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االقتصاد المحلي.
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التعرف على المؤسسات التي يُحتذى بمستوى أدائها، كما تهدف كذلك إلى إمداد المؤسسات 
بخارطة طريق ترسم خطوات تحقيق التميز من خالل تبني الممارسات الجيدة والتوجهات الصحيحة 

السائدة بشكل نظامي والقابلة للقياس والمراجعة على نحو مستمر. 

كما ال تمثل جائزة دبي للجودة مجرد مبادرة أخرى يمكن للمؤسسة أن تتبناها، وإنما هي إطار عمل 
الجائزة  منهج  على  الحقًا  االطــالع  ويمكن  السليم.  االتجاه  في  المختلفة  المبادرات  وضع  يضمن 
والمعايير الرئيسية التي تم إيجازها في النموذج أدناه. و يمد هذا النموذج المؤسسات بأداة لقياس 

مستوى جودة األداء ولتسجيل الفجوات الموجودة بالفعل.

تعتمد جائزة دبي للجودة على نموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة على 
 ،)EFQM(1992 نحو ناجح  والذي تم تطبيقه في مؤسسات القطاعين العام والخاص منذ عام

و يوفر هذا النموذج إطار عمل شمولي للتميز المؤسسي، حيث أن كافة المعايير التسعة تقوم 
بدور منظومة متكاملة، بحيث أن أي قصور في أي من أجزائها من شأنه أن يؤثر على ما تم تحصيله 
من نتائج في المجاالت األخرى. وال يركز هذا النموذج أبًدا على أجزاء المنظومة، وإنما يلقي الضوء 
النموذج على  المنظومة. وقد تم تصميم هذا  أجزاء  أكبر من مجموع  الكل  أن  الكل بحيث  على 
تبنيها  الممكن  من  التي  التوجهات  تعددية  حقيقة  على  للتعرف  وذلك  الالتراكمية،  مبدأ  أساس 

في سبيل تحقيق التميز. 

والبد للمتقدمين لجائزة دبي للجودة من إيضاح تحقيقهم التحسين المستمر والمستدام لجودة 
األداء، كما يتوجب عليهم إلقاء الضوء على مراحل عملية التحسين وليس على كيفية الحصول 
من  أكثر  المؤسسة  تفيد  سوف  التعزيز  أنشطة  وتطبيق  التميز  تحقيق  رحلة  أن  ذلك  الجائزة،  على 

استهداف الحصول على الجائزة.

لمؤسسات  األمــثــل  النموذج  الجائزة  هــذه  على  الــحــائــزون  يمثل  الــجــائــزة،  أمــانــة  فريق  آلراء  ووفــقــًا 
لها  العام  اإلطــار  نضع  التي  المعايير  لتطبيق  األداء  قياس  عملية  وتخضع  المختلفة.  القطاعات 
أن  ينبغي  الجائزة،  استمرار  وعلى  المصداقية  على  الحفاظ  يتم  حتى  وبالتالي  المستند.  هذا  في 
توضح المؤسسات الرابحة عن أنشطة التحسين المستدام مع تحقيقها لنتائج تعكس االتجاهات 

المعتمدة خالل السنوات القادمة. 

المستمر،بل  التطوير  مواصلة  على  القدرة  إظهار  للجودة  دبي  لجائزة  المتقدمين  علي  ينبغي 
ينبغي عليهم التركيز على عمليات التطوير وليس علي كيفية الفوز.

بالجائزة  الفائزين  شريحة  إن  حيث  جدا  مهم  الفائزين  تقدير  الجائزة،إن  على  القائمين  منظور  ومن 
يمثلون قدوة تحتذي بها بقية المنشآت التي تعمل في القطاع نفسه.

دبي  جائزة  لمعايير  باالحتكام  أدائهم  تقييم  بعد  المكانة  هذه  سيتبوءون  الفائزين  إن  وبما  هذا 
المتقدمة  المنشآت  أن تظهر  الضروري  المرموق،فإن من  الجائزة وموقعها  ،ونظراً ألهمية  للجودة 
للجائزة أنشطة أن تظهر المنشآت المتقدمة للجائزة أنشطة تطويرية مدروسة ومتواصلة ممتدة 

من ثالثة إلى خمسة أعوام تحقق فيها نتائج إيجابية.

الجائزة القصوى في حالة الفوز هي ثالث سنوات،حيث اليمكن للفائزين أن يستمروا  أن صالحية 
في استخادم شعارات الجائزة في مطبوعاتهم وحمالتهم اإلعالنية والمواد التسويقية لمدة تزيد 

على ثالث سنوات من تاريخه.

في استخادم ويمكن السبب في ذلك هو أن عملية االحتفاظ بالصدارة أصعب بكثير من الوصول 
إلى مستوى الفوز بالجائزة نفسها،فقد تفقد المنشآت قدرتها على االستمرار كنموذج يحتذى بعد 

ثالث سنوات من الفوز إذا ماأهملت جهود االبتكار والتطوير والتحسين المستمر.

وهذا يمكن للفائزين في فئة برنامج دبي لتقدير الجودة بالتقدم مرة أخرى للجائزة بعد مضي 
عامين من فوزهم.

أما بالنسبة للمنشآت التي لم يحالفها الحظ فيمكن لها التقدم ثانية بعد مضي عامين على 
موعد استالمهم لتقرير التغذية الراجعة، والسبب في ذلك هو إعطاء المنشآت الراغبة في 

معاودة التقدم للجائزة الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة التطويرية وتناول القضايا الواردة في تقرير 
التغذية الراجعة بشكل واف.

توجد ثالث فئات مختلفة لجائزة دبي للجودة، وهي كالتالي: 

جائزة دبي الذهبية للجودة  1

  تقدم هذه الجائزة للمؤسسات العاملة في كافة القطاعات االقتصادية التي فازت بجائزة دبي 
للجودة سابقًا، وذلك بعد التأكد من تبنيها إلجراءات التطوير المستدام الملموس في مستوى 
الجائزة بعد  التقدم للحصول على  إعادة  الماضية. ويجوز للفائزين  الزمنية  الفترة  األداء طوال 

ثالث سنوات متتالية من تاريخ الحصول على التقارير الفنية الخاص بهم. 

جائزة دبي للجودة   2

الصناعة،  مثل  المختلفة  االقتصادية  القطاعات  في  العاملة  الشركات  إلى  الجائزة  هذه    تمنح 
أن  ويجوز  والتجارة،  المهنية  واألعــمــال  والتمويل،  اإلنــشــاءات،  وأعمال  والسياحة،  والخدمات، 
على  الحصول  تاريخ  من  سنوات  ثــالث  بعد  الذهبية  الجائزة  على  للحصول  الفائزون  يتقدم 

التقارير الفنية الخاص بهم.

جائزة دبي التقديرية للجودة   3

  يمنح الفائزون في هذه الفئة شهادة تقديراً لجهودهم وإقرارًا باألعمال التي يقومون بها في 
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  تقديراً  البرنامج  هــذا  إتاحة  تم  وقــد  التميز.  تحقيق  سبيل 
أساسية  كخطوة  المؤسسات  تستخدمه  ما  وكثيراً  االقتصادية،  القطاعات  كافة  في  العاملة 
تؤهلهم للتقدم لجائزة دبي للجودة، كما أن هذه الفئة متاحة للمؤسسات الكبرى ولألقسام 

الموجودة داخل المؤسسات.

المتاحين  المحكمين  بعدد  المتقدمة سنويا لجائزة دبي للجودة محدوداً  المؤسسات  عدد قبول 
سنويًا الجراء عملية التقييم، وبذلك يجب على المؤسسات التي تود تقديم الطلب لجائزة دبي 
للجودة أن تعلن عزمها على المشاركة في اقرب وقت ممكن وبمهله ال تقل عن 6-9-أشهر وأيضا 

ليتسنى إلدارة جوائز التميز لقطاع األعمال بتحضير ورش العمل الخاصة لشركات.

للتطوير  حقيقة  رحله  يعكس  ال  تطبيق  أي  رفض  في  الحق  لها  األعمال  لقطاع  التميز  جوائز  إدارة 
اعلى  قبل  من  حقيق  بدعم  التحظى  الشركة  كانت  إذ  أو  المتقدمة  للشركة  بالجودة  والتفوق 

سلطة أو اإلدارة العليا 

أن  حيث  الممارسات،  أفضل  مؤتمر  في  والمشاركة  بالدعم  للجودة  دبي  بجائزة  الفائزين  يلتزم 
المؤتمر يعقد عادًة بعد حفل توزيع الجوائز ،باإلضافة إلى ذلك إقامة أي حمالت تسويقية ذات صلة.

على  يتوجب  حين  فــي   ، للجودة  دبــي  جــائــزة  لفئة  التقديم  الكبيرة  المؤسسات  على  يتوجب 
المؤسسات الصغيرة التقديم على فئة جائزة دبي التقديرية للجودة.
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هــام

صحة الجائزة

 قواعد التطبيق

 فئات الجائزة



دبي  جائزة  على  السابقين  الحاصلين  فئة  إلى  الجائزة  هذه  في  المشاركون  ينتمي  أن  �يجب  �•
للجودة أو الفئة الذهبية )بشرط مرور ثالث سنوات على تحقيق ذلك الفوز(. 

�يجوز للفائزين في هذه الفئة إعادة التقدم للحصول على جائزة ذهبية ثانية أو ثالثة، الخ، بعد  �•
ثالث أو أربع سنوات من آخر فوز قاموا بتحقيقه. 

المستدام  التحسين  أنشطة  الضوء على  بإلقاء  الجائزة  إلى هذه  المتقدمون  أن يقوم  �يجب  �•
منذ آخر فوز لهم، كما يجب تفادي محاولة تقديم نسخة محسنة ومطورة من المستند الذي تم 
تسليمه مسبقًا. بل ويتطلب ذلك  تقديم أدلة مثبتة على تبني التوجهات المبتكرة والمحسنة 

التي تبنتها المؤسسة مؤخراً. 

�يجب أن تغطي النتائج كافة المناطق ذات الصلة التي تم التوصل إليها على امتداد 5 سنوات  �•
على األقل في معظم الحاالت، إلبراز المقارنة بين المعايير القومية والعالمية واألفضل على 

اإلطالق، وفق ما تقتضيه الحالة.

يجوز لغير الفائزين في الجائزة إعادة التقدم بعد عامين من تاريخ الحصول على آخر تقرير فني.  �•

�يجوز للشركات المشاركة إما في هذه الفئة على نحو مباشر أو باعتبارها من الفائزين السابقين  �• 
في برنامج التقدير الخاص بجائزة دبي للجودة. 

االتجاهات  تبني  نتائج  إبـــراز  على  الــضــوء  بإلقاء  الفئة  هــذه  فــي  المشاركون  يقوم  أن  �يجب  �•
والتوجهات المشجعة التي تمتد عبر ما ال يقل عن ثالث سنوات، في ظل المعايير التي يطبقها 

المنافسون على المستوي المحلي أو معايير ومقاييس الصناعة، وفق ما تقتضيه الحالة.

يجوز لمن ال يفوزون في هذه الفئة إعادة التقدم بعد عامين من تاريخ الحصول على آخر تقرير فني.  �• 

�يجوز للشركات أن تشارك على نحو مباشر في هذه الفئة )على أال تكون من الشركات الفائزة  �•
في هذه الفئة سابقًا(.

�يقوم المشاركون في هذه الجائزة بإبراز مستوى أداء أقوى في مرحلة التمكين والقدرات مقارنًة  �•
بمستوى أدائهم أثناء مرحلة النتائج. وعلى الرغم من ذلك، يجب أن يكون محور تركيزهم هو 
ثالثة  إلى  عام  بين  ما  تمتد  التي  المشجعة  واالتجاهات  المختلفة  التوجهات  تبني  نتائج  إبــراز 

أعوام.

�يجوز لغير الفائزين في هذه الفئة إعادة التقدم ثانية بعد مرور عامين من تاريخ  استالم آخر تقرير  �•
فني.
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ملخص شروط التقدم للجائزة

غير الفائزين 
يمكنهم 
معاودة 
التقدم 

الفائزون 
يمكنهم 
معاودة 
التقدم 

بعد 

الفئة 
التالية 

التي يمكن 
التقدم لها 

النقاط التي  يتم التركيز عليها 
المتطلبات 

األساسية 
للتقدم

مدة صالحية 
الجائزة

فئات 
الجائزة

سنتين  3 سنوات  الفئة 
الذهبية 
الثانية أو 
الثالثة أو 
الرابعة......

إلخ 

كافة التفاصيل الواردة في نموذج جائزة دبي للجودة ويجب 
على المنشأة المتقدمة لهذه الفئة،إضافة إلى ذلك أن تدلل 
على هناك تحسنا متواصال ومستمرا قد طرأ على أدائها منذ 
مشاركتها السابقة في الجائزة إضافة إلى تقديم مقارنات 

مرجعية مع منشآت مماثلة دوليًا على أن تغطي هذه 
المقارنات فترة زمنية التقل عن خمس سنوات على االقل.

الفئة الذهبية 
أو جائزة دبي 

للجودة 

3 سنوات 
فقط 

الفئة 
الذهبية 

سنتين  3 سنوات  الفئة 
الذهبية 
األولى 

كافة التفاصيل الواردة في نموذج جائزة دبي لتقدير الجودة 
ويجب على المنشأة أن تدلل كذلك على أن هناك تحسنا 
متواصال ومستمرا يطرأ على أدائها وعليها تقديم مقارنات 

مرجعية مع منشآت مماثلة محلية على أن تظهر هذه المقارنات 
نتائج ايجابية حققتها المنشأة لمدة ثالث سنوات أو أكثر.

اليوجد  3 سنوات 
فقط 

جائزة دبي 
للجودة

سنتين  سنتين جائزة دبي 
للجودة

أفضل الممارسات واألساليب التي يتم نشرها بشكل منظم 
ومنهجي في المؤسسة على سبيل المثال:األيزو 9000، تقييم 

ال 360، درجة، بطاقات النقاط المتوازنة ، “كايزن” )األطروحة 
اليابانية في التحسين المستمر( ...الخ، مع وجود نتائج ممتازة 

ممتدة ألكثر من عام واحد على األقل.

اليوجد  3 سنوات 
فقط

جائزة دبي 
التقديرية 

للجودة

مالحظات:
كل المواعيد المذكورة في الجدول تحتسب بدءا من تاريخ استالم التقارير الفنية المرجعية   

  خالل مدة صالحية الجائزة يحق للفائز في أي فئة كانت من استخدام شعار الجائزة المرخص لكل فئة على جميع مطبوعاته 
الدعائية والترويجية ولكن ينبغي على الفائز بالجائزة التوقف عن استخدام شعار الجائزة بعد انتهاء هذه المدة،وله بعدها أن 

يتقدم مرة أخرى لنيل الفئة التالية في الجائزة 
هــام:

�عدد قبول المؤسسات المتقدمة سنويا لجائزة دبي للجودة محدوداً بعدد المحكمين المتاحين سنويًا الجراء عملية التقييم، وبذلك يجب  �•
على المؤسسات التي تود تقديم الطلب لجائزة دبي للجودة أن تعلن عزمها على المشاركة في اقرب وقت ممكن وبمهله ال تقل عن 

6-9-أشهر وأيضا ليتسنى إلدارة جوائز التميز لقطاع األعمال بتحضير ورش العمل الخاصة لشركات.

�إدارة جوائز التميز لقطاع األعمال لها الحق في رفض أي تطبيق ال يعكس رحله حقيقة للتطوير والتفوق بالجودة للشركة المتقدمة أو إذ  �•
كانت الشركة التحظى بدعم حقيق من قبل اعلى سلطة أو اإلدارة العليا 

�يلتزم الفائزين بجائزة دبي للجودة بالدعم والمشاركة في مؤتمر أفضل الممارسات، حيث أن المؤتمر يعقد عادًة بعد حفل توزيع الجوائز،  �•
باإلضافة إلى ذلك إقامة أي حمالت تسويقية ذات صلة.

�يتوجب على المؤسسات الكبيرة التقديم لفئة جائزة دبي للجودة ، في حين يتوجب على المؤسسات الصغيرة التقديم على فئة جائزة  �•
دبي التقديرية للجودة.

معايير االهلية :

لديك ترخيص التجارة الحالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. �•

يكون الحد األدنى من 3 سنوات مستمرة لتاريخ المعاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. �•

وقد اليقل عن نصف الموظفين المتقدمين أو قاعدة األصول يجب ان يكون موجودا وللفحص. �•

�إذا كان يعتبر إحدى الشركات التابعة أو وحدة األعمال كيان أكبر ،بأنها » تقف وحدها« العمل مع حدود واضحة واإلستقالل المالي، وإدارة  �•
حساباتهم الخاصة.

قواعد المشاركين
في الفئة الذهبية :

قوانين المشاركة في
فئة جائزة دبي للجودة :

قوانين المشاركة في فئة 
جائزة دبي التقديرية للجودة : 

 معايير االهلية :

لديك ترخيص التجارة الحالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. �•

يكون الحد األدنى من 3 سنوات مستمرة لتاريخ المعاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. �•

وقد اليقل عن نصف الموظفين المتقدمين أو قاعدة األصول يجب ان يكون موجودا وللفحص. �•

مع  العمل  وحدها«  تقف   « ،بأنها  أكبر  كيان  األعمال  وحدة  أو  التابعة  الشركات  إحدى  يعتبر  كان  �إذا  �•
حدود واضحة واإلستقالل المالي، وإدارة حساياتهم الخاصة.
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الحاجة إلي نموذج

المقدمة

أو مدى النضوج, فإن المؤسسات بحاجة إلي وضع  أو الهيكل  أو الحجم  بغض النظر عن القطاع 
التميز الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  إداري مناسب لضمان نجاحها. ويعد نموذج  إطار 

إطار عام عملي وغير توصيفي لتمكين المؤسسات من:

�تقييم وضعها خالل مسيرة التميز , بمساعدتها على فهم نقاط القوة الرئيسية لديها والفجوات  �•
المحتملة و ذلك إزاء رؤيتها ورسالتها المعلنة.

�تقديم لغة مشتركة ونمط تفكير المؤسسة بما يسهل تبادل األفكار بفاعلية داخل المؤسسة  �•
وخارجها.

دمج وتكامل المبادرات القائمة والخطط لها , إزالة االزدواجية وتحديد الفجوات. �•

وضع هيكل أساسي لنظام إدارة المؤسسة. �•

, يقدم  في الوقت الذي تتوفر فيه العديد من أساليب وأدوات وتقنيات اإلدارة الشائعة االستعمال 
يمكن  كما  للمؤسسة  شاملة  نظرة  الــجــودة  إلدارة  األوروبــيــة  بالمؤسسة  الخاص  التميز  نموذج 
إستخدامه لتحديد مدى وكيفية  توافق هذه األساليب المختلفة معا واستكمال بعضها البعض. 
الحتياجات  وفقا  وذلــك  األدوات  هــذه  من  عــدد  أي  مع  باالقتران  النموذج  إستخدام  يمكن  ولذلك 

وطبيعة عمل المؤسسة , وذلك كإطار شامل لتحقيق التميز المستدام.

يتجاوز  أو  يلبي  بما  ومستدامة  باهرة  أداء  مستويات  تحقق  المتميزة  المؤسسات 
توقعات جميع المعنيين بها.

تسعى جميع المؤسسات  حثيثًا إلي تحقيق النجاح , فبعضها يخفق وبعضها اآلخر يحقق فترات من 
النجاح ثم يختفي عن األنظار , وقليل منها يحقق نجاحا مستداما يستحق بموجبه اإلحترام واإلعجاب.

ولتقديم   , المستدام  بالنجاح  والتعريف  تقدير  بغرض  الجودة  إلدارة  األوروبية  المؤسسة  إنشاء  تم 
التوجيه والتوضيح لمن يسعى لتحقيق ذلك . ويمكن إنجاز ذلك من خالل تكامل الثالث مكونات 

التالية والتي تشتمل على نموذج التميز الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة:

التميز  لتحقيق  األساسية  القاعدة  تمثل  التي  األولــيــة  المبادئ   : للتميز  األساسية  �المفاهيم  �•
المستدام ألية مؤسسة.

�نموذج التميز الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة: إطار عمل لمساعدة المؤسسات على  �•
تحويل المفاهيم األساسية ومنطق رادار RADAR  : إلي ممارسة عملية.

Ú∏eÉ©àŸG ídÉ°üd áª«b áaÉ°VEG

á«°ù°SDƒŸG äGQó≤dG á«ªæJ

QÉµàH’Gh ´GóHE’G Òî°ùJ

ΩGóà°ùe πÑ≤à°ùe AÉæH

á`gGõfh ΩÉ¡dGh ÉjDhQ ∫ÓN øe IOÉ«≤dG

áYô°Sh IAÉØµdÉH IQGOE’G

Ò«¨àdG ™e ∞«µàdG

ÖgGƒe ∫ÓN øe ìÉéædG

»∏eÉ©dG äGQóbh

IôgÉÑdG èFÉàædG áeGóà°SG
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�منطق رادار  RADAR : إطار تقييم ديناميكي وأداة إدارية فاعلة تمثل العمود الفقري الذي تستند  �•
ما  تحقيق  أجل  من  عليها  والتغلب  تواجهها  التي  للتحديات  تصديها  خالل  مؤسسة  أية  إليه 

تطمح إليه من تميز مستدام.

جميع  من  أحجامها  باختالف  المؤسسات  ساعد  المتكاملة  الثالث  المكونات  هــذه  إستخدام  إن 
التميز  وإنــجــازات  وصــفــات  بخصائص  تتمتع  أخــري  مؤسسات  مــع  ذاتــهــا   مقارنة  على  القطاعات 
المستدام. كما يمكن لهذه المؤسسات إستخدام هذه المكونات في تطوير ثقافة التميز وتحقيق 

التناغم في أسلوب إدارتها واالطالع على الممارسات الجيدة وتوجيه اإلبداع وتحسين النتائج.

   RADAR إن االستخدام المالئم لنموذج التميز الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة منطق رادار
والمفاهيم األساسية يضمن إدراج كافة الممارسات اإلدارية التي تستخدمها أي مؤسسة في نظام 

محكم يخضع للتحسين بصفة مستمرة ويحقق اإلستراتيجية المنشودة لتلك المؤسسة.

  RADAR يأتي اإلصدار 2013  من نموذج التميز الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ومنطق رادار
الراهنة  التحديات  االعتبار  بعين  واألخذ  الخبرة  من  سنوات  محصلة  على  بناء  األساسية  والمفاهيم 

والمستقبلية ألية مؤسسة.

كما توجز المفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة لتحقيق تميز مستدام ألية مؤسسة. 
تداولها  يتم  كما   . المتميزة  المؤسسية  الثقافة  خصائص  لوصف  كأساس  استخدامها  ويمكن 

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.

ويتيح نموذج التميز الخاص بالمؤسسة األوروبية  إلدارة الجودة للمديرين / للقادة فهم عالقة السببية 
واألثر بين ما تقوم به مؤسساتهم والنتائج التي تحرزها. وباالستفادة من منطق رادار RADAR يمكن 

إجراء تقييم عميق لمستوى التميز ألية مؤسسة.

وفي الختام , يقدم منطق رادار RADAR  نهجا منظما لتقييم أداء اية مؤسسة . كما يدعم أيضا آلية 
منح الدرجات الخاصة بجائزة التميز التابعة للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة وبرامج التقدير والتقييم 

األخرى , هذا إلي جانب المساهمة في قيادة التغيير وإدارة مشاريع التحسين في المؤسسات

Ú∏eÉ©àŸG ídÉ°üd áª«b áaÉ°VEG
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áYô°Sh IAÉØµdÉH IQGOE’G

Ò«¨àdG ™e ∞«µàdG

ÖgGƒe ∫ÓN øe ìÉéædG

»∏eÉ©dG äGQóbh

IôgÉÑdG èFÉàædG áeGóà°SG

EFQM, 2012
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قيم  لصياغة  إستخدامها  وكيفية  لديها  المتوفرة  والــقــدرات  الــكــفــاءات  أهــم  وفهم  �معرفة  �•
مشتركة لخدمة المجتمع كافة.

�استيعاب مفاهيم االستدامة في المحتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم  �•
العمليات ومن ثم تخصيص الموارد الالزمة لتحقيق أهدافها المنشودة.

�وضع المرجعية العلمية والعملية المالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعين االعتبار متطلبات  �•
اإلنسان من جهة والحفاظ على البيئة وتحقيق األرباح من جهة أخرى , والتي تبدو أحيانا وكأنها 

أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.

على  بالفائدة  تعود  التي  األنشطة  في  المشاركة  على  بالمؤسسة  المعنيين  جميع  �تشجيع  �•
المجتمع بصورة أوسع وأشمل.

الربح  التركيز على  المدى الطويل عوضًا عن  لتلبية اإلحتياجات على  الالزمة  الموارد  �تخصيص  �•
السريع على المدى القصير مع حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في المجاالت المناسبة.

الكاملة  الحياة  النشطة لدورة  اإلدارة  المتكاملة للخدمات والمنتجات وضمان  الحزمة  �تصميم  �•
للمنتجات والخدمات بطريقة مسئولة وتراعى األطر المناسبة.

منتجاتها  حياة  ودورة  التشغيلية  عملياتها  ألثر  األمثل  التوازن  وتحقيق  قياس  على  القدرة  �إبداء  �•
وخدماتها على الصحة العامة والسالمة والبيئة.

الترويج والنشر الفعال للمعايير االقتصادية واالجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم. �•

التغيير داخل  الفاعلة لعمليات  اإلدارة  ببناء وتطوير قدراتها من خالل  المتميزة تقوم  المؤسسات 
وخارج حدودها المؤسسية.

ومن الناحية العملية , فإن المؤسسات المتميزة تقوم بمايلي:

 , �تحليل اتجاهات األداء التشغيلي لمحاولة فهم القدرات واإلمكانيات الحالية والكامنة لديها  �•
ومن ثم تحديد فرص التطوير والتحسين الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

اإليفاء  على  المؤسسة  ــدرة  ق استدامة  لضمان  وفاعلية  كــفــاءة  ذات  قيمة  سلسلة  �تطوير  �•
بالتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي تم االلتزام بها تجاه المتعاملين.

روح  المشترك وبناء  التعاون  �تنمية ثقافة مؤسسية تسعي وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية  �•
الفريق في كافة الحلقات المتواصلة والمكونة لسلسة القيمة الخاصة بالمؤسسة.

ضمان من توفر كافة الموارد المالية والمادية والتقنية لدعم التطوير المؤسسي. �•

�تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة بالمؤسسة بناء على القيم المشتركة مبدأ المساءلة  �•
واألخالقيات  وثقافة الثقة المتبادلة والمصارحة.

لصالح  المضافة  القيمة  وتعزيز  المتبادلة  المنافع  لتحقيق  الشركاء  مع  المشترك  �العمل  �•
المعنيين وتبادل الخبرات والمعرفة والموارد تعزيز اً لروح التعاون بين بعضهم البعض.

وإمكانيات  قــدرة  لتعزيز  المستقبلية  الشراكات  فــرص  تحديد  بهدف  مناسبة  شبكات  �إنشاء  �•
المؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح المتعاملين.

آليات  خــالل  من  لــألداء  متصاعدة  مستويات  وتحقق  المضافة  القيمة  تعزز  المتميزة  المؤسسات 
المعنيين  جميع  لدى  اإلبــداع  تسخير  خالل  من  يتحقق  الــذي  المنتظم  واالبتكار  المستمر  التحسين 

بالمؤسسة.

تقوم المؤسسات المتميزة  بإضافة قيمة لصالح المتعاملين معها بصورة مستمرة ومنتظمة 
من خالل تفهم وتوقع وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية, فإن المؤسسات المتميزة تقوم بما يلي:

, ومن ثم  , الحاليين والمحتملين   �التعرف على المجموعات المختلفة للمتعاملين معها  �•
التنبؤ باحتياجاتهم المختلفة وتوقعاتهم المستقبلية.

الحاليين  للمتعاملين  الممكنة  والمتطلبات  والــتــوقــعــات  اإلحــتــيــاجــات  كــافــة  �تــرجــمــة  �•
والمحتملين إلي عروض قيمة مستدامة وجاذبة.

بناء وتطوير حوار متواصل مع  المتعاملين يتسم بالشفافية والمصارحة. �•

•� السعي الحثيث من أجل ابتكار وإضافة قيمة لصالح المتعاملين , مع العمل على إشراكهم 
كلما أمكن في تطوير وابتكار خدمات ومنتجات وتجارب جديدة.

تجربة  أفضل  لتحقيق  الــالزم  والتمكين  والــكــفــاءات  الــمــوارد  لديهم  العاملين  أن  �ضمان  �•
للمتعاملين .

المناسبة  واالستجابة  المتعاملين  وانطباعات  لتحارب  المستمرة  والمراجعة  �المتابعة  �•
لمالحظاتهم.

, والتعلم من نقاط القوة  •� مقارنة أدائها مع مستويات األداء والمعاير القياسية ذات الصلة 
وفرض التحسين لديها من أجل تعظيم القيمة المضافة لصلح المتعاملين.

أدائها  وتحسين  تطوير  خــالل  من  حولها  من  العالم  على  إيجابي  أثــر  المتميزة  للمؤسسات 
وفي الوقت نفسه العمل على تطوير الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية في قطاعات 

األعمال الخاصة بها.

ومن الناحية العملية , فإن المؤسسات المتميزة تقوم بما يلي:

�ضمان مستقبل المؤسسة من خالل تحديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا  �•
والرسالة والقيم واألخالقيات والسلوك المؤسسي.

المفاهيم

األساسية للتميز:

إضافة قيمة
لصالح المتعاملين:

تنمية القدرة 
المؤسسية:

تسخير اإلبداع 
واالبتكار:

بناء مستقبل 
مستدام:
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القيادة من خالل رؤيا 
وإلهام ونزاهة:

اإلدارة بمرونة وسرعة 
التكيف مع التغيير:

النجاح من خالل 
مواهب وقدرات 
العامليـن:

ومن الناحية العملية , فإن المؤسسات المتميزة تقوم بمايلي:

�صياغة مناهج إلشراك المعنيين بالمؤسسة وتحقيق االستخدام األمثل للمعارف المتراكمة  �•
لديهم من خالل توظيفها إلنتاج األفكار واإلبداع.

واالبــتــكــار  ــداع  ــ اإلب فــرص  لتحديد  تــرمــي  الــتــي  المشترك  الــتــعــاون  شبكات  وإدارة  �تأسيس  �•
والتحسين.

�اإلدراك واإلعتراف بأن مفهوم اإلبداع يمكن أن ينطبق على المنتجات والعمليات والتسويق  �•
والهياكل التنظيمية إضافة لنماذج األعمال.

ومدعومة  المتاحة  والفرص  األســواق  فهم  على  تبنى  لإلبداع  واضحة  وأهــداف  غايات  �وضع  �•
بالسياسات المالءمة والموارد الالزمة.

تبني وإستخدام منهج منظم إلنتاج األفكار اإلبداعية وترتيبها وفق األولويات. �•

الالزمة لتحقيقها خالل اإلطار  الموارد  الواعدة ومن ثم تسخير  الجديدة  األفكار  �إختبار وتنقيح  �•
الزمني المالئم.

تحويل األفكار إلي واقع خالل المدى الزمني الذي يحقق اإلستفادة القصوى منها. �•

 , تحظي المؤسسات المتميزة بوجود قادة قادرين على صياغة المستقبل وتحويله إلي واقع 
كما يقومون أيضاء بإعطاء القدوة الحسنة في القيم والسلوكيات المؤسسية.

ومن الناحية العملية ,قادة المؤسسات المتميزة يقومون بمايلي:

والمساءلة  والتحسين   , والتمكين  والحيازة  اإلشــراك  ثقافة  لخلق  والسعي  الهمم  �شحذ  �•
لجميع العاملين من خالل أفعالهم وتصرفاتهم وتجاربهم.

المجتمعية  والمسؤوليات  النزاهة  في  الحسنة  القدوة  وإعطاء  المؤسسية  القيم  �تجسيد  �•
ومكانة  سمعة  وتعزيز  لتطوير  منهم  سعيا  وخارجها  المؤسسة  داخل  المهني  والسلوك 

المؤسسة.

�صياغة مسار مستقبلي واضح وتحديد مرتكزات إستراتيجية للمؤسسة وتعميمها , ومن  ثم  �•
السعي لتوحيد وتصويب جهود العاملين نحو تبني الرؤيا والرسالة واألهداف والعمل على 

تحقيقها.

�التحلي بالمرونة والدرة على صناعة القرارات الصائبة بناء علي المعلومات المتوفرة والخبرة  �•
والمعرفة السابقة مع األخذ بعين االعتبار لتأثيراتها المحتملة .

سرعة  على  قدرتهم  على  تعتمد  وإستدامته  الــصــدارة  موقع  على  المحافظة  بــأن  �اإلدراك  �•
التعلم واالستجابة عند الحاجة.

�التبني والترويج لثقافة تدعم إنتاج األفكار الجديدة ومناهج التفكير الحديثة الرامية  لتشجيع  �•
اإلبداع والتطوير المؤسسي.

�اإلتسام بالشفافية وتحمل المسؤولية تجاه جميع المعنيين بالمؤسسة والمجتمع ككل  �•
والمسؤولية  المهنية  بالسلوكيات  العاملين  جميع  تحلي  ضمان  مع   , األداء  نتائج  عن 

والنزاهة واالستقامة في كافة تعامالتهم وتصرفاتهم.

الماثلة  التحديات  ومجابهة  المتاحة  الفرص  اغتنام  على  بقدرتها  المتميزة  المؤسسات  تعرف 
وسرعة التجاوب معها بالكفاءة والفاعلية المطلوبة .

ومن الناحية العملية،  فإن المؤسسات المتميزة تقوم بما يلي:

إلى  وترجمتها  الــخــارجــة  البيئة  فــي  المتغيرات  على  للتعرف  المناسبة  ــيــات  اآلل �اســتــخــدام  �•
سيناريوهات مستقبلية ممكنة بالنسبة للمؤسسة .

وهياكل  عنها  منبثقة  ومشاريع    ، متواءمة  عمليات  إلــى  المؤسسية  االستراتيجيات  �ترجمة  �•
بالسرعة  المطلوبة  التغييرات  تطبيق  على  المؤسسة  قــدرة  على  تأكيدا  تدعمها  تنظيمية 

المناسبة عبر كافة مراحل سلسلة القيمة ذات الصلة 

يتيح  مما  الصلة  ذات  األعمال  مخرجات  ونتائج  العمليات  أداء  مؤشرات  من  مجموعة  �تطوير  �•
مراجعة كفاءة وفاعلية العمليات الرئيسية ودورها في تحقيق االهداف اإلستراتيجية .

المقارنات  وإجــراء  بالعمليات  الخاصة  وبالقدرات  الحالي  بــاألداء  الخاصة  البيانات  �استخدام  �•
المعيارية  ذات الصلة من اجل توجيه اإلبداع واالبتكار وعمليات التحسين .

اإلدارة الفاعلة للتغيير من خالل إدارة منظمة للمشاريع والتركيز على عمليات التحسين �•

السرعة في التكيف ومواءمة الهيكل التنظيمي لدعم تحقيق األهداف اإلستراتيجية . �•

�تقييم وتطوير الحزمة التقنية بغرض تحسين درجة مرونة وسرعة التكيف المؤسسي للعمليات  �•
والمشاريع والمؤسسة ككل .

تحقيق  اجل  من  لهم  التمكين  ثقافة  بإيجاد  وتقوم  لديها  العاملين  تقدر  المتميزة  المؤسسات 
االهداف الشخصية والمؤسسية.

من الناحية العملية، فان المؤسسات المتميزة تقوم بما يلي:

والرسالة  الرؤيا  لتحقيق  المطلوبة  العاملين  أداء  ومستويات  والكفاءات  المهارات  �تحديد   �•
واالهداف اإلستراتيجية .

تلك  لتحقيق  المطلوبة  والــقــدرات  بالمواهب  واالحتفاظ  وتطوير  لجذب  الفعال  �التخطيط  �•
االحتياجات .

الكامل  االستنهاض  من  العاملين  وتمكين  الفريق  وأهداف  الشخصية  األهداف  بين  �المواءمة  �•
ألقدراتهم الكامنة بروح من الشراكة الحقيقية بين الجميع .

لكافة  االعتبار  بعين  األخــذ  مع  المعيشية،  الحياة  مع  ومتوازنة  صحية  عمل  بيئة  وجــود  �ضمان  �•
قضايا العصر من عمل  وتواصل مستمر ال ينقطع علية مدار الساعة )7/24(، وتحديات العمولة 

المتزايدة إضافة ألساليب العمل الحديثة .

احترام وتقبل تنوع العاملين والمجتمعات واألسواق التي تقوم المؤسسة بخدمتها . �•

تطوير مهارات وقدرات العاملين لضمان قدرتهم على التنقل أو أهليتهم لتولي مهام اخرى . �•

تشجيع العاملين ليصبحوا سفراء للمؤسسة تعزيزاً لصورتها وسمعتها لدى اآلخرين . �•

�تحفيز العاملين وحثهم على المشاركة في عمليات التحسين واإلبداع ومن ثم القيام بتقدير  �•
جهودهم وانجازاتهم.

�تفهم احتياجات التواصل الخاصة بالعاملين ومن ثم استخدام االستراتيجيات واألدوات المالءمة  �•
الستمرارية الحوار معهم.
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المعاييــر : استخدامه النتائج 
الباهـرة: 
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تحقق المؤسسات المتميزة نتائج باهرة ومستدامة تلبي االحتياجات الخاصة بجميع المعنيين 
بالمؤسسة على المديين القصير والطويل في إطار البيئة التشغيلية التي تعمل فيها .

ومن الناحية العملية، فإن المؤسسات المتميزة تقوم بما يلي:

كمدخل  بالمؤسسة  المعنيين  لجميع  المستقبلية  والتوقعات  الحالية  االحتياجات  �تجميع  �•
أساسي لتطوير ومراجعة اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها، مع التيقظ ألية متغيرات .

نحو  التقدم  مستوى  وتقييم  الرسالة  لتحقيق  المطلوبة  الرئيسية  النتائج  وتفهم  �تحديد  �•
تحقيق الرؤيا واألهداف اإلستراتيجية.

نظرة  إعطاء  التقدم،  مستوى  لمراجعة  الالزمة  النتائج  من  متوازنة  حزمة  واستخدام  �تعريف  �•
معمقة لألولويات على المديين القصير والطويل ومن ثم إدارة التوقعات الخاصة بجميع 

المعنيين بالمؤسسة .

مع  المنشودة  النتائج  لتحقيق  لها  الداعمة  والسياسات  لإلستراتيجية  المنتظم  �التطبيق  �•
التعريف الواضح لعالقة »السببية واألثر« .

اخــرى،   مؤسسات  مــع  المؤسسة  أداء  بين  معيارية  مــقــارنــات  نتائج  على  أهـــداف  �تأسيس  �•
اإلستراتيجية  األهــداف  مع  المقارنة  جانب  إلى  للمؤسسة  والكامنة  الحالية  القدرات  وبين 

الموضوعة .

منافع  وتوفير  المستقبلي  األداء  تحسين  الغــرض  تحقيقها  تــم  التي  النتائج  حزمة  �تقيم  �•
مستدامة لجميع المعنيين بالمؤسسة

لتفهم  الرامية  الفاعلة  اآللــيــات  تبني  خــالل  من  للمعنيين  الثقة  مستويات  أعلى  �تحقيق  �•
اإلستراتيجية  للقضايا  فاعلة  إلدارة  ذلك  بترجمة  القيام  ثم  ومن  المستقبلية  السيناريوهات 

والتشغيلية  وتلك المتعلقة بالمخاطر المالية .

بالمعنيين  المتعلقة  المالية  وغــيــر  المالية  التقارير  ــداد  إعـ فــي  الشفافية  تــحــري  �ضــمــان  �•
مع  يتناسب  وبما  المؤسسية  بالحكومة  المتعلقة  األجــهــزة  ذلــك  فــي  بما  بالمؤسسة 

توقعاتهم .

القرار في  المالئم لصناعة  الدعم  القادة بمعلومات دقيقة وكافية توفر لهم  تزويد  �ضمان  �•
التوقيت المناسب .

يعتبر نموذج التميز الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة الممثل هي الشكل أعاله بمثابة إطار 

هي  وأربعة  )وسائل(”،  “ممكنات  هي  منها  خمسة  معايير.   تسعة  على  مبني  توصيفي  غير  عمل 

“نتائج”. تغطي معايير “الممكنات وسائل(”  ما تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به.  وتغطي 

ويتم   . )الوسائل(”  الممكنات   “ للـ  نتاجا  تأتي  »النتائج«   مؤسسة    أية  تحققه  ما  »النتائج«   معايير  

تحسين “ الممكنات )الوسائل(”  من خالل التغذية الراجعة من  “النتائج” .

تحسين  في  واإلبــداع  واالبتكار  التعلم  دور  موضحة  للنموذج،   الديناميكية  الطبيعة  األسهم  تؤكد 

الممكنات مما يؤدي بدورة إلى تحقيق نتائج أفضل .

لكل معيار من المعاييـر التسعة تعريف خاص به ، والذي  يفسر المعنى العام لذلك المعيار 

لتوضيح المعنى العام، نجد إن كل معيار يدعمه عدد من المعايير الفرعية،  وهي عبارة عن بنود 

بعين  أخــذه  ينبغي  وما  المتميزة  المؤسسات  في  مالحظته  يمكن  لما  عامة  ألمثلة  تفصيال  أكثر 

أالعتباره خالل التقييم.

االسترشادية  النقاط  هذه  من  كثير  يرتبط  استرشادية.   نقاط  فرعي  معيار  كل  ضمن  توجد  أخيرا،  

بالمفاهيم األساسية المذكورة سابقا بشكل مباشر .  ان استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس 

إلزاميا،  حيث ان المقصود منها ضرب أمثلة للمساعدة على شرح المعيار الفرعي .
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تعريف المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة للمعيـار

كما  تحقيقه،   على  جاهدين  ويعملون  المستقبل  بصياغة  يقومون  قادة  المتميزة  للمؤسسات 
جميع   في  حولهم  لمن  الثقة  ويلهمون  ومبادئها  بقيمها  التزامهم  في  األعلى  المثل  يضربون 
األوقات. كما أنهم يتسمون بالمرونة ويعملون على تمكين المؤسسة من التنبؤات المستقبلية 

والتفاعل االيجابي  معها في الوقت المناسب لضمان استمرارية النجاح.

1 أ.  يضع القادة الرسالة والرؤيا والقيم والمبادي كما أنهم يضربون القدوة الحسنة ويمثلون نماذج 
يحتذي بها

واألداء  اإلداري  بالنظام  الخاصة  التحسينات  وتوجيه  مراجعة  ومتابعة  بتحديد  القادة  1 ب.  يقوم 
المؤسسي.

1 ج. يتفاعل القادة مع المعنيين الخارجيين 

1 د. يدعم القادة ثقافة التميز  بين العاملين في المؤسسة 

1 هـ. يعمل القادة على ضمان مرونة المؤسسة واإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير 

على سبيل المثال، يقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يلي:-

الرؤيا  إليه  تستند  الــذي  األساسي  الغرض  ونشر  تحديد  خالل  من  المؤسسة  مستقبل  �ضمان  �•
والرسالة والقيم واألخالقيات والسلوك المؤسسي.

المجتمعية  والمسؤولية  النزاهة  فــي  الحسنة  الــقــدوة  وإعــطــاء  المؤسسية  القيم  �تجسيد  �•
ومكانة  سمعة  وتعزيز  لتطوير  منهم  سعيأ  وخارجها  المؤسسة  داخــل  المهني  والسلوك 

المؤسسة .

وتوحيد  وتعميمها،  للمؤسسة  إستراتيجية  مرتكزات  وتحديد  واضــح  مستقبلي  مسار  �صياغة  �•
جهود العاملين نحو تبنى الرؤيا والرسالة واألهداف والعمل على تحقيقها.

فاعلية  وتحسين  مراجعة  ثم  ومــن  بالمؤسسة  المشتركة  القيادة  ثقافة  بناء  ودعــم  �تطوير  �•
التصرفات الشخصية للقادة.

على سبيل المثال،  يقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يلي:

�تعريف واستخدام حزمة من النتائج المتوازنة لمراجعة مستوى التقدم ولتقديم نظرة معمقة  �•
المعنيين  بجميع  الخاصة  التوقعات  إدارة  ثم  ومن  والطويل  القصير  المديين  على  لألولويات 

بالمؤسسة . 

فهم وتطوير القدرات المتاحة بالنسبة المؤسسة  �•

�تقييم حزمة النتائج التي تم تحقيقها من أجل تحسين األداء المستقبلي وتوفير منافع مستدامة  �•
لجميع المعنيين بالمؤسسة.

لترجمة  المتوفرة  المعرفة  واستخدام  وموثوقة،  واقعية  معلومات  على  بناء  الــقــرارات  �صنع  �•
مستوى األداء الحالي والمتوقع للعمليات ذات الصلة .

لتفهم  الــرامــيــة  الفاعلة  اآللــيــات  تبنى  خــالل  مــن  للمعنيين  الثقة  مستويات  أعــلــى  �تحقيق  �•
اإلستراتيجية  للقضايا  فاعلة  إلدارة  ذلك  بترجمة  القيام  ثم  ومن  المستقبلية  السيناريوهات 

والتشغيلية  وتلك المتعلقة بالمخاطر المالية .

على سبيل المثال، تقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يلي:1. القيادة 

�تبنى مناهج عمل صممت لفهم وتوقع ومن ثم تحديد االستجابة المناسبة لالحتياجات الحالية  �•
والتوقعات المستقبلية المختلفة ألهم المعنيين بالمؤسســة.

�تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة بالمؤسسة بناء على القيم المشتركة ومبدأ المساءلة  �•
واألخالقيات وثقافة الثقة المتبادلة والمصارحة .

ككل  والمجتمع  بالمؤسسة  المعنيين  جميع  تجاه  المسؤولية  وتحمل  بالشفافية  �االتسام  �•
عن نتائج األداء ، مع ضمان تحلي جميع العاملين بالسلوكيات المهنية والمسؤولية والنزاهة 

واالستقامة في كافة تعامالتهم وتصرفاتهم 

�ضمان تحري الشفافية في إعداد التقارير المالية وغير المالية المتعلقة بالمعنيين بالمؤسسة  �•
بما في ذلك األجهزة المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وبما يتناسب مع توقيعاتهم.

على  بالفائدة  تعود  التي  األنشطة  في  المشاركة  على  بالمؤسسة  المعنيين  جميع  �تشجيع  �•
المجتمع بصورة أوسع وأشمل .

على سبيل المثال،  يقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يلي:

�شحذ الهمم والسعي لخلق ثقافة اإلشراك والحيازة والتمكين والتحسين والمساءلة لجميع  �•
العاملين من خالل أفعالهم وتصرفاتهم وتجاربهم.

�اإلدراك بأن المحافظة على موقع الصدراة وإستدامته تعتمد على قدرتهم على سرعة التعلم  �•
واإلستجابة عند الحاجة.

�تقديم الدعم المطلوب لجميع العاملين في كافة مواقع المؤسسة لتنفيذ خططهم وتحقيق  �•
أهدافهم وغاياتهم

االعتراف والتقدير لجهود وانجازا العاملين بصورة مالءمة وفي التوقيت المناسب  �•

لتشجيع  الرامية  الحديثة  التفكير  ومناهج  الجديدة  األفكار  إنتاج  تدعم  لثقافة  والترويج  �التبني  �•
اإلبداع والتطوير المؤسسي

تعزيز وتشجيع التنوع وتكافؤ الفرص �•

على سبيل المثال، تقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يلي:

التحلي بالمرونة والقدرة على صناعة القرارات الصائبة بناء على المعلومات المتوفرة والخبرة  �•
والمعرفة السابقة مع األخذ  بعين االعتبار لنتائجها المحتملة .

�وضع المرجعية العلمية والعملية المالءمة اليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعين االعتبار متطلبات  �•
اإلنسان من جهة والحفاظ على البيئة وتحقيق األرباح من جهة اخرى،  والتي تبدو أحيانا وكأنها 

أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم .

فيما  وإسهاماتهم  دعمهم  على  والحصول  بالمؤسسة  المعنيين  جميع  ــراك  الش �السعي  �•
ينبغي  إحداثه من تغيير هام ومطلوب لضمان تحقيق النجاح المستدام للمؤسسة .

اإلدارة الفاعلة للتغيير من خالل إدارة منظمة للمشاريع والتركيز على عمليات التحسين . �•

تبنى واستخدام منهج منظم إلنتاج األفكار اإلبداعية وترتيبها من حيث األولويات  �•

اإلطار  خالل  لتحقيقها  الالزمة  الموارد  تسخير  ثم  ومن  الواعدة  الجديدة  األفكار  وتنقيح  �اختبار  �•
الزمني المالئم

16

1 أ.

يضع القادة الرسالة والرؤيا 
والقيم والمبادئ كما أنهم 
يمثلون نماذج يحتذي بها

)20 نقطات ماكس(

1 ب.

يقوم القادة بتحديد ومتابعة 
ومراجعة وتوجيه التحسينات 
الخاصة بالنظام اإلداري 
واألداء المؤسسي.

)20 نقطات ماكس(

17

1 ج.

يتفاعل القادة مع المعنيين 
الخارجيين.

)20 نقطات ماكس(

1 د.
يدعم القادة ثقافة التميز 
بين العاملين في المؤسسة

)20 نقطات ماكس(

1 هـ.
يعمل القادة على ضمان 
مرونة المؤسسة واإلدارة 
الفاعلة لعمليات التغيير

)20 نقطات ماكس(



تعريف المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة للمعيار:

حول  تتمحور  إستراتيجية  تطوير  خالل  من  ورؤيتها  رسالتها  بتطبيق  المتميزة  المؤسسات  تقوم 
لتحقيق  والعمليات  واألهداف  والخطط  السياسات  وتطبيق  تطوير  يتم  المعنية.  األطراف  مصالح 

اإلستراتيجية .

المعنيين  جميع  وتوقعات  واحتياجات  الخارجية  البيئة  فهم  على  بناء  اإلستراتيجية  2 أ.   صياغة 
بالمؤسسة

2 ب. صياغة اإلستراتيجية بناء على فهم االداء الداخلي وإمكانيات المؤسسة 

2 ج. تطوير اإلستراتيجية ومراجعتها وتحديثها مع السياسات الداعمة لها 

2 د. تعميم وتطبيق ومتابعة أداء اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لهـا

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

كمدخل  بالموسسة  المعنيين  لجميع  المستقبلية  والتوقعات  الحالية  االحتياجات  �تجميع  �•
أساسي لتطوير ومراجعة اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها،  مع البقاء في حالة تأهب ألية 

متغيرات محتملة 

الدولي والمحلي واتجاهات  األسواق  الخارجية مثل االقتصاد  �تحديد وتحليل وفهم المؤشرات  �•
واالجتماعية التي يمكن أن تؤثر على المؤسسة .

السياسية  المتغيرات  على  ودولــيــا،  محليا  الــمــدى،  وقصير  الــمــدى  طــويــل  األثـــر  وتــوقــع  �فهم  �•
والقانونية واإلطر التنظيمية  ومتطلباتها ذات  الصلة .

إلى  وترجمتها  الخارجية  البيئة  فــي  المتغيرات  على  للتعرف  المناسبة  اآللــيــات  �اســتــخــدام  �•
سيناريوهات مستقبلية ممكنة بالنسبة للمؤسسة.

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

لديها،   والكامنة  الحالية  واإلمكانيات  القدرات  فهم  لمحاولة  التشغيلي  األداء  اتجاهات  �تحليل  �•
ومن ثم تحديد فرص التطوير  والتحسين الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

الحاليين  بالشركاء  الخاصة   واإلمكانيات  بالقدرات  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  �تحليل  �•
والمحتملين بغرض التعرف على كيفية تعزيزها لقدرات المؤسسة.

استنباط األثر المتحمل للتكنولوجيا ونماذج األعمال الجديدة على أداء المؤسسة  �•

وفرص  القوة  نقاط  على  للتعرف  الصلة  ذات  المعيارية  المقارنات  مع  المؤسسة  أداء  �مقارنة  �•
التحسين والتطوير المناسب لديها .

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:2.  اإلستراتيجية

الرؤيا  تحقيق  بغرض  لها،   الداعمة  السياسات  مع  عليها  والحفاظ  واضحة  إستراتيجية  �صياغة  �•
والرسالة الخاصة بالمؤسسة 

توفير  ثم  ومن  العملياتـ   وتصميم  القيمة  وسلسلة  اإلستراتيجية  في  االستدامة  مبادئ  �دمج  �•
الموارد لالزمة لتحقيق هذه األهداف

�تحديد وفهم النتائج الرئيسية المطلوبة لتحقيق الرسالة وتقييم مستوى التقدم نحو تحقيق  �•
الرؤيا واألهداف اإلستراتيجية 

�تبنى آليات فاعلة إلدارة المخاطر اإلستراتيجية التي تم تحديدها من خالل تخطيط السيناريوهات  �•
المستقبلية الممكنة.

قيم  لصياغة  استخدامها  وكيفية  لديهم  المتوفرة  والــقــدرات  الكفاءات  أهــم  وفهم  �معرفة  �•
مشتركة لخدمات المجتمع كافة.

على سبيل المثال، تقوم في المؤسسات المتميزة بما يلي:

وهياكل  عنها  منبثقة  ومشاريع  مــتــواءمــة،  عمليات  إلــى  المؤسسية  االستراتيجيات  �ترجمة  �•
بالسرعة  المطلوبة  التغييرات  تطبيق  على  المؤسسة  قــدرة  على  تأكيدا  تدعمها  تنظيمية 

المناسبة عبر كافة مراحل سلسلة القيمة  ذات الصلة .

وبين  اخــرى،  مؤسسات  مع  المؤسسة  أداء  بين  معيارية  مقارنات  نتائج  على  أهــداف  �تأسيس  �•
القدرات الحالية والكامنة للمؤسسة في جانب المقارنة مع األهداف اإلستراتيجية الموضوعة.

ضمان توفر الموارد المالية والمادية والتقنية لدعم عمليات التطوير المؤسسي �•

�التطبيق المنتظم لإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها لتحقيق النتائج المنشودة مع التعريف  �•
الواضح لعالقة »السببية واألثر«. 

ومدعومة  المتاحة  والــفــرص  األســـواق  فهم  على  تبني  لــإلبــداع  واضحة  وأهـــداف  غايات  �وضــع  �•
بالسياسات المالئمة والموارد الالزمة.

تعميم اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها على المعنيين وفق ما تقتضيه الحاجة . �•

2 أ.
صياغة اإلستراتيجية بناء 
على فهم احتياجات 
وتوقعات كل من المعنيين 
بالمؤسسة والبيئة الخارجية

)25 نقطات ماكس(

2 ب.
صياغة اإلستراتيجية بناء 
على فهم األداء الداخلي 
وإمكانيات المؤسسة .

)25 نقطات ماكس(

2 ج.
تطوير اإلستراتيجية 
ومراجعتها وتحديثها مع 
السياسات الداعمة لها

)25 نقطات ماكس(

2 د.
تعميم وتطبيق ومتابعة أداء 
اإلستراتيجية والسياسات 
الداعمة لها 

)25 نقطات ماكس(
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تعريف المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة للمعيـار

بين  متبادلة  منفعة  بتحقيق  تسمح  ثقافة  وتبني  لديها،  العاملين  تقدر  المتميزة  المؤسسات 
األهداف المؤسسية والشخصية. وتقوم بتطوير قدرات العاملين وتعزيز العدالة والمساواة.  كما 
التزامهم  وتنمي  تحفزهم  بطريقة  وتقديرهم  ومكافأتهم  معهم  والتواصل  بهم  باالعتناء  تقوم 

وتمكنهم من توظيف مهاراتهم ومعارفهم لصالح المؤسسة.

دعم خطط العاملين إلستراتيجية المؤسسة. 3 أ. 

3 ب. تطوير معرفة العاملين وقدراتهم

3 ج. مواءمة العاملين وإشراكهم وتمكينهم

3 د. تواصل العاملين بفاعلية في جميع إنحاء المؤسسة.

3 هـ. مكافأة العاملين وتقدير جهودهم واالعتناء بهم.

على سبيل المثال،  تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

التحديد الواضح لمستويات أداء العاملين الالزمة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية  �•

الحديثة  والتقنيات  التنظيمي  والهيكل  المؤسسة،  إستراتيجية  مع  العاملين  خطط  �مواءمة  �•
والعمليات الرئيسية.

السرعة في التكيف ومواءمة الهيكل التنظيمي لدعم تحقيق األهداف اإلستراتيجية �•

�إشراك العاملين وممثليهم في إعداد ومراجعة االستراتيجيات الخاصة بالعاملين والسياسات  �•
والخطط، باإلضافة إلى  تبني مناهج إبداعية ومبتكرة متى كان ذلك مناسبا.

على  إعتماداً  الوظيفي  والتعاقب  والتنقالت  الوظيفي  والتطوير  التوظيف  عمليات  �إدارة  �•
سياسات مناسبة وذلك لضمان المساواة وتكافؤ الفرص 

لتحسين  العاملين  آراء  استقصاء  ونماذج  أشكال  من  وغيرها  العاملين  مسوحات  �إستخدام  �•
إستراتيجيات وسياسات وخطط العاملين.

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

والرسالة  الــرؤيــا  لتحقيق  المطلوبة  العاملين  أداء  ومستويات  والكفاءات  المهارات  �تحديد  �•
واألهداف اإلستراتيجية 

هذه  لتلبية  المطلوبة  والــقــدرات  بالمواهب  واالحــتــفــاظ  وتطوير  لجذب  الفعال  �التخطيط  �•
االحتياجات 

تقييم أداء العاملين ومساعدتهم على تحسينه مع تعزيز ارتباطهم  �•

تطوير مهارات وقدرات العاملين لضمان قدرتهم على التنقل أو أهليتهم لتولي وظائف جديدة  �•

ضمان توفر الكفاءات والموارد والفرصة للعاملين لتعظيم مساهماتهم للمؤسسة. �•

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:3.  العـاملون

كامل  إطـــالق  مــن  العاملين  وتمكين  الــفــريــق  ــداف  ــ وأه الشخصية  ــداف  ــ األه بين  �الــمــواءمــة  �•
إمكانياتهم من خالل روح المشاركة الحقيقية بين الجميع .

والتسويق  والعمليات  المنتجات  على  ينطبق  أن  يمكن  اإلبــداع  مفهوم  بأن  واالعتراف  �اإلدراك  �•
والهياكل التنظيمية إضافة لنماذج األعمال .

العاملين  تمتع  لضمان  المؤسسة  في  العمل  مجاالت  كافة  في  واالبتكار  اإلبــداع  ثقافة  �إيجاد  �•
بعقليات منفتحة وتستجيب  بسرعة لما يواجهونه من تحديات 

تشجيع العاملين ليصبحوا سفراء للمؤسسة تعزيزا لصورتها وسمعتها لدى اآلخرين  �•

تحفيز العاملين للمشاركة في األنشطة التي تساهم إيجابا في خدمة المجتمع ككل . �•

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

�تفهم احتياجات التواصل الخاصة بالعاملين ومن ثم استخدام االستراتيجيات واألدوات المالئمة  �•
الستمرار الحوار   معهم 

�إيصال توجهات واضحة وتركيـز استراتيجي لضمان فهم العاملين لها وقدرتهم  على توضيح  �•
دورهم في استمرار  نجاح المؤسسة.

�تسهيل وتشجيع عمليات تبادل المعلومات والمعرفة وأفضل الممارسات وتحقيق الحوار في  �•
جميع إنحاء المؤسسة .

روح  المشترك وبناء  التعاون  �تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية  �•
الفريق في كافة الحلقات المتواصلة والمكونة لسلسة القيمة الخاصة بالمؤسسة .

على سبيل المثال، تقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يلي:

مواءمة األجور والمزايا وشروط التوظيف مع استراتيجيات وسياسات شفافة. �•

�تحفيز العاملين وحثهم على المشاركة في عمليات التحسين واإلبداع ومن ثم القيام بتقدير  �•
جهودهم وانجازاتهم

لكافة  االعتبار  بعين  األخذ  مع  المعيشية،   الحياة  مع  ومتوازنة  صحية  عمل  بيئة  وجود  ��ضمان  �•
قضايا العصر من عمل  وتواصل  مستمر ال ينقطع على مدار الساعة )24/7(، وتحيات العولمة 

المتزايدة إضافة ألساليب العمل الحديثة .

جهة  من  العمل  وفرق  جهة  من  األفــراد  بين  المتبادلة  والعناية  والتقدير  الدعم  لثقافة  �الترويج  �•
اخرى.

احترام وتقبل تنوع العاملين والمجتمعات واألسواق التي تقوم المؤسسة بخدمتها. �•

 3 أ.
دعم خطط العاملين 
إلستراتيجية المؤسسة.

)20 نقطات ماكس(

3 ب.
تطوير معـــرفة العاملين 
وقــــدراتهم

)20 نقطات ماكس(

3 ج .
مواءمة وإشراك وتمكين 
العاملين

)20 نقطات ماكس(

3 د.
تواصل العاملين بفاعلية 
في جميع أنحاء المؤسسة 

)20 نقطات ماكس(

3 هـ.
مكـافأة العاملين 
وتقديرهـم واإلعتناء بهم 

)20 نقطات ماكس(
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الداخلية من  الخارجية والموردين والموارد  الشراكات  وإدارة  المتميزة بتخطيط  المؤسسات  تقوم 
أجل دعم اإلستراتيجية والسياسات والتشغيل الفعال للعمليات الخاصة بها. وهي بذلك تضمن 

اإلدارة الفاعلة لتأثيرها البيئي والمجتمعي.

إدارة الشركاء والموردين لتحقيق منفعة مستدامة. 4 أ. 

4 ب. إدارة الشؤون المالية لضمان نجاح مستدام

4 ج. إدارة المباني والمعدات والمواد والموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.

4 د. إدارة التقنية لدعم تنفيذ اإلستراتيجية.

4 هـ. إدارة المعلومات والمعرفة لدعم صناعة القرارات بصورة فاعلة وبناء قدرات المؤسسة .

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

مناسبة  وعمليات  سياسات  وتبني  المؤسسة،  إستراتيجية  وفق  والموردين  الشركاء  �تصنيف  �•
للعمل المشترك معهم بفاعلية.

بناء عالقات مستدامة مع الشركاء والموردين على أسس الثقة واالحترام والشفافية المتبادلة  �•

ضمان عمل الشركاء والموردين وفق إستراتيجية المؤسسة وقيمها  �•

وإمكانيات  قــدرة  لتعزيز  المستقبلية  الشراكات  فــرص  تحديد  بهدف  مناسبة  شبكات  �إنشاء  �•
المؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح المتعاملين.

�العمل الجماعي مع شركائها لتحقيق منفعة متبادلة وتعزيز القيمة المضافة لصالح المعنيين  �•
من خالل دعم بعضها األخر بالخبرة والموارد والمعرفة .

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

للمؤسسة  الشاملة  اإلستراتيجية  لدعم  مالية  وعمليات  وسياسات  استراتيجيات  �استخدام  �•
وضمان المرونة المالية. 

�تصميم التخطيط المالي والرقابة وإعداد التقارير ومراجعة العمليات وذلك لضمان االستخدام  �•
األمثل للموارد.

الربح  التركيز على  المدي الطويل عوضا عن  لتلبية االحتياجات على  الالزمة  الموارد  �تخصيص  �•
السريع على المدى القصير مع حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في المجاالت المناسبة .

المناسبة  المستويات  كافة  وفق  وتعديلها  المالية،  المؤسسية  الحوكمة  علميات  �استخدام  �•
في المؤسسة. 

بعين  األخذ  مع  المادية،  وغير  المادية  األصول  في  االستثمار  جدوى  من  والتحقق  واختيار  �تقييم  �•
االعتبار اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئة على المدى الطويل.

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

�استخدام استراتيجيات وسياسات وعمليات إلدارة المباني والمعدات والمواد بطريقة مستدامة  �•
مالية وبيئيا.

�االستخدام  األمثل واإلدارة الفاعلة لدورة حياة وأمن كافة أصولها المادية بما في ذلك المباني  �•
والمعدات والمواد 

على  وخدماتها  منتجاتها  حياة  ودورة  التشغيلية  عملياتها  ألثر  األمثل  التوازن  وتحقيق  �قياس  �•
الصحة العامة والسالمة والبيئة.

وتتخطي  تستوفي  طموحة  أهــداف  تحديد  شامال  والعالمية  المحلية  البيئة  على  األثر  �تقليل  �•
المعايير والمتطلبات القانونية.

الذي  القطاع  ضمن  واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  بالمعايير  االرتقاء  إلى  الــدؤوب  �السعي  �•
تعمل به المؤسسة.

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

إدارة حزمة تقنية متكاملة لدعم اإلستراتيجية العامة للمؤسسة �•

�تقييم وتطوير الحزمة التقنية بغرض تحسين درجة مرونة وسرعة التكيف للعمليات والمشاريع  �•
والمؤسسة ككل

�اشراك المعنيين بالمؤسسة ذوي العالقة في تطوير وتطبيق تقنيات حديثة تهدف لتعظيم  �•
الفوائد الناتجة منها 

تحديد وتقييم تقنيات بديلة وناشئة في ضوء تأثيرها على أداء المؤسسة وقدراتها وعلى البيئة  �•

استخدام التكنولوجيا لدعم ثقافة اإلبداع واالبتكار �•

على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي:

�ضمان تزويد القادة بمعلومات دقيقة وكافية وتوفر لهم الدعم المالئم في صناعة القرار في  �•
التوقيت المناسب

تحويل البيانات الى معلومات وعند اللزوم الى معرفة يمكن تبادلها واستخدامها بفاعلية  �•

�تأسيس مناهج الشراك المعنيين بالمؤسسة ذوي العالقة،  واستخدام معرفتهم التراكمية في  �•
انتاج أفكار وابداع.

�السماح للعاملين والمستخدمين الخارجيين باالطالع على المعلومات والمعرفة ذات الصلة،  �•
والقيام بمراقبة ذلك مع ضمان حماية امن وحقوق الملكية الفكرية للمؤسسة .

تأسيس وادارة شبكات التعلم والتعاون لتحديد الفرص الكامنة لالبداع واالبتكار والتحسين �•

تحويل األفكار إلى واقع خالل المدى الزمني الذي يحقق اإلستفادة القصوى منها.   �•

 4 أ.
إدارة الشركاء والموردين 
لتحقيق منفعة مستدامة.

)20 نقطات ماكس(

 4 ب.  
إدارة الشئون المالية لضمان 
نجاح مستدام.

)20 نقطات ماكس(

4 ج.  
إدارة المباني والمعدات 
والمواد والموارد الطبيعية 
بطريقة مستدامة.

)20 نقطات ماكس(

4 د. 
إدارة التقنية لدعم تنفيذ 
اإلستراتيجية.

)20 نقطات ماكس(

4.  الشراكات 
والموارد

2223

4 هـ.
إدارة المعلومات والمعرفة 
لدعم صناعة القرار 
بصورة فاعلة وبناء قدرات 
المؤسسة.

)20 نقطات ماكس(
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المتميزة بتصميم وإدارة وتحسين عملياتها ومنتجاتها وخدماتها إلضافة مزيد  المؤسسات  تقوم 
من القيمة لصالح المتعاملين واألطراف المعنية االخرى.

5  أ.  تصميم العمليات وإدارتها بهدف تعظيم القيمة لصالح جميع المعنييين بالمؤسسة .

5 ب. تطوير المنتجات والخدمات لتحقيق القيمة المثلى لصالح المتعامين. 

5 ج . الترويج للمنتجات والخدمات وتسويقها بشكل فاعل. 

5 د.  انتاج وتقديم وإدارة المنتجات والخدمات. 

5 هـ .  إدارة عالقات المتعاملين وتعزيزها.

على سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي :

�إستخدام إطار عام للعمليات الرئيسية لتنفيذ اإلستراتيجية المؤسسة. �•

�إدارة العمليات من بدايتها إلي نهايتها , بما يشمل العمليات التي تتخطى حدود المؤسسة. �•

العمليات  وضــع  فــي  ومسؤولياتهم  ألدوارهـــم  العمليات  )مــســؤولــي(  مالكي  فهم  �ضمان  �•
وصيانتها وتطويرها.

�تطوير حزمة متوازنة ومنطقية من مؤشرات أداء للعمليات وما يتعلق بها مقاييس للمخرجات  �•
تحقيق  في  ومساهماتها  الرئيسية  العمليات  وكفاءة  لفاعلية  مراجعة  إجراء  أجل  من  وذلك   ,

األهداف األستراتيجية.

إجراء  بنتائج  الحالي للعمليات ونتائج تحليل قدراتها مقرونة  الخاصة باألداء  البيانات  �إستخدام  �•
المقارنات المعيارية ذات الصلة , من أجل تفعيل اإلبداع واإلبتكار وعمليات التحسين.

على سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي.

, مع العمل على إشراكهم  إبتكار وإضافة قيمة لصالح المتعاملين  �السعي الحثيث من أجل  �•
كلما امكن , في تطوير وابتكار خدمات ومنتجات و تجارب جديدة.

�إستخدام دراسات السوق ومسوحات المتعاملين وغير ذلك من أشكال إستقصاء اآلراء بهدف  �•
التنبؤ بـ , وتحديد التحسينات التي تستهدف تعزيز الباقة الكاملة للمنتجات والخدمات.

المتعاملين  لمجموعات  المتغيرة  المتطلبات  مع  يتالءم  بما  وخدماتها  منتجاتها  باقة  �تطوير  �•
الحاليين أو المحتملين.

�تصميم باقة من الخدمات والمنتجات وتدير دورة الحياة الكاملة للمنتجات والخدمات بكفاءة  �•
وبطريقة مسؤولة.

على سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي.

�التعرف على المجموعات المختلفة للمتعاملين معها , الحاليين والمحتملين , ومن ثم التنبؤ  �•
بإحتياجاتهم المختلفة وتوقعاتهم المستقبلية.

إلي  الحاليين والمحتملين  الممكنة للمتعاملين  اإلحتياجات والتوقعات والمتطلبات  �تحويل  �•
عروض قيمة مستدامة وجاذبة.

�تنفيذ نموذج العمل من خالل تحديد عرض القيمة الخاص بها و » عروض البيع الفريدة« والموقع  �•
في السوق وفئات المتعاملين المستهدفة وقنوات التوزيع.

المتعاملين  لمجموعات  وخدماتها  منتجاتها  عــن  للترويج  تسويقية  إستراتيجيات  �تطوير  �•
والمستخدمين المستهدفة.

على سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي :

وتطلعاتهم  الحالية  المتعاملين  إحتياجات  تجاوز  أو   , لتلبية  وخدمات  منتجات  وتقديم  �إنتاج  �•
المستقبلية , وذلك بما   يتالءم مع عرض القيمة المقدم من قبل المؤسة.

باإليفاء  اإلستمرار  على  المؤسسة  قــدرة  لضمان  فاعلية  و  كفاءة  ذات  قيمة  سلسلة  �تطوير  �•
بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة.

تجارب  لتعظيم  وذلك  للعاملين  الــالزم  والتمكين  والكفاءات  الضرورية  الموارد  توفر  �ضمان  �•
المتعاملين.

�إدارة المنتجات والخدمات طوال دورة حياتها , بما في ذلك إعادة اإلستخدام والتدوير متى كان  �•
ذلك مناسبًا , مع األخذ بعين اإلعتبار ألية آثار على الصحة العامة والسالمة والبيئة .

القوة  نقاط  من  والتعلم   , الصلة  ذات  القياسية  والمعايير  األداء  مستويات  مع  أدائها  �مقارنة  �•
وفرص التحسين لديها من أجل تعظيم القيمة المضافة للمتعاملين .

 على سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي :

�تصنيف المتعاملين , وفق إستراتيجية المؤسسة , وبناء سياسات وعمليات من أجل إدارة هذه  �•
العالقات بالفاعلية المطلوبة .

�تحديد وتلبية متطلبات التواصل اليومي وطويل األمد مع المتعاملين . �•

�بناء وتطوير حوار متواصل مع المتعاملين يتسم بالشفافية والمصارحة. �•

العمليات  أن  وضمان   , معها  المتعاملين  وتجارب  إلنطباعات  المستمرة  والمراجعة  �المتابعة  �•
صممت صورة  مالءمة تضمن لها اإلستجابة المناسبة ألية مالحظات .

�ضمان إستيعاب المتعاملين لمسؤولياتهم تجاه إستخدام المنتجات والخدمات . �•
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5. العمليات 
والمنتجات 
والخدمات

5 أ .
تصميم العمليات وإدارتها 
بهدف تعظيم القيمة لصالح 
جميع المعنيين بالمؤسسة.

)20 نقطات ماكس(

5 ب.
تطوير المنتجات والخدمات 
لتحقيق القيمة المثلي 
لصالح  المتعاملين .

)20 نقطات ماكس(

5 ج.
ترويج المنتجات والخدمات 
وتسويقها بشكل فاعل .

)20 نقطات ماكس(

5 د.
انتاج وتقديم وإدارة 
المنتجات والخدمات.

)20 نقطات ماكس(

5 هـ .
إدارة عالقات المتعاملين 
وتعزيزها .

)20 نقطات ماكس(
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المؤسسات المتميزة تحقق نتائج باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز إحتياجات وتوقعات المتعاملين 
معها.

على سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي :

الناجح  التطبيق  لتحديد  الصلة  ذات  األداء  ومؤشرات  اإلنطباعات  مقاييس  من  حزمة  �إستخدام  �•

إلستراتيجيتها والسياسات الداعمة لها , بناء على إحتياجات وتوقعات المتعاملين معها.

 , المتعاملين  إحتياجات وتوقعات  بناء على  الرئيسية  المتعاملين  لنتائج  أهداف واضحة  �وضع  �•

وذلك وفق اإلستراتيجية التي تم تحديدها.

تصنيف النتائج من أجل تفهم تجارب وإحتياجات وتوقعات فئات المتعاملين الخاصة. �•

على  سنوات   3 مدى  على  الجيدة  النتائج  استدامة  أو  إيجابي  بشكل  المتعاملين  نتائج  �إظهار  �•

األقل.

�تفهم بوضوح األسباب الحقيقية المؤدية إلي اإلتجاهات الظاهرة ومدى تأثير هذه النتائج على  �•

مؤشرات األداء واألنطباعات والمخرجات االخرى ذات الصلة.

المسببات  بين  المؤكدة  للعالقة  فهمها  على  بناء  المستقبلية  أدائها  نتائج  في  الثقة  �لديها  �•

واألثر.

مشابهة  مؤسسات  مع  بها  الخاصة  الرئيسية  المتعاملين  نتائج  بين  المقارنة  أوجــه  �تفهم  �•

وتستخدم هذه البيانات حيثما كان مناسبًا لتحديد األهداف. 

المصادر  من  عــدد  خــالل  من  جمعها  يتم  أن  يمكن  المؤسسة  عن  المتعاملين  إنطباعات  هى 
كما   . والشكاوى  الثناء  إفادات   , التقييمات   , التركيز  مجموعات   , المتعاملين  آراء  إستبيانات  مثل 
, حول مدى فاعلية تطبيق  يجدر بهذه اإلنطباعات أن تعطي فهمًا واضحًا من منظور المتعاملين 
ومخرجات إستراتيجية المؤسسة الخاصة بالمتعاملين ومخرجاتها إلي جانب العمليات والسياسات 

الداعمة لها.

ويمكن لمثل هذا المقاييس أن تتضمن إنطباعات حول مايلي:

السمعة والصورة �•

قيمة المنتج والخدمة �•

تقديم المنتج والخدمة �•

خدمة وعالقات المتعاملين ودعمهم. �•

والء المتعاملين ومدى إرتباطهم بالمؤسسة. �•

وتحسينه,  به  والتنبو  وتفهمه  أدائها  مراقبة  أجل  من  المؤسسة  تستخدمها  داخلية  مقاييس  هي 
تعطي  أن  المؤشرات  بهذه  ويجدر  معها.  المتعاملين  إنطباعات  على  بتاثيرها  التنبؤ  عن  فضاًل 
فهمًا واضحًا حول تطبيق وتأثير إستراتيجية المؤسسة الخاصة بالمتعاملين إلي جانب العمليات 

والسياسات الداعمة.

ويمكن لهذا المقاييس أن تتضمن مؤشرات أداء حول مايلي:

تقديم المنتج والخدمة �•

خدمة وعالقات المتعاملين ودعمهم �•

التعامل مع الشكاوى �•

إشراك المتعاملين والشركاء في تصميم المنتجات والعمليات ... الخ. �•

2627

6 .  نتائج المتعاملين

   6  أ.
اإلنطباعات

)112.5 نقطات ماكس(

6 ب.
مؤشرات األداء

)37.5 نقطات ماكس(



تعريف المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة المعيار

المؤسسات المتميزة تحقق نتائج باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز إحتياجات وتوقعات العاملين .

على سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي :

الناجح  التطبيق  لتحديد  الصلة  ذات  األداء  ومؤشرات  اإلنطباعات  مقاييس  من  حزمة  �إستخدام  �•
العاملين  وتوقعات  إحتياجات  على  ذلك  كل  وتبني   , لها  الداعمة  والسياسات  إلستراتيجيتها 

لديها.

لديها,  العاملين  وتوقعات  إحتياجات  على  بناء  الرئيسية  العاملين  لنتائج  واضحة  أهدافًا  �وضع  �•
وذلك وفق اإلستراتيجية التي تم تحديدها من قبل المؤسسة.

من  محددة  مجموعات  وتوقعات  وإحتياجات  وخبرات  تجارب  تفهم  اجــل  من  النتائج  �تصنيف  �•
العاملين داخل المؤسسة.

إظهار نتائج العاملين بشكل إيجابي أو استدامة النتائج الجيدة على مدى 3  سنوات على األقل. �•

�تتفهم بوضوح األسباب الحقيقية المؤدية إلي اإلتجاهات الظاهرة ومدى تأثير هذه النتائج على  �•
مؤشرات األداء واإلنطباعات والنتائج األخرى ذات الصلة.

المسببات  بين  المؤكده  للعالقة  فهمها  على  بناء  المستقبلي  أدائها  نتائج  في  الثقة  �لديها  �•
واألثر.

مشابهة  مؤسسات  مــع  بها  الخاصة  الرئيسية  العاملين  نتائج  بين  المقارنة  أوجـــه  �تتفهم  �•
وتستخدم هذه البيانات , حيثما كان ذلك مناسبًا , لتحديد أهداف جديدة.

, مثل  هي إنطباعات العاملين عن المؤسسة ويمكن أن يتم جمعها من خالل عدد من المصادر 
بهذه  يجدر  .كما  المنظمة  والتقييمات  المقابالت   , التركيز  ومجموعات   , العاملين  آراء  إستبيانات 
ومخرجات  تطبيق  فاعلية  مدى  حول   , العاملين  منظور  من  واضحًا  فهمًا  تعطي  أن  اإلنطباعات 
إستراتيجية المؤسسة الخاصة بالعاملين ومخرجاتها إلي جانب العمليات والسياسات الداعمة لها.

ويمكن لمثل هذه المقاييس أن تتضمن إنطباعات حول مايلي:

الرضا والمشاركة واإلرتباط �•

التحفيز والتمكين �•

القيادة واإلدارة �•

الكفاءة وإدارة األداء �•

التدريب والتطوير المهني �•

التواصل الفعال �•

ظروف العمل �•

به  والتنبو  وتفهمه  العاملين   أداء  مراقبة  أجل  من  المؤسسة  تستخدمها  داخلية  مقاييس  هي 
أن  المؤشرات  بهذه  ويجدر  لديها.  العاملين  إنطباعات  على  بتأثيرها  التنبؤ  عن  فضاًل   , وتحسينه 
جانب  إلــي  بالعاملين  الخاصة  المؤسسة  إستراتيجية  وتأثير  تطبيق  حــول  واضــحــًا  فهمًا  تعطي 

العمليات والسياسات الداعمة.

ويمكن لهذا المقاييس أن تتضمن مؤشرات أداء حول مايلي:

أنشطة اإلشراك واإلرتباط �•

أنشطة الكفاءات وإدارة األداء �•

أداء القيادة �•

أنشطة التدريب والتطوير المهني �•

التواصل الداخلي �•

7 .  نتائج العاملين

 7  أ.
اإلنطباعات 

)75 نقطات ماكس(

7  ب .
مؤشرات األداء

)25 نقطات ماكس(
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تعريف المؤسسة األوروبيةإلدارة الجودة للمعيار

المعنيين  وتوقعات  إحتياجات  تتجاوز  أو  تلبي  ومستدامة  باهرة  نتائج  تحقق  المتميزة  المؤسسات 
بالمؤسسة ذوي الصلة في المجتمع.

علي سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي :

الناجح  التطبيق  لتحديد  الصلة  ذات  األداء  ومؤشرات  اإلنطباعات  مقاييس  من  حزمة  �إستخدام  �•

المعنيين  وتوقعات  إحتياجات  على  ذلك  كل  اليتى  لها,  الداعمة  والسياسات  إلستراتيجيتها 
بالمؤسسة الخارجيين ذوي الصلة.

المعنيين  وتــوقــعــات  إحتياجات  على  بــنــاء  الرئيسية  المجتمع  لنتائج  واضــحــة  أهــدافــًا  �وضــع  �•

بالمؤسسة في المجتمع , وذلك وفق اإلستراتيجية التي تم تحديدها.

ذوي  بالمؤسسة  المعنيين  فئات  وتوقعات  وإحتياجات  تجارب  تفهم  أجل  من  النتائج  �تصنيف  �•

الصلة في المجتمع.

إظهار نتائج المجتمع بشكل إيجابي أو استدامة النتائج الجيدة علي مدى 3 سنوات على أألقل. �•

�تفهم بوضوح األسباب الحقيقية المؤدية إلي اإلتجاهات الظاهرة ومدى تأثير هذه النتائج على  �•

مؤشرات األداء واإلنطباعات والمخرجات األخرى ذات الصلة.

المسببات  بين  المؤكده  للعالقة  فهمها  على  بناء  المستقبلية  أدائها  نتائج  في  الثقة  �لديها  �•

واألثر.

�تتفهم أوجه المقارنة بين نتائج المجتمع الرئيسية الخاصة بها مع مؤسسات مشابهة وتستخدم  �•

هذه البيانات , حيثما كان ذلك مناسبًا , لتحديد أهداف .

, مثل  هي إنطباعات المجتمع عن المؤسسة ويمكن أن يتم جمعها من خالل عدد من المصادر 
اإلستبيانات , والتقارير والمقاالت الصحفية , واالجتماعات العامة , وجمعيات النفع العام , وممثلي 
منظور  من  واضحًا  فهمًا  تعطي  أن  اإلنطباعات  بهذه  يجدر  كما  الحكومية.  والهيئات  الشعب 
المجتمع , حول مدى فاعلية تطبيق ومخرجات إستراتيجية المؤسسة الخاصة بالمجتمع والبيئة إلى  

جانب العمليات والسياسات الداعمة لها.

ويمكن لمثل هذه المقاييس أن تتضمن إنطباعات حول مايلي:

التأثير البيئي �•

السمعة والصورة �•

التأثير المجتمعي �•

تأثير بيئة العمل �•

الجوائز والتغطية اإلعالمية �•

 , وتحسنيه  به  والتنبؤ  وتفهمه  أدائها  مراقبة  أجل  من  المؤسسة  تستخدمها  داخلية  مقاييس  هي 
ويجدر  الصلة.  ذوي  المجتمع  في  بالمؤسسة  المعنيين  إنطباعات  على  بتأثيرها  التنبؤ  عن  فضاًل 
الخاصة  المؤسسة  إستراتيجية  وتأثير  تطبيق  حــول  واضــحــًا  فهمًا  تعطي  أن  الــمــؤشــرات  بهذه 

بالمجتمع والبيئة إلي جانب العمليات والسياسات الداعمة.

ويمكن لهذا المقاييس أن تتضمن مؤشرات أداء حول مايلي:

األنشطة الخاصة بالبيئة واإلقتصاد والمجتمع �•

اإللتزام بالتشريعات والحوكمة المؤسسية �•

األداء الخاص بالصحة والسالمة �•

األداء المسؤول حول المشتريات ومصادرها �•

8 . نتائج المجتمع

 8  أ.
اإلنطباعات

)50 نقطات ماكس(

8  ب .
مؤشرات األداء

)50 نقطات ماكس(
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تعريف المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة للمعيار

المعنيين  وتوقعات  إحتياجات  تتجاوز  أو  تلبي  ومستدامة  باهرة  نتائج  تحقق  المتميزة  المؤسسات 
بمصالح العمل.

على سبيل المثال , تقوم المؤسسات المتميزة بمايلي :

إلستراتيجيتها  الناجح  التطبيق  لتحديد  المالية  وغير  المالية  النتائج  مــن  مجموعة  �تطوير  �•
والسياسات الداعمة لها , وتبني ذلك على إحتياجات وتوقعات أرباب العمل.

�وضع أهدافا واضحة لنتائج األعمال الرئيسية بناء على إحتياجات وتوقعات أرباب العمل , وذلك  �•
وفق اإلستراتيجية التي تم تحديدها.

أربــاب  وتوقعات  وتــجــارب  المؤسسة  من  محددة  جوانب  أداء  تفهم  أجــل  من  النتائج  �تصنيف  �•
العمل.

�إظهار نتائج األعمال بشكل إيجابي أو استدامة النتائج الجيدة علي مدى 3 سنوات على أألقل. �•

�تفهم وبشكل واضح األسباب الحقيقية المؤدية إلي اإلتجاهات الظاهرة ومدى تأثير هذه النتائج  �•
على كل من مؤشرات األداء األخرى والمخرجات ذات الصلة.

�لديها الثقة في أدائها المستقبلي بناء على فهمها للعالقة المؤكده بين المسببات واألثر. �•

�تفهم كيف تقارن نتائج  األعمال  الرئيسية الخاصة بها مع مؤسسات مشابهة وتستخدم هذه  �•
البيانات  حيثما كان مناسبًا , لتحديد األهداف .

هي مجموعة من مخرجات األعمال الرئيسية المالية وغير المالية التي تبين مدى نجاح المؤسسة 
في تطبيق إستراتيجيتها. يتم تحديد هذه المقاييس واألهداف ذات الصلة باالتفاق مع أرباب العمل.

ويمكن أن تتضمن مقاييس المخرجات مايلي:

�المخرجات المالية �•

�إنطباعات المعنيين بمصالح العمل �•

�األداء مقارنة بالموازنة �•

حجم المنتجات والخدمات التي تم تقديمها �•

�مخرجات العمليات الرئيسية �•

هي مجموعة من مؤشرات األعمال الرئيسية المالية وغير المالية التي تستخدم األداء التشغيلي 
للمؤسسة. وهي تساعد على مراقبة وفهم والتنبؤ بـ/ وتحسين مخرجات األعمال الرئيسية.

ويمكن أن تتضمن مقاييس مؤشرات األداء مايلي:

المؤشرات المالية �•

مؤشرات أداء العمليات الرئيسية �•

أداء الشركاء والموردين �•

التقنيات والمعلومات والمعرفة �•

9 . نتائج األعمال

9 أ.
مخرجات األعمال

)75 نقطات ماكس(

9 ب.
مؤشرات أداء األعمال

)75 نقطات ماكس(

تكامل وتناغم المفاهيم األساسية مع المعايير
اإلسترشادية  النقاط  دمــج  تم  فقد  الــجــودة،   إلدارة  األوروبــيــة  بالمؤسسة  الخاص  التميز  لنموذج   2010 المراجعة  كانت  مثلما 

للمفاهيم األساسية ضمن المعايير.

الفرعية  للمعايير  االسترشادية  للنقاط  كأساس  استخدامها  تم  ثم  ومن  أوال   وتحديثها  األساسية  المفاهيم  مراجعة  تمت  لقد 
المفاهيم  تقدمها  التي  العامة  النظرة  بين  الربط  الدمج  هذا  يتيح  الجودة.  دارة  ال  األوروبية   للمؤسسة  التميز  بنموذج  الخاصة 
في  تضمينها  تم  عملية  جوانب  هي  االسترشادية  النقاط  ان  حيث  المعايير،  خالل  من  الناتج  التفصيلي  والتحليل  األساسية 
معايير الممكنات )الوسائل( الخمسة.  النتائج المحققة،  والمعايير ذات الصلة بها،  سوف تستند إلى المناهج التي تم تبنيها 

والمقاييس المستخدمة لمراقبة الكفاءة والفاعلية باإلضافة إلى البيئة التي تعمل من خاللها المؤسسة.

يتبين هذا الربط في الجدول أدناه:

CGÜêO`gCGÜêO`gCGÜêO`gCGÜêO`g CGÜêO

QÉ``````«```©ª```dG

»YôØdG QÉ«©ŸG

Ú∏eÉ©àŸG ídÉ°üd ¬ª«a áaÉ°VEG

ΩGóà°ùe πÑ≤à°ùe AÉæH

á«°ù°SDƒŸG IQó≤dG á«ªæJ

QÉµàH’Gh ´GóHE’G Òî°ùJ

ÉjhQ ∫ÓN øe IOÉ«≤dG

ágGõfh ΩÉ¡dGh

áYô°Sh áfhôÃ IQGOE’G

Ò«¨àdG ™e ∞««µàdG

ÖgGƒe ∫ÓN øe ìÉéædG

Ú∏eÉ©dG äGQóbh

IôgÉÑdG èFÉàædG áeGóà°SG

IOÉ«≤dGá«é«JGÎ°SE’G¿ƒ∏eÉ©dG OQGƒŸGh äÉcGô°ûdG äÉ«∏ª©dG
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RADAR إلى سلسلة من الخصائص،  كما هو موضح  رادار  إلجراء تحليل سليم يمكن تقسيم عناصر منطق 
أدناه: RADAR منطق رادار

ان منطق رادار RADAR هو إطار ديناميكي للتقييم وأداة قوية لإلدارة،  يقوم بتوفير منهج منظم لتقييم أداء أية مؤسسة 

بنظرة عامة،  يعبر منطق رادار RADAR  عن حاجة أي  مؤسسة إلى :

تحديد النتائج المنشودة باعتبارها جزء  من إستراتيجيتها  �•

اإلعداد والتخطيط لمجموعة متكاملة من المناهج السليمة لتحقيق النتائج المطلوبة حاليا وفي المستقبل  �•

تطبيق المناهج بطريقة منظمة لضمان تنفيذها  �•

تقييم وتحسين المناهج المطبقة بناء على مراقبة وتحليل النتائج المحققة وأنشطة التعلم المستمرة . �•
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تحليل الممكنات )الوسائل(.

البيــــانالخصائصالعناصر

المنهج
تعتمد المناهج على منطق واضح، بناء على احتياجات سليم

المعنيين بالمؤسسة ذوى الصلة،   ومبنية على عمليات 

المناهج تدعم اإلستراتيجية وترتبط بمناهج اخرى ذات الصلة متكامل

التطبيـق
تم تنفيــذ المنـاهج في جميـع النواحـي ذات الصلة كل  في منفذ

حينـه

يتم التنفيـذ بشكل  منظم  ويتيـح للمؤسسـة المرونة وسرعـة منظـم
التكيف المؤسسي

التقييم والتحسين

يتم قياس فاعلية وكفاءة المناهج وتطبيقها بشكل مناسبالقياس

يتم استخـدام التعلـم واإلبداع إلنتاج فرص التحسيـن أو اإلبداعالتعلـم واإلبداع

يتم استخـدام مخرجات القيـاس والتعلم واإلبداع لتقييم التحسـين واالبتكار
التحسينات واالبتكارات ووضعهـا حسب األولوية وتنفيــذها .

تحليـل النتائج

البيــــانالخصائصالعناصر

مدى الصلة 
وسهولة 

االستخدام

النطاق ومدى الصلة 

تم تحديد مجموعة متالحمة من النتائج، بما فيها النتائج 
الرئيسية، التي تستعـرض أداء المؤسســة وفق إستراتيجيتها 

وغاياتهـا واحتيـاجات وتوقعـات المعنييـن بالمؤسسـة ذوي 
الصلـة 

النتائج حديثة ودقيقة ويمكن االعتماد عليها مدى الصحـة

يتم تصنيف النتائج بشكل مناسب لتقديم فهما معمقـا التصنيــف

األداء

اتجاهات ايجابية أو المحافظة على أداء جيد على مدى 3 االتجـاهات
سنوات

يتم تحديد أهداف كما يتم تحقيقها للنتائج الرئيسية  بشكل األهداف )المسهدفات(
مستمر، وذلك وفق الغايات االستراتيجية 

يتم إجراء مقارنات للنتائج الرئيسية  وتكون ايجابية،  وذلك وفق المقـارنات
الغايات اإلستراتيجية 

بناء على ما تم تأسيسه من عالقات السبب واألثر،  يمكن الثقــة
الوثوق بالمحافظة على مستويات األداء في المستقبل 

≥«Ñ£J
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وضع الدرجـــات لنموذج التميز بالمؤسســة األوروبية 
إلدارة الجـودة 

يتم استخدام منطق رادار RADAR للتقييم واإلدارة في وضع الدرجات للمؤسسات المتقدمة لجائزة التميز للمؤسسة األوروبية 
إلدارة الجودة ومعظم الجوائز المحلية في أوروبا.  كما يمكن للمؤسسات استخدامها إلجراء التقييم الذاتي وإلجراء مقارنات 

معيارية فضال عن استخدامها ألغراض اخرى .

ان المبدأ الرئيسي الستخدام رادار RADAR  هو انه عندما يتحسن أداء المؤسسة عبر الزمن،  فان درجاتها إزاء النموذج  سيرتفع. تم 
تخصيص  %50 منها للنتائج،  مما يضمن للمؤسسة القدرة على استدامة أدائها في المستقبل .

عندما يتم تقييم مؤسسة باستخدام مصفوفة رادار،  فان كل معيار من المعايير التسعة له وزن خاص وذلك الحتساب الدرجة 
النهائية الممنوحة.  تم وضع هذه األوزان في 1991 بناء على دراسة عامة غطت أوروبا.  وقد تم مراجعتها بشكل دوري  من قبل 

المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ،  والشكل  التالي يوضح األوزان الحالية .

بصفة عامة فإنه تم تخصيص أوزان متساوية للمعايير الفرعية ضمن كل معيار، على سبيل المثال كل من المعايير الفرعية 
الخمسة ضمن معيار القيادة يساهم بـ 20% من الـ 100 درجة المخصصة للمعيار االول.  غير ان هناك استثناءان:

المعيار الفرعي 6 أ يحصل على 75%  من الدرجات المخصصة للمعيار 6 ، بينما المعيار الفرعي 6 ب يحصل على%25 �•

المعيار الفرعي 7 أ يحصل على 75%  من الدرجات المخصصة للمعيار 7 ، بينما المعيار الفرعي 7 ب يحصل على%25 �•

يتم تقييم كل معيار فرعي باستخدام مصفوفة رادار وتحديد درجته ومن ثم يتم تجميع درجات جميع المعايير الفرعية وصوال إلى 
درجة المعيـار حيث يتم تطبيـق األوزان المبينة بالنموذج أعاله وصوال إلى النتيجة اإلجمالية والتي تتراوح من 0 إلى 1000 درجة.
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1. Enablers Criteria

Criterion Number 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

Criterion Part 1a 2a 3a 4a 5a

Criterion Part 1b 2b 3b 4b 5b

Criterion Part 1c 2c 3c 4c 5c

Criterion Part 1d 2d 3d 4d 5d

Criterion Part 1e 3e 4e 5e

Sum of parts 

¸ 5 ¸ 4 ¸ 5 ¸ 5 ¸ 5

Score awarded 

Note: The score awarded is the arithmetic average of the % scores for the criterion part. If organisations 
present convincing reasons why one or more parts are not relevant to them it is valid to calculate the 
average on the number of criterion addressed. To avoid confusion (with a zero score) parts of the criteria 
accepted as not relevant should be entered «NR» in the table above. 

2. Results Criteria 

Criterion Number 6 % 7 % 8 % 9 %

Criterion Part 6a x 0.75= 7a x 0.75= 8a x 0.50= 9a x 0.50=

Criterion Part 6b x 0.25= 7b x 0.25= 8b x 0.50= 9b x 0.50=

Score awarded

3. Calculation of Total Points

Criterion Score Awarded Weighting Points Awarded

1  Leadership x 1.0

2  Strategy x 1.0

3  People x 1.0

4  Partnerships and Resources x 1.0

5  Processes, Products and Services x 1.0

6  Customer Results x 1.5

7  People Results x 1.0

8  Society Results x 1.0

9  Business Results x 1.5

Total points awarded 

- Enter the score awarded for each criterion (of both sections 1 and 2 above). 

- Multiply each score by the appropriate weighting to give the points awarded. 

- Add points awarded to each criterion to give total points awarded for applicant.

SCORING SUMMARY SHEET
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تعـريف المصطلحــات

المصطلح المصطلح
التعـريفباالنجليزية 

وأنظمة االبتكار وعمليات  وخدمات  منتجات  إلى  اإلبداعية  لألفكار  العملية  الترجمة 
والتفاعالت المجتمعية

رأي المعنيين في المؤسسةاالنطباع

أو اإلبداع أنظمة  أو  عمليات  أو  خدمات  أو  لمنتجات  مطورة  أو  جديدة  أفكار  توليد 
تعامالت مجتمعية

اإلستراتيجية
المؤسسة  تسعى  خاللها  من  التي  األساليب  تصف  المستوى  عالية  خطة 
لتحقيق رؤيتها ورسالتها،  والتي  يتم ترجمتها إلى \غايات وأهداف إستراتيجية 

متسقة تعكس ما يجب على المؤسسة ان تفعله .

التحسين
المستمر 

مستويات  تحقيق  إلى  يؤدي  الذي  العمليات  في  المستمر  التحسين  هو 
أعلى من األداء وذلك من خالل تغيير تدريجي 

القرار والعمل التمكين اتخاذ  الفرق من مسؤولية  أو  األفراد  عملية يتمكن من خاللها 
بدرجة من االستقاللية في أعمالهم

الثقافة
مجموعة معينة من القيم والمبادئ المشتركة بين العاملين في المؤسسة 
خارج  المعنيين  ومع  البعض  بعضهم  مع  تعاملهم  طريقة  تضبط  والتي 

المؤسسة.

الحوكمة 
المؤسسة

على  لمساعدتها  وسيستخدم  المؤسسة  في  والضوابط  للصالحيات  إطار 
استيفاء التزاماتها القانونية والمالية واألخالقية

االراسمال
الفكـري

قيمة المؤسسة التي ال يتم تقييدها في الحسابات المالية. وتمثل األصول 
السوقية  القيمة  بين  الفرق  تكون  ما  وغالبا  للمؤسسة  الملموسة  غير 

والدفترية .

نص بشرح الغاية أو السبب من وجود المؤسسة،  والتي  يؤكدها المعنيين الرسالة
بها 

الرؤيا
من  يقصد  البعيد.  المستقبل  في  تحققه  ان  المؤسسة  تحاول  لما  وصف 
استخدامها لتصبح دليال واضحا الختيار توجهات العمل الحالية والمستقبلية.  

وتشكل مع الرسالة أساسا لالستراتيجيات والسياسات .

السعـة
قياس لما يمكن تحقيقه من الناحية النظرية، ويمكن ان يعبر عنه بالقياس 
النظرية  اإلنتاجية  إلى  ذلك  يشير  المؤسسات  وفي  العدد.   أو  كالحجم 

القصوى مقارنة باإلنتاج الفعلي، ويتم التعبير عنه بالنسبة المئوية .

الشراكة

لكل  مضافة  قيمة  وتبادل  إليجاد  وشركائها  المؤسسة  بين  متينة  عالقة 
والمـوزعين  الموردين  مع  مثال  الشـراكة  إنشاء  ويتـم  المشاركة.   األطراف 
تمكن  اإلستراتيجية   المتعاملين.الشراكات  مع  أو  التعليمية   والمؤسسات 

المؤسسة من تحقيق أهدافها اإلستراتيجية .

لتحقيق الشريك معه  للعمل  استراتيجي  بشكل  المؤسسة  تختاره  خارجي  طرف 
أهداف وفوائد مشتركة ومستدامة للجميع .

جميع األفراد الذين يعملون في المؤسسة سواء بدوام كامل أو دوام جزئي العاملون
أو المتطوعين ويشمل ذلك القـادة على جميع المستويات .

العمليات 
العمليات األهم لتحقيق اإلستراتيجية وتوجيه سلسلة القيمة للمؤسسة .الرئيسية

العملية 
مخرجات  ان  حيث  األخر   بعضها  مع  تتفاعل  التي  األنشطة  من  مجموعة 
قيمة  تضيف  العمليات  الحقة.  ألنشطة  مدخالت  تشكل  السابقة  األنشطة 

عن طريق تحويل المدخالت إلى مخرجات باستخدام موارد .

إن القياس ليس هدفًا نسعى لتحقيقه في حد ذاته، لكنه بمثابة نقطة انطالق للتحسين والتغيير 
أرحب  وفهم  جديد  بحافز  يزودك  الواقع  في  لعملك  إجادتك  مدى  على  تعرفك  فإن  لذا،  لألفضل. 

ألولوياتك.

نختار الفائزين ضمن فئة برنامج جوائز دبي للجودة على أساس تسجيل المتقدم لعدد نقاط يفوق 
المعدل الذي أحرزه جميع المتقدمين اآلخرين في ذلك العام؛ دون أن نغفل مراعاة إحراز الحد األدنى 

من الدرجات وهو )350 ± 25( من واقع )1000( نقطة ممكن تحقيقها.  

للنقاط  األدنى  الحد  تجاوز  المتقدمون  يراعي  أن  يجب  للجودة،  دبي  جائزة  بفئة  الفوز  سبيل  وفي 
وهو )1550 ± 25( من واقع )1000( نقطة ممكن تحقيقها.  

وللفوز بالجائزة األولى – الفئة الذهبية،  يجب أن يحقق المتقدمون ما يفوق عن )700 ± 25( نقطة 
الفئة  ضمن  تليها  التي  بالجائزة  للفوز  أما  تحقيقها.   ممكن  نقطة   )1000( واقع  من  أدنى  كحد 
المستمر منذ  التحسين  الدالة على تحقيق  المتقدمين استعراض األنشطة  الذهبية فيتطلب من 
أخر مرة تم تحقيق الفوز فيها إلى جانب توضيح النتائج التي تترجم تبني التوجهات المستحسنة 
طوال فترة خمس سنوات مدعومًا بمقارنة معيارية مع أفضل الممارسات المتبعة من المتقدمين 

ضمن هذه الفئة. 

تسعى المؤسسات النموذجية لتسجيل ما بين 700 إلى 800 نقطة، لكن بالرغم من ذلك تظل 
هناك مساحة كبيرة للتحسين.

700 Points:

550 Points:

350 Points:

جائزة دبي 
التقديرية للجودة

جائزة دبي
للجودة

جائزة دبي
الذهبية للجودة
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تعـريف المصطلحــات

المصطلح المصطلح
التعـريفباالنجليزية 

هو منهج لقيادة تحويل األفراد والفرق والمؤسسات من وضعها الحالي إلى إدارة التغيير
وضع محدد ومنشود في المستقبل.  هي عملية مؤسسية تهدف إلى إدارة 
في  التغيير  واعتناق  لتقبل  بالمؤسسة  المعنيين  مساندة  خالل  من  التغيير 

بيئة العمل الخاصة بهم.
تكافؤ 

الفـرص
بغض  ومتساوية  عادلة  معاملة  يتلقون  العاملين  جميع  ان  تضمن  ممارسة 

النظر عن الجنس والعمر واألصل والجنسية والدين  واإلعاقة
التي تنوع  للصفات  بقياداتها  متمثلة  المؤسسة  واستفادة  وتقدير  اعتراف  مدى 

ينفرد بها العاملون. كالتنوع في العمر واألصل والعرق والجنس والمعتقدات 
والقدرات الجسدية 

قدرة المؤسسة على التكيف إزاء المتغيرات بسرعة وكفاءة.سرعة التكيف

ســرعة التكيف 
المؤسسـي

،  في الوقت المالئم،  لما يستجد من فرص  القدرة على االستجابة والتكيف 
وتهـديدات .

مجموعة من األشخاص الذين لديهم هدف أو مصلحة مشتركة للتعلم معا شبكات التعلم
من خالل تبادل المعلومات والخبرات

للمتعاملين عرض القيمة المؤسسة  تقدمها  التي  والخدمات  للمنتجات  الفارقة  القيمة 
معها .

عدد محـدود )عادة ما بين 3 إلى 8( من الخصائص والشروط والمتغيرات التي عوامل النجاح الحرجة 
تؤثر بشكل مباشر على الفاعلية والكفاءة واالستمرارية لمؤسسة أو لبرنامج 

أو لمشروع.
رغبة وقدرة العاملين  على تغيير أعمالهم أو مواقع عملهم قابلية التنقل 

يختلف قابلية التوظيف قد    . عليها  المحافظة  أو  وظيفة  على  الحصول  على  الشخص  قدرة 
التنقل.  أو  الثبات  ذلك  يعني  ان  يمكن  لألفراد   . المضمون  حسب  المعنى  

للمؤسسات يمكن ان يعني ذلك المرونة .
نص يستخدم من قبل بعض المؤسسات بدال عن الرسالة و/أو الرؤيا .نص الغاية

نظام نظام اإلدارة إلى  باإلضافة  ونتائج  أداء  مؤشرات  من  به  يتصل  وما  العمليات  إطار 
المؤسسـة لرسالتها  تلبية  التي تستخدم لضمان  العمليات،   إدارة وتحسين 

ورؤيتها.
وتشمل نموذج العمل قيمة.  وتقديم  خلق  في  تساعد  التي  العمل  عناصر  عن  عبارة  هو 

الرئيسيــة  هذه العناصر عادة عرض القيمة،  ومعــادلة حساب األرباح والموارد 
والعمليات األساسية للمؤسسة .

تعـريف المصطلحــات
المصطلح المصطلح

التعـريفباالنجليزية 

الذين يقومون بالتنسيق والتوازن بين مصالح ونشاطات جميع القادة  األشخاص 
المعنيين بالمؤسســة

القدرات
)انظر  ونتائج  أفعال  إلى  المؤسسية  اإلمكانيات  تحويل  على  للقـدرة  صفة 
أدناه( من خالل الولوج إلى المعرفة والكفاءة والخبرة والموارد والعمليات 

ذات الصلة.

القدرة
المؤسسية

سبيل  وعلى  أهدافها.  تحقيق  على  المؤسسة  وإمكانية  القدرة  إلى  يشير 
الخارجية  الشراكات  قـدرتها من خالل  ان تعزز من  المثال يمكن للمؤسسـة 

أو التعلم والتطوير الداخـلي.

القيـم

داخليا  المؤسسة  سلوك  توجه  التي  المبادئ  أو  الفلسفات  من  مجموعة 
أو مع العالم الخارجي.  توجه القيم العاملين إلى ما هو جيد ومرغوب فيه 
وما هو ليس كذلك.  تـؤثـر على سلوك األفراد والفرق وتخدم كموجه عام 

للعاملين في المؤسسة بشكل عام.

في الكفاءة األساسية محورية  قدرة  أو  جيد  بشكل  مزاولتها  يتم  التي  الداخلية  األنشطة  هي 
تنافسية المؤسسة أو ربحيتها أو كفاءتهــا

ملتقي المنتج أو الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة .المتعامل

البنية التحتية المجتمعية خارج المؤسسة والتي تتأثر بالمؤسسة .المجتمع

المعرفة

والتجربة  التعلم  خالل  من  الفرد  عليها  يحصل  التي  والمهارة  الخبرة  هي 
البيانات هي  ان  النظري والعملي لألمور.  وفي حين  الفهم  ويشمل ذلك 
وأما  البيانات،   على  المبنى  المضمون  هي  المعلومات  فإن  أولية  حقائق 

المعرفة فهي المعلومات التي توجه الفعل واتخاذ القرار .

المعنيـــون
بالمؤسسة

مباشرة  غير  أو  مباشرة  مصلحة  لها  مؤسسـات  أو  ومجمـوعات  أشخاص 
أمثلة  وأنشطتها.  بممارساتها  يتأثرون  أو  يؤثرون  أنهم  حيث  بالمؤسسة  
والمورديـن  والمتعاملين  المساهميـن  هم  الخارجيين  المعنيين  على 
والشركاء والدوائر الحكومية وممثلي مؤسســات المجتمع المدني.  أمثلة 
تعريف   أيضا  )انظر  العمل.   وفرق  العاملين  هم  الداخليين  المعنيين  على 

المعنيـون بمصالح العمل  أعاله(

المعنيون
بصالح العمل

األشخاص  أو  للمؤسسـة   التمويل  يقدمون  الذين  األشخاص  أولنك  هم 
المسئوليــن عن فريق اإلدارة العليا.  وفي الشركات الخاصة،  قد يعنى ذلك 
أرباب العمل  أو المستثمرين،  وفي القطاع العام  قد يعني  ذلك الحكومة 

أو الوزراء أو السياسيـين 

المفاهيم 
األساسية

للتميز

مجمــوعة من المفاهيـم األساسية والمجـربة التي تم بناء إطار نموذج التميز 
للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة عليها.

استخدام البيانات لمقارنة أداء مؤسسة بأخرى أو أداء عملية بأخـرى.المقارنات

مقارنة منظمة للمناهج مع جهات اخرى  ذات صلة،  وتحصل المؤسسة من المقارنة المعيارية
خاللها على فهم معمق يساعدها على اتخاذ خطوات لتحسين أدائها.

الممارسات الجيدة 
/ أفضل الممارسات

انجازات  إلى  تؤدي  متفوقة  أساليب  أو  عمليات  أو  سياسات  أو  مناهج 
للتعرف على ما هو األفضل فإن  أنه من الصعوبة بمكان  استثنائية. حيث 
المؤسسـات.   معظم  لدى  تفضيال  األكثر  هو  جيدة«  »ممارسة  المصطلح 
من الطرق للتعرف على الممارسات الجيدة  خارج المؤسسة هي المقارنات 

المعيارية والتعليم الخارجي .

المنتجات

أو  التصنيع  لعملية  نتيجة  تجاري  بشكل  توزيعها  يتم  التي  البضائع  هي 
وعموما،  استهالكها.  أو  استخدامها  قبل  للتوزيع  قناة  عبر  تمر  والتي  اإلنتاج 
مثل  والمنشات  كالسلع  البضائع  من  واسعة  شريحة  المنتجات  تشمل 

المرافق والمعدات والمصانع 

الطريقة الشاملة التي من خاللها انجاز األعمال. يتكون المنهج من عمليات المنهج
وأفعال منظمة يتم تنفيذها في إطار من المبادئ والسياسات .
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	 لمع راطإ يه امنإو ،اهانبتت نأ ةسسؤملل نكمي ىرخأ ةردابم درجم ةدوجلل يبد ةزئاج لثمت لا 
	امك
	 ةزئاجلا جهنم ىلع ًاقحلا علاــطلاا نكميو .ميلسلا هاجتلاا يف ةفلتخملا تاردابملا عضو نمضي
	 سايقل ةادأب تاسسؤملا جذومنلا اذه دمي و .هاندأ جذومنلا يف اهزاجيإ مت يتلا ةيسيئرلا ريياعملاو
	.لعفلاب ةدوجوملا تاوجفلا ليجستلو ءادلأا ةدوج ىوتسم

	 ىلع ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا ىدل دمتعملا زيمتلا جذومن ىلع ةدوجلل يبد ةزئاج 
	 ىلع ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا ىدل دمتعملا زيمتلا جذومن ىلع ةدوجلل يبد ةزئاج 
	دمتعت
	 ،)
	EFQM
	(
	1992
	 ماع ذنم صاخلاو ماعلا نيعاطقلا تاسسؤم يف هقيبطت مت يذلاو  حجان وحن

	 موقت ةعستلا ريياعملا ةفاك نأ ثيح ،يسسؤملا زيمتلل يلومش لمع راطإ جذومنلا اذه 
	 موقت ةعستلا ريياعملا ةفاك نأ ثيح ،يسسؤملا زيمتلل يلومش لمع راطإ جذومنلا اذه 
	رفوي
	 و
	 هليصحت مت ام ىلع رثؤي نأ هنأش نم اهئازجأ نم يأ يف روصق يأ نأ ثيحب ،ةلماكتم ةموظنم رودب
	 ءوضلا يقلي امنإو ،ةموظنملا ءازجأ ىلع اًدبأ جذومنلا اذه زكري لاو .ىرخلأا تلااجملا يف جئاتن نم
	 ىلع جذومنلا اذه ميمصت مت دقو .ةموظنملا ءازجأ عومجم نم ربكأ لكلا نأ ثيحب لكلا ىلع
	 اهينبت نكمملا نم يتلا تاهجوتلا ةيددعت ةقيقح ىلع فرعتلل كلذو ،ةيمكارتلالا أدبم ساسأ
	 .زيمتلا قيقحت ليبس يف

	 ةدوجل مادتسملاو رمتسملا نيسحتلا مهقيقحت حاضيإ نم ةدوجلل يبد ةزئاجل نيمدقتملل 
	 ةدوجل مادتسملاو رمتسملا نيسحتلا مهقيقحت حاضيإ نم ةدوجلل يبد ةزئاجل نيمدقتملل 
	دبلاو
	 لوصحلا ةيفيك ىلع سيلو نيسحتلا ةيلمع لحارم ىلع ءوضلا ءاقلإ مهيلع بجوتي امك ،ءادلأا
	 نم رثكأ ةسسؤملا ديفت فوس زيزعتلا ةطشنأ قيبطتو زيمتلا قيقحت ةلحر نأ كلذ ،ةزئاجلا ىلع
	.ةزئاجلا ىلع لوصحلا فادهتسا

	 تاسسؤمل لــثــملأا جذومنلا ةزئاجلا هذــه ىلع نوزــئاــحــلا لثمي ،ةزــئاــجــلا ةــناــمأ قيرف ءارلآ 
	 تاسسؤمل لــثــملأا جذومنلا ةزئاجلا هذــه ىلع نوزــئاــحــلا لثمي ،ةزــئاــجــلا ةــناــمأ قيرف ءارلآ 
	ًاــقــفوو
	 اهل ماعلا راــطلإا عضن يتلا ريياعملا قيبطتل ءادلأا سايق ةيلمع عضختو .ةفلتخملا تاعاطقلا
	 نأ يغبني ،ةزئاجلا رارمتسا ىلعو ةيقادصملا ىلع ظافحلا متي ىتح يلاتلابو .دنتسملا اذه يف
	 تاهاجتلاا سكعت جئاتنل اهقيقحت عم مادتسملا نيسحتلا ةطشنأ نع ةحبارلا تاسسؤملا حضوت
	 .ةمداقلا تاونسلا للاخ ةدمتعملا

	 لب،رمتسملا ريوطتلا ةلصاوم ىلع ةردقلا راهظإ ةدوجلل يبد ةزئاجل نيمدقتملا يلع 
	 لب،رمتسملا ريوطتلا ةلصاوم ىلع ةردقلا راهظإ ةدوجلل يبد ةزئاجل نيمدقتملا يلع 
	يغبني
	.زوفلا ةيفيك يلع سيلو ريوطتلا تايلمع ىلع زيكرتلا مهيلع يغبني

	 ةزئاجلاب
	 ةزئاجلاب
	 نيزئافلا ةحيرش نإ ثيح ادج مهم نيزئافلا ريدقت نإ،ةزئاجلا ىلع نيمئاقلا روظنم 
	نمو
	.هسفن عاطقلا يف لمعت يتلا تآشنملا ةيقب اهب يذتحت ةودق نولثمي

	 يبد ةزئاج ريياعمل ماكتحلااب مهئادأ مييقت دعب ةناكملا هذه نوءوبتيس نيزئافلا نإ امبو 
	 يبد ةزئاج ريياعمل ماكتحلااب مهئادأ مييقت دعب ةناكملا هذه نوءوبتيس نيزئافلا نإ امبو 
	اذه
	 ةمدقتملا تآشنملا رهظت نأ يرورضلا نم نإف،قومرملا اهعقومو ةزئاجلا ةيمهلأ ًارظنو، ةدوجلل
	 ةدتمم ةلصاوتمو ةسوردم ةيريوطت ةطشنأ ةزئاجلل ةمدقتملا تآشنملا رهظت نأ ةطشنأ ةزئاجلل
	.ةيباجيإ جئاتن اهيف ققحت ماوعأ ةسمخ ىلإ ةثلاث نم

	 اورمتسي نأ نيزئافلل نكميلا ثيح،تاونس ثلاث يه زوفلا ةلاح يف ىوصقلا ةزئاجلا ةيحلاص 
	 اورمتسي نأ نيزئافلل نكميلا ثيح،تاونس ثلاث يه زوفلا ةلاح يف ىوصقلا ةزئاجلا ةيحلاص 
	نأ
	 ديزت ةدمل ةيقيوستلا داوملاو ةينلاعلإا مهتلامحو مهتاعوبطم يف ةزئاجلا تاراعش مداختسا يف
	.هخيرات نم تاونس ثلاث ىلع


	ماــه
	ماــه
	ماــه


	ةزئاجلا ةحص
	ةزئاجلا ةحص
	ةزئاجلا ةحص


	2
	2
	2


	 لوصولا نم ريثكب بعصأ ةرادصلاب ظافتحلاا ةيلمع نأ وه كلذ يف ببسلا 
	 لوصولا نم ريثكب بعصأ ةرادصلاب ظافتحلاا ةيلمع نأ وه كلذ يف ببسلا 
	 لوصولا نم ريثكب بعصأ ةرادصلاب ظافتحلاا ةيلمع نأ وه كلذ يف ببسلا 
	نكميو
	 مداختسا يف
	 دعب ىذتحي جذومنك رارمتسلاا ىلع اهتردق تآشنملا دقفت دقف،اهسفن ةزئاجلاب زوفلا ىوتسم ىلإ
	.رمتسملا نيسحتلاو ريوطتلاو راكتبلاا دوهج تلمهأام اذإ زوفلا نم تاونس ثلاث

	 يضم دعب ةزئاجلل ىرخأ ةرم مدقتلاب ةدوجلا ريدقتل يبد جمانرب ةئف يف نيزئافلل نكمي 
	 يضم دعب ةزئاجلل ىرخأ ةرم مدقتلاب ةدوجلا ريدقتل يبد جمانرب ةئف يف نيزئافلل نكمي 
	اذهو
	.مهزوف نم نيماع

	 ىلع نيماع يضم دعب ةيناث مدقتلا اهل نكميف ظحلا اهفلاحي مل يتلا تآشنملل ةبسنلاب 
	 ىلع نيماع يضم دعب ةيناث مدقتلا اهل نكميف ظحلا اهفلاحي مل يتلا تآشنملل ةبسنلاب 
	امأ
	 يف ةبغارلا تآشنملا ءاطعإ وه كلذ يف ببسلاو ،ةعجارلا ةيذغتلا ريرقتل مهملاتسا دعوم
	 ريرقت يف ةدراولا اياضقلا لوانتو ةيريوطتلا ةطشنلأا ذيفنتل يفاكلا تقولا ةزئاجلل مدقتلا ةدواعم
	.فاو لكشب ةعجارلا ةيذغتلا

	 :يلاتلاك يهو ،ةدوجلل يبد ةزئاجل ةفلتخم تائف ثلاث 
	 :يلاتلاك يهو ،ةدوجلل يبد ةزئاجل ةفلتخم تائف ثلاث 
	دجوت

	ةدوجلل ةيبهذلا يبد ةزئاج
	ةدوجلل ةيبهذلا يبد ةزئاج
	 
	1

	 يبد ةزئاجب تزاف يتلا ةيداصتقلاا تاعاطقلا ةفاك يف ةلماعلا تاسسؤملل ةزئاجلا هذه مدقت  
	 يبد ةزئاجب تزاف يتلا ةيداصتقلاا تاعاطقلا ةفاك يف ةلماعلا تاسسؤملل ةزئاجلا هذه مدقت  
	 ىوتسم يف سوململا مادتسملا ريوطتلا تاءارجلإ اهينبت نم دكأتلا دعب كلذو ،ًاقباس ةدوجلل
	 دعب ةزئاجلا ىلع لوصحلل مدقتلا ةداعإ نيزئافلل زوجيو .ةيضاملا ةينمزلا ةرتفلا لاوط ءادلأا
	 .مهب صاخلا ةينفلا ريراقتلا ىلع لوصحلا خيرات نم ةيلاتتم تاونس ثلاث

	 ةدوجلل يبد ةزئاج
	 ةدوجلل يبد ةزئاج
	 
	2

	 ،ةعانصلا لثم ةفلتخملا ةيداصتقلاا تاعاطقلا يف ةلماعلا تاكرشلا ىلإ ةزئاجلا هذه حنمت  
	 ،ةعانصلا لثم ةفلتخملا ةيداصتقلاا تاعاطقلا يف ةلماعلا تاكرشلا ىلإ ةزئاجلا هذه حنمت  
	 نأ زوجيو ،ةراجتلاو ةينهملا لاــمــعلأاو ،ليومتلاو ،تاءاــشــنلإا لامعأو ،ةحايسلاو ،تامدخلاو
	 ىلع لوصحلا خيرات نم تاونس ثلاــث دعب ةيبهذلا ةزئاجلا ىلع لوصحلل نوزئافلا مدقتي
	.مهب صاخلا ةينفلا ريراقتلا

	 ةدوجلل ةيريدقتلا يبد ةزئاج
	 ةدوجلل ةيريدقتلا يبد ةزئاج
	 
	3

	 يف اهب نوموقي يتلا لامعلأاب اًرارقإو مهدوهجل ًاريدقت ةداهش ةئفلا هذه يف نوزئافلا حنمي  
	 يف اهب نوموقي يتلا لامعلأاب اًرارقإو مهدوهجل ًاريدقت ةداهش ةئفلا هذه يف نوزئافلا حنمي  
	 ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ًاريدقت جمانربلا اذــه ةحاتإ مت دــقو .زيمتلا قيقحت ليبس
	 ةيساسأ ةوطخك تاسسؤملا همدختست ام ًاريثكو ،ةيداصتقلاا تاعاطقلا ةفاك يف ةلماعلا
	 ماسقلألو ىربكلا تاسسؤملل ةحاتم ةئفلا هذه نأ امك ،ةدوجلل يبد ةزئاجل مدقتلل مهلهؤت
	.تاسسؤملا لخاد ةدوجوملا

	 نيحاتملا نيمكحملا ددعب ًادودحم ةدوجلل يبد ةزئاجل ايونس ةمدقتملا تاسسؤملا لوبق 
	 نيحاتملا نيمكحملا ددعب ًادودحم ةدوجلل يبد ةزئاجل ايونس ةمدقتملا تاسسؤملا لوبق 
	ددع
	 يبد ةزئاجل بلطلا ميدقت دوت يتلا تاسسؤملا ىلع بجي كلذبو ،مييقتلا ةيلمع ءارجلا ًايونس
	 اضيأو رهشأ-
	9
	-
	6
	 نع لقت لا هلهمبو نكمم تقو برقا يف ةكراشملا ىلع اهمزع نلعت نأ ةدوجلل
	.تاكرشل ةصاخلا لمعلا شرو ريضحتب لامعلأا عاطقل زيمتلا زئاوج ةرادلإ ىنستيل

	 ريوطتلل ةقيقح هلحر سكعي لا قيبطت يأ ضفر يف قحلا اهل لامعلأا عاطقل زيمتلا زئاوج ةرادإ
	 ريوطتلل ةقيقح هلحر سكعي لا قيبطت يأ ضفر يف قحلا اهل لامعلأا عاطقل زيمتلا زئاوج ةرادإ
	 ىلعا لبق نم قيقح معدب ىظحتلا ةكرشلا تناك ذإ وأ ةمدقتملا ةكرشلل ةدوجلاب قوفتلاو
	 ايلعلا ةرادلإا وأ ةطلس

	 نأ ثيح ،تاسرامملا لضفأ رمتؤم يف ةكراشملاو معدلاب ةدوجلل يبد ةزئاجب نيزئافلا مزتلي
	 نأ ثيح ،تاسرامملا لضفأ رمتؤم يف ةكراشملاو معدلاب ةدوجلل يبد ةزئاجب نيزئافلا مزتلي
	.ةلص تاذ ةيقيوست تلامح يأ ةماقإ كلذ ىلإ ةفاضلإاب، زئاوجلا عيزوت لفح دعب ًةداع دقعي رمتؤملا

	 ىلع بجوتي نيح يــف ، ةدوجلل يــبد ةزــئاــج ةئفل ميدقتلا ةريبكلا تاسسؤملا ىلع بجوتي
	 ىلع بجوتي نيح يــف ، ةدوجلل يــبد ةزــئاــج ةئفل ميدقتلا ةريبكلا تاسسؤملا ىلع بجوتي
	.ةدوجلل ةيريدقتلا يبد ةزئاج ةئف ىلع ميدقتلا ةريغصلا تاسسؤملا


	ةزئاجلا تائف 
	ةزئاجلا تائف 
	ةزئاجلا تائف 


	قيبطتلا دعاوق 
	قيبطتلا دعاوق 
	قيبطتلا دعاوق 
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	Figure
	نيكراشملا دعاوق
	نيكراشملا دعاوق
	نيكراشملا دعاوق

	: ةيبهذلا ةئفلا يف
	: ةيبهذلا ةئفلا يف


	 يبد ةزئاج ىلع نيقباسلا نيلصاحلا ةئف ىلإ ةزئاجلا هذه يف نوكراشملا يمتني نأ بجي
	 يبد ةزئاج ىلع نيقباسلا نيلصاحلا ةئف ىلإ ةزئاجلا هذه يف نوكراشملا يمتني نأ بجي
	 يبد ةزئاج ىلع نيقباسلا نيلصاحلا ةئف ىلإ ةزئاجلا هذه يف نوكراشملا يمتني نأ بجي
	..•
	 .)زوفلا كلذ قيقحت ىلع تاونس ثلاث رورم طرشب( ةيبهذلا ةئفلا وأ ةدوجلل

	 دعب ،خلا ،ةثلاث وأ ةيناث ةيبهذ ةزئاج ىلع لوصحلل مدقتلا ةداعإ ةئفلا هذه يف نيزئافلل زوجي
	 دعب ،خلا ،ةثلاث وأ ةيناث ةيبهذ ةزئاج ىلع لوصحلل مدقتلا ةداعإ ةئفلا هذه يف نيزئافلل زوجي
	..•
	 .هقيقحتب اوماق زوف رخآ نم تاونس عبرأ وأ ثلاث

	 مادتسملا نيسحتلا ةطشنأ ىلع ءوضلا ءاقلإب ةزئاجلا هذه ىلإ نومدقتملا موقي نأ بجي
	 مادتسملا نيسحتلا ةطشنأ ىلع ءوضلا ءاقلإب ةزئاجلا هذه ىلإ نومدقتملا موقي نأ بجي
	..•
	 مت يذلا دنتسملا نم ةروطمو ةنسحم ةخسن ميدقت ةلواحم يدافت بجي امك ،مهل زوف رخآ ذنم
	 ةنسحملاو ةركتبملا تاهجوتلا ينبت ىلع ةتبثم ةلدأ ميدقت  كلذ بلطتيو لب .ًاقبسم هميلست
	 .ًارخؤم ةسسؤملا اهتنبت يتلا

	 تاونس 
	 تاونس 
	5
	 دادتما ىلع اهيلإ لصوتلا مت يتلا ةلصلا تاذ قطانملا ةفاك جئاتنلا يطغت نأ بجي
	..•
	 ىلع لضفلأاو ةيملاعلاو ةيموقلا ريياعملا نيب ةنراقملا زاربلإ ،تلااحلا مظعم يف لقلأا ىلع
	.ةلاحلا هيضتقت ام قفو ،قلاطلإا

	 .ينف ريرقت رخآ ىلع لوصحلا خيرات نم نيماع دعب مدقتلا ةداعإ ةزئاجلا يف نيزئافلا ريغل زوجي
	 .ينف ريرقت رخآ ىلع لوصحلا خيرات نم نيماع دعب مدقتلا ةداعإ ةزئاجلا يف نيزئافلا ريغل زوجي
	.•

	 نيقباسلا نيزئافلا نم اهرابتعاب وأ رشابم وحن ىلع ةئفلا هذه يف امإ ةكراشملا تاكرشلل زوجي
	 نيقباسلا نيزئافلا نم اهرابتعاب وأ رشابم وحن ىلع ةئفلا هذه يف امإ ةكراشملا تاكرشلل زوجي
	..•
	 
	 .ةدوجلل يبد ةزئاجب صاخلا ريدقتلا جمانرب يف

	 تاهاجتلاا ينبت جئاتن زارـــبإ ىلع ءوــضــلا ءاقلإب ةئفلا هذــه يــف نوكراشملا موقي نأ بجي
	 تاهاجتلاا ينبت جئاتن زارـــبإ ىلع ءوــضــلا ءاقلإب ةئفلا هذــه يــف نوكراشملا موقي نأ بجي
	..•
	 اهقبطي يتلا ريياعملا لظ يف ،تاونس ثلاث نع لقي لا ام ربع دتمت يتلا ةعجشملا تاهجوتلاو
	.ةلاحلا هيضتقت ام قفو ،ةعانصلا سيياقمو ريياعم وأ يلحملا يوتسملا ىلع نوسفانملا

	 .ينف ريرقت رخآ ىلع لوصحلا خيرات نم نيماع دعب مدقتلا ةداعإ ةئفلا هذه يف نوزوفي لا نمل زوجي
	 .ينف ريرقت رخآ ىلع لوصحلا خيرات نم نيماع دعب مدقتلا ةداعإ ةئفلا هذه يف نوزوفي لا نمل زوجي
	.•
	 

	 ةزئافلا تاكرشلا نم نوكت لاأ ىلع( ةئفلا هذه يف رشابم وحن ىلع كراشت نأ تاكرشلل زوجي
	 ةزئافلا تاكرشلا نم نوكت لاأ ىلع( ةئفلا هذه يف رشابم وحن ىلع كراشت نأ تاكرشلل زوجي
	..•
	.)ًاقباس ةئفلا هذه يف

	 ًةنراقم تاردقلاو نيكمتلا ةلحرم يف ىوقأ ءادأ ىوتسم زاربإب ةزئاجلا هذه يف نوكراشملا موقي
	 ًةنراقم تاردقلاو نيكمتلا ةلحرم يف ىوقأ ءادأ ىوتسم زاربإب ةزئاجلا هذه يف نوكراشملا موقي
	..•
	 وه مهزيكرت روحم نوكي نأ بجي ،كلذ نم مغرلا ىلعو .جئاتنلا ةلحرم ءانثأ مهئادأ ىوتسمب
	 ةثلاث ىلإ ماع نيب ام دتمت يتلا ةعجشملا تاهاجتلااو ةفلتخملا تاهجوتلا ينبت جئاتن زارــبإ
	.ماوعأ

	 ريرقت رخآ ملاتسا  خيرات نم نيماع رورم دعب ةيناث مدقتلا ةداعإ ةئفلا هذه يف نيزئافلا ريغل زوجي
	 ريرقت رخآ ملاتسا  خيرات نم نيماع رورم دعب ةيناث مدقتلا ةداعإ ةئفلا هذه يف نيزئافلا ريغل زوجي
	..•
	.ينف


	يف ةكراشملا نيناوق
	يف ةكراشملا نيناوق
	يف ةكراشملا نيناوق

	: ةدوجلل يبد ةزئاج ةئف
	: ةدوجلل يبد ةزئاج ةئف


	 ةئف يف ةكراشملا نيناوق
	 ةئف يف ةكراشملا نيناوق
	 ةئف يف ةكراشملا نيناوق
	 : ةدوجلل ةيريدقتلا يبد ةزئاج


	: ةيلهلاا ريياعم 
	: ةيلهلاا ريياعم 
	: ةيلهلاا ريياعم 

	.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ةلود يف ةيلاحلا ةراجتلا صيخرت كيدل
	.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ةلود يف ةيلاحلا ةراجتلا صيخرت كيدل
	.•

	.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ةلود يف ةلماعملا خيراتل ةرمتسم تاونس 
	.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ةلود يف ةلماعملا خيراتل ةرمتسم تاونس 
	3
	 نم ىندلأا دحلا نوكي
	.•

	.صحفللو ادوجوم نوكي نا بجي لوصلأا ةدعاق وأ نيمدقتملا نيفظوملا فصن نع لقيلا دقو
	.صحفللو ادوجوم نوكي نا بجي لوصلأا ةدعاق وأ نيمدقتملا نيفظوملا فصن نع لقيلا دقو
	.•

	 عم لمعلا »اهدحو فقت « اهنأب، ربكأ نايك لامعلأا ةدحو وأ ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ ربتعي ناك اذإ
	 عم لمعلا »اهدحو فقت « اهنأب، ربكأ نايك لامعلأا ةدحو وأ ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ ربتعي ناك اذإ
	..•
	.ةصاخلا مهتاياسح ةرادإو ،يلاملا للاقتسلإاو ةحضاو دودح


	4
	4
	4


	ةزئاجلل مدقتلا طورش صخلم
	ةزئاجلل مدقتلا طورش صخلم
	ةزئاجلل مدقتلا طورش صخلم

	 نيزئافلا ريغ
	 نيزئافلا ريغ
	 نيزئافلا ريغ
	 نيزئافلا ريغ
	 نيزئافلا ريغ
	 نيزئافلا ريغ
	 مهنكمي
	 ةدواعم
	 مدقتلا


	 نوزئافلا
	 نوزئافلا
	 نوزئافلا
	 مهنكمي
	 ةدواعم
	 مدقتلا
	 دعب


	 ةئفلا
	 ةئفلا
	 ةئفلا
	 ةيلاتلا
	 نكمي يتلا
	 اهل مدقتلا


	 اهيلع زيكرتلا متي  يتلا طاقنلا
	 اهيلع زيكرتلا متي  يتلا طاقنلا
	 اهيلع زيكرتلا متي  يتلا طاقنلا


	 تابلطتملا
	 تابلطتملا
	 تابلطتملا
	 ةيساسلأا
	مدقتلل


	 ةيحلاص ةدم
	 ةيحلاص ةدم
	 ةيحلاص ةدم
	ةزئاجلا


	 تائف
	 تائف
	 تائف
	ةزئاجلا



	 نيتنس
	 نيتنس
	 نيتنس
	 نيتنس


	 تاونس 
	 تاونس 
	 تاونس 
	3


	 ةئفلا
	 ةئفلا
	 ةئفلا
	 ةيبهذلا
	 وأ ةيناثلا
	 وأ ةثلاثلا
	......ةعبارلا
	 خلإ


	 بجيو ةدوجلل يبد ةزئاج جذومن يف ةدراولا ليصافتلا ةفاك
	 بجيو ةدوجلل يبد ةزئاج جذومن يف ةدراولا ليصافتلا ةفاك
	 بجيو ةدوجلل يبد ةزئاج جذومن يف ةدراولا ليصافتلا ةفاك
	 للدت نأ كلذ ىلإ ةفاضإ،ةئفلا هذهل ةمدقتملا ةأشنملا ىلع
	 ذنم اهئادأ ىلع أرط دق ارمتسمو لاصاوتم انسحت كانه ىلع
	 تانراقم ميدقت ىلإ ةفاضإ ةزئاجلا يف ةقباسلا اهتكراشم
	 هذه يطغت نأ ىلع ًايلود ةلثامم تآشنم عم ةيعجرم
	.لقلاا ىلع تاونس سمخ نع لقتلا ةينمز ةرتف تانراقملا


	 ةيبهذلا ةئفلا
	 ةيبهذلا ةئفلا
	 ةيبهذلا ةئفلا
	 يبد ةزئاج وأ
	 ةدوجلل


	 تاونس 
	 تاونس 
	 تاونس 
	3
	 طقف


	 ةئفلا
	 ةئفلا
	 ةئفلا
	 ةيبهذلا



	 نيتنس
	 نيتنس
	 نيتنس
	 نيتنس


	 تاونس 
	 تاونس 
	 تاونس 
	3


	 ةئفلا
	 ةئفلا
	 ةئفلا
	 ةيبهذلا
	 ىلولأا


	 ةدوجلا ريدقتل يبد ةزئاج جذومن يف ةدراولا ليصافتلا ةفاك
	 ةدوجلا ريدقتل يبد ةزئاج جذومن يف ةدراولا ليصافتلا ةفاك
	 ةدوجلا ريدقتل يبد ةزئاج جذومن يف ةدراولا ليصافتلا ةفاك
	 انسحت كانه نأ ىلع كلذك للدت نأ ةأشنملا ىلع بجيو
	 تانراقم ميدقت اهيلعو اهئادأ ىلع أرطي ارمتسمو لاصاوتم
	 تانراقملا هذه رهظت نأ ىلع ةيلحم ةلثامم تآشنم عم ةيعجرم
	.رثكأ وأ تاونس ثلاث ةدمل ةأشنملا اهتققح ةيباجيا جئاتن


	 دجويلا
	 دجويلا
	 دجويلا


	 تاونس 
	 تاونس 
	 تاونس 
	3
	 طقف


	 يبد ةزئاج
	 يبد ةزئاج
	 يبد ةزئاج
	ةدوجلل



	 نيتنس
	 نيتنس
	 نيتنس
	 نيتنس


	نيتنس
	نيتنس
	نيتنس


	 يبد ةزئاج
	 يبد ةزئاج
	 يبد ةزئاج
	ةدوجلل


	 مظنم لكشب اهرشن متي يتلا بيلاسلأاو تاسرامملا لضفأ
	 مظنم لكشب اهرشن متي يتلا بيلاسلأاو تاسرامملا لضفأ
	 مظنم لكشب اهرشن متي يتلا بيلاسلأاو تاسرامملا لضفأ
	 مييقت ،
	9000
	 وزيلأا:لاثملا ليبس ىلع ةسسؤملا يف يجهنمو
	 ةحورطلأا( ”نزياك“ ، ةنزاوتملا طاقنلا تاقاطب ،ةجرد ،
	360
	 لا
	 ةزاتمم جئاتن دوجو عم ،خلا... )رمتسملا نيسحتلا يف ةينابايلا
	.لقلأا ىلع دحاو ماع نم رثكلأ ةدتمم


	 دجويلا
	 دجويلا
	 دجويلا


	 تاونس 
	 تاونس 
	 تاونس 
	3
	طقف


	 يبد ةزئاج
	 يبد ةزئاج
	 يبد ةزئاج
	 ةيريدقتلا
	ةدوجلل





	:تاظحلام
	:تاظحلام

	 ةيعجرملا ةينفلا ريراقتلا ملاتسا خيرات نم اءدب بستحت لودجلا يف ةروكذملا ديعاوملا لك 
	 ةيعجرملا ةينفلا ريراقتلا ملاتسا خيرات نم اءدب بستحت لودجلا يف ةروكذملا ديعاوملا لك 

	 هتاعوبطم عيمج ىلع ةئف لكل صخرملا ةزئاجلا
	 هتاعوبطم عيمج ىلع ةئف لكل صخرملا ةزئاجلا
	 راعش مادختسا نم تناك ةئف يأ يف زئافلل قحي ةزئاجلا ةيحلاص ةدم للاخ  
	 نأ اهدعب هلو،ةدملا هذه ءاهتنا دعب ةزئاجلا راعش مادختسا نع فقوتلا ةزئاجلاب زئافلا ىلع يغبني نكلو ةيجيورتلاو ةيئاعدلا
	 ةزئاجلا يف ةيلاتلا ةئفلا لينل ىرخأ ةرم مدقتي

	:ماــه
	:ماــه

	 بجي كلذبو ،مييقتلا ةيلمع ءارجلا ًايونس نيحاتملا نيمكحملا ددعب ًادودحم ةدوجلل يبد ةزئاجل ايونس ةمدقتملا تاسسؤملا لوبق ددع
	 بجي كلذبو ،مييقتلا ةيلمع ءارجلا ًايونس نيحاتملا نيمكحملا ددعب ًادودحم ةدوجلل يبد ةزئاجل ايونس ةمدقتملا تاسسؤملا لوبق ددع
	..•
	 نع لقت لا هلهمبو نكمم تقو برقا يف ةكراشملا ىلع اهمزع نلعت نأ ةدوجلل يبد ةزئاجل بلطلا ميدقت دوت يتلا تاسسؤملا ىلع
	.تاكرشل ةصاخلا لمعلا شرو ريضحتب لامعلأا عاطقل زيمتلا زئاوج ةرادلإ ىنستيل اضيأو رهشأ-
	9
	-
	6

	 ذإ وأ ةمدقتملا ةكرشلل ةدوجلاب قوفتلاو ريوطتلل ةقيقح هلحر سكعي لا قيبطت يأ ضفر يف قحلا اهل لامعلأا عاطقل زيمتلا زئاوج ةرادإ
	 ذإ وأ ةمدقتملا ةكرشلل ةدوجلاب قوفتلاو ريوطتلل ةقيقح هلحر سكعي لا قيبطت يأ ضفر يف قحلا اهل لامعلأا عاطقل زيمتلا زئاوج ةرادإ
	..•
	 ايلعلا ةرادلإا وأ ةطلس ىلعا لبق نم قيقح معدب ىظحتلا ةكرشلا تناك

	 ،زئاوجلا عيزوت لفح دعب ًةداع دقعي رمتؤملا نأ ثيح ،تاسرامملا لضفأ رمتؤم يف ةكراشملاو معدلاب ةدوجلل يبد ةزئاجب نيزئافلا مزتلي
	 ،زئاوجلا عيزوت لفح دعب ًةداع دقعي رمتؤملا نأ ثيح ،تاسرامملا لضفأ رمتؤم يف ةكراشملاو معدلاب ةدوجلل يبد ةزئاجب نيزئافلا مزتلي
	..•
	.ةلص تاذ ةيقيوست تلامح يأ ةماقإ كلذ ىلإ ةفاضلإاب

	 ةزئاج ةئف ىلع ميدقتلا ةريغصلا تاسسؤملا ىلع بجوتي نيح يف ، ةدوجلل يبد ةزئاج ةئفل ميدقتلا ةريبكلا تاسسؤملا ىلع بجوتي
	 ةزئاج ةئف ىلع ميدقتلا ةريغصلا تاسسؤملا ىلع بجوتي نيح يف ، ةدوجلل يبد ةزئاج ةئفل ميدقتلا ةريبكلا تاسسؤملا ىلع بجوتي
	..•
	.ةدوجلل ةيريدقتلا يبد

	: ةيلهلاا ريياعم
	: ةيلهلاا ريياعم

	.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ةلود يف ةيلاحلا ةراجتلا صيخرت كيدل
	.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ةلود يف ةيلاحلا ةراجتلا صيخرت كيدل
	.•

	.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ةلود يف ةلماعملا خيراتل ةرمتسم تاونس 
	.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ةلود يف ةلماعملا خيراتل ةرمتسم تاونس 
	3
	 نم ىندلأا دحلا نوكي
	.•

	.صحفللو ادوجوم نوكي نا بجي لوصلأا ةدعاق وأ نيمدقتملا نيفظوملا فصن نع لقيلا دقو
	.صحفللو ادوجوم نوكي نا بجي لوصلأا ةدعاق وأ نيمدقتملا نيفظوملا فصن نع لقيلا دقو
	.•

	 ةرادإو ،يلاملا للاقتسلإاو ةحضاو دودح عم لمعلا »اهدحو فقت « اهنأب، ربكأ نايك لامعلأا ةدحو وأ ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ ربتعي ناك اذإ
	 ةرادإو ،يلاملا للاقتسلإاو ةحضاو دودح عم لمعلا »اهدحو فقت « اهنأب، ربكأ نايك لامعلأا ةدحو وأ ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ ربتعي ناك اذإ
	..•
	.ةصاخلا مهتاباسح


	5
	5
	5
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	جذومن يلإ ةجاحلا
	جذومن يلإ ةجاحلا

	 عضو يلإ ةجاحب تاسسؤملا نإف 
	 عضو يلإ ةجاحب تاسسؤملا نإف 
	 عضو يلإ ةجاحب تاسسؤملا نإف 
	,
	جوضنلا ىدم وأ لكيهلا وأ مجحلا وأ عاطقلا نع رظنلا ضغب
	 ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن دعيو .اهحاجن نامضل بسانم يرادإ راطإ
	:نم تاسسؤملا نيكمتل يفيصوت ريغو يلمع ماع راطإ

	 تاوجفلاو اهيدل ةيسيئرلا ةوقلا طاقن مهف ىلع اهتدعاسمب 
	 تاوجفلاو اهيدل ةيسيئرلا ةوقلا طاقن مهف ىلع اهتدعاسمب 
	,
	 زيمتلا ةريسم للاخ اهعضو مييقت
	..•
	.ةنلعملا اهتلاسرو اهتيؤر ءازإ كلذ و ةلمتحملا

	 ةسسؤملا لخاد ةيلعافب راكفلأا لدابت لهسي امب ةسسؤملا ريكفت طمنو ةكرتشم ةغل ميدقت
	 ةسسؤملا لخاد ةيلعافب راكفلأا لدابت لهسي امب ةسسؤملا ريكفت طمنو ةكرتشم ةغل ميدقت
	..•
	.اهجراخو

	.تاوجفلا ديدحتو ةيجاودزلاا ةلازإ 
	.تاوجفلا ديدحتو ةيجاودزلاا ةلازإ 
	,
	 اهل ططخلاو ةمئاقلا تاردابملا لماكتو جمد
	.•

	.ةسسؤملا ةرادإ ماظنل يساسأ لكيه عضو
	.ةسسؤملا ةرادإ ماظنل يساسأ لكيه عضو
	.•

	 مدقي 
	 مدقي 
	,
	 لامعتسلاا ةعئاشلا ةرادلإا تاينقتو تاودأو بيلاسأ نم ديدعلا هيف رفوتت يذلا تقولا يف
	 نكمي امك ةسسؤملل ةلماش ةرظن ةدوــجــلا ةرادلإ ةــيــبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن
	 .ضعبلا اهضعب لامكتساو اعم ةفلتخملا بيلاسلأا هذه قفاوت  ةيفيكو ىدم ديدحتل همادختسإ
	 تاجايتحلا اقفو كــلذو تاودلأا هذــه نم ددــع يأ عم نارتقلااب جذومنلا مادختسإ نكمي كلذلو
	.مادتسملا زيمتلا قيقحتل لماش راطإك كلذو 
	,
	 ةسسؤملا لمع ةعيبطو

	 زواجتي وأ يبلي امب ةمادتسمو ةرهاب ءادأ تايوتسم ققحت ةزيمتملا 
	 زواجتي وأ يبلي امب ةمادتسمو ةرهاب ءادأ تايوتسم ققحت ةزيمتملا 
	تاسسؤملا
	.اهب نيينعملا عيمج تاعقوت

	 نم تارتف ققحي رخلآا اهضعبو قفخي اهضعبف 
	 نم تارتف ققحي رخلآا اهضعبو قفخي اهضعبف 
	,
	 حاجنلا قيقحت يلإ ًاثيثح  تاسسؤملا عيمج 
	ىعست
	.باجعلإاو مارتحلإا هبجومب قحتسي امادتسم احاجن ققحي اهنم ليلقو 
	,
	 راظنلأا نع يفتخي مث حاجنلا

	 ميدقتلو 
	 ميدقتلو 
	,
	 مادتسملا حاجنلاب فيرعتلاو ريدقت ضرغب ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا ءاشنإ مت
	 تانوكم ثلاثلا لماكت للاخ نم كلذ زاجنإ نكميو . كلذ قيقحتل ىعسي نمل حيضوتلاو هيجوتلا
	:ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن ىلع لمتشت يتلاو ةيلاتلا

	 زيمتلا قيقحتل ةيساسلأا ةدعاقلا لثمت يتلا ةــيــلولأا ئدابملا : زيمتلل ةيساسلأا ميهافملا
	 زيمتلا قيقحتل ةيساسلأا ةدعاقلا لثمت يتلا ةــيــلولأا ئدابملا : زيمتلل ةيساسلأا ميهافملا
	..•
	.ةسسؤم ةيلأ مادتسملا

	 ىلع تاسسؤملا ةدعاسمل لمع راطإ :ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن
	 ىلع تاسسؤملا ةدعاسمل لمع راطإ :ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن
	..•
	.ةيلمع ةسرامم يلإ :  
	RADAR
	 رادار قطنمو ةيساسلأا ميهافملا ليوحت
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	Figure
	 دنتست يذلا يرقفلا دومعلا لثمت ةلعاف ةيرادإ ةادأو يكيمانيد مييقت راطإ : 
	 دنتست يذلا يرقفلا دومعلا لثمت ةلعاف ةيرادإ ةادأو يكيمانيد مييقت راطإ : 
	 دنتست يذلا يرقفلا دومعلا لثمت ةلعاف ةيرادإ ةادأو يكيمانيد مييقت راطإ : 
	RADAR
	  رادار قطنم
	..•
	 ام قيقحت لجأ نم اهيلع بلغتلاو اههجاوت يتلا تايدحتلل اهيدصت للاخ ةسسؤم ةيأ هيلإ
	.مادتسم زيمت نم هيلإ حمطت

	 عيمج نم اهماجحأ فلاتخاب تاسسؤملا دعاس ةلماكتملا ثلاثلا تانوكملا هذــه مادختسإ 
	 عيمج نم اهماجحأ فلاتخاب تاسسؤملا دعاس ةلماكتملا ثلاثلا تانوكملا هذــه مادختسإ 
	نإ
	 زيمتلا تازاــجــنإو تاــفــصو صئاصخب عتمتت يرــخأ تاسسؤم عــم  اــهــتاذ ةنراقم ىلع تاعاطقلا
	 قيقحتو زيمتلا ةفاقث ريوطت يف تانوكملا هذه مادختسإ تاسسؤملا هذهل نكمي امك .مادتسملا
	.جئاتنلا نيسحتو عادبلإا هيجوتو ةديجلا تاسرامملا ىلع علاطلااو اهترادإ بولسأ يف مغانتلا

	   
	   
	RADAR
	 رادار قطنم ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومنل مئلاملا مادختسلاا 
	نإ
	 ماظن يف ةسسؤم يأ اهمدختست يتلا ةيرادلإا تاسرامملا ةفاك جاردإ نمضي ةيساسلأا ميهافملاو
	.ةسسؤملا كلتل ةدوشنملا ةيجيتارتسلإا ققحيو ةرمتسم ةفصب نيسحتلل عضخي مكحم

	  
	  
	RADAR
	 رادار قطنمو ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن نم  
	2013
	 رادصلإا 
	يتأي
	 ةنهارلا تايدحتلا رابتعلاا نيعب ذخلأاو ةربخلا نم تاونس ةلصحم ىلع ءانب ةيساسلأا ميهافملاو
	.ةسسؤم ةيلأ ةيلبقتسملاو

	 .ةسسؤم ةيلأ مادتسم زيمت قيقحتل ةمزلالا ةيرورضلا ةدعاقلا زيمتلل ةيساسلأا ميهافملا زجوت 
	 .ةسسؤم ةيلأ مادتسم زيمت قيقحتل ةمزلالا ةيرورضلا ةدعاقلا زيمتلل ةيساسلأا ميهافملا زجوت 
	امك
	 اهلوادت متي امك . ةزيمتملا ةيسسؤملا ةفاقثلا صئاصخ فصول ساسأك اهمادختسا نكميو
	.ايلعلا ةرادلإا ىوتسم ىلع ةكرتشم ةغلك

	 ةيببسلا ةقلاع مهف ةداقلل / نيريدملل ةدوجلا ةرادلإ  ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن 
	 ةيببسلا ةقلاع مهف ةداقلل / نيريدملل ةدوجلا ةرادلإ  ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن 
	حيتيو
	 نكمي 
	RADAR
	 رادار قطنم نم ةدافتسلاابو .اهزرحت يتلا جئاتنلاو مهتاسسؤم هب موقت ام نيب رثلأاو
	.ةسسؤم ةيلأ زيمتلا ىوتسمل قيمع مييقت ءارجإ

	 ةيلآ اضيأ معدي امك . ةسسؤم ةيا ءادأ مييقتل امظنم اجهن  
	 ةيلآ اضيأ معدي امك . ةسسؤم ةيا ءادأ مييقتل امظنم اجهن  
	RADAR
	 رادار قطنم مدقي 
	,
	 ماتخلا 
	يفو
	 مييقتلاو ريدقتلا جماربو ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملل ةعباتلا زيمتلا ةزئاجب ةصاخلا تاجردلا حنم
	تاسسؤملا يف نيسحتلا عيراشم ةرادإو رييغتلا ةدايق يف ةمهاسملا بناج يلإ اذه 
	,
	 ىرخلأا
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	ةميق ةفاضإ
	ةميق ةفاضإ
	ةميق ةفاضإ

	:نيلماعتملا حلاصل
	:نيلماعتملا حلاصل


	 ةمظتنمو ةرمتسم ةروصب اهعم نيلماعتملا حلاصل ةميق ةفاضإب  ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	 ةمظتنمو ةرمتسم ةروصب اهعم نيلماعتملا حلاصل ةميق ةفاضإب  ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	 ةمظتنمو ةرمتسم ةروصب اهعم نيلماعتملا حلاصل ةميق ةفاضإب  ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	.مهصرفو مهتاعقوتو مهتاجايتحا ةيبلتو عقوتو مهفت للاخ نم

	:يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف 
	:يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف 
	,
	ةيلمعلا ةيحانلا نمو

	 مث نمو 
	 مث نمو 
	,
	  نيلمتحملاو نييلاحلا 
	,
	 اهعم نيلماعتملل ةفلتخملا تاعومجملا ىلع فرعتلا
	..•
	.ةيلبقتسملا مهتاعقوتو ةفلتخملا مهتاجايتحاب ؤبنتلا

	 نييلاحلا نيلماعتملل ةنكمملا تابلطتملاو تاــعــقوــتــلاو تاــجاــيــتــحلإا ةــفاــك ةــمــجرــت
	 نييلاحلا نيلماعتملل ةنكمملا تابلطتملاو تاــعــقوــتــلاو تاــجاــيــتــحلإا ةــفاــك ةــمــجرــت
	..•
	.ةبذاجو ةمادتسم ةميق ضورع يلإ نيلمتحملاو

	.ةحراصملاو ةيفافشلاب مستي نيلماعتملا  عم لصاوتم راوح ريوطتو ءانب
	.ةحراصملاو ةيفافشلاب مستي نيلماعتملا  عم لصاوتم راوح ريوطتو ءانب
	.•

	 مهكارشإ ىلع لمعلا عم 
	 مهكارشإ ىلع لمعلا عم 
	,
	 نيلماعتملا حلاصل ةميق ةفاضإو راكتبا لجأ نم ثيثحلا يعسلا 
	.•
	.ةديدج براجتو تاجتنمو تامدخ راكتباو ريوطت يف نكمأ املك

	 ةبرجت لضفأ قيقحتل مزلاــلا نيكمتلاو تاءاــفــكــلاو دراوــمــلا مهيدل نيلماعلا نأ نامض
	 ةبرجت لضفأ قيقحتل مزلاــلا نيكمتلاو تاءاــفــكــلاو دراوــمــلا مهيدل نيلماعلا نأ نامض
	..•
	. نيلماعتملل

	 ةبسانملا ةباجتسلااو نيلماعتملا تاعابطناو براحتل ةرمتسملا ةعجارملاو ةعباتملا
	 ةبسانملا ةباجتسلااو نيلماعتملا تاعابطناو براحتل ةرمتسملا ةعجارملاو ةعباتملا
	..•
	.مهتاظحلامل

	 ةوقلا طاقن نم ملعتلاو 
	 ةوقلا طاقن نم ملعتلاو 
	,
	 ةلصلا تاذ ةيسايقلا رياعملاو ءادلأا تايوتسم عم اهئادأ ةنراقم 
	.•
	.نيلماعتملا حلصل ةفاضملا ةميقلا ميظعت لجأ نم اهيدل نيسحتلا ضرفو

	 اهئادأ نيسحتو ريوطت للاــخ نم اهلوح نم ملاعلا ىلع يباجيإ رــثأ ةزيمتملا تاسسؤملل
	 اهئادأ نيسحتو ريوطت للاــخ نم اهلوح نم ملاعلا ىلع يباجيإ رــثأ ةزيمتملا تاسسؤملل
	 تاعاطق يف ةيعامتجلااو ةيئيبلاو ةيداصتقلاا بناوجلا ريوطت ىلع لمعلا هسفن تقولا يفو
	.اهب ةصاخلا لامعلأا

	:يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف 
	:يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف 
	,
	 ةيلمعلا ةيحانلا نمو

	 ايؤرلا هيلإ دنتست يذلا يساسلأا ضرغلا رشنو ديدحت للاخ نم ةسسؤملا لبقتسم نامض
	 ايؤرلا هيلإ دنتست يذلا يساسلأا ضرغلا رشنو ديدحت للاخ نم ةسسؤملا لبقتسم نامض
	..•
	.يسسؤملا كولسلاو تايقلاخلأاو ميقلاو ةلاسرلاو

	 ميق ةغايصل اهمادختسإ ةيفيكو اهيدل ةرفوتملا تاردــقــلاو تاءاــفــكــلا مــهأ مهفو ةفرعم
	 ميق ةغايصل اهمادختسإ ةيفيكو اهيدل ةرفوتملا تاردــقــلاو تاءاــفــكــلا مــهأ مهفو ةفرعم
	..•
	.ةفاك عمتجملا ةمدخل ةكرتشم

	 ميمصتو ةميقلا ةلسلسو اهتيجيتارتسلإ يساسلأا ىوتحملا يف ةمادتسلاا ميهافم باعيتسا
	 ميمصتو ةميقلا ةلسلسو اهتيجيتارتسلإ يساسلأا ىوتحملا يف ةمادتسلاا ميهافم باعيتسا
	..•
	.ةدوشنملا اهفادهأ قيقحتل ةمزلالا دراوملا صيصخت مث نمو تايلمعلا

	 تابلطتم رابتعلاا نيعب ذخأت ةنزاوتم ةغيص داجيلإ ةمئلاملا ةيلمعلاو ةيملعلا ةيعجرملا عضو
	 تابلطتم رابتعلاا نيعب ذخأت ةنزاوتم ةغيص داجيلإ ةمئلاملا ةيلمعلاو ةيملعلا ةيعجرملا عضو
	..•
	 اهنأكو انايحأ ودبت يتلاو 
	,
	 ىرخأ ةهج نم حابرلأا قيقحتو ةئيبلا ىلع ظافحلاو ةهج نم ناسنلإا
	.مههجاوت ةسفانتم وأ ةضقانتم تايولوأ

	 ىلع ةدئافلاب دوعت يتلا ةطشنلأا يف ةكراشملا ىلع ةسسؤملاب نيينعملا عيمج عيجشت
	 ىلع ةدئافلاب دوعت يتلا ةطشنلأا يف ةكراشملا ىلع ةسسؤملاب نيينعملا عيمج عيجشت
	..•
	.لمشأو عسوأ ةروصب عمتجملا

	 حبرلا ىلع زيكرتلا نع ًاضوع ليوطلا ىدملا ىلع تاجايتحلإا ةيبلتل ةمزلالا دراوملا صيصخت
	 حبرلا ىلع زيكرتلا نع ًاضوع ليوطلا ىدملا ىلع تاجايتحلإا ةيبلتل ةمزلالا دراوملا صيصخت
	..•
	.ةبسانملا تلااجملا يف ةيسفانتلا ةردقلا زيزعتو ةزايح عم ريصقلا ىدملا ىلع عيرسلا

	 ةلماكلا ةايحلا ةرودل ةطشنلا ةرادلإا نامضو تاجتنملاو تامدخلل ةلماكتملا ةمزحلا ميمصت
	 ةلماكلا ةايحلا ةرودل ةطشنلا ةرادلإا نامضو تاجتنملاو تامدخلل ةلماكتملا ةمزحلا ميمصت
	..•
	.ةبسانملا رطلأا ىعارتو ةلوئسم ةقيرطب تامدخلاو تاجتنملل

	 اهتاجتنم ةايح ةرودو ةيليغشتلا اهتايلمع رثلأ لثملأا نزاوتلا قيقحتو سايق ىلع ةردقلا ءادبإ
	 اهتاجتنم ةايح ةرودو ةيليغشتلا اهتايلمع رثلأ لثملأا نزاوتلا قيقحتو سايق ىلع ةردقلا ءادبإ
	..•
	.ةئيبلاو ةملاسلاو ةماعلا ةحصلا ىلع اهتامدخو

	.مهلامعأ تاعاطق يف ةيئيبلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا ريياعملل لاعفلا رشنلاو جيورتلا
	.مهلامعأ تاعاطق يف ةيئيبلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا ريياعملل لاعفلا رشنلاو جيورتلا
	.•

	 لخاد رييغتلا تايلمعل ةلعافلا ةرادلإا للاخ نم اهتاردق ريوطتو ءانبب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 لخاد رييغتلا تايلمعل ةلعافلا ةرادلإا للاخ نم اهتاردق ريوطتو ءانبب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا
	.ةيسسؤملا اهدودح جراخو

	:يليامب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف 
	:يليامب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف 
	,
	 ةيلمعلا ةيحانلا نمو

	 
	 
	,
	 اهيدل ةنماكلاو ةيلاحلا تايناكملإاو تاردقلا مهف ةلواحمل يليغشتلا ءادلأا تاهاجتا ليلحت
	..•
	.ةيجيتارتسلإا اهفادهأ قيقحتل ةمزلالا نيسحتلاو ريوطتلا صرف ديدحت مث نمو

	 ءافيلإا ىلع ةسسؤملا ةردــق ةمادتسا نامضل ةيلعافو ةءاــفــك تاذ ةميق ةلسلس ريوطت
	 ءافيلإا ىلع ةسسؤملا ةردــق ةمادتسا نامضل ةيلعافو ةءاــفــك تاذ ةميق ةلسلس ريوطت
	..•
	.نيلماعتملا هاجت اهب مازتللاا مت يتلا ةميقلا ضرع يف ةدراولا اهتامازتلاب

	 حور ءانبو كرتشملا نواعتلا ةيلعاف قيمعتل ةرمتسم ةروصبو يعست ةيسسؤم ةفاقث ةيمنت
	 حور ءانبو كرتشملا نواعتلا ةيلعاف قيمعتل ةرمتسم ةروصبو يعست ةيسسؤم ةفاقث ةيمنت
	..•
	.ةسسؤملاب ةصاخلا ةميقلا ةسلسل ةنوكملاو ةلصاوتملا تاقلحلا ةفاك يف قيرفلا

	.يسسؤملا ريوطتلا معدل ةينقتلاو ةيداملاو ةيلاملا دراوملا ةفاك رفوت نم نامض
	.يسسؤملا ريوطتلا معدل ةينقتلاو ةيداملاو ةيلاملا دراوملا ةفاك رفوت نم نامض
	.•

	 ةلءاسملا أدبم ةكرتشملا ميقلا ىلع ءانب ةسسؤملاب ةميقلا ةلسلسل ماعلا راطلإا سيسأت
	 ةلءاسملا أدبم ةكرتشملا ميقلا ىلع ءانب ةسسؤملاب ةميقلا ةلسلسل ماعلا راطلإا سيسأت
	..•
	.ةحراصملاو ةلدابتملا ةقثلا ةفاقثو  تايقلاخلأاو

	 حلاصل ةفاضملا ةميقلا زيزعتو ةلدابتملا عفانملا قيقحتل ءاكرشلا عم كرتشملا لمعلا
	 حلاصل ةفاضملا ةميقلا زيزعتو ةلدابتملا عفانملا قيقحتل ءاكرشلا عم كرتشملا لمعلا
	..•
	.ضعبلا مهضعب نيب نواعتلا حورل ًا زيزعت دراوملاو ةفرعملاو تاربخلا لدابتو نيينعملا

	 تايناكمإو ةردــق زيزعتل ةيلبقتسملا تاكارشلا صرــف ديدحت فدهب ةبسانم تاكبش ءاشنإ
	 تايناكمإو ةردــق زيزعتل ةيلبقتسملا تاكارشلا صرــف ديدحت فدهب ةبسانم تاكبش ءاشنإ
	..•
	.نيلماعتملا حلاصل ةفاضم ةميق قيقحتل ةسسؤملا

	 تايلآ للاــخ نم ءادلأــل ةدعاصتم تايوتسم ققحتو ةفاضملا ةميقلا ززعت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 تايلآ للاــخ نم ءادلأــل ةدعاصتم تايوتسم ققحتو ةفاضملا ةميقلا ززعت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 نيينعملا عيمج ىدل عادــبلإا ريخست للاخ نم ققحتي يذــلا مظتنملا راكتبلااو رمتسملا نيسحتلا
	.ةسسؤملاب

	:يليامب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف 
	:يليامب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف 
	,
	 ةيلمعلا ةيحانلا نمو

	 ةمكارتملا فراعملل لثملأا مادختسلاا قيقحتو ةسسؤملاب نيينعملا كارشلإ جهانم ةغايص
	 ةمكارتملا فراعملل لثملأا مادختسلاا قيقحتو ةسسؤملاب نيينعملا كارشلإ جهانم ةغايص
	..•
	.عادبلإاو راكفلأا جاتنلإ اهفيظوت للاخ نم مهيدل

	 راــكــتــبلااو عادــــبلإا صرــف ديدحتل يــمرــت يــتــلا كرتشملا نواــعــتــلا تاكبش ةرادإو سيسأت
	 راــكــتــبلااو عادــــبلإا صرــف ديدحتل يــمرــت يــتــلا كرتشملا نواــعــتــلا تاكبش ةرادإو سيسأت
	..•
	.نيسحتلاو

	 قيوستلاو تايلمعلاو تاجتنملا ىلع قبطني نأ نكمي عادبلإا موهفم نأب فارتعلإاو كاردلإا
	 قيوستلاو تايلمعلاو تاجتنملا ىلع قبطني نأ نكمي عادبلإا موهفم نأب فارتعلإاو كاردلإا
	..•
	.لامعلأا جذامنل ةفاضإ ةيميظنتلا لكايهلاو

	 ةموعدمو ةحاتملا صرفلاو قاوــسلأا مهف ىلع ىنبت عادبلإل ةحضاو فادــهأو تاياغ عضو
	 ةموعدمو ةحاتملا صرفلاو قاوــسلأا مهف ىلع ىنبت عادبلإل ةحضاو فادــهأو تاياغ عضو
	..•
	.ةمزلالا دراوملاو ةمءلاملا تاسايسلاب

	.تايولولأا قفو اهبيترتو ةيعادبلإا راكفلأا جاتنلإ مظنم جهنم مادختسإو ينبت
	.تايولولأا قفو اهبيترتو ةيعادبلإا راكفلأا جاتنلإ مظنم جهنم مادختسإو ينبت
	.•

	 راطلإا للاخ اهقيقحتل ةمزلالا دراوملا ريخست مث نمو ةدعاولا ةديدجلا راكفلأا حيقنتو رابتخإ
	 راطلإا للاخ اهقيقحتل ةمزلالا دراوملا ريخست مث نمو ةدعاولا ةديدجلا راكفلأا حيقنتو رابتخإ
	..•
	.مئلاملا ينمزلا

	.اهنم ىوصقلا ةدافتسلإا ققحي يذلا ينمزلا ىدملا للاخ عقاو يلإ راكفلأا ليوحت
	.اهنم ىوصقلا ةدافتسلإا ققحي يذلا ينمزلا ىدملا للاخ عقاو يلإ راكفلأا ليوحت
	.•

	 
	 
	,
	 عقاو يلإ هليوحتو لبقتسملا ةغايص ىلع نيرداق ةداق دوجوب ةزيمتملا تاسسؤملا يظحت
	.ةيسسؤملا تايكولسلاو ميقلا يف ةنسحلا ةودقلا ءاطعإب ءاضيأ نوموقي امك

	:يليامب نوموقي ةزيمتملا تاسسؤملا ةداق
	:يليامب نوموقي ةزيمتملا تاسسؤملا ةداق
	,
	 ةيلمعلا ةيحانلا نمو

	 ةلءاسملاو نيسحتلاو 
	 ةلءاسملاو نيسحتلاو 
	,
	 نيكمتلاو ةزايحلاو كارــشلإا ةفاقث قلخل يعسلاو ممهلا ذحش
	..•
	.مهبراجتو مهتافرصتو مهلاعفأ للاخ نم نيلماعلا عيمجل

	 ةيعمتجملا تايلوؤسملاو ةهازنلا يف ةنسحلا ةودقلا ءاطعإو ةيسسؤملا ميقلا ديسجت
	 ةيعمتجملا تايلوؤسملاو ةهازنلا يف ةنسحلا ةودقلا ءاطعإو ةيسسؤملا ميقلا ديسجت
	..•
	 ةناكمو ةعمس زيزعتو ريوطتل مهنم ايعس اهجراخو ةسسؤملا لخاد ينهملا كولسلاو
	.ةسسؤملا

	 مث  نمو 
	 مث  نمو 
	,
	 اهميمعتو ةسسؤملل ةيجيتارتسإ تازكترم ديدحتو حضاو يلبقتسم راسم ةغايص
	..•
	 ىلع لمعلاو فادهلأاو ةلاسرلاو ايؤرلا ينبت وحن نيلماعلا دوهج بيوصتو ديحوتل يعسلا
	.اهقيقحت

	 ةربخلاو ةرفوتملا تامولعملا يلع ءانب ةبئاصلا تارارقلا ةعانص ىلع ةردلاو ةنورملاب يلحتلا
	 ةربخلاو ةرفوتملا تامولعملا يلع ءانب ةبئاصلا تارارقلا ةعانص ىلع ةردلاو ةنورملاب يلحتلا
	..•
	. ةلمتحملا اهتاريثأتل رابتعلاا نيعب ذخلأا عم ةقباسلا ةفرعملاو

	 ةعرس ىلع مهتردق ىلع دمتعت هتمادتسإو ةرادــصــلا عقوم ىلع ةظفاحملا نأــب كاردلإا
	 ةعرس ىلع مهتردق ىلع دمتعت هتمادتسإو ةرادــصــلا عقوم ىلع ةظفاحملا نأــب كاردلإا
	..•
	.ةجاحلا دنع ةباجتسلااو ملعتلا

	 عيجشتل  ةيمارلا ةثيدحلا ريكفتلا جهانمو ةديدجلا راكفلأا جاتنإ معدت ةفاقثل جيورتلاو ينبتلا
	 عيجشتل  ةيمارلا ةثيدحلا ريكفتلا جهانمو ةديدجلا راكفلأا جاتنإ معدت ةفاقثل جيورتلاو ينبتلا
	..•
	.يسسؤملا ريوطتلاو عادبلإا

	 لكك عمتجملاو ةسسؤملاب نيينعملا عيمج هاجت ةيلوؤسملا لمحتو ةيفافشلاب ماستلإا
	 لكك عمتجملاو ةسسؤملاب نيينعملا عيمج هاجت ةيلوؤسملا لمحتو ةيفافشلاب ماستلإا
	..•
	 ةيلوؤسملاو ةينهملا تايكولسلاب نيلماعلا عيمج يلحت نامض عم 
	,
	 ءادلأا جئاتن نع
	.مهتافرصتو مهتلاماعت ةفاك يف ةماقتسلااو ةهازنلاو

	 ةلثاملا تايدحتلا ةهباجمو ةحاتملا صرفلا مانتغا ىلع اهتردقب ةزيمتملا تاسسؤملا فرعت
	 ةلثاملا تايدحتلا ةهباجمو ةحاتملا صرفلا مانتغا ىلع اهتردقب ةزيمتملا تاسسؤملا فرعت
	. ةبولطملا ةيلعافلاو ةءافكلاب اهعم بواجتلا ةعرسو

	:يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف  ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو
	:يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف  ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو

	 ىلإ اهتمجرتو ةــجراــخــلا ةئيبلا يــف تاريغتملا ىلع فرعتلل ةبسانملا تاــيــللآا مادــخــتــسا
	 ىلإ اهتمجرتو ةــجراــخــلا ةئيبلا يــف تاريغتملا ىلع فرعتلل ةبسانملا تاــيــللآا مادــخــتــسا
	..•
	. ةسسؤملل ةبسنلاب ةنكمم ةيلبقتسم تاهويرانيس

	 لكايهو اهنع ةقثبنم عيراشمو  ، ةمءاوتم تايلمع ىــلإ ةيسسؤملا تايجيتارتسلاا ةمجرت
	 لكايهو اهنع ةقثبنم عيراشمو  ، ةمءاوتم تايلمع ىــلإ ةيسسؤملا تايجيتارتسلاا ةمجرت
	..•
	 ةعرسلاب ةبولطملا تارييغتلا قيبطت ىلع ةسسؤملا ةردــق ىلع اديكأت اهمعدت ةيميظنت
	 ةلصلا تاذ ةميقلا ةلسلس لحارم ةفاك ربع ةبسانملا

	 حيتي امم ةلصلا تاذ لامعلأا تاجرخم جئاتنو تايلمعلا ءادأ تارشؤم نم ةعومجم ريوطت
	 حيتي امم ةلصلا تاذ لامعلأا تاجرخم جئاتنو تايلمعلا ءادأ تارشؤم نم ةعومجم ريوطت
	..•
	. ةيجيتارتسلإا فادهلاا قيقحت يف اهرودو ةيسيئرلا تايلمعلا ةيلعافو ةءافك ةعجارم

	 تانراقملا ءارــجإو تايلمعلاب ةصاخلا تاردقلابو يلاحلا ءادلأاــب ةصاخلا تانايبلا مادختسا
	 تانراقملا ءارــجإو تايلمعلاب ةصاخلا تاردقلابو يلاحلا ءادلأاــب ةصاخلا تانايبلا مادختسا
	..•
	. نيسحتلا تايلمعو راكتبلااو عادبلإا هيجوت لجا نم ةلصلا تاذ  ةيرايعملا

	نيسحتلا تايلمع ىلع زيكرتلاو عيراشملل ةمظنم ةرادإ للاخ نم رييغتلل ةلعافلا ةرادلإا
	نيسحتلا تايلمع ىلع زيكرتلاو عيراشملل ةمظنم ةرادإ للاخ نم رييغتلل ةلعافلا ةرادلإا
	.•

	. ةيجيتارتسلإا فادهلأا قيقحت معدل يميظنتلا لكيهلا ةمءاومو فيكتلا يف ةعرسلا
	. ةيجيتارتسلإا فادهلأا قيقحت معدل يميظنتلا لكيهلا ةمءاومو فيكتلا يف ةعرسلا
	.•

	 تايلمعلل يسسؤملا فيكتلا ةعرسو ةنورم ةجرد نيسحت ضرغب ةينقتلا ةمزحلا ريوطتو مييقت
	 تايلمعلل يسسؤملا فيكتلا ةعرسو ةنورم ةجرد نيسحت ضرغب ةينقتلا ةمزحلا ريوطتو مييقت
	..•
	. لكك ةسسؤملاو عيراشملاو

	 قيقحت لجا نم مهل نيكمتلا ةفاقث داجيإب موقتو اهيدل نيلماعلا ردقت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 قيقحت لجا نم مهل نيكمتلا ةفاقث داجيإب موقتو اهيدل نيلماعلا ردقت ةزيمتملا تاسسؤملا
	.ةيسسؤملاو ةيصخشلا فادهلاا

	:
	:
	يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا ناف ،ةيلمعلا ةيحانلا نم

	 ةلاسرلاو ايؤرلا قيقحتل ةبولطملا نيلماعلا ءادأ تايوتسمو تاءافكلاو تاراهملا  ديدحت
	 ةلاسرلاو ايؤرلا قيقحتل ةبولطملا نيلماعلا ءادأ تايوتسمو تاءافكلاو تاراهملا  ديدحت
	..•
	. ةيجيتارتسلإا فادهلااو

	 كلت قيقحتل ةبولطملا تاردــقــلاو بهاوملاب ظافتحلااو ريوطتو بذجل لاعفلا طيطختلا
	 كلت قيقحتل ةبولطملا تاردــقــلاو بهاوملاب ظافتحلااو ريوطتو بذجل لاعفلا طيطختلا
	..•
	. تاجايتحلاا

	 لماكلا ضاهنتسلاا نم نيلماعلا نيكمتو قيرفلا فادهأو ةيصخشلا فادهلأا نيب ةمءاوملا
	 لماكلا ضاهنتسلاا نم نيلماعلا نيكمتو قيرفلا فادهأو ةيصخشلا فادهلأا نيب ةمءاوملا
	..•
	. عيمجلا نيب ةيقيقحلا ةكارشلا نم حورب ةنماكلا مهتاردقلأ

	 ةفاكل رابتعلاا نيعب ذــخلأا عم ،ةيشيعملا ةايحلا عم ةنزاوتمو ةيحص لمع ةئيب دوــجو نامض
	 ةفاكل رابتعلاا نيعب ذــخلأا عم ،ةيشيعملا ةايحلا عم ةنزاوتمو ةيحص لمع ةئيب دوــجو نامض
	..•
	 ةلومعلا تايدحتو ،)
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	( ةعاسلا رادم ةيلع عطقني لا رمتسم لصاوتو  لمع نم رصعلا اياضق
	. ةثيدحلا لمعلا بيلاسلأ ةفاضإ ةديازتملا

	. اهتمدخب ةسسؤملا موقت يتلا قاوسلأاو تاعمتجملاو نيلماعلا عونت لبقتو مارتحا
	. اهتمدخب ةسسؤملا موقت يتلا قاوسلأاو تاعمتجملاو نيلماعلا عونت لبقتو مارتحا
	.•

	. ىرخا ماهم يلوتل مهتيلهأ وأ لقنتلا ىلع مهتردق نامضل نيلماعلا تاردقو تاراهم ريوطت
	. ىرخا ماهم يلوتل مهتيلهأ وأ لقنتلا ىلع مهتردق نامضل نيلماعلا تاردقو تاراهم ريوطت
	.•

	. نيرخلآا ىدل اهتعمسو اهتروصل ًازيزعت ةسسؤملل ءارفس اوحبصيل نيلماعلا عيجشت
	. نيرخلآا ىدل اهتعمسو اهتروصل ًازيزعت ةسسؤملل ءارفس اوحبصيل نيلماعلا عيجشت
	.•

	 ريدقتب مايقلا مث نمو عادبلإاو نيسحتلا تايلمع يف ةكراشملا ىلع مهثحو نيلماعلا زيفحت
	 ريدقتب مايقلا مث نمو عادبلإاو نيسحتلا تايلمع يف ةكراشملا ىلع مهثحو نيلماعلا زيفحت
	..•
	.مهتازاجناو مهدوهج

	 ةمءلاملا تاودلأاو تايجيتارتسلاا مادختسا مث نمو نيلماعلاب ةصاخلا لصاوتلا تاجايتحا مهفت
	 ةمءلاملا تاودلأاو تايجيتارتسلاا مادختسا مث نمو نيلماعلاب ةصاخلا لصاوتلا تاجايتحا مهفت
	..•
	.مهعم راوحلا ةيرارمتسلا

	 نيينعملا عيمجب ةصاخلا تاجايتحلاا يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ةزيمتملا تاسسؤملا ققحت
	 نيينعملا عيمجب ةصاخلا تاجايتحلاا يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ةزيمتملا تاسسؤملا ققحت
	. اهيف لمعت يتلا ةيليغشتلا ةئيبلا راطإ يف ليوطلاو ريصقلا نييدملا ىلع ةسسؤملاب

	:يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو
	:يلي امب موقت ةزيمتملا تاسسؤملا نإف ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو

	 لخدمك ةسسؤملاب نيينعملا عيمجل ةيلبقتسملا تاعقوتلاو ةيلاحلا تاجايتحلاا عيمجت
	 لخدمك ةسسؤملاب نيينعملا عيمجل ةيلبقتسملا تاعقوتلاو ةيلاحلا تاجايتحلاا عيمجت
	..•
	. تاريغتم ةيلأ ظقيتلا عم ،اهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإا ةعجارمو ريوطتل يساسأ

	 وحن مدقتلا ىوتسم مييقتو ةلاسرلا قيقحتل ةبولطملا ةيسيئرلا جئاتنلا مهفتو ديدحت
	 وحن مدقتلا ىوتسم مييقتو ةلاسرلا قيقحتل ةبولطملا ةيسيئرلا جئاتنلا مهفتو ديدحت
	..•
	.ةيجيتارتسلإا فادهلأاو ايؤرلا قيقحت

	 ةرظن ءاطعإ ،مدقتلا ىوتسم ةعجارمل ةمزلالا جئاتنلا نم ةنزاوتم ةمزح مادختساو فيرعت
	 ةرظن ءاطعإ ،مدقتلا ىوتسم ةعجارمل ةمزلالا جئاتنلا نم ةنزاوتم ةمزح مادختساو فيرعت
	..•
	 عيمجب ةصاخلا تاعقوتلا ةرادإ مث نمو ليوطلاو ريصقلا نييدملا ىلع تايولولأل ةقمعم
	. ةسسؤملاب نيينعملا

	 عم ةدوشنملا جئاتنلا قيقحتل اهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإل مظتنملا قيبطتلا
	 عم ةدوشنملا جئاتنلا قيقحتل اهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإل مظتنملا قيبطتلا
	..•
	. »رثلأاو ةيببسلا« ةقلاعل حضاولا فيرعتلا

	  ،ىرــخا تاسسؤم عــم ةسسؤملا ءادأ نيب ةيرايعم تاــنراــقــم جئاتن ىلع فادـــهأ سيسأت
	  ،ىرــخا تاسسؤم عــم ةسسؤملا ءادأ نيب ةيرايعم تاــنراــقــم جئاتن ىلع فادـــهأ سيسأت
	..•
	 ةيجيتارتسلإا فادــهلأا عم ةنراقملا بناج ىلإ ةسسؤملل ةنماكلاو ةيلاحلا تاردقلا نيبو
	. ةعوضوملا

	 عفانم ريفوتو يلبقتسملا ءادلأا نيسحت ضرــغلا اهقيقحت مــت يتلا جئاتنلا ةمزح ميقت
	 عفانم ريفوتو يلبقتسملا ءادلأا نيسحت ضرــغلا اهقيقحت مــت يتلا جئاتنلا ةمزح ميقت
	..•
	ةسسؤملاب نيينعملا عيمجل ةمادتسم

	 مهفتل ةيمارلا ةلعافلا تاــيــللآا ينبت للاــخ نم نيينعملل ةقثلا تايوتسم ىلعأ قيقحت
	 مهفتل ةيمارلا ةلعافلا تاــيــللآا ينبت للاــخ نم نيينعملل ةقثلا تايوتسم ىلعأ قيقحت
	..•
	 ةيجيتارتسلإا اياضقلل ةلعاف ةرادلإ كلذ ةمجرتب مايقلا مث نمو ةيلبقتسملا تاهويرانيسلا
	. ةيلاملا رطاخملاب ةقلعتملا كلتو  ةيليغشتلاو

	 نيينعملاب ةقلعتملا ةيلاملا رــيــغو ةيلاملا ريراقتلا دادـــعإ يــف ةيفافشلا يرــحــت ناــمــض
	 نيينعملاب ةقلعتملا ةيلاملا رــيــغو ةيلاملا ريراقتلا دادـــعإ يــف ةيفافشلا يرــحــت ناــمــض
	..•
	 عم بسانتي امبو ةيسسؤملا ةموكحلاب ةقلعتملا ةزــهــجلأا كــلذ يــف امب ةسسؤملاب
	. مهتاعقوت

	 يف رارقلا ةعانصل مئلاملا معدلا مهل رفوت ةيفاكو ةقيقد تامولعمب ةداقلا ديوزت نامض
	 يف رارقلا ةعانصل مئلاملا معدلا مهل رفوت ةيفاكو ةقيقد تامولعمب ةداقلا ديوزت نامض
	..•
	. بسانملا تيقوتلا


	 لبقتسم ءانب
	 لبقتسم ءانب
	 لبقتسم ءانب
	:مادتسم
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	 ةردقلا ةيمنت
	 ةردقلا ةيمنت
	 ةردقلا ةيمنت
	:ةيسسؤملا


	 عادبلإا ريخست
	 عادبلإا ريخست
	 عادبلإا ريخست
	:راكتبلااو
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	Figure
	 ايؤر للاخ نم ةدايقلا
	 ايؤر للاخ نم ةدايقلا
	 ايؤر للاخ نم ةدايقلا
	:ةهازنو ماهلإو


	 ةعرسو ةنورمب ةرادلإا
	 ةعرسو ةنورمب ةرادلإا
	 ةعرسو ةنورمب ةرادلإا
	:رييغتلا عم فيكتلا
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	 للاخ نم حاجنلا
	 للاخ نم حاجنلا
	 للاخ نم حاجنلا
	 تاردقو بهاوم
	:نـيلماعلا
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	Figure
	 جئاتنلا همادختسا
	 جئاتنلا همادختسا
	 جئاتنلا همادختسا
	 
	:ةرـهابلا
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	: رــيياعملا
	: رــيياعملا
	: رــيياعملا
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	 راطإ ةباثمب هلاعأ لكشلا يه لثمملا ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن ربتعي
	 راطإ ةباثمب هلاعأ لكشلا يه لثمملا ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن ربتعي
	 راطإ ةباثمب هلاعأ لكشلا يه لثمملا ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومن ربتعي
	 يه ةعبرأو ،”)لئاسو( تانكمم“ يه اهنم ةسمخ  .ريياعم ةعست ىلع ينبم يفيصوت ريغ لمع
	 يطغتو  .هب مايقلا ةيفيكو ةسسؤم ةيأ هب موقت ام  ”)لئاسو تانكمملا“ ريياعم يطغت .”جئاتن“
	 متيو . ”)لئاسولا( تانكمملا “ ـلل اجاتن يتأت  »جئاتنلا«   ةسسؤم ةيأ هققحت ام  »جئاتنلا«  ريياعم
	. ”جئاتنلا“  نم ةعجارلا ةيذغتلا للاخ نم  ”)لئاسولا( تانكمملا “ نيسحت

	 نيسحت يف عادــبلإاو راكتبلااو ملعتلا رود ةحضوم  ،جذومنلل ةيكيمانيدلا ةعيبطلا مهسلأا دكؤت
	 نيسحت يف عادــبلإاو راكتبلااو ملعتلا رود ةحضوم  ،جذومنلل ةيكيمانيدلا ةعيبطلا مهسلأا دكؤت
	. لضفأ جئاتن قيقحت ىلإ ةرودب يدؤي امم تانكمملا

	 رايعملا كلذل ماعلا ىنعملا رسفي  يذلاو ، هب صاخ فيرعت ةعستلا رـيياعملا نم رايعم لكل
	 رايعملا كلذل ماعلا ىنعملا رسفي  يذلاو ، هب صاخ فيرعت ةعستلا رـيياعملا نم رايعم لكل

	 دونب نع ةرابع يهو  ،ةيعرفلا ريياعملا نم ددع همعدي رايعم لك نإ دجن ،ماعلا ىنعملا حيضوتل
	 دونب نع ةرابع يهو  ،ةيعرفلا ريياعملا نم ددع همعدي رايعم لك نإ دجن ،ماعلا ىنعملا حيضوتل
	 نيعب هذــخأ يغبني امو ةزيمتملا تاسسؤملا يف هتظحلام نكمي امل ةماع ةلثملأ لايصفت رثكأ
	.مييقتلا للاخ هرابتعلاأ

	 ةيداشرتسلاا طاقنلا هذه نم ريثك طبتري  .ةيداشرتسا طاقن يعرف رايعم لك نمض دجوت  ،اريخأ
	 ةيداشرتسلاا طاقنلا هذه نم ريثك طبتري  .ةيداشرتسا طاقن يعرف رايعم لك نمض دجوت  ،اريخأ
	 سيل ةيداشرتسلاا طاقنلا هذه مادختسا نا  . رشابم لكشب اقباس ةروكذملا ةيساسلأا ميهافملاب
	. يعرفلا رايعملا حرش ىلع ةدعاسملل ةلثمأ برض اهنم دوصقملا نا ثيح  ،ايمازلإ
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	Figure
	 ةدايقلا .
	 ةدايقلا .
	 ةدايقلا .
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	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	 امك  ،هقيقحت ىلع نيدهاج نولمعيو لبقتسملا ةغايصب نوموقي ةداق ةزيمتملا تاسسؤملل
	 امك  ،هقيقحت ىلع نيدهاج نولمعيو لبقتسملا ةغايصب نوموقي ةداق ةزيمتملا تاسسؤملل
	  عيمج يف مهلوح نمل ةقثلا نومهليو اهئدابمو اهميقب مهمازتلا يف ىلعلأا لثملا نوبرضي
	 ةيلبقتسملا تاؤبنتلا نم ةسسؤملا نيكمت ىلع نولمعيو ةنورملاب نومستي مهنأ امك .تاقولأا
	.حاجنلا ةيرارمتسا نامضل بسانملا تقولا يف اهعم  يباجيلاا لعافتلاو

	 جذامن نولثميو ةنسحلا ةودقلا نوبرضي مهنأ امك يدابملاو ميقلاو ايؤرلاو ةلاسرلا ةداقلا عضي  .أ
	 جذامن نولثميو ةنسحلا ةودقلا نوبرضي مهنأ امك يدابملاو ميقلاو ايؤرلاو ةلاسرلا ةداقلا عضي  .أ
	 
	1
	اهب يذتحي

	 ءادلأاو يرادلإا ماظنلاب ةصاخلا تانيسحتلا هيجوتو ةعجارم ةعباتمو ديدحتب ةداقلا موقي  .ب
	 ءادلأاو يرادلإا ماظنلاب ةصاخلا تانيسحتلا هيجوتو ةعجارم ةعباتمو ديدحتب ةداقلا موقي  .ب
	 
	1
	.يسسؤملا

	 نييجراخلا نيينعملا عم ةداقلا لعافتي .ج
	 نييجراخلا نيينعملا عم ةداقلا لعافتي .ج
	 
	1

	 ةسسؤملا يف نيلماعلا نيب  زيمتلا ةفاقث ةداقلا معدي .د
	 ةسسؤملا يف نيلماعلا نيب  زيمتلا ةفاقث ةداقلا معدي .د
	 
	1

	 رييغتلا تايلمعل ةلعافلا ةرادلإاو ةسسؤملا ةنورم نامض ىلع ةداقلا لمعي .ـه
	 رييغتلا تايلمعل ةلعافلا ةرادلإاو ةسسؤملا ةنورم نامض ىلع ةداقلا لمعي .ـه
	 
	1

	-:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقي ،لاثملا ليبس ىلع
	-:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقي ،لاثملا ليبس ىلع

	 ايؤرلا هيلإ دنتست يذــلا يساسلأا ضرغلا رشنو ديدحت للاخ نم ةسسؤملا لبقتسم نامض
	 ايؤرلا هيلإ دنتست يذــلا يساسلأا ضرغلا رشنو ديدحت للاخ نم ةسسؤملا لبقتسم نامض
	..•
	.يسسؤملا كولسلاو تايقلاخلأاو ميقلاو ةلاسرلاو

	 ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو ةهازنلا يــف ةنسحلا ةودــقــلا ءاــطــعإو ةيسسؤملا ميقلا ديسجت
	 ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو ةهازنلا يــف ةنسحلا ةودــقــلا ءاــطــعإو ةيسسؤملا ميقلا ديسجت
	..•
	 ةناكمو ةعمس زيزعتو ريوطتل مهنم أيعس اهجراخو ةسسؤملا لــخاد ينهملا كولسلاو
	. ةسسؤملا

	 ديحوتو ،اهميمعتو ةسسؤملل ةيجيتارتسإ تازكترم ديدحتو حــضاو يلبقتسم راسم ةغايص
	 ديحوتو ،اهميمعتو ةسسؤملل ةيجيتارتسإ تازكترم ديدحتو حــضاو يلبقتسم راسم ةغايص
	..•
	.اهقيقحت ىلع لمعلاو فادهلأاو ةلاسرلاو ايؤرلا ىنبت وحن نيلماعلا دوهج

	 ةيلعاف نيسحتو ةعجارم مث نــمو ةسسؤملاب ةكرتشملا ةدايقلا ةفاقث ءانب مــعدو ريوطت
	 ةيلعاف نيسحتو ةعجارم مث نــمو ةسسؤملاب ةكرتشملا ةدايقلا ةفاقث ءانب مــعدو ريوطت
	..•
	.ةداقلل ةيصخشلا تافرصتلا

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقي  ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقي  ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةقمعم ةرظن ميدقتلو مدقتلا ىوتسم ةعجارمل ةنزاوتملا جئاتنلا نم ةمزح مادختساو فيرعت
	 ةقمعم ةرظن ميدقتلو مدقتلا ىوتسم ةعجارمل ةنزاوتملا جئاتنلا نم ةمزح مادختساو فيرعت
	..•
	 نيينعملا عيمجب ةصاخلا تاعقوتلا ةرادإ مث نمو ليوطلاو ريصقلا نييدملا ىلع تايولولأل
	 . ةسسؤملاب

	 ةسسؤملا ةبسنلاب ةحاتملا تاردقلا ريوطتو مهف
	 ةسسؤملا ةبسنلاب ةحاتملا تاردقلا ريوطتو مهف
	.•

	 ةمادتسم عفانم ريفوتو يلبقتسملا ءادلأا نيسحت لجأ نم اهقيقحت مت يتلا جئاتنلا ةمزح 
	 ةمادتسم عفانم ريفوتو يلبقتسملا ءادلأا نيسحت لجأ نم اهقيقحت مت يتلا جئاتنلا ةمزح 
	مييقت
	..•
	.ةسسؤملاب نيينعملا عيمجل

	 ةمجرتل ةرفوتملا ةفرعملا مادختساو ،ةقوثومو ةيعقاو تامولعم ىلع ءانب تارارــقــلا عنص
	 ةمجرتل ةرفوتملا ةفرعملا مادختساو ،ةقوثومو ةيعقاو تامولعم ىلع ءانب تارارــقــلا عنص
	..•
	. ةلصلا تاذ تايلمعلل عقوتملاو يلاحلا ءادلأا ىوتسم

	 مهفتل ةــيــمارــلا ةلعافلا تاــيــللآا ىنبت للاــخ نــم نيينعملل ةقثلا تايوتسم ىــلــعأ 
	 مهفتل ةــيــمارــلا ةلعافلا تاــيــللآا ىنبت للاــخ نــم نيينعملل ةقثلا تايوتسم ىــلــعأ 
	قيقحت
	..•
	 ةيجيتارتسلإا اياضقلل ةلعاف ةرادلإ كلذ ةمجرتب مايقلا مث نمو ةيلبقتسملا تاهويرانيسلا
	. ةيلاملا رطاخملاب ةقلعتملا كلتو  ةيليغشتلاو

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةيلاحلا تاجايتحلال ةبسانملا ةباجتسلاا ديدحت مث نمو عقوتو مهفل تممص لمع جهانم ىنبت
	 ةيلاحلا تاجايتحلال ةبسانملا ةباجتسلاا ديدحت مث نمو عقوتو مهفل تممص لمع جهانم ىنبت
	..•
	.ةــسسؤملاب نيينعملا مهلأ ةفلتخملا ةيلبقتسملا تاعقوتلاو

	 ةلءاسملا أدبمو ةكرتشملا ميقلا ىلع ءانب ةسسؤملاب ةميقلا ةلسلسل ماعلا راطلإا سيسأت
	 ةلءاسملا أدبمو ةكرتشملا ميقلا ىلع ءانب ةسسؤملاب ةميقلا ةلسلسل ماعلا راطلإا سيسأت
	..•
	. ةحراصملاو ةلدابتملا ةقثلا ةفاقثو تايقلاخلأاو

	 لكك عمتجملاو ةسسؤملاب نيينعملا عيمج هاجت ةيلوؤسملا لمحتو ةيفافشلاب ماستلاا
	 لكك عمتجملاو ةسسؤملاب نيينعملا عيمج هاجت ةيلوؤسملا لمحتو ةيفافشلاب ماستلاا
	..•
	 ةهازنلاو ةيلوؤسملاو ةينهملا تايكولسلاب نيلماعلا عيمج يلحت نامض عم ، ءادلأا جئاتن نع
	 مهتافرصتو مهتلاماعت ةفاك يف ةماقتسلااو

	 ةسسؤملاب نيينعملاب ةقلعتملا ةيلاملا ريغو ةيلاملا ريراقتلا دادعإ يف ةيفافشلا يرحت نامض
	 ةسسؤملاب نيينعملاب ةقلعتملا ةيلاملا ريغو ةيلاملا ريراقتلا دادعإ يف ةيفافشلا يرحت نامض
	..•
	.مهتاعيقوت عم بسانتي امبو ةيسسؤملا ةمكوحلاب ةقلعتملا ةزهجلأا كلذ يف امب

	 ىلع ةدئافلاب دوعت يتلا ةطشنلأا يف ةكراشملا ىلع ةسسؤملاب نيينعملا عيمج عيجشت
	 ىلع ةدئافلاب دوعت يتلا ةطشنلأا يف ةكراشملا ىلع ةسسؤملاب نيينعملا عيمج عيجشت
	..•
	. لمشأو عسوأ ةروصب عمتجملا

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقي  ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقي  ،لاثملا ليبس ىلع

	 عيمجل ةلءاسملاو نيسحتلاو نيكمتلاو ةزايحلاو كارشلإا ةفاقث قلخل يعسلاو ممهلا ذحش
	 عيمجل ةلءاسملاو نيسحتلاو نيكمتلاو ةزايحلاو كارشلإا ةفاقث قلخل يعسلاو ممهلا ذحش
	..•
	.مهبراجتو مهتافرصتو مهلاعفأ للاخ نم نيلماعلا

	 ملعتلا ةعرس ىلع مهتردق ىلع دمتعت هتمادتسإو ةاردصلا عقوم ىلع ةظفاحملا نأب كاردلإا
	 ملعتلا ةعرس ىلع مهتردق ىلع دمتعت هتمادتسإو ةاردصلا عقوم ىلع ةظفاحملا نأب كاردلإا
	..•
	.ةجاحلا دنع ةباجتسلإاو

	 قيقحتو مهططخ ذيفنتل ةسسؤملا عقاوم ةفاك يف نيلماعلا عيمجل بولطملا معدلا ميدقت
	 قيقحتو مهططخ ذيفنتل ةسسؤملا عقاوم ةفاك يف نيلماعلا عيمجل بولطملا معدلا ميدقت
	..•
	مهتاياغو مهفادهأ

	 بسانملا تيقوتلا يفو ةمءلام ةروصب نيلماعلا ازاجناو دوهجل ريدقتلاو فارتعلاا
	 بسانملا تيقوتلا يفو ةمءلام ةروصب نيلماعلا ازاجناو دوهجل ريدقتلاو فارتعلاا
	.•

	 عيجشتل ةيمارلا ةثيدحلا ريكفتلا جهانمو ةديدجلا راكفلأا جاتنإ معدت ةفاقثل جيورتلاو ينبتلا
	 عيجشتل ةيمارلا ةثيدحلا ريكفتلا جهانمو ةديدجلا راكفلأا جاتنإ معدت ةفاقثل جيورتلاو ينبتلا
	..•
	يسسؤملا ريوطتلاو عادبلإا

	صرفلا ؤفاكتو عونتلا عيجشتو زيزعت
	صرفلا ؤفاكتو عونتلا عيجشتو زيزعت
	.•

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةربخلاو ةرفوتملا تامولعملا ىلع ءانب ةبئاصلا تارارقلا ةعانص ىلع ةردقلاو ةنورملاب يلحتلا
	 ةربخلاو ةرفوتملا تامولعملا ىلع ءانب ةبئاصلا تارارقلا ةعانص ىلع ةردقلاو ةنورملاب يلحتلا
	.•
	. ةلمتحملا اهجئاتنل رابتعلاا نيعب  ذخلأا عم ةقباسلا ةفرعملاو

	 تابلطتم رابتعلاا نيعب ذخأت ةنزاوتم ةغيص داجيلا ةمءلاملا ةيلمعلاو ةيملعلا ةيعجرملا عضو
	 تابلطتم رابتعلاا نيعب ذخأت ةنزاوتم ةغيص داجيلا ةمءلاملا ةيلمعلاو ةيملعلا ةيعجرملا عضو
	..•
	 اهنأكو انايحأ ودبت يتلاو  ،ىرخا ةهج نم حابرلأا قيقحتو ةئيبلا ىلع ظافحلاو ةهج نم ناسنلإا
	. مههجاوت ةسفانتم وأ ةضقانتم تايولوأ

	 اميف مهتاماهسإو مهمعد ىلع لوصحلاو ةسسؤملاب نيينعملا عيمج كارــشلا يعسلا
	 اميف مهتاماهسإو مهمعد ىلع لوصحلاو ةسسؤملاب نيينعملا عيمج كارــشلا يعسلا
	..•
	. ةسسؤملل مادتسملا حاجنلا قيقحت نامضل بولطمو ماه رييغت نم هثادحإ  يغبني

	. نيسحتلا تايلمع ىلع زيكرتلاو عيراشملل ةمظنم ةرادإ للاخ نم رييغتلل ةلعافلا ةرادلإا
	. نيسحتلا تايلمع ىلع زيكرتلاو عيراشملل ةمظنم ةرادإ للاخ نم رييغتلل ةلعافلا ةرادلإا
	.•

	 تايولولأا ثيح نم اهبيترتو ةيعادبلإا راكفلأا جاتنلإ مظنم جهنم مادختساو ىنبت
	 تايولولأا ثيح نم اهبيترتو ةيعادبلإا راكفلأا جاتنلإ مظنم جهنم مادختساو ىنبت
	.•

	 راطلإا للاخ اهقيقحتل ةمزلالا دراوملا ريخست مث نمو ةدعاولا ةديدجلا راكفلأا حيقنتو رابتخا
	 راطلإا للاخ اهقيقحتل ةمزلالا دراوملا ريخست مث نمو ةدعاولا ةديدجلا راكفلأا حيقنتو رابتخا
	..•
	مئلاملا ينمزلا
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	:رايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	:رايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	:رايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	 لوح روحمتت ةيجيتارتسإ ريوطت للاخ نم اهتيؤرو اهتلاسر قيبطتب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	 لوح روحمتت ةيجيتارتسإ ريوطت للاخ نم اهتيؤرو اهتلاسر قيبطتب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	 قيقحتل تايلمعلاو فادهلأاو ططخلاو تاسايسلا قيبطتو ريوطت متي .ةينعملا فارطلأا حلاصم
	. ةيجيتارتسلإا

	 نيينعملا عيمج تاعقوتو تاجايتحاو ةيجراخلا ةئيبلا مهف ىلع ءانب ةيجيتارتسلإا ةغايص   .أ
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	2
	ةسسؤملاب
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	 اهل ةمعادلا تاسايسلا عم اهثيدحتو اهتعجارمو ةيجيتارتسلإا ريوطت .ج
	 اهل ةمعادلا تاسايسلا عم اهثيدحتو اهتعجارمو ةيجيتارتسلإا ريوطت .ج
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	اـهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإا ءادأ ةعباتمو قيبطتو ميمعت .د
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	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 لخدمك ةسسوملاب نيينعملا عيمجل ةيلبقتسملا تاعقوتلاو ةيلاحلا تاجايتحلاا عيمجت
	 لخدمك ةسسوملاب نيينعملا عيمجل ةيلبقتسملا تاعقوتلاو ةيلاحلا تاجايتحلاا عيمجت
	..•
	 ةيلأ بهأت ةلاح يف ءاقبلا عم  ،اهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإا ةعجارمو ريوطتل يساسأ
	 ةلمتحم تاريغتم

	 قاوسلأا  تاهاجتاو يلحملاو يلودلا داصتقلاا لثم ةيجراخلا تارشؤملا مهفو ليلحتو ديدحت
	 قاوسلأا  تاهاجتاو يلحملاو يلودلا داصتقلاا لثم ةيجراخلا تارشؤملا مهفو ليلحتو ديدحت
	..•
	. ةسسؤملا ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا ةيعامتجلااو

	 ةيسايسلا تاريغتملا ىلع ،اــيــلودو ايلحم ،ىدــمــلا ريصقو ىدــمــلا لــيوــط رـــثلأا عــقوــتو مهف
	 ةيسايسلا تاريغتملا ىلع ،اــيــلودو ايلحم ،ىدــمــلا ريصقو ىدــمــلا لــيوــط رـــثلأا عــقوــتو مهف
	..•
	. ةلصلا  تاذ اهتابلطتمو  ةيميظنتلا رطلإاو ةينوناقلاو

	 ىلإ اهتمجرتو ةيجراخلا ةئيبلا يــف تاريغتملا ىلع فرعتلل ةبسانملا تاــيــللآا مادــخــتــسا
	 ىلإ اهتمجرتو ةيجراخلا ةئيبلا يــف تاريغتملا ىلع فرعتلل ةبسانملا تاــيــللآا مادــخــتــسا
	..•
	.ةسسؤملل ةبسنلاب ةنكمم ةيلبقتسم تاهويرانيس

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	  ،اهيدل ةنماكلاو ةيلاحلا تايناكملإاو تاردقلا مهف ةلواحمل يليغشتلا ءادلأا تاهاجتا ليلحت
	  ،اهيدل ةنماكلاو ةيلاحلا تايناكملإاو تاردقلا مهف ةلواحمل يليغشتلا ءادلأا تاهاجتا ليلحت
	..•
	.ةيجيتارتسلإا اهفادهأ قيقحتل ةمزلالا نيسحتلاو  ريوطتلا صرف ديدحت مث نمو

	 نييلاحلا ءاكرشلاب  ةصاخلا تايناكملإاو تاردقلاب ةقلعتملا تامولعملاو تانايبلا ليلحت
	 نييلاحلا ءاكرشلاب  ةصاخلا تايناكملإاو تاردقلاب ةقلعتملا تامولعملاو تانايبلا ليلحت
	..•
	.ةسسؤملا تاردقل اهزيزعت ةيفيك ىلع فرعتلا ضرغب نيلمتحملاو

	 ةسسؤملا ءادأ ىلع ةديدجلا لامعلأا جذامنو ايجولونكتلل لمحتملا رثلأا طابنتسا
	 ةسسؤملا ءادأ ىلع ةديدجلا لامعلأا جذامنو ايجولونكتلل لمحتملا رثلأا طابنتسا
	.•

	 صرفو ةوقلا طاقن ىلع فرعتلل ةلصلا تاذ ةيرايعملا تانراقملا عم ةسسؤملا ءادأ ةنراقم
	 صرفو ةوقلا طاقن ىلع فرعتلل ةلصلا تاذ ةيرايعملا تانراقملا عم ةسسؤملا ءادأ ةنراقم
	..•
	. اهيدل بسانملا ريوطتلاو نيسحتلا

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 ايؤرلا قيقحت ضرغب  ،اهل ةمعادلا تاسايسلا عم اهيلع ظافحلاو ةحضاو ةيجيتارتسإ ةغايص
	 ايؤرلا قيقحت ضرغب  ،اهل ةمعادلا تاسايسلا عم اهيلع ظافحلاو ةحضاو ةيجيتارتسإ ةغايص
	..•
	 ةسسؤملاب ةصاخلا ةلاسرلاو

	 ريفوت مث نمو  ـتايلمعلا ميمصتو ةميقلا ةلسلسو ةيجيتارتسلإا يف ةمادتسلاا ئدابم جمد
	 ريفوت مث نمو  ـتايلمعلا ميمصتو ةميقلا ةلسلسو ةيجيتارتسلإا يف ةمادتسلاا ئدابم جمد
	..•
	فادهلأا هذه قيقحتل ةمزلال دراوملا

	 قيقحت وحن مدقتلا ىوتسم مييقتو ةلاسرلا قيقحتل ةبولطملا ةيسيئرلا جئاتنلا مهفو ديدحت
	 قيقحت وحن مدقتلا ىوتسم مييقتو ةلاسرلا قيقحتل ةبولطملا ةيسيئرلا جئاتنلا مهفو ديدحت
	..•
	 ةيجيتارتسلإا فادهلأاو ايؤرلا

	 تاهويرانيسلا طيطخت للاخ نم اهديدحت مت يتلا ةيجيتارتسلإا رطاخملا ةرادلإ ةلعاف تايلآ ىنبت
	 تاهويرانيسلا طيطخت للاخ نم اهديدحت مت يتلا ةيجيتارتسلإا رطاخملا ةرادلإ ةلعاف تايلآ ىنبت
	..•
	.ةنكمملا ةيلبقتسملا

	 ميق ةغايصل اهمادختسا ةيفيكو مهيدل ةرفوتملا تاردــقــلاو تاءافكلا مــهأ مهفو ةفرعم
	 ميق ةغايصل اهمادختسا ةيفيكو مهيدل ةرفوتملا تاردــقــلاو تاءافكلا مــهأ مهفو ةفرعم
	..•
	.ةفاك عمتجملا تامدخل ةكرتشم

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 لكايهو اهنع ةقثبنم عيراشمو ،ةــمءاوــتــم تايلمع ىــلإ ةيسسؤملا تايجيتارتسلاا ةمجرت
	 لكايهو اهنع ةقثبنم عيراشمو ،ةــمءاوــتــم تايلمع ىــلإ ةيسسؤملا تايجيتارتسلاا ةمجرت
	..•
	 ةعرسلاب ةبولطملا تارييغتلا قيبطت ىلع ةسسؤملا ةردــق ىلع اديكأت اهمعدت ةيميظنت
	. ةلصلا تاذ  ةميقلا ةلسلس لحارم ةفاك ربع ةبسانملا

	 نيبو ،ىرــخا تاسسؤم عم ةسسؤملا ءادأ نيب ةيرايعم تانراقم جئاتن ىلع فادــهأ سيسأت
	 نيبو ،ىرــخا تاسسؤم عم ةسسؤملا ءادأ نيب ةيرايعم تانراقم جئاتن ىلع فادــهأ سيسأت
	..•
	.ةعوضوملا ةيجيتارتسلإا فادهلأا عم ةنراقملا بناج يف ةسسؤملل ةنماكلاو ةيلاحلا تاردقلا

	يسسؤملا ريوطتلا تايلمع معدل ةينقتلاو ةيداملاو ةيلاملا دراوملا رفوت نامض
	يسسؤملا ريوطتلا تايلمع معدل ةينقتلاو ةيداملاو ةيلاملا دراوملا رفوت نامض
	.•

	 فيرعتلا عم ةدوشنملا جئاتنلا قيقحتل اهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإل مظتنملا قيبطتلا
	 فيرعتلا عم ةدوشنملا جئاتنلا قيقحتل اهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإل مظتنملا قيبطتلا
	..•
	 .»رثلأاو ةيببسلا« ةقلاعل حضاولا

	 ةموعدمو ةحاتملا صرــفــلاو قاوـــسلأا مهف ىلع ينبت عادــبلإــل ةحضاو فادـــهأو تاياغ عــضو
	 ةموعدمو ةحاتملا صرــفــلاو قاوـــسلأا مهف ىلع ينبت عادــبلإــل ةحضاو فادـــهأو تاياغ عــضو
	..•
	.ةمزلالا دراوملاو ةمئلاملا تاسايسلاب

	. ةجاحلا هيضتقت ام قفو نيينعملا ىلع اهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإا ميمعت
	. ةجاحلا هيضتقت ام قفو نيينعملا ىلع اهل ةمعادلا تاسايسلاو ةيجيتارتسلإا ميمعت
	.•
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	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	 نيب ةلدابتم ةعفنم قيقحتب حمست ةفاقث ينبتو ،اهيدل نيلماعلا ردقت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 نيب ةلدابتم ةعفنم قيقحتب حمست ةفاقث ينبتو ،اهيدل نيلماعلا ردقت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 امك  .ةاواسملاو ةلادعلا زيزعتو نيلماعلا تاردق ريوطتب موقتو .ةيصخشلاو ةيسسؤملا فادهلأا
	 مهمازتلا يمنتو مهزفحت ةقيرطب مهريدقتو مهتأفاكمو مهعم لصاوتلاو مهب ءانتعلااب موقت
	.ةسسؤملا حلاصل مهفراعمو مهتاراهم فيظوت نم مهنكمتو

	.ةسسؤملا ةيجيتارتسلإ نيلماعلا ططخ معد .أ
	.ةسسؤملا ةيجيتارتسلإ نيلماعلا ططخ معد .أ
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	مهتاردقو نيلماعلا ةفرعم ريوطت .ب
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	مهنيكمتو مهكارشإو نيلماعلا ةمءاوم .ج
	مهنيكمتو مهكارشإو نيلماعلا ةمءاوم .ج
	 
	3

	.ةسسؤملا ءاحنإ عيمج يف ةيلعافب نيلماعلا لصاوت .د
	.ةسسؤملا ءاحنإ عيمج يف ةيلعافب نيلماعلا لصاوت .د
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	.مهب ءانتعلااو مهدوهج ريدقتو نيلماعلا ةأفاكم .ـه
	.مهب ءانتعلااو مهدوهج ريدقتو نيلماعلا ةأفاكم .ـه
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	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت  ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت  ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةيجيتارتسلإا فادهلأا قيقحتل ةمزلالا نيلماعلا ءادأ تايوتسمل حضاولا ديدحتلا
	 ةيجيتارتسلإا فادهلأا قيقحتل ةمزلالا نيلماعلا ءادأ تايوتسمل حضاولا ديدحتلا
	.•

	 ةثيدحلا تاينقتلاو يميظنتلا لكيهلاو ،ةسسؤملا ةيجيتارتسإ عم نيلماعلا ططخ ةمءاوم
	 ةثيدحلا تاينقتلاو يميظنتلا لكيهلاو ،ةسسؤملا ةيجيتارتسإ عم نيلماعلا ططخ ةمءاوم
	..•
	.ةيسيئرلا تايلمعلاو

	ةيجيتارتسلإا فادهلأا قيقحت معدل يميظنتلا لكيهلا ةمءاومو فيكتلا يف ةعرسلا
	ةيجيتارتسلإا فادهلأا قيقحت معدل يميظنتلا لكيهلا ةمءاومو فيكتلا يف ةعرسلا
	.•

	 تاسايسلاو نيلماعلاب ةصاخلا تايجيتارتسلاا ةعجارمو دادعإ يف مهيلثممو نيلماعلا كارشإ
	 تاسايسلاو نيلماعلاب ةصاخلا تايجيتارتسلاا ةعجارمو دادعإ يف مهيلثممو نيلماعلا كارشإ
	..•
	.ابسانم كلذ ناك ىتم ةركتبمو ةيعادبإ جهانم ينبت  ىلإ ةفاضلإاب ،ططخلاو

	 ىلع ًادامتعإ يفيظولا بقاعتلاو تلاقنتلاو يفيظولا ريوطتلاو فيظوتلا تايلمع ةرادإ
	 ىلع ًادامتعإ يفيظولا بقاعتلاو تلاقنتلاو يفيظولا ريوطتلاو فيظوتلا تايلمع ةرادإ
	..•
	 صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا نامضل كلذو ةبسانم تاسايس

	 نيسحتل نيلماعلا ءارآ ءاصقتسا جذامنو لاكشأ نم اهريغو نيلماعلا تاحوسم مادختسإ
	 نيسحتل نيلماعلا ءارآ ءاصقتسا جذامنو لاكشأ نم اهريغو نيلماعلا تاحوسم مادختسإ
	..•
	.نيلماعلا ططخو تاسايسو تايجيتارتسإ

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةلاسرلاو اــيؤرــلا قيقحتل ةبولطملا نيلماعلا ءادأ تايوتسمو تاءافكلاو تاراهملا ديدحت
	 ةلاسرلاو اــيؤرــلا قيقحتل ةبولطملا نيلماعلا ءادأ تايوتسمو تاءافكلاو تاراهملا ديدحت
	..•
	 ةيجيتارتسلإا فادهلأاو

	 هذه ةيبلتل ةبولطملا تاردــقــلاو بهاوملاب ظاــفــتــحلااو ريوطتو بذجل لاعفلا طيطختلا
	 هذه ةيبلتل ةبولطملا تاردــقــلاو بهاوملاب ظاــفــتــحلااو ريوطتو بذجل لاعفلا طيطختلا
	..•
	 تاجايتحلاا

	 مهطابترا زيزعت عم هنيسحت ىلع مهتدعاسمو نيلماعلا ءادأ مييقت
	 مهطابترا زيزعت عم هنيسحت ىلع مهتدعاسمو نيلماعلا ءادأ مييقت
	.•

	 ةديدج فئاظو يلوتل مهتيلهأ وأ لقنتلا ىلع مهتردق نامضل نيلماعلا تاردقو تاراهم ريوطت
	 ةديدج فئاظو يلوتل مهتيلهأ وأ لقنتلا ىلع مهتردق نامضل نيلماعلا تاردقو تاراهم ريوطت
	.•

	.ةسسؤملل مهتامهاسم ميظعتل نيلماعلل ةصرفلاو دراوملاو تاءافكلا رفوت نامض
	.ةسسؤملل مهتامهاسم ميظعتل نيلماعلل ةصرفلاو دراوملاو تاءافكلا رفوت نامض
	.•

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 لماك قلاـــطإ نــم نيلماعلا نيكمتو قــيرــفــلا فادــــهأو ةيصخشلا فادــــهلأا نيب ةــمءاوــمــلا
	 لماك قلاـــطإ نــم نيلماعلا نيكمتو قــيرــفــلا فادــــهأو ةيصخشلا فادــــهلأا نيب ةــمءاوــمــلا
	..•
	. عيمجلا نيب ةيقيقحلا ةكراشملا حور للاخ نم مهتايناكمإ

	 قيوستلاو تايلمعلاو تاجتنملا ىلع قبطني نأ نكمي عادــبلإا موهفم نأب فارتعلااو كاردلإا
	 قيوستلاو تايلمعلاو تاجتنملا ىلع قبطني نأ نكمي عادــبلإا موهفم نأب فارتعلااو كاردلإا
	..•
	. لامعلأا جذامنل ةفاضإ ةيميظنتلا لكايهلاو

	 نيلماعلا عتمت نامضل ةسسؤملا يف لمعلا تلااجم ةفاك يف راكتبلااو عادــبلإا ةفاقث داجيإ
	 نيلماعلا عتمت نامضل ةسسؤملا يف لمعلا تلااجم ةفاك يف راكتبلااو عادــبلإا ةفاقث داجيإ
	..•
	 تايدحت نم هنوهجاوي امل ةعرسب  بيجتستو ةحتفنم تايلقعب

	 نيرخلآا ىدل اهتعمسو اهتروصل ازيزعت ةسسؤملل ءارفس اوحبصيل نيلماعلا عيجشت
	 نيرخلآا ىدل اهتعمسو اهتروصل ازيزعت ةسسؤملل ءارفس اوحبصيل نيلماعلا عيجشت
	.•

	. لكك عمتجملا ةمدخ يف اباجيإ مهاست يتلا ةطشنلأا يف ةكراشملل نيلماعلا زيفحت
	. لكك عمتجملا ةمدخ يف اباجيإ مهاست يتلا ةطشنلأا يف ةكراشملل نيلماعلا زيفحت
	.•

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةمئلاملا تاودلأاو تايجيتارتسلاا مادختسا مث نمو نيلماعلاب ةصاخلا لصاوتلا تاجايتحا مهفت
	 ةمئلاملا تاودلأاو تايجيتارتسلاا مادختسا مث نمو نيلماعلاب ةصاخلا لصاوتلا تاجايتحا مهفت
	..•
	 مهعم   راوحلا رارمتسلا

	 حيضوت ىلع  مهتردقو اهل نيلماعلا مهف نامضل يجيتارتسا زـيكرتو ةحضاو تاهجوت لاصيإ
	 حيضوت ىلع  مهتردقو اهل نيلماعلا مهف نامضل يجيتارتسا زـيكرتو ةحضاو تاهجوت لاصيإ
	..•
	.ةسسؤملا حاجن  رارمتسا يف مهرود

	 يف راوحلا قيقحتو تاسرامملا لضفأو ةفرعملاو تامولعملا لدابت تايلمع عيجشتو ليهست
	 يف راوحلا قيقحتو تاسرامملا لضفأو ةفرعملاو تامولعملا لدابت تايلمع عيجشتو ليهست
	..•
	. ةسسؤملا ءاحنإ عيمج

	 حور ءانبو كرتشملا نواعتلا ةيلعاف قيمعتل ةرمتسم ةروصبو ىعست ةيسسؤم ةفاقث ةيمنت
	 حور ءانبو كرتشملا نواعتلا ةيلعاف قيمعتل ةرمتسم ةروصبو ىعست ةيسسؤم ةفاقث ةيمنت
	..•
	. ةسسؤملاب ةصاخلا ةميقلا ةسلسل ةنوكملاو ةلصاوتملا تاقلحلا ةفاك يف قيرفلا

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا يف ةداقلا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	.ةفافش تاسايسو تايجيتارتسا عم فيظوتلا طورشو ايازملاو روجلأا ةمءاوم
	.ةفافش تاسايسو تايجيتارتسا عم فيظوتلا طورشو ايازملاو روجلأا ةمءاوم
	.•

	 ريدقتب مايقلا مث نمو عادبلإاو نيسحتلا تايلمع يف ةكراشملا ىلع مهثحو نيلماعلا زيفحت
	 ريدقتب مايقلا مث نمو عادبلإاو نيسحتلا تايلمع يف ةكراشملا ىلع مهثحو نيلماعلا زيفحت
	..•
	مهتازاجناو مهدوهج

	 ةفاكل رابتعلاا نيعب ذخلأا عم  ،ةيشيعملا ةايحلا عم ةنزاوتمو ةيحص لمع ةئيب دوجو نامض
	 ةفاكل رابتعلاا نيعب ذخلأا عم  ،ةيشيعملا ةايحلا عم ةنزاوتمو ةيحص لمع ةئيب دوجو نامض
	...•
	 ةملوعلا تايحتو ،)
	24
	/
	7
	( ةعاسلا رادم ىلع عطقني لا رمتسم  لصاوتو  لمع نم رصعلا اياضق
	. ةثيدحلا لمعلا بيلاسلأ ةفاضإ ةديازتملا

	 ةهج نم لمعلا قرفو ةهج نم دارــفلأا نيب ةلدابتملا ةيانعلاو ريدقتلاو معدلا ةفاقثل جيورتلا
	 ةهج نم لمعلا قرفو ةهج نم دارــفلأا نيب ةلدابتملا ةيانعلاو ريدقتلاو معدلا ةفاقثل جيورتلا
	..•
	.ىرخا

	.اهتمدخب ةسسؤملا موقت يتلا قاوسلأاو تاعمتجملاو نيلماعلا عونت لبقتو مارتحا
	.اهتمدخب ةسسؤملا موقت يتلا قاوسلأاو تاعمتجملاو نيلماعلا عونت لبقتو مارتحا
	.•
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	 نيلماعلا ةفرـــعم ريوطت
	 نيلماعلا ةفرـــعم ريوطت
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	 نيكمتو كارشإو ةمءاوم
	نيلماعلا
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	Figure
	 تاكارشلا  .
	 تاكارشلا  .
	 تاكارشلا  .
	4
	دراوملاو


	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	راـيعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	 نم ةيلخادلا دراوملاو نيدروملاو ةيجراخلا تاكارشلا ةرادإو طيطختب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	 نم ةيلخادلا دراوملاو نيدروملاو ةيجراخلا تاكارشلا ةرادإو طيطختب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	 نمضت كلذب يهو .اهب ةصاخلا تايلمعلل لاعفلا ليغشتلاو تاسايسلاو ةيجيتارتسلإا معد لجأ
	.يعمتجملاو يئيبلا اهريثأتل ةلعافلا ةرادلإا

	.ةمادتسم ةعفنم قيقحتل نيدروملاو ءاكرشلا ةرادإ .أ
	.ةمادتسم ةعفنم قيقحتل نيدروملاو ءاكرشلا ةرادإ .أ
	 
	4

	مادتسم حاجن نامضل ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ .ب
	مادتسم حاجن نامضل ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ .ب
	 
	4

	.ةمادتسم ةقيرطب ةيعيبطلا دراوملاو داوملاو تادعملاو ينابملا ةرادإ .ج
	.ةمادتسم ةقيرطب ةيعيبطلا دراوملاو داوملاو تادعملاو ينابملا ةرادإ .ج
	 
	4

	.ةيجيتارتسلإا ذيفنت معدل ةينقتلا ةرادإ .د
	.ةيجيتارتسلإا ذيفنت معدل ةينقتلا ةرادإ .د
	 
	4

	. ةسسؤملا تاردق ءانبو ةلعاف ةروصب تارارقلا ةعانص معدل ةفرعملاو تامولعملا ةرادإ .ـه
	. ةسسؤملا تاردق ءانبو ةلعاف ةروصب تارارقلا ةعانص معدل ةفرعملاو تامولعملا ةرادإ .ـه
	 
	4

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةبسانم تايلمعو تاسايس ينبتو ،ةسسؤملا ةيجيتارتسإ قفو نيدروملاو ءاكرشلا فينصت
	 ةبسانم تايلمعو تاسايس ينبتو ،ةسسؤملا ةيجيتارتسإ قفو نيدروملاو ءاكرشلا فينصت
	..•
	.ةيلعافب مهعم كرتشملا لمعلل

	 ةلدابتملا ةيفافشلاو مارتحلااو ةقثلا سسأ ىلع نيدروملاو ءاكرشلا عم ةمادتسم تاقلاع ءانب
	 ةلدابتملا ةيفافشلاو مارتحلااو ةقثلا سسأ ىلع نيدروملاو ءاكرشلا عم ةمادتسم تاقلاع ءانب
	.•

	 اهميقو ةسسؤملا ةيجيتارتسإ قفو نيدروملاو ءاكرشلا لمع نامض
	 اهميقو ةسسؤملا ةيجيتارتسإ قفو نيدروملاو ءاكرشلا لمع نامض
	.•

	 تايناكمإو ةردــق زيزعتل ةيلبقتسملا تاكارشلا صرــف ديدحت فدهب ةبسانم تاكبش ءاشنإ
	 تايناكمإو ةردــق زيزعتل ةيلبقتسملا تاكارشلا صرــف ديدحت فدهب ةبسانم تاكبش ءاشنإ
	..•
	.نيلماعتملا حلاصل ةفاضم ةميق قيقحتل ةسسؤملا

	 نيينعملا حلاصل ةفاضملا ةميقلا زيزعتو ةلدابتم ةعفنم قيقحتل اهئاكرش عم يعامجلا لمعلا
	 نيينعملا حلاصل ةفاضملا ةميقلا زيزعتو ةلدابتم ةعفنم قيقحتل اهئاكرش عم يعامجلا لمعلا
	..•
	. ةفرعملاو دراوملاو ةربخلاب رخلأا اهضعب معد للاخ نم

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةسسؤملل ةلماشلا ةيجيتارتسلإا معدل ةيلام تايلمعو تاسايسو تايجيتارتسا مادختسا
	 ةسسؤملل ةلماشلا ةيجيتارتسلإا معدل ةيلام تايلمعو تاسايسو تايجيتارتسا مادختسا
	..•
	 .ةيلاملا ةنورملا نامضو

	 مادختسلاا نامضل كلذو تايلمعلا ةعجارمو ريراقتلا دادعإو ةباقرلاو يلاملا طيطختلا ميمصت
	 مادختسلاا نامضل كلذو تايلمعلا ةعجارمو ريراقتلا دادعإو ةباقرلاو يلاملا طيطختلا ميمصت
	..•
	.دراوملل لثملأا

	 حبرلا ىلع زيكرتلا نع اضوع ليوطلا يدملا ىلع تاجايتحلاا ةيبلتل ةمزلالا دراوملا صيصخت
	 حبرلا ىلع زيكرتلا نع اضوع ليوطلا يدملا ىلع تاجايتحلاا ةيبلتل ةمزلالا دراوملا صيصخت
	..•
	. ةبسانملا تلااجملا يف ةيسفانتلا ةردقلا زيزعتو ةزايح عم ريصقلا ىدملا ىلع عيرسلا

	 ةبسانملا تايوتسملا ةفاك قفو اهليدعتو ،ةيلاملا ةيسسؤملا ةمكوحلا تايملع مادختسا
	 ةبسانملا تايوتسملا ةفاك قفو اهليدعتو ،ةيلاملا ةيسسؤملا ةمكوحلا تايملع مادختسا
	..•
	 .ةسسؤملا يف

	 نيعب ذخلأا عم ،ةيداملا ريغو ةيداملا لوصلأا يف رامثتسلاا ىودج نم ققحتلاو رايتخاو مييقت
	 نيعب ذخلأا عم ،ةيداملا ريغو ةيداملا لوصلأا يف رامثتسلاا ىودج نم ققحتلاو رايتخاو مييقت
	..•
	.ليوطلا ىدملا ىلع ةئيبلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا راثلآا رابتعلاا

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 ةمادتسم ةقيرطب داوملاو تادعملاو ينابملا ةرادلإ تايلمعو تاسايسو تايجيتارتسا مادختسا
	 ةمادتسم ةقيرطب داوملاو تادعملاو ينابملا ةرادلإ تايلمعو تاسايسو تايجيتارتسا مادختسا
	..•
	.ايئيبو ةيلام

	 ينابملا كلذ يف امب ةيداملا اهلوصأ ةفاك نمأو ةايح ةرودل ةلعافلا ةرادلإاو لثملأا  مادختسلاا
	 ينابملا كلذ يف امب ةيداملا اهلوصأ ةفاك نمأو ةايح ةرودل ةلعافلا ةرادلإاو لثملأا  مادختسلاا
	..•
	 داوملاو تادعملاو

	 ىلع اهتامدخو اهتاجتنم ةايح ةرودو ةيليغشتلا اهتايلمع رثلأ لثملأا نزاوتلا قيقحتو سايق
	 ىلع اهتامدخو اهتاجتنم ةايح ةرودو ةيليغشتلا اهتايلمع رثلأ لثملأا نزاوتلا قيقحتو سايق
	..•
	.ةئيبلاو ةملاسلاو ةماعلا ةحصلا

	 يطختتو يفوتست ةحومط فادــهأ ديدحت لاماش ةيملاعلاو ةيلحملا ةئيبلا ىلع رثلأا ليلقت
	 يطختتو يفوتست ةحومط فادــهأ ديدحت لاماش ةيملاعلاو ةيلحملا ةئيبلا ىلع رثلأا ليلقت
	..•
	.ةينوناقلا تابلطتملاو ريياعملا

	 يذلا عاطقلا نمض ةيعامتجلااو ةيئيبلاو ةيداصتقلاا ريياعملاب ءاقترلاا ىلإ بوؤدــلا يعسلا
	 يذلا عاطقلا نمض ةيعامتجلااو ةيئيبلاو ةيداصتقلاا ريياعملاب ءاقترلاا ىلإ بوؤدــلا يعسلا
	..•
	.ةسسؤملا هب لمعت

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	ةسسؤملل ةماعلا ةيجيتارتسلإا معدل ةلماكتم ةينقت ةمزح ةرادإ
	ةسسؤملل ةماعلا ةيجيتارتسلإا معدل ةلماكتم ةينقت ةمزح ةرادإ
	.•

	 عيراشملاو تايلمعلل فيكتلا ةعرسو ةنورم ةجرد نيسحت ضرغب ةينقتلا ةمزحلا ريوطتو مييقت
	 عيراشملاو تايلمعلل فيكتلا ةعرسو ةنورم ةجرد نيسحت ضرغب ةينقتلا ةمزحلا ريوطتو مييقت
	..•
	لكك ةسسؤملاو

	 ميظعتل فدهت ةثيدح تاينقت قيبطتو ريوطت يف ةقلاعلا يوذ ةسسؤملاب نيينعملا 
	 ميظعتل فدهت ةثيدح تاينقت قيبطتو ريوطت يف ةقلاعلا يوذ ةسسؤملاب نيينعملا 
	كارشا
	..•
	 اهنم ةجتانلا دئاوفلا

	 ةئيبلا ىلعو اهتاردقو ةسسؤملا ءادأ ىلع اهريثأت ءوض يف ةئشانو ةليدب تاينقت مييقتو ديدحت
	 ةئيبلا ىلعو اهتاردقو ةسسؤملا ءادأ ىلع اهريثأت ءوض يف ةئشانو ةليدب تاينقت مييقتو ديدحت
	.•

	راكتبلااو عادبلإا ةفاقث معدل ايجولونكتلا مادختسا
	راكتبلااو عادبلإا ةفاقث معدل ايجولونكتلا مادختسا
	.•

	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع
	:يلي امب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت ،لاثملا ليبس ىلع

	 يف رارقلا ةعانص يف مئلاملا معدلا مهل رفوتو ةيفاكو ةقيقد تامولعمب ةداقلا ديوزت نامض
	 يف رارقلا ةعانص يف مئلاملا معدلا مهل رفوتو ةيفاكو ةقيقد تامولعمب ةداقلا ديوزت نامض
	..•
	بسانملا تيقوتلا

	 ةيلعافب اهمادختساو اهلدابت نكمي ةفرعم ىلا موزللا دنعو تامولعم ىلا تانايبلا ليوحت
	 ةيلعافب اهمادختساو اهلدابت نكمي ةفرعم ىلا موزللا دنعو تامولعم ىلا تانايبلا ليوحت
	.•

	 يف ةيمكارتلا مهتفرعم مادختساو  ،ةقلاعلا يوذ ةسسؤملاب نيينعملا كارشلا جهانم سيسأت
	 يف ةيمكارتلا مهتفرعم مادختساو  ،ةقلاعلا يوذ ةسسؤملاب نيينعملا كارشلا جهانم سيسأت
	..•
	.عادباو راكفأ جاتنا

	 ،ةلصلا تاذ ةفرعملاو تامولعملا ىلع علاطلااب نييجراخلا نيمدختسملاو نيلماعلل حامسلا
	 ،ةلصلا تاذ ةفرعملاو تامولعملا ىلع علاطلااب نييجراخلا نيمدختسملاو نيلماعلل حامسلا
	..•
	. ةسسؤملل ةيركفلا ةيكلملا قوقحو نما ةيامح نامض عم كلذ ةبقارمب مايقلاو

	نيسحتلاو راكتبلااو عادبلال ةنماكلا صرفلا ديدحتل نواعتلاو ملعتلا تاكبش ةراداو سيسأت
	نيسحتلاو راكتبلااو عادبلال ةنماكلا صرفلا ديدحتل نواعتلاو ملعتلا تاكبش ةراداو سيسأت
	.•

	  .اهنم ىوصقلا ةدافتسلإا ققحي يذلا ينمزلا ىدملا للاخ عقاو ىلإ راكفلأا ليوحت
	  .اهنم ىوصقلا ةدافتسلإا ققحي يذلا ينمزلا ىدملا للاخ عقاو ىلإ راكفلأا ليوحت
	.•
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	 نامضل ةيلاملا نوئشلا ةرادإ
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	 تادعملاو ينابملا ةرادإ
	 تادعملاو ينابملا ةرادإ
	 ةيعيبطلا دراوملاو داوملاو
	.ةمادتسم ةقيرطب

	)سكام تاطقن 
	)سكام تاطقن 
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	 ذيفنت معدل ةينقتلا ةرادإ
	 ذيفنت معدل ةينقتلا ةرادإ
	.ةيجيتارتسلإا

	)سكام تاطقن 
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	20
	(


	.ـه
	.ـه
	.ـه
	 
	4

	 ةفرعملاو تامولعملا ةرادإ
	 ةفرعملاو تامولعملا ةرادإ
	 رارقلا ةعانص معدل
	 تاردق ءانبو ةلعاف ةروصب
	.ةسسؤملا
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	 تاجتنملاو
	تامدخلاو


	ر
	ر
	ر
	ايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	 ديزم ةفاضلإ اهتامدخو اهتاجتنمو اهتايلمع نيسحتو ةرادإو ميمصتب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	 ديزم ةفاضلإ اهتامدخو اهتاجتنمو اهتايلمع نيسحتو ةرادإو ميمصتب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت
	.ىرخلاا ةينعملا فارطلأاو نيلماعتملا حلاصل ةميقلا نم

	. ةسسؤملاب نييينعملا عيمج حلاصل ةميقلا ميظعت فدهب اهترادإو تايلمعلا ميمصت  .أ 
	. ةسسؤملاب نييينعملا عيمج حلاصل ةميقلا ميظعت فدهب اهترادإو تايلمعلا ميمصت  .أ 
	 
	5

	 .نيماعتملا حلاصل ىلثملا ةميقلا قيقحتل تامدخلاو تاجتنملا ريوطت .ب
	 .نيماعتملا حلاصل ىلثملا ةميقلا قيقحتل تامدخلاو تاجتنملا ريوطت .ب
	 
	5

	 .لعاف لكشب اهقيوستو تامدخلاو تاجتنملل جيورتلا . ج
	 .لعاف لكشب اهقيوستو تامدخلاو تاجتنملل جيورتلا . ج
	 
	5

	 .تامدخلاو تاجتنملا ةرادإو ميدقتو جاتنا  .د
	 .تامدخلاو تاجتنملا ةرادإو ميدقتو جاتنا  .د
	 
	5

	.اهزيزعتو نيلماعتملا تاقلاع ةرادإ  . ـه
	.اهزيزعتو نيلماعتملا تاقلاع ةرادإ  . ـه
	 
	5

	:
	:
	 يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس ىلع

	.ةسسؤملا ةيجيتارتسلإا ذيفنتل ةيسيئرلا تايلمعلل ماع راطإ مادختسإ
	.ةسسؤملا ةيجيتارتسلإا ذيفنتل ةيسيئرلا تايلمعلل ماع راطإ مادختسإ
	..•

	.ةسسؤملا دودح ىطختت يتلا تايلمعلا لمشي امب 
	.ةسسؤملا دودح ىطختت يتلا تايلمعلا لمشي امب 
	,
	 اهتياهن يلإ اهتيادب نم تايلمعلا ةرادإ
	..•

	 تايلمعلا عــضو يــف مهتايلوؤسمو مـــهراودلأ تايلمعلا )يــلوؤــســم( يكلام مهف نامض
	 تايلمعلا عــضو يــف مهتايلوؤسمو مـــهراودلأ تايلمعلا )يــلوؤــســم( يكلام مهف نامض
	..•
	.اهريوطتو اهتنايصو

	 تاجرخملل سيياقم اهب قلعتي امو تايلمعلل ءادأ تارشؤم نم ةيقطنمو ةنزاوتم ةمزح ريوطت
	 تاجرخملل سيياقم اهب قلعتي امو تايلمعلل ءادأ تارشؤم نم ةيقطنمو ةنزاوتم ةمزح ريوطت
	..•
	 قيقحت يف اهتامهاسمو ةيسيئرلا تايلمعلا ةءافكو ةيلعافل ةعجارم ءارجإ لجأ نم كلذو 
	,
	.ةيجيتارتسلأا فادهلأا

	 ءارجإ جئاتنب ةنورقم اهتاردق ليلحت جئاتنو تايلمعلل يلاحلا ءادلأاب ةصاخلا تانايبلا مادختسإ
	 ءارجإ جئاتنب ةنورقم اهتاردق ليلحت جئاتنو تايلمعلل يلاحلا ءادلأاب ةصاخلا تانايبلا مادختسإ
	..•
	.نيسحتلا تايلمعو راكتبلإاو عادبلإا ليعفت لجأ نم 
	,
	 ةلصلا تاذ ةيرايعملا تانراقملا

	.يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	.يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس ىلع

	 مهكارشإ ىلع لمعلا عم 
	 مهكارشإ ىلع لمعلا عم 
	,
	 نيلماعتملا حلاصل ةميق ةفاضإو راكتبإ لجأ نم ثيثحلا يعسلا
	..•
	.ةديدج براجت و تاجتنمو تامدخ راكتباو ريوطت يف 
	,
	 نكما املك

	 فدهب ءارلآا ءاصقتسإ لاكشأ نم كلذ ريغو نيلماعتملا تاحوسمو قوسلا تاسارد مادختسإ
	 فدهب ءارلآا ءاصقتسإ لاكشأ نم كلذ ريغو نيلماعتملا تاحوسمو قوسلا تاسارد مادختسإ
	..•
	.تامدخلاو تاجتنملل ةلماكلا ةقابلا زيزعت فدهتست يتلا تانيسحتلا ديدحتو 
	,
	 ـب ؤبنتلا

	 نيلماعتملا تاعومجمل ةريغتملا تابلطتملا عم مءلاتي امب اهتامدخو اهتاجتنم ةقاب ريوطت
	 نيلماعتملا تاعومجمل ةريغتملا تابلطتملا عم مءلاتي امب اهتامدخو اهتاجتنم ةقاب ريوطت
	..•
	.نيلمتحملا وأ نييلاحلا

	 ةءافكب تامدخلاو تاجتنملل ةلماكلا ةايحلا ةرود ريدتو تاجتنملاو تامدخلا نم ةقاب ميمصت
	 ةءافكب تامدخلاو تاجتنملل ةلماكلا ةايحلا ةرود ريدتو تاجتنملاو تامدخلا نم ةقاب ميمصت
	..•
	.ةلوؤسم ةقيرطبو

	.يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	.يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس ىلع

	 ؤبنتلا مث نمو 
	 ؤبنتلا مث نمو 
	,
	 نيلمتحملاو نييلاحلا 
	,
	 اهعم نيلماعتملل ةفلتخملا تاعومجملا ىلع فرعتلا
	..•
	.ةيلبقتسملا مهتاعقوتو ةفلتخملا مهتاجايتحإب

	 يلإ نيلمتحملاو نييلاحلا نيلماعتملل ةنكمملا تابلطتملاو تاعقوتلاو تاجايتحلإا ليوحت
	 يلإ نيلمتحملاو نييلاحلا نيلماعتملل ةنكمملا تابلطتملاو تاعقوتلاو تاجايتحلإا ليوحت
	..•
	.ةبذاجو ةمادتسم ةميق ضورع

	 عقوملاو »ةديرفلا عيبلا ضورع « و اهب صاخلا ةميقلا ضرع ديدحت للاخ نم لمعلا جذومن ذيفنت
	 عقوملاو »ةديرفلا عيبلا ضورع « و اهب صاخلا ةميقلا ضرع ديدحت للاخ نم لمعلا جذومن ذيفنت
	..•
	.عيزوتلا تاونقو ةفدهتسملا نيلماعتملا تائفو قوسلا يف

	 نيلماعتملا تاعومجمل اهتامدخو اهتاجتنم نــع جيورتلل ةيقيوست تايجيتارتسإ ريوطت
	 نيلماعتملا تاعومجمل اهتامدخو اهتاجتنم نــع جيورتلل ةيقيوست تايجيتارتسإ ريوطت
	..•
	.ةفدهتسملا نيمدختسملاو

	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس ىلع

	 مهتاعلطتو ةيلاحلا نيلماعتملا تاجايتحإ زواجت وأ 
	 مهتاعلطتو ةيلاحلا نيلماعتملا تاجايتحإ زواجت وأ 
	,
	 ةيبلتل تامدخو تاجتنم ميدقتو جاتنإ
	..•
	.ةسؤملا لبق نم مدقملا ةميقلا ضرع عم مءلاتي   امب كلذو 
	,
	 ةيلبقتسملا

	 ءافيلإاب رارمتسلإا ىلع ةسسؤملا ةردــق نامضل ةيلعاف و ةءافك تاذ ةميق ةلسلس ريوطت
	 ءافيلإاب رارمتسلإا ىلع ةسسؤملا ةردــق نامضل ةيلعاف و ةءافك تاذ ةميق ةلسلس ريوطت
	..•
	.ةميقلا ضرع يف ةدراولا اهتامازتلإب

	 براجت ميظعتل كلذو نيلماعلل مزلاــلا نيكمتلاو تاءافكلاو ةيرورضلا دراوملا رفوت نامض
	 براجت ميظعتل كلذو نيلماعلل مزلاــلا نيكمتلاو تاءافكلاو ةيرورضلا دراوملا رفوت نامض
	..•
	.نيلماعتملا

	 ناك ىتم ريودتلاو مادختسلإا ةداعإ كلذ يف امب 
	 ناك ىتم ريودتلاو مادختسلإا ةداعإ كلذ يف امب 
	,
	 اهتايح ةرود لاوط تامدخلاو تاجتنملا ةرادإ
	..•
	. ةئيبلاو ةملاسلاو ةماعلا ةحصلا ىلع راثآ ةيلأ رابتعلإا نيعب ذخلأا عم 
	,
	 ًابسانم كلذ

	 ةوقلا طاقن نم ملعتلاو 
	 ةوقلا طاقن نم ملعتلاو 
	,
	 ةلصلا تاذ ةيسايقلا ريياعملاو ءادلأا تايوتسم عم اهئادأ ةنراقم
	..•
	. نيلماعتملل ةفاضملا ةميقلا ميظعت لجأ نم اهيدل نيسحتلا صرفو

	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس ىلع 

	 هذه ةرادإ لجأ نم تايلمعو تاسايس ءانبو 
	 هذه ةرادإ لجأ نم تايلمعو تاسايس ءانبو 
	,
	 ةسسؤملا ةيجيتارتسإ قفو 
	,
	 نيلماعتملا فينصت
	..•
	. ةبولطملا ةيلعافلاب تاقلاعلا

	. نيلماعتملا عم دملأا ليوطو يمويلا لصاوتلا تابلطتم ةيبلتو ديدحت
	. نيلماعتملا عم دملأا ليوطو يمويلا لصاوتلا تابلطتم ةيبلتو ديدحت
	..•

	.ةحراصملاو ةيفافشلاب مستي نيلماعتملا عم لصاوتم راوح ريوطتو ءانب
	.ةحراصملاو ةيفافشلاب مستي نيلماعتملا عم لصاوتم راوح ريوطتو ءانب
	..•

	 تايلمعلا نأ نامضو 
	 تايلمعلا نأ نامضو 
	,
	 اهعم نيلماعتملا براجتو تاعابطنلإ ةرمتسملا ةعجارملاو ةعباتملا
	..•
	. تاظحلام ةيلأ ةبسانملا ةباجتسلإا اهل نمضت ةمءلام  ةروص تممص

	. تامدخلاو تاجتنملا مادختسإ هاجت مهتايلوؤسمل نيلماعتملا باعيتسإ نامض
	. تامدخلاو تاجتنملا مادختسإ هاجت مهتايلوؤسمل نيلماعتملا باعيتسإ نامض
	..•
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	رايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	رايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	 نيلماعتملا تاعقوتو تاجايتحإ زواجتت وأ يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ققحت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 نيلماعتملا تاعقوتو تاجايتحإ زواجتت وأ يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ققحت ةزيمتملا تاسسؤملا
	.اهعم

	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس ىلع

	 حجانلا قيبطتلا ديدحتل ةلصلا تاذ ءادلأا تارشؤمو تاعابطنلإا سيياقم نم ةمزح مادختسإ
	 حجانلا قيبطتلا ديدحتل ةلصلا تاذ ءادلأا تارشؤمو تاعابطنلإا سيياقم نم ةمزح مادختسإ
	..•
	.اهعم نيلماعتملا تاعقوتو تاجايتحإ ىلع ءانب 
	,
	 اهل ةمعادلا تاسايسلاو اهتيجيتارتسلإ

	 
	 
	,
	 نيلماعتملا تاعقوتو تاجايتحإ ىلع ءانب ةيسيئرلا نيلماعتملا جئاتنل ةحضاو فادهأ عضو
	..•
	.اهديدحت مت يتلا ةيجيتارتسلإا قفو كلذو

	.ةصاخلا نيلماعتملا تائف تاعقوتو تاجايتحإو براجت مهفت لجأ نم جئاتنلا فينصت
	.ةصاخلا نيلماعتملا تائف تاعقوتو تاجايتحإو براجت مهفت لجأ نم جئاتنلا فينصت
	.•

	 ىلع تاونس 
	 ىلع تاونس 
	3
	 ىدم ىلع ةديجلا جئاتنلا ةمادتسا وأ يباجيإ لكشب نيلماعتملا جئاتن راهظإ
	..•
	.لقلأا

	 ىلع جئاتنلا هذه ريثأت ىدمو ةرهاظلا تاهاجتلإا يلإ ةيدؤملا ةيقيقحلا بابسلأا حوضوب مهفت
	 ىلع جئاتنلا هذه ريثأت ىدمو ةرهاظلا تاهاجتلإا يلإ ةيدؤملا ةيقيقحلا بابسلأا حوضوب مهفت
	..•
	.ةلصلا تاذ ىرخلاا تاجرخملاو تاعابطنلأاو ءادلأا تارشؤم

	 تاببسملا نيب ةدكؤملا ةقلاعلل اهمهف ىلع ءانب ةيلبقتسملا اهئادأ جئاتن يف ةقثلا اهيدل
	 تاببسملا نيب ةدكؤملا ةقلاعلل اهمهف ىلع ءانب ةيلبقتسملا اهئادأ جئاتن يف ةقثلا اهيدل
	..•
	.رثلأاو

	 ةهباشم تاسسؤم عم اهب ةصاخلا ةيسيئرلا نيلماعتملا جئاتن نيب ةنراقملا هــجوأ مهفت
	 ةهباشم تاسسؤم عم اهب ةصاخلا ةيسيئرلا نيلماعتملا جئاتن نيب ةنراقملا هــجوأ مهفت
	..•
	 .فادهلأا ديدحتل ًابسانم ناك امثيح تانايبلا هذه مدختستو

	 رداصملا نم ددــع للاــخ نم اهعمج متي نأ نكمي ةسسؤملا نع نيلماعتملا تاعابطنإ ىه
	 رداصملا نم ددــع للاــخ نم اهعمج متي نأ نكمي ةسسؤملا نع نيلماعتملا تاعابطنإ ىه
	 امك . ىواكشلاو ءانثلا تادافإ 
	,
	 تامييقتلا 
	,
	 زيكرتلا تاعومجم 
	,
	 نيلماعتملا ءارآ تانايبتسإ لثم
	 قيبطت ةيلعاف ىدم لوح 
	,
	 نيلماعتملا روظنم نم ًاحضاو ًامهف يطعت نأ تاعابطنلإا هذهب ردجي
	 تاسايسلاو تايلمعلا بناج يلإ اهتاجرخمو نيلماعتملاب ةصاخلا ةسسؤملا ةيجيتارتسإ تاجرخمو
	.اهل ةمعادلا

	:يليام لوح تاعابطنإ نمضتت نأ سيياقملا اذه لثمل نكميو
	:يليام لوح تاعابطنإ نمضتت نأ سيياقملا اذه لثمل نكميو

	ةروصلاو ةعمسلا
	ةروصلاو ةعمسلا
	.•

	ةمدخلاو جتنملا ةميق
	ةمدخلاو جتنملا ةميق
	.•

	ةمدخلاو جتنملا ميدقت
	ةمدخلاو جتنملا ميدقت
	.•

	.مهمعدو نيلماعتملا تاقلاعو ةمدخ
	.مهمعدو نيلماعتملا تاقلاعو ةمدخ
	.•

	.ةسسؤملاب مهطابترإ ىدمو نيلماعتملا ءلاو
	.ةسسؤملاب مهطابترإ ىدمو نيلماعتملا ءلاو
	.•

	 
	 
	,
	هنيسحتو هب وبنتلاو همهفتو اهئادأ ةبقارم لجأ نم ةسسؤملا اهمدختست ةيلخاد سيياقم يه
	 يطعت نأ تارشؤملا هذهب ردجيو .اهعم نيلماعتملا تاعابطنإ ىلع اهريثاتب ؤبنتلا نع ًلاضف
	 تايلمعلا بناج يلإ نيلماعتملاب ةصاخلا ةسسؤملا ةيجيتارتسإ ريثأتو قيبطت لوح ًاحضاو ًامهف
	.ةمعادلا تاسايسلاو

	:يليام لوح ءادأ تارشؤم نمضتت نأ سيياقملا اذهل نكميو
	:يليام لوح ءادأ تارشؤم نمضتت نأ سيياقملا اذهل نكميو

	ةمدخلاو جتنملا ميدقت
	ةمدخلاو جتنملا ميدقت
	.•

	مهمعدو نيلماعتملا تاقلاعو ةمدخ
	مهمعدو نيلماعتملا تاقلاعو ةمدخ
	.•

	ىواكشلا عم لماعتلا
	ىواكشلا عم لماعتلا
	.•

	.خلا ... تايلمعلاو تاجتنملا ميمصت يف ءاكرشلاو نيلماعتملا كارشإ
	.خلا ... تايلمعلاو تاجتنملا ميمصت يف ءاكرشلاو نيلماعتملا كارشإ
	.•
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	Figure
	رايعملا ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	رايعملا ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	رايعملا ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	. نيلماعلا تاعقوتو تاجايتحإ زواجتت وأ يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ققحت ةزيمتملا تاسسؤملا
	. نيلماعلا تاعقوتو تاجايتحإ زواجتت وأ يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ققحت ةزيمتملا تاسسؤملا

	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس ىلع

	 حجانلا قيبطتلا ديدحتل ةلصلا تاذ ءادلأا تارشؤمو تاعابطنلإا سيياقم نم ةمزح مادختسإ
	 حجانلا قيبطتلا ديدحتل ةلصلا تاذ ءادلأا تارشؤمو تاعابطنلإا سيياقم نم ةمزح مادختسإ
	..•
	 نيلماعلا تاعقوتو تاجايتحإ ىلع كلذ لك ينبتو 
	,
	 اهل ةمعادلا تاسايسلاو اهتيجيتارتسلإ
	.اهيدل

	 
	 
	,
	اهيدل نيلماعلا تاعقوتو تاجايتحإ ىلع ءانب ةيسيئرلا نيلماعلا جئاتنل ةحضاو ًافادهأ عضو
	..•
	.ةسسؤملا لبق نم اهديدحت مت يتلا ةيجيتارتسلإا قفو كلذو

	 نم ةددحم تاعومجم تاعقوتو تاجايتحإو تاربخو براجت مهفت لــجا نم جئاتنلا فينصت
	 نم ةددحم تاعومجم تاعقوتو تاجايتحإو تاربخو براجت مهفت لــجا نم جئاتنلا فينصت
	..•
	.ةسسؤملا لخاد نيلماعلا

	.لقلأا ىلع تاونس  
	.لقلأا ىلع تاونس  
	3
	 ىدم ىلع ةديجلا جئاتنلا ةمادتسا وأ يباجيإ لكشب نيلماعلا جئاتن راهظإ
	.•

	 ىلع جئاتنلا هذه ريثأت ىدمو ةرهاظلا تاهاجتلإا يلإ ةيدؤملا ةيقيقحلا بابسلأا حوضوب مهفتت
	 ىلع جئاتنلا هذه ريثأت ىدمو ةرهاظلا تاهاجتلإا يلإ ةيدؤملا ةيقيقحلا بابسلأا حوضوب مهفتت
	..•
	.ةلصلا تاذ ىرخلأا جئاتنلاو تاعابطنلإاو ءادلأا تارشؤم

	 تاببسملا نيب هدكؤملا ةقلاعلل اهمهف ىلع ءانب يلبقتسملا اهئادأ جئاتن يف ةقثلا اهيدل
	 تاببسملا نيب هدكؤملا ةقلاعلل اهمهف ىلع ءانب يلبقتسملا اهئادأ جئاتن يف ةقثلا اهيدل
	..•
	.رثلأاو

	 ةهباشم تاسسؤم عــم اهب ةصاخلا ةيسيئرلا نيلماعلا جئاتن نيب ةنراقملا هـــجوأ مهفتت
	 ةهباشم تاسسؤم عــم اهب ةصاخلا ةيسيئرلا نيلماعلا جئاتن نيب ةنراقملا هـــجوأ مهفتت
	..•
	.ةديدج فادهأ ديدحتل 
	,
	 ًابسانم كلذ ناك امثيح 
	,
	 تانايبلا هذه مدختستو

	 لثم 
	 لثم 
	,
	 رداصملا نم ددع للاخ نم اهعمج متي نأ نكميو ةسسؤملا نع نيلماعلا تاعابطنإ يه
	 هذهب ردجي امك. ةمظنملا تامييقتلاو تلاباقملا 
	,
	 زيكرتلا تاعومجمو 
	,
	 نيلماعلا ءارآ تانايبتسإ
	 تاجرخمو قيبطت ةيلعاف ىدم لوح 
	,
	 نيلماعلا روظنم نم ًاحضاو ًامهف يطعت نأ تاعابطنلإا
	.اهل ةمعادلا تاسايسلاو تايلمعلا بناج يلإ اهتاجرخمو نيلماعلاب ةصاخلا ةسسؤملا ةيجيتارتسإ

	:يليام لوح تاعابطنإ نمضتت نأ سيياقملا هذه لثمل نكميو
	:يليام لوح تاعابطنإ نمضتت نأ سيياقملا هذه لثمل نكميو

	طابترلإاو ةكراشملاو اضرلا
	طابترلإاو ةكراشملاو اضرلا
	.•

	نيكمتلاو زيفحتلا
	نيكمتلاو زيفحتلا
	.•

	ةرادلإاو ةدايقلا
	ةرادلإاو ةدايقلا
	.•

	ءادلأا ةرادإو ةءافكلا
	ءادلأا ةرادإو ةءافكلا
	.•

	ينهملا ريوطتلاو بيردتلا
	ينهملا ريوطتلاو بيردتلا
	.•

	لاعفلا لصاوتلا
	لاعفلا لصاوتلا
	.•

	لمعلا فورظ
	لمعلا فورظ
	.•

	 هب وبنتلاو همهفتو  نيلماعلا ءادأ ةبقارم لجأ نم ةسسؤملا اهمدختست ةيلخاد سيياقم يه
	 هب وبنتلاو همهفتو  نيلماعلا ءادأ ةبقارم لجأ نم ةسسؤملا اهمدختست ةيلخاد سيياقم يه
	 نأ تارشؤملا هذهب ردجيو .اهيدل نيلماعلا تاعابطنإ ىلع اهريثأتب ؤبنتلا نع ًلاضف 
	,
	 هنيسحتو
	 بناج يــلإ نيلماعلاب ةصاخلا ةسسؤملا ةيجيتارتسإ ريثأتو قيبطت لوــح ًاــحــضاو ًامهف يطعت
	.ةمعادلا تاسايسلاو تايلمعلا

	:يليام لوح ءادأ تارشؤم نمضتت نأ سيياقملا اذهل نكميو
	:يليام لوح ءادأ تارشؤم نمضتت نأ سيياقملا اذهل نكميو

	طابترلإاو كارشلإا ةطشنأ
	طابترلإاو كارشلإا ةطشنأ
	.•

	ءادلأا ةرادإو تاءافكلا ةطشنأ
	ءادلأا ةرادإو تاءافكلا ةطشنأ
	.•

	ةدايقلا ءادأ
	ةدايقلا ءادأ
	.•

	ينهملا ريوطتلاو بيردتلا ةطشنأ
	ينهملا ريوطتلاو بيردتلا ةطشنأ
	.•

	يلخادلا لصاوتلا
	يلخادلا لصاوتلا
	.•


	نيلماعلا جئاتن  . 
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	Figure
	رايعملل ةدوجلا ةرادلإةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	رايعملل ةدوجلا ةرادلإةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	رايعملل ةدوجلا ةرادلإةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	 نيينعملا تاعقوتو تاجايتحإ زواجتت وأ يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ققحت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 نيينعملا تاعقوتو تاجايتحإ زواجتت وأ يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ققحت ةزيمتملا تاسسؤملا
	.عمتجملا يف ةلصلا يوذ ةسسؤملاب

	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس يلع

	 حجانلا قيبطتلا ديدحتل ةلصلا تاذ ءادلأا تارشؤمو تاعابطنلإا سيياقم نم ةمزح مادختسإ
	 حجانلا قيبطتلا ديدحتل ةلصلا تاذ ءادلأا تارشؤمو تاعابطنلإا سيياقم نم ةمزح مادختسإ
	..•
	 نيينعملا تاعقوتو تاجايتحإ ىلع كلذ لك ىتيلا 
	,
	اهل ةمعادلا تاسايسلاو اهتيجيتارتسلإ
	.ةلصلا يوذ نييجراخلا ةسسؤملاب

	 نيينعملا تاــعــقوــتو تاجايتحإ ىلع ءاــنــب ةيسيئرلا عمتجملا جئاتنل ةــحــضاو ًاــفادــهأ عــضو
	 نيينعملا تاــعــقوــتو تاجايتحإ ىلع ءاــنــب ةيسيئرلا عمتجملا جئاتنل ةــحــضاو ًاــفادــهأ عــضو
	..•
	.اهديدحت مت يتلا ةيجيتارتسلإا قفو كلذو 
	,
	 عمتجملا يف ةسسؤملاب

	 يوذ ةسسؤملاب نيينعملا تائف تاعقوتو تاجايتحإو براجت مهفت لجأ نم جئاتنلا فينصت
	 يوذ ةسسؤملاب نيينعملا تائف تاعقوتو تاجايتحإو براجت مهفت لجأ نم جئاتنلا فينصت
	..•
	.عمتجملا يف ةلصلا

	.لقلأأ ىلع تاونس 
	.لقلأأ ىلع تاونس 
	3
	 ىدم يلع ةديجلا جئاتنلا ةمادتسا وأ يباجيإ لكشب عمتجملا جئاتن راهظإ
	.•

	 ىلع جئاتنلا هذه ريثأت ىدمو ةرهاظلا تاهاجتلإا يلإ ةيدؤملا ةيقيقحلا بابسلأا حوضوب مهفت
	 ىلع جئاتنلا هذه ريثأت ىدمو ةرهاظلا تاهاجتلإا يلإ ةيدؤملا ةيقيقحلا بابسلأا حوضوب مهفت
	..•
	.ةلصلا تاذ ىرخلأا تاجرخملاو تاعابطنلإاو ءادلأا تارشؤم

	 تاببسملا نيب هدكؤملا ةقلاعلل اهمهف ىلع ءانب ةيلبقتسملا اهئادأ جئاتن يف ةقثلا اهيدل
	 تاببسملا نيب هدكؤملا ةقلاعلل اهمهف ىلع ءانب ةيلبقتسملا اهئادأ جئاتن يف ةقثلا اهيدل
	..•
	.رثلأاو

	 مدختستو ةهباشم تاسسؤم عم اهب ةصاخلا ةيسيئرلا عمتجملا جئاتن نيب ةنراقملا هجوأ مهفتت
	 مدختستو ةهباشم تاسسؤم عم اهب ةصاخلا ةيسيئرلا عمتجملا جئاتن نيب ةنراقملا هجوأ مهفتت
	..•
	. فادهأ ديدحتل 
	,
	 ًابسانم كلذ ناك امثيح 
	,
	 تانايبلا هذه

	 لثم 
	 لثم 
	,
	 رداصملا نم ددع للاخ نم اهعمج متي نأ نكميو ةسسؤملا نع عمتجملا تاعابطنإ يه
	 يلثممو 
	,
	 ماعلا عفنلا تايعمجو 
	,
	 ةماعلا تاعامتجلااو 
	,
	 ةيفحصلا تلااقملاو ريراقتلاو 
	,
	 تانايبتسلإا
	 روظنم نم ًاحضاو ًامهف يطعت نأ تاعابطنلإا هذهب ردجي امك .ةيموكحلا تائيهلاو بعشلا
	  ىلإ ةئيبلاو عمتجملاب ةصاخلا ةسسؤملا ةيجيتارتسإ تاجرخمو قيبطت ةيلعاف ىدم لوح 
	,
	 عمتجملا
	.اهل ةمعادلا تاسايسلاو تايلمعلا بناج

	:يليام لوح تاعابطنإ نمضتت نأ سيياقملا هذه لثمل نكميو
	:يليام لوح تاعابطنإ نمضتت نأ سيياقملا هذه لثمل نكميو

	يئيبلا ريثأتلا
	يئيبلا ريثأتلا
	.•

	ةروصلاو ةعمسلا
	ةروصلاو ةعمسلا
	.•

	يعمتجملا ريثأتلا
	يعمتجملا ريثأتلا
	.•

	لمعلا ةئيب ريثأت
	لمعلا ةئيب ريثأت
	.•

	ةيملاعلإا ةيطغتلاو زئاوجلا
	ةيملاعلإا ةيطغتلاو زئاوجلا
	.•

	 
	 
	,
	 هينسحتو هب ؤبنتلاو همهفتو اهئادأ ةبقارم لجأ نم ةسسؤملا اهمدختست ةيلخاد سيياقم يه
	 ردجيو .ةلصلا يوذ عمتجملا يف ةسسؤملاب نيينعملا تاعابطنإ ىلع اهريثأتب ؤبنتلا نع ًلاضف
	 ةصاخلا ةسسؤملا ةيجيتارتسإ ريثأتو قيبطت لوــح ًاــحــضاو ًامهف يطعت نأ تارــشؤــمــلا هذهب
	.ةمعادلا تاسايسلاو تايلمعلا بناج يلإ ةئيبلاو عمتجملاب

	:يليام لوح ءادأ تارشؤم نمضتت نأ سيياقملا اذهل نكميو
	:يليام لوح ءادأ تارشؤم نمضتت نأ سيياقملا اذهل نكميو

	عمتجملاو داصتقلإاو ةئيبلاب ةصاخلا ةطشنلأا
	عمتجملاو داصتقلإاو ةئيبلاب ةصاخلا ةطشنلأا
	.•

	ةيسسؤملا ةمكوحلاو تاعيرشتلاب مازتللإا
	ةيسسؤملا ةمكوحلاو تاعيرشتلاب مازتللإا
	.•

	ةملاسلاو ةحصلاب صاخلا ءادلأا
	ةملاسلاو ةحصلاب صاخلا ءادلأا
	.•

	اهرداصمو تايرتشملا لوح لوؤسملا ءادلأا
	اهرداصمو تايرتشملا لوح لوؤسملا ءادلأا
	.•
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	Figure
	رايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	رايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت
	رايعملل ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا فيرعت

	 نيينعملا تاعقوتو تاجايتحإ زواجتت وأ يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ققحت ةزيمتملا تاسسؤملا
	 نيينعملا تاعقوتو تاجايتحإ زواجتت وأ يبلت ةمادتسمو ةرهاب جئاتن ققحت ةزيمتملا تاسسؤملا
	.لمعلا حلاصمب

	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	: يليامب ةزيمتملا تاسسؤملا موقت 
	,
	 لاثملا ليبس ىلع

	 اهتيجيتارتسلإ حجانلا قيبطتلا ديدحتل ةيلاملا ريغو ةيلاملا جئاتنلا نــم ةعومجم ريوطت
	 اهتيجيتارتسلإ حجانلا قيبطتلا ديدحتل ةيلاملا ريغو ةيلاملا جئاتنلا نــم ةعومجم ريوطت
	..•
	.لمعلا بابرأ تاعقوتو تاجايتحإ ىلع كلذ ينبتو 
	,
	 اهل ةمعادلا تاسايسلاو

	 كلذو 
	 كلذو 
	,
	 لمعلا بابرأ تاعقوتو تاجايتحإ ىلع ءانب ةيسيئرلا لامعلأا جئاتنل ةحضاو افادهأ عضو
	..•
	.اهديدحت مت يتلا ةيجيتارتسلإا قفو

	 باــبرأ تاعقوتو براــجــتو ةسسؤملا نم ةددحم بناوج ءادأ مهفت لــجأ نم جئاتنلا فينصت
	 باــبرأ تاعقوتو براــجــتو ةسسؤملا نم ةددحم بناوج ءادأ مهفت لــجأ نم جئاتنلا فينصت
	..•
	.لمعلا

	.لقلأأ ىلع تاونس 
	.لقلأأ ىلع تاونس 
	3
	 ىدم يلع ةديجلا جئاتنلا ةمادتسا وأ يباجيإ لكشب لامعلأا جئاتن راهظإ
	..•

	 جئاتنلا هذه ريثأت ىدمو ةرهاظلا تاهاجتلإا يلإ ةيدؤملا ةيقيقحلا بابسلأا حضاو لكشبو مهفت
	 جئاتنلا هذه ريثأت ىدمو ةرهاظلا تاهاجتلإا يلإ ةيدؤملا ةيقيقحلا بابسلأا حضاو لكشبو مهفت
	..•
	.ةلصلا تاذ تاجرخملاو ىرخلأا ءادلأا تارشؤم نم لك ىلع

	.رثلأاو تاببسملا نيب هدكؤملا ةقلاعلل اهمهف ىلع ءانب يلبقتسملا اهئادأ يف ةقثلا اهيدل
	.رثلأاو تاببسملا نيب هدكؤملا ةقلاعلل اهمهف ىلع ءانب يلبقتسملا اهئادأ يف ةقثلا اهيدل
	..•

	 هذه مدختستو ةهباشم تاسسؤم عم اهب ةصاخلا ةيسيئرلا  لامعلأا  جئاتن نراقت فيك مهفت
	 هذه مدختستو ةهباشم تاسسؤم عم اهب ةصاخلا ةيسيئرلا  لامعلأا  جئاتن نراقت فيك مهفت
	..•
	. فادهلأا ديدحتل 
	,
	 ًابسانم ناك امثيح  تانايبلا

	 ةسسؤملا حاجن ىدم نيبت يتلا ةيلاملا ريغو ةيلاملا ةيسيئرلا لامعلأا تاجرخم نم ةعومجم يه
	 ةسسؤملا حاجن ىدم نيبت يتلا ةيلاملا ريغو ةيلاملا ةيسيئرلا لامعلأا تاجرخم نم ةعومجم يه
	.لمعلا بابرأ عم قافتلااب ةلصلا تاذ فادهلأاو سيياقملا هذه ديدحت متي .اهتيجيتارتسإ قيبطت يف

	:يليام تاجرخملا سيياقم نمضتت نأ نكميو
	:يليام تاجرخملا سيياقم نمضتت نأ نكميو

	ةيلاملا تاجرخملا
	ةيلاملا تاجرخملا
	..•

	لمعلا حلاصمب نيينعملا تاعابطنإ
	لمعلا حلاصمب نيينعملا تاعابطنإ
	..•

	ةنزاوملاب ةنراقم ءادلأا
	ةنزاوملاب ةنراقم ءادلأا
	..•

	اهميدقت مت يتلا تامدخلاو تاجتنملا مجح
	اهميدقت مت يتلا تامدخلاو تاجتنملا مجح
	.•

	ةيسيئرلا تايلمعلا تاجرخم
	ةيسيئرلا تايلمعلا تاجرخم
	..•

	 يليغشتلا ءادلأا مدختست يتلا ةيلاملا ريغو ةيلاملا ةيسيئرلا لامعلأا تارشؤم نم ةعومجم يه
	 يليغشتلا ءادلأا مدختست يتلا ةيلاملا ريغو ةيلاملا ةيسيئرلا لامعلأا تارشؤم نم ةعومجم يه
	.ةيسيئرلا لامعلأا تاجرخم نيسحتو /ـب ؤبنتلاو مهفو ةبقارم ىلع دعاست يهو .ةسسؤملل

	:يليام ءادلأا تارشؤم سيياقم نمضتت نأ نكميو
	:يليام ءادلأا تارشؤم سيياقم نمضتت نأ نكميو

	ةيلاملا تارشؤملا
	ةيلاملا تارشؤملا
	.•

	ةيسيئرلا تايلمعلا ءادأ تارشؤم
	ةيسيئرلا تايلمعلا ءادأ تارشؤم
	.•

	نيدروملاو ءاكرشلا ءادأ
	نيدروملاو ءاكرشلا ءادأ
	.•

	ةفرعملاو تامولعملاو تاينقتلا
	ةفرعملاو تامولعملاو تاينقتلا
	.•


	لامعلأا جئاتن . 
	لامعلأا جئاتن . 
	لامعلأا جئاتن . 
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	ريياعملا عم ةيساسلأا ميهافملا مغانتو لماكت
	ريياعملا عم ةيساسلأا ميهافملا مغانتو لماكت
	ريياعملا عم ةيساسلأا ميهافملا مغانتو لماكت

	 ةيداشرتسلإا طاقنلا جــمد مت دقف  ،ةدوــجــلا ةرادلإ ةــيــبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومنل 
	 ةيداشرتسلإا طاقنلا جــمد مت دقف  ،ةدوــجــلا ةرادلإ ةــيــبورولأا ةسسؤملاب صاخلا زيمتلا جذومنل 
	2010
	 ةعجارملا تناك املثم
	.ريياعملا نمض ةيساسلأا ميهافملل

	 ةيعرفلا ريياعملل ةيداشرتسلاا طاقنلل ساسأك اهمادختسا مت مث نمو  لاوأ اهثيدحتو ةيساسلأا ميهافملا ةعجارم تمت دقل
	 ةيعرفلا ريياعملل ةيداشرتسلاا طاقنلل ساسأك اهمادختسا مت مث نمو  لاوأ اهثيدحتو ةيساسلأا ميهافملا ةعجارم تمت دقل
	 ميهافملا اهمدقت يتلا ةماعلا ةرظنلا نيب طبرلا جمدلا اذه حيتي .ةدوجلا ةراد لا  ةيبورولأا ةسسؤملل زيمتلا جذومنب ةصاخلا
	 يف اهنيمضت مت ةيلمع بناوج يه ةيداشرتسلاا طاقنلا نا ثيح ،ريياعملا للاخ نم جتانلا يليصفتلا ليلحتلاو ةيساسلأا
	 اهينبت مت يتلا جهانملا ىلإ دنتست فوس  ،اهب ةلصلا تاذ ريياعملاو  ،ةققحملا جئاتنلا  .ةسمخلا )لئاسولا( تانكمملا ريياعم
	.ةسسؤملا اهللاخ نم لمعت يتلا ةئيبلا ىلإ ةفاضلإاب ةيلعافلاو ةءافكلا ةبقارمل ةمدختسملا سيياقملاو

	:هاندأ لودجلا يف طبرلا اذه نيبتي
	:هاندأ لودجلا يف طبرلا اذه نيبتي
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	Figure
	RADAR
	RADAR
	RADAR
	 رادار قطنم


	˜«Ñ£JègÉæŸGèFÉàædGIOƒ`°ûæŸG˜«Ñ£àdGh  ègÉæŸG Ú`°ù–h º`««°JègÉæŸG ô`jƒ£Jh §«£N
	EFQM, 
	EFQM, 
	EFQM, 
	2012


	 ةسسؤم ةيأ ءادأ مييقتل مظنم جهنم ريفوتب موقي  ،ةرادلإل ةيوق ةادأو مييقتلل يكيمانيد راطإ وه 
	 ةسسؤم ةيأ ءادأ مييقتل مظنم جهنم ريفوتب موقي  ،ةرادلإل ةيوق ةادأو مييقتلل يكيمانيد راطإ وه 
	 ةسسؤم ةيأ ءادأ مييقتل مظنم جهنم ريفوتب موقي  ،ةرادلإل ةيوق ةادأو مييقتلل يكيمانيد راطإ وه 
	RADAR
	 رادار قطنم نا

	: ىلإ ةسسؤم  يأ ةجاح نع  
	: ىلإ ةسسؤم  يأ ةجاح نع  
	RADAR
	 رادار قطنم ربعي  ،ةماع ةرظنب

	 اهتيجيتارتسإ نم  ءزج اهرابتعاب ةدوشنملا جئاتنلا ديدحت
	 اهتيجيتارتسإ نم  ءزج اهرابتعاب ةدوشنملا جئاتنلا ديدحت
	.•

	 لبقتسملا يفو ايلاح ةبولطملا جئاتنلا قيقحتل ةميلسلا جهانملا نم ةلماكتم ةعومجمل طيطختلاو دادعلإا
	 لبقتسملا يفو ايلاح ةبولطملا جئاتنلا قيقحتل ةميلسلا جهانملا نم ةلماكتم ةعومجمل طيطختلاو دادعلإا
	.•

	 اهذيفنت نامضل ةمظنم ةقيرطب جهانملا قيبطت
	 اهذيفنت نامضل ةمظنم ةقيرطب جهانملا قيبطت
	.•

	. ةرمتسملا ملعتلا ةطشنأو ةققحملا جئاتنلا ليلحتو ةبقارم ىلع ءانب ةقبطملا جهانملا نيسحتو مييقت
	. ةرمتسملا ملعتلا ةطشنأو ةققحملا جئاتنلا ليلحتو ةبقارم ىلع ءانب ةقبطملا جهانملا نيسحتو مييقت
	.•
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	 حضوم وه امك  ،صئاصخلا نم ةلسلس ىلإ 
	 حضوم وه امك  ،صئاصخلا نم ةلسلس ىلإ 
	 حضوم وه امك  ،صئاصخلا نم ةلسلس ىلإ 
	RADAR
	 رادار قطنم رصانع ميسقت نكمي ميلس ليلحت ءارجلإ
	:هاندأ


	.)لئاسولا( تانكمملا ليلحت
	.)لئاسولا( تانكمملا ليلحت
	.)لئاسولا( تانكمملا ليلحت
	.)لئاسولا( تانكمملا ليلحت
	.)لئاسولا( تانكمملا ليلحت
	.)لئاسولا( تانكمملا ليلحت


	رصانعلا
	رصانعلا
	رصانعلا

	صئاصخلا
	صئاصخلا

	ناــــيبلا
	ناــــيبلا


	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا


	ميلس
	ميلس
	ميلس


	 تاجايتحا ىلع ءانب ،حضاو قطنم ىلع جهانملا دمتعت
	 تاجايتحا ىلع ءانب ،حضاو قطنم ىلع جهانملا دمتعت
	 تاجايتحا ىلع ءانب ،حضاو قطنم ىلع جهانملا دمتعت
	 تايلمع ىلع ةينبمو   ،ةلصلا ىوذ ةسسؤملاب نيينعملا



	لماكتم
	لماكتم
	لماكتم
	لماكتم


	 ةلصلا تاذ ىرخا جهانمب طبترتو ةيجيتارتسلإا معدت جهانملا
	 ةلصلا تاذ ىرخا جهانمب طبترتو ةيجيتارتسلإا معدت جهانملا
	 ةلصلا تاذ ىرخا جهانمب طبترتو ةيجيتارتسلإا معدت جهانملا



	قـيبطتلا
	قـيبطتلا
	قـيبطتلا
	قـيبطتلا


	ذفنم
	ذفنم
	ذفنم


	 يف  لك ةلصلا تاذ يـحاونلا عـيمج يف جهاـنملا ذــيفنت مت
	 يف  لك ةلصلا تاذ يـحاونلا عـيمج يف جهاـنملا ذــيفنت مت
	 يف  لك ةلصلا تاذ يـحاونلا عـيمج يف جهاـنملا ذــيفنت مت
	هـنيح



	مـظنم
	مـظنم
	مـظنم
	مـظنم


	 ةـعرسو ةنورملا ةـسسؤملل حـيتيو  مظنم  لكشب ذـيفنتلا متي
	 ةـعرسو ةنورملا ةـسسؤملل حـيتيو  مظنم  لكشب ذـيفنتلا متي
	 ةـعرسو ةنورملا ةـسسؤملل حـيتيو  مظنم  لكشب ذـيفنتلا متي
	يسسؤملا فيكتلا



	نيسحتلاو مييقتلا
	نيسحتلاو مييقتلا
	نيسحتلاو مييقتلا
	نيسحتلاو مييقتلا


	سايقلا
	سايقلا
	سايقلا


	بسانم لكشب اهقيبطتو جهانملا ةءافكو ةيلعاف سايق متي
	بسانم لكشب اهقيبطتو جهانملا ةءافكو ةيلعاف سايق متي
	بسانم لكشب اهقيبطتو جهانملا ةءافكو ةيلعاف سايق متي



	عادبلإاو مـلعتلا
	عادبلإاو مـلعتلا
	عادبلإاو مـلعتلا
	عادبلإاو مـلعتلا


	عادبلإا وأ نـيسحتلا صرف جاتنلإ عادبلإاو مـلعتلا مادـختسا متي
	عادبلإا وأ نـيسحتلا صرف جاتنلإ عادبلإاو مـلعتلا مادـختسا متي
	عادبلإا وأ نـيسحتلا صرف جاتنلإ عادبلإاو مـلعتلا مادـختسا متي



	راكتبلااو نيـسحتلا
	راكتبلااو نيـسحتلا
	راكتبلااو نيـسحتلا
	راكتبلااو نيـسحتلا


	 مييقتل عادبلإاو ملعتلاو ساـيقلا تاجرخم مادـختسا متي
	 مييقتل عادبلإاو ملعتلاو ساـيقلا تاجرخم مادـختسا متي
	 مييقتل عادبلإاو ملعتلاو ساـيقلا تاجرخم مادـختسا متي
	. اهذــيفنتو ةيولولأا بسح اـهعضوو تاراكتبلااو تانيسحتلا






	جئاتنلا لـيلحت
	جئاتنلا لـيلحت
	جئاتنلا لـيلحت
	جئاتنلا لـيلحت
	جئاتنلا لـيلحت
	جئاتنلا لـيلحت


	رصانعلا
	رصانعلا
	رصانعلا

	صئاصخلا
	صئاصخلا

	ناــــيبلا
	ناــــيبلا


	 ةلصلا ىدم
	 ةلصلا ىدم
	 ةلصلا ىدم
	 ةلصلا ىدم
	 ةلوهسو
	مادختسلاا


	 ةلصلا ىدمو قاطنلا
	 ةلصلا ىدمو قاطنلا
	 ةلصلا ىدمو قاطنلا


	 جئاتنلا اهيف امب ،جئاتنلا نم ةمحلاتم ةعومجم ديدحت مت
	 جئاتنلا اهيف امب ،جئاتنلا نم ةمحلاتم ةعومجم ديدحت مت
	 جئاتنلا اهيف امب ،جئاتنلا نم ةمحلاتم ةعومجم ديدحت مت
	 اهتيجيتارتسإ قفو ةــسسؤملا ءادأ ضرـعتست يتلا ،ةيسيئرلا
	 يوذ ةـسسؤملاب نـيينعملا تاـعقوتو تاجاـيتحاو اـهتاياغو
	 ةـلصلا



	ةـحصلا ىدم
	ةـحصلا ىدم
	ةـحصلا ىدم
	ةـحصلا ىدم


	 اهيلع دامتعلاا نكميو ةقيقدو ةثيدح جئاتنلا
	 اهيلع دامتعلاا نكميو ةقيقدو ةثيدح جئاتنلا
	 اهيلع دامتعلاا نكميو ةقيقدو ةثيدح جئاتنلا



	فــينصتلا
	فــينصتلا
	فــينصتلا
	فــينصتلا


	 اـقمعم امهف ميدقتل بسانم لكشب جئاتنلا فينصت متي
	 اـقمعم امهف ميدقتل بسانم لكشب جئاتنلا فينصت متي
	 اـقمعم امهف ميدقتل بسانم لكشب جئاتنلا فينصت متي



	ءادلأا
	ءادلأا
	ءادلأا
	ءادلأا


	تاهاـجتلاا
	تاهاـجتلاا
	تاهاـجتلاا
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	 ىدم ىلع ديج ءادأ ىلع ةظفاحملا وأ ةيباجيا تاهاجتا
	تاونس



	)تافدهسملا( فادهلأا
	)تافدهسملا( فادهلأا
	)تافدهسملا( فادهلأا
	)تافدهسملا( فادهلأا


	 لكشب  ةيسيئرلا جئاتنلل اهقيقحت متي امك فادهأ ديدحت متي
	 لكشب  ةيسيئرلا جئاتنلل اهقيقحت متي امك فادهأ ديدحت متي
	 لكشب  ةيسيئرلا جئاتنلل اهقيقحت متي امك فادهأ ديدحت متي
	 ةيجيتارتسلاا تاياغلا قفو كلذو ،رمتسم



	تانراـقملا
	تانراـقملا
	تانراـقملا
	تانراـقملا


	 قفو كلذو  ،ةيباجيا نوكتو  ةيسيئرلا جئاتنلل تانراقم ءارجإ متي
	 قفو كلذو  ،ةيباجيا نوكتو  ةيسيئرلا جئاتنلل تانراقم ءارجإ متي
	 قفو كلذو  ،ةيباجيا نوكتو  ةيسيئرلا جئاتنلل تانراقم ءارجإ متي
	 ةيجيتارتسلإا تاياغلا



	ةــقثلا
	ةــقثلا
	ةــقثلا
	ةــقثلا


	 نكمي  ،رثلأاو ببسلا تاقلاع نم هسيسأت مت ام ىلع ءانب
	 نكمي  ،رثلأاو ببسلا تاقلاع نم هسيسأت مت ام ىلع ءانب
	 نكمي  ،رثلأاو ببسلا تاقلاع نم هسيسأت مت ام ىلع ءانب
	 لبقتسملا يف ءادلأا تايوتسم ىلع ةظفاحملاب قوثولا
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	 ةلصلا يدم
	 ةلصلا يدم
	 ةلصلا يدم
	 ةلصلا يدم
	 ةلصلا يدم
	 ةلصلا يدم
	 ةلصلا يدم
	 ةلوهسو
	مادختسلاا


	نايبلا
	نايبلا
	نايبلا


	 ةردقلا مدع
	 ةردقلا مدع
	 ةردقلا مدع
	 يلع
	ضارعتسلاا


	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
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	 ىلع
	ضارعتسلاا
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	 ةلماك ةردق
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	 ىلع
	ضارعتسلاا


	 اجذومن ربتعي
	 اجذومن ربتعي
	 اجذومن ربتعي
	هب يذتحي ايملاع



	 ىدمو قاطنلا
	 ىدمو قاطنلا
	 ىدمو قاطنلا
	 ىدمو قاطنلا
	ةلصلا


	 اهيف امب 
	 اهيف امب 
	 اهيف امب 
	,
	جئاتنلا نم ةمحلاتم ةعومجم ديدحت مت
	 ةسسؤملا ءادأ ضرعتست يتلا 
	,
	ةيسيئرلا جئاتنلا
	 تاعقوتو تاجايتحاو اهتاياغو اهتيجيتارتسإ قفو
	.ةلصلا يوذ ةسسؤملاب نيينعملا



	ةحصلا ىدم
	ةحصلا ىدم
	ةحصلا ىدم
	ةحصلا ىدم


	.اهيلع دامتعلإا نكميو ةقيقدو ةثيدح جئاتنلا
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	فينصتلا
	فينصتلا
	فينصتلا
	فينصتلا


	 امهف ميدقتل بسانم لكشب جئاتنلا ميسقت متي
	 امهف ميدقتل بسانم لكشب جئاتنلا ميسقت متي
	 امهف ميدقتل بسانم لكشب جئاتنلا ميسقت متي
	.اقمعم
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	ءادلأا


	 ةردقلا مدع
	 ةردقلا مدع
	 ةردقلا مدع
	 يلع
	ضارعتسلاا


	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
	 ىلع
	ضارعتسلاا


	 ىلع ةردق
	 ىلع ةردق
	 ىلع ةردق
	ضارعتسلاا


	 ةلماك ةردق
	 ةلماك ةردق
	 ةلماك ةردق
	 ىلع
	ضارعتسلاا


	 اجذومن ربتعي
	 اجذومن ربتعي
	 اجذومن ربتعي
	هب يذتحي ايملاع



	تاهاجتلاا
	تاهاجتلاا
	تاهاجتلاا
	تاهاجتلاا


	 ىلع ديج ءادأ ىلع ةظفاحملا وأ ةيباجيإ تاهاجتإ
	 ىلع ديج ءادأ ىلع ةظفاحملا وأ ةيباجيإ تاهاجتإ
	 ىلع ديج ءادأ ىلع ةظفاحملا وأ ةيباجيإ تاهاجتإ
	.تاونس 
	3
	 ىدم



	فادهلأا
	فادهلأا
	فادهلأا
	فادهلأا


	 جئاتنلل اهقيقحت متي امك فادهأ ديدحت متي
	 جئاتنلل اهقيقحت متي امك فادهأ ديدحت متي
	 جئاتنلل اهقيقحت متي امك فادهأ ديدحت متي
	 تاياغلا قفو كلذو 
	,
	رمتسم لكشب ةيسيئرلا
	.ةيجيتارتسلإا



	تانراقملا
	تانراقملا
	تانراقملا
	تانراقملا


	 نوكتو ةيسيئرلا جئاتنلل تانراقم ءارجإ متي
	 نوكتو ةيسيئرلا جئاتنلل تانراقم ءارجإ متي
	 نوكتو ةيسيئرلا جئاتنلل تانراقم ءارجإ متي
	.ةيجيتارتسلإا تاياغلا قفو كلذو 
	,
	ةيباجيإ



	ةقثلا
	ةقثلا
	ةقثلا
	ةقثلا


	 ببسلا تاقلاع نم هسيسأت مت ام ىلع ءانب
	 ببسلا تاقلاع نم هسيسأت مت ام ىلع ءانب
	 ببسلا تاقلاع نم هسيسأت مت ام ىلع ءانب
	 ىلع ةظفاحملاب قوثولا نكمي 
	,
	ريثأتلاو
	.لبقتسملا يف ءادلأا تايوتسم



	ةجردلا
	ةجردلا
	ةجردلا
	ةجردلا


	%0
	%0
	%0


	%25
	%25
	%25


	%50
	%50
	%50


	%75
	%75
	%75


	%100
	%100
	%100



	ةيلامجلإا ةجيتنلا
	ةيلامجلإا ةجيتنلا
	ةيلامجلإا ةجيتنلا
	ةيلامجلإا ةجيتنلا






	) جئاتنلل( تانكمملل  
	) جئاتنلل( تانكمملل  
	) جئاتنلل( تانكمملل  
	RADAR
	 رادار

	:جئاتنلا ريياعمب ةصاخلا جئاتنلا ليلحتل جئاتنلا ةفوفصم مادختسإ متي
	:جئاتنلا ريياعمب ةصاخلا جئاتنلا ليلحتل جئاتنلا ةفوفصم مادختسإ متي

	لامعلأا جئاتن
	لامعلأا جئاتن
	.•
	 عمتجملا جئاتن
	.•
	 نيلماعلا جئاتن
	.•
	 نيلماعتملا جئاتن
	.•

	جئاتنلا ةفوفصم قيبطت
	جئاتنلا ةفوفصم قيبطت

	.ةمدختسملا جئاتنلا ةعومجم ىلع جئاتنلاب قلعتملا  
	.ةمدختسملا جئاتنلا ةعومجم ىلع جئاتنلاب قلعتملا  
	RADAR
	 رادار ءزج قبط 
	,
	 ةرفوتملا لئلادلا يلع ءانب
	.•

	.ةسسؤملا هضرعتست نأ عقوتن ام لوح تاداشرإ  
	.ةسسؤملا هضرعتست نأ عقوتن ام لوح تاداشرإ  
	RADAR
	 رادار لمشي
	.•

	 ةيجيتارتسلإا تاياغلا بسح يعرفلا رايعملا لك يطغت لاو ةرفوتملا جئاتنلا  قاطن تناك اذإ 
	 ةيجيتارتسلإا تاياغلا بسح يعرفلا رايعملا لك يطغت لاو ةرفوتملا جئاتنلا  قاطن تناك اذإ 
	,
	 لاثم .ةرفوتملا جئاتنلل ةلصلا ىدمو قاطنلاب ةصاخلا كلت نع ةيلكلا ةجردلا ديزت لا نأ بجي
	..•
	ةلصلا يدمو قاطنلل ةحونمملا ةجردلا فقسب ةددحم نوكتس ةيئاهنلا نإف 
	,
	 ةسسؤملل
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	) لئاسولا ( تانكمملل  
	) لئاسولا ( تانكمملل  
	) لئاسولا ( تانكمملل  
	RADAR
	 رادار

	:) لئاسولا ( تانكمملا ريياعمب ةصاخلا جهانملا ليلحتل تانكمملا ةفوفصم مادختسإ متي
	:) لئاسولا ( تانكمملا ريياعمب ةصاخلا جهانملا ليلحتل تانكمملا ةفوفصم مادختسإ متي

	تامدخلاو تاجتنملاو تايلمعلا
	تامدخلاو تاجتنملاو تايلمعلا
	.•
	 دراوملاو تاكارشلا
	.•
	 نولماعلا
	.•
	 ةيجيتارتسلإا
	.•..
	ةدايقلا
	.•

	تانكمملا ةفوفصم قيبطت
	تانكمملا ةفوفصم قيبطت

	.اهينبت مت يتلا جهانملا ةعومجم ىلع تانكمملاب قلعتملا  
	.اهينبت مت يتلا جهانملا ةعومجم ىلع تانكمملاب قلعتملا  
	RADAR
	 رادار ءزج قبط 
	,
	 ةرفوتملا ةلدلأا يلع ءانب
	.•

	.ةسسؤملا هضرعتست نأ عقوتن ام لوح تاداشرإ  
	.ةسسؤملا هضرعتست نأ عقوتن ام لوح تاداشرإ  
	RADAR
	 رادار لمشي
	.•

	 نإف صئاصخلا ةيقبل تاجرد عضو مت امهم هنإف 
	 نإف صئاصخلا ةيقبل تاجرد عضو مت امهم هنإف 
	,
	 يعرفلا رايعملا لك يطغت لاو ةميلس ريغ جهانملا تناك اذإ 
	,
	 لاثم .جهانملا ريوطتب ةصاخلا كلت نع ةيلكلا ةجردلا ديزت لا نأ بجي
	..•
	.جهانملا ةملاس ةجرد فقسب ةددحم نوكتس ةجردلا


	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا


	نايبلا
	نايبلا
	نايبلا


	 ةردقلا مدع
	 ةردقلا مدع
	 ةردقلا مدع
	 يلع
	ضارعتسلاا


	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
	 ىلع
	ضارعتسلاا


	 ىلع ةردق
	 ىلع ةردق
	 ىلع ةردق
	ضارعتسلاا


	 ةلماك ةردق
	 ةلماك ةردق
	 ةلماك ةردق
	 ىلع
	ضارعتسلاا


	 ايملاع اجذومن ربتعي
	 ايملاع اجذومن ربتعي
	 ايملاع اجذومن ربتعي
	هب يذتحي



	ميلس
	ميلس
	ميلس
	ميلس


	 ىلع ءانب 
	 ىلع ءانب 
	 ىلع ءانب 
	,
	حضاو قطنم ىلع جهانملا دمتعت
	 ةينبمو 
	,
	 ةلصلا يوذ ةسسؤملاب نيينعملا تاجايتحإ
	تايلمع ىلع



	لماكتم
	لماكتم
	لماكتم
	لماكتم


	 ىرخأ جهانمب طبترتو ةيجيتارتسلإا معدت جهانملا
	 ىرخأ جهانمب طبترتو ةيجيتارتسلإا معدت جهانملا
	 ىرخأ جهانمب طبترتو ةيجيتارتسلإا معدت جهانملا
	.ةلصلا تاذ



	قيبطتلا
	قيبطتلا
	قيبطتلا
	قيبطتلا


	 يلع ةردقلا مدع
	 يلع ةردقلا مدع
	 يلع ةردقلا مدع
	ضارعتسلاا


	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
	ضارعتسلاا ىلع


	 ىلع ةردق
	 ىلع ةردق
	 ىلع ةردق
	ضارعتسلاا


	 ىلع ةلماك ةردق
	 ىلع ةلماك ةردق
	 ىلع ةلماك ةردق
	ضارعتسلاا


	 ايملاع اجذومن ربتعي
	 ايملاع اجذومن ربتعي
	 ايملاع اجذومن ربتعي
	هب يذتحي



	ذفنم
	ذفنم
	ذفنم
	ذفنم


	 ةلصلا تاذ يحاونلا عيمج يف جهانملا ذيفنت مت
	 ةلصلا تاذ يحاونلا عيمج يف جهانملا ذيفنت مت
	 ةلصلا تاذ يحاونلا عيمج يف جهانملا ذيفنت مت
	.هنيح يف لك



	مظنم
	مظنم
	مظنم
	مظنم


	 ةنورملا ةسسؤملل حيتيو مظنم لكشب ذيفنتلا متي
	 ةنورملا ةسسؤملل حيتيو مظنم لكشب ذيفنتلا متي
	 ةنورملا ةسسؤملل حيتيو مظنم لكشب ذيفنتلا متي
	.فيكتلا ةعرسو



	نيسحتلاو مييقتلا
	نيسحتلاو مييقتلا
	نيسحتلاو مييقتلا
	نيسحتلاو مييقتلا


	 يلع ةردقلا مدع
	 يلع ةردقلا مدع
	 يلع ةردقلا مدع
	ضارعتسلاا


	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
	 ةدودحم ةردق
	ضارعتسلاا ىلع


	 ىلع ةردق
	 ىلع ةردق
	 ىلع ةردق
	ضارعتسلاا


	 ىلع ةلماك ةردق
	 ىلع ةلماك ةردق
	 ىلع ةلماك ةردق
	ضارعتسلاا


	 ايملاع اجذومن ربتعي
	 ايملاع اجذومن ربتعي
	 ايملاع اجذومن ربتعي
	هب يذتحي



	سايقلا
	سايقلا
	سايقلا
	سايقلا


	 اهقيبطتو جهانملا ةءافكو ةيلعاف سايق متي
	 اهقيبطتو جهانملا ةءافكو ةيلعاف سايق متي
	 اهقيبطتو جهانملا ةءافكو ةيلعاف سايق متي
	بسانم لكشب



	عادبلإاو ملعتلا
	عادبلإاو ملعتلا
	عادبلإاو ملعتلا
	عادبلإاو ملعتلا


	 نيسحتلا صرف جاتنلإ عادبلإاو ملعتلا مادختسإ متي
	 نيسحتلا صرف جاتنلإ عادبلإاو ملعتلا مادختسإ متي
	 نيسحتلا صرف جاتنلإ عادبلإاو ملعتلا مادختسإ متي
	.راكتبلإا وأ



	راكتبلإاو نيسحتلا
	راكتبلإاو نيسحتلا
	راكتبلإاو نيسحتلا
	راكتبلإاو نيسحتلا


	 عادبلإاو ملعتلاو سايقلا تاجرخم مادختسإ متي
	 عادبلإاو ملعتلاو سايقلا تاجرخم مادختسإ متي
	 عادبلإاو ملعتلاو سايقلا تاجرخم مادختسإ متي
	 بسح اهعضوو تاراكتبلإاو تانيسحتلا مييقتل
	اهذيفنتو ةيولولأا



	ةجردلا
	ةجردلا
	ةجردلا
	ةجردلا


	%0
	%0
	%0


	%25
	%25
	%25


	%50
	%50
	%50


	%75
	%75
	%75


	%100
	%100
	%100



	ةيلامجلإا ةجيتنلا
	ةيلامجلإا ةجيتنلا
	ةيلامجلإا ةجيتنلا
	ةيلامجلإا ةجيتنلا
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	Figure
	 ةيبورولأا ةــسسؤملاب زيمتلا جذومنل تاـــجردلا عضو
	 ةيبورولأا ةــسسؤملاب زيمتلا جذومنل تاـــجردلا عضو
	 ةيبورولأا ةــسسؤملاب زيمتلا جذومنل تاـــجردلا عضو
	 ةدوـجلا ةرادلإ
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	 ةيبورولأا ةسسؤملل زيمتلا ةزئاجل ةمدقتملا تاسسؤملل تاجردلا عضو يف ةرادلإاو مييقتلل 
	 ةيبورولأا ةسسؤملل زيمتلا ةزئاجل ةمدقتملا تاسسؤملل تاجردلا عضو يف ةرادلإاو مييقتلل 
	 ةيبورولأا ةسسؤملل زيمتلا ةزئاجل ةمدقتملا تاسسؤملل تاجردلا عضو يف ةرادلإاو مييقتلل 
	RADAR
	 رادار قطنم مادختسا متي
	 تانراقم ءارجلإو يتاذلا مييقتلا ءارجلإ اهمادختسا تاسسؤملل نكمي امك  .ابوروأ يف ةيلحملا زئاوجلا مظعمو ةدوجلا ةرادلإ
	. ىرخا ضارغلأ اهمادختسا نع لاضف ةيرايعم

	 مت .عفتريس  جذومنلا ءازإ اهتاجرد ناف  ،نمزلا ربع ةسسؤملا ءادأ نسحتي امدنع هنا وه  
	 مت .عفتريس  جذومنلا ءازإ اهتاجرد ناف  ،نمزلا ربع ةسسؤملا ءادأ نسحتي امدنع هنا وه  
	RADAR
	 رادار مادختسلا يسيئرلا أدبملا نا
	. لبقتسملا يف اهئادأ ةمادتسا ىلع ةردقلا ةسسؤملل نمضي امم  ،جئاتنلل اهنم 
	50%
	  صيصخت

	 ةجردلا باستحلا كلذو صاخ نزو هل ةعستلا ريياعملا نم رايعم لك ناف  ،رادار ةفوفصم مادختساب ةسسؤم مييقت متي امدنع
	 ةجردلا باستحلا كلذو صاخ نزو هل ةعستلا ريياعملا نم رايعم لك ناف  ،رادار ةفوفصم مادختساب ةسسؤم مييقت متي امدنع
	 لبق نم  يرود لكشب اهتعجارم مت دقو  .ابوروأ تطغ ةماع ةسارد ىلع ءانب 
	1991
	 يف نازولأا هذه عضو مت  .ةحونمملا ةيئاهنلا
	. ةيلاحلا نازولأا حضوي يلاتلا  لكشلاو  ، ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملا

	 ةيعرفلا ريياعملا نم لك لاثملا ليبس ىلع ،رايعم لك نمض ةيعرفلا ريياعملل ةيواستم نازوأ صيصخت مت هنإف ةماع ةفصب
	 ةيعرفلا ريياعملا نم لك لاثملا ليبس ىلع ،رايعم لك نمض ةيعرفلا ريياعملل ةيواستم نازوأ صيصخت مت هنإف ةماع ةفصب
	:ناءانثتسا كانه نا ريغ  .لولاا رايعملل ةصصخملا ةجرد 
	100
	 ـلا نم 
	%20
	 ـب مهاسي ةدايقلا رايعم نمض ةسمخلا

	%25
	%25
	ىلع لصحي ب
	 
	6
	 يعرفلا رايعملا امنيب ، 
	6
	 رايعملل ةصصخملا تاجردلا نم  
	%75
	 ىلع لصحي أ
	 
	6
	 يعرفلا رايعملا
	.•

	%25
	%25
	ىلع لصحي ب
	 
	7
	 يعرفلا رايعملا امنيب ، 
	7
	 رايعملل ةصصخملا تاجردلا نم  
	%75
	 ىلع لصحي أ
	 
	7
	 يعرفلا رايعملا
	.•

	 ىلإ لاوصو ةيعرفلا ريياعملا عيمج تاجرد عيمجت متي مث نمو هتجرد ديدحتو رادار ةفوفصم مادختساب يعرف رايعم لك مييقت متي
	 ىلإ لاوصو ةيعرفلا ريياعملا عيمج تاجرد عيمجت متي مث نمو هتجرد ديدحتو رادار ةفوفصم مادختساب يعرف رايعم لك مييقت متي
	.ةجرد 
	1000
	 ىلإ 
	0
	 نم حوارتت يتلاو ةيلامجلإا ةجيتنلا ىلإ لاوصو هلاعأ جذومنلاب ةنيبملا نازولأا قـيبطت متي ثيح راـيعملا ةجرد
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	Note:
	Note:
	Note:
	Note:


	The score awarded is the arithmetic average of the % scores for the criterion part. If organisations 
	The score awarded is the arithmetic average of the % scores for the criterion part. If organisations 
	The score awarded is the arithmetic average of the % scores for the criterion part. If organisations 
	present convincing reasons why one or more parts are not relevant to them it is valid to calculate the 
	average on the number of criterion addressed. To avoid confusion (with a zero score) parts of the criteria 
	accepted as not relevant should be entered «NR» in the table above. 






	2. Results Criteria 
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	2. Results Criteria 
	2. Results Criteria 
	2. Results Criteria 
	2. Results Criteria 
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	Criterion Number
	Criterion Number
	Criterion Number
	Criterion Number
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	Score awarded
	Score awarded
	Score awarded
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	3.
	3.
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	Calculation of Total Points
	Calculation of Total Points
	Calculation of Total Points



	Criterion
	Criterion
	Criterion
	Criterion


	Score Awarded
	Score Awarded
	Score Awarded


	Weighting
	Weighting
	Weighting


	Points Awarded
	Points Awarded
	Points Awarded



	1  Leadership
	1  Leadership
	1  Leadership
	1  Leadership


	x 1.0
	x 1.0
	x 1.0



	2  Strategy
	2  Strategy
	2  Strategy
	2  Strategy


	x 1.0
	x 1.0
	x 1.0



	3  People
	3  People
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	x 1.0
	x 1.0
	x 1.0



	4  Partnerships and Resources
	4  Partnerships and Resources
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	4  Partnerships and Resources


	x 1.0
	x 1.0
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	5  Processes, Products and Services
	5  Processes, Products and Services
	5  Processes, Products and Services
	5  Processes, Products and Services


	x 1.0
	x 1.0
	x 1.0



	6  Customer Results
	6  Customer Results
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	x 1.5
	x 1.5
	x 1.5



	7  People Results
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	x 1.0
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	x 1.0



	8  Society Results
	8  Society Results
	8  Society Results
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	x 1.0
	x 1.0
	x 1.0



	9  Business Results
	9  Business Results
	9  Business Results
	9  Business Results


	x 1.5
	x 1.5
	x 1.5



	Total points awarded 
	Total points awarded 
	Total points awarded 
	Total points awarded 



	- Enter the score awarded for each criterion (of both sections 1 and 2 above). 
	- Enter the score awarded for each criterion (of both sections 1 and 2 above). 
	- Enter the score awarded for each criterion (of both sections 1 and 2 above). 
	- Enter the score awarded for each criterion (of both sections 1 and 2 above). 



	- Multiply each score by the appropriate weighting to give the points awarded. 
	- Multiply each score by the appropriate weighting to give the points awarded. 
	- Multiply each score by the appropriate weighting to give the points awarded. 
	- Multiply each score by the appropriate weighting to give the points awarded. 



	- Add points awarded to each criterion to give total points awarded for applicant.
	- Add points awarded to each criterion to give total points awarded for applicant.
	- Add points awarded to each criterion to give total points awarded for applicant.
	- Add points awarded to each criterion to give total points awarded for applicant.
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	. ةسسؤملل ةميقلا ةلسلس هيجوتو ةيجيتارتسلإا قيقحتل مهلأا تايلمعلا
	. ةسسؤملل ةميقلا ةلسلس هيجوتو ةيجيتارتسلإا قيقحتل مهلأا تايلمعلا
	. ةسسؤملل ةميقلا ةلسلس هيجوتو ةيجيتارتسلإا قيقحتل مهلأا تايلمعلا



	 ةيلمعلا
	 ةيلمعلا
	 ةيلمعلا
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	 تاجرخم نا ثيح  رخلأا اهضعب عم لعافتت يتلا ةطشنلأا نم ةعومجم
	 تاجرخم نا ثيح  رخلأا اهضعب عم لعافتت يتلا ةطشنلأا نم ةعومجم
	 تاجرخم نا ثيح  رخلأا اهضعب عم لعافتت يتلا ةطشنلأا نم ةعومجم
	 ةميق فيضت تايلمعلا .ةقحلا ةطشنلأ تلاخدم لكشت ةقباسلا ةطشنلأا
	. دراوم مادختساب تاجرخم ىلإ تلاخدملا ليوحت قيرط نع
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	 عيمج تاطاشنو حلاصم نيب نزاوتلاو قيسنتلاب نوموقي نيذلا صاخشلأا
	 عيمج تاطاشنو حلاصم نيب نزاوتلاو قيسنتلاب نوموقي نيذلا صاخشلأا
	ةــسسؤملاب نيينعملا



	تاردقلا
	تاردقلا
	تاردقلا
	تاردقلا


	 رظنا( جئاتنو لاعفأ ىلإ ةيسسؤملا تايناكملإا ليوحت ىلع ةردـقلل ةفص
	 رظنا( جئاتنو لاعفأ ىلإ ةيسسؤملا تايناكملإا ليوحت ىلع ةردـقلل ةفص
	 رظنا( جئاتنو لاعفأ ىلإ ةيسسؤملا تايناكملإا ليوحت ىلع ةردـقلل ةفص
	 تايلمعلاو دراوملاو ةربخلاو ةءافكلاو ةفرعملا ىلإ جولولا للاخ نم )هاندأ
	.ةلصلا تاذ



	ةردقلا
	ةردقلا
	ةردقلا
	ةردقلا

	ةيسسؤملا
	ةيسسؤملا


	 ليبس ىلعو .اهفادهأ قيقحت ىلع ةسسؤملا ةيناكمإو ةردقلا ىلإ ريشي
	 ليبس ىلعو .اهفادهأ قيقحت ىلع ةسسؤملا ةيناكمإو ةردقلا ىلإ ريشي
	 ليبس ىلعو .اهفادهأ قيقحت ىلع ةسسؤملا ةيناكمإو ةردقلا ىلإ ريشي
	 ةيجراخلا تاكارشلا للاخ نم اهتردـق نم ززعت نا ةـسسؤملل نكمي لاثملا
	.يلـخادلا ريوطتلاو ملعتلا وأ



	مـيقلا
	مـيقلا
	مـيقلا
	مـيقلا


	 ايلخاد ةسسؤملا كولس هجوت يتلا ئدابملا وأ تافسلفلا نم ةعومجم
	 ايلخاد ةسسؤملا كولس هجوت يتلا ئدابملا وأ تافسلفلا نم ةعومجم
	 ايلخاد ةسسؤملا كولس هجوت يتلا ئدابملا وأ تافسلفلا نم ةعومجم
	 هيف بوغرمو ديج وه ام ىلإ نيلماعلا ميقلا هجوت  .يجراخلا ملاعلا عم وأ
	 ماع هجومك مدختو قرفلاو دارفلأا كولس ىلع رـثؤـت  .كلذك سيل وه امو
	.ماع لكشب ةسسؤملا يف نيلماعلل



	ةيساسلأا ةءافكلا
	ةيساسلأا ةءافكلا
	ةيساسلأا ةءافكلا
	ةيساسلأا ةءافكلا


	 يف ةيروحم ةردق وأ ديج لكشب اهتلوازم متي يتلا ةيلخادلا ةطشنلأا يه
	 يف ةيروحم ةردق وأ ديج لكشب اهتلوازم متي يتلا ةيلخادلا ةطشنلأا يه
	 يف ةيروحم ةردق وأ ديج لكشب اهتلوازم متي يتلا ةيلخادلا ةطشنلأا يه
	اــهتءافك وأ اهتيحبر وأ ةسسؤملا ةيسفانت



	لماعتملا
	لماعتملا
	لماعتملا
	لماعتملا


	. ةسسؤملا لبق نم ةمدقملا ةمدخلا وأ جتنملا يقتلم
	. ةسسؤملا لبق نم ةمدقملا ةمدخلا وأ جتنملا يقتلم
	. ةسسؤملا لبق نم ةمدقملا ةمدخلا وأ جتنملا يقتلم



	عمتجملا
	عمتجملا
	عمتجملا
	عمتجملا


	. ةسسؤملاب رثأتت يتلاو ةسسؤملا جراخ ةيعمتجملا ةيتحتلا ةينبلا
	. ةسسؤملاب رثأتت يتلاو ةسسؤملا جراخ ةيعمتجملا ةيتحتلا ةينبلا
	. ةسسؤملاب رثأتت يتلاو ةسسؤملا جراخ ةيعمتجملا ةيتحتلا ةينبلا



	ةفرعملا
	ةفرعملا
	ةفرعملا
	ةفرعملا


	 ةبرجتلاو ملعتلا للاخ نم درفلا اهيلع لصحي يتلا ةراهملاو ةربخلا يه
	 ةبرجتلاو ملعتلا للاخ نم درفلا اهيلع لصحي يتلا ةراهملاو ةربخلا يه
	 ةبرجتلاو ملعتلا للاخ نم درفلا اهيلع لصحي يتلا ةراهملاو ةربخلا يه
	 يه تانايبلا نا نيح يفو  .روملأل يلمعلاو يرظنلا مهفلا كلذ لمشيو
	 امأو  ،تانايبلا ىلع ىنبملا نومضملا يه تامولعملا نإف ةيلوأ قئاقح
	. رارقلا ذاختاو لعفلا هجوت يتلا تامولعملا يهف ةفرعملا



	نوـــينعملا
	نوـــينعملا
	نوـــينعملا
	نوـــينعملا

	ةسسؤملاب
	ةسسؤملاب


	 ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم اهل تاـسسؤم وأ تاعوـمجمو صاخشأ
	 ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم اهل تاـسسؤم وأ تاعوـمجمو صاخشأ
	 ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم اهل تاـسسؤم وأ تاعوـمجمو صاخشأ
	 ةلثمأ .اهتطشنأو اهتاسراممب نورثأتي وأ نورثؤي مهنأ ثيح  ةسسؤملاب
	 نـيدروملاو نيلماعتملاو نـيمهاسملا مه نييجراخلا نيينعملا ىلع
	 ةلثمأ  .يندملا عمتجملا تاــسسؤم يلثممو ةيموكحلا رئاودلاو ءاكرشلاو
	  فيرعت اضيأ رظنا(  .لمعلا قرفو نيلماعلا مه نييلخادلا نيينعملا ىلع
	)هلاعأ  لمعلا حلاصمب نوـينعملا



	نوينعملا
	نوينعملا
	نوينعملا
	نوينعملا

	لمعلا حلاصب
	لمعلا حلاصب


	 صاخشلأا وأ  ةـسسؤملل ليومتلا نومدقي نيذلا صاخشلأا كنلوأ مه
	 صاخشلأا وأ  ةـسسؤملل ليومتلا نومدقي نيذلا صاخشلأا كنلوأ مه
	 صاخشلأا وأ  ةـسسؤملل ليومتلا نومدقي نيذلا صاخشلأا كنلوأ مه
	 كلذ ىنعي دق  ،ةصاخلا تاكرشلا يفو  .ايلعلا ةرادلإا قيرف نع نــيلوئسملا
	 ةموكحلا كلذ  ينعي دق  ماعلا عاطقلا يفو  ،نيرمثتسملا وأ  لمعلا بابرأ
	 نيـيسايسلا وأ ءارزولا وأ



	 ميهافملا
	 ميهافملا
	 ميهافملا
	 ميهافملا
	ةيساسلأا

	زيمتلل
	زيمتلل


	 زيمتلا جذومن راطإ ءانب مت يتلا ةبرـجملاو ةيساسلأا مـيهافملا نم ةعوــمجم
	 زيمتلا جذومن راطإ ءانب مت يتلا ةبرـجملاو ةيساسلأا مـيهافملا نم ةعوــمجم
	 زيمتلا جذومن راطإ ءانب مت يتلا ةبرـجملاو ةيساسلأا مـيهافملا نم ةعوــمجم
	.اهيلع ةدوجلا ةرادلإ ةيبورولأا ةسسؤملل



	تانراقملا
	تانراقملا
	تانراقملا
	تانراقملا


	.ىرـخأب ةيلمع ءادأ وأ ىرخأب ةسسؤم ءادأ ةنراقمل تانايبلا مادختسا
	.ىرـخأب ةيلمع ءادأ وأ ىرخأب ةسسؤم ءادأ ةنراقمل تانايبلا مادختسا
	.ىرـخأب ةيلمع ءادأ وأ ىرخأب ةسسؤم ءادأ ةنراقمل تانايبلا مادختسا



	ةيرايعملا ةنراقملا
	ةيرايعملا ةنراقملا
	ةيرايعملا ةنراقملا
	ةيرايعملا ةنراقملا


	 نم ةسسؤملا لصحتو  ،ةلص تاذ  ىرخا تاهج عم جهانملل ةمظنم ةنراقم
	 نم ةسسؤملا لصحتو  ،ةلص تاذ  ىرخا تاهج عم جهانملل ةمظنم ةنراقم
	 نم ةسسؤملا لصحتو  ،ةلص تاذ  ىرخا تاهج عم جهانملل ةمظنم ةنراقم
	.اهئادأ نيسحتل تاوطخ ذاختا ىلع اهدعاسي قمعم مهف ىلع اهللاخ



	 ةديجلا تاسرامملا
	 ةديجلا تاسرامملا
	 ةديجلا تاسرامملا
	 ةديجلا تاسرامملا
	تاسرامملا لضفأ /


	 تازاجنا ىلإ يدؤت ةقوفتم بيلاسأ وأ تايلمع وأ تاسايس وأ جهانم
	 تازاجنا ىلإ يدؤت ةقوفتم بيلاسأ وأ تايلمع وأ تاسايس وأ جهانم
	 تازاجنا ىلإ يدؤت ةقوفتم بيلاسأ وأ تايلمع وأ تاسايس وأ جهانم
	 نإف لضفلأا وه ام ىلع فرعتلل ناكمب ةبوعصلا نم هنأ ثيح .ةيئانثتسا
	  .تاـسسؤملا مظعم ىدل لايضفت رثكلأا وه »ةديج ةسرامم« حلطصملا
	 تانراقملا يه ةسسؤملا جراخ  ةديجلا تاسرامملا ىلع فرعتلل قرطلا نم
	. يجراخلا ميلعتلاو ةيرايعملا



	تاجتنملا
	تاجتنملا
	تاجتنملا
	تاجتنملا


	 وأ عينصتلا ةيلمعل ةجيتن يراجت لكشب اهعيزوت متي يتلا عئاضبلا يه
	 وأ عينصتلا ةيلمعل ةجيتن يراجت لكشب اهعيزوت متي يتلا عئاضبلا يه
	 وأ عينصتلا ةيلمعل ةجيتن يراجت لكشب اهعيزوت متي يتلا عئاضبلا يه
	 ،امومعو .اهكلاهتسا وأ اهمادختسا لبق عيزوتلل ةانق ربع رمت يتلاو جاتنلإا
	 لثم تاشنملاو علسلاك عئاضبلا نم ةعساو ةحيرش تاجتنملا لمشت
	 عناصملاو تادعملاو قفارملا



	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا
	جهنملا


	 تايلمع نم جهنملا نوكتي .لامعلأا زاجنا اهللاخ نم يتلا ةلماشلا ةقيرطلا
	 تايلمع نم جهنملا نوكتي .لامعلأا زاجنا اهللاخ نم يتلا ةلماشلا ةقيرطلا
	 تايلمع نم جهنملا نوكتي .لامعلأا زاجنا اهللاخ نم يتلا ةلماشلا ةقيرطلا
	. تاسايسلاو ئدابملا نم راطإ يف اهذيفنت متي ةمظنم لاعفأو






	42
	42
	42


	تاــحلطصملا فيرـعت
	تاــحلطصملا فيرـعت
	تاــحلطصملا فيرـعت


	حلطصملا
	حلطصملا
	حلطصملا
	حلطصملا
	حلطصملا
	حلطصملا
	حلطصملا


	 حلطصملا
	 حلطصملا
	 حلطصملا
	 
	ةيزيلجنلااب


	فيرـعتلا
	فيرـعتلا
	فيرـعتلا



	رييغتلا ةرادإ
	رييغتلا ةرادإ
	رييغتلا ةرادإ
	رييغتلا ةرادإ


	 ىلإ يلاحلا اهعضو نم تاسسؤملاو قرفلاو دارفلأا ليوحت ةدايقل جهنم وه
	 ىلإ يلاحلا اهعضو نم تاسسؤملاو قرفلاو دارفلأا ليوحت ةدايقل جهنم وه
	 ىلإ يلاحلا اهعضو نم تاسسؤملاو قرفلاو دارفلأا ليوحت ةدايقل جهنم وه
	 ةرادإ ىلإ فدهت ةيسسؤم ةيلمع يه  .لبقتسملا يف دوشنمو ددحم عضو
	 يف رييغتلا قانتعاو لبقتل ةسسؤملاب نيينعملا ةدناسم للاخ نم رييغتلا
	.مهب ةصاخلا لمعلا ةئيب



	 ؤفاكت
	 ؤفاكت
	 ؤفاكت
	 ؤفاكت

	صرـفلا
	صرـفلا


	 ضغب ةيواستمو ةلداع ةلماعم نوقلتي نيلماعلا عيمج نا نمضت ةسرامم
	 ضغب ةيواستمو ةلداع ةلماعم نوقلتي نيلماعلا عيمج نا نمضت ةسرامم
	 ضغب ةيواستمو ةلداع ةلماعم نوقلتي نيلماعلا عيمج نا نمضت ةسرامم
	ةقاعلإاو  نيدلاو ةيسنجلاو لصلأاو رمعلاو سنجلا نع رظنلا



	 عونت
	 عونت
	 عونت
	 عونت


	 يتلا تافصلل اهتادايقب ةلثمتم ةسسؤملا ةدافتساو ريدقتو فارتعا ىدم
	 يتلا تافصلل اهتادايقب ةلثمتم ةسسؤملا ةدافتساو ريدقتو فارتعا ىدم
	 يتلا تافصلل اهتادايقب ةلثمتم ةسسؤملا ةدافتساو ريدقتو فارتعا ىدم
	 تادقتعملاو سنجلاو قرعلاو لصلأاو رمعلا يف عونتلاك .نولماعلا اهب درفني
	 ةيدسجلا تاردقلاو



	فيكتلا ةعرس
	فيكتلا ةعرس
	فيكتلا ةعرس
	فيكتلا ةعرس


	.ةءافكو ةعرسب تاريغتملا ءازإ فيكتلا ىلع ةسسؤملا ةردق
	.ةءافكو ةعرسب تاريغتملا ءازإ فيكتلا ىلع ةسسؤملا ةردق
	.ةءافكو ةعرسب تاريغتملا ءازإ فيكتلا ىلع ةسسؤملا ةردق



	 فيكتلا ةعرــس
	 فيكتلا ةعرــس
	 فيكتلا ةعرــس
	 فيكتلا ةعرــس

	يـسسؤملا
	يـسسؤملا


	 صرف نم دجتسي امل  ،مئلاملا تقولا يف  ، فيكتلاو ةباجتسلاا ىلع ةردقلا
	 صرف نم دجتسي امل  ،مئلاملا تقولا يف  ، فيكتلاو ةباجتسلاا ىلع ةردقلا
	 صرف نم دجتسي امل  ،مئلاملا تقولا يف  ، فيكتلاو ةباجتسلاا ىلع ةردقلا
	. تاديدـهتو



	ملعتلا تاكبش
	ملعتلا تاكبش
	ملعتلا تاكبش
	ملعتلا تاكبش


	 اعم ملعتلل ةكرتشم ةحلصم وأ فده مهيدل نيذلا صاخشلأا نم ةعومجم
	 اعم ملعتلل ةكرتشم ةحلصم وأ فده مهيدل نيذلا صاخشلأا نم ةعومجم
	 اعم ملعتلل ةكرتشم ةحلصم وأ فده مهيدل نيذلا صاخشلأا نم ةعومجم
	تاربخلاو تامولعملا لدابت للاخ نم



	ةميقلا ضرع
	ةميقلا ضرع
	ةميقلا ضرع
	ةميقلا ضرع


	 نيلماعتملل ةسسؤملا اهمدقت يتلا تامدخلاو تاجتنملل ةقرافلا ةميقلا
	 نيلماعتملل ةسسؤملا اهمدقت يتلا تامدخلاو تاجتنملل ةقرافلا ةميقلا
	 نيلماعتملل ةسسؤملا اهمدقت يتلا تامدخلاو تاجتنملل ةقرافلا ةميقلا
	. اهعم



	 ةجرحلا حاجنلا لماوع
	 ةجرحلا حاجنلا لماوع
	 ةجرحلا حاجنلا لماوع
	 ةجرحلا حاجنلا لماوع


	 يتلا تاريغتملاو طورشلاو صئاصخلا نم )
	 يتلا تاريغتملاو طورشلاو صئاصخلا نم )
	 يتلا تاريغتملاو طورشلاو صئاصخلا نم )
	8
	 ىلإ 
	3
	 نيب ام ةداع( دودـحم ددع
	 جمانربل وأ ةسسؤمل ةيرارمتسلااو ةءافكلاو ةيلعافلا ىلع رشابم لكشب رثؤت
	.عورشمل وأ



	 لقنتلا ةيلباق
	 لقنتلا ةيلباق
	 لقنتلا ةيلباق
	 لقنتلا ةيلباق


	 مهلمع عقاوم وأ مهلامعأ رييغت ىلع  نيلماعلا ةردقو ةبغر
	 مهلمع عقاوم وأ مهلامعأ رييغت ىلع  نيلماعلا ةردقو ةبغر
	 مهلمع عقاوم وأ مهلامعأ رييغت ىلع  نيلماعلا ةردقو ةبغر



	فيظوتلا ةيلباق
	فيظوتلا ةيلباق
	فيظوتلا ةيلباق
	فيظوتلا ةيلباق


	 فلتخي دق  . اهيلع ةظفاحملا وأ ةفيظو ىلع لوصحلا ىلع صخشلا ةردق
	 فلتخي دق  . اهيلع ةظفاحملا وأ ةفيظو ىلع لوصحلا ىلع صخشلا ةردق
	 فلتخي دق  . اهيلع ةظفاحملا وأ ةفيظو ىلع لوصحلا ىلع صخشلا ةردق
	 .لقنتلا وأ تابثلا كلذ ينعي نا نكمي دارفلأل . نومضملا بسح  ىنعملا
	. ةنورملا كلذ ينعي نا نكمي تاسسؤملل



	ةياغلا صن
	ةياغلا صن
	ةياغلا صن
	ةياغلا صن


	. ايؤرلا وأ/و ةلاسرلا نع لادب تاسسؤملا ضعب لبق نم مدختسي صن
	. ايؤرلا وأ/و ةلاسرلا نع لادب تاسسؤملا ضعب لبق نم مدختسي صن
	. ايؤرلا وأ/و ةلاسرلا نع لادب تاسسؤملا ضعب لبق نم مدختسي صن



	ةرادلإا ماظن
	ةرادلإا ماظن
	ةرادلإا ماظن
	ةرادلإا ماظن


	 ماظن ىلإ ةفاضلإاب جئاتنو ءادأ تارشؤم نم هب لصتي امو تايلمعلا راطإ
	 ماظن ىلإ ةفاضلإاب جئاتنو ءادأ تارشؤم نم هب لصتي امو تايلمعلا راطإ
	 ماظن ىلإ ةفاضلإاب جئاتنو ءادأ تارشؤم نم هب لصتي امو تايلمعلا راطإ
	 اهتلاسرل ةـسسؤملا ةيبلت نامضل مدختست يتلا  ،تايلمعلا نيسحتو ةرادإ
	.اهتيؤرو



	لمعلا جذومن
	لمعلا جذومن
	لمعلا جذومن
	لمعلا جذومن


	 لمشتو .ةميق ميدقتو قلخ يف دعاست يتلا لمعلا رصانع نع ةرابع وه
	 لمشتو .ةميق ميدقتو قلخ يف دعاست يتلا لمعلا رصانع نع ةرابع وه
	 لمشتو .ةميق ميدقتو قلخ يف دعاست يتلا لمعلا رصانع نع ةرابع وه
	 ةــيسيئرلا دراوملاو حابرلأا باسح ةلداــعمو  ،ةميقلا ضرع ةداع رصانعلا هذه
	. ةسسؤملل ةيساسلأا تايلمعلاو
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