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 واجثاخ انوظَفح:

ْٕ ٣ِزضّ ثبُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ  َّٓخ ؽوٌٞم ٝٝاعجبٌد، ك٢ٌِْ ٣زٔزَّغ أُٞظق ثؾوٞهٚ؛ ال ُثذَّ أ اُٞظ٤لخ اُؼب
درٜب األٗظٔخ ٝاُِٞائؼ ٝاَُوشاساد، عٞاء اُ٘ظبّ اُؼبّ ُِخذٓخ أُذ٤َّٗخ ُٝٞائؾٚ، أٝ األٗظٔخ اُز٢  ؽذَّ

ُّ أُٞظق ثؤداء أػٔبٍ ٝظ٤لزٚ ثبُذهَّخ ٝاألٓبٗخ. ِّْ ٛزٙ اُٞاعجبد ه٤ب  اُٞظ٤ل٤َّخ اُخبفخ، ٖٝٓ أٛ

  

٢ٛٝ اُز٢ رزطَِّت ٖٓ أُٞظَّق  ٝاُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ ٓزؼّذِدح ٝٓزِّ٘ٞػخ؛ كٜٔ٘ب اُٞاعجبد اإل٣غبث٤َّخ؛
ِّّ اُٞظ٤ل٤َّخ، ) ٍَ ًٔجبؽشح ٜٓب ( ٢ٛٝ ثؼٌظ رُي؛ ؽ٤ش رلشك ػ٠ِ أُٞظق ٝاُغِج٤َّخاُو٤بّ ثؼٔ

االٓز٘بع ػٖ ػَٔ ًؼذّ ٓٔبسعخ أُٜٖ اُؾشَّح، ٖٝٓ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ ٓب ٣ظٜش أص٘بء أداء اُؼَٔ؛ 
َّٔب ٖٓ ٓضَ: اؽزشاّ أُٞظق ُشإعبئٚ ٝر٘ل٤ز أٝآشْٛ، ٝٓ٘ ٜب ٓب ٣ظٜش خبسعٚ؛ ٓضَ: رشكُّغ أُٞظق ػ

ٍُ ثؾشف اُٞظ٤لخ ًٝشآزٜب، ٖٝٓ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ ٓب ال ٣ظٜش اال ٝأُٞظق ػ٠ِ سأط  ؽؤٗٚ اإلخال
ِّّ اُٞظ٤ل٤َّخ، ٜٝٓ٘ب ٓب ٣غزٔشُّ ٓغ أُٞظق ؽز٠ ثؼذ رشًٚ اُخذَٓخ؛ ًٞاعت  اُؼَٔ؛ ٓضَ: ٓجبؽشح أُٜب

ََغ ػ٤ِٜب ثؾٌْ ٝظ٤لزٚ.ػذّ اكؾبء األعشاس اُز٢   اهَِّ

  

 ٝر٘وغْ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ ا٠ُ هغ٤ٖٔ:

 اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ اإل٣غبث٤َّخ. -1

 اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ اُغِج٤َّخ. -2

ٝاُزبس٣خ  10800/703ٝؽذَّدرٜب الئؾخ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ اُقبدسح ثوشاس ٝص٣ش اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ر١ اُشهْ 
، ٝاُزبس٣خ 3005/د/13ٓذ٣ش ػبّ اُؾئٕٝ اإلداس٣َّخ ٝأُب٤َُّخ ر١ اُشهْ ، ٝثزؼ٤ْٔ 30/10/1427
 ٛـ.18/11/1427

  

http://www.alukah.net/web/fouad/0/28782/
http://www.alukah.net/web/fouad/0/28782/
http://www.alukah.net/web/fouad/0/28782/
http://www.alukah.net/web/fouad/0/28782/
http://www.alukah.net/web/fouad/0/28782/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=hstabbal&source=tbx-300&lng=ar-SA&s=hotmail&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fweb%2Ffouad%2F0%2F28782%2F&title=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20(WORD)&ate=AT-hstabbal/-/-/54154ee0eaf979ef/2&frommenu=1&uid=54154ee085ee110f&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.sa%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CCMQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alukah.net%252Fweb%252Ffouad%252F0%252F28782%252F%26ei%3D0k4VVJGhJNPtaJ-WgPAN%26usg%3DAFQjCNH6CZUHuZZSARSEG350fpqSrQQ3jA&tt=0&captcha_provider=recaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=hstabbal&source=tbx-300&lng=ar-SA&s=hotmail&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fweb%2Ffouad%2F0%2F28782%2F&title=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20(WORD)&ate=AT-hstabbal/-/-/54154ee0eaf979ef/2&frommenu=1&uid=54154ee085ee110f&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.sa%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CCMQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alukah.net%252Fweb%252Ffouad%252F0%252F28782%252F%26ei%3D0k4VVJGhJNPtaJ-WgPAN%26usg%3DAFQjCNH6CZUHuZZSARSEG350fpqSrQQ3jA&tt=0&captcha_provider=recaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=hstabbal&source=tbx-300&lng=ar-SA&s=hotmail&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fweb%2Ffouad%2F0%2F28782%2F&title=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20(WORD)&ate=AT-hstabbal/-/-/54154ee0eaf979ef/2&frommenu=1&uid=54154ee085ee110f&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.sa%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CCMQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alukah.net%252Fweb%252Ffouad%252F0%252F28782%252F%26ei%3D0k4VVJGhJNPtaJ-WgPAN%26usg%3DAFQjCNH6CZUHuZZSARSEG350fpqSrQQ3jA&tt=0&captcha_provider=recaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=hstabbal&source=tbx-300&lng=ar-SA&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fweb%2Ffouad%2F0%2F28782%2F&title=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20(WORD)&ate=AT-hstabbal/-/-/54154ee0eaf979ef/4&frommenu=1&uid=54154ee024020d74&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.sa%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CCMQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alukah.net%252Fweb%252Ffouad%252F0%252F28782%252F%26ei%3D0k4VVJGhJNPtaJ-WgPAN%26usg%3DAFQjCNH6CZUHuZZSARSEG350fpqSrQQ3jA&tt=0&captcha_provider=recaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=hstabbal&source=tbx-300&lng=ar-SA&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fweb%2Ffouad%2F0%2F28782%2F&title=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20(WORD)&ate=AT-hstabbal/-/-/54154ee0eaf979ef/4&frommenu=1&uid=54154ee024020d74&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.sa%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CCMQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alukah.net%252Fweb%252Ffouad%252F0%252F28782%252F%26ei%3D0k4VVJGhJNPtaJ-WgPAN%26usg%3DAFQjCNH6CZUHuZZSARSEG350fpqSrQQ3jA&tt=0&captcha_provider=recaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=hstabbal&source=tbx-300&lng=ar-SA&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fweb%2Ffouad%2F0%2F28782%2F&title=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20(WORD)&ate=AT-hstabbal/-/-/54154ee0eaf979ef/5&frommenu=1&uid=54154ee0159f4a88&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.sa%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CCMQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alukah.net%252Fweb%252Ffouad%252F0%252F28782%252F%26ei%3D0k4VVJGhJNPtaJ-WgPAN%26usg%3DAFQjCNH6CZUHuZZSARSEG350fpqSrQQ3jA&tt=0&captcha_provider=recaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=hstabbal&source=tbx-300&lng=ar-SA&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fweb%2Ffouad%2F0%2F28782%2F&title=%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20(WORD)&ate=AT-hstabbal/-/-/54154ee0eaf979ef/5&frommenu=1&uid=54154ee0159f4a88&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com.sa%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CCMQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alukah.net%252Fweb%252Ffouad%252F0%252F28782%252F%26ei%3D0k4VVJGhJNPtaJ-WgPAN%26usg%3DAFQjCNH6CZUHuZZSARSEG350fpqSrQQ3jA&tt=0&captcha_provider=recaptcha
javascript:PrintPreview();
javascript:SendToFriend();
http://www.alukah.net/web/fouad/0/28782/
http://www.alukah.net/web/fouad/0/28782/
javascript:WatchComment(28782);


، ٝأُزؼِوخ 10/7/1397ٝربس٣خ  49ٝأُبدح اُٞاسدح ث٘ظبّ اُخذٓخ أُذ٤َّٗخ اُقبدس ثبُٔشعّٞ ا٢ٌُِٔ 
 (.15( ا٠ُ أُبدح )11ثبُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ ٖٓ أُبدح )

  

 اتََّح:انواجثاخ انوظَفََّح اإلٍج

 ٢ٛ اُز٢ رلشك ػ٠ِ أُٞظق اُو٤بّ ثجؼل األػٔبٍ، ٢ٛٝ:

 رؤد٣خ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ. -أ

 ٓشاػبح اُٞاعجبد أُغ٤ٌَِّخ اإل٣غبث٤َّخ. -ة

 اهبػخ األٝآش اُشئبع٤َّخ. -د

  

 تؤدٍح انواجثاخ انوظَفََّح: -أ

/ط(، 11" )ّٝاعجبد ٝظ٤لزٚإٔ ٣خقـ ٝهذ اُؼَٔ ألداء ٣ٞعت ٗظبّ اُخذٓخ أُذ٤َّٗخ ػ٠ِ أُٞظق "
 /ط ٖٓ الئؾخ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ(.11أُبدح 

  

ْٕ ٣ئد١ِّ اُؼَٔ ث٘لغٚ. -1  ك٤غت أ

ْٕ ٣خقِّـ ٝهذ اُؼَٔ ألداء اُؼَٔ أٌُِق ثبٗغبصٙ. -2  ٝأ

شاػبح اُذهَّخ اُالصٓخ ٝٓٞعجبد ؽغٖ اُؼَٔ ك٢ ؽذٝد اخزقبفٚ. -3 ُٓ ٝ 

شاػبح ٓٞاػ٤ذ اُذٝاّ اُشع٤َّٔخ. -4 ُٓ ٝ 

َّٓخ. -5 َّٓخ ٝأُقِؾخ اُؼب  ٝاعزٜذاف أداء اُخذٓخ اُؼب

  

 مراػاج انواجثاخ انمسهكََّح اإلٍجاتََّح: -ب

َِّ اُؼَٔ أٝ خبسعٚ ) -1 َُّ ثؾشف اُٞظ٤لخ ٝاٌُشآخ، عٞاء ًبٕ رُي ك٢ ٓؾ َِّ ٓب ٣خ ْٕ ٣شرلغ ػٖ ً ّ أ
روذ٣ش٣َّخ ٝال ٣ٌٖٔ ؽقشٛب، ( ؽز٠ ُٝٞ ًبٕ خبسط اُجالد، ٢ٛٝ ٓغؤُخ / أ الئؾخ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ11

ُٓالثغبرٚ ٝظشٝكٚ، ٝأُشًض  َِّ رقشُّف ٣قذس ػٖ أُٞظق ػ٠ِ ؽذٍح، ٝرُي ك٢ مٞء  ًُ ٌُٖٝ ٣٘ظش ا٠ُ 
ََٓذٟ ُخطٞسح اِٗؼٌبط اُغِٞى  شاػبح  ُٓ اُز١ ٣ؾزُِّٚ أُٞظق ٝهج٤ؼخ ػِٔٚ، ٝٗٞػ٤َّزٚ، ٌٝٓبٕ رؤد٣زٚ، ٓغ 

 اُخبسع٢ ػ٠ِ اُؼَٔ اُٞظ٤ل٢.

  

ْٕ ٣شاػ٢ آ -2  /ة(.11داة ا٤ُِبهخ ك٢ رقشُّكبرٚ ٓغ اُغٜٔٞس ٝسإعبئٚ ٝٓشإِٝع٤ٚ )ّأ

  

ا٤ُِبهخ ٓغ اُغٜٔٞس ثبؽغبٕ أُٞظِق ٓؼبَِٓخ األكشاد أص٘بء ٓشاعؼزْٜ ُٚ؛ ٝرُي ثٞفلْٜ ثؾًشا،  كٔضالً:
ُّْ ثؾؤْٜٗ، ٝرٞع٤ْٜٜ  ْٕ ٣غٔغ ؽٌبٟٝ األكشاد ٝٓطبُجْٜ، ٝاكبدرْٜ ثٔب ٣ز ٝػذّ االعزؼالء ػ٤ِْٜ، ٝأ



ٌُّْ ك٢ أكشاد  اُٞعٜخ اُقؾ٤ؾخ، ٤ُٝظ اعزؼٔبٍ اُـِظخ ٝاُخؾٞٗخ، أٝ اُزغبٝص ثب٤ُذ أٝ اُِغبٕ، أٝ اُزؾ
اُشػ٤خ، ٝا٤ُِبهخ ٓغ اُشإعبء ُنٔبٕ ُؽغٖ َع٤ْشِ اُؼَٔ، كال ٣غٞص ارِّقبٍ أُٞظق ثـ٤ش سئ٤غٚ أُجبؽش 

اُؼب٤ُخ سع٤ًّٔب ثبألٓٞس اُز٢  ك٢ األٓٞس اُخبفَّخ ثؤػٔبٍ ٝظ٤لزٚ، أٝ ه٤ِبّ أُٞظق ثبؽـبٍ أُوبٓبد
 رزؼَِّن ثٞظ٤لزٚ ثوْقذ أُؾبَؿجخ ٓزغبٛالً ٓشعَؼٚ.

   

ِٔالً اُِؼجبساد ؿ٤ش اُوبع٤خ، كزؼّذ١ِ أُٞظق ػ٠ِ  َُٓ ٓؼْٜ ٓغزؼ َٓالء ثبُزؼبٕٝ ٝاُزؼب ٝا٤ُِبهخ ٓغ اُضُّ
شاػبح آداة ا٤ُِبهخ ص٤ِٓٚ ثبُنشة ٓضالً ٣َُؼذُّ ٓ٘ٚ ثبدسح ع٤ِّئخ ٝٓخبُلخ ظبٛشح ُٞاعٍت ٣ِزضّ ثٚ،  ُٓ  ٞٛٝ

 ك٢ اُزقشُّف ٓغ اُضُّٓالء.

  

َّٓخ؛ ًبُؾ٤بء ٝأُغبٝاح  ْٕ ٣َِزِضّ ثبُٔجبدة األخاله٤َّخ اُؼب ُّ أُشإٝع٤ٖ، ٝأ ًٝزُي ػ٠ِ اُشئ٤ظ اؽزشا
 ٝاُؼذٍ ٓغ أُؾ٤ُٖٞٔ ثشئبعزٚ اإلداس٣َّخ.

  

 طاػح األوامر انرئاسََّح: -ج

ٖٓ اُغِطخ اإلداس٣َّخ اُشئبع٤َّخ ك٢ ؽٌَ رؼ٤ِٔبد، أٝ رؼ٤ٔٔبد، ٣ٝوقذ ثٚ آزضبٍ األٝآش اُز٢ رقُذس 
 أٝ ٓ٘ؾٞساد، أٝ ًزت دٝس٣خ، أٝ َهشاساد اداس٣َّخ.

  

َِّ ٓشإٝط؛ ثؾ٤ش ال اُٞؽذح اُشئبع٤َّخٝٛزا ٣وزن٢ " ِٓشح ثبُ٘غجخ ٌُ "؛ أ١: رٞؽ٤ذ اُغِطخ اإلداس٣َّخ ا٥
 ؽٍذ.٣ٌٕٞ أُٞظق ٓشإًٝعب ُشئ٤َغ٤ْٖ ٓجبؽَش٣ْٖ ك٢ ٝهذٍ ٝا

  

 مذى انطاػح:

ٌّ ثز٘ل٤ز أٝآش اُغِطخ اُشئبع٤َّخ أُؾشٝػخ. -1  كٜٞ ِٓض

  

َْ ا٠ُ دسعخ األٓش ثبسرٌبة اُغش٣ٔخ  -2 َّٓب ػذّ ٓؾشٝػ٤َّخ أٝآش اُغِطخ اُشئبع٤َّخ اُز٢ ُْ رق أ
 َّٕ اُغ٘بئ٤َّخ، ك٤ُؼَل٠ أُٞظق ك٢ أٌُِٔخ ٖٓ اُؼوٞثخ ثبُ٘غجخ ُِٔخبُلبد اإلداس٣َّخ أٝ أُب٤ُخ، ارا صجذ أ

زـ، ثبُشؿْ ٖٓ ٓقبسؽخ أُٞظق اسرٌبثٚ ُِٔخبُلخ ًبٕ ر٘ل٤ًزا ألٍٓش ٌٓزٞة فبدس ا٤ُٚ ٖٓ سئ٤غٚ أُخ
َّٕ اُلؼَ أُشرٌت ٣ٌٕٞ ٓخبُلخ )  (.34/2 ٗظبّ رؤد٣ت أُٞظل٤ٖ ُّٚ ًزبثًخ ثؤ

  

َّٕ أُٞظق أُشإٝط ال ٣ُؼَل٠ ٖٓ أُغئ٤َُّٝخ اُغ٘بئ٤َّخ ُٔغشَّد ه٤بٓٚ  -3 األٓش ثبسرٌبة عش٣ٔخ، كب
ِٞعجخ ُزِي أُغئ٤َُّٝخ ر٘ل٤ًزا ألٝآش س ُٔ  ئ٤غٚ.ثبسرٌبة اُغش٣ٔخ اُ

  

 واجثاخ انوظَفََّح انسهثََّح:

٢ٛٝ ثبٓز٘بع أُٞظق ػٖ اُو٤بّ ثبألػٔبٍ أُؾظٞسح ػ٠ِ ؽبؿَ ٝظبئق اُخذٓخ أُذ٤َّٗخ ك٢ 
ِطخ اُٞظ٤ل٤َّخ ٝاعزـالٍ ٗلٞرٛب، ٝاكؾبء  أٌُِٔخ، ٢ٛٝ: ٗوذ أٝ ُّٞ اُؾٌٞٓخ، اعبءح اعزؼٔبٍ اُغُّ

خ.األعشاس اُٞظ٤ل٤َّخ ٝاالؽزـبٍ ثبُزغبسح، كنالً  َّٓخ ٝأػٔبٍ ٓؼ٤َّ٘  ػٖ اُغٔغ ث٤ٖ اُٞظ٤لخ اُؼب



  

ُٚ اُ٘وذ أٝ اُِّٞ ا٠ُ اُؾٌٞٓخ ثؤ١ِّ ٝع٤ِخ ٖٓ  ومذ أو نوو انحكومح: -1 ٣ُؾظَش ػ٠ِ أُٞظق رٞع٤
، الئؾخ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ ّ 11/1)ُٞائؼ ٗظبّ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ٝعبئَ اإلػالّ أُؾ٤َِّخ أٝ اُخبسع٤َّخ 

 ./أ(11

  

اُؾٌٞٓخ ثبُٔؼ٠٘ اُٞاعغ اُز١ ٣ٔزذُّ ٤ُؾَٔ ثبُنشٝسح عبئش اُغِطبد اُؾبًٔخ اُغ٤بع٤َّخ، ٝٓلّٜٞ 
 ٝاُغِطخ اإلداس٣َّخ، ًٝزُي اُغِطخ اُز٘ظ٤ٔ٤َّخ.

  

َّٓخ رؾو٤ًوب  إساءج استؼمال انسهطح انوظَفََّح: -2 ٣ٝوقذ ثٜب اعزؼٔبٍ عِطخ ٝظ٤لزٚ اُؼب
ق أٝ االِٗؾشاف ك٢ اعزِؼٔبٍ  ُٔقبُؾٚ اُخبفخ، اُجؼ٤ذح أدث٤ًّب ػٖ أُقِؾخ َّٓخ، ٣ٝؼشف ثبُزؼغُّ اُؼب

اُغِطخ، ٖٝٓ أٓضِزٜب: رؾب٣َُ أُٞظق ػ٠ِ ر٘ل٤ز األٗظٔخ ٝاُِٞائؼ ػ٠ِ ؿ٤ش اُٞعٚ اُقؾ٤ؼ؛ ثوقذ 
رؾو٤ن ٓقِؾخ ؿ٤ش ػبٓخ ُِ٘لظ أٝ ُِـ٤ش، أٝ اُزقشُّكبد اُز٢ رقذس ػٖ أُٞظق ثوقذ اإلمشاس ثبُـ٤ش 

 ./أ(12ُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ ّ)الئؾخ األؽوبٍد ؽخق٤َّخ 

  

٣ِٝٚ  استغالل وفور انوظَفح: -3 ََٓ٘لؼخ ٓبد٣َّخ ُٚ َُٝز ٣وقذ ثٚ اعزخذاّ عِطزٚ اُٞظ٤ل٤َّخ ُزؾو٤ن 
َّٓخ ) (؛ ًبالعزشؽبء، ٝاُؾقٍٞ ػ٠ِ /ة12الئؾخ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ ّػ٠ِ ِؽغبة أُقِؾخ اُؼب

ٌبكآد الِؽوخ ػ٠ِ أداء اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ، ٝاال َّٓخ ك٢ ٤ٓذإ ُٓ خزالط، ٝامشاس أُٞظق ثبُٔقبُؼ اُؼب
َّٓخ ٝؿ٤شٛب، ٝرُي ٗظ٤ش ؽقٍٞ أُٞظق ػ٠ِ ٌٓبعت  اُقلوبد ٝأُوبٝالد ٝاُزٞس٣ذاد ٝاألؽـبٍ اُؼب
َِّ أٝ ثؼل ٓب ٣غزؾوُّٚ أُٞظلٕٞ أٝ اُؼٔبٍ ٖٓ سٝارت  خ، أٝ ه٤بّ أُٞظق ثؾغض ً ٓبد٣َّخ أٝ ٓب٤ُخ ٓؼ٤َّ٘

ٜب ا٤ُْٜ ثوقذ االٗزلبع ثٜب ؽخق٤ًّب، ٝرغش٣ْ كؼَ اعزـالٍ اُ٘لٞر أُشرٌت أٝ أعٞس، أٝ رؤخ٤ش دكؼ
ثٞاعطخ أ١ِّ ٝص٣ش )ُٝٞ ثطش٣ن اإل٣ٜبّ، ُِؾقٍٞ ػ٠ِ كبئذح أٝ ٤ٓضح ُ٘لغٚ أٝ ُـ٤شٙ ٖٓ أ١ِّ ٤ٛئخ أٝ 

 (.ٗظبّ ٓؾبًٔخ اُٞصساء أُبدح اُخبٓغخؽشًخ أٝ ٓئعغخ أٝ ٓقِؾخ ٖٓ ٓقبُؼ اُذُٝخ( )

  

ٝٛٞ ٝاعٌت عِج٢ ٣لشك ػ٠ِ أُٞظق ًزٔبٕ األٓٞس أٝ أُؼِٞٓبد  رار انوظَفََّح:إفشاء األس -4
غ ػ٤ِٜب ثؾٌْ ٝظ٤لزٚ، ُٝٞ ثؼذ رشًٚ اُخذَٓخ، ٝال ٣ِضّ ُو٤بّ رُي االُزضاّ ثبُطجغ  أٝ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣طَِّ

ُّٜذ ثؾلع اُغش٣َّخ أُزًٞسح )  (.بد اُٞظ٤ل٤َّخ/ٛـ الئؾخ اُٞاعج12أُبدح رٞه٤ُغ أُٞظق ػ٠ِ اهشاس أٝ رؼ

  

ُّ  -٣ٌٕٝٞ ٓؾظًٞسا ػ٠ِ ؽبؿَ اُٞظ٤لخ اُؼبٓخ  -االؽزـبٍ ثبُزغبسح: ٣ٝؼذُّ اؽزـبالً ثبُزغبسح  -5 اُو٤ب
ثزغغ٤َ ٓؾَ رغبس١ ثبعْ اُوبفش اُز١ رؾِٔٚ ٝال٣زٚ أٝ ٝفب٣زٚ، أٝ االعزٔشاس ك٢ ؽشاء أُ٘وٍٞ 

ًٞبُخ أٝ ثبُؼُٔٞخ أٝ اُج٤غ ثبُٔضا٣ذح ٝاُؼوٞد أٝ اُؼوبس ثوقذ ث٤ؼٚ أٝ ثؼذ رـ٤٤شٙ، ًَٝ ػَٔ ٣زؼَِّن ثبُ
ُّٜذاد اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب أُٞظق ٓوبٝالً أٝ ٓٞسًدا ) الئؾخ  45، أُبدح 13/1ُٞائؼ ٗظبّ اُخذٓخ ٝاُزؼ

 (.اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ

  

٣ؾظش ػ٠ِ أُٞظق ك٢ أٌُِٔخ اُغٔغ ث٤ٖ اُٞظ٤لخ  انجمغ تَه انوظَفح وأػمال مؼََّىح: -6
َّٓخ ٝث٤ خ، ٣ٌٖٔ اعٔبُٜب ك٤ٔب ٢ِ٣:اُؼب  ٖ أػٔبٍ ٓؼ٤َّ٘

َّٕ  -أ االؽزشاى ك٢ رؤع٤ظ اُؾشًبد، أٝ هجٍٞ ػن٣ٞخ ٓغبُظ اداسرٜب، ٣ٝالؽع ثٜزا اُخقٞؿ أ
٣ؼذُّ ٖٓ هج٤َ االؽزـبٍ ثبُزغبسح؛ ار ٣ؼزجش اُؾش٣ي  "ؽشًخ رنبٖٓ"اؽزشاى أُٞظق ك٢ رؤع٤ظ 

 (.الئؾخ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ/ ة 13أُبدح أُزنبٖٓ ربعًشا ك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ )



  

ً٘ب ٖٓ اُؾٌٞٓخ. -ة  اُؼَٔ ك٢ اُؾشًبد أٝ ك٢ أُؾالد اُزغبس٣خ، ٓب ُْ ٣ٌٖ أُٞظق ٓؼ٤َّ

  

ْٕ ٣شّخِـ ُجؼل  -د ِ أ ـّ ٓٔبسعخ أ١ِّ ٜٓ٘خ ٖٓ أُٜٖ أُخزِلخ، ٓغ ٓالؽظخ أَّٗٚ ٣غٞص ُِٞص٣ش أُخز
اُؼبٓخ روَزِن٢ اُزشخ٤ـ ُْٜ ك٢ رُي؛ ٗظًشا  أُٞظل٤ٖ ثبالؽزـبٍ ثبُٜٖٔ اُؾشَّح ارا ًبٗذ أُقِؾخ

 ُؾبعخ اُجالد ا٠ُ ْٜٜٓ٘.

  

 • • • • 

 

 حموق انموظف:

رزٔضََّ ؽوٞم أُٞظق هِجََ اُغٜخ اإلداس٣َّخ اُز٢ ٣ؼَٔ ُذ٣ٜب ك٢ اعزالّ اُشارت ٝاُؼالٝاد، ٝرشه٤زٚ 
ك٢ اُؾقٍٞ ػ٠ِ اعبصاد  ا٠ُ ٓشرجٍخ أػ٠ِ، ٝرؼ٣ٞنٚ اُؾبَٓ ٓبد٣ًّب ُِجذالد ٝأٌُبكآد، ٝأخ٤ًشا ؽوٚ

 ٣ُؾّذِدٛب اُ٘ظبّ، ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ٗؼشك ُٜزٙ اُؾوٞم ثؾ٢ٍء ٖٓ اُزلق٤َ.

 انراتة وانؼالوج: -1 

ٛٞ أُوبثَ أُبد١ اُز١ ٣٘بُُٚ أُٞظق ٖٓ اإلداسح ٗظ٤ش ه٤بٓٚ ثبُؼَٔ، ٝٛٞ ٓجِؾ ٗوذ١  انراتة:
َِّ ؽٜش، ٝال ٣غزؾنُّ أُٞظق سارجٚ ثٔغشَّد فذٝس  ٣ؾّذِدٙ اُ٘ظبّ ٣ٝغزؾوُّٚ ثقلخ دٝس٣َّخ ك٢ ٜٗب٣خ ً

 لخ.هشاس رؼ٤٤٘ٚ ك٢ اُٞظ٤لخ، ٌُٖٝ ٣جذأ اعزؾوبهٚ ُٚ ٖٓ ربس٣خ ٓجبؽشرٚ ألػجبء ٛزٙ اُٞظ٤

  

ٝٗـ ك٢ أُبدح اُؼؾش٣ٖ ٖٓ ٗظبّ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ػ٠ِ ػذّ عٞاص اُؾغض ػ٠ِ سارت أُٞظق االَّ 
َٝص اُضِش  ثؤٍٓش ٖٓ اُغٜخ أُخزقخ، ًزُي ؽذَّد ه٤ٔخ ٓب ٣غٞص اُؾغض ػ٤ِٚ ٖٓ اُشارت ك٢ ؽذٍٝد ال رزغب

َّٔب ًبٕ اُشارت ٣ُغَزؾنُّ  ك٢ ٓوبثَ اُؼَٔ اُز١  ٖٓ فبك٢ اُشارت اُؾٜش١ ك٤ٔب ػذا د٣ٖ اُ٘لوخ، َُٝ
َّٕ أ٣َّبّ اُـ٤بة اُز٢ ال ٣ُجبِؽش ك٤ٜب أُٞظق ػٔالً ال ٣غزؾنُّ ػٜ٘ب أعًشا، ٝرُي  ٣ئد٣ِّٚ أُٞظق؛ ُزُي كب

َّٕ أُٞظق ٣غزؾنُّ ػٜ٘ب أعًشا. ََٔشم٤َّخ؛ كب  ك٤ٔب ػذا أ٣َّبّ ٓضَ ثؼل أٗٞاع اإلعبصاد اُ

ضَ ص٣بدح رُنبف ع٣ًّٞ٘ب ػ٠ِ اُشارت ٝرقجؼ ػ٘قًشا اُؼالٝح اُغ٣ٞ٘خ ٢ٛ ٓجِؾ ٖٓ أُبٍ ٣ٔ انؼالوج: 
 ٠َّٔ ب اصدادد دسعخ أٝ ٓشرجخ أُٞظق ك٢ اُغِْ اإلداس١، ٝرُغ ٖٓ ػ٘بفشٙ، ٝرَضداد ه٤ِٔخ اُؼالٝح ًَِّٔ

 ٛزٙ اُؼالٝح ثبُؼالٝح اُذٝس٣َّخ.

ٝٛزٙ اُؼالٝح  ٢ٛ ٓجٌِؾ ٖٓ أُبٍ ٣ُؼبِدٍ ٗلظ ه٤ٔخ اُؼالٝح اُذٝس٣َّخ ُِٔٞظق، انؼالوج انتشجَؼََّح: 
ٍُّ ػ٤ِٚ اعٜٔب اُٜذُف ٜٓ٘ب رؾغ٤غ أُٞظق ػ٠ِ االعزٜبد ك٢ ٝظ٤لزٚ ثٌٔبكؤرٚ ٝؽشُّ ؿ٤شٙ  ًٔب ٣ذ

.ِ ـّ َ٘ؼ ثوشاٍس ٖٓ اُٞص٣ش أُخز  ُالهزذاء ثٚ، ٝٛزٙ اُؼالٝح ُرٔ

٢ٛٝ ٓجٌِؾ ٗوذ١ٌّ ٣ؾقَ ػ٤ِٚ أُٞظق ػ٘ذ رشه٤زٚ ٖٓ دسعٍخ أٝ ٓشرجٍخ ا٠ُ أخشٟ  ػالوج انترلَح:
ِْ أُشرَّجبد.أػ٠ِ   ٜٓ٘ب ك٢ ُعَِّ

َّٔز٤ٖ ثبُ٘غجخ ُِٔٞظق: انترلَح: -2   ٝاُزشه٤خ رؾز١ٞ ك٢ ٓنٜٔٞٗب ػ٠ِ ٤ٓضر٤ٖ ٜٓ

اُزوذ٣ش األدث٢ ُِٔٞظق أُشه٠؛ ؽ٤ش ر٘وِٚ اُزشه٤خ ٖٓ ٝظ٤لزٚ ا٠ُ ٝظ٤لٍخ أخشٟ  انمَسج األوني:
َِّْ اإلداس١، ك٤ زوَِّذ ٝظبئق رضداد أ٤َّٔٛخ ٖٓ أػ٠ِ ٜٓ٘ب ك٢ أُغزٟٞ، ٝٛٞ ثٜب ٣قَؼُذ دسعبد اُغُّ

 ؽ٤ش االخزقبفبد ٝأُغئ٤َُّٝبد ػٖ ٝظ٤لزٚ أُشه٠ ٜٓ٘ب.



ٓب٤َُّخ؛ ؽ٤ش ٣ضداد سارت أُٞظق ػ٘ذ رشه٤زٚ ك٤ؾقَ ػ٠ِ أٍٝ سارت دسعخ اُٞظ٤لخ  انمَسج انثاوَح:
 أُشه٠ ا٤ُٜب.

 انثذالخ وانمكافآخ وانتؼوٍضاخ:  -3 

ظق ٗظ٤ش ص٣بدح األػجبء أُب٤َُّخ ػ٘ذ ه٤بٓٚ ثؼَٔ سع٢ٔ ك٢ ٢ٛ ٓجبُؾ ٗوذ٣خ رُقَشف ُِٔٞ انثذالخ:
َِّ ػِٔٚ، ٝرؾذد ه٤ٔخ اُجذٍ ػٖ هش٣ن اُالئؾخ، ٝٛٞ ٓب ٗقَّذ ػ٤ِٚ أُبدح اُضب٤ٗخ ٝاُؼؾشٕٝ  ؿ٤ش ٓؾ
 ّٞ٣ َِّ ٖٓ ٗظبّ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ثوُٜٞب: "٣ُقشف ُِٔٞظق أُ٘زذة ك٢ ٜٓٔخ سع٤َّٔخ ثذٍ ٗوذ١ ػٖ ً

 َ أٌُِٔخ أٝ خبسعٜب، ْٝكن اُلئبد اُز٢ رُؾّذِدٛب الئؾخ اُجذالد".٣ون٤ٚ خبسط ػِٔٚ داخ

  

درٜب اُالئؾخ  ُٚ أُٞظق ؽٜش٣ًّب ؽغت كئبد ؽذَّ ٖٝٓ اُجذالد األخشٟ االٗزوبٍ، ٝٛٞ ٓجِؾ ٗوذ١ ٣غزؾوُّ
، ٝثذٍ اُؼذٟٝ أٝ اُنشس، ٣ٝقشف ُجؼل كئبد أُٞظل٤ٖ اُز٣ٖ ٣زؼشَّمٕٞ 27ٖٓ أُبدح  2ك٢ اُج٘ذ 
ْٜ ٝثقٞسح ٓجبؽشح ُِنشس أٝ اُؼذٟٝ ك٢ اؽذٟ اُغٜبد اُز٢ ؽذَّدرٜب اُالئؾخ؛ ٓضَ: ثؾٌْ ػِٔ

 أهغبّ األؽؼخ، ٝٓغزؾل٤بد اُؼضٍ ٌٝٓبكؾخ األٝثئخ... ٝٓب ا٠ُ رُي.

  

ٝثذٍ خطش ٣ُقَشف ُِٔٞظل٤ٖ اُز٣ٖ روزن٢ هج٤ؼخ ػِْٜٔ اُزؼشُّك ُِخطش؛ ٓضَ: اُؼَٔ ك٢ األعِؾخ 
رٝاد اُنـو اُؼب٢ُ، أٝ اؽشاكْٜ ػ٠ِ ٓٞاد خطشح ٝٓزلّغِشح، ٝثذٍ اُؼَٔ ٝاُزخ٤شح، ٝٓؾطبد اٌُٜشثبء 

َٝػ ٓب ث٤ٖ  %، ٣ٝؾقَ ػ٤ِٜب 35% ا٠ُ 15ك٢ أُ٘بهن اُ٘بئ٤خ؛ ٝٛٞ ػجبسح ػٖ ٗغجخ ٖٓ أُشرت رزشا
َُ ٝظ٤لًخ صبثزخ ك٢ ٓ٘طوخ ٗبئ٤خ. ـَ  أُٞظق اُز١ ٣ؾ

  

ذدٙ ٝرؾذد ؽشٝه اعزؾوبهٚ اُِٞائُؼ ٣غزؾنُّ أُٞظق ٌٓبكؤح ك٢ فٞسح ٓجِؾ ٗوذ١ رؾ انمكافآخ:
 ػٖ اُغبػبد اإلمبك٤َّخ اُز٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜب خبسط ٝهذ اُذٝاّ اُشع٢ٔ ٝأص٘بء اُؼطالد اُشع٤َّٔخ.

  

 ٝرزٔضََّ اُزؼ٣ٞنبد ك٢ ا٥ر٢: انتؼوٍضاخ:

َّْ رُي ثغجت اُؼَٔ،  -1 رؼ٣ٞل اُٞكبح، أٝ اإلفبثخ ثؼغض أٝ ػبٛخ رٔ٘غ أُٞظق ثقٞسٍح هطؼ٤َّخ ارا رَ
َّٓب ك٢ ؽبُخ ٓب ارا ُْ ٣قت أُٞظق اال ٝ ك٢ ٛزٙ اُؾبالد ٣غزؾنُّ أُٞظَّق ٓجِؾ عز٤ٖ أُق لاير، ٝأ

ثؼغضٍ عضئ٢ ال ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ اُؼَٔ، ك٤غزؾن عضًءا ٖٓ اُزؼ٣ٞل ٣ز٘بَعت ٓغ ٗغجخ اُؼغض اُز١ أفبثَٚ، 
 ٝروّٞ ٤ٛئٌخ هج٤َّخ ٓخزقَّخ ثزوذ٣ش ٗغجخ اُؼغض.

  

َُّ ػٖ رؼ٣ٞل االٗزوبٍ ٖٓ ثٍِذ ا -2 ٠ُ آَخش، ٣ُٝقشف ُِٔٞظق رؼ٣ٞل ٣ُؼبِدٍ ٓشرت ؽٜش٣ٖ، ثؾ٤ش ال ٣و
صالصخ آالف لاير، ٝال ٣ض٣ذ ػٖ خٔغخ آالف لاير، ك٢ ؽبٍ ٗوِٚ ٖٓ ثٍِذ ا٠ُ آخش؛ ٝرُي ٓوبثَ ٗلوبد 

 رشؽ٤ِٚ ٝػبئِزٚ ٝأٓزؼزٚ.

  

لش ٣غٞص فْشف رؼ٣ٞل ه٤ٔخ رزاًش اُغلش، ٝك٢ اُؾبالد اُز٢ رئٖٓ اإلداسح ُِٔٞظق رزاًش اُغ -3
َٔزٜب ٖٓ اُذسعخ اُغ٤بؽ٤َّخ ٜٓٔب ًبٗذ ٓشرجخ أُٞظق.  ه٤ِ

  

رؼ٣ٞل اُخشٝط ٖٓ اُخذٓخ ألعجبة ٓؾذَّدح، ٣غزؾنُّ أُٞظق رؼ٣ًٞنب ٣ُؼبِدٍ ك٢ ٓوذاسٙ ٓشرت  -4
 صالصخ أؽٜش ك٢ اُؾبالد ا٥ر٤خ:



اُز٘غ٤ن ٖٓ اُخذٓخ ك٢ ؽبُخ اُـبء اُٞظ٤لخ، ٝػذّ آٌبٕ ٗوَ أُٞظق ا٠ُ ٝظ٤لخ أخشٟ ٓٔبصِخ  •
 ُٜب.

 اإلؽبُخ ا٠ُ اُزوبُػذ ثغجت اَُؼغض ػٖ اُؼَٔ. •

 اإلؽبُخ ا٠ُ اُزوبُػذ ُجِٞؽ اُغٖ اُ٘ظب٤َّٓخ. •

 اُٞكبح. •

  

اإلعبصاد، ثؼنٜب ثشارتٍ ًبَٓ، ٝثؼنٜب ٣زٔزَّغ أُٞظَّق اُؼ٢ٓٞٔ ثِؼذَّح أٗٞاعٍ ٖٓ  اإلجازاخ واإلػارج:
 ثغضٍء ٖٓ اُشارت أٝ ثذٕٝ سارت، ٝرُي ؽغت األؽٞاٍ.

  

 أوالً: اإلجازاخ:

٢ٛٝ رؾَٔ ػطِخ ػ٤ذ اُلطش اُز٢ رجذأ ثجذا٣خ ا٤ُّٞ اُخبٓظ ٝاُؼؾش٣ٖ  انؼطالخ انرسمََّح: -1
َِّ ػبّ، ٝػط ِخ ػ٤ذ األمؾ٠ ٖٓ ؽٜش سٓنبٕ ٝر٘ز٢ٜ ثٜ٘ب٣خ ا٤ُّٞ اُخبٓظ ٖٓ ؽٜش ؽٞاٍ ٖٓ ً

اُز٢ رجذأ ثجذا٣خ ا٤ُّٞ اُخبٓظ ٖٓ ؽٜش ر١ اُؾغخ ٝر٘ز٢ٜ ثٜ٘ب٣خ ا٤ُّٞ اُخبٓظ ػؾش ٖٓ اُؾٜش 
ٗلغٚ، ٝك٢ ٛزٙ اُؼطالد ٣زٞهَّق اُؼَٔ اإلداس١، االَّ ٓب اعزض٢٘ ٖٓ األػٔبٍ اُز٢ رغَزذِػ٢ 

ت ك٤ٜب أُٞظق كوو هج٤ؼزٜب أٝ اُنشٝسح اعزِٔشاسٛب، ٢ٛٝ ك٢ رُي رخزِق ػٖ اإلعبصاد اُز٢ ٣زـ٤َّ 
 ػٖ اُؼَٔ ك٢ ؽ٤ٖ ٣غزٔشُّ اُؼَٔ اُز١ ٣وّٞ ثٚ ٓٞظلٕٞ آَخشٕٝ.

  

َِّ ع٘خ خذٓخ ٣ون٤ٜب ك٢  اإلجازاخ انؼادٍَّح: -2 ًٓب ٣غزؾوُّٜب أُٞظق ػٖ ً رٜب صالصٕٞ ٣ٞ ذَّ ُٓ ٝ
ًٓب ؽغت آخش سارت ًبٕ ٣َزوبمبٙ أُٞظق، ٝٛزٙ  اُٞظ٤لخ، ٝٛزٙ اإلعبصح ثٔشرَّت ًبَٓ ٣ٝذكغ ٓوذ
ح أًضش ٖٓ صالس ع٘ٞاد كوو ٝك٢  اإلعبصح ٖٓ ؽّنِ أُٞظق رؾذ٣ذ ٓٞػذ هِجٜب، ٝال ٣غٞص رؤع٤ِٜب ُٔذَّ

 ٝسح.ؽبُخ اُنش

  

ٍَ ػ٠ِ اعبصح ألعجبةٍ هبسئخ ٓذَّرٜب خٔغخ أ٣َّبّ  إجازج طارئح: -3 أعبَصد اُالئؾخ ُِٔٞظق اُؾقٞ
ٞاَكوخ اُشئ٤ظ اإلداس١، ٝثؾشه أالَّ ٣ض٣ذ ػٖ ػؾشح أ٣بّ ك٢ اُغ٘خ أُب٤َُّخ  ُٓ ٓزَّقِخ، ٝرُي ثؼذ 

 اُٞاؽذح.

  

ذَّح ِخذٓزٚ ك٢ اُٞظ٤لخ،  إجازج مرضََّح: -4 ُٓ ُِٔٞظق اُؾنُّ ك٢ اُؾقٍٞ ػ٠ِ اعبصٍح ٓشم٤َّخ أص٘بء 
ٝهذ ُؽّذِدد ٛزٙ أُذَّح ػ٠ِ اُٞعٚ اُزب٢ُ: صالصخ أؽٜش ثٔشرَّت ًبَٓ، ٝصالصخ أؽٜش ث٘قق ٓشرت، 
ٝصالصخ أؽٜش ثشثغ ٓشرت، ٝعزخ أؽٜش ثذٕٝ ٓشرت، ٝٛزٙ اإلعبصح ٣غزؾوُّٜب أُٞظق ُٔشمٚ ك٢ ٓذَّح 

الس ع٘ٞاد، ٣ٝجذأ اؽزغبة ٓذَّح اعزؾوبهٜب ٖٓ ربس٣خ ثذا٣خ اإلعبصح أُشم٤َّخ، ٝهذ ٗقَّذ اُالئؾخ ص
ب ث٘بًء ػ٠ِ  ًٓ َّٕ اُغٜخ اإلداس٣َّخ اُز٢ ٣زجؼٜب أُٞظق روّٞ ثقشف ٓشرت اإلعبصح أُشم٤َّخ ٓوذَّ ػ٠ِ أ

 هِجٚ ثؾشه٤ٖ:

 أالَّ روَ ٓذَّح اإلعبصح أُشم٤خ ػٖ ؽٜش. األول:

  

َّْ ٓ٘ؾٚ اإلعبصح أُشم٤َّخ ْٝكن الئؾخ اُزوبس٣ش اُطج٤َّخ. ٌ:انثاو ْٕ ٣ٌٕٞ هذ رَ  أ



  

٣ؾنُّ ُِٔٞظق اُؾقٍٞ ػ٠ِ اعبصٍح ثغجت اُذساعخ ثذٕٝ ٓشرت ثؾشٝه ٓؾذدح،  إجازج دراسََّح: -5
:٢ٛ 

 إٔ ٣ٌٕٞ ؽبفالً ػ٠ِ ؽٜبدح اُذساعخ اُضب٣َّٞٗخ أٝ ٓب ٣ُؼبِدُٜب. -أ

  

ْٕ ٣ٌٕٞ هذ أٓن٠ ك٢ ا -ة  ُخذٓخ صالس ع٘ٞاد، ًٝبٗذ روبس٣شٙ ك٤ٜب ثزوذ٣ش ع٤ِّذ ػ٠ِ األهَ.أ

  

ْٕ ٣ٌٕٞ ٓٞمٞع دساعزٚ ُٚ ػالهخ ثبُؼَٔ ك٢ اُغٜخ اُز٢ ٣ؼَٔ ثٜب. -ط  أ

  

َٝص ك٢  إجازج استثىائََّح: -6 هذ ٣َؾزبط أُٞظق ك٢ كزشح خذٓزٚ ك٢ اُٞظ٤لخ ا٠ُ اعبصٍح ه٣ِٞخ رزغب
رٜب سف٤ذٙ ٖٓ اإلعبصاد اُؼبد٣َّ  ٌَّٖ ٖٓ ٓذَّ ٍٕ ٖٓ ؽئٝٗٚ اُخبفَّخ، كبرا ُْ ٣زٔ خ؛ ٝرُي ُزقش٣ق ؽؤ

ْٕ ٣َٜٔ ؽؤٗٚ ٣ٝنّؾ٢ِ ثٔقبُؾٚ، أٝ  ب أ َّٓ اُؾقٍٞ ػ٠ِ ٓضَ ٛزٙ اإلعبصح، كبَّٗٚ ٣َوغ ث٤ٖ خ٤بس٣ٖ: ا
ْ٘ؼ أُٞظق اعبصح  ٍَّٞ اُٞص٣ش عِطخ ٓ ٣غزو٤َ ٣ٝزشى اُٞظ٤لخ، ٝر٤غ٤ًشا ػ٠ِ أُٞظل٤ٖ كوذ خ

أؽٜش ِخالٍ صالس ع٘ٞاد ثذٕٝ ٓشرَّت، ٝرُي ارا هَِجَٜب أُٞظق ألعجبةٍ ٓؼوُٞخ  اعزض٘بئ٤َّخ ُٔذَّح عزخ
سٛب اُٞص٣ش.  هذَّ

  

رٜب  إجازج انوضغ: -7 ٛزٙ اإلعبصح خبفَّخ ثبُٔشأح أُٞظلخ اُؾبَٓ، ٝرغزؾوُّٜب ُزنغ َُٓٞٞدٛب، ٓذَّ
ًٓب ثٔشرت ًبَٓ.  عزٕٞ ٣ٞ

  

ُِضٝعخ اُؼبِٓخ اُز٢ ٣زٞك٠َّ ػٜ٘ب صٝعٜب اعبصح ػذَّح ٝكبح ٓوذاسٛب أسثؼخ أؽٜش  إجازج ػذَّج انوفاج: -8
عجؾبٗٚ  -ٝػؾشح أ٣بّ ثٔشرت ًبَٓ؛ ٝرُي رطج٤ًوب ُٔجبدة اُؾش٣ؼخ اإلعال٤َّٓخ، ٝرقذ٣ًوب ُوٍٞ هللا 

َٖ ثِؤَ : ﴿ -ٝرؼب٠ُ  َٝاًعب ٣ََزَشثَّْق َٕ أَْص ٣َََٝزُسٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ْٞ َٞكَّ َٖ ٣َُز ََٝػْؾًشاَٝاَُِّز٣ ٍش  ُٜ َّٖ أَْسثََؼَخ أَْؽ ِٜ ﴾ ]اُجوشح:  ُْٗلِغ
234.] 

  

 :ثاوًَا: اإلػارج

اإلػبسح رؼ٢٘ ه٤بّ أُٞظق ثبُؼَٔ َُذٟ عٜخ ػَٔ أخشٟ ثخالف اُغٜخ أُؼ٤َّٖ ك٤ٜب أفالً، ٝهذ رٌٕٞ 
َّٓخ، أٝ ؽٌٞٓخ، أٝ ٤ٛئخ د٤َُّٝخ، ٓغ اؽزلبظ ا ُٔٞظق ٛزٙ اُغٜخ أُؼبس ا٤ُٜب ٓئعغخ خبفَّخ، أٝ ػب

َٓضا٣بٛب ٝؽوٞهٜب ٓغ ػذّ اعزالٓٚ سارجٚ اُز١ ٣وّٞ ثبعزالٓٚ ٖٓ اُغٜخ   َِّ أُؼبس ثٞظ٤لزٚ األف٤ِخ ثٌ
 أُؼبس ا٤ُٜب، ٝاُز٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜب ٖٓ ربس٣خ اإلػبسح.

  

ِن٢ِّ صالس ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ ٖٓ ربس٣خ اإلػبسح  ُٓ ٝال ٣غٞص اػبسح أُٞظق اُز١ أ٠ٜٗ ٓذَّح اػبسرٚ هجَ 
ََ ك٢ ٝظ٤لزٚ األف٤َِّخ ؽز٠ ٣ؼٞد اُغبثوخ، ٝ ٣٘وطغ سارت أُٞظق أُؼبس اػزِجبًسا ٖٓ ربس٣خ رشًٚ اُؼٔ

ا٠ُ اعزالّ ػِٔٚ ٖٓ عذ٣ذ، ٌُٖٝ ك٤ٔب ػذا اعزالّ اُشارت ٣ؾَزِلع أُٞظق ثٞظ٤لزٚ ٝٓشرَّجبرٚ 
ح اإلػبسح، ٝال ٣غٞص ؽـِٜب ثـ٤شٙ ػٖ هش٣ن اُزؼ٤٤ٖ أٝ اُزشه٤خ أٝ اُ٘ وَ؛ ألَّٗٚ ثبُشؿْ األف٤َِّخ هٞاٍ ٓذَّ

ب، ٝارا ٓب روذَّّ أُٞظق أُؼبس ٝاعزبص آزؾبٕ  ًٔ ٖٓ اػبسرٚ االَّ أَّٗٚ ٓب صاٍ ٣ؾـَ ٝظ٤لزٚ أُؼبس ٜٓ٘ب ؽٌ



َّٕ اػبسرٚ ر٘ز٢ٜ  َّْٔذ رشه٤زٚ ا٠ُ ٓشرجٍخ أػ٠ِ، كبَّٗٚ ٣غُت ػ٤ِٚ اُؼٞدح ا٠ُ ػِٔٚ؛ أل ٓغبثوخ ث٘غبػ أٝ رَ
ب، ٓغ اعزض٘بء اإلػبسح ُِٔ٘ظٔبد ًٔ  اُذ٤َُّٝخ. ؽز

  

 انوالء واالوتماء انوظَفٌ:

٣وقذ ثبُٞالء ٝاالٗزٔبء اُٞظ٤ل٢ اُ٘قش ُِؼَٔ ٝؽجٚ، ٝاإلخالؿ ُٚ، ٝاإلثذاع ك٤ٚ، ٝدكغ األرٟ ػ٘ٚ 
 ثٌْؾق االِٗؾشاف ٝاَُلغبد ك٤ٚ، ٣ٝزؾقََّ رُي ك٢:

 انكفاٍح واإلتمان فٌ انؼمم: -1

٣ؾشُّ  -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -كل٢ ٓغبٍ اروبٕ اُؼَٔ ٝسكغ ٓغزٟٞ اُغٞدح اٌُبك٤خ ا٤ٌَُِّخ، ًبٕ 
َّٕ هللا  ْٕ ٣ُؾِغ٘ٞا اُؼَٔ اُز١ رؾذ أ٣ذ٣ْٜ، ٝهذ اإرٔ٘ٞا ػ٤ِٚ، ٝرُي ثوُٞٚ: ))ا  -أفؾبثٚ ٝأرجبػٚ أ

ْٕ ٣ُؾِغٖ((؛  -رؼب٠ُ  أفؾبثٚ ْٜٝٓ٘ ػٔش ثٖ  ، ًٝبٕ)ؽذ٣ش ؽغٖ فؾ٤ؼ(٣ؾتُّ ٖٓ اُؼبَٓ ارا ػَٔ أ
َٖٓ ٣ؼشكٞٗٚ ف٘ؼخ، ٝاالَّ عوو ٖٓ أػ٤ْٜ٘،  -سم٢ هللا ػْٜ٘ أعٔؼ٤ٖ  -اُخطبة   َِّ ٌُ ٌٕٞ٣ ْٕ ٕ أ ٣ؾجُّٞ

َّٕ أ٤َّٔٛخ اُؾخـ ٝاعٜبٓٚ ك٢ أُغزٔغ أُغِْ ٢ٛ ٓوذاس ٓب ٣ُزِو٘ٚ ٖٓ ف٘ؼٍخ أٝ  ًٔب ًبٗٞا ٣شٕٝ أ
َِّ آشٍة ٓب ٣ُؾِغ٘ٚ": -سِم٢ هللا ػ٘ٚ  -ػِْ، ًٔب هبٍ ػ٢ِ ثٖ أث٢ هبُت   ."ه٤ٔخ ً

  

ب رجؾُّش، ؽز٠ ٣ُـ٢ِ٘  ًشا ك٢ كِّ٘ٚ أ٣َّٔ زجّؾِ ُٓ ًقب ك٢ ػِٔٚ،  زخقِّ ُٓ ْٕ ٣ٌٕٞ اُؾخـ  ٖٝٓ اإلروبٕ أ
َّٞح ك٢ هقخ  أُغ٤ِٖٔ ػٖ هَِت خذٓبد ؿ٤شِٙ ٖٓ ؿ٤ش أُغ٤ِٖٔ، ٝٛٞ ٓب أؽبَس ا٤ُٚ اُُوشإٓ ثبُو

ًَش هللا  -ػ٤ِٚ اُغالّ  -هللا ؽؼ٤ت ػ٘ذٓب هبُذ اث٘خ ٗج٢ِّ  -ػ٤ِٚ اُغالّ  -ٓٞع٠  ػضَّ  -ألث٤ٜب ًٔب ر
 ََّ ُٖ : ﴿ -ٝع ٤ ِٓ َُْو١ُِّٞ اأْلَ ِٖ اْعَزْؤَعْشَد ا َٓ َّٕ َخ٤َْش  ُٙ اِ  -[، هبٍ اثٖ ػجبط 26﴾ ]اُوقـ: ٣َب أَثَِذ اْعَزْؤِعْش

٢ُِّ، أ٤ٖٓ ك٤ٔب اعُزِٞدع، ًٔب َٓذػ هللا -سم٢ هللا ػٜ٘ٔب  ُٝ عجؾبٗٚ  - ك٢ ؽشػ ٛزٙ ا٣٥خ: ه١ٞ ك٤ٔب 
َّٝاةٌ ػ٘ذٓب هبٍ: ﴿  -ػ٤ِٚ اُغالّ  -داٝد  -ٝرؼب٠ُ  ُٚ أَ َّ َد َرا اأْل٣َِْذ اِٗ ُٝ ْش َػْجَذَٗب َدا ًُ [، ٝكغشد 17﴾ ]ؿ:  َٝاْر

األ٣ذ ك٢ ا٣٥خ أُزًٞسح ثؤٜٗب اُوٞح ٝاإلروبٕ ك٢ اُؼَٔ، ًٝٔب هَِت رٝ اُوش٤ٖٗ ك٢ سؽِزٚ اُٞاسدح ك٢ 
َّٖٔ هِجٞا ٓ٘ٚ ث َّٞحٍ ٘بء اُغذ: ﴿ عٞسح اٌُٜق ٓ ٢ُِٗٞ٘ ثُِو [؛ أ١: أػ٢ٗٞ٘٤ ك٢ اإلروبٕ 95﴾ ]اٌُٜق:  َكؤَِػ٤

داالًّ  -عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ  -ك٢ ث٘بء اُغذ؛ ؽز٠ ال ٣غزط٤غ ٖٓ ٝساءٙ رؾط٤ٔٚ أٝ ٛذٓٚ؛ ُٝزُي هبٍ 
ُٚ َْٗوجًبػ٠ِ اإلروبٕ: ﴿  َٓب اْعَزطَبُػٞا َُ َٝ  ُٙ ُشٝ َٜ ْٕ ٣َْظ َٔب اْعطَبُػٞا أَ ف٠َِّ  -، ًٝٔب أٝف٠ [97﴾ ]اٌُٜق:  َك
َٖٓ ٣زَّقق ثٜب أكنَ ٝأؽت ا٠ُ هللا  -هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  َّٞح ٝرشى اُؼغض ػ٘ذٓب عَؼَ  ََّ  -ثبألْخز ثبُو ػضَّ ٝع

ٍَّ خ٤ٌش، اؽشؿ ػ٠ِ ٓب  - ػ٘ذٓب هبٍ: ))أُئٖٓ اُو١ُّٞ خ٤شٌ ٝأؽتُّ ا٠ُ هللا ٖٓ أُئٖٓ اُنؼ٤ق، ٝك٢ ً
[، ٝك٢ ٛزا اُؾذ٣ش دػٞح رلبإٍ ا٠ُ ثْزٍ اُغٜذ فؾ٤ؼ ٓغِْ؛ ]٣َ٘لُؼي ٝاعَزِؼٖ ثبهلل ٝال رَؼغِض((

ٍَ ٣ًَُٞ ا٤ُٚ.  ٝاعزلشاؿٚ ثؾغت االعزطبػخ، ٝأالَّ ٣ؼغض أُغِْ ػٖ اُو٤بّ ثؤ١ِّ ػٔ

  

 انرِّفك وانؼفو مغ انموظفَه وانمتؼامهَه: -2

 -عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ  -اُوذٝح اُؾغ٘خ ك٢ اُشِّكن ثؤرجبػٚ، ٝهذ َٓذَؽٚ  -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -ًبٕ 
َُِي َكبْػُق ثزُي ػ٘ذٓب هبٍ: ﴿  ْٞ ْٖ َؽ ِٓ َْٗلنُّٞا  ِْتِ اَل َُْو َْ٘ذ َكظًّب َؿ٤ِِعَ ا ًُ  ْٞ ََُٝ  ْْ ُٜ َذ َُ ْ٘ ُِ ِٚ َٖ اَُِّ ِٓ ٍخ  َٔ َٔب َسْؽ َكجِ

ِٚ اِ  َْ َػ٠َِ اَُِّ ًَّ َٞ َذ َكَز ْٓ شِ َكبَِرا َػَض ْٓ ْْ ك٢ِ اأْلَ ُٛ ِْٝس ََٝؽب  ْْ ُٜ ِلْش َُ ـْ َٝاْعَز  ْْ ُٜ ْ٘ َٖ َػ ٤ًَِِِّٞ َز ُٔ ُْ َٚ ٣ُِؾتُّ ا ﴾ ]آٍ  َّٕ اَُِّ
 [.159ػٔشإ: 

  

َٖٓ ْٜٓ٘ رؾذ  -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -ًٝبٕ  ٣َِؼعُ أفؾبثٚ ثؤ٤َّٔٛخ اُشِّكن ثبُشػ٤َّخ ٝاألْرجبع، خبفَّخ 
َّٓز٢ ؽ٤ًئب كؾنَّ ػ٤ِ ٢ََُِٝ ٖٓ أٓش أ  َٖٓ ْٜ، ٓغئ٤َُّٝخ اُؼبَٓ أٝ أُغئٍٝ، كوبٍ ُْٜ ٓشَّح: ))اُِْٜ 

َّٓز٢ ؽ٤ًئب كشَكن ثْٜ، كبسُكن ثٚ((؛ ] َٖٓ ٢ُٝ ٖٓ أٓش أ  [.فؾ٤ؼ ٓغِْكبؽُون ػ٤ِٚ، ٝ

  



ٝأ٤َّٔٛخ اُشكن ٖٓ أُغئٍٝ ر٘جغ ٖٓ أٜٗب ٖٓ اُِخقبٍ أُئُِّلخ ُِوِٞة، ٝاُغبرثخ ُُِّ٘لٞط، ٢ٛٝ 
: - ػٜ٘ب سم٢ هللا -ُؼبئؾخ  -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -أعبط أُذ٣ش اُ٘بعؼ، ٝك٢ ث٤َبٕ رُي ٣وٍٞ 

َّٕ هللا سك٤ٌن ٣ؾتُّ اُشكن، ٣ُٝؼِط٢ ػ٠ِ اُشكن ٓب ال ٣ُؼِط٢ ػ٠ِ اُُؼ٘ق، ٝٓب ال ٣ُؼِط٢ ػ٠ِ ٓب  ))ا
ٍٍ ٖٓ األؽٞاٍ رؾغ٤غ اُزغ٤ُّت اإلداس١، أٝ فؾ٤ؼ ٓغِِْعٞاٙ((؛ ] [، ٝاُشكن ال ٣ؼ٢٘ ثؤ١ِّ ؽب

٤ِٜٖ ثبُُّ٘ظْ اإلداس٣َّخ، ثَ ٛٞ رٞع٤ٚ أُٞظل٤ َّٖٔ ٣غَز ِٖ أعِٞة، ٝاُشِّكن ثؾبُْٜ اُزـبم٢ ػ ٖ ثؤؽَغ
ٌَّ ؽغت هذسرٚ ٝآٌبٗبرٚ ًٔب هبٍ  ب : ﴿ -رؼب٠ُ  -ً َٜ ََٝػ٤َِْ ًََغجَْذ  َٓب  ب  َٜ ب َُ َٜ ُْٝعَؼ ُٚ َْٗلًغب ااِلَّ  ٌَُِِّق اَُِّ اَل ٣ُ

َزَغجَْذ  ًْ ب ا  [.286﴾ ]اُجوشح: َٓ

  

ُٖ ٓؼبِٓزْٜ ًٔب هبٍ  : ))أؽتُّ ػجبد -ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  ف٠َِّ هللا -ٖٝٓ عٞاٗت اُشِّكن ٓغ أُٞظل٤ٖ ؽغ
ًُِوب((؛ ] ُْٜ٘ ُخ [، ٖٝٓ ُؽغٖ ٓؼبِٓزْٜ اُزٞاُمغ َٝخلل اُغ٘بػ، ًٝزُي ؽذ٣ش فؾ٤ؼهللا ا٠ُ هللا أؽَغ

َّ ر٤ٌِلْٜ ثٔب ال  َّٕ ٖٓ َعٞاٗت اُشِّكن ثْٜ، ػذ َّٞح، ٝاُؾضّ ك٢ َسؽٔخ، ًٔب أ ْْ ٣زَِّقق ثب٤ُِٖ ك٢ ه ْٕ أ
ـَِْٜ ػٖ ٝاِعجبرْٜ  رغبٙ سثِّْٜ ٝأ٤ِْٜٛ ٝٓغزٔؼْٜ. ٣ُِط٤وٕٞ ٝثٔب ٣ؾ

  

ْ ك٢ ْٝعٚ  شاِعؼ٢ اإلداسح أٝ ا٤ُٜئخ، اُؾش اُؼبّ ػ٠ِ اُزجغُّ ُٓ ٤ِِٖٓ أٝ  زؼب ُٔ ٖٝٓ ٓغبالد اُشِّكن ٓغ اُ
َّٕ اُٜذٟ اُ٘ج١ٞ ٣ؾشُّ ػ٠ِ رؤ٤ُق اُ٘بط ٝعٔؼْٜ ػ٠ِ اُخ٤ش؛ ًٔب هبٍ   -أخ٤ي ٝأَّٗٚ ٖٓ اُقذهخ؛ كب

َٖٔ ال ٣َؤَُق ٝال ٣ُئَُق، ٝخ٤ُش اُ٘بط أَٗلُؼْٜ : -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  ))أُئٖٓ ٣َؤَُُق ٣ُٝئَُق، ٝال خ٤َش ك٤
ْ ُٝؽغٖ أُؼبؽشح ٖٓ أًضش األٓٞس رؤ٤ًُلب ُوِٞة اُ٘بط؛ ؽذ٣ش ؽغُِٖ٘بط((؛ ] [، كبُشِّكن ٝاُزجغُّ

ْٕ رِو٠ أخ-ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -ًٔب هبٍ  َّٕ ٖٓ أُؼشٝف ؽ٤ًئب ُٝٞ أ ٍٚ هِن((؛ : ))ال رؾوش بى ثٞع
 [.فؾ٤ؼ ٓغِْ]

  

ش اُوشإٓ اٌُش٣ْ ثؾغٖ  ُٓ َُّٔ ؿِظخ ثؼل أُشاعؼ٤ٖ أٝ عٞء أدثْٜ ك٢ َهنبء ؽٞائغْٜ، ٣ؤ ٝك٢ رؾ
َٖ : ﴿ -رؼب٠ُ  -ٓؼبِٓزْٜ؛ ًٔب هبٍ  ٤ِِ ِٛ َُْغب ِٖ ا َٝأَْػشِْك َػ ُُْؼْشِف  ْش ثِب ُٓ ْأ َٝ  َٞ َُْؼْل [، 199﴾ ]األػشاف:  ُخِز ا

ُٗوبثِِْٜ ثشدِّ كؼَ ٤ُٝظ األٓش كوو ثبُقجش ػِ  ْٕ ٠ كظبظخ ثؼل أُشاعؼ٤ٖ، ثَ ٣ؾشُّ اإلعالّ ػ٠ِ أ
َّٔب كؼِٞٙ؛ ًٔب هبٍ  ُٖ : ﴿ -رؼب٠ُ  -أكنَ ٓ ٢َِٛ أَْؽَغ ٤َِّئُخ اْدَكْغ ثِبَُّز٢ِ  َٝاَل اُغَّ َُ٘خ  َُْؾَغ ١ِٞ ا ﴾  َٝاَل رَْغَز

 [.34]كقِذ: 

  

ْٕ ٣ِزضّ ثآداة ا٤ُِِّبهخ ٝاُؾذٝد اُ٘ظب٤َّٓخ اُز٢ روزَ  َٓالء ٝأ ٍُ أُخبهجخ ٓغ اُغٜٔٞس ٝاُضُّ ِن٤ٜب أفٞ
ٍُٝ أٝ اُزؾّذ١ِ أٝ اُزٔشُّد أٝ اُزؾ٤ٜش، ٝٛزا األٓش  َٝصٛب ا٠ُ اُزطب ْٕ ٣َزغب ٝأُشإٝع٤ٖ ٝاُشُّإعبء، دٕٝ أ

ً٘ب: ﴿ -رؼب٠ُ  -ٓقذاًهب ُوُٞٚ  َّ٘بطِ ُؽْغ ُُٞا ُِِ ٍّ ه٤ِّت، ٝأ٤ُ٘ٞا 83ُْٜ﴾ ]اُجوشح:  َُٝهٞ  [؛ أ١: ًِِّْٔٞٛ ثٌال
ش ثبُٔؼشٝف  ُٓ ْٕ ٣ؤ عبٗجًب ٖٓ ِخالٍ األٓش ثبُٔؼشٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘ش، ًٔب هبٍ اُؾغٖ اُجقش١: أ

َُّ ُخُِنٍ ؽَغٖ َسِم٤َٚ هللا. ً٘ب، ٝٛٞ ً  ٠ٜ٘٣ٝ ػٖ أٌُ٘ش، ٣ٝؾِْ، ٣ٝؼلٞ، ٣َٝقَلؼ، ٣ٝوٍٞ ُِ٘بط ُؽغ

  

ؼ٢ ا٠ُ ؽِِّ ٖٝٓ ػ٘بفش اُشِّكن ك٢ اُؼَٔ،  ظ ؽبعبد أُشاعؼ٤ٖ ٝاُغَّ ٜب؛ كبإلعالّ ؽشَّ أ٢ُٝ رؾغُّ
ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ  -األٓش ػ٠ِ ٓؼشكخ ؽبعبد أُغ٤ِٖٔ، ٝػذّ سدِّْٛ ٝاؿالم اُجبة دْٜٝٗ؛ ًٔب هبٍ 

ٍٍ ٣ُـِِن ثبثَٚ دٕٝ َر١ِٝ اُؾبعخ ٝاُخَِّخ ٝأُغٌ٘خ، االَّ أؿِن هللا أثٞاة -ٝعَِّْ  ٍّ أٝ ٝا : ))ٓب ٖٓ آب
 [.ش فؾ٤ؼؽذ٣اُغٔبء دٕٝ خَِّزٚ ٝؽبعزٚ ٝٓغٌ٘زٚ((؛ ]

  

: -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -ًٔب عؼَ اإلعالّ اُ٘غبح ٖٓ اُ٘بس ٓشرجطًب ثبُُوشة ٖٓ اُ٘بط، ًٔب هبٍ 
َُّ ٤ِّٖٛ ٤ُِّٖ عَٜ هش٣ت ٖٓ اُ٘بط((؛ ]  [.ؽذ٣ش فؾ٤ؼ))ُؽشِّّ ػ٠ِ اُ٘بس ً

  



َّٔب ٣ُطَِن ػ٤ِٚ ك٢ اُٞهذ اُؾبمش " اُز٢ رذػٞ ا٤ُٜب  "ع٤بعخ اُجبة أُلزٞػٝٛزا األٓش اُ٘ج١ٞ هش٣ٌت ٓ
وبثَِخ  ُٔ َٔؼ ك٤ٚ ُغ٤ٔغ أُشاعؼ٤ٖ ثِ ْٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ٣ّٞ أٝ صٖٓ ٣ُغ غبد ٖٓ أ ثؼل اُؾٌٞٓبد ٝأُئعَّ
ُت ا٤ُٚ اَُؼِذ٣ذ ٖٓ أُذ٣ش٣ٖ اُ٘بِعؾ٤ٖ  َٛ غخ أٝ اُٞصاسح، ًٔب أَّٗٚ ٣ُئًِّذ ٓب ٣ز أػ٠ِ عِطخ ك٢ أُئعَّ

َّٕ ٓؼظْ ٝهزْٜ ك٢ اُؼَٔ  َّٕ َٗغبؽْٜ ٣٘جغ ٖٓ أ ظ ٓؾبًَ ٓٞظَّل٤ْٜ ٝؽِٜب، ٖٓ أ ٣٘قتُّ ػ٠ِ رؾغُّ
شاِعؼ٤ْٜ ٝػٔالئْٜ ٝؽِٜب. ُٓ  ٝاُزؼشُّف ػ٠ِ ؽٌبٟٝ 

  

 انىُّصح نهمسهمَه واإلتذاع فٌ أداء انخذمح انؼامَّح: -3

 ٞٛ ُْٜ٘ أُئٕٓ٘ٞ ثطجؼْٜ ثؼُنْٜ أ٤ُٝبء ثؼل؛ ٣ُزًِّش ثؼنْٜ ثؼًنب ثبُٔؼشٝف، ٣ٜٕٝ٘ٞ ػٖ أٌُ٘ش، ٝد٣
ًَش هللا  َٕ : ﴿ -عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ  -اُ٘ق٤ؾخ، ًٔب ر ُشٝ ُٓ ٤َُِبُء ثَْؼلٍ ٣َْؤ ْٝ ْْ أَ ُٜ َ٘بُد ثَْؼُن ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٝا  َٕ ٞ ُ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٝا

 ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ا َٕ َػ ْٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ ْؼُشِٝف  َٔ ُْ ُٚ ثِب ََٝسُعَُٞ  َٚ َٕ اَُِّ ٣َُِٝط٤ُؼٞ ًَبَح  َٕ اُضَّ ٣َُْٝئُرٞ َٕ اُقَّاَلَح  ٞ ُٔ ٣َُِٝو٤ [؛ 71﴾ ]اُزٞثخ:  شِ 
َِّ ٝاعجبرٚ ؽٔب٣ُخ اُؾش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ،  َّٕ أُٞظق أُغِْ أُِزضّ ثزؼب٤ُْ اإلعالّ ٖٓ أع ُٝزُي كب

ْٕ ٣ٌٕٞ ٝالإٙ ُذ٣٘ٚ ٝؽش٣ؼزٚ.  ٝاصاُخ أٌُ٘ش، ٝاألٓش ثبُٔؼشٝف، ٝأ

  

َٖٓ ْٛ رؾذ آشرٚ، ٝرز٤ًشْٛ ثٞاعجبرْٜ  َّٓب ٢ُُّٝ األٓش أٝ اُشئ٤ظ، كؼ٤ِٚ ٓغئ٤َُّٝخ أًجش ك٢ ٗق٤ؾخ  أ
: ))ٓب ٖٓ أ٤ٓشٍ ٢َِِ٣ أٓش -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -ك٤ٔب ٣َ٘لُؼْٜ ك٢ د٣ْٜ٘ ُٝد٤ٗبْٛ؛ ًٔب هبٍ 

َّ٘خ((، ٣ٝ ذُخَ مٖٔ ٛزا اُُّ٘قؼ ًٔب ٣وٍٞ أُغ٤ِٖٔ، صْ ال ٣غٜذ ُْٜ ٣َٝ٘قؼ االَّ ُْ ٣َذُخَ ٓؼْٜ اُغ
ؽلع ؽشائؼْٜ ٝاُزة ػٜ٘ب ٌَُ ٓزقّذٍ إلدخبٍ داخِخ ك٤ٜب... أٝ رن٤٤غ ؽوٞهْٜ... أٝ اإلٓبّ ا١ُٝٞ٘: "

 ".رشى ع٤شح اُؼذٍ ك٤ْٜ

  

ٝاُُّ٘قؼ ٖٓ أُغئٍٝ ُشػ٤َّزٚ ٛٞ ك٢ ا٣غبد أكنَ اُغجَ ُزٞع٤ْٜٜ ك٤ٔب ٣٘لؼْٜ، ٝاُ٘ق٤ؾُخ ٝث٤َبٕ 
ئ٤َُّٝخ ٓؾزشًخ ٝٓضدٝعخ ٝٓطِٞثخ ٖٓ ٝالح األٓش ُشػ٤َّزْٜ، ٖٝٓ سػ٤َّزْٜ ُٞالح اُشأ١ اُغذ٣ذ ٢ٛ ٓغ

: -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -اُّذ٣ِٖ ٛٞ اُ٘ق٤ؾخ ػ٘ذٓب هبٍ  -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -األٓش؛ ُٝزُي عؼَ 
َّٔخ أُغِٔ َٖٔ؟ هبٍ: ))هلل، ٌُٝزبثٚ، ُٝشعُٞٚ، ٝألئ ٣ٖ اُ٘ق٤ؾُخ((، هِ٘ب: ُِ َّٓزْٜ((؛ ))اُّذِ ٤ٖ، ٝػب

 [.فؾ٤ؼ ٓغِْ]

  

ٍَ هللا  -سم٢ هللا ػ٘ٚ  -ًٔب َٝسد ػٖ عش٣ش ثٖ ػجذهللا   -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -أَّٗٚ هبٍ: "ثب٣َؼُذ سعٞ
 [.فؾ٤ؼ اُجخبس١ػ٠ِ اهبّ اُقالح ٝا٣زبء اُضًبح ٝاُُّ٘قؼ ٌَُ ٓغِْ"؛ ]

  

َّٓخ أُغ٤ِٖٔ ثبُؾَّ  َّ٘لغ ٣ٝوٍٞ اثٖ ؽغش ؽبسًؽب: "ٝاُ٘ق٤ؾخ ُؼب َلوخ ػ٤ِْٜ، ٝاُغؼ٢ ك٤ٔب ٣َُؼٞد ثبُ
ْٕ ٣ؾتَّ ُْٜ ٓب ٣ُِؾتُّ ُ٘لغٚ، ٣ٌََٝشٙ ُْٜ ٓب  ػ٤ِْٜ، ٝرؼ٤ِْٜٔ ٓب ٣َ٘لُؼْٜ، ًٝق ٝعٞٙ األرٟ ػْٜ٘، ٝأ

 ٣ٌََشٙ ُ٘لغٚ".

  

جَ اإلداس٣َّخ ٝاُٞعبئَ اُز٘ظ٤ٔ٤َّخ ُُِؾغٖ أداء  ٖٝٓ اُُّ٘قؼ ُِٔغ٤ِٖٔ االعزٜبُد ُْٜ ثبخز٤بس أكنَ اُغُّ
َّٓخ، ٝرغ٤َٜ أٓٞس اُ٘بط، ًٔب هبٍ  : ))خ٤ُش اُ٘بط أَٗلُؼْٜ -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -اُخذٓخ اُؼب

[؛ ُٝزُي ُعِؼَ ُِؾبًْ أٝ ٢ُٝ األٓش أُغزٜذ اُؾش٣ـ ػ٠ِ اإلثذاع أعٌش ك٢ ؽذ٣ش ؽغُِٖ٘بط((؛ ]
ٌَْ-ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -ؽبُخ اُخطؤ أٝ اُقٞاة، ٝك٢ رُي ٣وٍٞ  ذ صْ  : ))ارا ؽ َٜ اُؾبًْ كبعَز

َٜذ صْ أخطَؤ، كِٚ أعشٌ((؛ ] ٌَْ كبعَز  [.فؾ٤ؼ اُجخبس١أفبَة، كِٚ أعشإ، ٝارا ؽ

  



ْٕ ٣٘قؼ ُِغٜبص اُٞظ٤ل٢ اُز١  ٝٗظَش اإلعالّ ا٠ُ أُٞظق اُؼبّ ػ٠ِ أَّٗٚ اُؾبسط األ٤ٖٓ؛ كؼ٤ِٚ أ
٢ِٔ ا٤ُٚ ًٔب ٣َ٘قؼ ُ٘لغٚ؛ ٣وٍٞ اُشعٍٞ  ": فؾ٤ؼ ٓغِْب عبء ك٢ "ًٔ -ػ٤ِٚ اُقالح ٝاُغالّ  -٣َ٘ز

َّ٘خ((،  ))ٓب ٖٓ ساعٍ ٣غَزشِػ٤ٚ هللا سػ٤َّخ، ٣ٔٞد ٣ّٞ ٓٞد ٝٛٞ ؿبػٌّ ُٜب، اال ؽشَّّ هللا ػ٤ِٚ سائؾَخ اُغ
 اُـؼ رَ٘ن١ِٞ رؾزٚ عٞاٗت ػذ٣ذح ٖٓ اُغِٞى اإلداس١ ُِٔٞظق.

  

َُّٔ اإلؽغبط أُشٛق اُز١ ٤ِّٔ٘٣ُٚ اإلعالّ َُذٟ أُٞظق ٣ؾٌَِّ ٣ٝطجغ عًِٞٚ  اُٞظ٤ل٢ ثطبثغ رؾ
َّٞح  َِّ ه أُغئ٤َُّٝخ ٝاُؾَزس، ٝاإلخالؿ ك٢ اُؼَٔ، ٤ُٝظ أداء اُؼَٔ أًَُٞ ا٤ُٚ، ٝاٗٔب اُؼَٔ ثٌ
٣َٔزٌِِٜب ك٢ عج٤َ اٗغبص اُؼَٔ أًَُٞ ا٤ُٚ؛ ُزا كبُشهبثخ اإلداس٣َّخ ك٢ أُ٘ظٔخ أٝ اُغٜبص اإلداس١ ك٢ 

ًّٔب ٝامبك٤ًّ  َّٔب أُغزٔغ أُغِْ رَٔزِِي ػ٘قًشا ٜٓ ب، ٣زٔضََّ ك٢ اُذاكغ اُزار٢ ٝاُؾؼٞس ثبُٔغئ٤َُّٝخ؛ ٓ
 ٣ئد١ِّ ا٠ُ سْكغ ٓغزٟٞ األداء اإلداس١.

  

ِٚ  انؼذل واإلوصاف: -4 ُٓ ْٕ ٣زَّغْ ثبُؼذٍ ٝاإلٗقبف ك٢ رقشُّكبرٚ ٝرؼب أُٞظق ك٢ اإلعالّ ٣غت أ
 ِّ ش ػ٤ِٚ َهشاثٌخ أٝ َفذاهخ أٝ ٓغ ا٥َخش٣ٖ؛ ألَّٗٚ ٓئرٖٔ ػ٠ِ ٛزا اُؼَٔ، ٣ٝغت ػ٤ِٚ ك٢ رُي أالَّ رئص

َٞ أَْهشَُة : ﴿ -عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ  -ُخقٞٓخ؛ ًٔب هبٍ  ُٛ ُُٞا  ُُٞا اْػِذ ٍّ َػ٠َِ أاَلَّ رَْؼِذ ْٞ ُٕ َه َ٘آ ْْ َؽ ٌُ َّ٘ َٓ َٝاَل ٣َْغشِ
َٟٞ َّٕ  -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -[، ًٝٔب هبٍ 8﴾ ]أُبئذح:  ُِِزَّْو ك٢ اُؾّشِ ػ٠ِ اُؼذٍ ػ٘ذ اُٞال٣خ: ))ا

ُٔوِغط٤ٖ ػ٘ذ هللا ػ٠ِ ٓ٘بثش ٖٓ ٍٗٞس ػٖ ٤ٔ٣ٖ اُشؽٖٔ ا ، ًِٝزب ٣ذ٣ٚ ٤ٔ٣ٖ  -ُ ََّ اُز٣ٖ ٣ؼذُٕٞ  -ػضَّ ٝع
ُُٞا((؛ ) َٝ  (.ٓخزقش فؾ٤ؼ ٓغِْك٢ ُؽٌْٜٔ ٝأ٤ِْٜٛ ٝٓب 

  

: ))ٓب ٖٓ أ٤ٓش ػؾشٍح االَّ ٝٛٞ ٣ُئر٠َ ثٚ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٓـِٞالً، ؽز٠ -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -ًٔب هبٍ 
ٌَّٚ  [.ؽذ٣ش فؾ٤ؼاُؼذٍ، أٝ ٣ُٞثِوٚ اُغٞس((؛ ] ٣ل

  

 األماوح وانُثؼذ ػه غّشِ انرػََّح: -5

٣ٖ اُو٣ْٞ  -كبإلعالّ  ًَّض ػ٠ِ أ٤َّٔٛخ األٓبٗخ، ٝأٜٗب اؽذٟ ِخقبٍ أُئٖٓ؛ هبٍ  -ٝٛٞ اُّذِ -رؼب٠ُ  -هذ س
 ﴿ : َٕ ْْ َساُػٞ ِٛ ِذ ْٜ ََٝػ  ْْ ِٜ َٓبَٗبرِ ْْ أِلَ ُٛ  َٖ َّٔخ  [،8﴾ ]أُئٕٓ٘ٞ:  َٝاَُِّز٣ ًٔب عَؼَ أداء األٓبٗخ ٖٓ اُٞاعجبد أُٜ

ب: ﴿ -رؼب٠ُ  -ك٢ اإلعالّ؛ هبٍ  َٜ ِِ ْٛ َٓبَٗبدِ ا٠َُِ أَ ْٕ رَُئدُّٝا اأْلَ ْْ أَ ًُ ُش ُٓ َٚ ٣َْؤ َّٕ اَُِّ [؛ ُٝزُي 58﴾ ]اُ٘غبء:  اِ
ب ُٜب ٖٓ ًبٗذ اُ٘قٞؿ اإلعال٤َّٓخ ؿ٤ًَّ٘خ ثبُزٞع٤ٜبد اُشثب٤َّٗخ اُز٢ ُرئًِّذ اُؾشَؿ ػ٠ِ األٓبٗخ؛ ُٔ

 أ٤ٍَّٔٛخ ك٢ ؽ٤بح أُغ٤ِٖٔ ٝروذُّْٜٓ، ًٔب عؼَ كوذاٜٗب اؽذٟ َػالٓبد ٣ّٞ اُو٤بٓخ.

  

 -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -ٝك٢ اُج٤َبٕ اُؼ٢ِٔ أل٤َّٔٛخ األٓبٗخ ٝأصشٛب اُذ١ٞ٤ٗ ٝاُذ٢٘٣ ٗغذ ٓب كَؼَِٚ 
ِّٛالرٚ، ٢ٛٝ األٓبٗخ، ؽز٠ ألَٛ ٗغشإ، ٓغ ِرًش أثشص ٓ -سم٢ هللا ػ٘ٚ  -ػ٘ذٓب ثَؼش أثب ُػج٤َذح  ئ

ُُٞٛب، ْٜٝٓ٘ ػٔش ثٖ اُخطبة  -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -اعزؾشف ُٜب فؾبثُخ سعٍٞ هللا  سِم٢  -٤ُ٘ب
 -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -أَّٗٚ هبٍ: "هبٍ اُ٘ج٢  -سم٢ هللا ػ٘ٚ  -كوذ ُس١ِٝ ػٖ ُؽَز٣لخ  -هللا ػ٘ٚ 

َّٖ ا٤ٌُْ سعالً أٓ ، ؽنَّ أ٤ٖٓ((، هبٍ: كبعَزؾَشف ُٜب اُ٘بط، كجَؼش أثب ألَٛ ٗغشإ: ))ألثؼَض ٍٖ ً٘ب ؽنَّ أ٤ٓ ٤
 [.سٝاٙ اُجخبس١ ٝٓغِْسِم٢ هللا ػ٘ٚ"؛ ] -ُػج٤َذح ثٖ اُغشَّاػ 

  

َِٝظ٤لزٚ ٝٓب ٣٘زظ ػ٘ٚ ٖٓ ٝاعجبد ٝٓغئ٤َُّٝبد، ٝأ١ ؿّؼٍ  ٌٖ ػ٠ِ  كبُٔٞظَّق اُؼبّ ك٢ اإلعالّ ٓئرٔ
ِّّ ٝظ٤لزٚ، ًبثذاء سأ١ ك٢٘ ُزشع٤ ؼ ٓقِؾخ ؽخق٤َّخ، أٝ ارجبع أعِٞة أًضش ًِلٍخ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ ُٜٔب

َّ٘خ؛ ًٔب هبٍ  ًٟٞ ك٢ اُ٘لظ، هذ ٣َؾِشٓٚ ٖٓ ُدخٍٞ اُغ : ))ٓب ٖٓ -ف٠َِّ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ  -أُب٤َُّخ ُٜ
َّ٘خ((؛  ]فؾ٤ؼ ساعٍ ٣غَزشِػ٤ٚ هللا سػ٤َّخ، ٣ٔٞد ٣ّٞ ٣ٔٞد ٝٛٞ ؿبػٌّ ُٜب، االَّ ؽشَّّ هللا ػ٤ِٚ سائؾخ اُغ

 .اُجخبس١ ٝٓغِْ[



  

 كشف االوِحراف وانَفساد اإلدارً: -6

َّْٜ٘ ال  ٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ أُٞظل٤ٖ ٖٓ َر١ِٝ االعزِوبٓخ اُز٣ٖ ٣ُؼبٕٗٞ ٖٓ اَُلغبد اإلداس١، ٌُٝ
َّٕ اإلثالَؽ ػ٘ٚ هذ ٣ُئد١ِّ ا٠ُ اٜٗبء ِخذٓبرْٜ، أٝ اُزن٤٤ن ك٢  ََ ؽ٢ٍء ؽ٤بُٚ؛ أل ٣غزط٤ؼٕٞ كؼ

٢ِٔ اُز٣ٖ ٣ُجِِّـٕٞ ػٖ اُلغبد َِٓؼ٤ؾزْٜ، أٝ اُزؾذُّد  ٘بى ِٗظبّ ٣َؾ ُٛ  ٌٕٞ٣ ْٕ ٓؼْٜ؛ ُٝزُي ٣وزشػ أ
سِم٢ هللا ػ٘ٚ  -اإلداس١، ثَ ٣ؼط٢ اُؾٞاكض ػ٠ِ ٛزا اإلثالؽ، ٝٛزا ٣ُؾجِٚ ٓب كَؼَِٚ ػٔش ثٖ ػجذاُؼض٣ض 

ِٜش ؽّوًب أٝ ٣ُجِطَ ثبهالً. - َٖٔ ٣شؽذ ألٍٓش ٣ُظ  ػ٘ذٓب أػط٠ األػط٤خ ُِ

  

  

•    •    •    • 

 انخاتمح:

َّْ اُ٘زبئظ ك٢ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد ٢ٛ: َّٕ أٛ  ا

َّٓخ ٢ٛ ٓغٔٞػٌخ ٖٓ اُٞاعجبد ٝاُؾوٞم، ٢ٌُٝ ٣ؾقَ أُٞظق ػ٠ِ اُؾوٞم؛ ال ُثذَّ  • اُٞظ٤لخ اُؼب
 ٖٓ أداء اُٞاعجبد.

  

ْٕ ٣ُخقِّـ  • ََ ث٘لغٚ ك٢ ؽذٝد اخزِقبفٚ، ٝأ ْٕ ٣ئد١ِّ أُٞظق اُؼٔ رزؾقََّ ٝاعجبد اُٞظ٤لخ ك٢ أ
َّٓخ ٝأُقِؾخ ٝه ْٕ ٣غَزِٜذف اُخذٓخ اُؼب شاػبح ٓٞاػ٤ذ اُؼَٔ اُشع٤َّٔخ، ٝأ ُٓ َذ اُؼَٔ ألداء اُؼَٔ، ٝ

َّٓخ.  اُؼب

  

َٔغَِي اُو٣ْٞ ك٢ اُؼَٔ ٝخبسعٚ ٓغ اُشُّإعبء ٝاُضُّٓالء ٝاُ٘بط، ٝهبػخ هللا ٝسعُٞٚ، صْ  • شاػبح اُ ُٓ
 هبػخ اُشُّإعبء ك٢ ؿ٤ش ٓؼق٤خ هللا، صْ هبػخ األٗظٔخ أُشػ٤َّخ.

  

ْٕ ٣ٔز٘غ ػٖ ٗوذ أٝ ُّٞ اُؾٌٞٓخ، ٝاعبءح اعزؼٔبٍ اُغِطخ ٝاعزـالٍ ٗلٞر اُٞظ٤لخ، ٝاكؾبء  • ٝأ
َٖٓ أعشاس اُٞظ ٍٕ ٖٓ ٢ُٝ األٓش أٝ  ٤لخ، ٝاالؽزـبٍ ثبُزغبسح أٝ اُغٔغ ث٤ٖ اُٞظ٤لخ ٝػَٔ آخش دٕٝ ار

 ٣ٔضِِّٚ ٝك٢ ُؽذٝد اُ٘ظبّ ٝاُِٞائؼ.

  

َّٕ ؽوٞم أُٞظق: اُؾقٍٞ ػ٠ِ سارت اُٞظ٤لخ، ٝاُؼالٝاد، ٝاُزشه٤خ ا٠ُ ٓشرجٍخ أػ٠ِ، ٝرؼ٣ٞنٚ  • ٝأ
اإلعبصاد اُز٢ ٣ُؾّذِدٛب ٗظبّ اُخذٓخ أُذ٤َّٗخ  اُؾبَٓ ٓبد٣ًّب ُِجذالد ٝأٌُبكآد، ٝاُؾقٍٞ ػ٠ِ

 ُٝٞائؾٚ.

  

َّٕ اُٞالء ٝاالٗزٔبء اُٞظ٤ل٢ ثبُ٘قشح ُِؼَٔ ٝؽجٚ ٝاإلخالؿ ُٚ، ٝاإلثذاع ك٤ٚ، ٝدْكغ األرٟ ػ٘ٚ  • أ
 ثٌْؾق االٗؾشاف ٝاُلغبد ك٤ٚ.

  



 ٝآِخش َدػٞاٗب إٔ اُؾٔذ هلل سّةِ اُؼب٤ُٖٔ.

 

 انمصادر وانمراجغ:

اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ػ٠ِ مٞء اُؾش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ، ٓذخَ ُ٘ظش٣خ، د. ٓؾٔذ ػجذهللا اُؾ٤جب٢ٗ،  -1
 ّ.1990 -ٛـ1410، 2داس ػبُْ اٌُزت ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ه -اُش٣بك 

  

اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ك٢ أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُألٗظٔخ ٝاُِٞائؼ اُز٘ل٤ز٣خ ٖٓ  -2
 ٛـ.1418، 1ٓطجؼخ عل٤ش، ه -ٔذ اُغش٣ؼ، اُش٣بك ٝاهغ رطج٤و٢، ع٤ِٔبٕ ٓؾ

  

سث٤غ  34الئؾخ اُٞاعجبد اُٞظ٤ل٤َّخ، ٓ٘ؾٞسح ك٢ ٓغِخ اُؼذٍ، أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، اُؼذد  -3
 ٛـ اُغ٘خ اُزبعؼخ.1428ا٥خش، 

  

َّٓخ ٝاُ٘ظبّ اإلداس١ ك٢ اإلعالّ ٓغ ث٤َبٕ اُزطج٤ن ك٢ أٌُِٔخ اُؼشث٤َّ  -4 خ ٓجبدة اإلداسح اُؼب
 ّ.1991 -ٛـ1411ٓئعغخ ؽجبة اُغبٓؼخ،  -اُغؼٞد٣َّخ، د. كئاد ػجذأُ٘ؼْ أؽٔذ، اإلعٌ٘ذس٣خ 

  

ٓجبدة اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ٝرطج٤وبرٜب ك٢ أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، ػجذهللا ثٖ ساؽذ اُغ٤٘ذ١،  -5
 ّ.2001 -ٛـ1422، 9ٓطبثغ اُؾ٤ٔن٢، ه

  

 ّ.2009، 1داس اُضٛشاء، ه -اُوبٕٗٞ اإلداس١ اُغؼٞد١، أ.د اُغ٤ذ خ٤َِ ٤ٌَٛ، اُش٣بك  -6

 

 

 http://www.alukah.net/web/fouad/0/28782/#ixzz3DHB28e3Jساثو أُٞمٞع: 
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 قوقالوظٌفة العامة .. واجبات وح
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/2 /1431   

وجدت الوظٌفة العامة منذ زمن بعٌد وإن أخذت مسمٌات  
مختلفة فً المجتمعات المدنٌة والحضرٌة السابقة. فكل 
مجتمع مدنً ٌلزمه أفراد ٌقومون بؤدوار مهمة فً إدارة 
وتنظٌم شإون تلك المجتمعات. وكانت الوظابف فً الزمن 
القدٌم محدودة وال تخضع ألنظمة محكمة تحدد مهامها 

ا بشكل دقٌق وإنما تخضع فً الغالب آلراء القادة فً تلك المجتمعات. وقد وخصابصه
 ارتبطت مهام الوظابف فً تلك األزمنة بنشاطات هذه المجتمعات ارتباًطا وثًٌقا.

وال شك أن مفهوم الوظٌفة العامة قد تبلور فً العصور الحدٌثة أي عند تطور علم 
ا اإلدارة وتشعبها فً جمٌع المجاالت. وأصبح  ًٌ الموظف العام ٌرتبط ارتباًطا تنظٌم

بالوظٌفة العامة من حٌث الواجبات والحقوق. ومع التسلٌم بؤن األفراد مختلفون فً 
القدرات والمهارات إال أن الكفاءة والجدارة فً العمل  من أهم الشروط الواجب توفرهما 

بحانه وتعالى: )إن بالموظف العام. وقد أشار القرآن الكرٌم إلى هذا المبدأ حٌث قال س
 خٌر من استؤجرت القوي األمٌن(

 «. 26»سورة القصص اآلٌة  
وتعرف األخالق فً العمل بؤنها مجموعة من الضوابط والقٌم المحددة للسلوك  

السوي. فاألخالق ٌمكن أن تكون حسنة وٌمكن أن تكون سٌبة. لذا فإن األنظمة 
ابط فتجعلها أكثر انسجاًما مع واللوابح والتوجٌهات تحدد نوع هذه القٌم والضو

القٌم السابدة المرغوب فٌها فً تلك المجتمعات سواء كانت دٌنٌة أو ثقافٌة أو 
اجتماعٌة وغٌرها. وتمارس الثقافة التنظٌمٌة للمنظمات دوًرا كبًٌرا ومإثًرا فً 
القٌم السابدة فً هذه المنظمات فتحدد السلوك المقبول والسلوك غٌر المقبول فً 

 مل.التعا
وٌشٌر مفهوم الوظٌفة العامة إلى أن الوظٌفة حكومٌة. كما ٌشٌر مفهوم 
الموظف العام إلى أن الموظف ٌعمل لدى الحكومة أو أحد أجهزة الدولة. وقد 
أصبحت الوظٌفة العامة فً الوقت الحاضر حًقا مكتسًبا من حقوق المواطنٌن تكفله 

ا داخل الجهاز  الدساتٌر الوطنٌة وأنظمة الحكم. وتؤخذ الوظٌفة ًٌ العامة شكالً هرم
الذي تدٌره الدولة. كما أن الوظٌفة العامة تنمو وتتطور حسب الفترات الزمنٌة 
المختلفة وما ٌصاحبها من ظروف سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وإدارٌة 

 وغٌرها.
وتعرف الوظٌفة العامة بؤنها مجموعة الواجبات والمسإولٌات التً تلقى على 

ظف بموجب األنظمة واللوابح أو عن طرٌق التفوٌض مقابل تمتعه عاتق المو
بالحقوق والمزاٌا الوظٌفٌة. وتصنف الوظٌفة العامة بحٌث توضع فً مجموعات 
تتفرع إلى فبات لكً ٌسهل التعامل معها من حٌث الواجبات والمسإولٌات والمزاٌا 

ات تصنٌف منذ وغٌرها. وقد خضعت الوظابف العامة فً المملكة إلى ثالث عملٌ

  

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=140&rwit=K
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=140&rwit=K


هـ حتى اآلن حٌث تم أخًٌرا تطبٌق طرٌقة )التقوٌم بالعوامل والنقاط( 1364عام 
فً خطة التصنٌف الثالثة بعد دراسات أجرتها وزارة الخدمة المدنٌة ما بٌن أعوام 

 هـ.1405/1410
وقد عرفت وزارة الخدمة المدنٌة بالمملكة عملٌة التصنٌف: )بؤنها تلك العملٌة 

بمقتضاها إلحاق الوظٌفة المفردة بالفبة المناسبة بالمجموعة النوعٌة التً ٌتم 
المناسبة فؤخًٌرا بالمجموعة العامة المناسبة، وهذه العملٌة تكون نتٌجة تجمٌع 
الوظابف فً مجموعات عامة، ومجموعة نوعٌة، فمجموعات فبات، أو سالسل 

العمل ومستوى  فبات، بحٌث تضم كل فبة جمٌع الوظابف التً تتشابه فً نوع
 الصعوبة والمسإولٌة(.

وٌعرف الموظف العام بؤنه كل شخص ٌساهم فً خدمة مرفق عام تدٌره الدولة 
أو أحد أشخاص القانون العام. ومن أهم الشروط الواجب توفرها فً الموظف العام 
فً المملكة أن ٌكون حسن السٌرة والسلوك ولم ٌسبق علٌه إقامة حد شرعً أو 

مخلة بالشرف. وقد حددت األنظمة الوظابف التً ال ٌمكن أن ٌقبل ارتكب جرٌمة 
فٌها مثل هذا الموظف. كما اشترطت األنظمة مرور فترة زمنٌة محددة على 
ارتكاب الجرٌمة للوظابف األخرى للتؤكد من أن الشخص قد أصبح مإهالً للوظٌفة 

 أو عدمه. 
ة بثمانً  عشرة  سنة وقد حددت األنظمة السن الدنٌا للموظف العام بالمملك

وسن التقاعد بستٌن سنة. وٌجوز تمدٌد خدمة الموظف العام خمس سنوات بقرار 
من الوزٌر المختص وخمس سنوات أخرى بقرار من المقام السامً. وٌجب على 
الموظف العام فً المملكة أن ٌلتزم بالزي السعودي خالل ممارسته مهامه 

 ا طبٌعة عمل خاصة كمهنة الطب مثالً. الوظٌفٌة ما عدا بعض الوظابف التً له
عندما  -رحمه هللا  -وفً المملكة العربٌة السعودٌة نرى أن الملك عبد العزٌز 

هـ أعلن أن الدولة سوف تستفٌد من الموظفٌن فً 1345دخل مكة المكرمة سنة 
الحجاز والذٌن ٌتقاضون رواتب معٌنة وسٌبقون فً مواقعهم وتجرى لهم 

هـ صدرت 1347ثبت بؤنه ال ٌصلح للعمل الذي كلف به. وفً عام مرتباتهم إال من 
هـ صدر نظام المؤمورٌن الذي 1350التعلٌمات الخاصة بالموظفٌن، وفً عام 

 هـ صدر نظام الموظفٌن.1364ٌعتبر المرجع فً شغل الوظابف العامة، وفً عام 
لحاجة ونظًرا للتطور المستمر الذي تعٌشه المملكة منذ تؤسٌسها فقد كانت ا

ماسة إلى تحدٌث األنظمة واللوابح التً تنظم الوظٌفة العامة وشاغلٌها. لذا صدر 
هـ. كما 1397هـ ثم صدر نظام الخدمة المدنٌة عام 1377نظام الموظفٌن عام 

أنشبت وزارة الخدمة المدنٌة لتتولى شإون الوظٌفة العامة وما تتطلبه من التعٌٌن 
ة واللوابح. إضافة إلى ذلك فقد أنشا مجلس والتنسٌق والتفسٌر وإصدار األنظم

الخدمة المدنٌة الذي ٌرأسه خادم الحرمٌن الشرٌفٌن. وأنشا مجلس القوى العاملة 
 لٌتولى دراسة االحتٌاجات من القوى العاملة وتخطٌطها ورسم سٌاسة توزٌعها.

ومع صدور مٌزانٌة الدولة كل عام ٌصاحب ذلك غالًبا إحداث وظابف جدٌدة لسد 
حاجة من القوى العاملة فً مختلف مجموعات الوظابف. كما ٌصاحب ذلك أحٌاًنا ال

زٌادة فً المخصصات المالٌة للوظابف أي زٌادة الرواتب واألجور فمثالً تم زٌادة 



% 50هــ بنسة تقارب 1401/1402الرواتب واألجور فً مٌزانٌة الدولة لعام 
 لمالٌة من البترول فً تلك الفترة. هـ نظًرا الرتفاع العوابد ا1/7/1401ابتداء من 

هـ عندما تولى خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبدهللا بن 1426وفً عام 
% ابتداء من 15بزٌادة الرواتب واألجور بنسبة  -حفظه هللا  -عبدالعزٌز أمر 

هـ للسبب نفسه. ونظًرا الرتفاع األسعار وغالء المعٌشة فقد تم صرف 1/9/1426
% بطرٌقة تراكمٌة لمدة ثالث سنوات ابتداء  5للموظفٌن بواقع بدل غالء معٌشة 

 %.15هـ لتصل فً السنة الثالثة إلى 1/1/1429من 
وتجدر اإلشارة إلى أن الموظف العام ال ٌسمح له بالجمع بٌن وظٌفتٌن فً آن 
واحد. كما ال ٌسمح له بتكلٌف شخص آخر ٌقوم بؤداء مهامه الوظٌفٌة نٌابة عنه 

ظروف. فالوظٌفة العامة عٌنٌة تقتصر على الموظف نفسه. كما أن مهما كانت ال
الموظف العام ٌنمو وٌتقدم شًٌبا فشًٌبا حسب قدراته ومهاراته ونتابجه فً تقوٌم 

ا وفق نموذج معد لهذا الغرض.  ًٌ  األداء الوظٌفً، حٌث ٌقٌم أداإه سنو
كما ال ٌسمح له أًٌضا بممارسة التجارة العامة إال فً بعض األمور التً ال 
تتطلب تفرًغا كامالً قد ٌعٌقه من تؤدٌة مهامه الوظٌفٌة أو تإثر على موضوعٌته 
فً األداء أو فً اتخاذ القرار. ومن األعمال التجارٌة المسموح بها للموظف العام 

نتاج الفكري والعلمً والزراعً، وبٌع بٌع وشراء العقارات وتؤجٌرها، وبٌع اإل
 وشراء األسهم واالكتتاب فً الشركات المساهمة وغٌرها. 

وهناك بعض الوظابف التً ٌسمح ألصحابها فً ممارسة المهنة خارج الوظٌفة 
العامة كالطب والمحاسبة والقانون وغٌرها سواء لدى القطاع الخاص أو عن 

ما أن هناك مرونة فً السماح للموظفٌن طرٌق مكاتب خاصة لهإالء الموظفٌن. ك
 دون المرتبة السادسة فً ممارسة أعمال تجارٌة مناسبة. 

ا ومهًما فً حٌاة الموظف التنظٌمٌة واالجتماعٌة.  ًٌ وتإدي اإلجازة دوًرا أساس
وتعتبر حًقا من حقوقه المكتسبة مقابل خدماته الوظٌفٌة. والهدف من اإلجازة هو 

ن الراحة واالستجمام بعًٌدا عن العمل وأعبابه حصول الموظف على قسط م
 ومسإولٌاته لٌعود مرة أخرى إلٌه أكثر نشاًطا وحٌوٌة. 

وبالرغم من أن الموظف ٌستطٌع أن ٌؤخذ إجازته السنوٌة فً أي فصل ٌشاء إال 
أنه من المالحظ ارتباط أخذه اإلجازة بفصل الصٌف. وقد ٌكون السبب فً ذلك 

مع العطلة الصٌفٌة للمدارس باإلضافة إلى وجود فصل  رغبته فً جعلها تتوافق
صٌفً حار بالمملكة مما ٌتطلب وجود تنسٌق بٌن الموظفٌن فً المدة والتوقٌت. 

 وتنقسم اإلجازات فً نظام الخدمة المدنٌة إلى نوعٌن هما:
 اإلجازات العامة: وتشمل اإلجازة العادٌة وعطلة العٌدٌن. -
اإلجازة االضطرارٌة واإلجازة المرضٌة وإجازة اإلجازات الخاصة: وتشمل  -

المرافقة واإلجازة االستثنابٌة واإلجازة الدراسٌة وإجازة االمتحان الدراسً وإجازة 
 الرٌاضٌٌن وإجازة الوضع للموظفات وإجازة عدة الوفاة.

وٌرتبط الموظف العام بالوظٌفة العامة ارتباًطا وثًٌقا وطوٌالً ما لم ٌصدر قرار 
ٌخالف ذلك. فالموظف العام ٌمكن أن ٌمارس مهامه الوظٌفٌة حتى بلوغه أو حكم 

ا طوال حٌاته بعد التقاعد  ًٌ السن النظامٌة للتقاعد. كما أنه ٌتقاضى راتًبا شهر



وتصرف مستحقات ورثته من التقاعد بعد وفاته كالوالدٌن والزوجة واألبناء 
 لفترات مختلفة حددتها األنظمة واللوابح.

ن من التقاعد فً المملكة العربٌة السعودٌة األول إلزامً واآلخر وهناك نوعا
 اختٌاري. فالموظف ٌحال إلى التقاعد اإللزامً فً الحاالت التالٌة: 

 ( عاًما.60عند بلوغه ) -
 عند العجز الصحً أو الوفاة. -
 عند الفصل بسبب إلغاء الوظٌفة. -
 عند الفصل بقرار من مجلس الوزراء. -

االختٌاري الذي ٌطلق علٌه أحٌاًنا )التقاعد المبكر( فإن الموظف  أما التقاعد
 ٌحال إلى التقاعد فً الحاالت التالٌة:

 ( سنة.25إذا بلغت خدمة الموظف ) -
 ( سنة بشرط موافقة الجهة التً ٌتبعها.20إذا بلغت خدمة الموظف )  -

 حقوق الموظف العام 
كبٌرتٌن هما: مجموعة  ٌنقسم الموظفون فً بٌبة العمل إلى مجموعتٌن

المدٌرٌن )المشرفٌن( ومجموعة الموظفٌن التنفٌذٌٌن )رإساء ومرإوسٌن(. وال 
شك أن لكل مجموعة مهام محددة حٌث تتركز مهام المدٌرٌن فً اإلشراف 
والمتابعة والتقٌٌم ووضع األهداف واتخاذ القرارات ورسم الخطط وغٌرها. كما 

لمهام الموكلة لهم من قبل رإسابهم. وقد حددت تتركز مهام المرإوسٌن فً تنفٌذ ا
األنظمة واللوابح حقوًقا للموظفٌن سواء كانوا رإساء أو مرإوسٌن خالل 

 ممارستهم مهامهم الوظٌفٌة نورد منها ما ٌلً:
حقوق نفسٌة: من أهم الحقوق النفسٌة للموظف العام أن ٌعامل معاملة  -

اضطهاد.. وللموظف العام حق  إنسانٌة دون تهمٌش أو تطفٌش أو مضاٌقة أو
التفكٌر والتطوٌر واإلبداع فً مجال عمله وتقدٌم المقترحات التً ٌراها مناسبة 
إلى رإسابه لدراستها واالستفادة منها. كما أن له أًٌضا حق سلطة تنفٌذ األعمال 
المكلف بها دون غٌره. وتجدر اإلشارة إلى أن العدالة والمساواة بٌن الموظفٌن 

 ساسٌان فً التعامل داخل البٌبة التنظٌمٌة.شرطان أ
حقوق اجتماعٌة: للموظف العام حق تكوٌن صداقات مع بعض الموظفٌن  -

وتكوٌن عالقات اجتماعٌة داخل البٌبة التنظٌمٌة وخارجها. ولٌس محظوًرا على 
الموظف العام أن ٌتبادل التهانً والتبرٌكات المكتوبة أو الشفوٌة فً مواسم 

مناسبات. كما ٌمكن للموظف العام أن ٌتبادل أطراف الحدٌث حول بعض األعٌاد وال
الموضوعات االجتماعٌة أو أخبار المنظمة التً ٌعمل بها على أال تطغى هذه 

 األحادٌث على األداء أو تؤخذ شكالً مغاًٌرا عن العادة المؤلوفة.
توفر فٌها حقوق بٌبٌة: ٌجب أن ٌعمل الموظف العام فً بٌبة تنظٌمٌة مناسبة ت -

اإلضاءة والتهوٌة والتكٌٌف. وٌجب أن تتوفر فً البٌبة التنظٌمٌة أًٌضا شروط 
األمن والسالمة من المخاطر أو اإلصابة باألمراض والتلوث. ومن أهم المنافع التً 
ٌجب توفٌرها فً البٌبة التنظٌمٌة المساجد والمصلٌات والمطاعم ودورات المٌاه 

 .واإلسعافات األولٌة وغٌرها



حقوق مادٌة: الموظف العام ٌعمل مقابل حصوله على مزاٌا مادٌة ومعنوٌة  -
حددتها األنظمة واللوابح فٌنبغً حصوله علٌها فً أوقاتها المحددة ما لم ٌصدر 
قرار ٌخالف المعمول به. ومن أهم الحقوق المادٌة الرواتب الشهرٌة والمكافآت 

الترقٌة والنمو الوظٌفً داخل والعالوات. كما أن من حق الموظف حصوله على 
الجهة التً ٌعمل بها إذا توفرت فٌه الشروط المناسبة. ومن الحقوق المادٌة 
الرواتب التقاعدٌة أو التعوٌضات عند ترك العمل أو اإلصابات التً تقع بسبب 

 العمل سواء بالوفاة أو العجز الكلً أو الجزبً. 
ه ولم ٌنصفه الجهاز الذي ٌعمل وٌمكن للموظف العام فً حالة وقوع مظلمة علٌ

به أو من غٌره من األجهزة ذات العالقة أن ٌرفع أمره إلى المحكمة اإلدارٌة 
سابًقا الذي بدوره ٌقوم بدراسة القضٌة من جمٌع جوانبها « دٌوان المظالم»

ا بشؤنها. وهناك حاالت عدٌدة أصدر الدٌوان أحكاًما قضابٌة  ًٌ وٌصدر حكًما قضاب
دالة المنشودة بٌن الموظف العام والجهاز الذي ٌعمل به أو األجهزة فٌها حققت الع

 المعنٌة األخرى التً لها عالقة بالمظلمة.
 سلوكٌات الموظف العام 

إن السلوك التنظٌمً هو السلوك الذي ٌمارسه الموظفون داخل البٌبات 
التنظٌمٌة خالل ساعات الدوام الرسمً. لذا فإن السلوك التنظٌمً هو سلوك 
إنسانً إال أنه محكوم أو متؤثر باألنظمة واللوابح والتعلٌمات المقرة من قبل 
المنظمات. كما أنه ٌتؤثر بالثقافة التنظٌمٌة للمنظمة حٌث تإثر سلوكٌات المدٌرٌن 
والمشرفٌن ومتخذي القرارات فً توجٌه وتعدٌل وتغٌٌر سلوكٌات الموظفٌن. 

ام خالل مزاولته لمهامه الوظٌفٌة وهناك سلوكٌات محمودة ومرغوبة للموظف الع
داخل الجهاز الذي ٌعمل به. وبالمقابل هناك سلوكٌات مذمومة وغٌر مقبولة منه 

 نذكر منها ما ٌلً: 
هً مجموعة من القٌم والمبادئ والقواعد أوالً: سلوكٌات الموظف المحمودة: 

خالقٌة المرغوبة فً التعامل داخل البٌبة التنظٌمٌة. كما تشمل المعاٌٌر األ
 والسلوكٌة التً ٌجب على الموظف العام أن ٌتقٌد وٌلتزم بها، وتشمل ما ٌلً:

 األمانة. -
 اإلخالص. -
 إتقان العمل. -
 التفرغ للعمل الوظٌفً. -
 تطبٌق األنظمة واللوابح. -
 احترام وطاعة الرإساء. -
 المحافظة على المال العام. -
 الترفع عما ٌخل بشرف الوظٌفة والكرامة. -
 مراعاة آداب اللٌاقة فً التعامل مع اآلخرٌن. -

ا: سلوكٌات الموظف المذمومة: ًٌ هً مجموعة من السلوكٌات المذمومة  ثان
وغٌر المرغوب بها فً التعامل داخل البٌبة التنظٌمٌة لمخالفتها األنظمة واللوابح 

وتشمل ما أو القٌم األخالقٌة السوٌة  التً ٌجب على الموظف العام االبتعاد عنها، 



 ٌلً: 
 الرشوة. -
 الواسطة. -
 االختالس. -
 التزوٌر.  -
 نقد أو لوم الحكومة. -
 قبول الهداٌا واإلكرامٌات. -
 عدم المحافظة على سرٌة العمل. -
 ممارسة بعض األنشطة التجارٌة. -
 إساءة استخدام السلطة أو استغالل النفوذ. -

مستوٌات هذه السلوكٌات وبالنظر إلى هذه السلوكٌات المذمومة نجد أن 
مختلفة. كما أن مستوى الممارسات فً األخالقٌة الواحدة تختلف درجاتها أًٌضا. 
وقد حددت أنظمة الخدمة المدنٌة عقوبات تتالءم مع كل مخالفة من هذه 

 السلوكٌات المذمومة.
 أنواع العقوبات 

 تنقسم العقوبات فً نظام الخدمة المدنٌة إلى قسمٌن هما:
 األول: الموظفون الذٌن ٌشغلون المرتبة العاشرة فؤدنى أو ما ٌعادلها:القسم 

 اإلنذار. - 1
 اللوم. - 2
 الحسم من الراتب بشرط أال ٌتجاوز ثلث صافً راتب ثالثة شهور. - 3
 الحرمان من عالوة دورٌة واحدة. - 4
 الفصل. - 5

على أو ما القسم الثانً: الموظفون الذٌن ٌشغلون المرتبة الحادٌة عشرة فؤ
 ٌعادلها:

 اللوم. - 1
 الحرمان من عالوة دورٌة واحدة. - 2
 الفصل. - 3

والجدٌر بالذكر أن المملكة العربٌة السعودٌة قد أعلنت عن إنشاء الهٌبة 
هـ وتعنى بتحقٌق حماٌة النزاهة ومكافحة 1/2/1428الوطنٌة لمكافحة الفساد فً 

السعودي ضد الفساد. وقٌام الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصٌن المجتمع 
األجهزة الحكومٌة المعنٌة بحماٌة النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها 
وتطبٌق األنظمة المتعلقة بذلك وتقلٌص اإلجراءات وتسهٌلها والعمل بمبدأ 

 المساءلة لكل مسإول مهما كان موقعه وفًقا لألنظمة.
ٌة محددة تدخل ضمن الوصف إن لكل وظٌفة من الوظابف العامة مهام وظٌف

الوظٌفً للوظٌفة. وتختلف الضغوط باختالف المهام الوظٌفٌة فً الفبة الواحدة. 
فنجد الضغوط على الطبٌب الجراح أكبر من الضغوط على الطبٌب غٌر الجراح. 
كما أن الضغوط على القاضً الذي ٌحكم بٌن الناس فً الجرابم أكبر من الضغوط 



 المختص فً األحوال الشخصٌة وهكذا. التً ٌواجهها القاضً 
وال شك أن بعض مهام الوظابف تتسم بالصعوبة والتعقٌد والبعض اآلخر ٌتمٌز 
بالوضوح والبساطة. وتجدر اإلشارة إلى أن الضغوط تزداد على األفراد الذٌن 
تتطلب مهامهم الوظٌفٌة اتخاذ قرارات سرٌعة أو خطٌرة بسبب ما ٌتخذونه من 

 ع ذلك من مسإولٌات. قرارات وما ٌتب
 المراجع

 هـ.1424أحمد الشمٌمري وآخرون، مبادئ اإلدارة، الطبعة األولى، الرٌاض،  -
خالد خلٌل الظاهر، أحكام تؤدٌب الموظفٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة، دراسة  -

 هـ.1426تحلٌلٌة، مطابع معهد اإلدارة العامة، الرٌاض، 
 هـ.1423السعودٌة، معهد اإلدارة، الرٌاض،  الدوام الرسمً بالمملكة العربٌة

باري كاشوان، الموسوعة العالمٌة للوصف الوظٌفً، دار الفاروق للنشر والتوزٌع،  -
 م.2005القاهرة، 

عبدهللا بن راشد السنٌدي، مبادي الخدمة المدنٌة وتطبٌقانها فً المملكة العربٌة  -
 هـ.1421السعودٌة، مطابع الحمٌضً، الرٌاض، 

ً السلطان وإبراهٌم بن طالب، المتقاعدون فً المملكة العربٌة السعودٌة، معهد عل -
 هـ.1424اإلدارة العامة، الرٌاض، 

فهد بن سعود العثٌمٌن، أخالقٌات اإلدارة فً الوظٌفة العامة وتطبٌقاتها فً المملكة  -
 هـ.1413العربٌة السعودٌة، مكتبة التوبة، الرٌاض، 

تصنٌف الوظابف وتطبٌقاتها فً المملكة العربٌة السعودٌة، محمد بن علً الشهري،  -
 هـ.1421معهد اإلدارة العامة، الرٌاض، 

محمد زوٌد العتٌبً، نظام الخدمة المدنٌة وتطبٌقاته فً المملكة العربٌة السعودٌة،  -
 هـ.1423مطابع كنوز المعرفة، الرٌاض، 
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