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اطابترا تطبترا ةيناسنإ ةسراممو عمتجملا ءانب ي4 123اسأ لماع ي*وطتلا لمعلا
ً

اقيثو 
ً

 NOخلا يناعم لكب 

 و ةجاحو  ةيعوطتلا صرفلا ةيمهأب عمتجملا دارفأ ي*و بسحب  ھعاونأ و ھلاكشأ ةددعتو ،  حلاصلا لمعلاو

اعمتجم j3بن :اihلاسر اghنيع بصن ةيعمجلا تعضو دقو ، عمتجملا تابلطتم
ً

ايويح 
ً

 ھتيمنتو ھجاتحم ماركإب 

  :لالخ نم كلذ نوكي و  .ةNtمتم ةيعمجل مهلم قيرفب ھنيكمتو

 .ةيباجيإو ةداج ةيعامتجا ةئيب دييشتب •

 .مGHجاح دسو مهمكح ي@ نمو ءارقفلا لالجإو ريدقت •

 قيقحتو مهفورظ ىUع ةرطيسلا ىUع مGHناعإو مGHشيعم ىوتسمب ءاقترالا نم اونكمتيل مMHاردقو مMHاراهم ريوطت •

  .نfيباجيإلاو نfعدبملا اcHعوطتمو ةيعمجلا يبوسنم نم مهلم قيرفب مهفادهأ

 .عقوتملا قوف ىوتسمل ديفتسملا ةمدخ ققحت ةبذاج ةيجذومن ةمظنم ijبنلو

  :ىqإ ةيعمجلا فدMHو 

 .ةيعامتجالا تامدخلا لالخ نم نيديفتسملا نfكمت •

 .يwوطتلا لمعلا عيجشت  •

 .ي|برلا fzغ عاطقلا ومن معد  •

 تايلمع نمض نNعوطتملا كارشإ نم دبالف ةرظتنملا ةيمنتلاو ةNtمتملا ةمدخلا قيقحت نم نكمتن ~{حو

 :نNعوطتملا كارشإل انتاقلطنم نمض نم ناك اذل ،عمتجملاو ةيعمجلاو عوطتملل ةدئافلا ققحت ةمظنم ةيرادإ

 .ةلعافلا ةنطاوملا زيزعتو ةيعمتجملا ةيلوؤسملا سح ةيمنت •

 .اihلاسرو ةيعمجلل نNعوطتملا ءالو ةدايز •

 .اهفادهأ قيقحتو ةيعمجلا تامدخ نNسحت ي4 مهاسي امم جاتنإلا ةدايز ى�ع ةردقلا ةفعاضم •

 .اihمادتساو ةيعمجلا تاداريإ ةدايز ي4 دعاسي يذلاو نNعوطتملا كارشإ نم يداملا دئاعلا •

 ةءافك نNسحت ي4 مهاسي امم ةعونتملا تاراهملاو تا�Oخلاو ةيرشبلا تاقاطلا نم ةدافتسالا •

 .اihلاسر قيقحتو ةيعمجلا

  .ةلهؤملا ةيرشبلا رداوكلا نم ةيعمجلا تاجايتحا ةيطغت •

 لمع ةئيب ي4 ،م�hيردتو م�hاردقو م�hاراهم لقصو نNعوطتملا كارشإ لالخ نم انتيعمجب ءاقترالل حمطنو

 اننإف انتيعمج ءاقترا قيقحت نامضلو .مهعمتجم ةيمنت ي4 مهكارشإو م�hاذ قيقحتل مهل ةمعادو ةزفحم

 3 لُي يباجيإ لمع قيرف لالخ نم ةزفحم ةيعوطت صرف لخاد نNعوطتملا كارشإ زيزعت ى�ع لمعن

 .ينوO£كلالا انعقوم �Oع عوطتلا ي4 نNبغارلا عيمج نضتحيو نNعوطتملا حومط

 

 تامدخلا ةموظنم ةءافكو ةيلعاف نfسحت •

 .ةيعامتجالا

 .قمعأ رثأ قيقحتب ةيحبرلا fzغ تامظنملا نfكمت •

 .ةيعامتجالا اGHيلوؤسمب تاكرشلا مايق زيزعت •



 

 

 

 ىدل عوطتلا مسق يC ةعبتملا ةيرادإلا تاءارجإلاو تاسايسلا لمشتل ةسايسلا ةذه ءانب مت دقو

 \]طوــــــلا راــــــيعملا  عــــــم ةــــــقفاوتم نوــــــكت ثــــــيحب اــــــQRاءارجإو تاــــــسايس دــــــيدحت مــــــت اــــــمك ،ةــــــيعمجلا

ـــقفو ليلدـــلا يـــC اـــR`يترت مـــت ثـــيح عوـــطتلل يدوعـــسلا  عوـــطتلا تاـــقاطن تاذ عوـــطتلا ةاـــيح ةرودـــل اً

 :ةيلاتلا تسلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 يذ ءزجلا ىhإ عوجرلا متي ثيحب ةيعمجلا يC لمعلل ةيعجرمك ةسايسلا ةذه مدختسيو

 .ھب داشnoسالل  ةسايسلا هذه نم ةقالعلا

 

 

 

 

 نNكستلاو زرفلا باطقتسالاو صرفلا ميمصت زيزعتلاو طيطختلا

 ميركتلاو ريدقتلا فارشإلاو معدلا بيردتلاو ھيجوتلا

٣ ٢ ١ 

٤ ٥ ٦ 



 

 

 

 اR|م لك مامأ ةنيبملا يناعملا - ليلدلا اذه يC تدجو امنيأ -  ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقيو

 فيرعتلا حلطصملا

 ي�وطتلا لمعلا
 ةنيعم ماهمب مايقلل رجأ نودب ددحم تقو ءاضق نمضتي يرايتخا طاشن يأ

QRإ فدhرخآ فرطل ةيعامتجا ةميق ةفاضإ ى. 

 عوطتملا
 لباقم نودب ةرونملا ةنيدملاب �oلا ةيعمج عم ن�عم دهج ميدقتب بغارلا صخشلا

 .هاركإ نودبو

 ةرونملا ةنيدملاب �oلا ةيعمج ةيعمجلا

 .ةيعمجلا لخاد عوطتلا مسق سيئر وهو عوطتلل غرفتملا عوطتلا ريدم وأ قسنم عوطتلا لوؤسم

 ةيعوطتلا ةصرفلا
 ن�عوطتملا نم ةددحم ةحيرش عم مئالتم نوكيل هريوطت دعب ي�وطتلا رودلا

 .ةددحم ةينمز ةnoفل رودلا اذه يC مR|يكستو م�Rاطقتسا ضرغل ن�لمتحملا

 \]فلا عجرملا
 ھماهم ءادأل ھR£جوتو ،عوطتلا ةئيب يC عوطتملا ءادأ نع \]فلا لوؤسملا

 .ةددحملا ةnoفلل ھئادأ نع عوطتلا لوؤسمل ةيرودلا ريراقتلا عفرو ةيليصفتلا
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 متيو ،اًيجراخو اًيلخاد اهرشنو ،ن�عوطتملا كارشإل اR§يؤرو اQRاقلطنم حيضوتب ةيعمجلا م¤nلت

 .ةيعمجلا عقاومو ةلدأو تادنتسم يC اR|يمضت

 

]Ö!é^‰í<]Ön^#éíV<
 سلجم نم ةرقمو ن�عوطتملا كارشإ ةيلمع ميظنتل ةبوتكم تاءارجإو تاسايس ةيعمجلا ىدل

 امب ةيعمجلاب ن�لماعلاو ن�عوطتملا ةكراشمب يرود لكشب اR»يدحتو اR§عجارم متيو ةرادإلا

 .ةيعمجلا فادهأ عم قفاوتيو ي�وطتلا لمعلا ةحلصم ققحيو تادجتسملا عم بسانتي

]$q†]%]lV<<
 عوطتلا لوؤسم لبق نم ن�عوطتملا كارشإل ةيعمجلا ةيؤرو تاقلطنم ةغايص .١

 .ةمادإ راشتسم فارشإبو

 مسق سيئر ىدل ن�عوطتملا كارشإ يC ةيعمجلا ةيؤرو تاقلطنم رشن ةيلوؤسم نوكت .٢

 .اًيجراخو اًيلخاد عوطتلا ةفاقث زيزعت ققحي امب مالعإلا

 ةكراشمبو ي�وطتلا لمعلاب ةصاخلا تاءارجإلاو تاسايسلا ميظنتب عوطتلا ريدم موقي .٣

 ةيلعافلاو ةءافكلا ققحتو ةحضاوو ةلّصفم نوكت ثيحب ةيزاوملا تارادإلا ءاردم ضعب

 .تاقاطنلا عيمجل ةيلومشلاب مستتو

 تاهجوت عم قفاوتي امب تاءارجإلاو تاسايسلا دامتعاو ةعجارمب يذيفنتلا ريدملا موقي .٤

 يC عونتلاو صرفلا ؤفاكت يC ةلادعلا قيقحت نمضي امبو ةيسسؤملا اهميقو ةيعمجلا

 .ةيعوطتلا راودألا ديدحت

 �oفوتو ةقالعلا يوذو ن�لماعلاو ن�عوطتملا عيمجل تاءارجإلاو تاسايسلاب فيرعتلا متي .٥

 .ةيقروو ةينوnoكلا اR|م خسن

 لكشب اهقيبطت نم دكأتلل عوطتلا مسق لبق نم تاءارجإلاو تاسايسلا قيبطت ةعباتم .٦

 .حيحص

 



 

 

<
]Ö!é^‰í<]Ön^ÖníV<
 يC مهدعاست داومو تاودأ نم ةيعوطتلا صرفلاو عوطتملا تابلطتم ةفاك �oفوتب ةيعمجلا م¤nلت

 .ي�وطتلا مهرود مامتإ

]$q†]%]lV< 

 ةرادإلا سلجم ى¼ع اهضرعو مسقلل ةيونس ةينا¤�م ديدحتب عوطتلا لوؤسم موقي .١

 .اهفرص دامتعال

 اهلاسرإو مسقلا نم تافورصملاب رهش لك ةيرود ريراقت لمعب عوطتلا لوؤسم موقي .٢

 .اهدامتعال يhاملا فرشملل

 يداملا دئاعلاو مسقلا تافورصمل رهشأ ةتس لك ريرقت رادصإب يhاملا فرشملا موقي .٣

 .لمعلا �oسو مسقلا فادهأ قيقحت نم ققحتلل يذيفنتلا ريدملا ى¼ع ھضرعو

 

]Ö!é^‰í<]Ö†]eÃíV<
 اR`لطت \¾لا ماهملل قيقد فصو ى¼ع يوتحت ةحضاو ةيعوطت صرف ميمصتب ةيعمجلا موقت

 ى¼ع دئاعلاو ةدئافلا رادقمو ،اهذيفنتل ةبولطملا تا�oخلاو تاراهملا حضوت امك ،صرفلا هذه

 رطاخملا ةفاك يCالت ي�ارتو ،ةيعمجلا نم معدلاو فارشإلا ةيلآ حيضوت عم ةيعمجلاو عوطتملا

 .رطاخملا هذه يدافتل ةمزاللا تاطايتحالاو تاءارجإلا ديدحتو ةلمتحملا

]$q†]%]lV<
 نم مسقلا جايتحا رصحب ةيعمجلا يC مسق لك سيئر موقي ةيعمجلا ةرادإ فارشإب .١

 .ةيعمجلا يC ي�وطتلا جايتحالا ديدحت جذومن قفو ن�عوطتملا

 ،ةيعوطتلا صرفلا نم ةصرف لك يC ن�عوطتملا نم ةبولطملا ماهملا \]فلا عجرملا بتكي .٢

 .ةيعمجلا تاجايتحا \Àلت \¾لاو



 

 

 عوطتملا يC اهرفوت مزاللا ةيصخشلا تامسلاو تا�oخلاو تاراهملا \]فلا عجرملا ددحي .٣

 .ةيعوطتلا صرفلا ميمصت جذومن قفو ةبولطملا ماهملا ءادأل

 ،ةصرفلا هذه يC ن�عوطتملا ى¼ع ةعباتملاو فارشإلاب موقيس نم \]فلا عجرملا ددحي .٤

 .)ةعباتملاو فارشإلا مسق يC فارشإلا راطإ بسحب( كلذب مايقلا ةيلآو

 مايقلل عوطتملا ھيلع لصحيس يذلا معدلا عاونأ عوطتلا لوؤسمو \]فلا عجرملا ددحي .٥

  .)خلا ،تالصاوملا ،تاقفنلا دادس ،بيردتلا ،ھيجوتلاك( ھماهمب

 هذه ءادأ نم ن�عوطتملا ى¼ع دوعتس \¾لا دئاوفلا عوطتلا لوؤسمو \]فلا عجرملا ددحي .٦

 اضرلا وأ ،تاراهملا باستكاك ،ةرشابم �oغ وأ ةرشابم( عوطتملا ى¼ع تناك ءاوس ةصرفلا

 .)نيرخآلا داعسإب

 ةينمزلا ةدملل ىندأ دح دجوي لهو ةصرفلا ءادأل \]مزلا راطإلا \]فلا عجرملا ددحي .٧

 .ما¤nلالل

 فيفختل تاءارجإ ددحيو عوطتملا ى¼ع ةلمتحملا رطاخملا للحيو \]فلا عجرملا سردي .٨

 .رطاخملا هذه

 امب ةيعوطتلا ةصرفلا قيوستل \]فلا عجرملا عم نواعتلاب عوطتلا لوؤسم ططخي .٩

 .ةيعوطتلا ةصرفلل ةبسانملا ةحيرشلا فادR§سا نمضي

اصرف ةيعمجلا رشنت .١٠
ً

 .اهفادهأ ققحي امب ن�عوطتملا نم ةحيرش �oكأ لمشت ةيعوطت 

 دعب ةعجار ةيذغت ميدقتو ةيعوطتلا ةصرفلا مييقت جذومن جئاتن زرفب \]فلا عجرملا موقي .١١

 لكشب ةرادإلا ى¼ع تاحnoقملا ضرع دعب تارارقلاو تايصوتلا ضرعو ةيعوطت ةصرف لك

 .يرود



 

 

<
]Ö!é^‰í<]¤^Ú!íV<
 تناك لاح يC ،ةينمألا تافلاخملا نم نَ�عوطتملل ةيندملا تالجسلا ولخ نم ةيعمجلا دكأتت

 .كلذ بلطب ةيفارشإلا تاهجلا تماق وأ ةيلاع ةيساسح تاذ ةصرفلا

]$q†]%]lV<
 .ةصنملا لالخ نم عوطتملل يندملا لجسلا ةمالس نم دكأتلاب \]فلا عجرملا موقي .١

 .ةينمأ ةفلاخم يأ نم ةيندملا مQRالجس ةيلاخلا نَ�عوطتملا دامتعا متي .٢

 

]Ö!é^‰í<]Ö!^&‰íV<
 امك عوطتملا نم ردصي ء\ÍÎم كولس وأ ةفلاخم يأ هاجتا ةمراص تاءارجإ ةيعمجلا ىدل

 .عوطتملا ةيمهأب اR|م اًناميإ مزاللا ءارجإلا عابتا ى¼ع صرحت

]$q†]%]lV 

 .ةرادإلا سلجم لَبِق نم اهدامتعاو تافلاخملل ةحئال عضوب عوطتلا لوؤسم موقي .١

 .عوطتملا نم اهراركتو ةفلاخملا ىوتسم بسح تافلاخملا فينصتب \]فلا عجرملا موقي .٢

 تافلاخملا ةشقانمل يونس فصنلا ةرادإلا عامتجا سلجم يC تقو صيصخت متي .٣

 .اR£ف رظنلاو اًقباس ةرداصلا

]Ö!é^‰í<]Ö!^eÃíV<
 مهل نمضت امك ،ا�R ةصاخ تانايب ةدعاق نمض ن�عوطتملا تانايب ظفحب ةيعمجلا دهعتت

  .عوطتملا نذإب الإ اهلوادت وأ اهرشن ةيقحأ مدع

 



 

 

]$q†]%]lV<
 ةصنملا نم ن�عوطتملا تامولعمو تانايب دا�oتساب ةيعمجلا يC \]فلا عجرملا موقي .١

 .اهظفحو

 ثيحب ةيعمجلا تانايب ةدعاق يC اهظفحل عوطتلا مسق سيئر دعاسمل تانايبلا ملسُت .٢

 .ةيحالصلا باحصأ �oغل اR£لع عالطالا نكمي ال

 .ىرخأ تامظنمل مQRانايب لاسرإب ن�بغارلا ن�عوطتملا ةقفاوم ذخأ متي .٣

 

]Ö!é^‰í<]Ön^ÚßíV<
 اهعم لماعتلا متيو ملظتلا تالاح وأ ىواكشلا عفرل ةحضاو ةيلآ عوطتملل ةيعمجلا نمضت

 .ةمئالم ةئيب �oفوت نامضل يدج لكشب

]$q†]%]lV<
 ،ىوكش ميدقتو ملظتلا يC مهقحب ھيجوتلا ةيلمع ءانثأ ن�عوطتملا \]فلا عجرملا ملعُي .١

 .كلذ لمعل ةيلآلا حيضوت عم

٢. Cلك ملظتلاب نوينعملاو )\]فلا عجرملا( رشابملا ھسيئرو عوطتملا لذبي ىوكش دورو لاح ي 

  .\مسر �oغو ينواعت لكشب ملظتلا لح لجأ نم دوهجلا

٣. Cإ لوصولا متي مل لاح يhھتسارد متيل جذومنلا ةئبعتب عوطتملا موقي ةيضرم ةجيتن ى 

 .لمع مايأ ٥ لالخ بسانملا ءارجإلا ذاختاو عوطتلا مسق نم

 وأ ينوnoكلالا هديرب �oع ذختملا ءارجإلاب رخآلا فرطلاو ىوكشلا بحاصل ةدافإ لسرت .٤

 .ىرخألا لصاوتلا لئاسو

٥. Cعوفرملا ملظتلا نأشب رداصلا رارقلا نع رخآلا فرطلا وأ عوطتملا اضر مدع ةلاح ي، 

 ھجوأ اR£ف حضوي ،رارقلاب ھمالعإ خيرات نم ن�موي لالخ اًيمسر اًنعط مدقي نأ ھل نكمي

  .رداصلا رارقلا ى¼ع نعطلا بابسأو

 

 



 

 

 

 تايثيح مهف دعب مدقملا نعطلا ةساردل ةدياحم ةفلتخم ةرغصم ةنجل نيوكت متي .٦

 فارطألا عيمجل مزلم يئاÖR رارق رادصإب موقتو ،ةفلتخملا ھفارطأل عامتسالاو ملظتلا

  .نعطلل لباق �oغو

 .نعطلا رارق رودص نم ن�موي لالخ نعطلا ةجيتنب عوطتملا غالبإ متي .٧

 

]Ö!é^‰í<]Öj^‰ÃíV<
 ةيلآو ،اR£لع ةبتnoملا تاءارجإلاو تافلاخملاب ةيعمجلاب مهفيرعت ءانثأ ن�عوطتملا ةيعمجلا غلبت

  .اهقيبطت

]$q†]%]lV<
 ھماهم ى¼ع رثؤتو عوطتملا نم ردصت دق \¾لا تافلاخملا رصحب عوطتلا لوؤسم موقي .١

 .كلذل تاءارجإلا ديدحتو ةيعوطتلا

 .عوطتملا ليلد يC اهجاردإو ،تاءارجإلاو تافلاخملاب ةحئال دادعإب عوطتلا لوؤسم موقي  .٢

 تالاحلاب ددجلا ن�عوطتملا فيرعتب يفيرعتلا ءاقللا يC \]فلا عجرملا وأ عوطتلا لوؤسم موقي .٣

 هذه يC عبتملا يرادإلا ءارجإلا حيضوتو عوطتملا هاجتا تاءازجو تاءارجإ ذاختا اR£ف متي \¾لا

 .تالاحلا

 

]Ö!é^‰í<]ÖÃ^'†ìV<
 اًقبسم ةقفاوملا ذخأب عوطتملا مزليو ةيعوطتلا لامعألل ةمزاللا فيلاكتلا ةفاك ةيعمجلا لمحتت

 .\ÚÎخشلا ھباسح نم ھفرص متي غلبم يأ ى¼ع

 



 

 

]$q†]%]lV<
 عوطتلا مسق ىدل وأ ةيعمجلا عقوم ى¼ع دوجوملا ضيوعتلا جذومن ةئبعتب عوطتملا موقي .١

تو
ُ

 .ھفرص مت امب ةقلعتملا تادنتسملا عيمج ھعم قفر

 .ھيلع ةقفاوملاو بلطلا جذومن قيقدتب عوطتلا لوؤسم موقي .٢

 .قحتسملا غلبملا فرص دامتعاب ةيلاملا مسق سيئر ھيجوتل يذيفنتلا ريدملل بلطلا لسرُي .٣

 .قودنصلا ن�مأ لبق نم قحتسملا غلبملا ھميلستو لمع مايأ ١٠ لالخ عوطتملا غيلبت متي .٤

 

]Ö!é^‰í<]£^&èí<Â(†V<
 لامعألاب ةقلعتملا تا�oغتلا ةفاكب ن�عوطتملا غالبإل ةيلآب ةيعمجلاب عوطتلا مسق م¤nلي

 .ا�R نوموقي \¾لا ةيعوطتلا

]$q†]%]lV<
 ةقلعتملا تادجتسملا ةفاكب ن�عوطتملا غالبإل باستاو ةعومجم لمعب \]فلا عجرملا مَزلُي .١

 .ةيعوطتلا ةصرفلاب

 فصولاب ةقلعتملا تا�oغتملاو تاروطتلا ضرعل ن�عوطتملا عم يونس عامتجا دقع .٢

 .ي�وطتلا

 

]Ö!é^‰í<]Ön^#éí<Â(†V<
 امك ،ةيرادإلا مQRايوتسم ةفاكبو اR£بوسنم عيمج ةكراشمب ن�عوطتملا دوهج ةيعمجلا ردقت

 ىندأ دحك اهومدق \¾لا تاعاسلا ددعو ةيعوطتلا مQRازاجنإ حضوت ةداهش ن�عوطتملا حنمت

 .ميركتلل

 

 



 

 

 

]$q†]%]lV<
 لصاوتلا تاونق ى¼ع ن�عوطتملا تازاجنإو تاماهسإ رشنب مالعإلا مسق سيئر موقي .١

 .ينوnoكلالا اهعقومو ي�امتجالا

 \¾لا ةّيلعفلا تاعاسلا باستحال فافشو لداع ماظن عوطتلا لوؤسمو \]فلا عجرملا ممصي .٢

 .نوعوطتملا اR£ف لمع

 ميركتل ةعونتم تاودأو ةددحم �oياعم قفو ةحضاو ةيلآ عضوب عوطتلا لوؤسم موقي .٣

 .ددج ن�عوطتم بذجل اًعيجشتو مهدوهجل اًريدقت ةيرود ةفصب ن�عوطتملا

فاnoعاو مهدوهجل اًريدقت ن�عوطتملل زاجنإ تاداهش ماعلا ن�مألا مدقي .٤
ً

 قفو مQRازاجنإب ا

  :يhاتلا بسح تائف يhا ةمسقم .عوطتم ةداهش جذومن

 ال تاعاس ددعب -فnoحم عوطت- \ÝÎام عوطتم تاسسؤملاو تاكرشلل مدقي \]يتالب عوطتم

 ددعب \ÞÎف عوطتمو ةيعوطت تاعاس ١٠ ددعب \Àهذ عوطتم ،ةيعوطت ةعاس ٢٠ نع لقي

 .ةيعوطت ن�تعاس ددعب يزنورب عوطتمو ةيعوطت تاعاس ٥

 مادختساو ليجستلا جذومن يC عوطتلا نم عفادلا لاؤس ن�مضتب \]فلا عجرملا موقي .٥

 .عوطتملا عفاودل مدقملا ميركتلا ةمءالم نم دكأتلاب عوطتلا ةرادإ موقتو ،ميركتلا يC ھجئاتن

 ةطشنأب ةقلعتملا ةعجارلا ةيذغتلا عمجل مئالم جذومن دادعإب عوطتلا لوؤسم موقي .٦

 .)خلا ريدقتلا تاداهش ،تالافتحالا ،تارودلا( ةفلتخملا ميركتلا

 .يونس لكشب ن�عوطتملا ميركتل ةيلاعف عوطتلا مسق ميقي .٧

 

 


