
 
 
 

 

 تادعاسملا فرص ةسايس

 ةمدقم

 تاداشرإلاو تاطارتشالاو ريياعملاب فيرعتلا ةسايسلا هذه ضرغ
 نم نيديفتسملل ةيعمجلا اهحنمت يتلا تادعاسملا فرصب ةصاخلا
 ةيساسألا اهتحئال لالخ نمو ةيعمجلا نأب املع ،اهتامدخ
 اهتادعاسم نكلو ةيدقنلا ةيلاملا تادعاسملا حنمت ال اهفادهأو
 .ةديفتسملا ةهجلل ةمدقم ةيلام ةميق ةباثمب ةيعونلا تامدخلل

 :قاطنلا

 تادعاسملا فرص يف ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذه ددحت
 تايلوؤسملاو قاقحتسالا ىدم نم ققحتلاب قلعتي اميف
 .فرصلا يذفنمل ةددحملا

 :نايبلا

 :نوديفتسملا .أ

 ةيرشبلا دراوملا ةرازو فارشإ تحت عقت تحت يتلا تاهجلا.1
 .ثلاثلا عاطقلاب ىمست يتلاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو

 .ثلاثلا عاطقلا يف نولماعلا .2

 

 



 
 
 

 

 :نيديفتسملا طباوضو طورش .ب

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد يفارغجلا قاطنلا.1

 .لوعفملا يراس صيخرتلا.2

 .يسيئر رقم هيدل.3

 .رقتسم قيرف هيدل.4

 :تابلطتملا .ت

 .ةرادإلا سلجم سيئر نم هدامتعاو بلطلا جذومن ةئبعت .1

 .صيخرتلا نم ةخسن .2

 .ةدمتعملا ةيساسألا ةحئاللا نم ةخسن .3

 .دمتعم يرادإ لكيه .4

 :ةدعاسملا بحسو ءاغلإ .ث

 اهل نيبت اذإ اهئاغلإ وأ ةدعاسملا نع عوجرلا يف قحلا ةيعمجلل
 :ةيلاتلا تالاحلا ىدحإ

 .ةيعمجلل ةمدقملا تادنتسملا ةحص مدع .1

 .اقبسم ةدعاسملا نم ةهجلا تدافتسا نأو قبس .2

 .ةديفتسملا ةهجلا ىلع طورشلا قابطنا مدع .3

 .ةدعاسملا ةرتف يف اهلثمم وأ يذيفنتلا ريدملا باحسنا .4



 
 
 

 

 .ةدعاسملا تابلطتم ريياعم قيبطت يف مازتلالا مدع .5

 :ةدعاسملا حنمو رارقإ .ج

 اهدعت يتلا ةطخلا نمض اهيلع صوصنملا تادعاسملا فرصت
 نأ ىلع ،كلذل ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا دودح يفو ةيعمجلا
 تاطارتشاو ريياعم ققحت قفو ةقحتسملا ةهجلا حيشرت متي
 كلذو ةيعمجلا يف عيراشملا ةنجل لبق نم ةدعاسملا وأ ةمدخلا
 يفو ،اهئاضعأ نم دمتعملاو خرؤملا ةنجللا عامتجا رضحم قفو
 مدقتلا ةيقبسأل اقبط حيشرتلا ةيولوأ نوكت تاهجلا يواست ةلاح
 لامكإل عيراشملاو جماربلا ةرادإ ىلإ عفري مث نمو ،بلطلاب
 لوبقلاب ةهجلا راعشإ متي نأ ىلع ،ةدعاسملاب ةقلعتملا تاءارجإلا
 لوصحلاو ريياعملا قيبطت يف رارمتسالا ىلع تادهعتلا ذخأ دعب
 .ةدعاسملا نم فدهلا ققحي امب ةرادجب اهزايتجاو ةمدخلا ىلع

 مازتلاو قاثيم

 .ةيفافشلاو ةهازنلاو ةلادعلاب لمعت ةيعمجلا .1

 اهئدابمو اهحئاول يف ،اهتطشنأ عيمج يف مزتلت ةيعمجلا .2
 .ةيماسلا ةيقالخألا اهتاسراممو

 يأ مامأ نيلوؤسم مهسفنأ ةيعمجلا ةرادإ سلجم ربتعي .3
 مدعو ،مههاجت تادهعتلاو ميقلا يف للخ يأ نع ةديفتسم ةهج
 .ةدعاسملا يقلت نم ةءاسإلا



 
 
 

 

 ةعفنم قيقحتل مهعقوم ةيعمجلا يبوسنم لغتسي ال .4
 يتلا تامدخلا لباقم تازايتما وأ اياده يأ اولبقي الو .ةيصخش
 .ةرادإلا سلجم مهل هررقي ام ىوس اهومدقي

 ،اهيلع ةفرشملا تاهجلا نم ردصت ةحئال يأب مزتلت ةيعمجلا .5
 ىلع لوصحلا ،نيديفتسملل قحيو ،نيديفتسملا قوقح نأشب
  .تادعاسملل مهقاقحتسا ةيفيك نع تامولعملا

 تايلوؤسملا

 نيلماعلا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطشنأ نمض قبطت ةسايسلا هذه
 فرص وأ عيراشملا ةرادإ وأ حيشرتلا ةيلمع نولوتي نيذلا
 تاهجلل اهل افلاخم هنوري امب عفرلاو ،اهب مازتلالا تادعاسملا
 .ةيعمجلا يف ةيباقرلا

 ةنودم ىلع ةسايسلا هذه قاطن نمض نولماعلا عالطا متي امك
 اهيلع مهعيقوت ذخأو ينهملا كولسلاو ةيقالخألا دعاوقلا
 .اهنم ةخسنب نودوزيو

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 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

 

 

 


