
 

  يراقع عیب دقع لیجست ةمدخ موسرو تاءارجإ
 ةرئادلا ىدل ةعبتملا تاءارجإلاو طورشلا ءافیتسا دعب يضارألاو تاراقعلل ) يئزجلاو يلكلا( ءارشلاو عیبلا لیجستب مایقلل نیلماعتملل ةمدخلا هذھ حیتت ةمدخلا فصو

 موسرلا

 راقعلا ةميق نع عئابلا نم %2 ةبسن -
 راقعلا ةميق نع يرتشملا نم %2 ةبسن -
 عبرملا مدقلل سلف 18 عقاوب ةيعارزلا يضارألا -
 :ناكسإلل دياز خيشلا جمانرب قيرط نع ليجستلا لاح يف -

 نم %2 و .يرتشملل راقعلا ةميقو ةدعاسملا ةميق نيب ةيقرفلا نم %2 +مهرد 500 ضرقلا و ، مهرد 1000 ةحنملا        
 .عئابلا نم راقعلا ةميق

 نيلماعتملا ةداعس زكرم ةمدخلا میدقت تاونق
 ةقیقد 18 / دحاو ءارجإ ةینمزلا ةدملا / تاءارجإلا ددع

 ةبولطملا قئاثولا

 )بناجألا نیرمثتسملا نم يرتشملاو عئابلا لاح يف رفسلا زاوج( يرتشملا  عئابلا نم لك ةیوھ ةقاطب – 1
 عئابلا فرطلا نم ةیكلملا ةقیثو لصأ -2
 عئابلا فرطلا نم ةیكلملا ططخم لصأ –  -3
 )عئابلا نع ةباین عیقوتلاب ضیوفت ھیدل لثمم يأ دوجوب دیفت ةیمسر ةقیثو( تدجو نإ ةلاكولا لصأ  -4
 لوخملا نایبل ةیموكحلا ةھجلا نم ةداھشو يساسالا ماظنلاو ةكرشلا سیسأت دقع قافرإ نم دبال ةكرش وأ ةسسؤم نیفرطلا دحأ ناك اذإ   -5
 .رمألا مزل نإ ةیبرعلا ةغللاب مجرتیو ) ةروص وأ لصأ( عیقوتلاب
 :ناكسإلل دياز خيشلا جمانرب نم ءارشلا لاح يف – 6
 نكسم ءارش ليومت ةلاسر
 ةيلاملا ةدعاسملا ةلاسر
 .)يلام ضرق لاح يف ( نهرلا دقع
 يصولل يعرشلا يضاقلا نم نذإ راضحإ بجوتی ةثرولا نمض نم رصق دوجو نیبت ام اذإو ىفوتم نیفرطلا دحأ ناك اذإ ثاریم رصح-7 
 رصقلا لاومأ يف فرصتلل

 .راقعلاب فرصتلاب يراقعلا روطملا نم ةعنامم مدع ةداھش -8

 يراقعلا عیبلا دقع لیجست ءارجإ لیصافت

  ةیدلبلا ةرئادب كالمالاو يضارألا عاطق يف نیلماعتملا ةداعس زكرمب ةمدخلا لجسمل ةمعادلا تادنتسملا بناج ىلإ ةیكلملا لقن بلط يرتشملاو عئابلا مدقی
 مسق ىلإ اھلاسرإو تاكلتمملا ةطیرخ ةحص نم ققحتلل يرحتلا مسق ىلإ ةیكلملا ةداھش ةلاحإ لبق ةمدقملا تادنتسملا ةحص نم ةمدخلا لجسم ققحتی
 ةئبعتب ةمدخلا لجسم موقی ؛ راقعلا ةطیرخو ةیكلملا ةداھش نم ققحتلاو حیرصتلا ىلع لوصحلا دعبو، ركذت ةفلكت يأ نود اضیأ ققحتلل ةینفلا نوؤشلا
 ةداعس زكرمب ةمدخلا لجسم سفن ىلإ ةیكلملا لقن موسر عفدو عیبلا دقع ذیفنتب ناموقی ناذللا عئابلاو يرتشملا دوجو يف تاكلتمملا عیب دقع جذومن
 عقوملاو ةحاسملاو عئابلاو يرتشملا ءامسأو دقعلا خیراتو ةیكلملا دیدحت يسایقلا عیبلا دقع نمضتیو ، عفدلا درجمب لاصیإ رادصإ متی ثیح ؛ نیلماعتملا
 روفلا ىلع ةدیدجلا ةیكلملا ةقیثو رادصإل ققحتلا ةدحو ىلإ تادنتسملا لقنب ةمدخلا لجسم موقی كلذ دعب ، ةیراقعلا تاكلتملل ةیقوسلا ةمیقلاو ةیكلملا عونو
   .كالمالاو يضارالا عاطق ریدمو يراقعلا لوادتلا مسق ریدم اھیلع عقویو اھدمتعی يتلاو

 ةیكلم ةقیثو ةمدخلا نم يسیئرلا جرخملا
 ةقطنملاو ةرامإلا بسح ىلع ةمدخلل مسر لباقم  عئابلا عیقوت ذخأل فظوم جورخ ةرفوتملا ةیفاضالا تامدخلا


