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 ةيساسألا زئاFرلا دحأ باBرإلا ل?ومت مئارجو لاومألا لسغ تايلمع نم ةياقولا ةسايس دع!

اقفو ةيلاملا ةباقرلا لاجم PQ ةيعمNOا اLMذختا HIلا
ً

 يدوعسلا لاومألا لسغ ةحفا]م ماظنل 

 تاليدعتلا عيمجو ةيذيفنتلا ھتحئالو ،ـ١١/٥/١٤٣٣B خ?راتب ٣١/م مقر ي]لملا موسرملاب رداصلا

  .ةسايسلا هذB عم قفاوتيل ةقحاللا
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 ةيدقاع! تاقالع مvل نمو نtلماعلا ةفاrs Fع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذB ددحت

 .ةيعمNOا PQ ةيعوطتو
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 ل?ومت مئارجو لاومألا لسغ تايلمع ةحفا]م ليzس PQ ةيعمNOا اLMذختا HIلا ةيئاقولا قرط

 :باBرإلا

 .ةيعمNOا اvل ضرعتت HIلا باBرإلا ل?ومتو لاومألا لسغ رطا{| مييقتو مvفو ديدحت .١

 ةصا{Nا باBرإلا ل?ومتو لاومألا لسغ رطاخم نم د�Nا نأش PQ ةر��م تارارق ذاختا .٢

 .تامد{Nاو تاجتنملاب

 لامعألا ةيعون عم مءالتي امب نtلماعلا ةءافك عفر ب?ردتلاو تاردقلا ءانب جمارب ز?زع! .٣

PQ اNOةيعم PQ ةحفا]ملا لاجم. 

 ءالمعلا rsع فرعتلا ةدوج نtسحتو ةحفا]ملل ةمدختسملا تاونقلا ةءافك عفر .٤

 .ةبجاولا ةيانعلا تاءارج�و

 .ةيعمNOا PQ لامعألا ةيلعافو ةدوج عفر rsع دعاس! HIلا ةمزاللا تاودألا �tفوت .٥

 لسغ ةحفا]مل ةيعمNOا PQ نtلماعلا ىدل �Qولا ىوتسم عفرل ة?وعوت جمارب ةماقإ .٦

 .باBرإلا ل?ومت مئارجو لاومألا

 نم ليلقتلل اLMا�tمم نم ةدافتسالاو ةيدقنلا �tغ ةيلاملا تاونقلا rsع دامتعالا  .٧

 .تافورصملا PQ دقنلا مادختسا

 .�Qاملا لدابتلا PQ ة?رابتعالا وأ ةيعيبطلا ةفصلا وذ يقيق�Nا ديفتسملا rsع فرعتلا .٨

 دكأتلا PQ ةمBاسملل ةقالعلا تاذ تاNOvا عم ي�و��كلا ط�ر تايلمع داجيإ �Q PQسلا .٩

 .اM¡ ھب شملا غلابملاو صا{�ألا ة?وB نم
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 ةرادإ تحت نولمع£ نيذلا نtلماعلا عيمج rsعو ةيعمNOا ةطش�أ نمض ةسايسلا هذB قبطت

 ةسايسلا هذrs Bعو لاومألا لسغ ةحفا]مب ةقلعتملا ةمظنألا rsع عالطالا ةيعمNOا فارشاو

 مLMايلوؤسمو مLMابجاو ءادأ دنع ما]حأ نم اM¦ف درو امب ما��لالاو ،اM¦لع عيقوتلاو اM¡ ماملإلاو

 ماسقألاو تارادإلا عيمج د?وزتو صوص{Nا كلذ �Q PQولا رش� ةيلاملا ةرادإلا rsعو .ةيفيظولا

 .اM»م ة{ª©ب

 ةحفا]م دعاوقب مvما��لاو مvعابتإ نم دكأتلا rsع نtنواعتم عم دقاعتلا لاح ةيعمNOا صرحتو

 .باBرإلا ل?ومتو لاومألا لسغ
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 PQ ةسايسلا هذ�s ( Bوالا( ھترود PQ )١( عامتجالا PQ ةيمومعلا ةيعمNOا ةرادإ سلجم دمتعا

 م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ قفاوملا ٣٠/٠٢/١٤٤٤

 

 


