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 مقدمة -1

والسلطات مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اتباعها من قبل  الالزماالجراءات بهدف تحدید تم تصمیم هذه اآللیة 
المعدة من قبل ادارة السالمة والصحة المهنیة دارة عملیة مراجعة واعتماد وتطبیق أنظمة إلالمنظمة للقطاعات 

 الكیانات.

ة والصحة المهنیة في یقوم مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة بإدارة عملیة اعتماد وتطبیق أنظمة ادارة السالم
حال الجهات الحكومیة، وكذلك، حیث یلزم، في حال الكیانات التي ال تخضع حالیا لرقابة أي من السلطات المنظمة 

 للقطاعات.

طار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة لإلوالمتسق  النزیه والشفافتم تصمیم هذه اآللیة بهدف ضمان التطبیق 
 .والصحة المهنیة 
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 لمتطلباتا -2

 الكیاناتمن قبل تقدیم األنظمة  لیةعم 2-1

إلى تقدیمه  علیهالخاص به،  ادارة السالمة والصحة المهنیةنظام ینتهي الكیان من تطویر وتوثیق ندما ع )أ (
ة أبوظبي طار العام لنظام إمار إلالمتطلبات االساسیة لب مقارنة تهلمراجعالمعني لسلطة المنظمة للقطاع ا

 .المهنیةللسالمة والصحة 

 وثائق نظام ادارة السالمة والصحة المهنیةتقدیم كجزء من وتقدیمه ) Cالنموذج ( وتوقیعیجب استیفاء  )ب (
 الخاص بالكیان.

الخاص به،  السالمة والصحة المهنیةتطویر نظام إدارة مساعدته في الكیان بمكتب استشاري ل استعانإذا  )ج (
 . االستشاري ورقم تسجیله ضمن برنامج "قدرات"اسم المكتب ) على Cالنموذج ( أن یتضمنیجب 

من قبل مركز  للقیام بهذا العمل اومعتمد مسجال في وقت التقدیم، ،المكتب االستشاريیكون أن یجب  )د (
إن لم یكن  ادارة السالمة والصحة المهنیةرفض نظام  اتلقائی یجبحیث . للسالمة والصحة المهنیةأبوظبي 

 .ا لدى المركز في وقت التقدیمومعتمد المسج المكتب االستشاري

السالمة نظام إدارة  المعین لتطویرالكیان هو المسؤول عن التأكد من اعتماد المكتب االستشاري  مالحظة:
 .وصوال إلى استكمال واعتماد النظام المكتب التعاقد مع وقتمن  الخاص به، وذلكوالصحة المهنیة 

للكیان الذي تمت  ادارة السالمة والصحة المهنیةومراجعة واعتماد نظام  تقدیمعملیة  )1( الملحقیوضح  )ه (
 .تسمیته

 مراجعة واعتماد األنظمة من قبل السلطة المنظمة للقطاع 2-2

ة طار العام لنظام إمار إلاألساسیة لمتطلبات التقییم القیام ب التناسق عندالعملیة لضمان تم تطویر هذه  )أ (
 ارهتطو ي تلة اادارة السالمة والصحة المهنی أنظمةجب تضمینها في والوا ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 .المعنیةالقطاعات كافة  عبرالكیانات 

الحد األدنى على كافة متطلبات ، نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةتقییم الخاص ب ،)Iالنموذج ( یشتمل )ب (
 متطلبباإلضافة إلى الوزن المعیاري لكل  ،ة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةطار العام لنظام إمار إلل

 .مع المتطلبات فعال ومتوافقإدارة میته في بناء نظام بحسب أه

ادارة السالمة كافة أنظمة ) كجزء من عملیة مراجعة Iالنموذج ( تستكملعلى السلطة المنظمة للقطاع أن  )ج (
 .إلیها ةالمقدم والصحة المهنیة

على السلطة المنظمة ، یجب ادارة السالمة والصحة المهنیةتطویر نظام االستعانة بمكتب استشاري لفي حال  )د (
 على أن یتضمن ،مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةبعد استیفائه إلى ) Iالنموذج ( ترفعللقطاع أن 

مركز أبوظبي . وعلى الذي طوره المكتب االستشاري المعتمد نظامللالممنوحة درجة التقییم النهائیة النموذج 
 لمكتبالتسجیل  السنويتجدید الكجزء من عملیة هذه المعلومات  االستفادة من للسالمة والصحة المهنیة

 .االستشاري
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وٕابالغ  المقدم من الكیان نظام ادارة السالمة والصحة المهنیةمراجعة المعني على السلطة المنظمة للقطاع  )ه (
 تقدیم النظام.من تاریخ تقویمیا یومًا  60خالل  رسمیا بالردالكیان 

إبالغ الكیان رسمیًا السلطة المنظمة للقطاع ، على نظام ادارة السالمة والصحة المهنیةبعد مراجعة  )و (
یجب أن تتضمن المالحظات  ر النظام غیر متوافق،امراجعة. وفي حال اعتبالبمالحظاتها حول نتیجة 

 .معلومات محددة بشأن أي تغییرات أو تحدیثات أو تعدیالت الزمة

السلطة في حال عدم اعتماد النظام المقدم بعد دورتي مراجعة له (التقدیم األصلي، ومراجعة أولى)، على  )ز (
، ومالحظاتها علیه، إدارة السالمة والصحة المهنیة نظامالمعني االجتماع مع الكیان لمراجعة  المنظمة للقطاع

ي اإلدارة العلیا أن یحضره أحد ممثلو  ةظام. ویجب توثیق اجتماع المراجعالنذلك وأیة مسائل أخرى تتعلق ب
 للكیان.

المحددة لرفع زمنیة الفترات تتضمن الالكیان إعداد خطة عمل تفصیلیة  على، أعاله بعد اجتماع المراجعة )ح (
 النظام إلى مستوى االعتماد.

 شروط االعتماد 2-3

 .مالمقدّ المراجعة المكتبیة للنظام  بناء على الخاص بالكیان ادارة السالمة والصحة المهنیةنظام اعتماد  یتم )أ (

دارة السالمة ال فعاالً  اً نظامق طب إثبات أنه قد علیه، بهالخاص نظام للرسمي العتماد االیحتفظ الكیان بكي  )ب (
 :یمتاز بأنه ،والصحة المهنیة

 .توافق مع كافة القوانین االتحادیة والمحلیة ذات العالقةی )1(

 . ة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلنظام إمار طار العام متطلبات اإلكافة توافق مع ی )2(

 تطبیقه خالل شهر واحد من تاریخ االعتماد. بتم البدء  )3(

اإلطار متطلبات بحسب  السلطة المنظمة للقطاعإلى  أدائهیتم مراقبته، مع تقدیم تقاریر فصلیة بشأن  )4(
 .لسالمة والصحة المهنیةل إمارة أبوظبينظام العام ل

أبوظبي  مركزمسجلة لدى تدقیق خارجي من قبل طرف ثالث، من خالل شركة اللتدقیق لیخضع  )5(
ثم سنویا بعد ذلك، مع تقدیم  شهرا من تاریخ اعتماد النظام 12 خالل، وذلك للسالمة والصحة المهنیة

 . السلطة المنظمة للقطاعتقاریر التدقیق إلى 

 شهادة اعتماد النظام 2-4

السالمة والصحة المهنیة نظام إدارة  نموذج "شهادة اعتماد بإعدادمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة قام  )أ (
 .أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنیة الخاصة بهااعتماد  عندیتم إصدارها للكیانات كي ، "

 سنوات.  3فترة قدرها لنظام إدارة السالمة والصحة المهنیة  عتمادیتم إصدار شهادة ا )ب (

 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعلى كل شهادة اعتماد أن تبرز الشروط األساسیة التي وضعها  )ج (
 ) من هذه الوثیقة. 3-2، بحسب القسم (إدارة السالمة والصحة المهنیة ةنظمالعتماد أ
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لسالمة والصحة اارة ة إدمألنظ النموذجیةشهادات العملیة إصدار  أن تدیر اعاتالمنظمة للقط اتعلى السلط )د (
 .ات الخاصة بكل منهاقطاعالفي  للكیانات المهنیة

 ) من هذه الوثیقة. 5-2االعتماد عند نهایة السنة الثالثة وفقا لمتطلبات القسم ( ةإعادة إصدار شهاد یتعین )ه (

تطبیق االلتزام بیتبین فیه عدم في أي وقت  ،السلطة المنظمة للقطاعمن قبل  ،یجب إلغاء شهادة االعتماد )و (
 . اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمتطلبات 

مركز ، مع تفاصیل شهادات االعتماد، إلى المعتمدةالكیانات أن ترفع قائمة على السلطة المنظمة للقطاع  )ز (
 .على أساس ربع سنوي أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 السالمة والصحة المهنیةإدارة اعتماد نظام شهادة  تجدید 2-5

على كل من السلطات المنظمة للقطاعات تطویر وتوثیق وتطبیق وصون عملیة نظامیة لتجدید شهادات   )أ (
 اعتماد أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنیة الخاصة بالكیانات.

 العملیة النظامیة أن تغطي على األقل الجوانب التالیة: هذه على  )ب (

 .تحدید تواریخ التجدید )1(

 لیة المراجعة.عم )2(

 (د)) من هذه الوثیقة5-2معاییر التجدید، بما في ذلك مراعاة المتطلبات الواردة ضمن القسم ( )3(

 ).1-5-2بحسب متطلبات القسم ( التعلیق،عملیة اإللغاء /  )4(

 .أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإعطاء التعلیقات، إلى الكیان أو إلى مركز  )5(

 سنوات.  3فترة قدرها لعتماد إعادة إصدار شهادة اال یتعین )ج (

المعاییر  دراسةعند مراجعة شهادة االعتماد الممنوحة للكیان، على السلطة المنظمة للقطاع المعني التأكد من  )د (
 التالیة كحد أدنى: 

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة متطلبات رفع تقاریر األداء، بحسب متطلبات  )1(
 ".تقاریرمراقبة أداء السالمة والصحة المهنیة ورفع ال ) "6.0اآللیة ( - المهنیة

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة بحسب متطلبات متطلبات رفع تقاریر الحوادث،  )2(
 ها ورفع التقاریر".التحقیق فیاإلبالغ عن الحوادث و ) "11.0اآللیة ( - المهنیة

اإلطار العام لنظام ن قبل طرف ثالث، بحسب متطلبات استكمال وتقدیم التدقیق السنوي الخارجي م )3(
 التدقیق والتفتیش".) "8العنصر ( - إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

السلطة األدوات األخرى التي تراها  وأالتفتیش،  وأالسلطة المنظمة للقطاع، من قبل نتائج التدقیق  )4(
 المنظمة للقطاع. 
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، وتطبیقها بحسب ما یتم المتطلباتتقدیم خطط اإلجراءات التصحیحیة لحاالت عدم التوافق بحسب  )5(
 . بشأنهاالتفاق 

 شهادة االعتماد تعلیقمعاییر إلغاء أو  2-5-1
)، 5-2على كل من السلطات المنظمة للقطاعات أن توثق، كجزء من العملیة المطلوبة بموجب القسم ( )أ (

 معاییر إلغاء أو تعلیق شهادة اعتماد نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة الخاص بالكیان. 

 :المعاییر ما یلي تشملكحد أدنى، یجب أن  )ب (
 . لسالمة والصحة المهنیةفي مجال ا متطلبات رفع تقاریر األداءعدم االلتزام ب )1(
 .الخطیرة الحوادث متطلبات رفع تقاریرعدم االلتزام ب )2(
 . التدقیق السنوي الخارجي من قبل طرف ثالثعدم االلتزام بمتطلبات  )3(
من كما یثبت (اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة عدم االلتزام بمتطلبات  )4(

، وبیانات تقاریر األداء، وتقاریر عدم التوافق الجسیمةحاالت و ي أو الخارجي، الداخلالتدقیق خالل 
  وٕاحصائیات الحوادث).

 . أو في االلتزام بالفترات الزمنیة المتفق علیها ،المقدمةخطط اإلجراءات التصحیحیة  تنفیذاإلخفاق في  )5(
 توقف الكیان عن العمل / النشاط.  )6(
 هو موضح على الرخصة التجاریة.تغییر االسم القانوني للكیان كما  )7(

 شهادة االعتمادتعلیق عملیة إلغاء أو  2-5-2
المعتمدة ضمن القطاع المعني بها من ذات األنظمة على السلطة المنظمة للقطاع مراقبة أداء كافة الكیانات  )أ (

 .طار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلمتطلبات احیث تطبیقها ل
تعلیق الأي شهادة معتمدة، على السلطة المنظمة للقطاع إبالغ الكیان رسمیا باإللغاء أو تعلیق قبل إلغاء أو  )ب (

 .على عدم االمتثالذات الصلة دلة األ، مع إرفاق المزمع
یقوم الكیان خاللها باالتصال مع كي على السلطة المنظمة للقطاع تحدید مهلة زمنیة ال تتجاوز األسبوعین،  )ج (

 طاع واالتفاق على خطة عمل لتصحیح حاالت عدم االمتثال. السلطة المنظمة للق
نظام إدارة السالمة شهادة اعتماد تعلیق في حال تم االتفاق على خطة لإلجراءات التصحیحیة، فإنه یتم  )د (

 الخاص بالكیان لحین التطبیق التام للخطة.  والصحة المهنیة
 وأالتفتیش  وأ التدقیقمن تطبیق اإلجراءات التصحیحیة من خالل  التحققالسلطة المنظمة للقطاع على  )ه (

التطبیق الكامل لإلجراءات من  التحققالسلطة المنظمة للقطاع. وفي حال تم األدوات األخرى التي تراها 
 إدارة السالمة والصحة المهنیةالتصحیحیة، تقوم السلطة المنظمة للقطاع بإعادة إصدار شهادة اعتماد لنظام 

 خاص بالكیان. ال
من تطبیق اإلجراءات التصحیحیة، فإن علیها إلغاء شهادة  التحققالسلطة المنظمة للقطاع إن لم تستطع  )و (

 االعتماد وٕاعالم الكیان رسمیا باإلجراءات المطلوبة. 
عدم تواصله، فإن على السلطة المنظمة في حال في حال عدم تمكن الكیان من االتفاق على خطة عمل أو  )ز (

 االتصال رسمیا بالكیان إلعالمه بقرار إلغاء شهادته وباإلجراءات المطلوبة. ، و إلغاء شهادة االعتمادللقطاع 
عتماد، اال إحدى شهاداتیمكن للمركز، في أي وقت، أن یطلب من السلطة المنظمة للقطاع إلغاء أو سحب  )ح (

 .داءاألف ضععلى  لیل كافبعد التنسیق مع السلطة المنظمة للقطاع، في حال وجود د
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 :یه، یجب علالخاص بالكیان السالمة والصحة المهنیةنظام إدارة إلغاء اعتماد تم  ي حالف )ط (
لسلطة المنظمة إلى ا" نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة  إعادة النسخة األصلیة من "شهادة اعتماد )1(

 .للقطاع
التوافق مع متطلبات خاصة تلك الجهات التي تشترط  ،رسمیاً  أصحاب المصلحةالجهات إبالغ  )2(

 .تعاقدیةالتفاقیات االترتیبات و ال ضمنأبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار العام لنظام إمارة
لتوافق مع على ا إشارةي أل ة)اإللكترونیصفحات الذلك  بما في( مطبوعات الكیانمن الفوریة زالة اإل )3(

 .والصحة المهنیةة أبوظبي للسالمة متطلبات اإلطار العام لنظام إمار 

 التعلیقرسمیا بشأن اإللغاء / أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة مركز إبالغ  على السلطة المنظمة للقطاع )ي (
 أیام عمل من تاریخ اإللغاء. 3وأسبابه، وذلك خالل 

  شهادة االعتمادبشأن إلغاء أو تعلیق  رفع االلتماساتعملیة  2-6

یوم عمل من تاریخ استالمه  20إلى مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة خالل  رفع التماسیمكن للكیان  )أ (
لقرار السلطة المنظمة للقطاع بإلغاء / تعلیق شهادة االعتماد الخاصة به إن توفر لدیه أسباب معقولة تدعوه 

 لالعتقاد بأن قرار اإللغاء أو التعلیق لم یكن عادال. 
بأن قرار اإللغاء أو أن یوفر تبریرا واضحا وأدلة داعمة لما یدعوه لالعتقاد على االلتماس المرفوع من الكیان  )ب (

 . التعلیق لم یكن عادال
مشروعیته وصحته، كل التماس یتم تقدیمه للتأكد من  بمراجعة مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة یقوم )ج (

 إن كان قد قرر:بیان المركز على . وفي رده، مقدم االلتماسأولیا إلى كتابیا ومن ثم یعطي ردا 
 . إضافیة من مقدم الطلب متطلبات مع بیان أيمتابعة النظر في االلتماس،  )1(
 . للرفضاألسباب الموجبة  بیانأو رفض االلتماس، مع  )2(

االجتماع ب، إن لزم األمر، یقوممراجعة كافة األدلة المقدمة، كما ب یقوم هإن قبل المركز بصحة االلتماس، فإن )د (
 األطراف المعنیة.مع كافة 

 من قبل المدیر العام لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. المراجعة، یتم اتخاذ القرار  بعد )ه (
 نهائیا في كافة االلتماسات. مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةیعتبر قرار  )و (
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 النماذج -3

(متوفر على الموقع اإللكتروني السالمة والصحة المهنیة نظام إدارة  نموذج تقدیم –) Cنموذج (ال
www.oshad.ae ( 

 ،الخاص بهالسالمة والصحة المهنیة تطویر نظام إدارة الذي تمت تسمیته الكیان  عندما یستكملیتم استخدام هذا النموذج 
هذا في  أن یركز. ویجب على الكیان للكیان المهنیةالسالمة والصحة نظام إدارة التي تشكل وثائق المع  هیجب تقدیمحیث 

طار العام إلالمتطلبات األساسیة لالتي تلبي الخاص به و  نظام إدارة السالمة والصحة المهنیةبیان مكونات  النموذج على
 . ة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلنظام إمار 

 

 )متوفر على الموقع اإللكتروني(غیر السالمة والصحة المهنیة نموذج تقییم نظام إدارة  –) Iنموذج (ال

استخدامه  ویجب ،طار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلالمتطلبات األساسیة لهذا النموذج یلخص 
تم وقد المقدمة.  المهنیةادارة السالمة والصحة أنظمة  امتثالمدى  تقییمعند قیامهم بالسلطة المنظمة للقطاع  لتوجیه مراجعي

أداء المكاتب  حول بالمالحظاتلسلطة المختصة ا ولتزوید ،في عملیة التقییم درجة من التناسقن اضملتصمیم هذا النموذج 
 .السالمة والصحة المهنیةاالستشاریة في تطویر أنظمة إدارة 

  

http://www.oshad.ae/
http://www.oshad.ae/
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 الوثیقِة  سجل تعدیل -4

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 كافة الصفحات اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة ( فقط باللغة اإلنجلیزیة) 2016یولیو  1 3.0

 2017مارس 19 3.1

 كافة الصفحات تغییر الشعار 

من مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى المسمى تغییر 
 للسالمة والصحة المهنیة مركز أبوظبي

 في كل الوثیقة

تغییر المسمى من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة والصحة 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي إلوالسالمة 

 للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 في كل الوثیقة المهنیةتغییر مسمى البیئة والصحة والسالمة إلى السالمة والصحة 

 3  تعدیل المقدمة إلضفاء مزید من الوضوح على نطاق الوثیقة

 4 )(ج) و (د)1-2إضافة البنود (

-2)(د)، (ه)، (و)، و(ز) واستبدالها بالبنود (2-2إلغاء البنود (
 )(د)، (ه)، (و)، (ز)، و(ح)2

4-5 

 5 )5)، و(4)، (3)(ب)(3-2إضافة البنود (

 6-5 )4-2تحدیث البند (

-2) و (5-2) واستبداله بالقسمین (5-2القسم القدیم رقم ( إلغاء
6 .( 

6-8 

 11 )1) واستبداله بالملحق (1-3رقم ( الشكلإلغاء 
 ال ینطبق إلغاء الملحق (أ)

بسیطة إلضفاء مزید من الوضوح أخرى تعدیالت لغویة وتحریریة 
 دون تغییر المتطلبات

 الوثیقة في كل
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 إدارة السالمة والصحة المهنیةأنظمة واعتماد تقدیم ومراجعة  مخطط عملیة):  1الملحق (

الكیان
إعالم االستشاري 

بالمتطلبات، والتعاقد مع 
استشاري معتمد

الكیان
تطویر نظام إدارة السالمة والصحة المھنیة 

المناسب لحجم وطبیعة عملیاتھ

الكیان
ھل یتم االستعانة باستشاري لتطویر 

النظام؟

مخطط تقدیم ومراجعة واعتماد 
نظام إدارة السالمة والصحة 

المھنیة

الكیان
تقدیم وثائق النظام إلى السلطة المنظمة 
للقطاع المعني للمراجعة واالعتماد، مع 

(C)نسخة مستوفاة من النموذج 
نعم

ال

للقطاع المنظمة السلطة
اعتماد النظام؟

السلطة المنظمة للقطاع
ومراجعة النظام المقدم  – (C)قبول النموذج 

(I)باستخدام النموذج 

للقطاع المنظمة السلطة
إعالم الكیان باالعتماد، وإصدار شھادة 

إلى مركز  (I)االعتماد، وإرسال النموذج 
أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إن تم تطویر 

النظام من قبل مكتب استشاري

للقطاع المنظمة السلطة
اعتماد اإلعادة األولى للتقدیم؟

للقطاع المنظمة السلطة . 1
تزوید الكیان رسمیا 

/ بالمالحظات حول التعدیالت 
التحدیثات الالزمة 

الكیان . 2
إعادة تقدیم النظام

للقطاع المنظمة السلطة
)أو أكثر  (اعتماد اإلعادة الثانیة 

للتقدیم؟ 

للقطاع المنظمة السلطة
االجتماع مع اإلدارة العلیا 
للكیان لالتفاق على خطة 
اإلعداد والدعم المطلوب

الكیان
البدء بتطبیق النظام خالل شھر واحد من 

 تاریخ االعتماد

الكیان
رفع تقاریر األداء إلى السلطة المنظمة للقطاع على أساس ربع سنوي •
الخضوع لتدقیق خارجي من قبل طرف ثالث خالل سنة واحدة من  •

تاریخ اعتماد النظام
السالمة والصحة المھنیة بحسب متطلبات  رفع التقاریر بشأن حوادث  •

"اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیھا ورفع التقاریر" 11اآللیة 

النعم 

ال

نعم

نعم

للقطاع المنظمة السلطة . و
 رسمیا الكیان تزوید

/  التعدیالت حول بالمالحظات
 الالزمة التحدیثات

الكیان . 2
النظام تقدیم إعادة

ال

الكیان
 ومعتمد مسجل االستشاري ھل

؟"قدرات"في برنامج 
نعم  ال
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