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 عيمج ]Zع ةيعامKLاو ةيدرفلا لغشلا تاعازن TUبدت ةعطاقمب PQBاقلا ديدKLا #Jاضنلا ةئيHلا رارق ذيفنتل ABملا جامدإلاو لغشلا ةرازوب قيس2تلا ةئي- ةع*اتم راطإ #"               

 ام لالخ نمو ،2020 67نون 20 ةعم<=ا موي ةياغ :9إ 2020 67نون 4 ءاع1رألا موي نم ةدتمملا ةoUفلا لالخ ،ةKjاصملاو ثحبلل ةينطولاو ةيميلقالا نbLلا اa`ف امب تا̂وتسملا

  :#Zي ام �U 2020نون 7 ت|سلا موي دع* نع اHعامتجا رثإ ]Zع قيس2تلا ةئي- لw# xyLاجتحالا لtشلا اذ- #" ةكراشملا مqa تايطعم نم اa`لع دراوت

 ةينطولا ةعما<=ا ،)UMT( ليغشJلا ةرازو يفظومو JKLMفمل ةينطولا ةباقنلا ،)AMIT( لغشلا JKLMفمل ةيHرغملا ةيعم<=ا :ةئيHلا تانوtم �oعx :الوأ §

 تاعازن TUبدت ةعطاقم نم نTيلوألا نTمويلا ةليصحب )FDT( ليغشJلل ةيطارقميدلا ةباقنلاو )CDT( ليغشJلا عاطقل ةينطولا ةباقنلا ،)UGTM(لغشلل

 hMلاو ةلyLملا ة̂وئملا بس2لا لالخ نم كلذو ،ةعطاقملا لعف ذيفنت #" ةزكرمماللا �Kاصملاب لغشلا ��QBفمو تاش�فمل عساولا طارخنالا ]Jإ رظنلاب كلذو ،لغشلا

 ؛ةيميلقإلاو ةrوt<=ا تاrريدملا نم ديدعلا pq % 100 ةبسk :9إ تلصو

 ا�aع نابأ �Bلا ةظقيلاو #�ولاب ديشxو ،ةيلاضنلا ةط��ا هذ� pq هوققح يذلا ر�ابلا حاجنلا :{ع لغشلا JKLMفمو تاشJفم ةوخإلاو تاوخألا yzت :ايناث §

 ال نTت̂ريدم وأ ة̂ريدم #" ةيجاجتحالا ةكرKjا حاجن راصتقا نع ةفئازلا رابخألاو تاعاشإلا ثب #" اساسأ ةلثمتملا ش�وش�لا تالواحم نم ةرادإلا ھتسرام ام مامأ ءالؤ-

 ؛يداع لtش* ةيKjاصتلا ماHملاب مايقلا #" نورمتسم ىرخألا تا̂ريدملا #" نTش�فملا #�اب نأو ،TUغ

 ةروطخ :9إ م��tنتو ةررقملا ةيجاجتحالا لا�شألا مامأ داي�=ا ما��لا ةرورض :9إ ايميلق�و اrوtجو اrزكرم ن�rرادإلا ن�لوؤسملا قيس�تلا ةئي� وعدت :اثلاث §

 ةصاخ ،تازازفتساو تازواجت نم افنآ ءاضيبلا رادلاب ABملا جامدإلاو لغشلل يوKLHا ريدملا ھب موقي ام قايسلا اذ- #" ةئيHلا ركن�سxو ،ةيباقنلا ةrر�=ا :{ع قي�ضتلا

 ھليقنت �Uع ھب شرحتلا ا-روص رخآو ،قيس2تلا ةئي- #" وضعلا ،ليغش�لا ةرازو يفظومو ��QBفمل ةينطولا ةباقنلل ماعلا بتاtلا ،مصاع دمصلا دبع ليمزلا ص¨§ دض

  ؛تازازفتسالاو تازواجتلا هذ- عيمKL دح عضول يروفلا لخدتلاب ةرازولا ةئيHلا بلاطتو ،رخآل بتكم نم

 ي¯اقرلا رودلا ز̂زعx دنب ةصاخو ،2019 لrربأ 25 ل q¦امتجالا راو�=ا قافتا تايضتقم ذيفنت pq ھتيلوؤسم نم اقالطنا ةموك�=ا س�ئر بلاطت :اع�ار §

 ةراثإ عم ،ضارقنالاب ددHملا لغشلا ش°تفت زاKLH ة̂رش|لا دراوملل از̂زعx ،راطإلا او�7غ نيذلا ن�فرصتملا فلم ة<=اعمل 9qا<ªتسالا لخدتلاب لغشلا ��QBفمل

 ةنودم ھيضتقت ام ]Zع ادض ءاردملا ضع* اa´ م-رمأي ماHمب مايقلا نم طايتحالا ةرورض ]Jإ نTنرمتملا نTش�فملا كلذكو  راطإلا TUيغx روط #" نTفرصتملا ءالؤ- ضع* هاب�نا

 ؛ن�ت�نوناقلا ن�نيميلا ءادأ بلطتت hMلا كلت  اميس ال عوضوملا #" لغشلا

 قدتو ،انوروك ةحئاج KLMفت لاحفتسا لظ pq زا�7حالاو رذ�=ا نم دrزم ذاختا :9إ عاطقلا يفظومو تافظوم عيمج ةيانع قيس�تلا ةئي� ھجوت :اسماخ §

 سوTUف ىودع راش�نا نم دbjل ةمزاللاو ةrرورضلا ةيعام<=او ةيدرفلا ةياقولا لئاسو �7فوت pq �7بكلا لام�إلاو �7صقتلا مامأ ديدج نم رط¨Kا سوقان

 لغش  ش�فم يxاركس نسح ليمزلا ةلاح #" ةلما· ةينوناقلا اa¸يلوؤسم لمحت نم نابKLا اáرqaو ةرازولل ةماتلا ةالابماللاب ددنتو ،ةرازولا �Kاصم عيمج #" انورو·

 تارادإلا يفظومل ةماعلا ةيدضاعتلا بيدانم باختنا ]Zع فارشإلا #" ھتم-اسم ةبسانمب ءا¹ولاب ب°صأ يذلا ،شكارمب ABملا جامدإلاو لغشلل ة̂وKLHا ة̂ريدملاب

 بجاو ¼�ح اHسفن لمحت مل ةرازولا نأب املع ،رمذتلاو طابحإلاب ھعم نTلماعلا ءالمزلاو ھباصأ ام ،ةيj½لا ھتلاح نع لاؤسلا ءانع ¼�ح ةرازولا لمحتت نأ نود ،ةيمومعلا

 .انوروtب مa¸باصإ ةيناtمإ بعر نوHجاوي م-دحو او·رت نيذلا نTطلا¨¾ا ھتاليمزو ھئالمزل ليلاحت ءارجإ

 سفن لالخ اوÂaأ نيذلا ءالمزلاو تاليمزلا #�اب وعدت اÂaإف لغشلا تاعازن TUبدت ةعطاقم نم نTيلوألا نTمويلا حاجنإ #" م-اس نم ل· دي ]Zع ةرارحب قيس2تلا ةئي- دشx ذÀو اذ-

 اHليمحت ]Zع ديدج نم دكؤتو ،2020 67نون 20 ةعم<=ا موي ةياغ :9إ ةرمتسملا ةعطاقملا pq طارخنالا �U 2020نون 4 ءاع̄رألا موي لبق ام ةلyLملا تاعا�Äلا ةع*اتم نTمويلا

 يذلاو  ةرازولا هدHشx يذلا TUط¨Kا ناقتحالا ةيعضو نعو اندالبب #�امتجالا ملسلاو ةينHملا تاقالعلا رارقتسا لآم نع ةلماtلا ةيلوؤسملا ABملا جامدالاو لغشلا ر̂زو ديسلا

 ةيعرفلا ةينا�Tملا عورشم ةشقانم ةبسانمب ةيعامتجالا تاعاطقلا ةنKL ءاضعأ باونلا ةداسلا تالخدت :{ع هدر ضرعم pq رrزولا ديسلل ة�7ط´=ا تاحrرصتلا ھتمقاف

 لtل ابسحت احوتفم اHعامتجا ]Zع ءاقبإلا ةئيHلا نلعxو ،اHلوح ماعلا يأرلل اصاخ انايب قيس2تلا ةئي-  ردصتس �Bلاو PQBاملا �Uنون 4 ءاع̄رألا موي 2021 ةيلاملا ةنسلا مسرب ةرازولل

 .عوضوملا #" ئراط

 2020 67نون pq 08 ررــحو  

 ءايفوأ لاضنلل انمدو متمد

 yMملا جامدإلاو لغشلا عاطقب ةيلاضنلاو ةيعفا�7لا ةدحولا تشاع

 .yMملا جامدإلاو لغشلا ةرازوب قيس�تلا ةئي� تشاع

 

  ةيعام<=او ةيدرفلا لغشلا تاعازن �7بدت ةعطاقم صوصخب نايب

 


