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 َكدَة

حٝح أْٗا تعٌُ  ادتُعٝةضٛابط ايسقابة ايداخًٝة يف  عد َطًبًا أضاضًٝا َٔ َتطًباتايسقابة ٚاالغساف ت آيٝات ضٝاضة إٕ

تُٓع ي ٚاالدساءاتٚاييت َٔ غأْٗا تعصش َٔ ضبط َطازات تدفل املعاَالت اإلدازٜة عًى حتدٜد املطئٛيٝات ٚايصالحٝات 

 .زٜة، ٚتعٌُ عًى تطٜٛس ايعًُٝة االدااالحتٝاٍٚ ايفطادشتاطس 

 

 ايٓطام

ٜٚطتجٓى َٔ  ادتُعٝة،يف  َٚٔ هلِ عالقات تعاقدٜة ٚتطٛعٝةحتدد ٖرٙ ايطٝاضة املطؤٚيٝات ايعاَة عًى نافة ايعاًَني 

 .خاصة ٚفكًا يألْظُة ضٝاضاتذيو َٔ تصدز هلِ 

 

 ايبٝإ

 ايسقابة:أٚاًل: 

 :بايتكازٜس اإلدازٜة - أ

تكِٝٝ األداء يًذُعٝة، ٚتٛد٘ ٖرٙ ايتكازٜس بايدزدة األٚىل إىل زتًظ إ ايتكازٜس اإلدازٜة ٜعتُد عًٝٗا اعتُاد نًٞ يف 

اإلدازة ألْ٘ ادتٗة املطؤٚية عٔ اختاذ ايكساز يف تصحٝح االضتساف ٚاختاذ اإلدساءات ايالشَة، ٚإٔ تعد ٖرٙ بصفة دٚزٜة 

 ٚباْتظاّ، ٚجيب اعداداٖا بطسٜكة دٝدة ٚٚاضحة َٚٓٗا:

 :ٚتهٕٛ ٖرٙ َٔ ايعاًَني ملدزاءِٖ بصفة: َٜٛٝة، أضبٛعٝة، أٚ غٗسٜة أٚ فصًٝة أٚ بعد اْتٗاء  ايتكازٜس ايدٚزٜة

 َسحًة َعٝٓة َٔ َػسٚع، أٚ بعد اْتٗاء َػسٚع.

 :ٚتهٕٛ ٖرٙ ايتكازٜس َٔ املدزاء إىل اإلدازة ايعًٝا ٚتتضُٔ أْػطة اإلدازات ٚاإلصتاشات  تكازٜس ضري األعُاٍ اإلدازٜة

 املتعددة.

  ٜضابكة ٚالحكة يتطاعد اإلدازة ايعًٝا عًى ايتصسف ايطًِٝ يف  َػسٚعظسٚف ٚتهٕٛ يتحًٌٝ  س ايفحص:تكاز

 تٛدٝ٘ ايكسازات.

 :ٚتعد بصفة دٚزٜة عادٜة َٔ قبٌ ايسؤضاء املباغسٕٚ ملسؤٚضِٝٗ، ٚتػٌُ عًى قٝاع  تكازٜس قٝاع نفاءة ايعاًَني

ايكدزات ٚايتٛصٝة يتطٜٛس تًو ايكدزات، َٚدى تعاِْٚٗ َع فسٜل ايعٌُ ...ٚغريٙ َٔ َعاٜري ٚاضحة َٓاضبة 

 يًذُعٝة.

 :ًفات ٚاملعًَٛات ٚايبٝاْات ٚتهٕٛ بني اإلدازات ٚاألقطاّ ٚتطتددّ ٖرٙ ذتفظ امل املرنسات ٚايسضائٌ املتبادية

 يطٗٛية ايسدٛع هلا يًُتابعة ٚايتكِٝٝ.

 ايتكازٜس ارتاصة: - ب

 .تكازٜس املالحظة ايػدصٝة 
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 .تكازٜس االحصائٝات ٚايسضّٛ ايبٝاْٝة 

 .َسادعة املٛاشْات ايتكدٜسٜة 

 .َتابعة ًَف ايػهاٚى ٚايتٓظُٝات 

 .َساقبة ايطذالت ٚاملساقبة ايداخًٝة 

 ٜري ْظاّ ادتٛدة.َساقبة ايطري ٚفل َعا 

 .تكِٝٝ َٚسادعة املػازٜع 

 ثاًْٝا: املبادئ:

 َبدأ ايتهاًَٝة: - أ

 تهاٌَ ايسقابة ٚأضايٝبٗا َٔ األْظُة ٚايًٛائح ايتٓظُٝٝة ٚارتطط االضرتاتٝذٝة ٚايتٓفٝرٜة يف ادتُعٝة.

 َبدأ ايٛضٛح ٚايبطاطة: - ب

يٝطِٗ يف ايتطبٝل ايٓادح ٚاذتصٍٛ عًى ضٗٛية ْظاّ ايسقابة ٚبطاطت٘ يٝهٕٛ ضٌٗ ايفِٗ يًعاًَني ٚاملٓفرٜٔ 

 ايٓتائر املٓاضبة.

 َبدأ ضسعة نػف االضتسافات ٚاالبالغ عٔ األخطاء: - ت

إٔ ْظاّ ايسقابة ٚفاعًٝت٘ يف ادتُعٝة يهػف االضتسافات ٚايتبًٝغ عٓٗا بطسعة ٚحتدٜد أضبابٗا ملعادتة ٚتصحٝح 

 تًو االضتسافات ٚاألخطاء. 

 َبدأ ايدقة: - خ

َٚصدزٖا ٖاّ بايٓطبة يإلدازة ايعًٝا ألْٗا ٖٞ اييت تطاعد عًى صٓع ايكساز ٚايتٛدٝ٘ ايطًِٝ إٕ دقة املعًَٛة 

 اهلل. زٚاختاذ اإلدساءات املٓاضبة، ٚعدّ ايدقة يف ذيو ٜعسض ادتُعٝة ملػانٌ ٚنٛازخ ال قد

 

 املطؤٚيٝات

ٜعًُٕٛ حتت إدازة ٚاغساف ادتُعٝة ايرٜٔ ايعاًَني ٚاملٓتطبني تطبل ٖرٙ ايطٝاضة ضُٔ أْػطة ادتُعٝة ٚعًى مجٝع 

، ٚااليتصاّ مبا ٚزد فٝٗا َٔ أحهاّ عٓد ٚايتٛقٝع عًٝٗا ٚاإلملاّ بٗا ايطٝاضةٚعًى ٖرٙ  ِاالطالع عًى األْظُة املتعًكة بعًُٗ

 .ٗابٓطدة َٓ ٚاألقطاّ تصٜٚد مجٝع اإلدازاتاإلدازة ايتٓفٝرٜة ايٛظٝفٝة. ٚعًى  َِٚطؤٚيٝاتٗ ِأداء ٚادباتٗ

 

 دعاملسا

. ٚحتٌ ٖرٙ  ٖـ22/00/1001(  ٖرٙ ايطٝاضة يف     األٚىل( يف دٚزت٘ )    1) يف االدتُاع ادتُعٝة ايعَُٛٝة اعتُد زتًظ 

 املٛضٛعة ضابكا.  قٛاعد ايطًٛىايطٝاضة ستٌ مجٝع ضٝاضات 


