
 
(298) 

@
@
@
@
@
@
@
!îb!ò@

aü‘njbê@iÈàÜîbp@Ë"#@a$ßìa%@
@ëu&aöá@·ìí#@a⁄‰çbl 

 

@
@
@
@



 
(298) 

@
@
@
ßÔ†ßòZ@
 زئاIرلا دحأ باDرإلا لAومت مئارجو لاومألا لسغ تايلمع3 هاب0شالا تارشؤم ةسايس دع!

اقفو ةيلاملا ةباقرلا لاجم ST ةيعمQRا اOPذختا KLلا ةيساسألا
ً

 لاومألا لسغ ةحفا_م ماظنل 

 عيمجو ةيذيفنتلا ھتحئالو ، ـ١١/٥/١٤٣٣D خAراتب ٣١/م مقر ي_لملا موسرملاب رداصلا يدوعسلا

  .ةسايسلا هذD عم قفاوتيل ةقحاللا تاليدعتلا

aÛä!bÖZ@
 ةيدقاع! تاقالع مzل نمو نwلماعلا ةفاuv Iع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذD ددحت

 .ةيعمQRا ST ةيعوطتو

aÛjîbæZ@
 :باDرإلا لAومت مئارج وأ لاومألا لسغ تايلمع3 اطابترا لدت دق تارشؤم

امامتDا ليمعلا ءادبإ .١
ً

 وأ لاومألا لسغ ةحفا_م تابلطتمل ما��لالا نأش3 يداع �wغ 

 .ھلمع عونو ھتAو�P ةقلعتملا ةصاخ�و ،باDرإلا لAومت مئارج

 .ىرخألا ھلوصأو ھلاومأ ردصم حيضوت وأ ھنع تانايب ميدقت ليمعلا ضفر .٢

 وأ ي�وناقلا اzضرغ ثيح نم ة��او �wغ تاقفص ST ةكراشملا ST ليمعلا ةبغر .٣

 .ةنلعملا رامث0سالا ةيجيتا��سا عم اzما��Rا مدع وأ يداصتقالا

 وأ/و ھتAو�P قلعتت ةللضم وأ ةحي�� �wغ تامولعمب ةيعمQRا دAوزت ليمعلا ةلواحم .٤

 .ھلاومأ ردصم

 يأ وأ ،باDرإ لAومت مئارج وأ لاومأ لسغ ةطش�أ ST ليمعلا طروتب ةيعمQRا ملع .٥

 .ةيميظنت وأ ةيئانج تافلاخم

 .ىرخأ فAراصم يأ وأ تالومعلاو رطا��اب مامتDالا مدع ليمعلا ءادبإ .٦

 ھعانتماو هددرتو ،لوzجم لIوم نع ةباين لمعلل ليكو ليمعلا نأ ST ةيعمQRا هاب0شا .٧

  .ةQRzا وأ ص�¢لا كلذ نع تامولعم ءاطعإ ST ،ةيقطنم بابسأ نودب

 .ماع ل_ش3 ھتطش�أب ھتفرعم مدع وأ ھلمع ةعيبطل فصو ليمعلا ميدقت ة�وعص .٨

 عضولا ةيفصت بلط ة�wجو ةدم دع3 ھعب0ي لجألا لAوط رامث0ساب ليمعلا مايق .٩

 .باس�Qا نم دئاعلا لAوحتو يرامث0سالا

  .ةيداعلا تاسرامملاو ليمعلا ةطش�أ نwب �wبك فالتخا دوجو .١٠
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 مدع ةلواحمو رخآ فرطل ھل ةقحتسملا لاومألا لAوحت ةيعمQRا نم ليمعلا بلط .١١

 .اP»لإ لو��او ةQRzا نع تامولعم يأب ةيعمQRا دAوزت

 وأ تامولعملا قيقدت تابلطتمب ھغيلبت دع3 اDءاغلإ وأ ةقفص �wيغ! ليمعلا ةلواحم .١٢

 .ةيعمQRا نم تال�Rلا ظفح

 .تادن0سملا نم نكمم ردق لقأ اP»ف مدختس¯ ةقفص تاءارجإ ءاP®إ ليمعلا بلط .١٣

 .ةعورشم �wغ رداصم نم داريإ تا_لتمملا وأ لاومألا نأ ةيعمQRا ملع .١٤

 ھب ھب0شملا نع ةرفوتملا تامولعملا عم تايلمعلاو تاع�±تلا راركت وأ ةميق بسانت مدع .١٥

 .ھكولسو ھتايح طمنو ھلخدو ھطاش�و

 .روظحم طاش³ب ةفورعم وأ ةفورعم �wغ ةمظنمل ليمعلا ءامتنا .١٦

 بسان0ي ال ام�و ھيف غلابم ل_ش3 ھتلئاعو ليمعلا uvع ةيDافرلاو خذبلا تامالع روzظ .١٧

 .)¹¸افم ل_ش3 ناI اذإ ةصاخ( يداصتقالا ھعضو عم

@
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 ةرادإ تحت نولمع¯ نيذلا نwلماعلا عيمج uvعو ةيعمQRا ةطش�أ نمض ةسايسلا هذD قبطت

 ةسايسلا هذuv Dعو لاومألا لسغ ةحفا_مب ةقلعتملا ةمظنألا uvع عالطالا ةيعمQRا فارشاو

 مOPايلوؤسمو مOPابجاو ءادأ دنع ما_حأ نم اP»ف درو امب ما��لالاو ،اP»لع عيقوتلاو ا�P ماملإلاو

 ماسقألاو تارادإلا عيمج دAوزتو صوص�Qا كلذ T ST¼ولا رش� ةيلاملا ةرادإلا uvعو .ةيفيظولا

 .اP¾م ة��³ب

 ةحفا_م دعاوقب مzما��لاو مzعابتإ نم دكأتلا uvع نwنواعتم عم دقاعتلا لاح ةيعمQRا صرحتو

 .باDرإلا لAومت مئارجو لاومألا لسغ
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 ST ةسايسلا هذÀv  (  Dوألا  ( ھترود ST )١( عامتجالا ST ةيمومعلا ةيعمQRا سلجم دمتعا •

١٤٤٤ /٣٠/٠٢Dم٢٦/٠٩/٢٠٢٢  قفاوملا . ـ .  


