
 

 

 

 

 

 

 

 نيديفتسملل تادعاسملا فرص ةحئال

 ةقطنملاب ءاضعألاب عربتلا طيشنتل ةيدوعسلا ةي*خلا ةيعمجلا
 )راثيإ( ةيقرشلا

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Eديه:  

 ةي>خلا ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملل ةمدقملا ةينيعلا تادعاسملا لث!
 يتلا ةيعMتجالا ةياعرلا دفاور نم Mًهمً ادفار ،) راثيإ ( ءاضعألاب عربتلا طيشنتل
 لعل هددعتم تاونق لالخ نم نيديفتسملا ءالؤه اهجاتحيو ةيعمجلا اهمدقت
 .ًءMتناو ةياعرو ةئشنتو ةناضح درفلل ةاونلا يه يتلا ضيرملا ةرسأ ايهف مهألا

 

 :فادهألا

 .نيدوعسلا >غو نيدوعسلا مهرسأو ىضرملا Mًعد ةينيعلا تادعاسملا فرص •

 هترسأو ضيرملل يحصلاو يعMتجالا ىوتسملا عفر •

 نم ةيعMتجالا اهفورظ اهنك!ال يتلا يوضعلا روصقلا ىضرم رسأب مMتهالا •

 .ةدعاسملا بلط

 :ماــهــملا

 دجويال يتلا وأ دودحملا لخدلا يوذ يوضعلا روصقلا ىضرمل ةدعاسملا  ميدقت •

 >غ وأ ةضرمل وأ نسلاب ةمدقتل اهتلاعإ عيطتسيال نكلو لئاع اهل دجوي وأ لئاع اهل

 .كلذ

 .يوضعلا روصقلا ىضرم نم اهجاتحي نمل ةيحصلا ةدعاسملا ميدقت •

 حئاوللاو طباوضلا بسح نيديفتسملا معدل اههيجوتو تاعربتلا لابقتسا •

 .ةيعمجلا يف اهب لومعملا

 

 



 

 

 :تادعاسملا عاونأ

 – ةيودأ – ليلاحتو تاصوحف –  ةيحارجلا تاءارجإلا – ىلكلا ليسغ ( ةيجالع تاناعإ •

  )تالصاوم

 :ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا فيرعت ) ١ (  ةداملا
 وأ ةقاعإلا يوذ وأ نيرداقلا >غ نم يوضعلا روصقلا ىضرم نم ضيرم لك وه
  .ةحئاللا ةذه طورش مهيلع قبطنتو �جاتحملا نم مهمكح يف لخديام
  :ةيعمجلا نم نيديفتسملا طباوضو طورش ) ٢ ( ةداملا
 .لوعفملا ةيراس ةماقإلا نوكت نأ •

 اهتامدخ ةقطنم يف ديفتسملا ةماقإ ةيعمجلا ىدل تبثي نا •

 .لاير )٤٠٠٠ ( وهو ةيعمجلا يف  قبطملا لدعملا ديفتسملا لخد رادقم زواجتي ال نأ •

 .ةلاح لكل ةبولطملا ةصاخلا طورشلا رفوت •

  :ةيعمجلا نم نديفتسملل ةبولطملا تابلطتملا ) ٣ ( ةداملا

  .ةماقإلا/ةيوهلا ةروص •

 .لوعفملا يراس رفسلا زاوج نم ةروص •

 .ةثيدح ةيبط ريراقت •

  .نكسلا رقم تابثإ •

  .ةلاحلا عون تابثإ •

  .بتارلاب فيرعتو لخدلا رادقم تابثإ •

  .) ةلاحلا ثحب جذوg ( ةدعاسملا بلطب ةصاخلا ةرdتسالا ةئبعت •

 

 :ةيلاتلا تالاحلا يف ًايلك نيديفتسملا تافلم ءاغلإ )٤( ةداملا



 

 

 .ديفتسملا فرط نم ةمدقملا تامولعملا نمً ايا ةحص مدع ةيعمجلا ىدل تبث اذإ •

 .ديفتسملا ةافو ةيعمجلا ىدل تبث اذا •

  .ةيعمجلا قاطن جراخ نكسي ديفتسملا نأ ةيعمجلا ىدل تبث اذا •

 .ةلاح لك بسح ديفتسملا نم ةبولطملا ةيونسلا تامولعملا ديدجت مدع •

 .ةددحملا ةدملا لالخ ليسغلا جمانرب ءدبل تادايعلا ةعجارم مدع •

  :ةيعمجلا تامدخ نم نويديفتسملا ) ٥ ( ةداملا
 .دودحملا لخدلا يوذ رسألا •

  .ليسغلا تاسلج ةميق دادس عفد يف ة�عتملا رسألا •

 ئراط لكشب يولكلا ليسغلا تاسلج تاءارجإل ةجاحب مع نيذلا هيدوعسلا رسألا •

 .صاخلا يحصلا عاطقلا تادحو يف

 :ةئراطلا تادعاسملا ) ٦ ( ةداملا 
 .ةلاحلا اهبلطتت يتلا ةلجاعلا ةنوعملا ميدقت •

 .ةيعمجلا يديفتسم نم نوكي نأ •

 .معدلا قاقحتساب ةيعMتجالا ةنجللا رارق •

 . عورشملل ةينازيم رفوت •

 نم دجتسيامو ةيعمجلا تايناكمإ قفو ليدعتلل ةلباق ةحئاللا ةذه ) ٧ ( ةداملا

 .كلذ بجوتست رومأ
 

 
 


