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امللـ ـدم ـت
اؿُد هلل ٚايصٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢أغسف ا٭ْبٝاٚ ٤املسضً ن ضٝدْا قُد ٚاي٘ ٚصشب١
ايهساّ ٚبعد.
ٜأت ٞإصداز دي ٌٝاملبادزات إلدازات ايتعً ِٝيف إطاز ايطعٚ ٞاإلضٗاّ يف ايتطٛز املتطازع
اير ٟتعٝػ٘ املًُهٚ ١املػازن ١يف ايتُٓ ١ٝعً ٢ناؾ ١ا٫صعدٖٓ َٔٚ ٠ا تأت ٞاؿاد١
يبٓا ٤املبادزات اييت تٗدف اىل تطٜٛس أدا ٤امل٪ضطٚ ١ؼط ن خدَاتٗا ٚتطٜٛس ايع٬قات
ب ن املهْٛات اييت تصٜد َٔ ؾاعًٝتٗا ٚتسضٝذ ْطام عًُٗا ٚايؿ٦ات املطتؿٝدَٗٓ ٠ا
ٚتطِٗ املبادز ٠عهِ طبٝعتٗا يف ػاٚش اضٛاز ايعصي ١املٗٓ ١ٝداخٌ امل٪ضط ١٭ْٗا ؼتاز
يتٓؿٝرٖا تطٜٛس آي ١ٝعٌُ تطُح ملُجً ٞايكطاعات املػازن ١بايتٛصٌ اىل اتؿام عً٢
ا٫ػاٚ ٙايٓٛاتر املبتػا ٠يهٌ اؾٗات املػازنٜٚ ١أتٖ ٞرا ايدي ٌٝيتٛضٝح مجٝع
ايعًُٝات ٚاإلدسا٤ات اييت تطِٗ يف بٓا ٤املبادزات ٚتٓؿٝرٖا َٚتابعتٗا ٚص ٫ٛاىل
ممازضات عاي ١ٝاؾٛد٠
ْٚطأٍ اهلل ايتٛؾٝل يًذُٝع
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حعسٍف املبادزة
املبادز ٠يف ايًػ ١ايعسب : ١ٝضبل اىل اقرتاح أَس أ ٚؼكٝك٘.
اإلضساع إىل ؾعٌ غ ٤ٞبٗدف ايتػٝريٖ ،را ايػ ٤ٞقد ته ٕٛؾهس ٠أ ٚعٌُ أ ٚأ ٟغ ٤ٞآخس
َؿٝد بٗدف ايتػري إٔ املبادزٖ ٠دؾٗا ايتػٝري ضٛا ٤نإ ٖرا ايتػٝري صػريا أ ٚنبريا ،
قدٚد أٚ ٚاضعا يف أ ٟفاٍ ْاؾع نإ ؾايرٜ ٟبادز َبادزَ ٠عٝت٘ قد ٫سغ ْكصا َا
أ ٚأزاد تطٜٛس غَ ٤ٞا أ ٚخطس ي٘ عٌُ غ ٤ٞددٜد يٝػري َٔ غ ٤ٞيف فاٍ َا
ٚاملبادزات تطاِٖ يف ايتكدّ يف اجملا٫ت املدتًؿٚ ١بايتاي ٞتطاِٖ يف ايتٓاؾظ ٚتطاِٖ
نريو باٖ٫تُاّ بايعًِ بػت ٢اْٛاعٗا ؾاملبادز سسٜص عً ٢تكدَ ِٜبادز ٠ددٜد٠
ٖٚرا ٜتطًب َٓ٘ ايكساٚ ٠٤ايبشح إذا ازاد ملبادزت٘ إ ته ٕٛانجس اثس ٚؾعايٜ ١ٝصٜد
ا٫بداع يد ٣امل٪ضط ١املبادزٜٚ ٠صٜد َطت ٣ٛايتؿهري ا٫بداع ٞيدَٛ ٣ظؿٗٝا ٚتطِٗ
املبادزات يف سٌ املػه٬ت ٚايهجري َٔ املبادزات تأت ٞؿٌ َػهًَ ١عَٛ ١ٓٝدٛد ٠يف فاٍ
َا ٚبايتاي ٞنًُا شادت املبادزات قًت املػانٌ .
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أٖداف املبادزات
 /1ايتٓؿٝر ٚايتٛدٚ ٘ٝتكد ِٜايدعِ َٔ خ ٍ٬اتباع أضايٝب َٛسدَ/٠عٝاز ١ٜيف بٓاٗ٥ا ٚإداز٠
تٓؿٝرٖا .
 / 2زصد َػازن ١مجٝع أصشاب املصًش/١املعٓ ٝن َٚتابعتٗا يطُإ تٓؿٝر املػازٜع ٚاملبادزات .
 /3تصٜٚد أصشاب املصًش/١املعٓ ٝن باملباد ٨اإلزغادٚ ١ٜايعًُٝات ٚاإلدسا٤ات ٚايُٓاذز ايطسٚز١ٜ
يتُه َٔ ِٗٓٝتٓؿٝر َػازٜعِٗ َٚبادزاتِٗ .
 /4تسضٝذ َؿاٖ ِٝايعٌُ امل٪ضط. ٞ
 /5اضتدداّ املٓٗذ ١ٝايعًُ ١ٝيف ايعٌُ امل٪ضط. ٞ
 /6تطٜٛس ا٫داَٚ ٤عاؾ ١ايكطاٜا ٚايتشدٜات .
 /7تػذٝع ا٫ؾساد عً ٢تكدَ ِٜبادزات ٚاؾهاز ابداع. ١ٝ
 /8تبين املبادزات ٚا٫ؾهاز املتُٝص. ٠
 /9تبين اؾهاز ددٜد ٠يًُطاُٖ ١يف تػري ٚتطٜٛس ايعٌُ .
 /10تٛؾري ايؿسص يتٓؿٝر اؾهاز ٚطُٛسات املبادز. ٜٔ
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مسات املبادز ٠اؾٝد٠
ٚ دٛد ساد ١يًتطٜٛس أ ٚملعاؾ ١بعض ايكطاٜا يف املٝدإ ايرتب١ٜٛ
 قدد ٠اٖ٫داف ٚقابً ١يًتطبٝل.
َ بٓ ١ٝعً ٢ؽطٝط عًُ.ٞ
ٚ اضش ١ؾُٝع املػازن ن ؾٗٝا.
َ ػازن ١مجٝع املعٓ ٝن مبساسٌ إعدادٖا ٚتٓؿٝرٖا.
 املتطًبات ٚاملٝصاْٝات ايتكدٜسٚ ١ٜايؿرت ٠ايصَٓ ١ٝقدد.٠

عٛاٌَ لاح املبادز٠
ٚ ضٛح ايػاٜات
 تكٚ ِٝٝتكدٜس ا٫ستٝادات
 ايتدطٝط ايؿعاٍ
ٚ ضٛح ا٭دٚاز ٚاملطٚ٪يٝات
ٚ دٛد قٝاد ٠ؾاعً.١
 تٛؾس املتابعٚ ١ايتكِٝٝ
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َعاٜري بٓا ٤املبادز٠
املعاٜري

ايبٓٛد

إٜطاح اؾٗات أ ٚا٭ؾساد املطتؿٝد َٔ ٜٔاملبادزٚ ٠عددِٖ.
اإلعداد

ؼدٜد ايصَٔ ايرٜ ٟطتػسق٘ تٓؿٝر املبادز.٠
تكد ِٜأٖداف املبادز ٠بصٝاغ ١قدد ٠قابً ١يًكٝاع ٚممهٓ ١ايتشكٝل َٚستبط١
بايٓتا٥ر ٚقدد ٠شَٓٝاً
ازتباط ايٓتا٥ر بأٖداف املبادز.٠
ٚضٛح ْكاط ايك ٠ٛيف املبادز.٠
ٚضٛح ؾسص ايتشط ن يف املبادز.٠

احملت٣ٛ

ع٬قْ ١كاط ايك ٠ٛمبطُٚ ٕٛأٖداف املبادز.٠
تٛؾري ايبٝاْات ٚاملعًَٛات مبهْٛات املبادز.٠
ا٫ضتؿاد َٔ ٠ؾسص ايتشط ن.

املعاٜري

اجملاٍ

َ ١ُ٥٬ا٫يٝات ٚا٫دسا٤ات املتبع ١يتشكٝل اٖ٫داف ٚايٓٛاتر.
ا٫يتصاّ مبهْٛات املبادز ٠اييت مت اعداٖا
تٛظٝـ املٛازد املتٛؾس ٍ ٠ضُإ ؼكٝل ايٓٛاتر.
إٜطاح ايعٓاصس ٚاملهْٛات املتصً ١باملبادز.٠

املٓٗذٚ ١ٝآي ١ٝايعٌُ

ؼدٜد أدٚاز املػازن ن يف املبادز.٠
تــٛؾري ْع ــاّ ٚاض ــح ٚدقٝــل يًُتابع ــٚ ١ايتك ٝــٜٛ ِٝضــح َساس ــٌ َٛٚاع ٝــد املتابع ــ١
ايدٚز.١ٜ
ايرتنٝص عً ٢بٓا ٤ايهؿا ٠٤ايداخًَٓ ١ٝطٛب ٞإداز ٠ايتعً ِٝيطُإ ا٫ضتُساز.١ٜ
ايتصُ ِٝاملٓاضب هلا.

ايتصُٚ ِٝا٫بداع

اضتدداّ ايسضَٛات ٚا٭غهاٍ ايتٛضٝش١ٝ
ايتطًطٌ ٚا٫تطام يف َٛضٛعاتٗا.
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مكىهاث املبادزة
فسٍم املبادزة

أهداف

املحخىٍاث

املبادزة
الغاًاث

عىىان

واملبرزاث

املبادزة

املبادز٠

أنواع
المبادرة

املىازد

حكىمت

نطاق عمل
المبادرة

املبادزة
المنهجٌة

الجهاث
املظخفُدة

أ / ً٫ٚعٓٛإ املبادزٚ : ٠ؼتٖ ٟٛر ٙايصؿشٚ , ١غعاز ايٛشاز , ٠عٓٛإ املبادز , ٠تازٜذ اإلعداد.
ثاْٝاً  /احملتٜٛات  :ؾسٜل عٌُ املبـادز , ٠أٖـداف املبـادز , ٠ايػاٜـات ٚاملـرزات  ,كطـط بٓـاٚ ٤تٓؿٝـر املبـادز, ٠
ْٛع املبادزْ , ٠طام عٌُ املبادز , ٠اؾٗات املطتؿٝد , ٠املٓٗذ , ١ٝايرْاَر ايصَين  ,سه ١َٛاملبادز , ٠املٛازد

ثايجاً  /ؾسٜل املبادز : ٠ؼت ٟٛايصؿش ١ؾسٜل املبادز ٠أمساَ ٤عـد ٟاملبـادزٚ ،٠دٗـ ١ايعُـٌ  ٚ ،صـؿ١
نٌ أعطا ٤ايؿسٜل يف إعداد املبادز.٠
زابعاً  /أٖداف املبادزٚ : ٠جيب إ ؼت ٟٛاٖداف املبادز ٠عًَ ٢ا : ًٜٞ
• تعٌُ عً ٢تُٓٚ ١ٝتسضٝذ ايعٌُ اييت تػازنٚ ٞايتعاٚ ْٞٚايٛطين.
• تطِٗ يف تًب ١ٝا٫ستٝادات ايتعًٚ ١ُٝٝايٛطٓ.١ٝ
• ته ٕٛا٭ٖداف قابً ١يًتطبٝلٚ ،اضش ،١قابً ١يًكٝاع  ،قدد ٠بصَٔ .
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خاَطاً  :ايػاٜات ٚاملرزات  :ؼت ٟٛعً: ٢
 /1ايػا َٔ ١ٜاملبادز٠
 /2املرزات هلر ٙاملبادز٠
َ /3صادز بٝاْات املبادز٠
ضادضاً ْٛ :ع املبادز : ٠ؾاملبادزات ْٛع ن :
َ / ٫بادزات تطٜٛس ( ١ٜاييت تعٌُ عً ٢تطٜٛس قاٚز  ٚفا٫ت ا٭دا ٤امل٪ضط) ٞ
اً ٚ
ثاْٝاً  /املبادز ٠ايع٬د( ١ٝاييت تعٌُ عً ٢ع٬ز ٚؼط ن قاٚز ٚفا٫ت ا٭دا ٤امل٪ضط) ٞ
ضــابعاً ْ :طــام عُــٌ املبــادز : ٠ؼتــٖ ٟٛــر ٙايصــؿش ١عًــْ ٢طــام عُــٌ املبــادز( ٠اجملــا٫ت) ايــيت
تطٛزٖا أ ٚتعاؾٗا .
ثآَـ ـاً  :اؾٗ ــات املط ــتؿٝد : ٠ؼت ــ ٖ ٟٛــر ٙايص ــؿش ١عً ــ ٢اؾٗ ــات ٚايؿ ٦ــات املط ــتؿٝد ٜٚ ٠ــتِ
ؼدٜدٖا نايتاي: ٞ
ا٫داز , ٠اإلدازات ٚا٫قطاّ.
املدزض, ١املعًِ ,ايطايب ,أخس.٣

تاضعاً  :املٓٗذ:١ٝ
 / ٫آيٝات ايتٓؿٝر :
اً ٚ
ؼت ٟٛآيٝات ايتٓؿٝر ٚكسدات املبادز ٠عً ٢أٖداف نٌ َسسًٚ ١ا٭ٕ غطٚ ١اإلدسا٤ات ٚعً٢
ضب ٌٝاملجاٍ نُا :ًٜٞ
اهلدف ,٭ْػطٚ ١اإلدسا٤ات ,امل٪غسات ,ايٓتا٥ر .
ثاْٝا  /ايرْاَر ايصَين :
حيت ٟٛايرْاَر ايصَين عً ٢املد ٠ايصَٓ ١ٝيًُبادزٚ ،٠ؼدٜد املسسً ٚ ١أٖداؾٗا ٚا٭ٕ غط١
ٚاؾٗ ١املٓؿر٪َٚ ٠غسات ا٭دا٤
 ٚاملدسدات املطًٛب ١يف نٌ َسسًَ ١ع ايٛقت ايصَين يتٓؿٝر ا٭ْػط ،١نُا يف اؾد ٍٚايتاي:ٞ
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املسسً ١اٖ٫داف

اْ٫ػط١

اؾٗ ١املٓؿر٠

اؾٗ ١املطاْد٠

امل٪غسات

ايٓتا٥ر

ايؿرت ٠ايصَٓ١ٝ

اٚ٫ىل
ايجاْ١ٝ
ايجايج١
ايسابع١

ثايجاً /آي ١ٝاملتابعٚ ١ايتك:ِٜٛ
ؼت ٟٛآيَ ١ٝتابعٚ ١تك ِٜٛاملبادز ٠عً ٢ؼدٜد اإلدسا٤ات ٚا٭دٚات املطتددَ ١يف َتابع ١تٓؿٝر
ا٭ْػطٚ ١تكٛميٗاٚ ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ َٔ ا٭دٚات املطتددَ ١اآلت :ٞاملكاب٬ت ,ا٫ضتباْات ,أخسٚ ٣
اعداد تكسٜس الاش َسسً ٞيهٌ َسسًَ َٔ ١ساسٌ املبادزٚ ٠زؾعٗا اىل ؾٓ ١املبادزات



ايُٓاذز املطتددَ /١منٛذز ( )1تكٚ ِٝٝتٛثٝل َبادز٠



ايُٓاذز املطتددَ /١منٛذز ( َ )4تابعٚ ١تكِٝٝ



منٛذز ( )2تكَ ِٝٝبادز ٠يف ساي ١ا٫عتُاد



منٛذز ( )10تكسٜس اعتُاد الاش َسسًٞ



منٛذز ( )3تكَ ِٝٝبادز ٠يف ساي ١ايسؾض
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عاغساً  :سٛنُ ١املبادزٖٝ ٠هًٚ ١ٝإداز ٠تٓؿٝر املبادز٠
ؼتٖ ٟٛر ٙايصؿش ١عًٖٝ ٢هً ٚ ١ٝإدازٚ ٠تٓؿٝر املبادزٚ ،٠تٛضح اؾٗات املعٓٚ ،١ٝؼدد َٗاّ
َٚطٚ٪يٝات اؾٗات اييت ضتك ّٛبتٓؿٝر َهْٛاتٗا ٚؾكاً يًدط ١ايصَٓ ١ٝهلا ،عٝح ٜتِ تطُ ن
املبادز ٠ضُٔ خطط تًو اؾٗات :
اً ٚ
ٖٝ ٫هًٚ ١ٝإداز ٠تٓؿٝر املبادز٠
ثاْ ًٝا املٗاّ ٚاملطٚ٪يٝات

اؿاد ٟعػس  /املٛازد ْٛ ٖٞٚ :ع ن :
َٛازد بػس١ٜ
َٛازد َاي١ٝ

آي ١ٝايدعِ املاد ٟيًُبادزات:
هدف آلُت الدعم  :جىظم عملُت صسف و ضبغ املبالغ املعخمدة للدعم املادي ملبادزاث ،وجحدد أولىٍاتها و
إحساءاث عملها ،واعخماد الىماذج التي حظهم في جىضُحها وجىثُلها.


ايُٓاذز املطتددَ / ١منٛذز( )5اي ١ٝايدعِ املادٟ



منٛذز ( )6ايدعِ املاد ٟيًُبادز( ٠غدص) ٞ



منٛذز ( )7دعِ َاد ٟيًُبادز( ٠خازد)ٞ



منٛذز ( )8دعِ َاد ٟيًُبادز ( ٠إداز ٠ايتعً)ِٝ



منٛذز ( )9إقؿاٍ َايَ ١ٝبادز٠
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ايجاْ ٞعػس  :ادسا٤ات بٓا ٤املبادزات
أ / َ٫ٚإدسا٤ات ايتشطري ٚايتدطٝط :
تتطُٔ َسسً ١ايتشطري ٚايتدطٝط اإلدسا٤ات اييت جيب إ تتبعٗا اؾٗات املايه ١عٓد ايبد٤
باملبادزات ٚ .تتطُٔ املسسً ١اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
إدسا ٤تأضٝظ َبادزات ددٜدٜٛ : ٠ؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١يتأضٝظ َبادزات ددٜد٠
ٚاعتُادٖا َٔ اؾٗات ايداعُ١
إدسا ٤إعداد اـط ١ايتٓؿٝرٜٛ : ١ٜؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١إلعداد ٚاعتُاد خط ١املػسٚع
ايتٓؿٝر. ١ٜ
ثاًْٝا  /إدسا٤ات ايتٓؿٝر  :تتطُٔ َسسً ١ايتٓؿٝر اإلدسا٤ات اييت جيب إ تتبعٗا اؾٗات
املايه ١عٓد تٓؿٝر املبادزات ٚتتطُٔ املسسً ١اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
أ /إدسا ٤إداز ٠ايتٓؿٝرٜٛ :ؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١ملتابع ١تٓؿٝر املػسٚع  /املبادز٠
ب /إدسا ٤اعتُاد غٗاد ٠إلاش املدسدات ٜٛ :ؾس اإلدسا ٤عًُٝات إداز ٠غٗادات اإللاش
عٓد اْ٫تٗا َٔ ٤تطً ِٝاملدسدات تتطُٔ
ثايجًاَ /سسً ١املساقبٚ ١ايتشهِّ  :اإلدسا٤ات اييت جيب إ تتبعٗا اؾٗات املايه ١عٓـد َساقبـ ١تٓؿٝـر
املبادزات ٚايتشهِ بٗا ٚ .تتطُٔ املسسً ١اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
إدسا ٤إداز ٠ايتػٝري ٜٛ :ؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١إلداز ٠ايتػٝريات اييت ت٪ثس عً ٢املػسٚع أٚ
املبادزٚ ٠اعتُادٖا.
 /1إدسا ٤إداز ٠املداطس ٜٛ :ؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١يتشدٜد  ,إجياد سٌ أ ٚتصعٝد املداطس
اييت تٛاد٘ عً ٢املػسٚع أ ٚاملبادز٠
 /2إدسا ٤إداز ٠ايتشدٜات ٜٛ :ؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١يتشدٜد  ,إجياد سٌ أ ٚتصعٝد
ايتشدٜات اييت تٛاد٘ عً ٢املػسٚع أ ٚاملبادز٠
 / 3إدسا ٤إعداد تكسٜس ساي ١املبادزٜٛ : ٠ؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١يعدد تكسٜس ساي ١املبادز٠
ٚإب٬ؽ أصشاب املصًش / ١املعٓ ٝن
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زابعا /إدسا٤ات اإلغ٬م  :تتطُٔ َسسً ١اإلغ٬م اإلدسا٤ات اييت جيب إ تتبعٗا اؾٗات املايه١
عٓد إغ٬م املػازٜع ٚاملبادزاتٚ .تتطُٔ املسسً ١اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
 /1إدسا ٤إغ٬م املػسٚعٜٛ :ؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١إلغ٬م املػسٚع ٚضُإ
ا٫ستؿاظ ظُٝع املدسدات ٚايدزٚع املطتؿاد٠
 /2إدسا ٤إغ٬م املبادزٜٛ : ٠ؾس اإلدسا ٤ايعًُٝات اي٬شَ ١إلغ٬م املبادز٠
 : ٫إدسا٤ات ايتشطري ٚايتدطٝط (َطاز ايعًُ)١ٝ
اً ٚ
دراسة الجدول الخاص
بالمبادرة

ميثاق المبادرة

اكتراح مبادزة من كبل
صاخب املبادزة

هل جم اجاشة املستنداث من

ارسال مستندات اعتماد
المبادرة الى لجنة المبادرات

كبل لجنت املبادزاث

ابالغ صاحب المبادرة
بالرفض واالسباب

ال
وعم

دزاست فكسة املبادزة من
كبل لجنت املبادزاث

هل جم املى افلت املبدئُت على
املبادزة مً كبل لجىت املبادزاث

ال
هل جم اعخماد املبادزة مً
الجهاث الداعمت

وعم
احساء الخعاكد لخىفُر املبادزة

ارسال
المستندات الى
الجهات الداعمة
للمبادرة

وعم

اعذاد هستٌذاث هبادرة
جذيذة

ال
تعد ٌٜاملطتٓدات َٔ قبٌ صاسب املبادزٚ ٠اعاد٠
ازضاهلا اىل ؾٓ ١املبادزات
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مساحعت مظدىداث اعخماد
املبادزة مً كبل لجىت املبادزاث

غسح َطاز ايعًُ١ٝ
( اقرتاح َبادز ٠ددٜد َٔ قبٌ َايو املبادز)٠
ميهٔ إٔ حيدد َايو املبادز ٠اؿاد ١ملػسٚع ددٜد بٓا ً٤عً ٢تٛصَ َٔ ١ٝدٜس
زٝ٥ظ ؾٓ ١املبادزات أ ٚبٓا ً٤عً ٢ساد ١ايعٌُ .جيب تٓطٝل أَ ٟػسٚع ددٜد عٝح حيكل ايػاٜات ٚا٭ٖداف
ا٫ضرتاتٝذ ١ٝيس ١ٜ٩املًُهٜٓ . 2030 ١اقؼ َايو املبادز ٠أٖداف املبادز ٠ايعاََ ١ع زٝ٥ظ ؾٓ ١املبادزات
قبٌ ايبد ٤بإعداد املطتٓدات اي٬شَ١

 إعداد َطتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜدَٝ : ٠جام املبادزٚ ،٠دزاض ١اؾدٚ ، ٣ٚاـط ١ايتؿص١ًٝٝ
( َٔ قبٌ صاسب املبادز)٠
إعداد َطتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜد ٠املهَٝ َٔ ١ْٛجام املبادزٚ ،٠دزاض ١اؾدٚ ،٣ٚأَ ٟطتٓدات داعُ ١اخس(٣
َجاٍ اـط ١ايتؿص ...١ًٝٝاخل )يتٛضٝح ْطام املبادز /٠املػسٚع ٚأٖداؾٗا ٚتهايٝؿٗا ايتكدٜسٚ ١ٜدداٚهلا ايصَٓ١ٝ
ايتكدٜس.١ٜ

 ازضاٍ َطتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜد ٠إىل َهتب ؾٓ ١املبادزات
ازضاٍ َطتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜد ٠اييت مت إعدادٖا إىل َهتب ؾٓ ١املبادزات ملسادعتٗا ٚايتأند َٔ تٛاؾكٗا
َع ايػاٜات ٚا٭ٖداف ا٫ضرتاتٝذ ١ٝيس ١ٜ٩املًُه. 2030 ١

 دزاض ١ؾهس ٠املبادز َٔ ٠قبٌ َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜدزع َهتب إداز ٠املػازٜع ؾهس ٠املبادزٜٚ ٠تأند َٔ َٛاُ٥تٗا َع ا٭ٖداف ا٫ضرتاتٝذٚ ١ٝا٭ٚي ١ٜٛيف ساي ١عدّ

 املٛاؾك ١املبد ١ٝ٥عً ٢املبادز ٠املكرتس ،١إب٬ؽ َايو املبادز ٠بايسؾض ٚ٭ضباب
يف ساٍ عدّ َٛاؾك ١ؾٓ ١املبادزات املبد ١ٝ٥عً ٢املبادز ٠املكرتسٜ ،١بًؼ َدٜس املػسٚع َايو املبادز ٠بكساز اؾٓ١
ٚاضباب ايسؾض

َ سادعَ ١طتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜد ٠يف َهتب ؾٓ ١املبادزات
يف ساٍ َٛاؾك ١ؾٓ ١املبادزات املبد ١ٝ٥عً ٢املبادز ٠املكرتسٜ ،١سادع َهتب ؾٓ ١املبادزات املطتٓدات املسضًٜٚ ١بًؼ
َايو املبادز ٠بامل٬سعات ٫ضتهُاهلا يف ساي ١انتُاٍ مجٝع َطتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜدٚ ٠عدّ ٚدٛد أٟ
َ٬سعات اضاؾ َٔ ١ٝقبٌ ايًذٓ ١تك ّٛايًذٓ ١بإداش ٠املبادزٚ ٠إب٬ؽ َايو املبادز ٠بريو
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 تعد ٌٜاملطتٓدات َٔ قبٌ َايو املبادزٚ ٠إعاد ٠أزضاهلا ؾٓ ١املبادزات
ٜبًؼ َدٜس املػسٚع َايو املبادز ٠مب٬سعات ؾٓ ١املبادزات عًَ ٢طتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜد٠
ٜٚكَ ّٛايو املبادز ٠بتعدَ ٌٜطتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜد ٠بٓا ً٤عً ٢امل٬سعات ايٛازد َٔ ٠ايًذٓ١
 ازضاٍ املطتٓدات إىل اؾٗات ايداعُ٫ ١عتُاد املبادز ٠اؾدٜد٠
ٜسضٌ ؾٓ ١املبادزات َطتٓدات اعتُاد َبادز ٠ددٜد ٠إىل اؾٗات ايداعُ٫ ١عتُاد املبادز٠
ٜتابع ؾٓ ١املبادزات ساي ١ا٫عتُاد َع اؾٗات ايداعُٜٚ ١بًؼ َايو املبادز ٠باؿاي ١أ ٚأ ٟعٌُ
َٓاط َتعًل( َجٌ إعداد أَ ٟطتٓدات داعُ ( ١بٓا ً ٤عً ٢طًب اؾٗات ايداعُ) ١
 إدسا ٤ايتعاقد
يف ساي ١اعتُاد اؾٗات ايداعُ ١يًُبادز ٠اؾدٜدٜ ،٠كَ ّٛايو املبادز ٠بايبد ٤بإدسا٤ات ايتعاقد
يتأضٝظ َػازٜع داخٌ املبادز٠
إدسا ٤إعداد اـط ١ايتٓؿٝر:١ٜ
تٗدف ٖر ٙايعًُ ١ٝإىل ٚضع خط ١املػسٚع ايتٓؿٝر ١ٜاييت تتطُٔ اؾد ٍٚايصَين ٚتٛشٜع املٛازد
اي٬شَ ١يًُدسدات ٚيًُسسً ١ايكادَ َٔ ١املػسٚع َٔٚ ،ثِ إدازتٗا طٛاٍ ؾرت ٠دٚز ٠سٝا ٠املػسٚع
خط ١املػسٚع ايتٓؿٝر ٖٞ ١ٜاؾد ٍٚايصَين يًػسٚع أ ٚاملسسً ١اييت ضٛف تُطتددّ يتٛد ٘ٝعًُ١ٝ
تٓؿٝر املػسٚع ٚإْػا ٤املدسدات اييت تطِٗ يف تٓؿٝر املػسٚع.

َطاز ايعًُ١ٝ
احساء الخعاكد

اعداد الخعت الخىفُرًت

ازطال الخعت الى لجىت

مساحعت الخعت مً

مً كبل مالك املبادزة

املبادزاث

لجىت املبادزاث

حعدًل الخعت مً كبل مالك

مسودة الخطت التنفيرًت

املبادزة

جحدًد خعىط الاطاض للخعت مً فبل
لجىت املبادزاث

الخعت الخىفُرًت املعخمدة
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هل تم اجازة الخطة من
قبل لجنة المبادرات

اعخماد الخعت

غـــــــــــــــــسح َطاز ايعًُ١ٝ
 إعداد اـط ١ايتٓؿٝر َٔ ١ٜقبٌ َدٜس املبادز٠
ٜطتًِ َدٜس املبادزَ َٔ ٠دٜس املػسٚع منٛذز اـط ١ايتٓؿٝرٚ ١ٜايكٛاعد اإلزغاد ١ٜـط ١املػسٚع
ايتٓؿٝر ١ٜاملعتُد ٠يف ؾٓ ١املبادزات ٜٓػَ ٧دٜس املبادز ٠اـط ١ايتٓؿٝرَ ١ٜعتُدا عً ٢ايُٓٛذز ٚايكٛاعد
ا٫زغاد ١ٜاملعتُد ٠يف ؾٓ ١املبادزات
 ازضاٍ اـط ١ايتٓؿٝر ١ٜإىل َهتب ؾٓ ١املبادزات
ازضاٍ اـط ١ايتٓؿٝر ١ٜإىل َدٜس املػسٚع يف ؾٓ ١املبادزات
َ سادعَ ١طٛد ٠اـط ١ايتٓؿٝر َٔ ١ٜقبٌ َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜكَ ّٛدٜس املػسٚع يف ؾٓ ١املبادزات باملسادع ١املطًٛب ١يًتشكل َٔ تؿاص ٌٝخط ١املػسٚع ايتٓؿٝر،١ٜ
ٚميهٔ إٔ ٜك ّٛبريو بايتعاَ ٕٚع َدٜس احملؿع ١إذا نإ ذيو ضسٚزً ٜاٜ .تأند َدٜس املػسٚع مبٛا١ُ٥
خط ١املػسٚع ايتٓؿٝرَ ١ٜع ايكٛاعد ا٫زغاد ١ٜاملعتُد ٠يف ؾٓ ١املبادزات َٔ سٝح املطُ ،ٕٛا٫عتُاد،١ٜ
املدسدات ،املبايؼ ،املٛازد ايبػسٚ ،١ٜغريٖا …ٜسضٌ َدٜس املػسٚع َ٬سعات٘ ٚتعًٝكات٘ عً ٢خط ١املػسٚع
ايتٓؿٝر ١ٜإىل َدٜس املبادز٠
 تعد ٌٜاـط ١ايتٓؿٝر َٔ ١ٜقبٌ َدٜس املبادز٠
ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠بايتعد٬ٜت اي٬شَ ١اضتٓادا مل٬سعات َدٜس املػسٚع يف ساٍ عدّ ٚدٛد َ٬سعاتٜ ،بًؼ
َدٜس املػسٚع َايو َٚدٜس املبادز ٠بإداش ٠اـط ١ايتٓؿٝر١ٜ
 اعتُاد َايو املبادز ٠يًدط ١ايتٓؿٝر١ٜ
بعد إداش ّ ٠ؾٓ ١املبادزات يًدط ١ايتٓؿٝرٜ ،١ٜكَ ّٛايو املبادز ٠باعتُادٖا ايهرتْٝٚا ٚازضاهلا إىل
ؾٓ ١املبادزات
 ؼدٜد خطٛط ا٭ضاع يًدط ١ايتٓؿٝر َٔ ١ٜقبٌ َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜكَ ّٛدٜس املػسٚع يف ؾٓ ١املبادزات بسؾع اـط ١ايتٓؿٝر ١ٜاملعتُد ٠عً ٢أدا ٠ؾٓ ١املبادزات ٚحيدد
خطٛط ا٭ضاع ٜػازى َدٜس املػسٚع اـط ١ايتٓؿٝر ١ٜاييت مت ؼدٜد خطٛط اضاضٗا َع َايو
َٚدٜس املبادز ٠أ ٟتعد ٌٜـطٛط ا٫ضاع املعتُد ٠جيب إ ته َٔ ٕٛخ ٍ٬طًب تػٝري ٚاإلدسا٤ات
اـاص ١بطًبات ايتػٝري
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ثاهُا  /إحساءاث الخىفُر حشمل (إحساءاث الخىفُر  /احساءاث اعخماد شهادة اهجاشمخسحاث)
تٗدف ٖر ٙايعًُ ١ٝإىل تٛضٝح عًُٝات تٓؿٝر املػسٚع.
أ  /ادسا٤ات ايتٓؿٝر
َط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ايعًُ١ٝ

احساء خعت املشسوع

هل تم انجاز احد من
المخرجات

جىفُر ومخابعت طيرالعمل
حظب الخعت

الخىفُرًت

احساء اعخماد شهادة اهجاش
املخسحاث
وعم

ال
وعم

هل ٌواجه المشروع
أي مخاطر أو تحدٌات

هل ٌواجه أي تغٌٌر فً
وعم المشروع

ال

احساء اعداد جلسٍسعً حالت

جحدًث الخعت حظب الاهجاش

املبادزة

الفعلي للمشسوع
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احساء ادازة املخاظسوادازة
الخحدًاث

احساء ادازة الخغُير

غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسح َطاز ايعًُ١ٝ
 تٓؿٝر َٚتابع ١ضري ايعٌُ سطب اـط ١ايتٓؿٝر١ٜ
ٜتابع َدٜس املبادز ٠ايتكدّ احملسش خ ٍ٬تٓؿٝر املػسٚع ٚضري ايعٌُ سطب اـط ١ايتٓؿٝر١ٜ
 إدسا ٤اعتُاد غٗاد ٠إلاش املدسدات
يف ساي ١إلاش أ ٟكسز َٔ كسدات املػسٚعٜ ،كَ ّٛدٜس املبادز ٠باضتهُاٍ إدسا٤ات اعتُاد غٗاد٠
إلاش املدسدات
 إدسا ٤إداز ٠املداطس ٚإدسا ٤إداز ٠ايتشدٜات
يف سايٚ ١دٛد أ ٟكاطس تٛاد٘ املػسٚعٜ ،كَ ّٛدٜس املبادز ٠باضتهُاٍ إدسا( ٤إداز ٠املداطس)
يف سايٚ ١دٛد أ ٟؼدٜات تٛاد٘ املػسٚعٜ ،كَ ّٛدٜس املبادز ٠باضتهُاٍ إدسا( ٤إداز ٠ايتشدٜات)
 إدسا ٤إداز ٠ايتػٝري
يف سايٚ ١دٛد أ ٟتػٝريات ت٪ثس عً ٢املػسٚعٜ ،كَ ّٛدٜس املبادز ٠باضتهُاٍ إدسا٤ات إداز ٠ايتػٝري
 ؼدٜح اـط ١ايتٓؿٝر ١ٜسطب اإللاش ايؿعً ٞيًُػسٚع
ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠بتشدٜح خط ١املػسٚع ايتٓؿٝر ١ٜسطب اإللاش ايؿعً ٞاير ٟمت
يف املػسٚع خ ٍ٬ايؿرت ٠ايصَٓ ١ٝاملعٓ ٢بٗا .
 إدسا ٤إعداد تكسٜس ساي ١املبادز٠
ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠بأعداد تكسٜس ساي ١املبادزٚ ٠ازضاهلا َع خط ١املػسٚع ايتٓؿٝر ١ٜاحملدّث ١إىل
ؾٓ ١املبادزات ٚأصشاب املصًش ١املعٓ ٝن اضتٓادا إىل َا مت ؼدٜد ٙيف اؿٛنُ.١
ايُٓاذز املطتددَ / ١منٛذز (  )10تكسٜس اعتُاد الاش َسسًٞ
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ب /إدسا ٤اعتُاد غٗاد ٠إلاش املدسدات
تٗدف ٖر ٙايعًُ ١ٝإىل تٛضٝح آي ١ٝإداز ٠كسدات املػسٚع ٚإصداز غٗادات اإللاش.
 إعداد اَس ايصسف ٚازضاي٘ َع املطتٓدات ايداعُ ١إىل إداز ٠ايػ ٕٚ٪املاي١ٝ
تك ّٛاإلداز ٠ايعاَ ١يًُػرتٜات يف اإلداز ٠ايعاَ ١يًػ ٕٚ٪املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜبإعداد اَس صسف اضتٓادا إىل إدسا٤اتٗا
ايداخً ١ٝتسضٌ اإلداز ٠ايعاَ ١يًُػرتٜات اَس صسف إىل إداز ٠ايػ ٕٚ٪املاي ١ٝيف اإلداز ٠ايعاَ ١يًػ ٕٚ٪املاي١ٝ
ٚاإلداز.١ٜ
 إعداد اَس ايدؾع ٚازضاي٘ َع املطتٓدات ايداعُ ١إىل إداز ٠املاي١ٝ
تك ّٛإداز ٠ايػ ٕٚ٪املاي ١ٝيف اإلداز ٠ايعاَ ١يًتعً ِٝمبٓطك ١سا ٌ٥بإعداد اَس ايدؾع اضتٓادا إىل إدسا٤اتٗا
ايداخً١ٝ
تسضٌ إداز ٠ايػ ٕٚ٪املاي ١ٝيف اإلداز ٠ايعاَ ١اَس ايدؾع إىل ٚشاز ٠املاي.١ٝ
 إب٬ؽ اؾٗ ١املٓؿرٚ ٠ؾٓ ١املبادزات بسقِ اَس ايدؾع يًُتابع١
تك ّٛإداز ٠ايػ ٕٚ٪املاي ١ٝيف اإلداز ٠ايعاَ ١بإب٬ؽ اؾٗ ١املٓؿرَٚ ٠هتب إداز ٠املػازٜع بسقِ اَس ايدؾع يًُتابعَ ١ع
ا٭ْعُ ١املاي١ٝ
ثايجا إدسا٤ات املساقبٚ ١ايتشهِّ
أ  /ادسا٤ات ايتػري
غسح َطاز ايعًُ: ١ٝ
 إعداد طًب ايتػٝري َٔ قبٌ َدٜس املبادز٠
ٜبدأ إدسا ٤إداز ٠ايتػٝري بتشدٜد ايتػٝري املطًٛبٚ .جيب اْ٫تبا ٙإىل أْ٘  ٫جيٛش ايبد ٤بتٓؿٝر ايتػٝريات اييت
ت٪ثس عًْ ٢طام املػسٚع َٚتطًبات٘ إ ٫بعد تٛثٝكٗا َٚسادعتٗا  َٔٚثِ املٛاؾك ١عًٗٝا بصٛز ٠زمسٜ ١ٝكَ ّٛدٜس
املبادز ٠بإعداد طًب ايتػٝري اضتٓادا إىل ايُٓاذز املعتُدٜ ٠كَ ّٛدٜس املبادز ٠بػسح أضباب ايتػٝري ٚؼدٜد ايٛثا٥ل
املطًٛب ١ايداعُ ١يطًب٘) اييت قد تكدَٗا اؾٗ ١املٓؿر .( ٠حيًٌ َدٜس املبادز ٠طًب ايتػٝري ٚحيدد تأثري طًب
ايتػٝري عًْ ٢طام ايعٌُ ٚايتهًؿٚ ١اؾد ٍٚايصَين ٪َٚغسات ا٭دا ٤ايسٝ٥ط ١ٝأ ٚغريٖا ٜكَ ّٛدٜس املبادز٠
بتشدٜح ضذٌ طًبات ايتػٝري عٝح ٜتطُٔ مجٝع ايتعد٬ٜت ٚاإلضاؾات ايٓٗاْ ١ٝ٥تٝذ ١يطًب ايتػٝري.
َٓ اقػ ١طًب ايتػٝري َع َايو املبادزٚ ٠اداشت٘
ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠مبسادع ١طًب ايتػٝري َع َايو املبادزٜٓٚ ٠اقؼ تؿاصٜ ً٘ٝكَ ّٛدٜس املبادز ٠بتعد ٌٜطًب
ايتػٝري بٓا ً٤مل٬سعات َايو املبادز ٠يف ساي ١إداش ٠طًب ايتػٝري َٔ َايو املبادزٜ ،٠كَ ّٛايو املبادزَٚ ٠دٜس
املبادز ٠بايتٛقٝع عً٢
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طًب ايتػٝري يف ساي ١زؾض َايو املبادز ٠طًب ايتػٝري ٜتِ اْ٫تٗا َٔ ٤اإلدساٜ ٤كَ ّٛدٜس املبادز ٠بتشدٜح
ضذٌ طًبات
ايتػٝري عٝح ٜتطُٔ مجٝع ايتعد٬ٜت ٚاإلضاؾات ايٓٗاْ ١ٝ٥تٝذ ١يطًب ايتػٝري.
 ازضاٍ َدٜس املبادز ٠طًب ايتػٝري ٚاملطتٓدات ايداعُ ١إىل َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜسضٌ َدٜس املبادز ٠طًب ايتػٝري اجملاش َٔ َايو املبادز ٠إيهرتْٝٚاً إىل َدٜس املػسٚع يف َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜسؾل َدٜس املبادز ٠أَ ٟطتٓدات داعَُ ١ع طًب ايتػٝري) َجاٍ :طًب ايتػٝري املكدّ َٔ اؾٗ ١املٓؿر ،٠دزاض١
تأثري طًب ايتػٝري عً ٢املػسٚع …اخل)
َ سادع ١طًب ايتػٝري ٚاملطتٓدات ايداعُ َٔ ١قبٌ َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜكَ ّٛدٜس املػسٚع يف َهتب إداز ٠املػازٜع مبسادع ١طًب ايتػٝريٜٓ .اقؼ َدٜس املػسٚع طًب ايتػٝري َع َدٜس
احملؿعَٚ ١دٜس اإلداز ٠ا٫ضرتاتٝذ ١ٝعٓد اؿاد ١يريو يف ساٍ ناْت ٖٓاى َ٬سعات يد ٣ا٭طساف املعٓ١ٝ
عً ٢طًب ايتػٝريٜ ،سضٌ َدٜس املػسٚع إيهرتْٝٚاً ايتعد٬ٜت املطًٛب إدساٖ٩ا عً ٢طًب ايتػٝري إىل َدٜس املبادز٠
ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠بتعد ٌٜطًب ايتػٝري بٓا ً٤مل٬سعات َدٜس املػسٚع يف َهتب ؾٓ ١املبادزات يف ساي ١إداش ٠طًب
ايتػٝري َٔ مجٝع ا٫طساف يف َهتب ؾٓ ١املبادزات ٜٛ ،قع عً ٢طًب ايتػٝري سطب ايص٬سٝات املعتُد ٠يف
َهتب ؾٓ ١املبادزات ٜ ٚكَ ّٛدٜس املػسٚع يف َهتب ؾٓ ١املبادزات ازضاٍ ْطد ١زقُ َٔ ١ٝطًب ايتػٝري املٛقع
إيهرتْٝٚاً إىل َدٜس َ ٚايو املبادز ٠يف ساي ١زؾض َهتب ؾٓ ١املبادزات عً ٢طًب ايتػٝريٜ ،تِ إب٬ؽ َايو
َٚدٜس املبادز ٠بايكساز ٚا٫ضباب .س٦ٓٝر ٜتِ اْ٫تٗا َٔ ٤اإلدساٜ ٤كَ ّٛدٜس املبادز ٠بتشدٜح ضذٌ طًبات
ايتػٝري عٝح ٜتطُٔ مجٝع ايتعد٬ٜت ٚاإلضاؾات ايٓٗاْ ١ٝ٥تٝذ ١يطًب ايتػٝري.
ب  /إدسا ٤إداز ٠املداطس
ٜٛثل ٖرا ايكطِ ايعًُٚ ١ٝايُٓاذز ٚا٭دٚات اييت ٜطتددَٗا أَ ٟػسٚع ضُٔ َهتب ؾٓ ١املبادزات يف اؾٗات
اـازد ١ٝيتشدٜد املداطس ٚتكُٗٝٝا ٚايتدؿٝـ َٔ تأثريٖا ٚإدازتٗا طٛاٍ ؾرت ٠تٓؿٝر املػسٚع .تُعسّف املداطس
بأْٗا اـطس ايٓاتر عٔ إَهاْٚ ١ٝقٛع سادث ١أ ٚؾعٌ ٪ٜثس ضًباً عً ٢قدزتٓا عً ٢ؼكٝل ا٭ٖداف اييت ْسدٖٛا َٔ
املػسٚع ٚعً ٢تٓؿٝر اضرتاتٝذٝاتٓاٖٚ .را َا ٜطتدع ٞإداز ٠املداطس يف املػسٚع َٔ خ ٍ٬اتباع عًَُ ١ٝتهاًَ١
يتشدٜد ٚإعداد خطط ايطٛاز ٨يًتدؿٝـ َٔ تأثري املداطس عً ٢املػسٚع; ٜٚػٌُ ذيو تععْ ِٝتا٥ر ا٭سداخ
اإلجيابٚ ١ٝتكً ٌٝعٛاقب ا٭سداخ ايطًب ١ٝإىل أدْ ٢سد َٔ خ ٍ٬ؼدٜد املداطس
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ٚقٝاضٗا ٚٚضع اضرتاتٝذٝات ا٫ضتذاب ١يًُداطس ٚتطٜٛس ا٫ضتذاب ١يًُداطس َٚساقبتٗا .تٗدف إداز٠
املداطس إىل اتباع طسٜكَٓ ١عُ ١يتشدٜد ٚؽؿٝـ عٛاٌَ اـطس احملتًُ ١عً ٢املػسٚعٚ ،اييت ضٝهٕٛ
هلا تأثري ًَُٛع عً ٢تهًؿ ١املػسٚع أْ ٚطاق٘ أ ٚدٛدت٘ أ ٚددٚي٘ ايصَين ،يٜ ٬٦تش ٍٛاـطس إىل ؼدٟ
٪ٜٚثس ضًب ًا عً ٢املػسٚع.
 ؼدٜد كاطس ددٜدٚ ٠تدٜٗٓٚا يف ضذٌ املداطس َٔ قبٌ َدٜس املبادز٠
ميهٔ ٭ ٟؾسد َٔ أصشاب املصًش/١املعٓ ٝن أ َٔ ٚؾسٜل املػسٚع ؼدٜد املداطس يف املػسٚع.

عٓد انتػاف أ ٟطسف ـطس َا ،جيب إب٬ؽ َدٜس املبادز ٠عٓ٘ إيهرتْٝٚاً َٔ خ ٍ٬تعب ١٦منٛذز ؼدٜد خطس
ددٜد ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠مبسادع ١املداطس اييت مت ؼدٜدٖا ٚاملٛاؾك ١عًٗٝا أ ٚزؾطٗا مبا ٜستَٓ ٘ٝ٦اضبا ٜكّٛ
َدٜس املبادز ٠بتد ٜٔٚنٌ املداطس املٛاؾل عًٗٝا يف ضذٌ املداطس جيب عًَ ٢دٜس املبادز ٠ؼدٜد ٚصـ اـطس،
اضِ ايػدص اير ٟسدد اـطس ٚتازٜذ اضتشكام اـطس يف ضذٌ املداطس جيب عًَ ٢دٜس املبادز ٠إٔ ٜعبّ٧
املعًَٛات ايتاي ١ٝاملتعًك ١باـطس :ا٭ٚي | ١ٜٛايٓٛع | املصدز | ايػد) ٠ا٫ستُاٍ × ايتأثري( | ايػسح | ٜكَ ّٛدٜس
املبادز ٠بتع ٝن َط ٍٚ٪أ ٚأؾساد َٓاضب ن َٔ ؾسٜل املػسٚع ؿٌ نٌ خطس

 ؼدٜد خط ١ا٫ضتذاب ١يًُداطس َٔ قبٌ َدٜس املبادز٠
ٜتػاٚز َدٜس املبادزَ ٠ع أصشاب املصًش / ١املعٓ ٝن باـطس احملدد يتشدٜد خط ١ا٫ضتذاب ١املٓاضب ١يًدطس

 تصعٝد املداطس َٔ قبٌ َدٜس املبادز ٠إىل َايو املبادز٠
يف ساي ١عدّ َكدزَ ٠دٜس املبادز ٠بإجياد خط ١اضـتذابَٓ ١اضـب ١أ ٚيف سـاٍ استٝـاز خطـ ١ا٫ضـتذاب ١يصـ٬سٝات
أعًٜ ،٢كَ ّٛدٜس املبادز ٠بتصعٝد املداطس إىل َايو املبادز٠

 ؼدٜد خط ١ا٫ضتذاب ١يًُداطس َٔ قبٌ َايو املبادز٠
ٜٓاقؼ َدٜس املبادزَ ٠ع َايو املبادز ٠اـطس احملدد ٚحيدد ا٫ضتذاب ١املٓاضب ١يًدطس

 تصعٝد املداطس َٔ قبٌ َدٜس املبادز ٠إىل َهتب ؾٓ ١املبادزات
يف ساي ١عدّ َكدزَ ٠ايو املبادز ٠إلجياد خط ١اضتذابَٓ ١اضب ١أ ٚيف ساٍ استٝاز خط ١ا٫ضـتذاب ١يصـ٬سٝات
أعًٜ ،٢كَ ّٛدٜس املبادز ٠بتصعٝد املداطس إىل َهتـب ؾٓـ ١املبـادزات َـع اغـعاز َايـو املبـادزٜ ٠كـَ ّٛـدٜس املبـادز٠
بتٛضٝح اإلدسا٤ات اييت مت اؽاذٖا ب ن َدٜس املبادزَٚ ٠ايو املبادز ٠ملعاؾ ١اـطس

 ؼدٜد خط ١ا٫ضتذاب ١يًُداطس َٔ قبٌ َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜٓــاقؼ َــدٜس َػــسٚع َهتــب ؾٓــ ١املبــادزات َــع َــدٜس املبــادز ٠اـطــس احملــدد ٚحيــدد ا٫ضــتذاب ١املٓاضــب ١يًدطــس
بايتعاَ ٕٚع َدٜس احملؿعَٚ ،١دٜس إداز ٠ؾٓ ١املبادزاتَٚ ،دٜس إداز ٠ا٫ضرتاتٝذ ١ٝعٓد اؿاد١
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 ؼدٜح ضذٌ املداطس غط ١ا٫ضتذاب َٔ ١قبٌ َدٜس املبادز٠
ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠بتشدٜح ضذٌ املداطس غط ١ا٫ضتذاب ١املكرتس ١نُا ٜكَ ّٛدٜس املبادز٠
بتشدٜح ضذٌ املداطس غط ١ا٫ضتذاب ١املٓاضب ١اييت مت ؼدٜدٖا
َتابعَ ١دٜس املبادز ٠تطبٝل خط ١ا٫ضتذابٚ ١ايتأند َٔ إغ٬م املداطس
ٜتــابع َــدٜس املبــادز ٠تطبٝــل خطــ ١ا٫ضــتذاب ١احملــدد ٠ستــ ٢اإلغــ٬م َــع ا٭غــداص املطــٚ٪ي ن عــٔ
تطبٝل خط ١ا٫ضتذاب١
 إغ٬م املداطس ٚؼدٜح ضذٌ املداطس
يف س ــاٍ تطب ٝــل خط ــ ١ا٫ض ــتذابٚ ١إغ ــ٬م اـط ــسٜ ،ك ــ َ ّٛــدٜس املب ــادز ٠ب ــإغ٬م اـط ــس يف ض ــذٌ
املداطس
النماذج املستخدمت /نموذج (  )11جددًد املخاطس
نموذج( )10جلسيس ونتائج استمازاث جددًد ومعالجت املخاطس وإغالق املخاطس

دـ  /إدسا ٤إداز ٠ايتشدٜات
يف ساٍ مت ؼكٝل املداطسٜ ،كَ ّٛدٜس املبادز ٠بإغ٬م اـطس يف ضذٌ املداطس ٚزؾعٗا يف ضذٌ
ايتشدٜات س٦ٓٝرٜ ،كَ ّٛدٜس املبادز ٠بايكٝاّ بإدسا ٤إداز ٠ايتشدٜات
َط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز ايعًُ١ٝ
 ؼدٜد ؼدٜات ددٜدٚ ٠تدٜٗٓٚا يف ضذٌ ايتشدٜات َٔ قبٌ َدٜس املبادز٠
ميهٔ ٭ ٟؾسد َٔ أصشاب املصًش/١املعٓ ٝن أ َٔ ٚؾسٜل املػسٚع ؼدٜد ؼدٜات يف املػسٚع.
عٓد انتػاف أ ٟطسف يتشدَ ٟا ،جيب إب٬ؽ َدٜس املبادز ٠عٓ٘ إيهرتْٝٚاً َٔ خ ٍ٬تعب ١٦منٛذز
ؼدٜد ؼد ٟددٜد ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠مبسادع ١ايتشدٜات اييت مت ؼدٜدٖا ٚاملٛاؾك ١عًٗٝا أٚ
زؾطٗا مبا ٜستَٓ ٘ٝ٦اضبا ٜكَ ّٛدٜس املبادز٠
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بتد ٜٔٚنٌ ايتشدٜات املٛاؾل عًٗٝا يف ضذٌ ايتشدٜات جيب عًَ ٢دٜس املبادز ٠ؼدٜد ٚصـ ايتشد ،ٟاضِ
ايػدص اير ٟسدد ايتشدٚ ٟتازٜذ اضتشكام ايتشد ٟيف ضذٌ ايتشدٜات جيب عًَ ٢دٜس املبادز ٠إٔ ٜعبّ٧
املعًَٛات ايتاي ١ٝاملتعًك ١بايتشد• :ٟا٭ٚي• ١ٜٛايٓٛع •املصدز •ايػد• ٠ايػسح ٜكَ ّٛدٜس املبادز٠
بتع ٝن َط ٍٚ٪أ ٚأؾساد َٓاضب ن َٔ ؾسٜل املػسٚع ؿٌ نٌ ؼد.ٟ
 ؼدٜد اؿً ٍٛيًتشدٜات َٔ قبٌ َدٜس املبادز٠
ٜتػاٚز َدٜس املبادزَ ٠ع أصشاب املصًش / ١املعٓ ٝن بايتشد ٟاحملدد يتشدٜد اؿً ٍٛاملٓاضب ١يًتشد.ٟ
 تصعٝد ايتشدٜات َٔ قبٌ َدٜس املبادز ٠إىل َايو املبادز٠
يف ساي ١عدّ َكدزَ ٠دٜس املبادز ٠إلجياد اؿً ٍٛاملٓاضب ١يًتشد ٟأ ٚيف ساي ١استٝاز اؿً ٍٛيص٬سٝات أعً ٢أٚ
يف ساي ١ػاٚش َد ٠اؿٌ احملدد ٠يف اؿٛنُٜ ،١كَ ّٛدٜس املبادز ٠بتصعٝد املداطس إىل َايو املبادز.٠
 ؼدٜد اؿً ٍٛيًتشدٜات َٔ قبٌ َايو املبادز٠
ٜٓاقؼ َدٜس املبادزَ ٠ع َايو املبادز ٠ايتشد ٟاحملدد ٚحيدد اؿً ٍٛاملٓاضب ١يًتشدٟ
 تصعٝد يًتشدٜات َٔ قبٌ َدٜس املبادز ٠إىل َهتب ؾٓ ١املبادزات
يف ساي ١عدّ َكدزَ ٠ايو املبادز ٠بإجياد اؿً ٍٛاملٓاضب ١يًتشد ٟأ ٚيف ساي ١استٝاز اؿً ٍٛيص٬سٝات أعً٢
أ ٚيف ساي ١ػاٚش َد ٠اؿٌ احملدد ٠يف اؿٛنُٜ ،١كَ ّٛدٜس املبادز ٠بتصعٝد املداطس إىل َهتب ؾٓ ١املبادزات
َع اغعاز َايو املبادزٜ ٠كَ ّٛدٜس املبادز ٠بتٛضٝح اإلدسا٤ات اييت مت اؽاذٖا ب ن َدٜس املبادزَٚ ٠ايو املبادز٠
ملعاؾ ١ايتشدٟ
 ؼدٜد اؿً ٍٛيًتشدٜات َٔ قبٌ َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜٓاقؼ َدٜس َػسٚع َهتب ؾٓ ١املبادزات َع َدٜس املبادز ٠ايتشد ٟاحملدد ٚحيدد اؿً ٍٛاملٓاضب ١يًدطس
بايتعاَ ٕٚع َدٜس احملؿعَٚ ،١دٜس إداز ٠ؾٓ ١املبادزات َٚ ،دٜس إداز ٠ا٫ضرتاتٝذ ١ٝعٓد اؿادٜ ١صعد َهتب
ؾٓ ١املبادزات ايتشدٜات عٓد اؿاد ١سطب َا مت تعسٜؿ٘ يف اؿٛنُ١
 ؼدٜح ضذٌ ايتشدٜات باؿً َٔ ٍٛقبٌ َدٜس املبادز٠
ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠بتشدٜح ضذٌ ايتشدٜات باؿً ٍٛاملكرتس ١نُا ٜكَ ّٛدٜس املبادز ٠بتشدٜح ضذٌ ايتشدٜات
باؿً ٍٛاملٓاضب ١اييت مت ؼدٜدٖا


َتابعَ ١دٜس املبادز ٠تطبٝل اؿًٚ ٍٛايتأند َٔ إغ٬م ايتشدٜات

ٜتابع َدٜس املبادز ٠تطبٝل اؿً ٍٛاحملدد ٠ست ٢اإلغ٬م َع ا٭غداص املطٚ٪ي ن عٔ تطبٝكٗا
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 إغ٬م ايتشدٜات ٚؼدٜح ضذٌ ايتشدٜات
يف ساٍ تطبٝل اؿًٚ ٍٛإغ٬م ايتشدٜ ،ٟكَ ّٛدٜس املبادز ٠بإغ٬م ايتشد ٟيف ضذٌ ايتشدٜات

زابعا  :إدسا ٤إغ٬م املبادز٠
تٗدف ٖر ٙايعًُ ١ٝإىل ايكٝاّ با٭ْػط ١اي٬شَ ١إلغ٬م املبادز.٠
َطاز ايعًُ١ٝ
اطخكمال صاحب املبادزة

جأكُد مالك املبادزة اغالق

اعداد جلسٍساغالق املبادزة مً

علد احخماع بين مالك املبادزة

اغالق

حمُع مشازَع املبادزة

مالك املبادزة

ولجىت املبادزاث

ازسال مالك املبادزة جلسيس
اغالق املبادزة الى لجنت

مساحعت جلسٍساغالق املبادزة
مً كبل لجىت املبادزاث

املبادزاث

اعخماد جلسٍساغالق املبادزة مً

اعخماد جلسٍساغالق املبادزة مً كبل

كبل لجىت املبادزاث

مالك املبادزة وازطال وسخت الى لجىت
املبادزاث

جلسٍساغالق املبادزة معخمد

غسح َطاز ايعًُ١ٝ

َ سادع ١تكسٜس إغ٬م املبادز َٔ ٠قبٌ َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜكَ ّٛدٜس املػسٚع مبسادع ١تكسٜس إغ٬م املبادز ٠بايتعاَ ٕٚع َدٜس احملؿعَٚ ١دٜس َهتب إداز ٠ا٫ضرتاتٝذ١ٝ
يتأنٝد ؼكٝل أٖداف املػسٚع ا٫ضرتاتٝذ٪َٚ ١ٝغسات ا٭داٜ ٤كَ ّٛايو املبادز ٠با ٟتعد٬ٜت ٫شَ ١عً ٢تكسٜس
إغ٬م املبادز٠
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اضتٓادا إىل َ٬سعات َدٜس املػسٚع ٜٚعٝد ازضاي٘ يف ساٍ عدّ اْ٫تٗا َٔ ٤أ ٟبٓد أ ٚقساز ايعٌُ
قد ٜسؾض َهتب ؾٓ ١املبادزات إغ٬م املبادزَٛ ،٠ضشاً بٓٛد أ ٚقسازات ايعٌُ ايعايك ١اييت جيب
اضتهُاهلا قبٌ إغ٬م املبادز.٠
 اعتُاد تكسٜس إغ٬م املبادز َٔ ٠قبٌ َهتب ؾٓ ١املبادزات ٚتأنٝد إغ٬م املبادز٠
يف ساٍ ايتأند َٔ ؼكٝل أٖداف املبادز٪َٚ ٠غسات أداٗ٥اٜ ،عتُد َهتب ؾٓ ١املبادزات تكسٜس
إغ٬م املبادز َٔ ٠خ ٍ٬تٛقٝع َدٜس املػسٚعَ ،دٜس احملؿعَٚ ١هتب إداز ٠ا٫ضرتاتٝذٚ ١ٝايتأغري
عً ٢مجٝع صؿشات ايتكسٜس ٜسضٌ َدٜس املػسٚع ْطد ١زقُ َٔ ١ٝتكسٜس إغ٬م املبادز ٠املٛقع
إيهرتْٝٚاً إىل َايو املبادز٠
 اعتُاد تكسٜس إغ٬م املبادز َٔ ٠قبٌ َايو املبادزٚ ٠ازضاٍ ْطد ١إىل َهتب ؾٓ ١املبادزات
ٜكَ ّٛايو املبادز ٠باعتُاد تكسٜس إغ٬م املبادز َٔ ٠خ ٍ٬ايتٛقٝع ٚايتأغري عً٢
مجٝع صؿشات ايتكسٜس ٜسضٌ َايو املبادزْ ٠طد ١زقُ ١ٝعٔ ايتكسٜس املعتُد إيهرتْٝٚاً إىل َهتب
ؾٓ ١املبادزات
النماذج املستخدمت  /نموذج ()12جلسيس اعتماد انجاش ختامي

02

ؾٗسع ايُٓاذز
ّ

احملت٣ٛ

ايصؿش١

ّ

احملت٣ٛ

ايصؿش١

 1منٛذز ( )1تٛثٝل ٚتك ِٝٝاملبادز٠

24

8

منٛذز ( )8ايدعِ املاد ٟيًُبادز٠

32

 2منٛذز ( )2تك ِٝٝاملبادز ٠يف ساي ١ا٫عتُاد

26

9

منٛذز (  ) 9اقؿاٍ َايَ ١ٝبادز٠

33

 3منٛذز ( )3تك ِٝٝاملبادز ٠يف ساي ١ايسؾض

27

10

 4منٛذز (َ )4تابعٚ ١تكِٝٝ

28

11

 5منٛذز ( )5أٚد٘ ايصسف املادٟ

29

12

 6منٛذز ( )6ايدعِ املاد ٟيًُبادز٠

30

16

منٛذز ( )10تكسٜس الاش َسسًٞ
منٛذز ( )11ؼدٜد املداطس

34
36

منٛذز ( )12ؼًْ ٌٝتا٥ر اضتُازات
ؼدٜد َٚعاؾ ١املداطس  ٚاغ٬م
املداطس

37

منٛذز ( )13تكسٜس اعتُاد الاش

 7منٛذز (  ) 7ايدعِ املاد ٟيًُبادز٠

31

02

ختاَٞ

39

نموذج ( )0توثيك وتمييم المبادرة
هعلىهاث هقذم
إلادازة الخابعت

اطم الصخص

الخحىٍلت

البرًد الالكترووي

الجىال

هعلىهاث الوبادرة (هي قبل هقذم الوبادرة)

 /1اطم املبادزة /املشسوع

 )2أهداف املبادزة

................................1
...............................2
...........................3

 )0وصف املبادزة

 )2البعد الاطتراجُجي

 )1الهدف الاطتراجُجي

 )5الهدف الخفصُلي

01

...................................................... .4
...................................................... .5
........................................................6

)6

الجهت املىفرة
الاهداف الخفصُلُت
للمبادزة

)7
)8

)9

)12

خعىاث الخىفُر

الدعم املادي

مخسحاث املبادزة

................................................1
..................................................2
.
..................................................3
..

...........................................4
............................................. 5

بشريت ............................... /1 /
............................. / 2
............................... /3
هاديت /

ً ىحد

 ال ًىحد

في وحىد دعم مادي ًحدد حهت الدعم
)11

املىازد الالشمت

شخصي

الاطم ................... /

جهت خارجيت الاطم ................./
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العمل .......................... /
املدًىت ....................... /

همىذج ( )2جلُُم املبادزة في حالت الاعخماد
اسن صاحب الوبادرة
الجهت التابعت له

عٌىاى الوبادرة
ًتائج تقيين الوبادرة
مسجبغ باالطتراجُجُت؟

هرتبط

وصف الهدف الاطتراجُجي

غير هرتبط

ٌعصش الاطتراجُجُت؟

املخاظس

عالي

مخىطغ

الفسص

عالي

مخىطغ

الخماثل مع مبادزاث
كائمت
حعصش اعمال إدازة
الخعلُم
جعىٍسجلدًم الخدمت
جحلُم الخميزاملؤطس ي
حعصٍصبِئت العمل
جعىٍسالكىادزالبشسٍت
جعىٍسالبيُت الخحخُت

كامل

حصئي

ًعن

لم ًخم الفحص

مىخفض

لم ًخم الفحص

مىخفض
ال ًىحد

لم ًخم الفحص

كامل

حصئي

ال ًىحد

لم ًخم الفحص

كامل
كامل
كامل
كامل
كامل

حصئي
حصئي
حصئي
حصئي
حصئي

ال ًىحد
ال ًىحد
ال ًىحد
ال ًىحد
ال ًىحد

لم ًخم الفحص
لم ًخم الفحص
لم ًخم الفحص
لم ًخم الفحص
لم ًخم الفحص

كساز زئيس لجنت املبادزة
التوصياث

اعتماد

الاسم.................................................................... :
التوكيع.................................................................. :

جأجيل

26

ال

همىذج ( )3جلُُم املبادزة في حالت السفض
اطم صاحب املبادزة
الجهت الخابعت له

عىىان املبادزة

................................................................................................................ 1

أسباب
السفض

..................................................................................... ............................2
.................................................................................................................. 3
................................................................................................................4
............................................................................................................... 5

التوصياث
وامللترخاث

........................................................................................................................1
.........................................................................................................................2
.........................................................................................................................3
........................................................................................................................4
........................................................................................................................5

كساز زئيس لجنت املبادزاث :
الاطم /
الخىكُع /

الخخم

22

همىذج ( )4مخابعت وجلُُم
ألاهداف

املسخلت الاولى
11.....هـ
%

مؤشساث التدليم

22

املسخلت الثانيت
11.....هـ
%

املسخلت الثالثت
11.....هـ
%

همىذج ( )5أوحه الصسف املادي
مساخل الخطت
املاليت

مسخلت الاعداد

مسخلت التنفير

مسخلت التلييم

البنود
...................................................................................................... /1
........................................................................................................../0
......................................................................................................... /2
........................................................................................................../1
........................................................................................................../1
........................................................................................................../0
........................................................................................................./2
......................................................................................................../1
........................................................................................................../1
........................................................................................................../0
........................................................................................................../2
........................................................................................................../1
......................................................................................................../5

الاطم /
الخىكُع /

الخخم /

09

النسبت

همىذج ( )6الدعم املادي للمبادزة
اوال (دعم شخص ي)

بياناث الداعم
اسم املبادزة /
اسم الداعم /
جهت العمل /
مبلغ الدعم الاجمالي /
التوكيع /

جصدًم املدًس املباشس
الاسم /
التوكيع /

الختم /

جصدًم زئيس لجنت املبادزاث
الاسم /
التوكيع/

الختم /
31

همىذج (  ) 7الدعم املادي للمبادزة
ثانيا  /دعم جهت خازجيت

بُاهاث حهت الدعم
اطم املبادزة /
اطم حهت الدعم /
مبلغ الدعم الاحمالي /

جصدًم حهت الدعم
الاطم /
الخىكُع /

الخخم /

جصدًم زئيس لجنت املبادزاث
الاطم /
الخىكُع/

الخخم/

21

همىذج ( )8الدعم املادي للمبادزة
ثالثا  /دعم من ادازة التعليم
بُاهاث حهت الدعم
اطم املبادزة /
حهت الدعم /
مبلغ الدعم الاحمالي /
جصدًم حهت الدعم
الاطم /
الخىكُع /

الخخم /

جصدًم زئِع لجىت املبادزاث
الاطم /
الخىكُع/
جصدًم مدًسعام الخعلُم
الاطم /
الخىكُع /

12

نموذج (  ) 9الفال مالية مبادرة
اطم املبادزة
اطم الجهت

نوع الصرف:
عُني

اخسي

مالي

املك ـ ـ ـ ـ ــسم زئِع لجىت املبادزاث
الظالم علُكم وزحمت هللا وبسكاجه.
اشازة الى ميزاهُت املبادزة والتي جمذ بدعم:
 شخص ي

حهت خازحُت داعمت

 إدازة الخعلُم

حُث جم اطخالم كافت الفىاجيرواملظدىداث ومساحعتها وزصدها علُه هلُدكم أهه جم صسف كامل املبلغ
وذلك بىاء على الشُك زكم (

)

زئِع اللجىت
الاطم /
الخىكُع /

33

همىذج ( )11جلسٍساهجاشمسحلي
املسخلت الاولى

 املسخلت الثالثت

 املسخلت الثانيت

اطم املبادزة
حهت املبادزة
صاحب املبادزة
الهدف العام
م ألانشطت وإلاجساءاث

جهت التنفير
اساس ي مساند

شمن التنفير

نسبت إلانجاش

مؤشساث التدلم

1
0
2
1

املخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسحاث:
م

املخسج

الشواهد وألادلت

نسبت الانجاش

1
0
2
1
5

م

التددًاث واملعوكاث

1
0
2
1

5

34

م
1
0
2
1
5

الحلول امللترخت

اعخماد الجهت املىفرة :
الاطم.............................................................. ...................... /
الخىكُع .................................................................. ................ /

الخخم /

اعخماد زئِع لجىت املبادزاث :
الاطم .......................................................................................... /
الخىكُع ....................................................................................... /

35

الخخم /

همىذج ( )11جحدًد املخاظس

م

وصف الخطس

نوع
الخطس
(مالي
/بشسي/
) ...

اختمال وكوع الخطس
َستؿع

َتٛض

َٓدؿ

3

ط

ض

2

1

الوكت املتوكع
للخطس
قسٜب

َتٛض

بعٝد

3

ط

1

2

1
2
3
4
5

26

مستوى الخطس
عايٞ

َتٛ

َٓدؿ

3

ضط

ض

2

1

دزجت الخطس
(مجموع اختمال
الوكوع والوكت
واملستوى)

ًوىرج ( )22تحليل ًتائج استواراث تحذيذ وهعالجت الوخاطر وإغالقها

م

وصف الخعس

هىع الخعس
(مالي /بشسي) .... /

جلُُم الخعس
الاختمال املستوى
()2
()2

1
2
3

27

الوكت
()2

دزحت
الخعس
()9

الحلىل وآلُاث
املعالجت

املظؤول عً اجخاذ
اللساز

دزد ١اـطس = استُاٍ سدٚخ اـطس َXطت ٣ٛتأثري اـطس
 كاطس نر )7 – 9( َٔ ٣عاي ١ٝبػهٌ غري َكب ٍٛذات ايً ٕٛا٭محس.
 كاطس َتٛضطَ )4- 6( ١كبٛي ١يهٔ جيب إٔ تبك ٢يف أدَْ ٢طتَٓ ٣ٛطك ٞذات ايًٕٛ
ا٭صؿس.
 كاطس َٓدؿطَ )1 – 3( ١كبٛي ١د ٕٚاؿاد٫ ١ؽاذ إدسا.٤
نسبة المخاطر الكبرى = عدد المخاطر الكبرى X
العدد الكلً للمخاطر

عدد المخاطر المتوسطة

عدد المخاطر المتوسطة

العدد الكلً للمخاطر

العدد الكلً للمخاطر

نسبة المخاطر المنخفضة =

100

=

43

= 100 X

13

% 11.2 = 100X

43

عدد المخاطر المنخفضة
العدد الكلً للمخاطر

19

100X

= % 42.2

11
= 100 X

28

43

% 27.2 = 100X

همىذج ( )13جلسٍساعخماد اهجاشخخامي
اطم املبادزة
حهت املبادزة
صاحب املبادزة
الهدف العام
م ألاوشعت وإلاحساءاث

شمً الخىفُر

حهت الخىفُر
اساس ي

1
2
3
4
5

م

مؤشساث الخحلم

مساند

المخــــــــــرجات :
املخسج

الشواهد وألادلت

نسبت الانجاش

1
0
2
1

5

م
1
0
2
1
5

التددًاث واملعوكاث

م
1
0
2
1
5

19

الحلول امللترخت

وظبت إلاهجاش

اعخماد الجهت املىفرة :
الاطم.......................................................................................... /
الخىكُع  ........................................................................................ /الخخم /

اعخماد زئِع لجىت املبادزاث :
الاسم ..................................................................................... /
التوكيع .................................................................................. /

12

الختم /

املسادع :
 /1ا٫طاز ايعاّ ؿٛنُٚ ١تٓؿٝر َٚتابع ١ايراَر ٚاملػازٜع ٖ ١٦ٝايتكِٜٛ
 /2ادسا٤ات خط ١إداز ٠املػازٜع ٖ ١٦ٝتك ِٜٛايتعًِٝ
 /3اختباز قب ٍٛاملبادزات ٖ ١٦ٝتك ِٜٛايتعًِٝ
 /4دي ٌٝاملبادزات ايرْاَر ايٛطين يتطٜٛس املدازع
 /5دي ٌٝإداز ٠تٓؿٝر املبادزات يًذٗات املايه ١بٛشاز ٠ايتعًِٝ

وفي الختام
ًسأل هللا العىى والسذاد

