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 ،،،متّٗد
 

إٌ دْٓاٌ احملاضب٘ ّمً خ٣ل قٔامُ مبنازض٘ مَامُ السقابٔ٘ بياٛا علىٙ اهَىاو اهيْ ى٘ بىُ مبْدى          

ّتعد٣ٓتُ ّمتاغًٔا مى   معىآا القىدقٔو  ّالسقابى٘ الدّلٔى٘ ه كذىىُ  ىرل          2563( لطي٘ 32قاىْىُ زقه )

السقابٔ٘  يف تسمج٘ مٔجاق اليصاٍ٘ الْ ئ٘   ّاضقيادًا إىل ما ّزد يف ميظْم٘ اليصاٍ٘ الْ ئ٘ ّدّز ا٤دَصٗ

 .ّخطقَا إىل ّاق  ملنْع  مبا يف ذل  تطْٓس آلٔات الػفاكٔ٘ ّاهطاٛل٘ ّالسقاب٘ ّاهسادع٘

 

كقىىد قىىاو الىىدْٓاٌ  بذعىىداد دلٔىىل لققٔىىٔه اليصاٍىى٘ ّمساكشىى٘ الفطىىاد مطىىقفٔدا مىىً دبىىاز   دَىىصٗ          

 .ضقْىٔا( ا –ٍْليدا  –السقاب٘ العلٔا يف  ل مً )إضباىٔا 

 

إٌ تعصٓىىىص اليصاٍىىى٘ يف القطىىىاس العىىىاو ٓطىىىَه يف بيىىىاٛ مىىىيَر تسىىىاملٕ كعىىىال ّلفىىى  اليظىىىس إىل القىىىٔه  

ٍّىرا اهىيَر ٍىْ مىيَر ّقىاٜٕ مىبا علىٙ اهبىادٟ ّعلىٙ متسى             ها٤خ٣قٔ٘ اليت متي  ازتسا   عنىال الفطىاد  

ٔ   هاإلدازٗ ّاهْظف  مً مساكش٘ الفطاد َىات اإلزغىادٓ٘ للنىدقق  سىْل     ّٓأتٕ الدلٔل بَىد  إعطىاٛ القْد

 ٔفٔىىى٘ إدىىىساٛ القىىىدقٔو / الققٔىىىٔه إلدازٗ اليصاٍىىى٘ يف ازبَىىىات اسبسْمٔىىى٘ متاغىىىًٔا مىىى  ميظْمىىى٘ اليصاٍىىى٘    

الْ ئىىى٘ ّا٢ضىىىةاتٔذٔ٘ الْ ئىىى٘ هساكشىىى٘ الفطىىىاد ّاهعىىىآا الدّلٔىىى٘ ل٥دَىىىصٗ العلٔىىىا للسقابىىى٘ َّٓىىىد        

ّمي  الغؼ ّالفطاد ّتقدٓه اليصح ّالقشىرٓس   رل  إىل تعصٓص الضْابط الداخلٔ٘ لدٚ تل  ازبَات 

 .قبل ّقْعَنا ّتعصٓص الْعٕ لليصاٍ٘ ّإص٣ح ا٤ىظن٘ اهالٔ٘ ّاإلدازٓ٘ لدٚ تل  ازبَات

 

 
 

 زٟٗظ دٖٕاُ احملاضبٛ                                    

                                                                                                                                                     
 

                   

 األضتاذ الدنتٕز عبد خسابػْ                   
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 الفصن األٔه

 }وسدعٗٛ دٖٕاُ احملاضبٛ يف تكٗٗي الٍصاِٛ {

 

 :قإٌُ دٖٕاُ احملاضبٛ .1

إٌ لىىدْٓاٌ احملاضىىب٘  ذَىىاش زقىىابٕ مطىىققل دّز  ىىبا يف تعصٓىىص ميظْمىى٘ اليصاٍىى٘ الْ ئىى٘  ّ القىىدقٔو     

سسىىاو قاىْىىىُ عىىا ٓعىىصش قٔامىىُ مبَامىىُ بسىىل سٔىىاد ّاضىىقق٣لٔ٘ ّدٌّ تىىدخل مىىً      علىىٙ اليصاٍىى٘ ّذلىى  مىىً خىى٣ل    

 :الدْٓاٌ  ٍدا ازبَات ا٤خسٚ سٔح اٌ مً 

محآىى٘ اهىىال العىىاو ّتعصٓىىص اإلدازٗ اهالٔىى٘ الطىىلٔن٘ ّاإلصىى٣ح اهىىالٕ ّتقىىدٓه اهػىىْزٗ للذَىىات اشبا ىىع٘            .  

 .لسقابقُ

 إىللٔ٘ ّذبدٓىد ىقىاا الضىعي كَٔىا ّالىيت تى١دٖ       القٔاو بذدساٛات كشص  ىظن٘ الضبط ّالسقاب٘ الداخ .  

 إ ٣ق إغازات اإلىراز اهبسس بَد  مي  ّقْعَا ّمعازبقَا.

 وٍعٕوٛ الٍصاِٛ الٕطٍٗٛ:  .2

تعقىىم ميظْمىى٘ اليصاٍىى٘ الْ ئىى٘ مىىً اهسدعٔىىات السٜٔطىىٔ٘ اإللصامٔىى٘ الىىيت ٓطىىقيد إلَٔىىا دٓىىْاٌ احملاضىىب٘    

ٛ    ا٤زدىٕ للقٔاو بدّزِ يف القدقٔو علٙ اليصا ٍ٘ يف ازبَات اشبا ع٘ لسقابقُ سٔح  ٌ ٍرِ اهيظْم٘ قد دىاٛت بيىا

دّلىى٘ زٜىىٔظ الىىْشزاٛ بقىىازٓذ     إىلعلىىٙ السةبىى٘ اهلسٔىى٘ الطىىامٔ٘ الىىيت تضىىنيقَا السضىىال٘ اهلسٔىى٘ الطىىامٔ٘ اهْدَىى٘          

2/23/3123           ْ ضىىاٜل سٔىح  ٌ مىً مستسىصات اهيظْمى٘ متسى  ازبَىات السقابٔى٘ ٤داٛ مَامَىا الْقأٜى٘ ّ ٌ تعىا ب

 الع٣ز ّاإلص٣ح.

 أُ وٍعٕوٛ الٍصاِٛ الٕطٍٗٛ قد تطىٍت حمأز حملازبٛ الفطاد تتىجن بـىا ٖم٘: إىلٍِٔا ال بد وَ اإلغازٚ 

 ا٢عةا  بْدْدِ ّعدو إىسازِ. .2

معسكىى٘ الجغىىسات القاىْىٔىى٘ ّاه١ضطىىٔ٘ يف ا٤ىظنىى٘ ّالقػىىسٓعات ّاإلدازٗ ّمىىْا ً  ىىعي الىىْاشس ا٤خ٣قىىٕ    .3

 نْعات.لدٚ ا٤كساد ّاجمل

 .ؼباّل اسق٣ل  مسي٘ ّاخةاس  ضالٔ  ددٓدٗ ّباضقنسازاهسادع٘ الداٜن٘ سٔح  ٌ الفطاد  .4

 عدو القَاٌّ م   ٖ تقصا م١ضطٕ  ّ كسدٖ باهطاٛل٘ ّاحملاضب٘ ّ ٌ تسٌْ العقْبات قاضٔ٘ ّزادع٘. .5

ْز تعصٓىىص دّز إٌ احملىىْز ا٤ّل مىىً ضبىىاّز اشبطىى٘ القيفٔرٓىى٘ لقعصٓىىص ميظْمىى٘ اليصاٍىى٘ الْ ئىى٘ ٍىىْ ضبىى        

دْٓاٌ احملاضب٘ مً خى٣ل   ٢ضةاتٔذٔ٘ازبَات السقابٔ٘ العام٘ ّدْٓاٌ احملاضب٘ ّذل  ببٔاٌ اشبطْا العسٓض٘ 

 القٔاو بقيفٔر ا٤ىػط٘ ّاهػازٓ  اهبٔي٘ يف احملْز ا٤ّل مً ضباّز اشبط٘ القيفٔرٓ٘ هيظْم٘ اليصاٍ٘ الْ ئ٘.

 

 

 

 



 } دومكافحة الفسا تـقـيـيـم الـنزاهـةل ـدلي {

 
 

 

 

 

    }4{ 

 طاد:اإلضرتاتٗذٗٛ الٕطٍٗٛ ملهافشٛ الف .3

ٓػسل الفطاد عاٜقًا  ضاضًٔا لقيفٔر القْاى  ّتطْز اجملقنعىات اهدىٔى٘ ّقىد  ّلى  اسبسْمى٘ ا٤زدىٔى٘ ٍىرا        

-3124( ّ)3123-3112إضىةاتٔذٔ٘ هساكشى٘ الفطىاد للفىةٗ مىً )      إعداداهْ ْس ا٢ٍقناو السايف سٔح مت 

ٕ     ( ّاضقيدت ٍرِ ا٢ضةاتٔذٔ٘ ٤ س تػسٓعٔ٘ ميَا قاىٌْ ٍٔٝ٘ مس3122  هاكشى٘ الفطىاده قىاىٌْ العقْبىات ا٤زدىى

ّقىىد ز ىىصت اإلضىىةاتٔذٔ٘ علىىٙ مساكشىى٘ الفطىىاد     هقىىاىٌْ ازبىىساٜه ا٢ققصىىادٓ٘ ّقىىاىٌْ مساكشىى٘ ةطىىٔل ا٤مىىْال    

مبدقلي  ىْاعىُ ّذبدٓىد ّتقٔىٔه اهدىا س اهقعلقى٘ بالفطىاد ٍّيالى  عىدٗ ضٔاضىات ّ ئى٘ ذات ع٣قى٘ مبساكشى٘             

 .ٔق٘ ا٤زدٌ  ٢ّ ّّثٔق٘  ليا ا٤زدٌالفطاد ميَا ا٤ديدٗ الْ ئ٘ ّّث

 :املعاٖري الدٔلٗٛ ذات العالقٛ .4

إٌ اهعآا الدّلٔ٘ اهعقندٗ يف احملاضب٘ ّالقدقٔو تعقىم مىً اهسدعٔىات لعنىل الىدْٓاٌ سٔىح ىىص اهعٔىاز         

قىا   ( ا٢ىقْضاٖ علٙ  ٌ اهدقو ػب   ٌ ؼبصل علٙ كَه لطبٔع٘ اه١ضط٘/ازبَ٘ اشبا ع٘ للقىدقٔو ّك 211زقه )

ّٓقْد  علُٔ عيد إعىداد بسىىامر القىدقٔو إدىساٛ تقٔىٔه ليقىاا الضىعي ّ ىرل           هللقػسٓعات الياظن٘ لعنلَا

 ىقاٜر ّّ   القْصٔات ّاهقةسات سبلَا. إىلإدساٛ ذبلٔل للندا س ّالقْصل 
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 الجاٌ٘ الفصن

 }إدازٚ الٍصاِٛ لدٝ ادتّات ارتاضعٛ لمسقابٛ {

 

مطىىاّاٗ ّ ىىناٌ  فىىاٛٗ ازبَىىات اهعئىى٘ مبساكشىى٘ الفطىىاد ٓعقىىم  ىىناى٘ إٌ تطبٔىىو القػىىسٓعات بعدالىى٘ ّ

لةضٔذ مبادٟ اليصاٍ٘ لدٚ ازبَات اشبا ع٘ للسقاب٘ ا٤مس الرٖ ٓطاعد علىٙ إدازٗ مالٔى٘ ّإدازٓى٘ ضىلٔن٘ ّ  سىً      

ْقأٜى٘  ازبَات السقابٔ٘ مً مطاٛلقَا ّبالقىالٕ ٓسىٌْ  ىا دّز ٍىاو ّكعىال للقصىدٖ للفطىاد عىً  سٓىو اهعازبى٘ ال          

 ّتقدٓه اهػْزٗ ّتْدُٔ ذبرٓسات للذَات اهعئ٘ بَرا اشبصْص.
 

إٌ اليصاٍ٘ لٔط  كقط ا٢لقصاو با٤ىظن٘ ّالقْاى  كشط  بل ٍٕ  ٓضىًا مطى١ّلٔ٘  خ٣قٔى٘ علىٙ اعقبىاز      

مىْز   ٌ القْاى  ّا٤ىظن٘ ٍٕ اسبد ا٤دىٙ ل٣لقصاو ٤ىَا ٢ تغطٕ مجٔ  سا٢ت الغؼ ّا٢سقٔىال ّةاٍىا مىً ا٤   

 الفطاد. إىلاليت ت١دٖ 
 

ّبَىىرا اجملىىال دىىاٛت ميظْمىى٘ اليصاٍىى٘ الْ ئىى٘ لقعىىصش خدمىى٘ اهىىْا ً ّتصىىٌْ  سامقىىُ ّاحملاكظىى٘ علىىٙ    

عقلساتُ بضناٌ تطبٔو القْاى  ّا٤ىظن٘ ّالقعلٔنات الصادزٗ اعقنادًا علٙ  ضظ الػىفاكٔ٘ ّالعدالى٘ ّاهطىاّاٗ    

ل  غسالُ. ّمً ازبدٓس ذ سِ  ٌ اليصاٍ٘ الْ ئ٘ ٍٕ تػاز ٔ٘ ٓػىاز   ب  اهْا ي  ّبالقالٕ ضبازب٘ الفطاد بس

ٛ  مىً الطىلطات الىج٣خ القيفٔرٓى٘ ّالقػىسٓعٔ٘ ّالقضىأٜ٘ ٍّىٕ لٔطى  سسىسًا علىٙ                كَٔا  ىل عياصىس اجملقنى  بىد

دَىى٘ ّاسىىدٗ يف الدّلىى٘ ّبالقىىالٕ ٍىىٕ ّادىى  ّمطىى١ّلٔات تققا َىىا مجٔىى  م١ضطىىات الدّلىى٘ ّاجملقنىى  ّباليَآىى٘      

 ميظْم٘ اليصاٍ٘ الْ ئ٘.تػسل 
 

ّقىىد  دزدىى  اهيظْمىى٘ اهسْىىىات الىىيت تقسىىٌْ ميَىىا ٍّىىٕ )القػىىسٓعات ذات الع٣قىى٘ بقطبٔىىو مقطلبىىات ّمعىىآا    

اليصاٍ٘ مجل:  . قاىٌْ إغَاز الرم٘ اهالٔى٘.  . ىظىاو ا٤غىغال اسبسْمٔى٘ ز. ىظىاو اللىْاشو العامى٘ د. ىظىاو اشبدمى٘          

اه١ضطىات ّبئقَىا    هتػسٓعات  خسٚ ذات ع٣ق٘. ّ ٓ٘فٕ ّقْاعد  خ٣قٔات اهَي٘. اهدىٔ٘  ٍى. مدّى٘ الطلْ  الْظٔ

القيظٔنٔ٘ه القدزات اه١ضطٔ٘ الْظٔفٔ٘ه الجقاك٘ ّاهنازضات الفعلٔ٘(  نىا  ٌ الْثٔقى٘ سىددت مستسىصات اليصاٍى٘      

 :يف الطلط٘ القيفٔرٓ٘ ّاهقنجل٘ با٦تٕ

 اسبسْمٔ٘. غفاكٔ٘ زضه الطٔاضات العام٘ ّارباذ القسازات .  

 ّدْد دَاش سسْمٕ حبذه مياض . .  

 اعقناد ازبدازٗ ّا٢ضقشقاق ّتساك١ الفسص. .ز 

 تبا مدّى٘ ضلْ  ّظٔفٕ ّتفعٔلَا. .د 

 اىفقاح اهْاشى٘. .ِ 

 تعصٓص ا٢لقصاو الضسٓيب. .ّ 

 غفاكٔ٘ إدساٛات العطاٛات ّالػساٛ اسبسْمٕ. .ش 

  فاٛٗ اشبدم٘ العام٘. .ح 
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 الة ٔص علٙ در  ا٢ضقجناز ّتْسٔد مسدعٔاتُ. .ا 

 .متس  ازبَات السقابٔ٘ .ٖ 

إٌ ّدْد ىظاو تػسٓعٕ كاعل ّ ف١ ٓعىصش مبىادٟ اليصاٍى٘ الْ ئى٘ ّٓسضىذ ثقى٘ اهىْا ي  بالقطىاس العىاو          

ّبالقىىالٕ ٢ بىىد مىىً تطىىْٓس ّتيفٔىىر ضٔاضىىات كاعلىى٘ لةضىىٔذ مبىىادٟ اليصاٍىى٘ الْ ئىى٘ مىىً خىى٣ل تفعٔىىل الجقاكىى٘        

ْد تعاٌّ ّتػاز ٔ٘ ما ب  م١ضطىات القطىاس العىاو ّم١ضطىات     اجملقنعٔ٘ الساكض٘ للفطاده ّبالقالٕ ٢ بد مً ّد

ال٣شمىى٘ للْقآىى٘ ميىىُ ّالقضىىاٛ علٔىىُ ٍّيىىا ىطىىلط الضىىْٛ     اإلدىىساٛاتاجملقنىى  اهىىدىٕ ّاه١ضطىىات الدّلٔىى٘ ٢ربىىاذ  

 :علَٔا بػسل طبقصس

 غفافٗٛ زضي الطٗاضات العاوٛ ٔاختاذ الكسازات اذتهٕوٗٛ: .1

٢لقصاو الراتٕ بقشنل طبقلي ا٤عبىاٛ الىيت ْٓادََىا الىْ ً عيىدما      ا إىلٓقْلد لدٚ اهْا ً ثق٘ تدكعُ 

تسىىٌْ ٍيىىا  دزدىى٘ عالٔىى٘ مىىً الػىىفاكٔ٘ اهقعلقىى٘ بسضىىه الطٔاضىىات العامىى٘ ّاربىىاذ القىىسازات اسبسْمٔىى٘            

 ّمصداقٔ٘ تعامل اسبسْمات م  اهْا ً ّبالقالٕ تسط  اسبسْم٘ ثق٘ اهْا ً مب١ضطات القطاس العاو.

 ذي وٍاض::ٔدٕد دّاش سهٕو٘ حب .2

٘     هإٌ ّدْد دَاش سسْمٕ ذّ ٍٔا ل تيظٔنٔ٘ م٣ٜن٘ ٓعىصش تسامىل    هٓلقىصو بْادباتىُ الدضىقْزٓ٘ ّالقاىْىٔى

ا٤دّاز ّؼبىىد مىىً القىىداخل ّا٢شدّادٔىى٘ه  نىىا  ٌ اهسّىىى٘ العالٔىى٘ يف ا٢ضىىقذاب٘ للقطىىْزات ا٢ققصىىادٓ٘         

 ّؼبد مً ا٤ثس الطليب للباّقسا ٔ٘. هضٔطاٍه يف إظباش ا٤عنال ّاهَاو بسفاٛٗ ّكعالٔ٘ هّا٢دقناعٔ٘

 اعتىاد ادتدازٚ ٔاالضتشكام ٔتهافؤ الفسص: .3

 هالققٔىىٔه هالةقٔىى٘ هاعقنىىاد  ضىىظ ّمعىىآا مْ ىىْعٔ٘ ّعادلىى٘ ّغىىفاك٘ يف إدازٗ اهىىْازد البػىىسٓ٘ )القعىىٔ      

 ...(.القدزٓ 

 تبين ودٌٔٛ ضمٕك ٔظٗف٘ ٔتفعٗمّا: .4

مبدّى٘ الطلْ  اليت تستسص علٙ  ضىظ العدالى٘  ّالػىفاكٔ٘     إٌ القصاو مجٔ  العامل  يف ازبَاش اسبسْمٕ

ّاهطاٛل٘ ّاهَئ٘ ّاسبٔادٓ٘ ّاىقناٛ العامل  ه١ضطاتَه ّالعنل علٙ ذبقٔو زضىالقَا ّ ٍىداكَا ّذبنىل    

اهطىى١ّلٔ٘ه لىىُ دّز  ىىبا يف تينٔىى٘ ثقاكىى٘ اليصاٍىى٘ لىىدٚ اهْظىىي ّٓعىىصش  فاٛتىىُ ّكاعلٔقىىُ يف  داٛ مَامىىُه   

 مْدْد شبدم٘ الياع بطسٓق٘ م٣ٜن٘ ّسضازٓ٘. كاهْظي العاو

 :اٌفتاح املٕاشٌٛ .5

     ٘ حبٔىىح تقطىىه  هإٌ ا٢ىفقىاح يف اهْاشىىى٘ ٓقطلى  دزدىى٘ عالٔى٘ مىىً  الػىىفاكٔ٘ يف بيْدٍىا ّمساسلىىَا  اكى

ٍىىرِ اهْاشىىى٘ بدزدىى٘ عالٔىى٘ مىىً العدالىى٘ يف القينٔىى٘ الػىىامل٘ه ّ ٌ تسىىٌْ مدعنىى٘ بققىىازٓس ضىىلٔن٘ عىىً        

ّ ّدُ اإلىفاق ّطبسداتُ ّىقاٜذُه  نا  ٌ دعه عنلٔى٘ صىي  القىسازه ٓيبغىٕ      هاواإلٓسادات ّالدًٓ الع

  ٘ ّ   ه ٌ ذبسنَىىا آلٔىىات زقابٔىى٘ كاعلىى ضىىاٜل ا٢تصىىال لٔطلىى  علَٔىىا ازبنٔىى     ٓىىقه ىػىىسٍا عىىم طبقلىىي 

 )اهْا ً ّم١ضطات اجملقن ( إلبداٛ م٣سظاتَه علَٔا.
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 تعصٖص  االلتصاً الطسٖيب: .6

ّالقَس  مً دكعَا ٍنا مً  ضْ   غسال الفطاد اهدفىٕه ّهعازبى٘ ذلى      إٌ القدلي عً تطدٓد الضساٜ 

 ٢ بد مً مسادع٘ القػسٓعات اليت دبسو ّتعاق  مً ٓقدلي عً دكعَا  ّ ٓقعند القَس  ميَا.

٢ ػبىْش القغا ىٕ عيىُ     ه نا  ٌ اإلعفاٛات جبنٔ   ىْاعَىا ّاهصآىا ا٢ضىقجيأٜ٘ تػىسل ٍىدزًا للنىال العىاو       

ّاك  ّالغآات إ٢ إذا  اٌ ذل  اإلىفاق  نً ما ٓطنح بُ القاىٌْ ّؼبقو اهطىاّاٗ بى    مَنا  اى  الد

  اك٘ اهْا ي .

 غفافٗٛ إدساٞات العطاٞات ٔالػساٞ اذتهٕو٘: .7

إٌ  ناٌ غفاكٔ٘ إدساٛات العطاٛات ّالػساٛ اسبسْمٕ ٓطقدعٕ بالضسّزٗ قٔامَىا علىٙ  ضىاع الع٣ىٔى٘     

ّذبفٔىىص اهيىىقر احمللىىٕ ّاحملاكظىى٘ علىىٙ اهىىْازد  هقَىىا ذبقٔىىو الصىىام العىىاوّاهياكطىى٘ العادلىى٘ ّ ٌ تسىىٌْ ةآ

ّ ٌ تدٓسٍا مْازد بػسٓ٘ م١ٍل٘ ذات  فاٛٗ ّسٔادٓ٘ تطقػعس  علىٙ دزدىات اهطى١ّلٔ٘ه ّ ٌ     هاهالٔ٘ للدّل٘

٘  .تطقددو تسيْلْدٔا اهعلْمات ّ سدخ الققئات يف عنلَا  هّ ٌ ذبسنَا  ىظن٘ زقابٔ٘ مقدصص٘ ّكع الى

ادزٗ علىىٙ ا قػىىا  الفطىىاد ّمساكشقىىُ ّاسبىىد مىىً تضىىاز  اهصىىام ّ ىىناٌ ىصاٍىى٘ إدىىساٛات العطىىاٛات   قىى

 ّالػساٛ اسبسْمٕ.

 نفاٞٚ ارتدوٛ العاوٛ: .8

إٌ ذبقٔىو السفىىاٛٗ يف اشبدمى٘ العامىى٘ ٓطىقْد  تىىْاكس خدمى٘ ذات قٔنىى٘ مضىاك٘ ّ لفىى٘ معقْلى٘ ذبقىىو       

اسةاو سقْق مقلقٕ اشبدمى٘ ّمصىاسبَه دٌّ   ّتستسص علٙ  ضاع  هتْقعات مقلقٕ اشبدم٘ ّاسقٔاداتَه

 باضىىقدداوّ ٌ تسىىٌْ عنلٔاتَىىا ّا ىىش٘ ّبطىىٔط٘ ّضىىَل٘ ّمعليىى٘ه ّكىىو  كضىىل اهنازضىىات الدّلٔىى٘      همتٔٔىىص

 حبٔح ٓسٌْ تقدٓه اشبدم٘ بأضلْ  ّظسّ  م٣ٜن٘ ّبطسٓق٘ سضازٓ٘. هالْضاٜل العلنٔ٘ اسبدٓج٘

 الرتنٗص عمٜ درب االضتجىاز ٔتٕسٗد وسدعٗاتْ: .9

ّتػسٓعات ّا ش٘ ّخدمات ّمْازد بػىسٓ٘ م١ٍلى٘ ّمياكطى٘     هتْاكس بٔٝ٘ م١ضطٔ٘ ذات مسدعٔ٘ مْسدٗإٌ 

  ٘ ضىىٔعصش القىىدزٗ علىىٙ اضىىققطا  ا٢ضىىقجناز الىىداخلٕ    هتطىىلط الضىىْٛ علىىٙ اهٔىىصات ا٢ضىىقجنازٓ٘ يف اهنلسىى

 ّاشبازدٕ ال٣شم  لضناٌ القينٔ٘ اهطقدام٘ مبا ٓقْاكو م  ا٤ّلْٓات الْ ئ٘.

 ادتّات السقابٗٛ:متهني  .11

كىذٌ دّز ا٤دَىصٗ السقابٔى٘ ٍىْ      همبا  ٌ ٍىد  الىْشازات ّاه١ضطىات العامى٘ ٍىْ تقىدٓه اشبىدمات للنىْا ي         

 ىىناٌ تقىىدٓه ٍىىرِ اشبىىدمات بأضىىسس ّقىى  ّبأقىىل دَىىد ّتسلفىى٘ عسيىى٘ ّبالػىىسل اهطلىىْ  قاىْىىىًا. ّتعقىىم   

لضىسّزٖ  ٌ ٓىقه ذلى  دٌّ ّقىْس تىداخل      السقاب٘ الطيد ا٤ضاع يف كاعلٔ٘  داٛ القطىاس اسبسىْمٕه  ّمىً ا   

 ب  عنل ا٤دَصٗ السقابٔ٘ م   ٍنٔ٘  ناٌ تساملٔ٘  دّزاٍا.
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 الفصن الجالح

 }وٍّذٗٛ تكٗٗي الٍصاِٛ {

 

 ٓختطٗط التدقٗل ٔتٍفٗر: 

عيد ذبدٓد ىطاق القدقٔو ٓقه القدطٔط للبدٛ بعنلٔ٘ القدقٔو حبٔح ٓقه دبنٔ  البٔاىات ّاهعلْمات 

٘            اهطلْب٘ لإل ّكىو بعى     .دابى٘ علىٙ  ضىٝل٘ القىدقٔو ّمىً ثىه تسىًْٓ ز ٖ ضبآىد سىْل مطىقْٚ ىضىر إدازٗ اليصاٍى

 :تقٔه اليصاٍ٘ القالٔ٘ إزغادات

 التعسٖف باملّىٛ:  .1

ضقسٌْ ٍرِ اهَن٘ ددٓدٗ ّمطقغسب٘ ٤ةل  ازبَىات اشبا ىع٘ للسقابى٘ه إذ ضىٔقْقعٌْ مىً دٓىْاٌ احملاضىب٘        

ظ اليصاٍى٘ه ٍّىْ  مىس ربػىاِ ٍىرِ ازبَىات. ٍّيىا علٔى   ٌ تلفى            ٌ ٓقْو بالبشح ّالسػي عً سىْادخ متى  

عيآ٘ تل  ازبَ٘  ىيا لطيا بصدد  ػي الفطاد اسباصىل ّإاىا بصىدد مطىاعدتَه لقذيى  ّقىْس سىا٢ت        

ّ ىىىرل  مطىىىاعدتَه يف ذبدٓىىىد ىقىىىاا الضىىىعي ّمىىىْا ً اشبلىىىل لٔىىىقه    هالفطىىىاد ٍىىىرِ ّبطسٓقىىى٘  كضىىىل 

 .اذٍامعازبقَا ّذبدٓد اإلدساٛات الْاد  ارب

 آلٗٛ التٕاصن:   .2

لىرا ّدى  القأ ٔىد علىٙ  ٌ ازبَى٘ اهىساد تقٔىٔه اليصاٍى٘ لىدَٓا قىد            همً الضىسّزٖ  ٌ ٓسىٌْ القْاصىل كعىا٢ً    

 كَن  إ از العنل بػسل صشٔح ّمً الضسّزٖ  ٓضًا  ٌ ٓقه ا٢لقصاو بُ  ْال كةٗ الققٔٔه.

 الغاٖٛ:  .3

  ٘ مىً ا٤خطىاز الىيت متطىَا ّلىٔظ لغآىات السػىي عىً          إٌ الغآ٘ مً إدساٛ الققٔٔه علٙ اليصاٍ٘ ٍىْ الْقآى

الفطاد ّعنلٔات اليص  ّا٢سقٔاله ّا د  ٍْ تعصٓص إدازٗ اليصاٍ٘ عً  سٓو الققٔٔه علىٙ مطىقْٚ زقابى٘    

 اهدا س.

 الطٕابط:  .4

ذلى   سىً  ٌ    إىلمً الضسّزٖ  ٌ ٓػنل إ از العنىل علىٙ  ىْابط  ضاضىٔ٘ تقطلبَىا القػىسٓعات إ ىاك٘        

لعنىىىل علىىٙ  ىىْابط  خىىىسٚ ضبىىددٗ خاصىى٘ بازبَىىى٘ اشبا ىىع٘ للسقابىى٘ مىىىً غىىأىَا تقلٔىىىل        ؼبقىىْٖ إ ىىاز ا  

 القعسض هدا س معٔي٘.

 املكازٌٛ/ أضاع الكٗاع: .5

ّذل  مً خ٣ل مقازى٘  داٛ م١ضطات مػابَ٘ مً ادل بٔاٌ ىقاا الضعي ّمْا ً القىْٚ اليطىبٔ٘ بسىل     

ٛ  على   ٙ تقىازٓس ىقىاٜر القىدقٔو الطىابق٘ إلظَىاز مىدٚ       ميَا ّإمساىٔ٘ مقازى٘  داٛ ازبَ٘ يف ضيْات ضابق٘ بيىا

 .القشطً  ّ الةاد  يف تل  ازبَ٘
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 املػازنٛ ٔالتشفٗص:  .6

لعل  ٍه مٔصٗ مً مٔصات ٍرا اليْس مً الققٔٔه  ىُ ٓقىٔح الفسصى٘ لسكى  الىْعٕ سىْل القضىآا الىيت تقعلىو         

 ُ للشٔلْلىى٘ دٌّ ّقىىْس سىىْادخ  باليصاٍىى٘ لىىدٚ ازبَىىات اشبا ىىع٘ للسقابىى٘ ٍّىىٕ تىىب  لىىإلدازٗ مىىا  سىىيَه كعلىى

 ٘ ّبالقىالٕ ٓسىٌْ    همتظ باليصاٍ٘ لدٚ تل  ازبَات ع٣ّٗ علٙ  ىُ ٓعصش مً اهنازضات الصشٔش٘ ّاليادشى

 مسن٣ً يف ذبفٔص سظ اهط١ّلٔ٘.

 التشكل وَ املالسعات:  .7

مى  ازبَىات    تقه عنلٔ٘ مياقػ٘ الققازٓس اهقضني٘ ىقاٜر الققٔىٔه  هبعد ا٢ىقَاٛ مً مج  اهعلْمات ّا٤دل٘

اشبا ىىع٘ للسقابىى٘  ىىٕ ٓقطىىيٙ  ىىه القشقىىو مىىً صىىش٘ مىىا دىىاٛ بيقىىاٜر الققسٓىىسه ّاٌ اتبىىاس ٍىىرِ الطسٓقىى٘   

ػبي  ازبَ٘ اليت مت تقٔٔه اليصاٍى٘ لىدَٓا اسقنىا٢ت ا٢عىةاض علىٙ الىس ٖ اليَىاٜٕ الىرٖ ٓطعىً بصىش٘           

 ا٤دل٘.

 تطىني زأٙ ادتّٛ ارتاضعٛ لمسقابٛ يف التكسٖس:  .8

ٍىرِ ازبَى٘ ّإعطاٍٛىا     إغىسا  قسٓىس اليَىاٜٕ علىٙ اضقشطىاٌ ازبَى٘ اشبا ىع٘ للسقابى٘ لسىً         قد ٢ ؼبْش الق

كسص٘ للقعبا عً ّدَ٘ ىظسٍا ّتدًّٓ ذل  يف الققسٓس ضٔذعل الققسٓس اليَاٜٕ   جس قبى٢ًْ كضى٣ً عىً    

 .تس  البا  مفقْسًا إلدساٛ اهقابع٘ كٔنا بعد

 التكسٖس:  إصداز .9

٘ الققسٓس إلدازٗ الدْٓاٌ ٢ زك  ّمىً اهنسىً    هاشبا ىع٘ للسقابى٘ ز ٔىاً    عقنادِ بػسل ىَاٜٕ ّطبا ب٘ ازبَى

ّْٓ ىىى  علىىىٙ اهْقىىى    ها٤مىىى٘إدزادىىىُ  ىىىنً الققسٓىىىس الطىىىيْٖ لىىىدْٓاٌ احملاضىىىب٘ الىىىرٖ ٓىىىقه زكعىىىُ جمللىىىظ     

 للدْٓاٌ. اإللسةّىٕ

 املتابعٛ:  .11

عادٗ إدساٛ الققٔٔه للقأ د ٓقه مقابع٘ تقازٓس تقٔه اليصاٍ٘ اهسضل٘ للذَات اشبا ع٘ للسقاب٘ مً خ٣ل إ

هعازب٘ اه٣سظات الْازدٗ بالققازٓس الطابق٘ ّقٔاع القشطً يف  بارباذٍامً اإلدساٛات اليت قام  ازبَ٘ 

 ا٤داٛ.

 مجع البٗاٌات: 

 نا ٍْ اسبال يف تدقٔو ا٢لقصاو ّزقابى٘ ا٤داٛ ٍيىا  عىدٗ  ىسق زبنى  البٔاىىات ّا٤دلى٘ إلدىساٛ القىدقٔو          

  سً اعقناد  سٓق٘  ّ   جس مً الطسق القالٔ٘:ّمج  اليقاٜر  ّ

 .ا٢دقناعات ّاهقاب٣ت م  عجل  مً ازبَ٘ اشبا ع٘ للقدقٔو 

     ذبلٔىىىىل الْثىىىىاٜو ذات الع٣قىىىى٘ )ىقىىىىاٜر كشىىىىص  ىظنىىىى٘ الضىىىىبط ّالسقابىىىى٘ الداخلٔىىىى٘ه الطىىىىذ٣ت

 ..... اخل (..ّالققازٓس

 .اضقبٔاٌ هْظفٕ ازبَ٘ ّإدساٛ ذبلٔل إسصاٜٕ لإلدابات 

 ٓس مدققٕ اسبطابات ّالققازٓس الداخلٔ٘.تقاز 

 .َ٘ذبلٔل للقػسٓعات الياظن٘ لعنل تل  ازب 
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 .٘ز ا مقلقٕ اشبدم 

 .ّٖالػسا 

 .َ٘خمٗ مْظفٕ ازب 

 .َ٘ا٢ ٣س علٙ الققازٓس الطابق٘ سْل ىقاٜر تدقٔو  عنال تل  ازب 

 .٘مققبطات مً ّضاٜل اإلع٣و اهدقلف 

 .٘ٔالبٔاىات اهال 

 بَ٘.اهقازى٘ جبَات مػا 

 :الطعف ٌكاطحتدٖد  .1

٘  البشىْخه  خ٣ل مً ٘  ّاشبىمات  ّاهعسكى ً  اصىبح  اهَئى ٌ  اهعىسّ   مى  القطىاس  يف اليػىاا  دْاىى   بعى   بىأ

ٙ  بطبٔعقَىا  تيطْٖ اهَاو  ّ اإلدساٛات ٍّرِ ةاٍاه مً سدٗ   جس ىصاٍ٘ طبا س علٙ تيطْٖ العاو  على

 تعس ا ا جس ٍٕ ( مْظف   ّ مْا ي ) ٛعن٣ م  مسجف٘ اتصا٢ت كَٔا ٓسٌْ اليت ّالعنلٔات طبا سه

ٙ  آضىاً  ٓيطبىو  ا٤مىس  ٍّىرا .   جىس  ّاةىساٛات  كىسص  ّدىْد  بطىب   اهدالفاته ٢زتسا   الىيت  اإلدىساٛات  على

إىل اشبصاٜص اليت متٔص  ىػىط٘ القطىاس العىاوه ٍيىا  ظىسّ        باإل اك٘. قٔن٘ عام٘  صْل علٙ تيطْٖ

ٍّىرِ   (بىالظسّ   ّ العْامىل احملفىصٗ     )س  ٍرِ الظىسّ   الفات اليصاٍ٘. ّتعمعٔي٘ قد تصٓد القعسض هد

الظسّ   ّ العْامل ٍٕ يف سد ذاتَا لٔط  طبا س ىصاٍ٘ ّلسيَا قد تصٓد مً القعىسض هدىا س اليصاٍى٘ه    

 ٤ىَا: 

  .ٍ٘تصٓد مً اسقنالٔ٘ سدّخ خسق لليصا 

     ًمىىىً سٔىىىح تصٓىىىد مىىىً القبعىىىات تىىىأثاات سىىىا٢ت اشبىىىسقه ) لىىىٔظ كقىىىط مىىىً الياسٔىىى٘ اهالٔىىى٘ ّلسىىى

 اهصداقٔ٘ه ّبٔٝ٘ العنله ّالع٣قاته ّالطنع٘(. 

 ازدٔىى٘ه ّ ىىعي ٢ّٛ اهىىْظف (   لقػىىسٓعات اهعقىىدٗه ّالضىىغْا اشب  ا) ّمىىً ا٤مجلىى٘ علىىٙ تلىى  العْامىىل    

ميظْمى٘  )ّتػسل ازبْاى  اهعس ٘ بطبٔعقَا للندا سه ّالعْامل احملفصٗ للندا س م  بعضَا الىبع   

 العنلٔات(.للنيظن٘  ّ ا ٔٝ٘ه  ّ  طبا س

 :تكٗٗي ٌكاط الطعف املتأصمٛ .2

إٌ قٔىىاو اهىىدقو بققٔىىٔه ىقىىاا الضىىعي لىىدٚ ازبَىىات اشبا ىىع٘ للسقابىى٘ الىىيت ٓيىىْٖ تقٔىىٔه اليصاٍىى٘ كَٔىىا     

سٔح  ٌ ذبلٔل ىقاا  هٓعقم ىقط٘ اىط٣ق للْقْ  علٙ مْا   القصْز ّاشبلل يف ا٤داٛ لقل  ازبَ٘

دات لىدَٓا عىا ٓطىاعد علىٙ عنلٔى٘ القدطىٔط للقىىدقٔو       الضىعي ٓعقىم  داٗ لقشدٓىد الطىلبٔات ّالقَدٓى     

ّتصيي ىقاا الضعي تبعًا لقأثاٍا علٙ ا٤ٍدا  ّازبَ٘ اشبا ع٘ للسقاب٘ ّبالقالٕ ذبدٓد ا٤ّلْٓات 

 لققٔٔه لليصاٍ٘(.)ا اليت ٓفةض البدٛ بَا ّإعطاٍٛا ا٤ٍنٔ٘ ّا٤ّلْٓ٘  ثياٛ القٔاو بعنلٔ٘ القدقٔو

ازبَ٘ اشبا ع٘ للسقاب٘ ٢ بد للندقو مىً كَىه  بٔعى٘ عنلىَا ّالقػىسٓعات      ّلققٔٔه ىقاا الضعي لدٚ 

تقازٓس القدقٔو الطابق٘ ّا٢ ٣س علٙ تقازٓس  إىلالياظن٘ لعنلَا ّإدساٛات العنل لدَٓا ّ سً السدْس 
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ٗ ا٢عقناد علٙ خىم  إىلباإل اك٘   هّا٢ ٣س علٙ الػساّٖ اهقعلق٘ بَرِ ازبَ٘ هّسدٗ السقاب٘ الداخلٔ٘

 ّالقٔاو باهقاب٣ت الػدصٔ٘ م  مْظفٕ تل  ازبَ٘. هاهدقو يف إدساٛ عنلٔات القدقٔو

 ٌ ذبدٓىىد ىقىىاا الضىىعي داخىىل ازبَىى٘ ٓطىىاعد اهىىدقو  ثيىىاٛ قٔامىىُ بعنلىىُ الة ٔىىص علىىٙ ا٤ىػىىط٘ ذات     

٘ اهدا س العالٔى٘ ّالىيت تعقىم   جىس قابلٔى٘ للقعىسض هدالفىات اليصاٍى٘ ّبالقىالٕ إعطىاٛ تلى  ا٤ىػىط            

ا٤ّلْٓىى٘ عيىىد القٔىىاو بعنلٔىى٘ القدطىىٔط اهطىىبو لقشدٓىىد ىقىىاا الضىىعي حبٔادٓىى٘ ّمبىىا ؼبىىدد ا٤ىػىىط٘    

 ّاإلدساٛات ا٤ جس تعس ًا للندا س ّالة ٔص علَٔا.

مطىىاعدٗ  إىلإٌ تقٔىىٔه ىقىىاا الضىىعي اهىىبا علىىٙ ذبلٔىىل اهدىىا س ٓعقىىم  ذىىسع إىىىراز مبسىىس َٓىىد          

ه القٔىاو بىُ هعازبى٘ ىقىاا الضىعي ّا٢ضىقفادٗ مىً الفىسص         ازبَات اشبا ىع٘ للسقابى٘ لقشدٓىد مىا ضىٔق     

اهقاسىى٘ ّالقعامىىل مىى  القَدٓىىدات ّذبدٓىىد اإلدىىساٛات الْادىى  ارباذٍىىا للقٔىىاو بىىرل  بَىىد  معازبىى٘         

 القصْز يف ا٤داٛ.

 نا  ٌ اىقَا ات اليصاٍ٘ ةالبًا ما ٓقه ازتسابَا مً قبل مْظف  لدَٓه خمٗ  ّ عً ٓقْمىٌْ بأعنىال   

س مقأصىىل٘ بطبٔعقَىىا ىقٔذىى٘ تىىْكس الفىىسص ّاإلةىىساٛات اهقاسىى٘  ىىه ّالىىيت قىىد تسىىٌْ ملنْضىى٘    ذات طبىىا 

     ٘ تقىدٓسه محآى٘( ّ نىىا  سىً  ٌ ٓسىٌْ ٤ضىبا  عسطىىٔ٘       ه) مىْال امقٔىاشات  خىسٚ(  ّ ةىا ملنْضىى٘ )مساىى

 مقنجل٘ بقَدٓدات  ّ إبقصاش عا ٓقطل  محآ٘ اهْظف  مً تل  اإلةساٛات.

تلىى  ا٢ىقَا ىىات مبجابىى٘ خضىىْس مىىً قبلىىُ لقلىى    باعقبىىاز بصىىفقُ الػدصىىٔ٘ ّٓعقىىم اهْظىىي مطىى٢ًّ١

اإلةىىساٛات ّبالقىىالٕ كىىذٌ مىىً ازبْاىىى  السٜٔطىىٔ٘ لقشلٔىىل اهدىىا س ٍىىْ ذبدٓىىد تلىى  اإلةىىساٛات لضىىناٌ      

 تفادَٓا.

 :ارتطٕط العسٖطٛ ملٍّذٗٛ تكٗٗي ٌكاط الطعف 

 تتي عىمٗٛ التكٗٗي وَ خاله اإلدساٞات التالٗٛ:

   ٗاُ / ادتّٛ ارتاضعٛ لمسقابٛ ٔعىمٗاتّا:حتمٗن اله .1

 حبٔح ٓقه ذبدٓد عياصس الققٔٔه ّا٤ٍدا  ّالعنلٔات ذات الصل٘ بَرِ ازبَ٘.

  :تكٗٗي وٕاطَ الطعف املتأصمٛ )اهلاوٛ( .2

ٓىىقه تصىىئي ىقىىاا الضىىعي ّذبدٓىىد اليقىىاا ذات اهدىىا س العالٔىى٘ ّإعطاٍٛىىا ا٤ّلْٓىى٘ يف تقٔىىٔه   

 اليصاٍ٘.

  ص ٌكاط الطعف:تكٗٗي عٕاون تعصٖ .3

ٓقْو اهدقو بقشلٔل ّدزاض٘ العْامل ّاإلدساٛات داخل ازبَ٘ اليت تعىصش مىً تلى  اليقىاا ّتى١دٚ      

 إلَٔا.

 والوح ٌكاط الطعف:  .4

ا٤ىػط٘ ا٤ جس  عفًا ّ علٙ  إىلحبٔح ٓقه تقٔٔه عاو للن٣مح السٜٔطٔ٘  رِ اليقاا ّاإلغازٗ 

 ىقاا طبا س اليصاٍ٘ يف تل  ازبَ٘.
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 كٗٗي ٌكاط الطعف:وٍّذٗٛ ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتمٗن البٗاٌات ٔحتدٖد الفذٕات لتكٗٗي ٌكاط الطعف: .3

إٌ بع  اهَاو  ّ العنلٔات يف القطاس العاو ٍٕ   جس قابلٔ٘ للقعسض هدالفات اليصاٍ٘ مً ةاٍا. ٍّىٕ  

ػىةٓات ّ مىْال اهىيح    العنلٔات ّاهَاو اهعس ٘ للندا س بطبٔعقَا ّعلٙ ضبٔل اهجىال  ىػىط٘ عنلٔىات اه   

العنلٔىات الىيت تقضىنً مىْازد عامى٘      ّ ّاهطاعدات ّاإلدساٛات اليت ٓسٌْ كَٔا اتصىال   جىس مى  العنى٣ٛ     

 (1زقىىه ) ّٓقضىىنً ازبىىدّل   ه ذات قٔنىى٘ه ٍىىٕ صبىىا٢ت   جىىس تعس ىىا هدىىا س خىىسق اليصاٍىى٘ مىىً ةاٍىىا         

 .ملدص لبع  ا٤ىػط٘ ا٤ جس تعس ًا هدا س خسق اليصاٍ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتمٗن ادتّٛ ارتاضعٛ لمسقابٛ

 عٕاون تعصٖص ٌكاط الطعف ٌكاط الطعف املتأصمٛ اهلاوٛ

 والوح ٌكاط الطعف
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 (1ددّل زقه )

 تقٔٔه بع  ا٤ىػط٘ / اإلدساٛات اهعس ٘ للندا س

اجملا٢ت اهعس ٘ 

 للندا س

الققٔٔه ّكقًا  اإلدساٛات ا٤ىػط٘

 (3زقه ) زبدّل

بٔٝ٘ ازبَ٘ 

 اشبا ع٘ للسقاب٘

ّا٤ّامىىىىس القغٔآىىىى٘ه القفْٓضىىىىاته  اهػىىىىةٓات هالعطىىىىاٛات القعاقد

 .اسبْاكص

 

  .اك ه السعآ٘ ا٢دقناعٔ٘اهعْىاته اهي الدكعات

الػدصىىىىىٔ٘ه القفىىىىىْٓ ه   ا ْٓىىىىى٘ الىىىىىسخصه ه القصىىىىىازٓح الةاخٔص إصداز

 .الػَادات

 

   .القعلٔنات ّاإلدساٛات هغسّا ميح القصازٓح القيظٔه

   .ه اهساقب٘ه الضبطه القفقٔؼه ّالسقاب٘اإلغسا  القفقٔؼ/القدقٔو

  .لعقْباتالعدال٘ه كسض العقْب٘ه ا تطبٔو القػسٓعات

  معدل الققٔٔه.  

  . را اجملال اهطقْٚ  

اهنقلسات  إدازٗ

 العام٘

 

  .اهعلْمات الطسٓ٘ه الْثاٜوه اهلفاته ّسقْق اه١لي اهعلْمات

احملىىىاكاه اليقىىىده البيىىى ه    إدازٗاهالٔىىى٘ه  ا٤دّاتاشبصٓيىىى٘ه  ا٤مْال

 .ه اليفقاته اهساكآت ّالع٣ّاتا٤قطاا

 

 ّ دَىىىىىصٗه ّا٢ضىىىىق٣َ ه اهدىىىىىصٌّه  اإلدازٗلػىىىىساٛه البٔىىىىى ه  ا اهْدْدات

 .اسباضْ  اخل

 

القدصىىىىىىىىٔص  ها٢ضىىىىىىىىقجناز هالبٔىىىىىىىى ه الػىىىىىىىىساٛه القىىىىىىىىأدا العقازات

 .ّا٢ضقن٣ 

 

  .ىدل الققىىٔٔهمعىى  

  . را اجملال اهطقْٚ  

 .اهطقْٚ العاو ) للنذال   ع٣ِ(
 

 داطس املتأصمٛ ِٔ٘:ٔفٗىا ٖم٘ تٕضٗح لهن ٌػاط أعالٓ ٖتطىَ امل

 :التعاقد 

ّٓقضنً بػسل زٜٔطٕ العطاٛات ّاهػةٓات العامى٘ للىْاشو ّا٤غىغال ّاشبىدمات. ٍّىرا اليىْس مىً        

 ا٤ىػط٘ عس ٘ ٢زتسا  ا٢سقٔال ّالفطاده ّؽبلو تضاز  مصامه ّمياكطات ةا عادل٘. 
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  :الدفعات 

تقىىدٓه اهعْىىىات ّاهيىىاك  ّالسعآىى٘    ٓقىىْو القطىىاس العىىاو بصىىس  الىىدكعات ٤ضىىبا  طبقلفىى٘ه مجىىل       

ا٢دقناعٔ٘. ٍّرا ؽبلو صبا٢ً هدا س اليصاٍ٘ه ٤ٌ الدكعات قىد تىدك  هىقلق  لٔطىْا مطىقشق       

 ىىاه ّٓسىىٌْ ٍيىىا  طبىىا س سبىىدّخ ا٢سقٔىىال ّالفطىىاد ّتضىىاز  اهصىىام. ٢ّ تققصىىس اسقنالٔىى٘          

 ات ّلسً آضًا يف إدساٛات الدك . اهدا س يف اإلدساٛات اهقعلق٘ بقشدٓد ا٤ٍلٔ٘ لقطله الدكع

 :إصداز الرتاخٗص 

الىىىسخص ّالقصىىىازٓحه  إصىىىدازمىىىً خىىى٣ل القىىىاىٌْ  ّ اليظىىىاو متلىىى  اسبسْمىىى٘ صىىى٣سٔ٘ مىىىيح  ّ    

ّدْاشات الطفسه ّا ْٓ٘ الػدصٔ٘... اخل. ّقد َٓه ٍىرا ازباىى  آضىا ا٤كىساد  ّ الػىس ات الىيت       

ال )السغْٗ ب  مىْظفٕ اسبسْمى٘( اذا مىا تْقعى      ربلو صبا٢ً لقأثاات ةا غسعٔ٘ علٙ ضبٔل اهج

 اٌ السخص  ّ القصازٓح ضْ  لً متيح إ٢ بَرِ الطسٓق٘. 

 التٍعٗي: 

إٌ ّ ىىى  ّصىىىٔاة٘ الػىىىسّاه القعلٔنىىىات ّاإلدىىىساٛات مىىىً ا٤ىػىىىط٘ اسبسْمٔىىى٘ اهعس ىىى٘ هدىىىا س     

ٌ تطىقفٔد  عازض٘ الضغْا ّالقأثاات ةا الػسعٔ٘. كنىً اهنسىً للػىس ات علىٙ ضىبٔل اهجىال ا      

 جاًا عيدما تسٌْ تل  الػسّا ّالقعلٔنات ّاإلدساٛات مقْاكق٘ مى  مصىاسبَا ّةىا مقْاكقى٘     

مىى  مصىىام مياكطىىَٔا. ّيف ٍىىرِ الياسٔىى٘ه كىىذٌ اسقنالٔىى٘ اهدىىا س يف  القيظىىٔه   سىىً مقازىقىىُ         

 باهدا س يف إصداز الةاخٔص.

   :التفتٗؼ/التدقٗل 

مً قبل اسبسْم٘ بَد  محآ٘ اهصام اسبْٔٓ٘ه علٙ ضبٔل القفقٔؼ ّالقدقٔو ٓيفراٌ يف العادٗ 

اهجال محآ٘ ا٤مً العاو  ّ اهصام اهالٔ٘. ّقد ٓسٌْ ليقاٜر القفقٔؼ ّالقدقٔو تأثا  با علىٙ  

 صىىشا  اهصىىام. ّٓسىىٌْ اهفقػىىٌْ ّاهىىدققٌْ تبعىىًا لىىرل ه عس ىى٘ لقىىأثاات ةىىا غىىسعٔ٘. ّقىىد           

تقىازٓس تىدقٔو   جىس     إصدازْصاتَه اّ  عنا ه السقابٔ٘  ّ ٓقعس ٌْ إلةساٛات تقلٔص ىطاق كش

 ضباباٗ. 

 تطبٗل التػسٖعات: 

ٓقنقىى  القطىىاس العىىاو مبطىى١ّلٔات ّمَىىاو خاصىى٘ لفىىسض الْادبىىات ّاهطىى١ّلٔات اهقعلقىى٘ بقطبٔىىو      

القػسٓعات بعدال٘ ّٓقضنً ذل  علٙ ضبٔل اهجاله القشقٔو ّكسض العقْبات. ّمً الطبٔعىٕ اٌ  

لياسٔ٘ تأثا  با علىٙ اهعيىٔ  بقلى  اليىْاسٕه ّاهىْظف  العىام  الىرًٓ ٓيفىرٌّ         ٓسٌْ  رِ ا

تل  اهَاو قد ؽبضعٌْ لضىغْ ات  ّ إةىساٛات. ٍّىرِ العنلٔىات ٍىٕ عس ى٘ للقشآىل  ّ لقضىاز          

اهصىىىام  ّ للقدْٓىىىي  ّ القىىىأثاات ةىىىا الػىىىسعٔ٘. ّسٔىىىح اٌ كىىىسض القػىىىسٓعات ضىىىْ  ٓقطلىىى        

ٌْ القْاى ه كىذٌ مجىل ٍىرا ا٤مىس ضىْ  ٓصٓىد مىً اسقنالٔى٘ القعىسض          القعامل م   غداص ؽبالف

 للندا س. 



 } دومكافحة الفسا تـقـيـيـم الـنزاهـةل ـدلي {

 
 

 

 

 

    }15{ 

  :املعمٕوات 

مىىً خىى٣ل تيفٔىىر ّادباتَىىاه تقىىْو اسبسْمىى٘ جبنىى  اهعلْمىىاته ّمعازبقَىىاه ّتْشٓعَىىاه ّمىىً  ىىنيَا  

اهعلْمىىات اسبطاضىى٘ اهقعلقىى٘ علىىٙ ضىىبٔل اهجىىال بىىاليْاسٕ الىىيت تَىىدد ا٤مىىً ّالىىدكاس ّالضىىساٜ          

ٓ٘ الصشٔ٘. ّقد ٓقعلو دصٛ مىً ٍىرِ اهعلْمىات بيىْاسٕ ضىسٓ٘. ّالسػىي ةىا اهىسخص عىً          ّالعيا

تلىى  اهعلْمىىات قىىد ٓضىىس مبصىىام اسبسْمىى٘ ّمصىىام اهعيىىٔ . ّتبعىىًا لىىرل ه كىىذٌ ا٢سقفىىاظ            

بقْاعىىد البٔاىىىات ّعنلٔىى٘ معازبىى٘ اهعلْمىىات ٍىىٕ ىىىْاسٕ خطىىسٗ. ّقىىد ٓقعىىسض اهْظفىىٌْ العىىامٌْ  

 ىىغْ ات ازتسىىا  الفطىىاد ّتقىىدٓه   إىلمجىىل تلىى  اهعلْمىىات   إىلالىىدخْل الىىرًٓ لىىدَٓه صىى٣سٔ٘ 

 نا يف اهعلْمىات الطىسٓ٘ الىيت ربىص      هةا طبْل  للشصْل علَٔا  غداص إىلٍرِ اهعلْمات 

  ضىىىْاقللنقىىىادسٗ  مجىىىل )تىىىْكا معلْمىىىات ضىىىسٓ٘ سىىىْل   ٍىىىرِ اهعلْمىىىات الػىىىس ات قىىىد تطىىىقددو 

 مياك  تياكطٔ٘.  البْزص٘( ّقد ٓقه اضقغ٣ ا للشصْل علٙ

   :األوٕاه 

اليػا ات اهقضني٘ القعامل م  عنلٔات مالٔ٘  ّ زعآ٘  مىْال ٓسىٌْ  ىا اسقنالٔى٘ عالٔى٘ سبىا٢ت       

اليقدٓىى٘ ّاسبطىىابات البيسٔىى٘ ّبعىى  ا٤صىىْل اهالٔىى٘       ا٤مىىْالالفطىىاده ٍّىىرا ا٤مىىس ٓيطبىىو علىىٙ     

جىس تعس ىًا للندىا س مىً اهْدىْدات      قصاٗ ا٤دل مجل الرمه اهدٓي٘ه ّتسٌْ ا٤مْال يف العادٗ   

٤ٌ ا٤مْال  سً اٌ تصس  مباغسٗ ّلساك٘ ا٤ةساض اهدقلف٘ اما اهْدىْدات كلٔطى  داٜنىا ضىَل٘     

  مْال.  إىلالقشْٓل 

 املٕدٕدات: 

ىظسًا ٢تطاس ىطاق  ىػطقَاه تطقَل  اسبسْمى٘ ّتىدٓس سذنىا  ىباًا مىً اهْدىْدات علىٙ ضىبٔل         

بىىىات( ّٓسىىىٌْ هىىىْزدٖ البضىىىاٜ  مصىىىلش٘ يف اسبصىىىْل علىىىٙ عقىىىْد  اهجىىىال )معىىىدات ساضىىىْ ه ّمس 

ّإدازٗ مْدْدات ذات قٔن٘ عالٔ٘ ٍٕ آضًا عس ى٘   .سسْمٔ٘ مسحب٘ه ّاليت تقضنً طبا س  باٗ

بَىىا بطىىَْل٘ علىىٙ ضىىبٔل اهجىىال  اإلدبىىازهدىىا س طبالفىىات اليصاٍىى٘ه ّخاصىى٘ اهْدىىْدات الىىيت  سىىً  

اسبسْم٘ قد ربلو طبا س  أٌ تباس بطىعس مىيدف     )اسبْاضٔ  ّ دَصٗ ا ْاتيه بٔ  عقلسات

 .ّذل  بطب  الق٣ع  مً قبل اهػةٖ(

  :العكازات 

متلىى  اسبسْمىى٘  ّ تطىىقددو  زا ىىٕه  ّ  بئىى٘ه  ّ بئىى٘ ذبقٔىى٘ عامىى٘. ّيف معظىىه اسبىىا٢ت تقسٓبىىًا      

ٓقضنً مجل ٍرا ا٤مس مصام مالٔ٘ ٍام٘  البٔ  ّالػىساٛ ّالقىأدا ّا٢ضىقجناز ّالقدصىٔص.     

ا٢ضىىىىقجنازات ّإدازٗ العقىىىىازات تسىىىىٌْ يف العىىىىادٗ بٔىىىىد صبنْعىىىى٘ صىىىىغاٗ مىىىىً اهىىىىْظف  العىىىىام       

 اهدقص . ٍّرا ػبعل تل  اإلدساٛات معس ٘ للغؼ ّالفطاد ّتضاز  اهصام. 
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 :تكٗٗي عٕاون تعصٖص ٌكاط الطعف .4

عس ىًا هدىا س اليصاٍى٘ كىذٌ     ا٤ىػط٘ ّاإلدساٛات اليت مت تياّ ا ضابقًا ّاعقبازٍا ا٤ جىس ت  إىلباإل اك٘ 

 ٍيال  عْامل  خسٚ مً اهنسً اٌ تصٓد مً طبا س اليصاٍ٘ ٤ىَا: 

  .٘تصٓد مً اسقنالٔ٘ سدّخ اهدالف 

         ْتصٓد مً تأثا  ّ عْاق  اسبدخ )لٔظ كقط مً الياسٔى٘ اهالٔى٘ ّلسىً مىً سٔىح اهصىداقٔ٘ه دى

 العنله الع٣قاته الطنع٘ه اخل(. 

التكٗٗي، فإُ عٕاون شٖادٚ ٌكاط الطـعف قـد قطـىت ضـىَ الف٠ـات ارتىطـٛ التالٗـٛ         ٔضىَ إطاز عىن أضمٕب ِرا

 نٍكاط وسدعٗٛ وػرتنٛ: 

 تعقٔد اإلدساٛات. .2

 القغاات الطسٓع٘ يف بٔٝ٘ ازبَ٘. .3

 .اإلدازٗ .4

 اهْظفٌْ / العاملٌْ. .5

 .تازٓذ مً اهػا ل .6

سق اليصاٍىى٘ ضىىٔشدخ بىىل إٌ الة ٔىص علىىٙ اٌ ّدىىْد عامىىل  ّ ا جىىس لقعصٓىىص ىقىاا الضىىعي ٢ ٓعىىا اٌ خىى  

ا س اعلىٙ  ١ٓغس كقط بأٌ ازبَ٘ اشبا ع٘ للسقابى٘ ا جىس تعس ىا سبىا٢ت الفطىاد ّاىىُ ْٓدىد ٍيىا  طبى         

 مجل٘ علٙ العْامل/ الظسّ  اليت تصٓد مىً ىقىاا    (3زقه )ّٓقضنً ازبدّل سبدّخ طبالفات اليصاٍ٘ه 

 الضعي  نً  ل كٝ٘. 

 (2ددّل زقه )

 تقٔٔه عْامل تعصٓص ىقاا الضعي

 (3)الققٔٔه ّكقًا زبدّل زقه :تعكٗد اإلدساٞات .1

  . ىظن٘ ساضْ  مققدم٘ -

  .تػسٓعات معقدٗ -

  .باّقسا ٔ٘ -

  .غبسات اّ ع٣قات اتصال -

  .عازض٘  غْ ات -

  .ضٔاضٕ/ تدخل/ تعٔٔيات تأثا -

  .عام٘ )دبازٓ٘/ تياكطٔ٘(/خلٔط مً مصام خاص٘ -

  .خمات خازدٔ٘ إىلساد٘  -

  معدل الققٔٔه -

  .اهطقْٚ -

  :التغٗريات الطسٖعٛ يف  ب٠ٗٛ ادتّٛ .2

  .دَ٘ ىاغٝ٘ -
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  .القغا اهطقنس يف القػسٓعات -

  .الةاد  الطسٓ  يف ىػاا ازبَ٘ الينْ  ّ -

  .رباصٔ٘ -

  .تعاقد خازدٕ -

  .القْٗ القاٍسٗ ّالظسّ  الطازٜ٘ -

ه الصمًه ىقص ا٤ىفاق غْ ات خازدٔ٘ ) غْ ات علٙ ا٤داٛه  -

 .زبَ٘(اهْازد يف ا

 

  .إعادٗ ٍٔسل٘ ازبَ٘ -

  .معدل الققٔٔه -

  .اهطقْٚ -

  اإلدازٚ: .3

  .مَٔني٘ -

  .ز ٔ٘/ باّقسا ٔ٘ -

  .القفسد يف ارباذ القسازات -

  .آلٔ٘ ميح اهساكآت -

  .اىعداو /  عي اهطاٛل٘ -

  .دباٍل اليصاٜح/ القشرٓسات -

  .زدّد  كعال دكاعٔ٘ علٙ ا٢ىققادات  ّ الػساّٚ -

  .معدل الققٔٔه -

  .اهطقْٚ -

  :املٕظفُٕ / العاومُٕ .4

  .عازض٘  غْا علٙ ا٤داٛ / دخل معقند علٙ ا٤داٛ -

ّ   مقدىٕ / كقداٌ ا٢سةاو/ سْاكص مقدىٔ٘ /  نْح ّظٔفٕ  -

 .مقدىٕ(

 

  .ظسّ  عنل صعب٘ / ع ٛ عنل  با -

  .٢ّٛ اجملنْع٘ -

  .اضقدداو الطلط٘ للعسقل٘ -

  .تَدٓدات غدصٔ٘ -

  .عنال داىبٔ٘  -

  .معدل الققٔٔه -

  اهطقْٚ -

  :تازٖذ وَ املػانن .5

  .غساّٚ -

  .غاٜعات -
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  إخبازٓات. -

  .كطاد ضابق٘  كعالسْادخ ضابق٘ه تسساز  -

  ....اخل(.) تسا ناته تياقضاته ادباٍات ةا عادٓ٘ إدازٓ٘مػا ل  -

  .معدل الققٔٔه -

  .اهطقْٚ -

 

 ّ سىْاكص  ّ مىمزات شبىسق اليصاٍى٘. ّالعْامىل ا٤خىسٚ        ْكس كسصىًا  العدٓد مىً العْامىل اهىر ْزٗ  عى٣ِ تى     

 ٍٕ م١غسات علٙ اسقنالٔ٘ ّدْد ثقاك٘ ىصاٍ٘  عٔف٘ يف ازبَ٘. 

 لهن عاون وَ العٕاون أعالٓ: إضافٗٛٔفٗىا ٖم٘ غسٔسات 

 تعكٗد اإلدساٞات: 

ٓسىىٌْ مىىً ٍٔا ىىل ّ ىظنىى٘ معقىىدٗ ةىىا غىىفاك٘ تىىْكس كسصىىًا للغىىؼ. ّيف الظىىسّ  اهعقىىدٗ آضىىًا     

                     الطىىىىىىىىَل إخفىىىىىىىىاٛ سىىىىىىىىا٢ت الغىىىىىىىىؼ  ّ اإلغىىىىىىىىازات الىىىىىىىىيت تسػىىىىىىىىي عىىىىىىىىً طبالفىىىىىىىىات اليصاٍىىىىىىىى٘  

 )عازض٘ الضغْ اته القأثا الطٔاضٕ  ّ تدخ٣ت القطاس اشباص(.

 ّٛالتغٗريات الطسٖعٛ يف ب٠ٗٛ ادت: 

ٍىىْ باليطىىب٘   عىىدو اضىىققساز. ّ نىىا  إىلتغىىٔاات يف ازبَىى٘  ّ تغىىٔاات يف بٔٝىى٘ ازبَىى٘ قىىد تىى١دٖ     

اخىةاق اليصاٍى٘. ّالبٔٝى٘ اهىقغاٗ  ّ      إىلخلىو كىسص تى١دٖ     إىلللقعقٔد كذٌ مجل ذل  قد ٓى١دٖ  

ب  اهْظف ه عا ؽبلىو   اإلسبااعدو القأ ده عدو الس ٙه  ّ  إىلالدٓيامٔسٔ٘ قد ت١دٖ آضًا 

 .  خسٚدّاك  اّ ممزات  ّ ظسّ  ٢زتسا  الفطاد اّ  ٓ٘ طبالفات ىصاٍ٘ 

 زٚاإلدا: 

ضىىلْ  ّتصىىسكات اإلدازٗ )تْدَىىات اإلدازٗ العلٔىىا( قىىد تصٓىىد مىىً عْامىىل الضىىعيه بطىىب  تأثاٍىىا    

 ىَا قد تضس بقدزٗ ازبَى٘ علىٙ صبابَى٘ طبالفىات اليصاٍى٘ه إذا       إىلعلٙ ثقاك٘ ازبَ٘ه باإل اك٘ 

 مل ْٓلٕ اهدزاٛ اٍقناو للضْابط الضسّزٓ٘  ّ ٓطبقْا الضْابط السقابٔ٘ علٙ  ىفطَه. 

  ٕظفُٕ / العاومُٕامل: 

الظسّ  اهدقلف٘  نً ا ٔٝ٘ قد ت١ثس ضىلبا علىٙ ٢ّٛ اهىْظف  عىا ٓىْكس الىداك  ل٣سقٔىال  ّ        

طبالفات ىصاٍ٘  خسٚ  ٓضا الظسّ  الػدصٔ٘ ةا اهقعلق٘ مباغسٗ بازبَ٘ ّعلٙ ضىبٔل اهجىال   

 )اط اسبٔاٗ الػدصٔ٘ ( قد تْكس ساكصًا ٢ىقَا ات اليصاٍ٘. 
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 املػاننتازٖذ و َ: 

إذا  اى  ازبَ٘ لدَٓا تىازٓذ ملىٕٛ باهػىا ل كذىىُ يف  ىجا مىً ا٤سٔىاٌ متٔىل ٍىرِ اهػىا ل           

ّدىْد ىقىاا    إىليف  جا مىً اسبىا٢ت تػىا طبالفىات اليصاٍى٘       ه ٌ ذبدخ مسٗ  خسٚ إىلىطبًٔا 

  ٘  آضىىًا ىقىىاا الضىىعي ه ىىعي ٍٔسلٔىى٘ قاٜنىى٘ يف اه١ضطىى٘  ّ يف القطىىاس الىىرٖ تعنىىل كٔىىُ اه١ضطىى

اهْدْدٗ يف الضْابط ّالجقاك٘ القيظٔنٔ٘ ٓصع  إص٣سَا  ّيف  جا مً اسبا٢ت كذٌ ازبَات 

 ٢ تأخرٍا بع  ا٢عقباز مبا كُٔ السفآ٘ مً سْادخ اها ٕ.

 ددٔه تكٗٗي ٌكاط الطعف: 

ػب  القأ ٔد علىٙ  ٌ ّدىْد ّاسىد  ّ   جىس مىً العْامىل اهعىصشٗ ليقىاا الضىعي ٢ ٓعىا ّقىْس            

ا ىىات لليصاٍىى٘ ّإاىىا تعىىا  ٌ ازبَىى٘ ٍىىٕ   جىىس عس ىى٘  ىىا ّ ٌ ٍيىىا  خطىىس  علىىٙ    ّسىىدّخ اىقَ

ّلققٔىىٔه مطىىقْٚ اهدىىا س اهقأصىىل٘ ٓىىقه تقٔىىٔه  ىىل مىىً ا٤ىػىىط٘   .لليصاٍىى٘ اىقَا ىىاتسبىىدّخ 

( مى  ىىْاسٕ   3)دىدّل زقىه    ( ّالعْامل اليت تعىصش ىقىاا الضىعي   2اهعس ٘ للندا س)ددّل زقه

عامىىل مىىً عْامىىل تعصٓىىص ىقىىاا الضىىعي باضىىقدداو اىىْذز  اشبطىىْزٗ ّدزدقَىىا ّٓىىقه تقٔىىٔه  ىىل 

تطذٔل ىقاا مػابُ ليقاا الضعي اهقأصىل٘ مىً خى٣ل تقىدٓس دزدى٘  ٍنٔى٘  ىل عامىل ّمىيح          

( ّٓعقنىىد مىىيح اليقىىاا علىىٙ معسكىى٘ اهىىدقو ّسسنىىُ اهَىىا ّٓيصىىح  ٌ ٓىىقه      4ه 3 ه2 ه1اليقىىاا )

مى  ا٤عضىاٛ ا٦خىسًٓ ّٓىقه      ّ   اليقاا مً خ٣ل كسٓىو عنىل سقىٙ ٓىقه مياقػىقَا ّتقىدٓسٍا      

 (.4زقه )القعبا عً مدٚ اشبطْزٗ علٙ اليشْ الْازد بازبدّل 

 (3ددّل زقه )

 مدٚ اشبطْزٗ

  ٍنٔ٘ العنلٔات/ ا٤ىػط٘ القيظٔنٔ٘ اليقٔذ٘

 لٔط  ٍام٘ 1

 سد ما إىلٍام٘  1

 ٍام٘ 2

 ٍام٘ ددًا 3
 

 تكٗٗي استىالٗٛ خسم الٍصاِٛ:  .5

الطىىابق٘ )ىقىىاٜر تقٔىىٔه ىقىىاا الضىىعي ّعْامىىل تعصٓىىص ىقىىاا الضىىعي( بىىى      مت تلدىىٔص ىقىىاٜر اشبطىىْات  

)اسقنالٔ٘ خسق اليصاٍ٘( للذَ٘ اشبا ع٘ للسقاب٘. ّبياٛ علٙ الققٔٔه ضْ  ٓقنسً الفسٓو مىً مياقػى٘   

طبالفىىات اليصاٍىى٘ احملقنىىل سىىدّثَا ّاهدىىا س احملقنلىى٘ه ّمىىا ٍىىٕ الضىىْابط ّاإلدىىساٛات الىىيت ػبىى  اٌ        

 طْات الج٣ث٘ القالٔ٘: تقْكس. مً خ٣ل اشب
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 (.حتدٖد املداطس احملتىمٛ) : (1) زقي  ارتطٕٚ

 (.صٗاغٛ خمالفات ٌصاِٛ حمتىمٛ): (2)زقي  ارتطٕٚ 

 )الطٕابط املتٕقعٛ وَ ادتّٛ ارتاضعٛ لمسقابٛ(. (:3)زقي  ارتطٕٚ 

 ٕٚ(:دٖد املداطس احملتىمٛحت) (:1) زقي  ارتط 

طىقْٚ  ( ّٓلَٔىا معىدل ّم  2)اهقأصل٘ ددّل زقىه   ٓقه اسقطا  معدل ّمطقْٚ ىقاا الضعي

( اهػىىاز الَٔنىىا آىفىىًا حبٔىىح ٓىىقه الققٔىىٔه       3)دىىدّل زقىىه   مىىً عْامىىل تعصٓىىص ىقىىاا الضىىعي      

لقالٔ٘ لقشدٓد مطقْٚ ىقاا الضعي ّ نا ٍْ مب  يف ازبىدّل  ىقاٜر القٔاع ا باضقدداو

 (.5زقه )

 (4ددّل زقه )

 اسقطا  معدل ّمطقْٚ ىقاا الضعي اهقأصل٘

 اهطقْٚ ىقاٜر قٔاع اهعدل

 ميدفض٘   1,8  ≥  اهعدل

 مقْضط٘ 1,6 ≥  معدل  > 1,8

 عالٔ٘ 1,6  <  معدل

اٌ عنلٔىى٘ مجىى  مطىىقْٓات ىقىىاا الضىىعي اهقأصىىل٘ مىى  العْامىىل اهعىىصشٗ ليقىىاا الضىىعي ضىىْ        

 ٓعطٔيا اهطقْٚ العاو ٢سقنالٔ٘ خسق اليصاٍ٘.

 (.6زقه )ٓقه ذبدٓدٍا بياٛ علٙ ازبدّل  ّاسبال٘ العام٘ ٢سقنالٔ٘ خسق اليصاٍ٘

 (5ددّل زقه )

 اهطقْٚ العاو ٢سقنالٔ٘ خسق اليصاٍ٘

 العْامل اهعصشٗ ليقاا الضعي

 (2ددّل زقه )
 عالٔ٘ مقْضط٘ ميدفض٘

 ىقاا الضعي اهقأصل٘ 

 (1ددّل زقه )

 مقْضط٘ ميدفض٘ ميدفض٘ ميدفض٘

 عالٔ٘ مقْضط٘ مقْضط٘ مقْضط٘

 عالٔ٘ عالٔ٘ عالٔ٘ عالٔ٘

 

  ٕٚ(:صٗاغٛ خمالفات ٌصاِٛ حمتىمٛ ) :(2)زقي  ارتط 

مىىً خىى٣ل ا٤خىىر بعىى  ا٢عقبىىاز اسبالىى٘ العامىى٘ لليصاٍىى٘ ٓىىقه ذبدٓىىد مىىا ٍىىٕ ازبْاىىى  ا٤ جىىس       

خسق اليصاٍ٘ بياٛ علٙ الققٔىٔه الىرٖ مت إدىساِٛ ّصىٔاةقُ ّإٌ اسقنالٔى٘ سىدّخ        هدا ستعس ًا 

ٓعْد مبقدّزٍا اٌ تعنىل  ٘ ازبَ٘ اشبا ع٘ للسقاب٘ حبٔح ٢ تل  اشبسّقات ٓلشو الضسز بطنع

 .بػسل ضلٔه

 ٕٚ(:الطٕابط املتٕقعٛ وَ ادتّٛ ارتاضعٛ لمسقابٛ) : (3) زقي  ارتط 
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مً خ٣ل ا٤خر بع  ا٢عقباز ىقاا الضعي ّاسقنالٔ٘ سدّخ سا٢ت ازتسا  طبالفىات ىصاٍى٘ه   

رباذٍىا مىً قبىل إدازٗ ازبَى٘ اشبا ىع٘      صبنْع٘ مً اإلدساٛات ّالضىْابط ٓقْقى  ا   ٍيال كذٌ 

للسقاب٘  هي  سدّخ مجىل تلى  اسبىا٢ته ّإدىساٛات جملابَى٘ تلى  اسبىا٢ت عيىد سىدّثَاه ّالىيت           

 مً غأىَا  ٌ ربفي   ساز ّىقاٜر تل  اسبا٢ت. 

 حتمٗن املداطس: .6

ْ            سىداخ تعس  اهدىا س بأىَىا    د ىقىاا  ةىا مسةىْ  بَىا تقى  لىدٚ ازبَىات اشبا ىع٘ للسقابى٘ ىقٔذى٘ لْدى

سدّخ تل  اهدىا س ّإسبىاق    إىل عي مل ٓقه ارباذ اإلدساٛات ّالضْابط ال٣شم٘ لقعصٓصٍا عا ١ٓدٖ 

 الضسز  كَٔا  ّ بأٖ مً  ىػطقَا.

ٓطقيد ذبلٔل اهدا س علٙ مبد   ضاضٕ مبيٙ علٙ القأ ٔىد بىأٌ اه١ضطىات العامى٘ لىدَٓا ىقىاا  ىعي        

ّاهَىاو ّمىدٚ قىدزٗ ّ فىاٛٗ إدازتَىا ّىقٔذى٘ لىرل          ّإٌ  اى  بيط  مقفاّتى٘ ىقٔذى٘ لطبٔعى٘ اليػىاا    

 كذٌ تل  ازبَات عس ٘ هدا س خسق اليصاٍ٘ الداخلٔ٘ ّاشبازدٔ٘.

ّلضناٌ دبي  اهفادىآت يف سىدّخ تلى  اهدىا س ٢ بىد مىً إدىساٛ الققٔىٔه الفعىال لقشدٓىدٍا ّذبلٔىل            

ل )كَه  بٔع٘ عنل ّمَاو  ضبابَا ّص٢ًْ ٢عقناد إدساٛات  فٔل٘ لضناٌ عدو سدّثَا ّذل  مً خ٣

ازبَات اشبا ع٘ للسقاب٘ ّمسادع٘ القػىسٓعات ّسصىس ّكَىه  اكى٘  ّدىُ اليػىا ات كَٔىا مبىا يف ذلى           

اإلدازٗ اهالٔ٘ ّالقْٔد ّالطذ٣ت اهقعلق٘ بَا ّالعنىل علىٙ تصىئي تلى  ا٤ىػىط٘ ّكىو  ٍنٔقَىا ّدزدى٘         

 اهدا س اهقأصل٘ لدَٓا(.

القٔاو بالدّز الفاعل يف ذبلٔل تل  اهدا س كذٌ ذلى  ٓقطلى  البىدٛ     ّسقٙ ٓقنسً دْٓاٌ احملاضب٘ مً

بعنلٔىى٘ القدطىىٔط الطىىلٔه ّاهطىىبو ّاهىىبا علىىٙ  ضىىظ علنٔىى٘ ّمَئىى٘ ّ ٌ ٓىىقه تيفٔىىر تلىى  اهَنىى٘ مىىً      

 .خ٣ل  ْادز م١ٍل٘ ّذات خمٗ

فطىىاد بساكىى٘ إٌ ا ىىد  ا٤ضاضىىٕ مىىً ذبلٔىىل تلىى  اهدىىا س ٍىىْ تعصٓىىص اليصاٍىى٘ ّالػىىفاكٔ٘ ّ ميىى  ّقىىْس ال  

  غسالُ ّتبا اليَر ّاإلدساٛات السفٔل٘ لقشقٔو ٍرِ الغآ٘.

 ًاملٍّذٗٛ ِرٓ نٗفٗٛ اضتددا: 

٘  ٤ةىساض  اٌ اضىقدداو ٍىرِ اهيَذٔى٘ لققٔىٔه ىقىاا الضىعي  سىً اٌ ٓىقه          ميَىا   ىل  ٓقطلى   طبقلفى

ٛ  ّ صىشقَا  مً ّالقشقو البٔاىات زبن  طبقلف٘  سق ٖ  تقٔٔنَىا  ّإبىدا اهقعلقى٘   زٓسالققىا  إعىداد  ّ الىس 

٘  آثاز بَا ّاٌ لليَر اهقب  بسل  سٓق٘ ٙ  طبقلفى ٘  على ٘  مى   الع٣قى ٘  ازبَىى ٘  اشبا ىع ازبَىات   ّمى   للسقابى

 .ا٤خسٚ ذات الع٣ق٘

 ادتّٛ وطتٕٝ عمٜ التدقٗل قبن املداطس تكٗٗي: 

 للشصْل اهدقو مقطلبات مً دصٛا ٓسٌْ  ٌ  سً اٌ تقٔه اهدا س قبل القدقٔو علٙ مطقْٚ ازبَ٘

 ذبلٔل  ّ للندا س تقٔٔه تدقٔقَا ّإدساٛ ضٔقه اليػا ات اليت /تل  ازبَ٘  لطبٔع٘ كَىه لٙع

 ال٣شم٘ اإلدساٛات ّما اهقْقع٘  الضعي ىقاا ذبدٓد الققٔٔه  سً للندقو ٍىرا علٙ بياٛ .اهػسل٘

 .ٍىرِ الضعي ىقاا لققٔٔه 
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 بٛتكٗٗي املداطس قبن التدقٗل عمٜ وطتٕٝ ادتّٛ ارتاضعٛ لمسقا: 

اٌ مجىىىل ٍىىىرا اإلدىىىساٛ ٓسىىىٌْ مقطلىىى  للنىىىدقو للشصىىىْل علىىىٙ كَىىىه لطبٔعىىى٘ تلىىى  ازبَىىى٘  ّ          .2

اليػا ات اليت ضٔقه تدقٔقَا لدٚ تل  ازبَ٘ ّإدساٛ تقٔٔه للندا س  ّ إدساٛ ذبلٔل لقل  

 .ا٤ىػط٘ بَد  ذبدٓد ىقاا  عي مقْقع٘ ّاإلدساٛات ال٣شم٘ ٢رباذٍا سٔال تل  اليقاا

ؼبقادَىىىىا اهىىىىدقو لقشلٔىىىىل اهدىىىىا س يف ٍىىىىرِ اهسسلىىىى٘ تعقنىىىىد علىىىىٙ دزدىىىى٘    اٌ اهعلْمىىىىات الىىىىيت 

القفص٣ٔت اليت ٓسة  الْصْل إلَٔىا ّ سىً اٌ تسىٌْ تلى  اهعلْمىات مىً خى٣ل تقىازٓس زقابٔى٘          

ضىىابق٘  ّ تقىىازٓس السقابىىات الداخلٔىى٘  ّ حبىىْخ مسقبٔىى٘ ّذبلىى٣ٔت صىىشفٔ٘  ّ  سىىداخ ضىىابق٘  ّ        

ش٘ تل  اهعلْمات بْضاٜل عدٗ ميَا اضقجنازِ خمات  ّ ذبل٣ٔت خماٛ ّ سً القشقو مً ص

 .مقاب٣ت مْظف  مً داخل تل  ازبَ٘ اٌ تقه ٍرِ اإلدساٛات مً خ٣ل كسٓو العنل

اضىىقيادًا للنياقػىىات اهَئىى٘ بىى   عضىىاٛ الفسٓىىو  نىىا ٓيبغىىٕ اٌ تىىدزز ىقىىاٜر مياقػىى٘ الققىىازٓس         .3

 . نً تقسٓس القدقٔو

لٔ  الققٔىٔه غىْٔعًا ّمىا ١ٓخىر علٔىُ اىىُ ٢ ٓعطىٕ السىجا مىً          ّٓعقم ٍىرا الىيَر مىً   جىس  ضىا      .4

الفىىسص اهطىى١ّل٘ علىىٙ  ىىل مىىً ذبلٔىىل اهدىىا س ّدىىْدٗ ىظىىاو السقابىى٘ علىىٙ ازبَىى٘ اشبا ىىع٘           

 .للقدقٔو

 املداطس عمٜ وطتٕٝ ادتّٛ/الكطاٞ/الٍػاط خازطٛ زضي: 

مً قبىل الىدْٓاٌ    قٔوالقد ربطٔط إدساٛات ّ نً ا٢ضةاتٔذٕ اليػاا مً دصٛ ٓسٌْ  ٌ  سً ٍىرا

 القطىاس  يف  ّ اخقصاصَىىا  ىطاق داخل السٔاىات  ّ  عفا ا٤ جس اهيا و عً عام٘ تعطٕ حمل٘ ّضْ 

ُ  تساقى   الىيت  ٙ  ٓطاعدٍىىا  ّضىْ   هعلٔى ٘  تس ٔىص  على ٘   ىػىط ٛ  ّ السقابى  ربطىٔط  عيىد  ا٤ّلْٓىات  إعطىا

 القطاس مطقْٚ علٙ  ّ (هللدطس عس ٘ ا٤ جس اه١ضطات ٍىٕ اه١ضط٘ )ما مطقْٚ علٙ إما القدقٔوه 

 يف ىطقَىدكَىا  ٌ اليػا ات اليت ػب  ٍىٕ مطقْٚ اليػاا )ما علٙ  ّ  عفا( ا٤ جس القطاس ٍىْ )ما

ّزقى٘ اسبىل تىب  كَٔىا اليقىاٜر اإلمجالٔى٘        ٓسىٌْ علىٙ غىسل   لدٓيا( ٍّرا اليَر  سىً اٌ   القدقٔو عنلٔات

 .سٔح ٓقه كُٔ زضه ىقاٜر اهطح لسل مطقْٚ

 ادتّات ارتاضعٛ لمسقابٛ قبن وَ ات٘الر التكٗٗي: 

ٙ  تأخر ازبَ٘  ٌ ٓعا اليَىر ٍىرا ٘  عاتقَىىا  على ٘   إدازٗ مطى١ّلٔ ً  بَىىاه  اليصاٍىى٘ اشباصى ٛ   سٓىو  عى  إدىسا

 العاو القطاس يف اليصاٍى٘ ّعٕ بالفعل ا٤ضلْ  ٍىرا ّٓقطل  هاىضذَى ّدزد٘ للندا س الراتٕ الققٔٔه

    ٘ ٗ  عنىل  ٍّىرا ٓأخىر غىسل ّزغى ً  معىد ٘  داخىل  اليقىاٜر  مىدز  ّتطىقددو   مػىس   قبىل  مى  ىفطَىىاه  اه١ضطى

ً  ّلسً ٕ      INTOSAINT ْعٔىًا )  الغىا  مى   مػاز قَىىا   سى  .( ٍىْ مجىال عىً اضىقدداو الققٔىٔه الىرات

 .(4ملشو زقه )
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 الفصن السابع

 }نتابٛ التكازٖس {

 

 :ٖتطىَ التكسٖس وا ٖم٘

 :املكدوٛ .1

ّ ضىىلْ  القىىدقٔو الىىرٖ مت اتباعىىُ يف ٍىىرِ اهَنىى٘    ىطىىاق ّصبىىال إىل نىىا يف  ٖ تقسٓىىس ٓػىىاز يف اهقدمىى٘  

 ّالفةٗ الصمئ٘ ّازبَ٘ اهساد طبا بقَا.

 عسض ٌتاٟر التدقٗل: .2

ٓىىىقه إظَىىىاز الفذىىىْات ّىقىىىاا الضىىىعي ّا٢خىىىق٢٣ت م١ٓىىىدٗ ّمعىىىصشٗ سطىىى  ا٤صىىىْل ّبذػبىىىاش  ّّ ىىىْح     

 .هطقْٓات اهدا س بعد مياقػ٘ مطْدٗ الققازٓس م  ازبَ٘ اليت مت تقٔٔنَا

 تٕصٗات: ال .3

 :إىلالقْصٔات تبا علٙ  ْٛ اليقاٜر ّتصيي 

  ٘ٔتقلٔل اهدا س ّالقدفٔي مً ىقاا الضعي. إىلالقْصٔات السام 

 .ٍ٘القْصٔات السامٔ٘ لقشط   ْابط اليصا 

إ٢  ٌ إدىساٛ   هبالسةه مً  ىُ ٓقه القْصل للقْصٔات بياٛ علىٙ ّقىاٜ  ّىقىاٜر معٔيى٘ عيىد إدىساٛ القىدقٔو       

 تُ قد ٓقٔح القشطٔيات القالٔ٘ يف القطاس العاو:القدقٔو حبد ذا

 َ٘همبا  ٌ اليصاٍ٘ عامل مَه يف تقٔٔه اهدا س ّعيصس مً عياصس بٔٝ٘ السقاب٘ الداخلٔ٘ يف ازب 

 كذىُ مً اهقْق   ٌ تصداد كعالٔ٘ ىظاو السقاب٘ اهعنْل بُ.

 .٘القػذٔ  علٙ إدزاز عنلٔات ّ/ ّ  ىػط٘ السقاب٘ الياقص٘ ذات الصل 

 فٔص ّّ   بئ٘ ذبقٔ٘  خ٣قٔ٘ كاعل٘ يف م١ضطات القطاس العاو ّذبطٔيَا.ذب 

 .زك  الْعٕ بأٍنٔ٘ تطبٔو ّاسةاو القٔه ّاهبادٟ ا٤خ٣قٔ٘ يف القطاس العاو 

  الطلْ ٔات ا٤خ٣قٔ٘. تعصشتجقٔفٔ٘ ّتدزٓبٔ٘  دّزاتذبفٔص عقد 

 ت ا٤خ٣قٔ٘.تعصٓص تطبٔو ا٤ىظن٘ ّالقْاى  اهستبط٘ با٤خ٣ق ّالطلْ ٔا 

 .٘ٔتعصٓص ا٦لٔات اشباص٘ بسصد تطبٔو اهبادٟ ا٤خ٣ق 

  اشبسّقات ّسا٢ت القعدٖ علٙ اليصاٍ٘.  عدادقد تقل 

 .دبي  ّقْس عنلٔات اليص  ّا٢سقٔال ّالفطاد 
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 سالٛ عىمٗٛ:/ ( 1ومشل زقي )

 ٍّٕ خدم٘ مً ّشازٗ العدل. (IND)داٜسٗ ا ذسٗ ّالقذئظ  .2

٘  الْ ئى٘ه  القىْاى   دّلٔى٘ه ال اهعاٍىدات  تيفٔىر  .3 ٘  ّالطٔاضى ٘  تصىازٓح  مىيح  يف ا ْليدٓى  للسعآىا  اإلقامى

 .ا٤داى 

 مَاو: عد ٗ .4

 (: ) حتدٖد ٌكاط الطعف(:1) زقي  املّىٛ

 ٛزٟٗطٗٛ:  وّى 

 القأغااته ّالقذيظ. هإرباذ القساز بػأٌ تصازٓح اإلقام٘ -

 ًثإٌٖٛ: وّا 

 .البٔاىات مج  اهعلْماته ليظه الْصْل ّإمساىٔ٘ تصنٔه :اهعلْمات إدازٗ -

 اهساكآت. القدزٓ ه هّا٢ىققاٛ القْظٔي :اهْظف  إدازٗ -

 اهعلْمات. محآ٘ السٜٔطٔ٘ه القيفٔرٓ٘ للعنلٔ٘  ضاضٔ٘ :اهعلْمات ىظه إدازٗ -

 ٔالتشهي: اإلدازٚ عىمٗات 

 ّالعنل(. اإلضةاتٔذٔ٘ الداخلٔ٘ )بسىامر اإلدازٗ -

 خازدٔ٘. ا ٤ س ىقلَا ّ الداخلٔ٘ :ا٢تصا٢ت -

 الداخلٔ٘. ّالسقاب٘ القدطٔط -

 (:الطعف ٌكاط تكٗٗي) (: 2) زقي  املّىٛ

 .لمدطس املعسضٛ اإلدساٞات / األٌػطٛ / املٍاطل ٔتكٗٗي فشص(  6ٖعّس ادتدٔه زقي ) .1

 (6ددّل زقه )

 كشص ّتقٔٔه اهيا و / اإلدساٛات اهعس ٘ للدطس

 للدطس اهعس ٘ اإلدساٛات / ا٤ىػط٘ / اهيا و 

 

 ا٤ٍنٔ٘

 3-1قٔن٘ 

 اه١ضط٘ ع٣ق٘

 بٔٝقَا م 

 

 1 إسا٢ت مَاوه  لبٔاته هعطاٛات اهػةٓاته .القعاقد .1

 1 زعآ٘ ميحه زّات ه مياك ه معْىاته .اهدكْعات .2

 3 غَادات تفْٓضاته ٍْٓاته زخصه تصازٓحه اإلصدازات. / اهيح .3

 1 ٔظّاهقآ اهعآا ّ   ّالسخصه القصازٓح غسّا .القْاعد .4

 1 القدقٔو القفقٔؼه مساقب٘ه السقاب٘ه اإلغسا ه .السقاب٘ / القدقٔو .5

 2 العقا  معاقب٘ه العدال٘ه العام٘ه الئاب٘ القطبٔو الصامٔ٘ .6

 اهنقلسات إدازٗ

 العام٘

 

 سقْق اهلفاته الْثاٜوه الطسٓ٘ه اهعلْمات القْمٕه ا٤مً .اهعلْمات .7

 اه١لي

3 

  قطااه البي ه/اليقد احملاكاه إدازٗ اهالٔ٘ه اتا٤دّ اشبصٓي٘ه .ا٤مْال .8

 اخل السّات ه اهساكآته اليفقاته

1 

 1 (السنبْٔتس ّ دَصٗ ا٤ضَهه) ّا٢ضق٣َ  ّاإلدازٗ البٔ  / الػساٛ .البضاٜ  .9

 1 البٔ  / الػساٛ .العقازات .11

 1,3 معدل الققٔٔه

 مقْضط اهطقْٚ
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 :ِ٘ العالٗٛ ضعف ٌكاط ذات املٍاطل

 إقام٘. تصازٓح ّالبٔٝ٘/ ميح اه١ضط٘ ب  ٣ق٘الع 

 ٘بعد  ّ/ّ إقام٘ لقصازٓح القسازات يف سال)زك  تيفٔر عً ّالبٔٝ٘/ اهط١ّل اه١ضط٘ ب  الع٣ق 

 .مغادزٗ  ّ/ّ اسببظ ٓسٌْ  ٌ القػسٓعات  سً ةا الػسعٔ٘( إىفاذ اإلقام٘ عً السػي

 ٗللغآ٘ / إدازٗ اهلي. الطسٓ٘ ْماتاهعل معلْمات: معازب٘ العام٘: اهنقلسات إداز 

 (:فشص ٔتكٗٗي عٕاون تعصٖص ٌكاط الطعف) (: 3) زقي  املّىٛ

 .فشص ٔتكٗٗي عٕاون تعصٖص ٌكاط الطعف(  7ٖعّس ادتدٔه زقي )

 (7ددّل زقه )

 كشص ّتقٔٔه عْامل تعصٓص ىقاا الضعي

 3-1قٔن٘  

 1,89 :دزدٛ التعكٗد .1

 3 اهققدم٘ا٢بقساز / ىظه )السنبْٔتس(   1.1

 3 القػسٓعات اهعقدٗ  1.2

 1 اشباص٘ )القاىْىٔ٘ / اهالٔ٘( اإلىػاٛات  1.3

 2 الباّقسا ٔ٘  1.4

 2  ط  القأٓٔد 1.5

 2 غبسات الع٣قات  1.6

 1 دمر اهصام ب  القطاع  العاو ّاشباص )القذازٗ / اهياكط٘(  1.7

 2 اشبمٗ اشبازدٔ٘ إىلاسباد٘   1.8

 3 ليفْذ الطٔاضٕ/ القدخلا  1.9

 2 .التغٗري / الدٍٖاوٗهٗٛ .2

 2 ميظن٘ غاب٘ / سدٓج٘  2.1

 3 تغٔا القػسٓعات باضقنساز  2.2

 2 الينْ القْٖ  ّ الققلٔص مً سذنَا  2.3

 1 اشبصدص٘ / إدازٗ خازدٔ٘  2.4

 1 ا٢ضقعاى٘ مبصادز خازدٔ٘  2.5

  ّ خطس كقداٌ الْظٔف٘( هبقاٛ للنيظن٘ ه  باالقَدٓدات ذات تأثا ها٢شمات )إعادٗ القيظٔه 2.6

 

3 

ىقص / ضح  هالضغط الطٔاضٕ هالْق  هاليفقات هالضغْ ات اشبازدٔ٘ )الضغط علٙ ا٢داٛ  2.7

 اهْازد هقازى٘ بالْادبات(.

3 

 1,25 :اإلدازٚ  .3

 1 .مَٔني٘  3.1

 1 .مياّزٗ / مق٣عب٘  3.2
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 1 .ز ٔ٘ / باّقسا ٔ٘  3.3

 1 .٘  سادٓ٘عنلٔ  3.4

 1 ا٤داٛ.اهساكآت تعقند بػدٗ علٙ   3.5

 1 .اىعداو اهطاٛل٘  3.6

 1 .دباٍل اهػْزٗ / إغازات  3.7

 1 .اضقذاب٘ دكاعٔ٘ ل٣ىققادات اّ الػساّٖ  3.8

 1,8 :العاومني / املٕظفني .4

  :ال٢ْٗبٔٝ٘ العنل /               

 1 ا٤داٛ.علٙ / الدخل معقند  ا٤داٛالضغْا علٙ   4.1

 3 .سال٘ اغبفاض / عدو اسةاو/ اهساكآت ميدفض٘ / آكاق القطْز الْظٔفٕ ميدفض٘  4.2

 3 .ظسّ  العنل الطٔٝ٘ / عبٞ العنل العالٕ  4.3

 1 .٢ّٛ اجملنْع٘  4.4

 1 .الطلط٘ للعسقل٘  4.5

 2,6 :ضريٚ / تازٖذ املػهمٛ .5

 3 .الػساّٖ  5.1

 3 .الينٔن٘ ّالػاٜعات  5.2

 2 .إغازات / اهدمًٓ )الْاغ ( 5.3 

 3 .اسبْادخ الطابق٘ )اهعاّدٗ(  5.4

 2 .اخل( ها٢دباٍات ةا العادٓ٘ هالقياقضات هاهػا ل اإلدازٓ٘ )الةا نات  5.5

 

 اهطقْٚ (3-1) معدل الققٔٔه عْامل تعصٓص ىقاا الضعي

 مقْضط 1,89 دزد٘ القعقٔد .1

 لٕعا 2 القغٔا / الدٓيامٔسٔ٘ .2

 ميدف  1,25 اإلدازٗ .3

 مقْضط 1,8 العامل  / اهْظف  .4

 عالٕ 2,6 ضاٗ / تازٓذ اهػسل٘ .5

 مقْضط 1,31 معدل الققٔٔه السلٕ
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 (:والوح ٌكاط الطعف) (: 4)زقي  املّىٛ 

 ( والوح ٌكاط الطعف.8ٖعّس ادتدٔه زقي )

 (8ددّل زقه )

 م٣مح ىقاا الضعي

 يالعْامل اهعصشٗ ليقاا الضع
 عالٔ٘ مقْضط٘ ميدفض٘

 ىقاا الضعي اهقأصل٘

    ميدفض٘

  مقْضط٘  مقْضط٘

    عالٔ٘
 

 :ضعفًا األنجس وَ الٍػاطات ( 5إىل  3) وَ أذنس .2

 اإلقام٘ تصازٓح ميح. 

 ٗاهلفات. إداز 

 ٘للغآ٘. الطسٓ٘ اهعلْمات معازب 

 :حتدخ قد اليت الٍصاِٛ ضد سٕادخ عّدد / صغ .3

   ٖ ْ  الْ ى  الىر ٌ  عليىا  ّ معىس  ٍى ٘  تصىسٓح  بىأ ً  اإلقامى ِ   سى ً  غىسا٠ الىى   يف اهىْظف   بعى   مى

(IND  .) 

  :الفطاد. / اإلسقٔال ميظْز 

 اخل الػس ات ا٤داى ه السعآا اإلدازٗه قبل مً القسازاته ٢رباذ  غط ذب  اهْظف  ّدْد.  

  :اهطاّاٗ ّعدو العادل٘ه ةا ّاهعامل٘ للقْاعد ّا٢عبياٛ قاىْىٔ٘ه ةا قسازات ميظْز. 

 الْ   اٌ دصٛا مً مْظفٕ الى (IND).٘ه   ّ  كساد مً اهْظف  ٓقبعٌْ الس٠ٚ ّا٤كساز اشباص 

  :اهطاّاٗ ّعدو العادل٘ه ةا اهعامل٘ ميظْز. 

   الْ ى  ٌ ٌ  ا٤داىى   السعآىا  بىأ  ّزكضىَه   بٔىاه  ع٣دَىه  ٓىقه  ٢ هل٣ىقشىاز  مبشىا٢ّت  ٓقْمىْ

 .اإلدساٛات إتباس بطب  الطعاو عً ا٤ سا  إىل مػسّع٘ ّالرٍا  ةا بصْزٗ

 اإلىطاٌ سقْق :ميظْز. 

ٛ  تتٕقعّـا  الـيت  التـدابري  أٔ الطـٕابط  وا .4 ٓ  ملٕاشٌـ َ  اذتـٕادخ  )ملٍـع  اذتـاالت  ِـر َ  لمتدفٗـف  أٔ اذتـدٔخ  وـ  وـ

 :العٕاق:(

 ٘اهدا س. تقٔٔه  ضاع علٙ اليصاٍ٘ ضٔاض 

 اليصاٍ٘. مطقػاز 

 ٌْا٤خ٣ق. قاى 

 اخل. ا دآا... قبْلّ هازباىبٔ٘ الْظاٜي سْل اليظه 

 اهعلْمات.  مً سبنآ٘ اليظه 
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 ٛاهبّلغ . إدسا 

  ٓاليصاٍ٘. علٙ القدز 

 اهْظف . كشص 

  ع . (5) ال مبد  

  ّالْظٔفٕ. القيا 

 ّا ش٘ )الْصآ٘(. مط١ّلٔات 

 ٌازبْدٗ.  نا 

  ٓالضغط. مقاّم٘ علٙ القدز 

 عا ل.اه م  القعامل  ٔفٔ٘ ّسْل ّا٤ىظن٘ القْاعد سْل ا٢تصا٢ت 

 (:التدقٗل وٕاضٗع)  (:5)زقي   املّىٛ

 ّالعىادل  اهطققل اسبسه  اهعلْمات إدازٗ علٙ ٓعقند اإلقام٘ تصازٓح ميح يف( IND)للى  السٜٔطٔ٘ اهَن٘ ىصاٍ٘

 اليصاٍ٘. ٢ىقَا ات سطاض٘ بساملَا العنلٔ٘ ٍرِ(IND)الى   مْظفٕ قبل مً اهَادسًٓ للطلبات

ً   ىعي  اهعلْمىاته  ىظىاو  م٣ٜن٘ عدو ٍٕ للنيظنات ٘السٜٔطٔ اليصاٍ٘  عي ىقاا  ّاضىقدداو  اهعلْمىاته   مى

 .العنل ضلطل٘ يف الػس اٛ علٙ ا٢عقناد ّ اه١قق  اهْظف 

 ٍرا السفآ٘ كُٔ مبا  اكٔ٘ ةا تصال ٢ لسيَا اهعلْمات ىظاو ّذبط  إدخال علٙ(IND)إدازٗ الى  عنل  ّقد

 .اهقبل العاو يف الة ٔص مساٌ ٓسٌْ  ٌ ٓيبغٕ

٘  اإلدىساٛات  تيفٔىر  مت ٘  اهعلْمىات  إىل بالْصىْل  ٓقعلىو  كٔنىا  ا٤مئى ٌ  تقسٓىس  بعىد  الطىسٓ ٘  دٓىْا  عىاو  يف احملاضىب

 .سالٔا تقٔٔنَا ّ القدابا ٍرِ زصد ٓقه  اٌ إذا ما ّا ح ةا ٢ّٓصال ه2005

 ضٔاض٘ تسٔٔي القدقٔو ٓقب  اٌ  إذا ما الْا ح مً لٔظ هضيْٓا اليصاٍ٘ تدقٔو بذدساٛ( IND)الى  إدازٗ تقْو

 .الطٔاض٘ تقٔٔه ّ ّتقازٓسه  خسٚه ىصاٍ٘ زقابات مً بدعه اهدا سه للقدفٔي مً بَا اشباص٘ اليصاٍ٘

 .اهْظف  ىْعٔ٘ ذبط  يف تطقجنس  ٌ ّٓيبغٕ اهْظف ه غ١ٌّ إدازٗ ذبط ( IND)الى  إلدازٗ ٓيبغٕ

(IND )القشقٔو  إدساٛات  ٓضا تقضنً اليت مػة ٘ه ىصاٍ٘  ازإ إىل ١ٓلْا  ٌ ػب  الطلطل٘ يف ّغس اَٜا

 ذبصل داخل الطلطل٘. اليتاهقعلق٘ باىقَا ات اليصاٍ٘ 
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 (: 2زقي )املمشل 

 (1) منٕذز إطاز عىن التدقٗل( 9ٖعّس ادتدٔه زقي )

 (9ددٔه زقي )

 منٕذز أطاز  عىن التدقٗل

 ضٗاضٛ تعصٖص الٍصاِٛ/ ودٌٔات قٕاعد الطمٕك

  ّ   ّصٔاة٘ ضٔاض٘ خاص٘ باليصاٍ٘ ٍل مت -

 ٍل ٍيا  مدّى٘ لقْاعد الطلْ   -

 ٍل مت ّ   ا٤ٍدا  القابل٘ للقٔاع يف ضٔاض٘ تعصٓص اليصاٍ٘  -

 ٍل مت إغسا  اإلدازٗ يف صٔاة٘ ضٔاض٘ تعصٓص اليصاٍ٘  -

 ٍل مت إغسا  اهْظف  يف صٔاة٘ ضٔاض٘ تعصٓص اليصاٍ٘  -

 ٔاض٘ تعصٓص اليصاٍ٘ ٍل مت تبلٔغ ّإع٣و اهْظف  بط -

 ٍل مت ّ   ضٔاض٘ تعصٓص اليصاٍ٘ ّمدّى٘ قْاعد الطلْ  بياٛ علٙ ذبلٔل اهدا س  -

 ٍل ٍيا  إدزاز للعقْبات يف الطٔاض٘ اشباص٘ بقعصٓص اليصاٍ٘  ّ مدّى٘ قْاعد الطلْ   -

 حتمٗن املداطس 

 ٍل مت عنل ذبلٔل للندا س  -

 ٍل مت إغسا  اإلدازٗ يف ذبلٔل اهدا س  -

 ٍل مت إغسا  اهْظف  يف ذبلٔل اهدا س  -

  بطٔاض٘ اليصاٍ٘ ٍل تلقصوالسقاب٘ الداخلٔ٘  -

 ٍل مت ّ    ْابط داخلٔ٘ خاص٘ بطٔاض٘ اليصاٍ٘  -

 ٍل لدٚ الضْابط الداخلٔ٘ تأثا  -

 التدقٗل الداخم٘

 ا٢لقصاو بطٔاض٘ تعصٓص اليصاٍ٘  إىلٍل ْٓلٕ اهدقو  ٍنٔ٘ خاص٘  -

 اضقيقادات ّتْصٔات  إىللقدقٔو ٍل ت١دٖ عنلٔات ا -

 ٍل ٍيا  تقازٓس للنقابع٘  -

 تٕثٗل التكازٖس

   ا٤خ٣قٍٔ٘ل ٓقه تدًّٓ الطلْ ٔات ةا  -

 ٍل ٍيا  معآا إدساٛات خاص٘ بقدًّٓ ا٢خةاقات ّالقذاّشات   -

 التشكٗل يف االخرتاقات احملتىمٛ

 خ٣قٔ٘ ٍل ٓقه القشقٔو يف  ل تقسٓس ٓقياّل الطلْ ٔات ةا ا٤ -

 ٍل ٓقه اتباس معآا مْسدٗ عيد إدساٛ القشقٔو  -

 ٍل تقازٓس القشقٔقات مْدْدٗ  -

                                                 
1
 2114الٍصاِٛ عاً  إدازٚالٍصاِٛ: قٗاع  إدازٚدٖٕاُ احملاضبٛ اهلٕلٍدٙ:    

http://www.courtofaudit.nl/english/Publications/Audits/Introductions/2005/04/Integrity_Manage

ment_a_base_line_measurement_in_2004 

http://www.courtofaudit.nl/english/Publications/Audits/Introductions/2005/04/Integrity_Management_a_base_line_measurement_in_2004
http://www.courtofaudit.nl/english/Publications/Audits/Introductions/2005/04/Integrity_Management_a_base_line_measurement_in_2004
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 ٍل ٓقه ذبلٔل ىطاق ّسذه ٍرِ اسبا٢ت ّ ضبابَا  -

 ٍل ٍيا  تقسٓس مقابع٘  -

 تكٗٗي الطٗاضٛ

 ٍل ٓقه تقٔٔه ضٔاض٘ اليصاٍ٘ ّمدّى٘ قْاعد الطلْ    -

 ٍّل ٓيقر عً الققٔٔه اضقيقادات ّتْصٔات  -

 ٍل ٍيا  تقسٓس للنقابع٘  -

 ادتساٟي الٕاقعٛ عمٜ الٕظٗفٛ العاوٛ 

 .القصّٓس -

 .ا٤ضساز إكػاٛ -

 .الطسق٘ -

 ا٢بقصاش -

 .اليص  ّا٢سقٔال -

 .ازبساٜه ا٢ققصادٓ٘ -

 .اضقغ٣ل الطلط٘  ّ اليفْذ -

 ..... اخل.الفطاد ّالسغْٗ -

 .ةاٍا -

 .مدّى٘ الطلْ  ّالب٣ةات ّالقعامٔه -

 .بلغ  عً ا٢ىقَا اتما ٓقعلو باه -

 .العنل اشبازدٕ/ تضاز  اهصام -

 .ا٤ىظن٘ اشباص٘ بقبْل ا دآا -

 .ضٔاض٘ البا  الدّاز -

 .القٔاو بقطه اهَي٘ -

 .ا٤ىظن٘ اشباص٘ باهطالب٘ باهصازٓي -

 .ّةاِ( اإللسةّىٕا٤مً اهعلْماتٕ ) -

 وتفسقات

 .الْظاٜي ا٤ جس عس ٘ للندا س/ ا٢خقٔاز -

 .اضقدداو ا٢ىةى  ّ م٣  الْشازٗ قْاعد -

 .القْاعد اهقعلق٘ بالطلْ ٔات ةاا هسةْ  كَٔا -

 .القْاعد الياظن٘ إلعطاٛ ا دآا -
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 إطاز عىن الطٗاضٛ: 1

 .يف إ از عيَر للطٔاض٘تضن  إدساٛات اليصاٍ٘  1.1 

 . ٍدا  ضبددٗ ّ ع   ذصٛ مً ىظاو اليصاٍ٘ 1.2 

 .اليصاٍ٘ إدساٛاتالْق  ّا٤مْال اليت زصدت لقطبٔو  1.3 

 .اإلع٣و ّالقْاصل خبصْص إدساٛات اليصاٍ٘ 1.4 

 .اليصاٍ٘ ّإدزادَا بػسل ز ٕ يف اشبط٘ العام٘ للن١ضط٘قعصٓص صٔاة٘ ضٔاض٘ ل 1.5 

 طعف/ حتمٗن املداطسٌكاط ال 2

 إدساٛ ذبلٔل للندا س ّالضعي بػسل ميقظه 2.1 

 إدساٛ ذبل٣ٔت معنق٘ سْل ا٤ما ً ّاهياص  اهعس ٘ للندا س 2.2 

 املطؤٔلٗات: 3

 .اهط١ّلٔات )العامل٘( اهعئ٘ باليصاٍ٘ 3.1 

 .القػاّز اهيقظه ب  اهط١ّل  عً اليصاٍ٘ 3.2 

 .مطقػاز اليصاٍ٘ 3.3 

 .القيطٔو الدّزٖ م   صشا  الع٣ق٘ اشبازدٔ  3.4 

 .تعٔ  ميطو لطٔاض٘ اليصاٍ٘ )تعٔ  خازدٕ( 3.5 

 تػسٖعات ٔأٌعىٛ الٍصاِٛ: الكٕاعد الٍافرٚ خبصٕص: 4

 تطازب املصاحل: 

 .الْظاٜي اشبازدٔ٘/ اهصام اهالٔ٘ 4.1 

 .سْل قبْل ا دآا/ ّالدعْات 4.2 

 .الطسٓ٘ 4.3 

 .اسبٔلْل٘ دٌّ إتباس ضٔاض٘  البا  الدّاز  4.4 

 .اهقعَدًٓ ّ اليب الةاخٔص خازدٔا )مً  س  خازدٕ( اخقٔاز 4.5 

 .الضغط  ّ  ط  القأٓٔد 4.6 

 .تأثا الطٔاضٔ  علٙ مْظفٕ اشبدم٘ اهدىٔ٘ 4.7 

 .ضبازب٘ الطلْ ٔات ةا اهسةْ  كَٔا  ّ القعامل معَا 4.8 

 .صازٓياهطالب٘ باه 4.9 

 .اضقددامات ا٢ىةى  ّا اتي داخل اه١ضط٘ 4.10 

 .صاس  العنل  م٣ اضقدداو  4.11 
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 التٍعٗي اإلدازٙ ٔالسقابٛ الداخمٗٛ: 5

 .ذبدٓد ما ٍٕ الْظاٜي ّا٤ىػط٘ ا٤ جس عس ٘ ٢ىقَا ات اليصاٍ٘ 5.1 

 .ٍ٘اإلدساٛات اشباص٘ اهْ ْع٘ ل٥ىػط٘ اهعس ٘ ٢ىقَا ات اليصا 5.2 

 .ّدْد ّصي ّظٔفٕ ضبدد لساك٘ الْظاٜي اليت ٓػغلَا العاملٌْ 5.3 

 .الفصل يف اهَاو 5.4 

 .تطبٔو مبد   ا٤زب  عٌْٔ   ّ مسادع٘ اليظساٛ 5.5 

 . ىظن٘ القفْٓ  5.6 

 .خط٘  القياّ  علٙ الْظاٜي 5.7 

 األوَ: اختاذ اإلدساٞات فٗىا خيص الٍكاط التالٗٛ: 6

 .ّاليْاكر ّالقاصاته اخل( ا٤قفالهادٖ ) مً ا٤مً ا 6.1 

ا٤مً اهعلْماتٕ )امً تسيْلْدٔا اهعلْماته ضٔاض٘ اهسق  اليظٔيه تصئي اهعلْمات سط   بٔعقَا معلْمات  6.2 

 .(ا٤زغف٘اهعلْماته ىظاو  إىلضسٓ٘ ّةا ضسٓ٘ه ربْٓل الْصْل 

 الكٗي ٔالكٕاعد األخالقٗٛ:  7

 .مً مَن٘ اه١ضط٘ اليصاٍ٘ دصٛ 7.1 

 .صٔاة٘ القٔه ا٤ضاضٔ٘ ) اسبٔادٓ٘ ّاهَئ٘ العالٔ٘ه اخل( 7.2 

 .مدّى٘ قْاعد الطلْ  )اليصاٍ٘( 7.3 

 .القطه  ّ القعَد 7.4 

 .عنل اسقفالٔات خاص٘ مبياضب٘ سلي القطه  ّ القٔاو بالقعَد 7.5 

 زفع الٕع٘ بالٍصاِٛ: 8

  .يص  مً اهياص اليصاٍ٘ غسا ّا ح لػغل  ٖ م 8.1 

 .عقد دّزات تدزٓبٔ٘ ميقظن٘ سْل اليصاٍ٘ 8.2 

باهدا س اليت ذبٔط  –اهْظف  الرًٓ ٓػغلٌْ الْظاٜي اسبطاض٘ ّا٤ جس عس ٘ ٢ىقَا ات اليصاٍ٘   ع٣و 8.3 

 .بعنلَه ّما ٍٕ اإلدساٛات اهضادٗ

 .ل مْادَ٘ اهدا س اليت تَدد اليصاٍ٘تقدٓه اهطاعدٗ ّ/  ّ ازبلطات ا٢ضقػازٓ٘ للنْظف  مً اد 8.4 

 :ضمٕنٗات اإلدازٚ 9

 .تػذٔ  اإلدازٗ علٙ  ٍنٔ٘ اليصاٍ٘ 9.1 

 ضعٕ اإلدازٗ يف تطبٔو ضٔاض٘ اليصاٍ٘ ّإدساٛات اليصاٍ٘ بفاعلٔ٘. 9.2 

 اضقذاب٘ اإلدازٗ بػسل م٣ٜه للقضآا اليت متظ اليصاٍ٘. 9.3 

 دّىات قْاعد الطلْ  ّ/  ّ  ىظن٘ اليصاٍ٘ علٙ اإلدازٗ ىفطَا  ٌ تلقصو مب 9.4 
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 الجكافٛ الطاٟدٚ يف املٍعىٛ: 10

 . خر  ٍنٔ٘ اليصاٍ٘ بع  ا٢عقباز بػسل داٜه 10.1 

 .مياقػ٘ ا٤ضٝل٘ اليت تقعلو باليصاٍ٘ بأماٌ 10.2 

 .إعطاٛ مطاس٘ إلبداٛ الس ٖ ّاليقد 10.3 

 .ٔ٘غسح  ٍنٔ٘ اليصاٍ٘ بْ ْح ل٥ سا  اشبازد 10.4 

 .القْاصل اهفقْح خبصْص اىقَا ات اليصاٍ٘ ّغسح  ٔفٔ٘ معازبقَا 10.5 

 .ّالقصسكات الػدصٔ٘ ا٤كعالثقاك٘ لْو ا٦خسًٓ علٙ  10.6 

 .إ٣ٓٛ  ٍنٔ٘  اكٔ٘ لس اٛ العامل  عً ّظاٜفَه 10.7 

 عىمٗٛ التعٗني ٔاختٗاز املٕظفني: 11

 . لبات الققدٓهإتباس إدساٛات ضبددٗ عيد اليظس بسل  11.1 

 .اللذي٘ ا٢ضقػازٓ٘ ٢خقٔاز اهْظف  11.2 

 .القشقو مً الطا الراتٔ٘ه ّاه٣ٍ١ت العلنٔ٘ه ّا٢تصال م  اهساد  )مدزاٛ  ّ شم٣ٛ العنل الطابو( 11.3 

 .ا٤خ٣قٔ٘إدساٛ عنلٔ٘ اخقٔاز ما قبل القعٔ  بياٛ علٙ اه٣ٍ١ت الْظٔفٔ٘ ّاليصاٍ٘  11.4 

 .دزاز مْا ٔ  اليصاٍ٘ يف المامر القعسٓفٔ٘ بالعنل للنْظف  ازبددإ 11.5 

 .تْقٔ  اهْظف  بالقعَد علٙ ضسٓ٘ اهعلْمات داخل اه١ضط٘ 11.6 

 .اخقٔاز مْا ٔ  اليصاٍ٘ ّإدزادَا بػسل دّزٖ يف لقاٛات ّادقناعات العنله كض٣ عً إدساٛ مقاب٣ت ا٤داٛ 11.7 

 صاٍ٘ جبدٓ٘ سقٙ عيد تعٔ  مْظف  م١قق   ّ خازدٔ .ػب  اخر مْ ْس الي 11.8 

 مقاب٣ت ىَآ٘ اشبدم٘.  دساٛا٢ٍقناو مبْ ْس اليصاٍ٘ عيد تس  اهْظف  لعنلَهه  ّ عيد  11.9 

 :االضتذابٛ الٌتّانات الٍصاِٛ 12

 .بلغ (ّ   إدساٛات للقبلٔغ عً اغقباِ باىقَا ات اليصاٍ٘ )اإلدساٛات اهقدرٗ حبو اه 12.1 

 . سً للنْظف  القْاصل م  اهدزاٛ مباغسٗ إلع٣مَه اغقباِ باىقَا ات اليصاٍ٘ 12.2 

 .مطقػاز اليصاٍ٘ مط١ّل عً القبلٔغ عً ا٢ىقَا ات 12.3 

 .إدساٛات القعامل م  غساّٚ ّم١غسات ا٢ىقَا ات مً مصادز خازدٔ٘ 12.4 

 .اىقَا ات لليصاٍ٘ إتباس بسّتْ ْل ضبدد عً ا٢غقباِ بْدْد 12.5 

 .اىقَا ات اليصاٍ٘ يف ضذل مس صٖ  تدًّٓ 12.6 

 .علٙ اه١ضط٘ ا٢ضقذاب٘ الفعال٘ ٢ىقَا ات اليصاٍ٘ اسباصل٘ كَٔا 12.7 

  .الػس ٘  ّ اهدعٕ العاو عيد ّدْد  ٖ غبَ٘ ديأٜ٘ إب٣غ 12.8 

  اهقْز  .إدساٛ تقٔٔه ٢ىقَا ات اليصاٍ٘ ّمياقػ٘ ا٤مس م  اهْظف  12.9 
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 املطاٞلٛ: 13

 .تطلٔه اإلدازٗ العلٔا تقازٓس سْل ضٔاض٘ تعصٓص اليصاٍ٘ اهقبع٘ 13.1 

 .تطلٔه اهنجلٌْ عً اهْظف  تقازٓس مطاٛل٘ ضٔاض٘ تعصٓص اليصاٍ٘ 13.2 

ٓس اشباص٘ بطٔاض٘ تطلٔه ازبَات ذات الطلط٘ اهيقدب٘ د قسا ٔا ) المهاٌ ّاجملالظ البلدٓ٘ه اخل( الققاز 13.3 

 .تعصٓص اليصاٍ٘

 .صٔاة٘ الققازٓس بػسل ميقظه ّضبدد ّاسقْاَٜا علٙ م١غسات ّا ش٘ لليصاٍ٘ 13.4 

 :التدقٗل ٔالسصد 14

 .ٓقْو اهدقو الداخلٕ بالقدقٔو علٙ ىظاو اليصاٍ٘ بػسل دّزٖ 14.1 

 .ل دّزٖٓقْو اهدقو اشبازدٕ/ اهػس  مبسادع٘ ىظاو تعصٓص اليصاٍ٘ بػس 14.2 

 .تقْو اإلدازٗ بسصد  ّ تقٔٔه ىظاو اليصاٍ٘ بػسل دّزٖ 14.3  
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 األعطاٞ املػازنني يف إعداد الدلٗن

 

 الطٗد فتش٘ ٌٕفن. -

 فاٖص أبٕ دزٖٔؼ.  الطٗد -

 الطٗدٚ ضشس عسبٗات. -

 الطٗد حمىد أبٕ ِصٖي. -

 الطٗد ضاوس وداٌات. -

 الطٗد عٗطٜ غٍٗىات. -

 الطاٟح. أواٌ٘الطٗدٚ  -

 طٗد طاله العطاف.ال -


