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                                 املستخهص
 Evqluationٜعذ تكِٝٝ األدا٤ اٚ نُا ٜطًل عًٝ٘ يف اإللًٝض١ٜ 

performance  املٛاضٝع  امل١ُٗ يف ايكإْٛ اإلداسٟ نٕٛ ايظًط١ اإلداس١ٜ متاسغ َٔ
ٚبايتايٞ  ,يف ايكٝاّ بٛادباتٗا ٚاْؼطتٗا ايش٥ٝظ١ ٚظا٥ؿٗا عٔ طشٜل اػخاص ِٖ اداتٗا

ٜتٛقـ لاسٗا ع٢ً نؿا٠٤ ٖؤال٤ األػخاص َٚذ٣ قذستِٗ يًكٝاّ باـذ١َ اييت تٓاط بِٗ, 
لا  اؾٗاص اإلداسٟ يف ددا٤ دٚسٙ ااهاّ يف ؼكٝل اٖذاف ايذٚي١ ٚتٓؿٝز ٚيف ض٤ٛ ريو ٚإل

طٝاطتٗا ايعا١َ ٚيتشكٝل اٖذاف املٛظؿني ٚإعطا٤ نٌ رٟ سل سك٘, لذ إ قٛاْني اـذ١َ 
املذ١ْٝ املختًؿ١  يف ايذٍٚ املعاصش٠ ؼشص ع٢ً ٚضع األْع١ُ ٚايًٛا٥ح اييت تطُٔ سظٔ 

ٚع٢ً َذ٣ نؿا٠٤ نٌ َِٓٗ يًكٝاّ  ,ـ ايعا١َ َٔ ْاس١ٝاختٝاس األػخاص يتٛيٞ ايٛظا٥
بأعبا٥٘ ايٛظٝؿ١ٝ ٚاالطتُشاس ؾٝٗا َٔ ْاس١ٝ دخش٣. يزيو لذ إ ايتؼشٜعات تأخز بٓعاّ 

 تكِٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ اٚ تكاسٜش ايهؿا١ٜ نأطًٛب يكٝاغ ددا٤ املٛظـ ايعاّ.
تكِٝٝ ، تكشٜش ايهؿا١ٜ ،ألدا٤تكِٝٝ ا، املٛظـ ايعاّ، األدا٤ ايٛظٝؿٞايهًُات املؿتاس١ٝ: 

    .ايعاًَني
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Abstract: 
performance evaluation   is regarded as one of the 

most important topics in administrative law, since the  

administrative authority  exercises has doing the functions 

by persons who are its  main tools  in carrying out its duties 

and activities. . 
And therefore its success depends on the efficiency of 

these people and their ability to perform the service 

entrusted to them . In the light of this and the success of the 

administrative apparatus in performing its important role and 

achieving the goals of the state and implementing its general 

policy , we found that law of civil service applied in most 

countries of the world and it must put appropriate laws and 

legislations for this issue . 
A performance evaluation  program can be an 

excellent tool to help improving employee engagement and 

performance. The program  also provides an opportunity for 

managers and supervisors to build stronger relationships of 

trust with employees and can lead to greater work 

satisfaction, if done poorly or haphazardly. Therefore , we 

found that  the legislations adopt a system of evaluating  job 

performance or reports of efficiency as a method for 

measuring the performance of the public employee .  

Key words: Functionality, Public employee, Evaluation    

performance, Efficiency Report, Employee Evaluation. 
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 حـاملقذي
مما ال ػو ؾٝ٘ ٖٛ اختالف ايكذسات ٚاملٗاسات ٚاالَهاْٝات يذ٣ ايٓاغ مجٝعًا، 
ٜٚشدع ريو الختالف ايطباع ٚايظًٛى ٚاؿاي١ ايبذ١ْٝ ٚايكذس٠ ايعك١ًٝ، ٜٚٓعهع ريو ع٢ً 

اتِٗ اي١َٝٛٝ ٚقابًٝتِٗ ع٢ً ايعٌُ املعٗٛد ايِٝٗ، ٚبعذ ظٗٛس اؿاد١ اىل اطتخذاّ سٝ
االْظإ ألخٝ٘ االْظإ، ٚضشٚس٠ تكِٝٝ اؾٗذ ايزٟ ٜكّٛ ب٘ ست٢ ٜتُهٔ َٔ ؼذٜذ االدش 

 ايزٟ ٜظتشك٘، ْؼأت ؾهش٠ تكِٝٝ االدا٤ اٚ تكذٜش ايهؿا١ٜ اييت ٜكّٛ بٗا املظتخذّ. 
َٔ ي٘ ص١ً مبٛضٛع تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ ا١ُٖٝ ٖزا ٚاْ٘ ملٔ ايٛاضح يهٌ  

املٛضٛع، يهٕٛ تكاسٜش تكِٝٝ االدا٤ ١َُٗ َٔ عذ٠ دٛاْب، ألْٗا تعٌُ ع٢ً نؼـ دٛاْب 
ايك٠ٛ ٚايطعـ يف ادا٤ املٛظـ َٚعاؾ١ اطباب ايطعـ ٚتععِٝ دٛاْب ايك٠ٛ، ٚتظِٗ يف 

رتق١ٝ َٚٓح ايعال٠ٚ ايذٚس١ٜ اٚ اؽار فُٛع١ َٔ ايكشاسات ايظ١ًُٝ ٚاملٛضٛع١ٝ َٔ سٝح اي
ايتؼذٝع١ٝ اٚ ايٓكٌ اٚ ايؿصٌ َٔ اـذ١َ، اٚ ؼذٜذ استٝادات ايتذسٜب، ٚٚط١ًٝ يبح ايجك١ 
ٚايطُأ١ْٓٝ يذ٣ املٛظؿني ٚيطُإ سظٔ طري املشاؾل ايعا١َ يتشكٝل املصًش١ ايعا١َ. 

 ت َٔ ْعاّ اىل آخش. ٚيزيو تضاٜذ االٖتُاّ بٓعاّ تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚتعذدت ْعُ٘ ٚتبآٜ
 :د١ُٖٝ ايبشح

تٓبع د١ُٖٝ ٖزا ايبشح َٔ نْٛ٘ وٌُ يف طٝات٘ َٛضٛعًا ٖاًَا نٕٛ املٛظـ ايعاّ 
َطايب يف ناؾ١ َشاسٌ سٝات٘ ايٛظٝؿ١ٝ بإٔ ٜشتؿع بأدا٥٘ ملتطًبات ايٛظٝؿ١ ٚدٕ ٜؤنذ 

ؼشص ع٢ً  صالسٝت٘ باالطتُشاس ؾٝٗا، يزا ؾإ تؼشٜعات اـذ١َ املذ١ْٝ بايذٍٚ املختًؿ١
ٚضع ْعاّ يتكِٝٝ ددا٤ املٛظـ ايعاّ، ٚريو يًٛقٛف ع٢ً دٚد٘ ايطعـ ٚايك٠ٛ اهزا األدا٤ 
ٚإهاد ايٛطا٥ٌ ملعاؾ١ ْكاط ايطعـ ٚتعضٜض َٓاسٞ ايك٠ٛ ٚبزيو وكل ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ 

 ايٛظٝؿٞ دُٖٝت٘ يإلداس٠ ٚاملٛظـ.
 َربسات ايبشح:

عًَٛات سٍٛ َٛضٛع تكِٝٝ األدا٤ سغِ د١ُٖٝ ايبشح اال آْا السعٓا إ امل
ايٛظٝؿٞ يف ايعشام تٓاثشت بني َصادس ايبشح ٚايذساط١ املختًؿ١ ٚتؼابهت نجريًا بني 
ايكإْٛ اإلداسٟ ٚدساطات املٛاسد ايبؼش١ٜ, ٚاييت مل تتٓاٚي٘ تأصٝاًل ٚتؿصٝاًل, سٝح 

اـذ١َ  تٓاٚيت املٛضٛع َٔ دٛاْب قذد٠ ٚبؼهٌ عاّ ٚريو يف اطاس تعشضٗا يكٛاْني
املذ١ْٝ املتعاقب١ يف ايعشام, اٚ يف اطاس ايذساطات اييت تٓاٚيت ايٛظٝؿ١ ايعا١َ يف ايعشام, نُا 
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إ َٛضٛع تكِٝٝ املٛظـ ايعاّ يف ايعشام اهٛ َٛضٛع سذٜح ٚوتاز اىل إ ٜأخز سٝضًا َٔ 
 ايبشح ٚايذساط١, ٚنٌ َا تكذّ ٜؿظح اجملاٍ يًبشح يف ٖزا املٛضٛع.

 إػهاي١ٝ ايبشح:
 بعذ االْتٗا٤ َٔ ٖزا ايبشح املتٛاضع ٜؿرتض إ هٝب ع٢ً ايتظاؤالت ايتاي١ٝ:

 َا١ٖٝ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚدٖذاؾ٘ ٚاطايٝب٘؟ -
َا ٖٛ ْطام تطبٝل ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ يف ايعشام َٚا ٖٞ اؾ١ٗ املختص١  -

 بإدشا٤ ايتكِٝٝ؟ َٚا ٖٞ َكَٛات ٖزا ايٓعاّ؟
 ع٢ً تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ؟َا ٖٞ االثاس املرتتب١  -

 دٖذاف ايبشح:
ٜٗذف ايبشح إىل إعطا٤ صٛس٠ عٔ َا١ٖٝ ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚاالٖذاف 
اييت ٜظع٢ اىل ؼكٝكٗا َٚعشؾ١ األطايٝب املتبع١ يف ريو ٚؼذٜذ املٛظؿني اـاضعني 

ا ع١ًُٝ ايتكِٝٝ، يًتكِٝٝ ٚاؾ١ٗ املختص١ بإدشا٥٘ ٚتٛضٝح املكَٛات اييت تظتٓذ ايٝٗ
 اضاؾ١ً يتٛضٝح االثاس املرتتب١ ع٢ً ْتا٥ر تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ.

 َٓٗذ١ٝ ايبشح: 
طٛف ٜعتُذ ايباسح يف عج٘ املتٛاضع ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ ايتشًًٝٞ َٔ خالٍ 

ص١ً باملٛضٛع ٚنزيو اعتُاد  ايشدٛع اىل املشادع ايع١ًُٝ َٔ نتب ٚدساطات ٚاعاخ رات
، ؾايبشح ٖٛ قاٚي١ يتكذِٜ دساط١ قا١ْْٝٛ ؼ١ًًٝٝ َكاس١ْ َٔ خالٍ قشا٠٤ املٓٗر املكاسٕ

املعذٍ ٚبٝإ ايٓعاّ  1960( يظ١ٓ 24يٓصٛص قإْٛ اـذ١َ املذ١ْٝ ايعشاقٞ سقِ )
ايكاْْٛٞ يتكِٝٝ ددا٤ املٛظـ ايعاّ ٚريو باملكاس١ْ بكإْٛ ايعاًَني املذْٝني املصشٟ سقِ 

 . 1978( يظ١ٓ 47)
 شح اىل اسبع١ ؾصٍٛ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ٚقذ قظِ ايب
: ٜٛضح ؾٝ٘ َا١ٖٝ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ َٔ سٝح تعشٜؿ٘ ٚدٖذاؾ٘ ٚبٝإ ايؿصٌ األٍٚ

 دُٖٝت٘. 
: دعط٢ ايبشح صٛس٠ عٔ املٛظؿني اـاضعني يٓعاّ تكاسٜش األدا٤ ٚيف ايؿصٌ ايجاْٞ

  ٖزا ايٓعاّ.ايٛظٝؿٞ ٚاؾ١ٗ املختص١ بأدشا٤ ايتكِٝٝ، ٚنزيو تٛضٝح َكَٛات 
 .اطايٝب تكِٝٝ االدا٤ ٚايظًبٝات اييت تٛادٗٗا: بٝٓا ٚيف ايؿصٌ ايجايح
 .يآلثاس املرتتب١ ع٢ً تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ شابعايؿصٌ اي يف سني خصص
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 انفصم االول
 تقُُى االداء انىظُفٍياهُح 

صؿ٘ تٛيٞ ايذٍٚ اٖتُاًَا بع١ًُٝ تطٜٛش قذسات املٛظـ ايعاّ ٚخربات٘ َٚٗاسات٘ بٛ 
اداتٗا االٚىل ٚيف طبٌٝ ريو تطع األطايٝب ااهادؾ١ اىل ؼؿٝض املٛظـ ع٢ً سؾع َظتٛاٙ 
ٚصٜاد٠ اْتادٝت٘ ٚايهؼـ عٔ قذسات٘ ٚطاقات٘ ايؼخص١ٝ، بٗذف ؼظني دطايٝب ايعٌُ، مما 
ٜٓعهع إهابًا ع٢ً ددا٤ اؾٗاص اإلداسٟ يٝتُهٔ َٔ ايكٝاّ بايٛادبات املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ 

ايصشٝح، َٚٔ ٖزٙ األطايٝب َا ٜعشف بتكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚايزٟ تعذدت ع٢ً ايٛد٘ 
 (1)تظُٝات٘ ؾٝظ٢ُ تكذٜش ايهؿا١ٜ اٚ تكذٜش اؾذاس٠ اٚ تكشٜش ايهؿا١ٜ.

ٚتعشٜؿ٘ ٚبٝإ  تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿْٞعاّ َؿّٗٛ  يزيو طٓتٓاٍٚ يف ٖزا ايؿصٌ
 اُٖٝت٘ ٚاالٖذاف اييت ٜظع٢ ايٝٗا َٔ خالٍ َبشجني: 

 ِٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚبٝإ اُٖٝتَ٘ٝؿّٗٛ تكاالٍٚ: بشح امل
        االدا٤ ايٛظٝؿٞ املبشح ايجاْٞ: اٖذاف تكِٝٝ

 املثحث االول
 يفهىو تقُُى االداء انىظُفٍ وتُاٌ اهًُته

تظتخذّ يكٝاغ َذ٣ طري  اييت ع اإلداس١ٍٜ امُل١ُٗٝضاٜعٍذ تكِٝٝ األدا٤ َٔ املٛ  
ٍِ َٔ خالي٘ انتؼاف ْكاط ق٠ٛ ايعًُٝات ايتٓؿٝز١ٍٜ سظب األ ٖذاف املشط١َٛ، سٝح ٜت

ٚتكُٝٝٗا. ٚقذ تعذدت ٚضعـ األدا٤، ُٜٚشذد األخطا٤ ٜٚكشس ايُظبٌ ايهؿ١ًٝ بإصالسٗا 
ٚتٓٛعت تعاسٜـ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ بؼهٌ ٜصعب َع٘ اختٝاس تعشٜـ َٓٗا ع٢ً اْ٘ 

 اب.ايتعشٜـ املجايٞ ايزٟ وع٢ بكبٍٛ ٚاتؿام ايباسجني ٚايهت
يزا طٛف ْكظِ ٖزا املبشح اىل َطًبني ْتٓاٍٚ يف األٍٚ تعشٜـ تكِٝٝ األدا٤ 

 ايٛظٝؿٞ ٚنصص ايجاْٞ أل١ُٖٝ ٖزا ايتكِٝٝ.
                                         

 
                                                      

( الجكتؾر أنؾر احسج رسالن: تقاريخ الكفاية دراسة لتقؾيؼ األداء الؾعيفي في القانؾن 2)
السقارن وفي قؾانيؽ دول مجمذ التعاون الخميجي، الظبعة الثالثة، مظبعة كمية الحقؾق، 

 .29، ص1222جامعة القاىخة, 
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 املطهة األول
 يفهىو تقُُى االداء انىظُفٍ

ْٗا ٚااهذف َٔ يكذ ٚسدت َؿاِٖٝ عذٜذ٠ يتكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚتبآٜت يف َطُٛ
باْ٘ سهِ اداسٟ ع٢ً ادا٤ املٛظـ  تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞاطتخذاَٗا، ؾٗٓاى َٔ ٜش٣ يف 

ٚطًٛن٘ يف ايعٌُ َٚٔ خالٍ ٖزا اؿهِ ٜتِ ؼذٜذ ٚضع املٛظـ َٔ سٝح تشقٝت٘ ٚعالٚت٘ 
اٚ ؾصً٘ اٚ تٓضًٜ٘ اٚ ْكً٘ اٚ َهاؾأت٘ اٚ ؼظني ٚضع٘ ايٛظٝؿٞ َٔ خالٍ ادخاي٘ يف بشاَر 

. (1)ٚسات اداس١ٜ تطٜٛش١ٜ، ٚعًٝ٘ ؾإ تكِٝٝ االدا٤ ٜعذ قشاسًا اداسًٜا ٜٓعهع ع٢ً ايعاًَنيٚد
طًٓكٞ ْعش٠ عا١َ ع٢ً ايعذٜذ َٔ ايتعاسٜـ اييت  تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞٚيػشض بٝإ َؿّٗٛ 

 . تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞبٝٓت َؿّٗٛ 
)ع١ًُٝ ر١ٖٝٓ يكٝاغ  األدا٤ يػًٜٛا باْ٘:تكِٝٝ ؾكذ رٖب بعض ايهتاب اىل تعشٜـ 

َذ٣ دذاس٠ ٚد١ًٖٝ ايؼخص ع٢ً ايكٝاّ بعٌُ َعني، اٚ قٝاغ َا مت تأدٜت٘ ؾعال َٔ ٖزا 
 .(2)ايعٌُ(

 ايٛظٝؿٞ ع٢ً اْ٘:   تعشٜـ االدا٤يف سني رٖب ساٟ َٔ ايؿك٘ اىل 
 .(3)ْعاّ ٜكّٛ َٔ خالي٘ ؼذٜذ َذ٣ نؿا١ٜ ادا٤ ايعاًَني ألعُااهِ -
َذ٣ صالسٝت٘ ٚنؿاٜت٘ يًٓٗٛض بأعبا٤ ٚظٝؿت٘ اؿاي١ٝ، تكِٝٝ ؾٗٛد ايؿشد ٚتكذٜش  -

 .(4)َٚذ٣ اطتعذادٙ يتكًذ ٚظٝؿ١ رات َظت٣ٛ اع٢ً

                                                      

ثيخ استخاتيجية تقييؼ اداء السؾارد البذخية في تقخيخ االبجاع عباس مدعل الديالني: تأ (2)
التشغيسي، رسالة ماجدتيخ، غيخ مشذؾرة، كمية االدارة واالقتراد، جامعة الكؾفة، 

 . 9، ص1222
د. دمحم محسؾد الذحات: احكام وطخق تقاريخ الكفاية الدشؾية لمسؾعف العام، دار الفكخ  (1)

 . 8شة نذخ، صالجامعي، االسكشجرية، بجون س
، 1222د. احسج ماىخ: ادارة السؾارد البذخية، مكتبة كمية التجارة، جامعة اإلسكشجرية,( 3)

 182ص 
تحديؽ الظخاونة، تقييؼ االداء والؾصف الؾعيفي، مجمة مؤتة لمبحؾث والجراسات، السجمج  (2)

 . 112، ص2991الدابع، العجد الخابع، 
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ٜٚش٣ ايبعض َٔ ايؿكٗا٤ إ ٖزٙ ايتعاسٜـ دا٤ت قاصش٠ نْٛٗا تعتُذ ع٢ً عٓصش  
 ايعٌُ ٚسذٙ دٕٚ اعطا٤ ا١ُٖٝ يًعٓاصش االخش٣ َجٌ ايظًٛى ايٛظٝؿٞ ٚايعالقات ايٛظٝؿ١ٝ،

ْعش ايباسح ْؤٜذ ٖزا االْتكاد الٕ اـًٌ ٜهُٔ يف االعتُاد ع٢ً ايٓعش٠ َٚٔ ٚد١ٗ 
املٛضٛع١ٝ يًعٌُ ايزٟ ٜٛدٜ٘ املٛظـ دٕٚ ايٓعش اىل إَهاْٝات املٛظـ ايزات١ٝ ٚقذسات٘ 

ايٛظٝؿ١ٝ. يزيو رٖب داْب آخش اىل تعشٜـ تكِٝٝ االدا٤ ع٢ً اْ٘ قٝاغ ادا٤ ايعاٌَ ٚعالقات٘ 
 . (1)َعاسؾ٘ ٚتكذٜش َذ٣ تٛاؾش قذسات ٚصؿات َع١ٓٝبايٓظب١ إلْتاد٘ ٚطًٛن٘ ٚ

ٚقذ اْتكذ ٖزا ايشدٟ اٜطًا العتُادٙ ع٢ً تٛاؾش ايصؿات ايالص١َ ؿظٔ ادا٥٘ 
يٛظٝؿت٘، بػض ايٓعش عٔ االدا٤ املًُٛغ يف ْطام ايعٌُ، اٚ َا مت الاصٙ بايؿعٌ ع٢ً 

٢ً اْ٘ ايٓعاّ ايزٟ دسظٔ ٚد٘ اّ ال. ؾزٖب آخشٕٚ اىل تعشٜـ تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ ع
ٜظُح بايتعشف بطشٜك١ َٛضٛع١ٝ بكذس االَهإ ع٢ً َظت٣ٛ نؿا١ٜ ايؿشد بايٓظب١ ملا تطًب٘ 

ٜٚأخز ع٢ً ٖزا االػاٙ باْ٘ قاصش، نْٛ٘ ٜٗتِ بايٛظٝؿ١ ايعا١َ ع٢ً . (2)َٓ٘ ٚظٝؿت٘ عاد٠
ْب سظاب املٛظـ َٔ خالٍ االٖذاف اييت هب إ ؼككٗا ٖزٙ ايع١ًُٝ َع اُٖاٍ اؾٛا

االخش٣ اىل داْب ايعالقات ايب١ٝٓٝ يًُٛظؿني عهِ ايعٌُ اؾُاعٞ، إرا ناْت ٖزٙ اال١ُٖٝ 
تهُٔ يف ؼكٝل االٖذاف ايٛظٝؿ١ٝ ايعا١َ ٚيهٔ يٝع ع٢ً سظاب قذسات املٛظـ ايزات١ٝ 

 ٚطًٛن٘ ٚعالقات٘ ايٛظٝؿ١ٝ َٚا مت الاصٙ خالٍ ؾرت٠ ص١َٝٓ قذد٠. 
 تعشٜـ ايتكِٝٝ ايٛظٝؿٞ ع٢ً اْ٘ دساط١ ٚؼًٌٝ ٚاخريًا اػ٘ داْب َٔ ايؿك٘ اىل 

ادا٤ ايعاًَني يعًُِٗ َٚالسع١ طًٛنِٗ ٚتصشؾاتِٗ اثٓا٤ ايعٌُ ٚريو يًشهِ ع٢ً َذ٣ 
لاسِٗ َٚظت٣ٛ نؿا٤تِٗ يف ايكٝاّ بأعُااهِ اؿاي١ٝ، ٚاٜطًا يًشهِ ع٢ً اَها١ْٝ ايُٓٛ 

 . (3)تشقٝت٘ يٛظٝؿ١ اخش٣ٚايتكذّ يًؿشد يف املظتكبٌ ٚؼٌُ املظؤٚيٝات األنرب اٚ 
ٜٚش٣ ايباسح إ ٖزا االػاٙ امشٌ َٔ طابكٝ٘ ٖٚٛ دقشب اىل ايذق١ ٚاملٛضٛع١ٝ نْٛ٘ 
ٜشاعٞ اؾاْب ايعًُٞ يف االدا٤ ٚايظًٛى ايٛظٝؿٞ ٚايعالقات ايب١ٝٓٝ ٚايكذسات املظتكب١ًٝ 

                                                      

، 2972رة االفخاد، مكتبة عيؽ شسذ، القاىخة، عبج الخحسؽ عبج الباقي عسخ: ادا (2)
 . 122ص

فاروق عبج البخ الديج ابخاليؼ: تقجيخ كفاية العامميؽ بالخجمة السجنية في عمؼ االدارة  (1)
 . 21، ص2981العامة والقانؾن االداري، رسالة دكتؾراه، كمية الحقؾق، جامعة القاىخة، 

، 1222ذخية، الجار الجامعية، االسكشجرية، د. صالح عبج الباقي: ادارة السؾارد الب (3)
 .  182ص



 تقييؼ األداء الؾعيفي لمسؾعف العام

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

411 

تظتًضَ٘ مجٝع  ٚإبشاص َذيٍٛ نؿا١ٜ االدا٤ املٓؼٛد ٚايكذس٠ ع٢ً االبتهاس ٚايتطٜٛش ٖٚزا َا
        ايٛظا٥ـ.   

 املطهة انثانٍ
 اهًُح تقُُى االداء انىظُفٍ

َعٝاسًا يكٝاغ َذ٣ لا  املٛظـ يف ؼكٝل ااهذف  ٜهٕٛ ايتكِٝٝ ايٛظٝؿٞ 
 املشطّٛ ي٘ َٔ قبٌ االداس٠ ٚوكل ايتكِٝٝ االٖذاف ٚايؿٛا٥ذ ايتاي١ٝ: 

٤ دنجش ٚتاليف ايظًبٝات ٚقاٚي١ ٜظاِٖ يف اعطا٤ املٛظـ ايذؾع١ املع١ٜٛٓ َٔ ادٌ عطا .1
 ػٜٛذ االدا٤. 

ٜٛؾش تكِٝٝ االدا٤ َعًَٛات عٔ املٗاسات اييت وتادٗا املٛظؿٕٛ يًكٝاّ مبٗاَِٗ ع٢ً  .2
دنٌُ ٚد٘، ؾُٔ خالٍ ايتكِٝٝ ٚبٓا٤ً ع٢ً ْتا٥ذ٘ تتخز ايكشاسات مبهاؾأ٠ اجملتٗذٜٔ 

 َٚعاقب١ املكصشٜٔ. 
اسٜش ايهؿا١ٜ ٖٞ قاٚي١ يًتخًص َٔ االغشاض إ ع١ًُٝ تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ اٚ تك .3

ايؼخص١ٝ اييت تصٝب ايشؤطا٤ االداسٜني عٓذ قٝاغ نؿا١ٜ َشؤٚطِٝٗ ٚدعًٗا دقشب اىل 
 .(1)املٛضٛع١ٝ

إ تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ ٜعطٞ ؾشص١ يًش٥ٝع االداسٟ يٝطًع باطتُشاس ع٢ً ْعاّ  .4
 ألعُااهِ َُٗا اختًؿت ايعٌُ يف املٓع١ُ ٚإ ٜذسى عٔ قشب نٝؿ١ٝ ادا٤ املشؤٚطني

 دسداتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ َٚٓاصبِٗ، ألْ٘ َطايب بٛضع تكشٜش عٔ نٌ َِٓٗ يف عًُ٘.
ٚعٓذَا تهٕٛ ٖزٙ ايتكاسٜش ع١ًٝٓ طٛف تهٕٛ ٚط١ًٝ ملعشؾ١ املٛظـ عكٝك١ َظت٣ٛ  .5

 .  (2)ادا٥٘ َٔ ْاس١ٝ َٚٛاطٔ ايطعـ ٚايك٠ٛ يف عًُ٘
ٛظٝؿٞ ع٢ً َظت٣ٛ اؾٗاص االداسٟ اٚ ٜٚتطح مما تكذّ ا١ُٖٝ ع١ًُٝ تكِٝٝ االدا٤ اي

                    ايشؤطا٤ اٚ املٛظؿني.  
                                 

                                                      

د. عمي عبج القادر مرظفى: الؾعيفة العامة في الشغام االسالمي وفي الشغؼ الحجيثة،  (2)
 .191و 192م، ص 2981-ىـ2221الظبعة االولى، مظبعة الدعادة، القاىخة، 

ولو في مؾضع آخخ مؽ يحكخ ان تقاريخ تقييؼ االداء في العخاق سخية، وىحا ما سشتشا (1)
 البحث. 
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 املثحث انثانٍ
 اهذاف عًهُح تقُُى االداء انىظُفٍ

ٚريو الٕ  ِٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞٝتك تعذدت اسا٤ ايباسجني سٍٛ ااهذف َٔ ع١ًُٝ
ساٍٚ بعض ايباسجني تصٓٝـ ٖزٙ االٖذاف اىل اٖذاف اٖذاف عذ٠. ٚيكذ  تكِٝٝايع١ًُٝ ي

 خاص١ باإلداس٠ ٚاخش٣ خاص١ باملشؤٚطني ٚدخري٠ ؽص املٛظؿني. 
ٚميهٔ إ ْكظِ اٖذاف ع١ًُٝ تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚؾكا ملا تكذّ يف ثالخ 

 َظتٜٛات طٛف ْتٓاٚاها بجالخ َطايب ٖٚٞ نُا ًٜٞ: 
 املطهة االول

 املنظًحاالدارج او يستىي تقُُى األداء عهً  أهذاف
  ٖٚٞ: ايتكِٝٝ،ٚتؼٌُ ع٢ً عذ٠ دٖذاف تتشكل يًُٓع١ُ َٔ خالٍ ع١ًُٝ  
َبذد  تأنٝذخًل َٓاخ ٜظٛدٙ ايجك١ ٚايتعاٌَ االخالقٞ بني االداس٠ ٚاملٛظؿني عٔ طشٜل  .1

  (1)ٚاملهاؾآتاملٛضٛع١ٝ ٚاؿٝاد١ٜ يف اصذاس ايكشاسات 
ُاس قذساتِٗ ايها١َٓ ٚتٛظٝـ طُٛساتِٗ ايٓٗٛض مبظت٣ٛ ايعاًَني َٔ خالٍ اطتج .2

 (2)دؾطٌ.ٚتطٜٛش ٚؼظني قذساتِٗ بؼهٌ 
 (3).َٚظتًضَات٘ٚضع َعذالت َٛضٛع١ٝ ألدا٤ ايعٌُ َٔ خالٍ دساطات ؼ١ًًٝٝ يًعٌُ  .3
 تكِٝٝ بشاَر ٚدطايٝب إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ. .4
بني ايتهًؿ١ ؼذٜذ تهايٝـ ايعٌُ اإلْظاْٞ ٚإَها١ْٝ ٚتشػٝذ ايتٛظٝـ عٔ طشٜل ايشبط  .5

 ٚايعا٥ذ َٔ ايتٛظٝـ.
 

                                                      

ابخاليؼ أبؾ سعجة: تقييؼ نغام قياس كفاءة العامميؽ في األجيدة الحكؾمية، رسالة دكتؾراه, ( 2)
 .32-17، ص 2992جامعة االزىخ، كمية التجارة ,

عسخ وصفي عقيمي: قياس كفاءة العامميؽ في الجياز الحكؾمي في الجسيؾرية العخبية ( 1)
 .32-32، ص2971دتيخ، جامعة القاىخة، كمية التجارة ,الدؾرية، رسالة ماج

، 3عبج الخحسؽ شفيق: كيفية اعجاد معجالت األداء والسقخرات الؾعيفة، مجمة اإلدارة، عجد (3)
 .229-221، ص 2982يشايخ 
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 املطهة انثانٍ
 أهذاف تقُُى األداء عهً يستىي املذراء

 ٖٚٞ: ايتكِٝٝ،سٝح ميهٔ دٕ تعٗش َٔ خالٍ ع١ًُٝ 
ٚؼكٝل ايعذاي١ بني  ايتعشف ع٢ً نٝؿ١ٝ ددا٤ املٛظؿني بؼهٌ عًُٞ َٚٛضٛعٞ 

 ايع١َُٝٛ اٚ ايعؿ١ٜٛ.املٛظؿني ع٢ً دطاغ اْتٗاز األطًٛب ايعًُٞ يًتكِٝٝ بعٝذاَ عٔ 
َٚٓاقؼ١ َؼانٌ ايعٌُ ٚاألدا٤ بؼهٌ  املٛظؿني،االستكا٤ مبظت٣ٛ ايعالقات بني  .1

 (1)َٛضٛعٞ.
ت١ُٝٓ قذسات املذسا٤ يف فاالت األػشاف ٚايتٛدٝ٘ ٚاؽار ايكشاسات ؾُٝا ىص  .2

 (2)املٛظؿني.ايتعاٌَ َع 
 األع٢ً.اختٝاس ايهؿا٤ات ايبؼش١ٜ املٓاطب١ ٚاملكتذس٠ يؼػٌ ايٛظا٥ـ  .3

 املطهة انثانث
 أهذاف تقُُى األداء عهً يستىي املرؤوسني

تعضٜض ساي١ ايؼعٛس باملظ٦ٛي١ٝ يذ٣ املشؤٚطني ٚإقٓاعِٗ بإٔ اؾٗٛد اييت ٜبزيْٛٗا   .1
 (3)ايتكِٝٝ.يتشكٝل دٖذاف املٓع١ُ طتهٕٛ َٓعٛس٠ َٔ خالٍ ع١ًُٝ 

ٚايب١٦ٝ  املٛظؿني، تكذِٜ فُٛع١ َٔ ايٛطا٥ٌ املٓاطب١ يتطٜٛش ٚؼظني طًٛى ٚددا٤ .2
 (4)ايتكِٝٝ.ايٛظٝؿ١ٝ يف املٓع١ُ َٔ خالٍ ايذق١ ٚايعذاي١ ٚاملٛضٛع١ٝ يف ع١ًُٝ 

                                                      

، 2982غخيب، القاىخة ,عمي الدمسي: إدارة االفخاد والكفاية اإلنتاجية، مكتبة  د.( 2)
 .99-97ص

السؾسؾعة العمسية -الدمسي: تقؾيؼ األداء والجداء، تخظيط التظؾر الؾعيفي د. عمي( 1)
 .28.ص2982والعسمية لمبشؾك اإلسالمية، إدارة السؾارد البذخية، الجدء الخابع، القاىخة، 

عمي دمحم عبج الؾىاب: تقييؼ أداء العامميؽ، دراسة تحميمية، السجمة العخبية لإلدارة،  د.( 3)
 .23-22ص، 222,2982العجد 

د. دمحم دمحم إبخاليؼ: تقييؼ أداء العامميؽ في وحجات الجياز الحكؾمي، دراسة تحميمية، ( 2)
 .223-222، ص2982مجمة البحؾث التجارية ,
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بح سٚ  املٓاؾظ١ بني املٛظؿني يضٜاد٠ اإلْتاد١ٝ ٚؼظني ايظًٛنٝات ٚايعالقات ٚبح  .3
سٚ  االبذاع ٚايتطٜٛش ٚريو َٔ خالٍ اْتٗاز طٝاط١ ؾعاي١ يٓعِ اؿٛاؾض اإلهاب١ٝ 

 ٚايظًب١ٝ.
ٜعذ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ َٔ ايٛطا٥ٌ امل١ُٗ اييت ػعٌ املٛظـ ٜطٛس َٔ ددا٥٘،  .4

ؾُٔ خالٍ َكاب١ً ايتكِٝٝ اييت ػشٟ َع املٛظـ ٜتِ اطالع٘ ع٢ً َظت٣ٛ ددا٥٘ 
 ٚاٜطا  املظت٣ٛ اييت تشغب اإلداس٠ إ ٜصٌ ايٝ٘ ٖزا املٛظـ. 

 انفصم انثانٍ
 احكاو تقُُى االداء انىظُفٍ

َعشؾ١ ْطام ايتكِٝٝ َٚٔ ِٖ املٛظؿٕٛ اسهاّ تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ  ٕٜكتطٞ يبٝا 
تكِٝٝ اـاضعٕٛ اهزا ايتكِٝٝ، ٜٚتبادس اىل ايزٖٔ تظاؤٍ ٌٖ مجٝع املٛظؿٕٛ خاضعني ي

 ، اّ ٖٓاى اطتجٓا٤ات اهزا ايتكِٝٝ؟! االدا٤ ايٛظٝؿٞ
املٛظؿني  بذ٤ً نإ االػاٙ ايظا٥ذ يف ايتؼشٜعات ايٛظٝؿ١ٝ، ٖٛ عذّ اخطاع مجٝع

يٓعاّ تكِٝٝ االدا٤، سٝح اطتجٓت ايعذٜذ َٔ قٛاْني اـذ١َ نباس املٛظؿني َٔ اـطٛع 
يًتكِٝٝ، نزيو اختًؿت ايتؼشٜعات االداس١ٜ سٍٛ ايظًط١ املختص١ ألدشا٤ ايتكِٝٝ، ؾطاًل عٔ 

اسهاّ تكِٝٝ االدا٤ تبأٜ االٚضاع ايٛظٝؿ١ٝ يبعض املٛظؿني. يزا طٓتٓاٍٚ يف ٖزا ايؿصٌ 
يٛظٝؿٞ، سظب قٛاْني ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ثِ ْتطشم اىل ْطام ع١ًُٝ ايتكِٝٝ َٔ سٝح ا

املٛظؿني اـاضعني اها ٚاؾ١ٗ املختص١ بٛضع ايتكشٜش عِٓٗ، ٚبٝإ اإلطاس ايضَين يع١ًُٝ 
 ايتكِٝٝ )دٚس١ٜ ايتكاسٜش( َٔ خالٍ َبشجني. 

 املثحث االول
 ضع انتقرَرنطاق تقُُى االداء انىظُفٍ وانسهطح املختصح تى

ٜكتطٞ بٝإ ْطام تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ إ ْتٓاٍٚ مج١ً َٔ املٛاضٝع ٚتتُجٌ  
يف املٛظؿٕٛ اـاضعٕٛ يع١ًُٝ ايتكِٝٝ، ؾطال عٔ ايظًط١ املختص١ بٛضع ايتكاسٜش 

 ٚايطٛابط ٚايكٝٛد ٚايطُاْات املصاسب١ يع١ًُٝ ايتكِٝٝ.
 ايٓشٛ االتٞ: ٚيف ض٤ٛ َا تكذّ، تكظِ ٖزا املبشح اىل َطًبني ع٢ً

 املطًب األٍٚ: املٛظؿٕٛ اـاضعٕٛ يتكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ
 املطًب ايجاْٞ: ايظًط١ املختص١ بٛضع تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ.
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 املطهة األول
 املىظفىٌ اخلاضعىٌ نتقُُى األداء انىظُفٍ

ع تبآٜت ايتؼشٜعات ٚاآلسا٤ ايؿك١ٝٗ سٍٛ تعُِٝ تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ ع٢ً مجٝ
ايعاًَني اٚ اطتجٓا٤ فُٛع١ اٚ ؾ١٦ َٔ املٛظؿني ألطباب كتًؿ١ ٚيهٌ اػاٙ صشت٘ 

ايٛظٝؿٞ نْٛ٘  تكِٝٝ االدا٤ْعاّ  ٚاطاْٝذٙ، ؾزٖب ايشدٟ االٍٚ بطشٚس٠ تعُِٝ تطبٝل
ضشٚس٠ اداس١ٜ اطاط١ٝ هب إ تطبل ع٢ً مجٝع املٛظؿني بػض ايٓعش عٔ َشانضِٖ اٚ 

ُٝع بايعذاي١ ٚاملظاٚا٠ ٚاِْٗ قاطبٕٛ ع٢ً ْؼاطِٗ صؿاتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ ست٢ ٜؼعش اؾ
. ٜٚش٣ اصشاب ٖزا االػاٙ بإ خطٛع مجٝع املٛظؿني ايعَُٛٝني ع٢ً كتًـ (1)ايٛظٝؿٞ

 . (2)دسداتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ يٓعاّ ايتكِٝٝ اَش ال َٓاص َٓ٘ ٚضشٚس٠ تكتطٝٗا املصًش١ ايعا١َ
ٜٚش٣ إ  ِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞتكيف سني ٜش٣ داْب آخش َٔ ايؿك٘ عذّ تعُِٝ ْعش١ٜ 

ايٛاقع ٜكتطٞ اعؿا٤ بعض املٛظؿني َٔ ْعاّ ايتكِٝٝ ريو إ نباس املٛظؿني هذٕٚ 
غطاض١ يف قٝاّ االداس٠ بإخطاعِٗ اهزا ايٓعاّ نِْٛٗ ٜكَٕٛٛ باإلػشاف ٚاالداس٠ ٚايتٛدٝ٘ 

 . (3)ٚال سقٝب عًِٝٗ ط٣ٛ ضُا٥شِٖ ٚٚظا٥ؿِٗ
ٍٚ بطشٚس٠ اخطاع مجٝع املٛظؿني يٓعاّ تكِٝٝ ْٚتؿل َع َا رٖب ايٝ٘ ايشدٟ اال

االدا٤ ايٛظٝؿٞ، تعضٜضًا ملبذد املظاٚا٠ َٔ ْاس١ٝ، ٚاثاس٠ ٚساؾضًا اهِ يبزٍ املضٜذ َٔ ايهؿا٠٤ 
 . (4)يف ادا٤ اعُااهِ ٖٚزا سدٟ اطتارْا ايؿاضٌ اْٛس سطالٕ

 ( يظ47١ٓ( َٔ قإْٛ ايعاًَني املذْٝني بايذٚي١ سقِ )28ٚقذ قطت املاد٠)
املصشٟ إ )ٜكتصش تكذٜش نؿا١ٜ األدا٤ ع٢ً ايعاًَني ايؼاغًني يٛظا٥ـ ايذسد١  1978

 (5)األٚىل ؾُا دْٚٗا( دٟ مت اعؿا٤ ػاغًٞ ايٛظا٥ـ ايعًٝا َٔ اـطٛع يًتكِٝٝ.

                                                      

حسجي اميؽ عبج اليادي: نغخية الكفاية في الؾعيفة العامة، رسالة دكتؾراه، حقؾق  (2)
 . 299، ص2922القاىخة، 

 . 222، ص2987ئ االدارة العامة، الظبعة الثانية، بيخوت، د. فؾزي حبيذي: مباد (1)
 .  27فاروق عبج البخ الديج ابخاليؼ، رسالتو السذار الييا سابقا، ص (3)
 وما بعجىا. 72دكتؾر أنؾر احسج رسالن: مخجع سابق اإلشارة اليو، ص (2)
م ,وكيل وزارة, الى ان وعائف اإلدارة العميا )مجيخ عا 2978لدشة  27يذيخ قانؾن رقؼ ( 2)

 وكيل أول وزارة(.
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ْٚعشاَ أل١ُٖٝ ايٓعاّ طٛا٤ يإلداس٠ دٚ ايعاًَني ؾٝٗا تذخٌ املؼشع املصشٟ ٚددخٌ تعذٜاًل 
سٝح مبٛدب٘ خطع ػاغًٛا ايٛظا٥ـ  1983( يظ١ٓ 115ٕ سقِ )بايكاْٛ 28ع٢ً املاد٠ 

ايعًٝا يٓعاّ نؿا١ٜ األدا٤، بعذ إ ناْت قبٌ تعذًٜٗا قذ اقتصشت ع٢ً ايعاملني ايؼاغًني 
يٛظا٥ـ ايذسد١ األٚىل ؾُا دْٚٗا ٚبٗزا ايتطٛس مل ٜعذ ْعاّ قٝاغ األدا٤ َشادؾًا يتكاسٜش 

ص ػاغًٞ ٚظا٥ـ ايذسد١ األٚىل ؾُا دْٚٗا ايهؿا١ٜ بٌ غذت االٕ اسذ٣ ٚطا٥ً٘ ؾكط ؽ
 ٚاألخش٣ تظ٢ُ بٝاْات تكِٝٝ األدا٤ ؽص ػاغًٞ ايٛظا٥ـ ايعًٝا.

َعذاًل املاد٠  1992يظ١ٓ  34ثِ تذخٌ املؼشع املصشٟ َش٠ ثا١ْٝ بايكإْٛ سقِ 
ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ )ٜهٕٛ قٝاغ نؿا١ٜ األدا٤ بايٓظب١ يؼاغًٞ ايٛظا٥ـ ايعًٝا ع٢ً  28

ٜبذٜ٘ ايشؤطا٤ طٜٓٛا َٔ بٝاْات تعتُذ َٔ ايظًط١ املختص١ ٚتٛضع يف ًَـ دطاغ َا 
 خذَتِٗ(.

ٜٚالسغ إ املؼشع املصشٟ يف ايكإْٛ ايٓاؾز قذ اخطع مجٝع ايعاًَني يٓعاّ 
تكاسٜش نؿا١ٜ األدا٤، ٚيهٔ اختًـ يف األطًٛب، سٝح اتبع َع ػاغًٞ ٚظا٥ـ ايذسد١ األٚىل 

١ٜ ايظ١ٜٛٓ ٚؾل منارز، اَا بايٓظب١ يؼاغًٞ ايٛظا٥ـ اإلداس١ٜ ؾُا دْٚٗا دطًٛب تكاسٜش ايهؿا
 ايعًٝا اؽز دطًٛب ايبٝاْات ايظ١ٜٛٓ املعذ٠ َٔ قبٌ ايظًط١ املختص١.

ؾطاًل عٔ إ ايكإْٛ اؿايٞ قذ اػ٘ اىل تٛطٝع ْطام اـاضعني يٓعاّ تكاسٜش 
ظتؼاس مسري صادم ٚد٘ امل ذنؿا١ٜ األدا٤، ٚيهٔ ٖٓاى َٔ اعرتض ع٢ً ٖزا االػاٙ، ؾك

 (1)ْكذًا اهزا االػاٙ.
ٚيف ساٟ ايباسح ْتؿل َع االػاٙ ايزٟ ٜذعٛ اىل اتظاع ْطام تكِٝٝ األدا٤ 
ايٛظٝؿٞ، ريو العتباسات ايعذاي١ ٚاملظا٠ٚ ٚيصاحل ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚاملٛظـ ست٢ ال ٜشنٔ 

١ ظاٖش٠ عٔ قاسب املٛظـ بعذ طٓٝني ط١ًٜٛ َٔ اـذ١َ مٛ اـٍُٛ ٚايهظٌ، ؾطاًل
ايتظٝب يف ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚيتشكٝل االْطباط ايٛظٝؿٞ ٚاحملاؾع١ قذس اإلَهإ ع٢ً َظت٣ٛ 
األدا٤ املطًٛب يطُإ سظٔ طري املشاؾل االداس١ٜ باْتعاّ ٚاطشاد يتشكٝل املصًش١ 

 ايعا١َ. 
اؿايٞ بٓعاّ ايتكاسٜش ايظ١ٜٛٓ  1960يظ١ٓ  24ؾكذ اخز ايكإْٛ سقِ  اَا يف ايعشام

١ٜ ؾُٝع املٛظؿني عذا ٚظا٥ـ ايذسدات اـاص١ اييت ٜتِ ايتعٝني ؾٝٗا مبشطّٛ ايظش
                                                      

راجع كتاب السدتذار سسيخ صادق: تقاريخ الكفاية والخقابة القزائية عمييا، الييئة ( 2)
 .32، ص2978السرخية العامة لمكتاب,
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مجٗٛسٟ ٜصذس بٓا٤ ع٢ً اقرتا  َٔ ايٛصٜش املختص َٚٛاؾك١ فًع ايٛصسا٤، ٜٚكذّ ايتكشٜش 
ايظشٟ َٔ قبٌ ايش٥ٝع املباػش ٜبني ؾٝ٘ خذَات املٛظـ َٔ مجٝع ايٛدٛٙ خالٍ ايظ١ٓ، 

 ؿني َٚٓشِٗ ايعالٚات ايظ١ٜٛٓ. ٜٚعتُذ عًٝ٘ يف تشؾٝع املٛظ
املعذٍ  1960( يظ١ٓ 24ٚتطبٝكا ملا طبل ؾكذ اخز قإْٛ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ )
 بٓعاّ قٝاغ نؿا١ٜ االدا٤ ٚاتبع االطًٛب اآلتٞ يف ٚضع ايتكاسٜش: 

ٜٛضع يهٌ َٛظـ تكاسٜش ط١ٜٛٓ طش١ٜ ٚؾل منٛرز ٜتٛخ٢ ؾٝٗا ايذق١ ٚاملصًش١ ايعا١َ،  د. 
 عًٝٗا ايش٥ٝع االع٢ً. ع٢ً إ ٜصادم 

ٜبًؼ املٛظـ ؼشٜشٜا بايتكشٜش، إرا نإ قذ سؾع عٓ٘ بذسد١ سد٤ٟ ريو إلصالس٘ ٚتاليف  ب. 
 ْكاط ضعؿ٘، ع٢ً إ ٜتِ ايتبًٝؼ خالٍ ػٗش َٔ تاسٜخ سؾع ايتكشٜش ايظٟٓٛ عٓ٘. 

د٠ تكّٛ ايٛصاسات عٓذ ايطشٚس٠ بذٚسات يتذسٜب املٛظؿني ممٔ ٜكشس تذسٜبِٗ بػ١ٝ صٜا ز. 
 نؿا٤تِٗ. 

هشٟ اختٝاس املٛظؿني يًرتؾٝع ع٢ً اطاغ ايهؿا٠٤ َٚذ٠ اـذ١َ ٚتٛاؾش ػاغش يف املالى  د. 
ٜعادٍ اٚ ٜؿٛم ايٛظٝؿ١ املشاد تشؾٝع٘ ايٝٗا، ٚثبٛت َكذست٘ ع٢ً ػػٌ ايٛظٝؿ١ ٚتؿٛق٘ 

 ع٢ً اقشاْ٘ َٔ املٛظؿني. 
س٥ٝع ال تكٌ ٚظٝؿت٘ عٔ َعإٚ  تٛيـ بأَش ايٛصٜش يف نٌ ٚصاس٠ ؾ١ٓ اٚ دنجش تتهٕٛ َٔ .ـٖ 

َذٜش عاّ ٚعطٜٛٔ ال تكٌ ٚظٝؿ١ نٌ ٚاسذ َُٓٗا عٔ ٚظٝؿ١ َذٜش، ٚؽتص ٖزٙ ايًذ١ٓ 
َالسع١ ايتكاسٜش ايظش١ٜ. ٚتشؾع ايًذ١ٓ تٛصٝاتٗا اىل ايٛصٜش املختص اٚ َٔ ىٛي٘ 

ؾٝذب  يًُصادق١ عًٝٗا ٚاصذاس االٚاَش ايالص١َ ٚايكشاسات ايكاض١ٝ بعذّ ايرتػٝح يًرتؾٝع
تبًٝػٗا يًُٛظؿني رٟٚ ايعالق١ قبٌ املصادق١ عًٝٗا يتُهِٝٓٗ َٔ مماسط١ سكِٗ يف 

 (1)ٚايتعًِ.االعرتاض 
ْاؾزًا ؿذ االٕ، ٚيهٔ دشت عًٝ٘  1960يظ١ٓ  24ٚالصاٍ قإْٛ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ 

ايػت تعذٜالت قا١ْْٝٛ نجري٠، إضاؾ١ اىل قشاسات فًع قٝاد٠ ايجٛس٠ املٓشٌ اييت عذيت اٚ 
بعض اسهاّ ٖزا ايكإْٛ اٚ اضاؾت اسهاًَا دذٜذ٠ ايٝ٘، إضاؾ١ اىل ايتعذٜالت األخري٠ ع٢ً 

 بعض َٛادٙ. 
اْ٘ إ األٚإ يتؼشٜع قإْٛ دذٜذ ٜٓعِ ػ٦ٕٛ اـذ١َ املذ١ْٝ الٕ  ،ٚيف ساٟ ايباسح
املعذٍ ػشع َٓز َذ٠ ط١ًٜٛ ٚطشدت ع١ًٝ ايهجري َٔ  1960يظ١ٓ  24ايكإْٛ اؿايٞ سقِ 

                                                      

 السعجل. 2922لدشة  12( مؽ قانؾن الخجمة السجنية رقؼ 22-8يشغخ السؾاد مؽ )( 2)
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بايشغِ َٔ ايتعذٜالت ايهجري٠ اال  ،يتعذٜالت بظبب ايتطٛس اؿاصٌ يف َؿّٗٛ ايٛظٝؿ١ ايعا١َا
ؾطال عٔ ظٗٛس عٓاٜٚٔ ٚظٝؿ١ٝ  ،اْ٘ َاصاٍ قاصشًا عٔ َعاؾ١ َؼهالت ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

ٚع٢ً املظ٦ٛيني يف ايذٚي١  ،دذٜذ٠ غري َٛدٛد ؾٝ٘ يكذَ٘ ٚعذّ َٛانبت٘ يًتطٛسات اؿذٜج١
١ يف َعاؾ١ ايجػشات ٚايٓٛاقص يف ايكإْٛ اؿايٞ بتؼشٜع قإْٛ دذٜذ َٚٛسذ ايتؿهري ظذٜ

 يًخذ١َ املذ١ْٝ ٜٛانب ايتطٛسات اإلداس١ٜ املعاصش٠. 
ٚخالص١ ملا طبل، ٖٓاى تبأٜ غصٛص َٛقـ قٛاْني ايٛظٝؿ١ ايعا١َ يف مجٗٛس١ٜ 

ألدا٤ ايٛظٝؿٞ. َصش ايعشب١ٝ ٚمجٗٛس١ٜ ايعشام سٍٛ َذ٣ اخطاع املٛظؿني يٓعاّ تكِٝٝ ا
ٚبايطبع ؾإ املؼشع املصشٟ نإ ادم تعاَاًل َٔ ايٓاس١ٝ ايتؼشٜع١ٝ مبٛضٛع تكِٝٝ األدا٤ 

 ايٛظٝؿٞ.                                                                    
 املطهة انثانٍ

 ىضع تقارَر تقُُى األداء انىظُفٍانسهطح املختصح ت
ختص١ بٛضع تكاسٜش تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ، ؾكذ تبآٜت اَا غصٛص ايظًط١ امل

اٜطًا تؼشٜعات اـذ١َ املذ١ْٝ ٚاآلسا٤ ايؿك١ٝٗ سٍٛ َٔ ٜطع ٜٚٓعِ ٖزٙ ايتكاسٜش. ؾؿٞ 
بعض ايتؼشٜعات ٜٓؿشد ايش٥ٝع املباػش بٛضع ايتكشٜش عٔ َشؤٚطٝ٘ عهِ االتصاٍ 

شٜعات ٚسغب١ يف تٛؾري املباػش بِٗ ٚاػشاؾ٘ ايَٝٛٞ ع٢ً اعُااهِ، ٚيهٔ بعض ايتؼ
ايطُأ١ْٓٝ يًُٛظـ ٚطال١َ ايتكشٜش تكّٛ باػشاى ايش٥ٝع االع٢ً اٚ ؾ١ٓ اداس١ٜ َٔ خالٍ 

 عشض ايتكشٜش ايزٟ ٜطع٘ ايش٥ٝع املباػش عًِٝٗ. 
َٚٔ ايتؼشٜعات اييت تأخز باالػاٙ ايزٟ ٜٓؿشد ؾٝ٘ االختصاص يًش٥ٝع املباػش 

ؿشْظٞ ٚسٝح ٜهٕٛ االختصاص بٛضع ايتكشٜش بٛضع ايتكشٜش عٔ َشؤٚطٝ٘ ٖٛ ايتؼشٜع اي
اَا يف ايٛالٜات املتشذ٠ االَشٜه١ٝ ؾإ ْعاّ   (1)يش٥ٝع ايٛسذ٠ اإلداس١ٜ اٚ س٥ٝع املشؾل،

ٜٚٓص ع٢ً إ ٜكّٛ ايش٥ٝع املباػش املظؤٍٚ عٔ  1923تكاسٜش ايهؿا١ٜ املعٍُٛ ب٘ َٓز 
املٛظـ بصٛس٠ دٚس١ٜ، املٛظـ بٛضع ايتكشٜش، ع٢ً دطاغ اْ٘ َٓٛط ب٘ َشادع١ اعُاٍ 

 (2)ع٢ً إ ٜشادع ايتكشٜش ايش٥ٝع اإلداسٟ األع٢ً.

                                                      

 .222سابق اإلشارة اليو , صالجكتؾر أنؾر احسج رسالن: مرجر (  2)
( الجكتؾر زكي محسؾد ىاشؼ: دراسة الظخق السختمفة لكياس كفاءة السؾعفيؽ والسدتخجميؽ 1)

 =والعامميؽ في االجيدة االدارية بالجول العخبية، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة،
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 46َٔ ايكإْٛ اؿايٞ سقِ  28اَا يف مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ ؾكذ ْصت املاد٠ 
ٚع٢ً )ٜهٕٛ قٝاغ األدا٤ َش٠ ٚاسذ٠ خالٍ ايظ١ٓ ٚريو َٔ خالٍ ٚاقع  1978يظ١ٓ 

ا ايػشض ْٚتا٥ر ايتذسٜب املتا  ٚنزيو ا١ٜ ايظذالت ٚايبٝاْات اييت تعذٖا اؾ١ٗ اإلداس١ٜ اهز
 بٝاْات اٚ َعًَٛات دخش٣ ميهٔ االطرتػاد بٗا يف قٝاغ نؿا١ٜ األدا٤(. 

اَا ايعإًَٛ ايزٜٔ تٓعِ ػ٦ِْٛٗ ايٛظٝؿ١ٝ قٛاْني خاص١، ؾتشذد قٛاِْٝٓٗ 
اـاص١ ايظًط١ املختص١ بٛضع تكاسٜش ايهؿا١ٜ عِٓٗ، ٚبايٓظب١ يؼاغًٞ ايٛظا٥ـ ايكٝاد١ٜ 

هٕٛ نؿا٠٤ ددا٥ِٗ ع٢ً دطاغ َا ٜبذٜ٘ ايشؤطا٤ بؼأِْٗ طًٜٓٛا َٔ بٝاْات تعتُذ َٔ ٜ
ايظًط١ املختص١، ٜكصذ بٗا )ايٛصٜش اٚ احملاؾغ اٚ س٥ٝع فًع إداس٠ ااه١٦ٝ ايعا١َ(، 

 ٚتٛدع يف ًَـ خذَاتِٗ ايؼخص١ٝ.   
يف املاد٠ املعذٍ دػاس  1960يظ١ٓ  24ؾإٔ قإْٛ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ  اَا يف ايعشام

اىل إ هشٟ اختٝاس املٛظـ يًرتؾٝع ع٢ً دطاغ ايهؿا٠٤ َٚذ٠ اـذ١َ، ع٢ً إ ٜؤيـ  18
بأَش ايٛصٜش املختص يف نٌ ٚصاس٠ ؾ١ٓ يرتػٝح املٛظؿني يًرتؾٝع، تأخز بٓعش االعتباس 
خذَات املٛظـ ٚايتكاسٜش ايظ١ٜٛٓ ايٛاسد٠ عك٘، ع٢ً إ تٛضع ايتكاسٜش ايظ١ٜٛٓ َٔ قبٌ 

املباػش ٚؾل منارز َعذ٠ طًؿًا، ٜٚعشض ايتكشٜش ع٢ً ايش٥ٝع األع٢ً يًُصادق١  ايش٥ٝع
 عًٝ٘، ٜبني ؾٝٗا َذ٣ نؿا٠٤ ددا٤ املٛظـ يعًُ٘ خالٍ ايظ١ٓ.

 2008يظ١ٓ  22ٚدخريًا صذس قإْٛ سٚاتب َٛظؿني ايذٚي١ ٚايكطاع ايعاّ سقِ 
ُٓٗا ثبٛت قذس٠ /ؾكش٠ ثاًْٝا ػشٚطًا قذد٠ يرتؾٝع املٛظـ َٚٔ ض6ٚٚضعت املاد٠ 

ٚنؿا٠٤ املٛظـ املشاد تشؾٝع٘ بتٛص١ٝ "ع٢ً ػهٌ تكاسٜش نؿا١ٜ" َٔ ايش٥ٝع املباػش 
 َٚصادق١ ايش٥ٝع األع٢ً.

ْالسغ مما رنش يف قٛاْني اـذ١َ املذ١ْٝ املتعاقب١، إ املؼشع ايعشاقٞ اعط٢ 
ظٟٓٛ عٔ نؿا١ٜ االختصاص اىل ايش٥ٝع املباػش ؾعاًل ٚقت اعذاد ايتكشٜش يف ٚضع ايتكشٜش اي

املٛظـ قٌ ايتكِٝٝ ع٢ً إ ٜتِ َصادقتٗا َٔ قبٌ ايش٥ٝع األع٢ً ٚغايبًا َا ٜهٕٛ املذٜش 
 ايعاّ يف ايٛسذات اإلداس١ٜ. 

 
 
 

                                                                                                                              

 وما بعجىا. 27، ص2971=
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 املثحث انثانٍ
 يقىياخ نظاو تقُُى االداء انىظُفٍ

ٚضعت تؼشٜعات اـذ١َ  تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿَٞٔ ادٌ ضُإ لا  ع١ًُٝ 
ٔ املكَٛات يٓذا  ٖزٙ ايع١ًُٝ َٚٔ اِٖ ٖزٙ املكَٛات ٖٞ َبذد دٚس١ٜ ايٛظٝؿ١ٝ فُٛع١ َ

دٟ إ ٖزٙ ايتكاسٜش ٜظتًضّ إ تهٕٛ بؼهٌ دٚسٟ قكل  – تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞتكاسٜش 
َٝض٠ ايذٚاّ ٚاالطتُشاس. ؾطاًل عٔ اعالّ املٛظـ بتكذٜش نؿاٜت٘ يٝتظ٢ٓ ي٘ ايؿشص١ يًتعًِ، 

 عٛٙ اىل االعرتاض ع٢ً ايتكِٝٝ.إرا سد٣ ٚدٛد دطباب َعكٛي١ تذ
 ٚطٓتطشم يف ٖزا املبشح اىل دٚس١ٜ ٚع١ًٝٓ تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ:

 املطًب األٍٚ: دٚس١ٜ ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ.
 املطًب ايجاْٞ: ع١ًٝٓ ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ.

 لاملطهة األو                                   
 دورَح نظاو تقُُى األداء انىظُفٍ

ٜٚهاد إ ٜهٕٛ ٖٓاى امجاع تؼشٜعٞ ع٢ً إ املذ٠ املٓاطب١ يٛضع تكاسٜش تكِٝٝ 
. سٝح تعترب املذ٠ املٓاطب١ يهٌ َٔ ايشؤطا٤ ٚاملشؤٚطني َٔ (1)االدا٤ ٖٞ ط١ٓ َٝالد١ٜ

ع٢ٓ إ ٜهٕٛ د١ٗ َٚتؿك١ َع ايٓعاّ املايٞ ٚاالداسٟ يًذٗاص االداسٟ َٔ د١ٗ اخش٣. دٟ مب
قٝاغ االدا٤ َش٠ ٚاسذ٠ يف ايظ١ٓ بأنًُٗا ٜٚٓصشف اىل اعُاٍ املٛظـ خالٍ ايظ١ٓ بهاًَٗا، 
ال اىل دض٤ َٓٗا ؾشظب ٖٚٛ َا ٜعشف )َبذد ط١ٜٛٓ ايتكاسٜش( يتكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ، ٜٚش٣ 

اقع داْب َٔ ايؿك٘ إ ٜهٕٛ َال٥ًُا إ ٜتِ قٝاغ ادا٤ املٛظـ ايعاّ َشتني يف ايظ١ٓ، بٛ
َش٠ نٌ طت١ دػٗش، عٝح ٜهٕٛ تكذٜش ادا٥٘ اٚ تكذٜش نؿاٜت٘ ايظٟٓٛ ٖٛ َتٛطط ادا٥٘ 

 .(2) ايٓاتر عٔ ايتكشٜشٜٔ املٛضعني عٓ٘ خالٍ ايظ١ٓ )َتٛطط ايتكشٜشٜٔ ْصـ ايظٜٓٛني(
اَا ارا دا٤ ايتكشٜش قص١ً عٔ َذ٠ اقٌ َٔ ط١ٓ, نإ ايتكشٜش غري َظتٛف 

ٜهٕٛ ايتكشٜش َظتُذًا َٔ ٚاقع ايظذالت ٚايبٝاْات املتعًك١  ٚهب إ (3)يعٓاصشٙ ايكا١ْْٝٛ
                                                      

 . 282شارة الييا، صحسجي اميؽ عبج اليادي، رسالة سابق اال (2)
 .132و 132دكتؾر انؾر احسج رسالن، مخجع سابق االشارة اليو، ص (1)
, سشة 22, مجسؾعتيا في 8/2/2972-ق 27لدشة  219السحكسة اإلدارية العميا: طعؽ ( 3)

 .2212ن ص  1ج
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يعٌُ املٛظـ عٔ ايظ١ٓ املٛضٛع عٓٗا ايتكشٜش َعتُذًا ع٢ً االعُاٍ اييت ٜأتٝٗا املٛظـ 
خالٍ ٖزٙ ايظ١ٓ, دٟ ايعرب٠ بايعاّ املٛضٛع عٓ٘ ايتكشٜش ٚيٝع باألعٛاّ ايظابك١, َٚشد 

إ ٜتخز َٔ األطباب اييت قاّ عًٝٗا تكشٜش طابل  ريو ٖٛ )َبذد ط١ٜٛٓ ايتكاسٜش( ٚال هٛص
طٓذًا يتكشٜش نؿا١ٜ السل, اال ارا ثبت اطتُشاس ٖزٙ األطباب ٚعذّ صٚااها خالٍ ايؿرت٠ قٌ 

 ايتكشٜش ايالسل. 
 210ٚقذ اخز املؼشع املصشٟ مببذد ط١ٜٛٓ تكاسٜش ايهؿا١ٜ، بذ٤ً بايكإْٛ سقِ 

ٚايتعذٜالت اييت ددخًت عًٝ٘ بايكإْٛ  1978يظ١ٓ  47ٚصٛاًل اىل ايكإْٛ سقِ  1951يظ١ٓ 
، تٓصب مجٝعًا ع٢ً َبذد ط١ٜٛٓ 1992يظ١ٓ  34ٚايكإْٛ سقِ 1983يظ١ٓ  115سقِ 

ايتكاسٜش ٚبٛاقع تكشٜش ٚاسذ ع٢ً ددا٤ ايظ١ٓ، بٗذف تكِٝٝ ددا٤ نؿا١ٜ ايعاٌَ خالٍ ط١ٓ 
 عاّ ايبٝاْات.ايتكشٜش، طٛا٤ يًخاضعني يٓعاّ تكاسٜش ايهؿا١ٜ اٚ اـاضعني يٓ

املعذٍ يف املاد٠  1960يظ١ٓ  24ؾكذ دٚسد قإْٛ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ  اَا يف ايعشام
َٓ٘ ع٢ً إ )هشٟ اختٝاس املٛظؿني يرتؾٝع ع٢ً دطاغ ايهؿا٠٤ َٚذ٠ اـذ١َ عذا 18

ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ ٚايطب١ٝ ٚااهٓذط١ٝ اييت ٜؼرتط اها سٝاص٠ املٛظـ ػٗادات ع١ًُٝ 
 ٜٔ ٚظا٥ؿِٗ مبٛدب قإْٛ املالى(.تتٓاطب ٚعٓاٚ

َٓ٘ ايؼشٚط ايعا١َ املطًٛب١ يرتؾٝع املٛظـ َٔ دسد١  19ٚقذ بني يف املاد٠ 
ٚدٛد دسد١ ػاغش٠ يف املالى  (1)ٚظٝؿ١ٝ اىل دسد١ اع٢ً، ٚاييت ميهٔ إ ْظتخًص َٓٗا

ؿ١ تعادٍ اٚ تؿٛم ايٛظٝؿ١ املشاد تشؾٝع٘ ايٝٗا, ٚثبٛت َكذس٠ املٛظـ ع٢ً اػػاٍ ايٛظٝ
, انُاٍ املذ٠ ايكا١ْْٝٛ يًرتؾٝع َٔ دسد١ اىل دسد١ اع٢ً (2)ٚتؿٛق٘ ع٢ً غريٙ َٔ املٛظؿني

 َٓٗا. 

                                                      

دكتؾر دمحم عمي بجيخ واخخون: مبادي واحكام القانؾن اإلداري، مكتبة الدشيؾري، ( 2)
 .33,ص2993بغجاد,

جخى التظبيق العسمي عمى ان ثبؾت السقجرة ىحه تأتي بتؾصية عمى شكل تقخيخ سخي ( 1)
تعجه الجائخة التي يشتسي الييا السؾعف السخشح لمتخفيع. ويتزسؽ ىحا التقخيخ حقاًل عؽ 
كفاءة السؾعف وسخعة إنجازه لمعسل السشؾط بو وكحلػ شعؾره بالسدؤولية وسمؾكو مع 

رؤسائو ومخؤوسيو، أشار اليو دكتؾر دمحم عمي بجيخ واخخون: مخجع السخاجعيؽ ومع 
 .337سابق اإلشارة اليو، ص
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، ٚاػرتط 2008يظ١ٓ  22ٚاخريًا صذس قإْٛ سٚاتب املٛظؿني ايذٚي١ ٚقطاع ايعاّ سقِ 
يرتق١ٝ املٛظـ إ ٜهٕٛ عٔ طشٜل املٓاؾظ١ ؼكٝكًا ملبذد تهاؾؤ ايؿشص بعذ َشاعا٠ تٛاؾش 

ط ايرتق١ٝ ٚاملٛاصؿات ٚاملؤٖالت املطًٛب١ يًٛظٝؿ١ األع٢ً ٚانُاي٘ املذ٠ املطًٛب١ ػشٚ
يًرتق١ٝ، اضاؾ١ اىل عذّ ٚدٛد َاْع قاْْٛٞ َٔ ايرتق١ٝ بظبب َعاقبت٘ اٚ إ تهٕٛ خذَات٘ 
غري َشض١ٝ مبٛدب تكاسٜش تكِٝٝ نؿا٠٤ االدا٤ ايظ١ٜٛٓ َع ٚدٛد ايٛظٝؿ١ ايؼاغش٠ ضُٔ 

 ذا٥ش٠ املع١ٝٓ.ااهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يً
ْالسغ د١ُٖٝ ايتكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ضُٔ ايؼشٚط املطًٛب١ يرتق١ٝ 

 املٛظـ، ٚتٛضع ايتكاسٜش ايظ١ٜٛٓ بٛاقع َش٠ ٚاسذ٠ عٔ فٌُ ايظ١ٓ.
, سٍٛ َٓح (1)1987يظ١ٓ  6ٚعذد  1960يظ١ٓ  16نُا إ ايتعًُٝات اـذ١َ عذد 

ىل احملاطب ٜكذَٗا ايش٥ٝع املباػش يًُٛظـ املٛظـ ايعال٠ٚ ايظ١ٜٛٓ ٜتِ مبٛدب تٛص١ٝ ا
ٜٚصادم عًٝٗا ايش٥ٝع األع٢ً ٜبني ؾٝٗا إ خذَات املٛظـ املظتشل يًعال٠ٚ ناْت 
َشض١ٝ َٔ مجٝع ايٛدٛٙ خالٍ ايظ١ٓ املٓصش١َ, ٚتشؾع ايتٛص١ٝ بعذ إ ٜتِ سؾع تكاسٜش 

باػش ٚؾل ط١ٜٛٓ عٔ نٌ َٛظـ َٔ املٛظؿني املؼُٛيني بايتكِٝٝ َٔ قبٌ ايش٥ٝع امل
منٛرز َعذ طًؿًا ٜتٛخ٢ ؾٝٗا ايذق١ ٚاملصًش١ ايعا١َ عٓذ تجبٝت املعًَٛات املطًٛب١ 
ٜٚهٕٛ َظ٦ٛال عٔ صشتٗا عٝح ال ٜهٕٛ ًَؤٖا عُاًل ػهًًٝا فشد اْكطا٤ املذ٠ احملذد٠ 
قاًْْٛا بكصذ َٓح ايعال٠ٚ بٌ هب إ ٜعطٞ ايتكشٜش صٛس٠ صادق١ عٔ نؿا٠٤ املٛظـ 

ٓح ايعال٠ٚ ملظتشكٝٗا ساؾضًا سكٝكًا يهاؾ١ املٛظؿني ع٢ً ايكٝاّ بٛادباتِٗ ٚخًك٘ يٝهٕٛ َ
ٜٚبًؼ املٛظـ ؼشٜشًٜا بايتكشٜش ارا نإ قذ سؾع عٓ٘ بذسد١ سدئ إلصال   ,ع٢ً انٌُ ٚد٘

َٔ تاسٜخ سؾع ايتكشٜش ايظشٟ  ساي٘ ٚتاليف ْكاط ايطعـ ؾٝ٘ ع٢ً إ ٜتِ ايتبًٝؼ خالٍ ػٗش
َ٘ٓ . 

َٛاعٝذ تٓعِٝ اطتُاس٠  ع٢ً )إ (2)ًع ػٛس٣ ايذٚي١يعا١َ جملٚقذ قطت ااه١٦ٝ ا
بعذ ْٗا١ٜ ط١ٓ دساط١ٝ ٖٚٞ َٛاعٝذ ًَض١َ يإلداس٠ يهٞ ٜهٕٛ  تكِٝٝ االدا٤ يًتذسٜظٞ ؼذد

                                                      

 3222في الؾقائع العخاقية عجد  2987( لدشة 2نذخت تعميسات الخجمة السجنية رقؼ )( 2)
 .3/8/2987في 

 يد/تسي انزباط/ /222مجمذ شؾرى الجولة، قخار الييئة العامة بزفتيا التسييدية رقؼ ) (1)
، 1229، قخارات وفتاوى مجمذ شؾرى الجولة، بغجاد , 22/2/1229( في 1229

 . 371و 372ص
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تكِٝٝ االدا٤ َٓظذًُا َع ٚاقع ساٍ ايتذسٜظٝني يزا ال ميهٔ َٔ سٝح املبذد تأخري تكِٝٝ 
قذ ٜهٕٛ تكِٝٝ االدا٤ غري َٓظذِ َع سكا٥ل االَٛس،  االدا٤ يًُظتكبٌ اال اْ٘ اهزا ايتأدٌٝ

االَش ايزٟ قذ ٜؿٛت اؿه١ُ َٔ تكِٝٝ االدا٤، ٚسٝح إ فًع االْطباط ايعاّ قذ ايتضّ 
 بٛد١ٗ ايٓعش ايكا١ْْٝٛ املكذ١َ، يزا تكشس تصذٜل اؿهِ املُٝض(. 

 املطهة انثانٍ
 نُح نظاو تقُُى األداء انىظُفٍعال

. ؾإ االدا٤ ايٛظٝؿٞاى امجاع ؾكٗٞ ٚتؼشٜعٞ سٍٛ َبذد دٚس١ٜ تكِٝٝ ارا نإ ٖٓ        
اآلسا٤ ايؿك١ٝٗ ٚايتؼشٜعات ايٛظٝؿ١ٝ اختًؿت نجريا سٍٛ َبذد عال١ْٝ ايتكاسٜش اّ طشٜتٗا اٚ 
ايعال١ْٝ ايٓظب١ٝ اٚ املطًك١. ٚنإ االػاٙ ايؿكٗٞ ايتكًٝذٟ ٜٓادٟ مببذد ايظش١ٜ املطًك١ 

ع٢ً اطاغ إ ايظش١ٜ املطًك١ تهؿٌ اؿش١ٜ يًش٥ٝع يف تكذٜش نؿا١ٜ  يتكاسٜش ايهؿا١ٜ،. ٚريو
ادا٤ َشؤٚطٝ٘ ٚاييت بذٚسٖا تؤثش ع٢ً سظٔ ايعالق١ اييت هب إ تظٛد بِٝٓٗ، ار ٜٓعهع 

 ريو ع٢ً سظني طري ايعٌُ ٚاْتعاَ٘.
ٚقذ ٚاد٘ َبذد ايظش١ٜ املطًك١ اْتكادات َٔ قبٌ االداس٠ ٚاملٛظؿني العتُاد بعض 

٤ ع٢ً االعتباسات ايؼخص١ٝ يتكذٜش نؿا١ٜ َشؤٚطِٝٗ، ٚاييت قذ تؤدٟ اىل اَها١ْٝ ايشؤطا
ايتشٝض يًبعض دٕٚ ايبعض اآلخش، اٚ قٝاّ بعض ايشؤطا٤ اؽارٙ ؾشص١ إلٜزا٤ َشؤٚطِٝٗ. 
ؾطال عٔ عذّ االيتضاّ ٚتٛخٞ ايذق١ ٚاملٛضٛع١ٝ يف تكذٜش َظت٣ٛ ادا٤ َشؤٚطِٝٗ ٚريو 

طالع ع٢ً ايتكاسٜش. يزيو ظٗش اػاٙ ٜٓادٟ َبذد ايع١ًٝٓ ايٓظب١ٝ يعذّ اَها١ْٝ املٛظؿني اال
يتكاسٜش ايهؿا١ٜ، ٜٚش٣ اصشاب ٖزا االػاٙ اطتبعاد ايظش١ٜ املطًك١ ٚاالخز بايع١ًٝٓ ايٓظب١ٝ، 

 . (1)سٝح ٜظُح باالطالع ع٢ً ْتا٥ر تكاسٜش ايهؿا١ٜ يطعٝؿٞ ايهؿا٠٤ ؾكط
اْ٘ إرا ناْت ايع١ًٝٓ ايٓظب١ٝ تذعٛ اىل  ٖٚزا االػاٙ اْتكذٙ ايبعض َٔ ايؿكٗا٤، ار

متهني املٛظؿني ضعٝؿٞ املظت٣ٛ َٔ َعشؾ١ دسدتِٗ اٚ تكذٜشِٖ، ست٢ ٜعًُٛا ع٢ً ايتػًب 
يف ْعشِٖ، اساط١ -َٔ باب اٚىل–ع٢ً اطباب ايتػًب ضعـ نؿاٜتِٗ، ؾٝهٕٛ َال٥ُا 

الَتٝاص، ؾطال عٔ املٛظؿني املُتاصٜٔ بتكاسٜشِٖ يتؼذعِٝٗ ٚسجِٗ ع٢ً االطتُشاس يف ٖزا ا

                                                      

 22وىحا ما اخح بو السذخع العخاقي ولمتفريل أكثخ انغخ تعميسات الخجمة السجنية رقؼ  (2)
 . 2987لدشة  2وتعميسات الخجمة السجنية رقؼ  2922لدشة 
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إ اساط١ املٛظؿني َتٛططٞ ايهؿا١ٜ بتكاسٜشِٖ قذ ٜذؾعِٗ اىل ايعٌُ ع٢ً سؾع َظتٛاِٖ 
 .(1)خصٛصا إرا عًُٛا اطباب تكذٜشِٖ مبشتب١ َتٛطط

ٚيألطباب املزنٛس٠ آْؿا ؾكذ اػٗت َععِ ايتؼشٜعات ايٛظٝؿ١ٝ اىل َبذد ايعال١ْٝ 
    املطًك١ يتكاسٜش تكِٝٝ االدا٤ ايٛظٝؿٞ. 

اَا عٔ َٛقـ ايتؼشٜعات ايكا١ْْٝٛ ؾكذ تبآٜت ٖٞ األخش٣ َٔ َبذد عال١ْٝ تكاسٜش 
 تكِٝٝ األدا٤

تب٢ٓ ايتؼشٜع اؿايٞ يكإْٛ ايعاًَني بايذٚي١ َبذد  ؾؿٞ مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ
، بإٔ تعًٔ 1978 ١يظٓ 47َٔ قإْٛ سقِ  (30)سٝح دػاس يف املاد٠ عال١ْٝ تكاسٜش ايهؿا١ٜ، 

 اعتُادٕٙ ايعاًَني بصٛس٠ َٔ ايبٝإ املكذّ عٔ ددا٥٘ اٚ تكشٜش ايهؿا١ٜ مبذشد ٚسذ٠ ػ٦ٛ
ػ٦ٕٛ ايعاًَني عظب األسٛاٍ، ٜٚالسغ َٔ صٝاغ١  ١َٔ ايظًط١ املختص١ اٚ َٔ ؾٓ

ايٓص اْ٘ دا٤ بصٛس٠ األَش ٚايٛدٛب ٚبزيو ال متًو اؾ١ٗ اإلداس١ٜ كايؿ١ سهُٗا بإغؿاٍ 
تتٛىل إداس٠ ايتٓؿٝز١ٜ املزنٛس٠ بإٔ ) ايال٥ش١َٔ  32ْص املاد٠  اإلعالٕ، ٚصاد األَش تؿصٝاًل

ػ٦ٕٛ ايعاًَني إخطاس نٌ عاٌَ َٔ ػاغًٞ ٚظا٥ـ ايذسد١ األٚىل ؾُا دْٚٗا بصٛس٠ َٔ 
 ١َٔ تاسٜخ اعتُاد ايتكشٜش َٔ ؾٓ عؼش ًَٜٛا ١املكذّ عٓ٘ ٚريو خالٍ مخظ ١تكشٜش ايهؿاٜ

ػاغًٞ ايٛظا٥ـ ايعًٝا بصٛس٠ َٔ ايبٝإ املكذّ ػ٦ٕٛ ايعاًَني، نُا تتٛىل ابالؽ نٌ َٔ 
 .(2)(ص١تَٔ ايظًط١ املخ  اعتُادَٙٔ تاسٜخ  عؼش ًَٜٛا ١عٔ ددا٥٘ ٚريو خالٍ مخظ

إ  30)سٝح دٕ َؿاد املاد٠  (3)ايعًٝاٚيف ٖزا ايصذد اػاست احمله١ُ اإلداس١ٜ 
بٗزا اإلعالٕ ٜٓهؼـ يًعاٌَ املٛاعٝذ املكشس٠ ب٘ ال تبذد اال بإعالٕ ايعاٌَ بتكشٜش ايهؿا١ٜ إر 

َٛقؿ٘ بايٓظب١ يًبٓٛد املب١ٓٝ بايتكشٜش ٚدطباب ايكصٛس ايزٟ ػاب٘ ٚريو يهٞ ٜهٕٛ يف 
اطتطاعت٘ ؼذٜذ َا إرا نإ ٜٛدذ مث١ ٚد٘ يًطعٔ ع٢ً ايتكشٜش َٔ عذَ٘ ٚال ٜكّٛ ريو 

                                                      

 .182دكتؾر انؾر احسج رسالن، مخجع سابق، ص (2)
 .2983لدشة  2222عجلت ىحه السادة بالقخار رقؼ  (1)
أشار اليو  12/21/2992-ق  32لدشة  722السحكسة اإلدارية العميا: طعؽ رقؼ ( 3)

الجكتؾر محسؾد سالمة: نغام العامميؽ بالجولة في ضؾء فتاوى مجمذ الجولة واحكام 
سخكد السرخي لإلصجارات , الالسحكسة اإلدارية العميا ومبادي احكاميا , السجمج الثالث 

 .222ص ت,-, بالقانؾنية
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ا ميهٓ٘ َٔ فشد عًِ ايعاٌَ بايتكشٜش ٚاملشتب١ اييت سصٌ عًٝٗا سٝح ال ٜكّٛ بٗزا ايعًِ َ
 اهزا ايتكشٜش(. ١ؼذٜذ َشنضٙ ايكاْْٛٞ بايٓظب

املعذٍ, ؾكذ  1960يظ١ٓ  24ٚيف ظٌ قإْٛ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ  اَا يف ايعشام
َٓ٘ ع٢ً نٝؿ١ٝ تشؾٝع املٛظـ عٓذ ٚدٛد ايؼاغش اٚ َٓش٘ قذًَا يًرتؾٝع اٚ  11ْصت املاد٠ 

نٌ  (1)٤ ٚجملًع اـذ١َ ايعا١َتعذٌٜ ساتب٘ سٝح ناْت صالس١ٝ ايرتؾٝع جملًع ايٛصسا
ٚدعكب ريو صذٚس تعًُٝات اـذ١َ املذ١ْٝ عذد  ،سظب صالسٝت٘ ٚسايٝا يًٛصٜش املختص

اييت ْصت ع٢ً دٕ ) ٜؤيـ بأَش َٔ ايٛصٜش يف نٌ ٚصاس٠ ؾ١ٓ دٚ دنجش  1979يظ١ٓ  119
ايتكشٜش  يرتػٝح املٛظؿني يًرتؾٝع بعذ ايتشكل َٔ تٛاؾش ايؼشٚط املكشس٠ يًرتؾٝع َٚالسع١

ايظٟٓٛ املعذ عٓ٘ (، ٜٚؼرتط ايرتؾٝع )ايرتق١ٝ( َٔ دسد١ اىل دسد١ دع٢ً ٚدٛد ٚظٝؿ١ 
ػاغش٠ ٚإنُاٍ املذ٠ املكشس٠ يًرتؾٝع ٚثبٛت َكذس٠ ٚنؿا٠٤ املٛظـ ع٢ً إػػاٍ ايٛظٝؿ١ 
املشاد تشؾٝع٘ ايٝٗا مبٛدب تٛص١ٝ َٔ س٥ٝظ٘ املباػش َٚصادق١ ايش٥ٝع األع٢ً، ؾايرتؾٝع 

 16َظأي١ دٛاص١ٜ ٚيٝظت ٚدٛب١ٝ ع٢ً اإلداس٠، اَا تعًُٝات اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ  )ايرتق١ٝ(
ؾتطُٓت اي١ٝ َٓح ايعال٠ٚ ايظ١ٜٛٓ يًُٛظـ ضُٔ ايذسد١ ايٛاسذ٠ َٔ اؿذ  1960يظ١ٓ 

األد٢ْ اىل اؿذ ايزٟ  ًٜٝ٘ عٓذ إنُاٍ ط١ٓ ٚاسذ٠ بشاتب٘، مبٛدب تٛص١ٝ بٓا٤ ع٢ً تكشٜش 
ش يًُٛظـ ٜٚصادم عًٝٗا ايش٥ٝع األع٢ً ايتايٞ ٚهب إ طشٟ ٜكذَٗا ايش٥ٝع املباػ

ٜعطٞ ايتكشٜش صٛس٠ صادق١ عٔ نؿا٠٤ املٛظـ ٚخًك٘ يٝهٕٛ َٓح ايعال٠ٚ ملظتشكٝٗا 
ساؾضًا سكٝكًٝا يهاؾ١ املٛظؿني ع٢ً ايكٝاّ بٛادباتِٗ ع٢ً انٌُ ٚد٘، ٜٚبًؼ املٛظـ 

  ساي٘ ٚتاليف ايطعـ ؾٝ٘ ع٢ً إ ؼشٜشًٜا بايتكشٜش ارا نإ قذ سؾع عٓ٘ بذسد١ سد٤ٟ إلصال
 ٜتِ ايتبًٝؼ خالٍ ػٗش َٔ تاسٜخ سؾع ايتكشٜش ايظشٟ عٓ٘.
ٚدػاست اىل دٛاص  1987يظ١ٓ  6ٚدعكب ريو صذٚس تعًُٝات اـذ١َ املذ١ْٝ عذد 

َٓح املٛظـ ْظب١ َع١ٝٓ َٔ َبًؼ ايعال٠ٚ ايظ١ٜٛٓ املكشس٠ دٚ سذبٗا عٓذ اطتشكاق٘ اها، ارا 
 سظب ايتكشٜش ايظشٟ ايظٟٓٛ.  نإ ددا٥٘ غري َشض

 2008يظ١ٓ  21ٚدخريًا صذس قإْٛ سٚاتب َٛظؿٞ ايذٚي١ ٚايكطاع ايعاّ سقِ 
اىل إ ٜؼرتط ايرتؾٝع )ايرتق١ٝ( تٛاؾش ايؼشٚط ايتاي١ٝ: ٚدٛد  2/ ؾكش٠ 6ٚدػاست املاد٠ 

ٚظٝؿ١ ػاغش٠ ٚانُاٍ املذ٠ املكشس٠ يًرتؾٝع ٚإ ٜهٕٛ املٛظـ َظتٛؾًٝا يًؼشٚط 
                                                      

في  992الغي مجمذ الخجمة العامة بسؾجب قخار مجمذ قيادة الثؾرة السشحل رقؼ ( 2)
1/8/2979. 



 (12( ، السنة )43( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

315 

ٖالت املطًٛب١ إلػػاٍ ايٛظٝؿ١ٝ املشػح يًرتؾٝع ايٝٗا، ٚثبٛت قذست٘ ٚنؿا٤ت٘ مبٛدب ٚاملؤ
 تكاسٜش تكِٜٛ نؿا٠٤ األدا٤، ؾطال عٔ عذّ ٚدٛد َاْع قاْْٛٞ َٔ ايرتق١ٝ بظبب َعاقبت٘.

ٚيف ساٟ ايباسح، إ ٖٓاى َضاٜا عذٜذ٠ يعال١ْٝ تكاسٜش ايهؿا١ٜ ٚال ٜٓبػٞ إ ٜطش٢ بٗا 
اييت ميهٔ سصشٖا ٚايتخًص َٓٗا عٔ طشٜل عذ٠ َذاخٌ اطاطٝ٘ خؼ١ٝ بعض املآخز 

 َٚٓٗا:
يف اختٝاس د١ٗ اإلداس٠ يًكا٥ُني بع١ًُٝ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ هب إ ٜهٕٛ ًًَُا بعٌُ . 1

 املٛظـ َٚٓصؿًا ٚقادسًا ع٢ً ؼًٌٝ املٛاقـ.
ايتكذٜش ايظًِٝ تٛؾري ايتذسٜب املٓاطب يًكا٥ُني بٛضع تكاسٜش ايهؿا١ٜ ٚريو ع٢ً دطاغ  .2

 املٛضعٞ ٚايعادٍ ملظت٣ٛ األدا٤.
اتاس١ ايؿشص١ يًُٓاقؼ١ ايصشو١ ٚايبٓا٠٤ يتكذٜشات ايهؿا١ٜ يف َكابالت تعكذ بني ايش٥ٝع  .3

َٚشؤٚطٝ٘، ٜٚتطُٔ ريو اطتبعاد ط٤ٛ ايعٔ ٚتكبٌ املشؤٚغ ملالسعات س٥ٝظ٘، 
 دا٥٘.ٜٚظع٢ اىل تطٜٛش ْؿظ٘ راتًٝا ٚايتػًب ع٢ً ْٛاسٞ ايطعـ يف د

 انفصم انثانث
 اسانُة تقُُى االداء وانسهثُاخ انتٍ تىاجهها

ايٛظٝؿٞ بتٓٛع االعُاٍ االداس١ٜ ٚسظب طبٝع١  تكِٝٝ االدا٤ تٓٛعت اطايٝب
تكِٝٝ ْٚؼاط ايٛسذ٠ االداس١ٜ ٚاٖذاؾٗا ٚتٛصٝـ ايٛظا٥ـ ؾٝٗا, ٚيهٌ طشٜك١ َٔ طشم 

ني ع٢ً تكِٝٝ االدا٤ اؿزس يف َضاٜاٖا ٚعٝٛبٗا مما ٜتطًب َٔ ايكا٥ُ االدا٤ ايٛظٝؿٞ
 اطتعُااها. 

ٚطٛف ْتٓاٍٚ يف ٖزا ايؿصٌ طشم ٚاطايٝب تكِٝٝ االدا٤ ٚايظًبٝات اييت تٛادٗٗا 
يف َبشجني االٍٚ نصص٘ يألطايٝب املتٓٛع١ يف تكِٝٝ االدا٤ ؾُٝا ْتطشم يف ايجاْٞ اىل 

 اطًٛب تكاسٜش ايهؿا١ٜ.                               
 ألولاملثحث ا

 املتنىعحطرق واسانُة تقُُى االداء 
 َا َٖٛٓٗا َا ٖٛ بظٝط َٚٓٗا  ,تٛدذ طشم َتعذد٠ يع١ًُٝ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ

, ْٚعشًا يتعذد ٚاسذ َٚٓٗا َا ٖٛ َتعذد األغشاض َعكذ َٚٓٗا َا ميهٔ اطتخذاَ٘ يػشض
, ٚقاَٛا قذَٗاتصٓٝؿٗا ٚؾكًا ؿذاثتٗا اٚ ٖزٙ ايطشم ٚنجشتٗا ؾكذ قاّ بعض ايباسجني ب
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ٚايكظِ ايجاْٞ ٜؼٌُ ايطشم  ,ايكظِ األٍٚ ٜؼٌُ ايطشم ايتكًٝذ١ٜ ,بتكظُٝٗا اىل قظُني
ٚايبعض االخش ادسز طشم تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ يف اػاٖٝني س٥ٝظٝني: االػاٙ  .(1)اؿذٜج١

املٛظـ َٚذ٣ نؿا٤ت٘ يف ايٛؾا٤  ألدا٤األٍٚ َٛضٛعٞ ٜعتُذ اطاطًا ع٢ً ايكٝاغ ايؿعًٞ 
ٚاَا االػاٙ ايجاْٞ ؾٗٛ اػاٙ تكذٜشٟ ٜعتُذ  ,باملتطًبات اؾٖٛش١ٜ يًٛظٝؿ١ املٓٛط١ بٗا

ُا ًٜٞ اِٖ ٝٚؾ .(2)اطاطًا ع٢ً ايٓعش٠ ايؼخص١ٝ يًش٥ٝع يف ددا٤ املٛظـ ٚتكذٜش نؿا٤ت٘
 ايطشم اييت اطتخذَت يف تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ َٚضاٜاٖا ٚعٝٛبٗا:

 اٚال: طشٜك١ ايتكشٜش املهتٛب
ًل ع٢ً ٖزٙ ايطشٜك١ اٜطًا اطِ ايتكاسٜش اؿش٠ اٚ طشٜك١ املكاٍ, ٚال تتطًب ٜٚط

اطتخذاّ ادٓذ٠ اٚ قٛا٥ِ قذد٠, امنا ٜظذٌ ايش٥ٝع املباػش )امٌلكِٝ( َالسعات٘ املختًؿ١ 
عٔ ددا٤ َشؤٚطٝ٘ َٔ خالٍ تكشٜش َهتٛب ٜزنش ؾٝ٘ سهُ٘ ٚتعًٝك٘ ع٢ً ٖزا األدا٤, ٚتعتُذ 

ٚفٗٛد ناتب ايتكشٜش انجش َٓٗا ع٢ً سكٝك١ األدا٤ ايؿعًٞ يًُٛظـ,  ٖزٙ ايطشٜك١ ع٢ً َٗاس٠
ٚيهٞ تؤدٟ ٖزٙ ايطشٜك١ دغشاضٗا هب ع٢ً ايش٥ٝع إ ىصص ٚقتًا ٚدٗذًا اها, ٚتتُٝض 
ٖزٙ ايطشٜك١ باْٗا تؿظح اجملاٍ اَاّ ايش٥ٝع دٚ املكِٝ بهتاب١ سهُ٘ مبا ٜشاٙ َٓاطبًا عٔ 

ْٗا تعتُذ ع٢ً االْطباع ايؼخصٞ يًشؤطا٤ ٚيزيو قذ ال ٚيهٔ ٜعاب عًٝٗا ا ,ددا٤ َشؤٚطٝ٘
ٜظتطٝعٕٛ إ ٜعربٚا عٔ سهُِٗ عٔ ددا٤ َشؤٚطِٝٗ بطشٜك١ ٚاضش١ تٓكٌ َعٓاٙ اؿكٝكٞ, 
مما ٜبعذِٖ عٔ ؼكٝل ايعذاي١ املٛضٛع١ٝ, نُا ٜعاب ع٢ً ٖزٙ ايطشٜك١ اٜطًا اْٗا تظتػشم 

 (3).ذد نبري َٔ املشؤٚطنًيٚقت طٌٜٛ يف نتاب١ ايتكشٜش ٚالطُٝا يف ظٌ ٚدٛد ع
 ثاًْٝا: طشٜك١ االسذاخ اؿشد١:

ٜطًل عًٝٗا اٜطًا طشٜك١ ايٛقا٥ع اؿشد١ دٚ ايؼا٥ع١، ٚٚؾل ٖزٙ ايطشٜك١ ٜكّٛ 
املؼشف)املكٌِٝ( مبالسع١ ددا٤ املٛظـ اـاضع يًتكِٝٝ، ُٜٚطًب َٔ املؼشف االستؿاظ 

ى املٛظـ يف ايعٌُ طٛا٤ بظذٌ خاص ٜتِ ؾٝ٘ ؼذٜذ تظذٌٝ االسذاخ ااها١َ يف طًٛ

                                                      

الجكتؾر عمي دمحم عبج الؾىاب: تقييؼ األداء، دراسة تحميمية، مخكد البحؾث اإلدارية, ( 2)
 .9, ص 2972ة , السشغسة العخبية لمعمؾم اإلدارية, القاىخ 

 .273( دمحم محسؾد الذحات: مرجر سابق االشارة اليو، ص1)
 ,2999 الجكتؾر عمي دمحم عبج الؾىاب: إدارة االفخاد، مكتبة عيؽ شسذ، القاىخة,( 3)

 .272ص
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ايظًٛى املشضٞ اٚ غري املشضٞ، ٚيف ْٗا١ٜ ؾرت٠ ايتكِٝٝ ٜٓاقؽ املؼشف َع املٛظـ 
 االسذاخ اييت طذًٗا ٚتأثريٖا ع٢ً ايعٌُ طٛا٤ بايظًب اٚ االهاب.  

َٚٔ َضاٜا ٖزٙ ايطشٜك١ اْٗا تشنض ع٢ً سكا٥ل قذد٠ االَش ايزٟ هعٌ املٓاقؼ١ 
ىل تصٛسات اٚ تعُُٝات قذد٠ يف رٖٔ املؼشف ٚبايتايٞ تكًٌ َٔ املٛضٛع١ٝ ٚال تظتٓذ ا

ؼٝض املؼشف يف ايتكِٝٝ, ٚتتُٝض دٜطًا باْٗا تكّٛ ع٢ً دطاغ املالسع١ ايؿع١ًٝ إلدا٤ 
اال اْ٘ َٔ د١ٗ دخش٣ ٜعاب عًٝٗا اْٗا تأخز نجريًا َٔ ٚقت املؼشف ٚتططشٙ  (1)املٛظـ,

مما ٜكٝذ َٔ سش١ٜ تصشؾِٗ اعتكادًا َِٓٗ  ملشاقب١ َشؤٚطٝ٘ عٔ قشب يٝظذٌ َالسعات٘,
بإ مجٝع سشناتِٗ تظذٌ عًِٝٗ, نُا ٜعاب عًٝٗا إ املؼشف ٜكتصش ع٢ً تظذٌٝ تًو 
ايظًٛنٝات ااها١َ املشض١ٝ اٚ غري املشض١ٝ, ٖٚزٙ تعترب ٚقا٥ع قذد٠ ٚقذ ال تعترب تعبريًا 

عذ عٓٗا ايتكذِٜ ٖٚٛ ااهذف سكٝكًٝا ٚطًًُٝا عٔ األدا٤ اـاص بايؿشد عٔ نٌ ايؿرت٠ اييت ٜ
 (2)األطاطٞ َٔ ايع١ًُٝ نًٗا.

 طشٜك١ قٛا٥ِ املشادع١: -ثايجا 
زٙ ايكٛا٥ِ اىل عذد َٔ ايعباسات ايٛصؿ١ٝ يظًٛى املٛظـ ٚتتطًب َٔ تظتٓذ ٖ

املؼشف ؼذٜذ َذ٣ اْطبام ٖزٙ ايعباسات ع٢ً طًٛى املٛظـ ٚتتطًب َٔ املؼشف 
ٚي٘ يف ريو   (3)ؼذٜذ َذ٣ اْطبام ٖزٙ ايعباسات ع٢ً طًٛى املٛظـ املشاد تكِٝٝ ددا٥٘،

 اٚ بأطًٛب قا١ُ٥ َشادع١ االختٝاس االدباسٟ.اطًٛبإ، اَا دطًٛب قا١ُ٥ املشادع١ باألٚصإ 
 قا١ُ٥ املشادع١ باألٚصإ -1

تظتٓذ ٖزٙ ايطشٜك١ يًُٛظؿني الختٝاس عذد َٔ ايعباسات ايذقٝك١ ٚاييت تعرب 
 بايظًٛى املشغٛب ؾٝ٘ ٚاْتٗا٤ً مبٛضٛع١ٝ عٔ دٚد٘ طًٛى ايعٌُ ٚبؼهٌ َتذسز, بذ٤ًا

ّ اـربا٤ املختصٕٛ بايتكِٝٝ باْتكا٤ بايظًٛى غري املشغٛب ؾٝ٘, ٚع٢ً ض٤ٛ ريو ٜكٛ
ايعباسات املٓاطب١ ٚايذقٝك١, ٚاييت ٜتِ ع٢ً دطاطٗا تكِٝٝ األدا٤, ثِ ٜعاد تشتٝب ٖزٙ 
ايعباسات يف طٛا٥ـ َتذسد١ دٜطا َع ؼذٜذ اٚصإ ق١ُٝ يًعباسات ٚؾكا ألُٖٝتٗا بايٓظب١ 

                                                      

الجكتؾر تؾفيق دمحم عبج السحدؽ: تقييؼ األداء، مجاخل ججيجة لعالؼ ججيج، دار الفكخ ( 2)
 .22, ص 1223العخبي، القاىخة, 

الجكتؾر مرظفى مرظفى كامل: إدارة االفخاد والسؾارد البذخية، كمية التجارة، جامعة ( 1)
 .192القاىخة، بجون سشة نذخ، ص

 .28-22( فاروق عبج البخ سيج ابخاليؼ: مرجر سابق االشارة اليو، ص3)
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ايعباسات اييت ٜعتكذ اْٗا يًعٌُ, ٚعٓذ تكِٝٝ ددا٤ املٛظـ ٜكّٛ املؼشف "املكِٝ" بتشذٜذ 
انجش ٚصؿًا يظًٛن٘, ٚريو دٕٚ إ ٜعشف ايٛصٕ ايشقُٞ اهزٙ ايعباسات, ثِ تكّٛ إداس٠ ػؤٕٚ 
املٛظؿني بتكِٝٝ ددا٤ املٛظـ ٚؾكا ؿظاب َتٛطط اٚصإ ايعباسات ايٛصؿ١ٝ اييت سذدٖا 

ًٌ َٔ استُاٍ املؼشف املكٌِٝ . ٚع٢ً ايشغِ اْٗا متتاص بايبظاط١ ٚايظٗٛي١ ٚايٛضٛ ، ٚتك
ؼٌٝض املؼشف، اال اْٗا ؼتاز اىل ٚقت طٌٜٛ يإلعذاد ٚاملشادع١، إضاؾ١ اىل اْٗا ال تكطٞ 
ْٗا٥ًٝا ع٢ً ؼٝض املؼشف، ع٢ً ايشغِ َٔ عذّ َعشؾ١ األخري يألٚصإ ايشق١ُٝ يًعباسات، ؾاْ٘ 

ٝ٘ تكذٜشًا قذ ميٓح املٛظـ تكذٜشًا ضعٝؿًا إرا َا دػش ع٢ً بٓذ "قًٌٝ اإلْتاز" ٚاْ٘ طٝعط
 (1)عايًٝا ع٢ً بٓذ "غضٜش اإلْتاز"

 طشٜك١ َشادع١ االختٝاس االدباسٟ -2
تظتٓذ ٖزٙ ايطشٜك١ ع٢ً إ ٜكّٛ خربا٤ كتصٕٛ بايتكِٝٝ بٛضع فُٛع١ َٔ 

، دبات املطًٛب١ َٓ٘ ألدا٤ ايٛظٝؿ١ايعباسات اييت تصـ نٝؿ١ٝ ددا٤ املٛظـ يًُٗاّ ٚايٛا
ٚايبعض االخش ٜظتخذّ  ،١ ؾبعطٗا ٜظتخذّ عباستنيٖٚٓاى اػهاٍ َتعذد٠ اهزٙ ايطشٜك

انجش َٔ ريو يف نٌ فُٛع١, ٖٚزٙ ايعباسات ؽتًـ يف ٚصـ ساي١ املٛظـ َٔ طشٜل 
ٚاَا إ ٜهٕٛ نًٗا اٚ بعطٗا ضذ  ،ألخش٣, ؾإَا إ ٜهٕٛ نًٗا اٚ بعطٗا يصاحل املٛظـ

اىل دخش٣، ؾبعطٗا  املٛظـ، ٚنزيو قذ ىتًـ دٚس املؼشف يف ؼذٜذ ايعباسات َٔ طشٜك١
ٚنزيو ايعباسات األقٌ ٚصؿا  ،ٜتطًب بإ ٜكّٛ املؼشف بتشذٜذ ايعباسات األنجش ٚصؿًا

ٚيهٔ ٜعاب  (2)يًظًٛى ايزٟ ٜؤدٟ ب٘ املٛظـ عًُ٘ َٚظ٦ٛيٝات٘ املطًٛب١ َٓ٘ ألدا٤ ٚظٝؿت٘
يجك١ عًٝٗا إ اطتخذاَٗا اظٗش دثاسًا طًب١ٝ تعٛد ع٢ً املؼشف بايطٝل ٚريو يؼعٛسٙ بعذّ ا

ٚؾكا اهزٙ ايطشٜك١ اىل  ،باإلضاؾ١ اىل ريو ؾاْ٘ َٔ ايصعب تٛصٌٝ ْتا٥ر ايتكِٝٝ ،ؾٝ٘
  (3).املٛظؿني ايزٜٔ ٜتِ تكِٝٝ ددا٥ِٗ

 
 
 

                                                      

 .32( الجكتؾر انؾر رسالن: مخجع سابق االشارة اليو، ص2)
 حدؽ: إدارة السؾارد البذخية، السكتب الجامعي الحجيث، االسكشجرية، ( الجكتؾرة رواية دمحم1)

 .132، ص2999
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 سابعًا: طشٜك١ ايرتتٝب ايعاّ:
سٝح ٜكّٛ املؼشف برتتٝب  ،تشتهض ٖزٙ ايطشٜك١ ع٢ً ادشا٤ َكاس١ْ بني املٛظؿني

ٔ االسظٔ اىل األطٛد طبكا يًُظت٣ٛ ايعاّ ألدا٥ِٗ, ٚق١ُٝ َشؤٚطٝ٘ تشتٝبا تٓاصيًٝا ٜتذسز َ
ٚقذ ٜبذد املؼشف دٚاًل  ،ٖزا املظت٣ٛ اٚ َظاُٖت٘ يف بًٛؽ اٖذاف ايكظِ اٚ املٓع١ُ

ثِ ىتاس االسظٔ ٚاألطٛد َٔ  ،باختٝاس اسظٔ َشؤٚطٝ٘ مجعًٝا ٚاط٥ِٛٗ يف ايكظِ نً٘
ٖزا ايرتتٝب يف ايعاد٠ بٓا٤ ع٢ً  ٜٚتِ ،ست٢ ٜشتب دعطا٤ اجملُٛع١ نًٗا ،ايباقني نٗزا

ٚتتُٝض ٖزا ايطشٜك١ بايبظاط١ ٚطٗٛي١  ،ايٓعش٠ ايؼُٛي١ٝ ألدا٤ نٌ َٛظـ ٚطًٛن٘
اال اْ٘ ٜعاب عًٝٗا اْٗا تؿتكش اىل  ،االطتعُاٍ نُا اْٗا تتؿل َع طبٝع١ عٌُ املؼشف

اسٞ ٚال تعٗش ْٛ ،املٛضٛع١ٝ ٚال تعطٞ صٛس٠ دقٝك١ اٚ قذد٠ عٔ َظت٣ٛ ددا٤ املٛظـ
ٚامنا  ،ايك٠ٛ ٚايطعـ يف ددا٥٘ ؾٗٞ ال تعين غصا٥ص اٚ عٛاٌَ قذد٠ يف ددا٤ املٛظـ

نُا إ األخطا٤ اإلْظا١ْٝ َٔ متٝض ٚتؿطٌٝ ػخصٞ ٚتأثش مبشنض  ،تكُٝ٘ بؼهٌ نًٞ
ؾإ ٖزا ايطشٜك١ ال تظُح  ،باإلضاؾ١ اىل ريو ،ايٛظٝؿ١ نجريا َا ؼذخ يف ٖزٙ ايطشٜك١

 (1).ألقظاّ املختًؿ١مبكاسْ٘ املٛظؿني يف ا
 املثحث انثانٍ

 اسهىب تقارَر انكتاتح
بايٓعش ملا اعرت٣ االطايٝب ايتكًٝذ١ٜ يف تكِٝٝ ادا٤ املٛظؿني َٔ قصٛس ٚعٝٛب  

ؾكذ اٖتِ ؾكٗا٤ االداس٠ يف ايبشح عٔ اطًٛب ٜتٛخ٢ تًو ايعٝٛب اييت ساؾكت تًو االطايٝب 
ٌ يف ايٛقت اؿاضش إلَها١ْٝ تطبٝك٘ ع٢ً ايظ١ٜٛٓ ٖٛ االؾطاطًٛب تكاسٜش ايهتاب١ ٚٚدذ إ 

 كتًـ ػشا٥ح املٛظؿني َُٗا اختًؿت اعُااهِ ٚتبآٜت َظتٜٛاتِٗ. 
ٚطبكا اهزا ايٓعاّ ٜكّٛ ايش٥ٝع املباػش بتششٜش تكاسٜش دٚس١ٜ َٓتع١ُ عٔ نٌ 
َٛظـ ٜبني ؾٝ٘ َظت٣ٛ ادا٥٘ ٚؾل منارز َعذ٠ طًؿًا ٚتعشض ْتا٥ر ٖزٙ ايتكاسٜش ع٢ً 

ع٢ً اٚ ع٢ً ؾ١ٓ اداس١ٜ تؼهٌ اهزا ايػشض ٚبإَهإ ٖزٙ ايًذ١ٓ اٚ ايش٥ٝع االع٢ً ايش٥ٝع اال
ابذا٤ َالسعاتِٗ ع٢ً ٖزا ايتكشٜش. اٚ إ ٜتِ اعتُادٖا ٚيًُٛظـ اؿل يف االطالع ع٢ً 

 ايتكشٜش املعذ عٓ٘ ٚي٘ سل ايتعًِ اٚ االعرتاض عًٝ٘ اداسًٜا ٚقطا٥ًٝا.

                                                      

 .222الجكتؾر عمي دمحم عبج الؾىاب: إدارة االفخاد، مخجع سابق، ص( 2)
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ؿٞ اٚ تكاسٜش ايهؿا١ٜ َهاًْا باسصًا يف ددبٝات ٚقذ استٌ ْعاّ تكاسٜش ايتكِٝٝ ايٛظٝ
ٚدساطات االداس٠ ايعا١َ ٚايكإْٛ اإلداسٟ، ٚػػٌ سٝضًا نبريًا َٔ ؾهش ايعًُا٤ ٚايباسجني، 
ْٚاٍ اٜطًا اٖتُاَات اؿهَٛات, ٚريو أل١ُٖٝ ٖزا ايٓعاّ يف املظا١ُٖ يف تٓؿٝز بشاَر 

تطٛس ْعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ, اال إ  ايت١ُٝٓ اإلداس١ٜ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ, ٚع٢ً ايشغِ َٔ
ايذساطات اثبتت بإ ٖٓاى بعض ايصعٛبات ٚاالخطا٤ اإلْظا١ْٝ اييت تصاسب ع١ًُٝ ايتكِٝٝ 
ٚبايتايٞ تؤثش طًبًا ع٢ً َٛضٛع١ٝ ٚعذاي١ ْتا٥ر ٖزا ايتكِٝٝ, َٚع ريو ؾكذ ديت ٖزٙ 

ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايكٛاعذ ع٢ً إ  -ٚيًشذ َٔ تأثري ٖزٙ ايصعٛبات اٚ األخطا٤_ايذساطات 
ٚاإلدشا٤ات اييت هب َشاعاتٗا قبٌ ادشا٤ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ, ٚعًٝ٘ طٓبني يف ٖزا املبشح 
األخطا٤ اييت تصاسب ع١ًُٝ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚايكٛاعذ اييت هب َشاعاتٗا قبٌ ادشا٤ 

 ع١ًُٝ ايتكِٝٝ يف َطًبني ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
 املطهة األول

 صاحة عًهُح تقُُى األداء انىظُفٍاألخطاء انتٍ ت
ٖٓاى دخطا٤ إْظا١ْٝ دٚ ػخص١ٝ قذ تصاسب ع١ًُٝ تكِٝٝ األدا٤ مما ٜرتتب 
عًٝٗا عذّ عذاي١ ايتكِٝٝ ٚعذّ عهظ٘ ملظت٣ٛ األدا٤ اؿكٝكٞ يألؾشاد، َٔ اِٖ تًو 

 األخطا٤:
 تأثري ااهاي١:  .1

ؤٚغ ألسذ عٓاصش ٜكصذ بتأثري ااهاي١، املٌٝ َٔ قبٌ املكِٝ يف ؼذٜذ ددا٤ املش
األدا٠ دٚ يصؿ١ َع١ٓٝ يف ٖزا املشؤٚغ طٛا٤ ناْت ٖزٙ ايصؿ١ إهاب١ٝ دٚ طًب١ٝ ٚريو دٕٚ 
ايٓعش اىل باقٞ ايعٓاصش ٚايصؿات األخش٣ ؾُجال يٛ نإ املشؤٚغ ممتاصًا يف املٛاظب١ 
ٚااليتضاّ مبٛاعٝذ ايعٌُ ؾإ اْطباع املكِٝ عٓ٘ يف ٖزا ايعٓصش طٛف ٜٓظشب ع٢ً بك١ٝ 

يعٓاصش األخش٣ نايعٌُ ٚاإلْتاز اٚ ايظًٛى ايؼخص, ٚايعهع قذ ٜهٕٛ اٜطًا صشٝشًا َع ا
ٚيًتخؿٝـ َٔ سذ٠ ٖزٙ  ,اْ٘ قذ ٜهٕٛ َظت٣ٛ ددا٥٘ ايؿعًٞ غري ريو يف ٖزٙ ايعٓاصش

املؼه١ً نُا ٜكرت   عًُا٤ اإلداس٠ إ ٜكّٛ املكِٝ بتكِٝٝ نٌ َشؤٚغ يف نٌ عٓصش َٔ 
اٚ إ ٜتطُٔ منٛرز تكِٝٝ األدا٤ ايصؿات اؾٝذ٠ ٚايظ١٦ٝ عٓاصش ايتكِٝٝ َش٠ ٚاسذ٠, 
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يألدا٤ َعًا ٚنزيو باإلضاؾ١ اىل اخطاع تكُٝٝات ايشؤطا٤ يًُشادع١ ٚاالعتُاد يظًط١ 
 (1)اع٢ً.

 املٌٝ إلعطا٤ تكذٜشات َتٛطط١: .2
ٚتظ٢ُ دٜطا بايٓضع١ املشنض١ٜ، ؾكذ ميٌٝ بعض ايشؤطا٤ ٚاملذٜشٜٔ ع٢ً تشنٝض 

ا٤ َشؤٚطِٝٗ يف ٚطط ايطشٜل َتذٓبني بزيو اقص٢ دسدات ايتكِٝٝ ْتا٥ر تكُِٝٝٗ ألد
اٚ ممتاص(، ؾإ ايرتنٝض طٝهٕٛ ع٢ً  ذضعٝـ. دٝ)ٚادْاٙ، ؾارا ناْت َكاٜٝع ايتكِٝٝ بني 

اختٝاس دسد١ دٝذ ٖٚزا املٌٝ يًٛطط، ٜعين إ مجٝع املٛظؿني املكُٝٝني ِٖ يف دسد١ 
ا٥ر طًب١ٝ ع٢ً االسهاّ ايٓٗا١ٝ٥ املتعًك١ )ٚطط اٚ دٝذ(، َٚجٌ ٖزٙ املؼه١ً تٓعهع بٓت

بتشذٜذ ْكاط ق٠ٛ ٚضعـ األدا٤، سٝح ٜصعب ع٢ً اإلداس٠ ؼذٜذ ايٛضع اؿكٝكٞ ألدا٤ 
ايعاًَني مما ٜرتتب عًٝ٘ عذّ قذس٠ اإلداس٠ َٔ االعتُاد ع٢ً ْتا٥ر ايتكِٝٝ يف ايرتق١ٝ 

 (2)ٚايتذسٜب َجاًل.
 ايتشٝض ايؼخصٞ: .3

ٓذ بعض ايكا٥ُني بايتكِٝٝ ألطباب ال عالق١ اها تعٗش صؿ١ ايتشٝض ايؼخصٞ ع
باألدا٤ ايؿعًٞ يًُٛظؿني، ٚقذ تهٕٛ بٛاعح ٖزا ايتشٝض ْؿظ١ٝ اٚ ادتُاع١ٝ اٚ د١ٜٝٓ اٚ 
عشق١ٝ اٚ طٝاط١ٝ ٚقذ تهٕٛ ػاٙ اؾٓع اٚ ايعُش، ٚقذ ديت بعض ايذساطات عٔ إ 

ٕٛ تكذٜشات دع٢ً ممٔ املٛظؿني َا بني ايجالثني ٚاـاَظ١ ٚايجالثني َٔ ايعُش ميٓش
، ٚنزيو قذ تؤثش عالقات ايصذاق١ ٚايضَاي١، ٚايعالقات (3)ٜهربِٖٚ دٚ ٜصػشِْٚٗ طًٓا

ايعا١ًٝ٥، ٚاملٍٝٛ، ع٢ً امٝاص َعذ ايتكِٝٝ ٚاييت تؤدٟ بطبٝع١ اؿاي١ اىل عذّ عذاي١ 
 َٚٛضٛع١ٝ ٖزا ايتكِٝٝ.
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 ايتظاٌٖ ٚايتؼذد: .4
يف ع١ًُٝ ايتكِٝٝ, ؾبعض ايشؤطا٤  تؤثش ػخص١ٝ َعذ ايتكشٜش ٚطشٜك١ تؿهريٙ

ميًٕٝٛ اىل إعطا٤ دسدات عاي١ٝ اىل مجٝع َشؤٚطِٝٗ بػض ايٓعش عٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بِٝٓٗ, 
ٚػٓبًا ملعاداتِٗ ٚنظبًا  ,ٚغايبًا َا ٜهٕٛ ريو ْاتر َٔ خؼ١ٝ ايشؤطا٤ َٔ َكاب١ً َٛظؿِٝٗ

ٚع٢ً ايعهع َٔ ريو  ,ْٚادش١اٚ ال ٜٗاّ اآلخشٜٔ إ اداستِٗ دٝذ٠  ,يشضاِٖ ٚتعاطؿِٗ َعِٗ
اٜطًا ٖٓاى بعض ايشؤطا٤ يذِٜٗ ٌَٝ إلعطا٤ دسدات َٓخؿط١ دٕٚ ايٓعش إىل األدا٠ ايؿعًٞ 

ٚداؾعًا اىل إتباع اٚاَشِٖ, ٖٚزا ايتظاٌٖ اٚ ايتؼذٜذ  ,العتكادِٖ بإٔ ريو َجريًا يًخٛف َِٓٗ
 . (1)ٛضٛع١ٝيف ايتكِٝٝ هعٌ تكِٝٝ األدا٤  ايٛظٝؿٞ  ع١ًُٝ غري عادي١ ٚغري َ

 ايتأثري اإلداسٟ: .5
طتأثش نجري َٔ ايشؤطا٤ يف تكُِٝٝٗ يألدا٤ ايٛظٝؿٞ يًُشؤٚطني بايػشض اإلداسٟ 
َٔ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ، ؾٌُٝٝ بعطِٗ اىل إعطا٤ تكذٜشات عاي١ٝ يًُٛظؿني ارا نإ ااهذف َٔ 

بًا يًششز ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ٖٛ َٓح ايعال٠ٚ اٚ ايرتق١ٝ سشصًا ع٢ً تٛطٝذ ايعالقات َعِٗ ٚػٓ
ايزٟ ٜؼعشٕٚ ب٘ ارا ناْت تكذٜشات األقظاّ األخش٣ عاي١ مما ٜعٛد ع٢ً َٛظؿٝٗا مبشدٚد 
َايٞ َٚعٟٓٛ، ٚاٜطًا قذ ميٌٝ ايشؤطا٤ اىل إعطا٤ تكذٜشات َتٛاضع١ اٚ َتٛطط١ ارا نإ 

 (2)ااهذف َٔ ايتكِٝٝ ٖٛ تطٜٛش ٚتذسٜب املٛظؿني.
 ايتأثش باألدا٤ األقشب ملٛعذ ايتكِٝٝ: .6

اعتُاد ايش٥ٝع املباػش ع٢ً ايزانش٠ يف تكِٝٝ ددا٤ َٛظؿٝ٘ قذ هعً٘ َتأثشًا يف إ 
تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ مبظت٣ٛ ددا٤ املٛظـ يف ايؿرت٠ األخري٠ دٕٚ تزنش َظت٣ٛ ددا٥٘ 
ايظابل, ؾارا نإ طًٛى املٛظـ ٚددا٥٘ يف ايعٌُ يف ايؿرت٠ األخري٠ دٝذًا سصٌ ع٢ً 

ٔ طًٛن٘ ٚالاصٙ قبٌ ريو, ٚميهٔ ايتػًب ع٢ً ٖزا اـطأ َٔ تكذٜشات عاي١ٝ بػض ايٓعش ع
خالٍ تٛؾري طذالت يذ٣ ايش٥ٝع املباػش ٜذٕٚ ؾٝٗا َظت٣ٛ ددا٤ املٛظـ ع٢ً ؾرتات 
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َتكاسب١ ٜتشكل َٔ خالاها َبذد ايكٝاغ املظتُش يألدا٤ ٜٚتذٓب تأثري ظشٚف ايعٌُ اٚ 
  (1)ايعشٚف ايؼخص١ٝ ع٢ً تكشٜش َظت٣ٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ.
 املطهة انثانٍ

 راعاتها قثم اجراء عًهُح انتقُُىانقىاعذ انتٍ جية ي
ع٢ً ايشغِ َٔ األخطا٤ ايظابل رنشٖا اييت قذ تصاسب ع١ًُٝ تكِٝٝ األدا٤ 

اال إ ايذساطات قذ ديت ع٢ً فُٛع١ َٔ ايكٛاعذ ٚاإلدشا٤ات هب َشاعاتٗا  ،ايٛظٝؿٞ
ٜٚتشكل ريو بتذسٜب ايكا٥ُني ع٢ً  ،ٖايتؿادٟ ٖزٙ األخطا٤ اٚ ع٢ً األقٌ اؿذ َٔ تأثري

باإلضاؾ١ اىل  ،ٚاػشاى املٛظؿني يف ٖزٙ ايع١ًُٝ َٚظاْذٙ ٚ دعِ اإلداس٠ ايعًٝا ،ع١ًُٝ ايتكِٝٝ
االٖتُاّ بؼهٌ ٚطشٜك١ اخشاز منارز ايتكِٝٝ ٚؾل َعاٜري قذد٠ َٚع١ًٓ َظبكا، ٚنٌ ريو 

 ساي١ عذّ قبٍٛ املٛظـ يٓتٝذ١ ٚنؿاي١ سل ايتعًِ يف ،َع ايعال١ْٝ يٓتا٥ر ع١ًُٝ ايتكِٝٝ
 تكِٝٝ ددا٥٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

 تذسٜب ايكا٥ُني ع٢ً ايتكِٝٝ  -1
ئ وكل دٟ ْعاّ يتكِٝٝ األدا٤ دٖذاؾ٘ املشد٠ٛ َٓ٘ َا مل ٜكِ بتطبٝك٘ سؤطا٤ 
ٜؿُْٗٛ٘ بصٛس٠ دٝذ٠ ًُٜٕٚٛ بأسهاَ٘ ٚادشا٤ات٘ ٜٚتذسبٕٛ نزيو ع٢ً تكِٝٝ املشؤٚطني 

ٚدٜطا تذسٜبِٗ ٚت٦ِٝٗٗ  ،(2)شٜل بني املٛظؿني املٓتذني ٚغري املٓتذنيٚاملكذس٠ ع٢ً ايتؿ
ٚتعشٜؿِٗ بأ١ُٖٝ ع١ًُٝ تكِٝٝ األدا٤ ٚايٓتا٥ر املرتتب١ عًٝٗا ٚتكًٌٝ دخطا٤ ٚتكًٌٝ دخطا٤ 

 ااهاي١ ٚاخطا٤ ايتؼذد اٚ تظاٌٖ ٜٚؿطٌ إ ٜهٕٛ ايتذسٜب َتٛاصاًل.
 اػشاى املٛظؿني يف ع١ًُٝ ايتكِٝٝ:   -2

ز اإلداس٠ ايعًٝا يًُٓع١ُ يظٝاط١ اػشاى املشؤٚطني يف كتًـ َشاسٌ إ اْتٗا
ع١ًُٝ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٜظاعذ املٛظؿني ع٢ً ؾِٗ كتًـ َشاسٌ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ. نُا 

                                                      

 .27رة اليو، ص الجكتؾر أنؾر رسالن، مخجع سابق اإلشا( 2)
 .22الجكتؾر أنؾر رسالن: السخجع الدابق. ص( 1)
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إ اػشاى املشؤٚطني يف ع١ًُٝ ايتكِٝٝ البذ إ ٜصاسب٘ ػش  يًٗذف َٔ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ مما 
  (1)األدا٤ ايٛظٝؿٞ. ٜكًٌ َٔ َكا١َٚ املٛظؿني يتكِٝٝ

 ؼذٜذ َعٝاس دقٝل ٚثابت يتكِٝ األدا٤: .3
َٔ املِٗ يهؿاي١ َٛضٛع١ٝ تكِٝٝ األدا٤، ؼذٜذ َعٝاس تكِٝٝ األدا٤ ٚؾكًا ألطع 
عا١َ قذد٠ َٚع١ًٓ طًؿًا بكإْٛ اٚ بال٥ش١، مما ٜٛسذ دطع تكِٝٝ األدا٤ ملٛظؿٞ كتًـ 

 (2)ٚوكل ايعذاي١ بِٝٓٗ.ٚسذات اؾٗاص اإلداسٟ بايذٚي١ ٜٚبح ايجك١ 
 نؿاي١ سل ايتعًِ: .4

اعُااًل يًعذاي١ ٚاملصًش١ ايعا١َ دصبح َٔ ايطشٚسٟ اعالّ صاسب ايؼإٔ بكشاس 
تكِٝٝ ددا٥٘ ست٢ ٜتُهٔ املٛظـ املعين بايتعًِ اإلداسٟ َٔ ٖزا ايكشاس قبٌ صريٚست٘ 

ف املٛظـ، ٚبٗزا ْٗا٥ًٝا َٚٔ ثِ ايطعٔ ايكطا٥ٞ إرا مل هذ ايتعًِ اإلداسٟ طشٜك٘ ألْصا
نإ ايتعًِ ٚايًذ٤ٛ ايكطا٥ٞ ضُا١ْ ؾعاي١ سٝح طٝهٕٛ ريو سادعًا يًشؤطا٤ اإلداسٜني َٔ 
سٝح ايتضاَِٗ باملٛضٛع١ٝ نٕٛ تكُٝٝاتِٗ نٕٛ تكُٝٝاتِٗ طتهٕٛ قٌ َشادع١ َٔ 

 (3)ايشؤطا٤ اإلداسٜني األع٢ً، ثِ قٌ سقاب١ قطا١ٝ٥.
 انفصم انراتع

 َر تقُُى األداء انىظُفٍاالثار املرتتثح عهً تقار
إرا َا طاس تكشٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚؾكًا يًخطٛات املشط١َٛ قاًْْٛا، ع٢ً   

ايٓشٛ املتكذّ، رنشٙ ؾإ ايكشاس ايصادس بٓتٝذ١ ٖزٙ ايتكشٜش ٜصبح قشاسًا إداسًٜا ْٗا٥ًٝا ٜشتب 
ؿ١ٝ، ٚقذ تهٕٛ اثاسًا قا١ْْٝٛ ٖا١َ يف سل املٛظـ ايعاّ، تٛثش ع٢ً كتًـ ػ٦ْٛ٘ ايٛظٝ

"إ قطا٤ ٖزٙ  :ه١ُ اإلداس١ٜ ايعًٝا مبصش يف ريوٖزٙ االثاس طًب١ٝ اٚ إهاب١ٝ، ٚتكٍٛ احمل

                                                      

دمحم عبج هللا البخعي وغازي محسؾد حبيب: تقؾيؼ أداء السؾعفيؽ في بعض السشذآت ( 2)
 ,( عسان2( العجد)22ارة , السجمج )الدعؾدية بيؽ الشغخية والتظبيق, السجمة العخبية لإلد

 .29, ص 2987السشغسة العخبية لمعمؾم اإلدارية,
 .22الجكتؾر أنؾر رسالن: مخجع سابق اإلشارة اليو، ص ( 1)
 .وما بعجىا 119الجكتؾر دمحم سعيج حديؽ: مرجر سابق اإلشارة اليو، ص ( 3)
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قذ دش٣ ع٢ً دٕ ايتكشٜش املكذّ عٔ املٛظـ ٖٛ قشاس اداسٟ ْٗا٥ٞ ٜؤثش يف ايرتق١ٝ ٚيف َٓح 
 (1)ايعال٠ٚ ٚيف صالس١ٝ املٛظـ ايبكا٤ يف ٚظٝؿت٘.

إرا اطتٛؾ٢  ,ٖا١َ ع٢ً تكاسٜش تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ يزيو ؾال بذ َٔ تشتٝب اثاس  
ٚاطؿش عٓٗا  ,املشاسٌ ٚاإلدشا٤ات اييت سمسٗا ايكإْٛ ٚايًٛا٥ح ٚاطتهٌُ َكَٛات٘ ٚعٓاصشٙ

ملا ي٘ َٔ دٚس نبري ٚخطري ع٢ً املشنض ايكاْْٛٞ يًُٛظـ  ,ايتكشٜش ايظٟٓٛ ايظًِٝ
ٚنبري٠ ؿكٛم املٛظؿني ميهٔ  ؾطال َٔ إْٗا متجٌ ضُا١ْ سكٝك١ٝ ,َٚظتكبً٘ ايٛظٝؿٞ

إرا َا دسٜذ األضشاس ب٘, ٚإال ؾكذ ْعاّ تكِٜٛ اإلدا٤ ايٛظٝؿٞ  ,ايشدٛع ايٝٗا ٚاالطتٓاد عًٝٗا
دُٖٝت٘ ٚنٝاْ٘ ٚؾعايٝت٘ نٓعاّ ٜظع٢ إىل ت١ُٝٓ ايكذسات اإلبذاع١ٝ ٚسؾع َظت٣ٛ األدا٤ يذ٣ 

ب ايتطٛس يف َؿّٗٛ ايٛظٝؿ١ املٛظؿني, ٚتطٜٛش ايع١ًُٝ اإلداس١ٜ راتٗا بصؿ١ عا١َ يٝٛان
 ايعا١َ. 
ٚقذ اختًؿت اسا٤ ايؿك٘ سٍٛ تشتٝب اثاس قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ يتكاسٜش تكِٝٝ األدا٤   

 :(2)ايٛظٝؿٞ، ٚميهٔ امجاٍ ٖزٜٔ ايشدٜني ؾُٝا ًٜٞ
 :ايشدٟ األٍٚ: اطتبعاد آثاس تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ

ٜش تكِٝٝ األدا٤ آثاس متع ٜش٣ دصشاب ٖزا ايشدٟ اْ٘ ال ٜٓبػٞ إ ترتتب ع٢ً تكاس  
َشنض املٛظـ اٚ َظتكبً٘ ايٛظٝؿٞ، ألٕ ريو ٜؿظح اجملاٍ اَاّ ايكا٥ُني ع٢ً تكِٝٝ األدا٤ 
اىل تػًٝب االعتباسات ايؼخص١ٝ ع٢ً اعتباسات ايعذاي١ ٚاملٛضٛع١ٝ عٓذ ٚضعِٗ تكاسٜش 

 ايتكِٝٝ.
ش١ اييت قذ ػُع٘ ؾُجاًل قذ ٜتأثش َعذ ايتكشٜش بعالقات ايصذاق١، دٚ تبادٍ املصً  

َع بعض املٛظؿني، ٜٚكّٛ مبشاباتِٗ ٚميٓشِٗ دسدات تكِٝٝ فاؾ١ٝ يًشكٝك١ ٚال تعرب عٔ 
ددا٥ِٗ ايؿعًٞ، ٚنٌ َا طبل ٜؤدٟ إىل إٖذاس ااهذف َٔ ْعاّ تكاسٜش األدا٤ نأدا٠ قاٜذ٠ 

                                                      

/ 19/22القزائية، جمدة 2( لدشة 1379الظعؽ رقؼ ) –السحكسة اإلدارية العميا ( 2)
إلشارة الييا، الجدء الحادي والسشذؾر في السؾسؾعة اإلدارية الحجيثة، سابق ا 2922

 .132عذخ، ص
 لسديج مؽ التفاصيل راجع:( 1)
 وما بعجىا. 338الجكتؾر أنؾر احسج رسالن: مخجع سابق االشارة اليو، ص  -
 289فة العامة، مخجع سابق ذكخه، صحسجي اميؽ عبج اليادي: نغخية الكفاية في الؾعي -

 وما بعجىا.
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صال  اها يتكِٝٝ األدا٤ ٖٚٛ َا ٜػذٚ َعذ ٖزا ايٓعاّ ددا٠ إؾظاد ٖٚذّ يهٝإ اإلداس٠ ٚيٝع إ
 نُا قصذ ب٘.

ٚىًص دصشاب ٖزا ايشدٟ إىل ايكٍٛ: بأْ٘ ال طبٌٝ إىل االستؿاظ بٓعاّ تكاسٜش   
تكِٝٝ األدا٤ نأدا٠ ؾعاي١ يًتكِٝٝ ايظًِٝ يألدا٤ ٚتصشٝح امشاؾ٘، إال باطتبعاد اثاس ٖزٙ 

َٔ اثاسٖا ايتكاسٜش ع٢ً َشنض املٛظـ يف ٚظٝؿت٘، ٚعًٝ٘ ٜتعني إ لشد تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ 
 بٗزا اـصٛص.

 ايشاٟ ايجاْٞ: تشتٝب اثاس ع٢ً تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ
ٜزٖب ايشدٟ ايظا٥ذ ؾكًٗا ٚتؼشٜعًا إىل تشتٝب آثاس قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ ع٢ً تكذٜش ايهؿا١ٜ   

دٚ األدا٤،  ؾايهؿا١ٜ يٝظت ػشطًا يتٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ ؾكط، بٌ هب دٕ تهٕٛ ػشطًا 
ٛظٝؿ١ ايعا١َ، َٔ ثِ ػب َعا١ًَ املٛظـ ايعاّ يف كتًـ ػؤْٚ٘ ايٛظٝؿ١ٝ يالطتُشاس يف اي

نتعٝٝٓ٘ ْٗا٥ًٝا يف ايٛظٝؿ١ ٚتشقٝت٘ إىل ايٛظا٥ـ ايعًٝا َٚٓح ايعالٚات ع٢ً دطاغ َا سكك٘ 
َٔ نؿا١ٜ يف ددا٤ دعُاٍ ٚظٝؿت٘ ٜٚطٝـ دصشاب ٖزا ايشدٟ بإٔ تشتٝب اثاس قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ 

٤ ايٛظٝؿٞ ٚاييت هب إ تتِ بعذاي١ َٚٛضٛع١ٝ، تؤدٟ اىل َهاؾأ٠ ع٢ً تكاسٜش تكِٝٝ اإلدا
ظـ ايطعٝـ، ٚريو بتذسٜب٘ اٚ املٛظـ اؾٝذ ايٓؼط ٚتتٝح ايؿشص١ يشؾع َظت٣ٛ املٛ

دٚ إطٓاد عٌُ اخش ي٘، ألٕ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ خذ١َ ٚيٝظت ػهاًل َٔ دػهاٍ ايطُإ  ْكً٘
ٝل دٖذاؾٗا بؿعاي١ٝ ٚيف دقٌ ٚقت ممهٔ االدتُاعٞ ؾاملٛظـ ايعاّ ٖٛ ددا٠ اإلداس٠ يتشك

ٚبأقٌ ْؿك١ ممه١ٓ ٚئ تصًح اإلداس٠ إال إرا استؿع َظت٣ٛ ددا٤ َٛظؿٝٗا ٚئ ٜتشكل ريو إال 
 مبتابع١ ْؼاطِٗ دٚسًٜا ٚايعٌُ ع٢ً سؾع َظت٣ٛ نؿاٜتِٗ.

ٚيف تأٜٝذ ٖزا ايشدٟ ٜكٍٛ اطتارْا ايذنتٛس دْٛس سطالٕ: ْش٣ ضشٚس٠ تشتٝب اثاس   
ع٢ً تكاسٜش تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ألٕ ايعهع ميهٔ دٕ ٜؤدٟ ع٢ً عذّ االٖتُاّ  قا١ْْٝٛ

َٚٔ ثِ عذّ اؾذ١ٜ ٚعذّ ايذق١ عٓذ ايكٝاّ بتكذٜش ايهؿا١ٜ إال دْ٘ ٜؼرتط يف سدٜٓا يرتتٝب 
اثاس قا١ْْٝٛ عًٝٗا تٛاؾش املٛضٛع١ٝ عٓذ ايتكذٜش ع٢ً إال ٜؤثش ريو ع٢ً َشتب املٛظـ 

ل اؿذٚد ٚألٕ املظاغ مباي١ٝ املٛظـ طٝٓعهع يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً دطشت٘ ٚعالٚت٘ إال يف دضٝ
ٜٚكًٌ َٔ دخً٘ ٖٚٛ دَش ْش٣ اطتبعادٙ دٚ ع٢ً األقٌ عذّ األخز ب٘ إال بعذ إتاس١ ؾشص١ 
سكٝك١ٝ يٝتُهٔ املٛظـ َٔ ؼظني َظت٣ٛ ددا٥٘ ٚريو بايعٌُ ع٢ً تذسٜب٘ مما ميهٓ٘ َٔ 

 (1)تؿادٟ ضعـ َظت٣ٛ ددا٥٘ َظتكباًل.
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ٚع٢ً ريو دٜطاَ اْت٢ٗ ايتطٛس ايتؼشٜعٞ يف دْع١ُ اـذ١َ املذ١ْٝ املعاصش٠ إىل   
تشتٝب آثاس قا١ْْٝٛ ع٢ً تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ، ٚيبٝإ ٖزٙ األثاس اإلهاب١ٝ َٓٗا دٚ 
ايظًب١ٝ يف تؼشٜعات اـذ١َ املذ١ْٝ قٌ ايذساط١ املكاس١ْ طٛف ٜتِ دساط١ ٖزا ايؿصٌ يف 

 : َبشجني ُٖا
 اآلثاس اإلهاب١ٝ املرتتب١ ع٢ً تكِٝٝ اإلدا٤ ايٛظٝؿٞ.-املبشح األٍٚ
 األثاس ايظًب١ٝ املرتتب١ ع٢ً تكِٝٝ اإلدا٤ ايٛظٝؿٞ.                         -املبشح ايجاْٞ

 املثحث األول
 اِثار اإلجياتُح املرتتثح عهً تقُُى اإلداء انىظُفٍ

قب١ يف َصش يًُٛظؿني اؿاصًني ع٢ً دسدات تكشس قٛاْني اـذ١َ املذ١ْٝ املتعا  
تكِٝٝ ددا٤ َشتؿع١ مج١ً َٔ املضاٜا ااها١َ، تؤثش اهابًٝا يف َظتكبًِٗ ايٛظٝؿٞ، األَش ايزٟ 
ٜؼذعِٗ ع٢ً ايكٝاّ بٛادباتِٗ ٚاالطتُشاس يف ؼظني َظت٣ٛ ددا٥ِٗ ٚإصنا٤ يشٚ  املٓاؾظ١ 

بتهاس، مما وكل َع٘ َصًش١ ايعٌُ ؾُٝا بِٝٓٗ مما ٜذؾعِٗ إىل ايتؿاْٞ ٚاإلبذاع ٚاال
 َٚصًش١ اإلداس٠. اَا يف ايعشام ؾًٝع ٖٓاى ا١ٜ اثاس يتكاسٜش تكِٝٝ األدا٤.  

ٚيتؿطٌٝ ريو طٛف ْتٓاٍٚ يف ٖزا املطًب دساط١ اآلثاس اإلهاب١ٝ املرتتب١ ع٢ً   
ايعشام تكِٝٝ اإلدا٤ ايٛظٝؿٞ يف قٛاْني اـذ١َ املذ١ْٝ يف نٌ َٔ مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ ٚ

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 
اعتاد املؼشع املصشٟ يف قٛاْني ايتٛظـ املتتاي١ٝ  يف مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ:  

تشتٝب اثاس إهاب١ٝ ع٢ً تكشٜش ايهؿا١ٜ َع اختالف يف ايتؿاصٌٝ، ؾٛؾكًا ألسهاّ ايكإْٛ 
يهؿا١ٜ ؾُٝا تتُجٌ االثاس اؾاْب١ٝ يتكاسٜش ا 1978يظ١ٓ  47اؿايٞ يًعاًَني بايذٚي١ املشقِ 

:ًٜٞ 
 ايرتق١ٝ باالختٝاس: .1

تتِ ايرتق١ٝ باالختٝاس يؼػٌ ٚظا٥ـ ايذسدتني املُتاص٠ ٚايعاي١ٝ ع٢ً دطاغ بٝاْات   
تكِٝٝ األدا٤ املٛظؿني املشػشني اهزٙ ايرتق١ٝ َٚا ٚسد يف ًَؿات خذَاتِٗ َٔ عٓاصش 

 بايذٚي١، اَا بايٓظب١ ( َٔ قإْٛ ايعاًَني املذْٝني37االَتٝاص، ٚريو تطبٝكًا يٓص املاد٠ )
يًعاًَني يف ايٛظا٥ـ األخش٣ ؾكذ اػرتطت ٖزٙ املاد٠ إ تتِ تشق١ٝ ايعاٌَ باالختٝاس عٓذ 
سصٛي٘ ع٢ً تكذٜش ممتاص يف اخش طٓتني, ؾارا تٛاؾش ٖزا ايؼشط يف عذد ٜضٜذ عٔ ايٓظب١ 
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ظ١ٓ احملذد٠ يًرتق١ٝ يف نٌ ٚظٝؿ١ تهٕٛ األؾط١ًٝ ملٔ سصٌ ع٢ً َشتب١ ممتاص يف اي
 (1)ايظابك١ يًظٓتني األخريتني َع ايتكٝذ باألقذ١َٝ يف رات َشتب١ ايهؿا١ٜ.

 َٓح ػٗاد٠ تكذٜش َٚٓح ايعال٠ٚ ايتؼذٝع١ٝ:. 3
، 1978يظ١ٓ  47بايذٚي١ سقِ  املذْٝنيقإْٛ ايعاًَني َٔ  51طبكًا يٓص املاد٠   

١ املختص١، ٚٚؾكًا ميٓح ايعإًَٛ ايزٜٔ سصًٛا ع٢ً َشتب١ ممتاص ػٗادات تكذٜش َٔ ايظًط
(، ٜعترب سصٍٛ املٛظـ ع٢ً تكشٜش نؿا١ٜ مبشتب١ ممتاص عٔ ايعاًَني 52يٓص املاد٠ )

االخشٜٔ دسذ ايؼشٚط اييت ميهٔ بتٛاؾشٖا َٓح املٛظـ اٚ ايعاٌَ عال٠ٚ تؼذٝع١ٝ تعادٍ 
 (2)ايعالٚات ايذٚس١ٜ املكشس٠ ست٢ يٛ نإ قذ ػاٚص االدش املكشس يًٛظٝؿ١.

 :ٝنياعاد٠ ايتع .4
( َٔ قإْٛ ايعاًَني، سٝح اػرتطت ؾُٝٔ ٜشٜذ 23اػاست اىل ٖزا األثش املاد٠ )  

إعاد٠ تعٝٝٓ٘ إ تتٛاؾش ؾٝ٘ ايؼشٚط املطًٛب١ يؼػٌ ايٛظٝؿ١ اييت ٜعاد ايتعٝني عًٝٗا َٔ 
ْاس١ٝ، ٚع٢ً اال ٜهٕٛ تكشٜش ايهؿا١ٜ األخري املكذّ عٓ٘ يف ٚظٝؿت٘ ايظابك١ مبشتب١ ضعٝـ، 

  (3)خش٣.َٔ ْاس١ٝ د
ٚمما طبل ٜتطح إ ايكإْٛ املصشٟ ٜشتب اثاسًا إهاب١ٝ ١َُٗ ع٢ً تكاسٜش تكِٝٝ   

 األدا٤ ايٛظٝؿٞ.
نُا -ؾإ تكاسٜش ايتكِٝٝ ايظٟٓٛ يٝع اها دٟ دثش إهابٞ اٚ طًيب  اَا يف ايعشام  

ٖٚزا بشا٥ٝٓا املتٛاضع خطا تؼشٜعٞ هب إ ٜعاد ايٓعش ؾٝ٘ َٔ قبٌ  _دطًؿٓا طابكًا
 ملؼشع. ا
 
 
 
 

                                                      

 يشغخ في ذلػ:( 2)
 .321الجكتؾر أنؾر احسج رسالن مخجع سابق اإلشارة اليو: ص  -
 .118فاروق عبج البخ سيج إبخاليؼ: رسالة الجكتؾراه السذار الييا سابقًا، ص  -
 .2978لدشة  27مؽ قانؾن العامميؽ السجنييؽ بالجولة رقؼ  21انغخ نص السادة ( 1)
 ( مؽ ذات القانؾن.13السادة ) انغخ( 3)
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 انثانٍ حثاملث
 رتتثح عهً تقُُى اإلداء انىظُفٍاألثار انسهثُح امل

يف َكابٌ االثاس اإلهاب١ٝ اييت تكشسٖا تؼشٜعات اـذ١َ املذ١ْٝ يف ايذٍٚ قٌ   
املكاس١ْ اييت ترتتب ع٢ً تكاسٜش ايتكِٝٝ ايٛظٝؿٞ، تٛدذ اثاس طًب١ٝ تكشسٖا تًو ايتؼشٜعات 

٢ً املظتكبٌ ايٛظٝؿٞ يًُٛظـ ايزٟ ثبت ضعـ ددا٥٘ يف ايكٝاّ اٜطًا ٚتعٛد بايطشس ع
بأعبا٤ ٚظٝؿت٘ ٚاييت هب َؤاخزت٘ ع٢ً ريو، ست٢ ٜهٕٛ عرب٠ يػريٙ ٚيف رات ايٛقت 
ؿؿضٙ ع٢ً طذ دٛاْب ايطعـ يف نؿاٜت٘، ٚطٓعشض تباعًا يف ٖزا املطًب االثاس ايظًب١ٝ 

 اييت تشتبٗا تكاسٜش ايتكِٝٝ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
 يف مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ:

ستبت قٛاْني اـذ١َ املذ١ْٝ املتعاقب١ يف َصش اثاسًا خطري٠ تؤثش طًبًٝا ع٢ً   
كتًـ ايؼؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ يًُٛظـ ايعاّ، ٚٚؾكًا ألسهاّ قإْٛ ايعاًَني املذْٝني اؿايٞ 

 تتُجٌ االثاس ايظًب١ٝ ؾُٝا ًٜٞ: 1978( يظ١ٓ 47سقِ )
 :  َٚٔ ايرتق١ٝ ٚس١ٜاؿشَإ َٔ ْصـ ايعال٠ٚ ايذ .1

( وشّ ايعاٌَ اٚ املٛظـ املكذّ تكشٜش عٓ٘ مبظت٣ٛ 34ٚؾكًا يٓص املاد٠ )  
ضعٝـ َٔ ْصـ َكذاس ايعال٠ٚ ايذٚس١ٜ َٚٔ ايرتق١ٝ يف ايظ١ٓ ايتاي١ٝ يًظ١ٓ املكذّ عٓٗا 

 ايتكشٜش.
 ايٓكٌ اىل ٚظٝؿ١ دخش٣: .2

يعاٌَ ايزٟ ٜكذّ ( َٔ ايكإْٛ املصشٟ ع٢ً ))ٜعشض اَش ا35/1تٓص املاد٠ )  
عُ٘ تكشٜشإ طٜٓٛإ َتتايٝإ مبشتب١ ضعٝـ ع٢ً ؾ١ٓ ػؤٕٚ ايعاًَني ؾارا تبني اها َٔ 
ؾشص سايت٘ اْ٘ دنجش َال١ُ٥ يًكٝاّ بٛظٝؿ١ دخش٣ يف رات دسد١ ٚظٝؿ١ٝ قشست ْكً٘ 

 .(1)ايٝٗا...((
ٜٚتبني َٔ ْص ٖزٙ املاد٠ إ املؼشع املصشٟ دتا  ؾشص١ دذٜذ٠ يًُٛظـ   

 سايت٘ ٚسؾع َظت٣ٛ نؿا٤ت٘ يف ايٛظٝؿ١ املٓكٍٛ ايٝٗا ٚيزيو َت٢ قشست ؾ١ٓ ػؤٕٚ يتشظني
ايعاًَني ْكٌ املٛظـ اىل ٚظٝؿ١ دخش٣ ؾاْ٘ هب إ ؽتًـ دعبا٤ ايٛظٝؿ١ املٓكٍٛ ايٝٗا 
عٔ تًو املٓكٍٛ َٓٗا َٔ ْاس١ٝ االختصاصات ٚايٛادبات ٚاملظؤٚيٝات ٚيٝع ؾكط َٔ 

                                                      

 .2978لدشة  27( مؽ قانؾن العامميؽ السجنييؽ بالجولة رقؼ 32/2انغخ نص السادة )( 2)
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ت٘ احمله١ُ اإلداس١ٜ ايعًٝا يف اسذ اسهاَٗا بكٛاها" ملا نإ ْاس١ٝ ايتظ١ُٝ, ٖٚزا َا نذ
املؼشع قذ اطتبعذ إبكا٤ املٛظـ يف ٚظٝؿت٘ ارا َا قذّ عٓ٘ تكشٜشإ َتتايٝإ بذسد١ 
ضعٝـ ٚاٚدب ْكً٘ اىل اسذ٣ ايٛظا٥ـ األخش٣ اييت سدت ؾ١ٓ ػ٦ٕٛ ايعاًَني اْ٘ قادس 

ؽتًـ دعبا٤ ايٛظٝؿ١ املٓكٍٛ ايٝٗا عٔ ع٢ً االضطالع بأعبا٥ٗا ؾإ َؤد٣ ريو يضّٚ إ 
تًو املٓكٍٛ َٓٗا يف االختصاصات ٚايٛادبات ٚاملظؤٚيٝات ع٢ً مٛ تتٛؾش َع٘ اؿه١ُ 
َٔ ايٓكٌ ٖٚٞ إعطا٤ املٛظـ ؾشص١ دخري٠ يًتشكل َٔ صالسٝت٘ يًعٌُ يف ٚظٝؿ١ 

 (1)دخش٣".
 ايؿصٌ َٔ اـذ١َ: .3

املٛظـ، ؾٛؾكًا ألسهاّ قإْٛ  ٜشتب ايكإْٛ اثشًا خطريًا ع٢ً ضعـ نؿا١ٜ  
ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝز١ٜ، ؾإ اطتُشاس ضعـ  1978( يظ١ٓ 47ايعاًَني املذْٝني بايذٚي١ سقِ )

األدا٤ ٜؤدٟ يف ْٗا١ٜ االَش اىل سذ االطتػٓا٤ عٔ ٖزا املٛظـ ٚاطتبعادٙ َٔ ايٛظٝؿ١ 
 ٚؾصً٘ ْٗا٥ًٝا َٓٗا.

ٝٗا ايؿصٌ َٔ اـذ١َ دٛاصًٜا ٖز ٚقذ سذد ايكإْٛ املزنٛس اؿاالت اييت ٜهٕٛ ؾ  
ٜعٛد يًظًط١ ايتكذٜش١ٜ ؾ١ٗ اإلداس٠ نأسذ اـٝاسات املطشٚس١ يًبت يف ساي١ املٛظـ 
ضعٝـ ايهؿا١ٜ، ٚنزيو اؿاالت اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايؿصٌ َٔ اـذ١َ ٚدٛبًٝا ال متًو اإلداس٠ 

٢ َا طبل ٜتِ دٟ طًط١ تكذٜش١ٜ يف ٖزٙ اؿاي١ ٚامنا ٜتِ ايؿصٌ ٖٓا بك٠ٛ ايكإْٛ، ٚعً
عشض ساالت ايؿصٌ َٔ اـذ١َ اؾٛاص١ٜ ٚايٛدٛب١ٝ املكشس٠، ٚريو ٚؾكًا ألسهاّ 

 ( َٔ ايكإْٛ اؿايٞ.1/2/3َهشس  35/( ٚ)35/1/2/3/4املٛاد)
    

                                 
 

 

 
                                                      

 3/2/2929القزائية، جمدة  21( لدشة 229السحكسة اإلدارية العميا: الظعؽ رقؼ)( 2)
عامميؽ والسذار الييا في كتاب الجكتؾر دمحم فؤاد عبج الباسط: قياس كفاءة األداء لم

 .222السجنييؽ بالجولة، دار الفكخ العخبي، اإلسكشجرية، بجون سشة نذخ، ص
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 حـاخلامت
ط٠ٛ داد٠ إ ٚضع ْعاّ ؾعاٍ يتكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ يف ايكطاع ايعاّ ٖٛ اٍٚ خ   

إلصال  ايهٝإ اإلداسٟ يف ايذٚي١، ؾبعذ إ عشف ايبشح بٓعاّ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ٚدٖذاؾ٘ 
ٚاطايٝب٘، ٚقاّ بتٛضٝح ْطام ْعاّ تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ٚاؾ١ٗ املختص١ بإدشا٤ ايتكِٝٝ، 

٥ر ٚنزيو دٚضح َكَٛات ٖزا ايٓعاّ ٚػش  االثاس اإلهاب١ٝ ٚايظًب١ٝ اييت ترتتب ع٢ً ْتا
 تكِٝٝ األدا٤، ؾكذ تٛصٌ ايبشح اىل ْتا٥ر ٚتٛصٝات ٚريو ع٢ً ايٓشٛ االتٞ:

 ايٓتا٥ر:-اٚاًل:
تٛصٌ ايبشح اىل إ ٖٓاى طشقًا عذ٠ يتكِٝٝ ددا٤ املٛظؿني، ٚنؼـ ايبشح عٔ اؾط١ًٝ  .1

ْعاّ تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ اٚ تكاسٜش ايهؿا١ٜ عٔ غريٙ َٔ ْعِ األدا٤ ٚإ ٖٓاى 
 األٖذاف اييت ٜظع٢ ايٓعاّ اىل ؼكٝكٗا.فُٛع١ َٔ 

اظٗش ايبشح بإ مجٝع املٛظؿني يف َصش ٚايعشام َع اختالف ؾ٦اتِٗ ٚدسداتِٗ  .2
اييت ٜتِ  يف ايعشام ٚظا٥ـ ايذسدات اـاص١ اىطعٕٛ يٓعاّ تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤، عذ

ك١ ايتعٝني ؾٝٗا مبشطّٛ مجٗٛسٟ ٜصذس بٓا٤ ع٢ً اقرتا  َٔ ايٛصٜش املختص َٚٛاؾ
ايٛصسا٤، ٚإ ايش٥ٝع املباػش ٖٛ املٓٛط ب٘ ٚضع ٚاعذاد ايتكشٜش عٔ تكِٝٝ فًع 
 َشؤٚطٝ٘

نؼـ ايبشح بإ تطبٝل ْعاّ تكاسٜش األدا٤ ايٛظٝؿٞ قذ ٜٛاد٘ نجريًا َٔ األخطا٤ اييت  .3
 قذ تكع عٓذ ع١ًُٝ تكِٝٝ األدا٤.

ؾشٖا يطُإ تٓؿٝز بني ايباسح بإ ٖٓاى فُٛع١ َٔ املكَٛات ايكا١ْْٝٛ اييت هب تٛا .4
 ؾعاٍ ٚعادٍ يٓعاّ تكاسٜش تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ.

نؼـ ايبشح بإ ايٛصاسات اؿه١َٝٛ يف ايعشام َا صايت تتبع َبذد طش١ٜ تكاسٜش تكِٝٝ  .5
َٛضٛع تكاسٜش  ٕاألدا٤ ايٛظٝؿٞ، نُا اْٗا تطبل منٛردًا َٛسذًا ؾُٝع ايٛظا٥ـ. ٚا

 ٚاإلداس١ٜ املطًٛب١.  تكِٝٝ األدا٤ مل ٜأخز املها١ْ ايكا١ْْٝٛ
 ايتٛصٝات: -ثاًْٝا:
اْ٘ إ األٚإ يتؼشٜع قإْٛ دذٜذ ٜٓعِ ػ٦ٕٛ ٚيف اـتاّ تٛصٌ ايبشح اىل إ    

املعذٍ ػشع َٓز َذ٠ ط١ًٜٛ ٚطشدت  1960يظ١ٓ  24اـذ١َ املذ١ْٝ الٕ ايكإْٛ اؿايٞ سقِ 
بايشغِ َٔ ٚ ،١ ايعا١َع١ًٝ ايهجري َٔ ايتعذٜالت بظبب ايتطٛس اؿاصٌ يف َؿّٗٛ ايٛظٝؿ
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ؾطال عٔ ظٗٛس  ،ايتعذٜالت ايهجري٠ اال اْ٘ َاصاٍ قاصشًا عٔ َعاؾ١ َؼهالت ايٛظٝؿ١ ايعا١َ
عٓاٜٚٔ ٚظٝؿ١ٝ دذٜذ٠ غري َٛدٛد ؾٝ٘ يكذَ٘ ٚعذّ َٛانبت٘ دطايٝب سذٜج١ يف اإلداس٠ ٚ

ات ٚايٓٛاقص يف ٚع٢ً املظ٦ٛيني يف ايذٚي١ ايتؿهري ظذ١ٜ يف َعاؾ١ ايجػش ،يًتطٛسات اؿذٜج١
ايكإْٛ اؿايٞ بتؼشٜع قإْٛ دذٜذ َٚٛسذ يًخذ١َ املذ١ْٝ ٜٛانب ايتطٛسات اإلداس١ٜ 
املعاصش٠. َٚٔ ضُٔ ٖزٙ ايتعذٜالت إٜال٤ األ١ُٖٝ ايكص٣ٛ ملٛضٛع تكاسٜش األدا٤ 
ايٛظٝؿٞ ٚايتأنٝذ ع٢ً عال١ْٝ تًو  ايتكاسٜش, ٚضشٚس٠ اخطاع ناؾ١ َٛظؿٞ ايذٚي١ يتًو 

 ع َشاعا٠ ايذسدات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملشاتب ايعًٝا.ايتكاسٜش َ
 ادر ـاملص

 دٚال: ايهتب ٚاملؤيؿات ايعا١َ
طٝذ َصطؿ٢: إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ، إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ َٓعٛس ايكشٕ  ذد. امح .1

 .2000اؿادٟ ٚايعؼشٜٔ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، َهتب١ االلًٛ املصش١ٜ، ايكاٖش٠, 
ايبؼش١ٜ، َهتب١ ن١ًٝ ايتذاس٠، داَع١ االطهٓذس١ٜ، اجملًذ  َاٖش: اداس٠ املٛاسد ذد. امح .2

 .1992ايظابع، ايعذد ايشابع، 
خايذ عبذ ايشسِٝ َطش ااهٝيت: إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ، َذخٌ اطرتاتٝذٞ، ايطبع١  د. .3

 .2005األٚىل، داس ٚا٥ٌ، عُإ, 
 إلطهٓذس١ٜ سا١ٜٚ قُذ سظٔ: إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ، املهتب اؾاَعٞ اؿذٜح، اد.  .4
 د. طًُٝإ قُذ ايطُاٟٚ: .5
 .1977َبادئ ايكإْٛ االداسٟ، داس ايؿهش ايعشبٞ، ايكاٖش٠،  -
 1966,ايكاٖش٠,داس ايٓٗط١ ايعشب١ٝ ,ْؼاط اإلداس٠، ايطبع١ ايجا١ْٝ -
اداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ، ن١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايظٝاط١ٝ، داَع١  ايٖٛاب:عبذ  د. مسري .6

 .2002ايكاٖش٠، 
 .2000االطهٓذس١ٜ،  عبذ ايباقٞ: اداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ، ايذاس اؾاَع١ٝ،  صالد.  .7
 .2006سَطإ ايضٜادٟ: اداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ، َهتب١ عني مشع، ايكاٖش٠،  ٍد. عاد .8
 . 1971عبذ ايشمحٔ عبذ ايباقٞ عُش: اداس٠ االؾشاد، َهتب١ عني مشع، ايكاٖش٠،  .9
 . 1969بريٚت،  ايهٜٛيت،االداسٟ َبادئ ايكإْٛ  سظٔ:د. عبذ ايؿتا   .10
 .1985,ايظًُٞ: إداس٠ االؾشاد ٚايهؿا١ٜ اإلْتاد١ٝ، َهتب١ غشٜب، ايكاٖش٠ ٞد. عً .11
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د. عًٞ عبذ ايكادس َصطؿ٢: ايٛظٝؿ١ ايعا١َ يف ايٓعاّ االطالَٞ ٚيف ايٓعِ اؿذٜج١،  .12
 ّ.1982-1402ٙايطبع١ االٚىل، َطبع١ ايظعاد٠، ايكاٖش٠، 

  .1987االداس٠ ايعا١َ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، بريٚت،  َبادئ سبٝؼٞ: ٟد. ؾٛص .13
ْعِ ايرتق١ٝ يف ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ايطشٜك١ ايجا١ْٝ، داس ايٓٗط١  دعؿش:اْع قاطِ  ذد. قُ .14

 . 1996ايعشب١ٝ، ايكاٖش٠، 
بذٜش ٚاخشٕٚ: َبادٟ ٚاسهاّ ايكإْٛ اإلداسٟ، َهتب١ ايظٓٗٛسٟ،  ذد. قُ .15

 .1993,بػذاد
اس٠ االؾشاد ٚاملٛاسد ايبؼش١ٜ، ن١ًٝ ايتذاس٠، داَع١ َصطؿ٢ َصطؿ٢ ناٌَ: إد د. .16

 .ايكاٖش٠، بذٕٚ ط١ٓ ْؼش
ايذنتٛس قُٛد طال١َ: ْعاّ ايعاًَني بايذٚي١ يف ض٤ٛ ؾتا٣ٚ  طال١َ: دد. قُٛ .17

املشنض  ,اجملًذ ايجايح ,فًع ايذٚي١ ٚاسهاّ احمله١ُ اإلداس١ٜ ايعًٝا َٚبادٟ اسهاَٗا
 ٕٚ ط١ٓ طبع.ذب ,املصشٟ يإلصذاسات ايكا١ْْٝٛ

اداس٠ ايظًٛى ايتٓعُٝٞ، ايطبع١ االٚىل، ايشٜاض، بذٕٚ داس ْؼش،  ايعذًٜٞ:ْاصش قُذ  .18
1993.  

 تخصص١ٚاملؤيؿات امل ايهتب-ثاًْٝا
اْٛس امحذ سطالٕ: تكاسٜش ايهؿا١ٜ "دساط١ َكاس١ْ يٓعاّ تكاسٜش ادا٤ املٛظؿني  د. .1

اـُظٕٛ، داَع١ ايكاٖش٠، ايعَُٛٝني" ف١ً ايكإْٛ ٚاالقتصاد، ايظ١ٓ ايجا١ْٝ ٚ
1982. 

املظتؼاس مسري صادم: تكاسٜش ايهؿا١ٜ ٚايشقاب١ ايكطا١ٝ٥ عًٝٗا، ااه١٦ٝ املصش١ٜ ايعا١َ  .2
 .1978يًهتاب,

قُٛد ٖاػِ: دساط١ ايطشم املختًؿ١ يكٝاغ نؿا٠٤ املٛظؿني ٚاملظتخذَني  ٞد. صن .3
١ٜ ايعا١َ يًهتاب، ااه١٦ٝ املصشٚايعاًَني يف األدٗض٠ اإلداس١ٜ بايذٍٚ ايعشب١ٝ، 

 .٠,1972ايكاٖش
املٛطٛع١ ايع١ًُٝ -تكِٜٛ األدا٤ ٚاؾضا٤، ؽطٝط ايتطٛس ايٛظٝؿٞ د. عًٞ ايظًُٞ: .4

 .1980ٚايع١ًُٝ يًبٓٛى اإلطال١َٝ، إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ، اؾض٤ ايشابع، ايكاٖش٠، 
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-ٖذاؾ٘ا –د. عُش ٚصؿٞ ايعكًٝٞ: تكِٝٝ ادا٤ ايعاًَني يف اؾٗاص اؿهَٛٞ )َؿَٗٛ٘  .5
َؼانً٘(، َشنض ايبشٛخ االداس١ٜ، املٓع١ُ ايعشب١ٝ يًت١ُٝٓ االداس١ٜ، ايكاٖش٠، -اْعُت٘
1976 . 

االطايٝب ٚايٓعش١ٜ ٚايتطبٝكات،  ايعٌُ:ٚدُٝع آٍ ؾاس: قٝاغ ادا٤  ألْذٟؾشاْو دٞ  .6
 .1987-1407ٙتشمج١ دنتٛس سعٞ عبذ اؿظٔ، َعٗذ االداس٠ ايعا١َ، ايشٜاض، 

ايباطط: قٝاغ نؿا٠٤ األدا٤ يًعاًَني املذْٝني بايذٚي١، داس ايؿهش د. قُذ ؾؤاد عبذ  .7
 ايعشبٞ، اإلطهٓذس١ٜ، بذٕٚ ط١ٓ ْؼش.

د. قُذ طعٝذ سظني اَني: تكاسٜش ايهؿا١ٜ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، داس ايٓٗط١  .8
 .2004ايعشب١ٝ، ايكاٖش٠، 

ـ ايعاّ، داس د. قُذ قُٛد ايؼشات: اسهاّ ٚطشم تكاسٜش ايهؿا١ٜ ايظ١ٜٛٓ يًُٛظ .9
  ايؿهش اؾاَعٞ، االطهٓذس١ٜ، بذٕٚ ط١ٓ ْؼش.

 ثايجًا: ايشطا٥ٌ ايع١ًُٝ
ابشاِٖٝ دبٛ طعذ٠: تكِٝٝ ْعاّ قٝاغ نؿا٠٤ ايعاًَني يف األدٗض٠ اؿه١َٝٛ، سطاي١   .1

 .30-27، ص 1996,دنتٛسا داَع١ االصٖش، ن١ًٝ ايتذاس٠
ا١َ، سطاي١ دنتٛساٙ، سكٛم ْعش١ٜ ايهؿا١ٜ يف ايٛظٝؿ١ ايع ااهادٟ:محذٟ اَني عبذ   .2

 .1966ايكاٖش٠، 
عباغ َضعٌ ايظٗالْٞ: تأثري اطرتاتٝذ١ٝ تكِٝٝ ادا٤ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف تكشٜش االبذاع   .3

ايتٓعُٝٞ، سطاي١ َادظتري، غري َٓؼٛس٠، ن١ًٝ االداس٠ ٚاالقتصاد، داَع١ ايهٛؾ١، 
2005. 

ٞ يف اؾُٗٛس١ٜ ايعشب١ٝ عُش ٚصؿٞ عكًٝٞ: قٝاغ نؿا٠٤ ايعاًَني يف اؾٗاص اؿهَٛ  .4
 ايتذاس٠.ايظٛس١ٜ، سطاي١ َادظتري، داَع١ ايكاٖش٠، ن١ًٝ 

تكذٜش نؿا١ٜ ايعاًَني باـذ١َ املذ١ْٝ يف عًِ االداس٠  ابشاِٖٝ:ؾاسٚم عبذ ايرب ايظٝذ   .5
 .1982ايعا١َ ٚايكإْٛ االداسٟ، سطاي١ دنتٛساٙ، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايكاٖش٠، 

 ت ايع١ًُٝسابعًا: ايذٚسٜات ٚاجملال
١ يًبشٛخ ٚايذساطات، تؼظني ايطشا١ْٚ، تكِٝٝ االدا٤ ٚايٛصـ ايٛظٝؿٞ، ف١ً َؤ .1

 .1992اجملًذ ايظابع، ايعذد ايشابع، 
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، 3عبذ ايشمحٔ ػؿٝل: نٝؿ١ٝ اعذاد َعذالت األدا٤ ٚاملكشسات ايٛظٝؿ١، ف١ً اإلداس٠، عذد .2
 .1981ٜٓاٜش 

، دساط١ ؼ١ًًٝٝ، اجمل١ً ايعشب١ٝ يإلداس٠، د. عًٞ قُذ عبذ ايٖٛاب: تكِٝٝ ددا٤ ايعاًَني .3
 1984.ايظ١ٓ 164ايعذد 

قُذ عبذ اهلل ايربعٞ ٚغاصٟ قُٛد سبٝب: تكِٜٛ ددا٤ املٛظؿني يف بعض املٓؼآت  .4
 ,( عُا1ٕ( ايعذد)11اجملًذ ) يإلداس٠،اجمل١ً ايعشب١ٝ  ٚايتطبٝل،ايظعٛد١ٜ بني ايٓعش١ٜ 

 .1987املٓع١ُ ايعشب١ٝ يًعًّٛ اإلداس١ٜ,
قُذ إبشاِٖٝ: تكِٝٝ ددا٤ ايعاًَني يف ٚسذات اؾٗاص اؿهَٛٞ، دساط١  ذد. قُ .5

 .1980,ؼ١ًًٝٝ، ف١ً ايبشٛخ ايتذاس١ٜ
 خاَظًا: ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايكشاسات

 ايعشام: . د
 .املعذٍ 1960( يظ١ٓ 24) املذ١ْٝ سقِقإْٛ اـذ١َ  .1
 .1956يظ١ٓ  55قإْٛ اـذ١َ املذ١ْٝ املٛسذ سقِ  .2
 .1931يظ١ٓ  103ذ١ْٝ سقِ اـذ١َ امل .3
 .1939يظ١ٓ  64قإْٛ اـذ١َ املذ١ْٝ سقِ  .4
 .1960يظ١ٓ  16عذد املذ١ْٝ تعًُٝات اـذ١َ  .5
 .1987يظ١ٓ  6تعًُٝات اـذ١َ املذ١ْٝ عذد  .6
 مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ: . ب
 .1951يظ١ٓ  210قإْٛ سقِ . 1
 .1964يظٓ٘  46قإْٛ سقِ  . 2
 ، 1971يظ١ٓ  58قإْٛ سقِ   .3
 .1978( يظ١ٓ 47ْٕٛ ايعاًَني املذْٝني املصشٟ سقِ )قا. 4
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 طادطًا: اجملُٛعات ايكطا١ٝ٥:
 مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ

فُٛع١ املبادئ ايكا١ْْٝٛ اييت قشستٗا احمله١ُ اإلداس١ٜ ايعًٝا يف مخظ١ عؼش عاًَا،  .1
 ( ااه١٦ٝ املصش١ٜ ايعا١َ يًهتاب، ايكاٖش1/2/3/4.٠األدضا٤)

احمله١ُ اإلداس١ٜ ايعًٝا ٚؾتا٣ٚ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ  ٟؿذٜج١: َباداملٛطٛع١ اإلداس١ٜ ا .2
مبذًع ايذٚي١، اعذاد ايذنتٛس ْعِٝ عط١ٝ ٚاألطتار سظٔ ايؿهٗاْٞ، األدضا٤ 

 يًُٛطٛعات، ايكاٖش٠. ١( ايذاس ايعشب4/11/12/15/33/49ٝ)
 يعشاما

 .2009 ,قشاسات ٚؾتا٣ٚ فًع ػٛس٣ ايذٚي١، بػذاد
 
 
 


