاحذ كم ٔػٕٛة يضاٚب ئثشاص ئنٗ رذفغ اإلداسٍٚٛ

  انًشكزية واناليشكزية  :أسانية انحُظيى اإلداسي
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 انًشكضٚخ انحكٕيخ يًثهٙ ٚذ فٙ اإلداسٚخ انغهطبد رشكٛض اإلداسية تانًشكزية ٚقصذ

 .أخشٖ ْٛئبد يٍ يشبسكخ أٚخ دٌٔ انٕصساء أ٘ ثبنؼبصًخ

 ثًجبششح انزُفٛزٚخ انغهطخ فّٛ رغزأثش انز٘ اإلداس٘ انزُظٛى يٍ انًُظ رنك ئرٌ ٓٙف 

 طشٚق ػٍ يحهٛخ، أو ٔطُٛخ كبَذ عٕاء انؼبيخ انًشافق جًٛغ ٔرغٛٛش اإلداس٘ انُشبط

 ئداسٚخ ٔحذح يجًٕػٓى فٙ ٚشكهٌٕ ٔانزٍٚ قجهٓب يٍ انًؼٍُٛٛ انًٕظفٍٛ يٍ ػذد

 .انشئبعٙ انزغهغم أٔ انٓشيٙ انزذسج يجذأ ٚغٕدْب

 رزخز كًب سكٍُٛ، ػهٗ رقٕو اإلداسٚخ انًشكضٚخ أٌ انزؼشٚف ْزا خالل يٍ ٚزضح     

 :صٕسرٛـٍ

  انًشكزية اإلداسية 
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 ٚذ فٙ انًشكضٚخ انغهطخ رشكٛض : ًْب أعبعٍٛٛ ثشكٍُٛ شاألي ٚزؼهق

 .أخشٖ جٓخ يٍ انشئبعٛخ نهغهطخ ٔانخضٕع جٓخ، يٍ انًشكضٚخ اإلداسح

    اإلداسية انًشكزية أسكاٌ
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 : انًشكزية اإلداسة يذ في اإلداسية انسهطة جشكيز -1

 ٚذ فٙ اإلداسٚخ انغهطخ رشكٛض ْٕ اإلداسٚخ انًشكضٚخ يقٕيبد أٔل

 جًٛغ ػهٗ انؼبصًخ فٙ انٕصساء ٚششف حٛث انًشكضٚخ، انحكٕيخ

 ٚقٕيٌٕ انزٍٚ ْى انٕصساء أٌ ٚؼُٙ ال ْٔزا انذٔنخ، فٙ انؼبيخ انًشافق

 ٔئًَب يٕظفٍٛ، ٔجٕد دٌٔ انذٔنخ فٙ اإلداس٘ انُشبط يظبْش جًٛغ ثأداء

 ٔيب انًشكضٚخ، انغهطخ أٚذ٘ فٙ ركٌٕ انُٓبئٙ انجذ عهطخ أٌ ْزا ٚؼُٙ

 انغهطخ ٔرؼهًٛبد قشاساد نزُفٛز قُٕاد يجشد ئال انًٕظفٍٛ ْإالء

 .انًشكضٚخ
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 : انشئاسية وانسهطة اإلداسي نهحسهسم انخضوع -2

 حٛث اإلداسٚخ، انًشكضٚخ َظبو فٙ األعبعٛخ انشكبئض ئحذٖ انشئبعٛخ انغهطخ رؼزجش

 يُٓب ٚزكٌٕ يزصبػذح دسجبد ػهٗ نٕظبئفٓى ثًجبششرٓى ٚزؼهق فًٛب انًٕظفٌٕ ٕٚصع

 فٙ انًزٕاجذح انًشكضٚخ اإلداسٚخ انغهطخ فٙ قًزّ رزًثم اإلداس٘، ثبنغهى ٚغًٗ يب

 األدَٗ فبنًٕظف رهٛٓب، نهزٙ رخضغ انغهى ْزا فٙ دسجخ ٔكم انٕصٚش، ْٔٙ انؼبصًخ

 ػٍ يغإٔال ٚؼزجش سئٛظ كم فاٌ ٔثٓزا ْٔكزا، دسجخ األػهٗ نهًٕظف ٚخضغ دسجخ

 يغإٔال ٚكٌٕ انز٘ انٕصٚش، ْٕٔ األػهٗ اإلداس٘ انشئٛظ أيبو عّٛٔيشؤ أػًبل

 انُظبو فٙ انذٔنخ سئٛظ ٔأيبو انجشنًبَٙ انُظبو فٙ انجشنًبٌ أيبو عٛبعٛخ يغإٔنٛخ

 . انشئبعٙ
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 : انشئاسية انسهطة ججهيات -أ

 : ٚهٙ يب انشئٛظ ًٚبسط انشئبعٛخ انغهطخ ثًٕجت

 : انحعييٍ سهطة ـ

 ئنٗ عهى يٍ أٔ دسجخ ئنٗ دسجخ يٍ انزشقٙ أٔ أخشٖ ئنٗ ٔظٛفخ يٍ انُقم كغهطخ

 انزأدٚجٛخ انؼقٕثبد ٔرٕقٛغ خذيبرٓى ٔئَٓبء انًشؤٔعٍٛ، ػًم يكبٌ رحذٚذ ٔكزا عهى،

 انًجبل ْزا فٙ انشئٛظ عهطخ أٌ غٛش .انٕظٛفٛخ نهٕاججبد يخبنفزٓى حبنخ فٙ ػهٛٓى

 انؼبيخ، انٕظبئف فٙ انزؼٍٛٛ ششٔط حذد انز٘ نهقبٌَٕ رخضغ ثم يطهقخ نٛغذ

 ٚزٕجت انزٙ انششٔط يٍ ٔغٛشْب انزقبػذ ػهٗ اإلحبنخ ٔششٔط انزشقٛخ، ٔششٔط

 .احزشايٓب انشئٛظ ػهٗ
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  : انحوجيه سهطة ـ

 

 شفٕٚخ رؼهًٛبد يٍ يشؤٔعّٛ ئنٗ اإلداس٘ انشئٛظ ٚصذسِ يب ثٓب ٔٚقصذ

 ٔٚزؼٍٛ .اإلداس٘ انؼًم عٛش ثحغٍ انًزؼهقخ انزٕجٛٓبد ٔيخزهف ٔكزبثٛخ

 .ئنّٛ انًٕجٓخ انزؼهًٛبد رُفٛز انًشؤٔط ػهٗ
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 : انحعقية سهطة ـ
 

 ئنّٛ ثّ ٚزقذو ئداس٘ رظهى ػهٗ ثُبءا أٔ رهقبئٛب انشئٛظ ًٚبسعٓب عهطخ ْٙ

 أٔ ئجبصح فٙ انشئٛظ حق فٙ ٔرزًثم .انًشؤٔط قشاس يٍ انًزضشس

 ثؼذ ئال َبفزح األػًبل ْزِ رؼزجش ال حٛث انًشؤٔعٍٛ، أػًبل جًٛغ ئقشاس

 ٔئنغبء عحت نّ ٚحق انز٘ اإلداس٘ انشئٛظ قجم يٍ ػهٛٓب انزصذٚق

 . يحهٓى ٚحم أٌ انحق ٔنّ يشؤٔعّٛ، قشاساد ٔرؼذٚم



  

10 

 : انشئاسية انسهطة وسائم -ب
 

 : أًْٓب انٕعبئم يٍ  يجًٕػخ  خالل يٍ انشئبعٛخ عهطزّ اإلداس٘ انشئٛظ ًٚبسط

 . أٔشفٕٚخ كزبثٛخ ركٌٕ ٔقذ : انحعهيًات ـ1

 انُبحٛخ يٍ انًشؤٔط أػًبل ششػٛخ نًذٖ انشئٛظ فحص ثّ ٔٚقصذ : انحفحيش ـ2

 .ثشأَٓب يُبعجب ٚشاِ يب الرخبر ٔانًٕضٕػٛخ انشكهٛخ

 انًشؤٔعٍٛ، كفبءح نزقذٚش اإلداس٘ انشئٛظ ٚؼذْب انزٙ : اإلداسية انحقاسيش ـ3

  .ػهّٛ ٚششف انز٘ انؼبو انًشفق فٙ اإلداس٘ انؼًم عٛش كٛفٛخ ٔثٛبٌ
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 يجبششح قجم سئٛغّ يٍ يغجق ئرٌ ػهٗ انًشؤٔط حصٕل ٔٚؼُٙ : اإلرٌ ـ4

 .اخزصبصبرّ ثؼض

 اٜثبس ئَٓبء ثّ ٔٚقصذ : انًشؤوس طشف يٍ انًحخز انقشاس إنغاء ـ5

 ػهٗ اإلداسح ئقذاو ربسٚخ يٍ اػزجبسا ٔرنك نهًغزقجم، ثبنُغجخ اإلداس٘ نهقشاس انقبََٕٛخ

 انغبثقخ، نهفزشح ثبنُغجخ انًفؼٕل عبسٚخ نهقشاس انقبََٕٛخ اٜثبس رظم ٔثٓزا اإلجشاء، ْزا

 آثبسِ ثؼض ػهٗ ُٚصت جضئٛب ٚكٌٕ قذ  كًب ثأكًهّ، نهقشاس شبيال اإلنغبء ٚكٌٕ ٔقذ

  . فقظ
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 انقشاس آثبس ئَٓبء ثّ ٔٚقصذ  : انًشؤوس طشف يٍ انًحخز انقشاس سحة ـ6

   .صذٔسِ ربسٚخ يٍ ٚكٍ نى ّكأَ ٔاػزجبسِ ٔانًغزقجم نهًبضٙ ثبنُغجخ

 قشاسارٓب ػٍ انزشاجغ يٍ نزًكُٛٓب اإلداسٚخ انغهطخ ػهٗ يقصٕس ئجشاء ْٕ انغحتٔ

 رُضنّ جضاء انغحت ٔٚؼزجش ئنٛٓب، قذو ئداس٘ نزظهى َزٛجخ أٔ يُٓب ثًجبدسح ئيب انًؼٛجخ،

 .اإلداس٘ انقضبء طشف يٍ اإلنغبء  يصٛشِ الٚكٌٕ حزٗ انًؼٛت ثقشاسْب اإلداسح

 اعزثُبِ يب ئال ػًهّ فٙ انًشؤٔط يحم انشئٛظ ٚحم أٌ ْٕٔ : يحم انحهول ـ7

 .ٔٔاضحخ صشٚحخ ثصٛغخ انًششع


