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  ةمدقم :١ ةداملا

 فالتإو ظفحو ةرادإ صوصخب كراش ةيعمج اهعبتت يتلا تاداشرإلا مدقي ليلدلا اذه
 .ةيعمجلاب ةصاخلا قئاثولا

 قاطنلا :٢ ةداملا

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

 قئاثولا فينصت :٣ ةداملا

 ةرادإلا سلجم نم هدامتعاو هاندأ لودجلا بسح قئاثولا فينصت ةيعمجلا ىلع بجي
 :ةرادإلا سلجم نم هدامتعاو البقتسم هثيدحت ةيناكمإ عم

 ظفحلا ةدم ظفحلا عون فينصتلا

 يأو ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللا
 ىرخأ ةيماظن حئاول

 ينورتكلإو يقرو
 مئاد ظفح

 

 تاكارتشالاو ةيوضعلا لجس
 ًاحضوم ةيمومعلا ةيعمجلا يف
 ءاضعألا نم لك تانايب هب
 نم مهريغ وأ نيسسؤملا
  همامضنا خيراتو ءاضعألا

 ينورتكلإ
 مئاد ظفح

 سلجم يف ةيوضعلا لجس
 ةيادب خيرات هب ًاحضوم ةرادالا
 خيراتو وضع لكل ةيوضعلا
 * باختنالاب( اهباستكا ةقيرطو
 خيراتب هيف نيبيو )ةيكزتلا
 ببسلاو ءاهتنالا

 ينورتكلإو يقرو
 مئاد ظفح
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 ةيعمجلا تاعامتجا لجس
 ةيمومعلا

 ينورتكلإو يقرو
 مئاد ظفح

 

 سلجم تارارقو تاعامتجا لجس
 ةرادإلا

 ينورتكلإو يقرو
 مئاد ظفح

 

 ةيكنبلاو ةيلاملا تالجسلا
   تالاصيإلاو ريتاوفلا و دهُعلاو

 ينورتكلإو يقرو
 تاونس 10

 ينورتكلإ لوصألاو تاكلتمملا لجس
 مئاد ظفح

 ينورتكلإ لئاسرلاو تابتاكملا لجس
 تاونس 4

 ينورتكلإ تارايزلا لجس
 تاونس 4

 ينورتكلإ قئاثولل لوصولا لجس
 مئاد ظفح

 ينورتكلإ تاعربتلا لجس
 مئاد ظفح

 ينورتكلإ قئاثولا فالتإ لجس
 مئاد ظفح

 

 لمعلا ةرازو اهردصت جذامن يأ عم ناكمإلا ردق ةقفاوتم تالجسلا هذه نوكت
 ديدحت ةرادإلا سلجم ىلوتيو ظفحلا لبق اهميقرتو اهمتخ بجيو .ةيعامتجالا ةيمنتلاو
 .كلذ نع لوؤسملا
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 ظفحلا ناكم :٤ ةداملا

 لفقي صصخم ناكم يف ةيعمجلا رقم يف ةيقرولا قئاثولا ظفحت ظفحلا ناكم •
 هنزخ وأ حاتفمو لفقب
 خيراتلا بسح اهبيترت عم فينصت لكب صاخ دلجم يف ةيقرولا قئاثولا ظفح متي •

 .يلسلست مقرب دلجملا لخاد بترتو رهشلاو
 خسن لمع عم ةيعمجلل صصخم يباحس رفريس ىلع ينورتكلإلا ظفحلا ناكم •

 .ةبلصلا صارقألا ىلع يرهش لكشب يطايتحا

 

 قئاثولل لوصولا تايحالص :٥ ةداملا

 هتيوهو ةرادإلا سلجم وضع وأ فظوملا مسا مضي قئاثولل لوصولل لجس ثدحتسي 
 .ةرشابم اهل لوصولاب هل حمسي يتلا ةينورتكلإلاو ةيقرولا تافلملاو

 ءاضعأ نم ةيقرولا قئاثولا ىلع عالطالا تابلط يقلتب يذيفنتلا ريدملا موقيو
 اهميلست متيو ينورتكلإ ديرب وأ يطخ بلط ربع ةرادإلا سلجم وأ ةيمومعلا ةيعمجلا
 بولطملا خيراتلاو اهمالتسا خيرات جذومنلا يوحيو اهمالتسا ىلع عقوي ةدهعك هل
  .هيف اهتداعإ
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 قئاثولا فالتإ

 ةدم ةيهتنملا ةيقرولا قئاثولا فالتإب هضوفي نم وأ يذيفنتلا ريدملا موقي •
 قرولا ريودت ةداعإب ةصاخ ةيواح يف عمجتو قرولل ةعطاق ةنيكم يف اهظفح
 لجس يف اهقيثوت بجي امك .ريودتلا ةداعإ يف ةصتخملا تاهجلا دحأل لسرتو
 ضرعتسيو اهفالتإ خيراتو اهئاشنإ خيرات ةقيثولا مسا يوحي يذلا قئاثولا فالتإ
 قئاثو فالتإ ةيلمع يأ ةفاضإ لاح يف ةرادإ سلجم عامتجا برقأ يف لجسلا
 .اهفالتإ ليصافتب ةقيثولاب نيينعملا راطخإ متيو ةديدج
 

 ثدحأ ربع ةينورتكلإلا قئاثولا فالتإب هضوفي نم وأ يذيفنتلا ريدملا موقي •
 ةيناكمإ لاح يفو ةقيرطلا قيثوتو ةينورتكلإلا قئاثولا فالتإل تاسرامملا
 يف هيلإ ةراشإلاو كلذ قيثوت متي ةلقنتملا وأ ةبلصلا صارقألا ريودت ةداعإ
 مسا يوحي يذلا قئاثولا فالتإ لجس يف اهقيثوت بجي امك .فالتإلا رضحم
 عامتجا برقأ يف لجسلا ضرعتسيو اهفالتإ خيراتو اهئاشنإ خيرات ةقيثولا
 راطخإ متيو ةديدج قئاثو فالتإ ةيلمع يأ ةفاضإ لاح يف ةرادإ سلجم
 .اهفالتإ ليصافتب ةقيثولاب نيينعملا

 

 


