
 ةقباسملا ماكحأو طورش
	

 اھمظنت ىتلا زئاوجلا تابوحسو تاقباسملا عیمج ىلع ماكحألاو طورشلا هذھ ّقبطت .1

	.كلذ فالخ ىلع صنی مل ام ،"يثراحلا ةعومجم"

	.نكی مل ھنأك ربتُعیو ،قبُطی ال ماكحألاو طورشلا هذھل لثتمی ال دنب يأ	 .2

	."يثراحلا ةعومجم" لبِق نم تاقباسملا میظنت متی .3

 ،ةقباسملا لوخد ةیفیك لوح "يثراحلا ةعومجم" لبِق نم ةروشنملا تامولعملا لكشت .4

 ةینورتكلإلا ةباوبلا ىلع ةروشنم ماكحأو طورش وأ ،ةیفاضإ دعاوق ةیأو ،زئاوجلاو

wwwضراعت دوجو ةلاح يفو .)"ةصاخ دعاوق"( ماكحألاو طورشلا هذھ نم اًءزج ــ 

	.عجرملا يھ ةصاخلا دعاوقلا نوكت ةصاخلا دعاوقلاو ماكحألاو طورشلا هذھ نیب

	طقف ةدحاو ةرم ةقباسملا يف ةكراشملاب صخشلل حمسی .5

	"يثراحلا ةعومجم" يف نیفظوملل  ةحوتفم ریغ ةقباسملا .6

 عقوملا قیرط نع ةكراشملا كنكمی ،ةقباسملا يف ةكراشملا يف ةبغر كیدل ناك اذإ .7

	 ةلصلا تاذ ةقباسملل ةعباتلا ةحفصلا قیرط نع ينورتكلالا

 لاح يف ،ماكحألاو طورشلا هذھب مازتلالا ىلع قفاوت تنأف ؛ةقباسملا يف كارتشالا درجمب .8

 يف كارتشالاو عقوملا مادختسا مدع كیلع نیعتی ماكحألاو طورشلا ىلع كتقفاوم مدع

	 .ةقباسملا



 .ينورتكلإلا دیربلا وأ/و فتاھلا قیرط نع كراطخإب موقنسف ،ةقباسملا يف تحبر ةلاح يف .9

	.زئافلا رایتخا يف درفملا اھقحب "يثراحلا ةعومجم" ظفتحت ،يئاھن يثراحلا ةعومجم رارق

	 .ةحیحص ریغ ةقیرطب ةلجسملا تاكراشملا داعبتسا متیس .10

 لئاسو ربع زئافلا مسا نع ایمسر نالعإلاو حیرصتلل "يثراحلا ةعومجم"ل قحی .11

	 .مارقتسنالاو رتیوت ىلع رصحنت الو لمشت يتلاو ةیمسرلا يعامتجالا لصاوتلا

	رشنلل اھب كراشملا روصلا رایتخا اھریدقت بسح "يثراحلا ةعومجم"ل قحی .12

 مدقتت مل اذإ ،"يثراحلا ةعومجم" لبِق نمً ةحارص ھیلع صوصنم وھ ام ءانثتساب .13

	.ةزئاجلاب ةقلعتملا ھقوقح عیمج دقفتسف زوفلاب كغالبإ خیرات نم موی 40 لالخ ةزئاجلا مُّلستل

 يف ةكراشم يأ ةحص نم ققحتلا يف درفنملا اھقحب "يثراحلا ةعومجم" ظفتحت .14

 يأ يف طرخنا وأ ،ماكحألاو طورشلا هذھل لثتمی مل صخش يأ نامرح يفو ،ةقباسملا

 میلسلاو لداعلا راسملا ددھت يتلا ةقئاللا ریغ تافرصتلا نم هاوس وأ ينوناق ریغ فرصت

	.ةقباسملل

 عون يأ نم ررض وأ ةراسخ ةیأ عوقو ةیلوئسم "يثراحلا ةعومجم" لمحتت ال .15

 وأ ،ةقحاللا وأ ةرشابملا ریغ ةراسَخلا ــ رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ــ كلذ يف امب ،ناك

 رذعتی ةیلوئسم ةیأ ءانثتساب ،ةزئاجلا لامعتسا وأ لوبق ءانثأ ثدحت يتلا ةیصخشلا ةباصإلا

	.نوناقلا ًاقفو اھداعبتسا

 مھتانایب رشن ىلع اوقفاو دق نوكراشملا نوكی ،ةقباسملا يف مھتكراشم لالخ نم .16

 ةلیسو ةیأ يف اھل "يثراحلا ةعومجم" مادختسا ىلع كلذكو ،ةقباسملاب ةقلعتملا داوملا يف



 ةعومجم" عفدت نلو .ملاعلا ءاحنأ عیمج يفو نمزلا نم ةدودحم ریغ ةرتفل ةیمالعإ

	.مادختسالا اذھ لباقم موسر ةیأ "يثراحلا

	.كلذ فالخ ىلع صنی مل ام ًادقن اھلادبتسا نكمی الو ،لیوحتلل ةلباق ریغ زئاوجلا .17

 ةعومجم" لمحتت ال نكلو ،اھنع نالعإلا تقو يف ةحیحص زئاوجلا ةمیق نوكت .18

	.زئاوجلا نم يأ ةمیق ىلع أرطی دق رییغت يأ نع ةیلوئسم ةیأ "يثراحلا

 ىلعو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نیناوق ماكحأل ةیلاحلا طورشلاو دعاوقلا عضخت .19

 ةیبرعلا ةكلمملا مكاحمل يرصحلا صاصتخالا ىلع ةقفاوملا ةقباسملا يف نیكراشملا عیمج

 يثراحلا ةعومجم ءاعدتسا ةلاح يف ءانثتساب اھب ةقلعتملا لئاسملا ةفاكب ةیدوعسلا

	.ىرخأ ةلود يأ يف مكاحملا صاصتخال

 يفو ،ةقباسم ةیأ لیدعت وأ ءاغلإ وأ دیدمت قحب "رشنلل يثراحلا ةعومجم" ظفتحت .20

	.تقو يأ

 


