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 نم ةيلاملا دراوملا عمB? ةصا@?ا تاداشرإلاو ئدابملاب ف3رعتلا ةسايسلا هذ( نم ضرغلا

 .ةيعمIBل رداصملا فلتخم

aÛä!bÖZ@
 XPماB? ةددUVا تايلوؤسملاو تاعRSتلا عمج OP ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذ( ددحت

 .ا]cع ةيلوؤسملاو لاومألا مادختساب قلعتي اميفو ،ا]Zحنامو تاعRSتلا

aÛjîbæZ@
 :نأ ةدح ijع اhعبgي ام لeو ةيعمB?ا نمضت

١. pع لمعij ت ةق3رطب ماودلاgو ةلادعلاب مسtةيفافشلاو ةماقتسالاو ةنامألا. 

 .ا]�اسراممو ا]~دابمtو اhحئاولو ة3راسلا ا]cيناوقب ،ا]|طش}أ عيمج OP ،مyzلت .٢

 م]Zلعو .لاومألا م]Zلإ اومدق نم مامأ ن�لوؤسم مhسفنأ ةيعمB?ا ةرادإ سلجم RSتع� .٣

 وأ ،ناس}إلا سؤب لغتسp ��لا روصلاو موسرلا وأ لئاسرلا مادختسا نع عانتمالا

 .ھتماركب ،لا�شألا نم ل�ش يأب ،سمت

 اولبقي الأ م]Zلعو .ةيص@� ةعفنم قيقحتل مhعقوم ةيعمB?ا وtوس�م لغتس� ال .٤

 .مhل ةددUVا باعpألا وأ م(رجأ ىوس ض3وعتك

 .ن�عRSتملا قوقح نأش� ،ا]Zلع ةفرشملا تاBh?ا نم ردصت ةحئال يأب ةيعمB?ا مyzلت .٥

 نع ةلما�لا تامولعملا ijع ھنيح OP لوصV?ا ،ء��� لe لبقو الوأ ،ن�عRSتملل قح3و

  .مhلاومأ مادختسا ةيفيك

٦. p
ُ

 لالخ كلذو ،اhلجأ نم تعمُج يذلا ضارغألا OP اhعمج مت ��لا لاومألا عيمج مدختس

 .ا]Zلع قفتا ��لا ةينمزلا ةySفلا

 لخدلا نم ة3وئم ةبس} OP ةروصحم تالاV?ا عيمج OP تاعRSتلا عمج ةفل�ت ىقبت .٧

 نزاوت كان( نوك3و .روhمB?ا نمو تاعRSتلا عمج ةنhم طاسوأ لخاد ةماع ةلوبقم

  .ةدوB?او لخدلاو فيلا�تلا ن�ب بسانم

 ةقيقد ر3راقت دادع²و .ا]|بقارمو تاعRSتلا ةكرح عبgتل ھب فySعم �°ساحم ماظن قبطي .٨

OP عمج مت ��لا غلابملا ةنمضتم ،انلع ا(رش}و ھنيحhقافنإ ةيفيكو اhةيفاصلا ةبس�لاو ا 

 . طاش�لل وأ فدhلل ةصص@Uا
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 تاعRSتلا عمج نولوتي نيذلا دارفألا عيمج ijعو ةيعمB?ا ةطش}أ نمض ةسايسلا هذ( قبطت

�غ وأ صا@?ا وأ ماعلا عاطقلا نمS رلاt¶P ىرخألا رداصملا نم وأ. 

 ةيقالخألا دعاوقلا ةنودم عيقوت ijع تاعRSتلا عمB? نومدختسُ� نيذلا كئلوأ عB¸·و

 .�¹ملا كولسلاو

 
a"$auÉZ@
 ٣٠/٠٢/١٤٤٤ 67 ةسايسلا هذBC (Dوالا( ھترود 67 )١( عامتجالا 67 ةيمومعلا ةيعم0/ا ةرادإ سلجم دمتعا

 م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ قفاوملا

 

 


