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تمكييييييقيدة اإلقييييييي دةس يييييية قجدلييييييطد ليييييي دة رف تييييييجديةامحييييييفد ييييييف رجد ييييييم حفديت يييييي لفتحف ديت مقييييييجد تييييييج
يتإل ةهديخشقتهدلطدقمتحف.
تزييييييييييدة رف تيييييييجد يييييييف ةت ةندية مايييييييفألصدة مةعميييييييجد ييييييي حف د تييييييي دتمييييييي د ف ييييييي دة اف يييييييجديدة متيييييييف دة ف يييييييقجد
مثإلفلجدية ام م.
تش يقدة رف تجد مت ثدعيدة ما لجديتا ييهفدة تأ لدية تتتعدة اممط.
ت مقجدة إليألةندة اإلمقجدية محفألةندة مةتملجد يىدة رف تجديتاحيهف ف ت ةقهدية تحذيب.
ت قييييييجدة رف تييييييجدعميييييي دة قييييييف دةوةتمفعقييييييجدةس يييييية قجدة تييييييطدي يييييي هفدةسخييييييف دية تاييييييفي ديتإليييييييي دة تتاييييييجديت مييييييلد
ة م ؤي قج.
تيأليبدة رف تجدعم دخي جد جتماحفدييط حفديت مقجدأليحدة حديةسخةصد و دأ هف.
لييييييزدهمييييييجدة رف تييييييجدو ييييييتاف دأ جييييييف دأ تحييييييفدة م ييييييممجدة تييييييطدت تمييييييطد قحييييييفدية ييييييت فصدة ييييييق دلييييييطدط يييييييقدة اييييييز د
ية مجي.
تا ييييييييييدة رف تييييييييجدةو تلييييييييفيد قتحييييييييفدلييييييييطدة إليييييييي ة دة ملقييييييييي دية ييييييييتثمفألدل ة حييييييييفدلييييييييطدة عمييييييييف دة فلاييييييييجد يييييييييي حفد
ي جتماحف.
تإل يييييييجديعييييييطدة رف تييييييجد تايييييي صد إليييييييألد يييييي حفد قيييييي دت ةةييييييهدةس ييييييفعفندة م ييييييممجدية مييييييذةهبدة حية ييييييجديدة متييييييف د
ة يخقمج.

 عية دة رف تجد مفديمطدهذهدة م مج يد ة لدة قف .

هللاد

دة م ف دعيدة ةرأدي لظدة إلم د يدة ز لديتك ييدعف ةند غ يجد مقمجد.د
-1
 -2تا ييدة رف تفندعم دق دة مة ظجدية تلكق دة م رإلطدة م تبد.
 -3ت قجد مكجدةو ت تفطدية ك دية تامقلدي ق دذ كد يدة ل ةعيدة اإلمقجدة تطدتا دعمقحفدوتتفيدأ م بد
 -4ةو تإل ة دلطد ألة جدة إل ةعيد.
قحد مفدي فعيدعم دة تقافبدة ماف طد عجد.د
 -5ةو تاف جد ف إل ةعيدعم دلح دة كةمدعم ديةحهدة
فبدة رف تفندة إليأل دعم دة تامف دة إل ةعيدلطدة م ةق دة مغ يجدة مةتملج.د
-6
ذدة اإل دي إللدة ذيقديت مقجدث ي دة رف تجدة مغ يجد.دد
-7
 -8أ دتكت بدة رف تجدة إليأل دعم دة إل ة دة جح أليجد قثدت رقدة كممفند رإلفد ق فديتؤ يدة ماف طدأ ة د
فد.د
 -9أ دتكت بدة رف تجدة إليأل دعم دة إل ة دة ف تجد عجد ف تجد عدلح دة لكفألدة عق جدية ل عقجد.د
 -10دت مقجدة إليألةندعم دةو تمفيدة جقيد قثدت ترقعدة رف تجدت قزدةو تتفهدلقمفد معد.د
د.
 -11ت مقجد قلدة رف تجد دة إل ة ديةوطةيد يدخة دة إل ة دة
 -12ة ت فبدث ي د غ يجد يدخة دة تا صدعم د ممفندةييي د.د
صد.دد
 -13ة إليأل دعم د لظدة
 -14ة إليأل دعم دلح دة صديتذيقهدية تة ةجدة ألدية خقمجد مفديت ف بد عدة م مجد.دد
 -15ة إليأل دعم د ية دألأيهددلطد اضدة م ةق د.

 -16تامق دة رف تجدأ

دة كتف جدة مقمجدي

عجدة

دة

قحد مكممفندة تطدي تفجد قحفدلطدة تاتق دة كتف طد.

 -17ت مقجد اضدةوتجفهفند يىدة رف تفند ثلد قجدةو تتفهديق دة مة ظجدية ا فيجد ف ظفمدية ظفلجدي ةف دة ةطد
ي يدة تامف دعة فندة ت قق .
عفتحفد يدل د
 -18زيف دث ي دة رف تجدة مغ يجديت مقجدة مام فندية ةت ةندية ثإلفلجد مفديشتملدعمقهد يد
ة بدية ثإلفلجدية ام مد
 -19لظدة ت ةثدة تش يدي ح جد إللدة مافألصدةس ف قجد يدةقلد دةقلد.دد
 -20تت يثدة رف تجد ج أ ديثإلجدأ فمدةآلخ ييد.د
 -21ت مقجددقيأل ددة ةألديةوت ف د قيدة فسدية تةفطبد اح د.د
 -22تتمكيد يدة تاتق دعيدألكفألهديأ ف ق هد.د
 -23تكت بدآ ةبدة ييثدي ةف جد يدةو تمفيدية ت ةمدةآلخ ييد .د
 -24ت ترقعدت تقبدة لكفألدت تقتفد ق فد.د
 -25تتك د ييهدة إليأل دعم دة كتف جدلقمفدتترمتهدة قف دة ق قجد.
 -26ت مطدقيألتحفدعم دة تلكق دة م ظ دلطد ييثحفدي تف تحفد.
عفندة تاتق د.
 -27ت ظ دث يتحفدة ملظقجدلطد
 -28ت ترقعدتمةقصدة لكفألدة عق جدلطد صد اقيد.
 -29دتمقلد دة إل ة ديةوطةيدو ت فبدة محفألةندة كتف قجدية شلحقجد.
 -30دتكت بدة إليأل دعم دليدةس إلف د.
 -31ترتقد فدتاممهد يدة إل ةعيدة يجديةس ةعقجدلطدة تاتق دد

د
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