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 َكس١َ :

قسّ غعٞ االْػإ يف ايبشح عٔ اغايٝب ٚططم  َفّٗٛ اؾٛز٠ قسميّا عسٜ

تطٜٛط نٝاْ٘ االدتُاعٞ ٚاالقتصازٟ َٚفّٗٛ اؾٛز٠ َفّٗٛ أصٌٝ يف زٜٓٓا 

االغالَٞ اؿٓٝف . ٜٚٓطًل َٔ عَُٛٝات نجري٠ يف زٜٓٓا االغالَٞ , 

فاؾٛز٠ َه١ْٛ َٔ ايسق١ ٚاالتكإ , ٖٚصإ املفَٗٛإ لسُٖا يف ْصٛص 

  ١ ايطغٍٛ نجري٠ يف نتاب اهلل ٚغٓ

أسس ايػُات االغاغ١ٝ يًعصط اؿاضط ,ٚشيو التػاع  َٚفّٗٛ اؾٛز٠ ٜعس

 اغتدساَ٘ , ٚظٜاز٠ ايطًب عًٝ٘ يف نجري َٔ دٛاْب اؿٝا٠ املعاصط٠ 

ايط٥ٝػ١ٝ يهاف١ اجملتُعات االْػا١ْٝ ,  أسس االستٝاداتٜٚعس ايتعًِٝ 

اىل ثكاف١ االتكإ ٚاؾٛز٠ يف ايتعًِٝ ٖٞ االْتكاٍ َٔ ثكاف١ اؿس االز٢ْ 

ع٢ً ايعٌُ مٛ تطٜٛط  ٚايتُٝع , يصا زأبت ٖصٙ اجملتُعات ٚبؿهٌ َػتُط

املؤغػات ايتع١ًُٝٝ مبا ٜفٞ باستٝادات اؿاضط ٜٚتال٤ّ َع َعطٝات 

 املػتكبٌ 
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 ايتعًِٝ : -1

١ اجملتُعات ٚاألَِ أٚ ايتعًِٝ ُٜؿّهٌ ايتعًِٝ ايعٓصط األغاغٞ يف ْٗط

١ُّ إْؿا٤ دٌٝ َتشّصٔ بايتعًِٝ عايٞ اؾٛز٠ َٔ  ؽًفٗا, ٚقس تهٕٛ َٗ

ِّ املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ اييت هب ع٢ً ايسٚي١ إٔ تٛيٝٗا فا٥ل االٖتُاّ  أٖ

ٚايطعا١ٜ يتدطٜر نب١ٍ َتع١ًُّٝٝ ٚاع١ٝ قازض٠ ع٢ً إزاض٠ املػتكبٌ ٚابتهاض 

ِّ ١ّٝ ألٖ املؿانٌ ٚايكطاٜا املعاصط٠ ٚاييت عذعت  اؿًٍٛ ٚايتطبٝكات ايعًُ

ايتعًِٝ يف شيو ايٛقت  األدٝاٍ ايػابك١ عٔ اإلتٝإ مبجًٗا ْعطّا يعسّ تطٛض

ّٛض بايسضد١ ايهاف١ٝ أٚ يعسّ تٛفط ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ّٝ امُلػاعس٠ اييت تتط

 بػطع١ٍ ٖا١ً٥ َّٜٛا بعس ّٜٛ.

 :تعطٜف اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ-2

١ُّ بطعا١ٜ سكٛم ايطفٌ ٚتطٜٛط قسضات٘  قاَت املٓع١ُ ايعامل١ٝ "ايْٝٛػف" املٗت

ايعاملٞ  ٚاـبري األنازميٞبتبّٓٞ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚفكّا ملا عطف٘ ايربٚفٝػٛض 

ؾٛز٠ ايتعًِٝ بأْٗا ع١ًُٝ ايرتنٝع ع٢ً أغايٝب ايتعًِّ  1993بطٜٗإ عاّ 

ّٛع١  ٚايتعًِٝ ايفّعاي١ اييت تسعِ باغتُطاض قسضات املتعًُّني َٚٛاٖبِٗ املتٓ

١ّٝ ٚايػًٛى ايتطبٝكٞ ايٓاتر عٔ  النتػاب املعطف١ ايالظ١َ ٚاملٗاضات ايعًُ

ّٛض٠ َٚال١ُ٥ َع استٝادات ايعصط ٚؼّسٜات٘ ٚزعِ  َٓع١َٛ فهط١ّٜ َتط
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استٝادات األطفاٍ املتعًُني; عٝح ؽطز أدٝااّل َتع١ًُّ قازض٠ ع٢ً اؽاش 

ٌّ املؿانٌ ٚإهاز اؿًٍٛ ايكطاض َٚػاعس٠ أْفػِٗ  ٚغريِٖ ع٢ً س

املبتهط٠ يًكطاٜا ايؿا٥ه١, َع تّٛفط ب١ٍ٦ٝ آ١َٓ يًتعًِٝ ٚاإلبساع ٚايصش١ 

 ٚايتفاعٌ اإلهابٞ بني ايؿطا٥ض ايتع١ًُّٝٝ املدتًف١ ٚاجملتُع احملٝط

األغاغ١ٝ ايالظ١َ يتعًِٝ عايٞ اؾٛز٠  ايعٓاصط-3

يٞ اؾٛز٠ فإّْٓا ْتشسخ عٔ تٛافط عٓاصطٙ عٓسَا ْتشسخ عٔ ايتعًِٝ عا

 ,١ّٝ األغاغ١ٝ اييت ُتؿهٌ فاضقّا ممٝعّا يف ْتا٥ذ٘ ٚتتًدص يف ايفعاي

ٚاؾاٖع١ٜ, ٚايهفا٠٤, ٚتؿّهٌ ٖصٙ ايعٓاصط ايجالخ ايفاضم األغاغٞ 

يٓكٌ أثط ايتعًِٝ إىل أضض ايٛاقع, ٚانتػاب املتعًُّني يًُعطف١ ٚاملٗاضات 

١ّٝ ايتع١ًُّٝٝ, ٚايػًٛى ايصٟ ُُّٜهٓٗ ِ َٔ ؼكٝل أبعاز ٚأٖساف ايعًُ

َُبتهط٠, َٚؿاضٜع ت١ُّٜٛٓ ع٢ً أضض ايٛاقع. أغًب   ٍٍ ٚؼًٜٛٗا إىل سًٛ

امَلٓعَٛات ايتع١ًُّٝٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ تفتكط يألغف إىل تّٛفط ٖصٙ ايعٓاصط 

ايططٚض١ّٜ إلثطا٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ, مّما َٜٓعهؼ ع٢ً ضزا٠٤ 

دات ايتع١ًُٝٝ ٚضعف أثطٖا يف ؼكٝل ت١ُٝٓ َػتسا١َ َٚؿاضٜع امُلدط

افطازٙسكٝك١ّٝ َػا١ُٖ يف ْٗط١ اجملتُع ٚتطٜٛط 

 :ٛز٠ يف املؤغػات ايتع١ًُٝٝ اؾ-4
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يكس عاْت أغًب املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايعطب١ٝ َٔ ْكص ايهفا٠٤ ٚايب١ٝٓ 

ايتشت١ٝ ٚاؾاٖع١ّٜ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايالظ١َ ملٛانب١ ايتطٛض اؿاصٌ يف 

ضت ْفػٗا املٓع١َٛ ايتع١ًُٝ ايعامل١ٝ ٚايتػٝريات ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت فط

إلزاض٠ ايٛاقع َٚػتًعَات تطٜٛطٙ بػٗٛي١ ٚفعاي١ٝ عاي١ٝ, فُتطّنع املٓع١َٛ 

ٍِّ ٖا٥ٌ َٔ املعًَٛات ٚاملعاضف  ايعطب١ٝ ع٢ً تهسٜؼ املٓاٖر ايتسضٜػ١ٝ به

املتٓٛع١ زٕٚ ٚدٛز ايتػٗٝالت ٚاالغرتاتٝذٝات ايالظ١َ يًتشكل َٔ إَها١ْٝ 

ات اؿاي١ٝ ٚسساثتٗا يتال٥ِ آخط تطبٝكٗا ع٢ً أضض ايٛاقع ٚعالقتٗا بايتشسٜ

املػتذّسات اؿاص١ً يف ٖصٙ ايعًّٛ ٚاملعاضف, مّما أّز٣ إىل إضٖام عكٍٛ 

ٍِّ ٖا٥ٌ دسّا َٔ املعًَٛات ٚايعًّٛ غري ايفاع١ً َع عسّ تّٛفط  املتعًُني به

األزٚات ايتطبٝك١ّٝ ايططٚض١ّٜ يٓكٌ أثط ٖصٙ املعاضف يتًب١ٝ استٝادات ايػٛم 

١ّٝ ٚإق١ًُٝٝ ٚاالغتعا١ْ احملًٞ. َٚٔ ٖ ٓا بسأ االٖتُاّ بتؿهٌٝ َبازضات قً

باـربات األنازمي١ّٝ ايعامل١ٝ يتذٗٝع ايب١٦ٝ ايتع١ًُّٝٝ ايعطب١ٝ إلزضاز َفّٗٛ 

اؾٛز٠ املػتسا١َ يف عًُٝاتٗا ايتع١ًُٝٝ املدتًف١, ٚبطظت عّس٠ َبازضات 

ٚاؾاَعات  سه١َّٝٛ ٚخاص١ إلزاض٠ َفّٗٛ اؾٛز٠ املػتسا١َ يف املساضؽ

ايعطب١ٝ نُبازض٠ ايتعًِٝ ايٛط١ٝٓ بطعا١ٜ دالي١ املًه١ ضاْٝا ايعبس اهلل يف 

األضزٕ بٗسف تععٜعاإلصالح ايتعًُٝٞ ٚتبّٓٞ األغايٝب ايتع١ًُّٝٝ املتطٛض٠ 

ٚايتهٓٛيٛد١ّٝ املتٛافك١ َع ايتطٛضات ايعامل١ٝ يف ٖصا اجملاٍ. باإلضاف١ إىل 

ايتشت١ٝ ايالظ١َ يسعِ استٝادات ايطالب  ػٗٝع املساضؽ اؿه١َٝٛ بايب١ٝٓ
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ٚتٛفري ايب١٦ٝ املٓاغب١ يتعًُِّٗ ٚاالٖتُاّ بٓٛاسٞ ايصش١ ٚايػصا٤ ٚايتٛاصٌ 

١ّٝ عس٠  ايػًِٝ بني األفطاز ٚاهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ, نُا تبّٓت اؿه١َٛ اإلَاضات

َبازضات تع١ًُٝٝ تٗسف إىل االضتكا٤ ظٛز٠ ايتعًِٝ َٚٛانب١ آخط 

١ًُٝٝ يف األغايٝب ٚايططم ايتسضٜػ١ٝ األنجط فعاي١ٝ; املػتذسات ايتع

فرباٜط  3نُبازض٠ ايػُٛ ايؿٝذ قُس بٔ ضاؾس ايصٟ أطًكٗا َؤّخطّا يف 

ّ الختٝاض ٚظضا٤ َٔ ايكطاع ايتعًُٝٞ األنجط متّٝعّا يف أزا٥٘ َٔ 2016عاّ 

١ّٝ تطبٝل ْعاّ اؾٛز٠  طالب ٚخّطهني َتُّٝعٜٔ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إَهاْ

ُٞ يف َؤغػات ايتعًِٝ ايعطب١ٝ إال أّْٗا ؼتاز إىل زق١ يف ايتٓفٝص ايتعًٝ

ٚاملطاقب١ ٚإعاز٠ ايتكِٝٝ يًتشّكل َٔ نفا٠٤ املدطدات ايتع١ًُٝٝ, ٚبطظت ٖٓا 

ؼّسٜات متّهٓت ايهجري َٔ املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايعطب١ٝ َٔ ادتٝاظٖا 

١ّٝ مبػاعس٠ املبازضات اؿه١َٝٛ ٚاـاّص١ نتٛفط ب١ٝٓ ؼت١ٝ َٓا غب١ يًعًُ

ايتع١ًُّٝٝ, ٚت١٦ٝٗ املٓار املٓاغب ٚغط زعِ ايهٛازض ايبؿط١ٜ ايعا١ًَ, 

ٚػٗٝع املدتربات, ٚإَساز املساضؽ ٚاؾاَعات باألدٗع٠ ٚاألزٚات ايساع١ُ 

١ّٝ ايتعًِٝ ايتطبٝكٞ ٚايفّعاٍ .يعًُ

  :املتطًبات األغاغ١ٝ ايساع١ُ يًُذتُع ايتعًُٝٞ اؿسٜح-5

هلا٥ٌ يػس ايفذ٠ٛ اؿاص١ً يف بعض املٓعُات ايتع١ًُٝٝ املتأخط٠ ٚايتطٛض ا

اؿاصٌ يف قٝاز٠ املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ اؿسٜج١, ال بّس َٔ تٛفري املتطًّبات 

١ّٝ تطبٝل أْع١ُ إزاض٠ اؾٛز٠ اؿسٜج١ يف املساضؽ  األغاغ١ّٝ إلَهاْ



                                                           

  

12 

 

ٚاؾاَعات ايتع١ًُٝٝ ٚاملتُج١ً فُٝا ًٜٞ: تٛفري ايعٓا١ٜ ايصش١ّٝ يًُتعًُّني 

١٦ آ١َٓ يًتُّهٔ َٔ ٚتػط١ٝ استٝاداتِٗ األغاغ١ٝ َٔ غصا٤ صشٞ ٚبٝ

املؿاضن١ بفعاي١ٝ َع َعطٝات ايٓعاّ ايتطٜٛطٟ إلزاض٠ دٛز٠ ايتعًِٝ. زعِ 

اجملتُع احملًٞ ٚاألٖايٞ يًتعًِٝ, ٚتععٜع َٗاضات أبٓا٥ِٗ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً 

تُٓٝتٗا, َع تٛفري ب١ٍ٦ٝ َٓاغب١ يًتعًِّ ٚاالنطاط يف األْؿط١ ايتطٜٛط١ٜ 

ّٛض اؿاصٌ يف ايٓٛاسٞ املدتًف١. تطٜٛط املٓاٖر ايتعًُٝ ١ّٝ ملٛانب١ ايتط

ايتسضٜػ١ٝ املدتًف١, َٚتابع١ آخط املػتذّسات اؿاص١ً يف ايعًّٛ ٚاملعاضف 

ايتع١ًُٝٝ. تسضٜب ايطًّاب ع٢ً املٗاضات اؿٝات١ٝ ايالظ١َ إلزاض٠ سٝاتِٗ 

ٚتٛاصًِٗ َع ايعامل اـاضدٞ, ٚمتهِٝٓٗ َٔ َٛاد١ٗ األظَات, 

َُعًُّني َٚػاعستِٗ ع٢ً اؽاش ايك طاض. ػٗٝع ايهٛازض ايبؿط١ّٜ َٔ 

ّٝات ايتع١ًُّٝٝ اؿسٜج١ اييت ُتُّهٔ  َٚػاعسٜٔ, ٚتسضٜبِٗ ع٢ً تطبٝل ايعًُ

ايطايب َٔ فِٗ املع١ًَٛ بأبػط ايططم ٚأنجطٖا فاع١ًّٝ, ٚؼًٜٛٗا إىل 

١ّٝ, ٚغًٛنّٝات دسٜس٠ ُتعّعظ َٔ َٓٗر ايتطٜٛط  َٗاضات ٚتطبٝكات عًُ

ؿذع١ تطغذ قِٝ ايتؿاضى ٚاألخالم ايرتب١ٜٛ. ضبط املػتُط ٚغط ب١٦ٝ َ

ايٓتا٥ر ايتع١ًُٝٝ باألٖساف ايرتب١ّٜٛ َٚكاضْتٗا بايٓتا٥ر ايفع١ًٝ يتكِٝٝ 

ٚؼػني ايسٚض٠ ايتع١ًُّٝٝ, ٚضبط إلاظاتٗا مببازضات ادتُاع١ٝ َٚؿاضٜع 

 .ت١ُٜٛٓ سكٝك١ٝ
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 اؾٛز٠ ضبط طٜليف ايٛظٝفٞ ايٛصف-1

 املكِٝ  -

 ايؿطٚط ايٛادب تٛفطٖا يف املكِٝ  -

 َٗاّ املكِٝ  -

 املسقل ايساخًٞ  -

 ايؿطٚط ايٛادب تٛفطٖا يف املسقل ايساخًٞ   -

 َٗاّ املسقل ايساخًٞ  -

 املسقل اـاضدٞ  -

 ايؿطٚط ايٛادب تٛفطٖا يف املسقل اـاضدٞ  -

 َٗاّ املسقل اـاضدٞ -

 اؾٛز٠ ضبط ْعاّ تطبٝل إدطا٤ات -

 املطس١ً ايتشطط١ٜ -

 َطس١ً ايتٓفٝص ٚاملتابع١ -

 َطس١ً ايتكِٜٛ  -
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 : اؾٛز٠ ضبط يفطٜل ايٛظٝفٞ يٛصفا

 املٗاّ يتشسٜس ايتكِٜٛ يف اؾٛز٠ ضبط يفطٜل ٚظٝفٞ ٚصف ٚدٛز َٔ بس ال

 ضبط فطٜل ٜٚتهٕٛ , املتابع١ ٚأغايٝب االتصاٍ ٚططم , ٚاملػؤٚيٝات

 : َٔ ايتكِٜٛ يف اؾٛز٠

ّّٛ  :  املك

 تطٜٛط يف ٚاملػا١ُٖ األزا٤ ع٢ً ٚاؿهِ ايتكِٜٛ َُٗت٘ َسضب ؾدص

 .يًتكِٜٛ أخط٣ ططا٥ل

 : املكّٛ يف تٛافطٖا هب اييت ايؿطٚط

 . ايتكِٜٛ يف ايهفا٠٤ -

 . املٓٗاز ٚألٖساف ايعطٜط١ يًدطٛط اؾٝس اإلزضاى -

 . ٜكَٛ٘ ايصٟ املبشح يف ٚايهفا٠٤ املعطف١ -

 . ايٛظاض٠ تٓٗذٗا اييت ٚاإلدطا٤ات ايعا١َ ٚاـطٛط ايتعًُٝات إتباع -

 : املكّٛ َٗاّ

 . املدتًف١ املباسح يف االزا٤ ع٢ً ٚاؿهِ ايتكِٜٛ -

 . ٚادطا٤ات٘ ايتكِٜٛ بع١ًُٝ قٝاَ٘ ُتعٗط اييت ايػذالت تٛفري -
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 . االزا٤ تكِٜٛ تٛثٝل ع٢ً ايعٌُ -

 . يألزا٤ ايطادع١ ايتػص١ٜ تكسِٜ -

 :  ايساخًٞ املسقل

 ٚاعطا٤ ٚضصسٖا املؤغػ١ يف ايتكِٜٛ اغايٝب ع٢ً اؿهِ َُٗت٘ ؾدص

 , االدطا٤ات ع٢ً بايتفتٝـ تهٕٛ َٚػؤٚيٝت٘ , يًُكّٛ ايطادع١ ايتػص١ٜ

 . يًُعٓٝني عٓٗا تكطٜط ٚنتاب١ ٚتٛثٝكٗا ايتكِٜٛ َٔ ايعٝٓات ٚمجع

 : ايساخًٞ املسقل يف تٛافطٖا هب اييت ايؿطٚط

 . ٚاالتصاٍ ٚاملتابع١ ايتكِٜٛ ع١ًُٝ يف ايهفا٠٤ -

 . ٚاملبشح ايفطع ٚاٖساف يًُٓٗاز ايعطٜط١ يًدطٛط اؾٝس االزضاى -

 . ٜتابع٘ ايصٟ املبشح قت٣ٛ يف ٚايهفا١ٜ املعطف١ -

 إدطا٤ات َٔ ايٛظاض٠ َٔ ايٛاضز٠ ايتٛدٗات ٚتطبٝل ايتعًُٝات اتباع -

 . اخل..  ٚتٛثٝل

 : ايساخًٞ املسقل َٗاّ

 . ايتكِٜٛ ٚاغتُطاض١ٜ عساي١ َس٣ ع٢ً يًشهِ ايتكِٜٛ َٔ عٝٓات أخص -

 . ايتكِٜٛ زق١ ع٢ً يًشهِ ايتكِٜٛ غذالت ع٢ً االطالع -
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 . يًُكّٛ ٚاالضؾاز ايٓصض تكسِٜ -

 . عًٝ٘ ايتٛقٝع ططٜل عٔ املكّٛ ب٘ قاّ ايصٟ ايتكِٜٛ تٛثٝل -

 .دسٍ أٟ يتشهِٝ ٚادطا٤ات أغؼ ٚضع -

 . تٓفٝصٖا ع٢ً ٚايعٌُ اـاضدٞ املسقل َالسعات َتابع١ -

 . ايطادع١ ايتػص١ٜ تكسِٜ -

 . ايٓتا٥ر اعتُاز يف املػا١ُٖ -

 . ايتكِٜٛ ع١ًُٝ َتابع١ -

 :  اـاضدٞ املسقل

 يف فاع١ً بططٜك١ ٚتطبٝك٘ ٚضصسٙ ايتكِٜٛ َٔ ايتشكل َُٗت٘ َؤٌٖ ؾدص

 , ايتكِٜٛ ٖصا ٚعساي١ ايتكِٜٛ يف اؾٛز٠ َػت٣ٛ َٔ يًتأنس املؤغػ١

 باالدطا٤ات ٜتعًل فُٝا ايتٛصٝات ٚٚضع ٚاالضؾاز االؾطاف عًُ٘ ٜٚهٕٛ

 . اؽاشٖا املٟٓٛ

 : اـاضدٞ املسقل يف تٛافطٖا هب اييت ايؿطٚط

 ٚاالتصاٍ ٚاملتابع١ ايتكِٜٛ ع١ًُٝ يف ايهفا١ٜ -

 ٚاملبشح ايفطع ٚاٖساف يًُٓٗاز ايعطٜط١ يًدطٛط اؾٝس االزضاى -
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  ٚتٛثٝل ادطا٤ات َٔ ايٛظاض٠ تٛدٗات ٚتطبٝل ايتعًُٝات اتباع -

 . اؾٛز٠ ضبط فاٍ يف ٚاـرب٠ ٚايتأٌٖٝ ايتسضٜب -

 : اـاضدٞ املسقل َٗاّ

 سػب ايساخًٞ ٚاملسقل يًُكّٛ ايالظّ ٚايتسضٜب ٚاملصازض املعًَٛات تٛفري

 . اؿاد١

 -:  سٝح َٔ ايٛاسس يًُبشح ايعٝٓات ضصس

 . ايتكِٜٛ أغًٛب -

 . املػتفٝس بٗا ٜتكسّ اييت األزي١ -

 املؤغػٞ ايتكِٜٛ ْعاّ -

 ٚاإلنُاٍ ايٓذاح أغؼ تطابل ايتكِٜٛ إدطا٤ات إٔ َٔ ايتأنس -

 . املعتُس٠ ٚايطغٛب

 , غًبٝات , اهابٝات)  ايساخًٞ ٚاملسقل , املكّٛ َٔ ضادع١ تػص١ٜ مجع -

 (. أخط٣ َالسعات أ١ٜ

 . اؾٛز٠ ضبط يفطٜل ايطادع١ ايتػص١ٜ تكسِٜ -
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 ضبط إدطا٤ات ىسّ ايصٟ ايتكِٜٛ ْعاّ تطبٝل يف املؤغػ١ َػاعس٠ -

 . دسٍ أٟ يتشهِٝ ٚإدطا٤ات أغؼ ٚضع ايتكِٜٛ يف اؾٛز٠

  اؾٛز٠ ضبط ْعاّ تطبٝل إدطا٤ات

 -: ايتشطري١ٜ املطس١ً

 . املطًٛب١ ايتػٝريات يتٓفٝص َتها١ًَ خط١ ببٓا٤ ٜٚع٢ٓ:  ايتدطٝط -

 . ايع١ًُٝ بايططٜك١ ايتشص١ًٝٝ االختباضات بٓا٤ ع٢ً ايتسضب -

 . تسضه١ٝ بصٛض٠ املطًٛب ايتػٝري اسساخ -

 .ايتكِٜٛ ع١ًُٝ يف اؾٛز٠ ضبط بٓعاّ مجٝعِٗ املعٓٝني تعطٜف -

 -: ٚاملتابع١ ايتٓفٝص َطس١ً

 . ايٓعاّ إدطا٤ات تٓفٝص ع٢ً املعين ايفطٜل تسضٜب -

 . قسز٠ ظ١َٝٓ خط١ ضُٔ املؤغػ١ يف ايفعًٞ بايتٓفٝص ايبس٤ -

 . املٓفص ايفطٜل عٌُ َتابع١ -

 : ايتكِٜٛ َطس١ً

  ايربْاَر ْتا٥ر تكِٜٛ -

 . ايربْاَر فاع١ًٝ َطادع١ -
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 ايتٛثٝل-1

 تعطٜف ايتٛثٝل-

 َا١ٖٝ ايتٛثٝل -

 أ١ُٖٝ ايتٛثٝل -

 مسات ايتٛثٝل-

 ازٚات ايتٛثٝل -

 اٖساف ايتٛثٝل -

 ضبط ايٛثا٥ل -2

 ايػا١ٜ َٔ ضبط ايٛثا٥ل-

 أ١ُٖٝ ْعاّ ضبط اؾٛز٠-

 َتطًبات ْعاّ ضبط اؾٛز٠-
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 ايعًُٝات اييت تسعِ ْعاّ ضبط اؾٛز٠ -3

 ايتكِٜٛ ايصاتٞ -

 ايتسقٝل -

 ايتدطٝط ايتطٜٛطٟ -

 سٌ املؿهالت -

 االتصاٍ -

 ايتكاضٜط ٚايٛثا٥ل -

 ايؿطٚط ايالظّ تٛفطٖا يف غذالت ضبط اؾٛز٠ -4

 املتابع١ -

 املكاٜػ١ -

 ايتكِٜٛ -

 اـط١ ايع١َٝٓ -
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 َكس١َ* 

 املعاٜري َٔ فُٛع١ ٚفل صشٝش١ بططٜك١ ايعٌُ أزا٤ ٖٞ اؾٛز٠

 بأقٌ ايتعًُٝٞ املٓتر ٚسس٠ دٛز٠ َػت٣ٛ يطفع ايالظ١َ ايرتب١ٜٛ ٚاملٛاصفات

 اـصا٥ص ٚؼػني ايتع١ًُٝٝ املؤغػات أٖساف ٚؼكٝل ٚتهًف١ دٗس

 . ٚعًُٝات٘ َسخالت٘ شيو يف مبا ايتعًُٝٞ املٓتر يف تٛافطٖا هب اييت

 دٛز٠ زٜٔ ٖٚٛ ايعٌُ يف ٚاإلتكإ اؾٛز٠ ع٢ً اإلغالَٞ ايسٜٔ سجٓا ٚيكس

 تعطضت ايٓب١ٜٛ ٚاألسازٜح ايكطآ١ْٝ اآلٜات َٔ ٚنجري. بصيو ٚأَطْا ٚإتكإ

 يف بسأت أْٗا هس املاضٞ ايكطٕ يف اؾٛز٠ يتاضٜذ ٚاملتتبع. اؾٛز٠ ملفّٗٛ

 ٚايصٓاعٞ االقتصازٟ اجملاٍ ع٢ً َٓصبّا ايرتنٝع ٚنإ األضبعٝٓٝات

 إٔ ٜطٕٚ فٝٗا ٚاملتدصصني باؾٛز٠ املٗتُني َٔ ٚنجري األٚىل بايسضد١

  ايتك١ٝٓ ٚايجٛض٠ ايصٓاع١ٝ ايجٛض٠ بعس ايجايج١ ايجٛض٠ تعس َٚعاٜريٖا اؾٛز٠

 ٚاـطٛات املطاسٌ َٔ فُٛع١ ٚفل ايتعًُٝٞ اجملاٍ يف اؾٛز٠ ٚتتشكل

 َٔ ٚاييت ايططٚض١ٜ ٚاألغاغٝات ايعًُٝات َٔ عسز خالٍ َٚٔ املٓع١ُ

  ٚايتٛثٝل ايتػذٌٝ عًُٝات أُٖٗا

 فاٍ يف ٚايتٛثٝل ايتػذٌٝ ع١ًُٝ أ١ُٖٝ تٛضٝض عًٝٓا يعاَا نإ ٚيصا

  ايعٌُ

 ايتٛثٝل تعطٜف*   
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 َصطًض اغتدساّ غاز ٚقس ٚثٝك١, ن١ًُ َٔ(  ايتٛثٝل)  ن١ًُ اؾتكت* 

 فاالت نٌ يف املعٓٝني يس٣ ايساضد١ املصطًشات َٔ اصبض ست٢ ايتٛثٝل

 فاٍ يتدصٝص ايتٛثٝل َصطًض اىل تطاف اٚصافا لس ٚهلصا , املعطف١

 ٖٚهصا, االزاضٟ ٚايتٛثٝل , ايرتبٟٛ ايتٛثٝل َجٌ ٚؼسٜسٙ, املٛثل ايعٌُ

 اآل١ْٚ يف ٚيهٓ٘ ٚؼًًٝٗا, املعًَٛات تٓعِٝ ع٢ً ايتٛثٝل َفّٗٛ ٜكتصط ٚمل

 ٚتٓعُٝٗا املعًَٛات مجع ٜعين اصبض املعًَٛات تطدِ َٚع االخري٠

 . َٓٗا املػتفٝسٜٔ اىل ْٚكًٗا ٚؼًًٝٗا ٚؽعٜٓٗا

 ْكٍٛ , أسهِ أٟ ٚٚثَّل , ا٥تُٔ أٟ ٚثل ايفعٌ َٔ َؿتك١" ٚثٝك١" ٚن١ًُ

 َصطًض يًتٛثٝل ايسٚيٞ االؼاز عطف ٚيكس ٚأثبت٘, أسهُ٘ أٟ األَط ٚٚثَّل

 ٚبجٗا ٚؽعٜٓٗا ٚتصٓٝفٗا ٚاْتكاؤٖا املعًَٛات تٛفري" باْ٘ ايتٛثٝل

 ".ٚاغتػالهلا

 ٚٚدٛز املٓع١ُ املصساق١ٝ ع٢ً تربٖٔ اييت اهلا١َ املطادع أسس ٖٞ ٚايٛثا٥ل

  ٖٞ ايٛثا٥ل إٔ إش , ايفعًٞ األزا٤

 وتهِ ايصٟ املطدع تعترب أْٗا نُا ايعٌُ فاٍ يف االتصاٍ ٚغا٥ٌ أِٖ

  فايتٛثٝل , شيو األَط اغتسعٞ َت٢ إيٝ٘

 بٗا اآلخطٜٔ ثك١ نػب إىل ٜٚؤزٟ ًَُٛؽ بؿهٌ املؤغػات ْؿاط ٜٛضض

. 



                                                           

  

23 

 

 ألٟ األغاغ١ٝ ايطنا٥ع إسس٣ بٗا املطتبط١ ٚايعًُٝات ايتٛثٝل ع١ًُٝ تعترب ٚ

  املػتٜٛات ناف١ ع٢ً ٚايتطٜٛط ايعٌُ أٚيٜٛات أسس ٖٚٞ تٓعُٝٞ عٌُ

 تفصٝالت وفغ مبا سسٚث٘ غاع١ يًشسخ ثابت تػذٌٝ ٖٞ ٚايٛثٝك١

 ٚايعٜاز٠ ايتػٝري عٛاٌَ َٔ ٚوُٝٗا املٛضٛع

 املتأخطٜٔ ٚتأٜٚالت ٚايتٛدٗات األفهاض يتَبسٍُّ ْتٝذ١ ٜططأ ايصٟ ايٓكص أٚ 

َّا ٚؼطٜفاتِٗ  اؾٌٗ ْتٝذ١ قصس بسٕٚ أٚ ايؿدص١ٝ األٖٛا٤ ْتٝذ١ قصسّا إ

 . ايبؿط١ٜ ايٓفؼ طبٝع١ َٔ ٖٛ ايصٟ ايٓػٝإ ْتٝذ١ أٚ

 (املعًَٛات ع٢ً ايػٝطط٠ عًِ ٖٛ ايتٛثٝل)

 يف االْػإ سَٝا٠ يف ٚايتٛثٝل ايهتاب١ أ١ُٖٝ إىل ايهطِٜ ايكطإٓ ْبـّ٘ ٚقس

 تعاىل قٛي٘ َٓٗا َٛاضع عّس٠

ََٓٛا ايصٜٔ أُّٗا َٜا }:  ايطسِٝ ايطمحٔ اهلل بػِ  ِٜٔ تسآٜتِ إشا آ ٌٍ إىل بَس  أد

٢َُّ َٝهتب فانتبٛٙ ََػ   { بايعسٍ ناتُب بٝٓهِ ِٚيـ

َُٛا ٚال}:  تعاىل قٛي٘ إىل  شيهِ أَدً٘ إىل نبريّا أٚ صػريّا تهتبٛٙ إٔ تِػأ

َّٛ اهلل, عٓس أقَػُط ط  ايععِٝ اهلل صسم { تطتابٛا ال إٔ ٚأز٢ْ يًؿٗاز٠, ٚأق

 صايبكط٠ غٛض٠ 282:  ضقِ اآل١ٜ

 ٖٛ,,, فايتٛثٝل إشٕ
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 يتهٕٛ عسٜس٠ بططم ٚاؿكا٥ل املعًَٛات ؾُٝع زقٝل تػذٌٝ ٚ ضصس

  املؤغػ١ أغطاض خس١َ يف َطدعّا

 -:عًٞ ٜػاعس بؿهٌ

 .احملكك١ ايٓتا٥ر َعطف١ ـ1

 .املٓفص٠ ايرباَر اٚ األْؿط١ ْٛع ٚ سذِ إزضاى ـ2

  عًٝٗا اؿصٍٛ مت اييت اـرب٠ تػذٌٝ ٚ املػتفاز٠ ايسضٚؽ إزضاى ـ3

  املػتكبٌ ف٢ تهطاضٖا إَها١ْٝ-4

 ٚايتكِٜٛ ٚاملتابع١ ٚايتٓعِٝ ايتدطٝط يف يًُػاعس٠ أزا٠ ـ5

 : ايتٛثٝل َا١ٖٝ

 مبشت٣ٛ ايعالق١ شات االتصاالت تػٌٗٝ ع١ًُٝ وكل إ يًتٛثٝل ميهٔ

 : يف ٜٚػاِٖ املطًٛب ايعٌُ

 . اؾٛز٠ ٚؼػني املػتفٝس َتطًبات ؼكٝل/ أ

 . املٓاغب ايتسضٜب تٛفري/ب

 . االثط ٚتكفٞ ايتهطاض١ٜ/ ز

 . املٛضٛعٞ ايسيٌٝ تٛفري/ ز
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 يٝؼ ايتٛثٝل ع١ًُٝ الٕ اؾٛز٠ يٓعاّ ٚاملػتُط٠ املال١ُ٥ ايفاع١ًٝ تكِٝٝ/ٙ

   َطاف١ ق١ُٝ شات فعاي١ٝ ٖٞ ٚإمنا شاتٗا عس ْٗا٥ٝا ٖسفا

 ايتٛثٝل ا١ُٖٝ*   

 اغتدساّ َٔ ايتأنس مت اشا اال املؤغػ١ يف ايتٓاغل ؼكٝل ميهٔ ال

 فٝٗا ٜتِ َط٠ نٌ ٚيف َٓتر نٌ يف ْفػٗا االدطا٤ات اٚ ْفػٗا ايططم

 اؾٝس ايتٛثٝل َٔ اهلسف ٖٛ ٖٚصا ٚزقٝك١, فعاي١ بططٜك١ خس١َ تكسِٜ

 .ٚايطضا بايجبات ايعاٌَ اَساز يف ٚاملتُجٌ اؾٛز٠ إزاض٠ يٓعاّ

 -:ًٜٞ نُا االططاف َٔ عسز تؿٌُ اؾٛز٠ ٚثا٥ل ا١ُٖٝ إ

 -:يًعاًَني بايٓػب١ -1   

 .ٚصالسٝاتِٗ ٚمبػؤٚيٝاتِٗ اؾٛز٠ ْعاّ تعطٜفِٗ*   

 .املٛثل ايٓعاّ تطبٝل نٝف١ٝ ع٢ً يتسضٜبِٗ ٚغ١ًٝ*   

 املٓاغب بايؿهٌ بعًُِٗ ايكٝاّ َٔ متهِٓٗ اييت املعًَٛات تٛفري*   

 -:يًُٓع١ُ بايٓػب١  -2   

 .اؾٛز٠ َتطًبات ؼكٝل اغتُطاض١ٜ ضُإ*    

        .باؾٛز٠ املٓع١ُ ايتعاّ إظٗاض*     
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 .االخطا٤ سسٚخ استُاٍ َٔ اؿس*    

 يًذٛز٠ ايساخًٞ ايتسقٝل ألعُاٍ َطدع*    

 اـاضد١ٝ يًذٗات بايٓػب١  -3 

 .َتطًبات٘ تًب١ٝ ع٢ً قازض٠ املٓع١ُ بإ بايجك١ املػتفٝس تعٜٚس*   

 مت قس يًذٛز٠ ْعاَّا املٓع١ُ يس٣ بإٔ اـاضد١ٝ يًذٗات ايتأنٝس*   

 .ٚتٛثٝك٘ ي٘ ايتدطٝط

 ايتٛثٝل مسات*

 -:ًٜٞ نُا ٖٞ ايٛثٝك١ بٗا تتُٝع اييت ايػُات*  

 -:ايتشٝع ٚعسّ املٛضٛع١ٝ -1

 تٓتذٗا اييت ايطمس١ٝ اؾ١ٗ داْب َٔ َٛضٛعٞ بؿهٌ ؼطٜطٖا ٜتِ سٝح

 أٚ اْتذتٗا اييت املؤغػ١ ْؿاط َٔ ال ٜتذعأ دع٤ تعترب ايصف١ بٗصٙ ٢ٖٚ ,

 اإلزاض٠ عٌُ َٔ دع٤ باعتباضٖا اؿكٝك١ غ٣ٛ َٓٗا ال ٜتٛقع يصيو تًكتٗا,

 . أْتذتٗا اييت

 : املصساق١ٝ -2
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 خطعت يهْٛٗا ايؿو َٔ خاي١ٝ صشٝش١ َعًَٛات ع٢ً اؾتُاهلا ٚتع٢ٓ

  . قاّْْٛا أٚ ؾطعا عٓٗا ٜٓٛب َٔ أٚ أْتذتٗا اييت ايطمس١ٝ اؾ١ٗ َٔ يًٛصا١ٜ

 :ايطبٝع١ٝ-3

 ألعُاهلا ايطمس١ٝ اؾ١ٗ مماضغ١ خالٍ َٔ طبٝعٝا ايٛثا٥ل تتهٕٛ سٝح

 .املػتُط٠ اي١َٝٛٝ ٚأْؿطتٗا

 : املتبازي١ ايعالقات -4 

 غٛا٤ األخط٣ ايٛثا٥ل بك١ٝ َع ٚطٝس٠ بعالقات ٚثٝك١ نٌ تطتبط سٝح

 – ايصعب َٔ ٜهٕٛ يصيو , خاضدٗا أٚ ايٛثا٥ك١ٝ اجملُٛع١ زاخٌ أناْت

 ايٛثا٥ل إىل ايطدٛع بسٕٚ َا ٚثٝك١ قتٜٛات فِٗ - نجري٠ أسٝإ ف٢

 ٚفكّا ايٛثا٥ل تطتٝب وػٔ ايتٓعِٝ عٓس يصيو , بٗا تطتبط ايت٢ األخط٣

 .األصٌ أٚ املٓؿأ ملبسأ

 اـطٛات أتباع عًٝٗا هلا دٛز٠ إزاض٠ ْعاّ بٛضع املٓع١ُ تبسأ ٚيهٞ* 

 -:ايتاي١ٝ

 اييت املػتكب١ًٝ ٚاألٖـــساف , اؿايٞ عًُٗا ٚطبٝع١ أٖسافٗا ؼسٜس -1 

 .ؼكٝكٗا تطّٚ
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 ٚاييت املع١ٝٓ اؾ١ٗ متاضغٗا اييت ٚايفعايٝات األْؿط١ ٚتعطٜف ؼسٜس -2

 .ٚاملػتكب١ًٝ اؿاي١ٝ األٖساف ؼكٝل ٜــــتطًبٗا

 ُتُاضغ٘( procedures) ْؿاط أٚ ع١ًُٝ يهٌ عٌُ غٝاقات ٚضع -3

  عًُٗا, ٚطبٝع١ اختصاصٗا ضُٔ املع١ٝٓ اؾ١ٗ

 عٌُ غٝام,  يًُداظٕ عٌُ غٝام يًُؿرتٜات, عٌُ غٝام, َجاّل     

 .ٖٚهصا...  يًتٛظٝف

 .ايعٌُ غٝاقات ٚتطبٝل تٓفٝص يتػٌٗٝ( forms) اغتُاضات ضع -4

 يًتشكل( Internal auditing system)زاخًٞ ضقاب١ ْعاّ أعساز -5

 . صشٝض بؿهٌ اؾٛز٠ أزاض٠ ْعاّ تطبٝل َٔ

 اـطٛات أتباع هب ع١ًُٝ أٚ ْؿاط يهٌ عٌُ غٝام ْطع ٚيهٞ* 

 -:ايتاي١ٝ

 مجٝع يف ٜػتعٌُ املع١ٝٓ باؾ١ٗ خاص ٚأضؾـــف١ تطقِٝ ْعاّ ٚضع -1

  امُلتعًك١ ٚاألٚضام ٚاملداطبات املطاغالت

 Documents Controlling) هلا ٚاـاضد١ٝ ايساخ١ًٝ باألْؿط١    

System.) 

 .ايع١ًُٝ اٚ ايٓؿاط َٔ ايػطض ؼسٜس -2
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 .ايع١ًُٝ أٖساف ؼسٜس  -3

 َػؤٚي١ٝ تٛصٝف َع ايفعاي١ٝ تٓفٝص ايِٝٗ املٛنٌ األؾداص ؼسٜس -4

 .ٚاسس نٌ

 .ايع١ًُٝ تفاصٌٝ تعطٜف -5

 .ايع١ًُٝ يتطبٝل اـاص١ االغتُاضات ؼسٜس  -6

 مبذًُٗا ايع١ًُٝ عٌُ يػٝام ٚايتشسٜح املطادع١ تٛقٝتات ؼسٜس  -7

     ايتطبٝل عٔ املتٛيس٠ املالسعات ٚسػب

 (Updating      ) 

 بايع١ًُٝ اـاص١ ٚاـطا٥ط ٚاملطاغالت ايٛثا٥ل سفغ ططٜك١ ؼسٜس  -8

 (. documentation) سفعٗا ٜتِ ٚأٜٔ

 ايتٛثٝل ازٚات*   

 -:اؾٛز٠ إزاض٠ أْع١ُ يف املػتدس١َ ايٛثا٥ل

 .اؾٛز٠ إزاض٠ أْع١ُ يف ايٛثا٥ل َٔ ايتاي١ٝ األْٛاع تػتدسّ

 يًُٓع١ُ اؾٛز٠ إزاض٠ ْعاّ سٍٛ ٚخاضد١ٝ زاخ١ًٝ َعًَٛات تٛفط ٚثا٥ل- أ

 . اؾٛز٠ بأزي١ تعطف ايٛثا٥ل ٖٚصٙ



                                                           

  

31 

 

 إٔ تجبت أزي١ املػتٛضز٠, يًُٛاز ٚثا٥ل ٚاالْصطاف, اؿطٛض غذالت) 

 تطًب األزي١ ٖٚصٙ دٛز٠, أزي١ نًٗا َها٥ٓٗا ع٢ً صٝا١ْ أدطت املٓع١ُ

 (.االٜعٚ يؿٗاز٠ املام١ املٓع١ُ قبٌ َٔ

 عكس أٚ َؿطٚع أٚ قسز ملٓتٛز اؾٛز٠ إزاض٠ ْعاّ تطبٝل تصف ٚثا٥ل- ب

 .اؾٛز٠ غطط تعطف ايٛثا٥ل ٖٚصٙ

 .باملٛاصفات ٚتعطف املتطًبات تجبت ٚثا٥ل- ت

 إلْتاز. االغرتؾاز١ٜ باألزي١ ٚتعطف ٚاملكرتسات ايتٛصٝات تجبت ٚثا٥لــ     خ

 َطادع١ ٜتِ يصا املٓتٛز ٖصا إْتاز غبكت أخط٣ َٓعُات تٛدس فاْ٘ َٓتٛز

 .هلا َطدع باعتباضٖا عًُٗا بططٜك١ ٚاالغرتؾاز املٓعُات ٖصٙ

 مشٛيٞ بؿهٌ ٚايعًُٝات ايفعايٝات أزا٤ سٍٛ َعًَٛات تٛفط ٚثا٥ل - ز

 . ٚاملدططات ايعٌُ ٚتعًُٝات املٛثك١ اإلدطا٤ات تتطُٔ إٔ املُهٔ َٚٔ

 ٚتعطف املتشكك١ ٚايٓتا٥ر املٓذع٠ يًفعايٝات َٛضٛع١ٝ أزي١ تٛفط ٚثا٥ل - ح

 .بايػذالت

 ٜٚعتُس املػتدسّ ٚايٛغط املطًٛب ايتٛثٝل َس٣ َٓع١ُ نٌ ؼسز - ر

 -:َٓٗا عٛاٌَ عس٠ ع٢ً شيو

 . املػتفٝس َتطًبات.                     *ايعًُٝات ٚتساخٌ تعكٝس زضد١*
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 ايٓافص٠ ايٓعا١َٝ املتطًبات*                     .         املٓع١ُ ٚسذِ ْٛع*    

 .األفطاز ٚقاب١ًٝ

 تًب١ٝ إلظٗاض املطًٛب املس٣*   .                       املٓتر تعكٝس زضد١*   

 . اؾٛز٠ إزاض٠ ْعاّ َتطًبات

 ايتٛثٝل اٖساف*  

 ٜكَٕٛٛ اييت األعُاٍ ٜتكٕٓٛ ٚاملٛظفني ايعاًَني مجٝع إٔ َٔ ايتأنس -1

 . بٗا

  عًُ٘ اغتُطاض ع٢ً ٚاحملافع١ اؾٛز٠ ْعاّ َطاقب١ يف اإلزاض٠ َػاعس٠ -2

 ( .ًَُٛغّا أغاغا باعتباضٙ)  اؾٛز٠ ْعاّ تطٜٛط يف اإلزاض٠ ٜػاعس -3

 بتطبٝل تكّٛ املٓع١ُ إٔ َٔ يًؿٗاز٠ املام١ يًذٗات َازٟ زيٌٝ تكسِٜ -4

 . فعاٍ بؿهٌ ايٓعاّ

 . ISO 9001 يًُٛاصف١ ايط٥ٝػ١ٝ املػتًعَات أسس ٜٛفط -5

 :ايٛثا٥ل ضبط*

 :-  ًٜٞ َا خالٍ َٔ ايٛثا٥ل ضبط ع١ًُٝ تتِ

 .ٚإصساضٖا اعتُازٖا قبٌ ايٛثا٥ل َال١ُ٥ َٔ ايتأنس -1
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 ٚإعاز٠ ايططٚض٠ عٓس( تعسٌٜ تٓكٝض,) ايٛثا٥ل ٚؼسٜح َطادع١ -2

 .اعتُازٖا

 .ايٛثا٥ل ع٢ً اؿاص١ً ايتعسٜالت َٛقف ؼسٜس َٔ ايتأنس -3

 يف َتٛفط٠ املطبك١ يًٛثا٥ل املال١ُ٥ اإلصساضات نٕٛ َٔ ايتأنس -4

 .االغتدساّ ْكاط

 ايرتَٝع خالٍ َٔ ايتُٝٝع ٚغ١ًٗ ٚاضش١ ايٛثا٥ل إٔ َٔ ايتأنس -5

 .ايسقٝل

 .تٛظٜعٗا أغًٛب ٚضبط املصسض خاضد١ٝ ايٛثا٥ل متٝٝع َٔ ايتأنس -6

 . املًػا٠ يًٛثا٥ل املكصٛز غري االغتدساّ َٓع -7

 :ايٛثا٥ل ضبط َٔ ايػا١ٜ

 أغاؽ إ. وتادْٛٗا اييت ٚاحملسث١ ايصشٝش١ باملعًَٛات ايعاًَني تعٜٚس

 ايٛثٝك١ ٖٚٞ االغتعُاٍ قٝس ايٛثٝك١ إ َٔ ايتأنس ٖٛ ايٛثا٥ل ضبط

 ع١ًُٝ ٚتعترب املفعٍٛ غاض١ٜ ايٛثٝك١ إ أٟ عًٝٗا ٚاملصازم ايصشٝش١

 ايعٌُ يتٓفٝص وتادْٛٗا اييت باملع١ًَٛ ايعاًَني يتعٜٚس ١َُٗ ع١ًُٝ ايطبط

 . فٝ٘ املطًٛب

 : اؾٛز٠ ضبط ْعاّ أ١ُٖٝ. 
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 . اـطأ استُاي١ٝ ٚتكًٌٝ َتُٝع َػت٣ٛ إىل ايٛصٍٛ •

 . األزا٤ َٔ عاٍ ملػت٣ٛ ٚايٛصٍٛ ايتُٝٝع •

 عٝح , َٓ٘ ٚايتشكل َطاقبت٘ ميّهٔ ايتٛثٝل ْعاّ إٔ َٔ ايتأنس •

 . ايتطٛض َٔ املؤغػ١ ميهٔ

 املػت٣ٛ ضُٔ ايٓعاّ تطٜٛط َٔ ميهٔ مما يًدس١َ ايتكِٜٛ اغتُطاض١ٜ •

 . املطًٛب

 . ايعٌُ يف املبصٚي١ ٚاؾٗٛز ايتهايٝف تكًٌٝ •

 . املكس١َ اـسَات ؼػني ىسّ مبا ايعٌُ ْعاّ تفعٌٝ •

 :اؾٛز٠ ضبط ْعاّ َتطًبات

 . اإلزاضٟ االيتعاّ •

 . اؾُٝع َؿاضن١ •

 . ايتٓعُٝٞ املٓش٢ اعتُاز •

 .  ايالظ١َ ايتصشٝش١ٝ اإلدطا٤ات اؽاش •

 . املٛصٛف١ املػتٜٛات ٜطابل مبا املعاٜري قٝاؽ •

 .  ٚايتسضٜب ايتعًِٝ •
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 .  اؾٛز٠ ضبط ْعاّ يف املعٓٝني تعطٜف •

 .  اؾٛز٠ ضبط ْعاّ يتطٜٛط ايطادع١ ايتػص١ٜ ع٢ً اؿصٍٛ •

 :اؾٛز٠ ضبط ْعاّ تسعِ اييت ايعًُٝات

  Selfassessment:  ايصاتٞ ايتكِٜٛ:  أٚال

 

 ٚتصسض , غ١ٓ نٌ عًُٗا بفشص املؤغػ١ تكّٛ إٔ ايصاتٞ ايتكِٜٛ ٜتطًب

 بتطبٝل شيو ٜٚهٕٛ عًٝٗا املتفل املعاٜري َع باملكاض١ْ أزا٥ٗا ع٢ً سهُٗا

 : اآلتٞ

 . األزي١ مجع •

 . املٛضٛع١ املعاٜري ؼكل َس٣ عٔ ايتكاضٜط نتاب١ •

 . اؾٝس٠ املُاضغات الْتؿاض خطط ٚٚضع ايك٠ٛ َٛاطٔ ؼًٌٝ •

 .  يتالفٝٗا عالد١ٝ خطط ٚٚضع , ايطعف َٛاطٔ ؼًٌٝ •

 Verification:  ايتسقٝل:  ثاْٝا

 : َجٌ املصازض َٔ عسز باغتدساّ ٜهٕٛ ايتع١ًُٝٝ املؤغػ١ ع٢ً ايتسقٝل إٕ

 . ايصاتٞ ايتكِٜٛ تكطٜط •
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 . ايطايب ًَف •

 . املعًِ ًَف •

 . ايتكٛمي١ٝ املعًِ غذالت •

 . اؾٛز٠ ضبط غذٌ •

  Developmental Planing:  ايتطٜٛطٟ ايتدطٝط:  ثايجا

 أٚيٜٛات بٛضع تع٢ٓ ٖٚٞ يتطٜٛط, ْعا١َٝ ططٜك١ ٖٛ ايتطٜٛطٟ ايتدطٝط

 اؾٛز٠ ضبط فطٜل يٝػتدسّ ممتاظ٠ فطص١ تعٗط ٖٚٓا. األزا٤ يتطٜٛط

 تطٜٛط يف َٓ٘ ٚاإلفاز٠ ايتطٜٛطٟ ايتدطٝط ع١ًُٝ ع٢ً يًتأثري َعًَٛاتِٗ

 .أزا٥ِٗ

  Problem Solving:  املؿهالت سٌ:  ضابعا

 ع١ًُٝ َطاسٌ مجٝع إٔ َٔ يًتأنس أغاغٝا َتطًبا املؿهالت سٌ ٜعترب

  املٛضٛع١ املعاٜري سػب تطبٝكٗا مت ايتكِٜٛ

  Communication:  االتصاٍ:  خاَػا

 فٗٛ , ممهٓا ْعاّ أٟ ػعٌ اييت ايط٥ٝػ١ املهْٛات أسس االتصاٍ ٜعس

 بإٔ عًُا , ٚاألفهاض املعاْٞ األفطاز ٜتبازٍ خالهلا َٔ اييت ايٛغ١ًٝ
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 أٜطا فُٗٗا ع٢ً ٚيهٔ , فشػب املعاْٞ ْكٌ ع٢ً ٜكّٛ ال اؾٝس االتصاٍ

 .  تكٓٝات٘ ٚفِٗ االتصاٍ مببازئ ٚعٞ زٕٚ ٜٓتر إٔ ميهٔ ال فطز أٟ ٚإٔ ,

  Reports & Documents:  ٚايٛثا٥ل ايتكاضٜط:  غازغا

 , ايتكِٜٛ يف اؾٛز٠ بطبط املتعًك١ املعًَٛات مجٝع يتٛثٝل بٗا االستفاظ ٜتِ

 اؾٛز٠ ضبط ْعاّ يف اهلا١َ االتصاٍ أْٛاع إسس٣ املهتٛب١ ايتكاضٜط ٚتعترب

 . ايعٌُ بٗصا مجٝعِٗ املعٓٝني ؽسّ نُا بطَتٗا ايع١ًُٝ ؽسّ ٖٚٞ ,

 :  اؾٛز٠ ضبط غذالت يف تٛفطٖا ايالظّ ايؿطٚط

 . آَٔ َهإ يف اؿفغ •

 . اؿاد١ عٓس عًٝٗا اؿصٍٛ ٜتِ عٝح ايػذالت تبٜٛب •

 . ايػذٌ غع١ يف املط١ْٚ •

 . بايػذٌ االستفاظ َس٠ ؼسٜس •

 . ايػذٌ يف املتط١ُٓ يًتكاضٜط ٚاـط ايًػ١ ٚضٛح •

 . باغتُطاض ٚتطٜٛطٖا ايٛثٝك١ ع٢ً ايػٝطط٠ •

 يًُتعًُني اؾٛز٠ ضبط بػذالت االستفاظ اؾُٝع ع٢ً فإٕ عاّ ٚبؿهٌ

 , أخط٣ أعُاٍ ٚأ١ٜ ْٚتا٥ذٗا ٚاالختباضات , تعًُٗا مت اييت ٚيًُباسح ,
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 اييت ايتكِٜٛ ٚأزٚات إدطا٤ات ىص ًَف املعًِ يس٣ ٜتٛافط إٔ األ١ُٖٝ َٚٔ

 . ايطًب١ يٓتا٥ر اإلسصا٥ٞ يًتشًٌٝ بػٝط كطط ٚنصيو , بٗا قاّ

 ( : غذٌ)  ٚثٝك١ ألٟ األغاغ١ٝ األدعا٤ اآلت١ٝ ايػت١ األَٛض تؿهٌ

 . احملت٣ٛ ٜٚصف قصريا ٜهٕٛ إٔ ٜفطٌ:  ايعٓٛإ•

 َٚا ٜتػًُٗا َٚٔ , ايُٓاشز اغتدساّ نٝف١ٝ تبني عٝح:  اإلضؾازات •

 . ايػذٌ هلصا املطًٛب١ ايٛثٝك١ ْٛع

 ٚميهٔ , يًػذٌ ايط٥ٝػٞ ايعٓٛإ ؼت ٚتٓسضز:  ايفطع١ٝ ايعٓاٜٚٔ •

 غط تهتب إٔ أٚ ؼتٗا خط ٚضع ططٜل عٔ ايعٓاٜٚٔ باقٞ عٔ فصًٗا

 .  أصػط

 … أعُس٠ أٚ دساٍٚ أٚ تكطٜط بططٜك١ َهتٛبا ٜهٕٛ قس:  احملت٣ٛ •

 .  اخل

 . ْٗا١ٝ٥ ٚتكاضٜط , َٚٛافكات , ًَدصات ؼٟٛ:  ايٓتا٥ر •

 Follow up:  املتابع١:  غابعا

 : إىل عاد١ فٓشٔ ٚيصيو يًُتابع١ عاد١ دٛز٠ ْعاّ أٟ إٕ

 . املعًَٛات ٚؼًٌٝ ؾُع ْعاّ •
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 . املتابع١ بٓعاّ ٜتعًل فُٝا املعٓٝني مجٝع َٔ املساخالت قبٍٛ •

 . قطاض باؽاش ايتٛص١ٝ •

 . ايعٌُ َٚتابع١ املػتُط ايصاتٞ ايتكِٜٛ ع٢ً ايتأنٝس املِٗ َٔ

  Bench marking:  املكاٜػ١:  ثآَا

 بٗسف ايساخ١ًٝ ايعًُٝات أٚ األْؿط١ َطاقب١ إىل ٜٗسف خاضدٞ ْعاّ ٖٛ

 ٚميهٔ , األزا٤ يتطٜٛط ايتعاّ بإهاز ٖصا ٜٚهٕٛ , َػتُط تطٛض ؼكٝل

 ٜػتدسَا عٓسَا أَا , اإلدطا١ٝ٥ ايعًُٝات يتطٜٛط زاخًٝا اغتدساَ٘

 , ٚفاع١ً زقٝك١ بصٛض٠ تعٌُ َؤغػ١ َع املكاض١ْ اهلسف فٝهٕٛ , خاضدٝا

 ايع١ًُٝ ٖصٙ ناْت ٚهلصا , ايعاي١ٝ باؾٛز٠ ٚخسَاتٗا َٓتذاتٗا ٚتتُٝع

 .  دٛز٠ بطْاَر ألٟ سٜٝٛا َهْٛا

  ايتكِٜٛ:  تاغعا

 , املؿاضنني ؾُٝع ايطادع١ ايتػص١ٜ ملعطف١ األ١ُٖٝ غا١ٜ يف ع١ًُٝ ٖٞ

 ٚاغتفتا٤ , ايصات ٚتكِٝٝ , اؿكٝك١ٝ املتابع١ َٔ اغتٓتادٗا ٚميهٔ

  ؼككت هلا ايتدطٝط مت اييت اإلفاز٠ إٔ َٔ يًتأنس املعٓٝني األؾداص

  ايع١َٝٓ اـط١:  عاؾطا

 اؾٛز٠ يتشكٝل ٖاّ عٓصط ايعَٔ
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 ٖٝه١ً تٛثٝل ْعاّ اؾٛز٠ -1

 َػتٜٛات ٖٝه١ًٝ ايتٛثٝل  -2

 000000ايتٛثٝل يف غًػ١ً اٜعٚ   -3
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 :اؾٛز٠ ْعاّ تٛثٝل ٖٝه١ًٝ

 :ٖٚٞ َػتٜٛات ثالخ ايتٛثٝل ٖٝه١ًٝ تتطُٔ

 . املٓع١ُ زغتٛض ٚميجٌ/  اؾٛز٠ زيٌٝ -1

 . ايتٓفٝص اي١ٝ ٚميجٌ/  االدطا٤ات زيٌٝ -2

( /  ٚايػذالت ٚايكٛا٥ِ ٚاالغتُاضات ايُٓاشز) ايعٌُ تعًُٝات زيٌٝ -3

 ايتعًِٝ أٟ فعاي١ٝ يهٌ ايعٌُ غطٛات ٜٚتُجٌ

 :ايتٛثٝل ٖٝه١ًٝ َػتٜٛات
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 9000 اٜعٚ غًػ١ً يف ايتٛثٝل* 

 ايسٚي١ ملؤغػات – ٚاـسَٞ االْتادٞ – االقتصاز ازا٤ يتشػني ايػبٌٝ إ

 َطٚضا اْتادٞ اٚ خسَٞ َطفل اصػط َٔ ابتسا٤ ٚؾطناتٗا ٥طٖاٚزٚا

 سػٔ ٖٛ االعُاٍ, املتعسز٠ اؿه١َٝٛ ٚاملٓؿآت ٚاؾاَعات باملصاضف

 ٜطًل َا ٖٚٛ اؿسٜج١ االزاضٟ ايعٌُ اغايٝب اتباع َٔ ٜتأت٢ ٚايصٟ االزاض٠

 يف ٚاالْتاد١ٝ اـس١َٝ املؤغػات تتبع٘ ايصٟ اؾٛز٠, ازاض٠ بٓعاّ عًٝ٘

 .املتكس١َ ايعامل زٍٚ مجٝع
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 اشا اال عًُٝاتٗا يف ايتٓاغل ؼكٝل ميهٔ ال اْ٘ لس املؤغػات ناف١ ٚيف

 االدطا٤ات اٚ ْفػٗا ايططم اٚ ْفػٗا املعسات اغتدساّ َٔ ايتأنس مت

 فعاي١ بططٜك١ خس١َ تكسِٜ فٝٗا ٜتِ َط٠ نٌ ٚيف َٓتر نٌ يف ْفػٗا

 يف ٚاملتُجٌ اؾٛز٠ إزاض٠ يٓعاّ اؾٝس ايتٛثٝل َٔ اهلسف ٖٛ ٖٚصا ٚزقٝك١,

 ٖصا ٚيف ٚاملعسات, ٚاملٛاز بايططم ٜتعًل فُٝا ٚايطضا بايجبات ايعاٌَ اَساز

 ٜؿتٌُ اييت ايططم ؼسٜس ع٢ً 9000 االٜعٚ َٛاصفات غًػ١ً تعٌُ االطاض

 ميهٔ ٚاييت باؾٛز٠ املطتبط١ االْؿط١ مجٝع ع٢ً يًذٛز٠ ْعاّ أٟ بٗا

 مت اييت االزا٤ املٛاصفات َطابك١ ع٢ً يًتِأنٝس َؤغػ١ أ١ٜ يف تٓفٝصٖا

 .ناٌَ بؿهٌ ايعٌُٝ استٝادات ٚتًب١ٝ ؼسٜسٖا

 ٖاَا دع٤ا متجٌ 9000 اٜعٚ املٛاصفات غًػ١ً يف ايٛاضز٠ ايتٛثٝل َعاٜري إ

 ايُٓطٞ االغًٛب عل ٖٚٛ , اؾٛز٠ إزاض٠ ْعاّ تطبٝل تٟٓٛ َؤغػ١ أٟ يف

 .ايعامل يف ٚقبٛال ؾٗط٠ االنجط يًتٛثٝل

 تٛصٌٝ وكل" ايتٛثٝل إ اىل( ISO 9000:2000) ايسٚي١ٝ املٛاصف١ ٚتؿري

 -: االتٞ يف ٜػِٗ ٚاغتدساَ٘ ايفعٌ, ٚاغتُطاض١ٜ اهلسف

 .اؾٛز٠ ٚؼػني املػتفٝس ملتطًبات املطابك١ ؼكٝل -1

 .املٓاغب ايتسضٜب تٛفري -2

 (.ايتتبع) االثط ٚتكفٞ ايتهطاض١ٜ -3
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 .املٛضٛعٞ ٚايسيٌٝ ايربٖإ تٛفري -4

 .اؾٛز٠ إزاض٠ ْعاّ َال١ُ٥ ٚاغتُطاض١ٜ فاع١ًٝ تكِٝٝ -5

 ٚإمنا شاتٗا عس ْٗا٥ٝا ٖسفا يٝػت ايتٛثٝل ع١ًُٝ إ: ايتٛثٝل سٍٛ َالسع١

َطاف١ ق١ُٝ شات فعاي١ٝ ٖٞ
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 زيٌٝ اؾٛز٠ -1

 ملاشا زيٌٝ اؾٛز٠ -

 قتٜٛات زيٌٝ اؾٛز٠ -

 زيٌٝ االدطا٤ات-2

 قتٜٛات زيٌٝ االدطا٤ات -
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 : اؾٛز٠ زيٌٝ

 ألفام املػتكب١ًٝ ايطؤ٣ ٚتعطٞ نُا يًُٓع١ُ اؾٛز٠ غٝاغ١ ؼسز ٚثٝك١

 .اؾٛز٠ ْعاّ ٜٚصف نُا تطٛضٖا

  اؾٛز٠؟ زيٌٝ ملاشا

 يتٓفٝص زا٥ُٞ نسيٌٝ َٓ٘ ٚاالغتفاز٠ اؾٛز٠ يٓعاّ ؾاٌَ ٚصف إلعطا٤

 .عًٝ٘ ٚاحملافع١ ايٓعاّ

 : اؾٛز٠ زيٌٝ قتٜٛات

 . ايعٓٛإ صفش١* 

 .ايتطبٝل ْطام* 

 . ايتعسٜالت صفش١* 

 . احملتٜٛات قا١ُ٥* 

 .ايتٛظٜع قا١ُ٥* 

 .املٓع١ُ عٔ َكس١َ* 

 .ايسيٌٝ عٔ عا١َ َعًَٛات* 

 .اؾٛز٠ غٝاغ١* 
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 .ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ* 

 .املٓع١ُ يف يًتطبٝل ايكاب١ً اؾٛز٠ ْعاّ يعٓاصط ٚصفٞ َٛدع* 

 اإلدطا٤ات زيٌٝ

 .شيو ٜفعٌ ٚنٝف ٚأٜٔ َٚت٢ ٚملاشا َاشا ٜفعٌ َٔ وسز* 

 ٜؿاض عٓس٥ص اإلدطا٤ تٛثٝل ٚعٓس , َا فعاي١ٝ إللاظ احملسز ايططٜل وسز* 

 َٛثل أٚ َهتٛب إدطا٤ أْ٘ ع٢ً ي٘

 -:اإلدطا٤ات زيٌٝ صفشات قتٜٛات

 .ايفعاي١ٝ َٔ ايػطض أٚ اهلسف -1

 .ايفعاي١ٝ تطبٝل فاٍ  -2

 )  عٓ٘ املػؤٍٚ ٚ عًُ٘ ٜٓبػٞ ايصٟ َا)  املػؤٚيٝات  -3

 .ٚاملهإ ايعَإ ٚؼسٜس األزا٤ نٝف١ٝ  -4

 .اغتعُاهلا ايٛادب ٚايٛثا٥ل ٚاملعسات املٛاز  - 5
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 َطاسٌ تٛثٝل االدطا٤ات 1
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 -:اإلدطا٤ات تٛثٝل َطاسٌ

 تؿهٌ األغ١ً٦ َٔ يػًػ١ً إدابات ع٢ً اؿصٍٛ يف تتُجٌ: األٚىل املطس١ً

 . اإلدطا٤ صٝاغ١ مبذُٛعٗا

 ع٢ً اؿصٍٛ ٜتِ إٔ بعس ٚتبسأ , ايتُٗٝس١ٜ املػٛزات ت١٦ٝٗ:  ايجا١ْٝ املطس١ً

 . ايػابك١ يألغ١ً٦ إدابات

 األفطاز ٜكّٛ سٝح , املػٛز٠ سٍٛ املالسعات ع٢ً اؿصٍٛ: ايجايج١ املطس١ً

. َعٗا ايتعاٌَ تطبٝكٗاٚنٝف١ٝ إَها١ْٝ ملعطف١ األٚي١ٝ املػٛز٠ مبطادع١

 املالسعات زَر ع٢ً ٚايعٌُ االعتباض بٓعط املالسعات مجٝع أخص ٚهب

 .يًُػٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ ايصٝػ١ إىل يًٛصٍٛ  ٚاإلضافات

 ع٢ً اؿصٍٛ هب سٝح ايتطبٝل ٚبسا١ٜ املصازق١ سصٍٛ: ايطابع١ املطس١ً

 قٝس ٚضعٗا يػطض ايٓٗا١ٝ٥ ملػٛز٠ ع٢ً املدٛي١ اؾ١ٗ أٚ ايؿدص َصازق١

 .ايتطبٝل

 أؾٗط غت١ عٔ تكٌ ال يفرت٠ تٓفٝصٙ بعس اإلدطا٤ َطادع١: اـاَػ١ املطس١ً

 :  يتشسٜس

 . ايٛثٝك١ بتطبٝل االغتُطاض هب نإ إشا َا*                       

 .ايٛثٝك١ تػٝري أٚ تعسٌٜ هب نإ إشا َا*                       
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 َفٝس غري اإلدطا٤ ٜهٕٛ ٚعٓسَا اإلدطا٤ غشب ٚتؿٌُ: ايػازغ١ املطس١ً

 ب٘ ٜتعًل َا مجٝع َع   غشب٘ فٝذب آخط بإدطا٤ عٓ٘ االغتعاض١ دط٣ أٚ
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 اـامت١ :

 ناف١ ع٢ً اهلا١َ ايكطاٜا َٔ ايتعًِٝ يف  اؾٛز٠ َٛضٛع اصبض يكس

 فهطٟ تطٜٛط ٖٞ ايؿا١ًَ فاؾٛز٠ ايعامل زٍٚ كتًف ٚيف املػتٜٛات

 تطبٝل َتطًبات َٔ ايعٌُ تٛثٝل ٜعس نُا دسٜس٠ تٓع١ُٝٝ ٚثكاف٘ ؾاٌَ

 يف عًٝ٘ االعتُاز ٜٚتِ ٚاملٓعُات املؤغػات زاخٌ اؾٛز٠ ازاض٠ ْعاّ

 ٚاالدطا٤ات املعًَٛات ناف١ تٛفري خالٍ َٔ املػتُط ايتشػني عًُٝات

 َفصٌ بؿهٌ َهتٛب١ ٚثا٥ل ٚفل اؾٛز٠ أْع١ُ بتطبٝل املتعًك١

 يًذٛز٠ َػت٣ٛ أع٢ً ٜطُٔ بؿهٌ متت اييت ٚايعًُٝات يإلدطا٤ات

  االزا٤ يف ٚايتُٝع

 فإٔ ٟدٗس قصاض٣ تبصي ٚقس ايهُاٍ فٝ٘ ازعٞٚال َكٌ االدٗس ٖصا فُا

  اغتشػاْهِ ايعٌُ ٖصا ٜٓاٍ إ َ٘تُٜٓٝيت غا فتًو تاصب

 اجملاٍ ٖصا يف ايٝػري تكسِٜ َٔ ٚأعإ َا ٜػط ع٢ً اهلل مُس ٚاخريّا

 فٝ٘ اي١ٝٓ ٚهعٌ ب٘ ٜٓفع إٔ تعاىل اهلل غأيني ايهتاب ٖصا ٚإمتاّ ايٛاغع

  ايهطِٜ يٛدٗ٘ خايص١

                            

 ايعاملٞ ضب ٚاؿُسهلل خري نٌ َافٝ٘ اىل اهلل ٚفكٓا            
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 املؤيف ايهتاب اغِ

 املٗين ٚ ايتكين يًتسضٜب ايعا١َ املؤغػ١  اؾٛز٠ ضبط

 املٓاٖر تطٜٛط ٚ يتصُِٝ ايعا١َ اإلزاض٠

  ايؿُطٟ ساَس/ز  ايؿا١ًَ اؾٛز٠ ازاض٠

 ايععٜعيتطٜٛط عبس بٔ عبساهلل املًو َؿطٚع  ايعاّ ايتعًِٝ ملساضؽ االدطا٥ٞ ايسيٌٝ

  ايتعًِٝ

 ايعٓهبٛت١ٝ ايؿبه١ َٛاقع

 اؿط٠ املٛغٛع١ ٜٚهٝبٝسٜا

 ايتعًِٝ يف ايؿا١ًَ اؾٛز٠

 اؾٛز٠ يطبط االيهرت١ْٝٚ ايصفش١
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