
 

 

 

 دعب نع ميلعتلاو ينورتكلالا ملعتلا ةدامع تاهويدتسأ زجح ماظن تاسايس
 ىرقلا مأ ةعماجب

  :ةسايسلا نم ضرغلا
 

 مادختسا ةمدخ يدقتل كلذو ,ةلئاسملل عضخيو ةيفافشلاو ةيلعافلاب مستيً اراطإ ةسايسلا هذه عضت -
 .دعب نع ميلعتلاو ينورتكلإلا ملعتلا ةدامع لالخ نم ةيتوصلاو ةيئرملا تاهويدتسألا

 
 :قاطنلا

 ىلع دعب نع ميلعتلاو ينورتكلالا ملعتلا ةدامع تاهويدتسأ مادختسا ةمدخب ةصاخلا تاسايسلا هذه قبطت -
  .ىرقلا مأ ةعماجب بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلا
  .ةميلعتلا ةيلمعلا مدخت يتلا ةيميلعتلا ضارغألل مادختسالا لمشي -

 
  :ةسايسلا نايب

 ف دعب نع ميلعتلاو ينورتكلإلا ملعتلا ةدامع اهرفوت يتلا تاهويدتسألا زجح ماظنل كمادختسا درجمب -
 :يتآلاب مازتلالاب رقت كنإف ىرقلا مأ ةعماج

 يرذج وأ فيفط ليدعت يأ ءارجإ ف قحلاب دعب نع ميلعتلاو ينورتكلإلا ملعتلا ةدامع ظفتحت .1
 .كلذب قبسم راطخإ يدقت ىلإ ةجاحلا نود نم رخآل تقو نم مادختسالا ةسايس طورشل

 ةئيب نمض بلاطلا وأ سيردتلا ةئيه وضع لبق نم اهريوصت وأ اهيلجست ت يتلا رصانعلا عيمج .2
 .دعب نع ميلعتلاو ينورتكلالا ملعتلا ةدامع ف ةلثمم ىرقلا مأ ةعماجل ًاكلم يه ىرقلا مأ ةعماج

 ةيلصأ داوم يأ يدقت متي الو ,يئاهنلا ىوتحملا ىلع اهب ةصاخلا تاراعشلا عضو ةدامعلل قحي .3
 .بلاطلا وا سيردتلا ةئيه وضعل ينفلا لمعلا نم

 باطخ نود يهتنملا لمعلا لخاد رصنع يأ رييغت وأ ثيدحت بلطب مدقتلا ةمدخلا مدختسمل قحي ال .4
 .تاهويدتسألا ىلع فرشملا مسقلا نم دمتعم

 .ينورتكلالا زجحلا ماظنل ةررقملا لوادجلا بسح يتعاس ةدحاولا ةسلجلا ةدم .5
 دعوملا ءاغلإ عم ءاهتنالاو ءدبلا ف ديعاوملاب مازتلالاو طقف ةحاتملا مايألا بسح ديعاوملا زجح متي .6

  .ددحملا دعوملا نم ةقيقد نوثالث ةدم نع ةمدخلا مدختسم رخأت اذا
 بحاص نم مادختسا صيخرت ذخأ نود يميلعت ىوتحم يأ ةفاضإ سيردتلا ةئيه وضعل قحي ال .7

 .فاضملا يميلعتلا رصنعلل ةيركفلا ةيكلملا قوقح
 ةئيه وضع لبق نم ةصخرم ريغ ةيميلعت رصانع يأ ةفاضإ نع ةيلوؤسم ةيأ ةعماجلا لمحتت ال .8

 .كلذ نع ةيلوؤسملا لماك سيردتلا ةئيه وضع لمحتيو ,سيردتلا
  .يوغللا هطبضو هتيقادصم ثيح نم ىوتحملا ةيلوئسم ةمدخلا بلاط لمحتي .9
 ديعاوملا تازوجحل ضفرلا وا ةقفاوملا دعب نع ميلعتلاو ينورتكلالا ملعتلا ةدامع ةرادإل قحي .10

  .ةدامعلا تاسايس قفو ةلجسملا
 

 :تايلوؤسملا
 

 ليعفت نع ةلوؤسملا يه دعب نع ميلعتلاو ينورتكلإلا ملعتلا ةدامعل ةعباتلا تاهويدتسألا زجح ماظن ةرادإ -
 تاهويدتسأ ماظن طبضو ةبقارم نع ةلوؤسملا يهو ,ةعماجلا بالطو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلل ةمدخلا
 .ةيرودلا ريراقتلا عفرو ,ةدامعلا

 لامعألا ةدايرو ريوطتلل ةدامعلا ليكو .1
 .تاهويدتسالا زجح ةيلمع ىلع فارشإلا -
 .اهركذ قباسلا تاسايسلا قفو ةمدخلا ريس ةعباتم -
  .تايئاصحإلاو ريراقتلا عفر -

 يمقرلا جاتنإلا مسق سيئر .2
 .ريياعملا قفو هجارخإ بولطملا ىوتحملا دامتعاو عالطإلا -
  .زجحلا تابلط ضفر وأ لوبق -
  .ةيهتنملا لامعألا ىلع تاليدعتلا تابلط ضفر وأ لوبق -

 تاهويدتسألا ريدم .3



 

 

  .ةصتخملا تاهجلل اهعفرو ويدتسألاب ريوصتلا تابلط مالتسا -
  .ديعاوملا زجح ميظنت -

  روصملا .4
 .مسقلا سيئر نم ةدمتعملا ةيملعلا ةداملا مالتسا -
  .لمعلا فورظل ويدتسألا ةئيهت -
 .مسقلا سيئر نم هذيفنت بولطملا ىوتحملا جارخإو ريوصت -

  ريتنوملا .5
  .روصملا نم داوملا مالتسا -
  .اقبسم دعملا ويرانيسلا قفو ةروصملا داوملا ىلع ليدعتلا -
  .ةيئاهنلا ةداملا جارخإ -

 تايتوصلا لجسم .6
 .مسقلا سيئر نم ةدمتعملا ةيملعلا ةداملا مالتسا -
  .لمعلا فورظل ويدتسألا ةئيهت -
  .ويرانيسلل قفو توصلا ليجست -
  .اهجمدو تاوصألا ىلع تاليدعتلاب مايقلا -

  :تاءارجإلا

 :يلاتلا طبارلا لالخ نم بولطملا ويرانيسلا هعم قفرمو دعوم زجحب بلطلا مدقم موقي -
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 .هتساردب موقيو زجحلا بلط تاهويدتسألا ريدم ملتسي -
  .صتخملا مسقلا سيئرل ىوتحملا عفرب تاهويدتسألا ريدم موقي -
  .ةددحملا ريياعملا قفو بلطلا ذيفنت ضفر وأ لوبقب مسقلا سيئر موقي -
  .بلطلا مدقمل ضفرلا وأ ةقفاوملاب ةينورتكلإ ةلاسر لصت -
 .ةدامعلا رقمل بلطلا مدقم رضحي -

 ) 8i7BvQWTXv9cPDuPZ/maps/gl.goo://https( لجوج طئارخ ىلع ةدامعلا عقوم
  .هذيفنتو مسقلا سيئر نم ملتسملا ويرانيسلا قفو ويدتسألا ةئيهتب تايتوصلا لجسم وا روصملا موقي -
  .اقباس دعملا ويرانيسلا قفو روصملا نم لسرملا ىوتحملا جارخإب ريتنوملا موقي -
  .بلطلا مدقمل ةيئاهنلا ةداملا ميلست متي -
  .فيشرألاب ةيئاهنلاو ةيلصالا ةداملا ظفحت -

 طورشلا

 .هذيفنت بولطملا ويرانيسلاو ةيملعلا ةداملا بلطلا مدقم رفوي -
  .ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةاعارم بلطلا مدقم ىلع بجي -
  .ددحملا دعوملا ف روضحلاب مازتلإلا -
  .تاهويدتسألاب صصخملا تقولاب مازتلإلا -
  .يمسرلا يزلاب تاهويدتسألاب دجاوتلا ءانثأ مازتلإلا -
 يدقتلا نم هنامرح متي لمع مويب دعوملا لبق يمسر غالبا نود روضحلاب بلطلا مدقم مازتلإ مدع ةلاح ف -

  .رهش ةدمل تابلطلا


