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 ضيوفتلاو تايحالصلا ةفوفصم ةسايس

 يذيفنتلا ريدملا قتاع ىلع عقيو .ةيعمجلا لامعأ رييستو ةرادإل يذيفنتلا ريدملا عم ةرادإلا سلجم دقاعتي
 تاسايسو تاهيجوت ذيفنت اهلالخ نم متي يتلا لئاسولا ديدحتو ،ةرادإلا سلجم اهعضي يتلا دودحلا نمض ،ةيلوؤسم
 .اهنم ةوجرملا جئاتنلا قيقحتلو سلجملا

 لكك ةرادإلا سلجم مامأ ًالوؤسم يذيفنتلا ريدملا نوكي يلاتلابو ،يذيفنتلا ريدملا نّيعي نم وه ةرادإلا سلجم
 سلجم هّرقي يذلا وحنلا ىلع تاسايسلا قيبطت يذيفنتلا ريدملا ىلعو .يدرف لكشب سلجملا ءاضعأ مامأ سيلو
 :يذيفنتلا ريدملا نوكي ،تايلوؤسملا هذهل ًاذيفنتو .ةيميظنت حئاول وأ عيرشت يأ تابلطتم عم قفاوتي امبو ةرادإلا

  : تايحالصلا

 سلجم امهيلع قداصي يتلا ةيليغشتلا ةطخلاو ةماعلا ةنزاوملا هب حمست ام دودح يف لاومألا قافنإب ًالوخم .1
 ؛ةرادإلا

 ؛ةنزاوملا يف ةدراو ريغ ةيئانثتسا وأ ةصاخ تاقفن يأب ةرادإلا سلجم ةطاحإ نع ًالوؤسم .2
 ؛اهراّرقإ مت يتلا ةنزاوملا دودح نمض لمعلا هل ىنستي مل اذإ ةرادإلا سلجمل ريرقت عفر نع ًالوؤسم .3
 اهمدقت يتلا تامدخلا ىلع رثؤت يتلا جماربلاو تاسايسلا اياضق لوح ةرادإلا سلجمل راشتسم ةباثمب .4

 ؛ةيعمجلا
 ةبقارمو ةسوردملا تارارقلا ذاختاو ةءافكب لمعلل اهجاتحي يتلا تامولعملاب ةرادإلا سلجم ديوزت نع ًالوؤسم .5

 .اهّرقت يتلا فادهألا قيقحتل ةيعمجلل ماعلا ءادألا
 بجي .ةرادإلا سلجم اهّرقي يتلا ةيرشبلا دراوملا تاسايس نمض ةيعمجلا مقاط دارفأ فيظوت نع ًالوؤسم .6

 مامأ وأ يذيفنتلا ريدملا مامأ لوؤسم ةيعمجلا مقاط نأ رابتعالا نيعب ذخألا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع
 هفارشإ دنع .هيف وضع وأ لوؤسم يأ مامأ وأ لكك سلجملا مامأ سيلو ،كلذب اه/هضوفي يذلا صخشلا

 تاءارجإلاو نيفظوملا تاسراممل يذيفنتلا ريدملا مكتحيو ،مهماهم عيزوتو مههيجوتو نيفظوملا ىلع
 .سلجملا اهّرقي يتلا ةقثوملا

 سيئر راودأو ةرادإلا سلجم تايلوؤسمب ةقلعتملا تاسايسلا يف اهيلع صوصنم ةددحم تايلوؤسم كانه .7
 ريدملاب صاخلا يفيظولا فصولا يفو ،هيف نييدرفلا ءاضعألاو نيرخألا نيلوؤسملا راودأو ةرادإلا سلجم
 .يذيفنتلا
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  ضيوفتلا

 ضّوفيو .ةيسسؤملا فادهألا قيقحت ىلإ يضفت يتلا سلجملا تاسايس عضب ةرادإلا سلجم ةفيظو رصحنت .1
 ةلماكلا سلجملا ةيحالص ضيوفت متي .تاسايسلا هذه ذيفنت ةيلوؤسمب ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا سلجملا
 ريدملا ةلءاسمو ةيحالص نم هتلءاسمو هتايحالص لمعلا مقاط ذخأي ثيحب ،يذيفنتلا ريدملا لالخ نم مقاطلل
 .يذيفنتلا

 هيجوتلا ميدقت نع ًالوؤسم ،ناجل وأ نيلوؤسم وأ دارفأ ءاضعأك سيلو ،ةعومجمك ةرادإلا سلجم نوكي .2
 قايسو دودح نمض يذيفنتلا ريدملل لماكلا

 نوكيو يذيفنتلا ريدملا ىلع ،كلذب اهضوفي/هضوفي نم وأ ،كلذ ةرادإلا سلجم سيئر ممعيو .سلجملا تاسايس
 .ةرادإلا سلجم عم لاصتالا ةهج

 تاصاصتخالاو ماهملا ديدحت كلذ يف امب ،اهريوطتو ةيعمجلا لمعب ةقلعتملا ةيلخادلا تاسايسلا دامتعا .3
 سلجملا ظفتحي يتلا تاعوضوملا ديدحت عم ةفلتخملا ةيميظنتلا تايوتسملا ىلإ ةلكوملا تايلوؤسملاو
 .اهيف تبلا ةيحالصب

 كلت حضوي لودجو ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ ةضوفملا تايحالصلا ديدحتب ةيليصفتو ةبوتكم ةسايس دامتعا .4
 ةيرود ريراقت عفر ةيذيفنتلا ةرادإلا نم بلطي نأ ةرادإلا سلجملو ،ضيوفتلا ةدمو ذيفنتلا ةقيرطو ،تايحالصلا
 .ةضوفملا تايحالصلل اهتاسرامم نأشب

 
 


