
 لاومألا لسغو باھرإلا لیومت ةحفاكمب ةقلعتملا تاءارجإلا ةسایس
 اھنم ةیاقولاو

 ةیریخلا رایطلا ةسسؤم يف
 ةمدقم
 ةباقرلا لاجم VW ةــــــســــــسؤملا اTHذختا PQلا ةيــــــساــــــسألا زئاKرلا دحأ اGHم ةياقولاو لاومألا لــــــسغو با;رإلا ل8ومت ةحفا2مب ةقلعتملا تاءارجإلا دع!

اقفو ةيلاملا
ً

 عيمجو ةيذيفنتلا ھتحئالو ،ـــــــــــــــــــــ;11/5/1433 خ8راتب 31/م مقر ي2لملا موــــــــسرملاب رداــــــــصلا يدوعــــــــسلا لاومألا لــــــــسغ ةحفا2م ماظنل 

 .ةسايسلا هذ; عم قفاوتيل ةقحاللا تاليدعتلا

 

 قاطنلا
 .ةسسؤملا VW ةيعوطتو ةيدقاع! تاقالع مwل نمو نtلماعلا ةفاrs Kع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذ; ددحت

 

 نایبلا
 Q~8ردتلا جايتحالا تاريدقت بـــــــــــــسح با;رإلا ل8ومت مئارجو لاومألا لـــــــــــــسغ تايلمع ةحفا2م لي}ـــــــــــــس VW ةـــــــــــــســـــــــــــسؤملا ا;ان}تت PQلا ةيئاقولا قرط

 :ا�H نtلماعلا تاصاصتخاو

 .ةسسؤملا اwل ضرعتت PQلا با;رإلا ل8ومتو لاومألا لسغ رطا�� مييقتو مwفو ديدحت .1

 .تامد��او تاجتنملاب ةصا��ا با;رإلا ل8ومتو لاومألا لسغ رطاخم نم د��ا نأش VW ةر��م تارارق ذاختا .2

 .ةحفا2ملا لاجم VW ةسسؤملا VW لامعألا ةيعون عم مءالتي امب نtلماعلا ةءافك عفر ب8ردتلاو تاردقلا ءانب جمارب ز8زع! .3

 .ةبجاولا ةيانعلا تاءارج�و ءالمعلا rsع فرعتلا ةدوج نtسحتو ةحفا2ملل ةمدختسملا تاونقلا ةءافك عفر .4

 .ةسسؤملا VW لامعألا ةيلعافو ةدوج عفر rsع دعاس! PQلا ةمزاللا تاودألا �tفوت .5

 .با;رإلا ل8ومت مئارجو لاومألا لسغ ةحفا2مل ةسسؤملا VW نtلماعلا ىدل �Wولا ىوتسم عفرل ة8وعوت جمارب ةماقإ .6

 .تافورصملا VW دقنلا مادختسا نم ليلقتلل اTHا�tمم نم ةدافتسالاو ةيدقنلا �tغ ةيلاملا تاونقلا rsع دامتعالا .7

 .�Wاملا لدابتلا VW ة8رابتعالا وأ ةيعيبطلا ةفصلا يذ يقيق��ا ديفتسملا rsع فرعتلا .8

 .ا�H ھبªشملا غلابملاو صا�¦ألا ة8و; نم دكأتلا VW ةم;اسملل ةقالعلا تاذ تاw¥�ا عم ي¤و�£كلا ط ر تايلمع داجيإ �W VWسلا .9

 

 تایلوؤسملا
 ةقلعتملا ةمظنألا rsع عالطالا ةــســسؤملا فارــشاو ةرادإ تحت نولمع¬ نيذلا نtلماعلا عيمج rsعو ةــســسؤملا ةطــش¤أ نمــض ةــسايــسلا هذ; قبطت

 مTHاـيلوؤـــــــــــــسمو مTHاـبجاو ءادأ دـنع ماـ2حأ نم اـH¯ف درو اـمب ما�£لالاو ،اـH¯لع عيقوتلاو اـ�H ماـملإلاو ةـــــــــــــساـيـــــــــــــسلا هذـ; rsعو لاومألا لـــــــــــــسغ ةـحفاـ2مب

 .اGHم ة�´³ب ةيلاملا نوؤشلا VW نtلماعلا عيمج د8وزتو صوص��ا كلذ �W VWولا رش¤و ةسايسلا Q±بت �Wاملا فرشملا rsعو .ةيفيظولا

 .با;رإلا ل8ومتو لاومألا لسغ ةحفا2م دعاوقب مwما�£لاو مwعابتا نم دكأتلا rsع نtنواعتم عم دقاعتلا لاح ةسسؤملا صرحتو

 
 عجارملا
 ةلــصتملا تاــسايــسلا عيمج لحم ةــسايــسلا هذ; لحتو . مVW 01/10/2020 ةــسايــسلا هذ; ) ثلاثلا ( عامتجالا VW ةــســسؤملا ءانمأ سلجم دمتعا

 .اقباس ةعوضوملاو


