
 
 

i 
 

 

 يغتخهص انثحج 

 

 االَذَٔٛغٛح  فعائهح يؼُٗ انضٔرح انتٙ تخشد انضٔد انؼًال .41141401انغاس٘، فٕتش٘ أرٕعتٛاو ،

انشٚزُغٙ تٕتاٌ( . انثحج . انكهٛح ػهى  فاالَذ ) انذساعاخ حانح فٙ انقشٚح ػارهٛك يُطقح

انًؾشف : تحش ػايق انحكًٛح اإلعاليٛح يٕالَا يانك إتشاْٛى ياالَذ.   زايؼحانُفغٛح فٙ ان

 انًارغتٛش

 

 انكهًاخ انشئٛغٛح: أًْٛح انحٛاج، رٕاَة يٍ يؼُٗ انحٛاج، ٔانتحهٛم انٕصفٙ

 

انحٛاج راخ يؼُٗ ْٕ ًَػ انحٛاج انتٙ ْٙ يتؼح، ٔحٕٛٚح، ٔؽغف انحٛاج، فعال ػٍ انكخٛش يٍ انقهق 

اف انحٛاج اإلٚزاتٛح ٔحقا فٙ انفاقح. ٔانفشاؽ فٙ انحٛاج انًؼٛؾٛح انٕٛيٛح. ٚحذث ْزا َتٛزح ٔفاء نهقٛى ٔأْذ

ٔاػتثشخ ػاليح انحٛاج راخ يغضٖ يغ انؼالقاخ انؾخصٛح االحتشاو انًتثادل ٔانحة تؼعٓى انثؼط ٔكزنك 

 .انقذسج ػهٗ انتغهة ػهٗ انؼقثاخ ٔانقٕٛد ٔنٛظ تٕصفّ يؾكهح ٔنكٍ تاػتثاسْا تحذٚا ٔفشصح

 

ػاػ انضٔد انًٓارشٍٚ فٙ انقشٚح ػارهٛك انغشض يٍ ْزِ انذساعح ْٕ ػهٗ يغضٖ حٛاتٓا كًا 

انشٚزُغٙ تٕتاٌ ْٕٔ نتحذٚذ كٛفٛح يفٕٓو يغضٖ انحٛاج نهضٔرح فٙ صٔرٓا ٚؼٛؼ انؼًال  فاالَذ يُطقح

انًٓارشٍٚ ٔتحذٚذ يغضٖ يٍ انؼٕايم انتٙ تؤحش ػهٗ حٛاج انضٔد ٔانضٔرح انزٍٚ ػاؽٕا فٙ انؼايم انًٓارش 

 .شٚزُغٙ تٕتاٌ فٙ أداء انُؾاغان فاالَذ فٙ انقشٚح ػارهٛك يُطقح

 

فٓزِ انذساعح تغتخذو َٓزا ٚؼشف تاعى َٓذ َٕػٙ َٕٔع يٍ انثحج ْٕ دساعح ٔصفٛح. انذساعح ْٕ 

تقصٙ انحقائق ٔصفٙ ٔتفغٛش انحق فٙ دساعح انًؾاكم فٙ انًزتًغ، ٔانًشاعٛى انتٙ تُطثق ػهٗ انؼايح، 

ج نهظاْشج. ٚغتخذو ْزِ انذساعح يٕظٕػٍٛ يغ فعال ػٍ انحاالخ ٔانؼًهٛاخ انًحذدج ٔاٜحاس انًغتًش

 .حٛج كالًْا انضٔراخ انزٍٚ ٚؼٛؾٌٕ فٙ صٔرٓا ٚؼًم انًٓارشٍٚ "ASٔ " "LKتاالحشف االٔنٗ "

 

انُتائذ انثحج ػٍ يؼُٗ نهحٛاج صٔرح فٙ صٔرٓا كًا انؼًال انًٓارشٍٚ انزٍٚ ٚؼٛؾٌٕ فٙ انقشٚح 

" ASاالعتُتاد تٕتاٌ أٌ انًٕظٕػٍٛ يغ تاالحشف االٔنٗ "انشٚزُغٙ تٕتاٌ . ًٚكٍ  فاالَذ ػارهٛك يُطقح

ٔ "LK"  انز٘ أصثح صٔرح انؼًال انًٓارشٍٚ نذٚٓى َظشج يختهفح نهحٛاج. ًٔٚكٍ أٌ ُٚظش إنّٛ يٍ َتائذ

انتٙ تؾًم َظشٚح رذٚذج: َظشٚح انؾؼٕس تانٕحذج، ٔانحارح، ٔسظا ٔػذو انشظا، ٔانؼذٔاٌ، فٓى انزاخ،  41

اخ، ٔاالنتضاو انزاتٙ، ٔصُغ انقشاس، ٔأقشب، االعتغالو، ٔانتؼاغف، ٔانتفاػم االرتًاػٙ االػتًاد ػهٗ انز

ٔانٛأط ، ْٕٔ يٕقف إٚزاتٙ، انشفاْٛح، ٔااليتُاٌ إنٗ هللا ٔانؼٕايم انتٙ تؾكم يؼُٗ نهحٛاج فٙ ْزا 

تًُٛا تاالحشف " انؼٕايم انتٙ األغفال ٔانؼٕايم االقتصادٚح ASانًٕظٕع األٔنٗ انتٙ تاالحشف االٔنٗ "

 .انؼايم االقتصاد٘ فقػ نًٕظٕػاخ نى ٚكٍ نذٚك أ٘ أغفال "LK" االٔنٗ انًٕظٕع انخاَٙ

 


