
 ماكحألاو طورشلا

 ً،اماع 18 ـلا نس اوزواجت نمم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيميقملا عيمجلً احاتم يجيورتلا ضرعلا نوكي .1

 :يلي ام ءانثتساب

 ولثمم كلذكو ،ةيعرفلا تاكرشلاو هل ةعباتلا تاكرشلا ىدل وأ )مهتالئاعو( جّورملا ىدل نولماعلا نوفظوملا •

  .هؤالكو وأ جّورملا

  .يجيورتلا ضرعلابً اينهم نيطبترملا يادنويه يعزوم نم )مهتالئاعو( نوفظوملا •

 وأ نييلاحلا جاوزألا :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ماكحألاو طورشلا هذه يف مهيلإ راشملا ةلئاعلا دارفأ لمشي •

 ،نيدلاولا جاوزأ وأ ،نيدلاولا دحأ ،)ينبتلاب وأ نييجولويبلا ءانبألا ناك ءاوس( جاوزألا ءانبأ وأ ءانبألا ،نيقباسلا

 تاوخألاو ةوخألا تانبو ءانبأ ،تالاخلاو تامعلا ،لاوخألاو مامعألا ،مهجاوزأو مهتاجوز وأ تادجلاو دادجألا

 .ىلوألا ةجردلا نم تالاخلاو تامعلاو لاوخألاو مامعألا تانبو ءانبأ ،ءاقشألا ريغو مهنم ءاقشألا

 .)"يجيورتلا ضرعلا ةرتف"( ربمتبس 30 ىلإ ربمتيس 06 نم ةلمحلا دتمت .2

 ةقباسملاب صاخلا عقوم يف ولجس نيذلا تارايسلل يغان فسوي دمحم ةكرش عورف راوز عيمجل حاتم ضرعلا .3

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يجيورتلا ضرعلا ةرتف لالخ

 ىلع لصحيسو ضرعلا ةرتف لالخ ةكراشملا عقاوملا نم يأ يف )1( ةدحاو ةكراشم ىلع ليمع لك لصحيس .4

 .ةزئاجلاب زوفلل ةصرف

 :ىلع :ةزئاجلا لمشت .5

 )روتوم يادنويه ةكرش لبق نم اهديكأت متيس ةددحم ةارابم( مدقلا ةركب ملاعلا سأك تايرابم ىدحإ روضحل ةركذت •

 ءاغلإ متيس امك .بحسلا نم ةحيحص ريغ ليصافت ىلع ًءانب مهرايتخا مت نيذلا نيكراشملا داعبتسا متيس .7

 .بحسلا نم اهداعبتساو ةحيحص ريغ ليصافت اومدق نم تاكراشم

 .ةيئاوشع ةقيرطب ينورتكلإلا بحسلا ربع نيزئافلا رايتخا متيس .8

 .نيزئاف 10 رايتخا متيس ثيح ،2022 ربوتكا 10 يف بحسلا ءارجإ متيس .9

 ءارجإ نم نيموي لالخ يدرف لكشب ينورتكلإلا ديربلا ربع وأ ةرشابم ةلاسر قيرط نع نيزئافلا راطخإ متيس .10

 مويلا لولحب كلذ قيقحت رذعت نإ نكلو .نيزئافلاب لاصتالل ةنكمملا تالواحملا عيمج ءارجإ متيس .بحسلا

 ةزئاجلا يف فرصتلا وأ ليدب زئاف ىلإ ةزئاجلا حنمو ةزئاجلا قاقحتسا بحس يف قحلاب ظفتحي جّورملا نإف ،ثلاثلا

 ً.ابسانم هاري يذلا لكشلاب

 هريدقتلً اقفو جّورملل زوجي ،يجيورتلا ضرعلا اذه يف ةكراشمللً الهؤم نكي مل نيزئافلا نمً ايأ نأً اقحال نيبت اذإ .11

 ًابسانم هاري يذلا صخشلا ىلإو ةقيرطلا سفنب اهيف فرصتلا وأ اهحنمو ةزئاجلا دادرتسا وأ ةرداصم صاخلا

 تالسارم يأ يف لوخدلا متي نلوً ايئاهن يجيورتلا ضرعلاب ةقلعتملا رومألا عيمج يف ةجورملا ةكرشلا رارق ربتعي .12

 .هنأشب

 .ينورتكلالا بحسلا ءارجا دعب نيزئافلاب لاصتالا متيس .13

 خيراوتلا لالخ ةزئاجلا مالتسا مدع يدؤيس .اهنع نالعإلا نم مايأ 6 لالخ زئاوجلا عيمج مالتساو عيزوت متي .14

 .جّورملا ريدقتلً اقفو ةزئاجلا ةرداصم ىلإ ةددحملا

 هريوصت وأ هتروص طاقتلا كلذ يف امب يجيورتلا ضرعلاب ةقلعتملا ةياعدلا يف ةكراشملا زئافلا نم بلطُي دق .15

 .هتماقإ دلبو هتيسنجو همسا نع حاصفإلاو ويديفلاب

 ةفاضتسالا جمانرب ءانثأ هطاقتلا مت ويديف عطقم وأ ةروص يأ رشن يادنويه ةكرشل قحي .16



 .كلذ قبطني امثيح نيمأتلاو بئارضلا نع ةيلوؤسملا زئافلا لمحتي .17

 ةلباق ريغو ليوحتلا وأ لادبتسالل ةلباق ريغ ةزئاجلا .يجيورتلا ضرعلا يف حضوم وه امك ةزئاجلا حنم متيس .18

 .يدقنلا لاملاب لادبتسالل

 

 


