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ادلغاءنح تـادا انشفافيح و 

  يقـذيـح
انغـايح و األهـذاف 

ألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ِٓ أخً ِغحلذهتح لًٍ جٌشَحدز ج يف جدلغحءٌسذحدب جٌؾفحفُس و مب جالسضمحءجٌغحَس ِٓ ٘زٖ جٌىثُمس ٍ٘ 
دعطىسٌ ؽحًِ يف دوذلح جدلخطٍفس وين و ِٓ ٔفحَ لحْ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس خضء ضمطربو    .هتحجو ممحسط زىوّطهحي يف َظذالؽحء جمَل

لٓ ختؽُػ و ضٕفُز  ِغثىٌسجألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس  أْوّح    .جتحٖ لذز أؼشجف مبح فُهح جألخهضز جٌطؾشَمُس و جٌمّىَِغثىٌس ضمذ و
ق حتكؼس جٌمحِس و و جٌؾفحفُس يف جألٔؼ ضمضص جدلغحءٌسِٓ أخً جٌطسمك ِٓ أهنح  ِٕحعرس ِمحَريو  ِٕهدُحشرلحي لٍّهح و جعطمّحي 

. ذؾىً وحًِ وِىظىلٌٍُحهتح تىمبظ ضمىَجٌمحٔىُٔس و  ضفىَعحهتح
 

فهُ أفعً ألدوجس٘ح جدلخطٍفس و ِهحِهح يف ججملطّك  ضمضَضو ِٓ أُ٘ جٌطسذَحش جٌيت ضىجخٗ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ٘ى وُفُس 
لٍىِحش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جيد أْ  حتىّهح، فاْ َجٌمحٔىُٔس جٌيت ضفىَعحهتح وأؼش٘حو دتحؽُح ِك    .وىِسظّٓ جٌمّىَ و جحل

٘زٖ جألخهضز لًٍ وّح جيد  ؛جيد أْ ضىىْ ؽفحفس ِٕطدحهتحوّح أْ جدلٕح٘ح جخلحصس ذمٍّهح و أٔؾؽطهح و ؛ِطحزس و ِفُذزضىىْ 
. يف جٌغحزس جٌمحِس زحظشزو أْ ضىىْ  ؛جٌطىجصً ذحٔفطحذ ِك وعحتً جإللالَ و ذحلٍ جألؼشجف جدلهطّس

 
ال َطدضأ ِٓ ذحلٍ جدلمحَري جٌذوٌُس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس و هتذف جدلرحدب جدلذسخس فُهح ئىل أْ َطُ  ضؾىً ٘زٖ جٌىثُمس خضًء

. جعطمّحذلح ذحدلىجصجز ِك ٘زٖ جدلمحَري
 

فاْ ٘زٖ جدلرحدب  و أمنحغ ِطرحَٕس، و ذحٌطحيل ضفىَعحش لحٔىُٔسيف ئؼحس  ضمًّو جتذس جإلؽحسز ئىل أْ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس 
جتحٖ ٘ذف ِؾطشن ٘ى  ضمىد٘ح٘ى أْ  جذلذف ِٓ ٘زٖ جدلرحديءٌذي وً جألخهضز، ذً  جٌذسخسميىٓ أال َطُ ضؽرُمهح ذٕفظ 

. جدلغحءٌسجٌؾفحفُس و 
 

: انشفافيحادلغائهح و  يفاهيى
جٌيت  ٌذلحِطنيج ْو ضؾىال زويبو ِظ زِغطمً ززىىٍِ سلحذسِٓ أخً  ضنيأعحعٍلحلذضني ضمذ عُحدز جٌمحٔىْ و جٌذميمشجؼُس 

 ِطؽٍرحش ِغرمسجٌؾفحفُس ذحٌٕغرس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ٍ٘ رج فاْ جالعطمالٌُس و جدلغحءٌس وو ٘ه   ".ئلالْ ٌُّح"ج ََمىَ لٍُٗ
 لضَضشو  جدَلَثًأعحعُس ٌذميمشجؼُس ِرُٕس لًٍ عُحدز جٌمحٔىْ وّح دتىٓ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ِٓ جٌشَحدز لٓ ؼشَك ئلؽحء و

. ِصذجلُطهح
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أْ حتحسخ جٌفغحد  ججلُذز، ئر ئْ جٌؾفحفُس ٍ٘ لىز ِإثشز ضغطؽُك ووّسوّح ضمذ جدلغحءٌس و جٌؾفحفُس لٕصشَٓ ِهّني يف جحل
    .جدلغحءٌس ضمضصِس و أْ و أْ حتغٓ جحلىن

ذحٌطمحسَش  ججلّهىسلالَ وايف ِمفُ جحلحالش وال ميىٓ فصً جدلغحءٌس و جٌؾفحفُس ذغهىٌس ئر ضؾًّ والمهح ٔفظ جإلخشجءجش 
. ضمشَف أو ئخشجء وجزذيف  جَفصٍٗ، فىً ِٕهُ َطفشد مبدّىلس خىجٔد ممح َصمد أِش لًٍ عرًُ جدلثحي

 
هنح أْ ضعّٓ أْ جٌيت ِٓ ؽأو جإلعطشجضُدُس و جإلخشجءجش  ؛و جذلُىً جٌطٕفٍُّجٌمحٔىين  إلؼحسذحِفهىَ جدلغحءٌس  َشضرػو 

: جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس
. ذطىصَك ِىجسد٘ح وضمُُُ أدجؤ٘حجدلطمٍمس وجخرحهتح جٌمحٔىُٔس ضفٍ خ -
. دلىجسد٘ح جعطخذجِهحو  ضصشفحهتحئخشجءجهتح و خؽىجهتح و ذحإلظحفس ئىلجدلحي جٌمحَ  وفحءز جعطخذجَلٓ لحٔىُٔس و  ضفصر -
. وٌىْ لٓ ألّحذلُز وِىـفى ججلهحص ِغةِحلٍجدلإعغحش ججلو ألعحء ججلهحص ستُظ  -
 

 أوظحلهحوجظسس و ِفُذز لٓ ز و ِىثىلس وذؽشَمس آيّنذحإلفصحذ جٌمحَ َحَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذكَ جٌؾفحفُس ِفهى َطمٍكو 
ِفهىَ جٌؾفحفُس ظشوسز  ٍَضَوّح  .  أدجتهحئعطشجضُدُطهح وو لٍُّحهتح و  َسجدلحي و ئدجسهتحو أٔؾؽطهح  ضفىَعحهتح جٌمحٔىُٔسو 

ِٓ جحلصىي لًٍ جدلمٍىِحش زىي جألخهضز  جٌمّىَذحإلظحفس ئىل دتىني  جعطٕطحخحهتحو زجٌشلحخلٓ ٔطحتح لٍُّحش  جإلفصحذ جٌمحَ
. جٌمٍُح ٌٍشلحذس

 
ادلثادا 

 
: ادلثـذأ األول

. تقىو األجهضج انؼهيا نهشقاتح تأداء يهًاهتا ضًٍ إطاس قاَىين يتيخ ادلغاءنح و انشفافيح
. ميحش ِىخهس ضىىْ مبىخرهح ِغثىٌس وِغحءٌسجيد أْ ضطىفش ٌذي جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لىجٔني و ضٕؿ -
جٌفشوف جحملُؽس ذطمُني  -2و ِغإوٌُحهتح،  ضؾشَمهحعٍؽس جٌشلحذس و  -1: ضغؽٍ ٘زٖ جٌمىجٔني و جٌطٕفُّحش لحدز-

جٌٕؾش -4    جألخهضز و ئدجسهتح جدلحٌُس، لًِّطؽٍرحش  -3، جدلإعغحش ججلّحلُسو ئلحٌس ستُظ ججلهحص و ألعحء 
و عشَس   جٌطىجصْ ذني زصىي جٌمّىَ لًٍ جدلمٍىِحش-6جإلؽشجف لًٍ أٔؾؽس ججلهحص،  -5س جٌشلحذس، جدلٕطفُ ٌطمحسٌ

. و ذحلٍ جدلمٍىِحش لٓ ججلهحص جإلثرحش جٌشلحذُسأدٌس 
 

: ادلثـذأ انثاين
. تقىو األجهضج انؼهيا نهشقاتح تاإلفصاح ػٍ تفىيضها انقاَىين و يغؤونياهتا وسعانتها و إعتشاجتيتها نهؼًىو

ضفصر جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ٌٍمّىَ لٓ ضفىَعهح جٌمحٔىين  -
روٌ  جألؼشجف سعحٌطهح وضٕفُّهح و ئعطشجضُدُطهح و لاللطهح مبخطٍف ْجألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس قضمحسَش ضفصر   -

  .جٌماللس مبح فُهُ جألخهضز جٌطؾشَمُس و جٌغٍؽحش جٌطٕفُزَس
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. ججلّحلُس و ضمحلذ و لضي ستُظ ججلهحص و ألعحء جدلإعغحش ٌٍمّىَ لٓ ؽشوغ ضمُني و ئلحدز ضمُني ضىؾف -
جٌىؾف، ٌفحتذز جٌمّىَ، لٓ جدلمٍىِحش جألعحعُس زىي ضفىَعهح خجألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس  ي أْ ضمىَفّطٌُ -

ىل ئزذي جٌٍغحش جٌشمسُس ٌإلٔطىعحٌ ذحإلظحفس ئ ذاعطخذجَو أٔؾؽطهح  ججٌمحٔىين و ِغإوٌُحهتح و سعحٌطهح وئعطشججتُطٗ
. هتح جٌىؼُٕسجٌغ
 

: ادلثـذأ انثانث
. نهشقاتح تتغى تادلىضىػيح و انشفافيح يُهجياختتثىن األجهضج انؼهيا نهشقاتح يؼايري و ػًهياخ و 

جألعحعُس ٌٍشلحذس و جدلفصٍس  جإلٔطىعحٌ ذحدبضطىجفك ِك َضطرىن جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ِمحَري و ِٕهدُحش ٌٍشلحذس  -
. ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذسيف جدلمحَري جٌذوٌُس 

. ضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذٕؾش ِحُ٘س ضٍه جدلمحَري وجدلٕهدُحش ووُفُس جالٌطضجَ هبح -
ضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذٕؾش ٔؽحق أٔؾؽطهح جٌشلحذُس جٌيت ضمىَ هبح يف ئؼحس ضفىَعهح جٌمحٔىين و ذٕحء لًٍ  -

. لٍُّحش ضمُُّهح ٌٍّخحؼش و ختؽُؽهح
. جصً جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ِك جدلإعغحش جخلحظمس ٌشلحذطهح زىي جدلمحَري جٌيت عطمطّذ لٍُهح يف ئذذجء آسجتهحضطى -
 .ضرمٍ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جدلإعغحش جخلحظمس ٌشلحذطهح لًٍ لٍُ ذأ٘ذجف و ِٕهدُس و ٔطحتح ِهّحهتح جٌشلحذُس -

. جخلحظمس ٌٍشلحذس ٘حشججل لرًِٓ  و جٌشد ئذذجء جدلالزفحشجءجش ختعك ٔطحتح سلحذس جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس إلخش -
جخلحظمس ٌٍشلحذس ضطمحًِ  ٘حشججلضىفش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس آٌُحش فمحٌس دلطحذمس ضىصُحهتح ِٓ أخً جٌطأوذ ِٓ أْ  -

زىي  10س سلُ جدلمُح)ذؽشَمس صسُسس ِك ِالزفحهتح وضىصُحهتح ذحإلظحفس ئىل ضٍه جٌصحدسز لٓ جٌغٍؽس جٌطؾشَمُس 
(. جدلرذأ جٌغحذك  -جالعطمالٌُس 

ضغّر ئخشجءجش جدلطحذمس ٌذي جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذأْ ضمىَ جدلإعغحش جخلحظمس ٌٍشلحذس ذحإلدالء مبمٍىِحش  -
. (ئلالْ ٌُّح) لذَ جختحر ضٍه جإلخشجءجش ِربسجشجدلطخزز أو زىي  جٌطصسُسُسزىي جإلخشجءجش 

ج ٌٍشلحذس ئسعحء ٔفحَ ِٕحعد ٌعّحْ ججلىدز زىي أٔؾؽطهح جٌشلحذُس وزىي ضمحسَش٘ح، َطمني لًٍ جألخهضز جٌمٍٍ -
. ذصفس دوسَس ِىظىلُسوّح َطمني لٍُهح ئخعحق ٘زج جٌٕفحَ دلشجخمس 

 
: انشاتغ ادلثـذأ

. يىظفيها يٍ خمتهف انذسجاخ ػهًتطثق األجهضج انؼهيا نهشقاتح يؼايري ػهيا نهُضاهح و األخالقياخ 
سلُ  ISSAIضىفش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لىجلذ أو لىجٔني و عُحعحش وممحسعحش أخاللُس ِٕغدّس ِك جدلمُحس  -

. جٌذوٌُس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ظّٓ جدلمحَري جدلذسججخلحؿ ذمىجلذ جألخاللُحش  30
ِٓ جٌؾفحفُس و جدلؾشولُس دتٕك جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لًٍ جدلغطىي جٌذجخٍٍ ضعحسخ جدلصححل و جٌفغحد و ضط -

. ذحٌٕغرس ٌمٍُّحهتح
. يف جدلإعغسضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذطؾدُك جٌغٍىن جألخاللٍ  -
. (جدلىـفني جدلذُٔني و جِخشَٓ ، يف منىرج جحملىّسجٌمعحز ) ضٕؾش ٌٍمّىَ جٌؾشوغ جألخاللُس ووجخرحش جدلشجلرني -
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. ٌغىء جٌغٍىن جألخاللٍ جٌيت مت ئثرحهتحلًٍ أخهضز جٌشلحذس أْ ضٕؾش جحلحالش جدلهّس -
 

: اخلايظ ادلثـذأ
األجهضج انؼهيا نهشقاتح أٌ يثادا ادلغاءنح و انشفافيح ال تشىهبا شثهح ػُذيا تقىو تاالعتؼاَح مبصادس  تتأكذ

. خاسجيح يٍ أجم إجناص أَشطتها
ِٓ أخً ججنحص ذمط جألٔؾؽس ال  َطمني لًٍ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس أْ ضطأوذ أْ ضمحلذ٘ح ِك أؼشجف خحسخُس -

. َمشض ِرحدب جدلغحءٌس و جٌؾفحفُس ألَس ؽرهس
وجٌمٍُّحش جٌشلحذُس جٌيت مت ضفىَط ئجنحص٘ح جلهحش خحسخُس  ِٓ خهحش خحسخُس ئْ جخلربجش جٌيت مت جالعطمحٔس هبح-

وجٌغُحعحش ( خ جدلصححلخحصس يف رلحي ضعحس)ضفً ظّٓ ِغثىٌُس جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس وختعك ٌٍغُحعحش جألخاللُس 
. جٌيت ضعّٓ جٌٕضج٘س

 
: ادلثـذأ انغادط

تقىو األجهضج انؼهيا نهشقاتح تئداسج ػًهياهتا تاقتصاد و كفاءج و فؼانيح و طثقا نهقىاَني و انتُظيًاخ كًا تقىو 
. دىل هزِ اجلىاَةنهؼًىو تُشش تقاسيش 

و لٍُّحهتح  إلدجسهتح٘ح أٔفّس جٌعرػ جٌذجخٍٍ جدلالتّس مبح يف زضؽرك جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ممحسعحش ئدجسَس عٍُُ -
أخشي ِٕصىؿ لٍُهح  ئخشجءجشو ميىٓ أْ ضؾًّ ٘زٖ جدلّحسعحش لًٍ جٌشلحذس جٌذجخٍُس و .   وسلحذطهح جٌذجخٍُس جدلحٌُس
. INTOSAI GOV 9100يف 

. خُس ِغطمٍس أو دلشجخمس ذشدلحُٔسوختعك ٌشلحذس خحس ٌٍمّىَضٕؾش جٌمىجتُ جدلحٌُس جخلحصس ذحألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس  -
ضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذطمُُُ و ٔؾش ضمحسَش زىي لٍُّحهتح و ججنحصجهتح يف خمطٍف ججملحالش ِثً جٌشلحذس جدلحٌُس و  -

و سلحذس جألدجء و ضمُُُ جٌربجِح و ( ذحٌٕغرس ٌألخهضز رجش جٌؽحذك جٌمعحتٍ)سلحذس جالٌطضجَ و جألٔؾؽس جٌمعحتُس 
. ٔطحخحش زىي أٔؾؽس جحلىىِسجالعص
جٌمُحَ ذمٍّهح  أخًضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذححلفحؾ لًٍ جدلهحسجش و جٌمذسجش جٌيت حتطحخهح و ضؽىَش٘ح ِٓ  -

. إلجنحص سعحٌطهح و جٌىفحء مبغإوٌُحهتح
 جعطخذجَو وُفُس ( لحخأش -وصجسز جدلحٌُس-ُِضجُٔس لحِس)ضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذٕؾش ِصحدس ِىجسد٘ح جدلحٌُس  -

. ٘زٖ جدلىجسد
. ِىجسد٘ح جدلحٌُس ئعطخذجَضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذمُحط و ئلذجد ضمحسَش زىي وفحءز و فمحٌُس  -
جلحْ ضذلُك ِؾىٍس ِٓ أغٍرُس ألعحء ِغطمٍني ِٓ أخً ِشجخمس و خ ضغطمنيميىٓ ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس أْ  -

. َس و ئلذجد٘ح ٌٍطمحسَش جدلحٌُسئذذجء جٌشأٌ زىي ئدجسهتح جدلحي
ميىٓ ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جعطخذجَ ِإؽشجش ٌألدجء ِٓ أخً ضمُُُ جٌمُّس جدلعحفس ٌمٍّهح جٌشلحيب ٌفحتذز جٌربدلحْ -

. روٌ جٌماللس جألؼشجف و جدلىجؼٕني و ذحلٍ
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ِٓ لٓ ؼشَك جٌطغزَس جدلشضذز  جضأثريٖـهىس٘ح ٌذي جٌمّىَ و ٔطحتدهح و  ذمُحط ِذيضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس -
ج يف وعحتً جإللالَ وجدلىجلك ٌٗجسز ػلًٍ عرًُ جدلثحي جعطرُحٔحش جٌمّالء، لُحط جألثش، لذد ِشجش جإل) خحسخُسِصحدس 

(. جإلٌىطشؤُس
 

  :ادلثـذأ انغاتغ
هتا دىل األَشطح تقىو األجهضج انؼهيا نهشقاتح تئػذاد تقاسيش نفائذج انؼًىو دىل َتائج سقاتتها ودىل اعتُتاجا

. تصىسج ػايح احلكىييح
تقيظ أجهضج انشقاتح تأثريها ػهً انكفاءج وانفؼانيح انُاجتح ػٍ تىصياخ يهًاهتا انشقاتيح ػهً انقطاع انؼاو -

. رنكبوانقيًح احملصهح يٍ انؼًم انشقايب وتقىو تئػذاد تقاسيش 
لمىذحش و جٌغشجِحش جدلؽرمس لًٍ جحملحعرني أو زىي جي ضمحسَش (وّسحوُ جدلىىٔس)ضمذ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس -
. جدلذسجء
. ضٕؾش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جعطٕطحخحهتح و ضىصُحهتح جٌٕحجتس لٓ لٍُّحش جٌشلحذس -
ِىجظُك ِثً ضٕفُز جدلُضجُٔس جٌمحِس ٌٍسىىِس و جدلطعّٕس ضٕؾش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لًٍ جٌمّىَ ضمحسَش٘ح  وأَعًح-

. سلحذطهح جٌذجخٍُس وئِىحُٔحهتح جدلهُٕسجٌمٍُّحش جدلحٌُس ، و ئرج مسر ئؼحس٘ح جٌمحٔىين ذزٌه، جٌىظك جدلحيل و 
حتحفؿ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لًٍ لاللس لىَس ِك جٌٍدحْ جٌربدلحُٔس جدلخطصس ِٓ أخً ِغحلذهتح لًٍ فهُ أفعً  -

. جءجش جدلٕحعرسجختحر جإلخشِغحلذهتح لًٍ ٌطمحسَش جٌشلحذس و جعطٕطحخحهتح و ِٓ أخً 
 

: ادلثـذأ انثايٍ
دىل أَشطتها و دىل َتائج ػًهياخ انشقاتح انيت تقىو  وشايهحتتىاصم األجهضج انؼهيا نهشقاتح تصفح يُتظًح 

. هبا ورنك ػرب وعائم اإلػالو و ادلىاقغ االنكتشوَيح و ػرب وعائم أخشي
أؼشجف ِمُٕس أخشي زىي لٍُّحهتح و ٔطحتح  أٌ ضطىجصً جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذحٔفطحذ ِك وعحتً جإللالَ أو -

. سلحذطهح و ضفً ـح٘شز ٌذي جٌغحزس جٌمحِس
. و جألوحدميٍ ذأُ٘ جعطٕطحخحهتح جٌمحَضؾدك جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جال٘طّحَ  -
 ٌغحهتح ئظحفس ئىل ٌإلٔطىعحٌئزذي جٌٍغحش جٌشمسُس خٍِخصحش لٓ ضمحسَش جٌشلحذس و جألزىحَ جٌمعحتُس  ضىفش -

. ٌىؼُٕسج
وّح .   ِهّحش جٌشلحذس و ضمىَ ذٕؾش جٌطمحسَش جدلمُٕس يف أولحش ِٕحعرس ذطٕفُز وئجنحص جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس  ضرحدس -

. لذميسِٓ  ؽأْ جٌؾفحفُس و جدلغحءٌس أْ ضطمضص أوثش ئرج وحٔص ألّحي جٌشلحذس و جدلمٍىِحش جدلمُٕس جدلذىل هبح غري 
وحدلٍخصحش و جٌشعىَ  ) ٌٍشلحذس ذصُغس ِفهىِس وِطحزس ٌٍمّىَ لرب وعحتً خمطٍفس  ضىفري ضمحسَش جألخهضز جٌمٍُح -

(. جدلصىسز و جٌرُحٔحش جٌصسحفُس جٌمشوضجٌرُحُٔس و 
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 :انتاعغ ادلثـذأ
يٍ أجم حتغني جىدج و يشاجؼح انُظشاء واألجهضج انؼهيا نهشقاتح االعتشاسج اخلاسجيح ادلغتقهح  تغتخذو

. يصذاقيح ػًهها
جٌطمٍُ جدلغطّش ذحالعطمحٔس ذحألدٌس و  وضغمً ئىلَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذحدلمحَري جٌذوٌُس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ضٍطض -

. جخلربز ِٓ أؼشجف خحسخُس
. ٌٍّمحَريذطمُُُ خحسخٍ ِغطمً ٌمٍُّحهتح و ٌطؽرُمحهتح  ذحالعطمحٔسجٌمٍُح ٌٍشلحذس  ضمىَ جألخهضز -
. عطمحٔس مبشجخمس جٌٕفريوٌطسمُك ٘زج جٌغشض ميىٓ جال -
جٌفُٕس  ميىٓ ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جٌٍدىء ئىل خربجء خحسخُني إلذذجء ِؾىسز ِغطمٍس مبح يف رٌه زىي جألِىس -

. جدلطمٍمس ذحٌشلحذس
ميىٓ ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جعطخذجَ ِشجخمس جٌٕفشجء ٌٍسصىي لًٍ ضمُُُ خحسخٍ ِغطمً ٌمٍُّحهتح وٌطؽرُمحهتح -
. َش جٌذوٌُس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذسٌٍّمحٌ
. ضٕؾش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ضمحسَش زىي ٔطحتح ِشجخمس جٌٕفشجء -
. لٍُّحش جٌشلحذس جدلؾطشوس و جدلطضجِٕس يفجٌمٍُح ٌٍشلحذس  ضؾحسن جألخهضز -
خ، جٌماللس ِك جٌطذسٌ) جإلدجسز جدلحٌُس يف رلحي جٌمذسجش جدلهُٕسجألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس يف ضؽىَش  ضغحُ٘ -

. ....(ججلحِمحش
 

 


