
 
 
 

 

 نيديفتسملا عم ةقالعلا ميظنت ةسايس

 

 عيمجب اهتقالع مظنت يتلا تاءارجإلاو تاسايسلا نويمالعإ ةيعمج عضت
 قوقح لفكي امب ،هفالخو نيعوطتمو نيمعادو نيديفتسم نم فارطألا
 ردصملا دوقعلاو لمعلا ةمظنأ لكشتو .فارطألا هذه ةفاكو ةيعمجلا
 تاعبتو اهئادأ ةقيرطو نيدقاعتملا تابجاوو قوقح ديدحت يف يساسألا
 أشنت دق يتلا تافالخلا ةيوست ةقيرطو ةيلوؤسملا دودحو ،ءادألا يف ريصقتلا
 ةقالعلا تاذ فارطألا ةيامح لفكي لكشب تامدخلاو دوقعلا هذه ذيفنت ءارج نم
 .ةيعمجلا عم

 عضو لالخ نم ةيولوأ اهل عضتو ،نيديفتسملا عم تاقالعلا ةغيص ىلع زكرتو
 امب اهميمعتو اهيلع ليدعتلاو رارمتساب اهتعجارم عم ،ةقالعلا هذه ميظنتل ةيلآ
 .ديفتسملا قوقح لفكي

 ماعلا فدهلا

 ةيلاع ةدوجو ةعرسو ناقتإب حئارشلا ةفاك نم نيديفتسملل ةزيمتم ةمدخ ميدقت
 ةلصاوم ىلع لمعلاو مهتاحرتقمو مهتابلطتم ةعباتمو مهتالماعم زاجنإل
 قيقحت ىلإ لوصولل تاهجلا ةفاك عم نواعتلاب متت يتلا نيسحتلاو ريوطتلا
 .ديفتسملا بلط ىلإ ةجاحلا نود قرطلا لهسأب مهيلإ لوصولاو ،فادهألا

 ةيليصفتلا فادهألا

 لالخ نم ةيعمجلا يف ةديفتسملا تائفلا ةفاكو ديفتسملا ةجاح ريدقت •
 .ةقشمو ءانع نود ةبولطملا تامدخلا ةفاك ىلع مهلوصحو تاءارجإلا ليهست

 ةمدخ يف ةينورتكلإلا بيلاسألا ثدحأب ةلماكتملا تامدخلا ميدقت •
 .ديفتسملا

 تالؤاست عم بسانتي امب مئالم لكشب تاباجإلاو تامولعملا ميدقت •
 .تاونق ةدع لالخ نم مهتاراسفتساو نيديفتسملا



 
 
 

 

 ةعرسو هفورظل ًاريدقتو هتقول ًاظافح هعقوم نم ديفتسملل ةمدخ ميدقت •
 .هتمدخ زاجنإ

 ةمدخلا ةدوج عفرل ةليسوك ديفتسملا اضر سايق ةيلمع ىلع زيكرتلا •
 .ةمدخلا مدقم ءادأو ةمدخ ميدقت ءارجإل رمتسملا نيسحتلاو ةمدقملا

 ريياعملا لضفأ ينبت لالخ نم ةيعمجلاب نيديفتسملا ءامتناو ةقث ةدايز •

 :ديفتسملل ةمدخلا ميدقت قرط

 يف ةمدقملا تامدخلا نع ديفتسملا ىدل ةدئاسلا ميهافملا حيحصت .1
 .ةيعمجلا

 نم مدقت امو ةيعمجلا وحن ةديدج ةيباجيإ تاعانقو تاعابطنا نيوكت .2
 .تامدخ

 ديكأتلاو كلذ ىلع عيجشتلاو ديفتسملا ىدل ةمدخلا مييقت ةفاقث رشن .3
 ميوقتلل ةادأ اهنأ ثيح ديفتسملا قوقح نم قح ةمدخلا ةدوج مييقت نأ ىلع
 .ريهشتلاو باقعلل ال ريوطتلاو

 اهتامدخ مدقت يتلا ماسقألا عيمج نيب ةمدخلا ةدوج ةفاقث رشن .4
 .يجراخلا وأ يلخادلا نيديفتسملل

 ةمدقملا تامدخلا ةيعونو ىوتسمب ءاقترالل ةيرادإ تاينقتو ميهافم راكتبا .5
 ةيلاع ةدوج تاذ تامدخ ميدقت تاقوعم ىلع ءاضقلا ةلواحمو ديفتسملل
 نم ديفتسملل ةمدقملا تامدخلل رمتسملا نيسحتلاو ريوطتلا لالخ نم كلذو
 .نيديفتسملا ءارآ سملت لالخ

 :نيديفتسملا عم لصاوتلل ةمدختسملا تاونقلا

 ةلباقملا •

 ةيفتاهلا تالاصتالا •

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو •



 
 
 

 

 تاباطخلا •

 ةدعاسملا بلط تامدخ •

 عوطتلا ةمدخ •

 ةيعمجلل ينورتكلالا عقوملا •

 ةيعرفلا بتاكملا يبودنم •

 

 :نيديفتسملا عم لصاوتلل نيديفتسملا تاقالع فظومل ةحاتملا تاودألا

 ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللا .1

 يعامتجالا ثحبلا تامدخ ليلد .2

 نيديفتسملل معدلا ةسايس ليلد .3

 ديفتسم معد بلط .4

 

 لكشلاب هتالماعم ءاهنإل تايوتسملا فلتخم ىلع ديفتسملا عم لماعتلا متيو

 :يلاتلا

 تاراسفتسالا عيمج ىلع ةباجإلاو مارتحاو ةقابلب ديفتسملا لابقتسا .1
 .يفاكلا تقولا عجارملا ءاطعإو

 فظوملا ىلعو ،ةبولطملا تامولعملا ةفاك عجارملا ميدقت نم دكأتلا .2
 .ميدقتلا تقو اهتيحالص نم دكأتلاو تانايبلا ةقباطم

 لوئسمل هتلاحإ فظوملا ىلعف ديفتسملل تاءارجإلا حوضو مدع ةلاح يف .3
 .ةيميظنتلا بناوجلا حاضيإو هتالؤاست ىلع ةباجإلل يعامتجالا ثحبلا

 هنأو اهيلع عيقوتلاو معدلا بلاط نم ةمدقملا تانايبلا ةحص نم دكأتلا .4
 .تامولعملا ةحص نع ةرشابم ةيلوئسم لوؤسم



 
 
 

 

 هيلع درلاو هبلط ةساردل ثحبلا ةنجلل عفريس هبلط نأب ديفتسملل حيضوتلا .5
 .نيعوبسأ نع لقت ال ةدم لالخ هضفر وأ هلوبق نأشب

 .تابلطلا لامتكا عم ليجستلا تاءارجا لامكتسا .6

 .ةمزاللا ةمدخلا ميدقت .7

 

 ةسايسلا دامتعاو سلجملا ءاضعأ رارقإ

 

  يفلم فلخ.أ  ديعلا زيزعلادبع.أ  يبرغلا دوعس.أ
  يناطحقلا دوعس.أ  سيرجلا دعس.أ  توحلا دمحأ.أ
  يبرحلا ةيزوف.أ  يمشركلا فيان.أ  قوزرملا حلاص.أ
  يناطحقلا ينامأ.أ  يلامرلا ملسم.أ


