
 
 

 

  
 
 

ناسنإلا تاردق  قالطإل  رطق   ةسسؤم 
 
 
 عونتم داصتقا ءانب ىلإ ةيمارلا اهتريسم يف رطق ةلود معدت ةيحبر ريغ ةئيه يه رطق ةسسؤم •

 .لالخ نم لضفأ ملاع ءانب يف مهاسنو ،رطق لبقتسم يف رمثتسن نحنف ، مادتسمو
 
o راكتبالا ةفاقث ينبتو ،ةايحلا ىدمل مّلعتلا صرف ريفوت. 
o ةيثحبو ةيميلعت ةموظنم ىلإ اًزكترم اًركتبم اًجذومن ميدقت. 
o ةيعمتجملا ةكراشملا زيزعت لالخ نم يلحملا عمتجملا نيكمت. 

 
 دلاولا ريمألا ومسلا بحاص اهكراشت ةميكح ةيؤر رثإ كلذو ،1995 ماع يف رطق ةسسؤم تسسأت •

 .رصان تنب ازوم ةخيشلا ومسلا ةبحاصو يناث لآ ةفيلخ نب دمح خيشلا
 ميلعتلا ،يعماجلا لبق ام ميلعتلا :يه ةسيئر مامتها تالاجم ةعبرأ رطق ةسسؤم دوهج لمشت •

 تاردابملا نم ةعساو ةعومجم ىلا ةفاضإلاب .عمتجملا ةيمنتو ،راكتبالاو ريوطتلاو ثوحبلا ،يعماجلا
   .ةيحصلا ةياعرلا يف راكتبالل ةيملاعلا ةمقلاو ،ميلعتلا يف راكتبالل ةيملاعلا ةمقلا لثم ةيملاعلا

 اًرّوطتُمو اًدئار اجذومن لّكشُتو ،نايرلا ةقطنم يف عبرم مك 12 ةحاسم ىلع ةيميلعتلا ةنيدملا دتمت •
 زكارملا نم اهريغو ةيثحبلاو ةيميلعتلا قفارملا نم ةعومجم نمضتتو ،ةايحلا ىدم مّلعتلا ةلحر دسجُي
 :اهنمو
 
o  يف يعماجلا لبق ام ميلعتلا ةلظم تحت لمعت سرادم سمخ نم ةدحاو يهو ةحودلا ةيميداكأ 

 .رطق ةسسؤم
o  ةيميلعتلا ةنيدملا جراخ عقت ةنماثو( رطق ةسسؤمل ةكيرش ةيملاع تاعماج عبس( 
o سمخلا اهتايلكو ةينطولا ةفيلخ نب دمح ةعماج 
o 3 بطلاو ،ةبسوحلاو ،ةقاطلاو ةئيبلا ثوحبب ىنعُت ،ةفيلخ نب دمح ةعماجل ةعبات ةيثحب زكارم 

   .يويحلا
o لامعألا ةدايرو يجولونكتلاو يملعلا راكتبالل عماج ٌزكرم يهو ايجولونكتلاو مولعلل رطق ةحاو 

  .ةيجولونكتلا
o مدقيو ،يملاع زارط ثدحأ قفو يميلعتو يثحب زكرمو ىفشتسم وهو ،بطلل ةردس زكرم 

 .لافطالاو ءاسنلل ةزيمتملا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ
o بقشلاو ،ثيدحلا نفلل يبرعلا فحتملاو ،نيجيسكألا ةقيدح لثم ةيعمتجملا ةيمنتلا زكارم 

  .ةيسورفلل
o ةيميلعتلا ةنيدملا عماج.  
o تارمتؤملل ينطولا رطق زكرم.  
o رطق ةسسؤمل يسيئرلا رقملا. 



 
 

 

o يدانو ،ةيميلعتلا ةنيدملا داتسإو ،ةينطولا رطق ةبتكم ىنبم ةيميلعتلا ةنيدملا فيضتست امك 
 .فلوجلل ةيميلعتلا ةنيدملا

 
  .اهل وضع ةمظنم 98و ،ةيسنج 100 نم رثكأو ،بلاط فالآ 3و فظوم فالآ 5 رطق ةسسؤم عمجت •

 
 


