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  المؤتمر الخليجي الثاني لتطبيق ات الجودة في القطاع الحكوميالمؤتمر الخليجي الثاني لتطبيق ات الجودة في القطاع الحكومي
  م   م   50055005/ / مايو  مايو    44  --33    

  
عقد  لمؤددر ؤل لميدفي  مدد  دؤدفلي  ندد  مد  ميدد   رؤادلل نادد ش نلعفادس لم ددا    ؤد  ندد   دد ا     عقد  لمؤددر ؤل لميدفي  مدد  دؤدفلي  ندد  مد  ميدد   رؤادلل نادد ش نلعفادس لم ددا    ؤد  ندد   دد ا     
ؤك وم لئاس لمطالل  لمؤ ي  ن ن  لملئاس لألعلد  مطادلل  لاؤدفللب وند  ب م فمادفب لمادوم لألو  ؤك وم لئاس لمطالل  لمؤ ي  ن ن  لملئاس لألعلد  مطادلل  لاؤدفللب وند  ب م فمادفب لمادوم لألو  

  ::لم فعس لم ف  س صنف ًف ، ويذكل ن ض ؤف رفء م   ولل  لمؤر ؤل وكف  كفم فم  لم فعس لم ف  س صنف ًف ، ويذكل ن ض ؤف رفء م   ولل  لمؤر ؤل وكف  كفم فم    م   ؤفمم   ؤفم
  ::لماوم لألو لماوم لألو 

  
  ::لمولقس لألوم  ن يول  لراس لمقاف ي م    قا  لميرفح لمؤر   لمولقس لألوم  ن يول  لراس لمقاف ي م    قا  لميرفح لمؤر   

  
وق ؤهف لمفلا  ضدف   للفدف   ؤدام لمقفئد  لم دفم م دلطس  ند  ، وكفيدب عد   رلندس لمفلاد   و  وق ؤهف لمفلا  ضدف   للفدف   ؤدام لمقفئد  لم دفم م دلطس  ند  ، وكفيدب عد   رلندس لمفلاد   و  

ولن   ب لمولقس نلراس ؤيف  ولق   ولن   ب لمولقس نلراس ؤيف  ولق   : : ك وم وم  عق   ن  كؤيف  ك وم وم  عق   ن  كؤيف   ؤو لم ا  ؤ ؤ  ن  لل      ؤ ؤو لم ا  ؤ ؤ  ن  لل      ؤ
م م 19991999//44//2121ملراس  عليب ؤ  قن   ؤو لم ا  ؤ ؤ  ن  لل      ؤك وم ع  دؤفلي  ن  م  ملراس  عليب ؤ  قن   ؤو لم ا  ؤ ؤ  ن  لل      ؤك وم ع  دؤفلي  ن  م  

  ::و  ؤي  م      كو   ن  و  ؤي  م      كو   ن  
  ..لم فمؤ  ملؤف  ولألعؤف لم فمؤ  ملؤف  ولألعؤف   لمؤلكزلمؤلكز  --11

  ..لم فمؤ  م كيوموراف لمؤ لوؤفبلم فمؤ  م كيوموراف لمؤ لوؤفب  لمؤلكزلمؤلكز  --22

  ..عفماس لم قياسعفماس لم قياس  ؛؛لاسلاسلمصيفعفب لم  والمصيفعفب لم  وا  ؤلكزؤلكز  --33

  ..لمؤيفم  عل  ؤ  وى لم فمم  رؤعلمؤيفم  عل  ؤ  وى لم فمم  رؤع  لمؤكف لمؤكف   --44

  ..م    قا  لميؤو ولال  قللل م    قا  لميؤو ولال  قللل   لال  ؤللللال  ؤللل  --55
  ::عفٍ  ند عفٍ  ند   له ؤفمله ؤفم  --66
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  :: اث   لك  ؤوه    لملراس الن  و    كو  يالث  ؤفب  صلاس اث   لك  ؤوه    لملراس الن  و    كو  يالث  ؤفب  صلاس
  

  ".".حلماً حلماً " " تكون تكون : : أوالً أوالً 

  ..أن تكون قابلة للتحقيقأن تكون قابلة للتحقيق: : ثانياً ثانياً 

  ..أن تكون إبداعية محفزة للعاملينأن تكون إبداعية محفزة للعاملين: : ثالثاً ثالثاً 

  
ومقدد   طلددق   قادد  هددذي لملراددس كددف  ؤدد  لمؤهددم   دد لث يددولي د للاددس مدد  لمدد ولئل لم كوؤاددس ، ومقدد   طلددق   قادد  هددذي لملراددس كددف  ؤدد  لمؤهددم   دد لث يددولي د للاددس مدد  لمدد ولئل لم كوؤاددس ، 
مأطل   طل   ؤوه نليفؤج  ن  مأل لء لم كوؤ  لمؤ ؤاز وعلدم    لمردو ي  ند   ؤد  لمقؤدس مدذمك مأطل   طل   ؤوه نليفؤج  ن  مأل لء لم كوؤ  لمؤ ؤاز وعلدم    لمردو ي  ند   ؤد  لمقؤدس مدذمك 

لمرو ي لم دفؤلس مكد     قد  لملرادس ، و     قاد  لميردفح لمؤر  د  ا  قد  لمرو ي لم دفؤلس مكد     قد  لملرادس ، و     قاد  لميردفح لمؤر  د  ا  قد     ؤل ن طنا  د للي ؤل ن طنا  د للي
  ::م  لم فم  م  لم فم  

الند  ؤد  لم لكادز علد  لمقدف ي و ف اد   ولهدم مد  لمؤر  دفب ولمن دث عد  قادف لب الند  ؤد  لم لكادز علد  لمقدف ي و ف اد   ولهدم مد  لمؤر  دفب ولمن دث عد  قادف لب : : لمقاف يلمقاف ي: :  وال وال
  . . ن الس و  لانهف ميرفح لم ؤ  لمؤر    ا  ؤ  ن ك  كنال عل  لمقفئ ن الس و  لانهف ميرفح لم ؤ  لمؤر    ا  ؤ  ن ك  كنال عل  لمقفئ 

نددأ   كددو  مكدد  ؤر  ددس  كوؤاددس مدد   ندد   اف ددس ولضدد س نددأ   كددو  مكدد  ؤر  ددس  كوؤاددس مدد   ندد   اف ددس ولضدد س   ::لا دد لل اراس ولم اف ددسلا دد لل اراس ولم اف ددس: : يفياددفً يفياددفً 
ول  لل ارس ولمه ف هو   واد  لمد ولئل ؤد  لم ؤد  لم  دولئ  دمد  لم ؤد  ندفم لطاط لال د لل ار  ول  لل ارس ولمه ف هو   واد  لمد ولئل ؤد  لم ؤد  لم  دولئ  دمد  لم ؤد  ندفم لطاط لال د لل ار  

  ..لمقلاق، ولمؤ و ط، ولمن ا  لمؤ ى ؤع ؤلويس ذمك لم لطاط وقفنلا ه دم  لم غاال ؤف مزم لألؤللمقلاق، ولمؤ و ط، ولمن ا  لمؤ ى ؤع ؤلويس ذمك لم لطاط وقفنلا ه دم  لم غاال ؤف مزم لألؤل
ؤلاف هدف لمق اؤدس ن ؤلادفب  لند  ل  افردفب هدذل لمدزؤ  ؤلاف هدف لمق اؤدس ن ؤلادفب  لند  ل  افردفب هدذل لمدزؤ  نأ    د ن   لمؤر  دفب عنأ    د ن   لمؤر  دفب ع::لم ؤلافبلم ؤلافب: : يفميفً يفميفً 

 ل ددلس ؤدد  لارددللءلب  ل ددلس ؤدد  لارددللءلب : :  ل ددلس لارددللءلب ولملطددولب ، قصددالي و ددلا س ،ولم ؤلاددفب هيددف هدد   ل ددلس لارددللءلب ولملطددولب ، قصددالي و ددلا س ،ولم ؤلاددفب هيددف هدد  
 ضددؤ   قدد ام ل ؤددس،  و  ضددؤ   قدد ام ل ؤددس،  و ( ( ؤف اددس ون ددلاسؤف اددس ون ددلاس))ولملطددولب   دد   مهددف ؤدد لالب ؤدد  لمؤددولل  لمؤل لفددس ولملطددولب   دد   مهددف ؤدد لالب ؤدد  لمؤددولل  لمؤل لفددس 

  ..ؤي ج،  و ديرفز عؤ  ؤ ا ؤي ج،  و ديرفز عؤ  ؤ ا 
عاس لمؤ روما  ولقيفعهم نضلولي ل ؤس لمؤر ؤع مك   ص  لملد ؤفب عاس لمؤ روما  ولقيفعهم نضلولي ل ؤس لمؤر ؤع مك   ص  لملد ؤفب  و  و : : ل ؤس لمؤر ؤعل ؤس لمؤر ؤع: : للن فً للن فً 

  ..دم  ؤ   قاهف دم  ؤ   قاهف 
ؤ  لمؤهم     قواس لم القس نا  لم ولئل ن ضهف لمن ض  ي لم ولئل ؤ دروماس ؤ  لمؤهم     قواس لم القس نا  لم ولئل ن ضهف لمن ض  ي لم ولئل ؤ دروماس ::لم للكس  لم للكس  : : لفؤ فً لفؤ فً 

  ..ع  يرف هف  و م لهفع  يرف هف  و م لهف  --دذل صح لم  نالدذل صح لم  نال  -- ضفؤياس  ضفؤياس 
ن ددلاس وؤدد  لمؤهددم لمقفئدد     اف ردد  لمؤددولل  ن ددلاس وؤدد  لمؤهددم لمقفئدد     اف ردد  لمؤددولل  له ؤددفم لمقفئدد  ملؤددولل  لمله ؤددفم لمقفئدد  ملؤددولل  لم: : لمؤددولل  لمن ددلاسلمؤددولل  لمن ددلاس: :  ف  ددفً  ف  ددفً 

  .  .  لمن لاس، وا فرزهف، والعفهف، وارهلهف م ألذ ؤكفيهفلمن لاس، وا فرزهف، والعفهف، وارهلهف م ألذ ؤكفيهف
لمقفئ  ادلى     طدوال لأل لء و   دايه اردق    اكدو   دلعسً  لمقفئ  ادلى     طدوال لأل لء و   دايه اردق    اكدو   دلعسً  : :  طوال لأل لء و   ايه  طوال لأل لء و   ايه : :  فن فً  فن فً 

  ..وؤيهفرًف ميفوؤيهفرًف ميف
  

مهد  لمؤ ادفل لمدذي ادر     مهد  لمؤ ادفل لمدذي ادر     وهو لراس ي دفئج لمؤ  دفؤلا     دم نفملضدف وهو لراس ي دفئج لمؤ  دفؤلا     دم نفملضدف ::ي فئج لمؤ  فؤلا  ي فئج لمؤ  فؤلا  : : يفؤيفً يفؤيفً 
  . . لملراس   ره م  لال رفه لمص اح لملراس   ره م  لال رفه لمص اح 
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  ::ولقس ن يول  قافس لأل لء لمؤر   ولقس ن يول  قافس لأل لء لمؤر   ::لمولقس لميفياس لمولقس لميفياس 

وق ؤهف لفم  دنللهام لمقف م ن لئلي لم يؤاس لالق صف اس ن ن  ، وكفيب لمولقدس  دو   لئدلي لم يؤادس وق ؤهف لفم  دنللهام لمقف م ن لئلي لم يؤاس لالق صف اس ن ن  ، وكفيب لمولقدس  دو   لئدلي لم يؤادس 
م هف وقاؤهدف و هد لمهف لا د لل اراس م هف وقاؤهدف و هد لمهف لا د لل اراس لالق صف اس ؤلططهف مقافس   لئهف لمؤر    ولرا هف ول فلالق صف اس ؤلططهف مقافس   لئهف لمؤر    ولرا هف ول ف

  ::، وؤ   رلنس  لئلي لم يؤاس لالق صف اس م  قافس لضفء لمؤ  فؤلا  ل ن ب ع ب ؤقفااس وه  ، وؤ   رلنس  لئلي لم يؤاس لالق صف اس م  قافس لضفء لمؤ  فؤلا  ل ن ب ع ب ؤقفااس وه  
لمؤ ددح لم دديوي ملضددف لمؤ  ددفؤلا  ولمهدد ف ؤيدده    ادد  ؤ دد وى لضددف لمؤ  ددفؤلا  لم ددفم لمؤ ددح لم دديوي ملضددف لمؤ  ددفؤلا  ولمهدد ف ؤيدده    ادد  ؤ دد وى لضددف لمؤ  ددفؤلا  لم ددفم :  :   والً  والً   ••

ل ؤفب لم لئلي ن ك  عدفم ل ؤفب لم لئلي ن ك  عدفم و  لا  يقفط لمقوي م  لم لئلي و  لا  ؤولط  لم   ا  و قاام و  لا  يقفط لمقوي م  لم لئلي و  لا  ؤولط  لم   ا  و قاام 
  .. طوالاس ألعؤف  لم لئلي طوالاس ألعؤف  لم لئلي  SSMMAARRTT  ووضع  ه لف ووضع  ه لف 

وه  لم  لف عل  ؤ  وى لضف لمؤ  فؤلا  ن ك   هلي ن ادث اد م وه  لم  لف عل  ؤ  وى لضف لمؤ  فؤلا  ن ك   هلي ن ادث اد م ::لمنطفقس لملضللء لمنطفقس لملضللء : : يفيافً يفيافً     ••
درددللء  اددس   دد االب  صدد ا اس ن ددك  ؤنكددل ومدداس لالي ظددفل   دد  ادد م ديرددفز لمؤ ددح درددللء  اددس   دد االب  صدد ا اس ن ددك  ؤنكددل ومدداس لالي ظددفل   دد  ادد م ديرددفز لمؤ ددح 

لملدد ؤفب لم دد   قدد م لملدد ؤفب لم دد   قدد م ))ال  لمنطفقددس ال  لمنطفقددس لم دديوي ، وادد م  قاددام كدد  ل ؤددس علدد   دد ي ؤدد  لددلم دديوي ، وادد م  قاددام كدد  ل ؤددس علدد   دد ي ؤدد  لدد
    ..((ؤنف لي ملؤ  فؤلا  ؤنف لي ملؤ  فؤلا  

وؤدد  لالمدده ادد م لم  ددلف علدد  يقددفط لمقددوي ولمضدد ف ؤدد  لددال  عدد ي وؤدد  لالمدده ادد م لم  ددلف علدد  يقددفط لمقددوي ولمضدد ف ؤدد  لددال  عدد ي : : لم ؤادد  لم ددلي لم ؤادد  لم ددلي : : يفميددفً يفميددفً   ••
ؤ ددفول وؤيهددف ؤظهددل لمؤددوظفا  ولال دد قنف  ولمل فنددس ، رددو ي لمل ؤددس ، لمؤ ددفولي مدد  ؤ ددفول وؤيهددف ؤظهددل لمؤددوظفا  ولال دد قنف  ولمل فنددس ، رددو ي لمل ؤددس ، لمؤ ددفولي مدد  

رفنددس علدد  لال  ف ددفللب ، رفنددس علدد  لال  ف ددفللب ، لمؤ فؤلددس ،  ددلعس  قدد ام لملدد ؤفب ،  ددومال لمؤ ددفع ي ولالمؤ فؤلددس ،  ددلعس  قدد ام لملدد ؤفب ،  ددومال لمؤ ددفع ي ولا
ل دد ل لم لمكؤناددو ل مدد  ديرددفز لمؤ ددفؤالب ، لمؤظهددل لمدد للل  لم ددفم ملدد لئلي ، لمؤ لمددس ل دد ل لم لمكؤناددو ل مدد  ديرددفز لمؤ ددفؤالب ، لمؤظهددل لمدد للل  لم ددفم ملدد لئلي ، لمؤ لمددس 

  ..ولم للاس نفمل ؤفب ولم للاس نفمل ؤفب 

  فلب ي فئج   لا   ه لف لم لئلي دم  لم فرس مل ولص  لمف ف  ؤدع   فلب ي فئج   لا   ه لف لم لئلي دم  لم فرس مل ولص  لمف ف  ؤدع : : لملرف  لال   فلاسلملرف  لال   فلاس: : للن فً للن فً   ••
، وضؤ  هدذل لاطدفل  دم    اد  ، وضؤ  هدذل لاطدفل  دم    اد  لمؤ  يؤلا  م  ؤل لف لمقطفعفب لالق صف اس م   ن  لمؤ  يؤلا  م  ؤل لف لمقطفعفب لالق صف اس م   ن  

  ..قطفعفب لألعؤف  لملئا اس ملقفء لمؤ  يؤلا  نهف قطفعفب لألعؤف  لملئا اس ملقفء لمؤ  يؤلا  نهف 

وهو عنفلي ع  اوم ا م ماده د ف دس لمفلصدس مرؤادع لمؤ  دفؤلا  ملقدفء وهو عنفلي ع  اوم ا م ماده د ف دس لمفلصدس مرؤادع لمؤ  دفؤلا  ملقدفء : : لماوم لمؤف وح لماوم لمؤف وح : : لفؤ فً لفؤ فً   ••
، واهد ف ، واهد ف ( ( ادوم لالييدا ادوم لالييدا ))و ذمك ك    نوعا  ؤلي و ذمك ك    نوعا  ؤلي ، ، نفمؤ ال لم فم و لا للي لم لاف نفم لئلينفمؤ ال لم فم و لا للي لم لاف نفم لئلي

مؤ  ؤل ؤع قطفعفب لألعؤف  و طنا  ؤن   لم ففماس ، ولمع كففءي لم ؤ  مؤ  ؤل ؤع قطفعفب لألعؤف  و طنا  ؤن   لم ففماس ، ولمع كففءي لم ؤ  دم  لم ولص  لدم  لم ولص  ل
و   ا  لمل ؤس و قد ام لد ؤفب ؤ ؤادزي ، و لل دس و قد ام لالق لل دفب ولألمكدفل لمر اد ي و   ا  لمل ؤس و قد ام لد ؤفب ؤ ؤادزي ، و لل دس و قد ام لالق لل دفب ولألمكدفل لمر اد ي 
لمؤق ؤددس ؤدد  لمؤ  ددفؤلا  وقاددفس ؤر ددل لأل لء ولملدد ؤفب لم دد   قدد م ؤدد  قندد  لمدد لئلي لمؤق ؤددس ؤدد  لمؤ  ددفؤلا  وقاددفس ؤر ددل لأل لء ولملدد ؤفب لم دد   قدد م ؤدد  قندد  لمدد لئلي 

لم دفم عد  لملد ؤفب لمؤق ؤدس مده ولالطدالع لم دفم عد  لملد ؤفب لمؤق ؤدس مده ولالطدالع   ملرؤهول ، ول  د فل لم ؤاد  نفألهؤادس ولملضدفملرؤهول ، ول  د فل لم ؤاد  نفألهؤادس ولملضدف
  ..عل  لمؤ فك  ولمص ونفب لم   اطل هف لمؤ  فؤلا  وؤ فمر هف عل  لمؤ فك  ولمص ونفب لم   اطل هف لمؤ  فؤلا  وؤ فمر هف 
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وا ندع عد ي طدل  ال دف  لم دكفوى ؤد  قند  لمؤ  دفؤلا  وؤيهدف صدي و  وا ندع عد ي طدل  ال دف  لم دكفوى ؤد  قند  لمؤ  دفؤلا  وؤيهدف صدي و  : : لم دكفوى لم دكفوى : :  ف  فً  ف  فً   ••
لم كفوى ولمهف ف ولال صف  نفملط لم فل  ولألظلف ؤ موعس  ألرل ولمفدفكس ولال صدف  لم كفوى ولمهف ف ولال صف  نفملط لم فل  ولألظلف ؤ موعس  ألرل ولمفدفكس ولال صدف  

  ..ؤنف لي عنل لمنلا  لالمك لوي ؤنف لي عنل لمنلا  لالمك لوي نفمؤ ال نفمؤ ال 
  

  ::  يدظدفم   للي قطل ملغفز مل طوال لمؤ د ؤليدظدفم   للي قطل ملغفز مل طوال لمؤ د ؤل: : لمولقس لميفميس لمولقس لميفميس 
 هؤادس وردو   هؤادس وردو    ن   لم ؤ  ندفمرو ي م لدم لمقادف اا ن   لم ؤ  ندفمرو ي م لدم لمقادف اا م م 19981998م  عفم م  عفم ؤ ؤ   ر  ، ؤ ؤ   ر  ،   ق ؤهف عن  لهللق ؤهف عن  لهلل

مدذمك مدذمك . . لطس ؤيهراس م طوال لم لكس   اح   قا  لم طوال ولم   ا  لمؤ د ؤل مد    لء لم دلكسلطس ؤيهراس م طوال لم لكس   اح   قا  لم طوال ولم   ا  لمؤ د ؤل مد    لء لم دلكس
نؤنف لي ولم زلم ؤ  لمفلا  لمقاف ي ل لذب لملطولب لمالزؤس موضع يظفم ا ق  لم طدول لميدوع  نؤنف لي ولم زلم ؤ  لمفلا  لمقاف ي ل لذب لملطولب لمالزؤس موضع يظفم ا ق  لم طدول لميدوع  و و 

لمؤ د ؤل مد  كفمدس ؤيدف   عؤد  لم دلكس مدذمك  دم  نيد  يظدفم  دؤ  نيظدفم قطدل ملغدفز مل طددوال لمؤ د ؤل مد  كفمدس ؤيدف   عؤد  لم دلكس مدذمك  دم  نيد  يظدفم  دؤ  نيظدفم قطدل ملغدفز مل طددوال 
  ::، وؤ   ه لمه ، وؤ   ه لمه   لمؤ  ؤللمؤ  ؤل

     يظفم د للي ؤو   يظفم د للي ؤو..                                              
    اؤفب اؤفب ولم  لولم  ل  ححولملولئولملولئ ومل لمقوليا   ومل لمقوليا..          

   ولم  لو لط   دوق فب لمدزنو  ولم  لو لط   دوق فب لمدزنو   ..  
  لمد طوال لمؤ  ؤللمد طوال لمؤ  ؤل..  

  فهؤا  و لمؤوظفا  و لمؤر ؤع فهؤا  و لمؤوظفا  و لمؤر ؤعؤؤ   وق فب لم   وق فب لممم ول ول   ..  

    

 :   نلو ندلنلو ندلونفاضفمس دم  يظفم لم طوال لمؤ  ؤل ل  ل ؤب قطل ملغفز يظفم  ونفاضفمس دم  يظفم لم طوال لمؤ  ؤل ل  ل ؤب قطل ملغفز يظفم  
   يدظفم   للي و   لي   قا يدظفم   للي و   لي   قا  

   لا لليلا للي طفل م طوال لميظفم  طفل م طوال لميظفم    

       1177  ع   لمفصو ع   لمفصو    

    1100    لمرو ي لمرو ي   ؤ  وافبؤ  وافب    

  20022002لميفؤ  م   لميفؤ  م     للنل و ننل و ن    لم صو  عل  ؤ  وىلم صو  عل  ؤ  وى  ..  

  
  20002000مد  عدفم مد  عدفم   1400114001كؤف    لم لكس ل رهدب مياد   دهف لب لألادزو و صدلب علد  لألادزو كؤف    لم لكس ل رهدب مياد   دهف لب لألادزو و صدلب علد  لألادزو 

مد  هدذل مد  هدذل   1800118001م  يفس لم فم و فماف  د قوم نفم قد م مل صدو  علد  لألادزو م  يفس لم فم و فماف  د قوم نفم قد م مل صدو  علد  لألادزو   90019001ولألازو ولألازو 
  ..لم فم لم فم 

ون د  ذمدك علؤدول ؤدفذل ون د  ذمدك علؤدول ؤدفذل ( (  ا  يلا     يكو   ا  يلا     يكو  ))ا  لرا هم ا  لرا هم وم  ن لاس  طنا  هذل لميظفم قفؤول ن   وم  ن لاس  طنا  هذل لميظفم قفؤول ن   
ا  ددفرو  م  قادد  هددذي لملراددس مدد م وضددع لطددس عؤدد  ، و ددم ن دد  ذمددك    ادد  ؤكفيدده لمف لدد  ا  ددفرو  م  قادد  هددذي لملراددس مدد م وضددع لطددس عؤدد  ، و ددم ن دد  ذمددك    ادد  ؤكفيدده لمف لدد  

  ..نفمؤقفليس ؤع لم لكفب لمؤؤفيلس عل  ؤ  وى لم فمم نفمؤقفليس ؤع لم لكفب لمؤؤفيلس عل  ؤ  وى لم فمم 
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يظدفم م لقد  و قادام و طناد  ؤق ل دفب لم طدوال ؤد  يظدفم م لقد  و قادام و طناد  ؤق ل دفب لم طدوال ؤد  وطنقب لم لكس ع ي ؤندف للب دن لعادس ؤيد  وطنقب لم لكس ع ي ؤندف للب دن لعادس ؤيد  
فمس لألملل  نفم لكس ؤص وق نيظفم ملؤكفمآب لمفولاس وذمك م فز لم دفؤلا  علد  طدلح  مكدفلهم فمس لألملل  نفم لكس ؤص وق نيظفم ملؤكفمآب لمفولاس وذمك م فز لم دفؤلا  علد  طدلح  مكدفلهم كك

وؤق ل ف هم كؤف ل  ؤ  لميظفم عل  قولع    اح دردللء لم  د االب ولم غادللب لمؤطلوندس مد   فمدس وؤق ل ف هم كؤف ل  ؤ  لميظفم عل  قولع    اح دردللء لم  د االب ولم غادللب لمؤطلوندس مد   فمدس 
    لم  لف عل   ي ملص مل طوال  و مل   ا لم  لف عل   ي ملص مل طوال  و مل   ا 

  
     نددو ظندد نددو ظنددو  قادد  لم كفؤدد   ددلكس و  قادد  لم كفؤدد   ددلكس   ألعؤددف ألعؤددف لللمرددو ي مدد   طددوال لمرددو ي مدد   طددوال   د لليد لليمفعلاددس مفعلاددس : : لمولقددس لمللن ددس لمولقددس لمللن ددس 

  ((ل كو ل كو ) ) مل ؤلافب لمن لوماس لمنلاس مل ؤلافب لمن لوماس لمنلاس 

  

  لأل لء ، وؤ  لمؤ فزلب ولم   افبلأل لء ، وؤ  لمؤ فزلب ولم   افبلئاس ق م لمرو ي و   ا  لئاس ق م لمرو ي و   ا    ن لاس لمؤالن لاس لمؤال ق ام  ق ام 
  ..لم فرس مورو  يظفم ؤ لوؤف   م ف  ؤني  عل  لمض  لمؤؤفل فب لم فمؤاسلم فرس مورو  يظفم ؤ لوؤف   م ف  ؤني  عل  لمض  لمؤؤفل فب لم فمؤاس  ••

 ددك  ا قدد   طددوالل ؤ ددد ؤلل  ددك  ا قدد   طددوالل ؤ ددد ؤلل يظددفؤ  مؤللر ددس ضددؤف  لميوعاددس نيظددفؤ  مؤللر ددس ضددؤف  لميوعاددس ن  دطددفلدطددفللم فرددس مورددو  لم فرددس مورددو    ••
  ..مألعؤف مألعؤف 

نيددفء  ماددس م فمددس ا للي لمؤ ددفلاع ن ددك  اضددؤ  م فماددس لم لطدداط، لم قاددام لالق صددف ي، نيددفء  ماددس م فمددس ا للي لمؤ ددفلاع ن ددك  اضددؤ  م فماددس لم لطدداط، لم قاددام لالق صددف ي،   ••
  ..ملؤولل  لمن لاسملؤولل  لمن لاس  لألؤي لألؤي لم يفاذ، لمؤ فن س و لال  ل لم لم يفاذ، لمؤ فن س و لال  ل لم 

لم فردس موردو  يظددفم ؤ دفي  ملصدد  و قادام لأللطددفل لمؤ اطدس نفألعؤددف  و  د  لم  فؤدد  لم فردس موردو  يظددفم ؤ دفي  ملصدد  و قادام لأللطددفل لمؤ اطدس نفألعؤددف  و  د  لم  فؤدد    ••
  . . ؤ هفؤ هف

مف ددلي ياليددا  مف ددلي ياليددا  % % 1616لمدديفط ولمؤ فمظددس علاهددف عيدد  ؤ دد   لمدديفط ولمؤ فمظددس علاهددف عيدد  ؤ دد     دي ددف دي ددف ي ؤ دد الب ي ؤ دد الب لم فرددس مزاددف لم فرددس مزاددف   ••
  ..عفؤفعفؤف

  

  : : و ي أ ق م ا للي لمرو ي ال نط ماه  لنع و  لب د للاس وه   و ي أ ق م ا للي لمرو ي ال نط ماه  لنع و  لب د للاس وه   
   لملنللب لمفياس لملنللب لمفياس..  
   د للي لمؤ فلاع د للي لمؤ فلاع..  
   يظم  قاام لأل لء ولمؤلفطل يظم  قاام لأل لء ولمؤلفطل..  
   ؤقفااس لأل لء ؤقفااس لأل لء..  

  
  ::لاطفل لميظفؤ  مضؤف  لمرو ي ولم   ا  لمؤ  ؤل لاطفل لميظفؤ  مضؤف  لمرو ي ولم   ا  لمؤ  ؤل 

   لمقافس لمقافس..  
   لم   ا لم   ا..  
   وضح ل  لل ارافب وضح ل  لل ارافب..  
   طوال ؤقفااس لأل لء  طوال ؤقفااس لأل لء ..  
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   لم طنا لم طنا..  

  
  ::ؤقوؤفب لميرفح ؤقوؤفب لميرفح 

  لم لاف وقاف  هف  اويلم لاف وقاف  هف  اوي  لا لليلا للي عم  عم   ••

   قن  لمؤوظفا  و ؤ فلك هم لمف فمس   ف   قن  لمؤوظفا  و ؤ فلك هم لمف فمس   ف    ••
   يوع لم قيافب لمفياس ؤازي يوع لم قيافب لمفياس ؤازي  ••
  لمؤهفللب لم لصاس و لمفياس لمقواس ولرنسلمؤهفللب لم لصاس و لمفياس لمقواس ولرنس  ••
  طلوقطلوقلالم زلم نأمض  لمؤؤفل فب لم فمؤاس ؤلالم زلم نأمض  لمؤؤفل فب لم فمؤاس ؤ  ••
  د لف   غااللب ر ا ي ا طلق لمصنلد لف   غااللب ر ا ي ا طلق لمصنل  ••
  يظفم لمؤكفمأي ا ظ  نفألهؤاس لمؤطلقسيظفم لمؤكفمأي ا ظ  نفألهؤاس لمؤطلقس  ••
  

  
   طناددددددددد  ندددددددددللؤج لمردددددددددو ي مددددددددد  لمقطدددددددددفع لمصددددددددد   لم كدددددددددوؤ  طناددددددددد  ندددددددددللؤج لمردددددددددو ي مددددددددد  لمقطدددددددددفع لمصددددددددد   لم كدددددددددوؤ : : لمولقدددددددددس لملفؤ دددددددددس لمولقدددددددددس لملفؤ دددددددددس 

  ..ن ومس لمكواب ن ومس لمكواب   
نيايددس لمؤضددف   ؤدد ال د للي لالع ددللف وضددؤف  لمرددو ي ، ندد  ب لمولقددس ن  ددفر  مؤددفذل نيايددس لمؤضددف   ؤدد ال د للي لالع ددللف وضددؤف  لمرددو ي ، ندد  ب لمولقددس ن  ددفر  مؤددفذل . .  قدد ام   قدد ام  

  ::لمص   لم كوؤ  مكفيب لارفنفب لمص   لم كوؤ  مكفيب لارفنفب  طن  لمرو ي م  لمقطفع  طن  لمرو ي م  لمقطفع 
   ؤع ؤ  و اس لمؤولل ؤع ؤ  و اس لمؤولل ( ( لم  غالاس ، لمصافيس لم  غالاس ، لمصافيس ) ) لل ففع  كفماف  ق ام لمل ؤس لل ففع  كفماف  ق ام لمل ؤس  

  لل ففع ؤ  وى لموع  لمص   وؤ  وى  وق فب لم ؤالءلل ففع ؤ  وى لموع  لمص   وؤ  وى  وق فب لم ؤالء  
   لملغنس م  لم ؤاز لملغنس م  لم ؤاز  
   لال رفه ي و لصلصس ن ض لمل ؤفب لال رفه ي و لصلصس ن ض لمل ؤفب  

  

  ::لم   افب لم    ولره  طنا  لمرو ي م  لمقطفع لمص   لم كوؤ  لم   افب لم    ولره  طنا  لمرو ي م  لمقطفع لمص   لم كوؤ  

  
  ““غال لن اس غال لن اس ” ” طنا س لمؤر  فب لم كوؤاس طنا س لمؤر  فب لم كوؤاس . . 11

  لموصف لموظاف  لموصف لموظاف    ––  لل  لم لصصفب   لل  لم لصصفب . . 22
  يقص لم  لاق ولملنلي يقص لم  لاق ولملنلي . . 33
  ع م ورو   ولمز ع م ورو   ولمز . . 44
  لا صفئافب لا صفئافب / / ض ف يظم لمؤ لوؤفب ض ف يظم لمؤ لوؤفب . . 55
  ع م    ا  ؤولصففب ملل ؤس  و لمؤي ج ع م    ا  ؤولصففب ملل ؤس  و لمؤي ج . . 66
  ع م د للك ؤق ؤ  وؤ لق  لمل ؤس م     ا  لمؤولصففب ع م د للك ؤق ؤ  وؤ لق  لمل ؤس م     ا  لمؤولصففب . . 77
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  فؤج لمرو ي لمؤر  فب لمص اس لم كوؤاس ن ومس لمكوابفؤج لمرو ي لمؤر  فب لمص اس لم كوؤاس ن ومس لمكوابه ف نليه ف نلي  

  
لم   ددا  لمؤ دد ؤل مللدد ؤفب لمصدد اس ولالل قددفء نؤ دد وى لأل لء ؤدد  لددال  لم لطدداط لمددولع  لم   ددا  لمؤ دد ؤل مللدد ؤفب لمصدد اس ولالل قددفء نؤ دد وى لأل لء ؤدد  لددال  لم لطدداط لمددولع  
ملرو ي ولمن ث لم لئم ع  ملص لم   ا  ولم طوال ول م لم اف دفب ولمندللؤج لم د    دفهم مد  ملرو ي ولمن ث لم لئم ع  ملص لم   ا  ولم طوال ول م لم اف دفب ولمندللؤج لم د    دفهم مد  

ؤلل دد  لمؤل لفدس م ق ادددم لمل ؤدس ونؤددف ؤلل دد  لمؤل لفدس م ق ادددم لمل ؤدس ونؤددف لمدع ؤ دد وى ردو ي   لء ؤقدد ؤ  لملد ؤفب لمصدد اس مد  لملمدع ؤ دد وى ردو ي   لء ؤقدد ؤ  لملد ؤفب لمصدد اس مد  لم
  ..ا ق  لضفء لمؤ  فا ا  ؤيهف ا ق  لضفء لمؤ  فا ا  ؤيهف 

  
  لم يفصل لأل ف اس منليفؤج لمرو ي م  لمقطفع لمص   ن ومس لمكوابلم يفصل لأل ف اس منليفؤج لمرو ي م  لمقطفع لمص   ن ومس لمكواب  ::  
  ..لم وعاس ولم  لاق لم وعاس ولم  لاق   ••
  ..لم ويا  لم ويا    ••
  ..لم طنا  لم طنا    ••
  ..لمقافس لمقافس   ••

  
   لم لوس لمؤ  فف ي لم لوس لمؤ  فف ي::  
  ..  ف   ميرف هف  ف   ميرف هف   هؤاس لم زلم لمقاف ي لم لاف ننللؤج لمرو ي و عؤهف لمؤ  ؤل عفؤ  هؤاس لم زلم لمقاف ي لم لاف ننللؤج لمرو ي و عؤهف لمؤ  ؤل عفؤ   ••

  .. هؤاس لم  لاق ولم وعاس مكفمس ؤ  وافب لم فؤلا  هؤاس لم  لاق ولم وعاس مكفمس ؤ  وافب لم فؤلا   ••
  ..لاله ؤفم نيظم لمؤ لوؤفب و ومال لمنافيفب لم لاؤس هو     لكفئز نللؤج لمرو يلاله ؤفم نيظم لمؤ لوؤفب و ومال لمنافيفب لم لاؤس هو     لكفئز نللؤج لمرو ي  ••
  ..ضلولي   وا  وي ل قصص لميرفح   فازل مل فؤلا ضلولي   وا  وي ل قصص لميرفح   فازل مل فؤلا   ••
  .. هؤاس د للك رؤاع لم فؤلا  و  كا  مل  لم ؤ  م  رهو  لم   ا  ولم طوال هؤاس د للك رؤاع لم فؤلا  و  كا  مل  لم ؤ  م  رهو  لم   ا  ولم طوال  ••
  ي وضع  ماس مقافس ؤ ى  طنا  ؤ فاال لمرو ي ي وضع  ماس مقافس ؤ ى  طنا  ؤ فاال لمرو ي ضلول ضلول   ••
   هؤاس ل  طالع  للء ؤ لق  لمل ؤس ول  للكهم م     ا  ملص لم   ا  ولم طوال هؤاس ل  طالع  للء ؤ لق  لمل ؤس ول  للكهم م     ا  ملص لم   ا  ولم طوال  ••
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  ::لماوم لميفي  لماوم لميفي  

  
   طددددددددوال لمقطددددددددفع لم كددددددددوؤ  مدددددددد  لمؤؤلكددددددددس لألل ياددددددددس لمهف ددددددددؤارس طددددددددوال لمقطددددددددفع لم كددددددددوؤ  مدددددددد  لمؤؤلكددددددددس لألل ياددددددددس لمهف ددددددددؤارس::لمولقددددددددس لألومدددددددد  لمولقددددددددس لألومدددددددد  

  ..ؤر  س لمؤولصففب ولمؤقفااس كيؤوذ   طناق  ؤر  س لمؤولصففب ولمؤقفااس كيؤوذ   طناق  
  

  ::ول  وب لمولقس عل  ول  وب لمولقس عل  ذوقف  لمهي لوي ذوقف  لمهي لوي     ؤ   ؤ . .  ق ام   ق ام  
  

  ..نليفؤج  طوال لمقطفع لم كوؤ  م  لمؤؤلكس لألل ياس لمهف ؤارسنليفؤج  طوال لمقطفع لم كوؤ  م  لمؤؤلكس لألل ياس لمهف ؤارس  ••

  لميفي  م ؤارز لأل لء لم كوؤ  ولم ففمارسلميفي  م ؤارز لأل لء لم كوؤ  ولم ففمارس  رفئزي لمؤلك عن  لهللرفئزي لمؤلك عن  لهلل  ••
 رلندس ؤر  ددس لمؤولصدففب ولمؤقددفااس لألل يادس لمفددفئز ندفمؤلكز لألو  ألمضدد  ؤر  ددس  رلندس ؤر  ددس لمؤولصدففب ولمؤقددفااس لألل يادس لمفددفئز ندفمؤلكز لألو  ألمضدد  ؤر  ددس   ••

  ..20042004  --عفؤس  عفؤس  
  نليفؤج  ن  مأل لء لم كوؤ  لمؤ ؤازنليفؤج  ن  مأل لء لم كوؤ  لمؤ ؤاز   قاام  رلنس قاام  رلنس  ••

  

  ..نليفؤج  طوال لمقطفع لم كوؤ  م  لمؤؤلكس لألل ياس لمهف ؤارسنليفؤج  طوال لمقطفع لم كوؤ  م  لمؤؤلكس لألل ياس لمهف ؤارس  

  

   لم   افب لأل ف اس م طوال لمقطفع لم كوؤ  م  لمؤؤلكس لألل ياس لمهف ؤاس لم   افب لأل ف اس م طوال لمقطفع لم كوؤ  م  لمؤؤلكس لألل ياس لمهف ؤاس::  
  ..ع م ورو  ؤظلس ؤو  ي مأله لف لموطياس وع م    ا  ي نس ؤ فهؤس ك  رهسع م ورو  ؤظلس ؤو  ي مأله لف لموطياس وع م    ا  ي نس ؤ فهؤس ك  رهس  ••

  ..مألوموافب لموطياسمألوموافب لموطياس  ع م  لصاص لمؤولل   ن فً ع م  لصاص لمؤولل   ن فً   ••
  ..ؤلكزاس ل لفذ لمقللللبؤلكزاس ل لفذ لمقللللب  ••
  .. ؤْ ُول لم ؤ  لم كوؤ   و  لم ؤلافب ولارللءلب لم يفاذاس ؤْ ُول لم ؤ  لم كوؤ   و  لم ؤلافب ولارللءلب لم يفاذاس  ••
  ..ؤ فمرس لمؤ فك  ولم   افب ن ك  مل يؤ فمرس لمؤ فك  ولم   افب ن ك  مل ي  ••
  ..ؤقفوؤس لم غاالؤقفوؤس لم غاال  ••
  . . ض ف هاك  لملول ق ولم لرفب لموظافاسض ف هاك  لملول ق ولم لرفب لموظافاس  ••
  ..ض ف لمق للب لمؤر  اسض ف لمق للب لمؤر  اس  ••
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   ؤ فول  طوال لمقطفع لم فم ؤ فول  طوال لمقطفع لم فم::  

  

  ف فب ول لفذ لمقلللف فب ول لفذ لمقللل  زاز صيع لم ا  زاز صيع لم ا  ••

  دعف ي هاكلس لمؤر  فب و يظاؤهفدعف ي هاكلس لمؤر  فب و يظاؤهف  ••

   طوال لمل ؤس لمؤق ؤس طوال لمل ؤس لمؤق ؤس  ••
  د للي لمؤولل  لمؤفماسد للي لمؤولل  لمؤفماس  ••

  د للي لمؤولل  لمن لاسد للي لمؤولل  لمن لاس  ••

   ن اط لارللءلب ن اط لارللءلب  ••

  
  الثاني لتميّز األداء الحكومي والشف افيّة  جائزة الملك عبد اهلل  

  :: ه لف لمرفئزي  ه لف لمرفئزي 
  د  لث يقلس يوعاس م    لء لمؤر  فب لم كوؤاس د  لث يقلس يوعاس م    لء لمؤر  فب لم كوؤاس   ••

  يقفمس لم ؤارزيقفمس لم ؤارز  للو رذ او رذ الموع  نؤففهام لأل لء لمؤ ؤاز ولان لع لموع  نؤففهام لأل لء لمؤ ؤاز ولان لع ي ل ي ل   ••
  ..  زاز لم يفمس لاارفن  نا  لمؤر  فب ولم ولئل لم كوؤارس  زاز لم يفمس لاارفن  نا  لمؤر  فب ولم ولئل لم كوؤارس  ••
 نف   لملندللب لمؤ ؤادزي ندا  لمؤر  دفب لألل يادس وصدواًل دمد   قد ام لألمضد  ملؤدولطيا   نف   لملندللب لمؤ ؤادزي ندا  لمؤر  دفب لألل يادس وصدواًل دمد   قد ام لألمضد  ملؤدولطيا    ••

  . . لألل ياا  ولمؤ  يؤلا لألل ياا  ولمؤ  يؤلا 
  فف ق ال لمؤر  فب لمؤ ؤازي ولم فؤلا  ماه ق ال لمؤر  فب لمؤ ؤازي ولم فؤلا  ماه  ••

  مولئ  لال  للكمولئ  لال  للك
  ..ل  ل لم ؤ فاال لمرفئزي ك ما  مأل لء لمؤ ؤازل  ل لم ؤ فاال لمرفئزي ك ما  مأل لء لمؤ ؤاز  ••

  ..لم صو  عل   قلال  قااؤ  انا  يقفط لمقوي وملص لم   ا لم صو  عل   قلال  قااؤ  انا  يقفط لمقوي وملص لم   ا   ••
  .. ني    لوق علؤ  ؤيهر  وقفن  ملقافس مل   ا  لمؤ  ؤل ني    لوق علؤ  ؤيهر  وقفن  ملقافس مل   ا  لمؤ  ؤل  ••
  ..ؤقفليس لأل لء ؤع ؤر  فب عفمؤاس ؤ ؤازيؤقفليس لأل لء ؤع ؤر  فب عفمؤاس ؤ ؤازي  ••
  ..  فاز لمؤوظفا  و  زاز لم ؤ  لوح لمفلا  لمول    فاز لمؤوظفا  و  زاز لم ؤ  لوح لمفلا  لمول    ••
  ..ف ي لضف لمؤولطيا ف ي لضف لمؤولطيا زازا  ••
  لالع للف نفمؤر  س لميؤوذ  و  ق ال رهو هفلالع للف نفمؤر  س لميؤوذ  و  ق ال رهو هف  ••
    يقدفمس لم ؤادُّزيقدفمس لم ؤادُّز  --لميؤوذ  لألل ي  لميؤوذ  لألل ي  

  ..يقفمس لم ؤاز يقفمس لم ؤاز : : لمه ف لمه ف   ••
  ((لم ففماس لم ففماس ––  قا  لمي فئج   قا  لمي فئج   ––لم لكاز عل  لمؤولط  لم لكاز عل  لمؤولط  : ): )لملكفئز لملكفئز   ••

  ( ( لمؤفماس لمؤفماس   ––لم ؤلافب لم ؤلافب   ––لمقاف ي لمقاف ي   ––لمؤ لمس لمؤ لمس   ––لألملل  لألملل  : ): )لمؤ فاال لمؤ فاال   ••
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  لمؤ فاال لملئا س لمؤ فاال لملئا س   ––    لميؤوذ  لألل يلميؤوذ  لألل ي::  

  %%  1515      ؤ ادفل لمقادف يؤ ادفل لمقادف ي  ..11

  %%  1515        لألملل لألملل ؤ ادفل ؤ ادفل   ..22
  %%  1515      ؤ ادفل لم ؤلافبؤ ادفل لم ؤلافب  ..33
  %%1515      ؤ ادفل لمؤ دلمسؤ ادفل لمؤ دلمس  ..44
    %%1515      ؤ ادفل لمؤدفماسؤ ادفل لمؤدفماس  ..55
  %%2525      لمؤ  و  لملف  لمؤ  و  لملف    ..66

  
 رلنس ؤر  س لمؤولصففب ولمؤقفااس لألل ياس لمففئز نفمؤلكز لألو  ألمض  ؤر  دس عفؤدس   رلنس ؤر  س لمؤولصففب ولمؤقفااس لألل ياس لمففئز نفمؤلكز لألو  ألمض  ؤر  دس عفؤدس    
--  20042004..  

  

  عؤلافب لم طوال ولم   اثعؤلافب لم طوال ولم   اث    س يرفح  س يرفح::  

   عم لا للي لم لاف عم لا للي لم لاف  ••

  ؤ فلكس لمؤوظفا  ولمؤولطيا  م  عؤلاس لم طوال ولم   اثؤ فلكس لمؤوظفا  ولمؤولطيا  م  عؤلاس لم طوال ولم   اث  ••
  ورو  يقفمس ؤر  اس   رع لم غاال و رذِّل يقفمس لم ؤازورو  يقفمس ؤر  اس   رع لم غاال و رذِّل يقفمس لم ؤاز  ••
  ..ورو  لراس ولطس ولض س م وراه لمؤر  س و   ا  ؤ فلهفورو  لراس ولطس ولض س م وراه لمؤر  س و   ا  ؤ فلهف  ••

  
   ماس  طنا  ؤ فاال لمرفئزي  ماس  طنا  ؤ فاال لمرفئزي ::  

    كا  مل  عؤ   لللارس  كا  مل  عؤ   لللارس  ••

    لمفرولب  لمفرولب  لا  لا  ••

  دع ل  لملطط م   لمفرولبدع ل  لملطط م   لمفرولب  ••

   يفاذ لملطط يفاذ لملطط  ••

   قاام  ولي مل طنا  لمف ل  ملؤ فاال قاام  ولي مل طنا  لمف ل  ملؤ فاال  ••

  لمؤ  ؤللمؤ  ؤل   طوال لأليظؤس و   ايهف طوال لأليظؤس و   ايهف  ••

  

   ؤلل    نير  ؤ طلنفب لمرفئزي ؤلل    نير  ؤ طلنفب لمرفئزي::  

  ..لم ويا  لم ويا    ••
  ..لم طنا  لم طنا    ••
  ..لمؤللر س ولم   اث لمؤللر س ولم   اث   ••
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  ..لم و نس لم و نس   ••
  ..قافس لأليل قافس لأليل   ••

  
  لأله لف لموطيارسلأله لف لموطيارس::  

  قا  لأله لفقا  لأله لفدع ل  لطس ا للي لمؤلفطل عل    دع ل  لطس ا للي لمؤلفطل عل      ••

  دع ل  ؤيهراس ا للي لمؤلفطل عل  لأله لفدع ل  ؤيهراس ا للي لمؤلفطل عل  لأله لف  ••

  دع ل  ؤصفومس   قا  لأله لف لموطياسدع ل  ؤصفومس   قا  لأله لف لموطياس  ••

  دع ل   ماس مقافس ؤ ى لمؤ فهؤس لمف لاس م    قا  لأله لف لموطياسدع ل   ماس مقافس ؤ ى لمؤ فهؤس لمف لاس م    قا  لأله لف لموطياس  ••

  ول س عؤ ول س عؤ   --   ا  ؤ فهؤس ك  ه ف ؤر    م    قا  لأله لف لموطياس    ا  ؤ فهؤس ك  ه ف ؤر    م    قا  لأله لف لموطياس   ••

  ولش عؤ ولش عؤ   --   ا   وموافب لأله لف وي نس لمؤ فهؤس ماهف    ا   وموافب لأله لف وي نس لمؤ فهؤس ماهف   ••

  دع ل  ؤصفومس لأله لف لموطياس ولم صو  عل  ؤولمقس وزال لمصيفعس ولم رفليدع ل  ؤصفومس لأله لف لموطياس ولم صو  عل  ؤولمقس وزال لمصيفعس ولم رفلي  ••

     ا  لأله لف لموطياس ل  يف ًل دم  ك ق لم كلاف لم فؤ  ولمؤلر افب لمقفيوياس   ا  لأله لف لموطياس ل  يف ًل دم  ك ق لم كلاف لم فؤ  ولمؤلر افب لمقفيوياس  ••

  

   لم لطاط لال  لل ار لم لطاط لال  لل ار::  
  ؤللر س لملطس لا  لل اراس ؤ  لال  ولش عؤ  ولر ؤفعفبؤللر س لملطس لا  لل اراس ؤ  لال  ولش عؤ  ولر ؤفعفب  ••

   فن س ولم قاام فن س ولم قاامملؤملؤ  ققدع ل  يظفم ؤ كفؤ  وؤ و  دع ل  يظفم ؤ كفؤ  وؤ و    ••

  دع ل  لطط عؤ   فصالاس مك  ؤ الاسدع ل  لطط عؤ   فصالاس مك  ؤ الاس  ••

  وضع ؤر للب   لء عل  ؤ  وى  ه لف لمؤر  س ولمؤ الافبوضع ؤر للب   لء عل  ؤ  وى  ه لف لمؤر  س ولمؤ الافب  ••

  ((20072007--20032003))دع ل  لطس ل  لل اراس ملؤر  س مألعولم دع ل  لطس ل  لل اراس ملؤر  س مألعولم   ••

  دع ل    لاؤفب وضع لملطس لا  لل اراسدع ل    لاؤفب وضع لملطس لا  لل اراس  ••

   ؤكا  لمؤوظفا  ؤكا  لمؤوظفا ::  
  ..لم أها  لم أها    ••
  ..لم فواضلم فواض  ••
  ..لم ق ال لم ق ال   ••

  

   لء لم كوؤ  لمؤ ؤاز لء لم كوؤ  لمؤ ؤاز قاام  رلنس نليفؤج  ن  مأل قاام  رلنس نليفؤج  ن  مأل  

  مم20032003ي فئج لم قاام م فم ي فئج لم قاام م فم 
  
   نلز يقفط لمقوي  نلز يقفط لمقوي   

  ..دع ل  لرى ولض س   ؤف   ؤع لراس  كوؤس  ن دع ل  لرى ولض س   ؤف   ؤع لراس  كوؤس  ن   ••
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  دع ل  لطط ل  لل اراس ولض س ولطط عؤ   يفاذاس و ؤر للب مقافس لأل لء دع ل  لطط ل  لل اراس ولض س ولطط عؤ   يفاذاس و ؤر للب مقافس لأل لء   ••
  ..لم زلم لمقاف لب نإ  لث يقلس يوعاس م    لئهف ورو ي ل ؤف هفلم زلم لمقاف لب نإ  لث يقلس يوعاس م    لئهف ورو ي ل ؤف هف  ••
  ..ؤ  لال   ن اط لارللءلب لملئا س م  ع   ؤ  لم ولئلؤ  لال   ن اط لارللءلب لملئا س م  ع   ؤ  لم ولئل  لم لكاز عل  ل ؤس لم ؤالءلم لكاز عل  ل ؤس لم ؤالء  ••
   ويا  كفمس لم ؤلافب ولارللءلب و طناقهف ويا  كفمس لم ؤلافب ولارللءلب و طناقهف  ••
  .. ق ام لم  ا  ؤ  لمل ؤفب لمك لوياًف ضؤ  نليفؤج لم كوؤس لالمك لوياس ق ام لم  ا  ؤ  لمل ؤفب لمك لوياًف ضؤ  نليفؤج لم كوؤس لالمك لوياس  ••

  : :  ني  ؤنف للب ل ؤس لمرؤهول ؤي  ني  ؤنف للب ل ؤس لمرؤهول ؤي   ••
  ل ؤس لمؤكف  لمول  ل ؤس لمؤكف  لمول    ••
  ؤلكز لال صف ؤلكز لال صف   ••
   يظؤس لالق لل فب ولم كفوى يظؤس لالق لل فب ولم كفوى  ••
  ..  لمؤ  فؤلا   لمؤ  فؤلا قافس لضقافس لض  ••
  لماوم لمؤف وحلماوم لمؤف وح  ••
  لملقفءلب ولالر ؤفعفب لم ولاسلملقفءلب ولالر ؤفعفب لم ولاس  ••

  
  لمؤ  وى لال  لل ار لمؤ  وى لال  لل ار   ––  لم وصافبلم وصافب  

ورددو  ؤظلددس للاراددس ول دد ي    ددوي  هدد لف ولضدد س وؤ دد  ي مل يؤاددس مدد   و  لمللدداج مدد  ورددو  ؤظلددس للاراددس ول دد ي    ددوي  هدد لف ولضدد س وؤ دد  ي مل يؤاددس مدد   و  لمللدداج مدد    ••
  ..كفمس لمؤرفالب لالق صف اس ولالر ؤفعاس ولا للاسكفمس لمؤرفالب لالق صف اس ولالر ؤفعاس ولا للاس

س عدد  لمؤظلددس لمللاراددس لمؤو دد ي س عدد  لمؤظلددس لمللاراددس لمؤو دد ي ؤينيقددؤينيقدد( (  ريدد لب وطياددس ريدد لب وطياددس))ورددو  لطددط ل دد لل اراس وطياددس ورددو  لطددط ل دد لل اراس وطياددس   ••
  ..  ضؤ   ه لمًف و وموافب وطيارًس   ؤف   ؤع لراس لم ومس  ضؤ   ه لمًف و وموافب وطيارًس   ؤف   ؤع لراس لم ومس

   ا  لمرهفب لمؤ ياس ن  قا  هذه لألهد لف و   اد  ي دنس ؤ دفهؤس كد  ؤيهدف مد    قاد     ا  لمرهفب لمؤ ياس ن  قا  هذه لألهد لف و   اد  ي دنس ؤ دفهؤس كد  ؤيهدف مد    قاد    ••
  ..ك  ه فك  ه ف

دي دفء و د لب  يظاؤاردس   ؤ ددع نفال د قالماس ولمؤلويدس م طددوال لمقطدفع لم دفم وؤللقنددس لأل لء دي دفء و د لب  يظاؤاردس   ؤ ددع نفال د قالماس ولمؤلويدس م طددوال لمقطدفع لم دفم وؤللقنددس لأل لء   ••
  ..ؤ  عل  ؤ  وى لم ومسؤ  عل  ؤ  وى لم ومسلم كو لم كو 

دي فء  رهزي ؤ د قلس ن ؤياد  لئا د  ملقطدفع لملدفص مرؤدع لمؤ لوؤدفب و  لالهدف و ي داق دي فء  رهزي ؤ د قلس ن ؤياد  لئا د  ملقطدفع لملدفص مرؤدع لمؤ لوؤدفب و  لالهدف و ي داق   ••
  ..لم اف فب مؤ لذي لمقللللم اف فب مؤ لذي لمقللل

  ..لم   ؤ  لمؤلكزارس م  ل لفذ  لمقللل ؤ  لال   فواض لمصال افب لم يفاذاس ملوزللءلم   ؤ  لمؤلكزارس م  ل لفذ  لمقللل ؤ  لال   فواض لمصال افب لم يفاذاس ملوزللء  ••
نأهؤادس لم طدوال ولم   دا  نأهؤادس لم طدوال ولم   دا  لم لكاز عل   يؤادس و طدوال و أهاد  لمؤدولل  لمن دلاس و وعا هدف لم لكاز عل   يؤادس و طدوال و أهاد  لمؤدولل  لمن دلاس و وعا هدف   ••

  ..لمؤ  ؤللمؤ  ؤل

  :: ف ا  لم ي ا  ولم  فو  نا  لا لللب ولم كوؤفب لمؤل لفس ؤ   ر  ف ا  لم ي ا  ولم  فو  نا  لا لللب ولم كوؤفب لمؤل لفس ؤ   ر   ••
   قلا  لم  لل  م  لم ؤ  ولمصال افب    قلا  لم  لل  م  لم ؤ  ولمصال افب     ••
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  لال  غال  لألؤي  ملؤولل  لمؤ ف سلال  غال  لألؤي  ملؤولل  لمؤ ف س  ••
دي فء نللؤج رولئز وطياس للاراس ذي ؤ فاال ؤو  ي  هد ف دمد   طدوال لمقطدفع لم دفم مد  دي فء نللؤج رولئز وطياس للاراس ذي ؤ فاال ؤو  ي  هد ف دمد   طدوال لمقطدفع لم دفم مد    ••

  ..م لن م لن  و  لمللاج ل و  لمللاج ل
  
  لمؤيهراس؟لمؤيهراس؟  

طلاقس ؤويقس        لونًف ؤ   ًل مل ؤ ، و ضؤ  لالي رفم ولم ولم  مد  كافادس لمقادفم ن ؤد   و طلاقس ؤويقس        لونًف ؤ   ًل مل ؤ ، و ضؤ  لالي رفم ولم ولم  مد  كافادس لمقادفم ن ؤد   و 
  ..ؤهؤس ؤفؤهؤس ؤف

  
  الئ  ورو  لمؤيهراس ؟ الئ  ورو  لمؤيهراس ؟   

  
  ملقافم نفم ؤ  اضؤ  لال  ؤلللاس وال ا  ؤ  عل  لأل لفصملقافم نفم ؤ  اضؤ  لال  ؤلللاس وال ا  ؤ  عل  لأل لفص  وؤر سوؤر س  يظفم ؤوي يظفم ؤوي   ..11

  ا عم لم اف س ولال  لل اراسا عم لم اف س ولال  لل اراس  ..22
  لنط لنط وؤ ل وؤ ل وؤل  وؤل   ؤوم  وؤيطق   ؤوم  وؤيطق    ..33
  الكز عل  ل  افرفب لمؤ  فؤلا الكز عل  ل  افرفب لمؤ  فؤلا   ..44
  وؤ رومافب ؤ   ي، ضؤ  نليفؤج زؤي وؤ رومافب ؤ   ي، ضؤ  نليفؤج زؤي   درللءلبدرللءلبا  وي عل  ا  وي عل    ..55
    اضؤ  لم يفاذ لمففع  ولمكفوءاضؤ  لم يفاذ لمففع  ولمكفوء  ..66
    قفن  ملقافس ولمؤ فن سقفن  ملقافس ولمؤ فن س  ..77
  لمؤ  ؤللمؤ  ؤل  اضؤ  لمؤللر س ولم   اثاضؤ  لمؤللر س ولم   اث  ..88
  
   كف  لمؤيهراس   كف  لمؤيهراس  ::  

  يظفم  و   لاؤفب ؤويقس وؤ  ؤ ي ؤ  لئاس لم لئلي  و ؤ الهف لم فميظفم  و   لاؤفب ؤويقس وؤ  ؤ ي ؤ  لئاس لم لئلي  و ؤ الهف لم فم. . 11

ؤ د  ي  لند  كفمدس لصدفئص ؤ د  ي  لند  كفمدس لصدفئص   نإرللءلبنإرللءلبل ؤوي  ؤ  لمؤ ال لم فم  لاطس    اكو  ؤقلويًف ل ؤوي  ؤ  لمؤ ال لم فم  لاطس    اكو  ؤقلويًف قللقلل..22
  لمؤيهراسلمؤيهراس

 

 تجربة برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز  ::لمولقس لميفياس لمولقس لميفياس 

  
  ::لمؤي   لم فم لمؤي   لم فم   يناد  عل  لماو دفيناد  عل  لماو دف: :  ق ام  ق ام 

   ؤلب لمولقس ؤقفليس نا  ؤر  س  قلا اس وؤر  س ؤ ؤازي  ؤلب لمولقس ؤقفليس نا  ؤر  س  قلا اس وؤر  س ؤ ؤازي 
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  زيزيؤ ؤاؤ ؤا  تقليديـةتقليديـة
  هاك  ن اط وؤ ددطحهاك  ن اط وؤ ددطح  ••  هاك  هلؤ  ؤ قددددد هاك  هلؤ  ؤ قددددد 

  لم طواددل لمؤ دد ؤللم طواددل لمؤ دد ؤل  ••  دنقفء لموضع لمقفئدددددمدنقفء لموضع لمقفئدددددم
  ؤيفق س لمؤ كالب و لهفؤيفق س لمؤ كالب و لهف  ••    ل لمؤ كالب و رفوزهدف  ل لمؤ كالب و رفوزهدف

  رهو  ؤ  لكس وؤ كفؤلسرهو  ؤ  لكس وؤ كفؤلس  ••  رهو  مل ادس وؤ فلقددسرهو  مل ادس وؤ فلقددس
  لم  لاق  ص  ول  يؤفللم  لاق  ص  ول  يؤفل  ••  لم  لادددق  كلفدددسلم  لادددق  كلفدددس

  لملمعالقدس يقدس ول  ل عالقدس يقدس ول  ل   ••  عالقس   دلط ولددوفعالقس   دلط ولددوف
  لملئاس ؤ دددده لملئاس ؤ دددده   ••  لملئاددس لقدددداقلملئاددس لقدددداق

  عؤادددددددد عؤادددددددد   ••  ؤدددللردددددددعؤدددللردددددددع
  ؤر للب   لء ؤ د  يؤر للب   لء ؤ د  ي  ••  ؤر للب   لء غال ؤ لومسؤر للب   لء غال ؤ لومس

  
   لكفئز لم ؤاز لكفئز لم ؤاز  

  لم لكاز عل  لم ؤالءلم لكاز عل  لم ؤالء  ••

  ؤ فلكس لمرؤاددعؤ فلكس لمرؤاددع  ••
  لمقادددددفسلمقادددددفس  ••
  لمؤ في ي ولم ؤكا لمؤ في ي ولم ؤكا   ••
  لم   ا  لمؤ  ؤللم   ا  لمؤ  ؤل  ••
   نفق يرفح نليفؤج لم ؤاز   نفق يرفح نليفؤج لم ؤاز  ::  

  ددفددفلم زلم لمقاف ي لم لالم زلم لمقاف ي لم لا  ••

  ق للب لمفلا  لمؤورهق للب لمفلا  لمؤوره  ••
  لم  لاددددددقلم  لاددددددق  ••
   لوادج لمفكددلي لوادج لمفكددلي  ••
   مولئ  لم ؤاز مولئ  لم ؤاز::  

    لء  مضددد   لء  مضددد   ••

  ل ؤفب ؤ طدوليل ؤفب ؤ طدولي  ••
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  ؤ  فؤلو  للضو ؤ  فؤلو  للضو   ••
  ؤوظفو  ؤي رو ؤوظفو  ؤي رو   ••

  
   ه لف لمنليفؤج  ه لف لمنليفؤج ::  

   طوال لمقطفع لم كوؤد  طوال لمقطفع لم كوؤد   ••

    راع لم يفمس ولم  فو   راع لم يفمس ولم  فو   ••
  ي ل ؤففهام لان لع ولم ؤاز ولمرو يي ل ؤففهام لان لع ولم ؤاز ولمرو ي  ••
   ومال ؤلر اس مقافس لم طول ومال ؤلر اس مقافس لم طول  ••
  وظف  لم كوؤ وظف  لم كوؤ   فاز ؤ  فاز ؤ  ••

  
   أياللب لمنليفؤج  أياللب لمنليفؤج ::  

  يولي د للاس  فهؤب م   طوال لمقطفع لم كوؤ يولي د للاس  فهؤب م   طوال لمقطفع لم كوؤ   ••

   غاال لمؤففهام و طوال لمؤؤفل فب غاال لمؤففهام و طوال لمؤؤفل فب    ••
  لمؤ  فؤ  لم للل لمؤ  فؤ  لم للل     ••
  ل ؤس لمؤ  فؤلا ل ؤس لمؤ  فؤلا     ••
    لاق لمؤوظفا   لاق لمؤوظفا     ••
  ؤففهام لم ؤاز لمقاف يؤففهام لم ؤاز لمقاف ي    ••
  لم لطاط لال  لل ار لم لطاط لال  لل ار   ••

  قافس لأل لء لمؤر   قافس لأل لء لمؤر       ••
  م فماددس لم كفماددفم فماددس لم كفماددف    ••
  ز ولان لع ولم   ا  لمؤ  ؤلز ولان لع ولم   ا  لمؤ  ؤليقفمس لم ؤايقفمس لم ؤا    ••
  نللؤدج لم ؤادزنللؤدج لم ؤادز    ••

  
  :: رلنس  فنك م   طنا  لمرو ي  رلنس  فنك م   طنا  لمرو ي : : لمولقس لميفميس لمولقس لميفميس 

  ::ؤ ال عفم لمرو ي لم فؤلس ؤ ال عفم لمرو ي لم فؤلس   عن لمل ؤ  ن  عل     لم ا عن لمل ؤ  ن  عل     لم ا  ق ام  ق ام 
  مؤفذل ي ني  لمرو ي م   فنك؟مؤفذل ي ني  لمرو ي م   فنك؟  

   لناس ؤ طلنفب لم ؤالء ولأل ول  لناس ؤ طلنفب لم ؤالء ولأل ول   ••

  لم أكا  عل  ينفب ؤ  وى لمرو ي لمؤطلونسلم أكا  عل  ينفب ؤ  وى لمرو ي لمؤطلونس  ••

  فنك لم يفم  فنك لم يفم   عم وضع   عم وضع    ••
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   طوال رؤاع لم ؤلافب  لل  لم لكس نؤف ال م ؤصل س رؤاع لم ؤالء طوال رؤاع لم ؤلافب  لل  لم لكس نؤف ال م ؤصل س رؤاع لم ؤالء  ••

  لم قاام لمذل   لم ولي  مؤ لمس  ؤفك  لمقوى وؤكفؤ  لمض فلم قاام لمذل   لم ولي  مؤ لمس  ؤفك  لمقوى وؤكفؤ  لمض ف  ••

   طوال لمفكل ولم ؤلاس لان لعاس طوال لمفكل ولم ؤلاس لان لعاس  ••

  لاله ؤفم ن رو  لمنائس و الؤ هفلاله ؤفم ن رو  لمنائس و الؤ هف  ••

  لمع ؤ  وى   لام ويقفمس ؤوظف   فنكلمع ؤ  وى   لام ويقفمس ؤوظف   فنك  ••

   طوال قيولب لال صف   لل  لمؤي أي طوال قيولب لال صف   لل  لمؤي أي  ••

  ؤ لمس لمنائس ولم  فؤ  ؤع ؤن   لم غاال ولم طوال لمؤ  ؤلؤ لمس لمنائس ولم  فؤ  ؤع ؤن   لم غاال ولم طوال لمؤ  ؤل  ••

  لم غاال ؤ  لمؤيهراس لا للاس لمهلؤاس دم  ؤيهراس لم ؤلافب  لم رفلاسلم غاال ؤ  لمؤيهراس لا للاس لمهلؤاس دم  ؤيهراس لم ؤلافب  لم رفلاس  ••

   طوال و   ا  لأل لء لمؤفم  الضفء لمؤ فهؤا  طوال و   ا  لأل لء لمؤفم  الضفء لمؤ فهؤا   ••

   عم لمؤر ؤع م  ؤرف   طناقفب لمرو ي م  ك   وره لم افي عم لمؤر ؤع م  ؤرف   طناقفب لمرو ي م  ك   وره لم افي  ••

  

  دد ل لم  لل ددس  دد ل لم  لل ددس ؤ لمددس ؤ دد وى يقفمددس لمرددو ي مدد   ددفنك نفؤ لمددس ؤ دد وى يقفمددس لمرددو ي مدد   ددفنك نف ((RRaammiirreezz  &&  LLoonneeyy  

SSttuuddyy))  

عيصدلًل لئا داًف وؤق دؤس علد  يدالث ؤ د وافب ل د ؤ ب ؤد  ؤدف عيصدلًل لئا داًف وؤق دؤس علد  يدالث ؤ د وافب ل د ؤ ب ؤد  ؤدف   2222   وي هدذه لم لل دس علد     وي هدذه لم لل دس علد  
  .. اؤيج وكلو ن  ورولل  اؤيج وكلو ن  ورولل ..ك نه لنللء وعلؤفء لمرو ي لم وماا  ؤي   ك نه لنللء وعلؤفء لمرو ي لم وماا  ؤي   

  ..ؤوظففً ؤوظففً ( ( 595595))وق   م  يفاذ هذه لم لل س وكف  ع   لمؤ فلكا  م  هذه لم لل س وق   م  يفاذ هذه لم لل س وكف  ع   لمؤ فلكا  م  هذه لم لل س 
  ::ي فئج لم لل سي فئج لم لل س  وؤ   هموؤ   هم

  .. هؤاس لراس ول فمس لم لكس وؤ لمس رؤاع لم فؤلا  نهف ولمؤ فلكس م    قاقهف  هؤاس لراس ول فمس لم لكس وؤ لمس رؤاع لم فؤلا  نهف ولمؤ فلكس م    قاقهف   ••

  ..لااؤف   نأهؤاس  طنا   ؤنف ئ و  س لمرو ي م  لم لكس لااؤف   نأهؤاس  طنا   ؤنف ئ و  س لمرو ي م  لم لكس   ••
   ا  ؤ  وى يقفمس لمرو ي م  لمؤل لس لألوم  و نفا  م  ؤ لمس  ؤفهدوم لمردو ي عيد     ا  ؤ  وى يقفمس لمرو ي م  لمؤل لس لألوم  و نفا  م  ؤ لمس  ؤفهدوم لمردو ي عيد    ••

  .      .      ن ض   لمؤوظفا ن ض   لمؤوظفا 
  ..لمؤي رفبلمؤي رفب   هؤاس لمرو ي م  هؤاس لمرو ي م   ••
  .. هؤاس عؤلاس لضف لمزنفئ  مؤ  قن  لم لكس هؤاس عؤلاس لضف لمزنفئ  مؤ  قن  لم لكس  ••

  
  عولؤ  لميرفح لم ف ؤسعولؤ  لميرفح لم ف ؤس::  

  ..لاله ؤفم لمزنو  لاله ؤفم لمزنو    ••
  ..لاله ؤفم نفمؤوظف لاله ؤفم نفمؤوظف   ••
  لمؤ فلكس لمففعلس ولمي طسلمؤ فلكس لمففعلس ولمي طس  ••

  لم لكاز عل  ل  يؤفللب لم قياس ولالن كفللم لكاز عل  ل  يؤفللب لم قياس ولالن كفل  ••

  لمؤولصففب لمؤ ؤازي مل الؤس ولمنائسلمؤولصففب لمؤ ؤازي مل الؤس ولمنائس  ••
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  لم ؤاز لم  غال لم ؤاز لم  غال   ••

  ؤازيؤازيلأل لء ولم فئ لب لمؤفماس لمؤ لأل لء ولم فئ لب لمؤفماس لمؤ   ••

   ؤاز لمؤي رفب ولمل ؤفب ؤاز لمؤي رفب ولمل ؤفب  ••

  

   طناقفب لمرو ي عؤلاس دلضفء لمزنفئ  طناقفب لمرو ي عؤلاس دلضفء لمزنفئ   

 ددم دعدد ل  ولش عؤدد  عدد   هؤاددس عؤلاددس دلضددفء لمزنددفئ  عدد  طلادد  ؤ لصصددا  مدد   ددم دعدد ل  ولش عؤدد  عدد   هؤاددس عؤلاددس دلضددفء لمزنددفئ  عدد  طلادد  ؤ لصصددا  مدد    ••
  ..لمؤلكز لألولون  ملرو ي م  رفؤ س نلل  مول لمؤلكز لألولون  ملرو ي م  رفؤ س نلل  مول 

ولمهدد ف ؤدد  هددذل هددو نيددفء عؤلاددس لماددس وؤي ظؤددس   يدد  نكدد  ؤددف ا  لدد  نددأؤول لمزنددفئ  ولمهدد ف ؤدد  هددذل هددو نيددفء عؤلاددس لماددس وؤي ظؤددس   يدد  نكدد  ؤددف ا  لدد  نددأؤول لمزنددفئ  
  ::ل ل م  قا  ؤف ام  قا  ؤف ا

  ..لم أكا  عل    هؤاس عؤلاس دلضفء لمزنفئ لم أكا  عل    هؤاس عؤلاس دلضفء لمزنفئ   ••

  ..د للي و قافس عؤلاس دلضفء لمزنفئ د للي و قافس عؤلاس دلضفء لمزنفئ   ••
ؤللر ددس ؤدد ى م فماددس   لء  رؤاددع لمقطفعددفب  للدد  لمؤي ددأي مدد   طنادد  عؤلاددس دلضددفء ؤللر ددس ؤدد ى م فماددس   لء  رؤاددع لمقطفعددفب  للدد  لمؤي ددأي مدد   طنادد  عؤلاددس دلضددفء   ••

  ..لمزنفئ  ورؤع و  لا   كفوي لمزنفئ  ولال للع م   لومهفلمزنفئ  ورؤع و  لا   كفوي لمزنفئ  ولال للع م   لومهف
  

  و د  ؤ دفكلهم و طدوال  هدذه   و د  ؤ دفكلهم و طدوال  هدذه دع ل  لال  نافيفب  لم ولاس لملفصس نؤ لمس لضف لمزنفئدع ل  لال  نافيفب  لم ولاس لملفصس نؤ لمس لضف لمزنفئ  ••
  ..لم ؤلافب ن ك  ؤ  ؤللم ؤلافب ن ك  ؤ  ؤل

 يفادذ لم  ادد  ؤدد  لميدد ولب ، ولمؤ فضددللب ، وولش لم ؤدد  لأللددلى مدد  ؤل لددف ؤرددفالب  يفادذ لم  ادد  ؤدد  لميدد ولب ، ولمؤ فضددللب ، وولش لم ؤدد  لأللددلى مدد  ؤل لددف ؤرددفالب   ••
لمرددو ي لمؤل نطددس نهددذه لم ؤلاددس  ؤيدد  لم ددنع عددف لب ،  ددكس  ددارؤف نطفقددفب قاددفس لمرددو ي لمؤل نطددس نهددذه لم ؤلاددس  ؤيدد  لم ددنع عددف لب ،  ددكس  ددارؤف نطفقددفب قاددفس 

  ......لأل لء لم لأل لء لم 

  
  لم   افب لم فماس ولمؤ  قنلاس م طناقفب لمرو يلم   افب لم فماس ولمؤ  قنلاس م طناقفب لمرو ي  ::  

  ..م لمكفؤ  مفل فس لمرو ي م لمكفؤ  مفل فس لمرو ي لمفهلمفه  ••

  ..لم نفا  م  نائفب لم طنا  لم نفا  م  نائفب لم طنا    ••

  ..ل  ؤلللاس لمؤ فمظس عل  ؤ  وى يفنب وعفم  لمرو ي  ل  ؤلللاس لمؤ فمظس عل  ؤ  وى يفنب وعفم  لمرو ي    ••
  ..لالي قف  م    فماق لم يفاذ ؤ  لمهاكل   ولا للي دم  لم ؤلافب لمؤ  لكسلالي قف  م    فماق لم يفاذ ؤ  لمهاكل   ولا للي دم  لم ؤلافب لمؤ  لكس  ••

  ..لمؤيفم س لم فمؤاس لمؤيفم س لم فمؤاس   ••

  ..لم وما  نا  لميظلافب ولم طناقفب لمص ا س ولم لاؤس لم وما  نا  لميظلافب ولم طناقفب لمص ا س ولم لاؤس   ••

  ..أل لء أل لء  يظؤس قافس ل يظؤس قافس ل  ••

لضفء لمزنفئ  لمؤ غالي   •• لضفء لمزنفئ  لمؤ غالي  يظؤس وعؤفمافب لم  وا  ول    .. يظؤس وعؤفمافب لم  وا  ول 

  ..عؤلاس لان لع لمفكلي عؤلاس لان لع لمفكلي   ••
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  :: صؤام لم ؤلافب لمؤيفماس صؤام لم ؤلافب لمؤيفماس::لمولقس لمللن س لمولقس لمللن س 

  ؤؤلكس لمن لا  ؤؤلكس لمن لا    -- ق ام عن لملضف لمؤو وي لمؤر  س لم فؤس مللافضس ولم نفق  ق ام عن لملضف لمؤو وي لمؤر  س لم فؤس مللافضس ولم نفق 
   لمل فمس لا  لل اراس لمل فمس لا  لل اراس::  

لافض  وزاف ي لمؤ فلكس لملافضاس وؤ في ي   قا  لافض  وزاف ي لمؤ فلكس لملافضاس وؤ في ي   قا  لم ؤ  عل   طوال قطفع لملافضس ولم لماه لملم ؤ  عل   طوال قطفع لملافضس ولم لماه لم
لأل لء لمؤ ؤاز ملن لاياا  لمؤ فلكا  ولمؤ يفم ا  م   ي طس لم نفق ولملافضس لمهف مس مل فدفظ لأل لء لمؤ ؤاز ملن لاياا  لمؤ فلكا  ولمؤ يفم ا  م   ي طس لم نفق ولملافضس لمهف مس مل فدفظ 
علدد  لمو دد ي لموطياددس ولمؤ ددفهؤس مدد  لالق صددف  لمددوطي  ولمددع  ددؤ س لمن ددلا  علدد  لمؤ دد وى علدد  لمو دد ي لموطياددس ولمؤ ددفهؤس مدد  لالق صددف  لمددوطي  ولمددع  ددؤ س لمن ددلا  علدد  لمؤ دد وى 

  ..لاقلاؤ  ولم وم  لاقلاؤ  ولم وم  
  
   مافب لم طنا  مافب لم طنا ::  

  :: لاف  لاف لا للي لملا للي لم  ••

  ..دع ل  لطس   لاق  فؤلسدع ل  لطس   لاق  فؤلس  ••

  ..  كا  مري   د للي و طوال لمرو ي و   ا  ؤ روماف هف   كا  مري   د للي و طوال لمرو ي و   ا  ؤ روماف هف   ••

  ..لمن   ن ف ا    وللهف لمن   ن ف ا    وللهف   ••

   مل  لمرو ي مل  لمرو ي::  

  ..لل افل ؤ ققا   لللاا  ؤ  عيفصل هذه لمفل  و  لانهم عل  ؤل ل ا  لل افل ؤ ققا   لللاا  ؤ  عيفصل هذه لمفل  و  لانهم عل  ؤل ل ا    ••

  ..  لاق عيفصل هذه لمفل  عل    فماق  لطاط يؤفذ  لألعؤف    لاق عيفصل هذه لمفل  عل    فماق  لطاط يؤفذ  لألعؤف    ••

  ..  درللءلب لمرو ي   درللءلب لمرو ي د للكهم ن ك  م ف  مد للكهم ن ك  م ف  م  ••

   ق م لمرو ي ق م لمرو ي::  

  ..ا كو  ؤ  عيفصل ذلب كففءي عفماس ا كو  ؤ  عيفصل ذلب كففءي عفماس   ••
  ..دع ل   وللب   لاناس   يف ق ؤع طنا س لمؤر  س ويقفم هف دع ل   وللب   لاناس   يف ق ؤع طنا س لمؤر  س ويقفم هف   ••
  ..لمؤ فلكس ولم ولر  لمف ف  م  لمؤر  س لمؤ فلكس ولم ولر  لمف ف  م  لمؤر  س   ••

  ..لم يكس ولم نلوؤف اس لا للاسلم يكس ولم نلوؤف اس لا للاس  ••

  
  ( .( . رلنس  ونف  رلنس  ونف ))لالق لل فب لالق لل فب  صؤام و يفاذ يظفم  صؤام و يفاذ يظفم   ::لمولقس لملفؤ س لمولقس لملفؤ س 

  ..عن لمقف ل عنا  عل  ؤ ال لمرو ي ولم طوال لمؤ  ؤل عن لمقف ل عنا  عل  ؤ ال لمرو ي ولم طوال لمؤ  ؤل : :    ق ام ق ام
 

  لأله لفلأله لف::  
    فاز لم فؤلا  عل  لم فكال لان لع   فاز لم فؤلا  عل  لم فكال لان لع   ••

  ؤكفمأي لم فؤلا  عل  لق لل ف همؤكفمأي لم فؤلا  عل  لق لل ف هم  ••
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    راع يقفمس لم طوال لمؤ  ؤل  راع يقفمس لم طوال لمؤ  ؤل  ••
    زاز و فئ  لال صف  نا  لمؤ لما  ولم فؤلا   زاز و فئ  لال صف  نا  لمؤ لما  ولم فؤلا   ••

  

    لمؤ لماا  لمؤ لماا::  
  لم  فاز عل  لمؤ فلكس و ق ام لالق للحلم  فاز عل  لمؤ فلكس و ق ام لالق للح  ••

  ل لالق للحل لالق للح طوا طوا  ••
   طنا  لالق للح  طنا  لالق للح   ••

  
   لوط لمؤكفمأي  لوط لمؤكفمأي ::  

  لمؤولمقس عل  لمؤق لح ؤ  قن  لمؤل صا  ولألق فم لمؤ ياسلمؤولمقس عل  لمؤق لح ؤ  قن  لمؤل صا  ولألق فم لمؤ ياس  ••

   طنا  لالق للح طنا  لالق للح  ••

  
   يظفم لميقفط يظفم لميقفط::  

  لم صو  عل  يقفط ؤقفن  لالق لل فب لمؤطنقسلم صو  عل  يقفط ؤقفن  لالق لل فب لمؤطنقس  ••

  اوم عطلس  و ؤكفمأي يق اس مك  ؤئس يقطساوم عطلس  و ؤكفمأي يق اس مك  ؤئس يقطس  ••
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   لميظفم لامك لوي  مالق لل فب لميظفم لامك لوي  مالق لل فب::  

  19991999 هل ايفال عفم  هل ايفال عفم دي فء لميظفم م  دي فء لميظفم م    ••

  دؤكفياس د لف  لمؤق ل فب ع  طلا  لم ف وق ؤنف ليدؤكفياس د لف  لمؤق ل فب ع  طلا  لم ف وق ؤنف لي  ••
  لمل ؤس ؤ وملي عل  ؤ لل لم فعسلمل ؤس ؤ وملي عل  ؤ لل لم فعس  ••

   لمرولئز لم يواس لمرولئز لم يواس::  
   مض  لق للح مض  لق للح  ••

   مض  لق للح مل الؤس مض  لق للح مل الؤس  ••
   مض  لق للح م ؤلافب لألؤ  مض  لق للح م ؤلافب لألؤ   ••
   مض  لق للح ملنائس مض  لق للح ملنائس  ••

   مض  لق للح ملرو ي مض  لق للح ملرو ي  ••
  رفئزي لمفئس لملفصسرفئزي لمفئس لملفصس  ••

  ..رفئزي  مض  ؤق لحرفئزي  مض  ؤق لح  ••

    ؤ لف  ؤ لفرفئزي  مضرفئزي  مض  ••

  %%100100رفئزي لمؤ فلكس ني نس رفئزي لمؤ فلكس ني نس   ••
  رفئزي لمؤق لح لمؤ في رفئزي لمؤق لح لمؤ في   ••
  رفئزي  مض  ديرفزرفئزي  مض  ديرفز  ••
  رفئزي  مض  ؤق ل سرفئزي  مض  ؤق ل س  ••
  رفئزي  مض  ؤ لمسرفئزي  مض  ؤ لمس  ••

  وصفس يرفحوصفس يرفح::  
  لمؤق ل ا لمؤق ل ا   ••

  لمؤ لما لمؤ لما   ••

  ؤؤيل  لا لليؤؤيل  لا للي  ••

  لمؤل  ا لمؤل  ا   ••

  ؤ فلكس لا للي لم لافؤ فلكس لا للي لم لاف  ••

   لمفولئ  لمؤك  نس ؤ  يظفم لالق لل فب ن ونف لمفولئ  لمؤك  نس ؤ  يظفم لالق لل فب ن ونف  

  نائس عؤ  دارفناسنائس عؤ  دارفناس  ••

  لمؤ  ؤللمؤ  ؤليقفمس لم طوال يقفمس لم طوال   ••

     ا  و فئ  لال صف    ا  و فئ  لال صف   ••
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    راع لم  لام  راع لم  لام  ••

  لم ق ال ولمرولئزلم ق ال ولمرولئز  ••
  نائس ؤيف نس مل غاالنائس ؤيف نس مل غاال  ••

  
  لمرو ي م   ؤفاس لمنائس لمرو ي م   ؤفاس لمنائس   ::لمولقس لم ف  س لمولقس لم ف  س 

ق ؤب ؤ  وزللي لمنل افب لاقلاؤاس ولمنائس وؤولل  لمؤادفه ن دلطيس عؤدف  ، ول  دوب لمولقدس علد  ق ؤب ؤ  وزللي لمنل افب لاقلاؤاس ولمنائس وؤولل  لمؤادفه ن دلطيس عؤدف  ، ول  دوب لمولقدس علد  
، ولمهاكلس لا للاس ملوزللي و هد لمهف و طولهدف ، ولمهاكلس لا للاس ملوزللي و هد لمهف و طولهدف ليرفزلب لموزللي م   ؤفاس لمنائس ولمؤ فمظس علاهف ليرفزلب لموزللي م   ؤفاس لمنائس ولمؤ فمظس علاهف 

  ..وقللللب دي فئهف وقللللب دي فئهف 
  

  ::لم وصافب لمل فؤاس ملؤر ؤل لم وصافب لمل فؤاس ملؤر ؤل 
مم ا وي لمؤر ؤل  وصافب ل فؤاس ن  ورهب يصا س مل ضول ولمؤر  فب لمقطفع لم فم مم ا وي لمؤر ؤل  وصافب ل فؤاس ن  ورهب يصا س مل ضول ولمؤر  فب لمقطفع لم فم 

  ..ن طنا  لألمكفل ولم رفلق ولمنللؤج لمذي ذكلب م ى لمؤ فلكا  م  لمؤر ؤل ن طنا  لألمكفل ولم رفلق ولمنللؤج لمذي ذكلب م ى لمؤ فلكا  م  لمؤر ؤل 
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  ::ل ل ليطنفعيف ع  لمؤر ؤليطنفعيف ع  لمؤر ؤ
   ، ل  دددوى لمؤدددر ؤل علددد  لم  اددد  ؤددد  لمؤ لوؤدددفب لمقاؤدددس ولم ردددفلق لم طناقادددس ي دددو لمردددو ي ولم ؤادددز ، ل  دددوى لمؤدددر ؤل علددد  لم  اددد  ؤددد  لمؤ لوؤدددفب لمقاؤدددس ولم ردددفلق لم طناقادددس ي دددو لمردددو ي ولم ؤادددز

، ، 20002000دمد  دمد    19981998 غلق لمؤ فلكا  مكف  ؤ  لمف دلي ؤدف ندا   غلق لمؤ فلكا  مكف  ؤ  لمف دلي ؤدف ندا    وال ظيف  قفلق زؤ  مكل لمرو ي م ىوال ظيف  قفلق زؤ  مكل لمرو ي م ى
طدول طدول ولاليطالقس ي و لم ؤد  نفال د لل ارافب ولملطدط لمولضد س و ندا   ردفلق   ايدس و طناقدفب مد   ولاليطالقس ي و لم ؤد  نفال د لل ارافب ولملطدط لمولضد س و ندا   ردفلق   ايدس و طناقدفب مد   

  ..ؤ  ؤل ؤ  ؤل 
   ول ايددف    ؤدد   هددم لألولل  لمؤق ؤددس مدد  لمؤددر ؤل مؤددف    وادده ؤدد  ؤ لوؤددفب و رددفلق لم ؤ دديف ؤيهددف ول ايددف    ؤدد   هددم لألولل  لمؤق ؤددس مدد  لمؤددر ؤل مؤددف    وادده ؤدد  ؤ لوؤددفب و رددفلق لم ؤ دديف ؤيهددف

  ::لمففئ ي ه  لمففئ ي ه  
  ::لماوم لألو  لماوم لألو  

  ::لمولقس لألوم  ن يول  لراس لمقاف ي م    قا  لميرفح لمؤر   لمولقس لألوم  ن يول  لراس لمقاف ي م    قا  لميرفح لمؤر     ••
  ::ولقس ن يول  قافس لأل لء لمؤر   ولقس ن يول  قافس لأل لء لمؤر   ::لمولقس لميفياس لمولقس لميفياس   ••

  ::لماوم لميفي  لماوم لميفي  
   طددددددددوال لمقطددددددددفع لم كددددددددوؤ  مدددددددد  لمؤؤلكددددددددس لألل ياددددددددس لمهف ددددددددؤارس طددددددددوال لمقطددددددددفع لم كددددددددوؤ  مدددددددد  لمؤؤلكددددددددس لألل ياددددددددس لمهف ددددددددؤارس::ألومدددددددد  ألومدددددددد  لمولقددددددددس للمولقددددددددس ل  ••

  ..ؤر  س لمؤولصففب ولمؤقفااس كيؤوذ   طناق  ؤر  س لمؤولصففب ولمؤقفااس كيؤوذ   طناق  
 تجربة برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز  ::لمولقس لميفياس لمولقس لميفياس  •

  :: رلنس  فنك م   طنا  لمرو ي  رلنس  فنك م   طنا  لمرو ي : : لمولقس لميفميس لمولقس لميفميس   ••
  ( .( . ونف  ونف  رلنس  رلنس ))لالق لل فب لالق لل فب  صؤام و يفاذ يظفم  صؤام و يفاذ يظفم   ::لمولقس لملفؤ س لمولقس لملفؤ س   ••

   يرددفح  طناقددفب لمرددو ي نددأي ؤر  ددس اددل نط ن ددك  كناددل نفه ؤددفم و عددم قفئدد  لمؤر  ددس ول صددفمه يرددفح  طناقددفب لمرددو ي نددأي ؤر  ددس اددل نط ن ددك  كناددل نفه ؤددفم و عددم قفئدد  لمؤر  ددس ول صددفمه
لمؤنف ل نفمرو ي ، وال       قاد  لمردو ي ؤ دروماس د للي لمردو ي كو د ي د للادس ند  ؤ دروماس رؤادع لمؤنف ل نفمرو ي ، وال       قاد  لمردو ي ؤ دروماس د للي لمردو ي كو د ي د للادس ند  ؤ دروماس رؤادع 

لئداس ق دم لئداس ق دم   ––ؤ ال د للي ؤ ال د للي   ––ؤ ال عفم ؤ ال عفم ) ) لمو  لب لا للاس م  لمؤر  س ورؤاع لمؤ  وافب لموظافاس لمو  لب لا للاس م  لمؤر  س ورؤاع لمؤ  وافب لموظافاس 
  ((لم  لم    ––ؤ ال ملع ؤ ال ملع   ––

   له ؤددفم له ؤددفم وكددذمك وكددذمك   ولاله ؤددفم ن ددكولهم ،ولاله ؤددفم ن ددكولهم ،  و  قادد  لغنددف همو  قادد  لغنددف هم  ((لمؤ  ددفؤلا لمؤ  ددفؤلا ))  هيفمددك له ؤددفم كناددل نفمزنددفئ هيفمددك له ؤددفم كناددل نفمزنددفئ
  ..ن  فازهم و أهالهم وؤ فلك هم ن  فازهم و أهالهم وؤ فلك هم فمؤوظفا  فمؤوظفا  نن
   لرى ول دد لل ارافب وؤر ددللب   لء وؤقددفااس و طناقددفب مدد  لرى ول دد لل ارافب وؤر ددللب   لء وؤقددفااس و طناقددفب مدد      اوردد  ألغلددق لمؤ ددفلكا  مدد  لمؤل قدد اوردد  ألغلددق لمؤ ددفلكا  مدد  لمؤل قدد

  ..دن لعاس دن لعاس لمرو ي وؤنف للب لمرو ي وؤنف للب 
   افب  طنا  لمرو ي ؤ قفلنس ؤ  لمرؤاع    افب  طنا  لمرو ي ؤ قفلنس ؤ  لمرؤاع   ..  
  يفع ولي ظفل لمؤل و  ؤ  لم طنا يفع ولي ظفل لمؤل و  ؤ  لم طنا  طنا  لمرو ي ا طلق لم زلم و لطاط را  وصنل عل  لم يفاذ ولاق طنا  لمرو ي ا طلق لم زلم و لطاط را  وصنل عل  لم يفاذ ولاق..  

   ، لمؤنددف للب لان لعاددس و طناقددفب لمرددو ي ل ايددف  يهددف  طندد  م لفدداض  كددفماف لملدد ؤفب  و لمؤي رددفب ، لمؤنددف للب لان لعاددس و طناقددفب لمرددو ي ل ايددف  يهددف  طندد  م لفدداض  كددفماف لملدد ؤفب  و لمؤي رددفب
لضفء لمؤ  فؤلا  ولملغنس م  لال  ؤلللاس ولمؤولملغنس م  لال  ؤلللاس ولمؤ لضفء لمؤ  فؤلا  يفم س ول    ..يفم س ول 

  ؤع لم كل ولم ق الؤع لم كل ولم ق ال
  لل   عن لهلل لم و ليلل   عن لهلل لم و لي
  لمقاف ي لم فؤس م لطس  نوظن لمقاف ي لم فؤس م لطس  نوظن 
aallqqaannnnaass@@aaddppoolliiccee..ggoovv..aaee    


