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 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

 نيعوطتملا ةرادإ ةسايس

 ةمدقم

 نم يتلا عوطتلا تاسايس حيضوتو ديدحت ةسايسلا هذه نم ضرغلا
 قيرط نع كلذو ،اهب نيعوطتملاب ةيعمجلا ةقالع ميظنت اهنأش
  .نيفرطلا الك قوقحو تابجاو حيضوتو ديدحت

 قاطنلا

 عوطتلا ةيلمعل ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذه ددحت
 .كلذ يف فارطألل ةددحملا تايلوؤسملاو

 نايبلا

 :عوطتلا عاونأ

 .رمتسم لكشب ًالماع عوطتملا نوكي نأ :مئاد عوطت -
  :امإ عوطتلا نوكي نأ وهو :تقؤم عوطت -

 بسح ةعطقتم ةينمز تارتفل وأ ةددحم ةينمز ةرتفل •
 .ةجاحلا

 .ةددحم تايلاعف ةلمجل وأ طقف نيعمو ددحم طاشنل •

 :عوطتلا بيلاسأ

 .يمويلا تقولا لماك :رمتسملا عوطتلا -
 ةيعمجلا نيب قافتالا بسح تقولا نم ءزج :يئزجلا عوطتلا -

 .عوطتملاو
 ةيعمجلا نيب اهيلع قفتملا طورشلا بسح :طورشملا عوطتلا -

 .عوطتملاو

 :ـب ةدح ىلع اهعبتي ام لكو ةيعمجلا مزتلت

 

 



 3  عيمجلل رصب ةيعمج

 :عوطتملا قوقح

 ًايلعف مهاست هدوهج نأو ،ةيفافشو ةقثو مارتحاب هعم لماعتلا •
 .ةيعمجلا فادهأ قيقحت يف

 ةيعمجلا خانم ىلع ةحضاوو ةينهم ةقيرطب هعالّطا •
 .هماهمب مايقلل ةيرورضلا تامولعملاو اهتاميظنتو

 .هبهاومو هتاردق زاربإ ىلع هتدعاسم •
 هتاردقو هتاقاط فيظوت ىلع لمعلاو ،لمعلا يف هجامدإ •

 .ردق ربكأب اهنم ةدافتسالل
 ماهملاب مايقلا نم نكمتيل عوطتملل بيردتلاو هيجوتلا ميدقت •

 .ةيلعافو ةءافكب هب ةطونملا
 تافورصم نم بترتي ام ىوس ةيلام قوقح يأب مازتلالا مدع •

 رفس ركاذت " رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ؛لامعألا رييستل ةمزال
  ."ةيرثن تافورصم وأ

 :عوطتملا تابجاو

 .ةيعمجلا اهددحت يتلا حئاوللاو نيناوقلاب مازتلالا •
 لمعلا تاودألاو ،ةيعمجلا يف تامولعملا ةيرس ىلع ةظفاحملا •

 .ةيعمجلا دراومو ،هتزوحب يتلا
 نمض لمعلاو ،يعوطتلا لمعلل دادعتسالاو ةردابملاو نواعتلا •

 .دحاو قيرف
 لماعتلاو ةنهملا تايقالخأب مازتلالاك يعوطتلا لمعلاب مازتلالا •

 .هل يمسرلا لمعلا ةباثمب اهعم
 .ةيعوطتلا تايلاعفلاو ةطشنألا يف ةكراشملا •
 .نيرخآلا عم لماعتلا نسح •
 .ةيعوطتلا لامعألا ةجيتن ةيلام تاقحتسم يأب ةبلاطملا مدع •
 تاهيجوت لبقتو ،هجو لمكأ ىلع هب طونملا لمعلاب مايقلا •

 .ةيعمجلا يف نيلوؤسملا
 .ىرخأ فادهأ وأ ةيصخش ةعفنم قيقحتل هعقوم لغتسي ال •
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 تايلوؤسملا

 دارفألا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطشنأ نمض ةسايسلا هذه قبطت
 .اهيف درو امب دييقتلا عوطتلا ةيلمع نولوتي نيذلا

 عيقوت ىلع عوطتلا ةيلمع يف نومدختسُي نيذلا كئلوأ عجشيو
 .ينهملا كولسلاو ةيقالخألا دعاوقلا ةنودم

 عجارملا

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

 


