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                                                                                                                                      ةمدقملا
 يبرعلا قمعلا" نوكت نأ يف ةلثمتملا اهتيؤر ةكلمملا ققحتل 2016 ماع 2030 ةيؤر ءارزولا سلجم دمتعا
 اهمعدت ءانثلاب ةريدجلاو ةحومطلا ةيؤرلا هذهو ."ثالثلا تاراقلا طبر روحمو ةدئار ةيرامثتسا ةوقو يمالسإلاو
 جمارب عضو مت ،2030 ةيؤر فادهأ قيقحتلو ."حومط نطوو رهدزم داصتقاو يويح عمتجم" يف لثمتت زئاكر ثالث
 تانكمملا زيزعتو ،يموكحلا ءادألا يف زيمتلا قيقحت ىلإ فدهي يذلا ينطولا لوحتلا جمانرب لثم ،ةيذيفنت
  .ةيشيعملا تامدخلا ىوتسمب ءاقترالاو ،ةيداصتقالا

 يمقرلا داصتقالا ةيمنت فدهتسم قيقحت ىلإ فدهت تاردابم ةدع تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةرازو تروط
 ةرادإو رطاخملا ةرادإ جضن ىوتسم ةدايز تاردابملا هذه فادهأ نمض نمو ،)2( ينطولا لوحتلا جمانرب نمض
 ىلإ يدؤيو ةيمقرلا ةينقتلا ةيقوثوم معدي امم ،تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق يف لامعألا ةيرارمتسا
 .2030 ةيؤر فادهأ عم ىشامتت ةنيتمو ةيوق ةيمقر سسأ زيزعتو ةمادتسالا قيقحت

 ةرادإ صخت يتلا تاردابملا تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةرازو يف لامعألا ةيرارمتساو رطاخملا ةرادإ زكرم دوقي
 دادعإ عورشم تاردابملا هذه نم قثبنا .)2( ينطولا لوحتلا جمانرب نمض دومصلاو لامعألا ةيرارمتساو رطاخملا
 ريوطتل اهقيبطت بجي يتلا تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق يف لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس ريوطتو
 ةينقتو تالاصتالا عاطق تامدخو تاجتنمو دراومل يقابتسا لكشب يفاعتلاو ةداعتسالا تاردق زيزعتو
 .تامولعملا

 ضرغلا
 تالاصتالا عاطق يف ةصخرُملا تاكرشلل لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تاسايس نم ىندألا دحلا ةقيثولا هذه ددحت
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ زيزعتو ينبتل تامولعملا ةينقتو

  فادهألا
  لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس فادهأ 

 عاطق يف ةصخرُملا تاكرشلل لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس قيبطت لالخ نم يمقرلا داصتقالا نيكمت •
 .2030 ةيؤر تافدهتسم ققحي امب تامولعملا ةينقتو تالاصتالا

 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق يف لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جضن زيزعت •
 تالاصتالا عاطق تامدخو تاجتنمو دراوم رفاوتو ةيرارمتساو تاكرشلا ةنورمو ةمادتسا نم دكأتلا •

 .تامولعملا ةينقتو
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تاسايس ينبتل لاثتمالا ىوتسم عفر •
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإل لماش جمانرب لالخ نم رارقلا ذاختا ةيلمع نيسحت •

 قاطنلا
 يتلا تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق يف ةصخرٌملا تاكرشلا ىلع لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس قبطنت
  .ةقيثولا هذه يف اهيلع صوصنملا اهدونب ىنبتت نأ بجي

 نم دكأتلل ةسايسلا دونب قيبطتو ينبت ىلع تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق يف ةصخرملا ريغ تاكرشلا ثحن
  .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا تامدخو تاجتنمو دراوم رفاوتو تاكرشلا ةنورمو ةمادتسا
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  تايلوؤسملا
 رمتسملا ثيدحتلاو ةعجارم )1( ؛نيطاشن ىلإ لامعألا ةيرارمتسا ةسايس ةرادإب ةقلعتملا ةطشنألا مسقنت
 .ةلصلا تاذ ةينعملا فارطألا لبق نم ةسايسلا هذه ذيفنت )2(و ةسايسلل

 .ةسايسلا هذه ذيفنتو ةعجارم يف ةينعملا فارطألا فلتخم راودأ )1 لودجلا( صخلي

 

 

 ةسايسلا ةرادإ :1 لودجلا
 لامعألا ةيرارمتسا ةسايس ةرادإب ةقلعتملا ةطشنألا 

 ذيفنتلا ثيدحتلاو ةعجارملا ةّينعملا فارطألا

 R A تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةرازو

 *C + I R تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةئيه
 ةصخرُملا تاكرشلا

 ةينقتو تالاصتالا عاطق يف
 تامولعملا

C + I R 

 قبطني ال I ةينطولا رطاخملا ةدحو
 * = حئاوللا عضو  I = عالطالا/مالعإلا  C =ةراشتسالا   = A ةلءاسملا  R = ةيلوؤسملا  :زومرلا حرش

 ةسايسلا قيبطت
 صوصنملا ةسايسلا دونب قيبطت ةيلوؤسم تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق يف ةصخرُملا تاكرشلا ىلع
  .ةقيثولا هذه يف اهيلع

 تاكرشلا لاثتما ةعباتمب تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةرازو يف لامعألا ةيرارمتساو رطاخملا ةرادإ زكرم موقي
 .ةسايسلا هذهل تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق يف ةصخرُملا
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  لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس دادعإ .1
 :ىلع ًءانب لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس ريوطتو دادعإ مت

 .عاطقلل يلاحلا عضولا ليلحت §
  .ةلصلا تاذ ةيملاعلا ريياعملاو تاسرامملا لضفأ §
 .ةنراقملاو ةيرايعملا تاساردلا §
 .تاوجفلا ةساردو ديدحت §
 تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق تامدخو تاجتنمو دراوم §

 .ةيلاتلا ماسقألا يف ةسايسلا دونب اهمعدت يتلا تالاجملا )1 لكشلا( لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ لكيه حضوي

 

  لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ لكيه :1 لكشلا

 :ىلع ةقيثولا يوتحتو

  .ةددحملا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تالاجم نم لاجم لكب ةقلعتملا ةسايسلا دونب -1
 .ةلصلا تاذ ةيملاعلا ريياعملاو تاسرامملا عجارم )أ( قحلملا -2
 .تاراصتخالا )ب( قحلملا -3
.تافيرعتلاو تاحلطصملا )ج( قحلملا -4
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  ةدايقلا مازتلا .2
 ءاشنإ ربع لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانربل ةدايقلا معدو مازتلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ بلطتت :لاجملا فده
  .اهيلع فارشإلاو ةكرشلا يف تايلوؤسملاو راودألا ديدحتل ةمكوح لكايه

COM 001 – معدب مزتلتو ،لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب نع ةيلوؤسملا ةكرشلا يف ةطلس ىلعأ ىلوتت 
 :لالخ نم ،رارمتساب هنيسحتو هذيفنتو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب

 .ةكرتشم ةيدايق ةيؤر ءاشنإ .أ
 .اهتفاقثو اهميقو ةكرشلا فادهأ عم قفاوتلا .ب
 .ةيرارمتسالا رواحم عيمج يف زيمتلاو ةمادتسالا ةدايق .ت
 .ةكرشلا يف ةماهلا تارادإلاو ةجرحلا تايلمعلا يف لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةيجهنم نيمضت .ث
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ قيرط ةطراخ يف ةددحملا تاردابملا ذيفنتل ةبولطملا دراوملا ريفوت .ج
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس دامتعا .ح

 
COM 002 – اهرودب يتلاو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإل ةيهيجوت ةنجل ةكرشلا يف ةطلس ىلعأ ئشنت نأ بجي 

 .ةكرشلا يف ةطلس ىلعأ ىلإ اهريراقت ةنجللا عفرتو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب هيجوتب موقت

COM 003 – ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب ءاشنإل ةيونس ةيمسر ةينازيم دامتعا ةكرشلا يف ةطلس ىلعأ ىلع بجي 
   .هنيسحتو هثيدحتو هذيفنت ىلع لمعلاو هب ةطبترملا ةطشنألاو لامعألا

COM 004 – ةمكوحلا جذامنو تايلوؤسملاو راودألا نمضتي قاثيم دادعإ ةيهيجوتلا ةنجللا ىلع بجي.  

COM 005 – ةيهيجوتلا ةنجللا لبق نم لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب دامتعا بجي. 

COM 006 – ةيهيجوتلا ةنجللا يف ةماهلا تارادإلاو ةكرشلا لكيه ليثمت بجي.  

COM 007 – لامعألا ةيرارمتساب ةلصلا تاذ ةفرعملا مهيدل نمم ايلعلا ةرادإلا ءاضعأ دحأ ىلوتي نأ بجي 
 .ةيهيجوتلا ةنجللا ةدايق لمعلا تاءارجإو

COM 008 – تاراهملا مضت لامعألا ةيرارمتسا ةرادإل ةهج نيكمتو ءاشنإ ةيهيجوتلا ةنجللا ىلع بجي 
  .هثيدحتو هتعجارمو هذيفنتو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب ريوطتو دادعإل ةمزاللا تاءافكلاو

COM 009 – ةيهيجوتلا ةنجلل ةيفيظولا ةيحانلا نم لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا عبتت نأ بجي. 

COM 010 – لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب ريوطتو دادعإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .اهب تايحالصلا ةفوفصمو اهفادهأو اهلمع قاطنو اهمجح عم قفاوتي امب ةكرشلا يف

COM 011 – تارادإلا تاحيشرت ةبسانم نم دكأتلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .جمانربلاب ةقلعتملا ماهملاو ةطشنألا ذيفنتو قيسنتل لامعألا ةيرارمتسا جمانرب ءارفسل ةكراشملا

COM 012 – دادعتسالل تاصصختلا ةددعتم ٍقرف نييعت لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 ةيكيتكتلاو ةيجيتارتسالا تايوتسملا ىلع تامدخلاو تاجتنملاو دراوملا عاطقنا ثادحأ نم يفاعتلاو ةباجتسالاو
  .ةيليغشتلاو

COM 013 – ةسايس ةكراشمو ذيفنتو ريوطتو دادعإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .ةيليغشتلا اهتئيب يف ةريبك تارييغت ثودح دنع وأ اًيونس ةكرشلاب ةدمتعملا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ
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COM 014 – ةرادإ ةسايس نم قثبنم تاءارجإ ليلد دادعإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .لامعألا ةيرارمتسا

 دادعإلا .3
 ةكرشلاب ةصاخلا ليغشتلا ةئيب دويق مهفو ديدحت رطاخملا مييقتو لامعألا عاطقنا رثأ مييقت حيتي :لاجملا فده
 ةبولطملا دراوملاو فئاظولاو تايلمعلا تايولوأ ديدحت كلذ لمشيو .ةبسانم ةيقابتسا يفاعت تايلآ ءاشنإل كلذو
  .عاطقنالا دعب لوبقم ةمدخ ىوتسم لقأب ددحم ينمز راطإ نمض ةجرحلا تامدخلا فانئتسال

 لامعألا عاطقنا رثأ مييقت 3.1

 هجوت يتلا تايولوألا بيترتو ةجرحلا تامدخلاو تاجتنملاو دراوملا ديدحت لامعألا عاطقنا رثأ مييقت حيتي
 .ةكرشلا اهذفنتس يتلا ةباجتسالا ططخو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تايجيتارتسا

PRE 001 – رثأ مييقتل ةدحوم ةيجهنم ريوطتو دادعإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .ةيهيجوتلا ةنجللا نم دمتعملا جمانربلا عم ىشامتي امب لامعألا عاطقنا

PRE 002 – عم نواعتلاب لامعألا عاطقنا رثأ مييقت لمع لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 لكشب كلذو ةمزاللا دراوملاو يفاعتلا تاقوأو فادهأو تايدامتعالاو ةجرحلا تايلمعلا ديدحتل ةكراشملا تارادإلا
 .لامعألا عاطقنا رثأ مييقت ةيجهنمل اًقفو ةكرشلاب ةصاخلا ليغشتلا ةئيب يف ةماه تارييغت ثودح دنعوأ يرود

PRE 003 – ةكراشملا تارادإلا ةقفاوم ىلع لوصحلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .لامعألا ىلع عاطقنالا رثأ مييقت جئاتن ىلع ةيهيجوتلا ةنجللاو

  رطاخملا مييقت 3.2

 .لامعألا ةيرارمتساب ةقلعتملا رطاخملا ةجلاعمو مييقتو ليلحتو ديدحت رطاخملا مييقت لمشي

PRE 004 – مادختساو رطاخملا مييقت ةيجهنم دادعإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .ةكرشلا لبق نم ةعبتملا ةيجهنملا

PRE 005 – يرود لكشب ةكرشلل رطاخملا مييقت لمع لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 ةقلعتملا ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تايلمعلا ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا ديدحتل رطاخملا مييقت ةيجهنم قفو
 :يف تالوحتلاب

 .ةيمقرلا تاروطتلاو تاينقتلا .أ
 .ةيئيبلاو ةيعامتجالا لماوعلا .ب
 .ةيميظنتلا تابلطتملا .ت
 .ةيداصتقالا قافآلا .ث
 .ةيملاعلا صرفلاو تايدحتلا .ج
 .ليوطلاو طسوتملا ىدملا ىلع ةعقوتملا تاهاجتالاو تاديدهتلاو رطاخملا .ح
 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةعانص يف تالوحتلا .خ

PRE 006 – ةيلعاف نم ققحتلل رطاخملا مييقت جئاتن ليلحت لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .رطاخملا مييقت ةيجهنمل اًقفو مييقتلا جئاتن عم لماعتلل ةيلاحلا ةكرشلا ةردقو ةيزهاجو
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PRE 007 – ةيلخادلا تاءارجالاو فادهالا نم لك ليلحت لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .رطاخملا مييقت ةيجهنمل اًقفو ةكرشلا ىوتسم ىلع ةيجراخلاو

PRE 008 – ةحلصملا باحصأ ةرادإو مييقتو ديدحت لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 ةيجهنمل اًقفو تامدخلا ةيرارمتسا نامضل ةكرشلا يف تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ميق ةلسلس يف نيمهملا
 .رطاخملا مييقت

PRE 009 – ةيرارمتسا ةرادإل يفاعتلا تابلطتم دادعإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .مهلوبق طورش نمض نم نيدروملا دوقع يف اهنيمضت متيل لامعألا

PRE 010 – يفاعتلا تابلطتمب مازتلالا ةبقارمو ةعجارم لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .ةكرشلا يف تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ميق ةلسلس يف نيمهملا نيدروملل لامعألا ةيرارمتسا ةرادإل

PRE 011 – اميف ليدب نودب لطعتلا طاقن دصرو مييقت لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 ىوتسم ىلع لمعلا عاطقنا ىلإ يدؤت دق يتلا تامولعملا ةينقتو تالاصتالا تامدخو تاجتنمو دراومب قلعتي
  .رطاخملا مييقت ةيجهنمل اًقفو ةكرشلا

PRE 012 – ديدحتب ةيرشبلا دراوملا مايق نم دكأتلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 مييقت ةيجهنمل اًقفو ةماهلا فئاظولاو ةجرحلا تامدخلا ةرادإل ةيساسألا تاراهملا قيثوتو فينصتو
 .رطاخملا

 PRE 013– ديدحتب ةيرشبلا دراوملا مايق نم دكأتلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .ةماهلا فئاظولاو ةجرحلا تامدخلا ةرادإل يفيظولا بقاعتلا ططخ ذيفنتو

PRE 014 – ةكراشملا تارادإلا ةقفاوم ىلع لوصحلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .اهيلع ةرطيسلاو اهنم فيفختلا ريبادتو رطاخملا ةجلاعم قرطو رطاخملا مييقت جئاتن ىلع ةيهيجوتلا ةنجللاو

 ةيجيتارتسالا .4
 ةداعتساو لاّعفلا يفاعتلا نم لامعألا ةيرارمتسا ةرادإب ةصاخلا يفاعتلا تايجيتارتسا نّكمتس :لاجملا فده
 ثودح ةيلامتحا ليلقت وأ عنمل اهرايتخاو تايجيتارتسالا هذه ديدحت متيو .عاطقنا ثودح ةلاح يف تايلمعلا
 ىوتسم نم ىندألا دحلا قيقحتو ةكرشلاب ةصاخلا يفاعتلا فادهأ قيقحت متي ثيحب هريثأت ليلقتو عاطقنا
 .لوبقملا ةمدخلا

STR 001 – يبلت ةبسانم يفاعت تايجيتارتسا عضت نأ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 عاطقنا رثأ مييقت جئاتنل ًاقبسم ةددحملا تاوجفلا ىلع ًءانب ،لامعألا ةيرارمتسا ةرادإب ةصاخلا يفاعتلا تابلطتم
 :يلي امل رطاخملا مييقتو لامعألا

 .)ةيرشبلا دراوملا( دارفألا .أ
 .ةيسيئرلاو ةيلحملاو ةيميلقإلا بتاكملا عقاوم يف اهب ةطبترملا قفارملاو تآشنملا .ب
 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةمظنأ .ت
 .يفاعتلا عقاومو تانايبلا زكارم كلذ يف امب ،ةيتحتلا ةينبلا .ث
 .نويجراخلا ءاكرشلاو نودروملاو تامدخلا ومدقم .ج

STR 002 – يفاعتلا تايجيتارتسا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإل ةيهيجوتلا ةنجللا دمتعتو عجارت نأ بجي.  
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 ةباجتسالا .5
 ةيامحل لامعألا عاطقنا تالاح نم يفاعتلاو ةباجتسالل ةبسانملا تاءارجإلاو ططخلا ذيفنتو دادعإ :لاجملا فده
 قرفلا نيب نواعتو لماكت دوجو عاطقنالا تالاحل ةباجتسالا بلطتتو .تاكرشلل ةجرحلا تامدخلاو تاجتنملاو دراوملا
  .يليغشتلاو يكيتكتلاو يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع ةينعملا فارطألاو

RES 001 – دادعإل ةكراشملا تارادالا عم قيسنتلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 :يلي ام لمشت نأ بجي يتلاو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ططخ ةرادإو ذيفنتو ريوطتو

 .ثداوحلل ةباجتسالا ططخ .أ
 .ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا ططخ .ب
 .تامزألا ةرادإ ةطخ .ت
 .لامعألا ةيرارمتسا ططخ .ث
 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ثراوك نم يفاعتلا ططخ .ج

RES 002 – ةيرارمتسا ةرادإ ططخ عيمج نأ نم دكأتلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .ةكراشملا تارادإلا عم اهتكراشم مث نمو ةيهيجوتلا ةنجللا نم اهدامتعا مت دق لامعألا

 مييقتلا .6
 يف هتيلعاف مييقتل لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب نيسحتو ةعجارمو قيبطت تاكرشلا ىلع :لاجملا فده
 .لامعألا عاطقنا ثادحأ نم يفاعتلاو ةباجتسالا

 قيبطتلا 6.1

 ةاكاحملا نيرامت لالخ نم ةددحملا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تاءارجإو ططخ ةءافكو ةيلعاف مييقت ةكرشلا ىلع
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب زيزعتل رابتخالاو

 EVA 001– نيرامت لمعل دمتعمو قثوم ءارجإ ءاشنإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ططخل رابتخالاو ةاكاحملا

EVA 002 – ةرادإ ططخل رابتخالاو ةاكاحملا نيرامت ذيفنت لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .اقبسم اهدامتعا مت يتلا ةقثوملا تاءارجإلا عم ةقفاوتملا لامعألا ةيرارمتسا

EVA 003 – سوردلا نايبو ليلحتو قيثوتب موقت نأ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ططخل رابتخالاو ةاكاحملا نيرامت ذيفنت جئاتن نم ةدافتسملا

 نيسحتلاو ةعجارملا 6.2

 يف ةجلاعملا بلطتت يتلاو روصقلا هجوأو تاوجفلا ديدحتل ةيجراخ فارطأ لالخ نم وأ اًّيلخاد تاعجارملا ءارجإ متي
 لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تايناكمإو تاءارجإو ططخ ثيدحت ربع نيسحتلا نوكيو .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ططخل رابتخالاو ةاكاحملا نيرامت نم ةدافتسملا سوردلا جمدو يرود لكشب

 EVA 004– نيسحتو ةعجارمل دمتعمو قثوم ءارجإ ءاشنإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب
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EVA 005 – ةيرارمتسا ةرادإ ططخ ةعجارم نم دكأتلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .اهب ةصاخلا ليغشتلا ةئيب يف ةريبك تارييغت ثودح دنع وأ يرود لكشب لامعألا

 EVA 006– ةنجللا ىلإ اًيمسر تاعجارملا جئاتن غالبإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .ةددحملا ةينمزلا رطألا نمض ةبولطملا تاءارجإلا ذيفنتل لامعألا ةيرارمتسا جمانرب ءارفس فيلكتو ةيهيجوتلا

EVA 007 – ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب مييقتل ددحمو قثوم ءارجإ دوجو ةكرشلا يف ةطلس ىلعأ نمضت نأ بجي 
 .يرود لكشب لامعألا

 ةمادتسالا .7
 جمانرب جضن ةدايز نم ةكرشلا نيكمت ىلع لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب ةمادتسالا دعاست :لاجملا فده
 ،اهيدل لامعألا ةيرارمتسا

  .ةيمويلا ةيليغشتلا تايلمعلا نم اًءزج حبصت ثيحب ةكرشلا ةفاقث يف لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمدو 

 ةمظنملا ةفاقث 7.1

 .يعولاو نواعتلاو مازتلالا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ صخي اميف ةمظنملا ةفاقث ززعت

SUS 001 – ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب معدو عيجشت ةيهيجوتلا ةنجللاو ةكرشلا يف ةطلس ىلعأ ىلع بجي 
 .لامعألا

SUS 002 – ةمهاسملاو ةكراشملا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب ءارفسو ايلعلا ةرادإلا ءاضعأ ىلع بجي 
 .جمانربلا تاردابم يف هيلعافب

 ةيعوتلاو بيردتلا 7.2

 .ةكرشلا يف اهجضن ةدايزو لامعألا ةيرارمتسا ةفاقث قلخ ىلإ ةيعوتلاو بيردتلا يدؤي

SUS 003 – ىلع بيردتلا ةطخ ذيفنتو ريوطتو دادعإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
  .ةكرشلا لخاد بيردتلا تاجايتحال يونس مييقت ىلع ًءانب لامعألا ةيرارمتسا

SUS 004 – ةيعوتلل لماش جمانرب ذيفنتو ريوطتو دادعإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .يرود لكشب هثيدحتو هتعجارمو لامعألا ةيرارمتساب

SUS 005 – ةصاخلا ةيعوتلاو بيردتلا جمارب ةيلعاف مييقت لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا ىلع بجي 
 .يرود لكشب اهثيدحتو لامعألا ةيرارمتسا جمانربب

 قيسنتلا 7.3

 دوعيو نيجمانربلا الك ءادأ نم ةكرشلا لخاد لامعألا ةيرارمتسا ةرادإو رطاخملا ةرادإ يجمانرب نيب لماكتلا ززعي
 .ةكرشلا ىلع عفنلاب

SUS 006 – نواعتلا نامضل ةيلآ ءاشنإ لامعألا ةيرارمتسا ةرادإو رطاخملا ةرادإ ىلوتت يتلا تاهجلا ىلع بجي 
 ،ةلصلا تاذ تايلوؤسملا ذيفنت يف ضعبلا مهضعب معدل لامعألا ةيرارمتسا ةرادإو رطاخملا ةرادإ يجمانرب نيب
  .دراوملا نم ىلثملا ةدافتسالاو ،قافنإلا ديشرتو
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 ةلصلا تاذ ةيملاعلا ريياعملاو تاسرامملا عجارم :أ قحلملا
 ريياعملاو تاسرامملا ىلع ًءانب اهب ةطبترملا ةسايسلا دونبو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تالاجم دادعإ مت
 :كلذ لمشيو ،ةدئارلا تاداشرإلاو

 تابلطتملا – لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةمظنأ – نمألا – 2019 :22301 وزيآ •

 )لامعألا ةيرارمتسا دهعم( – 2018 ةديجلا تاسرامملل ةيداشرتسالا ةلدألا •

•  NFPA 1600: لامعألا ةيرارمتساو ئراوطلا / ثراوكلا ةرادإ جمارب نأشب 2013 رايعم 

•  BS 11200: 2014 ةديجلا تاسرامملاو تامزألا – ةرادإ ليلد 
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 تاراصتخالا :ب قحلملا
 :ةسايسلا هذه يف ةمدختسملا اهيناعمو تاراصتخالل اًعجرم )2 لودجلا( مدقي

  تاراصتخالا :2 لودجلا
 فيرعتلا راصتخالا

BCM لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ 
BIA لامعألا عاطقنا رثأ مييقت 
BS يناطيربلا رايعملا 

CITC تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةئيه 
HR ةيرشبلا دراوملا 
ICT تامولعملا ةينقتو تالاصتالا 
ISO وزيآ( ريياعملل ةيلودلا ةمظنملا( 

MCIT تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةرازو 
NFPA قئارحلا نم ةيامحلل ةينطولا ةطبارلا 
NRU ةينطولا رطاخملا ةدحو 
NTP ينطولا لوحتلا جمانرب 
RA رطاخملا مييقت  
RM رطاخملا ةرادإ  

RMBCC لامعألا ةيرارمتساو رطاخملا ةرادإ زكرم 
SPoF ليدب نودب لطعتلا طاقن 
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 تافيرعتلاو تاحلطصملا :ج قحلملا
 :ةسايسلا هذه يف ةمدختسملا تافيرعتلاو تاحلطصملل اًعجرم )3 لودجلا( مدقي

 فاصوألاو تاحلطصملا :3 لودجلا
 فصولا حلطصملا

 تايحالصلا ةفوفصم
 تناك ءاوس ةكرشلا يف ةفلتخملا فارطألل ةحونمملا تايحالصلا ددحي لودج وأ ةمئاق يه
 وأ دادعإ تناك ءاوس ةحونمملا ةيحالصلا عون نيبي امك .ةيليغشت وأ ةيرادإ وأ ةيلام تايحالص
 .دامتعا وأ ةعجارم

 لامعألا ةيرارمتسا جمانرب

 ةبسانملا دراوملاب اهديوزتو ةطلس ىلعأ نم معدب ةرمتسملا ةمكوحلاو ةرادإلا ةيلمع
 - :يتآلا نمضتيو .اهيلع ظافحلاو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ذيفنتل

 لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةمكوحل لمع راطإ دادعإ -1
 رطاخملا مييقتو لامعألا عاطقنا رثأ مييقت -2
 ثراوكلا نم يفاعتلاو ةباجتسالا ططخو لامعألا ةيرارمتسا تايجيتارتسا -3
 لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تاءارجإو ططخ ةءافكو ةيلعاف مييقتو قيبطت -4
 لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ نيسحتو ةعجارم -5
 لامعألا ةيرارمتسا ةرادإل يفاقثلا رييغتلا -6

 ةرادإ ىلوتت يتلا ةهجلا
 لامعألا ةيرارمتسا

 لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانربل ةرمتسملاو ةيمويلا ةرادإلا نع ةلوؤسملا ةهجلا
 لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب نيب ةقالعلا ةرادا نع ةلوؤسملاو هب ةطبترملا ةطشنألاو
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب ةطشنأ يف ةكراشملا تارادإلاو

 ذيفنتل قيرطلا ةطراخ
  لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ

 اميف ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع اهديدحت ّمت يتلا تاردابملاو ةطشنألا
 .ةكرشلا يف لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ذيفنتب قلعتي

 ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس
  لامعألا

 ماهم ىلإ ةفاضإلاب لامعالا ةيرارمتسا جمانرب لمع قاطنو ئدابمو فادهأ نيبت ةقيثو
 .ةينعملا فارطألا تايلوؤسمو

 ةرادإل يفاعتلا تابلطتم
  لامعألا ةيرارمتسا

 تايلمعلاو تامدخلاو تاجتنملا ميدقت ةلصاومل ةمزاللا تاردقلاو دراوملاو ةينمزلا رطألا
 تقو فادهأ نم ةينمزلا رطألا نوكتت .عاطقنا يأ ثودح دعب ةيولوألا تاذ ةطشنألاو
 .عاطقنالل هب حومسملا ىصقألا دحلاو يفاعتلا ةطقن فادهأو يفاعتلا

  ةيهيجوتلا ةنجللا
 ةرادإو ةينقتلا ءاربخو لامعألا ةداق لثم( تارارقلا يعناص نم لامعألا ةيرارمتسا ةرادإل ةنجل
 ةيرارمتسالا طيطخت تارارقو ةيجيتارتسالا ةسايسلا دادعإب نوفلكملا لامعألا ةيرارمتسا
 .)لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب فادهأ عيمج قيقحتل ةمزاللا دراوملا ريفوتو ،ةكرشلل

 فانئتساو لمعلا عاطقنا تالاح يف ةباجتسالل ةكرشلا هجوت يتلا ةقثوملا تامولعملا لامعألا ةيرارمتسا ةطخ
 .لامعألا ةيرارمتسا فادهأ عم قفتي امب تامدخلاو تاجتنملا ميدقت

 ةيرارمتسا جمانرب ةرادإ
  لامعألا

 ىلع ةيلمعلا وأ طاشنلا وأ تالاصتالا ةكبش وأ ماظنلا وأ نيفظوملا وأ ةكرشلا ةردق
 .ةمدخلا نم لوبقم ىوتسم ميدقت يف رارمتسالاو لامعألا ةراسخ وأ عاطقنا رثأ باعيتسا

 عاطقنا رثأ مييقت
  لامعألا

 .اهيلع لامعألا عاطقنا هثدحي دق يذلا ريثأتلاو ةطشنألاو لامعألا تايلمع ليلحت ةيلمع

 .ءادألا نيسحتل رركتم طاشن  ةيرارمتسالا نيسحت

 وأ/و ةيساسألا ةطشنألا لطعتت يتلاو نيقيلا مدع نم ٍلاع ىوتسم اهيف نوكي ةلاح ةمزأ
 .ةلجاع تاءارجإ بلطتتو ةكرشلا ةيقادصم اهببسب ررضتت

 تامزألا ةرادإ ةطخ
 ةطلسلا مهيدل نيذلا نييسيئرلا دارفألا نيب عمجتل تامزألا ةرادإ ةطخ ميمصت مت
 اًقفو ةبسانملا ةباجتسالا لكايه ليعفتو ،بسانملا تقولا يف ثداحلا مييقتل تاراهملاو
 .كلذل

 ةماهلا تارادإلا
 ةجرحلا تايلمعلاو

 دراوم ةيرارمتسا نيكمت ىلع دعاست ةكرشلا لخاد ةيلمع وأ مسق وأ ةرادإ وأ ةدحو
 تامدخ يفاعت يف ةمهاسملاو اهتامدخو اهتاجتنمو تامولعملا ةينقتو تالاصتالا
 .ةكرشلا

 .ةينقتلاو تاراهملا لثم ،ةوجرملا ةجيتنلا قيقحتل ةيجراخ لماوع ىلع دمتعت ةفيظو لدابتملا دامتعالا
 .ةينيتور ريبادت قيبطت لالخ نم لامعألا ةيرارمتسا قيعت ةكرشلا ىوتسم ىلع ةلاح عاطقنا ةلاح
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 فصولا حلطصملا

 تالاجملا
 عاطق يف ةصخرُملا تاكرشلا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةسايس يف ةدوجوملا تالاجملا
 ةرادإل مظنملاو لماشلا جهنلا يف مهاست يتلاو تامولعملا ةينقتو تالاصتالا
 .لامعألا ةيرارمتسا

 تاءارجإ ذاختا هيف نيعتي يذلا ثداحلل ةيروفلا ةباجتسالا ئراوطلل ةباجتسالا ةطخ لهست ئراوطلل ةباجتسالا ططخ
 .يداملا ررضلا دعاصت عنمو تاباصإلا نم دحلاو ،ةايحلا ةيامحل

 لالخ نم ةددحملا لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ تاءارجإو ططخ ةءافكو ةيلعاف مييقت ةيلمع قيبطتلا
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب زيزعتل رابتخالاو ةاكاحملا نيرامت

 اًيفيظو

 لمشتو لامعألا ةيرارمتسا جمانرب نمض ةيفيظولا ماهملا ذيفنتب ةطبترملا ةطشنألا
 لامعألا ةيرارمتسا جمانرب تاجرخمل ةيئاهنلا تاقفاوملا ىلع لوصحلل ةيئاهنلا ةيلوؤسملا
 ىلع ةقفاوملا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإل ةيهيجوتلا ةنجللا نم
  .لامعألا عاطقنا رثأ جئاتن

 ذاختاو ،ةءافكب اهصيصختو دراوملا مادختسا يف قحلاو ةيحالصلا تاذ ةهجلا ينعت ةطلس ىلعأ
 .ةيميظنتلا فادهألا قيقحتل رماوألا ءاطعإو تارارقلا

 ثراوك نم يفاعتلا ةطخ
 ةينقتو تالاصتالا
 تامولعملا

 ةمظنأ لمع فانئتساو يفاعتلاب ةقلعتملا ةطشنألا ليصفتلاب حضوت يتلا تابيترتلاو ةطخلا
 .ةلصلا تاذ ةيتحتلا ةينبلاو اهتاقيبطتو تامولعملا ةينقتو تالاصتالا

 يف ةصخرُملا تاكرشلا
 ةينقتو تالاصتالا عاطق
 تامولعملا

 ةرداص ،تامولعملا ةينقتو تالاصتالا تامدخ يف ةيراس ةصخرل ةلماحلاو ةلصاحلا تاكرشلا
 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةئيه نع

 تامدخو تاجتنمو دراوم
 ةينقتو تالاصتالا
 تامولعملا

 نم ةكرشلا نيكمتل ،تامولعملا ةينقتو تالاصتالاب ةصاخلا تامدخلاو تاجتنملاو دراوملا
 .اهتيجيتارتسا يف ددحملا وحنلا ىلع اهماهمو اهفادهأ قيقحت

  .تعقو اذإ رطاخملا ثادحأ بقاوعو ريثأت ريثأتلا
 .ةمزأ وأ ئراوط ةلاح وأ ةراسخ وأ عاطقنا ىلإ  يدؤي نأ نكمي فقوم ةثداح

 ةرادإ ةيلمع ةرادإو ثيدحتو ذيفنتو ءاشنإ نم ةكرشلا ثداوحلل ةباجتسالا ةطخ نكمت ثداوحلل ةباجتسالا ةطخ
 .اهتايلمع عاطقنا يف ببستت دق يتلا ثداوحلل ةباجتسالا لجأ نم ثداوحلا

 ةينقتو تالاصتالا
  تامولعملا

 وأ اهنيزخت وأ تامولعملا لقنل ةمدختسملا ةينقتلا دراوملاو تاودألا نم ةعونتم ةعومجم
 .اهلدابت وأ اهتكراشم وأ اهئاشنإ

 نيعرف ىلع دمتعي لماكتم جهن ليكشتل تاصصختلا نم رثكأ وأ نينثا كارشإ وأ عمجلا تاصصختلا ددعتم
 .ةكرشلا يف ةفرعملا نم رثكأ وأ نيفلتخم

 فرطلا / متهملا فرطلا
 ينعملا

 نيفظوملاو ءاكرشلاو ءالمعلا لثم ،ةكرش حاجن وأ ءادأ يف ةحلصم اهل ةعومجم وأ درف
 تاهجلاو ةموكحلاو نيبيجتسملا لوأو يلحملا عمتجملاو كالملاو نيمهاسملاو
 .ةيميظنتلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةكلمملا

 اهنأل ىرخألا لئادبلا نع اًضوع ماع لكشب اهلوبق مت ةينقت وأ ةقيرط يه ةدئارلا ةسرامملا ةدئارلا ةسرامملا
 .22301 وزيآ لثم ،ءايشألا ذيفنتل ةيسايق ةقيرط ةباثمب تحبصأ جئاتن ققحت

 عاطقنا ةدم ىصقأ
 ةلوبقم

 ءادأ وأ ةمدخ / جتنم ميدقت مدع ةجيتن ةئشانلا ،ةيبلسلا راثآلا حبصت ىتح قرغتسملا تقولا
 .ةلوبقم ريغ ،طاشن

 .اهسفنل ةكرشلا اهعضت يتلا ةسايسلا عم قفاوتي لماش فده فدهلا

 يليغشت
 مكحت يتلا ةلصلا تاذ فئاظولاو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ ةفيظو نم فلأتي ىوتسم
 ةيجيتارتسالا تاياغلاو فادهألا طبر لالخ نم اهذيفنت بولطملا ةطشنألاو ماهملا
 .ةيكيتكتلا تاياغلاو فادهألاب

 ةطبترملا ةطشنألاو ماهملاو تاءارجإلاو ططخلا يف تالخدم مدقت يتلا لامعألا تادحو ةكراشملا تارادإلا
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب قاطنب

 .تاجرخم ىلإ تالخدملا لوحت يتلا ةلعافتملا وأ ةطبارتملا ةطشنألا نم ةعومجم ةيلمعلا
 يفاعتلا ةطقن
 ةفدهتسملا

 طاشنلا نيكمتل طاشنلا يف ةمدختسملا تامولعملا ةداعتسا اهدنع بجي يتلا ةطقنلا
 .فانئتسالا دنع لمعلا نم
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 فصولا حلطصملا
 يفاعتلا تقو
 فدهتسملا

 فانئتسا وأ ،ةمدخ وأ جتنم فانئتسا اهلالخ بجي يتلا ةثداحلا بقعت يتلا ةينمزلا ةرتفلا
 .دراوملا يفاعت وأ ،طاشنلا

 ةهجلا اهضرفت دعاوق نوكت ام ةداع نكلو يعيرشت وأ ينوناق حلطصمل هباشم حلطصم يميظنت
 .ةرشابملا ةيموكحلا تاعيرشتلا لالخ نم سيلو ةيميظنتلا

 يف رارمتسالا عم ،اهعم فيكتلاو ؤبنتلا ىلع ةردقلا مدع باعيتسا ىلع ةكرشلا ةردق  دومصلا
 .اهقيقحتل ىعست يتلا فادهألا قيقحت

 دراوملا
 ،ينابملاو ،تامدخلاو ،تاجتنملاو ،ةينقتلل ةيتحتلا ةينبلاو ،تاراهملاو ،نيفظوملا عيمج
 ةكرشلا ىدل رفوتت نأ بجي يتلا )ال مأ ةينورتكلإ تناك ءاوس( تامولعملاو ،تادادمإلاو
 .اهفادهأ قيقحتو لمعلا لجأ نم ،ةجاحلا دنع ،اهمادختسال

 ءاوتحالا ىوتسم نم دكأتللو رثألا وأ ررضلا مييقتل ئراوط ةلاح وأ ثداح ىلع لعفلا در ةباجتسالا
 .مزاللا ةرطيسلا طاشنو

 ،هتايوتحمو يسيئرلا عقوملا لقنو ،ةزهجألا حالصإ تاءارجإ ذيفنت وأ/و طيطختلا ةيلمع ةداعتسالا
 .مئادلا ليغشتلا عقوم يف ةيداعلا تايلمعلا ىلإ ةدوعلاو

 .ةمزألا دعب ةددحملا ةيراجتلا تايلمعلاو لامعألا ءدب ةداعإ ذيفنت وأ/و طيطخت ةيلمع ةطشنألا فانئتسا
 .ًابلس وأ ًاباجيإ ةكرشلا فادهأ ىلع رثؤي نأ نكمي عقوتم ريغ ثدح رطاخملا

 يتلا رطاخملا ةرادإ نامضل اهتجلاعمو اهمييقتو اهليلحتو رطاخملا ديدحتل ةيمسر ةيلمع  رطاخملا مييقت
 .ةياهنلا يف لمعلا فادهأ قيقحتل بسانم لكشب ةكرشلا اههجاوت

  رطاخملا ةرادإ
 قسنم مادختسا اهعبتي اهتايولوأ بيترتو اهمييقتو رطاخملا ديدحت يه رطاخملا ةرادإ
 وأ اهيف مكحتلا وأ اهتبقارم وأ ةيبلسلا ثادحألا ريثأت وأ ةيلامتحا ليلقتل دراوملل يداصتقاو
 .صرفلا نم نكمم ردق ىصقأ قيقحتل

 .ةكرشلل ايلعلا ةيدايقلا لكايهلا تحت ةرشابم ،ةكرشلا يف ءاردملل ىوتسم ىلعأ  ايلعلا ةرادإلا

 ةيجيتارتسا عم قفتت تارارق نوذختي نيعبات نيفظومو ةطلس ىلعأ نم فلأتي ىوتسم يجيتارتسا
 .هيلع فارشإلاو لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانرب هيجوتل ةكرشلا

 تاردابمو ةكرشلا يف ةيرارمتسالا ةفاقث نمضتتو تايوتسم ةدع نم ةمادتسالا نوكتت ةمادتسالا
 .ةيعوتلاو بيردتلا

 يتلا ةيمويلا ماهملاو ةطشنألا ذيفنت يف ةكراشملا قرفلاو دارفألا نم نوكتي ىوتسم يكيتكت
 .لامعألا ةيرارمتسا ةرادإ جمانربل ةرمتسملا ةيلعافلاو ةرادإلا يف مهاست

 .ةكرشلل ررض يف ببستي نأ نكمي هيف بوغرم ريغ ثداحل لمتحم ببس تاديدهتلا

 ةينبلا يف نييئاهنلا نيمدختسملاو تامدخلا يمدقمو نيروطملاو نيمهاسملا لمشت ميقلا ةلسلس
 .ةطشنلا/ةطشنلا ريغ ةيتحتلا

 ةيرارمتسا جمانرب ءارفس
 لامعألا

 لامعألا ةيرارمتسا جمانرب يف نيكراشملا ةكرشلا لخاد ماسقألاو تارادإلا يلثمم
 .جمانربلاب ةقلعتملا ماهملاو ةطشنألا ذيفنتو قيسنتل
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