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  يريضخلا دحاولادبع رامع ذاتسألا 
 ةداإلا سلجم سيئر
 يدوعسلا يلهألا كنبلا

 
 

 مامPإ دعب ،م2021 لLMبإ ذنم يدوعسلا يلهألا كنبلا ةرادإ سلجم سيئر بصنم ًايلاح يريضخلا ذاتسألا لغشي
 ذنم ةيلاملا ابماس ةعومجم ةرادإ سلجم سأZتي اهلبق ناكو ،يلهألا كنبلاو ةيلاملا ابماس ةعومجم نيR جمدلا
 .م2019 ر[اني
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 :ةينهملا ةربخلا
 
 فلتخم يف ةز8اب ةيدايق ٌا8ودأ يريضخلا ذاتسألل ناك
 ،ضاJKلا كنب كلذ يف امب ،ةيدوعسلا ةيلاملا تاسسؤملا
 امك .يسنرفلا يدوعسلا كنبلاو ،دحتملا يدوعسلا كنبلاو
 كنبلا يف ةيدايق بصانم ةدع يريضخلا ذاتسألا دلقت
 ةرادإ سلجم وضع بصنم لغش ثيح ،يسنرفلا يدوعسلا
 نم ةعجاeملا ةنجل سيئرو ،م2018 ىلإ م2015 ماع نم
 وضعلا بصنم لغشي ناك امك ،م2018 ىلإ م2015 ماع
 ربوتكأ نم ةرتفلا يف تقؤملا يذيفنتلا سيئرلاو بدتنملا

 ًاضيأ يريضخلا ذاتسألا عتمتيو .م2018 سرام ىلإ م2017
 بصنا ثيح ،يلاملا عاطقلا يف ًاماع نيثالثلا زواجتn ةربخب
 ةيفرصملا تامدخلا تالاجم ىلع صاخ لكشب هزيكرت
 ةيلاملا نوؤشلاو ،تاعوeشملا لzومتو ،تاكرشلل
 .لوصألا ةرادإو ،ذاوحتسالاو جمدلا تايلمعو ،تاكرشلل
 ،ةيئاودلا وكامي~س ةكرش ةرادإ سلجم سيئر بئان ًايلاح وهو
 .يعاeملا ةكرش ةرادإ سلجم وضعو
 نم ديدعلا يف ةرادإ سلجم وضع بصنم لغشي هنأ امك
 سيئر بصنم كلذ يف امب ،ةصاخلاو ةماعلا سلاجملا
 ،ةيدوعسلا ةي�رعلا سكاس نامدلوج ةرادإ سلجم

 
 
 
 
 ،ةيدوعسلا ةي�رعلا يلناتس ناغروم ةرادإ سلجم سيئرو
 سلجم سيئرو ،ةيدوعسلا ةي�رعلا زنايلأ ةرادإ سلجم سيئرو
 ،ةضباقلا ةكلمملا ةكرشو ،الوفاصو ،يفره ةرادإ
 ن��و ،)ًاقباس رايطلا ةعومجم( ةضباقلا اeيس ةعومجمو
 ةكرشو ،ينواعتلا نيمأتلل يبرعلا ع8دلا ةكرشو ،ةيدوعسلا
 اهرقمو �يلخلا لاومأ ةكرش سأeتو سسأ دقو .ريكحلا زاوف
 تا8امإلا اهرقمو زeن�راب لاتي�اك لاومأ ةكرشو ،ضاJKلا
 لوصألا ةرادإ يف ةصصختم ةكرش يهو ،ةدحتملا ةي�رعلا
 ذاتسألا لمعيو .يملاعلا يلاملا يبد زكرم اهرقمو
 تانايكلا ضعب تا8ادإ سلاجمب ًاوضع ًاضيأ يريضخلا
 ،ة�Kاقعلا ةيمنتلا قودنص لثم ،يموكحلا عاطقلاب ةطبترملا
 ةئيهب ةرادإ سلجم وضع بصنم لغشي ناك امك
 .ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملاو ندملا
 ةرادإلا يف مولعلا ريتسجام ىلع يريضخلا ذاتسألا لصح
 ةسدنهلا يف مولعلا سو��ولاكب ىلع لصح امك ،ةيسدنهلا
 .نطنشاو ج�وج ةعماج نم ةيندملا

 

 :ةيلخادلا ناجللا يف هPايوضع
 .ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر •

 
 :ةيلاح ةيجراخ ىرخأ تايوضعو بصانم

 .ةhiاقعلا ةيمنتلا قودنصب ةرادإ سلجم وضع •
 .وكاميlس ةكرش ةرادإ سلجم سيئر بئان •
 .يعاZملا ةكرشب ةرادإ سلجم وضع •
 .oيلخلا لاومأ ةكرشب بدتنملا وضعلا •
 .زZنpراب لاتيRاك لاومأ ةكرش ةرادإ سلجم سيئر •

 
 :ةقباسلا بصانملاو تايوضعلا

 .ةيدوعسلا ةيRرعلا سكاس نامدلوج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر •
 .ةيدوعسلا ةيRرعلا يلناتس ناغروم ةرادإ سلجم سيئر •
 .يفره ةكرش ةرادإ سلجم سيئر •
 .ةيدوعسلا ةيRرعلا زنايلأ ةرادإ سلجم سيئر •
 .ريكحلا زtMعلا دبع زاوف ةكرش ةرادإ سلجم سيئر بئان •
 .يسنرفلا يدوعسلا كنبلاب ةرادإ سلجم وضع •
 .الوفاص ةكرشب ةرادإ سلجم وضع •
 .ةضباقلا ةكلمملا ةكرشب ةرادإ سلجم وضع •
 .رايطلا ةكرشب ةرادإ سلجم وضع •
 .ةيدوعسلا نyM ةكرشب ةرادإ سلجم وضع •
 .ينواعتلا نيمأتلل يبرعلا عzدلا ةكرشب ةرادإ سلجم وضع •
 .ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملاو ندملا ةئيهب ةرادإ سلجم وضع •


