
 

 

  ة1عوبسألا جيلخلا ة#"!
  لول?أ=>;مت8س ٢٠-١٤

  افولاIوز الوك1ن :دادعا
  ساس دمحأ :ةمجرت

 
 

نSTحQلا  ةWلمم   
ةراYTب  لص?  ة?داصتقالا ة1منتلا سلجم سdئرو ءارزولا سلجم سdئر بئانو كلملا بئانو دهعلا ̂[و  دهع  ̂[و  ،ةف1لخ  لآ  دمح  نب  ناملس  >;مت8س -  ،دحألا ١٥ 
كرام  عافدلا  رTزوو  ويبموب  ك?ام  ة1جراخلا  r;تركس  ،بمارت و دلانود  سdئرلا  مهيف   tنم wrxلوؤسملا  راQك  عم  تاثداحم  ىرجأ  ث1ح  ،ةدحتملا  تا?الولا  [إ  ة1مسر 
ك?ام  ،ST�̂مألا  سdئرلا  بئان  عم  اقافتا 

�
دمح  نب  ناملس  عقو   Iام .ةفاقثلاو  ةراجتلاو  نمألا  لاجم   �x

^ ام1س  تاقالعلا ال  زYTعت  [ا  تاثداحملا  ەذ�  تفد�و  .>;سإ 
.نSTحQلا   �x

^ ضرأ  - ضرأ �xوراص 
^ عافد  ماظن  لوأ  �ع  لوصحلل  ،س�يب     

 
نادأ  دوعس  لآ  زYTعلا  دQع  نب  ناملس  يدوعسلا  ل�اعلا  عم  ة1فتا�  ةملا�م  يرج?  ةف1لخ  لآ  �dع  نب  دمح  نSTحQلا  كلم  >;مت8س -  wrxنثالا ١٦ 
ةWلمملل  لما�لا  نSTحQلا  معد  دمح  كلملا  د�أ  ث1ح  .ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا   �x

^ ة1طفنلا  ة1تحتلا  ة�1بل  �ع ا ة1با�رإلا  تامجهلا  ةدش�  اهيف 
.با�رإلا  ةحفا�مو  ا�رارقتساو  اهنمأ  ة?امحل  ةذختملا  r;بادتلا  عيمج   �x

^ ة?دوعسلا  ةS�1علا   
 
 tموجهلا رثأتت  مل  ةST�1حQلا  طفنلا  ةك#"ل  ةعtاتلا  طفنلا  تافص  تا1لمع م نأ  نلعت  ةST�1حQلا  زاغلاو  طفنلل  ة1نطولا  ةئيهلا  >;مت8س -  ،wrxنثالا 16 

.)وكمارآ(  يدوعسلا  ^ẍطولا  طفنلا  قالمع  ةأ  ش�م �ع  تªسلا  موي  لصح  يذلا  ^>¬ا�رالا   
  
تWTلا  

r;مألا  ومس  فاضأو  .صSTخو   tقيق  �x
^ تªسلا  موي  عقو  يذلا  موجهلا  ةّدش�  نادأ  حاQصلا  رباجلا  دمحألا  حاQص  خيشلا  ومس  >;مت8س –  ،دحألا ١٥ 

دQع  نب  ناملس  كلملا  عم  ة1فتا�  ةملا�م   �x
^ رارقتسالاو  .اهنمأ  �ع  ظافحلل  r;بادتو  ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا  ءارو   tلما�لا فقت  تWTلا  نإ 

كلملا  عم  ة1فتا�  ةملا�م   �x
^ رارقتسالاو  .اهنمأ  �ع  ظافحلل  r;بادتو  ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا  ءارو   tلما�لا فقت   Tت Wلا نإ  دوعس  لآ  زYTعلا 

.اهنمأ �ع  ظافحلل  ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا  ءارو   tلما�لا فقت  تWTلا  نإ  دوعس  لآ  زYTعلا  دQع  نب  ناملس   
 

̧̂¨WTلا  يوجلا  لاجملا  كاهتنا  باقعأ   �x
^ ةTيحلا  ت¹ش�ملاو  ة1سdئرلا  تاسسؤملا  لوح  نمألا  ةWTº1لا  ةموكحلا  تددش  >;مت8س -  ،ءاثالثلا ١٧ 

وكمارأ  طفن  ت¹ش�م  �ع  موجهلا  ه1ف  عقو  يذلا  مويلا  سفن   �x
^ كلذو  ،تWTلا  ةمصاعلا   �x

^ ̂¿لملا  Àقلا  قوف  تقلح  را1ط   tنود ةرئاط  لQق  نم 
ة1ج1لخلا  تارتوتلا  نأش�  wrxيWTºلا  نمألا  ̂[وؤسم  راQك  عم  اًئراط  اًعامتجا  دقع?  كرا  Qم رباج  ̧̂¨WTلا  ءارزولا  سdئر  دحألا -  موي  .ة?دوعسلا 

دادعتسالا  نم  دxŢ;س  اهنأ  ءاع�رألا  موي  ةWTº1لا  ةحلسملا  تاوقلل  ةماعلا  ناIرألا  ةئي�  تنلعأ  ث1ح  .را1ط   tنود ةرئاط  قيلحت  ثداح   �x
^ قيقحتلاو 

1Ã̂لقإلا د1عصتلا  لظ   �x
^ تادحولا  ضعQل  ̂[اتقلا   

 
ە  ذ� ،انÆيف   �x

^ ماعلا  ا�رمتؤمل  عامتجا  شما�  �ع  ةTرذلا  ةقاطلل  ة1لودلا  ةلاIولا  عم  نواعت  تاقافتا  عقوت  تWTلا  >;مت8س –  لول?أ =  ،ءاع�رأل ١٨  ا
[ا  ةف  tاضإلا ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملاو  تWTلا  باختنا  س-  dمخلا .ةSTحQلا  ةئÆبلا  ة?امحو  ةTوونلا  ة>;خلا  رTطتب   tلمجملا قلعتت  تاقافتالا 

ة̧;فلل ٢٠١٩-٢٠٢٠. اًوضع  نم ٣٥  فلؤملا  ةTرذلا  ةقاطلل  ة1لودلا  ةلاIولا  �#"م x
^ سلجم   �x

^  Iلثممwrx ىرخأ  لود   Ìعس  
 

نامُع ةنطلس   
نادأ  ةسلجلا  ەذ�   �x

^ .ةّدج   �x
^ ة1ئانثºسا  ةسلج  دقع?  Î̂السإلا  نواعتلا  ةمظنم   �x

^ ءاضعألا  لودلل  ة1جراخلا  ءارزو  سلجم  >;مت8س –  ،دحألا ١٥ 
 tموجهلا ةدش�  ددن   Iام ة1ل1ئاÏإلا  ةTرامعتسالا  تاسرامملاو  ةS�1غلا  ةفضلا   �x

^ Ðxارألا 
^ مض  ةنلعملا  1�̂ئاÏإلا  ءارزولا  سdئر  ة1ن  سلجملا 

،با�رإلا  ةحفا�مل  ا�r;بادتو  ةWلمملل  لما�لا  همعد  ادكؤم 
�

،ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا   �x
^ وكمارأ  عناصم  �ع  تªسلا  مو  عقو ي يذلا  ^>¬ا�رإلا 

سلجم  نوثحTو   tحالسلا مهنومعد?  نيذلاو  ةانجلا  دض  نيدحتم  فوقولا  [إ  ءاضعألا  ةوعد  عم  ،اهحلاصم  نع  عافدلاو  اهنمأ  �ع  ظافحلاو 
.ةانجلا  ةلءاسم  �ع  ةدحتملا  ممألل  عباتلا  نمألا   

 
ة>;تعم  صSTخو ،   tقيق  �x

^ ة?دوعسلا  ةقاطلا  ت¹ش�م  �ع  تامجهلل  د?دشلا  اهفسأ  نع  ة1نامعلا  ة1جراخلا  ةرازو  ت�Sعأ   -- >;مت8س  ،wrxنثالا ١٦ 
1Ã̂لقإلا عضولل  ةدئافلا  م?دع  اًد1عصت  كلذ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
،ل1سكورب  ة1ك1جلQلا  ةمصاعلا   �x

^ هعون  نم  لوألا  امهعامتجا  نادقع?  ة1نامع  لا ة1جراخلاو  ^>¬وروألا  ^>�راخلا  لمعلا  ةرئاد  >;مت8س –  سdمخلا ١٩ 
�dع  نب  ̂�ع  نب  ةف1لخ  ة1سامولtدلا  نوؤشلل  ةنطلسلا  ل1كوو  د1مش  اغل�1  ،ةرئادلل  ةماعلا  ةنيمالا  ^>¬وروألا  بناجلا  نم  عامتجالا  سأرت  ث1ح 
تارتوتلا  ةلازإ  لQس  لوح  تارواشملا  تأد�و  ماع ٢٠١٨،   �x

^ عقوملا  Ã̂سرل  د1عصلا ا �ع  wrxفرطلا  wrxب  نواعتلا  ا1مسر 
�

قلطأ  عامتجالا   . Ò¬راحلا
^

 Iام تارتوتلا  .اTروسو  قارعلاو  نم1لا   �x
^ عضولاو  طسوألا  ق#"لا   �x

^ مالسلا  ة1لمعو  STÓ̧̂فألا  نرقلاو  يرحQلا  نمألاو  جيلخلا   �x
^ ةدعاصتملا 

 . ةقاطلاو تارامثºسالاو  ةراجتلا  ام1س  ،تالاجملا ال  فلتخم   �x
^ ^>¬وروألا  داحتالاو  نامع  wrxب  نواعتلا  صرف  اوفشكتسا   

 
 رطق

 �x
^ رطاخلا  دهف  نب  دلاخ  روتكدلا  ة1جراخلا  ةرازو   �x

^ ط1طختلاو  تاسا1سلا  ةرادإ  ريدم  ةسائرب  رطق  ةلود  نم  دفو  كراش  >;مت8س -  ،ءاثالثلا ١٧ 
نواعتلا  �ع  زكر  يذلاو  ،نطنشاو  ةمصاعلا   �x

^ ةرادإلا  رقم  ة1كSTمألا  ةدحتملا  تا?الولا   �x
^ دقع  يذلا  ^>1Õتا̧;سالا  طسوألا  ق#"لا  فلاحت  عامتجا 

.ةقاطلاو  ة1نمألاو  ة1سا1سلا  تالاجملا   �x
^  
 

 
Àق   �x

^ نور�ام ،  لTنام?إ  ̂�!رفلا  سdئرلا  عم  تاثداحم  ىرجأ  ث1ح  ،اس!رف  ةراYTب  x¬اث 
^ لآ  دمح  نب  م1مت  رطق  r;مأ  ماق  >;مت8س -  سdمخلا ١٩ 

ةعمجلا  موي  عامتجا  دقعل  ةدحتملا  ةWلمملا  [إ  لصاو   tراÖس نمو  .ة1م1لقإلا  تاروطتلاو  ة1ئانثلا  ة1ج1تا̧;سالا  تاقالعلا  ةشقانمل  كلذو  هrxT;لإلا ،
ةدحتملا ممألل  ةماعلا  ة1عمجلل  ةرودلا ٧٤  روضحل  كروTين  [إ  هجوتي  نأ  لQق  ،نوس!وج  سÖروب  x¬اطT>;لا 

^ ءارزولا  سdئر  عم   
 

ة?دوعسلا ةS�1علا  ةWلمملا   
 tتارئاطلا تامجهل  ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا   Ï#ق  �x

^ صSTخ  لقحو   tقيق  �x
^ ة?دوعسلا  وكمارأ  ةجلاعم  ةأش�م  تضرعت  >;مت8س -  تªسل ١٤  ا

نم  ̂[اوح ٥٠٪  لثم?  ام  و�و  ،ا1ًموي  ماخلا  طفنلا  نم  ل1مرب  نويلم  جاتنإ ٥،٧  ضفخو  قSTح  بوش!   �x
^  Ìسªب امم  ،زورك  خــــTراوصو  را1ط   tنود

ل1م>;لل  ةQس�ب ١٠-٢٠٪  طفنلا  راعسأ  تعفترا  ،كلذل  ةجº1ن  .ملاعلا   �x
^ Î̂ويلا  جاتنإلا  نم  نم ٥٪  Ò;�أو  Î̂ويلا  ماخلا  طفنلا  جاتنإ  ةWلمملا  طفن 

لما�ل  tا هتداعتسا  متÆس  طفنلا  نم  ةWلمملا  جاتنإ  نإ  ،دوعس  لآ  ناملس  نب  زYTعلا  دQع  r;مألا  ،يدوعسلا  ةقاطلا  رTزو  لاق  .wrxنثالا  موي  لالخ 
 . عيباسأ لالخ   

 
وكمارأ  ت¹ش�م  �ع  تªسلا  موج�  نم  خــــTراوصلاو  را1ط   tنود تارئاطلا  ماطح  ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا  تضرع  >;مت8س -  لول?أ =   ١٨، ءاع�رألا

د1قعلا  ة?دو  عسلا عافدلا  ةرازو   tمسا ثدحتملا  نWل  ،موجهلا  نع  مهتيلوؤسم  ناريإ  نم  نوموعدملا  نوينم1لا  نويثوحلا  نلعأ  ث1ح  .ة?دوعسلا 
د1قعلا  لاقو  .نم1لا  نم  تامج�  عقو  لامتحا  اًدعºQسم  ،لامشلا  نم  تءاج  تامجهلا  نأ  ترهظأ  اهعمج  مت  ̧̂¨لا  ةلدألا  نإ  لاق  ̂¿لاملا  Ú̂رت 
ممألا  ءا>;خ  ةنجل  تلصو  .ناريإ  طروت  [إ   Ìش;r ةلدألا  نأو  صSTخو   tقيق �ع  تقلطأ  زورك  خــــTراوص  را1ط و٧   tنود اخوراص  نإ ١٨  ̂¿لاملا 

ةWلمملا  [إ  STwrxكسع  ءا>;خ  ةعQس  اس!رف  تلسرأ  امنÆب  ،موجهلا   �x
^ قيقحتلل  ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا  [إ  سdمخلا  موي  نم1لا  لوح  ةدحتملا 

.قيقحتلا   �x
^ ةدعاسملل   

 
دهع  ̂[و  دوعس ،  زYTعلا آل  دQع  نب  ناملس  نب  دمحم  نإ ،  ياج  نوم  ،ة�1نجلا  اTروك  سdئر  عم  ة1فتا�  ةملا�م  لالخ  >;مت8س -  ،ءاع�رألا ١٨ 

نمالا  زYTعت   �x
^ ةدعاسملل  يوج  عافد  ماظن  ءاش!إ  ة�1نجلا  اTروك  نم  بلط  عافدلا ،  رTزوو  ءارزولا  سdئر  بئان  ة?دوعسلا ،  ةS�1علا  ةWلمملا 

 . لQقتسملا  �x
^ تامجهلا  عنمو  ةWلمملا   �x

^ يوجلا   
 
دهعلا  ̂[و  عم  عمتجا  ث1ح  ،ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا  [إ  وبموب  ك  ?ام ةدحتملا  تا?الولا  ة1جراخ  r;تركس  لصو  >;مت8س -  لول?أ =  ،ءاع�رألا ١٨ 
لQس  Ü̂اسأ  ل�ش�  ةشقانمل  ،ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملا   �x

^ عافدلا  رTزوو  ءارزولا  سdئر  بئان  ،دوعس  لآ  زYTعلا  دQع  نب  ناملس  نب  دمحم  r;مألا 
 . ةدحتملا ةS�1علا  تارامإلا  [إ  هتراTز  ويبموب  لصاو  ،سdمخلا  موي  .ةWلمملا   �x

^ طفنلل  ة1تحتلا  ة�1بلا  فدهتسا  يذلا  تªسلا  موج�  �ع  درلا   
 
 

 ة?دوعسلا ةS�1علا ةWلمملا
اوصر  دق  wrxيثوحلا   tنأ ،يراس  r̈ح?  نم1لا   �x

^ ناريإ  نم  ةموعدملا  Ò¬وحلا 
^ تا1شdل1م   tمسا يركسعلا  قطانلا  دد�  >;مت8س -  ءاع�رألا ١٨ 

كلت  اومجاهي  نأ  مهنكم?   tهنأ أو 
Ý

فاض ،^̈>ظ  وبأ  ةمصاعلا   �x
^ كلذ   �x

^  tام ،ةدحتملا  ةS�1علا  تارامإلا  ةلود   �x
^ ةلمتحملا  فاد�  ألا نم  تا#"علا 

ةWلمملا  قمع  [ا  لصت  نأ   Ìعيطتس را1ط   tنود ةr;سم  تارئاط  نوWلتم?  مهنأ  رTراقتلا   Ìش;r ث1ح  ،مهتحلسأ  روطتل  كلذو  تقو  يأ   �x
^ فاد�ألا 

.ة?دوعسلا  ةS�1علا   
 
ك?ام  ST�̂مألا  ة1جراخلا  رTزو  ،ةحلسملا  تاوقلل  �عألا  دئاقلا  بئانو  ^̈>ظوبأ  دهع  ̂[و  نا1هن  لآ  د?از  نب  دمحم  لQقتسا  >;مت8س -  سdمخل ١٩  ا

لح  [إ   ÌسÞ ةدحتملا  تا?الولا  نإ  ويبموب  لاقو  .ةr;خألا  ة1م1لقإلا  تارتوتلاو  ة?دوعسلا  ة1طفنلا  ت¹ش�ملا  �ع  تامجهلا  ةشقانمل  ،ويبموب 
.با�رإلل اهمعد  حبWل  نارهط  �ع  ة1كSTمألا  تا�قعلا  نم   tمYTد دهعتو  ،ناريإ  �ع  اهيف   tموللا Ó̧لأ  ̧̂¨لا  تامجهلا  باقعأ   �x

^ ةمزألل  Ã̂لس   
 

ةدحتملا ةS�1علا  تارامالا   



 

 

ةمهم  [ا  ةدحتملا  ةWلمملاو  ا1لا̧;سأو  نSTحQلا  [إ  ة?دوعسلا  ةS�1علا  ةWلمملاو  ةدحتملا  ةS�1علا  تارامإلا  ةلود  تمضنا  >;مت8س -  سdمخلا ١٩ 
 �x

^ تأش!أو  ،صاخ  ل�ش�  زمر�  قيضم   �x
^ ةTراجتلا  نفسلا  ة?امحل  ةدحتملا  تا?الولا  ا�دوقت  ة1لود   tحSTة ةمهم  á̂و  ،ة1لودلا  يرحQلا  نمألا 

.ةTراجت   نفس  ةدع  اهيف  تزجتحا  ة1ناريإ  تاقورخ  ةدع   tدع ويلوي ٢٠١٩   
 
 


