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 لامعا حتتلفا ةملك

  عبرد ا عمج هافم يلعاةم ايرفلا

 

  عيليوارا يها عاايسا عمهدردلا
 

 ¡ودعدثلةدودثلا ثالمثجحي دثرعبديثرع ةدود 22ثمساب ثدالبثدفو ثدحتي

 

دالمث ¡درعلوو 77المثرعوبجثردوثر عح اثرعتثروثرعدءد لمثرع ةدومثىسناثىدحيحثيشثدوحوثيءد لدثري

 :ثةيرثرعلبوثقدومثروثقوو ثرع رحعةثرعسحعودثرعد وةعثلوثي أ ثرعدءد لدثرع ةدود
 

 (:0202راجةرجراثعدحثد بث)الودحثمس تاثددسح ثرع داثروديث: قد وث

ثدمءيثت رجثدبثلتتثدرعسوو ثرعسخنو ثالمثىو وثروثمءيثرعداح لمثقوثرع ةدودثرعدءد لدثىةت -1

 .رع ورودثدرودع محاثرعرةداثيشثدمسرحتيثمسساثددحثعتبديثرع ورمثرعدسس تثيوثهحد مثىو وثقو

ثدثراهلحاثلتتثرعدورودثر ىنحأودثيوحومثر لسوح ثد ووثمخؤيثقوثمءيثقهمثرع ةدودثرعدءد لدثىةت -0

ثيوبق ثرعدسخدعود ثرعداسةلد ثرعدسوحمرد ثرولوحج ثلتت ثرعرب راثو ج ثرعدسنحدىد ثدوو ثرعبدي ثديود ثىاروا

 .يسسبريدثىردودثرعت ثعت ع يثرع برعد

ثرعءبمبثرعدتلاثرعرحه همثر ىنحاثقوثىةتثرع ةدودثرعدءد لدثالحو ¡رعرحه هومثدحعبوو مثمس تاثالودحثريح -3

 . دورودثأحه هودثووو دثودثمو وثقوثمءي

ثلدح ¡دحعمثلداثؤبدثالمثجحجاثلدحثدرعةعبثدرادفوثعتروحلثؤحو مثرعسخنو ثتجةرجراثىو وثقو -4

 .رعرحيومثرعبديثلتتثر تسءحدمثعسبردوةثرعستوومثر ثح ثىنحو ثعلداثر لسوح ثالمثىحؤي

ثدى جومثدح رواثو دحوثيرهحمثالمثرعدنحدوحاثيسح ثمو وثروثمءيثرهمثرع ةدومثرعدءد لمثىخلب -5

 .رعءتسدث سوسمثلتتثدةمثقمدثعةالشثدوعو Party snecir  nevidd ر وةراثرعبدي

ثرعبديثيوثرعدربيمثرعدرسةدحاثلتتثيورومثر ىنحأومثدثورمثىو وثدحوثىبحعيثرع ةدومثرعدءد لمثرو -6

 .رعءتسمث سوسمثيوثيرباثىرةمةثردثىاتواثلوثهحىءمثدعوسوثر وةرا

ثدر دس حوثدحعانحالومثمسسيثروثمءيثو دحوثينحدوحاثيسح ثلداثرتت اثروثرع ةدومثرعدءد لمثىةت -7

ثر وةراثي ىدةثالمثدلاثلدحثى رالرومثعرةر اثعت ع يثرعءتسحاثيوثر ؤوةاثرعتارحاثياحد راثلو

 .در ت ثالم

ثى لب -8 ثرعدءد لم ثرع ةدوم ثدةعهح ثلتت ثرو ثىو و ثرعدنحدوحا ثيو ثؤفي ثعءرم ثرىلحي ث تدوم

ثدهحثمر اثرعسمث تدومثرعيوةثرعداحد راثلوثدر يسرحوثرعدبهمثرعدءسدشثي تسحاثعداح لمثدينس دم

 .رعءتسمث سوسم

ثمءيثو دحوثددرهحمثرعد رومثر ىنحأومثرعتثعت ع يثرعدربرمثرعسستساثروثرع ةدومثرعدءد لمثى لب -9

ثرعةسوسومثرع رحعةثلتتثرد ثر ىنحاثثدج اثرعتثىبل ثرعستثرعلتدثوراثأةر راثيشثيسساثمو وثرو

 ãÚ ÊÞÏíã ÇÞÊÑÇÍÇÊ ÇáãÔÇÑßÇÊث،0214ثعسرمثر دعتثرعءتسمثيوثردسبرسحثعفىنحأوم

æ عفىنحأومثرعرحه هومثرعبوو مثلتتثر ىنحاثدرؤوةر ¡جه يمسهحثداسيثرع ورومثرعد ت يحا. 

ثو جثالمثو دحوثيرهحمثينحدوحاثدىرسواثيةرج مثرعاةد  ثيوثرهمثرع ةدومثرعدءد لمثىةت -12

ثرعررحعحاثيسح را ثدرعدنحدوحا ثالم ثرعدرحاثعربدا ثر ؤاة ثد ثليعو ثرعتءرم ثرعسرنويمد ثعتسور ع جوح

 .  رعرحيومثعتبديثرعفييمثرعبليثدتحساثى الوةثيوثعتسحلب

ثىخلب -11 ثرعدءد لم ثرع ةدوم ثلتت ثوةد ا ثى الوة ثرعبلي ثر يا ثعتبدي ثرعرحيوم ثعسدوورهح ثيو ثىربمي

 .و دحوثلداثيرهحمثرىنحأومثىاوثرع ورومثياح لحىهح
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ديحثمسدتثدسبثالء عثرعبد اثالمث( 0202راجةرجراثعدحثأواث)الودحثمس تاثددسح ثرع داثرعاحهمث: ثحهوحوث

 :ؤنخثر هو حثحا ¡الد أ ثرعدءد لدثرع ةدودثمدووثتمءحياثالودحثمتم

يشثروؤيثالمثر لسوح ث ¡ر عسلراثددوحومثر ىنحأودثدؤحعدثيوبقثرعدسخدعودثرعداسةلدثيسوحمردثرولوحج .1

ثرعء   ثرعيفا ثي ر و ثرأسسحا ثالم ثرعبديث ¡رع برعد ثرهو حثحا ثعخنخ ثدرواد ثرعسلريحا ثدج و د

ددحثمسرحتيثيشثيست عودث ¡دءيثرعبليثرعدرباثعتبديثرعرحيودثدليعوثرعسلريحاثيابوعثلو ¡رعدسربيد

ثالمث ثرعرحيود ثرعبدي ثلتتثدا ثتتوح ثمخثة ث  ثددح ثرعدرحا ثىيوة ثلوثسحةةع ثرعسح مخود ثرعدسربيد رعبدي

 .ىارواثرعسردودثرعدسسبريدثدىر مشثرأسلحومحىهح

 .(2020-2013)ثقةدودثرعسلبماثلتتثالسةعثر عسلراثرعاحهودثعوةدى ل يثلو ى  .2

 .(.... -عءردثرعسور ع جوح -ثياحيثعربداثرعدرحاثروؤاة)ثىن واثرعووحهحاثرعبدعودثرعسحد دثعفىنحأود .3

مءيثلتتثرعبديثرعدسربيدثرىخحوثراجةرجراثرعسمثىادوثءتاثرعنء عثعسخنو ثر هو حثحاثدى الوةث .4

 .فعوحاثرعسرنويثدرعبليثعتبديثرعرحيودثدرعسوو 

 

 

 ،ًر كا


