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 املقدًٞ

تعني عوٟ زتوظ اإلدازٝ اعتٌاد ُعاَ زقابٞ داخوٚٞ هوذٌعٚٞ هتقٍٚٚ اهطٚاضات ٗاإلدسا١ات املتعوقٞ بإدازٝ املداطس ٙ

مت اعتٌادٖ ًّ قبى ٗشازٝ امل٘ازد اهبػسٙٞ ٗاهتٌِٚٞ االدتٌاعٚٞ،  ٗتطبٚق أساَ ق٘اعد اذت٘كٌٞ ارتاصٞ بادتٌعٚٞ اهيت

مجٚع املطت٘ٙات  فـٛٗاهتقٚد باألُعٌٞ ٗاهو٘ا٢ح ذات اهصوٞ، ٗجيب أْ ٙطٌّ ٓرا اهِعاَ اتباع ًعاٙري ٗاضشٞ هوٌطؤٗهٚٞ 

ٗتتٌجى اهسقابٞ  اصٞ بٔا.ا هألسلاَ ٗاهط٘ابط ارتت األطسا  ذات اهعالقٞ تتٍ ٗفق ادتٌعٚٞ، ٗأْ عاًال فـٛرٙٞ فـٚاهتِ

غلى خطٞ ستددٝ تٔد  إىل محاٙٞ ً٘ازد ٗممتولات ٗأص٘ي ادتٌعٚٞ ًّ أٜ  فـٛاهداخوٚٞ زتٌ٘عٞ االدسا١ات امللت٘بٞ 

ٗحتقٚق  ،ادتٌعٚٞ فـٛٗحتقٚق دقٞ اهبٚاُات ٗاملعوً٘ات املاهٚٞ اهيت ِٙتذٔا اهِعاَ احملاضيب  ،ٔافـٚتصسفات غري ًسغ٘ب 

 اهيتُطاق االهتصاَ باهطٚاضات ٗاهِعٍ ٗاهق٘اُني ٗاهو٘ا٢ح  فـٛازد اهبػسٙٞ ٗاملادٙٞ بطسٙقٞ ًجوٟ كفا١ٝ اضتدداَ امل٘

ٗبعد االطالع عوٟ ُعاَ  ،ٗبعد االطالع عوٟ ُعاَ ادتٌعٚات ٗتعدٙالتٕ :حتلٍ طبٚعٞ اهعٌى داخى ادتٌعٚٞ. ٗبِا١ عوٕٚ

قسز زتوظ إدازٝ ادتٌعٚٞ مبا هٕ ًّ  هوذٌعٚٞ اهال٢شٞ األضاضٚٞس٘كٌٞ ادتٌعٚات ٗه٘ا٢شٕ، ٗبعد االطالع عوٟ 

 ٞ.صداز ال٢شٞ ُعاَ اهسقابٞ اهداخوٚصالسٚات إ

 

 

 

 

 ٞ:وٚ: تعس  اهسقابٞ اهداخاألٗىلاملادٝ 

عبازٖ عّ زتٌ٘عٞ ًّ ارتطط اهتِعٌٚٚٞ اهٛ صٌٌت ًّ أدى احملافعٞ عوٟ أص٘ي  لّ تعسٙف اهسقابٞ اهداخوٚٞ بأُٔامي

ص اهلفا١ٝ اهتػػٚوٚٞ فـٚٗشٙادٝ ٗحت ،دقٞ ٗت٘ثٚق اهبٚاُات احملاضبٚٞأًا، ًٗسادعٞ ًد٠ ادتٌعٚٞ ٗاهسقابٞ عوٟ اضتدد

ٛ ٗاهعٌى عوٟ حتقٚق ادتٌعٚٞ عوٟ إتباع ٗاهتقٚد بطٚاضتٔا، ٗحتطني اهلٚلى اهتِعٌٚ فـٛهوذٌعٚٞ، ٗمجٚع اهعاًوني 

ٌعٚٞ بفعاهٚٞ ٗكفا١ٝ ٗإصداز تقازٙس بأُٔا ُعاَ هطٌاْ حتقٚق أٓدا  ادت أًٙطاكٌا ميلّ تعسٙفٔا ٞ. أٓدا  ادتٌعٚ

ًاهٚٞ ً٘ث٘ق بٔا، ٗاالًتجاي هوق٘اُني ٗاهو٘ا٢ح ٗاهطٚاضات. فاهسقابٞ اهداخوٚٞ ًفَٔ٘ ٗاضع، ٙتطٌّ كى ًا ٙطٚطس عوٟ 

 .املداطس احملتٌوٞ هوذٌعٚٞ
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 ٞ:اهجاُٚٞ: أٓدا  اهسقابٞ اهداخوٚ املادٝ

 ٛ:فـٌٚا ٙوهداخوٚٞ تتٌجى أْ األٓدا  املساد حتقٚقٔا ًّ ُعاَ اهسقابٞ ا

ُفقاتٔا ٗتلاهٚفٔا ٗع٘ا٢دٓا  فـًّٛ أدى اهتشلٍ باألُػطٞ املتعددٝ هوذٌعٚٞ ٗع٘اًى إُتادٔا ٗٞ: فـٛ ادتٌعٚاهتشلٍ  .1

ٗشتتوف اهطٚاضات اهٛ ٗضعت بػٚٞ حتقٚق ًا تسًٛ إهٚٞ، ِٙبػٛ عوٚٔا حتدٙد أٓدافٔا، ٓٚاكؤا، طسقٔا ٗإدسا١اتٔا، 

  عوٟ ًعوً٘ات ذات ًصداقٚٞ علظ اه٘ضعٚٞ اذتقٚقٚٞ هلا، ٗاملطاعدٝ عوٟ خوق زقابٞ عوٟ ًّ أدى اه٘ص٘ي ٗاه٘ق٘

 .ٔافـٚشتتوف اهعِاصس املساد اهتشلٍ 

 

ًّ خالي اهتعازٙف ُدزن أْ أٍٓ أٓدا  ُعاَ اهسقابٞ اهداخوٚٞ ٓ٘ محاٙٞ أص٘ي ادتٌعٚٞ ًّ خالي ي: محاٙٞ األص٘ .2

صس األص٘ي، ٗاهيت متلّ ادتٌعٚٞ ًّ اهبقا١ ٗاحملافعٞ ع أص٘هلا ًّ فسض محاٙٞ ًادٙٞ ٗمحاٙٞ ستاضبٚٞ مجٚع عِا

كى األخطاز املٌلِٞ ٗكرهم دفع عذوتٔا اإلُتادٚٞ مبطآٌٞ األص٘ي امل٘د٘دٝ هتٌلِٚٔا ًّ حتقٚق األٓدا  

 .املسضً٘ٞ

 

ٟ اهبٚاُات بػٚٞ ضٌاْ ُ٘عٚٞ دٚدٝ هوٌعوً٘ات ِٙبػٛ اختٚاز دقٞ ٗدزدٞ االعتٌاد عوت: ضٌاْ ُ٘عٚٞ املعوً٘ا .3

 ٞ.إىل ُتا٢ر ًعوً٘اتٚٞ صشٚشٞ ٗدقٚقظى ُعاَ ًعوً٘اتٚٛ ٙعاجل اهبٚاُات ًّ أدى اه٘ص٘ي  فـٛاحملاضبٚٞ 

 

إْ أسلاَ ُعاَ اهسقابٞ اهداخوٚٞ بلى ٗضا٢ؤا داخى ادتٌعٚٞ ميلّ ًّ ضٌاْ االضتعٌاي ٝ: تػذٚع اهعٌى بلفا١ .4

طٔا عِد فـٚاهتلاهٚف بتد فـٛطاتٔا ًّ خالي اهتشلٍ األسطّ ٗاهلف١ مل٘ازد ادتٌعٚٞ، ًّٗ حتقٚق فعاهٚٞ ُػا

 هدُٚا.سدٗدٓا ا

 

; إْ االهتصاَ باهطٚاضات اإلدازٙٞ املسضً٘ٞ ًّ قبى اإلدازٝ تقتطٛ تطبٚق أٗاًسٓاٞ: ػذٚع االهتصاَ باهطٚاضات اإلدازٙت .5

ٚٞ ًّ إطاز ارتطٞ اهتِعٌٚألْ مجٚع ٗاسلاَ اهطٚاضات اإلدازٙٞ ًّ غإُٔ أْ ٙلفى هوذٌعٚٞ أٓدافٔا املسضً٘ٞ ب٘ض٘ح 

 اًس.أدى اهتطبٚق األًجى هألٗ
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 ٞ:اهجاهجٞ: عِاصس اهسقابٞ اهداخوٚ املادٝ

ادتٌعٚٞ  فـًّٛ خالي تعسٙف اهسقابٞ اهداخوٚٞ ٗأٓدافٔا ميلّ حتدٙد أٍٓ اهعِاصس اهٛ ٙتطٌِٔا ُعاَ اهسقابٞ اهداخوٚٞ 

 ٛ:ٌا ٙوفـٚ

 ٞ: ٗال : اهسقابٞ احملاضبٚأ  •

ٗتعتٌد ٓرٖ اهسقابٞ عوٟ االضتدداَ األًجى ذتاضب . هوٌعوً٘ات ًٗد٠ االعتٌاد عوٚٔا اختٚاز اهدقٞ احملاضبٚٞ تٔد  اىل

اآلهٛ ٗإتباع طسٙقٞ اهقٚد املصدٗز ٗسفغ سطابات املساقبٞ االمجاهٚٞ ٗجتٕ ً٘اش ّٙ املسادعٞ اهدٗزٝ ٗعٌى اهتدقٚق اهدٗزٜ 

 ٞ:طسق ادت٘اُب اهتاهّٚ اهسقابٞ عّ ٗغريٓا، ٗمت حتقٚق ٓرا اهِ٘ع ً

 .ٗضع ٗتصٌٍٚ ُعاَ ًطتِدٜ ًتلاًى ًٗال٢ٍ هعٌوٚات ادتٌعٚٞ .1

 .ٗضع ُعاَ ستاضيب ًتلاًى ٗضوٍٚ ٙتفق ٗطبٚعٞ ُػاط ادتٌعٚٞ .2

 ا.ا هوق٘اعد احملاضبٞ املتعاز  عوٚٔٗفق  ٍٚ دتسد أص٘ي ٗممتولات ادتٌعٚٞضع ُعاَ ضوٗ .3

ٌا خصصت فـٚاتٔا ًٗتابعتٔا هوتأكد ًّ ٗد٘دٓا ٗاضتددأًا ٗضع ُعاَ ملساقبٞ ٗمحاٙٞ ادتٌعٚٞ ٗأص٘هلا ٗممتول .4

 م.املساقبٞ املال٢ٌٞ هره هٕ ًّٗ ذهم إًلاُٚٞ اضتدداَ سطابات

ٗضع ُعاَ ًال٢ٍ ملقازُٞ بٚاُات ضذالت ستاضبٞ املطؤٗهٚٞ عّ أص٘ي ادتٌعٚٞ ًع ُتا٢ر ادتسد اهفعوٛ هألص٘ي  .5

 ُٞ.اختالفات قد تلػفٔا املقاز ضسٗزٝ فشص ٗدزاضٞ أضباب أٜ ٗتبع ذهم ،٘دٝ سٚاشٝ ادتٌعٚٞ عوٟ أضاع دٗزٜامل٘د

ٗضع ُعاَ إلعداد ً٘اشّٙ ًسادعٞ بػلى دٗزٜ هتشقق ًّ دقٞ ًا مت تطذٚوٕ ًّ بٚاُات ًٗعوً٘ات ًاهٚٞ خالي اهفرتٝ  .6

 .املعد عِٔا ًٚصاْ املسادعٞ

 ٞ.ادتٌعٚ فـٛاسد أٗ أكجس ٗضع ُعاَ العتٌاد ُتٚذٞ ادتسد ٗاهتط٘ٙات ادتسدٙٞ بداٙٞ اهفرتٝ ًّ ًطؤٗي ٗ .7

 

•  ًٚ   دازٙٞ:ا: اهسقابٞ اإلثاُ

ٞ ٗامل٘اشُات ٙٗتٔد  إىل زفع اهلفا١ٝ اإلُتادٚٞ ٗإتباع اهطٚاضات املسضً٘ٞ. ٗٙطتِد إىل حتطري اهتقازٙس املاهٚٞ ٗاإلداز

ّ اهسقابٞ ًّ خالي ع ًاهتقدٙسٙٞ ٗاهدزاضات اإلسصا٢ٚٞ ٗتقازٙس االُتاز ٗاهرباًر ٗاهتدزب ٗغري ذهم. ٗحتقق ٓرا اهِ٘

 ٞ:ادت٘اُب اآلتٚ

دٙد األٓدا  اهعاًٞ اهس٢ٚطٞ هوذٌعٚٞ ٗكرهم األٓدا  اهفسعٚٞ عوٟ ًطت٘ ٠ االدازات ٗاألقطاَ ٗاهٛ ضاعد حت .1

 ا.جى ٓرٖ األٓدا  ستٟ ٙطٔى ت٘ظٚفٔحتقٚق األٓدا  اهعاًٞ اهس٢ٚطٚٞ، ًع ٗضع ت٘ظٚف دقٚق مي

حتقٚق األٓدا  دتٌعٚٞ هطٌاْ حتقٚق ًا دا١ بٔا ًّ إدسا١ات ٗخط٘ات ا فـٛٗضع ُعاَ هسقابٞ ارتطٞ اهتِعٌٚٚٞ  .2

 ٞ.امل٘ض٘ع

ٗضع ُعاَ هتقدٙس عِاصس اهِػاط ادتٌعٚٞ عوٟ اختال  أُ٘اعٔا بػلى دٗزٜ بداٙٞ كى ضِٞ ًاهٚٞ هتلْ٘ ٓرٖ  .3

 .اهتقدٙسات األضاع عقد املقازُات ٗحتدٙد االضتسافات اهطوبٚٞ بصفٞ خاصٞ
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ختاذ اهقسازات ٙطٌّ ضالًٞ اختاذٓا مبا ال ٙتعازض ًع ًصاحل ادتٌعٚٞ ًٗا ٙٔد  إىل ٗضع ُعاَ خاص هعٌوٚٞ ا .4

حتقٚقٕ ًّ أٓدا  ًٗا ٙصى إىل ًّ ُتا٢ر أٗ عوٟ أضاع أْ أٜ قساز ال ٙتدر إال بِا١ عوٟ أضظ ًٗعاٙري ًعِٚٞ ٗبعد 

 ز.ٞ تربز ضسٗزٝ اختاذ ٓرا اهقسافـٚدزاضٞ ٗا

 

 ٛ:ا: اهطبط اهداخوثاهًج  •

ارتطٞ اهتِعٌٚٚٞ ٗمجٚع ٗضا٢ى اهتِطٚق ٗاإلدسا١ات اهلادفٞ إىل محاٙٞ أص٘ي ادتٌعٚٞ ًّ االختالع ٗاهطٚاع ٗٙػٌى 

ضبٚى حتقٚق أٓدافٕ عوٟ تقٍٚٚ اهعٌى ًع املساقبٞ اهراتٚٞ سٚح خيطع  فـٛأٗ ض١٘ االضتعٌاي، ٗٙعتٌد اهطبط اهداخوٛ 

ٌا ٙعتٌد عوٟ حتدٙد االختصاصات ٗاهطوطات ر اهعٌوٚٞ، كفـٚعٌى كى ً٘ظف ملسادعٞ ً٘ظف آخس غازكٕ تِ

 ت.طؤٗهٚاٗامل

 

 

 

 ٞ:: ًلُ٘ات ًٗباد٥ اهسقابٞ اهداخوٚاملادٝ اهسابعٞ

ر أٜ ُعاَ فـٚٙػتٌى أٜ ُعاَ زقابٛ عوٟ ًلُ٘ات أضاضٚٞ ال بد ًّ االٓتٌاَ بٔا أٗ دزاضتٔا بعِاٙٞ عِد تصٌٍٚ أٗ تِ

ِعاَ اهسقابٞ ٓدا  اهسقابٚٞ ٗتػتٌى ٓرٖ امللُ٘ات األضاضٚٞ هزقابٛ، سٚح ميلّ اه٘ص٘ي إىل ضٌاْ ًعق٘ي هتشقٚق األ

 ٛ: عوٟ ًا ٙو

 

 ٞ:أٗال : ب٣ٚٞ اهسقاب  •

ًًتعترب اهب٣ٚٞ اهسقابٚٞ االجيابٚٞ أضاًض ِان ا ٗب٣ٚٞ تؤثس عوٟ د٘دٝ األُعٌٞ اهسقابٚٞ ٗٓا هلى املعاٙري سٚح إُٔا تعطٛ ُعا

 ا:ع٘اًى كجريٝ تؤثس عوٚٔا أٌٓٔ

 .ٗاهعاًوني ٗاهقٍٚ األخالقٚٞ اهيت حيافعْ٘ عوٚٔاُصآٞ االدازٝ  .1

اهتصاَ االدازٝ باهلفا١ٝ عٚح حيافعْ٘ عوٟ ًطت٠٘ ًعني ًّ اهلفا١ٝ مما ٙطٌح هلٍ اهقٚاَ ب٘ادباتٍٔ إضافٞ إىل فٍٔ  .2

 .أٌٓٚٞ تط٘ٙس تطبٚق أُعٌٞ زقابٞ داخوٚٞ فعاهٞ

 ا.فوطفٞ االدازٝ، ٗتعين ُعسٝ االدازٝ إىل ُعٍ املعوً٘ات احملاضبٚٞ ٗإدازٝ األفساد ٗغريٓ .3

 ٞ.اهعٌوٚات اهيت حتقق أٓدا  ادتٌعٚاهلٚلى اهتِعٌٚٛ هوذٌعٚٞ اهرٜ حيدد إطاز هإلدازٝ هتدطٚط ٗت٘دٕٚ ٗزقابٞ  .4

 ت. تف٘ض اهصالسٚات ٗاملطؤٗهٚا فـٛأضو٘ب إدازٝ ادتٌعٚٞ  .5

 ا.ٚح ضٚاضات اهت٘ظٚف ٗاهتدزب ٗغريٓهوق٠٘ اهبػسٙٞ ًّ س اهطٚاضات اهفاعوٞ .6

 ٞ.دتٌعٚالقٞ أصشاب املصوشٞ باع .7
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•  ًٚ  س:ا: تقٍٚٚ املداطثاُ

ت٘ادٔٔا ادتٌعٚٞ ض٘ا١ كاُت ًّ املؤثسات اهداخوٚٞ أٗ  اهيتتفصح أُعٌٞ اهسقابٞ اهداخوٚٞ اجملاي هتقٍٚ املداطس 

ًّهوذٌعٚٞ غسط ارتازدٚٞ، كٌا ٙعترب ٗضع أٓدا  ثابتٞ ٗٗاضشٞ  هرهم فإْ تقٍٚ املداطس  ،ا هتقٍٚ املداطسا أضاض

خطط األدا١ اهط٘ٙوٞ األدى  فـٛعبازٝ عّ حتدٙد ٗحتوٚى املداطس ذات اهعالقٞ ٗاملستبطٞ بتشقٚق األٓدا  احملددٝ 

تٌاي سدٗثٔا ٗذهم ًّ سٚح أٌٓٚتٔا ٗتقدٙس اس ،ٗذتعٞ حتدٙد املداطس فإُٕ ًّ اهطسٗزٜ حتوٚؤا هوتعس  عوٟ آثازٓا

 ا.ازتٔا ٗارتط٘ات اه٘ادب اهقٚاَ بٔٞ إدفـٚٗكٚ

 

 ٞ:ا: اهِػاطات اهسقابٚثاهًج  •

اهِػاطات اهسقابٚٞ عبازٝ عّ ضٚاضات ٗإدسا١ات ٗآهٚات تدعٍ ت٘دٔات اإلدازٝ ٗتطٌّ اهقٚاَ بإدسا١ات ملعادتٞ املداطس، 

ًّ ٗاذتفاظ عوٟ اهطذالت ٗاذتفاظ عوٟ إدسا١ات األًّٗ أًجوٞ ٓرٖ اهِػاطات: املصادقات، اهتأكٚدات، ًسادعٞ األدا١ 

 ٞ.بصفٞ عاً

 

 ت:: املعوً٘ات ٗاالتصاالازابًع  •

عوٟ  شًين ٙطاعدٍٓ  ٗذهم بػلى ٗإطاز، ب تطذٚى املعوً٘ات ٗإٙصاهلا إىل اإلدازٝ ٗإىل ًّ حيتادُ٘ٔا داخى ادتٌعٚٞجي

ٗعوٟ أْ تقَ٘  أْ تعٌى ٗتساقب عٌوٚاتٔا ٌعٚٞدتٗستٟ تطتطٚع ا ،املطؤٗهٚات األخس٠اهقٚاَ باهسقابٞ اهداخوٚٞ ٗ

ٌا ٙتعوق فـٌٚا ٙتعوق باألسداخ اهداخوٚٞ ٗ ارتازدٚٞ، أًا فـٚٗذهم  ،اه٘قت املِاضباتصاالت ًال٢ٌٞ ميلّ اهجقٞ بٔا ٗب

قٚاَ  إضافٞ إىل ،عِدًا ٙػٌى تدفق املعوً٘ات ًّ األعوٟ إىل األضفى أٗ اهعلظ بػلى أفقٛ باالتصاي فإُٕ ٙلْ٘ فعاال 

عالٗٝ عوٟ  ،ألٓدافٔا دتٌعٚٞحتقٚق ا  اإلدازٝ باهتأكد ًّ ٗد٘د اتصاي ًِاضب ًع دٔات أخس٠ خازدٚٞ قد ٙلْ٘ هلا أثس

 ت.ًٗ٘ث٘ق بٕ ًٗطتٌس هلرٖ املعوً٘ا هتشقٚق أسطّ اتصاي ًٍٔ ;سادٞ اإلدازٝ اهفعاهٞ هتِقٚٞ املعوً٘ات اهلاًٞ 

 

 َ:ا: ًساقبٞ اهِعاخاًًط  •

فرتٝ شًِٚٞ ًا، ٗتطٌّ أْ ُتا٢ر اهتدقٚق ٗاملسادعٞ  فـٛعٌٞ اهسقابٞ اهداخوٚٞ عوٟ تقٍٚٚ ُ٘عٚٞ األدا١ تعٌى ًساقبٞ أُ

األخس٠ مت ًعادتتٔا ًباغسٝ، ٗجيب تصٌٍٚ أُعٌٞ اهسقابٞ اهداخوٚٞ هطٌاْ اضتٌساز عٌوٚات املساقبٞ كذص١ ًّ 

 بػلىتتٍ  اضات ٗإدسا١ات هطٌاْ أْ ُتا٢ر اهتدقٚقػٌى أُعٌٞ اهسقابٞ اهداخوٚٞ عوٟ ضٚتاهعٌوٚات اهداخوٚٞ، ٗجيب أْ 

 د.ضسٙع ٗٗفق أطاز شًين ستد

 

 

 



 
 9ًّ  7اهصفشٞ 

 

 ٞ:ٗسدات أٗ إدازات ًطتقوٞ بادتٌعٚ املادٝ ارتاًطٞ: تأضٚظ

دازٝ املداطس، ٗاملسادعٞ ٗسدات أٗ إدازات هتقٍٚٚ ٗإ ـــر ُعاَ اهسقابٞ اهداخوٚٞ املعتٌد فـٚضبٚى تِ فـٛـــ تِػ٤ ادتٌعٚٞ 

جي٘ش هوذٌعٚٞ االضتعاُٞ ظٔات خازدٚٞ ملٌازضٞ ًٔاَ ٗاختصاصات ٗسدات أٗ إدازات تقٍٚٚ ٗإدازٝ املداطس، ٗٞ. اهداخوٚ

 .ٗاملسادعٞ اهداخوٚٞ، ٗال خيى ذهم مبطؤٗهٚٞ ادتٌعٚٞ عّ توم املٔاَ ٗاالختصاصات

 

 

 

 

 ٞ:ٗسدٝ أٗ إدازٝ املسادعٞ اهداخوٚ املادٝ اهطادضٞ: ًٔاَ

ادعٞ اهداخوٚٞ تقٍٚٚ ُعاَ اهسقابٞ اهداخوٚٞ ٗاإلغسا  عوٟ تطبٚقٕ، ٗاهتشقق ًّ ًد٠ اهتصاَ تت٘ىل ٗسدٝ أٗ إدازٝ املس

 .ادتٌعٚٞ ٗعاًوٚٔا باألُعٌٞ ٗاهو٘ا٢ح ٗاهتعوٌٚات اهطازٙٞ ٗضٚاضات ادتٌعٚٞ ٗإدسا١اتٔا

 

 

 

 

 ٞ:ٗسدٝ أٗ إدازٝ املسادعٞ اهداخوٚ املادٝ اهطابعٞ: تلْ٘

. املسادعٞ ٗٙلْ٘ ًطؤٗال  أًأًا داخوٚٞ ًّ ًسادع داخوٛ عوٟ األقى ت٘صٛ بتعِٕٚٚ دتِٞتتلْ٘ ٗسدٝ أٗ إدازٝ املسادعٞ اه

 ٛ:املسادعٞ اهداخوٚٞ ٗعٌؤا ًا ٙو تلّ٘ٙ ٗسدٝ أٗ إدازٝ فـٛٗٙساعٟ 

اهعاًوني بٔا اهلفا١ٝ ٗاالضتقالي ٗاهتدزب، ٗأال ٙلوف٘ا بأٜ أعٌاي أخس٠ ض٠٘ أعٌاي املسادعٞ اهداخوٚٞ  فـٛأْ تت٘افس  .1

 .ُعاَ اهسقابٞ اهداخوٚٞٗ

 .أْ تسفع اه٘سدٝ أٗ اإلدازٝ تقازٙسٓا إىل دتِٞ املسادعٞ، ٗأْ تستبط بٔا ٗتل٘ ْ ًطؤٗهٞ أًأًا .2

 .هطٚاضات ادتٌعٚٞ اعوٟ اقرتاح دتِٞ املسادعٞ ٗفق  أْ حتدد ًلافآت ًدٙس ٗسدٝ أٗ إدازٝ املسادعٞ بِا١ً .3

 .اه٘ثا٢ق ٗاذتص٘ي عوٚٔا دْٗ قٚدأْ ُتٌلّ ًّ االطالع عوٟ املعوً٘ات ٗاملطتِدات ٗ .4

 

 

 

 



 
 9ًّ  8اهصفشٞ 

 

 ٞ:ٝ اهجاًِٞ: خطٞ املسادعٞ اهداخوٚاملاد

ًّتعٌى ٗسدٝ أٗ إدازٝ املسادعٞ اهداخوٚٞ ٗفق خطٞ غاًوٞ هوٌسادعٞ ًعتٌدٝ ًّ دتِٞ  . ااملسادعٞ، ٗحتدخ ٓرٖ ارتطٞ ضِ٘

ًّٗجيب ًسادعٞ   .عوٟ األقى ااألُػطٞ ٗاهعٌوٚات اهس٢ٚطٞ ضِ٘

 

 

 

 ٞعٞ: تقسٙس املسادعٞ اهداخوٚاهتاضاملادٝ 

عّ أعٌاهلا ٗتقدًٕ إىل زتوظ اإلدازٝ ٗدتِٞ املسادعٞ بػلى زبع ضِٜ٘ عوٟ  اا ًلتً٘بإدازٝ املسادعٞ اهداخوٚٞ تقسًٙس تعد  •

ًٌاألقى. ٗ ادتٌعٚٞ ًٗا اُتٔت إهٕٚ اه٘سدٝ أٗ اإلدازٝ ًّ  فـٛهِعاَ اهسقابٞ اهداخوٚٞ  اجيب أْ ٙتطٌّ ٓرا اهتقسٙس تقٚٚ

تا٢ر ٗت٘صٚات، ٗبٚاْ اإلدسا١ات اهيت اخترتٔا كى إدازٝ بػأْ ًعادتٞ ُتا٢ر ٗت٘صٚات املسادعٞ اهطابقٞ ٗأٜ ًوش٘ظات ُ

 .اه٘قت املِاضب ٗدٗاعٛ ذهم فـٛساي عدَ املعادتٞ  فـٛالضٌٚا  ،بػأُٔا

ًّإدازٝ املسادعٞ اهداخوٚٞ تقسًٙس تعد  • املسادعٞ بػأْ عٌوٚات املسادعٞ اهيت  ٗتقدًٕ إىل زتوظ اإلدازٝ ٗدتِٞ اا ًلتً٘با عا

 ـــ إْ ٗددـــ اب أٜ إخالي أٗ اضتسا  عّ ارتطٞ ٕ أضبفـٚٗتدي  ،ًٗقازُتٔا ًع ارتطٞ املعتٌدٝ ،أدسٙت خالي اهطِٞ املاهٚٞ

 .خالي اهسبع اهتاهٛ هِٔاٙٞ اهطِٞ املاهٚٞ املعِٚٞ

ٙتطٌّ اهتقسٙس  ا١ً عوٟ ت٘صٚٞ دتِٞ املسادعٞ عوٟ أْحيدد زتوظ اإلدازٝ ُطاق تقسٙس إدازٝ املسادعٞ اهداخوٚٞ بِ  •

 ٛ:بص٘زٝ خاصٞ ًا ٙو

 .إدسا١ات اهسقابٞ ٗاإلغسا  عوٟ اهػؤْٗ املاهٚٞ ٗاالضتجٌازات ٗإدازٝ املداطس .1

 .ادتٌعٚٞ ٗاألُعٌٞ امل٘د٘دٝ; مل٘ادٔٞ اهتػٚريات ادترزٙٞ أٗ غري املت٘قعٞ فـٛتقٍٚٚ تط٘ز ع٘اًى املداطس  .2

تطبٚق ُعاَ اهسقابٞ اهداخوٚٞ، مبا ذهم حتدٙد عدد املسات اهٛ أخطس  فـٛاإلدازٝ ٗاإلدازٝ اهعوٚا تقٍٚٚ أدا١ زتوظ  .3

 .ٗاهطسق اهيت عاجل بٔا ٓرٖ املطا٢ى ـــ ذهم إدازٝ املداطس فـٛمبا ـــ مبطا٢ى زقابٚٞ ٔا اجملوظ فـٚ

 فـٛساالت اهط٘از٥ اهيت أثست أٗ قد تؤثس تطبٚقٔا أٗ  فـٛتطبٚق اهسقابٞ اهداخوٚٞ أٗ ً٘اطّ اهطعف  فـٛأٗدٕ اإلخفاق  .4

 فـٛالضٌٚا املػلالت املفصح عِٔا ، ًعادتٞ ٓرا اإلخفاق فـٛاألدا١ املاهٛ هوذٌعٚٞ، ٗاإلدسا١ اهرٜ اتبعتٕ ادتٌعٚٞ 

 ٞ.هطِ٘ٙٞ هوذٌعٚٞ ٗبٚاُاتٔا املاهٚاهتقازٙس ا

 .ٔاًد٠ تقٚد ادتٌعٚٞ بأُعٌٞ اهسقابٞ اهداخوٚٞ عِد حتدٙد املداطس ٗإدازت .5

 .ادتٌعٚٞ فـٛاملعوً٘ات اهيت تصف عٌوٚات إدازٝ املداطس  .6

 

 



 
 9ًّ  9اهصفشٞ 

 

 ٞسٝ: سفغ تقازٙس املسادعٞ اهداخوٚاملادٝ اهعاغ

ًتطٌِٞ ب٘ض٘ح ًا أصتص ًٗا خوصت إهٕٚ ًّ ُتا٢ر  ،ٙتعني عوٟ ادتٌعٚٞ سفغ تقازٙس املسادعٞ ًٗطتِدات اهعٌى

 .ٗت٘صٚات ًٗا قد اختر بػأُٔا

 

 

 

 :ارتتاًٚٞسلاَ املادٝ اذتادٙٞ عػسٝ: األ

ٗتِػس ٓرٖ ٝ. عتٌادٓا ًّ زتوظ اإلدازًّ تازٙذ ا اهعٌى بٔا ًّ قبى ادتٌعٚٞ اعتباًزتطبق ٓرٖ اهال٢شٞ ٗٙتٍ االهتصاَ ٗا

ًسادعٞ ٓرٖ ٙتٍ كٌا  .هتٌلّ مجٚع أصشاب املصاحل ًّ االطالع عوٚٔا ;اهطٚاضٞ عوٟ ً٘قع ادتٌعٚٞ اإلهلرتُٗٛ

ًّ قبى دتِٞ اهسقابٞ اهداخوٚٞ، ٗٙتٍ عسض أٜ تعدٙالت ًقرتسٞ ًّ قبى اهوذِٞ ـــ  ادٞعِد اذتـــ اهطٚاضٞ بصفٞ دٗزٙٞ 

املٌولٞ  فـٛأُعٌٞ ٗه٘ا٢ح ادتٔات اهتِعٌٚٚٞ  فـٛا ٗزد ٌَعد ٓرٖ اهطٚاضٞ ًلٌوٞ ِهُتٗ .عوٟ زتوظ اإلدازٝ العتٌادٓا

اهال٢شٞ ٗأُعٌٞ ٗه٘ا٢ح ادتٔات اهتِعٌٚٚٞ  ـٛفساي أٜ تعازض بني ًا ٗزد  فـٛٗ ،ٗال تلْ٘ بدٙوٞ عِٔا ،اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٞ

 .فإْ أُعٌٞ ٗه٘ا٢ح ادتٔات اهتِعٌٚٚٞ تلْ٘ اهطا٢دٝ

 


