
 :انؼهًٙ انجؾش ئداسح - عبدعب ً

 انًزٕفشح ٔانًبدٚخ ٔانؼهًٛخ انجششٚخ ٔاإليكبَٛبد انخطخ رشغٛم ْٙ انجؾش ئداسح

ًركٌٕ انجؾضٛخ انجشايظ ٔفٙ . انجؾش خطخ نزُفٛز انجُبء رٕعٛٓٓب يغ انجؾش ثًذخالد

 االػزجبس ثؼٍٛ ٚعغ أٌ ٚغت انز٘ انشئٛغٙ انجبؽش يغإٔنٛبد يٍ انجؾش ئداسح

 :يبٚهٙ

 .ٔغشلّ ٔغجٛؼزّ ٔأْذافّ ٔيغبنّ انجؾش خهفٛخ يشاعؼخ .١

 يًٍتُٚبع يٍ اعزشبسح نزنك الًٚكٍ انًؼشفخ رفغش ػصش فٙ انؼهًٙ انكًبل ئٌ .٢

 .انجؾش رٕاعّ صؼٕثبد أٚخ ػهٗ نهزغهت ٔفٍُٛٛ ٔيخزصٍٛ خجشاء

ًٔاإليكبَٛبد ٔانزغٓٛالد ٔاألعٓضح ٔاألدٔاد انضيُٛخ ٔانغذأل انخطػ يشاعؼخ .٣

 .فبػهٛزٓب يٍ ٔانزؾمك نهجؾش انًزٕفشح

ًاألثؾبس يؼهٕيبد نمٕاػذ ٔيغبالرّ ْٔذفّ انجؾش ػُٕاٌ ػٍ يهخص اسعبل .٤

ًثؼط فٙ رؼذ انجؾش عٛش ػٍ دٔسٚخ رمبسٚش ٔصًخ ح انًؼُٙ نهغٓبد أٔ انغبسٚخ

 .انجؾضٛخ انًإعغبد

 مكًيٓبيٓى نزُفٛز صيُٙ عذٔل ٔرٕصٚغ ٔانؼبيهٍٛ انًغبػذٍٚ انجبؽضٍٛ يٓبو رؾذٚذ .٥

 . ٔيغإنٛبرّ دٔسِ ؽغت

 : انؼهًٙ نهجؾش انًخزهفخ انًشاؽم أصُبء أخطبء - عبثؼب ً

 ٚهًٙفًٛب انؼهًٙ، نهجؾش انًخزهفخ انًشاؽم خالل انجبؽش ٚشركجٓب لذ ػذٚذح أخطبء صًخ

 :أًْٓب

 :انجؾش رخطٛػ ػُذ .١

 يٍ نّ رمزشػ أٔ األٔنٗ نهْٕهخ انجبؽش ثجبل رخطش انزٙ انجؾش يشكهخ لجٕل ً

 .انًغزمجهٛخ ٔغًٕؽبرّ لذسارّ يغ ٔارفبلٓب أًْٛزٓب فٙ انزؼًك دٌٔ انغٛش

 ارٓب يزطهت فٙ يزشؼجخ انًغبل ٔاعؼخ أٔ غبيعخ نهجؾش يشكهخ اخزٛبس ً

 .انزُفٛزٚخ

 أخشٖ أؽٛبَب ً ظشٔسٚخ غٛش يزؼذدح أعئهخ أٔ نهجؾش فعفبظخ أعئهخ الزشاػ. ً 



 انجؾش فٙ ثبنكبيم رغبْهٓب أٔ نهمٛبط، لبثهخ غٛش أٔ غبيعخ، فشظٛبد الزشاػ 

 . أخشٖ آصٛشح أؽٛبَب ًً

 يشاعؼخ آئغفبل نهجؾش، ْبو عبَت أٔ نؼبيم يمصٕد غٛش أٔ يمصٕد ئغفبل ً

ًٔأعبنٛت ٔعبئم رؾذٚذ ػذو أٔ ، آافٛخ نذسعخ نغبثمخ ا ٔاألثؾبس انذساعبد

 . انجٛبَبد ٔرفغٛش ٔرؾهٛم عًغ

 انجبؽشً ٚفمذ انز٘ األيش ، نهجؾش يذسٔعخ يؾكًخ خطخ رطٕٚش فًٙ انزغبْم 

ًانؾهٕل ػهٗ نهؾصٕل انًمشسح اد نهًغإٔنٙ يٕعٓخ يُظًخ أداح ثزنك

 . نًشكهزّ انًشعٕح

 نًؼشفخ اإلؽصبئٙ ل ثبنزؾهٙ أخصبئٙ ػهٗ انجؾش يخطػ ػشض ػذو 

ًانًؼبيالد رٕصٚغ ٔثبنزبنٙ انًذسٔعخ نهًشكهخ يالئًخ األآصش انزغشثخً رصًٛى

 .انزصًٛى ْزا ؽغت ٔانًكشساد

 :انغبثمخ ٔاألثؾبس انذساعبد يشاعؼخ أخطبء .٢

 انجبؽش ٚزغبٔص انز٘ األيش انغبثمخ ٔاألثؾبس انذساعبد يشاعؼخ ئعشاء عشػخ 

 نهزٕ يذسٔعخ يشكهخ نجؾش ثّ ٚإد٘ أٔ نجؾضّ انٓبيخ انًؼهٕيبد ثؼط َزٛغزًّ

. 

ً 

 نًٕظٕع انًمبسثخ انجؾٕس يٍ يضٚذ ػهٗ ثبإلغالع آافٛخ دساعخ ئعشاء ػذو ً

 االػزًبد ٔػذو ٔانضيبٌ ثبنًٕظٕع انذساعخ ْزِ يغبل ٔرٕعٛغ انًشكهخ

 .األثؾبس ثًهخصبد االآرفبء أٔ انضبَٕٚخ انًصبدس ػهٗ جٛشحكًنذسعخ

 ٔأعبنٛت ٔيمبٚٛغٓب غشلٓب دٌٔ انغبثمخ انذساعبد َزبئظ ػهٗ ٛضكانزش ً

 أٔ انًؼهٕيبد ثؼط انجبؽش يؼّ ٚفمذ لذ انز٘ األيش نهجٛبَبد، يؼبنغزٓب

 .ثؾضّ ٔغشق ٔئعشاءاد ألدٔاد انًٕعٓخًاألفكبس

 ٔاألثؾبس انذساعبد يؼذ٘ انجبؽضٍٛ أعًبء آربثخ فٙ انخطأ أٔ انذلخ ػذو ً

ًأخاللٛبد يفٕٓو ظًٍ انخطأ ْزا ٔٚذخم .ا ئػذادِ عُٕاد أٔ نهجؾش انغبثمخ

ًدٌٔ يؼهٕيخ أٔ َزٛغخ أٔ فكشح أ٘ انجبؽش ُٚمم أٌ الُٚجغٙ ئر انؼهًٙ انجؾش



 صؾٛؼ ثشكم يشاعؼّ ئػذاد ػُذ ْٕٔ .ا يصذالٛزّ نزجٛبٌ نًشعؼٓب اإلشبسح

 فالٌ انجبؽش َزبئظ يغ ارفك فمذ ػهٛٓب رؾصم انزٙ نهُزبئظ يُبلشزًّٕٚصك

 أآصش ٔٚغؼهّ ثؾضّ ٚؼًك يًب ..... ػبو ٔآخشٌٔ آرا ٔعذِ يبًيغ ٔاخزهف

 .ػهًٛخ

 :انجؾش يُٓغٛخ أخطبء .٣

 ٌٔيشاؽم خطٕاد آافخ اػزجبسْب فٙ رأخز يزكبيهخ يُٓغٛخ الزشاػ فٙ انزٓب ً

ًئؽصبئٛخ ٔػًهٛبد ٔيمبٚٛظ ٔأدٔاد رُفٛز يٍ يُٓب آل ِ رزطهت ٔيب انجؾش

ًأٔ ػًهٛبرّ رخجػ أٔ انجؾش، ئَغبص ثػء ئنٗ ٚإد٘ انز٘ األيش ٔرفغٛشٚخ،

 .نّ انًمشسح ٔاألغشاض انًًٓبد ػٍ اَؾشافّ

 ٌٔإَٔاع ػهٗ نهؾصٕل رنك يإدٚب ً انجؾش، يصبدس أٔ ػُٛبد اخزجبس فٙ انزٓب ً

 .انًطهٕثخ انجٛبَبد يٍ آافٛخ غٛش أٔ صبَٕٚخ

 انمشاءاد أٔ انؼُٛبد أخز فٙ يإْهٍٛ غٛش يغبػذٍٚ أٔ ػًبل ػهٗ االػزًبد ً

 .انجبؽش ئششاف ثذٌٔ

 ػُٛبد الخزٛبس الٚإد٘ انز٘ األيش انجؾش نًٕاد دلٛك ف رٕصٙ فٙ اإلًْبل ً

 . ثؾضٓب ٚغش٘ انزٙ انًشكهخ ثبنكبيم الرًضم لذ ٔثٛبَبد

 يًبٚزطهجّ ثكضٛش ألم يؾذدح أٔ عٓهخ ٔأعبنٛت اخزجبساد الخزٛبس انًٛم ً

ًٚغش٘ انزٙ انجٛئبد أٔ انًخزبسح انؼُٛبد نًًٓبد رغٓٛال ً أٔ ئسظبء انجؾش،

 . فٛٓب

 يًٍ انؼذٚذ ٔرُفٛز انجٛبَبد عًغ أٔ ُٚبعجّ ثؾش رصًٛى صى ثؾش يهخص ٔظغ 

 انزً٘األػٕط انًُطك يزجؼب ً ، رنك يغ رزٕاؤو يُٓغٛخ الزشاػ صى انجؾش يًٓبد

 . عشْب ػهٗ انمبدس انؾصبٌ لجم انؼشثخ ثزٕفٛش ٚمٕو

 ٌٔأٔ آنٛب ً انجبؽش يغ انًزؼبَٔخ انؼبيهخ ٔانمٕٖ انجؾش ػُٛبد رذسٚت فٙ انزٓب ً

 أعبنٛتًيٍ ػهّٛ رشزًم ٔيب انجؾش يُٓغٛخ اعزخذاو أٔ رُفٛز آٚفٛخ ػهٗ عضئٛب ً

 .ٔيمبٚٛظ ٔأدٔاد



 أًٔ ػهًٛخ لًٛخ راد غٛش ثٛبَبد ٚؼطٙ يًب انؼُٛبد يٍ يؾذدح أػذاد اعزخذاو 

ًانًطهٕثخ االخزجبساد إلعشاء انؼُٛبد آيٛخ آفبٚخ ػذو أٔ . ػبيخ رطجٛمٛخ

 .ثبنًخزجش

 ٌأعبنٛت أٔ ، انجؾش ثخطخ انٕاسدح نًمبٚٛظ ٔا األدٔاد ٔ األعٓضح اعزخذاو ئ ً

ًنهجؾش انًمشسٍٚ ٔانغٓذ انٕلذ يٍ أآصش رزطهت انجٛبَبد أٔ انؼُٛبد عًغ

ً ثًب . انجؾش ػُٛبد نطجٛؼخ يالئًخ غٛش ٔأعبنٛت ٔيمبٚٛظ أدٔاد اعزؼًبل

ًٔيشاؽم انُظبيٛخ انًؾبنٛم ٔغجٛؼخ األعٓضح ػًم آنٛخ يؼشفخ ػذو رنك فٙ

 .نزنك انًغزخذيخ انًٕاد ٔرشاآٚض نهزؾهٛم انؼُٛخ رؾعٛش

 :انجٛبَبد عًغ أخطبء .٤

 ٌصالؽٛخ ػهٗ رنك يإصشا ً انجؾش، ٔػُٛبد ٔثٛئبد انجبؽش ثٍٛ األنفخ فمذا ً

 .ٔانؼًهٛخ ٔانٕصفٛخ انزغشٚجٛخ انجؾٕس فٙ خبصخ ٔانجٛبَبد، انمٛبط ػًهٛبد

 انًػ انجٛبَبد ػهٗ نهؾصٕل رغٓٛال ً انجؾش ػٕايم آٔ نجٛئخ انجبؽش رؼذٚم 

 .أعبعب ً انجؾش لصذْب انزٙ ثبنصٛغ انُزبئظ ؽذٔس غجٛؼخ ثزنك يشْٕب ًً نٕثخ،

 عًغ فٙ انًغزخذيخ ٔانًمبٚٛظ األدٔاد ٔغجٛؼخ أغشاض رٕظٛؼ ئًْبل ً

ًانًؼٍُٛٛ األفشاد اعزؼًبل ٔدلخ آنٛخ ػهٗ رنك يإصشا ً انجؾش، نؼُٛبد انجٛبَبد،

 .ثاداسرٓب

 أٔ خبغئخ ثٛبَبد ثزنك ح يُزظ انصالؽٛخ، يزذَٛخ ٔيمبٚٛظ أدٔاد اعزخذاو ً

 .َغجٛب ً َبلصخ

 آفبٚخ نؼذو اعزخذايٓب ػهٗ َفغّ انجبؽش الٚمٕٖ ٔيمبٚٛظ أدٔاد اعزخذاو ً

ًانًزؾصم انُزبئظ أًْٛخ رًٛٛض ػهٗ انمذسح ٚفمذِ انز٘ األيش ٔظٛفٛخ أٔ ػهًٛخ

 .ػهٛٓب

 انجٛبَبد نغًغ انًمزشؽخ ٔانًمبٚٛظ انٕعبئم صالؽٛخ اخزجبس ػٍ انزمبػظ . ً 

 آيب انشئٛغٛخ دٌٔ انجٛبَبد عًغ فٙ انضبَٕٚخ انًصبدس ػهٗ االػزًبد ْٕ ً

 .يفشٔض



 اإلعشاءاد ارخبر صى ٔيٍ انجؾش ػُٛبد أٔ أفشاد رؾٛض رًٛٛض فٙ انجبؽش فشم 

ًػهٗ انزؾٛض نٓزا انغهجٛخ اٜصبس رؾٛٛذ أٔ رغُت فٙ رغبػذِ انزٙ انًُبعجخ

 .انجٛبَبد صالؽٛخ

 :اإلؽصبئٙ انزؾهٛم أخطبء .٥

ً رصًٛى رُفٛز ػُذ ٔانًكشساد نهًؼبيالد انؼشٕائٙ انزٕصٚغ ثًجذأ ٚذ انزك ػذو

 .انزغشثخ

 أً٘ ٔالٚمجم . اإلؽصبئٙ انزؾهٛم ئًْبل ٔأؽٛبَب ً يؼبيهخ نكم انًكشساد أخز ئًْبل

 اإلؽصبئٛخًانًإششاد ٔاعزخذاو ئؽصبئٛب ً رؾهٛهّ ثذٌٔ ٔانزٕصٛك نهُشش ػهًٙ ثؾش

 أٔ انًؼبيالدًثٍٛ انفشٔق يؼُٕٚخ ٖ يذ ٔرجٛبٌ انجؾش َزبئظ نًُبلشخ انعشٔسٚخ

 .انًُفزح انؼًهٛبد أٔ األصُبف

 نطجٛؼخ عضئٛب ً أٔ آنٛب ً يُبعجخ غٛش ئؽصبئٛخ اد اخزجبس ٔ ٔعبئم اعزؼًبل 

 .انجؾشً ثٛبَبد

 فٙ َزبئغٓب رؼُّٛ يب ديظ دٌٔ شكهٛب ً ئؽصبئٛخ اد اخزجبس ٔ ٔعبئم اعزؼًبل ً

 .انجؾش اعزُزبعبد

 شؼٕس َزٛغخ سْجخ أٔ رخٕفب ئؽصبئٛخ اد اخزجبس ٔ ٔعبئم اعزؼًبل رغُت ً

 .نزنك انجؾش ٚذػٕ ثًُٛب انزطجٛمٛخ، انؼهًٛخ آفبٚزّ ثؼذو انجبؽش

 انز٘ انفشد آؽبل انجٛبَبد عًغ ثؼذ اإلؽصبئٛخ االخزجبساد ٔ انٕعبئم اخزٛبس ً

 ٚغذًِال لذ انز٘ األيش لٛبعّ ٚالئى شخص ػٍ ثبنجؾش ثؼذئز ٚجذأ صى صٕة ٚمٕو

 .أثذا

 ثًُٛب ئؽصبئٛب ً انجٛبَبد يؼبنغخ فٙ ٔاؽذ اخزجبس ٔ ٔعٛهخ أٔ َٕع اعزؼًبل ً

 .رنك يٍ أآصش نزُٕػٓب َظشا رغزذػٙ

 يب غجٛؼخ يغ آايال ً رزفك ال انجٛبَبد رؾهٛم ٔ نزُظٛى أعبنٛت اعزؼًبل ْٕ ً

 .انجٛبَبد ْزِ آيٛبد ٔ ألَٕاع آافٛخ غٛش أٔ يزٕفش،

 ٚزؼذٖ ال األيش يب ثٍٛ االسرجبغ ثؾش فٙ انُزٛغخ / انغجت ػاللخ افزشاض ً

 .انؾبل ْزا يضم فٙ انًشافمخ أٔ االلزشاٌ



 يفٛذح يُطمٛخ اعزُزبعبد صٛبغخ ٔ يؼب ديغٓب دٌٔ انؾمبئك، ثزمشٚش االآرفبء ً

 .ػبدح ٚزٕلغ آيب

 


