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َٓٗذ ١ٝإزاض ٠نُإ اؾٛز ٠باؾاَع١
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َكسَ١
تتدص داَع ١ايباس ١خطٛات سجٝج ١يهُإ دٛز ٠املسخ٬ت ٚايعًُٝات ٚاملدطدات يف اـسَات
ا٭نازميٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝاٱزاضٚ ١ٜايؿطان ١اجملتُع َٔ ١ٝخَٗٓ ٍ٬ذ ١ٝتهُٔ ايتدطٝط املٓاغب املبين عً٢
ايتؿاضنٚ ١ٝايتٓفٝص ايفعاٍ ٚاملطادع ١ايسقٝكٚ ١ايتشػني املػتُط مبا ٜتٛانب َع أفهٌ املُاضغات ٚتٛقعات
املػتفٝسٚ ٜٔش ٟٚايع٬ق ١باؾاَعٖ َٔٚ .١صا املسخٌ ،اْتٗذت داَع ١ايباس ١ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ ٞاهلازف
َٚعاٜري اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞعً ٢املػت ٣ٛامل٪غػٚ ٞايرباف ٞبايؿطانَ ١ع املطنع ايٛطين
يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ٞيسعِ تٛدٗات اؾاَع ١م ٛايتُٝع يف ا٭زا ٤ايعاّ بني اؾاَعات احملً١ٝ
ٚاٱقً.١ُٝٝ
ٚبس٤اً بايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ ،ٞأزضنت قٝاز ٠اؾاَع ١نطٚضَٛ ٠انب ١املػتذسات يف فاٍ ايتعًِٝ
ايعاي َٔٚ ٞشيو ايتٛدٗات ايتُٓٚ ١ٜٛضٚ ،2030 ١ٜ٩مت بططٜك ١تؿاضنَ ١ٝع َٓػٛب ٞاؾاَع ١إعازٖٝ ٠هً١
بعض ايٛنا٫ت ٚايٛسسات باؾاَعٚ ١اغتشساخ إزاض ٠يًتدطٝط ا٫غرتاتٝذٚ ٞإعازٖٓ ٠سغ ١بعض ايعًُٝات
ايساخً ١ٝمبا ٜتٓاغب َع َتطًبات نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞايتٛدٗات ايتُٓٚ .١ٜٛقاَت اؾاَع١
ممجً٘ بٛناي ١اؾاَع ١يًتطٜٛط ا٭نازميٚ ٞإزاض ٠ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ ٞمبطادع ١خط ١اؾاَع١
ا٫غرتاتٝذ ١ٝايػابكٚ ١تطٜٛط خط ١دسٜس ٠يًذاَع ١بططٜك ١تؿاضنَ ١ٝع ش ٟٚايع٬ق ١باؾاَعٚ ،١تهُٓت
اـط ١اؾسٜس ٠أٖسافاً اغرتاتٝذ ١ٝيهُإ دٛز ٠املسخ٬ت ٚايعًُٝات ٚاملدطدات ؾُٝع ا٭ْؿط ١عً ٢مجٝع
املػتٜٛات.
ٚتهطًع عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞبٗٓسغ ١عًُٝات نُإ اؾٛز ٠عً ٢مجٝع املػتٜٛات ٚضغِ خاضط١
ايططٜل يًذٛزٚ ٠تٛقٝف َٗاّ ؾإ يًذٛز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايربْاَر ٚايهًٚ ١ٝايعُازات املػاْسٚ ٠املطانع
ٚايٛسساتٚ ،نصيو عًَ ٢ػت ٣ٛاٱزاض ٠ايعًٝا يًذاَعٚ .١يف ٖصا ايػٝام ،تك ّٛايعُاز ٠بسٚض اغتؿاضٟ
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نبري يف زعِ ٚتسضٜب ٚسسات اؾاَعٚ ١ؾإ اؾٛز ٠املدتًف ١إناف ١اىل عًُٝات املطاقبٚ ١املطادع١
ايساخً ١ٝ٭ْؿط ١اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞاملدتًف ١سػب َعاٜري نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز امل٪غػٞ
ٚايربافَٚ ٞتابع ١عًُٝات قٝاؽ َ٪ؾطات ا٭زا ٤املدتًفٚ ١زعِ عًُٝات ايتشػني ٚايطفع بايتٛقٝات يًذٓ١
ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي .ٞنُا تطاقب اٱزاض ٠ايعًٝا يًُ٪غػ ١ممجً ١يف ٚنا٫ت اؾاَع ١املدتًف١
ٚايًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞايًذٓ ١ايعًٝا يًتدطٝط غري عًُٝات ا٫يتعاّ مبعاٜري نُإ
اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز امل٪غػ ٞعً ٢مجٝع املػتٜٛات ٚفكاً يٰيٝات احملسزٚ ٠املعتُس.٠
ْٚهع بني ٜسَٓ ٟػٛب ٞاؾاَعٖ ١صا اٱقساض ا٭ َٔ ٍٚزيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ٚا٭نازميٞ
ٚايصٜٛ ٟنح فًػفٚ ١أغؼ ْعاّ إزاض ٠اؾٛز ٠ايساخً ٞباؾاَعٜٚ ١كف َٓعَ ١َٛتهاًَ َٔ ١ايػٝاغات
ٚاهلٝانٌ ٚاٱدطا٤ات ٚاملػٚ٪يٝات ٚاؾٗٛز ٚا٭زٚاض املتٛقعٚ ١ايفعً ١ٝعً ٢املػت ٣ٛامل٪غػٚ ٞقٝازات
اؾاَعٚ ١عًَ ٢ػت ٣ٛايٛسسات ٚا٭فطاز باؾاَع ١يهُإ دٛز ٠ا٭زا ٤ايعاّ يف اجملاٍ ا٭نازميٚ ٞايبشجٞ
ٚاٱزاضٚ ٟايؿطانَ ١ع اجملتُع ٚنُإ ايتُٝع امل٪غػ ٞعً ٢مجٝع املػتٜٛات.
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ْبص ٙعٔ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞإدطا٤ات ايتكسّ ي٬عتُاز :
ٜككس باؾٛز ٠إتكإ ايعٌُ َكاضْ ١مبعاٜري قسزَٚ ٠كبٛي ١عاملٝاًٜٚ .ككس با٫عتُاز ا٭نازميٞ
امل٪غػ ٞؾٗازات سهِ ضمس ١ٝمتٓشٗا َٖ ١٦ٝعرتف بٗا ت٪نس إٔ امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝقس أٚدست ايعطٚف
ٚاٱدطا٤ات ٚايعًُٝات اييت مبٛدبٗا ؼكل ضغايتٗا ٚأٖسافٗا ٚيسٜٗا ْعاّ يتك ِٝٝفعايٝتٗا امل٪غػ،١ٝ
ٚتػتدسّ ْتا٥ر ايتك ِٜٛيف ايتشػني املػتُطٚ ،أْٗا تف ٞمبتطًبات َٚعاٜري نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز .أَا
ا٫عتُاز ايرباف ،ٞفٝككس ب٘ ؾٗاز ٠سهِ َٔ دَٗ ١ػتكً ١بإٔ ايربْاَر ا٭نازمي ٞحيكل ضغايت٘
ٚأٖساف٘ ٚيسْ ٜ٘عاّ يتك ِٝٝفعايٝت٘ ٚكطدات تعًِ يًطًبٜٚ ،١ػتدسّ ْتا٥ر ايتك ِٜٛيف ايتشػني املػتُط،
ٚأْ٘ ٜف ٞمبتطًبات َٚعاٜري نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز احملسز َٔ ٠دٗ ١ا٫عتُاز ايرباف .ٞنُا ػسض اٱؾاض٠
ٖٓا إىل إٔ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ٖٛ NCAAA ٞاؾٗ ١ايٛسٝس ٠املعتُس ٠يًذاَعات
ايػعٛز ١ٜيًشك ٍٛعً ٢ا٫عتُاز امل٪غػ.ٞ
ٚسسز املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ٞاماَْ ١ٝعاٜري َطٛض ٙيف اٱقساض اؾسٜس ٫عتُاز
َ٪غػات ايتعً ِٝايعاي ٖٞٚ ٞنايتاي:ٞ
– 1ايطٚ ١ٜ٩ايطغايٚ ١ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذٞ
 – 2اؿٛنُٚ ١ايكٝازٚ ٠اٱزاض٠
 – 3ايتعًٚ ِٝايتعًِ
 – 4ايطًب١
 ١٦ٖٝ – 5ايتسضٜؼ ٚاملٛظفني
- 6املٛاضز امل٪غػ١ٝ
 – 7ايبشح ايعًُٚ ٞا٫بتهاض
 – 8ايؿطان ١اجملتُع١ٝ
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يف املكابٌ ،أقسض املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ٞايٓػد ١املطٛض ٠ملعاٜري ا٫عتُاز
ايرباف ٖٞٚ ٞتتهُٔ غتَ ١عاٜري:ٖٞٚ
 - 1ايطغايٚ ١ا٭ٖساف
 - 2إزاض ٠ايربْاَر ٚنُإ دٛزت٘
 - 3ايتعًٚ ِٝايتعًِ
 - 4ايط٬ب
 ١٦ٖٝ - 5ايتسضٜؼ
َ - 6كازض ايتعًِ ٚاملطافل ٚايتذٗٝعات.
ٜٚؿرتط يًربْاَر –غٛا ٤نإ بطْافًا مبطسً ١ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚبطْاَر زضاغات عًٝا ٚ -يف ساٍ
ضغبت٘ ايتكسّ عً ٢اعتُاز بطاف ٞغٛا ٤نإ اعتُازًا زاخًًٝا –َٔ دٗ ١اعتُاز زاخٌ املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز - ١ٜأ ٚخاضدًٝا –َٔ دٗ ١اعتُاز خاضز املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز - ١ٜإٔ ته ٕٛامل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
دَٗ ١عتُسٜٚ ،٠عين شيو :أْٗا قس سكًت عً ٢ا٫عتُاز َٔ قبٌ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز
ا٭نازمي.NCAAA ٞ
ٚجيب ٫عتُاز امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝإٔ تطبل َعاٜري املُاضغات املتُٝع ٠بؿهٌ عاّ عً ٢ايٓش ٛاملبني يف
َعاٜري املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ،ٞعً ٢أٜ ٫كٌ ايتك ِٝٝايعاّ يهٌ َعٝاض َٔ َعاٜري
ا٫عتُاز امل٪غػ ٞعٔ ث٬ثْ ١كاط َع ٚدٛب ايرتنٝع عً ٢احملهّات ايطٝ٥ػ ١ٝيهٌ َعٝاض أَ ٚعٝاض فطعٞ
عٝح ٜ ٫كٌ تك ِٝٝشيو احملو ايطٝ٥ػ ٞعٔ ث٬ثْ ١كاطٚ .ميتس ا٫عتُاز عاز ٠يػبع غٓٛاتٚ ،بعس شيو
غتشتاز امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايربْاَر ا٭نازمي ٞإىل إعاز ٠ا٫عتُاز.
أَا إدطا٤ات ٚخطٛات ايتكٚ ِٜٛا٫عتُاز يًُ٪غػات ايتعً ١ُٝٝيس ٣املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز
ا٭نازمي NCAAA ٞفتتُجٌ يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
 .1ايتشكل َٔ أًٖ ١ٝامل٪غػ ١أ ٚايربْاَر يًتكسّ ي٬عتُاز .
 .2ايتشكل َٔ إعساز ايسضاغ ١ايصات.١ٝ
 .3ايعٜاض ٠املٝساْ ١ٝيًتك ِٜٛاـاضد.ٞ
 .4زضاغ ١خط ١عٌُ امل٪غػ ١أ ٚايربْاَر اـاق ١بتٛقٝات فطٜل ايعٜاض ٠اـاضد.ٞ
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 .5عطض ايتكاضٜط عً ٢ايًذٓ ١ا٫غتؿاض ١ٜي٬عتُاز.

 .6إعالن قرار االعتماد.
 .7إع ٕ٬قطاض ا٫عتُازاملتابع ١ايسٚض ١ٜيًذٗ ١املعتُس٠
 .8إعاز ٠ايتك ِٜٛبعس غبع غٓٛات .

ٚيس ٣املطنع ايٛطين ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٫نازمي ،NCAAA ( ٞميهٔ إٔ تؿٌُ ْتا٥ر
إع ٕ٬قطاض اعتُاز امل٪غػ ١أ ٚايربْاَر َا :ًٜٞ
 .1ا٫عتُاز ايهاٌَٜٚ :ؿري ا٫عتُاز ايهاٌَ إىل إٔ امل٪غػ– ١أ ٚايربْاَر يف ساٍ نإ
ايتكسّ ي٬عتُاز خاقًا بايربْاَر  -قس اغتٛفت ناف ١املعاٜري اـاق ١با٫عتُاز ٚاملعاٜري ايفطع١ٝ
ٚقهاتٗا ٚقسَت ا٭زي ١ايهاف ١ٝعً ٢شيو ،نُا ٚأْ٘ ٜٛ ٫دس عً ٢امل٪غػ ١أْٛ ١ّٜاقل
تػتٛدب اؾرتاط ٚدٛزٖا ٱقساض ٚثٝك ١ا٫عتُاز يتًو امل٪غػٚ ،١بٓا ً٤عً ٢شيو ا٭زاٜ ٤تِ َٓح
امل٪غػ ١ا٫عتُاز ايهاٌَ.
 .2ا٫عتُاز املؿطٚطٜٚ :ؿري ا٫عتُاز املؿطٚط إىل إٔ امل٪غػ– ١أ ٚايربْاَر يف ساٍ نإ
ايتكسّ ي٬عتُاز خاقًا بايربْاَر -قس اغتٛفت فٌُ دٛاْب َعاٜري ا٫عتُاز ٚاملعاٜري ايفطع١ٝ
ٚاحملهات اـاق ١بٗا ٚقسَت ا٭زي ١ايهاف ١ٝعً ٢شيو ،إ ٫أْٗا ٫ظايت عاد ١عً ٢ايعٌُ عً٢
اغتهُاهلا ٚؼػٗٓٝا ٚفل اؾرتاطات قسز َٔ ٠قبٌ ؾٓ ١املطادعني املػتكًني ٚاملطنع ايٛطين
يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازميٚ .ٞبٓا ً٤عً ٢شيوٜ ،تِ َٓح امل٪غػ ١اعتُازًا َؿطٚطًا باغتهُاٍ ٖصٙ
ا٫ؾرتاطات يًشك ٍٛبعس شيو عً ٢ا٫عتُاز ايهاٌَ.
 .3عسّ ا٫عتُازٜٚ :عين شيو ،إٔ امل٪غػ– ١أ ٚايربْاَر يف ساٍ نإ ايتكسّ ي٬عتُاز خاقًا
بايربْاَر -مل تكسّ ا٭زي ١ايهاف ١ٝعً ٢ايتعاَٗا مبعاٜري ا٫عتُاز َٚعاٜريٖا ايفطعٚ ١ٝاحملهات
اـاق ١بٗاٚ ،بايتاي ٞمت اؿهِ عً ٢أزا ٤امل٪غػ ١بأْٗا غري َعتُسٜٚ ٠ػتٛدب عًٗٝا ايتكسّ َٔ
دسٜس يًشك ٍٛعً ٢ا٫عتُاز.
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أَا يف ساٍ ضغب ١بطْاَرٍ َا إٔ ٜتكسّ يًشك ٍٛعً ٢ا٫عتُاز ايرباف َٔ ٞدٗات خاضد ١ٝزٚي،١ٝ
فٝٴؿرتط يف شيو خطٛات ٚإدطا٤ات أقطّتٗا  NCAAAتتُجٌ يف ايتاي:ٞ
 .1ته ٕٛامل٪غػ ١ايتعً- ١ُٝٝايطاغب بطْافٗا ايتكسّ ي٬عتُاز ايسٚي ٞايرباف - ٞساقً ً١عً٢
ا٫عتُاز امل٪غػ َٔ ٞقبٌ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
ٜ .2ك ّٛايربْاَر املتكسّ باختٝاض اهل ١٦ٝايسٚي ١ٝاييت ؼكل َعاٜري ا٫عتُاز ايسٚي.ٞ
 .3تعب ١٦ايُٓٛشز اـام بطًب ايتكسّ.
ٜ .4ك ّٛاملطنع بسضاغ ١ايطًب يًتشكل َٔ اغتٝفا ٘٥يًُعاٜري.
 .5ايطز عً ٢امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝبٓتٝذ ١زضاغ ١ايطًب.
 .6تك ّٛامل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝيف ساٍ املٛافك ١عً ٢ايطًب بايتعاقس َع اهل ١٦ٝايسٚي ١ٝاملعٓ ١ٝخَ ٍ٬س٫ ٠
تتذاٚظ غت ١أؾٗطٚ ،تعٜٚس إزاض ٠ا٫عتُازات ايسٚي ١ٝبكٛض َٔ ٠ايعكس.
 .7تعٜٚس إزاض ٠ا٫عتُازات ايسٚي ١ٝبكٛض َٔ ٠ايٛثا٥ل اييت ضفعتٗا يًٗ ١٦ٝايسٚي ١ٝيًشك ٍٛعً ٢ا٫عتُاز
َ .8طادع ١إزاض ٠ا٫عتُازات ايسٚي ١ٝيًٛثا٥ل ٚايتأنس َٔ انتُاهلا يًُعاٜري املطًٛب َٔ ١دٗات
ا٫عتُاز ايسٚي.ٞ
 .9تك ّٛامل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝبتعٜٚس إزاض ٠ا٫عتُازات ايسٚي ١ٝظس ٍٚظٜاض ٠اهل ١٦ٝايسٚي ١ٝيف َس ٫ ٠تكٌ
عٔ ؾٗط َٔ تاضٜذ بس ٤ايعٜاض.٠
ٜ .10هًف املطنع أسس املػتؿاض ٜٔيس ٜ٘يًُؿاضن ١يف ايعٜاض ٠املٝساْ ١ٝاييت تك ّٛبٗا دٗ ١ا٫عتُاز
 .11تك ّٛامل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝبتعٜٚس إزاض ٠ا٫عتُازات ايسٚي ١ٝباملطنع بايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥ي٬عتُاز َٚست٘
عً ٢إٔ ٜه ٕٛقطاضاً فعًٝاً ي٬عتُاز ٚيٝؼ َعاز ً٫ي٘.
ٜ .12ك ّٛاملطنع بعس ايتشكل َٔ غ ١َ٬ا٫عتُاز ٚإدطا٤ات٘ بتٛثٝل ا٫عتُاز ٚتػذ ً٘ٝيس ٜ٘عً ٢إٔ
ٜؿٌُ ايتٛثٝل َس ٠ا٫عتُاز ٚا٫ؾرتاطات اييت عً ٘ٝإٕ ٚدست.
 .13جيب عً ٢امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝعٓس اٱع ٕ٬عٔ سك ٍٛأ َٔ ٟبطافٗا عً ٢ا٫عتُاز َٔ دٗ ١اعتُاز
زٚي ١ٝؼسٜس اغِ ايربْاَرَٚ ،س ٠ا٫عتُازْٛٚ ،ع٘ٚ ،اغِ اؾٗ ١املكسض ٠ي٘ ،عً ٢أ ٫تتهُٔ
ايكٝػ ١املػتدسَ ١يف اٱع ٕ٬ز٫٫ت تػٜٛك ١ٝأ ٚزعا ١ٝ٥يتًو اؾٗات أ ٚيٓعاّ تعً ُٞٝقسز.
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َتطًبات ايتأٌٖ ي٬عتُاز امل٪غػٞ
سسز املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي 19 ٞقهاً أغاغٝاً جيب عً٪َ ٢غػات ايتعًِٝ
ايعاي ٞاغتهُاهلا قبٌ ايتكسّ ي٬عتُاز امل٪غػ ٖٞٚ ٞنايتاي:ٞ
دسَ :1 ٍٚتطًبات ايتأٌٖ ي٬عتُاز امل٪غػٞ
1

ايرتخٝل ايٓٗا ٞ٥يًُ٪غػات ا٭ًٖ ١ٝأ ٚقطاض اٱْؿا ٤يًُ٪غػات اؿه١َٝٛ

2

تٛافل ايٓؿاط املُاضؽ َع َهُ ٕٛايرتخٝل أ ٚقطاض اٱْؿا٤

3

إقطاض ايطغاي ٚ ١تٛافكٗا َع َهُ ٕٛايرتخٝل أ ٚقطاض اٱْؿا٤

4

اـط ١اٱغرتاتٝذ ١ٝمبا فٗٝا خط ١اؾٛز٠

5

ايًٛا٥ح َٗ ٚاّ ايًذإ َ ٚػٚ٪يٝات ايكاُ٥ني عً ٢ايؿ ٕٚ٪اٱزاض ٚ ١ٜا٭نازمي١ٝ

6

ايهتٝبات ايتعطٜف ٚ ١ٝا٭زي ١يًطًب١

7

تٛقٝف ايرباَر ؾُٝع ايرباَر اييت تكسَٗا امل٪غػ١

8

تٛقٝف املكطضات

9

يٛا٥ح ٚإدطا٤ات إقطاض ايرباَر  ٚإقطاض تعسًٜٗا َ ٚطادعتٗا

10

ْعِ َطاقب ١اؾٛز ٚ ٠تطٜٛط ايرباَر

11

ٚغَ ١ًٝطنع ١ٜؿفغ  ٚتٛثٝل غذ٬ت ايطًب ٚ ١أغًٛب يتشً ٚ ٌٝتٛثٝل ايبٝاْات اٱسكا١ٝ٥

12

آي٫ ١ٝغتط٬ع آضا ٤ايطًب١

13

ْعاّ يهُإ اؾٛز ٠يف مجٝع املعاٜري

14

بٝاْات َ٪ؾطات ا٭زا٤

15

تطتٝبات مجع بٝاْات املَ٬ح املطدعBenchmarks ١ٝ

16

ْعِ ضقس  ٚتٛثٝل بٝاْات اؿح ايعًُٞ

17

ْعِ ضقس  ٚتٛثٝل بٝاْات خسَ ١اجملتُع

18

ؽطز ايطًب١

19

اغتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز
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ٚملعٜس َٔ ايتفاق ٌٝس ٍٛنٌ بٓس َٔ ايبٓٛز املصنٛض ٠أعْ ،ٙ٬أٌَ ا٫ط٬ع عًٚ ٢ثٝكَ( ١تطًبات ايتأٌٖ

يًتكسّ بطًب ا٫عتُاز امل٪غػ ٞمل٪غػات ايتعً ِٝايعايْ - ٞػد ١امل٪غػ ١ايتعً.)١ُٝٝ

َتطًبات ايتأٌٖ ي٬عتُاز ايربافٞ
يف املكابٌ ٚنع املطنع َتطًبات خاق ١بتأٌٖ ايرباَر ا٭نازمي ١ٝيًتكسّ عً ٢ا٫عتُاز ايربافٖٞٚ ٞ
نايتاي:ٞ
دسَ :2 ٍٚتطًبات ايتأٌٖ ي٬عتُاز ايربافٞ
1

ايرتخٝل يًربْاَر

2

املٛافك ١عً ٢ايتكسّ بطًب اعتُاز ايربْاَر

3

تٛقٝف ايربْاَر

4

تٛقٝف املكطضات

5

يٛا٥ح ايربْاَر  ٚا٭زي ١ايتعطٜف ١ٝبايربْاَر َ ٚكطضات٘ َ ٚتطًبات٘

6

ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًربْاَر َ ٚكطضات٘

7

بٝاْات اغتط٬عات آضا ٤ايطًب١

8

ؽطز ايطًب ٚ ١بٝاْات تك ِٜٛاـطجيني يًربْاَر

9

ايًذٓ ١املؿطف ١عً ٢ايربْاَر (يًرباَر املٗٓ)١ٝ

10

َ٪ؾطات ا٭زا ٚ ٤املكاضْ ١املطدعPerformance Indicators and Benchmarking ١ٝ

11

ايتٛافل َع اٱطاض ايٛطين يًُ٬ٖ٪ت

12

َكاٜٝؼ ايتك ِٜٛايصاتٞ
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دس ٍٚضقِ  :3املتطًبات امل٪غػ ١ٝيًتأٌٖ ي٬عتُاز ايربافٞ
1

اـط ١اٱغرتاتٝذ ١ٝيًُ٪غػ١

2

َطنع اؾٛزٚ ٠اـط ١اٱغرتاتٝذ ١ٝيتشػني اؾٛز٠

3

بٝاْات َ٪ؾطات ا٭زا ٤املتعًك ١ظُٝع ايرباَر اييت تكسَٗا امل٪غػ١

4

ايًٛا٥ح ٚإدطا٤ات إقطاض ايرباَر ٚإقطاض تعسًٜٗا  ٚإدطا٤ات تكٛميٗا

5

بٝاْات اغتط٬عات آضا ٤ايطًب ١يًرباَر ٚاملكطضات اييت تكسَٗا امل٪غػ١

6

ْعاّ اٱضؾاز ا٭نازمي ٚ ٞتكس ِٜاملؿٛض ٠يًطًب١

7

املطافل ٚاٱَهاْات املدكك ١يًٓؿاط اي٬قفٞ

8

تٛفط َٛاضز ايتعًِ ْ ٚعاّ ضقس استٝادات ايرباَر  ٚا٫غتذاب ١هلا

9

ايٓعاّ امل٪غػ ٞيتٛفري ايبٝاْات اٱسكا ١ٝ٥ملعس٫ت ؼك ٌٝايطًب١

ٚملعٜس َٔ ايتفاق ٌٝس ٍٛنٌ بٓس َٔ ايبٓٛز املصنٛض ٠أعْ ،ٙ٬أٌَ ا٫ط٬ع عًٚ ٢ثٝكَ( ١تطًبات

ايتأٌٖ يًتكسّ بطًب ا٫عتُاز ايربافْ- ٞػد ١امل٪غػ ١ايتعً.)١ُٝٝ
َتطًبات اٱطاض ايٛطين يًُ٬ٖ٪ت ٚاٱطاض ايػعٛز ٟيًُ٬ٖ٪ت (غكف):
جيب عً ٢امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝايتأنس َٔ تطابل َػُ ٢امل٬ٖ٪ت َع اٱطاض ايٛطين يًُ٬ٖ٪ت ٚاٱطاض
ايػعٛز ٟيًُ٬ٖ٪ت ٚإٔ تػتدسّ َػُٝات امل٬ٖ٪ت اييت تكف بٛنٛح ٚزق ١ايكطاعٳ ايتعًَٚ ،ُٞٝػت٣ٛ
ايتأٖٚ ،ٌٝفاٍ ايسضاغ ١أ ٚايتدكل ،إناف ١إىل َا :ًٜٞ
 ا٫يتعاّ باؿس ا٭زْ َٔ ٢ايػاعات املعتُس ٠املطًٛب ١يًُ ٌٖ٪املككٛز.
 إٔ تٗتِ أٖساف ايرباَر بتطٜٛط كطدات ايتعًِ يف مجٝع فا٫ت ايتعًِ املطًٛب( ١املعطف ،١املٗاضات
املعطفَٗ ،١ٝاضات ايتعاٌَ َع اٯخطٚ ٜٔؼٌُ املػٚ٪يَٗٚ ،١ٝاضات ايتٛاقٌ ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات
ٚاملٗاضات ايعسزٚ ،١ٜاملٗاضات اؿطن ١ٝايٓفػ ١ٝعٓسَا ته ٕٛشات ع٬ق ١بايربْاَر)ٜٚ .ككس
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مبدطدات ايتعًِ عباضات تكف املعاضف ٚايكٚ ِٝا٫ػاٖات املتٛقع َٔ املتعًِ انتػابٗا يف ْٗا١ٜ
ايربْاَر ايتعً ُٞٝأ ٚاملكطض ايسضاغ.ٞ
 إٔ ته ٕٛاملػتٜٛات اييت ٜتِ ؼكٝكٗا يف نٌ فاٍ َٔ فا٫ت ايتعًِ َتػكَ ١ع َٛاقفات
خكا٥ل اـطجيني َٛٚاقفات كطدات ايتعًِ يهٌ َػتَ َٔ ٣ٛػتٜٛات امل٬ٖ٪ت.
 إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى زي ٌٝعً ٢إٔ املػتٜٛات (املعاٜري) املطًٛب ١يٓٛاتر ايتعًِ يًُ ٌٖ٪املطًٛب قس ؼككت
يف نٌ ٚاسس َٔ تًو اجملا٫ت.
ٜ ٫ كٌ ايعب ٤ايسضاغ ٞيًفكٌ ايسضاغ ٞايٛاسس عٔ  15غاعٜ ٫ٚ ١عٜس عٔ  18غاع.١
 ٫ تكٌ فرت ٠ايسضاغ ١يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ عٔ  4غٓٛات  ٫ٚتعٜس عٔ  5غٓٛات،
ٚتػتجٓ َٔ ٢شيو بعض ايرباَر املٗٓ.١ٝ
 ايػاع ١املعتُس ٠متجٌ قانطْ ٠عط ١ٜأغبٛع 50( ١ٝزقٝك )١عًَ ٢س 15 ٣أغبٛعاً.
 ايػاع ١املعتُس ٠يف ايتسضٜب املعًُ ٞتٓاظط يكا٤اً أغبٛعٝاً َست٘ غاعتإ عًَ ٢س 15 ٣أغبٛعاً،
تٓاظط يف ايتسضٜب اؿكً ٞأ ٚاٱنًٝٓٝه ٞيكا٤اً أغبٛعٝاً َست٘ ث٬خ غاعات عًَ ٢س 15 ٣أغبٛعاً.
ٜٓ بػ ٞإٔ ٪ٜخص يف ا٫عتباض عٓس تكُ ِٝايربْاَر ؽكٝل غاعات ناف .١ٝي٬غتصناض مبا ٜ ٫كٌ
عٔ غاع ١اغتصناض يهٌ غاعَ ١عتُس.٠
 إٔ تطق ٢املكطضات ا٭نازمي ١ٝملػت ٣ٛايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
ْ ػب ١املكطضات ايتدكك ١ٝيف اـط ٫ ١تعٜس عٔ  %50أ.%60 ٚ
 بك ١ٝاملكطضات تػتدسّ ٱنػاب ايطًب ١خًفٝات َٓاغب ١يف ايعً ّٛا٭غاغ ١ٝشات ايع٬ق.١
ٚتته ٕٛفا٫ت ايتعًِ يف اٱطاض ايٛطين يًُ٬ٖ٪ت َٔ ايتاي:ٞ
 املعطف١
َعطف ١املعًَٛات ٚايكسض ٠عً ٢اغرتداعٗا ٚفُٗٗا ٚتكسميٗا ٚ ،اييت تؿٌُ:
 املعطف ١عكا٥ل َع. ١ٓٝ
 املعطف ١باملفاٖ. ِٝ
 املعطف ١بايٓعطٜات ٚاملباز.٨
 املعطف ١باٱدطا٤ات.
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املٗاضات املعطف١ٝ
 تطبٝل يًُفاٖٚ ، ِٝاملبازٚ ،٨ايٓعطٜات.
 ايتشًٚ ٌٝايتفهري ايٓاقس.
 اؿٌ اٱبساع ٞيًُؿه٬ت.

َٗاضات ايتعاٌَ َع اٯخطٚ ٜٔؼٌُ املػٚ٪ي١ٝ
 ؼٌُ َػٚ٪ي ١ٝايتعًِ ٚاغتُطاض ايتطٜٛط ايصات.ٞ
 ايعٌُ بفاعً ١ٝيف فُٛعات ٚمماضغ ١ايكٝاز ٠عٓس اؿاد.١
 ايتكطف مبػٚ٪ي ١ٝيف ايع٬قات ايؿدكٚ ١ٝاملٗٓ.١ٝ
 ا٫يتعاّ بايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝعً ٢املػت ٣ٛايؿدكٚ ٞايعاّ.

َٗاضات ا٫تكاٍ ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاملٗاضات ايعسز١ٜ
 ا٫تكاٍ بفاعً ١ٝؾفٜٛاً ٚنتابٝاً.
 اغتدساّ تكٓ ١ٝا٫تكا٫ت ٚاملعًَٛات.
 اغتدساّ ا٭غايٝب اؿػابٚ ١ٝاٱسكا.١ٝ٥

املٗاضات اؿطن ١ٝايٓفػ١ٝ
َٗاضات تتطًب تآظض سطنْٚ ٞفػ .ٞتطتبط ببعض ايتدككات.
 ايطباعٚ ١ايطغِ
 اغتدساّ دٗاظ أ ٚأزٚات َع.١ٓٝ
 اؾطاس ،١ايتؿطٜح ،ا٭يعاب.
ٚيف اٱطاض ايػعٛز ٟيًُ٬ٖ٪ت (غكف) مت زَر فا٫ت ايتعًِ إىل املعطفٚ ، ١املٗاضاتٚ ،ايهفا٤ات،
نايتاي:ٞ
املعطف :١انتػاب ايفِٗ ايٓعط ٟتؿٌُ ايبٝاْات ،اؿكا٥ل ،املعًَٛات ،املفاٖ ،ِٝاملبازٚ ٨ايٓعطٜات.

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

13

املٗاض:٠
 تطبٝل يًُعطف ١يف ايتطبٝل
 انتػاب ٚإظٗاض املٗاضات ايتطبٝك ١ٝأ ٚاملٗٓ١ٝ
ايهفا :٠٤املٗاضات ايٛظٝفَٗٚ ١ٝاضات ايعٌُ ٚاييت هلا زٚض يف ايٓذاح املٗين:
 ا٫غتك٬ي١ٝ
 اٱبساع
 إزاض ٠ايٛقت
 سٌ املؿه٬ت
 ايتفهري ايٓكسٟ
 ؼٌُ املػٚ٪ي١ٝ
ٜٚتِ تك ِٜٛكطدات ايتعًِ يف ايرباَر ٚاملكطضات بأغايٝب َباؾطٚ ٠أغايٝب غري َباؾط .٠فأزٚات
ايتك ِٜٛاملباؾط ٖ ٞتًو اييت تطتبط بأٖساف املكطض ٚكطدات ايتعًِ نا٫ختباضات املٛنٛعٚ ١ٝاملكا٫ت
ٚا٭عاخ ٚاملؿاضٜع ٚايتذاضب ايعًُٚ ١ٝايتكاضٜط ٚزضاغ ١اؿاي .١يف املكابٌ ٖٓاى أزٚات تك ِٜٛغري َباؾط
ملدطدات ايتعًِ َ ٖٞٚطتبط بفعاي ١ٝكطز ايتعًِ ناغتباْ ١اـطجيني َٔ ايط٬ب ٚاغتباْ ١تك ِٜٛاملكطض
ٚاغتباْ ١تك ِٜٛايربْاَر ٚاغتباْ ١دٗات ايتٛظٝف.

ٜٚعترب أسس أِٖ أٖساف غكف ٖ ٛنُإ بٓا ٤بطاَر تتػل َع ايتٛدٗات ايتُٓٚ ١ٜٛضٜٛٚ .2030 ١ٜ٩دس
ٖٓاى َعاٜري تػذٚ ٌٝإزضاز اؾٗات املام( ١ناؾاَعات) ٚنصيو َعاٜري يتػذٚ ٌٝتػهني امل٬ٖ٪ت.
ٜٚعترب ايتػذ( ٌٝايهرتْٝٚاً) يف اٱطاض ايػعٛز ٟيًُ٬ٖ٪ت أسس املُهٓات يًشك ٍٛعً ٢ا٫عتُاز
ا٭نازمي٫ٚ .ٞغتٝفاَ ٤عاٜري ٚقهات غكف ٜتعني عً ٢اؾٗات املام ١ناؾاَع ١تكس ِٜأزيٚ ١ؾٛاٖس
قسزٚ ٠تطفع ايهرتْٝٚاً زاخٌ عًُ ١ٝايتػذ ٌٝيف َٓك ١غكف.
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ٚايتػذ ٌٝيف غكف أقبح أَطأ إدباضٜاً يًذاَعات َٔ أدٌ اؿك ٍٛعً ٢ا٫عتُاز امل٪غػٚ ٞايربافٞ
ٚتػذٌ اؾٗات املام ١يًُ٬ٖ٪ت اييت اغتٛفت املعاٜري يف قاعس ٠بٝاْات (املطقس ايٛطين) ،نُا تطقس
مجٝع امل٬ٖ٪ت املػذً ،١غٛا ٤يف بطْاَر تعً ُٞٝأ ٚتسضٜيب ،يف شيو املطقس ايٛطينٚ .عٓس تػذ ٌٝأ ٟدٗ١
فإْٗا متٓح ضقِ تػذٜٚ ٌٝعٗط شيو ايطقِ يف ايؿٗازات املُٓٛس َٔ ١تًو اؾٗات.
ٜٓٚكػِ ايتػذ ٌٝيف غكف اىل تػذ ٌٝناٌَ (مجٝع املعاٜري َػتٛفا ،)٠تػذَ ٌٝؿطٚط (اَتجاٍ
دع ٞ٥يًُعاٜري) ٚعسّ تػذ( ٌٝيف ساٍ عسّ اغتٝفا ٤اؿس ا٭زْ َٔ ٢املعاٜري)ٚ .ايتػذ ٌٝيف غكف ٜهٕٛ
عًَ ٢ػت ٣ٛامل٪غػ ١أ ،٫ٚثِ بعس شيو ٜتِ تػذ ٌٝامل٬ٖ٪ت عس أقك ٢بعس  6ؾٗٛض َٔ تػذ ٌٝامل٪غػ١
(عً ٢ا٭قٌ بطْافاً ٚاسساً).
ٜٚطنع اٱطاض ايػعٛز ٟيًُ٬ٖ٪ت (غكف) يف عًُٝات تٛقٝف ايرباَر ٚاملكطضات عً ٢ايػاعات
ايفعً( ١ٝأَ ٚا ٜعازهلا) ٚاملككٛز بٗا ايٛقت ايص ٟحيتاد٘ املتعًِ يف َػتَ ٣ٛعني ٱلاظ فُٛعَٔ ١
املدطدات املطًٛبٜٚ ١ؿٌُ مجٝع أْٛاع أْؿط ١ايتعًِ ،مبا يف شيو ايتشهري ٚايٛادبات ٚايسضاغ ١ايصات١ٝ
ٚاملؿاضٜع ٚا٫ختباضات اييت ٜكهٗٝا املتعًِ يتشكٝل كطدات ايتعًِٚ ،يٝؼ فكط غاعات ايكف ايسضاغ.ٞ
نُا حيح غكف ايرباَر عً ٢ؼسٜس ْكاط ايسخٚ ٍٛاـطٚز يف تًو امل٬ٖ٪ت اييت ٜٓطبل عًٗٝا شيو.
ٜٚككس بٓكاط ايسخٚ ٍٛاـطٚز ايٓكاط املطدع ١ٝاييت ٜتِ ؼسٜسٖا يف امل٬ٖ٪ت خَ ٍ٬طسً ١ايتكُِٝ
ٚؼسز ٖص ٙايٓكاط بٓا ٤عً ٢فُٛع َٔ ١كطدات ايتعًِ اييت ٜتِ ؼكًٗٝا بعس ؼكٝل َه ٕٛأ ٚفُٛع١
َهْٛات يًُٚ ،ٌٖ٪متهٔ املتعًِ َٔ ايتكسّ عرب املػتٜٛات بني قطاعات ايتعًٚ ِٝايتسضٜب (بؿهٌ
عاَٛزٚ ،)ٟمتهٓ٘ َٔ اْ٫تكاٍ (أفكٝاً) بني قطاعات ايتعًٚ ِٝايتسضٜب ٚايتٛظٝف يف ْفؼ َػت ٣ٛامل.ٌٖ٪

خكا٥ل اـطجيني يًربْاَر:
َٔ ايهطٚض ٟإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى خكا٥ل يًدطجيني يف نٌ بطْاَر تتٛاَ ّ٤ع اـكا٥ل ايعاَ١
يًدطجيني باؾاَعٚ ١ضغاي ١ايربْاَر ٚاملعاٜري ايتدككٚ ١ٝاملٗٓٚ ١ٝسادات غٛم ايعٌُ.
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فٛا٥س ؼكٝل ا٫عتُاز ا٭نازميَٚ ٞعاٜري اؾٛز:٠
٪ٜز ٟؼكٝل َعاٜري ا٫عتُاز ا٭نازميَٚ ٞعاٜري اؾٛز ٠إىل فٛا٥س عسٜس يًذاَعٚٚ ١سساتٗا
َٓٚػٛبٗٝا ،سٝح ٜػتفٝس نٌ َٔ نًٝات اؾاَعٚ ١بطافٗا ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايطًبٚ ١نصيو
املٛظفني َٔ عًُٝات ايتشػني ٚايتطٜٛط املطتبط ١بإدطا٤ات نُإ اؾٛز ٠امل٪غػ.١ٝ

فٛا٥س ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞؼكٝل اؾٛز ٠يًذاَع:١


ؼػني دٛز ٠ايتعًٚ ِٝايتعًِ باؾاَعٚ ١ايطق ٞمبػت ٣ٛاؾاَع ١بني امل٪غػات ايتعً١ُٝٝ
ايٛطٓٚ ١ٝاٱقً.١ُٝٝ



تععٜع ثك ١ايسٚيٚ ١اجملتُع ٚدٗات ايتٛظٝف بايرباَر ٚا٭ْؿطٚ ١اـسَات اييت تكسَٗا
اؾاَع.١



املػاعس ٠عً ٢ظٜاز ٠املٝعاْ ١ٝيًذاَع َٔ ١قبٌ َتدص ٟايكطاض.



املػاعس ٠عً ٢ظٜازَٛ ٠اضز اؾاَع ١ايصات ١ٝملا تكسَ َٔ ١أْؿط ١كتًف.١



ا٫يتعاّ بايؿفافٚ ١ٝاملٛنٛع ١ٝيف ناف ١أعُاٍ اؾاَعٚ ١مماضغاتٗا.



تطغٝذ َبسأ املػا٤يٚ ١احملاغب ١ايصاتٚ ١ٝاؾُاع ١ٝيف عٌُ امل٪غػ.١



ايتشػني املػتُط يف ناف ١أْؿط ١اؾاَع ١املدتًف ١بٓا ٤عً ٢أفهٌ املُاضغات.



تٛفري َعًَٛات ٚانشٚ ١زقٝك ١ملتدص ٟايكطاض ٚيًذٗات املعٓ ١ٝبأٖساف اؾاَع.١



ظٜاز ٠ايتعاٚ ٕٚايتفاعٌ ا٫دتُاع ٞبني َٓػٛب ٞاؾاَع.١



ضفع زافع ١ٝايعٌُ ٚاٱْتاز يسَٓ ٣ػٛب ٞاؾاَع.١



ْؿط ايك ِٝاٱجيابْٚ ١ٝبص ا٫ػاٖات ايػًب ١ٝيف اؾاَع.١



ؼسٜس ْكاط ايك ٠ٛيف اؾاَعٚ ١تععٜعٖا ْٚكاط ايهعف ٚع٬دٗا.



ظٜاز ٠اٱقباٍ عً ٢ا٫يتشام باؾاَع ١اؿاقً ١عً ٢ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



ا٫عرتاف َٔ دٗ ١خاضدَ ١ٝػتكً ١بإٔ اؾاَع ١تطبل َعاٜري اؾٛزٚ ٠تكسّ كطدات شات
دٛزٚ ٠متٝع.



ظٜاز ٠ايتعا ٕٚايجكايف ٚاملؿطٚعات املؿرتن ١بني اؾاَعٚ ١اؾاَعات ايعامل.١ٝ



ظٜاز ٠ايكسض ٠عً ٢تػٜٛل ا٭عاخ ايعًُ ١ٝقًٝاً ٚزٚيٝاً.
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فٛا٥س ا٫عتُاز ٚؼكٝل اؾٛز ٠يًربْاَر ا٭نازمي:ٞ


نُإ َٛانب ١ايربْاَر يًتطٛض املعطيف يف فاٍ ايتدكل.



تععٜع دٗٛز ايتعًٚ ِٝايتعًٚ ِٝأغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتك ِٜٛاييت تػاِٖ يف ؼكٝل كطدات
ايتعًِ يس ٣ايطًب.١



ظٜاز ٠ايجك ١يس ٣دٗات ايتٛظٝف بهفاٚ ٠٤دٛز ٠كطدات ايربْاَر املعتُس مبا خيسّ طًب١
شيو ايربْاَر يف ؼكٝل ْػب عاي ١ٝيتٛظٝفِٗ.



تطٜٛط ططم ايتعًٚ ِٝايتعًِ املٓاغب ١يًربْاَر.



تطٜٛط أغايٝب ايتك ِٜٛاملٓاغب ١يًربْاَر.



ؼكٝل ايتٓاغل بني َٛنٛعات املكطض ايسضاغٚ ٞأغايٝب تسضٜػ٘ ٚتكٛمي٘.



ٚنع خطط ؼػٚ ١ٝٓٝتطٜٛطَ ١ٜػتُط ٠يًربْاَر ا٭نازمي.ٞ



نُإ اغتُطاض املتعًِ يف ايربْاَر.

فٛا٥س ا٫عتُاز ٚاؾٛز ٠٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ:


تٛفري َتطًبات ايُٓ ٛا٭نازمي ٞيس ٣أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ



تؿذٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عً ٢ظٜاز ٠أْؿطتِٗ ايعًُٚ ١ٝا٭نازمي١ٝ



تٛثٝل ايع٬ق ١بني اؾاَعٚ ١ا٭غاتص ٠ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛفٗٝا.



تٛفري بٚٚ ١َٝٓٗ ١٦ٝظٝفَٓ ١ٝاغب ١يتػٝري ايعٌُ ا٭نازميٚ ٞفل َٓع ١َٛفعاي.١



تععٜع مسع ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بني أٌٖ ايتدكل.



تَُٓٗ ١ٝاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف قٝاغٚ ١تك ِٜٛكطدات ايتعًِ يف املكطضات اييت
ٜسضغْٗٛاٚ ،نصيو تك ِٜٛخكا٥ل اـطجيني.



تَُٓٗ ١ٝاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف اغتدساّ ططا٥ل ايتسضٜؼ املٓاغب ١يًُكطضات اييت
ٜسضغْٗٛا.



تَُٓٗ ١ٝاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف تك ِٜٛدٛاْب ايتعًِ املدتًف ١عٓس املتعًُني.



تُٓ ١ٝاؾٛاْب ا٭نازمي ١ٝيس ٣أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ مما جيعًِٗ عً ٢زضا ١ٜباملػتذسات
يف فاٍ ايتدكل.
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فٛا٥س ا٫عتُاز ٚاؾٛز ٠يًطايب:


إتاس ١ايفطق ١يًطايب ٫ختٝاض ايربْاَر ايتعً ُٞٝايص ٟتتٛافط ف ٘ٝاؾٛز ٠عٔ ططٜل تٛفري
َعًَٛات زقٝكٚٚ ١انش ١عٔ ايربْاَر ٚايتدكل.



ضفع ثك ١ايطايب بإٔ َا ٜكسّ ي٘ َٔ خسَات تعًٚ ١ُٝٝبطاَر أنازميَ ١ٝتٛافكَ ١ع َتطًبات
ايتدكل.



تٗ ١٦ٝايفطم املٓاغب ١يعٜاز ٠ايتشك ٌٝا٭نازمي ٞيًط٬ب املًتشكني بايربْاَر.



ظٜاز ٠ثك ١ايطايب يف إٔ ايربْاَر ايصٜ ٟسضغ٘ ًٜيب َتطًبات املٗٔ ٚساد ١غٛم ايعٌُ
ٚاجملتُع احملً.ٞ



ايتأنس َٔ إٔ اـسَات ايتعً ١ُٝٝاييت تكسّ يًطايب َؿابٗ٘ إىل زضد ١نبري ٠ملا تكسَ٘
امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝشات ايػُع ١املُٝع ٠غٛا ٤زاخٌ ايبًس أّ خاضد٘ ٚإٔ َععِ َا تعًُ٘
غٝعازٍ إشا َا انطط يْ٬تكاٍ إىل داَع ١أخط ٣زاخًٝاً أ ٚخاضدٝاً.



تٛفري فطم عٌُ ـطجي ٞاؾاَعات املعتُس ٠أنجط َٔ غريِٖ غٛا ٤يف بًسِٖ أّ يف
اـاضز.



اغتدساّ اغرتاتٝذٝات تسضٜؼ تَُٓٗ ٞاضات ايتفهري يس ٣ايط٬ب مما غٝذعًِٗ قازضٜٔ
عً ٢ايتفهري ايبٓاٚ ٤ا٫بساع ٚا٫بتهاض.



تَُٓٗ ١ٝاضات ايتٛاقٌ ايٓادح َع اٯخط.ٜٔ



تَُٓٗ ١ٝاضات ايجك ١بايٓفؼ.



تَُٓٗ ١ٝاضات ايتهٝف َع كتًف ظطٚف ايعٌُ يف بًساِْٗ ٚيف خاضدٗا َع َطاعا ٠ظطٚف
ٚطبٝع ١املهإ ايصٜ ٟعٌُ ف.٘ٝ


تُٓ ١ٝؾدك ١ٝا٭فطاز ٚدعًِٗ قازض ٜٔعً ٢ا٫بساع ٚايتعاٌَ َع قهاٜا ؾا٥ه ١اقتكازٜاً
ٚغٝاغٝاً ٚادتُاعٝا ٚقازض ٜٔعً ٢تصي ٌٝايعكبات اييت تعرتض غبٌ لاسِٗ ٚتطفع َٔ ضقٞ
ٚضفاٖ ١ٝأٚطاِْٗ.



تٛفري ايرباَر ايتسضٜب ١ٝاي٬ظَ ١يتُٓ ١ٝؾدك ١ٝايطايب َٗٚاضات٘.
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فٛا٥س ا٫عتُاز ٚاؾٛز ٠يًُٛظفني اٱزاضٜني يف اؾاَع.١


تٛفري ايٛقت ٚاؾٗس ٚايتهايٝف يف الاظ ا٭عُاٍ.



تفاز ٟا٭خطاٚ ٤ا٫دتٗازات ايؿدك ١ٝايٓاػ ١عٔ اخت٬ف ٚدٗات ايٓعط يف تفػري
ايًٛا٥ح ٚتٓفٝصٖا.



ايتطٜٛط املػتُط ٭زا ٤اٱزاضٜني َٔ خ ٍ٬ايسٚضات ايتسضٜبٚٚ ١ٝضف ايعٌُ اييت تكسّ هلِ.



ٚدٛز تٛقٝف ٚظٝف ٞيهاف ١ا٭عُاٍ اٱزاض ١ٜيف امل٪غػ.١



ايتهاٌَ يف أزا ٤املٗاّ ايٛظٝف ١ٝبني كتًف اٱزاضٜني ست ٢ي ٛتػري املػ ٍٚ٪أ ٚتػٝب.



نبط ايتعٓٝٝات ايٛظٝف ١ٝيف اؾٗاظ اٱزاضٚ ٟفكاً يًهفاٚ ٠٤اؿكط ايسقٝل ٚايؿفاف.١ٝ

فٛا٥س ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞاؾٛز ٠يًُذتُع:


ايتأنس َٔ إٔ اؾاَع ١أ ٚايربْاَر ايتعًٜ ُٞٝػاٜط ا٫ػاٖات ٚايػٝاغات ايعاَ ١يف
فاٍ ايتعً ِٝاؾاَع ٞعاَٚ ١فاٍ ايتدكل بكٛض ٠خاق.١



ؼػني ٚتطٜٛط اـسَات اييت تكسَٗا اؾاَع ١يف ناف ١اجملا٫ت.



ؽطٜر أفطاز تتٛافط فَ ِٗٝعاٜري ايتدكل ا٭نازمي.ٞ



ؽطٜر أفطاز تتٛافط فَ ِٗٝتطًبات غٛم ايعٌُ.



ايعٌُ عً ٢تكسّ اجملتُع ْتٝذ ١ا٭عاخ ايعًُ ١ٝاملُٝع ٠اييت ٜكسَٗا أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
يف اؾاَع ١أ ٚايربْاَر.
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اؾع ٤ايجاْْ : ٞعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞباؾاَع١
ٜككس بٓعاّ إزاض ٠اؾٛز ٠ظاَع ١ايباسَٓ ١عَ ١َٛتهاًَ َٔ ١ايػٝاغات ٚاهلٝانٌ ٚاٱدطا٤ات
ٚا٭زٚاض ٚاملػٚ٪يٝات ٚايعًُٝات اييت تعٌُ يف إطاض ايتٛد٘ ا٫غرتاتٝذ ٞيًذاَع ١يتشكٝل أٖسافٗا
ا٫غرتاتٝذ ١ٝشات ايع٬ق ١باؾٛز َٔ ٠خ ٍ٬نبط دٛز ٠املسخ٬ت ٚايعًُٝات ٚاملدطدات يف ايعًُٝات
ا٭نازميٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝاٱزاضٚ ١ٜايؿطان ١اجملتُع ١ٝمبا ٜهُٔ ايتدطٝط املٓاغبٚ ،غ ١َ٬اٱدطا٤ات،
ٚاغتُطاض ١ٜاملطادعات هلاٚ ،ايتشػني املػتِ

غٝاغ ١نُإ اؾٛز ٠باؾاَع:١
ْٗذت داَع ١ايباسَٓ ١ص تأغٝػٗا تأنٝس نُإ ٚتععٜع اؾٛز ٠نأسس ضنا٥ع اٱطاض ا٫غرتاتٝذٞ
يًذاَعٜٚ ،١تهح شيو دًٝاً يف ايتاي:ٞ
ض ١ٜ٩اؾاَع :١ايتُٝع يف ايتعًٚ ِٝايبشح ايعًُٚ ٞخسَ ١اجملتُع
ضغاي ١اؾاَع :١تٛفري تعًٚ ِٝعح عًُٜ ٞػِٗ يف تُٓ ١ٝاجملتُع َٔ خ ٍ٬ايب ١٦ٝا٭نازمي ١ٝاحملفع٠
ٚا٫غتجُاض ا٭َجٌ يًُٛاضز.

أٖساف اؾاَع ١ا٫غرتاتٝذ:١ٝ


ؼػني دٛز ٠ايتعًٚ ِٝايتعًِ.



ؼكٝل ايتُٝع يف أزا ٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملٛظفني.



تطٜٛط ٚزعِ ايبشح ايعًُ.ٞ



تطٜٛط بطاَر ايسضاغات ايعًٝا.



تطٜٛط ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايب ١٦ٝايتكٓ.١ٝ



بٓا ٤ؾطانات فاعًَ ١ع اجملتُع.



تععٜع ايٓعاّ امل٪غػ ٞباؾاَع.١



تُٓ ١ٝاملٛاضز ايصات.١ٝ
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ٜٚػع ٢ايٓعاّ ايساخً ٞٱزاض ٠اؾٛز ٠ظاَع ١ايباس ١يتشكٝل أٖساف اؾاَع ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝاـاق١
بهُإ اؾٛز َٔ ٠خ ٍ٬ايتاي:ٞ
-

ْؿط ثكافٚ ١مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞيف مجٝع اجملا٫ت ٚعً ٢مجٝع
املػتٜٛات.

-

تٓفٝص ٚتٓع ِٝايسٚضات ٚٚضف ايعٌُ املتدكك ١يتععٜع مماضغات اؾٛزٚ ٠ايتطٜٛط املػتُط.

-

زعِ َبازضات اـط ١ا٫غرتاتٝذ١ٝ

-

ٚنع خطط ايتك ِٜٛايصات ٞامل٪غػٚ ٞايربافٚ ٞا٫ؾطاف عً ٢تٓفٝصٖا

-

ٚنع خاضط ١ايططٜل م ٛؼكٝل َعاٜري نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ

-

َطاقب ١عًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ يف ناف ١بطاَر اؾاَعٚ ١نُإ دٛز ٠ؽطٝطٗا ٚتٓفٝصٖا
َٚطادعاتٗا ايسٚضٚ ١ٜخطط ؼػٗٓٝا املػتُط.٠

-

تكس ِٜايسعِ ٚاملؿٛضٚ ٠املػاْس ٠يٛسسات اؾاَع ١يف تطبٝل مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازمي.ٞ

-

تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚايٓعِ ا٫يهرت ١ْٝٚيف تععٜع مماضغات نُإ اؾٛزَٚ ٠تابع١
تٓفٝصٖا.

-

ا٫غتساَ ١يف اؾطاى املػتفٝس َٔ ٜٔخسَات اؾاَع ١يف عًُٝات ايتطٜٛط ٚايتشػني املػتُط.

-

ؼً٪َ ٌٝؾطات ا٭زا ٤ايساخً٫ ١ٝغتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ

-

ايتشفري ٚايتؿذٝع يًذإ ٚٚسسات اؾٛز ٠يتشكٝل ايتُٝع يف ا٭زا.٤

-

املتابع ١املػتُط ٠يػري ايعًُٝات َكاضْ ١مبعاٜري ٚقهات اؾٛزٚ ٠ضفع ايتكاضٜط عٔ شيو.

-

املطادع ١ايساخً ١ٝيهُإ تٓفٝص خطط ٚأٚيٜٛات اؾٛز ٠عً ٢مجٝع املػتٜٛات.

-

ايتك ِٝٝاملػتُط يٮْؿط ١ايتعًٚ ١ُٝٝايبشجٚ ١ٝاٱزاضٚ ١ٜايؿطان ١اجملتُعٚ ١ٝإعساز خطط
ايتشػني ٚايتطٜٛط.

-

تٛفري املعًَٛات ايهطٚض ١ٜيكاسب ايك٬س٫ ١ٝؽاش اي٬ظّ يف أَٛض اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازمي.ٞ

-

زضاغ ١ايكعٛبات ٚاملؿه٬ت اييت تٛاد٘ بطاَر اؾٛزٚ ٠اقرتاح اؿً ٍٛهلا.
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َٓٗذْ ١ٝعاّ إزاض ٠اؾٛز ٠ايساخًٞ
ٜعٌُ ْعاّ إزاض ٠اؾٛز ٠يف اؾاَع ١عًَ ٢ػتٜٛنيَ ،ػت ٣ٛايٛسسات ايتٓعٚ ١ُٝٝاملػت ٣ٛامل٪غػٞ
عًْ ٢طام اؾاَع ١نهٌٚ .تتبٓ ٢داَع ١ايباس ١عً ٢املػت ٣ٛامل٪غػ ٞمنٛشز زميٓر املعطٚف ٱزاض٠
اؾٛزٚ ،٠شيو يفعايٝت٘ ٚغٗٛي ١فُٗٚ ١ايتعاٌَ َع٘ٚ ،٭ْ٘ ميجٌ دٖٛط عًُٝات ايتشػني يًعًُٝات ٚايٓعِ
ٚفكا ملٓٗذ ١ٝاؾٛز ٠ايؿاًَ ٖٛٚ ،١منٛشز زٜٓاَٝه ٞتٓتٗ ٞنٌ زٚض َ٘ٓ ٠يتبسأ ا٭خط ٣بؿهٌ َػتُط،
ٜبٗٓٝا ايؿهٌ ايتاي:ٞ

( العلميات التعليمية  -العمليات البحثية  -العمليات اإلدارية والمالية  -الشراكة المجتمعية)

ؾهٌ ضقِ ()1

ٚتتبٓ ٢داَع ١ايباسَ ١عاٜري نُإ اؾٛز ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞاملطٛض ٠باملطنع ايٛطين يًتكِٜٛ
ٚا٫عتُاز ا٭نازمي ٞأغاغاً يهُإ اؾٛز ٠يف مجٝع اجملا٫ت ٚعً ٢مجٝع املػتٜٛاتٚ .فُٝا  ًٜٞاملعاٜري
املطٛض ٠عً ٢املػت ٣ٛامل٪غػٜٚ ،ٞتبعٗا املعاٜري املطٛض ٠عً ٢املػت ٣ٛايرباف. ٞ
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أَ :ً٫ٚعاٜري ا٫عتُاز امل٪غػ ٞاملطٛض:٠
املعٝاض ا٭ :ٍٚايطغايٚ ١ايطٚ ١ٜ٩ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذٞ
جيب إٔ ٜه ٕٛيس ٣امل٪غػ ١ضغايٚ ١أٖساف ٚانشَٓٚ ١اغب ،١ؼسز ايػطض َٔ إْؿاٗ٥ا ٚتٛد٘ٝ
اـطط ٚقٓع ايكطاض ٚايعٌُ يف مجٝع ايٛسسات ا٭نازميٚ ١ٝاٱزاضٚ ،١ٜتطتبط خطتٗا ا٫غرتاتٝذ ١ٝبط١ٜ٩
ٚانش ١تتٛاَ ّ٤ع ايتٛدٗات ايٛطٓٚ ١ٝايعاملٜٚ ،١ٝتِ َتابعٚ ١تك ِٝٝا٭زا ٤امل٪غػ ٞبٓا ٤عً٪َ ٢ؾطات ضٝ٥ػ١ٝ
يٮزا.٤

املعٝاض ايجاْ :ٞاؿٛنُٚ ١ايكٝازٚ ٠اٱزاض٠
جيب إٔ ٜه ٕٛيس ٣امل٪غػْ ١عُاً يًشٛنُ ١تهُٔ فاعًٝتٗا ٚنفا٤تٗاٚ ،إٔ تطبل غٝاغات ٚيٛا٥ح
ٚإدطا٤ات تسعِ أٖسافٗا ٚخططٗا ا٫غرتاتٝذٚ ١ٝايتؿػٚ .١ًٝٝيسٜٗا ٖٝهٌ تٓعٚ ُٞٝانح َٚطبلٚ ،ؼسز
املٗاّ ٚايك٬سٝات يهاف ١ايٛظا٥ف .نُا جيب إٔ ٜػٛز يف امل٪غػ ١منط قٝازْٚ ٟعاّ إزاضٜ ٟعتُس عً٢
ايتدطٝط ٚاملتابعٚ ١ايتٓفٝصٜٚ ،عٌُ عً ٢تفعْ ٌٝعِ اؾٛز ٠اييت ؼكل ايتطٜٛط املػتُط يٮزا ٤يف إطاض َٔ
ايٓعاٖٚ ١ايؿفافٚ ١ٝاملػاٚاٚ ٠ايعسايٚ ،١يف ظٌ َٓار تٓع ُٞٝزاعِ يًعٌُ ،نُا جيب إٔ ٜك ِٝا٭زا٤
امل٪غػ ٞاملتعًل بٗصا ا٭َط بٓا ٤عً٪َ ٢ؾطات ضٝ٥ػ ١ٝيٮزا.٤

املعٝاض ايجايح :ايتعًٚ ِٝايتعًِ
جيب إٔ ٜه ٕٛيس ٣امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝغٝاغات ٚإدطا٤ات ٚانشٚ ١فعاي ١يتكُٚ ِٝإقطاض ٚتكِٜٛ
ايرباَر ا٭نازميٚ ١ٝاملكطضات ايسضاغٚ ،١ٝإٔ ٜتِ ؽطٝط ايرباَر ،عٝح تػِٗ يف ؼكٝل ضغاي ١امل٪غػ١
ٚأٖسافٗاٚ ،جيب إٔ ؼسز امل٪غػ ١خكا٥ل يًدطجيني ٚكطدات يًتعًِ عًَ ٢ػت ٣ٛامل٪غػٚ ١ايرباَر،
تتٛاَ ّ٤ع ضغايتٗا َٚتطًبات اٱطاض ايػعٛز ٟيًُ٬ٖ٪ت (غكف)ٚ ،جيب إٔ ٜه ٕٛيس ٣امل٪غػْ ١عاَاً
فعاٜ ً٫هُٔ ؼكٝل َػتٜٛات عاي ١ٝيًتعًٚ ِٝايتعًِ يف مجٝع ايرباَر املكسَٚ ، ١إٔ تتِ َطاقب ١دٛز ٠ايتعًِٝ
ٚايتعًِ باْتعاّ  َٔٚ ،خ ٍ٬آيٝات َٓاغبٚ ١إدطا ٤عًُٝات َطادع ١زٚض ١ٜيتطٜٛطٖا.
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املعٝاض ايطابع :ايط٬ب
جيب إ ته ٕٛغٝاغات ٚأْعُ ١قب ٍٛايط٬ب يف بطاَر امل٪غػٚ ١انش٘ ٚعازي٘ َٚعًٓ٘ َ.ع اُٖ١ٝ
تٛفري ْعاّ إيهرت ْٞٚفعاٍ ٱزاضٚ ٠تأَني غذ٬ت ايط٬ب .نُا جيب إٔ ته ٕٛسكٛم ايط٬ب ٚٚادباتِٗ
قسٚزَٚ ٠عًٓ٘ ًَٚتعّ بٗا ٚ.إ تهع امل٪غػ ١قٛاعس يًػًٛى ايكٚ ِٜٛادطا٤ات يًتأزٜب ٚايتعًِ ٚا٫غتٓ٦اف
تتكف بايؿفافٚ ١ٝايعسايٚ ١إ تتٛفط ايٝات فعاي٘ يًتٛدٚ ٘ٝا٫ضؾاز ٚتكس ِٜمجٝع اـسَات اييت حيتادٗا
مجٝع ايط٬ب بؿهٌ َتػاَ ٟٚع َطاعات ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١نُا جيب إ ٜه ٕٛيس ٣امل٪غػ١
غٝاغ٘ فعاي٘ ي٬غتفاز َٔ ٠اضا ٤اـطجيني باٱناف ١اىل تبٓٗٝا بطاَر يطعا ١ٜايط٬ب ايسٚيٝني ٚاٖ٫تُاّ بِٗ
إ ٚدسٚا.

املعٝاض اـاَؼ ١٦ٖٝ :ايتسضٜؼ ٚاملٛظفٕٛ
جيب إ ٜه ٕٛيس ٣امل٪غػ ١ايعسز ايهايف َٔ ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚاملٛظف َٔ ٕٛش ٟٚامل٬ٖ٪ت ٚاـربات
املٓاغب ١يًكٝاّ مبػٚ٪يٝاتِٗ ظساض .ٙنُا جيب إ ٜتٛفط هلِ ايسعِ اي٬ظّ ،باٱناف ١اىل تٛفري بطاَر
ايتطٜٛط املٗين املٓاغب ١هلِ نُا جيب عً ٢امل٪غػ ١إ تك ِٝأزا ِٖ٤زٚضٜاٜٚ ،ػتفاز َٔ ْتا٥ر ايتك ِٝٝيف
ايتشػني

املعٝاض ايػازؽ :املٛاضز امل٪غػ١ٝ
جيب إٔ تتٛفط يس ٣امل٪غػ ١املٛاضز املايٚ ١ٝايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاملازٚ ١ٜايتكٓ ١ٝايهاف ١ٝيسعِ أْؿطتٗا
ٚعًُٝاتٗا يف مجٝع َكاضٖا ايطٝ٥ػٚ ١ٝفطٚعٗاٚ .إ تساض بططٜك٘ فعاي٘ٚ .متتجٌ ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح ،نُا جيب
إٔ ؼكل امل٪غػ َٔ ١خ ٍ٬عًُٝات ايسٚض ٟإٔ َٛاضزٖا ناف ٘ٝيهُإ دٛز ٠بطافٗا ايتعًٚ ١ُٝٝزعِ
ايتشػني املػتُطٚ ،إٔ يسٜٗا ْعاَا فعا ٫يًػٚ ١َ٬ازاض ٠املداطط .

املعٝاض ايػابع :ايبشح ايعًُٚ ٞا٫بتهاض
جيب إٔ ٜه ٕٛيس ٣امل٪غػ ١خطط قسز ٙ٭ْؿط ١ايبشح ايعًُٚ ٞا٫بتهاض تعهؼ تٛدٗاتٗا
ا٫غرتاتٝذٚ ١ٝتتفل َع طبٝعتٗا ٚضغايتٗا ٚتٛفط امل٪غػ ١املٛاض ا٫ظَ٘ هلاٚ .تكسّ ايسعِ املٓاغب ٭عها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ ٚايط٬ب ٚغريِٖ َٔ َٓػٛب ٞامل٪غػ ١يًكٝاّ بسٚضِٖ يف ٖص ٙا٭ْؿطٚ .١تعٌُ عًَ ٢تابع ١اْؿطتٗا
ٚتٛثٝكٗاٚ .اعساز تكاضٜط زٚض ٜ٘سٛهلا ٚاؽاش ا٫دطا٤ات ا٫ظَ٘ يًتشػني ٚايتطٜٛط
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املعٝاض ايجأَ :ايؿطان ١اجملتُع. ١ٝ
جيب إٔ ٜه ٕٛيس ٣امل٪غػ ١خطط ٚايٝات قسز ٙيًؿطان ١اجملتُع ،١ٝتعهؼ تٛدٗاتٗا
ا٫غرتاتٝذٚ ١ٝتتفل َع طبٝعتٗا ٚضغايتٗاٚ ،إٔ تسعِ املؿاضن ١ايفعاي ١هل ١٦ٝايتسضٜؼ ٚايط٬ب ٚاملٛظفني
فٗٝا ،نُا جيب إٔ تك ِٝع٬قات تعا ٕٚفعاي٘ َع اجملتُع احملًٚ ٞايسٚيٚ ٞاهل٦ٝات املٗٓٚ ١ٝقطاعات ايعٌُ
املدتًفٚ. ١إٔ تعٌُ عً ٢تٛثٝل أْؿطتٗا َٚتابع ١فعاي ١ٝايؿطان ١اجملتُعٚ ١ٝؼػٗٓٝا ٚتطٜٛطٖا.

ثاْٝاًَ :عاٜري ا٫عتُاز ايرباف ٞاملطٛض:٠
املعٝاض ا٭ :ٍٚايطغايٚ ١ا٭ٖساف
جيب إ ٜه ٕٛيس ٣ايربْاَر ضغايٚ ١انشَٓٚ ١اغبَٓٚ ١ػكَ ١ع ضغاي ١امل٪غػٚ ١ايهً / ١ٝايكػِ،
ٚتسعِ تطبٝكٗا ٚتهَٛ ٕٛدٗ٘ يًتدطٝط ٚقٓع ايكطاضٜٚ ،طتبط بٗا أٖساف ايربْاَر ٚخطط٘ ٚتطادع
بكٛض ٙزٚض.ٜ٘

املعٝاض ايجاْ :ٞازاض ٠ايربْاَر ٚنُإ دٛزت٘
جيب إ ٜه ٕٛيس ٣ايربْاَر قٝاز ٠فعاي٘ تك ّٛبتطبٝل ا٭ْعُٚ ١ايػٝاغات ٚايًٛا٥ح امل٪غػٚ .١ٝتكّٛ
بايتدطٝط ٚايتٓفٝص ٚاملتابعٚ ١تفعْ ٌٝعِ اؾٛز ٠اييت ؼكل ايتطٜٛط املػتُط ٭زا ٘٥يف اطاض َٔ ايٓعاٖ١
ٚايؿفافٚ ١ٝايعسايٚ ١املٓار ايتٓع ُٞٝايساعِ يًعٌُ..

املعٝاض ايجايح :ايتعًٚ ِٝايتعًِ
جيب إ ته ٕٛخكا٥ل اـطجيني ٚكطدات ايتعًِ يف ايربْاَر قسز ٙبسق٘ َٚتػك٘ َع َتطًبات
ا٫طاض ايػعٛز ٟيًُ٬ٖ٪ت َٚع املعاٜري ا٭نازميٚ ١ٝاملَٗٓٚ ١ٝتطًبات غٛم ايعٌُ ٚجيب إ ٜتٛافل املٓٗر
ايسضاغَ ٞع املتطًبات املٗٓٚ ١ٝإ تطبل ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ اغرتاتٝذٝات تعًٚ ِٝتعًِ ٚططم تكَ ِٜٛتٓٛع٘ ٚفعاي٘
ت ِ٥٬كطدات ايتعًِ املدتًف ١نُا جيب إ ٜتِ تكَ ِٜٛس ٣ؼكل كطدات ايتعًِ َٔ خٚ ٍ٬غاَ ٌ٥تٓٛع٘
ٜٚػتفاز َٔ ايٓتا٥ر يف ايتشػني املػتُط
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املعٝاض ايطابع :ايط٬ب
جيب إ تهَ ٕٛعاٜري ٚؾطٚط قب ٍٛايط٬ب يف ايربْاَر ٚانشَٚ ١عًٓ٘ٚ ،إ ٜتِ تطبٝكٗا بعسايٚ ١إ
ته ٕٛاملعًَٛات اـاق ١بايربْاَر َٚتطًبات إنُاٍ ايسضاغ ١فَ ٘ٝتٛفطٚ ٠حيب إ ٜتِ تعطٜف ايط٬ب
عكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ  ،نُا عب عً ٢ايربْاَر تكس ِٜخسَات ايتٛدٚ ٘ٝاٱضؾاز ايفاعًٚ ١اْ٫ؿط ١غري
ايكفٚ ١ٝاٱثطاٚ ١ٝ٥إ ٜعٌُ ايربْاَر عً ٢تك ِٜٛدٛز ٠مجٝع اـسَات ٚاْ٫ؿط ١املكسَ ١يط٬ب٘ ٚؼػٗٓٝا
َٚتابع ١خطجي٘ٝ
املعٝاض اـاَؼ ١٦ٖٝ :ايتسضٜؼ .
جيب إ ٜتٛفط يف ايربْاَر ا٭عساز ايهاف ١٦ٖٝ َٔ ١ٝايتسضٜؼ املًٖ٪ني ش ٟٚايهفاٚ ٠٤اـرب ٠اي٬ظَ١
يًكٝاّ مبػٚ٪يٝاتِٗ  ،نُا عب إ ته ١٦ٖٝ ٕٛايتسضٜؼ عً ٢زضا ١ٜبايتطٛضات ا٭نازميٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝيف
ؽككاتِٗ ٚتؿاضى يف أْؿط ١ايبشح ايعًُٚ ٞخسَو اجملتُع ٚتطٜٛط ايربْاَر ٚا٫زا ٤امل٪غػٚ ، ٞإ ٜتِ
تك ِٜٛأزاٚ ِٖ٤فل َعاٜري قسزٜٚ ٙػتفاز َٔ ايٓتا٥ر يف ايتطٜٛط.

املعٝاض ايػازؽَ :كازض ايتعًِ ٚاملطافل ٚايتذٗٝعات
جيب إ تهَ ٕٛكازض ايتعًِ ٚاملطافل ٚايتذٗٝعات ناف ٘ٝيتًب ١ٝاستٝادات ايربْاَر َٚكطضات٘
ايسضاغٚ ،١ٝتتاح ؾُٝع املػتفٝس ٜٔبتٓعَٓ ِٝاغب ،نُا جيب إ ٜؿرتى ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚايط٬ب يف
ؼسٜسٖا بٓا ٤عً ٢ا٫ستٝادات ٜٚك ُٕٛٝفعايٝتٗا

َهْٛات ْعاّ إزاض ٠اؾٛز ٠ايساخً ٞباؾاَع١
تعترب ؾإ اؾٛز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايرباَر ٚامل٪غػ َٔ ٖٞ ١أِٖ َهْٛات اؿٛنُ ١يف فاٍ اؾٛز٠
ٚا٫عتُاز ا٭نازمي ٞظاَع ١ايباس .١سٝح تعٌُ تًو ايًذإ بؿهٌ تهاًَ َٔ ٞعًَ ٢ػت ٣ٛايرباَر
ا٭نازميٚ ١ٝست ٢املػت ٣ٛا٭عً ٢يكٝاز ٠اؾاَع ١بؿهٌ ٜهُٔ نُإ دٛز ٠املسخ٬ت ٚايعًُٝات
ٚاملدطداتٚ .فُٝا ًَ ًٜٞدل ٖٝهٌ َٗٚاّ تًو ايًذإ ٚايع٬ق ١بٗٓٝا ٚزٚضٖا يف نُإ دٛز ٠ا٭زا٤
امل٪غػٚ ٞايرباف.ٞ
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َٗاّ ايًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٞ


ضغِ ايػٝاغات ايعاَ ١يهُإ اؾٛز ٠يف اؾاَعٚ ١إزاض ٠عًُ ١ٝتك ِٜٛا٭زا ٤ايعاّ يف
اؾاَع.١



إقطاض خطط ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞخطط تٓفٝص اـطط ا٫غرتاتٝذ.١ٝ



ا٫ؾطاف ايعاّ عً ٢دٗٛز ا٫عتُاز امل٪غػٚ ٞايرباف.ٞ



ضغِ ٚإقطاض ايػٝاغ ١ايعاَ ١يٓؿط ثكاف ١اؾٛز ٠يف ٚسسات اؾاَع ١املدتًف.١



َتابع ١تٓفٝص خطط ايتشػني بٓا ً٤عًْ ٢تا٥ر ايتك ِٜٛايصات ٞيف ايهًٝات ٚايعُازات
ٚايرباَر املدتًفٚ ١اٱزاضات.



زعِ دٗٛز ايتطٜٛط ٚايتشػني املػتُط عًَ ٢ػت ٣ٛاؾاَعٚ ١ايٛسسات املدتًف.١

أعها ٤ايًذٓ:١
َعايَ ٞسٜط اؾاَع١

ضٝ٥ػاً

ٚن ٤٬اؾاَع١

أعها٤

عُٝس ايتطٜٛط اؾاَعٞ

َكطضاً

َٗاّ ؾٓ ١نُإ اؾٛز ٠باؾاَع١


ايتٓػٝل َع بطاَر ايهًٝات املدتًف ١س ٍٛتٓفٝص ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞاغتهُاٍ َتطًبات
ا٫عتُاز ايربافٚ ٞامل٪غػ.ٞ



املػاُٖ ١يف اقرتاح ايتٛقٝات ايهطٚض ١ٜيهُإ اؾٛز ٠يف ايرباَر املدتًفٚ ١عًَ ٢ػت٣ٛ
اؾاَع.١



املتابعَ ١ع ؾإ ايهًٝات ٚؾإ ايرباَر املدتًف ١س ٍٛاغتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز
ا٭نازميَٚ ٞتابع ١اعساز ٚتٓفٝص خطط ايتشػني.



املػاُٖ ١يف َطادع ١تك ِٜٛا٭زا ٤زاخٌ ايهًٝات ٚايرباَر املدتًف.١



َطادع ١اـطط ايتٓفٝص ١ٜيًرباَر ٚايهًٝات.



اقرتاح آيٝات يًتشفٝع ٚتؿذٝع ايتُٝع يف تطبٝل مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
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اعساز تكاضٜط َتابع ١عٔ غري ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞايربافٚ ٞدٗٛز ايتطٜٛط املدتًف١
ٚضفعٗا يًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز.



ايتٓػٝل املػتُط ٚايتهاٌَ َع عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٚ ٞايًذإ شات ايع٬ق ١يف فاٍ
اؾٛزٚ ٠ايتطٜٛط.



َطادع ١تكاضٜط ايسضاغ ١ايصات ١ٝيًرباَر ٚايهًٝات ٚايٛثا٥ل اي٬ظَ٫ ١عتُاز ايرباَر
ا٭نازمي.١ٝ



َا حياٍ إيٗٝا َٔ َٛانٝع شات اختكام بايتطٜٛط ٚاؾٛز.٠

أعها ٤ايًذٓ:١
ٚن ٌٝاؾاَع ١يًتطٜٛط

ضٝ٥ػاً

عُٝس ايتطٜٛط اؾاَعٞ

عهٛاً

ٚن ٌٝعُاز ٠ايتطٜٛط

َكطضاً

ٚن ٤٬أَ ٚؿطيفَٓ/ػك ٞاؾٛز ٠بايهًٝات

أعها٤

ممجً ٞايعُازات املػاْسٚ ٠اٱزاضات

أعها٤

َٗاّ ؾٓ ١اؾٛز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايهً:١ٝ


زعِ َٚػاْس ٠اؾٗٛز املبصٚي ١يتطبٝل اؾٛز ٠يف ايهًٚ ١ٝايتعاَ ٕٚع عُاز ٠ايتطٜٛط
اؾاَع ٞيف ٖصا ايؿإٔ.



اقرتاح اـطط ايتٓفٝصٚ ١ٜايتطٜٛط ١ٜيًهًٚ ١ٝايطفع اىل فًؼ ايهًَٚ ،١ٝتابع ١تٓفٝصٖا.



ؽطٝط ٚتٓفٝص بطاَر ايتسضٜب فُٝا ٜتعًل مبتطًبات َٚعاٜري ا٫عتُاز زاخٌ ايهً.١ٝ



تععٜع مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ْٚؿط ثكافتٗا عًَ ٢ػت ٣ٛايهً.١ٝ



َتابع ١عًُٝات تٓفٝص خط ١ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞا٫عتُاز ا٭نازمي ٞبرباَر ايهً.١ٝ



َتابع ١أزا ٤ؾإ اؾٛز ٠يف ايرباَر املدتًفَٚ ١ػاْستٗا يًكٝاّ مبٗاَٗا.



ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝاملتدكك ١٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ
بايهًٚ ،١ٝايتٓػٝل َع عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞيف تٓفٝصٖا.
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سح ٚتؿذٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عً ٢املؿاضن ١يف سهٛض ايسٚضات ٚايرباَر ايتسضٜب١ٝ
ٚٚضف ايعٌُ اييت تكسَٗا هلِ عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٚ ، ٞنصيو اؾٗات ا٭خط ٣زاخٌ
اؾاَعٚ ١خاضدٗا.



اقرتاح بطاَر يتشفٝع َٚهاف ١٦ايفطم ٚا٭فطاز املتُٝع ٜٔيف تطبٝل اؾٛز ٠بايهً.١ٝ



زضاغ ١ؼػني ب ١٦ٝايعٌُ ٚتطٜٛطٖا يتشكٝل ايطنا ايٛظٝفٚ ٞمبا ٜػاعس عً ٢الاظ املٗاّ.



إقطاض ايتكطٜط ايػٓ ٟٛٱزاض ٠اؾٛز ٠بايهً.١ٝ



نُإ اغتٝفاٚ ٤ثا٥ل َٚتطًبات َٚعاٜري ا٫عتُاز املكسَ َٔ ١ايرباَر ٚنُإ دٛزتٗا ،
مبا يف شيو ايسضاغ ١ايصات ١ٝيهٌ بطْاَر.



نتاب ١ايسضاغ ١ايصات ١ٝيًهً ١ٝبٓا ً٤عً ٢ايسضاغات ايصات ١ٝيًرباَرٚ ،اغتٝفاَ ٤تطًباتٗا.



َا حياٍ إيٗٝا َٔ َٛانٝع شات اختكام بايتطٜٛط ٚاؾٛز.٠

أعها ٤ايًذٓ:١
عُٝس ايهً١ٝ

ضٝ٥ػاً

ٚن ٌٝايهً ١ٝيًذٛز٠

ْا٥بـــاً

ض٩غا ٤ا٭قػاّ

أعها٤

َٓػل اؾٛز ٠بايهً١ٝ

عهٛاً َٚكطضاً

َٗاّ ؾٓ ١اؾٛز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايربْاَر:


تعطٜف املٓػٛبني باملُاضغات اؾٝس ٠ملعاٜري املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



ايتعا ٕٚيف تٓع ِٝايًكا٤ات ٚاحملانطاتٚ ،ايٓسٚاتٚ ،إعساز ا٭زيٚ ١غريٖا َٔ املٗاّ شات
ايع٬ق ١باؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



ايتأنس َٔ إعساز تٛقٝفات ايرباَر ٚاملكطضات ٚفل مناشز املطنع ايٛطين يًتكِٜٛ
ٚا٫عتُاز.



ايتأنس َٔ إعساز تكاضٜط املكطضات ٚاغتٝفاٗ٥ا.



ؼسٜس ٚاقرتاح َ٪ؾطات ا٭زا ٤اـاق ١باملعاٜري.
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تؿه ٌٝايًذإ ايفطع ١ٝايساخً ١ٝٱلاظ ا٭عُاٍ املطتبط ١بتٛنٝس اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز
زاخٌ ايربْاَر.



تطبٝل أزٚات ايتك ِٜٛيكٝاؽ دٛز ٠ايرباَر ٚاملكطضات ايسضاغٚ ١ٝدٛز ٠عًُٝات ايتسضٜؼ،
ٚاـسَات املكسَ ١يًط٬ب ٚفكا يًُعاٜري ٚا٭زيٚ ١امل٪ؾطات ٚايؿٛاٖس ايهطٚض.١ٜ



اغتٝفا ٤ناف ١املتطًبات ا٭غاغ ١ٝي٬عتُاز ٚتٓفٝص خط ١ايتك ِٜٛايصات ٞيتٛنٝس اؾٛز٠
عًَ ٢ػت ٣ٛايربْاَر.



تٛفري ا٭زيٚ ١ايٛثا٥ل اـاق ١باملعاٜري ٚإعساز املًفات يًُعاٜري ٚتٛثٝكٗا ٚتكٓٝفٗا ٚتطتٝبٗا
ٚفل املُاضغات املتهُٓ.١



إعساز املكاضْات املطدع ١ٝيًُ٪ؾطات املدتًف.١



إعساز ايتكاضٜط اـاق ١باؾٛزٚ ٠ايتكٚ ِٜٛضفعٗا إىل ؾٓ ١اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٞ
بايهً.١ٝ



ضفع ايتٛقٝات إىل فًؼ ايكػِ يف ن ٤ٛايتكاضٜط َٚا أغفطت عٓ٘ َٔ ْتا٥ر ٚايتأنس َٔ
تٓفٝص خطط ايتشػني ٚايتطٜٛط.



نتاب ١ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيًربْاَر.



ؽطٝط ٚإدطا ٤ايسضاغ ١ايصات ١ٝيًربْاَر بٛاغط ١ؾإ املعاٜري زاخٌ ايربْاَر.



اغتهُاٍ ٚثٝك ١املكاٜٝؼ اـاق ١باملعاٜري.



نتاب ١تكطٜط ايسضاغ ١ايصات ١ٝيتًبَ ١ٝعاٜري ا٫عتُاز ا٭نازميٞ



اٱعساز ٚاملؿاضن ١يف ظٜاضات املطادع ١ايساخًٚ ١ٝاـاضد.١ٝ

أعها ٤ايًذٓ:١
ضٝ٥ؼ ايكػِ

ضٝ٥ػاً

َٓػل اؾٛز ٠يًربْاَر

ْا٥بـاً

عه َٔ ٛنٌ َكطض أنازميٜ ٞكسّ يف ايربْاَر

أعها٤

أعهاٜ ٤ع ِٗٓٝضٝ٥ؼ ايكػِ

عهٛاً َٚكطضاً

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

31

َٗاّ ؾٓ ١اؾٛز ٠يًعُاز ٠املػاْس:٠


تععٜع مماضغات اؾٛز ٠بايعُاز.٠



اقرتاح خطط ايتطٜٛط ٚايتشػني بايعُازَٚ ٠تابع ١تٓفٝصٖا.



اغتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز ٚاؾٛز ٠اـاق ١بايعُاز.٠



اعساز ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيًعُاز ٠مبا يف شيو أْؿط ١اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز شات ايع٬ق.١



ايتٓػٝل َع عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٚ ٞايًذإ شات ايع٬ق ١يف دٗٛز اؾٛزٚ ٠ايتطٜٛط.



ؼسٜس ٚاقرتاح ٚقٝاؽ َ٪ؾطات ا٭زا ٤اـاق ١باملعاٜري شات ايع٬ق ١بايعُاز.٠



تٛفري ا٭زيٚ ١ايٛثا٥ل اي٬ظَ٫ ١غتهُاٍ املعاٜري ٚاعساز املًفات ٚتكٓٝفٗا سػب
املُاضغات املتهُٓ.١



ايط فع يًذٓ ١نُإ اؾٛز ٠باؾاَع ١بتكاضٜط الاظ َتطًبات ا٫عتُاز شات ايع٬ق.١



َا حياٍ ايٗٝا َٔ َٛنٛعات شات ع٬ق.١

أعها ٤ايًذٓ:١
عُٝس ايعُاز٠

ضٝ٥ػاً

أعها َٔ ٤ايعُاز٠

عهٛاً َٚكطضاً

َٗاّ ؾٓ ١اؾٛز ٠باٱزاض:٠


تععٜع مماضغات اؾٛز ٠باٱزاض.٠



اقرتاح خطط ايتطٜٛط ٚايتشػني باٱزاضَٚ ٠تابع ١تٓفٝصٖا.



اغتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز ٚاؾٛز ٠اـاق ١باٱزاض.٠



اعساز ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيٲزاض ٠مبا يف شيو أْؿط ١اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز شات ايع٬ق.١



ايتٓػٝل َع عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٚ ٞايًذإ شات ايع٬ق ١يف دٗٛز اؾٛزٚ ٠ايتطٜٛط.



ؼسٜس ٚاقرتاح ٚقٝاؽ َ٪ؾطات ا٭زا ٤اـاق ١باملعاٜري شات ايع٬ق ١باٱزاض.٠



تٛفري ا٭زيٚ ١ايٛثا٥ل اي٬ظَ٫ ١غتهُاٍ املعاٜري ٚاعساز املًفات ٚتكٓٝفٗا سػب
املُاضغات املتهُٓ.١

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

32



ايطفع يًذٓ ١نُإ اؾٛز ٠باؾاَع ١بتكاضٜط الاظ َتطًبات ا٫عتُاز شات ايع٬ق.١



َا حياٍ ايٗٝا َٔ َٛنٛعات شات ع٬ق.١

 أعها ٤ايًذٓ:١
َسٜط اٱزاض٠

ضٝ٥ػاً

أعها َٔ ٤ايعُاز٠

عهٛاً َٚكطضاً

ٖٝهٌ ؾإ اؾٛز ٠باؾاَع:١

ؾهٌ ضقِ (ٖٝ :)2هٌ ؾإ اؾٛز٠
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- 1عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع:ٞ
ٜعٗط زٚض عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞيف نُإ اؾٛز ٠باؾاَع ١يف ضغايتٗا (تأق ٌٝمماضغات
اؾٛزٚ ٠ايتشػني املػتُط ٚزعِ ٚسسات اؾاَع َٔ ١خ ٍ٬تطٜٛط املٗاضات ٚايتدطٝط املبٓ ٢عً٢
ايتؿاضنٚ ١ٝايتك ِٜٛايصات ٞايؿاٌَ ٚإدطا٤ات نُإ اؾٛز .)٠سٝح تعترب ايعُاز ٠قٛض ا٫ضتهاظ
يهُإ دٛز ٠ا٭زا ٤يف ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚايعًُٝات ايبشجٚ ١ٝاٱزاضٚ ١ٜنصيو ايؿطان ١اجملتُعٚ ،١ٝتٗسف
اىل ايتاي:ٞ


تطغٝذ َبسأ ايتطٜٛط ٚايتشػني املػتُط ْٚؿط ثكافٚ ١مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازميٞ



تَُٓٗ ١ٝاضات ٚقسضات َٓػٛب ٞاؾاَع ١مبا حيكل ايتُٝع ا٭نازميٚ ٞاٱزاض.ٟ



ؼكٝل ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞامل٪غػٚ ٞايرباف.ٞ



ا٫ضتكا ٤مبُاضغات ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚأغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتكِٜٛ



ضفع نفا ٠٤ا٭زا ٤ايعاّ يف نًٝات ٚعُازات ٚٚسسات اؾاَع ١املدتًف.١



زعِ ٚتؿذٝع ا٫بساع ٚايتُٝع ٚتُٓ ١ٝضٚح املٓافػ ١ايؿطٜف.١



إجياز ْعاّ ؾاٌَ ٚفاعٌ يهُإ اؾٛزٚ ٠ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞزعِ َٚتابعَ ١ؿاضٜع
ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ.ٞ

 تععٜع ايؿطان ١اجملتُعَ ١ٝع َ٪غػات ايكطاع ايعاّ ٚاـام ٚا٭ططاف ش ٟٚايع٬ق١

باؾاَع.١
ٚتػع ٢عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞيتشكٝل تًو ا٭ٖساف َٔ خ:ٍ٬


قٝازٚٚ ٠نع خطط ايتك ِٜٛايصات ٞامل٪غػٚ ٞايربافٚ ٞا٫ؾطاف عًٚ ٢نع ٚتٓفٝص
اـطط ايتطٜٛط ١ٜيف فاٍ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞباؾاَع.١



ؼً٪َ ٌٝؾطات ا٭زا ٤ايساخً٫ ١ٝغتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



زعِ ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذٚ ٞاملػاُٖ ١يف ؼكٝل ا٭ٖساف ا٫غرتاتٝذ ١ٝشات ايع٬ق١
باؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
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تكس ِٜايسعِ ٚاملؿٛضٚ ٠املػاْس ٠يٛسسات اؾاَع ١يف تطبٝل مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازمي.ٞ



تٓفٝص ٚتٓع ِٝايسٚضات ٚٚضف ايعٌُ املتدكك ١يتععٜع مماضغات اؾٛزٚ ٠ايتطٜٛط
املػتُط.



املطادع ١ايساخً ١ٝيهُإ اؾٛزٚ ٠ايتشػني املػتُط يف مجٝع ٚسسات اؾاَعَٚ ١تابع١
أزا ٤ؾإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞاملدتًف.١



تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚايٓعِ ا٫يهرت ١ْٝٚيف تععٜع مماضغات اؾٛزَٚ ٠تابع١
تٓفٝصٖا.



ٚنع ايهٛابط اـاق ١ظٛا٥ع ايتُٝع ٚا٫بساع ٚاملبازضات املتُٝع.٠



تبازٍ اـربات ٚايتعاَ ٕٚع اؾٗات املُاثً ١يف ايتطٜٛط ٚنُإ دٛز ٠املدطدات.



ا٫غتساَ ١يف اؾطاى املػتفٝس َٔ ٜٔخسَات اؾاَع ١يف عًُٝات ايتطٜٛط ٚايتشػني
املػتُط.



زضاغ ١ايكعٛبات ٚاملؿه٬ت ٚاييت تٛاد٘ بطاَر ايتطٜٛط ٚاؾٛزٚ ٠اقرتاح اؿً ٍٛهلا.

نُا تك ّٛايٛسسات زاخٌ عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞبأزٚاض دٖٛط ١ٜيهُإ دٛز ٠ا٭زا ٤نايتاي:ٞ

ٚسس ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞبعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع:ٞ
ؽتل ٚسس ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞبإعساز َٚتابع ١تٓفٝص اـطط اي٬ظَ٫ ١غتٝفاَ ٤عاٜري َٚتطًبات
ا٫عتُاز ا٭نازمي( ٞامل٪غػٚ ٞايرباف )ٞعً ٢املػت ٣ٛاٱزاضٚ ٟا٭نازميٚ ٞزعِ َٚتابع ١املٗاّ املتعًك١
با٫عتُاز ا٭نازمي ٞايسٚيٚ ٞايٛطينٚ ،تتًدل َٗاَٗا نُا :ًٜٞ


ٚنع خطط ٚغٝاغات اؿك ٍٛعً ٢ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞباؾاَع.١



ايتشكل َٔ أًٖ ١ٝاؾاَع ١أ ٚايرباَر يًتكسّ عً ٢ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



ايعٌُ عً ٢تٓػٝل ًَف ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞبني اؾاَع ١ا ٚايربْاَر ٚاؾٗات املام١
ي٬عتُاز.



تؿه ٌٝايفطم اييت تعٓ ٢بايعٌُ عً ٢اغتٝفاَ ٤تطًبات َعاٜري ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



ؼسٜس ا٭زيٚ ١ايؿٛاٖس اي٬ظّ تٛفطٖا ٫غتٝفا ٤نٌ َعٝاض َٔ َعاٜري ا٫عتُاز.
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ؼسٜس ا٭زي ١اٱدطا ١ٝ٥يهاف ١دٗات اؾاَع.١



ضقس أْؿطٚ ١إلاظات ايًذإ املؿهً ١بهٌ َعٝاض.



ايتٓػٝل َع نافٚ ١سسات ٚنًٝات ٚعُازات ٚازاضات اؾاَع ١املدتًف َٔ ١أدٌ اغتٝفا٤
َتطًبات ا٫عتُاز.



اغتٚ ّ٬مجع ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًرباَر ٚايهًٝات.



تٛثٝل ايبٝاْات ايٛاضز ٠يًٛسسٚ ٠ضقٝا ٚايهرتْٝٚا.

ٚسس ٠اؾٛزٚ ٠املطادع ١ايساخً ١ٝبعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع:ٞ
ٖ ٞاسس ٣ايٛسسات ايتابع ١يعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٚ ٞتعين ٖص ٙايٛسس ٠بايعٌُ عً ٢نُإ اؾٛز ٠يف
أزا ٤ن َٔ ً٬ايهًٝات ٚاٱزاضات  ٚايعُازات املػاْسٚٚ ٠سسات اؾاَع ١املدتًفٚ ١فل أْعُٚ ١خطط اؾٛز٠
املٛنٛع ٚ ،١نصيو ٚنع آيٝات املطادع ١ايساخً ١ٝيهُإ فاعًٚ ١ٝدٛز ٠ايعًُٝات ا٫نازميٚ ١ٝاٱزاض١ٜ
باؾاَعٚ ١اعساز ايتكاضٜط ايسٚض ١ٜيتك ِٝاؾٛزٚٚ ٠نع خطط ايتشػني املدتًفٚ .١تتًدل َٗاَٗا نُا :ًٜٞ


ٚنع ْعاّ زاخً ٞيًذٛز ٠يف ايهًٝات ٚايعُازات املػاْسٚ ٠اٱزاضات ٚٚسسات اؾاَع١
املدتًف.١



ٚنع اـطط اـاق ١بهُإ اؾٛزَٚ ٠تابعتٗا باؾاَع.١



َتابعٚ ١تك ِٝٝتطبل ايػٝاغات ٚا٫يٝات اييت تسعِ ؼكٝل َعاٜري اؾٛز.٠



تؿه ٌٝؾإ املطادع ١ايساخً.١ٝ



اعساز مناشز املطادع ١ايساخً ١ٝاي٬ظَ٫ ١غتٝفاَ ٤تطًبات ايتأٌٖ َٚعاٜري ا٫عتُاز
امل٪غػٚ ٞايرباف.ٞ



تسضٜب َٓػٛب ٞايهًٝات ٚايرباَر ٚايعُازات ٚاٱزاضات عً ٢نٝف ١ٝاغتٝفا ٤مناشز
املطادع ١ايساخً.١ٝ



ايتشكل َٔ اغتٝفاٚ ٤سسات اؾاَع ١املدتًف ١ملتطًبات ايتأٌٖ ي٬عتُاز َٚعاٜري ٙعً٢
املػت ٣ٛامل٪غػٚ ٞايرباف.ٞ



ايتأنس َٔ تٛافط ا٭زيٚ ١ايؿٛاٖس ملعاٜري ٚقهات ا٫عتُاز امل٪غػٚ ٞايرباف.ٞ
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تسضٜب ايهًٝات ٚايرباَر ٚايعُازات ٚاٱزاضات باغتدساّ ظٜاضات املطادع ١ا٫فرتان١ٝ
 Mock visitsاغتعسازاً يًُطادعات اـاضد.١ٝ



فشل ايٛثا٥ل اـاق ١باؾٛزٚ ،٠عٌُ َكابً ١مجاعَ ١ٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚكابً١
مجاع ١ٝأخطَ ٣ع ايط٬ب ٚاملٛظفني.



ايكٝاّ بعًُٝات املطادعٚ ١ايتك ِٝٝ٭زا ٤ايهًٝات ٚايرباَر ٚايٛسسات ا٭خطٚ ،٣تكسِٜ
تٛقٝات َٚكرتسات ايتشػني يتًو اؾٗاتٚ ،ضفع ايتكاضٜط عٔ شيو يكاسب ايك٬س.١ٝ



ا٫ط٬ع عً ٢تكطٜط ايسضاغ ١ايصاتٚ ١ٝايتأنس َٔ اغتٝفا ٘٥ملتطًبات ا٫عتُاز
ا٭نازمي.ٞ



ايتأنس َٔ تفعْ ٌٝعاّ اؾٛز ٠يف إزاض ٠ايربْاَر.



ايتأنس َٔ َ ١َ٤٬ايتذٗٝعات اي٬ظَ ١يفطٜل املطادع ١اـاضد ١ٝطبكًا ملتطًبات املطنع
ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



ايتشكل َٔ اغتٝفا ٤ايكاُ٥ني عً ٢ايربْاَر يًتٛقٝات ايٛاضز ٠يف تكطٜط املطادعني
اـاضدٝني َٔ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ

ٚسس ٠ايكٝاؽ ٪َٚؾطات ا٭زا ٤بعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع:ٞ
ؽتل ٖص ٙايٛسس ٠بايتاي:ٞ


اقرتاح َ٪ؾطات أزا ٤اؾاَعٚ ١تكُ ِٝايبطاقات املطًٛب ١يهٌ َ٪ؾط.



بٓاٚ ٤تكُ ِٝاغتباْات اغتط٬ع ايطأٚ ٟأزٚات ايكٝاؽ ٚايتك ِٜٛاملطتبط ١مب٪ؾطات أزا٤
اؾاَع.١



اقرتاح املكاضْات املطدع ١ٝاملٓاغبٚ ١ؼسٜس املػتٜٛات املػتٗسف ١مل٪ؾطات أزا ٤اؾاَع.١



تكُ ِٝمناشز قٝاؽ كطدات ايتعًِ ٚايُٓاشز ا٭خط ٣املطًٛب.١



إتاس ١أزٚات ايكٝاؽ ايهرتْٝٚاً ٚؼًًٗٝا عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ ٚسس ٠إزاض.١ٜ



نبط َٚطاقبَ ١ػت ٣ٛايتكسّ يف ؼكٝل ا٭ٖساف ا٫غرتاتٝذ ٞاـاق ١باؾٛز٠
ٚا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
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ٚسس ٠ايتسضٜب ٚٚضف ايعٌُ بعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع:ٞ
ؽتل ٖص ٙايٛسس ٠بتُٓ ١ٝقسضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗ ٚايطفع َٔ ايهفا ٠٤املٗٓ١ٝ
يف ناف ١فا٫ت اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ٚايكٝاؽ ٚايتك.ِٜٛ
َٗاّ ايٛسس٠


ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝفُٝا خيتل بتُٓ ١ٝقسضات ٚإَهاْات َٓػٛب ٞاؾاَع ١يف
ايٛسسات اٱزاضٚ ١ٜا٭نازمي ١ٝاملدتًف ١يف فاٍ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز.



تٓعٚ ِٝاعساز ايسٚضات ٚٚضف ايعٌُ اييت ؽسّ ؼكٝل اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٞ
بايتعاَ ٕٚع اؾٗات ٚاملطانع املُاثً ١يف ايساخٌ ٚاـاضز يتبازٍ اـربات ٚؼكٝل
اؾٛز ٠ايٓٛع.١ٝ



ْؿط ثكاف ١اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي َٔ ٞخ ٍ٬ايٛضف ايتسضٜب ١ٝيف فا٫ت تطبٝل
ْعِ اؾٛز.٠

- 2إزاض ٠ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذٞ
تػعٖ ٢ص ٙاٱزاض ٠يٓؿط ٚتطغٝذ ثكاف ١ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ ٞباؾاَع ١نأسس أزٚاضٖا اؿكٝكٚ ١ٝشيو
َٔ خ ٍ٬تكس ِٜمنٛشز َتطٛض ٜكسّ ايسعِ ؾُٝع ايكطاعات يف اؾاَعَٚ ١ػاعستٗا يف تطبٝل أفهٌ
املُاضغات احملًٚ ١ٝايعامل ١ٝيتشكٝل اـطٚ ١اٖ٫ساف ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع.١
ضغاي ١اٱزاض: ٠
تكس ِٜمنٛشز َتطٛض َٔ ايسعِ ايفينٚ ،املػاْس ٠املػتُط ٠يٛسسات اؾاَعٚ ١فكا ٭فهٌ املُاضغات
احملًٚ ١ٝايعامل ١ٝيهُإ تٓفٝص َٚتابع ١اـط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع.١
أٖساف اٱزاض:٠
 .1ؼسٜح ٚتطٜٛط اـط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع١
 .2تكس ِٜايسعِ اي٬ظّ يتٓفٝص اـط ١ا٫غرتاتٝذ١ٝ
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 .3تفعَ ٌٝتابع ١تٓفٝص اـط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع١
 .4قٝاؽ َس ٣تٓفٝص اـط ١ا٫غرتاتٝذ١ٝ
 .5تععٜع ْؿط ثكاف ١ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ ٞباؾاَعٚ ١تطغٝدٗا.
املٗاّ:
 ؼسٜح ٚتطٜٛط َٚتابع ١اـط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع ١مبا ٜتٛافل َع ض ١ٜ٩ايسٚيٚ ١تٛدٗاتٗا
ا٫غرتاتٝذ١ٝ



تكس ِٜايسعِ ايفين يٛسسات اؾاَع ١ٱعساز خطتٗا ا٫غرتاتٝذ ١ٝاملتٛافكَ ١ع اـط١
ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع.١

َ تابع ١تٓفٝص اـط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع ١بايتعاَ ٕٚع اؾٗات شات ايع٬ق١
 زضاغ ١املؿاضٜع ايتطٜٛط ١ٜباؾاَعٚ ،١ايتشكل َٔ َٛاُ٥تٗا َع اـط ١ا٫غرتاتٝذ١ٝ
يًذاَع.١



إعساز تكاضٜط ا٭زا ٤ايسٚض ١ٜعٔ إلاظات اـط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَعٚ ١ايطفع بٗا يًذٗ١
شات ايع٬ق.١

 تكسٚ ِٜضف ايعٌُ املتدكك ١يطفع نفا ٠٤ايكاُ٥ني عًَ ٢تابع ١اـط ١ا٫غرتاتٝذ١ٝ
يًذاَع.١



َتابع ١تٓفٝص اـط ١املػتكبً ١ٝيًتعً ِٝاؾاَع ٞباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز( ١ٜآفام).

ْ ؿط ٚتطغٝذ ثكاف ١ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ ٞباؾاَع.١

َٗاّ املهتب ايتٓفٝص ٟبإزاض ٠ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ:ٞ
ٜتٛىل املهتب ايتٓفٝص ٟإزاض ٠املؿاضٜع ايتابع ١يًدط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝمبا ٜهُٔ ؼكٝل طُٛسات اؾاَع١
بتٓفٝص خطتٗا ا٫غرتاتٝذ ،١ٝعٝح ٜه ٕٛمبجاب ١ايساعِ يرتغٝذ ثكاف ١إزاض ٠املؿاضٜع باؾاَعٚ ،١ضفع
نفا ٠٤دٗات تٓفٝص َؿاضٜع اـط ١ا٫غرتاتٝذٚ ١ٝتعٜٚسِٖ باملٗاضات اي٬ظَ ١يتٓفٝص ٖص ٙاملؿاضٜع ايكاُ٥ني
عًٗٝا ،فه ً٬عٔ َتابع ١أزا ٤ناف ١ا٭ْؿط ١املتعًك ١بٗا.
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أ :ً٫ٚبطْاَر ايتعً:ِٝ
ٜٛي ٞبطْاَر ايتعً ِٝاٖتُاَ٘ مبتابع ١تٓفٝص اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞا٭ ٍٚيًذاَع( ١ؼػني دٛز ٠ايتعًِٝ
ٚايتعًِ) ٖٛٚ ،اهلسف ايصٜ ٟٴعٓ ٢بطفع َػت ٣ٛدٛز ٠ايرباَر ايتعًٚ ،١ُٝٝاعتُازٖا أنازميًّٝاٚ ،إعاز٠
ٖٝهً ١ايرباَر ايتعًٚ ١ُٝٝفل املعطٝات املعاقطَ ،٠ع ايرتنٝع عً ٢ايتعً ِٝاٱيهرتٚ ْٞٚتطٜٛط املعاٌَ
ٚاملدتربات َٚكازض ايتعًِ .سٝح ٜعٌُ ايربْاَر عًَ ٢تابعَ )9( ١بازضات.

ثاْٝاً :بطْاَر ا٭زا ٤املتُٝع:
ٜٛي ٞبطْاَر ا٭زا ٤املتُٝع اٖتُاَ٘ مبتابع ١تٓفٝص بعض َبازضات اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞا٭ ٍٚيًذاَع١
(ؼػني دٛز ٠ايتعًٚ ِٝايتعًِ)ٚ ،نافَ ١بازضات اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞايجاْ( ٞؼكٝل ايتُٝع يف أزا ٤أعها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚاملٛظفني) ،سٝح ٜٴعٖٓ ٢صا اهلسف با٫ضتكا ٤بأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملٛظفنيٚ ،بٓآَ ٤ع١َٛ
َتهاًَ ١يتععٜع قسضاتِٗ ٚاغتكطابِٗ ٚاغتبكا .ِٗ٥سٝح ٜعٌُ ايربْاَر عًَ ٢تابعَ )9( ١بازضات.

ثايجاً :بطْاَر ايبشح ايعًُٞ
ٜٛي ٞبطْاَر ايبشح اٖتُاَ٘ مبتابع ١تٓفٝص اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞايجايح يًذاَع( ١تطٜٛط ٚزعِ ايبشح
ايعًُ ،)ٞسٝح ٜٴعٖٓ ٢صا اهلسف بتطٜٛط ايبشح ايعًُ ٞباؾاَعٚ ،١زعِ عٛخ اٱبساع ٚا٫بتهاضٚ ،إْؿا٤
اجمل٬ت ايعًُٚ ١ٝاملهتباتٚ ،تأغٝؼ ايهطاغ ٞايبشج ١ٝاييت ؽسّ اجملتُعٚ .نصيو تٓفٝص اهلسف
ا٫غرتاتٝذ ٞايطابع يًذاَع( ١تطٜٛط بطاَر ايسضاغات ايعًٝا) سٝح ٜٴعٖٓ ٢صا اهلسف بايتطٜٛط املتهاٌَ
يرباَر ايسضاغات ايعًٝا َٔ خ ٍ٬اغتشساخ بطاَر تطبٝكٚ ،١ٝتأٖ ٌٝبطاَر ايسضاغات ايعًٝا يًشك ٍٛعً٢
ا٫عتُاز ا٭نازمي ،ٞفهًًا عٔ ايتٛغع يف عكس ا٫تفاقٝات ٚايتٛأََ ١ع اؾاَعات املطَٛق .١سٝح ٜعٌُ
ايربْاَر عًَ ٢تابعَ )12( ١بازض.٠
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ضابعاً :بطْاَر ايب١٦ٝ
ٜٛي ٞبطْاَر ايب ١٦ٝاٖتُاَ٘ مبتابع ١تٓفٝص اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞاـاَؼ يًذاَع( ١تطٜٛط ايبٓ ١ٝايتشت١ٝ
ٚايب ١٦ٝايتكٓ )١ٝسٝح ٜٴعٖٓ ٢صا اهلسف باغتهُاٍ َباْ ٞاؾاَعٚ ١فطٚعٗاٚ ،ايرتنٝع عً ٢تطٜٛط خسَات
اٯَٔ ٚايػٚ ١َ٬ايكٝاْٚ ١ايتكٓٚ ١ٝايٓكٌ ايرتززٚ ،ٟمبا ًٜيب استٝادات املٓػٛبني سٝح ٜعٌُ ايربْاَر عً٢
َتابع ١تٓفٝص (َ )6بازضات.
خاَػاً :بطْاَر ايع٬قات
ٜٛي ٞبطْاَر ايع٬قات اٖتُاَ٘ مبتابع ١تٓفٝص اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞايػازؽ يًذاَع( ١بٓا ٤ؾطانات
فاعًَ ١ع اجملتُع) سٝح ٜٴعٖٓ ٢صا اهلسف غسَ ١اجملتُع ٚتععٜع ايتٛاقٌ ايفاعٌ َع َ٪غػات٘ٚ ،تكسِٜ
خسَات زاعُ ١يتُٓ ١ٝاجملتُع .سٝح ٜعٌُ ايربْاَر عًَ ٢تابع ١تٓفٝص ( َ ) 7بازضات.
غازغاً :بطْاَر ايٓعِ امل٪غػ١ٝ
ٜٛي ٞبطْاَر ايٓعِ اٖتُاَ٘ مبتابع ١تٓفٝص َبازضٚ ٠اسس َٔ ٠اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞاـاَؼ يًذاَع١
(تطٜٛط ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايب ١٦ٝايتكٓ )١ٝإناف ١إىل اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞايػابع (تععٜع ايٓعاّ امل٪غػٞ
باؾاَع )١سٝح ٜٴعٖٓ ٢صا اهلسف بتأغٝؼ ْعاّ َ٪غػَ ٞتهاٌَ ٜتهُٔ تطٜٛط ٖٝهً ١ٝاؾاَع،١
ٚاٱدطا٤ات ٚايػٝاغات املٓعُ ١يًعٌُٚ ،مبا ٜٓعهؼ عً ٢تععٜع مسع ١اؾاَعٚ ١قٛضتٗا ايصٖٓٚ .١ٝنصيو
تٓفٝص اهلسف ا٫غرتاتٝذ ٞايجأَ يًذاَع( ١تُٓ ١ٝاملٛاضز ايصات )١ٝسٝح ٜٴعٖٓ ٢صا اهلسف بتأغٝؼ ْعاّ َايٞ
ٜػِٗ يف ظٜازَٛ ٠اضز اؾاَعٚ ،١زعِ أْؿطتٗا ايعًُٚ ١ٝايبشجٚ ،١ٝاغتكَٛ ٍ٬اضزٖا ايصات .١ٝسٝح ٜعٌُ
ايربْاَر عًَ ٢تابع ١تٓفٝص (َ )13بازض.٠
غابعاً :بطْاَر ا٫تكاٍ
ٜٛي ٞبطْاَر ا٫تكاٍ اٖتُاَاً بايتعاَ ٕٚع مجٝع ايرباَرٜٓٚ ،ػل ا٫تكاٍ َع ا٭ططاف املعٓ ١ٝيهُإ
ا٫تػام ٚتؿهٚ ٌٝدْٗ ١عط َتهاًَ ١بؿإٔ مجٝع املبازضات اييت ٜٓفصٖا َهتب إزاض ٠املؿاضٜع ،نُا
ٜعٌُ ايربْاَر عًَ ٢تابع ١تٓفٝص أٖساف خط ١ا٫تكاٍ املٓبجك َٔ ١اـط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع.١
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- 3عُاز ٠ايتعًِ اٱيهرتٚ ْٞٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات:
تعترب ٖص ٙايعُاز ٠زاعِ ضٝ٥ؼ يعًُٝات اؾٛز ٠عً ٢املػت ٣ٛا٭نازميٚ ٞعً ٢املػت ٣ٛاٱزاض ٟعً٢
سس غٛاٚ .٤تٗسف عُاز ٠ايتعًِ ا٫يهرتٚ ْٞٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات اىل ؼكٝل ايتاي ٞعً:ّ 2020 ٍٛ


أمتت٘ مجٝع ا٫عُاٍ اٱزاضٚ ١ٜاملطاغ٬ت ٚا٫غتػٓا ٤عٔ ايٛضم بٓػب.٪٥٨ ١



تٛفري مجٝع اـسَات ا٫نازميٚ ١ٝاٱزاض َٔ ١ٜخَٓ ٍ٬ع ١َٛاؿٛغب ١ايػشاب ١ٝاـاق١
باؾاَع.١



ؼكٝل اٖساف َٚبازضات بطْاَر ايتعاَ٬ت اؿه ١َٝٛا٫يهرت.١ْٝٚ



ظٜاز ٠ايٛع ٞبأَٔ املعًَٛات.



ا٫غتُطاض يف أْعُ ١محا ١ٜايبٝاْات ٚأَ املعًَٛات.



ا٫غتُطاض يف تطٜٛط َٓع ١َٛايبٓ ٢ايتشت ١ٝ٭ْعُ ١اؿٛغب ١ايػشاب.١ٝ



تٛفري ب ١٦ٝعٌُ ساغٛب ١ٝيًباسجني َٔ خ ٍ٬اؿٛغب ١ايػشاب.١ٝ



ضبط اْ٫عُ ١ا٫نازميٚ ١ٝاٱزاض ١ٜيتشػني تكس ِٜاـسَات اٱيهرت ١ْٝٚملٓػٛبٞ
اؾاَعٚ ١ط٬بٗا.



تطٜٛع َٛٚا ١ُ٥ايعٌُ ا٫دطا ٞ٥يٮْعُ ١اؿاغٛب ١ٝمبا ٜتٛافل َع ايًٛا٥ح ٚا٭ْعُ١
اٱزاضٚ ١ٜأمتتٗا.



ضبط مجٝع اجملُعات ا٫نازمي ١ٝبؿبه ١ساغٛبٚ ١ٝتفع ٌٝآي ١ٝا٫دتُاعات عٔ بعس
ٚايفك ٍٛايصن.١ٝ



ؼكٝل ضنَ ٢ػتدسَ ٞاْ٫عُ ١بٓػب.٪٠٩ ١



بٓا ٤ب ١٦ٝتعًِ ايهرت ْٞٚتػتٗسف مجٝع ط٬ب اؾاَعٚ ١املٓػٛبني.



تطٜٛط َكطضات تعًِ ايهرت ْٞٚؾُٝع َٛاز ا٫عساز ايعاّ.



بٓآَ ٤ع ١َٛتطٜٛط ٚإْتاز املكطضات باغتدساّ تكٓٝات ايتعًِ ا٫يهرت.ْٞٚ
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- 4عُاز ٠ايبشح ايعًُٞ
تػع ٢عُاز ٠ايبشح ايعًُ ٞيسعِ ٚتععٜع ايبشح ايعًُ َٔ ٞخ ٍ٬تكس ِٜخسَات ٚبطاَر فاعً١
ملٓػٛب ٞاؾاَعٚ ١املطانعٚ ،اجملُٛعات ايبشجٚ ١ٝتفع ٌٝا٭قػاّ ايعًُ .١ٝنُا ؼطم ايعُاز ٠عً ٢تٛفري
ب ١٦ٝعج ١ٝقفع ٠يٲبساع ٚا٫بتهاض ٚتأق ٌٝقٚ ِٝثكاف ١ايبشح ايعًُٚ ٞتطغٝدٗا ظاَع ١ايباس.١
ٚيتشكٝل أٖساف عُاز ٠ايبشح ايعًُٚ ٞدعًٗا ٚاقعًا ًَُٛغًا تًتعّ ايعُاز ٠بايتسضٜب ٚايتطٜٛط ٚايتأٌٖٝ
املػتُط يطفع نفآَ ٠٤ػٛبٗٝاٚ ،تبين اقرتاساتِٗ ٚأفهاضِٖٚ ،تٛفري ب ١٦ٝايعٌُ املٓاغبٚ ،١تفعَ ٌٝبسأ
املؿاضنٚ ١املػاُٖ ١ايفعاي .١إناف ١إىل تبين ايعُازٚ ٠غاٚ ٌ٥قٓٛات تٛاقٌ فاعًَ ١ع املػتفٝس ايساخًٞ
ٚاـاضد ٞمبا ٜهُٔ ا٫غتذاب ١ايػطٜع ١اٱجياب ١ٝيًُتطًبات املتػري.٠

َٗ َٔٚاّ عُاز ٠ايبشح ايعًُ ٞايتاي:ٞ


اقرتاح ايًٛا٥ح ٚايكٛاعس ٚا٫دطا٤ات املٓعُ ١ؿطن ١ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَع١



املٛافك ١عًَ ٢ؿطٚعات ايبشٛخ ٚايسضاغات َٚتابع ١تٓفٝصٖا ٚؼهُٗٝا ٚايكطف عًٗٝا
ٚفل ايكٛاعس املٓعُ ١يصيو.



اقرتاح ٚغا ٌ٥تٓع ِٝايكًَ ١ع َطانع ايبشٛخ املدتًف ١خاضز اؾاَعٚ ١ايتعاَ ٕٚعٗا.



تؿذٝع ا٭عاخ املؿرتن ١بني ا٭قػاّ ٚايهًٝات يطفع نفاٚ ٠٤فاعً ١ٝاغتدساّ املٛاز
املتاس.١



ايتٛق ١ٝباملٛافك ١عًْ ٢ؿط ايبشٛخ اييت ٜطْ ٣ؿطٖا بعس ؼهُٗٝا ٚفل قٛاعس
ايتشهٚ ِٝايٓؿط باؾاَع.١



تؿذٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚغريِٖ َٔ ايباسجني ٚسجِٗ عً ٢إدطا ٤ايبشٛخ ايعًُ١ٝ
املبتهط.٠



تٗ ١٦ٝايٛغاٚ ٌ٥اٱَهاْات ايبشج ١ٝهلِ ٚخاق ١املتفطغني َِٓٗ تفطغاً عًُٝا ٚمتهِٗٓٝ
َٔ إْٗا ٤أعاثِٗ يف د ٛعًُ.ِ٥٬َ ٞ



تٓع ِٝعًُ ١ٝا٫تكاٍ مبطانع ايبشٛخ خاضز اؾاَع ،١احملًٚ ١ٝا٭دٓبٚ ١ٝتُٓ ١ٝايتعإٚ
َعٗا ي٬غتفاز َٔ ٠نٌ َا ٖ ٛسسٜح.

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

43



إْؿا ٤قاعسَ ٠عًَٛات يٮعاخ اؾاضٚ ١ٜاملٓتٗ ١ٝيف اؾاَعٚ ١تبازٍ املعًَٛات ايبشجَ ١ٝع
اؾاَعات َٚطانع ايبشٛخ ا٭خط.٣



زضاغ ١ايتكطٜط ايػٓٚ ٟٛاؿػاب اـتاَ ٞيٓؿاط ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَعٚ ١متٗٝسا
يطفع٘ يٛن ٌٝاؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ.ٞ



اٱؾطاف ٚاملتابع ١يًبشٛخ املُٛي َٔ ١قطاعات أخط ٣خاضز اؾاَع ١اييت تكع نُٔ
اختكاق٘.



تؿه ٌٝايًذإ املتدكك َٔ ١أعها ٤أ َٔ ٚغريِٖ سػب اؿاد.١



زضاغَ ١ا حياٍ إيَ َٔ ٘ٝسٜط اؾاَع ١أٚ ٚن ٌٝاؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ.ٞ

- 5إزاض ٠تطٜٛط َٗاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
تعترب إزاض ٠تطٜٛط َٗاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ أسس أِٖ ضنا٥ع ايتطٜٛط ا٭نازمي ٞباؾاَع،١
 ٖٞٚإزاض ٠تتبع يٛناي ١اؾاَع ١يًتطٜٛط ا٭نازميٚ ٞخسَ ١اجملتُعٚ ،قس أْؿأت ٖص ٙا٫زاض ٠يف ْٗا١ٜ
عاّ ٖ1439ـٚ ،ؽتل بتطٜٛط َٗاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗ َٔ احملانطٚ ٜٔاملعٝسٜٔ
يف فا٫ت ايتسضٜؼ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز امل٪غػٚ ٞايكٝاؽ ٚايتكٚ ِٜٛايتدطٝط
ا٫غرتاتٝذٚ ٞايبشح ايعًُٚ ،ٞنٌ َا َٔ ؾأْ٘ ا٫ضتكا ٤مبدطدات اؾاَعٚ ١أزٚاضٖا ا٭نازمي١ٝ
ٚاجملتُع.١ٝ

ايطغاي:١
ايتطٜٛط املػتُط يًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝباؾاَعٚ ١شيو َٔ خ ٍ٬تطٜٛط َٗاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
 َٔٚيف سهُِٗ َٔ احملانطٚ ٜٔاملعٝس ،ٜٔبٗسف ا٫ضتكا ٤مبدطدات ايتعًَٚ ِٝا ٜتبع شيو َٔ ايتُٝع
ٚا٫ضتكا ٤يف فاٍ ايبشح ايعًُٚ ٞخسَ ١اجملتُع.

اهلسف ايطٝ٥ؼ:
تطٜٛط َٗاضات أعها ٤اهل ١٦ٝايتسضٜػ ١ٝيف داَع ١ايباس ١٭زاَٗ ٤اَِٗ ايتسضٜػٚ ١ٝايبشج١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝظٛز ٠عاي.١ٝ
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ٜٓٚسضز ؼت٘ ايعسٜس َٔ ا٭ٖساف ايفطع١ٝ


تٛفري ايتسضٜب اي٬ظّ ٭عها ٤اهل ١٦ٝايتسضٜػ ١ٝيف اؾاَع.١



تأٖ ٌٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ اؾسز  َٔٚيف سهُِٗ ٚزعُِٗ ٭زاَٗ ٤اَِٗ.



تٓفٝص غٝاغات ٚتطًعات اؾاَع ١اييت ؽل ا٫ضتكا ٤مبػت ٣ٛاهل ١٦ٝايتسضٜػ.١ٝ



تععٜع دٗٛز َطنع اؾٛز ٠يتٓفٝص غٝاغات٘ ٚتطًعات٘ يف نٌ َا خيل أعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ.

َٗاّ ايٛسس:٠


زضاغ ١ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗ ٚايعٌُ عً ٢إقاَتٗا
ٚفل اٱَهاْات املتاس.١



تَُٓٗ ١ٝاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗ َٔ خ ٍ٬ايتدطٝط ٱقاَ ١زٚضات
تسضٜب ١ٝيف فا٫ت ايتسضٜؼ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز امل٪غػٚ ٞايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ
ٚايتدطٝط ا٫غرتاتٝذٚ ٞايبشح ايعًَُٚ ٞتابع ١تٓفٝصٖا ٚتكٛميٗا.



ْؿط ثكاف ١ايتطٜٛط ٚايتسضٜب املػتُط ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗ ٚايعٌُ عً٢
دعًٗا ضنٝع َٔ ٠ضنا٥ع ايعٌُ ا٭نازمي.ٞ



ؼفٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عً ٢ايتطٜٛط ايصات.ٞ



تأٖ ٌٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ اؾسز عً ٢أغايٝب ايتدطٝط اؾٝس ٚاغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ
اؿسٜجٚ ١ايتك.ِٜٛ



تععٜع َبسأ ايتعاٚ ٕٚايؿطان ١اجملتُع َٔ ١ٝخ ٍ٬ا٫غتفاز َٔ ٠أٌٖ اـربٚ ٠ا٫ختكام
بهاف ١داَعات املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ،١ٜنصيو َٔ َ٪غػات ايتسضٜب اؿه١َٝٛ
ٚا٭ًٖ ١ٝيتكس ِٜايسٚضات ايتسضٜب ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.



ْؿط ثكاف ١ايتعا ٕٚاملعطيف بني أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗ بهاف ١قطاعات
ٚفطٚع اؾاَع َٔ ١خ ٍ٬إقاَ ١ايسٚضات ايتسضٜبٚ ١ٝسًكات ايٓكاف ٚايٓسٚات ٚايًكا٤ات
ايعًُٚ ١ٝايجكاف ١ٝفُٝا ب.ِٗٓٝ
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- 6إزاض ٠املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع١ٝ
تكٖ ّٛص ٙاٱزاض ٠بتأق ٌٝمماضغات اـسَ ١ا٫دتُاعٚ ١ٝايعٌُ ايتطٛع ٞاملػتُط بتكسِٜ
خسَات تعً ،١ُٝٝتسضٜبٚ ،١ٝاغتؿاضٚ ،١ٜعج ١ٝبايتعاَ ٕٚع َ٪غػات اجملتُع املدتًف.١
أٖساف اٱزاض:٠


ؼكٝل ايطٜاز ٠يف املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع.١ٝ



تكس ِٜايرباَر ٚا٭ْؿط ١اييت تٗسف إىل تفع ٌٝايؿطان ١اجملتُع ١ٝبني اؾاَعٚ ١اجملتُع.



ضفع ايٛع ٞبايعٌُ ايتطٛع ٞيسَٓ ٣ػٛب ٞاؾاَعٚ ١ؾطا٥ح اجملتُع.



تؿذٝع َ٪غػات اجملتُع عً ٢عكس ؾطانات َع اؾاَع ١يتكس ِٜبطاَر َٚبازضات ْٛع١ٝ
َٚػتساَ.١



ؼسٜس استٝادات اجملتُع َٔ خ ٍ٬عٌُ زضاغات ٚأعاخ تك ّٛبٗا اؾاَع.١



إْؿآَ ٤ك ١ايهرت ١ْٝٚٱزاض ٠املػٚ٪ي ١ٝا٭دتُاع ١ٝتػِٗ يف تٛع ،١ٝتطٜٛطٚ ،تٓعِٝ
ايؿطان ١اجملتُعٚ ١ٝايعٌُ ايتطٛع.ٞ



اغتشساخ سػابات ضمس ١ٝيًتٛاقٌ ا٫دتُاعَ ٞجٌ (تٜٛرت ،فٝؼ بٛى ،اْػتكطاّ).

َٗاّ إزاض ٠املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع:١ٝ


ايتٓػٝل َع كتًف ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع ٚاٱزاضات زاخٌ اؾاَع ١يٓؿط ثكاف١
املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝايكٝاّ مبدتًف ا٭ْؿطٚ ١ايفعايٝات شات ايع٬ق ١بساخٌ فتُع
اؾاَعٚ ١خاضد٘.



ايتٓػٝل َع كتًف اؾٗات يف فتُع اؾاَع ١اـاضد ٞبٗسف بٓا ٤ع٬قات ايتعإٚ
ٚايؿطانٚ ١تٛفري ايتُٚ ٌٜٛايطعا ١ٜاي٬ظَ ١يًُبازضات ٚايرباَر ٚايفعايٝات.



ا٫ؾطاف عً ٢اعساز ٚػٗٝع املطبٛعات املدتًف ١شات ايع٬ق ١بايتٛعٚ ١ٝثكاف ١املػٚ٪ي١ٝ
ا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ ١اجملتُع.



اقرتاح ايبشٛخ ٚايسضاغات اـاق ١بأزٚاض اؾاَع ١يف فا٫ت عٌُ املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚخسَ ١اجملتُع.
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ؼكٝل اؾٛز ٠يًدسَات املكسَ َٔ ١املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع ١ٝايتػص ١ٜايطادع َٔ ١املػتفٝس.ٜٔ



بٓا ٤قاعس ٠بٝاْات َتدككٚ ١ؾاًَ٘ عٔ كتًف فعايٝات ٚاْؿط ١املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع١ٝ



ا٭ؾطاف عً ٢تكُٚ ِٝتطٜٛط َٛقع ايهرت ْٞٚخام باملػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ١
اجملتُعٜٚ ،هَ ٕٛتاح عًَٛ ٢قع اؾاَع ١ا٫يهرت. ْٞٚ



ايتٓػٝل َع كتًف ٚغا ٌ٥ا٭ع ّ٬زاخٌ اؾاَعٚ ١خاضدٗا َٔ أدٌ ايتعطٜف مبدتًف
ايفعايٝات ٚا٭ْؿطٚ ١تطغٝذ ثكاف ١املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ ١اجملتُع بايتٓػٝل َع إزاض٠
ايع٬قات ايعاَٚ ١ا٫ع. ّ٬



ا٭عساز ٚايتٓع ِٝيعكس ٚضف عٌُ خاق ١باملػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع. ١ٝ



إعساز كتًف ايتكاضٜط عٔ خطط ٚاْؿطٚ ١الاظات املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع.١ٝ

- 7إزاض ٠ايتطٜٛط اٱزاض:ٟ
تعٖٓ ٢ص ٙاٱزاض ٠بتٛفري ايرباَر ايتسضٜب ١ٝاملٓاغب ١ؾُٝع إزاضٚ ٠أقػاّ اؾاَع ١املدتًفٚ ،١ؼكٝل
َػتٜٛات عاي َٔ ١ٝا٭زا ٤يف ايتطٜٛط اٱزاض ٟملٛانب ١ؼكٝل ض ،2030 ١ٜ٩عٔ ططٜل تكس ِٜزٚضات تسضٜب،١ٝ
ٚاغتؿاضاتَٚ ،كرتسات تطٜٛط ١ٜدسٜس.٠
ٚتتًدل َٗاّ ٖص ٙاٱزاض ٠يف ايتاي:ٞ


تَُٓٗ ١ٝاضات ايعاًَني باؾاَعٚ ١ؼػني أزا َٔ ِٗ٥خ ٍ٬ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ
َٚتابع ١تٓفٝصٖا بايتٓػٝل َع اؾٗات شات ايع٬ق.١



تبػٝط إدطا٤ات ايعٌُٚ ،تكُٚ ِٝتطٜٛط ايُٓاشز ٚاٯيٝات املػتدسَ ١يصيو َع ايتشسٜح
املػتُط هلا بايتٓػٝل َع اؾٗات شات ايع٬ق.١



املؿاضن ١يف اٱعساز ٚايتٓفٝص يًسٚضات اي٬ظَ ١يتشػني ا٭زاٚ ٤ضفع ايهفا ٠٤اٱْتاد.١ٝ



ايتٓػٝل املػتُط َع مجٝع أقػاّ ٚٚسسات اؾاَع ١فُٝا ٜتعًل بتطٜٛط ا٭زاٚ ٤تطبٝل

ا

ؾٛز ٠اٱزاض.١ٜ


املؿاضن ١يف ٚنع ايرباَر املتعًك ١بع٬قات املٛظفني ٚا٭قػاّ زاخٌ اؾاَع.١



املػاعس ٠يف تبػٝط إدطا٤ات ايعٌُ ٚتكُٚ ِٝتطٜٛط ايُٓاشز املػتدسَٚ ١إعساز ٚؼسٜح
زي ٌٝاٱدطا٤ات اٱزاض.١ٜ
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ا

تكس ِٜا٫قرتاسات ٚاملؿٛض ٠فُٝا ٜتعًل بايرباَر ٚاٯيٝات ٚا٭غايٝب اهلازف ١إىل تُٓ١ٝ
ملٛاضز ايبؿطٚ ١ٜضفع ايهفا ٠٤اٱْتاد ١ٝزاخٌ اؾاَع.١



ْؿط ثكاف ١اؾٛز ٠يس ٣املٛظفني ا٫زاضٜني باؾاَع.١



إدطا ٤ايتسضٜب اي٬ظّ يتطبٝل اؾٛزٚ ٠اغتدساّ أزٚات اؾٛز ٠يف شيو.



اٱعساز ٫دتُاعات ؾإ اؾٛز ٠اٱزاضٚ ١ٜاملؿاضن ١فٗٝا إناف ١إىل ايكٝاّ بػهطتاض١ٜ
ا٫دتُاعات َٚتابعْ ١تا٥ذٗا.



ايتٓػٝل َع اؾٗات اـاضد ١ٝشات ايع٬ق ١سٝاٍ أْ ٟؿاط َؿرتى ٚمتج ٌٝاؾاَع ١يف
شيو.



املؿاضن ١يف أ ٟأْؿط ١أخط ٣أ ٚؾإ أ ٚفطم عٌُ تطتٗٝ٦ا إزاض ٠اؾاَعٚ ١تٗسف إىل ؼ
غني ا٭زاٚ ٤ضفع ايهفا ٠٤اٱْتاد.١ٝ



املؿاضن ١يف سٌ املؿانٌ أ ٚايؿها َٔ ٣ٚخَ ٍ٬ا ٜتٛفط يس ٣اٱزاض َٔ ٠اَهاْات.



املؿاضن ١يف ٚنع اـطط ايعاَ ١يًذاَعَٚ ١تابع ١تٓفٝصٖا.



إعساز تكاضٜط زٚض ١ٜعٔ اٱزاضٚ ٠إلاظاتٗا.



أَٗ ٟاّ أخط ٣تػٓس إيٗٝا ٚيف سسٚز ا٫ختكام.

ٚ- 8سس ٠املطادع ١ايساخً١ٝ
تػعٖ ٢ص ٙايٛسس ٠إىل املػاُٖ ١يف تطٜٛط ا٭زاٚ ٤تكس ِٜايك ١ُٝاملهاف ١يهافٚ ١سسات اؾاَع َٔ ١خٍ٬
ايتطبٝل ا٭َجٌ يٮْعُٚ ١ايًٛا٥ح بهفاٚ ٠٤فعاي ،١ٝيًدطٚز بتٛقٝات َٓاغب ١تػاعس يف ؼكٝل ا٭ٖساف
املطد.٠ٛ

ٚتٗسف ٖص ٙايٛسس ٠إىل ايتاي:ٞ


محا ١ٜا٭َٛاٍ ٚاملُتًهات ايعاَٚ ١اؿس َٔ ايٛقٛع يف ايػـ ٚا٭خطاٚ ٤انتؿافٗا فٛض
ٚقٛعٗا.



نُإ زق ١ايبٝاْات املايٚ ١ٝايػذ٬ت احملاغبٚ ١ٝانتُاهلا.



نُإ فعاي ١ٝايعًُٝات اٱزاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝنفاٜتٗا مبا ٪ٜز ٟإىل ا٫غتػ ٍ٬ا٭َجٌ يًُٛاضز
املتاس.١
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ؼكٝل ايتكٝس با٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ٚايػٝاغات ٚاـطط املًعَ ١يًذٗ ١يتشكٝل أٖسافٗا
بهفاٚ ١ٜبططٜكَٓ ١عُ.١



غ ١َ٬أْعُ ١ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝفاعًٝتٗا.

- 9ؾإ َعاٜري ا٫عتُاز امل٪غػ:ٞ
ؽكل داَع ١ايباس ١فطٜل عٌُ يهٌ َعٝاض َٔ َعاٜري ا٫عتُاز امل٪غػ ٞايجُاْ ١ٝاملطٛض ٠ايكازض٠
عٔ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ،ٞؼت إؾطاف َباؾط َٔ ايًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازميٚ .ٞتعٌُ ٖص ٙايفطم عً ٢اغتٝفاَ ٤عاٜري ٚقهات ا٫عتُاز امل٪غػٚ ٞايتك ِٜٛايصات ٞاغتٓازاً
يتًو املعاٜري ٚاحملهات ٚٚنع خطط ايتشػني املٓاغب ١بايتٓػٝل َع ا٭ططاف ش ٟٚايع٬ق ١باؾاَع.١

إدطا٤ات ٚآيٝات ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞايسضاغ ١ايصات١ٝ
ايتك ِٜٛايصات ٞامل٪غػ:ٞ
ٜككس بايتك ِٜٛايصات ٞعًُٜ ١ٝك ّٛبٗا عس ٠فطم َٔ اؾاَعٜٚ ١ؿاضى ف ٘ٝنافَٓ ١ػٛب ٞاؾاَع ١بٗسف
ضقس ايٛاقع اؿاي ٞيهافٚٚ ١سسات ٚنًٝات ٚعُازات ٚإزاضات اؾاَعٚ ١سكط ْكاط ايكْٚ ٠ٛكاط ايهعف
بٗا ٚأٚيٜٛات ايتشػني َػتدسَني يف شيو َكاٜٝؼ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازميَ( ٞكاٜٝؼ
ايتك ِٜٛايصات ٞمل٪غػات ايتعً ِٝايعاي.)ّ2018 ،ٞ
ٖٚص ٙايعًُٝات  ٫تٗسف إىل تكٝس ا٭خطا ٤أ ٚتٛد ٘ٝايٓكس يًكاُ٥ني عً ٢ايعٌُ بٌ تٗسف إىل ٚنع
أغاؽ َٛنٛع ٞأ ٚسكٝك ٞتٓطًل َٓ٘ اؾاَع ١يف ٚنع اغرتاتٝذٝاتٗا ٚخططٗا املػتكبً ١ٝيتشػني اؾٛز٠
ٚؼكٝل َتطًبات ا٫عتُاز امل٪غػ ٞيًذاَع.١
ٚته ٕٛمجٝع إزاضات اؾاَعٚ ١عُازاتٗا ٚنًٝاتٗا َػٛ٦ي٘ عٔ عًُ ١ٝايتك ِٜٛايصات ٞامل٪غػٞ
بايتٓػٝل َع َػٚ٪ي ٞاملعاٜري امل٪غػ ١ٝاملهًفني َٔ قبٌ َعايَ ٞسٜط اؾاَعٚ ،١بايتٓػٝل َع عُاز٠
ايتطٜٛط اؾاَع.ٞ
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ٚتعترب َكاٜٝؼ ايتك ِٜٛايصات ٞاملعس َٔ ٠قبٌ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي( ٞإقساض
 )ّ2018املػتٓس ا٭غاؽ يعُٝات ايتك ِٜٛايصات ٞغٛا ٤عًَ ٢ػت ٣ٛامل٪غػ ١أّ ايرباَر ا٭نازميٚ .١ٝتٛفط
عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞا٭زٚات املٓاغب ١يتك ِٜٛا٭زا ٤يف املعاٜري ا٭غاغٚ ١ٝايفطعٚ ١ٝقهاتٗا املدتًف،١
 َٔٚتًو ا٭زٚات ا٫غتباْات ،دسا ٍٚايكٝاؽ ،بطاقات َ٪ؾطات ا٭زاٚ ٤سػاب املػتٗسف َٚعاز٫ت
استػاب امل٪ؾطات املعتُس ،٠إناف ١إىل ايكٛا ِ٥املكرتس َٔ ١ا٭زيٚ ١ايؿٛاٖس ٫غتٝفا ٤قهات املعاٜري
ايفطعٚ .١ٝته ٕٛخطٛات ايتك ِٜٛنايتاي:ٞ
 جيط ٣ايتك ِٜٛايصات ٞبسعِ َٔ إزاض ٠اؾاَعٚ ١إؾطاف َباؾط َٔ ايًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازميٚ ،ٞفل َعاٜري املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
 تتٛىل عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞاٱؾطاف عً ٢عًُ ١ٝايتك ِٜٛايصات ،ٞؼت اؾطاف َباؾط َٔ
ايًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞيف اؾاَع.١
 تهع عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞخاضط ١ططٜل يفطم ايتك ِٜٛايصات ٞامل٪غػٜٚ ;ٞطًب َٔ املػٍٚ٪
عٔ املعٝاض امل٪غػ ٞايتاي:ٞ
 تؿه ٌٝايفطٜل ايساخً ٞيًُعٝاض امل٪غػٜٚ ٞؿٌُ ممجًني َٔ مجٝع ايٛسسات ا٭نازمي١ٝٚاٱزاض ١ٜشات ايع٬ق ١يف اؾاَع.١
 ٚنع خطَ ١هتٛب َٔ ١أدٌ اغتٝفا ٤املُاضغات ايفطع َٔٚ ١ٝأدٌ تكُٗٝٝا بأنجط َٔ َٔ 3أقٌ َ( 5ػتٛف )٢عً ٢أقٌ تكسٜطٚ ،إٔ ؼ ٟٛتًو اـط ١اغِ ايؿدل املػ ٍٚ٪عٔ إلاظ
نٌ فُٛع ١مماضغات فطعَ ١ٝع اؾٗات املعٓٚ ١ٝنصيو املس ٠ايعَٓ ١ٝاحملسز ٠يٲلاظ.
 ا٫غتفاز َٔ ٠آضا ٤ايطًبٚ ،١ا٭غاتصٚ ٠املٛظفني ٚأضباب ايعٌُ ٚأقشاب املكًشٚ ١شيويتشكٝل قسض َعني َٔ اؿٝازٚ ١ٜاملٛنٛع ١ٝيف اؿهِ عً ٢أزا ٤امل٪غػ.١
 تٛظٜع مجٝع ا٫غتباْات ٚمجع بٝاْاتٗا ٚؼًًٗٝا ٚاغتدساّ ْتا٥ذٗا نأزيٚ ١ؾٛاٖس يًُعاٜريايفطعٚ ١ٝقهاتٗا.
 مجع بٝاْات اؾسا ٍٚاملطغً ١يًفطٜل ٚؼًًٗٝا نذع َٔ ٤ا٭زيٚ ١ايؿٛاٖس تعب ١٦بطاقات امل٪ؾطات بايك ِٝاملتشكك ١يف اغتباْات ٚدسا ٍٚقٝاؽ تًو امل٪ؾطات. تٛفري ا٭زيٚ ١ايؿٛاٖس عً ٢نٌ قو َٔ قهات املعاٜري ايفطعٚ ١ٝمجعٗا ٚتكٓٝفٗاٚتٛثٝكٗا ٚضقٝاً ٚإيهرتْٝٚاً يف ًَفات خاق ،١مبا يف شيو اغتط٬عات ايطأ ٟشات ايع٬ق.١
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 اغتدساّ َكاٜٝؼ ايتك ِٜٛايصات ٞيًُعٝاض بايًػ ١ا٫لًٝعٚٚ ١ٜنع ايتك ِٝٝاملٓاغب يهٌمماضغ ١عػب اغتٝفا ٤ا٭زيٚ ١ايؿٛاٖسٚٚ ،نع ْكاط ايهعف ٚايكٚ ٠ٛأٚيٜٛات ايتشػني
يف شيو ايُٓٛشز ،عًُاً إٔ ايتك ِٝٝبأنجط َٔ ٜ ٫ 3تِ اغتهُاي٘ إ ٫بٛدٛز ا٭زي١
ٚايؿٛاٖس ايهاف ١ٝيتًو احملهات.
 نتاب ١تكطٜط املعٝاض بايًػ ١ا٫لًٝع ١ٜسػب ايُٓٛشز املطفل َٛنشاً فْ ٘ٝكاط ايهعفٚايكٚ ٠ٛأٚيٜٛات ايتشػني.
 تعٜٚس عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞبٓػد ١ايهرتًَٚ ١ْٝٚف ٚضق َٔ ٞمجٝع املتطًبات يًُعٝاضامل٪غػ ٞقٌ اٖ٫تُاّ ،إناف ١إىل قطاض تؿه ٌٝايًذإ ايعاًَ ١يف املعٝاض ٚقانط
ادتُاعات تًو ايًذإ.
 بعس اْتٗا ٤فطم ايعٌُ َٔ ايتك ِٜٛايصات ٞامل٪غػٜ ،ٞك ّٛضٝ٥ؼ نٌ فطٜل بعس نتاب ١ايتكطٜط
اـام باملعٝاض بإضغاي٘ يعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع.ٞ


تتِ نتاب ١ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يًسضاغ ١ايصات ١ٝيًذاَع َٔ ١قبٌ عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞبعس اغتّ٬
ناف ١املعًَٛات ٚا٭زيٚ ١ايؿٛاٖس ْٚتا٥ر َ٪ؾطات ا٭زا ٤يًذاَع.١



بعس اْ٫تٗا َٔ ٤نتاب ١ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥تتِ َطادعت٘ َٔ قبٌ ؾٓ ١املطادع.١

 ثِ ٜطفع ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥بعس املطادع ١يًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي٫ ٞعتُاز ٙبؿهٌ
أٚي.ٞ
 بعس شيو ٜتِ ؼ ٌٜٛايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يًتشه ِٝاملػتكٌ ٱبسا ٤امل٬سعات ٚاملكرتسات.


تك ّٛعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞبا٫ط٬ع عً٬َ ٢سعات ايتشهٚ ِٝاؽاش اي٬ظّ سٝاهلا.

 ثِ تطفع عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يًسضاغ ١ايصات ١ٝيًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازمي٫ ٞعتُازٚ ٙضفع٘ جملًؼ اؾاَع٫ ١عتُازٚ ٙاملكازق ١عً ،٘ٝقبٌ اضغاي٘ يًُطنع ايٛطين
يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
ٜٛٚنح ايؿهٌ ايتاي ٞاـطٛات اٱدطا ١ٝ٥يعًُٝات ايتك ِٜٛايصات:ٞ
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وضع تقديز
كلي لكل
مقياس فزعي

حتديد
األشخاص
الذيو سيتم
سؤاهلم

والبيانات

تسجيل
املالحظات
وأولويات
التحسني
املقرتحة

تسجيل
التقديزات
للمعايري
الفزعية
وللمعيار العام
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أخذ رأي مقوم
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ؾهٌ ضقِ ()3

ايتك ِٜٛايصات ٞايرباف:ٞ
ٜتِ ايتك ِٜٛايصات ٞايرباف ٞبآيٝات َؿابٗ٘ يًتك ِٜٛايصات ٞامل٪غػٚ ٞيهٔ عًَ ٢ػت ٣ٛايربْاَر
ا٭نازمي ٞقٌ اٖ٫تُاّ .سٝح تك ّٛعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞبتٛفري ايُٓاشز ٚأزٚات ايتك ِٜٛاي٬ظّ
اغتدساَٗا يًرباَر املطاز تكٛميٗاٜٚ ،تِ تعٜٚسِٖ مبكاٜٝؼ ايتك ِٜٛايصات ٞايربافٚ ٞاملعاٜري املطٛض٠
ي٬عتُاز ايربافٚ ٞنصيو َ٪ؾطات ا٭زا ٤ي٬عتُاز ايربافٚ ،ٞنصيو آيٝات عٌُ فطم ايعٌُ املدتًف١
املٛظع ١عً ٢املعاٜريٜٚ .تِ طًب خط ١عٌُ ظََٓٓ َٔ ١ٝػل اؾٛز ٠يًربْاَر س ٍٛنٝف ١ٝتٛظٜع َػٚ٪ي١ٝ
َعاٜري ا٫عتُاز ايربافَٚ ٞطاسٌ اٱلاظ َتهُٓاً تاضٜذ تػً ِٝايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يًسضاغ ١ايصات ١ٝإىل عُاز٠
ايتطٜٛط اؾاَع.ٞ
ٚخيهع ايربْاَر ا٭نازمي ٞيًُطادع ١ايساخً َٔ ١ٝقبٌ عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞباتباع ايُٓاشز احملسز٠
ملطاقبَ ١س ٣داٖع ١ٜايربْاَر َٚس ٣اغتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز ايربافٜٚ ،ٞتِ تعٜٚس ضٝ٥ؼ ايربْاَر بٓتا٥ر
املطادع ١ي٬غتفازَٗٓ ٠ا يف ٚنع عًُٝات ايتشػني ٚايتطٜٛط يًربْاَر.
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اؿٛنُٚ ١ايكٝازٚ ٠اٱزاض ٠ظاَع ١ايباس١
متجٌ اجملايؼ باؾاَعٚ ١ايًذإ ،إناف ١إىل ٚنا٫ت اؾاَع ،١اٱطاض اؿانِ ؾُٝع أْؿط ١اؾاَع١
يهُإ ؼكٝل غٝاغات اؾاَع ١املدتًف ،١ؼت إؾطاف َباؾط َٔ قاسب ايك٬س َٔٚ .١ٝأِٖ تًو
اجملايؼ فًؼ اؾاَعٚ ١فايؼ ايهًٝات ٚا٭قػاّ ٚايعُازات َٔٚ ،أَجً ١ايًذإ ايًذٓ ١ايعًٝا يًذٛز٠
ٚا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞايًذٓ ١ايعًٝا يًتدطٝط ا٫غرتاتٝذٚ ،ٞايًذٓ ١ايسا ١ُ٥يًدطط ٚايٓعِ ايسضاغ،١ٝ
ٚايًذٓ ١ايعًٝا يًؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ١ٝايتدطٝطٚ ،ايًذٓ ١ايسا ١ُ٥يهُإ اؾٛزٚ ،٠ؾإ اؾٛز ٠ايفطع١ٝ
املدتًف ١باؾاَعٜٚ .١عٌُ فًؼ اؾاَع ١عً ٢إزاض ٠ايؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚ ١ٝاٱزاض ١ٜتٓفٝصاً يػٝاغات اؾاَع،١
ٜٚتِ تؿه ٌٝفًؼ اؾاَعٚ ١فل املازْ َٔ 19 ٠عاّ فًؼ ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾاَعات ٚمياضؽ املٗاّ
ٚايك٬سٝات ايٛاضز ٠يف املٛاز  َٔ 22- 20شيو ايٓعاّٚ .تك ّٛأَاْ ١فًؼ اؾاَع ١بتعٜٚس أعها ٤اجملًؼ
بتكطٜط اسكا ٞ٥يف ْٗا ١ٜايعاّ اؾاَعَٛ ٞنشاً ب٘ عسز املٛنٛعات اييت ْٛقؿت باجملًؼ ٚايكطاضات املتدص٠
بؿأْٗا.
 َٔٚأِٖ ايػٝاغات ٚايًٛا٥ح ٚا٭زي ١امل٪غػ ١ٝاييت تػع ٢اجملايؼ ٚايًذإ ٚٚنا٫ت اؾاَع ١يًعٌُ ٚفكٗا،
اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًذاَعَ ١تهُٓاً يًك٬سٝات ٚاملػٚ٪يٝاتٚ ،قٛاعس ايػًٛى ايٛظٝفٚ ،ٞاـط١
ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَعْٚ ،١عاّ إزاض ٠اؾٛز .٠نُا حيسز زي ٌٝايك٬سٝات ٚاملػٚ٪يٝات باؾاَع ١ق٬سٝات
َٚػٚ٪يٝات ٚن ٤٬اؾاَعٚ ١اؾٗات ايتابع ١هلِ.
ٜٚؿطف اجملًؼ ايعًُ ٞباؾاَع ١عً ٢ايؿ ٕٚ٪ايعًُ ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚؾ ٕٚ٪ايبشٛخ ٚايسضاغات
ٚايٓؿط ايعًُٚ ،ٞمياضؽ َٗاَ٘ ٚق٬سٝات٘ ٚفل املازْ َٔ 28 ٠عاّ فًؼ ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾاَعاتٜٚ ،تِ
تؿهٚ ً٘ٝفل املٛاز ْ َٔ 31- 29فؼ ايٓعاّ.
ٜٚتٛىل إزاض ٠نٌ نً ١ٝفًؼ نً ١ٝسػب ْل املازْ َٔ 32 ٠عاّ فًؼ ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾاَعات ٜٚتِ
تؿه ً٘ٝسػب املاز ٠ضقِ ٚ ،33مياضؽ َٗاَ٘ ٚق٬سٝات٘ ايٛاضز ٠يف املٛاز ٜٚ .َ٘ٓ 35- 34طفع فًؼ
ايهً ١ٝقانط ادتُاعات٘ َتهُٓ٘ املٛنٛعات اييت ْٛقؿت ٚايتٛقٝات املكرتس ١إىل َعايَ ٞسٜط اؾاَع١
يًُكازق ١عًٗٝا ٚاعتُازٖا.
ٜٚتِ تؿه ٌٝفايؼ ا٭قػاّ ايعًُٚ ١ٝفل املازْ َٔ 41 ٠عاّ فًؼ ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾاَعات ٚمياضؽ
َٗاَ٘ ٚق٬سٝات٘ سػب َا ٚضز يف املٛاز  َٔ 43- 42شيو ايٓعاّ ٜٚطفع فًؼ ايكػِ قانط ادتُاعات٘
يعُٝس ايهً ١ٝيعطنٗا َٓٚاقؿتٗا يف فًؼ ايهًٚ ١ٝيطفعٗا ملعايَ ٞسٜط اؾاَع ١يًُكازق ١عًٗٝا
ٚاعتُازٖا.
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نُا إٔ ٖٓاى فايؼ أخط ٣يًعُازات املػاْس ٠يسعِ ٚنبط املٗاّ املٓاط ١بتًو ايعُازات .أَا ايًذإ
ايسا ١ُ٥فٝتِ تؿهًٗٝا بكطاض َٔ َعايَ ٞسٜط اؾاَع ١قسزاً ف ٘ٝا٭عها َٔ ٤ش ٟٚاـربٚ ٠ا٭زا ٤املتُٝع
َٚتهُٓاً نصيو املٗاّ املٓاط ١بتًو ايًذإٚ ،شيو ٚفكاً يًُاز َٔ 50 ٠اي٥٬ش ١املٓعُ ١يؿ ٕٚ٪أعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ  َٔٚيف سهُِٗ .نُا ٜك ّٛقاسب ايك٬س ١ٝأٜهاً بتؿه ٌٝؾإ َ٪قت ١عٓس اؿادٚ ١فل
نٛابط َٚعاٜري تفتهٗٝا طبٝعَٗ ١اّ تًو ايًذإٜٚ ،تِ فٗٝا أٜهاً ؼسٜس املٗاّ ٚايك٬سٝات يتًو ايًذإ يف
قطاض ايتؿه ٌٝا٭غاغٚ .ٞبؿهٌ عاّٜ ،طاع ٢ايتٛاظٕ املٓاغب يؿطط ٟايطايبات ٚايطايبات يف ايًذإ
ايساٚ ١ُ٥امل٪قتٚ ١نصيو ايتٛاظٕ بني ا٭عها َٔ ٤املس ١ٜٓاؾاَعٚ ١ٝاحملافعات.
ٚتعٌُ تًو اجملايؼ ٚايًذإ ٚايٛنا٫ت ٚايٛسسات ايتابع ١هلا يف إطاض ايػٝاغات ٚايًٛا٥ح ٚا٭ْعُ ١احملسز٠
يف ٥٫ش ١فًؼ ايتعً ِٝايعايٚ ٞايػٝاغات ايساخً ١ٝيف اجملا٫ت ا٭نازميٚ ١ٝاٱزاضٚ ١ٜايبشجٚ ١ٝايؿطان١
اجملتُع .١ٝسٝح تك ّٛتًو اؾٗات بايتدطٝط ٚاملتابعٚ ١اٱؾطاف ٚايتك ِٜٛيٮْؿط ١ايتابع ١هلا ٚنُإ
ؼػني دٛز ٠تًو ايعًُٝات ٚإغ٬م زا٥ط ٠اؾٛز ٠باٱؾطاف عً ٢تٓفٝص خطط ايتشػني املٓاغبٚ .١تػع٢
اؾاَع ١يتطبٝل ْعاّ زاخً ٞيهُإ اؾٛز ٠يف مجٝع اجملا٫ت ٚعً ٢مجٝع املػتٜٛات.
يف املكابٌ تكٚ ّٛناي ١اؾاَع ١يًؿ ٕٚ٪ا٭نازميٚٚ ١ٝناي ١اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚٚناي ١اؾاَع ١يًتطٜٛط ا٭نازميٚ ٞخسَ ١اجملتُع بايتدطٝط ٚاملتابع ١يٮْؿط ١ايتابع ١هلا يتٓفٝص
غٝاغات اؾاَعٚ ١ؼكٝل أٖسافٗا ا٫غرتاتٝذ ١ٝنٮ فُٝا خيك٘ َٚطاقب٪َ ١ؾطات ا٭زا ٤ايٛاقع ١ؼت
َػٚ٪يٝتٗا ٚايطفع يكاسب ايك٬س ١ٝبتكاضٜط غٓ ١ٜٛعٔ تًو ا٭ْؿطَ ١تهُٓ ١ـطط ايتشػني املٓاغب١
يطفع َػت ٣ٛا٭زاٚ ٤ؼكٝل مماضغات اؾٛزٚ ،٠نصيو اقرتاح املبازضات ايٓٛع ١ٝاملٓاغب ١يتععٜع زٚض اؾاَع١
يف اجملتُع.
ٚتك ّٛفايؼ ايهًٝات ٚا٭قػاّ ٚايعُازات املػاْس ٠مبطادعٚ ١إقطاض ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛاـاق ١بٗا ٚضفع
ايتٛقٝات املٓاغب ١ٱزاض ٠اؾاَع .١يف املكابٌ ٜك ّٛفًؼ اؾاَع ١مبطاقبَٚ ١طادع٪َ ١ؾطات أزا ٤اؾاَع١
ٚإقطاض ايتكطٜط ايػٓ ٟٛؾُٝع أْؿط ١اؾاَع ١املدتًفٚ ١اعتُاز تٓفٝص ايتٛقٝات املٓاغب ١يٮعٛاّ املكبً.١
نُا ٚتطفع ايًذإ تكاضٜط زٚض ١ٜعٔ َػٚ٪يٝاتٗا ٚأْؿطتٗا َٔٚ ،أِٖ تًو ايًذإ ؾإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازمي ٞاملصنٛض ٠يف اؾع ٤ا٭ٖ َٔ ٍٚصا ايسي .ٌٝنُا ٜتِ تك ِٝٝأزا ٤تًو اجملايؼ ٚايًذإ َٔ قبٌ
أعهاٖ٤ا بؿهٌ غٓ ٟٛملطاقبَ ١س ٣تٓفٝص ايػٝاغات ايعاَٚ ١ؼكٝل ا٭ٖساف املٓٛط ١بٗا تًو اجملايؼ
ٚايًذإ.
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إزاض ٠نُإ عًُٝات اؾٛز ٠ظاَع ١ايباس:١

 - 1إزاض ٠نُإ اؾٛز ٠يف ا٭عُاٍ اٱزاضٚ ١ٜايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايتكٓٚ ١ٝاملطافل ٚايتذٗٝعات:
تٛي ٞداَع ١ايباس ١اٖتُاَاً بًٝػاً يهُإ دٛز ٠ايعًُٝات اٱزاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايتكٓٚ ١ٝدٛز ٠املطافل
ٚايتذٗٝعاتٚ .يف ٖصا ايػٝام ،تطنع أٖساف اؾاَع ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝاؿاي ١ٝعً ٢اؾاْب اٱزاضٚ ٟايتكين
ٚاملايٚ ٞايبٓ ١ٝايتشت ١ٝنايتاي:ٞ


تطٜٛط ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايب ١٦ٝايتكٓ.١ٝ



تععٜع ايٓعاّ امل٪غػ ٞباؾاَع.١



تُٓ ١ٝاملٛاضز ايصات.١ٝ

فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ تتٛىل ٚناي ١اؾاَع ١ايتدطٝط ٚاملتابعٚ ١ا٫ؾطاف ٚتك ِٝٝاـسَات اٱزاضٚ ١ٜاملاي١ٝ
ٚخسَات ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝبؿهٌ زٚض ،ٟبُٓٝا تٛفط اٱزاض ٠ايعًٝا يًذاَع ١ايػٝاغات ٚايًٛا٥ح ٚا٭زي ١امل٪غػ١ٝ
ٚايهٛابط ايهطٚض ١ٜيٛسسات اؾاَع ١املدتًف ١يهُإ ايتدطٝط ايػً ِٝيهُإ اؾٛز ٠يف ايعًُٝات اٱزاض١ٜ
ٚاملطافل ٚايتذٗٝعات َٔٚ .تًو ايػٝاغات ْعاّ املٓافػات ٚاملؿرتٜات اؿهٚ ،١َٝٛآيٝات تٓع ِٝا٫غتدساّ
ايفعاٍ يًتذٗٝعات ايتكٓٚ ،١ٝزي ٌٝتكٓ ١ٝاملعًَٛات٥٫ٚ ،ش ١املٓافػات ٚاملؿرتٜاتٚ ،زي ٌٝإدطا٤ات ايؿٕٚ٪
اٱزاضٚ ١ٜاملايٚ ،١ٝايسي ٌٝاٱدطا ٞ٥يًُؿرتٜات ٚاملٓاقكاتٚ ،زي ٌٝا٭َٔ ٚايػ.١َ٬
ٜٚتِ ايتٓػٝل َع ٚسسات اؾاَع ١املدتًف ١يف ؽطٝط املٝعاْ ١ٝيٮعٛاّ املكبًٚ ١شيو بتشسٜس ا٭ٚيٜٛات.
ٚنصيو تك ّٛعُاز ٠ايتعًِ ا٫يهرتٚ ْٞٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ايتدطٝط ملؿاضٜع ايبٓ ١ٝايتش ١ٝايتكٓٚ ١ٝا٭متت٘
يًعًُٝات اٱزاضٚ ١ٜبعض ايعًُٝات ا٭نازميٚ ،١ٝنصيو ايتدطٝط يًسعِ ايتكين ٚايفين يٮططاف
املػتفٝس.٠
ٚتكٚ ّٛناي ١اؾاَعٚ ١نصيو عُاز ٠تكٓ ١ٝاملعًَٛات مبتابع ١تٓفٝص ايػٝاغات احملسز ٠يف اٱزاضات
شات ايع٬قَٚ ١طاقب٪َ ١ؾطات ا٭زا ٤شات ايع٬قٚ ،١ايطفع يكاسب ايك٬س ١ٝبتكاضٜط غٓ ١ٜٛعٔ تًو
ا٭ْؿطَ ١تهُٓ ١يًتػص ١ٜايطادع َٔ ١ش ٟٚايع٬ق .١نُا تك ّٛبٛنع خطط ؼػني ْٗا ١ٜايعاّ ا٭نازميٞ
ٱغ٬م زا٥ط ٠اؾٛزٚ ٠نُإ ؼكٝل ا٭ٖساف ا٫غرتاتٝذ ١ٝيف شيو ايػٝام.
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إزاض ٠نُإ دٛز ٠عًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ:
تٛي ٞداَع ١ايباس ١اٖتُاَاً بايػاً يهُإ دٛز ٠عًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ يف املس ١ٜٓاؾاَعٚ ١ٝايفطٚع
ٚأقػاّ ايطايبات عً ٢سس غٛاٜٚ .٤عٗط ٖصا ايتٛد٘ دًٝاً يف أٖساف اؾاَع ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝسٝح تكب أغًب
أٖساف اؾاَع ١يف ا٫ضتكا ٤ظٛز ٠عًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ يف املسخ٬ت ٚايعًُٝات ٚاملدطدات ٚخكٛقاً
ا٭ٖساف (ؼػني دٛز ٠ايتعًٚ ِٝايتعًِٚ ،ؼكٝل ايتُٝع يف أزا ٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملٛظفني)ٚ .تٛفط
اؾاَع ١يًهًٝات ٚايرباَر ايػٝاغات ٚايًٛا٥ح ٚايهٛابط ٚاٱدطا٤ات اـاق ١بعًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ َجٌ
غٝاغات إقطاض ٚتعس ٌٜايرباَر ٚاملكطضات ،غٝاغات

ٚآيٝات ايتسضٜؼ ٚايتك٥٫ٚ ،ِٝٝش ١ايسضاغ١

ٚا٫ختباضاتْٚ ،عاّ َطاقب ١عًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِٚ ،نٛابط ايًذإ ا٫غتؿاض ١ٜيًرباَرٚ ،خكا٥ل
اـطجيني ٚكطدات ايتعًِ اؾاَعٚ ،١نٛابط ٚإدطا٤ات تك ِٝٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼٚ ،نٛابط ٚإضؾازات
تك ِٜٛكطدات ايتعًِ ٚزي ٌٝايطايبٚ ،آيٝات ايتشكل َٔ َكساقَٛٚ ١ٝنٛع ١ٝتك ِٝٝايط٬بٚ ،زيٌٝ
ا٫ضؾاز ا٭نازميٚ ٞاملٗين ٚايٓفػ ،ٞعً ٢غب ٌٝاملجاٍٚ .تك ّٛعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞبايتٓػٝل َع ٚناي١
اؾاَع ١يًؿ ٕٚ٪ا٭نازمي ١ٝبعًُٝات َطاقب ١دٛز ٠ايتعًٚ ِٝايتعًِ عٔ ططٜل تفع ٌٝؾإ اؾٛز ٠عً ٢مجٝع
املػتٜٛاتٚ .تتشكل ايعُاز َٔ ٠تطبٝل ايهًٝات ٚايرباَر ا٭نازمي ١ٝيػٝاغات اؾاَعٚ ١نٛابطٗا اـاق١
بايتعًٚ ِٝايتعًِ عٔ ططٜل املطادع ١ايساخًٚ ١ٝا٫ؾطاف عً ٢قٝاؽ َ٪ؾطات ا٭زاٚ ٤ؼكٝل ا٭ٖساف يف نٌ
نًٚ ١ٝبطْاَر َٚتابع ١تك ِٜٛكطدات ايتعًِ ٚخكا٥ل اـطجينيٚ ،ايتكاضٜط ايسٚض ١ٜيتك ِٝٝا٭زا ٤يف تًو
ايٛسسات .نُا تك ّٛايعُاز ٠باٱؾطاف عًٚ ٢نع خطط ايتشػني بايهًٝات ٚايرباَر ٚإغ٬م زا٥ط ٠اؾٛز٠
ْٗا ١ٜايعاّ اؾاَعٚ ٞايطفع بتكطٜط يًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٚ .ٞتػع ٢اؾاَع ١سايٝاً إىل
اْؿاَ ٤طنع يًتعًٚ ِٝايتعًٚ ِٝفل خطتٗا ا٫غرتاتٝذ ١ٝاؾسٜس ،ّ2023 – 2019 ٠يسعِ نُإ دٛز٠
عًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ بؿهٌ أنرب.
ٜٚتهُٔ نُإ دٛز ٠ايتعًٚ ِٝايتعًِ اٱدطا٤ات ايتاي:١ٝ
-

تٓفٝص خط ١تٛظٝف أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.

-

تٗ ١٦ٝايطًب ١اؾسز يًسضاغ ١اؾاَع.١ٝ

-

تٗ ١٦ٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ اؾسز.

-

ْؿط أزي ١ايطًب.١

-

ايتك ِٝٝايسٚض ٟ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
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-

َتابع ١عًُٝات ا٫ضؾاز ا٭نازمي.ٞ

-

َتابعٚ ١تكَ ِٝٝكازض ايتعًِ.

-

املطادع ١ايسٚض ١ٜيًرباَر ٚاملكطضات يف ظٌ َتطًبات ايتدكل.

-

تكَ ِٜٛكرتسات اـط ١ايسضاغ ١ٝاؾسٜس ٠أ ٚاملعسي.١

-

تك ِٝٝعًُٝات ا٫ختباضات.

-

تؿه ٌٝايًذإ ا٫غتؿاض ١ٜيًرباَر ٚايهًٝات.

-

إدطا٤ات ايتشػني اغتذاب ١ـطط ؼػني ايرباَر.

-

تك ِٜٛفاعً ١ٝاغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ املػتدسَ ١يف ؼكٝل كطدات ايتعًِ َٚتابع١
تٓفٝصٖا.

-

تك ِٜٛفاعً ١ٝأْؿط ١اـرب ٠املٝساْ ١ٝبايرباَر.

-

َتابعٚ ١تكَٛ ِٜٛا ١َ٤كطدات تعًِ املكطضات بايربْاَر َ٤٬َٚتٗا ملدطدات تعًِ اؾاَع١
ٚخكا٥ل خطجيٗٝا.

-

ايتك ِٝٝايػٓ ٟٛيًػٝاغات ٚايًٛا٥ح ٚا٭ْعُ ١ايتؿػ ١ًٝٝيعًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ عً٢
َػت ٣ٛايرباَر ٚايهًٝات ٚاؾاَع.١

-

ايتك ِٝٝايسٚض ٟملطافل ٚػٗٝعات ايتعًٚ ِٝايتعًِ عًَ ٢ػت ٣ٛايرباَر ٚايهًٝات.

-

ضقس َ٪ؾطات كطدات ايتعًِ يًُكطضات ٚايرباَر.

-

إعساز ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيػذ٬ت ايطًبَٚ ١س ٣تكسَِٗ َٚس ٣امتاَِٗ.

-

َتابع ١إدطا٤ات :إع ّ٬ايطًب ١مبتطًبات ايربْاَر ٚاملكطضات يف أ ٍٚقانطٚ ،٠ايتشكل
َٔ الاظ ايطًب ١٭عُاهلِ بأْفػِٗٚ ،تكس ِٜايتػص ١ٜايطادع ١يًطًب ١سَ ٍٛعس٫ت تكسَِٗ.

-

تك ِٝٝاـطجيني يًرباَر اييت ؽطدٛا َٓٗا.

-

ؼً ٌٝبٝاْات تٛظٝف اـطجيني ٚضقس َ٪ؾطات ايتٛظٝف.

-

تك ِٝٝأضباب ايعٌُ ملػت ٣ٛاـطجيني.

-

املكاضْ ١املطدع ١ٝايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝمل٪ؾطات أزا ٤دٛز ٠ايربْاَر.

-

اختٝاض املطادع اـاضد ٞيًربْاَر.
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ٜٚتِ َتابع ١املٗاّ ايتاي ١ٝيهُإ دٛز ٠ايتعًٚ ِٝايتعًِ:


تٛقٝف املكطضات ٚتٛقٝف ايرباَر ٚفكاً يُٓاشز املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز
ا٭نازميٚ ،ٞاغتٓازا إىل ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيتطٜٛط ايرباَر ٚاملكطضات.



ؼسٜس َٓػل يهٌ َكطض زضاغٜ ٞتٛىل اٱؾطاف عً ٢تسضٜػ٘ ٚا٫يتعاّ بايتٛقٝف احملسز
َٔ قبٌ ؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر.



ٜكَٓ ّٛػل املكطض بهُإ ايتعاّ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًُكطض بايتٛقٝف املعتُس َٔ فًؼ
ايكػِٚ ،تًتعّ ايفطٚع ا٭خطٚ ٣ؾطط ايطايبات بايعٌُ ٚفل شيو ايتٛقٝف املٛسس.



ًٜتعّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ باغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ ٚأغايٝب ايتك ِٜٛاحملسز ٙيف تٛقٝف
املكطضاتٚ ،اييت تكب يف ؼكٝل كطدات ايتعًِ يتًو املكطضات.



ٜك ّٛعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ بإع ّ٬ايطًب ١يف بسا ١ٜايفكٌ ايسضاغ ٞبأٖساف املكطض َٚفطزات٘
ٚقتٜٛات٘ ٚفًػفت٘ ٚاغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ ٚايتكٚ ِٜٛكطدات ايتعًِ يًُكطض.



ًٜتعّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ بتك ِٜٛكطدات ايتعًِ يًُكطض ٚفل اٱضؾازات احملسز َٔ ٠عُاز٠
ايتطٜٛط اؾاَعٚ ٞبٓا ٤عً ٢خط ١ايربْاَر يتك ِٜٛكطدات٘ عرب غٓٛات ايربْاَر.



ًٜتعّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ بايعسايٚ ١املٛنٛعٚ ١ٝاملكساق ١ٝيف تك ِٝٝايط٬ب.



ٜعط ٞعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ تػص ١ٜضادع ١يًط٬ب س ٍٛأزاْٚ ِٗ٥تا٥ر تكٛميِٗ باغتُطاض.



ًٜتعّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ بسٚض ٙيف ا٫ضؾاز ا٭نازمي ٞيط٬ب٘ ٚايتٛادس يف ا٭ٚقات
ٚا٭َانٔ احملسز ٠يصيو.



ٜك ّٛعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ بإعساز تكطٜط املكطض ٚتكطٜط اـرب ٠املٝساْ ١ٝيف ْٗا ١ٜايفكٌ
ايسضاغٚ ٞفكاً يُٓٛشز املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞايتٓػٝل َع َٓػل
املكطض ٱعساز تكطٜط املكطض املٛسس بني ؾطط ايط٬ب ٚايطايبات ٚاعتُاز َٔ ٙضٝ٥ؼ ؾٓ١
اؾٛز ٠بايربْاَر.



ٜهُٔ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ْتا٥ر تك ِٜٛكطدات ايتعًِ يًُكطض ٚنصيو ْتا٥ر اغتباْ١
تك ِٜٛاملكطض اـام ب٘ يف تكطٜط املكطض يًؿعب ١اييت ٜسضغٗا.



ٜكَٓ ّٛػل املكطض ظُع تكاضٜط املكطضات َٔ ايؿعب املدتًف ١ملكطض ٚاسس َٚطادع ١تكاضٜط
املكطضات يًتأنس َٔ اغتهُاهلا بايططٜك ١املطًٛبٚ ١إعساز تكطٜط املكطض املٛسس بني ؾطط
ايط٬ب ٚايطايبات (مبا يف شيو ايرباَر املتٓاظطٚ )٠اعتُاز َٔ ٙضٝ٥ؼ ؾٓ ١اؾٛز٠
بايربْاَر.
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ٜكَٓ ّٛػل املكطض بايتٓػٝل َع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بؿطط ٟايط٬ب ٚايطايبات يًُكطض
بإعساز ًَف املكطض ؾاَ ً٬يتٛقٝف املكطض املٛسسٚ ،تكطٜط املكطض املٛسسٚ ،مناشز َٔ أْؿط١
ايط٬ب ٚأٚضام ايط٬بٚ ،اٱدابات ايُٓٛشدٚ ،١ٝخط ١ايتشػني يًُكطض.



ٜكَٓ ّٛػل ايربْاَر عه ٛؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر بتذُٝع تكاضٜط املكطضات املٛسس٠
َٚطادعتٗا يهُإ دٛزتٗا ٚتًدٝل ْتا٥ذٗا ٚإعساز تكطٜط ايربْاَر ايػٓ ٟٛبايتٓػٝل َع
َٓػك ٞاملكطضات ٚأعها ٤ؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَرٜٚ ،ه ٕٛشيو ايتكطٜط َٛسساً ٚؾاَ ً٬بني
ؾطط ٟايط٬ب ٚايطايبات َٚتهُٓاً ملًدل تك ِٜٛكطدات ايتعًِ ٚخكا٥ل اـطجيني
يف ايربْاَر ٚملًدل ْتا٥ر ا٫غتباْات اـاق ١بايربْاَرْٚ ،تا٥ر َ٪ؾطات ا٭زا ٤يًربْاَر،
َٚتهُٓاً ـط ١ايتشػني يف ايربْاَرٜٚ ،طادع ايتكطٜط َٔ ضٝ٥ؼ ؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر.



تك ّٛؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر بكٝاؽ ٚتهُني ْتا٥ر َ٪ؾطات ا٭زا ٤يًربْاَر ٚاحملسز ٠يف
تٛقٝف ايربْاَرٜ ،تِ تهُٗٓٝا زاخٌ تكطٜط ايربْاَر ،إناف ١إىل َا خيل ايربْاَر َٔ
ْتا٥ر َ٪ؾطات أزا ٤اؾاَع ١املعتُسَ ٠جٌ تك ِٜٛايط٬ب ؾٛز ٠ايربْاَر ،تك ِٜٛايط٬ب
يٲضؾاز ا٭نازمي ،ٞعسز ا٭عاخ املٓؿٛض ٠يهٌ عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ....اخل).



تك ّٛؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر بطفع تكطٜط ايربْاَر جملًؼ ايكػِ ملطادعت٘ ٚاعتُاز.ٙ



ٜك ّٛضٝ٥ؼ ايكػِ بطفع تكطٜط ايربْاَر يًذٓ ١املطنع ١ٜيًذٛز ٠بايهً ١ٝملطادعت٘ ٚاعتُازٙ
َٔ فًؼ ايهً.١ٝ



ضفع تكطٜط َطادع ١تكطٜط ايربْاَر ايٓٗا ٞ٥إىل عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞباؾاَع ١ملطادعت٘
ٚاعتُاز َٔ ٙايًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



تطادع ٚسس ٠املطادع ١ايساخً ١ٝبعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًرباَر ٚاملكطضات
ٚزضاغ ١خطط ايتشػني ٚايكٝاّ بايعٜاضات املٝساْ ١ٝيًهًٝات ٚايعُازات يهُإ دٛز٠
ايعًُٝات ايتعً.١ُٝٝ



عطض تكاضٜط املطادع ١يتكطٜط ايربْاَر عً ٢ايًذٓ ١ايعًٝا يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



تعٜٚس ايهًٝات ٚايرباَر بامل٬سعات اهلاَ ١شات ايع٬ق ١بتشػني ٚتطٜٛط ايرباَر ٱدطا٤
ايتعس٬ٜت ٚايتشػٓٝات املٛق ٢بٗا َٚتابعتٗا.

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

61

نُا إٔ آيٝــــــات ايتشكل َٔ َكساقَٛٚ ١ٝنٛع ١ٝتك ِٝٝؼك ٌٝايطــــ٬ب تؿٌُ ايتــــــاي:ٞ
-

ٚنع ٚاعتُاز ٚإع٥٫ ٕ٬ش ١ايسضاغٚ ١ا٫ختباضات ٚايكٛاعس ايتٓفٝص ١ٜؾاَع ١ايباسٚ ١ايعٌُ
مبٛدبٗا.

-

ايعٌُ مبٛدب نٛابط ٚإضؾازات تكُ ِٝا٫ختباضات ايٓٗا ١ٝ٥مبا ٜهُٔ ؼكٝل كطدات
ايتعًِ.

-

تًتعّ ايهًٝات ٚايرباَر ا٭نازمي ١ٝبهٛابط ٚإدطا٤ات تٓع ِٝا٫ختباضات ايٛاضز ٠يف
ايكٛاعس ايتٓفٝص.١ٜ

-

ًٜتعّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ بتٜٓٛع أغايٝب ايتك ِٜٛنا٫ختباضات ايفكًٚ ١ٝايٓٗا١ٝ٥
ٚايتهًٝفات ايبشجٚ ١ٝا٫ختباضات ايعًُٚ ١ٝايعطٚنات ايتكسمي ،١ٝسػب َا ٖ ٛقسز يف
تٛقٝف املكطض املعتُس.

-

ٜكَٓ ّٛػل املكطض مبطادع ١ا٫ختباض يًُكطض يًتشكل َٔ َٛنٛعٚ ١ٝمشٛي ١ٝا٫ختباض
ٚاضتباط٘ مبدطدات ايتعًِ شات ايع٬ق.١

-

ٜك ّٛضٝ٥ؼ ايكػِ بايتٛد ٘ٝبايتكشٝح ايجٓا ٞ٥ي٬ختباض ايٓٗا َٔ ٞ٥قبٌ اثٓإ َٔ أعها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ أسسٖا أغتاش املكطض.

-

تؿه ٌٝؾإ ث٬ث ١ٝملٓاقؿَ ١ؿاضٜع ايتدطز يف نً ١ٝاؿاغب ا٫يٚ ٞنً ١ٝاهلٓسغ١
ٚبطاَر املادػتري يف ايهًٝات املدتًف.١

-

إدطا ٤ايتكشٝح ايعؿٛا ٞ٥يف بعض املكطضات َٔ خ ٍ٬ؾٓ ١ككك َٔ ١ث٬خ أغاتص٠
بس ٕٚأغتاش املكطض ٚاملكاضَْ ١ع ٚضق ١اٱداب ١ايُٓٛشدٚ ،١ٝضفع ايتكطٜط اىل ايكػِ ٚايصٟ
ٜطفع بسٚض ٠يًذٓ ١اؾٛز ٠املطنع ١ٜيف ايهً ١ٝيًتشكل َٔ املٛنٛعٚ ١ٝاملكساق ١ٝيف
ايتك.ِٝٝ
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َٗ َٔٚاّ املطؾس ا٭نازمي ٞاحملسز ٠يف ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝباؾاَعَ ١ا :ًٜٞ
-

تعطٜف ايط٬ب بايػٝاغات ٚا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚاٱدطا٤ات اـاق ١باؾاَعٚ ١ايهً١ٝ
ٚايربْاَر.

-

اضؾاز ايط٬ب يف سصف ٚإناف ١املكطضات.

-

سح ايطايب عً ٢اختٝاض املكطضات ا٫ختٝاض ١ٜا٭فهٌ يًطايب يف اـط ١ايسضاغ.١ٝ

-

تكس ِٜايٓكا٥ح يًط٬ب فُٝا خيل خسَات ايسعِ ا٭نازميٚ ٞاملٗٓٚ ١ٝايٓفػٞ
ٚا٫دتُاع.ٞ
 إجياز اؿً ٍٛيًُؿه٬ت اييت تٛاد٘ ايط٬ب أثٓا ٤ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝ اضؾاز ايط٬ب يف عُٝات ايتش َٔ ٌٜٛقػِ إىل آخط أ َٔ ٚنً ١ٝ٭خط.٣ انتؿاف َٛاٖب ايط٬ب ٚزعُِٗ يتُٓٝتٗا ٚتطٜٛطٖا. تٛد ٘ٝايط٬ب املتعجطَٚ ٜٔعاؾ ١أٚناعِٗ. استٛا ٤ايط٬ب يهُإ اغتُطاضٜتِٗ ٚلاِٖ ٚتكسَِٗ.َ -تابع ١ايط٬ب بؿهٌ زقٝل يهُإ ايتشك ٌٝاملٓاغب ٚايتفٛم ٚايتُٝع.

نُا ؼسز نٛابط إعساز ًَف املكطض ايساخً ١ٝايتاي:ٞ
ٜك ّٛأغتاش املكطض بإعسازٚ ٙاغتهُاي٘ يف ْٗا ١ٜتسضٜػ٘ ٜٚٴػًَِّ ملٓػل ايربْاَر.
إشا نإ املكطض ايسضاغٜ ٞٴسضٳّؽ يف أنجط َٔ َٛقع أ ٚأنجط َٔ ؾعب ،١فٓٝبػ ٞإعساز تكطٜط املكطض َٔ
قِ ٳبٌِ نٌ أغتاش عً ٢سِسٳٚ ،٠عًَٓ ٢ػل املكطض إعساز تكطٜطٍ َٛسَّس َع إضفام ايتكاضٜط اـاق ١بهٌِّ َٛقع.

فٛا٥س ًَف املكطض
َ – 1طدع يهٌ أغتاش َكطض ٜتٛىل ايتسضٜؼ .
ْ - 2كٌ اـربات بني أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ .
- 3املػاُٖ ١ايفاعً ١يف تطٜٛط املكطض  ٚت٬يف أ ٟأخطا ٤غابك. ١
 – 4تٛثٝل َس ٣تعًِ ايط٬ب ٚع٬ق ١شيو بايتسضٜؼ
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 – 5تك ِٝٝ٭زا ٤عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ايٛظٝفٚ ٞا٭نازميٞ
 – 6أسس َتطًبات ٖ٦ٝات ا٫عتُاز ا٭نازميٞ
ٜٚبسأ اعساز املًف َٓص ايًشع ١ا٭ٚىل ٫غتّ٬

تٛقٝف املكطض ٚبس ٤ايتسضٜؼ يًط٬ب ٜٓتٗ ٞعٓس

اْ٫تٗا َٔ ٤تكشٝح ا٫ختباض ايٓٗاٚ ٞ٥ضقس ايسضدات ٚاعتُاز ايٓتٝذ.١

قتٜٛات ًَف املكطض


ايػري ٠ايصات ١ٝيعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ



تٛقٝف املكطض سػب منٛشز اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي( ٞحيت ٟٛعً ٢خط١
ايتسضٜؼ َ-كازض ايتعًِ -ططم تك ِٝٝايطايب)



زي ٌٝاملعٌُ يف ساي ١إٔ ٜه ٕٛاملكطض ْعط/عًُٞ



َكازض ايتعًِ (املصنطات -ايعطٚض ايتكسمي ١ٝاملتاسٜٛ- ١تٛٝب -أف ّ٬عًُ ١ٝعً ٢غ ٞز)ٟ



ا٫ختباض ايٓكف( ٞباٱناف ١إىل منٛشز ا٫داب)١



ا٫ختباض ايٓٗا( ٞ٥باٱناف ١إىل منٛشز ا٫داب)١



مناشز َٔ ٚادبات ٚأعُاٍ ايط٬ب



تكطٜط املكطض سػب منٛشز اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ٞيًفك ٍٛاملدتًفَ ١هُٓاً
غًل سًك ١اؾٛزٚ ٠ايتػص ١ٜايطادعٚ ١أٚد٘ ايتشػني ٚايتطٜٛط ٚايكعٛبات اييت ٚادٗت ا٫غتاش)



مناشز قٝاؽ كطدات ايتعًِ يًُكطض



عًُٝات ايتشكل َٔ َػتٜٛات إلاظ ايطًبٚ ١اـطط املعس ٠يًُطادع ١ايسٚض ١ٜيفاعً ١ٝاملكطض
ٚايتدطٝط يًتشػني ( ٖٞٚنُٔ ايتٛقٝف ٚتكطٜط املكطض باغتدساّ ع ١ٓٝعؿٛا ١ٝ٥أ ٚتؿهٌٝ
ؾإ اَتشاْ)١ٝ



غًِ يتك ِٝٝأعُاٍ ايطًب(Rubric) ١

أٜهاً ٜٛنح ايؿهٌ ايتاي ٞنٝف ١ٝزٚض ٠ايتٛقٝفات ٚايتكاضٜط املطًٛب َٔ ١قبٌ عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٞ
يتٓفٝص غٝاغات اؾٛزٚ ٠ؼكٝل أٖسافٗا بايؿهٌ املٓاغب.
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نماذج التوصيف وإعداد التقارير
التقارير النصف سنويه والسنوية

الخطط الدراسية المستمره

تقرير البرنامج

توصيف البرنامج

تقارير المقرر

توصيف المقرر

تدريس المقرر

الدراسة الذاتية الدورية للبرنامج (كل خمس سنوات)
الدراسة الذاتية الدورية للمؤسسة التعليمية ( كل خمس سنوات تقريباً)
ؾهٌ ضقِ ( )4

إزاض ٠نُإ اؾٛز ٠يف ايبشح ايعًُٞ
تٓطًل فًػف ١اؾاَع ١يف نُإ دٛز ٠ايبشح ايعًُٚ ٞايٓٗٛض مبػت ٣ٛا٭عاخ ايٓٛع َٔ ١ٝضغاي١
اؾاَعٚ ١أٖسافٗا ا٫غرتاتٝذ ١ٝايساعُ ١يًبشح ايعًُ ٞيف اـط ١اؾسٜس( ٠تطٜٛط ٚزعِ ايبشح ايعًُ،ٞ
تطٜٛط بطاَر ايسضاغات ايعًٝا) .نُا ناْت تًو ايفًػفٚ ١انشٚ ١دً ١ٝيف أٖساف اـط ١ا٫غرتاتٝذ١ٝ
ايػابك( ١عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ،ؼػني نفاٚ ٠٤فاعً ١ٝايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝايتطبٝك ١ٝيًذاَعٚ ،)١نصيو (تطٜٛط
نفاٚ ٠٤قسضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاهل ١٦ٝاملعا ١ْٚيف فاٍ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝايتطبٝك.)١ٝ
ٚتٛفط داَع ١ايباس ١ايػٝاغات ٚايًٛا٥ح ايتٓفٝصٚ ١ٜايهٛابط ٚاٱضؾازات ايهطٚض ١ٜ٭دطا ٤ا٭عاخ ايعًُ١ٝ
ٚأْؿط ١ا٫بتهاض ٚا٫خرتاعاتٚ ،نصيو تٛنح أٚيٜٛات ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَع .١فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ،
ًٜتعّ ايباسجني يف اؾاَع َٔ ١ط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤تسضٜؼ باي٥٬ش ١املٛسس ٠يًبشح ايعًُٚ ٞقٛاعسٖا
ايتٓفٝصٚ ١ٜنصيو بايهٛابط اـاق ١باملٓح ايبشج ١ٝاملكسَ َٔ ١ايعُاز.٠
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فعًَ ٢ػت ٣ٛايتدطٝط ،تك ّٛعُاز ٠ايبشح ايعًُ ٞبإعساز خط ١غٓ ١ٜٛتٓفٝص ١ٜيتطٜٛط ٚزعِ ايبشجٞ
ايعًُ ٞباؾاَع ١يف ؾهٌ آيٝات َٚبازضات ْٛع ١ٝؽسّ ا٭ٖساف ا٫غرتاتٝذَٚ ١ٝتابع ١تٓفٝصٖا .نُا تعٌُ
ايعُاز ٠عً ٢تطٜٛط َٓك ١ايهرتَ ١ْٝٚطنع ١ٜخاق ١بطقس دٗٛز ايبشح ايعًُ ٞبايهًٝات ٚايرباَر
ٚاغتكباٍ طًبات ٚمناشز ايتكسّ عًَٓ ٢ح عج َٔ ١ٝنًٝات ٚبطاَر اؾاَع ١املدتًفٚ .١تسعِ ايعُاز ٠ايباسجني
بايرتنٝع عً ٢أٚي٦و املبتس٥ني عٔ ططٜل َٓح عج ١ٝككك ١جملا٫ت َع َٔ ١ٓٝايبشح ايعًَُ ٞؿتكَٔ ١
أٖساف اؾاَع ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝاـاق ١بايبشح ايعًُ .ٞنُا ٚتعٌُ ايعُاز ٠سايٝاً بايتٓػٝل َع ٚناي١
اؾاَع ١يًتطٜٛط ا٭نازميٚ ٞخسَ ١اجملتُع عً ٢خط ١يًٛق ٍٛباؾاَع ١عً ٢املس ٣املتٛغط إىل ايتكٓٝفات
ايسٚي ١ٝيف فاٍ ايبشح ايعًُ .ٞيف املكابٌ تك ّٛعُاز ٠ايسضاغات ايعًٝا بايعٌُ عً ٢تطٜٛط بطاَر ايسضاغات
ايعًٝا ٚاييت بسٚضٖا تػاِٖ يف تععٜع اؾٗٛز ايبشج ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املؿاضنني فٗٝاٚ .تتابع عُاز٠
ايبشح ايعًُ ٞبايتٓػٝل َع إزاض ٠ايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ ٞاـطط ايتؿػ ١ًٝٝيًهًٝات يتشكٝل اهلسف
ا٫غرتاتٝذ ٞاملتعًل بايبشح ايعًُ.ٞ
ٚتكسّ عُاز ٠ايبشح ايعًُٚ ٞنصيو ايهًٝات ٚضف عٌُ ٚزٚضات تسضٜب ١ٝيتَُٓٗ ١ٝاضات ايباسجني َٔ
أعها ١٦ٖٝ ٤تسضٜؼ ٚط٬ب ٚطايبات ،بايتعاَ ٕٚع إزاض ٠تطٜٛط َٗاضات أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايهًٝات
ٚدٗات أخط ٣زاخٌ اؾاَعٚ ١خاضدٗا .نُا تٗ ٧ٝاؾاَع ١يًباسجني فطم ايتكسّ عً ٢املٓح ايبشج ١ٝا٭خط٣
خاضز اؾاَعٚ ١نصيو فطم سهٛض امل٪متطات ٚٚضف ايعٌُ اـاضد .١ٝيف املكابٌٜ ،كَ ّٛطنع ضٜاز٠
ا٭عُاٍ ٚا٫بتهاض بسعِ ايط٬ب أقشاب ا٭فهاض ايطٜاز ١ٜيف ؾت ٢فا٫ت ايعًِ ٚاملعطف ١عٔ ططٜل
ا٫غتؿاضات ٚايسعِ املاي ٞاملٓاغب ٚتععٜع ب ١٦ٝا٫بتهاض ٚاٱبساع باؾاَع .١يف املكابٌ ،تسعِ ٚناي١
اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ ٞايهطاغ ٞايعًُٚ ١ٝتتابع أزاٗ٥ا ـسَ ١اؾاَعٚ ١املٓطك ١بؿهٌ
َػتُط.
نُا تطاقب عُاز ٠ايبشح ايعًُ٪َ ٞؾطات ا٭زا ٤اـاق ١بايبشح ايعًُ ٞمبا يف شيو أعساز ٚعٓأٜٚ
ا٭عاخ املٓؿٛضٚ ٠أٚع ١ٝايٓؿط املػتدسَٚ ١أمسا ٤ايباسجني ٚتٛظٜعِٗ عً ٢ايهًٝات ٚايرباَر َٚعسٍ
ا٫قتباؽ يهٌ عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼٚ .تعس ايعُاز ٠تكطٜطاً تفكًٝٝاً ْٗا ١ٜايعاّ ايسضاغ ٞعٔ أزا ٤ايباسجني َٔ
ايرباَر ٚايهًٝات َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤تسضٜؼ ٚط٬ب َتهُٓاً يٲسكا٤ات ٪َٚؾطات ا٭زا ٤شات ايع٬ق١
ٚاملبازضات ايٓٛعٚ ١ٝايتٛدٗات ايبشج ١ٝباؾاَعٜٚ ، ١تِ ضفع٘ ملعايَ ٞسٜط اؾاَع ،١نُا ٜتِ اغتدساَ٘ يف
ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيًذاَع.١
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ٚتك ّٛعُاز ايبشح ايعًُ ٞبايتٓػٝل َع ايهًٝات ٚاؾٗات شات ايع٬ق ١بإغ٬م زا٥ط ٠اؾٛز ٠يف ْٗا١ٜ
نٌ عاّ داَع ١عٔ ططٜل ٚنع خط ١يتشػني َسخ٬ت ٚعًُٝات ٚكطدات ايبشح ايعًُٚ ٞا٫بتهاض يف
اؾاَعٜٚ ١تِ ايتٓػٝل َع إزاض ٠املٝعاْ ١ٝيتدكٝل املٛاضز املٓاغب ١يًعاّ اي٬سلٜٚ .تِ ايبٓا ٤عً ٢تًو اـط١
ٚتٓفٝصٖا نُٔ أٚيٜٛات ايعاّ ايصٜٚ ًٜ٘ٝ ٟتِ شيو بايتٓػٝل َع اؾٗات شات ايع٬ق.١

إزاض ٠نُإ اؾٛز ٠يف ايؿطان ١اجملتُع١ٝ
ؼح تٛدٗات اؾاَع ١يف ضغايتٗا ٚأٖسافٗا ا٫غرتاتٝذ ١ٝعً( ٢بٓا ٤ؾطانات فاعًَ ١ع اجملتُع)
نأسس ايٛظا٥ف ايطٝ٥ػ ١ٝيًذاَعٚ .١يف ٖصا ايؿإٔ ،ؼسز اٱزاض ٠ايعًٝا ملٓػٛب ٞاؾاَع ١ايػٝاغات
املٛدٗٚ ١اجملا٫ت املٓاغب ١يًُؿاضن ١فٗٝا مبا خيسّ ايتٛد٘ ا٫غرتاتٝذ ٞيًذاَعٚ ١خيسّ اجملتُع احملً،ٞ
ٚنصيو تٛفط اٱزاض ٠ايهٛابط ٚا٫ضؾازات اي٬ظَ ١٭ْؿط ١ايؿطان ١اجملتُعٚ ١ٝايعٌُ ايتطٛعٚ ٞتتأنس
َٔ ايتعاّ مجٝع ا٭ططاف بٗاٜٚ .تٛىل ايتدطٝط يًؿطان ١اجملتُع ١ٝباؾاَع ١إزاضَ ٠عٓ ١ٝبٗا تػُ ٢إزاض٠
املػٚ٪ي ١ٝاجملتُع ،١ٝسٝح تك ّٛاٱزاض ٠بإعساز خط ١غٓ ١ٜٛتٓفٝص ١ٜيبٓا ٤ؾطانات فاعًَ ١ع اجملتُع َبٓ١ٝ
عً ٢خط ١اؾاَع ١ا٫غرتاتٝذ٪َٚ ١ٝؾطات ا٭زا ٤شات ايع٬قٜٚ ١ه ٕٛشيو ؼت إؾطاف غعازٚ ٠نٌٝ
اؾاَع ١يًتطٜٛط ا٭نازميٚ ٞخسَ ١اجملتُعٜٚ ،تِ َتابع ١تٓفٝصٖا عً ٢مجٝع املػتٜٛات .نُا تعٌُ اٱزاض٠
عً ٢تطٜٛط َٓك ١إيهرت ١ْٝٚيطقس ٚتٛثٝل ٚتٓع ِٝأْؿطٚ ١دٗٛز ايؿطان ١اجملتُع ١ٝباؾاَع ١عً ٢مجٝع
املػتٜٛات (ايربْاَر ،ايهً/١ٝايٛسس/٠اٱزاضٚ ،٠ايعُازات املػاْس.)٠
ٚتك ّٛاٱزاض ٠باملٗاّ ايتاي ،١ٝايتٓػٝل َع كتًف ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع ٚاٱزاضات زاخٌ اؾاَع١
يٓؿط ثكاف ١املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝايكٝاّ مبدتًف ا٭ْؿطٚ ١ايفعايٝات شات ايع٬ق ١بساخٌ فتُع اؾاَع١
ٚخاضد٘ٚ ،ايتٓػٝل َع كتًف اؾٗات يف فتُع اؾاَع ١اـاضد ٞبٗسف بٓا ٤ع٬قات ايتعاٚ ٕٚايؿطان١
ٚتٛفري ايتُٚ ٌٜٛايطعا ١ٜاي٬ظَ ١يًُبازضات ٚايرباَر ٚايفعايٝاتٚ ،ا٫ؾطاف عً ٢إعساز ٚػٗٝع املطبٛعات
املدتًف ١شات ايع٬ق ١بايتٛعٚ ١ٝثكاف ١املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ ١اجملتُعٚ ،اقرتاح ايبشٛخ ٚايسضاغات
اـاق ١بأزٚاض اؾاَع ١يف فا٫ت عٌُ املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ ١اجملتُعٚ ،تك ِٝٝاؾٛز ٠يًدسَات
امل كسَ َٔ ١ازاض ٠املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝاؿك ٍٛعً ٢ايتػص ١ٜايطادع َٔ ١املػتفٝسٚ ،ٜٔبٓا ٤قاعس ٠بٝاْات
َتدككٚ ١ؾاًَ٘ عٔ كتًف فعايٝات ٚاْؿط ١املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع ،١ٝا٭ؾطاف عً ٢تكُٚ ِٝتطٜٛط َٛقع
ايهرت ْٞٚخام باملػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ ١اجملتُعٜٚ ،هَ ٕٛتاح عًَٛ ٢قع اؾاَع ١ا٫يهرتْٞٚ
ٚ،ايتٓػٝل َع كتًف ٚغا ٌ٥ا٭ع ّ٬زاخٌ اؾاَعٚ ١خاضدٗا َٔ أدٌ ايتعطٜف مبدتًف ايفعايٝات ٚا٭ْؿط١
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ٚتطغٝذ ثكاف ١املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ ١اجملتُع بايتٓػٝل َع إزاض ٠ايع٬قات ايعاَٚ ١ا٫عٚ ،ّ٬ا٭عساز
ٚايتٓع ِٝيعكس ٚضف عٌُ خاق ١باملػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع ،١ٝإعساز كتًف ايتكاضٜط عٔ خطط ٚأْؿط١
ٚالاظات املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
ٚتك ّٛإزاض ٠املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع ١ٝبطقس َٚتابعٚ ١تٛثٝل ا٭ْؿط ١املكسَ ١يف فاٍ ايؿطان ١اجملتُع١ٝ
َٚطاقب٪َ ١ؾطات ا٭زا ٤شات ايع٬قٚ ١نتاب ١تكطٜط غٓ ٟٛبتك ِٜٛتًو ا٭ْؿطٚ ١فعايٝتٗا ٚضفع٘ ملعايَ ٞسٜط
اؾاَعْٗ ١ا ١ٜايعاّ اؾاَع.ٞ
نُا تك ّٛاٱزاض ٠بإغ٬م زا٥ط ٠اؾٛز ٠يف ْٗا ١ٜايعاّ اؾاَع ٞغط ١ؼػني ٭ْؿط ١ايؿطان١
اجملتُعٚ ١ٝايعٌُ ايتطٛع ٞبٓا ٤عً ٢تك ِٝٝايفعايٝات َٚؿاضن ١ا٭ططاف ش ٟٚايع٬قٜٚ .١تِ ايتٛاقٌ َع
إزاض ٠املٝعاْ ١ٝيطقس املٛاضز ٚاملدككات اي٬ظَ ١٭ْؿط ١ايعاّ اي٬سل َٔ أدٌ تٓفٝص خط ١ايتشػني نُٔ
ا٭ٚيٜٛات يًفرت ٠اي٬سك.١

َ٪ؾطات ا٭زاٚ ٤املكاضْ ١املطدع:١ٝ
َ٪ؾطات ا٭زا ٖٞ ٤أزٚات تػاعس يف قٝاؽ َس ٣ؼكٝل ايٓتا٥ر زاخٌ امل٪غػ ١٭ْؿط ١قسز ٠شات
قًٚ ،١ؼ ٍٛتًو امل٪ؾطات (ا٭ٖساف  /ٚأ ٚاٱدطا٤ات) اىل قٝػ ١ميهٔ قٝاغٗا ضقُٝا.

فٛا٥س اغتدساّ َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ ١ٝيف امل٪غػ:١
 تٛنٝح َا َس ٣ؼكٝل امل٪غػ ١٭ٖسافٗا (ؼسٜس ايفذ.)٠ٛ
 ؼسٜس ا٭ٚيٜٛات.
 تععٜع ايتٛاقٌ ايفعاٍ.
 تٛنٝح تٛد٘ ا٭زا.٤
 نؿف َٓاطل اـًٌ ٚاملؿانٌ.
 ايػٝطط ٠عً ٢املداطط.
 تععٜع عًُ ١ٝايتشػني املػتُط.
َ ػاعس ٠امل٪غػات يف قاشا ٠ا٭ْؿط ١ايَ ١َٝٛٝع ا٭ٖساف ا٫غرتاتٝذٚ ١ٝتٛد٘ امل٪غػ.١
 ؼ ٌٜٛعًُ ١ٝإعساز ايتكاضٜط َٔ عطض يًُعًَٛات اىل تكاضٜط يكٓع ايكطاض.
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َػتٜٛات َ٪ؾطات ا٭زا:٤
إٕ قٝاؽ ا٭زا ٖٛ ٤عٌُ َتُِ يًتكٚ ِٜٛنُإ اؾٛزٚ ٠نبطٗا غٛا ٤نإ عًَ ٢ػت ٣ٛايفطز أ ٚايٛسس٠
ايتٓع ١ُٝٝأ ٚعًَ ٢ػت ٣ٛامل٪غػٚ .١ا٭زا ٤ايعاّ يًُ٪غػ ٖٛ ١احملكً ١املتهاًَ ١يٓتا٥ر أعُاٍ امل٪غػ١
ٚتفاعًٗا َع ب٦ٝتٗا ايساخًٚ ١ٝاـاضد.١ٝ
ٜٚهِ نٌ َٔ املػتٜٛات اٯت:١ٝ
• أزا ٤ا٭فطاز يف ٚسساتِٗ ايتٓع.١ُٝٝ
• أزا ٤ايٛسسات ايتٓع ١ُٝٝيف اٱطاض ايعاّ يًُ٪غػ.١
• أزا ٤امل٪غػ ١نًٗا يف إطاض ب٦ٝتٗا ايساخًٚ ١ٝاـاضد.١ٝ

أداء الفرد

أداء
الوحدات
التنظيمية
أداء المؤسسة

ؾهٌ ضقِ ( ) 5

 َٔٚأِٖ ا٭زٚات يتك ِٜٛأزا ٤امل٪غػات ٖ ٛاغتدساّ َ٪ؾطات ا٭زا ٤اـاق ١مبعاٜري نُإ اؾٛز٠
امل٪غػٚ ،١ٝنصيو اغتدساّ أْٛاع املكاضْات املٓاغب ١يف ٖصا اجملاٍٚ .عازَ ٠ا تك ّٛأدٗع ٠ضقاب ١خاضد١ٝ
َجٌ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ٞمبٗاّ ايطقاب ١عً ٢أزا ٤امل٪غػات ٚايرباَر يف ايتعً ِٝفٛم
ايجاْ ٟٛاعتُازاً عًَ ٢كاٜٝؼ تعهؼ زضد ١دٛز ٠أزاٖ ٤ص ٙامل٪غػات باٱناف ١إىل َ٪ؾطات ا٭زا ٤ـططٗا
ا٫غرتاتٝذ.١ٝ
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نُا ٚإٔ َ٪ؾطات تك ِٜٛا٭زا ٤ايفطز ٫ ٟتهف ٞيه ٞتعهؼ َػت ٣ٛا٭زا ٤امل٪غػ ٞيًُ٪غػ١
ٚشيو ٭ٕ ا٭ْؿط ١نجريَٚ ٠تعسزَٗٓٚ .٠ا َا  ٫ميهٔ قٝاغ٘ بٛسسات نُ ١ٝأٜ ٚكعب قٝاغ٘ٚ ،يصيو
تٴعتُس َ٪ؾطات خاق ١يٮزا ٤امل٪غػ.ٞ

ايتشسٜات يف قٝاؽ ا٭زا٤
اختٝاض َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ ١ٝايكشٝش.١
تٛثٝل َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ ١ٝبٛنٛح ٚزق.١
مجع ايبٝاْات عٔ َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ.١ٝ
ؼً ٌٝا٭غباب اؾصض ١ٜيتسْ ٞا٭زاٚ ٤اـطٚز بتٛقٝات.
اؽاش ايكطاضات بٓا ٤عًْ ٢تا٥ر َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ.١ٝ

أْٛاع امل٪ؾطات اـاق ١مب٪غػات ايتعً:ِٝ
ؼتاز َ٪غػات ايتعًْٛ ِٝعني َٔ َ٪ؾطات ا٭زا :٤امل٪ؾطات ايهُٚ ،١ٝامل٪ؾطات ايٓٛعٚ ،١ٝنٌ
َُٓٗا ٜكٝؼ أبعازاً كتًف َٔٚ ١املُهٔ اؾُع بني ايٓٛعني يًشك ٍٛعًَٓ ٢عٛض َتٛاظٕ يٮزا.٤

- 1امل٪ؾطات ايهُ:١ٝ
عازَ ٠ا تهَ ٕٛه َٔ ١ْٛإسكاٝ٥ات أ ٚسكا٥ل عسز ١ٜيف ؾهٌ ضقِ أْ ٚػب ١أَٝ ٚعاْٚ ١ٝتؿٌُ:
٪َ ؾطات ايبعس اٱْػاَْ :ٞجٌ اٱسكاٝ٥ات عٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚزضداتِٗ ايعًُٚ ١ٝعسز
ايطًب ١املػذًني يف امل٪غػ ١أ ٚايربْاَر  ٚعسز ايطًب ١املكبٛيني ٚعسز اـطجيني ٚاـطجيات
ٚعسز َٛظف ٞيف امل٪غػ.١
٪َ ؾطات بعس املعًَٛاتَ :جٌ ْػب ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ إىل ايط٬ب/ايطايبات ْٚ ،ػب١
ا٫نتُاٍ يًط٬ب/ايطايباتْٚ ،ػب ١ا٫غتبكا ٤يًطًبْٚ ١ػب ١ايتٛظٝف يًدطجيني /اـطجيات
خ ٍ٬غت ١أؾٗط بعس ايتدطز.
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 - 2امل٪ؾطات ايٓٛع( ١ٝايهٝف.)١ٝ
عازَ ٠ا ته٪َ ٕٛؾطات شات قبػ ١شاتَ ١ٝجٌ اغتط٬عات اٯضاٚ ٤اْ٫طباعات َٔ خ ٍ٬املكاب٬ت
ٚا٫غتباْات ٚايبشٛخ املػشٚ ١ٝتؿٌُ:
•َ٪ؾطات ْٛع ١ٝخاق ١بايطًب( ١ط٬ب/طايبات):
َٗٓٚا َعسٍ ضن ٢ايطًب ١عٔ خسَات ا٫ضؾاز ا٭نازميٚ ٞايتػذٚ ٌٝاغتباْ ١خرب ٠طايب/طايبٚ ١تكِٝٝ
بطْاَرَٚ ،عسٍ ضن ٢ايط٬ب /ايطايبات عٔ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُ٪غػ ١ايتعًٚ ١ُٝٝاـسَات املكسَ ١هلِ.

• َ٪ؾطات ْٛع ١ٝخاق ١بأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
َٗٓٚا َعسٍ ضن ٢أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عٔ َكازض ايتعًَِٚ ،عسٍ ضن ٢أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عٔ
زعِ امل٪غػٚ ١ايتػٗ٬ٝت املكسَ ١يتؿذٝعِٗ عجٝاًَٚ ،عسٍ ضن ٢أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عٔ ايبٓ ١ٝايتشت١ٝ
يًُ٪غػ ١ايتعًٚ ١ُٝٝاـسَات املكسَ ١هلَِٚ ،عسٍ ضن ٢أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عٔ ضٚ ١ٜ٩ضغاي ١امل٪غػ١
ٚايربْاَر.

• َ٪ؾطات ْٛع ١ٝخاق ١باجملتُع:
َٗٓٚا َعسٍ ضن ٢دٗات ايتٛظٝف عٔ َٗاضات اـطجيني/اـطجيات يربْاَر َاَٚ ،عسٍ ضن ٢اجملتُع
عٔ اـسَات اييت تكسَٗا امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝـسَ ١اجملتُع.

ٚنع امل٪ؾط:
بعس ؼسٜس امل٪ؾطات اييت ؼتادٗا امل٪غػ ١غٛا ٤يكٝاؽ تكسَٗا يف خطتٗا ا٫غرتاتٝذ ١ٝأ ٚيكٝاؽ
تكسَٗا يف ؼكٝل َعاٜري اؾٛز ٠املطًٛبٚ ،١بعس اعتُاز ٖص ٙامل٪ؾطات َٔ اؾٗات املعٓ ١ٝيف امل٪غػ ١فإٕ
ايكاُ٥ني عً ٢نُإ اؾٛزٜ ٠ك َٕٛٛبٛنع ٚقف زقٝل يًُ٪ؾط ٜػاعس اؾٗات املػٚ٪ي ١عً ٢قٝاؽ امل٪ؾط
بسقٚ ،١ا٫غتفاز ٠ايككٖ َٔ ٣ٛص ٙاملعًَٛات.
تؿٌُ إدطا٤ات ٚنع امل٪ؾط ث٬ث ١إدطا٤ات ٖ:ٞ
- 1تعطٜف امل٪ؾطٜٚ :ؿٌُ ؼسٜس ٚقف زقٝل يًُ٪ؾطٚ ،نٝف ١ٝسػاب امل٪ؾط (َعازي ١سػاب.)١ٝ
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َ- 2عًَٛات خاق ١بامل٪ؾطٚ :تؿٌُ ؼسٜس فرت ٠قٝاؽ امل٪ؾط (غٓ- ٟٛؾٗط- ٟفكًٚ ،)ٞؼسٜس
امل٪ؾطات ايفطع ١ٝإشا ٚدست ٚؼسٜس املػتٗسف (عسز أْ ٚػب ١أَٝ ٚعاْ ١ٝأَ ٚكٝاؽ ْٛع.)ٞ
- 3ا٭ؾدام املػٚ٪يني عٔ امل٪ؾط :ؼسٜس اؾٗ ١اييت ميهٔ اؿك ٍٛعًَ ٢عًَٛات َٓٗاٚ ،ؼسٜس
املػ ٍٚ٪عٔ سػاب امل٪ؾطٚ ،ؼسٜس املػ ٍٚ٪عٔ ؼكٝل امل٪ؾط.

املكاضْ ١املطدع:١ٝ
املكاضْ ١املطدع ٖٞ :١ٝعًَُٓ ١ٝعَُٚ ١ػتُط ٠يتك ِٝٝأزا ٤امل٪غػ ١أ ٚأسس دٛاْب ٖصا ا٭زا َٔ ٤خٍ٬
املكاضْ ١بُٓٛشز ،غٛا ٤يف زاخٌ أ ٚخاضز ٖص ٙامل٪غػ ١يًتعطف عً ٢أغباب ايفذٚ ٠ٛايعٌُ عًَ ٢عاؾتٗا
ٚايٛق ٍٛإىل ا٭زا ٤ا٭فهٌ.
 - 1املكاضْ ١املطدع ١ٝايساخًٚ ١ٝاملكاضْ ١املطدع ١ٝاـاضد: Internal and External Benchmarking ١ٝ

• املكاضْ ١املطدع ١ٝايساخً:١ٝ
ٚفٗٝا تك ّٛامل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝمبكاضْ ١نٌ قػِ أ ٚإزاض ٠فٗٝا با٭قػاّ ٚاٱزاضات ا٭خط ٣املُاثً ١يف
نَ ٤ٛعاٜري َعٜٚ ،١ٓٝتِ مجع املعًَٛات املطًٛب ١بأزٚات قٝاؽ َتعسزٜٚ ،٠ٴعس ٖصا ايٓٛع َٔ أغٌٗ املكاضْات
املطدع.١ٝ

• املكاضْ ١ايصات:١ٝ
 ٖٞٚإٔ تكاضٕ امل٪غػ( ١ايربْاَر) ْفػٗا َع أزاٗ٥ا يف ا٭عٛاّ ايػابكٚ ،١تفٝس ٖص ٙايٓٛعَٔ ١ٝ
املكاضْات يف َعطف ١ساي ١ا٭زا ٤إشا نإ يف ؼػٔ ٚتطٛض أ ٚأْ٘ ٜػ ٤ٛأ ٚيف ساي ١ثبات.

•املكاضْ ١املطدع ١ٝاـاضد:١ٝ
ٚفٗٝا تك ّٛامل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝمبكاضْ ١أزاٗ٥ا بٛقفٗا َ٪غػ( ١أ ٚبطْاَر) َع َ٪غػ ١أخط( ٣أ ٚبطْاَر)
مماثٌ يف َ٪غػ ١أخط ٣يف نَ ٤ٛعاٜري َعٜٚ ،١ٓٝتِ مجع املعًَٛات املطًٛب ١بأزٚات قٝاؽ َتعسز.٠
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- 2املكاضْ ١ايتٓافػ: Competitive Benchmarking ١ٝ
ٚته ٕٛاملكاضْٖٓ ١ا بني َ٪غػات ايتعً ِٝايعايٚ ٞغريٖا َٔ امل٪غػات املٓاظطٚ ٠املٓافػ ١هلا قًٝاً
أ ٚعاملٝاً ٜٚتِ مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات بططم َباؾط ٠عٔ ططٜل عكس ا٫تفاقٝات َع امل٪غػات املٓاظط ٠أٚ
بططم غري َباؾط ،٠عٔ ططٜل املٛاقع اٱيهرت ١ْٝٚأٚ ٚغا ٌ٥اٱعٚ ّ٬غريٖا.

- 3املكاضْ ١املطدع ١ٝايتؿػ: Operational Benchmarking ١ًٝٝ
ٖ ٞاييت ٜتِ املكاضْ ١فٗٝا بني دٗتني هلُا ايٓؿاط ْفػ٘ ،نإٔ ٜتِ َكاضْ ١داَعَ ١ع داَع،١
أَ ٚػتؿفَ ٢ع َػتؿف ،٢أ ٚفٓسم َع فٓسم ،أَ ٚسضغ ١ابتساَ ١ٝ٥ع َسضغ ١ابتسا ١ٝ٥أخط ٣بني زٚيتني.
- 4املكاضْ ١املطدع ١ٝا٫غرتاتٝذ: Strategic Benchmarking ١ٝ
 ٖٞٚتتفشل ا٫غرتاتٝذٝات ايٓادش ١اييت قازت إىل َٝع ٠تٓافػٚ ١ٝلاح أنازميَ ;ٞػتٗسف١
تؿدٝل َٓاطل قٚ ٠ٛنعف دٗ ١املكاضْ ١أٜ َٔ ٚعٌُ يف ايٓؿاط ْفػ٘ ندط ١َُٗ ٠ٛيف تطتٝب أٚيٜٛات
فا٫ت ايتشػني ٚايتعطف عً ٢أفهاض دسٜس ٠تػِٗ يف بٓا ٤اغرتاتٝذْ ١ٝادش( ١ايفٝشإ.)2005 ،

- 5املكاضْ ١ايٛظٝف: Functional Benchmarking ١ٝ
 ٖٞٚإٔ تك ّٛامل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝمبكاضْٚ ١ظا٥ف تك ّٛبٗا َجٌ :ايتسضٜؼ أ ٚايبشح ايعًُ ٞأ ٚخسَ١
اجملتُع بايٛظا٥ف شاتٗا يف َ٪غػات ايتعً ِٝايعاي ٞاملٓاظطٚ ٠املتُٝع ٠إقًُٝٝاً أ ٚزٚيٝاً بٗسف ا٫ضتكا ٤بٗصٙ
ايٛظا٥ف ٚؼػٗٓٝاٜٚ .سخٌ نُٔ ٖصا ايٓٛع َكاضْ ١اٱدطا٤ات املؿرتن ١بني مجٝع أْٛاع امل٪غػات َجٌ
ا٫يتعاّ باؿهٛض ٚاْ٫كطاف ْٚعاّ ايعٌُ ٚا٭دٛض ٚاغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜجٚ ١غريٖا َٔ اؾٛاْب
ا٭خط.٣
- 6املكاضْ ١املطدع ١ٝايتعا: Collaborative Benchmarking ١ْٝٚ
 ٖٞٚاييت ػطٜٗا فُٛع َٔ ١امل٪غػات بايتعا ٕٚفُٝا بٗٓٝاٜٚ ،تِ َٔ خ٬هلا تبازٍ املعًَٛات
٪َٚؾطات ا٭زاٚ ٤تكس ِٜايسعِ ٚاملػاْس ٠ب.ِٗٓٝ
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- 7املكاضْ ١املطدع ١ٝاملاي:١ٝ
ٜتِ املكاضْ ١فٗٝا يف اؾٛاْب املايَ ،١ٝجٌَ :كاضْ ١املٝعاْٚ ١ٝأٚد٘ قطفٗا بهفاٚ ،١ٜفعايٚ ١ٝططم
ا٫غتفازَ َٔ ٠كازض ايسخٌ املدتًفٚ ،١ططم تفاز ٟاهلسض املاي.ٞ
- 8املكاضْ ١املطدع ١ٝيٮزا ٤ا٭َجٌ:
ٚفٗٝا تتِ زضاغ ١اؾٛاْب ا٭فهٌ يف َ٪غػ ١أخط ٣اؾتٗطت مبٝع ٠قسزٚ ،٠تطٜس امل٪غػ ١أ ٚايربْاَر
ا٫غتفاز َٔ ٠متٝعِٖ يف ٖصا اجملاٍ ٚقاناتِٗ.
ٜٚتِ اختٝاض ْٛع املكاضْ ١املطدعٚ ١ٝاغتدساّ ْتا٥ذٗا ٚفكاً يًؿهٌ ايتاي:ٞ

ما الذي
تريد
مقارنته
مرجعيا

فهم األداء
الحالي

التخطيط

البحث
وتحديد
شريك
المقارنة

جمع
البيانات

استخدام
النتائج

ؾهٌ ضقِ ( )6

نٛابط اختٝاض اؾاَعات املطدع:١ٝ
•

إٔ تك ّٛاؾاَعات املٓاظط ٠بايٛظا٥ف ايج٬خ ايطٝ٥ػ ١يًذاَع ٖٞٚ ،١ايبشح ايعًُٚ ،ٞايتعً،ِٝ
ٚخسَ ١اجملتُع.

•

إٔ ٜه ٕٛعسز ايطًب ١فٗٝا َكاضباً ملا يف اؾاَع.١

•

إٔ تسضؽ ايتدككات ايطٝ٥ػْ ١فػٗا يف أفطع ايعً ّٛاملدتًف( ١ايطب – ١ٝايتطبٝك – ١ٝاٱْػاْ.)١ٝ
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إٔ متٓح ايسضدات ايعًُْ ١ٝفػٗا.

•

• ايتكاضب يف عسز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚنفا٤تِٗ.

خطٛات تطبٝل املكاضْ ١املطدع:١ٝ
•

ؼسٜس ايػبب ايص َٔ ٟأدً٘ تٛز امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝإٔ ػط ٟعًَُ ١ٝكاضَْ ١طدع.١ٝ

•

ؼسٜس اجملا٫ت اييت تٛز إٔ تكاضْٗا.

•

ؼسٜس اؾاَعات ايطا٥س ٠يف اجملاٍ ٚايرباَر ٚاؾٛاْب املتؿابْٗ ١فػٗا.

•

زضاغ ١املُاضغات اؾٝس ٠اـاق ١باؾاَعات ايطا٥س.٠

•

ظٜاض ٠اؾاَعات شات ا٭زا ٤ا٭َجٌ ي٬ط٬ع عٔ نجب عًٖ ٢ص ٙاملُاضغاتٚ ،اؿك ٍٛعً٢
اٱدابات سٛهلا.

•

تٓفٝص املُاضغات اؾٝسٚٚ ٠نع خط ١تٓفٝص.١ٜ

•

تك ِٜٛايٓتا٥ر ٚٚنع خطط ؼػني.

•

تهطاض تٓفٝص اـطٛات ايػابك ١يتشكٝل ايتطٜٛط ٚايتشػني املػتُط.

قهات اختٝاض ؾطٜو يًُكاضْ:١
•

ايتؿاب٘ يف ايٓعاّ ايتعًُٞٝ

•

ايتؿاب٘ يف ايطغايٚ ١ا٭ٖساف

•

ايكسض ٠عً ٢تٛفري ايبٝاْات

ع٬ق٪َ ١ؾطات ا٭زا ٤باملكاضْ ١املطدع:١ٝ
ٖٓاى ع٬ق ١تهاٌَ بني املكاضْات املطدع٪َٚ ١ٝؾطات ا٭زا ٤٭ٕ مجٝع املكاضْات املطدع ١ٝعاد ١إىل
قٝاؽ يٮَٛض اييت ؼتاز امل٪غػ ١ملكاضْتٗا غٛا ٤زاخًٝا أ ٚخاضدٝاٚ ،بايتاي ٞفإْ٘ بعس ؼسٜس اهلسف ايطٝ٥ؼ
َٔ إدطا ٤املكاضْ ١املطدعٜ ١ٝتِ اختٝاض امل٪ؾطات اييت غٝتِ ا٫غتعاْ ١بٗا هلصا ايػطضٚ ،ؼسز ايتٛاضٜذ ٚاملس٠
ايعَٓ ١ٝاييت غٝتِ قٝاغٗا.
ٖص ٙامل٪ؾطات تػاعس امل٪غػ ;١يتشسٜس َا إشا ناْت مماضغاتٗا ْٛٚاػٗا َتػكَ ١ع امل٪غػات املُاثً١
قًٝاً ٚعاملٝاًَٚ ،ا إشا ناْت تتطٛض ٚتتشػٔ يف ا٭زا َٔ ٤غٓ ١إىل أخط.٣
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َ٪ؾطات ا٭زا ٤ؾاَع ١ايباس١
ٜتطًب ْعاّ املطنع ايٛطين اغتدساّ امل٪غػات ايتعًٚ ١ُٝٝايرباَر ا٭نازمي ١ٝيـ ٪َ َٔ ٪70ؾطات
ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ ١يسٚ ، ِٜٗاييت ٜبًؼ عسزٖا٪َ 33 :ؾطاًٚ ،تته٪َ ٕٛؾطات ا٭زا ٤ؾاَع ١ايباس31 َٔ ١
َ٪ؾط َٔ امل٪ؾطات ايطٝ٥ػ ١يًُطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ٚ )2014 ْٜٛٝٛ( ٞعسز 2
َ٪ؾطات َٔ اـط ١املػتكبً ١ٝيًتعً ِٝاؾاَع( ٞآفام) ٖ1450ـ ٪َ 6ٚ ّ 2029ؾطات َٔ اـط١
ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع ١بإمجاي٪َ 39 ٞؾط أزا.٤
دس ٍٚضقِ ( )4
أ٪َ :ً٫ٚؾطات ا٭زا ٤املدتاض٪َ َٔ ٠ؾطات املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞعسزٖا ٪َ 31ؾط
َعاٜري املطنع

ضَع امل٪ؾط

ايٛطين

ايطٝ٥ؼ

املعٝاض ا٭:ٍٚ
ايطغايٚ ١ايط١ٜ٩
ٚايتدطٝط

َ .1سَ ٣عطف ١أقشاب ايع٬ق ١يٓلّ ايطغايٚ ١ا٭ٖساف (َتٛغط
ّ 1- 1

ا٫غرتاتٝذٞ

تكسٜطات َسَ ٣عطف ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚط٬ب املطسً ١اؾاَع١ٝ
ؽ َٔ مخؼ ْكاط يف َػح
ٚايسضاغات ايعًٝا يًطغاي ١عًَ ٢كٝا ٍ
غٓ.)ٟٛ
 .2تك ِٜٛأقشاب املكًش ١يسي ٌٝايًٛا٥ح ،مبا يف شيو اهلٝهٌ اٱزاضٟ

املعٝاض ايجاْ:ٞ
اؿٛنُٚ ١ايكٝاز٠

َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ١

ّ 1- 2

ٚاٱزاض٠

َٚػٚ٪يٝات ايعٌُ ٚايًٛا٥ح املتعًك ١بايطًبٚ ١م ٛشيو (َتٛغط تكسٜطات
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚط٬ب ايػٓ ١ايٓٗا ١ٝ٥ملس ٣نفا ١ٜزي ٌٝايًٛا٥ح
عًَ ٢كٝاؽٍ َٔ مخؼ ْكاط يف َػح غٓ.)ٟٛ

ّ 1- 3

َػت ٣ٛقٝاؽ امل٪ؾط
ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

 .3تك ِٜٛايط٬ب ايهً ٞؾٛز ٠ػطبتِٗ ايتعًَ( ١ُٝٝتٛغط تكسٜطات

ايربْاَر

ايط٬ب عًَ ٢كٝاؽ َٔ مخؼ ْكاط يط٬ب ايػٓ ١ا٭خري" ٠املتٛقع

ايهً١ٝ

ؽطدِٗ" يف َػح غٓ.)ٟٛ

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايربْاَر

املعٝاض ايجايح:

ّ 2- 3

ْ .4ػب ١املكطضات اييت ق َّّٛايط٬ب دٛزتٗا خ ٍ٬ايػٓ١

ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ايتعًِ  ٚايتعًِٝ
ّ 3- 3

ْ .5ػب ١ايرباَر اييت تتبَٓ ٢كازقَ ١ػتكً َٔ ١قِبٳٌِ َتدككني َٔ

ايهً١ٝ

زاخٌ امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝملعاٜري تك ِٜٛايتشك ٌٝايعًُ ٞيًط٬ب خٍ٬

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ايػٓ ١ايسضاغ١ٝ
ّ 4- 3

ْ .6ػب ١ايرباَر اييت تتبَٓ ٢كازقَ ١ػتكً ١ملعاٜري تك ِٜٛايتشكٌٝ
ايعًُ ٞيًط٬ب َٔ قِبٳٌِ َتدككني َٔ خاضز امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝخٍ٬
زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

ايهً١ٝ
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َعاٜري املطنع

ضَع امل٪ؾط

ايٛطين

ايطٝ٥ؼ

َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ١

َػت ٣ٛقٝاؽ امل٪ؾط

ايػٓ ١ايسضاغ١ٝ
ايربْاَر
ايهً١ٝ
ّ 5- 3

ْ .7ػب ١عسز ايط٬ب إىل عسز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ (اغتٓازا إىل زٚاّ
ناٌَ أَ ٚا ٜعازي٘)

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايبٝاْات َٓفكً١
٭قػاّ ايط٬ب
ٚأقػاّ ايطايبات،
 َٔٚثِ فتُع١
ايربْاَر
ايهً١ٝ

ّ 6- 3

 .8تكسٜط ايط٬ب ايعاّ ؾٛز ٠املكطضات اييت ٜسضغْٗٛا (َتٛغط تكسٜط

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ايط٬ب عًَ ٢كٝاؽ تكسٜط َٔ ٟمخؼ ْكاط يًتك ِٜٛايهًٞ

ايبٝاْات َٓفكً١

يًُكطضات)

٭قػاّ ايط٬ب
ٚأقػاّ ايطايبات،
 َٔٚثِ فتُع١
ايربْاَر
ايهً١ٝ

ّ 7- 3

ْ .9ػب ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ايص ٜٔحيًُ٬ٖ٪َ ٕٛت زنتٛضاٙ
َعتُس٠

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايبٝاْات َٓفكً١
٭قػاّ ايط٬ب
ٚأقػاّ ايطايبات،
 َٔٚثِ فتُع١
ايربْاَر

َعس٫ت اغتبكا ٤ايط٬ب:
ّ 8- 3

 .10عسز ايط٬ب املػتذس ٜٔايصٜ ٜٔهًُ ٕٛايػٓ ١ا٭ٚىل بٓذاح

ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايبٝاْات َٓفكً١
٭قػاّ ايط٬ب
ٚأقػاّ ايطايبات،
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َعاٜري املطنع

ضَع امل٪ؾط

ايٛطين

ايطٝ٥ؼ

َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ١

َػت ٣ٛقٝاؽ امل٪ؾط
 َٔٚثِ فتُع١
ايربْاَر
ايهً١ٝ

ّ 9- 3

َعس٫ت ايتدطز يط٬ب ايبهايٛضٜٛؽ:

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ْ .11ػب ١ايط٬ب املٓتعُني ايص ٜٔغذًٛا برباَر ايبهايٛضٜٛؽ

ايبٝاْات َٓفكً١

ٚأنًُٛا تًو ايرباَر نُٔ اؿس ا٭زْ َٔ ٢املس ٠احملسز٠

٭قػاّ ايط٬ب
ٚأقػاّ ايطايبات،
 َٔٚثِ فتُع١
ايربْاَر
ايهً١ٝ

ّ 10- 3

َ.12عس٫ت ؽطز ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا َٔ خطجي ٞايربْاَر:

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ْػب ١ؽطز ط٬ب ايربْاَر ايص ٜٔايتشكٛا برباَر ايسضاغات ايعًٝا

ايبٝاْات َٓفكً١

ٚأنًُٛا تًو ايرباَر يف ايفرت ٠احملسز٠

٭قػاّ ايط٬ب
ٚأقػاّ ايطايبات،
 َٔٚثِ فتُع١

ْ .13ػب ١اـطجيني َٔ بطاَر ايبهايٛضٜٛؽ ايصَ ٜٔه ٢عً٢
ؽطدِٗ غت ١أؾٗط ٚقس:
ّ 11- 3

أ.
ب.
ت.

ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

تٛظفٛا

ايبٝاْات َٓفكً١

غذًٛا يف بطاَر زضاغ ١ٝأخط٣

٭قػاّ ايط٬ب

مل ٜبشجٛا عٔ ٚظٝف ١أٜ ٚتابعٛا زضاغتِٗ

ٚأقػاّ ايطايبات،
 َٔٚثِ فتُع١

 .14تك ِٜٛاملػتفٝس ٜٔملطنع َكازض ايتعًِ (املهتبٚ ١غريٖا)َٔ ،
خَ ٍ٬تٛغط ايتكسٜطات ملس ٣نفاَ ١ٜطنع َكازض ايتعًِ عً٢
َكٝاؽ تكسٜط ٟغٓ َٔ ٟٛمخؼ ْكاطٜٚ ،ؿٌُ شيو:
ّ 12- 3

أ -املػاعس ٠املكسََٛ َٔ ١ظف ٞاملهتب١
ب -خسَات قسَّث١
ز َ-طافل ايتكٜٛط ٚايطباع١
ز -فاعً ١ٝايتذٗٝعات

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

ايربْاَر
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايبٝاْات َٓفكً١
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ٚأقػاّ ايطايبات،
 َٔٚثِ فتُع١
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ضَع امل٪ؾط

ايٛطين

ايطٝ٥ؼ

َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ١

َػت ٣ٛقٝاؽ امل٪ؾط

ٖـ -د ٛايسضاغ ١يف املهتب١
- ٚتٛفط أَانٔ ايسضاغ١
- ٟأ٪َ ٟؾط أزا ٤آخط يًدسَات املكسَ١
ّ 13- 3

 .15عسز ا٫ؾرتانات يف املطبٛعات ٚاجمل٬ت ايعًُ ١ٝعً ٢ؾبه١
اٱْرتْت بايٓػب ١يعسز ايرباَر املططٚس١
 .16تك ِٜٛاملػتفٝس ٜٔيًُهتب ١ايطقُ َٔ ،١ٝخَ ٍ٬تٛغط ايتكسٜطات
ملس ٣نفا ١ٜاملهتب ١ايطقُ ١ٝعًَ ٢كٝاؽ تكسٜط ٟغٓ َٔ ٟٛمخؼ
ْكاطٜٚ ،ؿٌُ شيو:

ّ 14- 3

أ -غٗٛي ١اغتدساّ املٛقع اٱيهرتْٞٚ
ب -تٛفط قٛاعس املعًَٛات اٱيهرت١ْٝٚ
ز -غٗٛي ١زخ ٍٛاملػتدسَني
ز -ايتسضٜب عًَٗ ٢اضات اغتدساّ املهتب ١ايطقُ١ٝ
ٖـ -أ٪َ ٟؾط أزا ٤آخط يًدسَات املكسَ١

ّ 1- 4
املعٝاض ايطابع :

ّ 2- 4

ايط٬ب
ّ 3- 4

ْ .17ػب ١عسز ايط٬ب يًهازض اٱزاضٟ
ْ .18ػب ١املٝعاْ ١ٝايتؿػ( ١ًٝٝغ٬ف ايػهٔ َٚهافآت ايط٬ب)
املدكك ١يتكس ِٜاـسَات ايط٬ب١ٝ

املعٝاض اـاَؼ:

ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايبٝاْات َٓفكً١
٭قػاّ ايط٬ب
ٚأقػاّ ايطايبات،
 َٔٚثِ فتُع١
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

 .19تك ِٜٛايط٬ب يٲضؾاز ا٭نازميٚ ٞاملٗين
(َتٛغط ايتكسٜطات عٔ َسَٓ ٣اغب ١اٱضؾاز ا٭نازميٚ ٞاملٗين عً٢

ايهً١ٝ

ْ .20ػب ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ايص ٜٔتطنٛا ايعٌُ يف اؾاَع ١يف
ايعاّ املٓكطّ ٭غباب  ٫تتعًل بػٔ ايتكاعس

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ْ .21ػب ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املؿاضنني يف أْؿط ١ايتطٜٛط املٗين

ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ
ٚاملٛظفٕٛ

ايهً١ٝ

ايربْاَر

َكٝاؽ تكسٜط ٟغٓ َٔ ٟٛمخؼ ْكاط يط٬ب ايػٓ ١ايٓٗا)١ٝ٥
ّ 1- 5

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

يف ايعاّ املانٞ
ّ 2- 5

ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

 .22اٱْفام ايػٓ ٟٛعًَٝ ٢عاْ ١ٝتكٓ ١ٝاملعًَٛاتٜٚ ،ؿٌُ شيو:

ايربْاَر

أْ .ػب ١إمجاي ٞاملٝعاْ ١ٝاملدكك ١زاخٌ امل٪غػ ١ايتعً ١ُٝٝأ ٚايهً١ٝ

ايهً١ٝ

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ
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َعاٜري املطنع

ضَع امل٪ؾط

ايٛطين

ايطٝ٥ؼ

َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ١
أ ٚايربْاَر يتكٓ ١ٝاملعًَٛات

املعٝاض ايػازؽ:

َػت ٣ٛقٝاؽ امل٪ؾط
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

بْ .ػب ١إمجاي ٞاملٝعاْ ١ٝاملدكك ١يهٌ طايب زاخٌ ايربْاَر/
ّ 1- 6

املٛاضز امل٪غػ١ٝ

امل٪غػ ١يتكٓ ١ٝاملعًَٛات
زْ .ػبَٝ ١عاْ ١ٝتكٓ ١ٝاملعًَٛات املدكك ١يطخل ايرباَر اؿاغٛب١ٝ
زْ .ػبَٝ ١عاْ ١ٝتكٓ ١ٝاملعًَٛات املدكك ١٭َإ ايرباَر ٚا٭دٗع٠
اؿاغٛب١ٝ
ٖـْ .ػبَٝ ١عاْ ١ٝتكٓ ١ٝاملعًَٛات املدكك ١يكٝاْ ١ايرباَر ٚا٭دٗع٠
اؿاغٛب١ٝ
 .23تك ِٜٛاملػتفٝس َٔ ٜٔخسَات تكٓ ١ٝاملعًَٛات َٔ ،خَ ٍ٬تٛغط
ايتكسٜطات ملس ٣نفا ١ٜخسَات تكٓ ١ٝاملعًَٛات عًَ ٢كٝاؽ تكسٜطٟ
غٓ َٔ ٟٛمخؼ ْكاط ٜٚ ،ؿٌُ شيو:
أ .تٛفط خسَات تكٓ ١ٝاملعًَٛات،
ب .املٛقع اٱيهرت.ْٞٚ
ز .خسَات ايتعًِ اٱيهرت.ْٞٚ
ز .أَٔ تكٓ ١ٝاملعًَٛات،

ّ 2- 6

ٖـ .ايكٝاْ( ١قٝاْ ١ا٭دٗعٚ ٠ايرباَر)،
ز .غٗٛي ١ايسخ ٍٛـسَات تكٓ ١ٝاملعًَٛات.
ٖـ .أْعُ ١ايسعِ

ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

 .ٚؼسٜح ا٭دٗعٚ ٠ايرباَر اؿاغٛب،١ٝ
ظ .أْعُ ١إزاض ٠ايبٝاْات اٱيهرت ١ْٝٚعًَٛ ٢اقع اٱْرتْت أ ٚعً٢
املكازض اٱيهرتَ( ١ْٝٚجٌَٛ :قع اؾاَعَٚ ١ا ٜٛفط َٔ ٙتبازٍ َكازض
املعًَٛات ٚايتٛاقٌ َٔ خ ٍ٬ايؿبهات ٚتبازٍ املعًَٛات ،مبا يف شيو
ايتعًِ اٱيهرتٚ ْٞٚايتعًِ ٚايتعً ِٝايتفاعً ٞبني ايط٬ب ٚا٭غاتص.)٠
 .24تك ِٜٛاملػتفٝس ٜٔيًُطافل ٚايتذٗٝعات (املعسات) َٔ خَ ٍ٬تٛغط
ّ 3- 6

ايتكسٜطات َكٝاؽ تكسٜط ٟغٓ َٔ ٟٛمخؼ ْكاط ،ملا :ًٜٞ

ايربْاَر

أ .ايفك ٍٛايسضاغ.١ٝ

ايهً١ٝ

ب .املعاٌَ ٚاملدتربات.

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ز .زٚضات املٝا( ٙايٓعافٚ ١ايكٝاْ.)١

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ
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ضَع امل٪ؾط

ايٛطين

ايطٝ٥ؼ

َ٪ؾطات ا٭زا ٤ايطٝ٥ػ١

َػت ٣ٛقٝاؽ امل٪ؾط

ز .ا٭َٔ يف اؿطّ اؾاَع.ٞ
ٖـ .املٛاقف َٚس ٣تٛفطٖا.
 .ٚايػَ( ١َ٬تطًبات اٱغعافات ا٭ٚي ،١ٝطفاٜات ٚأْعُ ١إْصاض
اؿطٜل ،سفغ املٛاز ايهُٝا ١ٝ٥يف أَهَٓ ١أَ.)١ْٛ
ظ .غٗٛي ١سطن ١ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١املعاقني (ٚدٛز ايػ٬مل
ٚاملكاعس ٚزٚضات املٝا ٙاملٓاغب.)١
ح .املطافل ٚايتذٗٝعات ايطٜان.١ٝ
ّ 4- 6

 .25إمجاي ٞاٱْفام ايتؿػ ًٞٝيهٌ طايب (غ٬ف تهايٝف ايػهٔ
َٚهافآت ايط٬ب)
 .26عسز ا٭عاخ املٓؿٛض ٠يف ف٬ت قهُ ١يف ايعاّ املان ٞيهٌ

ّ 1- 7

عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ (بسٚاّ ناٌَ أَٚا ٜعازي٘)
(ٜٴعتٳسّ با٭عاخ املٓؿٛض ٠عً ٢أغاؽ تعطٜفٗا ايٛاضز يف ٥٫ش ١اجملًؼ
ا٭عًٜ ٫ٚ ،٢سخٌ يف شيو سهٛض امل٪متطات أ ٚاملؿاضن ١فٗٝا)

املعٝاض ايػابع:

ّ 2- 7

 .27عسز َطات ا٫قتباؽ َٔ عٛخ نٌ عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ بسٚاّ
ناٌَ أَ ٚا ٜعازي٘ يف ف٬ت عًُ ١ٝقهُ١

ايبشح ايعًُٞ
ٚاٱبتهاض

ّ 3- 7

ّ 4- 7
ّ 5- 7
املعٝاض ايجأَ:
ايؿطان ١اجملتُع١ٝ

ّ 1- 8

ْ .28ػب ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ (بسٚاّ ناٌَ أَ ٚا ٜعازي٘) ايصٜٔ
يس ِٜٗعح ٚاسس عً ٢ا٭قٌ قهِ َٓٚؿٛض خ ٍ٬ايعاّ املٓكطّ

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

 .29عسز ايبشٛخ أ ٚايتكاضٜط اييت مت تكسميٗا يف امل٪متطات ا٭نازمي١ٝ

ايربْاَر

خ ٍ٬ايعاّ املٓكطّ يهٌ عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ (بسٚاّ ناٌَ أَ ٚا

ايهً١ٝ

ٜعازي٘)

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ْ .30ػب ١ايتُ ٌٜٛايتؿػ ًٞٝايهً ٞاملكطٚف عً ٢ا٭عاخ

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ْ .31ػبَٓ ١ػٛب ٞامل٪غػ ١ايتعً( ١ُٝٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚغريِٖ
بسٚاّ ناٌَ أَ ٚا ٜعازي٘) املػاُٖني يف أْؿط ١خسَ ١اجملتُع.

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

ايربْاَر
ايهً١ٝ
امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
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ثاْٝا٪َ :ؾطات أزا َٔ ٤خط ١آفام ()A
دس ٍٚضقِ ( )5
ايطقِ املكرتح

امل٪ؾط

يًُ٪ؾط

َ - 32ػت ٣ٛايطنا عٔ أزا ٤املٛظفني َٔ

املعٝاض املكرتح
ٱغٓاز امل٪ؾط ي٘
املعٝاض

A1

ايطًبٚ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ

َػت ٣ٛقٝاؽ امل٪ؾط

ايجاْ:ٞ

اؿٛنُ١

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ

ٚايكٝاز٠

ٚاٱزاض٠
َ - 33ػت ٣ٛضنا أقشاب ايعٌُ عٔ

املعٝاض

A2

اـطجيني َٗٚاضاتِٗ

ايربْاَر

ايجايح:

ايهً١ٝ

ايتعًٚ ِٝايتعًِ

امل٪غػ ١ايتعً١ُٝٝ
ثايجاً٪َ :ؾطات أزا َٔ ٤اـط ١ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع)BU( ١

دس ٍٚضقِ ( )6
ايػا١ٜ
ا٫غرتاتٝذ١ٝ

احملٛض

امل٪ؾط
 - 34عسز ايرتقٝات

ايطقِ املكرتح

املعٝاض املكرتح

يًُ٪ؾط

ٱغٓاز امل٪ؾط ي٘

ايػًطات
ٚاٱزاض٠

ْ - 35ػب ١ايتػطب ايٛظٝفٞ

ايػا ١ٜا٭ٚي:ٞ

 - 36غطع ١اـسَات

ايطٜاز ٠ايعًُ١ٝ

اٱزاض١ٜ

ٚا٭نازمي١ٝ

قٛض نُإ

 - 37عسز ايرباَر اؿاقً١

اؾٛز٠

عً ٢ا٫عتُاز ايربافٞ

ممشٛض ايبٓ١ٝ

 - 38عسز اـسَات ايصات١ٝ

ايتشتَٝ( ١ٝهٓ١

يًط٬ب ٚأعها١٦ٖٝ ٤

اـسَات)

ايتسضٜؼ
ْ - 39ػب ١أعها١٦ٖٝ ٤

ايػا ١ٜايطابع:١

اؾاَعٚ ١خسَ١

خسَ ١اجملتُع

اجملتُع

BU2

BU3

امل٪ؾط
امل٪غػ١

BU1

ا٫نازميٚ ١ٝاٱزاض ١ٜغٜٓٛاً

َػت ٣ٛقٝاؽ

املعٝاض ايجاْ:ٞ
اؿٛنُٚ ١ايكٝاز٠
ٚاٱزاض٠

ايتعً١ُٝٝ
امل٪غػ١
ايتعً١ُٝٝ
امل٪غػ١
ايتعً١ُٝٝ

BU4

BU5

املعٝاض ايجايح:

امل٪غػ١

ايتعًٚ ِٝايتعًِ

ايتعً١ُٝٝ

املعٝاض ايػازؽ:
املٛاضز امل٪غػ١ٝ

امل٪غػ١
ايتعً١ُٝٝ
ايربْاَر

BU6

ايتسضٜؼ املدتكني ايصٜٔ

املعٝاض ايجأَ:

ايهً١ٝ

قسَٛا اغتؿاضات خاضد ١ٝإىل

ايؿطان١

امل٪غػ١

إمجاي ٞأعها ٘٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ

اجملتُع١ٝ

ايتعً١ُٝٝ

يف اؾاَع.١
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املطادع ١ايساخً ١ٝيهًٝات ٚبطاَر اؾاَع١
ٜككس باملطادع ١ايساخًٚ ١ٝغ ١ًٝيتك ِٜٛدٛز ٠أزا ٤ايرباَر ا٭نازميٚ ١ٝايهًٝات باؾاَعٚ ١فكاً ملعاٜري
املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ،ٞبٗسف نُإ اؾٛزٚ ٠ايتشػني املػتُط يف أزا ٤تًو ايرباَر
ٚايهًٝاتٚ .تتِ عًُٝات املطادع َٔ ١خ ٍ٬فطم َتدكك ١ؼت إؾطاف عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ،ٞسٝح
تتٛىل ٚسس ٠نُإ اؾٛزٚ ٠املطادع ١ايساخً ١ٝبعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعَ ٞػٚ٪ي ١ٝاملطادع ١ايساخً ١ٝيهًٝات
ٚبطاَر اؾاَع ١يف املس ١ٜٓاؾاَعٚ ١ٝايفطٚع ٚنصيو ؾطط ايطايباتٜٚ .ك ّٛعُٝس ايتطٜٛط اؾاَعٞ
بتؿه ٌٝؾٓ ١يًُطادع ١ايساخً ١ٝتهِ بعض َٓػٛب ٞايعُازٚ ٠أعهاٚ ٤سس ٠نُإ اؾٛزٚ ٠املطادع١
ايساخً ١ٝإناف ١إىل أعهاٚ ٤عهٛات ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ َٔ ش ٟٚاـرب ٠يف فاٍ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٞ
َٔ اؾاَع ،١بايتٓػٝل َع نًٝات اؾاَع ١املدتًفٜٚ .١تِ إعساز مناشز املطادع َٔ ١قبٌ ٚسس ٠نُإ اؾٛز٠
ٚاملطادع ١ايساخً ١ٝبعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞاغتٓازاً اىل َعاٜري ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞاملطٛض َٔ ٙاملطنع
ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ

أٖساف املطادع ١ايساخً:١ٝ


تععٜع ثكافٚ ١مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞبايهًٝات ٚبطافٗا.



تك ِٝٝاملُاضغات املتبع ١بايهًٝات ٚايرباَر ٚايتشكل َٔ اغتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز
ا٭نازمي ٞامل٪غػٚ ٞايرباف ٞزاخًٗا ٚتكس ِٜا٫قرتاسات ٭ٚيٜٛات ايتشػني.



تسضٜب َٓػٛب ٞايهًٝات عًْ ٢عِ ٚآيٝات املطادع ١ي٬عتُاز ا٭نازمي.ٞ



بٓا ٤ايكسض ٠امل٪غػٚ ١ٝته ٜٔٛفطم خاق ١بعًُٝات املطادعٚ ١اعساز ايتكاضٜط ايفٓ ١ٝاييت
تػاعس اؾاَعٚ ١بطافٗا عً ٢ايتأٌٖ ي٬عتُاز ا٭نازمي.ٞ

َعاٜري أخ٬قٝات املطادعني ايساخًني باؾاَع:١
-

ايتعاٌَ اؾٝس َع َٓػٛب ٞايهًٚ ١ٝإبسا ٤ضٚح ايتعاٚ ٕٚايسعِ املٓاغب هلِ.

-

إٔ ٜتػِ املطادع بايٓعاٖٚ ١املكساقٚ ١ٝايؿفافٚ ١ٝايعساي ١يف تك ِٜٛاملُاضغات ٚا٭زي١
ٚايؿٛاٖس زاخٌ ايهًٝات ٚبطافٗا.

-

اؿطم عً ٢نػب ثك ١ايهًَٓٚ ١ٝػٛبٗٝا َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤تسضٜؼ َٛٚظفنيٚ ،نصيو
ايط٬ب.
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-

إٔ حيافغ املطادع عً ٢املٛنٛع ١ٝيف إبسا ٤ايطأ ٟس ٍٛنفا ١ٜاغتٝفا ٤قهات ا٫عتُاز
ا٭نازمي.ٞ

-

إبسا ٤ضٚح ايتعاٚ ٕٚايتهاٌَ يف ا٭زٚاض َع ايعَ ٤٬اٯخط ٜٔيف فطٜل املطادع.١

-

عسّ تكس ِٜػاضب ا٭خط ٜٔأ ٚػطبت٘ نُجاٍ يًُُاضغات اؾٝس ٠ايٛادب اتباعٗا.

-

عسّ اغتدساّ املعًَٛات اـاق ١بايهً ١ٝاملكسَ ١يًتك ِٜٛ٭غطاض أخط ٣خ٬ف َا ٖٛ
قسز أَ ٚػُٛح ب٘ٚ ،عسّ إتاس ١تًو املعًَٛات ٭ ٟدٗ ١أخطَ ٣ا عسا َا ٜطز يف ايتكطٜط
ايٓٗا ٞ٥ايصٜ ٟطفع ب٘ ٱزاض ٠اؾاَع ١٭غطاض نُإ اؾٛز.٠

-

عسّ اٱفكاح عٔ ْتا٥ر ايتك ِٜٛايساخً ٞيًهًٚ ١ٝبطافٗا أْ ٚكاط ايهعف ٚايك ٠ٛ٭ٟ
دٗ ١خاضز ْعاّ نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞباؾاَع.١

َعاٜري اختٝاض أعها ٤فطم املطادع:١
ؽتاض عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞفطٜل املطادع ١ايساخًَٓ َٔ ١ٝػٛب ٞاؾاَع ١باٱناف ١إىل فطٜل ايعُاز٠
بٓا ً٤عً ٢ايهٛابط ايتاي:١ٝ
-

إٔ ٜه ٕٛاملطؾح َٔ املؿٗٛز هلِ باـًل اؿػٔ ٚايٓعاٖٚ ١املٛنٛعٚ ١ٝايعساي.١

-

إٔ ٜه ٕٛيس ٣املطؾح َٗاضات ايتٛاقٌ اؾٝس ٚايًباقٚ ١إٔ جيٝس َٗاضات ٚفٓٝات املكابً١
ٚامل٬سعٚ ١فشل ايٛثا٥ل.

-

إٔ ٜه ٕٛاملطؾح ممٔ سهط َا ٜ ٫كٌ عً 4 ٢زٚضات تسضٜب ٘ٝٝيف اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز
ا٭نازمي ،ٞخكٛقاً تًو اييت مت تٓفٝصٖا بايعُاز.٠

-

إٔ ٜه ٕٛيس ٣املطؾح خرب ٠غابكَٓ ١اغب ١يف فاٍ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٞ
ٚاملطادع ١ايساخً.١ٝ

-

إٔ ٜه ٕٛاملطؾح َٔ املُٝع ٜٔزاخٌ نًٝت٘ ٚممٔ سكًٛا عً ٢تك ِٝٝأزاَ ٤طتفع.
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أغايٝب مجع ايبٝاْات ٚا٭زي:١
ٜتطًب اؿهِ عًَ ٢س ٣تطبٝل قو َٔ عسَ٘ مجع ايبٝاْات ٚايرباٖني اي٬ظَ ١عٔ ططٜل املطادعني
ايساخًنيٜٚ .تِ شيو عٔ ططٜل فشل ايٛثا٥لٚ ،امل٬سعٚ ،١املكاب٬ت ايؿدكٚ ،١ٝاملٓاقؿات ايفطز١ٜ
ٚاؾُاع.١ٝ

أ  -فشل ايٛثا٥ل:
ٜتعني عً ٢ايربْاَر إٔ ٜه ٕٛيسًَ ٜ٘فات َ٪ضؾف ١ؼ ٟٛايٛثا٥ل ايهطٚض ١ٜاي٬ظَ٫ ١غتٝفا ٤مماضغات
اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞاييت تػاعس ايربْاَر ٚايهً ١ٝعً ٢ايتدطٝط ٚايتكٚ ِٜٛايتشػنيٜٚ .فشل
املطادع قت ٣ٛتًو ايٛثا٥ل شات ايكً ١باملعاٜري ٚمب٪ؾطات ا٭زاٚ ٤ايعٓاقط اـانع ١يًتكَٗٓٚ ِٜٛا )ا٭زي١
ٚايهٛابط ايساخً ،١ٝقانط فايؼ ا٭قػاّ ايعًُٚ ١ٝفايؼ ايهً ،١ٝايكطاضات شات ايع٬ق ،١اٱدطا٤ات
املٛثك ،١قٛا ِ٥اغتط٬عات ايطأ ،ٟايتكاضٜط املدتًفٚ .)١تتِ َطادعت٘ ٖص ٙايرباَر َٔ فطم َطادع ١زاخً١ٝ
ٚفل اٯت:ٞ

قا ١ُ٥ايٛثا٥ل عًَ ٢ػت ٣ٛايهً ١ٝايٛادب فشكٗا
 قطاض إْؿا ٤ايهً١ٝ
 يٛسات إضؾاز ١ٜيًهً.١ٝ
 ضٚ ١ٜ٩ضغايٚ ١أٖساف ايهً.١ٝ
 اـط ١ايتٓفٝص ١ٜيًهً١ٝ
 قاعس ٠بٝاْات عٔ أْؿط ١ايهً١ٝ
 ا٭زي ١ايتعطٜف ١ٝبايهً١ٝ
 زي ٌٝا٫ضؾاز ا٭نازميٞ
 خط ١ؼػني اؾٛز ٠بايهً١ٝ
 ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيًهً١ٝ
ْ عاّ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬
 قٛاَ ِ٥كازض ايتعًِ باملهتب١
زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ

84

 قٛا ِ٥ايكاعات ٚاملعاٌَ (تٛافطٖا  -داٖعٜتٗا)
 قا ١ُ٥بايٛغا٥ط ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٛفط ٠بايهً١ٝ
 قا ١ُ٥مب٪ؾطات ا٭زا ٤يًهًٚ ١ٝبٝاْاتٗا
ايٛثا٥ل عًَ ٢ػت ٣ٛايربْاَر ايٛادب فشكٗا َٔ قبٌ املطادعني
 قطاض إْؿا ٤ايربْاَر
 يٛسات إضؾاز ١ٜيًربْاَر.
 ضٚ ١ٜ٩ضغايٚ ١أٖساف ايربْاَر.
 اـط ١ايتٓفٝص ١ٜيًربْاَر
 قاعس ٠بٝاْات عٔ ايربْاَر
 ا٭زي ١ايتعطٜف ١ٝبايربْاَر زي ٌٝايطايب  ،زي ٌٝا٫ضؾاز ا٭نازمي– – ٞ
 تٛقٝف ايربْاَر سػب منٛشز املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ٜٚه ٕٛايتٛقٝف
َعتُساً
 تٛقٝفات املكطضات ٚاـرب ٠املٝساْٚ ١ٝتهَ ٕٛعتُس٠
 كطدات ايتعًِ يف ايربْاَر
ٚ دٛز خطَ ١فعً ١يتشػني اؾٛز ٠يًعاّ املانٚ ٞفل ْكاط ايهعف
 ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًربْاَر ٚتكاضٜط املكطضات ٯخط عاَني (ٚفل مناشز املطنع)
 بٝاْات اغتط٬عات آضا ٤ايطًبٚ ١اـطجيني) يعاَني َتتايني
 تكاضٜط ايًذٓ ١املؿطف ١عً ٢ايربْاَر (يًرباَر املٗٓ )١ٝأ ٚايًذٓ ١ا٫غتؿاض – ١ٜتكطٜط عٔ
تٛقٝاتٗا
٪َ ؾطات ا٭زاٚ ٤املكاضْ ١املطدع ١ٝيًربْاَر -بٓٝات َ٪ؾطات ا٭زا ٤يعاَني َتتايٝني
٪َ ؾطات قٝاؽ كطدات ايتعًِ ٚفل اـط ١املٛنٛع ١يًربْاَر
 خط ١ؼػني اؾٛز ٠بايربْاَر يًعاّ اؿايٞ
 قٛاَ ِ٥كازض ايتعًِ بايربْاَر  /املهتب١
 قٛا ِ٥ايكاعات ٚاملعاٌَ بايربْاَر (تٛافطٖا داٖعٜتٗا)
 ايتكسٜط ملس ٣تطبٝل قهات َعٝاض ايتعًٚ ِٝايتعًِ بايربْاَر سػب املعاٜري املطٛض٠
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 مناشز ٫غتط٬ع ايطًب ١ا٫غتباْات اييت مت تطبٝكٗا
ًَ ف املكطض َطفل ب٘ ايػري ٠ايصات ١ٝيٮغتاش
ًَ فات تك ِٜٛأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
 قا / ١ُ٥غذٌ بايٛغا٥ط ايتهٓٛيٛدٝا املتٛفط ٠بايربْاَر
َ س ٣ا٫تػام َع َتطًبات اٱطاض ايٛطين يًُ٬ٖ٪ت
ْ عاّ اؾٛز ٠بايربْاَر
 ع َٔ ١ٓٝأعُاٍ ايطًب ١يسَٓ ٣ػل ايربْاَر ا٭نازمي ٞزاخٌ ًَف املكطضات
 إسكا٤ات اـطجيني
 قطاضات تؿه ٌٝؾإ اؾٛز ٚ ،قانط ادتُاعاتٗا
ًَ ف تٛثٝل أْؿط ١ايبشح ايعًُ ٞبايربْاَر
ًَ ف تٛثٝل أْؿط ١خسَ ١اجملتُع بايربْاَر
 تكطٜط َكاٜٝؼ ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞايسضاغ ١ايصاتٚ ١ٝايتك ِٜٛاملػتكٌ يف ساٍ طًب ايسضاغ١
ايصات ١ٝأ ٚايتكسّ عً ٢ا٫عتُاز ايرباف.ٞ

)ب( أغايٝب امل٬سع:١
تػتدسّ امل٬سع ١بكف ١عاَ ١يًشك ٍٛعً ٢ايبٝاْات اـاق ١بايعٓاقط ايفطع١ٝ
يًتكٚ ِٜٛاييت  ٫ميهٔ اؿك ٍٛعًٗٝا باغتدساّ ا٫غايٝب ا٫خطَ ٣جٌ املكاب٬ت
ٚاملٓاقؿات ٚاغتط٬عات ايطأٚ ٟايفشل ايٛثا٥كٚ. ٞجيب ٱدطا ٤ايتشسٜس املػبل يًدكا٥ل ايٛادب
َ٬سعتٗا قبٌ ايكٝاّ بعًُ ١ٝامل٬سعٚ ١ايتػط ١ٝايؿاًَ ١يتًو يًدكا٥ل.
ٚعٓس َ٬سع ١احملانطات ٚايتسضٜبات ايعًُٜٓ ١ٝبػ ٞإتباع اٱدطا٤ات ايتاي:١ٝ


ا٫تفام َع املٓػل عً ٢تٛفري اؾسا ٍٚايسضاغ ١ٝبػطف ١ا٫عتُاز ا٭نازمي,ٞ



عً ٢املطادعني اختٝاض ع ١ٓٝعؿٛا َٔ ١ٝ٥املكطضات بؿطط إٔ متجٌ كتًف ايرباَر
ا٭نازمي.١ٝ



قبٌ إدطا ٤امل٬سع ،١عً ٢املطادع قطا ٠٤أَ ٟعًَٛات عٔ تٛقٝف ايربْاَر ٚاملكطض.



ٜك ّٛاملٓػل بايتُٗٝس يبس ٤امل٬سعَ ١ع احملانط.
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 ٫تػتػطم امل٬سعَ ١س ٠تعٜس عٔ  20زقٝك.١



ٜ ٫تسخٌ املطادع يف غري ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝأثٓا ٤احملانطٚ ،٠جيب أٜ ٫ػتدسّ ايُٓاشز أٚ
ٜػذٌ أ٬َ ١ٜسعات زاخٌ ايكاع.١



٬ٜسغ املطادع َسَٓ ٣اغب ١ايكاع َٔ ١سٝح املػاسٚ ١ايتٗٚ ١ٜٛايتذٗٝعات املع ١ٓٝعً٢
أزا ٤ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝنصيو اتػام َا ٜتِ تسضٜػ٘ َع تٛقٝف املكطضٚ ،أٜها
اغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ املػتدسَٚ ١ايتفاعٌ َع ايط٬ب



بعس اْتٗا ٤امل٬سعٜ ١ك ّٛاملطادع بهتاب ١تكطٜط ٜٛنح ف ٘ٝايتك ِٝٝايعاّ يعًُ ١ٝامل٬سع١
اييت مت تٓفٝصٖا ٚخاق ١اؾٛاْب ا٫جيابٚ ١ٝايػًب.١ٝ



ٜك ّٛاملطادع باغتدساّ ايُٓٛشز احملسز َٔ ايعُازٚ ٠ايتأنس َٔ تػط ١ٝناف ١ايعٓاقط
ايص ٟحيت ٟٛعً.٘ٝ

)ز( املكاب٬ت ٚاملٓاقؿات ايفطزٚ ١ٜاؾُاع:١ٝ
تػتدسّ املكاب٬ت ٚاملٓاقؿات بكف٘ عاَ٘ يف اؿك ٍٛعً ٢ايبٝاْات املتعًك ١مب٪ؾطات ٚعٓاقط
ايتك ِٝٝاييت ٜكعب مجعٗا با٭غايٝب ا٫خطٚ ،٣اييت ؼتاز ايَ ٞعطفٚ ١تك ِٝٝأضاٚ ٤اػاٖات ا٭ططاف
املعٓ ١ٝاملدتًف ١يف امل٪غػ) ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ  /ايط٬ب  /اٱزاضٜني  /اـطجينيٚ (.تٓكػِ املكاب٬ت
ٚاملٓاقؿات إىل ْٛعني :فطزٚ ١ٜمجاع١ٝ
•املكاب٬ت ايفطزٜ : ١ٜتِ ادطاٖ ٤صا ايٓٛع َٔ املكاب٬ت سػب اؿادَ ١ع فطز ٚاسس فكط )َجاٍ
ٚن ٌٝايهً ١ٝيًتطٜٛط ٚاؾٛز / ٠ضٝ٥ؼ ايكػِ  /ضٝ٥ؼ ؾٓ ١اؾٛز)....٠
املكاب٬ت اؾُاعٜ : ١ٝتِ ادطاٖ ٤صا ايٓٛع َٔ املكاب٬ت َع فُٛع َٔ ١ا٭فطاز َع َطاعا ٠ايؿطٚط
ايتاي:١ٝ
 اٖ٫تُاّ با٫فتتاس ١ٝيف بسا ١ٜاملكابً ١مبا ٪ٜز ٟإي ٞتٛفري ايطاس ١ايٓفػ١ٝ
ٚ نػب ايتعا َٔ ٕٚداْب أفطاز اجملٛع.١
 تؿذٝع ا٭فطاز املؿاضنني يف اجملُٛع ١عً ٢تٛفري املعًَٛات بكطاس١
ٚ بسق.١
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ٜ رتاٚح سذِ اجملُٛعَ ١ا بني  8 - 10ؾدل.
 اختباض ع ١ٓٝممجً ١٭فطاز اجملُٛع ١بايططٜك ١ايعؿٛا ١ٝ٥ستٜ ٢تِ ػٓب
 ايتشٝع ايٓاتر عٔ اختباض افطاز بع.ِٗٓٝ
 أ ٫تعٜس َس ٠املكابً ١ايٛاسس ٠عٔ  30زقٝك.١
 أ ٫تتهُٔ اجملُٛع ١أَ ٟػ َٔ ٍٚ٪ايكٝازات ا٭نازمي ١ٝا ٚا٫زاض ١ٜشٚ
 ع٬قَ ١باؾط ٠ا ٚغري َباؾط ٠مبٛنٛع املكابً ١ست ٢ميهٔ تٛفط اؿط١ٜ
ايهاًَ ١٭فطاز اجملُٛع ١يًتعبري عٔ أضا ِٖ٤أ ٚاػاٖاتِٗ.
 اٱؾاض ٠يف تكطٜط املطادع اي ٞعسز ْٛٚع ١ٝاملكاب٬ت اييت مت إزاضتٗا
اثٓا ٤فرت ٠ايتكِٜٛ
عٓاقط تكطٜط املكابً ١ايؿدك ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
 املؿاضن ١يف ْعاّ اؾٛز٠
ٚ نٛح ْعاّ اؾٛز ٠بايٓػب ١يو
 ايسعِ املكسّ يو
َ كازض ايتعًِ
 كطدات ايتعًِ
 ططم ايتكِٜٛ
 ايتػص ١ٜايطادع ١يًطًب١
 ايتُٓ ١ٝاملٗٓ١ٝ
 تكاضٜط ايتكِٜٛ
َ كاضْ ١ا٭زا٤
 خسَ ١اجملتُع
 ايبشح ايعًُٞ
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عٓاقط تكطٜط املكابً ١ايؿدك ١ٝيًطًب١
َ ؿاضناتو يف ْعاّ اؾٛز٠
ٚ نٛح ْعاّ اؾٛز ٠بايٓػب ١يو
 ايسعِ املكسّ يو
َ كازض ايتعًِ (املهتب ،١املهتب ١ايطقُ)١ٝ
 كطدات ايتعًِ
 املٗاضات اييت تعًُتٗا
 ططم ايتكِٜٛ
 ايتػص ١ٜايطادع١
 اٱضؾاز ا٭نازميٞ
 اغتط٬ع ضأٜو
 إتاس ١ايفطق ١يو يٲداب ١عٔ اغتفػاضاتو
 عًُ ١ٝايتعًِ َؿٛقٚ ١دصاب١

إدطا٤ات املطادع ١ايساخً ١ٝاـاق ١بعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع:ٞ
 تؿه ٌٝفطم املطادع ١ايساخًٚ ١ٝفل ؽككات ايهًٝات.
 إعساز ا٭زٚات ٚايُٓاشز اي٬ظَ.١
 تأٖ ٌٝفطم املطادع ١ايساخً.١ٝ
 إعساز دسا ٍٚايعٜاض.٠
 ا٫تكاٍ بعُسا ٤ايهًٝات يتعطٜفِٗ مبٛعس ايعٜاضٚ ٠ايربْاَر ايعَين يًعٜاضٚ ٠ايفطٜل ايعا٥ط.
 طًب َٔ ايهًٝات إضغاٍ ايٛثا٥ل املطًٛبٚ ١فل ٖسف عًُ ١ٝاملطادع ١ايساخً ،١ٝقبٌ َٛعس
ايعٜاض ٠بأغبٛعني عً ٢ا٭قٌٚ ،ػٗٝع قاع ١ا٫عتُاز ا٭نازميٚٚ ٞنع مجٝع ايٛثا٥ل
اـاق ١باحملهات ٚاملعاٜري بايكاع.١
 تٛفري ايتذٗٝعات ايًٛدػت ١ٝيًفطٜل.
 ايسعِ اٱزاضٚ ٟايفين يًفطٜل أثٓا ٤ايعٜاض.٠
َ طادعٚ ١اعتُاز ايتكاضٜط ايفٓٚ ١ٝإضغاهلا يًهًٝات
 تٛثٝل ايتكاضٜط ايٓٗا ١ٝ٥يًعٜاض.٠
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إدطا٤ات املطادع ١ايساخً ١ٝاـاق ١بايهً:١ٝ
 تٛدَٓ ٘ٝػل ايربْاَر ٚإضغاٍ بٝاْات٘ يًعُاز ٠يًتٛاقٌ َع ايفطٜل ايعا٥ط ٚاقطشابِٗ أثٓا٤
دٛي ١ايعٜاض٠
 ػٗٝع غطف ١ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞبايتذٗٝعات ايًٛدػت ١ٝاملٓاغب.١
 ػٗٝع ٚثا٥ل ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞاؾسا ٍٚايسضاغ ١ٝيهٌ بطْاَر ٚٚنعٗا بكاع١
ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ
 ايتذٗٝع يًكا٤ات ايفطٜل بهٌ َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بهٌ بطْاَر سٝح ػٗع
ايهً ١ٝقا ١ُ٥بأمساٚ ِٗ٥ؽككاتِٗ ٚاملكطضات اييت ٜك َٕٛٛبتسضٜػٗاٚ .تك ّٛايهً١ٝ
باختٝاض ايتاي ،ٞملكابً ١أعها ٤فطٜل ايعٜاض:٠
 فُٛع 5- 3 َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤تسضٜؼ ملكابًتِٗ-

ٚفُٛع َٔ ١ايطًب 10- 5َٔ ١ط٬ب ميجً ٕٛناف ١املػتٜٛات ايسضاغ١ٝ

-

ٚفُٛع َٔ ١اٱزاضٜني َٔ  5- 3أؾدام

-

ٚفُٛع َٔ ١اـطجيني َٔ  5- 3إٕ ٚدسٚا

زٚض َٓػل ايربْاَر  /ايهً ١ٝيف عًُٝات املطادع ١ايساخً:١ٝ
 املؿاضن ١يف اٱعساز يًعٜاضٚ ٠ايتأنس َٔ إٔ اؾس ٍٚايعَين املكرتح هلا َِ٥٬
 ايتأنس َٔ إٔ ا٭زي ١ايساعُ ١املَ ١ُ٥٬تٛفط ٠يفطٜل املطادعني ايعا٥ط.
 سهٛض ا٫دتُاع ايتُٗٝس ٟايصٜ ٟػبل ايعٜاض ٠املٝساْ.١ٝ
 تٛفري املػتٓسات ٚايس ٌ٥٫املدتًف ١اييت تتطًبٗا عًُ ١ٝاملطادعٚ ١ايتك.ِٜٛ
 تٓػٝل ٚتٓع ِٝاملكاب٬ت ٚا٫دتُاعات َع ناف ١ا٭ططاف املعٓ ١ٝيف عًُ ١ٝاملطادع١
ٚايتك.ِٜٛ
 تٓػٝل ٚتٓع ِٝايعٜاضات ٭غطاض امل٬سع ١يٮَانٔ املدتًف ١اييت تتطًبٗا عًُ١ٝ
املطادعٚ ١ايتك) ِٜٛايفك/ ٍٛقاعات احملانطات /ا٭بٓ/ ١ٝاملطافل ٚ........غريٖا( .
 سهٛض ا٫دتُاعات ٚاملكاب٬ت احملسز ٠ي٘ َٜٝٛا َع فطٜل املطادعني ٚ ,فكا ـط ١ايعٜاض٠
املٝساْ.١ٝ
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 تٛفري ناف ١ايبٝاْات املتعًك ١با٭ْؿط ١ا٫نازميٚ , ١ٝايطز عً ٢اغتفػاضات املطادعني
أ ٚايتٓػٝل َكاب٬ت ايطًٛب ١بني املطادعني ٚا٫فطاز املعٓٝني مبٛنٛع ا٫غتفػاض.
 إعساز تك ِٜٛامل٪غػ ١٭زا ٤فطٜل املطادعني بعس اْتٗا ٤ايعٜاض ٠املٝساْ.١ٝ
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اؾع ٤ايجايح :أزٚاض َٓػٛب ٞاؾاَع ١يف نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ٚا٭نازميٞ
زٚض قٝازات اؾاَع:١
-

تٛفري ايب ١٦ٝاملٓاغبٚ ١احملفع ٠ملٓػٛب ٞاؾاَع ١مبا حيكل ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُاٜٚ ٤ععظ اٱْتاد١ٝ
ٚا٫بساع.

-

تٛفري ا٭ْعُٚ ١ايػٝاغات ٚايًٛا٥ح املٓاغبٚ ١اي٬ظَ ١يتٓع ِٝاؾٗٛز ٚنُإ اؾٛزٚ ٠املػا٤ي١
ٚايفاعً.١ٝ

-

ايكٝاّ بايتدطٝط ا٫غرتاتٝذ ٞاملٓاغب بططٜك ١تؿاضنَ ١ٝع َٓػٛب ٞاؾاَعٚ ١ا٭ططاف
ش ٟٚايع٬ق.١

-

تٛفري ايسعِ اي٬ظّ ٱلاظ ا٭عُاٍ ايطٚتٚ ١ٝٓٝنصيو املٗاّ اييت تكب يف ا٭ٖساف
ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًذاَع.١

-

ا٫ؾطاف عً ٢املطٚ٩غني ٚتك ِٝٝأزا ِٖ٩بأَاَْٛٚ ١نٛعٚ ١ٝتكس ِٜايتػص ١ٜايطادع ١هلِ يف
إطاض ايعسايٚ ١املػاٚاٚ ٠ايٓعاٖٚ ١ايؿفاف.١ٝ

-

زعِ دٗٛز ايتطٜٛط ٚاؾٛزٚ ٠ا٫ؾطاف عً ٢تٓفٝص اـطط ايتؿػَٚ ١ًٝٝتابعتٗا.

-

إؾطاى َٓػٛب ٞاؾاَع ١يف تك ِٜٛأزا ٤ايرباَر ٚاجملايؼ ٚايكٝازات ٚتٛظٝف ْتا٥ر ايتػص١ٜ
ايطادع ١يتطٜٛط ٚضفع نفا ٠٤ا٭زا ٤باؾاَع.١

-

تٛفري أ ٚتػٗ ٌٝايتسضٜب ٚايتأٖٚ ٌٝايتطٜٛط املٗين املٓاغب ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملٛظفني.

-

اغتكطاب ايهفا٤ات املٓاغب َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملٛظفني ٚايعٌُ عً ٢اغتبكا.ِٖ٩

-

اعتُاز َعاٜري يًتُٝع ٚا٫بساع ٚتهطٚ ِٜتؿذٝع املُٝع َٔ ٜٔأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملٛظفني
زاخٌ ٚسسات اؾاَع ١املدتًف.١

زٚض عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ:
-

ا٫يتعاّ بأخ٬قٝات املٗٓٚ ١احملافع ١عً ٢ايٓعاٖٚ ١ايعسايٚ ١املػاٚاٚ ٠ايؿفاف.١ٝ

-

املػاُٖ ١يف ايتدطٝط يًُكطض ٚايربْاَر َٔ خ ٍ٬ا٫يتعاّ بتعًُٝات إزاضٚ ٠ؾٓ ١اؾٛز٠
بايربْاَر يهُإ دٛز ٠ا٭زاٚ ٤ؼكٝل ضغاي ١ايربْاَر ٚأٖساف٘.

-

املػاُٖ ١يف ْؿط ثكافٚ ١مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞبايهً.١ٝ
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-

املػاُٖ ١يف تٓفٝص اـطط ايتؿػ ١ًٝٝاييت تػاِٖ يف ؼكٝل ضغاي ١اؾاَعٚ ١أٖسافٗا
ا٫غرتاتٝذ.١ٝ

-

املػاُٖ ١يف تٛقٝف املكطضات ٚايرباَر ٚتكاضٜط املكطضات ٚايرباَر ايػٓٚ ١ٜٛمناشز اؾٛز٠
ٚا٫عتُاز ا٭نازمي ٞا٭خط.٣

-

تعطٜف ايطًب ١باٱطاض ايعاّ يًُكطض ٚأٖساف٘ ْٚعاّ تسضٜػ٘ ٚتكٛمي٘.

-

تٛد ٘ٝايطًب ١ملكازض ايتعًِ ٚاملعطفٚ ١تسضٜبِٗ عً ٢اغتدساَٗا ْٚكسٖا ٚتُٓ ١ٝقسضاتِٗ عً٢
ايتعًِ ايصات.ٞ

-

تطبٝل أغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتك ِٜٛاملهُٓ ١يف تٛقٝف املكطض ٚايربْاَر ظٛز ٠عاي.١ٝ

-

إزاض ٠ايكاع ١ايسضاغ ١ٝبهفاٚ ٠٤فاعًَٚ ١ٝطاعا ٠ايفطٚم ايفطز ١ٜبني ايطًب.١

-

تكس ِٜا٫ضؾاز ا٭نازميٚ ٞايٓفػ ٞايفعاٍ يهُإ تعٜٚسِٖ باـربات يبٓا ٤ايؿدك١ٝ
ٚانتؿاف املٛاٖب ٚضعاٜتٗا.

-

املػاُٖ ١يف تعطٜف ايطًب ١باؿكٛم ٚايٛادبات اـاق ١بِٗ.

-

املؿاضن ١يف ٚضف ايعٌُ ٚبطاَر ايتطٜٛط املٗين زاخٌ ايهًٚ ١ٝيف اؾاَع.١

-

ٚنع كطدات ايتعًِ يف املكطض نٗسف أغاغ ٞيتشكٝل كطدات ايتعًِ يف ايربْاَر ٚايعٌُ
عً ٢ؼكٝكٗا.

-

تُٓ ١ٝخكا٥ل اـطجيني بايربْاَر ٚنُإ املػت ٣ٛاملٓاغب َٔ املٗاضات ٚاملعاضف.

-

اغتدساّ أغايٝب ايتعًِ ايٓؿط ٚايتعا ْٞٚيهُإ َػتَٓ ٣ٛاغب َٔ َػتٜٛات ايتفهري
املدتًف ١يًطًب.١

-

تؿذٝع ٚؼفٝع ايطًب ١عً ٢ايتعًِ ٚاملؿاضنٚ ١اؿٛاض ايبٓا ٤يف ا٭ْؿط ١ايكفٚ ١ٝاي٬قف١ٝ
اييت تػاعس يف تُٓٚ ١ٝتععٜع خكا٥ل اـطجيني.

-

املػاُٖ ١يف أْؿط ١ا٫ختباضات ٚايتكٚ ِٜٛتٛخ ٞزقٚ ١عسايْٚ ١عاٖٚٚ ١نٛح ايتكٚ ِٜٛتٓاغب٘
َع أٖساف املكطض َٚػت ٣ٛايطًب.١

-

املػاُٖ ١يف إؾطاى ايطًب ١يف عًُٝات تك ِٜٛاملكطض ٚايربْاَر ٚنصيو اـسَات ايط٬ب.١ٝ

-

نتاب ١تكطٜط املكطض سػب ايُٓٛشز احملسز َٔ املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ

-

تهُني ْتا٥ر ايتػص ١ٜايطادع َٔ ١ايط٬ب يف َكرتسات ايتشػني ٚايتطٜٛط يًُكطض.

-

إدطا ٤ا٭عاخ ايٓٛع ١ٝيف فاٍ ايتدكل بكف ١زٚض.١ٜ
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-

املؿاضن ١اٱجيابٚ ١ٝايفعاي ١يف اجملايؼ ٚايًذإ ٚا٫دتُاعات ٚخكٛقاً شات ايع٬ق١
باؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ

-

املػاُٖ ١يف املؿاضنات اجملتُع ١ٝشات ايع٬ق ١بايتدكل ٚتػاِٖ يف عًُ ١ٝتطٜٛط بطاَر
ايهً.١ٝ

-

املػاُٖ ١يف إؾطاى دٗات ايتٛظٝف ٚخطجي ٞايربْاَر يف عًُٝات ايتكٚ ِٜٛايتشػني.

-

املػاُٖ ١يف ؼًْ ٌٝتا٥ر عًُٝات ايكٝاؽ ٚايتك ِٜٛيًُكطضات ٚايربْاَر.

-

املػاَُٖ ١ع ؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر يف نتاب ١خط ١ايتشػني ٚايتطٜٛط يف ايربْاَر ٚتٓفٝص
ايتٛقٝات املٓاغب.١

-

قٝاؽ كطدات ايتعًِ عًَ ٢ػت ٣ٛاملكطض ٚاملػاُٖ ١يف قٝاؽ كطدات ايتعًِ عًَ ٢ػت٣ٛ
ايربْاَر.

-

املػاُٖ ١يف إغ٬م زا٥ط ٠اؾٛز ٠يف املكطض ٚايربْاَر بتٓفٝص ايتٛقٝات احملسز ٠يف خطط
ايتشػني.

زٚض َٗٚاّ ٚن ٌٝايهً ١ٝيًتطٜٛط يف نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي:ٞ


تطبٝل غٝاغْ ١عاّ نُإ اؾٛز ٠املعتُس باؾاَعٚ ١تٓفٝص أٖساف٘ زاخٌ بطاَر ايهً١ٝ
ٚٚسساتٗا املدتًف.١



تكس ِٜايسعِ ٚاملؿٛض ٠ملٓػٛب ٞايهً ١ٝيف اغتٝفا ٤قهات ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞامل٪غػ١ٝ
ٚايرباف.ٞ



اٱؾطاف عً ٢عًُٝات ايتك ِٜٛايساخً ٞبايهًٚ ١ٝايتٓػٝل َع عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞيف شيو.



املؿاضن ١بفاعً ١ٝيف َٗاّ ؾٓ ١اؾٛز ٠بايهًٚ ١ٝا٫ؾطاف ٚزعِ ؾإ اؾٛز ٠يف ايرباَر
بايهً.١ٝ



ايتأنس َٔ إغ٬م زا٥ط ٠اؾٛز ٠زاخٌ ايهً ١ٝيف ن ٤ٛإضؾازات عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٞ
٫غتٝفاَ ٤عاٜري ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



َتابع ١تٓفٝص خطط ايتشػني عًَ ٢ػت ٣ٛمجٝع ايرباَر بايهً.١ٝ
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ايتأنس َٔ إؾطاى ش ٟٚايع٬ق َٔ ١ايطًبٚ ١اـطجيني ٚدٗات ايتٛظٝف ٚايفطٚع ٚأعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ يف عًُٝات اغتط٬ع ايطأ ٟاـاق ١برباَر ايهًٚ ١ٝاغتدساّ ْتا٥ذٗا يف تطٜٛط
ايرباَر.



املػاُٖ ١يف ْؿط ثكافٚ ١مماضغات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ٚآيٝات إزاض ٠اؾٛز ٠بايهً.١ٝ



ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝملٓػٛب ٞايهًٚ ١ٝاٱغٗاّ يف تسضٜب ٚتأٖ ٌٝأعها ٤نُإ
اؾٛز ٠برباَر ايهً.١ٝ



زعِ َٚػاْسَٚ ٠تابع ١نُإ غري أعُاٍ ٚأْؿط ١اؾٛزٚ ٠ايتطٜٛط املدتًف ١بايهًٚ ١ٝفكا
ملعاٜري َٚتطًبات ْعاّ اؾٛز ٠باؾاَع.١



اٱؾطاف عً ٢إعساز ٚتٓفٝص اـطط ايتطٜٛط ١ٜيًهً.١ٝ



َعاؾ ١ايكعٛبات ٚاملؿه٬ت اييت تٛاد٘ تطٜٛط ايرباَر بايهًٚ ١ٝاقرتاح اؿً ٍٛاملٓاغب ١هلا.



ايتأنس َٔ نُإ دٛز ٠عًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚايبشح ايعًُٚ ٞايؿطان ١اجملتُع ١ٝعً٢
َػت ٣ٛبطاَر ايهً.١ٝ



ايتأنس َٔ اغتدساّ أغايٝب ايتسضٜؼ ٚأغايٝب ايتك ِٜٛاملٓاغب ١يتشكٝل كطدات ايتعًِ
بايرباَر.



ايتأنس َٔ َٚتابع ١تٛافط املطافل ٚايتذٗٝعات ٚا٭دٗع ٠ايتكٓ ١ٝاي٬ظَ ١٭ْؿط ١ايهً.١ٝ



تٛفري ا٭زيٚ ١ايٛثا٥ل ٚايؿٛاٖس اـاق ١با٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞأضؾفتٗا إيهرتْٝٚا ٚٚضقٝا.



ايتٛق ١ٝبتؿه ٌٝايًذإ ٚفطم ايعٌُ اي٬ظَ ١يتطبٝل َعاٜري اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٞ
بايهً.١ٝ



تٛفري قاعس ٠بٝاْات َٚعًَٛات َتهاًَ ١س ٍٛناف ١أعُاٍ ٚأْؿط ١اؾٛز ٠بايهً. ١ٝ



ض٥اغ ١ادتُاعات ٚناي ١ايتطٜٛط  ٚاؾٛز ٠بايهًٚ ١ٝتٛثٝكٗا ٚإضغاٍ ْػذ َٔ احملانط إىل
عُاز ٠ايهًٚ ١ٝعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞباؾاَع.١



سهٛض ادتُاعات فًؼ ايهًٚ ١ٝادتُاعات عُاز ٠ايهًٚ ١ٝعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٞ
باؾاَعٚ ١ادتُاعات ؾٓ ١نُإ اؾٛزٚ ،٠ايتٓػٝل َعُٗا بؿإٔ تٓفٝص غٝاغ ١اؾٛز٠
ٚأٖسافٗا املعتُس ٠يف اؾاَع.١



تكَ ِٝٝس ٣اغتهُاٍ ٚأضؾفَ ١تطًبات ٚٚثا٥ل اؾٛز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايرباَر ٚا٭قػاّ يف
ايهً.١ٝ



نُإ دٛز ٠تٛقٝفات املكطضات ٚايرباَر بايهً.١ٝ
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نُإ دٛز ٠تكاضٜط املكطضات ٚايرباَر بايهً.١ٝ



َطادعٚ ١نُإ دٛزْ ٠تا٥ر َ٪ؾطات ا٭زاٚ ٤تك ِٜٛكطدات ايتعًِ برباَر ايهً.١ٝ



َطادعٚ ١نُإ دٛز ٠ايتكطٜط ايػٓ ٟٛبايهً.١ٝ



تكَ ِٝٝس ٣اغتهُاٍ ٚأضؾفَ ١تطًبات زضاغات ايتك ِٜٛايصات ٞيًرباَر ا٭نازمي ١ٝبايهً.١ٝ



تكَ ِٝٝس ٣اغتهُاٍ ٚأضؾف ١نافٚ ١ثا٥ل َٚتطًبات اؾٛز ٠يف ايرباَر ٚا٭قػاّ ٚايهً١ٝ



تٛدٚ ٘ٝسس ٠اـطجيني بايه ١ٝبفتح قٓٛات اتكاٍ بني ايهًٚ ١ٝأقشاب املٓؿآت ٚاهل٦ٝات
ايكٓاع ١ٝاحملٝط ١ملعطف ١استٝاداتِٗ َٔ اـطجيني ٚاملتابع ١يف شيو ا٭َط.



إْؿا ٤قاعس ٠بٝاْات زاخٌ ايهً ١ٝعٔ اـطجيني ٚأضباب ايعٌُ ٚمجٝع ايكطاعات شات ايكً١
باـطجيني.



قٝاؽ اػاٖات أضباب ايعٌُ َٚس ٣ضناِٖ عٔ خطجي ٞاؾاَع.١



ضقس ايتشسٜات اييت تٛاد٘ اـطجيني عٓس ايتشاقِٗ بػٛم ايعٌُ.



إعساز تكاضٜط نُإ اؾٛز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايهً( ١ٝتكاضٜط َ٪ؾطات ا٭زا ،٤تكاضٜط اغتط٬ع
ايطأٟ



إعساز تكطٜط فكً ٞعٔ ْؿاط ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛط ٚضفع٘ يعُاز ٠ايهًٚ ١ٝضفع ْػد١
يعُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع.ٞ

زٚض ٚٚادبات ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭نازمي ٞيف نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي:ٞ


َتابع ١أعُاٍ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز بايكػِ ٚضقس املؿه٬ت ٚايكعٛبات اييت تٛادٗٗا ٚايتٓػٝل
َع ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛط ٚاؾٛز.٠



اعتُاز تٛقٝفات املكطضات  ٚايرباَر َٔ فًؼ ايكػِ



َتابع ١عًُٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚايتأنس َٔ فاعً ١ٝاغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ ٚايتك.ِٜٛ



ايتأنس َٔ تٛافل أغايٝب ايتسضٜؼ املعتُس ٠يف ايكػِ َع غاٜات ٚأٖساف ايربْاَر
ا٭نازمي.ٞ



َتابع ١تك ِٜٛكطدات ايتعًِ يف املكطضاتٚ ،ا٫ؾطاف عً ٢تك ِٜٛكطدات ايتعًِ يًربْاَر.



املػاُٖٚ ١ا٫ؾطاف عً ٢قٝاؽ َ٪ؾطات ا٭زا ٤اـاق ١بايكػِ  /ايربْاَر ا٭نازميٞ



تكسَ ِٜا ًٜعّ َٔ زعِ فين بؿإٔ ايتطٜٛط ٚاؾٛز ٠بايكػِ.



املؿاضن ١بفاعً ١ٝيف مجٝع َٗاّ ؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر.
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َتابع ١أعُاٍ ايًذإ ايفطع ١ٝاملطتبط ١بايتطٜٛط ٚاؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز.



املػاُٖ ١يف تك ِٝٝدٛز ٠عًُ ١ٝا٫ختباضات بايكػِ مبدتًف َهْٛاتٗا مبا ٜتٛافل َع نٛابط
ٚأْعُ ١اؾٛز ٠باؾاَع.١



املؿاضن ١يف تك ِٝٝدٛز ٠ضقس زضدات ا٫ختباضات بايكػِ مبا ٜتٛافل َع نٛابط ٚأْعُ١
اؾٛز ٠باؾاَع.١



املػاُٖ ١يف ْؿط ثكاف ١اؾٛزَٚ ٠تطًبات ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞامل٪غػٚ ٞايرباف ٞبايتٓػٝل
َع ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛط



متج ٌٝايكػِ يف ادتُاعات ٚناي ١ايتطٜٛط بايهًَٚ ١ٝتابعَ ١ا ٜكسض عٓٗا َٔ تٛقٝات
ٚتهًٝفات ٚايعٌُ عً ٢تٓفٝصٖا.



إعساز تكطٜط غٓ ٟٛعٔ أعُاٍ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٚ ٞضفع٘ اىل ٚن ٌٝايهً١ٝ
يًتطٜٛط ،بعس عطن٘ عً ٢فًؼ ايكػِ.



ايتٓػٝل يتسضٜب أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايكػِ عً ٢تطبٝل ادطا٤ات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز زاخٌ
ايكػِ.



ايتشكل َٔ تٛافط ٚثا٥ل ٚمناشز ٚقطاضات ٚقانط ادتُاعات اؾٛز ٠بايكػِ ٚفٗطغتٗا
ٚأضؾفتٗا.



ا٫ؾطاف ٚايتٓع ِٝي٬دتُاعات املطتبط ١بًذٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر زاخٌ ايكػِ.



َتابعَ ١ا ٜكسض عٔ عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ٞباؾاَع َٔ ١اضؾازات ٚتٛدٗٝات ٚتٛقٝات
ٚتهًٝفات ٚايعٌُ عً ٢تٓفٝصٖا.



َتابع ١تٓفٝص تٛظٜع َفطزات املكطضات عً ٢ايطًب ١يف ايرباَر ا٭نازمي ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ.



َتابع ١عًُٝات اغتط٬ع ايطأ ٟاملدتًف( ١تك ِٜٛاملكطض ،تك ِٜٛخرب ٠ايطايب ،تك ِٜٛايربْاَر،
تك ِٜٛاـطجيني ،تك ِٜٛدٗات ايتٛظٝف) ٚا٫غتباْات ا٭خط ٣شات ايع٬ق ١با٫عتُاز امل٪غػٞ
أ ٚايرباف.ٞ



َتابع ١اغتهُاٍ مجٝع ًَفات ٚٚثا٥ل ٚاسكا٤ات ٚمناشز اؾٛز َٔ ٠تٛقٝفات ٚتكاضٜط
املكطضات ٚتكاضٜط ايربْاَر ... ،اخل



املػاُٖ ١يف غًل زا٥ط ٠اؾٛز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛاملكطضات ٚايربْاَر َٔ خ ٍ٬عطض خط ١ايتشػني
يًربْاَر عً ٢فًؼ ايكػِ.



َطادعٚ ١تسقٝل تكطٜط ايسضاغ ١ايصات ١ٝاـام بايربْاَر.
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َٗاّ َٓػل ايربْاَر :
ٖ ٛأسس أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املتُٝع ٜٔيف ايربْاَر ممٔ يس ٜ٘تأَٖٓ ٌٝاغب يف فاٍ اؾٛز٠
َٚتطًبات ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ


َطادع ١تٛقٝفات املكطضات ٚتكاضٜطٖا ايسٚض١ٜ



َطادع ١تٛقٝف ايربْاَر ٚاملػاُٖ ١يف اقرتاح تعس٬ٜت عً٘ٝ



اٱؾطاف املباؾط عًَٓ ٢ػك ٞاملكطضات َٚتابعتِٗ يتػً ِٝتكاضٜط املكطضات.



املؿاضن ١بفاعً ١ٝيف َٗاّ ؾٓ ١اؾٛز ٠بايربْاَر



إعساز تكطٜط ايفكٌ ايسضاغ ٞايسٚضٚ ،ٟايتكطٜط ايػٓ ٟٛيًربْاَر سػب منٛشز املطنع
ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازميٞ



ضفع ايتكطٜط يٛناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛط ٚاؾٛز.٠



َتابع ١أعُاٍ املطادع ١ايسٚض) ١ٜايفكً ١ٝأ ٚايػٓ ( ١ٜٛيًربْاَر ٚاملكطضات.

زٚض ٚٚادبات َٓػل املكطض:


تعٜٚس أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بتٛقٝف املكطضاملٛسس ٚاملعتُس.



َػاعس ٠أغتاش /أغتاش ٠املكطض بتٛنٝح عٓاقط املكطض َٚتطًباتٗا َٚػٚ٪يٝاتِٗ



ايتأنس َٔ غري ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيًُكطض بكٛضَٓ ٠تعَُٛٚ ١سس ٠عًَ ٢ساض ايفكٌ ايسضاغٞ
ٚخ ٍ٬ايفكٌ ايسضاغ ٞايٛاسس يًؿعب املتعسز.٠



ايتٛق ١ٝبتعٝني ايهتب اي٬ظَٚ ١تٛفريٖا يًطًب ١قبٌ بس ٤ايتسضٜؼ.



َتابع ١غري عًُ ١ٝتسضٜؼ املكطض َٔ سٝح َٛعس احملانطاتَٚ ،هاْٗاٚ ،طبٝعتٗا ٚا٫يتعاّ
باؾس ٍٚايعَين احملسز ملٛنٛعات املكطض َٛٚاعٝس ا٫ختباضات ٚايتُاض.ٜٔ



اٱؾطاف عً ٢عًُ ١ٝغري ا٫ختباضات يًُكطض املعين ب٘.



ايتٛاقٌ َع املطؾس ا٭نازمي ٞيًطايب عٓس نعف أزاٚ ٘٥تككري ٙيف ٚادبات٘ املطًٛب ١يف
املكطض.



ؼسٜح تٛقٝف املكطض ٚإزخاٍ بعض ايتعس٬ٜت عً ٘ٝبايتؿاٚض َع ا٭غاتص ٠املؿاضنني يف
تسضٜؼ املكطضٚ ،ايتٛق ١ٝإىل ؾٓ ١اـط ١ايسضاغ ١ٝيف نٌ َا ٜتعًل باملكطض.
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اٱؾطاف عً ٢نٌ َا ٜتعًل باملكطض نُٔ املٛقع اٱيهرت ْٞٚيًربْاَر ٚؼسٜج٘.



اٱؾطاف عً ٢إع ٕ٬أغتاش املكطض يكا ١ُ٥أمسا ٤ايطًب ١ممٔ تػٝبٛا عٔ أزا ٤ا٫ختباضات يف
املكطض.



اٱؾطاف عً ٢إع ٕ٬أغتاش املكطض يكا ١ُ٥أمسا ٤ايطًب ١ممٔ تػٝبٛا عٔ سهٛض احملانطات،
ٚسطَٛا َٔ املاز.٠



إع ٕ٬قا ١ُ٥بأمسا ٤املسضغٝني يًُكطضٚ ،ططم ايتٛاقٌ َعِٗ.



إعساز ًَف املكطض املٛسس بني ؾطط ٟايط٬ب ٚايطايبات ٚتٛثٝل ا٭َٛض ايتاي ١ٝنُٔ املًف
اـام باملكطض:



ايػري ايصات ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ



تٛقٝف املكطض سػب منٛشز املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي( ٞحيت ٟٛعً ٢خط١
ايتسضٜؼ َ-كازض ايتعًِ -ططم تك ِٝٝايطايب)



زي ٌٝاملعٌُ يف ساي ١إٔ ٜه ٕٛاملكطض ْعط/عًُٞ



َكازض ايتعًِ (املصنطات -ايعطٚض ايتكسمي ١ٝاملتاسٜٛ- ١تٛٝب -أف ّ٬عًُ ١ٝعً ٢غ ٞز)ٟ



ا٫ختباض ايٓكف( ٞباٱناف ١إىل منٛشز ا٫داب)١



ا٫ختباض ايٓٗا( ٞ٥باٱناف ١إىل منٛشز ا٫داب)١



مناشز َٔ ٚادبات ٚأعُاٍ ايط٬ب



تكطٜط املكطض سػب منٛشز اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازمي ٞيًفك ٍٛاملدتًفَ ١هُٓاً
غًل سًك ١اؾٛزٚ ٠ايتػص ١ٜايطادعٚ ١أٚد٘ ايتشػني ٚايتطٜٛط ٚايكعٛبات اييت ٚادٗت ا٫غتاش)



مناشز قٝاؽ كطدات ايتعًِ يًُكطض



عًُٝات ايتشكل َٔ َػتٜٛات إلاظ ايطًبٚ ١اـطط املعس ٠يًُطادع ١ايسٚض ١ٜيفاعً ١ٝاملكطض
ٚايتدطٝط يًتشػني ( ٖٞٚنُٔ ايتٛقٝف ٚتكطٜط املكطض باغتدساّ ع ١ٓٝعؿٛا ١ٝ٥أ ٚتؿهٌٝ
ؾإ اَتشاْ)١ٝ



غًِ يتك ِٝٝأعُاٍ ايطًب(Rubric) ١
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َٗاّ َسٜط اٱزاض:٠
ٜسخٌ يف سهُ٘ َسٜط ٚايٛسسات اٱزاضَ ١ٜسٜط ٚاٱزاض ٠بايهًٝاتَٚ ،سٜط اٱزاض ٖٛ ٠ايؿدل ايصٟ
خيتل باٱؾطاف عً ٢ايؿ ٕٚ٪اٱزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝيف ايٛسس ٠اٱزاض ١ٜأ ٚايهًٜٚ ١ٝطتبط باهلٝهٌ اٱزاضٟ
احملسز زاخٌ اؾاَع َٔٚ ،١أِٖ ٚادبات َٗٚاّ َسٜط اٱزاض َٔٚ ٠يف سهُ٘ املتعًك ١باؾٛزَ ٠ا :ًٜٞ


تطبٝل قطاضات ٚيٛا٥ح ٚأْعُ ١اؾاَعٚٚ ١ظاض ٠ايتعً.ِٝ



املؿاضن ١يف تٓفٝص قطاضات فًؼ اؾاَع ١فُٝا ٜتعًل باؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز.



اٱؾطاف عً ٢تطبٝل ايًٛا٥ح ٚا٭ْعُ ١املتعًك ١باؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز.



املؿاضن ١يف عًُٝات ايتطٜٛط اٱزاضٚ ١ٜاملاي.١ٝ



املؿاضن ١يف تؿه ٌٝايًذإ اي٬ظَ ١ٱلاظ ا٭عُاٍ.



إعساز تكطٜط زٚض ٟؾاٌَ عٔ غري ايعٌُ ٚا٭زا ٤اٱزاضٚ ٟضفع٘ إىل ايعُٝس.



املؿاضن ١يف ايتشكل َٔ تطبٝل َعاٜري اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي.ٞ



املؿاضن ١يف تطغٝذ َفٗ ّٛاؾٛزْٚ ٠ؿط ثكافتٗا عًَ ٢ػت ٣ٛايهً.١ٝ



املؿاضن ١يف زضاغ ١ايكعٛبات أ ٚاملؿه٬ت اييت تٛاد٘ بطاَر ايتطٜٛط ٚاؾٛز ٠باؾاَع١
ٚاقرتاح سً ٍٛهلا.



املؿاضن ١يف اٱؾطاف ايًٛدػيت عً ٢أْؿط ١ايتسضٜب.



املؿاضن ١يف اٱؾطاف عً ٢إعساز خط ١يتطٜٛط َٗاضات املٛظفني.



َتابع ١تطٜٛط ٚؼسٜح املطافل ٚايتذٗٝعات.



املؿاضن ١يف إعساز اـطط ايتٓفٝص ١ٜاـاق ١بايؿ ٕٚ٪اٱزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝمبا حيكل ا٭ٖساف
ايطٝ٥ػ.١



املؿاضن ١يف ا٫دتُاعات ٚإبسا ٤ايطأ ٟيف ايٓتا٥ر ٚايكطاضات



َػ ٍٚ٪عٔ إع / ٕ٬إع ّ٬مجٝع ايعاًَني بايكطاضات اٱزاض ١ٜبعس اعتُازٖا.



تٓفٝص خطط اؾٛز ٠يف فاٍ ايؿ ٕٚ٪اٱزاضٚ ١ٜاملاي.١ٝ



َطادعٚ ١تسقٝل اٱدطا٤ات ٚايُٓاشز ٚايػذ٬ت ٚايتعًُٝات.



ايطقاب ١ايسا ١ُ٥عً ٢ظطٚف ايػ ١َ٬ايكشٚ ١ٝاملٗٓٚ ١ٝايتأنس َٔ ق٬سٝتٗا.



املؿاضن ١يف اغتط٬عات ايطأ ٟاـاق ١باؾٛز.٠



ايكٝاّ مبا ٜفٛن٘ ايعُٝس َٔ َٗاّ.
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زٚض ايطايب:


ا٫يتعاّ مبا ٚضز يف زي ٌٝسكٛم ٚٚادبات ايطايب ٚقٛاعس ايػًٛى ايط٬ب ٞشات ايع٬ق.١



ا٫يتعاّ بايًٛا٥ح ٚا٭ْعُ ١اـاق ١بػري ايسضاغٚ ١ا٫ختباضات ٚغريٖا شات ايع٬ق ١بايطًب.١



ا٫يتعاّ عهٛض احملانطات ايٓعطٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝاملؿاضن ١ايفاعً ١يف ا٭ْؿط ١ايكف١ٝ
ٚاي٬قف.١ٝ



ايتشهري املٓاغب يًسضٚؽ ٚا٫غتفػاض َٔ أغتاش املاز ٠يفِٗ املاز ٠ايعًُ ١ٝبايؿهٌ املٓاغب.



اغتدساّ َكازض ايتعًِ املٓاغب ١احملسز ٠يف تٛقٝف املكطضات ٚاـرب ٠املٝساْ.١ٝ



ا٫يتعاّ بتعًُٝات املطؾس ا٭نازمي ٞيف عًُٝات ايتػذٚ ٌٝاؿصف ٚا٫نافٚ ١عًُٝات ا٫ضؾاز
ايٓفػٚ ٞاملٗين.



سهٛض دًػات اٱضؾاز ا٭نازميٚ ٞاملٗين ٚاملؿاضن ١ايفاعً ١يف ايتدطٝط يًٓذاح
ا٭نازميٚ ٞاملٗين.



املؿاضن ١ايفاعً ١يف قاعات ايفك ٍٛايسضاغٚ ١ٝيف سًكات ايٓكاف ايتفاعً.١ٝ



املػاُٖ ١يف تك ِٜٛاملكطضات ٚايربْاَر ٚنصيو تك ِٜٛا٭ْؿط ١ايكفٚ ١ٝاي٬قفٚ ٘ٝاـسَات
ايط٬ب َٔ ١ٝخ ٍ٬اغتباْات اغتط٬عات ايطأٚ ٟسًكات ايٓكاف شات ايع٬ق.١



املػاُٖ ١يف احملافع ١عً ٢املطافل ٚايتذٗٝعات بايهًٚ ١ٝاغتدساَٗا يف ا٭غطاض املدكك١
هلا.



املػاُٖ ١يف ْؿط ثكافٚ ١مماضغات اؾٛز ٠بني ط٬ب ايربْاَر ٚايهً.١ٝ

زٚض املٛظف:


ا٫يتعاّ بأخ٬قٝات ايٛظٝف ١ايعاَٚ ١احملافع ١عً ٢ايٓعاٖٚ ١ايعسايٚ ١املػاٚاٚ ٠ايؿفاف.١ٝ



ا٫يتعاّ باؿهٛض ٚاٱلاظ يٮعُاٍ اٱزاض ١ٜيف أٚقات ايسٚاّ ايطمسٚ ٞعسّ ايتػٝب عٔ أَانٔ
ايعٌُ بس ٕٚعصض أ ٚإشٕ َػبل.



ؽكٝل أٚقات ايعٌُ ايطمس ١ٝيًكٝاّ مبٗاّ ٚٚادبات ايٛظٝف ١بهفاٚ ٠٤فاعً.١ٝ



زعِ اؾٗٛز ا٭نازمي ١ٝبتٛفري ايُٓاشز املٓاغبٚ ١تػٗ ٌٝاٱدطا٤ات.



املػاُٖ ١يف إجياز ٚاحملافع ١عً ٢ب ١٦ٝايعٌُ اٱجيابٚ ١ٝاحملفط.٠



تٛظٝف تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٱلاظ ا٭عُاٍ اٱزاض ١ٜظٛز ٠عاي١ٝ
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املػاُٖ ١يف تك ِٜٛاـسَات اٱزاض ١ٜعًَ ٢ػت ٣ٛامل٪غػٚ ١املػاُٖ ١يف ٚنع خطط ايتشػني
ٚايتطٜٛط عًَ ٢ػت ٣ٛايهً ١ٝأ ٚاٱزاض.٠



زعِ ا٭ْؿط ١اي٬قف ١ٝيط٬ب ايهً١ٝ



اٱداب ١عً ٢اغتفػاضات ايط٬ب ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بسقَٛٚ ١نٛع.١ٝ



ايعٌُ عً ٢تطٜٛط ا٭زا ٤ايصاتٚ ٞفل َعاٜري اؾٛز.٠



احملافع ١عً ٢املطافل ٚايتذٗٝعات شات ايع٬ق ١بايهً ١ٝأ ٚاٱزاضٚ ٠تٛفري ايكٝاْ ١اي٬ظَ١
ٚايسٚض.١ٜ
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املطادع :


اؿاز ،فٝكٌ ٚفٝس ،غٛغٔٚ ،دطٜػات إيٝاؽ ( .)2009املكاٜٝؼ ايٓٛعٚ ١ٝامل٪ؾطات
ايهُ ١ٝيهُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز يًذاَعات ايعطب ١ٝأعها ٤ا٫ؼاز ،اؼاز اؾاَعات ايعطب،١ٝ
ا٭َاْ ١ايعاَ ،١فًؼ نُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز يًذاَعات ايعطب.١ٝ



ا٫عتُاز امل٪غػ :ٞفٛا٥سٚ ٙاماض ،ٙاؾاَع ١اٱغ ،١َٝ٬املس ١ٜٓاملٓٛض.٠



زي ٌٝإعساز ايرباَر ا٭نازمي ،١ٝاؾاَع ١اٱغ ،١َٝ٬عُاز ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي،ٞ



زي ٌٝاؾٛز ،٠داَع ١أّ ايكط ،٣عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَعٚ ٞاؾٛز ٠ايٓٛع١ٝ



زي ٌٝاملطادع ١ايساخً ١ٝظاَع ١اجملُع ١يف نَ ٤ٛعاٜري اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز
ا٭نازميٞ



زي ٌٝنُإ اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜاؾع ٤ايجاْٚ ٞاؾع٤
ايجايح ،املطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازميَ ،ٞاضؽ .ّ2008



زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛز ٠ظاَع ١ايطا٥ف ،عُاز ٠ايتطٜٛط اؾاَع ،ٞداَع ١ايطا٥فّ2018 ،



زيْ ٌٝعاّ اؾٛز ٠يًذاَع ١اٱغ ١َٝ٬باملس ١ٜٓاملٓٛض ،٠اؾاَع ١اٱغ ،١َٝ٬عُاز ٠اؾٛز٠
ٚا٫عتُاز ا٭نازميّ2014 ،ٞ



زٚض املٛظف يف ؼكٝل اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞظاَع ١طٝب ،١داَع ١طٝب ،١عُاز ٠اؾٛز٠



زٚض ايطايب يف ؼكٝل اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞظاَع ١طٝب ،١داَع ١طٝب ،١عُاز ٠اؾٛز٠



زٚض عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ يف ؼكٝل اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ٞظاَع ١طٝب ،١داَع ١طٝب،١
عُاز ٠اؾٛز٠



زٚض عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ يف ؼكٝل َتطًبات اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازمي ،ٞاؾاَع١
اٱغ ،١َٝ٬عُاز ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٭نازميٞ



خاضط ١ايططٜل يًذٛزٚ ٠ا٫عتُاز :نتٝب ايتدطٝط ؾٛز ٠ايرباَر ،عُاز ٠نُإ اؾٛز٠
ٚا٫عتُاز ا٭نازمي ،)2013( ٞداَع ١ا٭َريْٛ ٠ض ٠بٓت عبس ايطمحٔ ،املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز :١ٜايطٜاض



َتطًبات ايتأٌٖ ي٬عتُاز ايرباف ،ٞاملطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازميٞ



َتطًبات ايتأٌٖ ي٬عتُاز امل٪غػ ،ٞاملطنع ايٛطين يًتكٚ ِٜٛا٫عتُاز ا٭نازميٞ

زيْ ٌٝعاّ إزاض ٠اؾٛزٚ ٠ا٫عتُاز ا٫نازمي ٞظاَع ١ايباسٖ1440 ١ـ
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عتُاز٫اٚ ِٜٛ يًتك١ٝٓطٛ اي١٦ٝ اهل،ِٞ ايعايًٝبطاَر ايتعٚ غػات٪ مل١ػٝ٥ ايط٤ؾطات ا٭زا٪َ



.اضٜ ايط:١ٜزٛ ايػع١ٝ ايعطب١ املًُه.) ز2013( ٞا٭نازمي
عتُاز٫اٚ ٠زٛ نُإ اؾ٠عُاز- ٠ضْٛ ٠ ا٭َري١ داَع،١ٝ املطدع١ْاملكاضٚ ٤ؾطات ا٭زا٪َ



.) ٖـ1435- 1434( ٞا٭نازمي
٠زٛاؾٚ طٜٛ ايتط٠ عُاز،ٕ لطا١ داَع،ًِايتعٚ ًِْٝعاّ ايتع



١ اؾاَع،ٙ1436 ،ٞعتُاز ا٭نازمي٫اٚ ٠زٛ اؾ٠ عُاز،ًِايتعٚ ًِٝ ايتع١ْعاّ َطاقب
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ٖـ1440 ١ ايباس١ ظاَعٞنازمي٫عتُاز ا٫اٚ ٠زٛ اؾ٠ٌ ْعاّ إزاضٝزي

