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دائزة اللواسم
مقدمه-:
رزٕنٗ دائزح انهٕاسو رأي ٍٛجًٛغ احزٛبجبد انجبيؼخ يٍ انًصبدر انًحهٛخ ٔانخبرجٛخ ( ٔفق انقوٕاٍَٛ
ٔاألَظًخ ٔانزؼهًٛبد انُبفذح ف ٙانجبيؼخ ) ٔاسزاليٓب ٔرسجٛهٓب ٔرخشُٓٚب ف ٙيسزٕدػبرٓب ٔاإلشزاف
ػهٓٛب ٔرٕسٚؼٓب ٔيزاقجخ انًخشٌٔ انسهؼٔ ٙيذٖ صالحٛبرّ.
رسووزخذو دائووزح انهووٕاسو انحبسووت اٜنوو ٙفوو ٙبفووخ اَلووعزٓب نزحقٛووق انسووزػخ ٔانذقووخ فوو ٙاَجووبس جًٛووغ
انؼًهٛبد انز ٙرقٕو ثٓب.
معلوماث عامت عن الدائزة .
أ :رزكٌٕ دائزح انهٕاسو ٔحست انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهذائزح يٍ قسً ٍٛاسبسًْ ٍٛٛب :
انقسى األٔل  :قسى انًسزٕدػبد ٔيزاقجخ انًخشٌٔ.
انقسى انضبَ : ٙقسى انًلززٚبد.
ة :ثؼط يب قبيذ ثّ دائزح انهٕاسو خالل -: 5005
اسزهًذ دائزح انهٕاسو فْ ٙذِ انفززح يب ٚقبرة ( )950طهت نٕاسو خبرج )0800 (ٔ , ٙطهت
نٕاسو صوزف داخهو ٙيوٍ يوٕاد يخزهفوخ يضوم ٔرو انزصوٕٚز ٔانقزطبسوٛخ انًخزهفوخ ٔاحجوبر اٜد
رصٕٚز ٔانعجبػخ ٔنٕاسو انكًجٕٛرز ٔيعجٕػبد انجبيؼخ ٔانًغهفبد ٔانؼوذد ٔرجٓٛوشاد ٔنوٕاسو
انًخزجزاد ٔاٜالد انُٓذسوٛخ ٔيسوزهشيبد انصوحخ انؼبيوّ ٔاألصوبس ٔمٛوزِ يوٍ انًوٕاد انزلوغٛهٛخ
نهجبيؼخ.
 .0اإلرصبل ثبنًٕرد ٍٚنجهت ػزٔض األسؼبر نهٕاسو انًعهٕثخ ٔػًم لٕف يقبرَوخ اسوؼبر
ٔيشاٚب ٔاخزٛبر األَست يُٓب حست َظبو انهٕاسو انًؼًٕل ثّ نذٓٚب ٔٔفق األصٕل.
 .5رجذٚذ ثعبقبد انصُف انخبصخ ثبنًسزٕدػبد نززالئى يغ انُظبو انًحٕست انًؼًٕل ثوّ فوٙ
انذائزح.
َ .3قم انًسزٕدع انزئٛس ٙانٗ انًكبٌ انجذٚذ ف ٙيجُ ٙانسزبد انزٚبظ. ٙ
 .4رجٓٛش يجُٗ هٛخ انزًزٚط انجذٚذ ثبألصبس ٔانزجٛشاد انالسيخ .
 .5اسزالو انؼٓذ يٍ انًٕظف ٍٛانًسزقٛه. ٍٛ
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 .6رجٓٛش انؼعبءاد ٔاإلرفبقٛبد ٔاإلحبالد يغ انًٕرد. ٍٚ
 .7رأي ٍٛبفخ انًٕاد انكًٛبٔٚخ ٔانًخجزٚخ انخبصخ ثكهٛخ انصٛذنخ ٔانؼهٕو ٔرخش ُّٚف ٙيسوزٕدع
خبص ثٓب.
 .8رأئ ٍٛرجٓٛش نٕاسو انًؤرًزاد ٔانُذٔاد ٔاالحزفبالد انًُؼقذح ف ٙانجبيؼخ.
 .9انًلبر خ ٔاإلشزاف ف ٙجًٛغ نجبٌ اإلسزالو ٔانجزد ٔاإلرالف ف ٙانجبيؼخ .
.00

رحوذٚش جًٛوغ انًهفوبد ٔانسوجالد انخبصوخ ثبإلدخووبالد ٔانؼٓوذ انًسوزهًخ يوٍ قجوم ووم

ػعٕا ْٛئخ رذرٚس أٔ يٕظف ادار٘ ػهٗ َظبو انهٕاسو انًحٕست .
.00

رأي ٍٛاحزٛبجبد حبفالد انجبيؼخ ثقعغ انغٛبر ٔانصٛبَخ انالسيخ نٓب .

.05

رأئ ٍٛرجٓٛش نٕاس ٔيزعهجبد حفالد انزخزٚج ٔانًلبر خ ف ٙنجبَّ.

التطور الذي طزأ على دائزة اللواسم:
َ قم انًسزٕدع انزئٛس ٙانٗ انًٕقغ انجذٚذ ف ٙيجُٗ اإلسزبد انزٚبظ.ٙ
 اجزاء رجذٚم ف ٙيٕاقغ انؼًم ث ٍٛانًٕظف.ٍٛ
 انقٛبو ثلزاء قعغ مٛبر انحبفالد ػٍ طزٚق دائزح انهٕاسو.
 رٕسٛغ يسزٕدع قعغ مٛبر انحبفالد.
 اَلبء يسزٕدع خبص ثبنقعغ انًسزؼًهخ انقبثهخ نإلصالح.
النظزة المستقبليت
 رفؼٛم انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهذائزح.
 رفؼٛم يٕقغ انذائزح ػهٗ اإلَززَذ.
 اجزاء انًزاسالد ث ٍٛانًٕظف ٍٛػٍ طزٚق انجزٚذ اإلنكززَٔ.ٙ
 رٕسٛغ يسزٕدع انشجبجٛبد ٔانًٕاد انكًٛبٔٚخ.
 اسزخذاو طزٚقخ " "BARCODEف ٙرزيٛش األصبس ٔانؼٓذ .

