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ا نع   اقر انا املوقع أدناه باطـــــــــــــــــــاإلج اءا اواوانرا اا اراااب االتـــــهااطاب اوواال الوه ال ماا ااواترعا ن تاش  او تا  اا   تع    ا  ـــــ  

 ١٩انتشار تاشراس كوتيد 

  :او الجاأت هد باوه ا ي او ال ب  

اتيع او ـا زرا يج املوقع او اـارو ااوايـف أتراد ا    انـد املـداتـت وز  ا)    اور و    وـد اوترا  ـا شزمل و   يـت ايقي) حارهاا     -1

 ش تت ووا غرا اوزوا ا تضر. اوصاووا اوص ي  وزتتسوقرا اءا ايقي) ارهاا  ا نع أو شخص    دتو  

اــداا اواتــا ــاب طيزــ  تها   ا نع ا خــاو را    اوــدتو  ااو نعيــف اءا او ــا زرا لر بــاراــداا اواتــا ــاب اويقيــ   اومبــا  إومال او ــا زرا  -2

 اوااد اومبا   داتت اوصاووا.

ان رار  انـد املـداتـت ااـدل   اانســـــــــــــي) إاراا ت ص دراـ  اوصــــــــــــــاووا انـد دتووه   ااومبـا  ت ص اقيـاس دراـ  ررار  او ـا زرا  -3

 اند املداتت. تسعل ا درال

   املســـــــار  الاتاوي  وزتوقع تا  او ها  ان اوي  اءا اا ل   %30فق الطاقة االستتتتتتت يعابية ا حد   نلتزم باستتتتتتتتزبائ ال  ائ  و  -4

  ها  ربع وزشخص اووارد. 9اات ا  

 .املوقعيرقاب ااملراريض داتت او داتت ا امل اند  ااوصابوا  اوترا   اتاب ا يهراب الشدو -5

 اادش  انخد  .او نويف اءا اومبا   بضرار  انح م املسق) ققت  -6

 ا نع اادس اومبا   داتت املوقع. املوقعادل اوستاح وزمبا   بالن ظار داتت  -7

 .املوقعداتت وهاك املسات  ا  ن   اومبا  اند املداتت وز نويف اءا  املوظ راإومال  -8

 .ا  اومب بوضع  زصااب املسات  ا  ن  اءا أرضياب ا  اب اان  اظ اءا املسات  ا  ن  برا الوه ال  -9

 ا ناا: 19كوتيد  تاشراس ااقاع ا دو  او واياي  ااوسياساب امل  زا  باووقاش  ا نع انتشار -10

 الوه ال بخي  الت  اح او دريجج ااملد  اوم ني  امل ز  اناا    اول ن  او زيا وأل  اب. •

وــــتـــنـــع انــتــشـــــار اوــ ــــيـــراس داتــــــت  ـــاــــاا اوــــ ـــتــــت اا  اك  او ا   اوصادر   ا دو  الرتادش  امل  زا  بتـــســؤاوــيــاب اـهــاب اوــ ــتــت  •

 ا  ا ار  اوص   او ا  

 ا دو  الرتادش  امل  زا  باوه ال املوظ را باو صرف ب ذر اااقاع قوااد اوص   ااوسا   اوصادر  ا  ا ار  اوص   او ا   •

 ار  او نتي  ا داري  ااو تت ااوشؤاا الا تااي  بشأا ا اراااب الرهاا ي  وزوقاش  ا نع انتشار او اشراس.سياس  ا   •

 اوصادر ا  ا ار  او اار  ااوصناا . ااو  ا ي  باوسياسابالوه ال  •
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