
 اھفالتإو قئاثولاب ظافتحالا ةسایس
 ةمدقم
 .ةسسؤملاب ةصاRSا قئاثولا فالتLو ظفحو ءانمأ صوصخب ا<عابتا ةسسؤملا 56ع 23لا تاداشرإلا مدقي ليلدلا اذ!

 

 قاطنلا
VسWXنم عيمج ليلدلا اذ! فد Vاصل لمعR^ لوؤسملاو ةسسؤملا تارادإ وأ ماسقأ ءاسؤر صخألا_و ةسسؤملاfمأو نيذيفنتلا نfسلجم ن 

 .ةسايسلا هذ! rs دري ام ةعpاتمو قيبطت ةيلوؤسم مmXلع عقت ثيح ءانمألا

 قئاثولا ءانمأ
 :ي|آلا لمش|و ،ةسسؤملا رقمب يرادإ زكرم rs قئاثولا عيمجب ظافتحالا ةسسؤملا 56ع بجي

 ىرخأ ةيماظن حئاول يأو ةسسؤملل ةيساسألا ةحئاللا •

ا��وم ةيمومعلا ةسسؤملا rs تا�ا��شالاو ة�وضعلا ل�� •
ً

 ھمامضنا خ�راتو ءاضعألا نم م!�fغ وأ نfسسؤملا ءاضعألا نم ل� تانايب ھب 

ا��وم ءانمألا سلجم rs ة�وضعلا ل�� •
ً

 خ�راتب ھيف نfب�و )ةيك��لا / باختنالاب( ا�Xاس�كا ةق�رطو خ�راتو وضع ل�ل ة�وضعلا ةيادب خ�رات ھب 

 ب�سلاو ءاWXنالا

 ةيمومعلا ةسسؤملا تاعامتجا ل�� •

 ءانمألا سلجم تارارقو تاعامتجا ل�� •

 د<ُعلاو ةيكنبلاو ةيلاملا تال��لا •

 لوصألاو تا�لتمملا ل�� •

 تالاصيإلاو �fتاوفلا ةفا� ظف�R تافلم •

 لئاسرلاو تابتا�ملا ل�� •

 تارا�زلا ل�� •

 لبق ا<ميقرتو ا<متخ بج�و .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ة�رش�لا دراوملا ةرازو ا!ردصت جذامن يأ عم نا�مإلا ردق ةقفاوتم تال��لا هذ! نو�ت

 .كلذ نع لوؤسملا ديدحت ءانمألا سلجم 6§وت�و ظف�Rا

 

 قئاثولاب ظافتحالا
 :ةيلاتلا تاميسقتلا 6§إ ا<مسقت دقو .اX©دل 23لا قئاثولا عيم�R ظفح ةدم ديدحت ةسسؤملا 56ع بجي •

o مئاد ظفح 

o تاونس 4 ةدمل ظفح 

o تاونس 10 ةدمل ظفح 

 .مسق ل� rs تال��لا عون ^�وت ةحئال دادعإ بجي •

 وأ نا�fنلا لثم ةدارإلا نع ةجراRSا بئاصملا دنع فلتلا نم تافلملا 56ع اظافح دن�سم وأ فلم ل�ل ةينو��كلإ ة�S¯ب ظافتحالا بجي •

 تانايبلا ةداعتسا ةعرسلو تاحاسملا �fفوتل كلذكو ا!�fغو نافوطلا وأ �fصاعألا

 ا<�Xاش ام وأ ةيبا��لا وأ ةبلصلا تارف�fسلا لثم نمآ نا�م rs ةينو��كلإلا �³¯لا ظفحت نأ بجي •

 قلعتي امم كلذ �fغو اX¶داعLو فيشرألا نم فلم يأل فظوملا بلطو قئاثولا عم لماعتلا تاءارجإب ةصاخ ةحئال ةسسؤملا عضت نأ بجي •

 .ھماظنو ھت·يX¶و فيشرألا نا�مب

 وأ ةقرسلا وأ نادقفلا ةنظم rs عوقولا مدع نامضلو قئاثولل عوجرلا ل<سV ¸2ح ةمظنم ةق�رطب قئاثولا ظفحت نأ ةسسؤملا 56ع بجي •

 .فلتلا

 

 

 

 

 

 

 

 قئاثولا فالتإ
 .كلذ نع لوؤسملا ديدحتو ا�X ظافتحالل ةدد�ºا ةدملا تWXنا 23لا قئاثولا نم صلختلا ةق�رط ديدحت ةسسؤملا 56ع بجي •



 .ءانمألا سلجمو يذيفنتلا لوؤسملا اmXلع عقو�و ا�X ظافتحالا ةدم ءاWXنا دعp اX«م صلختلا مت 23لا قئاثولا ليصافت اmXف ةركذم رادصإ بجي •

• pل�ش| ،فالتإلا دامتعاو ةعجارملا دع Rغو ةميلسو ةنمآ ةق�رطب قئاثولا نم صلختلل ةن�f� قئاثولل لما� فالتإ نمضتو ةئ¼بلاب ةرضم. 

 .نfينعملا نfلوؤسملل �³¿ لمع عم فيشرالا rs ھب ظافتحالا مت�و ايمسر ارضحم فالتإلا 56ع ةفرشملا ةن�¾لا بتكت •

 

 عجارملا
 ةلــــصتملا تاــــسايــــسلا عيمج لحم ةــــسايــــسلا هذ! لحتو .مrs 01/10/2020 ةــــسايــــسلا هذ! )ثلاثلا( عامتجالا rs ةــــســــسؤملا ءانمأ سلجم دمتعا

 .اقباس ةعوضوملاو

 

 


