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 نوKLلا IJ نFلقتعملا نFيGيطسلفلا نFيفE5لا حارس قالطإلب ةبلاطملل ناس9إلا قوق45 ةيماسلا ةيضوفملا .-إ ةحوتفم ةلاسر

 ةيليئارسإلا

 ،،،ةرقوملا ناس;إلا قوق67 ةيماسلا ةضوفملا ھيلشاب ليش(م ةديسلا 

 ةيليئارسإلا نوKLلا IJ نFلقتعملا نFيفE5لا حارس قالطإل ي9اس9إ ءادن :عوضوملا

انمازت
ً

 هاندأ ةعقوملا ةيمو67cا abغ تامظنملا نحن ،ماع لY نم لQربأ /ناس(ن نم 17 خQرات NO فداصي يذلا XYيطسلفلا FWسألا موي ءايحإ عم 

 .ةيليئارسإلا نوtuلا NO نaلقتعملا نaيrيطسلفلا نaيفp7لا حارس قالطإل ليئارسإ ijع طغضلل ناس;إلا قوق67 ةيماسلا ةيضوفملا دشانن

اقلق يدبن نحن
ً

 19 مهنمو ىرسألا فالآ ب(صيل ھلوصو نم ةيش�6او ةيrيطسلفلا ةلت�7ا |}�ارألاو ليئارسإ NO انوروY ءا~و |}zفت ديازت ءازإ اabًبك 

 .ةيليئارسإلا نوtuلا لخاد اًيف�7

 رقتفت ثيح ،"انوروY سوabف" راش�نا ةجي�ن مهتايح ددهي رطخ نم ،"ةيليئارسإلا" نوtuلا لخاد نويفp7لا مهنمو ،نويrيطسلفلا ىرسألا ي;اع�

اضوع ،ةاي67ا تاموقم ى;دأل نوtuلا
ً

 .ةيضاملا تاونسلا لالخ نaيrيطسلفلا ىرسألا نم تارشعلا ةايحب ىدوأ يذلا |�طلا لام�إلا نع 

 نوtuلا لخاد نaيفp7لا نم نaلقتعملا حارس قالطإل كرحتلا لجأ نم ةدحتملا ممألا NO ءاضعألا لودلا ةفاYو ةيماسلا ةيضوفملا �jإ انتدشانم ھجون

 فينج |�يقافتا اميسال ،�Oودلا نوناقلا دعاوقب نوtuلا ةرادإ ما��لا مدعو ،نوtuلا �jإ اهلوصوو "انوروY" ةحئاج راش�نا عسوت لظ NO "ةيليئارسإلا"

  .صوص�6ا ھجو ijع نaيفp7لاو نaيrيطسلفلا ىرسألا عم لماعتلا NO 1949 ماعلل ةع¢ارلاو ةثلاثلا
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 :ةعقوملا تامظنملا

v 6uلا معد ةنp7يفaن - JSC 

v ر67او ھيمنتلل |©يطسلفلا زكرملاQىدم - ةيمالعإلا تا 

v لل ةينطولا ةباقنلاp7يفaيس;وتلا نaن 

v ناس;الا قوق67 ةيس;وتلا ةطبارلا 

v لغشلا داحتا مالعإلا ةباقن 

v ر67 س;وت زكرمQلا ةp7ةفا 

v ارعلا دصرملا«O ر7¬لQلا تاp7ةيف 

v ةيندملا ةلودلاو ةيطارقميدلا لجأ نم ةظقي ةيعمج 

v س;وت لمشلا مل ةمظنم 

v مادعإلا ة~وقع ءاغلإل |};وتلا فالتئإلا 

v 6uحا ةن�bر67ا ماQناس;إلا قوقحو تا NO س;وت 

v 6اu6ا ميقلا نع عافدلل ةيس;وتلا ةيعمuةيعما 

v لاو تافاقثلاو ةيمنتلاو ةنطاوملا ةيعمج¯uتفضلاب ةرaن 

v بيذعتلا ةض�انمل ةيس;وتلا ةمظنملا 

v لا ةلتكp7يطسلفلا يف©| 

v يطسلفلا يمالعالا عمجتلا©| 

v لا عمجتلاp7يطارقميدلا يف 

v يطسلفrتاي 

v بيذعتلا ايا7± لي�أتل ماي�6ا زكرم 

v فنعلا ايا7± قوقح نع عافدلا ةمظنم 

v يمالعإلا داحتاaينميلا نaن 

v ناس;إلا قوق67  زدنيامنإ   ةعومجم 

v سأ�bايلا ةنمي²لا ،  ةحفاcم  تاسارد   زكرم 

v ناتسكاب نaطسلف  ةسسؤم   (PLF) 


