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 ةيعمجلا ددهت يتلا رطاخملا

 هذاختا بجاولا ءارجإلا رطخلا عون م

١ 

 اهيلع صوصنملا ةمظنألاب ايلعلا ةرادإلا مازتلا مدع

 بجي امك ,ةرازولل ةماعلا تاسايسلاو ةمظنألا ةفلاخم بنجت ةيعمجلل ايلعلا ةرادإلا ىلع بجي :بنجتلا
 .ةرادإلا سلجم تاعامتجا ءانثأ ايرود هتعجارم متيو ةيعمجلل ايلعلا تاسايسلا نمض دنبلا اذه قاحلإ

 ةجلاعمل سلجملا لبق نم ةلجاع ئراوط ةطخ لمع بجيف ليبقلا اذه نم رمأ يأ ثودح ت ول اميف :ذيفنتلا
 نورشعلاو ةثلاثلاو رشع ةعساتلا ةداملا رابتعا عم ,تقو عرسأ ف ثدحلاب ةينعملا ةهجلل جئاتنلا عفرو عوضوملا

 .تايلاجلا ةيعوتو داشرإلاو ةوعدلل ةينواعتلا بتاكملا لامعأل ةمظنملا ةيلاملاو ةيرادإلا ةحئاللا نم )اثلاث(
٢ 

 عم ضراعتت يلماعلا فرط نم ةطشنأ وأ جمارب ذيفنت
 ةرازولا تاسايس

 بجي امك ,ةرازولل ةماعلا تاسايسلاو ةمظنألا ةفلاخم بنجت ةيعمجلاب يلماعلا عيمج ىلع بجي :بنجتلا
 ميماعتلاب ايرود هتعجارم متيو يعوطتملا ةرامتساو يفظوملل فيظوتلا دقع دونب نمض دنبلا اذه قاحلإ
 .ةيلخادلا تالافتحالاو تابسانملا ف ةماعلا تاهيجوتلاو
 ةجلاعمل ةيعمجلا ةرادإ لبق نم ةلجاع ةطخ لمع بجيف ليبقلا اذه نم رمأ يأ ثودح ت ول اميف :ذيفنتلا
 .تقو عرسأ ف ةلوؤسملا ةهجلل جئاتنلا عفرو ةفلاخملا ف يببستملا يلوؤسملا ةبساحمو عوضوملا

٣ 

 اراكفأ نولمحي ةيعمجلا ف يلماعلا نمض دارفأ دوجو
 ايقالخأ افارحنا وأ ةفرطتم

 دنب قاحلإ بجي امك ,اهتاسايسو اهفادهأو ةيعمجلا ميقب يلماعلا عيمج ةيعوت بجي :ةطخ عضو
 حيشرتو رايتخا دنب تحت يعوطتلا لمعلا ةحئالو ةيرشبلا دراوملا ةحئال دونب نمض "يلماعلا تايكولس"
 راكفأ وأ ةفرحنم تايكولس دوجو مدع نم دكأتلا" ىلع صني ةيعمجلا فئاظو ىلع يعوطتملاو يفظوملا
 تالافتحالاو تابسانملا ف ةماعلا تاهيجوتلاو ميماعتلاب ايرود هتعجارم متي نأو "حشرتملا ىدل ةفرطتم
 .ةيلخادلا

 ةجلاعمل ةيعمجلا ةرادإ لبق نم ةلجاع ةطخ لمع بجيف ليبقلا اذه نم رمأ يأ ثودح ت ول اميف :ذيفنتلا
 .تقو عرسأ ف ةلوؤسملا ةهجلل جئاتنلا عفرو يلوؤسملا ةبساحمو عوضوملا
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 ةيعمجلا ددهت يتلا رطاخملا عبات

 هذاختا بجاولا ءارجإلا رطخلا عون م

 ايئزج وأ ايلك تاعربتلا عمج فاقيإ ٤

 تاعربتلا عمج تاميلعتب مازتلالا ةيلاملا دراوملا ةيمنت يفظوم ةصاخو ةيعمجلاب يلماعلا عيمج ىلع بجي :بنجتلا
 .تاعربتلا عمجب ةصاخلا ةرازولل ةماعلا تاسايسلاو ةمظنألا ةفلاخم بنجتو
 :ةطخ عضو
 .اهتققح يتلا تابستكملا ىلع ةظفاحملا بوجو ىلع ديكأتلا ةماعلا تايقتلملاو تارمتؤملا ف ةيعمجلا ةدايق ىلع بجي-
 نمألا ظفح ف زراب رود نم اهل امل يريخلا لمعلا تاعاطق معد ةيمهأ نع ةمزاللا تاساردلا دادعإل يصتخم فيلكت-
 .يلوؤسملل اهعفرو عمتجملا ءانب ف ةمهاسملاو
 .تارامثتسالاو فاقوألا لثم ةيتاذ دراوم ىلع دامتعالاب يلاملا رارقتسالا قيقحتو يتاذلا ءافتكالل ةطخ عضو-
 لولحلا عضوو رارضألا مييقتل ةلجاع ئراوط ةطخ لمع بجيف ليبقلا اذه نم رمأ يأ ثودح ت ول اميف :ذيفنتلا
 :تارايخ حرطو ,ةمزاللا

 ةيوعدلا جماربلا صيلقت-
 يفظوملا نم ددع حيرست-
 .تاراجيإلا لثم ,يرادإلا قافنإلا ضفخ-

 يلاملا زجعلا ٥

 ديدحت هيف متيو ,يوتسملا يلاع يونس يلام ليلحت لمعب مايقلا ةيعمجلا ف ةيلاملا ةرادإ ىلع بجي :ةطخ عضو
 .ةيعمجلل ةيلاملا تاسايسلا نمض اهتغايصو ةيلام لولح عضوو اهفينصتو تافورصملا ريدقتو ةريغتملاو ةتباثلا تاداريإلا
 ,ةمزاللا لولحلا عضوو رارضألا مييقتل ةلجاع ةطخ لمع بجيف ليبقلا اذه نم رمأ يأ ثودح ت ول اميف :ذيفنتلا
 :تارايخ حرطو
 ةيوعدلا جماربلا لك وأ ضعب فاقيإ وأ صيلقت-
 يفظوملا نم ددع حيرست-
 تاراجيإلا لثم ,يرادإلا قافنإلا ضفخ-

 ةيعمجلا يبوسنم ىلع يدسجلا ءادتعالا ٦
 مازتلالاو يوبنلا يدهلاب سانلا عم لماعتلاب سانلا عم لماعتلل نيرشابملا ةيلاملا دراوملا ةيمنت يفظومو ةاعدلا هيجوت-١
 .ةيعمجلا ميقب
 .لمعلا ةيدأت ءانثأ زراب لكشب فظوملا ةقاطب زاربا-أ
 .طرشلاو مكاحملا تاسلج ف ةمجرتلا ءانثأ مهتيامحل ةاعدلل ةفيضتسملا ةهجلا نم يمسر بلط-ب
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 ةيعمجلا ددهت يتلا رطاخملا عبات

 هذاختا بجاولا ءارجإلا رطخلا عون

 .ةثراكلا ءاهتنا ىتح ةينمألاو ةيثاغإلا قرفلا ف ةكراشملاو سانلا شياعم يمأتل ةلجاع ئراوط ةطخ ءانب :ةطخ عضو ةيئيبلا ثراوكلا ٧
 .ئراوطلا ةطخ ذيفنت :ذيفنتلا

 .ةمزألا ءاهتنا ىتح ةينمألاو ةيثاغإلا قرفلا ف ةكراشملاو سانلا شياعم يمأتل ةلجاع ئراوط ةطخ ءانب :ةطخ عضو ةيسايسلا تابارطضالاو تامزألا ٨
 .ئراوطلا ةطخ ذيفنت :ذيفنتلا

 .تابكرملا ف ةينهملا ةمالسلل ةيجهنم ءانب :ةطخ عضو قيرطلا تداوح ٩
 .ةيعمجلا تابكرمل يمدختسملا يلماعلا عيمج ىلع اهقيبطتو تابكرملا ف ةينهملا ةمالسلا ريياعمب مازتلالا :ذيفنتلا
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 ةيعمجلل  ةحاتملا صرفلا

 هذاختا بجاولا ءارجإلا ةصرفلا

 يعوطتلا لمعلا ةصنم ليعفت  ٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر ف يريخلا عاطقلا كارشا ١

 يرسألا لاجملا عيراشم يدقت يرسألا لاجملا ةصاخ يريخلا عاطقلا عيجشتو معد ٢

 عمتجملا تاقبطل ةمدقملا تامدخلا عيونت  ةيرسألا تاقالعلا ةناتمو عمتجملا تاقبط عونت ٣

 رسألا سلاجمو ةيعمجلا يب تاكارش ةماقإ ةيريخلا تايعمجلا رودب عمتجملا تاقبط يعو ٤

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ليعفت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ف عونت ٥

 ةرسألا ف ةفلتخملا تالاجملا ف عيراشملا عونت   ةيريخلا لامعألل ةمعادلا جماربلا ةرثك ٦

 ةفلتخم تاقاطن ف ةيعمجلا رقم جراخ عيراشم ذيفنت ةيعمجلا لمع قاطنل فارغجلا عقوملا ٧

 يرامثتسا عورشم ءانب رامثتسالا لاجم ف تاليهستلاو فارشإلا تاهج نم ريبكلا معدلا ٨
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 ةيعمجلل  ةحاتملا صرفلا

 هذاختا بجاولا ءارجإلا ةصرفلا

 عمتجملا تاسسؤم عم ةيعمتجم تاكارش دقع عمتجملا تاسسؤم عم ةعونتملا تاكارشلل لاجملا حتف ٩

 ةحناملا تاهجلا نم ريبك ددعل ةيعمجلا عيراشم قيوست ةحناملا تاهجلا ةرفو ١٠

 تاكرشلا ريبك ددعل ةيعمجلا عيراشم قيوست ةيعامتجالا ةيلوئسملل تارادإ اهيدل يتلا تاكرشلا ةرثك ١١

 تايعمجلل ةمعادلا تاهجلا مئالت عيراشم ءانب تايعمجلل ةمعادلا ةيليومتلا تاهجلا رفوت ١٢

 ةاكزلا لاومأ نم يديفتسملل عيراشم قيوست ةاكزلا لاومأ نم ةدافتسالا ١٣

 ةيعمجلل ةيفيرعت عورف حتف ةيعمجلل عورف حتف ةيناكمإ ١٤


