
 رایطلا ةسسؤم يف ةعباتملاو فارشإلا تایلآو ةیلخادلا ةباقرلا ةسایس
 ةیریخلا

 
 
 ةمدقم
ابلطم دع4 فارــــشإلاو ةباقرلا تايلآ ةــــسايــــس نإ

ً
ايــــساــــسأ 

ً
 لمع4 اPQأ ثيح ،ةيHIJKا رايطلا ةــــســــسؤم CD ةيلخادلا ةباقرلا طباوــــض تابلطتم نم 

 داـــــسفلا رطاخم عنمتل تاءارجإلاو تالماعملا قفدت تاراـــــسم طبـــــض نم ززع4 نأ اPQأـــــش نم `_لاو ة̂رادإلا تايحالـــــصلاو تايلوئـــــسملا ديدحت UVع

 .ة̂رادالا ةيلمعلا ر̂وطت UVع لمع4و ،لايتحالاو

 

 قاطنلا
 مtل ردـصت نم كلذ نم yzثwـسvو ،ةـسـسؤملا CD ةيعوطتو ةيدقاع4 تاقالع مtل نمو نJلماعلا ةفاUV sع ةماعلا تايلوؤـسملا ةـسايـسلا هذp ددحت

اقفو ةصاخ تاسايس
ً

 .ةمظنألل 

 

 نایبلا
 :ةباقرلا ً:الوأ
 :ة̂رادإلا ر̂راقتلا -أ

�لع دـمتع� ةـ̂رادإلا ر̂راـقتلا نإQك داـمتعا اـUD CD ءادألا مييقت CD ھـجوتو ،ةــــــــــــــســـــــــــــسؤملا pوألا ةـجردـلاـب ر̂راـقتلا هذـ�V إ�V ا ھـنأل ءاـنمألا سلجمH�tةـ 

 بج̂و ،ماظتنا�و ة^رود ةفــــــــــــصب ر̂راقتلا هذp دع4 نأو ،ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو لمتحم فارحنا يأ حي�ــــــــــــ�ت CD رارقلا ذاختا نع ةلوؤــــــــــــسملا

 :ا�Qمو ة��اوو ةديج ةق̂رطب اpادادعإ

 ءا�Qنا دع� وأ ةيلـــــــــصف وأ ة̂رtـــــــــش وأ ،ةيعوبـــــــــسأ وأ ،ةيموي :ةفـــــــــصب يذيفنتلا ريدملل نا��لاو نJلماعلا نم هذp نو�تو :ة^رودلا ر̂راقتلا  •

 .ھتعيبط بسح عورشملا ءا�Qنا دع� وأ ،هذيفنت يرا�Hا عورشملا نم ةنيعم ةلحرم

 .ةددعتملا تازاجنإلاو نا��لا ةطش�أ نمضتتو ءانمألا سلجم �Vإ يذيفنتلا ريدملا نم ر̂راقتلا هذp نو�تو :ة̂رادإلا لامعألا JKس ر̂راقت •

 فرــــــــصتلا UVع يذيفنتلا ريدملا دعاــــــــسwل هذيفنت ةــــــــســــــــسؤملا م¡ ع4 عورــــــــشمل ةقحاللاو ةقباــــــــسلا فورظلا ليلحتل نو�تو :صحفلا ر̂راقت •

 .تارارقلا ذيفنت CD ميلسلا

 نا��لا نع يذيفنتلا ريدملا لبق نمو ،اQ¤اـــــــــــــضعأ نع نا��لا ءاـــــــــــــسؤر لبق نم ةيداع ة^رود ةفـــــــــــــصب دع4و :نJلماعلا ةءافك سايق ر̂راقت  •

 نJلماـعلاو يذـيفنتلا ريدـملا عم مPQواـع4 ىدـمو ،تاردـقلا كـلت ر̂وطتل ةـيـــــــــــــصوتلاو تاردـقلا ساـيق UVع لـمـــــــــــــش4و ،ةـــــــــــــســـــــــــــسؤملاـب نJلماـعلاو

 .ةسسؤملا صاصتخاو تاطاش� ةعيبطل ةبسانملاو ة��اولا JKياعملا نم اJKpغو…مtعم

 تاـمولعملاو تاـفلملا ظف�H هذـp مدـختـــــــــــــس4و ،يذـيفنتلا ريدـملاو نJلماـعلا نJب نو�تو :ةـلداـبتملا ةـينوK كلإلاو ةـيقرولا لـئاـــــــــــــسرلاو تاركذـملا •

 .مييقتلاو ةع�اتملل اtل عوجرلا ةلوtسل تانايبلاو

 :ةصاHIا ر̂راقتلا -ب

 .ةيصIلا ةظحالملا ر̂راقت •

 .ةينايبلا موسرلاو تايئاصحالا ر̂راقت •

 .ة̂ريدقتلا تانزاوملا ةعجارم •

 .تاميظنتلاو ىوا�شلا فلم ةع�اتم •

 .ةيلخادلا ةبقارملاو تال�¯لا ةبقارم •

 .ةدو�Hا ماظن JKياعم قفو JKسلا ةبقارم •

 .عvراشملا ةعجارمو مييقت •

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ئدابملا ً:ایناث
 :ةيلما�تلا أدبم -أ

 .ةسسؤملا CD ةيذيفنتلاو ةيجيتاK سالا ططHIاو ةيميظنتلا حئاوللاو ةمظنألا عم اQ°يلاسأو ةباقرلا لما�تت

 :ةطاس²لاو حوضولا أدبم -ب

 .ةبسانملا جئاتنلا UVع لوص�Hاو ¶µانلا قيبطتلا CD مtس´ل نا��لاو نJلماعلل مtفلا لtس نو�يل ھتطاس³و ةباقرلا ماظن ةلوtس

 :ءاطخألا نع غالبالاو تافارحنالا فشك ةعرس أدبم -ت

 تافارحنالا كلت حي�ـــــ�تو ة�Hاعمل اºQابـــــسأ ديدحتو ةعرـــــس� ا�Qع غيلبتلاو تافارحنالا فـــــشك UVع ةـــــســـــسؤملا CD ھتيلعافب ةباقرلا ماظن دعاـــــس�

 .ءاطخألاو

 :ةقدلا أدبم -ث

ادج مtم اpردــــصمو ةمولعملا ةقد نإ
ً

 امن´ب ،ةبــــسانملا تاءارجإلا `yبتو ميلــــسلا ھيجوتلاو رارقلا عنــــص UVع دعاــــس4 اPQأل ،ءانمألا سل�½ ةبــــس¼لاب 

 .هللا حمس ال ءاطخأو لsاشمل ةسسؤملا ض̂رع�V 4إ ةقدلا مدع يدؤي دق

 

 :تایلوؤسملا
�لع بجي ،اQ°جوم�و .ةـسـسؤملا فارـشاو ةرادإ تحت نولمع� نيذلا نا��لاو نJلماعلا عيمج UVع ةـسـسؤملا ةطـش�أ نمـض ةـسايـسلا هذp قبطتQم 

�لع عيقوتلاو اــºQ ماــملإلاو ةــــــــــــــساــيـــــــــــــسلا هذــUV pعو مtلمع� ةــقلعتملا ةــمظنألا UVع عالطالاQف درو اــمب ما¡ لالاو ،اــ�Qاــبجاو ءادأ دــنع ماــ�حأ نم اــÁQم 

�لع مÁQاعيقوت ليصحتو ا�Qم ةI¯¼ب ماسقألاو تارادإلا عيمج د^وزت ةيذيفنتلا ةرادإلا UVعو .ةيفيظولا مÁQايلوؤسموQا. 

 

 عجارملا
 ةلــــصتملا تاــــسايــــسلا عيمج لحم ةــــسايــــسلا هذp لحتو .مCD 01/10/2020 ةــــسايــــسلا هذp )ثلاثلا( عامتجالا CD ةــــســــسؤملا ءانمأ سلجم دمتعا

 .اقباس ةعوضوملاو

 


