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 ةيعمجلا تاسايسو حئاول

 

 قئاثولاب ظافتحالا ةسايس
 اهفالتإو

 

 

 

 

 

 ١٥٤٢ :مقر ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو صيخرت

  قيدصلا ركب وبأ عراش – يداولا يح ضايرلا 

 ٠١١٤٩٤٣١٣٥ فتاه ٤٤٤٩ -١٢٤٦٦ ضايرلا :ينطولا ناونعلا

 

 



 
 
 

 2 عيمجلل رصب ةيعمج

 

 اهفالتإو قئاثولاب ظافتحالا ةسايس
 

  ةمدقم

 ظفحو ةرادإ صوصخب اهعابتا ةيعمجلا ىلع يتلا تاداشرإلا مدقي ليلدلا اذه
 .ةيعمجلاب ةصاخلا قئاثولا فالتإو

 قاطنلا

 وأ ماسقأ ءاسؤر صخألابو ةيعمجلا حلاصل لمعي نم عيمج ليلدلا اذه فدهتسي
 مهيلع عقت ثيح ةرادإلا سلجم نيمأو نيذيفنتلا نيلوؤسملاو ةيعمجلا تارادإ
 .ةسايسلا هذه يف دري ام ةعباتمو قيبطت ةيلوؤسم

 قئاثولا ةرادإ

 لمشتو ،ةيعمجلا رقمب يرادإ زكرم يف قئاثولا عيمجب ظافتحالا ةيعمجلا ىلع بجي
 :يتآلا

 ىرخأ ةيماظن حئاول يأو ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللا •
 نم لك تانايب هب ًاحضوم ةيمومعلا ةيعمجلا يف تاكارتشالاو ةيوضعلا لجس •

 همامضنا خيراتو ءاضعألا نم مهريغ وأ نيسسؤملا ءاضعألا
 وضع لكل ةيوضعلا ةيادب خيرات هب ًاحضوم	ةرادالا سلجم يف ةيوضعلا لجس •

 ءاهتنالا خيراتب هيف نيبيو )ةيكزتلا / باختنالاب( اهباستكا ةقيرطو خيراتو
 ببسلاو

 ةيمومعلا ةيعمجلا تاعامتجا لجس •
 ةرادإلا سلجم تارارقو تاعامتجا لجس •
 دهُعلاو ةيكنبلاو ةيلاملا تالجسلا •
 لوصألاو	تاكلتمملا لجس •
  تالاصيإلاو	ريتاوفلا ةفاك ظفحل تافلم •
 لئاسرلاو تابتاكملا لجس •
 تارايزلا لجس •
 تاعربتلا لجس •

 لمعلا ةرازو اهردصت جذامن يأ عم ناكمإلا ردق ةقفاوتم تالجسلا هذه نوكت
 ةرادإلا سلجم ىلوتيو ظفحلا لبق اهميقرتو اهمتخ بجيو .ةيعامتجالا ةيمنتلاو
  .كلذ نع لوؤسملا ديدحت

 



 
 
 

 3 عيمجلل رصب ةيعمج

 قئاثولاب ظافتحالا

 اهمسقت دقو .اهيدل يتلا قئاثولا عيمجل ظفح ةدم ديدحت ةيعمجلا ىلع بجي •
 :ةيلاتلا تاميسقتلا ىلإ

o مئاد ظفح 
o تاونس 4 ةدمل ظفح  
o تاونس 10 ةدمل ظفح  

 .مسق لك يف تالجسلا عون حضوت ةحئال دادعإ بجي •
 نم تافلملا ىلع اظافح دنتسم وأ فلم لكل ةينورتكلإ ةخسنب ظافتحالا بجي •

 نافوطلا وأ ريصاعألا وأ نارينلا لثم ةدارإلا نع ةجراخلا بئاصملا دنع فلتلا
 تانايبلا ةداعتسا ةعرسلو تاحاسملا ريفوتل كلذكو اهريغو

 وأ ةبلصلا تارفريسلا لثم نمآ ناكم يف ةينورتكلإلا خسنلا ظفحت نأ بجي •
 اههباش ام وأ ةيباحسلا
 بلطو قئاثولا عم لماعتلا تاءارجإب ةصاخ ةحئال ةيعمجلا عضت نأ بجي •

 ناكمب قلعتي امم كلذ ريغو اهتداعإو فيشرألا نم فلم يأل فظوملا
 .هماظنو هتئيهتو فيشرألا
 عوجرلا لهسي ىتح ةمظنم ةقيرطب قئاثولا ظفحت نأ ةيعمجلا ىلع بجي •

 .فلتلا وأ ةقرسلا وأ نادقفلا ةنظم يف عوقولا مدع نامضلو قئاثولل

 قئاثولا فالتإ 

 ةدملا تهتنا يتلا قئاثولا نم صلختلا ةقيرط ديدحت ةيعمجلا ىلع بجي •
 .كلذ نع لوؤسملا ديدحتو اهب ظافتحالل ةددحملا
 ءاهتنا دعب اهنم صلختلا مت يتلا قئاثولا ليصافت اهيف ةركذم رادصإ بجي •

 .ةرادإلا سلجمو يذيفنتلا لوؤسملا اهيلع عقويو اهب ظافتحالا ةدم
 ةنمآ ةقيرطب قئاثولا نم صلختلل ةنجل لكشت ،فالتإلا دامتعاو ةعجارملا دعب •

  .قئاثولل لماك فالتإ نمضتو ةئيبلاب ةرضم ريغو ةميلسو
 يف هب ظافتحالا متيو ايمسر ارضحم فالتإلا ىلع ةفرشملا ةنجللا بتكت •

   .نيينعملا نيلوؤسملل خسن لمع عم فيشرالا
 
  

 عجارملا

 هذه  ىلوألا هترود يف عبارلا عامتجالا يف ةيعمجلا ةرادإ سلجم دمتعا
 تاسايس عيمج لحم ةسايسلا هذه لحتو .م ٢٠٢١-٣-٢٠ يف ةسايسلا
  .اقباس ةعوضوملا كولسلا دعاوق

 


