
     
     
    

 

 

 

 

على امليظنة  ضٔاضة آلٔات السقابة ّاالغساف

 ّفسّعَا ّمهاتبَا ّتكٔٔنَا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
     
    

 

 مكدمة

إٌ ضٔاضة آلٔات السقابة ّاالغساف تعد مطلبًا أضاضًٔا مً متطلبات ضْابط السقابة 

الداخلٔة يف ادتنعٔة حٔح أىَا تعنل على حتدٓد املطئْلٔات ّالصالحٔات اإلدازٓة 

ّاليت مً غأىَا تعصش مً ضبط مطازات تدفل املعامالت ّاالدساءات لتنيع خماطس 

 .العنلٔة االدازٓة الفطاد ّاالحتٔال، ّتعنل على تطْٓس

 اليطام

حتدد ٍرِ الطٔاضة املطؤّلٔات العامة على نافة العاملني ّمً هله عالقات 

تعاقدٓة ّتطْعٔة يف ادتنعٔة، ّٓطتجيى مً ذلو مً تصدز هله ضٔاضات خاصة 

 .ّفكًا لألىظنة

 البٔاٌ

 :السقابة :أّاًل

 :بالتكازٓس اإلدازٓة - أ

اعتناد نلٕ يف تكٔٔه األداء للذنعٔة، ّتْدُ ٍرِ اٌ التكازٓس اإلدازٓة ٓعتند علَٔا 

التكازٓس بالدزدة األّىل إىل زتلظ اإلدازة ألىُ ادتَة املطؤّلة عً اختاذ الكساز 

يف تصحٔح االحنساف ّاختاذ اإلدساءات الالشمة، ّأٌ تعد ٍرِ بصفة دّزٓة 

 :ّباىتظاو، ّجيب اعداداٍا بطسٓكة دٔدة ّّاضحة ّميَا

ّتهٌْ ٍرِ مً العاملني ملدزاءٍه بصفة: ْٓمٔة، أضبْعٔة، أّ  :التكازٓس الدّزٓة

 .غَسٓة أّ فصلٔة أّ بعد اىتَاء مسحلة معٔية مً مػسّع، أّ بعد اىتَاء مػسّع



     
     
    

ّتهٌْ ٍرِ التكازٓس مً املدزاء إىل اإلدازة العلٔا  :تكازٓس ضري األعنال اإلدازٓة

 .ّتتضنً أىػطة اإلدازات ّاإلجناشات املتعددة

ّتهٌْ لتحلٔل ظسّف مػسّع ضابكة ّالحكة لتطاعد اإلدازة  :س الفحصتكازٓ

 .العلٔا على التصسف الطلٔه يف تْدُٔ الكسازات

ّتعد بصفة دّزٓة عادٓة مً قبل السؤضاء  :تكازٓس قٔاع نفاءة العاملني

املباغسٌّ ملسؤّضَٔه، ّتػنل على قٔاع الكدزات ّالتْصٔة لتطْٓس تلو الكدزات، 

 .ّغريِ مً معآري ّاضحة مياضبة للذنعٔة…مع فسٓل العنل ّمدى تعاّىَه 

ّتهٌْ بني اإلدازات ّاألقطاو ّتطتددو ٍرِ ذتفظ  :املرنسات ّالسضائل املتبادلة

 .امللفات ّاملعلْمات ّالبٔاىات لطَْلة السدْع هلا للنتابعة ّالتكٔٔه

 :التكازٓس ارتاصة - ب

 .تكازٓس املالحظة الػدصٔة

 .ّالسضْو البٔاىٔة تكازٓس االحصائٔات

 .مسادعة املْاشىات التكدٓسٓة

 .متابعة ملف الػهاّى ّالتيظٔنات

 .مساقبة الطذالت ّاملساقبة الداخلٔة

 .مساقبة الطري ّفل معآري ىظاو ادتْدة

 .تكٔٔه ّمسادعة املػازٓع



     
     
    

 :ثاىًٔا: املبادئ

 :مبدأ التهاملٔة - أ

لتيظٔنٔة ّارتطط االضرتاتٔذٔة تهامل السقابة ّأضالٔبَا مً األىظنة ّاللْائح ا

 .ّالتيفٔرٓة يف ادتنعٔة

 :مبدأ الْضْح ّالبطاطة - ب

ضَْلة ىظاو السقابة ّبطاطتُ لٔهٌْ ضَل الفَه للعاملني ّامليفرًٓ لٔطَه يف 

 .التطبٔل اليادح ّاذتصْل على اليتائر املياضبة

 :مبدأ ضسعة نػف االحنسافات ّاالبالغ عً األخطاء - ت

أٌ ىظاو السقابة ّفاعلٔتُ يف ادتنعٔة لهػف االحنسافات ّالتبلٔغ عيَا بطسعة 

 .ّحتدٓد أضبابَا ملعادتة ّتصحٔح تلو االحنسافات ّاألخطاء

 :مبدأ الدقة - خ

إٌ دقة املعلْمة ّمصدزٍا ٍاو باليطبة لإلدازة العلٔا ألىَا ٍٕ اليت تطاعد على 

ساءات املياضبة، ّعدو الدقة يف ذلو صيع الكساز ّالتْدُٔ الطلٔه ّاختاذ اإلد

 .ٓعسض ادتنعٔة ملػانل ّنْازخ ال قدز اهلل

 املطؤّلٔات

تطبل ٍرِ الطٔاضة ضنً أىػطة ادتنعٔة ّعلى مجٔع العاملني ّامليتطبني الرًٓ 

ٓعنلٌْ حتت إدازة ّاغساف ادتنعٔة االطالع على األىظنة املتعلكة بعنلَه ّعلى 

لتْقٔع علَٔا، ّااللتصاو مبا ّزد فَٔا مً أحهاو عيد أداء ٍرِ الطٔاضة ّاإلملاو بَا ّا



     
     
    

ّادباتَه ّمطؤّلٔاتَه الْظٔفٔة. ّعلى اإلدازة التيفٔرٓة تصّٓد مجٔع اإلدازات 

 .ّاألقطاو بيطدة ميَا

 


