
 

 

 

 23 نم 1 ةحفصلا

 

 

 

 ةقیثو

 ةیجیتارتسالا ةطخلا 

  ةیریخلا ناطرسلا ةحفاكم ةیعمج

 
 

 يناثلا رادصإلا

 م21/05/2017 قفاوملا ـھ25/08/1438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عورشم
  يسسؤملا لمعلا ءانب



 

 

 

 23 نم 2 ةحفصلا

 

 ةقیثو

 ةیجیتارتسالا ةطخلا 

  ةیریخلا ناطرسلا ةحفاكم ةیعمج

 
 

 يناثلا رادصإلا

 م18/05/2017 قفاوملا ـه22/08/1438
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 23 نم 3 ةحفصلا

 تایوتحملا لودج

 4 .................................................................................... ةيجيتارتسالا ةطخلا :ًالوأ

 4 ................................................................................................... ةيؤرلا
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 6 ..................................................................................... ةيجيتارتسالا ةطراخلا

A7 ...................................................................... يجيتارتسالا ليلحتلا شرو جئاتن :ًاين 
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 11 ...................................................................... ةيعمجلW ةقالعلا تاذ فارطألا ليلحت
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 23 نم 4 ةحفصلا

 ةیجیتارتسالا ةطخلا ً:الوأ

 

	ةیؤرلا

 رداوــكب مــھیوذو نیباــصملا ةدناــسمو ،ناطرــسلا ضرــم نــم ةــیاقولاو ةــیعوتلا لاــجم يــف ةداــیرلا
 .ةصصختم

 

  ةلاسرلا

 میدقت لالخ نم مھیوذو نیباصملا ةدناسمو ،ھنم ةیاقولا قرطو ناطرسلا ضرمب عمتجملا ةیعوت
 .ةیلاع ةدوج تاذ تاسایسو رییاعم قفو تاردابم ةدع

 

  میقلا

 

 
 
 

 ناقتإلا ةیفافشلا  نواعتلا عادبإلا مازتلالا ةیصوصخلا



 

 

 

 23 نم 5 ةحفصلا

	

	

	

 

 ةیجیتارتسالا فادھألا
	

 .مھتاجایتحا ةیبلتو مھیوذو ناطرسلا ىضرم ةدناسم .1

 .ھنم ةیاقولا قرطو ناطرسلا ضرم نع عمتجملا يعو عفر .2

 .جاتنإلاو تایلمعلا ةبسوح .3

 يسسؤملا زیمتلاو ةلماشلا ةدوجلا قیقحت .4

 .ةیعمتجملا تاكارشلا ةیمنت .5

 .اھریوطتو ةصصختملا رداوكلا باطقتسا .6

 .نیعوطتملا ددع ةدایز و ةیعوطتلا صرفلا ةیاعر .7

 .ةركتبملاو ةیعادبإلا جماربلا ةدایز .8

 

 

  



 

 

 

 23 نم 6 ةحفصلا

 ةیجیتارتسالا ةطراخلا
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 23 نم 7 ةحفصلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يجیتارتسالا لیلحتلا شرو جئاتن ً:ایناث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 



 

 

 

 23 نم 8 ةحفصلا

 ةیجراخلاو ةیلخادلا ةئیبلا لیلحت
 ) SWOT يعابرلا لیلحتلا(

 :ةوقلا طاقن

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ عونت .1
  .ةلعاف ةيصصخت ةيذيفنت ناجل دوجو .2
  .ةيونس ةيليغشت ططخ دوجو .3
  .ةعونتم تاقالع كلميو ةديج ةءافك وذ لمعلا قيرف .4
  .ةددعتم ةيبيردت جمارب ىلع لمعلا قيرف لوصح .5
  .ةيعمجلا يف يئاسن مسق دوجو .6
  .ةيعمجلj ةيموكحلا تاهجلاو يلحملا عمتdا ةقث .7
  .ةلعاف ةيعمتجم تاكارش دوجو .8
  .عمتdا يف ةفلتخم تائفل تامدخ ميدقت .9

 .يجيتارتسا عقوم يف ةيعمجلا رقم .10
 .دحاولا قيرف حورب لمعلا .11
  .ناطرسلا ةحفاكم لاجم يف ةيعمجلا صصخت .12

 

 :فعضلا طاقن

  .ةيعمجلا يف ةيلاملا دراوملا ةيدودحم .1
  .ةغرفتملا ةيرشبلا رداوكلا ةلق .2
 .ءاسنلاو لاجرلل لقتسم رقم دوجو مدع .3
  .ةيعمجلا تايلاعفل يمالعإلا رشنلا فعض .4
  .ةيعمجلل ةصاخ تارايس دوجو مدع .5
  .ةيعمجلل تب| لخد دراوم دوجو مدع .6
  .ةيعمجلا يف نيلجسملا نيديفتسملا ددع ةلق .7
  .ةلماعلا ةيعوطتلا ناجللا فعض .8
 .عمتجملل ةيفيقثتلا جماربلا ةلق .9

  .ينورتكلالا ىوتحملا فعض .10
  .ةقالعلا تاذ فارطألل ةيعمجلا ةلاسرو ةيؤر حوضو مدع .11
  .ةيعمجلا يف ةينقتلا جماربلا فعض .12

 

 



 

 

 

 23 نم 9 ةحفصلا

 :صرفلا

 .يريخلا عاطقلل يموكحلا معدلا .1
 .يريخلا عاطقلا عم يلحملا عمت8ا بواجت .2
  .ةصصختم ةيميلعتو ةيحص تاهج رفوت .3
  .ةقطنملL ةينقتلا ةينبلا رفوت .4
  .ةقطنملا ءانبأل يفاقثلاو يميلعتلا ىوتسملا عافترا .5
  .ةدعاو ةيرامثتسا صرف دوجو .6
  .لماكتلاو ةكارشلا وحن يريخلا عاطقلا هجوت .7
  .ةظفاحملا يف ةيراجت تاعمجم دوجو .8
  .ةظفاحملل يفارغجلا عقوملا .9

  .ةيعمجلا ةطشنأ يف ةكراشملل عمت8ا يف ءاسنلا لبقت .10
  .يلحملا عمتجملل يفاقثلا عونتلا .11
  .ةظفاحملا ءانبأ نم ةيرشب تاءافك رفوت .12

 
 
 

 :)تاديدهتلا( رطاخملا

  .يريخلا عاطقلل يموكحلا معدلا ضافخنا .1
  .ةيحصلا نوئشلا ىلإ يموكحلا فارشالا لوحت .2
  .ةظفاحملا يف ىضرملا ددع عافترا .3
  .مالعالا لئاسو يف ةيعمجلا نع ةيبلسلا بناوجلا زاربإ .4
  .ةقطنملا يف صصختلا سفنب ة~اشم تايعمج حاتتفا .5
  .ةظفاحملا يف تالاحلا جالعل صصختم زكرم دوجو مدع .6
  .ةيضرملا تالاحلا عم لماعتلL رسألا ضعب يعو فعض .7
 .ضرملا نع ةيئاصحإلا تاساردلا ةلق .8
  .اهرودو ةيعمجلا صاصتخا يف نيديفتسملا ضعب مهفت مدع .9

 

 



 

 

 

 23 نم 10 ةحفصلا

 

  :ةيلاتلا ةيسيئرلا طاقنلا  زاربإ ىلإ طيطختلا قيرف لصوت دقو

 ةيسيئرلا فعضلا طاقن ةيسيئرلا ةوقلا طاقن

  ةيعمجلا يف ةيلاملا دراوملا ةيدودحم  ةيعمجلا يف يئاسن مسق دوجو
  ةغرفتملا ةيرشبلا رداوكلا ةلق  ةيعمجلF ةيموكحلا تاهجلاو يلحملا عمت>ا ةقث

 ءاسنلاو لاجرلل لقتسم رقم دوجو مدع  ةلعاف ةيعمتجم تاكارش دوجو

  ةيعمجلا تايلاعفل يمالعإلا رشنلا فعض  ةيعمجلا يف يئاسن مسق دوجو
  ةيعمجلل تبa لخد دراوم دوجو مدع ةرادإلا سلجم ءاضعأ عونت
  ةيعمجلا ةلاسرو ةيؤر حوضو مدع دحاولا قيرف حورب لمعلا

 ةلمتحملا تاديدهتلاو رطاخملا ةحاتملا صرفلا

  يريخلا عاطقلل يموكحلا معدلا ضافخنا يريخلا عاطقلل يموكحلا معدلا
  ةيحصلا نوئشلا ىلا يموكحلا فارشالا لوحت يريخلا عاطقلا عم يلحملا عمت>ا بواجت

  ةظفاحملا يف ىضرملا ددع عافترا  ةقطنملا ءانبأل يفاقثلاو يميلعتلا ىوتسملا عافترا
  ةظفاحملا يف تالاحلا جالعل صصختم زكرم دوجو مدع  ةدعاو ةيرامثتسا صرف دوجو

  ةيعمجلا ةطشنأ يف ةكراشملل عمت>ا يف ءاسنلا لبقت
  ضرملا نع ةيئاصحإلا تاساردلا ةلق

  عمت>ا يف هعم نواعتلاو

 -  ةظفاحملا ءانبأ نم ةيرشب تاءافك رفوت

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 23 نم 11 ةحفصلا

 ةیعمجلاب ةقالعلا تاذ فارطألا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةحفاكم
  ناطرسلا

  نومعادلا
 رسالا
  ةديفتسملا

 سلجم
  ةرادإلا

  نولماعلا

  مالعالا

 عمتnا

 تاهجلا
  ةيموكحلا

 تاهجلا
 ةيريخلا
  ةيعمتDاو



 

 

 

 23 نم 12 ةحفصلا

 ةیعمجلاب ةقالعلا تاذ فارطألا تاجایتحا لیلحت

 

o مالعإلا :فرطلا 

 تابلطتملا هذه ذيفنتل ةيعمجلا يف هقيقحت مت ام ةيعمجلا نم ةقالعلا تاذ فارطألا تابلطتم
 ةمظتنم ريغ ريراقت ةيرودلا ريراقتلا لالخ نم لاعفلا لصاوتلا

 ةديفتسملا تالاحلا زاربإ مدع مالعالا يف ةصصختم ةدحو ءاشنإ
 ةيمالعالا تايلاعفلا يف ةكراشملا فعض تاءاصحإلj ةدوزملا ةيرودلا ريراقتلا

 - يعامتجالا لصاوتلا تاونق ليعفت
 - ةيفافشلاو حوضولا

 - ةديفتسملا تالاحلاو حاجنلا صصق زاربإ
 - ةديجلا ةيربخلا ةغايصلا

 - ةيربخلا داوملا لاسرإ يف تيقوتلا
 ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةيعمجلا تابلطتم

 ةيعمجلل يباجيالا رودلا زاربإ
 لاعفلا لصاوتلا

 ةيعمجلا جماربو ةيوعوتلا تالمحلل ةيمالعالا ةياعرلا
 نالعإلل نيديفتسملا ة|اعم لقن

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 23 نم 13 ةحفصلا

o او ةيريخلا تاهجلا :فرطلاnةيعمت 

 تابلطتملا هذه ذيفنتل ةيعمجلا يف هقيقحت مت ام ةيعمجلا نم ةقالعلا تاذ فارطألا تابلطتم
 ةيعمتجم تاهجو ةعماجلا عم ةكرتشم عيراشم ذيفنت عمتDا تائف ةيعوتل ةكرتشم عيراشم ذيفنت

 ضرملا يف اهتسارد بولطملا �اضقلا ديدحت
  نيديفتسملل ةيدام تادعاسمو ةيضيوعت ةزهجأ ميدقت

jةيريخلا تاهجلا عم ةكارشل 

 ةيريخلا تاهجلا عم ةكرتشم جمارب ذيفنت ةيعمتDا جماربلا ىلع بالطلا بيردت

 ةساردلل ةبولطملا �اضقلا ديدحت مدع ةيجاودزالا عنمل ةيريخلا تاهجلا عم قيسنتلا

 تابلاطلاو بالطلل يعوطتلا لمعلا ليعفت يف نواعتلا ىرخألا ةيريخلا تاهجلا اهمدقت يتلا تامدخلا ىلع فرعتلا

 - ناطرسلا ضرم تاببسمل ةيعوت تالمح ذيفنت

 - رمتسملاو لاعفلا لصاوتلا

 - ةكراشملل سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةصرفلا ةح�إ

 ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةيعمجلا تابلطتم
  ةصصختملا ثاحبالاو تاساردلا دادعإ

  نيديفتسملل ةيميلعت ةئيب ريفوت

  اهرود زاربإو ةيعمجلj فيرعتلا

  ةيريخلا تاهجلل يقيسنت سلجم نيوكت

  ناطرسلا ىضرم عم ةيصوصخب لماعتلا

ةيعمتDا تاكارشلا ليعفت  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 23 نم 14 ةحفصلا

 

o نوديفتسملا :فرطلا 

 تابلطتملا هذه ذيفنتل ةيعمجلا يف هقيقحت مت ام ةيعمجلا نم ةقالعلا تاذ فارطألا تابلطتم
  مامدلا تالصاوم نيم� ض�رلا ىلإ تالصاوم نيم�

  تالصاوملل ضيفخت تاقاطب لوطملا جالعلا ةلاح يف ندملا جراخ نكسلا نيم�

  دايعألاو ةينطولا تابسانملا يف ةكراشملا نيديفتسملل ةبسانم فئاظو نع ثحبلا يف معدلا ميدقت

  حنملا يف نيديفتسملا ةدعاسم مصخلا تاقاطب ريفوتو يداملا معدلا ريفوت

  نيديفتسملل ةرمع تالحر نيم� مهرسأو ىضرملل ةيعوتلا ميدقت

  ةيهيفرتلا تالحرلا نم ددع ذيفنت ةضيرفلا جح جم|رب ميدقت

  نيقحتسملل يداملا معدلا ريفوت نيديفتسملل ةيهيفرتو ةيبيردت جمارب ميدقت

  تايفشتسملا يف نيديفتسملل ةيرودلا ديعاوملا قيسنت نيديفتسملل نكسلا نيسحت

  نيديفتسملل ةيودألا ميدقت ليهست ديفتسملا ةرسأو ءانبأل معدلا جمارب ميدقت

 - ىرخألا قطانملا يف ناطرسلا تايعمج عم ةكارشلا

 - ةيزمر روج  مئالم نكس ريفوت

 - تاملعملاو نيملعملا باصن ضيفختل  لصاوتلا

 ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةيعمجلا تابلطتم
  لاعفلا لصاوتلاو ةكراشملا

  ةيعمجلا رودل ديفتسملا مهفت

  ةيعمجلا يف ليجستلل ىضرملا ةفاك ليجست

  م¡اجايتحال قيقدلا ديدحتلا

  هتابجاوو هقوقحب ديفتسملا ةفرعم

 نيديفتسملا عقاو نيسحت يف ةمهاسملا تاحرتقملا ميدقت

  تابجاولاو قوقحلj نيرخآلا ىضرملا فيرعت

 

 



 

 

 

 23 نم 15 ةحفصلا

o نوعوطتملاو نولماعلا :فرطلا   

 تابلطتملا هذه ذيفنتل ةيعمجلا يف هقيقحت مت ام ةيعمجلا نم ةقالعلا تاذ فارطألا تابلطتم
ءاسنلل رخآو لاجرلل رقم داجيإ   نيلماعلا ءالو ةيمنت 

لماك ماودب يرادالا رداكلا غيرفت   نيلماعلل ةيريوطت جمارب ميدقت 

ةتب§ ةيلام دراوم داجيا   نيلماعلل ةيونعمو ةيدام زفاوح ميدقت 

جماربلا ذيفنتل ةمزاللا تاودألا ريفوت  - 

يفيظولا نامألا  - 

ةمئالمو ةبسانم ةينقت ةينب ريفوت  - 

ةمئاد ةيعوطت قرف نيوكت  - 

ةصصختم رداوك ريفوت  - 

ةيفيظولا تابجاولاو ماهملا ديدحت  - 

 ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةيعمجلا تابلطتم
  نيديفتسملا عم لاعفلا لصاوتلا

  ةيجاتنالا ةد�ز

  يذيفنتلا قيرفلاو ةرادالا سلجم نيب لصاوتلا ةد�ز

  نيديفتسملا عم ةيلاعفب لماعتلا

  تامدخلاو جماربلا ميدقت يف عادبالاو راكتبالا

  نيعوطتملل حيحصلا رايتخالا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 23 نم 16 ةحفصلا

o ةرادإلا سلجم :فرطلا 

 تابلطتملا هذه ذيفنتل ةيعمجلا يف هقيقحت مت ام ةيعمجلا نم ةقالعلا تاذ فارطألا تابلطتم
اهجماربو ةيعمجلا فادهأ حوضو    ةيرادإلا مظنلاو ةيجيتارتسالا ةطخلا دادعإ يف ءدبلا 

ةيعمجلل ةيجيتارتسالا ةطخلا ةعباتمو دادعإ   ةيونسلا ريراقتلا رادصإ 

ةيعمجلا لمعل ةمظنم حئاول ريفوت   ةيعمتجم تاهج عم تاكارش دوقع ةعبس ماربإ 

نيديفتسملا ةمدخ يف مهاست ةلعاف جمارب داجيإ   ةيعمجلل نيغرفتم نيفظوم ةثالث فيظوت 

ةيعمجلل يسسؤملا ءادألا ريوطت   ةيعمجلا لمعل ةمعاد ناجل ليكشت 

  عونتم ةرادإ سلجم ليكشت -

 ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةيعمجلا تابلطتم
  ةيعمجلا لامعأل يلاملا معدلا نيم�و ريفوت

  يذيفنتلا قيرفلل ةيفاك تايحالص حنم

  تارارقلا ذاختا ةعرس

  ةيمسرلا لفاحملا يف ةيعمجلا ليثمت

  ةصاخلا لامعألل ةيعمجلا مسا لالغتسا مدع

 

o نومعادلا :فرطلا 

 تابلطتملا هذه ذيفنتل ةيعمجلا يف هقيقحت مت ام ةيعمجلا نم ةقالعلا تاذ فارطألا تابلطتم
  ريدقتلاو ركشلا ميدقت  ةيعمجلا فادهأ حوضو

  ريراقتلا يف نيمعادلا زاربإ  ةيعمجلا ةمدخ يف معادلا رود زاربإ

 -  ةيعمجلا تايلاعفو جمارب رشن

 ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةيعمجلا تابلطتم
  ركبملا صحفلل زكرم ءاشنإ

  ةيعمجلل رقمو فقو سيس� يف ةكراشملا

 

 



 

 

 

 23 نم 17 ةحفصلا

 

o ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو :فرطلا 

 تابلطتملا هذه ذيفنتل ةيعمجلا يف هقيقحت مت ام ةيعمجلا نم ةقالعلا تاذ فارطألا تابلطتم
  ةفدهتسملا ةئفلل تامدخ ميدقت عقاولا ضرأ ىلع ةيعمجلا اهتنبت يتلا فادهألا قيقحت

  ةيعمجلل نيمعاد باطقتسا حئاوللاو ةمظنألا قيبطت

  نيديفتسملل ةبسانمو ةعونتم جمارب ميدقت رمتسملاو لاعفلا لصاوتلا

  ةكلمملا ىوتسم ىلع ةيعمجلا مسا زاربإ ةيونسلا ريراقتلا عفر

 - نيديفتسملل ةيئاصحا ت|ايب ةداق نيوكت

 - ةيعمجلا تازاجنا قيقحتل 2030 ةيؤر قيقحت يف ةمهاسملا

 ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةيعمجلا تابلطتم
  تاءارجإلا يف ةعرسلا

  تاءارجالا ليهست

  نيديفتسملل ةيبيردت جمارب ميدقت

  ةيعمجلل صصخملا يلاملا معدلا ةد�ز

  ةيعمجلا جمارب ذيفنت يف ةمهاسملا

  ةيمنتلا زكرم عم نواعتلل ةيرود تاءاقل دقع

  ةيقيسنتلا ناجللا ينبت

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 23 نم 18 ةحفصلا

  رثألا لیلحت

 ةیعامتجالا تامدخلا لاجم رثأ لیلحت

 رثألا

  ةيعمجلا يف نيديفتسملا ةقث ةد%ز .1
  نيديفتسملا ءافش ةبسن ةد%ز .2
  يعاوو يحص عمتجم داجيإ .3
  ةلودلا ىلع ةيلاملا ءابعألا فيفخت .4

 
 
 

 جئاتنلا

 ةرمعلا جمارب نم صخش 136 ةدافتسا .1
  ً%رهش ةلاح 330 لقنلا تامدخ ميدقت .2
  ةصاخلا تايفشتسملا يف نييدوعسلا ريغ نم تالاح 7 ددعل جالعلا ريفوت .3
  ركبملا صحفلا تالاحلا نم %15 فاشتكا .4
  حنم 7 ددعب  ةيونس ةيعماج حنم ميدقت  .5

  

 تاجرخملا

  ىضرملا لقن جمtرب .1
 ةرمعلا جمtرب .2
  يونسلا يئاسنلا ىقتلملا .3
  ريخلا %اطع جمtرب .4
  نيمعادلا ءاكرشلا عم قيسنتلا ربع يداملا معدلا ريفوت .5
  ةيعماجلا ةيساردلا حنملا جمtرب .6

  

 تالخدملا

 مامدل� يصصختلا جالعلا زكارم ىلإ لقن لئاسو ريفوت .1
  ةيعامتجالا تاءاقلل رقم زيهجت  .2
  ءاسنلل رخآو لاجرلل صاخ رقم ريفوت .3
  ةيعمتجم تاهج عم تاكارش ةماقإ .4
  ةيعمجلا جمارب يف لمعلل ةعوطتم ةيرشب دراوم باطقتسا .5
  ةيعمجلل ةيلاملا دراوملا ةد%زل ةيعمت�ا تايلاعفلا يف ةكراشملا .6

 
 

 تارربملا

 نيديفتسملا تائف  نم %40 ىدل لخدلا ضافخنا .1
  ءاسحألا يف صصختم زكرم دوجو مدع .2
 نيديفتسملا ةياعرل ةصصختم تاهج دوجو مدع .3
  مهقوقحب ىضرملا ةفرعم فعض .4

 يسفنلا معدلا لاجم رثأ لیلحت



 

 

 

 23 نم 19 ةحفصلا

 رثألا
  ناطرسلا ضرم نع عمت.ا يعو ةبسن نيسحت .1
  ىضرملا ءافش تالدعم ةد>ز  .2

 
 
 
 

 جئاتنلا

  جالعلل ةلاح 47 ةباجتسا .1
 ياشلا تاسلج جمارب نم 100 ةدافتسا  .2
  ةيعمجلا جمارب يف لفط 40 ةكراشم  .3
  ناطلسلا ضارمd ةيوعوتلل ةيوناثلا ةلحرملا يف ةبلاط 12500 فادهتسا  .4

 

 تاجرخملا

  نيديفتسملل ةيفيقثت تايقتلم ميدقت .1
 ةيملاعلاو ةينطولاو ةماعلا تابسانملا يف جمارب ةماقا  .2
  ةعومسمو ةيئرم ةيمالعا جمارب .3
  يعامتجالا لصاوتلا تاونق ليعفت .4
 ةيسردملاو ةيلزنملا تار>زلا جمmرب .5
  تrاصملاو تايفاعتملل يونسلا يئاسنلا ىقتلملا .6
 ياش ةسلج جمmرب .7

 

 

 تالخدملا

  يسفنلا معدلل نيعوطتم نييئاصخأ باطقتسا .1
  ةيعمجلا لخاد لمألا ةنجل ءاشنإ .2
 ىضرملل يسفنلا معدلل رقم داجيا  .3
  يسفنلا معدلا ميدقتل ةيعمجلا يف ةدحو صيصخت .4

 

 

 تارربملا

  مهرسأو ىضرملا ةفاقث فعض .1
 سفنلr ةقثلا مدع نم يناعت ةديفتسملا تالاحلا نم % 10 دوجو .2
  مهرسأو ىضرملل يسفنلا معدلا مدقت ةصصختم تاهج دوجو مدع .3
  هب نيباصملاو ضرملا وحن عمتجملل ةيبلسلا ةرظنلا  .4
  ىضرملا ىلع ةيسفنلا تاريغتلا .5

 ةیوعوتلاو ةیفیقثتلا تامدخلا لاجم رثأ لیلحت



 

 

 

 23 نم 20 ةحفصلا

 رثألا
  عمت.ا يف يحصلا يعولا ةد>ز .1
 ضرملل ضيرملا لبقت .2

 
 
 
 

 جئاتنلا

 .سرادملا يف ةبلاط فالآ 8000 نم رثكأ فيقثت .1
  ةيعمجلا تامدخل يلحملا عمت.ا ةفرعم .2
 ضرملا لبقتب ةقطنملا لهأ فيقثت .3
 ضيرملا ىدل يسفنلا لماعلا ةيوقت .4

 

 تاجرخملا
  يون� 3 فصلا تابلاط ةيعوتل ةيدرو ةايحب يقرشأ جمmرب .1
  اهفادهأو ةيعمجلr فيرعتلل قوستلا نكامأ فادهتسا .2
  ةيفيقثتلاو ةيوعوتلا جماربلا نم ديدعلا لمع .3

 

 

 تالخدملا
  ةيحصلا ةيعوتلاو فيقثتلا ميدقتل غرفتمو صصختم قيرف .1
  نيديفتسملا ةمدخو  لابقتسالل أيهم رقم دوجو .2

 

 

 تارربملا
  عمت.او ىضرملا فيقثتل ةصصختم تاهج دوجو مدع .1
  ًايملاعو ًايلحم ضرملr ةباصالا لدعم عافترا .2
  عمت.ا يف ضرملr فيرعتلاو يعولا فعض .3

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 23 نم 21 ةحفصلا

  ناطرسلا ةحفاكم ةیعمج رثأ لیلحت

 رثألا

  ركبملا فشكلا ةيمهأو ضرملا نع عمت�ا يعو عفر .1
  نيديفتسملا ءافش ةبسن ةد%ز يف ةمهاسملا  .2
  ةلودلا ىلع ةيلاملا ءابعألا فيفخت يف ةمهاسملا  .3
  ضرمل� ةباصالا ةبسن ضيفخت ةمهاسملا .4
  عمت�ا يف نيرثؤمو نيلعاف صاخشأ ىلإ نيديفتسملا ليوحت  .5

 
 

 

 جئاتنلا

  يتاذلا فشكلا نع ةيوناثلا ةلحرملا يف ةبلاط 250000 فيقثت .1
  ركبملا صحفلا تارايس لالخ نم ةأرما 15000 صحف  .2
  نييدوعسلا ريغ نم تالاح 7 جالع .3
  جالعل� ةلاح 47 عانقإ .4
  ديفتسم 160  اهنم دافتسا ةرمع تالحر5 ذيفنت .5
  ً%ونس لقن ةلحر 3000 ةبارق ذيفنت .6
   ياشلا تاسلج يف ةديفتسم 1200 ةكراشم .7

  

 تاجرخملا

  يونسلا يئاسنلا ىقتلملا .1
  ىضرملا لقن جمtرب .2
  يحصلا فيقثتلاو يسفنلا معدلا جمارب .3
  لمألا ةلحر جمtرب .4
  ةيملاعلاو ةينطولا م%ألا يف ةكراشملا .5
  تالاحلا ضعبل يعامتجالا معدلا جمtرب .6
 ةيلزنملا تار%زلاو ركبملا فشكلا جمtرب .7
  ةيبالطلا حنملا جمtرب .8

  

 تالخدملا

  ةيعمجلا حتفل  ةينوناق  صيخارتلا ىلع لوصحلا .1
  ةيعمجلل بسانم عقوم راجئتسا .2
  ةيعمجلا لخاد لمألا ةنجل ءاشنإ .3
  ةيعمجلا ةدايقل ةيرشب رداوك باطقتسا .4
  ءاسحألا جراخو لخاد ةيعمتجم تاكارش ةماقإ .5
 ىضرملا لقنو ركبملا فشكلل ةرايس ريفوت .6
  ةتب� ةيلام دراوم ريفوت .7
  ةيرادإ مظن ءانبو  لعاف ةرادإ سلجم نيوكت .8

 

 تارربملا

  ءاسحأل� ناطرسل� ةباصالا ةبسن عافترا .1
  فشكلاو جالعلل صصختم زكرم دوجو مدع .2
  ىضرملل يفيقثتلاو يسفنلا معدلا ميدقتل ةصصختم ةيعمج دوجو مدع .3
  ناطرسلا ىضرم ةمدخل ءاسحأل� لامعالا لاجر ىدل تاهجوت دوجو .4



 

 

 

 23 نم 22 ةحفصلا

 

 رثألا لیلحت جئاتن

 جئاتنلا لا[ا

 ةيعامتجالا تامدخلا لاجم

 ةيعمجلا يف نيديفتسملا ةقث ةد#ز )1
 نيديفتسملا ءافش ةبسن ةد#ز )2
 يعاوو يحص عمتجم داجيإ )3
 ةلودلا ىلع ةيلاملا ءابعألا فيفخت )4

 يسفنلا معدلا لاجم
 ناطرسلا ضرم نع عمتNا يعو ةبسن نيسحت )1
 ىضرملا ءافش تالدعم ةد#ز )2

 ةيوعوتلاو ةيفيقثتلا تامدخلا لاجم
 عمتNا يف يحصلا يعولا ةد#ز )1
 ضرملل ضيرملا لبقت )2

 ةيعمجلا

 ركبملا فشكلا ةيمهأو ضرملا نع عمتNا يعو عفر )1
 نيديفتسملا ءافش ةبسن ةد#ز يف ةمهاسملا )2
 ةلودلا ىلع ةيلاملا ءابعألا فيفخت يف ةمهاسملا )3
 ضرملf ةباصالا ةبسن ضيفخت ةمهاسملا )4
 عمتNا يف نيرثؤمو نيلعاف صاخشأ ىلإ نيديفتسملا ليوحت )5

 

  :ةيلاتلا ةيسيئرلا رbآلا  ديدحت ىلإ طيطختلا قيرف لصوت دقو

  .ركبملا فشكلا ةيمهأو ضرملا نع يعمتnا يعولا عفر )1

 .نيديفتسملا ءافش ةبسن ةد~ز يف ةمهاسملا  )2
 .عمتnا يف نيرثؤمو نيلعاف صاخشأ ىلإ نيديفتسملا ليوحت  )3

 

 

 



 

 

 

 23 نم 23 ةحفصلا

 رطاخملا لیلحت

 ريثأتلا ثودحلا ةيناكمإ رطاخملا م
 ةيناكمإ

 اهيلع ةرطيسلا
 جئاتنلا

 11 2 5 4 ةيلاملا دراوملا صقانت 1

 10 2 4 4 ةصصختملا رداوكلا باطقتسا ةبوعص 2

 8 1 4 3 ةيعمجلا جماربو ططخ دامتعا رخ� 3

 7 1 1 5 ديدج ةرادإ سلجم ليكشت 4

 11 4 3 4 ةيعمجلل ةيمسرلا تايعجرملاو تاهجلا لخادت 5

 10 4 4 2 نيديفتسملا دادعأ ديازت 6

 10 4 2 4 ةيموكحلا تاعيرشتلاو ةمظنألا ريغت 7

 11 4 5 2 ةحصلا ةرازو ىلإ ةيعمجلا ةيعبت لقن 8

 7 2 3 2 ةمدقملا تامدخلاو جماربلا ةفلكت عافترا 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


