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 :ةمدقم
 ، اھیف فرصتلا ةیفیكو ، اھفینصتو ةیعمجلا يف ةیرادإلا تاظوفحملاو قئاثولا میظنت ىلإ ةحئاللا هذھ فدتھت

 .اھظفحل ةینمزلا ةدملا دیدحتو
 امك ،ينورتكلالا ةیعمجلا رقم يف نیدیفتسملا تالجس اھیف امب تالجسلاو تابتاكملاو قئاثولاب ةیعمجلا ظفتحت
 ةینطولا تایوھلا قئاثو روصو ةیلاملا تالسارملاو تاباسحلا تافلمو ةیلاملا تادنتسملاو تالجسلا ظفُحت
 لكشبً ایلام اھعم نیلماعتملاو اھیف نیلماعلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةیمومعلا ةیعمجلا ءاضعأو نیسسؤملل

 .لماعتلا ءاھتنا خیرات نم تاونس رشع نع لقت ال ةدمل ، رشابم

 :ظفحلا ةدم ثیح نم قئاثولا عاونأ
 .ثوحبلا وأ لمعلا ةجاحل اھنع ىنغتسی ال يتلا يھو ، اھفالتإ زوجی ال ظفحلا ةمئاد قئاثو•
 .مدعنت ىتح نمزلا رورم عم اھتمیق صقانتت يتلا يھو ، اھفالتإ زوجی ظفحلا ةتقؤم قئاثو•
  
 :ةتقؤملاو ةمئادلا قئاثولا ظفح يف ةماع دعاوق
 امنإو ، ظفحلا يف ھنم دجوی ام فالتإ ءاغلإلا اذھ ىلع بترتی الف ، قئاثولا عاونأ نم عون يأ مادختسا يغلأ اذإ•
 .ظفحلا ةدم ثیح نم قئاثولا عونب مزتلی
 .قئاثولا ظفحب ةصاخ فوفرو نكامأ زیھجت•
 .كلذ ةعباتم نع ةلوؤسم ةیذیفنتلا ةرادإلا ربتعتو ھب ةصاخلا تاظوفحملاب يرادإلا لكیھلا بسح مسق لك ظفتحی•
 رابغلاو ةبوطرلا نم اھتیامحل كلذو، ضرغلا اذھل ممصت ةصاخ ظفاوح يف ظفحلا ةمئاد قئاثولا لوصأ ظفحت•
   .فلتلل اھضرعیام لك نمو، ةرشابملا ةعشألاو
 اھئازجأ ضعب ضرعیام وأ اھفارطأ مرخل ةجاح نود، اھظفاوح يف عدوتو تبثتو ظفحلا ةمئاد قئاثولا بترت
 .فلتلل
 .ةمالسلاو نمألا اھیف ققحتیل ةبسانمو ةفلتخم نكامأ يفو ةددعتم خسنب لوصألاو قئاثولا ظفحت

 
  



٥

 :تافلملا ظفح يف ةماع دعاوق
 .ھیف ظفحت ةلماعم لوأ خیراتب ھحتف خیرات ددحیو ، عوضوم لك بسح فلم حتفی•

 .ھلخادب ظفحت ةلماعم لكو فلملا بعك ىلع عوضوملا زمر عضوی•
 نیب لصفیو ، دحاو فلمب عضوت، قاروألا ةلیلق يساسألا عوضوملل ةیعرفلا تاعوضوملا تناك اذإ•
 تبثت امك، يعرفلا عوضوملا زمر ھیلع عضوی زورب اھنم لصاف لكل ، ةیكیتسالب لصاوفب اھتاعوضوم

 .فلملا بعك ىلع ةیعرفلا تاعوضوملا زومر
 .اھالعأو تالماعملا تحت ةاوقم تاقاطبب فلملا لخاد قاروألا ىمحت•
 .ةیعمجلا ماسقأ عیمج يف اھمرخب حومسملا قاروألا مرخل دحوم ساقم ددحی•
 .اھاوتحم ةمالسو قاروألا لك ىلع ةظفاحملا نمضت ةروصب تالماعملا مرخت•
 .ضرغلا اذھل صصخملا شماھلا يف ةلماعملا نم ىنمیلا ةیحانلا نم مرخلا متی•

 مدقألا نوكی ثیح، دراولاو رداصلا دویق ماقرأو خیراوت بسحً ایدعاصت فلملا لخاد تالماعملا بترت•
 .ىلعأ ثدحألاو لفسأ

 ظفحی يذلا فرلاو بالودلا مقرو فلم لك ظفح ناكم ھلالخ نم ددحتی، تافلملا نكامأ دیدحتل لیلد عضوی•
 بساحلابً ایلآ لمعی امك،ً ایودی كلذ نوكیو، ةلماعم لك ناكم ىلع فرعتلا نكمی ثیحب ، فلملا مقرو ھیف

 .يلآلا
 .فلتلل اھضرعی دق ام لك نم اھتایوتحمو تافلملا ةیامح متت•

 هذھ طبرتو يئوضلا ریوصتلاك ، قئاثولا ریوصت لئاسو ثدحأ ىلع ظفحلا ةمئادو ةتقؤملا قئاثولا روصت•
 .روصلاو قئاثولا ظفح يف ينورتكلإلا ةیعمجلا باسحلاب روصلا

  
  
  

 .ةمالسلاو نمألا اھیف ققحتی ةبسانم ةفلتخم نكامأ يف ظفحتو روصلا هذھ نم ةیفاضإ خسن جرختسی•
  


