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الممذمت
ٜعتربربا عيعُربربٌ عرتربربط ٟعيتنربربٛمَ ٞربربٔ لٖربربِ عيعٛعَربربٌ عاظربربعمذ٠

ربربع

ٓربربع ٤ع تُرب

ٜؼتٌُ مًَ َٔ ٘ٝععٕ إْظعْ ١ٝمج ١ًٝحث مًٗٝع دٜٓٓربع عسطرب َٞ٬ؾٗربٜ ٛظربِٗ ؼربهٌ نربيفط
ْٗل ١ع تُ ٚمنٚ ٙٛتهعٌَ لؾشعدٚ ٙمتعطهِٗ ْٚؼش عيٛمٚ ِٗٓٝ ٞحتكٝل عاٛعطٓرب ١نشٜكرب١
مًُ ١ٝؾل ً٬مُربع عت ككرب٘ مًربَ ٢ظربت ٣ٛعيؿربشد َربٔ عيؼربعٛس عْ٫تُربعٚ ٤حتكٝربل عيربزع ٚعطتؼربععس
عاظربربٚ٪ي ١ٝهربربع ٙع تُرب ٚعنتظربربعو عرتربرباع ٚعطربربترُعس ٚقربربة عيؿربربشعؽ ٚتُٓٝربرب ١عاٗربربعسع ٚحتكٝربربل
عسصتعص .
 َٚريو ؾإٕ عاتأٌَ

لمُعٍ عدتٗع عرتط ١ٜظتذٖع تععْ ٞعض عاؼه ٬عيرب

تكتٌ عس ذعع ٚحتذ لحٝعْعً َٔ ْتع٥جٗع ٚشتشجعتٗع ٚقذ ت٪د ٟإىل إحجعّ نرط َٔ عيشعغيفني
عيعٌُ عيتنٛمٚ ٞعرتط ٟل ٚتظشو عض عيععًَني
تكـش ٚؾكعً ذتجِ عاؼه٬

ٖربزع ع ربعٍ عربذ لٕ قلربٛع ؾربط ً٠تنرب ٍٛلٚ

عيكنعع عيزٜ ٟعًُ ٕٛؾ. ٘ٝ

ٖزع مًَ ٢ظت ٣ٛعيععًَني

عآعُ( ١عاظتؿٝذ عيذعخً )ٞلَربع مًربَ ٢ظربت ٣ٛعاظربتؿٝذ

عرتعسج ِٖٚ ٞعآتؿعني َٔ خذَع تًو عدتٗع ٚمً ٢عيشغِ َٔ زتعْ ١ٝعرتربذَع عاكذَرب ١إ٫
عْ٘ قذ ٜـعحيفٗع مذّ سكع َٔ عض عاظتؿٝذ ٜٔإَّع يتٛقٝتٗع لْٛ ٚمٝتٗربع ل ٚلطربًٛو تكربذ ٗع لٚ
ع٭ثش عي حتذث٘.
ٚحكٝك ١ع٭َش ت ٛعج٘ نٌ عيكنعمع عرتط ١ٜػض عيٓعش مٔ تـٓٝؿعتٗع عيعذٜذ َربٔ
عاؼربربه ٬عاتعًكربرب ١يفٓعٗ٥ربربع عيتٓعُٝربربٚ ٞقٛعٖربربع عيععًَربربٚ ١طشٜكربرب ١طربربط عسجربربشع٤ع
إدعستٗربربربع يربربربع ٜربربرب٪ثش عيتربربربعيٞ
عيربذعخًٝني عيربربزٜ ٜٔعًُربربٕٛ

نؿع٤تٗربربربع ٚؾعمًٝتٗربربربع

ٗربربع ٚطشٜكربرب١

تكربربربذ ِٜخربربربذَعتٗع يًُظربربربتؿٝذ ٜٔطربربربٛع٤

عآعُربرب ١ل ٚعرتربربعسجٝني عيربزٜ ٜٔظربربتؿٝذَ ٕٚربربٔ خربربذَعتٗع ٖٚربربزع ِٜربرب٪ثش

طًيفع مًَ ٢ظت ٣ٛعيشكع يذ ٌ ِٜٗقذ ٜـٌ ع٭َش لحٝعْع إىل مذّ عيشكع عيهً. ١ٝ
إٕ َؿٗربرب ّٛسكربربع عاظربربتؿٝذ

عيعُربربٌ عرتربربط ٟعيتنربربٛم ٞيربرب٘ َعٓٝربربعٕ َطع نربربعٕ لحربربذُٖع

ٚعقعٜ ٞعٓ ٢عيتضعّ عا٪طظرب ١عرتطٜرب ١إصتربعص َ٪ػربشع َٚعربعٜط حكٝكٝرب ١تظربِٗ

سؾرب نؿربع٠٤

عرتذَ ١عاكذَرب ١ربِ ٚعاعٓرب ٢عٯخربش ٖرب ٛعذتظرب ٞعيربزٜ ٟشتهربض مًربَ ٢ؼربعمش ٚلحعطربٝع َتًكربٞ
عرتذَٚ ١ع تُ عحملٝط ٘ٚ ،يزيو مً ٢عآعُع عرتط ١ٜيه ٞتظتنَٛ ٝعنيفرب ١عاتنًيفربع
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عذتذٜرربربٚ ١حتكٝربربل لدعَ ٤تُٝربربض ٜشكربرب ٞعن طربربيفخعْ٘ ٚتعربربعىل ل ً٫ٚثربربِ عاظربربتؿٝذ ٜٔؾعًربرب ِٗٝع٭خربربز
ؿربربعٖ ِٝسكربربع عاظربربتؿٝذ
عيؼشٜع ١عسط ١َٝ٬عي

عيعُربربٌ عرتربربطٚ ٟعٕ ٜٓنًربربل ٖربربزع عاؿٗربربَ ّٛربربٔ َشتهربربضع َٚيفربربعد٨
زع ع٭َش مً ٢لْ٘ لَعْ ١ظتب تأدٜتٗع.

المبحث األول
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المفاهَم:
عيشكع :عيًػ َٔ ١سك ٞعيؼ ٤ٞل ٘ ٚل ٚمٓ٘ ل ٚمً :٘ٝعختعسٚ ٙقٓ ٘ ،سك ٘ٝي٘ :سآ ٙلٖ ً
٬
ي٘(.)1
عيشكع

ع٫ؿن٬ح :عيكٓعم ١عيؼٚ ٤ٞمذّ طًب عاضٜذ ل ٚطًب غطٙ

ٚمً ٘ٝؾإٕ عيشكع ٖ ٛزتُٛم َٔ ١عاؼعمش عيٛجذعْ ١ٝعي

ٜؼعش ٗع عيؿشد هعٙ

عرتذَ.١
عاظتؿٝذ:

عيًػ :١عطتؿعد َٔ عيؼ :٤ٞل ٟعْتؿ ٘ٚ.جْٓ َ٘ٓ ٢ؿعع(.)2

ٚغعييفع َع ٜشتيفط ٖزع عاـنًذ عْ٫تؿعع عاعدٚ ٟع٭َٛس عاعي.١ٝ
عيعٌُ عسدعس ٌ ٟلْٗع تعشف

ٜٚعتا سكع عاظتؿٝذ َٔ لِٖ َيفعد ٨عدتٛد٠

نرط َٔ

ع٭حٝعٕ لْٗع سكع عاظتؿٝذ  َٔٚتًو عيتعشٜؿع :
()3

تعشٜـ د ٓج مً ٢لْٗع« :حتكٝل عحتٝعجع ٚتٛقعع عاظتؿٝذ حعكشع َٚظتكيف. »ً٬
ٚتعشف مً ٢لْٗع« :إططعتٝج ١ٝتٓعٜ ١ُٝٝـعحيفٗع زتُٛم َٔ ١عيٛطع ٌ٥تكٛد
()4

عآعُ ١٭ٕ تكذّ يًُظتؿٝذ خذَع رع جٛد ٠معي»١ٝ

 :ٖٞٚؾًظؿ ١تشنض عْتيفع ٙعيععًَني مً ٢سغيفع عاظتؿٝذٜٔ
َُٗٚع عختًؿة ٖز ٙعيتعشٜؿع يػٜٛع ؾإْٗع تتؿل مًَ ٢عٓٚ ٢ؾًظؿ ١إدعسَ ١ٜيفٓ١ٝ
مً ٢سكع عاظتؿٝذٚ ٜٔعيٛؾع ٤نعييفِٗ.
ٜٚتيفني يٓع لٕ ٖٓعى ػشٚطع لطعط ١ٝظتب تٛعؾشٖع

عرتذَ ١عاكذَ ١يته ٕٛجٛدتٗع

معيٚ ١ٝيه ٞتتخكل سغيفع ٚطُٛحع عاظتؿٝذ ٜٔظتب لٕ ٜه ٕٛعيطنٝض مًٗٝع :ٖٞٚ
 .9لٕ تت ّ٤٬عرتذَ ١عاكذَ َ ١عاٛعؿؿع ٚعاععٜط عيكٝعط ١ٝعحملذد ٠طًؿع.
 .9لٕ تشق ٢اظت ٣ٛتٛقعع عاظتؿٝذ ٚحتكل سغيفعت٘ عذتعيٚ ١ٝعاظتكيفً.١ٝ
 .3لٕ ٜشك ٢عاظتؿٝذ مٔ عرتذَ ١عاكذَ ١ي٘ ٚعينشٜك ١عي قذَة ٗع.
( )1عْعش :يظعٕ عيعشو (.)656/47
( )2عْعش :قعَٛغ عاععَْ ،ٞعد( ٠ؾعد).
( )3إدعس ٠عدتٛد ٠عيؼعًَ ،١خعيذ عدتلع ٞق 4:
( )4عاشج عيظع ل ق<4
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 .4لٕ حتكل ع ذف عيز َٔ ٟلجً٘ مت تكذ ٗع ذسج ١معي َٔ ١ٝعيهؿعٚ ٠٤عيؿعمً.١ٝ
 ٚزتعٍ عيعٌُ عرتط ٟهٔ تعشٜـ عدتٛد ٠مً ٢لْٗع ثكعؾ ١تتظِ تٓعَ ٞسكع
عاظتؿٝذ عيذعخًٚ ٞعرتعسج َٔ ٞخ ٍ٬عيتخظني عاظتُش ،عيزٜ ٟتخكل
عيععًَني

ظعُٖ ١مجٝ

عا٪طظ ١عرتط.١ٜ

أنواع المستفَذٍن:
هٔ تكظ ِٝعاظتؿٝذ ٜٔإىل ث٬ث ١لْٛعع:
عيٓٛع ع٭ :ٍٚعاظتؿٝذ عرتعسجٜٚ :ٞهَٛ ٕٛقع٘ خعسج عآعُ:ٖٛٚ ١
 .9نٌ َٔ ٜتًل عرتذَ ١ل ٚعآتج  ٚعيتعي ٞؾٗ ٛعيؼدف عيزٜٓ ٟتعش مٌُ عدتٗٚ ١عتتعج
إيٜٚ ٘ٝاس مًُٗع ٜٚظتدذَ٘ ٜٚه ٕٛطيفيفع

حـ ٍٛع٭جش .ؾعدتُعٝع عرتط١ٜ

ٚمجعٝع عيا ٚ ٫ظٝؿ ١ع إٕ مل ٜهٔ ٖٓعى ؾ َٔ ١٦عيؿكشعٚ ٤عحملتعجني ٜظتؿٝذٕٚ
َٔ خذَعتٗع ٚمجعٝع عيتخؿٝغ ٚ ٫ظٝؿ ١ع إرع مل ٜٛجذ لْعغ ٜشغيفٚ ٕٛعتشؿٕٛ
مً ٢حؿغ عيكشعٕ
 .9عا٪طظع ع٫جتُعم ١ٝعحملٝن ١عاظتؿٝذ عيشٝ٥ع ،ؾٓٝذس لٕ ٜه ٕٛ٭َٓ ٟع َظتؿٝذ
ٚعحذ ؾعدتُع ١ٝعرتطَ ١ٜر ٫ ٬تتععٌَ َ ٖزع عيؿكط ل ٚعحملتعج ؾخظب ٌ تتععٌَ
َٔ خ٬ي٘ َ لطشت٘ ٚعاذسط ١عي

ٜتعًِ ؾٗٝع ل ٓعٚ ٙ٩ع تُ عحملً ٞعحملٝط ٘ َٚ

مذ ٠جٗع َشتيفط ٗع ٖزع عاظتؿٝذ
 .3عدتٗع عاعضتٚ ١عيذعمُ َٔ ٖٞٚ ١لِٖ عاظتؿٝذ ٜٔعرتعسجٝني ذتشؿِٗ مً ٢كُعٕ
عطتػ ٍ٬عيذمِ ـٛس ٠ؿخٝخٚ ١عيتأنذ َٔ عطتؿعد ٠عاظتٗذؾني عايفعػشٖ َٔ ٜٔزع
عيذمِ  ٚعيتعي ٞؾإٕ سكع عدتٗ ١عيذعمُ ١مٔ عا٪طظ ١عرتطٜ ١ٜظِٗ ـٛس ٠نيفط٠
عطتُشعسٖ ١ٜزع عيذمِ ٚصٜعدت٘ ٚعيعهع ؿخٝذ حٝث ٜطتب مً ٢مذّ سكع
عدتٗ ١عاعضت ١خنٛس ٠نيفط ٠مً ٢عاؼشٚع عاذم ّٛتتُرٌ

خؿض عيذمِ ل ٚإٜكعؾ٘

ْٗعٝ٥ع.
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 .4عدتٗ ١عذته ١َٝٛعاؼشؾ ١مً ٢عيكنعع عرتط ،ٟؾٓجعح ل٪َ ٟطظ ١خطٜ ١ٜذمِ
عدتٗ ١عاؼشؾ ١مًٗٝع ٜٚضٜذ َٔ عيذمِ عذته َٞٛع ؾُر ٬صتعح خذَع  ٚشعَج
دتعٕ عيتُٓ ١ٝع٫جتُعم ١ٝمًَ ٢ظت ٣ٛعييفًذ ٜعضص َٔ دمِ َٝضعْٚ ١ٝصعس ٠عيؼٕٚ٪
ع٫جتُعم ١ٝنجَٗ ١ؼشؾ ١مًٗٝع ٚنزع ع٭َش عيٓظيف ١يًُهعتب عيتعع ١ْٝٚؾإٕ
صتعحٗع ٜعتا َعضصع يٛصعس ٠عيؼ ٕٚ٪عسطٚ ١َٝ٬ع٭ٚقعف.
عيٓٛع عيرعْ :ٞعاظتؿٝذ عيذعخً ٖٛ :ٞعيزٜ ٟعٌُ دعخٌ عآعُ:ِٖٚ ١
 .9عاظتدذّ عيتعي ٞادشجع ل ٟمًُ ١ٝدعخٌ عآعُ ١ؾؿ ٞحعي ١تكظ ِٝعرتذَع إىل
َشعحٌ َر ٬ؾعٕ نٌ َشحً ١مترٌ مُ ٬ٝدعخًٝع يًُشحً ١عي

قيفًٗع ٚنٌ قظِ

رٌ مُ ٬ٝدعخًٝع يًكظِ عيز ٟعطتًِ َٓ٘ عرتذَ ١ؾُٛظـ عيع٬قع عيععَٜ ١عتا
مُ ٬ٝدعخًٝع يكظِ عيؼ ٕٚ٪عاعيٚ ١ٝقظِ عيـٝعْ ١يذ ٜ٘مُ ٌٝدعخً ٖٛ ٞقظِ
عيتؼػٚ ٌٝػ ٕٛ٦عاٛظؿني ي٘ مُ ٤٬دعخً ٕٛٝعذد َٛظؿ ٞعدتٗٚ ١معٌَ عيٓععؾ١
غتذّ مُ ٤٬دعخًٝني ٜتٛقع ٕٛمًُ٘ نٌ  ّٜٛؾعاظتؿٝذ عيذعخً ٖٛ ٞصًَٝو
عدتٗ ١عيزٜٓ ٟتعش مًُو ٜٚظتدذّ ْتع٥ج٘ َٛ ٚظـ عيكظِ عٯخش عيزٜ ٟظأيو مٔ
عييفٝعْع ٭ْ٘ َهًـ إمذعد عيتكعسٜش َر ٚ ٬عيتعي ٞؾإٕ نٌ َٛظـ دعخٌ عآعُ١
ٜعتا َظتؿٝذع دعخًٝع.
عيٓٛع عيرعيث :طًظً ١عاظتؿٝذ:ٜٔ
ٜ ٫هؿ ٞلٕ تؿهش ؾكط

عاظتؿٝذ عيذعخً ٞعيزٜٓ ٟتعش شتشجع مٌُ صًَ٘ٝ

يٝيفذل َشحً ١لخش َٔ ٣عيعٌُ دعخٌ عآعُ ١عرتط ٫ٚ ١ٜعاظتؿٝذ عرتعسج ٞعاظتًِ عيٓٗعٞ٥
يًدذَٚ ١يهٔ ٖٓعى لٜلع َع ٜظَُ ٢ظتؿٝذ عاظتؿٝذ  ٖٛٚعيز ٟطٛف ٜتععٌَ َ عرتذَ١
عي

تكذّ يًُظتؿٝذ عيشٝ٥ع ؾجٛد ٠عينععّ ل ٚعيهظع ٤عي

تعن ٢يًؿكط ل ٚعحملتعج

إحذ٣

عدتُعٝع عرتط ٖٞ ١ٜمترٌ لٜلع َظت َٔ ٣ٛعيشكع اظتؿٝذ ٜٔعذ ِٖ ٙلؾشعد لطشت٘ٚ .يهٞ
تٓجذ عا٪طظ ١عرتط١ٜ

نظب سكع عاظتؿٝذ ٜٔؾإْ٘ ظتب لٕ تعشف مج ٝمُٗ٥٬ع ٭ٕ

مًٗٝع إسكع ِٖ٤مجٝعع.
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ٚيهٔ عيظ٪عٍ عيزٜ ٟنشح ْؿظ٘ ٖ ٛإرع نعٕ يهٌ َٓع لنرش َٔ َظتؿٝذ ٚعحذ ؾأٟ
عاظتؿٝذ ٜٔلسك ٞل٫ٚ؟
خنأ ؾعدح ظتش ٙمًٓٝع حتذٜذ عاظتؿٝذ عرتعط ٧ؾعاعًِ َر ٬ي٘ زتُٛمَ ١ظتؿٝذٜٔ
َِٓٗ عينعيب ٚٚي ٞع٭َش ٚإدعس ٠عاذسطٚ ١إدعس ٠عيتعًٚ ِٝعيٛصعس ٠ؾُع ظٓو
إسكع ٤عيتًُٝز تظجْ ً٘ٝعجخع د ٕٚعختيفعس ل ٚظعمذت٘ مً ٢عيػؽ

عاعًِ عيز ٟعتعٍٚ

عَ٫تخعٕ ؾختُع طٛف

ٜشكٖ ٢زع عاظتؿٝذ (عينعيب) ٚقذ ٜشك ٞلٜلعً لطشت٘ يهٔ ٌٖ ططك ٢عاظتؿٝذ ع٭ِٖ
 ٖٛٚع تُ عيز ٟطٝخـٌ ٗز ٙعينشٜك ١مً ٢خشظتني غط ًَٖ٪ني؟
التأصَل اإلسالمٌ لزضا المستفَذ
ٜعتا عسط َٔ ّ٬لنرش ع٭دٜعٕ عٖتُعَع أتيفعم٘ ؾجُ ٝػشع٥ع٘ حتكل عيشكع
عيذْٝع ٚعٯخش ٠حٝث مل ٜهًـ عن عيٓعغ إَ ّ ٫ع ٜنٝكٚ ٕٛسؾ مِٓٗ عرتنأ ٚعيٓظٝعٕ َٚع
عطتهشٖٛع مًٚ ٘ٝعْضٍ ِ َٔ عيؼشعَ ٥ع ٜظعذ٘ ٕٚ
تظعذ ٚتشك ٘ ٢عيٓؿٛغ رع عيؿنش ٠عيظً١ُٝ
(َع ؾشطٓع

عيذعسٚ ٜٔػشع ِ َٔ عاععََ ٬ع

نتعو ٚؿؿ٘ طيفخعْ٘ عيؼُٛي ١ٝقعٍ تععىل:

عيهتعو َٔ ػ )٤ٞرع٭ْععّ38:د.
ٚقربربربذ ربربربني عن طربربربيفخعْ٘ ٚتعربربربعىل

نتع ربربرب٘ عذتهربربرب ِٝعربربربض ع٭َربربربٛس

ع٫متكربربربعدع

ٚعيعيفعدع ٚعاععَٜٓ ٬عٍ عسْظعٕ ٗع سكع عن ٜٚ.تجً ٢نُعٍ عيشكع َٔ عيعيفربذ مٓربذَع ٜظّربًِ
مجٝرب لَربربٛس ٙن ٜٚربرب َٔ٪كلربربعٚ ٘٥قربربذسٙ

نربربٌ لحٛعيربرب٘ٚ ،قربربذ ٚسد نًُربرب ١عيشكربربع

عيكربربشعٕ

عيهربربش ِٜثربرب٬و ٚطربربيفعَ ٕٛربربش)1(٠حٝربربث ٚؿربربـ عن طربربيفخعْ٘ ٚتعربربعىل طع٥ؿربربَ ١ربربٔ عاربربَٓ٪ني ًػربربٛع
عيهُعٍ

عيٚ ٤٫ٛعياع ٤ؾشتب ِ مً ٢ريو عيشكع ٚعيؿ٬ح قعٍ تععىل ٫( :هربذ قَٛربع َٓ٪ٜربٕٛ

ربعن ٚعيٝرب ّٛعٯخربربش ٜربٛعدَ ٕٚربربٔ حربعد عن ٚسطربٛي٘ ٚيربرب ٛنربعْٛع آ ربربع ِٖ٤ل ٚل ٓربع ِٖ٤ل ٚإخربربٛعِْٗ لٚ
مؼطتِٗ لٚي٦و نتب

قً ِٗ ٛعس ربعٕ ٚلٜربذِٖ ربشٚح َٓرب٘ ٜٚذخًربِٗ جٓربع هربشَ ٟربٔ حتتٗربع

ع٭ْٗربربربعس خعيربربربذ ٜٔؾٗٝربربربع سكربربرب ٞعن مربربربِٓٗ ٚسكربربربٛع مٓربربرب٘ لٚي٦ربربربو حربربربضو عن ل ٫إّٕ حربربربضو عن ٖربربربِ
عاؿًخ )ٕٛرع عدي99:١د.
( )1عْعش :عاعجِ عاؿٗشغ ٭يؿعظ عيكشإٓ عيهش ،ِٜق.54:
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نُربربع ربربني طربربيفخعْ٘ ٚتعربربعىل لٕ عيشكربربع ٜربربذسى اؼربربٝت٘ قربربعٍ تعربربعىل( :جربربضع ِٖ٩مٓربربذ س ٗربربِ
جٓع مذٕ هش َٔ ٟحتتٗربع ع٭ْٗربعس خعيربذ ٜٔؾٗٝربع ل ربذع سكرب ٞعن مربِٓٗ ٚسكربٛع مٓرب٘ ريربو اربٔ
خؼ ٞس ٘) رعييف8:١ٓٝد.
ٚقعٍ عيٓيب (ؿً ٢عن مًٝرب٘ ٚآيرب٘ ٚطربًِ)« :عٕ عن تعربعىل ٜيفتًرب ٢عيعيفربذ ؾُٝربع لمنربع،ٙ
ؾربربعٕ سكربرب ٞربربع قظربربِ عن يربرب٘ٛ ،سى يربرب٘ ؾٝربرب٘ ٚٚطربربع٘ٚ،عٕ مل ٜربربشل،مل ٜيفربربعسى ٚمل ٜربربضد مًربربَ ٢ربربع
نتب ي٘»(.)1
ٚحٝع ٠عيشط ٍٛؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ َذسطٜ ١ربتعًِ َٓٗربع عارب َٔ٪دسٚطرب ًع
نعٕ سكع ٙؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ مربٔ س رب٘ ؾربٛم َربع ٜـربؿ٘ عيٛعؿربؿٕٛ

عيشكربع حٝربث

نربٌ َربٛطٔ  ٚنربٌ

َهعٕ  ٚنٌ صَعٕ ،ؾهعٕ جربضعٖ ٤ربزع عيشكربع َٓرب٘ ؿربً ٢عن مًٝرب٘ ٚطربًِ قرب ٍٛعن تعربعىل:
(ٚيظٛف ٜعنٝو س و ؾطك )٢رعيلخ5:٢د.
ٚيًنشٜل إىل عيشكع خنٛع لس :
ل ٚع :عيشكع عن س عَٚ ،عٓع ٙعيشكع تذ طٚ ٙإؾشعد ٙعيتٛنٌ ٚع٫طتععْٚ ١عيرك.١
ٚثعْٗٝع :عيشكع ٘ إ ع  ٖٛٚعيشكع خيفت٘ ٚخٛؾ٘ ٚعسْع ٚ ١عيتيفتٌ إيٚ ٘ٝعذتب ي٘ ٚمتعّ
عيعيفٛد ١ٜي٘ٚ ،عس عٕ أمسعٚ ٘٥ؿؿعت٘ حظيفُع  ّٔٝسطٛي٘ (ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ).
ٚثعيرٗع :عيشكع ٓيف ٘ٝؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ  ٖٛٚنُعٍ عْ٫كٝعد ي٘ ٚعيتظً ِٝي٘ ٚحيف٘
لنرش َٔ عيٓؿع.
ٚسع عٗع :عيشكع ذ ٖٛٚ ٜ٘ٓعيشكع حبهِ ريو عيذٚ ٜٔتؼشٜع٘ ٚعيتظً ِٝي٘.
ٚنُع جع ٤نًُ ١عيشكع ؿشعت١
َعٓعٖع نُع

عيكشإٓ ؾكذ جع٤

عض عٯٜع تذٍ مً٢

قٛي٘ تععىل( :يه ٬ٝتأطٛع مًَ ٢ع ؾعتهِ  ٫ٚتؿشحٛع

ع آتعنِ ٚعن ٫

عتب نٌ شتتعٍ ؾدٛس)رعذتذٜذ93:د ٚلَش عن طيفخعْ٘ ٚتععىل لْيفٝع ٘٥عذتهُٚ ١عاٛمع١
عذتظٓ١

دم ٠ٛلقٛعَِٗ ٗذف سكع عاذم ٛمٔ عيذمٚ ٠ٛعيذعم ٞقعٍ تععىل( :ؾك ٫ٛي٘ ق ٫ٛيٓٝع

( )1ؿخٝذ عدتعَ (<ٚ )4;9قعٍ ع٭ييفعْ« : ٞؿخٝذ».
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يعً٘ ٜتزنش ل ٚغتؼ)٢رط٘44:دٚ ،قعٍ تععىل( :عدع إىل طيف ٌٝس و عذتهُٚ ١عاٛمع١
عذتظٓ)١رعيٓخٌ995:د.
نُع صتذ د٫يَ ١يفذل سكع عاظتؿٝذ
رآٍ مُشعٕ959:د «ل ٟع٭َٛس عي

عيكشعٕ

قٛي٘ تععىلٚ( :ػعٚسِٖ

ع٭َش)

حتتعج إىل عطتؼعس ٠٭ٕ ؾٗٝع تظُٝخعً رتٛعطشِٖ ٚإصعي ١اع

ٜـط عيكًٛو مٓذ عذتٛعدو» (.)1
 َٔٚخَٛ ٍ٬عقؿ٘ ٚططت٘ ؿً ٢عن مًٚ ٞطًِ َ لؿخع ٘ ٜتجً ٢حشؿ٘ مً٢
سكعِٖ ٚؾل َع عْضٍ إي َٔ ٘ٝػشع س ٘ ،ؾعٔ جع ش ٔ ميفذ عن رب سك ٞعن مٓ٘ رب قعٍ« :خشجة
َ سط ٍٛعن  -ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ  -إىل غض ٠ٚرع عيشقعع َٔ طتٌ  ،مً ٢مجٌ يٞ
كعٝـ  ،ؾًُع قؿٌ سط ٍٛعن  -ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ  -جعًة عيشؾعم متلٚ ، ٞجعًة
لختًـ  ،حت ٢لدسنين سط ٍٛعن  -ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ  -ؾكعٍَ :عيو ٜع جع ش ؟ قعٍ :
قًة ٜع سط ٍٛعن ل نأْ ٞمجًٖ ٞزع  ،قعٍ  :لطت٘  ،ؾأطتت٘ ٚ ،لْعخ سط ٍٛعن  -ؿً ٢عن
مًٚ ٘ٝطًِ  ، -ثِ قعٍ  :لمنين ٖز ٙعيعـع َٔ ٜذى رب ل ٚعقن ي ٞمـعً َٔ ػجش ٠رب  ،قعٍ :
ؾؿعًة  ،قعٍ  :ؾأخزٖع سط ٍٛعن ؾٓدظ٘ ٗع طتظع  ،ثِ قعٍ  :عسنب  ،ؾشنيفة ،
ؾدشجٚ .عيز ٟعر٘ عذتل ٜٛ -عٖل ْعقت٘ َٛعٖكٜ( ١ظع كٗع يظشمت٘) قعٍ ٚ :حتذثة َ سطٍٛ
عن  -ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ  -ؾكعٍ ي : ٞلتيفٝعين مجًو ٖزع ٜع جع ش ؟  ،قعٍ  :قًة ٜع
ظُِِٜٓ ٘ٝع سط ٍٛعن  ،قعٍ :
سط ٍٛعن ٌ لٖيف٘ يو  ،قعٍ ٚ ، ٫ :يهٔ عٓ ، ٘ٝقعٍ  :قًة  :ؾَ ُ
قذ لخزت٘ ذسِٖ  ،قعٍ  :قًة  ، ٫ :إرٕ تػيفٓين ٜع سط ٍٛعن  ،قعٍ  :ؾيفذسُٖني  ،قعٍ  :قًة
 ، ٫ :قعٍ  :ؾًِ ٜضٍ ٜشؾ ي ٞسط ٍٛعن  -ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ -

مثٓ٘  ،حتً ٢ؼ

ع٭ٚق ، ١ٝقعٍ  :ؾكًة  :لؾكذ سكٝة ٜع سط ٍٛعن ؟  ،قعٍ ْ :عِ  ،قًة  :ؾٗ ٛيو  ،قعٍ  :قذ
لخزت٘  ،قعٍ  :ثِ قعٍ ٜ :ع جع ش  ٌٖ :تضٚجة عذ ؟ قعٍ  :قًة ْ :عِ ٜع سط ٍٛعن  ،قعٍ  :لثِّٝيفعً
لّ هشعً ؟  ،قعٍ  :قًة  ٌ ، ٫ :ثِّٝيفعً  ،قعٍ  :لؾ ٬جعس ١ٜت٬ميفٗع ٚت٬ميفو ؟  ،قعٍ :قًة ٜع
سط ٍٛعن إٕ ل  ٞلؿٝب  ّٜٛلحذٚ ،تشى ٓع

ي٘ طيفععً ،ؾٓهخة عَشل ٠جعَع ،١هُ

سٚ٩طَّٗٔٚ ،تك ّٛمً ،َّٔٗٝقعٍ :لؿيفة  -إٕ ػع ٤عن رب».
( )1عْعش تٝظط عيهش ِٜعيشمحٔ ،ق 448
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 ٚل ٞجع ش رب سك ٞعن مٓ٘ رب ٜ ٖٛٚعنٓٝع ؿٛس ٠مٔ عيظعمع عي

لَلعٖع عذ

ٚؿٛي٘ عاذ ، ١ٜٓحٝث رٖب يٝأخز ع٭ٚق ١ٝمثش ٠ؿؿكٝ ١ع٘ مجً٘ يشط ٍٛعن رب ؿً ٢عن مً٘ٝ
ٚطًِ رب  ،نُع

سٚع ١ٜعييفدعس ٟقعٍ رب ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ رب « :عدع ي ٞجع شعً  ،قًة  :عٯٕ ٜشد
()1

مً َّٞعدتٌُ ٚ ،مل ٜهٔ ػ ٤ٞل ػض إي ، َ٘ٓ َّٞقعٍ  :خز مجًو ٚيو مثٓ٘» .
ؾشج جع ش رب سك ٞعن مٓ٘ رب أٚق ١ٝعيزٖب  ٚ ،عدتٌُ ٜكل ٞمً ٘ٝحعجت٘ مً٢
ػل٘ ي٘.
ٚمٔ عْع سك ٞعن مٓ٘ قعٍ« :خذَة سط ٍٛعن ؿًَّ ٢عن مًٚ ٘ٝطًَِّ مؼش
ٍّ قطَٚ ،ع قعٍ ي ٞيؼ ٍ٤ٞؿٓعت٘ :اع ؿٓعت٘ ٫ٚ ،يؼ ٍ٤ٞتشنت٘ :اع
طٓني ،ؾُع قعٍ ي :ٞلف
خًُكعً»(.)2
تشنت٘ٚ ،نعٕ مً ٘ٝعيـٚ ٠٬عيظ َٔ ّ٬لحظٔ عيٓعغ ُ
ٚنعٕ سط ٍٛعن ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ ٜك ٍٛيعع٥ؼ :١لْ ٢٭مًِ إرع نٓة مين
سعكٚ ١ٝإرع نٓة مٓ ٢غليف ،٢لَع إرع نٓة مٓ ٢سعك ١ٝؾإْو تكٛيني ٚ ٫سو ستُذٚ ،إرع
نٓة مين غليف ٢قًةٚ ٫ :سو إ شعٖ.)3(ِٝ
 ٚقعٍ ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ يعع٥ؼ١

حذٜث لّ صسع عينٚ ٌٜٛعيز ٟسٚع ٙعييفدعس:ٟ

«نٓة يو نأ  ٞصسع ٭ّ صسع (ل ٟلْع يو نأ  ٞصسع

عيٛؾعٚ ٤عحمليف )١ؾكعية مع٥ؼ ١أ ٞ

ٚلَ ٞ٭ْة خط ي َٔ ٞل  ٞصسع ٭ّ صسع»(.)4
ؾجُ ٝتًو عاٛعقـ َٓ٘ ؿً ٢عن مًٚ ٘ٝطًِ تيفني َذ ٣حشؿ٘ مً ٢سكع لؿخع ٘
َٔ خ٬َ ٍ٬طؿت٘ دتع ش ٔ ميفذعن ٚمذّ تأْٝيف٘ رتعدَ٘ عْع ٚإٜلعح٘ يضٚج٘ مٔ َعشؾت٘
شكعٖع ٚغليفٗع.
 ٚعيتعي ٞؾإٕ عيهرط َٔ عيٓعشٜع

عسدعس ١ٜعذتذٜر ١مٓذَع تتخذو مٔ سكع

عاظتؿٝذ ٚتٓعد ٘ ٟؾإمنع ٖ ٞتٌٓٗ َٔ ٖزع عاعني ٚحتع ٍٚلٕ حتعن ٫ ٘ٝيؼ ٤ٞط ٣ٛنظب

( )1سٚع ٙعييفدعس ،ٟسقِ عذتذٜث (;.)745
( )2سٚعَ ٙظًِ ،سقِ عذتذٜث (<)563
3

) سٚع ٙعييفدعس ،ٟسقِ عذتذٜث (;( )855
( )4سٚعَ ٙظًِ ،سقِ عذتذٜث (;.)577
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ٖ ٤٫ٚزع عاظتؿٝذ يًُٓعُ ١لَع

عيؼشٜع ١عسط ١َٝ٬ؾإٕ َع ٜٓعظش ريو ٖ ٛلدع ٤عذتكٛم

٭ًٖٗع قعٍ تععىل( :إٕ عن ٜأَشنِ لٕ ت٪رٚع ع٭َعْع إىل لًٖٗع ٚإرع حهُتِ ني عيٓعغ لٕ
حتهُٛع عيعذٍ)رعيٓظع58:٤د ،ؾإٕ مً ٢نٌ َٔ

رَت٘ حل َٔ عذتكٛم مً ٘ٝلٕ ٪ٜدٜ٘

نعَ ٬إىل ؿعحيف٘.
َٔ لَعٔ عيٓعش
مُكعً َٔ عيـٛس ٠عي تعٗش

ٖز ٙعيٓـٛق تيفني ي٘ لٕ إسكع ٤عاظتؿٝذ

عسط ّ٬لنرش

يعسطع عدتٛد ٠عيؼعًَٚ ،١ريو َٔ ٚج ٙٛمذَٗٓ ٠ع:

 .9مس ٛع ذف :ع ذف ع٭مس ٢يًجٛد ٠عيؼعًَ ٖٛ ١إسكع ٤عاظتؿٝذ َٔ لجٌ كُعٕ
ُٓٝ ،٘٥٫ٚع عسطٜ ّ٬أَش إسكع ٤عاظتؿٝذ َٔ َذخٌ لْ٘ ؿعحب حل

تأد ١ٜع٭َعْ ٫ٚ ١ػو

لٕ إسكع ٤عاظتؿٝذ َٔ َذخٌ تأد ١ٜع٭َعْ ١لنرش سقٝع ٚمشَ َٔ ٫ٛذخٌ عيشغيف١

كُعٕ

.٘٥٫ٚ
 .9حتُ ١ٝع٫يتضعّ :ؾعسطٜ ّ٬أَش عيٛؾع ٤عيعٗذ  ٚعيتعي ٞإسكع ٤عاظتؿٝذ
عيٛعجب عيؼشمٞ

رع ١

عسط ،ّ ٬ؾٗ ٛلَش َٔ عن تععىل ٚيٝع َطٚنع ٫ختٝعس َٔ ٪ٜد ٟعرتذَ١

ٌ لٕ عيتخزٜش َٔ مذّ عيٛؾع ٤عيعٗذ َكش ٕٚاٝعْ ١عن ٚسطٛي٘ قعٍ تععىلٚ( :لٚؾٛع عٗذ عن
إرع معٖذمت  ٫ٚتٓكلٛع ع٭ عٕ عذ تٛنٝذٖع ٚقذ جعًتِ عن مًٝهِ نؿ)٬ٝرعيٓخٌ99:د
ٚقعٍ تععىلٜ( :ع لٜٗع عيز ٜٔعَٓٛع  ٫ختْٛٛع عن ٚعيشطٚ ٍٛختْٛٛع لَعْعتهِ ٚلْتِ
تعًُ)ٕٛرع٭ْؿعٍ97:د
 .3عيؼُٛي :١ٝؾعدتٛد٠

عسط ّ٬تؼٌُ نٌ عاععَ٬

٭ٕ عستيفعط ع٭َعْ ١تًيف١ٝ

تٛقعع عاظتؿٝذ ظتعٌ َٔ عدتٛد ٠إطعسع ٚعطعع ٜؼٌُ مج ٝعاععَ. ٬
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ٚتتلربربذ إظتع ٝربرب ١إسكربربع ٤عاظربربتؿٝذ

عسط رب ّ٬مٓربرب٘

َيفربربعد ٨عدتربربٛد ٠عسدعسٜربربَ ١ربربٔ خربربٖ ٍ٬ربربزٙ

عاكعسْ١
الدافع إىل إرضاء املستفيد

العنصر
عيذعؾ إىل خذَ١
عاظتؿٝذ
َذ ٣عيشكع

عرتذَ١

ظٌ

٫حتهعس

الدافع اإلسالمي( تأدية األمانة)

الدافع اإلداري (ضمان الوالء)

٭ْ٘ ؿعحب حل َؿشٚل

خٛؾع َٔ كٝعع ،٘٥٫ٚ

إىل لقـ ٢حذ يهٔ َ حذٚد
ع٫طتنعمٚ ١غعٜع عيهُعٍ
ظتب ع٫طتُشعس
عاظتؿٝذ

إسكع٤

ل ٟحعٍ ٭ٕ ي٘ لَعْ١
مٓكٞ

إسكع ٤نٌ َظتؿٝذ ٚؾل َع ي٘
عاظعٚع ٠ني عيعُ٤٬

َٔ حل ع ٜ ٫تععسل َ حكٛم
عٯخشٜٔ

مذّ هعٚص عذتذٚد

لسكع ٤عاظتؿٝذ ع ٜ ٫تععسل

ع٭خ٬ق١ٝ

َ سك ٢عن

عرتشٚج َٔ عآعؾظ١

تيفك ٞحكٛق٘

مٓك ٞإىل ّٜٛ

عيكٝعَ١

ٜهؿٝين َع ٜلُٔ ٫ٚ ٙ٤٫ٚ
دعع يًُػع٠٫

إسكع ٘٥لنرش

َٔ ريو
إرع لَٓة ٙ٤٫ٚ

ظٌ

ع٫حتهعس ؾ ٬أغ َٔ
ختؿٝـ َظت ٣ٛعرتذَ.١
إسكع ٤عاظتؿٝذ ٚؾل لُٖٝت٘.
ل ٟلْ٘ َٔ عذتهُ ١عٖ٫تُعّ
عاظتؿٝذ عيهيفط ٚي ٛمً٢
حظعو عاظتؿٝذ عيـػط
عحٝعْع هعٚص عض عاٛعؿؿع
يهظب سكع عاظتؿٝذ (
عيعُ ٌٝدعُ٥ع مً ٢حل)
تظكط نٌ عذتكٛم
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المبحث الثاني
رضا المستفَذ فٌ المطاػاث الخَزٍت
قذ ٜتظع ٍ٤عييفعض َع عذتعج ١إىل عسكع ٤عاظتؿٝذ

عيعٌُ عرتطَ ٟعدعّ لٕ

عا٪طظع عرتط ١ٜتكذّ خذَع زتعْ١ٝ؟
ٚيإلجع  ١مً ٢ريو هٔ عيك:ٍٛ
ل :٫ٚلٕ عيكنعع عرتطٜ ٫ ٟكذِّّ خذَع زتعْٜ ٌ ،١ٝأخز َكع ٌ عرتذَ ١عي
٪ٜدٜٗع قَ ً١ُٝعٓ ً١ٜٛتؿٛم عيك ِٝعاعد ١ٜعي

ٜأخزٖع عيكنعع عيشحبَ ٞكع ٌ عيظًعَٗٓٚ ١ع ٗج١

عيشٚح ٚسعح ١عييفعٍٚ ،طُأْ ١ٓٝعيٓؿعٚ ،طًيفعً يع ٕٛعن تععىل  َٚريو ؾإٕ نرطعً َٔ عيععًَني
عا٪طظع عرتطٜ ١ٜتكعكَ ِٕٛمً ٢لمُع ِ لجٛسعً ٚسٚعتب.
ثعْٝعً :عيعٌُ عرتط ٖٛ ٟمٌُ تهعًَٚ ٞتٓعؾظٞ
ع٭ٖذعف ٚتٓعؾظٞ

عيٓتع٥ج ،إر عيؼشعن ٫ ُ١تعين عيز ٚعٕ

ْؿع عيٛقة ،ؾٗ ٛتهعًَٞ
نٝعٕ ٚعحذ ٌ ،تعين ٚجٛد

نٝعْني يّٝض َٔٚ ،ٜٔجعْب آخشَ ،ع َٔ َ٪طظ ١خط ١ٜإٚ ٫تشغب

دمِ طدٜ ٞـًٗع َٔ

عاتامنيٚ ،تيفزٍ َٔ لجٌ ريو لمُعٚ ً٫تكذّ تكعسٜش ًعٚ ،تل َٛعصْع ٍ َٓعطيف ١اؼشٚمعتٗع
خؼ ١ٝلٕ ٜشؾلٗع عاعْذٚ ،تش ٣لْٗع تكذِّّ خذَ ً١يًُظتؿٝذ ٜٔهعًٗع جذٜش ٠تًك ٞعيذمِ
نػطٖعٚ ،س ع لجذس َٔ غطٖع ،ؾٗ ٞإر ًع متعسغ ؼهٌ ل ٚآخش طشع٥ل تُعٗش ٗع َٝض٠
تٓعؾظ ١ٝمٔ غطٖع.
ثعيرعً :لٕ عا٪طظع عرتط ١ٜكعٝؿ ١عرتذَ ١مترٌ ميف٦عً مً ٢زتُٛع عيعٌُ عرتط،ّٟ
ٚتؼ ٙٛمسعت٘ٚ ،طتععْٞ

إثيفع ٚجٛدٖعٚ ،طٝتخ ٍٛعدتٗذ عيزٜٓ ٟيفػ ٞؿشؾ٘ إىل عيكٝعّ

( عرتذَٚ )١حتكٝل عيشطعي ،١إىل جٗذ ُٜيفزٍ َٔ لجٌ عييفكع ٤ؾخظب ٚ ،عيتعي ٞظتب لٕ تعٗش
تًو عا٪طظع مً ٢عيظنذ ٚئ ٜتِ ريو إ ّ ٫عآعؾظٚ ،١سكع عاظتؿٝذ ٖ ٛلحذ ٓٛد ٖزٙ
عآعؾظ ٌ ،١لُٖٗع.
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من الذً ٍحذد رضا المستفَذ؟
عاظتؿٝذ ْؿظ٘ ٖ ٛعيز ٟعتذد َٛعؿؿع عدتٛد٠

عرتذَع عي

عيتعشف مًَ ٢ع ٜشٜذ ٚ ٙعيتعي ٞؾإٕ إْؿعم عيٛقة ٚعاعٍ ٚعدتٗذ

تكذّ ي٘ ،ؾٝجب

عيتعشف عاٝذعْ ٞمً ٢سغيفع

عاظتؿٝذ ٖ ٛلنرش لْٛعع ع٫طترُعس عيز ٟطٛف ٜٛؾش لَٛع ٫طعٚ ١ً٥لٚقعتعً َٗذس ٠يًجٗ ١عرتط.١ٜ
ٜٓٚكظِ عاظتؿٝذ َٔ حٝث عيؼهع ٣ٚإىل مذ ٠لْٛعع َٓٗع:
 .9عاظتؿٝذ عذتً ( ِٝعيـعَة) ٖٚزع عيٓٛع ٜ ٫ؼته ٞػض عيٓعش مٔ َععْعت٘ َٔ
ع٭خنعٚ ٤ط ٤ٛعرتذَ ١ؾٓٝيفػ ٞمً ٢عدتٗ ١عرتط ١ٜعيعٌُ مً ٢إغشع ٘٥مً ٢عيه.ّ٬
 .9عاظتؿٝذ (دع ِ٥عيؼهٜ )٣ٛؼه ٛدعُ٥ع حبل ل ٚذ ٕٚحل ٜ ٫ٚه ٕٛسعكٝع ل ذع مٔ
عرتذَ ١ؾٗٓعى دعُ٥ع َٔ ٚجْٗ ١عش ٙلخنعٖٚ ٤زع عيٓٛع  ٫هٔ إُٖعي٘ ل ٚطشدٙ
ؾعيتخً ٞعيـا ٚع٫طتُعع ي٘ ٚحٌ َؼعنً٘ لٕ نعْة ؾعَٛ ٬جٛد ٖٞ ٠عيظيفٌٝ
ع٭َرٌ.
 .3عاظتؿٝذ عاٛكٛمٖ :ٞزع عاظتؿٝذ ٜ ٫ؼه ٛإ ٫إرع نعٕ ٖٓعى َاسع يؼهٛع ٙؾٗٛ
ٜٗتِ عيٓتع٥ج ٚحٌ عاؼهً ٫ٚ ١تُٗ٘ ع٭مزعس
 .4عاظتؿٝذ عاظتػٌٜٗ :ذف َٔ تكذ ِٜػهٛع ٙإىل عذتـ ٍٛمًَ ٢ضعٜع إكعؾٚ ١ٝيٝع
إىل حًٗع ٚمً ٢عدتٗ ١لٕ تنعييف٘ لٕ ٜهَٛ ٕٛكٛمٝع

إجع عت٘ ٚعٕ ته ٕٛعاعًَٛع عي

ٜذيٗ ٞع دقٝكَٓٚ ١نك.١ٝ
لَع َٔ حٝث إجشع٤ع َععدت ١عيؼهع ٟٚؾُٔ ع٭ؾلٌ لٕ ٜه ٕٛيذ ٟعدتٗ١
عرتط ١ٜإجشع٤ع َهتٗ ١ ٛزع عرتـٛق ٜتِ إتيفعمٗع َٔ نعؾ ١عيععًَني عآعُ ١حبٝث
متٓ ل ٟعجتٗعدع

ػدـ ١ٝل ٚتؿظطع

رعت١ٝ

عيعٌُ َ ٖٛٚع ٜنًل مً ٘ٝعيعٌُ

عا٪طظٚ.ٞتتلُٔ ٖز ٙعسجشع٤ع معدَ ٠ع :ًٜٞ
 -9غش ً ١عيؼهعٚ ٣ٚعٖ٫تُعّ عاٛكٛمٚ ١ٝعآنكَٗٓ ١ٝع ؾكط .
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 -9عيتخكل َٔ تًو عيؼهع ٣ٚاعشؾْ ١نعقٗع َٚذ ٣جذٜتٗع ٚخنٛستٗع .
 -3عختعر عيكشعس عآعطب ذتٌ عاؼهً١
 -4ع٫تـعٍ عاظتؿٝذ ٬ ٫غ٘ حبٌ عيؼه ٣ٛعاكذََ٘ٓ ١
لَاس مستوى رضا المستفَذٍن
لٕ قٝعغ َظت ٣ٛسكع عاظتؿٝذٜ ٜٔعتا َُٗع عيٓظيف ١٭َٓ ٟعُ ١خط ١ٜ٭ْ٘
ٜعا مٔ َذ ٣صتعح عآعُ١

عيتععٌَ َ مُٗ٥٬ع  ٚتظٜٛل خذَعتٗع ٚقذ لثيفتة عيذسعطع

لّٕ عاظتؿٝذ عيشعك ٞمٔ عرتذَٜ ١تخذو مٔ سكع ٙإىل ث٬ث ١لػدعق َٔ َععسؾ٘ ٚلَع
عاظتؿٝذ غط عيشعك ٞؾٜٗ ٛتخذو مٔ مذّ سكع ٙمٔ عرتذَ ١إىل لنرش َٔ مؼش ٜٔػدـع
ٖٚزع ٜذٍ مًَ ٢ذ ٣تأثط سكع عاظتؿٝذ عيٛعحذ ل ٚمذّ سكعٙ

مًُ ١ٝتظٜٛل شعَج عدتٗ١

عرتط ٚ ١ٜعيتعي ٞمسعٖ ١ز ٙعدتٗ.١
ٚتٓكظِ َتنًيفع عاظتؿٝذ ٜٔإىل ث٬ث ١لْٛعع:
َ -9تنًيفع لطعط ( ١ٝتٛقعع عاظتؿٝذ )ٜ ،تٛق لٕ تهٖ ٕٛز ٙعاتنًيفع َٛجٛد٠
خذَع عدتٗ ١عرتط ٚ ١ٜعيتعي ٫ ٞحعج ١إىل عيتعيفط مٓٗع ٚئ تضٜذ

سكع عاظتؿٝذ ٚإرع

مل ٜتِ تًيفٖ ١ٝز ٙعاتنًيفع ؾعٕ عاظتؿٝذ ئ ٜه ٕٛسعكٝع
َ -9تنًيفع عنا َٔ تٛقعع عاظتؿٝذ ٚتًيفٖ ١ٝز ٙعاتنًيفع تتٓعطب طشدٜع َ
َظت ٣ٛسكع عاظتؿٝذ ؾهًُع نعْة دسج ١تًيفٖ ١ٝز ٙعاتنًيفع معي ١ٝنًُع نعٕ َظت٣ٛ
عيشكع معيٚ ٞعيعهع عيعهع ٖٚز ٙعاتنًيفع ٜنًيفٗع عاظتؿٝذ ؿشعح.١
 -3عاتنًيفع عدتعر  ١لٕ ٖز ٙعاتنًيفع حتتٌ عنا دسج َٔ ١عيتأثط مً ٢دسج١
سكع عاظتؿٝذ ٚحظب طيفٝعٖ ١ز ٙعاتنًيفع

ؾإْٗع غط َعا مٓٗع َٔ قيفٌ عاظتؿٝذ

ٚنزيو ؾٗ ٞغط َتٛقع َٔ ١قيفٌ عاظتؿٝذ ٚعيٛؾعٗ ٤ز ٙعاتنًيفع

ذسجَ ١عٜ ١ٓٝعنٞ

عاظتؿٝذ دسج ١عنا َٔ عيشكع.
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المبحث الثالث
إدارة الؼمل الخَزً
عسدعس ٖٞ ٠إصتعص ع٭ٖذعف َٔ خ ٍ٬عٯخش ٚ ،ٜٔزع ؾإْ٘ يٝع عيلشٚس ٠لٕ ٜٓؿز
عاذٜش ٕٚع٭مُعٍ ٚعاٗعّ أْؿظِٗ ٌ تهُٔ َُٗتِٗ ع٭ٚىل

عيتأنذ َٔ لٕ عٯخشٜٓ ٜٔؿزٕٚ

ٖز ٙع٭مُعٍ نشٜك ١جٝذ َٔ ٠لجٌ عيٛؿ ٍٛإىل ع٭ٖذعف عآؼٛد.٠
 ٚعاكع ٌ ٖٓعى َٗٓع إدعس ٫ ١ٜذ لٕ ٜك ّٛعاذٜش أدعٗ٥ع ٓؿظ٘ د ٕٚع٫متُعد مً٢
لحذ

ريو.
إّٕ عسدعس ٫ ٠تعين عيلشٚس ٠عاهعْ ١ؾخظب ٌ ،تعين عاظٚ٪ي ١ٝعسدعس ١ٜهعٙ

ع٭ٖذعف عي

تظع ٢عدتٗ ١يتخكٝكٗع ،إر ٜٛجذ

عيعذٜذ َٔ عدتٗع عرتطَٛ ١ٜظؿني لنرش

َٗعس َٔ ٠عيزٜ ٜٔؼشؾ ٕٛمًٚ ِٗٝيزع ظتب لٕ تتٛؾش

عيكٝعدع عسدعس١ٜ

عدتٗع عرتط١ٜ

ْٛمني َٔ عسدعس:٠
 - 9إدعس ٠عيٓؿع:
إٕ َّٔ لِٖ عاٛعسد عي
ؾشدَٚ ١ٜعشؾٚ ١هش ١

ٜٓيفػ ٞلٕ ٜٗتِ ٗع عسْظعٕ َٖ ٞع ًه٘ َٔ َٗعسع

حكٌ َع ل ٚحـ ١ًٝخا٠

زتعٍ َعني ل ٚػدـ ١ٝيٝضٜ ٠ظع ٢إىل

تنٜٛشٖع مً ٢عيذٚعّ ٚعٖ٫تُعّ زيو َٖ ٛكـذ لطعط ٞيهٌ ٚعحذ َٓع ؾعً ٢طيف ٌٝعارعٍ ؾإٕ
عيتخعم ل ٟؾشد ٚي ٛيؿط ٠قـط٠

عيعٌُ عرتطٚ ٟعيتنٛم ٞطٛف ٜلٝـ إي ٘ٝعيهط َٔ

عاعشؾ ١مٔ عيعٌُ ٚطيفٝعت٘ ٖٚ ،هزع ع٫دعس ٠ؾُتَ ٢ع مشف عيؿشد حعجت٘ إىل تعًِ عسدعس ٠مل
ٜيفل لَعَ٘ إ ٫لٕ ٜٛج٘ رعت٘ يتعًُٗع ٚدسعطتٗع ٚعيتذسو مًٗٝع

نٌ ػ ٕٚ٪حٝعت٘ عيعًُ ١ٝؾُٝع

دم ٚجٌ َٓٗع .ؾكط ظتب لٕ ٜه ٕٛيذٜٓع ع٫طتعذعد عيٓؿظ ٞعيزٜ ٟظعمذ مً ٢ريو ثِ زٍ
عدتٗذ يتخكٝك٘.
 - 9إدعس ٠عيٓعغ:
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تـيف ٛإيٗٝع ؾإْ٘ َٔ

يهٜ ٞظتن ٝقع٥ذ عآعُ ١عرتط ١ٜحتكٝل ع٭ٖذعف عي
عيلشٚس ٟلٕ ٜتِ ريو َٔ خ ٍ٬عيٓعغ (عاٛعسد عييفؼش )١ٜنُع ٜظُ ٢عٯٕ

مًِ عسدعس.٠

ؾيفعض ٖ ٤٫٪عيٓعغ طٝه ْٕٛٛدعخٌ عآعُٚ ١حتة َظٚ٪يٝت٘ عايفعػش ٚ ٠علِٗ
ؾٗٝع ٚيهٔ خعسج َظٚ٪يٝت٘ عايفعػشٚ ، ٠عييفعض عٯخش خعسج عآعُٚ ١خعسج َظٚ٪يٝت٘ عايفعػش٠
َرٌ عاشعجعني ٚعاٛسدٚ ٜٔعدتٗع عذتهٚ ١َٝٛع٭ًٖٚ ١ٝعرتط ١ٜعي
ؾعيٓجعح

طتتععٌَ َعٗع عآعُ١

إدعس ٠عآعُٜ ١عتُذ ـٛسَ ٠يفعػشٚ ٠نيفط ٠مً ٢ع٫طتدذعّ عيؿععٍ ز ٙعيؼيفه١

ٚعيتععٌَ َ نٌ ٖ ٤٫٪عينشم عآعطيف ١عي تهؿٌ حتكٝل ع٭ٖذعف.
متطلباث إدارة الؼمل الخَزً لتحمَك رضا المستفَذ
يكذ شص عيعذٜذ َٔ عيؼٛعٖذ عي لظٗش يإلدعسٜني ٚعييفعحرني
مذّ عدتٛد٠

عيعٌُ عرتطٟ

عيهرط َٔ تًو عآعُع ٚجعًة َٔ عيلشٚس ٟتيفين لطً ٛع جذٜذع يًتععٌَ

َعٗع ٚتتًدف ٖز ٙعيؼٛعٖذ ؾُٝع :ًٜٞ
 -9نرش ٠ع٭خنع. ٤
 -9صٜعد ٠عيٛقة عاكشس يًعًُٝع .
 -3صٜعد ٠مًُٝع عاشعقيف.١
 -4تظشو عيععًَني ( عاٛظؿني ) َٔ ر ٟٚعرتا٠
 -5صٜعد ٠مذد ع٫جتُعمع .
 -6نرش ٠حع ٫إيكع ٤عيً ّٛمً ٢عٯخش.ٜٔ
 -7صٜعد ٠ػهع ٣ٚعيععًَني ٚعاظتؿٝذٜٔ
إىل جعْب ٖز ٙعاؼه ٬عيععَ ١ؾإٕ عيكنعمع عرتط ١ٜتععْ ٞعض عاؼه٬
عرتعؿ ١عاتعًكٗ ١ع ٚعاتُرً١
عاظٛ٦يني مٓٗعٚ ،عيعؼٛع١ٝ٥

عاشنض١ٜ

عختعر عيكشعسع ْٚ ،كف عرتا ٠عسدعس ١ٜيذ٣

عختعر عيكشعسع

ٚمذّ عيتضعّ عض عاشعجعني ع٭ْعُ١

ٚعيتعًُٝع ٚمذّ عٖتُعّ عض عاٛظؿني ك ١ُٝعيٛقة ٚمذّ ع٫يتضعّ أٚقع عيذٚعّٚ .ن ٞحتٌ
تًو عاؼه٬

ؾ ٬ذ َٔ ٚجٛد إدعس ٠قعدس ٠تظترُش قذسعتٗع ٚطعقعتٗع

طيف ٌٝحتكٝل
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لٖذعؾٗع عادنط ع ٚريو َٔ خَٛ ٍ٬عنيف ١عدتذٜذ
عسدعسٗ ١ٜذف عيشقٞ

ظتٜٛع

حكٌ عسدعسٚ ٠تنيفٝك٘

لمُع ع

ع٭دعٚ ٤ؿ ٫ٛإىل حتكٝل سكع عاظتؿٝذ  َٔٚلِٖ تًو

عيتنيفٝكع :

ل : ٫ً ٚعيتضعّ عسدعس ٠عيعًٝع:
نرط َٔ عيكنعمع عرتط ١ٜتك ّٛعسدعس ٠عيعًٝع ذٚس تٓؿٝز ٟلنرش َٔ قٝعَٗع
عيذٚس عيكٝعد ٟعْن٬قع َٔ عيؿشك ١ٝعيكع ١ً٥إٔ عسدعس ٠عيعًٝع لنرش حشؿع مً ٢عيعٌُ َٚعشؾ١
٘  ٚهٝؿ ١ٝتنٜٛش ،ٙيزيو ٜه ٕٛعيتنٜٛش ميفعس ٠مٔ قشعسع َٔ قيفٌ عسدعس ٠عيعًٝعُٓٝ ،ع
 ١٦ٝإدعس ٠عدتٛد ٠عيؼعًَ ١ؾإٕ عسدعس ٠عيعًٝع ظتب لٕ تك ّٛذٚس قٝعد ٟيتٓظٝل عدتٗٛد
ٚتٛحٝذٖع يتخكٝل لٖذعف عآعُٜٚ ١ه ٕٛعيتنٜٛش ٚعيتٓؿٝز َُٗ ١عيععًَني َٔ خ ٍ٬ؾشم
عيعٌُ عْن٬قع َٔ عيؿشك ١ٝعيكع ١ً٥إٔ ع٭ؾشعد لنرش قذس ٠مً ٢تنٜٛش ٚحتظني ع٭مُعٍ عي
٪ٜدْٗٚع.
ٚيهٜ ٞتخكل عيٓجعح عآؼٛد يشكع عاظتؿٝذ ظتب لٕ تًتضّ عسدعس ٠عيعًٝع ٗزع
عاؿٗ ّٛعذتذٜثٚ ،يلُعٕ ريو ع٫يتضعّ ٚإقٓعع عٯخش ٫ ٘ ٜٔذ لٕ ٜيفذل عيتنيفٝل َٔ قُ ١ع شّ
عيتٓع ُٞٝثِ ٜٓخذس يًُظتٜٛع عيذْٝعٚ ،لٕ تًتضّ عيكٝعد ٠عسدعس ١ٜذمِ ٚمتهني ؾشم عيعٌُ
َٔ إجشع ٤عيتػٝطع
عاؼعسن١

عاكطح ٚ ١زيو ٜتخكل سكع عاظتؿٝذ عيذعخً َٔ ٞخ ٍ٬ػعٛسٙ

عيتدنٝط ٚعيتٓؿٝز.
إٕ تيفين َؿٗ ّٛسكع عاظتؿٝذ ٜتنًب إحذعو تػطع مُٝك١

عآعُ ١عرتطٚ ١ٜع٭ِٖ َٔ ريو إحذعو تػٝطع

لطعيٝب ٚمًُٝع

طشم عيتؿهط ٚزتُٛم ١عيكٚ ِٝعاعتكذع

عاٛجٗ ١يظًٛى عيععًَنيٖٚ ،زع ٜتنًب قٝعد ٠إدعسْٛ َٔ ١ٜع جذٜذ تٗتِ عييفخث

نٝؿ١ٝ

إٜـعٍ ٖز ٙعيك ِٝإىل عاظتؿٝذٚ ٜٔعاٛظؿني
ؾأؾشعد عسدعس ٠عيعًٝع ِٖ معٌَ عيتػٝط عيذعخً ٞع٭طعط ٞعيز ٜٔعطتنعمتِٗ
تؼه ٌٝق ِٝعآعُٚ ١إْؼعَ ٤ع هٔ لٕ ْنًل مً ٘ٝعييفٓ ١ٝعيتخت ١ٝسحذعو عيتػٝط عانًٛو.
اللقااااااااااااااااء السااااااااااااااانوي الثااااااااااااااااني عشااااااااااااااار للجهاااااااااااااااات اخلريياااااااااااااااة باملنطقاااااااااااااااة الشااااااااااااااارقية
996

أ.علي محادي زايد

دوراإلدارة العليا يف اجلهات اخلريية
يف حتقيق رضا املستفيد

يكذ ؾشل عهع ٙعآعُع عرتط ١ٜضت ٛتنيفٝل َٓٗج عدتٛد ٠كشٚس ٠إمعد ٠ؿٝعغ١
يذٚس عيكٝعد ٠عسدعس ١ٜيهٜ ٞتٓعطب َ عيٛعق عدتذٜذ آعُع عدتٛد ٠عمتيفعسٖع َٓعُع
تظع ٢يتخكٝل عيتُٝض ٚعيتخظني عاظتُش َٔٚ ،تًو ع٭دٚعس:
 .9إدعس ٠عسططعتٝجٚ ١ٝعييفٓع:٤
ٜشنض مً ٢تٛؾط َٝض ٠تٓعؾظ ١ٝيًُٓعُ ١ي٬طتعذعد اٛعجٗ ١عاتػطع ٜٚ .تنًب
ريو متًو عيكع٥ذ َعشؾَٛ ١طعَٚ ١تعُك ١عيتػطع
ٚعيتهٓٛيٛجٚ ،١ٝعي ت٪ثش

ٚع٫هعٖع

ع٫جتُعمٚ ١ٝع٫قتـعد١ٜ

عآعُٓ ٚ ١ع ٤إططعتٝجٝتٗع.

 .9إدعس ٠ثكعؾ ١معي ١ٝيًُٓعُ:١
حٝث ٜتنًب ٖزع عاظت ٣ٛته ٜٔٛثكعؾَ ١شْ ١تظتن ٝعيتععٌَ َ عاتػطع
عييف ١ٝ٦ٝعيظشٜعٚ ١تتلُٔ عيكذس ٠مً ٢عيتدنٝط سحذعو عيتػٝط

عيٓعِ ٚعاعًَٛع ٚع٭ؾشعد

ٚعيكٚ ِٝعاعتكذع عيظع٥ذ ٠ع ٜظُذ ع٫طتجع  ١عيظشٜع ١يًُظتؿٝذ.ٜٔ
 .3إدعس ٠ع٭ؾشعد:
إٕ ٓع ٤إططعتٝج ١ٝؾععيٚ ١ته ٜٔٛثكعؾ ١ؿخٝخ ١يشكع عاظتؿٝذ
عرتطٜ ١ٜعتُذ لطعطع مً ٢قذسع َٗٚعسع عيععًَني

عدتٗع

عآعُٜٚ ١تلُٔ ٖزع عيذٚس عيتععٌَ َ

مًُ ١ٝعيتػٝط نشٜك ١لنرش عْؿتعحع عمتيفعس ٙحتظٓٝعً َظتُشع ٜتلُٔ إمعد ٠عيتؿهط
عذتًٚ ٍٛعيٛؿ ٍٛإىل ع٭ؾلٌ ٚعييفخث مٔ عدتذٜذ ٚع٫طتعذعد يٮَٛس غط عاتٛقعٚ ١تهٜٔٛ
لؾشعد يذ ِٜٗعاععسف ٚعاٗعسع عيٓعشٚ ١ٜعيتخً.١ًٝٝ
ثعْٝعً :ثكعؾ ١عآعُ:١
ٜعتُذ صتعح سكع عاظتؿٝذ

عآعُع عرتط ١ٜؼهٌ لطعط ٞمً ٢تٛؾط ثكعؾرب١

تٓعُٝٝرب ١تٓظربجِ عيكربرب ِٝعيظربع٥ذ ٠ؾٗٝربربع َرب قربَٚ ِٝؿربربعَٖٚ ِٝيفربعد ٨عسطربرب ّ٬عاعشٚؾرب ١نعيـربربذم
ٚعسخرب٬ق ٚع٭َعْربٚ ١عيعُربٌ عيتعربربعٚ ْٞٚريربو ٫قربطعح ٚإجربشع ٤عيتػربربٝطع عآعطربيف ١ػربشل إسكربربع٤
عاظربربربتؿٝذ مربربربٔ طشٜربربربل تكربربربذ ِٜخربربربذَع رع جربربربٛد ٠معيٝربربرب ١تشقربربرب ٢اظربربربت ٣ٛتٛقعربربربع ٚعحتٝعجربربربع
عاظتؿٝذٚ ٜٔعيعٌُ ؼهٌ َظتُش مً ٢حتظني ٚتنٜٛش جٛد ٠عرتذَع .
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ثعيرعً ٚ :ك َععٜط لدع ٤معي ١ٝتعتُذ مً:٢
 .9عيتأنٝذ مً ٢لُٖ ١ٝعيتذسٜب ٚعيتعً ِٝعاظتُش دتُ ٝعيععًَني
 .9ظتب لٕ ٜه ٕٛسكع عاظتؿٝذ

مج ٝعاظتٜٛع .

رٖٔ نٌ عيععًَني عآعُ. ١

 .3عستؿعع َعذ ٫عيشكع عيٛظٝؿ ٞني عيععًَني( عيشكع عيذعخً)ٞ
 .4تـٓٝـ عيععًَني حظب خاعتِٗ َٗٚعسعتِٗ
 .5عختـعس عيٛقة ٚعيشٚتني

إصتعص ع٭مُعٍ .

 .6تنٜٛش ٚتيفظٝط إجشع٤ع عيعٌُ .
 .7طٗٛي ١قٝعغ لدع ٤عيععًَني ٚؾل َععٜط ٚعكخ. ١
 .8سؾ َظت ٣ٛعيتععٚ ٕٚعيتهعٌَ ني ع٭قظعّ.
 .9تذسٜب عيععًَني مً ٢عيعٌُ شٚح عيؿشٜل عيٛعحذ .
 .99عطتيفععد عاٗعّ ٚع٭مُعٍ مذ  ١عيؿع٥ذٚ ٠عاهشس. ٠
 .99إػشعى نعؾ ١عيععًَني

مًُٝع عيتنٜٛش ٚعيتخظني

 .99ع٫يتضعّ عيك ِٝع٭خ٬قٚ ١ٝحب عرتط ْٚهشعٕ عيزع
المشكالث اإلدارٍت التٌ تؼوق رضا المستفَذ فٌ المنظماث الخَزٍت
ل :ً٫ٚعاعٛقع عيتٓع:١ُٝٝ
ٜكـذ عاعٛقع عيتٓع :ٖٞ ١ُٝٝتًو عي ٜتظيفب ؾٗٝع ْععّ ٚتٓع ِٝعدتٗ ١عرتط١ٜ
نعيكعُ٥ني مًٗٝع ٚعيٓعِ ٚع٭طعيٝب عآعُ ١يًعٌُ ٚعسجشع٤ع
إصتعص ٚتٛص ٜعاظٛ٦يٝع

ٚعيـ٬حٝع

ٚحتذٜذ عيع٬قع

ٚعسدعسٚ ١ٜمذّ ٚجٛد ْععّ ؾععٍ ي٬تـع٫

عيعًُٚ ١ٝعسدعسٚ ١ٜلطعيٝب

ني شتتًـ عاظتٜٛع

ٚمذّ حتذٜذ عاٗعّ ٚع٫ختـعؿع

عيؿشد١ٜ
ٚطٍٛ

عسجشع٤ع ٚتعكذٖعٚ ،عي هعٌ إصتعص عاُٗ ١ل ٚحتكٝل ع ذف لَشعً ؿعيفعً َٔٚ،لَرً ١ريو:
 .9عيتػط عاظتُش

عيكٝعدع عسدعس.١ٜ

 .9مذّ ٚجٛد عاٛظـ عآعطب

عاهعٕ عآعطب

عض عدتٗع عرتط.١ٜ
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 .3سغيف ١عيكٝعد٠

عذتً ٍٛعيظشٜع.١

ٚ .4جٛد لٚيٜٛع لخش ٣يذ ٣عيكٝعد.٠
 .5عيطنٝض مً ٢عيٓتع٥ج عيهُ.١ٝ
 .6كعـ عاتع ع ١عسدعس ١ٜيذ ٣عدتٗع عرتط.١ٜ
 .7عيعؼٛع ١ٝ٥ع ٚعاشنض١ٜ

عختعر عيكشعس.

 .8عطتدذعّ عيتٛجٗٝع عيؼؿ ١ٜٛيتٓؿٝز عيعٌُ.
ثعْٝعً :عاعٛقع عيركعؾ:١ٝ
ٜٚكـذ ٗع عيركعؾ ١عيظع٥ذ٠

عدتٗ ١نركعؾ ١عيكعُ٥ني مًٗٝع ٚعيععًَني ٗع

ٚعاظتؿٝذَٗٓ ٜٔع َٔٚ،ريو:
 .9تشنٝض عيكٝعد ٠مً ٢عدتعْب عسم.َٞ٬
َ .9كع ١َٚعيتػٝط ظب تععسك٘ َ عاـعحل ل ٚع٭ٖذعف عيؼدـ١ٝ
 .3مذّ سغيف ١عيكٝعد ٠عيعًٝع

تنيفٝل َؿعٖ ِٝعدتٛد ٠مًْ ٢ؿظٗع.

 .4مذّ عاعشؾ ١تنًيفع تنيفٝل َيفذل سكع عاظتؿٝذ

عيعٌُ عرتطٟ

أسالَب االدارة الؼلَا فٌ التؼزف ػلي رضا المستفَذ
ل :ً٫ٚع٫طتيفٝعٕ:
ٜظتدذّ مٓذَع حتتعج عآعَُ ١عشؾ ١عاضٜذ مٔ سل ٟعاظتؿٝذٜٔ
ٜكذَْٗٛعٜٚ .ؿلٌ مذّ قن ٚمٛدع مً ٢عدتٗ١

عرتذَع عي

ع٫طتيفٝعٕ ل ٚسؾ عيتٛقعع يًُظتؿٝذ ٚظتب

عٖ٫تُعّ ظٗٛي ١ع٫طتيفٝعٕ ٚػهً٘ عدتزعو يًخـ ٍٛمً ٢عنا مذد َٔ ع٫طتجع ١
ٚعيتعًٝكع عاؿٝذ َٔٚ ٠ثِ َتع ع ١عاظتؿٝذ ٖعتؿٝع.
ثعْٝعً :عاكع ً:١
 َٔ ٖٞٚلِٖ ع٭دٚع عي

تظعمذ مً ٢مج عييفٝعْع ٚقذ تظتدذّ عذ حـٍٛ

عدتٗ ١مً ٢عيشد مً ٢ع٫طتيفٝعٕ ٚغعييفع َع ًٜٗٝع عاضٜذ َٔ عيتٓكٝذ يكع ١ُ٥ع٭ؾهعس عيٓط.٠
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ٖٓٚع ظتب تكيفٌ سل ٟعاظتؿٝذ ٚع٫طتُعع ـذس سحب ٚتزنش دعُ٥ع عٕ عدتٖٗٞ ١
َٔ طًيفة سل ٜ٘ـشعح ٫ٚ ١تؿطل َعشؾت٘ َظيفكع ؾكذ تؿعجأ شل ٟمل تهٔ تتٛقع٘ َنًكع
نُع  ٫تشؾ تٛقعع عاظتؿٝذ ٌ ،ػهشٚٚ ٙمذ ٙعٖ٫تُعّ ذسعط ١سل ٜ٘هٌ مٓع.١ٜ
ثعيرعً :عيتػز ١ٜعيشعجع:١
َ ٖٞٚظعمذ ٠عدتٗ ١مً ٢سؿذ سكع عاظتؿٝذ نشٜك ١ؾعمً َٔ ١خ ٍ٬قٓٛع
عتـعٍ شتتًؿ ٚ ١ـٛس ٠دٚس َٔٚ ١ٜتًو عيكٓٛع

ؿٓعدٜل ع٫قطعحع

ٚعيؼهعٚ ٣ٚع عتـ

عايفعػش  ٚنعقع عا٬حعٚ ١عاكع . ٬
ٜٚظتدذّ ٖزع ع٭طًٛو َ عاظتؿٝذ ٜٔعيـعَتنيٚ ،نزع مٓذَع تشٜذ عآعُ١
حتذٜث عطتيفٝعٕ عاظتؿٝذ.ٜٔ
سع ععً :عجتُعمع عرتاع:٤
عذتـ ٍٛمً ٢خ٬ؿ ١سل ٟعرتاع٤

عاٛكٛع ستٌ عيذسعط َٔ ١خ ٍ٬دم٠ٛ

زتُٛم ١شتتعس َٔ ٠عرتاع ٤إىل عجتُعع زع عيػشل ٜظتدذّ ؾ ٘ٝلطًٛو عيعــ عيزٖين
عذتـ ٍٛمً ٢عنا قذس يهٔ َٔ ع٭ؾهعس ٚعيتعًٝكع رع عيك ١ُٝعيععيٚ ١ٝتؼٌُ ع ُٛم١
نٌ َٔ ي٘ خاٗ ٠زع عاٛكٛع َرٌ عيععًَني عيظع كني ٚعذتعيٝني طٛع٤

عآعُْ ١ؿظٗع لٚ

عيكنعع عرتط ٟعاُعثٌ ٚم َٔ ١ٓٝعاظتؿٝذٚ ٜٔعاذٜشٚ ٜٔغطِٖ
خعَظعًْ :كٌ عيتجعسو عاُٝضٚ ٠ع ٫تهعسع :
تظتدذّ ٖز ٙعينشٜك١
طشٜل عاكعسْ َ ١زتعٍ َؼع ٘

َظعمذ ٠عدتٗ ١عرتط ١ٜمً ٢ع تهعس عيتخظٓٝع مٔ

عٍ تًو عدتٗ ١عرتط ١ٜطٛع ٤دعخٌ عيٓنعم عدتػشع ل ٚمً٢

ْنعم لٚط .
طعدطعً :عيعــ عيزٖين:
ٜعتا ٖزع ع٭طًٛو رع  ١عيتنيفٝل عيعًُ ٞاؿٗ ّٛعيعٌُ عدتُعم ٞؾع٭ملع ٤ئ
ٜتٛؿًٛع إىل حً ٍٛلؾلٌ يًُٛكٛع ؾخظبٚ ،إمنع ٜتِ إثشع ِٖ٩رعتٝع مٔ طشٜل تٛطٝ
َذعسنِٗ ٜٚظِٗ ذسج ١نيفط٠

ػعٛس عيعل ٛعاؼعسى طٛع ٤نعٕ َظتؿٝذع دعخًٝع لٚ

خعسجٝع عيشكع ٚعيظععدٚ ٠عْ٫تُع٤
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دور االدارة الؼلَا فٌ تحمَك رضا المستفَذ الذاخلٌ والخارجٌ
ظتب لٕ تظع ٢عسدعس ٠عيعًٝع عدتٗع عرتط ١ٜيتخكٝل سكع عاظتؿٝذ عيذعخًٞ
ٚريو َٔ خ ٍ٬جعْيفني َُٗني ُٖع عدتعْب عسدعسٚ ٟعسْظعْٖٚ ،ٞزع ٖ ٛعيذٚس عايفعػش ع َ
َٛظؿ ٞعدتٗ ٚ ١عيتعي ٞؾإٕ مً ٢ع٫دعس ٠عيعٌُ مً ٢تٛؾط  ١٦ٝتٓع ١ُٝٝجٝذ َٔ ٠خ ٍ٬إظتعد
ْعِ ٚلطعيٝب ٚعكخَٓٚ ١عُ ١يًعٌُ ٚعسجشع٤ع
ٚعيـ٬حٝع

ٚحتذٜذ عاٗعّ ٚع٫ختـعؿع

َٛظـ ٚحتذٜذ عيع٬قع

عيعًُٚ ١ٝعسدعسٚ ١ٜتٛص ٜعاظٛ٦يٝع

ٚؾكع يًُٗعسع

ٚعرتاع

ني شتتًـ عاظتٜٛع عيؿشدٚ ١ٜعسدعسٚ ،١ٜعي

تًهٗع نٌ

عي

هعٌ إصتعص عاُٗ١

ٚحتكٝل ع ذف لَشعً طٗٚ .ً٬يتخكل ع٫دعسَ ٠ظت ٣ٛسكع جٝذ مًٗٝع إظتعد َع : ًٜٞ
ْ . 9ععّ َهتٛو ٚٚعكذ يٮجٛس ٚعاهعؾآ ٚعذتٛعؾض .
ٚ . 9كٛح آي ١ٝعيُٓٚ ٛع٫ستكع ٤عيٛظٝؿٞ

عا٪طظ ١عرتط.١ٜ

 . 3ع٫متُعد مً ٢لطًٛو عيكٝعدٚ ٠عسػشعف عيكع ِ٥مً ٢عاؼعسنٚ ١عسدعس ٠ع٭ٖذعف
ٚعيَ٬شنض. ١ٜ
 . 4عيؼؿعؾ١ٝ

ع٫تـعٍ ٚعيتٛعؿٌ ني عيكعدٚ ٠عاٛظؿني .

 . 5عيشكع مٔ زتُٛم ١عيعٌُ ٚتذم ِٝسٚح عيؿشٜل.
 . 6عيع٬قع ع٫جتُعم ١ٝعدتٝذ ٠دعخٌ عآعُ.١
 .7تأٖ ٌٝعيععًَني َٔ خ ٍ٬عيذٚسع عيتذسٜيفٚٚ ١ٝسؾ عيعٌُ ٚعيًكع٤ع
 .8إػععسِٖ ع٭َعٕ عيٛظٝؿ َٔ ٞخ ٍ٬تٛق ٝمكٛد تٛكذ حكٛقِٗ ٚٚعجيفعتِٗ.
 .9عطتيفذعٍ مًُ ١ٝعيتؿتٝؽ عسػشعف ٚعيتععَ ٕٚكع ٌ عيتٓعؾع
نُع مً ٢ع٫دعس ٠عيعًٝع عيطنٝض مً ٢عيتخؿٝض عيذٚعؾ ع٭خش ٖٞٚ ،١ٜٚدٚعؾ
َتأؿً١

عيؼدـ ١ٝعاظًُ ١تتُرٌ

طًب عسْظعٕ سكع عن ٚعتكع ٤طدن٘ جشع ٤زٍ عيٛقة

ل ٚعاعٍ ل ٚعيؿهشٚ،نزع عيتخؿٝض عيذٚعؾ عيزعت ١ٝعيذعخًْ ١ٝعشعً ٫ػتُع ع مً ٢عيؿنش٠
عيظً ١ُٝؾعيععًَٕٛ

عيكنعمع عرتطٜ ١ٜظتخلش ٕٚع٭جش عاطتب مً ٢خذَ ١عيٓعغ عْن٬قعً

َٔ َيفذل لٕ لحب عيٓعغ إىل عن لْؿعِٗ يًٓعغ.
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ٜٚعتا عيشكع عيٛظٝؿ ٞعيذعخً ٞعيك ٠ٛعي٬صَ ١يًُٛظؿني يًكٝعّ أمُع ِ أمً٢
َظتٜٛع عسصتعص ٚع٭دعٜٚ . ٤ذمِ ك ٠ٛعيكٓعم ١عاـعحيف ١يًعٌُ ،نُع عْ٘

رٌ ع٫ػيفعمع

عي عتـٌ مًٗٝع عاٛظـ َٔ عيكٝعد ٠عيعًٝع.
ٜٚعتا قٝعغ عيشكع عيٛظٝؿ َٔ ٞلِٖ عا٪ػشع
زتع ٫عيتخظني

ٚعاذخ٬

ع عدؾ ١يتخذٜذ

ع٭ْعُٚ ١عسجشع٤ع عيذعخًٗ ١ٝذف تٛؾط  ١٦ٝدعمُ ١يًُٛظؿني يلُعٕ

تُٓٝتِٗ ٚتنٜٛشِٖ ٚع٫حتؿعظ عاٛعسد عييفؼش.١ٜ

تحمَك رضا المستفَذ الخارجٌ
إّٕ طع ٞع٫دعس ٠يتخكٝل سكع عاظتؿٝذ عيذعخًٖٛ ٞ

حكٝك ١ع٭َش طع ٞيتخكٝربل سكربع

عاظربربتؿٝذ عرتربربعسج ٞـربربٛس ٠غربربط َيفعػربربش ٠٭ٕ عاربربٛظؿني ٖربربِ عيٛعجٗربرب ١عايفعػربربش ٠يًُٓعُربرب ١لَربربعّ
عاظربربربتؿٝذٖٚ ٜٔربربربِ شتشجربربربع عيٓعربربربعّ عسدعسٚ ٟمًربربربَ ِٗٝيفعػربربربش ٠تكرب رب َظربربربٛ٦ي ١ٝسكربربربع عاظربربربتؿٝذ
عرتعسج ٞأْٛعم٘ عي عػشْع إيٗٝع طع كعً ( ٚ.)1عيتعي ٞيه ٞحتكل عدتٗ ١عرتطَ ١ٜظت ٣ٛجٝربذ
َٔ عيشكع يًُظتؿٝذ،ٜٔمًٗٝع  َٔٚخ ٍ٬عاٛظؿني عيعٌُ مً ٢عٯت:ٞ
 .9عمتيفعس عاظتؿٝذ عرتعسج ٞػشٜهع

عيتدنٝط ٚعيتٓؿٝز

عيعٌُ ظتب َؼعسنت٘

 .9ع٫طتُعع عدتٝذ ٚعسْـع اكطحعت٘ ٚػهٛعٚ ٙتؿِٗ سغيفعت٘
 .3عطتعذعد عآعُ ١عرتط ١ٜيتًكَ ٞنعيب عاظتؿٝذ ٚعيظشم١
 .4عيكذس ٠مً ٢تًيف ١ٝعيٛمٛد (عيرك١
 .5عيذق١

إصتعص ٖز ٙعانعيب

عآعُ)١ما تٛؾش عرتا٠

َٛظؿ ٞعآعُ١

عيتععٌَ ٚتضٜٚذ عاظتؿٝذ عاعًَٛع ٚعيٛؾع ٤ع٫يتضعَع

 .6إ ذع ٤عاٛد( ٠عيتععطـ عيٛجذعْ َ٘ٓٚ)ٞتٛؾط ج ٛع٭يؿٚ ١عاٛد َ ٠عاظتؿٝذ ٚشتعطيفت٘
ظت ٣ٛتؿهط.ٙ
 .7حظٔ عيتععٌَ ٭ٕ غلب عاظتؿٝذ ٜهُٔ دعُ٥ع

ع٭طًٛو عرتعط ٧عاتيف َع٘.

( )1عْعش:لْٛعع عاظتؿٝذ ٜٔق6
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 .8دقٚ ١مش ٍٛعاعًَٛع حٝث ٜتٛق عاظتؿٝذ لٕ ٜهَ ٕٛـذس عاعًَٛع مٔ عآعُ١
عرتطَٛ ١ٜثٛقع ٘
 .9عيطنٝض مً ٢عيهٝـ لنرش َٔ عيهِ

المزاجــــــــغ
.9

إدعس ٠عدتٛد ٠عيؼعًَ - ١تنيفٝكع تش  -١ٜٛعمحذ عرتنٝب َهتب عيط  ١ٝعيعش ٞ
 ،عيشٜعل 9495

.9

إدعس ٠عدتٛد ٠عيؼعًَ – ١تنيفٝكع

تش - ١ٜٛ

خعيذ عدتلع ،ٞدعس ع٭ؿخعو

يًٓؼش،عيشٜعل 9496
.3

إدعس ٠عدتٛد ٠عيؼعًََ -١ؿعٖٚ ِٝتنيفٝكع – ستؿٛظ عمحذ جٛد،٠دعس ٚع، ٌ٥مُعٕ
– ع٭سدٕ 9999

.4

تٝظط عيهش ِٜعيشمحٔ

تؿظط ن ّ٬عآعٕ،ميفذ عيشمحٔ آٍ طعذ،ٟعاهتيف١

عيعـش ،١ٜط9439 ٚ
.5

ثكعؾ ١إدعسٜٛ ،١ٜطـ عيكيفٚ،ٕ٬صعس ٠عاععسف،عيشٜعل 9499

.6

مًِ عيٓؿع عيذم ،ٟٛميفذ عيعضٜض عيٓػُٝؼ ،ٞدعس عاظًِ ،عيشٜعل 9495
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دوراإلدارة العليا يف اجلهات اخلريية

أ.علي محادي زايد

يف حتقيق رضا املستفيد
.7

ؾشم عيتخظني عاظتُش

ْعِ عدتٛد ٠عيؼعًَ ،١عػشف ؾل ٌٝمجعَ،١هتيف ١عاًو

ؾٗذ ،عيذَعّ 9496
.8

َيفعد ٨عدتٛد ٠عسدعس١ٜ

عسط،ّ٬خًٝؿ ١عيؿٛعصَ،نيفع ١ع٫حظع ٤عذتذٜر9497 ١
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