
 

 
 
 
 
 
 

 

 

@

@
!îb!ò@

ß–"ìÏò@aÛ–#yîbp@
i´@©Ü$@a⁄…a‰ñ@ëa⁄…a‰ñ@aÛnä"îˆíò@

 

@

@

@

@



 

 

@

ßÔ†ßòZ@
ابلطم دع@ ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ن3ب تايحالصلا ةفوفصم ةسايس نإ

ً
ايساسأ 

ً
 نم 

 تايلوئسملا ديدحت WXع لمع@ اSTأ ثيح ةيعمOPا MN ةيلخادلا ةباقرلا طباوض تابلطتم

 MN تالماعملاو تارارقلا دامتعال ايلعلا ةيذيفنتلا ةcرادإلا فئاظولا WNغاشل تايحالصلاو

 ،تاءارجالاو تالماعملا قفدت تاراسم ةمكوحو طبض نم ززع@ نأ اSTأش نم ghلاو ،ةيعمOPا

 .لايتحالاو داسفلا رطاخم عنمتل

aÛä!bÖZ@
 ةيدقاع@ تاقالع مzل نمو ن3لماعلا ةفاWX yع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذv ددحت

اقفو ةصاخ ةيفيظو تاسايس مzل ردصت نم كلذ نم ��ث{س|و ،ةيعمOPا MN ةيعوطتو
ً

 .ةمظنألل 

aÛjîbæZ@
الوأ

ً
 :ةرادإلا سلجم تايحالص ةفوفصم :

 .اvذيفنت WXع فارشإلاو ةيعم�Pل ةيس�ئرلا فادvألاو ةيساسألا تا�Tجوتلا دامتعا .١

 كلذ عب{ي امو ،ا�Tلع فارشإلاو ةيلخادلا ةباقرلل طباوضلاو حئاوللاو ةمظنألا دامتعا .٢

 ةيفيظولا تاcوتسملا ن3ب تايلوؤسملاو تابجاولاو تاصاصتخالاو ماzملل ديدحت نم

 .ةفلت��ا

 ھتيلعاف ىدم ةبقارمو ھيلع ماعلا فارشإلاو ةيعمOPاب صاخ ةمكو��ل ماظن عضو .٣

 .ةيعمOPا WXع فارشالا ةzج هررقت ام عم ضراعتي ال امب ،ةجا�Oا تعد نإ ھليدع@و

 مT¡يامح لجأ نم  Oاصملا با��أ عم ةقلاعلا مظنت ة�وتكم ةسايس دامتعاو عضو .٤

 .مzقوقح ظفحو

 عضو .ةيذيفنتلا ةرادإلاب ةطونملا لامعألا ذيفنتو ضcوفتل ةسايس دامتعاو عضو .٥

 اzما¦¥لاو حئاوللاو ةمظنألل ةيعمOPا ما¦¥لا نمضت ghلا تاءارجإلاو تاسايسلا دامتعاو

 .ةيعمOPا عم  Oاصملا با��أل ةcرvوOPا تامولعملا نع حاصفإلاب

 .اvرcوطتو ةيعمOPا لمع© ةقلعتملا ةيلخادلا تاسايسلا دامتعا .٦



 

 

 

 ،ةيذيفنتلا ةرادإلل اzضcوفت متي ghلا تايلوؤسملاو تاصاصتخالاو تايحالصلا ديدحت .٧

 ظفتحي ghلا تاعوضوملا سل�Pا ددحي امك .ضcوفتلا ةدمو رارقلا ذاختا تاءارج¬و

 .ا�Tف تبلا ةيحالصب

 .تارامث{سالل ةماع ®3ياعمو تاzجوم عضو .٨

 .ةيعم�Pل ةcراقعلا ةطش°ألاو تارامث{سالا ةرادإ .٩

 .ةيعمOPا ھجاوت ghلا رطاخملل ماعلا روصتلا ديدحت .١٠

 .ھل معدلا ®3فوتو يذيفنتلا ريدملا/س�ئرلا ءادأ مييقتو ةعجارم .١١

 .ت́ايشلاو فرصلا رماوأ WXع تاعيقوتلاو ةيلاملا تادامتعالا .١٢

 .ايلعلا ةcرادإلا فئاظولا WNغاشل لصفلاو ن3يعتلا MN تبلا .١٣

 .ھيلع ةئراطلا تاليدعتلاو µhيظنتلا ل´يzلا دامتعاو رارقإ .١٤

ايناث
ً

 :ةيذيفنتلا ةرادإلا تايحالص ةفوفصم :

 .ةروطتم ةيلحرم ®3ياعم لالخ نم لمعلا قcرفل WXثملا ةدايقلا .١

 .يرودلا مييقتلاو طط�Oاو تايجيتا®¥سالاب فادvألا ط�ر .٢

 .اT¸ ةضوفملا تايحالصلل اT·اسرامم نأش© ةرادإلا سل�P ةcرود رcراقت عفر .٣

 .هدامتعال ةcريدقتلا ةنزاوملا عورشمو ةيلاملا رcراقتلا عفر .٤

 .هدامتعال ن3لماعلل يفيظولا مcوقتلا عفر .٥

 .لمعلا ®3س© ةصا�Oا تاميلعتلاو ميماعتلا رادصإ .٦

 .اvدامتعال ةرغاشلا فئاظولل ن3يعتلا MN ةيصوتلا .٧

 .سلجملل ةيفيظولا دوقعلا ءاSTإب رcرقت عفر .٨

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اثلاث
ً

 :ةيذيفنتلا ةرادإلاو سل�Pا ءاضعأ ن3ب لصاوتلا ءاسؤرلا هاجت تابجاولا :

 نع ةيعرفلا نا�Pلا دحأ وأ سل�Pا س�ئر لبق نم عامتجا دقعل ةوعدلا ھيجوت متي .١

 .سل�Pا

 سل�Pا س�ئر عم رواش{لاو قيس¾تلا دع© الإ ةلود�Pا تاعامتجالا ليجأت وأ ءاغلإ مدع .٢

 .ةن�Pلا س�ئر وأ

 WXع ًءانب وأ ،كلذ ةرورض ىأر �gم لودجم ®3غ ئراط عامتجال وعدي نأ سل�Pا س�ئرل .٣

 .سل�Pا ءاضعأ نم بلط

 عضو دنع يذيفنتلا س�ئرلاو ءاضعألاو رسلا ن3مأو سل�Pا س�ئر ن3ب قيس¾تلا متي نأ .٤

 .عامتجالا لامعأ لودج

 .اÁTادأ نمضتي يرzش رcرقتب ةرادإلا سلجم دcوزت ةيذيفنتلا ةرادإلا WXع بجوتي .٥

 ةقلعتملا رومألا MN ةرادإلا سلجم ءاضعأ عم لصاوتلا ةzج وv ةرادإلا سلجم ن3مأ .٦

 نمم ةيذيفنتلا ةرادإلا نم ضوفم ھماقم موقي ھبايغ لاح MNو ،ةرادإلا سلجم نوؤش©

 ةمzملاب مايقلاب يذيفنتلا ريدملا نم ھيجوت بجومب سل�Pا لامعأب ة®Âخو ةقالع مzل

 .سل�Pا ن3مأ ةدوع ن3ح ÃXإ

 نم يأ وأ ÃNاملا ريدملاو يذيفنتلا ريدملا عم لصاوتلا نا�Pلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأل .٧

 .كلذل ةجا�Oا دنع ةيذيفنتلا ةرادإلا ءاضعأ

a"#ûëÛîbpZ@
 نولمعÄ نيذلا ن3بس{نملاو ن3لماعلا عيمج WXعو ةيعمOPا ةطش°أ نمض ةسايسلا هذv قبطت

 ماملإلاو ةسايسلا هذWX vعو مzلمع© ةقلعتملا ةمظنألا WXع عالطالا ةيعمOPا فارشاو ةرادإ تحت

¸Tلع عيقوتلاو ا�Tف درو امب ما¦¥لالاو ،ا�Tابجاو ءادأ دنع م́احأ نم ا·Tايلوؤسمو م·Tةيفيظولا م. 

 .اÆTم ة�Å¾ب ماسقألاو تارادإلا عيمج دcوزت ةيذيفنتلا ةرادإلا WXعو
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 ٣٠/٠٢/١٤٤٤ 67 ةسايسلا هذBC ( Dوالا( ھترود 67 )١( عامتجالا 67 ةيمومعلا ةيعم0/ا ةرادإ سلجم دمتعا

 م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ قفاوملا

 


