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 ليجست لوح تامولعم
 ةيناطرسلا ضارمألا

 ضارمألا نع تامولعم عمج متي اذامل
 ؟ةيناطرسلا
 نع يأ ،ةيناطرسلا ضارمألا نع تامولعم عمج مهملا نم
 نيسحت ىلع رمألا اذه دعاسي.ةيلوألا هلحارمو ناطرسلا
 ةقحاللا ةياعرلا ميدقتو اهجالعو ضارمألا هذه صيخشت
 يف كانه نوكي فوس ،2020 رياني نم اًرابتعا.اهل
 ةقلعتملا تامولعملا ليجست ةيلمع مظني اًنوناق ارسيوس
 بيبطلا نم نوناقلا اذه بلطتي .ةيناطرسلا ضارمألاب
 ةيضرملا كتلاح لوح ةدكؤم تامولعم لاسرإ صصختملا
  نم عون وه ناطرسلا لجس.ناطرسلا لجس ىلإ
 نع ةمهملا تانايبلا عيمج لاخدإ اهيف متي يتلا لوادجلا
 .ةيناطرسلا ضارمألا

 ةعطاقملاب ةصاخلا ناطرسلا تالجس ارسيوس يف دجوت
 .لافطألا ناطرس تالجسو
  متي ةعطاقملاب ةصاخلا ناطرسلا تالجس يف •

 نيذلا دنع ةيناطرسلا ضارمألا نع تامولعم عمج
 ،رثكأ وأ اًماع 20 نوغلبي
 ةيناطرسلا ضارمألا نع تامولعملا عمج متي امنيب •
 لجس يف اًماع 20 نم لقألا نيقهارملاو لافطألل
 .ناطرسلا لافطأ

 مت يتلا تامولعملا نم ةدافتسالا ام
 ؟اهعمج
 ضارمألا ةبراحم يف اهعمج متي يتلا تامولعملا دعاست
 .ةيناطرسلا

 ينطولا لجسلا ةئيهو ناطرسلا لافطأ لجس موقي
 اهعمج مت يتلا تامولعملا مييقتب ةيناطرسلا ضارمألل
 نكمي ،لاثملا ليبس ىلع .ارسيوس ءاحنأ عيمج نم
 :تناك اذإ ام ديدحتل اهمادختسا
  ةنيعم ةقطنم يف اًعويش رثكأ ةيناطرسلا ضارمألا •

 ،ارسيوس يف
 ،نينسلا رم ىلع لقت وأ ديزت ةيناطرس ضارمأ كانه •
 .ناطرسلا بحاصت ىرخأ ضارمأ كانه •

 ناطرسلا ليجست ةهجو لافطألا ناطرس لجس غلبي
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 و تاثحابلا و نوثحابلا و تابيبطلا و ءابطألل اضيأ
 ضارمألا نع ديزملا ةفرعم تايايسلا و نويسايسلا كلذك
 ةدعاسم وهكلذ نم فدهلاو .ةقيرطلا هذهب ةيناطرسلا
 ضارمألا نع تامولعملا عمج.ناطرسلا ىضرم
 اذه قيقحت وحن ةوطخ انذخأت اهمييقتو ةيناطرسلا
 ةلئسأ ىلع ةباجإلا يف تامولعملا هذه دعاست .فدهلا
 :لثم
 ،ركبم تقو يف ناطرسلا ضرم فاشتكا ةيفيك •
 وأ ءافشلا صرف ةدايزل
 .لضفأ لكشب ةيناطرسلا ضارمألا جالع ةيفيك •

 اهليجست متي يتلا تامولعملا يه ام
 ؟ناطرسلا لجس يف
 صخشلا نع
 / كسنج / كداليم خيرات / كناونع / كمسا •

 )AHV يعامت جالا نيمأتلا مقر ( ينيمأتلا كمقر
 ةداعإ لبق .كتلاحل حيحصلا ليجستلل ةيرورض تامولعملا هذه دعت
 فرعتلا نكمي ال هنأ يأ( ردصملا ةلوهجم حبصت تامولعملا لاسرإ
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