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	ىودعلا نم ةياقولا ليلد

  )١٩-ديفوك( انوروك سو78ف ضرمب

	)ن7يحصلا ن7سرامملا 78غ نم( ةيحصلا رجاحملاب ن7لماعلل

	

	:ليلدلا اذKJ نوفدIJسملا

	.)ن7يحصلا ن7سرامملا 78غ نم( ةيحصلا رجاحملاب ن7لماعلا

	:ليلدلا اذه نم فدهلا

	ةيئاقولا تاءارجالا عابتا لالخ نم ةيحصلا رجاحملاب نولمعي نيذلا )ن7يحصلا ن7سرامملا 78غ نم( ةيحصلا رجاحملاب ن7لماعلا ةيامح

	:ةمدقم

-ديفوك( انوروك سو78ف ضرمب تاباصإ اKJ ناك لود نم دالبلا جراخ نم ن7مداقلل ةصصخم نكامأ ي[ ةيحصلا رجاحملا ●

 رجحلاب ھميونت متي ثيح( ھقيبطت تقو يv هابتشالل ةلاح فيرعت مjJلع قبطني الو ةيضرم ضارعا مjJلع سيلو ،)١٩

	)ةيحصلا ھتلاحل ةبقارمو ةعباتمل يزا8�حا ءارجإك كلذو لوخدلا خيرات نم موي 14 ةدمل ي~صلا

	:ن7مسق ي�ا مهميسقت متي ةيحصلا رجاحملا كلتب نيدجاوتملا صاخشألا ●

 ةعباتملا يv رود مهلو )مه78غو ءابطأ 78غ ن7يئاصخا , ضيرمتلا , ءابطألا( ــلا لثم ن7يحص ن7سرامم .1

	رجاحملاب نيدجاوتملا صاخشألا عم رشابم لماعت يv مهو ةيحصلا ةبقارملاو

 تاقالعلا يفظوم ،نمألا سارح ،ن7يرادإلا( )ن7يحصلا ن7سرامملا 78غ نم( ةيحصلا رجاحملاب ن7لماعلا .2

	)مه78غو ةفاظنلاو ةيذغتلا ي�وؤسم ,ةماعلا

 ن7يحصلا ن7سرامملا نم لقأ ىودعلاب )ن7يحصلا ن7سرامملا 78غ نم( ةيحصلا رجاحملاب ن7لماعلا ةباصإ ةصرف نأ نم مغرلاب ●

 تاطايتحالا ةيمهأ نم للقي ال كلذ نأ الإ ،)ةيحصلا رجاحملاب نيدجاوتملا صاخشألا عم رشابملا لماعتلا ةلقل ارظن(

	 .مهلبق نم اهذاختا بجي ��لا ةيئاقولا
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	: )ن7يحصلا ن7سرامملا 78غ نم( ةيحصلا رجاحملاب ن7لماعلل ةيئاقولا تاطايتحالا

 ةلتبم تحبصأ اذإ ةمامكلا ليدبتو لمعلاب دجاوتلا ة8�ف لالخ مفلاو فنألا ةيطغتل ةمامك مادختسا بجي ةماع ةفصب ●

	.ةبطر وأ
اديج امهلسغب ةضاعتسالا وأ ي�وحك رهطمب نيديلا لسغ ى¡ع ةبظاوملا ●

ً
	.نوباصلاو ءاملاب 

	.نيديلا ليسغ لبق مفلاو فنألاو ن7نيعلا سمل بنجت ●
	.)ساطعلاو لاعسلا تيكيتإ عابتا( اJ¦م صلخت مث ةيقرو مراحمب سطعلا وأ لاعسلا ءانثأ فنألاو مفلا ةيطغت ى¡ع صرحا ●
	.تاعامتجالا تاعاقو ةحارلاو دجاوتلا نكامأو ،رارمتساب اهسمت ��لا حطسألاو تاودألا 78هطتو فيظنت ●
	.)ناكمإلا ردق ةجاحلا دنع نوكيو( رجحملاب ن7مونملا صاخشألا عم رشابملا لاصتالا بنجت ●
● vمادختسا ي�ا ةفاضإ( ةيصخشلا ةياقولل تازافق سبل متي ،رجحملاب ن7مونملا صاخشألا دحأ ةفرغل لوخدلا ةلاح ي 

 نيديلا فيظنت وأ نوباصلاو ءاملاب اديج نيديلا لسغو صرحب زافقلا عزن ةرشابم متي ةفرغلا نم جورخلا دعبو )ةمامكلا

	.ي�وحك رهطمب
	.نيرخالا عم ةيصخشلا تاودألا ةكراشم بنجت ●
	.برشلاو لكألل دحاولا مادختسالا تاذ يناوألا مادختسا ●
● vاروف رجحملا ةدايع غالبإب مق ،كيلع ضارعأ يأ روهظ ةلاح ي

ً
	.كتلاح مييقتو كل �²طلا صحفلا لمع متيل 

اضيرم نوكت امدنع ل³´ملا يv ةحارلا م³�لا ●
ً

.	
 

	:ةيحصلا رجاحملا ةرادإ ةيلمعب ةصاخ ىرخأ تاءارجإ

 ةياقولا لئاسوو ھلاقتنا قرطو ضرملا ةيهامب ،ةفاك )ن7يحصلا ن7سرامملا 78غ نم( ةيحصلا رجاحملاب ن7لماعلا ةيعوت متي ●

	.اهعابتا بجاولا
 قطانم يv هايملا تارود يv يديألا فيفجت تامزلتسمو نيديلا لسغ نوباص رفوت نم دكأتلاو نيديلا تارهطم عيزوت متي ●

	.ةرمتسم ةفصب تارهطملاو يديألا فيفجت تامزلتسمو نوباصلا 78فوتو ةئبعت ةداعإ ةاعارمو ،لمعلا
	.ةحيحص ةقيرطب اهمادختسا ى¡ع ديكأتلاو تامامكلا رفوت نم دكأتلا ●
	.)يزا8�حا حسم لمع( موي لك لمعلا ةيادب يv )ن7يحصلا ن7سرامملا 78غ نم( ةيحصلا رجاحملاب ن7لماعلا ةرارح ةجرد سايق ●
	.دحاو ناكم يv ن7لماعلا عمجت مدعب حصني ●
	.تامامكلا مادختساو يديالا لسغل ةحيحصلا ةقيرطلا حضوت ��لا ةياقولل ةيوعوتلا تاروشنملا عيزوت ●
	.ةلاحلا مييقتو �²طلا صحفلل ةيحص ةأشنم برقأ ى�إ ضرملل ضارعأ مjJلع ترهظ نمم ن7لماعلا نم صخش يأ ھيجوت ●
	.ةنمآ ةقيرطب ي~صلا رجحلا نع ةجتانلا ةيبطلا تايافنلا نم صلختلاب ن7فلكملا صاخشألل ةبقارملاو فارشالا ●


