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 ريتـــسجاملا جمانرب يجيرخل زيمتملا يميداكألا دادعإلا- •
	ميوقتلاو سايقلا يف
 فراـعملاو تاـمولعملا قيبطت ىلع جيرخلا تاردـق ةـيمنت •

	.عقاولا يف يلمع لكشب ةيميداكألا
 ميوقتلاو ساـيقلا لاـجم يف نييملعلا نيثحاـبلا دادـعإ •

	.عمتجملا ةمدخ يف اومهاسي يكل
 ساــيقلا لاــجم يف دــقاــنلا ريكفتلا ىلع ةردــقلا ةــيمنت •

	،ميوقتلاو
 ىدــل ةــيعاــمتجالاو ةــيوبرتلاو ةــينقتلا تاراــهملا ةــيمنت •

	.جمانربلا يجيرخ
 

 يف ماــظتنا سويرولاــكبلا ةــجرد ىلع لوــــصحلا .1
	.ديج نع لقي ال ريدقتب يوبرت صصخت
 دحا يف ماظتنا سويرولاكبلا ةجرد ىلع لوـصحلا .2

 ,دـيج نع لـقي ال ريدـقتب ةـيوبرت ريغلا تاــــصــــصختلا
	.ةيبرتلا يف يلاع مولبد ىلع لوصحلا طرشب

 

 ينطولا ءامتنالا زيزعتو ةينطولا ميقلاو ئدابملا سرغ

 عوبسألا مايأ لالخ ةيئاسملا ةرتفلا
 

 ـه١٤٤٢

	.ةفلتخملا سايقلا تاقيبطت يف اهتامادختساو ةيديلقتلا سايقلا ةيرظن فرعت •
 لويملاو تاـهاـجتالاو ةـيــــصخــــشلا لاـجم يف ةـفلتخملا ةـيــــسفنلا سيياـقملا فرعت •

	.ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صيخشت يف ةمدختسملا سيياقملاو
 ةطبترملا ميهافملا مهأو هيلع تماق يذلا ساـسألاو ةرقفلل ةباجتـسالا ةيرظن فرعت •

	.اهجذامن ضعبو اهب
 تاودأو كـحملاو راـيعملا ةـيعجرم تاراـبتخالا ءاـنب يف ةـعبتملا ةـيملعلا تاوطخلا فرعت •

	ةفلتخملا يملعلا ثحبلا
	ليدبلا ميوقتلا يف ةفلتخملا بيلاسألاو يوبرتلا ميوقتلا ئدابم  ةفرعم •
 ةـيرتموكيــــسلا طورــــشلا رفاوت نم ققحتلا يف ةـيدـيلقتلا ساـيقلا ةـيرظن مادـختــــسا •

	ةيسفنلا سيياقملا ضعبل
 ةـيرظن ىلع ةـمئاـقلا قرطلا مادـختــــساـب نيتيراـبتخا نيتروــــص تاـجردـل ةـلداـعم ءارجإ •

	ةيديلقتلا سايقلا
 ةــيــــسفنلا سيياــقملاو تاراــبتخالا ضعبل تادرفملاو دارفألا تارتماراــب نع فــــشكلا •

		.ةباجتسالا ةيئانث تارقفلل دعبلا ةيداحأ ةرقفلل ةباجتسالا جذامن مادختساب
 مادـختــــسالا ةريثك ةـيــــسفنلا سيياـقملا دـحأ تارقفل يلــــضاـفتلا ءادألا نع فــــشكلا •

	ةيديلقتلا سايقلا ةيرظن ىلع ةمئاقلا قرطلا مادختساب
 ،ةـفلتخملا يملعلا ثـحبلا تاودأو عجرملا ةـيحمو ةـيراـيعم تاراـبتخالا ءاـنب ىلع ةردـقلا •

	.اهيف تابثلاو قدصلاب ةقلعتملا ةيرتموكيسلا طورشلا رفاوت نم ققحتلاو
		يملعلا ثحبلا تاراهم باستكا •
	ةحيحصلا ةيملعلا ةلاسرلا ةباتك دعاوق ناقتا •
 ةـبترتملا جئاـتنلاو ،ةـيدـيلقتلا ساـيقلا ةـيرظن اـهنم يناـعت يتلا روــــصقلا هـجوأ حيــــضوت •

	.كلذ ىلع
 قفو ميوقتلاو سايقلا صــــصخت يف ريتــــسجاملا لئاــــسر دقنو مييقت ىلع ةردقلا •

	.ةقيقد ةيملع ريياعم
 ضعبل ةـيرتموكيــــسلا صئاــــصخلا نم ققحتلا يف ةـيرتويبمكلا جماربلا مادـختــــسا •

	.ةيسفنلا سيياقملا
 ةــباــجتــــسالا ةــيئاــنث سيياــقملا تارقف جيردــت يف ةــيرتويبمكلا جماربلا مادــختــــسا •

	.دعبلا ةيداحأ ةرقفلل ةباجتسالا جذامن مادختساب
 بيلاـــسألا مادختـــساب ةيملعلا ضورفلا ةجلاعم يف ةيبوـــساحلا جماربلا مادختـــسا •

	.ةيملعماللاو ةيملعملا ةيئاصحإلا
	ةفلتخملا ةيوبرتلاو ةيسفنلا بناوجلا يف تاراهمو فراعم باستكا •
 ساـيقلا يف ةـيملعلاو ةـينهملا تارارقلا يف ةروــــشملاو يأرلا ءادـبإو ةـكراـــــشملا •

	.	تارابتخالاو
 


