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 ةماع ما-حأ :لوالا لصفلا

 ةمدقم :78وألا ةداملا

 كلذو ا"O لومعملا ةمظنألاو ن8ناوقلاب ماHIلالاو ميلس ةيDساحمو ةيلام ةرادإ ماظن 89فوت 34ا ةيعم0/ل ةيلاملا ةحئاللا فد"!

 هذ\ صf/تتو ،لاومألا لسغ ة"bش نود ا"`لع ةظفا_^او ةباقرلاو ةيلاملا ا\دراوم نع لوؤسملاو عورشملا مادختسالا نامضل

 :3kاتلا jk فاد\الا

 ةينمز تاH9ف نع ةنراقملل ةلباق نوuتو ةديفمو ةميلسو ةقيقد ةيلام رsراقتو جئاتن q4ع لوص_oا jk ةم\اسملا -1

  .ةيعم0/ل لداعلا 3kاملا عضولا سكع| ةيلام زكارم 34ا ةفاضالاب ةsرود

 ةعيبطو يماظنلا ةيعمo0ا عضو عم بسانÜي امب ا"`لع فراعتملا ةيDسا_^ا 89ياعملا قيبطتب ماHIلالا jk ةم\اسملا -2

äطاشãا. 

 اãعم لماعتلاو بولطملا ھجولا q4ع ةيDسا_^ا تالê0لا دادعإل ةقالعلا يوذب ةمئالم ةيعجرم تاداشرا 89فوت -3

 .تالê0لا اãلجا نم تأشäا ìîلا فاد\الا ققحتي امب

 .ةمئالملا ةيDسا_^ا تاءارجالاو تاسايسلا عضو لالخ نم ةيعمo0ا لوصاو تاuلتمم q4ع ةظفا_^ا jk ةم\اسملا -4

 jk ايلعلا ةرادالا دعاس|و ةجا_oا دنع ا"`لا عوجرلا لãسú ةقثوم ةيخsرات ةيلام تانايب ةدعاق نsوuت jk ماãسالا -5

 .ةمئالملا حي_ùلا تارارقلا ذاختا

 ةسايسلا قيبطت قاطن :ةيناثلا ةداملا

 . ةقاعإلا يوذ ميلعتل نMيئانJتسالا لافطألا ةيعمج ي†وسüم عيمج q4ع ةسايسلا هذ\ قبطت

ةقيثولا دادعا :ةثلاثلا ةداملا  

  :ةيلاتلا حئاوللاو ةمظنألا q4ع ةقيثولا هذ\ دادعا jk دانÜسالا مت

  ـ\18/02/1437 خsراتو )61( مقر ءرازولا سلجم رارقب رداصلا ةيل\ألا تاسسؤملاو تايعمo0ا ماظن

.ه1437 ةيل\الا تاسسؤملاو تايعمo0ا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا  

 تافZرعتلا :ةعYارلا ةداملا

 ةيل\ألا تاسسؤملاو تايعمo0ا ماظن :ماظنلا

 ةيل\ألا تاسسؤملاو تايعمo0ا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةsرشDلا دراوملا ةرازو :ةرازولا

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةsرشDلا دراوملا رsزو :رsزولا

  ةقاعإلا يوذ ميلعتل ن8يئان¨تسالا لافطألا ةيعمج :ةيعمo0ا

 ةيعمo0ا ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم
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 ةيعمa`ل ةيلاملا نوؤشلا  :ي\اثلا لصفلا

 ةيعمbaا ةيناMdم :ةسماbcا ةداملا

اsونس ردصت ةلقتسم ةينا8Iم ةيعم0/ل نوuت
ً

.ةيمومعلا ةيعمo0ا نم دامتعإب   

 ةيلاملا ھنسلا :ةسداسلا ةداملا

اءدب ةيعم0/ل 34وألا ةيلاملا ةنسلا أدبت
ً

 ،اãسفن صيخH9لا ةنس نم 9±مسúد رãش î jk∞تüتو ،ةرازولا نم صيخH9لا رودص خsرات نم 

ارãش رشع î¥ثا كلذ دع≤ ةيلام ةنس ل≥ ةدم نوuتو
ً

ايداليم 
ً

. 

 ي\وناقلا بساfgا :ةعYاسلا  ةداملا

 رsرقت دادعإل لي\أتلاو ةof±9او ةءافكلاو لالقتسالاب عتمتي يäوناق بساحم 34إ ةsونسلا ا"!اباسح ةعجارم ةمãم ةيعمo0ا دنس|

8بي ةرادإلا سل0^ لقتسمو k∂وضوم
ّ

ع| ةيعمo0 ةيلاملا مئاوقلا تنا≥ اذإ ام ھيف ن
ّ

 ةيعم0/ل 3kاملا زكرملا نع ةلادعو حوضوب ±9

 ن8بساحملل ةيدوعسلا ةئيãلا نم ةرداصلا ةيDسا_^ا 89ياعملاب ا\ديقتتو ا"ºباسح ةعجارم و ةsر\وo0ا ªkاونلا jk ا"∫ادأو

 ةيعمo0ا تالq4 ¿0ع عالطالا قح يäوناقلا بساحملل نوsuو ،ةرازولا ا\ردصت ìîلا ةيDسا_^ا رsراقتلاو جذامنلاæو ن8ينوناقلا

 قيقحت jk ھعم نواعتلا بجsو ھماãم ءادا jk ھتدعاسم jk م\اس| ìîلا راسفتسالاو تاحاضيالاو رsراقتلا بلطو ا"!ادنÜسمو

 .ةمزاللا تالê0لاو تامولعملاو تانايبلا عيمج ھل ميدقتو كلذ

 ي\وناقلا بساfgا تابجاو :ةنماثلا ةداملا

 :يäوناقلا بسا_^ا q4ع بجي

 .ةيعم0/ل ةنامألاو ةيانعلا î¡جاو لذب .1

 .اãحرطي ìîلا ة"bشلل ة89ثملا لئاسملا نأش≤ بسانملا ءارجإلا ةرادإلا سلجم ذاختا مدع لاح jk ةرازولا غالبإ .2

الوؤسم نوsuو  ،ةلمع سل0^ا رسƒي مل اذإ ةيداعلا ةماعلا ةيعمo0ا ةوعد ةرادإلا سلجم نم بلطي نأ .3
ً

 ضsوع| نع 

 jk او≥H9شاو نوعجارملا ددع| اذ»و ،ھلمع ءادأ jk ھنم عقت ìîلا ءاطخألا بDس≤ 89غلا وأ ةيعمo0ا بƒصي يذلا ررضلا

 .نماضتلاب ن8لوؤسم اونا≥ ،أطofا

 ijساfgا رZرقتلا :ةعساتلا ةداملا

 ةع†رأ لالخ ةيمومعلا ةيعمo0ا نم هدامتعا دع≤ ةي"ºنملا ھنسلل يماتofا ةيعمo0ا باسحب ةرازولا دوزت نأ ةيعمo0ا q4ع بجي

 .ةيلاملا ھنسلا ةيا"« نم رãشأ
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 ةيكنبلا تاباسbgا :ةرشاعلا ةداملا

 الأو ،ھل تصصخام 89غ jk فرصتالو اãمسأب ةيدوعسلا ةيæرعلا ةكلمملا jk كونبلا دحا ىدل ةيدقنلا ةيعمo0ا لاومأ عاديا متي

 .ةرادإلا سلجم لبق نم نsوضفم ن8نثا عيقوتب الإ فرصلا متي

 ةيكنبلا تاباسbgا عم تالماعتلا :رشع ةيداbgا ةداملا

 زوجsو ،3kاملا فرشملاو ةبئان وأ ةرادإلا سلجم سƒئر نم عيقوتب ةيعمo0اب ةصاofا ةيكنبلا تاباس_oا عم تالماعتلا نوuت

 : 3kاتلا ةاعارم عم ةيذيفنتلا ةرادإلا يدايق وأ ةئاضعأ نم ن8نثأل ةيكنبلا تاباس_oا عم لماعتلا ضsوفت ةرادإلا سل0^

 .ةيسo0üا يدوعس نوuي نأ  -

 .ةضوفي نم وأ رsزولا ةقفاوم -

 يرودلا 7qاملا رZرقتلا :رشع ةيناثلا ةداملا

ú3املا فرشملا دعk رقتsار
ً

ايلام 
ً

اsرود 
ً

 سلجم q4ع ضرعÀو ،ةüêfب ةرازولا دوزتو  ةيعمo0ا ريدم 34إ ةفاضإلاب ھلبق نم عقوي 

 .رãشأ ةثالث ل≥ ةرم ةرادإلا

 ةيعمa`ل ةيلاملا دراوملا :رشع ةثلاثلا ةداملا

 :ي|أي امم ةيعمo0ا دراوم نوuتت

 تاsوضعلا موسر -1

  ةيعمo0ا تاطاشä دئاوع -2

 تاع9±تلاو فاقوالاو تابãلاو تاقدصلا -3

 ةيعمo0ا لاومأ نم ةsرامثÜسالا دئاوعلا -4

  ا\رsوطتو اãمجا9±ل معد نم قودنصلا ةصصخي دق ام -5

 ذيفنت وأ ةصاofا وأ ةيموo_uا تاo0ãا ىدحإل ةع≤ات تاسسؤمل ا"!رادإ لالخ نم ةيعمo0ا اãققحت ìîلا ةيلاملا دراوملا -6

 .اãجمارب وأ تاعورشم ضع≤

 7qاملا فرشملا رشع ةعYارلا ةداملا

الوؤسم 3kام فرشم ةيعم0/ل نوuي
ً

 .با\رالا لsومتو لاومألا لسغ ةحفاuمو ماHIلالاو ةعجارملاو قيقدتلا نع 
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 ةيلاملا اxyاداريwو ةيعمbaا تافورصم تاءارجا  :ثلاثلا لصفلا

 

 تافورصملا :رشع ةسماbcا ةداملا

 رطسملا فاد\ألا قيقحت لجأ نم و يداعلا اãطاشä ةلوازم لجأ نم ةيعمo0ا اãقفنت و تاداريإلا q4ع لوص_oا فيلاuت و\

 ميسقت متsو فرصلا ةقsرط ددحت تاءارج»و ن8ناوقب ةعوبتم قافنالا ةيلمع نوuتو ةيلاملا ةنسلا لالخ ا"`لا لصولا

:3kاتلا وحنلا q4ع تافورصملا  

  قودنصلا فsراصم -

  كنبلا فsراصم -

 ةيدقنلا د}علا فZراصم :رشع ةسداسلا ةداملا

 قودنصلا ن8مأ لبق نم ھيعقوت متي فرص دنس قsرط نع ةيعمo0اب صاofا كنبلا باسح نم ةدãع فرص متي -1

 .ةيدقنلا ةدãعلا ب_¿ بDس متsو ةيعمo0ا سƒئر كلذكو

 تافورصملا q4ع فرصلا متsو ،قودنصلا jk اãلافقا متيالو قودنصلا نع قودنصلا ن8مأ ةدãع لصف ةرورض -2

 .رشابم لuش≤ ةدãعلا نم ةsرادإلا

 .)ضبق وأ فرص غلبملا ،فرصلا دنس مقر ،خsراتلا( qkي ام ةيف ن8بي ةيدقنلا ةدãعلل لودج عضو -3

 ìîلا 89تاوفلا عيمج q4ع سƒئرلا ھلوخي نم وأ ةيعمo0ا سƒئر نم دمتعمو qkسلس| مقرب فرص دنس ءاشäا متي -4

 .ةيدقنلا ةدãعلا لودجب لê0م نوsuو ةدãعلا نم فرصت

 .مالتسا دنس وأ ةمدخ دنس وأ ةروتاف ءاوس ةيدقن فرص ةيلمع لuل î—سر دنÜسم قافرا بجي -5

 .ةديدج ةيدقن ةدãع فرص متي يuل ةملتسملا 89تاوفلا عم ا"ºقباطمو ةي"ºنملا ةدãعلا لافقا بجي -6

 فلمب قودنصلا باسح فشكو 89تاوفلا عيمج اذكو فرصلاو ضبقلا تادنسل روصب قودنصلا ن8مأ ظفتحي -7

 .بساحملل ا"`ملس| لبق كلذب صاخ

 .بسا_^ا 34ا k∂وبسأ لuش≤ اãعفرو قودنصلا ن8مأ فرط نم فرصلا تادنس بƒترتو ã8Iجت -8

  كنبلا فZراصم :رشع ةعYاسلا ةداملا

 ةيعمo0ا سƒئر عيقوت 34ا ةفاضإ ھلبق نم ا"`لع عيقوتلا متsو قودنصلا ن8مأ لبق نم ةيكنبلا تاuيشلا رsرحت متي -1

 .اعم ن8عمتجم مع"`قوتب دوجوب الا كنبلاب تاuيشلا فرص نكميالو

 .كيشلا ةq4 äêfع ملتسملا ءاضماب اقفرم نوsuو ةميلس| متي يuنب كيش لuل ةäêf عضوب مايقلا -2

3- jk م فرص ةلاحuألل ةافا‘fرط نع صاsيش قuا مدقم مسا ةيف ن8بي ةمدخ دنس ءاضما متي تاofكلذكو ةمد 

 .ھفرص متيل  كيشلا رادصا ةيلمع متت ھبجومæو ةمدقملا ةمدofا عون
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اميقرت امقرم نوsuو كنب لuل تاuيشلل لودج عضو متي -4
ً

ايلسلس| 
ً

ا_’وم نوsuو تاuيشلا بسح q4ع 
ً

 :qkيام ھيف 

 .)كيشلا نايب ،ديفتسملا متسا ،غلبملا ،ھخsرات ،كيشلا مقر(

5- jk بادتنال كيش رادصا بوجو ةلاح ‘fا نم صo0ي بادتنا جذومن دوجو بجي ةيعمuمسا ھيف ÷’وم نو 

 .ةيعمo0ا سƒئر فرط نم بادتنالا جذومن دمتعú نأ بجي امك ،بادتنالا ةدم بادتنالا بDس صf◊لا

6- jk ج وأ ةسسؤمل كيش فرص ةيلمع≤ مايقلا ةلاحãو ةسسؤملا مساب ةيماظن ةروتاف دوجو بجيف ةنيعم ةsuكيشلا نو 

 .ن8يعم صf◊ل كيشلا فرص ةسسؤملا ةبغر ةلاح jk قداصم ضsوفت دوجو وأ ةسسؤملا مسال قباطم

  ةي"ºنملا رتافدلا عيمج ظفح كلذكو تاuيشلا H9فد لخاد ةيغلملا تاuيشلا عيمجب ظاف_oا بجي -7

 نم ھäêf عم ةايملا ةكرشل ةينوH9كلالا ةروتافلا كلذكو ءاæرãكلا ةكرش≤ ةصاofا ةينوH9كلالا ةروتافلا قافرا بجي -8

 .اãليÜê0ل بسا_^ا 34ا ھجوتو دادسلا نايب

 تاداريإلا :رشع ةنماثلا ةداملا

امعد تنا≥ ءاوس ا"ºماHIلإ jk ضافخنأ وأ ةيعمo0ا لوصأ jk ةداsز ھنع جتüي يذلاو ةيعمo0ا ةيلع لصحت يذلا لخدلا و\
ً

 

ايموuح
ً

اsونس 
ً

 ةيلاملا ةنسلا ةليط ةنيعم فارطأل تامدخ ميدقت نع ةجتان تاداريإ وأ تاع9±ت وأ 

 :لمش|و ليصحتلا ةقsرط ددحت تاءارج»و ن8ناوقب ةعوبتم نوuت تاداريإلا هذ\ q4ع لوص_oا ةيلمع نوuتو 

 ةيموuح تاناعا •

 تاع9±ت •

 ةيموuح تاداريإ •

 ةيموكح تاناعا :رشع ةعساتلا ةداملا

 لوص_oا متي ن8يعم 3kام غلبم jk لثمتتو ةsونس نوuتو ةيموo_uا تاo0ãا لبق نم ةيعمo0ا ا"`لع لصحتت ìîلا تاداريإلا Ÿkو

 ھنسلل ةsريدقت  ةينا8Iمب ا\دsوزت كلذكو ةي"ºنملا ةيلاملا ةنسلل ةيلاملا مئاوقلاب ةرازولل دsوزت دع≤ ةيلام ھنس ل≥ ةيادب عم ھيلع

 jk اãعاديا لالخ نم تاناعالا هذ\ عم لماعتلا متي ،ةمداقلا ةH9فلا لالخ ةيعمo0ا ةطشäأل يونسلا جمان9±لا ةلماش ةلبقملا

 .ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنالا عم ضراعتي ال امæو ةيعم0/ل ةيساسالا ةحئاللا ةيلع صنت ام قفو ا"`ف فرصتلاو لقتسم باسح

 

 

 ةيعمbaا 78ا دراولا تاع~{تلا :نورشعلا ةداملا

Ÿk لا ةيلاملا غلابملا ةعومجمìî ا ا"`لع لصحتتo0ج نم ةيعمãو دارفا وأ ةي89خ تايعمج وأ تاسسؤم ءاوس ةصاخ تاsمت 

|ê0ليãو ةيعم0/ل تاداريإ≥ اsي ضبق دنس رادصا متuامقرم نو
ً

ا_’ومو 
ً

 لوص_oا متي غلبم لuل كلذو ھب ع9±تملا مسا ھيف 

 :qkيام ةاعارم عم ةيلع
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 سƒئر فرط نم ھيلع رشؤي امك قودنصلا ن8مأ نم عقوsو î—سر ضبق دنس≤ الإ )تاع9±ت( ةيدقن غلابم مالتسا مدع -

 .ةيعمo0ا

ادقن ھيلع 89شأتلاب كلذو ضوبقملا عون  ددحي  نأ بجي ضبق تادنس رsرحت دنع -
ً

 ءافيÜسا ةرورض عم تاuيش وأ 

 .ليدعتلا وأ طشكلا مدع ةاعارم عم )ھيلع بو_êملا كنبلا ،ھخsرات ،كيشلا مقر ( كيشلا تانايب

ايموي درت ìîلا غلابملا عيمج عاديا -
ً

 مكارت مدع jk ىوصق ةيم\أ نم كلذ jk امل قودنصلاب غلابم يأ كرت مدعو كنبلاب 

 .ةينمأ بابسألو قودنصلاب غلابملا

 .تاع9±تلاب ةصاofاو قودنصلا ن8مأ ىدل ةملتسملا غلابملا نم ةيدقن غلابم يأ فرص مدع -

 ا"ºعجارم متت ¤ìح اãلسلسÜلاب قفرتو بساحملل اãعفرو اãلاغلا q4ع لوؤسملا عيقوت دع≤ ةيغلملا ضبقلا تادنس قافرا -

 .ا\دامتعاو

 بسا_^ا 34ا k∂وبسأ لuش≤ اãعفرو قودنصلا ن8مأ فرط نم ضبقلا تادنس بƒترتو ã8Iجت -

 تامدbcا تاداريا :نورشعلاو ةيداbgا ةداملا

Ÿk لا ةيلاملا غلابملا كلتìî ا ا"`لع لصحتتo0ميدقت لباقم ةيعمãا ofفارطأ وأ ةصاخ فارطأل تامدخ تنا≥ ءاوس تامد 

 ةيعمo0ا قsرط نع ةرتوفم تامدofا هذ\ نوuت نأ بجي ثيحب ةصاخ تارمتؤم وأ تايقتلم jk ا"ºكراشم 89ظن وأ ةيموuح

 :تامدofا هذ\ ميظنتل ةيلاتلا تاءارجالا عابتا متsو

 ،تاميلع| تايقتلمب مايقلا وأ ،ةبsردت تنا≥( ءاوس ةيعمo0ا اãمدقت فوس ìîلا تامدofا لباقم رعس ضرع ميدقت -

   )....ةمجرت

 دنع اãخsرات كلذكو ةروتافلا غلبم ،ةمدقملا ةمدofا نايب ،ليمعلا مسا لمش| ةمدقملا ةمدofا نع ةروتاف ميدقت -

 .ةروتافلا دادس≤ ةبلاطم ã8Iجتل كلذو ةمدofا ميدقت نم ءا"ºنالا

 تالê0≤ ا"O ظفتحي ھäêfو يäوناقلا بساحملل ميدقت ھäêfو ليمعلل ميدقت ةäêf ،89تاوفلل ‹äê ةثالث رادصا متي -

 .ةسسؤملا

ادقن ةيلع 89شأتلاب كلذو ضوبقملا عون ددحي نأ بجي ضبق تادنس رsرحت دنع -
ً

 ءافيÜسا ةرورض عم تاuيش وأ 

 .ليدعتلا وأ طشكلا مدع ةاعارم عم )ھيلع بو_êملا كنبلا ،ھخsرات ،كيشلا مقر ( كيشلا تانايب

 

  فرصلا تايلمع ةماع طاقن : نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 .ةرادإلا سلجم سƒئرل لاsر 10,000 نع دsزت ìîلا غلابملا فرص دامتعا jk ةيحالصلا نوuت -1

2- jk ا ةلاحo_سحت يا وأ تاحالصا ءارجا 34ا ةجاƒمل تانüا ةأشo0راصم وأ ةيعمsا لمع≤ ةقلعتم فo0دبال ةيعم 

 ةبغر لاح jk ةاعارم عم لاsر 10,000 نم لقأ غلبملا نا≥ اذا يذيفنتلا ريدملا نم ةقباس ةقفاومب نوuت نا
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 ليصفتلاب راعسالا ة_’وم رعس ضورع ةثالث راضحا بجي تامدofا يمدقم دحا عم لماعتلاب ةيعمo0ا

 .ةمدقملا ةمدofاو

 طورش jk كلذ q4ع صنلا ةاعارمو ةينطولا تامدofاو تاجتنملا عم دوقعلاو تالماعتلا jk ةيلضفالا نوuت -3

 .ةæولطملا لامعالا تافصومو

 لحارم q4ع عفدلا متي نأو يدوعسلا لاsرلاب دوقعلا عيمج ةميق عفدتو ةيæرعلا ةغللاب دوقعلا عيمج ةغايص متي -4

 دقعلا ةميق 3kامجا نم ة89خالا ةعفدلا نوuت نأ ةاعارم عم ةمدofا ميدقت وأ لامعألا زاجنا jk مدقتلا q4ع ءانب

äنالا دنع )%10( نع لقت ال ةبسº"لاو ا\زاجنا بولطملا لحارملا عيمج نم ءاÜش≤ ميلسuروت وأ ي·ا"« لsد 

 .ي·ا"« لuش≤ تايH9شملا

 نوuتو ا"«اونعو ةيعمo0ا مسا q4ع يوتحت فرصلا تاءارجإب ةصاخ ةيلام تادنÜسم ةيعم0/ل نوuي نأ بجي -5

 :رص_oا ال لاثملا ليDس q4ع تادنÜسملا هذ\ لمش|و ا"ºسرãفو اãظفح متsو ةلسلسÜم ماقرأب

 بحاص نم عقوم ةيعمo0ا اãل ةجاحب نوuت ìîلا داوملا ليصافتو تانايæو خsرات q4ع يوتحي ءارش بلط -

 .3kاملا فرشملا دامتعإæو بلطلا

 ءارشلا بلط q4ع ءانب ا"∫ارش مت ìîلا داوملا مالتسا ھيف ÷’وي نايب نع ةرابع و\و مالتسالا دنس -

 .بلطلا بحاص صf◊لا لبق نم اãمالتساو

 اãجاتحت ìîلا تامدofا دادس وأ ءارش لجأ نم ددحم خsراتب ءارشلا غلبم مالتساب رارقا :فرصلا دنس -

 .ةيعمo0ا

- ú3املا فرشملا دعk رقتsا ھيف ÷’وي يرود رo_و ةيعم0/ل ةيلاملا ةلاÀع ھضرعq4 ئرلاƒيذيفنتلا س 

 .ةيعم0/ل

 

 

 

 

 

 

   ةأفا-ملا :نورشعلاو ةثلاثلا  ةداملا

 :3kاتلا وحنلا q4ع نæ8ردملاو ءاضعألل ةأفاuم فرص متي
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 صاخ عامتجا ل≥ jk لاsر 500 ب ا"!أفاuم ردقت ةرادإلا سلجم لبق نم لuشÜت ìîلا نا0/لا jk ةصاخ ةأفاuم -1

 .ةنيدملا نم جراofا ءاضعألل ةركذت لدæو ةن0/لاب

 ةودن وأ ىقتلم jk ةمجرت ميدقتل وأ بsردت موي لuل لاsر 1000 ةردقو غلبم فرص دامتعا متي ثيح بردم ةأفاuم -2

 ل\ؤم q4ع ءانب غلبملا دامتعا متي î—لعلا ل\ؤملا q4ع ءانب فرصلا مت لاح jkو لضفا ام"„ا î—لعلا ل\ؤملا بسح وأ

 :3kاتلا وحنلا q4ع î—لعلا بردملا

 .ةعاسلل لاsر 100 يوناثلا ةداãش q4ع ن8لصا_oا نæ8ردملا -

 .لاsر 150 مولبد ةداãش q4ع ن8لصا_oا نæ8ردملا -

  .ةعاسلل 200 سوsرولاuب ةداãش q4ع ن8لصا_oا نæ8ردملا -

 موي ل≥ دنع لاsر 500 ةردانلا تاصصختلا نم ا\89غو كولسلاو قطنلا لثم قيقد صصخت jk ةداãش ةأفاuم فرصت -

 .ل\ؤملا بسح وأ بsردت

 .ةرودلاب ةصاofا دادسلاب ةبلاطملا لجأل ليمعلل s¡îردت جمانرب لuل ةروتاف رادصإب ةيعمo0ا موقت -3

 .ھيف م"!ا≥اH9شا ديدس| ديقو ةيعمo0ا ءاضعأب صاخ ل0¿ ءاشäا -4

 .ةيعمo0ا رقم jk ةيDسا_^ا ةيعمo0ا تادنÜسمو تال0¿و رتافد عيمج نم ‹äê ظفح -5

اقفو ةيعمo0ا jk ن8لماعلل ةمدofا ةيا"« ةأفاuم نوuت -6
ُ

 .لمعلا ماظن ةيلع صني امل 

ايموي لاsر 1500 ب ةرادالا سلجم ءاضعأل رفسلاو بادتنالا جمارب ديدحت متي -7
ً

 فرص 34ا ةفاضالاب نكسلا ھلماش 

ا_’وم نوsuو ةيعمo0ا سƒئر فرط نم بادتنالا بلط q4ع 89شأتلا متي نا بجsو 34وأ ةجرد رفس ركاذت
ً

 عون 

 .كلذل فرص يذلا غلبملاو ةينمزلا ةدملا كلذكو بادتنالا

 ةينا8Iم لمع متي امك ماعلا لالخ ةرظتنملا تافورصملاو تاداريإلا ن8بت ةsريدقت ةينا8Iم ةديدج ةيادب ل≥ jk دع| -8

 .ا"`لع ةقداصملاو ةرادإلا سلجم q4ع ضرعلل ةيعم0/ل يäوناقلا بسا_^ا فرط نم ةيمومع

9- úع ضرعq4 ةرادالا سلجم jk ≤رقت ھل عامتجا لs3ام رk راصملا عيمج ھيف ن8بيsفلل تاداريإلاو فH9ةقباسلا ة 

 .هداقعäال

 :ايDساحم ھفنصم تافلم jk ةيDسا_^ا تالê0لا ظفحت -10

 روãش ثالث ل≥ تاداريالا تافلم -

 روãش ثالث ل≥ تافورصملا فلم -

 حي_ùتلاو ةعجارملا فلم -

 .ةيماتofا تاباس_oاو ةيمومع ةينا8Iم جارختساو اãقيقدتل يäوناقلا بسا_^ا q4ع اãضرعو -
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 :)ةسايسلا هذÑ ليدعÉو ةعجارم( ةيماتخ ما-حأ :نورشعلاو ةعYارلا ةداملا 

úءاج امب لمع jk \و ةسايسلا هذsلالا متHIارابتعا ھب ما
ً

 دنع ةsرود ةفصب ةسايسلا هذ\ ةعجارم متsو ،ا\دامتعا خsرات نم 

 ا"ËÈî Oوsو ةحH9قملا تاليدعتلا ةعجارمو ةساردب موقي يذلا ،ةرادإلا سلجم q4ع ةحH9قم تاليدع| يأ ضرع متsو ،ةجا_oا

 .ا\دمتعال ةيمومعلا ةيعم0/ل

 

 ةقيثولا طبض

 :ةسايسلا دامتعا

  ةيحالصلا بحاص

  تايصوتلا
  عيقوتلا

  دامتعالا خOرات

 


