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 ءاضعأ لمشAو( ةيعم<>ا =>اصل لمع9 نم ل5 34ع تانايبلا ةيصوصخ ةسايس بجوت

 ةظفا[\ا )نPعوطتملاو نYراشXسملاو نPفظوملاو نPيذيفنتلا نPلوؤسملاو ةرادإلا سلجم

 يأل اghكراشم مدعو نيديفتسملاو نPعوطتملاو نPعbcتملاو نPحناملا تانايب ةيصوصخ 34ع

ادج قيض قاطن no الإ دحأ
ً

 ةسايسلا بجوت امك .ةيلاتلا تارقفلا t= noويس ام بسح 

  .ة[~صملا ھيضتقت امب طقف ةيعم<>ا ضارغأل ةصاy>ا تانايبلا مادختسا

aÛä!bÖZ@
 سلجم ءاضعأ اونا5 ًءاوس ةيعم<>ا =>اصل لمع نم عيمج 34ع ةسايسلا هذ� قبطت

 نع رظنلا فرصب نYراشXسم وأ نPعوطتم وأ نPفظوم وأ نPيذيفنت نPلوؤسم وأ ةرادإ

 .ةيعم<>ا no م�hصانم

aÛjîbãbpZ@
 ديbcلا وأ ةيص�yلا تانايبلا لثم ةصاخ وأ ةماع تانايب يأ لمش� ،ان� ،تانايبلا

ت ىرخأ تانايب يأ وأ تالسارملا وأ ي�و�cكلإلا
ُ

 ، نPعوطتملا نم ءاوس ةيعم<~ل مَّدق

 .ةيعم<>ا تامدخ نم نيديفتسملا وأ نPعbcتملا ،نPحناملا

aÛ"àbãbpZ@
�h34ع ةظفا[\او تانايبلا عم لماعتلا تاءارجإ حيضوت �4إ ةسايسلا هذ� فد 

 .ي�و�cكلإلا ةيعم<>ا عقوم لالخ نم وأ ةيعم<>ا لخاد اghيصوصخ
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 اوقفاوي مل ام ةمات ةYرـــــــس� ا�عم نPلماعتملا تانايب عيمج عم ةيعم<>ا لماعتت نأ •

 .رش�لا 34ع

 .م�hذإ نود ىرخأ ة�ج يأ عم ا�عم نPلماعتملا تانايب ةكراشم وأ عي�ب موقت نل •

 اghطــساوب ًءاوــس ا�عم نPلماعتملل ةيــصن لئاــسر وأ تاليميإ يأ ةيعم<>ا لــسرت نل •

  .م�hذإ نود ىرخأ ة�ج يأ ةطساوب وأ

 ،دجو نإ ،ي�و�cكلإلا ا�عقوم 34ع تانايبلا ةيصوصخ ةسايـس ةيعم<>ا رـش�ت نأ •

 .ةينو�cكلإ وأ ةعوبطم بلطلا دنع ةرفوتم نوكت نأو

 .ةينو�cكلإلا عقاوملل تانايبلا ةيصوصخب ةصاخ ةسايس ةيعم<~ل نوكي نأ •

 

 

  



 

 

 
 

¸ì‡x@Û!îb"ò@#–ì•îò@aÛjîbãbp@ÛÜàìaÓÉ@a⁄ÛØ$ëãîò@
 

 34ع ةــــظفاــــHIاــــب كــــل دــــEعتنو تــــنA@نإلا 34ع اــــنعقومل كــــتراــــ0ز 34ع م0ركلا رئازلا اــــ*(أ كركــــــــــــش!

 ةقلعتملا انcــــسايــــس حيــــضوتب كل ̂م@لن امك .عقوملا لالخ نم ا*T اندوزت QRلا كتانايب ةيــــصوــــصخ

 :3gي امك fgو كتانايب ةيصوصخب

 .ي!وA@كلإلا انعقوم عم اEكراشQR nلا تانايبلا مادختسا ةيفيك ةفرعم كقح نم •

 ةـ0رــــــــــــس 34ع ظاـفvIاـب ̂م@لنو عقوملا اذـt يمدـختــــــــــــسمو راوز عيمج قوقح ةـياـمحب ̂م@لن •

 �g ھعبcن يذلا {|نلا نع حاــــــصفإلل هذt ةيــــــصوــــــصvxا ةــــــسايــــــس انددعأ دقو تانايبلا

  .ي!وA@كلإلا عقوملا اذt 34ع اtرش!و تانايبلا عمج

 تانايبلا كلت مدختــــس! نل فوــــسو ،ى�Aك ة0ولوأ انل ل�ــــشn كت�ــــصوــــصخ نأ كل دكؤن •

 .نمآ ل�ش� كت�صوصخ 34ع ظاف�Iل ةمئالملا ةق0رطلاب الإ

 .ة0راجت ةطش!أ يأ سرامي ال عقوملا نأ اضيأ كل دكؤن •

ايئا*� موقن ال •
ً

 نالعإلا متي ام ءان�تــــساب ة0راجت ةEج يأ عم ةيــــصxــــ�لا تانايبلا لدابcب 

  .كلذ 34ع ھتقفاوم دع�و م0ركلا مدختسملل ھنع

ايئا*� موقن ال •
ً

 ىوتحم تاذ لئاـــــــــــسر لاـــــــــــسرإب ماركلا ن�مدختـــــــــــسملا تانايب مادختـــــــــــساب 

 .0�gورت وأ يراجت

 ر0وطت فد*T ءارآلا ذخأو تانابcـــــــــسالا لمعل عقوملا �g ةل�ـــــــــ�ملا تانايبلا مدختـــــــــس! دق •

 امك .ماركلا ن�مدختــــسملاو راوزلل ةيلاعفو ةلوEــــس A¡كأ مادختــــسا ة رجت ميدقتو عقوملا

 لامعألاو ع¥راــــشملل ع�Aُّتلا �g مكتبغر ةلاح �g ةجاvIا دنع مكعم لــــصاوتلا نم اننكمي

 موقت QRلا ةيvx�Aا لامعألاو ع¥راــــــشملا نم دجتــــــس¨ ام 34ع عالطالا �g مكتبغر وأ ةيvx�Aا

T*ا اــــvثــــيح ةــــيعم� nاــــندــــعاــــــــــــــــس tتاــــناــــيبلا هذــــ �g نع ةــــباــــجإلاو ،كــــعم لــــــــــــــــصاوتلا 

 .نا�مإلا ردق كتابلط ذيفنتو ،كتاراسفتسا

 �g ةـمزال تاـv�Eا هذـt تـنـاª اذإ الإ ةـيجراـخ فارطأ عم تاـناـيبلا هذـt ةـكراــــــــــــشمب موقن ال •

n ةيعامج تانايب راطإ �g كلذ نكي مل ام ،كبلط لامكتسا ةيلمع
ُ

  ضارغألل مدختس

 



 

 

 

 

 

 

 ف0رعتلل اEمادختـــسا نكمملا نم تانايب ةيأ 34ع اEلامتـــشا نود ،ثاحبألاو ةيئاـــصحإلا •

 .كب

• �g اvIكلا( ةيلآ ةروـــــــصب تانايبلاو تانايبلا عم لماعتلا ُّمتي ةيعيبطلا تالا@Aنم )ةينو 

 وأ ن�فظوملا ةكراـــــــشم كلذ مزلتـــــــس¨ نأ نود ،كلذل ةدَّدHIا جما�Aلاو تاقيبطتلا لالخ

 .تانايبلا كلت 34ع مEعالطا

طي دق )اياضقلاو تاقيقحتلاª( ةيئان�تسا تالاح �gو •
ّ

 ةيباقرلا تاv�Eا وفظوم ا*¸لع عل

 .ةيئاضقلا تاv�Eا رماوأو نوناقلا ما�حأل اًعوضخ ؛كلذ 34ع ھعالطا مزلي نم وأ

فاª 34ع هذt ةيـــــــصوـــــــصvxا ةـــــــسايـــــــس قبطنت •
ّ

 اtؤارجإ متي QRلا تالماعتلاو تامدvxا ة

 ؛ةيصوصخ تاذ تالماعn وأ تامدخ 34ع ُّصنلا ا*¸ف ُّمتي QRلا تالاvIا �g الإ عقوملا 34ع

ةسايس اEل نوكي ھنإف
ُ

 .هذt ةيصوصvxا ةسايس� ةجمدم �Aغو ، ةلصفنم ةيصوصخ 

 جراــخ عقت ىرخأ ةــينوA@كلإ عقاومل طباور 34ع عقوملا يوتحي دــق كــلذ نم مغرلا 34ع •

 عقاوم À4إ لوـــــصولاب تمق لاح �g ،هذt ةيـــــصوـــــصvxا ةـــــسايـــــس ا*¸طغn الو ،انترطيـــــس

 ةـــــــسايـــــــسل عـــــــضختـــــــس كنإف ,انعقوم 34ع ةحاتملا طباورلا مادختـــــــسا لالخ نم ىرخأ

لعتملا ةيـصوـصvxا
ّ
 بلطتي امم , عقوملا ةـسايـس نع فلتخت دق QRلاو ، عقاوملا هذ*T ةقِ

لعتملا ةيصوصvxا ةسايس ةءارق كنم
ّ
 .عقاوملا كلتب ةقِ

• tكلإ طباور 34ع يوتحت دـق ةـباوبلا هذـ@Aدـق تاـباوب وأ عقاومل ةـينو nاـقرط مدـختــــــــــــس
ً

 

vIاـيــــــــــــصوــــــــــــصخو تاـناـيبلا ةـياـمÄ*غ نحنو ،اـنيدـل ةـمدـختــــــــــــسملا قرطلا نع فلتخت اـ�A 

 تــــــحت عقت ال QRلا ىرخألا عقاوملا تاــــــيــــــــــــصوــــــــــــصخ قرطو تاــــــ0وتحم نع ن�لوؤــــــــــــسم

 À4إ عوجرلاب كIـــــــــــÆننو ،ا*Åيامح ةيلوؤـــــــــــسم ا*ÄاEج À4وتتو ةرازولا عقوم ةفاـــــــــــضتـــــــــــسا

 .عقاوملا كلتب ةصاvxا ةيصوصvxا تاراعشإ

 

 

 

 



 

 

 

• �g ªجأـتلا وأ عيبلاـب موقن نل لاوحألا لـ�A ب ةرجاـتملا وأÈــــــــــــصمل كـتاـناـيب وأ كـتاـناـي�Iيأ ةـ 

فا�g ª ظفاحنسو .عقوملا اذt جراخ ثلاث فرط
َّ

 كتانايب ةفاª ةيصوصخ 34ع تاقوألا ة

 .ا*0Åرسو ا*¸لع لصحتن QRلا ةيص�xلا

 لاــــ�Hاــــب ةــــقلعتملا ن�ناوقلا قاــــطن A �gُّ�غتلاو ،ةــــينقتلا لاــــجم �g لــــئاــــEلا رُّوطتلل اًرظن •

 هذــt ةــيــــــــــــصوــــــــــــصvxا ةــــــــــــــساــيــــــــــــس دونب لــيدــع�g n ِّقvIاــب ظفتحي عقوملاــف , ي!وA@كلإلا

اـمئالم هاري ٍتـقو يأ �g اـEطورــــــــــــشو
ً

 مت0و ،ةـحفــــــــــــصلا هذـt 34ع تاليدـعتلا ذـيفنت مت0و ، 

 .�Aثأت تاذ تاليدعn ةيأ ءارجإ ةلاح �g مكراطخإ

 ةيـصxـ�لا تانايبلاو ي!وA@كلإلا ن0زختلا ن�مأت متي ،ةيـصxـ�لا كتانايب 34ع ظاف�Iل •

 .ةبسانملا ةينمألا تاينقتلا مادختساب ةلسرملا

امئاد انب لاــــــصتالا كنكمي •
ً

 نم ةــــــسايــــــسلا هذt صوــــــصخب كتاراــــــسفتــــــسا نع ةباجإلل 

 . لالخ
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 ٣٠/٠٢/١٤٤٤ 67 ةسايسلا هذBC (Dوالا( ھترود 67 )١( عامتجالا 67 ةيمومعلا ةيعم0/ا ةرادإ سلجم دمتعا
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