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 ةماع ما9حأ :لوالا لصفلا

 

 ةمدقم :@?وألا ةداملا

 ساسا 12ع لمع ةئKب ءانب 12ع لمعHو ،ةلءاسملاو ةيقادصملاو ةنامالاو ةمكو:)اب ةصا8)ا 67ياعملا 12عأب ةيعم()ا م$#لت

 دق اghا نودقتعe دق تالاح ھيا a` ةيعم()ا هرادا عم لصاوتلا 12ع ن[رداق ا]دارفا عيمج نوUي ثيحب لصاوتلاو ةيفافشلا

 تاسايسلاو ةمظنألاو ن6ناوقلل تافلاخم 12ع يوتحت

 ةسايسلا فادFا :ةيناثلا ةداملا

mhإ ةسايسلا هذ] فدq2: 

 تاسرامم وأ تافرصت نم ةيذيفنتلا ةرادإلا نع ردصي دق امب) نولماعلا مzhف نمب (x)اصملا با:vأ غالبإ 67سKت •

 ءاوس ،ا]67غ وأ ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ وأ ةيلاملا مئاوقلا a` ةب[رلا 67ثت وأ ةيعرملا دعاوقلاو حئاوللاو ةمظنألا فلاخت

 .اghأشè مزاللا قيقحتلا ءارجåو ،نكت مل مأ مâähجاوم a` تاسرامملا وأ تافرصتلا كلت تناÜأ

 .ةفلاخم تاسرامم يأ نع غالبإلا ضرغx è)اصملا با:vأل ة[رس ةليسو ميدقت •

 .رومالا هذ] نع ةين نسحب ن6غلبملا دارفالا ةيامح •

 

 ةسايسلا قيبطت قاطن :ةثلاثلا ةداملا

 a` ن6بغارلا ةفاÜ 12عو ةقاعإلا يوذ ميلعتل نHيئانEتسالا لافطألا ةيعمج ةرادإ سلجم ءاضعأ 12ع ةسايسلا هذ] قبطت

 .ةرادالا سلجم a` ة[وضعلل 7óx#لا

 ةقيثولا دادعا :ةعOارلا ةداملا

  :ةيلاتلا حئاوللاو ةمظنألا 12ع ةقيثولا هذ] دادعا a` دانòسالا مت

  ـ]18/02/1437 خ[راتو )61( مقر ءرازولا سلجم رارقب رداصلا ةيل]ألا تاسسؤملاو تايعم()ا ماظن

.ه1437 ةيل]الا تاسسؤملاو تايعم()ا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا  
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 تاف%رعتلا :ةسماSTا ةداملا

 ةيل6ألا تاسسؤملاو تايعم+*ا ماظن :ماظنلا

 . ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةAرش<لا دراوملا ةرازو  :ةرازولا

 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةAرش<لا دراوملا رAزو :رAزولا

 ةقاعإلا يوذ ميلعتل نLيئانJتسالا لافطألا ةيعمج : ةيعم+*ا

 ةيعم+*ا ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم

 ةيل6ألا تاسسؤملاو تايعم+*ا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا
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  غالبالا تاءارجا  :يVاثلا لصفلا

 تافلاT\ا :ةسداسلا ةداملا

Hß)و عHدعاس [ةفلاخم تاسرامم يأ نع غيلبتلا 12ع ةسايسلا هذ `a رطب ،ةلوقعم بابسا رفاوت لاح]ةق v:نود™و ةحي 

  .بسانم تقو a`و فوخ

 

Hلا تافلا8¨ا لمش≠Æ ع غيلبتلا بجوتيØh1ي ام ،رص:)ا ال لاثملا لي∞س 12ع ،اa: 

 

 .ةحي:v 67غ ةروصب اâقيبطت وأ ةيلخادلا ةباقرلا دعاوقو ةمظنأو تاسايسلاب ما$#لالا مدع •

 .)ةيمسرلا قئاثولا فالتإ وأ ءافخإ ،ةعاضإ كلذ a` امب (لايتحالا •

 .x)اصملا ضراعH تالاح نع حاصفالا مدع •

 .ةينوناق 67غ ةق[رطب ة[رس تامولعم نع حاصفالا •

 .داسفلاو ةوشرلاو ةينوناقلا 67غ تايكولسلا •

 .ةيئان()ا مئار()ا •

 .رمعلا وأ قرعلا وأ سµ()ا ساسأ 12ع $6يمتلا •

 .πaالخا 67غلا مولسلاو Æ∏ملا كولسلا دعاوق كاähنا •

 .ةيدوعسلا ةيلاملا كولسلا دعاوق كاähنا •

 ةمالسلا وا ة:ªلا 12ع ارطخ لUشÆ H≠لا وا ةيلخاد ةيميظنت تابلطتم وا ةيع∫رشH وا ھينوناق تاما$#لا ةيأب لالخالا •

 .ةيºيبلا

 غالبالا تاءارجا :ةعOاسلا ةداملا

 ھيدل نوUي نأو ةين نسحب فرصتي نأ اzhف ھبòشe وأ اØhع فشكلا متي ةفلاخم يأ نع غلبي صó8 يأ 12ع بجي •

 .اâمدقي Æ≠لا تامولعملا a` ةفلاخم دوجوب داقتعالل ةلوقعم بابسأ

 وأ ةيعرملا دعاوقلاو حئاوللاو ةمظنألا فلاخت تاسرامم وأ تافرصت عوقوب ملعe وأ ملع øaراخ فرط وأ لماع يأ نا •

 .ةفلا8¨ا هذ] نع غالبالا نع الوؤسم نوUي ا]67غ وأ ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ وأ ةيلاملا مئاوقلا a` ةب[رلا 67ثت

 ضرعH دق اghإف ةفئاز وا ةيديك ىوUشلا نا ن6بت اذåو ةسايسلا هذ] بجومب ةيديكو ةفئاز ىواUش نع غالبالا رظحي •

 .ةعبتملا ن6ناوقلاو ةمظنألا بسح ةينوناقلا ةلءاسملل اh√حاص

  .ةيلخادلا تاقيقحتلاب وا ماظنلاب ھتنادا ت∞ثت ∆≠ح ائ[رب يقبي يذلاو ھنع غلبملا صß8لا قوقح ةيعم()ا ƒÆحت •
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 ةسايسلا قيبطت ةيلوؤسم :ةنماثلا ةداملا

 نع غالبإلا وأ م]اواUش ميدقت x `a)اصملا با:vأ اâعبòي تاءارجإ وأ تاسايس نم مزلي ام عضو  ةرادإلا سلجم q2وتي

 ىواUش يقلتب صتخم صó8 فيلUت ق[رط نع ا]ذيفنت 12عو اzhلع فارشالا ةيلوؤسم ض[وفتب موق[و ،ةفلا8¨ا تاسرامملا

 .اâعم لماعتلاو x)اصملا با:vأ تاغالب وأ

  تاغالبلاو ىوا9شلا يقلت :ةعساتلا ةداملا

  .ةيعم()ا رقم a` روض:)ا ق[رط نع وأ ةيعم()اب صا8)ا ي و7#كلإلا دي7…لا ق[رط نع تاغالبلاو ىواUشلا ميدقت نكمي

 :1aي ام 12ع غالبلا يوتحي نأ بجي

 .اÃh ھبòشملا ةلا:)ا نع ليصافت •

 .ا]رفاوت لاح a` ةمعادلا تادنòسملا •

 .ةلا:)اب ةقلعتملا ة7#فلاو تقولاو خ[راتلا •

 .ةلا:)اب ھلص مâل نيذلا دارفالا ءامسا •

 .ةقالع تاذ ىرخا ليصافت ھيا •

 .ضرغلا اذâل ةيعم()ا لبق نم اØhيعH مت Æ≠لا ىواUشلا يقلتب ةصت8¨ا ةâ()ا لبق نم ىوUشلا يقلت متي فوس

 تاقيقحتلا :ةرشاعلا ةداملا

 ةبسانملا 67بادتلا ذاختاو يرسو ع∫رسو لداعو لماÜ لUشè ةيعم()ا لمع صخي اميف اØhع غلبملا تالا:)ا a` قيقحتلا متي فوس

èأشghامتي ام™و اÕŒ∆ ةيلاتلا تاءارجإلل اقفوو ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةي™رعلا ةكلمملا ةمظنأو ن6ناوق عم: 

 تدجو نإ ةقفرملا تادنòسملا صحفو اâصحفب مايقلاو تاغالبلا عيمج مالتسا تاغالبلا يقلت a` صت8¨ا صß8لا q2وتي

 قاطن ة7#ف دمتعHو ،ھيف قيقحتلا ءد™و ةبسانملا تابKت7#لا ذاختاو ھتيم]أ ةجردو ةين نسحب مت دق ھناو ھت:v ىدم نم دكأتلاو

 .ةعوضومو غالبلا ىوتحم 12ع غالبلا ة:v نم دكأتلاو صحفلا

 يديك غالبلا ناÜ اذإ ام وأ لصفم قيقحت لمع q2ا وعدت بابسأ كان] تناÜ اذإ ام ديدحتل غالبلل qaوأ مييقت دادعا ةاعارم عم

 . غالبلا لحمب ن6صت8¨ا صاó8ألا ةراشòساو ةحي:v 67غ وأ ھلطاب تامولعم 12ع دنòس∫و
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ادانòساو
ً

 لصفم قيقحت ءارجا وأ غالبلا قالغا متي نا امأ تاءارجالا لامكا اضيأ صت8¨ا صß8لا q2وتي qaوالا مييقتلا اذ] q2ا 

 ةعيبط بسح غالبلاب ةدراولا ةلا:)ا نع ايلعلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم q2ا مدقي لصفم ر[رقت لمع لاوحألا عيمج a` ةاعارم عم

 .ا]ذاختا مزالا تاءارجإلاب رارقلا ذاختا لجا نم اähماسج يدمو ةفلا8¨ا

 نع الصفم ةيعم()ا ةرادإ سلجم ةرشابم بتكي نأ تافلا8¨ا نع غلبملا 12ع بجي قيقحتلا جئاتن نع اضرلا مدع ةلاح a`و

 .تاءارجا نم مزليام ذاختاو ةعقاولا a` قيقحتلا ةداعإب موقي هرودب يذلاو تافلا8¨ا وا ةفلا8¨ا

 تافلاT\ا نع نhغلبملا ةيامح :رشع ةيداSeا ةداملا

 :1aي امب اmhارادا سلجمب ةلثمم ةيعم()ا دâعتت

 نسحب غالبإلاب ماق نا x)اصملا با:vا نم وأ ايلخاد لمعe ناÜ ءاوس صó8 يأ دض ةيباقع تاءارجا ھيا ذختت نل •

 . اÃhاUترا مت كوUش وأ ةفلاخم نع ةين

 قا:)ا وأ ةبقاعم ھلالخ نم لواحي ةفلاخم نع يديك غالبب ماق ةيعم()ا a` لمعe صó8 يأ عم ةيعم()ا حماسòت نل •

 .فرط يأب ررضلا

  ة%و.لا ة%رسو تامولعملا ة%رس :رشع ةيناثلا ةداملا

 نوغلبملا بلغا نأو ةياغلل ة[رسو ةساسح ةسايسلا هذ] بجومب اØhع غالبإلا متي Æ≠لا تافلا8¨ا ضعè نأ ةيعم()ا كردت

 ة[رسè اØhع غلبملا تافلا8¨ا عيمج عم لماعتلا متي نأب ةيعم()ا نمضت اذل ،غالبإلا دنع مäh[و] نع حاصفإلا مدع نولضفي

 a` ةيموU:)ا تاطلسلا لبق نم ايجراخ اقيقحت بجوتسÆ H≠لا تالا:)ا a` الا غالبلا مدقم ة[و] نع فشكلا متي نلو ھمات

 لذب متي فوسو قيقحتلا a` ةكراشملاو مäh[و] نع حاصفإلا q2ا ةلا:)ا a“دتسÆ H≠لاو ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةي™رعلا ةكلمملا

Üج لâد Üفوسو ررض يأل ءارجالا اذ] بجومب فواخم ةيأ نع ةين نسحب غيلبتلاب اوماق نيذلا ن6نعملا نم يأ ضرعتي ال ي 

 بجومب قيقحتلا ∆‘تنا اذåو .ةسايسلا هذ] بجومب ةي∞يدأت تاءارجإ q2إ ن6غلبملا صاó8ألل نوضرعتي نيذلا عيمج عضخي

 عيمج عضخيس ةيصó8 بساUم قيقحت فدÃh وأ ةين ءوسè وأ رارضالا وأ ديكلا فدÃh ناÜ مدق غيلبتلا نأ q2إ تاءارجإلا هذ]

 دق ةسايسلا هذ] a` درو ام عابتا نود غيلبتلل ىرخأ تاءارجإ نوعبòي نيذلا صاó8ألا نأ امك ،ةي∞يدأتلا تاءارجإلل نوغلبملا

 .هالعأ ةروÜذملا ةيام:)ا 12ع نولصحي ال
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 )ةسايسلا هذ[ ليدعYو ةعجارم( ةيماتخ ماTحأ :رشع ةثلاثلا ةداملا

eءاج امب لمع `a [و ةسايسلا هذ]هذ] ةعجارم مت[و ، ةيمومعلا ةيعم()ا لبق نم ا]دامتعا خ[رات نم ارابتعا  ھب ما$#لالا مت 

 ةعجارمو ةساردب موقي يذلا ،ةرادإلا سلجم 12ع ةح7#قم تاليدعH يأ ضرع مت[و ، ةجا:)ا دنع ة[رود ةفصب ةسايسلا

 .ا]دمتعال ةيمومعلا ةيعم(÷ل اŒÆ Ãh’و[و ةح7#قملا تاليدعتلا

 تاقفرملا

 ةفلاخم نع غيلبتلا جذومن

 )يرايتخا( غيلبتلا مدقم تامولعم

  مسالا

  ةينوناقلا ةفصلا

  فتاfلا مقر

  يmوljكلالا ديijلا

 )ةفلا=>ا بكترم( ھنع غلبملا تامولعم

  مسالا

  ةفصلا

  فتاfلا مقر

  يmوljكلالا ديijلا

 ليصافتلا

  اuv ھبtشملا ةلاrsا ليصافت

  ةفلا=>ا باTترا خwرات

  ثودrsا ناTم

  مv|امولعمو نHكljشملا ءامسا

  )تدجو نا( ةمعادلا تادنtسملا

  )دجو نا( دوfشلا تامولعم

  ىرخا ليصافت ھيا
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 ةقيثولا طبض

 :ةسايسلا دامتعا

  ةيحالصلا بحاص

  تايصوتلا

  عيقوتلا

  دامتعالا خwرات

 


