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بالطلاماودلبقةSزاQRحالاتاءارجإلا

 تاءارجإلا ميماع8 رادصإ مت•
.سرادملل ةSزاQRحالا

 زاQRحا قيبطت ليa`ت نم ققحتلا مت•
cdفظوملا عيمhن.

 )١٩ ديفوB( صحف ءارجإ مت•
cdلا عيمpيلعتلاو يرادإلا رداrH=3 
.سرادملا

 عيمج 3= لزعلل فرغ صيصخت مت•
 .سرادملا



بالطلاماودلبقةSزاQRحالاتاءارجإلا

 ةرارczا ةجرد سايق ةز"جأ hRفوت مت•
cdسرادملا عيم.

 3= مئادلا ضSرمتلا رفوت نم دكأتلا مت•
.سرادملا عيمج

نوباصلاو ةيقرولا مراz~ا hRفوت مت•
 3= تالم"ملا لالسو يديألا تار"طمو
.قفارملاو ةايملا تارود

 ةنمزملا ضارمألا با�zأ ءامسأ رصح مت•
.نhفظوملاو ةبلطلا نم



:لالخ نم يدسcdا دعابتلا نامضل سرادملا ي�ابم ةئي�� تمت

.ةنمآلا تافاسملل ةيضرألا تاقصلملا عضو•

.ةSزاQRحالا تاءارجإلاب hRكذتلل ةSوعوتلا تاقصلملاو تاداشرإلا عضو•

.نمآ لpش� ةبلطلا دعاقم ع�زوت ةداعإ•

 .ةنمآ ةروصب ةيلخادلا ةحاسلا وأ ةيضاSرلا ةعاقلا ha"جت•



:لالخ نم يدسcdا دعابتلا نامضل سرادملا ي�ابم ةئي�� تمت

.حرشلا ءانثأ ةبلطلاو سردملا نhب نمآلا دعابتلا قيقحت نم دكأتلا•

.ا"جراخمو سرادملا ذفانم ةيل�أ نم دكأتلا•

.سرادملا عيمج 3= قفارملاو لوصفلا ميقع8 راركت•

.يرود لpش� FGHاردلا لصفلل ةديcdا ةSو��لا•



بالطلا ماود ءدب دنع ةدمتعملا ةSزاQRحالا تاءارجإلا

 ةسردملا لخادم ديدحت مت
.تائفلا بسح

لخدم لB 3= صحف ةطقن ha"جت مت
.سرادملا لخادم نم

 ةبلطلا لوخد ميظنت ��ع ديكأتلا مت
.ةسردملا ¢¡بمل

بنجت ��ع ديكأتلا مت
مدعو كQRشملا راطفإلا
.يديألاب ةحفاصملا

 نhفظوملا عيمج ماQaلا ��ع ديكأتلا مت
.تامامكلا ءادتراب ةبلطلاو راوزلاو



بالطلا ماود ءدب دنع ةدمتعملا ةSزاQRحالا تاءارجإلا

 نhفرشملا فيلpت مت
 ماQaلا ةع�اتمب نShرادإلا

.تاءارجإلاب بالطلا

8¥dفظوملاو ةبلطلا عيhءاقبلا ��ع ن 
.ضرملا لاح 3= لa`ملاب

 ةيفصلا تادعملا مادختسا بنجت
.ةيميلعتلا لئاسولاو

 رومألا ءايلوأ لوخدب حامسلا مدع
 ¢¡بملا �2إ لزانملا تالماعو نhقئاسلاو
.FGHردملا

 لصفلا نم جور¦cا مدع� ةبلطلا مQaلي
 نSرخآلا كارشإ مدعو نSرخآلاب طالتخالاو
.ةصا¦cا ھتاودأ مادختسا 3=



تالفاczاب ةصا¦cا تاءارجإلا

.ةلفاczا 3= بالطلا نم ھب حومسملا ددعلاب ماQaلالا نم دكأتلا•

•8¥dا تارايسلاب ةبلطلا لقن ��ع رومألا ءايلوأ عيc¦ةصا.

.بلاط لpل ددحم دعقم صيصخت•

.ةبلطلا نhب ةنمآلا تافاسملا ��ع ظافczا نم دكأتلا•

.ةرمتسملا ةSو��لا نم دكأتلا•

ايموي ةيسردملا تالفاczا ميقع8 نم دكأتلا•
ً

.

.ةSزاQRحالا تاءارجإلاب نhقئاسلا ماQaلا نم دكأتلا•



 :ةلفا;:ا بوكر عمو لبق بلاطلل ةمالسلا تاءارجإ•

.ا�ف دجاوتلا ةدم لاوطو ةلفاczا لوخد لبق ةمامكلا ءادترا•
.ةلفاczا نم جور¦cا وأ لوخدلا دنع رمتسم لpش� نيديلا ميقع8•
.ةرورضلا hRغل حطسألا ةسمالم بنجت•
اروف فرشملا راطخإ•

ً
.ضارعأ ةيأب روعشلا لاح 3= 

 :ةلفا;:ا فرشم ما<م

.بلاطلا ةرارح ةجرد سايق•
.ةسردملا راطخ±و ةرارczا عافترا لاح 3= ةلفاczا لوخد نم بلاطلا عنم•
.ةددz~ا دعاقملا ��ع م"ع�زوت نم دكأتلاو ةبلطلا طبض•
.ةمالسلا تاءارجإ ةبلطلا نم يأ ةفلاخم لاح 3= ةسردملا راطخإ•



:نPفظوملاو بالطلا نم اKLباصإب ھبFشملا تالا;:ا عم لماعتلا تاءارجإ

 ،نShراد±و نhملعمو ةبلط نم rHيلعتلا عمتd~ا تائف عيمج ةع�اتمل ة³zلاو ميلعتلا ّي8رازو نم ةكQRشم تايلمع ةفرغ•
.ةباصم ةلاح يأ دوجو لاح 3= ام�¶يب قيسµتلاو

ةيمويلا ةعSاتملا ةطخ

.ةسردملا 3= نhباصملل لزع فرغ صيصخت•

ةماعلا ة³zلا ةرازول نخاسلا ط¦cاب لاصتالا•

.تاميلعتلا عابتاو•

.¹Hط رSرقتب الإ ةسردملل ةدوعلاب باصملا فظوملا /بلاطلل حمس· ال•



ايموي سرادملا º3 =3صلا عضولاو ةSزاQRحالا تاءارجإلا ةفاB قيبطت ةبقارم
ً

642
ةيناديملا تاراYزلا ددع
  ةYز[اج \]ع فوقولل

 ةبلطلا لابقتسال سرادملا

3
 تاراYزلا لدعم فعاضت

 يدايتعالا لدعملا نع
فاعضأ ةثالث عقاوب

ةقلغملا سرادملا ةبسjk l طقف% 1.5

ةقلغملا فوفصلا ةبسن% 1.6

60%-80%
lنم بالطلا روضح ةبس
روض;qل ةررقملا ةبسoلا



 ركشلا لYزج عم


