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 حمذيُ ػاَ
ػوةمعوـمادلؿؿؾؽواتماظقضػقوةمعـفواماظـاسوخمظمدوؿكدامم ممممممممتدؼرمادلؤدلاتماظقضػقةمأعوقالممؿقسوةملؿؾمم

واظـاسخماظذىمؼدرمسائدًام مواظـاسخماظذىمؼعطكمعـػعةم موعـفامادلـؼوقلماظـؼودىموشولماظـؼودىم مو ؿواجمػوذهممممممم

األعقالمإديمعـفجمإلدارتفاممبامحيؼؼماحملاصظةمسؾقفاموؼـؿكمعـمسقائودػاموعـاصعفوام موؼؿطؾولم ظوؽماظؿكطوقطمممممم

سعةموادلراضؾةماظػعاظوةموتؼقؼؿماألداءم مواختا ماظؼراراتمادلاظقةموػوذامطؾوفمصوكم وقءمأحؽوامموعؾواد ممممممماظلؾقؿموادلؿا

ماظشرؼعةماإلدمعقةموحفجماظقاضػنيم.

وختؿصمػذهماظدرادةمسؿـاولماألدسماظرئقلقةماظؿكمتضؾطمإدارةمأعقالمادلؤدلاتماظقضػقةموأداظقلم ظؽم

اظقوةمسؿؾوؽمادلؤدلواتمسؾوكمو وعماخلطوطم مأومردوؿماظلقادواتموتـػقوذممممممممممظؿلاسدمادلعـقنيمواظعاعؾنيمساإلداراتمادل

ماظرضاسةم موتؼقؼؿماألداءم مواختا ماظؼراراتمادلاظقةمادلكؿؾػةمعـؾماالدؿـؿارمواالدؿؾدالمواإلحملموحنقم ظؽم.

وظؼدماسؿؿدغامصكمإسدادمػذهماظقرضةمسؾكماظضقاسطماظشرسقةماظؿكم ؽؿمادؿـؿارماألعقالم موسؾكماألصوقلمم

مظعؾؿقةمصكماظػؽرماإلدارىموسؾكماخلرباتمادلرتاطؿةمصكمػذامادلؼامموسؾكماظؿفاربمصكماظؾمدماإلدمعقةم.ما

وغدسقماهللمدؾقاغفموتعاديمأنمتؽقنمػذهماظدرادةمغاصعةموعطاسؼةمظشرعماهللمسزموجؾم موأنمتؽقنمخاظصوةمم

مهللمدؾقاغفموتعاديم.

 والحمد هلل الذى بنعمته تبدأ الصالحات
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ؼؼصدمسإدارةماألعقالمسأغفامطاصةماظطرقمواظقدائؾمواألداظقلمظؾقصقلمسؾكماألعقالماظقضػقوةمواحملاصظوةممم

ذدمو ظؽموصؼًامألحؽامموعؾاد ماظشرؼعةماإلدومعقةممسؾقفاموتـؿقؿفاموتقزؼعمسقائدػاموعـاصعفامسؾكمادللؿقؼنيمسر

موصكم قءمحفجماظقاضػنيم.

مؿضؿـمػذامادلػفقممادلعاملماآلتقةم:وؼ

:ماحملاصظةمسؾقفاموتـؿقؿفواموزؼوادةمادلـواصعمادلؼدعوةمعـفوامإديمعلوؿقؼكممممممممساعةعـمأػؿمعؼاصدمإدارةماألعقالمسصػةمم*

ماظقضػم.

متؿؿمإدارةماألعقالمعـمخملممؿقسةمعـماظطرقمواألداظقلمواظقدائؾمادلكؿؾػةم.م*

م:حيؽؿمإدارةماألعقالماظقضػقةمعامؼؾكمم*

مأحؽامموعؾاد ماظشرؼعةماإلدمعقةم)صؼفماظقضػ(م.م-أم

مذروطماظقاضػنيماظقاردةمصكماحلفجم.م-بم

مأحؽامماظؼضاءم.م_جم

هذاف إداسة األِىاي اٌىلفيتأم. 

متؿؿـؾمأػؿمػذهماألػدافمصكماآلتكم:

دؿكدامم....موطؾمصوقرمماحملاصظةمسؾكماألعقالماظقضػقةمعـماهلمكمواظضقاعمواالسؿزازمواإلدرافمواظؿؾذؼرمودقءماالم*

االسؿداءمسؾقفام موؼعؿربمػذاماهلدفمعـم ؿـمعؼاصدماظشرؼعةماإلدمعقةمموػقمحػوظمادلوالم موػوذامؼؿطؾولمسودممممممم

متعرؼضفامظؾؿكاررماظعاظقةمسـدماالدؿـؿارم.

ؿامصوكممتـؿقةماألعقالماظقضػقةمساظقدائؾمواألداظقلمادلشروسةمظضؿانمادؿؿرارماحلصقلمسؾكمسقائدػاموعـاصعفاموالدقم*

مواالدوؿؾدالممواظؿفدؼودمماظصوقاغةممسؾكموادلقازؾةم ماالدؿـؿارمحلـم:مسدورهمؼؿطؾلموػذام مالماألوضافماظؿأسقدؼةم

م.مواالحمل

تـظقؿماظعقائدموادلـاصعماظـاذيةمعـفام موسذظؽمتؾذلماإلدارةمادلاظقةمجفدػامساختا ماظؼراراتموردؿماظلقاداتماظؿوكممم*

مدؼـم. ؼؼم ظؽمإلذؾاعمحاجاتمادللؿػق

م
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ظؿقؼقؼمادلؼاصدمواألػدافماظلاسؼةمؼؼقممادللؽقظنيمسـمإدارةماألعقالموادلؤدلاتماظقضػقوةممبفؿقسوةمعوـمممم

مادلفاممعـمأػؿفامعامؼؾكم:

ائؾمجتؿقعماألعقالماظقضػقةمسـمررؼؼمدسقةمادللؾؿنيماظؼادرؼـمسؾكموضػمسعضمأعقاهلؿمصكمدؾقؾماهللمساظلؾؾمواظقدومم*

مواألداظقلمادلكؿؾػةم موتقللم ظؽمهلؿمعـمخملماظـظؿمواألداظقلمادلـادؾةم.

ختطقطمذيقعماألعقالماظقضػقةموادؿـؿارماظػائضمعـفوامساظصوقغماإلدومعقةمادلـادوؾةممبوامحيؼوؼماحملاصظوةمسؾقفوامممممممممم*

مو ؼقؼمأضصكمسقائدموعـاصعمممؽـةم.

داءماظػعؾكمؼؿؿموصؼًامظؾكططمواظلقاداتمواظؿعؾقؿاتمواظـظؿمواظؾوقائ مماظرضاسةمسؾكمادلؿؿؾؽاتماظقضػقةمظؾؿأطدمعـمأنماألم*

موحنقم ظؽم.....موسقانماالخؿمصاتمو ؾقؾفامواختا ماظؼراراتماظمزعةمظؿـؿقةماالجياسقاتم موسمجماظلؾؾقاتم.

سقائودػاموعوـمأػوؿممممماختا ماظؼراراتمادلاظقةمواالدؿـؿارؼةماظمزعةمظؾؿقاصظةمسؾكماألعقالماظقضػقةموتـؿقؿفاموتـظوقؿمم*

مػذهماظؼراراتم:

مضراراتمضؾقلماألعقالماظقضػقةم.م-

مضراراتمدراداتمجدوىمادؿـؿارموتـؿقةماألعقالماظقضػقةم.مم-

مضراراتمادؿؾدالمادلؿؿؾؽاتماظقضػقةم.م-

مضراراتمصقاغةموتعؿلمادلؿؿؾؽاتماظقضػقةم.م-

مضراراتماالضرتاضمسؾكمتـؿقةموإصمحمادلؿؿؾؽاتماظقضػقةم.م-

موحنقم ظؽم.م-

م

األِىاي اٌىلفيت وحاجخها إًٌ ٌٍخخطيط واٌشلابت  طبيؼتم. 

  
مإديم:ماظقضػقةمتؼلؿماألعقالمأومادلؿؿؾؽات

  ( أِىاي ػماسيت .1)

مظػؼفاءمسؾكمصقةموضػماظعؼاراتموسدخؾمصكمغطاقم ظؽم.ظؼدماتػؼما

ماألرا كم.م-)أ(م
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مادلؾاغكم.م-)ب(م

مؽم.احلدائؼمواظؾلاتنيموعامصكمحؽؿم ظم-)ج(م

معامصكمحؽؿمعامدؾؼمعـماألعقالماظعؼارؼةم.م-)د(م

  ( إٌّمــىي .2)

ظؼدماخؿؾػماظػؼفاءمحقلمصقةموضػمادلـؼقلم موؼرىمذيفقرماظػؼفاءمصقةم ظؽمحللماظؼقلم"مطوؾمعواممم

سفمععمسؼاءمسـفمجازموضػفم مطؿامجيقزموضوػمادلـؼوقالتمادلرتؾطوةمأومادلؾقؼوةمسواألعقالمممممممسقعفموجازماالغؿػاعمزجا

مارؼةم.اظعؼ

  ( إٌمىد .3)

جازمصرؼؼمعـماظػؼفاءموضػماألعقالماظـؼدؼةمعـؾمادلاظؽقةمواسـمرذدم موعـماظـؿا جمادلعاصرةمظذظؽمإؼداعمأ

ماظـؼقدمصكمادلؤدلاتمادلاظقةماإلدمعقةموتقزؼعمسقائدػامسؾكماجلفاتمادلقضقصةمسؾقفام.

ارؼةمواألدفؿمواظصؽقكمسؾكموجوقهمموظؼدموضػمسعضماظصاحلنيمصكماظقضخمادلعاصرمسعضماظقدائعماالدؿـؿ

ماخللم.

وػذهماألعقالماظقضػقةماظلاسؼةمجيلمأنمتودارمسطرؼؼوةمرذوقدةمودوؾقؿةممبوامحيػظفواموجيوددمسقائودػاممممممممم

مومثراتفاموؼـظؿمادلـاصعمظؾففاتمادلقضقصةمسؾقفام.

شوارممودقفمغرطزمصكماظصػقاتماظؿاظقةمسؾكمضضقةم قاسطموصقغمادؿـؿارماألعقالماظقضػقةمو ظؽمسعودماغؿم

موضػماألعقالماظـؼدؼةم.
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األِىاي اٌىلفيت العخثّاس اٌضىابط اٌششػيتم . 

حيؽؿمادؿـؿارماألعقالماظقضػقةممؿقسةمعـماظضقاسطمادللؿـؾطةمعـمعصادرماظشرؼعةماإلدومعقةم مواظؿوكممم

م:م(1)تؿؾكصمصكماآلتكم

اظشورؼعةماإلدومعقةمواظؿوكممممموؼؼصدمأنمتؽقنمسؿؾقاتماالدوؿـؿارمعطاسؼوةمألحؽوامموعؾواد ممممأعاط اٌّششوػيت :  -1

تعؿربمادلرجعقةماألوديمصكمػذاماظـشاطم محقثمؼؿؿمجتـلمادؿـؿارماألعقالماظقضػقةمصكماجملاالتماحملرعوةمذورسًاممم

موعـفام:ماإلؼداعمصكماظؾـقكمسػقائدمأومذراءماظلـداتمسػقائدمأومذراءمأدفؿمظشرطاتمتعؿؾمصكماحلرامم.

عوقالمحنوقمادلشوروساتماالدوؿـؿارؼةماظؿوكمتعؿوؾمصوكمموالماظطقؾواتمممممممممموؼؼصدمسفمأنمتقجفماألأعاط اٌطيباث :  -2

وجتـلمماالتماالدؿـؿارمصكماخلؾائثمألنماظقضػمسؾادةموجيلمأنمتؽقنمرقؾةمألنماهللمرقلمالمؼؼؾؾمإاّلمرقؾوام مم

موالمتؼؾؾمصدضةمعـماخلؾائثم.

رادممتقؼؾوفاموصؼوًامظلوؾؿماألوظقؼواتممممموؼؼصدمسفمترتقلمادلشروساتماالدؿـؿارؼةمادلومأعاط األوٌىياث اإلعالمِيت :   -3

اإلدمعقةم:ماظضرورؼاتمصاحلاجقاتمصاظؿقلقـاتمو ظؽمحللماحؿقاجاتماجملؿؿعماإلدمعكموادلـاصعماظؿكمدقفم

متعقدمسؾكمادلقضقفمسؾقفؿم موصكمطؾماألحقالمجيلمجتـلمتقزقػماألعقالماظقضػقةمصكممالماظرتصقاتم.

أنممتقجفماألعقالمحنقمادلشوروساتماإلضؾقؿقوةماظؾقؽقوةماحملقطوةمسادلؤدلوةمممممموؼؼصدمسفمأعاط اٌخّٕيت االلٍيّيت :  -4

اظقضػقةمثؿمإديماألضربمصاألضربم موالمجيقزمتقجقففامإديماظدولماألجـؾقةمواظقرـماإلدمعكمصكمحاجةمإظقفام مطؿام

م.المجيقزمادؿـؿارمأعقالمادللؾؿنيمصكماظؾمدماظؿكم اربماإلدمممأومتؿعاونمععماظغلمصكم ظؽم

وؼؼصودمسوفمأنمؼقجوفممممأعاط ححميك إٌفغ األوبش ٌٍجهاث اٌّىلىف ػٍيهُ وال عيّا اٌطبماث اٌفميشة ِٕهُ :  -5

جزءًامعـماالدؿـؿاراتمحنقمادلشروساتماظؿكم ؼؼمغػعًامظؾطؾؼةماظػؼلةم مواجيادمصرصمسؿؾمألسـائفواممبوامحيؼوؼمممم

ماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةم مألنم ظؽمعـمعؼاصدماظقضػم.

وؼؼصودمسوذظؽماختوا ممممميك اٌؼائذ االلخصادي اٌّشضً ٌيٕفك ِٕال  ػٍالً اٌجهالاث اٌّىلالىف ػٍاليهُ :      أعاط حح -6

اظقدائؾمادلؿؽـةمظؿقؼقؼمسائدممزىمعـادلمميؽـماالتػاقمعـفمسؾوكماجلفواتمادلقضوقفمسؾوقفؿم مصواظؿقازنمسونيممممممم

ماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةمواظؿـؿقةماالضؿصادؼةم رورىمصكمادلؤدلاتماظقضػقة.

وؼؼصدمسفمسدممتعرؼضماألعقالماظقضػقوةمظدرجوةمساظقوةمعوـمادلكواررممممممافظت ػًٍ األِىاي وحّٕيخها : أعاط اٌّح -7

واحلصقلمسؾكماظضؿاغاتماظمزعةمادلشروسةمظؾؿؼؾقؾمعـمتؾؽمادلكاررم موإجراءماظؿقازنمسنيماظعقائدمواألعوانم مطؿواممم

معقةم.جيلمجتـلماطؿـازماألعقالمألنم ظؽملاظػمألحؽامموعؾاد ماظشرؼعةماإلدم

وؼؼصدمسذظؽم ؼقؼماظؿقازنمواظؿـقعمعـمحقثماآلجالمواظصقغمواألغشوطةمواجملواالتممم: اٌخىاصْ واٌخٕىع أعاط  -8

ظؿؼؾقؾمادلكاررموزؼادةماظعقائدم مصممجيقزماظرتطقزمسؾكمعـطؼوةمأومعدؼـوةموحرعوانماألخورىم مأوماظرتطقوزمسؾوكممممممم
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أوماظرتطقوزمسؾوكمصوقغةممتقؼؾقوةمدونماظصوقغممممممماالدؿـؿاراتماظؼصلةماألجوؾموإػؿوالمادلؿقدوطةمواظطقؼؾوةم مممم

ماألخرىموحيؼؼماظؿقازنمواظؿـقعمظؾؿؤدلاتماظقضػقةموتؼؾقؾمادلكاررموػقمأعرمعطؾقبمصكمػذاماجملالم.

م فً دوي ِؼاديت وِحاسبت ٌإلعمَ واٌّغٍّيٓ أوِٓ يؼأىْ فً رٌه . سحجٕب االعخثّا -9

م

م

م

األِىاي اٌىلفيت اعخثّاس صيغ وِجاالثم . 

عـادوؾةمممركمصقغمادؿـؿارمإدمعقةمسدؼدةمتطؾؼفامادلؤدلاتمادلاظقةماإلدومعقةم موعوـماظصوقغماألطـوممممػـا

مظطؾقعةمادلؤدلاتماظقضػقةمعامؼؾكم:

ماالدؿـؿارمصكماألوراقمادلاظقةمعـؾماألدفؿمواظصؽقكماإلدمعقةمسشرطماظؿقؼؼمعـماآلتكم:م-(1)

ملم.أنماظشرطاتمادلصدرمهلامتعؿؾمصكممالماحلملماظطقم-م

مأغفامذرطاتمالمتؿعاونمععمأسداءماألعةماإلدمعقةم.م-م

مأنمغلؾةمادلكاررمعؼؾقظةموظقلخمساظقةم.م-م

مأنمخيؿارمتقظقػةماألوراقمادلاظقةمأػؾماخلربةمواظـؼةم.م-م

ماظؿـؿقةمم-(2) م ؼقؼ مصك متلفؿ مواظؿك ماإلدمعقة ماظؾمد مصك ماظعاعؾة ماإلدمعقة ماالدؿـؿار مصـادؼؼ مصك االدؿـؿار

مصادؼة.االضؿ

االدؿـؿارمصكمادلؤدلاتمادلاظقةماإلدمعقةمعـمخملماحللاساتماالدؿـؿارؼةمواظؿكمؼطؾؼمسؾقفامجقزًام:ماظقدائوعممم-(3)

ماالدؿـؿارؼةمصكمادلصارفماإلدمعقةموحنقػام.

إغشاءمعشروساتمإغؿاجقةمتعؿؾمصكممالماظضرورؼاتمواحلاجقاتممبامحيؼؼمأطربماظـػعمسؾوكمادلقضوقفمسؾوقفؿممممم-(4)

مـفامسؾكمدؾقؾمادلـالم:وع

ماظعؼاراتموتأجلػام.م-م

مادلشروساتمادلفـقةمواحلرصقةم.م-م

مادلشروساتماخلدعقةمعـؾماظؿعؾقؿمواظصقةم.م-م

موشلم ظؽم.مم-م

عشروساتمتطقؼرموجتدؼدماألسقانماظقضػقةماظؼدميةماظؿكمضارسخمسؾكماهلمكمعؿكمتؾنيمعـماظدراداتمواظؾقوقثممم-(5)

مجؿؿاسقةم.جدواػاماالضؿصادؼةمواال
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وصكمطؾماألحقالمالمحنؾذمادؿـؿارماألعقالماظقضػقوةمصوكماجملواالتمواظصوقغمساظقوةمادلكواررمعـوؾمممممممم

مادلضارسةموادلشارطةموادلراحبةموسققعماظلؾؿمواالدؿصـاعم.

م

م

ٔظُ وأعاٌيب حخطيط اعخثّاساث األِىاي اٌىلفيت. م 

ِفهىَ حخطيط اعخثّاساث األِىاي اٌىلفيت. م 

اتمادلشووروساتماالدووؿـؿارؼةمظلعووقالماظقضػقووةموصؼووًامظؾضووقاسطماظشوورسقةمواظصووقغمجيوولمترتقوولمأوظقؼوو

اإلدمعقةمصكمصقرةمخططمدـقؼةمحمؾؾةمحللماجملاالتمادلكؿؾػوةم موؼلوؿكدممصوكمػوذاماخلصوقصماألدواظقلممممممم

ماظعؾؿقةماحلدؼـةم.

ىيٍت اعخثّاساث األِىاي اٌىلفيت .ّٔارج ٌخطط حشم 

األعقالمصكمعؤدلةموضػقةمميؽـماالدرتذادمسفامصوكمممطمادؿـؿاراتصقؿامؼؾكممنا جمعؾلطةمعؼرتحةمخلط

ماظؿطؾقؼماظعؿؾكم.

م

م

م

 (1ّٔىرج )

 خطت حشىيٍت اعخثّاساث األِىاي اٌىلفيت
 ِحٍٍت حغب األٔشطت

 ػٓ اٌغٕت اٌّاٌيت     /     /

 ػماسي صساػً اعُ اٌىلف )اٌىلفيت(
ِؤعغاث 

 ِاٌيت
 أوساق ِاٌيت

ِششوػاث 
 أخاجيت

*      

*      

*      

*      

*      

*      

*      

*      

*      
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*      

*      

*      

*      

*      

      

 اإلجّــــاًٌ
     

م.موميؽـمإسادةمصقاشةماخلطةماظلاسؼةمحللماآلجالماظزعـقةمظمدؿـؿاراتمسؾكماظـققمادلؾني

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 (21ّٔىرج 

 ِىاي اٌىلفيتخطت حشىيٍت اعخثّاساث األ
 ِحٍٍت حغب اآلجــاي اٌضِٕيت
 ػٓ اٌغٕت اٌّاٌيت     /     /

 ِجاالث االعخثّاس

لصيش 
األجً 
 )عٕت(

ِخىعط 
األجً ِٓ 

(1-3) 

طىيٍت األجً 
 أوثش ِٓ

 عٕىاث 3 

 إجّاًٌ أخشي

 * صساػً
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 * ػماسي
     

 * ِؤعغاث ِاٌيت
     

 بٕىن -  
     

 ششواث اعخثّاس -  
     

 صٕاديك اعخثّاس -  
     

 * أوساق ِاٌيت
     

 * ِششوػاث أخاجيت
     

 * أخشي
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 اإلجّــــاًٌ
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أعاٌيب اٌخخطيط اٌّاًٌ فً اٌّؤعغاث اٌىلفيت. م 

االدؿـؿاراتماظقضػقةمسطرؼؼةمسؾؿقةمرذقدةمتؼقممسؾكماظؿكطقطمجيلمإدارةماألعقالماظقضػقةمسصػةمساعةمو

سادؿكداممطاصةماألداظقلماظعؾؿقةمواخلرباتموادلفاراتماظعاظقةمادلؿاحةم موالمجيقزمأنمؼؽقنم ظوؽمماظدضقؼمماظلؾقؿ

م.سشقائقًامأومأرجتاظقا

لماهللمصوؾكماهللمموظؼدمرؾؼمعؾدأماظؿكطقطمعـذماألزلم مطؿامصعؾمدقدغامؼقدػمسؾقوفماظلوممم موطوانمردوقمممم

مسؾقفمودؾؿمخيططمظؾغزواتمعـمذيقعماظـقاحكموعـفامادلاظقةموؼعدمتؼدؼراتمالحؿقاجاتماظغزواتمعـمادلالم.

موعـمأػؿماألداظقلماظؿكمؼعؿؿدمسؾقفامصكماظؿكطقطمادلاديمصكمادلؤدلاتماظقضػقةمعامؼؾكم:

اظؿـؾؤمادلاديمسادللؿؼؾؾم موؼؿطؾلم ظؽموجقدمأدؾقبمذيعماظؾقاغاتموادلعؾقعاتمسـمادلا كم مساسؿؾارػامعـمأدسمم-(1)

مضاسدةمسقـاتمومععؾقعاتمصكمطؾمعؤدلةموضػقةمؼلؿكدممصكمأسدادػامتؽـقظقجقامصـاسةمادلعؾقعاتمادلعاصرةممم.

أدادقاتماظؿـؾؤمسادللؿؼؾؾموعـمأػؿفاماألداظقلماالحصوائقةمواظػؾؽقوةموطوذظؽمأدواظقلماظؿقؾقوؾمادلواديمواظؿوكممممممممم–(م2)

مكمتؼدؼرماالحؿؿاالتمادللؿؼؾؾقةموسؾكمأدادفامتعدمادلقازاغاتماظؿؼدؼرؼةم.متلاسدمذيقعًامص

أدؾقبماظؿقؾقؾمادلاديمواحملادؾكموماظػـكمظؾؾقـاتمادلا قةمالدؿـؾاطمعـفامعؤثراتموععواملمتلواسدمصوكمتؼودؼرمممممم–(م3)

مادللؿؼؾؾم.م

ؿـؿارؼةمومادلقازغوةماظؿؼدؼرؼوةمادلاظقوةمممممأدؾقبمادلقزاغقاتماظؿؼدؼرؼةمومسصػةمخاصةم:مادلقازغوةماظؿؼدؼرؼوةماالدومممم–(م4)

موادلقازغةماظؿؼدؼرؼةماظـؼدؼةم.

مأدؾقبمدرادةماجلدوىماالضؿصادؼةمظؾؿشروساتمالختا ماظؼراراتماالدؿـؿارؼةمومادلاظقةمادللؿؼؾؾقةم.مم–(م5)

دواظقلممأدؾقبماجلزاءاتمادلرتاطؿةمسـدمأػؾماالخؿصاصمأصقابماحلـؽةموماظؾصولةم مصؿفؿوامادوؿكدعخماألمممم–(م6)

ماظؿفرؼدؼةم مصممتغـكمسـمخرباتمأػؾماالخؿصاصم مصممؼـؾؤكمعـؾمخؾلم مصادألمسفمخؾلام.

وجيلمأنمؼلؿعنيمادلكططمادلاديمصكمادلؤدلاتمماظقضػقةمسفذهماألداظقلمسـدمو عماخلطوطماالدورتاتقفقةممم

مواخلططماظػرتؼةمضصلةماألجؾممظؿلاسدمصكمإدارةماألعقالماظقضػقةمسرذدم.
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عاٌيب اٌشلابت ػًٍ األِىاي اٌىلفيت.أؤظُ م 

ِفهىَ اٌشلابت ػًٍ األِىاي اٌىلفيت. م 

ادلؤدلاتماظقضػقةمإديمغظؿمرضاسقةمذاعؾةمتؿضؿـماألدسمواألدواظقلمواالجوراءاتماظرضاسقوةمسؾوكمممممم ؿاج

صعفاممبامطؾمأوجفمأغشطؿفامادلكؿؾػةموعـفامادلاظقةمسفدفماحملاصظةمسؾكماألعقالموتـؿقؿفاموتعظقؿمسقائدػاموعـا

ؼعقدمسؾكمادلقضقفمسؾقفؿمسأطربماذؾاعمممؽـمو ظؽمصكم قءمأحؽامموعؾواد ماظشورؼعةماإلدومعقةمورؾؼوًامظشوروطمممممم

م.اظقاضػنيم

أهذاف اٌشلابت ػًٍ األِىاي اٌىلفيت. م 

معـمأػؿمػذهماألػدافمعامؼؾكم:

ماحملاصظةمسؾكماألعقالموتـؿقؿفامسـمررؼؼمصقغماالدؿـؿارماإلدمعكم.م-(1)

مالرؿؽـانمعـماالظؿزاممسأحؽامموعؾاد ماظشرؼعةماإلدمعقةم.ام-(2)

ؽـانمعـماالظؿزاممساألدسمواظلقاداتمواظؾقائ مواظـظؿماظؿكمو عؿفامادلؤدلةماظقضػقةم موسقانماظؿفواوزاتممؿاالرم-(3)

محنراصاتمو ؾقؾمأدؾاسفام موتؼدؼؿماظؿقصقاتمظؾعمجم.واال

ػقةمظؿلاسدػامصكممالماظؿطقؼرمإديماألحلـمو ظؽمعـمخوملماظؿؼوارؼرممماظقضمؤدلةتؼدؼؿمتقصقاتموغصائ مإديمادلم-(4)

موادلذطراتم.

م.مرؿأغةماظقاضػنيمسأنماألعقالماظقضػقةماخلاصةمسفؿمتدارمسرذدم-(5)

محؼقضفؿمعصقغةموسدونمعلاسم.مرؿأغةماجلفاتمادلقضقفمسؾقفامسأنم-(6)

عوًاموػوذامحيػوزماآلخورؼـمسؾوكموضوػمسعوضمعوـمممممممممتؼدؼؿمععؾقعاتمإديمعـمؼعـقفمأعرم ؼقؼماخللمظؾـواسمذيقمم-(7)

مأعقاهلؿم.

أعظ اٌشلابت ػًٍ األِىاي اٌىلفيت. م 

ادللوؿـؾطةمعوـمعصوادرماظشورؼعةممممممادلؾواد (م)تؼقمماظرضاسةمسؾكماألعقالماظقضػقةمسؾكممؿقسةمعـماألدسم

م:ماألدسمعامؼؾكاإلدمعقةموعـماظرتاثماإلدمعكموعـماظؿطؾقؼاتمادلعاصرةماظرذقدةماظـاجقةم موعـمأػؿمػذهم

اظؿزاممادلراضلمساظؼقؿماإلمياغقوةموسواألخمقماحللوـةمواظلوؾقطقاتمادللوؿؼقؿةمساسؿؾوارمأنمسؿؾوفمسؾوادةموأعاغوةممممممممممم-(1)

مقةم.قوتؼدؼرهمحؽؿموذفادةموغص

األخطاءمواظؿشفلمساالحنراصاتمواظؿفاوزاتم موأداسم ظؽمخصالممدذادؼةموظقلخمظؿصقراظرضاسةمتقجقفقةموام-(2)

مظؿـاص مساحلؼمسروحماألخقةمواحللم.اظؿعاونموا
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عؿزاعـةمععماظؿـػقذمحؿكمميؽـمععرصةماالحنراصاتمواظؿفواوزاتمماظؿـػقذمأومصقرؼةماظرضاسةمسأنمتؽقنمضؾؾمم-(3)

مضؾؾمأنمتؼعموطذظؽمصقرموضقسفامواظؿقصقةمسلرسةمسمجفا.

ـماخلطأمإاّلمردقلماهللمصوؾكماهللمممشقظقةماظرضاسةمظؽاصةمأوجفماألغشطةمسؾكماألذكاصمصممؼقجدمإغلانمععصقممعم-(4)

مسؾقفمودؾؿم مصممأحدمصققماظرضاسةم.

ماألخطاءمواالحنراصات.مادؿؿرارؼةماظرضاسةمععمادؿؿرارؼةماألغشطةمو ظؽمظضؿانمتطؾقؼمأداسماظػقرؼةمصكمسمجم-(5)

ـولماظعقاروػمممعق قسقةماظرضاسةموؼؼصدمسذظؽمأنمتؽوقنماظؿؼوارؼرموادلمحظواتمعؤؼودةمساألدظوةمادلق وقسقةموجتممممممم-(6)

مواألػقاءماظشكصقةم.

مؼم موػذامؼظفرمصكممالماظؿقصقاتمواظـصائ مظؾؿطقؼرمإديماألحلـم.اظقاضعقةمواظؼاسؾقةمظؾؿطؾقم-(7)

ادلعاصرةمصكمادؿكداممأدواظقلماظرضاسوةماظعصورؼةماظؼائؿوةمسؾوكمتؽـقظقجقوامصوـاسةمادلعؾقعواتمواظقوةمذوؾؽاتمممممممممممم-(8)

ماالتصاالتم.

اٌىلفيت.  ٔظُ اٌشلابت ػًٍ األِىايم 

م:ؼؿلعمغطاقماظرضاسةمسؾكماألعقالماظقضػقةمظقشؿؾماظـظؿماآلتقة

ماالماٌشلابت اٌششػيت : -(1) معـ ماالرؿؽـان مسفا ماظقضػموؼؼصد مصكممال ماإلدمعقة موعؾاد ماظشرؼعة مسأحؽام ظؿزام

موتقصقاتمغدواتموعؤمتراتم ماإلدمعك ماظػؼف مماعع مسـ ماظصادرة ماظػؿاوى متطؾقؼ موطذظؽ م  األعاغةمواألعقال

م.ماظعاعةمظلوضاف

وتؿؿـؾمصكمإجراءاتماظؿدضقؼمواظػقصمظؾؿعاعمتمادلاظقةم سفدفماالرؿؽـانمإديمدمعةمم: اٌشلابت اٌّاٌيت -(2)

ماظؾقاغاتم موتؼدؼؿ م..... مسؾقفؿ مادلقضقف ماجلفات موحبؼقق ماظقاضػ محبؼقق مادللاس موسدم موتـؿقؿفا األعقال

واهلادصةموادلقضقتفمإديمعـمؼفؿمأعرمادلؤدلاتماظقضػقةمظقعؿؿدمسؾقفامصكموادلعؾقعاتماألعقـةمواظصادضةموادلق قسقةم

ماختا ماظؼراراتم:

معـمأػؿمغظؿماظرضاسةمادلاظقةمعامؼؾكم:  

مادلراجعةماظداخؾقةم.م-م

مغظؿماظرضاسةماظداخؾقةم.م-م

مغظامماظرضاسةماخلارجقةمسؾكماحللاساتم.م-م

ممسيت :ااٌشلابت اإلد -(3) اخلططمواظلقاداتمواظـظؿمواظؾقائ مواالجراءاتمواألداظقلماظؿكموتؿؿـؾمصكمصقصموتؼقؼؿ

ماألداءم مأن معـ موظؾؿأطد مادلؤدلاتم  متؾؽ متلقلمأسؿال مصك مطػاءتفا مسؾك مظمرؿؽـان مادلؤدلاتماظقضػقة تطؾؼفا

ماظػعؾكمؼؿؿموصؼًامهلاموسقانماظؿفاوزاتموأدؾاسفامواظؾدائؾمادلؼرتحةمظعمجفا.
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وؼؼقممػذاماظـظاممسؾكمعؾدأموجقبماألعرمسادلعروفمواظـفكمسـمادلـؽرم محقثمعـممٔظاَ اٌشلابت اٌشؼبيت : -(4)

موظؼدم موععاعمتفا مظمرؿؽـانمعـمدمعةمأسؿاهلا حؼمعـمؼعـقفمأعرمادلؤدلاتماظقضػقةمعـمادللؾؿنيمأنمؼراضؾفا

مرؾؼمػذاماظـظاممصكمصدرماظدوظةماإلدمعقةموطانمؼطؾؼمسؾقفمغظامماحللؾةم.

اإليّأيت واعخشؼاس ِشالبت اهلل ػض وجً  وهزا إٌظاَ هى األعاط اٌّخيٓ اٌمىي اٌثابج فً وً  ٔظاَ اٌخشبيت -(5)

:ماظرضاسةماظذاتقةم موعؼؿضاهمأنمؼعؿؾماظعاعؾمصكمػٍي  فً وخب اٌفم  واٌخشبيت اٌشوحيت  ويطٍكأػّاي اٌشلابت 

م.مدؾقاغفموتعاديمؼراهادلؤدلةماظقضػقةمطأنماهللمدؾقاغفموتعاديمؼراهم مصإنمملمؼؽـمؼراهمصإغفم

صؿفؿامتعددتمغظؿماظرضاسةمسؾكمادلؤدلاتماظقضػقةمصإنمضقاعفامذيعقًامػوقموجوقدماإلغلوانمادلوؤعـماظوذىمممممم

مخيشكماهللمسزموجؾم موؼؽقػمسؿؾفمسؾكمأغفمسؾادةموراسةموأنماهللمدقفمؼلائؾفمؼقمماظؼقاعةمسّؿامادرتساهمصقف.

أعاٌيب اٌشلابت ػًٍ األِىاي اٌىلفيت. م 

سأداظقلماظرضاسةمسأغفاماألدواتمواظقدائؾمواألداظقلماظؿكمؼعؿؿدمسؾقفامادلراضلمدقاءمطانمذورسقًاممؼؼصدم

مأومعاظقًامأومإدارؼًامأومذعؾقًامصكمتـػقذمسؿؾقاتماظرضاسةمرؾؼًامظؾؿؼاصدمواألػدافموصكم قءماألدسماظلاسؼمسقاغفام.

زعانموعؽانم موػكمعؿفددةمدوعًاموػذهماألداظقلمجترؼدؼةمممامتػؿػمسـمسؼقلموجتاربماظؾشرمصكمطؾم

موتؿأثرمسادللؿقدثاتمصكمتطقرمادلعارفم موعـمأطـرػامذققسًامصكماظقاضعماظعؿؾكمعامؼؾكم:

أدؾقبماظرضاسةماظشكصقةمحقثمؼؼقممادلراضلمسـػلفمسؿػؼدماألسؿالموادلعاعمتمطؿامطانمؼػعوؾمردوقلماهللمصوؾكممممم-(1)

م.مؾكماظزطاةاهللمسؾقفمودؾؿممبراضؾؿفمظلدقاقموظؾعاعؾنيمس

أدؾقبماظؿدضقؼمواظػقصمظؾؿلؿـداتمواظقثائؼمواظدصاترموحنقػامصكم وقءمأدوسموععواؼلمادلراجعوةمادلؿعوارفممممممم-(2)

م.مسؾقفامصكمادلؤدلاتماظقضػقة

م.مأدؾقبمغظاممادلعؾقعاتمادلؿؽاعؾةمواظؿكمؼعؿؿدمسؾقفامصكمإسدادماظؿؼارؼرماظرضاسقةم-(3)

تؿضؿـمادلكططمادللوؿفدفمعؼارغوًامسواألداءماظػعؾوكمواالحنراصواتمو ؾقؾوفاممممممممأداظقلمادلقازغاتماظؿؼدؼرؼةمحقثم-(4)

م.موادؿـؾاطموادؿؼراءمعؤذراتمتلاسدمصكماختا ماظؼراراتمادلصقسة

مأداظقلماظؿقؾقؾمادلاديماحملادؾكمسادؿكداممادلؤذراتمواظـللموادلعاؼلم.م-(5)

وتشوغقؾموسورضمادلعؾقعواتمسوـمأداءمادلؤدلواتممممممأداظقلماحلادؾاتماالظؽرتوغقةموغظؿمادلعؾقعواتمصوكمختوزؼـممممم-(6)

م.ماظقضػقة

أداظقلمذؾؽاتمادلعؾقعاتم:ماحملؾقةمواالضؾقؿقةمواظعادلقةمودورػوامصوكمغؼوؾمادلعؾقعواتمواألخؾوارمدلؿاسعوةمأداءمممممممم-(7)

م.ماظقحداتموادلشروساتماظقضػقة
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عوـماظضورورىممموجيلمسؾكمادلراضلمادلاديمأنمخيؿارماألداظقلماظؿكمتـادلمطؾمحالموعقضعم مصؾقسم

ادؿكداممطؾمػذهماألداظقلم موعـمغاحقةمأخرىمجيلمسؾقفمعؿاسعةمادللؿفداتماظعصرؼةمصكممالماظؿؽـقظقجقوامم

مواالدؿػادةمعـفامصكمسؿؾقةماظرضاسةم.

ث اٌّاٌيت فً اٌّؤعغاث اٌىلفيت. أّارج ِٓ اٌمشاسم 

اتمضصولةماألجوؾم موضوراراتممممتؼلؿماظؼراراتمادلاظقةمصكمادلؤدلاتماظقضػقةمإديمغقسنيمأدادونيم:مضورارمم

مادرتاتقفقةمرقؼؾةماألجؾم موؼعؿؿدمصكمطؾقفؿامسؾكممؿقسةمعـمادلؼقعاتمواظعقاعؾمعـمأػؿفام:

م.مخربةموحـؽةموسصلةمعؿكذماظؼرارم-(1)م

ماظشقرىمصكماختا ماظؼرارم.م-(2)

م.ماظؾقاغاتموادلعؾقعاتمحقلماظؼضقةمأومادللأظةمعق قعماختا ماظؼرارم-(3)

معؽاغقاتماظمزعةمظؿـػقذماظؼرارم.قؾماظعؾؿكمواظعؿؾكمواإلاظؿقؾم-(4)

م.ماظظروفماحملقطةمواظقاضعماظعؿؾكمواإلعؽاغقاتماظمزعةمظؿـػقذماظؼرارم-(5)

ماظؾقائ مواظؼقاغنيمواظؿعؾقؿاتم.....ماظؿكم ؽؿمتـػقذماظؼرارم.م-(6)

مأخرىم.مؾعؼقعاتموسقاعم-(7)

مضػقةمعامؼؾكم:وعـمأػؿماظؼراراتمادلاظقةمصكمادلؤدلاتماظق

ضراراتمضؾقلمأومرصضمعالمععروضمسؾكمادلؤدلةماظقضػقةمظإلذورافمسؾقوفموؼعؿؿودمػوذاماظؼورارمسؾوكماظضوقاسطمممممممم .م

ماظشرسقةمواجلدوىماالضؿصادؼةم.م

ضوراراتمدرادووةمجوودوىمادلشووروساتماالدوؿـؿارؼةماظقضػقووةمصووكم ووقءمادلعواؼلماظشوورسقةموادلاظقووةمواالضؿصووادؼةمممم .م

مواالجؿؿاسقةم.

راراتمسؿارةماظقضػموعصادرممتقؼؾفام:معـماظغؾةمأومعـمسقعموضػماخرمأوعـماالضرتاضماحللـمأومعوـمدوـداتمممض .م

ماظقضػموحنقم ظؽم.

مضراراتمادؿؾدالمأسقانماظقضػمسغلػامأطـرمغػعًاموجدوىمصكم قءمادلؿغلاتماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةم. .م

مسًام.ضراراتمتصػقةمأومإغفاءماظقضػمألدؾابمععؿربةمذر .م

مضراراتمادلػا ؾةمسنيمصقغممتقؼؾمادلشروساتماظقضػقةم. .م

م

م
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اٌخــمصـــت م . 

ظؼدمتـاوظـامصكمػذهماظدرادةماإلرارماظعاممدلـفجموغظؿموأداظقلمإدارةمأعقالمادلؤدلاتماظقضػقوةماخللؼوةممم

مساسؿؾارػامعـمأػؿماظؽقاغاتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمظؾؿفؿؿعماإلدمعكم.

طقزمسصػةمخاصةمسؾكماجلقاغلمادلاظقةمدونماظدخقلمصكماجلقاغلماظػؼفقةمإاّلمساظؼدرماظومزممموظؼدممتماظرت

مالدؿؽؿالمادلعرصةموظزؼادةماظػفؿموادلؿاسعةم.

تعؿربماألعقالماظقضػقةمعـممنا جمادلالماظعاممصكماإلدممماظقاجلماحملاصظةمسؾقوفموتـؿقؿوفموتوـؿلهمواحملاصظوةممممم .م

مفاتمادلقضقصةمسؾقفؿم موػذامؼؿطؾلمإدارةمرذقدةمواسقةمصعاظةم.سؾكمحؼققماظقاضػموحؼققماجل

ؼضؾطمإدارةماألعقالماظقضػقةمأحؽامموعؾاد ماظشرؼعةماإلدمعقةموذروطماظقاضػنيموأدسموععواؼلماإلدارةمادلاظقوةممم .م

مادلؿعارفمسؾقفامسشرطمسدممتعار فامععمذرعماهللموذروطماظقاضػنيم.

ماظؿكطووقطم مواظرضاسووةم موتؼووقؼؿماألداءموطووذظؽماختووا ماظؼووراراتمادلاظقووةمممممممتشووؿؾمإدارةماألعووقالماظقضػقووةم .م:

واالدؿـؿارؼةم موحيؽؿمػذامطؾفمأحؽامموعؾاد ماظشرؼعةموطذظؽمعامتعارفمسؾقفمرجالماإلدارةمادلاظقةمادلؿػؼمعوعمم

مذرعماهللم.

ـاسةمادلعؾقعواتموذوؾؽاتمممؼؾزمماالدوؿعاغةمسادواظقلماإلدارةمادلاظقوةماحلدؼـوةموطوذظؽمسأدواظقلمتؽـقظقجقوامصومممممممم .م

االتصاالتماآلظقةمادلعاصرةمصكمإدارةمأعقالمادلؤدلاتماظقضػقةم مصاحلؽؿةم اظةمادلوؤعـمأؼـؿواموجودػامصفوقمأحوؼمممممم

ماظـاسمسفام.

ػـاكمحاجةمعؾقةمظقجقدممنا جموغظؿمعاظقةمععاصرةمتؿػؼمععماظطؾقعةمادلؿقزةمظؾؿؤدلواتماظقضػقوةمتلواسدمصوكممممم .م

مادلاظقةمواختا ماظؼراراتمادلاظقةمظؾؿؤدلاتماظقضػقةماحلدؼـةم.ماظؿكطقطمادلاديمواظرضاسة

 واٌحّذ هلل اٌزي بٕؼّخ  حخُ اٌصاٌحاث

م

م

م

م

م

 


