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صل  اأول ال

 الجودة ضمان لممارسا اأردني الجامع ميثا

 مقدمـــة:

ُوضــم ماقــلج معةلمأــة م لدماــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود  مــأ اةــل ي داــد معيو أــلو معيــ        
ايو م مأ ةمام معقلئماأ على بلممج معةلمأة م كلداماة او مأ معذاأ اقدموأ خدملو م ـلمد  عاـل 

 اأ اليزموم بال واأ ا ققوهل، واادف هذم معماقلج بشكل علم إعى:

  كلداماة ف  بلممج معةلمأة م كلداماة.معم لفظة على معمألاال م .1

معيأكد مأ يوفل معةود  ف  فلص معيألم معميل ة ف  بلممج معةلمأـة م كلداماـة ومعخدملياـة  .2
 معم لمد .

 ي اال معي  أ معم يمل ومعمميظم ف  بلممج معةلمأة م لدماة. .3

 معمةيمم م لدم  كلفة.معيأكد مأ يوفل معمألوملو عأ بلممج معةلمأة وخدمليال  فلمد  .4

ــــة عمملل ــــلو ضــــملأ معةــــود  م لشــــلدمو        ــــلج معةلمأــــة م لدما ــــوفل هــــذم معيثــــل مــــأ ماق ا
ومعيألاملو معيماة معومةب ملمعليال عمد م يخدمم هذم معماقلج مأ  بل معألملاأ ف  و دمو معةلمأة 

لو عمــل هــو مقثـــود م كلداماــة وم دملاــة وا  ـــلمال ودومئلهــل،  اــ  ايضـــمأ هــذم معيثــل مألومـــ
بماقـــلج معةلمأـــة عمملل ـــلو ضـــملأ معةـــود ، ومعأب ـــة معيـــ  يلبأـــت بيألامـــلو معةلمأـــة وامظمياـــل 
معملفــذ ، وم يــوم معماقــلج عمعيو أــلو ومعمىشــلمو علــى معمملل ــلو معةاــد م، ومبــللمو وةــود ماقــلج 

 باقت.عمملل لو ضملأ معةود ، وكاياة يأوال هذم معماقلج ومعم ىول عأ م يخدممت ويأ

ُيأــد معثــول  مع لعاــة عماقــلج مملل ــلو ضــملأ معةــود  ثــول  اوعاــة  ــايم يأوالهــل ويأــدالال       
ويمقا اــل بل ـــيململ كــل عـــلم،  يـــى اــيم م بقـــلن علـــى مــل ولد فاـــت مـــأ يو أــلو ومىشـــلمو يومكـــب 
ةلمنميـــت ومملل ـــليت، والبـــ  معخأـــأ م  ــــيلمياةا ة معيأـــولمو ومعي  ـــاملو علـــى معيألـــام معأـــلع  وما

 وم ةلمئاة علةلمأة.
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 مل هو ماقلج معةلمأة م لدماة عمملل لو ضملأ معةود ؟

ايضـــــمأ ماقـــــلج معةلمأـــــة م لدماـــــة عمملل ــــــلو ضـــــملأ معةـــــود  معمملل ـــــلو وم ةــــــلمنمو       
م كلداماـــة وم دملاـــة ومعخدملياـــة معيـــ  ايو ـــم مـــأ ةماـــم معو ـــدمو م كلداماـــة وم دملاـــة ي قاقاـــل، 

يلض امال يمقل مةموعة معقومعد معمييج علاال علعماـل  وايوةـب علـى مى  ـلو معمملل لو معي  اي
معيألــام معأــلع  ملمعلياــل عييثــف مملل ــليال م كلداماــة ومعخدملياــة ومعيمظاماــة وم دملاــة بــلعةود ، 
فلعماقـــلج ايضـــمأ معمقـــلأ معملةأاـــة معومةـــب م عيـــزمم باـــل وملمعلياـــل مـــأ  بـــل ةماـــم معأـــلملاأ فـــ  

أــة م كلداماــة وم دملاــة عضــملأ معةــود  فــ  مــدخبو وعملاــلو ومخلةــلو معبــلممج و ــدمو معةلم
م كلداماة معي  يقدمال ا  ـلم كلاـلو معةلمأـة وملمكزهـل، كمـل اأـد ماقـلج مملل ـلو ضـملأ معةـود  
وقاقـة هلمـة عةماـم معألبـة معملي قـاأ بلعةلمأـة او  ـوف الي قـوأ باـل،  ـومن اكـلموم ألبـة معمل لــة 

  وعى ام مأ معملي قاأ ببلممج معدلم لو معألال.معةلمأاة م

اشــكل ماقــلج معةلمأــة م لدماـــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود  بلعم ـــبة علقــلئماأ علــى معبـــلممج        
م كلداماـــة وم دملاـــة ومعخدملياـــة فـــ  معةلمأـــة مقأـــة معبدماـــة عوضـــم معمأـــلاال م كلداماـــة معملظمـــة 

لداماـة علةلمأـة وكاياـة وثـيال ومعم لفظـة علااـل، و اـل  علمملل لو وم ةـلمنمو فـ  معبـلممج م ك
ةود  معيلص معيألماة معي  يقدمال معةلمأة عألبيال، ممل امكأ إدمل  معةلمأـة مـأ معيأكـد اأ ةماـم 
معبلممج معيـ  يقـدمال ا  ـلم معةلمأـة مـأ  اـ  مـدخبيال وعملالياـل ومخلةلياـل مي ـقة مـم بأضـال 

 مألاال معةود  معألعماة.معبأض وييثف بلعةود  م يملدم  ع

معأب ــة بــاأ ماقــلج معةلمأــة م لدماــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود  ومعيألامــلو وم مظمــة معملفــذ  فــ  
 معةلمأة:

يبــدو معكقاــل مــأ معموضــوعلو ومعقضــلال معيــ  ايملوعاــل ماقــلج معةلمأــة م لدماــة عمملل ــلو         
مظمة معملفذ  ف  معةلمأة، او يل  معثـلدل  ضملأ معةود   د ةلم يملوعال ف  إألل معيألاملو وم 

عــأ وزمل  معيألــام معأــلع  وهائــة معيمــلد مى  ــلو معيألــام معأــلع  م لدماــة، إ  اأ ماقــلج معةلمأــة 
ممـــل هـــو وقاقـــة يمظاماـــة دمخلاـــة  م لدماـــة عمملل ـــلو ضـــملأ معةـــود  عـــا  وقاقـــة يي ـــالاة عاـــل، وما

مج معةلمأـة، وهـدفال مع ـلص علـى بمـلن مـو  مـأ علمملل لو وم ةلمنمو معم يخدمة فـ  إأـلل بـلم
ضبأ معةود  وضملمال، وايو م مأ و دمو معةلمأة م كلداماـة وم دملاـة م عيـزمم بماقـلج معةلمأـة 
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ـــلن بلعيألامـــلو وم مظمـــة معملفـــذ  معخلثـــة بلعةلمأـــة  ـــى م اي عمملل ـــلو ضـــملأ معةـــود  إضـــلفة إع
عأـلع  او هائـة معيمـلد مى  ـلو معيألـام معأـلع ، إذ   م لدماة، او يل  معثلدل  عأ وزمل  معيألام م

ممل ضلب مأ معيكلمل وم ي لج فامل بامامل.  يأللض او يضللب باأ م قمياأ، وما

 بماة ماقلج معةلمأة م لدماة عمملل لو ضملأ معةود :

ايضــمأ ماقــلج معةلمأــة م لدماــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود  عــددم  مــأ معيو أــلو ومعمىشــلمو       
ومعقام، فلعيو ألو ةلم وضأال عيوضح معمبلدئ م  ل اة معمييج علاال مأ  بل مى  ـلو معيألـام 
معألع  ومعألملاأ باـل كأ ـل  عضـملأ يـوفل معمأـلاال م كلداماـة فااـل وةودياـل، فقـد يضـمأ ماقـلج 
معةلمأــة م لدماــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود  عــددم  مــأ معيو أــلو معيــ   ــددو مــل معــذ  ايو ــم مــأ 
معقلئماأ على بلممج معةلمأة معقالم بت، ومـل ايو أـت كـل مـمام مـأ مي ـت ومـأ موخـلاأ، ومـل ايو ـم 
معألبة وم فـلمد فـ  معمةيمـم مـأ معمايمـاأ او معمأماـاأ بـلعيألام معأـلع  معقاـلم بـت،  اـ  ايو ـم مـأ 

اـة مـأ خـبل معقلئماأ على بلممج معةلمأة اأ اظالوم م دعـة علـى اماـم  ققـوم هـذو معيو أـلو بيلعل
ــــة  معأملاــــلو م دملاــــة ومعيمظاماــــة معيــــ  اقومــــوأ باــــل، اخــــذاأ بأــــاأ م عيبــــلل مع لةــــلو معيمظاما

 علمملل لو ومعقلملمو معي  يم ميخلذهل.

ـــة عمملل ـــلو ضـــملأ معةـــود ، فاـــ          ـــلج معةلمأـــة م لدما ـــ  يضـــممال ماق امـــل معمىشـــلمو معي
بــل مى  ــلو معيألــام معأــلع  علــى اماــل يمقــل يثــف م مشــأة ومعمملل ــلو معيــ  مييــج علااــل مــأ  

معمملل ــلو معةاـــد  ومعيألعـــة، ومعيـــ  مــأ خـــبل معيـــزمم معقـــلئماأ علــى معبـــلممج معيـــ  يقـــدمال و ـــدمو 
معةلمأــة م كلداماــة وم دملاــة باــل اأ اقبيــوم اماــم ا ققــوأ معيو أــلو معملةــو  مماــل، وعــم اــيم وضــم 

ممل  ةلم وضأال عي يخدم مأ  بـل معقـلئماأ علـى بـلممج معمىشلمو عليألمل مأال كقلئمة شأب، وما
معةلمأة عيأمل إةـلمنميام ومملل ـليام و ـلملميام، ويقلاـل إعـى ا  مـدم ي قـج معيو أـلو معـوملد  فـ  
إألل ماقلج معةلمأة م لدماة عمملل لو ضملأ معةود ،  ا  وضأو هذو معمىشـلمو علـى شـكل 

 يةمألو وادلةو ا يل عمومأ اعأ  عال.

لم  غـــلمض يوضـــاح معيو أـــلو ومعمىشـــلمو إيبلعاـــل بمب ظـــلو شـــلل ة عاـــل،  عأـــلن وةـــ      
معمزاــد مـــأ معمألومــلو مـــم بأــض م مقلـــة معشــلل ة عكاياـــة يي ــالهل فـــ  إأــلل معمملل ـــة معأملاـــة، 

 وايو م اأ امظل عأمقلة معي  يم إعألىهل كمقالمو، عيأملال ويأوالهل وعا  كمموذج عليقلاد.
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لمعـــل  معقـــام ومعمبـــلدئ موياـــة كموةاـــلو عمـــد ثـــالغة معمىشـــلمو معيـــ  ةـــلم كـــذع  ةـــلم م      
 يضمامال ماقلج معةلمأة م لدماة عمملل لو ضملأ معةود :

 اأ األمل كل ألعب بشكل علدل وبل يلمم وكلممة وعأف. .1

 إيل ة معيلثة عكل ألعب علم لهمة ف  يشكال خبل  يألمت. .2

معو و معممل ب وبشـكل ممل ـب وفأـلل بلعقضـلال ةماأاـل مع لص على إببغ معألعب ف   .3
 ذمو معثلة بدلم يت ومعخلثة بلعبلملمج معملي ج بت.

يوضــم مع ال ــلو ومعأملاــلو ذمو معثــلة بلعدلم ــة ةماأاــل ومعبــلممج معيــ  يقــدمال معةلمأــة  .4
 بثاغ ومض ة وشيلفة.

ـــــج معمأـــــلاال م  .5 ـــــوفل معةـــــود  ملمعـــــل  اأ يكـــــوأ معميلبأـــــة م  ـــــيلمياةاة عيأبا ـــــة وي كلداما
 م كلداماة على  لم اوعوالو مةل   لكماة معةلمأة.

ملمعل  اأ ييم ميلبأة مع ال لو ومعأملالو معخلثة ببلممج معةلمأة م كلداماة ومعخدملياـة  .6
 وم دملاة ةماأال بشكل مميظم وفألل، واأ ييم ملمةأيال دولال  ويأوالهل وي  امال.

م  ييلد  مأ معخبلمو معخللةاـة معيألعـة ومعمبئمـة معيـ  اقـدمال  مع لص على يوفال فلص .7
معخبلمن ومعمخيثوأ عي  اأ ويأوال معمألاال م كلداماـة معملظمـة عبـلممج معةلمأـة، ويـوفال فـلص 

 يوفل معةود  ف  خبلمو معيألم معي  يقدمال.

  بشــكل مع ــلص علــى يــوفال فــلص معيأــوال معمامــ  وم كــلدام   عضــلن هائــة معيــدلا .8
 ا لعدهم على دعم خبلمو معيألم عألبيام.

وكذع  ةلم يضماأ معيثول معمخيلية عماقلج معةلمأة م لدماة عمملل لو ضملأ معةود          
عــددم  مــأ معم ــلول او م فكــلل معيــ  ةــلم لبأاــل بمضــموأ هــذو معيثــول، فةــلم يمــلول معم ــلول 

 وم فكلل موياة:

 لد  ف  معيثل إعى معألبة وغالهم مأ معمأمااأ بال.كاياة إاثلل معمألوملو معوم 

 كاياة يملول  ضاة يوظاف او عمل معخلاةاأ ولبأال بموضو  معيثل. 
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كاياة ملمعل  م يوم معيثل عل لةلو معميبلامة عمةيمم معألبـة معملي قـاأ ببلمـلمجر بـلممج  
 معةلمأة.

 موضو  موضم م هيملم بلعيثل.ملهاة معم ىوعالو معملقل  على معبلملمج فامل ايثل بلع 

كاياــة إدخــلل معيأــوال ومعي  ــاأ علــى معةوممــب معيــ  اــيم يملوعاــل ذمو معثــلة بلعموضــو   
 معميضمأ ف  معيثل.

 عملذم م يلج إعى ماقلج عمملل لو معةود  ف  معةلمأة م لدماة؟

 لدماــة دلةــة مــأ مظــلم   أ مظــلم معةلمأــة م لدماــة اــوفل علقــلئماأ علــى بــلممج معةلمأــة م       
م  ـــيقبعاة، وب ـــبب يأـــدد معبـــلممج معيـــ  يقـــدمال ا  ـــلم معةلمأـــة م كلداماـــة مـــأ  اـــ  معأباأــــة 
وم غـــــلمض، فـــــلأ ماقـــــلج معةلمأـــــة م لدماـــــة عمملل ـــــلو ضـــــملأ معةـــــود  اضـــــمأ وةـــــود مبـــــلدئ 
ةــلمنمو ضـملأ معةــود  فـ  هــذو  ومملل ـلو مي ـقة وميــلدمو علمـة عيأباــج معمأـلاال م كلداماـة وما
معبلممج، إذ اوفل هذم معماقلج ضململ  علألبة وعكل معمأمااأ بلعيألام معألع  ف  م لدأ ومعـلا  معأـلم 
عمومل ،  ول مدم يوفل معةود  ف  بـلممج معةلمأـة، ومعيزمماـل معمأـلاال م كلداماـة معألمـة معملظمـة 

معم كــلو معيــ  اــيم بمــلن عمملل ــلو معــيألم ومعيألــام ومعخــدملو معميأــللف علااــل علعماــل ، ومعيــ  يأــد 
 علاال م عيلمف بلعبلممج ومعيملدهل مأ  بل هائلو وةمأالو م عيملد معألعماة.

إأ وةــود مقــل هــذم معماقــلج عمملل ــلو ضــملأ معةــود    امــ  مع لاــة م كلداماــة علقــلئماأ        
معيمظام معألم عاذو على بلممج معةلمأة معمخيلية ويموعال وم يقبعاة معقلئماأ علاال، بل اأمل على 

 معبلممج ومع لص على م بقلن علاال مي قة مم معمألاال م كلداماة وضملأ معةود  وميألبليال.

 عمأ ُوضم ماقلج معةلمأة م لدماة عمملل لو ضملأ معةود ؟

ُوضــــم ماقــــلج معةلمأــــة م لدماــــة عمملل ــــلو ضــــملأ معةــــود  عي ــــيخدمت ا  ــــلم معةلمأــــة         
ة وملمكزهـــل ةماأاـــل، وذعـــ  علم ــلعد  علـــى وضـــم معمأـــلاال م كلداماـــة معخلثـــة وو ــدميال م دملاـــ

بلعبلممج معي  يقدمال ومعمىهبو ومعدلةلو معألماة معيـ  يمم اـل عألبياـل، وعضـملأ ويأزاـز معةـود  
ف  معخبلمو معيألماة معي  يوفلهل عألبيال وف  معمألوملو معي  يقدمال عام، إذ ةلم ف  إأـلل هـذم 
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ييثال معمملل لو معميو م مأ كلالو وا  لم معةلمأة وملمكزهل وو ـدميال م دملاـة يوفالهـل معماقلج 
 ومعقالم بال، إضلفة إعى يوفال يوةاالو  ول معمملل لو معةاد .

وايو م ف  إألل يأباج معماقلج على ةمام ا  لم معةلمأـة وو ـدميال م كلداماـة وم دملاـة         
ال م كلداماــة معخلثــة ببلممةاــل وةــود  فــلص معــيألم معيــ  يوفلهــل، مــأ معيأكــد بلميظــلم مــأ معمأــلا

خــــبل يأوالهــــل عأمظمــــة معخلثــــة باــــل، ومعيأكــــد معــــذمي  ومعم ــــيقل مــــأ ةــــود  و ــــبمة معمأــــلاال 
م كلداماـــة معمأبقـــة فـــ  بلممةاـــل وةـــود  م ةـــلمنمو ومعأملاـــلو معم ـــيخدمة فااـــل، وفلعلاـــة امظمـــة 

 ضملأ معةود  معمأبقة.

كذع  اـوفل ماقـلج معةلمأـة م لدماـة عمملل ـلو ضـملأ معةـود  دعـاب  عملاـل  عملكـز م عيمـلد       
وضملأ معةود  ف  معةلمأة، معملكز معذ  اأد م ىو   عأ ميلبأة مدم معيزمم معقلئماأ على بلممج 

ج ب ا  معةلمأة م لدماة بلعمألاال م كلداماة ويل  معخلثة بضملأ معةود ، فقد ُثمم هذم معماقل
اكوأ ادم  عميلبأة ويقاام مدم معيزمم بلممج معةلمأة بلعمألاال م كلداماة  ومألاال ضملأ معةود ، 
فقد ةلم معمظل إعى ملكز م عيملد وضملأ معةود  فـ  إأـلل هـذم معماقـلج علـى امـت هائـة معيمـلد 

مو معةلمأـــة دمخلاـــة خلثـــة بلعةلمأـــة عضـــبأ معمملل ـــلو م كلداماـــة ومعخدملياـــة فـــ  ا  ـــلم وو ـــد
 وضملأ ةوديال.

كــذع  ُثــمم هــذم معماقــلج كملةــم  عضــلن هائــة معيــدلا  ومعكــومدل معيماــة معيــ  يقــدم خــدملو      
م لمد  علخبلمو معيألماة معي  يوفلهل بلممج معةلمأة م كلداماة، فمأ معميو م اأ األم هى ن علـى 

مة مملل ليام ومي ل ال مم يو أـلو م يوم معماقلج واأ اكوأ معموةت عمملل ليام و كمل على  ب
معةلمأـــة، واأ ا ـــيمدوم عـــت عمـــد يمياـــذ م مشـــأة معمخيليـــة معيـــ  اقومـــوأ باـــل، مقـــل يثـــمام معبـــلممج 
م كلداماة معةداد ، او يقلال ممأ م مشأة معم لمد  معي  علاام يوفالهل عدعم يألم معألبة، و وف 

لبة مقب، اأ ماقلج معةلمأة عمملل لو ضـملأ اةد معقلئموأ على معيةمألو معأبباة، كلي لد معأ
معةـود  مياـد عاـم فـ   ـوملهم وممل شـيام علقــلئماأ علـى بـلممج معةلمأـة م كلداماـة، خثوثـل فامــل 
ايألج بلعخـدملو معيـ  يوفلهـل هـذو معبـلممج علألبـة معملي قـاأ باـل، او معمملل ـلو ومع ـلوكالو معيـ  

هائــة معيــدلا  ومعألبــة ومعقــلئماأ علــى يقــدام  ي ــد  فــ  إأــلل بــلممج معةلمأــة مــأ ةاــة اعضــلن
معخـدملو وم مشـأة معم ـلمد  عخبــلمو معـيألم معيـ  يقـدمال بــلممج معةلمأـة عألبياـل، وملهاـة مع قــوج 
دمليال، فلعماقلج ازودهم بلعيو ألو  ومعم ىوعالو معمموأة بلعألبة وبلعقلئماأ على بلممج معةلمأة وما
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ــ ى بلممةاــل مــأ ةاــة، ومعم ــىوعالو معميو أــة مــمام مــأ ةاــة معمميظــل  مــأ معةلمأــة ومعقــلئماأ عل
 اخلم، و ول ةود  خبلمو معيألم معي  ايو م يوفالهل علألبة.

واخاــلم ، ايو ــم اأ اكــوأ ماقــلج معةلمأــة م لدماــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود  ملةأــل  وا ل ــل        
ــام معأــلع  م  لدماــة، وغالهــل مــأ معاائــلو ةاــدم  ُاأيمــد علاــت مــأ  بــل هائــة معيمــلد مى  ــلو معيأل

ومعةمأاـــلو معيـــ  ُيأمـــى بل عيمـــلد وضـــملأ معةـــود  ومـــمح معيـــلمخاص او معـــلخص عمـــد ملمةأياـــل 
عبــلممج معةلمأــة او ميلبأياــل معدولاــة عليأكــد مــأ ي قــج مأــلاال معةــود  وم عيمــلد معملفــذ  فااــل، كمــل 

ملد علات عمد إةلمن دلم لو معيقاـام اشكل ا ل ل  امكأ علقلئماأ على بلممج معةلمأة م لدماة م عي
معــــذمي   غــــلمض معيأــــوال ومعي  ــــاأ معــــذمي  عاــــذو معبــــلممج، او عليقــــدم عل ثــــول علــــى شــــالدمو 

 م عيملد وضملأ معةود  معألعماة.

 مأ هو معم ىول عأ يأباج ماقلج معةلمأة م لدماة عمملل لو ضملأ معةود ؟

لدماــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود  علــى عــليج كــل يقــم م ــىوعاة يأباــج ماقــلج معةلمأــة م         
ـــت مـــأ مأـــلاال  ـــ  بلعيقاـــد بمـــل ولد فا ـــة، وذع ـــلو معةلمأـــة وملمكزهـــل وو ـــدميال م دملا ـــة مـــأ كلا كلا
اكلداماــــة ومملل ــــلو خلثــــة بــــلعةود  وضــــملمال وضــــبأال، وم بقــــلن علــــى ةــــود  خبــــلمو معــــيألم 

د  عخبـــلمو معـــيألم، إذ ييو ـــم إدمل  معمقدمـــة علألبـــة فـــ  بلممةاـــل وفـــ  معخـــدملو ومعمثـــلدل معم ـــلم
 معةلمأة ممام اأ ا ققوم معيو ألو معوملد  ف  هذم معماقلج.

إأ دول ملكـز م عيمــلد وضــملأ معةــود  فــ  معةلمأــة ايمقــل فــ  يقــدام معيقــللال ومعمىشــلمو        
عــى كــل معمأماــاأ بــلعيألام معأــلع  فــ  م لدأ ومعمةيمأــاأ معألبــ   عــأ معةــود  إعــى إدمل  معةلمأــة وما

ومعألعم ، ويزوادهم بمل اياد اأ كلالو وملمكز معةلمأة يليزم بلعمألاال م كلداماة وضملأ معةود  
معيــ  مــص علااــل ماقــلج معةلمأــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود ، ويلــ  معيو أــلو معــوملد  فاــت،  اــ  

يقاام معـذمي  ايو م مأ ملكز م عيملد وضملأ معةـود  فـ  معةلمأـة اأ المةـم معيقـللال معخلثـة بـلع
معــذ  يقــوم بــت كــل كلاــة علبــلممج م كلداماــة معيــ  يقــدمال ا  ــلمال، ومعخــدملو ومعمثــلدل معم ــلمد  
معدمعمــة عاــل  ــموال ، واأ اةــل  يقاامــل  خللةاــل  عــأ ألاــج م  ــيألمة بخبــلمن ميخثثــاأ فــ  هــذو 

عبـلممج وخأأاـل معبلممج خللج ة م معةلمأة كل قبقة  مومو، علو وف على فلعلاة يثـمام هـذو م
معدلم ـــاة وألمئـــج وم ـــيلمياةالو معيـــدلا  معم ـــيخدمة فااـــل، ومعألاقـــة معيـــ  اـــيم فااـــل إدمل  خبـــلمو 
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معيألم معخلثة بال، ومع ال لو وم ةلمنمو معمأبقة فاال، ومـدم ي قاقاـل عميلةـلو معـيألم معخلثـة 
عيـزمم بلعمأـلاال م كلداماـة بال عدم خلاةاال، ومع ال لو وموعالو معي  ي ـيخدم فااـل عليأكـد مـأ م 

 ومألاال معةود  معخلثة بال.

 معأدمعة ومعيمو  ف  إألل ماقلج معةلمأة م لدماة عمملل لو ضملأ معةود :

عقـــد يـــم يمـــلول م عيبـــللمو معخلثـــة بلعأدمعـــة ومعيمـــو  او معيبـــلاأ فـــ  إأـــلل ماقـــلج معةلمأـــة        
قف، فلعماقلج امظل علأدمعـة علـى اماـل يي قـج م لدماة عمملل لو ضملأ معةود  بشكل ميكلل ومك

فـ   لعــة إعأــلن م فــلمد ةمــاأام معيلثــة مي ـال، ومأــلمليام بلعدلةــة مي ــال مــأ م  يــلمم ومعلأــف 
ومعيقدال، بغض معمظل عأ معخليالو م ةيملعاة وم  يثلداة ومعةغلمفاة ومعةملعـلو معيـ  اميمـوأ 

يضممال ماقلج معةلمأة م لدماة عمملل ـلو ضـملأ  إعاال، وكذع  لكزو معيو ألو ومعمىشلمو معي 
معةــود  علــى ضــلول  يــوفال بائــة شــلملة يلمعــ  م خيبفــلو بــاأ معألبــة، ممــل اــوفل عةماــم معألبــة 
ــــ  مــــأ خــــبل يــــوفال يثــــلمام عبلممةاــــل  ــــة، وذع فلثــــل  مي ــــلواة عب ــــييلد  مــــأ معخبــــلمو معيلبوا

مام كلمــل كــلأ ذعــ  ممكمــل ، او إةــلمن معيأــدابو م كلداماــة ومعخدملياــة يلمعــ  م خيبفــلو فامــل باــ
معمبئمة علااـل عييمل ـب مـم م وضـل  ومعخثـلئص عـبأض معألبـة  اقمـل كـلأ ذعـ  ضـلولال . فقـد 
ةلم م عيزمم بلعأدمعة وم يلمم معيبلاأ وم خيبف ف  إألل هذم معماقلج عمملل ـلو ضـملأ معةـود ، 

 عأ ألاج م عيزمم بلعمبدااأ مويااأ:

إأ عـــدم م  ـــييلد  مـــأ معخبـــلمو معيألاماـــة ومعخـــدملو وم مشـــأة معةلمأاـــة معم ـــلمد ، او  -ا 
م يبألد معألبة مأ معمشللكة ف  بأضال عا  مليبأل  بلميملئام عمةموعة مأامة، بل هو مليج عـأ 

 ا بلب امليال مأاقلو مةيملعاة او عقلئداة او بائاة.

لـى امـت م ـيياد او غاـل م ـيياد مـأ خبـلمو   اثمف ا  ألعب او ألعبة ف  معةلمأـة ع -ب 
معةلمأــة او خــدمليال وامشــأيال كمياةــة عميألبــلو م ــدد ، او ب ــبب مميملئــت عخلياــة م يثــلداة او 

 ةغلمفاة او  ال اة او مةيملعاة مأامة.

وهــذم اأمــ  امــت عمــدمل المعــى هــذمأ معمبــداأ ييخــذ كــل كلاــة مــأ كلاــلو معةلمأــة ةماــم           
ل ـبة  زمعـة ااـة عقبـلو ي ــول دوأ مشـللكة ا  ألعـب او ألعبـة فـ  ا  مظاـل مــأ معخأـومو معمم

مظلهل مع ال  م كلداماة وم ةيملعاة معةلمأاة، فقد ةلم م يخدمم مثـألح معألعـبر معألعبـة ذو 
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م  يالةلو معخلثة، او معذ  عدات خثلئص خلثة ف  إألل ماقلج معةلمأة عمملل لو ضـملأ 
ضـلولال ، عششـلل  إعـى ضـلول  معيأكـد مـأ اأ ةماـم معألبـة عـداام معيلثـة معةـود   اقمـل كـلأ ذعـ  

مي ال عب ييلد  مأ خبلمو معيألم ومعخدملو ومعمثلدل معم لمد  عاـل، او  بـلمز امـت علـى معقـلئماأ 
على هذو معخبلمو اأ اأأوم معيبللمو خلثة عميألبلو معألبة ف  معمةموعلو معمخيلية ععملاـة، 

 لضاة، او عقلئداة داماة،ـ او معةمدل، وغال ذع م.او إعل لو، او م

 معمثأل لو م  ل اة معي  م يخدمو باأ قملال معماقلج:

ــل ماقــلج معةلمأــة            عقــد يــم م ــيخدمم عــدد مــأ معمثــأل لو ومعميــلهام م  ل ــاة بــاأ قملا
وفــج مــل  م لدماــة عمملل ــلو ضــملأ معةــود ، و لثــل  علــى اأ يياــم هــذو معمثــأل لو ومعميــلهام

المدو ومضأو معماقلج عيأم  معش ن مي ت عةماـم م ـيخدم  معماقـلج، مـولد فامـل الـ  يألايـلو عاـذو 
 معمثأل لو ومعميلهام:

 معيو أـــــــلو: 

عقــد يــم م ــيخدمم مثــألح معيو أــلو فــ  إأــلل ماقــلج معةلمأــة م لدماــة عمملل ــلو ضــملأ       
معةود  عيوضاح مل معذ  ييو أت كل كلاة مـأ كلاـلو معةلمأـة م لدماـة مـأ مي ـال ومـأ غالهـل مـأ 
معكلالو، ومل ايو أت كل ألعب مأ ألبيال معم ـةلاأ فـ  بلممةاـل عاو ميـأ ايو ـم اأ الي ـج باـلم، 

معقلئماأ على هذو معبـلممج، إذ يأبـل هـذو معيو أـلو عـأ معمبـلدئ م  ل ـاة معيـ   ـددهل م دب مأ 
معمكيوب، او معمايموأ بلعيألام معألع ، كمبلدئ ا ل اة عليأكد مأ م بقلن على معمألاال م  ل ـاة 

لو معيألـام وةود  معيلص معيألاماة معي  ايا ال معقلئموأ على معبلممج م كلداماة علألبة ف  مى  ـ
 معألع .

 معبلملمج م كلدام : 

عقـــد يـــم م ـــيخدمم مياـــوم معبلمـــلمج م كـــلدام  عاشـــال إعـــى ا  بلمـــلمج اكـــلدام  يقدمـــت ا  ـــلم       
كلالو معةلمأة م لدماة او ملمكزهـل ب اـ  ايضـ  إعـى مع ثـول علـى دلةـة او مىهـل علمـ  وملد 

، وعـت خأـة دلم ـاة مأيمـد  ايبأاـل معألبـة، ف  م أل معخلثـة بـلعمىهبو معـوملد  فـ  هـذم معماقـلج
  ا  يكوأ خبل  معيألم معي  يقدم بت   يقل عأ  مياأ دلم اياأ.
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 معقلئموأ على معبلممج م كلداماة ف  معةلمأة: 

عقــد م ــيخدم مثــألح معقــلئماأ علــى معبــلممج م كلداماــة فــ  معةلمأــة عاشــمل ةماــم اعضــلن هائــة 
معبلملمج م كلدام  موضم م هيملم، ومعموظياأ ومعيمااأ معذاأ اقدموأ معيدلا  معذاأ ادل وأ ف  

خــدملو اكلداماــة او فماــة م ــلمد ، ومعــذاأ اأملــوأ فـــ  إأــلل معق ــم م كــلدام  معــذ  اميمــ  إعاـــت 
معبلمـــلمج، كمشـــلف  معمخيبـــلمو او معمشـــلغل معأملاـــة، ومعأـــلملاأ فـــ  و ـــدمو معيـــدلاب معأملـــ  او 

 معيألاماة.معأالدمو ومعم يشيالو 

 معمىهل او معدلةة معألماة: 

م ــيخدم هــذم معمثــألح عوثــف م  ــلمل معل ــم  معــذ  ا ثــل علاــت معألعــب عمــدمل ا قــج      
بمةـل  ميلةــلو معــيألم معميو أـة ممــت، واةيــلز م كــلو معيقاـام معيــ  ايو ــم ممـت اأ اةلــ  عاــل  يــى 

لم إ لملهـل فـ  معمةـلع  معممـوأ ا قج معمأـلاال م كلداماـة معيـ  وضـأو فـ  معخأـأ معدلم ـاة وةـ
 بال ذع  ف  معةلمأة.

 معألبة ذوو م  يالةلو معخلثة او معذاأ عداام خثلئص خلثة:

يــم م ـــيخدمم هــذم معمثـــألح فـــ  إأــلل هـــذم معماقــلج عاشـــال إعـــى اوعئــ  معألبـــة معــذاأ اأـــلموأ مـــأ 
م ضمأ معقمومو إعل لو   اة او عقلاة او مضألمب  لوك ، اةأل مأ معميأذل علاام اأ ايألمو 

معألداة معيـ  اـيألم عبلهـل معألبـة معأـلداوأ، م مـل معـذ  ايألـب مـأ معقـلئماأ علـى بـلممج معةلمأـة 
مم هذو م وضل  معخلثة اأ ادخلوم بأض معيأدابو على خبلمو معـيألم، عاثـبح بلمكـلأ هـى ن 

 معألبة م  ييلد  مأ خبلمو معيألم وذع  عمب  بمبدا معأدمعة ومعم لوم .

 عمألاال م كلداماة:م

هــ  معمأــلاال معيــ  ةــلم وضــأال مــأ  بــل معقــلئماأ علــى معبــلممج م كلداماــة فــ  معةلمأــة       
عوايو م اأ ا لفظ علاالم مأ اةل اأ يممح معمىهبو او معدلةلو معألماة معخلثة باذو معبلممج، 

معأيبلو معخلثة بلعمأـلاال وه  ف  معغلعب ييأدم مع دود معدمال معميو أة عممح معدلةلو، إذ ي دد 
م كلداماــة مع ــدود معــدمال عاــذو معمأــلاال، معيــ  امكــأ عمــدهل علقــلئماأ علــى معبــلممج م كلداماــة فــ  

 معةلمأة ممح معمىهل معألم  او معدلةة معألماة معخلثة باذو معبلممج.
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 معةود  م كلداماة:

يوفالهــل علألبــة، عم ــلعديام علــى  ُيأمــى معةــود  م كلداماــة ب  ــأ خبــلمو معــيألم معيــ  ةــلم      
مع ثول على معـدلةلو معألماـة او معمـىهبو معيـ  ييضـ  عاـل معبـلممج م كلداماـة علملي قـاأ باـل، 
وهــ  ييمقــل بلعيأكــد مــأ اأ هملعــ  أل ــل  فألعــة عليــدلا  ومثــلدل يألــم وخــدملو م ــلمد  وو ــلئل 

مـىهبو فـ  إأـلل معيألـام معأـلع  يقاام مبئمة ةـلم يوفالهـل، إذ ايو ـم مـأ اةـل مع ثـول علـى مع
اأ اشلل  معألبة ف  خبلمو معيألم معي  يوفل عام مأ  بـل معقـلئماأ علـى هـذو معبـلممج، كمـل ايو ـم 
مــأ هــى ن معقــلئماأ علــى بــلممج معةلمأــة م كلداماــة ضــملأ ةــود  هــذو معخبــلمو معيــ  اوفلوماــل، 

ألعب ايلقى هـذو معخبـلمو. فأـأ ألاـج وعكمام بلعيأكاد   اضمموأ معخبلمو معي   ايخلج بال ا  
دممــــة  معيأكـــد مــــأ اأ مع ال ــــلو معخلثــــة بــــلدمل  خبــــلمو معــــيألم وبماياــــل وعملالياــــل اــــيم يأباقاــــل وما
فلعلاياـــل، امكـــأ علقـــلئماأ علـــى بـــلممج معةلمأـــة م كلداماـــة معيأكـــد مـــأ فلعلاـــة معميلةـــلو معيألماـــة 

 عبلممةام م كلداماة.

 معي  اأ:

كأملاــة امكــأ علقــلئماأ علــى بــلممج معةلمأــة م كلداماــة مــأ خبعاــل معيأــوال ُامظــل علي  ــاأ      
وم ليقلن معمميظم بةود  معمملل لو وخبلمو معيألم معي  يقدمال، ومأ معألاقة معي  ايم مأ خبعال 
دعــم خبــلمو يألــم معألبــة،  اــ  يــيم هــذو معأملاــة بأــلج مخيليــة وعلــى م ــيوالو ميأــدد ، وعكــأ 

أ على بلممج معةلمأة م كلداماة معوع  بم ىوعاة ي  ـاأ موعاـة وةـود  خبـلمو اةب على معقلئما
معيألم معي  اقدمومال عألبيام، وايو ـم اأ يكـوأ عـداام  ال ـلو وبمـى وعملاـلو يمكـمام مـأ مألفـة 
معةوممب معم يلةة إعى يأـوال مـأ خبـلمو معـيألم معيـ  يقـدم عألبـيام، واأ امظـلوم عأملاـة معي  ـاأ 

مة فــ   ــالج معأملاــة معيألاماــة معيألماــة، إذ امظــل إعــى معي  ــاأ علةــود  علــى امــت كأملاــة ميضــم
اشكل ةزنم  مأ ضملأ معةود  معيألل، فماقلج معةلمأة عمملل لو ضـملأ معةـود  مع ـلع  ايضـمأ 

 معممل   معممكمة عي  اأ ةود  بلممج معةلمأة، مأ  ا  مدخبيال وعملاليال ومخلةليال.
 


