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تامداصتلا ثداوح بنجت
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كهابتنا ىلع ظفاح
نيتمداصتملا نيتنيفسلا ىدحإ ىرت ال ،مداصتلا ثداوح نم  50%نم رثكأ يف
!.ةديج ةيؤر دوجو عم اًبلاغ اذه ثدحيو ،ناوألا تاوف لبق امهضعب امهاتلك وأ
كينيع مدختسا
نيعلاب ةيؤرلا نأ الإ ،ةثيدحلا ةينورتكلإلا تاودألا رفاوت نم مغرلا ىلع
رظنلا سنت الو ،تامداصت ثودح بنجتل ةعئار ةليسو امه ةيرصبلا ةبرجتلاو
.ةنيفسلا ةرخؤم وحن
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حاتفملا يه ةبرجتلا
لكشبو ةحيحص ةقيرطب اهقيبطت نكلو .يساسأ رمأ وه راحبإلا دعاوق ةفرعم
مق ؛ةبرجت لك نم ملعتلا اًمئاد لواح .براجتلا نم ريثكلا ضوخ بلطتي مظتنم
تضرعت يتلا( ثداوحلا ةشقانمو كتفرعم ةكراشمل قيرفك نيرخآلا عم لمعلاب
.ةمالسلا دعاوق ضارعتسا تاعامتجا يف )نورخآلا وأ تنأ اهل
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لماك اّنم دحأ دجوي ال
ةبسنب أطخلا نم موصعم وه نم )نيحالملا كلذ يف امب( رشبلا نيب دجوي ال
امك نيبقارملاب كلذك نعتسا .اًحاتم نوكي امدنع يفاضإلا معدلا لغتسا 100%.
.كشلا ةلاح يف ناطبقلا ِعدتساو رمألا يضتقي
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نوفرتحملا نوبقارملا
يغبني ،اذل .ثراوكلا نم ةنيفسلا ذاقنإ مهنكمي نوفرتحم ةراحب مه نوبقارملا
رادارلا ىلإ رظنلا ىلع مهعجشو ،ينهملا مارتحالا نم ردقب مهلماعت نأ كيلع
.ريراقتلا عيمج ديكأتو
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نيرخآلا ناكم كسفن عض
كسفن ليخت ىلع كتردقمو ةقابللا كلعجت نأ نكمي ،تالاحلا نم ريثك يف
.ساسألا نم مداصت ثودح رطخ بنجتت ىرخألا ةنيفسلا مقاط ناكم

ةيعافد تاطايتحا ذختا
وأ كارت فوس ”قيرطلا ءالخإ“ اهيلع متحتي يتلا ةنيفسلا نأ اًدبأ ضرتفت ال
”.ةنمآلا ةفاسملا“ نع كموهفم ككراشت فوس وأ  Colregsحئاولل اًقفو فرصتت فوس
ظفاحت فوس وأ كارت فوس ”قيرطلاب ةيقحألا تاذ“ ةنيفسلا نأ اًدبأ ضرتفت الو
”.ةنمآلا ةفاسملا“ نع كموهفم ككراشت فوس وأ اهتعرسو اهراسم ىلع
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!ةحاتملا لئاسولا عيمج مدختسا
ىدم ديدحتل ”ةحاتملا لئاسولا عيمج“ مادختساب موقت نأ  Colregsحئاول بلطتت
ةزهجألا نم ةعساو ةعومجمو ةصاخلا كساوح لئاسولا هذه لمشتو .مداصت ثودح ةروطخ
.اًحاتم نوكي امدنع ئطاشلا نم هيلع لوصحلا متي يذلا معدلاو ةينورتكلإلا
.كلذك كتليخم مدختساو ،لئاسولا هذه عيمج مدختسا
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ةدئازلا ةعرسلا نع اًديعب قبا
ةثداح يف ءاوس ،مداصت ثودح رطخ ليلقتل اًيساسأ اًجهن ةعرسلا ليلقت دعُي
ةيفيكب ملع ىلع كنأ نم دكأت .ةظتكملا هايملا يف ماع لكشب وأ ةددحم
ةيارد ىلع اونوكي نأ ىلع نيرخآلا عجشو ،ةعرسلا ضيفخت دنع كتنيفس لعافت
.رمألا اذه ةيلاعف ىدمب
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اًقبسم ططخلا عض
.ةلحرلا راسمل طيطختلا ءانثأ مداصت ثودح رطخ عقوت نايحألا بلغأ يف نكمي
نم فاك ددع دوجو نم دكأت وأ/و رطاخملا هذه ثودح صرف ليلقتل ةطخلا رييغتب مق
.ةنمآ ةعرسب رحبُت ةنيفسلا نأو ةروطخلا تاذ قطانملاب رورملا ءانثأ مقاطلا دارفأ
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