
 

 ةيلحم ةجلاعم – يملاع ريكفت
 

 2019 ماع ةفاحصلل ةيناملألا )هليف هشتيود( DW ةيميداكأ ةزئاج

 

 اهزيح تدجوو ةيملاع ةيمهأ تاذ ةيضق هيف لوانتت 2019 ةنس رُشن لاقم كيدل .ةينورتكلإلا ةفاحصلا يف رشنتو يفحص تنأ

 .اهريغو ميلعتلا اياضق وأ ،ءوجللاو ةرجهلا تاجوم ،يخانملا ريغتلا :الثم .يلحملا ىوتسملا ىلع عقاولا يف

 

 ! كحيشرت انل لسرتل

 

 .ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ةّداجلا َةفاحصلا ،ةفلتخملا اهعيراشم لالخ نم DW ةيميداكأ معدت

 ."ةيلحم ةجلاعم - يملاع ريكفت" :عوضوم لوح ةينورتكلإلا ةفاحصلل ةزئاج ةرم لوأل ةيميداكألا صصخت ،برغملا يفو

 اومدقي نأ ،ةروشنم ةيرصح ةيفحص تاقيقحت وأ تالاقم مهيدل نيذلا ةيفحصلا قرفلا وأ نييفحصلاو تايفحصلل نكميو

 .ةزئاجلا لينل مهحيشرت

  .ءاضيبلا رادلاب 2019 ربنجد يف اهب نيزئافلا ميركت متيسو ةيفحص لامعأ ةثالث لضفأل زئاوج ةيميداكألا حنمت

 .ةثلاث ةزئاجك وروي 1.000و ،ةيناث ةزئاجك وروي 1.500 ،نيالنوأ لاقم لضفأل وروي 3.000 غلبت ىلوألا ةزئاجلا ةميق

 

 : ةيفحصلا لامعألا لضفأ رايتخا ريياعم

 يلحملا عقاولا ىلع ةيملاع رهاوظو تاهاجتا سكعنت فيك رهُظت ةعنقم ةيفحص ةبراقم •

 باَّذجو قوشمو سلس بولسأب اهميدقت مت ةيرصحو ةزيمتم ةصق •

 ةينورتكلإلا ةفاحصلا اهحيتت يتلا تايناكمإلاو تاينقتلا مادختسا هيف ىلجتي يفحص قيقحت$لاقم •

 .هرشن ناَّبإ قثومو عئاقولا يف قمعم ثحب ىلإ دنتسي قيقحتلا$لاقملا •

 

 : ةزئاجلل حشرتلا طورش

 2019.10.01 و 2018.09.30 نيب ام ةيبرغم مالعإ ةليسو يف  رشن لاقملا نوكي نأ نيعتي •

 ةيسنرفلا وأ ةيبرعلا :نيتغللا ىدحإب رشن لاقملا نوكي نأ نيعتي •

 هزاجنا يف بتاك نم رثكأ ةكراشم ةلاح يف ،يفحصلا قيقحتلا$لاقملا يف نيكراشملا باتكلا لك ءامسأ ركذ •

 ،لاقملا زاجنإل اهدامتعا مت يتلا قيقحتلاو ثحبلا لامعأ لصفم لكشب نمضتت ةقيثوب قيقحتلا$لاقملا ة$حشرملا قفري •

 ركذب قلعتي اميف ةيئانثتسالا تالاحلا ريدقت ميكحتلا ةئيهل دوعيو( لاقملا اهيلإ دنتسي يتلا رداصملا صاخ لكشبو

 )رداصملا

 دعت امك ،روكذملا خيراتلا دعب لسرت يتلا تابلطلا لبُقت نلو .2019 ربمفون 24 :ةزئاجلل حشرتلا ليجستل لجأ رخآ •

 ةبولطملا ةيرورضلا تامولعملا ىلع رفوتت ال يتلا كلت وأ ةصوقنملا تابلطلا ةضوفرم

 global-local-maroc@dw.com :يلاتلا ناونعلا ىلع كحيشرت انل لسرا •

 

 ةئيه رارق يف نعطلا نكمي ال .هليف هشتيود ةسسؤمب نييفحص نمو نيقومرم نييمالعإ نم ةزئاجلل ميكحتلا ةئيه فلأتت

 ! ميكحتلا

دمت
أ دي

 لج
رتلا

ل حش
ئاجل

إ ةز
اغ ىل

ةي
 24 
فون

 ربم
2019

 


