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 لضفأب عتمتت نأ اًمئاد كدیرن ،ایسكناب يف
 كعم لمعنو كیلإ عمتسنس .ةنكمم ةمدخ ةدوج
 ةحاتملا ةدعاسملا ىلع كلوصح نم دكأتلل
كل ةبسانملاو . 

  

 
 نأ نكمی ام لوح تامولعم اذھ ءالمعلا تامدخ قاثیم كحنمی
 كربخی .انھ نولمعی نیذلا صاخشألا نمو انتسسؤم نم ھعقوتت
 ةنكمم ةمدخ لضفأ میدقت يف انتدعاسمل ھلعف كنكمی امب اًضیأ
كل

 

انم ھعقوتت نأ نكمی يذلا ام  
انب لاصتالا كیلع لھسن  

انتامدخو انجمارب ىلإ لوصولا يف كتدعاسم  

كتایلوؤسمو كقوقح نع كربخن  

 ةجاحب تنك اذإ ، ةیوغل تامدخ ىلع وأ مجرتم ىلع كلوصح بیترت
كلذل  

 اننإ لوقن امدنع كیلإ ةدوعلا لثم ، اھلعفنس اننأ لوقن يتلا ءایشألا لعفن
لعفنس  

 كتفاقث لثم ةیصخشلا كفورظو كراكفآو كئارآ مرتحاو ًابذھم نك
كسنجو كرمعو يلئاعلا كعضوو  

ةیسنجلا ةیوھلا وأ يسنجلا ھجوتلا وأ كتدیقع وأ كتقاعا  

ةحیحصلا بابسألل طقف اھمادختساو ةیصخشلا كتامولعم ةیامح  

 ةمئاق كانھ تناك اذإ وأ ةمدخ ىلع لوصحللً الھؤم نكت مل اذإ كربخن
راظتنا  

 كنكمی يتلا بناوجلاو انتامدخو انجمارب طورش لوح تامولعمب كدیوزت
اھضفر  

اًحاتم نوكی دق يذلا رخآلا معدلا نأشب ةروشملاب كدیوزت  

 

 كیلا ھحاتملا تامدخلاب ةقلعتملا تارارقلا يف ةكراشملل اًصرف كحنم
اھیف يأر كل نوكی نأ يف كمعدنو ،  
 
انرارق بابسأو كیلع رثؤی رارق يأب كرابخإ  
 
ىوكش میدقت ةیفیك وأ انرارق ةعجارم بلط كنكمی فیك كربخن  
 

انتدعاسم كنكمی فیك  
 صخشلا وأ تنأ تنك اذإ كل لضفأ ةمدخ میدقت يف انتدعاسم كنكمی
كل معادلا  
 

 يف ءایشأ وأ كعضو ریغت اذإ انربخأ  ةقیقدو ةلماك تامولعم انل مدق
 انیفظوم عم لماعت ، رییغتلا كشو ىلع نوكت امبر وأ كتایح
مارتحاب انیعوطتمو  
 
انتامدخ نومدختسی نیذلا نیرخآلا صاخشألاو انتاكلتمم مارتحا  
 
  انعم دیعاوملاب ظافتحالا لثم اھب مایقلا ىلع تقفاو يتلا ءایشألا لعفت
دیعاوملا روضح عیطتست ال تنك اذإ انمالعإ وأ  
 
 ةجاحب تنك اذإ ، انعم لماعتلا يف كتدعاسمل دعاسم صخش حیشرت
كلذ ىلإ  
 

انتامدخ لوح ةقداص تاظحالم انل مدق  

قایثم  
نئابزلا تامخ  


