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ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

á`eó`≤`ª`dG



ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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أي  الوضـاءة؛  مـن  مشـتقٌّ  لغـًة:  الوضـوء 

والُحسن. النظافة 

وجه  على  معيَّنـة  أعضـاء  غسـل  وشـرًعا: 

ِبنيَّة. معيَّن 

الوضوء أحكام  5من 

بِبِننييََّّةة.   

Aƒ°VƒdG  ΩÉμMCG  øe

الوضوء أحكام  5من 



:¬ªμM •

واالستحباب. الوجوب  ُحكمان:  للوضوء 

وغيرهما،  والطواف  الة  للصَّ فالوجـوب 

   #    "    ! ﴿ تعالـى:  لقولـه 

 )  (    '    &    %    $
 -  ,  +  *
   0   /   .
.[٦ [المائدة:   ﴾1

ُتْقَبـُل  «ال  ولقولـه !: 

ُغُلـوٍل»  مـْن  َصَدَقـٌة  وال  طُهـوٍر،  بَغْيـِر  َصـالٌة 

مسلم). (صحيح 

*
.
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القرآن،  لقـراءة  فيكـون  االسـتحباب  ا  وأمَّ

التفسير  كـتب  ولقراءة  السوق،  إلى  وللذهاب 

ذلك. وغير  والحديث 

:¬∏°†ah  ¬æe  áªμëdG •

بالوضوء. اهللا 8  أمر  ق  يحقِّ ئ  المتوضِّ ـ 

من  المسـلم  وقاية  إلـى  ي  يـؤدِّ ـ  الوضـوء 

كثيرة. أمراض 

ي إلى محـو الخطايـا، فعن  ـ  الوضـوء يـؤدِّ

قـال:  رسـول اهللا !  أنَّ  هريـرة 3:  أبـي 

الوضوء أحكام  7من 



«أَال أُدلُُّكْم علـى ما َيْمُحو اُهللا بـِه الخَطايا، 

يـا  بلـى  قالـوا:  َرجـاتِ؟  الدَّ بـِه  وَيْرَفـُع 

علـى  الوُضـوء  ِإْسـباُغ  قـال:  رسـول اهللا، 

الَمكاِره...» (صحيح مسلم).

قـال  اإليمــان،  أعمـال  مــن  ـ  الوضـــوء 

اإليماِن...»  َشْطُر  هوُر  «الطُّ رسول اهللا !: 

مسلم). (صحيح 

:Aƒ°VƒdG  ¢†FGôa •

ـ ١ األعمـاُل   «إنَّمـا  لقولـه !:  النيـة: 

مـا  امـِرٍئ  لِّ  لـكُ وإنَّمـا  يَّـاِت،  بالنِّ

عليه). (متفق  نوى...» 
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﴿ !    ـ ٢ تعالى:  لقولـه  الَوْجِه:  َغْسـُل 

   '    &    %    $    #    "
 ،[٦ [المائـدة:   ﴾)     (
لك،  وذلـك بنقـل الماء إليـه مـع الدَّ

خفيفـة  كانـت  إذا  اللحيـة  وتخليـل 

بحيث يظهر منها الجلد.

وقد ثبـت: أنَّ رسـول اهللا ! كان إذا 

ـا مْن ماٍء فأْدَخَلُه َتْحَت  أ أَخَذ َكفًّ توضَّ

وَقال: «هكذا  لِْحَيَتـُه،  بِه  َل  َفَخلَّ َحَنِكِه 

أَمَرني َربِّي 8» (سنن أبي داود).

ووقاال: «هك لِحَيتـه،  بِه  فخلل  ححنكِكهِه 

(سننن أأببيي ددااوودد)).. أَمَرني َربِّي 8»

الوضوء أحكام  9من 



شـعر  منبت  من  طوًال  الوجـه  وحـدُّ 

الذقن،  ُمنتهـى  إلى  المعتـاد  الـرأس 

األذنين. بين  ما  عرًضا  ه  وحدُّ

ـ ٣ لقولـه    : الِمرَفَقْيـِنِ َمـَع  الَيدْيـِن  غْسـُل 

 $    #  "    ! ﴿ تعالـى: 

 )  (  '  &  %
[المائدة: ٦].  ﴾,  +  *

النبيِّ !:  لقول  أصابعهما،  تخليل  مع 

اَألصابَِع»  ِل  َفَخلِّ أَت  َتَوضَّ «إذا 

الترمذي). االلتتررممذذيي))..(سنن  (سننن 
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الفـرض  محـلِّ  بعـض  ُقِطـَع  وإذا 

خالف.  بال  منه  بقي  ما  غسل  وجب 

كان  سواء  الخاتم  تحريك  يجب  وال 

واسًعا. أو  ضيًقا 

ـ ٤ والمـرأة:   جـل  للرَّ أِس  الـرَّ َمْسـحُ 

ترك  فإن  جميعـه،  مسـح  والمقصود 

المسـح  يجوز  وال  يجزه،  لم  بعضـه 

على الخمار أو العمامة إال لضرورة.

الوضوء أحكام  11من 



فـي  رأسـه  غسـل  إذا  ـئ  والمتوضِّ

غسله  فإنَّ  مسـحه  عن  بدًال  الوضوء 

مسحه. عن  يجزئه 

يديـه  يلصـق  أن  المسـح:  وصفـة 

يذهب  ثـم  الـرأس  م  بُمقـدَّ ويبـدأ 

إلى  يردهمـا  ثـّم  قفـاه  إلـى  بهمـا 

إذا  أجَزَأه  مسح  وكيفما  بدأ.  حيث 

رأسه. أوعب 

ـ ٥ الكعبين:وذلـك   إلـى  ْجَلْيـِن  الرِّ غْسـُل 

تخليل  وُندب  ـنَّة،  والسُّ بالِكَتاب  ثابـت 

يخلِّـل  ولـم  ـأ  توضَّ فمـن  أصابعهمـا؛ 

أصابـع رجليـه فوضـوءه صحيح. وال 
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حلق  أو  ظفـره  قصَّ  إذا  الوضـوء  يعيـد 

الوضوء. بعد  رأسه 

ـ ٦ على   اليـد  بإمـرار  ويكـون  ْلـك:  الدَّ

الماء. جريان  مع  العضو 

«أّن  ورد:  ما  فرضيتـه  على  والدليـل 

إناٍء...  في  بماٍء  َفُأتَِي  أ  َتَوضَّ النَّبيَّ ! 

َيْدُلُكُهمـا»  َوَجَعـَل  ذَراَعْيـِه  َغَسـَل 

النسائي). (سنن 

الوضوء أحكام  13من 



ـ ٧ عن   عبارة  وهـي  (الَفـْوُر):  الُمـَواالُة 

زمـن  فـي  الطهـارة  بجميـع  اإلتيـان 

وهي  فاحش،  تفريق  غير  من  متَّصـل 

مع  ساقطة  والقدرة،  الذكر  مع  واجبة 

والنسيان. العجز 

ناسًيا  الوضوء  فرائض  من  فرًضا  ترك  فمن 

إن  نسـيه  الذي  الفرض  بذلـك  يأتي  فإنَّـه  لـه 

نسـيه  بما  أتى  الوقت  قرب  وإن  الوقت،  طال 

الوضوء  بذلك  صلَّى  كان  وإن  بعده،  ما  وأعاد 

من  شـيًئا  ترك  وإذا  صحيحة،  غير  صالته  فإنَّ 

َبَطَل  فقد  طـال  حتى  عامًدا  الوضوء  فرائـض 

وضوُءه.
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:Aƒ°VƒdG  øæ°S •

سبع: وهي 

َغْسـُل الَيدْيِن إلى الكوعيـن ِعْند اْبتداِء  ـ ١

الوضوِء، وقبل إدخالهما في اإلناء: ِلما 

ْيِه  ثبت: «أنَّ رسول اهللا ! َأْفَرَغ على َكفَّ

ثالَث ِمراٍر َفَغَسَلُهما...» (صحيح مسلم).

ـ ٢ في   الماء  إدخـال  وهـي  الَمْضَمَضـُة: 

ثبت:  لما  ُه؛  َوَيُمجُّ َفُيَخْضِخُضـُه  الفـم 

ثالَث  ْيِه  َكفَّ على  َأْفَرَغ  الرسول !  «أنَّ 

في  َيميَنُه  َأْدَخـَل  ُثمَّ  َفَغَسـَلُهما،  ِمـراٍر 

مسلم). (صحيح  َفَمْضَمَض...»  اإلناِء 

بيمناه. يتمضمض  أن  ويستحبُّ 

الوضوء أحكام  15من 



ـ ٣ المـاء   جـذب  وهـو  االْستِْنشـاُق: 

األنف. إلى  بالنََّفِس 

ئ ينبغي أن يبالغ  والمتوضِّ

المضمضـة  فـي 

إذا  واالستنشـاق 

«أْسـبِِغ  لحديـث:  صائـم  غيـر  كان 

اَألصابِـِع،  َبْيـَن  ـْل  َوَخلِّ الُوُضـوَء، 

تكوَن  أْن  إالَّ  االْستِْنشـاِق  في  َوَبالِـْغ 

ويسـتحبُّ  السـنن)،  (أصحاب  صائًما» 

بيمناه. يستنشق  أن 

ـ ٤ أنفه   من  الماء  طرح  وهو  االْسـِتْنثاُر: 

السـبابة  أصبعيـه  وضـع  مـع  ِبَنَفِسـِه 

إ بالنََّفِس 

والمتوضِّ

ف

وو

16



وُيكره  أنفه،  على  اليسـارين  واإلبهام 

وقد  األنـف،  علـى  وضعهمـا  عـدم 

ْيـِه  َكفَّ َغَسـَل  الرسـول !  «أنَّ  ثبـت: 

واْسَتْنَثَر...»  َمْضَمَض  ثمَّ  اٍت  َمرَّ ثالَث 

مسلم). (صحيح 

ـ ٥ وَباِطنِهمـا:   ظاِهِرهمـا  األذنيـن  مسـح 

لمسح  الماء  تجديد  كذلك  نَّة  السُّ ومن 

عباس ^:  ابن  عن  ورد  لمـا  األذنين؛ 

َوُأُذَنْيـِه  بَرْأِسـِه  َمَسـحَ  النبـيَّ !  «أنَّ 

الترمذي).  (سنن  وَباِطنِهما»  ظاِهِرهما 

المـاء  تجديـد  كذلـك  ـنَّة  السُّ ومـن 

األذنين. لمسح 

الوضوء أحكام  17من 



ـ ٦ إلـى   أِس  الـرَّ َمْسـِح  فـي  الَيَدْيـنِ  َردُّ 

من  بدأ  فـإن  ِمْنه:  َبَدأ  الـذي  الَمَحـلِّ 

المسـتحبُّ  هـو  كمـا  رأسـه  ِم  ُمَقـدَّ

إلى  المؤخـر  من  همـا  ردَّ ذلـك  فـي 

الرسـول !  «أنَّ  ثبت:  لما  المقـدم، 

بِهما  َفأْقَبـَل  بيَدْيـِه  َرْأَسـُه  َمَسـَح   ...

َذَهَب  حتَّى  َرْأِسـِه  ِم  بُمَقدَّ َبَدأ  َوَأْدَبَر؛ 

اِن  الَمَكَ إلى  ُهما  َردَّ ُثمَّ  َقَفاُه،  إلى  بِهما 

البخاري). (صحيح  ِمْنُه»  َبَدَأ  الذي 

ـ ٧ ثم   وجهه  فيغسـل  الفرائض:  ترتيـب 

يغسـل  ثم  رأسـه  يمسـح  ثم  ذراعيه 

الوضوء.  آيـة  في  ورد  لمـا  رجليـه، 
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صفة  حسـب  الفرائض  مع  وترتيبهـا 

الوضوء.

لها  ناسًيا  الوضوء  سـنن  من  ًة  ُسـنَّ ترك  ومن 

أو  بالقرب  ذكرهـا  سـواء  فقط؛  بهـا  يأتي  فإنـه 

صحيحة،  فصالته  بذلك  صلَّى  كان  وإن  بالُبعد، 

فإنه  عامـًدا  الوضوء  ُسـنن  من  ًة  ُسـنَّ ترك  ومـن 

من  يستْقِبُل  لما  فعلها  له  وُسنَّ  بالُقرب،  يفعلها 

الوضوء. بذلك  يصلِّي  أن  أراد  إن  الة  الصَّ

:(äÉ sÑëà°ùªdG)  Aƒ°VƒdG  πFÉ°†a •

ـ ١ طاهر.  موضٍع  في  الوضوء 

ـ ٢ اليمين.  على  اإلناء  وضع 

الوضوء أحكام  19من 



ـ ٣ الِقْبلة.  استقبال 

ـ ٤ الوضوء.  جميع  في  النِّية  استشعار 

ـ ٥ عـن   مرتفـع  موضـٍع  علـى  القعـود 

األرض.

ـ ٦ ذلك.  في  تحديد  غير  من  الماء  تقليل 

ـ ٧ الرحمن   اهللا  بسـم  ويقول:  التسـمية: 

الرحيم.

ـ ٨ يبدأ   أن  وهـو  األعضاء؛  فـي  ن  التيمُّ

والرجلين. اليدين  من  اليمين  بغسل 

ـ ٩ ِمِه.  بمَقدَّ رأسه  مسح  في  البدء 

ـ ١٠ وتثليثه.  المغسول  تثنية 
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ـ ١١ أنفسها.  في  الوضوء  سنن  ترتيب 

ـ ١٢ الوضوء.  عند  واك  السِّ

:Aƒ°VƒdG  äÉghôμe •

يفعل  لم  إذا  الكراهـة  فـي  ئ  المتوضِّ يقـع 

اآلتي: إلى  إضافة  ابقة،  السَّ المندوبات 

ـ ١ اهللا   ذكر  بغيـر  الوضوء  حـال  الـكالم 

تعالى.

ـ ٢ كان   إذا  الوضوء  حال  العورة  كشف 

َحُرَم. وإال  زوجته،  مع  أو  بخلوة 

ـ ٣ الوضوء.  في  الرقبة  مسح 

ـ ٤ الفرض.  محلِّ  على  الزيادة  كثرة 

الوضوء أحكام  21من 



:Aƒ°VƒdG  ¢†bGƒf •

ـ ١ ُبر   الدُّ ـ  ـبيَلْيِن  السَّ مـن  شـيء  خروج 

لقـول  معتـاًدا:  خروًجـا  والُقُبـل ـ 

أْحَدَث  َمْن  صالُة  ُتْقَبُل  «ال  النبيِّ !: 

البخاري). (صحيح  أ»  َيَتَوضَّ حتَّى 

ويدخل في ذلك (البول)، و(المذي) 

لقول  اللذة،  عنـد  يخرج  الذي  وهو 

ومن  الوضوء،  المذي  «من  النبيِّ !: 

الترمذي). (سنن  الغسل»  المني 

مـاء  وهـو  (الهـادي)  ذلـك  ومـن 

ُقرب  المرأة  ُقُبِل  من  يخرج  أبيـض 

الوالدة.
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لـذة  بغيـر  خـرج  الـذي  و(المنـي) 

معتادة.

لقوله !:  و(الريح)،  (الغائط)  وكذا 

ِريٍح»  أو  َصْوٍت  ِمـنْ  إال  ُوُضـوَء  «ال 

الترمذي). (سنن 

بعد  المـرأة  من  الرجل  مـاء  ونـزول 

ووضوئها. اغتسالها 

بأن  كثر  إن  ـا  أمَّ القليـل،  والسـلس 

وإن  ينقض،  فـال  الزمـان  كلَّ  الزم 

ال  نصفـه  أو  الزمـان  ُجـلَّ  الزم 

الوضوء  ُيسـتحبُّ  ولكـن  ينقـض، 

مـا  هـو  والسـلس  صـالة.  لـكلِّ 

الوضوء أحكام  23من 



بسـبب  الَمخرجين  أحد  من  يخرج 

على  منه  التداوي  ويجب  المرض، 

عليه. قدر  من 

ـ ٢ زمنـه،   قصـر  ولـو  الثقيـل:  النَّـوم 

عن  طالـب 3،  أبي  بـن  علي  فعـن 

الَعْيَناِن،  ـِه  السَّ «ِوكاُء  قال:  النبـيِّ ! 

داود). أبي  (سنن  أ»  َفْلَيَتَوضَّ ناَم  َفَمْن 

ناقًضا. فليس  الخفيف  النوم  أما 

ـ ٣ أو   ُسـكر  أو  بجنـون  العقـل:  زوال 

إغماء.

ـ ٤ أو   الكفِّ  ببطن  َكـَر:  الذَّ البالِِغ  مـسُّ 

حائـل  دون  مـن  بأصبعـه  أو  جنبـه 
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أو  ة  بلـذَّ سـهًوا،  أو  عمـًدا  كثيـف، 

َذَكَرُه  َمسَّ  «َمْن  لقوله !:  ة،  لذَّ بغيـر 

داود). أبي  (سنن  أ»  َفْلَيَتَوضَّ

ـ ٥ الغالب   في  بها  يلتذُّ  مـن  البالِغ  مسُّ 

لم  ولو  اللـذة  قصد  إن  النسـاء:  مـن 

يقصدها،  لم  ولو  وجدها  أو  يجدها، 

 ﴾¸    ¶    μ   ﴿ تعالـى:  لقولـه 

الفم  في  الُقْبلة  بخالف   ،[٤٣ [النسـاء: 

كانت  إذا  إال  مطلًقا  الوضوء  فتنقض 

رحمة. أو  لوداع 

ـ ٦ أصل   في  الشك  كان  سـواء   : ـكُّ الشَّ

الناقض. حصول  في  أو  الوضوء 

الوضوء أحكام  25من 



:Aƒ°VƒdG  ¬d  Öéj  Ée •

أشياء: لثالثة  الوضوء  يجب 

ـ ١   3 هريرة  أبي  فعن  ـالة:  الصَّ

«ال  رســول اهللا !:  قــال  قال: 

حتَّى  أْحـَدَث  َمْن  َصـالُة  ُتْقَبـُل 

البخاري). (صحيح  أ»  َيَتَوضَّ

ـ ٢ حــجَّ   قــد  عـروة:  قـال  ـواف:  الطَّ

ُه  أنَّ عائشـة #:  َفـَأْخَبَرْتنِـي  النبـيُّ ! 

أ،  َتَوضَّ ُه  أنَّ َقِدَم  حيَن  بِه  َبدَأ  شيٍء  ُل  َأوَّ

البخاري). (صحيح  بالَبْيِت.  طاَف  ُثمَّ 

لثالث الوضوء  يجب 

ـ ١ فعن  ـالة:  الصَّ

رســ قــال  قال: 

َمْن َصـالُة  ُتْقَبـُل 

(صحيح أ» َيَتَوضَّ

ال٢ ق اف الطَّ
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 ﴾,  +  *  )﴿
.[٧٩ [الواقعة: 

ـ ٣ أو   منه  جزء  أو  المصحف  مسُّ 

متعلِّمٍ  أو  لمعلِّمٍ  إالَّ  استقالًال  حمله 

تعالى: لقوله  حائًضا:  وإن 

كتبـه  الـذي  الكتـاب  فـي  ورد  وقـد 

أنَّ  حـزم:  بن  لعمـرو  رسـول اهللا ! 

اليمن  أهل  إلى  كتب  رسـول اهللا ! 

طاِهٌر»  إال  الُقرآَن  َيَمسَّ  ال  «أْن  كتاًبا: 

مالك). (موطأ 

*  *  *

الوضوء أحكام  27من 



:º`«`≤`dG •
ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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:á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh áë°üdGh

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *
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