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 فالتJو ظفحو ةرادإ صوصخب ا?عابتإ ةيعم78ا 56ع 23لا تاداشرإلا مدقي ليلدلا اذ!

 .ةيعم78اب ةصا7Pا قئاثولا
 

aÛä!bÖ@: 
SسUVنم عيمج ليلدلا اذ! فد Sتارادإ وأ ماسقأ ءاسؤر صخألا\و ةيعم78ا ]7اصل لمع 

 قيبطت ةيلوؤسم مoVلع عقت ثيح ةرادإلا سلجم نgمأو نيذيفنتلا نgلوؤسملاو ةيعم78ا

 .ةسايسلا هذ! tu دري ام ةعrاتمو
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 لمش~و ،ةيعم78ا رقمب يرادإ زكرم tu قئاثولا عيمجب ظافتحالا ةيعم78ا 56ع بجي

 :ي~آلا

 ىرخأ ةيماظن حئاول يأو ةيعم�8ل ةيساسألا ةحئاللا •

ا��وم ةيمومعلا ةيعم78ا tu تا�ا��شالاو ة�وضعلا ل�8 •
ً

 نم ل� تانايب ھب 

 ھمامضنا خ�راتو ءاضعألا نم م!�gغ وأ نgسسؤملا ءاضعألا

ا��وم ةرادإلا سلجم tu ة�وضعلا ل�8 •
ً

 وضع ل�ل ة�وضعلا ةيادب خ�رات ھب 

 :ب�سلاو ءاUVنالا خ�راتب ھيف نgب�و )ةيك��لا /باختنالاب( ا�Vاس�كا ةق�رطو خ�راتو

 .ةيمومعلا ةيعم78ا تاعامتجا ل�8 •

 .ةرادإلا سلجم تارارقو تاعامتجا ل�8 •

 .د?ُعلاو ةيكنبلاو ةيلاملا تال8 لا •

 .لوصألاو تا�لتمملا ل�8 •

  .تالاصيإلاو �gتاوفلا ةفا� ظف�7 تافلم •

 .لئاسرلاو تابتا�ملا ل�8 •

 .تارا�زلا ل�8 •

 .تاع�¤تلا ل�8 •
 



 

 ةيمنتلاو لمعلا ةرازو ا!ردصت جذامن يأ عم نا�مإلا ردق ةقفاوتم تال8 لا هذ! نوكت

 لوؤسملا ديدحت ةرادإلا سلجم 6¨وت�و ظف�7ا لبق ا?ميقرتو ا?متخ بج�و .ةيعامتجالا

 .كلذ نع
 

@:قئاثولاب@ظافتحالا
 6¨إ ا?مسقت دقو .اªVدل 23لا قئاثولا عيم78 ظفح ةدم ديدحت ةيعم78ا 56ع بجي •

 :ةيلاتلا تاميسقتلا

o مئاد ظفح 

o تاونس )٤( ةدمل ظفح  

o تاونس )١٠( ةدمل ظفح  

 .مسق ل� tu تال8 لا عون ]�وت ةحئال دادعإ بجي •

اظافح دن�سم وأ فلم ل�ل ةينو��كلإ ةP ¯ب ظافتحالا بجي •
ً

 نم تافلملا 56ع 

 نافوطلا وأ �gصاعألا وأ نا�gنلا لثم ةدارإلا نع ةجرا7Pا بئاصملا دنع فلتلا

 .تانايبلا ةداعتسا ةعرسلو تاحاسملا �gفوتل كلذكو ا!�gغو

 وأ ةبلصلا تارف�gسلا لثم نمآ نا�م tu ةينو��كلإلا ³ ¯لا ظفحت نأ بجي •

 .ا?�Vاش ام وأ ةيبا� لا

 بلطو قئاثولا عم لماعتلا تاءارجإب ةصاخ ةحئال ةيعم78ا عضت نأ بجي •

 فيشرألا نا�مب قلعتي امم كلذ �gغو اV¶داعJو فيشرألا نم فلم يأل فظوملا

 .ھماظنو ھت·يV¶و

 عوجرلا ل?سS ¸2ح ةمظنم ةق�رطب قئاثولا ظفحت نأ ةيعم78ا 56ع بجي •

 .فلتلا وأ ةقرسلا وأ نادقفلا ةنظم tu عوقولا مدع نامضلو قئاثولل
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 ةدد�ºا ةدملا تUVنا 23لا قئاثولا نم صلختلا ةق�رط ديدحت ةيعم78ا 56ع بجي •

 .كلذ نع لوؤسملا ديدحتو ا�V ظافتحالل
 

 ةدم ءاUVنا دعr اV«م صلختلا مت 23لا قئاثولا ليصافت اoVف ةركذم رادصإ بجي •

 .ةرادإلا سلجمو يذيفنتلا لوؤسملا اoVلع عقو�و ا�V ظافتحالا

• rةنمآ ةق�رطب قئاثولا نم صلختلل ةن78 ل�ش~ ،فالتإلا دامتعاو ةعجارملا دع 

  .قئاثولل لما� فالتإ نمضتو ةئ¼بلاب ةرضم �gغو ةميلسو

 

ارضحم فالتإلا 56ع ةفرشملا ةن�8لا بتكت
ً

ايمسر 
ً

 عم فيشرألا tu ھب ظافتحالا مت�و 

 نgينعملا نgلوؤسملل ³ ¾ لمع
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 ٣٠/٠٢/١٤٤٤ 67 ةــــــــسايــــــــسلا هذBC( Dوالا( ھترود 67 )١( عامتجالا 67 ةيمومعلا ةيعم0/ا ةرادإ سلجم دمتعا

 م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ قفاوملا

 


