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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
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 رشع ثلاثلا ةرادإلا سلجم عامتجا رضحم

  دحالا :مويلا 05/12/2022 :خيراتلا to 03:30 03:00  :تقولا

 نيوعدملا

 مسإلا بصنملا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ سيئرلا

 ميهد نب دهف نب رصان .د سيئرلا بئان

 يضريوعلا هللادبع .د وضع

 يدمحالا لالط .د وضع

 ينويسب نسح ىدم .أ وضع

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ يلاملا فرشملا
 

  :شاقنلا رواحم

  .تايقافتالا هذه ليعفت ةيفيكو نواعتلا هجوأ حيضوتو 2021 ماع لالخ ةيعمجلا تايقافتا ضارعتسا .1

  .اهلحل لولحلا لضفأ داجياو ةيداصتقالا عيراشملا يف ةيعمجلا هجاوت يتلا قئاوعلاو تايدحتلا ضارعتسا .2

  .ةرادإلا سلجم سيئر ةرود ضارعتسا .3

  .2021 ماعل يذيفنتلا ريدملل ءادالا مييقت ضارعتسا .4

  .يذيفنتلا ريدملل نكسلا لدب عوضوم ضارعتسا .5

  .2021 ماعل بستنملاو لماعلا ةلوبقملاو ةمدقتملا تايوضعلا ضارعتسا .6
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عامتجالا تايصوتو عئاقو  

 :لمشتو  2021 ماع لالخ اهعيقوتب ةيعمجلا تماق يتلا تايقافتالا ةفاك ضارعتسا مت .1
 ةيكينيلكإلا ةلديصلا ةيعمج ةيقافتا .1
 ةينوناقلا تامدخلل ناسحا ةيعمج ةيقافتا .2
 ةيحصلا ةرادإلا ةيعمج ةيقافتا .3
 ميهد نب رصان .د سلجملا وضع لبق نم  IDM ةكرش معدو ةيقافتا .4
  .ةيحصلا تاصصختلا ةئيه ةيقافتا .5
  .سويسكا ةكرش ةيقافتا .6

  .ةيبطلا تامدخلل ءاودلا ةكرش ةيقافتا .7

  .ةحصلا ةرازو ةيقافتا .8

  .ةيبطلا جربلا تاربتخم ةيقافتا .9

 .لصيف نب نمحرلادبع مامالا ةعماج ةيقافتا .10

  .كلذ ىلع سلجملا ءاضعا ةقفاوم تمت :ةيصوتلا

 

 وا ةيعمجلا لمع ليطعت ىلا تدا يتلاو ةيداصتقالا عيراشملا يف ةيعمجلا هجاوت يتلا تايدحتلا ةفاك ضارعتسا مت .2

 ىلع ةيلام تامارغلا نم ديزملا يف ببست نا نكمملا نمو تببست نم يتلاو تامدخلا ميدقت ىلع اهتردق مدع

  :لثم ةرادالا سلجم ءاضعاو ةيعمجلا

o نم ديدعلا كنبلا هتعجارم دنعو ،كنبلا نم اهراطخا وا ةيعمجلل غالب يا نود يكنبلا ةيعمجلا باسح فاقيا مت 

 باسح فاقيإب تماق ةيرشبلا دراوملا ةرازوو ةيمنتلا زكرم نا حضتا ةيسيئرلا كنبلا ةرادا ةلسارمو تارملا

 نيرهش نم رثكأ دعبو .تايعمجلا تاباسح ىلع "ةيلاملا تابقارملاو تاطارتشالا نم ديزم " نيمضتل ةيعمجلا

 ناكو تاقحتسملاو بتاورلا فرصو  ةيلاملا رومألا لطعت ىلا ىدا امم ىرخا هرم باسحلا حتف ةداعا انعطتسا

  .يداصتقالا انلمع ريظن ةاكزلاو ةبيرضلا نم ةيلاع ةيلام تامارغ عفدن نا نكمملا نم

o مت امكو ،روجالا ةيامح تافلم عفرب اهمازتلا مدع ببسب "ددم" لبق نم " رمحالا قاطنلاب " ةيعمجلا عضو مت 

 نع روجالا ةيامح تافلم عفر ًاراركتو ًارارم اولواح يذيفنتلا ريدملاو يلاملا فرشملا نا عامتجالا يف هحرش

 دعبو .ةمدخلا هذه ميدقت كنبلا عيطتسي ملو اوعيطتسي ملو " ةيعمجلل يساسالا باسحلا " دالبلا كنب قيرط

 اذل .STC ،باس ،ءامنالا كنب :طقف ةيلاتلا كونبلا قيرط نع مدقت ةمدخلا هذه نا حضوت "ددم" عم لصاوتلا

 دراوملا ةرازو يف ةيمنتلا زكرم نم "ءامنالا كنب" يف باسح حتف ىلع " ةقفاوم " بلطب ةيعمجلا تمدقت
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 اهل قبس اهنا ةجحب ءامنالا كنب يف حتفلل ةيعمجلل حامسلاو باطخلا ءاطعا تضفر ةرازولا نكلو ،ةيرشبلا

 مل اهنا زكرملل تحضوا ةيعمجلا نا ًاملع .سيسأتلا دنع باسو يحجارلا كنب يف تاباطخ ةيعمجلا ءاطعا

 تايعمجلل تاباسح حتف تاءارجالا ديقعتل ًارظن "يحجارلاو "باس " كنب يف ةيكنبلا تاباسحلا حتف عيطتست

  .ةيلهالا

o بلطتت ةيداصتقالا عيراشملا عيمج نا ًاملع ،دامتعا ةصنم يف باسح حتف ىلع ةيعمجلا ةردق مدع 

 ريمالا دهعم " و "هللا دبع كلملا دهعم " لثم ثلاث فرط عم دقاعتلا وا دامتعا ةصنم يف ليجستلا

 الك نا ًاملع عفدلا يف ريخأتو تابوعص اندجو نيدهعملا الك يف انتبرجتل ًارظنو "تاساردلاو ثوحبلل ماطس

  :ةيلاتلا تاهجلا عم ةيعمجلا اهيلع تلمع يتلا عيراشملا

 ىلع تلمع اهنا ًاملع اهل ةيقبتملا تاقحتسملا ةيعمجلا ملتست مل :كرامجلل ةماعلا ةئيهلا  §

 ةيرادالا ةمكحملا يف ةيضق عفر ىلا ىدا امم تاجرخملاو تابلطتملا ةفاك تمتاو عورشملا

  .ةيعمجلا عم دقاعتملا فرطلا هنا رابتعاب دهعملا دض

  .دعب عفدلا متي ملو روهش ٤ نم رثكأ ذنم عورشملا ةيعمجلا تمتا :ةضايرلا ةرازو §

 يصخشلا باسحلا قيرط نع اما باسح حتف ةيناكمإب انغالبا مت ،دامتعا ةصنم عم لصاوتلا دنعو

 نع باسح حتف بعصلا نم ناك نيحو .ضايرلاب ةيمنتلا زكرم نم ةقفاوم باطخ وا يذيفنتلا ريدملل

 تايعمجلل نكمي ال هناو باطخ انءاطعا ضفر متو ةيمنتلا زكرم ةبطاخم تمت يذيفنتلا ريدملا قيرط

  ."ةرازولا ىدل هيلع فراعتم ريغ " هنا مكحب دامتعا يف باسح حتف

o نم رثكأ ذخأت تاءارجالا نأف ةيساسالا ةحئاللا وا ةرادالا سلجم وا ءاضعالا ىلع ليدعت يا دوجو لاح يف 

 عامتجا رخا نم هنا ًاملع .ًايلامو ًايرادا ةيعمجلا ليطعت يف ببستي امم اهئاهتنا نيحل روهش ةثالث

 باطخب انديوزت متي مل امك "ىمسملا ريغت دعب " ةيعمجلا ةداهشب انديوزت متي مل ةيمومعلا ةيعمجلل

  .ديدجلا ةرادالا سلجم ليكشت

o نم ةخسن ميلست مدع ببسلا نأ حضتاو ًاموي نيرشع براقي ام رمتساو يكنبلا ةيعمجلا باسح فاقيا مت 

 باسحلا حتف تابلطتم نم نكي مل يراجتلا لجسلا نأب املع .هعقوم هخسنب مهديوزتو يراجتلا لجسلا ديدجت

  :يلاتلا ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوملا ءاطعا متو حارتقا تمت :ةيصوتلا

  .ةيعمجلل ةيداصتقالا ةطشنالا عيمج فاقيا )1

 ةصتخملا تاءارجالا ءاهناو ،ةيعمجلل يبيرضلا مقرلاو ةاكزلل زيمملا مقرلا ،يراجتلا لجسلا قالغا )2

 دادرتسا مقر ىلع طقف ءاقبالاو 2021 ةياهنب ،ةيرشبلا دراوملا ةرازو ،ةيراجتلا فرغلا لثم
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 وا ةيعمجلا ىلع ةيلام تامازتلا وا تامارغ يا يدافتلو هالعأ اهركذ مت يتلا بابسألل بئارضلا

 نأشلا اذه يف مت امب مداقلا ةرادالا سلجمل ريرقت عفرو يذيفنتلا ريدملا وا ةرادالا سلجم ءاضعا

  .هءاهتنا نيحل

 ىلع ةصاخلا تاكرشلاو ةحناملا تاسسؤملاو ةرازولا نم يلاملا معدلا ىلع ةيعمجلا دامتعا )3

 سويسكا ةكرش و " IDM" رارقلا معد ةكرشو ةيبطلا تامدخلل ءاودلا ةكرش :لاثملا ليبس

  .مداقلا عامتجالا يف سلجملا ىلع اهضرعو ةديدج ةيلاملا ةمادتسالا ةطخ مييقت ةداعا متيس  )4

  " ةرادالا سلاجم ةرادا " ةرودلا ىلع ةرادالا سلجم سيئر بلط ضارعتسا مت .3

 متي نا ىلع ةماقملا ةرودلل يمزاحلا مارم ةذاتسألا ةرادإلا سلجم سيئر بلط ىلع ةقفاوملا تمت :ةيصوتلا

  :يلاتلا

o ةرودلا موسرلا نع اهضيوعت متيو ةرادالا سلجم سيئر باسح نم ناريطلاو ةرودلا موسر عفد متي 

 كلذ يف قيسنتلاو .مايا 5 ةدمل لاير  780 يه دحاولا مويلل بادتنالا ةميق نا ًاملع .بادتنالاو ناريطلاو

  .بلطلا لافقإل ةرودلا مامتإ ةداهش نم ةخسنب هديوزتو ةيعمجلا يف يلاملا فرشملا عم

o عامتجا يف اهضارعتساو " ةرادالا سلجمل تارودلا " ةسايس لمع ةرورضب ةرادالا سلجم ةيصوت مت 

  .مداقلا ةرادالا سلجم

o سلجم عامتجا روضح ةافاكم " لمشتل ةيساسالا ةحئاللا ليدعتب ةيمومعلا ةيعمجلل ةيصوت عفر  مت 

 .وضع لكل لاير نافلا عقاوب هدقعت سلجم لك نع "ةرادا

  .2021 ماعل يذيفنتلا ريدملل ءادالا مييقت ضارعتسا مت .4

 )يئانثتسا( مييقت ىلع يريمثلا ةرون ةذاتسألا ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا لوصح ىلع ةقفاوملا تمت :ةيصوتلا

  .ةيساسأ نيبتار رادقمب ةلماك ءادألا ةأفاكم فرص هيلعو 2021 ماعل

 لدب نأ يذيفنتلا ريدملا ضرعتسا .2022 ماعل يذيفنتلا ريدملل نكسلا لدب ىلع ةقفاوملا بلط ضارعتسا مت .5

 ىوتسم نسحتي ىتح ةيضاملا نيماعلا اهب بلاطت مل يتلاو اهل اماظن ةحاتملا تازيمملا نم نكسلا

 .ماعلا اذه هللا لضفب ققحت يذلاو ةيعمجلا يف ةيلاملا ةمادتسالا

 ريدملا ةسايس ىلع ءانب يذيفنتلا ريدملل "بتاور ثالثب" رادقملاو نكسلا لدب فرص ىلع ةقفاوملا تمت :ةيصوتلا

 عم بسانتي امب بتارلل ًافاضم ًارهش 12 ىلع ًامسقم نوكي نا ىلع ةرادالا سلجم نم ةدمتعملا يذيفنتلا

  :ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم ةينوناقلاو ةيماظنلا تاءارجالا
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  .2021 ربمسيد رهشل يساسالا بتارلا ىلا ًافاضم نكسلا لدب فرص  .1

  .2019 ,2020 ,2021 ماعل يعجر رثأب نكسلا لدب فرص .2

  .ةيعامتجالا تانيمأتلا يف نكسلا لدب ةفاضاو بتارلا تامولعم ليدعت .3

 

 .ةلوبقملاو ،ةيعمجلل ةمدقتملاو ،بستنملاو ،لماعلا تايوضعلا ضارعتسا مت .6

  .اهيلع ةعنامملا مدع ءادباو تايوضعلا ضارعتسا تمت :ةيصوتلا

 
  ةقفاوملا

 مسإلا روضحلا عيقوتلا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ بايغ 

 ميهد نب دهف نب رصان .د رضاح 

 يضريوعلا هللادبع .د رضاح 

 يدمحالا لالط .د رضاح 

 ينويسب نسح ىدم .أ رضاح 

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ بايغ 

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ رضاح 

 

 

  يريمثلا ارون :رضحملا دادعا

 05/12/2021  :خيراتلا
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