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 ادارة الموارد البشرية  مجال الخدمة:        

 كامل إلدارة الموارد البشرية   وتنفيذ نظامنشاء انوع الخدمة: 

 

 المستفيدة: الشركة  .1

بندددداعاى علددددا المبيعددددات  معيددددار لتحديددددد ح ددددم  ةيقدددددم برندددداما تحددددديم الصددددناعة خدماتددددق للشددددر ات الصددددناعية مقسددددم

 -التالي: الشر ات الصناعية المستفيدة  ما هو مبين في ال دول 

 

 وحدة القياس / المبيعات بالجنية المصري  الشركات / التصنيف

 مليون  05 ىمليون حت 1  الصغيرة

 مليون  055 إلى 05أكثر من  المتوسطة

 

 م ان تنفيذ الخدمة:  مهورية مصر العربية 3.3

 الغرض من الخدمة:. 0

الرئيسددي مددن هدددذ   الغدددرمعليددق  الغددرم مددن الخدمددة المقدمدددة بمعرفددة مقدددم الخدمدددة ياالستشددارر  الددذر يقدددع االختيددار 

هي دددل المهمددة هددو مسددداعدة الشددر ة المسددتفيدة فدددي االسددتخدام الفعدددال للمددوارد البشددرية وتعزيدددز قدددراتها مددن خدددالل تحليددل 

 ديدددد الدددذر يحتدددور علدددا  افدددة المهدددام المطلوبدددة اليمدددي التنظددديم الحدددالي  وتحديدددد نقددداط الهدددعا  ووهدددع الهي دددل التنظ

والمتابعدددة وسالسدددة تددددفل المعلومدددات  والرقابدددة  األداع وتوزيعهدددا بدددين وحددددات الشدددر ة بطريقدددة مناسدددبة تسدددم  ب فددداعة 

 الشر ة والهدا هو ربط  ل ما ذ ر بأهداا الشر ة. لموظفيالمناسب  وتحقيل التدريب

 الخدمات المطلوبة . 3

 ت الرئيسية  الخدما 3.1

 :ما يلي  بمساعدة الشر ة المستفيدة لتحقيل االستشارريقوم مقدم الخدمة ي

إدارات مددددن  إدارةوتحديددددد الوظدددائا المطلوبدددة ل دددل  الدددوظيفيتع ددددو تطدددوير الهي دددل  والتددديإعدددداد الهي لدددة الوظيفيدددة  -

 المنشأة

المسدددئوليات  م ددداالت األهدددداا نطدددا  الرئيسدددية وللمنشدددأة يوصدددا األهدددداا ونطاقهدددا  المهدددام إ دددراعات تطدددوير دليدددل  -

 وربطها باألخرى  لعمل  ل وحدة تحقيل سهولق التواصل الالزم الرئيسية 
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 الخدمات التفصيلية   3.1

 قائمة الخدمات / األنشطة التفصيلية المطلوبة من مقدم الخدمة

 للمنشأة الحالي اإلدارةالمرحلة األولى: تشخيص نظام 1.0.3

  بأنشطة الشر ة المستفيدةتعريا 

 تشخيص نظام اإلدارة الحالي والوظائا الخاصة بالموارد البشرية 

 و نفييييي   جثنيييياو  طييييوار تيييياالتوا يييي  م لضييييما  قيييييش الشييييرهة ورساتتييييا ورفييييالتتا وجيييييدا تا ا فييييترا ي ية  مناقشددددة

 .المشروع

  الحاليةإدارة شئون األفراد  وتقييم نظام  بتحليليقوم االستشارر 

 يانات والمعلومات المطلوبة لفهم وتحليل ثقافة وممارسات وأنشطة العميل وممارساتق الحالية مع الب 

  جلسييية  وعيييية لرسفييياو األقسيييام وه يييار الميييداران ويييوو نطييياي عمييي  المشيييروع و وائيييد  ط يييي  ن يييام   ار  عقيييد

   او للموار  ال شراة

  ي دددب أن يشدددملها نظدددام إدارة المدددوارد البشدددرية المناسدددب للمنشدددأة والدددذر يفدددي  التددديتحليدددل الوظدددائا المطلوبدددة

 .باألهداا االستراتي ية للعميل في نطا  الموارد البشرية

   التوصيات ال امةالف وات وعرض  قرار  حلي. 

  الموائمييية ميييمييين اجييي  للشيييرهة ال مييي  والنميييو المتوقييي   صيييميش م يييدئك للتينييي  التن يميييك الييي   ا نييي  اوتياجيييات  

 المستق لية. افترا ي ية الشرهة

 المرحلة الثانية: تطوير / تنفيذ الوصف الوظيفي تفعيل نظام التوظيف 0.0.3

 للوظائف الحالية ومواصفات الوظيفة الجديدة  الوصف الوظيفي 1.0.0.3

  جيييراو  حليييي  اليييو يفك الييي   اتضيييمن تيييري جمييي  ال يانيييات عييين الو يفييية مييين  ييي و  الم و يييات والمقييياب ت 

 وا فت يا  ....(  

   مراج يييية الم لومييييات األفافييييية لات الصييييلة منيييي   المخططييييات التن يمييييية ومخططييييات ال مليييييات واألوصييييا

 الو يفية السابقة(

 ال مي  على الو ائف المختار  على موا قة من  حداد جمي  الو ائف التك فيتش  حليلتا والحصوو. 

  :القيام بتحلي  الو ائف   ليًا، والتحق  من م لومات  حلي  الو يفة، ثش  نشاو وصف الو يفة هما الك 

o  القسددددم  السددددلطات  الوا بددددات -الدر ددددة الوظيفيددددة -يالمسددددما الددددوظيفي  الرئيسددددة للوظيفددددةتحديددددد المهددددام

 والمهام  المسؤوليات 

o  ملخص التو يف الو يفك 

o  م ييااير األ او المطلوبيية لنيي  و يفيية الم ييااير التييك اتوقيي  ج  احققتييا المو ييف  ييك  تييار هيي  ميين الواج ييات

 والمسؤوليات الرئيسية للوصف الو يفك

o  الم ر ة والمتارات والسلوك -مواصفات الو يفة 

o  وضيح ها ة الت  يات ا  اراة والفنية الو يفية والنفاوات المطلوبة  

o التأ يد من مدى صالحية الوصا الوظيفي ل ل وظيفة بين الموظا والمدير المعنا 

   وييييوو هيفييييية هتابيييية الوصييييف الييييو يفك، و حداييييد  ال ميييي عقييييد ورميييية عميييي  لتييييدراا مييييدار  الشييييرهة والفرايييي

 .حالية ال داد الم ا ت الرئيسية ومؤمرات األ او الرئيسية للو ائف ال
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 تصميم وتنفيذ نظام التوظيف وخطط القوى العاملة بالخطوات التالية  0.0.0.3   

   هيفيييية  خطييييى القيييو  ال امليييةMan power plan)  مييين  ييي و  حدايييد هفييياوات الميييو فين الحييياليين و حدايييد

   ا وتياجات الف لية للمو فين ال د  بناًو على  حلي  القو  ال املة الحالية

 م ااير ا  تيار تري ومصا ر التو يف.  

 طوار و نفي   جراوات ا  تيار م   وضيح األنواع المختلفة من المقاب ت  

 ا  تيار للتأهد من صحتتا طوات من  المقاب ت للتحق  وضور 

  هيفية انشاو و حلي  افتمارات الطل ات 

   هيفية  صميش و قداش عرض ال م 

  الشرهة  ن خارج المو فين م صميش ن ام exit interview) 

  تصدددميم عمليدددة التعيدددين مدددن حيدددم عددددد المقدددابالت الشخصدددية التدددي ي دددب القيدددام بهدددا  معدددايير التقيددديم مدددن حيدددم

 .ت ون االختبارات  زع من عملية التعيين

  تددددريب أفدددراد إدارة المدددوارد البشدددرية والمدددوظفين الرئيسددديين علدددا األنظمدددة والنمددداذ  المصدددممة ال ديددددة وعلدددا

  يفية القيام بالمقابالت السلو ية  

     )مشارهة ال مي   ك عد  من مقاب ت ال م  لتقييش و  ين اجراوات التو يف  همناو عملك 

 األداء لإلدارات / العاملين تقييم  الثالثة: انشاء / تنفيذ نظامالمرحلة  3.0.3

  ى لرؤيدددة اإلدارة العليدددا للشدددر ة يقدددوم مقددددم الخدمدددة بوهدددع نظدددام لتقيددديم أداع العددداملين و يفيدددة تطبيقدددق وذلدددش تبعدددا

ى لمؤشرات تقييم األداع والتي ت ون نظام منق  لتقييم أداع العاملين.  المستفيدة وتبعا

  واشدددتراش مقددددم الخدمدددة أثنددداع  لسدددة تقيددديم مدددديرين الشدددر ة المسدددتفيدة والدددذر تصدددميم نظدددام تقيددديم األداع للعددداملين

 يشمل:

o  تصميم نظام تقييم األداع ل ل وظيفةوظيفة  تعريا أهداا ومسئوليات  ل 

o  ى  تحديد سياسة تقييم العاملين يحدود سلطات  ل وظيفة  وطريقة تطبيل التقييم وعدد مرات التقييم سنويا

o  المؤهلين علا  يفيدة تطبيل نظدام التقييم بحيم يعطا مردود بناع لقدرات الموظا الذر يتم تددريدب المدديرين

 تقييم أداؤ .

o  تتحد مع رؤية والتييقوم االسدتشارر باال تماع مع مديرر  ل قسم بالشر ة من أ ل تحديد أهداا  ل إدارة 

إطار  في –واقعية  –تحقيقها  يم ن –سددددهلة القياو  –المنشددددأة وأهدافها وهددددمان أن األهداا ت ون محددة 

  SMARTزمني محدد 

o  تناول ا تماعات تقييم األداع لموظفيهم. فيالمشار ة مع مديرين الشر ة لمرا عة أدائهم وقدرتهم 

o  اغير مرهمستويات التقييم ياستثنائي  نا    يحتا  لتحسن   4قياو مستوى نتائا التقييم علا.   

o .قياو األهداا التي تم إن ازها 

o وهع أهداا لفترة التقييم التالية ال لا ييم األداع العام تق 

o تصميم نظام التح م باألداع و يفية تطبيقق وعمل نماذ  التقييم ل ل موظا 

  لرفدددع عمدددل ورم عمدددل وإ دددراع التددددريب الدددالزم لفريدددل عمدددل قسدددم المدددوارد البشدددرية والمدددديرين المسدددئولين

 نظام ونماذ  تقييم األداع.ي والمعرفة بالوع

 قدددوم االستشدددداريون بتعريددددا مقيدددداو تقيددديم األداع الحددددالي ي(KPI)  لددددنفو  افددددة الوظددددائا ل ددددل إدارة نددددزوالى إلدددا

 اإلدارة.
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  يقددددوم االستشدددداريون بمرا عددددة النظددددام الحددددالي لتقيدددديم األداع وتحديددددد مندددداطل قددددد تحتددددا  لتطوير تصددددميم نظددددام

ى فددددي المقابددددل وبمددددا يهددددمن  ديددددد لتقيدددديم األداع يددددربط بددددين مسددددتوى األداع ل فددددراد ومددددا يحصددددلون  عليددددق ماديددددا

 تحقيل األهداا وعدالة تقييم األداع ل ل من االتي:

 من الموظا   مقياو تقييم األداع  ال فاعات   المهارات الوظيفية األهداا   ما يراد تحقيقق 

   والحوافزتطوير نظام األجور والتدرج الوظيفي  الرابعة:المرحلة  3.0.3

 نظام األجور والمرتبات  1.3.0.3

  السييييوي ميييين وييييير األجييييور والمر  ييييات ومناقشييييا تا ميييي  اي ار  ال ليييييا ووضيييي   وصيييييات م نييييية علييييى دراسددددة

 الم لومات الخاصة بالتو يف وا وتفا  بال مالة

  وقاعييييد  بيانييييات  ا فتشييييار  حليييي  ن ييييش األجييييور وال يييد ت  الو يفيييية والمو ييييف( والييي   ا تمييييد علييييى  قنييييات

 ال مي 

 الحالك للمنشا  من وير الو ائف و درجا تا يح الوض  وض 

  مقارنة الوض  ما بين المنشأ  والسوي  يما ف   و قداش التوصيات المت لقة بن  و يفة 

  حداييد المر  ييات لنيي  و ييائف الشييرهة مقارنيية بقيمييل السييوي بنيياو علييك مسييح الروا ييا  اصيية ميي  الشييرهات  ييك 

 .نف  الم او

  المرا  قيافتا  ك عملية التقييش الو يفك حداد الو ائف الرئيسية. 

 جراو  قييش الو يفة  يما ات ل  بط ي ة الو يفة . 

 صياغة يين  الدرجات المناف ة و قًا لمخرجات التقييش الو يفك ونطاقات الدرجات. 

  حواييي  يينييي  اليييدرجات الموصيييك بتيييا  ليييى فيييلش مييين الروا يييا المنافييي ة و حدايييد الحيييد األ نيييى والحيييد األقصيييى 

  ا لن   رجة   يما ات ل  بقيش السوي(للرا

 وض  ن ام الت واض على جفاس مستواات األ او. 

 مناقشة المخرجات م   را  اي ار  ال ليا للشرهة ووض   يارات لم ال ة ج  انحرا ات جو  ناقضات. 

 قداش وثيقة  لخص المشور  بشأ  يين  الروا ا المتف  عليل ورا ا ن ام الحوا ز . 

 حوا ز وال د ت م نى على المنا سين  ك نف  م او الصناعة واشتم  الن ام على:  عدا  ن ام لل- 

  عيييد  فييياعات ال مييي ، الوقيييب ايضيييا ك، ال يييد ت بأنواعتيييا، القيييروض الشخصيييية، بيييد ت الراوييية، التيييأمين عليييى

  ايعاقة المستدامة، التأمين الصحك الخاص، ن ام الترقيات الحيا ،

 التدرج الوظيفي 0.3.0.3

 ير نظام التدر  الوظيفيتطو 

 تصميم نظام التدر  الوظيفي بتطوير معايير تربط بين الوظيفة ومسئولياتها 

  التأ ددد مددن و ددود معيددار موحدددد وعلمددي لنظددام حسددبة األوزان الوظيفيددة لتصدددنيا الوظددائا. نتددا  التدددر  مبندددا

 علا الوظيفة وليو الفرد 

 دليل إ راعات الموارد البشرية 

 



البشرية الموارد دارةإ نظام وتنفيذ نشاءإ األساسي   

القياسية الشروط المرجعية  

 

  7 

 

 نظام للموارد البشريةإنشاء  3.3.0.3

 " نوان يين  و يفك   او " راطة التين  الو يفك المقتروة  

   ال شراة. طوار  لي  السيافات وايجراوات للموار 

 :الشركة المستفيدةالمشروع ومهام ومسئوليات  إدارة- .3

   مرهز  حدار الصناعة يو المسئوو عن   ار  ال قد 

   وب د موا قة  ل لك، لا هانب يناك واجة  و  ا   و با  من مراو  ومخرجات المشروع   ال قد،امنن   دا  افلوب  نفي

  مرهز  حدار الصناعة ومقدم الخدمة ( تر ك الت اقد  

 مراج ة ال قد لد  ال مي  جو بمرهز  حدار الصناعة   قد اجتماعات  . 

 .توفير الدعم اإلدارر لالستشارر طوال فترة عملق داخل الشر ة 

 فريل عمل ومدير مشروع مسئول عن التنفيذ داخل الشر ة. توفير 

 .توفير غرفة للتدريب وتفريغ وقت فريل العمل 

  .التزام فريل العمل ب افة المهام المسندة إليق من قبل االستشارر   توفير الوقت الموارد المطلوبة للتنفيذ 

 ات تؤدى إلا تأخير إن از الخدمة.التزام اإلدارة العليا لل هة المستفيدة بتذليل أر صعاب أو معوق 

 المتوقعة المخرجات .0

 لتنفي  ي ه المتمة بن اح. فيقوم مقدم الخدمة بتقداش المخرجات التالية للمشروع:     

 المرولة ا ولك  3.1

 .) قرار م دئك بوض  الشرهة الحالك   حلي  الف و  

  م موعييية متناملييية ألييييدا  الشيييرهة مر  طييية بالرساييية والمتمييية ا فيييترا ي ية للشيييرهة، و تيييوالى نيييزو  اليييى اي ارات

 اي ار .واأل را  وللك لخدمة جمي  جيدا  م ل  

  التين  التن يمك الحالك للشرهة 

 المرولة النانية   3.1

 حلي  الو يفة  

  التو يف الو يفك مام  مؤمرات ا  او لن  و يفة 

 ن ام التو يف وا  تيار النمالج لات الصلة   

  ها ة الت  يات ا  اراة والفنية الو يفية  لي  اوضح 

 مصفو ة التك  حد  مستواات السلطات والمسئوليات المتف  عليتا 

 دم نمولج التق-ل د   نمولج  اص بالت يين الدا لك  لي  محدث لن ش التو يف والت يين و جراوات ا تيار المو فين ا

 الشنر(  طاب-الخاص بتقييش المقاب ت الشخصية  النمولج-للو يفة "عربك و ن ليز " 

  التنفيذ وتوهي   يفية ا وتياج التدرا ك لن  مسمك و يفكخطة مرا عة 
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   النالنةالمرولة   1.1

   ن ام مؤمرات ا  او لن  و يفة / ا ار 

  و لي   قييش األ او  مؤمرات ج او رئيسية مخصصة لن  قسش وه  و يفة(نمالج 

    الراب ة المرولة  5.1

 يين  هام  للروا ا ون ام للمنا آت ب مي  ا فتمارات المطلوبة 

  ن ام ودار لألجور والتدرج الو يفك للمنشا  هن 

  لي  هام  للموار  ال شراة  اص بايجراوات اشم   نقيح واص ح التين  التن يمك  

  المناف ة للموار  ال شراة وايجراوات والسلطات لي  لسيافة ومتام 

 ال داد  الصيغة النتائية الم تمد  من ا  ار  ال الك للتين  التن يمك 

 قرار نتائك بتوصيات  اصة لألجور والمر  ات  

 الالزمة:الخبرات  .6

 المشروع.المطلوبين لضما   نفي  ها ة جنشطة  جهنر(جو   واودالخ راو    قدار عدعلى مقدم الخدمة 

  الخ راو  كالسمات والخ رات المطلوب  و ريا: 

 القصو  رجة التقييش امنح والدرافية المناف ة  الحصوو على ماجستير  الحصوو على المؤي ت الفنية.) 

  الخ ر  المتنية ال امة  األق  من علىفنوات  31التمت  بالخ رات الم ئمة لط ي ة المشروع 

 . متار  قواة  ك ج ار  المشروعات وقيا   الفرا 

 ومتارات عرض جيد  جدًامتا   متنية متخصصة  /  شراةالموار  ل  ك ال بلومواص  على  ار ا ا ج  انو  لد  ا فتش 

   على ا ق   ك  نفي  مشروعات الموار  ال شراة و عا   التينلة للشرهات. فنوات 1ا فتشار    ر 

 نفي  مشروعات الموار  ال شراةمشارا   31 نفي  عد   الشرهة  ك ن اح  

  قا  اللغتين اين ليزاة وال ربية   

  التمت  بمتارات ا  صاو وال رض والتحلي  وهتابة التقارار 
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  المشروع:موقع ومدة تنفيذ  .7

 مد  التنفي  والخطة الزمنية للمشروع   موق  المشروع 3.1

   ا   جمتوراة مصر ال ربية مقر الشرهة   كاتش  نفي  م  ش جنشطة المشروع      

 مد  التنفي  والخطة الزمنية للمشروع 

 المتوسطة  الصغيرة   الشركات المستهدفة  

 أسبوع  03 أسبوع  03 المشروع لتنفيذالمدة اإلجمالية المقترحة 

 يوم / عمل 30 يوم / عمل 00 متوسط أيام عمل االستشاريين  

 

  اليوم التالك لتوقي  ال قد التاراخ المخطى ل دو  نفي  المشروع    

  ا ييا علييى مقييدم الخدمييية  قييداش عييد  جايييام ال ميي  المتوق يية ي مييام المشيييروع بن يياح  ييك ال يييرض الفنييك  عييد  الخ يييراو

X   منتش(عد  جاام ال م  لن  

 للمشروع:الخطة الزمنية 

  وا نتتييياو متضيييمن اقيييوم مقيييدم الخدمييية بوضييي  جيييدوو ممنيييك لتنفيييي  متيييام المشيييروع عليييى ج  ايييتش مراعيييا   ييياراخ ال يييدو

 ها ة متام المشروع.

 الدعش:ايقامة وا نتقا ت و ستي ت  3.1

  ا ا ا ل المشروع،و ستي ت الدعش ال ممة لتنفي   وا نتقا تمقدم الخدمة مسئوو عن  و ير ها ة  ر ي ات ايقامة 

 قيمة الخدمة   ك  راج  نلفة  لك ال نو  والمصرو ات 

  ك اصة  بن اح،وتى اتمنن من  نفي  المشروع  الخدمة،على الشرهة المستفيد   و ير الدعش والموار  المناف ة لمقدم  

 ئوليا تش األفافيةوتى استطي  الخ راو الترهيز على مس اي اراة، النواوك

 

 :التقارير .8

 متطلبات التقارير 

  المرولييية،ات يييين عليييى مقيييدم الخدمييية  قيييداش " قراييير  قيييدم األعمييياو" عييين  المشيييروع،عنيييد نتااييية هييي  مرولييية مييين 

  لمراج تل. عمدار المشرو لى  المستفيد ،م تمد من الشرهة 

 ب يييد   داليييل ت قيييا للم و يييات  للمشيييروع، النتيييائك ات يييين عليييى مقيييدم الخدمييية  قيييداش التقراييير المشيييروع،نتااييية   يييك

لتليييك الم و يييات جو  افيييت ملجفييي وعين مييين  ييياراخ  م  ات ييياوموعيييد   يييكولليييك  ميييدار المشيييروع،اطل تيييا  التيييك

   نتائية.  طاره بأ  التقرار ا ت ر مق و  بصفة 
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 تقديم التقارير والموافقة عليها 

  مسئوو  نمية األعماو بالفرع  بافش قدم التقارار 

  قيييدم التقيييارار باللغييية ال ربيييية جو ا ن ليزاييية  ت قييياً  وتياجيييات الشيييرهة المسيييتفيد ( مييين نسيييختين: نسيييخة مط وعييية 

     (  فكونسخة محملة على 

  اقيييييوم مسيييييئوو  نميييييية األعمييييياو المنليييييف بالمشيييييروع بمراق ييييية  اعليييييية وهفييييياو  افيييييتخدام الميييييوار  المخصصييييية

 و الخدمة المتف  عليل م  مقدم الخدمة مللمشروع وه ا محتواات التقارار، مقارنة بم ا

  ا يييا ج  اقيييدم مقيييدم الخدمييية محاضييير ا جتماعيييات /  قيييارار الزايييار  مر قييية بتقراييير هييي  مرولييية، وجميييي  النميييالج

المسيييتخدمة لتحليييي  الو يييائف، وهييي لك  قيييارار ل ميييي  جلسيييات التوعيييية مييي  جفيييماو الحاضيييران، وميييوجًزا عييين 

 الموضوع

 اآلتي:من خالل  –امة بصفة ع –يتم إدارة المشروع 

  بدااة المشروع و  و  نفي ه  ك الخدمة،  قد م  مقدم  التكا جتماعات 

  التقارار التك  قدم جثناو  نفي  مراو  المشروع 

   التقرار النتائك للمشروع 

 السداد:شروط  .9

 التالي: ما هو مبين بال دول  الخدمة يتم سداد قيمة المشروع إلا مقدم 

دفعةةةةةةةةةةةةةةة 

 السداد

النسةةةةةةةةةةبة 

 المئوية
 التقارير المطلوب تقديمها لسداد الدفعة شروط السداد

 ٪ 35 االولى

االنتهةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةن المرحلةةةةةةةةةةة 

)التشةةةةةةةةةةخيص   التشخيصةةةةةةةةةةية

المبةةةةةةةةدئي وتحليةةةةةةةةل الفجةةةةةةةةوة 

 والمراحل المطلوبة

  التقريةةةر المبةةةدئي ويشةةةمل التشةةةخيص المبةةةدئي وتحليةةةل الفجةةةوة

 متضمنة خطة العمل والنتائج المتوقعة

  الهيكل التنظيمي للشركة 

  المرحلةةةةة المرحلةةةةة األولةةةةى وإتمةةةةام تنفيةةةةذ وتطبيةةةة  مخرجةةةةات

 الثانية 

 ٪75  االخيرة
المراجعةةةةة النهائيةةةةة واالنتهةةةةاء 

 من المشروع

  الرابعة واالنتهاء تنفيذ وتطبي  مخرجات المرحلة الثالثة 

  تسةةةليم المشةةةروع بالكامةةةل واعتمةةةاد التقريةةةر النهةةةائي للمشةةةروع

 كامال  البشرية شامال دليل للمواردمن الشركة المستفيدة 

   لنظام الموارد البشرية الكامل والتنفيذ التطبي 
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 جدول تقييم  .15

 

التقييش 

 النتائك

التقييش ب د 

 المراج ة

التقييش 

 الم دئك

الدرجة 

 القصو 

  

  

        
 التنظيم وطريقة تنفيذ المشروع

        

  نفي  المشروع  كجفلوب ومنتج مقدم الخدمة  15      

  نفي  مشروعات مماثلة  كن اح الشرهة  15      

  عرض  قدامك اوضح جفلوب  ومنت يل التنفي   10   

 الخطة الزمنية لتنفي  المشروع 0      

     

 التنظيم وطريقة تنفيذ المشروع مجموع تقييم بنود 35   

       
 خبرات ومؤهالت الخبراء 

       

 المؤي ت الفنية والدرافية 15      

      10 
الحصوو على متا   متنية متخصصة  ك   ار  الموار  

 ال شراة

  الم ئمة لط ي ة المشروع المتنية ال امة الخ ر  ا 15   

      10 
مشروعات مماثلة لن ام   ار  الموار  الن اح  ك  نفي  

   ال شراة

  الخ ر  والخلفية  ك   ار  المشروعات 15   

 مجموع تقييم بنود خبرات ومؤهالت الخبراء 65      

 المجموع الكلى 155      

 

 

  وذلةةة  الخاصةةةة بمقةةةدم الخدمةةةة  وتقنيةةةات التطبيةةة ملحوظةةةة: العةةةرض الفنةةةي يجةةةن أن يتضةةةمن منهجيةةةة التنفيةةةذ

 .واألكاديمي للعنصرالنظري  وليس الشرحبند الخدمات التفصيلية  فيعنصر مذكور  لكل

 ر العةةةرض وضةةةيةةةتم الح( التقةةةديميPresentation) أن يتضةةةمن العةةةرض التقةةةديمي علةةةي  ( مةةةن قبةةةل شةةةركتكم

العمةةةل والخبةةةرات المتاحةةةة  لشةةةرح وتو ةةةيي منهجيةةةة لهةةةم العمةةةل فةةةي المشةةةروعالموكةةةل  ينحضةةةور المستشةةةار

   التنفيذللشركة وطريقة 

 

 


