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تخصممممت ليم ا   ليخت مممم    بكتيوالوس تسممممذه الت ليمات ذتع يتات ذتع ليم الم ليذي لطل ي ت   1
من  لولاذل بهت لعم تا   ،2020سممممممممن  ي عذتن ليا ا  فل جتما   يلياتوم ليم اول  ولينفسمممممممم  كت   
 .إق لاات تتالخ

 

يكون يتكتذتع وليع تالع لآلت   حيثذت وادع فل الت ليمات ذتع ليذاتطل ليذخصص  يهت أدطتت مت  2
 يم ت ل ليق لن  عته غي  ذيك:

 عذتن ليا ا  .جتما   : ليجتما 
 .لياتوم ليم اول  ولينفس  كت    : ليكت  
 .كت  ليعذي   : لياذي 

 مجتس ليكت  . : ليذجتس

 فل ليكت  . ليقسم ليذانلائ س  : ائ س ليقسم
 .يجن  ليم الم ليذي لطل فل ليقسم : ليتجن 

 .فل ليقسم ائ س يجن  ليم الم ليذي لطل : ائ س ليتجن 
 ليخ   ليمل يسمخ مهت ليذش ف لألكتديذل يموج ه لي تيم. : خ   ليذستق
ليذكتن ليلي تم عق  لالتفتق ماه يينفل لي ت   ليذم ااين  : مكتن ليم الم

 ب طتمجهم ليم البل ف ه.
 عضو ايئ  ليم الس ليذكتف بتإلش لف عته لي ت   ليذم ااين. : ليذش ف لألكتديذل
يم الم لي ت   فل ليذولقع ليشخت ليذخمت وليذؤال  : ليذماتون ليذ اب ليذي لطل 

 ليذي لط   ليذامذ ة.
طتيم ليمخصت ليلي لسموفه ليش وط وليمحق بتيم الم  : ليذم اب

 ليذي لطل.
متف يمضذن مت أطجزت لي تيم خالل م ة ليم الم بذت يمولفق  : متف ليم الم

 .مع أا لف خ   ليذستق ومم ت تتهت
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( 12)يتحصول عته لي اج  ليجتمع   لألويه، ولخصت يه  تإج تال   تيا  ليم الم ليذي لطل مم ت   3
فل  تأسبوع   (16) ( ستع  عذتل يذ ة24) فل ليخ   لي الس   واولقع ستع  مامذ ة يت كتيوالوس

 ليفصل لي السل.
 

ليذهتالع ليذ توا  من خالل ليم الم فل  ته ف عذت   ليم الم ليذي لطل إيه إكستب لي تيم 4
 ليذؤسستع ليذامذ ة لياتمت  فل مجتل تخصصه.

 

من ثالث  أعضتء بق لا من مجتس ليكت  ، لم ليذي لطل فل ب لي  كل عتم جتمال تشكل يجن  ليم ا  5
 :وتكون م ة عذتهت سن  أكتديذ  ، وتمويه ليذهتم ولألعذتل لآلت  

 ن ليم الم ليذامذ ة ي ى ليكت  .إع لد قتئذ  بأمتك .أ

 ممتبا  ت بيق إج لءلع ليم الم ليذي لطل وتات ذتته. .ب

 توزلع لي ت   عته أمتكن ليم الم ليذامذ ة. .ج

 ممتبا  ليمزلم لي ت   بتيمات ذتع ليذامذ ة يتم الم ليذي لطل. .د

 

 مهتم ليذش ف لألكتديذل: 6
 .خ   ليم الم ليذي لطل ليذامذ ةإع لد ب طتمج لياذل ليذي لطل يت تيم وفق  .أ

لإلش لف عته لي تيم ليذم اب فل مولقع ليم الم، وممتبا  طشتطه ليم البل أثنتء م ة  .ب
ليم الم، وتقي م أدلئه وفق لينذتذج ليذا ة ألغ لض ليمقي م، وذيك خالل زلتالته ليمل يقوم 

 .كح  أدطه فل ليفصل لي السل ليولح  يت كتيوالوس ينمي لطيزلتاتين بهت، وليمل ال تقل عن 

 .تقي م متف ليم الم يت تيم .ج
 

 :ليذماتون  مهتم ليذ اب ليذي لطل 7
 إاشتد لي ت   يك ف   تنفيل ليب طتمج ليختص بتي تيم ليذم اب. .أ

ممتبا  ت بيق لي تيم يب طتمج ليم الم، وتزول ت بتينصح، ومستع ته فل توفي  كل مت  .ب
 إكستبه ليذهتالع ليولادة فل ب طتمجه ليم البل. يحمتج إي ه يضذتن

مستع ة لي تيم ليذم اب فل ليمغتم عته ليصاواتع وليذشكالع ليمل تولجهه فل أثنتء  .ج
 م ة ليم الم، وتق يم ليحتول يهت.

إع لد تق ل  فل طهتي  م ة ليم الم يمضذن تقي ذ ت عتم ت يت تيم ليذم اب وليذشكالع ليمل  .د
 ليض وال  يم ول  لياذت   ليم الب   وفق خ   ليمقي م.ولجههت، وليذقم حتع 
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 أمتكن ليم الم: 8
يمم عق  لتفتق تع مع ليذؤسستع وليذ لكز وليذ لاس ذلع لياالق  يغتيتع ت الم لي ت  ؛  .أ

 بحيث تح د الت لالتفتق تع أدولا أط لف ليم الم.

ت مكتنيمم لعمذتد  .ب  من ليتجن . ليم الم مس ق 

 .ليبت  ش ل   مولفق  ليتجن يجوز تنفيل ب طتمج ليم الم ليذي لطل ختاج  .ج

 

 ليحضوا وليذولظ  :9
يتمزم لي تيم فل أثنتء م ة ليم الم بأطظذ  ليجتما  وتات ذتتهت، وتات ذتع ليذؤسس  ليمل  أ.

 .يم اب فيهت، ولسمخ م يمثبيت ليحضوا وليغ تب لينذوذج ليذامذ 

لي تيم بالا يقبته عذي  ليكت   قبل لسمكذتل م ة ليم الم فات ه لسمئنتف ت ال ه إذل تغيم  ب.
ليغ تب ليذ ة ليذنصوص عتيهت فل ليمات ذتع ليذاذول بهت فل  يما ىوأال  با  زولل ليالا

 ليجتما .
 

مامذ ة  ستع يكل طت   ( 6يحمسم ليامء ليم السل يذن يقوم بتإلش لف لألكتديذل بتعمذتد ) 10
 يت كتيوالوس ول لعه طصتب ليامء ليم السل يه وفق لألطظذ  وليمات ذتع ليذ  ق  فل ليجتما .

 

إذل يم توف  ليجتما  وسيت  طقل يتذش ف لألكتديذل، يص ف يه بق لا من لي ئ س، وانتء عته 11
ت تو    من عذي  ليكت  ، وامنسيم من ليقسم ب ل مول الع عته طذوذج ما   يهلت ليغتي ، وفق 

 يتمش لاتع لينتظذ .
 

 ، وليتجن ، مسؤويون عن تنفيل الت ليمات ذتع.لألكتديذلليذش ف و ائ س ليقسم،  12

 .يبت مجتس ليكت   فل ليحتالع ليمل يم ي د عتيهت طت فل الت ليمات ذتع 13

 ق لالع ستبق  بهلل ليخصوص لعم تا ل من إق لاات.تتغل الت ليمات ذتع أي تات ذتع أو  14


