
 

  

    
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  

  . بعض االمور يف اداريات  امارة احلدود 
  :اوال

  .. مبا ان االمور املالية حتتاج اكثرحرصا واموال املسلمني حتتاج اكثر تدقيق 
  : لذلك نقرر حنن املسئولون عن امالك امارة احلدود مبا يايت 

خ املستلم هلاذا املبلغ كل مبلغ مايل يدفع من اموال املسلمني يرفع اال -1
 توقيع على وصل استالم يف –تقرير خبط يدة مع توقيع على امرين االول 

  . توقيع على تقرير مصروف هذا املبلغ –والثاين , فترة استالم هذا املبلغ 
 وحياسب وحتال قضيته,ذه االمالك امام اهللا كل اخ يكون مسئول عن ه -2

 اهليئة الشرعية حىت الحناسب ولو كانت صغرية  اىل االمري ومن مث اىل
 . امام اهللا على هذه االمالك 

وتبقى عندنا نسخة ,حتصى مجيع االمالك صغرية وكبرية مث ترفع بتقرير  -3
ومن مث  حنصي التغريات وترفع يف التقارير االخرى بدون رفع مجيع ,

 ..االمالك الننا رفعناها يف التقرير االول 
وتكون موحدة , ب ان حتصى جيدا املرتبات الشهرية واملساعدات جي -4

 ..على مجيع افراد امارة احلدود 
  
  



 :ثانيا
 كافة املعلومات  منهكل اخ يدخل دولة العراق االسالمية ناخذ -1  
  .. ذكرها الحقا سوف يايت. طريقة املتعارف عليها الب

تاخذ كل وكذلك كل اخ خيرج خارج دولة العراق االسالمية   -2
 .يقة املتعارف عليها طرالاملعلومات منه ب

 .. توزيع االخوة على القواطع ومعرفة كل اخ اىل اين وجهته  -3
ود كافة املعلومات واين ناخذ من كل اخ  تابع اىل امارة احلد -4

 . يف امارة احلدود مكان عمله
  :ثالثا
  .السالح يكون  مبسؤولية احد االخوة حيث يرفع تقرير كل اربعاء  -1
تة وامانة يف عنقة وحياسب على أي كل اخ يسلم سالح ويكون يف ذم -2

 .تقصري يف حق السالح 
 .كل اخ يرفع تقرير بكمية السالح الذي حبوزته  -3

  :رابعا
كل اخ مطالب برفع تقرير اسبوعي اىل اداري امارة احلدود أي قبل يوم  -1

  ..اخلميس 
 .امارة احلدود  يعقد اجتماع شهري الداريي -2
ويرسل اىل اداري ) usb -فالش(جيب ان ترتل كافة املعلومات على  -3

امارة احلدود كل اسبوع وعليه ان الحيتفظ باي معلومة خلطورا 
 ..الكبرية 

على اداري احلدود ان حيتفظ ذة املعلومات يف مكان بعيد وامن مع  -4
 .جوازات السفر وباقي املستمسكات 



جيب ان ترتل مجيع املعلومات ولو احتاج يف هذا االمر اىل استعمال  -5
 ..الرموز 

والتصرف تحقق منها لاالغراض االكترونية ترسل اىل االخوة االمنيني ل -6
 .ا 

نسخ ال باكل تقرير يرفع من خالل االخ االداري جيب ان يكون مرفق -7
ام املعمول به واليهمل أي ابعني له حسب النظاالصلية  لالخوة الت

  . مستمسك وان كان صغري


