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 أصش إداسح انًٕاْت عهٗ اإلداء انًؤسسٙ

 )دساسخ رطجٛقٛخ عهٗ ْٛئخ أثؾبس انعهٕو انطجٛعٛخ ٔانزكُٕنٕعٛب(

 سؾش انخٕنٙد /                   يؾًذ ْٔجخد/ أ.     

 سيض٘ خٛش٘ انكٛالَٙ أ/                                                 

 ادارة اعمال باحث ماجستير                                                     

 انًهخص:

ٌٛالغ رّضً اٌٙذف اٌشئ١غٟ ٌٙزٖ اٌذساعخ فٟ اٌزٛطً ئٌٟ رظٛس ِمزشػ 

اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، ٚلذ رىْٛ  ئداسح اٌّٛا٘ت ثب١ٌٙئخ ا١ٌٍج١خ ألثؾبس

ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ ػ١ٕخ ِٓ األفشاد اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌٙئخ ا١ٌٍج١خ ألثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ 

%، ِٓ ئعّبٌٟ اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌٙئخ 01ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، ث١ٍج١ب، ٚ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ رمذس ة 

اٌذساعخ (، ٚؽجمذ 88ِٚٓ ع١ّغ اٌّغز٠ٛبد اٌٛظ١ف١خ ثٙب، ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب )

ثبعزخذاَ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚرُ اعزخذاَ اعزجبٔخ رىٛٔذ ِٓ صالس ِؾبٚس ، 

أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ٚ

ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌٍؾبٌخ االعزّبػ١خ ؽ١ش أْ ٔغجخ اٌّزضٚع١ٓ أػٍٟ ِٓ ٔغجخ 

ٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ٠ٛعذ فش، ٚأ٠ؼبً  اٌغ١ش ِزضٚع١ٓ

ِٓ ُ٘ فٟ ِغزٛٞ )اإلداسح ٌٍّغزٛٞ اٌٛظ١فٟ ؽ١ش عبءد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً 

اٌذ١ٔب( ثٕغجخ أػٍٟ ِٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌّغز٠ٛبد، ث١ّٕب أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن 

١خ فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً العزشار١غ

عزة اٌّٛا٘ت ،ٚأظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ 

ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً  العزشار١غ١خ االؽزفبظ ثبٌّٛا٘ت ، ٚ 

٠ٛعذ فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً  

 فٟ اٌّٛا٘ت ئداسح أثؼبد ِٓ ؼذث ٌىً أصش ٠ٛعذ أٔٗالعزشار١غ١خ ر١ّٕخ اٌّٛا٘ت ، 

ثبٌّإعغخ ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٟ ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ١خ  رٕبفغ١خ ١ِضح رؾم١ك
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ئ٠غبث١خ ث١ٓ اإلداسح ٚاٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب، ٚوزٌه ػذَ ٚعٛد فشٚق فٟ اعزغبثبد اٌؼب١ٍِٓ 

ٔؾٛ ٚالغ األداء اٌّإعغٟ فٟ ا١ٌٙئخ رؼضٞ ئٌٟ ِزغ١شاد )اٌغٕظ، ٚاٌؼّش، اٌخجشح 

 اٌؼًّ، ٚعٕٛاد اٌخجشح. فٟ ِغبي

 يقذيخ:

أطجؼ اٌز١ّض ٚإٌغبػ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ٌٍّٕظّبد اٌؾذ٠ضخ ؽزٝ رغزط١غ 

االعزّشاس ٚإٌّٛ ٚاٌزمذَ ٠ٚىْٛ ٌذ٠ٙب اٌمذسح ػٍٝ إٌّبفغخ فٟ ظً ٔظبَ الزظبدٞ 

ِزغ١ش ِٚزطٛس، ٚأطجؼ االعزضّبس فٟ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٘ٛ اٌّذخً اٌشئ١غٟ ٌض٠بدح 

اٌزٕبفغ١خ ٌٍّٕظّبد اٌّخزٍفخ ، ٌُٚ رٕغؼ اإلداسح اٌؼبد٠خ أٚ االعزٙبد٠خ فٟ اٌمذسح 

ئداسح اٌّٛا٘ت ثشىً طؾ١ؼ، فمذ فشٍذ األعب١ٌت اٌزم١ٍذ٠خ اٌّؼزبدح فٟ عزة 

اٌّٛا٘ت ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛا٘ت ٚرؾف١ض٘ب ٚر١ّٕزٙب، أٚ رفؼ١ً دٚس اٌّٛ٘جخ 

  صاد ػب١ٌخ فٟ األداء.ٚرط٠ٛش عٛدح ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌزؾم١ك ئٔغب

(Shaemi et al. 2011. 229)  ٚعٛف ٠إدٞ اٌجؾش ٚاٌزشو١ض ػٍٝ اٌّٛا٘ت

ٚفك أعظ ِٚجبدب ِٚؼب١٠ش عٛدح ػب١ٌخ، ئٌٝ أْ رؼًّ اإلداسح ػٍٟ رط٠ٛش ِفَٙٛ 

صمبفخ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّٛا٘ت وّظذس ٌٍزٕبفظ ٌزؾم١ك اإلٔغبصاد، ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ 

زؾذ٠بد ٚاٌذخٛي فٟ أعٛاق عذ٠ذح ٚاٌزؾشن ئٌٝ رغبػذ إٌّظّبد ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌ

وّب رؼزجش ئداسح اٌّٛا٘ت ػبًِ أعبعٟ ( ، 97 – 0و، 6106)انًطٛش٘: األِبَ. 

فٟ رط٠ٛش أداء اٌّإعغبد، ٌزا رٙذف اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٟ أصش 

ِّبسعبد ئداسح اٌّٛا٘ت ػٍٝ األداء اٌّإعغٟ ثبٌزطج١ك ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ١٘ئخ 

 اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٍج١ب.  أثؾبس

فؾ١ٓ إٌظش ئٌٝ اٌزطٛساد اٌّزغبسػخ فٟ إٌظبَ االلزظبدٞ، ٔغذ إٌّظّبد 

ا١ٌَٛ لذ اشزذد إٌّبفغخ ث١ٕٙب ؽزٝ ثبد اٌجمبء ٚإٌغبػ ٘ذفبً ٌٙب، ٚأطاللبً ِٓ ٘زٖ 

فٟ  اٌؾم١مخ اٌّإوذح فمذ أطجؾذ طٕبػخ اٌّٛا٘ت ٟ٘ طٕبػخ اٌّغزمجً ٚاالعزضّبس

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٠شىً عضءاً ِّٙبً، فاداسح اٌّٛا٘ت وّفَٙٛ عذ٠ذ، ثذأ ٠جشص ١ٌظ 
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وؾمً عذ٠ذ فٟ ئداسح األػّبي فؾغت ٌٚىٕٗ ِٕٙغ١ٗ ٚأعٍٛة ٚرم١ٕخ عذ٠ذح ٌزفؼ١ً 

 دٚس اٌّٛ٘جخ ٚاٌزشو١ض ػ١ٍٙب فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌزشغ١ٍ١خ ٚاٌزغ١ش اٌزٕظ١ّٟ. 

ٚاٌّذ٠ش٠ٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ وبفخ أ٠ؼبً؛ ٠زؼذٜ دٚس٘ب ئٌٝ اخز١بس اٌمبدح 

اٌّغبالد ٌزط٠ٛش عٛدح األداء ٚاٌغؼٟ ٌزٛظ١ف اٌفئبد اٌّٛ٘ٛثخ ِٕٙب ٌزؾم١ك 

 ئٔغبصاد ػب١ٌخ فٟ اإلداسح ٚاألػّبي. 

 يشكهخ انذساسخ: -0

فٟ خؼُ اٌزغ١١شاد االلزظبد٠خ اٌغبئذح ِٚؾذٚد٠خ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ 

ٌٍّٕظّبد عؼذ إٌّظّبد ٌٍجؾش ػٓ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌّٛ٘ٛثخ اٌزٟ رّزٍه 

اٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف ٚاٌمذساد ٚاٌىفبءاد اٌزٟ رّىٕٙب ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌزؾذ٠بد 

ِٟٛ ؽزٝ ٠ّىٓ ٚاٌزغ١١شاد اٌغ١بع١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ خبطخ فٟ ِغبي اٌؼًّ اٌؾى

االعزفبدح ِٕٙب فٟ رؾم١ك األداء اٌّز١ّض اٌزٞ ٠إدٞ ئٌٟ ص٠بدح اٌمذساد اٌزٕبفغ١خ 

ٚعؼٍٙب ػٕٛأبً ٌٍزطٛس ٚاالعزذاِخ ، ٌٚمذ أدسوذ اٌذٚي اٌّزمذِخ ِشىٍخ ؽشة 

اٌّٛا٘ت ٚرؼبٍِذ ِؼٙب فٟ ػٛء فٍغفخ ٚٔظُ ئداسح اٌّٛ٘جخ ٌٚىٓ ِإعغبرٕب 

صاٌذ رفزمش ئٌٟ فُٙ ؽم١مخ ٘زٖ اٌّشىٍخ، فّٓ اٌؼشث١خ ػبِخ ٚاٌّؾ١ٍخ خبطخ ال

إٌّطمٟ أْ رؼًّ اإلداسح ِٓ خالي األفشاد اٌز٠ٓ ٠ٍّىْٛ اٌزضاَ رٕظ١ّٟ ػ١ّك ِٓ 

يشكهخ اعً خٍك اٌم١ّخ ٌٍغٍغ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌّإعغخ .. ٌزا؛ رزٍخض 

"يب أصش إداسح انًٕاْت عهٗ األداء فٟ اٌزغبؤي اٌشئ١غٟ اٌزبٌٟ:  انذساسخ

 "؟ ثبنٓٛئخ انهٛجٛخ ألثؾبس انعهٕو انطجٛعٛخ ٔانزكُٕنٕعٛب ثهٛجٛبانًؤسسٙ 

 انذساسخ: ذافأْ -6

 رؾم١ك ِب ٠ٍٟ: رٙذف اٌذساعخ اٌٝ 

 رٛػ١ؼ ٚالغ ئداسح اٌّٛا٘ت ث١ٙئخ أثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب.  .0

 رٛػ١ؼ أصش ِّبسعبد ئداسح اٌّٛا٘ت ػٍٝ األداء اٌّإعغٟ ١ٌٍٙئخ. .2

 رٛػ١ؼ أصش اعزشار١غ١بد ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش اٌّٛا٘ت ػٍٝ األداء اٌّإعغٟ.  .3

 رٛػ١ؼ أصش اعزشار١غ١خ االؽزفبظ ػٍٝ األداء اٌّإعغٟ. .4
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 رٛػ١ؼ أصش اعزشار١غ١خ اإلؽالي ٌٍّٛا٘ت ػٍٝ األداء اٌّإعغٟ. .5

 اٌىشف ػٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رؾمك اٌز١ّض اٌّإعغٟ ١ٌٍٙئخ.  .6

اٌزؼشف ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ اعزشار١غ١خ ئداسح اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ ٚرؾم١ك  .7

 اٌز١ّض اٌّإعغٟ ١ٌٍٙئخ. 

ٚػغ اإلؽبس اٌّمزشػ ٌز١ّٕخ ٚرط٠ٛش اعزشار١غ١خ ئداسح اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ  .8

 ٌزؾم١ك اٌز١ّض اٌّإعغٟ فٟ ػٛء ِغزّغ اٌّؼشفخ.   

 انذساسخ: ًٛخأْ -3

 : أٔالً: األًْٛخ انعهًٛخ

رىّٓ األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍذساعخ ثأٔٙب عٛف رىْٛ ئػبفخ ٌألدث١بد اٌغبثمخ فٟ 

ِٛػٛع اٌجؾش، ؽ١ش أْ أغٍت اٌذساعبد اٌغبثمخ سوضد ػٍٝ اٌمطبع اٌخبص أٚ 

اٌظٕبػٟ، ٕٚ٘بن ٔذسح فٟ اٌذساعبد اٌزٟ رزٕبٚي اٌمطبع اٌؾىِٟٛ ػٍٝ ِغزٛٞ 

 اٌذٚي اٌؼشث١خ. 

 : صبَٛبً: األًْٛخ انعًهٛخ

٘زٖ اٌذساعخ ثبٌخشٚط ثزٛط١بد عٛف رغبػذ اٌّّبسع١ٓ فٟ  عٛف رمَٛ

اٌّغبي، ِٚزخزٞ اٌمشاس ثٛصاسح االلزظبد ٚاٌظٕبػخ ػٍٝ دػُ ِّبسعبد ئداسح 

 اٌّٛا٘ت ِّب ثذٚسٖ عٛف ٠إدٞ ئٌٟ رؾغ١ٓ األداء اٌّإعغٟ ١ٌٍٙئخ.
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 . ّٔٛرط اٌذساعخ: 9

 ( ٕٚضؼ ًَٕرط انذساسخ0انشكم سقى )

 

 

 

 

 

 

 

 انًصذس: يٍ إعذاد انجبؽش

 انذساسبد انسبثقخ:  -4

و(، ثعُٕاٌ: أصش 6105دساسخ )صبنؼ عهٙ انغشاػ، عًبل دأد أثٕ دٔنّ:  

رطجٛق اسزشارٛغٛبد إداسح انًٕاْت فٙ رعضٚض االَزًبء انزُظًٛٙ نذٖ أعضبء 

، ؽ١ش ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ  ْٛئخ انزذسٚس فٙ انغبيعبد األسدَٛخ انشسًٛخ

اٌزؼشف ئٌٝ أصش رطج١ك اعزشار١غ١بد ئداسح اٌّٛا٘ت فٟ رؼض٠ض االٔزّبء اٌزٕظ١ّٟ. 

، ٚرٌه ٌغّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ لبَ اٌجبؽش ثزظ١ُّ أعزجبٔٗ

( ػؼٛٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ ِغزٜٛ 311ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌّىٛٔخ ِٓ )

رطج١ك اعزشار١غ١بد ئداسح اٌّٛا٘ت فٟ اٌغبِؼبد األسد١ٔخ اٌشع١ّخ عبء ثذسعخ 

ِزٛعطخ، أِب ِغزٜٛ االٔزّبء اٌزٕظ١ّٟ فمذ عبء ِزٛعطبً ثٛعٗ ػبَ، ٚأْ اسرفغ 

أظٙشد اٌذساعخ ٚعٛد أصش ُِٙ ٚاسرجبؽ ؽشدٞ ئ٠غبثٟ فٟ ثؼغ اٌغٛأت، وّب 

ٌّغزٜٛ رطج١ك اعزشار١غ١بد ئداسح اٌّٛا٘ت ػٍٝ ِغزٜٛ االٔزّبء اٌزٕظ١ّٟ. 

 املتغري التاتع                                             املتغري املستقل
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ٚأٚطذ اٌذساعخ ثؼشٚسح خٍك ٚئ٠غبد دٚائش رؼٕٝ ثبٌّٛ٘ٛث١ٓ داخً اٌؾشَ 

اٌغبِؼٟ، ٚاالػزّبد ػٍٝ ؽشق اخز١بس ِزمذِخ ِٚزٕٛػخ ثؾ١ش رم١ظ اٌىفبءح ِٓ 

ػذح، ٚاٌؼالط اٌفبػً ٌٍّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرإصش عٛأت 

 ػٍٝ أدائُٙ فٟ ػٍُّٙ ثبٌغبِؼبد. 

و( ثعُٕاٌ: يزطهجبد 6105دساسخ )َٕس خهٛم إثشاْٛى، ٔخبنذ سًبٌ سعذ:  

إداسح انًْٕجخ فٙ يُظًبد االؽزٕاء انعبنٙ: دساسخ يٛذاَٛخ فٙ ٔصاسح انعهٕو 

، ؽ١ش عؼٟ اٌجؾش ئٌٟ رؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف ِٕٙب  ٔانزكُٕنٕعٛب

رشخ١ض ِزطٍجبد ئداسح اٌّٛ٘جخ فٟ ِٕظّبد االؽزٛاء اٌؼبٌٟ، وّب أطٍمذ 

ِشىٍخ اٌجؾش ِٓ ٚالغ إٌّظّبد ٚأ١ّ٘زٙب فٟ ظً رضا٠ذ إٌّبفغخ ػٍٟ اٌّٛا٘ت، 

٘جخ اٌزٟ ٚاْ اٌشىً اٌٛؽ١ذ اٌمٛٞ ٚغ١ش لبثً ٌٍزم١ٍذ فٟ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٟ٘ اٌّٛ

رغزط١غ إٌّظّخ اِزالوٙب ِٓ خالي صمبفزٙب ٚاْ عبرث١خ اٌم١ُ اٌم٠ٛخ ٚاٌّٛا٘ت 

إٌّفزؾخ ٚاٌزؾ١ض اٌفىشٞ ٚاٌّّبسعبد اٌم٠ٛخ عزغٍت ٚرؾزفع ثأفؼً اعزشار١غ١خ 

ِؾذدح ٌالؽزٛاء اٌؼبٌٟ ٚخطخ ػًّ لبثٍخ ٌٍم١بط ٌٚزا، فبْ ِّبسعبد االؽزٛاء 

ٌؼبٌٟ ٚاٌّٛ٘جخ ٚٔششّ٘ب أٚ ئشبػزّٙب ث١ٓ اٌؼبٌٟ رىّٓ فٟ ئ٠غبد االؽزٛاء ا

اٌؼب١ٌّٓ، ٚرٌه ِٓ خالي اخزجبس اٌؼب١ٍِٓ إٌّبعج١ٓ ٌٍّٕظّخ ٚاالٌزضاَ فٟ 

اٌزذس٠ت ٚرط٠ٛش اٌّٙبساد ٚاػزّبد ٔظُ اٌّشبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاس ِٚشبسوخ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚوزٌه ٔظُ اٌّشبسوخ فٟ اٌؼٛائذ.

ح انًٕاْت فٙ ظم انضقبفبد و( ثعُٕاٌ: دٔس إداس6106دساسخ )غجشٚبل: 

، ؽ١ش  دساسخ يٛذاَٛخ-انًخزهفخ إلؽذاس انزغٛٛش انًطهٕة نزؾقٛق األْذاف

ٌزؾذ٠ذ اٌمذساد ٚاألدٚاس اٌّشرجطخ ثاداسح اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ  ْذفذ ْزِ انذساسخ

ٚاٌزٟ رشىً أ١ّ٘خ اعزشار١غ١خ ِٓ اعً رط٠ٛش خطخ ؽ٠ٍٛخ األعً ٌزٛف١ش اٌّٛاسد 

أفؼً األفشاد فٟ اٌؼبٌُ ٚاٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ اٌمذسح ػٍٝ رط٠ٛش  اٌجشش٠خ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ

رٍه اٌمذساد ٚأ٠ؼبً اٌزؼشف ػٍٝ ؽج١ؼخ رأص١ش اخزالف اٌضمبفبد ػٍٝ ئداسح 

اٌّٛا٘ت فٟ إٌّظّبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٟ ٚعٛد ػاللخ ِٛعجخ 

ؾم١ك راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ِزغ١ش ئداسح اٌّٛا٘ت ٚث١ٓ لذسح إٌّظّخ ػٍٝ ر
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أ٘ذافٙب، ٚأ٠ؼبً ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ ِزغ١ش ئداسح اٌّٛا٘ت ِٚزغ١ش ر١ّض إٌّظّخ 

 ِٚزغ١ش اٌضمبفبد اٌغبئذح فٟ إٌّظّخ.  

و( ثعُٕاٌ: دٔس اسزشارٛغٛبد إداسح انًٕاْت 6106دساسخ )قذٔس سعذ كُغٕ:  

، ؽ١ش ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ رؾم١ك ا٘ذاف  فٙ أثعبد األداء اإلثذاعٙ نهعبيهٍٛ

ٙب ئٌمبء اٌؼٛء ػٍٝ أ١ّ٘خ ٚٔشأح ِٚىٛٔبد اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ ٚاألعجبة ِٕ

اٌّٛعجخ ٌزغ١ّزٙب ثبٌّٛ٘جخ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب داخً اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ ، 

ٚاٌزؼشف ػٍٝ أثشص اعزشار١غ١بد ئداسح اٌّٛا٘ت ِٚذٜ رطج١مٙب فٟ إٌّظّبد 

ٌزؾذ٠بد اٌزٟ ٚال ع١ّب اٌّظبسف اٌزغبس٠خ اٌغٛس٠خ اٌخبطخ ، ِٚب ٟ٘ أُ٘ ا

رٛاعٗ ئداسح اٌّٛا٘ت فٟ اٌؼظش اٌؾذ٠ش ِٚب ٟ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رٛاعٗ رجٕٟ 

ٚرطج١ك اعزشار١غ١خ إلداسح اٌّٛا٘ت اإلداس٠خ ٚأُ٘ اٌغجً ٌزالفٟ رٍه اٌّغ ٚلبد، 

ٚثبٌزبٌٟ ئروبء سٚػ رجٕٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼبًِ ِغ ئداسح اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ. 

ػٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ اٌغٛس٠خ ثغبٔت ل١بط ِغزٜٛ األداء اإلثذا

اٌخبطخ ، ٚاٌزؼشف ػٍٝ رأص١ش اعزشار١غ١بد ئداسح اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ فٟ األداء 

 اإلثذاػٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ اٌغٛس٠خ اٌخبطخ.

و(، ثعُٕاٌ: أصش إداسح انًٕاْت فٙ رؾقٛق انًٛضح 6109دساسخ )انؾذٚذ:  

ْذفذ ، ؽ١ش  ٙ ششكبد االرصبالد األسدَٛخ".انزُبفسٛخ: داسسخ يٛذاَٛخ ف

ئٌٝ ثؾش أصش ئداسح اٌّٛا٘ت فٟ رؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ فٟ ششوبد  انذساسخ

االرظبالد األسد١ٔخ أٚسأظ ٚأ١ِٕخ، ٚلبِذ اٌجبؽضخ ثغّغ اٌّؼٍِٛبد ٌٍذساعخ ِٓ 

ِذ٠ش ِٓ أطً ؽٛاٌٟ  069خالي اعزجبٔبد لبِذ ثزٛص٠ؼٙب ػٍٛ ػ١ٕخ اٌذساعخ 

٠شا فٟ اٌششوبد اٌّغزٙذفخ ٚرُ ثٕبء االعزجبٔخ ثضالصخ ألغبَ ٟ٘ اٌغضء ِذ 711

اٌذ٠ّٛغشافٟ اٌزٞ ٠زؼّٓ األثؼبد اٌزب١ٌخ: اٌؼّش ٚاٌغٕظ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌٛظ١فخ 

ٚاٌخجشح، اٌّزغ١ش اٌّغزمً ئداسح اٌّٛا٘ت اٌزٞ ٠زؼّٓ أسثؼخ ِزغ١شاد فشػ١خ 

ؽزفبظ ثبٌّٛا٘ت اوزشبف اٌّٛا٘ت، رٛظ١ف اٌّٛا٘ت، ر١ّٕخ اٌّٛا٘ت ٚاال

ٚاٌّزغ١ش اٌزبثغ رؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٠زؼّٓ أسثؼخ أثؼبد اٌزىٍفخ ٚاٌغٛدح 

ٚاٌّشٚٔخ ٚاالثزىبس، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ثأْ ٕ٘بن ِغزٜٛ ػبٌٟ إلداسح اٌّٛا٘ت 
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فٟ ششوبد االرظبالد األسد١ٔخ ِٚغزٜٛ ػبٌٟ ١ٌٍّضح اٌزٕبفغ١خ فٟ ششوبد 

 ٛٞ إلداسح اٌّٛا٘ت فٟ رؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ. االرظبالد األسد١ٔخ، ٚعٛد أصش ِؼٕ

ثعُٕاٌ: "آصبس إداسح انًٕاْت عهٗ االؽزفبظ  Isfahani ,2014دساسخ  

٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ اٌزؾم١ك فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ ئداسح اٌّٛا٘ت  ثبنًٕظفٍٛ"

ٚاالؽزفبظ ثبٌّٛظف١ٓ ٚاٌضمخ اٌزٕظ١ّ١خ، ٚ٘ذفذ ئٌٝ دساعخ رأص١ش ئداسح اٌّٛا٘ت 

فبظ ثبٌّٛظف١ٓ ِٓ خالي اٌضمخ اٌزٕظ١ّ١خ ث١ٓ ِٛظفٟ عبِؼخ أطفٙبْ ػٍٝ االؽز

ِٛظفب  281ٚوبٔذ ؽش٠مخ اٌجؾش ٟ٘ دساعخ ٚطف١خ. ٚشٍّذ اٌؼ١ٕخ ئ٠شاْ ، فٟ 

ِٓ ِٛظفٟ عبِؼخ أطفٙبْ رُ اخز١بسُ٘ ػشٛائ١ب، ٚلذ رُ عّغ اٌج١بٔبد ِٓ لجً 

ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ثأْ ٕ٘بن ػاللخ ئ٠غبث١خ  اعزج١بْ رُ رط٠ٛشٖ ِٓ لجً اٌجبؽش

ٍِؾٛظخ ث١ٓ ئداسح اٌّٛا٘ت ٚاٌضمخ اٌزٕظ١ّ١خ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ عبِؼخ أطفٙبْ، 

ٚئْ ئداسح اٌّٛا٘ت ٟ٘ ػ١ٍّخ ِزىبٍِخ رىْٛ أوضش ٔغبًؽب ػٕذِب ٠زُ ئٔشب ٘ب 

وّغّٛػخ ِزىبٍِخ ٌزٛف١ش اٌج١بٔبد ٌغ١ّغ اٌٛظبئف األخشٜ، ٠ّٚىٓ اٌمٛي 

ٌّٛا٘ت ٟ٘ ػ١ٍّخ ِف١ذح ٌٍزؼبًِ ِغ أصِخ اٌؼّبٌخ، ٚوزٌه ئْ ئداسح ا

ٚأٚطذ اٌذاسعخ ثؼشٚسح اعزخذاَ ،ع١بعبد فؼبٌخ ٌزؼض٠ض ٚػغ إٌّظّخ

ٔظبَ ئداسح اٌّٛا٘ت ٌغ١ّغ فئبد اٌّٛظف١ٓ داخً اٌغبِؼخ اٌزٟ ٌذ٠ٙب ِٛ٘جخ 

خبطخ، وّب أٚطذ أْ رم١ُ ػ١ٍّخ ئداسح اٌّٛ٘جخ ٚرشالت ِٓ لجً ئداسح 

رٌه ٌؼّبْ ئٔغبص إٌزبئظ اٌّطٍٛثخ، ٚرط٠ٛش اٌّٛا٘ت ث١ٓ اٌغبِؼخ، ٚ

 اٌّٛظف١ٓ ٚرٛف١ش اٌزذس٠ت ٚاٌذػُ ٚثٕبء اٌمذساد ٌُٙ.

ثعُٕاٌ: َقص انًٕاْت انًسزذايخ فٙ سهسهخ  :Dubey, 2015 دساسخ 

ٚوبٔذ ِشىٍخ انزذسٚت انصُبعٙ ٔانزغبس٘:  - انزٕسٚذ: إطبس رذسٚت صُبعٙ

ٚ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٟ رؾذ٠ذ ،  اد اٌالصِخاٌذساعخ فٟ ٚعٛد ٔمض فٟ اٌّٙبس

اٌّٙبساد ٚاٌخجشاد اٌالصِخ العزذاِخ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ٌٍّٛا٘ت، ثبإلػبفخ اٌٟ 

مبرٙب رمذ٠ُ ئؽبس رذس٠جٟ ِمزشػ ٌذػُ اٌّٛا٘ت اٌالصِخ ٌغٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ٚرطج١

ٚعبءد ٔزبئظ رٍه اٌذساعخ ثزؾذ٠ذ ِظفٛفخ اٌخجشاد ٌٍّٛا٘ت اٌزٟ اإلداس٠خ ، 

غٍخ اٌزٛس٠ذ ِٓ اعً اعزذاِزٙب ٚوبٔذ رزىْٛ ِٓ ػٕظش٠ٓ أعبع١١ٓ رذػُ عٍ
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ّ٘ب: اٌؼٕظش األٚي: اٌّٙبساد اٌف١ٕخ ٚاٌزم١ٕخ، ٚاٌؼٕظش اٌضبٟٔ: اٌّٙبساد 

 اٌشخظ١خ ٚإٌفغ١خ. 

٘ذفذ  ، : ثعُٕاٌ: انزؾقٛق فٙ فهسفبد إداسح انًٕاْتHana, 2015دساسخ  

ٟ إٌّظّبد ِؾً دساعزٙب اٌذساعخ ٌٍزم١١ُ ث١ٓ ِّبسعبد ئداسح اٌّٛا٘ت ف

ٚرٕبٌٚذ فٍغفبد ئداسح اٌّٛا٘ت ِٓ ٚعٙبد ٔظش ِخزٍفخ )إٌّظّبد، اٌؼب١ٍِٓ( 

ٚلغّذ اٌّغزّغ اٌٟ لغ١ّٓ )ئداسح ػ١ٍب، ٚد١ٔب(، ٚرٌه ٌؼًّ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌمغ١ّٓ 

 ٔعبءد َزبئظ انذساسخ ِٓ ؽ١ش رٕبٚي أٔشطخ ئداسح اٌّٛا٘ت ٚدػُ اٌز١ّٕخ

(، ثأْ ِؼظُ اٌؼب١ٍِٓ رُ رطٛس٠ُٙ ثؼ١ذاً ػٓ خظبئظُٙ ثبٌٕغجخ )ٌإلداسح اٌؼ١ٍب

اٌشخظ١خ ٚثؼ١ذاً ػٓ دساعخ ٌٍفشص راد اٌظٍخ، أِب ِٓ ٚعٙخ ٔظش )اٌؼب١ٍِٓ(، 

عبءد ٔزبئغٙب داػّخ ٌٍمغُ األٚي ٟٚ٘ ثأٔٗ ١ٌظ ٕ٘بن اػزجبساد إلداسح اٌّٛا٘ت 

ّخ ٠ؼزّذ رغبٖ اٌؼب١ٍِٓ ٌزجٕٟ رط٠ٛشُ٘، وّب أوذد اٌذساعخ ػٍٝ ئْ أداء إٌّظ

 ػٍٝ االعزغالي األِضً ألطؾبة اٌىفبءاد ٚاٌخجشاد اٌّزبؽخ. 

: ثعُٕاٌ: إطبس عًم يذيظ إلداسح انًٕاْت ٔأداء Mensah, 2015: دساسخ 

٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٟ ئٌمبء اٌؼٛء ػٍٝ اإلؽبس اٌّفب١ّٟ٘ اٌزٞ  ، انًٕظف

 ثأثؼبدٖ اٌّخزٍفخ٠ٛػؼ آ١ٌبد ئداسح اٌّٛا٘ت اٌزٟ رإدٞ ئٌٟ ص٠بدح أداء اٌّٛظف 

ٚأظٙشد إٌزبئظ أْ رٕف١ز ٔظبَ ئداسح اٌّٛا٘ت ٚاٌّزّضً فٟ )االػزّبد٠خ، ، 

رٛظ١ف اٌّٛا٘ت، رٕظ١ُ اٌّٛا٘ت، اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛا٘ت(، ٠إدٞ ئٌٟ رؾغ١ٓ 

أداء اٌّٛظف ٌٚىٓ فٟ ظً رٛع١ؾ ِخشعبد ئداسح اٌّٛا٘ت ث١ُٕٙ وّزغ١ش ٚع١ؾ 

ٚوبٔذ إٌزبئظ ئعّبالً  ، اٌذػُ اٌزٕظ١ّٟ(ٚاٌّزّضً فٟ )سػب اٌّٛظف، االٌزضاَ

ِزّضٍخ فٟ ٚعٛد ػاللخ ئ٠غبث١خ ث١ٓ ئداسح اٌّٛا٘ت ٚأداء اٌّٛظف ثشػب٠خ 

 ِخشعبد ئداسح اٌّٛا٘ت وٛع١ؾ ٚاٌزٞ ثذٚسٖ ٠ؾغٓ أداء إٌّظّخ. 

ثعُٕاٌ: نهًٕاْت انذاخهٛخ دٔس ؽٕٛ٘ فٙ رطٕٚش  :Rana, 2015: دساسخ  -

ػٍٝ ِٕظّخ رؾزٛٞ ػٍٝ ػذح ِٕظّبد فشػ١خ ٚوبٔذ اٌذساعخ سوضد انششكخ. 

ِخزٍفخ األٔشطخ ِٚزؼذدح اٌغٕغ١بد ِٓ اعً اٌزؼشف ػٍٝ دٚس اٌّٛا٘ت 
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)االؽزفبظ، اٌز١ّٕخ ٌٍّٙبساد(، ٚاعزغالٌٙب ٚر١ّٕزٙب فٟ رؾغ١ٓ األداء )اٌفطٕخ فٟ 

ارخبر اٌمشاس، ص٠بدح ٔغجخ اٌّشبسوخ(، ٚرُ أزمبء ػ١ٕخ ِؾزٍّخ وّٛا٘ت ِغزمج١ٍخ 

ثؼذ ئخؼبػُٙ ٌّغّٛػخ ِٓ االخزجبساد إٌفغ١خ ٚاٌّٙبس٠خ ٚاٌّؼشف١خ ٚرٌه 

ٚاٌخجشاد، ٚثؼذ فزشح ِٓ اٌزذس٠ت ٚاٌزأ١ً٘ ٚئربؽخ اٌفشص ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش 

ٚرؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِٚغبالد اٌزط٠ٛش وبٔذ إٌزبئظ ثبسرجبؽ )االؽزفبظ 

 اٌّشبسوخ(.  ٚاٌز١ّٕخ ٌٍّٙبساد(، ثزؾغ١ٓ )ارخبر اٌمشاس ٚص٠بدح ٔغجخ

 فشضٛبد انذساسخ: -5

 رزشىً فشػ١بد اٌذساعخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 

 ٙ٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ إلداسح اٌّٛا٘ت انفشضٛخ انشئٛسٛخ األٔن :

 ػٍٝ ِغزٛٞ األداء اٌّإعغٟ ١ٌٙئخ أثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٍج١ب.  

٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ٌّّبسعبد  انفشضٛخ انفشعٛخ األٔنٙ: 

اوزغبة اٌّٛا٘ت ػٍٝ ِغزٛٞ األداء اٌّإعغٟ ١ٌٙئخ أثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٍج١ب. 

٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ٌّّبسعبد  انفشضٛخ انفشعٛخ انضبَٛخ: 

اٌؼٍَٛ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛا٘ت ػٍٝ ِغزٛٞ األداء اٌّإعغٟ ١ٌٙئخ أثؾبس 

 اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٍج١ب. 

٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ٌّّبسعبد  انفشضٛخ انفشعٛخ انضبنضخ: 

رط٠ٛش اٌّٛا٘ت ػٍٝ ِغزٛٞ األداء اٌّإعغٟ ١ٌٙئخ أثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٍج١ب. 

 :ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ انفشضٛخ انشئٛسٛخ انضبَٛخ ٓ

 ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌٍؼٛاًِ اٌذ٠ّٛغشاف١خ: 
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ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ  انفشضٛخ انفشعٛخ األٔنٙ: 

 ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌٍفئخ اٌؼّش٠خ. 

ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ  انفشضٛخ انفشعٛخ انضبَٛخ: 

 ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌؼٛاًِ عٕٛاد اٌخجشح. 

ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ انفشضٛخ انفشعٛخ انضبنضخ:  

 ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌٍّغزٛٞ اٌٛظ١فٟ. 

٠ٛخ ث١ٓ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼٕ انفشضٛخ انفشعٛخ انشاثعخ: 

 ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌٍٕٛع االعزّبػٟ.    

 يُٓغٛخ انذساسخ: -6

ٌٍٚزٛطً ئٌٝ ٔزبئظ اخزجبس اٌفشػ١بد ٌٚإلعبثخ ػٍٝ رغبؤالد اٌذساعخ، فاْ 

اٌجبؽش عٛف ٠ؼزّذ فٟ دساعزٗ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ٚإٌّٙظ 

االعزمشائٟ، ؽ١ش أْ إٌّٙظ "اٌٛطفٟ" ٠غؼٟ ئٌٝ رٛط١ف اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش 

عب١ٌت اإلؽظبئ١خ اإلؽبس إٌظشٞ ٌٍذساعخ، وزٌه ٠ؼزّذ إٌّٙظ "اٌزؾ١ٍٍٟ" ػٍٝ األ

ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ١ٌٙئخ أثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٍج١ب خالي اٌفزشح ِٓ 

َ، ثغبٔت االػزّبد ػٍٝ اعزجبٔخ ا٢ساء ٌزط٠ٛش اٌّٛا٘ت 2108َ ٚؽزٟ 2118

ػٍٟ ِغزٛٞ األداء اٌّإعغٟ ِؾً اٌذساعخ، وّب اعزؼبْ اٌجبؽش ثبٌّٕٙظ 

اٌذساعخ ِٓ خالي اٌذساعبد اٌغبثمخ فٟ  "االعزمشائٟ" ٌغشع ثٕبء فشػ١بد

 ِؾبٌٚخ ٌزط٠ٛش اٌجؾش ٚاٌزٛطً ئٌٟ ٔزبئظ أفؼً. 

 انذساسخ: عُٛخ -9

 % ِٓ اٌؼب01ٓ١ٍِعٛف ٠زشىً ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثٕغجخ 

ِٛظف،  (88)ثب١ٌٙئخ ا١ٌٍج١خ ألثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ 

ٌزظجؼ  Raosoftٚعٛف ٠زُ اخز١بس ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠ٚزُ ؽغبثٙب ؽجمبً ٌٍّؼبدٌخ 

 ( ِٛظف فمؾ. 88اٌؼ١ٕخ )
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 ؽذٔد انذساسخ: -8

 ٠ٚمزظش ِٛػٛع اٌذساعخ ػٍٝ: "دساعخ أصش ئداسح انؾذٔد انًٕضٕعٛخ :

اٌّٛا٘ت ػٍٝ األداء اٌّإعغٟ"، )دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ ا١ٌٙئخ ا١ٌٍج١خ ألثؾبس 

 ٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٍج١ب(. اٌؼٍَٛ ا

  :ٚرزخٍض فٟ ١٘ئخ أثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٍج١ب. انؾذٔد انًكبَٛخ 

 ٚرزخٍض فٟ دساعخ أصش ئداسح اٌّٛا٘ت ػٍٝ األداء اٌّإعغٟ انؾذٔد انضيبَٛخ :

عٕٛاد، ؽ١ش رُ اخز١بس  01َ، أٞ ٌّذح 2108َ ٚؽزٝ 2118خالي اٌفزشح ِٓ 

شٙذرٗ اٌجالد لجً اٌضٛسح ِٚب ثؼذ٘ب ِٓ أؽذاس الزظبد٠خ ٘بِخ،  ٘زٖ اٌفزشح ٌّب

/ فجشا٠ش / 25َ ٚرُ االٔزٙبء فٟ ٠َٛ 2109/ د٠غّجش/  2ؽ١ش رُ االثزذاء فٟ ٠َٛ 

2121   .َ 

 اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ أثؾبس اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، انؾذٔد انجششٚخ ُ٘ٚ :

عزجبٔخ ؽ١ش ثٍغذ اٌؼ١ٕخ ٚاٌز٠ٓ ٠ٕطجك ػ١ٍُٙ اٌخظبئض اٌذ٠ّٛغشاف١خ ٌال

 (.   36(، ٚػذد اإلٔبس )52(، ٚوبْ ػذد اٌزوٛس )88)

 َزبئظ انذساسخ: -7

 ٠ّىٓ ط١بغخ ٔزبئظ اٌذساعخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :

ئْ رطج١ك اعزشار١غ١خ ئداسح اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ ٠إدٞ ئٌٝ رى٠ٛٓ ِغزّغ اٌّؼشفخ  .0

 اٌزٟ رإدٞ ثذٚس٘ب ئٌٝ رؾم١ك اٌز١ّض فٟ ا١ٌٙئخ.

 ئداسح اعزشار١غ١خ رطج١ك ِغزٜٛ ٔؾٛ اٌذساعخ ػ١ٕخ أفشاد رمذ٠شاد دسعخ ئْ  .2

 ػب١ٌخ.  وبٔذ ا١ٌٙئخ فٟ اٌجشش٠خ اٌّٛا٘ت

 أطجؾذ اٌّٛ٘جخ ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌٙبِخ فٟ ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ.أظٙشد اٌذساعخ أٔٗ  .3
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األداء اٌّإعغٟ اٌمبعُ اٌّشزشن ٌغ١ّغ اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ ِٓ أظٙشد اٌذساعخ أْ  .4

 اإلداسح ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اؽبس اٌّإعغبد. لجً

ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌٍٕٛع  .5

 االعزّبػٟ، ؽ١ش أْ ٔغجخ اٌؼب١ٍِٓ اٌزوٛس أػٍٟ ِٓ ٔغجخ  اٌؼب١ٍِٓ اإلٔبس. 

أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد   .6

ح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌٍؾبٌخ االعزّبػ١خ ؽ١ش أْ ٔغجخ اٌّزضٚع١ٓ أػٍٟ ِٓ ٔغجخ ئداس

 اٌغ١ش ِزضٚع١ٓ. 

٠ٛعذ فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً   .7

 ٌؾبٍِٟ شٙبداد )اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚا١ٌٍغبٔظ( ثٕغجخ أػٍٟ ِٓ ثبلٟ اٌشٙبداد. 

فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٕ٘بن  .8

عٕٗ فأوضش( وبٔذ  06ػذد عٕٛاد اٌخجشح ؽ١ش أْ ٔغجخ ِٓ ٌذ٠ُٙ خجشح )ِٓ 

 أػٍٟ ِٓ غ١ش٘ب. 

٠ٛعذ فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌٍفئخ  .9

عٕٗ( ثٕغجخ أػٍٟ ِٓ غ١ش٘ب ِٓ  31ئٌٟ  08اٌؼّش٠خ ؽ١ش عبءد أػٍٟ فئخ )ِٓ 

 اٌفئبد األخشٜ. 

٠ٛعذ فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً   .01

ِٓ ُ٘ فٟ ِغزٛٞ )اإلداسح اٌذ١ٔب( ثٕغجخ أػٍٟ ٌٍّغزٛٞ اٌٛظ١فٟ ؽ١ش عبءد 

 ِٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌّغز٠ٛبد. 

ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ  أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ  .00

ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٌّٓ ٌذ٠ُٙ خجشح فٟ ِغبي اٌؼًّ ؽ١ش عبءد )ِب 

 عٕٛاد( ثٕغجخ أػٍٟ ِٓ غ١ش٘ب.  21ٚ 06ث١ٓ 

أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ   .02

 ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً العزشار١غ١خ عزة اٌّٛا٘ت ؽ١ش  عبء ارغبٖ ػ١ٕخ
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اٌذساعخ ئٌٟ أٔٙب ر١ًّ ئٌٟ ِٛافمخ ا١ٌٙئخ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ ِٓ اعزشار١غ١خ 

 ٌغزة اٌّٛا٘ت. 

أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ   .03

ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً  العزشار١غ١خ االؽزفبظ ثبٌّٛا٘ت ؽ١ش عبء  ارغبٖ 

فمخ ا١ٌٙئخ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ فٟ اعزشار١غ١خ ػ١ٕخ اٌذساعخ ئٌٟ أٔٙب ر١ًّ ئٌٟ ِٛا

 االؽزفبظ ثبٌّٛا٘ت.        

٠ٛعذ فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً   .04

العزشار١غ١خ ر١ّٕخ اٌّٛا٘ت ؽ١ش عبء ارغبٖ ػ١ٕخ اٌذساعخ ئٌٟ أٔٙب ر١ًّ ئٌٟ 

 ٌّٛا٘ت. ِٛافمخ ا١ٌٙئخ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ فٟ اعزشار١غ١خ ر١ّٕخ ا

أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ   .05

ً العزشار١غ١خ ئؽالي اٌّٛا٘ت  ؽ١ش عبء   ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمب

ارغبٖ ػ١ٕخ اٌذساعخ ئٌٟ أٔٙب ر١ًّ ئٌٟ ِٛافمخ ا١ٌٙئخ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ فٟ 

 اعزشار١غ١خ ئؽالي اٌّٛا٘ت.

ٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دال .06

العزشار١غ١خ  ل١بط األداء اٌّإعغٟ ِٓ خالي رؾم١ك األ٘ذاف اٌشئ١غ١خ، ؽ١ش 

عبء  ارغبٖ ػ١ٕخ اٌذساعخ ئٌٟ أٔٙب ر١ًّ ئٌٟ ِٛافمخ ا١ٌٙئخ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ ِٓ 

 خالي ل١بط األداء اٌّإعغٟ ٌزؾم١ك األ٘ذاف اٌشئ١غ١خ ١ٌٍٙئخ.     

ئظ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ أظٙشد ٔزب .07

ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً العزشار١غ١خ  ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً اٌذاخٍٟ ؽ١ش عبء  

ارغبٖ ػ١ٕخ اٌذساعخ ئٌٟ أٔٙب ر١ًّ ئٌٟ ِٛافمخ ا١ٌٙئخ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ فٟ ػ١ٍّبد 

 اٌزشغ١ً اٌذاخٍٟ ثب١ٌٙئخ. 
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ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً  ٠ٛعذ فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ  .08

العزشار١غ١خ  اٌزؼ١ٍُ ٚإٌّٛ اٌّإعغٟ،  ؽ١ش عبء  ارغبٖ ػ١ٕخ اٌذساعخ ئٌٟ أٔٙب 

 ر١ًّ ئٌٟ ِٛافمخ ا١ٌٙئخ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ٚإٌّٛ اٌّإعغٟ.                                          

ؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد ئداسح اٌّٛا٘ت ؽجمبً ٕ٘بن فشٚق ئؽظبئ١خ راد دالٌخ ِ .09

العزشار١غ١خ  سػب اٌغّٙٛس ؽ١ش عبء   ارغبٖ ػ١ٕخ اٌذساعخ ئٌٟ أٔٙب ر١ًّ ئٌٟ 

 ِٛافمخ ا١ٌٙئخ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ فٟ سػب اٌغّٙٛس .    

 فٟ اٌّٛا٘ت ئداسح أثؼبد ِٓ ثؼذ ٌىً أصش ٠ٛعذ أٔٗأظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ   .21

 ثبٌّإعغخ.  رٕبفغ١خ ١ِضح رؾم١ك

 رٕصٛبد انذساسخ:-01

 :فٟ اٌجٕٛد اٌزب١ٌخ رٛط١بد اٌذساعخ ٠ّىٓ رٍخ١ضفٟ ػٛء ِب أعفشد ػٕٗ ٔزبئظ اٌجؾش 

ػشٚسح ٚػغ ٌٛائؼ رٕظ١ّ١خ ٚخٍك صمبفخ رٕظ١ّ١خ ؽٛي أ١ّ٘خ ػ١ٍّبد ئداسح  .0

 اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ.

 أ١ّ٘خ اٌذٚس اٌزٞ رمَٛ ثٗ ئداسح اٌّٛا٘ت ٚاٌؼًّ ػٍٟ رط٠ٛشٖ.   .2

اال٘زّبَ ثزؾف١ض اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚرشغ١ؼُٙ ثبعزّشاس ػٓ ؽش٠ك اٌؾٛافض اٌّبد٠خ  .3

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ. 

اٌغّبػ ٌٍّٛ٘ٛث١ٓ ٚئػطبئُٙ اٌفشص ٚاٌؾش٠خ فٟ رطج١ك أفىبسُ٘ ػٍٟ   .4

 أسع اٌٛالغ. 

 رؾذ٠ذ األفشاد اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ا١ٌٙئخ ٚاٌؼًّ ػٍٟ رط٠ٛشُ٘ فٟ اٌذاخً أٚ اٌخبسط.   .5

ِٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٌٍؼًّ ػٍٟ اعزّبٌزُٙ ٚاعزمطبثُٙ  رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌّطٍٛثخ .6

 ٚعزُ٘ ٌٍؼًّ فٟ ا١ٌٙئخ.

 داخً رٕبفغ١خ ِضا٠ب ٌزؾم١ك األعبع١خ اٌّظبدس ئؽذٜ رؼذ اٌّٛا٘ت ئداسح أْ  .7

 اٌّإعغخ.
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 اٌّإعغخ رغؼٝ اٌزٟ األعبع١خ األ٘ذاف ِٓ ثبد رٕبفغ١خ ١ِضح ػٍٝ اٌؾظٛي .8

 اشزذاد إٌّبفغخ.  ظً فٟ ٌزؾم١مٙب

اٌزطج١ك إلداسح اٌّٛا٘ت ٚاٌؼًّ ػٍٟ  ِٓ اٌّغزٜٛ ٘زا ػٍٝ ثبٌّؾبفظخ ٔٛطٝ .9

 رؾغ١ٕٗ أوضش.

رُ ِالؽظخ اٌؾ١بد فٟ ثؼغ أساء ػ١ٓ اٌذساعخ ؽٛي ثؼغ اٌؼجبساد ٌٚزا   .01

 ٔٛطٟ ثأْ رّٕؼ ا١ٌٙئخ فشص أوضش  ٌّٛظف١ٙب. 

 ػشٚسح ثزي ِض٠ذ ِٓ اٌغٙذ ِٓ ا١ٌٙئخ العزمطبة اٌّض٠ذ ِٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ. .00

 ٓ اٌذساعبد ٚاألثؾبس ػٍٟ ئداسح اٌّٛا٘ت ٚاألداء اٌّإعغٟ. ػًّ ِض٠ذ ِ .02

 :انًشاعع  -

َ(، أصاش رطج١اك اعازشار١غ١بد 2106اٌّط١شٞ، ػجذ هللا ِؾّذ، اٌؾٛاِذح، ٔؼبي طابٌؼ: ) .0

ئداسح اٌّٛا٘ت فٟ األداء اٌّإعغٟ، دساعخ رطج١م١خ فاٟ عبِؼاخ رجاٛن، سعابٌخ ِبعغاز١ش، 

 عبِؼخ ِإرخ، األسدْ.

َ(، أصاش رطج١اك اعازشار١غ١بد ئداسح اٌّٛا٘ات فاٟ 2105طبٌؼ ػٍٟ اٌغاشاػ، عّابي أثاٛ دٌٚاخ: ) .2

رؼض٠ض االٔزّبء اٌزٕظ١ّٟ ٌذٞ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼخ األسد١ٔاخ اٌشعا١ّخ، اٌّغٍاخ األسد١ٔاخ فاٟ 

 .  2، اٌؼذد 00ئداسح األػّبي، اٌّغٍذ 

ئداسح اٌّٛ٘جخ فٟ ِٕظّبد االؽزاٛاء  َ(، ِزطٍجبد2105ٔٛس خ١ًٍ ئثشا١ُ٘، ٚخبٌذ عّبْ عؼذ: ) .3

اٌؼبٌٟ: دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ ٚصاسح اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١اب، ثؾاش ِٕشاٛس ثبٌّغٍاخ اٌؼٍاَٛ االلزظابد٠خ 

 . 576-442، اٌظفؾبد 86، اٌؼذد 20ٚاإلداس٠خ، اٌّغٍذ 

َ، دٚس ئداسح اٌّٛا٘ت فٟ ظً اٌضمبفبد اٌّخزٍفخ إلؽاذاس 2106غجش٠بي، ِش١شح صوش٠ب طجشٞ:  .4

زغ١١ااش اٌّطٍااٛة ٌزؾم١ااك األ٘ااذاف، دساعااخ ١ِذا١ٔااخ، سعاابٌخ ِبعغااز١ش غ١ااش ِٕشااٛسح، أوبد١ّ٠ااخ اٌ

 اٌغبداد ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠خ.   

َ(، دٚس اعااازشار١غ١بد ئداسح اٌّٛا٘ااات فاااٟ أثؼااابد األداء اإلثاااذاػٟ 2106لاااذٚس عاااؼذ وٕغاااٛ: ) .5

عغااز١ش غ١ااش ٌٍؼااب١ٍِٓ، دساعااخ ١ِذا١ٔااخ ػٍااٝ اٌّظاابسف اٌزغبس٠ااخ اٌغااٛس٠خ اٌخبطااخ، سعاابٌخ ِب

ِٕشاااٛسح، عبِؼاااخ أ٠اااجال اٌخبطاااخ، و١ٍاااخ اٌؼٍاااَٛ اإلداس٠اااخ، لغاااُ ئداسح األػّبٌغااابعذح اٌؾذ٠اااذ: 

َ(، أصاااش ئداسح اٌّٛا٘ااات فاااٟ رؾم١اااك ا١ٌّاااضح اٌزٕبفغااا١خ: داسعاااخ ١ِذا١ٔاااخ فاااٟ شاااشوبد 2107)

 االرظبالد األسد١ٔخ". سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، عبِؼخ اٌششق األٚعؾ، ػّبْ. 
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