
 ذأثُز انرذىالخ انذًَمزاؿُح ػهً انًىاسَح

 وػهً انُفماخ انؼايح

 

 انًثال انرىَسٍ

2011( أَهىل)تُزوخ، سثرًثز                      

 ذمذَى انسُذج دثُثح انجالطٍ ػهُح
1 



انرأثُزاخ انًرشايُح يغ األسيح ، أو انذهىل  : انًمذيح

انىلرُح و دور إدارج انًانُح فٍ يؼانجح األسيح،   

أو انًثاشزج     انرأثُزاخ انؼاجهح: انًذىر األول    

:ػهً  لاَىٌ انًانُح انجارٌ  

اإلجزاءاخ انًرخذج لظذ يساػذج انًؤسساخ     *      

انًرؼزرج جّزاء األدذاز انرٍ ذشايُد يغ انّثىرج،    

لاَىٌ انًانُح انرُمُذٍ أو انركًُهٍ،*        
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:انرأثُزاخ اِجهح ػهً :انًذىر انثاٍَ  

انًُىال انجذَذ نهرًُُح ،*        

انُفماخ انؼايح ،*         

انُظاو انًذاسثٍ نهذونح،*         

 

انخاذًــــــــــــــــــــح       
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كُفُح يؼانجح األسيح: انًمّذيح  

فٍ يؼانجح األسيح  ( يظانخ وسارج انًانُح)دور اإلدارج 

:وانرخفُف يٍ اَؼكاساذها   

:ذأدَح انُفماخ فٍ آجانها انؼادَح / 1     

جاَفٍ َرشايٍ يغ تذاَح طزف انزواذة، 14ذارَخ *     

غُاب  تؼغ آيزٌ انظزف ػٍ يزاكش ػًههى،*     

ذذيُز ودزق وإذالف ػذَذ انًزاكش انًذاسثُح *   

  انًكهفح ترأدَح انُفماخ،
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ذأيٍُ انسُىنح انالسيح نهًذاسثٍُ انؼًىيٍُُ  * 

 نًجاتهح انُفماخ،

ػًاٌ ذأدَح َفماخ انجًاػاخ انًذهُح تانزغى يٍ *  

 ػذو ذىفز انسُىنح انالسيح، 

. إدذاز وسارج يكهفح تانرًُُح انجهىَح*    
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انرأثُزاخ انؼاجهح:انًذىر األول   

إجزاءاخ نًساػذج انًؤسساخ انًرؼزرج / 1  

انرًذَذ فٍ آجال انؼفى انجثائٍ انذٌ اّذخذ فٍ / أ    

يارص  31و َُرهٍ فٍ  2006يارص  20

تثالز سُىاخ تًا َسًخ نهًرخهفٍُ ػٍ  2011

إذًاو انخالص فٍ األجم انًذذد يٍ خالص يا 

 تمٍ تذّيرهى يغ إػفائهى يٍ خـاَا انرأخُز، 

    6 



يًا َُجّز ػُه ذأجُم انمُاو  تئجزاءاخ انررثغ            

انرٍ ًَكٍ أٌ ذمىو تها خشَُح انذونح السرخالص 

. انًثانغ انرٍ دم أجهها   

إلزار إجزاءاخ جثائُح ذًّكٍ انًـانثٍُ تاألداء يٍ / ب   

إَذاع ذظارَذهى انجثائُح انرٍ دم أجهها دوٌ خالص  

.خـاَا انرأخُز انًسرىجثح  

إطذار يزسىو َُض ػهً إسُاد يساػذاخ يانُح    

نهًؤسساخ انرٍ ذؼزرخ جزاء األدذاز انرٍ شهذذها 

.نثالدا  
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إطذار لاَىٌ يانُح ذكًُهٍ/ 2  

سؼُا إنً ادرىاء اَؼكاساخ وَرائج األدذاز ػهً  

االلرظاد انىؿٍُ كاٌ ال تذ يٍ ذذخم إػافٍ يٍ 

يُشاَُح انّذونح نهزفغ يٍ اإلػرًاداخ انًخظظح 

:نثؼغ أوجه انُفماخ   

ذؼذَم اإلػرًاداخ األونُح نًُشاَُح انذونح تهذف  / 1  

األخذ فٍ االػرثار انرأثُز انًانٍ نإلجزاءاخ 

جاَفٍ، 14االسرثُائُح انرٍ ذى إلزارها إثز ثىرج   
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ػًاٌ ذُفُذ األونىَاخ انرٍ لايد يٍ أجهها انثىرج / 2 

وهٍ انرشغُم و األيٍ و دػى االلرظاد وذًىَهه،     

وذكثُف انرذّخم فٍ انًجال االجرًاػٍ وانرًُُح  

 انجهىَح ،

ػثؾ تزَايج يركايم نًساػذج األشخاص / 3 

.انـثُؼٍُُ و انًؼُىٍَُ انًرؼزرٍَ   

. اػرًاد إجزاءاخ نًؼانجح سىق انشغم/ 4    

انرزفُغ فٍ دجى انذػى نهًىاد األساسُح           /  5  

و انًذزولاخ دفاظا ػهً يسرىي األسؼار فٍ      

. انسىق انذاخهُح   



  2011يزاجؼح انرىاسَاخ انًانُح انًمزرج نسُح / 6 

 وانرٍ ػثـد ذمذَزاذها ػهً أساص جًهح يٍ 

 انفزػُاخ و انًؤشزاخ،

يجاتهح االَخفاع انًرىّلغ نهًذاخُم انجثائُح / 7    

 َرُجح ذىلف ػذَذ انًؤسساخ ػٍ انُشاؽ ،

إلزار يساػذاخ إػافُح نهثهذَاخ نرًكُُها يٍ  /8  

انمُاو تاألػًال األساسُح انًُىؿح تؼهذذها فٍ 

.ذىلف كهٍ ػٍ ذذمُك انًىارد انًمزرج تًىاسَاذها   
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:انرأثُزاخ انؼاجهح :انًذىر انثاٍَ      

:انسُاسح انًانُح انجذَذج نهذونح/ 1     

اػرًاد يُىال ذًُُح َزاػٍ خظىطُاخ كم انجهاخ      

وَؼًٍ ذىسَغ ػادل نرذخالخ انذونح تًا َؤيٍ    

 انؼذانح االجرًاػُح ،

:اػرًاد يُىال انًُشاَُح دسة األهذاف/  2    

ذـىَز انرظزف فٍ انًُشاَُح فٍ إؿار يشزوع  

انرظزف دسة األهذاف تًا َؼًٍ ذىظُف 

و شفافُح فٍ  وَجاػحاإلػرًاداخ تأكثز فاػهُح 

. انرظزف فٍ األيىال انؼًىيُح  
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:دػى دور هُاكم انزلاتح ػهً انُفماخ انؼايح/ 3  

ػثز لُاو انهُاكم انزلاتُح تًراتؼح يزادم ذُفُذ انُفماخ  

تكم اسرمالنُح و ذمذَى ذمارَزها نهسهـح انرُفُذَح 

وانسهـح انرشزَؼُح  تظفح يثاشزج و دورَح وَشزها  

 .انرمارَز نهؼًىو 

يًارسح انسهـح انرشزَؼُح دمها فٍ انسؤال و   

اإلسرجىاب وانرذمُك انثزنًاٍَ و سذة انثمح يٍ 

انىسَز أو يٍ انذكىيح كهها ػُذ يُالشح و انًظادلح 

 12 ػهً انًُشاَُح و ػُذ إػرًاد دساب انخرى انُهائٍ



  

انرذىل يٍ يزدهح يزالثح ذجاوس اإلػرًاداخ   

ويشزوػُح انُفمح إنً ذظزف لائى ػهً فاػهُح األداء 

.وفك يؤشزاخ ذمًُُُح نهُرائج انًذممح  

–انثزايج  –اػرًاد ذظُُفح جذَذج دسة انًهًاخ 

تانرىاسٌ يغ ذظُُفح انًُشاَُح انًؼرًذج دانُا 

 وانمائًح ػهً انـثُؼح االلرظادَح نهُفمح
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ذذذَذ انرىجهاخ انؼايح نرـىَز انُظاو انًذاسثٍ تًا     

يغ  وانًالءيحَؼًٍ ذذمُك يشَذ يٍ انىػىح 

انًؼاَُز انذونُح يغ األخذ تؼٍُ االػرثار نىالغ 

:انرظزف انذانٍ نهًانُح انؼًىيُح  

انؼذد انهاو نهًزاكش انًذاسثُح انًؼُُح*            

انُظى اإلػاليُح انىاجة ذـىَزها*            

َظى انزلاتح*            
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 انخاذًــــــــــــــــــــح

إٌ ػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا    

 

ػذَـــــــــــــــــــــــــــــا          

 

يغ انشكز ػهً دسٍ اإلسرًاع                
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