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 يٓاساخ انشصذ ٔانرٕشٛك

فٙ يجال حمٕق اإلَساٌ

تعش٠ف اٌشصذ

٘ٛ ع١ٍّت استعالَ ِٕظّت ٌٍحصٛي عٍٝ ِعٍِٛبث صح١حت  

(ع١ٍّت اٌحصٛي عٍٝ األدٌت ٚاٌبشا١٘ٓ ) ِٚذلمت ِٚٛثمت 

ٚ٘ٛ ِصغٍح ٚاسع ٠صف اٌعًّ اٌفعٍٟ إٌشظ فٟ تد١ّع  

اٌّعٍِٛبث ٚاٌتحمك ِٕٙب ٚإستعّبٌٙب فٛسًا ِٓ أخً تعض٠ض 

.ٚحّب٠ت حمٛق اإلٔسبْ

 ٠ٚشًّ سصذ حمٛق اإلٔسبْ خّع اٌّعٍِٛبث عٓ حٛادث

عٕف ضذ اٌّشأٖ ِثاًل أٚ أحذاث ِشالبت اإلٔتخبببث  

اٌخ ، أٚ ص٠بسة ِٛالع ِحذدة ِثً  .. ٚاٌّحبوّبث ٚاٌّظب٘شاث

اِبوٓ اإلعتمبي ٚاٌسدْٛ ِٚخ١ّبث اٌالخئ١ٓ ٚإٌّبلشبث ِع  

اٌسٍغبث اٌحى١ِٛت ٌٍحصٛي عٍٝ اٌّعٍِٛبث ِٚتببعت ٚسبئً  

اٌعالج ٚغ١ش رٌه ِٓ اخشاءاث اٌّتببعت اٌفٛس٠ت

يهحٕظّ ْايّ

انشصذ تصفح صيُٛح حٛس إَّ ٚجش٘ عادج  ٚرسى

.فٙ فرشج طٕٚهح يٍ انٕلد

ذمصٙ انحمائك 

 ِٓٚ ع١ٍّت تصف إستخالص اٌحمبئك ِٓ أٔشغت اٌشصذ ٟ٘

.ِٓ ِصغٍح اٌشصذ  اٌّصغٍح اض١ك ٔغبلًبوبْ ٕ٘ب ٘زٖ 

  ٠ٚؤدٞ تمصٟ اٌحمبئك إٌٝ لذس وب١ش ِٓ خّع اٌّعٍِٛبث

ٌٍتأوذ ٚاٌتحمك ِٓ اٌٛلبئع اٌّح١غت بئدعبء إٔتٙبن حمٛق 

. اإلٔسبْ 

 وّب ٠عٕٟ تمصٟ اٌحمبئك اٌتأو١ذ ِٓ ِصذال١ت إٌّظّت ٚرٌه

ِٓ خالي أستعّبي إخشاءاث ِمبٌٛت عًِّٛب ٚاثببث إٌضا٘ت  

. ٚعذَ اٌتح١ض 

انرٕشٛكع١ٍّت 

ٟ٘ ع١ٍّت اٌتسد١ً إٌّظّت ٌٕتبئح ع١ٍّت تمصٟ اٌحمبئك اٚ   

اٌتحم١ك ف١ٙب بٙذف تٕظ١ُ ٘زٖ اٌّعٍِٛبث بغش٠مت تدعً ِٓ 

.اٌسًٙ إستعبدتٙب عٕذ اٌحبخت إ١ٌٙب 

( ِٓ خالي استّبسة ِدٙضة ِسبمب عٍٝ سب١ً اٌّثبي )  
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انًشالثح 

 تش١ش عبدة إٌٝ ع١ٍّت ت١ًّ بمذس اوبش ِٓ اٌسٍب١ت فٟ ِالحظت

.األحذاث 

 )ِثً األضشاببث ٚاٌّحبوّبث ٚاإلٔتخبببث ٚاٌّظب٘شاث ) 

  ٟٚع١ٍّت اٌّشالبٗ ٟ٘ أحذ خٛأب سصذ حمٛق اإلٔسبْ اٌت

تتغٍب حضٛسًا فٟ اٌّٛلع اٌزٞ ٠تٛلع ف١ٗ حذٚث أتٙبن 

.ٌحمٛق اإلٔسبْ

إَرٓاكاخ حمٕق اإلَساٌ

  ٟٚتشًّ اٌتعذ٠بث اٌفشد٠ٗ ٚاٌحى١ِٛت عٍٝ اٌحمٛق اٌت

تضّٕٙب اٌمٛا١ٔٓ اٌٛع١ٕت ٚاألل١ّ١ٍت ٚاٌذ١ٌٚت ٌحمٛق اإلٔسبْ ،  

وّب تشًّ اٌفعً اٚ اغفبي اٌفعً اٌزٞ ٠ٕسب ِببششة إٌٝ 

اٌذٌٚت اٚ احذ سٍغبتٙب ، ٠ٕٚغٛٞ عٍٝ اخفبق ِٕٙب فٟ تٕف١ز  

.اإلٌتضاِبث اٌمب١ٔٛٔت اٌّستّذة ِٓ ِعب١٠ش حمٛق اإلٔسبْ

ع١ٍّت خّع اٌّعٍِٛبث

 اٌٙذف اٌشئ١سٟ ٌٍشصذ ٘ٛ تعض٠ض ِسئ١ٌٛت  اٌذٌٚت عٓ حّب٠ت حمٛق
اإلٔسبْ ، ٚتمَٛ ِٕظّبث حمٛق اإلٔسبْ بدّع ِعٍِٛبث ظب٘شة عٓ 

ٚتتغٍب ع١ٍّت . ِشبوً حمٛق اإلٔسبْ ٚأّبط خبصت ببإلٔتٙبوبث
خّع اٌّعٍِٛبث خٙذًا ببٌغًب ، ٠ٚتغٍب اٌشصذ اسب١ٌب دل١مت ٌدّع 

.  ِعٍِٛبث صح١حت ٚدل١مت 

 ٠ٚتغٍب خّع اٌّعٍِٛبث بحثًب ِٚتببعت ٚتح١ٍاًل شبِاًل ، ٚاٌّعٍِٛبث
اٌس١ٍّت تعتبش اسبس١ت إلعذاد تمبس٠ش ِٛثمت تٛث١مًب خ١ذًا ٠ّىٓ اإلستعبٔت 

.بٙب بعذ رٌه ٌتشد١ع اٌسٍغبث عٍٝ اتخبر إخشاءاث ِع١ٕٗ 

 تتضّٓ ع١ٍّت خّع اٌّعٍِٛبث عذة ِشاحً ٟ٘ اٌتحمك ِٓ اٌّعٍِٛبث
ثُ تح١ًٍ اٌّعٍِٛبث   -ِٓ خالي ِمببٍت اٌشٙٛد ِثال ٚتم١١ُ شٙبداتُٙ 

. ِٚذٜ اتسبلٙب ِع اٌّبدة اٌتٟ ٠تُ خّعٙب ِٓ اٌّصبدس اٌّستمٍت

ٚسبئً خّع اٌّعٍِٛبث

 أيصهح نٕسائم جًع انًعهٕياخ األكصش شٕٛعًا  :

   خّع اٌشٙبداث

 ٞٚتٍمٟ اٌشىب

  إخشاء اٌّمببالث ِع افشاد ِع١ٕ١ٓ رٚٞ عاللت ببإلٔتٙبن

ِصبدس اٌّعٍِٛبث

 (  ا١ّ٠ً /ِىبٌّبث ٘بتف١ت / اٌّمببالث اٌشخص١ت / فبوسبث/سسبئً )شىبٚٞ األفشاد

 ْ(٠ٚشاعٟ وثشتُٙ ) شٙٛد اٌع١ب

 ٚسبئً اإلعالَ ٚتمبس٠ش٘ب

  ِٕظّبث حى١ِٛت ٚغ١ش حى١ِٛت

 ٍٗتمبس٠ش ٚدساسبث راث اٌص

  إٌششاث اٌعبخٍت اٌصبدسة عٓ إٌّظّبث

  اٌتمبس٠ش اٌذٚس٠ت

 اٌتمبس٠ش اٌصبدسة عٓ اخٙضة اٌّشالبت

 ٓاٌتمبس٠ش اٌصبدسة عٓ اٌّمشس٠ٓ اٌخبص١.

 اٌّمبالث فٟ اٌصحف

عٕبصش اٌٛالعٗ

 انًعرذ٘

(اٌدبٟٔ ) 

  انًعرذ٘ عهٛٓا

(اٌضح١ٗ ) 

اإلجشاءاخ انالصو إذثاعٓا اإلعرذاء  

(اإلٔتٙبن ) 
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ً٘ وً اٌحبالث ِتسب٠ٚٗ

حاالخ فشدٚح حاالخ جًاعّٛ

حاالخ غٛش عاجهّ حاالخ عاجهّ

غٛش يرٕافشِ تٛاَاذٓا األساسّٛ يرٕافشِ

تٛص١ف اٌب١بٔبث اٌدٛ٘ش٠ٗ

االجشاءاخ انًعرذ٘  انًعرذ٘ عهٛٓا األعرذاء

َٕع االجشاءاخ األسى األسى انُٕع 

يا ذى يُٓا انسٍ انسٍ انًكاٌ

انًطهٕب انًُّٓ  انًُّٓ انراسٚخ 

انعُٕاٌ انعُٕاٌ انشٕٓد

ٚجة ذجًٛع ْزِ انثٛاَاخ فٙ شكم ًَارض أ 

اسرًاساخ حسة يُٓجٛح عًم انًؤسسّ

ٔ  ٚجة أٌ ذرٕفش فٛٓا تعض انششٔط انًضثٕطح ٔانًعشفح

:يصم  سرعًانٓا يٍ عذج أطشافإيسثما نرسٓٛم 

ثٛاَد األساسّٛ انًطهٕتّلائًح ان  

 تطثٛعح كم تٛاٌذعشٚف

  لٕاعذ ادخال انثٛاَاخ

ًٍٛٚكٍ اٌ ٚشفك تٓزِ انًُارض اسشاداخ ذٕضٛحّٛ نهثاحص  

أًْٛح ًَارض انثٛاَاخ

 إذاحح انثٛاَاخ

دساساخ/ ذحشن / ذٕجّٛ 

إدخال انثٛاَاخ

انرٕشٛك

 جًع انثٛاَاخ

 إسرًاع ، سصذ ، ذمصٙ

 أتشص إشكانٛاخ حاالخ ذٕشٛك انعُف

 ضشٔسج انرحشن انعاجم ٔانسشٚع

  يشاعاج االسرخذاياخ انًرعذدج نهثٛاَاخ

 انعاللح تٍٛ االسرًاع ٔانرٕشٛك

  انعاللح تٍٛ اإلعالو ٔانرٕشٛك

  أًْٛح اكرًال انثٛاَاخ

  يشاعاج سشٚح انثٛاَاخ

يشاعاج أياٌ انثٛاَاخ  

أًْٛح انرحشن انسشٚع ٔانعاجم

 أٔ أَرٓانٚماف حانح اعرذاء انرحشن إل

َمار حٛاج يٓذدج انرحشن إل

 انمإََّٛانرحشن نرمذٚى انًساعذج
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أستخذاِبث أخشٜ عذا اٌتحشن اٌعبخً

 انرماسٚش انذٔسٚح إصذاس.

 االحصاءاخ عًم.

 ٔذطٕٚشْا  انثحٕز عًم.

 خ انعهًّٛ سرخشاض انًؤششاإ.

 تاإلضافّ انٙ انذٔس انٕلائٙ فٙ حًاٚح حمٕق انُساء 

انثٛاَاخ انعُاٚح تجٕدج ٔإكرًال لٕاعذأًْٛح 

اكرًال انثٛاَاخ األساسٛح أيش ضشٔس٘ نهرحشن 

  ال ُٚثغٙ أٌ ٚؤد٘ انرحشن انعاجم إنٗ َمصاٌ انًعهٕياخ

 هجاٌ انذٔنّٛ  ان )ٚجة يشاعاج يا ذحراجّ انجٓاخ انًعُٛح يٍ تٛاَاخ
( انخ ... ، اإلعاليٌٕٛٔ َشطاء حمٕق األَساٌ  ، انًحايٌٕانًعُّٛ 

 سشٚح انثٛاَاخ/ حًاٚح انثٛاَاخ.

 انحًاٚح يٍ انرهف.

 ٕانحًاٚح يٍ انسط .

 حًاٚح انشٕٓد.

 حًاٚح انثٛاَاخ انشخصٛح نهًعرذٖ عهٛٓا .

٘حًاٚح انثٛاَاخ انشخصٛح نهًعرذ .


