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ةلحرلا راسمل طيطختلا
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ًالوأ ةمالسلا .
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 بناجب قلعتي اميف ةيمهألا ةغلاب ةيساسأ ةوطخ وه ةلحرلا راسمل طيطختلا
.اهئادأل ةممصملا ةفيظولا ءادأ نم نفسلا نكمتت نل اهنودبف ؛ةمالسلا

رطاخملا ىلع ةرطيسلا
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 ةرطيسلاب حالملل حمسيو رطاخملا ددحي نأ هنأش نم قبسم لكشب طيطختلا
 .ةحالملا تايلمع ةمالس ىلع لضفأ لكشب

اًظقيتم َقبا
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 ريثكلا عقوت نكمي ال هنأ الإ ؛رطاخملا نم ريثكلا عقوت نكمي هنأ نم مغرلا ىلع
.اًمئاد مهم رمأ وه ظقيتم بقارم دوجو ىلع ظافحلاف ،اذل .اًضيأ

سحلا لماع
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 رمألا قحتسي ،ةلحرلا راسم ةطخ مادختسا دنع وأ ةلحرلا راسمل طيطختلا دنع
 لجأ نم ةلحرلا نم ينعملا ءزجلاب قلعتي اميف كب صاخلا ”سحلا“ لامعإ ةلواحم

.لضفأ تارارق ذاختا

تايساسألا عيمج لوانت

 ةنبابرلا نم ةبستكملا ةيلحملا ةفرعملا مادختسال يعسلا اًمئاد يغبني5
.طيطختلا ةلحرم يف (MSI) ةيرحبلا ةمالسلا تامولعمو راحبإلا تاداشرإو

تاريغتلا عم فيكتلا

 نكل ،اًيساسأ اًرمأ ةلحرلا راسمل ةديج ةطخ دوجو ربتعي .رييغتلا ساسأ يه ةطخلا6
 متي يتلا ةديدجلا تامولعملا عم مئالتتل ةطخلا رييغت ىلإ ةجاحلا وعدت اًنايحأ

 وأ (VTS) نفسلا ةكرح تامدخ ماظن وأ ةنبابرلا نم لاثملا ليبس ىلع ،اهيقلت
.اًنمآ قباو فيكتلا ىلع اًرداق نك .ةيراجت وأ ةيخانم تاريغت دوجو ببسب

كثحبل ططخ

 راسم ةطخ عضو ةيلمع لاعف لكشب سرامتل ةديجلا رداصملا نم ريثكلا كانه7
.ةكرشلا تاءارجإو ةيبيردتلا تارودلاو ةيراجتلا تاروشنملا كلذ يف امب ،ةلحرلا

اًقراف ثدحي هيجوتلا

 ريوطت ىلع لمعلا ليبس يف يرهوج رمأ وه ةنيفسلا نتم ىلع نيلماعلا هيجوت8
 برج مث طقف قئاقد رشع ذخ ؛اهتبقارمو تالحرلا راسم ططخ عضول ةديج تاراهم

.رمألا اذه قيبطت

ةمءالملا

 ةنيفسلل ةصاخلا تافصاوملا رابتعالا نيعب ةلحرلا راسم ططخ ذخأت نأ يغبني9
 ةنيفسلا ةرخؤم ضافخناو ةروانملا ىلع ةردقلاو سطاغلا كلذ يف امب ،اهسفن

.صاخشألاب ديوزتلا تايوتسمو ةيكيناكيملا رطاخملاو

؟كتانايب يف قثت له

 ةلحرلا راسمل طيطختلا يف ةمدختسملا تامولعملا ةمالس يف اًمئاد ككش10
 عاقو ةنيفسلا عاق نيب ةفاسملاو عقوملا باسحب قلعتي اميف ًةصاخ ،ةحالملاو

 ةعرسلاو ةنراقملاو ةيلوقعملاو ةيحالصلا ميهافم قيبطتب مق .(UKC) رحبلا
.ىندألا دحلل رطاخملا ليلقت نامض ىلع ةدعاسملل ةنماكلا
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