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كامىض اإلاصعلخاث
 .1اإلاهمت
جدخىي اإلاهمت على مجمىعت البرامج التي حؿاهم في جدلُم ؾُاؾاث عمىمُت مدضصة.
ًمىً أن جخؿابم اإلاهمت مع الىػاعة ،هما ًمىً أن حشمل الىػاعة أهثر مً مهمت.
ٌ
حشمل اإلاهمت حملت الاعخماصاث اإلاىغىعت جدذ جطغؾ ول عئِـ ئصاعة.
 .2البرهامج
ٌ
عمىمُت مدضصة عاحعت بالىكغ ئلى هــ الىػاعة (اإلاهمت)
ًترحم البرهامج ؾُاؾت
التي حؿاهم ًفي جدلُم أهضاؾ ٌ
ٌ
الـغعُت وألاوشؿت ً
الؿُاؾت
ٌشمل البرهامج مجمىعت مخجاوؿت مً البرامج
ٌ
العمىمُت مىغىع البرهامج.
جسطظ ليل بغهامج اعخماصاث إلهجاػ مجمىعت أوشؿت مخىاؾلت مىوىلت ئلى عئِـ البرهامج كطض جدلُم أهضاؾ
مدضصة وهخائج ًمىً جلُُمها ،هما ًخم اعخباع البرهامج وىخضة ازخطاص لغضض الاعخماصاث وبالخالي مجاٌ الخطغؾ في
الىـلاث.
 .3زئِع البرهامج
ٌ
هى ااحللت ألاؾاؾُت ًفي ئؾاع الخطغؾ ً
اإلابني على ألاصاء ٌعين "عئِـ البرهامج" مً الىػٍغ اإلاعني وٍماعؽ مهام كُاصة
ٌ
البرهامج جدذ ئشغاؿه ٌ .ؿاهم عئِـ البرهامج مع باقي اإلاخضزلين في بلىعة أهضاؾ البرهامج وفي
اإلاؿإوٌ اإلاباشغ على جىـُظ ميزاهُت البرهامج وجدلُم ألاهضاؾ اإلاعلىت له.
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ئعضاص ميزاهِخه ٌوَعخبر

 .4دًمىمت اإلايزاهُت:
ّ
الىحىبُت وااحخمُت للؿىت ااحالُت والؿىىاث الالخلت بطـت
هي كضعة اإلايزاهُت اإلاغزظ ؿيها على مجابهت الىـلاث
جبلي الىـلاث ّ
اإلاىـظة زالٌ الؿىت اإلاالُت في خضوص الاعخماصاث اإلاغضىصة واإلاىغىعت على طمت اإلاخطغؾ .
 .5السكابت اإلاعدلت
ًلطض بالغكابت اإلاعضلت ئعؾاء هكام ليل وػاعة حهضؾ ئلى جسـُف ؤلاحغاءاث العملُت لطغؾ ميزاهُاتها وطلً
باعـاء الخعهضاث بالىـلاث التي ًلل مبلؼها عً أؾلف مدضصة مً الخأشيرة اإلاؿبلت إلاغاكب اإلاطاعٍف العمىمُت،
على أن جبلى هظه الىـلاث زاغعت لغكابت الخلت.
 .6البرمجت الظىىٍت للىفلاث
هي زؿت ؾىىٍت لخىـُظ الىـلاث في ئؾاع ألاهضاؾ ؤلاؾتراجُجُت للىػاعة بما ًػمً صًمىمت اإلايزاهُت .وحشمل
البرمجت الؿىىٍت للىـلاث العىىان ّ
ألاوٌ والعىىان الثاوي وضىاصًم ااخؼٍىت.
وٍلخض ي ئعضاص هظه الىزُلت جلضًغ الىـلاث التي ؾخؼؿيها اإلايزاهُت وطلً باعؿاء ألاولىٍت اخالص الىـلاث
الىحىبُت ّ
ّ
زم جسطُظ الاعخماصاث الػغوعٍت إلاجابهت الىـلاث ااحخمُت التي بضوجها ًخعظع جأمين الؿير العاصي للمطااح
ّ
اإلاخضزلت في جىـُظ البرامج العمىمُت.
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جلدًم عام

حعض مىكىمت الخطغؾ في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاؾ مً أهم ؤلاضالخاث التي حشهضها اإلاالُت العمىمُت في الـترة
ااحالُت خُث جخجاوػ مىكىمت اإلايزاهُت ومؿاع الىـلاث العمىمُت لخيىن مضزال إلضالح شامل للضولت وهُاولها.
وحهضؾ ئضالح مىكىمت الخطغؾ في اإلايزاهُت أؾاؾا ئلى اإلاغوع مً جطغؾ خؿب الىؾائل ئلى جطغؾ خؿب
أهضاؾ الؿُاؾاث العمىمُت اإلاىىؾت بعهضة الهُاول ؤلاصاعٍت وطلً بؼغع حعل جضزالث الضولت أهثر هجاعت وؿاعلُت
وطاث حىصة جخؿابم مع اهخكاعاث مؿخعملي اإلاغؿم العام.
وٍغجىؼ الخطغؾ اإلابني على الىخائج على مخالػمخين :اإلاؿإولُت واإلاؿاءلت .ؿأما اإلاؿإولُت ؿخخؿلب بالػغوعة صعحت
معُىت مً اإلاغوهت في الخطغؾ ؤلاصاعي واإلاالي وأما اإلاؿاءلت ؿخخؿلب الاجـاق اإلاؿبم على أهضاؾ وهخائج ًؿالب
اإلاؿإوٌ بخدلُلها ملابل وؾائل جىغع جدذ جطغؿه لخدلُم جلً الىخائج.
ئن اإلاىكىمت ااحالُت للخطغؾ في اإلااٌ العام جيبني على مبضأ اإلاغاكبت الطاعمت إلاشغوعُت اهجاػ الىـلاث ئال أجها ال
جدلم بالػغوعة الىجاعت و الـاعلُت اإلاؿلىبت في الخطغؾ العمىمي باعخباعها جلُض ئلى خض ما اإلاخطغؾ العمىمي الظي
ًسػع ئلى عكاباث مخعضصة زاضت الغكابت اإلاؿبلت للمطاعٍف العمىمُت.
وكطض جمىين اإلاخطغؾ العمىمي مً صعحت واؿُت مً اإلاغوهت في الخطغؾ لُخمىً مً بلىغ ااحض ألامثل مً
هجاعت الخضزل العمىمي و ؿاعلُخه و حىصجه  ،وحب ئعاصة الىكغ في مىكىمت الغكابت بما ًخماش ى مع مـاهُم الخطغؾ
ؤلاصاعي ااحضًث صون الخـغٍـ في اإلاـهىم ؤلاعخُاصي للمغاكبت واإلاخابعت  .وكض جم ئعؾاء آلُاث حضًضة لخدضًض اإلاساؾغ
في مجاٌ اإلايزاهُت ،والىكاًت منها والخدىم ؿيها  ،وهى ما جم ججؿُضه عبر آلُت الغكابت اإلاعضلت للىـلاث العمىمُت التي
حعخبر هللت هىعُت في مجاٌ مغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت باعخباعها ثؤؾـ ئلى اٌحعطير اٌجضعٍجي إلاىكىمت الغكابت بخىوـ.
وكض جم الخىطُظ ألوٌ مغة على مطؿلح الغكابت اإلاعضلت بالـطل  2مً ألامغ عضص  2878لؿىت  2012المؤعر في
 19هىؿمبر  2012اإلاخعلم بمغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت وجبعا لهظا ألامغ ضضع كغاع عئِـ ااحيىمت اإلاإعر في  7أؿغٍـل
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 2014واإلاخعلم بػبـ شغوؽ وكىاعض الغكابت اإلاعضلت اإلاماعؾت مً كبل مغاكبي اإلاطاعٍف العمىمُت على الىػاعاث
اإلاعىُت بالخجاعب الىمىطحُت لًفام الخطغؾ في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاؾ.
وجخمثل الغكابت اإلاعضلت في ئعؾاء هكام حهضؾ ئلى اٌجسـُف مً ئحغاءاث ضغؾ ميزاهُاث الىػاعاث اإلاعىُت بهظا
الىكام وطلً باعـاء الخعهضاث بالىـلاث التي ًلل مبلؼها عً أؾلف مدضصة مً الخأشيرة اإلاؿبلت إلاغاكب اإلاطاعٍف
العمىمُت ،على أن جبلى هظه الىـلاث زاغعت لغكابت الخلت على العُىاث وطلً بهضؾ مالءمت وجسـُف ئحغاءاث
الغكابت اإلاؿبلت على حعهضاث الهُاول العمىمُت اإلاعىُت بما ًخماش ى مع مؿخىي مساؾغ الخطغؾ وحىصة جؿبُم أهكمت
الغكابت الضازلُت.
وبما أن الغكابت اإلاعضلت ثعخبر اؾخثىاءا إلابضأ الخأشيرة اإلاؿبلت الىاعص بالـطل  88مً مجلت اإلاداؾبت العمىمُت
ؿلض خغص اإلاشغع على الخىطُظ عليها بملخض ى الـطل  48مً اللاهىن عضص  54لؿىت  2014اإلاإعر في  19أوث
 2014و اإلاخعلم بلاهىن اإلاالُت الخىمُلي الظي أكغ بامياهُت اعخماص الغكابت اإلاعضلت وؤلاعـاء مً الخأشيرة اإلاؿبلت
إلاغاكب اإلاطاعٍف العمىمُت للىـلاث التي ال جخجاوػ أؾلـا مدضصة جػبـ مؿبلا وطلً باليؿبت ٌ

لىػاعاث التي

حؿخعمل ميزاهُاث مػبىؾت خؿب بغامج على معنى الـطل  11مً اللاهىن ألاؾاس ي للميزاهُت لؿىت .2004
وفي هظا ؤلاؾاع  ،جم ئعضاص هظا الضلُل الظي حهضؾ باألؾاؽ ئلى جمىين حمُع اإلاخضزلين في مؿاع الىـلت مً
مغحع جؿبُلي مبؿـ ًػبـ اإلاىهلُت اإلاعخمضة في ئعؾاء وجؿبُم الغكابت اإلاعضلت بالىػاعاث التي جػبـ ميزاهُاتها
وؿم اإلاىكىع البرامجي.
وكض جم جلؿُم مدخىي الضلُل ئلى أعبعت مباخث خُث ؾُدىاوٌ اإلابدث ألاوٌ شغوؽ الاهسغاؽ في هكام الغكابت
اإلاعضلت أما اإلابدث الثاوي ؿؿِخؿغق لؤلعماٌ الخدػيرًت إلعؾاء هظا الىكام و ؾُعغع اإلابدث الثالث هُـُت جىـُظ
الىـلاث في ئؾاع الغكابت ّ
اإلاعضلت في خين ؾِخم جسطُظ اإلابدث الغابع ئلى أعماٌ الغكابت الالخلت اإلاماعؾت مً كبل
مغاكبي اإلاطاعٍف العمىمُت علما و أهه ؾِخم ئعؿاق الضلُل بجمُع اإلاالخم الالػمت كطض جمىين اإلاؿخعمل مً
معؿُاث ئغاؿُت مً شأجها جىمُت كضعاجه العملُت في هظا اإلاجاٌ.
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شسوط الاهخساط في هظام السكابت ّ
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I

1
جدلُل مدكم لإلجساء

ألاظساف اإلاخدخلت

الىزائم اإلاإٍدة

اإلاسجع اللاهىوي

جلضًم مؿلب مً ؾغؾ

-1آلامغ بالطغؾ للهُيل

-1الىزُلت اإلااصًت

-1الىلؿت  1مً الـلغة 1مً

آلامغ بالطغؾ ئلى الهُئت

العمىمي اإلاعني في

للمؿلب ممػاة مً

الـطل 3مً كغاع عئِـ

العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف

مؿخىي جلضًم اإلاؿلب

كبل آلامغ بالطغؾ

ااحيىمت اإلاإعر في  7أؿغٍل

للهُيل اإلاعني

 2014اإلاخعلم بػبـ شغوؽ و
كىاعض الغكابت ّ
اإلاعضلت مً كبل

*ًخم جلضًم اإلاؿلب مغة واخضة عىض ؤلاهسغاؽ ألوٌ مغة
في هكام الغكابت ّ
اإلاعضلت باليؿبت لبلُت الىػاعاث.

ومسللت بمىخب

أشهغ كبل ؤلاهؿالق الـعلي

العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف

للعمل بىكام الغكابت
ّ
اإلاعضلت.

العمىمُت في مؿخىي كبىٌ غبـ الهُئت العامت
اإلاؿلب.

جأشير وزائم البرمجت

-2مؿإولى البرامج في

-2وزُلت البرمجت

الؿىىٍت للىـلاث للؿىت
اإلاعىُت بالغكابت ّ
اإلاعضلت

مؿخىي ؤلاعضاص و مغاكب

الؿىىٍت للىـلاث +

اإلاطاعٍف العمىمُت في

االضاوٌ اإلالحلت

ؾبلا للطُؽ وؤلاحغاءاث

مؿخىي الخأشير.

بالبرمجت مإشغة مً

مغاكبي اإلاطاعٍف العمىمُت على

إلاغاكبت اإلاطاعٍف

الىػاعاث اإلاعىُت بالخجاعب

العمىمُت.

الىمىطحُت لىكام الخطغؾ في
اإلايزاهُت خؿب ألاهضاؾ.
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مالخظاث
 * -1جم اعـاء وػاعاث الضؿعت ألاولى مً هظا الشغؽ
ؾبلا للـلغة  2مً الـطل  9مً كغاع الغكابت ّ
اإلاعضلت.

العمىمُت في أحل أصهاه زالزت ومىخب غبـ الهُئت

1

بعاكت عدد  :1شسوط الاهخساط في هظام السكابت ّ
اإلاعدلت
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-2الـلغة ألازيرة مً الـطل 3
مً كغاع الغكابت ّ
اإلاعضلت.

ّ -2
ٌعض هظا ؤلاحغاء شغؾا أؾاؾُا إلعخماص هكام
الغكابت ّ
اإلاعضلت أي أهه في ضىعة عؿؼ الخأشير على
البرمجت الؿىىٍت للىـلاث بؿبب عضم اخترامها
لضًمىمت اإلايزاهُت ؾبلا للـطل

 4مً كغاع عئِـ

الىاعصة بلغاع عئِـ ااحيىمت

كبل مغاكب

اإلاإعر في  25هىؿمبر . 2013

اإلاطاعٍف العمىمُت.

ااحيىمت اإلاإعر في  25هىؿمبر  2013ال ًمىً كبىٌ
مؿلب الاهسغاؽ في هكام الغكابت ّ
اإلاعضلت وطلً ألن
ئعضاص بغمجت ؾىىٍت للىـلاث ال جدترم صًمىمت اإلايزاهُت
 أي كضعة اإلايزاهُت على مجابهت الىـلاث الىحىبُتوااحخمُت إلايزاهُاث الؿىت اإلاعىُت بالبرمجت والؿىىاث
اإلاىالُت باإلغاؿت ئلى جىاؾم اعخماصاث البرمجت مع
الامياهُاث التي جىغع على ّ
ّ
اإلاخطغؾٌ -عخبر صلُال
طمت
على غعف حىصة الخطغؾ وبالخالي وحىص وؿبت مساؾغ
عالُت ال جمثل اإلاىار اإلاالئم إلعؾاء هكام عكابت ّ
معضلت.

3

ئعؾاء هكام عكابت صازلُت

-3الهُيل العمىمي اإلاعني

-3هخائج ألاشؼاٌ

للميزاهُت بطـت جضعٍجُت في

بمعاغضة الىت مخابعت

اإلاىجؼة مً كبل

-3الـلغة  2مً الـطل  3مً
كغاع الغكابت ّ
اإلاعضلت.

* -3هظا الشغؽ هى شغؽ الخم العخماص
هكام الغكابت ّ
اإلاعضلت وال ٌشترؽ جىؿغه عىض

أحل ؾيخين مً جاعٍش

اعؾاء هكام الغكابت

الهُيل العمىمي

-اإلاظهغة الخىحيهُت خىٌ اعؾاء

جلضًم اإلاؿلب

الاهسغاؽ في هكام الغكابت
ّ
اإلاعضلت.

الضازلُت اإلادضزت لضي
ّ
هظا الهُيل واإلايلـت

ؾبلا الضوٌ ألاعماٌ هكام الغكابت الضازلُت الطاصعة *الخثبذ مً جدلم هظا الشغؽ ًلخض ي معاًىت
ّ
ؤلاحغاءاث والىؾائل اإلاىغىعت في مؿخىي الهُيل
عً الىخضة اإلاغهؼٍت العؾاء
اإلاعض مؿبلا.

بمخابعت جىـُظ حضوٌ
ألاعماٌ ّ
اإلاعض مً كبل

هكام الخطغؾ في اإلايزاهُت

العمىمي إلاعاالت اإلاساؾغ والتي جىؿغ صعحت معلىلت مً

خؿب ألاهضاؾ بخاعٍش23

مطااح الهُيل وباإلاخابعت

صٌؿمبر ( 2014ملحم عضص)2

الخأهض مً حىصة مداؾبت اإلايزاهُت في جهاًت الؿىت
الثاهُت مً جاعٍش الاهسغاؽ في هكام الغكابت ّ
اإلاعضلت.

الضوعٍت لخلضم ألاشؼاٌ في
هظا اإلاجاٌ.
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ألاعمال الخدضيرًت إل طاء السكابت ّ
اإلاعدلت
ز

II
1

بعاكت عدد  :2جلدًس جىدة هظام السكابت الداخلُت وضبغ خازظت اإلاخاظس

ئن كغاع ئعؾاء عكابت معضلت بهُيل ما مً عضمه ًخم اجساطه مً كبل عكابت اإلاطاعٍف العمىمُت وطلً بعض جلضًغ
مضي اؾخعضاص الهُيل اإلاظوىع لهظه آلالُت وٍخم جلضًغ طلً عً ؾغٍم:
 جلضًغ حىصة الغكابت الضازلُت للميزاهُت جلضًغ حىصة الخطغؾ -غبـ اإلاساؾغ اإلاخعللت بخطغؾ الهُيل اإلاعني

 1.1جلدًس جىدة هظام السكابت الداخلُت للميزاهُت:
ٌعض مغخلت أؾاؾُت إلعؾاء هكام الغكابت ّ
ئن جلضًغ هكام الغكابت الضازلُت للميزاهُت ّ
اإلاعضلت للىـلاث ،طلً أن
ّ
اعـاء بعؼ اإلاطاعٍف مً الغكابت اإلاؿبلت ًـترع وحىص هكام عكابت صازلُت ّ
ؿعاٌ ًمىً مً الخدلم مً حىصة
الخطغؾ.
وٍلطض بىكام الغكابت الضازلُت للميزاهُت مجمىعت الاحغاءاث والىؾائل اإلاىغىعت في مؿخىي ول هُيل والتي ًخم
اعخماصها بلطض معاالت اإلاساؾغ وجىؿير صعحت معلىلت مً الخأهض مً حىصة مداؾبت اإلايزاهُت لخـاصي مسالـت التراجِب
االاعي بها العمل في مُضان الاهـاق العمىمي واإلاداؿكت على صًمىمت اإلايزاهُت.
وٍمىً جلضًغ هكام الغكابت الضازلُت للميزاهُت مً زالٌ عضة عىاضغ مً طلً :
ّ
ومدُىت ،جيىن مخىؿغة لضي حمُع اإلاخضزلين في جىـُظ الىـلاث حشمل
 وحىص أصلت احغاءاث مىخىبت وصكُلتحمُع مجاالث وأوشؿت الخطغؾ وجدضص مؿإولُت حمُع اإلاخضزلين
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 وحىص هُيل جىكُمي كاهىوي ًدضص اإلاؿإولُاث وٍػبـ جـىٍؼ الطالخُاث وٍخماش ى مع وشاؽ الهُيل وحىص هكام مخابعت ومغاكبت على مؿخىي حمُع مغاخل اهجاػ الىـلاث وزاضت اإلاغاخل التي حشيل زؿىعة الـطل الضكُم بين اإلاهام ػير اإلاخالئمت -وحىص هكام معلىماحي ٌؿمذ بؿُىلت اإلاعلىماث بين اإلاطااح ومىزىكُتها

 2.1جلدًس جىدة الخصسف
ئن الخطغؾ العمىمي وئن واهذ ئحغاءاجه مػبىؾت باؾاع حشغَعي مىخضً ،سخلف بدؿب الهُيل اإلاخطغؾ.
وٍخىلى مغاكب اإلاطاعٍف في هظا اإلاجاٌ جلضًغ حىصة الخطغؾ بالهُيل اإلاعني باالعخماص على مإشغاث مىغىعُت
عً ؾغٍم اهجاػ صعاؾت جلُُمُت وئخطائُت ألعماٌ الخطغؾ للؿىىاث الؿابلت ػير أن الخؿىع اإلالحىف في اعماٌ
مغاكب اإلاطاعٍف واإلاخعللت أؾاؾا بمؿاهضة اإلاخطغؿين و جلضًم ؤلاعشاصاث والىطائذ كبل الخعهض بالىـلت ًجعل
ؤلاعخماص على اإلاعؿُاث ؤلاخطائُت عملُت ضعبت خُث ال ًخم حسلُل اإلاالخكاث اإلاخعللت بملترخاث الخعهض التي جم
ابضاء الغاي ؿيها بطـت مؿبلت عىض جلضًم ؤلاؾدشاعاث.
و على هظا ألاؾاؽ ؾ ئن ؤلاعخماص ؿم ؽ على اإلاعؿُاث الاخطائُت اإلاؿخسغحت مً مىكىمت "اصب" الجساط كغاع
اعخماص الغكابت اإلاعضلت مً عضمه و لخدضًض ألاؾلف كض ًإصي الى الخدضًض ااخاؾئ لها  .وكطض جـاصي خطىٌ هظه
الىدُجت ًخىحب الللىء الى جلضًغ حىصة اعماٌ اإلاخطغؿين العمىمُين اهؿالكا ّ
مما عاًىه مغاكب اإلاطاعٍف مً زالٌ
ّ
اؾالعه اإلاباشغ على ؾغٍلت ّ
جطغؾ الهُيل اإلاعني في ئؾاع خىاع الخطغؾ بِىه وبين
مماعؾخه ألعماٌ الغكابت ومً
اإلاخطغؾ العمىمي وفي ئؾاع مخابعت خؿً جىـُظ اإلايزاهُت وزاضت في ما ًخعلم بـ :
 مضي مالءمت جيىًٍ اإلاىاعص البشغٍت اإلاعىُت وكضعاتها اإلاهىُت مع اإلاهام اإلاىوىلت لها مضي اخترام اإلاىاعص البشغٍت لالؾاع الدشغَعي ولخعلُماث الغؤؾاء اإلاباشغًٍ ؾغٍلت الخىاضل بين ألاؾغاؾ اإلاخضزلت وؾبُعت العالكاث بُنهم -قغوؾ العمل (جدضًض اإلاؿإولُاث  ،جىػَع اإلاهام ،همُت العمل ،جىلل ألاعىان بين اإلاطااح ) .....
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 3.1ضبغ خازظت اإلاخاظس :
ئن غبـ زاعؾت اإلاساؾغ 1هي مهمت اإلاخطغؾ العمىمي أؾاؾا ولىً مبضئُا وفي اهخكاع اعؾاء هكام عكابت صازلُت
لضي الهُاول العمىمُت جيىن هظه اإلاهمت مشترهت بين مغاكب اإلاطاعٍف العمىمُت واإلاخطغؾ العمىمي.
ّ
ّ
ّ
ئن زاعؾت اإلاساؾغ هي آلُت ّ
ّ
الخعغؾ آلالي على
ؿعالت لللُاصة لظلً ًخؿلب اعؾاؤها جىخي ؾغٍلت صكُلت جمىً مً
اإلاساؾغ الىبري مً زالٌ اعضاص الضعاؾاث ؤلاخطائُت

و مً زالٌ جلضًغ حىصة هكام الغكابت الضازلُت وحىصة

الخطغؾ مثلما جم الخعغع له ؾابلا وهظلً مً زالٌ صعاؾت اإلاساؾغ التي جخعلم بالىـلت هـؿها.
أ  -الدزاطاث ؤلاخصائُت:
 اطخغالل مىظىمت أدب:
 .1جدضًض الـترة الؼمىُت اإلاعخمضة للضعاؾاث ؤلاخطائُت

( مثال الثالر ( )3ؾىىاث التي حؿبم ؾىت جلضًم

اإلاؿلب).
 .2جدضًض ؾبُعت الىـلاث مىغىع الضعاؾت ؤلاخطائُت.
 .3اؾخثىاء هـلاث الطـلاث العمىمُت.
 .4اؾخثىاء هـلاث ألاحىع.
 .5اؾخثىاء الىـلاث اإلاخعللت باكتراخاث ّ
الخعهض ؤلاخخُاؾي.
 .6جبىٍب ّ
الخعهضاث اإلاغؿىغت خؿب أؾباب الغؿؼ و جىاجغ خضوزه.

ّ
الخعهد:
 اطخغالل الىزائم اإلاادًت إلكتراخاث
ًخم الللىء ئلى الىزائم اإلااصًت الكتراخاث الخعهض أؾاؾا في خالخين:
 .1عضم الخىطُظ على أؾباب الغؿؼ باإلاىكىمت.
 *1خازظت اإلاخاظس
ّ
هي أصاة جيىن عاصة عل شيل حضوٌ أو مسؿـ ًيىن الهضؾ منها جدضًض اإلاساؾغ الىبري بمإؾؿت ما زم عغغها بؿغٍلت ّ
مجمعت ومىكمت
حؿلؿلُا وَعخمض هظا الدؿلؿل على زالزت معاًير:
 - 1الخأزير اإلادخمل L’impact potentiel
 - 2اخخماٌ ااحضور La probabilité de survenance
 - 3اإلاؿخىي ااحالي للخدىم في اإلاساؾغ Le niveau actuel de maitrise des risques
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 .2ؾلب اإلاؼٍض مً الخىغُداث التي ًمىً أن جىؿغها الىزُلت اإلااصًت الكتراح الخعهض مً زالٌ صعاؾت الىزائم
اإلاطاخبت.

ب  -جدلُل اإلاخاظس اإلاسجبعت بظبُعت الىفلت:
جسخلف صعحت اإلاساؾغ مً هـلت ئلى أزغي بدؿب ؾبُعتها وزاضُاتها وأهمُت الاعخماصاث اإلاسططت لها.
وحهضؾ جدلُل اإلاساؾغ اإلاخعللت بالىـلاث ئلى جغهيز الغكابت اإلاؿبلت على الىـلاث طاث ألاهمُت مً خُث
الاعخماصاث والتي جمثل وؿبت عالُت مً ااخؿىعة (اهكغ اإلاثاٌ باإلالحم عضص)3
وٍخم على أؾاؽ الخمصًغ الظي ًلىم به مغاكب اإلاطاعٍف العمىمُت ئكغاع اعخماص الغكابت الالخلت مً عضمه في
مغخلت أولى و غبـ اٌهـلاث اإلالترح اؾخثىاؤها مً هكام الغكابت ّ
اإلاعضلت للىـلاث ئطا جم ئكغاع اعخماصها في مغخلت
زاهُت.

اإلاخاظس.باليظبت لجمُع الىشازاث التي بصدد جسكيز هظام زكابت داخلُت فاهه ًخم جلدًس
جىدة الخصسف مبدئُا باإلعخماد على ججسبت مساكب اإلاصازٍف العمىمُت بالىشازة والتي
ّ
جمكىه مً جكىًٍ فكسة خىل ظسٍلت الخصسف وجىدجه لدي آلامس بالصسف

2

بعاكت عدد  : 3جددًد الىفلاث اإلاظخثىاة مً السكابت
ّ
اإلاعدلت

ئن اإلالطىص بالىـلاث اإلاؿخثىاة في هظا الاؾاع هي الاؾخثىاءاث التي ًخم الخىطُظ عليها في اإلالغع الظي
ًػبـ ألاؾلف وبىىص اإلايزاهُت اإلاؿخثىاة مً الغكابت ّ
اإلاعضلت والظي ًخم اعضاصه مً كبل مغاكب اإلاطاعٍف اإلاعني زم
امػاؤه مً كبل عئِـ الهُئت العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت ( أهكغ اإلالحم عصص .)4
ًخم جدضًض الىـلاث اإلاؿخثىاة مً الغكابت ّ
اإلاعضلت باإلعخماص على :
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 .1زاعؾت اإلاساؾغ التي جم غبؿها بؿغٍلت مؿبلت
 .2جلضًغ هكام الغكابت الضازلُت وحىصة الخطغؾ

 1.2خظب اإلاخاظس اإلاخعللت بظبُعت الىفلت:
ًمىً جدلُل اإلاساؾغ خؿب ؾبُعت الىـلت مً جدضًض:
 -الىـلاث طاث وؿبت ااخؿىعة العالُت مً خُث اوعياؾاتها على الخطغؾ العمىمي

اوعكاطاث اإلاخاظس

غعُـت

مخىؾؿت

هبيرة

 -الىـلاث طاث ااخؿىعة التي لها وؿبت جىكع هبيرة

غعُـت

مخىؾؿت

هبيرة

جىكع خدور اإلاخاظس
هـلاث طاث وؿبت جىكع خضور غعُـت واوعياؾاث غعُـت

ازػاعها للغكابت اإلاعضلت

هـلاث طاث وؿبت جىكع خضور مخىؾؿت واوعياؾاث

ًمىً ازػاعها للغكابت اإلاعضلت مع مخابعتها

مخىؾؿت

وجغهيز الغكابت الالخلت عليها

هـلاث طاث وؿبت جىكع خضور هبيرة واوعياؾاث هبيرة

اطخثىاؤها مً السكابت اإلاعدلت

ًخم جدضًض الىـلاث اإلامىً اؾخثىاؤها بدؿب صعحت ااخؿىعة واخخماٌ خضوثها.
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 2.2خظب هظام السكابت الداخلُت وجىدة الخصسف (أهكغ  1.1.2و )2.1.2
جمىً هظه العملُت مً جلضًغ امياهُاث الهُيل مً الؿُؿغة على اإلاساؾغ بالىكغ الىصة الخطغؾ وهكام الغكابت
الضازلُت لضًه مً هاخُت وبالىكغ للمعؿُاث ؤلاخطائُت ااخاضت بأعماٌ الخطغؾ للؿىت الؿابلت

مً هاخُت أزغي

(اهكغ اإلاثاٌ باإلالحم عضص )5
وبىاءا على العىطغًٍ الؿابلين ًخم جدضًض الىـلاث اإلاؿخثىاة مً الغكابت اإلاعضلت خالت بدالت

بدؿب هكام

الغكابت الضازلُت للهُيل وبدؿب اللضعاث الظاجُت والخىكُمُت لآلمغ بالطغؾ على الؿُؿغة على اإلاساؾغ

وهظلً

باإلعخماص على الضعاؾاث الاخطائُت وبالخالي اإلاغوع ئلى اإلاغخلت اإلاىالُت التي حعنى بخدضًض أؾلف الغكابت اإلاعضلت.

3

بعاكت عدد  :4ضبغ أطلف السكابت ّ
اإلاعدلت

ًخمثل غبـ ؾلف الغكابت اإلاعضلت للىـلاث في جدضًض مبلؽ جيىن في خضوصه الىـلاث ػير زاغعت للخأشيرة
اإلاؿبلت.
و ًخم غبـ هظه ألاؾلف بىاء على هخائج صعاؾاث اخطائُت وجلُُمُت جىجؼها مطااح الهُئت العامت إلاغاكبت
اإلاطاعٍف العمىمُت وٍخم جدضًض هظه الضعاؾاث وألاعماٌ الخلُُمُت وؿلا لضلُل منهجي صازلي مطاصق علُه مً ؾغؾ
عئِـ ااحيىمت ،اغاؿت الى طلً ًخم غبـ ألاؾلف باالعخماص على جلضًغ حىصة هكام الغكابت الضازلُت للميزاهُت مً
كبل مغاكبي اإلاطاعٍف العمىمُت ( اهكغ الـطل
خىاعالخطغؾ.
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 4مً كغاع عئِـ ااحيىمت اإلاإعر في

 7أؿغٍل  )2014في اؾاع

4

بعاكت عدد  :5اعداد ملسز السكابت ّ
اإلاعدلت

 1.4الخىصُصاث:
ًخم اعضاص ملغع وخُض باليؿبت ليل وػاعة وؿم أهمىطج ّ
مىخض ( أهكغ اإلالحم عضص )3وٍدخىي هظا اإلالغع على أعبعت
( )4ؿطىٌ:
 الفصل ّ
ألاولً :ىص على ما ًلي:
 مبالؽ ألاؾلف التي جم اعخماصها ومجاٌ جؿبُلها ( مبضئُا جم جؿبُم الغكابت ّاإلاعضلت على هـلاث العىىان ألاوٌ
بميزاهُاث ؤلاصاعاث اإلاغهؼٍت عػم أن أخيام كغاع عئِـ ااحيىمت اإلاإعر في  07أؿغٍل  2014وعصث مؿللت وطلً لػغوعة
ّ
الخضعج في جؿبُم الخجغبت ختى ًخم ازخباع الىخائج على ؿئت غُلت كبل حعمُمها على واؿت بىىص اإلايزاهُت وعلى
اعخماص
اإلاؿخىي االهىي).

الخدزج في ازطاء هظام السكابت ّ
ّ
اإلاعدلت زغم أن أخكام كساز
وبصفت عامت فان اعخماد مىهج
زئِع الخكىمت اإلاخعلم بالسكابت ّ
اإلاعدلت وزدث شاملت لكل عىاوًٍ اإلايزاهُت كان خُازا مبيُا
على أطاض جدلُم معادلت بين الخخلي الخدزٍجي عً السكابت اإلاظبلت -والري ًسافله جىطُع
ّ
هعاق مظإولُت اإلاخصسفين -وبين دعم كدزة هإالء اإلاخصسفين على الخدكم في

 الخظهير باؾخثىاء الىـلاث اإلاظوىعة بالـلغة ألازيرة مً الـطل  2مً كغاع عئِـ ااحيىمت اإلاإعر في  07أؿغٍلاإلاعضلت مً مجاٌ الغكابت ّ
 2014اإلاخعلم بػبـ شغوؽ وكىاعض الغكابت ّ
اإلاعضلت واإلاخمثلت في هـلاث الخأحير والىـلاث
اإلاىجؼة في اؾاع الطـلاث العمىمُت أو اإلاغجبؿت بضعحت مساؾغ مغجـعت.
 جظهير باإلاىهلُت التي جم اعخماصها للىضىٌ الى ألاؾلف اإلاضعحت باإلالغع وهي الضعاؾاث الاخطائُت التي أهجؼتهامطااح الهُئت العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت باإلعخماص على حىصة هكام الغكابت الضازلُت.
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 الفصل :2
ًىظ هظا الـطل على ؤلاؾخثىاءاث التي جم جدضًضها وؿلا للمىهلُت اإلاىطىص عليها بالبؿاكت عضص  5واإلاخمثلت
أؾاؾا في اعخماص معُاعًٍ أؾاؾُين :غبـ زاعؾت اإلاساؾغ وجلضًغ حىصة هكام الغكابت الضازلُت.
ًخم جبىٍب هظه ؤلاؾخثىاءاث وؿم بىىص اإلايزاهُت اإلاضعحت بمىكىمت أصب ولِـ وؿم جبىٍب لؤلوشؿت ( هكغا لؼُاب
جبىٍب لؤلوشؿت في اهخكاع اهجاػ طلً غمً بغهامج الاضالخاث اإلابرمجت إلعؾاء مىكىمت الخطغؾ في اإلايزاهُت خؿب
ألاهضاؾ).
 الفصل:3
ّ
اإلادضصة بالـطل ألاوٌ مً اإلالغع وطن على غىء الغكابت اإلاشاع
ًىظ هظا الـطل على امياهُت حعضًل ألاؾلف
ئليها بالـطىٌ  5و  6و 7مً كغاع عئِـ ااحيىمت اإلاخعلم بالغكابت ّ
اإلاعضلت وباالعخماص على عأي مغاكب اإلاطاعٍف
العمىمُت خىٌ حىصة هكام الغكابت الضازلُت للميزاهُت.
 الفصل:4
ًىظ على جاعٍش صزىٌ اإلالغع خيز الخىـُظ.

 2.4ؤلاخاالث
ًىظ اإلالغع على أهه ّ
جىحه وسخت مىه ئلى ّ
ول مً:
 اإلاضًغ العام للمداؾبت العمىمُت وؤلاؾخسالص بىػاعة اإلاالُت -اإلاضًغ العام إلاغهؼ ؤلاعالمُت بىػاعة اإلاالُت لئلعالم.
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كُفُت جىفُر الىفلاث في ئظاز السكابت ّ
اإلاعدلت

III
1

بعاكت عدد  :6اد اج كساز السكابت ّ
اإلاعدلت على مىظىمت أدب أدب
ز

بعض اعضاص ملغع الغكابت اإلاعضلت للىـلاثً ،خم ئصعاج ألاؾلف و ؤلاؾخثىاءاث اإلاىطىص عليها غمً اإلالغع
بمىكىمت "أصب" .و كض جم جدُين مىكىمت أصب مغهؼي للؼغع ليي جخماش ى مع ملخػُاث الغكابت اإلاعضلت خُث جم
ئخضار هاؿظة "الغكابت اإلاعضلت للىـلاث )." (CHD
ًلىم مغاكب اإلاطاعٍف اإلاعني بمغاكبت الىػاعة

با صعاج ألاؾلف و ؤلاؾخثىاءاث اإلاخعللت بها و ًلىم بعملُت

الدسلُل ،في خين جخم اإلاطاصكت على هــ اللغاع مً كبل عئِـ الهُئت العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت.
( أهكغ أهمىطج كغاع مؿخسغج مً مىكىمت أصب باإلالحم عضص )6
ًلطض بلغاع الغكابت ّ
اإلاعضلت اللغاع الظي ًخم اصعاحه على مىكىمت أصب والظي ًدخىي على بىىص اإلايزاهُت التي
ؾِخم جىـُظها في اؾاع الغكابت ّ
اإلاعضلت.
ًخم اص اج كغاع الغكابت ّ
اإلاعضلت مً كبل مغاكب اإلاطاعٍف اإلاعني وؿلا للمغاخل الخالُت:
ع
 -1الىـاط ئلى زاهت اكتراخاث الخعهض بمىكىمت أصب مغهؼي
 -2ازخُاع زاهت كغاع الغكابت ّ
اإلاعضلت غمً كائمت ااخُاعاث
 -3ازخُاع زاهت اص اج كغاع الغكابت ّ
اإلاعضلت.
ع
 -4ازخُاع الهُيل الىػاعي اإلاعني والىلغ لخكهغ على الشاشت واؿت بىىص اإلايزاهُت.
 -5اصعاج ألاؾلف :في هظه اإلاغخلت هىان ؾغٍلخان مسخلـخان جدُدهما اإلاىكىمت:
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*ا

لعسٍلت ألاولىً :خم اصعاج ألاؾلف في كؿم واخض مً اإلايزاهُت ؿخيسحب بطـت آلُت على واؿت بىىص اإلايزاهُت

اإلاضعحت بظلً اللؿم زم ًخم الغحىع الى البىىص التي جم اؾخثىاؤها احظؾ مبلؽ الؿلف ّ
اإلاضون أمام بىض اإلايزاهُت و
حعىٍػه ب"ضـغ" وبظلً ًسغج هظا البىض مً مجاٌ الغكابت ّ
اإلاعضلت لخخم مغاكبخه في اؾاع الغكابت اإلاؿبلت وٍخم جىغاع
هظه العملُت باليؿبت لبلُت أكؿام اإلايزاهُت اإلاعىُت بالغكابت ّ
اإلاعضلت ( هظه الؿغٍلت هي ألاٌؿغ لظلً جم اؾخعمالها مً
كبل مغاكبي اإلاطاعٍف إلصعاج ألاؾلف).
* العسٍلت الثاهُتً :خم اصعاج مبالؽ ألاؾلف بىضا بىضا وهي عملُت حؿخؼغق ّ
خيزا ػمىُا هاما ئال أجها هكغٍا ؾغٍلت
ًمىً اؾخعمالها زاضت في ضىعة ّ
حعضص ألاؾلف غمً هــ اللؿم مً اإلايزاهُت.
 - 6حسلُل اللغاع على مىكىمت أصب واعالم عئِـ الهُئت العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف بظلً.
 -7اإلاطاصكت على كغاع الغكابت ّ
اإلاعضلت مً كبل عئِـ الهُئت العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف وَعخبر جاعٍش اإلاطاصكت على
اللغاع هى جاعٍش ؤلاعخماص الـعلي لىكام الغكابت ّ
اإلاعضلت.
 -8اعؾاٌ وسخت مً اللغاع ممػاة مً كبل عئِـ الهُئت العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت ئلى آلامغ بالطغؾ
لئلعالم.
جخىلى الهُئت العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت ئعالم ول مً الىػاعة اإلاعىُت وؤلاصاعة العامت للمداؾبت العمىمُت
والاؾخسالص ومغهؼ ؤلاعالمُت بىػاعة اإلاالُت باألؾلف اإلاؼمع جـعُلها كبل مىفى الشهغ الثالث مً جاعٍش جلضًم ؾلب
الىػاعة

 8آالف د ًدزج

عىد ئدزاج ألاطلف ًجب اعخماد وخدة اإلالُم :مثال مبلغ الظلف
باإلاىظىمت كما ًلي.8000000 :
ّ
*ألاطلف طىىٍت أي أهه باهتهاء الظىت اإلاالُت اإلاعىُت ًلغى كساز السكابت اإلاعدلت بصفت آلُت
وهى ما ٌعني ضسوزة ادزاج كساز جدًد على اإلاىظىمت باليظبت للظىت اإلاالُت اإلاىالُت ختى
وئن لم ًخم حعدًل ألاطلف وؤلاطخثىاءاث.
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زاهت ئصعاج كغاع الغكابت
اإلاعضلت
زاهت ئصعاج كغاع الغكابت اإلاعضلت

ازخُاع الهُيل الىػاعي

اصعاج الاؾلف

حسلُل اللغاع مً كبل مغاكب اإلاطاعٍف اإلاعني

17

هشف اللغاع وئعاصة الخثبذ كطض الؿباعت

الاؾالع واإلاطاصكت على اللغاع مً ؾغؾ عئِـ
الهُئت العامت إلاغكبت اإلاطاعٍف العمىمُت
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2

بعاكت عدد : 7كُفُت اهجاش الخعهداث في اظاز السكابت اإلاعدلت

ًخم ئصعاج ملترح الخعهض اإلاغجبـ بالىـلاث في ئؾاع الغكابت اإلاعضلت مً كبل اإلاشتري العمىمي و جخم اإلاطاصكت و
الخأشير علُه مً كبل آلامغ بالطغؾ الظي ًدل مدل مغاكب اإلاطاعٍف في الخأشير على ملترخاث الخعهض .
عىض ؾباعت ملترح الخعهض ًلع آلُا ؤلاشاعة في ااخاهت اإلاسططت لخأشيرة مغاكب اإلاطاعٍف ئلى العباعة الخالُت:
مالخظت :حعهد بىفلت في ئظاز السكابت اإلاعدلت غير خاضع لخأشيرة مصالح مساكبت اإلاصازٍف العمىمُت

اإلاسخلت ؤلادا ٍت للىفلت في اظاز السكابت ّ
اإلاعدلت
ز

ئعداد اكتراح الخعهد بالىفلت
جدذ طلف السكابت ّ
اإلاعدلت

اإلاصادكت على اكتراح

الخأشير على اكتراح الخعهد

ئصداز أوامس الصسف

الخعهد بالىفلت مً كبل

مً كبل آلامس بالصسف

آلامس بالصسف بمىظىمت

بالىفلت مً كبل آلامس
بالصسف بمىظىمت أدب

وئخالت كامل اإلالف
للمداطب العمىمي لخأدًت

أدب

ال ًمكً الجمع بين هظام السكابت ّ
اإلاعدلت وصُغت الخعهد الاخخُاظي باليظبت للىفلاث
التي جفىق أطلف السكابت ّ
اإلاعدلت والىفلاث اإلاظخثىاة وذلك ألن الخعهد الاخخُاظي
هى صُغت مً صُغ جبظُغ الاجساءاث لعلد الىفلاث وبالخالي ال ٌظخلُم اعخمادها
باليظبت للىفلاث ذاث اإلاخاظس العالُت.
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الىفلت

3

بعاكت عدد  : 8مظإولُت اإلاخصسف عىد اهجاش الىفلاث

ئن اإلاخطغؾ ٌعخبر مؿإوال في وامل مغاخل الىـلت ؾىاء في اؾاع اإلاىكىمت الىالؾُىُت للخطغؾ العمىمي بما
أن جأشيرة مغاكب اإلاطاعٍف العمىمُت ال جىلظ مً مؿإولُت اإلاخطغؾ ؾبلا للـطل  9مً ألامغعضص  2878لؿىت
 2012اإلاإعر في  12هىؿمبر  2012اإلاخعلم بمغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت ،أوفي اؾاع اإلاىكىمت االضًضة التي جيبني على
جدضًض اإلاؿإولُت واإلاؿاءلت خىٌ اؾخعماٌ اإلاىاعص وجدلُم ألاهضاؾ اإلاخعهض بها  ،وباعخماص هكام الغكابت ّ
اإلاعضلت ّ
جؿىع
حاهب اإلاؿإولُت لضي اإلاخطغؾ مً خُث ػمً جضزله في مؿاع الىـلت ؿهى مؿإوٌ عً مغاكبت مشغوعُت الىـلت ( )1
والتي في ػُابها ًمىً أن ًغجىب اإلاخطغؾ أزؿاء جطغؾ على معنى اللاهىن عضص

 74لؿىت  1985اإلاإعر في 20

حىٍلُت  1985واإلاخعلم بخدضًض أزؿاء الخطغؾ التي جغجىب اػاء الضولت واإلاإؾؿاث العمىمُت اإلادلُت واإلاشاعَع
العمىمُت وغبـ العلىباث اإلاىؿبلت عليها ،وباخضار صائغة الؼحغ اإلاالي ئلى حاهب عكابت االضوي ( )2وهظلً مً خُث
اإلاهمت اإلاىاؾت بعهضجه واإلاخمثلت في جؿىٍغ هكام الغكابت الضازلُت(. )3

 1.3مساكبت مشسوعُت الىفلت
ئن اعخماص هكام الغكابت ّ
اإلاعضلت ٌعني الؼاء مبضأ الغكابت اإلاؿبلت بسطىص الىـلاث التي ًلل مبلؼها عً الؿلف
الظي جم جدضًضه مؿبلا وبالخالي ؿاهه في هظا اإلاجاٌ اإلادضص ًدل اإلاخطغؾ مدل مغاكب اإلاطاعٍف العمىمُت وٍطبذ
مؿالبا باإلغؿالع باإلاهمت الغكابُت التي وان ًإصحها مغاكب اإلاطاعٍف والتي جخمثل أؾاؾا في مغاكبت مشغوعُت الىـلت
وفي هظا ؤلاؾاع ؿان اإلاخطغؾ عىض الخعهض بىـلت ما  ،مؿالب بالخثبذ مً العىاضغ الخالُت:
 مىغىع الىـلت وجدمُلها وصحت ملاصًغها جىؿغ الاعخماصاث-

مؿابلت الىـلت لؤلشؼاٌ الخدػيرًت للميزاهُت

-

مؿابلت الىـلت لللىاهين والتراجِب االاعي بها العمل

 -مؿابلت الىـلت لبرهامج اؾخعماٌ الاعخماصاث والبرمجت الؿىىٍت للىـلاث
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 2.3زكابت الجدوي:
ّ
جخمثل عكابت االضوي في الخثبذ مً الهضؾ مً اجساط كغاع ما وجأهض ااحاحت إلجساطه لػمان الؿير الىاحع إلاطااح
الهُيل العمىمي.
وباعؾاء مىكىمت الخطغؾ في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاؾ والتي جيبني على مىذ مجاٌ أهبر احغٍت الخطغؾ ملابل
مبضئي اإلاؿإولُت واإلاؿاءلت ،ؿان صوع اإلاخطغؾ العمىمي أضبذ أهثر أهمُت في مؿخىي عكابت االضوي ئط ان مغهؼ
ؤلاهخمام ّ
جدىٌ مً صعحت جلضم اإلاخطغؾ في جىـُظ ميزاهُت الهُيل اإلاؿإوٌ عىه ئلى هىعُت الىـلاث التي ّ
حعهض بها
ومضي مالءمتها لؤلهضاؾ اإلاغؾىمت.

ّ
اإلاعدلت للىفلاث ال ٌعني الغاء السكابت على اإلاصازٍف العمىمُت بل
ئن اعخماد السكابت
هدف ئلى جعل السكابت أك ر هجاعت وذلك بتركيز السكابت اإلاظبلت على هفلاث مدددة
باعخباز أهمُتها ووظبت ال عىزة اإلاسجبعت ها وف ح اإلاجال للمخصسف إلاصٍد جعىٍس دزجت
الخدكم في آلُاث الخصسف وبالخالي جدظين جىدة هظام السكابت الداخلُت لدًه

 3.3جعىٍس هظام السكابت الداخلُت:
أ  -حعسٍف السكابت الداخلُت:
هي مجمىعت الاحغاءاث و الىؾائل التي جخبىاها الاصاعة في وغع هكام عمل لؼغع خماًت اإلامخلياث و الاؾمئىان
الى صكت البُاهاث اإلاداؾبُت والاخطائُت و لخدلُم الىجاعت اللطىي و لػمان اخترام ألاعىان للؿُاؾاث و ااخؿـ
الاصاعٍت اإلاغؾىمت.
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ب  -أهداف هظام السكابت الداخلُت :

-

خماًت ممخلياث ؤلاصاعة مً أي جالعب وازخالؽ او اؾخسضام

-

ااحض مً وكىع الؼش و ألازؿاء و اهدشاؿها و صكت السلالث اإلاداؾبُت و اهخمالها.

-

الخأهض مً صحت وؾالمت ئحغاءاث العمل ؾبلا لؤلهضاؾ اإلاغؾىمت ولئلؾاع الدشغَعي .

-

الخلُض باللىاهين و ألاهكمت و الخعلُماث و الؿُاؾاث التي جخبىاها ؤلاصاعة لخدلُم أهضاؿها.

-

ؿاعلُت و هجاعت حمُع اإلاطااح.

-

الغكابت على اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت.

-

خؿً ازخُاع الاعىان للىقائف التي ٌشؼلىجها.

-

جدؿين اللضعة على ألاصاء
ث  -عىاصس السكابت الداخلُت
بِئت السكابت  :حعخبر البِئت الغكابُت ألاؾاؽ و ألاعغُت التي ًلىم عليها هكام عكابي ؿعاٌ و جخيىن هظه البِئت مً

عضة عىامل منها زاضت اإلاغجبؿت بمضي هؼاهت العاملين بمسخلف اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت واللُم ألازالكُت الؿائضة لضحهم و
خؿً الؿلىن ،وهُـُت اؾخعمالها لدشلُع ألاصاء والؿلىن ألازالقي.

-

ااخؿت الخىكُمُت  :اي جدضًض الهُيل الخىكُمي مع ابغاػ العالكت الدؿلؿلُت و اإلاهىُت بين مسخلف
الاوشؿت.جدضًض اإلاؿإولُاث ليل مخضزل.

-

حعُين خضوص اإلاؿإولُت ليل مخضزل.

-

الؿغق والاحغاءاث  :هي مً بين اهم الىؾائل التي حعمل على جدلُم الاهضاؾ اإلاىحىصة في الغكابت الضازلُت و
جخمثل هظه الؿغق في هُـُت الاؾخؼالٌ و جأصًت ااخضماث و اإلاداؿكت على ممخلياث الهُيل والخـؿً لؤلزؿاء او
اإلاساؾغ التي ًمىً الخعغع لها و جىؿير ااحماًت الياملت وال ًمىً جدلُم طلً الا مً زالٌ وحىص هكام ؾلُم .
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ثكُُم اإلاخاظس :اي جدضًضها و جدلُلها و الخعغؾ على اخخماٌ خضوثها زم العمل على مداولت جسـُؼ خضة
جأزيراتها الى مؿخىٍاث ملبىلت.
أوشعت السكابت  :جخمثل زاضت في اعضاص الخلاعٍغ اإلاالُت التي ًجب الىزىق بها و الغكابت على الالتزام اي الخلُض
باللىاهين التي جؿبلها الاصاعة.
الخدكم في الىظم اإلاعلىماجُت والاجصال :جخمثل زاضت في :

-

جدلُم حىصة اإلاعلىماث ومىزىكُتها وجىؿغها في آلاحاٌ.

-

غبـ كىاعض وؾغق الاجطاٌ بين مسخلف اإلاطااح
اللُادة واإلاخـابعت :حهخم هظا اإلايىن باإلاخابعت اإلاؿخمغة والخلُُم الضوعي إلاسخلف ميىهاث هكام الغكابت الضازلُت

وَعخمض جلُُم ؿاعلُتها و هجاعتها في الخدىم في اإلاساؾغ.
ر  -مجاالث السكابت الداخلُت
السكابت الادازٍت  :جخمثل في ااخؿت الخىكُمُت ووؾائل الخيؿُم والاحغاءاث الهاصؿت لخدلُم اهبر كضع مً الىجاعت
والالتزام بالؿُاؾاث و اللغاعاث الاصاعٍت وحعخمض لخدلُم اهضاؿها عضة وؾائل منها الىشىؾ الاخطائُت و صعاؾت
الىكذ وااحغهت و جلاعٍغ الاصاء و عكابت االىصة و اإلاىاػهاث الخلضًغٍت ..
السكابت اإلاداطبُت  :حشمل ااخؿت الخىكُمُت و الاحغاءاث الهاصؿت لػمان صكت و صحت البُاهاث اإلاداؾبُت و صعحت
الاعخماص عليها و مً احغاءاتها  -جدضًض اإلاؿإولُاث اإلاالُت و الـطل بين الىقائف اإلاخعاعغت

في الاكؿام اإلاالُت -

اؾخسضام هكام اللُض اإلاؼصوج -اؾخسضام هكام االغص اإلاؿخمغ للمسؼون.....
السكابت الداخلُت للميزاهُت  :ؿهي مجمىعت الاحغاءاث و الىؾائل اإلاىغىعت في مؿخىي ول وػاعة معىُت والتي ًخم
اعخماصها بلطض معاالت اإلاساؾغ وجىؿير صعحت معلىلت مً الخاهض مً حىصة مداؾبت اإلايزاهُت لخـاصي مسالـت التراجِب
االاعي بها العمل في مُضان الاهـاق العمىمي و اإلاداؿكت على صًمىمت اإلايزاهُت.
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أعمال السكابت الالخلت

IV
1

بعاكت عدد  :9السكابت الالخلت على العُىاث

ًخم ئحغاء الغكابت الالخلت على عُىاث مً الخعهضاث التي لم جسػع للغكابت اإلاؿبلت خُث أن ئحغاء عكابت
الخلت شاملت أي على وؿبت  %100مً الخعهضاث ٌؿخؼغق وكخا ؾىٍال وكض ًإصي ئلى حعؿُل العمل زاضت في ؿتراث
الظعوة هكغا لخعضص العملُاث وجىىعها.

 1.1ظسٍلت اخخُاز العُىاث:
ًخم ازخُاع عُىاث مً الخعهضاث اإلاعىُت بالغكابت اإلاعضلت ؾبلا للمعاًير الضولُت وطلً على هدى ًػمً جمثُلُت
ّ
العُىت الملت الخعهضاث اإلاىجؼة مما ًمىً مً جلُُم ؾغق الخطغؾ في حملت الخعهضاث عً ؾغٍم اإلاعلىماث اإلاؿخلاة
مً مغاكبت العُىت اإلاسخاعة.

2.1

جددًد حجم العُىت :

ًخم جدضًض حلم العُىت بالىكغ ئلى العضص االملي للخعهضاث ومؿخىي ااخؿأ اإلالبىٌ وهظلً صعحت ججاوـ
عىاضغ العُىت وصعحت ااخؿىعة وجىحض ؾغق عٍاغُت لخدضًض ااحلم ألامثل للعُىت.

 3.1دوزٍت السكابت ومجال جدخلها
ًمىً اعخماص الغكابت اإلاؿخمغة أو الضوعٍت وٍخم ازخُاع الؿغٍلت ألامثل بالىكغ ئلى عضة عىامل:
 حلم اليشاؽ بالهُيل اإلاعني وجىػَعه على ؿتراث الؿىت (حلم الخعهضاث وجىػعها على أشهغ الؿىت ). الـتراث ااخطىضُت التي كض جغجـع ؿيها وؿبت اإلاساؾغ (ؿترة طعوة اليشاؽ ،وحىص ؿغاغ وكتي علىمؿخىي اإلاؿإولين باإلصاعة .)....
 -حىصة هكام الغكابت الضازلُت بالهُيل اإلاعني.
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أما باليؿبت إلاجاالث جضزل الغكابت الالخلت ؾًمىً أن جيىن شاملت المُع اإلاجاالث ( اإلاشغوعُت ،اخترام
صًمىمت اإلايزاهُت  )...نما ًمىً أن جغهؼ على حىاهب بعُنها بالىكغ لخلضًغ مجاالث اإلاساؾغ .

 4.1كُفُت ئجساء السكابت الالخلت :
هظه الغكابت وئخالتها ئلى آلامغ بالطغؾ إلبضاء

لػمان هجاعت احغاءاث الغكابت ًجب أن ًخم جىزُم أعماٌ

مالخكاجه وجبرًغاجه عىض الاكخػاء بسطىص ؤلازالالث التي ًخم معاًىتها ختى ًخمىً مغاكب اإلاطاعٍف مً ئبضاء عأًه
خىٌ هكام الغكابت الضازلُت للهُيل اإلاعني.

2

بعاكت عدد  :10جلدًس جىدة السكابت الداخلُت للميزاهُت
2

 1.2فدص وجدلُل بعض اإلاظالك واإلاظازاث

جخىلى مطااح مغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت ؿدظ وجدلُل بعؼ اإلاؿالً واإلاؿاعاث التي ًمىً أن جخطل بها
مساؾغ مً شأجها أن جمـ مً حىصة هكام الغكابت الضازلُت للميزاهُت.
ّ
ًسىٌ إلاغاكبي اإلاطاعٍف العمىمُت الخىلل لضي اإلاطااح اإلاعىُت وبالخيؿُم مع عؤؾاء البرامج كطض الاؾالع على
اإلاؿالً واإلاؿاعاث اإلاشاع ئليها.

 2.2ئجساء الاخخبازاث واإلالازباث الضسوزٍت على كاعدة البُاهاث باألهظمت
اإلاعلىماجُت كصد مخابعت ئهجاش اإلايزاهُت
ًمىً ألعىان الهُئت ئحغاء الازخباعاث واإلالاعباث الػغوعٍت على كاعضة البُاهاث باألهكمت اإلاعلىماجُت اإلاؿخؼلت مً
كبل اإلاطااح ؤلاصاعٍت ااخاغعت للغكابت كطض مخابعت ئهجاػ اإلايزاهُت وؿلا إلاا جم الاجـاق علُه بالبرمجت الؿىىٍت
للىـلاث اإلاإشغ عليها وطلً بالخيؿُم مع مطااح مغهؼ ؤلاعالمُت بىػاعة اإلاالُت واإلاغهؼ الىؾني لئلعالمُت.
ًدُل مغاكب اإلاطاعٍف العمىمُت الىخائج والخىضُاث اإلاىبثلت عً الازخباعاث واإلالاعباث ئلى آلامغ بالطغؾ.
2

هى أؾلىب عكابي مً بين ألاؾالُب الشائعت في مجاٌ ئصاعة البرامج واإلاشغوعاث في اللؿاع العام وااخاص ،الهضؾ مىه هى جسؿُـ وجلُُم ومغاكبت البرامج
واإلاؿاعاث إلاعغؿت أؿػل الؿغق لخدلُم أعلى هـاًت وهى هظلً أؾلىب ئخطائي اعجباؾي مما ًمىً مً جىحُه مؿاعاث ألاوشؿت بما ًدلم ألاهضاؾ اإلادضصة ؾلـا.
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 3.2جدُين ألاطلف والاطخثىاءاث:
ًخم جدُين ألاؾلف والاؾخثىاءاث اإلاشاع ئليها بالـطل  4ولما صعذ الػغوعة ئلى طلً مً ؾغؾ مغاكبي اإلاطاعٍف
العمىمُت بىاء على هخائج ألاعماٌ اإلاشاع ئليها بالـطلين

 5و  6وهظلً بالىكغ ئلى عملُت جلضًغ حىصة هكام الغكابت

الضازلُت للميزاهُت التي كامىا بها أزىاء مخابعتهم إلاؿاع جىـُظ اإلايزاهُت وصًمىمتها.
ًخم العمل باألؾلف والاؾخثىاءاث اإلادُىت في أحل أكطاه شهغ بعض ئعالم الىػاعة اإلاعىُت وؤلاصاعة العامت
للمداؾبت العمىمُت والاؾخسالص ومغهؼ ؤلاعالمُت لىػاعة الاكخطاص واإلاالُت بملغع ضاصع عً عئِـ الهُئت العامت
إلاغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت.
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اإلاساج ــع
الىصىص الدشسَعُت والترجُبُت:
 مجلت اإلاداؾبت العمىمُت، اللاهىن عضص  74لؿىت  1985اإلاإعر في  20حىٍلُت  1985واإلاخعلم بخدضًض أزؿاء الخطغؾ التي جغجىباػاء الضولت واإلاإؾؿاث العمىمُت اإلادلُت واإلاشاعَع العمىمُت وغبـ العلىباث العلىباث اإلاىؿبلت
عليها ،وباخضار صائغة الؼحغ اإلاالي،
 ألامغ عضص  2878لؿىت  2012اإلاإعر في  19هىؿمبر  2012و اإلاخعلم بمغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت، ميشىع "اللضعة على ألاصاء للؿُاؾاث العمىمُت" عضص  42بخاعٍش  23حىان  2012ومشغوع ميشىعاللضعة على ألاصاء الظي ّهلده،
 كغاع عئِـ ااحيىمت اإلاإعر في  25هىؿمبر  2013واإلاخعلم بػبـ احغاءاث البرمجت الؿىىٍت للىـلاثوالخأشير عليها باليؿبت للىػاعاث اإلاعىُت بالخجاعب الىمىطحُت لىكام الخطغؾ في اإلايزاهُت خؿب
ألاهضاؾ،
 كغاع عئِـ ااحيىمت اإلاإعر في  7أؿغٍل  2014و اإلاخعلم بػبـ شغوؽ و كىاعض الغكابت اإلاعضلت اإلاماعؾتمً كبل مغاكبي اإلاطاعٍف العمىمُت على الىػاعاث اإلاعىُت بالخجاعب الىمىطحُت لىكام الخطغؾ في
اإلايزاهُت خؿب ألاهضاؾ،

البدىر واإلاإلفاث:
 )Committee Of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commission (COSO 2 مظهغة خىٌ صعاؾت اإلاغاكبت الضازلُت و مغاحعت اإلاداؾباث في اإلاإؾؿت ()www.startimes.com -بدث علمي عً اإلاداؾبت و الغكابت الضازلُت "-مشغوع ؾالب الُىم "()tolabalyoum.net
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اإلاالخم
ملحم عضص 1
ملغع اخضار ؿغٍم العمل
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ملحم عضص 2
اإلاظهغة الخىحيهُت خىٌ اعؾاء هكام الغكابت الضازلُت (ضـدت عضص )1
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اإلاظهغة الخىحيهُت خىٌ اعؾاء هكام الغكابت الضازلُت (ضـدت عضص )2
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اإلاظهغة الخىحيهُت خىٌ اعؾاء هكام الغكابت الضازلُت (ضـدت عضص )3
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ظبُعت الىفلت

ضُاهت وؾائل الىلل

الاعخماداث الظىىٍت

 122أص

اؾىاص اإلاىذ الضعاؾُت  110000أص

هىعُت اإلاخاظس
 عضم الخثبذ مً حضوي الىـلت (هىعُت العؿب) عضم الخدلم مً العمل اإلاىجؼ (حؼُير كؿع الؼُاع،كؿع ػُاع أضلُت أم ال ،ؿىجغة كؿع ػير مؿلمت).... ،
-عضم اخترام الاحغاءاث ااخاضت بالضعىة للمىاؿؿت

فسضُت وكىع
اإلاخاظس

دزجت
ال عىزة
هبيرة

مخىؾؿت

غعُـت
هبيرة
هبيرة

 عضم اؾخدلاق اإلاىدت -زؿأ في اإلاؿخـُض

هبيرة

هبيرة

هبيرة
هبيرة

 -ججؼئت الىـلاث

مخىؾؿت

غعُـت
غعُـت

ملحم عضص3

مثاٌ عً جدلُل اإلاساؾغ اإلاخعللت بالىـلاث ئلى جغهيز الغكابت اإلاؿبلت على الىـلاث طاث ألاهمُت مً خُث الاعخماصاث

والتي جمثل وؿبت عالُت مً ااخؿىعة

ملحم عضص4
أهمىطج ملغع عئِـ الهُئت العامت إلاغاكبت اإلاطاعٍف العمىمُت الظي ًػبـ ألاؾلف وبىىص اإلايزاهُت اإلاؿخثىاة مً
الغكابت اإلاعضلت
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ملحم عضص 5
مثاٌ عً حضوٌ ٌجلضًغ امياهُاث الهُيل مً الؿُؿغة على اإلاساؾغ بالىكغ الىصة الخطغؾ وهكام الغكابت الضازلُت
لضًه مً هاخُت وبالىكغ للمعؿُاث ؤلاخطائُت ااخاضت بأعماٌ الخطغؾ للؿىت الؿابلت مً هاخُت أزغي.
اإلاخاظس

الىفلاث

وظبت ال عأ

جلدًس هظام

جلدًس جىدة

جددًد هىعُت

(بالىظس الكتراخاث

السكابت

الخصسف

السكابت اإلاالئمت

الخعهد للظىت

الداخلُت

الظابلت)

ضُاهت

 -عضم اخترام الاؾاع الدشغَعي

البىاًاث

والترجُبي (اهجاػ اؾدشاعة أو ؾلب

حمُع مغاخل

جلضًغ مغاكب

الؿلف أو

عغوع خؿب كُمت ألاشؼاٌ)

الىـلاث

اإلاطاعٍف

الاؾخثىاء مً

 عضم بلىغ ألاهضاؾ اإلاغحىة ( :عضمجضكُم هغاؽ الشغوؽ الـىُت)
 عضم ئزباث االضوي الخلىُتلؤلشؼاٌ
 جدمُل زاؾئ للىـلت (عضمالخـغكت بين الىـلاث التي جسظ
العىىان ألاوٌ والعىىان الثاوي
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%8

ال حهم

ملبىٌ خؿب جسـُؼ

الغكابت اإلاعضلت

ملحم عضص 6
أهمىطج للغاع الغكابت اإلاعضلت (الطـدت )1
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أهمىطج للغاع الغكابت اإلاعضلت (الطـدت )2
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