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����ت  ا���ل ا����� : 	رض ا���ل:   ����02رة .  

 

���د_  :  

� ا���ل      ��ا����ل ا����
	 &د�م &دم ا����رات ا��	 �ر"ت ا����
� ، ا��	 و#دت "�!� ا�و ��� ا��
�  ا+راء وا("��ر ، وا��)
�رات ا�'� '�� وا�#�������� ا�#دران و"	 ا��)�
د ،و��� �
، "ظ!رت ا����
وا�#را5د وا��#4ت. )ف ا��2ل ، و�طورا���ل إ�� أن ظ!رت ا���ب   

و
�طور  ا��#��)�ت وظ!ور ا���ظ���ت  وا���ظ��ت ، و�ذا ا��ؤ  �ت ا�دار�� وا��#��)�� ،     
�

����2ط �ت ا�ر ��� ا����
��  ا��	 ��م 
�ن �)�ظ�ت ا(ھ��� ��و ا����ل ا����
	 ، ��ث ظ!ر �� � �

� و�ذا ا�����د ا�!��5ت ا�ر ��� وا���ظ��ت وا��ؤ  �ت  ��وع �ن ا�����ن ��#!د وإ�2زال ا�و&ت ، ��
 ا��را 4ت ا�دار�� �� ��دات وو��5ق ر ��� ��م ا�ر#وع إ��!� و&ت ا���#� .

 

 ���:_ أھ��� ا���ل ا��  

دا2ل ا��ؤ  �ت وا���ظ��ت و�2ر#!� ، و��� ا(��ط� ا�������  �)د  ا����ل ا����
	 �ن أھم     
���ظ��ت ذات �)�� و��دا&�� ��ون ا��)����ت ا�دا2��� وا��2ر#�� �  ��
، �#ب أن �و�ق 
�را 4ت ���


�ن ا�!��5ت وا��ؤ  �ت �'�د�� ��دوث �� � �ء "!�< ، ا=�ر ا�ذي ���ن أن � 
ب ھدرا "	 ��م ر ��� 
وا���ل .ا�#!د وا�و&ت   

      ، �!����� �ظ!ر أھ��� ا����ل ا����
	 ا�داري �ن ����� �و��ق ا��)�و��ت ، أو � !�ل ا���ول �
�'�� ا��را 4ت و !و�� ا�ر#وع إ��!� و&ت ا���#� "	 أ&ل و&ت ���ن و
?&ل #!د و���، و�ذا ا�����د �  

    .ل إ��2ذ ا��رارات ذات ا(ھ��� ، و"	 ��ا����
�� �و��5ق ر ��� ��م ا�ر#وع إ��!� و&ت ا���#� 

. 

:ا�و���ق ا�دار�� ا���و�� _  


ر ا�و��5ق ا�دار�� �ن طرا5ق ��� �ن ا����ل ا�داري ا����وب �<، �����< وأھ���< "	       (�
 ا�� ��ر ا�داري �#!�ز��ظ��	 �!م "	 ���ة ا��#��)�ت  .  

�و��ت ا��رور�� �����م 
�����!م")ن طر�ق ا�� ��ر ا�داري، ��م �زو�د ا�)��     (���
، و�� �ن  ��ن 
�ن ا(���ل ، و����ق ا=#�ت ا��' �� وا�دار�� �!م. �وا&'!م ، و����ق ا��� �ق وا��#�زوا�ر��  


�ره  ا��ر�ر ا�داري  و���ن ��د�د �'!وم      ���
:	�ا��ر#)�� ا( � �� ��و���� ا�دار�� �ن 42ل ���  

 �
?�< �#�وع ا��را 4ت وا�)�ود وا�و��5ق ا�دار�� ، ��رر و�ر ل ا�� ا�����B ا�)�و��� ، أو إ� _
1، أو 
ر&��ت أو �ذ�رات أو ���ر�ر و����ر.  �لإرا(��2ص ا�)�د��ن "	 ��ل ر �5ل، او #داول 

  

   :	�_ ��� ���ن �)ر�ف ا��را �� ا�دار�� �ن 42ل ���  

��� ��ررة 
E م ا��ر"ق ا�)�م أو ا��ؤ  � ، إذا ���ت إدار�� ���� ، و
E م ر  ���� إدار��وھ	      
2���ت ���2� .ا��و&F إذا 
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 _�ن ����ت ا���ل ا����� : 	رض ا���ل

#ر�ف 	رض ا���ل_     :  


� �دث �)�ن ، أو �)رض  _ ھو و���� إدار�� �رو ي 
��ل �'�ل أو �و#ز��1 ���
 >�&�ل او �م ")

ل إ#���ع ��.���� �)��� �ن ���ط أو ���&�� دارت 42  

_ھو و���� إ���4� �!دف إ�� إ
4غ ا�ر�5س ا�داري ، وإ��ط�< 
��دث او وا&)� ، أو �#ر��ت �!�� 2

ت 
��ل �'�ل و"	 ،أو��ل أو إ#���ع ، ���رى ��رر ھذه ا�و���� ��ل ا�وا&F و رد ا��وادث ��� و&
3ا�و&ت ا���� ب.  

 
��م "�< �دو�ن ���م ")�< "	 ا�Jرض �ن ��ر�ر و���� �رض ا���ل ھو ا�#�د �ص ���وب و�ظ!ر   

 ، �� �
�4 ���ن ��ر�ر �رض ��ل �ن ���&�� أو ����رة أو #� � ��ل أو إ#���ع أو ��دث ��� �"
.K�رور....ا� 

ا�#���ع 
�و�< أ��ر �'��4 
��ث � #ل �#ر��ت ��� ����ز �رض ��ل ا�#���ع �ن ���ر   
ا�#���ع 
��ل �'�ل 42"� �����ر او ا��داو=ت ، 
���� �!دف ا����ر أ � � إ�� ��و�ن د���� 

 &��و��� و�ر#)�� ���رارات ا���2ذة .

ا�واع 	رض ا���ل:_   

F و��)
!� ا��	 �!م ا��	 ��
F أ �وب �رض ا���ل ، �ظرا ��)دد ا��وا�� ���وع ا����ر�را��و#زة   
 �#�=ت ا(دارة و��وع ���ط!� ، و��< ���ن ����ف أ�واع �روض  ا���ل إ�� �و��ن أ � ��ن.

1 _: ��%&%&ا���ر�ر ا��و(زة ا�  

��دم ���ر�ر �و#زة �ن �!�� إدار�� ، أو ���ط أو وا&)� ، أو "	 ���� و#ود أز�� ، "��4 ���ن      
4ل ����	:��د�د ��ر�ر �و#ز �ن �!�� �ن 2  

��'< ا����م 
�!�� �)���  �ن طرف ر�5 <  ، ��ث ��وم  _ ��وم�� ��
�Eداد ھذا ا���ر�ر �وظف 
��ء �
ا��وظف 
)رض �ر�ز وظر"	 �ول �!�� ��2� ��ف 
!� ،  واء ���ت �!�� �'��ش ، أو#و�� 

�و��ت ، أو ا����م 
����ر أ��Jل ��2�.(� F�# ، أو �ا �ط��4 

ا���ر�ر ا��و(زة 	ن ا�(��	�ت :_ 2  

      F5�&و��
 ���ا���ر�ر ا��و#ز �ن إ#���ع ھو و���� إ2
�ر�� و�'�� ، ا�Jرض ��!� إط4ع ا� �ط�ت ا�)
ا��	 �م � #��!� أ���ء ا�#���ع وا����M5 ا��	 أ 'ر ��!� ، و�ذا ا��رارات ا���2ذة ، "!و �ورة و�'�� 

4
، ��ث ��وم ا���رر 
#�F ا��)�و��ت N!� إ�� ا�#!�ت ا����2� ��#و ا�ذي  �د ا����&��ت ، وإ
  وو�F ����م ، �م ���
� ا���ر�ر ��ل: ��ر�ر إ#���ع ا��د�ر��ت ا( 
و��� أو ا( 
و��� .

���ل:ا_ +���ص 	رض   

���ن إ#��ل 5��2ص �رض ا���ل "	 ���ط ��ددة ������	:      
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� �ن ا��دث ، أو ا�وا&)� أو ا�#���ع._ ھو و���� إ���4� �!دف إ�� إ�ط�ء �ورة ��د&  

� ا�و&�F5 ذات ا�)4&� 
�����4< أو �ط�ق إ�را"<.� _ �و#< ا�� ا�ر�5س ا�داري 
!دف إط�4< �

�ر�5س ا�داري ا����م 
���)ط��ت ا�4ز�� ���2ذ &رارا�< .� B� � _ 

� آ��ر ���
�� �ن ا��وادث او ا�و���'�ظ �� ��&�F5._ � �2دم �رض ا���ل �و �  

 _ ��رر 
��ل �'�ل ، و�را�	 ��رره ا����د ا���م. 

 _ ��وذج ���
	 �ن �رض ��ل :

 

��
 ا�#�!ور��  ا�#زا5ر�� ا�د���راط�� ا��)

وزارة ا�دا2��� وا�#����ت  
.��� ا���

"	............ و=�� ا�
�ض                                                                         ا�
�ض  

 ا(���� ا�)���

 ر&م....... 

 

�رض ��ل ����م ��#زات ا�
ر���M ا����وي.   

 

�������م 
ر���M ا������ �و=�� ا�
�ض ، ��ر"�	 أن أ&دم ��م �ر�� ���4 �����ر�F   "	 إط�ر ��
 ا���#زة ،أو ا��	 "	 طور ا��#�ز، وذ�ك "	 ا����د�ن ا������ :

  ...................................................................................ا���دان ا�'�4	... 1_

ا���دان ا�����	.................................................................................... 2_  

....................................ا���دان ا�#����	 ............................................... 3_  

ا���دان ا�'�4	 ...................................................................................... 4_  

 


�ض                                                              ��
�رر   

 F�&ا��و 
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��� ا��را(,:�- 

  �د ��و��	 �و#< �'�5ت :ا�دارة ، ا�� ��ر ، ا��'��ش ،  -2رون : ا���ر�ر ا�داري  _ ر��د ##�ق وآ1

.21، ص2010ا��)!د ا�وط�	 �� �2د�	 ا��ر
�� ، وزارة ا��ر
�� ا�وط��� ،   

.37ا��ر#F �' < ، ص_2  

Academic reacheach , www/bohoht,blogspot .com /2017 _ �رض ا���ل أو ا���ر�ر3      

 K2020ا"ر�ل  8ا�ط4ع: ��ر�  

Academic reacheach , www/bohoht,blogspot .com /2017  4، > '� F#ا��ر _  

 


