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متهيد:
( أ ) إٌ ضٔاض٘ آلٔات السقاب٘ ّاالغساف ،تُعد مً أٍه متطلبات ضْابط السقاب٘ الداخلٔ٘ يف ادتنعٔ٘،
حٔث أىَا تَدف إىل حتدٓد املطْٝلٔات ّالصالحٔات اإلدازّٓ٘ ،اليت مً غأىَا أٌ تعصش مً ضبط
مطازات تدفل املعامالت ّاالجساٛاتّ ،حْكن٘ أعنال ادتنعّٔ٘ ،شٓادٗ ضبط ّازداتَا،
ّمصسّفاتَا املالّٔ٘ ،تسغٔدٍا ،مبا ٓطَه يف ميع الْقْع يف خماطس الفطاد اإلدازٖ ّاملالّٕ ،مجٔع
صْز االحتٔالّ ،تعنل – عالّٗ عل ٙذلك – عل ٙتطْٓس العنلٔ٘ االدازٓ٘ يف ادتنعٔ٘ ّتطْٓس
اإلجساٛات.
(ب) حتدد ٍرِ الطٔاض٘ املطؤّلٔات العام٘ عل ٙكاف٘ العاملنيّ ،مً هله عالقات تعاقدٓ٘ أّ تطْعٔ٘
بادتنعٔ٘.


أوالً :الرقابة:
بالتكازٓس اإلدازٓ٘ :اٌ التكازٓس اإلدازٓ٘ ُٓعتند علَٔا اعتنادًا كلٔ ًا يف تكٔٔه األدا ٛبادتنعّٔ٘ ،تْجُ ٍرِ
التكازٓس بالدزج٘ األّىل إىل زتلظ اإلدازٗ ،كْىُ ادتَ٘ املطؤّل٘ عً اختاذ الكساز يف تصحٔح
االحنساف حال اكتػافُّ ،اختاذ اإلجساٛات اليظامٔ٘ الالشمّ٘ ،أٌ تعد ٍرِ التكازٓس بصف٘ دّزٓ٘
ّباىتظاوّ ،جيب اعدادٍا بطسٓك٘ مَئ٘ ّاضح٘ ّميَا:



التكازٓس الدّزّٓ٘ :تكٌْ ٍرِ مً العاملني ملدزاٍٛه بصف٘ ْٓ:مٔ٘ ،أضبْعٔ٘ ،أّ غَسٓ٘ ،أّ فصلٔ٘ ،أّ
بعد اىتَا ٛمسحل٘ معٔي٘ مً مػسّع ،أّ بعد اىتَا ٛمػسّع ما.



تكازٓس ضري األعنال اإلدازّٓ٘ :تكٌْ ٍرِ التكازٓس مً املدزا ٛإىل اإلدازٗ العلٔاّ ،تتضنً أىػط٘
اإلدازاتّ ،اإلجناشات املتعددٗ



تكازٓس الفحصّ :تكٌْ لتحلٔل ظسّف مػسّع ضابك٘ ّالحك٘ ،لتطاعد اإلدازٗ العلٔا عل ٙالتصسف
الطلٔه يف تْجُٔ الكسازات.



تكازٓس قٔاع كفا ٗٛالعاملنيّ :تعد بصف٘ دّزٓ٘ عادٓ٘ مً قبل السؤضا ٛاملباغسًٓ ملسؤّضَٔهّ ،تػتنل
عل ٙقٔاع الكدزاتّ ،التْصٔ٘ مبا ٓلصو لتطْٓس تلك الكدزاتّ ،قٔاع مد ٚتعاّىَه مع فسٓل العنل ...
ّغريِ مً معآري ّاضح٘ مياضب٘ للحنعٔ٘.



املركسات ّالسضاٜل املتبادلّ٘ :تكٌْ بني اإلدازات ّاألقطاوّ ،تطتددو ذتفظ امللفات ّاملعلْمات
ّالبٔاىات ،لطَْل٘ السجْع هلا للنتابع٘ ّالتكٔٔه.



التكازٓس ارتاص٘.
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تكازٓس املالحظ٘ الػدصٔ٘.



تكازٓس االحصأٜات ّالسضْو البٔاىٔ٘.



مساجع٘ املْاشىات التكدٓسٓ٘.



متابع٘ ملف الػكاّّ ٚالتيظٔنات.



مساقب٘ الطحالت ّاملساقب٘ الداخلٔ٘.



مساقب٘ الطري ّفل معآري ىظاو ادتْدٗ.



تكٔٔه ّمساجع٘ املػسّعات ّالربامخ.



ثانياً :املبادئ:
مبدأ التكاملٔ٘ :تكامل السقاب٘ ّأضالٔبَا مً األىظن٘ ّاللْاٜح التيظٔنّٔ٘ ،ارتطط االضرتاتٔحٔ٘
ّالتيفٔرٓ٘ بادتنعٔ٘.



مبدأ الْضْح ّالبطاط٘ :ضَْل٘ ىظاو السقاب٘ ّبطاطتُ ،لٔكٌْ ضَل الفَه للعاملني ّامليفرًٓ ،لٔطَه
ذلك يف التطبٔل الياجحّ ،اذتصْل عل ٙاليتاٜخ املؤمل٘.



مبدأ ضسع٘ كػف االحنسافات ّاالبالغ عً األخطا :ٛأٌ ىظاو السقاب٘ ّفاعلٔتُ يف ادتنعٔ٘ ،لكػف
االحنسافات ّالتبلٔغ عيَا بطسعّ٘ ،حتدٓد أضبابَا؛ ملعادتّ٘ ،تصحٔح تلك االحنسافات ّاألخطا( ٛإٌ
ّجدت).



مبدأ الدق٘ :إٌ دق٘ املعلْم٘ ّمصدزٍا ٍاو باليطب٘ لإلدازٗ العلٔا ،ألىَا ٍٕ اليت تطاعد عل ٙصيع
الكسازّ ،التْجُٔ الطلٔهّ ،اختاذ اإلجساٛات املياضبّ٘ ،إٌ عدو الدق٘ يف ذلك ٓعسض ادتنعٔ٘ ملػاكل
ّكْازث ال قدز اهلل.
ثالجاً :تطبيق الصياشة:
تطبل ٍرِ الطٔاض٘ ضنً أىػط٘ ادتنعّٔ٘ ،جيب عل ٙمجٔع العاملني ّامليتطبني ،الرًٓ ٓعنلٌْ حتت إدازٗ
ّاغساف ادتنعٔ٘؛ االطالع التاو عل ٙمجٔع األىظن٘ ّاللْاٜح ّما يف حكنَا املتعلك٘ بعنلَه ّعل ٙالالٜح٘
األضاضٔ٘ للحنعّٔ٘ ،مجٔع لْاٜح ادتنعٔ٘ ّضٔاضاتَا الداخلٔ٘ مبا فَٔا ٍرِ الطٔاضّ٘ ،اإلملاو بَا ّالتْقٔع
بالعله فَٔاّ ،االلتصاو مبا ّزد فَٔا مً أحكاو ،عيد أداّ ٛاجباتَه ّمطؤّلٔاتَه الْظٔفّٔ٘ .عل ٙاإلدازٗ
التيفٔرٓ٘ متكني مجٔع اإلدازات ّاألقطاو مً اذتصْل أّ االطالع عل ٙىطذ ميَا.

واهلل املوفق،،،
مجعية حمافظة حرميالء اخلريية
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