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 ة"صوصخلا ةسا"س

 

الاثتما
ً

 ةP`وروألا تاع5678لا نمو )ةقحاللا تافاضإلاو تال>دعتلاو 196 ددعلا 2003 هPنويLنارI8ح D. Lgs. 30( ?<اط>إلا عــــ5678لا نع ةئشانلا تاما-,+لالل 
 ة>امحل ةماعلا ةحئاللا - تاناPبلا ەذx ةكرح ةv8حو ةPصخشلا تاناPبلا ةجلاعمs قلعتي امPف -opيعPبطلا صاخشألا ة>امح نأشef? gوروألا داحتالا ةحئال«(
 كاهتنا مدعل بسانتمو نكمم دهج ل� لذ�8و ،-opمدختسملاو راوزلا ةPصوصخ ?�ح8و م,+ح> عقوملا اذx نأ كملعن ،)679L2016 مقر »تاناPبلا

-�و .مهقوقح
 اذop-. xلاجملا ال� �ع ةPفا�لا ةsاقرلا ةسرامم لجأ نم ،اهعمج متي ?,�لا تاناPبلا ع�نو ضارغأ فرع> نأ بج> مدختسملا نأ دقتعن ،عقاولا ?

-�ا�لاو مزاللا ىدملا <إ طقف ةPصخشلا تاناPبلا بجح عم ،»اPًضا,+فا« ة>امحلا فدهب ةPلاحلا تاع5678لا قيبطتب م-,+لم عقوملا
 صوصنملا ضارغألل ?

-� ل¦اشم يأ عنمو ةPصوصخلا ةفPظو مPمصت لالخ نم »مPمصتلا بسح« و ،ضارغألا ەذهل اًمامت ةمزاللا ة,+فللو اهيلع
 .مPمصتلا ?

 ضرغلا .عقوملا اذp x+غ ىرخأ تاونق لالخ نم اهعمج متي ?,�لا تامولعملا �ع قبطنتو عقوملا ?§دختسمLراوز �ع ەذx ةPصوصخلا ةساPس قبطنت
 .همادختسا ةPفPكو عقوملا اهعمج> ?,�لا تامولعملاs قلعتي امPف ةPفافشلا نم ردق ©قأ p+فوت وx ةPصوصخلا ةساPس نم
 بقارمs لاصتالا كنكم> ،اهعم تاناPبلا ةكراشم متت ?,�لا تاعوضوملاو ضارغألاو ،اهعمج مت ?,�لا ةPصخشلا كتاناPب لوح تامولعم �ع لوصحلل
 .تاناPبلا

تانا"بلا بقارم  
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عاونأ تانا"بلا   ةعمجملا 

 .اهعمج مت ?,�لا ةPصخشلا تاناPبلا عاونأs ةمئاق تاناPبلا بقارم مدق> ال
-� اهعمج مت ?,�لا تاناPبلا نم ع�ن ل� لوح ةلما�لا لPصافتلا م>دقت متي

 ةPمالعإ صوصن لالخ نم وأ ەذx ةPصوصخلا ةساPسل ةصصخملا ماسقألا ?
 .تاناPبلا عمج ل�ق ةضورعم ةددحم
-� ،وأ ةv8حs ةPصخشلا تاناPبلا مدق> نأ مدختسملل نكم8و

 .?�Æشلا عقوملا مادختسا ءانثأ اPئاقلت اهعمج متي ،مادختسالا تاناPب ةلاح ?
-� ة`�لطملا تاناPبلا عيمج نوكت ،كلذ فالخ ددحُ> مل ام

? xمازلإ عقوملا اذPبلا م>دقت مدختسملا ضفر اذإ .ةPحتسملا نم نوك> دقف ،ة`�لطملا تاناPل 
-� .ةمدخلا م>دقت عقوملا �ع

 ەذx غالsإ نع عانتمالا ةv8ح -opمدختسملل نوك> ،ة8راPتخا اهنأ �ع ةنيعم تاناPب <إ عقوملا اهيف p+شÊ ?,�لا تالاحلا ?
 .اهلPغشÌ وأ ةمدخلا رفاوت �ع بقاوع يأ كلذل نوك> نأ نود ،تاناPبلا
 طا�ترالا فv8عت تافلمل لمتحملا مادختسالا نم ضرغلا .تاناPبلا بقارمs لاصتالل نووعدم ةPمازلإلا تاناPبلا لوح كوكش مهيدل نيذلا نومدختسملا
 p+فوت وx ،كلذ فالخ د>دحت متي مل ام ،هسفن عقوملا اهمدختسÊ ?,�لا ثلاثلا فرطلا تامدخ باحصأ وأ عقوملا اذx ل�ق نم - ىرخألا عب5تلا تاودأ وأ -
-� ةفوصوملا ةPفاضإلا ضارغألا <إ ةفاضإلاs ،مدختسملا اهبلط> ?,�لا ةمدخلا

? xو دن5سملا اذ�-
 .ةحاتم تنا� اذإ ،طا�ترالا فv8عت تافلم ةساPس ?

-� هقح نمض8و عقوملا اذx لالخ نم اهتكراشم وأ اÓ67x وأ اهيلع لوصحلا متي ?,�لا ةثلاث فارطأل ةPصخشلا تاناPبلا نع ةPلوؤسملا مدختسملا <وت8و
? 

 .ةثلاث فارطأ <إ ةPلوؤسم يأ نم تاناPبلا بقارم ررح> امم ،اÓ67x وأ اهغالsإ
 

ةعمجملا تانا"بلا  >;:هجت  نا<مو   ةقABط 
 

جالعلا  ةقABط 

 .اهفالتإ وأ اهل>دعت وأ اهنع فشÕلا وأ ةPصخشلا تاناPبلا <إ هs نوذأملا p+غ لوصولا عنمل ة�سانملا ةPنمألا p+بادتلا تاناPبلا بقارم ذختي
 .اهيلإ راشملا ضارغألاs اقPثو اطا�ترا قطنملاو ةPمPظنتلا بPلاسألا طا�ترا عم ،ةPكPتامPلت تاودأ وأLو ةP`�ساح تاودأ قv8ط نع تاناPبلا -p+هجت يرج8و
sبلا بقارم <إ ةفاضإلاPتانا، �-

? sةكراشملا ىرخألا فارطألا ،تالاحلا ضع �-
 ،نوينوناقلاو نو8راجتلاو نو8رادإلا نوفظوملا( ?�Æشلا عقوملا اذx مPظنت ?

 ،ةثلاث فارطأ نم ةPنقت تامدخ ?§دقم�( تاناPبلا �ع عالطالا ةPناØمإ مهل حاتت دق ةPجراخلا عيضاوملا وأ )مظنلا وريدمو ،ق�8س5لا ةرادإ وفظومو
  تاجلاعم ،ءاضتقالا دنع ،اض>أ تاناPبلا بقارم -opعو )لاصتا تالا�وو ،تامولعملا اPجولونكت تا�Ù7و ،ةفاضتسا تامدخ ?§دقمو ،دv8ب ةاعسو
-� تاناPبلا بقارم <إ تاناPبلا تاجلاعمل ةثدحملا ةمئاقلا بلط نكم> .تاناPبلل

 .تقو يأ ?
 

>;:هجتلل >Hوناقلا 
I  ساسألا 

 :ةPلاتلا طو67لا دحأ ءاف5Pسا مت اذإ مدختسملاs ةقلعتملا ةPصخشلا تاناPبلا ةجلاعمs تاناPبلا بقارم موق>
-� :ةظحالم( ةددحملا ضارغألا نم Û+Üأ وأ ضرغل ةقفاوملا مدختسملا Úعأ -

? sئاضقلا تا>الولا ضعPبلا بقارمل نذؤي دق ةPتانا sبلا ةجلاعمPتانا 
 قبطني ال اذx نأ p+غ .ةجلاعملا ەذx �ع مدختسملا ض,+ع> نأ <إ ، ەاندأ ةددحملا ةPنوناقلا سسألا نم اpx+غ وأ مدختسملا ةقفاوم نود ةPصخشلا
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�-
 ؛)ةPصخشلا تاناPبلا ةجلاعم ةPصخشلا تاناPبلا ة>امحs ةقلعتملا ةP`وروألا تاع5678لا اهيف مظنت ?,�لا تالاحلا ?

 ؛دقاعتلل ةقsاس p+بادت ذPفنتل وأLو لمعتسملا عم دقع ذPفنتل يرو-p- ß+هجتلا -
-eوناق ما-,+لاs ءافولل ة8رو-ß ةجلاعملا نوكت نأ -

 ؛تاناPبلا بقارم هل عضخ> ?
 ؛تاناPبلا بقارم بناج نم ةماعلا ةطلسلا ةسراممل وأ ةماعلا ةحلصملا لجأ نم ةمهم ءادأل يرو-p- ß+هجتلاو -
 .ةثلاثلا فارطألا وأ تاناPبلا بقارمل ةعو67ملا ةحلصملا قيقحتل ة8رو-ß ةجلاعملا نوكت نأ -
-eوناقلا ساسألا حضوي نأ تاناPبلا بقارم <إ بلطُ> نأ امئاد نكمملا نم هنأ دPب

 تنا� اذإ ام صوصخلا هجو �ع ددح> نأو ،ةPلمع ل�ل سوململا ?
-� هPلع صوصنملا ،نوناقلا <إ دن5سÌ ةجلاعملا

 .دقع ماربإل ة8رو-ß وأ دقع ?
 

 تانا"بلا ةجلاعم نا<م

-� تاناPبلا -p+هجت مت8و
-�و تاناPبلا بقارمل ةPلPغش5لا بتاØملا ?

-� ةكراشملا فارطألا هPف دجوت رخآ ناØم يأ ?
 ãfري ،تامولعملا نم دI8مل .-p+هجتلا ?

 .تاناPبلا بقارمs لاصتالا
 ع�جرلا مدختسملل نكم> ،ةجلاعملا ناØم لوح تامولعملا نم دI8م �ع لوصحلل .هPف دجوت يذلا دل�لا p+غ رخآ دلs <إ ةPصخشلا كتاناPب لقن نكم>
 .ةPصخشلا تاناPبلا ةجلاعم لPصافتب صاخلا مسقلا <إ
-� قحلا لمعتسملل

-eوناقلا ساسألا نع تامولعم �ع لوصحلا ?
 اهلØشÊ وأ ماعلا ?<ودلا نوناقلل ةPلود ةمظنم <إ وأ ?efوروألا داحتالا جراخ تاناPبلا لقنل ?

sأ وأ نادلÛ+Ü، بادتلا نعو ،ةدحتملا ممألا لثم+p نمألاPذختي ?,�لا ةxبلا بقارم اPبلا ة>امحل تاناPتانا. 
 بقارم نم تامولعم بلط وأ دن5سملا اذx نم ةPنعملا ماسقألا <إ ع�جرلا مدختسملل نكمPف ،ەالعأ ةفوصوملا لقنلا تاPلمع ىدحإ ءارجإ مت اذإ
 .حاتتفالا دنع ةحضوملا لاصتالا لPصافت دنع هs لاصتالا قv8ط نع تاناPبلا

 

 ظافتحالا ةM:ف

-� اهنI8ختو تاناPبلا -p+هجت مت8و
 :كلذل .اهلجأ نم تعمج ?,�لا ضارغألل بولطملا تقولا ?

 ؛دقعلا اذx ذPفنت مامتإ -opح <إ مدختسملاو تاناPبلا بقارم -opب دقع ذPفن5ب قلعتت ضارغأل ةعمجملا ةPصخشلا تاناPبلاs ظفتح> -
 نكم> .ةدئافلا ەذx ةPبلت -opح <إ تاناPبلا بقارمل ةعو67ملا ةحلصملاs قلعتت ضارغأل اهعمج متي ?,�لا ةPصخشلا تاناPبلاs ظافتحالا متæس -

-� تاناPبلا بقارم اهيلإ èسÊ ?,�لا ةعو67ملا ةحلصملا لوح تامولعملا نم دI8م �ع لوصحلا مدختسملل
 ةقPثولا ەذx نم ةلصلا تاذ ماسقألا ?

 .تاناPبلا بقارمs لاصتالا قv8ط نع وأ
 <إ ةفاضإلاs .ةقفاوملا ەذx ءاغلإ متي ,�ح لوطأ ة,+فل ةPصخشلا تاناPبلاs تاناPبلا بقارم ظفتح> دق ،مدختسملا ةقفاوم <إ ةجلاعملا دن5سÌ امدنع
-eوناق ما-,+لال اًقفو لوطأ ة,+فل ةPصخشلا تاناPبلا نI8ختب اًمزلم تاناPبلا بقارم نوك> دق ،كلذ

 .ةطلسلا نم رمأs وأ ?
�-
 اهئاغلêو تاناPبلا <إ لوصولا قوقح ةسرامم نكم> ال ،ة,+فلا ەذx ءاهتنا دنعو ،كلذلو .ةPصخشلا تاناPبلا فذح متæس ،ظافتحالا ة,+ف ة>اهن ?
-� قحلاو اهحPحصتو

 .اهلقن ?
 

 مدختسملا قوقح

 :?�> ام مدختسملل قح> ،صوصخلا هجو �عو .تاناPبلا بقارم اهجلاع> ?,�لا تاناPبلاs قلعتي امPف ةنيعم قوقح ةسرامم -opلمعتسملل زوج8و
-� كتقفاوم بحس -

 ؛اًق�سم اهنع p+بعتلا مت ?,�لا ةPصخشلا كتاناPب ةجلاعم �ع كتقفاوم ءاغلإ كنكم> .تقو يأ ?
-eوناق ساسأ �ع متت امدنع هتاناPب ةجلاعم �ع ضا,+عالا مدختسملل زوج> .كتاناPب ةجلاعم �ع ضا,+عالا -

 لPصافتلا نم دI8م در8و .ةقفاوملا p+غ ?
-� ضا,+عالا قح نع

 ؛ەاندأ عvفلا ?
-� قحلا لمعتسملل .كتاناPب <إ لوصولا -

 ،-p+هجتلا ةPلمع نم ةنيعم بناوج نعو ،تاناPبلا بقارم اهجلاع> ?,�لا تاناPبلا نع تامولعم �ع لوصحلا ?
-�و

 ؛ةجلاعملا تاناPبلا نم ةخسÓ �ع لوصحلا ?
 ؛اهحPحصت وأ اهثيدحت بلطو هتاناPب ةحص نم ققحتلا لمعتسملل زوج> .حيحصتلا بلطو ققحتلا -
-�و .هتاناPب ةجلاعم دPيقت بلط> نأ مدختسملل زوج> ،ةنيعم طوÙ7 ءاف5Pسا دنع .ةجلاعملا �ع دويق ضرف -

? xبلا بقارم موق> نل ،ةلاحلا ەذPتانا 
sبلا ةجلاعمPغ رخآ ضرغ يأل تانا+p ختI8؛اهن 

 ؛كلاملا ل�ق نم هتاناPب ءاغلإ بلط> نأ مدختسملل نكم> ،ةنيعم طوÙ7 ءاف5Pسا متي امدنع .ةPصخشلا كتاناPب ةلازإ وأ فذح �ع لوصحلا -
,ëلت -

-� قحلا مدختسمللو .تاناPبلل رخآ بقارم <إ اهلقن وأ مهتاناPب ?
,ëلت ?

-� هتاناPب ?
-�و ،اPلآ ةءارقلل لsاقو مادختسالا عئاشو مظنم لØش ?

 ،لوصحلا ?
 لئاسولاs تاناPبلا جلاعت امدنع مØحلا اذx قبطن8و .تاناPبلل رخآ بقارم <إ قئاوع نود تاناPبلا لقن �ع ،ةPنقتلا ةPحانلا نم انكمم كلذ نا� امثيح
 ؛هs لصتت ة>دقاعت p+بادت <إ وأ ،هPف افرط مدختسملا نوك> دقع <إ وأ ،مدختسملا ةقفاوم <إ ةجلاعملا دن5سÌو ةPلآلا

-eوناق ءارجإ ذاختا وأ ةصتخملا تاناPبلا ة>امح �ع فاÙ7إلا ةئيx <إ ىوكش م>دقت كنكم> .ىوكش م>دقت -
?. 

 

>\ قحلا نع ل"صافت
I عالا:Mضا 

-� وأ ،ةماعلا ةحلصملل ةPصخشلا تاناPبلا -p+هجت متي امدنعو
 بقارملل ةعو67م ةحلصم ةعsاتمل وأ ?<املا بقارملل ةلوخملا ةماعلا تاطلسلا ةسرامم ?
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-� قحلا -opلمعتسملل نوك> ،?<املا
 ضارغأل مهتاناPب ةجلاعم تمت اذإ هنأop- sمدختسملا p+كذت متي .ةصاخلا مهتلاحs لصتت با�سأل -p+هجتلا �ع ضا,+عالا ?

 نكم> ،Ù7ا�ملا ق�8س5لا ضارغأل تاناPبلا جلاع> تاناPبلا بقارم نا� اذإ ام ةفرعمل .با�سأ يأ ءادsإ نود ةجلاعملا ةضراعم مهنكمPف Ù7ا�ملا ق�8س5لا
 .ةقPثولا ەذx نم ةلصلا تاذ ماسقألا <إ ع�جرلا -opمدختسملل

 

اثلاث
`

 قوقحلا ةسرامم ة"ف"ك - 

-� اهيلإ راشملا تاناPبلا بقارمs لاصتالا لPصافت <إ بلط هPجوت -opمدختسملل نكم> ،مهقوقح ةسراممل
? xثولا ەذPس .اناجم بلطلا مدق8و .ةقPموق 

-� تا�لطلا ةجلاعمs تاناPبلا بقارم
-� لاح يأ �ع ،نكمم تقو برقأ ?

 .رهش نوضغ ?
 

 جالعلا لوح تامولعملا نم دdBم
 

>\ عافدلا
I ةم<حملا 

-� تاناPبلا بقارم ل�ق نم مدختسملل ةPصخشلا تاناPبلا مادختسا نكم>
-� وأ ةمØحملا ?

 ةءاسإ دض عافدلل لمتحملا هئاشÓإل ةp8+ضحتلا لحارملا ?
-� مادختسالا

 .مدختسملا ل�ق نم ةلصلا تاذ تامدخلا وأ عقوملا اذx مادختسا ?
 .ةماعلا تاطلسلا نم رمأs تاناPبلا نع فشÕلاs اًمزلم نوك> دق تاناPبلا بقارم نأs ملع �ع هنأ مدختسملا نلع>

 

 ةددحم تامولعم

-� ةدراولا تامولعملا <إ ةفاضإلاs ،ك�لط �ع ًءانب
 ةددحم تامدخs قلعتت ةPقاPسو ةPفاضإ تامولعمs عقوملا اذx كدوزي دق ،ەذx ةPصوصخلا ةساPس ?

 .اهتجلاعمو ةPصخشلا تاناPبلا عمج وأ
 

 هتنا"صو ماظنلا تالجس

 دق ?,�لاو تالعافتلا لجسÌ ?,�لا تافلملا يأ ،ماظنلا تالجس عمج ثلاث فرط اهمدختسÊ تامدخ يأو عقوملا اذهل زوج> ،ةناPصلاو لPغش5لا ضارغألو
 .مدختسملل IP ناونع لثم ،ةPصخش تاناPب �ع اًض>أ يوتحت

 

>\ ةجردملا ;:غ تامولعملا
I ة"صوصخلا ةسا"س lەذ 

-� ةPصخشلا تاناPبلا ةجلاعمs ةقلعتملا تامولعملا نم دI8م بلط متي دق
 .لاصتالا لPصافت مادختساs تاناPبلا بقارم <إ تقو يأ ?

 

 »بقعتلا مدع« تاpلط oع درلا

xبقعتلا مدع« تا�لط معد> ال عقوملا اذ«. 
 .هs ةصاخلا ةPصوصخلا ةساPس ةراش5سال مدختسملا ةوعد متت ،اهمعدت ةمدختسم ةPجراخ تاهجل ةعsات تامدخ يأ تنا� اذإ ام ةفرعمل

 

uMلا تا;:يغتلا
I ع أرطتo ة"صوصخلا ةسا"س lەذ 

-� قحلاs تاناPبلا بقارم ظفتح>
-� ەذx ةPصوصخلا ةساPس �ع تاp+يغت ءارجإ ?

 اذêو ،ةحفصلا ەذx �ع -opمدختسملل تامولعم ءاطعإ عم ،تقو يأ ?
 اهب ظفتح> ?,�لا لاصتالا لPصافت دحأ لالخ نم -opمدختسملا <إ راعشإ لاسرإ قv8ط نع ،اPًنوناقو اPًنقت اًنكمم كلذ نا� امثيحو ،عقوملا اذx �ع ،نكمأ
-� هPلإ راشملا p+خألا p+يغتلا خــــ8رات <إ ةراشإلا عم ،ماظتناs ةحفصلا ەذx <إ ع�جرلا ãfري كلذل .كلاملا

 .لفسألا ?
-eوناقلا اهساسأ نوك> ?,�لا ةجلاعملا تاPلمع �ع تاp+يغتلا ترثأ اذإ

? xسف ،ةقفاوملا وPبلا بقارم موقPتانا sمزل اذإ ،ىرخأ ةرم مدختسملا ةقفاوم عمج 
 .رمألا

 

 لفطلا قوقح

-� اهيلإ راشملا ةقفاوملا نإف ،اًماع 16 نم لقأ اًصخش رئازلاLمدختسملا نا� اذإ
? xسلا ەذPبلا ةجلاعم ?<اتلا`و ،ةساPصخشلا تاناPفوت متي نأ بج> ة+pxا  

-eو,+Õلإ دv8ب لاسرإ قv8ط نع لفطلا ة>امح نوسرام> نيذلا كئلوأ وأ نيدلاولا ل�ق نم
  :<إ ?

 info@domeniconava.it 
 

 تاثيدحت

-� ەذx ةPصوصخلا ةساPس ث>دحت مت
-� قحلاs ظفتح> D. NAVA 1961 s.r.l ةكÙ7 .2019 ر`�تÛأ 1 ?

 ،ةطاس÷ب هثيدحت وأ تامولعملا ىوتحم ل>دعت ?
 ةك67لا نإف ،-opينعملا �ع p+بك p+ثأت تاp+يغتلا ەذهل نا� اذإ .ةقحاللا تاp+يغتلاو ةPلاحلا تاع5678لل الاثتما ،اPل� وأ اPئزج

D. NAVA 1961 s.r.l سæروفلا �ع اهغل�. 

 


