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 يُظًت انعًم انعربيت

 يكتب انعًم انعربى

 كهًت يعانى األستاذ / أحًد يحًد نقًاٌ

 انًدير انعاو نًُظًت انعًم انعربيت

 فى حفم افتتاح

 حىل ورشت انعًم

 انتشريع وتطىيرِ " " تفتيش انعًم ودورِ في تطبيق

 { 3172 شباط/  فبراير 71 - 71} َىاكشىط  ،

 

 انجًهىريت اإلسالييت انًىريتاَيت

 وعصرَت اإلدارة وانعًم  وزارة انىظيفت انعًىييت
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 بسى اهلل انرحًٍ انرحيى
 

 األستاذ اندكتىر/ يحًد وند انشريف أحًد
 األييٍ انعاو نىزارة انىظيفت انعًىييت و انعًم وعصرَت اإلدارة

 

 ،، انكراوضىر انسيداث وانسادة انح
 

بذاٗث ، ٗسعدذًٖ نى نًمعإ يكع٘تن اذ٘ععج هدععكٔ ا أعمعر ندوعذ هذوعذ كموععى اكوعذٗش اكدععم كوٌ وعث             

 اوٌ٘عاَ بٌجعح ُزا اكٌشعط ّاذم٘ك ا ُذاف اكوشجٍْ هٌَ . اكدوإ اكدشب٘ث هع 

اكخعطث بوفمشٖ اكدوإ سجعع  اكاععب ث   اكْسشث ّنًَ كوي بْاعث االعمضاص نى ٗأأ يًدمعد ُزٍ 

دذك٘ث اكسعُشّى علٔ دسي ا ة٘ك لعًْى اكدوإ اكزٓ ٗدمةش طوعم ا هي االلمظعدٕ ّاالجموععٖ اك

، فٔ صهي اكدعكن فَ٘ ندْج هع ٗتْى كمذم٘ك اكمْاصى ب٘ي اكمٌو٘ث االلمظععدٗث ّاكمٌو٘عث االجموعع٘عث .    

ًع اكمٌو٘ث ّ ى نٕ اٌو٘ث ال ٗتْى ُذفِع خ٘ش ّسفعٍ اإلًسعى ادمةش عذٗوث اكجذّٓ فعإلًسعى ُْ طع

ُّْ ُذفِع نّاًل ّنخ٘شًا ، ّكزكك ٗأخز لعًْى اكدوعإ نُو٘معَ هعي اكْة٘فعث اكمعٔ ٗ دِٗعع كمذم٘عك اكسعلن         

االجموععٔ ّادضٗض اكذْاس االجموععٖ ب٘ي نطعشاف اإلًمععج ّخلعك ب٘اعث اكدوعإ اكوٌعأعةث كرأعم وعس        

عج اكدوإ علٔ نأس هي ّيٗجعد فشص اكدوإ كلشةعب اكزٗي ٗذخلْى أْق اكدوإ أًٌْٗع . ّبٌعء عرل

االدمشام ّاك مث اكومةعدكث بع٘ي اكدوعع  ّنسبععب ا عوعع  ، يكعٔ جعًعا ادمعشام اكذمعْق ا أعأع٘ث فعٔ           

اكدوعإ ّاكمععٖ ادمةععش جععضء الٗمجععضن هعي دمععْق اإلًسعععى ، ّفععٖ همذهععث ركعك عععذم اكمو٘٘ععض فععٔ اكدوععإ    

 ٗدمةش اكموت٘ي االلمظععدٕ كِعع  ّدوعٗث اكوشنت اكدعهلث اكمٔ ادمةش االدم٘عط اكاخن هي لْٕ اإلًمعج ّ

ندذ آك٘عج اكْطْ  يكٔ هجموع اإلًمععج هجموعع اكعْفشت ّاكشخععء ٗاععف يكعٔ ركعك دوعٗعث          ّدوعٗمِع

اأك٘ذًا كذمِن فٔ اكمومع ب فْكمِن ّاْف٘ش اكة٘اث اكوٌعأةث كِن  ّدوعٗمِن فٖ اكدوإ  ا طفع  هي اكدوإ

ممةإ ، ّبذاٗعث طعٌع اكوسعممةإ اةعذن هعي يععذاد       اكْ٘م ُن سجع  اكوس فأطفع كلٌوْ اكجسذٕ ّاكزٌُٖ ، 

 .  ّدوعٗمِنُ الء ا طفع  

ّيكٔ جعًا اششٗدعج اكدوإ ّدسي ا ة٘مِع ٗأاٖ اكْفعء بعالكمضاهعج اكٌعشاث عي اكمظذٗك علٔ 

هدعٗ٘ش اكدوإ اكدشب٘ث ّاكذّك٘ث ، ُزا اكْفعء اكزٓ ٗتسعا اكذّكعث اكوتعًعث اكر معث فعٔ هٌ ْهعث اكدوعإ        

ٖ كًَْ اكمدة٘ش اكظععدق ععي ّفععء اكذّكعث بمدِعذااِع اكدشب٘عث ّاكدعكو٘عث ، ّٗعضداد ُعزا          اكمْهٖ ّاكذّك

فعٖ اعْاش   االُموعم فٔ صهي اكدْكوث ّدشٗث اكمجعست اكذّك٘ث د٘ث ادمةش هخعكفعث هدععٗ٘ش اكدوعإ أعةةًع     

 عرلعج اكدوإ ّاد إ عجلث اإلًمعج .
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ٗشالعا  نى لععًْى اكدوعإ بعذّى جِععص افمع٘ش      ّس افم٘ش اكدوإ ّاضداد نُو٘معَ ، كوعع   كِزا ٗةشص د

ٗظةخ نشةَ بومْكث فٔ دسي ا خرق اٌشش فٔ طذ٘فث ّاٌسٖ فٔ اكم ة٘ك ، ّهي نجإ ركك ا ة٘مَ 

بذاٗعث عوعإ اكوٌ وعث ّطعذّس نّ       هعي اعْكٖ هٌ وعث اكدوعإ اكدشب٘عث اُموعهعًع خعطعًع بمفمع٘ش اكدوعإ         

إ كإ فاعج ّل عععج اكدوإ ، كوع طذس ّاْاكٖ ُزا االُموعم ك٘شو 6611اافعل٘ث عوإ عشب٘ث ععم 

عي اكوٌ وعث كمععب دك٘عإ افمع٘ش اكدوعإ فعٔ اكعذّ  اكدشب٘عث بِعذف اةععد  اكخةعشاج ّهذعّكعث اْد٘عذ              

( 66اافعل٘عث اكدوعإ اكدشب٘عث سلعن       6661ُ٘عكإ بٌ٘عًَ اكمٌ ٘و٘ث ، كوع طعذسج ععي اكوٌ وعث عععم     

م بمفم٘ش اكدوإ هي خر  هدعٗ٘ش اكدوإ بشأى افم٘ش اكدوإ . ّاكا ُزٍ اكوشدلث اك ْٗلث هي االُموع

ّا بذعع  ّاكذساأععج اكومدلمعث بمفمع٘ش      اكدشب٘ث عمذ اكٌذّاج اكمْه٘عث ّاكعذّساج اكمذسٗة٘عث اكم شٗعث    

ًمْ  بظشادث نى افم٘ش اكدوإ فعٔ اكعذّ  اكدشب٘عث هععصا  ٗذمععج       ا ًش ث. ّهي خر  ُزٍ  اكدوإ

كعٖ ٗسعم ٘ع اكْفععء بعكْاجةععج اكو لْبعث هٌعَ ،        يكٔ هاععفث يعذاد اكدعهل٘ي فعٔ ُعزا اكجِععص اكِععم    

ّنُو٘عث اإلععذاد اكج٘عذ لةعإ اكدوععإ ّخركعَ كومعبدعث كعفعث اكوسعمجذاج فععٔ دً٘عع اكدوعإ ، ّصٗععدت عععذد            

اكخةشاج ّاكوِعساج اكفٌ٘ث ب٘ي اكدعهل٘ي فَ٘ هي نطةعء ّهٌِذأ٘ي ّخةشاء اكسرهث ّاكظذث اكوٌِ٘عث  

جِععص افمع٘ش اكدوعإ . ّيدخعع  عٌظعش اكمتٌْكْج٘عع ّخعطعث        ّب٘اث اكدوإ ّصٗععدت نععذاد اكٌسععء فعٔ     

اكذعأْب يضعفث يكٔ ّأع ط اكٌمإ ّاالاظععالج ، دمعٔ ٗسعم ٘ع جِععص افمع٘ش اكدوعإ نداء ّاجةعَ ،        

اكمعٖ ٗم لةِعع اكدوعإ فعٔ      اإلهتعً٘ععج اكوعدٗعث  هع اْف٘ش اكذظعًث اكرصهعث ّاكعذعن اكو لعْب ّاعْف٘ش     

 جِعص اكمفم٘ش .

كععإ اكمْف٘ععك ّاكٌجعععح ،. ّكععإ نهٌ٘عععج اكخ٘ععش   اكْسشععثشعععسك٘ي فععٔ ُععزٍ ّفععٔ اكخمعععم ناوٌععٖ كلو

ٔ  اكعْصٗشت ّشدةًع هع خععكض اكشعتش ّاكممعذٗش كودععكٖ     دتْهث كوْسٗمعً٘ع ل٘عدت  اكتشٗوعث   سععٗمِعع  علع

ّ أشت اكْصاست علٔ دسي ا عذاد ا هش اكزٓ أ٘تْى كَ ًمع ج يٗجعب٘عث فعٔ ًجععح     اكْسشث عوع  

 ٖ اكمْف٘ك نعوعكِع .... ّاهلل ّك

 وانسالو عهيكى ورحًت اهلل وبركاتّ ،،،

 

 أحًد يحًد نقًاٌ

 انًدير انعاو نًُظًت انعًم انعربيت

 
 دوذٓ

 طـ / عةذ اكوٌدن


