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 Ñ²iËºA ÅAËÃ¦ Ñ²iËºA ÅAËÃ¦::  

ا ا   
  

  
 BÇ¾f³¾ BÇ¾f³¾::  

ا ا   را  
  



 

 
        ٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ت إن اا وا   أدوارا  ا  تأن ا 
ا   ات أه ا ى أداء و  ا   ،ا .

  ا  تراء ا ظ  ا  ا أ  ، وا
ا دارت اردئ وا   ا ذات ا ء ا   

ا  ا  ا اا    ل   .اأن ام 
 اث اأ اا ا ي إا ا  اوا ت اا

 ء  ر ى ا اام ت ارات ا.  
  

 أ إ دة از  ا رات "و ء "  ،ا  تا
ا ا ك  أو  إ  يوا ا  عال ا . 

ا  ترات ا ء    تت ودرا   أم ،
   ا ا ذا؟؟ و  يا ؟  و ؟ و  ي

 ر  ا  ي أوع اا  ا  ا ا) ة 
إ ة أر   أ  اع و راء ات  (  ت اع

إ ا م   ا   اا وات ء ارات و
 . رات ء ا   دةت اامرة ام ا  

ال واا  ةا  أدى إ  أدا ت وا . ا ى وا
و اا ا  ت رات ء  وا ا   اا 

اع و أداء و ا    دة ا  ات 
ن إ ا.  

 ه ار اة ق إ  ا ا  ل ااض 
    وا ا  ت راتء ا   ا ا

و ر   ة   ء دراي أ.  



 

 
        ٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

:  
 تا  ا  تا  ت ا   ا

 ا و ا  ه سو اا  ه  اده وذوأ ا
    .  ا و وإ  ا  تا 

ا و ا   إ    ا اا  ة ا
. ا  ا ا ار ، ا  ا   و  اارد
 أدى إ و ا   ا  ته ا  ىح اإن ا

ات و     ا ا .  دول ا  ا 
 ت اع ودي ت و ء  ا  ت ات 

ا ا .    تا  م ا أن ا ا اوا
 ا ) و و ا  ( ر و  ا  )  

رآ و  ا (ة ا  إ  ورة أم  او ،ما 
ا ا ه ا  ا ا   ت .   او

  ه ر س   ةو  قاث طد وات اا
  .ا، وا ج إ ء رات ه ات

  
  أن ا  ات     ااث ا  ا

 ط  ا را ء   دارت اا  وة و
و   ب . ور  او )ا ا أم    (
ا   ن  دة إذا ة ة د  ن وا ) 

م رة ( ة ا و  أن   د  ر  أ
ا  أن ، و راء ات وا أن را أن ااع  . واة

ا  تا    و ااا وط ا م  .



 

 
        ٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

، وا اة ء  "وراء  م   " و ل 
  .  ء ارات

  
  ذا ء ارات؟ وذا  ات؟  

ات  ا أة ت ار ،ج إ ا  ء 
  ا أ  إن أرادت أن را)Social Impact  (  ثو

  . ه  اوا  ا ا أن ظدارات واا   
  ىا م  و  اا   لا   رات ا ء

وا ى . ا إ  أن ة اا ت اا  ا إن
أ  ا  ل م روس و  وء را  ى 

و وا ت و ااا .   را ءرا  ا مو
وط ر   .  

 و  ا  عت ا  ذا ،ح م يال اوا
 وم و   را ء  أو ا   ةأو ا ا

  ةم   عت ا  ت ات واا   ؟ا
   ؟

أو:  
  راتء ا ب  اا  تا  ل أنا 

ا وذ ن  ه ات أمت   أاد ومء   ا ن 
   ا  رؤى وت وطق  ا  ه ات ن 

 ا و م إ . ا ا  ا ا   أن 
 ءا ن و و و روا اه ا  إ وا ا

ه ا إ  ف ارد ا  ا .  ن ا ذ إ 



 

 
        ٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ة  ر ل إ و   عت ا ة و  
   راتء ا ن ا؟ وأرا ء   ذا إذا ،ىة ا

 ، و وا، وذات    اى ا، وأ راء 
اا  الا ا ن أن تا.  

م :  
ى اا اا   ا  تراء اإدارات و  ا 

  ا  إ  ت، واه ا  ا   راتء ا 
 ا ظا  مأ   ةما ا ظب ا  اا

اا  ا  ا . ا  أن  اوا
 أم  و ا   از ت أا   اا

 ا ا!  
:  

 اا ا  وا    رة ا  ا   ء 
ع واوا  ا ا  را   نن وااا أ  

اوا ر   . اا   وت ااما  وا
 م ى و راتء ا   اا  راء . وا 

   م د   أن ا  ت أما  ل وطا
  ا  ا دارا ت او د   ن أن ا

وا  ذ   ا وا  أن ا اع .  د ء ارات
ا    د اار وا أو إ ظا إ  ف ا  

ا ر  ا .  
  
  



 

 
        ٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

را:  
 ا ت اا أ  راتء ا   و ا ا رة وم

را ء د ا  تر . ا   ،لا  
، أو ات ة   ات ، ات أن  ث وارات

و  م إ ء . ات ا ، أو ات ار  اع اص
 وا   أن    و م راإط    راتا

  .ذج  ت اع
:  

   رةا  ن ا و ا ا أ و وا را
  اال     . ء ارات و زدة ا ا ت

 أن  . ن اا ظا و و ا ا   و اس
 ا دزن وإدارة ا  را  رتاء طا  اءا ز 

وأ و  أ  ل اإ دي إ ن ذ  .  و
أ أى  ن و ا  ا ا  اول  ء ارات 

 موأ  أ .   أم   ا و ا و ا ا
 ا . أن    تدارات او  ا اه اا

و ظت ذج   . ا    ء ارات ى ات
ات  ء ارات   و  ا  ء ارات 

و  اأ ا وا .    أن  ت واراء ا
 أدا  ا لوا اا  ةدوا ا وأن را ء  وا

ا  س إ أ    عا ة وو   .  
  
  



 

 
        ٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  إطر ارات
ا  ي و راتء ا ن إذا  ، ى اا  و

  أن د اة  رات   ؟  ك ت 
  ،، أطر  ك  ارات ى ات؟  ه 

إ ج إ أ!  
 ا  ل    ا  تا  راتر اإط

  ) ام ا ا(ا ا رات ات 
  

  ذات أ :  
اؤ وا وااف ا  وا   : ات )١

وا د او  ضا. 

  وا  اا وااءات ف إ : اات )٢
 اف اا  

٣( رات اارد : اوإدارة ا س و ا رات ا ع
 رت اء او)ر ارج إط( 

 :  
١( ارد ارات ا: اا دارة، اا  اات، اا ،

 وا ظداري، اا. 

٢( ا وا مت : اار، إدارة اذ اا ، ا
ا  ا وا ل اا داري، وا ا ،وا. 



 

 
        ٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

٣( ا ا :م   و ،ا ا ،ا 
 مما ا  وا  ظا ا ،ا  تا

 إداريوا. 

ا   :  
 دا ا ا  و ، ا  يا  ا ا

 ت، وات واروا داءاه ا و ا  .  
   ر أم  راتء ا إ  تا  " راتا

ا " ا أ  ظا    أو)ا ارد ) ا
  و  إ ه ا . ا وا ا   ال

      أ   ا ا    
 طى وارا ق ا  ة و  راتء ا . ا 

 ا ا    را ء ل  ا أ  أن
ا دا .و أن   دي إ آن وا و  ه ا  

  أن   ه ا أداء  أن  أن   و ا 
  . ل  ا اى

 
 



 

 
        ٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 
 
 

ا  عرات ا ا ا:  
ا ما ا  ترات ا ا ا  

ا رة ة، و ات أن  اا  أي ه ارات 
أو  أ أن   .   ا ا م را  ءا ا و

ا.  
  
  



 

 
        ١٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  :ات
 ت ات واا ط  ا  تا  ا

اؤ)  ارة ا ض  ود ا وأدوار وذ  ل ذج 
 ات ا  أ ارت ن اؤ وا ). وا وااف

وااف دة  (   إ ( وا و   وة
ون اؤ وا وااف  اض  ود ا  . و س

    "ترات" اء ا رء إط ض .  
ت وا  وو ا ف ت أنج ا . تا

 فا  و وا وا ظا و .  تا
 و وأو ا  ط  ،  يو ا  ي

ا . رات اد ا ور ت اا را  تا
 أن  وا ا وا موا ارد ا ا  

ر . ا"تا "ا  ء  اك واا  . أ
  أن ا ا  ا  ا اأ  ت ات أن اراا

  .و   أ اؤ وا وااف
  
  :اا

 ا إ  أن  ي  تا م إذا–   ضا
اوأ دت -وا  ل ا  ان ا . ا 

ا  ، ت أن  اات   ، ،رة 
اف اا  ة  .   د   ةا اا

 رات اا   تاا   ا   ا ما



 

 
        ١١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ، اارد ء  اوت، و   م  ود 
  ا.  

   رات اء ا د  اا إ  اا
وط ت ااا .  ر   او :  ول أما

 ذات ا اف اإ  ا)ا  ا  (  مود، واا
  . ا  ادة  اص اة واوف اة

  
ارات ا:  

 ،و ، داءا  تا    ت اا 
 ا ا  أ  اس او ،ت . و م 

 م– ا دة از  -  راتا     
ا  ا ت ، إا و ،وا ، اا ا  ،

و اا .  
 م و ، م   ظ    رم 

اا  أو دارة ارات ا    . رات اا  ةه ا
 إ  ديد   وا   رة ا  .

    ة  ارد   ا ددون نان واا
دارة اا .  ا وأ   و   ت ك أن  

  ا  ون م ا  ا و  أ 
 ت .  

  
  
  



 

 
        ١٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ارد اا:  
  ت ةن ا  دارةا  ءن ، وأن، واظا

ى . ا اات اوا رات اا   ارد اا
 دد  إد م دارة اارد ا واا أاد، و ذ زا ات 

إ رات ا  أم  إ وز ذ  ، .  ا 
ا ا   ا  اب اءات واا و  إطق 

 را .  
ا وا ما: 

ات  ا  ا  ان   اب أ ء  راء
ارات   م و ا ا  وم   ء ارات 

اي  أن  ا  ء را  م ام   . اى
 ا أن إطر ارات   م      ا أن. 

ر  أو ر م اء ا    ت اا . ا أ
 أو  م اء ا  ل اا  ا.  

  
ا ا:  

  راتء ا با  إ  دا ما  
 ا  راتء ا د   أ  تا  ،ا

ا .  وا ة، ا  ق  ،تووا ا 
ا  ا .  ادارة ،  ه أم و  راء ات

 امرة و رة  أن  .   أرادت أن  ا 
 ؤ ن إذا إ ا اا إ   و ،أ   ا

ا    ام واارد ا ،  ات، 



 

 
        ١٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ال  ا اى، ا   . واات، وااف، وارات
  و      ن أ ا ا

  .اى
ا :  

 راتء ا  ل ا ا  ا  . 
  دورا  ا  عا  ل اع ا   .  ا

    ا، و   ر  ء اظ ور ن 
 ل وع ا  أ ا روا . وأ ا  و

ا   اأ ا    .ا  م و   
ر   اف . اوا ،وا ،ا ا  وا

  موا ز"اداء واا  ." ن  تا  ا  
  عا   ا  ن أن و ،ا  ا 

اا دا ا ار، وطت، وا .   ء أن ا 
 و ج إو ،  اا   زداء واا و ا  

 ن ا و ،ا  اارد واو .  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
        ١٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ا:  
 رد اا    ،تراء ا    ترات ا ء

  و ،إط   ، .  إ وا ط و ج إ
دارة ، واا  ءوأ ،وا ،ظى ا ورة وا . و

اع  ا أن  ا ه اا ،ن ا  ا   دات 
إن اع  ا ك ة ا إ .  ا ن ا ا

ا  ا ا  ت وا  اوا . ظأن ا  او
دارة واا  ءوأ ن وا  ح أي  ادا  

ا و ا    أم ط  .   ت راتء ا
وا اى   ات ا .  ا ،م ث اق و اح

 نا و ، راتة ا   أو   ،راتء ا د
 ت و أ وا  ى يا ا.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
        ١٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 Ñ²iËºA ÅAËÃ¦ Ñ²iËºA ÅAËÃ¦::  

 ا ا ت اة 
ا  

  
  

 BÇ¾f³¾ BÇ¾f³¾::  
 ر أا  

  



 

 
        ١٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

أو :رع ا:  
  

   ب اد اا"MSA "  د اا   و
 ا أ"ISNA."  

  
م :اف اأ:  

١- د اا  ب اا  ظا. 

٢- ا  ارف و ار ا . 

٣-  أ  ا ا  ، و  ة ا ةإ. 

٤- ا وة و ا ا ل رإ. 

 :افا  تآ:  
١- ل ا دو   أ  ب ااف اا. 

٢- ا  ا ا  ا. 

٣-    ات ا  دةا. 

٤- ي ا ا دة اا  و ا ا ، 

٥- ق ار و اا ا و ا ف ا  ،  و ا
 .امج ااد ا ا  ت و رات

 إت ات ا ا  و ا  ات  -٦
ت اوا. 

٧- ا  اا   ،   ا ا  رجو ا
وف اظ. 



 

 
        ١٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ت: راا   ت م  أ:  
١- و ا ا  ا  يا ل اا. 

٢-  م ل و اا   ء و ا  ت 
 ر  ل ا ا  ام. 

٣-  ت اا  ورءات ال ا  ا  
 أ  ىا"ISNA, MAS, ICNA " ر   م  و

 .  ات

 .و  د ا إ  آف   أ ، م ن -٤

٥- ا ال ا  ر ذات أدوار ا م ت إ 
  ،ب ا واجا    ور. 

و  ا رة ، ا ا" ا ا "امع اان  -٦
 ا  طا ا     أ . 

٧-  ة ان در اء مذ دو ا ات ا  ا ا
ر م . 

٨-  و  ل إ ه يا ا ا .  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
        ١٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 Ñ²iËºA ÅAËÃ¦ Ñ²iËºA ÅAËÃ¦::  

   ا ا  اة
  

  
 BÇ¾f³¾ BÇ¾f³¾::  

    ا ااز/ اذ 
  



 

 
        ١٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 و آ و  م  ركو و ا و ،رب ا  ا
 أ ...و  

 ا ا  ى ا   ذج م  يا ن ا
  عا ا ا وا ا ري وا ا  ا ا إ و
  ات زاض أ و تره ا و ، ا  ةل اا

و ا ا  دة وو ، ا ا  دة اق واا ام 
 ا ا  رة يا ا  قا  ءوإ ،ا 
  رد ا ا  يري اق ار ا   م

ا ب اأ  وو ،دة اوا ، ا ا  ي مري ا
 ا اماض ا  و ،ا   ةرب اا 
 اي ام  ل م ا ا ام و ل امت 

  وا م  ت اوا اء  اة ا ا  
  و مى ا  أن أ  و ، تا   ا

ا اي  م وءا   ا وا ور اات 
ارت  ا  اي ؛ آ   أن  ارئ ا  ه  ه

وأن ن إ  ا   ا  ا ا وااد 
 ل واا  صوا.  

  
  

  
  
  
  



 

 
        ٢٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ر  :  

  ا ا دو ار  ؛روره ا   م  يا ا
ت اا  يا  ة ون   و ،ا ذ  وا

 دئ ا  يا ن ا  ،ما ا  ءء واا 
  وروت اا  اتا  أن ؛ إا  ه ا  ا

ة ادا    ن اا ا  مرة اا   ر
ات ا  م، وم  ا     ات 
ا مء ات و دور ا وزل ااء إ أن   ه 

ما ت اا   تا.  
   إ  ل ت اا إ د  إ  ما ا 

ااد، و م  ا اي  ا ام  ان ا ؛ 
  ،ل اا  ا  ا ء ام   د  

اأة رك م  م    أع،   ٥٠٠,٠٠٠د  رب 
 ا اء ورة ا  طم د وزدا  ت اد ا أ

 ت إا  ا  ،ا   ل دإ ؛ إوا
ا ا  ا  ا  ر  اع واا ط  اعوا

وا.  
   م  "١٦١,٨٥٦ ١" أ  ظ ةا ا   

اف  اس  ا دا م ور  ،ن ا ت 
ا وأ ، فآ   ام  ا ا ا   ت ا

                                                
١   www.chartiy-commission.gov.uk 

  



 

 
        ٢١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا   وأ  ء  ا إ    ا
ما.  

 و أ  Hospital of St Cross   م وس 
  ا ا  و      ن، إذا    

ما ا  ا .  
وا   ان ا)RSPCA (  ا ا  ان 

  .   أء م      ١٥٠رب 
  داتت وا م  يا   ا ا و

 وا ا ت ا دك ا ؛مه ا" طا ا
ت ا"١ )NCVO(  مما وت ا  كو ،

"BOND"٢  ب   ٣٥٠ مت إم  .  
  

 ما ا  يا ا  بأ:  

 ة و دا ة إ ما ا  يا ا:  
  :  ا ا :ا اول 

 إ مأ اده، وأ ر  أ  ءا رت ا  تام وا
 ا   أةن ا رب ا  ك ن  ن اا  أم

ه ا ،اء ا ؛ما ت امدات و    ا 
 ا    ؛ا ما   ،ا  أو ا  م

                                                
١ www.ncvo-vol.org.uk 

٢ www.bond.org.uk 
  



 

 
        ٢٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

   ت ا  ا ر ا   ن م ا
ا  ت ث إ  .  

ا وا  سام  ن ما ا  دت ا ه ا.  

  

ما ا: م  يا  ا مما ا:   

 "ما ا ١"ا   ؛ ن اا    أم وا
 يا  ت اا أ    ه ا ال و ،ا 

 ة، و ا إ  ه ا ض اي، واا ا و
  ن وإن ،ا     ا ،ضا  يا  ا

ا اوزارة ا  اوا ا ا م .  

  

ا ا :ت ا  اا :  

  م  ت ا در ا زأ أ ا ا ) 
م رج وا وزارة ا و م ا ت اا(  ،

 ات اا د ""Grant-maker   ،ت اا  ر ر
 و ت ا   ت اا  ا  ا و

 ا   ت اا إ ره ا  أ   ،و
ا.  

  

                                                
١ www.chartiy-commission.gov.uk  



 

 
        ٢٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

اا ا  :مت اا د:   

   إدارة  تود  ا  ت اا  ا م
 Part time(، ا ام  أو ) ١(ا اي   ات

، و ه ا  أن ن اارس  ه ات   ان )
راا   ة  ن  يا ا.  

  

ا ي: اا ا  ة  ت دو:  

   ت دات، أوا م اء) :NCVO(و ٢)BOND(ت ٣ أو ،
 را وا را ا يا ا    ر

 ت اوا وا مما ة وات وا   ،وا
ت ا  أدا، و ه اا ن    ا أو 

  ا م ى  و ،م    ،  
 Charities "ارض ا رك  ه ات،  ن  ك ض 

and Associations Exhibition"ض ٤و ،" Charityfair"٥  و ،
.  

  

  

                                                
 .انظر ملحق باجلامعات والتخصصات اليت تدرس فيها آخر الدراسة ١

٢ www.ncvo-vol.org.uk  
٣ www.bond.org.uk  

٤ www.conferencehouse.co.uk 
٥ www.chartiyfair.org.uk 



 

 
        ٢٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 م  يا ا ام :  

  ين ام؛ ام  يا  ة ةا اا أ أ 
   نما   و ،طم  ت وه ا ٢٠٠٦أداء و ،

أاض مء  ٦أاض إمء ات ا  ،م  ا ك 
  :١ ١٣  ٢٠٠٦ات ا  من 

  . ا  ة ا ا  ا :اول  
 ما:  ضا .  
 ن :اد ضن أو اد ا.  
 ارواح :اذ اوإم ا .  
ا: ا و اطا.  
  .ا ن وا وااث وا :ادس
 اة :ا ا.  
ا:  ما و ،ا ت واا ن، ومق ا ضا

  .ا وا، و اواة واع
 ا:  و و ا ض وا.  
ا:  أو ا ،أو ا ،ل اأو ا ،ا  ا إ

ا .  
 ديان :ا ا.  
 مف :ات اء وطوا طوا ات اءة ا ر.  
 ا:  ة وا  اضأو أي أ ،  ف ىاض أأي أ

  .   ض أ ي

                                                
١ www.chartiy-commission.gov.uk  
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   اضه ا"ا  "  ء أيإم   أن 
  .ف إ وا أو أ  ه ااض

 و"ا ا "  ورل ا  يا اءات اوإ م 
 ت ا طا ا و ت اول ا؛ ار 

)NCVO( ين اما  موا ،)١(The charity law association  هو
  أ  ي ٩٠٠اا ا ام   .  

و اة أ أم   ات ا ر أي مع  أماع  
ا ا.  

 ا   يا  ا مما وا ة ا  و
 أ أء  ب ال ون اض  د اب،  ا ق

  ءأ  قة أن اا  ،ه ا ق  ا ا ر ا
  .ب  ال

  
 ؟م  ت اأداء ا  يا :  

  :اي   أداء ه ات أان  
اي  أداء ات، واي  إ " ا ا"من  :اول 

  ل  ته ا.  
 ما : اف اأ  او ،  يت اه ا رد

وط   ، ي  أن  در أو رس أل ومطت 
 را  رة.  

                                                
١ www.chartiylawassociation.org.uk 
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 م  ت ااع اأم:  

م  ت اا  اعأم  ك:  
، وا رك Association"  "أو   ب" ات: "اع اول

 ء اأ  إ  ن وء ا ن ،ا  
 و ،ه ا ك ر ن  ،دارةا   ا ا

ه ا م      دارة دورا  بام .  
مع اا" :تا "Trust ت ءإم ص إا    ،

 ا ا نص، وا   أو اوا  ن ،اء  
ا  ار اء ه ا، ون ء اء  أب اار اول 

ة ز دة  و ،ه ا وا.  
ع اذات : ا  دا  تا ة وه ا   أ  عم

  ودة، واا وا"Company Limited by Guarantee" وذ ،
 ط    ر ى  ات،   ذ  ه 

 إ ا"ا ا " ر  ا ا   ي و 
 وم اة ما ت اا إ  ذج و ،   

مما وا ودو.  
  

 م   ا أو ا ا  :  

 ،ا  ؛ا وون إم رإط     ه ن وأن
  صاض اا  رجو ،ا و ، اض أ ا

  ت ان ام ٢٠٠٦ ١.  
                                                

١ www.chartiy-commission.gov.uk  
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أء  اء أو أء  ادارة    ه ات  أن 
    أي  ن أن   ، ام وأن ،ه ا

  ي  ر، وا   ر أو ا ا إ ه ا ف
 ذ   أم إ ،ا    ء أي   ء أنا  
   م ا     آ  ءا    إذا  

ن   ار  ، ل أن ن   اء  را إدار أ
أو را مم أو  مم      ، ارات أو 

  .ت
  

 ت اأو ا درات اا :  

   أ ت اا   عم  رة و ،ما ا 
 ا  طم     ل ول أر  ت ا
 ا ور اطل ود اة أو  ا ا أو ا أو 

 ذ إ  أو ق ا ادات ...اإ  ه  ح ، وأر ل إ 
، وإ د   مطت ا  ،ن أب ه ات 

 حأر ل إ     د ا ا أن  .  
    نن ا  )٣٤٠٠ (  ؛ت اا  عا ا 

 ا)١٠٤,٥٠٠ ت ) أه ا اوا وا ،طل م  وظ
  ن تطا  اعمه ا  و ،إ  رات رب أر

ما ا.  
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 ت اا  ا :  

دورا   ا ا  أس اح  أي  ، ا ن اء ن
 ا    ؛ ن ا ت اا و  

 و ، ن رات اات واا  و ،ا ا دا اوا
ط  ذ دة، ووا ا ا ر:  

١-   ديو   وو دور  مما ا 
اف اوأ ؤوا اف واا و   ا وا. 

ن أن ه ا رس  أم  أ    ات   -٢
ا و  ااض ا أم  أ، وأن ا   ت 

ا ا . 

٣-  تأن أو  اد أو  ا  . 

٤-  ممت اا   اا   ا ا ر
 ،  ك ر ن وأن ،طإدارة ا   د موو ،ا

 ا ا  رجا  رة اا  ءل ا 
  و ا روا. 

اف ا   ا، واظ  اذ اارات اة،   -٥
 . ون  ود ء ا ال ا أو ال

أن ن ا ا   ا، و   ل  -٦
 ع وااء اأ  و وا وا راء ا.  
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   ى و ت اء اأ  ون ا  و
، و   أن ن دور دورا   إدارة ه ات 

ت وا  ر  دورا و ،ا  را دور وإ ،ذ إ
 ل ا  وا ء  م ته ا  دارة ةا

ا.  
  

  ا ا ء   ت اا:  

١- "ا أداء " ا  افوا و دارة و  ر 
ه ات .  

  اء   ،ع أن ل إدارة ه ا  " اان" -٢
ذ أ  يا ا.  

٣- "ا ل " ا  تا  نء ات أو ال ا 
)Trust . (  

ء اس ا و    ا ا ،  " اون" -٤
 ات  أن ا إدارة ه ات ا؛ أ ذ ا اي 

 .ه  أ؟
٥- "ت " اإدارة ا  اا و ،ا و ءا  

 ا ا   ا ت اؤا   أن ا
   أن ا  ،ت ات أو ااد اون إ

 ا ث ات اا   ما ا  را
 وا وا.  
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  ا ا  

 ،أو أ أ  دو  أوراق  ن ا  ا ا
وإ  ا ؤأ  و ،اوأ و ه ا ط  د و 

 ت، وه ا  ارذ ات اوآ ،ب اذ وأب اأ 
  .ا وار، وا ا ه ات

 إ ت، وه ا أداء  ا  ه ا  مأ  
ت اا   ا ت اا .  

 
  ت اا ا:  

 ه ات  ات   اس، أو  ات ا، أو  -١
و  ،ا ا .  

 ات   ات ا ت  د اا ا ض  -٢
 ا     ،ااع اأم     ،ما ا

أ.  

٣-   أ  ٢٠   %م را ا .  

٤-  ا ا     VAT  اعأم  عا و
اا.  

٦-  لع أو اا   اد إذاا  ا اا  م 
ت اه ا ا .  
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  تاا:  

١- ت ام أو   لي أ ت اه ا  .  

  ء ال  ا    ء ه ات  -٢
   لا  ا  أن  ،وم أو ا  ن ا ا
 ا  ل اا   ر اء أو أو  

  .  أو م ا اا  ء  م ه ا

  ت رب ا ا و ء ون  -٢
 ت اه ا. 

  

  ت اا    ا  ا   :  

إمء ات ا    اد ا، و  ي أ  ه 
 تا  ن إ :  

١-  أو ا ه ا ءا أم اء ،ه ا نا
ه ا  م  ا. 

٢- ا      ا ا. 
 

 ا ذ  أ ت اا   ن نن ان ان ا
  .      ن أن  ه ات

  " ا ا"و ل وث وزات    ادارة ن 
  ،ته ا  رط   ءوإ ،ا ا  ء ا
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 ،ذ  ارط  ن ا إذا ء اأ  ءإ  وإن ،ا
   إدارة  ءء وأأ  رد او ،  ا  و

ا  طوم  ه ا ا .  
  

  : ات 
ورة ود درات  أم ا اي ك  ات  -١

ا  ااء امم وات ا ل إ   ه 
 أداء ر  تا . 

٢-  ت اا    ي اا ا  درات ود 
  و ازروت او ذات ا ت اا . 

م  ا اي  ا   ء  أ  رت  -٣
 وا ت اا  ت اأد اده وأ. 

٤-  ت اا  ذات ا ة اا   تا 
ات اوا ت اا  . 

د إ ت  ذ      ات  -٥
 .وأذ ى   ا اي

دة ات ح أ   اي   دة  -٦
  يا  ت اا  و ، ا 

تا 
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 Ñ²iËºA ÅAËÃ¦ Ñ²iËºA ÅAËÃ¦::  

ر  ي اا ا  
  

  
 BÇ¾f³¾ BÇ¾f³¾::  

 ا /ا    
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ا  رب ،ة اوا وا  فء أما ،وا م 
 و آ و ،أ و:  

 يا ا  أو ا  ل  أو ا ؛ا 
ور  وم، م ورو، وأداء   ا  ، أل اون

 Organized(ا     أ ودئ وأرن و  دة 
Work.(  

ا     ا ا او  ،اوإ  زت ا
  أ   ،يا ا ا ا ذج را دو  إذن 

  .ا، وأ  أّ إاع 
  
 *َُِي اا ا َُ ا آن واا  اا :  

ا ي إن اا   د دئ و  و:  
 =ا د و ا اف اغ ا ونأ ا ءإر :  

 ل ):اَوُمَََو َ ى اََوا َو اَوُمََ َ ْا َوانَُْوا  . (  
ال ا ا : ا و م ون  أل 

  ل ا ، ا ا ا" :   ده ا وم  
 اتا  ،و ِا ، كات وا  ،ى وا .  

و  ُا  طون اوا  ا روا  . " ا  
)٢/١٠. (  

 إ ا  م ا ":  ه ا ا  ا   ا ِلو
ا ، وأ  إ  ا . " ال اوا ١١( ا. (  

 =  ع ال ا  ن  ا أو آن وا ا
 اءوا :  ل ):اََُِْوا َِْ ِا ًَِ ا َوَ( .  
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ٍ  يا ا  : ، ا  وا    
 ة اس و ا اد  ط ا : وٍ  أى

 .  
  
 =ا ام ة ام  د :  

 ،  ود ة ام  عا  يا ا 
 ل اء؛ وما    ب، و ا اا : ( وَُآ َِا َأ َ

َِر اَْما أُم ْا َِ َل َ َارََِ َََْ ُِا ي إرَْمأ َْ (.  
  ). ٢/٨٥(اا وا"  م  اة إ ا :" أي 

ل ا": رة و   ما ،  ادا   
،ا   " وا )٩/٢٢٥.(  

 ون     ن ي إذاا ااموإ  ، م أزره ّ
  . )ََُ ََُك :)  ِِ ل ا    ا  ،وى

  
 = اا ة وااا ا  ود :  

 ل ): أ ُِْه أَِ نإ ةَِو) . َوا َِْ ُا َ ُِل اَُل َر
َََو): ٌُْ ُِْ ََْذا اإ ََِا ََُ ِْطَََو ُِْاَََو ِْادََ ِ َُِِْا ََُ

َُوا َِ ََِا َُِ ُ َاََ (ريرواه ا )٦٠١١ر ( و) ٢٥٨٦ر.(  
 وا َ "ِ َِْ قُ َُِِْا َِْْ َ َْ ََْو َ 

ُاَا ِطَُوا ََُِوا ِ ْ ْإ وٍه َوَُ "   ويح ا .  
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  :اات وار  أل اد  اق = 
 إ روا ه ا  ا أ  ي اا ا

 و وا ا  ،اا   و ،م  ط  ،اتا
 ل ،يا ا  ى أدا أ  دارةا:(اُرََو ٍة إََِْ ِْ 

َْر ٍََو ََُْ َواُتَْرُض اْت َواِأ َُِِ (لو):َِو َْو َُ ََُ 
 َر ْإ أمُْ َوِ َوُُْ آَْا ُُْ ََن َواَِ:(، ول ) اََْاِت َِْا

  ) .ََِن َ َوُْ اََْاِت َُ ِرَُن أوِ * َراَُِن
  
  اع  ا  ات، و اط اة، وو ات= 

   ،ا امإ   و د ي اا ا 
 ا ع وت ا  ذ    ،  ءا

ا ا  ر اوا .  
ا ر ا ل ا":ن َُِا َْ َ ََِ  ِ لاَْ ِا 

 ََْ إُِْ َ   َوا  ِن  ِ َِة  َِن
َْو  ر ه ُ ِ ةا  ه َن َ َدةَ هأ َ نأ 

 ََ َدةَ أ ا ... ََِو اا ِ دَِا َوا وِف َواَُِْ 
َْوا َ ُون اوا  ى اَوا َل َو ِا َََو َِْ ُا َ): 

َِِِأ ََْ ََو ًَْ َُُْ َُ نَُْ ُِِْ ُُِْا (  .َْن َوا أََ 
  .١٢٨اوح " اْمُِ َر ُِْ أو اُِ ّر
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 *ا را  ا ل اا  ذج  
  ،س أ ،  أ أ  رزة  ل اا

أمم ، و أة ،   ا ، واص  إل ا  اق 
 ،وا وا  

)ُْْ ََْ ٍأ َْْأ سِ وَنَُُ وِفَُِْ َنَََْْو َ َُْن اَُُِْو 
ِِ(  

)َْْأ سِ  (ْت: "أيَظأ سِ َ ْتَََ َُْو ََِو َََْ َََْو َْ 
  ) .٨/٣٢٥( اازي " . 

 و ا س وأمس  ا . ا  )٢/٩٣.(  
 ه ا   ووا  خر  ز اأ ، ا  و

واا  ،ر  وره و  :ة عن وما   ت اا.  
 و ،ا وا   تا رة ا  ته او

 ا    رة م ف   و  ،  ا
  .ا   ا ا اي

  
 واار وؤ  ى  :و ا ارزة   ات

 ا  وذ ، ةو   و أداء ر  ونو  لأ
ا ا م   ، ارد ت اا   ن يا ،

 ا أداء ر   ا ا.  
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ت مه ا م:  
 ،اف اوا  و وا  م  
  . وم  ااد  أاء واد وأء ومء

  وت اا ا   ت اا ا ود 
  . رة أوف، م   ا   ات

و ظر ا  ان اول ا، واي ن   د د 
  ات ا  واارس وات واا وا اج 

ا ا  ت  ظره أو ا ا اا وإ ااء،
 س اة ا.  

 و ، ت ااع اد أمأن م ا ا   م و
 ّأن م :  

  
 * ا ت اا...ا ات واا  

ا رن ا  و ،ا وا ا   
 وا  ا  د  ممال ا  ء اطا.  

  أماع ات* 
ت ما مو :  

 ، م  
 وم .  
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 =  ا   ا  فُ  ول ا أ ،و  ا
 ته ا اةأول م مو:  ا ر أو ا رمة ار 

 ، مو ، ا ا ، ذ  ّاواة ، ووا ا وأ
ا ستا  ُو ،   تا   مو ،

  . م  ُ  ال  ا  و  اا اة ا
ا       رة ر ا   ذاع و

و، وا ذ ر   ج و  ا  لا را ا ا
 ق،  اوة ا  "ْ َل ِِِْ َِ ََُأ ُْا قََِْ:) ُهَْا ِ 

ََِْ ةَُْر َ َدُهُأ ِْ ٍ "(  ة ا)٢/٢٣٩( ، ا و : 
، و ا ا   ا )١١٢٩(و اري  ادب اد ، )١٧٦٩(
)١١١٧٥(  مد ، وادب اا )٨٦٣( .  

 ا، وه ا م ل إ    اوات، 
ُو ،ا    أول ُ او ،.  

   ا ا ا أ  ،  كء واا  
ج وأط  ،ا   إ  نو ،دء ووأط و وأ

 ت   ى ال اِا  ة   ]   و
  أر ن إي ! ! اوا ا ر د ا نا   وذ

   ٥١١   إ ٥٢٥  [ . :  ر روا ١٠٨ .  
  
  
  
  
  



 

 
        ٤٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 =ت اا وأ:  
 - ا   ا   ا   أول مأ  )٨٨  ( ،

 ا  وار اا]. اوا[ووظ  اطء، وأى  ارزاق 
  .)٦/١٥٧(،  ا )٤/٢٦٧(ي  وار

 ف م و ،ء اإم   : ، تمَرَروانا  "
ُ ا ر    "ر " ، ب: وُ أو  ن"، و "

  .  و داًرا
  ن ان"ور" "ي .  "دار ا ح٣/٩٧٨(ا.(  

 ا     تَُِوا ُ  ل"َرن ." ه ِطوأ
 ر اا  تا  ا ، ىأ  ًمت أدار " : وأ

  ".اء
  :  نأ اَر* 

  إ  م : ،ثم ر، و   
   و  ،اضا  ع  ةوا  ،دة ت

 و ،ر وا و ،ا ن، و و ،ااض ا
 اض ا.  

و ااض اا ن  إ ف أُ ،ف ّ ت، 
ذ ل، و فو .  

، َ وَ، ات ِوُ، ا    آت ُ ًَون  ح 
ء ول واا  ا ،وُو ا .  

،  م ارمت   أ ا  :ً ا ارمت* 
ا ََ ر، اتمار ا أو  .  



 

 
        ٤٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 * ءطا ظ  :أِوَ ُء اْم أأط إ  اُُِ نا  ا
  . ارة وءة 

ون    ماد   دي ام أ  أطء "
  و ،م  زةا  لا  يا ا   إ  ،وا

 ر أ  أو  و   ،وحت ودرا   ،ء ا
    ءطا  زهأ ا ذا أ ،ا       

ا  او.  
    ا ٣١٩( و ٩٣١ (  ء أطا  ر أنا ا أ 

   ،  اد ءأط   أن ا  ،ت ج ر
أطء اد،  د  اد و  ط وم و ط ،ا ا 

  ا  اءزراء واوا ء اا أطء، وطا   ." روا 
  ر١٠٧  .  

 *ن:  دارةارر ا  ءط ن رر  ن  ،
ر أ   و  .طاض ا ر  ن ا ور ، 

 ور ،  .  
 ن اوًدو نرا  ا اما ظا  ا.  

 *ا :   ز  و ط و ، ن ءطن ا
 ا   ا .  

 * ا ا :    ،أ ط  تا مو
  انة[إ  [ ،بء واطا ء وطا    ،ات

 وا ا أن  ، ي  ا  ،ت واا مو
وا ا ي ا  ،  ااءة وه، واذ وا  ت

 ا دا ه إ   ذن ا  او ،ا ا 



 

 
        ٤٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  ا   ،ر ا   روس ااء ا 
ت ا ا أو ا ت اا.  

أ أ ل ا رين ارا  درس ا  و ،" : 
 ا ا   ان وا ،ب ا غ ا 

 ا   ا ا ر ا  أ ، ن وأمر
 وأ ،  و    اض وا     

اوااض وا."  ءطت اط  ءمن ا٧٣٢.  
  
 *ت امأ:  أم  د  ن "ء إذا  ع  

وم و  ن أرا،    شو  ىو  احو دو 
ء واطوا  ،أ ذا أ وّ ور]  [ أ 

ي  وار ا  وار اا" و  وأ ماف
)٤/٢٦٧(.  

  
 * تا  : ات م ه فواا  ا يا 

 ط  نرت ا  ،سو  ، ء، وأدوطا وروا وا  ،
ا  ا وَ.  

  
 ن م  ، ق   :" أ م ال إ ات*

  ن  ،را  أو ا ُ ،و وم ،و و و
  ض    اج، وف   ا، و م

   و ،ا إ و ،ا  ن ا د  ا
  ن ص،     وش ث   ، اواء اي 



 

 
        ٤٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 دور ا  ذا أ ، وضار ا ، ااء اوا ،ا 
 ،  إذا  ؤه أ   اب اة، أد ا ا

ا  درا  أن إ  لا  و " ر روا ١١٠ .  
  

  .وا  َام ااب وا:  و أ ارن
  .  رن ا ا  :ام ااب* 
ن     ة  ا و :  ات* 

إم ن   ا طن ة :   اطء و  ،ا
ا    أ      ي  ام.  

 *َا  : ََُ أ ًأ  نة و.  
 * ث، وا  و و ، م ف ا مو

 ن  ا، وان د ا، وا  ن ا أو 
   فُو ،ا   ا.  

   م ت اا   ا ا  ا اء ،ا ا
 ت اد ود واة واس و وا ..  اب أ اق

مب واوا  ..  
  
 = ر  ا ا   ت   أ:  
 - ا َُيا  اد:    ا و ه : "وأم ُُ 

وا  ما ّا  ،اد ّور  ءطء اان واّوا و  جُ 
إ " ا ر)٢٦/٤٧٣.(  

"   وأ ،ط و ء أرطا   و    وأم
  . ١١٠ روا ر   ".ن ج إ    و و وز



 

 
        ٤٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 -  ري اا ا:  زم  د ر ان مه اأم )
 ٥٤٩ ١١٥٤ ( ، دا  تا  ُ  أ    نو

  ا ّا  ل":     ا"   ا ٢٣٢ ر .  
  ا دوا ء إا وإذا ا ،اء واا  أم  و

  .  ، ون ااب  واواء    ه
  ا   ا ا ا و ، أ ا  رس نو

 ١٣١٧ ،ءا  أم  ، ا  ،ريا ا 
أ ر .  ر روا ١١٣ ا  ،)٦/١٥٩. (  

 -  ري اا ا:  ن دارا ،وون نر وفا
  وون إ ا  را ا ّ ،اءا ) ٦٨٣- 

١٣٠٨(   وأو ،  رو ا  أ ،   در أ 
 و .  

ور  ء اطوا و  ج إ   ض  اضا ،  
   وا، وادو ا  م وأد

مو  ل اوا ،و   
و م ق  ا ،دووا   

مو   ء رء أط درس ،ط   
و  ةّ ا      د   ّ ،و د وّ 

  .  إ ج   اره       ، اّ  ة
  ا ن اء اأط أ  ي اا  ا ا وأدى

أم ن      ا اا إ وا ار أر آف 
م.  



 

 
        ٤٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ا ه ا  ض  :وإ  أ    ج  ن
ودرا  ة ُ  ر قا ا ء إ     

و.  
و  ا ،أ   أروع و:     ط ُ أن 

    أن   آ، ووب  وإ إ ا ا 
ا...  

ور  ةّ:   أ ،و و  ،دارة و ن ا 
 ى  ،فأ و   ن، إرا اج و ل ،ا 

و  ،ا و  رة فوا ا   . ار اوا 
 ر ا٤/٢٦٩( وا(.  

 ت اا  ا وا:  ر إما أن م  
و :  ون  تا   ا  أ  ر  أم
ا ..  

 ا اي م  أور ر  ا و ف   ات 
وا وا وا ا    م ؛ل ا و ، موا 

إن ات ا وم ا  اد :" اق ام  ف
 رم ا  ره إ  رهم  اُّ  در   ةا ا

م ا ذ  ت أور  . "  
 *ر  ت اا و :و ت اارس : اا  

    تَ  ،ا  ر ا  ا ن أ
   ن  ل ُب اط .  

  ٍِ ٍَُ ارسة اأت م يا ان اا و.  



 

 
        ٤٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 َُُو ، م  َُ أو ، ا ُأ  ع ء  رة ط و
  رَوا ، ا ط  قم ٌف ؛أو  ُُو ، ٌِظأو م ٌ .  

  :ون  أاف  اارس
-  أن  ة واا     وا؛ا ووا و

  . ا   إ ا ا  ة
  . م ا ا ا ت ا ا و   مذه -
  :م  اارس= 

وم ارا .  ن ا   اارس م و ات
:  

دا :   ا أن  دا اأ   ء وا
ت آم .ر و: وذو أ  ء إا   أن   .  

  .ون ا اا    ا وا وا وادة
  ي ر  مو ،را تو ،بوا  ف ،

و ،و و .    ق ذ ي ارسا  مو
اء اا  ما .  

  :وم اارس دة ات
 :اءاو ه وو آن اا ر ارس ،  
و :  ارس ،  
و : ارس ،   ارس را اا   ،  
و : ارس ،  
و :  ارس.  

  
  



 

 
        ٤٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا ت ا ا ت اه ا ذج و:  
 - را ا:   ل ا ": د  ىإ و و  

 ء را اد ا و  ََرَْ َْ ،َِْ َِْوُو َ ِِاََا 
ََِْرا ِْ  ٍِط نََْن اَِو ،ًِ ََْرَوأ ،َُِِ ٌسرََُو ِ ،ٍََْ ََُْو 
ٍَِ نَرَو ةََََو ،ََُِِْ ََُْو ،ِط ةََََو َِ َُِِْن ا  ،ا 

و  رو َِِ َِ ُْا ْى َواَََوا َِوا َ ِِ َِ ةََِوا 
ِ ٍَِوا " وا ا١٣/١٦٣(ا(.  

" وم إ ُا و  نّو ِْ ى  ُم إ  ُ  "ر 
٤٦/٦( ا(.   

 در أ  :"وم ام  ا، و ا ا ل
 لُ ،ّإ و ُأ و ِ مرُب ا و ى أ فأو  ،د 
ن و و أو... و ّع أّن اار ِو َ ِ  ّء او م 

و ل أ ذ "ر ٤٦/٧( ا(.  
 -  ارس ا٤٥٩(ا (اد   :  ت  ا و

أ ا ا  إمء ه اارس أم از ِم ا ا ، و
 طا وا ا ا ا ف أ ا.  

   ارس نااق ود ا زا ا  :     إن
ر نااق و ،ا ا   ارسا  نو ، و و

  دار  و و  وو ر   ا  و    ة
 .  

  
  
  



 

 
        ٥٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 =ز ا ت اه ا م ِم وا   ا  رو
ا :  

  ؛ارس ااف اأ   ا ا ا ى مأ  
 ََِْاد ر : :"  اي  أن    اااا ر - 
رو  رر و راة و رن و رِة وََِْ 
رو و رو  نط رو  .لُن :َوإ ُ ِ  ََِ 
  ).٤/٣١٤(  اى ا طت "ر وان اق

 ار ى م  دة واا   ن اا 
اي، اد ،  م   ا ا، و  د 

أ ا ا  .  
ن وه وأن م   ا   أ أر

)ا م ( ، و و اة ان، وازن، ور وطة وما
  .اط ا م ا     اة  وم ه

 ا  ارس اا أن و ح إ  اا زا ا
   ور  ر ا ا  ا ن أا دا ورو

ا ا  أ ا و ،طه ا.  
   ما أ:    ا واء ارار و - 

ا  ،هوو ا   سّ  .. ،هأ  عمرأى ا و ّور
ره ووم دة اإ إ     .  

،   اذ أو   ر اُ و  ان ن ِم
اي   م اد، و٤٧٦ ( ت (ث ا  ا أ إق اازي 
  . إ ا اي   م مر



 

 
        ٥١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ، ل أ  ،  يا ا ا   ظ ءذ وأظ
ي اء اا  ارسه ا  ا دت اما  ده .  

و ا ا  ورد  و و م اد  : ارا وار - 
أم  :"ب اأ  وو أ ."  

 - و  امدي واا ا وو:   ا م  
امت اد ا  ه اارس  اض   أ و، وا 

 ،اف اوا  ء و   اهمي أمل ا ": أّول ر 
  ).٤/١٩٩( وار اا]" روا ]ء ّ ر

 ا ازي أن م ا و  ر اد  وأ، و
و  ُ ، وأم ض  رس و    ا، وأى 

 وا    لأرط أر  .   
ر ن  أر، وف دة آ أو و رت مّ نأ

 فر أوم  ا ر . :ا  ر ك اوا 
)١٦/١١٧.(  

  وا م ا  ا ب دا ه اارس
  اخ  :  ا  اا ا دا ه اارس - 

وا راا   يا ة  ،ا  ر   م
وم  اّ أ .   

  .ون م ا  ه اارس  م اد
 ،ا ِم زا  ا ا ت ا إدارة  وا 

  ،داءا   دةو ، او ، وإدارة ،را  ا 
ا ة اا و ، ا  ،و    ، ق ا رواج



 

 
        ٥٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  اد م  د   هوا ب اا ٤٨٨طم ط  
   .ر ا  اان  ا

      ا ي إ   ن رم م أ
ا و ا  ل. ر  تا : ا   ارس اا

ا   ر .  
ا  أن  ؛ر  ت اا  ةو ا  ء

 ا  أم ارس اا  ب  ،يا ن اء ا  و
وا   ع و ارس:"اا ر  ارسا  . "  

  
 *وا ت اا  

ر  وا ت اا     :ا  ُتا .  
 ء وأء وااء واا   تو ، رات م 
    يا ا ذ  س، وا  ا  ،را  ا

ا ا  ي مأ   ا مدة، و ا .
ا    ن ،اؤه ا أو ا ا ط  ر  اّ ب

   إذا أراد أن ن    ا  ا أو ا اي  ؟ 
  :و ات= 

 أ  دا و ،زن ا أ نظ ت ا ن
   ن ا نو ، ن او نوه، و ء

ا إ ا، ومخ ن ا ط ا، وون ون 
ا ا ا ،عق واا   ا    و 

  .ات



 

 
        ٥٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ون   ة أو ة رس ُ إ  ال 
     م ا مو ،اب اأ   و ،ا

  . دوب ي أء ا ادة  اوب
ت أن اا م  وفا  نو أ   ررة ا

  .ء ن  اب   اس، أ اء وذوو ا    ن
  ن  اوف ا : أ اارد ا ا م  ت ات= 

 ن  و ت اا ل أ هو ، أ    
  .ااء واء واء ا ن  ات 

  
  

ا را  تا أ و :  
١  =ا   اد:   ا و رون ا]١٧٠-

١٩٣/٨٠٨-٧٨٦[   
و  ا  ن  ، ت اا   و ،

 دار ا  ،  ا ظد ا وزاد.  
ء وا  د  ه   ًم؛ راد ا ا   

  ،ُ  دأ أ وأ   ر يا ا  م 
را   .  

ا    رامد و ١٣/١٧٧(رة وو ( ا ": 
و  ."  

 ا  ا ا ا إ  ا إن :"ون ا ول
  " .أرؤه  ات ا اى



 

 
        ٥٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ا  أ :  أو ا  م    ت
،    أن أ   واا ، ً  ا  أً  ان

و ُُْ اارات ،  و ازات ا، إء اروس ِ  ا َ داًر
  .    ِ ذَِ ٌ  أواظات ، 

 ا  ٌد :إدارة اد  ا  إدارة   ا  
َ ن   ا" " ،ُ  اُ   ون ُ،  اء

ا   .  
٢  =ط  :   ولا    ه ا ٢٣٨أم-

٢٧٣  /٨٨٧- ٨٥٣   .  
ر ةم :   ا ا  يا ا  

 ما] ٣٥٠-٣٠٠ /٩٦٢-٩١٣ [ .  ي اواُ    
ً   يا ا  مر ااطا  ا  إ  ب

 ة    ُ ى أن ً ً  ا!  
و   و وذ ا ا     ا

ا  م    ًاه أو ا     ر  ،.  
  ٣٥٠و  /٩٦٢ . ا   ا  ا  

ا  ا اي ن   وات وار ا  واء 
ًا .  

 وا ا ط   م ا   ا  ، 
ُ ا  ا  ء و إ ؛ ا ا   ر 

ت اطوا ا  درا  ن ا  ، نا ن أ؛ و
َُْ  لا .  



 

 
        ٥٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 و  ر    ن   ر ا ند امو 
  .  إ اور 

 أو م   وا ا ا أن ث نر؛ و  
 ة أوأو ا اد أو ا  رى ا أن  ما  .  

و ن  ه ا م  ات ا  اق 
وا وا وا .  

  أ ر اا ما و ة او  أم أراد أن ، ذ و
وأ ،   زم ج  ا  ا ا  ا واء 

 ط  ان اا  را.  
ا أ :  ن ا  َاُ  ا  دا ،  

ا أ و ا وا ا و ، وا ا و ،  ،
 واوا ا  .  

  م ا وظ أ :  
ًد : ا  مً ا  اءا  ن ا ا  ا

 فآ أر ه ا   بب و  .  
رس اا   اا  ا  نه  و  و ،

  ا   ا وأء ا  أر وأرً  ارس
  . ، و  س ون ور ع

وا ا  :     وا ا  ت  و
وع ا   ء اا   ن  .  

   نو و  ت   مء ا 
 ذ أ :   ا   رث اا    :

ط ة ر ب  ا  بو ،  .  



 

 
        ٥٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

وا ا   :  ت ود ا وا ا  ن
ُ  ت ا، و  ا ا  أ ة ا وا اار

ا ا ى إت اا .  
و    ا  زة  ا ا ون ات 

 ا و ا ا   وا مما  ا.  
ُ ا ا ن أوَِْْ وا وا  ت اا  .  

وا ا ا  : و ا ا ا ا  م
،  و اء ا أو ا     ا ا أو ا ادي

   اء او واد  ارة  و ون   ا ا
   .  

، وأ  ا أ  و ة ء اء اض    ازدي
ما   و ، طي اا ا .  

إدارة ا : ا   ا  ت ا ا و  
 وا ا   و ا و ا  و ،

وا  ل ا  تن ا  ا و ،
ت اوا  ت ا ن ة ال واا  إ  ،
  .اش وأث اواا و ا

  ن ا  ل افإ  ن    ادن او
 و  ز  .  
ً ء  ف نو داروا ا ا  "زن " م

ا  أو ا ر وظ  وظ .  
أو أ  ادء  ، ون  وظ ازن أ أط اء 

  .   و  و ا ه ات ا  أ رة



 

 
        ٥٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ب: ام  ا :  ر ،ر اا  تا
 ن،  و)http://vb.altareekh. ( ر.  

 *ر  ت اا أو : و ط ء ااء اوإ ر 
ت أزوا:  

ذ و : ار اا  ر ن ا ا س ا   أر 
مو ٦٨٤( و(، إ  وا  ءا  تا وأ ا 

ز ا ت، أا وا  ،ادا م  ء وات، اا 
 و إ  ه ا ظ ي ول ا]٨٤٥: ت ":[ ح و إ ا و 

 وّ وّ اء   دا و ، اء  م ف
...ا وأدر ، دعو  ءا ا ن أو ط  ّو أو  إ 

ّأزوا م ّ،  ن   ةّ ا از وا اظوا  وظ 
  )٤/٣٠٣( وار اا" ادات

 هو  ه ا  إ   ة، وو   
 وا ا ا.  

 *ر  ت اا ت   :وا     " 
 " هي أمء اا و ه ا  ُو ، ةوا ا 

  س ود و اء ا.  
 إ  ،   ة رة  دة ن او:  

ل: أ.  
  .وا ء 

ا   دوات اوا ت ا  زن  .  
    دواب  و  ضء ، و   ة

ا.  



 

 
        ٥٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

و ُو  اة و   ا   ه ا وات 
.  

 ا رة اا )٣/٤٣٩.(  
 *ر  ت اا و:    
-  و ا  دقت وامء ا ذوي ا .  
-و :دارا  أو  ي      اء  ت ء.  
- و : س ت اا  ءا  ت أيا.  
و ا ا ا ن ق  ا   و وء وى  -

.  
- و : ج ت  و ،اا ا  ون إ  م 

  أرض   ته ا ت .  
- و : م  ،روع واوا ا  اتا  را 

 مو ن اا ا و ،وا د و ،اد و  ا ة
  ،او ا  ا   ونض ا أن .  

-   ،دا  و اا  ا را  اا أ و
   ونا   ،ا   ا  ت  م

  أ  ناب، وو ة وطح وذ  ن إ ووات ا  
و د ا  وب اا  وات ا و ،ا أ.  

  ا   ا  دل وأدوات اف وال واا و ذ و
   ة م و ا رواج ا   أ  ن و ،و

 ،دم وا ما أ دم ون إ ،وب اا  نن ا 
 اح، ون اء ن   اء، م  ام ا ان 



 

 
        ٥٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

   و إ   ن  حا  ا   
وا ا.  

  
- ا و   م ا ،ا ا  ت ا

ا:  
- ور مو ء وا ت.  
-   اري ا  ن ،ةن واوا  تو

أ س واء وو   ن  .  
- ال اأ  ت كو م ااء ا  ى ور 

.  
- و د  ن وااد ا تو.  

-   ي أوأو أ أ   ابّن اب واا و تو
  ! أروع ه اط و أ إ ا.. مت اواج و ار

- و : ح ا ات  ن و ،وا  تاد ا ت
   آ او ،ا   ا  د  اب اأ أ   أم

 ط ن عأ    تا إ  ،ا  ابء اا
  دوأووا ا  ن إ.  

ات ا أ ج اامت ا، : وآ  مه  ه ات -
  ، د  ج ان ا   ،   أو ،ط أو

     ة ات اامل وا ن و.   ف
  . ٩٧ روا ر :  ب

  
  



 

 
        ٦٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 *ا:  
     ،ر ظ   ا ت اا  اعه أم

   أ  ا ا؟        ظ ارة اا؟
 وا د ر ، ع ق م أ ر إن   ما م 

و و و .  
 ، ا     مح دموإ د   أن ل ا

 ل واوا رة واوا ا د ،د م و.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
        ٦١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 Ñ²iËºA ÅAËÃ¦ Ñ²iËºA ÅAËÃ¦::  

 ا ا    
 طا ا وع و  

  
  

 BÇ¾f³¾ BÇ¾f³¾::  
  اب  أ از/ اس 

  



 

 
        ٦٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا ر ا  ا ا ا   إن
  و اص ة ن ) ا اط ( وا  ووع 

  روس واج اض و ، اء   وإ 
 مه ، و  ر ا      أي  

    ن أ ز أر ض ا ا ا .  
  

 أو :ا ا   اءأ  
ا ا  .....ذا ؟  

ا ة د    ا ا  دإ درة إا إ
   اه ا أ و ، م   ا : 

•  زان ا   ت ء وأ  تا   ر إ
 ا   ا  لما  درا  ةا ا

  . 

•  )٩٠ (  ام  ةم زان إ    
ا اموا ر و ا. 

 ا إ     ر اا ووم ة  •
ا   ا  اأ . 

•     إ ا  م و ا ا ا 
ا  وو ا ا ا  



 

 
        ٦٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

    
     ١٤٢٤ ا ا   ا رت 

  م ا    ا / ر ا وا ار 
 ف زان   ا ر ل  م   ا 

 مو  ر و زان   طا و و و
 ار ا  ة ا  ا ا    ا ما

 وإم راذ   ، ا  ا ا   و  ض
 ا  ارده و  أ  و: 

أن  ا ا  ا  م أو  أو   : اول  •
 ا.  

•  ما : ت اا   ونو ا  أن
 ا وا وا.  

 ا رؤ  
 اا أو  م   ا و  ل و ا

 ت ا.  
 ا ر 

 ي  ر   أاد و ت ا ر و 
 ع اا  ا   و و ا ا  

  
  



 

 
        ٦٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا  
ا   :ا رك و اا  و   ا و ا 

ا. 
 ا   ا و ا ا و : ان  

 ا ا .  
 ن و : اب و اع  واا    ا 

  . ان 
ا   :ا ت اا م   ياغ اء ا و 

  ات ا  ا ذات اج   ام و 
ا  و مون و اا.  

 وا:   ا  أو  ؤوبا د و اا ا ا
را ا  و ، ا اى و اا ت ا و ا 

اأ   ا     يو ا ا.  
ت و ا و اص   ااف و  ا و : اة 

ا ا   .  
  

 ت ا 
•  و ور ل رؤ ا  ر ااوأ.  

 ا  ا  ل ورش  رك  ان  •
 ا  ا .   



 

 
        ٦٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

•  ا    و وا را ا  ا 
وا ا ا.   

•  ا و ا ا آ و ا رس ا.   

• ت ا  ل ون و ر أب ا .   

• ة وم ا وا ا  ءإ ا .   

•    اوا ارد لا  ا   ع ا
ذات ا ا.  

 اف اأ  
 .ا ا و  ار و  أء وت  .١

٢. ت اا  توا ا ر  ا.  

٣. وا ا ا  ا.  

٤. ا  ت اد ا ة اما.  

  
  
  

  



 

 
        ٦٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ا   
  
 

  
  
  
  
  
  

 ا  توو ا ا  رطزان   ا  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
 

  
  



 

 
        ٦٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا رو ا  ا    ل ( وا 
 ) :  ور  دة  ا   ات 

١  - ا ا م 
م   و ا ُ ن  ورات او  اى  •

 ت ا  و رات ا  ما  ادي وو ا
ا   و .  

•   ١١٥(م ( ة و أ   ة)٢٤٠ (   .  

٢  -  م ملا  
م   اءة ا وا وا  م ال  •

  ارش و ات ا و را   ا دور و
 .ات ت

  .أ   ا) ١٤٦(ادت   ان  •

  م  اة -  ٣
ازات   دات ا ا  م   از و

  زان ر و   ل اورات و ات و 
 ا   ت مو  و اءات  و ورش اا

 يا    .   
 



 

 
        ٦٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

٤  -  ة اُ م 
ي ب ام وا م إاد ي وإداري ور

 ود ت اا   . نا   دا
)١٠٠ (ا  ا   ب.   
٥  -   وع 

 وا وا وا را   وعا ا
ى اود   ز وازت  ار واطل  ا

  ل زان١٤٣١ .   
  م  ا ا  زان  -  ٦

 ا ت ا  ر إ مف ا
  ا ءو ، وا اا ا  موإ

 و ة إ رب وم    راتو . ا
  دتا )٦٠ ( و  )٧٠٠٠ (دا .  

٧  -  طا ا وع 
ر    أء وت ا اة  اى 

 ا ا      ا ر  و
ا .  دا  ٢٤٣(و (  و)٩٠٠  ( ه ضة ، و

 ا   ا.  
٨  -   و  وع 

 ا  ين اا  ط   وع
      و ا ا   ا 

 ر، وء ات وأوب واا  زان  رو 



 

 
        ٦٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  وعا م   ة ا و  و
و  اد  اوع .   إ   ل  زان١٤٣٢

  .اأة) ٣٤٢(ر و ) ١٢٦(
٩  -    وع 

  ترت ا و و  وعا ا 
ت ا   زان ادي ن اا   ة اا

  وا   ا ا ١٤٣١ .  ١٤٣٢ 
 ن اا    ا إ اا ) و دور

ا ( ا ا  و)و ا ا و دور .(و أ 
را  اف اه و ا و ا  دور ا.  

 م ااات  -  ١٠
  و ا ما  تط  ما ا 

  . درات  ر ا ا ا  وااف 
  :أى  ا  ا ت  -  ١١

اد ا  ا ا  ات ا  إ -١
ر و ا. 

٢- ت ا  ا ا اتا  ةما 
ا  ا.  

 ا ا ا  ادة   ات -٣
 وما ا.  

٤-   اا ت ا و إدار  رت ا
ا  ذ .   



 

 
        ٧٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 م :طا ا وع  اءأ  
  ) وع  آل ا ا ر ا   زان ( 

  ر اة
ت ا اة   أت  آل ا ا  ر أء و •

)  )   ون   ا ا   زان 
  ١٤١٨   ١٤٢٥. 

•  ا  ر و   ا آل ا  
ا  و و دأ و وا ا ر ا 

   م   ا أ را ا   ا
 .  ا   زان 

•  ت اا   ا ا  ى ك ر م
   ا ر زان  ١٤٢٥  ةا و 

 ا ا . 

• ا  أو  ا آل ا   ا ١٤٢٦ 
ا  ر   ا  ا ا ر ا و

 و ا ر ا ا  ون ة اإ و  ا
  ،  ١٤٢٧ آل ا ا   و



 

 
        ٧١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

اا    آل ا ا   إاد  اوع و •
 ١٤٢٧. 

    وء  ا  اء  ات    و •
١٤٢٨. 

• ا ا ا   ا  ا  م   
ا  و  ا ا ر ا  أ  زان و

دة   اء  آل ا ا    و
١٤٢٩  ا و   و. 

•    ا رء ا١٤٢٩ ودث اا  . 

   اوع        
•   وعة ا ام   ا  ا  يا ا

  اب و

 ٍَِ ْ َمأ  – ا ر- ): رَْما ِْ َُر نأ
 َ َل ٌءَْ َِْ ِ ََل أ َُْ َََو َِْ ُا َ ِا َأ

َ ََُم ٌِ َِ َِِْل ا ِءَا ِْ ِِ ُبََْم ٌَْو ََُْ َُْوَم َُْ
 َْ َلِه َوَِِ َََو َِْ ُا َ ُِل اَُر َََُ َِ ُهَ َل

َْرِِ َُُُآ َمأ ٌَُل َر ََْ يََْ ََْ َِدْر َ َُ َْ َل 



 

 
        ٧٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ََْْرا ََُه َوأإ َُْ ََْْرِِ َُُُآ َمأ ٌَُل َر ًَ ْوأ
اَْ َوأَُْ اْمَري َوَل اََِِِ َْ ط ًَْمُِْه إ أِْ َو

 َََو َِْ ُا َ ُِل اَُر ِِ َ ِِ ُهَ ِِ ِِ ًوُ َِ
 َََ ًَْ َََ ََْ ََرأ َو َِْو َِْْ َْاْذ ُ َل ُ ِهَِِ ًداُ

َ ََُِء َوْ أََب ََْة َدَراََْ َِى ًَْ ََِِْ اََُِْ ُُ َو
َوََِِْ ط ًََل َرُُل اَ ِ اَِْ ُ َوََ ََا ِْ  ٌَْ أْن 

 ََِِا ََْ َْو ِ َُم ََْء اَِ.. ( ..داود أ . 
•   لمأو ا ر لما   زان   ا

  و ر  ا  ة   ر امل إ و
ر اا   .  

•  ا ا أن  را ا   ة ، و/وا 
       أن .  

   رؤ اوع
،  ىوم ،  أذج   ا ر ة ، دة و

 ا  لا  اا ا و  ، رو  ر
ا  ت اا   ، اا  ا  . 

وعرا   
  اده  و  ا   ا ر و

  .ا  ، اء  ات ا اة
  



 

 
        ٧٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  أاف اوع
   وت ا اة       أء و •

ق ا  و ر. 

  .ذ إ ه ا ا اا ء رة  •

• ا  ت اأدوار ا  ا. 

 
   اداري و ت اذ اارا

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  



 

 
        ٧٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  ا ا وع
•      ر  )٦-   ٣  أ.( 

•      ا  )دورة  ١٢.( 

•      )١٢-   ٦  ا .( 

  
طا ا  ةت اا  

  
  
  
 

  
 

  
 

  
  
  
  
  
  

  اا
اة

 

 اث

 اا

اا 

 

  ا   
  وا

را 

 



 

 
        ٧٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 أو :  طا ا ) (  
  

  ل: أو ا را   
  
 

  ١٤٣٣  ١٤٢٩إ د ار  ل اة  
  

ما 
 اد ا

 اة
ن  ان املقبول

 ٨٤ ٩٨ ٧ و اراتء 
ا ة اح اوإ م ٨١ ٩٨ ٧ 

 مء ا) مء ا٤٦ ٥٦ ٤ )ا 
ومة اال واا م ٢١ ٢٨ ٢ 

 ٢٣٢ ٢٨٠ ٢٠ اع
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
        ٧٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 م :ل ا دورات ا   
 

  ورةا ا  

١   ا  لوا ا  

٢   اا ا ) ك اا(  

  اذ اارات  ات و  ٣

٤  رات ا  

  اوى  اوع  ٥

  ا  ات اة  ٦

     اة  ٧

  رة  ت اوع  ٨

٩   رات اةت اا   

   اء  ١٠

  
  
  
  



 

 
        ٧٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 :ا  ا إ   
 

  ما 
د 

ا 
 د ا

  ورش
 د ارش

 ١٢ ٥١ ٨٤ ء و ارات  ١

٢  
إح اة  م و

ا ا 
١٦ ٦٠ ٨١ 

٣  
اء (امء 

ما( 
١٢ ٤٦  

٤  
م اال واة 

وما 
٥ ١٣ ٢١ 

 ٣٣ ١٣٦ ٢٣٢ اع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
        ٧٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ن ا  ا ز  
 

 د ار د ات

 ا
 م

اة 
ا 

ء 
 و
 ارات

م اال 
واة 
وما 

 م
اة 
ا 

ء 
 و
 ارات

اء 
ما 

 م
اال 

واة 
وما 

٠ ٠ -  ٥ ٠ -  ٢  ا 
ا٠ ٠ ١٩ ٦ ٠ ٤ ٢  ا 
ا٠ ٠ -  ٢ ٠ -  ١  ا 
 ٠ ٠ -  ٥ ٠ -  ١  ن
 ٠ ٠ -  ٦ ٠ -  ١  اف
٠ ٣ ٣ ١٠ ٠ ١ ٢  ا 

 ٠ ٠ -  ٤ ٠ -  ١  ااء
 ٠ ٠ -  ٢ ٠ -  ١  ن
ر٠ ٦ ١٣ ٨ ٠ ٣ ٢  ا 
٠ ٠ ٣ ٤ ٠ ١ ١  ا 

٠ ٠ ٤ ٣ ٠ ١ ١  ا 
  ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٠ 
  ٧ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ١ 

٠ ٠ ٩ ٠ ٠ ٢ ٠  ا 
 ٢ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠  زان

٣٣ رب ١٣٦  ور  
  



 

 
        ٧٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  
 ا وع    ط٢٠/٣/١٤٣٣ا  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

    



 

 
        ٨٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 
 م :  طا ا ) ت(  

 
  ء: أو ا را  

 
  ١٤٣٢  ١٤٢٩إ د ارت  ل اة  

  

ما ا  اد ا  تت  اا  

١  ا ١٨٥  ١٩٥  ١٢  ا  

٢   وا ط١٢٦  ١٣٣  ٨ ا  

  ١٨٠  ٢١٥  ١١  )ا ا ( ا اي   ٣

٤  ا ت ا  ٢٠٥  ٢٢٠  ١١  

٥  ا ا م  ٢٦  ٣٠  ٢  

٦  ا م٢٠  ٢٥  ١  ا  

  ٨  ١٠  ١  ا اوي  ٧

٨  ا ٢١  ٤٠  ١  ا  

٧٧١  ٨٦٨  ٤٧  ا  
  



 

 
        ٨١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 م :ء ا دورات ا  
  

  ا ت  اد ا 

 ٢ اق واات   ١
 ٢  ا ة  ٢
٣  و  ا  ة ا  وة ا٢  ا 
٤  أة اة ا  ل٢  ا 
٥   ٢ إدارة ا 
٦   اراتذ ات  و ا٢  ا 
 ٢   رات ال  ٧
 ٢  إدارة و اات  ٨
٩  وت اوا ا ٢  ا 

١٠   وإدارة ا أة ودور٢  ا 
١١  ا  رات ا  ٢ 

١٢  أة اة ا  ا ٢  ا 

رت ا ٢٤  إ 
  
  
 



 

 
        ٨٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 :دا  ت  ء ا  
  

  ت  اد ا  تد ا  
١  ا ٦  ٣  ا  
٢  وا ط٨  ٣  ا  
٣ طاد ا١٤  ٤  إ  

  ٢٨  ١٠  اع
  

را:  ت  ء ار  
  

 ت  اد ا  تد ا  
١  ا ١  ١  ا  
٢ وا ط٩  ٥  ا  

  ١٠  ٦  اع
 

  
  
  
  
  
  



 

 
        ٨٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ا  دةروس اا:  
  
اب ا ج إ    و   ب ة  -١
. 
ون  اذ ارات ة ن   اب ااء  -٢

  . ا    ة ة  ا ان
٣-  ا  را  أ ر ث واما ام م

را أ ا ا   را  .  
ا و ا  ح إذا اب ا ااط در  وج ق  -٤

 ا  وا ا ة وامو ا و ا ا ا و
  . اة

ا  
•  ا را  را ل ( ا ( حا ا  ا

ا    وات ر   ا ا ر ا و
 . زان

•  و إ ق اا  الا م ا  ا
 . وط اب ادي 

• ا ا ا اءان  ا ور. 



 

 
        ٨٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ذ  ق ا   ااف  إ ت   و •
 داري  واوا     ة ا م٦إ أ. 

اة  اخ     إ ا ت ا و •
 ا ت احاا ا  .  

   ةدا ء و ا ا ا  ارا.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
        ٨٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Ñ²iËºA ÅAËÃ¦ Ñ²iËºA ÅAËÃ¦::  

  ازنداء اا   
ا  

  
  

 BÇ¾f³¾ BÇ¾f³¾::  
  إا  ن ا/ اذ 

  ري  / اذ 
  



 

 
        ٨٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ا  
  لر ١٩٩٢د وار   ن رى اأ 

اا ل ا  رم د  و ا ا م و ،
وا -    ا اا %) ١٠( ،  ا أن 

.  ه ا%) ٩٠( ا   -     ز
وا ارا  ا  أب ا اق ا و  ااح 

ن  إدارة ه ات   ا ال ا  أ
ول ا  ا   .اا ،م  اداء اازن

ا  ات    اا ا  اداء 
ازن   د  ء ادارة إ ال ن م  اداء ا. اازن

ا  و ا  اا   أ.  
 

    اداء اازن؟ 

 ): )Balanced scorecard اداء اازن 

 وذ   إ اا    رإط  رة 
 اداء    ا ادار ا.    اداء واك

) (  أن    إ اا ا.  
   م ،دارة ا إ اا ح او   

 ا .ا  در  رن وم هو  او  ،ت
 .  ا  ات  ن ا اا%) ٩٥(وا أن 

  أن      أن ا ؟



 

 
        ٨٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ر   
  )  (  اآن ا  ة 

١٣٩٦و   ا ذ  و ، اف اا آن وا 
 ت امر اإط و أ  ات . أم  ا وظ

  اا   ن دؤوب، دون أن و  .  
  ن ذ اا  و  ا  ن١٤٢٤ا ،

ا  توا  اا ا   ،أ  ا
م ا  أن ء ا اا   ا .   ،ر

 أن ا اف، إه ا    ا–  و-  
وام د  اء ا   ا اا  ود وت دة

وا ا  إ أن ء ا ام ت  . ار وااء
  ة  ي ما آن اا ١٤٢٦  و  ،

 و ت اا   أوراق ا   ا ا
ا ت اه . ا ال و إ  ن ا تا

 و ا ل ا ن إدارة اأذ ) أن م  
وا أن ك ة أ  اات،  ).ا اا؟

ه ا ل ور  ة أوراق ك ن . ا وراقه ا أ و
ي ورد، ا   را  ازنداء اا  ل 

ن و را   ، ون  ط آ  اداء اازن 
را ا و  .   ىا ا  ما ا وام

  داءا   أ   آنا  ت اا
ا.  ء ا  أت  ،    ءن او



 

 
        ٨٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  تا ١٤٢٧  را  ل ، أ  وا 
 ا  ا و  را و ا ا د 

  اأ   و ا .  نول ١٤٢٨وا ا  
اي أت ا   اس وء ر اداء، و ن 

 ح ا اوا زد ارا    را
اروا.  ت ان اا وإ ا ذ ا –و  –   

   ة ات اا  وز ا اا  داءا 
ا ا  .   

  
  ا و  اداء اازن 

  
 ا ث ازنداء اا  :  

  اء-  ١
  ا واس-  ٢
٣  - ا وا 

  
وا ء: اا   

  أن  ا أ  ا  ا ه او
  ا   رك  ل ورش  ، داء اا 

اء واا  د إ إ ء أي إدارات ورؤإدارة و .  
 و اات و ااف، و  س ه اات، 

س اا  اداات اه ا تا و   .  



 

 
        ٨٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

وه  .  ذ  ادرات ا    ه ااف
  .مت  اداء

  :مت  اداء
  ):Objective(ااف -  ١
  أم  ،س  ت و ، إ م ت اا و

 ف أا ا   إذا  وا  د أن .  
  : KPIأو Key Performance indicators (   (اات -  ٢

  رة اد(و) (أو م ر (ا   ه   ا
  فن ا  ،فا)ا ا  آنا و  ( م

 اا  . ى  ف) ات(  اا ة 
   ف،  زاد د اظ دل ذ ( د اظ(

   م أم فا ا. 

  :Targetsات -  ٣
   ن ا  ،ة ز ل  أن م اءة اا و

  ) ٢٠٠(م د   ا ا م ، ) د اظ(
ا  أم (  ٢٠٠( ا  آ ا أن  . اف

 ف  ا)ا ا  آنا و .(  

  :Initiatives ادرات -  ٤
  ،دة از      ا اوا را 

ا ا  ا  هال. وا  ا  درات : يا 



 

 
        ٩٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ف اا    أن م فا  ب و .  
) د اظ(دة  ) ا اآم ا) م درة : ال

 و اآن ا  ( اف ) ٢٠٠(و د اظ 
ا ا.( 

  
  :ا ام   اس

  أ ه ا )اتاءة ا( س  م أم  ،
    ، ات ز  اتظ(اا (   م 

  درا   م  س(أوا دور .( اأن م  
ى  ا ا و    اف؟   مف  

) ٢٠(  ، م ا وم ات ل أم   ى ) ٢٠٠(
 ا  أم ج إ   ا ول ا  ا 

  .اف
  ،لوا وا ا  ق ا ا  ه ا

  ى   رةدارة اا  آ   ت، و
اأ   ا.  

  
ا ا :وا ا :  

 ا أ    ،س     ه ا
 درات اا   وو) ( ا اف وا  ) 

 .(  



 

 
        ٩١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

   زدة د ) ا اآم ا )ن درة 
ذ   ن  ظ، وا.  

  ،ا آ  اتا ا   ه ا أن 
 أن د  ا ا ل    ف، و إذا ن 

 و ا، أو   ا ك  أ  ا ا   ا
  .و اس

  و ،ااف ا ا  ه ا و
    فا   ا  ،زاإ    اف اا

 وا ل واا  ف او أ  ج إ أو أم . ا
إدارة ا  و ،ا   ا  ا.  

  
   ا  اداء

أو :ا:  
 ك ا م ،اا  ء  ا أن ام 

 ا   م ام تأن ا ذ ،ه ا  إ
ا د أرو  اا:  

١  -ؤا ) :٥ (% ن ا ا   
اا. 

 ادارة ا ن أ    ا  %) ٨٠: ( اراء-  ٢
اا ا . 

٣  -ازما ) :ا%) ٦٠   تازما اف ا.  



 

 
        ٩٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

٤  -اا ) :٧٥ (%ا   اا . 
وه اا ار   ا  ا اا ب 

  ا ي اب اا ة، و  ا ق اا
 ا ا ء و أن  ،اا  داراتي ا   ن

ا  اا واد ا ا ، ن   إدارة 
  ا  اا، و  ا ا   ل 

دا     و ،ا ا..  
  ي ما أن  با ا إدارة ا اا:  

١  - ،اا   طار   ا ه ا
  ا ا  أن  ا   ط   أم 

ااف اا . 
ي ادارات  ه ا ا م   ت-  ٢

واا ن ا  اب   ،ا   أن ا   ه 
دارة اا . 

٣- ا    اف أدى إا  س د آو 
 . ا، و   ادارة ا أن د اد ا  ف

ات و    ا  ا اا  ا 
ا . دارة اا    أن أ )داراتي ا (  

اا.  
  



 

 
        ٩٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

م :؟ه ا  ازنداء اا     
   ازنداء اا  ء  دة  ورش  ا 

ات اا:  
١-  اا ن اأر ا:  

 ؤ   أم   اا ا ا ه ا 
ور اوأ ا رؤ  وأم ،  .    و

و  ا  ا ااف اا ا  وا ، س
اا ة ا ل .  

  
٢-  اا ء ا:  

اا      ه ا رة و و ،
 ر م  ااف ز  ة ور و ه ااف 

   ت)وا اف ). ا   ه ا
 ا  ا اا .  افا  تأن ا 

  افأي ا)و (اف اى .  
ا اا  ض ه ات  ااف، وا دي 

أم إ ا  ا  إح ف   إق،   ن 
  .ا  ف آ  اي أدى إ ا اق

 و م  ) ن    اف  ف 
، )ارء ى ءة ا (أم   ف ) ر إدا

 ءرا  إ  ق ان إ.  



 

 
        ٩٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  و . دي إ  ءر ا  ن
 م  إ  ،ر اام  ىاف أف أإ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :و اات س ه ااف -٣
ا ا   اداء،  ا د KPI   اات 

س  ااف، وه ا  ا ا  و اات 
 اي  ي اار  م    اات 

ا اف.  
إن  اات  ،    ا   ار 

 ما . ا   ا     ور  و
  .اات ة أى



 

 
        ٩٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

   ما ا  اتاءة ا ر أت إن ا 
 ا و ا  ا   وذ ن  اات ١٤٢٧

ذاك ا  دة .  
 ر   أو ،ا س ر  ا   

 إدارة ا  ت اا  إدارات ا .  
 ا    ا ات اا    

 ون ات إدارة او    يء، واا  
 بر اا  اء اد ا .  

 اات، وإع ا ، وإع  ن  اس، 
وا ا  ا  ذ  .ر ا ا  دئ  و 

ا ، ا ووا أن اات  رة  ان  و ادارة 
اا   ا .  

  
  :و ات  -٤

  يان اا  اتن ا ا  نا ا  
   ال اا اف ظ  : ا   م 

ا؟    اء،  م أن  ؟ و د 
ت اد . ا  ا آ  أم  ؟ م 

  ا ؟ ات ا ا م أن من   إدارة ات
 و ف اا  ،ا  ر وا ه ا 

ف ات . ا  رت اا  اءات(و ( اته ا



 

 
        ٩٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ات ال ا– ة ات  ن-  و  ن ين ا
ا   ت.  

 أو   ة وات ا اا  فا و 
ا م  ره ا  .    دارة اا م و

  ا   تا  دةن ا ،ر  ته ا
  .ت اة) ا وا(اارد 

  ظد ا  ون اإدارة ا ٤٠٠(و ( ،
ط ا دة ا اد وأن ا اد   ح ا، وأن 

 ا  ن أن  د٤٥٠(ا ( .  م ون ارت اا
 وا ا   ذ ، ا  اارد ا

 ا اف،  أت إدارة اون ا   ة 
 وا ذ  ف، وا .  

 ا    إط ،دارة ا م رض اات 
  دارةا  كا   تا  ةف اا ا 

 ى ات اا  لوإ.  
  
٥- ا ت واازما و:  

   ا رد او ازم  إدارات ا 
 ا  .  ات    اوت ا دارة

 ءا أن  ت اوا ط   اتا   ا
  . دارة



 

 
        ٩٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ت وا  زا ا ا  إدارة  
  ادارات  ج إ ذ    اءة ا  . اات

ا وو ا   و  ر  فا  زت ا
  .. و    ل ا ا، وا

 ا  م ت    داراتا  أت و
ر   ا و ،ا .  

٦-  ات ااا:  
م  دوري  اا ا  ا   ر  

،  س اات ا س ر، و ء ( ور  أ)ي 
اا ا عا  داء وا .  

ا   عا ا :  
اات ا   اء و أب  ااءة وى -  ١

وإ ارك ا مإا اءةت اا . 
 ط % ٥٠ ) أداؤ(اات ا   ف -  ٢

ا  بأ. 
٣  -  زاد ات اا)أداؤ ( ه % ١٣٠  ط و

  .ادة
٤  -  ر ودا  ذا  اءات اا  

 اءات اتاا . 
    ،ت ة ى   تاه ا  إن

اا   ا  .  ،ا  ا  إن
ؤ و اا اأ  ا .  



 

 
        ٩٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

آ   ات ااا  ع آك م   ،  
  ت اتا م إذا و او ااف اا ا
 ج إ اتا  ك م إذا  ا اف، وا   

  .  ط  أو إؤ واا ات أى
ا   عم   ا    و    تا

دة أو مز  شا و ،ا  ةت اا.  
  
٧- وا ا  

 ا ا     ىات وش ال م
 ا ت اا    اتا  أن  ، ج إ

درا ج إ أ.  
  اءة ا  )ءا   ( ن ا

 ت ا  درا  أن ا أم  ا) ا
و    ااف اي  ه ادة،  إاد ) ااف

م ار و ض ارا . درا   اء   ع
  .  ،  أت      اء

و  ا س ر ا   ا ،م اءة 
   ،ة ل % ٧٢ا اد دراإ   ذ و ،ر 

ا    ا و ا ،د اه ا  .  
 ا دأ ة(وا ا   ( ك ن أن 

   ا و . درا   أو     أداء



 

 
        ٩٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

   د ااءة ا ،  ا  اد ا، وااح 
  .  ااءات ا  ا

،  ( (إن  ه ارات  ا  ن 
 ر  ات م   ا ا أن.  

، ا ا( دة ات امة ا ،)ك  ل 
 ا  ةم إدارات أر  ا دة ا :   

 *إدارة ا 
 *و ا ت اإدارة ا 
 *دارون اإدارة ا 
 *دارة اا 

و  ام زع  ي ادارات ورؤء ا  دة 
ه ا، وا ا ام   دة ا ا  إدارة 

ا  

  



 

 
        ١٠٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ا ا  إدارة ا  أن  ) ا  أدا   
ا ( ،  ا ل ا زت اا    أن

   أن   دارةت ا ل إا   ك 
 إدارة  أن ) اد(أب ، وام ا  ع 

إدارة ا  داراتا دى ا   اءاتإ  ا.  
  

ا  داءا    تت واا  
  

  ت ا أم  ح ت  م  أن أي  
  داءا  و ،ط)  (ا ل وا  

 ت اا  ا وا أم  ،ا  دتا ت اوا
ا  وز  و  وز أن ا ا.  

  وما  ه ا ى ازن أنداء اا  آ  ة اوا
 بأ    ا .  

ذ أن  . ة ا: وأ      اداء
ات    ا و  اداء، و  امل 

وا ا  إ   س وا  و ا ا إ.  
ّ  ا م و و  ا  أن م  اا ا

  :أب اح ه ا، و  ا ت 
١  - ما–  ا –  داءا  ل  ا رة ا

   ى ر ت     ا وا  أو ،
 . ت  ر  ا ار ة



 

 
        ١٠١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

٢  -  اءا  ك ا ،أ   ر وا  ا
 أن رأي أ إ ، ا ا  ص ة تداء، وا  ل
  را   رن ا إدارة ا  ءأ 

  .د و وز إ ه
  
٣  - ر دو  ،ا   ا ا ا 

  سة ا  ة ب   ره ا أن إ ،
اا ا   رة ا    ا 

  
م  أول    د ا إ ار ر ا از-  ٤

     ك ن أن  ن  ،داءا  حإ 
  اداء،    ر ازم، و ف ال  ى 

  يا   راء إا ا  دارةا   ف أن
 . اداء   ال  اازم ا  ات

  
٥  - دارات وا أ  س   دون (وإدارة ا
ا (  حا ا ن أ . ه  اتر اا  

إدارات ا  م ت اا  ن ظد ا  ،
   اداء، أ  د ااء ا    ن س 

 وا.        ،  اات
  



 

 
        ١٠٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

٦  -  ا ا  داءا  ا دارة و اا  
ار اأ. ا ف ذإ  ن ي وا ا   ت ان ا

  ،داءا  ل –ا وا -    دارة اا م
ا   ارا. 

    أ  ن ا أظ ا ت اد او
ه ا ا .ا  س ا  زاد ،وزو  ت

 . وا ٍ  اء
  

   ا وا ت اا أ:  
  
١  -   ت  ذ  و ،  ا ا

  وة ا ات (مت  –اا–  ظور واا– 
 ن ار  ح  اداء   ا ). إ... ادرات

 ق م وا   ور   وا ح . اا ا
أ  داءا  آ ت وه ا   ا . 

  
٢  - ا ا  ،ا و أ  ا ا ا

 ه ا ،اأرض ا  ء    ا و ورش ا 
  ة إدار  أي   داراتي ا ر  أ  ن

 وا  و وو ا  . ور ت اا م
م و ا ا  ادارة ا أب ت  وز ه ا از

ا.  



 

 
        ١٠٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 س  اات،   اة  امت،  -  ٣
  و ، ةم م تم ا  ا  ةأن م 

  ات و ) ان( ك ذ ا   ه اداة 
م ااءات ا   وراء ه امت   . ا  اارات

آراء ا    . ه  أ   ا  ا 
 تما.  

  
٤  -  اا  أن  ف ا داءا  ات ا أ 

 ا  ل ذو ا س أدا  ه ا . أن  وا
   ار . اات   ورة ا اي   اون

  ) أ(    اف، ن )  )ه 
  ن  يق اا ا بأ   م افا  هم 

زرع . إل ا  ،ك  ط ب أى أدت إ ا اق
 و م  م   ا مط ر أدى إا ا 

اف اأ  م. 
  
٥  -   إ دي دو م  ات وطا  حو 

  ، و ا ع(اا   (    أن  يا
)ا  دتا ا د ا (  اءاتوت ا   ن

ع  ت      أن  ا. إدارة إ أى
ا، و  اار ا اع  ا أ  أن  ع 
    أن  أ م  ت  أن   ة، وة وا



 

 
        ١٠٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 أو رة إدارا . و ا      ذ 
  ذاءة ا   ك    اتا  . 
  
٦  -    ن ا ا ،ا  ات ل اتا 

 طار   أو اء  رةا ات وا   
د  و   اًءا ا ما م ف   

 ا   ادة  ر اء ل  اات، . اف
ا ا و  رما   و . ا  أن إ 

وه   .   ط اب و ا ا  دا اف
 . اا  ا  م

  



 

 
        ١٠٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  اا ا   ا    اداء
  

   ازنداء اا  آ  إن) ( ا أ
  ،داءا  اا   اه ا  ،اا  ا

ا   ء اا  ا  م    مأ 
.   

  
  :و  اا ا  ا  اا  اداء

١- وا  اا ا    ء م. 
 زدة  اداء  ا  اات،  إن  وز  -  ٢

)٣٠٠ (%  ل  ةوا. 
 ا  أاف ا اا    ا ه  -  ٣

س  . ااف     ،  ان ه
  اف ا    ءا ) الأ اا 

ا .( ه ا  ا وو     فا ا 
 . ى ا اة ا  اف

٤  -   ،راف اا  ازنا  عم  اتا
  ك ن با  دة  ءا   ،ءا  

ة ا ، واي   د) د ااء ا   ن(
  ك)ا إ إ رات اا  ا م .( 

 .ا  ر اي   دة اج



 

 
        ١٠٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

٥  -   ا أدى إ ،ا  ى ا سا  رام
 ن ك . اا امت وا ا  اذ اارات

. امع أن  ر ا  ا     ا  اب
  ا  ا ت أن رأظ   يب اا ر  

ا    ، ر ا  ا أى   ا دة 
ا  بر، وأا ،ا  أ ا ا إ رات، و

 ا دو  و.  
  

  



 

 
        ١٠٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ظت ر  دة  ا ًء    س  -  ٦
  ،اتا )  ت اد ا ( ر إ  ا

وا اوع وره .  ا ٩٠٠١ ات و  ذ  وع  او
   تدة ا ا ا ا زر (أا  تد ا

 . واف   ) او
٧  -  ،زت اازما  داراتي ا  داء آا  تو

ي  ،  أ   أ ا إذا  (ون  ل 
ا .(  تو  فا    ك ن ا 

وا ..  وع  ك ا  أم .   ك اات
 دا  أم . 

٨  -   دو)وم  (  ا  عم اف أوا 
رات، وأظ  أ دور  إدارة  أو  ادارات، إن ادا

   قادات(اا إ (   ا ) لا م
 را ا .(   إذا ا  نر ا و

 ، ا أن  (     اارد ا(إدارة 
 . (  اارد( ا وات ا دارة 

 :  
  ازنداء اا –  ا –   اا  ا

،  وه ات     أن  ا  ا ا ح 
   وا ت اوز او ه ا  ت

  .اا  و   س ى  ه ات

  



 

 
        ١٠٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 Ñ²iËºA ÅAËÃ¦ Ñ²iËºA ÅAËÃ¦::  

    اواج  ارة
  

  
 BÇ¾f³¾ BÇ¾f³¾::  

     آل را/ اذ 
  



 

 
        ١٠٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

   
 إن ا  ورارا و اأ ا ا    و م ، و

 أب ذ اون وا وا  اس ا   اح و اب 
: ( إذ ل  ، إذا اا أه ، و ذ إ ة ن ا   ، ورك اد 

  : ( ول ال ا  اة وا ،  ١)ما  اّ واى وو
 ا ا   (٢ .  

    ا ا  و  موا اس اا و و
   ، ا  ى ر    ة وا  نط  ،

  ا ، واء ا  ات ا أ ات ا م   اة 
وأ أو در اظ  إ .  

    دا  اد أأ  ا د اا ذ و
 وا  اءاتوإ  ،ا ت و ةا ا  اد ا

 ت ذاا  دا  ت أه ا  اد اا ، م ام
 وإ ، ا وط ر   ءةى ا عا  رو ،

وا ا با ا زأ   و  ،  ادأ  اكإ   و
 وا  وآ ااف إأ  اردا    ا ، إ ول ا

رب ا ء ا أن إ  دت اه ا   رمع وا٣ا .  
   ض م ا او " أ "  ذن   

ا ا  و اا اف اأ    ا .  
  

آل ر     
  ا اي  أ  ا ارة

                                                
  سورة املائدة  ١
 ٥٧٠١حسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم رواه أبو داود، عن أيب الدرداء ،و ٢
  باحث األستاذ حممد بن ناجي عطية عن العمل اخلريي املؤسسياملقدمة مقتبسة من دراسة ميدانية قام ا ال ٣



 

 
        ١١٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

   ةم " أ"  
  

 رة   اا ا  ةا واج ور ا ا  
ا ا  أ   
 ا ٣٠٩  ر   
  ر

 ا  
 ١٤٢٢ا  

  
ؤزواج   ا م أ  رةا ا   ط ة أ

ى ا  يار أوا.  
ل   ا  ةا واج وا  ا   

 ة أ    ةو  او د ات
ط.  

  
  
  ااف

  ودةت امذوي ا  واجا ا ت اما 
 . 

 ا  قوا ة اظ  ا .  
  ت ا ل   ار اا  

 وا وا وا ا ا.   
 را  ةا واج ور اأ  ا  ا  .  
 واجا  با ا ت ات واا درا .  

  
  
ا  

   ا  مو  ا  

    م  
  م  د  
  تا ار وما   



 

 
        ١١١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 اع وا ون   
     

ا  ر   واجا  ة ا 

  د  ر  ةا ا  
  
  
  
  ات

  واج ما  ة او.  

 واجا  توا ا ر.   
  أ ا  .  
 رات اا .  
 ث ات واراا . 

 واج اا  ا. 

 يح اا.  
  
  
  
اا  

  واجا  ة  م "  زواج
 "ي  ب وة 

  ا ر ةدة ا ر م
 . وات  اواج

   ة اا  زواج أو  م
 .  او  اواج

   ر ة ةأ  م
 . وت اع ا واص

 ر اا م . 

 تا  ادإ م . 

  ا  ا  ةء أ م
 .  اء

 يا ا  م . 

 ةا  م .  



 

 
        ١١٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  
  وع م وا دا ا ارة  |ع ت  ٤  د اوع

 ظد ا
ا  

  ظ غ  ٣٥

 د ا
اا  

  ع دا  دي   ٢٠

 د ا
ا  

٣٠٠  ع  

  
  دور  ١٤أوف  ج  ا  ٨  د اوف

 ا ا
  وف

  ن ١٥٥

  ارات رة  ا أك ل ا ا  ٤  د ارات
  ن  وق اا  اا  ٣,٥ار    اارات 

  
 ا     

  ب وة  ١١٥٦٠  اة  اواج
ا ن (  ٧٦٥٣٧  او و و ن أو  ( ل

 اة أ  
  
  
  
  



 

 
        ١١٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ا ر:  
   

م  اا  وا ام  ١٤٢٢ ا  ا وا 
  ا   ارء إوع إمي اواج ا ة ورأ. ا ا 

 ا و     وعي اواج ا ة ورا 
 رة اا  ،    م وم و ظ  

 امت  د أول  و،  اة ج ا ا    ا
 ان ا  و  . دورة وا أن    م ١٨ د
 ورش  توا را  ا  وعاد اق وام ا 

 ت وعن،  او    را   ن ا 
،   ١٤٢٢   ن   ه  أن   امل و ، وع

إن و  وعا   أن     ءأ  ا 
 و    ا ت   وع وع إمء  ، ارة

 ا و ا ر و .ب ود تو ا أ   
١٤٢٣  واجا ول ار ا دة رة وإ  رة اا 
 أ     ارده  اوع ون،  ا ا  اذ آماك
و ا   تا  ط دا ات وا ا  ،و  
 ارد  أ   أ ت  ء اد ا ات  إف

ن،  او ذ  د  دارةا  د ارد    ،
م ة ءإم د و وع ر د وء اإم ة وول اا و 

 ون. ر ٢٣,٥٤٣,٣٩٣  إمؤه  ا ا     رة
 رون ر  ا    اة وال،  ر  ا ات

أم ان وأ نا    ا وا ا وأ ا  



 

 
        ١١٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا  ،ا و ا  ل أل را  ف    
،  ا     و ٤٠٠٠٢  رض اوع  ع

د ول اا ن ا ا وع دا   ا ا  ،
و  لما   ام   ال  ١٤٢٥ ا .و ١٤٢٦ ا 

،  اج  و رو وأاف ط ز  و اوع  ا أ
و م ا  ددة اار ز ما ا  م فل آر  دة 
   فل آر .و   وع إدارةا  ن أداء ا 

اروا   ، و  ر  تدرة اا   
 ان وزارة إاف  واج      ن ن ، ازراء

ا  ، وعا  اءاتإ ل او ا  وعي اا 
 ارة ا  اة ور واج ا ا إ اة ور واج

  ا ا ا ا    ا د آل – أ 
 رة اا -  ه اور ن إدارة و  ١٥ ا  ،  
 د ارة  و و أ  ف ا ا  رة ه
 ف  ون ا  اي اوع و اوم ا وع ه

اا  ، أس ه عا ا  ر ءا ا .
اف ود ا  مإ ا  واجء اة وأ   دوع ا 
ة و٢ ا رة و   ارس ت  ل ١٣,٦٤٤,٠٠٠ر  أن  

وع دراواه او    ريا   ،أو ا   وعا 
 أ    ا  ى ا  ،ء وما  وعا 

 ا و١٤٣٠ . ا  ر   اري  أ   وه
 ت اوا ا  ا أ  وريا  ا و  

و اإ  افا ، ا ت ا     



 

 
        ١١٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  ا أر  وي  اداري ا وع  وا ارات
 ا اا ، و  تا ، و داري اا ، 

اف وا وا  ،وذ  ا  و   
  ،    اا روا  ر  "أ ّ 
د ."  

  
   إ اء ا  ا اي

  
 ا ا ات و  

 ل  ا ر د إدارة إن   أو  ل  أو ،
   إ د  م  ا   ،  تا   ،

 تإدارات و و ،وأم ا  ا ت ارس  وا
   اار  ؛ ، إذ أن ا أو ا   إ م  اس ا ادي

،  أ  يرى اأ ا  اارد ، و فر واا ز  يوا
ا ا  أ١.  

  ا ،ت واا     ا ا إن أ
   ،ا)٢(:-  

    يا ،ون واأ ا  ا ا  أ
  .اة

 ا  ا . 

                                                
  ، العمل املؤسسي، معناه ومقومات جناحهعبد احلكيم بن حممد بالل ١

   حىت خترج دعوتك من نطاق الفردية ،أمساء الرويشد  (٢)



 

 
        ١١٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  ة ،ا  ديا ا   يا ا  ، ار اا
 فاد واا  ،وا م أو ،و. 

 د   ،اا  أ ا  باراتا ة، و. 
 ازنوا ا  ا د. 
 مرات اا   دةوا ،د اا  ظ. 
 ا ارن ا. 
 ت  ،ص طار  ،اد ا م . 
  دةا و ،  ات ا ا  دون ،ات ا

    ادد أ    ضا ادئ، وا  زلا . 
  ،اداتات ا د ،وا  إ ارد اا ود  

وو ر ط  ،ا إ ء طف او. 
 د اا  دةاو درا  ،اات اوا ،. 
  ا ،ارات اا  دةأو ا ،د ا  ا ا 

. 
  عل ا  ،داريوا ا ،ار اا  ا ا 

 ،ا م  )اءاتوإ ات و( ، ،افا   
ا رؤ   . 

  دئوا ا   ن ا  ن ،ا ا 
مموا ظا و و أداؤ  ر. 

 داروا ا ا ر أا  ،دارةد اا ا ا  ،
 ت أ  أو ،. 



 

 
        ١١٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  ل  ،ارد اا  ا  أن ،ا ا عإ 
 ا   ،وا روا ظر واا  ،ره 

 .اة
  ،ا ا   و  دات اا   ،ا

وا ا  أز  ا   ،ارئورة واا. 
  يا ف اأ  ، ًء  يا أن ا  ةرب اا

د ًء . 
  م ؛ا اف، وا  ،ا ت، اد اإ  

وا ح وا  ا  و. 
  أ   ، ا اوا ،ر ا  با

  .   ا  اد، و  امر
  

ا ا  ب ا١أ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ، العمل املؤسسي، معناه ومقومات جناحهعبد احلكيم بن حممد بالل ١

ضعف الخبرة  
اإلداریة

ضعف روح  
العمل الجماعي

قلة الطاقات  
المؤھلة

الخلط بین  
العمل الجماعي  

والعمل  
المؤسسي

حداثة العمل  
الخیري العربي  

المعاصر



 

 
        ١١٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا ح ا ا  
   ادوار، وا زو ، افا و ،ن اإ

  دةا  ا رو ،دة وااد اإ  ،ا ى
ا  فا  ،تا  ظت، وما . 

 و ،ت اا  ا ا  ا ا 
   اد اأ  ،ال واا   او ،ا

. 

   ران إط ا    تو ا 
ا  وف اوا ا و ،ا   ،   . 

 ا  د أن  ار، وأ  وج راءا   ،ار
أي ا أي اا . 

 ةوا   رة  ندارة أو اا  ن أن. 

 ن ذات ادارة، أو اا   اراتور ا. 

 ا  با ا ا ا . 

  الصا ةا . 

  
  
  
  
  
  



 

 
        ١١٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا ا  ءا :  
  

  
 ء ا ت اما:  

  

وضوح فكرة 
المؤسسة

مشروعیة المؤسسة

توفر الكادر البشري 
الالزم لتشغیل 

المؤسسة
توفر رأس المال 

الكافي

بناء صورة ذھنیة 
إیجابیة عن 

المؤسسة

وجود لوائح وأنظمة  وجود برامج وخطط 
محددة ومدروسة

وجود نظام للمتابعة 
والرقابة والتقییم

قدرة المؤسسة على 
اتخاذ قرارات دون 

تدخل خارجي 

البناء  
التنظیمي

الكفاءة  
المؤسسیة

القیادة  
الفاعلة

إدارة 
الموارد 
البشریة 
والمالیة

الكفاءة  
التسویقیة

أنظمة 
وأسالیب  

العمل



 

 
        ١٢٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ء ا  ت ات وا١ا  :  
  

 ا   ت :  
١ - وا ما  ادا  ةو   ء اا .  

٢ -  اف اوأ دارا ا  اا. 

٣ - ا م ا  اتا. 

٤ - وا ا طا   وع دو . 

٥ - اد ا دارت اوا ح او . 

٦ - أ ا و ا.  

  
  : ت  ادة وادارة 

١ -  أ تإدارة ا  أ. 

٢ - دات ا را اا . 

٣ - ل اارات وأ  رت اا. 

٤ - ا ر  اوا ت اا   . 

٥ - ل ا ا وا ا . 

                                                
  ناجي عطية عن العمل اخلريي املؤسسيللباحث األستاذ حممد بن  ١
  



 

 
        ١٢١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

٦ - وأ  ا ا ا اف ا. 

٧ - وا ا اا . 

٨ - ا م ا ث ات ا  را. 

 . ار وا واء و  ة امت - ٩

١٠ - ل اأ  او ا ا اا و ا . 

١١ -  اتف ا  ةد او. 

١٢ - ا  وىة او ا . 

  .اما ا  ات اى - ١٣

 ارد اا  ت :    
١ - وا در اا  . 

٢ - اء واا م. 

٣ - را اورات واا . 

 . م ار وات - ٤

 . ءة اداء  اد ات وات - ٥

 . ا  ا اي، و ا ا اع - ٦

  



 

 
        ١٢٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ارد اا  ت :  
١ - ارد اا ود. 

٢ - ا   ا ارد ا را . 

٣ -   ا ت، وت واا  أ ارد اد اف اأو

ا   أم  وا و اق اما  ،ا  . 

٤ - ل اا  ات اا  . 

٥ - ا ا . 

٦ -  عإ ت اا  أ ا. 

  
  م ووا ا ا  ت :  

١ - ا أ  ل. 

٢ - ا م ا وا . 

٣ -   ير اا   اف اح أو . 

٤ - ا  دوا ر اا. 

  

 

  



 

 
        ١٢٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  اوا ما  ت :  
١ - اا اوا ر ا . 

٢ -   اءاتإ  ب د أدو را.  

  وا ؤوا اا  ت :  
 .ض  وأاف ا  أء  ادارة - ١

٢ -   ا   افأ . 

٣ - ارد او م ا . 

  : ت ر  ا اي 
١- وا ت ال ا اا ا  و.  

٢- ا وا ا . 

٣- اف اأ   عل أ وف اا . 

 . د اع اص  اي -٤

 .ات ا  ات -٥

٦- ت اا  ت اوا ا ا  . 

 . اي ح ات غ  -٧

٨- ا و اف ا و ،ا  را ا ر. 

٩- ت اا   ا  . 



 

 
        ١٢٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

١٠- ا  ا ور ا تا  تا م إدراك . 

١١-   ا ت اا  اءاتا ت اا . 

 ).٢٠٠١(،) ١١(ا ا   ات ا ، أاث  -١٢

 .ا  ا اي، و ارب، وأه  ا  ا اي -١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 
        ١٢٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

   " أ "ا ا   
  

 ي اا ا   ةا ا ا أ ا أدر

 اا ا  ة ات ا أ  ا   ت ا

 داري واا ا د إ  اءاتت واا ود ، ا  أو

ا    اا ت ااف وأ ل إ   

  ا ا ا ا   دارةا   دا  وا

  و إدارة ا  رة ورا ا  أ ا  

ا را  ا ا  اض ا  ري ، ا ا و

 ا   ا  ور ر   ت ا١٤٣١ر  و 

 را       ي إ   ل ا

  زادت ا  ٢٠ا %ا  ت اوزت وزادت ا 

٣٢ %  توا مزادت ا ١١٨ %  رات٩وزادت ا % 

  ا م ٩٨أ %  ا و ظا إ 

 مم ا  وأ وما   ومإ ،  

 ا ١٤٣٢ا ا وزت م أر ٦٣٣ % ا ا  م 



 

 
        ١٢٦                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

 ا   را  ، ور ر   ا  ا نو

  و :  

  

  
  
  
  
  

 أو : داري واا ا  
 ا  أ ا  ٣ ا   إا ة 

 ات وما  إ  ا ا  رإط  وا ا

  و ظا ا  داريا ا إ  ة واا

 ّوا  داءات ا  ةوا ا ااف اا ، 

  داري واا ا إ ، ا اءاتإ  ا  

التطویر اإلداري 
والتقني

تطویر الكادر 
البشري تطویر الھویة

تطویر الخدمات
تطویر تنمیة 

الموارد 
واالستثمار



 

 
        ١٢٧                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

و  ا ا  ا ، وار و   ااءات 

وا وا   ر إدارة  دة ة داوو .  

   داريا ا :  

  
  

 ا اا   - أ

  ء ا ا أ   ا 
إا ي إطر ا اا  و اة وم اة 
وا و ات اداء  ي درات ور  ااف 

 اا ،ا  وا  اا ا و   د
 ا  إدارة ا  رة ورا ا  أ ١٤٣٠  

  ما م ، اا ا وم :  

اللوائح 
واألنظمة

خطة 
إستراتیجیة

التطویر 
المستمر نظام الجودة 

 إدارة المشاريع

 وحدة الجودة

الشئون اإلدارية 
 والمالية



 

 
        ١٢٨                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

o  اا ر اإط  ) ؤا–  ا–  ف اا– 
 ).ا  –ااف اة 

o زاتس ا  . 

o ورا ا ما . 

o زاتا و ما  ت اا . 

o اف ور  داريا ا  . 

o اا ظا   . 

o  واتت وا م و  ت  دا وظ  ء
  . 

o  وع ووا ا  ت ا ول 
 . ت راء ادارات

  
 اا وام   - ب

o دارةا     و إدار ا و . 

o  ءااءات ات وا د . 

o وا دارا ا ا ا . 
 

 م ادة   - ت

o دة ا ا أ  ا . 

o و ااءات اا  . 



 

 
        ١٢٩                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

o  دا ا دة و إدارة دا  . 

o دةإدارة ا  ظا ر  . 

  
 ا ا  - ث

o افا   عط  ر   ور ا  . 

o داءس ا ات را ي ء ك . 

o روا اا   ازنداء اس ا    . 

 
  اا   :  

   ا ا  لا 

 ا   ا  مLAN  ا  و

 ا  إVPN   وذ إ  اا ا   ل

ا ا ا  و     اا  دون 

ت ورا ا .  

  اا وما اا : 

-  وما ت ا م 



 

 
        ١٣٠                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  ت اط  وما را ما ا 

    و  ات ام ة إ  ا ما

    أم  اءاوإ  "  " ا 

اءات اإ    وا وما  ا  ، أم 

 دارة اا ا وا  ل ا  ر دة 

اة   وأ  دارة ا إوم وا  دارة 

ت ا ف أ    اءاتل اا .  

-  اا  ا مومواج ا 

    أم  ا  لا  ر ما

ا  اا واات  ا  زوج أو زو   ال 

 ء وات ا  ا   ،    موا

 أة أو  ٥ ٥  ت ا د أي أرون و 

  . و ا  ذ ا اات ا  ا أو اأة

-  ومز اإ م 

  ا ام  ظ   ا دا إدارة 

ادر "  ات  أ   إ ث أ اول 



 

 
        ١٣١                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

وا " ار اوم  ات " وام " ارد اوم وا

 وا " دارات " إدارة اا  ما  ا ا  

  أم  تز ادة إو   ا دا ظ٢٠وا %

  ات ارة  إم  أم  ،  اظ اي 

 ا ، ادارات اا  وا مدة از  ما و

ظوا .  

  وما ا | sa.org.osraty.www 

 م   ص ومإ   PHP  أن 

ا     إوم  ا دون ا إ ر 

 ل ا إ ا  ا ، ومى إ   

 ات و  ا  ة   وأ ء ا ص

  وأ وما ا  ا ا اا  ت 

 ب وأو ك و  اوا ا  ا ىا

ا ا  .  

  
  



 

 
        ١٣٢                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

م  :يدر اا    
  ةءات اب اوا ظ 

   د با ظ ت اى اإ  

  ص وذع اا  ا  وا ا دارءات اا

 مدة از     ا  ،  ا  و

   ، وم  % ٢و% ٩٨أ د ا  ن 

 ت اا أ  و  ا ا  ات وظ

 ا  ا ،  ظا   ا ا  

 ا ا   أم إ  ا ت ا ا ا

وق ا  د ا ر   ة ا ظ  ارد ا ،

 إ  و ظ ي   م   

ا ظا  ي م .  

  توا ت اا  ةءات ار اا 

إ ا ا و وا إدارة ا و ط   ا

 وا ا وذ دة  اءات اة  ه 



 

 
        ١٣٣                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ات   ه اءات   ارات و ات 

ورات اات واا و را ا و .  

 ر إا رات ات وم 

 ا رو ا   ا ر وأ   

  ذج اا    ا ،  ع ا  و

 ا  وما ا  ا ر ، ا  و

  ٣٠٠٠أ اوا را  ات اا ط ع و .  

  ظا  ءاتا رو  

  د و ر ا   ا  ا و

 ا  ر ا را ات و ، ل أن 

  ظ٣ا   ه ا  ي دوراتأداءه ا  ،  أ  و

٥٩  ا   أ    ر ١٤٣٢دورة   

 ا ،  وذ  دات ا ص م   و

دات ال ا دة ا .  

  
  



 

 
        ١٣٤                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

  :ا    
 ا اة  أ  د د   ا اد إن ان 

 ا  ل ب ا  ا      

 ا أم  اوا ، و  تدة و  ا  و

 ووا ا  ة وارا اإ   ،   َ ر  و

ات واا  ت اا  ا وأ ت او.  

  

  

  
  
  
  
  

  



 

 
        ١٣٥                                                                                                   ت ا  ادي  ااء اي 

                                                                                                

ت:  راا    
 ا   و  أن     اب 

 را      ق    توا

  ا م  رةا ا  ا   ا و

واج وا  ا مإ   واجا  توا  ر دورات 

  " ةا اواج " ا اا  ا  إ  ، و

 ا  ا :  

 ر ا وات  اواج  |م ر دة اة   -  أ

 رةو    ادإ        

 م و  س ذج  ، ت  ما   ا

وا ا  ن  ا  ا  ت ام  اواج 

  ،  أ ر  ٢٣ ا  و ما  ررب و  م

أ وا ا .  

  

  

  


