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 ب 

 
 فهرس احملتىيات

مرضمماظصػقةماٌوضوع

مجم-بممصفرسماحملؿقؼات

محمصفرسماىداول

مخمصفرسماألذؽال

م1معؼدعة

م2مورداظؿفامرؤؼةماظقطاظة

م2مظقطاظةاالدرتاتقفقةمػدا ماأل

م4مؾقطاظةماظؿـظقؿلمظقؽؾماهل

م9م–م5مدارؼًاموبشرؼاواضعماظوطاظةمإ

م6ماظقطاظةميفمدطقر

م6ماٌقاردماظؾشرؼةميفماظقطاظة

م7ماظؿدرؼبمواظؿطقؼرماظقزقػلمٌـلقبلماظقطاظة

م9م-م8ماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمظؾقطاظة

م20-م10مظؾفاععةمواإلدارؼةمواظػـقةماالغشائقةماظؿقؿقةماظؾـقةمتأدقسماألول:اظػصلم

م14معؿابعةمعشروساتماىاععةماالغشائقةمظؾفاععة

م14معؿابعةمعؾاغلماىاععةماظعاجؾةميفمحقرةمددؼر

م15معؿابعةمأسؿالمعشروعماٌؾاغلماظعاجؾةميفمرعاح

م15معشروعماالدؽانماىاععل

م16ماإلدارةماظعاعةمظؾؿكطقطمواظؿطقؼرماإلداريزؼارةمعرطزماظدوراتماظؿطقؼرؼةميفم

م17مزؼارةماإلداراتمواظقحداتماظؿابعةمظؾقطاظةم

م17معؿابعةمتقصرماًدعاتماظطالبقةميفمعؾاغلماىاععةميفمطؾقةماظعؾقممواظدراداتمبرعاح

م18مواظدراداتماالغلاغقةمباظغاطمعؿابعةمأسؿالماظصقاغةمواظلالعةميفمطؾقةماظعؾقم

م18مادؿعدادمطؾقةماظرتبقةمباجملؿعةمضؾؾمبدءماظعامماىاععلعؿابعةم

م19ماظزؼارةماظطارئةمٌؾـكمطؾقةماظرتبقةمباجملؿعةمم)مأضلامماظطاظؾاتم(م
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مرضؿماظصػقةماٌوضوع

م19ماظطالبمواظطاظؾاتميفمطؾقةماظعؾقممواظدراداتماالغلاغقةمبرعاحمعؾاغلمزؼارة

م20مظؾقزائػماإلدارؼةميفماىاععةعؿابعةمإجراءماٌؼابالتماظشكصقةم

م20معؿابعةمدريماظعؿؾميفمىانماٌطابؼةميفماٌلابؼةماظقزقػقةم

م28م-م21مواًدعاتماٌلاغدةميفماىاععةماالتصاالتماإلدارؼةموتؼـقةماٌعؾوعاتاظػصلماظـاغي:م

م24م-م21مأوالم:ماالتصاالتماإلدارؼةموتؼـقةماٌعؾوعات

م23مواألرذػةماإلظؽرتوغقةمعشروعماالتصاالتماإلدارؼة

م23معشروعمتصؿقؿموغؼؾمربؿقىماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمظؾفاععة

م24ماإلذرا مسؾكمتطقؼرماظؾقابةماإلظؽرتوغقةمظؾفاععة

م25معشروعماظؿققلماإلظؽرتوغلتطؾقؼم

م28م-م26مواٌلاغدةماألدادقةمثاغقًا:ماًدعات

م27معشروعمغؼؾماظطاظؾاتم..ماظؿفقؽةمواالدؿعدادتـػقذم

م27متدذنيمعشروعماظقرذةماٌؿـؼؾةمألسطالمعرطؾاتماىاععة

م28مغظامماظرتعبةماإلظؽرتوغلاسؿؿادم

م35م-م29ماظػصلماظـاظث:ماظؿـظقممواظؿطوؼرماإلداريماظـوسيميفماىاععة

م31ماظدسؿماظػينمظؾؽؾقاتمواظعؿاداتماٌلاغدةموإدارتماىاععة

م31ماٌفـقةاظعؿؾمسؾكمإصدارمدظقؾماظلالعةمواظصقةم

م32معؿابعةمهؼؼماظلالعةميفمعراصؼماىاععةموزبؿرباتفا

م32ماظعؿؾمسؾكمإصدارمدظقؾماذرتاراتماظلالعةماهلـددقةميفماٌكؿرباتمواٌعاعؾم

م32مإسدادمتؼرؼرمجفقدماىاععةميفمعؽاصقةماٌكدرات

م33ميؿاؼةماظـزاػةاإلذرا مسؾكمتؼرؼرمجفقدماىاععةميفمعؿابعةمتـػقذماالدرتاتقفقةماظقرـقةم

م33معؿابعةمبـقدمعقزاغقةماظقطاظةميفماىاععة

م33مادؿؽؿالمضاسدةماظؾقاغاتماإلحصائقةمظؾفاععة

م34ماىاععةماحؿقاجاتموتلعنيماٌشارؼعمإلدارةمتـظقؿقةمإجراءاتماسؿؿاد

م35مإسدادمتؼرؼرمانازاتماىاععةمظقطاظةماظقزارةمظؾؿكطقطمواٌعؾقعاتم

م49م-م36مدسممايراكماظعؾؿيمواظؿطوؼريمومتـقلماىاععةموادؿؼؾالمزوارػااظػصلماظرابع:م

م44م-م37مواظؿطوؼريمباىاععةماظعؾؿيمايراكمأواًلم:مدسم
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مرضؿماظصػقةماٌوضوع

م38مورذةمسؿؾمإسدادموطؿابةماظؿؼارؼرماظلـقؼة

م39مطةمععمسؿادةماظؾقثماظعؾؿلميفمتقضقعمسؼقدمدسؿماظؾققثماٌمدلقةااظشر

م39مإجراءمدرادةمسؾؿقةمبعـقان:مزباظػاتماٌقزػنيمجباععةماجملؿعةموآظقاتمايدمعـفا

م40مغدوةمعؽاتبماٌشارؼعميفمضطاعماالغشاءاتمواٌشارؼعم

م41مورذةمسؿؾمبعـقان:معمذراتمضقاسماألداءمظقطاظةماىاععة

م42م(مOHSASتفقؽةمزبؿرباتموععاعؾماىاععةمظؾقصقلمسؾكمذفادةم)مم:بعـقانمورذة

م43مورذةمتعرؼػقةمسـمعلؿفداتماظؿؼـقةميفماظعؿؾماألطادميلمواإلداري

م44ماظقرذةماظؿدرؼؾقةمظػرؼؼمعمذراتمضقاسماألداءمظقطاظةماىاععة

م49م-م45مثاغقًا:ممتـقلماىاععةموادؿؼؾالمزوارػا

م46مادؿؼؾالموصدمعـموزارةماظؿعؾقؿماظعاظل

م46مادؿؼؾالموصدمجاععةمذؼراء

م47مادؿؼؾالمعدؼرمايقدؾةماظلقابقةمباٌرطزماظقرينمظؾؼقاسمواظؿؼقؼؿم

م48مادؿؼؾالموصدمذرطةمبريدقنمصقق

م48ماٌشارطةميفماالجؿؿاعماظرابعمظقطالءماىاععاتماظلعقدؼةم

م63م-م50معـفزاتماظؾفانماظؿابعةمظوطاظةماىاععةاظػصلماًاعس:م

م52ماظؾفانماظؿابعةمظقطاظةماىاععةمانازات

م55مىـةمتـلقؼمأسؿالماظؾفانموعؿابعؿفا

م57مىـةمترضقاتماٌقزػنيمواالدؿؼطابماإلداريمواٌلابؼاتماظقزقػقة

م60ماظؾفـةماإلذراصقةمظدرادةمأغظؿةماالتصاالتماإلدارؼةمواألرذػةماإلظؽرتوغقة

م61مىـةمترعبةمربؿقىماظؾقابةماإلظؽرتوغقة

م62مىـةماظلالعةمواألعـماىاععل

م63ماإلذرا مسؾكمبراعجماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمواظؿعؾؿمسـمبعدىـةم

م73م-م64ماظػصلماظلادس:ماٌلؤوظقةماالجؿؿاسقةمظؾفاععة

م66ماإلذرا مسؾكمعشروعماظؿدرؼبمواظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلماجملؿؿعلماٌؿـؼؾ

م70ماظؿعؾقؿمسـمبعدمظـزالءماظلفقنمعؼرتح

م71ماياصالتبرغاعجماظلالعةمواظصقةماٌفـقةمظلائؼلم

م72مإضاءاتمحقلماالدرتاتقفقةماظقرـقةميؿاؼةماظـزاػةم:بعـقانمرباضرة
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مرضؿماظصػقةماٌوضوع

م73مإجراءمدرادةمسؾؿقةمبعـقان:معدىمحاجةمغزالءماظلفقنمإلضاعةمبرغاعجمتعؾقؿمسـمبعد

م76م-م74ماظػصلماظلابع:ماظؿقدؼاتموعؼرتحاتماظؿقلني

م75ماظؿقدؼاتماظداخؾقة

م76ماظؿقدؼاتماًارجقة

مم-م77م)معشروساتماظوطاظةماياظقةمواٌلؿؼؾؾقةم(ملماظـاعناظػص

م78معشروعمتفقؽةماظؾقؽةماىاععقةمظذويماالحؿقاجاتماًاصة

م79معشروعماجملؿؿعماالصرتاضلمظؾفاععة

م80معشروعماظؿقؽؿمجبقدةماهلقاءماظداخؾلميفماٌكؿربات

م81معشروعمعؿابعةماياصالت

م82مايصقلمسؾكمذفادةمعقاصػاتماظصقةماٌفـقةموغظؿمإدارةماظلالعةعشروعم

م83معشروعماظـظامماإلظؽرتوغلمإلدارةماٌشارؼعماإلغشائقة

 

 

 فهرس األشكال
مرضمماظصػقةمرضمموسـوانماظشؽل

هلاماظؿابعةمواإلداراتمواظعؿاداتموارتؾارفاماىاععةمظقطاظةماظؿـظقؿلماهلقؽؾ(م1)ماظشؽؾ  4 

اظقطاظةمٌـلقبلمواًارجقةماظداخؾقةماظؿطقؼرؼةمظؾرباعجماظـليبماظؿقزؼع(م2)ماظشؽؾ  9 

ظؾقطاظةماظؿابعةماظؾفانميفماألسضاءمسددمتقزؼع(م3)ماظشؽؾ  53 

اىؾلاتمسددمحبلبمظؾقطاظةماظؿابعةماظؾفانمتقزؼع(م4)ماظشؽؾ  54 

اٌقضقساتمسددمحبلبمظؾقطاظةماظؿابعةماظؾفانمتقزؼع(م5)ماظشؽؾ  54 

اظؿقصقاتمسددمحبلبمظؾقطاظةماظؿابعةماظؾفانمتقزؼع(م6)ماظشؽؾ  55 

واظؾفانماجملاظسمغظامميفماألسضاءموشقابمحضقرمظعددماظـليبماظؿقزؼع(م7م)اظشؽؾ  56 

ظؾفاععةمواظـؼؾماظؿؽؾقػمبشلنماظؾفـةمسـماظصادرةمظؾؼراراتماظـليبماظؿقزؼع(م8)اظشؽؾ  58 

 59 واظؾفانماجملاظسمغظامميفماألسضاءموشقابمحضقرمظعددماظـليبماظؿقزؼع(م9)ماظشؽؾ
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 فهرس اجلداول
مرضمماظصػقةمرضمموسـوانماىدول

م6م(متقزؼعمعـلقبلموطاظةماىاععةموعمػالتفؿم1جدولم)

م7مػـ34/1435اىاععلماظعاممخاللماظقطاظةمٌـلقبلماظؿطقؼرؼةماظرباعج(ممم2)ممجدول

م9ماىاععةمظقطاظةماإلظؽرتوغقةماظؾقابةمربؿقى(ممم3)ممجدول

م12 ػـمم34/1435مساممخاللماظقطاظةمغػذتفاماظيتماظزؼاراتمعؾكص(مم4)ممجدول

م24ماىاععاتمعـمشريػامععماىاععةمعقضعمترتقب(مم5)مجدول

م25مساعنيمخاللماإلظؽرتوغلماظؾقابةمربؿقىمتطقر(م6)مجدول

م38ماظلـقؼةماظؿؼارؼرموطؿابةمإسدادمورذةمتػاصقؾ(مم7)ممجدول

م40مواٌشارؼعماإلغشاءاتمضطاعميفماٌشارؼعمإدارةمعؽاتبمغدوةمعؾكص(مم8)ممجدول

م41ماىاععةمظقطاظةماألداءمضقاسمعمذراتمورذةمعؾكص(مم9)ممجدول

م42م(OHSAS)مذفادةمسؾكمظؾقصقلماىاععةموععاعؾمزبؿرباتمتفقؽةمورذة(ممم10)ممجدول

م43مواإلداريماألطادميلماظعؿؾميفماظؿؼـقةماٌلؿفداتمسـماألوظبماظؿعرؼػقةماظقرذة(ممم11)ممجدول

م44ماىاععةمظقطاظةماألداءمضقاسمعمذراتمظػرؼؼماظؿدرؼؾقةماظقرذةمعؾكص(ممم12)ممجدول

م52ماىاععةموطاظةمسؾقفامتشر ماظيتماظؾفانمعؾكص(مم13)ممجدول

م56مواظؿقصقاتمواٌقضقساتمواىؾلاتماألسضاءمسددمتقزؼع(مم14)ممجدول

م56مػـ34/1435اىاععلمظؾعامماىاععةموذباظسمىانميفمواظغقابمايضقرمسدد(مم15)ممجدول

م57مواٌلؿؾعدةماٌؽؿؿؾةمواظطؾؾاتماظقزقػقةمظؾؿلابؼةماٌؿؼدعنيمسدد(مم16)ممجدول

م57ماظقزقػقةماٌلابؼةمخاللمواٌؼابؾةمظالخؿؾارمواٌرذقنيماٌؿؼدعنيموغلبمأسداد(مم17)ممجدول

م58ماظؾفـةمدردؿفاماظيتماظـؼؾمأوماظؿؽؾقػمرؾؾاتموغلبمأسداد(مم18)ممجدول

م59مػـ34/1435ماىاععلماظعاممخاللمترضقؿفؿممتتماظذؼـماٌقزػنيموغلؾةمأسداد(مم19)ممجدول

م67ماٌؿـؼؾماجملؿؿعلماإلظؽرتوغلمواظؿعؾقؿماظؿدرؼبمياصؾةمواظزوارماٌؿدربنيمسدد(م20)مجدول

م68ممماجملؿؿعلماإلظؽرتوغلمواظؿعؾقؿماظؿدرؼبمبرغاعجمدورات(مم21)ممجدول

م69م(اجملؿؿعمخدعة)ماجملؿؿعلماإلظؽرتوغلمواظؿعؾقؿماظؿدرؼبمبرغاعج(مم22)ممجدول

م71ماياصالتمظلائؼلماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمبرغاعج(مم23)ممجدول

م72ماظـزاػةميؿاؼةماظقرـقةماالدرتاتقفقةمحقلمإضاءاتمرباضرةمعؾكص(مم24)ممجدول



 

 

م

معؼدعة

مباًدعاتمواظرضلم،مبفاماٌـارةماألسؾاءمأداءميفماىاععةمإدارةمعلاغدةماظبماىاععةموطاظةمتلعكمممم

ماظػردمظؿـؿقةماظػاسؾةماجملؿؿعقةماظشراطةموهؼقؼموإدارؼني،مأطادميقنيمعـماىاععةمٌـلقبلماٌؼدعة

مظؾفاععةماالدرتاتقفقةماألػدا مهؼقؼميفمواٌلاػؿةم،ماىاععةمبقؽةموهلنيم،مأدائفموتطقؼر

ماألعـؾمواالدؿغاللم،ماىاععقةمواٌؾاغل،مماظؿعؾقؿقةمظؾؾقؽةمواظؿطقؼر،مماإلدارؼةمباظؿـؿقةمؼؿعؾؼمصقؿا

م.ماهللموصؼفاماظرذقدةمحؽقعؿـامعـمواٌاظلماإلداريماظدسؿمزؾميفماٌاظقةمظؾؿقارد

مدعتماظيتمواٌؾادراتماالنازاتمأػؿمعؿضؿـًاماىاععةمظقطاظةماظلـقيماظؿؼرؼرمػذاموؼلتلمممم

موصؼماظقطاظةمصقفماغطؾؼتماظذيماظعامموػقم،مصؼطمػـ1435ماظعاممخاللمسؾقفاماظعؿؾمتؾينمإظبماظقطاظة

مبفاماٌـارةماظرئقلقةماٌفاممعـماغؾـؼتمعؾادراٌتموػلم،ماٌعؿؿدماىدؼدماظؿـظقؿلموػقؽؾفاموضعفا

مربؼؼًةمتؽقنمأنماٌؾادراتمتؾؽميفمروسلموضدم،مظؾفاععةماالدرتاتقفقةماًطةمبفمتؼضلمعامووصؼم،

مظؾففاتماظرئقلقةماألدوارمععموعؿقائؿًةم،ماحملددةماخؿصاصاتفامععموعؿـاشؿًةماظقطاظةمألػدا 

ماظيتماٌعقضاتمألبرزمسرضًاماظؿؼرؼرمتضؿـمطؿام،موإداراٍتمسؿاداٍتمعـمإداراؼًامباظقطاظةماٌرتؾطة

م.ماظعؼؾاتمتؾؽمظؿفاوزمتؾـقفاممتماظيتمواظرؤىم،ماٌرحؾةمػذهميفماظقطاظةمواجفؿفا

ماياظقة،ماظػرتةميفماظقطاظةمٌقضػموذبؾقًامإنازه،ممتمسؿامطاذػًاماظؿؼرؼرمػذامؼؽقنمأنمعمعؾنيممم

ماٌعقضات.موواوزماألداءموهلنيماظؿطقؼرمواهمتطؾعاتـامسـموعؾقـًا

م

ماٌقصؼ،،،مواهلل

مممم

م

ماظدودريمحمؿدمبنمعلؾم.مدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

موطقلماىاععةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م
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م

م

ماظرؤؼة

اٌـارةمبفامواهماىاععةمواجملؿؿعموصقماظؿؿقزميفمأداءماٌفامم

مأسؾىمعلؿوؼاتماىودة

م

م

ماظرداظة

رصعمطػاءةموصاسؾقةمأسؿالماىاععةميفماجملاالتماظؿـظقؿقةم

واإلغشائقةمواًدعقةمواظؿؼـقةمواألغظؿةماإلظؽرتوغقةم

مواٌشارطةماجملؿؿعقة
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م

ماىاععةموطاظةاالدرتاتقفقةمظمػدا األ
مواٌقاردماالحؿقاجاتموتقصريمواألطادميلماإلداريمظؾعؿؾماٌـادؾةماظؾقؽةمتفقؽةم.1

موصؼامباىاععةماظؿعؾقؿقةمظؾؿراصؼماظالزعةماظػـقةمواظؿففقزاتمواظؿؽـقظقجقةماظؿعؾقؿقة

م.اٌقاصػاتمألصضؾ

مذباالتميفماإلغؿاجقةموزؼادةماظؿؿقزمسؾكمواحملػزةماٌؿفددةماظؿقؿقةماظؾـكمتقصريم.2

م.واًدعاتمواظلالعةمواظؿؼـقةماٌراصؼ

ماىاععةمحاجةمظؿؾؾقةماظعاظقةماظؽػاءةموذاتماٌؿؿقزةماإلدارؼةماظعـاصرمادؿؼطابم.3

م.واإلظؽرتوغقةمواظػـقةماإلدارؼةماجملاالتميفماٌؿكصصةماًرباتمعـ

ماٌشارطةمظؿقؼقؼم،ماإلظؽرتوغقةماظؿعاعالتمإظبماظؿققلميفماىاععةمأسؿالمتػعقؾم.4

م.اإلظؽرتوغقةمايؽقعةميفماظػاسؾة

م.اٌعرصةمذبؿؿعمعؿطؾؾاتمظؿقؼقؼماىاععةمأغظؿةمتؽققػمسؾكماظعؿؾم.5

م.اإلداريمواظؿطقؼرماظؿدرؼبمخاللمعـماىاععةميفماظؾشرؼةماٌقاردمتطقؼرم.6

ماىاععةمتؼدعفاماظيتمواٌاظقةماإلدارؼةماإلظؽرتوغقةماًدعاتمعلؿقىمرصعم.7

م.خدعاتفامعـمظؾؿلؿػقدؼـ

م.ماالجؿؿاسقةماٌلموظقةمذباالتميفموزقػؿفامهؼقؼميفماىاععةمخططمدسؿم.8

ماظؿـؿقةمهؼقؼميفمدورػاموتػعقؾمظؾفاععةماجملؿؿعقةماٌشارطةمطػاءةمعـماظرصعم.9

م.احملؾقة

م

م

م

م
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م

مظؾوطاظةماظؿـظقؿيماهلقؽل
م

م
م(ماهلقؽلماظؿـظقؿيمظوطاظةماىاععةمواظعؿاداتمواإلداراتماظؿابعةمهلا1اظشؽلم)

م
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م

م

م

م

م

مواضعماظوطاظةم
مإدارؼًاموتـظقؿقًاموبشرؼًا

م.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ميفمدطورماظوطاظة

مدورمظؿػعقؾماجملؿعةمجاععةمدعتمحقثماىاععة،موطاظةمإغشائفامسـدمظؾفاععةماإلداريماهلقؽؾمتضؿـمممم

مظؿؾدأمايؼقؾ،ماظرغبـمسؾدمبـمإبراػقؿماظدطؿقرملعادةظماىاععةمعدؼرمظؿؽؾقػماألولماظققممعـماظقطاظةمػذه

مععاظلمبرضقةماىاععةمتؾؼتمػـ26/12/1434ماٌقاصؼماًؿقسمؼقممويف،ماىاععةميفمدورػاممماردةميفماظقطاظة

ماظدودريمربؿدمبـمعلؾؿماظدطؿقرمدعادةمتؽؾقػمسؾكمععاظقفمعقاصؼةماٌؿضؿـةم132418مرضؿماظعاظلماظؿعؾقؿموزؼر

ماٌـصقصمواالخؿصاصاتماٌفاممبؽاصةمظؾؼقامموذظؽم،اىاععةمعدؼرمععاظلمسرضفمعامسؾكمبـاًءمظؾفاععةموطقاًل

مواالخؿصاصاتماظصالحقاتمدظقؾميفمسؾقفا مبؿارؼخم10مرضؿماىاععةمعدؼرمٌعاظلماإلداريمباظؼرارماظصادر،

ماإلدارؼةماىقاغبمظؽاصةمايـقـةمواٌؿابعةماىادمواظؿطقؼرماظعؿؾمعـمجدؼدةمعلريةمظؿؾدأم،مػـ1/7/1431

م.اظػاسؾةماإلداراتمعـموسددامعلاغدةمسؿاداتمثالثماظقطاظةمتضؿمحقثماىاععة،ميفمواظؿطقؼرؼةمواظؿؼـقة

م

ميفماظوطاظةماٌواردماظؾشرؼة

بنيمرمسقني،موعؽؾػنيمعـمداخؾماىاععةمم(معقزػنيمعا9)مآخرماإلحصائقاتمعـوصؼمماىاععةوطاظةمتؿؽقنممممم

موعمػالتفؿ:موطاظةماىاععةعـلقبلمتقزؼعمم(1)وخارجفا،موؼقجزماىدولم

(متوزؼعمعـلوبيموطاظةماىاععةموعؤػالتفم1اىدولم)

ماإلمجاظيمصـقنيمإدارؼنيمماٌؤػل

م9م2م7ماجملؿوع

م%100م%22م%78م%

م 

مساظقةممم ماظعؿؾماٌؽؾػةمبفمإالمأنماظقطاظةمتمديمأسؿاهلامجبقدة مضؾةمسددمعـلقبلماظقطاظةمعؼارغةمحبفؿ ورشؿ

مظـقسقةموطػاءةماٌـلقبني،م اشبػاضمغلؾةماياصؾنيمسؾكمعمػؾمثاغقؼةمساعةمأوم(م1وؼؿنبمعـماىدولم)غظرًا

ماى ميف ماٌقزػني، معـ ماظقطاظة معـلقبل معمػالت مبنعباظل معؼارغة مغلؾةمأضؾ مأن ماىدول مؼظفر ماآلخر اغب

م%معـمإعباظلمسددمعـلقبلماظقطاظةموػقمعامؼـعؽسمسؾكمأداءماظقطاظةمإصبابًا.78اإلدارؼنيمضدمبؾغتم

م

م

م
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ماظؿدرؼبمواظؿطوؼرماإلداريمٌـلوبيماظوطاظةمم

ماظعؿاداتمععمباظؿعاونموذظؽمسؿؾفؿمطبدمممبامواظػـقنيماإلدارؼنيمعقزػقفامعفاراتماظقطاظةمبؿطقؼرماػؿؿتمممم

ميفمضدراتفؿمتـؿلموعفاراتمععار مواطؿلابمٌقزػقفامعـادؾةمتدرؼؾقةمبقؽةمظؿقصريماالخؿصاصمذاتمواإلدارات

م:عـلقبلماظقطاظةماظؿطقؼرؼةماظيتماظؿقؼمبفااظرباعجمم(م2)اىدولمموؼقضحاظعؿؾممذبال

مػـ34/1435خاللماظعامماىاععيماظؿطوؼرؼةمٌـلوبيماظوطاظةماظرباعجم(مم2)ممجدول

 سددماٌلؿػقدؼنم سددماظدوراتم اٌؽان

 2 3 داخلماىاععة

 1 3 خارجماىاععة

 3 6 اجملؿوع

مم

م

م

م(ماظؿوزؼعماظـليبمظؾرباعجماظؿطوؼرؼةماظداخؾقةمواًارجقةمٌـلوبيماظوطاظة2اظشؽلم)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

 خارج الجامعة داخل الجامعة

التطويراإلداريلمنسوبيالوكالة

 عدد المستفيدين عدد الدورات
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ماظؾوابةماإلظؽرتوغقةمظؾوطاظة

سؿؾتماظقطاظةمسؾكمتػعقؾمعقضعفاماإلظؽرتوغلمظقؽقنمبقابؿفامماالتصاالتمساملميفاٌؿالحؼةممؾؿطقراتظمذباراةممم

ماجملالميفمزؾو،مسؾكمعلؿقىماىاععةموخارجفا ميفمػذا ماعؽاغاتفا ماإلظؽرتوغقةمطقنماظؾقابةماػؿؿتمبؿطقؼر

،مإضاصةموصـقةمةإدارؼمسؿؾقاتمواألخؾارمواإلسالغاتموتـػقذمواألسؿالماٌعؾقعاتمإظبمظؾقصقلمعقحدًاممتـؾمعدخاًل

م مأنمميؽـماظيتماًدعاتإظب

ٌـلقبلماىاععة،محقثممتؼدعفا

معقضعفام مسؾك ماظقطاظة ادؿقدثت

معق محفز مإعؽاغقة سدماإلظؽرتوغل

مىؿقعم ماىاععة موطقؾ عع

م مواٌقارـنيعـلقبل ماىاععة

بفد متلفقؾمعفؿؿفؿمواخؿقارم،

ماظقضتماألغلبمهلؿ.

ورداظؿفا،موأخؾارػامواإلسالغاتماٌؿعؾؼةماإلظؽرتوغقةمأػداصفامورؤؼؿفاممبقابؿفاطؿامتعرضماظقطاظةمعـمخاللممممم

ماىاععة مداخؾ موعشارؼعفا ممبفاعفا ماىاععل ماظعام مخالل ماظقطاظة موحرصت متطقؼرم1434/1435، مسؾك ػـ

ماظؾقابةمودسؿفاممبقؿقىمثري.

م

م



 اىاععةوطاظةمم–ماألولاظؿؼرؼرماظلـقيم

 

 

 9 

م

غظرًاممػـ34/1435خاللماظعامماىاععلمظؽرتوغقةمظقطاظةماىاععة(ممربؿقىماظؾقابةماإلم3اىدولم)موؼؾنيمممم

م.ظعدممتقصرمععؾقعاتمحقلمربؿقاػامخاللماظلـقاتماٌاضقةمعـذمإغشاءماىاععة

 اىاععةمظوطاظةماإلظؽرتوغقةماظؾوابةمحمؿوى(ممم3)مماىدول

ماظعامماىاععيمحمؿوىماٌوضع

م1435م1434م1433

 116م-م-مسددمصػقاتماٌقضعماٌضاصة

 138م-م-ماٌـشقرةسددماالخؾارم

 5م-م-مسددماظؾـرات

 69م-م-مروابطماظؿقاصؾماالجؿؿاسلم

 13م-م-ماظغـقة سددماٌؾػات

 9م-م-مسددماألؼؼقغاتماٌصؿؿةمظصػقاتماظؾقابةم

 38783م-م-مسددماظزؼاراتمظؾؾقابةماإلظؽرتوغقةمم

م

م

م

م

م
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م

ماظػصلماألول
م

مواإلدارؼةمواظػـقةماالغشائقةماظؿقؿقةماظؾـقةمتأدقس

م.ظؾفاععة

م

م

م

م

م

م

م
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ممممم

معؼدعةمم

ماظؼصريم مسؿرػا مبرشؿ ماخؿصاصفا ميفمذبال موحؼؼتمانازاتمعشفقدة مخطقاتمطؾرية ماىاععة خطتموطاظة

مداػؿت مواجملؿؿعماحملؾل،موغػذتممغلؾقًا،مطؿا عـماألغشطةماظداخؾقةمماظعدؼديفمخدعةماىاععةموعـلقبقفا

م ماىاععل ماظعام مخالل مواًدعات مواظؿـظقؿم1434/1435واًارجقة مواظؿطقؼر ماٌؿابعة مذباالت ممشؾت ػـ

إظبماظـشاراتماظداخؾقةمظؾقطاظة،ممإضاصةووفقزماظؾـقةماظؿقؿقةموتفقؽةمبقؽةماىاععة،مواٌشارطةماجملؿؿعقة،م

ؼشؿؾمعؿابعةموطاظةماىاععةمألسؿالماىاععةماظيتمتشر مودقػصؾمػذاماظػصؾمغشارنيمعفؿنيميفمػذاماجملالمو

مسؾقفامواظزؼاراتماظيتممتتمٌؿابعؿفا.

م

م
م

م

م

م
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ماظـفقضمعامؼؽػؾمواضرتاحمااٌرتؾطةمبفماإلداراتمأسؿالمسؾكماإلذرا ماغطالضاًًُمعـمعفاعفامواخؿصاصاتفاميفمممم

ماىاععةمعراصؼمسؾكماإلذرا ،مووجفمأصضؾمسؾكمأدائفاموعؿابعةماحؿقاجاتفا،متقصريمسؾكمواظعؿؾمبلسؿاهلا،

،ماىاععلمواألعـمواٌـشكتماٌؾاغلميفماظلالعةموبراعجمخططموعؿابعةمتػعقؾ،ماإلغشائقةموعشروساتفاموعؾاغقفا

مسِؿؾتماظقطاظةمخاللماظػرتةماٌاضقةمهؼقؼمتؾؽماٌفامموتقصريمعامهؿاجفمطؾقاتماىاععة.

مبلموظقاتفامسؾكماظقجفماألطؿؾمغػذتماظقطاظةماظعدؼدمعـماظزؼاراتمسؾكمعلؿقىموظؿقؼقؼمأػدا مواظؼقامممممم

مػـ:34/1435مساممخاللماظقطاظةمغػذتفاماظيتماظزؼاراتم(معؾكصم4اىاععة،موؼؾنيماىدولم)م

م

مػـ34/1435(معؾكصماظزؼاراتماظيتمغػذتفاماظوطاظةمخاللمساممم4جدولم)م

تارؼخممعؽانمم

ماظزؼارة

ماظـؿائجماٌشارطةاىفاتمماألػدا 

ماظعؾقممطؾقةم1

مبرعاحمواظدرادات

عبادىم

اظـاغقةم

مػـ1435

ماٌؼدعةمواًدعاتماظؽؾقةمعراصؼميفماظػـقةماٌالحظاتمعؿابعة

موتطقؼر مووفقزاتفاموعراصؼفاماظؽؾقةمبقؽةموهلنيمظؾطؾؾة،

ماظؿعؾقؿقة.

مواظصقاغةمظؾؿشغقؾمإدارة

ماٌشروساتمإدارة

ماظػـقةمواظشمون

حؼؼتم

مأػداصفا

ماظعؾقممطؾقةم2

مواظدرادات

مباظغاطماإلغلاغقة

م(اظطاظؾاتمأضلام)

رجبم

مػـ1435

ماظؾقؽةموتفقؽةمواظلالعة(ميفم)اظصقاغةماظؽؾقةمادؿعدادمسؾكماظقضق 

ماظؿدرؼسمػقؽةموأسضاءمظؾطالبماٌـادؾةماىاععقة موادؿعراض،

واظؿلطدمعـماغؿفائفام،ماٌؾـكمسؾكمأجرؼتماظيتماظالزعةماظؿعدؼالت

ماىاععلماظعامميفماظؾدءمضؾؾ

مواظصقاغةماظؿشغقؾموإدارة

ماىاععقةماظؾقؽةموإدارة

ماٌفـقةمواظصقة

محؼؼت

مأػداصفا

ماظرتبقةمطؾقةم3

ممباجملؿعة مأضلام)

م(ماظطاظؾات

ذعؾانم

مػـ1435

م)اظصقاغةماظػـقةماظـقاحلمعـماظؽؾقةمادؿعدادمعلؿقىمهدؼد

مػقؽةموأسضاءمظؾطاظؾاتماٌـادؾةماىاععقةماظؾقؽةموتفقؽةمواظلالعة(

ماٌؾـكمسؾكمأجرؼتماظيتماظالزعةماظؿعدؼالتموادؿعراض،ماظؿدرؼس

مواظصقاغةماظؿشغقؾموإدارة

ماىاععقةماظؾقؽةموإدارة

ماٌفـقةمواظصقة

حؼؼتم

مأػداصفا

ميفماظطاظؾاتمعؾـكم4

ماظرتبقةمطؾقة

مباجملؿعة

ماظػصؾم ضؾؾ

ماظصقػل

مػـ1435

مسؾكماٌمثرةماظلالعةمجبقاغبماٌؿعؾؼةماظػـقةماٌالحظاتمعؿابعة

مواالرالعميفماظطقارئمزبارج ماحملقالتمواضعمسؾكماظؽؾقة

ماياظقةمأعاطـفامتغقريميفماإلذؽاظقةمواوزموآظقةماظؽفربائقة

ماظطقارئ،مزبارجمسؾكماظلؾيبمتلثريػامالحؿؿال

مظؾؿشغقؾماظعاعةماإلدارة

مواظصقاغة

حؼؼتم

مأػداصفا

ماظعؾقممطؾقةم5

مبرعاحمواظدرادات

ذعؾانم

مػـ1435

ماظؽؾقةمودسؿمشؾكماٌؾـكمأجرؼتماظيتماظالزعةماظؿعدؼالتمعؿابعة

ماىاععل،ماظعامميفماظؾدءمضؾؾمهؿاجفاماظيتماٌؿطؾؾاتمإلغفاء

م.اٌؿؾؼقةمظؾؿالحظاتماٌـادؾةمايؾقلموإصباد

حؼؼتممواظصقاغةمظؿشغقؾمإدارة

مأػداصفا

ماٌشروساتم1

مإدؽان ميف ماإلغشائقة

مػقؽةمأسضاء

ممؼساظؿدر

رجبم

مػـ1435

ماٌشروعمسؾكمواالرالعماالنازاتمعؿابعة موصؾفا ماظيت ماٌرحؾة

موعؿطؾؾاتف.ماظؿشغقؾماحؿقاجاتموحبث

ماظؿقضريؼةماظؾفـة

ماىاععةمٌشروسات

ماإلغشائقة

حؼؼتم

مأػداصفا

ماظعؾقممطؾقةمعؾـكم2

ماظؿطؾقؼقةماظطؾقة

مظؾطالبمباجملؿعة

رجبم

مػـ1435

ماظزعينمواىدولماٌشروعماظقفاموصؾماظيتماٌراحؾمسؾكماالرالع

م.مظإلنازماٌؿقضع

ماظؿقضريؼةماظؾفـة

ماىاععةمٌشروسات

ماإلغشائقة

حؼؼتم

مأػداصفا
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م

مػـ34/1435مساممخاللماظوطاظةمغػذتفاماظيتماظزؼاراتم(معؾكصم4تابعمجدولم)م

تارؼخممعؽانمم

ماظزؼارة

ماظـؿائجماىفاتماٌشارطةماألػدا 

ماٌؾاغلمعشروساتم3

ميفمظؾطؾؾةماظعاجؾة

مددؼرمحقرة

عبادىم

اظـاغقةم

مػـ1435

مواالرالعماحؿقاجاتموحبثماظعؿؾمعؿابعة مدريمسؾكماٌشروع،

محصرمآظقةموعؿابعةمإظقفا،موصؾماظيتمواٌراحؾماٌشروعمسؿؾ

ماظػرسقةماظؾفـةمخاللمعـمظؾؿشروعمواظؿعؾقؿقةماظػـقةماظؿففقزات

م.ماظغرضمهلذاماٌشؽؾة

ماظؿقضريؼةماظؾفـة

ماىاععةمٌشروسات

ماإلغشائقة

حؼؼتم

مأػداصفا

ماظعاجؾةماٌؾاغلم

ماظعؾقممبؽؾقة

مواظدرادات

ممبقاصظةماإلغلاغقة

مرعاح

ذقالم

مػـ1435

مواظقضق معؿابعة مواالنازاتماظعؿؾمعدىمدريمسؾكماٌشروسات،

ممتماظذيماظزعينماىدولموصؼماٌاضقةماظػرتةمخاللممتتماظيت

ماالدؿشاريموعالحظاتماٌشروعمعؼاولمأسؿالموعؿابعةمإضراره،

مؼعرتضمأنمميؽـمٌاماٌـادؾةمايؾقلمواضرتاحماٌشروعمأسؿالمحقل

م.أسؿاظفمدري

حؼؼتمموطاظةماىاععةمصؼط

مأػداصفا

ماإلدؽانمعشروعم

ماىاععل

م

رعضانم

مػـ1435

مواظزظػل،ماجملؿعةميفماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽانمعشروعمعؿابعة

مسـدماٌشروعمػذامظؿشغقؾمواظػـقةماظؾشرؼةماالحؿقاجاتموحبث

ماطؿؿاظف.

م-واٌاظقةماإلدارؼةماظشمون

م-واظصقاغةماظؿشغقؾ

مٌراصؼم-واظلالعةماألعـ

ماٌشروسات-واًدعات

ماظػـقةمواظشمون

حؼؼتم

مأػداصفا

ماظدوراتمعرطزم

ماظؿطقؼرؼةماظؿدرؼؾقة

ماظعاعةماإلدارةميف

مواظؿطقؼرمظؾؿكطقط

ذعؾانم

مػـ1435

اٌؼدعةمماظؿطقؼرؼةماظؿدرؼؾقةماظدوراتميفماظؿدرؼبمأسؿالمتػؼد

مواظػـقني.ماإلدارؼنيماىاععةمٌقزػل

حؼؼتممصؼطماىاععةموطاظة

مأػداصفا

)ممدورةماغعؼادمعؼرم

مظغريماحملادؾة

م(ماحملادؾني

ذعؾانم

مػـ1435

اىقدةممعلؿقىموضقاسماظؿػاسؾ،موعمذراتماالنازمحبثمعلؿقى

ممواٌؿابعةماظؿـػقذمواظؿطقؼرميفمظؾؿكطقطماظعاعةماإلدارةموجفقد

محؼؼتمواظؿطقؼرمإدارةماظؿكطقط

مأػداصفا

مواظقحداتماإلداراتم

مظؾقطاظةماظؿابعة

عبادىم

اظـاغقةم

مػـ1435

موظؼاءمواخؿصاصاتفاممبفاعفامإدارةمطؾمإٌاممعدىمسؾكماالرالعم

مواًططماٌؾادراتمسؾكمواالرالعمإظقفؿمواالدؿؿاعمعـلقبقفا

م.اخؿصاصفامذبالميفمسؾقفامتعؿؾماظيتماظؼرؼؾة

محؼؼتمصؼطماىاععةموطاظة

مأػداصفا

م

ميفممم ماظػصؾمأو مضؾؾمبداؼة ماظطؾؾة متقاجد مسدم ماظزؼاراتممتتميفمصرتة مأن مؼالحظ ماظلابؼ ماىدول مضراءة وعـ

مظظرو مالمهؿؿؾماظؿلجقؾ،م مرارئة مزؼارة ماظؾاظغميفمدرسةمانازمغفاؼؿفمبادؿــاء ماظزؼاراتماألثر وطانمهلذه

م مواٌشارؼع، ماألطؿؾ،األسؿال ماظقجف ماىاععلممسؾك ماظعام مخالل ماىاععة مظزؼاراتموطاظة متػصقؾ مؼؾل وصقؿا

م.ػـم1434/1435

م
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مباجملؿعةماإلغشائقةماىاععةمعشروساتمعؿابعة (1

غػذموطقؾمبفد معؿابعةماظعؿؾمواالرالعمسؾكمعاممتمعـمانازاتموحبثماحؿقاجاتماظؿشغقؾموعؿطؾؾاتفممممم

ماإلغشائقةمظؾؿشروساتمتػؼدؼةمزؼارةماإلغشائقةماىاععةمٌشروساتماظؿقضريؼةماظؾفـةمأسضاءممبشارطةماىاععة

ماظؿدرؼسمباجملؿعة،محقثمػقؽةمأسضاءمإدؽانمٌشروع

ممشؾتممتت،مطؿاماظيتماظعؿؾقاتمآخرمسؾكماظقصدموضػ

ماظؿطؾقؼقةماظطؾقةماظعؾقممطؾقةمعؾـكمعشروعماظزؼارة

مسؾكمظؾطالب ماالرالع مخالظف موصؾماظيتماٌراحؾممت

م.مظإلنازماٌؿقضعماظزعينمواىدولماٌشروعماظقفا

م

م

مددؼرمحورةميفماظعاجؾةمعؾاغيماىاععةمعؿابعة (2

ماىاععةمضاعتمم متػؼدؼةمبزؼارةماإلغشائقةماىاععةمٌشروساتماظؿقضريؼةماظؾفـةمأسضاءممبشارطةموطقؾ

ماحؿقاجاتموحبثماظعؿؾمعؿابعةمبفد مددؼر،محقرةميفمواظطاظؾاتمظؾطالبماظعاجؾةماٌؾاغلمٌشروسات

ماٌشروع مسؾك، ماالرالع ماحملددماظزعينمواىدولمإظقفا،موصؾماظيتمواٌراحؾماٌشروعمسؿؾمدريممتمخالهلا

مظؾؿشروعمواظؿعؾقؿقةماظػـقةماظؿففقزاتمحصرمآظقةماظؼادعة،موعؿابعةماظػرتةمخاللمدؿـػذماظيتماٌؿؾؼقةمواألسؿال

م.ماظغرضمهلذاماٌشؽؾةماظػرسقةماظؾفـةمخاللمعـ

م

م
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مبرعاحماظعاجؾةماٌؾاغيمعشروعمأسؿالمعؿابعة (3

،مرعاحممبقاصظةماإلغلاغقةمواظدراداتماظعؾقممبؽؾقةماظعاجؾةماٌؾاغلمعشروعمإظبمتػؼدؼةمغػذتماظقطاظةمزؼارةمممم

ممتماظذيماظزعينماىدولموصؼماٌاضقةماظػرتةمخاللممتتمواالنازاتماظيتماظعؿؾمدريمبفد ماظقضق مسؾك

مٌاماٌـادؾةمايؾقلمواضرتاحماٌشروعمأسؿالمحقلماالدؿشاريموعالحظاتماٌشروعمعؼاولمأسؿالموعؿابعةمإضراره،

مأسؿاظف.مدريمؼعرتضمأنمميؽـ

م
م

ماىاععيمعشروعماإلدؽان (4

ممممم معـ ،مرؾؾةومعقزػنيومتدرؼسمػقؽةمأسضاءمعـماىاععةمعـلقبلمحقاةميفماٌمثرةماظعقاعؾمأػؿباسؿؾاره

متابعتموطاظةماىاععةمععماإلداراتم،تقصريهمٌـلقبقفامعـذماظققمماألولمظؾفاععةسؾكمماىاععةميرصمإدارةو

ماإلدارؼةمظؾشمونماظعاعةماإلدارة)ماٌعـقة

مظؾؿشغقؾماظعاعةمواإلدارةمواٌاظقة،

مواظلالعة،مظألعـماظعاعةمواإلدارةمواظصقاغة،

موإدارةمواًدعات،مظؾؿراصؼماظعاعةمواإلدارة

عشروعممتفقؽةم(ماظػـقةمواظشمونماٌشروسات

ماجملؿعةميفماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمإدؽان

ماظؾشرؼةمباالحؿقاجاتمؼؿعؾؼموعامواظزظػل،
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اطؿؿاظف،موؼؼعماالدؽانميفمعقضعمعـادبمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمورالبممحالميفماٌشروعمػذامظؿشغقؾمواظػـقة

م مصقفمعبقعماًدعاتموودائؾماظرتصقفموضدمأصدرتماىاععةمالئقة موتؿقصر نماىاععلمخاللماالدؽااىاععة

ماظػرتةماٌاضقة.

مواظؿطوؼرممظؾؿكطقطماظعاعةماإلدارةميفماظؿطوؼرؼةماظؿدرؼؾقةماظدوراتمزؼارةمعرطز (5

ماظؿدرؼبمألسؿالمتػؼدؼةماىاععةمزؼارةموطقؾمغػذمممم

ماإلدارةمتؼدعفاماظيتماظؿطقؼرؼةماظؿدرؼؾقةماظدوراتميف

ماإلدارؼنيماىاععةمٌقزػلمواظؿطقؼرمظؾؿكطقطماظعاعة

مادؿعراضمواظػـقني، مخالهلا ماظدوراتمجدولممت

مخطؿفاميفماإلدارةماسؿؿدتفاماظيتماظداخؾقةماظؿدرؼؾقة

موعلؿقىماٌلؿفدصة،مواظػؽاتماظػصؾ،مهلذاماظؿدرؼؾقة

ماظؿـػقذميفماإلدارةموجفقدماظؿػاسؾ،موعمذراتماالناز

ماغعؼادماىقدة،معلؿقىموضقاسمواٌؿابعة مٌؼر م ممدورةمواخؿؿؿتمبزؼارة مماحملادؾنيمظغريماحملادؾة) موػل(

ماظعاعةمظؾؿكطقطمواظؿطقؼر.ماإلدارةمتؼدعفاماظيتماظؿطقؼرؼةماظدوراتمإحدى

م

م
م

م
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مواظوحداتماظؿابعةمظؾوطاظةمإلداراتزؼاراتما (6

ماظعاعةممشؾتمطاًلمعـماإلدارةمماإلداراتماظؿابعةمهلا،مظؾعضمؿػؼدؼةاظمعـماظزؼاراتموطقؾماىاععةمبعدٍدمضاممممم

مواخؿصاصاتفامفافاععدىمإٌاممطؾمإدارةممبظالرالعمسؾكمماظػـقة،مواظشمونماٌشروساتموإدارةمواظصقاغةمظؾؿشغقؾ

ماخؿصاصفا.مذبالميفمسؾقفامتعؿؾماظيتضرؼؾةممواًططماٌؾادراتاالرالعمسؾكموإظقفؿممواالدؿؿاعمعـلقبقفاموظؼاء

م
 

مبرعاحمواظدراداتماظعؾوممطؾقةعؾـىمميفماظطالبقةماًدعاتمتوصرمعؿابعة (7

ماٌالحظاتممم ماظؾقؽةموهلنيمواظطاظؾاتموتطقؼرمظؾطالبماٌؼدعةمواًدعاتماظؽؾقةمعراصؼميفماظػـقةمٌؿابعة

معراصؼفامويفماظؽؾقةميفماىاععقة

غػذمماظؿعؾقؿقة،مووفقزاتفا

مزؼارةموطقؾ متػؼدؼةماىاععة

ماظعؾقممطؾقةميفمواٌراصؼمظؾؿؾاغل

مبرعاح،ماالغلاغقةمواظدرادات

م ممبشارطة معـ ماإلدارةعلموظني

موإدارةمواظصقاغةمظؾؿشغقؾماظعاعة

ماظػـقة.مواظشمونماٌشروسات

م

م

م
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ماظغاطبماإلغلاغقةمواظدراداتماظعؾوممطؾقةمعؿابعةمأسؿالماظصقاغةمواظلالعةميف (8

مسؾكممممم ماظقضق  ماٌؿعؾؼةماظؽؾقةمادؿعدادمبفد  ماظـقاحل ماظؾقؽةموتفقؽةمواظلالعةماظصقاغةمبلسؿالمعـ

ماظؿدرؼسماىاععقة مػقؽة مظؾطالبموأسضاء ماٌـادؾة سؾكماٌؾـكممأجرؼتماظيتماظالزعةماظؿعدؼالتموادؿعراض،

ماٌاضقة -1435ماىاععلماظعامميفماظؾدءمضؾؾماٌالحظاتمبعضمسؾكماظعؿؾمبضرورةمواظؿقجقف،مخاللماظػرتة

اىاععةمم،مضامموطقؾػـ1436

مممبشارطة ماإلدارةعلموظنيميف

واظصقاغةممظؾؿشغقؾماظعاعة

ماىاععقةماظؾقؽةموإدارة

مباىاععةماٌفـقةمواظصقة

ماظعؾقممب مظؽؾقة زؼارة

واظدراداتماإلغلاغقةمباظغاطم)م

مأضلامماظطاظؾاتم(م

م

 

مػـ35/1436ضؾلمبدءماظعامماىاععيمباجملؿعةماظرتبقةمطؾقةعؾـىممعؿابعةمادؿعداد (9

مباىاععةماٌفـقةمواظصقةماىاععقةماظؾقؽةموإدارةمواظصقاغةمظؾؿشغقؾماظعاعةماإلدارةممبشارطةماظقطاظةمغػذتمممم

اظػـقةمماظـقاحلمعـماظؽؾقةمادؿعدادمهدؼدمعلؿقىمبفد (مماظطاظؾاتمأضلام)مماظرتبقةمباجملؿعةمظؽؾقةمزؼارة

ماظصقاغةمبلسؿالماٌؿعؾؼةو

ماظؾقؽةموتفقؽةمواظلالعة

مظؾطاظؾاتماٌـادؾةماىاععقة

،ماظؿدرؼسمػقؽةموأسضاء

ماظالزعةماظؿعدؼالتماضوادؿعر

مخاللماٌؾـكمسؾكمأجرؼتماظيت

ماظعاممبداؼةموضؾؾماٌاضقةماظػرتة

م.ػـ1436-1435ماىاععل
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مباجملؿعةم)مأضلامماظطاظؾاتم(ماظرتبقةمطؾقةمؾـىاظطارئةمٌمزؼارةاظ (10

مٌؾـكمممم مزؼارة ماٌؿعؾؼةماظػـقةماٌالحظاتمبعضمٌؿابعة،مباجملؿعةماظرتبقةمطؾقةميفماظطاظؾاتمغػذتماظقطاظة

مسؾكموتمثرماظلالعةمجبقاغب

اظؽؾقةمميفماظطقارئمزبارج

مسرضؿفا ماظعاعةماإلدارةماظيت

محقثمظؾؿشغقؾ ممتمواظصقاغة،

مسؾكماالرالعماظزؼارةمػذهميف

،ماظؽفربائقةماحملقالتمواضع

ميفماإلذؽاظقةمواوزموآظقة

ماياظقةمأعاطـفامتغقري

مسؾكماظلؾيبمتلثريػامالحؿؿال

الممومباماظصقػقةماإلجازةمصرتةميفماٌطؾقبماظؿعدؼؾميفماظعؿؾمبدءمبلرسةماظؼرارمادباذممتمطذظؽماظطقارئ،مزبارج

م.اظصقػلماظػصؾمخاللماظطاظؾاتمدرادةمسؾكمؼمثر

مبرعاحماإلغلاغقةمواظدراداتماظعؾوممبؽؾقةمواظطاظؾاتماظطالبمعؾاغيمزؼارة (11

مزؼارةمظؾؿشغقؾماظعاعةماإلدارةمغػذتماظقطاظةممبشارطةممم مطؾقةميفمواظطاظؾاتماظطالبمٌؾاغلمتػؼدؼةمواظصقاغة

،مبرعاحماإلغلاغقةمواظدراداتماظعؾقم

مسؾك ماظقضق  ماياظلماظقضعمبفد 

مظؾؿؾاغل ماظالزعةماظؿعدؼالتموعؿابعة،

ماظؽؾقةممأجرؼتماظيت مودسؿ سؾقفا،

مهؿاجفامإلغفاء ماظيت مضؾؾماٌؿطؾؾات

موإصبادماظعامميفماظؾدء ماىاععل،

م.اٌؿؾؼقةمظؾؿالحظاتماٌـادؾةمايؾقل

م

ميفماىاععةماإلدارؼةمظؾوزائفماظشكصقةماٌؼابالتمعؿابعةمإجراءات (12

،ميفماىاععةماإلدارؼةمظؾقزائػمظؾؿؿؼدعنيماظشكصقةماٌؼابالتمألسؿالمتػؼدؼةمغػذتموطاظةماىاععةمزؼارةممم

ماظقضق  موآظقاتمبفد  ماظؾفان معـمماظرجاظقةمظؾقزائػماٌؼابؾةموإجراءاتماظؿـظقؿمسؿؾ مواظؿلطد واظـلائقة،

معبقعمواٌػاضؾة،موأنمظؾؿؼققؿمععؿؿدةمومناذجموربددةمواضقةمآظقاتمووصؼ،ماظدضةموساظقةمعـظؿةمدريػامبصقرة
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عؿعددة،ممىانمأسؿالموضؿـماىاععةميفمجفةمعـمأطـرمظدىموتدضقؼفاموعراجعؿفامتقثقؼفامؼؿؿماظؾفانمأسؿال

م.واظـلائقةماظرجاظقةماظؾفانمأسضاءموأخريًامتؼدؼرمجفقد

م

م
م

مماظوزقػقةماٌلابؼةميفماٌطابؼةمىانميفماظعؿلمدريمعؿابعة (13

مزؼارةممم مغػذتماظقطاظة ميفماٌؿابعة، معلموظقاتفا معـطؾؼ ماٌؿؼدعنيمأوراقمعطابؼةميفماظعاعؾةمظؾفانمتػؼدؼةمعـ

مظالرالعمسؾكويفمعؼرماىاععةميفماجملؿعة،ممبرعاح،ماالغلاغقةمواظدراداتماظعؾقممطؾقةميفماظقزقػقةمظؾؿلابؼة

موحلـماالجراءاتمووضقحم،ماٌطابؼةمأسؿالمخالهلامتؿؿماظيتمواالجراءاتماالدؿؼؾالموآظقةماظؾفانمأسؿالمدري

ماٌطابؼة.مأسؿالمالسؿؿادماٌدغقةماًدعةموزارةمععماظؿـظقؿ،موآظقاتماظؿـلقؼ

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

ماظـاغياظػصلم
م

مواًدعاتماٌلاغدةميفماٌعؾوعاتموتؼـقةماإلدارؼةماالتصاالت

ماىاععة.

م

م

م

م

م

م
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م

م

ماٌعؾوعاتموتؼـقةماإلدارؼةمأواًلم:ماالتصاالت

معؼدعة

ماألداظقبممصرضتممم مسؾك مواغؼالبًا مجدؼدة معػاػقؿ مايدؼـة ماإلظؽرتوغقة ماالتصاالت موغظؿ ماٌعؾقعاتقة ثقرة

مو ماٌعؾقعاتموغؼؾفا، موحػظ مععاىة ميف ماظؿؼؾقدؼة مإحداثماظؿغقرياتماىاععاتمظؽقن ميف ماالغطالق مغؼطة ػل

صؼدمحرصتماىاععةمممـؾةمبقطاظةماىاععةمسؾكمهؼقؼمحاجاتماىاععةميفمػذاماىاغبماٌفؿمعـماظـاصعة،م

مخاللماالػؿؿاممبؿطقؼرماالتصاالتماإلدارؼةميفماىاععةموعؿابعةمتطقؼرمبقابؿفاماإلظؽرتوغقة.

مم

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماإلظؽرتوغقةمواألرذػةماإلدارؼةماالتصاالتمعشروع (1

تعؿؾماظقطاظةمسؾكمماظعؿؾ،مدريماجراءاتموتطقؼرماإلظؽرتوغقةماظؿعاعالتمإظبماظؿققلميفماىاععةمخططمضؿـمممم

معشارؼع ماإلدارؼةماالتصاالتمأمتؿةمادؿؽؿال

مإحدىممبشارطةماععةباىماإلظؽرتوغقةمواألرذػة

مبفد مػذاميفماٌؿكصصةماىفات مأمتؿةماظشلن،

ماىقدةموهؼقؼماىاععة،ميفماالجراءاتموماظعؿؾقات

ماألسؿالمطاصةمتلفقؾموماإلدارؼة،ماإلجراءاتميف

مومعؿطقرةمسؿؾمبقؽةمتقصريموماجراءاتفاموماإلدارؼة

مآعـة مموماٌعاعالتمدريمدضةمتضؿـ، مإنازػا، مدرادةوضد ماٌشارؼع مدرادة مىـةمخاللمعـمعطقظةممتت

ميفممتتماظيتماٌؿارداتمأصضؾمسؾكمواالرالعماٌؼرتحماظؿصقرمإلسدادماظػرسقةمواظؾفـةماإلظؽرتوغقة،ماظؿعاعالت

مظؿطقؼرماظالزعةماظؿقؿقةماظؾـقةمومتمتلدقسماظؿطؾقؼات،متؾؽمودؾؾقاتمإصبابقاتموعالحظةمايؽقعقةماىفات

موماإلظؽرتوغقةمواألرذػةماإلدارؼةماالتصاالتمعشروعمبؿطقؼرموذظؽمضطاساتفامطاصةمطبدممعؿؽاعؾمععؾقعاتمعرطز

م.ماظعؿؾمدريماجراءات

م

م

م

م

 
 

م

م

م

مظؾفاععةماإلظؽرتوغقةماظؾوابةمحمؿوىموغؼلمتصؿقممعشروع (2

مظؾـلكةمباظؾقابةماًاصمواظؿصؿقؿماٌرصؼةمباٌؾػاتماإلظؽرتوغقةماظؾقابةمربؿقىمطاعؾمغؼؾمسؿؾقاتمادؿًُؽؿؾتمممم

م.اظؾقابةمظؽاعؾماظـؼؾمسؿؾقةمبعدماحملؿقىموعراجعةماحملؿقىمدالعةمعـماظؿلطدمومتماظرابعة

م
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متطوؼرماظؾوابةماإلظؽرتوغقةمظؾفاععةعشروعماإلذرا مسؾىم (3

متؼققؿمبقابةمحؼؼت ميف معؿؼدعًا معرطزًا مظؾفاععاتماإلظؽرتوغقةمظؾؾقاباتماظعاٌلمWebometricsماىاععة

مواٌرطزموأػؾقةمحؽقعقةمدعقدؼةمجاععةم57مبنيمعـم16ماٌرطزمسؾكم،موحصؾتمم2014ماألولمعـمساممظؾـصػ

ممجاععةم984مبنيمعـم97 محؼؼتماٌرطز مطؿا مم245سربقة معـ ماظشرقمم1200عـمبنيمأطـر معـطؼة ميف جاععة

مترتقبمعقضعماىاععةمععمشريػامعـماىاععات:م(م5)األودط،موؼؾنيماىدولم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مضعماىاععةمععمشريػامعنماىاععات(مترتقبمعوم5اىدولم)

ماظرتتقبماىاععاتسددممذبالماٌؼارغة

م16م57ماىاععاتماظلعقدؼة

م97م984ماىاععاتماظعربقة

م245م1200مجاععاتماظشرقماألودط

م

مممممم ممت مآخر مجاغب مإنؾقزي/سربل)ماظذطقةمظألجفزةماظؾقابةمغلكةمتطقؼرعـ ماظؽاعؾةمباظـلكةموربطفا(

ماهلقاتػمغلكةموتؿقحم،(مطاعؾمعقضع/عقباؼؾ)ماٌـادبماٌقضعمإظبماٌلؿكدممهقؼؾمخاصقةمإضاصةمععمظؾؾقابة

ممتتمتصػقًاموأطـرمحفؿًاموأخػمذاذاتفامأبعادمععمؼؿالءممبشؽؾماإلظؽرتوغقةماظؾقابةمتصػحماظذطقة مطؿا ،

،مظؾفاععةماظرضؿقةماًاررة،مو(ماإلسالعقةماظؾقابة)ممبلؿكماىاععلماإلسالممطبصمعامبؽؾمخاصةمبقابةمإضاصة

اظعامماىاععلمم(6)،موؼؼارنماىدولمبقابة(م40)مظؾفاععةماإلظؽرتوغقةماظؾقابةميفماظػرسقةماظؾقاباتمسددوضدمبؾغم

مػـم:1435ػـمواظعامم1434
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محمؿوىماظؾوابةماإلظؽرتوغيمخاللمساعنيتطورم(م6اىدولم)

مػـ1434مػـم1435ماجملال

مصػقةم379000مصػقةم779000مGoogleاٌلفؾةميفماظؾوابةمصػقاتمسددم

معؾػم4066معؾػم11564ماٌؾػاتماظغـقةم

مرابطم166989معقضعم1590عـممرابطمم227485ماظروابطماٌؤدؼةمظؾؾوابةم

معؾػم431معؾػم645ماٌؾػاتميفمجوجلمدؽوالر

م-م99247معؿودطمسددماظزوارمم)مذفريم(م

م-م10070870معؿودطمسددماظزوارم)مدـويم(م

م-مدضائؼمم4مععدلمبؼاءماظزائرميفمعوضعماىاععةم

م

ماإلظؽرتوغيمعشروعماظؿقولتطؾققم (4

ماظؿققلمدعتمممم معشروع مبدأتمتطؾقؼ مصؼد موظذا ماىاععة، ميف ماإلظؽرتوغقة معؾادئمايؽقعة مظؿطؾقؼ ماظقطاظة

ميفمػذامماإلداراتماظؿابعةمهلا،ميفمذظؽمتؿطؾبماظيتمظألسؿالماإلظؽرتوغقةمواظـؿذجةماإلظؽرتوغل وتؿعاونمععفا

مسؾك محرصتماظقطاظة موضد ماٌعؾقعات، متؼـقة مسؿادة مػذاممواظػـقةماظؾشرؼةماالحؿقاجاتمتقصريماجملال ظؿقؼقؼ

ماهلد ماظرئقسمهلذاماهلد  مإظب ماظقصقل مسؾك ماظؿعاعالتماإلظؽرتوغقة مىـة مخالل معـ ماظقطاظة متعؿؾ مطؿا ،

ماععةمبالمورق.اٌشروعموػقمهؼقؼماظؿفقلماإلظؽرتوغلمظؾفاععةمظؿؽقنمج

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

مظؾفاععةماٌلاغدةاألدادقةموماًدعاتثاغقًا:م

معؼدعة

غطالضًامعـمدورػاماٌفؿمورداظؿفاميفماٌلاػؿةميفمهؼقؼمأػدا ماىاععةموتقصريمبقؽةمأطادميقةمعؿؿقزةمعـماممممم

خاللمرصعمطػاءةموصاسؾقةماظؾـكماألدادقةمواًدعقةمواظؿؼـقةمواإلظؽرتوغقةموتطقؼرماًدعاتمواظـظؿماإلدارؼةميفم

ماظعدؼدمعـماٌشارؼعماىاععة مػقؽةم،مأمتتماظقطاظة معـمرالبموأسضاء مٌـلقبلماىاععة واظـشاراتماًدعقة

متدرؼسموعقزػني،موطانمٌؿابعةماظقطاظةماظدائؿةمواظدضقؼةماألثرماالصبابلميفمهؼقؼماألػدا ماٌـشقدة.

م

م
م

م

م

م
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ماظطاظؾاتم..ماظؿفقؽةمواالدؿعدادمغؼلمعشروعتـػقذم (1

مطلحدماًدعاتماظؾقجلؿقةمظؾفاععةمغػذتموطاظةماىاععةمعشروعمغؼؾماظطاظؾاتماظذيمؼعؿؾمسؾكمتلقريمممم

مطؾقاتمعـموإظبماىغرايفماىاععةمغطاقميفمواحملاصظاتمواظؼرىمواهلفرماٌراطزمعـماظطاظؾاتمغؼؾمحاصالت

ماٌعؿؿدةماظلريموخطقطماٌلاراتموتـظقؿماظـؼؾمحاصالتمعبقعموتفقؽةميفماٌشروعموفقزموضدممت،ماىاععة

مًدعةمإظؽرتوغقةمأغظؿةمإظبماياصالتمسربماظـؼؾمأغظؿةمعبقعموحاصؾة،مطؿاممتمهقؼؾمدريمخطم180ممبقاضع

معـازهلؿميفماألعقرموأوظقاءماظطاظؾات ،ماٌعؿؿدةماظلريمًطقطموصؼًامإظؽرتوغقًاماظطاظؾةمتلفقؾمعـمميؽـممبا،

مإظؽرتوغقًا.ماظـظاممخاللمعـمودائؼفاماياصؾةمععؾقعاتمعبقعمسؾكموايصقل

م

م

ممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماىاععةمعرطؾاتمألسطالماٌؿـؼؾةمعشروعماظورذةمتدذني (2

معرطؾاتمألسطالماٌؿـؼؾةماظقرذةمباظؿعاونمععماإلدارةماظعاعةمظؾكدعاتمواٌراصؼمدذـتماظقطاظةمعشروعمخدعةممم

موتؿؿقزممٌرطؾاتماظـابؿةماظصقاغةمألسؿالمعؽؿاًلمسؿاًلمواظيتمتعؿربموفقزػا،ماطؿؿالمبعدماىاععة اىاععة،

مإظقفا.ماياجفمحاظةميفماىاععةموصروعمعقاضعمىؿقعماًدعةموتؼدؼؿماظعؿؾمبلرسة

م

م
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ماإلظؽرتوغيماظرتمجةمغظاماسؿؿادم (3

مبفامتػردتماظيتماٌعؾقعات،مطلحدماألسؿالمتؼـقةمسؿادةميفمذاتقًاماٌطقرماإلظؽرتوغلماظرتعبةمغظامممتماسؿؿادممم

مودقؾةماظؿعاعالتمذبالميفماىاععة مواىفاتماألخرىمباىاععةماٌرتعبنيمبنيمتقاصؾماإلظؽرتوغقةمباسؿؾاره

ماظـظامماألػدا مضبؼؼمبشؽؾماظعؿؾمدريمظضؿان مصؽرة موتؼقم ماٌرادماظـصقصماردالمإعؽاغقةمسؾكماىاععة،

ماظػرسقةماظؾقاباتمٌشريفمإسادتفامؼؿؿماظرتعبةمسؿؾقةموبعدمظؾؿرتعبنيمترعبؿفا ممبؿابعةماظـظاممؼؼقممطؿا،

ماٌرتعبني.مأسؿالموحػظمتقثقؼمبلسؿالماظؼقاممعع،ماٌرتعبةماظـصقص

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

ماظـاظثاظػصلم
ماىاععة.ميفماإلداريماظـوسيمواظؿطوؼرماظؿـظقم

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

معؼدعة

مبقؽةمتقصريمهؼقؼميفموتـػقذامظرداظؿفاميفماٌلاػؿةهؼقؼًامظرؤؼؿفاميفماظؿؿقزميفماىقاغبماإلدارؼةمواظؿؼـقة،ممممم

ماظػعاظقاتمميفماإلدارؼةمواظـظؿماًدعاتموتطقؼرمعؿؿقزةمأطادميقة معـ ممبفؿقسة ماظقطاظة مضاعت اىاععة،

واظـشاراتماظيتمتلعؾمعـمخالهلاميفمهؼقؼمأػدا ماىاععةموصقؿامؼؾلمبعضماظـشاراتماظيتمميؽـموصػفام

م.واظـقسلماإلداريمواظؿطقؼرمالماظؿـظقؿبننازاتماظقطاظةميفمذب

م

 

م
م

م

م

م
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ماظدسمماظػينمظؾؽؾقاتمواظعؿاداتماٌلاغدةموإداراتماىاععة (1

ماظػينمظؾؽؾقاتمواظعؿاداتممم ماظدسؿ ماىاععة مواظؿطقؼرممضدعتموطاظة مظؾؿكطقط ماظعاعة مباإلدارة مممـؾة اٌلاغدة

ماًططم معؿابعة متؼارؼر مإسداد ميف مهلا مواالدؿشاري ماظػين مواظدسؿ ماظؿشغقؾقة ماًطط موإسداد مبـاء ميف اإلداري

اظؿشغقؾقة،موتـظقؿمسددمعـماظؾؼاءاتماظؿشاورؼةموورشماظعؿؾمععمعـلؼلماظؽؾقاتمواظعؿاداتماٌلاغدةمٌـاضشةم

مغظؿتماٌعقضاتماظيت موايدمعـفا،مطؿا مظؾفاععةمودؾؾمسالجفا متقاجفمتـػقذمعؾادراتماًطةماالدرتاتقفقة

اظقطاظةمسددمعـماظزؼاراتماٌقداغقةمواظؾؼاءاتمععمبعضماىاععاتماظلعقدؼةم)اٌؾؽمصفدمظؾؾرتولمواٌعادن،ماٌؾؽم

 دمواظؿكطقط.دعقدم،ماالعام،منران(مباإلضاصةماظبموزارةماظؿعؾقؿماظعاظلمووزارةماالضؿصا

م

ماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمدظقلماظعؿلمسؾىمإصدار (2

معقزػنيممم معـ ماىاععة ماظعاعؾنيميف مىؿقع ماٌفـقة مواظصقة ماظلالعة مهؼقؼ ميف مودورػا معفاعفا معـ اغطالضًا

مسؾك ماٌـؿؼاةماظعؾؿقةمظؾؿقادماظرتعبةماسؿالمانازمورالبموأسضاءمػقؽةمتدرؼس،متعؽػموطاظةماىاععةمحاظقًا

دق مؼطؾعممعرعقضةمساٌقةمسؾؿقةمعصادرمعـ

م.اظعؾؿلماحملؿقىمعراجعةمبعد

مطؿابمممم مػقؽة مسؾك ماظدظقؾ مؼصدر ودق 

ميفم ماظعالضة مذات ماىفات مسؾك ؼقزع

م.صػقةماٌائيتموتؿفاوزمصػقاتفماىاععة،

م

م

م

معؿابعةمهؼقماظلالعةميفمعراصقماىاععةموخمؿرباتفا (3

اىاععلماىدؼد،محقثمطقغتماظقطاظةمصرؼؼمماظعاممبداؼةمضؾؾماالسؿالمانازماطؿؾتموطاظةماىاععةمبـفاحممم

ماإلداراتم معـ مذبؿقسة معـ معؽقن سؿؾ

مبفد م ماىاععة ميف ماظعالضة مذات واظقحدات

مسؾكماظلالعةمعالحظاتمٌعاىةمطػرؼؼماظعؿؾ

مماٌدغل.ماظدصاعمإدارةمعـماظقاردةماىاععةمعراصؼ
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بفا،مماٌفـقةمواظصقةماظلالعةماذرتاراتمتقاصرموتؼققؿماىاععةماعؾوععمٌكؿرباتمعقداغلمعلحمطؿاممتمتـػقذمم

مظرتطقبماظؿقؿقةماظؾـقةمتقصريميفمواظصقاغةماظؿشغقؾمإدارةمودسؿ

م.باظزظػلماظعؾقممطؾقةموععاعؾمزبؿرباتميفماظعؾؿقةماألجفزة

م

م

 

مواٌعاعلماٌكؿرباتميفماهلـددقةماظلالعةماذرتاراتمدظقلماظعؿلمسؾىمإصدار (4

مإصدارممم مسؾك مباظعؿؾ ماىاععل مواألعـ مظؾلالعة ماظعاعة مبندارة مممـؾة ماظقطاظة ماظلالعةماذرتاراتمدظقؾمتؼقم

محقرةميفماظعاجؾةماٌؾاغلمىـةمظطؾبمعـمتؾؾقةموػقماجملؿعة،مجباععةمواٌعاعؾماٌكؿرباتمعؾاغلميفماهلـددقة

مظؾؿشروساتمواإلدارةمواظغاط،مددؼر مهؿاجفاماظيتماٌكؿرباتماغقاعمحصرممتاظػـقة،محقثممواظشمونماظعاعة

متؼققؿمدـقاتماظعشرةمخاللماىاععة مثؿ مػذهميفمتؿؿمانمميؽـماظيتمواالخؿؾاراتماظعؿؾقاتمغقسقةماظؼادعة،

م.واٌعاعؾماٌكؿرباتمعـماىاععةماحؿقاجمتغطلماظيتماظعؾؿقةماٌراجعمواٌعاعؾ،موهدؼدماٌكؿربات

مممم

ماٌكدراتمعؽاصقةميفماىاععةمجفودمإسدادمتؼرؼر (5

واظذيمضدممظقزارةماظؿعؾقؿماظعاظل،مم"اٌكدراتمعؽاصقةميفماىاععةمجفقد"متؼرؼرسؾكمإسدادماظقطاظةممأذرصتممم

معؽاصقةميفمظإلدفامماجملؿعةمجاععةمبفامتؼقمماظيتمواالجراءاتماظلؾؾمسؾكماظضقءمإظؼاءمإظبماظؿؼرؼرموضدمػد 

م:ؼؾلمعامهلامأذارماظيتماىفقدمأبرزمعـموطان،مبلضرارػاماظقسلموتـؿقةماٌكدرات

م.اًاصةمعطؾقساتفاميفماٌكدراتمسـماظؿقسقؼةماٌؼاالتمبعضمدبصقصم-مأ

م.اٌكدراتمسـمظؾؿقسقةماظدوراتمبعضمسؿؾم-مب

م.اٌكدراتمٌؽاصقةماظعاٌلماظققمميفماظػعاظقاتمبعضمتـظقؿم-ج

م.اٌكدراتمتعارلمحقلمسؾؿقةمأحباثإلجراءمماظؾاحـنيمتشفقعم-د

م-مػـ ممتـظقؿم مواٌدارسماظرؼاضقةمظؾـقاديمزؼاراتاىاععة

م.االجؿؿاسقةمواٌمدلات

م

م

م
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ماظورـقةماالدرتاتقفقةمتـػقذميفمعؿابعةماىاععةمجفودمتؼارؼر إسداداإلذرا مسؾىم (6

ماظـزاػةميؿاؼة

مممم مسؾك ماظقطاظة ماجملؿعةمجاععةمبفامتؼقمماظيتمواالجراءاتماظلؾؾمسؾكماظضقءمؼؾؼلمؼرؼرتمإسدادأذرصت

ماظـزاػةمغباؼةميفماىاععةمجفقدمسؾكماظقضق مإظباظؿؼرؼرممػد و،ماظػلادموعؽاصقةماظـزاػةمغباؼةميفمظإلدفام

مواظشػاصقةماظـزاػةموَاظقاتمضقؿمتعزؼزموماظػلادموعؽاصقة

ماظؽؾقاتمضدرةموتعزؼزمواٌشارطة،ماظشراطةمأبعادمودسؿ

ماظـظام،مظؿطؾقؼمباىاععةماٌكؿؾػةمواإلداراتمواظعؿادات

معـموايدماإلدارؼة،مواٌلاءظةماظشػاصقةمعـماٌزؼدموتقصري

م.واحمللقبقةماظقادطة

م

ماىاععةميفماظوطاظةمعقزاغقةمبـودمعؿابعة (7

مظف،ماظؿابعةمواإلداراتماظعؿاداتمزبؿؾػمعـمرأدفموطقؾماىاععةموحضرهمعـدوبقنماجؿؿاعمسؼدميفماظقطاظةممم

ماٌقزاغقةمبـقدموعؿابعةمٌـاضشةماىاععةميفمواٌاظقةماإلدارؼةمظؾشمونماظعاعةماإلدارةميفمواٌقزاغقةماٌاظقةمعلموظلمعع

حقثممودسؿفاموتعزؼزػامعـفاماالدؿػادةموآظقةمظؾقطاظةماظؿابعةمواإلداراتماظعؿاداتمبلسؿالماظعالضةمذات

موآظقاتموررق،مظؾقطاظةماظؿابعةمواإلداراتماظعؿاداتمبلسؿالماظعالضةمذاتماٌكصصةماٌقزاغقةمبـقدممادؿعرضت

مظؾرضلمواإلداراتماظعؿاداتمػذهمخاللمعـماٌؼدعةمواًدعاتماظعاعةماٌصؾقةمطبدممعامظؽؾمعـفاماالدؿػادة

م.واًدعقةمواإلدارؼةماألطادميقةماٌلؿقؼاتمطاصةمسؾكماألداءمجقدةممبلؿقى

م

ماىاععةماالحصائقةميفماظؾقاغاتمضاسدةمادؿؽؿال (8

ماظؾقاغاتمممم ماىاععة مبشارطةمماظعاظلماظؿعؾقؿموزارةميفماإلحصاءاتمعرطزمظدىماإلحصائقةمادؿؽؿؾتموطاظة

ماظعاعةمواإلدارةمواظؿلفقؾماظؼؾقلمسؿادة

ممواظؿطقؼرممظؾؿكطقط مواٌؿعؾؼةاإلداري،

مواظطالبماٌقزػنيموماظؿدرؼسمػقؽةملسضاءب

مإحصاءاتمٌرطزمواردؾتماظلابؼةمظألسقام

مهلذاماحملددماظقضتمضؾؾماظعاظلماظؿعؾقؿموزارة
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ميفماإلحصائقةماظؾقاغاتمععماظؿففقزمألمتؿفماظؾقاغاتمادؿؽؿالمسؿؾقاتميفمتذطرمأخطاءموضقعمسدممعع،ماظعام

مإلسدادػا.مسؿؾمصرقمأومىانمتشؽقؾمإظبماياجةمدونمإظؽرتوغقًاموإرداهلاماظؼادعةماألسقام

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 اىاععةماحؿقاجاتموتأعنيماٌشارؼعمإلدارةمتـظقؿقةمإجراءاتماسؿؿاد .9

ماىاععةمواحؿقاجاتمأوظقؼاتفاموهدؼدماٌشارؼعمدرادةمىـةمخاللمعـماىاععةموطاظةماسؿؿدتمممم

ماظؽؾقاتماحؿقاجمهدؼدمادؿؿاراتممناذجممشؾتماٌشارؼعمإلدارةماظؿـظقؿقةماالجراءاتمعـمسددًا

مإدارةمغظامميفمجدؼدمعشروعمبطؾبماًاصماالرذاديمواظدظقؾماٌشارؼع،معـمواالداراتمواظعؿادات

ماالرذاديمواظدظقؾمجدؼد،معشروعمرؾبمسـدماٌشروعمعؿطؾؾاتمععرصةمظؾؿلؿكدممؼؿقحمواظذيماٌشارؼع

ماظشروطمطرادةموتعؾؽةمادؿكداممععرصةمظؾؿلؿكدممؼؿقحمواظذيمواٌقاصػاتماظشروطمطرادةمإلغشاء

م.باٌشروعماًاصةمواٌقاصػات

م

م
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وزارةماظؿعؾقمماظعاظيممظةطاوإسدادمتؼرؼرمانازاتماىاععةمظاإلذرا مسؾىم .10

مظؾؿكطقطمواٌعؾوعاتم

ماظدورؼةم      ماظؿؼارؼر معـ ماظؿؼرؼر مػذا ؼعؿرب

ماظؾقاغاتمصؼطم موتعؾؽة مسؾكمعبع اظيتمتعؿؿد

مإلر ماظعاظل، ماظؿعؾقؿ موزارة مإظب وتضؿـمداهلا

ماظؾقاغاتم موجداول ممناذج معـ ماظعدؼد اظؿؼرؼر

م ماظؿدرؼسمسـ مػقؽة موأسضاء اظطالب

مواظؽػاءةم ماظعؾؿل مواظؾقث ماظعؾقا واظدرادات

ماظداخؾقةمواًارجقةمىاععةماجملؿعة،موذظؽموصؼممناذجمعبعمبقاغاتمعقحدةمىؿقعماىاععات.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

ماظرابعاظػصلم
م

ماىاععةموادؿؼؾالممتـقلومواظؿطوؼريماظعؾؿيمايراكمدسم

مزوارػا.

م

م

م

م

م

م

م
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م

مباىاععةمواظؿطوؼريماظعؾؿيمايراكمدسمأواًل:م

معؼدعة

ماظعؾؿقةممممم ماظؾؼاءات معـ مسددًا ماظقطاظة ماضاعت ماىاععة، ميف مواظؿطقؼري ماألطادميل مايراك ميف معـفا ادفاعًا

موا ماىاععة معـلقبل مإثراء ميف مادفؿت ماظيت ماظعؿؾ موورش ماظؿدرؼؾقة مؼؾلمواظدورات موصقؿا ماحملؾل، جملؿؿع

ماظـشاراتماظعؾؿقةمظقطاظةماىاععة.ضمعؾكصمظؾع

م

م

م
م

م

م

م

م
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ماظلـوؼةماظؿؼارؼرموطؿابةمإسدادمسؿلمورذة (1

مذلغفمعـمعامطؾمتؼدؼؿمسؾكماىاععةموطاظةماغطالضًامعـمحرصممم

ماىاععة،مجفاتمزبؿؾػمعـماظصادرةماظؿؼارؼرمصقغمتقحقد

موغؼؾماىاععةمظقحداتماظؿؼارؼرمإلسدادماالحرتاصقةماظؾقؽةموتقصري

ماظؿؼارؼرموإسدادمصقاشةميفمواإلتؼانماىقدةمهؼؼماظيتماًربات

ماظلـقؼة موطؿابةمإسدادمحقلمسؿؾمورذةماىاععةموطاظةمأضاعت،

ماظؽؾقاتمسؿداءمعـماىاععةمضقاداتمادؿفدصتماظلـقؼةماظؿؼارؼر

مزبؿؾػميفماظلـقؼةماظؿؼارؼرمإسدادموعلموظلماٌلاغدةمواظعؿادات

م.اظلـقؼةماظؿؼارؼروطؿابةممإسداد(متػاصقؾمم7،موؼقضحماىدول)ماىاععةمجفات

م

م

متػاصقلمورذةمإسدادموطؿابةماظؿؼارؼرماظلـوؼة(مم7جدولم)م

مسددماٌشارطنيمعدةماظربغاعجمعؽانماظؿـػقذمغوسقةماٌلؿػقدؼنمماظورذةادمم

مسؿداءمعـماىاععةمضقاداتماظلـوؼةماظؿؼارؼرموطؿابةمإسداد

ماٌلاغدةمواظعؿاداتماظؽؾقات

ماظؿؼارؼرمإسدادموعلموظل

ماظلـقؼة

ضاسةماالجؿؿاساتم

مبعؿادةماىقدة

م28مؼقممواحد

م
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ماٌؤدلقةماظؾقوثمدسممسؼودماظشراطةمععمسؿادةماظؾقثماظعؾؿيميفمتوضقع (2

ماىاععلمواألعـماظلالعةمىـةمعؾادرةماىاععلمواألعـمظؾلالعةماظدائؿةمغػذتموطاظةماىاععةمممـؾةمباظؾفـةممم

مأػؿعـممحدوػلمواماٌمدلقةماٌشارؼعمحبقثمدسؿمسؼقدمذراطةمععمسؿادةماظؾقثماظعؾؿلمعـمخاللمتقضقعبعؼدم

م.ػـ1435/1436ماىاععلمظؾعامماٌدسقعةماظؾققثمضؿـماىاععلمواألعـماظلالعةمىـةمعشارؼع

موسؿادةموميـؾمتعاونممم باىاععة،مطؿامماظعؿؾمبقؽةمميقزماظذيماظػرؼؼمظروحممنقذجاماظعؾؿلماظؾقثماظقطاظة

مغؿائج معراصؼمعبقعميفماىاععلمواألعـماظلالعةمعلؿقىمظرصعمعفؿةمضراراتمادباذماٌشارؼعمػذهمدؿعزز

ماىاععة.

م
م

مدرادةمبعـوان:مخماظػاتماٌوزػنيمجباععةماجملؿعةموَاظقاتمايدمعـفاإجراءم (3

يفمماىاععةماظؽؾريمعـمضقاداتمواالػؿؿامؾؿعر مسؾكمغظاممتلدؼبماٌقزػنيميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼة،مظممم

مؼـعؽسممباموصاسؾقةمبؽػاءةموععاىؿفامعـفامايدمودؾؾمواظؿلدؼؾقةماإلدارؼةماٌكاظػاتموأغقاعمعرصةمأدؾابع

مظؾؿكطقطممطقحدةمظؾفاععةماٌمدللماألداءمسؾكمإصبابقا ماظعاعة مباإلدارة ماىاععةمممـؾة مغػذتموطاظة واحدة،

معـفا.مايدموَاظقاتماجملؿعةمجباععةماٌقزػنيمبعـقان:ممزباظػاتمواظؿطقؼرماإلداريمدرادة

ممممم مإظب ماظدرادة مػدصت موضد معـفامادؿؽشا  مايد مودؾؾ مواظؿلدؼؾقة ماإلدارؼة ماٌكاظػات موأغقاع أدؾاب

مبؽػاءة،مو ررحم،مواألداءماإلداريمباىاععةاٌمثرةمسؾكممقزقػلاظقضق مسؾكمأػؿمعؿغرياتماظقاضعماظوععاىؿفا

متمادؿطالعمآراءمذبؿؿعماٌقزػنيمباىاععة،موظؾقدمعـماٌكاظػاتماظؿلدؼؾقةمجباععةماجملؿعة،معؼرتحةممتَاظقا

مظدرادة.وضدممتمبذلماٌزؼدمعـماىفدماٌؿؽـميفمأنمتؽقنماظعقـاتمممـؾةمجملؿؿعما
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مواٌشارؼعماالغشاءاتمضطاعميفماٌشارؼعمإدارةمغدوةمعؽاتب (4

ماٌشارؼعمإدارةمذبالميفماظؿطقرمٌقاطؾةماظقسلموغشرمبثميفمواٌلاػؿةماٌشارؼعمإدارةمثؼاصةمبفد مغشرممم

مممـؾةمعشاطؾفامعـمواظؿكػقػ ماىاععة موطاظة مغظؿت مرباضرةماٌشارؼعمإدارةممبؽؿبمواخطارػا،

ممواألدواتمواظؿقدؼاتماظػرصم-واٌشارؼعماالغشاءاتمضطاعميفماٌشارؼعمإدارةمعؽاتب:بعـقان )مادؿفدصت

متعرؼػم(ماٌفـددنيوماالدؿشارؼقنوماٌشارؼعمعدراءوماٌؼاوظني مإدارةمعؽاتبموعاػقةماٌشارؼعمإدارةممتمخالهلا

(م8وشريػاموؼؾنيماىدولم)مماٌشارؼعمإدارةماٌشارؼع،موعـففقاتمتعـرمغلؾةمتؼؾقصميفمتلثريػاموعدىماٌشارؼع

متػاصقؾماحملاضرةمواٌلؿػقدؼـمعـفا.

م

م
م

م

مإدارةماٌشارؼعميفمضطاعماإلغشاءاتمواٌشارؼعمعؾكصمغدوةمعؽاتب(مم8جدولم)م

مسددماٌشارطنيمعدةماظربغاعجمعؽانماظؿـػقذمغوسقةماٌلؿػقدؼنمماحملاضرةادمم

مضطاعميفماٌشارؼعمإدارةمعؽاتب

ماظػرص)ممواٌشارؼعماالغشاءات

م(مواألدواتمواظؿقدؼات

ماٌشارؼعمعدراءم-ماٌؼاوظني

م-ماالدؿشارؼقنم-

ماٌفـددني

مشريمربددمؼقممواحدماىاععةعلرحم

م

م
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م"اىاععةمظوطاظةماألداءمضقاسمعؤذرات"مبعـوانمسؿلمورذة (5

معمذراتمصرؼؼمادؿفدصت،ماىاععةمظقطاظةماألداءمضقاسمعمذرات"مبعـقانمسؿؾمورذةماىاععةموطاظةمغػذت

مظقطاظةمماألداءمضقاس ماظؿابعة ظؾففات

متصؿقؿمآظقاتمظؾقثموػدصتماىاععة

متطؾقؼموإجراءاتماٌمذرمأدوات

مايدمهدؼدمإظبمإضاصةماألدوات،

مودورمأداة،مظؽؾماٌلؿفد ماألدغك

(مغقسقةماٌلؿػقدؼـموعدةمم9،موؼؾنيماىدول)مأػداصفامسبقماىفةمتؼدممعدىمضؾطميفماألداءمضقاسمعمذرات

ماظربغاعجموسددماٌشارطني.

م

م
م

ماىاععةمظوطاظةماألداءمضقاسمعؤذراتمورذةعؾكصم(مم9جدولم)م

مسددماٌشارطنيمعدةماظربغاعجمعؽانماظؿـػقذمغوسقةماٌلؿػقدؼنمماظورذةادمم

ماٌفـقةمواظصقةماظلالعة

ماياصالتمظلائؼي

علموظنيميفماظعؿاداتم

واإلداراتماظؿابعةمظقطاظةم

ماىاععة

ضاسةماجؿؿاساتمعؽؿبم

موطقؾماىاععة

م11مؼقممواحد

م
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م(OHSAS)مذفادةمسؾىمظؾقصولماىاععةموععاعلمخمؿرباتمتفقؽةمبعـوان:مورذة (6

مزبؿرباتمتفقؽةمحقلمسؿؾمورذةماٌفـقةمواظصقةماىاععقةماظؾقؽةمبندارةمممـؾةماىاععةموطاظةمأضاعتمممم

مسؾكمظؾقصقلماىاععةموععاعؾ م،(OHSAS 18001)مذفادةم

مذاتماإلداراتموعدراءماظؿعؾقؿقةمظؾشمونماظؽؾقاتموطالءمحضرػا

ماظعالضة مو، ميفماٌفـقةمواظصقةماظلالعةموأسؿالمضضاؼاتـاوظت

مواظصقةماظلالعةماذرتاراتمتطؾقؼمسؾكماىاععةمحرصوماىاععة

مباٌكؿرباتمؼؿعؾؼمصقؿاموخاصةموسؿؾقاتفامعراصؼفامعبقعميفماٌفـقة

،م(OHSAS 18001)مذفادةمسؾكموععاعؾفامزبؿرباتفامحصقلمإجراءاتمتطؾقؼمإظبماىاععةم،مودعلواٌعاعؾ

م(معؾكصماظقرذةمواٌلؿػقدؼـمعـفا:م10موؼؾنيماىدولم)

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م(OHSAS)مذفادةمسؾىمظؾقصولماىاععةموععاعلمخمؿرباتمتفقؽةمورذةعؾكصمم(مم10جدولم)م

مسددماٌشارطنيمعدةماظربغاعجمعؽانماظؿـػقذمغوسقةماٌلؿػقدؼنمماظورذةادمم

موععاعلمخمؿرباتمتفقؽةمورذة

مذفادةمسؾىمظؾقصولماىاععة

(OHSAS 18001)م

مظؾشمونماظؽؾقاتموطالء

ماإلداراتموعدراءماظؿعؾقؿقة

ماظعالضةمذات

ضاسةماظؿدرؼبمبعؿادةم

ماىقدة

م15مؼقممواحد

م

م
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مواإلداريماألطادمييماظعؿلميفماظؿؼـقةمعلؿفداتمسنمتعرؼػقةمورذةمإضاعة (7

ممغػذتممم ماىاععة مسـماألوظبماظؿعرؼػقةماظقرذةوطاظة

واإلداريمعقجفةمماألطادميلماظعؿؾميفماظؿؼـقةماٌلؿفدات

ماظعؿقمموعدؼريماٌلاغدةمواظعؿاداتماظؽؾقاتمظعؿداء

مخاللمومت(مم11اٌقضقةميفماىدولم)ماإلداراتموعدؼري

موغظاممTK20مغظاممسؾكماالرالعماظقرذةمػذه

م"أوتقغقعل" م مإممAUTNOMYم عؽاغقةموعدى

ماالدؿػادةمعـفميفماىاععة.

مممم

م

م

مصفردةمAutonomy"مأوتقغقعل"مغظاممؼؿقحومممم

ميفمظؾؾقثمضابؾةموجعؾفاماظػقدؼقمٌؼارعماظصقتلماظـص

ماٌػاػقؿمبنيماظروابطموإصبادماظـصقص،مطؾؿاتمعبقع

ماظؾقثمإعؽاغقةمععماٌكؿؾػةماٌػؿاحقةمواظؽؾؿاتماٌؿـقسة

معصطؾقاتمأومربددةمعػؿاحقةمطؾؿاتمبادؿكداممبلفقظةمإظقفمواظقصقلماٌكزغةماٌؼارعمعـمجزءمأيميف

مصقؿااظعالضةمذيمواظـصمظؾػقدؼقماظقصقلمإعؽاغقةمسـمصضالمساعةموعػاػقؿ مذرطةمعـمTk20مغظاممؼؼدم ،

Tk20ماالسؿؿادموإدارةمواىاععات،مظؾؽؾقاتماٌؿؽاعؾةماظؿؼارؼرموإصدارمواظؿؼققؿ،ماظؿكطقط،محؾقلم

متعؾؿمظؽقػقةماٌلؿؿرماظؿقلنيمثؼاصةمتؾينمسؾكماظعاظلماظؿعؾقؿمعمدلاتممبلاسدةمشرطةاظموتؼقمماألطادميل،

ماظؾقاغاتمادؿرياد،مواالدرتاتقفلمواظؿؼققؿماظؿكطقطمذظؽميفممباماظشاعؾةماألدواتمعـمذبؿقسةمخاللمعـماظطؾؾة

م.اظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمعمػالتمإدارةاٌصادر،مومعـموشريػاماظطؾؾةمععؾقعاتمإدارةمأغظؿةمعـ

م

مواإلداريماألطادمييماظعؿلميفماظؿؼـقةماٌلؿفداتمسنماألوىلماظؿعرؼػقةماظورذةعؾكصمم(مم11جدولم)م

مسددماٌشارطنيمعدةماظربغاعجمعؽانماظؿـػقذمغوسقةماٌلؿػقدؼنمماظورذةادمم

مسنماألوىلماظؿعرؼػقةماظورذة

ماظعؿلميفماظؿؼـقةماٌلؿفدات

مواإلداريماألطادميي

مواظعؿاداتماظؽؾقاتمظعؿداء

ماظعؿقمموعدؼريماٌلاغدة

ماإلداراتموعدؼري

بعؿادةمضاسةماظؿدرؼبم

ماىقدة

م29مؼقممواحد
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مظوطاظةماىاععةماألداءمضقاسمعؤذراتمظػرؼقماظؿدرؼؾقةماظورذة (8

ماىاععةمسؼدتمممم مظموطاظة متدرؼؾقة مايدؼثمظؾقطاظة،ماألداءمضقاسمعمذراتمػرؼؼورذة مدورمسـممتمخالظف

مواحملادؾقة،ماظشػاصقةممبؾدأموسالضؿفمأػداصفامسبقماظقطاظةمتؼدممعدىموضقاسمضؾطميفماألداءمضقاسمعمذرات

متعؿؿدمراجعةمتغذؼةميفماظـؿائجموادؿـؿارمهلا،ماظؿابعةمواإلداراتماظعؿاداتمأداءمجقدةمظؼقاسماظقطاظةموتقجف

مجقاغبمتداركمخالهلامعـمميؽـماظيتماظالزعةماظؿقلنيمخططمووضعمأدائفا،مجقدةمرصعميفماظقطاظةمسؾقفا

م(معؾكصماظقرذةمواٌلؿػقدؼـمعـفا:م12احملؿؿؾة،موؼؾنيماىدولم)ماًؾؾ

م

ماىاععةمظوطاظةماألداءمضقاسمعؤذراتمظػرؼقماظؿدرؼؾقةماظورذةمعؾكص(ممم12)ممجدول

مسددماٌشارطنيمعدةماظربغاعجمعؽانماظؿـػقذمغوسقةماٌلؿػقدؼنمماظربغاعجادمم

مظػرؼقماظؿدرؼؾقةماظورذة

مظوطاظةماألداءمضقاسمعؤذرات

ماىاععة

مممـؾنيمسـماظعؿادات

مواإلداراتماظؿابعةمظؾقطاظة

ضاسةماجؿؿاساتمعؽؿبم

معدؼرماىاععة

م13مؼقممواحد

م

م
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م

مزوارػاادؿؼؾالممتـقلماىاععةموثاغقًا:م

معؼدعةممممم

مبعددممم ماىاععة موطاظة ممضاعت مزؼارة مادؿؼؾال مبني متـقست ماظـشارات موجفاتمعـ مجاععات معـ علؽقظني

مومحؽقعقة ماجؿؿاساتممتوخاصة، ميف مظؾفاععة موـقؾ ماىاععة معشارطاتمداخؾ مإظب مإضاصة انازاتمرمسقة،

مموصقؿامؼؾلمبعضماظـشاراتماظيتمضاعتمبفاماظقطاظةمخاللماظعامماىاععلماٌاضل.داخؾماظقطاظةم

م

م

م

م

م
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ممواىاععةماظعاظيماظؿعؾقمموزارةموصدادؿؼؾالم .1

اظعاظل،مادؿؼؾؾتمماظؿعؾقؿموزارةميفماظؾـاتمطؾقاتمأوضاعمٌعاىةماظعؾقاماظؾفـةمععماٌلؿؿرملقؼاظؿمرارميفممم

موصد ماظؽؾقاتمعشروساتمظزؼارةماظعاظلماظؿعؾقؿموزارةميفماظؾـاتمطؾقاتمأوضاعمٌعاىةماظعؾقاماظؾفـةماظقطاظة

ماظعؾقممطؾقةموعشروعمددؼرمحبقرةماالغلاغقةمواظدراداتماظعؾقمميفمعشروعمطؾقةماىاععةميفمظؾطاظؾاتماظعاجؾة

مرعاح.ممبقاصظةماالغلاغقةمواظدراداتماظعؾقممطؾقةموعشروعم،ماظغاطممبقاصظةماالغلاغقةمواظدرادات

م

م

مذؼراءموصدمجاععةمزؼارةادؿؼؾالم .2

ماظقطاظةممم مبفد مذؼراءمجاععةمعـموصدمادؿؼؾؾت

مواإلظؽرتوغقةماظؿؼـقةماىاععةمعشارؼعمسؾكماالرالع

ماىاععةمتؾـؿفاماظيتماظـقسقةمواٌؾادراتمواإلغشائقة

ماالظؽرتوغقةماظؿعاعالتمأسؿالمابرزمسرضماظؾؼاءموتضؿـ

ميفماظؾاظغماالثرمهلامطانمواظيتمباىاععةماٌقجقدة

مغظاممسـموسرضًام،ماظقرضقةماظؿعاعالتمسـماالدؿغـاء

ماظؿؾاسدمزؾميفماظـقسقةموغؼؾؿفمواجملاظسماظؾفان

مماىاععةمطؾقاتمبنيماىغرايف مورعاحمواظغاطمددؼرموحقرةمباظزظػلماجملؿعة) معشروعميفممتمعاموسرض(
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ماظعؿؾمدريموإجراءاتماإلظؽرتوغقةمواالرذػةماإلدارؼةماالتصاالت مارؾع، ماٌشارؼعمادارةمغظاممسؾكماظقصدمطؿا

(PMOم)مواًدعاتمؼدسؿفاماظيتمواىقاغبماٌشارؼعمإدارةمغظامميفماظعؿؾمدريمآظقةمسؾكماظقصدمارؾعمحقث

م.مؼؼدعفاماظيت

م

م

 مواظؿؼوؼممظؾؼقاسماظورينمباٌرطزماظلقابقةمايودؾةمعدؼرادؿؼؾالم .3

مظؾؼقاسماظقرينمباٌرطزماظلقابقةمايقدؾةمعدؼرمزارماظعاظلمظؾؿعؾقؿماظدوظلماٌممترمػاعشمسؾكمممم

ماٌؿـؼؾماجملؿؿعلماالظؽرتوغلمواظؿعؾقؿماظؿدرؼبمحاصؾةممواظؿؼقؼؿ ماٌشروعمإنازمعراحؾمسؾكموارؾعم

ماجملؿؿع.مخدعةميفموأػداصفماٌلؿؼؾؾقة

م

م
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ممصقومبريدونموصدمذرطةادؿؼؾالم .4

مظؾفاععةمبريدقنمذرطةموصدمادؿضاصةمبرغاعجمضؿـممممم اظقصدميفمزؼارةمياصؾةمماىاععةمادؿؼؾؾتموطاظةمصقق

م مسؾك ماظقصد مأرؾعمخالهلا ماٌؿـؼؾ، مواظؿدرؼبماإلظؽرتوغل مواظػؽةمأػداصف،موأبرزماٌشروعمتـػقذمعراحؾاظؿعؾقؿ

م.اظربغاعجمبفذاماٌلؿفدصةماجملؿؿعقة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مماظلعودؼةماىاععاتمظوطالءماظرابعماالجؿؿاعميفماٌشارطة .5

مواظصقاغةماٌشروساتمسـماٌلؽقظنيماظلعقدؼَّةماىاععاتمظقطالءماظرابعماالجؿؿاعميفماىاععةموطاظةمذارطتمممم

محائؾ،مجباععةمسؼدماظذيمالعةاظلمواألعـمواظؿشغقؾ

ميفماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمطقد:)بعـقانمبقرضة

ماٌعاعؾمانمباسؿؾار(ماظعاظلماظؿعؾقؿموععاعؾمزبؿربات

مالذرتاراتمتطؾؾاماألطـرماألعاطـمعـمواٌكؿربات

ماظؽؾقاتميفمايرؼؼمعـموايؿاؼةماظلالعةمواجراءات

مممـالم30معـمأطـرموضدمذاركميفماالجؿؿاع،ماىاععقة

موزارةموعـماظلعقدؼةمظؾفاععات اظعاظل،مماظؿعؾقؿم

مجاععةميفمسًُؼدماظذيماظـاظثماالجؿؿاعميفمتقصقاتمعـمتـػقذهممتمعامسرضماالجؿؿاعمأسؿالمجدولموتصدر
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ماظلالعةمبؼضاؼامظؾؿقسقةمدرتذادياإلماظدظقؾمباسؿؿادماظؿقصقةمضشت،مطؿامغقمػـ1434/مم11/مم4ميفماجملؿعة

مواألعـمواظصقاغةمواظؿشغقؾماٌشارؼعمذبالميفماظعاعؾةمظؾشرطاتمععؾقعاتمضاسدةمبـاءوماىاععات،ميفماٌدغقة

مزبؿرباتميفماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمطقدمواضرتاحماىاععقة،ماٌدنمتصاعقؿمعـاضشةمإظبمإضاصةمواظلالعة،

ماظعاظل.ماظؿعؾقؿموععاعؾ

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

ماًاعساظػصلم
مظؾوطاظة.ماظؿابعةماظؾفانمعـفزاتمممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 اىاععةوطاظةمم–ماألولاظؿؼرؼرماظلـقيم

 

 

 51 

م

معؼدعة

تشر موطاظةماىاععةمسؾكمىانمدائؿة،مومىانمعمضؿة،موضدمحؼؼتمػذهماظؾفانمانازاتمطؾريةمالمذبالمممم

وشريػا،مودق مممانازظذطرػاميفمػذاماظؿؼرؼرماٌكؿصر،مطقضعمإجراءاتموتـظقؿمودبطقطمظؾعؿؾمأومبـاءموثائؼم

منماظؿابعةمظقطاظةماىاععة.غضعميفمػذاماىزءمعـماظؿؼرؼرمبعضماالنازاتماٌكؿصرةمظعددمعـماظؾفا

م

م

م

م

م

م

م

م

مم
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ماظؾفانماظؿابعةمظوطاظةماىاععةمانازات

م(مسددمأسضاءموجؾلاتموعقضقساتموتقصقاتماظؾفانماظؿابعةمظقطاظةماىاععة:م13ؼؾكصماىدولم)مم

م(معؾكصماظؾفانماظيتمتشر مسؾقفاموطاظةماىاععةم13جدولم)م

 سدد ادمماظؾفـة م

 اظؿقصقات اٌقضقسات اىؾلات األسضاء

 210 210 34 10 ترضقاتماٌقزػنيمواالدؿؼطابماإلداريمواٌلابؼاتمواظقزقػقة 1

 63 63 12 12 درادةماٌشارؼعموهدؼدمأوظقؼاتفامواحؿقاجاتماىاععة 2

 116 116 30 12 اإلذرا مسؾكمبراعجماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمواظؿعؾؿمسـمبعد 3

 24 24 4 13 اإلغشائقةاظؿقضريؼةمٌشروساتماىاععةم 4

 48 48 19 13 اظلالعةمواألعـماىاععلميفماىاععة 5

 6 6 3 8 إسدادماظؿؼارؼرماظلـقؼةمظؾفاععة 6

 39 39 36 12 ترعبةمربؿقىماظؾقابةماإلظؽرتوغقة 7

 106 106 41 8 تـلقؼمأسؿالماظؾفانموعؿابعؿفا 8

 28 28 8 10 اظدراداتماالدؿـؿارؼة 9

 20 20 5 6 اٌؾادراتدرادةم 10

 36 36 19 6 اظـظرميفمضطعماإلجازاتمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼس. 11

 5 5 1 10 اظؿقضريؼةمٌؾؿؼكماىاععاتماظـاذؽةمواٌلموظقةماالجؿؿاسقة 12

 42 42 40 7 اإلذراصقةمظدرادةمأغظؿةماالتصاالتمواألرذػةماإلظؽرتوغقة 13

 10 10 10 6 اظؿـؿقةماظعاذرةاإلذرا مواٌؿابعةمسؾكمإدخالمخطةم 14

 41 41 28 3 اظؿعقنيمسؾكموزائػماظؾـقد 15

 783 793 290 136 اإلمجاظي
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معـماىدولممممم مم13)محقثمؼظفر م ماظؾفانمبؾغم) ماظلابؼ،مأنمإعباظلمسددمأسضاء (مسضقاًً،مصقؿامم136(

(مسضقمم26بعددم)ماىاععل"ممواألعـماإلغشائقة"مو"ماظلالعةماىاععةمٌشروساتمادؿلثرتمىـيتم"اظؿقضريؼة

م مبؾغت متـاضشفام19وبـلؾة ماظيت ماٌقضقسات مغقسقة مبلؾب ماظؾفان، مأسضاء مظعدد ماإلعباظقة ماظـلؾة معـ %

%م2(مأسضاءموبـلؾةمبؾغتمم3اظؾـقد"م)موزائػمسؾكماظؾفـؿنيموتشعؾفا،مصقؿامبؾغمسددمأسضاءمىـةم"اظؿعقني

عـماظعامموألدؾابمربددة،موؼظفرمذظؽمبقضقحمطؿاميفمغظراًًمألنماياجةمهلذهماظؾفـةمعقمسقةمبقضتمربددم

مظؾقطاظة.ماظؿابعةماظؾفانميفماألسضاءمسددمظؿقزؼع(م4)ماظشؽؾ

م

م

م(متوزؼعمسددماألسضاءميفماظؾفانماظؿابعةمظؾوطاظة3اظشؽلم)

مؼظفرمممم مماىدولمويفماىاغبماآلخر مم13) ممبؾغماىؾلاتمسددمإعباظلمأن( م مم290) مجاءتمجؾلة،(

"ماإلظؽرتوغقةمواألرذػةماالتصاالتمأغظؿةمظدرادةماإلذراصقة"مو"موعؿابعؿفاماظؾفانمأسؿالمتـلقؼ"مىـةمجؾلات

اىؾلات،ممسددمإعباظلمعـ%م28مبؾغتمبـلؾةمجؾلة(مم81)ممبؾغتمجؾلاتمبعددمواظـاغقةماألوظبماٌرتؾؿنيميف

ضؾمبعددماىؾلاتمبقاضعمجؾلةماالجؿؿاسقة"ماألمواٌلموظقةماظـاذؽةماىاععاتمٌؾؿؼكمصقؿامطاغتم"اظؿقضريؼة

م.(5)واحدةمصؼط،موػذامعامؼؿؾنيمبقضقحميفماظشؽؾم
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م
م(متوزؼعماظؾفانماظؿابعةمظؾوطاظةمحبلبمسددماىؾلات4اظشؽلم)

عقضقساتمم3جؾلةممبؿقدطمم290(معقضقعمجاءتمسؾكمعدىم793أعامعـمحقثمسددماٌقضقساتمواظؾاظغةم)مممم

مترضقات مىـة معـ موادؿلثرتمطؾ مجؾلة، موىـةمواٌلابؼاتماإلداريمواالدؿؼطابماٌقزػنيمظؽؾ مواظقزقػقة

مباٌقضقساتمماظؾفانمأسؿالمبعدموىـةمتـلقؼمسـمواظؿعؾؿماإلظؽرتوغلماظؿعؾقؿمبراعجمسؾكماإلذرا  وعؿابعؿفا

م م) مذبؿقسفا مبؾغ محقث مسددًا مبؾم432األطـر معؽقؼة موبـلؾة معقضقسًا م( م) مسددمم%54.5غت مإعباظل معـ )

م(.مم6اٌقضقساتماظيتممتمعـاضشؿفاميفمعبقعماظؾفانمطؿاميفماظشؽؾم)م

م
م(متوزؼعماظؾفانماظؿابعةمظؾوطاظةمحبلبمسددماٌوضوسات5اظشؽلم)
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م
م(متوزؼعماظؾفانماظؿابعةمظؾوطاظةمحبلبمسددماظؿوصقات6اظشؽلم)

م

م

تقصقة،مم783(مىـةمحقاظلمم15عـمجاغبمآخرمصؼدمبؾغمسددماظؿقصقاتماظيتمخؾصتمهلاماظؾفانماظـم)مممم

مبؾغمسددماظؿقصقاتمإظبمإعباظلمسددماظؾفانمحقاظلمم4مبعدلمبؾغم) مظؽؾمجؾلة،مطؿا م55(متقصقاتمتؼرؼؾًا

واظقزقػقةم"مضدممتقزتممواٌلابؼاتماإلداريمواالدؿؼطابماٌقزػنيمتقصقةمظؽؾمىـة،موطاغتمىـةم"مترضقات

مطلطـرماظؾفانمعـمحقثمسددماٌقضقساتمواظؿقصقاتمغظرًامظطؾقعةمسؿؾفامواالنازاتماظؾارزةماظيتمحؼؼؿفا.

م

مىـةمتـلققمأسؿالماظؾفانموعؿابعؿفا .1

مممم ماىاععل ماظعام مخالل ماظؾفـة م1434/1435غاضشت ماٌؿعؾؼة ماٌقضقسات ماظعدؼد ماظؾفانمأسؿالمؿـلقؼبػـ

م:وإنازاتفامتقصقاتماظؾفـةوصقؿامؼؾلمأبرزمموخؾصتمإظبماظعدؼدمعـماظؿقصقات،،موعؿابعؿفا

ماظؿدرؼسم .1 مػقؽة ماسضاء مذمون موظعؿادة ماىاععة مٌدؼر ماظيتمأغفتماسؿاهلا ماٌمضؿة ماظؾفان متؼارؼر رصع

مبايصرماالظؽرتوغلمظؾفانمواجملاظس.

مواجملاظسمحبؽؿم .2 مظؾفان ماالظؽرتوغل ماظـظام ميف ماظؾقثماظعؾؿل ماظؾققثمبعؿقد معراطز مبربط اظؿقصقة

 اخؿصاصفموصؼًامظالئقةماظؾقثماظعؾؿل.م
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ماالضلامم .3 ميف مظؾؿقاضر ماالنؾقزؼة ماظؾغة مظؿشؿؾ ماظـاظـة، مغلكؿف ميف مواجملاظس ماظؾفان مغظام تطقؼر

معـمخاللماظؿصؿ قؿ،مواظعؿؾمسؾكمتطؾقؼماهلقاتػماظذطقة،موذباظسماظؽؾقات،موتغقريمذؽؾماظـظام

 واظـلكةميفمحالماظدخقلمعـماىقال،مواالجؿؿاعماٌرئل.م

 (ماظؾفانميفماظـظامماالظؽرتوغلمظؾفانمواجملاظسمغظرًامالغؿفاءماٌدةماظزعـقةماحملددة.10إؼؼا م) .4

ظؽؾقاتميفموضعمآظقةمإلضاصةماألسضاءمجملؾسماظؽؾقةمأوماظؼلؿمعـمخاللمإسدادمخطابمعـماظعؿقدما .5

موؼردؾمظرئقسمىـةمتـلقؼماسؿالماظؾفانموعؿابعؿفام مأومذبؾسماظؼلؿ حالماإلضاصةمجملؾسماظؽؾقة

مظؾؿفؾ ماظعضق مإلضاصة ميفماىدوظنيم) موؼظفر ماظؼلؿ، مم14سمأو م) مو مسـمم15( متػاصقؾماحصائقة )

ماظؾفانمواجملاظسميفماىاععة.

 ػـ34/1435اظؿوصقاتمظؾعامماىاععي(متوزؼعمسددماألسضاءمواىؾلاتمواٌوضوساتموم14جدولم)م

 

 

م(ماظؿوزؼعماظـليبمظعددمحضورموشقابماألسضاءميفمغظامماجملاظسمواظؾفانم7اظشؽل)مم

م

مػـ34/1435ظؾعامماىاععيموجماظسماىاععةسددمايضورمواظغقابميفمىانم(مم15جدولم)م

ماظغقابمايضورممحضورماظؾفانمواجملاظس

م4111م36296ماظعدد

م%م11م%م89ماظـلؾةماٌؽوؼة

 الحضور

 الغياب

ماألسضاءمسددماظؿوصقاتمسددماٌوضوساتمسددماالجؿؿاساتمسددمسددماظؾفانمواجملاظس

م1256م4404م12870م4478م176
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مترضقاتماٌوزػنيمواالدؿؼطابماإلداريمواٌلابؼاتماظوزقػقةىـةم .2

مممم ماىاععل ماظعام مخالل م1434/1435غاضشتماظؾفـة ماٌقضقساتماٌؿعؾؼة ماظعدؼد مواالدؿؼطابماظرتضقاتبػـ

م:إنازاتماظؾفـةوصقؿامؼؾلمم،موخؾصتمإظبماظعدؼدمعـماظؿقصقات،اظقزقػقةمواٌلابؼاتماإلداري

م إنازاتماظؾفـةميفمجمالماٌلابؼةماظوزقػقة

م ممت مررح مم87) ميف موزقػة ماظطؾؾاتم( موادؿؼؾال مسـفا مواإلسالن مواظػـقة ماإلدارؼة ماظقزائػ علابؼة

مسؾكمعلؿقىم مواإظؽرتوغقا ماظعؾقم مظؽؾقة موؼدوؼا مرعاح،محقثماىاععة ظدراداتماإلغلاغقةميفمرباصظة

(مأسدادماٌؿؼدعنيمم16رؾب،موؼؾنيماىدولم)مم17000بؾغمسددماظطؾؾاتماٌؼدعةمظؾؿلابؼةمأطـرمعـم

م:واٌلؿؾعدةماٌؽؿؿؾةمواظطؾؾات ظؾؿلابؼةماظقزقػقة

م

 واظطؾؾاتماٌؽؿؿؾةمواٌلؿؾعدةماظوزقػقةمظؾؿلابؼةماٌؿؼدعنيمسدد(مم16جدولم)مم

م

 مب ماظؾفـة ماالعؿقانمضاعت ميف مظؾدخقل مظؾؿؿلابؼني ماظردائؾ مواردال ماظؾقاغات موتدضقؼ ماظطؾؾات ػرز

%معـمإعباظلمسددماظطؾؾاتماٌؽؿؿؾةم64وبـلؾةمبؾغتم،م(مرؾبم5652واظذؼـمبؾغمسددػام)مماظؿقرؼري

  .ثؿمسؿؾقاتماظؿصققحموإسالنماظـؿائجموإردالماظردائؾمٌـماجؿازماالعؿقان

 معـمإعباظلمم6.3(معؿؼدم،مبـلؾةمبؾغتمم555واظؾاظغمسددػؿم)مماٌؿؼدعنيتشؽقؾمسدةمىانمٌؼابؾةم%

  .واظؿقؼؼمعـمبقاغاتفؿموصالحقؿفؿمظؾعؿؾميفماىاععةة،مسددماظطؾؾاتماٌؽؿؿؾ

 م ماخؿقار مبؾغتمم87) معؿؼدم،مبـلؾة ماظطؾؾاتماٌؽؿؿؾة،مظؾعؿؾميفماظقزائػمم1( %معـمإعباظلمسدد

(مسددماٌؿؼدعنيمم17،موؼؾنيماىدولم)موتقزؼعفؿمسؾكمطاصةمضطاساتماىاععةموصؼماالحؿقاجاظشاشرةم

 واٌرذقنيمظالخؿؾارمواٌؼابؾة:

م

 خاللماٌلابؼةماظوزقػقةماٌؿؼدعنيمواٌرذقنيمظالخؿؾارمواٌؼابؾةوغلبمدماسدأ(مم17جدولم)م

 

م

م

 

ماظطؾؾاتماٌلؿؾعدةماظطؾؾاتماٌؽؿؿؾةمٌلابؼةماظوزقػقةاظطؾؾاتميفماسددمإمجاظيم

م8604م8785م17389

م%م49.5م%م50.5م%م100

ماظرتذقحماظـفائيماٌرذقنيمظؾؿؼابؾةماظشكصقةماٌرذقنيمظالخؿؾارماظؿقرؼريمسددماظطؾؾاتماٌؽؿؿؾة

م87م555م5652م8785

م%م1م%م6.3م%م64ماظـلؾةماٌؽوؼة
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  االدؿؼطابماإلداريإنازاتماظؾفـةميفمجمالم

غؼؾمظؾعؿؾميفماىاععة،مومتمادؿؼطابمذبؿقسةمعـماٌقزػنيم(مرؾبمتؽؾقػمأومم104)مغظرتماظؾفـةميفممممم

مبعدم مصائؼة مبعـاؼة ماظؿؽؾقػ،محقثممتماخؿقارػؿ مأو مباظـؼؾ مدقاًء مضطاساتماىاععة مظؾعؿؾميفمطاصة اٌؿؿقزؼـ

 ؾمواظؿؿقزميفماألداء،مبعدمعؼابؾؿفؿمواظؿقؼؼمعـمصالحقؿفؿاظؿلطدمعـمعطابؼةمععاؼريماالدؿؼطابمعـمحقثماظؿلػق

م م) ماىاععلمم18وؼؾنيمجدول ماظعام مخالل ماظؾفـة ماظيتمدردؿفا ماظـؼؾ موغلبمرؾؾاتماظؿؽؾقػمأو مأسداد )

مػـ:34/1435

مماظؾفـةمدردؿفاماظيتماظـؼلمأوماظؿؽؾقفمرؾؾاتموغلبمأسداد(مم18)ممجدول

م

م
مظؾؼراراتماظصادرةمسنماظؾفـةمبشأنماظؿؽؾقفمواظـؼلمظؾفاععةماظـليبماظؿوزؼع(مم8)مماظشؽل

م

م : إنازاتماظؾفـةميفمجمالماظرتضقات

مبادؿقؼاضفؿمممم ماًاصة ماظؾقاغات مطاصة موإدراج ماظرتضقة ممبلؿقؼل ماًاصة ماظؾقاغات مبنسداد ماظؾفـة ضاعت

مترضقة مسؾك ماٌقاصؼة موتضؿـتماحملاضر ماٌدغقة، ماًدعة موزارة معع مذظؽ ميف مم34م)مواظؿـلقؼ م( إعباظلمعـ

م م) مسددػؿ مواظؾاظغ معقزػًام43اٌؿؼدعنيمظؾرتضقة م( متعذرتمإجراءاتمترضقة مطؿا م، معقزػنيم9) موجقدمم( ظعدم

40% 

31% 

29% 

طلباتالتكليفوالنقل

 الموافقة

 عدم الموافقة

 اإلحالة لعدم االختصاص

ماإلحاظةمىفاتمأخرىميفماىاععةمظعدمماالخؿصاصماٌواصؼةسدممماٌواصؼةمرؾؾاتماظؿؽؾقفمواظـؼل

م30م32م42م104

م%29م%31م%40م%م100
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(مأسدادموغلؾةماٌقزػنيماظذؼـممم19،موؼؾنيماىدولم)موزائػمذاشرةمعـادؾةميفمصرتةمإسدادمرباضرماظرتضقة

ممتتمترضقؿفؿمعـمإعباظلماٌلؿقؼنيمظؾرتضقة:

 ػـم34/1435خاللماظعامماىاععيممترضقؿفمممتتماظذؼنماٌوزػنيموغلؾةمأسداد(مم19اىدولم)م

 

م
م(ماظؿوزؼعماظـليبمظعددمحضورموشقابماألسضاءميفمغظامماجملاظسمواظؾفانم9اظشؽل)مم

ماٌقزاغقةميفماىاععةمإلحداثمبعضماظقزائػماظيتممم مغلؼتمععمإدارة ماىاععةميفمذغؾمبعضمطؿا هؿاجفا

األسؿالميفمطاصةمضطاساتماىاععةمظألسقامماظؼادعة،موذظؽمعـمخاللماظدراداتماظيتمأجرتفاماظؾفـةموتؾنيمعـم

 . خالهلاماظقزائػماظـقسقةماظيتمهؿاجفاماىاععةمظؿعزؼزمعـظقعؿفاماإلدارؼةمواظػـقة

م

مإنازاتماظؾفـةميفمجمالماٌـاضؾة:مم

ضاعتماظؾفـةمباظرتتقبمواظؿـلقؼمظؿلفقؾمسؿؾقةماٌـاضؾةمبنيماٌقزػنيمعـمخارجماىاععةماظراشؾنيميفماظـؼؾممممم

مغؼؾفؿم ممت ماظذؼـ مواٌقزػات ماٌقزػني مسدد مبؾغ محقث ماىاععة، مخارج مباظـؼؾ ماظراشؾني مواٌقزػني ظؾفاععة

م ماىاععل ماظعام مخالل مم34/1435ظؾفاععة م) موم102ػـ معقزػموعقزػة مراظيبماظـؼؾم( مصالحقة معراساة مت

م. ظؾفاععةمعـمحقثماغطؾاقمععاؼريماالدؿؼطابميفمحؼفؿ

79% 

21% 

 الموظفات الذين تعذرت ترقيتهم/ الموظفين  الموظفات الذين تمت ترقيتهم/ الموظفين

مترضقؿفمتعذرتمماظذؼنماٌوزػات/ماٌوزػنيماٌوزػني/ماٌوزػاتماظذؼنممتتمترضقؿفممظؾرتضقةمسددماٌؿؼدعني

م9م34م43

م%م21م%م79م%م100
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ماإلظؽرتوغقةمواألرذػةماإلدارؼةماالتصاالتمأغظؿةمظدرادةماظؾفـةماإلذراصقة .3

ماإلدارؼةماالتصاالتملغظؿةبػـماظعدؼدماٌقضقساتماٌؿعؾؼةم1434/1435غاضشتماظؾفـةمخاللماظعامماىاععلمممم

موصقؿامؼؾلمأبرزمتقصقاتماظؾفـةموإنازاتفا:م،موخؾصتمإظبماظعدؼدمعـماظؿقصقات،اإلظؽرتوغقةمواألرذػة

ماىاععةميفماىدؼدةماٌرادالتمآظقةمهدؼد .1 م: مخالل ماىاععةميفماإلدارؼةماالتصاالتمغظاممتػعقؾعـ

ماإلظؽرتوغقةمإظبمواظؿققل متػعقؾفمسـدماظؿعاعالت ماىاععةمعع، مجفات موتصمعـممتؽني مدؼرادؿؼؾال

 خالظف.ماٌعاعالت

مظؿقدؼدمايػظمآظقاتمسؾكمواالرالعمواحملػقزاتمظؾقثائؼماظقرينماٌرطزمععماظؿقاصؾب:ماظقرضقةماألصقل .2

 .وثائؼفامطؾقاتموسؿاداتموإداراتماىاععةمعـمارذػةمظؿؿؽنيماىاععةميفماظقرضقةماألصقل

ماظعؿؾمدريماجراءاتمىؿعماىفاتمعبقعمزبارؾة:ماألرذػةمومناذجماظعؿؾمدريماجراءاتموتطقؼرمعبع .3

معاماألوظبماٌرحؾةميفمتطقؼرػامدقؿؿماظيتماظعؿؾمدريماجراءاتمسددمبؾغمحقث،ماإلظؽرتوغقةماألرذػةمومناذج

ممسددمؼؼارب مم46) مموممنقذج( مم40) مواٌقزػنيماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمتلؿفد مواظيتمارذقػممنقذج(

 .واظؿدرؼبماٌكزونموعراضؾةمواٌلؿقدساتمواٌشرتؼاتماٌاظقةمواألعقر

مظؾؿشروعماظؿقؿقةماظؾـقة .4 مبقاغاتموضقاسدمخقادممعـمظؾؿشروعماظؿقؿقةماظؾـقةمعؿطؾؾاتمعبقعمتقصري:

 .اظـظاممظؿػعقؾمبقؽةمسؾكمظؾقصقلماٌعؾقعاتمتؼـقةمسؿادةمععمواظؿـلقؼ،موشريػامورابعات

معدربنيومعـلؼنيمواسؿؾارػؿمإدارةومسؿادةومطؾقةمطؾمعـمأطـرمأومعـلؼمبؿدرؼبماظؿقصقة:ماٌقزػنيمتدرؼب .5

متدرؼيبمبرغاعجمظقضعماإلداريمواظؿطقؼرمظؾؿكطقطماظعاعةماإلدارةمععمواظؿـلقؼمهلامؼؿؾعقنماظيتمؾففاتظ

 .مماىاععةمٌـلقبلماإلدارؼةماالتصاالتمبـظاممخاص
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ماإلظؽرتوغقةماظؾوابةمحمؿوىمترمجةمىـة .4

ماظعدؼدماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمبرتعبةمربؿقىماظؾقابةم1434/1435غاضشتماظؾفـةمخاللماظعامماىاععلممممم ػـ

موصقؿامؼؾلمأبرزمإنازاتماظؾفـة:ماإلظؽرتوغقة

اإلنؾقزؼةمظؾففاتماظيتمتؿؾعماىاععةموسددػام)مماظؾغةمإظبماإلظؽرتوغقةماظؾقابةمربؿقىمعبقعمترعبة .1

مجفةم(.م44

مأظػم418.535)ممػـ1434/1435ماىاععلمماظعاممخاللماظؾفـةمضؾؾمعـمترعبؿفممتمعامذبؿقعبؾغم .2

 (م.مطؾؿة

م .3 معـ ماظرتعبةمإدارةمغظام)مبرذبةمومتصؿقؿاالغؿفاء ٌُرادماظـصقصمإردالمخالظفمعـمؼؿؿمواظذي( ما

ماظـظاممؼؼقممطؿام،مآظقًاماظػرسقةماظؾقاباتمٌشريفمإسادتفامؼؿؿمترعبؿفاموبعدمظؾؿرتعبنيمترعبؿفا

م.اٌرتعبنيموماظرتعبةمأسؿالمؼقثؼوماظرتعبة،مهتماظيتموماٌرتعبةماظـصقصممبؿابعة

 

 

 

م

م

م



 اىاععةوطاظةمم–ماألولاظؿؼرؼرماظلـقيم

 

 

 62 

مىـةماظلالعةمواألعنماىاععي .5

ػـم1434/1435يفمدؾقؾمهؼقؼماظلالعةمٌـلقبلماىاععةموعراصؼفامدردتماظؾفـةمخاللماظعامماىاععلمممم

ماظلالعة مواآلظقاتموودائؾ ماإلجراءات معـ مهؼؼممواألعـماظعدؼد مبـاءة معؼرتحات مإظب ماظؿقصؾ مبغقة اىاععل

م:وإنازاتفاماظؾفـةمتقصقاتمأبرزمؼؾلموصقؿاػدا ماظيتمأغشؽتماظؾفـةمعـمأجؾفا،ماأل

محادث .1 مأي محصقل محال ماٌدغل ماظدصاع موعراطز موإدارات ماىاععة مسؿؾقات مبني مظؾؿقاصؾ مآظقة ،ماضرتاح

 يؽقعقةمذاتماظعالضةمععماإلداراتماؿقصقةمبنغشاءمخطقطمداخـةمظعؿؾقاتفاماظو

اظلالعةمواألعـماىاععلمظغرصةمسؿؾقاتماظدصاعماٌدغلمظالرالعمسؾكمطقػقةمإدارةمشر مإدارةمتـظقؿمزؼارةم .2

 ادةمعـمودائؾماظؿؼـقةماٌلؿكدعة.اظعؿؾقات،مواالدؿػ

ماظؾالشات، .3 مادؿؼؾال مررؼؼة ماٌدغلمحقل ماظدصاع مإدارة مضؾؾ معـ مسؿؾقاتماىاععة متدرؼبماظعاعؾنيمبغرصة

 ومترؼرػامظؾففاتمذاتماظعالضة.

موطؾقا .4 مساعة، مباجملؿعة ماىاععة موعراصؼ ممبؾاغل مدرادل مسام مطؾ مإخالء موربة مإضاعة ماظؾـاتماضرتاح ت

م،اظؾـاتمبؽؾقاتموعرتنيماظدرادلمباظعامماألضؾمسؾكمواحدةمعرةمإخالءمصرضقاتمنضاعةاظؿقصقةمبخاصة،مو

ماىفاتموإذراكم،بفاماًاصماظلقـارؼقمطؿابةموؼؿؿم،اىؿقعمظدىمععؾقعةماألوظبماظؿفاربمتؽقنمأنمسؾك

 .اًطةمتطؾقؼميفماظعالضةمذات

مبعضميفمععؿقلمػقمطؿام،اٌدغلمظؾدصاعمعؼرًامظؿؽقنماىاععقةمباٌدؼـةمعـادؾةمأرضمكصقصبؿضرتاحماال .5

 واظعؿؾمجاريمسؾكمادؿؽؿالماٌؿطؾؾات.ماالضرتاحاألخرى،موضدممتمتـػقذمماىاععات

م .6 مادؿػادة ماٌاضرتاح ميف ماٌدغل ماظدصاع مخربات معـ ماىاععل مواألعـ ماظلالعة ماظعاعة،مإدارة مواٌراصؼ ؾاغل

مبو ماًاصماظؿقصقة ماظؽشػماظلـقي ميف ماٌدغل ماظدصاع مإدارة معع ماىاععل مواألعـ ماظلالعة موحدة نذراك

اجملؿعةمواحملددمىؿقعمعؾاغلموعراصؼماىاععةماظيتمتؼعمهتمعلموظقةمإدارةماظدصاعماٌدغلمبمباظلالعة،

مواظعؿؾمجاريمسؾكمتـػقذماظؿقصقة.
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مبعدمسنمواظؿعؾمماإلظؽرتوغيماظؿعؾقممبراعجمسؾىمىـةماإلذرا  .6

يفماٌلاغدةماظؿعؾقؿقةمظؽؾقاتماىاععةمودسؿمأغشطةماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمواظؿعؾؿمسـمماىاععةمأػدا مظؿقؼقؼممم

ماألػدا مسددًامعـماالضرتاحاتماظؾـاءةمبغقةمهؼقؼمػـ1434/1435ماىاععلماظعاممخاللماظؾفـةمدردتمبعد،

ماظؾفـةمتقصقاتمأبرزمؼؾلموصقؿا اظؾفـةمغاضشؿفاماظيتماٌقضقساتمأبرزموعـمأجؾفامعـماظؾفـةمأغشؽتماظيت

م:وإنازاتفا

اإلظؽرتوغقةمباىاععة،موالمماالخؿؾاراتمعرطزماإلظؽرتوغقةمواظؿقصقةمبنغشاءماالخؿؾاراتمعؼرتحمعشروع .1

 اٌؼرتحمضقدماظدرادة.ؼزالم

يفماىاععة،مماظـظامم(محقثمأوصتماظؾفـةمبؿػعقؾمD2Lاإلظؽرتوغلم)مممإدارةماظؿعؾؿمغظامادؿؽؿالم .2

 ومتمتؾينماظؿقصقة.

ماٌؼرراتماٌؼرراتمعؼرتحمعشروع .3 متطقؼر معرطز مبنغشاء مواظؿقصقة مومتمتؾينمماإلظؽرتوغقة، اإلظؽرتوغقة،

 ؿرطزمواظؾدءمباٌشروع.اظؿقصقةمواظعؿؾمجارمسؾكماخؿقارمعؽانمظؾ

مظؽؾقاتماظزؼارةمعؼرتح .4 اظؿعؾقؿقةمماإلظؽرتوغقةماظؿففقزاتمعـماحؿقاجاتفؿموعـاضشةماىاععةماظدورؼة

 واظؿدرؼبمواظدسؿماظػين،مومتمتؾينماٌؼرتحمووضعمجدولمزعينمظؾزؼارات.

وضدممتمتؾينماٌؼرتحماظعربقة،ممباظؾغؿنيماالظؽرتوغلماظؿعؾؿمظـظاممتعرؼػلمدظقؾموتقصريمتصؿقؿماظبماياجة .5

 ومتماالغؿفاءمعـمرؾاسةماألدظةماظؿعرؼػقةمظؾـظام.

مواظؿقصقةمباظؿقاصؾمععممظالدؿشاراتمدؾؿانماالعريمععفدمععمباظؿعاونمبعدمسـمتدرؼبمبرغاعجمإضاعة .6

معـمظؾؿعاونماٌعفدموحبثمآظقةماظؿعاونموسرضمادؿعداداتمسؿادةماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمواظؿعؾؿمسـمبعد

 .اظؾشرؼةموطقادرػاماإلظؽرتوغقةمؿفاأغظؿمخالل

مبعدماضرتاح .7 مسـ ماظؿعؾؿ مغظام مررؼؼ ماظغريمسربمسـ مظطالبماىاععة مدرادقة مواظؿقصقةمررحمخطة ،

 بقضعمتصقرمظؾؿؼرتحموآظقاتماظؿـػقذ،موالمزالماظعؿؾمجاٍرمسؾقف.

ماظؿعؾؿمبراعجمخاللمعـماجملؿؿعمخدعةمسؿادةمتؼدعفاماظيتمعلاغدمظؾرباعجمدسؿماظعؿادةمعؼرتحمتؼدؼؿ .8

بؿؼدؼؿمتصقرمظعؿادةمخدعةماجملؿؿعمإلعؽاغقةمدسؿماظعؿادةمباظرباعجماظيتمتؼدعفامبعد،مواظؿقصقةممسـ

مػقؽةماظؿدرؼسماٌؿؿقزؼـم سؿادةمخدعةماجملؿؿعمعـمخاللمآظقةماظؿعؾؿمسـمبعدمظالدؿػادةمعـمأسضاء

مخارجمعؼرماظؽؾقة.
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ماظلادساظػصلم
مظؾفاععة.ماالجؿؿاسقةماٌلؤوظقةمممممممممممممم
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م

معؼدعة

ميفمظؾفاععةماظـاظـةماظقزقػةمهؼقؼمسؾكماظقطاظةمحرصتماجملؿؿعقةماٌشارطةميفماظؿؿقزميفمرؤؼؿفامعـماغطالضًامممم

مؼؾلمزبؿصرمماظرؤؼة،مػذهمإرارميفماجملالمػذاميفموغشاراتفامأسؿاهلاموغػذتماحملؾلماجملؿؿعمخدعة وصقؿا

مظؾعضمغشاراتماظقطاظةميفمػذاماىاغب.
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ماإلذرا مسؾىمعشروعماظؿدرؼبمواظؿعؾقمماإلظؽرتوغيماجملؿؿعيماٌؿـؼل (1

ماظؿعؾقؿمماجملؿؿعمخدعةميفماٌؿَّؾةمظؾفاععةماظـاظـةماظقزقػةمضقءميفممم تؾـتموطاظةماىاععةمعـمخاللمسؿادة

م مبعد مسـ مواظؿعؾؿ ممعشروعاإلظؽرتوغل مواظؿعؾقؿماظؿدرؼب"

باٌشارطةمععمسؿادةمخدعةم"مماٌؿـؼؾماجملؿؿعلماإلظؽرتوغل

موتؿؾكصُّ ماٌلؿؿر، مواظؿعؾقؿ ميفماجملؿؿع ماٌشروع مصؽرة

ماظؿعؾقؿمثؼاصةمغشرمخاللمعـمذبؿؿعقٍةمخدعٍةمتؼدِؼؿ

ماىاععةمبنيماالتصاِلمصاسؾقِةموزؼادِةماإلظؽرتوغل،

مظؾفاععة،ماإلدرتاتقفقةماًطةمأبعادموهؼقؼمواجملؿؿع،

م اٌلؿفدصة.ماظػؽةمألصرادمواظعؾؿلماظـؼايفماٌلؿقىمورصع

م

معراحلماٌشروع

اجملؿؿعقة(ماظيتمغػذتمماظؿعؾقؿقةماًدعاتمٌشروعماظؿقضريؼةم)اظؾفـةماٌشروعمىـةمتشؽقؾماٌرحؾةماألوظبم

ماٌؼدعةماظعروضمودرادةمظؾؿشروع،ماٌـادبماالدؿمواخؿقارمتـػقذؼةمخطةمظقضعماظدورؼةماظعدؼدمعـماالجؿؿاسات

ععمماظعالضةمذاتماألعقرمودرادةمظؾقثماالتصاالتموزارةمواظؿـلقؼمععمبقـفامعـماألصضؾمواخؿقارماظشرطاتمعـ

ماياصؾِةمذراءًُماظـاغقةممتماٌرحؾة،موتالصقفامواٌالحظاتماألخطاءمععرصةمعـازرة،مبفد معشارؼعمسؾكماالرخملالع

ممتماظـاظـةماٌرحؾة،ماياصؾةميفماظؿعدؼالتماٌؿطؾؾات،موسؿؾموعبقعماٌطؾقبةمظؾؿقاصػاتموعطابؼؿفاموَصْقِصَفا

مواظدؼؽقرموشريه.مواظػرشماظؿؽققػموأجفزةموطاعرياتمذطقةمودؾقرةمايادبمبلجفزةماياصؾةمخالهلاموفقزًُ

ممممم

م

م

م

م

م

م

م

م



 اىاععةوطاظةمم–ماألولاظؿؼرؼرماظلـقيم

 

 

 67 

مأػدا ماٌشروعممم

مبعد،مسـماظؿعؾؿموممارداتماإلظؽرتوغلماظؿعؾقؿمثؼاصةمغشرمخاللمعـمذبؿؿعقةمخدعةمتؼدؼؿمإظبماٌشروعمؼفد 

ماظقزقػةمضقءميفمظؾفاععةماإلدرتاتقفقةماًطةمأبعادموهؼقؼمواجملؿؿع،ماىاععةمبنيماالتصالمصاسؾقةموزؼادة

ماظؿدرؼبمخدعةميفماٌؿؿـؾةمهلاماظـاظـة معشروسفا مخالل معـ ماىاععة موطاظة مغػذت موضد مواظؿعؾقؿماجملؿؿع،

مغطاقميفماٌلؿفدصةماظشرضبةماصرادمًدعةمواهلفرماظؼرىماظعدؼدمعـماظرباعجميفماٌؿـؼؾماجملؿؿعلمؽرتوغلاإلظ

مواظؼرىماهلفرميفماٌقجقدةماٌدارسميفمواإلدارؼةماظؿعؾقؿقةماىغرايف،موتشؿؾماظػؽةماٌلؿفدصةماظؽقادرماىاععة

مورالب مواجملؿؿعمواظؼرىماهلفرميفماظعامماظؿعؾقؿمعدارسماظـائقة، مخدعاتمتشؿؾفماظذيماحملؾلماظـائقة

مم:سددماٌؿدربنيمواظزوارمظؾقاصؾةمخاللماظػرتةماظؼصريةماظيتمسؿؾتمبفام(م20)وؼؾنيماىدولم،ماىاععة

م

ماٌؿـؼلمماجملؿؿعيماإلظؽرتوغيمواظؿعؾقمماظؿدرؼبياصؾةممواظزوارماٌؿدربنيمسدد(م20)ماىدول

م

م

ممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مممم متدرؼؾوضد مبراعج ماإلظؽرتوغلماٌؿـؼؾمظؿـػقذ ماظؿدرؼبمواظؿعؾقؿ محاصؾة معـممقةادؿػادتمعـمعشروع ذبؿؿعقة

خاللمسؿادةماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمواظؿعؾؿمسـمبعدموسؿادةمخدعةماجملؿؿعمواظؿعؾقؿماٌلؿؿر،محقثمغػذتمسؿادةم

مجمؿوعماٌلؿػقدؼنمزائرمعؿدرب

م1319م550م769
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متدرؼيب مبرغاعج ماإلظؽرتوغل ماإلظؽرتوغقةماظؿعاعالتمأدادقات)مبعـقانمظؾؿعؾؿنيمعقجفماظؿعؾقؿ أخرىممودورة(

معؾاؼض.معؿقدطةمومابؿدائقةممبدردةم(مGoogleيفمماظؾقثمأدوات)مبعـقانظؾطالبم

(مبعضماظرباعجماظؿدرؼؾقةماظيتمضدعؿفاماىاععةمممـؾةمبعؿادةماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمواظؿعؾؿمم21وؼؾنيماىدولم)مممم

مسـمبعدمعـمخاللمعشروعماظؿعؾقؿمواظؿدرؼبماإلظؽرتوغلماجملؿؿعلماٌؿـؼؾ:

م

ماجملؿؿعيماإلظؽرتوغيمواظؿعؾقمماظؿدرؼبمبرغاعجمدورات(مم21اىدولم)م

اظػؽةممعؽانماظؿـػقذمادؿماظربغاعج

ماٌلؿفدصة

سددم

ماٌشارطني

سددماظلاساتم

ماظؿدرؼؾقة

ادادقاتماظؿعاعالتم

ماالظؽرتوغقة

م2م16مععؾؿنيمابؿدائقةموعؿقدطةمعؾاؼض

ادواتمايثميفم

Google 

م2م16مرالبمابؿدائقةموعؿقدطةمعؾاؼض

م1م14مرالبماجملؿعةمغظاممادارةماظؿعؾؿماالظؽرتوغل

م1م16مرالبماظزظػلمغظاممادارةماظؿعؾؿماالظؽرتوغل

م

م

م

م

مممممممممممممممممممممممممم
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يفمتؼدؼؿمبراعجمتدرؼؾقةمبنذرا موطاظةماىاععةمذارطتمسؿادةمخدعةماجملؿؿعمواظؿعؾقؿماٌلؿؿرممطؿاممم

م:م(مم21)طؿامؼؾنيماىدولمم)ميفمغطاقموزارةمماظرتبقةمواظؿعؾقؿم(مظؾؿفؿؿعماحملؾل

م

م)مخدعةماجملؿؿع(اجملؿؿعيماإلظؽرتوغيمواظؿعؾقمماظؿدرؼبمبرغاعج(مم21اىدولم)م

سددمماٌؽان

ماظطالب

سددماظلاساتمماظزوارماظرباعجماظؿدرؼؾقة

ماظؿدرؼؾقة

م5م10م3م80مذبؿعماظؿقصبريماظؿعؾقؿلم)اجملؿعة(

م4م11م3م64معؿقدطةموثاغقؼةمحرعةم)حرعة(

م7م17م3م112معؿقدطةماٌؾؽمخاظدم)متري(م

م2م6م3م25معدردةماظشعبماالبؿدائقة)اظشعب(

مداسةم18مزائرمم44مبرغاعجم12م271ماجملؿوع

م

م

م
ماجملؿؿعيماإلظؽرتوغيمواظؿعؾقمماظؿدرؼبمبرغاعجتوزؼعمسددماظطالبمواظرباعجماظؿدرؼؾقةميفم(م1اظشؽلم)

م
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ماظؿعؾقممسنمبعدمظـزالءماظلفونعؼرتحم (2

ماظلفقنمغزالءمخصقصًامظؾؿفؿؿعمواظؿـؼقػقةماظؿعؾقؿقةماًدعةمتؼدؼؿميفمعلؽقظقاتفامعـماغطالضًامممم

ماىاععةمسؾقفمتشر ماظذيماىغرايفماظـطاقميفمواإلصالحقات ماظعاظل،ماظؿعؾقؿموزارةمظؿقجفاتموتـػقذًا،

مم.ظؾلفـاءمعقجةمغقسقةمبراعجمظؿؼدؼؿماظداسؿة

موضعممممممم مسؾك ماىاععة موطاظة مسؿؾت

م مظؿطقؼر مبعدمتصقر مسـ مؼؼدم مدرادل برغاعج

مواظؿعؾؿم ماإلظؽرتوغل ماظؿعؾقؿ مسؿادة عـمخالل

مواظؿعؾقؿم ماجملؿؿع مخدعة موسؿادة مبعد، سـ

ظؿطقؼرمػذامؿصقرمعؼرتحمبمخرجتماظقطاظةماٌلؿؿرموذؽؾتمصرؼؼمظدرادةماٌقضقعمعـمعبقعمجقاغؾف،محقثم

مو مأػداصاظربغاعج، متؿؿـؾ ميفظف ماظربغاعج ممؿطقؼر مسؾك ماىاععة موهؼقؼمعلاسدة ماظعؾؿ مظـشر مأػداصفا هؼقؼ

.وؼلؿفد ماٌؼرتحمصؽةمغزالءمسبقمهؼقؼمتـؿقةمأصضؾمظؾؿفؿؿعممػاتػعقؾمجفقد،موعؿطؾؾاتمذبؿؿعماٌعرصة

مخاللم معـ مإظؽرتوغقًا موؼؼدم ماىاععة متشر مسؾقف ماظذي ماىغرايف ماظـطاق مضؿـ ماظيتمتؼع وغزؼالتماظلفقن

ماظؿعؾؿمسـمبعد.االدؿػادةمعـمسؿادةماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمو

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 اىاععةوطاظةمم–ماألولاظؿؼرؼرماظلـقيم

 

 

 71 

مبرغاعجماظلالعةمواظصقةماٌفـقةمظلائؼيماياصالتم (3

عقداغقةمحقلممدورةمباىاععةماىاععلمواألعـمظؾلالعةماظعاعةماإلدارةمععمباظؿعاونماىاععةموطاظةمغػذتمممم

ماظطاظؾاتمغؼؾمحاصالتمظلائؼلماٌفـقةمواظصقةماظلالعةماذرتارات مضدماظيتمظؾؿشؽالتمادؿؾاضقةمطكطقة،

معـمصرؼؼمضدعفاماٌرور،موأغظؿةماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمباذرتاراتماياصالتمدائؼلموسلمضؾةمسـمتـفؿ

م:(متػاصقؾماظربغاعجماٌقداغلمواٌلؿػقدؼـمعـفام22،موؼقضحماىدولم)ماٌؿكصصنيماٌدربني

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماياصالتمظلائؼيماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمبرغاعج(مم22جدولم)م

مسددماٌشارطنيمعدةماظربغاعجمعؽانماظؿـػقذمغوسقةماٌلؿػقدؼنمماحملاضرةادمم

مظلائؼيماٌفـقةمواظصقةماظلالعة

ماياصالت

دائؼلماياصالتميفم

ماىاععة

عقضعماياصالتميفم

ماىاععة

م23مؼقممواحد

م

م

م

م
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مإضاءاتمحولماالدرتاتقفقةماظورـقةميؿاؼةماظـزاػةم:بعـوانإضاعةمحماضرةم (4

مممم ماإلداري مواظؿطقؼر مظؾؿكطقط ماظعاعة مباإلدارة مممـؾة ماىاععة موطاظة محقلمسؼدت مإضاءات م" مبعـقان ظؼاًء

م م، م" مواخؿصاصاتماهلقؽة موعفام ماظػلاد موعؽاصقة ماظـزاػة ميؿاؼة ماظقرـقة مسامممحبضقراالدرتاتقفقة عدؼر

ماظػلاد مٌؽاصقة ماظقرـقة مباهلقؽة ماظؿشفقعقة مواظرباعج مواٌممترات مؼربزم،اظـدوات ماىاععةمممبا مبني اظؿعاون

ررحماظعدؼدمعـماحملاورماظيتمتؾؼلممطؿاممتم،واهلقؽةماظقرـقةمٌؽاصقةماظػلادموٌامهلذاماظؿعاونمعـمصائدةمظؾفؿقع

ماحملاضرةمعؾكص(مم23)ماىدولموؼؾني،ميؿاؼةماظـزاػةموعؽاصقةماظػلاددرتاتقفقةماظقرـقةماظضقءمسؾكماال

م:عـفامواٌلؿػقدؼـ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماظـزاػةميؿاؼةماظورـقةماالدرتاتقفقةمحولمإضاءاتعؾكصمحماضرةم(مم23جدولم)م

مسددماٌشارطنيمعدةماظربغاعجمعؽانماظؿـػقذمغوسقةماٌلؿػقدؼنمماحملاضرةادمم

ماالدرتاتقفقةمحولمإضاءات

ماظـزاػةميؿاؼةماظورـقة

مشريمربددمؼقممواحدمعلرحماىاععةمعبقعمعـلقبلماىاععة

م

م
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مبعدمسنمتعؾقممبرغاعجمإلضاعةماظلفونمغزالءمحاجةمعدى:مبعـوانمدرادةتـػقذم (5

معـمدعتمتصقرًامماظقطاظةمضدعتماجملؿؿعموخدعةمظرباذبفاماٌلؿؿرماظؿطقؼرميفماىاععةمتقجفمععممتاذقًاممم

مواظؿعؾؿماإلظؽرتوغلماظؿعؾقؿمسؿادةمخاللمعـمبعدمسـمؼؼدممدرادلمبرغاعجمظؿطقؼرمصقققةمأدسمظقضعمخالظف

م.مظؾفاععةماىغرايفماإلرارمضؿـمتؼعماظيتماحملاصظاتميفماىـلنيمعـماظلفـاءموؼلؿفد ،مبعدمسـ

ماٌؼرتحماظؿصقرمعـماظدرادةمإجراءمصؽرةمغؾعتموضدممم

مخاللمعـماجملؿؿعمعـمصؽةمطبدممبرغاعجمبنرالقمظؾقطاظة

ماظدرادةموػدصتمبعدمسـمواظؿعؾؿماإلظؽرتوغلماظؿعؾقؿمتؼـقات

مإظب مسـمتعؾقؿمبرغاعجمإلضاعةماظلفقنمغزالءمحاجةمعدىم

مػذهمهؿاجفاماظيتماظؿكصصاتمغقعمسؾكمواظؿعر مبعد

،ماظؾارـموحػر،ممورعاح،ممواظغاط،ممواظزظػل،ماجملؿعةمرباصظاتمدفقنميفماظلفـاءمعـماظعقـةموتؽقغتماظػؽة

م.مواألرراوؼة،مددؼرمحقرة

مسـمتعؾقؿمبراعجمإظبماظلفـاءمحاجةمإظبماظدرادةمخؾصتموضد

ماظرباعجمػذهمأبرزموأنمبعد، ماظؾغةميفمبؽاظقرؼقسمبرغاعج:

مبرغاعج،ماإلدالعقةماظدراداتميفمبؽاظقرؼقسمبرغاعج،ماظعربقة

ماإلدارةميفمبؽاظقرؼقسمبرغاعج،ماجملؿؿعمطؾقةمدبؾقم مبرغاعج،

م.اظؾؽاظقرؼقسمصققمدبؾقعاتمبراعج،ماظؼاغقنميفمبؽاظقرؼقس

م

م

م

م

م

م

م
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م

ماظلابعاظػصلم
ماظؿقلنيماظؿقدؼاتموعؼرتحات

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مممم

ماظؿقدؼاتموعؼرتحاتماظؿقلني

م

مميؽـمتصـقػماظؿقدؼاتماظيتمتقاجففاموطاظةماىاععةمإظبمغقسني:مممم

األول:ماظؿقدؼاتماظداخؾقةموػلمتؾؽماظؿقدؼاتماظصادرةمعـماظقطاظةمغػلفامواظيتمتمثرميفمتـػقذػامٌفاعفاممممم

موعلموظقاتفا.

اظـاغل:ماظؿقدؼاتماًارجقةموػلمتؾؽماظؿقدؼاتماظـاعبةمسـمرؾقعةمسؿؾماظقطاظةمواظؼضاؼامواٌقضقساتمممم

موايؾقلم ماظقطاظة ماظيتمتقاجففا مواًارجقة ماظداخؾقة ماظؿقدؼات مألػؿ مزبؿصرًا مػـا مودق مغضع تؿـاوهلا،

ماٌؼرتحةمظؿفاوزػا.

م

ماظؿقدؼاتماظداخؾقةم

متعاغلمعـمظةماىاععةوطاحمدودؼةماظؽادرماإلداريميفم (1 :مباظرشؿمعـمتشعبمسؿؾماظقطاظةمصنغفا

ماظلـقاتم مخالل ماظقطاظة مأسؿال موذظؽمبلؾبموؿقد مظؾعؿؾ، ماٌـادؾة ماظؾشرؼة ماظؽقادر غؼصميف

موظذظؽمدؿلعك م.. مإظبمجفاتمأخرىميفماىاععة معـلقبقفا مإظبماظقطاظةماٌاضقة،مواغؿؼالمععظؿ

أومماظقزقػقةماٌلابؼاتمخاللمعـماٌؿكصصماإلداريماظؽادرمسددمورصعماٌؿؿقزؼـمادؿؼطاب

 خارجفا.معـمأوماىاععةمعـلقبلمعـماظؽػاءاتمادؿؼطاب

مضقادةمتؿقظبمضقادؼةمعمػؾةمطقادرموجقدمسدمم:مبلؾباظوطاظةمووحداتمإداراتمبعضمتػعقلمتأخر (2

موإدارةماحملؾقةمواظؿـؿقةماالجؿؿاسقةماٌلموظقةمإدارةمواظقحداتميفماظقطاظة،معـؾمبعضماإلدارات

ماإلدارةمماظؿـظقؿموإدارةماإلظؽرتوغقةماظؿعاعالت مػذه متػعقؾ ميف ماظؿلخر مذظؽ مسـ مغؿج واظؿؼققؿ،

معـماظػـقنيمأوماألطادميقنيمعـماٌؿكصصنيماٌؿؿقزؼـمادؿؼطابمإظبماظقطاظةماهلاعة..مودق متلعك

مخاللمعـماياظلماظقضتميفمذظؽمععمتعقؼضماإلدارات،مػذهمأسؿالمضقادةمظؿقظلماىاععةمعـلقبل

ماىاععة.ميفماظدائؿةماٌؿكصصةماظؾفانمأسؿال

ماطؿؿالماٌلؿؼؾؾيمواظؿودعماظوطاظةمإلداراتماإلدارؼةماٌؼراتموعالئؿةمطػاؼةمسدم (3 مسدم مإن :

اظؾـقةماالغشائقةمٌؾاغلماىاععةمبلؾبمترطقزػامسؾكماىاغبماألطادميلموتفقؽةماظؾقؽةماألطادميقةم

ماٌؾاغلم معـ ماظعدؼد ماظقطاظة موهؿاج مظؾفاععة ماإلدارؼة ماٌؾاغل ميف مغؼص مػـاك مزال مال اٌالئؿة
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ماظؾقث محاظقًا موؼؿؿ ماٌلؿؼؾؾل.. موتقدعفا موإداراتفا معـادؾةمإضاصقةماتعؼرمسـمظقحداتفا

ماىاععة.ميفماٌراصؼمإدارةمععماظؿـلقؼمخاللمالحؿقاجاتماظقطاظةمعـ

ماظقطاظةماخؿصاصاتفاموتـوعمباظوطاظةماٌـارةماٌفاممتعدد (4 مالخؿصاصموعفام ماظلرؼعة مباظؼراءة :

ؼعطلمعمذرًامحبفؿماظعؿؾموتـقسف،موتشعبماٌفام،مممامضدمؼمديمإظبماشبػاضمعلؿقىماألداء..م

مسؾكمادؿؼطابظذظؽم مأسؿالميفمظؾؿلاغدةموصـقًامأطادميقًاماٌمػؾةماظؽػاءاتمهرصماظقطاظةمحاظقًا

موعؿابعةمإدارةمظؿقظلماظقطقؾ،معؽؿبمسؾكمساممعشر معـصبمادؿقداثمسؾكماظقطاظة،مواظعؿؾ

مععماًاصةماظطؾقعةمذاتماٌفاممبعضمعؿابعةميفماىاععةموطقؾمومتـقؾماألػؿقة،مذاتماألسؿال

م.اظقطاظةمبلسؿالمواالرتؾاطماظعالضةمذاتماىفات

م

ماًارجقةماظؿقدؼات

متقصريماحؿقاجام:اٌؿؿقزؼنمادؿؼطابمصعوبة (1 ماخؿصاصماظقطاظة معـ موعـممتحقثمأن اىاععة

اػؿفاماالحؿقاجاتماظؾشرؼة،متعاغلموطاظةماىاععةميفمادؿؼطابماظؽقادرماظػـقةمواإلدارؼةمواظؿؼـقةم

مظذظؽمدق ممسؾكماظؿـاصسمزؾميفماىاععةمهلامتطؿحماظيتماٌعاؼريمضبؼؼقنماظذؼـ اظؽػاءات..

واظقزقػقةميفمهلنيممواٌلابؼاتماإلداريمواالدؿؼطابماٌقزػنيمتلؿػقدماظقطاظةمعـمىـةمترضقات

 ذروطماالدؿؼطابموتؼدؼؿماظعروضماألغلبميفمذظؽ.

ميفماظؿؿقز (2 مبؿقؼقؼمم:اجملؿؿعمخدعةمبراعجمواىودة معؾؿزعة ماظقزقػةحقثمأنموطاظةماىاععة

مظؿقؼقؼممخدعةماظـاظـةمظؾفاععةموػل ماظقطاظةمهديمطؾريمؼؿؿـؾميفمدعقفا اجملؿؿع،مؼربزمأعام

اىقدةميفمػذهماظرباعجمععمضعػماظؽادرماألطادميلميفماىاععةمواغؿشارػامسؾكمعلاحةمجغراصقةم

اونمععمطؾريةم..مدق متضعماظقطاظةمخطةمظضؾطماىقدةميفمبراعجماىاععةماٌؼدعةمظؾؿفؿؿعمباظؿع

 سؿادةماىقدةموإذرا ماظقطاظةمععمايرصمسؾكماالدؿػادةمعـماظؽادرماألطادميلماٌـادب.

م (3 ماٌعرصة: معـماظؿقولمجملؿؿع موتقزػف ممتؾؽف متؼاسممبا موتؼدعفا ماٌمدلاتماظؿعؾقؿقة مضقة ألن

مطلحدم ماظؿقؿقة مواظؾـقة ماظؿؽـقظقجل ماظؾعد مسـ معلؿقىماىاععة مسؾك ماظقطاظة موٌلؽقظقة ععرصة،

بعادماحملؼؼةمجملؿؿعماٌعرصةمؼؼعمسؾقفامسبءمطؾريمظؿقؼقؼمػذاماظؾعدمخاصةميفمضقءمحداثةماأل

مبنؼصالم ماظعـاؼة معـمخالل ماظقطاظة متلؿعد مظذا مطؾرية.. مجغراصقة مسؾكمعلاحة موتقزسفا اىاععة

ماإلظؽرتوغلم مظؾؿققل ماىاععة مبؿفقؽة مواإلدراع ماىاععة مجفات مىؿقع ماإلظؽرتوغقة اًدعات

ممةمعـماًدعاتماظؿعؾقؿقةماإلظؽرتوغقةموأغظؿةماظؿعؾؿماإلظؽرتوغل.واالدؿػاد
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م

ماظـاعناظػصلم
ماياظقةمواٌلؿؼؾؾقةماظوطاظةعشروساتم

 ماًاصةماالحؿقاجاتمظذويماىاععقةماظؾقؽةمتفقؽةمعشروع

 مظؾفاععةماالصرتاضلماجملؿؿعمعشروعSECOND LIFEم

 ماٌكؿرباتميفماظداخؾلماهلقاءمجبقدةماظؿقؽؿمعشروع

 ماياصالتمعؿابعةمعشروع

 ماظلالعةمإدارةموغظؿماٌفـقةماظصقةمعقاصػاتمذفادةمسؾكمايصقلمعشروع

 ماإلغشائقةماٌشارؼعمإلدارةماإلظؽرتوغلماظـظاممعشروع

م

م

م

م
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ماًاصةماالحؿقاجاتمظذويماىاععقةماظؾقؽةمعشروعمتفقؽة .1

متفقؽةم"ظؾفؿقعمجاععقةمبقؽة"مذعارمهتمممم معشروع مسؾك ماىاععة موطاظة مظذويماىاععقةماظؾقؽةمتعؿؾ

محقثمؼشؿؾماالحؿقاجات متفقؽةماٌشروعماًاصة،

مظؾؼؾقلمصقاشةمواضرتاحماظؿؼـقةمواظؿفقؽةماٌؽاغقةماظؾقؽة

م.اظػؽةمهلذهماألطادميل

مممم معؾادرة موطاظةممجاععةوتلتل ميف مممـؾة اجملؿعة

ماظعاظلماظؿعؾقؿميفماظقرينماٌشروعمؿػعقؾظماىاععة

مصؾلػةم موتؼقم ماًاصة، ماالحؿقاجات مذوي ظؾطالب

متؼدؼؿ مسؾك معؿؽاعؾةمخدعاتماٌشروع ماًاصةماالحؿقاجاتمذويمعـماىاععةمرالبمىؿقعمووفقزات

ماىاععقة.ماظؾقؽةمععماظؿؽقػمسؾكمتلاسدػؿ

ماٌشروعمحبصرماظطالبمذويماالحؿقاجاتماًاصةمباىاععةمم تقيفممبفد ماطؾفؿعشمسؾكمواظؿعر موضدمبدء

اٌـادؾةمهلؿ،مماظؿعؾقؿقةماظؾقؽةمتفقؽةمذلغفامعـماظيتمواألدواتماألجفزةموتقصريمواظؾدائؾمواظقدائؾماظطرقمأصضؾ

ماحؿقاجاتفؿممظؿؾؾقةماٌؿاحةمواٌادؼةماظؾشرؼةماالعؽاغاتمعبقعموتقزقػ

م



 اىاععةوطاظةمم–ماألولاظؿؼرؼرماظلـقيم

 

 

 79 

مSECOND LIFEمظؾفاععةماالصرتاضيماجملؿؿعمعشروع .2

ماالصرتاضلممممم ماجملؿؿع معشروع ماظقطاظة تؾـت

سؾكمماالصرتاضقةماظؾقؽاتظؾفاععةمضـاسةمعـفامبؿلثريم

مماظرتبقؼة،ماظـظؿ مظؿؾؼلمعلرحمإظبمهقظتواظيت

موبنيمبقـفامواظربطموهؾقؾفا،مومنقػا،ماٌعرصة،

متعؾقؿقةمعلاحاتميفمعؿؿـؾًةماٌكؿؾػةمتطؾقؼاتفا

مsecond lifeماظـاغقةمايقاةمترتأدفاماصرتاضقة

معدعينمصضقلمتشؾعمحاجةمأومتؼـقةمذبردمظقلتمأغفامطؿاماظـؿطني،ماٌلؿكدعنيمسؾكمحؽرامتعدمملمواظيت

وضدماغؿشرتمػذهماظػؽرةميفمسددًامعـماىاععاتماظعاٌقةميفماظقالؼاتماٌؿقدةموبرؼطاغقام،ماالجؿؿاسقةماظشؾؽات

مورؾؼتميف مظؾفاععةماالصرتاضقةمايقاةمبقؽةمعشروعدسؿمميفماظقطاظةداػؿتمضدموظؾطاظؾاتممدبلمطؾقةموشريػا

“secondlifeمساملميفماىاععةموزوارمظطؾؾةمأطادميقةمخدعاتمتقصريمفاميفعـماالدؿػادةموحبثماعؽاغقة”م

ماالصرتاضقة.مايقاة

م

م

م

م
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ماٌكؿرباتميفماظداخؾيماهلواءمجبودةماظؿقؽممعشروع .3

مبقؽةميفماٌفـقةمواظصقةماظلالعةمعلؿقىمرصعميفماىاععةمظقطاظةماإلدرتاتقفقةمألػدا ماًطةمهؼقؼًاممم

مرطائزػامأػؿماظعؾؿقةماٌكؿرباتممتـؾمواظيت،ماىاععة

معلؿؿرمبشؽؾمظؾكطرمعؿـقسةمعصادرمعـمهؿقؼفماٌ

ميفماىاععقةماظؾقؽةمعؽقغاتمسـمرؾقعؿفاميفمالخؿالصفا

موطاظةماٌراصؼ مضاعت مبندارةمممـؾةماىاععةماألخرى،

معقةاىاعماظؾقؽة

،ماٌفـقةمواظصقة

ممبشارطةمباظزظػلماظعؾقممطؾقةمٌكؿرباتمتػؼدؼةمعقداغقةمزؼارةمبؿـظقؿ

ميفماظداخؾلماهلقاءمجبقدةماظؿقؽؿمعشروعمدرادةمعؿطؾؾاتمادؿقػاءمبفد ماظقاباغقة،مصقجقلؿقمذرطةمخرباء

ميفماظداخؾلماهلقاءمجبقدةماظؿقؽؿمعشروعمظؿـػقذماظعؿؾقةماًطةميفمبـاءمخطقةماٌكؿربات،محقثمتعؿربماظزؼارة

مواظشرطةمبنيموطاظةماىاععةمواإلظؽرتوغقةماٌؾاذرةماالجؿؿاساتمعـماٌكؿربات،موضدمدؾؼتماظزؼارةماٌقداغقةمسدد

ماٌعاعؾميفموخاصةماىاععةمعراصؼميفماظؾقؽةمعراضؾةمتؼـقاتميفماظشرطةمتؼدعفاماظيتمسرضتمخالهلاماًدعات

معـمبعدمسـمذظؽميفمواظؿقؽؿموزبؿرباتفاماىاععةمععاعؾمبقؽةمعراضؾةماًدعاتمتؾؽمتؿقحمحقث،مواٌكؿربات

مجبقدةماظؿقؽؿمعشروعمحقلمصـقةمدرادةماىاععة،مطؿامضدعتمخالهلامعلؿقىمسؾكمواحدةمهؽؿمشرصةمخالل

ماىاععة.مزبؿرباتميفماظداخؾلماهلقاء



 اىاععةوطاظةمم–ماألولاظؿؼرؼرماظلـقيم

 

 

 81 

معشروعمعؿابعةماياصالتم .4

مظؿطؾقؼماٌكؿصةماظشرطاتمععموخارجفامباٌؿؾؽةماظداخؾقةمظألغظؿةمدرادةمإجراءمسؾكماظقطاظةمحاظقًامتعؽػمممم

معؿابعةمعـماألعقرمأوظقاءممتؽـمواظيتماياصالتمعؿابعةمتؼـقة

موأغظؿةمإلجراءاتماظيتمتـؼؾماظطاظؾاتموصؼًاماياصالتمدري

مسؾكماىاععةمعـمحرصًاماٌؿابعةمسؿؾقةمتلفؾموعؿؼـةمدضقؼة

م.راظؾاتفامدالعة

ممم

معبقعممطبدمو ميف ماىاععة مراظؾات اٌشروع

مبربغاعجماياصالتمعبقعمربطمخاللمعـماحملاصظات

مسؾكمظؾؿشرصنيمؼؿقحماظعؿؾقات،مشرصةمععمعؿزاعـ

ماظلالعةمبؼقاسدماظلائؼنيمتؼقدمعـماظؿلطدماظلريمخطة

محالميفماٌشرصةمظؾففةمصقرؼةمردائؾمإردالمخباصقةماظربغاعجمتزوؼدمععماياصالت،مدرسةموتؿؾعماٌرورؼة،

ماياصالتمإحدىمتعرضمحالميفماظػقرؼةماًدعاتمتؼدؼؿمإظبمإضاصةماٌعؿؿد،ماظلريمخطمسـماٌرطؾاتمخروج

م.ماياصؾةمٌقضعماحملددةماإلحداثقاتمخاللمعـماظصقاغةمصرقمبؿقجقفموذظؽمصين،مًؾؾ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماظلالعةمإدارةموغظمماٌفـقةماظصقةمعواصػاتمذفادةمسؾىمايصولمعشروع .5

م(OHSAS 18001)ماظلالعةمإدارةموغظؿماٌفـقةماظصقةمعقاصػات ذفادةمسؾكمايصقلمخطةماسدادممتممم

ماظؽؾقاتميفماظؿعؾقؿقةماظشمونموطالءمهلامدسلمسؿؾمورذةميفموسرضفا

مواظصقاغةمواظؿشغقؾمواٌاظقةماإلدارؼةماظشمونمادارتموعدراءماظعؾؿقة

موتؼققؿماًطرمعقارـمهدؼدمبفد موذظؽماىاععل،مواألعـمواظلالعة

مخططمإسدادمثؿموعـماىاععةموعراصؼمععاعؾمزبؿؾػميفماٌكارر

معلؿقىمورصعمايقادثموعـعمصقفا،مظؾعاعؾنيماظلالعةمتقصريمظؾطقارئ،

مظدىماظقسل

مرصعت موضد معدؼرمٌعاظلماظقرذةمتقصقاتماظعاعؾني،

مععمزبارؾةماىاععة مظؾشمونماظعاعةماإلدارةمالسؿؿادػا،

معاظلمبـدمظؿقصريماظػـقةمباٌقاصػاتمواٌاظقةماإلدارؼة

م.االخؿصاصمذاتماظشرطاتمعـمسروضموادؿدساء

ماٌعاؼريمسؾكمؼؼقممألغفماظلالعة،مإدارةموغظؿماٌفـقةماظصقةمٌقاصػاتماظشفاداتمإصدارمأحدثمواظشفادةمػلمم

ماظؿشرؼعمؼشرتطموالماٌقاصػات،مظشفادةمعراجعةمؼعؿربمطؿام،1992مظإلدارةماألدادلمواظـظاممغشرػامدؾؼماظيت

ماظعؿؾمزرو مزبؿؾػموعراضؾةموتؼققؿمهدؼدمسؾكماىفاتمزبؿؾػمٌلاسدةماظـظاممظؾؿـػقذ،موضدموًُضعمدظقؾمأو

م.مظؾكطرمصقؿفؿمتعرؼضمأوماظعاعؾنيمإصاباتميفمتؿلؾبمضدماظيت

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماإلغشائقةماٌشارؼعمإلدارةماإلظؽرتوغيمعشروعماظـظام .6

موطاظةمممم ماظـظامماىاععةمضدعت معشروع مإحدىموادؿضاصتماإلغشائقةماٌشارؼعمإلدارةماإلظؽرتوغلمعؼرتح

ماٌطؾؼةمواىفاتمبـائفموآظقةماظـظاممممقزاتمسرضممتمحقثماإلغشائقة،ماٌشارؼعمإدارةميفماٌؿكصصةماىفات

ماظـظاممسؾكماٌالحظاتموبعضمظف، ماٌـاصلاتمغظاممععمظؿؿؿاذكمإجراءاتفموػـددةمتطقؼرممتمواظذي،

مايؽقعقة.مواٌشرتؼات

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

مىـةمإسدادمتؼرؼرموطاظةماىاععة

ماظدطؿورمعلؾممبنمحمؿدماظدودري

ماظدطؿورمسؾيمبنممحودمايربي

م

موطاظةماىاععةظؾؿواصلمععم

ماألولاظدورمم–عؾـىمإدارةماىاععةم-اجملؿعةمم
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