


...ىبدأقبل أٌ 

  ...املتدزب أخٞ  

ثموى موك 
 
قدر خضورك  لهذى ألدورى الم جساب مهارأت ومعارف جدًدة وأ

 
  :ألجالي أ

 ٔذيو ايذلنٝص ع٢ً ايع١ًُٝ ايتدزٜب١ٝ َا أَه.

 ٍاٚ عبط٘ ع٢ً ايٛعع ايضاَت . إقفاٍ ازبٛا.

 يًغسٚز٠ ايكض٣ٛ ميهٓو إدسا٤ املهامل١ خازز ايكاع١.

  ٚايتفاعٌ َع االْػط١ ٚايٛزش ايتدزٜب١ٝ .. املػازن١ بطسح اآلزا٤ ٚ األفهاز.

اسبسظ ع٢ً االيتصاّ مبٛاعٝد ايدٚز٠ املدتًف١

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



...  التعازف 
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: ....................................................................االضِ •

: ....................................................................ايعٌُ •

: ....................................................................ايتدضط ازباَعٞ •

: ....................................................................طبٝع١ املٗاّ اييت تؤدٜٗا •

: ....................................................................ضٓٛات اشبدل٠ عَُٛا •

: ..........................................................ضٓٛات اشبدل٠ يف ايعٌُ اشبرلٟ  •

............................................................َتفسغ ، َتعإٚ : طبٝع١ ايعٌُ •



...املدزب 

أول رضانت دكخىراي مخخصصت فٍ انمحاضبت فٍ ) وانخمىَم  انذكخىراي فٍ انمحاضبت •

(انمؤضطاث انخُرَت اإلضالمُت 

محاضبت انخكانُف     -ماجطخُر فٍ انمحاضبت وانخمىَم•

بكانىرَىش محاضبت مع مرحبت انشرف األونً•

بكانىرَىش حطىَق وإدارة إوخاج  مع مرحبت انشرف•

مطخشار مانٍ أمرَكٍ معخمذ  •

باحث مخخصض فٍ انجىاوب انمانُت واإلدارَت وأوظمت انمعهىماث فٍ انمىظماث  •

غُر انربحُت    

إدارة انمال فٍ انمىظماث غُر انربحُت ، محاضبت  ) كخب ومىخجاث ححج انخأنُف •

انخكانُف واضخخذامها فٍ انمؤضطاث انخذمُت وانمىظماث غُر انربحُت ،األضص  

انعهمُت وانعمهُت فٍ إعذاد انمىازواث انخخطُطُت وانخشغُهُت فٍ انمىظماث غُر  

....(  انربحُت 

مذربًا فٍ انمجال انمانُت واإلدارَت وأوظمت انمعهىماث  •

مطخشار مانٍ وإدارٌ نذي انعذَذ مه انشركاث   وانمىظماث غُر انربحُت    •

إٌٔز عم٘ زدوــــــاُ احلىٗـــــدٙ: د

مطتػاز مــــالٕ ّإدازٖ ّىعه معـــــلْمات 
@hotmail.com31anormail  :  -E         0566007406دٕاه                         
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ذلتْٓات الربىامج

ايبعد ايتدطٝطٞ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايبعد ايتٓفٝرٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايداعُني ٚاملاحنني ... ت١ُٝٓ املٛازد 

املتطًبات ايبػس١ٜ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايتكازٜس ... ت١ُٝٓ املٛازد 

اإلطاز ايٓعسٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 
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...  ملاذا الدّزٗ 

  ايتكٓٝات اٚ األضايٝب َطت٣ٛ ع٢ً ايتطٛزات َٔ بايعدٜد املٛازد ت١ُٝٓ ازتباط•

ذيو عٓد ايٛقٛف تطتدعٞ ٚفٓا عًُا أصبشت املٛازد ت١ُٝٓ•

  ايتدلعات مجع ع١ًُٝ جناح يف َُٗا دٚزا تًعب ايتٓع١ُٝٝ ايع١ًُٝ•

  اشبرل١ٜ املؤضطات َٔ يهجرل املاي١ٝ املٛازد أِٖ ٚاهلبات ايتدلعات•

  .ايسحب١ٝ غرل املٓعُات يف املٛازد ت١ُٝٓ إداز٠ تطٜٛس ٚ بٓا٤ يف ايع١ًُٝ املٓٗذ١ٝ•

املٛازد ت١ُٝٓ بػُٛي١ٝ املستبط١ املٗازات املتدزبني إنطاب•
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ملاذا الدّزٗ 
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ذلتْٓات الربىامج

ايبعد ايتدطٝطٞ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايبعد ايتٓفٝرٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايداعُني ٚاملاحنني ... ت١ُٝٓ املٛازد 

املتطًبات ايبػس١ٜ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايتكازٜس ... ت١ُٝٓ املٛازد 

اإلطاز ايٓعسٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 
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    ٕٛباملاٍ  َتطٛع

    فكطَتطٛعٕٛ بازبٗد

    ٚاشبدل٠  َتطٛعٕٛ بازبٗد

    َتطٛعٕٛ بايٛقت

  ٍٚازبٗد ٚايٛقت َتطٛعٕٛ باملا

أغكال العنل التطْعٕ 
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ٍل العنل اجلناعٕ عنل مؤضطٕ؟ ـع 
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  إالملؤضطٔ٘مطتْٓات العنل مً الفسدٓ٘ 

  
بعد عموق،ادرتاتوجوات أؿة بعودة املدى

ؿصاحل ؿشرتؽة،إدرتاتوجوة حمددة مبهمات وزؿن

ؿصاحل مجاعوة جلماعات حمددة أؽثر أؿان ؿن 

االدتقرار ،عمل ؿؤدسي

ؿصاحل وجهود مجاعوة،ؾكنها مجاعي ،غري ؿؤدسي

مل  ترتقي إىل اؾعمل املؤدسي

:  ػردي 

.أػراد•

ؿؤدسة ؿداره بطرققة ػردقة •

ؿصاحل  ػردقة

ؿهددة باالـقطاع 

تشبوك ذراؽات باؾعشرات 

واملنظمات ؾلمؤدسات

حتاؾفات وذراؽات 

ثنائوة

ؿؤدسي

5

      ا
رض 

 
هلل 

ا

ؿوت اؾرؿوز 

واؾفعاؾني

عدم وجود جماؾس 

إدارة

ؿوت اؾرؿوز واملؤثرقن

املرؽزقة

عدم اؾرغبة يف اؾتعلوم  

واؾتدرقب وإبراز اآلخرقن

اؾتنازع

ػريودات األـا

تكاؾب األعداء

اؾتهدقدات

4

2

3

1
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أزكاٌ العنل املؤضطٕ 

املْازد 

البػسٓ٘

الكٔادٗ 

ّالتدطٔط 

االضتطالع 

ّالصْزٗ 

الرٍئ٘ 

حدد 

  االٍداف
اإلدازٗ 

ّعنلٔاتَا

التطْٓل 

ّاملال 

اليعه 

ّاللْائح 

ّالكْاىني 

  االلٔ٘الربامج 

(احلْضب٘ ) 
التكْٓه 

ّالتغرٓ٘ 

الساجع٘ 

اضتحضس 

..  الئ٘ دائنًا 

ّتْكل علٙ 

اهلل 
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عًِ ٚفٔ إجياد ايعُال٤ ٚاالستفاظ بِٗ ٚتُٓٝتِٗ مبا حيكل أٖداف املٓع١ُ ” 
”

مفَْو التطْٓل

أطساف ايع١ًُٝ ايتطٜٛك١ٝ يف ايػسنات ايتذاز١ٜ 

املطتَلك ” العنٔل  البائع  ” مكدو اخلدم٘ 

”
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فٔ ذبدٜد استٝادات املطتفٝدٜٔ ، ٚتًب١ٝ زغبات ايداعُني ، مبا  •

”َطتفٝد ٚداعِ َٚٓع١ُ ٚصبتُع ” حيكل ايٓفع يًذُٝع 

املفَْو.. تينٔ٘ املْازد 

انمىظمت 
” انماوحىن 

انذاعمىن 
 ”

انمطخفُذون انمجخمع

أطساف ايع١ًُٝ ايتطٜٛك١ٝ يف املؤضطات اشبرل١ٜ
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  ٘ٔالالملنْض

    ٘ٔالتالشم

    عدو التجاىظ يف املدسجات

  ًٓعدو الكابلٔ٘ للتدص

    ٘ٔعدو اىتكال امللك

اخلصائص.. ّاخلريٖ اخلدمٕ التطْٓل 
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 ال ٓطتَدف السبح

    اختالف دافع اخلدم٘ عً املطتفٔد ميَا

    تأثري اجملتنع الكْٖ فَٔا

   كجسٗ املتطْعني

   كجسٗ التكلبات ّالطْازئ ّاألشمات

خصائص.. التطْٓل اخلريٖ 
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   ٖٛاملٍظىٛ باملاه ٔوصدزٓ التطٕٖقاضتىساز

   دخن اضرتاتٗذ٘ لمىٍظىات وصدز

   صٍاعٛ الفعن إىل املٍظىٛ وَ زدٚ الفعن ٌقن

   يف بٍاٞ زؤٖٛ طىٕحٛ تطاعد

   يف بٍاٞ صٕزٚ ذٍِٗٛ لمىٍظىٛ تطاِي

تينٔ٘ املْازد؟ملاذا 
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.. تينٔ٘ املْازد 

..  ت١ُٝٓ املٛازد يف املٓعُات يٝطت َطأي١ َاي١ٝ فكط 

:إىل ٚتٓع١ُٝٝ ٚع١ًُٝ بٓا٤ تسانُٞ تؤدٟ أخالق١ٝ فًطف١ يهٓٗا 

  تٛاصٌ دا٥ِ ٚفعاٍ َع ايٓاع

 ٞتطٜٛس غبه١ عالقات بني املٓع١ُ ٚضبٝطٗا االدتُاع

 ٚقغاٜا ازبُع١ٝ ألٖداف خًل قاعد٠ نبرل٠ َٔ املٓاصسٜٔ ٚايداعُني

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



االضرتاتٔجٔات.. تينٔ٘ املْازد 

   ٍاشبسٚز َٔ إطاز ايعالق١ املب١ٝٓ ع٢ً املا

 ايػاٌَ املفّٗٛ تٓطًل َٔ إٔ ت١ُٝٓ املٛازد ٜٓبػٞ إضذلاتٝذ١ٝ :

ايعالقات بني املٓع١ُ ٚضبٝطٗا ت١ُٝٓ   •

ايعالق١ تٛضٝع   •

.عًٞ ايعالقات ٚتعصٜصٖا احملافع١  •
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ٍرِ الطسٓك٘ اليت ضأتبعَا  

ٍرا ما 

تسٓد مين 

حتكٔكُ 
       

إذا فَرِ 

املْازد اليت 

ضأحتاجَا 

ٍرا ما ضأفعلُ مبا ٍْ متاح 
ٍرا ما ٍْ 

متاح لدٖ  
       

إذا فَرا ما 

ميكيك  

احلصْل علٕ 

مين 

كٔف ىعنل... تينٔ٘ املْازد 
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..اضتعادٗ للصْزٗ 



اليت ىسٓد ؟.. تينٔ٘ املْازد 

 َٔاملػازٜع إىل  املٓاغط

 ت١ُٝٓ املٛازدايتدلعات إىل َٔ مجع

 املٛازدإىل إداز٠ َٔ ت١ُٝٓ املٛازد

 َٔ املطتجُسٜٔ َٔ خالٍ إىل املتدلعني

املػازن١ •

ايتٌُٜٛ •

ايكسض•

ايدعِ ايعٝين •

ايدعِ املايٞ •
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متطلبات االىتكال

 بايتدلعات  َٔ ٜعٌُ إال َٔ دا٥س٠ ايكٓاع١ بإ ايعٌُ اشبرلٟ ال اشبسٚز

 َٔ إداز٠ األشَات إىل اإلداز٠ باألٖداف  اشبسٚز

   ٌاشبسٚز َٔ زد٠ ايفعٌ إىل صٓاع١ ايفع

  ٌُتػٝرل ثكاف١ ايع

 أٖداف اإلداز٠ ايعًٝا تػٝرل   ..

  عٌُ َؤضطٞ دا٥ِ قا٥ِ ع٢ً أْع١ُ َتها١ًَ تتُتع باالسذلاف١ٝ ٚاملس١ْٚ
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املكْىات ... تينٔ٘ املْازد 

ايتدطٝط ، ايتٓعِٝ  ، قٛاعد ايبٝاْات  ع١ًُٝ إداز١ٜ   •

”  ... َٔ ٖٛ ، ايتضٓٝف ” َتدلع  ٚداعِ •

”  االختٝاز ، املٛاصفات ، ايتشفٝص ” املٛازد ايبػس١ٜ •

”  ازبُع ، االضتجُاز ، االٚقاف ” أضايٝب ت١ُٝٓ املٛازد  •

ايتكسٜس •
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............ البدآ٘
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مدٓس إدازٗ تينٔ٘ املْازد 

قطه 

  السعابات

قطه املْاقع 

الجابت٘ 

قطه 

الػكاّٚ  

ّاملكرتحات 

قطه 

املتعاّىني 

ّاملتطْعني 

قطه 

العالقات 

قطه 

الصيادٓل 

ّاحلصاالت

قطه 

التْاصل        

املتابع٘  ّ

قطه  

االضتكطاع

قطه عالقات 

املاحنني 

قطه عالقات 

احملطيني

قطه عالقات 

كباز التجاز

الطكستازٓ٘ 

ٍٔكل مبطط إلدازٗ  تينٔ٘ املْازد يف املؤضط٘ اخلريٓ٘ 

اهلٔكل التيعٔنٕ.. تينٔ٘ املْازد 
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مَاو إدازٗ  تينٔ٘ املْازد  يف املؤضطات اخلريٓ٘ •
االعتُاد بعد ايتٓفٝر َٚتابع١ يإلداز٠ ايط١ٜٛٓ اشبط١ إعداد«

  املٛازد بت١ُٝٓ اشباص١ ايبٝاْات قاعد٠ إعداد ع٢ً اإلغساف«

  ايتطٜٛك١ٝ يًًُفات اإلعال١َٝ اشبط١ ع٢ً اإلغساف«

  املٛازد ب١ُٝٓ املتعًك١ ايعًُٝات ناف١ تٓعِ ع٢ً اإلغساف«

ايتطٜٛل أعُاٍ يف يًُطا١ُٖ ايهفا٤ات اضتكطاب يف املطا١ُٖ«

املٓع١ُ يف ٚاملػازٜع ٚاألْػط١ ايدلاَر ناف١ تطٜٛل«

  ق١ٜٛ يًُٓع١ُ ذ١ٖٝٓ صٛز٠ إجياد يف املطا١ُٖ«

املَاو الْظٔفٔ٘.. تينٔ٘ املْازد 
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ذلتْٓات الربىامج

ايبعد ايتدطٝطٞ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايبعد ايتٓفٝرٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايداعُني ٚاملاحنني ... ت١ُٝٓ املٛازد 

املتطًبات ايبػس١ٜ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايتكازٜس ... ت١ُٝٓ املٛازد 

اإلطاز ايٓعسٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 
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ملاذا؟... التدطٔط لتينٔ٘ املْازد 

ٚعٛح ايسؤ١ٜ ٚذبدٜد األٖداف•

االضتدداّ األَجٌ يًُٛازد ٚاإلَهاْات•

إتباع أضايٝب ايعٌُ املؤضطٞ يف إداز٠ ايع١ًُٝ ايتطٜٛك١ٝ•

ايدق١ يف ذبدٜد َاذا ْسٜد َٚاذا ْطتٗدف•

ذبطني األدا٤ َع تكًٌٝ نًف١ ايٛقت ٚازبٗٛد•

ذبدٜد االستٝادات ايفع١ًٝ َٔ املٛازد املاي١ٝ ٚايبػس١ٜ•

ذبكٝل ايتهاٌَ ٚايتٓطٝل •

ايتشٍٛ َٔ إداز٠ األشَات إىل إداز٠ ايتٛقعات•
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خطْات عنلٔ٘ التدطٔط االضرتاتٔجٕ
تطوير الرشالة 

والرؤية

التحليل البيئي وتكييم الطلب

تطوير األيداف االشرتاتيجية ومعايري األداء

تطوير االشرتاتيجيات

خطْات عنلٔ٘ التدطٔط الطيْٖ

تطوير األيداف الصهوية

تطوير املبادرات

إعداد التوقعات املالية واملوازنة

(إدارة األداء) املتابعة والتكييم 
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كٔف؟... التدطٔط لتينٔ٘ املْازد 



التحلٔل... التدطٔط لتينٔ٘ املْازد 

تتمثل يف دراسة الواقع واملتمثل يف : اخلطْٗ األّىل •

دٛاْب ايك٠ٛ     •

دٛاْب ايغعف     •

ايفسظ املتاس١     •

ايضعٛبات املتٛقع١    •
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SWOT حتليل سوات Analysis

S

W

O

T

trengths وقاط انقىة

eaknesses وقاط انضعف

pportunities               انفرص

hreat انمخاطر
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التحلٔل... التدطٔط لتينٔ٘ املْازد 



Strengthsعوامل القوة

Weaknessesعوامل الضعف

عهً ( ال حسال حطاعذها ) انممارضاث انىاجحت نهشركت انخٍ ضاعذحها 
  حىافطُت خهق مُسة

مه خهق ( ال حسال حضعف ) انىاجحت انخٍ أضعفج غُر انممارضاث 
 مُسة حىافطُت نهشركت
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َطح ٚذبًٌٝ ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ

عىامل القىة 
والضعف

الصياشات 
واللوائح

اإلدارة 

املهظمة  
وامليسة

التهافصية

العاملو
ى

الرؤية  
والرشالة  
واأليداف

املالية
املهتجات

العالقات 
اخلارجية

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



Opportunities الفرص

Threats        املخاطر

إَجابًُا عهً خهق ( ال حسال حؤثر ) انعىامم انخارجُت انخٍ أثرث 

وححطُه انمُسة انخىافطُت نهشركت 

ضهبًُا عهً خهق (  ال حسال حؤثر ) انعىامم انخارجُت انخٍ أثرث 

وححطُه انمُسة انخىافطُت نهشركت 
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َطح ٚذبًٌٝ ايب١٦ٝ اشبازد١ٝ

الفرص والتهديدات

املصتفيدوى

العوامل 
االقتصادية  

يع

الكوانني  
واألنظمة

املهافصوى  
واملخالفوى

الديهية 
والثكافية

العوملة

الداعموى

االجتماعية 
والدميوجرافية
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حال٘ عنلٔ٘
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وضع املستهدفات املالية : اخلطْٗ الجاىٔ٘ 

  اإلداز٠ َٔ املطًٛب املايٞ اهلدف بٛعع املٛازد إداز٠ تكّٛ•

. َٓاضبًا ٜسْٚ٘ َا سطب َساسٌ عد٠ إىل ايط١ٓ بتكطِٝ إداز٠ تكّٛ•

 َٚعطٝات ظسٚف سطب َدزٚض١، بٓطب املساسٌ ٖرٙ ع٢ً ناَاًل يًعاّ املايٞ اهلدف تٛشٜع ٜتِ •

  . َسس١ً نٌ

 َدزٚض١، بٓطب اإلداز٠ أقطاّ ع٢ً ناَاًل يًعاّ املايٞ اهلدف تٛشٜع ٜتِ •

 بٓطب ايكطِ يف املٛدٛدٜٔ املٓدٚبني ع٢ً ناَاًل يًعاّ املايٞ اهلدف تٛشٜع ٜتِ •

 .عٓدٙ احملطٓني ٚسذِ ٚعدد ٚخدلت٘ املٓدٚب قدّ سطب َدزٚض١،

إىل اخلط٘ .. مً التحلٔل 
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خطة تنمية الموارد مفصلة.xls


  َسفل ” املؤضط١ يف املعتُد يًتدلعات ايتكدٜس أضًٛب ذبدٜد ”

   ايصنٛات ، ايعا١َ ايتدلعات ) ايطابك١ يًطٓٛات املدتًف١ ايتدلعات بٓٛد عٔ املعًَٛات مجع ، 

  (املدتًف١ ايهفاالت

  بدعِ اشباص١ (  اسبهَٛٞ ايدعِ ، االضتجُازات ، األٚقاف )  اإلٜسادات بٓٛد عٔ املعًَٛات مجع 

ايطابك١ يًطٓٛات   ٚاألْػط١ ايدلاَر

  ايطابك١ األعٛاّ يف ايٓكط أٚ بايصٜاد٠ ايبٓٛد ٖرٙ ع٢ً طسأت اييت ٚايتػرلات ايعٛاٌَ ذبدٜد 

  ايتدلعات يف ٚخضٛصا ايتأثرل دا٥س٠ َٔ ٚإخسادٗا

  ايطسٜك١ ٚفل  املٛاشْات إلعداد ايت١٦ٝٗ َساسٌ اضتعساض بعد ايكاد١َ يًط١ٓ املطتٗدف ذبدٜد 

ذيو ذبدٜد يف اسبه١ُٝ أٚ ايسٜاع١ٝ أٚ اإلسضا١ٝ٥ ايطسم ببعض االضتعا١ْ َع املتبع١

  احملت١ًُ ايع١ٝٓٝ ايتدلعات َٔ املتٛقع املطتٗدف سدد 

حتدٓد املطتَدف... التدطٔط
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   َسفل ” سدد َطتٗدفات األقطاّ ٚايٛسدات سطب أْٛاع ايتدلعات ٚايفذلات  ”

    سدد َطتٗدفات املٛظفني سطب ايتدلعات ٚايفذلات

   (تٛظٝف ددٜد ) سدد خط١ ايعُاي١ اإلعاف١ٝ يتشكٝل املطتٗدف

   سدد َطتٗدفات املٛظفني ازبدد يف ساٍ ناْٛا َٓدٚبني أٚ َٛظفني ٜطسٟ عًِٝٗ ال٥ش١ املهافآت ٚاسبٛافص

املستبط١ باإلداز٠  

   َسفل ” سدد املضازٜف اإلداز١ٜ األخس٣ اييت ذبتادٗا يتشكٝل املطتٗدف”

    َسفل ” سدد األصٍٛ ايجابت١ اييت حيتادٗا ايكطِ يتشكٝل املطتٗدف”

حتدٓد املطتَدف... التدطٔط
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املؤغسات... التدطٔط

41

َؤغسات فاع1١ًٝ.

َؤغسات نفا2٠٤.

َؤغسات إْتاد3١ٝ.

َؤغسات ْتٝذ١ 4.

َؤغسات أألثس 5.

َؤغسات دٛد6٠.

َؤغسات ٚقت7.

َؤغسات ضال8١َ.
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ذلتْٓات الربىامج

ايبعد ايتدطٝطٞ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايبعد ايتٓفٝرٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايداعُني ٚاملاحنني ... ت١ُٝٓ املٛازد 

املتطًبات ايبػس١ٜ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايتكازٜس ... ت١ُٝٓ املٛازد 

اإلطاز ايٓعسٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 
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•

َعاٖس إداز١ٜ غرل داع١ُ يت١ُٝٓ املٛازد•

  ايبط٤ يف ارباذ ايكسازات

 تعدد دٗات اإلغساف

 ٌُنجس٠ ايًذإ يف ايع

  غٝاب اهلدف

  عدّ تٛافس أضظ قٝاع

 ايسٚتني ٚايبرلٚقساط١ٝ ٚعٝاع املطؤٚي١ٝ

التيعٔه اإلدازٖ.. تينٔ٘ املْازد 
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َعاٖس إداز١ٜ غرل داع١ُ يت١ُٝٓ املٛازد•

 ٌُايفٛع١ٜٛ يف ايع

   شٜاد٠ األعُاٍ املهتب١ٝ

   تأخس األْع١ُ اإلداز١ٜ

   ععف ايهٛادز

 تدْٞ األدٛز ٚععف اسبٛافص

 ٜٔشٜاد٠ األعبا٤ ع٢ً املدٜس

 دباٌٖ االعتُاد ع٢ً املعًَٛات

التيعٔه اإلدازٖ.. تينٔ٘ املْازد 
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اإلجاب٘..  تينٔ٘ املْازد

ت
دا

سا
الٓ

ّا
ف 

لٔ
كا

لت
ا

اإلٜسادات  

ايتهايٝف  

ايتهايٝف ايجابت١  
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: األصْل الجابت٘ •

املًُٛض١ «

األعٝإ ايٛقف١ٝ «

ٚغرل املًُٛض١ «

األصْل املتداّل٘  •

ايٓكد١ٜ «

املدصٕٚ «

األْع١ُ «

االضتجُازات «

أصْل أخسٚ  •
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باألصْل ّزاع املال .. تينٔ٘ املْازد 



:اجلَات السمسٔ٘ •

اإلضال١َٝ ايػؤٕٚ ٚشاز٠ •

االدتُاع١ٝ ايػؤٕٚ ٚشاز٠ •

زعا١ٜ ايػباب  •

صٓدٚم امل١ٜٛ٦ •

بٓو ايتطًٝف •

املسنص ايٛطين يًُبادز٠  •

صٓدٚم املٛازد ايبػس١ٜ •

جَات داعن٘.. تينٔ٘ املْازد 
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•

ايػسنات اييت يدٜٗا إداز٠ يًُطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ  •

”َسفل ”ازبٗات املاحن١ •

غسنات َٚسانص ايتدزٜب•

ايػسنات االضتػاز١ٜ املتدضض١ يف دزاضات ايطٛم ٚدزاضات ازبد٣ٚ ٚغرلٖا•

”َسانص املًعَٛات ، َسانص يدعِ املػسٚعات ، اداز٠ ايتطٜٛس ” ايػسف١ ايتذاز١ٜ ٚايضٓاع١ٝ •

أضاتر٠ ازباَعات يف نًٝات اإلداز٠ ٚاحملاضب١ ٚاالقتضاد•

زداٍ األعُاٍ ذٟٚ ايتذازب ايٓادش١   •

جَات داعن٘.. تينٔ٘ املْازد 
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اضتجُاز يف متًو األزاعٞ يف املٓاطل ذات ايطًب املتصاٜد•

اضتجُس األزباح  ٚاعٌُ ع٢ً اضتعاد٠ زاع املاٍ ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ  •

بٓا٤ َٓػات عكاز١ٜ بٗدف إعاد٠ ايبٝع أٚ ايتأدرل •

اضت٦ذاز َب٢ٓ َتهاٌَ ٚإعاد٠ تأدرلٙ نٛسدات •

غسا٤ ٚاضترلاد بغا٥ع َٛزل١ٝ َع تٛفس املػذلٟ ضًفًا•

االضتجُاز يف املػسٚعات ايضػرل٠ َكابٌ متًو سضط•

أفكاز عام٘ .. تينٔ٘ املْازد 
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َػازن١ يف َػسٚع ْادح قابٌ يًتٛضع ٚفتح فسٚع ددٜد٠ •

عكٛد تدزٜب َع دٗات سه١َٝٛ حيتاز إىل متٌٜٛ •

عكد تٛزٜد حيتاز إىل متٌٜٛ •

عكٛد سه١َٝٛ َغ١ُْٛ ذبتاز إىل متٌٜٛ •

صٓادٜل االضتجُاز اجملاش٠ غسعًا•

.االضتجُاز يف املٓاطل ايٓاغ١٦ ٚاملتٛقع تطٛزٖا •

أفكاز عام٘ .. تينٔ٘ املْازد 
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َالعب نسٙ ، قاعات ” اضتجُاز املسافل ٚاملطاسات ايعا١َ يف ساٍ تٛافسٖا •

”استفاالت 

اضتجُاز اضِ املٓع١ُ باتفاقٝات دباز١ٜ يدعِ َٓتذات َكابٌ عا٥د يًذُع١ٝ •

ًَتك٢ . زضا٥ٌ دٛاٍ ” اضتجُاز قٛاعد املعًَٛات يف ازبُع١ٝ ٚاالضتفاد٠ َٓٗا •

”األطبا٤ ، املٗٓدضني ، ايٓدب١ ، املطتػازٜٔ ، ايعكازٜني 

.ايسبط بني أصشاب ايهفا٤ات ٚاشبدلات يف قٛاعد ايبٝاْات ٚاجملتُع •

أفكاز عام٘ .. تينٔ٘ املْازد 
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بساَر ايتٌُٜٛ ٚاإلقساض يًُػسٚعات ايضػرل٠ •

ايعاسض عًا٢ املتطاٛعني اٚ ازبٗاات     ” ذبٌٜٛ املضسٚفات إىل َٓتذاات قابًا١ يًتطاٜٛل     •

” ايداع١ُ قبٌ ايضسف 

َعًِ يف نٌ َدزض١ ، طايب يف نٌ فضٌ ، بٓت يف نٌ ” َػسٚع ايتٛضع يف ايتطٛع  •

”بٝت ، ٚيد يف نٌ اضس٠ ، َٛظف يف نٌ غسن١ ، عاٌَ يف نٌ َؤضط١ 

تػذلى فٝٗا عدد َأ ازبٗاات يف   ” بطاقات ايتدفٝض يًذٗات اشبرل١ٜ ٚتباع بسضّٛ  •

”تكدِٜ ْطب ربفٝض يًُؤضط١ اشبرل١ٜ 

أفكاز عام٘ .. تينٔ٘ املْازد 
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•

تْضٔع صْز الْقف مً خالل أضاع •

: ٚقف ايٓكٛد•

(ٚقف املٓافع املؤقت)ايٛقف املؤقت •

.  ٚقف عا٥د ايعٌُ زبص٤ َٔ ايٛقت•

.  ٚقف دص٤ َٔ ٚقت ايعٌُ نٛقف ضاع١ َٔ ايبح أٚ ضاع١ طب١ٝ أٚ اضتػاز١ٜ•

.  ٚقف ايعٌُ اإلعايف بدٕٚ عٛض يف َؤضط١ َٔ املؤضطات اشبرل١ٜ •

األّقاف.. تينٔ٘ املْازد 
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•

تْضٔع صْز الْقف مً خالل أضاع •

.  ٚقف املطتأدس َٓفع١ ايعني املؤدس٠ خالٍ َد٠ ايتأدرل•

.  ٚقف املطتعرل َٓفع١ ايعني املطتعاز٠ خالٍ َد٠ ايعاز١ٜ•

َٓفع١ سدٜك١ أٚ قاع١ َٓاضبات أٚ َطهٔ ًَٜٛا يف األضبٛع  ذببٝظ•

.  َٓفع١ ضٝازات ع٢ً د١ٗ َع١ٓٝ ذببٝظ•

األّقاف.. تينٔ٘ املْازد 
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اجلنع.. تينٔ٘ املْازد 

ازبٗٛد املبرٚي١ َٔ ازبُعٝات اٚ املؤضطات اشبرل١ٜ زبُع االَٛاٍ "  •

اٚ االغٝا٤ ايع١ٝٓٝ َٔ االفساد اٚ ايػسنات اٚ ازبٗات املاحن١ يتشكٝل 

اٖداف املٓػأ٠ 

ع١ًُٝ اضذلاتٝذ١ٝ َٓع١ُ تٗتِ " تعسٜف ع١ًُٝ مجع ايتدلعات •

بتٛفرل املاٍ ايالشّ يًُٓع١ُ يتشكٝل اٖدافٗا 
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اخلصائص.. مجع التربعات 

  ٌع١ًُٝ ذات خطٛات َٚساس

 ع١ًُٝ اضذلاتٝذٝ٘ ط١ًٜٛ املد٣

 ع١ًُٝ ١َُٗ

ع١ًُٝ االتضاٍ باحملٝط
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املبادئ األخالقٔ٘ .. مجع التربعات 

   األَا١ْ

   ّاالسذلا

   ايطال١َ

   ايتعاطف

   ايػفاف١ٝ
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املبادئ ّاألضظ.. مجع التربعات 

  جيب قبٍٛ ايتدلع إٕ نإ اختٝازٜا ٜٚٓطذِ َع أٖداف املٓع١ُ

    نًف١ اسبضٍٛ عًٝ٘  أع٢ً َٔ ايتدلع ايعا٥د َٔ

    ّبػسط املتدلع  االيتصا

    ّاالضتفاد٠ ايػدض١ٝ َٔ املتدلع  عد

    ّاملتدلع يف اختٝاز ايبٓد ٚايٓػاط املٓاضب  ٚإزاد٠ زغب١ اسذلا
.

جامعٕ التربعات 
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املبادئ ّاألضظ.. مجع التربعات 

  ٘سل احملطٔ االضتفطاز عٔ نٌ َا ٜسٜد خبضٛظ تدلع َٔ

٘اسذلاّ سل احملطٔ بتصٜٚدٙ مبعًَٛات ناف١ٝ عٔ نٝف١ٝ صسف تدلع

  اسبفاظ ع٢ً ضس١ٜ َعًَٛات املتدلع

املتربع
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املبادئ ّاألضظ.. مجع التربعات 

  ٙاسذلاّ سكٛم املطتفٝد ٚاحملافع١ عًٞ نساَت٘ ٚتكدٜس

تطتددّ ٚضا٥ٌ مجع ايتدلعات يًشط َٔ نسا١َ املطتفٝد اال

املطتفٔد
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املبادئ ّاألضظ.. مجع التربعات 

 ًٌَٝبايػ٘   اٚاضتدداّ املع١ًَٛ ايضادق١ ٚايضشٝش١ دٕٚ تغ

     اسذلاّ قٛاْني محا١ٜ املعًَٛات

     عدّ تطسٜب َعًَٛات املاحنني يف قٛاعد ايبٝاْات

     ذبكٝل زغب١ املتدلع حبرف بٝاْات٘ َٔ قٛاعد ايبٝاْات إٕ زغب يف ذيو

املطئْلٔ٘ املعلْماتٔ٘ 
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 ايٓتا٥ر أفغٌ ايػدض١ٝ تعطٞ املكاب١ً

 األفساد  زنص ع٢ً

  زنص ع٢ً ايسٚابط ٚقِ بتعصٜصٖا

 اإلداز٠  ايعًٝا ٚصبايظ يإلداز٠ سدد َطتٗدفات

 طعِ ايفسٜل ببعض املتطٛعني

األضظ العلنٔ٘.. مجع التربعات 
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 ازباْب ايعاطفٞ ، ازباْب املٓطكٞ " ضتكد يًُتدلع َاذا "

 َٔ ّاألع٢ً إىل األد٢ْ  زنص ع٢ً اهلس

 مجع ايتدلعات َطؤٚي١ٝ ازبُٝع : املػازن١ ايه١ًٝ

  قدز املتدلع

 تكازٜس األدا٤

    االضتكا١َ ٚاألدا٤

األضظ العلنٔ٘.. مجع التربعات 
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 ٔاجيابٝا ٚال تٝأعن

ٚشع املضادز

 َِٗ ايٛقت

 األغداظ  اعسف

 يف ايػهسايطسع١

 َٔ أْت املتدلع ال ٜعسف

األضظ العلنٔ٘.. مجع التربعات 
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  املكابالت ايػدض١ٝ

ٍايػسنات ٚزداٍ اإلعُا

اسبُالت ايدعا١ٝ٥

املطادد ٚاملسانص اإلضال١َٝ

املدازع ٚازباَعات ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ

االضتكطاعات ايػٗس١ٜ

اهلاتف

اسبفالت ٚاملعازض

األٚقاف ٚايٛصاٜا

 ٍايػسان١ َع قطاعات األعُا

دلاالت ّأضالٔب تينٔ٘ املْازد يف املؤضطات اخلريٓ٘ 
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ايػسان١ َع ازبٗات اسبه١َٝٛ

ايػسان١ َع املٓعُات ايدٚي١ٝ

ٞايتٛاصٌ املٓصي

 ٟبسٜد َباغس ، اهلاتف ، االضتكطاعات ، املكابالت ايػدض١ٝ ” يتٛاصٌ ايفسد”

اسبُالت ايدلٜد١ٜ

 املٓاضبات ايعا١َ

  املٓتٛداتاملعازض ٚبٝع

اسبضاالت ٚايضٓادٜل

 ٞايضساف اآلي

االْذلْت

 ٌاملدتًف١ االعالٕاإلعالْات يف ٚضا٥

دلاالت ّأضالٔب تينٔ٘ املْازد يف املؤضطات اخلريٓ٘ 
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لصالح %  36

سالٌب 
 
من أال
خرى 

 
 أال

لصالح % 64
سلوب ألمقابلة 

 
أ

 ألشخصٌة 
(ألزًارة ) 

املكابالت الػدصٔ٘ 
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خط ألؿشنثجاوزت ثمت بوجاح 

ساسي موها ألجبرع ػالباً 
 
  خققت ألهدف أال

الصٓازٗ الياجح٘ 

الصٓازٗ الفعال٘
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 َتعًك١ بايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ عٛا٥ل

  عٛا٥ل اقتضاد١ٜ

عٛا٥ل َستبط١ مبٓدٚب مجع ايتدلعات

 عٛا٥ل ضٝاض١ٝ

 عٛا٥ل ف١ٝٓ ٚإداز١ٜ ٚتك١ٝٓ  :

 عٛا٥ل َتعًك١ بع١ًُٝ ازبُع

 عٛا٥ل َتعًك١ بايب١٦ٝ احملٝط١

 عٛا٥ل َتعًك١ مبٓتذات ازب١ٗ

العْائل.. مجع التربعات 
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 .   ثللٌؽ شخص ػٌر رأػب ؾي عملٌة جمع ألجبرعات  1

بعادها  و  عدم قٌام ألمؤسسة بدرأسة عملٌة جمع ألجبرعات 2
 
 .أ

عرأف ألبٌئة  و  عدم أالهجمام بالجقالٌد 3
 
 .أال

 .  مداولة جمع ألجبرعات لقضٌة موجهٌة وال ثثٌر أهجمام ألواس 4

 .  عدم ثددًد هدف وأضح لجمع ألجبرعات 5

عْامل الفػل يف مجع التربعات
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 يف َضادز ايدخٌ ايتٓٛع

  قٝاّ ازب١ٗ اشبرل١ٜ مبٗاَٗا

ايتفسغ ٚاضتكطاب ايهٛادز

 اضتدداّ ايتك١ٝٓ

تأٌٖٝ ٚتدزٜب ايعاًَني يف صباٍ ت١ُٝٓ املٛازد

 ٚعع اشبطط ايط١ٜٛٓ يت١ُٝٓ املٛازد

 األدا٤  َتابع١ تكازٜس

  ٌايتكِٜٛ املطتُس ايذلنٝص ع٢ً غسحي١ َتٛضطٞ ايدخ

  ّٖٝه١ً ت١ُٝٓ املٛازد ٚتٛشٜع املٗا
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عْامل جناح.. تينٔ٘ املْازد



 ّٚاملتعاْٚني   بايتطٛعنياالٖتُا

 بٓا٤ قٛاعد بٝاْات يًُتطٛعني ٚاحملطٓني

اجملايظ االضتػاز١ٜ  اْػا٤

 دبص١٥ املػازٜع ٚتٜٓٛع املٓتذات

 تٛفرل ايتذٗٝصات ٚاالستٝادات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ

 االعالَٞاالٖتُاّ بايبعد

ايًذإ ايٓطا١ٝ٥ يت١ُٝٓ املٛازد

 يًعاًَني  ٚاملهافاتاسبٛافص
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عْامل جناح.. تينٔ٘ املْازد 



تػرل ْعس٠ ازبٗات املاحن١ يدعِ املػازٜع بني املاعٞ ٚاسباعس•

نٌ د١ٗ َاحن١ هلا زؤ١ٜ خاص١ ٚهلا تعاطف َع غهٌ أٚ منط َٔ أمناط املػازٜع•

املؤضط١ اشبرل١ٜ باملػازٜع ٚاملٓتذات اشبرل١ٜ املدتًف١  داٖص١ٜ•

زنص ع٢ً َا تسٜدٙ ازب١ٗ املاحن١•

ركز على كم املرات اليت أقيم فيها الربنامج ، ركز على ابرز العوائق يف البداوة وكيف مت ” بعض ازبٗات تسنص ع٢ً عدّ فػٌ املػسٚع •

جتاوزها 

إزغادات ّتيبَٔات يف مجع التربعات 
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”زنص ع٢ً ايكطس٠ األٚىل •

قعترب أفم دعم ؿن املتربع«

ادرس أي دعم ؽبري دتجد بداقته ؼطره «

ـرؽز على درادة ذخصوة املتربع ” احرص على أن تنفذ  ؿشروعا قأدر ؼلب وعقل املتربع «

افتم بإخراج تقرقر مجول عن اؾقطرة األوىل «

ؿن قشارؽنا أػكار ؾلقطرة األوىل   «

إزغادات ّتيبَٔات يف مجع التربعات 
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أزقاو ّدالالت  

66.0%34.0%

عو طريل متربعني آخريو

اإلعالم ومو الدعاية 
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ههم ػٌر رأضٌن عن    96%•
 
ههم لن ًخبروك با ي أ  من ألمجبرعٌن ػٌر ألرأضٌن ال ًعلوون عن شلوأهم ، أ 

 .خدمجك 

سيء معاملجهم ال ًعودون للجعامن معك    91%•  .ممن أ 

 رضىبٌوما ؾي خالة ( ؾردًأ  20من مجبرع ًبلغ ) ًبلؼهم ألمجبرع عن عدم رضاى   ؾي ألمجوسط   شخصًا     20  •
 ؾقط  5ًخبر 

 .إلرضائهم ( ػٌر عادي ) من ألمجبرعٌن ؾقط ألذًن ًدجاجون جهدًأ     5%  •

.ؾقط من ألمجبرعٌن ألؼاضبٌن ًملن أسجعادة ثقجهم    4%•

 

أزقاو ّدالالت  
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ذلتْٓات الربىامج

ايبعد ايتدطٝطٞ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايبعد ايتٓفٝرٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايداعُني ٚاملاحنني ... ت١ُٝٓ املٛازد 

املتطًبات ايبػس١ٜ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايتكازٜس ... ت١ُٝٓ املٛازد 

اإلطاز ايٓعسٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 
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املتربع.. تينٔ٘ املْازد 

ًٝا يضاحل دعِ د١ٗ ، ٚميهٔ إٔ  ٖٛ نٌ َٔ ٜدفع تطًٛعا َبًًػا َاي

فسًدا ، أٚ َؤضط١املتدلعٜهٕٛ ٖرا

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



دّافع التربع.. تينٔ٘ املْازد 

  ٌَْفط١ٝ  عٛا

  ٌَادتُاع١ٝ عٛا

  ٌَد١ٜٝٓ  عٛا

  ٌَاقتضاد١ٜ  عٛا

  ٌَضٝاض١ٝ  عٛا

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



دّافع التربع.. تينٔ٘ املْازد 

عٛاٌَ أخس٣ •

ايطرل٠ ايد١ٜٝٓ يًفسد•

َفّٗٛ ايفسد يًجس٠ٚ ٚفًطف١ املػازن١ •

سٝا٠ نأضًٛب ايعطا٤ •

ايسغب١ يف سٌ املػهالت االدتُاع١ٝ •

باآلخسٜٔ ايسغب١ يف االختالط •

ٚصٓاع ايكساز املط٦ٛيني ايسغب١ يف ايتكسب َٔ •

 

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



أىْاع املتربعني .. تينٔ٘ املْازد 

ايسغب١ يف َطاعد٠ صبتُاعاتِٗ احمل١ًٝ : احملًٕٝٛ 

ايسغب١ يف ايتدلع بدافع ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ٚاالخالق١ٝ  : املتدٜٕٓٛ 

ٜتدلع بٗدف اسبضٍٛ ع٢ً عٛا٥د َادٜع ناالعفا٤ات ايغسٜب١ٝ اٚ ازبُسن١ٝ اٚ ايصنات: املطتجُسٕٚ 

الضباب ادتُاع١ٝ ٚٚض١ًٝ يًذلٜٚر االدتُاعٞ  : االدتُاعٕٝٛ 

ْتٝذ١ يًػعٛز باملطؤٚي١ٝ األخالق١ٝ دباٙ احملتادني ٚايعا٥د عٓد ٖؤال٤ ٜتُجٌ يف َطت٣ٛ َٔ املػاعس  :  االٜجازٜٕٛ

ٚاألساضٝظ ٚايسعا

ٜتدلعٕٛ زبٗات نسد يًذٌُٝ الْٗا خدَت٘ يف فذل٠ اٚ َٛقف اٚ سدخ َعني : ايػانسٕٚ 

بٗدف ذبطني اسباي١ االقتضاد١ٜ يًُشسَٚني  : املط٦ٛيٕٛ 

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



االختٝاز•

االضتكطاب  •

ايتأٌٖٝ •

ايتػذٝع •

ايتشفٝص •

العياصس  .. املتطلبات البػسٓ٘ 

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



اخل ... االْتُا٤ ، االَني ، :  ميعْم٘ الكٔه  •

ذنا٤ ادتُاعٞ ، تفهرلٟ ، تٓفٝرٟ ، صاسب اجناش ، : أمناط ّمْٔل ّقدزات  •

اخل ... َٗازات االتضاٍ ، ايتدطٝط ، ايتٛثٝل ، : تطبٔل دلنْع٘ مً املَازات  •

اخل ... فٔ ايبٝع ، فٔ املكاب١ً ايػدض١ٝ : التدصصٔ٘ االحرتافٔ٘  اجلدازاتتطبٔل دلنْع٘ مً •

املطتْٓات    .. املتطلبات البػسٓ٘ 

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



ايجكاف١ ايد١ٜٝٓ •

سطٔ املعٗس •

ايجكاف١ ايعا١َ •

زخض١ قٝاد٠•

َٗازات اتضاٍ عاي١ٝ•

َعسف١ أسٛاٍ أٌٖ ايبًد ٚأٚعاعِٗ •

املْاصفات  .. املتطلبات البػسٓ٘ 

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



سطٔ ايتضسف•

َعسف١ املٛاقع ٚايطسم •

صبٛز•

، ٚايعٌُ اشبرلٟ عَُٛا بٗااملعسف١ ازبٝد٠ باملؤضط١ اييت ٜعٌُ •

ٜٗتِ بايعٌُ ٜٚكدزٙ •

َبادز ٚدٜٓاَٝهٞ •

حيذلّ ايٛقت ٚاملٛاعٝد•

صاسب غدض١ٝ َٚعٗس ال٥ل ٚدراب •

بػٛش َٚسح َٚتفا٥ٌ •

املْاصفات  .. املتطلبات البػسٓ٘ 
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”قدز٠ ع٢ً قسا٠٤ اآلخسٜٔ ٚفِٗ ْفطٝتِٗ ” ٜتُتع برنا٤ ادتُاعٞ َستفع •

َٗاز٠ عاي١ٝ يف ذبكٝل األيف١ ٚإذاب١ اسبٛادص ايٓفط١ٝ •

قدز٠ ع٢ً االضتُاع ٚاإلصػا٤ يآلخسٜٔ •

إداد٠ ايعٌُ ع٢ً ايهُبٝٛتس •

َٓذص ٚضسٜع ٚال ٜعكد األَٛز •

ذانس٠ ق١ٜٛ ٚق٠ٛ َالسع١ •

ايكدز٠ ع٢ً ايتٓعِٝ ٚايذلتٝب  •

املْاصفات  .. املتطلبات البػسٓ٘ 
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•

صبُٛع١ ايدٚافع اييت ذبُظ ايعاًَني الدا٤ ايعٌُ بػهٌ افغٌ ٚاضسع : ايتشفٝص •

عٛاٌَ َطاعد٠ ع٢ً ذبفٝص ايعاًَني •

غعٛز ايعاٌَ باالْتُا٤ يًذ١ٗ اشبرل١ٜ •

اٖتُاّ اإلداز٠ بايعاًَني ٚايتٛاصٌ َعِٗ ٚإغسانِٗ يف ايتدطٝط ٚاألفهاز •

زبط املهافآت ٚايذلق١ٝ يف ايعٌُ يف املٛازد باالجناشات ٚيٝظ باألقد١َٝ فكط•

االَااأ اياااٛظٝفٞ ، االْتُاااا٤ ، ايتكاااادٜس ،    ) إغاااباع االستٝاداااات ايػدضااا١ٝ املدتًفاااا١    •

(ذبكٝل ايرات 

التحفٔص.. املتطلبات البػسٓ٘ 
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:معْقات التحفٔص •

عدّ ٚعٛح أٖداف ازبُع١ٝ •

.عدّ َتابع١ ايعاًَني •

ق١ً ايتدزٜب ع٢ً ايعٌُ ٚق١ً ايتٛدٝ٘•

ععف ايتٛاصٌ بني اإلداز٠ ٚايعاًَني •

األخطا٤ اإلداز١ٜ ، تعدد ايكسازات ، تغازب االٚاَس ، عدّ االسذلاّ •

التحفٔص.. املتطلبات البػسٓ٘ 
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•

املدح ٚايجٓا٤ ٚايتكدٜس ايػفٗٞ ٚايهتابٞ•

املهافآت املاي١ٝ ٚايعُٛالت ٚايٓطب•

ايتفٜٛض يف ايعٌُ َٚٓح ايضالسٝات •

إعطا٤ ّٜٛ عط١ً إعاف١ٝ•

تٛفرل َهتب أٚ دبٗٝصات ددٜد٠•

ايذلق١ٝ ٚاسبضٍٛ ع٢ً َط٢ُ ٚظٝفٞ أع٢ً •

صْز التحفٔص.. املتطلبات البػسٓ٘ 
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سافص ذبكٝل املطتٗدف•

سافص املطتٗدف ايفضًٞ •

سافص ايفسص١ املُٝص٠  •

سافص ايتدلع املُٝص•

سافص ايسحب١ٝ ايطسٜع١•

صْز التحفٔص.. املتطلبات البػسٓ٘ 
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مالحعات عامُ يف التحفٔص 

اسبٛافص ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ َكٓٓ٘ ٚضبددٙ •

إعداد ْعاّ يًشٛافص طُٛح •

عدّ اقتضاز ْعاّ اسبٛافص ع٢ً ايتشضٌٝ ٚإمنا ايهطب ٚايت١ُٝٓ ٚاحملافع١•

دخٍٛ املدزا٤ ٚزؤضا٤ األقطاّ يف ْعاّ اسبٛافص•

طاملا ٜعطٝو أعطٝ٘ .. تطبٝل اسبٛافص ٚعدّ ايٓعس إىل َا حيضٌ عًٝ٘ املٛظف •

التحفٔص .. تينٔ٘ املْازد 

أوىر انحمُــــــــــــذٌ/ د :  إعذاد وحقذَم .... انقصُم   -هـ 1433جمادي األونً  -دورة حىمُت انمىارد فٍ انمىظماث غُر انربحُت        



•

َالسعات عاَ٘ يف  عٛابط ايتشفٝص •

سافص املطتٗدف •

سافص ذبكٝل أع٢ً َٔ ْطب١ املطتٗدف•

تكطِٝ املطتٗدف ع٢ً ايبٓٛد ال ق١ُٝ إمجاي١ٝ •

(َتٛضط اع٢ً ٚادْٞ َٓدٚب ) سافص ز٥ٝظ ايكطِ  •

( َتٛضط اع٢ً ٚادْٞ قطِ ) سافص املدٜس  •

اسبد األع٢ً يًشافص  •

 

مكرتحات للتحفٔص.. تينٔ٘ املْازد 
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ذلتْٓات الربىامج

ايبعد ايتدطٝطٞ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايبعد ايتٓفٝرٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايداعُني ٚاملاحنني ... ت١ُٝٓ املٛازد 

املتطًبات ايبػس١ٜ... ت١ُٝٓ املٛازد 

ايتكازٜس ... ت١ُٝٓ املٛازد 

اإلطاز ايٓعسٟ... ت١ُٝٓ املٛازد 
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ِٕ ٔضٗمٛ اتصاه كتابٗٛ تعسض املعمٕوات بطسٖقٛ عمىٗٛ حٕه  
وٕضٕع أٔ وشكمٛ أٔ بسٌاور وعني

ما ٍْ التكسٓس؟
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الٕصٕه يف الٕقت املٍاضب لضىاُ تٕفري املعمٕوات يف ٔقت احلادٛ إلّٗا -•

تكـُٕ املعمٕوـات الـت يتـٕٙ عمّٗـا التقسٖـس حدٖجـٛ         اُجيـب  : احلداثٛ  -•

تعده عمٜ املٕقف الطاٟد ٔقت تقدميّا حت

ٙ البعد الصوين جيب أُ تػط٘ املعمٕوات  -• الـصوين املٍاضـب يف الٕقـت     املـد

احلاضس أٔ املاض٘

 املْاصفات............. التكسٓس الفعال 
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 املْاصفات............. التكسٓس الفعال 

أٙ خالٗٛ وَ األخطاٞ: الصحٛ  -•

أٙ تكُٕ املعمٕوات وٍاضبٛ الحتٗادات املدٖس يف وٕقف وعني: املالٟىٛ  -•

جيب أُ ٖتضىَ التقسٖس كافْ املعمٕوات املطمٕبٛ: الشىٕه  -•

جيــب أُ تكــُٕ املعمٕوــات الــٕازدٚ يف التقــازٖس وتذاٌطــٛ ٔتٍتىــ٘ إىل   : التذــاٌظ  -•

بعضّا

فٝٗا ايػسٚط  سٜتٛافَٔ سٝح ضبتٜٛات ايتكازٜس جيب إٔ : َغُٕٛ ايتكسٜس 

اآلت١ٝ
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 املْاصفات............. التكسٓس الفعال 

أٙ املعمٕوات القابمٛ لمفّي بطسعٛ ٔضّٕلٛ: الٕضٕح  -

وطتٕٙ التفصٗن خيتمف وطتٕٙ التفصٗن املطمٕب عطـب املطـتٕٙ اادازٙ املتمقـ٘ التقسٖـس      -

ٔطبٗعٛ احتٗاداتْ وَ املعمٕوات

جيـب احلـسع عمـٜ تستٗـب عـسض املعمٕوـات بالشـكن املٍطقـ٘ الـرٙ ٖٗطـس فّـي            : االٌتظاً  -

وعاٌّٗا ٔالعالقات بٍّٗا

فــالتقسٖس ادٗــد ٖعىــن عمــٜ إبــساش األفكــاز بطــسا وتعــددٚ وٍّــا السضــًٕ    : طسٖقــْ العــسض  -

اددأه ٔاألشكاه ظاٌب الٍصٕع–البٗاٌٗٛ 

أٔ وطتٍد وطبٕع الشاشْقد ٖكُٕ التقسٖس يف شكن وسٟ٘ عم٘ : الٕضٗط املطتددً 

جيب أُ تتٕافس فْٗ الشسٔط اآلتٗٛ: شكن التقسٖس 
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األٍنٔ٘ .......  التكازٓس
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تعتدل ايتكازٜس َضدزًا دا٥ُا يًُعًَٛات ميهٔ ايسدٛع إيٝٗا يف أٟ ٚقت•

.تطاعد ايتكازٜس أنجس َٔ ٚضا٥ٌ االتضاٍ األخس٣، ع٢ً فِٗ ٚاضتٝعاب املعًَٛات ٚاسبكا٥ل•

تعتدل ايتكازٜس ايكاعد٠ األضاض١ٝ اييت تتدر ايكسازات بٓا٤ عًٝٗا•

تتُٝص ايتكازٜس باالعتداٍ يف إعدادٖا إذا قٛزْت ببعض أضايٝب االتضاٍ األخس٣•

ٚع٢ً ذيو فإ ايتكازٜس املهتٛب١ تعتدل َٔ أِٖ ٚضا٥ٌ االتضاٍ يف َٓػأ٠ األعُاٍ•
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تركس القازئ أٔاًل  •

اضتددً لػٛ ضمٗىٛ ، بطٗطٛ ، ٔاضحٛ ، دقٗقٛ  •

أ غــري الشــاٟعٛ أٔ ( العاوٗــٛ ) جتٍــب اضــتدداً الكمىــات الدازدــٛ  •
االوجاه أ احملطٍات المفظٗٛ 

ادخن يف صمب املٕضٕع وباشسٚ •

زاع٘ اضتىسازٖٛ التقسٖس عمٜ ٌطق ٔاحد وَ بداٖتْ حتٜ الٍّاٖـٛ وـَ   •
ــسض      ــدٓ لعـ ــْ وٕحـ ــد ، ٔطسٖقـ ــٕٙ ٔاحـ ــمٕب لػـ ــتدداً أضـ ــاله اضـ خـ

االفكاز ٔاالشكاه ٔالبٗاٌات ، 

ــَ • ــك     كــ ــك ٔأحكاوــ ــك ٔزغباتــ ــًٕ بكزاٟــ ــري اكــ ــٕعًٗا غــ وٕضــ
الشدصٗٛ

إزغادات عام٘  ...........  التكازٓس
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بـــن اضـــتددً ( أٌـــا ،  ـــَ ) جتٍـــب اضـــتدداً ضـــىري املـــتكمي •
ضىري الػاٟب ٔعٍد االشازٚ اىل ٌفطك اكتب كاتب التقسٖس 

اضتددً أفعاه املبين لمىعمًٕ ٔجتٍب املبين لمىذّٕه  •

ضع األفعاه كمّا يف الـصوَ املاضـ٘ الُ التقسٖـس غالبـا ٖتحـدخ      •
عَ أحداخ متت بالفعن 

حيبـر وسادعــٛ التقسٖــس وــَ طــس  الخــس بعــد االٌتّــاٞ وــَ كتابــٛ  •
التقسٖس 

تركس القازئ داٟىًا •

إزغادات عام٘  ...........  التكازٓس
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.ادعن تقسٖسك وجريا الِتىاً القازئ •

.اضتددً عٍأَٖ زٟٗطٗٛ ٔأخسٝ فسعٗٛ ذات عالقات ورتابطٛ  •

.ال جتعن تقسٖسك طٕٖال ممال  •

.اكتب عٗاد تاً دُٔ يٗص  •

.ال تصن إىل ٌتٗذٛ وعٍٗٛ دُٔ أُ تؤٖدِا باحلذر ٔالرباِني  •

.اعح عَ كافٛ احلقاٟق الت جتعن تقسٖسك دقٗقا  •

.اضتددً فقسات كن وٍّا ٖسكص عمٜ ٌقطٛ وعٍٗٛ  •

.ال تطبع التقسٖس دُٔ وسادعٛ األخطاٞ ٔتصحٗحّا  •

.تككد وَ وصادز املعمٕوات قبن تقدٖي التقسٖس  •

.اضتددً اخلطٕط ٔاألشكاه ٌٕٔع يف منط اخلط  •

.قدً تقسٖسك يف املٕعد احملدد  •

تركس أُ التقسٖس ٔضٗمٛ اتصاه ِاوٛ ٔقد ٍٖطٜ اآلخسَٖ وا قمتْ ٔلكَ ال ميكٍّي ٌطٗاُ وا  •

.كتبتْ ألٌْ وٕثق 

تيبَٔات ّإزغادات يف تكازٓس املتربعني
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بعض املتربعني ٖسكص عمٜ احلقاٟق ٔاألزقاً•

بعض املتربعني ٖسكص عمٜ الشكن العاطف٘  •

ال تػال٘ كجريا يف التٍظري يف التقسٖس•

الصٕزٚ املعربٚ وّىٛ ددا•

األزقاً ٔالدالالت ٔالسضٕوات وّىٛ يف التقسٖس•

تككد أُ املتربع لٗظ لدْٖ الٕقت لقساٞٚ التقسٖس•

بعض التذاز كباز الطَ ٖعاٌ٘ وَ ضعف يف الٍظس•

.  زكص عمٜ إزضاه تقازٖس إىل أضسٚ املتربع •

تيبَٔات ّإزغادات يف تكازٓس املتربعني
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..مت حبند اهلل
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