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 ليهأتلا تاءارجإ
ينهملا بيردتلاو

 ريياعمل اقبط ينهملا بيردتلا ةطشنأ ذيفنت متي
 .لمعلاو فيظوتلل ةيداحتالا ةلاكولا
.كفرصت تحت اذه عضن ،رمألاب امتهم تنك اذإ
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.انب لاصتالا يف ددرتت ال

 ريموال انأ
Rudolf-Diesel-Straße 4
48157 Münster
  :فتاه
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تازيملا
 تالاجملا فلتخم يف مامتهالل ةريثمو ةعونتم اضورع مدقن •

 ،ةطايخلاو ،تادنتسملا ريوصتو خسن تالحم لثم ةينهملا
 خباطملاو ،يلزنملا داصتقالاو ،ةيئابرهكلا لامعألاو
 نم رثكأو ةعارزلاو ةماعلا قئادحلاو ،سبالملا لسغو ،ةريبكلا
.ريثكب كلذ

 ةحوتفملا نكامألا يف لمعلا صرف نم ةعساو ةعومجم انيدل •
 تائيهلاو تاكرشلا عم نواعتلاب ماعلا لمعلا قوس يف
.ةيموكحلا

 ليبس ىلع) ةينهملا ضورعلا لاجم يف ةيفاضإ تارود مظنن •
 (ةيكوشلا ةعفارلا ةدايق ةصخر ،يصخشلا بوساحلا ،لاثملا
 عادبإلاو (يشملاو مدقلا ةرك ،لاثملا ليبس ىلع) ةضايرلاو
.(تاجوسنملاو ليجنإلا ةقوج ،لاثملا ليبس ىلع)

 يرفومو جامدنالل ةيداحتالا ةارادإلا عم ةلدابتم ةقثب نواعتن •
 ةينوناقلا تامدخلا يمدقمو ةيجراخلاو ةيلخادلا نكاسملا
.تامدخلا يمدقمو ىرخألا ليهأتلاو ميلعتلا تاسسؤمو

 تامولعم ميدقتل عامتجا روضحل ةوعدلا
:نع ديزملا ةفرعمل ةلباقم روضح

 وأ يديهمتلا ليهأتلا ةيلمع يف ةكراشملل لوبقلا طورش •
ينهملا بيردتلا ءارجإ

ءارجإلا ىوتحمو ةيلكيه •

يمسرلا لوبقلا ةقيرط •

ةينوناقلا سسألا •

 ليهأتلا ةرتف ءانثأ نيمأتلا تاقحتسمو ةيلاملا تاقحتسملا •

.خلأ ،تازاجإلاو لمعلا تاعاس •

بيردتلا صرف •

ةيصخشلا ةلئسألا حرط •

 ينهملا بيردتلا تاءارجإو ليجستلا ةقيرط
رتسنوم ،ةيعانصلا تامدخلا يف
 لوبقلا تاءارجإب مايقلا دنع لمعلا تاراهم صيخشت •

 تاجايتحالاو تاراهملا ديدحتل (رهشأ 3 قرغتست)
  .ةيدرفلا تاعقوتلاو

 يفيظو يليهأت ءارجإ يف ينهملا لهؤملا تايساسأ ميلعت •
.(ًارهش 24 قرغتسي) قحال

.لمعلا تالاجم فلتخم ىلع فرعتلا •

 ةكراشملا لالخ نم ةيعامتجالاو ةصصختملا كتاراهم قيمعت •
 ةمدقملا ضورعلاو ةفلتخملا بيردتلا جمارب  يف
.تاعومجملل

 يوذل لمع ةشرو يف ةديدع ةيلمع تابيردت لامكإ •
.ماعلا لمعلا قوس يف وأ ةصاخلا تاجايتحالا

 ينهملا بيردتلا لاجم يف نيصتخُم عم نواعتلاب روطتلا •
.يعقاو ينهم روظنم نم

 يوذل لمع ةشرو يف فيظوتلا ،بيردتلا جمانرب ةجيتن •
 وأ ةيجراخ ةفيظو يف لمعلا وأ ،ةصاخلا تاجايتحالا
.ماعلا لمعلا قوس يف فيظوتلا

 لمعلاو فيظوتلا ةلاكو تاءارجإلا هذه ةفلكت لمحتت
 قيدانص لثم ىرخألا ةعفادلا تاهجلا وأ) ةيداحتالا
 .(يعامتجالا نامضلاو دعاقتلا


