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 هاروتكدلا ةجردل لوبق ىلع لوصحلا ضرغل ثحب ةطخ ةباتك يف دعاست تاداشرا

 

  :يلي ام حرتقن ثحبلا ةطخل ناونع ةغايصل :ثحبلا ةطخ ناونع .1

  .لاؤس لكش ىلع سيلو ةيربخ ةلمج لكش ىلع ناونعلا غاصي ٔنا •

 .رصتخمو فداهو حضاو ناونعلا نوكي ٔنا •

  .ثحبلا دودحو تالاجمو تايبٔداب ناونعلا طابترا  •

 ةلكشملا ديدحت متي ٔنا يغبنيو ثحبلا ةطخ تانوكمو ءازٔجا نع ةرصتخم ةذبن ةمدقملا نمضتت :ةمدقملا .2

 حرتقنو ثحبلا ةلئٔسا ةغايص نسحتسي امك ،ثحبلا عفاودو فادٔهاو ةيمٔها ىلا ةراشالاو اهلوانت متيس يتلا

 لوانت ،ةفرعملاو ملعلا يف ثحبلا ةمهاسم ىدم ىلا قرطتلاو ،ةيعرف ةلئٔساو يسيئر يثحب لاؤس ديدحت

  .ثحبلا طانم نوكتل ةمظنملا رايتخا مت اذاملو ،اهتيمهاو اهيلع ثحبلا قيبطت متيس يتلا ةهجلا ٔوا ةمظنملا

 ام لوانتو ةقباسلا ةيملعلا ثوحبلاو تاساردلا يف ثحبلا عوضومو ةلكشملا عبتت يغبني :يرظنلا راطالا .3

 ٔوا قافتالا نع هيونتلاو عوضوملا لوح لصاحلا لدجلاو شاقنلا ىلع زيكرتلا لضفيو ،نيثحابلا لبق نم بتك

 نيب ءاقتلالا طاقن ىلا ةراشالا كلذك ،ةساردلا عوضومب ةقلعتملا ميهافملاو تايرظنلا صخي اميف فالتخالا

 ىلع ةردقلاو ةعاربلا راهظٕال كلذو فالتخالا ٔوا قافتالا بابٔسا ضرعو ةقباسلا تاساردلاو ثحبلا فادها

 عمزملا تايبدالاو تايرظنلا رايتخا متي امك عجارملاو رداصملاب ءزجلا اذه قيثوتو يرظنلا راطالا ةغايص

  .اهريغ نود تايبدالا و تايرظنلا هذه رايتخا ريربتو بابسا ركذو اهمادختسا
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 ةباتكلاو )يبيرجتلا ،يخيراتلا ،يحسملا ،يفصولا( ةفلتخملا ثوحبلا جهانمو عاؤنا ىلا ةراشالا :ةيجهنملا .4

 نع ةباتكلاو ،هريغ نود ثوحبلا نم جهنملا اذه رايتخا مت اذاملو عسوتب اهرايتخا متيس يتلا ةيجهنملا نع

 متيس فيكو اذاملو اهمادختسا متيس ةادا ياو اهتايبلسو اهتايباجٕيا ىلا ةراشٕالاو تانايبلا عمج تاؤداو عاونا

 ثحبلا دودح يه امو تانايبلا ليلحتب موقتس ىتمو فيكو ،اهمادختسا دارملا ةادالا تايبلس ىلع بلغتلا

 ةحورطالا زاجنٕال عقوتملا تقولا وه امو ،اهيلع بلغتلا متيس فيكو ثحابلا هجاوت دق يتلا ثحبلا تاقوعمو

 تقولاب يعولاو ةردقلا ةعماجللو فرشملل رهظُتل ةيجهنملا لحارم نم ةلحرم لك اهقرغتستس يتلا ةدملاو

 ينايب مسرب مايقلا حرتقن ،يملعلا ثحبلا يف كتاراهمو كتاردق راهظا كلذك ثحبلا ماهم زاجنٕال بولطملا

 يتلا ةيجهنملا ناب كتاعانق ىدمب هالٔعا ركذ ام لك طبرو يناكملاو ينامزلا ثحبلا ةيجهنمو تاؤدا ددحي

   .ةيثحبلا ةلئسالا ىلع بيجتس اهرايتخا مت

 ركذ عم زجومو لماش لكشب رصانع نم ثحبلا ةطخ يف هلوانت قبس امل ةصالخلا ةباثمب يه :ةمتاخلا .5

  .ثحبلا عوضومب رشابم طابترا اهل يتلاو ثحابلا هجاوت دق يتلا تايدحتلاو تابوعصلا

 .قيثوتلا يف ةدمتعملا ةيملعلا ةيلكيهلا بسح اهقيثوتو ةمولعملا ردصم ىلا ةراشالا :عجارملاو رداصملا .6

 

 نمو متبغر نا ةيزيلجنالا ةغللا ىلا اهتمجرتو اهريوطتو اهتعجارمب مايقلل ناوضرلا ةعومجمل ثحب ةطخ لاسرا مكنكمي

 .تاعماجلا ىلع ميدقتلا مث

 
 ناوضرلا ةعومجم تايحت عم

 

 قفوملا هللاو


