
  ةصاخلا ماكحألاو طورشلا
 
 ةیلھألا

 يف ددحملا وحنلا ىلع دعاوق يأو ،ماكحألاو طورشلا هذھب مازتلالا ىلع كرتشملا قفاوی ،ةقباسملا يف لوخدلا لالخ نم •
 .ةقباسملا تامولعم

 .ةقباسملا يف لوخدلل رثكأ وأ اًماع 21 كرتشملا رمع نوكی نأ بجی •
 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ًانطاوم / اًمیقم نوكت نأ بجی ةقباسملل لھأتلل •
 تارامإلا دیرب ةعومجمل ةعباتلا ةقیقشلا تاكرشلا لمشت الو طقف تارامإلا دیرب عم تالماعملا متت نأ بجی ً،الھؤم نوكت يكل •
 طقف ازیف تاقاطب ربع ةددحملا ةرتفلا لالخ تالماعملا عیمج ءارجإ بجی ً،الھؤم نوكت يكل •
 دعبوأ حاتتفالا لبق اھمالتسا متی تالاخدإ يأ .ةقباسملا تامولعم يف ةحضوم تالاخدإلا تاقوأو قالغإلاو حاتتفالا خیراوت •

 .ةقباسملا يف اھلاخدإ متی نلو ةحلاص ریغ نوكتس ةقباسملا قالغإ
 تاجتنملا عیمج نوكت نأ نكمیو ،ىندأ دحك مهارد 50 كب ةصاخلا ءارشلا تالماعم ةمیق نوكت نأ بجی الھؤم نوكت يكل •

 ةیلودلاو ةیلحملا تانحشلا كلذ يف امب ،تامدخلاو
 وأ ،تارامإلا دیرب عورف يف :رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،كلذ يف امب ،ءالمعلا لاصتا طاقن عیمج ربع تالماعملا ءارجإ نكمی •

 ةمدخلا ةطقن زكارم وأ قیبطتلا وأ ينورتكلإلا عقوملا
 :ةقباسملا يف لوخدلا يلی امم يأ نم )ةرسألا دارفأ وأ ءاكرشلا كلذ يف امب( نیرشابملا مھرسأ دارفأو نیفظوملل زوجی ال •

o تارامإلا دیرب 
o تارامإلا دیرب ةعومجمل ةعباتلا تاكرشلا  
o ازیف 
o وأ زئاوجلاب عربتلا وأ اھلوخد قرط وأ ةسفانملا ةرادإ وأ جیورت وأ ةرادإ وأ میظنت يف ةكراشم ةكرش يأ 

 .اھل ةعباتلا تاكرشلا وأ اھئالكو
 
 )نوزئافلا( زئافلا / زئاوجلا

 مل ھنأ ىلع ةزئاجلاب راعشإ يأ ةداعإ نإ .ةزئاجلا میلست / مالتسا خیراتو ناكمب )نیزئافلا( زئافلا راطخإب تارامإلا دیرب موقیس •
 ةزئاج حنم متی  . ءالدب / لیدب )نیزئاف( زئاف رایتخاو زئافلا داعبتسا ىلإ يدؤی دق راعشإلا اذھ ىلع درلا مدع وأ ،ھمیلست متی
 .ةبسانملا يعامتجالا لصاوتلا تاونق ىلع ةقباسملا يف )نیزئافلا( زئافلا ءامسأ رشن متی دق .كراشم لكل طقف ةدحاو

 وأ تقولا اذھ لالخ ةزئاجلاب ةبلاطملا مدع يدؤی دق .ةقباسملا يف ددحملا تقولا يفو ةقیرطلاب زئاوجلاب تابلاطملا میدقت بجی •
 .ءالدب /لیدب )نیزئاف( زئاف رایتخاو )نیزئافلا( زئافلا نم ةزئاجلا بحس ىلإ ةددحملا ةقیرطلاب

 ریغ  ةزئاجلا  نأ امك ، ىرخأ لئادب وأ دوقن يأ میدقت متی نلو ، ةقباسملا تامولعم يف روكذملا فصولا بسح  ةزئاجلا نوكت •
 .ثلاث فرط وأ صخش يأل لیوحتلا وأ لزانتلل ةلباق

 .راعشإ میدقت نود ةلداعم ةمیق تاذ ىرخأب ةزئاج يأ لادبتسا يف قحلاب تارامإلا دیرب ظفتحی •
 وأ ةسفانملا لخدی كراشم يأ اھنم يناعی لمأ ةبیخ وأ ةباصإ وأ ةراسخ وأ ررض يأ نع ةیلوؤسم يأ تارامإلا دیرب لمحتی ال •

 .ةلماعملا ىلع رثؤی نأ نكمی ينف لطع وأ لكاشم يأ نع وأ ةزئاج يأ لوبق ةجیتن
 يذلا ىوتحملا ةكراشمو لیجستب تارامإلا دیربل زئافلا حمسی .تارامإلا دیرب ةطساوب زئافلل بقللاو لوألا مسالا رشن متیس •

 .بلطلا دنع زئافلا رھظی
 

 ةینوناق ةیلوؤسم ءالخإ
 نود ماكحألاو طورشلا هذھ وأ/و ةسفانملا تامولعم وأ/و ةقباسم يأ وأ/و ةقباسملا لیدعت وأ ءاغلإ ازیفو تارامإلا دیربل زوجی •

  .ماكحألاو طورشلا هذھ نمض تارییغت يأ رشن متیس .قبسم راعشإ
 دعاوقلا نم ًایأ كھتنا دق كراشملا نأب داقتعالل ةلوقعم بابسأ ھیدل ناك اذإ كراشم يأ داعبتسا يف قحلاب تارامإلا دیرب ظفتحی •

 .ةلصلا تاذ نیناوقلا وأ ةقباسملاب ةصاخلا
 ، /كراشملا ةیوھ / ةیلھأ تابثإ دیكأت متی ىتح ةزئاجلا میلست قیلعت يف ،صاخلا هریدقتل ًاقفو ،قحلاب تارامإلا دیرب ظفتحی •

 .نیزئافلا/زئافلا نع ةزئاجلا بجح وأ/و ةقباسملا نم كراشملا داعبتسا بلطلا دنع لیلدلا اذھ میدقت  مدع بترتیو
 )1198912 مقر حیرصت( تحت تارامإلا دیرب ةطساوب نیزئافلا رایتخا متیس •

 


