
لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ
 ةزجوم ةقيثو
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ةيجيتاخبسإلا ءانب ةيجهنم

 لمعلا قوس ةيجيتاخبسإو ةيؤر

  لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ تانوكمو تاحالصإ

اهتاردابمو ةيجيتاخبسإلا تاحالصإ رواحم4

تاردابملا ةيولوأ5

ىوتحملا
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1

2

3

ةيجيتاخبسإلا ءانب ةيجهنم

 لمعلا قوس ةيجيتاخبسإوةيؤر

  لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ تانوكمو تاحالصإ

اهتاردابمو ةيجيتاخبسإلاتاحالصإ رواحم4

تاردابملا ةيولوأ5

ىوتحملا
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 ينمزلا اهادمو ه 23 / 04 / 1442 خيراتو 254 مقر ءارزولا سلجم رارقب تدمتعا ، ةقالعلا تاذ تاهجلا عيمج لمشت ةيعاطق ةيجيتاخبسإ يه
 تاسارد ىلع ءانب تعضو يتلا ةيجيتاخبسإلا ملاعم مهأ ةقيثولا هذه حرشتو ىلوألا تاونس )5 (ـلا لالخ تاردابملا ذفنتو، تاونس)10 (

 نيتلحرم ىلع ةيدوعسلا لمعلا قوسل ةيناديم ةيثحب حوسمو ةيديهمت ةضيفتسم

:ىلوألا ةلحرملا قاطن
 تاسايسو تاحالصإ صالختسا ىلع ةينبم ةيجهنم عابتا
قوسلا ةءافك عفرل ةلدألا ىلع ةمئاق

ةيريضحت تاسارد§
تاوجفلا ليلحت§
تاحالصإلا ديدحت§
تاسايس ديدحت§
ةيجيتاخبسإلا دادعإ§

:ةيناثلا ةلحرملا قاطن
 ةطخو تاردابملا صالختسال ةيجيتاخبسإلا ليصفت
ذيفنتلا

تاردابمل ةيجيتاخبسإلا ليصفت§
تاردابملا ذيفنت ةطخ ليصفت§
ذيفنتلا تانكممو ةمكوحلا§

ىلوألا ةلحرملا

الوأ
ً

ةيجيتاخبسإلاءانب ةيجهنم : 

ةيناثلا ةلحرملا

 لمعلا قوسةيجيتاخبسإ
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 رثكأ ليلحتل ةفاضإلاب
نم

 ةساردو لمع ةقرو
 ةموظنم اهب تماق

ةيرازولا ةنجللالمعلا
تاسايسل
لمعلا قوس

صاخلا عاطقلا

ةقالعلا تاذ تاهجلا كارشإو ريراقتلا نم ددع ليلحتو ةيلود ةيرايعم تانراقم ءارجإ مت

 ةعومجم
نيرشعلا

 نواعتلا ةمظنم
 يداصتقالا

ةيمنتلاو

 سلجم لود
 نواعتلا

يجيلخلا

تايالولا

ةدحتملا

ةكلمملا
ةدحتملا

جيورنلاكرامندلا

ايناملأايلاطيإ
 ايروك
ةيبونجلا

ارسيوس

ادنلوهايزيلامادنكنابايلا

ادنلريآ دنهلاادنلنف اسنرف

ايلاخبسأ ديوسلا نيرحبلاتارامالا

ةقالعلا تاذ تاهجلاتاسرامملالضفأ  لمع شروتاساردلا

ةيموكحلا تاهجلا

50+
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ةلماعلا ىوقلا ضرع ةلماعلا ىوقلا بلط

رف
 ص

ع
م

ل
دارفأ

ف
 ي

س
علا ن

م
ل

تاعاطقو  ةطشنأ
 ،بابشلا( ةيرمعلا تائفلاةنيابتمو ةددعتم

)رابكلا

 ،ىلاع( ميلعتلا ىوتسم
)يمأ ،طسوتم

تاراهملا ىوتسم
)فيعض ،طسوتم ،ىلاع(

ةيفارغجلا قطانملا

 نونطاوملا
نودفاولا و

ءاسنلا و لاجرلا

 ةشهلا تائفلا
نيينامضلاو

نوكراشملا

رامثتسالا
يبنجألا

 ةريغصلا تآشنملا
ةطسوتملاو

رامثتسالا
يلحملا

 ةريبكلا تآشنملا
ةقالمعلاو

 ةلماعلا ىوقلا ضرعو بلطب رثأتيو ،يعامتجالاو يداصتقالا ماظنلا نمض لمعلا قوس يتأي
  ةكراشملا تاهجلا راودأو
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 ةلماعلا ىوقلا بلط
:لثم

ةلماعلا ىوقلا ضرع
:لثم

 ةيناكسلا ةبيكخبلا رييغت
ندملا ىلا ةرجهلاو

يف ةكراشملاو عونتلا
:فيظوتلا
 ةكراشم ةبسن ةدايز
 تالدعم ريغتو  ةأرملا
 يف نيلماعلل رامعالا
قوسلا

:يدرفلا رايتخألا ومن
 ليج ريكفت طمن ريغت
وحن هاجتالاو ةيفلالا
لمعلا يف ةنورملا

:4.0 ةيعانصلا ةروثلا
 ةينقت مادختسا ريثأت
 ءاكذلا و يتاذلا ليغشتلا
ةيعون ىلع يعانطصالا
 يف فئاظولا ةيمكو
لبقتسملا

 ريغو ةرحلا لامعألا ومن
:ةيديلقتلا
 عاطق تريغ يتلا تاصنملا
 تاكرشك تالصاوملا
 قئاس فلأ600( ربوأو ميرك
)ةكلمملا يف

لمع نع ثحبلا قرط ريغت
طاشن رثكألا لمعلا باحصأو لمع نع نوثحابلا

ً
 ا

 لصاوتلا لئاسووةينوخبكلإلا تاصنملا ىلع
 يعامتجالا

 ةمخضلا تانايبلا
 مهف ةدايزل ةريبكلا تانايبلا مادختسا متي
 باحصأنيب قيفوتلا نيسحتو قوسلا تابلطتم
لمعلا نع نيثحابلاو

 ةمئاقلا لامعألا ومن
ةيتامولعملا ىلع

لمعلا قوسل ةثيدحلاتاهاجتالاريثأت ةيجيتاخبسإلا تعار
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ةيجيتاخبسإلا ءانب ةيجهنم

 لمعلا قوس ةيجيتاخبسإو ةيؤر

  لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ تانوكمو تاحالصإ

اهتاردابمو ةيجيتاخبسإلا تاحالصإ رواحم4

تاردابملا ةيولوأ5

ىوتحملا
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لمع صرف نينطاوملل رفوي و ،ةيملاعلاو ةيلحملا تاردقلاو بهاوملل بذاج لمع قوس
لبقتسملاومويلا تايدحت زواجتي ،رهدزمو عونتم داصتقال لاقتنالا ززعيو ةميرك ةايحو ةجتنُم

 ةيؤر نم ةاحوتسم لمعلا قوس ةيؤر
2030 ةكلمملا

ايناث
ً

لمعلا قوس ةيجيتاخبسإو ةيؤر : 
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 لمعلا قوس يف ةلماش تازكترم ةيجيتاخبسإلا تطغ

لدعم ةدايز ىلع ةيجيتاخبسإلا قاطن زكخبي
 ةيجاتنإلاو تاراهملا عفرو ةيداصتقالا ةكراشملا
.لمعلا قوس ةءافك نيسحتو

 ةباجتساللةمكوحلا جذومن ممص
 ذيفنتللو لمعلا قوس يف تاريغتلل
.تاسايسلاب ةقلعتملا تارارقلل لاعفلا

 تلمش ،قوسلا تاحالصإ رثأ ققحتيل
 ةجردتم تاردابملا نم مزِح ةيجيتاخبسإلا
.ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا

1
4

2

 تاحالصإ ثادحإ ىلع ةيجيتاخبسإلا زكرت
 يف هيقشب لمعلا قوس يف ةيرذج
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

 ىلع بلطلا زيفحت ىلع ةيجيتاخبسإلا لمعت5
 لمعلا صرف قلخو ةلماعلا يديألا
 ىلع ةفرشملا تاهجلا عم ةكارشلاب
ةكلمملا ةيؤر قيقحت جماربو تاعاطقلا

2030.
3
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ةيجيتاخبسإلا ءانب ةيجهنم

 لمعلا قوس ةيجيتاخبسإو ةيؤر

  لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ تانوكمو تاحالصإ

اهتاردابمو ةيجيتاخبسإلا تاحالصإ رواحم4

تاردابملا ةيولوأ5

ىوتحملا
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       قوسلا ةءافك ةدايز       ةكراشملا ةدايزةيجاتنإلا ةدايز       ةلاطبلا ضيفخت

ةمكوحلا

  ومنلا
رامثتسالاو

ةيتامولعملاو ةيتحتلا ةينبلا

ةيؤرلا

 فادهألا
ةيجيتاخبسإلا

 ةموظنم

فيظوتلا

ميقلاو تاراهملا

لمعلا قوس طيشنت

مادقتسالا

رواحملا
 ةيحالصإلا

 ةجتنُم لمع صرف نينطاوملل رفوتو ،ةيملاعلاو ةيلحملا تاردقلاو بهاوملل ةبذاج لمع قوس
لبقتسملاو مويلا تايدحت زواجتي ،رهدزمو عونتم داصتقال لاقتنالا ززعتو ةميرك ةايحو

لمعلا فورظ

اثلاث
ً

  لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ تانوكمو تاحالصإ : 
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ةيتامولعملاو ةيتحتلا ةينبلا

ةيجيتاخبسإلا ذيفنت  ةمكوح

 يفيظولا معدلا جمارب ميمصت ةداعإ
 لمعلا نع نيثحابلا معدو

لمعلا قوس طيشنت 4

3

 ةيحالصإ  رواحم8 ىلع ةيجيتاخبسإلا تلمتشا

7

8

ةيلبقتسملاو ةيلاحلا نهملا طيطخت

 لالخ ميقلاو ةيساسألا تاراهملا ريوطتو ءانب
ينهملاو يلاعلا ميلعتلا ةلحر

 ليهأتلا ةداعاو تاراهملا عفر
 قوسلا تاجايتحا عم اهتمءاومو

ميقلاو تاراهملا

2

 صاخلا عاطقلا لمع فورظ نيسحت
نيدفاولا ةكرح نيكمتو

ةيرشبلا دراوملاتاسايس حالصإ
ماعلا عاطقلل

لمعلا فورظ

فيظوتلا ةموظنم 6

 نيدفاولا نيلماعلا لوخد ميظنت
تاءافكلاو بهاوملا باطقتساو

مادقتسالا5

 ةيلمع ريوطت
نيب قيفوتلا
 لمع نع نيثحابلا
لمعلا باحصأو

 عجشتو تارامثتسالا عجشت ةئيبداجيإ
اهومنو ةديدجلا تآشنملا لوخد

1

 ايجولونكتلا ىلع تآشنملا دامتعا معد
ىلعأ تاراهم بلطتت يتلا

رامثتسالاو  ومنلا



©2021ةيعامتجالاةيمنتلاوةيرشبلادراوملاةرازوـلةظوفحمقوقحلاعيمج14

ةلاطبلدعم ضفخ
نينطاوملا

نع جتانلا بلطلا باعيتسا

 ةيؤرلا قيقحت  جمارب
  ةيعاطقلا تايجيتاخبسإلاو

 ةيقطانملاو

لماعلاةيجاتنإومن

 سأرو تاراهملا يف رامثتسالا

 طبترملا يرشبلا لاملا
 ةلامعلا لادبتسال ةينقتلاب

ةراهملا ةيندتم

ةيداصتقالاةكراشملا ةدايز
نينطاوملل

 ةيداصتقالا ةكراشملا زيفحت

 بابشلل اصوصخ نينطاوملل
 تانطاوملاو

لمعلا قوسةءافك عفر

 ةيدقاعتلا  ةقالعلا نيسحت

 فورظو  نيلماعلا قوقحو
لمعلا ةئيبو

ةيجيتاخبسإ فادهأ٤ لالخ نم ةيملاعلا قاوسألا لضفأ فاصم ىلإ لمعلا قوس تاحالصإلا لقنتس

ىلوألا تاونس)5( لالخ تاردابملا ذفنتو، تاونس)10( ةيجيتاخبسإلا هذهل ينمزلا ىدملا
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3

ةيجيتاخبسإلا ءانب ةيجهنم

 لمعلا قوس ةيجيتاخبسإو ةيؤر

  لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ تانوكمو تاحالصإ

اهتاردابمو ةيجيتاخبسإلا تاحالصإ رواحم4

تاردابملا ةيولوأ5

ىوتحملا
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1
2

1

2

3

4

5

ةردابملا

تآشنملا ومنو لوخدو رامثتسالا معدل لامعألا خانم حئاول حالصإ

رامثتسالاو ومنلا1-

 عفر لجأ نم تاينقتلل تآشنملا دامتعا تايلمع ليومت
تاراهملا ىوتسم

اعبار
ً

 )4-1 ( اهتاردابمو لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ رواحم : 

ةردابملا

- لمعلا فورظ2

 تالطعلا و ،تازاجإلاو ،صاخلا عاطقلا لمع تاعاس ةمءاوم
ةيملاعلا تاسرامملاا عم ،ةماعلا

نيدفاولا نيلماعلا لقنت ةيرح نيسحت

ماعلا عاطقلا يف لمعلا تاسايس حالصإ

ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا زيزعت

 نعلمعلاو ،نرم ماودبو ،يئزج ماودب لمعلا زيزعتو ميظنت
ةيديلقتلا ريغو ةرحلا لامعألاو ،دعُب
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ةردابملا

تاراهملل ماظنو ةينهم ريياعم عضوو نهملا طيطخت

- ميقلاوتاراهملا3

 لمعلل ةيباجيإ ةفاقث زيزعت وةيصخشلا تاراهملا ريوطت

اعبار
ً

 )4-2 ( اهتاردابمو لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ رواحم : 

ةردابملا

- لمعلا قوس طيشنت4

1

2
يفيظولا معدلا جمارب ميمصت ةداعإ

 اهفيظوتوةأرملا ةكراشم قيعت يتلا  ةيميظنتلا دويقلا ضيفخت
صاخلا عاطقلا لبق نم

1

2

 ىتح ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم نم اًءدب ةيسيسأتلا تاراهملا ءانب
يوناث ثلاثلا فصلا

 تاذ تاعاطقلاو نهملا عم يلاعلا ميلعتلا جمارب ةمءاوم
ةيولوألا

3

4

عمتجملا حئارش عيمجل ليهأتلا ةداعإو بيردتلا جمارب ريوطت
5
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ةردابملا

 لوبق ميظنت و ةيلاعلا تاراهملا يوذ نيدفاولا مادقتسا زيفحت
ةراهملا  ةطسوتمو ةضفخنم ةلامعلا

- مادقتسالا5

نينطاوملا و نيدفاولا  نيلماعلا نيب ةوجفلا صيلقت

اعبار
ً

 )4-3 ( اهتاردابمو لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ رواحم : 

ةردابملا

- فيظوتلا ةموظنم6

1

2

ةينوخبكلإلا فيظوتلا تاصنم زيزعت

 ميدقت ىوتسم نيسحتو فيظوتلا زكارم ةكبش عيسوت
تامدخلا

عمتجملا يف مهجمدو نيدفاولل ةمدقملا تامدخلا نيسحت
 بعصي نمل ةصصخملا فيظوتلا تامدخ ةدوج زيزعت3

مهفيظوت

1

2

3
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ةردابملا

لمعلا قوسةيجيتاخبسإ ةمكوح ليعفت

- ةيجيتاخبسإلا ذيفنتةمكوح7

اعبار
ً

 )4-4 ( اهتاردابمو لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ رواحم : 

ةردابملا

- ةيتامولعملاو ةيتحتلا ةينبلا8

1
لمعلل ينطولا دصرملا ةيلاعفو رود زيزعت

اهمييقتو تاسايسلاو تانايبلا ليلحت تاراهم ءانبو ريوطت

1

2

اهريوطتو لمعلا قوس تاسايسل مظتنملا مييقتلا
3
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ةيجيتاخبسإلا قيبطتل ةعقوتملا راثآلا زربأ

يرشبلالاملا سأرو يملاعلا ةيسفانتلا رشؤم يف ةكلمملا بيترت ةدايزةلاطبلا لدعم ضيفخت يف ةمهاسملا

لماعلا ةيجاتنإ ةدايز

ةيدوعسلا ةأرملا ةكراشم لدعم ةدايز صاخلا عاطقلا ةيبذاج ةدايز

فيظوتلا تاصنم ةيلعاف  عفر

1

3

5

2

4

6

 ةضفخنملا تاراهملا يوذ نيدفاولا ىلع ةيدامتعالا ضيفخت لمعلا نع نيثحابلاو لمعلا باحصأل ةيفافشلا عفرو تامولعملا ةحاتا

78
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رشؤملا فدهلا

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ةكراشم ةبسنرامثتسالاو ومنلا خانم
 تآشنملا عيجشتو قطانملاو ةيداصتقالا تاعاطقلا ريوطت

ىبنجألا رامثتسالا بذجو ةطسوتملاو ةريغصلا
يلامجإلا يلحملا جتانلا نم يبنجألا رامثتسالا قفدت ةبسن

صاخلا عاطقلا لباقم ماعلا عاطقلا يف نييدوعسلل روجألا قرف طسوتم
دقاعتلاو لمعلا ةئيب نيسحت لمعلا فورظ

 نع نيلطاعلا يلامجإلا تاونقلا لالخ نم مهفيظوت متي نىذلا نييدوعسلا لدعم
ةنسلا ىف لمعلا لمعلا باحصأو لمع نع نيثحابلا نيب قيفوتلا ةيلمع ريوطت فيظوتلا ةموظنم

رهش3 نم لقأل لمعلا نع نيلطعتملا ةبسن

 حالصإلا روحم

تاردابملا ىوتسم ىلعيئدبم رشؤم +40 نم رثكأ ديدحت مت

 لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ رواحم تافدهتسم
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رشؤملا فدهلا
لمعلا قوس طيشنت

نينطاوملا ةكراشم ةبسن مهتائف عيمجب نينطاوملا ةكراشم ريسيت

يرشبلا لاملا سأر رشؤم ىف بيتخبلا
 ةيلاحلا قوسلا تاجايتحا عم ميقلاو تاراهملا ةمءاوم

ةيلبقتسملاو ميقلاو تاراهملا

ةيلاعلا تاراهملا ىوذ نيدفاولا نيلماعلا ةبسن  باحصأو لمع نع نيثحابلا نيب قيفوتلا ةيلمع ريوطت
لمعلا فيظوتلا ةموظنم

 بهاوملا باطقتسا  رشؤم ىف ةكلمملا بيترت

 حالصإلا روحم

تاردابملا ىوتسم ىلعيئدبم رشؤم 40+ نم رثكأ ديدحت مت

 لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ رواحم تافدهتسم
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1

2

3

ةيجيتاخبسإلا ءانب ةيجهنم

 لمعلا قوس ةيجيتاخبسإو ةيؤر

  لمعلا قوس ةيجيتاخبسإ تانوكمو تاحالصإ

اهتاردابمو ةيجيتاخبسإلا تاحالصإ رواحم4

تاردابملا ةيولوأ5

ىوتحملا
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اسماخ
ً

تاردابملا تايولوأ : 

ذيفنتلا ةلوهسو ةيجيتاخبسإلا فادهألا ىلع ريثأتلا ساسأ ىلع تاردابملا ةيولوأ ديدحت مت

زيّمتلاةيلوحتلا ةيروحملا

 نماًءدب ةيسيسأتلا تاراهملا ءانب•
 فصلا ىتح ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم
يوناث ثلاثلا

 ةدفاولا ةلامعلا نيب ةوجفلا صيلقت•
ةنطاوملا و

 فيظوتلا تامدخ ةدوج زيزعت•
مهفيظوت بعصي نمل ةصصخملا

 ،يئزج ماودب لمعلا زيزعتو ميظنت•
 ،دعُب نع لمعلاو ،نرم ماودبو
ةيديلقتلا ريغو ةرحلا لامعألاو

ةينوخبكلإلا فيظوتلا تاصنم زيزعت•

 نمتاينقتلل تآشنملا دامتعا تايلمع ليومت•
 تاراهملا ىوتسم عفر لجأ

ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا زيزعت•
مهجمدو نيدفاولل ةمدقملا تامدخلا نيسحت•

عمتجملا يف
 و ةيلاعلا تاراهملا يوذ نيدفاولا مادقتسا زيفحت•

ةراهملا ةطسوتمو ةضفخنم ةلامعلا لوبق ميظنت
ماعلا عاطقلا يف لمعلا تاسايس حالصإ•

 نهملا عم يلاعلا ميلعتلا جمارب ةمءاوم•
ةيولوألا تاذ تاعاطقلاو

 ،تازاجإلاو ،صاخلا عاطقلا لمع تاعاس ةمءاوم•
ةيملاعلا تاسرامملا عم ،ةماعلا تالطعلا و

 ىوتسم نيسحتو فيظوتلا زكارم ةكبش عيسوت•

تامدخلا ميدقت

 ومنو لوخد و رامثتسالا معدل لامعألا خانم حئاول حالصإ•

تآشنملا
تاراهملل ماظنو ةينهم ريياعم عضوو نهملا طيطخت•

ةأرملاةكراشم قيعت يتلا  ةيميظنتلا دويقلا ضيفخت•

صاخلا عاطقلا لبق نم اهفيظوتو
ىفيظولا معدلا جمارب ميمصت ةداعإ•

لمعلا قوس ةيجيتاخبسا ةمكوح ليعفت•
نيدفاولا نيلماعلا لقنت ةيرح نيسحت•

لمعللةيباجيإ ةفاقث زيزعت و ةيصخشلا تاراهملا ريوطت•
حئارش عيمجل ليهأتلا ةداعاو بيردتلا جمارب ريوطت•

عمتجملا
لمعللينطولا دصرملا ةيلاعفو رود زيزعت•

تاسايسلاو تانايبلا ليلحت تاراهم ءانبو ريوطت•
 اهمييقتو

 اهريوطتو لمعلا قوس تاسايسل مظتنملا مييقتلا•
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ةيجيتاخبسالا فادهألا
ةردابملا #

قوسلاةءافك ةيجاتنالا ةدايز
 ضيفخت
ةلاطبلا

 ةدايز
ةكراشملا

ü ü ةيملاعلا تاسرامملا عم ،ةماعلا تالطعلا و ،تازاجإلاو ،صاخلا عاطقلا لمع تاعاس ةمءاوم 1

ü ü ü ماعلاعاطقلا يف لمعلا تاسايس حالصإ 2

ü ü ü ةيديلقتلا ريغو ةرحلا لامعألاو ،دعُب نع لمعلاو ،نرم ماودبو ،يئزج ماودب لمعلا زيزعتوميظنت 3

ü ü ü نيدفاولا نيلماعلا لقنت ةيرح نيسحت 4

ü ü ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا زيزعت 5

ü ü ü تآشنملا ومنو لوخد و رامثتسالا معدل لامعألا خانم حئاول حالصإ 6

ü ü تاراهملا ىوتسم عفر لجأ نم تاينقتلل تآشنملا دامتعا تايلمع ليومت 7

ü ü ىفيظولا معدلا جمارب ميمصت ةداعإ 8

ü ü صاخلا عاطقلا لبق نم اهفيظوتو ةأرملا ةكراشم نم قيعت يتلا  ةيميظنتلا دويقلا ضيفخت 9

ü ü مهفيظوت بعصينمل ةصصخملا فيظوتلا تامدخ ةدوج زيزعت 10

ü ü ü ةينهم ريياعم عضوو ةيلبقتسملا و ةيلاحلا نهملا طيطخت 11

ü ü ü ü لمعلل ةيباجيإ ةفاقث زيزعتو ةيصخشلا تاراهملا ريوطت 12

ü ü ü يوناث ثلاثلا فصلا ىتح ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم نم اءدب ةيسيسأتلا تاراهملا ءانب 13

ü ü ü ةيولوألا تاذ تاعاطقلاو نهملا عم يلاعلا ميلعتلا جمارب ةمءاوم 14

ü ü ü عمتجملا حئارش عيمجل ليهاتلا ةداعإو بيردتلا جمارب ريوطت 15

ü ü ةراهملاةطسوتموةضفخنمةلامعلا لوبق ميظنت و ةيلاعلا تاراهملا يوذ نيدفاولا مادقتسا زيفحت 16

ü ü نينطاوملا و نيدفاولا  نيلماعلا نيب ةوجفلا صيلقت 17

ü عمتجملا يف مهجمدو نيدفاولل ةمدقملا تامدخلا نيسحت 18

ü ü ةينوخبكلإلا فيظوتلا تاصنم زيزعت 19

ü ü تامدخلا ميدقت ىوتسم نيسحتو ةيديلقتلافيظوتلا زكارم ةكبش عيسوت 20

ةيسيسأتلا ةلحرملا ىف ”تانكمملا“ ةزيكر تاردابم*

اريثأت ىلعألا تاردابملل ةيولوألا
ً

ةيجيتاخبسإلا فادهألا ىلع 



©2021ةيعامتجالاةيمنتلاوةيرشبلادراوملاةرازوـلةظوفحمقوقحلاعيمج26

تاردابملل ينمزلا لودجلا

ةسماخلا ةنسلا ةعبارلا ةنسلا ةثلاثلا ةنسلا ةيناثلا ةنسلا ىلوألا ةنسلا تاردابملا

ةيملاعلا تاسرامملا عم ،ةماعلا تالطعلا و ،تازاجإلاو ،صاخلا عاطقلا لمع تاعاس ةمءاوم-1
ماعلاعاطقلا يف لمعلا تاسايس حالصإ-2
ةيديلقتلا ريغو ةرحلا لامعألاو ،دعُب نع لمعلاو ،نرم ماودبو ،يئزج ماودب لمعلا زيزعتوميظنت-3
نيدفاولا نيلماعلا لقنت ةيرح نيسحت-4
ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا زيزعت-5

تآشنملا ومنو لوخد و رامثتسالا معدل لامعألا خانم حئاول حالصإ-6
تاراهملا ىوتسم عفر لجأ نم تاينقتلل تآشنملا دامتعا تايلمع ليومت-7

ىفيظولا معدلا جمارب ميمصت ةداعإ-8
صاخلا عاطقلا لبق نم اهفيظوتو ةارملا ةكراشم نم قيعت يتلا  ةيميظنتلا دويقلا ضيفخت-9

ةينهم ريياعم عضوو ةيلبقتسملا و ةيلاحلا نهملا طيطخت-10
لمعلل ةيباجيإ ةفاقث زيزعتو ةيصخشلا تاراهملا ريوطت-11

يوناث ثلاثلا فصلا ىتح ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم نم اًءدب ةيسيسأتلا تاراهملا ءانب-12
ةيولوألا تاذ تاعاطقلاو نهملا عم يلاعلا ميلعتلا جمارب ةمءاوم-13
عمتجملا حئارش عيمجل ليهاتلا ةداعاو بيردتلا جمارب ريوطت-14

ةراهملاةطسوتموةضفخنمةلامعلا لوبق ميظنت و ةيلاعلا تاراهملا يوذ نيدفاولا مادقتسا زيفحت-15
نينطاوملا و نيدفاولا  نيلماعلا نيب ةوجفلا صيلقت-16
عمتجملا يف مهجمدو نيدفاولل ةمدقملا تامدخلا نيسحت-17

ةينوخبكلإلا فيظوتلا تاصنم زيزعت-18
تامدخلا ميدقت ىوتسم نيسحتو ةيديلقتلافيظوتلا زكارم ةكبش عيسوت-19

مهفيظوت بعصينمل ةصصخملا فيظوتلا تامدخ ةدوج زيزعت-20

لمعللينطولا دصرملا ةيلاعفو رود زيزعت-21
تاسايسلا ريوطتو مييقتو تانايبلا ليلحت يف تاردقلا ريوطت-22
اهريوطتو لمعلا قوس تاسايسل مظتنملا مييقتلا-23
لمعلا قوسةيجيتاخبسإ ةمكوح ليعفت-24

مييقتلاو ةبقارملاذيفنت/ةسايس عضو



م 2021رياني.

قفوملا هللاو
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