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 سرادملا يف ةبجوملا ةدكؤملاو ةهبتشملا تالاحلا عم لماعتلا ةيلآ

  :ةسردملا لخاد ةهبتشم ةلاح دصر تاءارجإ

 :فيراعت

 عافترا( 19-ديفوك ضرمل )ةيسفنت( هابتشالا ضارعأ اهيلع رهظت يتلا ةلاحلا يه :ةهبتشم ةلاح •

 )سفنتلاب قيض وأ ساطع وأ ةحك وأ ةرارحلا ةجرد يف

  .عيرسلا دضتسملا وأ ةرملبـلا صحفب اهتباصإ ديكأت متي يتلا ةلاحلا يه :ةدكؤملا ةلاحلا •

 عيرسلا دضتسملا وأ ةرملبـلا صحفب اهتباصإ ديكأت متي يتلا ةلاحلا يه :ةسردملاب ةيوناثلا ةلاحلا •

 .ةسردملا جراخ ردصمل ةطلاخم خيرات دوجو مدعو ةيساسألا ةلاحلا عم قيثو ةطلاخم خيرات دجويو

 ةرتف يفو )فصنو رتم نم لقأ ةفاسم( ةبرقم نع نوكت يتلا ةطلاخملا يه :ةقيثولا ةطلاخملا •

 .حيحص ريغ لكشب اهئادترا وأ ةمامكلا ءادترا نودبو ةقيقد15نم لوطأ

 وأ عقوملا سفنب ةطبترم قيثو ةطلاخم خيرات مهنيب دجوي رثكأ وأ تالاح ثالث :ةيئابولا ةرؤبلا •

 .ةسردملا جراخ ةدكؤم ةلاحل ةقيثو ةطلاخم دوجو مدع عم اًبيرقت تقولا سفن يف ةعومجملا

 :ةسردملا يف ةهبتشم ةلاح دصر دنع اهلمع بجي يتلا تاءارجإلا

 .ةهبتشملا تالاحلا لزعل ةصصخملا ةفرغلا يف ةلاحلا لزع •

 .بلاطلا اهيف دجاوت يتلا نكامألل ميقعتلاو ريهطتلا •

 اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ذاختاب ههيجوتو بلاطلا ذخأل بلاطلا رمأ يلو عم لصاوتلا •

 .ةهبتشملا تالاحلا صخي اميف ةحصلا ةرازو لبق نم •

 .ةحسملا ذخأ ةرورضب اههيجوتو ةلاحلا ةعباتم •

 .انلكوت قيبطت يف بلاطلا ةلاحو ةحسملا ةجيتن ةعباتم •

 .)ةيسردملا ةحصلا–ةماعلا ةحصلا( ةقطنملاب ةينعملا تارادإلا غالبإ •
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  :نيصحتلا ةلمتكم تائفلا يف ةسردملا لخاد ةهبتشم ةلاح دصر

  :19 -ديفوكل ةيبلس ةجيتنلا تناكو ضارعأ روهظ لاح يف 

  .صحفلا ةجيتنب ةسردملا غالبإ •

 ريرقتلً اقفو وأ ةرارح ضفاخ مادختسا نودب ةعاس 24 ةدمل ضارعألا لاوز دعب بلاطلا ةدوع •

 .جلاعملا بيبطلا

  .بلاطلل انلكوت ةلاح نم دكأتلا •

  :نيصحتلا ةلمتكم تائفلا يف 19-ديفوكل ةيباجيإ ةجيتن روهظ لاح يف 
  .صحفلا ةجيتنب ةسردملا غالبإ •

  مهئامسأب ةمئاق دادعإو نيطلاخملا رصح •

 مايأ 10 ةدمل مهتبقارم متي طقف لزعلل نيصحتلا يلمتكم نم نيطلاخملا بالطلا جاتحي ال •

 .ضارعألا روهظ لاح يف صحفلا لمعب هيجوتلا متيو ضارعالا روهظ ةعباتمو

  .ةقطنملاب ةيسردملا ةحصلا ةرادإ وأ ةماعلا ةحصلا ةرادإ غالبإ •

 

  :نيصحتلا ةلمتكملا تائفلا يف ةيساسألا ةلاحلل ةطلاخم ةيوناث ةلاح

  :لصفلا سفنل يمتنت ةدوصرملا ةلاحلا تناك لاح يف
 يف نيطلاخملا عم لماعتلاب ةصاخلا تاثيدحتلا بسح مهعم لماعتلاو نيطلاخملا رصح متي •

 .عمتجملا

  .)يدسجلا دعابتلاو تامامكلا ءادترا( لصفلا لخاد ةيزارتحالا تاءارجإلا ىلع ديدشتلا متي •

  .ىرخألا لوصفلاو لصفلا بالط نيب ةطلاخملا مدع ىلع ديدشتلا متي •

  :لصفلا سفنل يمتنت ىلوألا ةلاحلل ةطلاخم رثكأ وأ نيتلاح روهظ لاح يف
 ىتح ةقطنملاب ةيحصلا نوؤشلا ةيريدمل يروفلا غالبإلا عم مايأ 5-2 ةدمل لصفلاب لمعلا فاقيإ •

 لماعتلاو يشفتلا ىوتسم ديدحتو لخدتلا ةقطنملا ةيريدمب ةماعلا ةحصلا ةرادإ قيرفل ىنستي

  .ةهبتشملا تالاحلا عم

 تايئرم بسحب ىرخألا ةيئاقولا تاءارجإلاو لصفلاب ةساردلا قيلعتل ةبسانملا ةرتفلا ديدحت متي •

  .ةقطنملا ةيريدمب ةماعلا ةحصلا ةرادإ

 يف نيطلاخملا عم لماعتلاب ةصاخلا تاثيدحتلا بسح مهعم لماعتلاو نيطلاخملا رصح متي •

  .عمتجملا
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  :ةقيثو ةطلاخم طلاخمو فلتخم لصفل يمتنت ةدوصرملا ةيوناثلا ةلاحلا تناك لاح يف
 ةيريدمل يروفلا غالبإلا عم مايأ 5-2 ةدمل تالاحلا اهيف تدصر يتلا لوصفلا يف لمعلا قيلعت متي •

 لخدتلا ةقطنملا ةيريدمب ةماعلا ةحصلا ةرادإ قيرفل ىنستي ىتح ةقطنملاب ةيحصلا نوؤشلا

  .ةهبتشملا تالاحلا عم لماعتلاو يشفتلا ىوتسم ديدحتو

 تايئرم بسحب ىرخألا ةيئاقولا تاءارجإلاو لصفلاب ةساردلا قيلعتل ةبسانملا ةرتفلا ديدحت متي •

  .ةقطنملا ةيريدمب ةماعلا ةحصلا ةرادإ

 يف نيطلاخملا عم لماعتلاب ةصاخلا تاثيدحتلا بسح مهعم لماعتلاو نيطلاخملا رصح متي •

 .عمتجملا

 

  :نيصحتلا ةلمتكم ريغ تائفلا يف ةسردملا لخاد ةهبتشم ةلاح دصر
  :19-ديفوكل ةيبلس ةجيتن روهظ لاح يف

  .صحفلا ةجيتنب ةسردملا غالبإ •

 .ةرارح ضفاخ مادختسا نودب ةعاس 24 ةدمل ضارعألا ءافتخا/روهظ مدع دعب بلاطلا ةدوع •

  .بلاطلل انلكوت ةلاح نم دكأتلا •

  :نيصحتلا ةلمتكم ريغ تائفلا يف 19-ديفوكل ةيباجيإ ةجيتن روهظ لاح يف
  .صحفلا ةجيتنب ةسردملا غالبإ •

  .ةقطنملاب ةيسردملا ةحصلا ةرادإو ةماعلا ةحصلا ةرادإ غالبإ •

 ةيناكمإ عم مايأ 7 ةدمل بلاطلل نيصحتلا يلمكتسم ريغ نيقيثولا نيطلاخملا بالطلا رجح •

 عم هتيبلس عم سماخلا مويلا يف عيرس صحف لمع لاح يف مايأ 5 ىلإ رجحلا ةدم صيلقت

  .مايا 10 ةدمل ضارعالا ةبقارم

  .مايأ 10 ةدمل ضارعألا روهظ ةعباتمو نيطلاخملا عم ةسردملا نم لصاوتلا متي •

 ةيريدمب ةماعلا ةحصلا ةرادإ وأ يحصلا زكرملا ىلا اهعفرو ةمئاق دادعاو نيطلاخملا رصح •

  .ةيحصلا نوؤشلا

  :نيصحتلا ةلمتكم ريغ تائفلا يف ةيساسألا ةلاحلل ةطلاخم ةيوناث ةلاح

  :لصفلا سفنل يمتنت ةدوصرملا ةلاحلا تناك لاح يف

 ديدحتو لخدتلا ةماعلا ةحصلا قيرفل ىنستي ىتح مايأ 5-2 ةدمل لصفلاب لمعلا فاقيإ •

  .ةهبتشملا تالاحلا عم لماعتلاو يشفتلا ىوتسم

  .ةماعلا ةحصلا تايئرم بسحب لصفلاب لمعلا فاقيإل ةبسانملا ةرتفلا ديدحت متي •

 عم مايأ 7 ةدمل بلاطلل نيصحتلا يلمكتسم ريغ نيقيثولا نيطلاخملا بالطلا رجح •

 عم سماخلا مويلا يف عيرس صحف لمع لاح يف مايأ 5 ىلا رجحلا ةدم صيلقت ةيناكمإ

  .مايا 10 ةدمل ضارعالا ةبقارم عم هتيبلس
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  :ةقيثو ةطلاخم طلاخمو فلتخم لصفل يمتنت ةدوصرملا ةلاحلا تناك لاح يف

 غالبإلا عم مايأ 5-2 ةدمل تالاحلا اهيف تدصر يتلا لوصفلا يف لمعلا قيلعت متي •

 ةماعلا ةحصلا ةرادإ قيرفل ىنستي ىتح ةقطنملاب ةيحصلا نوؤشلا ةيريدمل يروفلا

  .ةهبتشملا تالاحلا عم لماعتلاو يشفتلا ىوتسم ديدحتو لخدتلا ةقطنملا ةيريدمب

 بسحب ىرخالا ةيئاقولا تاءارجإلاو لصفلاب ةساردلا قيلعتل ةبسانملا ةرتفلا ديدحت متي •

  .ةقطنملا ةيريدمب ةماعلا ةحصلا ةرادإ تايئرم

 عم مايأ 7 ةدمل بلاطلل نيصحتلا يلمكتسم ريغ نيقيثولا نيطلاخملا بالطلا رجح •

 عم سماخلا مويلا يف عيرس صحف لمع لاح يف مايأ 5 ىلا رجحلا ةدم صيلقت ةيناكمإ

  .مايا 10 ةدمل ضارعالا ةبقارم عم هتيبلس

 

 هيونت

   ضارعأ ىدـــــحإ مهيلع ترهظ لاـــــح يف الإً اـــــيربخم مهريغ وأ نيطلاـــــخملا بالطلا صحف متي ال •

 رجحلا ةدم صيلقت ضارغأل وأ 19-ديفوك

 تايريدمو ميلعتلا تارادإ نيب قيـــــــسنتلاب الإ ةجاحلا تعد نإ ةـــــــسردملاب ةـــــــساردلا قيلعت متي ال •

  ةقطنملاب ةيحصلا نوؤشلا

 تالاحلل لماعتلا ليلد بـــــسحب يرادإلا وأ يميلعتلا رداكلا نم ةبجوملا تالاحلا عم لماعتلا متي •
  .ةيئاقولا تالوكوتوربلاب مهديقت ةرورض عم ةماعلا ةحصلا ةئيه نم روشنملا لمعلا ةئيب يف

 

 

 

 


