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قد مت َسادعت٘ ٚاعتُادٙ َٔ قبٌ أصشاب ايصالس١ٝ، ٜٚدٍ ع٢ً أْ٘ مت  ديٌٝ ادتٛد٠ أدْاٙ تٛضح بإٔ  اإلعتُاد 

 اإلطالع َٚعسف١ املتطًبات ٚااليتصاّ بتٛفريٖا ٚتطبٝكٗا.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  اجملُع١ديٌٝ ادتٛد٠ دتاَع١ 

 ٖـ ع1437/ 8 / 1ايتازٜذ :  2زقِ اإلصداز:  2زَص ايٛثٝك١ : د ز 

 َسادع١ َٚٛافك١

 د/ احمد بن على الرميح   

ٚنٌٝ ادتاَع١ يًػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ ٚممجٌ اإلداز٠ يػؤٕٚ 

 ادتٛد٠
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 بيان التعديالت

يتم مراجعته بشكل دوري لضمان استمراريته وتطويره، ويرد في الجدول سجل اإلضافات  الدليلالجدول أدناه يوضح أن 

 أو التعديالت.

 رقم الصفحة النسخة محتوى المحدّثال التاريخ

 7 1 سياسة اجلودة ه28/7/1437

 8 1 أهداف اجلودة ه28/7/1437
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ٚاالضتجٓا٤ات ايٓطام-1  

 :ايٓـطــام 1-1

ٚ ايبشح ايعًُٞ يًطالب املًتشكني بهًٝات ادتاَع١ باإلضاف١ إيٞ تكدِٜ  تكدِٜ خد١َ ايتعًِٝ ادتاَعٞ

  . ١ اجملتُع خدَ
 

  ادتاَع١يف إدازات حيتٟٛ نتٝب ادتٛد٠ ٖرا ع٢ً ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات اييت مت تٓفٝرٖا. 
  9001:2008 األٜصٚمت إعداد ايهتٝب ملطابك١ َتطًبات َعٝاز. 

 
 اضـتجٓـا٤ات: 2-1

 :اآلت١ٝ االضتجٓا٤ات اجملُع١دتاَع١ ٜػتٌُ ْعاّ ادتٛد٠ 
 7.5.2     ايكٝاع ايالسل 

 .يًُٓتذات/ارتدَاتقٝاع السل  بأٟتكّٛ ال  اجملُع١ داَع١ ايتٛضٝح:

 

 7.6يتشهِ يف أدٗص٠ املساقب١ ٚايكٝاع ا 

سٝح إٔ مجٝع األدٗص٠ تطتددّ  ٣ َٔ االدٗص٠ ايت٢ تطتًصّ َعاٜستٗابادتاَع١ أال ٜٛدد ايتٛضٝح: 

 .يًددَات ايتع١ًُٝٝ فكط

 

:اجملُع١داَع١ ْبر٠ عٔ   -2  

 ٚايهبري٠ ايهجري٠ ايع١ًُٝ ايصسٚح َٔ ملٓع١َٛ اْطُت ٚاييت ايػايٞ ايٛطٔ يف ادتاَعات أسدخ َٔ اجملُع١ داَع١ تعد

 ادتاَع١ ْطام ضُٔ ٚاحملافعات اجملُع١ ستافع١ أبٓا٤ َٓ٘ ٜٓتعس ٚصسح ادتاَعٞ ايتعًِٝ زٚافد َٔ زافد يتصبح

 عبدايعصٜص بٔ عبداهلل املًو سٜفنيايػ اذتسَني خادّ َٛافك١ ع٢ً بٓا٤ ادتاَع١ ٖرٙ إْػا٤ ٚدا٤ . هلِ يتكدَ٘ ايهجري

 24 املٛافل ٖـ1430 زَطإ 3 بتازٜذ ٚذيو ـ اهلل زمح٘ ـ ايعايٞ ايتعًِٝ زتًظ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ زتًظ ز٥ٝظ ضعٛد آٍ

 ، غكسا٤ ٚستافع١ ارتسز ٚستافع١ ايدَاّ َد١ٜٓ َٔ نٌ يف أخس٣ داَعات ثالخ َع 2009ّ أغططظ

 َٔ عدد تػٌُ ، اجملُع١ دتاَع١ اإلْػا٤ حتت نًٝات ثالخ َع ٥ُ٘قا نًٝات تطع ضِ مت ايكساز ٖرا ٚمبٛدب

 ادتاَع١ ٖرٙ ضتكدّ سٝح ضدٜس سٛط١-  زَاح- ايػاط – ايصيفٞ - اجملُع١ ٖٚٞ ٚاملسانص احملافعات 

 ٖرٙ يتهٌُ ايعاّ ايتعًِٝ اْتػاز فٝٗا انتٌُ ٖذسٚ َٚدٕ ستافعات عد٠ تػٌُ نبري٠ دػسافٝ٘ ملٓطك١ خدَتٗا

 أزدا٤ نٌ يٝػٌُ ادتاَعٞ ايتعًِٝ يف بايتٛضع ايعايٞ ايتعًِٝ ٚشاز٠ ٖدف ٚحتكل فٝٗا ايتعًِٝ ١ََٛٓع ادتاَع١
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 اضتكساز ٚحتدخ ايعا١َ ايجا١ْٜٛ خسجيٞ َٔ املتصاٜد٠ األعداد اضتٝعاب يف ادتاَع١ ٖرٙ ضتطاعد سٝح املًُه١

 ٚايجكايف ايعًُٞ يًشساى إضاف١ يهبري٠ا املدٕ يف ادتاَعات ع٢ً ٚايتدفٝف املٓطك١ ٚبٓات ألبٓا٤ ْٚفطٞ ادتُاعٞ

 ادتُاع١ٝ زتاالت عد٠ يف ٚاضع بػهٌ اجملتُع خد١َ ع٢ً ايعٌُ َع . احملًٞ يًُذتُع ادتاَع١ ٖرٙ ضتطٝف٘ ايرٟ

 اذته١َٝٛ ٚاملٓػ٦ات ادتٗات يد٣ ٚايتٓعُٝٞ ايٛظٝفٞ األدا٤ مبطت٣ٛ االزتكا٤ أَها١ْٝ َع ٚتدزٜب٘ ٚتجكٝف١ٝ ٚتٛع١ٜٛ

 ٚايرباَر ايعًُٞ ايبشح خالٍ َٔ . ادتاَع١ يف املتٛفس٠ ايتدصصات يف ٚاضتػازات َتكدَ٘ دٚزات تكدِٜ خالٍ َٔ

 اييت أٖدافٗا ٚتبًؼ ايطا١َٝ زضايتٗا يتشكل َطتكبًٝ٘ زؤ١ٜ َٔ ادتاَع١ هلرٙ زضِ َا َع تتٛافل اييت ٚايدزاضات

 ذٚ 30 ٚتازٜذ 194أ/ : بسقِ ًَهٞ أَس زبصدٚ ادتاَع١ ٖرٙ تأضٝظ َساسٌ تٛدت ٚقد . اهلل بإذٕ هلا يًٛصٍٛ ختطط

 اجملُع١ دتاَع١ َدٜسًا املكسٕ ستُد بٔ ضعد بٔ خايد ايدنتٛز بتعٝني 2009ّ دٜطُرب 17 املٛافل ٖـ1430 اذتذ١

 إْػا٤ َٚٛاص١ً ايكا١ُ٥ ايهًٝات يتطٜٛس ارتطٛات ٚتتطازع أٚضع بػهٌ ادتاَع١ ٖرٙ يف ايعٌُ يٝبدأ املُتاش٠. باملستب١

 ايتطٛز زنب يف ادتاَع١ ٖرٙ يتطري ايعٌُ ضٛم حيتادٗا ٚختصصات أقطاّ إضاف١ ع٢ً ٚاملٛافك١ د٠ددٜ نًٝات

 بني تكف بايبٓإ إيٝٗا ٜػاز َتكدَ٘ عًُٝ٘ َٓاز٠ يتهٕٛ ايٓاغ١٦ ادتاَع١ هلرٙ َػسم ملطتكبٌ تفاؤٍ بٓعسٙ ٚايسقٞ

 خادّ سه١َٛ هلا ٚفست٘ َا بفطٌ ثِ اهلل بفطٌ , ٚمتٝص ٚاعتصاش فدس بهٌ األخس٣ ادتاَعات َٔ َجٝالتٗا

  .نبري٠ َٝصا١ْٝ َٔ يًذاَع١ اعتُادٙ مت َا خالٍ َٔ َٚطاْد٠ دعِ َٔ ايػسٜفني اذتسَني

 

: ايػــــسٚط ٚايتعـسٜفــات   -3  

  9001:2008 األٜصٚىل ايعًُٝات ٚاإلدسا٤ات ٚاملتطًبات ارتاص١ باملٛاصف١ ايكٝاض١ٝ إنتٝب ادتٛد٠ ٖرا، ٜػري 

 .ع١اجملُظاَع١ 
 

 ادتاَع١ ٚنٌٝ داز٠ يػ٦ٕٛ ادتٛد٠ ٖٛ إلممجٌ ا. 

 

 . املطتفٝدٜٔ ِٖ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظفني ٚايطالب ٚاجملتُع ٚاملؤضطات ذات ايعالق١ 
 

إداز٠ ادتـــــــٛد٠ ْـــعــاّ-4  

ايعـا١َ: املتطًبـات   4-1  
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  ادتاَع١ ٚتعٌُ  ا ٜتِ احملافع١ عًٝ٘.بإْػا٤ ٚتٛثٝل ٚتٓفٝر ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚسايٝ اجملُع١قاَت داَع١ 

 .9001:2008ع٢ً حتطني فعايٝت٘ ٚفًكا ملتطًبات َعٝاز اآلٜصٚ بإضتُساز 
 اجملُع١داَع١ َت قا: 

 بتشدٜد ايعًُٝات ايالش١َ يٓعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚتطبٝك٘. -
 بتشدٜد تطًطٌ ٚتفاعٌ ٖرٙ ايعًُٝات. -
 ٔ ايتػػٌٝ ٚايتشهِ يف ٖرٙ ايعًُٝات.بتشدٜد املعاٜري ٚايطسم ايالش١َ يطُإ فعاي١ٝ نٌ َ -
 بطُإ تٛافس املٛازد ٚاملعًَٛات ايالش١َ يدعِ ايتػػٌٝ َٚساقب١ ٖرٙ ايعًُٝات. -
 مبساقب١ ٚقٝاع ٚحتًٌٝ ٖرٙ ايعًُٝات. -
    بتٓفٝر اإلدسا٤ات ايالش١َ يتشكٝل ايٓتا٥ر املدطط١ ٚاالضتُساز يف تطٜٛس ٖرٙ ايعًُٝات. -

 
  9001:2008األٜصٚ ملتطًبات  ٚفًكا يًذاَع١اإلداز٠ ايعًٝا تداز ٖرٙ ايعًُٝات عٔ طسٜل. 

       

 (.اجملُع١ظاَع١ بتطًطٌ ٚتفاعٌ ايعًُٝات ارتاص  يًُالسل املسفك١)اْعس  

 

 

 

 

ايتٛثٝل َتطًبات 4-2  

عـــاّ 4-2-1  

 :ع٢ً ذاَع١يًتػتٌُ ع١ًُٝ تٛثٝل ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ 
 ٚأٖدافٗا.ايبٝاْات املٛثك١ ارتاص١ بطٝاض١ ادتٛد٠  .1
 ديٌٝ ادتٛد٠. .2
 مبا فٝٗا ايتشهِ فٝٗا. ،9001:2008 األٜصٚاإلدسا٤ات املٛثك١ ايالش١َ ملٛاصف١  .3
 فٝٗا.داز٠ يطُإ ايتدطٝط ايفعاٍ ٚتػػٌٝ ايعًُٝات ارتاص١ بٗا ٚايتشهِ إلدسا٤ات ٚاملطتٓدات ايالش١َ يإلا .4
 .9001:2008ٜصٚ آلايطذالت ٚايُٓاذز املطًٛب١ ملٛاصف١ ا .5

ٌٝ ادتٛد٠دي 4-2-2  

ًٝا ٜٚػتٌُ ع٢ً ٚحتتفغديٌٝ ادتٛد٠ بإْػا٤  اجملُع١داَع١ َت قا  :ب٘ ساي
 ْطام ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠، مبا يف ذيو ايتفاصٌٝ ارتاص١ بأٟ اضتجٓا٤ات ٚتعًٌٝ ذيو. -
 اإلدسا٤ات املٛثك١ اييت مت ٚضعٗا يٓعاّ إداز٠ ادتٛد٠ أٚ يإلغاز٠ إيٝ٘. -
 ارتاص١ بٓعاّ إداز٠ ادتٛد٠.ٚصف يًتفاعٌ ايرٟ ٜتِ بني ايعًُٝات  -
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 يػؤٕٚ ادتٛد٠ مبطؤٚي١ٝ االستفاظ بديٌٝ ادتٛد٠. اإلداز٠ممجٌ  ٜكّٛٚ* 

 

اإلدسا٤املطتٓد/َساقب١  4-2-3  

  ختطع املطتٓدات املطًٛب١ َٔ خالٍ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ يًُساقب١.

 4.2.4يٛازد٠ يف ايكطِ ايطذالت ًْٛعا خاًصا َٔ املطتٓدات ٜٚتِ َساقبتٗا ٚفًكا يًُتطًبات ا ٚتعترب
 :يتعسٜف صٛز املساقب١ املطًٛب١ ْات ٚايطذالت(اايٛثا٥ل ٚايبٝايتشهِ بمت إْػا٤ اإلدسا٤ املٛثل )

  يًُٛافك١ ع٢ً املطتٓدات ملعسف١ َد٣ َال٤َتٗا قبٌ اإلصداز. -
 يالضتعساض ٚايتشدٜح ٚفًكا ملا ًٜصّ ٚإعاد٠ املٛافك١ ع٢ً املطتٓدات. -
 ت ٚساي١ املداطس اذتاي١ٝ يًُطتٓدات.يطُإ َطابك١ ايتػٝريا -
 دات ايكاب١ً يًتطبٝل عٓد االضتدداّ.ٓذات ايص١ً َٔ املطت تاإلصدازايطُإ تٛافس  -
 يطُإ بكا٤ املطتٓدات يف صٛز٠ ميهٔ قسا٤تٗا ٚايتعسف عًٝٗا بطٗٛي١.  -
 يطُإ ايتعسف ع٢ً املطتٓدات ذات املصدز ارتازدٞ ٚايتشهِ يف تٛشٜعٗا. -
الضتدداّ غري املكصٛد يًُطتٓدات ايكدمي١، ٚايتعسف املٓاضب عًٝٗا إذا مت االستفاظ بٗا ألٟ يًشًٝٛي١ دٕٚ ا -

 غسض.

املطتٓد ٚضُإ تٛافس اإلصدازات ذات ايص١ً  َساقب١احملافع١ ع٢ً إدسا٤  مبطؤٚي١ٝادتٛد٠ يػؤٕٚ  اإلداز٠ممجٌ  ٜكّٛ* 

   ارتازد١ٝ.يالضتدداّ ٚايتدًص َٔ املطتٓدات ايكدمي١ َٚساقب١ املطتٓدات 

، مبا يف َط٦ٍٛ نٌ إداز٠ َٔ إدازات ادتاَع١ مبسادع١ اإلدسا٤ات ارتاص١ بإدازت١ ٚاملٛافك١ عًٝٗا يإلعتُاد* ٜكّٛ 

ست٢ ٜتِ  إصدازٖايػ٦ٕٛ ادتٛد٠ قبٌ  اإلداز٠ممجٌ  إعالّٜتِ  إٔ، ع٢ً أٟ تعدٜالت ذيو إعاد٠ املٛافك١ إذا اقتطـ٢ األَس

 ْعاّ ادتٛد٠. إىل إضافتٗا

ايطذالتَساقب١  4-2-4  

مت إْػا٤ ايطذالت ٚاالستفاظ بٗا يبٝإ َطابك١ املتطًبات ٚايتػػٌٝ ايفعاٍ يٓعاّ إداز٠ ادتٛد٠.  نُا تتُتع 

َٛثل )تعًُٝات  إدسا٤مت إْػا٤  دبطٗٛي١، ٚقايطذالت بأْٗا ميهٔ قسا٤تٗا ٚايتعسف عًٝٗا بطٗٛي١ ٚميهٔ اضرتدادٖا 

أٚد٘ املساقب١ املطًٛب١ يًُطابك١ ٚايتدصٜٔ ٚاذتُا١ٜ ٚاالضرتداع ٚٚقت االستفاظ  ٚثا٥ل ْعاّ ادتٛد٠( يتشدٜد تسَٝص

 ٚتستٝب ايطذالت.

 ايطذالت.َساقب١ يػؤٕٚ ادتٛد٠ مبطؤٚي١ٝ االستفاظ بإدسا٤  اإلداز٠ممجٌ  ٜكّٛ* 

 

َطؤٚي١ٝ اإلداز٠  -5  

اإلداز٠ ايتصاّ  5-1  
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س ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚتٓفٝرٙ ٚاالضتُساز يف تطٜٛس فعايٝت٘ َٔ تٛفس اإلداز٠ ايعًٝا ايديٌٝ ع٢ً ايتصاَٗا جتاٙ تطٜٛ

 خالٍ:

ــا٠  - ــٌ إدازات َٛافـ ــ١ناَـ ــ١ ادتاَعـ ــات   بأُٖٝـ ــا٤ مبتطًبـ ــتفٝدٜٔايٛفـ ــسٜع١ٝ    املطـ ــات ايتػـ ــاف١ إىل املتطًبـ باإلضـ

 ٚايتٓع١ُٝٝ.

 إْػا٤ ضٝاض١ ادتٛد٠. -

 ضُإ حتكٝل أٖداف ادتٛد٠. -

 ايكٝاّ بعًُٝات َسادع١ اإلداز٠. -

 س املٛازد.ضُإ تٛاف -

 ٖرا ٚتعد اإلداز٠ ايعًٝا مبجاب١ فسٜل تٛدٝ٘ يًذٛد٠ ٚايرٟ ٜػتٌُ ع٢ً األعطا٤ ايتايٝني:

 ادتاَع١ َدٜس َعايٞ  -
 )ممجٌ اإلداز٠ يػؤٕٚ ادتٛد٠( ٚنٌٝ ادتاَع١ -
 ٚنٌٝ ادتاَع١ يًػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ -
 ٚنٌٝ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشح ايعًُٞ -

 

  ٔاملطتفٝدٜ ع٢ً رتنٝصاي  5-2

 .املطتفٝدٜٔٚتًبٝتٗا بٗدف حتطني زضا  املطتفٝدٜٔ تطُٔ اإلداز٠ ايعًٝا حتدٜد َتطًبات

 

ايسؤ١ٜ ٚ ضٝاض١ ادتٛد٠  5-3  

 تطُٔ اإلداز٠ ايعًٝا إٔ ضٝاض١ ادتٛد٠:

 .اجملُع١ايػسض َٔ إْػا٤ داَع١ تال٥ِ  -

 ٢ً تطٜٛسٖا بصٛز٠ َطتُس٠.تػتٌُ ع٢ً تعٗد بااليتصاّ مبتطًبات فعاي١ٝ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚايعٌُ ع -

 تٛفس إطاز عٌُ حتكٝل أٖداف ادتٛد٠ َٚسادعتٗا. -

 .َٓطٛبٞ ادتاَع١ٜتِ تٓاقًٗا ٚفُٗٗا َٔ داْب  -

 ٜتِ َسادعتٗا يطُإ َال٤َتٗا بصٛز٠ َطتُس٠. -

 

:اجملُع١داَع١ اضتعساض يطٝاض١ ادتٛد٠ املع١ًٓ يف  ٞٚفُٝا ًٜ  

 انزعهيًيخ انخذيبدانجهبد انزي رمذو  يٍ وانًجزًع انطالة يٍ ًغزفيذيٍان َظش في ركىٌ ثأٌ انًجًعخ جبيعخ رهذف
 انزذسيظ هيئخ وأعضبء انًىظفيٍ يٍ انجبيعخ يُغىثي جًيع فإٌ اإلطبس هزا وفي ,انًُبعجخ نغىق انعًم انجبيعيخ
 خذيخ ورمذيى ورىلعبرهى يزطهجبرهى رجبوص أو رهجيخ خالل يٍ ,انًغزفيذيٍ سضبء يٍَغت عبنيخ  رحميك عٍ يغئىنىٌ

 رعهيًيخ
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 وخدمة العمل سوق في المنافسة على قادرين خريجين إعداد  في المساهمة ثأهًيخ انجبيعخ يٍ إيًبَب ورنك جيذح 
 .الوطن

 : خالل يٍ انغيبعخ هزِ رطجيك ويزحمك

 . انجبيعخ يُغىثي نجًيع انجىدح يفبهيى ورطجيك َشش •

 احزيبجبرهى فهى خالل يٍ انطىيم انًذي عهً انُجبح يضًٍ ثًب انًغزفيذيٍجًيع  يع لىيخ عاللبد ثُبء •

 .  ويزطهجبرهى

 . راد انعاللخ انًعبييش يع رزفك أكبديًيخ وثيئخ رعهيًيخ خذيخ ثزىفيش االنزضاو •

 .األعمال لتنفيذ العمليات ومفهوم الجودة لمفاهيم مشتركة لغة واستخدام الجماعي العمل تعزيز •

 . انجبيعخ يٍ انًمذيخ انزعهيًيخ نهخذيبد انًغزًش انزحغيٍ يجبدئ ودعى رشعيخ •

 .جيخانزذسي ثشايج خالل يٍ انًىظفيٍ يهبساد رًُيخ •

 نُظى انعبنًيخ انميبعيخ انًىاصفخ نًزطهجبد ثبنًطبثمخ انجىدح إداسح نًُظىيخ انًزىاصم وانزحغيٍ انزطجيك •

 .ISO 9001:2008 انجىدح إداسح

ايتدطٝط   5-4  

أٖداف ادتٛد٠  5-4-1  

 أهذاف. بويالءيزه العزًشاس عُىيب ويشاجعزهب انجىدح عيبعخ رحميك في انجبيعخ جهىد نذعى انجىدح فأهذا وضعذ

 : وهي اإلداسح انعهيب اجزًبعبد خالل ورغزعشض نهميبط لبثهخ انجىدح

 .بادتاَع١ ادتٛد٠ ألْع١ُ االيهرت١ْٝٚ اإلداز٠ تفعٌٝ .1

املٛظفني ٚ اجملتُع  ٚاملؤضطات ذات ايعالق١  حتكٝل زضا املطتفٝدٜٔ َٔ ايطالب ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ .2

 عٔ ارتدَات اييت تكدَٗا ادتاَع١.

 االزتكا٤ بكدزات  َٚٗازات ايهٛادز األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ. .3

 ISO مبا ٜتٛافل َع َتطًبات املٛاصف١ ايكٝاض١ٝ ايدٚي١ٝتطٜٛس ٚحتدٜح ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ بادتاَع١  .4

9001:2008 . 

 

 ، دًٓبا إىل دٓب َع املٛظفني، مبطؤٚي١ٝ حتكٝل ٖرٙ األٖداف ٚاذتفاظ عًٝٗا.املعين ٜٚكّٛ املط٦ٍٛ*

: ختطٝط ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ 5-4-2  

 تطُٔ اإلداز٠ ايعًٝا:

، باإلضاف١ إىل أٖداف 4.1تٓفٝر ختطٝط ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ َٔ أدٌ تًب١ٝ املتطًبات ايٛازد٠ يف ضٝام ايكطِ  -

 ادتٛد٠.
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 إداز٠ ادتٛد٠ َت٢ مت ايتدطٝط إلدخاٍ تػٝريات يف ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚتٓفٝرٙ. اذتفاظ ع٢ً ضال١َ ْعاّ -

 

ٚايتٛاصٌ ٚايطًط١ املطؤٚي١ٝ 5-5  

املطؤٚي١ٝ ٚايطًط١  5-5-1  

َٔ خالٍ بادتاَع١ املع١ٝٓ دازات إلتطُٔ اإلداز٠ ايعًٝا حتدٜد املطؤٚيٝات ٚايطًطات فطاًل عٔ تٓاقًٗا داخٌ ا

، ايتعاَِٝ ايداخ١ًٝ، بطاقات ايٛصف ايٛظٝفٞ، ضذالت ايعٌُ  4-9املػاز هلا يف ادتص٤ إدسا٤ات ايعٌُ املٛثك١ ٚ

 ٚايتكازٜس ايدٚز١ٜ.

ممجٌ اإلداز٠ يػؤٕٚ ادتٛد٠  5-5-2  

ٚايرٟ، بػض ايٓعس عٔ املطؤٚيٝات األخس٣،  ،(داَع١ اجملُع١ٚنٌٝ ضعاد٠ )قاَت اإلداز٠ ايعًٝا بتعٝني عطٛ اإلداز٠ 

 باملطؤٚي١ٝ يـ: ٜكّٛ

 ضُإ إزضا٤ ايعًُٝات ايالش١َ يٓعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚتٓفٝرٖا ٚاذتفاظ عًٝٗا. -

 ٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ سٍٛ أدا٤ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚأٟ ساد١ إىل ايتطٜٛس.أ ادتاَع١َدٜس إساط١ َعايٞ  -

 .املطتفٝدٜٔضُإ شٜاد٠ ايٛعٞ مبتطًبات  -
 

 ارتازد١ٝ سٍٛ املطا٥ٌ ذات ايص١ً بٓعاّ ادتٛد٠.سًك١ ايٛصٌ يألطساف  ممجٌ اإلداز٠ يٓعاّ ادتٛد٠* ٖرا ٜٚعد 

 

 

ايتٛاصٌ ايداخًٞ 5-5-3  

، ٚإٔ ٖٓاى تٛاصٌ فُٝا ٜتعًل بفعاي١ٝ ْعاّ اجملُع١ظاَع١ تطُٔ اإلداز٠ ايعًٝا إزضا٤ عًُٝات ايتٛاصٌ املال١ُ٥ 

فٞ، ضذالت ايعٌُ ٚزفع َٔ خالٍ إدسا٤ات ايعٌُ املٛثك١، ايتعاَِٝ ايداخ١ًٝ، بطاقات ايٛصف ايٛظٝ إداز٠ ادتٛد٠.

 ايتكازٜس ايدٚز١ٜ.

اإلداز٠ َسادع١ 5-6  

 رتات مت ايتدطٝط هلا، ٚذيو يطُإع٢ً ف اَع١بادتتكّٛ اإلداز٠ ايعًٝا مبسادع١ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ارتاص 

َال٤َتٗا ٚنفاٜتٗا ٚفعايٝتٗا بصٛز٠ َطتُس٠. ٚتػتٌُ ٖرٙ املداطس ع٢ً تكِٝٝ يًفسص ايسا١َٝ إىل ايتطٜٛس 

 اد١ إلدسا٤ تػٝريات بٓعاّ إداز٠ ادتٛد٠، مبا يف ذيو ضٝاض١ ادتٛد٠ ٚأٖدافٗا.ٚاذت

 

 .َٚطؤٚيٝات َسادع١ اإلداز٠ آي١ٝ ْ٘ مت عٌُ إدسا٤ َٛثل )ختطٝط ٚتٓفٝر َسادع١ اإلداز٠( ٜٛضحأ* عًًُا ب

 داز٠ يػؤٕٚ ادتٛد٠ ٖٛ ايػدص املع٢ٓ باذتفاظ ع٢ً ضذالت َسادع١ اإلداز٠.إل* عًًُا بإٔ ممجٌ ا
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 َسادع١ اإلداز٠ ع٢ً َعًَٛات سٍٛ: تالَدخٚتػتٌُ 

 .ْتا٥ر عًُٝات ايتدقٝل 
  املطتفٝدْٜٔتا٥ر اضتبٝاْات. 

  ٚتطابل ارتد١َ املكد١َ.ادتاَع١  املع١ٝٓ يف اإلدازاتأدا٤ 

 ساالت اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ٚايتصشٝش١ٝ. 

 .إدسا٤ات املتابع١ ايٛازد٠ َٔ عًُٝات ادتُاع اإلداز٠ ايطابك١ 

 .ايتػٝريات اييت َٔ غأْٗا ايتأثري ع٢ً ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ 

 .تٛصٝات يًتطٜٛس ٚايتشطني 

 

 :ٞتػتٌُ ايٓتا٥ر ٚاملدسدات َٔ ادتُاع اإلداز٠ نايتاي

 ًُٝاتٗا.أٟ قسازات ٚإدسا٤ات تتعًل بتطٜٛس ٚفعاي١ٝ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚع 

 املطتفٝدٜٔ تطٜٛس ارتدَات ٚفًكا ملتطًبات. 

 .اذتاد١ إىل املٛازد 

 

 حيطس األغداص ايتايٞ ذنسِٖ ادتُاع اإلداز٠:

  عٓ٘.ممجٌ اإلداز٠ يٓعاّ إداز٠ ادتٛد٠ أٚ َٔ ٜٓٛب 
  ادتاَع١.َٓطكٞ ادتٛد٠ يهاٌَ إدازات 

 

إداز٠ املٛازد   -6  

املٛازد تٛفري   6-1  

بتٛفريٖا ٚتعٌُ بصٛز٠ َطتُس٠ ع٢ً تطٜٛس  ٚتكّٛازد ايالش١َ يتٓفٝر ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ املٛ اجملُع١ت داَع١ سدد

 َتطًباتِٗ.ٚذيو بتًب١ٝ  املطتفٝدٜٔفعايٝتٗا ٖرا باإلضاف١ إىل حتطني زضا 

 

 

 

 

 

 

ايبػس١ٜ املٛازد  6-2  

اّـع 6-2-1  
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١َ باعتبازِٖ َؤًٖني ع٢ً أضاع َا يدِٜٗ بإٔ هلِ دٚز َؤثس يف دٛد٠ ارتدَات املكد اجملُع١ظاَع١ ٜٓعس يًعاًَني 

َطؤٍٚ عٔ تكِٝٝ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ  ،نٌ إداز٠ ٜٚعد َطؤٍَٚٔ ايتعًِٝ ٚايتدزٜب ٚاملٗازات ٚارترب٠ بصٛز٠ َٓاضب١. 

 .ٚاملٛظفنييعُاد٠ غ٦ٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  إلدازت١باإلضاف١ إىل زفع االستٝاز ايٛظٝفٞ يًُٛظفني 

بايهفا٠٤ ٚايتدزٜ 6-2-2  

 مت:

 ٜٜكَٕٛٛ بعٌُ ي٘ تأثري ع٢ً دٛد٠ ارتدَات املكد١َ. ٔحتدٜد ايهفا٠٤ اييت ًٜصّ إٔ ٜهٕٛ عًٝٗا ايعاًَني اير 

 .تٛفري ايتدزٜب أٚ اختاذ اإلدسا٤ات األخس٣ يًٛفا٤ بتًو االستٝادات 

 .تكِٝٝ فعاي١ٝ اإلدسا٤ات املتدر٠ 

 ٗا يف حتكٝل أٖداف ادتٛد٠.ِٗ ٚنٝف١ٝ إضٗاَتضُإ إٔ ايعاًَني ع٢ً دزا١ٜ بأ١ُٖٝ أْػط 

 .اذتفاظ ع٢ً ضذالت َال١ُ٥ يًتعًِٝ ٚايتدزٜب ٚاملٗازات ٚارتربات 
 

ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ  6-3  

 ادتٝد٠.َتطًبات ارتد١َ  ع٢ً اذتفاظ ع٢ً ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ يتشكٝل اجملُع١تعٌُ داَع١ 

 تػتٌُ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، سطب املعٍُٛ ب٘ ع٢ً:ٚ

 عٌُ ٚاملٓػآت ايتابع١.املباْٞ َٚطاسات اي 

 ،خل(.إ ... ارتدَات ايداع١ُ )َجٌ ايٓكٌ أٚ االتصاالت ٚخدَات ايٓعاف١ ٚايطٝاف١ 

ايعٌُ ب١٦ٝ  6-4  

 ادتٝد٠.ع٢ً حتدٜد ٚإداز٠ ب١٦ٝ ايعٌُ ايالش١َ يتشكٝل تطابل َتطًبات ارتد١َ  اجملُع١تعٌُ داَع١ 

حتكٝل املٓتر/ارتد١َ ادتٝد٠  -7  

ادتٝد٠ رتد١َا يتشكٝل ايتدطٝط  7-1  

  ختطٝط ٚتطٜٛس ايعًُٝات ايالش١َ يتشكٝل ارتد١َ ادتٝد٠.ع٢ً  اجملُع١تعٌُ داَع١    

 .ٜتٛافل ايتدطٝط ارتاص بتشكٝل ٖرٙ ارتد١َ َع َتطًبات ايعًُٝات األخس٣ ارتاص١ بٓعاّ إداز٠ ادتٛد٠ 

  اد١:حتدٜد َا ًٜٞ، سطب اذت اجملُع١داَع١ عٓد ايتدطٝط يتشكٝل ارتد١َ، ٜتٛدب ع٢ً 

 .أٖداف ادتٛد٠ َٚتطًبات ارتد١َ ادتٝد٠ 

 .اذتاد١ إىل إعداد ايعًُٝات ٚاملطتٓدات ٚتٛفري املٛازد ارتاص١ بريو 

  َكبٛي١أْػط١ ايتشكل ٚايتدقٝل ٚاملساقب١ ٚايفشص ٚاالختباز ايالش١َ ٚارتاص١ بارتد١َ ادتٝد٠ ٚمبعاٜري 

 . املطتفٝدٜٔ َٔ داْب

 ًُٝات حتكٝل ارتد١َ.ايطذالت ايالش١َ إلثبات تطابل ع 

  املطتفٝدٜٔب املتعًك١ ايعًُٝات 7-2 
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    حتدٜد املتطًبات املتعًك١ بارتد١َ 7-2-1

 بتشدٜد: اجملُع١قاَت داَع١ 

 بادتاَع١مبا يف ذيو املتطًبات ارتاص١  ، املطتفٝدٜٔ املتطًبات احملدد٠ َٔ داْب. 

 تدداّ شتصٛص أٚ يالضتدداّ ايرٟ متجٌ ضسٚز٠ الض ٚاييت املطتفٝدٜٔ املتطًبات اييت مل ٜرنسٖا

ًَا.  أعدت ايع١ًُٝ َٔ أدً٘، َت٢ نإ ذيو َعًٛ

 ُٝٚايعًُٝات١ املتعًك١ بارتدَات ٝاملتطًبات ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓع. 

  اجملُع١.داَع١ أ١ٜ َتطًبات إضاف١ٝ ستدد٠ َٔ داْب 
 

ضٛا٤  ارتدَات، بط تكدِٜٚضٛاي١ٝ تكدِٜ َٚسادع١ آحتدٜد نٝف١ٝ َعادت١ ٚتتٛىل اإلداز٠ ايعًٝا يًذاَع١ * 

َٛثك١ ٕ ٜساع٢ ايطٛابط ايتػسٜع١ٝ، أٚ ايتٓع١ُٝٝ. ٚقد مت إعداد إدسا٤ات أناْت ستدد٠، أٚ غري ستدد٠ ٚع٢ً 

  .َٔ ٖرا ايديٌٝ( يف ادتص٤ املًشل اْعس قا١ُ٥ اإلدسا٤ات املٛثك١) ادتاَع١بارتدَات املكد١َ َٔ  خاص١

١ًَٝسادع١ املتطًبات املتعًك١ بايعُ  7-2-2  

إٔ تتعٗد  امُلكَد١َ قبٌباعتبازٖا ارتد١َ بأْٛاعٗا  بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝاملتطًبات املتعًك١  مبسادع١ اجملُع١تكّٛ داَع١ 

 :ارتدَات املكد١َ َا٢ًٜأٚ قبٍٛ ايتػٝريات اييت تطسأ ع٢ً ايطًبات ٚتتطُٔ  ، املطتفٝدٜٔ بتكدِٜ أسد ارتدَات إىل

 .حتدٜد َتطًبات ارتد١َ 

 احملدد٠.خيتًف عٔ املتطًبات  ايرٟيطًب ايفصٌ يف ا 

  ايعٌُإدسا٤ات ٚاالستفاظ بطذالت . 

  املطتفٝدٜٔ ايتٛاصٌ َع  7-2-3

 فُٝا ٜتعًل باآلتٞ: املطتفٝدٜٔ فعاي١ يًتٛاصٌ َع تستٝباتاجملُع١ ت داَع١ سدد

 اْعس ايػبه١  َعًَٛات عٔ ارتدَات( ايعٓهبٛت١ٝاملكد١َ ://www.mu.edu.sahttp ) 
 بٛسد٠ غ٦ٕٛ ايطالب بهٌ ن١ًٝ َٔ ممجال  ٚذيو ايطالبمبا يف ذيو غها٣ٚ  ،ايطالبٚاضتفطازات  تعكٝبات

 .نًٝات ادتاَع١

ايػسا٤  7-4  

ع١ًُٝ ايػسا٤  7-4-1  

يع١ًُٝ ايػسا٤ ٚذيو بػسض ايتشهِ باملٛاد  آي١ٝ باضتدداّ اجملُع١تكّٛ داَع١ ٚ  مت عٌُ إدسا٤ يع١ًُٝ ايػسا٤

املتٛافل َع املتطًبات ايتػسٜع١ٝ  بكتٗا يًُٛاصفات املطًٛب١ ٚذيو طبكا إلدسا٤ املػرتٜاتاملػرتا٠ ٚايتأند َٔ َطا

 .يٛشاز٠ املاي١ٝ ايطعٛد١ٜ 

املٓتذات / ارتدَات َٔ سٝح َطابك١ املٓتذات املٛزد٠ ملا مت طًب١ ٚنريو ايتصاّ  َٛزدٟعٌُ  ادتاَع١ بتكِٝٝٚتكّٛ 

مبٓتذات ٚخدَات  ادتاَع١إ ايتعاٌَ َع َٛزدٜني قادزٜٔ ع٢ً تصٜٚد املٛزدٜني مبٛاعٝد ايػشٔ املكسز٠ ٚذيو يطُ

 . ادتاَع١َطابك١ ملتطًبات 
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َعًَٛات ايػسا٤  7-4-2   

 تصف َعًَٛات ايػسا٤ املٓتر املطًٛب غساؤٙ، مبا يف ذيو َت٢ نإ َٓاضًبا:

 .َتطًبات قبٍٛ املٓتر ٚاإلدسا٤ات ٚايعًُٝات ٚاملعدات 

  األفساد.تأٌٖٝ َتطًبات 

 َ.تطًبات ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ 

ٚ ارتد١َ املػرتا٠أايتشكل َٔ املٓتر   7-4-3  

يع١ًُٝ ايػسا٤ ٚذيو بػسض ايتشهِ باملٛاد املػرتا٠ ٚايتأند َٔ َطابكتٗا  باضتدداّ آي١ٝ اجملُع١تكّٛ داَع١ 

 املعتُد.إلدسا٤ املػرتٜات يًُٛاصفات املطًٛب١ ٚذيو طبكا 

 

 

 

 

 

ارتدَات تكدِٜ  7-5  

تٛفري ارتدَات  7-5-1  

 بتدطٝط ٚتٓفٝر ايعًُٝات ٚتكدِٜ ارتدَات يف ظٌ ظسٚف ختطع يًُساقب١.بادتاَع١ اإلدازات املع١ٝٓ مجٝع قاَت 

  :ٚتػتٌُ ايعسٚف ارتاضع١ يًُساقب١، سطب املعٍُٛ ب٘، ع٢ً 

 .تٛافس َعًَٛات تصف مسات ارتد١َ املكد١َ 

 .تٛافس تٛدٝٗات ايعٌُ، سطب ايطسٚز٠ 
 

ٚقاب١ًٝ ايتتبع املطابك١ 7-5-2  

 َطتجٓا٠ َٔ ايتطبٝل 
 

  املطتفٝدٜٔ ًَه١ٝ 7-5-3

أثٓا٤ ٚاملٛظفني ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  ٚاجملتُع ايطالب املطتفٝدٜٔ َٔ زعا١ٜ ًَه١ٝ اجملُع١تتٛىل داَع١ 

 .َٓٗا ٚمحاٜتٗا  ايتشكلب ادتاَع١كّٛ تأثٓا٤ إدسا٤ات اذتصٍٛ ع٢ً ارتد١َ ٚٚاضتدداَٗا 
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  دٛد٠ ارتدَات املكد١َ اذتفاظ ع٢ً 7-5-4
أثٓا٤ املعادت١ ايداخ١ًٝ ٚعٓد تكدِٜ ٚحتطٝٓٗا َطؤٚي١ٝ اذتفاظ ع٢ً دٛد٠ ارتدَات املكد١َ  اجملُع١تتٛىل داَع١ 

 ارتد١َ.

 ايتشهِ يف أدٗص٠ املساقب١ ٚايكٝاع 7-6

 مت االضتجٓا٤

ايكٝاع ٚايتشًٌٝ ٚايتشطني  -8  

اّـع  8-1  

عًُٝات املساقب١ ٚايكٝاع ٚايتشًٌٝ ٚايتشطني ايالش١َ: بتدطٝط ٚتٓفٝر اجملُع١داَع١  تكّٛ  

 .يبٝإ َطابك١ دٛد٠ ارتدَات املكد١َ 

 .يطُإ َطابك١ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ 

 .يًتشطني املطتُس يفعاي١ٝ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ 

 * ٖٚرا ٜػتٌُ ع٢ً حتدٜد ايطسم املعٍُٛ بٗا، مبا يف ذيو ايتكٓٝات اإلسصا١ٝ٥، َٚد٣ اضتدداَٗا.

 

ٚايكٝاع املساقب١ 8-2  

  املطتفٝدٜٔ ا٤زض 8-2-1

إسد٣ أدٚات قٝاع أدا٤ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠، ٚمبساقب١  باعتبازٙ املطتفٝدٜٔ ٤اضتبٝإ زضا اضتدداّاجملُع١ أقست داَع١ 

 ال. أّ  دٝد٠ يًُطتفٝدٜٔارتدَات املكد١َ  ٜتعًل مبا إذا ناْت فُٝا املطتفٝدٜٔ املعًَٛات املستبط١ بتصٛز

 

( يتشدٜد طسم اذتصٍٛ ع٢ً ٖرٙ املعًَٛات املطتفٝدٜٔمت حتدٜد إدسا٤ َٛثل )إدسا٤ات قٝاع زضا٤ ٚقد  *

 ٚاضتدداَٗا.

 

 

ايتدقٝل ايداخًٞ 8-2-2  

 بعًُٝات ايتدقٝل ايداخًٞ عٓد فٛاصٌ ش١َٝٓ َع١ٓٝ يتشدٜد َا إذا نإ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠: اجملُع١تكّٛ داَع١ 

  ٚ َتطًبات ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠  َٚع 9001:2008 األٜصَٚع َتطًبات َٛاصف١ ٜتطابل َع ايرتتٝبات املٛضٛع١

 .ادتاَع١احملدد٠ َٔ داْب 

  .ٜتِ تٓفٝرٙ ٚاذتفاظ عًٝ٘ بفاع١ًٝ 
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  ٚقد مت حتدٜد املطؤٚيٝات ٚاملتطًبات ارتاص١ بايتدطٝط يعًُٝات ايتدقٝل ٚإدسا٥ٗا ٚبتكسٜس ايٓتا٥ر

إدسا٤ات ختطٝط ٚتٓفٝر ايتدقٝل ايداخًٞ(. ٜٚتٛىل د مت حتدٜد ٚقٚاالستفاظ بايطذالت يف اإلدسا٤ املٛثل )

 ممجٌ اإلداز٠ يػؤٕٚ ادتٛد٠ َطؤٚي١ٝ اإلغساف ع٢ً ْعاّ ايتدقٝل ايداخًٞ ٚاالستفاظ بايطذالت ذات ايص١ً.

  ٟٚتعٌُ اإلداز٠ املطؤٚي١ عٔ اإلدسا٤ات اييت ٜتِ تدقٝكٗا ع٢ً ضُإ اختاذ اإلدسا٤ات دٕٚ تأدٌٝ غري ضسٚز

ايتدًص َٔ ساالت ٚأضباب عدّ املطابك١ املهتػف١. ٚتػتٌُ أْػط١ املتابع١ ع٢ً ايتشكل َٔ إٔ  بػسض

 اإلدسا٤ات املتدر٠ فعاي١ عًًُا بأْ٘ ٜتِ إعداد تكازٜس بٓتا٥ر ايتشكل.

َساقب١ ٚقٝاع ايعًُٝات 8-2-3  

اضًبا. ٚتٛضح ٖرٙ ايطسم قدز٠ نإ َٓ ادتٛد٠ َت٢َٓاضب١ ملساقب١ ٚقٝاع عًُٝات ْعاّ إداز٠  طسم ادتاَع١تطتددّ 

ايعًُٝات ع٢ً حتكٝل ايٓتا٥ر املدطط هلا. ٚيف ساي١ عدّ حتكٝل ايٓتا٥ر املدطط هلا، ٜتِ ايكٝاّ بايتصشٝح ٚاختاذ 

 إدسا٤ تصشٝشٞ َٔ داْب ايعاًَني املدتصني، يطُإ َطابك١ دٛد٠ ارتدَات املكد١َ.

َساقب١ ٚقٝاع دٛد٠ ارتدَات املكد١َ 8-2-4  

مبساقب١ ٚقٝاع مسات دٛد٠ ارتدَات املكد١َ يًتشكل َٔ تًب١ٝ  ل ادتٛد٠ بهٌ إداز٠ َٔ إدازات ادتاَع١ٜكّٛ َٓط

َتطًبات ارتد١َ. ٜٚتِ ايكٝاّ بريو عٓد َساسٌ َٓاضب١ َٔ ع١ًُٝ تكدِٜ ارتد١َ ٚفًكا يًرتتٝبات املٛضٛع١ َٔ 

 قبً٘.

ع٢ً حنٛ َسٍض، إال إذا مت ايتصدٜل ع٢ً ارتد١َ َٔ * ال ٜتِ تكدِٜ ارتد١َ ست٢ ٜتِ اضتٝفا٤ ايرتتٝبات املٛضٛع١ 

 قبٌ صاسب ايصالس١ٝ.

املطابك١ غري املكد١َ ارتدَات دٛد٠ يف ايتشهِ  8-3  

حتدٜد ارتدَات اييت ال تتطابل َع َتطًبات دٛد٠ ارتدَات املكد١َ ٚايتشهِ فٝٗا ملٓع  اجملُع١تطُٔ داَع١ 

 اضتدداَٗا أٚ تكدميٗا دٕٚ قصد. 

ألدٚات ايتشهِ يف ارتد١َ غري « إدسا٤ات َساقب١ املٓتذات/ ارتدَات ايػري َطابك١»َٛثكًا  ادسا٤ًإ مت ٚضعٚقد 

 املطابك١ ٚنريو املطؤٚيٝات ٚايطًطات ارتاص١ بايتعاٌَ َعٗا.

 َع ارتدَات املكد١َ غري املطابك١ بٛاسد٠ أٚ أنجس َٔ ايطسم ايتاي١ٝ: ادتاَع١ تتعاٌَ

 دّ املطابك١ املهتػف١.اختاذ إدسا٤ يًتدًص َٔ ساالت ع 
 .بتصسٜح اضتدداَٗا أٚ إصدازٖا أٚ قبٛهلا مبٛدب إقساز َٔ صاسب ايصالس١ٝ 
 .ً٘باختاذ إدسا٤ يًشًٝٛي١ دٕٚ إَها١ْٝ اضتدداَ٘ أٚ تطبٝك٘ يف ايػسض األضاضٞ املصُِ َٔ أد 

١ٝ االستفاظ ب٘ ٚايتشهِ يف ٚقد مت حتدٜد إدسا٤ َٛثل )إدسا٤ات َساقب١ املٓتذات/ارتدَات ايػري َطابك١( يتشدٜد آي

 ارتد١َ ايػري َطابك١.

ٜٚتِ االستفاظ بطذالت ساالت عدّ املطابك١ ٚأ١ٜ إدسا٤ات تابع١ ٜتِ اختاذٖا، مبا يف ذيو اإلقسازات اييت ٜتِ 

 اذتصٍٛ عًٝٗا.

 * يف ساي١ تصشٝح خد١َ غري َطابك١، فإْ٘ خيطع إلعاد٠ ايتشكل يبٝإ َطابكت٘ يًُتطًبات.
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 بادتاَع١أٚ بد٤ اضتدداَٗا، تتدر اإلداز٠ املع١ٝٓ  يًُطتفٝدٜٔنتػاف خد١َ غري َطابك١ بعد تكدميٗا * يف ساي١ ا

 اإلدسا٤ املٓاضب يًعٛاقب احملت١ًُ، يعدّ املطابك١.

 

 

 

ايبٝاْات حتًٌٝ  8-4  

ٛد٠ ٚيتكدٜس بتشدٜد ٚمجع ٚحتًٌٝ ايبٝاْات املٓاضب١ يبٝإ َال١َ٤ ٚفعاي١ٝ ْعاّ إداز٠ ادت اجملُع١تكّٛ داَع١ 

املٛاضع اييت ميهٔ عٓدٖا إدسا٤ حتطني َطتُس يفعاي١ٝ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠. ٜٚػتٌُ ٖرا األَس ع٢ً ايبٝاْات اييت 

 ْػأت ْتٝذ١ يًُساقب١ ٚايكٝاع ٚايبٝاْات اييت ْػأت َٔ َصادز أخس٣ ذات ص١ً.

 ٜٛفس حتًٌٝ ايبٝاْات َعًَٛات تتعًل باآلتٞ:

 ات ايعالق١ٚ املؤضطات ذ املطتفٝدٜٔ زضا 

 .املطابك١ َع َتطًبات دٛد٠ ارتدَات املكد١َ 
  ايتصشٝش١ٝ.اإلدسا٤ات 

 .مسات ٚاجتاٖات ايعًُٝات ٚارتدَات مبا يف ذيو فسص اختاذ إدسا٤ات ٚقا١ٝ٥ 
 

األخس٣ دتُع ايبٝاْات  اإلدازاتممجٌ اإلداز٠ يػؤٕٚ ادتٛد٠ مبطؤٚي١ٝ حتدٜد َتطًبات ايبٝاْات ٚايتٓطٝل َع  ٜكّٛ* 

 ًٗا فُٝا بعد بػسض إدسا٤ حتطٝٓات.ٚحتًٝ

ايتشطني  8-5  

ايتشطني املطتُس 8-5-1  

بايتشطني املطتُس يفعاي١ٝ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ َٔ خالٍ اضتدداّ ضٝاض١ ادتٛد٠ ٚأٖداف ادتٛد٠  اجملُع١داَع١  تكّٛ

 ْٚتا٥ر ايتدقٝل ٚحتًٌٝ ايبٝاْات ٚاإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ٚايتصشٝش١ٝ َٚسادع١ اإلداز٠.

 

٥ٞاإلدسا٤ ايتصشٝشٞ ٚايٛقا 8-5-2  

َٚٔ أضباب عدّ املطابك١  زتددًا،دسا٤ً يًتدًص َٔ أضباب عدّ املطابك١ ملٓع سدٚث٘ اإل بٛضع اجملُع١قاَت داَع١ 

 احملت١ًُ ملٓع سدٚثٗا إٕ ٚددت.

 .ٚتتٓاضب اإلدسا٤ات ايتصشٝش١ٝ َع اآلثاز ايٓامج١ عٔ عدّ املطابك١ 

 ا٤ات ايتصشٝش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥( يتشدٜد َتطًبات:مت إْػا٤ اإلدسا٤ املٛثل )اإلدس 
 

 (املطتفٝدٜٔ َسادع١ ساالت عدّ املطابك١ )مبا يف ذيو غها٣ٚ. 

 .حتدٜد أضباب سدٚخ ساالت عدّ املطابك١ 



                          

 17/81صفحة         ضمان ان تكون اخر نسخة محدثة نلي ال يمكوبالتاهذه الوثقة يجعلها غير خاضعة للمراقبة  نسخ للمراقبة،هذه الوثيقة خاضعة 

 .تكِٝٝ اذتاد١ إىل اختاذ إدسا٤ يطُإ عدّ سدٚخ ساالت عدّ املطابك١ 

 .ٙحتدٜد ٚتٓفٝر اإلدسا٤ ايالشّ اختاذ 

 ات ايتصشٝش١ٝ أٚ ايٛقا١ٝ٥ املتدر٠ ٚاالستفاظ بٗا.تطذٌٝ ْتا٥ر اإلدسا٤ 

 .َسادع١ اإلدسا٤ ايتصشٝشٞ أٚ ايٛقا٥ٞ املتدر 

 * ٜتٛىل ممجٌ اإلداز٠ يػؤٕٚ ادتٛد٠ َطؤٚي١ٝ االستفاظ باإلدسا٤ ٚبايطذالت ايتابع١. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َالسل إضاف١ٝ  -9  

تفاعٌ ٚتهاٌَ ايعًُٝات  9-1  

 

 
 



                          

 18/81صفحة         ضمان ان تكون اخر نسخة محدثة نلي ال يمكوبالتاهذه الوثقة يجعلها غير خاضعة للمراقبة  نسخ للمراقبة،هذه الوثيقة خاضعة 

أٖداف ادتٛد٠  9-2  

 ًف املسفل اْعس امل

 

 قساز تهًٝف ممجٌ اإلداز٠ يٓعاّ ادتٛد٠  9-3

 اْعس املًف املسفل 

 

  اجملُع١اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ دتاَع١  9-4

 اْعس املًف املسفل 

 
 
 
 
 
 
 
 


