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  اإلالذمت

 كام – 01

فى  ىـمتاإلا يعاكذ أن يمىًي كى  حىدة ئداسة هـام .لمىـمتل اظتراجيجيا كشاسا يىىن  أن يجب الجىدة ئداسة مهـا اكخماد

 الجىدة ئداسة هـام وجىفيز صميم. ئن جاإلاعخذامت الخىميت مبادساث مً يخجضأ ال حضءا ويشيل اللام، أدائها جدعين

 :ـ ب يخللم فيما ظيما ال العياق، زاَ في والخوييراث اإلاىـمت( كمل ئػاس) بعياق يخأزش للمىـمت

 أَذافها اإلادذدة ( أ

 َذافاإلاخاػش اإلاشجبؼت بالعياق وألا  ( ب

 الصلت راث ألاخشي  اإلاهخمت وألاػشاف اللمالء وجىكلاث اخخياحاث ( ج

 التى جلذمها والخذماث اإلاىخجاث ( د

 مذي حللذ اللملياث التى جلىم بها وجفاكالتها (ٌ 

 الزيً يمثلىجهاهفاءة ألاشخاص اللاملين داخل اإلاىـمت أو  ( و

 ي(  حجمها وَييلها الخىـيمى

ظياق )ئػاس( أي مىـمت يمىً أن يشمل كىامل داخليت مثل زلافت اإلاىـمت وكىامل خاسحيت  مثل الـشوف الاحخماكيت 

والاكخصاديت التى حلمل فى ؿلها؛ وبالخالى فجميم مخؼلباث َزٍ اإلاىاصفت اللاإلايت كامت وبالخالى فأظلىب جؼبيلها 

وبالخالى فليغ اللصذ مً َزٍ اإلاىاصفت اللاإلايت وطم صيوت مىخذة إلاخخلف َياول هـم  ً مىـمت ئلى أخشي.يخخلف م

 ئداسة الجىدة أو جىخيذ الخىزيم إلاىاءمت بىىد اإلاىاصفت أو فشض اظخخذام مصؼلخاث مدذدة بليجها فى اإلاىـماث.

 .والخذماث باإلاىخجاث اإلاخلللت لمخؼلباثهى مىملت ل اإلاىاصفت ٍَز فى ةاإلادذد الجىدة ئداسة هـام مخؼلباث

 .بها اإلاشجبؼت اإلاخؼلباث جىطيذ أو للششحهى " مالخـت" ولمت ها جدذوطل جم التى اإلاللىماث

بمخؼلباث  باظخمشاس الىفاء كلى اإلاىـمت كذسة لخلييم والخاسحيت، الذاخليت ألاػشاف حعخخذم َزٍ اإلاىاصفت مً كبل

 الخاصت هزلً اإلاخؼلباثو  لذمها،ج ىالت والخذماث اإلاىخجاث كلى التى جىؼبم الخىـيميتو  اللاهىهيت واإلاخؼلباث اللمالء

 .اللمالء سطا حلضيض ئلى تهذفالتى و  إلاىـمتبا

 الجىدة إلداسة ألايضو  مىاصفاث  -02

 َزٍ اإلاىاصفت الذوليت هى ئخذي اإلاىاصفاث ألاظاظيت الثالزت التى جمثل ألايضو  فى هـام ئداسة الجىدة. 

  ألاظغ واإلافشداث( يىفش الخلفيت ألاظاظيت للفهم الصخيذ والخؼبيم لهزٍ اإلاىاصفت اللاإلايت. 9000يضو ألا( 

 الاكخباس فى أخزث وكذ ، ISO/TC 176ها اللجىت وطلت ، 9000 ئيضو  فى بالخفصيل اإلابيىت الجىدة ئداسة مبادب

 للمخؼلباث ألاظاط حشيل جهائ بل ،راتها خذ ىف اإلاخؼلباث ليعذ اإلابادب َزٍ .َزٍ اإلاىاصفت وطم أزىاء

 .الجىدة ئداسة إلابادب مخؼؼا اإلاىاصفت ٍلهز" باء اإلاشفم" وكذ وسد فى بهزٍ اإلاىاصفت، اإلادذدة

  والخذماث اإلاىخجاث فى الثلت ئكؼاء ئلى أظاظا تهذف)َزٍ اإلاىاصفت الذوليت( جدذد مخؼلباث  9001ألايضو 

أيظا  كىذ الخؼبيم الصخيذ (.مجاٌ الخؼبيم 1 البىذ اهـش) للمالءا سطاوبالخالى جدعين  اإلاىـمت جلذمها التى

يخىكم جدليم فىاةذ أخشي هخدعين الخىاصل الذاخلى والفهم ألافظل وجدىم اإلاىـمت فى اللملياث وجلليل 

 الليىب والهذس.

  حععى ىلتا للمىـماث دليال ئسشاديا جىفش حىدة ئداسة ههج)ئداسة الىجاح اإلاخىاصل للمىـمت(  9004ألايضو 

ٌ  ٍ اإلاىاصفتَز مخؼلباث خجاوص ل ألايضو  .للمىـمت الشامل لألداء اإلاعخمش الخدعين ئلى بمجاٌ أوظم للىصى

 هطج معخىي  جلييم كلى كادسة جىىن  بديث لمىـمتل الزاحى خلييمال مىهجيت بشأن جىححهاث جخظمً 9004

 بها. الجىدة ئداسة هـام
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 .10000م ئداسة الجىدة واإلاشمىلت فى مجمىكت ألايضو َىان مىاصفاث أخشي جذكم الخؼبيلاث لىـا

 الخىىيً، ئداسةو  اإلاشاسيم، فى الجىدة وئداسة الجىدة، وخؼؽ اللمالء، شطال اإلاىاصفاث أدلت ئسشاديت  َزٍ حشمل

وألاظاليب  والخذسيب، الجىدة، إلداسة والاكخصاديت اإلااليت الفىاةذو  ،والخىزيم كياط، وملذاث اللياط كملياثو 

َزٍ اإلاىاصفاث . ؤلاداسة هـم ومشاحلاث الجىدة ئداسة ىـامل الاظدشاسيين واخخياس ،وهفاءة اللاملين مشاسهتو  خصاةيت،ؤلا 

 .مششوخت فى اإلاشفم ج مً َزٍ اإلاىاصفت الذوليت

 

 اللملياث مىهجيت -03

 .مخماظً هىـام خلملل رابؼتمت لملياثه وشؼتفهم وئداسة ألا كىذ وهفاءة فلاليت أهثر ومخىكلت مدعلت هخاةج جدليم يخم

 سطا لخلضيض الجىدة، ئداسة هـام فلاليت وجدعين وجىفيز وطم اثاللملي مىهجيت باكخماد اإلاىاصفت اللاإلايت ٍَز صجمحو 

 أظاظيت حلخبر مدذدة مخؼلباث يخظمً اإلاىاصفت الذوليت ٍَز مً 4.4 البىذ .هممخؼلبات جلبيت ػشيم كً اللمالء

 .اللملياث مىهجيت الكخماد

 الجىدة لعياظت وفلا اإلاشحىة الىخاةج جدليم بويت وجفاكالتها للملياثل وئداسة امىهجي احلشيف اللملياث مىهجيتلذم ج

-افدص-هفز-ؽخؼ" مىهجيت باظخخذام جدليلها يمىً هيل والىـام اللملياث ئداسة ئن .للمىـمت الاظتراجيجى والخىحه

 مىم ئلى هذفالزي ح" اإلاخاػش جلييم أظاط كلى الخفىير" كلى لامال ترهيزال مم( 04 اهـش)  (PDCA)" اجخز اللشاس

 (.05اهـش ) فحها اإلاشهىب هير الىخاةج

 يظمً: فان رلً حىدة، ئداسة هـام ىف اللملياث مىهجيت اظخخذام كىذ

 فهم واظخمشاسيت جلبيت اإلاخؼلباث ( أ

 الليمت اإلاظافت بمفهىمالىـش ئلى اللملياث  ( ب

 جدليم أداء فلاٌ لللملياث ( ج

  اللملياث عينجد ( د
 
 واإلاللىماث البياهاث جلييم ئلى اظدىادا

 .َزٍ اإلاىاصفت الذوليت مً 10 ئلى 4 مً البىىد بين اللمليت ( اللالكت 1 ) الشيل ويبين

  يللبىن  اللمالء أن يبين وَزا
 
 مشاخل بجميم للىفاء اإلاىـمت جدخاحها التى اإلاذخالث مً الاخخياحاث جدذيذ فى َاما دوسا

 أيظا جللب أن يمىً الصلت راث ألاخشي  اإلالىيت ألاػشاف وجىكلاث اخخياحاث رلً، ئلى طافتإلوبا .الجىدة ئداسة هـام

 
 
 ئرا ما بشأن اللمالء بخصىساث اإلاخلللت اإلاللىماث جلييمئن سصذ سطا اللمالء يخؼلب  .الاخخياحاث جلً جدذيذ ىف دوسا

 .الاخخياحاث َزٍ خلبيتكامذ ب كذ اإلاىـمت واهذ

 كلى الفشديت اللملياثفيه  جـهش ال ولىً َزٍ اإلاىاصفت الذوليت مخؼلباث حميم ىوؼ( ي 1بين فى الشيل ) اإلاخؼؽ اإلا

 .ىجفصيل معخىي 

  (PDCA)" اجخز اللشاس-افدص-هفز-ؽخؼ" اإلاىهجيت باظخخذام جذاس أن يمىً هيل، والىـام اللملياث، َزٍ مً ول

 اإلاىاصفت الذوليت. ٍَز مً 04سكم  فى اإلاىصىفت
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 يبين اللالكت بين بىىد اإلاىاصفت اللاإلايت اللمليت، أظاط اإلابنى كلى الجىدة ئداسة لىـام ( همىرج 1شيل ) 

 

 اجخز اللشاس( –افدص  –هفز  –داةشة )خؼؽ  -04

حميم اللملياث وكلى هـام يمىً جؼبيلها كلى  PDCAاجخز اللشاس(  –افدص  –هفز  –)خؼؽ بـ اإلاىهجيت اإلالشوفت 

 ئداسة الجىدة هيل. ئن بىىد َزٍ اإلاىاصفت اللاإلايت بىحه كام جدبم جلً اإلاىهجيت والتى يمىً ششخها باخخصاس والخالى:

وظياظاث  اللمالء إلاخؼلباث وفلا الىخاةج لخدليم الالصمت واإلاىاسد ، وكملياجه الىـام أَذاف طمو : خؼؽ -

 .اإلاىـمت

 .مخؼؼاما وان  جىفيزهفز :  -

ومذي جؼابلها مم  الىاججت واإلاىخجاث والخذماث اللملياث كياط( رلً يىؼبم خيثما) و سصذافدص:  -

 وكمل جلشيش بىديجت الشصذ. واإلاخؼلباث وألاَذاف العياظاث

 اجخز اللشاس: اجخار ئحشاءاجأداء اللملياث خعب الظشوسة. -

 –افدص  –هفز  –)خؼؽ م ئداسة الجىدة مً خالٌ ( مخؼؽ لىيفيت ئداسة ئخذي اللملياث فى هـا 2يبين الشيل ) 

 .PDCAداةشة  اجخز اللشاس(

 

 الخدعين اإلاعخمش - 10

سطا 
 اللمالء

اإلاىخجاث 

 والخذماث

اللمالء 

والجهاث 

ألاخشي 

اإلاهخمت 

راث 

 اللالكت

 اإلاخؼلباث

 اللملياث اإلاعاهذة - 7

 1-4البىىد 

 3-4و 2-4و

 الليادة -5

 جلييم ألاداء -9 الخخؼيؽ -6

4-4  
 اللملياث مىهجيتكام و 

 مخشحاث الدشويل -8 الثمذخ

* 

* 
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 مخؼؽ يمثل كمليت واخذة )مفشدة( فى الىـام(  2شيل ) 

 

 الخفىير اإلابنى كلى اإلاخاػش -05

َزٍ  .9001اةما مخظمً فى ألايضو اإلاخاػش هى جأزير الاليلين كلى الىخاةج اإلاخىكلت والخفىير اإلابنى كلى اإلاخاػش َى د

اإلاىاصفت الذوليت ججلل الخفىير اإلابنى كلى اإلاخاػش أهثر وطىخا ويخظمً رلً اإلاخؼلباث اإلاخلللت باوشاء وجؼبيم 

وصياهت والخدعين اإلاعخمش لىـام ئداسة الجىدة. يمىً للمىـماث اخخياس وئوشاء مجهاج للخلامل مم اإلاخاػش أهثر احعاكا 

جلذم جىححهاث إلداسة اإلاخاػش التى يمىً جؼبيلها فى بلع  31000باإلاىاصفت الذوليت ومىاصفت ألايضو  مما َى مؼلىب

 أػش اإلاىـمت.

 أَذافها، جدليم كلى اإلاىـمت بلذسة يخللم فيما اإلاخاػش مً اإلاعخىي  هفغ جمثل الجىدة ئداسة هـام كملياث وافت ليعذ

. فى بلع اإلاىـماث حميمفى  هفعها ليعذ فهى ىـاملل الث كذم اإلاؼابلتخا أو الخذمتو  واإلاىخج، ،وحعلعل اللملياث بها

اإلاىـماث ييخج كً جىسيذ مىخج هير مؼابم ئصكاج ػفيف لللميل فى خين فى مىـماث أخشي يىىن رلً أبلذ بىثير  مً 

 و ) هىكيا اإلاخاػش فى الىـش" اإلاخاػش كلى اللاةم الخفىير" يلني ولزلً رلً وكذ يصل ئلى خذ كاجل.
 
 اإلاىـمت، لعياق جبلا

 .وألاوشؼت اللملياث كً فظال الجىدة، ئداسة هـام ومشاكبت لخخؼيؽ الالصمت الذكتدسحت  جدذيذ كىذ( هميا

 الخىافم مم مىاصفاث هـم ؤلاداسة ألاخشي  -06

 التى( اإلاشترهت واإلاصؼلخاث اإلاىخذ والىص البىىد حعلعل يأ" )اللام الهييل" ثاكخمذ كذ َزٍ اإلاىاصفت الذوليت

 ألاظاظيت اللىاصش لبلع ششح سدكذ و و . ؤلاداسة لىـممىاصفاتها لىـم ؤلاداسة بين اإلاىاءمت لخدعينألايضو  وطلتها

 اإلاىاصفت الذوليت فى اإلاشفم ) أ (. ٍَز ىف أدخلذ التى الشةيعيت الخوييراث مً وبلع اللام هييللل

 بملنى: اللمليت وئداسة الخىـيمى الخخؼيؽ مم يدعم بما اإلاخؼلباث اإلاىاصفت الذوليت ٍَز لشفح

 (4فهم ئػاس )ظياق( اإلاىـمت وهـام ئداسة الجىدة بها واللملياث )بىذ  -

 (5الليادة والعياظت واإلاعئىلياث )بىذ  -
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 الليام باللمليت – هفز

 -اجخز اللشاس
الليام بالخدعين كىذ 

 الخاحت

 

 -خؼؽ اللمليت
يلخمذ مذي الخخؼيؽ 

 كلى مخاػش اللمليت

 

 -افدص
 سصذ / كياط أداء اللمليت

 

  مذخالث

 
 مخشحاث
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 (6كملياث الخخؼيؽ والىـش فى اإلاخاػش والفشص )بىذ  -

 (7 ىذب) واإلاللىماث البششيتو اإلاادسيت  اإلاىاسد رلً فى بما بالذكم، الخاصت اللملياث -

 (8 البىذ) والخذماث واإلاىخجاث باللمالء اإلاخلللت الدشويليت اللملياث -

 (9كملياث جلييم ألاداء )بىذ  -

 (10كملياث الخدعين )بىذ  -

 هـام كلى حلشيف كىذ ششغه البىىد بىذا بىذا حعلعل مخابلتب ؼالبتم هير اإلاىـماث أن رلً، مم هإهذ، أن اإلاهم مً

َزٍ اإلاىاصفت  مً 05 و 03 ذيًالبى فى مىضح َى هما اللملياث مىهجيت اظخخذام كلى حصجم اموأه الجىدة، ئداسة

 الذوليت.

 وئداسة البيئيت، باإلداسة اإلاخلللت جلً مثل ألاخشي، ؤلاداسة لىـم اإلادذدة اإلاخؼلباث حشمل ال َزٍ اإلاىاصفت الذوليت

 ئلى ،اللملياث مىهجيت اظخخذام مىـمتلل ت اللاإلايتجديذ اإلاىاصف رلً، ومم .اإلااليت ؤلاداسة أو اإلاهىيت، العالمت والصخت

 ئداسة هـام ىف االهذماجب أوبالخىاصي مم  اإلاخاػش كلى اللاةم والخفىير[ اجخز اللشاس-افدص-هفز-خؼؽ] مىهجيت حاهب

  شاٍج ما خعب أخشي  ئداسة هـام ملايير مخؼلباث مم الجىدة
 
 بها لاةمال ؤلاداسة هـام فيجىي مىـمتلل اإلامىً فمً .مىاظبا

 ليلىغ مخؼلباث َزٍ اإلاىاصفت الذوليت.

 ISO/TC الىيب مىكم كلى الاػالق ويمىً ،2008: 9001 ألايضو َزٍ اإلاىاصفت و بىىد بين اللالكت جبين مصفىفتجىحذ 

176/SC2  فى اإلاىكمwww.iso.org/tc176/sc02/public 
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 اإلاخؼلباث –هـام ئداسة الجىدة 

 ٌ:اإلاجا -1
 :اإلاىـمت كىذما جىىن  حىدة ئداسة هـام مخؼلباث جدذد َزٍ اإلاىاصفت الذوليت

 اللاهىهيت واإلاخؼلباث اللمالء جلبى اخخياحاث ىالت الخذمت أو اإلاىخج جىفير اظخمشاس كلى اكذسته ئزباث ئلى خاججد ( أ

 و العاسيت، والخىـيميت

 للىـام اإلاعخمش الخدعين كملياث رلً ىف بما م،للىـا الفلاٌ الخؼبيم خالٌ مً اللميل سطاء حلضيض ئلى هذفت ( ب

 .العاسيت والخىـيميت اللاهىهيت واإلاخؼلباث لمالءإلاخؼلباث ال اإلاؼابلت وجأهيذ

 هاوحجم هاهىك كً الىـش بوع اإلاىـماث، حميم كلى ىؼبمج أن بها ويشاد كامت، َزٍ اإلاىاصفت الذوليت مخؼلباث حميم

 .اإلالذمت واإلاىخجاث

 1مالخـت 

لللميل أو التى يؼلبها  اإلالذة والخذماث اإلاىخجاث كلى يىؼبم فلؽ" الخذمت" أو" اإلاىخج" مصؼلح اإلاىاصفت َزٍ فى

 اللميل.

 2مالخـت 

 .همخؼلباث كاهىهيت والخىـيميت الدششيليت اإلاخؼلباث كً الخلبير ويمىً

 اإلاشاحم: -2
 بىىد مىاصفاث ألايضو ألاخشي لىـم ؤلاداسة. كيمجش اإلاىاءمت مم  كلى للخفاؾ البىذ َزا جظمين جم مشاحم وكذ تأي ىحذج ال

 اإلاصؼلخاث والخلشيفاث: -3
 كلى َزٍ الىزيلت: الخاليت اإلاصؼلخاث والخلشيفاث جؼبم

3-01 

 اإلاعإولياثمم ( 25-3) الخاصت وؿاةفه له ألاشخاص مً مجمىكت أو شخص :Organization))اإلاىـمت 

 (8-3) أَذافه لخدليم واللالكاث صالخياثوال

 1ت مالخـ

 والششاهت، والعلؼاث، والىيان الىخيذ،والششهت،واإلاإظعت الخاحش كلى يلخصش ال ولىً يشمل، اإلاىـمت مفهىم

الخاص.)اإلاصذس َى  أو اللام اللؼاق فى ال، أم مسجلت واهذ ظىاء مجها، مضيج أو حضء أو  والجملياث الخيريت والشابؼت،

 (1-2-3بىذ  2014:  900ألايضو 

3-02 

 بأي مخأزشا هفعه أو يلخبر  يخأزش أو يإزش أن يمىً التي( 01-3) مىـمت أو شخص :(Interested Party)الؼشف اإلاهخم

 وشاغ. أو كشاس

 مثاٌ:

( واإلاصشفيىن والاجداداث والششواء أواإلاجخمم الزي 27-3( واإلاىسدون )01-3( واإلاالن واللاملين فى مىـمت )26-3اللمالء )

   (. 4-2-3بىذ  2014:  9000ث الظوؽ اإلالاسطت.)اإلاصذس َى ألايضو يمىً أن يشمل اإلاىافعين أو حماكا

3-03 

 ئلضاميا. )مزهىس( طمىيا كلى وحه اللمىم أو مللً جىكم أو خاحت (:Requirementمخؼلب )

 1مالخـت 

يخىكم أن  طمىيا كلى وحه اللمىم حلنى جلً اإلاماسظاث اللامت أو الخاصت باإلاىـمت وألاػشاف اإلاهخمت التى جدخاج ئلى أو 

 جىطم فى الاكخباس.

 2مالخـت 

، الزي َى مدذد مخؼلب  (.11-3) اإلاىزلت اإلاللىماث اإلاثاٌ ظبيل كلى جم رهٍش
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 3مالخـت 

( أو  مخؼلباث ؤلاداسة 47-3يمىً اظخخذام شخص مإَل لالظخذالٌ كلى هىق مدذد مً اإلاخؼلباث مثل مخؼلباث اإلاىخج )

 مخؼلباث الجىدة. ( أو 26-3( أو  مخؼلباث اللميل )3-30)

 4مالخـت 

 ألاػشاف اإلاهخمت.اإلاخؼلباث يمىً أن جيشأ بىاظؼت 

 5مالخـت 

 لم لى ختى( 26-3) اللمالء أخذ مً جىكم جدليم( 57-3) اللمالء معخىي كاٌ مً سطا لخدليم طشوسيا يىىن  أن يمىً

 .ئلضاميا أو وال كلى وحه اللمىم طمىيا ال رهٍش يخم

 (4-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-04 

 لىطم( 01-3) إلاىـمت اإلاخفاكلت أو اإلاترابؼت اللىاصش مً مجمىكت(: Management System) هـام ئداسة

 ألاَذاف. جلً لخدليم( 12-3) واللملياث( 08-3) وألاَذاف( 07-3) العياظاث

 1مالخـت 

( أو ؤلاداسة 29-3( أو ؤلاداسة اإلااليت )30-3ىدة )هـام ؤلاداسة يمىً أن يلبر كً هـام واخذ أو كذة هـم مثل ئداسة الج

 البيئيت.

 2مالخـت 

-3) عياظاثوال ،كملياث الدشويلو  والخخؼيؽ واإلاعإولياث، ألادواس ،(01-3) اإلاىـمت َييل جيص ئ ؤلاداسة هـام كىاصش

 .َذافألا  جلً لخدليم( 12-3) واللملياث( 08-3) وألاَذاف واإلالخلذاث لىاكذ،الو  واإلاماسظاث، ،(07

 

 3مالخـت 

مجاٌ هـام ؤلاداسة كذ يشمل ول اإلاىـمت أو مهام مليىت ومدذدة أو أكعام مليىت ومدذدة باإلاىـمت أو واخذ أو أهثر مً 

 اإلاهام كبر مجمىكت مىـماث.

 (1-2-4-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-05 

الزيً يىحهىن ويعيؼشون كلى اإلاىـمت  شخص أو مجمىكت مً ألاشخاص(:  Top Managementؤلاداسة اللليا )

 .كلى أكلى معخىي 

 1مالخـت 

 ؤلاداسة اللليا لذحها العلؼت لخفىيع الصالخياث وجىفير اإلاىاسد داخل اإلاىـمت.

 2مالخـت 

ئرا وان مجاٌ هـام ؤلاداسة يوؼى حضءا مً اإلاىـمت فلؽ فان ؤلاداسة اللليا هى التى جىحه ةحعيؼش كلى َزا الجضء مً 

 .تاإلاىـم

 (1-1-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-06 

 مذي جدليم ألاوشؼت اإلاخؼؼت وئهجاص الىخاةج اإلاخؼؼت.(:  Effectiveness) فلاليتال

 (7-7-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-07 

 هىايا واججاَاث اإلاىـمت اإلاللىت سظميا مً ؤلاداسة اللليا.(:  Policyالعياظت )

 (5-4-3بىذ  2014:  9000ى ألايضو )اإلاصذس َ
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3-08 

 الىديجت التى يجب جدليلها.(: Objectiveالهذف )

 1مالخـت 

 الهذف يمىً أن يىىن اظتراجيجيا أو فىيا أوحشويليا .

 2مالخـت 

اث ألاَذاف يمىً أن جشجبؽ بىـم مخخلفت )مثل اإلااليت والعالمت والصخت اإلاهىيت والبيئت( ويمىً أن جؼبم كلى معخىي

( 48-3( أو خذمت )47-3مخخلفت )مثل اإلاعخىي الاظتراجيجى أو كلى معخىي اإلاىـمت هيل أو كلى معخىي مشىسق أو مىخج)

 ((.12-3أو كمليت )

 3مالخـت 

  أخشي، بؼشق  الهذف كً الخلبير ويمىً
 
 ، (37-3) الجىدة أو  َذف الدشويل أو ملياس أو الوشض اإلالصىدة والىديجت مثال

 (.اإلاعتهذف اللصذ أو أو الوايت مثل) ممازلت إلالاوى أخشي  لماثو باظخخذام أو

 4مالخـت 

 ،(34-3) الجىدة ظياظت مم جمشيا ،(01-3) باإلاىـمت الجىدة أَذاف وطم يخم ،(33-3) الجىدة ئداسة هـم ئػاس في

 .مدذدة هخاةج لخدليم

 (1-7-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-09 

 .الاليلين كلى الىخاةج اإلاخىكلت جأزير (: Riskاإلاخاػش )

 1مالخـت 

 . الخأزير َى الاهدشاف كً اإلاخىكم ظىاء وان ئيجابيا أو ظلبيا

 2مالخـت 

 أو اإلالشفت لخذر مخىكم أو كىاكب. ( راث اللالكت بالفهم50-3الاليلين ختى ولى حضةيا َى خالت مً هلص اإلاللىماث )

 3مالخـت 

)هما ( و كىاكب 3-1-5-3،  2009: 73فى دليل ألايضو  خذدثحليت ئلى أخذار مدخملت )هما اإلاخاػش هالبا ما يلبر كجها باإلاش 

 ( أو مجخملان.3-1-6-3،  2009: 73خذدث فى دليل ألايضو 

 4مالخـت 

هالبا ما يلبر كً اإلاخاػش بأجها خليؽ مً اللىاكب لخذر )بما فى رلً حوير الـشوف اإلاديؼت( والاخخماالث اإلاشجبؼت 

 .( 1-1-6-3، 2009: 73ما كشفذ فى دليل ألايضو بدذوزه )ه

 5مالخـت 

 .مصؼلح "اإلاخاػش" أخياها يعخخذم كىذما جىىن َىان فلؽ اخخماالث للىاكب ظلبيت 

 (4-7-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-10 

 اإلاشحىة. الىخاةج يملخدل الالصمت واإلاهاساث( 53-3) اإلالشفت جؼبيم كلى اللذسة(: Competenceهفاءة اللاملين )

 1مالخـت 

 أخياها يلبر كً الىفاءة باإلاإَالث.

 (6-6-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-11 

اإلاللىماث اإلاؼلىب طبؼها واإلادافـت كلحها بىاظؼت اإلاىـمت (: Documented Informationاإلاللىماث اإلاىزلت )

 .والىظيؽ اإلادفىؿت كليه

 1مالخـت 

 . ت يمىً أن جىىن بأي صيوت وكلى أي وظيؽ ومً أي مصذساإلاللىماث اإلاىزل
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 2مالخـت 

 اإلاللىماث اإلاىزلت يمىً ئسحاكها ئلى:

 ( اإلاشجبؼت به12-3( بما فيه اللملياث )33-3هـام ئداسة الجىدة ) -

 ( التى جم ئوشاؤَا للمىـمت للدشويل )الخىزيم(50-3اإلاللىماث ) -

 الذليل كلى جدليم الىخاةج ) السجالث(. -

 (1-1-1-8-3بىذ  2014:  9000إلاصذس َى ألايضو )ا

3-12 

ٌ  التى اإلاخفاكلت أو اإلاترابؼت ألاوشؼت مً مجمىكت(: Processاللمليت )  .(46-3) مخشحاث ئلى اإلاذخالث جدى

 1مالخـت 

 . ( للمليت أخشي 46-3مذخالث كمليت ما كلى وحه اللمىم مخشحاث )

 2مالخـت 

مخشحاث دون أي حويير كلحها مثل الؼبلت الضسكاء الذاخلت فى كمليت جصييم أو  فى بلع اللملياث بلع اإلاذخالث جصبذ

 .اإلادفضاث فى اللملياث الىيمياةيت

 3مالخـت 

 يخم الخخؼيؽ لللملياث فى اإلاىـمت وجىفيزَا جدذ ؿشوف مظبىػت لخدليم كيمت مظافت.

 4مالخـت 

كخصادياتها فاهه يؼلم كلحها فى َزٍ الخالت "كمليت ( اللمليت أو ا46-3( مً مخشحاث )18-3كىذما ال يمىً الخدلم )

 خاصت".

 (1-6-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-13 

 ملاظت هديجت(: Performanceألاداء )

 1مالخـت 

 .بىميت أو هىكيت الىخاةجألاداء يمىً أن يىىن له كالكت 

 2مالخـت 

( أو 48-3( أو الخذماث )47-3( أو اإلاىخجاث )12-3أو اللملياث ) ( ألاوشؼت29-3ألاداء يمىً أن جىىن له كالكت باداسة )

 .(01-3( أو اإلاىـماث )31-3الىـم )

 (5-7-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-14 

( أو 25-3مً وؿاةف )خاسحيت بجضء  (01-3) جشجيب كيام مىـمت(: Outsource-Verb) الاظخلاهت بمصادس خاسحيت

 ت.( اإلاىـم12-3كملياث )

 1مالخـت 

( أو اللمليت 25-3( كلى الشهم مً أن الىؿيفت )04-3( الخاسحيت مجاٌ كملها خاسج هؼاق هـام ؤلاداسة )01-3اإلاىـمت )

 .( التى جلىم بها فى هؼاق مجاٌ كملها3-12)

 (3-6-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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3-15 

 أو وشاغ. (12-3) أو كمليت( 31-3)هـام  وطم )خالت( (67-3) جدذيذ(: Monitoringالشصذ )

 1مالخـت 

 .لخدذيذ الىطم يمىً الخاحت ئلى الفدص أو ؤلاششاف أو اإلاالخـت كً كشب

 2مالخـت 

 .( اإلاشاد سصذٍ فى مشاخل مخخلفت أو فى أوكاث مخخلفت36-3( اللىصش  )67-3الشصذ كلى وحه اللمىم َى جدذيذ )

 (2-1-13-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 ( كيمت.67-3( جدذيذ )12-3كمليت )(: Measurementاللياط )

 1مالخـت 

 .فان جدذيذ الليمت كمىما هى كيمت هميت 2006:  3534ػبلا لأليضو 

 (3-13-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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( وجلييم 61-3مىطىكيت ) ( مىـمت ومعخللت للخصٌى كلى أدلت12-3كمليت )(: Auditاإلاشاحلت )الخذكيم( )

 (.60-3مىطىعى لخدذيذ مذي الخؼابم مم ملايير اإلاشاحلت )

 1مالخـت 

اإلاشاحلت يمىً أن جىىن مشاحلت داخليت )ػشف أوٌ( أو مشاحلت خاسحيت )ػشف زان أو زالث( ويمىً أن جىىن مجملت أو 

 .مشترهت

 2مالخـت 

جخم بىاظؼت اإلاىـمت راتها أو بملشفتها إلاشاحلت ؤلاداسة أو ألظباب اإلاشاحلت الذاخليت أخياها حعمى مشاحلت الؼشف ألاوٌ و 

وفى أخيان هثيرة خاصت فى اإلاىـماث الصويرة  .داخليت أخشي ومً اإلامىً أن جىىن إلكالن اإلاىـمت كً جىافلها والتزامها

 ليه.يخم الخلبير كً اظخلالليت اإلاشاحلت بالخخلى كً اإلاعئىليت كً اليشاغ الزي جخم اإلاشاحلت ك

 3مالخـت 

مشاحلت الؼشف الثاوى جخم  .اإلاشاحلت الخاسحيت حشمل ما يؼلم كليه مشاحلت الؼشف الثاوى ومشاحلت الؼشف الثالث

( أو بأشخاص آخشيً يمثلىجهم. مشاحلاث الؼشف الثالث 26-3( مثل اللمالء )01-3بىاظؼت ػشف له اَخمام باإلاىـمت )

( مم ألايضو 18-3للت مثل جلً التى جمىذ شهاداث أو جمىذ حسجيل للخؼابم )جخم بىاظؼت مىـماث للمشاحلت خاسحيت معخ

 .14001أو ألايضو  9001

 جم ئلواؤَا. 1جم حلذيل الخلشيف واإلاالخـت ألاصليت سكم  –(، اإلالذٌ 1-10-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 .(03-3) اظديفاء مخؼلب(: Conformityالخؼابم )

 1مالخـت 

 .اللوت ؤلاهجليزيت حلنى الخىافم ولىً هير معخخذمت وفى اللوت الفشوعيت حلنى الالتزام ولىً هير معخخذمتفى 

 .(6-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.03-3كذم اظديفاء مخؼلب )(: Nonconformityكذم الخؼابم )

 (.5-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  

3-20 

 ( ويمىم جىشاس خذوزه.19-3ئحشاء يخخلص مً ظبب كذم الخؼابم )(: Corrective Actionخيحى )ئحشاء جص

 1مالخـت 

 (.19-3يمىً أن يىىن َىان أهثر مً ظبب للذم الخؼابم )
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 2مالخـت 

 ؤلاحشاء الخصخيحى يمىم جىشاس الخذور أما ؤلاحشاء الىكاتى فيمىم الخذور.

 (.2-11-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.13-3وشاغ مخىشس لخلضيض ألاداء )(: Continual Improvementالخدعين اإلاعخمش )

 1مالخـت 

( 62-3) هخاةج اظخخذام خالٌ مً معخمشة هى كمليت( 28 .3) للخدعين فشص وئيجاد( 3.08) أَذاف وطم( 12 .3) كمليت

ا أو( 29-3) ؤلاداسة( 68-3)مشاحلت أو( 49-3) البياهاث وجدليل وخالصت جلشيش اإلاشاحلت الذاخليت، الذاخليت اإلاشاحلت  هيَر

 .وكاةيت ئحشاءاث أو( 21-3) جصخيديت ئحشاءاث اجخار ئلى كمىما ويإدي يلنى
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 .اإلاىدشف( 19-3ئحشاء يخخلص مً كذم الخؼابم )(: Correctionالخصخيذ )

 1مالخـت 

 .(21-3يمىً للخصخيذ أن يتزامً مم ؤلاحشاء الخصخيحى )

 2الخـت م

 .الخصخيذ يمىً أن يىىن كلى ظبيل اإلاثاٌ ئكادة جصييم أو ئكادة جصييف

 (.3-11-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 .( اإلاشترهت08-3الخىفل بـ واإلالاوهت فى ألاَذاف )(: Involvementاإلاشاسهت )

 .(5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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مجمىق بيئت ألاكماٌ اإلادخىيت كلى اللىامل الذاخليت (: Context of Organizationمت  )ظياق )ئػاس( اإلاىـ

( 48-3(  وخذماتها )47-3( ججاٍ مىخجاتها )01-3والخاسحيت والـشوف التى يمىً أن يىىن لها جأزير كلى مىهجيت اإلاىـمت )

 .(02-3اظدثماساتها وألاػشاف اإلاهخمت )

 1مالخـت 

 .ىؼبم بالدعاوي كلى اإلاىـماث هير الشبديت ومىـماث الخذمت اللامت كالوة كلى جلً الشبديتمفهىم ظياق اإلاىـمت ب

 2مالخـت 

 .فى اللوت ؤلاهجليزيت هالبا ما يشاس لهزا اإلافهىم بلباساث أخشي هبيئت ألاكماٌ الخجاسيت أو بيئت اإلاىـمت

 (.3-2-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.01-3الذوس الزي يجب أن جلىم به وخذة مليىت باإلاىـمت )(: Functionالىؿيفت )

 (.5-2-3بىذ) 2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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( أو خذمت 47-3( يمىىه الخصٌى كلى أو لم يدصل كلى مىخج )01-3َى شخص أو مىـمت )(: Customerاللميل  )

 .( يشهبها أو يؼلبها3-48)

 اإلاشتري. –اإلاعخفيذ  –اإلاذخل للمليت داخليت  –صبىن الخجضةت  –م الجهاتى اإلاعخخذ –أمثلت لللميل: الضبىن 

 1مالخـت 

اللمالء مً خاسج اإلاىـمت َم كمالء خاسحيىن.  .(01-3اللميل يمىً أن يىىن داخليا أو خاسحيا باليعبت للمىـمت )

للمليت الخاليت هى كميل داخلى ( داخليت هى مذخالث لللمليت الخاليت وبالخالى فا12-3( ول كمليت )46-3مخشحاث )

 لللمليت العابلت.

 (.6-2-3بىذ) 2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.48-3( أو خذمت )47-3( جىفش مىخج )01-3شخص أو مىـمت )(: Supplier - Providerاإلاىسد  )

 (.50-3أو اإلاللىماث ) (48-3( أو الخذمت )47-3اإلاىخج ) اإلاىخج أو اإلاىصق أو جاحش الخجضةت أو أو باتممثاٌ 

 1مالخـت 

 .اإلاىسد يمىً أن يىىن داخليا أو خاسحيا باليعبت للمىـمت

 2مالخـت 

 ٌ  .فى الخاالث الخلاكذيت يعمى اإلاىسد أخياها ملاو

 (.7-2-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-28 

 (.13-3وشاغ يلضص ألاداء )(: Improvementالخدعين  )

 1مالخـت 

 ىً أن يخم بيشاغ مفشد أو مخىشس.الخدعين يم

 (.1-3-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.01-3أوشؼت جيعيليت لخىحيه وطبؽ اإلاىـمت )(: Managementؤلاداسة  )

 (.50-3( أو اإلاللىماث )48-3( أو الخذمت )47-3اإلاىخج أو اإلاىصق أو جاحش الخجضةت أو أو باتم اإلاىخج )مثاٌ 

 1مالخـت 

 ( لخدليم جلً ألاَذاف.12-3( وهزلً اللملياث )08-3( وألاَذاف )07-3ً أن حشمل ؤلاداسة وطم العياظاث )يمى

 2مالخـت 

مصؼلح "ؤلاداسة" يشاس ئليه أخياها لألفشاد بملنى شخص أو مجمىكت أشخاص لذحهم صالخياث ومعئىلياث لدشويل 

بؼه باإلاإَالث ختى ال يدذر لبعا بيىه وبين ملنى ؤلاداسة ( وكىذ اظخخذامه بهزا اإلالنى ييبغى س 01-3وطبؽ اإلاىـمت )

فهى حلبير معدىىش  بيىما كىٌ  فللى ظبيل اإلاثاٌ كىذ كٌى "يجب كلى ؤلاداسة ....." .همجمىكت مً ألاوشؼت هما رهش ظابلا

. وخالفا لزلً ييبغى اكخماد ولماث لخىصيل 05-3"يجب كلى ؤلاداسة اللليا ) اإلافهىم الصخيذ كىذ ( ...." َى حلبير ملبٌى

 جىصيله للىاط مثل ؤلاداسة / ؤلاداسيت أو اإلاذيشيً.

 (.2-3-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.37-3( فيما يخللم بالجىدة )29-3ؤلاداسة )(: Quality Managementئداسة الجىدة  )

 1مالخـت 

( والخخؼيؽ للجىدة وطبؽ 45-3( وأَذاف الجىدة )34-3ئداسة الجىدة كلى وحه اللمىم حشمل وطم ظياظت الجىدة )

 .الجىدة وطمان الجىدة وجدعين الجىدة

 (.1-2-3-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 مجمىكت مً اللىاصش اإلاترابؼت واإلاخفاكلت مم بلظها.(: Systemهـام  )

 (.1-4-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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( 01-3( التى جدخاحها اإلاىـمت )48-3( للمشافم واإلالذاث والخذماث )31-3هـام )(: Infrastructure)البييت الخدخيت 

 للدشويل.
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 (.37-3( يخللم بالجىدة )04-3هـام ئداسة )(: Quality Management Systemهـام ئداسة الجىدة )

 (.1-2-1-4-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.37-3( جخللم بالجىدة )07-3ظياظت )(: Quality Policyدة  )ظياظت الجى 

 1مالخـت 

 وسظالت اإلاىـمت سؤيت مم جخىافم أن ويمىً ،( 01-3) للمىـمت اللامت العياظت مم جخماش ى كمىما الجىدة(07-3) ظياظت

 (.45-3) الجىدة أَذاف لىطم ئػاسا وجىفش

 2مالخـت 

 .(34-3) الجىدة ظياظت إلوشاء أظاظا حشيل أن يمىً الذوليت اإلاىاصفت َزٍ في الىاسدة( 30-3) ئداسة الجىدة مبادب

 (.1-5-4-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 ( ما.08-3أوشؼت مخؼؼت لخدليم َذف )(: Strategyالاظتراجيجيت )

 (.8-4-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 [.2000:  1-1087ً جصىسٍ أو ئدساهه وفهمه. ]ألايضو أي ش ئ يمى(: Object - Entityهيان )

 مىاسد. –( 31-3( هـام )01-3مىـمت ) –( شخص 12-3اللمليت ) –( 48-3الخذمت ) –( 47-3مثاٌ: اإلاىخج )

 1مالخـت 

ش ئ  أو( مششوق خؼت -الخدىيل وعبت مثل) مادي أو ش ئ هير (ماظت -وسكت   -ماهيىت  مثل) حعم مادي يىىن  الىيان كذ

 الى مثل اللىلاء.خي

 (.1-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.03-3) ما مم مخؼلباث( 36-3ياةً )أصيلت ل(  65-3دسحت مً اظديفاء خصاةص )(: Qualityالجىدة  )

 1مالخـت 

 .يمىً اظخخذام مصؼلح الجىدة هصفت مثل طليف أو حيذ أو ممخاص

 2مالخـت 

 .اإلاىحىدة فى الياةً مصؼلح "أصيل" مثل "مدذد" أي 

 (.2-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 ( ئلضامى مدذد بىاظؼت َيئت حششيليت.03-3مخؼلب )(: Statutory Requirementاإلاخؼلباث اللاهىهيت )ٍ

 (.2-4-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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ظلؼت ميلفت مً ( ئلضامى مدذد بىاظؼت 03-3مخؼلب )(: Regulatory Requirementاإلاخؼلباث الخىـيميت )ٍ 

 َيئت حششيليت.

 (.3-4-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 ( مخلللت باظخخذام ملصىد أو مدذد.19-3كذم مؼابلت )(: Defectكيب  )

 1مالخـت 

( 47-3ىهيت خاصت فيما يخللم باإلاىخج )( َام خيث أن له دالالث كاه19-3الخمييز بين مفهىم الليب وكذم اإلاؼابلت )

 ( واإلاعاةل اإلاخلللت باإلاعئىليت.48-3والخذمت )

 2مالخـت 

( مثل حلليماث الدشويل أو 50-3( يمىً أن يخازش بؼبيلت اإلاللىماث )26-3الاظخخذام اإلالصىد يلصذ به اللميل )

 . (27-3الصياهت اإلالذمت مً اإلاىسد )

 (.1-5-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 ( ما.36-3اللذسة كلى جدبم جاسيخ أو جؼبيم أو مىكم لىيان )(: Traceabilityالخدبم  )

 1مالخـت 

 ( فان الخدبم يخللم بـ :48-3( أو خذمت )47-3كىذ الىـش ئلى مىخج )

 مصذس اإلاىاد وكؼم الوياس أو  ألاحضاء -

 جاسيخ جىفيز اللملياث -

 ( بلذ جىسيذَا48-3و الخذمت )( أ47-3جىصيم وأماهً اإلاىخج ) -

 2مالخـت 

ٌ  2007:  99فى مجاٌ اإلالاييغ فان الخلشيف الىاسد فى اإلاىاصفت ؤلاسشاديت أيضو / أي ئي س ى   .َى اإلالبى

 (.8-5-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 خذ هبير.( حذيذ أو ملذٌ ئلى 36-3( ييشأ كجها هيان )12-3َى كمليت )(: Innovationابخياس )

 1مالخـت 

( أو 48-3( أو خذمت )47-3( أو مىخج )04-3( اإلابخىش كلى ظبيل اإلاثاٌ هـام ئداسة )36-3يمىً أن يىىن َزا الىيان )

 جىىىلىحيا.

 (.2-1-6-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  

3-43 

 اجفاق ملضم.(: Contractكلذ )

 (.4-6-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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ٌ ( 12-3) اللملياث مً مجمىكت(: Design  and  Development) الخصميم والخؼىيش ( 3.03) اإلاخؼلباث جدى

  أهثر مخؼلباث ئلىما ( 36-3) لىيان
 
 .جفصيال

 1مالخـت 

( 46-3اإلاخؼلباث التى جمثل اإلاذخالث لخصميم أو جؼىيش هى بملنى أوظم وأكم أهثر مً مجشد مخؼلباث جىىن مخشحاث )

 فى اإلاششوق يمىً أن جىىن َىان كذة مشاخل للخصميم والخؼىيش. .ميم و الخؼىيشالخص

 2مالخـت 

حعخخذم مصؼلخاث الخصميم والخؼىيش همترادفاث وأخياها يلصذ بها جدذيذ مشاخل مخخلفت مً  ؤلاهجليزيت اللوت في

الخؼىيش همترادفاث وأخياها يلصذ حعخخذم مصؼلخاث الخصىس و  الفشوعيت اللوت فيالخصميم والخؼىيش كلى وحه اللمىم. 

 بها جدذيذ مشاخل مخخلفت مً الخصميم والخؼىيش كلى وحه اللمىم.
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 3مالخـت 

( وجؼىيٍش أو جصميم كمليت 47-3الصخص اإلاإَل يمىىه جدذيذ ػبيلت ما يجشي جصميمه وجؼىيٍش مثل جصميم مىخج )

ا3-12)  .( وجؼىيَش

 (.5-6-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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 (.37-3( رو كالكت بالجىدة )08-3َذف )(: Quality Objectiveَذف حىدة  )

 1مالخـت 

 .(01-3) للمىـمت الجىدة ظياظت كلى كمىما جشجىض الجىدة أَذاف

 2مالخـت 

 (.01-3) اإلاىـمت فى واإلاعخىياث( 25-3) الصلت راث للمهام كمىما الجىدة أَذاف جدذيذ يخم

 (.1-1-7-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.12-3هخاةج كمليت )(: Outputاإلاخشحاث  )

 1مالخـت 

 َىان أسبم فئاث مً اإلاخشحاث والخالى:

 خذماث مثل الىلل -

 بشمجياث مثل بشامج الىمبيىجش واللىاميغ -

 ألاحهضة مثل ألاحضاء اإلاخدشهت فى اإلااهيىاثألادواث / -

 مىاد مصىلت مثل مىاد الدصخيم -

اإلاخشحاث جدخىي كلى فئاث اإلاخشحاث اإلاخخلفت ايا واهذ خذماث أو مىخجاث أو بشمجياث أو مىاد مصىلت اللذيذ مً 

ولىجها حلخمذ كلى الىىق اإلاهيمً كلى اإلاخشحاث فللى ظبيل اإلاثاٌ العياسة جدخىي كلى أدواث واإلػاساث ومىاد مصىلت 

 لعاةم وخذمت هخلليماث الدشويل التى يلذمها الباتم( والىكىد وظاةل الخبريذ وبشمجياث هبرهامج طبؽ اإلادشن ودليل ا

 2مالخـت 

 .لخذمت باليعبت َى الخاٌ بالظشوسة ليغ وَزا. اإلاىخج ملىيت هلل كادة مىً

 (.3-7-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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يىىن كالكت بين اإلاىسد / التى ليغ بالظشوسة أن يىىن أي مجها  اإلاخشحاث التى هى هديجت ألوشؼت(: Productمىخج  )

 ملذم الخذمت واللميل.

 1مالخـت 

ألاحهضة واإلالذاث كلى وحه اللمىم ملمىظت وهمياتها ملذودة وراث صفاث مدذدة واإلاىاد اإلاصىلت لها صفاث مدذدة 

ويمىً  خدخىي كلى مللىماث وهى هير ملمىظتباظخمشاس ويشاس كادة لألحهضة واإلالذاث واإلاىاد اإلاصىلت هعلم. البرمجياج

 (.11-3أن جىىن فى صىسة مىهجياث أو ملامالث أو مللىماث مىزلت )

 .1ملذلت. وجم حلذيل اإلاالخـت  (.1-3-7-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 

3-48 

والتى هى هديجت ليشاغ واخذ كلى ألاكل يمثل بالظشوسة كالكت بين  ( هير ملمىظت46-3مخشحاث )(: Serviceخذمت  )

 .للميلاإلاىسد وا

 1مالخـت 

 جلذيم خذمت يمىً أن جدخىي كلى ما يلى كلى ظبيل اإلاثاٌ:

 جىفيز وشاغ للميل خصل كلى مىخج ملمىط )مادي( مثل ئصالح ظياسة. -

 جىفيز وشاغ للميل خصل كلى مىخج هير ملمىط مثل بيان الذخل الالصم إلكذاد ؤلاكشاس الظشيبى. -

 ظياق هلل اإلالشفت. جلذيم مىخج هير ملمىط مثل جلذيم مللىماث فى -
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 تهيئت ألاحىاء لللميل هما فى الفىادق واإلاؼاكم -

 وكادة الخذمت حلخمذ كلى اللميل.

 (. 2-3-7-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 (.36-3خلاةم كً هيان )(: Dataبياهاث  )

 (. 1-8-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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 ( راث ملنى.49-3بياهاث )(: Informationمللىماث  )

 (. 1-1-8-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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 ( جذكم وحىد أو خليلت ش ئ ما.49-3بياهاث )(: Objective Evidenceدليل مىطىعى  )

 1مالخـت 

ٌ  يمىً  .أخشي  وظاةل أو الااخخباس أو (16-3) اللياط أو اإلاالخـت ػشيم كً مىطىعى دليل كلى الخصى

 2مالخـت 

( أخشي 50-3( كلى وحه اللمىم يخىىن مً سجالث أو بياهاث كً خلاةم أو مللىماث )17-3الذيل اإلاىطىعى فى اإلاشاحلت )

 .( ويمىً الخدلم مجها60-3اإلاشاحلت ) ملايير راث كالكت ب

 (.2-1-8-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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اسة الجىدة( شبىت كىىاث الاجصاٌ اإلاعخخذمت داخل اإلاىـمت )هـام ئد(: Information Systemهـام اإلاللىماث  )

(3-01.) 

 (. 2-8-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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( اإلاخىفشة التى جم حملها ويلخلذ أن لها ما يبرسَا ومخيلً مجها لترجلى ئلى 50-3اإلاللىماث )(: Knowledgeاإلالشفت  )

 معخىي الخلاةم.

 (. 3-8-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  

3-54 

 .( اإلادذدة03-3( بأهه كذ جم اظديفاء اإلاخؼلباث )51-3الخأهذ مً خالٌ أدلت مىطىكيت )(: Verificationالخدلم  )

 1مالخـت 

( مثل ئحشاء خعاباث 3067بىظاةل أخشي مدذدة )ألادلت اإلاىطىكيت اإلاؼلىبت للخدلم يمىً أن جىىن هديجت للفدص أو 

 .(11-3حلت اإلاللىماث اإلاىزلت)بذيلت أو مشا

 2مالخـت 

 .( الخأَيل12-3ألاوشؼت التى يخم الليام بها للخدلم يؼلم كلحها أخياها كمليت )

 3مالخـت 

 .ولمت جدلم حعخخذم للذاللت كلى الخالت اإلاىاؿشة أو اإلاشابهت

 .1ملذلت وجم حلذيل اإلاالخـت (.5-8-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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( 03-3الخأهذ مً خالٌ أدلت مىطىكيت بأهه كذ جم اظديفاء اإلاخؼلباث )(: Validation)  الاكخماد / اإلاصادكت

 .لالظخخذام اإلالصىد واإلادذد أو الخؼبيلاث اإلاؼلىبت

 1مالخـت 

اباث ( مثل ئحشاء خع3067هديجت للفدص أو بىظاةل أخشي مدذدة ) هى الكخمادل( 51-3)ألادلت اإلاىطىكيت اإلاؼلىبت 

 .(11-3بذيلت أو مشاحلت اإلاللىماث اإلاىزلت)

 2مالخـت 

 .ولمت جدلم حعخخذم للذاللت كلى الخالت اإلاىاؿشة أو اإلاشابهت

 3مالخـت 

 .الـشوف اإلاعخخذمت فى الخدلم يمىً أن جىىن خليليت أو باإلاداواة

 .1(.ملذلت وجم حلذيل اإلاالخـت 6-8-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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 والخلليلاث آلاساء أو خذمت أو مىخج فى الاَخمام كً والخلبير والخلليلاث آلاساء(: Feedbackالخوزيت اإلاشجذة  )

 الشياوي.  ملالجت كمليت أو خذمت أو مىخج فى الاَخمام كً والخلبير

 (. 2-9-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 .بخىكلاجه الىفاء مً خيث دسحت( 26-3) باللميل الخاص الخصىس (: Customer Satisfaction)  سطا اللمالء

 1مالخـت 

( أو يدصل 3047( أو ختى لللميل هفعه ختى يدعلت اإلاىخج )01-3( كذ يىىن هير ملشوف للمىـمت )26-3جىكم اللميل )

ير مزهىسة أو هير يمىً أن يىىن مً الظشوسي للخصٌى كلى أكلى سطا لللميل الىفاء بمخؼلباث ه .(48-03كلى الخذمت 

 طمىيت أو ختى هير ئلضاميت.

 2مالخـت 

 .اللمالء اسجفاق معخىي سطا بالظشوسة يلنى ال هيابها ولىً اللميل سطا معخىي  اهخفاض كلى مإشش( 58-3) الشياوي 

 3مالخـت 

اسجفاق معخىي  ( فليغ مً الظشوسة كىذةز طمان26-3( اإلاخفم كلحها مم اللميل )03-3ختى كىذ الىفاء بيل اإلاخؼلباث )

 .سطا اللميل

 4مالخـت 

 .دليل ئسشادي للشصذ واللياط –سطا اللمالء  –ئداسة الجىدة  10004أهـش ألايضو 

 (.3-9-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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 وأ ،(48-3) خذمتها أو( 47-3) مىخجها فيما يخص( 01-3) إلاىـمت الشطا كذم كً الخلبير(: Complaintالشياوي  )

  أو اإلاخخز واإلاخىكم  صشاخت اللشاس لها أو الاظخجابت خيث مً هفعها،( 12-3) الشياوي  الخلامل مم كمليت
 
 . طمىيا

 (. 4-9-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 لفترة اإلاخؼؼت( 17-3) اإلاشاحلت كملياث مً أهثر أو واخذ مً مجمىكت(: Audit Programmeبشهامج اإلاشاحلت  )

 ملين. هشض هدى ومىحهت مدذدة ىيتصم

 (. 9-10-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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( 03-3) مخؼلباث أو( 3.11)واإلاللىماث اإلاىزلت (07-3) العياظاث مً مجمىكت(: Audit Criteriaاإلاشاحلت  ) ملايير 

 .(61-3) للملاسهت مم ألادلت اإلاىطىكيت همشحم حعخخذم

 (. 12-10-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 ،(50-3) أخشي  مللىماث أو وخلاةم سجالث(: Objective / Audit Evidenceالذليل اإلاىطىعى للمشاحلت  )

 مجها. الخدلم ويمىً( 60-3) اإلاشاحلت بملايير صلت راث

 (. 13-10-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 اإلاشاحلت بملايير ملاسهت  التى جم حملها (61-3) اإلاشاحلت أدلت جلييم هخاةج(: Audit Findingsهخاةج اإلاشاحلت  )

(3.60). 

 1مالخـت 

 (.19-3) اإلاؼابلت كذم أو( 18-3) اإلاؼابلت ئلى اإلاشاحلت هخاةج حشير

 2مالخـت 

 .الجيذة اإلاماسظاث حسجيل أو( 28-3) للخدعين فشص جدذيذ ئلى يإدي أن يمىً اإلاشاحلت هخاةج

 3مالخـت 

( 39-3) الخىـيميت اإلاخؼلباث أو( 38-3) اللاهىهيت اإلاخؼلباث مً( 60-3) اإلاشاحلت ملايير جدذيذ جم ئرا ؤلاهيليزيت، فى اللوت

 .الىافم أو كذم الخىافم فان هخاةج اإلاشاحلت يؼلم كلحها

 (.14-10-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 مم جخىافم ال( 48-3) خذمت أو(47-3) مىخج( 64-3) ؤلافشاج كً أو خخذامالظ ؤلارن(: Concessionخم الامخياص )

 .(03-3) مدذدة مخؼلباث

 1مالخـت 

خم الامخياص َى كمىما مدذود بخىسيذ مىخج أو خذمت راث خصاةص هير مؼابلت ألحل مدذد وكمىما حلؼى لىمياث 

 .مدذدة مً اإلاىخج أو الخذمت إلاذة مدذدة الظخخذاماث مخصصت

 (.5-11-3بىذ  2014:  9000س َى ألايضو )اإلاصذ 
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 .(12-3) كمليت مً الخاليت اإلاشخلت ئلى كذما باإلاض ى ؤلارن(: Releaseؤلافشاج  )

 1مالخـت 

 ئصذاس ئلى لإلشاسة حعخخذم ما هثيرا" ئفشاج" ولمت ،(11-3) اإلاىزلت واإلاللىماث البرمجياث ظياق فى ؤلاهيليزيت، فى اللوت

  هفعها. اإلاىزلت اإلاللىماث أو البرمجياث حذيذ مً

 .1(.ملذلت وجم حلذيل اإلاالخـت 7-11-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 ظماث مميزة.(: Characteristicخاصيت )

 1مالخـت 

 .يمىً أن جىىن ظماث أصيلت أو مظافت

 2مالخـت 

 .يمىً أن جىىن خاصيت هميت أو هىكيت
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 3مالخـت 

 .يلى ما مثل الخصاةص، ًم مخخلفت فئاث َىان

 فيزياةيت مثل الخصاةص اإلايياهيىيت أو الىهشبيت أو الىيمياةيت أو الخيىيت )البيىلىحيت(. - أ

 خعيت مثل جلً راث اللالكت بالشم أو اللمغ أو الخزوق أو الشؤيت أو العمم. - ب

 ظلىهيت مثل اإلاجاملت أو ألاماهت أو الصذق. -ج

 و الخىاحذ أو اإلاصذاكيتصمىيت مثل الالتزام باإلاىكيذ أ    -د

 كمليت مثل الخصاةص الفعيىلىحيت أو راث اللالكت بالعالمت. -ٌ

 وؿيفيت مثل العشكت اللصىي لؼاةشة -و

 (.1-12-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 ( Performance Indicatorمإشش ألاداء )

( وسطا اللمالء 46-3جدليم اإلاخشحاث ) ير هبير كلى( لها جأز65-3خاصيت )(: Performance Metricكياط ألاداء  )

(3-37.) 

 كذم اإلاؼابلت ليل وخذة جىـيميت.  -اللذسة مً أوٌ مشة  –( ليل مليىن فشصت 19-3أمثلت: كذم اإلاؼابلت )

 1مالخـت 

 . ( يمىً أن جىىن هميت أو هىكيت65-3الخاصيت )

 (.2-1-13-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 اإلاميزة. وكيمها( 65-3) الخىاص مً أهثر أو واخذ كلى للخلشف وشاغ(:  Determinationصشاس )ؤلا 

 (.2-1-13-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو  
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( 36-3) هيان( 06-3) فلاليت أو هفايت أو مالءمت كلى مذي( 67-3)ؤلاصشاس (:  Reviewاظخلشاض /ئكادة الىـش )

 .(08-3) ذدةاإلاد ألاَذاف لخدليم
( 03-3اظخلشاض ومشاحلت مخؼلباث) –ئكادة الىـش ومشاحلت الخصميم والخؼىيش  –( 67-3أمثلت: احخماق مشاحلت ؤلاداسة )

 .اظخلشاض ومشاحلاث ألاكشان  -( 19-3اظخلشاض ومشاحلت خاالث كذم اإلاؼابلت ) –( 26-3اللمالء )

 1مالخـت 

 . ( كلى الىفاءة3067صشاس )الاظخلشاض واإلاشاحلت أيظا يمىً أن يشمل ؤلا 

 (.1-1-13-3بىذ  2014:  9000)اإلاصذس َى ألايضو 
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 أو بشمجياث أو ملياط ملياسي أو مادة مشحليت أداة كياط أو(:  Measurement Equipmentملذاث اللياط )

 .(16-3) لياطال (12-3) كمليت لخدليم طشوسيت مجها مضيج أو معاكذة أحهضة

 (.5-13-3بىذ  2014:  9000و )اإلاصذس َى ألايض  
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 ظياق )ئػاس( اإلاىـمت -4

 فهم اإلاىـمت وظياكها 4-1
راث اللالكت بأهشاطها وجىحهاتها الاظتراجيجيت والتى جإزش كلى كلى اإلاىـمت أن جدذد اإلاىطىكاث الخاسحيت والذاخليت 

 كذستها كلى جدليم الىخاةج اإلالصىدة لىـام ئداسة الجىدة بها.

 الخاسحيت والذاخليت.أن جشصذ وجشاحم / حعخلشض اإلاللىماث خٌى جلً اإلاىطىكاث  كلى اإلاىـمت

 1مالخـت 

 والخىافعيت، والخىىىلىحيت اللاهىهيتالبيئاث  كً الىاشئت اإلاعاةل ىف بالىـش يخيعش أن يمىً الخاسجى العياق فهم

 .اإلادليت أو وؤلاكليميتأ الذوليت ظىاء والاكخصاديت، والاحخماكيت الثلافيت البيئاثوهزلً  عىق وال

 2مالخـت 

 .راث اللالكت بليم وزلافت وملاسف وأداء اإلاىـمت اإلاعاةل ىف بالىـش يخيعش أن يمىً الذاخلى العياق فهم

 فهم اخخياحاث وجىكلاث ألاػشاف اإلاهخمت 4-2
م الىاكم أو اإلادخمل كلى كذسة اإلاىـمت كلى اظخمشاس  جلذيم مىخجاتها وخذماتها ابع لتى جخىافم مم مخؼلباث بب جأزيَر

 يجب كلى اإلاىـمت جدذيذ مايلى:اللمالء واإلاخؼلباث اللاهىهيت والخىـيميت التى جىؼبم كلحها 

 ألاػشاف اإلاهخمت راث اللالكت بىـام ئداسة الجىدة - أ

 مخؼلباث َزٍ ألاػشاف اإلاهخمت راث اللالكت بىـام ئداسة الجىدة - ب

 لىماث اإلاخلللت باألػشاف اإلاهخمت ومخؼلباتهم راث اللالكت.يجب كلى اإلاىـمت سصذ واظخلشاض / مشاحلت اإلال

 جدذيذ مجاٌ / هؼاق هـام ئداسة الجىدة 4-3
 يجب كلى اإلاىـمت جدذيذ خذود وئمياهيت جؼبيم هـام ئداسة الجىدة لىطم اإلاجاٌ.

 كىذ جدذيذ اإلاجاٌ كلى اإلاىـمت أن جظم فى الاكخباس:

 1-4لى بىذ بالشحىق ئاإلاىطىكاث الخاسحيت والذاخليت  - أ

 2-4مخؼلباث ألاػشاف اإلاهخمت راث اللالكت بالشحىق للبىذ  - ب

 مىخجاث وخذماث اإلاىـمت - ج

 كىذ وحىد مخؼلباث بهزٍ اإلاىاصفت الذوليت جلم طمً اإلاجاٌ الزي جم جدذيذٍ فلىذةز يجب كلى اإلاىـمت جؼبيلها.

َزا ال يإزش  كلى كذسة اإلاىـمت أو ئرا وان َىان أيا مً مخؼلباث َزٍ اإلاىاصفت الذوليت ال يمىً جؼبيله فان 

 معئىليتها ججاٍ الخأهذ مً مؼابلت اإلاىخجاث والخذماث.

 اإلاجاٌ يجب أن يىىن مخاخا ومدافف كليه همللىمت مىزلت ويىص كلى:

 اإلاىخجاث والخذماث التى يوؼحها هـام ئداسة الجىدة -

 يمىً جؼبيلها. الخبريش ألي خالت جىىن فحها ئخذي مخؼلباث َزٍ اإلاىاصفت الذوليت ال  -

 وكملياجههـام ئداسة الجىدة  4-4
ئوشاء هـام ئداسة  حىدة وجىفيزٍ وصياهخت وجدعيىه باظخمشاس  مدخىيا كلى اللملياث الالصمت يجب كلى اإلاىـمت 

 .وجفاكالتها وفلا إلاخؼلباث َزٍ اإلاىاصفت الذوليت

جىدة وجؼبيلاتها فى حميم أهداء اإلاىـمت هما يجب كلى اإلاىـمت أن جلىم بخدذيذ اللملياث الالصمت لىـام ئداسة ال

 يجب أن جدذد:

 لهزٍ اللملياث اإلاذخالث اإلاؼلىبت واإلاخشحاث اإلاخىكلت - أ

 حعلعل وجخابم جلً اللملياث والخفاكل بيجها - ب
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خصاةصها ووظاةلها واللياظاث التى جخظمجها ومإششاث ألاداء الظشوسيت للخأهذ مً هفاءة الدشويل  - ج

 اث.والخدىم فى جلً اللملي

ا - د  اإلاىاسد اإلاؼلىبت والخأهذ مً جىفَش

 ئظىاد اإلاعئىلياث والصالخياث لهزٍ اللملياث -ٌ 

 وجخؼيؽ وجىفيز ؤلاحشاءاث اإلاىاظبت للخصذي لها 1-6اإلاخاػش والفشص وفلا لبىذ  - و

 ظمانل اللملياث كلى الخوييراث ألامش، لضم وئرا اللملياث، وجلييم -الاكخظاء خعب -واللياط الشصذ ػشق  - ص

 اإلالصىدة للىخاةج جدليلها

 .الجىدة ئداسة وهـام اللملياث لخدعين اإلاخاخت الفشص - ح

بمللىماث مىزلت )وزاةم( باللذس الالصم لذكم حشويل اللملياث مم الاخخفاؾ بمللىماث  لىم بصياهتاإلاىـمت يجب أن ج

 )سجالث( باللذس الالصم للثلت بأن اللملياث جىفز وفم ما َى مخؼؽ لها. مىزلت

 الليادة -5

 الليادة والالتزام 5-1

 ىدةجالليادة والتزامها ججاٍ هـام ئداسة ال 5-1-1
 يجب أن جـهش ؤلاداسة اللليا كيادتها والتزامها بيل الاخترام ججاٍ هـام ئداسة الجىدة مً خالٌ:

 جدمل اإلاعئىليت ججاٍ فلاليت هـام ئداسة الجىدة - أ

ذ جم وطلهما وأجها مخىافلت مم ك الجىدة ئداسة لىـام الجىدة وأَذاف الجىدة ظياظت أن طمان - ب

 اإلاىـمت الخىحه الاظتراجيجى وظياق

 اإلاىـمت داخل وجؼبيلها وفهمها ئبالهها يخم الجىدة ظياظت أن طمان - ج

 اإلاىـمت كملياث فى الجىدة ئداسة هـام مخؼلباث دمج طمان  - د

 حصجيم الىعى بمىهجيت اللملياث  -ٌ 

 الجىدة ئداسة لىـام الالصمت اإلاىاسد جىفش طمان  - و

 شش أَميت جىافم فلاليت هـام الجىدة مم مخؼلباث هـام ئداسة الجىدةو  - ص

 طمان أن هـام ئداسة الجىدة يدلم الىخاةج اإلاشحىة - ح

 اإلاشاسهت والخىحيه والذكم لألفشاد للمعاَمت فى فلاليت هـام ئداسة الجىدة - غ

 حصجيم الخدعين اإلاعخمش   -ي

 .ادتها كلى مىاػم معئىلياتهادكم دوس ؤلاداساث ألاخشي راث اللالكت إلبشاص كي  -ن

 مالخـت 

" فى َزٍ اإلاىاصفت اللاإلايت باألوشؼت ألاظاظيت التى جدلم ألاهشاض التى مً أحلها Businessجفعش ولمت "أكماٌ" "

 أوشئذ اإلاىـمت بوع الىـش كً هىن اإلاىـمت كامت أو خاصت ظىاء واهذ َادفت للشبذ أو هير َادفت للشبذ.

 يلالترهيز كلى اللم 5-1-2
 :الخأهذ مً يجب أن جـهش ؤلاداسة اللليا كيادتها والتزامها بيل الاخترام ججاٍ الترهيز كلى اللميل مً خالٌ

 أن مخؼلباث اللميل اإلاخىافلت مم اإلاخؼلباث اللاهىهيت والخىـيميت كذ جم جدذيذَا والالتزام بها. - أ

ذماث وأن اللذسة كلى حلضيض سطا أن اإلاخاػش والفشص التى يمىً أن جإزش  كلى مؼابلت اإلاىخجاث والخ - ب

 اللمالء كذ جم جدذيذَا والخلامل ملها.

 واإلاخؼلباث اللمالء جفى بمخؼلباث التى والخذماث اإلاىخجاث جىفير اظخمشاس كلى الترهيز كلى الخفاؾ - ج

 والخىـيميت. اللاهىهيت

 اإلادافـت كلى الترهيز كلى حلضيض سطا اللمالء. -د 
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 ظياظت الجىدة 5-2

 اسة اللليا يجب أن جيص ئ وجشاحم وجدافف كلى ظياظت الجىدة التى:ؤلاد 5-2-1
 هى مالةمت لوشض وظياق اإلاىـمت - أ

 جىفش  ئػاسا كمليا لىطم ومشاحلت أَذاف الجىدة - ب

 حشمل التزاما باظديفاء اإلاخؼلباث التى جىؼبم كلى اإلاىـمت - ج

 جدخىي كلى التزام بالخدعين اإلاعخمش   -د 

 :جىىن  نيجب كلى ظياظت الجىدة أ 5-2-2
 مخاخت همللىمت مىزلت - أ

 ميشىسة ومفهىمت ومؼبلت داخل اإلاىـمت - ب

 مخاخت لذي ألاػشاف اإلاهخمت راث اللالكت ولما وان رلً ممىىا. - ج

 

 ألادواس الخىـيميت واإلاعئىلياث والصالخياث  5-3

لخيليف يجب أن جخأهذ ؤلاداسة اللليا مً أن اإلاعئىلياث والصالخياث لألدواس راث اللالكت كذ جم جدذيذَا وا

ا وفهمها داخل اإلاىـمت.بها   ووشَش

 جلىم ؤلاداسة اللليا بالخيليف باإلاعئىلياث والصالخياث مً أحل:

 طمان أن هـام ئداسة الجىدة يخىافم مم َزٍ اإلاىاصفت الذوليت - أ

 طمان أن اللملياث جيخج اإلاخشحاث اإلاؼلىبت - ب

ن والخاحت ئلى حلذيالث أو ابخياس هـام الخلاسيش فيما يخللم بأداء هـام ئداسة الجىدة وفشص الخدعي - ج

 خاصت جلً الخلاسيش التى جشفم لإلداسة اللليا.

 طمان حصجيم الترهيز كلى اللميل فى حميم أهداء اإلاىـمت   -د 

 طمان اإلادافـت كلى جيامل هـام ئداسة الجىدة كىذ جخؼيؽ وجىفيز بلع الخلذيالث كليه.   -ٌ

 

 الخخؼيؽ لىـام ئداسة الجىدة -6

 ث الخلشف كلى اإلاخاػش والفشصئحشاءا 6-1

 ئلحها اإلاشاس واإلاخؼلباث 1-4 ى بىذف ئلحها اإلاشاس اإلاعاةل ىف اإلاىـمت جىـش الجىدة ئداسة لىـام الخخؼيؽ كىذ 6-1-1

 :ئلى مىحهت جىىن  أن ئلى جدخاج التى والفشص اإلاخاػش وجدذد 2-4 ى بىذف
 ىخاةج اإلالصىدةجلذيم جأهيذاث كلى أن هـام ئداسة الجىدة يمىىت جدليم ال - أ

 مىم أو جلليل آلازاس هير اإلاشهىب فحها - ب

 جدليم الخدعين اإلاعخمش - ج

 

 :يجب كلى اإلاىـمت أن جخؼؽ 6-1-2
 ئحشاءاث للخلامل مم اإلاخاػش والفشص - أ

 هيف ظخلىم بـــ : - ب

 (4-4 اهـش) الجىدة ئداسة هـام كملياث فى ؤلاحشاءاث وجىفيز جلً ئدماج (1

 جلييم مذي فلاليت جلً ؤلاحشاءاث. (2

 اإلاىخجاث مؼابلت كلى تاإلادخمل ساألاز مم مخىاظبت جىىن  يجب أن فشصالو  إلاخاػشا للخلامل مم اإلاخخزة حشاءاثؤلا 

 .والخذماث
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 مالخـت 

يمىً أن حشمل خياساث الخلامل مم اإلاخاػش والفشص : ججىب اإلاخاػش أو جدمل اإلاخاػش مً أحل الخصٌى كلى الفشص 

 خخماالث أو اللىاكب أو جلاظم اإلاخاػش أو  جدمل الخؼش بلشاس مذسوط.أو اللظاء كلى مصذس الخؼش أو حويير الا 

 أَذاف الجىدة والخخؼيؽ لخىفيزَا  6-2

 جظم اإلاىـمت أَذافا للجىدة كلى معخىي اإلاهام واإلاعخىياث واللملياث راث اللالكت. 6-2-1

 يجب كلى أَذاف الجىدة أن جىىن: 
 مخىافلت مم ظياظت الجىدة - أ

 يمىً كياظها - ب

 جأخز فى الاكخباس اإلاخؼلباث واحبت الخؼبيم - ج

 لها كالكت بخؼابم اإلاىخجاث والخذماث وحلضيض  سطا اللمالء    -د 

 يخم سصذَا    -ٌ

 جم حلشيف اإلالىيين بها    -و 

 يخم جدذيثها كىذ الخاحت    -ص 

 يجب أن جدخفف اإلاىـمت بمللىماث مىزلت )سجالث( كً أَذاف الجىدة.

 :ت لىيفيت جدليم أَذافها للجىدة يجب أن جدذدكىذما جخؼؽ اإلاىـم 6-2-2
 مارا ظىف جفلل - أ

 ما هى اإلاىاسد اإلاؼلىبت - ب

ٌ  - ج  مً َى اإلاعئى

 متى ظخيخهى )ظخىخمل(    -د 

 هيف يمىً جلييم الىخاةج    -ٌ

 الخخؼيؽ للخوييراث  6-3

فان رلً يجب ( 4-4كىذما جدذد الىـمت أن َىان خاحت إلحشاء حلذيالث كلى هـام ئداسة الجىدة )أهـش بىذ 

 .أن يخم بؼشيلت مخؼؼت ومىـمت

 :يجب أن جظم اإلاىـمت فى الاكخباس

 الوشض مً الخويير  وأيت كىاكب مدخملت - أ

 جيامل هـام ئداسة الجىدة - ب

 جىافش اإلاىاسد    -ج 

 اإلاعئىلياث والصالخياث. جىصيم ئكادة أو جىصيم    -د 

 

 اإلاعاهذة -7

 اإلاىاسد   1 -7

 كام 7-1-1

ن جدذد وجىفش اإلاىاسد الالصمت لإلوشاء والخؼبيم والصياهت والخدعين اإلاعخمش لىـام يجب كلى اإلاىـمت أ

 ئداسة الجىدة.

 :كلى اإلاىـمت أن جظم فى الاكخباس 
 اللذساث والليىد اإلافشوطت كلى اإلاىاسد الذاخليت اإلاخاخت - أ
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 ما يلضم الخصٌى كليه مً ملذمى الخذماث الخاسحيين - ب

 اإلاىاسد البششيت 7-1-2

ً أن اإلاىـمت يمىجها باظخمشاس  الخىافم مم مخؼلباث اللمالء واإلاخؼلباث اللاهىهيت والخىـيميت للخأهذ م

اإلاىؼبلت كلحها فاهه يجب كلحها جىفير مىاس  ألافشاد الالصمين للدشويل الفلاٌ لىـام ئداسة الجىدة شامال 

 .اللملياث الالصمت

 البييت الخدخيت 7-1-3

وصياهت البييت الخدخيت الالصمت لدشويل كملياتها بما يدلم مؼابلت اإلاىخجاث جدذيذ وجىفير يجب كلى اإلاىـمت 

 والخذماث.

 مالخـت 

 البييت الخدخيت يمىً أن حشمل:

 اإلاباوى واإلاشافم اإلاصاخبت لها - أ

 اإلالذاث شاملت البرمجياث وألاحهضة - ب

 الىلل - ج

 اإلاللىماث وجىىىلىحيا الاجصاالث   -د 

 البيئت لدشويل اللملياث 7-1-4

كلى اإلاىـمت جدذيذ وجىفير وصياهت البيئت الالصمت لدشويل كملياتها بما يدلم مؼابلت اإلاىخجاث  يجب

 والخذماث.

 مالخـت 

يئت الالصمت لدشويل اللملياث يمىً أن حشمل كىامل فيزياةيت واحخماكيت وهفعيت وكىامل أخشي مثل الب

 وأوطاق اإلاشيدت لللاملين والىـافت. الخشاسة والشػىبت

 سصذ وكياط اإلاىاسد  7-1-5

إلاخؼلباث مدذدة فاهه  كىذما يعخخذم الشصذ واللياط. لخلذيم الذليل كلى جؼابم اإلاىخجاث والخذماث

 وكياظها صخيدت وملخمذة.يخىحب كلى اإلاىـمت جدذيذ اإلاىاسد الالصم الخأهذ مً أن هخاةج سصذَا 

 يجب كلى اإلاىـمت الخأهذ مً أن اإلاىاسد اإلاخىفشة:

 دذد مً أوشؼت الشصذ واللياط التى يخم الليام بهامىاظبت لىىق م - أ

 يخم صياهتها لظمان اظخمشاسيت هفاءتها لخدليم الوشض الزي حلبذ مً أحله - ب

هفاءة الوشض مً سصذ وكياط يجب كلى اإلاىـمت الاخخفاؾ بمللىماث مىزلت )سجالث( مىاظبت هذليل  

  اإلاىاسد.

أو مً جىكلاث اللميل أو ألاػشاف اإلاهخمت أو حلخبٍر اإلاىـمت كىذما يىىن جدبم اللياط مؼلب كاهىوى أو جىـيمى 

 حضء أظاس ى لخىفير دليل الكخماد هخاةج اللياط فان أدواث اللياط يجب أن:

يخم الخدلم مجها أو ملايشتها كلى فتراث مدذدة كبل اظخخذامها ػبلا إلالياس كياط جم جدبله ئلى ملياس  -

لً فاهه يجب الاخخفاؾ بملىماث مىزلت )سجالث( جبين كياط دولى أو مدلى. فى خالت كذم جىفش ر

 ألاظاط الزي بىاء كليه جمذ اإلالايشة أو الخدلم.

 يخم حلشيفها لخدذيذ خالت اإلالايشة -

 جىىن مدميت مً الظبؽ أو الخلف أو الخذَىس الزي يبؼل خالت اإلالايشة وبالخالى هخاةج اللياظاث. -
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ج اللياط العابلت كذ جأزشث ظلبا كىذ اللثىس كلى أداة كياط يجب أن جدذد اإلاىـمت ما ئرا واهذ صخت هخاة

مليبت جم اهدشافها أزىاء الخدلم اإلاخؼؽ أو اإلالايشة اإلاخؼؼت أو أزىاء اظخخذامها واجخار ؤلاحشاءاث 

 .خعب الخاحتاإلاىاظبت الخصخيديت 

 اإلالاسف الخاصت باإلاىـمت  7-1-6

 لخدليم جؼابم اإلاىخجاث والخذماث.و ل كملياتها يجب كلى اإلاىـمت جدذيذ اإلالاسف الظشوسيت لدشوي

 َزٍ اإلالاسف يجب اإلادافـت كلحها  وحللها مخاخت باللذس الالصم.

ا اإلالاسف الخاليت وجدذد هيفيت  كىذ الخاحت إلكالن حوييراث أو اججاَاث  يجب أن جظم اإلاىـمت فى اكخباَس

 الىصٌى ئلى أو اهدعاب اإلالاسف ؤلاطافيت.

 1مالخـت 

 إلاىـمت يمىً أن حشمل اإلاللىماث مثل اإلالىيت الفىشيت الذسوط اإلاعخفادة.ملاسف ا

 2مالخـت 

 للخصٌى كلى اإلالاسف الالصمت كلى اإلاىـمت الىـش ئلى:

اإلاصادس الذاخليت مثل الخللم مً ؤلاخفاكاث واإلاششوكاث الىاجخت والخلاغ اإلالاسف هير اإلاىزلت وججاسب  - أ

 الخبراء داخل اإلاىـمت.

سحيت مثل اإلاىاصفاث واإلالايير  وألاوظاغ ألاواديميت واإلاإجمشاث وحمم اإلالشف مم اللمالء اإلاصادس الخا - ب

 وملذمى الخذماث.

 الىفاءة   2 -7
 :يجب كلى اإلاىـمت أن 

 جدذد الىفاءاث الظشوسيت لألفشاد الزيً يلىمىن بأكماٌ جدذ ظيؼشتها وجإزش كلى حىدة أدائها. - أ

 ى أظاط مىاظب مً الخلليم أو الخذسيب أو الخبرة.جخأهذ مً أن َإالء ألاشخاص أهفاء كل - ب

 وجليم فلاليت َزٍ ؤلاحشاءاث. الهدعاب الىفاءاث الظشوسيت -خيثما يىؼبم َزا –جخخز ئحشاءاث  - ج

 جدخفف بمللىماث مىزلت )سجالث( هذليل كلى الىفاءة.   -د 

 مالخـت 

ئكادة جيليف  أو جىححههم أو لهم الخذسيب جىفير اإلاثاٌ ظبيل كلى اإلاؼبلت ؤلاحشاءاث جخظمً أن يمىً

 .أشخاص أهفاء مم الخلاكذ أو الخىؿيف اإلاىؿفين الخاليين أو

 الخىكيت   3 -7
 ألاشخاص الزيً يلملىن جدذ ظيؼشة اإلاىـمت يجب أن يىىهىا كلى وعى بــ :

 ظياظت الجىدة. - أ

 أَذاف الجىدة راث اللالكت بهم. - ب

 ألاداء. حىدة جدعين فىاةذ رلً فى بما الجىدة ئداسة هـام فلاليت فى معاَمتهم - ج

 .آلازاس اإلاترجبت كلى كذم الخؼابم مم هـام ئداسة الجىدة   -د 

 / الاجصاالث الخىاصل   4 -7
 يجب كلى اإلاىـمت جدذيذ الاجصاالث الذاخليت والخاسحيت راث اللالكت بىـام ئداسة الجىدة وحشمل :

 .خٌى مارا ظيخم الاجصاٌ - أ

 .متى يخم الاجصاٌ - ب

 .الخىاصل مم مً ظيخم - ج

 .هيف ظيخم الخىاصل   -د 
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 اإلاللىماث اإلاىزلت   5 -7

 كام 7-5-1

 يجب أن يدخىي هـام ئداسة الجىدة باإلاىـمت كلى :يجب 

 اإلاللىماث اإلاىزلت اإلاؼلىبت فى اإلاىاصفت الذوليت. - أ

 اإلاللىماث اإلاىزلت التى جدذدَا اإلاىـمت وجشاَا طشوسيت لفلاليت هـام ئداسة الجىدة - ب

 مالخـت 

 خلف كذس اإلاللىماث اإلاىزلت لىـام ئداسة الجىدة مً مىـمت ئلى أخشي هـشا لــ :يخ

 حجم اإلاىـمت وهىق أوشؼتها وكملياتها ومىخجاتها وخذماتها. - أ

 مذي حللذ اللملياث والخفاكل بيجها - ب

 هفاءة اللاملين - ج

 ؤلاوشاء والخدذيث 7-5-2

 : كىذ ئوشاء أو جدذيث اإلاللىماث اإلاىزلت يجب أن جظمً اإلاىـمت

 الخدذيذ والىصف اإلاىاظبين مثل اللىىان أو الخاسيخ أو اإلاإلف أو سكم مشحعى. - أ

 الشيل اإلاىاظب مثل اللوت و ئصذاس البرمجياث والشظىماث وهزلً الىظاةؽ مثل وسكيت أو ئلىتروهيت. - ب

 اإلاشاحلت اإلاىاظبت والاكخماد إلاالءمتها وهفايتها. - ج

 طبؽ اإلاللىماث اإلاىزلت  7-5-3

 م طبؽ اإلاللىماث اإلاىزلت لىـام ئداسة الجىدة ولهزٍ اإلاىاصفت الذوليت لظمان:يخ 7-5-3-1    

 .أجها مخاخت ومىاظبت لالظخخذام كىذما وخين الخاحت ئلحها - أ

 .أجها مدميت بشيل واف كلى ظبيل اإلاثاٌ فلذان ظشيتها أو ظىء اظخخذامها أو ظالمتها  - ب

 اإلاشاحلت اإلاىاظبت والاكخماد إلاالءمتها وهفايتها. - ج

 : كىذ مالءمتهالظبؽ اإلاللىماث الىزلت يجب كلى اإلاىـمت الليام باألوشؼت الخاليت  7-5-3-2  

 الخىصيم وؤلاجاخت والاظخلادة والاظخخذام - أ

 . الاخخفاؾ بها واإلادافـت كلحها بما فى رلً اإلادافـت كلى وطىخها لللشاءة - ب

 طبؽ الخلذيالث مثل طبؽ ؤلاصذاساث - ج

 مذة الخفف والخخلص مجها    -د 

الىزاةم الخاسحيت التى جدصل كلحها اإلاىـمت ألَميتها فى الخخؼيؽ والدشويل لىـام ئداسة الجىدة يجب أن 

 ويخم طبؼها بؼشيلت مىاظبت. حلشف

 مالخـت 

 يمىً مىذ ؤلارن باالػالق فلؽ كلى اإلاللىماث اإلاىزلت أو  مىذ ؤلارن والصالخيت لالػالق والخلذيل كلى كلحها.
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 الدشويل -8

 جخؼيؽ وطبؽ الدشويل 8-1

( الظشوسيت للخىافم مم  4-4هما َى مبين فى بىذ )يجب كلى اإلاىـمت أن جخؼؽ وجىفز وجظبؽ اللملياث 

 :مً خالٌ  1-6وأن جىفز ؤلاحشاءاث اإلادذدة فى بىذ  مخؼلباث جلذيم اإلاىخجاث والخذماث 
 جدذيذ اإلاخؼلباث للمىخجاث والخذماث - أ

 اإلاىخجاث والخذماثوطم ملايير لللملياث وكبٌى  - ب

 جدذيذ اإلاىاسد الالصمت لخدليم الخؼابم مم مخؼلباث اإلاىخجاث والخذماث - ج

 جىفيز مشاكبت اللملياث ػبلا للملايير اإلادذدة  -د 

 خؼؽ لها هما هفزث اللملياث أن للخأهذ مً الالصم )سجالث( باللذس مىزلت بمللىماث الاخخفاؾ     -ٌ

 .للمخؼلباث والخذماث إلاىخجاثا مؼابلت وئزباث

 الخخؼيؽ يجب أن جىىن مىاظبت للملياث الدشويل باإلاىـمت. مخشحاث َزا

يجب كلى اإلاىـمت الخدىم فى الخوييراث اإلاخؼؼت ومشاحلت آزاس الخوييراث هير اإلالصىدة مم اجخار ؤلاحشاءاث 

 التى جخفف مً آلازاس العلبيت الىاججت كجها خعب الخاحت.

 .4-8الخذماث اإلالذمت مً خاسج اإلاىـمت وفلا للبىذ يجب أن جخأهذ اإلاىـمت مً طبؽ 

 جدذيذ مخؼلباث اإلاىخجاث والخذماث   2 -8

 الخىاصل مم اللمالء 8-2-1

 : يجب كلى اإلاىـمت وطم كمليت للخىاصل مم اللمالء فيما يخللم بــ

 .راث اللالكت باإلاىخجاث والخذماثاإلاللىماث  - أ

 ؼلباث وبما يشمل أي حوييراثالاظخفعاساث أوالخلاكذاث أو الخلامل مم ال - ب

ٌ  - ج  اللمالء شياوي  رلً فى بما واهؼباكاتهم اللمالء آساء كلى الخصى

 الخلامل مم أو ملالجت ممخلياث اللميل ئرا وان لزلً كالكت -د 

 الخاحت كىذ الؼىاسب  إلحشاءاث اإلادذدة اإلاخؼلباث -ٌ 

 

 جدذيذ اإلاخؼلباث راث اللالكت باإلاىخجاث والخذماث 8-2-2

ئوشاء وجىفيز وصياهت كمليت لخدذيذ مخؼلباث اإلاىخجاث والخذماث اإلالذمت للمالئها لى اإلاىـمت يجب ك

 اإلاخىكلين.

 يجب كلى اإلاىـمت جخأهذ مً : 

 واإلاخؼلباث ،(طشوسيت َا اإلاىـمتحلخبر  الذ جلً رلً فى بما)مخؼلباث اإلاىخجاث والخذماث  حلشيف - أ

 .والخىـيميت اللاهىهيت

 فاء بمخؼلباث اإلاىخجاث والخذماث اإلادذدة والتى جم ػلبها.لذحها اللذسة كلى الى  - ب

 

 مشاحلت اإلاخؼلباث راث اللالكت باإلاىخجاث والخذماث 8-2-3

  مشاحلت )خعب الخاحت(:يجب كلى اإلاىـمت 

 .الدعليم بلذ وما الدعليم أوشؼت مخؼلباث رلً فى بما اللمالء بىاظؼت اإلادذدة اإلاخؼلباث - أ

ا  - ب  اإلاخؼلباث التى لم يزهَش
ْ

 .الهمبل ولىجها طشوسيت لللميل اإلادذد لالظخخذام اإلالصىد ئرا ُكِلَمذ

 اإلاخؼلباث اللاهىهيت والخىـيميت ؤلاطافيت اإلاخلللت باإلاىخجاث والخذماث - ج
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 مخؼلباث الللذ أو الؼلبيت التى جخخلف كً الاجفاق العابم. -د 

 

 مالخـت 

 مت راث اللالكت.اإلاخؼلباث يمىً أث حشمل جلً التى جأحى مً ألاػشاف اإلاهخ

لللميل  ويجب الخأهذ مً أن مخؼلباث التزام اإلاىـمت بخىفير  اإلاىخجاث والخذماث َزٍ اإلاشاحلت جأحى كبل 

 الللذ أو الؼلبيت مخخلفت كً جلً التى جم جدذيذَا أو الخلامل بها ظابلا.

 اللميل كبل كبىلها.كىذما ال يلذم اللميل بياهاث مىزلت بمخؼلباجه يجب كلى اإلاىـمت جأهيذ مخؼلباث 

يجب الاخخفاؾ بمللىماث مىزلت جصف هخاةج اإلاشاحلت شاملت أيت حوييراث حذيذة كلى مخؼلباث اإلاىخجاث 

 والخذماث.

اإلاللىماث اإلاىزلت راث اللالكت كذ كىذ حويير  مخؼلباث اإلاىخجاث والخذماث يجب أن جخأهذ اإلاىـمت مً أن 

 فىا جلً الخوييراث.جم حلذيلها وأن اللاملين اإلالىيين كذ كش 

 الخصميم والخؼىيش للمىخجاث والخذماث   3 -8

 كام 8-3-1

ئرا لم جىً َىان مخؼلباث جفصيليت إلاىخجاث وخذماث اإلاىـمت أو لم جدذد بىاظؼت اللميل أو ألاػشاف 

ىفيز اإلاهخمت ألاخشي والتى جىىن وافيت للليام باإلهخاج أو جلذيم الخذماث فاهه يجب كلى اإلاىـمت ئوشاء وج

 وصياهت كمليت للخصميم والخؼىيش.
 

 1مالخـت 

 لخؼىيش اللملياث مً أحل ؤلاهخاج وجلذيم الخذماث. 5-8يمىً للمىـمت أيظاجؼبيم اإلاخؼلباث الىاسدة فى بىذ 

 2مالخـت 

باليعبت للخذماث فان جخؼيؽ الخصميم والخؼىيش يمىىه الخلامل مم كمليت جىفير الخذمت باليامل. ولهزا 

 ملا. 5-8و  3-8اخخياس الىـش فى مخؼلباث البىذيً  ىً للمىـمتالوشض يم

 الخخؼيؽ للخصميم والخؼىيش 8-3-2

ا:  كىذ جدذيذ مشاخل وطىابؽ الخصميم والخؼىيش يجب كلى اإلاىـمت أن جظم فى اكخباَس

 ػبيلت ومذة وحلليذ أوشؼت الخصميم والخؼىيش - أ

 لً مشاحلاث الخصميم والخؼىيش  اإلاؼبلتاإلاخؼلباث التى جصف بالخدذيذ مشاخل اللمليت بما فى ر - ب

 أوشؼت الخدلم والاكخماد اإلاؼلىبت للخصميم والخؼىيش - ج

 اإلاعئىلياث والصالخياث الذاخلت فى كمليت الخصميم والخؼىيش   -د 

 الخاحت ئلى طبؽ الخذود اإلاشترهت بين ألافشاد  وألؼشاف اإلاشاسهت فى كمليت الخصميم والخؼىيش   -ٌ

 ئششان اللميل ومجمىكاث اإلاعخخذمين فى كمليت الخصميم والخؼىيشالخاحت ئلى    -و

  أَميت اإلاللىماث اإلاىزلت التى جإهذ جىافم الخصميم والخؼىيش مم اإلاخؼلباث.  -ص 

 مذخالث الخصميم والخؼىيش 8-3-3

 يجب كلى اإلاىـمت جدذيذ:

ا جصميمها يجشي  ىالت والخذماث اإلاىخجاث مً ملين لىىق ألاظاظيت اإلاخؼلباث - أ – رلً ىف بما وجؼىيَش

 ألاداءاإلاخؼلباث الىؿيفيت وومخؼلباث  -خيىما يىىن مىؼبلا

 اإلاخؼلباث اللاهىهيت والخىـيميت التى جىؼبم كليه - ب
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 اإلاىاصفاث وملايير اإلاماسظت التى التزمذ اإلاىـمت بخؼبيلها - ج

 اإلاىاسد الذاخليت والخاسحيت الالصمت لخصميم وجؼىيش اإلاىخجاث والخذماث   -د 

 كىاكب الفشل اإلاخىكلت هـشا لؼبيلت اإلاىخجاث والخذماث   -ٌ

معخىي الشكابت اإلاخىكلت كلى كمليت الخصميم والخؼىيش مً كبل اللمالء أو ألاػشاف اإلاهخمت راث    -و

 الصلت.

 .اإلاذخالث يجب أن جىىن وافيت ألهشاض كمليت الخصميم والخؼىيش وواملت وال لبغ فيه  

  اإلاذخالث. يجب خل أيت جىاكظاث بين  

 طىابؽ الخصميم والخؼىيش 8-3-4

 الظىابؽ اإلاؼبلت كلى الخصميم والخؼىيش يجب أن جظمً :

 أن الىخاةج اإلاخدللت بأوشؼت الخصميم والخؼىيش  مدذدة بىطىح. - أ

 ئحشاء اإلاشاحلت كلى الخصميم والخؼىيش هما َى مخؼؽ لها. - ب

يش  جخىافم مم مخؼلباث مذخالث جىفيز أوشؼت الخدلم للخأهذ مً أن مخشحاث الخصميم والخؼى  - ج

 الخصميم والخؼىيش.

أهه جم الاكخماد للخأهذ مً أن اإلاىخجاث واإلاخشحاث الىاججت كادسة كلى الىفاء بمخؼلباث الخؼبيم أو    -د 

 الاظخخذام اإلالصىد )ئرا كشف(.

 الخصميم والخؼىيش مخشحاث 8-3-5

 : شيجب كلى اإلاىـمت الخأهذ مً أن مخشحاث الخصميم والخؼىي

 .جخىافم مم مخؼلباث مذخالث الخصميم والخؼىيش - أ

 .وافيت لللملياث الخاليت فى جىفير اإلاىخجاث والخذماث - ب

 .حشمل أو مشحليت إلاخؼلباث الشصذ واللياط وهزلً ملايير اللبٌى خعب كابليت الخؼبيم - ج

وصالخت جظمً أن اإلاىخجاث اإلاىخجت أوالخذمت اإلالذمت صالخت للوشض اإلالصىد  وأجها آمىت    -د 

 .لالظخخذام

 يجب كلى اإلاىـمت الاخخفاؾ باإلاللىماث اإلاىزلت الىاججت كً كمليت الخصميم والخؼىيش.

 حلذيالث الخصميم والخؼىيش 8-3-6

يجب كلى اإلاىـمت أن جشاحم وجظبؽ وجدذد الخوييراث التى جمذ كلى مذخالث ومخشحاث الخصميم أزىاء 

و التى جمذ الخلا ئلى الخذ الزي يظمً كذم وحىد أي أزش كلمليت جصميم وجؼىيش اإلاىخجاث والخذماث أ

 ظلبى  كلى الخؼابم مم اإلاخؼلباث.

 اإلاللىماث اإلاىزلت كً حلذيالث الخصميم والخؼىيش يجب الاخخفاؾ بها.

 طبؽ اإلاىخجاث والخذماث اإلالذمت مً حهاث خاسحيت   4 -8

 كام 8-4-1

 اإلالذمت مً حهاث خاسحيت مؼابلت إلاخؼلباث مدذدة. الخأهذ مً أن اإلاىخجاث والخذماثيجب كلى اإلاىـمت 

 يجب كلى اإلاىـمت جؼبيم مخؼلباث مدذدة لظبؽ اإلاىخجاث والخذماث اإلاىسدة مً حهاث خاسحيت كىذما :

 .جىىن اإلاىخجاث والخذماث اإلالذمت مً حهاث خاسحيت مذمجت فى مىخجاث وخذماث اإلاىـمت - أ

 سحيت ملذمت مباششة لللميل باظم اإلاىـمت.جىىن اإلاىخجاث والخذماث اإلالذمت مً حهاث خا - ب

بخىفير َزا الجضء  جىىن َىان كمليت أو حضء مً كمليت يخم بىاظؼت حهاث خاسحيت بلشاس مً اإلاىـمت - ج

 كً ػشيم ػشف خاسجى.
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 كلى الخاسحيت الخذماث ىإلالذم خلييمال وئكادة ألاداء وسصذ والاخخياس للخلييم ملايير وجؼبيم اإلاىـمت جيص ئ

 .مدذدة خؼلباثبىاء كلى م وخذماث مىخجاث أو كملياث جىفيركلى  مهكذست أظاط

 ىإلالذم خلييمال ئكادة وكملياث ألاداء سصذو  الخلييماث لىخاةج مىاظبت مىزلت مللىماثب اإلاىـمت جدخفف

 الخاسحيت الخذماث

 هىق ومذي طبؽ الخىسيذ الخاسجى 8-4-2

 والخذماث، واإلاىخجاث لللملياثالخىسيذ الخاسجى  كلى اجؼبيله الىاحب الظىابؽ ومذي هىق جدذيذئػاس  في

ا  :يجب كلى اإلاىـمت أن جأخز فى اكخباَس

الخأزيرا اإلادخملت للخىسيذ الخهشجى لللملياث واإلاىخجاث والخذماث كلى كذسة اإلاىـمت كلى الخىافم  - أ

 باظخمشاس مم مخؼلباث اللمالء واإلاخؼلباث اللىىهيت والخىـيميت اإلاىؼبلت كلحها.

 .الظىابؽ التى يؼبلها اإلاىسد الخاسجىفلاليت  - ب

يجب كلى اإلاىـمت أن جيص ئ وجىفز أوشؼت للخدلم أو أيت أوشؼت أخشي طشوسيت لظمان أن اللملياث 

واإلاىخجاث والخذماث اإلاىسدة خاسحيا ليغ لها أي جأزير  ظلبى كلى كذسة اإلاىـمت اظخمشاس جلذيم مىخجاث 

 .وخذماث مؼابلت ئلى كمالئها

 ئداسة هـام هؼاق طمً إلاىسد خاسجى خاسحيت بمصادس الاظخلاهت جم كذ ىالت اإلاىـمت وؿاةف أو كملياث جبلى

 و  للمىـمت الجىدة
 
ا ) أن اإلاىـمت كلى يخلين لزلً، جبلا  كىاصش ول جدذدأن و  أكالٍ( ب)و( أجظم فى اكخباَس

 اةج اللمليت مً مخشحاتها.كلى هخ جؼبيلها جىىي  ىالت وجلً الخاسحيت الجهت ها ججاٍجؼبيل حلتزم التى الظبؽ

 للمىسديً الخاسحيينمللىماث  8-4-3

 :يجب كلى اإلاىـمت ئبالن اإلاىسديً الخاسحيين باإلاخؼلباث اإلاىؼبلت للخالى

 .اإلاىخجاث والخذماث اإلاؼلىب جىسيذَا أواللملياث اإلاؼلىب جىفيزَا باظم اإلاىـمت - أ

 .الخذماثػشق أو كملياث أو أدواث الاكخماد وؤلافشاج كً اإلاىخجاث و  - ب

 هفاءة اللاملين بما فى رلً مإَالتهم. - ج

 الخفاكل مم جـام ئداسة الجىدة باإلاىـمت -د 

 أظاليب طبؽ ومشاكبت أداء اإلاىسديً الخاسحيين التى جؼبلها اإلاىـمت -ٌ

 أوشؼت الخدلم التى جلىم بها اإلاىـمت أو كمالؤَا فى مىاكم اإلاىسد الخاسجى. -و 

 .ايت اإلاخؼلباث اإلادذدة كبل اجصالها باإلاىسد الخاسجىيجب كلى اإلاىـمت الخأهذ مً هف

 ؤلاهخاج وجلذيم الخذماث   5 -8

 طبؽ ؤلاهخاج وجلذيم الخذماث 8-5-1

جؼبم ششوغ سكابيت كلى ؤلاهخاج وجلذيم الخذماث بما فى رلً أوشؼت الدعليم وما بلذ يجب كلى اإلاىـمت 

 الدعليم.

 :  - خعب مىاظبت الخؼبيم–حشمل الششوغ الشكابيت 

 .والخذماث اإلاىخجاث خصاةص جدذد ىالت اإلاىزلت اإلاللىماث جىافش - أ

 .جدليلها يمىً ىالت والىخاةج بها الليام يخلين التى ألاوشؼت جدذد مىزلت مللىماث جىفش - ب

 كملياث بمشاكبت الخاصت باإلالايير الىفاء مً لخدلمل اإلاىاظبت اإلاشاخل فى واللياط الشصذ أوشؼت - ج

ٌ ال وملايير ومخشحاتها  .والخذماث للمىخجاث لبى

 اظخخذام وطبؽ البييت الخدخيت اإلاىاظبت وبيئت اللمل لللملياث. -د 

 جىفش واظخخذام ػشق مىاظبت لشصذ وكياط اإلاىاسد -ٌ
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 هفاءة اللاملين و خيثما يىؼبم أيظا مإَالتهم -و 

هخاج أو جلذيم خذماث  الخدلم وئكادة الخدلم دوسيا لللذسة كلى جدليم الىخاةج اإلاخؼؼت  ألي كمليت ئ -ص

 .اإلاخالخلتال يمىً الخدلم مً هخاةجها بالشصذ أو اللياط 

 .الدعليم بلذ وما والدعليم والخذماث اإلاىخجاث كً ؤلافشاجأوشؼت  جىفيز - ح

 الخمييز / الخلشيف والخدبم 8-5-2

 اظبتمى وظاةل اظخخذامب اإلاىـمت جلىم والخذماث اإلاىخجاث مؼابلت لظمان طشوسيا رلً وان خيثما

 لخلشييف وجمييز مخشحاث اللملياث.

يجب كلى اإلاىـمت أن حلشف / جميز  خالت مخشحاث اللملياث آخزة فى الاكخباس  مخؼلباث الشصذ واللياط فى 

 حميم مشاخل ؤلاهخاج وجلذيم الخذماث.

خيىما يىىن الخدبم مً اإلاخؼلباث يجب كلى اإلاىـمت طبؽ جمييز مخفشد إلاخشحاث اللمليت وجدخفف 

 إلاللىماث اإلاىزلت الظشوسيت للمدافـت كلى الخدبم.با

 مالخـت 

مخشحاث اللملياث هى هخاةج أيت أوشؼت حاَضة للخىسيذ للمالء اإلاىـمت أو  لللمالء الذاخليين )مثل معخلم 

 اإلاذخالث للمليت جاليت( ويمىً أن جىىن مىخج أو خذمت أو أحضاء وظيؼت أو مىىهاث ...ئلخ. 

 ء واإلاىسديً الخاسحيينممخلياث اللمال 8-5-3

يجب كلى اإلاىـمت أن حلخنى بممخلياث اللمالء واإلاىسديً الخاسحيين ػاإلاا أجها جدذ ظيؼشتها أو جلىم 

 
ُ
وجصىن ممخلياث اللمالء أو اإلاىسديً  ف وجخدلم مً وجدمىشّ لَ باظخخذامها. يجب كلى اإلاىـمت أن ح

  خجاث والخذماث.الخاسحيين التى جم جىسيذَا لالظخخذام أو دمجها فى اإلاى

فى خالت اظخخذام ممخلياث اللمالء أو اإلاىسديً بشيل خاػئ أو فلذث أو أجلفذ أو فى أي وطم وحذث هير 

 .يجب كلى اإلاىـمت جلذيم جلشيش بزلً لللميل أو اإلاىسد الخاسجى صالخت لالظخخذام

 مالخـت 

لللميل وخلىق ملىيت فىشيت  ممخلياث اللمالء يمىً أن حشمل مىاد و مىىهاث و أدواث وملذاث ومىاكم

 . وبياهاث شخصيت

 

 الخفف   8-5-4

 الالصم باللذس الخذماث وجىفير ؤلاهخاج أزىاء اثاللملي مخشحاث كلى الخفاؾأن جظمً  اإلاىـمت يجب كلى

  .اإلاخؼلباث مم الخىافم كلى للخفاؾ

 مالخـت 

 . خضيً أوالاهخلاٌ أو الىلل والخمايتالخفف يمىً أن يشمل الخلشيف والخمييز  أواإلاىاولت أوالخوليف أوالخ

 أوشؼت ما بلذ الخىسيذ  8-5-5

كىذ كابليت الخؼبيم  أن جخىافم مم مخؼلباث أوشؼت مابلذ الخىسيذ اإلاشجبؼت باإلاىخجاث  اإلاىـمت يجب كلى

  .والخذماث

ا :  كىذ جدذيذ مذي أوشؼت ما بلذ الخىسيذ اإلاؼلىبت يجب كلى اإلاىـمت أن جأخز فى اكخباَس
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 خاػش اإلاشجبؼت باإلاىخجاث والخذماثاإلا - أ

ا. - ب  ػبيلت اإلاىخجاث والخذماث واظخخذامها وكمَش

 الخوزيت اإلاشجذة لللميل - ج

 اإلاخؼلباث اللاهىهيت والخىـيميت    -د 

 مالخـت 

أو ششوغ الخلاكذ مثل أوشؼت ما بلذ الخىسيذ يمىً أن حشمل ؤلاحشاءاث اإلاخخزة بمىحب أخيام الظمان 

 . اث الخىميليت مثل ئكادة الخذويش والخخلص الجهاتىخذماث الصياهت والخذم

 طبؽ الخلذيالث   8-5-6

أن جشاحم وجظبؽ الخلذيالث هير اإلاخؼؼت الظشوسيت لخىسيذ ؤلاهخاج أو جلذيم الخذمت  اإلاىـمت يجب كلى

  .باللذس الالصم للخأهذ مً اظخمشاس الخىافم مم اإلاخؼلباث اإلادذدة

للىماث اإلاىزلت التى جصف هخاةج مشاحلت الخلذيالث واللاملين الزيً لهم يجب كلى اإلاىـمت الاخخفاؾ باإلا

 صالخيت الخلذيل وأيت ئحشاءاث طشوسيت أخشي.

 ؤلافشاج كً اإلاىخجاث والخذماث   6 -8

 والخذمت اإلاىخجمخؼلباث  أن مً للخدلم مىاظبت مشاخل فى مخؼؼت  جشجيباث جىفزأن  اإلاىـمتيجب كلى 

ٌ  ملايير مم ابمالخؼ أدلت. اظخىفيذكذ   يجب الاخخفاؾ بها. اللبى

فشاج كً اإلاىخجاث والخذماث ئلى اللمالء يجب أال يخم ئال بلذ اهخماٌ الترجيباث اإلاخؼؼت للخدلم مً ؤلا 

خيثما اهؼبم  -وان خالفا لزلً يجب اكخمادَا مً العلؼاث اإلاخخصت أو مؼابلتها بصىسة مشطيت ئال ئرا 

اث اإلاىزلت يجب أن جلىد ئلى الصخص أو ألاشخاص اإلاعئىلين كً ؤلافشاج بىاظؼت اللميل. اإلاللىم -رلً 

 كً اإلاىخجاث والخذماث ئلى اللمالء.

 طبؽ كذم جؼابم مخشحاث كمليت أو مىخجاث أو خذماث   7 -8

 طبؽ ؤلاهخاج وجلذيم الخذماث 8-7-1

ؼابلت للمخؼلباث كذ جم يجب كلى اإلاىـمت الخأهذ مً أن مخشحاث اللملياث واإلاىخجاث والخذماث هير اإلا

ا وطبؼها إلاىم الاظخخذام هير اإلالصىد لها أو جىسيذَا  .حلشيفها وجمييَز

ا  يجب كلى اإلاىـمت أن جخخز ؤلاحشاءاث الخصخيديت اإلاىاظبت اظدىادا ئلى ػبيلت خالت كذم اإلاؼابلت وأزَش

الخذماث التى جىدشف كلى مؼابلت اإلاىخجاث والخذماث. وَزا يىؼبم أيظا كلى كذم مؼابلت اإلاىخجاث و 

 بلذ جىسيذ اإلاىخج أو جلذيم الخذمت.

خيثما وان مىؼبلا يجب كلى اإلاىـمت أن جخلامل مم كذم جؼابم مخشحاث اللملياث واإلاىخجاث والخذماث 

 : بىاخذة أو أهثر مً الؼشق الخاليت

 .الخصخيذ - أ

 .الفشص أو اللٌض أو  الاظترحاق أو حلليم جىسيذ اإلاىخجاث والخذماث - ب

 .اللميلئبالن  - ج

 الخصٌى كلى صالخياث لـــ : -د 

 الاظخخذام هما َى  -

 ؤلافشاج أو اإلاىاصلت أو ئكادة جىسيذ اإلاىخجاث والخذماث  -
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 اللبٌى بششوغ  -

 الخدلم مً اإلاؼابلت.كىذ جصخيذ كذم الخؼابم إلاخشحاث اللملياث أو اإلاىخجاث أو الخذماث فاهه يخلين 

 

ىزلت لإلحشاءاث التى اجخزث بشأن مخشحاث اللملياث واإلاىخجاث يجب كلى اإلاىـمت الاخخفاؾ باإلاللىماث اإلا

والخذماث هير اإلاؼابلت  بما فى رلً أيت جىاصالث جم الخصٌى كلحها والصخص أو العلؼت التى اجخزث اللشاس  

 للخلامل مم خالت كذم اإلاؼابلت.

 جلييم ألاداء -9

 الشصذ واللياط والخدليل والخلييم 9-1

 كام 9-1-1

 : أن جدذدىـمت يجب كلى اإلا
 ما هى اخخياحاتها مً الشصذ واللياط - أ

 ػشق الشصذ واللياط والخدليل والخلييم اللابلت للخؼبيم للخأهذ مً صخت الىخاةج. - ب

 متى يخم الشصذ واللياط - ج

 متى يخم جدليل وجلييم هخاةج الشصذ واللياط  -د 

فلا للمخؼلباث اإلادذدة هما يجب يجب كلى اإلاىـمت الخأهذ مً أن أوشؼت الشصذ واللياط كذ جم جؼبيلها و 

 الاخخفاؾ بمللىماث مىزلت هذليل كلى الىخاةج.

 يجب كلى اإلاىـمت جلييم ألاداء وهزلً فلاليت هـام ئداسة الجىدة.

 

 سطا اللمالء 9-1-2

 جشصذ اهؼباكاث اللمالء كً دسحت الخىافم مم اإلاخؼلباث. يجب كلى اإلاىـمت أن 

ٌ يجب   .ث كالكت بشؤيت وآساء اللمالء كً اإلاىـمت ومىخجاتها وخذماتهاكلى مللىماث رااإلاىـمت  خصى

 .يجب جدذيذ وظاةل الخصٌى كلى واظخخذاماث جلً اإلاللىماث

 مالخـت 

اإلاللىماث راث اللالكت بشؤيت اللميل يمىً أن حشمل سطا اللميل أو اظخؼالكاث الشأي أو بياهاث اللميل 

ت العىق و  خؼاباث الشىش و مؼالباث الظمان و جلاسيش و جدليل خص و حىدة الخذمتكً جىسيذ اإلاىخج أ

  الىهالء والخجاس.

 

 الخدليل والخلييم 9-1-3

ا واللياط الشصذ كً الىاشئت واإلاللىماث البياهاث وجلييم جدليل اإلاىـمتيجب كلى   .اإلاصادس مً وهيَر

 : هخاةج الخدليل واللياط يجب أث حعخخذم لــ
 مم اإلاخؼلباث ئبشاص جؼابم اإلاىخجاث والخذماث - أ

 .جلييم وحلضيض سطا اللمالء - ب

 جأهيذ جؼابم وفلاليت هـام ئداسة الجىدة. - ج

 ئبشاص أن الخخؼيؽ كذ جم جىفيزٍ بىجاح  -د 

 جلييم أداء اللملياث -ٌ

 جلييم أداء اإلاىسديً الخاسحيين -و 
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 جدذيذ مذي الخاحت أو الفشص للخدعين فى هـام ئداسة الجىدة. -ص

 يم يجب أن حعخخذم همذخالث الحخماق مشاحلت ؤلاداسة.هخاةج الخدليل والخلي

 اإلاشاحلت الذاخليت 9-2

يجب كلى اإلاىـمت أن جىفز مشاحلاث داخليت كلى فتراث مخؼؼت لخلذيم مللىماث كما ئرا وان هـام ئداسة  9-2-1

 :الجىدة 

 مخؼابم مم : - أ

 مخؼلباث اإلاىـمت هفعها لىـام ئداسة الجىدة الخاص بها (1

 ىاصفت اللاإلايتمخؼلباث َزٍ اإلا (2

 مؼبم بفلاليت ومدافف كليه. - ب

 

 :يجب كلى اإلاىـمت أن  9-2-2

جخؼؽ وجيص ئ وجىفز وجدافف كلى بشامج اإلاشاحلت شاملت ملذالث اإلاشاحلت وػشكها واإلاعئىلياث  - أ

ومخؼلباث الخخؼيؽ والخلاسيش آخزة فى الاكخباس أَذاف الجىدة وأَميت اللملياث اإلالىيت والخوزيت 

 الء والخوييراث اإلاإزشة كلى اإلاىـمت وهخاةج اإلاشاحلاث العابلت.اإلاشجذة لللم

 .جدذد خصاةص اإلاشاحلت ومجاٌ ول مشاحلت - ب

 مم الخأهذ مً مىطىكيت وهضاَت كمليت اإلاشاحلت.جخخاس اإلاشاحلين وجىفز اإلاشاحلاث  - ج

 جظمً أن هخاةج اإلاشاحلاث كذ سفلذ بها جلاسيش لإلداسة اإلالىيت.  -د 

 وؤلاحشاءاث الخصخيديت الالصمت بذون أي جأخير ال مبرس له.جخخز الخصيداث  -ٌ

 جدخفف بمللىماث مىزلت هذليل كلى جىفيز بشهامج اإلاشاحلت وهخاةج اإلاشاحلت. -و 

 مالخـت 

 هذليل ئسشادي. 19011أهـش ألايضو 

  

 مشاحلت ؤلاداسة 9-3

ؼؼت للخأهذ مً اظخمشاس مالءمخه وهفايخه ؤلاداسة اللليا مشاحلت هـام ئداسة الجىدة كلى فتراث مخيجب كلى  9-3-1

 .وفلاليخه

 مشاحلت ؤلاداسة يجب أن يخؼؽ لها وجىفز آخزيً فى الاكخباس: 

 خالت ؤلاحشاءاث اإلاخخزة فى الاحخماق العابم إلاشاحلت ؤلاداسة. - أ

الخويراث فى اإلاىطىكاث الخاسحيت والذاخليت راث اللالكت بىـام ئداسة الجىدة بما فى رلً جىحهاتها  - ب

 .الاظتراجيجيت

 بما فى رلً الاججاَاث ؤلاخصاةيت واإلاإششاث ليل مً : اإلاللىماث كً حىدة ألاداء - ج

 كذم اإلاؼابلت وؤلاحشاءاث الخصخيديت (1

 هخاةج الشصذ واللياط (2

 هخاةج اإلاشاحلاث (3

 سطا اللمالء (4

 اإلاىطىكاث اإلاخلللت باإلاىسديً الخاسحيين وألاػشاف اإلاهخمت ألاخشي راث اللالكت. (5

 ىاسد الالصمت للمدافـت كلى فلاليت هـام ئداسة الجىدة.هفايت اإلا (6

 أداء اللملياث ومؼابلت اإلاىخجاث والخذماث (7
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 (.1-6فلاليت ؤلاحشاءاث اإلاخخزة للخلامل مم اإلاخاػش  والفشص )أهـش بىذ  -د 

 الفشض الجذيذة اإلاخىكلت للخدعين اإلاعخمش. -ٌ

 

 ساث وئحشاءاث مخلللت بــ :مخشحاث مشاحلت ؤلاداسة يجب أن جدخىي كلى كشا 9-3-2

 .فشص الخدعين اإلاعخمش - أ

 .أيت خاحت لخوييراث كلى هـام ئداسة الجىدة بما فحها الخاحت ئلى مىاسد - ب

 يجب كلى اإلاىـمت أن جدخفف بمللىماث مىزلت هذليل لىخاةج مشاحلاث ؤلاداسة.

 الخدعين -10

 كام 10-1
اءاث الصمت للخىافم مم مخؼلباث اللمالء ئحش يجب كلى اإلاىـمت أن جدذد وجخخاس فشص الخدعين وأن جىفز 

 ولخلضيض  سطا اللمالء.

 : َزا يشمل )خعب ئمياهيت جؼبيله(
 جدعين اللملياث إلاىم كذم الخؼابم - أ

 .جدعين اإلاىخجاث والخذماث لخخىافم مم اإلاخؼلباث اإلالشوفت واإلاخىكلت - ب

 مالخـت 

جيا )والخدعين اإلاعخمش( أو هخؼىة الخدعين يمىً أن يىىن سد فلل )واإلحشاءاث الخصخيديت( أو  جذسي

(حوييريت   .)باالختراق( أو  ئبذاعى )واالبخياس( أو باكادة الخىـيم )والخدٌى

 كذم الخؼابم وؤلاحشاءاث الخصخيديت 10-2
 كىذما جدذر كذم مؼابلت بما فحها جلً الىاحمت كً الشياوي فاهه يجب كلى اإلاىـمت : 10-2-1

 كخظاء :الخفاكل مم كذم اإلاؼابلت وخعب الا - أ

 اجخار ئحشاء لظبؽ الخالت وجصخيدها (1

 الخلامل مم جبلاجه (2

جلييم ما ئرا واهذ الخالت جلخض ى ئحشاء للخخلص مً ظبب أو أظباب كذم اإلاؼابلت للذم جىشاس خذوثها  - ب

 أو خذوثها فى أماهً أخشي كً ػشيم:

 مشاحلت خالت كذم اإلاؼابلت (1

 جدذيذ ظبب خذور كذم اإلاؼابلت (2

 .ذ خذزذ خاالث مشابهت أو مدخمل خذوثهاجدذيذ ما ئرا وان ك (3

 جىفيز أيت ئحشاءاث طشوسيت. -ج

 مشاحلت فلاليت أي ئحشاء جصخيحى جم اجخارٍ. -د 

   كمل حلذيالث كلى هـام ئداسة الجىدة ئرا اكخظذ الظشوسة رلً. -ٌ

 يجب أن جىىن ؤلاحشاءاث الخصخيديت مخىاظبت مم آلازاس  اإلالابلت لخاالث كذم اإلاؼابلت. 

 1الخـت م

 .فى بلع الخاالث كذ يىىن مً اإلاعخديل اللظاء كلى ظبب كذم اإلاؼابلت

 

 2مالخـت 

ٌ  معخىي  ئلىكذم اإلاؼابلت  جىشاس اخخماٌ مً لللج أن يمىً خصخيديتال حشاءاثؤلا   .ملبى
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 : هذليل كلىيجب كلى اإلاىـمت الاخخفاؾ بمللىماث مىزلت  10-2-2

 شاءاث جم اجخارَا جبلا لهاػبيلت خاالث كذم اإلاؼابلت وأيت ئح - أ

 هخاةج أيت ئحشاءاث جصخيديت - ب

 الخدعين اإلاعخمش 10-3
 يجب كلى اإلاىـمت باظخمشاس  أن جدعً مً مالءمت وهفايت وفلاليت هـام ئداسة الجىدة.

ا مخشحاث الخدليل والخلييم وهزلً مخشحاث مشاحلت ؤلاداسة  للخأهذ  يجب كلى اإلاىـمت أن جظم فى اكخباَس

ها كصىس فى ألاداء أو فشص للخدعين خيث يجب الخلامل ملها هجضء مً الخدعين مً وحىد مىاػم ب

 اإلاعخمش.

ولما وان رلً يمىً جؼبيله فاهه يجب كلى اإلاىـمت أن جخخاس  وحعخخذم ألادواث واإلاىهجياث التى يمىً 

 ولذكم الخدعين اإلاعخمش.جؼبيلها لخلص ى أظباب كصىس ألاداء 
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 مشفم ) أ (

 ) للمللىميت (

 جىطيذ للهييل الجذيذ واإلاصؼلخاث واإلافاَيم
 

 الهييل واإلاصؼلخاث 1 –أ 
ألايضو   مم باإلالاسهت َزٍ اإلاىاصفت الذوليت ىف اإلاعخخذمت اإلاصؼلخاث وبلع بىىد اإلاىاصفت بييت حويير جم

 .خشي ألا  ؤلاداسة هـم مىاصفاث مم الخىافم لخدعين  2008:  9001

الخوييراث التى جمذ كلى كلى الهييل واإلاصؼلخاث ال يترجب كلحها الخاحت إلخذار حوييراث فى وزاةم هـام ئداسة 

 الجىدة باإلاىـمت.

َييلت البىىد تهذف ئلى جلذيم مخؼلباث مترابؼت وليغ وطم همىرج لخىزيم ظياظاث وأَذاف وكملياث 

 ىدة يلىغ مخؼلباث لهزٍ اإلاىاصفت الذوليت.اإلاىـمت. ال يىحذ َييل لخىزيم هـام ئداسة الج

معخخذمت فى َزٍ اإلاىاصفت ال جىحذ أي خاحت الظدبذاٌ اإلاصؼلخاث اإلاعخخذمت فى اإلاىـمت بمصؼلخاث 

لخدذيذ مخؼلباث هـام ئداسة الجىدة. يمىً للمىـماث اخخياس اإلاصؼلخاث اإلاىاظبت للملياتها )كلى ظبيل اإلاثاٌ 

وجىهىالث ..ئلخ. بذال مً مللىماث مىزلت أو مىسد و ششيً ...ئلخ بذال مً مىسد : اظخخذام سجالث ووزاةم وبش 

 خاسجى أو ملذم خذمت خاسجى(.

 2015:  9001وألايضو  2008:  9001فى اإلاصؼلخاث بين ألايضو ــــــ  الاخخالفاث الجىَشيت  1-حذوٌ ب

 

 2008:  9001ألايضو  2015:  9001ألايضو 

                                                                  Products        مىخجاث                        Products & Services  مىخجاث وخذماث

                                       Exclusions                 اظخثىاءاث لخىطيذ الخؼبيلاث( 4-هير معخخذمت )أهـش مشفم أ

          Documentation – Recordsسجالث   –جىزيم           Documented Informationلت مللىماث مىز

 Environment for              بيئت حشويل اللملياث   

the operation of processes                                           

                                      Work Environmentبيئت اللمل   

                 

 اإلاىخجاث والخذماث اإلاىسدة مً الخاسج )خاسحيا(
Externally provided products and service     

                               Purchased Productاإلاىخج اإلاشتري  

                     

 External              مىسد خاسجى  –ملذم خذمت خاسجى 

provider                                                                                                  

                                                                               Supplier مىسد  

   

 

 اإلاىخجاث والخذماث 2 –أ 
مصؼلح مىخج ليشمل حىيم فئاث اإلاخشحاث. َزٍ اإلاىاصفت الذوليت حعخخذم  2008:  9001حعخخذم ألايضو 

 مصؼلح " مىخجاث وخذماث" ليشمل حميم فئاث الخذماث )ملذاث وخذماث وبشمجياث ومىاد مصىلت(.

حهذف ئلى حعليؽ الظىء  كلى الاخخالف بين اإلاىخجاث والخذماث فى جؼبيلاث ئدساج "الخذماث" بشيل مدذد 

ؼلباث. مً خصاةص الخذماث أجها كلى ألاكل يىحذ حضء مً اإلاخشحاث يخدلم كىذ الخفاكل مم بلع اإلاخ

اللميل وَزا يلنى كلى ظبيل اإلاثاٌ أن الخدلم مً الخىافم مم اإلاخؼلباث كذ ال يمىً الخأهذ مىه كبل جلذيم 

 الخذمت.

التى جلذمها اإلاىـمت لللمالء  فى ملـم الخاالث يخم اظخخذام مصؼلحى اإلاىخج والخذمت ملا وملـم اإلاخشحاث

ا كلى ظبيل اإلاثاٌ أن  أو جدصل كلحها مً اإلاىسديً الخاسحيين حشمل هالَما وكلى اإلاىـمت أن جأخز فى اكخباَس
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َىان مىخج ملمىط له بلع الخذماث اإلاصاخبت له هير اإلالمىظت أو َىان خذمت هير ملمىظت لها بلع 

 اإلاىخجاث اإلالمىظت اإلاصاخبت لها.

 ياق / ئػاس اإلاىـمتظ 3 –أ 
فهم اخخياحاث وجىكلاث  2-4فهم اإلاىـمت وظياكها" و "  1-4َىان بىذان حذيذان مخصالن بعياق اإلاىـمت "

ألاػشاف اإلاهخمت". َزان البىذان ملا يؼلبان مً اإلاىـمت جدذيذ اإلاىطىكاث واإلاخؼلباث التى يمىً أن جإزش كلى 

 الخخؼيؽ لىـام ئداسة الجىدة.

حهذف ئلى حعليؽ الظىء  كلى الاخخالف بين اإلاىخجاث والخذماث فى جؼبيلاث ث" بشيل مدذد ئدساج "الخذما

بلع اإلاخؼلباث. مً خصاةص الخذماث أجها كلى ألاكل يىحذ حضء مً اإلاخشحاث يخدلم كىذ الخفاكل مم 

ىه كبل جلذيم اللميل وَزا يلنى كلى ظبيل اإلاثاٌ أن الخدلم مً الخىافم مم اإلاخؼلباث كذ ال يمىً الخأهذ م

 الخذمت.

حلؼى جىافلا مم مىاصفاث ؤلاداسة ألاخشي. ئجهما ال يلىيان امخذادا إلاخؼلباث هـام  2-4و  1-4كىىاها البىذيً 

 ( لهزٍ اإلاىاصفت الذوليت.1ئداسة الجىدة خاسج هؼاق اإلاجاٌ )بىذ 

را سهبذ فى ئؿهاس كذستها كلى ئن اإلاجاٌ يىص فى حضء مىه كلى أن َزٍ اإلاىاصفت الذوليت جؼبم كلى اإلاىـماث ئ

اظخمشاس  جلذيم مىخجاث وخذماث جخىافم مم مخؼلباث اللمالء واإلاخؼلباث اللاهىهيت والخىـيميت التى جىؼبم 

لذوليت يمىً جفعيرة همؼلب لخىظيم رلً كلحها بهذف حلضيض سطا اللمالء. ال يىحذ مخؼلب بهزٍ اإلاىاصفت ا

 مت.الخؼبيم دون الخصٌى كلى مىافلت اإلاىـ

 الأ خذدتها اإلاهخمت التى ألاػشاف يؼلب مجها أن حلخبر للمىـمتمخؼلب فى َزٍ اإلاىاصفت الذوليت  يأ يىحذ ال

لخىحيه مؼلب ملين لألػشاف اإلاهخمت راث  وباإلاثل ليغ َىان مخؼلب الجىدة ئداسة بىـام صلت راث جىىن 

يذ ما له صلت وما ليغ له صلت يلخمذ كلى اللالكت ئرا اكخبرث اإلاىـمت أن َزا اإلاخؼلب هير ري صلت. ئن جدذ

ما ئرا وان له أو لم يىً له جأزير كلى كذسة اإلاىـمت كلى اظخمشاس جلذيم مىخجاث وخذماث مخىافلت مم مخؼلباث 

 اللمالء واإلاخؼلباث اللاهىهيت والخىـيميت التى جىؼبم كلحها أو َذف اإلاىـمت لخلضيض سطا اللمالء. 

وجىكلاث مً شأجها أن حعاكذَا لخدليم أَذاف الجىدة بها يذ اخخياحاث ئطافيت يمىً للمىـمت أن جلشس جدذ

ومم رلً فان للعلؼت الخلذيشيت باإلاىـمت أن جلبل أو ال جلبل مخؼلباث ئطافيت إلسطاء ألاػشاف اإلاهخمت جخجاوص 

 ما َى مؼلىب فى َزٍ اإلاىاصفت الذوليت.

 اإلاىهجيت اإلابييت كلى اإلاخاػش 4 –أ 
ا )أهـش بىذ َزٍ اإلاىاصف ( وجدذيذ اإلاخاػش والفشص التى 1-4ت الذوليت جؼلب مً اإلاىـمت فهم ظياكها / ئػاَس

 .(1-6جدخاج ئلى الترهيز كلحها )أهـش بىذ 

أخذ ألاهشاض الشةيعيت لىـام ئداسة الجىدة َى اللمل هأدة وكاةيت وهديجت لزلً فهزٍ اإلاىاصفت الذوليت ال 

ئن مفهىم ؤلاحشاءاث الىكاةيت جم الخلبير .الىكاةيت"ى جدذ كىىاث "ؤلاحشاءاث جدخىي كلى بىذ معخلل أو بىذ فشع

 كىه مً خالٌ اإلاىهجيت اإلابييت كلى اإلاخاػش  فى صياهت مخؼلباث هـام ئداسة الجىدة.

ئن اإلاىهجيت اإلابييت كلى اإلاخاػش فى َزٍ اإلاىاصفت الذوليت ظاكذث كلى جلليل اإلاخؼلباث ؤلالضاميت واظخلاطذ 

 بمخؼلباث مبييت كلى أظاط ألاداء.كجها 

كلى الشهم مً أن اإلاخاػش والفشص كذ خذدث وجم الترهيز كلحها ئال أهه ال يىحذ مخؼلب لصيوت مليىت إلداسة 

 كمليت مىزلت إلداسة اإلاخاػش.اإلاخاػش  أو 
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 كابليت الخؼبيم  5 –أ 
دذيذ كابليت جؼبيم مخؼلباتها كلى هـام َزٍ اإلاىاصفت الذوليت لم حلذ حشير جدذيذا ئلى "الاظخثىاءاث" كىذ ج

وكلى الشهم مً رلً يجب أن ولترف بأن َىان مىـماث كذ جدخاج إلاشاحلت كابليت  ئداسة الجىدة باإلاىـمت.

جؼبيم اإلاخؼلباث بعبب حجم اإلاىـمت و همىرج ؤلاداسة بها و  مذي أوشؼتها وػبيلت اإلاخاػش والفشص التى 

 جىاحهها.

ب واكم فى مجاٌ هـام ئداسة الجىدة فان اإلاىـمت ال يمىجها أن جلشس أهه ال يمىً جؼبيم مخؼلكىذما يمىً 

جؼبيله بيىما اإلاخؼلب الزي ال يمىجها جؼبيله )كلى ظبيل اإلاثاٌ كىذما ال يمىً جىفيز اللمليت اإلاشجبؼت به( 

ن ييخج كً رلً أي فاهه يمىجها جدذيذ َزا اإلاخؼلب هوير كابل للخؼبيم وفى َزٍ الخالت فاهه هير معمىح أل 

 .فشل لخدليم مؼابلت اإلاىخجاث والخذماث أو الخىافم مم َذف اإلاىـمت بخلضيض سطا اللمالء

 اإلاللىماث اإلاىزلت  6 –أ 
 أو هبير حويير دون "' ىزلتاإلا للىماثاإلا"جم وطم بىذ مشترن َى  أخشي  ئداسة هـام ملايير مم الخىافم مً هجضء

مىاظبا فان الىص يخم وطله فى أي مىطم باإلاىاصفت ليخىافم مم  خيثما وان (.5-7 بىذ اهـش ) ئطافت

اإلاخؼلباث ولزلً فان مصؼلح " ئحشاء مىزم" و "سجل" كذ جم اظدبذالهما فت حميم هصىص اإلاخؼلباث 

 باإلاللىماث اإلاىزلت. 

ان َزا آلان الاحشاءاث اإلاىزلت ) مثل لخدذيذ وطبؽ أو معاهذة كمليت( فئلى  2008:  9001كىذما أشاسث ألايضو 

 .يلبر كىه همخؼلب بصياهت مللىماث مىزلت

 ئلى السجالث فان َزا آلان يلبر كىه همخؼلب باالخخفاؾ بمللىماث مىزلت. 2008:  9001كىذما أشاسث ألايضو 

  اإلالاسف الخاصت باإلاىـمت 7 –أ 
ىـمت بما فى رلً أفشادَا ملاسف اإلاىـمت الخاحت لخدذيذ وصياهت اإلالاسف التى جدصل كلحها اإلا 6-1-7يبين بىذ 

 . للخأهذ مً اظخؼاكتها جدليم مؼابلت اإلاىخجاث والخذماث

كمليت الىـش فى وطبؽ اإلالاسف العابلت والخاليت وؤلاطافيت جأخز فى الاكخباس ظياق اإلاىـمت بما فى رلً حجمها 

اإلاىاصهت بين اإلالاسف لذي ئن  .وحلليذَا واإلاخاػش والفشص التى جدخاج الترهيز كلحها والخاحت للىصٌى للملاسف

ألافشاد ألاهفاء واإلالاسف اإلاخاخت بىظاةل أخشي جخظم للعلؼت الخلذيشيت للمىـمت ششيؼت جدليم مؼابلت 

 اإلاىخجاث والخذماث.

 طبؽ اإلاىخجاث والخذماث اإلاىسدة مً الخاسج  8 –أ 
ىسيذ الخاسجى ظىاء وان طبؽ اإلاىخجاث والخذماث اإلاىسدة مً الخاسج يشهض كلى حميم أشياٌ الخ 4-8بىذ 

للمليت أو وشاغ مً كملياث أو أوشؼت  بالششاء مً مىسد أو باالجفاق مم ششهت شليلت أو الخىفيز الخاسجى

  اإلاىـمت أو بأي وظيلت أخشي.

جدخاج اإلاىـمت ئلى اجباق اإلاىهجيت اللاةمت كلى اإلاخاػش لخدذيذ هىق ومذي الظىابؽ اإلاىاظبت للمىسديً 

 .للمىخجاث والخذماث اإلاىسدة خاسحياالخاسحيين خاصت و 
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 ( بمشفم ) 

 ) للمللىميت (

 مبادب ئداسة الجىدة

 ملذمت  1 – ب
 . َزٍ الىزيلت جلذم مبادب ئداسة الجىدة العبلت التى اسجىضث كلحها ألايضو فى مىاصفاث هـام ئداسة الجىدة

 .176/ حى س ى  للذ كام بىطم وجدذيث َزٍ اإلابادب الخبراء الذوليىن لـ  أيضو 

 يلذم َزا اإلاشفم بيان ليل مبذأ مىضخا ألاظاط اإلاىؼلى لها وإلاارا يجب كلى اإلاىـمت الترهيز كلحها.

 الترهيز كلى اللميل  – 1مبذأ ئداسة الجىدة   2 – ب
 هص اإلابذأ - أ

 َى جلبيت مخؼلباث اللمالء والععى لخجاوص جىكلاتهم. اإلادىس الشةيس ى إلداسة الجىدة 

 ؼلى )العبب(ألاظاط اإلاى - ب

يخدلم الىجاح اإلاعخمش للمىـمت كىذما ججزب ئلحها وجدخفف بثلت اللمالء وألاػشاف اإلاهخمت الزيً حلخمذ 

ول حاهب مً حىاهب الخفاكل مم اللميل جىفش فشصت لخلم اإلاضيذ مً الليم التى يشلش بها اللميل. كلحهم. 

 لبليت يعاَم فى الىجاح اإلاعخمش للمىـمت.ئن فهم اخخياحاث اللميل وألاػشاف اإلاهخمت الخاليت واإلاعخ

 الليادة  – 2مبذأ ئداسة الجىدة   3 – ب
 هص اإلابذأ - أ

اللادة كلى مخخلف اإلاعخىياث يشسخىن وخذة الهذف والاججاٍ وحهيئىن الـشوف التى حعاكذ اللاملين 

 .كلى اإلاشاسهت فى جدليم أَذاف الجىدة للمىـمت

 ألاظاط اإلاىؼلى )العبب( - ب

ومشاسهت اللاملين جمىً اإلاىـمت مً مىاءمت اظتراجيجيتها وكملياتها ومىاسدَا ف والاججاٍ خلم وخذة الهذ

 .لخدليم أَذافها

 مشاسهت اللاملين – 3مبذأ ئداسة الجىدة   4 – ب
 هص اإلابذأ - أ

ئن  .ومشاسهين فى جلذيم كيمت وممىىينئهه إلاً الظشوسي للمىـمت أن يىىن حميم اللاملين بها أهفاء 

 هفاء واإلامىىين واإلاشاسهين كلى حميم اإلاعخىياث يلضصون كذسة اإلاىـمت كلى خلم الليمت.اللاملين ألا

 ألاظاط اإلاىؼلى )العبب( - ب

إلداسة اإلاىـمت بفلاليت وهفاءة فاهه مً اإلاهم مشاسهت حميم اللاملين فى حميم اإلاعخىياث واخترامهم 

 .اإلاىـمت أَذاف جدليم فى اللاملين انئشش  ييعش واإلالاسف اإلاهاساث وحلضيض والخمىين الخلذيش .هأفشاد

 مىهجيت اللملياث – 4مبذأ ئداسة الجىدة   5 – ب
 هص اإلابذأ - أ

يخم جدليم هخاةج مخىافلت ومخىكلت وأهثر فلاليت وهفاءة كىذ فهم ألاوشؼت وئداستها هلملياث مترابؼت 

 حلمل هىـام مخماظً.

 ألاظاط اإلاىؼلى )العبب( - ب
وفهم هيفيت الخصٌى كلى الىخاةج مً َزا الىـام بما فى  ياث مترابؼتيخىىن هـام ئداسة الجىدة مً كمل

 .رلً حميم كملياجه واإلاىاسد والظىابؽ والخفاكالث بيجها يعمذ للمىـمت بخلـيم أدائها
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 الخدعين – 5مبذأ ئداسة الجىدة   6 – ب
 هص اإلابذأ - أ

 اإلاىـماث الىاجخت جشهض داةما وباظخمشاس كلى الخدعين.

 )العبب( ألاظاط اإلاىؼلى - ب
لخخفاكل مم الـشوف اإلاخويرة  يلخبر الخدعين أظاظيا للمىـمت للمدافـت كلى معخىياتها الخاليت لألداء

 .داخليا وخاسحيا ولخلف فشص حذيذة

 صىم اللشاس اإلابنى كلى ألادلت والخلاةم – 6مبذأ ئداسة الجىدة   7 – ب
 هص اإلابذأ - أ

 هالبا يإدي ئلى الىخاةج اإلاشحىة.اللشاساث اإلابييت كلى جدليل وجلييم البياهاث. 

 ألاظاط اإلاىؼلى )العبب( - ب
جدىي ئجها داةما  .صىم اللشاس كذ يىىن كمليت مللذة وداةما ما جدخىي جلً اللمليت كلى كذس مً الاليلين

أهىاق مخلذدة مً مصادس اإلاذخالث كالوة جفعيراتها التى يمىً أن جىىن جلذيشيت. ئهه إلاً اإلاهم فهم كالكت 

أزٍش وهزلً اللىاكب اإلادخملت هير اإلالصىدة. ئن الخلاةم وألادلت وجدليل البياهاث جإدي ئلى كذس العبب و 

 أهبر مً اإلاىطىكيت والثلت فى اللشاس اإلاخخز. 

 ئداسة اللالكاث – 7مبذأ ئداسة الجىدة   8 – ب
 هص اإلابذأ - أ

 عخذام.جذيش اإلاىـماث كالكاتها مم ألاػشافاإلاهخمت واإلاىسديً لخدليم الخجاح اإلا

 ألاظاط اإلاىؼلى )العبب( - ب
هالبا ما يخدلم الىجاح اإلاعخذام كىذما جذيش اإلاىـمت كالكتها مم . ألاػشاف اإلاهخمت جإزش فى أداء اإلاىـمت

ا كلى ألاداء. ئن ئداسة اللالكاث مم شبىت اإلاىسديً والششواء هالبا ما جىىن  ألاػشاف اإلاهخمت لخدعين أزَش

 راث أَميت خاصت.
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 ( جمشفم ) 

 ) للمللىميت (

 إلاىاصفاث ئداسة الجىدة 10000ألايضو  مجمىكت

ا مً ئصذاساث ألايضو( اإلاششوخت فى َزا اإلاشفم جم ئكذادَا هجضء مً خافـت ألايضو   10000اإلاىاصفاث الذوليت )وهيَر

اصفاث الذوليت يمىً أن حعاكذ لأليضو. َزة اإلاى  176إلاىاصفاث ئداسة الجىدة مً خالٌ اللجىت الفىيت أيضو / حى س ى 

 العاكيت ئلى جأظيغ أو جدعين هـام ئداسة الجىدة بها أو كملياتها أو أوشؼتها.اإلاىـماث 

 يبين اللالكت بين َزٍ اإلاىاصفاث والبىىد راث الصلت فى َزٍ اإلاىاصفت الذوليت. 1 –الجذوٌ ج 

اكذ اإلاىـمت كلى جدذيذ مذي جىافم سطا كمالئها يع الذليل ؤلاسشادي للىاكذ العلىن –سطا اللمالء  10001ألايضو 

ئن اظخخذامها يلضص زلت اللمالء فى اإلاىـمت ويدعً فهم اللمالء إلاا يخىكلىهه  مً اخخياحاتهم وجىكلاتهم.

 مً اإلاىـمت وبالخالى جلليل اخخماالث ظىء الفهم والشياوي.

َى دليل للمليت الخلامل مم شياوي اللمالء  ي للخلامل مم الشياو الذليل ؤلاسشادي  –سطا اللمالء  10002ألايضو 

وخل أيت شىىي جشد ئلى اإلاىـمت فهى يششذ ئلى بادسان وجلبيت اخخياحاث وجىكلاث أصخاب الشياوي 

كمليت لخل الشياوي مىفخدت وفلالت وظهلت الاظخخذام بما فى رلً جذسيب اللاملين. ئهه أيظا يىفش 

 ئسشاداث لألكماٌ الصويرة.

َى دليل ئسشادي لخل اإلاىاصكاث الخاسحيت  لدعىيت اإلاىاصكاث الخاسحيتالذليل ؤلاسشادي  –سطا اللمالء  10003ألايضو 

لإلهصاف كىذ بىفاءة وفلاليت راث اللالكت بالشياوي الخاصت باإلاىخج. حعىيت اإلاىاصكاث جفخذ الؼشيم 

جاح داخليا دون اللجىء كذم اللذسة كلى خل اإلاشيلت داخليا بصىسة وديت.ملـم اإلاشىالث يمىً خلها بى

 إلحشاءاث الخصىمت.

وجدذد لإلحشاءاث التى حلضص سطا اللمالء َى دليل ئسشادي  دليل ئسشادي لشصذ وكياط سطا اللمالء 10004ألايضو 

ا اللميل مثل َزٍ ؤلاحشاءاث يمىجها جلىيتوالء  .الفشص لخدعين اإلاىخجاث واللملياث والعماث التى يلذَس

 خخفاؾ باللمالء.اللميل وحعاكذ كلى الا 

َى دليل ئسشادي لىطم واظخخذام خؼؽ الجىدة هىظيلت للمخؼلباث راث  دليل ئسشادي لخؼؽ الجىدة 10005ألايضو 

اللالكت باللملياث أواإلاىخجاث أواإلاششوكاث هأظلىب كمل وجؼبيلاث جذكم جدليم مؼابلت اإلاىخج. ئن 

جدفيز إلاخؼلباث والخدىم فى اللملياث فىاةذ وطم خؼؽ الجىدة جىمً فى صيادة الثلت فى جدليم ا

 اإلاشاسهين.

جىؼبم كلى اإلاششوكاث ظىاء واهذ صويرة أو هبيرة ،  ئسشاداث ىهو  داسة الجىدة فى اإلاششوكاثإل  ئسشاداث 10006ألايضو 

يعخخذم جلً ؤلاسشاداث ألاشخاص الزيً  .بعيؼت أو مللذة ، فشديت أو حضء مً مجمىكت مششوكاث

دخاحىن للخأهذ مً أن مىـمتهم لذحها جؼبيلاث كمليت داخلت فى مجمىكت يذيشون اإلاششوكاث وي

 مىاصفاث ألايضو لىـام ئداسة الجىدة.

هى حعاكذ اإلاىـمت لخؼبيم ئداسة التهيئت وؤلاكذاد فى الاججاٍ الفنى و  ئسشاداث ئداسة التهيئت وؤلاكذاد 10007ألايضو  

لخىافم مم مخؼلباث جمييز وجدبم اإلاىخج اإلاىصىفت فى وؤلاداسي كلى مذاس دوسة خياة اإلاىخج فهى حعخخذم ل

 .9001ألايضو 

وهى  ئسشاداث مخلللت بملامالث الخجاسة ؤلالىتروهيت فى ألاكماٌ الخجاسيت مم اللميل –سطا اللمالء  10008ألايضو 

( B2C ECTئسشاداث خٌى هيفيت جؼبيم اإلاىـمت هـام اإلالامالث الخجاسيت ؤلالىتروهيت مم اللميل )

(business to-consumer electronic commerce transactionبىفاءة وفلاليت).  وبالخالى جىفش

واإلاعاكذة فى جلليل  أظاظا لللمالء لضيادة زلتهم فى َزا الىـام وحلضيض  كذسة اإلاىـمت كلى ئسطاء كمالئها

 الشياوي واإلاىاصكاث.

دليل إلداسة كياط اللملياث وجأهيذ كياظاث أحهضة اللياط وَى  الذليل ؤلاسشادي إلداسة كياط اللملياث 10012ألايضو 

اإلاعخخذمت لذكم وئزباث اإلاؼابلت مم مخؼلباث اللياط فهى يىصف مخؼلباث ئداسة الجىدة لىـام ئداسة 

 .اللياط لظمان الخىافم مم مخؼلباث اللياظاث
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ى دليل لخىزيم هـام ئداسة الجىدةالذليل ؤلاسشادي  10013 / حى آس ألايضو  إلوشاء وصياهت الىزاةم الظشوسيت لىـام  َو

ئداسة الجىدة وَزا الخلشيش الفنى سبما يعخخذم لخىزيم هـم ئداسة أخشي خالف مجمىكت مىاصفا ألايضو 

 .لىـام ئداسة الجىدة كلى ظبيل اإلاثاٌ ،ؿام ئداسة البيئت وهـام ئداسة العالمت

وَى دليل مىحه لإلداسة اللليا فهى يلذم ئسشاداث  والاكخصاديتالذليل ؤلاسشادي لخدليم الفىاةذ اإلااليت  10014ألايضو 

ئهه يعهل جؼبيم مبادب  ؤلاداسة  مبادب ئداسة الجىدة.جؼبيم لخدليم فىاةذ ماليت واكخصاديت مً خالٌ  

 واخخياس الىظاةل وألادواث اللادسة كلى جدليم الىجاح اإلاعخذام للمىـمت.

وَى دليل يىفش ئسشاداث إلاعاكذة اإلاىـماث والترهيز كلى اإلاىطىكاث اإلاخلللت  الذليل ؤلاسشادي للخذسيب 10015ألايضو 

جؼبيلها كىذما يىىن مؼلىبا ؤلاشاسة ئلى "الخلليم" و"الخذسيب" فى مجمىكت مىاصفاث بالخذسيب ويمىً 

 ألايضو لىـام ئداسة الجىدة فأي ئشاسة ئلى الخذسيب جخظمً حميم أهىاق الخلليم والخذسيب.

وَى دليل يششح ألاظاليب ؤلاخصاةيت اإلاخبلت مً اإلاخويراث يمىً  الذليل ؤلاسشادي لألظاليب ؤلاخصاةيت 10017ألايضو 

مالخـتها فى العلىن وهخاةج اللملياث ختى فى ؿل الـشوف اإلاعخلشة ؿاَشيا. ألاظاليب ؤلاخصاةيت حعمذ 

كذة فى الخدعين اإلاعخمش لجىدة وبالخالى اإلاعا باالظخخذام ألافظل للبياهاث اإلاخاخت لذكم صىم اللشاس 

 اإلاىخجاث واللملياث لخدليم سطا اللمالء.

يلذم خؼىػا كشيظت جإزش فى مشاسهت اللاملين وَى دليل  إلاشاسهت اللاملين وهفاءتهمالذليل ؤلاسشادي  10018ألايضو 

جهم فى وهفاءتهم فىـام ئداسة الجىدة يلخمذ كلى مشاسهت اللاملين ألاهفاء والزيً جم جلذيمهم ودم

اإلاىـمت ولزلً فمً اإلاهم حذا جدذيذ وجؼىيش وجلييم ملاسفهم ومهاساتهم وظلىهياتهم وبيئت اللمل 

 اإلاؼلىبت.

وَى دليل يلذم ئسشاداث الخخياس معدشاسي هـام  الذليل ؤلاسشادي الخخياس معدشاسي هـام ئداسة الجىدة 10019ألايضو 

ئلى كمليت جلييم هفاءة معدشاس هـام ئداسة الجىدة  ئداسة الجىدة والاظخفادة مً خذماتهم. فهى يششذ

 ويىفش الثلت فى الىفاء بمخؼلباث وجىكلاث اإلاىـمت التى جؼلبها مً الخذماث الاظدشاسيت.

إلداسة بشهامج للمشاحلت وللخخؼيؽ وَى دليل يلذم ئسشاداث  الذليل ؤلاسشادي لىـام ئداسة اإلاشاحلت 19011ألايضو 

وكذ كصذ مً الخؼبيم  .شاحلت كالوة كلى هفاءة وجلييم اإلاشاحم وفشيم اإلاشاحلتوالخىفيز هـام ئداسة اإلا

كلى اإلاشاحلين واإلاىـماث التى جؼبم هـم ئداسة واإلاىـماث التى َت بداحت لخىفيز اإلاشاحلاث كلى هـم 

 ؤلاداسة.
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ام ئداسة الجىدة )وؤلاصذاساث ألاخشي( لبىىد ومىاصفاث هـاللالكت بين هـم ؤلاداسة ألاخشي باأليضو  – 1 –حذوٌ ج 

 9001ألايضو 

 

بىىد ألايضو 

9001 
4 5 6 7 8 9 10 

 الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم 9000ألايضو 

 الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم 4002ألايضو 

 10001ألايضو 
    

8-2-4 

8-5-1 
9-1-2  

  2-1-9 4-2-8     00000ألايضو 

  2-1-9      10003ألايضو 

  1-1-9      10004ألايضو 

 10005ألايضو 
 5-3 

6-1 

6-2 

 الجميم الجميم
9-1 10-2 

 الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم 00001ألايضو 

   4-4-8     10007ألايضو 

 الجميم جميمال الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم 10008ألايضو 

    4-1-7    10012ألايضو 

    1-5-7    0001ألايضو 

 الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم 10014ألايضو 

    2-7    10015ألايضو 

  1-9  5-1-7 1-6   00001ألايضو 

 الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم الجميم 10018ألايضو 

   4-8     10019ألايضو 

  2-9      19011ألايضو 

مالخـت: كىذما ال جىحذ البىىد الفشكيت وبذال مجها وحذث "الجميم" فهزا يشير ئلى أن حميم البىىد الفشكيت لهزا البىذ 

 لها كالكت باإلاىاصفت اإلاشحليت اإلالابلت. 9001فى ألايضو 
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 2015:  9001مخؼؽ البىىد الشةيعيت لأليضو 
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