
 باھرإلا لیومت مئارجو لاومألا لسغ تایلمعب هابتشالا ةسایس

 

 ةمدقم

 ةيساسألا زئاكرلا دحأ باهرإلا ليومت مئارجو لاومألا لسغ تايلمعب هابتشالا تارشؤم ةسايس دعت
 رداصلا يدوعسلا لاومألا لسغ ةحفاكم ماظنل ًاقفو ةيلاملا ةباقرلا لاجم يف ةيعمجلا اهتذختا يتلا
 ةقحاللا تاليدعتلا عيمجو ةيذيفنتلا هتحئالو ,ـه11/5/1433 خيراتب 31/م مقر يكلملا موسرملاب
 	.ةسايسلا هذه عم قفاوتيل

 قاطنلا

 يف ةيعوطتو ةيدقاعت تاقالع مهل نمو نيلماعلا ةفاك ىلع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذه ددحت
 .ةيعمجلا

 نایبلا

 :باھرإلا لیومت مئارج وأ لاومألا لسغ تایلمعب اطابترا لدت دق تارشؤم

 ليومت مئارج وأ لاومألا لسغ ةحفاكم تابلطتمل مازتلالا نأشب يداع ريغ ًامامتها ليمعلا ءادبإ .1
 .هلمع عونو هتيوهب ةقلعتملا ةصاخبو ,باهرإلا

 .ىرخألا هلوصأو هلاومأ ردصم حيضوت وأ هنع تانايب ميدقت ليمعلا ضفر .2
 وأ يداصتقالا وأ ينوناقلا اهضرغ ثيح نم ةحضاو ريغ تاقفص يف ةكراشملا يف ليمعلا ةبغر .3

 .ةنلعملا رامثتسالا ةيجيتارتسا عم اهماجسنا مدع
 ردصم وأ/و هتيوهب قلعتت ةللضم وأ ةحيحص ريغ تامولعمب ةيعمجلا ديوزت ليمعلا ةلواحم .4
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 .هلاومأ
 تافلاخم يأ وأ ,باهرإ ليومت مئارج وأ لاومأ لسغ ةطشنأ يف ليمعلا طروتب ةيعمجلا ملع .5

 .ةيميظنت وأ ةيئانج
 .ىرخأ فيراصم يأ وأ تالومعلاو رطاخملاب مامتهالا مدع ليمعلا ءادبإ .6
 نودب هعانتماو هددرتو ,لوهجم لكوم نع ةباين لمعلل ليكو ليمعلا نأ يف ةيعمجلا هابتشا .7

  .ةهجلا وأ صخشلا كلذ نع تامولعم ءاطعإ يف ,ةيقطنم بابسأ
 .ماع لكشب هتطشنأب هتفرعم مدع وأ هلمع ةعيبطل فصو ليمعلا ميدقت ةبوعص .8
 يرامثتسالا عضولا ةيفصت بلط ةزيجو ةدم دعب هعبتي لجألا ليوط رامثتساب ليمعلا مايق .9

 .باسحلا نم دئاعلا ليوحتو
 .ةيداعلا تاسرامملاو ليمعلا ةطشنأ نيب ريبك فالتخا دوجو .10
 ديوزت مدع ةلواحمو رخآ فرطل هل ةقحتسملا لاومألا ليوحت ةيعمجلا نم ليمعلا بلط .11

 .اهيلإ لوحملاو ةهجلا نع تامولعم يأب ةيعمجلا
 ظفح وأ تامولعملا قيقدت تابلطتمب هغيلبت دعب اهءاغلإ وأ ةقفص رييغت ليمعلا ةلواحم .12

 .ةيعمجلا نم تالجسلا
 .تادنتسملا نم نكمم ردق لقأ اهيف مدختسي ةقفص تاءارجإ ءاهنإ ليمعلا بلط .13
 .ةعورشم ريغ رداصم نم داريإ تاكلتمملا وأ لاومألا نأ ةيعمجلا ملع .14
 هب هبتشملا نع ةرفوتملا تامولعملا عم تايلمعلاو تاعربتلا راركت وأ ةميق بسانت مدع .15

 .هكولسو هتايح طمنو هلخدو هطاشنو
 .روظحم طاشنب ةفورعم وأ ةفورعم ريغ ةمظنمل ليمعلا ءامتنا .16
 عم بسانتي ال امبو هيف غلابم لكشب هتلئاعو ليمعلا ىلع ةيهافرلاو خذبلا تامالع روهظ .17
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 .)ئجافم لكشب ناك اذإ ةصاخ( يداصتقالا هعضو

 تایلوؤسملا

 فارشاو ةرادإ تحت نولمعي نيذلا نيلماعلا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطشنأ نمض ةسايسلا هذه قبطت
 عيقوتلاو اهب ماملإلاو ةسايسلا هذه ىلعو لاومألا لسغ ةحفاكمب ةقلعتملا ةمظنألا ىلع عالطالا ةيعمجلا

 ةيلاملا ةرادإلا ىلعو .ةيفيظولا مهتايلوؤسمو مهتابجاو ءادأ دنع ماكحأ نم اهيف درو امب مازتلالاو ,اهيلع
 .اهنم ةخسنب ماسقألاو تارادإلا عيمج ديوزتو صوصخلا كلذ يف يعولا رشن

 لسغ ةحفاكم دعاوقب مهمازتلاو مهعابتإ نم دكأتلا ىلع نينواعتم عم دقاعتلا لاح ةيعمجلا صرحتو
 .باهرإلا ليومت مئارج و لاومألا

 عجارملا

 . 00/00/0000  يف ةسايسلا هذه  )      ( هترود يف )      ( عامتجالا يف ةيعمجلا ةرادإ سلجم دمتعا
  .اقباس ةعوضوملا كولسلا دعاوق تاسايس عيمج لحم ةسايسلا هذه لحتو


