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 النموذج اللبناني إلدارة الجودة

I- المقدمة 

ٌّرةتشّكل العولمة ووسائل اإلتصاالت السرٌعة باإلضافة إلى اإلبتكار   تعرٌنٌ. الٌروم والخبرر  مٌرزات اوسرواق العالم

ٌّة، وكفاءتها، وأنظمة إدارتها وإنتاج سلٍع وخدمات مبتكر  ترضً توقعرات  على المإسسات تحسٌن قدراتها التنافس

 .ق قٌمة مضافةٌتحقّ الى الزبائن ال بل تتخطاها /المواطنٌن

الممرّول مرن اإلتحراد اووروبرً ، إلرى تطروٌر  فرً وزار  االقتصراد والتورار  QUALEB  برنرام  الورود  ٌهدف

ٌّة للوود  فً لبنان بنٌة الورود    برنام وأسوً  بالبلدان اوكثر تطوراً فً العالم وبلدان اإلتحاد اووروبً، قّدم . تحت

ٌّة لإلقتصاد اللّبنانًعمل خطة   .لزٌاد  القدر  التنافس

 ((LEA والوررائز  اللبنانٌررة لإلمتٌرراز( LQMM)لبنررانً إلدار  الوررود  النمررو ج الٌشررتمل البرنررام  علررى تصررمٌم 

 .وتنفٌ هما

، أطلرق معرالً وزٌرر سرلٌمان مٌشرال العمراد اللبنانٌرة الومهورٌرة رئٌس فخامة رعاٌة تحتو بعد سنٍة من التحضٌر

ٌّة لإلمتٌاز للقطرا  الخراع علرى مسرتوم رسرمً فرً  فرً  مرارس/التاسرع مرن أ اراالقتصاد والتوار  الوائز  اللبنان

ررة لإلمتٌرراز بوولتٌهررا اوولررى والثانٌررة فررً القصررر الرئاسررً فررً . 3117 العررام ٌّ أقٌمررت حفرروت توزٌررع الوررائز  اللبنان

 .3113فً العام فبراٌر /وشباط 3111ٌناٌر /شهري كانون الثانً
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ٌّة لإلمتٌاز لتشمل القطا  للع تحدٌث الى QUALEB III))من البرنام  الثالثة المرحلة تهدف و ام الوائز  اللبنان

القائم على النمو ج اللبنانً إلدار   CAF))المشترك  ٌٌمطار التقفً ا NGO’s))والمإسسات غٌر الحكومٌة 

بٌن وزار  اإلقتصاد والتوار  بالتعاون والتنسٌق وه ه المبادر  المووهة إلى القطا  العام منسقة ومدبر  . الوود 

 .(OMSAR)ومكتب وزٌر الدولة لشإون التنمٌة اإلدارٌة 

ٌّة، كما أّن اإلستخدام الك ساعد النمو ج اللبنانً إلدار  الوود  المدٌرٌن على تطبٌق ممارسات إدارٌةٌ  فوءمنهو

ٌّة لإلمتٌاز  .لنمو ج اإلدار  ه ا من شؤنه أن ٌقود إلى الفوز بالوائز  اللبنان

 وراء تقدٌم نموذج إلدارة الجودة وجائزة لإلمتٌاز؟ ما الدافع

فً القطاعٌن العام أو الخاع التً تلبً متطلبات نما ج  المإسسات االستقصائٌة الدولٌة أنّ أثبتت الدراسات 

، وخفض التكالٌف، ورضا واالنتاوٌة إدار  الوود  وووائز اإلمتٌاز، تحقق نتائ  متفوقة من حٌث الكفاء 

مصلحة العامة ودعم الشبكة لل ضافةالمواطن، وتوازن المٌزانٌة السنوٌة، ومستوم الخدمات المقدمة، والقٌمة الم

 داراتإ فً لبنان تحقٌق منافع كبٌر  تقودومع تطبٌق نما ج إدار  الوود ، ٌمكن للقطا  للعام . االوتماعٌة، الخ

 .القطا  العام إلى أداء أفضل

ٌّة لإلمتٌاز لوهات القطا  العام فً لبنان فرصة أن تصبح معروفًة لتكون معترف بها ل وهة تتٌح الوائز  اللبنان

 واالنتاوٌة ا ٌإدي إلى زٌاد  كّل من الكفاء تحسٌن ونض  نظمها اإلدارٌة واوداء الداخلً والخاروً الفعال، مم

 .العامة

 المهّمة والرؤٌة

ة بال كتب الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز،ٌلتزم م ٌّ لتنمٌة لشإون ا وزٌر الدولةوزٌر االقتصاد والتوار  ولموافقة الرسم

المإسسات العامة اللبنانٌة بالحاوة إلى تحسٌن الكفاء  /داراتإلا، بضمان اعتراف (OMSAR)اإلدارٌة 

 .اإلمتٌازوالفعالٌة وتحقٌق 

ٌكون منبرا أن " إلىفً وحد  الوود  فً وزار  االقتصاد والتوار   تهدف مهمة مكتب الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز

( بما فً  لك القطا  العام)اللبنانٌة  المإسساتدعم "ملة هً ، فً حٌن أن رإٌته الشا"لإلمتٌاز المستدام فً لبنان

 ".إدار  الوود  تعزٌزفً 

ٌّة لإلمتٌاز  الموقعٌن اإللكترونٌٌن أحد ٌروى زٌار   هونشاطاتللمزٌد من المعلومات حول مكتب الوائز  اللبنان

 . www.qualeb.orgأو www.economy.gov.lb  :  التالٌٌن

http://www.economy.gov.lb/
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ٌّب  الكت

ٌّب موّوه إلى  ٌّة لإلمتٌاز،  المإسسات/اإلداراته  الكت التً ترغب فً معرفة المزٌد عن مشرو  الوائز  اللبنان

 :وهو ٌشمل ما ٌلً

 

ل له ه العملٌة، لإلمتٌاز باإلضافة إلى وصف مفصّ  ةلمحة عامة عن مشرو  الشهاد  والوائز  اللبنانٌ .1

 ،المإسسات المقدمة للطلبات/لوداراتات والخٌارات المتاحة المنافع، المستوٌ

الل ٌن ٌوفران المنطق واإلطار القائمة  مستوٌاتال تحدٌدالنمو ج اللبنانً إلدار  الوود  ونظام  مدخل إلى .3

ٌّة لإلمتٌاز  ،علٌهما الوائز  اللبنان

 .المشترك وإطار التقٌٌملنمو ج اللبنانً إلدار  الوود  لوصف مووز  .2

 لإلمتٌاز ةمشروع الشهادة والجائزة اللبنانٌ

اطار  مقاربة مع بالمقارنةلوهات القطا  العام  متطلبٌم ٌلإلمتٌاز على تق ةاللبنانٌٌقوم مشرو  الشهاد  والوائز  

التً ترغب فً أن تعتبر االدارٌة إنه معّد للوحدات . المشترك القائم على النمو ج اللبنانً إلدار  الوود  ٌمٌالتق

مشرو  االعتراف ه ا مووه إلى القطا  . المستمر التقّدممتٌن من  ًنما ج  تضطلع بدور وطنً وتطور تارٌخ

الكبٌر   المإسساتو( أو أقل موظفاً  81)الشركات الصغٌر  والمتوسطة وغٌر الحكومٌة،  المإسساتالعام و

 (.موظفاً  81أكثر من )

 :لإلمتٌاز كتابة ما ٌلً ةاللبنانٌٌتطلب المدخل إلى مشرو  الشهاد  والوائز  

 لكل موال من مواالت  واحد)طلب وتقدٌم ثوثة مناه  مدروسة للمقدم الاالدارٌة وحد  المقدمة حول  .1

 وفً المقدمة ٌنبغً أن ٌصف نعّ . ، كما هو مطلوب لمستوم الشهاد (النمو ج اللبنانً إلدار  الوود 

 .الزبون/المواطن ءضاالركٌفٌة إدار  منظمة القطا  العام  تقرٌباً  صفحة واحد  بحدود

ٌّة لإلمتٌاز  فً صٌغة محددطلب للحصول على شهاد  متقدمة، ٌنبغً تقدٌم  .3 ٌتم . إلى مكتب الوائز  اللبنان

ٌّمًوتصنٌفه من قبل إثنٌن أو ثوثة من ا الطلب ٌم ه ٌتق ٌّة لإلمتٌاز المدّربٌن مق ا وغالباً م. الوائز  اللبنان

ٌّمونٌكون  . الم كورون مدراء من  وي الخبر  قادمٌن من القطا  العام وقطا  الخدمات اللبنانٌة المق

ٌّمونٌقّدم   "فرٌق مشرو  وحد  القطا  العام"قصٌر اوول، باإلضافة إلى التووٌه لـ اً فً البداٌة تدرٌب المق

ٌحّدد فرٌق . نمو ج اللبنانً إلدار  الوود المشترك القائم على ال التقٌٌماستبٌان إطار  استكمالحول كٌفٌة 

بعد االنتهاء من ه ه المرحلة، و. المشرو  نقاط القو  ومواالت التحسٌن من خول تحلٌل نتائ  االستبٌان

، ٌقوم فرٌق أخٌراً و. المنشود  قوٌة وفقاً لمستوم الشهاد مقارباتٌصف فرٌق المشرو  ثوث أو خمس 
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ٌّمٌنمن  مستوم ، فضو عن حوم والطلبوفقاً لمستوم )مد  ٌوم إلى ثوثة أٌام بزٌار  الوحد  ل المق

مستقل، والتحقق من الوثائق المقدمة، وتنفٌ  ورشة عمل مع  تقٌٌممن أول إوراء ( طلبلل ةمقدمالوحد  ال

، وفً وقت الحق إبوغ النتائ  التً توصل لها إلى مكتب الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز المشرو  فرٌق 

ة لإلمتٌاز مد  زٌار  التق. الحكامولونة  ٌّ ٌّمٌنبالتعاون مع  أخٌراً ٌم ٌوٌقّرر مكتب الوائز  اللبنان  .المق

ٌّملطلب السماح للفرٌق ل المقّدمة المإسساتعلى ٌنبغً  بالوصول بحرٌة إلى ومٌع مٌادٌن العمل أو  المق

لقطا  العام من أول اٌق بزٌار  وحد  وٌقوم الفر. فً وثائق التقدٌم مفصلةال لمعلوماتن المعنٌٌن باالموظفٌ

مطابقة محتوٌات الوثائق مع أدلة مستقلة، والتحقق من النتٌوة فً ومٌع المواالت وإعداد تقرٌر تقٌٌم مفصل، 

 .فً المستقبل القرٌب أدائهاالمقدمة للطلب لتحسٌن  المإسسةٌفٌد إدار  

من الخبر  بمراوعة  العام وتتمّتع بمستوم عالٍ مستقلّة أغلبها من القطا   حكاموفً وقت الحق، تقوم لونة 

الشهاد  أو التقارٌر واتخا  القرار النهائً بشؤن المرشحٌن المختارٌن ال ٌن سٌتم وفقاً له منحهم دروة الشهاد ، 

 .إلمتٌازاللبنانٌة لوائز  الب ٌنالفائزدروة المتقدمة أو 

على الطرٌق  نكوتإ  س ،هحققتاً بإإلنواز ال ي ود  فخور الناوحة المقدمة للطلب المإسساتكون تٌوب أن 

من أكثر  الصحٌح نحو االرتقاء إلى مرتبة القدو  باإلمتٌاز واالنضمام إلى سوّل شرف بارز ٌضّم بعضاً 

 .المرموقة  فً المنطقة المإسسات

 النموذج اللبنانً إلدارة الجودة 

إطار نه  إداري ( LEA)ى الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز ال ي ٌقود إل( LQMM)ٌعّد النمو ج اللبنانً إلدار  الوود  

 "وتشمل ". النتائ "وموال واحد ٌسّمى " المقاربات"ٌقوم على أربعة مواالت رئٌسٌة، ثوثة منها تسمى 

 -أو ثمر   -، فهً حصٌلة "النتائ "أما . المإسسةما، أو طرٌقة عمل  لمإسسة الثوثة الوزء التشغٌلً" المقاربات

 ".النتائ "من  التقٌٌماتبشكٍل مستمر باستخدام " المقاربات "و ٌنبغً أن تحّسن " اتالمقارب"

 المفهوم العام لربط  اأمّ . لتستخدمها من أول تحقٌق نتائ  إٌوابٌة مستمر للمإسسات متعّدد  متاحة مقاربات  ثّمة

 :بالنتائ  فٌختصر باآلتًالمقاربة 

ٌّز  المدروسة فً اوداء ا ، والومهور زبائنال/لتشغٌلً والمادي، باإلضافة إلى إدار  المواطنٌنالنتائ  المتم

وإرضاء الموتمع ككّل، تنبع من ممارسة مّتزنة للقٌاد  التً تصّمم السٌاسات واالستراتٌوٌات وتطبقّها، وتفٌد 

ٌّات فعالة من أول إنتا  .وتوزٌعهاتؤمٌن الخدمات  وأالسلع  جشعبها وتدٌر الموارد من خول عمل
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 مٌزة النموذج - أ

ف عن مٌز  النمو ج اللبنانً إلدار  الوود  من خول المبادئ السبعة التً ٌنبغً أن تكون موزمة لنظام ر  ع  ٌ   

ٌّزتالوإدار  الوود    .ً تهدف إلى تحقٌق التم

 اإللهامات الداعمة .1

نظم  ات الصلة المن  هماا ودعممٌتم تشوٌعهو. للقدر  التنافسٌة استراتٌوٌاً  ٌعتبر اإلبدا  واالبتكار هدفاً 

 .العوقةمعترف بها من قبل ومٌع أصحاب الو

 القٌادة واإلفادة من الناس .2

 ٌتّم تطوٌر رأس المال البشري للمنظمة واإلعتراف به ومكافؤته وإتاحة الفرع أمامه الستخدام مهاراته بشكلٍ 

 .إ الفرع هو السائدوال شّك فً أن تكاف. ومتابعتها المإسسة فعال لمواءمة أهدافها مع أهداف

 التركٌز على النتائج .3

. المعنٌٌنلصالح  ققةأو فعل إال من خول النتائ  المحمقاربة  ى فعالٌة كل عملٌة، أو إوراء، أوال ٌتّم الحكم عل

 .ال تقبل الودل سم قٌاس ه ه النتائ  بواسطة مقاٌٌٌت

 المحافظة على الخبرة والمعرفة واإلبداع .4

ٌتم تسوٌلها وتحلٌلها بانتظام من أول تولٌد . المزاٌا التنافسٌة الرئٌسٌة "التعلم"و  "الخبر "ٌعّد كّل من 

 .عوقةأما المعرفة الناتوة، فتكون فً متناول ومٌع أصحاب ال. التحسٌنات

 توسٌع العالقات .5

ا، بشكل منهوً إلقامة شراكات من أول توسٌع قدراته المإسساتفً البٌئة التنافسٌة العالمٌة الٌوم، تسعى 

 .ومعرفتها ومزاٌاها التنافسٌة من خول وضع القٌم المشتركة لكو الطرفٌن

 احترام الطبٌعة وخدمة المجتمع .6

ٌّز  على الحفاظ على  المإسسةتعمل من المفترض أن  سلوك المواطن "لألوٌال القادمة وتعّزز  كوكبناالمتم

 .وخدمتهما من خول تكرٌس الموارد منهوٌاً لدعم الموتمع والبٌئة" المسإول

 الزبون/المواطن ارضاء .7

مثل )الداخلٌٌن والخاروٌٌن  زبائنال/أو وحد  معٌنة وكفاءتها ٌعود للمواطنٌنمإسسة  الٌةععلى فالحكم النهائً 

. زبائنال رضاءإ إلى المإسسة ن وهةكل تغٌٌر، تحسٌن أو تطور موٌهدف (. الخدماتمتلقً المنتوات و ًمستلم

 .اتخا  تدابٌر محدد وٌدعم ه ا الهدف عن طرٌق 
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 ملخص النموذج  - ب

 إدارة البنٌة التحتٌة: المجال األّول

 بعٌن االعتبار ومٌع المعلومات الخاروٌة والداخلٌة  ات الصلة، لوضع سٌاسة واستراتٌوٌةالمإسسة  تؤخ  إدار 

ومٌع على  فعالالسٌاسة واالستراتٌوٌة بشكل وتعمم  .العوقة، بهدف تلبٌة توقعات أصحاب وتنفٌ همامحددتٌن 

 .اوطراف المعنٌة باستخدام العملٌات الرئٌسٌة  ات الصلة من أول تحقٌق النتائ  المطلوبة

 ات قٌمة الموردٌن بشكل منهوً وتشكٌل شراكات  ٌٌممواردها استخداماً فعاالً من خول تقالمإسسة  تستخدم 

صور  منهوٌة، بما فً  لك الموارد المالٌة بفعالٌة وب المادٌةوغٌر  المادٌةكما أنها تدٌر مواردها . مضافة

 .والمواد والمبانً والتكنولووٌا والمعرفة

 التخطٌط للمستقبل: 1.1الفصل 

تؤخ  بعٌن االعتبار  اتاستراتٌوٌ وتنف هما عن طرٌق وضعمحددتٌن،  ورإٌةً  مهمةً المتمٌز  المإسسات  تطّور

من خول العملٌات التً تنف   العوقةومٌع أصحاب  وتعمٌمها على ٌتم تطوٌر السٌاسات والخطط. المعنٌٌنومٌع 

 .االستراتٌوٌة بشكل صحٌح

ٌّمة: 1.2الفصل   إدارة الموارد الق

ٌّةال ومنهوً مواردها المتمٌز  بشكل فعّ المإسسات  تدٌر المعدات والمبانً، والموارد المالٌة والخدمات ) الماد

ٌّةومواردها غٌر ( ووستٌةاللّ  كما أنها تحافظ على الموارد (. ما فً  لك رأس المال الفكري والخبر ب) الماد

منظمات /مإسساتمع موردٌن أو  ات قٌمة مضافة فهً تقٌم شراكات  وسومتها، الطبٌعٌة وك لك صحة شعوبها

 .مكملة أخرم

 إدارة رأس المال البشري: المجال الثانً

وٌتواصلون مع ومٌع المإسسة  م اإلدار  وتنفٌ ها داخلتصمٌم نظهم ٌشاركون فً . القاد  هم قدو  ٌحت م بها

 .، كما ٌشوعون تنفٌ  السٌاسة واالستراتٌوٌة فضو عن التغٌٌرالعوقةأصحاب 

. وتمارس إدار  رأس المال البشري بشكل منهوً لتحدٌد اوشخاع الموئمٌن بغٌة تحقٌق اوهداف المنشود 

واإلعتراف بهم، ومكافؤتهم ورعاٌتهم بطرٌقة موثقة وشفافة وبما وٌتم تدرٌب الناس، وتطوٌرهم، وتقٌٌمهم، 

 .ٌتماشى مع اوهداف التنظٌمٌة
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 القٌادة:2.1الفصل 

أنهم . وتنفٌ ها تهاواستراتٌوٌ تها، وسٌاسهاقٌمو، تهاورإٌالمإسسة  على تطوٌر مهمة نالكفإوٌحرع القاد  

وٌحافظ التزامهم . المإسسة ة لحسن سٌر ونواحالنه  المناسبة التً تعتبر حٌوٌ ٌضعون/ ٌحثون على وضع

 .والموتمع زبائنال/المواطنٌنوسلوكهم بشكل مثالً على االتصال المباشر مع 

 التخطٌط لرأس المال البشري: 2.2الفصل 

ٌّز  إلى تطوٌر االستراتٌوٌالمإسسات  تعمد الوظٌفً التوصٌف  ة وخطط الموارد البشرٌة، فضو عنالمتم

 .وتحقٌق اوهداف تهموإدار هموتطوٌر وأنظمة التعرف من أول توظٌف موظفٌهاوالتعوٌض 

 تنمٌة الموارد البشرٌة وتحفٌزها: 2.3الفصل 

 نظم العمل واوداء وأهداف التعلم التعوٌض واالعتراف التنظٌمٌة المتمٌز  لألفراد والوماعات مقاربات تدعم

احتٌاواتها الرئٌسٌة، مما ٌساهم فً تحقٌق أداء والمإسسة  خططوٌتناول التعلٌم والتدرٌب . تعلى ومٌع المستوٌا

 .للموظف متقدموتطور 

 زبائنال/وارضاء المواطنٌن إدارة العملٌات: المجال الثالث

 وٌتم تحسٌنها، وتخصٌصها. اء أفضلمت العملٌات الرئٌسٌة وأدٌرت بشكل فعال من أول تحقٌق أدصمّ 

المتمٌز  الووانب الرئٌسٌة إلدار  العملٌات بما فً  لك التصمٌم ات المإسس وتحّدد. ومراوعتها بشكل منتظم

 .زبائنوالخدمات واالتصاالت مع ال توات وتقدٌم الخدمات، ودعم السلع، والمنزبائنال ي ٌركز على ال

 إدارة العملٌات: 3.1الفصل 

عتها بشكل منتظم، من أول ومراو للمعنٌٌنتم تصمٌم العملٌات وإدارتها على نحو فعال، وتحسٌنها، وتخصٌصها 

 .عوقةالحصول على النتائ  المروو  وصحاب ال

 الخدمات/إنتاج وتقدٌم السلع: 3.2الفصل 

وٌتم إنتاج السلع . ها والمستخدمٌن النهائٌٌنزبائنأو الخدمات لتلبٌة تطلعات /المتمٌز  السلع و المإسسات متصمّ 

 .والخدمات، وتسلٌمها ودعمها بشكل صحٌح

 زبائنال/وارضاء المواطنٌنالتركٌز على رعاٌة : 3.3الفصل 

ٌّز  تحقٌق التواصل الموئم مع  المإسسات تضمن ، بل تقوم أٌضاً بتصمٌم وتنفٌ  القنوات زبائنال/المواطنٌنالمتم

 .وتحسٌن السلع والخدمات زبائنوالنظم المناسبة إلدار  االقتراحات والشكاوم من أول تلبٌة احتٌاوات ال
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 النتائج: الرابعالمجال 

ٌّز  إلى قٌاس محصوت عملٌاتها والعملٌات بحّد  اتها، ورصدها، واستهدافها، وتقٌٌمها  المإسسات تعمد المتم

 .ومراوعتها

 زبائننتائج ال: 4.1الفصل 

فٌما ٌتعلق بإدراك  المإسسةٌنبغً على النتائ  المعروضة فً ه ا الفصل أن تعطً نظر  كاملة حول أداء 

مثل )ٌوب أن تنشؤ من مصادر مختلفة ، فالنتائ  المعروضةأما . و التدابٌر الداخلٌة التً ال تقبل الودل، أزبائنال

ٌنبغً أن تكون مستهدفة (. الدراسات االستقصائٌة، والمقابوت، وفرق المناقشة، واالقتراحات، والشكاوم، الخ

 .التحسٌن بشكل منتظم وموئم ، كما ٌنبغً قٌاسها وتقٌٌمها لتولٌد إوراءات

 نتائج رأس المال البشري: 4.2الفصل 

فٌما ٌتعلق بتصور ناسها، أو  المإسسة الفصل تقدٌم نظر  كاملة حول أداءٌنبغً على النتائ  المعروضة فً ه ا 

مثل الدراسات )من مصادر مختلفة ٌنبغً أن تنشؤ النتائ  المعروضة أن . التدابٌر الداخلٌة التً ال تقبل الودل

تكون مستهدفة بشكل  أن ك لك ٌوب(. ٌة، والمقابوت، وفرق المناقشة، واالقتراحات، والشكاوم، الخاالستقصائ

 .، كما ٌنبغً قٌاسها وتقٌٌمها لتولٌد إوراءات التحسٌنمنتظم وموئم

 نتائج نجاح العملٌات: 4.3الفصل 

ٌّز ، وفقاً  المإسسات المستدامة للعملٌات التً تحققها الفصل  كر التدابٌر الرئٌسٌة والنتائ ه ا وٌنبغً فً  المتم

ٌّد ه ه النتائ  بقٌاسات التً ال تقبل الودل. لألهداف الرئٌسٌة عووً  على  لك، ٌنبغً أن تشمل . وٌنبغً أن تإ

ٌة حصة السوق، وإٌرادات المبٌعات والربحمدم ارضاء الزبائن، النتائ  المعروضة مإشرات أداء حاسمة، مثل 

ٌوب استهداف كما . وٌنبغً أن تنشؤ النتائ  من قٌاسات موثوقة ومن ومع البٌانات ،واإلنتاوٌة وما إلى  لك

ٌنبغً أن توفر نظر  شاملة حول اوداء والنتائ  وقٌاسها وتقٌٌمها بشكٍل منتظم لتولٌد إوراءات التحسٌن، 

 .التنظٌمً فٌما ٌتعلق باوهداف المحدد  مسبقا  والكفاء 

 مؤسساتلل المجتمعٌةنتائج المسؤولٌة : 4.4صل الف

وٌنبغً أن . سٌةلمإسّ ا الموتمعٌةالمتمٌز  المسإولة اوتماعٌاً نتائ  إٌوابٌة إلثبات مسإولٌتها  المإسسات تحقّق

ٌّة   .ح ر  وال تقبل الودل الفعلً تنشؤ عن السلوك االوتماعً والبٌئً التنظٌمً أو تشٌر إلٌه تقدم مقاٌٌس أداء فعل
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ٌنبغً أن تكون النتائ  المعروضة ناشئة عن دراسات استقصائٌة موثوق بها، ومقابوت، وفرق مناقشة أو أشكال 

أخرم من القٌاس وومع البٌانات، كما ٌنبغً أن تستهدف بشكل صحٌح، وأن ٌتم قٌاسها وتقٌٌمها لتولٌد 

 .التحسٌنات

 جودةالخاص بالنموذج اللبنانً إلدارة ال العالماتنظام إحراز   - ج

 العالماتالمصفوفة إلحراز مقاربة   

  SUBTARو MAARٌوفر ه ا القسم مزٌداً من التوضٌح حول معنى الكلمات المستخدمة فً مصفوفات 

 .للطلبات المقدمة العوماتلتحدٌد 

  ٌرمز المصطلحMAAR الناضوة القابلة للتطبٌق، والمنسومة، والمفّعلة، والمراوعة مقارباتال إلى .

 (."مقارباتال "ما ٌنبغً معالوته ضمن مواالت )أنه ٌعكس متطلبات النمو ج اللبنانً إلدار  الوود  

  أما المصطلحSUBTAR ٌّمة، -اإلٌوابٌة( القٌاسات)، فٌرمز إلى نتائ  النطاق المستدامة، والمق

 .والمستهدفة

 اتالمقارب

 .ةومراجع، (منهجٌا  )+  لةومفعّ ، ةومنسجم، للتطبٌق لةقاب –ةناضجكون ت أن مقاربة  ٌنبغً على كّل 

اوكثر فعالٌة ( العملٌات)ومتطلبات كل فصل، مع تحدٌد العملٌة ( أهداف)إلى هدف " مقاربة"وٌشٌر المصطلح 

 .وتطوٌرها لتحقٌقها

 للتطبٌق ةقابل - ةناضجال

 .ةالموصوف المقاربة ز التفعٌل واالستخدام فً ممارسةبتمٌّ " ةمفّعل"و  "ةناضج"ٌتعلّق كّل من مصطلحً 

 :لما ٌلً المقاربة فتشمل مدم تحقٌق، "للتطبٌق ةقابل -ةناضج"أما عبار  

 ،وانب  ات الصلة من الفصل الم كورمعالوة الو .1

( اوهداف)ن ٌوضح الهدف خول توفٌر بٌا إعتماد اوساس المنطقً والواضح، على سبٌل المثال، من .3

 ،واإلتواه

ٌٌّن والنتائ  المتوقّعةالتركٌز على احتٌاوات أصحاب المصل .2  ،حة المعن

 ،لعملٌات وتطوٌرها من أول تحقٌقهاحسن تحدٌد ا .4

 .إمكانٌة تنفٌ ه عملٌا لتلبٌة احتٌاوات محدد  .8
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 ةمنسجمال

أخرم، ها بمقاربات للسٌاسة واالستراتٌوٌة، وارتباط  ةالموصوف المقاربة دعم مدم "ةمنسوم"ٌشمل المصطلح 

 .حٌثما كان  لك مناسبا

لال  (مقاربة )+ ةمفعَّ

ل"المصطلح ٌمثل  ضمن ت مقاربةو والتفعٌل بطرٌقة منسومة. لى واقعإ المقاربة تحدٌده فً ترومة ما ٌتم "ةمفع 

وٌنبغً أن ٌكون . ٌومً على ومٌع المستوٌاتبشكٍل  المقاربة واستراتٌوٌتها فً سٌاق نشر المإسسة تنفٌ  سٌاسة

أي أن ٌحقّق اتبا  حلقات تطبٌق منظمة ومنتظمة ومتكرر  باإلضافة إلى الخطوات  ه ا التفعٌل منهوٌا

ٌّة ل"ٌشمل المصطلح . التحسٌن من  -الت  ات الصلة حٌز االستخدام فعلٌاً فً الموا المقاربة مدم وضع" ةمفع 

 . اراتها وأقسامها الفرعٌة الموئمةوإد المإسسة خول مستوٌات

 ةُمراَجعال

ع"المصطلح ٌشٌر   :الطرٌقة المتبعة فً ما ٌلً إلى" ةم راو 

 المقاربة تنفٌ  قٌاس ورصد، 

 (اكتسابها للخبر ) المإسسة تعلّم، 

  ٌّة، والتخطٌط لها تحلٌل نتائ  ه ه اونشطة من قبل المدراء من أول تحدٌد التحسٌنات، وإعطائها اوولو

 .وتنفٌ ها

 

مدم استخدام أنشطة التعلم مثل تحدٌد المعاٌٌر، والتقدٌرات والتقٌٌمات من أول المساعد  " تعلّم"مل المصطلح ٌش

هو عملٌة تتعلق بالخبر  التً تكتسب من " التعلم"و. فً تحدٌد أفضل الممارسات وفرع التحسٌن وتقاسمها

 .عن كلتا الفرصتٌن" التعلّم"ٌنشؤ . مقاربات الناوحة أو الفاشلةال خول تطبٌق 

هً إوراءات التحسٌن المحدد  لتعزٌز النقاط القوٌة وتحسٌن نقاط " مراوعة"النتٌوة الرئٌسٌة للـإّن  ":التحسٌنات"

مدم تحلٌل واستخدام المقاٌٌس، والمعلومات من التعلم " تحسٌن"ٌشمل المصطلح . الضعف التً تم تحدٌدها

ٌنبغً أن تعكس التحسٌنات أفكاراً . إعطائها اوولوٌة، والتخطٌط لها وتنفٌ هاواإلبدا ، لتحدٌد التحسٌنات و

 .ابتكارٌة، حٌثما كان  لك مناسبا
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 النتائج

ٌتم قٌاس . والفعالٌة والكفاء  التنظٌمٌتٌن للدولةالمضافة من حٌث القٌمة  المإسسة تقٌس النتائ  التمٌز ونطاق أداء

 .والمقارنات الخاروٌة إسسة، واوهداف الخاصة للمعوقةور أصحاب الاإلنوازات المحققة بالنسبة إلى تص

ٌّمةو، إٌجابٌة - مدعومة: تكون النتائ وٌنبغً أن   .النطاق المالئممع ، مستهدفةو، مق

 إٌجابٌة -مدعومة 

 إلى موموعات منهوٌة ومسببة من القٌاسات على مدم فتر  معٌنة من الزمن، تتعلّق" مستدامة"ٌشٌر المصطلح 

 ".النتائ "بالمعاٌٌر المختلفة المستخدمة لقٌاس 

، 7، 8، 2:  ل لك فإن التحسن على النحو التالً. على مر الزمنعاما  ور اإلٌوابً هو ال ي ٌظهر تحسناً والتط

بعض الثوابت قد ٌكون عموً  حسب وبالطبع، فإن اوداء. ا إٌوابٌاً من شؤنه أن ٌشّكل تطور 14، 13، 11 11

تحقق ومواصلة ال ي  للحفاظ على اوداء الوٌد المإسسات فً ه ه الحاالت ستسعى. التطورفً بداٌة  وٌداً بالفعل

 .تحسٌنه

ٌّنة  أو مقاربة إلى مدم حصول النتائ  بسبب "اوسباب"مصطلح ٌشٌر ال ه ه النتٌوة،  تإدي الىمقاربات مع

مقاربات ال وربط النتائ  بنطاقات. ز النتائ بتمٌّ القرار فً ما ٌتعلّق  وتمثل النطاق النهائً ال ي ٌتعٌن فٌه إصدار

 .الثوثة سٌشّكل صور  واضحة للعوقة السبب بالنتٌوة

تً ٌحقّقها، حسب نتائ  الالو المقاربة مدم تنفٌ  القٌاس المنتظم لقدراتٌشٌر إلى " القٌاسات"والمصطلح 

 .المقاٌٌس التً استخدمت فً الفصول  ات الصلة فً ما ٌتعلّق بالنتائ  وتظهر. االقتضاء

ٌّمةال  مق

ٌّمة"ٌشٌر المصطلح  محدد ، ومتوسطات الصناعة  مإسساتخاروٌة، أي مقابل  مإسساتإلى مقارنات مع  "مق

أن النتائ  التً ، فتشٌر إلى "اوفضل فً فئتها"أما عبار  ". اوفضل فً فئتها"المعترف بها بؤنها  المإسسات أو 

المعنٌة مختلفاً عن المإسسة    اوعمال التً تمارسهاوٌمكن بالطبع أن ٌكون نو –تحققت هً اوفضل من نوعها 

إ ا كانت ه ه اوخٌر  تإدي دور العب وطنً، فٌمكن لعبار  . الواري تقٌٌمها المإسسةتمارسها  نو  تلك التً

الواري  المإسسة ما إ ا كانتأ. دور العبٌن وطنٌٌن أخرم تإدي بمإسساتأن تكون متعلّقة " اوفضل فً فئتها"

على نطاق " اوفضل فً فئتها" المإسسة دور العب عالمً، فٌصبح البحث عن تقٌٌمها تطمح إلى أن تإدي

 .أوسع
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 المستهدفة

ولكّل تطور فً القٌاسات التً تقّدم فً . الداخلً الخاع بها المإسسة أهداف اداء إلى" مستهدفة"المصطلح ٌشٌر 

ٌنبغً أن تشمل المعلومات المقدمة  .ر الزمنكتطور على مّ  تحدٌد الهدف الداخلً وشرحه، ك لكالنتائ ، ٌوب 

فً معاٌٌر النتائ  اوسباب الكامنة وراء اوهداف المحدد  بحٌث ٌمكن إصدار حكم على ما إ ا كانت اوهداف 

وٌمكن  ،نطاقاتثوثة  مقاربات الممكن أٌضا ربط اوهداف بنطاقاتومن . كل تحدٌاً أو تتمٌز بتقّدم كبٌرتش

 .ن ٌكون مثاالً على  لكألمعٌار السٌاسة واالستراتٌوٌة 

 .المقدمةاوهداف  ٌعنً تحقٌق أو تواوز تطور عموماً  مقارنة مع النتائ  المستهدفة المواتٌة

 .الموئمة مع النتائ  المستهدفة تعنً تحقٌق تطور اوهداف المعروضة أو تخطٌها المقارنة وعموماً، إنّ 

 النطاق

النتائ  مدم معالوة ه ه النتائ  لكل النتائ  الهادفة و ات الصلة أم ال، أي ما إ ا كانت تشمل  "نطاق"ٌشمل 

مثو عن طرٌق فئة )موزأ   والنتائ  بحاوة إلى أن تكون. ومٌع المواالت التً ٌعتبر قٌاسها ضرورٌاً أم ال

. ومٌع المواقع أو الوحدات التنظٌمٌة داخل حدود التقٌٌمعلى وأن ٌتم عرضها ( المنت ، أو حسب دروة الموظف

 .د الواري تقٌٌمهوباإلضافة إلى  لك، ٌنبغً أن ٌشمل النطاق ومٌع الووانب  ات الصلة المتعلّقة بالموال المحدّ 

 .الواري تقٌٌمها المإسسةود  نطاق النتائ ، ٌوب اتخا  رأي شمولً حول فً سٌاق التوصل إلى حكم على و

واضحة ومفسرً  " المقاربة "المبٌنة فً مواالت  مقارباتوال لقائمة بٌن النتائ ن الروابط اووعلٌه، ٌنبغً أن تك

 .وسٌكون ل لك تؤثٌر على الدروة الممنوحة للنطاق. على نحٍو صحٌح

 النموذج اللبنانً إلدارة الجودة رك القائم علىإطار التقٌٌم المشت مقاربة

قبل القطا  العام وللقطا   إن إطار التقٌٌم المشترك عبار  عن أدا  تقٌٌم  اتً معد  إلدار  الوود  الشاملة من

ٌّز للمإسسة اووروبٌة إلدار  الوود  من ، وهو مستوحىالعام  .نمو ج التم

، والناس زبائنال/الممتاز  فً ما ٌتعلّق باوداء التنظٌمً، والمواطنٌنالنتائ  "وهو ٌقوم على افتراض أن 

 ".تحقّق من خول استراتٌوٌة التووٌه القٌادي والتخطٌط، والناس، والشراكات والموارد والعملٌاتتوالموتمع 

 (.ةالمإسس لتحلٌل أداء ةشامل مقاربة اتبا  : )من زواٌا مختلفة فً الوقت عٌنه المإسسة إنه ٌتناول

العامة وٌرمً إلى  المإسسة/االدار  ون حافزا لعملٌة تحسٌن كامل داخلٌهدف إطار التقٌٌم المشترك إلى أن ٌك

 :تحقٌق خمسة أغراض رئٌسٌة أال وهً
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 إدخال اإلدار  العامة فً ثقافة اإلمتٌاز ومبادئ إدار  الوود  الشاملة،. 1

 ،(ط، نف ، تحقّق، إفعلخط)تووٌهها تدرٌوٌاً نحو دور  مكتملة عنوانها . 3

 عامة من أول الحصول على تشخٌع وتعرٌف إلوراءات التحسٌن، مإسسة/إلدار تسهٌل التقٌٌم ال اتً . 2

أداء دور وسٍر ٌمتد عبر مختلف النما ج المستخدمة فً إدار  الوود ، فً القطاعٌن العام والخاع على حدٍّ . 4

 سواء،

 .إسسات القطا  العامم/اداراتالتعلم بٌن /تسهٌل التقٌٌم. 8

  الم كور مقاربةلل وفقاً  اتكٌٌفه تمّ  مقاربة هو إطار التقٌٌم المشترك القائم على النموذج اللبنانً إلدارة الجودة نّ إ

وفصوله، إال أّنه ٌستخدم بالضبط نفس اودوات  النموذج اللبنانً إلدارة الجودةوبالتالً فإنه ٌتبع مواالت . أعوه

 .والتقنٌات التً ٌستخدمها إطار التقٌٌم المشترك اووروبً

 

 ؟مقاربات إطار التقٌٌم المشترك القائم على النموذج اللبنانً إلدارة الجودة كٌف ٌتم تقٌٌم

 ،المشترك اووروبًالتقٌٌم  إطار مقاربة ، ال ي ٌتماشى مع"دقّةالمضبوط ب" عوماتال تحدٌداستخدام نظام  ٌتمّ 

 :اوداتان الرئٌسٌتان هما

 (مقارباتال )مل المساعد  اودول العو 

  (النتائ )ودول المحصوت 
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 المقاراباتجدول  شكل

 

 100-01 00-71 70-51 50-31 30-11 10-0 المستوى 

حلة
مر

 

 الدلٌل

ال دلٌل أو 

بعض 

اوفكار 

 فحسب

بعض اودلة 

الضعٌفة 

المتعلقة 

ببعض 

 المواالت

بعض اودلة 

الوافٌة 

المتعلّقة 

بالمواالت 

  ات الصلة

ٌّة  أدلة قو

متعلّقة 

بؤغلب 

 المواالت

ٌّة  أدلة قو

وداً متعلّقة 

بومٌع 

 المواالت

أدلّة ممتاز  

بالمقارنة 

بمنظمات أخرم 

متعلّقة بومٌع 

 المواالت

ط
طٌ
خ
الت

 

ٌقرررررروم التخطررررررٌط علررررررى 

احتٌاورررررررررات أصرررررررررحاب 

. المصرررررررلحة وتوقعررررررراتهم

ٌنشررر التخطررٌط فررً ومٌررع 

اوقسرررام  ات الصرررلة فرررً  

المإسسرررررة علرررررى أسررررراس 

 منتظم

      

 

       العالمة

التنفٌذ
 

ترررررتّم إدار  التنفٌررررر  عبرررررر 

عملٌرررررررات ومسرررررررإولٌات 

نشررررره فررررً محرررردد  وٌررررتّم 

ومٌع اوقسرام  ات الصرلة 

فً  المإسسة على أسراس 

 منتظم

      

 

       العالمة

ق
حق
الت

 

ٌررررررتّم رصررررررد العملٌرررررررات 

المحرردد  عبررر المإشرررات 

 ات الصررررررلة كمررررررا تررررررتّم 

مراوعتهررررررا فررررررً ومٌررررررع 

اوقسرررام  ات الصرررلة فرررً 

المإسسرررررة علرررررى أسررررراس 

 منتظم

      

 

       العالمة

الفعل
 

ٌررررررتّم اتخررررررا  إوررررررراءات 

تصررررحٌح وتحسررررٌن تبعرررراً 

لنتررائ  التحقّررق فررً ومٌررع 

اوقسرررام  ات الصرررلة فرررً 

المإسسرررررة علرررررى أسررررراس 

 منتظم

      

 

       العالمة
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 تسجٌل دقٌق للعالمات : جدول النتائج شكل

 

 100-01 00-71 70-51 50-31 30-11 10-0 المستوى

 اتواه سلبً ال قٌاس 0االتجاه 
اتواه بسٌط أو 
 تقدم متواضع

 تقدم ووهري تقدم مستدام
مقارنة إٌوابٌة مع 
منظمات  ات الصلة 

 لومٌع النتائ 

       العالمة

 0هدف لا
غٌاب أو 
ندر  

 المعلومات

ال تلبً 
النتائ  
 اوهداف

تّمت تلبٌة 
 أهداف قلٌلة

تّمت تلبٌة بعض 
اوهداف  ات 

 الصلة

تّمت تلبٌة غالبٌة 
اوهداف  ات 

 الصلة

تّمت تلبٌة ومٌع 
 اوهداف

       العالمة

 منافع التطبٌق

 انٌة لإلمتٌاز بالمنافع الووهرٌةالوائز  اللبن مكافآت/شهاداتللحصول على مستوٌات الى احدم الم بطلب ٌعود التقدّ 

 :والموظفٌن المعنٌٌن المإسسة التالٌة على

  الموارد البشرٌة والمواطنٌنوللمصلحة العامة الخدمات  إلدار اعتماد نمو ج متمٌز، 

 حوافز مالٌة للموظفٌن المعنٌٌن فً الوحد  االدارٌة التً تحصل على الوائز /مكافآت، 

 مع مهمة الوحد  الخاصةالموارد  انسوام، 

 أن تصبح أكثر كفاء  من خول مبادرات التغٌٌر والتحسٌن، 

   العامٌن وتكلٌفهم والموظفٌن/مٌنتحضٌر المستخد، 

 الحصول على ووهة نظر خاروٌة من ردود فعل المقٌمٌن، 

 ،التركٌز على النتائ  مع تحسٌن اوداء فً المواالت الرئٌسٌة مثل الحفاظ على المٌزانٌة 

 ونتائ  عملٌات مرضٌةوالخاروٌٌن الداخلٌٌن  زبائنرضا المواطنٌن وال، 

 ًتعزٌز االعتراف العلن، 

  عامة اوخرم على مستوم مماثلالات وحدالالمقارنة مع، 

  وضع أهداف أداء دقٌقة، 

  المهمات فً بالقٌاد  واالعتراف تحقٌق تمركز أفضل للوحد. 
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 ما ٌلً وتشمل افع إضافٌة لمؤسسات القطاع العاممن

  ٌّّمٌنق مستقل من  وي الخبر  وتقرٌر التقٌٌم، ال ي أعده فرٌ إن ٌحدد ، وال ي خاصاً  المدربٌن تدرٌباً  المق

 ،القٌم المباشر من العملٌة وإمكانٌة التحسٌن، ٌشّكل النتاج اونشطة اإلٌوابٌة فً المإسسة

  ٌّّمٌنمن قبل فرٌق من للمإسسة  المشاركة نفسها والزٌار  إن وتبادل االداء  ، تقّدمان الفرصة للتفكٌر فًالمق

 ،الخبرات على أساس الربح المتبادل

 تتعلّق باالعتراف بها التً الكثٌر من الفرع اإلضافٌة االدارٌة  للوحد م ٌقدّ على شهاد  أو وائز  الحصول  نّ إ

، واإلعون الرسمً على الموقع (لمد  سنتٌن)الوائز  /وشهرتها، مثل االستخدام الحصري لشعارات الشهاد 

إون التنمٌة أو وحد  الوود  والموقع االلكترونً لوزار  الدولة لش/واإللكترونً لوزار  االقتصاد والتوار  

حفل المشاركة فً وفً البٌانات الصحفٌة واإلعونات التروٌوٌة، والتغطٌة اإلعومٌة الناشئة عن االدارٌة، 

بوت والدعوات إلى ، والمقارئٌس الومهورٌة اللبنانٌةفخامة رعاٌة  تحت ٌقام تسلٌم الوائز  المرموقة ال ي

 ،مإتمرات/ندوات

   العام، بممارسة اإلدار  المنهوٌةنخبة الدولٌة من القطا  الالفرصة لتصبح وزءا من شبكة، 

  التقدٌر المقدمة برعاٌة رسمٌة معتمد  من خول الحصول على شهاد  المإسسة تصبح. 

 من ٌحق له التقّدم بطلب؟

كما أشخاع،  5موظفً الوحد  المتقدمة م بطلب شرٌطة أن ٌفوق عدد القطا  العام التقدّ  مإسسات/ادارات ٌمكن لومٌع

أكثر من سنتٌن على )ٌمكنها عرض مستوٌات نض  معٌنة وصلت إلٌها نظم إدارتها مثبتة من خول النتائ   ات الصلة 

غٌر الحكومٌة، والشركات الصغٌر   المإسسات ق اوخرم  ات الصلة ما ٌنطبق علىراوع فً الوثائ(. اوقل

 (.والمتوسطة، والشركات الكبٌر 

 كٌفٌة التقّدم بالطلب

ٌّةم بالطلب مباك التقدّ ٌمكن ، أو تحمٌل وصف العملٌة ونمو ج الطلب عن طرٌق لإلمتٌاز شر  إلى مكتب الوائز  اللبنان

 .www.economy.gov.lbأو  www.qualeb.org: التالٌٌنااللكترونٌٌن الدخول إلى أحد الموقعٌن 

 

 

http://www.economy.gov.lb/
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II-  الجائزة اللبنانّية لإلمتياز/الشهادةوصف مستويات 

 مستوٌات اإلمتٌاز

 مستوى الشهادة: المستوى األول

 .القطا  العام التً ال تزال فً بداٌة رحلتها باتواه اإلمتٌاز مإسسات/الداراتتم تصمٌم ه ا المستوم 

ن من تنظٌم لك للتمكّ على تحسٌن وضعها الراهن ونض  نظام إدارتها وك  المإسسات وسٌتّم التركٌز على مساعد 

ٌّز إطار التقٌٌم المشترك القائم على النم و ج اللبنانً إلدار  عملٌاتها الراهنة على نحٍو أفضل، بما ٌتوءم مع نمو ج تم

م لنظام الحوكمة لدٌها، وك لك الحاصلة على ه ه الشهاد  تثبت أنها متوهة نحو التحسٌن المنظّ  المإسسات إن. الوود 

من أصل  عومة 188إحراز ما ال ٌقل عن  المإسسة لى ه ه الشهاد ، ٌنبغً علىوللحصول ع. تنافسٌةتحسٌن قدرتها ال

إال أّن ه ه النتٌوة عرضة . على اوقل عومة 81 ، على أن ال تقّل عومة كل مقاربة عنإحرازها وائزال عومة 211

 .التً أحرزتها العوماتومتوسط  للتغٌٌر من قبل هٌئة التحكٌم، وفقاً لعدد الوحدات المتقدمة بالطلب

 المتقدمة بالطلب المؤسسة وصف

 :المتقدمة بالطلب بما ٌلً  المإسسات ستقوم

اإلضافة إلى  لك ٌوب وب. بإٌوازوحدته  تقدٌم، سٌعمد مقدم الطلب إلى وصففً الوزء التمهٌدي من وثٌقة ال .1

 ،فً حدود صفحة واحد  تقرٌباً  زبائنرضا ال مقاربة أن ٌتّم وصف

ٌّنة وفقاً )م الطلب وثٌقة تقدٌم سٌعّد مقدّ  .3 القوٌة القائمة على  المإسسة مقاربات ٌوضح ثوثة من( للصٌغة المب

 ،و ج اللبنانً إلدار  الوود أساس النم

ٌّمٌنزٌار  موقعٌة تدوم لمد  ٌوم ونصف من قبل اثنٌن من المقدمة للطلب  المإسسات تتلقى .2 المدربٌن من  المق

 ،لموقعٌة مقابوت وورشة عمل واحد وسوف تشمل الزٌار  ا. بنانٌة لإلمتٌازمشرو  الوائز  الل

إطار التقٌٌم /لطلب بالحد اودنى من متطلبات الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌازل المقدمة المإسسات لتزمتٌوب أن  .4

ٌّب تحت عنوان ه ا المشترك على النحو المنصوع علٌه فً   .مستوٌات اإلمتٌاز اللبنانٌةالكت

 ةمقدمالوحد  ال، تعمد فً وزار  االقتصاد والتوار  QUALEB وحد  الوود  مكتب الوائز  فًتقدٌم الطلب إلى  بعد

بتدرٌب فرٌق المشرو  وتووٌهه الستكمال استبٌان لتقصً  المقٌمٌنوٌقوم اثنٌن من . لطلب إلى تعٌٌن فرٌق مشرو ل

ومن خول تحلٌل االستبٌان سٌقوم فرٌق المشرو  بتحدٌد ثوث عملٌات قوٌة وثوث عملٌات تحتاج إلى . الحقائق
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تكون  ٌوب أنم الطلب، وقوٌة الثوثة فً الشكل المطلوب من قبل فرٌق مشرو  مقدّ الٌتم وصف العملٌات و. تحسٌن

 .سابقة ومًة بنتٌوتٌن وهدفٌن لكل عملٌة، تّم قٌاسها لمد  ثوث سنواتمدع

 

ٌّمٌنوٌقوم فرٌق من  بإوراء زٌار  تدوم لمد  ٌوم ونصف تتضمن ٌوم واحد من المقابوت مع فرٌق اإلدار ،  المق

 .وإوراء ورشة عمل مع الموظفٌن وإعداد تقرٌر التقٌٌم

ٌّة لإلمتٌاز لمراوعتهإلى مكتب الوائٌتّم تسلٌم تقرٌر التقٌٌم، عند إعداده،  ، وٌقوم المكتب بدوره برفع وتدقٌقه ز  اللبنان

 عوماتوتحصل إدار  مقدم الطلب على سول . واتخا  القرار النهائً بشؤنه دراستهللونة حكام الوائز  ه ا التقرٌر إلى 

 عن ٌقل ال ما إحرازم الطلب على مقدّ  وإلحراز ه ا المستوم ٌنبغً. هاتالتً أحرز عومةوال عومة 211على مومو  

هً  عوماتوه ه ال .عومة على اوقل 81على أن ال تقّل عومة كل مقاربة عن  عومة، 211 أصل من عومة 188

 .عوماتعرضة للتغٌٌر من قبل لونة حكام الوائز ، وفقاً لعدد الوحدات المتقدمة بالطلب ومتوسط ال

فً ومٌع . تصبح وحد  القطا  العام معتمدً  على االروح عومة 188/211التً تّم إحرازها  عوماتإ ا تواوزت ال

مٌنالمقدمة للطلب على تقٌٌم مستقل من  المإسسةاوحوال، ستحصل إدار   ٌّ من شؤنه أن ٌسهل برنام  التحسٌن فً  المق

 .المستقبل القرٌب

 النتائج

  :1مالحظة  

، على مدم ثوث سنوات الثوثة الناضوة الم كور  أعوه مقارباتال وراءهما وي منسٌن هاّمٌن ٌتّم إٌوب تقدٌم قٌا

 .على اوقل بما فً  لك االتواهات المتاحة، واوهداف

 (فً حدود صفحة إلى صفحتٌن)المرفقات 

أي ا، وأهدافها وٌمكن للوحد  المقدمة للطلب تقدٌم أي أرقام، وشهادات، ورسوم بٌانٌة تتعلّق بمهمتها، ورإٌتها وثقافته

 .تعتبر مفٌد معلومات أخرم 

 مستوى الشهادة المتقدمة : 2المستوى 

 .القطا  العام  ات اونظمة اإلدارٌة الناضوة مإسسات/الداراتتصمٌم ه ا المستوم  تمّ 
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 مة للطلبالمقدّ  المؤسسة وصف

 :طلب القٌام بما ٌلًالمقّدمة لل المإسسات سٌكون على

 وباإلضافة إلى  لك، ٌوب وصف . فً الوزء التمهٌدي من وثٌقة التقدٌم للوحد  االدارٌةتقدٌم وصف ووٌز  .1

 ،لطلب فً حدود صفحة واحد  تقرٌباً مه مقّدم اال ي ٌقدّ  زبائنإرضاء ال مقاربة

 المتٌنةها اتمقارب خمسة من( للصٌغة المنصوع علٌها وفقاً )م الطلب إلى تحضٌر وثٌقة تقدٌم تظهر وٌعمد مقدّ  .3

 ،النمو ج اللبنانً إلدار  الوود  ائمة على أساسالق

لزٌار  موقعٌة تدوم لمد  ٌومٌن ونصف من قبل إثنٌن أو ثوثة من  للطلبات المقدمة المإسسات خضعتس .2

ٌّمٌن وت وورشة عمل وستشمل الزٌار  الموقعٌة مقاب. المدربٌن من مشرو  الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز المق

 ،واحد 

ٌّة لإلمتٌاز ةالمتقدم تالمإسسا لتزمت  .4 إطار التقٌٌم المشترك /بالطلب بالحد اودنى من متطلبات الوائز  اللبنان

 .الوائز  اللبنانٌة لومتٌاز على النحو المنصوع علٌه فً كتٌب

لطلب إلى ل ةممقدّ الوحد  ال، تعمد مكتب الوائز  فً وحد  الوود  فً وزار  االقتصاد والتوار بعد تقدٌم الطلب إلى 

. بتدرٌب فرٌق المشرو  وتووٌهه الستكمال استبٌان لتقصً الحقائق المقٌمٌنوٌقوم اثنٌن من . تعٌٌن فرٌق مشرو 

ٌتم . وخمس عملٌات تحتاج إلى تحسٌن متٌنةومن خول تحلٌل االستبٌان سٌقوم فرٌق المشرو  بتحدٌد ثوث عملٌات 

م الطلب، وسوف تكون مدعومًة بنتٌوتٌن وب من قبل فرٌق مشرو  مقدّ الثوثة فً الشكل المطل متٌنةالوصف العملٌات 

 .سابقة وهدفٌن لكل عملٌة، تّم قٌاسها لمد  ثوث سنوات

ٌّمٌنٌقوم فرٌق  ٌّة تدوم لمد  ٌومٌن ونصف تتضمن ٌومٌن من المقابوت مع فرٌق اإلدار ،  المق بإوراء زٌار  موقع

 .وإوراء ورشة عمل مع الموظفٌن وإعداد تقرٌر التقٌٌم

ٌّة لإلمتٌاز لمراوعتهٌتّم تسلٌم تقرٌر التقٌٌم، عند إعداده، إلى مكتب الوائ مكتب بدوره برفع ، وٌقوم الوتدقٌقه ز  اللبنان

وتحصل إدار  مقّدم الطلب على سول دروات . واتخا  القرار النهائً بشؤنه لدراستهلونة حكام الوائز   التقرٌر إلىه ا 

 أن ٌكونم الطلب ٌنبغً على مقدّ من الشهاد  وإلحراز ه ا المستوم . هاتوالدروة التً أحرز عومة 811على مومو  

عومة  81على أن ال تقّل عومة كل مقاربة عن ، عومة 811 على عومة 298 و 238بٌن  العام عوماته مومو 

هً عرضة للتغٌٌر من قبل هٌئة التحكٌم، وفقاً لعدد الوحدات المتقدمة بالطلب ومتوسط  عوماتوه ه ال .على اوقل

 . العومات

ٌّمٌنتقٌٌم مستقل من تقرٌر المتقّدمة بالطلب على  المإسسة فً ومٌع اوحوال، تحصل إدار  من شؤنه أن ٌسهل  المق

 .برنام  التحسٌن فً المستقبل القرٌب
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 النتائج

 :1 مالحظة 

، على مدم ثوث سنوات ناضوة الم كور  أعوهالخمسة ال مقارباتال سٌن هاّمٌن ٌتّم إوراءهما وي منٌوب تقدٌم قٌا

 .على اوقل بما فً  لك االتواهات المتاحة، واوهداف

 (تٌنفً حدود صفحة إلى صفح)المرفقات 

أي لطلب تقدٌم أي أرقام، وشهادات، ورسوم بٌانٌة تتعلّق بمهمتها، ورإٌتها وثقافتها، وأهدافها ول ةمٌمكن للوحد  المقدّ 

 .تعتبر مفٌد معلومات أخرم 

 مستوى الجائزة:  3المستوى 

وز مومو  درواتها العام للقطا  العام التً ٌتوا( الشهاد  المتقدمة)ٌمكن وصحاب الطلبات الناوحة من المستوم الثانً 

ٌّمٌنوٌوري اقتراح  لك من قبل . على اوروح إلمتٌازاللبنانٌة لوائز  الم تسلّ  عومة 811على  298 ومكتب  المق

، وفقاً لعدد لونة الحكام النتٌوة هً عرضة للتغٌٌر من قبل وه ه. الوائز حكام  ما القرار النهائً، فتّتخ ه لونةأ. الوائز 

 .عوماتهامتوسط والوحدات المقدمة للطلب 

 .وستقدم ه ه الوائز  خول حفل رسمً سنوي كبٌر ومرموق تحت رعاٌة فخامة رئٌس الومهورٌة اللبنانٌة

III- تقديم الطلب، التعليقات والتظّلم 

 المسابقة فً المشاركة عملٌة

ٌّة لإلمتٌاز على الموقع اإللكترونً  تبدأ العملٌة عندما ٌتم إرسال نمو ج الطلب إلكترونٌا. 1 إلى مكتب الوائز  اللبنان

 ،lea@economy.gov.lbالتالً 

 :إلى استخراج حزمة تحتوي على ما ٌلً المإسسات ثّم تدعى. 3

 ، النمو ج اللبنانً إلدار  الوود 

  العومات،مصفوفات تحدٌد 

  (.فارغة)وثٌقة التقدٌم 
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إرسال وثائق التقدٌم المعبؤ  إلكترونٌا إلى عنوان البرٌد اإللكترونً التالً لمكتب الوائز   المإسسات لتالً علىوبا. 2

 ،lea@economy.gov.lbفً : اللبنانٌة لإلمتٌاز

ٌّة لإلمتٌاز بالفرز المسبق . 4 تشتمل ه ه المهمة على التحقق . المتقدمة بالطلباتللمإسسات  ثم ٌقوم مكتب الوائز  اللبنان

 .والتؤكد من أن ومٌع المحتوٌات والمعلومات  ات الصلة تظهر بشكل واضحوتدقٌقها وثائق التقدٌم /لطلباتمن وثائق ا

 دورات التقٌٌم 

 :إلٌكم أدناه وصف ووٌز لدورات التقٌٌم

المرحلة دأ وتب". الدعو  لتقدٌم الطلبات"م به خول شهرٌن من تارٌخ إعون مة للطلب التقدّ المقدّ للمإسسات  عاد ، ٌحق

ة لطلب مع تقدٌم استمار  طلب بعد استكمالها إلى مكتب الوائز  اللبنانٌّ لمة المقدّ  المإسسة اوولى من دور  تقٌٌم

الوائز  مكتب  لمد  تتراوح بٌن أربعة أشهر وخمسة أشهر ابتداءاً من تارٌخ استوم  عاد ، تستمر الدور . لإلمتٌاز

ٌّة لإلمتٌاز  .المقّدمة للطلب بشؤن الوائز  المإسسة حتى استوم تقارٌر تقٌٌم المقٌمٌن وإخطارلوثٌقة التقدٌم  اللبنان

 التقٌٌم مقاربة

 :على النحو التالً لومتٌازتتم عملٌة تقدٌم الطلب للحصول على الوائز  اللبنانٌة 

 :وثٌقة التقدٌم

كما ٌمكن تحمٌل . ة وفقاً للصٌغة المحدد إبراز وثائق تقدٌم شامل مةعلى المإسسة المتقدّ لطلب، ا عملٌة تقدٌممن كوزء 

 www.qualeb.orgأو   www.economy.gov.lb: ٌنالتالٌ ٌناإللكترونٌ ٌنالموقعأحد ه ه الوثائق من 

ٌّة  واستنادا إلى توارب الماضً، تتطلّب كتابة وثٌقة التقدٌم ما ٌزٌد قلٌوً عن شهر واحد تقرٌباً، وتتطلّب الزٌار  الموقع

 .للطلب ةالمقدم المإسسة ثة أٌام وفقاً لمستوم الطلب وحومن ٌوم ونصف وثوما ٌتراوح بٌ

 :ٌنبغً على وثائق التقدٌم أن تستوفً الشروط التالٌة

  أن تكون مطبوعة( 11ٌوب أن ٌكون حوم الخط اودنى pt Calibri  أوArial)، 

 أو العربٌة،/نولٌزٌة والاللغة اب أن تكون 

 ،أن تكون مرقّمة الصفحات 

 :الناحٌة التحلٌلٌة، ٌوب أن تصاغ وثائق التقدٌم وفقاً للبنٌة التالٌةمن 

  التنظٌمً لوحد  القطا   ، ومهمتها، فضو عن المخططالمإسسة/لإلدار نظر  عامة على المعلومات اوساسٌة

 العام المحدد ،
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 عرض العملٌات المتعلقة  الوود  التً ٌتم  لإلدار ثوثة للنمو ج اللبنانًال مقارباتال لمحة عامة عن مواالت

 بها،

  زبائنالمتعلّق برضا الالوزء مة للطلب المقدّ  المإسسة مقاربة وثٌقة التقدٌم ٌوب وصففً الوزء التمهٌدي من 

 ،بحدود صفحة واحد  تقرٌباً 

 وفقاً ( مستوم الشهاد  المتقدمة)ناضوة  اتمقارب أو خمسة( مستوم الشهاد )ناضوة  اتمقارب وصف ثوثة

 المختار لوحد  القطا  العام،للمستوم 

 ،وصف النتائ   ات الصلة 

  (مواد مساعد  ال تتخطى الصفحتٌن)الموحق، 

  (صفحة واحد )مسرد للمصطلحات. 

ٌّة  وٌمكن أٌضا توفٌر صٌغة إلكترونٌة نمو وٌة من الوثائق كوزء من حزمة أصحاب الطلبات فً مكتب الوائز  اللبنان

 .لإلمتٌاز

 التقٌٌم

 :عملٌة التقٌٌم كما ٌلًٌمكن تلخٌع 

ٌّمٌن المدّربٌن و وي الخبر  فً موال الوائز  اللبنانٌة  .1 ٌتّم تعٌٌن فرٌق ٌضّم إثنٌن أو ثوثة من المق

 بشكل فردي،م المقدّ الطلب  إطار التقٌٌم المشترك، لتقٌٌم/ازلإلمتٌ

 توافق فً اآلراء، إلى للتوصلثم ٌوتمع المقٌمون  .3

ٌّمون بزٌار  الوحد .2 وفقاً لحوم )ٌوم ونصف وثوثة أٌام  تستمّر الزٌار  عادً  لمّد  تتراوح بٌن.  ٌقوم المق

 ،(ومستوم الطلب المإسسة

ٌّمون من أول التوصل إلى تو .4  الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز،حكام  افق نهائً وصٌاغة االقتراح للونةٌوتمع المق

 .الى مكتب الوائز  تقرٌر التقٌٌم أخٌراً وٌقدم المقٌمون  .8

وٌمكن استخدام ه ه . اء ٌحّدد لإلدار  العلٌا المواالت المقترحة للتحسٌنأصحاب الطلبات على تقرٌٍر تقٌٌمً بنّ  ٌحصل

 .الوثٌقة كمعٌار لإلدار  العلٌا للتخطٌط للخطوات القادمة فً ما ٌتعلّق بالتحسٌن وبالقدر  التنافسٌة

 .الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌازملٌة إللقاء نظر  على العملٌة بكاملها، ٌروى الروو  إلى ع
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 التعلٌقات واالعتراف

وهو ٌتؤلف أساساً من الملخع التنفٌ ي، . ٌحصل أصحاب الطلبات ومٌعاً على تقرٌر تقٌٌم فً نهاٌة عملٌة التقٌٌم

 .تحسٌنها الواوبالتعلٌقات على كّل عملٌة، والنتائ ، واومور 

الحق فً استخدام  المإسسات وله ه. وائز  اللبنانٌة لإلمتٌازالحائز  على ال إسساتللمم الوائز  وموسّ  وٌتم تقدٌم شهاد 

الفائز  )ل على الوائز  ووغراض تروٌوٌة شرٌطة أن ت كر معه، بعد الحصلمد  سنتٌن  لإلمتٌاز الوائز  اللبنانٌة شعار

 (.على سبٌل المثال 3112للعام  لإلمتٌازبالوائز  اللبنانٌة 

مّر  أخرم فً الوولة المقبلة، من أول  لإلمتٌازم بطلبات للحصول على الوائز  اللبنانٌة ى التقدّ كما ٌتم تشوٌعهم عل

 .التً تّم إحرازها أو الحصول على اعتراف أعلى العوماتتحسٌن 

صول الفائز  بالوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز، التً ٌمكن الو المإسسات اإلضافً الدخول إلى قاعد  بٌاناتٌتضمن االعتراف 

 الوود  إلٌها من خول الصفحة الخاصة بالوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز سواء على الموقع اإللكترونً الخاع ببرنام 

QUALEB  أو الموقع اإللكترونً الخاع بالوزار. 

ٌّمٌن المستقلٌّن ت كلها والموحظا. وفً ومٌع اوحوال، ال شّك فً أن اآلراء الوارد  فً التعلٌقات المقّدمة تعود للمق

مة بحسن نٌة إال أنه ال ٌووز فً أي حال من اوحوال تحمٌل المسإولٌة لمكتب الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز أو أي من مقدّ 

ٌّمٌن عن أي ضرر ٌتكبده مقدّ   .م فً نهاٌة عملٌة التقٌٌمم الطلب نتٌوة للتعلٌقات التً تقدّ أعضاء فرٌق المق

ٌّة وعدم اإلفصاح  السر

الم كور  تعتبر ملكاً لمكتب الوائز  اللبنانٌة  عوماتالطلبات، والمعلومات المتعلّقة بالنقد وبتحدٌد الأسماء أصحاب  إن

وال تتّم إتاحة ه ه المعلومات إال وفراد ضالعٌن مباشر  فً العملٌات التقٌٌمٌة . ٌتهام الحفاظ على سرّ لإلمتٌاز وٌتّ 

ٌّن ٌّة لإلمتٌازواإلدارٌة وللعاملٌن فً موال البحوث ال ٌن ٌع  .هم مكتب الوائز  اللبنان

وثائق  ات الصلة بؤصحاب الطلبات  االطو  علىٌووب مكتب الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز على ومٌع ال ٌن لدٌهم إمكانٌة 

ٌّة لإلمتٌاز، التوقٌع على  وال ٌووز لهم اإلفصاح  "ٌةسرّ ال تعّهد الحفاظ على"ومٌعاً بما فٌهم أعضاء فرٌق الوائز  اللبنان

 .مهعن أي معلومات للومهور حول أي طلب من دون الحصول على موافقة خطٌة من مقدّ 

ٌّة لإلمتٌاز باتخا  ومٌع اإلوراءات المعقولة لضمان التعامل بسرّ  ٌة تامة مع الطلبات وٌقوم مكتب الوائز  اللبنان

ائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز بؤي حاٍل من اوحوال مسإولٌة افشاء ومع  لك، ال ٌتحّمل مكتب الو. والمعلومات المووود  لدٌه

وعوو  على  لك، ال ٌووز تحمٌل مكتب الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز المسإولٌة عن . ٌة إلى طرف ثالثالمعلومات السرّ 

ٌّة)أي ضرر  أي طرف تنشؤ عن إخول أصحاب الطلبات أو ( ٌصٌب السلع واوشخاع أو خسار  مالٌة أو أضرار تبع

 .ٌة أو غٌر  لكآخر بالسرّ 
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ٌّة لإلمتٌاز برفض الطلباتحق مكتب الجائزة ا  للبنان

ٌّة لإلمتٌاز رفض الطلبات التً  " من ٌحّق له تقدٌم طلب: "ال تتوافق مع متطلبات القسمٌووز لمكتب الوائز  اللبنان

 ".كٌفٌة تقدٌم الطلب: "والقسم

حصول على الوائز  اللبنانٌة لإلمتٌاز للمر  اوولى أن تناقش طلباتها مع الراغبة فً التقدم بطلب لللمإسسات تنصح ا

ة لإلمتٌاز فً وقٍت مبكر من مرحلة التخطٌط ٌّ  .ومن تارٌخ االعون عن فتح باب الطلبات مكتب الوائز  اللبنان

 التظلّم

ى مكتب الوائز  اللبنانٌة ومع  لك، وفً سبٌل تحقٌق التحسٌن المستمر، ٌتولّ . نهائٌة الحكامقرارات لونة تعتبر 

م الطلب وفرٌق المقٌمٌن لضمان فهم التقٌٌمات واودلة التً تّم لإلمتٌاز، عند الضرور  تسهٌل المناقشات بٌن مقدّ 

 .قد حصلت على تقٌٌمات صحٌحة وصالحة المإسسات نحن نحرع على التؤكد من أن ومٌع . اإلستناد إلٌها

 ؟مستواهاوتحدٌد  اتمؤسسالكٌف ٌتم تقٌٌم 

ٌّمون ال ٌّمونالمستوٌاتلضمان مستوم عال من اإلنسوام فً تحدٌد مكّثف مستقلّون، ال ٌن خضعوا لتدرٌب المق تلك  ، ٌق

 .وهم ٌضمون أكادٌمٌٌن، ومحترفٌن فً موال الوود  ومدراء متمّرنٌن من مختلف القطاعات واووساط. المإسسات

للعملٌات )ه ا الطلب  مستومد وتحدّ " المواالت التً تتطلب تحسٌناً "و " متٌنةالمواالت ال"لوهة الطلبات  ٌتم تقٌٌم 

 .بالنمو ج اللبنانً إلدار  الوود الخاع  العوماتباستخدام نظام تحدٌد ( فقط المقّدمة

. التً تّم تحدٌدها ووصفها على النحو الوارد أعوه اتالمقارب ات زٌار  تقٌٌم موقعٌة تتوءم معتتلقى ومٌع الطلب

ٌّمٌنو  .الخطو  اوخٌر  فً العملٌة هً إعداد تقرٌر التقٌٌم من قبل فرٌق المق

 .فً الملحق العوماتوترد تفاصٌل مواالت النمو ج اللبنانً لإلمتٌاز ونظام تحدٌد 

وت شكر  .مة للطلب مع تقرٌر التقٌٌمالمقدّ  المإسسةب رسمً إلدار  كتا، ٌتم إرسال "مقبوالً "إ ا تعّ ر اعتبار أحد الطلبات 

 .ال ٌتم نشر الطلبات غٌر الناوحة. اإلدار  على محاولتها وٌتم تشوٌعها على مواصلة الوهد نحو اإلمتٌاز
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 مصفوفة تسجٌل العالمات الخاصة بالنموذج: 1الملحق
     MAAR مصفوفة  –تقٌٌم المقاربات 

  نسب إمتٌاز المقاربات

ا خارقة   غٌر موجودة أو عادٌة غٌر ناضجة ناضجة ناضجة جد 

 نطاقات العالمات 1 8 11 18 31 38 21 28 41 48 81 88 81 88 91 98 15 58 71 78 111

مإشرات كاملة غٌر قابلة 
 للنقاش

 بعض المإشرات مإشرات مإشرات واضحة
ال مإشرات أو مإشرات 

 .طفٌفة وًدا/ محدود 
 مقاربة قابلة للتطبٌق وناضجة

مإشرات كاملة غٌر قابلرة 
للنقرررراش النسرررروام موثررررق 

عملٌرة دقٌقرة . بشركل دقٌرق
نظرررررررام . بشررررررركل كامرررررررل

مفصررررل والنمررررو التوثٌررررق 
منرتظم، اوكثررر حداثررة فررً 

 .معظمه

مإشررررررررررات واضرررررررررحة 
ودقٌقرررررة موثقرررررة بشررررركل 

ٌررررررتم تطبٌقهرررررررا . دقٌررررررق
 .ومراوعتها بانتظام

. مإشررررررررات لونسررررررروام
صوت لمقاربات متعردد  
. وغٌر موثقة بشركل وٌرد

 .ٌتم تطبٌقها بانتظام

بعررض المإشررررات علرررى 
 االنسوام

ال مإشررات لونسروام أو 
/ مإشرررررررررات محرررررررردود 

 . فة وًداطفٌ
 مقاربة منسجمة

عملٌرررة دقٌقرررة ورررًدا تعرررال  
كرررل الموررراالت واالقسرررام 
. وفًقررررررا للنمررررررو المنررررررتظم

اوكثررررررررر حداثررررررررة فررررررررً 
 .معظمها

تعرررال  معظرررم الموررراالت 
خضرعت . المفصلة بنظام
 .للتطبٌق المنتظم

تعررال  مورراالت عررد  مررن 
إنهرررررا غٌرررررر . المإسسرررررة

ٌرررتم . موثقرررة بشررركل وٌرررد
 .تطبٌقها بانتظام

غٌرررررر مفعلرررررة المقاربرررررة 
ٌمكررررررن . بشرررررركل كامررررررل

تطبٌقهررررا فرررررً موررررراالت 
 .محدود  من المإسسة

 
ال مإشرات أو مإشررات 

 .طفٌفة وًدا/ محدود 

 مقاربة مفّعلة
 

تّم تطبٌق المقاربة بشكل كامل متبعٌن خطة 
 واضحة للتنفٌ 

مإشرات كاملة وغٌر 
قابلة للنقاش لتقٌٌم واضح 

قد نتوت . ودور  مراوعة
 عنها تحسٌنات كمٌة
دخلت فً انظمة 

 .المإسسة

إّن التقٌٌم والمراوعة 
موثقان بشكل مفصل 

أنتوا تحسٌنات . ونظامً
منتظمة وسلٌمة فً 

 .معظم النشاطات

لم ٌتم توثٌق التقٌٌم 
والمراوعة بالشكل 
الكافً وخضعت 

لتطبٌقات منتظمة لمد  ال 
نتوت . تقل عن سنتٌن

عن  لك تحسٌنات 
 .ملحوظة

ٌتم تقٌٌم المقاربة 
اوعتها من حٌن ومر
لم ٌسفر  لك عن . آلخر

 .تحسٌنات ملحوظة

ال مإشرات أو مإشرات 
 .طفٌفة وًدا/ محدود 

 مقاربة مراجعة
 

تستخدم . ٌتم تقٌٌم استناًد إلى نتائ  تّم قٌاسها
 الخبرم إلوراء التحسٌنات

 

 نطاقات العالمات 1 8 11 18 31 38 21 28 41 48 81 88 81 88 91 98 15 58 71 78 111
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 SUBTARمصفوفة  –تحدٌد عالمة النتائج 

  نطاقات إمتٌاز النتائج

ا خارقة   غٌر موجودة أو عادٌة غٌر ناضجة ناضجة ناضجة جد 

 نطاقات العالمات 1 8 11 18 31 38 21 28 41 48 81 88 81 88 91 98 15 58 71 78 111

ٌتم قٌاس كل النتائ  لمد  
. تتواوز ثوث سنوات

معظمها إٌوابً وٌظهر 
ا وًدا  ًٌ ا إٌواب نمّوً

 ً  .ومستداما

ٌتم قٌاس النتائ  لمد  
ثوث سنوات على 

تظهر معظمها . اوقل
 .تطوراً 

ٌتم قٌاس النتائ  لمد  
تظهر . سنتٌن على االقل
 .بعضها تطوراً 

ٌتم قٌاسها لمد   .نتائ 
بعضها . سنة على اوقل

 .إٌوابً

القٌاسات طفٌفة . ال نتائ 
 .وغٌر مستمر 

 قٌاسات إٌجابٌة مستدامة

كل النتائ  مقارنة 
المقارنات إٌوابٌة 

 .لمعظمها

. كل النتائ  مقارنة
المقارنات إٌوابٌة 

 .لبعضها

ووود وبعض المقارنات 
 .اإلٌوابٌة

 مقارنة .مقارناتال  .قلٌلة وغٌر مستمر 

. كل النتائ  مستهدفة
النتائ  إٌوابٌة لمعظم 
ا  اوهداف وتظهر نمّوً

ًٌا أو مستمًرا . إٌواب
عقونٌة مستمر  بشكل 

 .كامل

. كل النتائ  مستهدفة
النتائ  إٌوابٌة المقارنة 

عقونٌة . مع اوهداف
 .كاملة مإّمنة

النتائ  . النتائ  مستهدفة
إٌوابٌة بالمقارنة مع 

. االهدافبعض 
العقونٌة مإّمنة للكثٌر 

 .من االهداف

ٌظهر االستهداف لبعض 
 بعض العقونٌة. النتائ 

العقونٌة طفٌفة . ال أهداف
 .وغٌر مستمر 

 مستهدفة

 

 عالمة النتائج 1 8 11 18 31 38 21 28 41 48 81 88 81 88 91 98 15 58 71 78 111

 

تشمل النتائ  كل 
المواالت والنشاطات 

 .تقرًٌبا

تشمل النتائ  معظم 
 .المواالت

تشمل النتائ  مواالت 
 .متعدد 

تشمل النتائ  بعض 
 .المواالت

. ال نتائ  متوافر 
المعلومات طفٌفة وغٌر 

 .مستمر 
 نطاق النتائج من ضمنها التقسٌم المالئم

 

 النتٌجة الفعلٌة 1 8 11 18 31 38 21 28 41 48 81 88 81 88 91 98 15 58 71 78 111

 النتٌجة الكلٌة 1 8 11 18 31 38 21 28 41 48 81 88 81 88 91 98 51 58 71 78 111


