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45اذلا صحفلا. قلعتت تاداشرإ
انوروك سو78فل 6  

 

لامعتسالا ةق#"ط  
  Iع لصحت CDل ،ةقد? لامعتسالا ةق56ط عب1ت نأ مهملا نم
  لRق ةلماQ لامعتسالا ةق56ط أرقا .صحفلل ةحKحصلا ةج1Kنلا
.ءدRلا   

 

 
 

  ةرارح ىوتسم? W[Rت نأ بج] اهيلع تلصح VWDلا تادعملا 1-
  .لامعتسالا لRق ةقKقد 15 ةدم ةفرغلا

 

 

.ءدRلا لRق ة]انع? ك]د] لسغا 2-               

  ةلواطلاQ ،ّيوسو فKظنو فاج حطس Iع تادعملا عض 3-
.ًالثم دعقملا وأ  
 

 

 ال .اهلخاد? VWDلا فKفجتلا ةدام ةوبعو صحفلا ةRلع ج5خأو مxحملا فالغلا حتفا 4-
�� عــ{5ملا وأ ريدتسملا لقحلا سملت

D لعلاRلعلا فلت مدع نم د�أت .ةRع اهعضو ةI 
.ّيوسو فKظنو فاج حطس  

 
�ي .فKفجتلا ةدام يوتحت ةوبع قفرمR��

D تار�لا نوكت نأ ��
D فجتلا ةدام ةوبعKف، 

�� تار�لا نول ناQ نإ .ءارفص
D صحفلا اذه لمعتس� نأ حص] الف ،�ا��خأ ةوبعلا ەذه. 

.د]دج صحف Iع لصحت نأ بج] اهدنعو  
 

 
 
 
 
 

 
    

امKقتسم بوبنألا لعجاو بوبنألا سأر �Dغ] يذلا موينملألا قرو ع�نا 5-
�

، Qهعضت نأ ��
D 

  .لئاسلا ب�1ي الأ Iع صرحا .ًالثم بوك
 
 
                   

.دوعلا سأر Iع نطقلا سملت ال .مقعملا ةنّيعلا دوع ةوبع حتفا 6-  
 

 

�ي .برقألا فنألا ةحتف? أد?او ،فنألا VWDحتف الQ نم ةنّيع ذخأت نأ بج] 7-R��
D نأ 

�� ةنّيعلا دوع لمعتس�
D Qحتف الVWD فنألا.  

 

.  كّرح 8- مس  2 امKقتسم ،  D£اوح ءودهب
�

فنألا £إ ، دوعلا لخدأو ًالKلق Iعألا £إ رظنا 
�� كلذ رّرك .ءودهب اهبحس لRق ،ةKناث

D  15 ا56ئاد تارم D£اوحل
�

 ��
D 4  ،فنألا  ةاشرفلا

.ةل?اقملا   فنألا ةحتف

.ةحKحص ةنّيعلا ةج1Kن نوكت CDل ،انه حضوم وه امQ كلذ? ماKقلا مهملا نم   

 

صحفلا ةRلع  يوتحت ةوبع  
ةففجم ةدام  

يوتح] بوبنأ  
لئاسلا   

صحفلا ةRلع    
نطقلا    

ةنّيعلا دوع    

ءاطغلا  

لئاسلا يوتح] بوبنأ  

 فنألا ةحتف
ى�§لا  

 فنألا ةحتف
�VمKلا  
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�� ةنّيعلا ذخأ ةاشرف ،مKقتسملا لxشلا? ،لزنأ
D رمغاو ،لئاسلا يوتح] يذلا بوبنألا 

�� هتعضو يذلا نطقلا عضوم
D فنألا، ��

D ع طغضا .لئاسلاI فسلا ءزجلاID نم 
 ةعطق نم لئاسلا �عا .لقألا Iع تارم 10 ةنّيعلا ةاشرف ر6ودت ءانثأ بوبنألا
�� ةاشرفلا نارود ءانثأ ،بوبنألا Iع طغضلا لالخ نم نطقلا

D اهبحسو هتاذ تقولا 
�� ةاشرفلا ِمرا .اهجارخو Iعألل

D ةمامقلا س§ك.  
 
 
 

 

.ماxحو ةوق? بوبنألا لخاد £إ ،تارطقلا دادع عم ءاطغلا طغضا 10-   

�� 1KD̄سالRلا بوبنألا لئاس نم تارطق 4 رطقاو ،1KD̄سالRلا بوبنألا بلقا 11-
D  

.صحفلا ةRلع نم يرئادلا لقحلا  
 
 

 

15 تKقوتب مق .ةقKقد 15 ةدمل ةن�اس صحفلا ةRلع W[Rت نأ نآلا بج] 12-  
�� ةج1Kنلا ةءارق لRق

D ةنّيعلا.  

�� ةلمعتسملا تادعملا لQ عمجا 13-
D لع ةءارق دع? ةمامقلا س§كRس§�لا ط{را .صحفلا ة  

�� همراو ماxح±ب
D يداعلا ةمامقلا س§ك.  

 

 

.هتلمعتسا يذلا حطسلاو ك]د] لسغا 14-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تارطق  4  
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 ةنّيعلا ةج34ن أرقا
�� ةنّولم طوطخك ةج1Kنلا رهظت

D لع نم عــ{5ملا لقحلاRع صرحا .صحفلا ةI ج ةءاضإ دوجوK1نلا ةءارق دنع ةدKةج. 

 -,+اج)إلا صحفلا
�� نول .نانّولم ناطخ رهظKسف ،انوروك َسو¶µف ُصحفلا فش�1ا اذإ

D حتلا ةقطنمx¹( مDC ( طخو ��
D 

W¼( صحفلا ةقطنم
DT (. طأ عيمجKلا نوللا فاVWD ةرهاظ حبصت ��

D يقت بج] ،صحفلا ةقطنمKاهم 
  .D¿¼اج]إ صحفك
 
�� لخدت نأ كKلع بج] .انوروك ك]دل نوك] نأ حجرملا نمف ،D¿¼اج]إ صحف Iع تلصح اذإ

D ةلزع 
 ك]دل نأ مهّغلRت نأ بج] ،�ادعوم زجحت �¶Àح .صحفلا د�Kأتل صحفلا ةطحم ىدل �ادعوم زجحتو
 .عــــ�6لا صحفلا Iع ءانب D¿¼اج]إ صحف
 

 

 -,0لسلا صحفلا
�� طقف دحاو نّولم طخ رهظ اذإ

D حتلا ةقطنمx¹( مDC (، لس صحفلا نإفV¿D ف دجوي ملوµ¶سو 
ا?اصم تسل تنأف .انوروك

�
 .انوروك? ةقلعتملا ماxحألا عاRتا كKلع لازي ال ن�ل ،ىودعلا? 

 

 

 حلاصلا 23غ صحفلا
�� نّولم طخ رهظ] مل نإ

D حتلا ةقطنمx¹( مDC (، ام أطخ كانهف ��
D لع بج] .صحفلاKءارجإ ك 

 .ةد]دج صحف ةRلع? د]دج صحف

 

 

  

 


