
 

 
 

 

 

 

  مسىق امػيه وامحأهيه جيػيت جيكيُ املياداث منحدزيب

Tamkeen Association of Leaders Training & Qualification 

 

  

 5من  1الصفحة 
 

 هـ 14/        /           

 م20      /           /    

 الرقم:

 

 ننطقح الحذود الشهاليح | نحافظح رفحاء

نسجلح في وزارج الهوارد التشريح والذنهيح 

 1614 االجذهاعيح ةرقو/

 

 سياسح ادارج الهخاطر

 دهكين القياداخ للذذريث والذأهيل لسوق العهلةجهعيح 

 

 اعذهاد نجلس االدارج  

في  للذذريث والذأهيل لسوق العهلدو اعذهاد دليل نؤشراخ  وإجراءاخ علهياخ غسيل األنوال ودهويل االرهاب ةجهعيح دهكين القياداخ 

 م02/6/0201ه الهوافق  02/11/1440( ةذاريخ 6االجذهاع رقو )
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 جدول اميححىياث 

 3 ىلدىت :

 3.……………………………………………… اوال : امغسض ىُ إغداد سياست إدازة اميخاػس

 3……..……………………………………….……… ذاٍيا : جػسيف امخؼس وإدازة اميخاػس:

 4 .…………………………………………ذامرا : إدازة اميخاػس وغالكحها بامسكابت امداخنيت:

 4...…………………………………………………… مجَت إدازة اميخاػس وىهاىهازابػا : 

 5 ..……………………………………………………………خاىسًا : دوز ىجنس اإلدازة

 5 ..……………………………………ىجيىغت اميخاػس امحي جىاجه جيػيت شائد محفظ امَػيت

 5...…………………………………………………… آميت غيه إدازة اميخاػس بامجيػيت
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 ىلدىت :

واالجحياغيت امحي ساهيخ في بسوش بيئت ىفػيت بامخؼس، جىجب ىُ خالل امحغيساث اميحالحلت في اميجاالث االكحصاديت وامسياسيت 

غنى ىؤسساث املؼاع امرامز امػيه غنى طسوزة ججَب اميخاػس امحي كد جىاجهها أو امحد ىَها أو امسيؼسة غنيها ، وىُ هَا ٍشأث 

 داز  أو اميامي او امَشاغ حاجت امجيػيت إمى اغحياد سياست واطحت إلدازة اميخاػس امحي كد جحػسض مها سىاء في امجاٍب اإل

  

 اوال : امغسض ىُ إغداد سياست إدازة اميخاػس

  جىطح امسياست جػسيف امخؼس وإدازة اميخاػس وامغسض ىُ إدازة اميخاػس 

  جفسس امسياست ػسيلت امجيػيت امخاصت في إدازة اميخاػس وجىذيم أدواز وىسئىمياث األػساف ذاث امػالكت 

 جصًء ىُ ىهاو امسكابت امداخنيت منجيػيت وجسجيباث حىكيحها  جػحبس سياست إدازة اميخاػس 

  جصف امسياست دوز إجساء إدازة اميخاػس في كاىه ٍظاو امسكابت امداخنيت وجحديد إجساءاث امحلازيس امسئيسيت، وجشسح اإلجساء

 امر  سيحً اجخاذِ ىُ أجه جلييً فػاميت إجساءاث امسكابت امداخنيت منجيػيت 

  

 جػسيف امخؼس وإدازة اميخاػس: ذاٍيا : 

يػسف امخؼس بأٍه أ  شيء ييكُ أٌ يػىق ىُ ىلدزة اميؤسست غنى جحليم أهدافها، أو هى غبازة غُ زبؽ بيُ اححيال وكىع حدد 

 واآلذاز اميحسجبت غنى حدوذه 

ؼسة غنى جىاٍب اميخاػس امحي كد جؤذس ييكُ جػسيف إدازة اميخاػس بأٍه اإلجساء أو امهيكه أو امرلافت اميسحخدىت مححديد وجلييً وامسي

 في ىلدزة امجيػيت غنى جحليم أهدافها 

جػحبس إدازة اميخاػس أىسا طسوزيا السحيساز وٍيى امجيػيت بيا يحىافم ىؼ أهدافها االسحساجيجيت، وميس إجساء امغسض ىَه ججَب اميخاػس، 

أٍشؼحها بأغنى اميػاييس حيز أٌ اميخاػس امحي جً جحديدها وفهيها وفي حال اسحخداىه بصىزة سنييت فئٍه ييكُ منجيػيت ىىاصنت 

 وامسيؼسة غنيها بصىزة جيدة فئٌ ىا جبلى ىُ اميخاػس يصبح أكه حدة  
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 ذامرا : إدازة اميخاػس وغالكحها بامسكابت امداخنيت:

امحي جػيه ىؼ بػظها غنى إيجاد ػسيلت جشغيه جػد إدازة اميخاػس جصًء ىُ ٍظاو امسكابت امداخنيت امر  يححى  غنى غدد ىُ امػَاصس 

فػامت جساغد امجيػيت غنى جحسيُ األداء في كافت امجىاٍب امياميت واإلدازيت ، كيا جػحبس إدازة اميخاػس جصًء هاىا وطسوزيا بامَسبت 

 مػيه امجيػيت وميس فلؽ ىجسد ىسأمت امحصاو، جحؼنب دوزا ٍشؼا أكرس ىَه ىجسد زدة فػه  

 اميخاػس كافت غَاصس امسكابت امداخنيت ىره : جساغي إدازة

  االسحساجيجياث وامسياساث واإلجساءاث 

  خؼؽ امجيػيت وىيصاٍياجها 

  سجالث اميخاػس امػاميت 

  

 زابػا : مجَت إدازة اميخاػس وىهاىها

ىساغد اميديس امػاو  –امجيػيت  ىسحشاز –ٍائب اميديس امػاو  –جشكه مجَت ميساجػت إدازة اميخاػس ىُ كه ىُ ) اميديس امػاو منجيػيت 

ىساغد اميديس امػاو مػالكاث امداغييُ (،  وجحىمى امنجَت اميهاو  –ىساغد اميديس امػاو مخدىاث اميسحفيديُ  –منحشغيه واميحابػت 

 امحاميت :

 يت إغداد خؼت إدازة اميخاػس بػد إجساء امبحىد وامدزاساث اميحػنلت بشأٍها واغحيادها ىُ ىجنس إدازة امجيػ 

  جَفير امخؼت امخاصت بئدازة اميخاػس وامسكابت امداخنيت اميػحيدة ىُ كبه اميجنس وطياٌ وطؼ امحسجيباث اميَاسبت ىُ أجه

 امحأكد ىُ أٌ اميخاػس كد جً جحديدها وجليييها وإدازجها بؼسيلت فاغنت 

 طياٌ جىفس خؼؽ ميساجػت كفاءة وفػاميت ىساكبت اميخاػس امكبيسة امحي كد جهدد جحليم امجيػيت ألهدافها االسحساجيجيت  و

 إدازة اميخاػس وكدزجها غنى جلديً جلييً سَى  محسجيباث إدازة اميخاػس بامجيػيت 

  زفؼ امحلازيس امدوزيت امخاصت بئدازة اميخاػس ميجنس اإلدازة واملياو سَىيا بيساجػت ػسيلت امجيػيت في إدازة اميخاػس وإػاز

 غيه إدازة اميخاػس 

 بخدىاث االسحشازييُ امخازجييُ في امجىاٍب امحخصصيت مػينياث امجيػيت، واسحخداو االخحصاصييُ ىُ األػساف  االسحػاٍت

 امخازجيت ىُ أجه جلديً االسحشازاث امَىغيت وغيه امحلازيس مصيادة ىىذىكيت ٍظاو امسكابت امداخنيت 

 ػس بامجيػيت وجسجيباث امسكابت وامحكىىت بصىزة سَىيت جلىو مجَت اميساجػت بئغداد جلسيس حىل ىساجػحها مفػاميت إدازة اميخا

 وإجاشجها ىُ ىجنس اإلدازة  
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 خاىسًا : دوز ىجنس اإلدازة 

  اغحياد سياست إدازة اميخاػس امخاصت بامجيػيت 

  طبؽ اإليلاع وامحأذيس غنى ذلافت إدازة اميخاػس في امجيػيت 

  امحػسض في امجيػيت جحديد امؼسيلت اميرنى منحػاػي ىؼ اميخاػس أو ىسحىي 

  اميىافلت غنى املسازاث امهاىت امحي كد جؤذس غنى أداء امجيػيت في ىجال إدازة اميخاػس 

  اغحياد جلسيس مجَت اميساجػت مفػاميت إدازة اميخاػس بامجيػيت وذمك بَاء غنى اميػنىىاث اميلدىت بىاسؼت مجَت اميساجػت 

 

 

 ………………………………ىجيىغت اميخاػس امحي جىاجه جيػيت 

امخؼس في امجيػيت ييكُ في جحديد ىجيىغت اميشازيؼ مدغً اميسحفيديُ ىؼ غدو أىكاٍيت جَفيرها مػدو جىفيس اميلدزة امياميت  

 مهرِ اميشازيؼ وبامحامي ال ييكُ بَاء خؼت جيكُ مححليم ىىشساث اهداف امجيػيت  وجحنخص ىجيىغت اميخاػس في امَلاغ ادٍاِ :

 بَاء اميشازيؼ و إغداد ىيصاٍيت وازجباػاث مها  غدو وجىد ىصدز دخه ذابخ م 

   ُغدو اسحلساز اميىظفي 

   امحاجت امياست منيسحفيديُ وغدو جىافم امحاجت ىؼ امدخه امسَى  منجيػيت 

   ىشكنت جىزيز امفلس داخه االسس 

   ُاميسحىي امفكس  منيسحفيدي 

 ُفي كه كسً   غدو وجىد اميحخصص في كه ادازة وغدو وجىد غدد كافي ىُ اميىظفي 

   االسحغَاء غُ بػع اميىظفيُ ملنت اميىازد 

 آميت غيه إدازة اميخاػس بامجيػيت 

   زصد ىجيىغت اميخاػس امحي جىاجهها امجيػيت 

   جصَيف ىجيىغت اميخاػس امحي جىاجهها امجيػيت 

   امحػاىه اميسحيس ىؼ هرِ اميخاػس وىحاومت امحد ىَها 

  امجيػيت واميساغديُ مبحز امحاالث و ىحاومت حنها وامحد ىَها  غلد اجحياغاث دوزيت بيُ ىديس 

   زفؼ جلازيس دوزيت ميجنس االدازة منيشازكت في امحد ىُ هرِ اميخاػس 


