انُظبو انساذه ٙانًؼًٕل ثّ فٙ

يسضسخ انزٕحٛس
االساليٛخ
يَٕزطٚبل
0202

ثسًّ رؼبنٗ
انُظبو انساذهٙ

نًسضسخ انزٕحٛس االساليٛخ
ف ٙيَٕزطٚبل
انًــــبزح االٔنٗ :يسضسخ انزٕحٛس االساليٛخ ْ ٙيؤسسخ رؼهًٛٛخ يُجضقخ يٍ يطكع انغبنٛخ انؼطاقٛخ رؼزًس
انزًٕٚم انصارٔ ٙنٓب اسزقالنٛخ يبنٛخ ٔ ،رؼزًس ػهٗ اعٕض سُٕٚخ ٚسفؼٓب أنٛبء ايٕض انطهجخ.
انًــــبزح انضبَٛخ :انؼًم ف ٙانًسضسخ يٍ ازاضح ْٔٛئخ رسضٚسٛخ ٚكٌٕ ٔفق َظبو انزطٕع  ،ألَٓب يؤسسخ غٛط
ضثحٛخ.
انًــــبزح انضبنضخ :رٓسف يسضسخ انزٕحٛس االساليٛخ رؼهٛى اثُبء انغبنٛخ انؼطاقٛخ ٔانؼطثٛخ :انهغخ انؼطثٛخ
(نغخ األو)  ،انقطآٌ انكطٚى ٔيجبزٖء انس ٍٚانحُٛف اضبفخ انٗ انزطاس انؼطث ٙاالسالي.ٙ
انًـــبزح انطاثؼخٚ :كٌٕ االَزسبة انٗ انًسضسخ ػٍ ططٚق انزسغٛم انسُٕ٘ انًجبشط نهجُٔ ٍٛانجُبد يٍ
يطحهخ يب قجم االثزسائٛخ انٗ انضبنش انًزٕسط  ،ػهٗ اٌ ٚرضغ انطبنت انًزقسو ٔ ،ألٔل يطح
انٗ انزقٛٛى نزحسٚس انًطحهخ انسضاسٛخ انز ٙرُبسجّ.
انًبزح انربيسخ :رزكٌٕ انٓٛئخ االزاضٚخ يٍ:
ٚٔ :زى اَزربثّ يٍ قجم االيبَخ انؼبيخ ٔانٓٛئخ االزاضٚخ ٔانزسضٚسٛخ انسبثقخ.
أ) انًسٚط
ة) يؼبٌٔ انًسٚط ْٕ :انص٘ ٚحصم ػهٗ ػسز االصٕاد ثبنسضعخ انضبَٛخ ثؼس انًسٚط.
د) انسكطرٛط

ٚٔ :زى رؼ ُّٛيٍ قجم انًسٚط انًُزرت ٔ ثبنزُسٛق يغ انًؼبٌٔ نزحقٛق قسضا
يٍ االَسغبو نرسيخ انؼًم.

س) يُسق انشؤٌٔ انضقبفٛخٚٔ :زى رؼ ُّٛيٍ قجم انًسٚط انًُزرت ٔ ثبنزُسٛق يغ انًؼبٌٔ
نزحقٛق قسضا يٍ االَسغبو نرسيخ انؼًم.
ط) يُسق شؤٌٔ يزبثؼخ انًُبْظٚٔ :زى رؼ ُّٛيٍ قجم انًسٚط انًُزرت ٔ ثبنزُسٛق يغ انًؼبٌٔ
نزحقٛق قسضا يٍ االَسغبو نرسيخ انؼًم.
انًبزح انسبزسخ :يٓبو انٓٛئخ االزاضٚخ ٔػهٗ انُحٕ اٜر:ٙ
أالً :انًسٚط :
أ) ٚطأغ اعزًبع انٓٛئخ االزاضٚخ ٔانزسضٚسٛخ انشٓطٚخ أ يٍ
ُٚسجّ.

ة) نّ حق رؼ ٍٛٛانسكطرٛط ٔ انًُسق انشؤٌٔ انضقبفٛخ ٔيزبثؼخ
انًُبْظ ٔثبنزُسٛق يغ انًؼبٌٔ.
د) نّ حق االقزطاػ ثبػفبء ػضٕ انٓٛئخ االزاضٚخ أ انزسضٚسٛخ فٙ
حبنخ ػسو االنزعاو ثبنضٕاثط ٔانزؼهًٛبد االزاضٚخ ٔانًُٓٛخ ٔ
االذالقٛخ نهًسضسخ ٔ ،ثؼس انزشبٔض يغ االيبَخ انؼبيخ.
س) نّ حق انسػٕح انٗ االعزًبػبد انغٛط زٔضٚخ نهٓٛئخ االزاضٚخ أ
انزسضٚسٛخ.
ط) انًسؤٔل انًجبشط ايبو االيُبء حٕل انًسٛطح انزؼهًٛٛخ
َٔغبحٓب.
ػ) نّ حق رؼطٛم انسٔاو ف ٙحبنخ انظطٔف انغٕٚخ انقبسٛخ ،
ٔانقٛبو ثحًهخ رجهٛغ أنٛبء االيٕض ثصنك.
صبَٛبً  :انًؼبٌٔ :
أ)
ة)
د)
س)
ط)
ػ)
خ)
ز)
ش)
ض)

ُٕٚة ػٍ انًسٚط ف ٙحبنخ غٛبثّ ػٍ انًسضسخ ٔنّ صالحٛبرّ.
ٚسبػس انًسٚط ف ٙاالشطاف االزاض٘ ٔانًبن.ٙ
رحصٛم االشزطاكبد انسُٕٚخ نهطهجخ ٔيزبثؼزٓب أٔل ثأٔل.
زفغ انُفقبد انًسضسٛخ ٔانصفٛخ يٍ كزت ٔانهٕاظو انًسضسٛخ
انضطٔضٚخ ٔ انٓساٚب ٔانًصبضٚف االذطٖ.
زفغ االٚغبض انشٓط٘ نهًسضسخ.
االحزفبظ ثًهف قٕائى االٚغبضاد ٔثٛبَبد انكشف انًصطفٔ ٙ
ٔصٕالد انشطاء انُقس٘.
انزُسٛق يغ يسؤٔل انحسبة انًصطف ٙانسٛس يؤٚس انطبنج – ٙػضٕ
االيبَخ انؼبيخ  -ثزٕزٚغ انًجبنغ انًزغًؼخ ٔانصطف.
اقبيخ انصالح ٔثبنزؼبٌٔ يغ انًُسق انضقبف ٙثبػساز يٕاضٛغ يبثٍٛ
انصالر.ٍٛ
ثبنزؼبٌٔ يغ انًسٚط  -االشطاف ػهٗ االحزفبالد انؼبيخ ٔانزرطط.
انزؼبٌٔ يغ انًسٚط ف ٙحبنخ انظطٔف انغٕٚخ انقبسٛخ.

صبنضًب  :انسكطرٛط:
أ) اػساز قٕائى انطهجخ انزفصٛهٛخ.
ة) رجهٛغ االػضبء ثًٕاػٛس االعزًبػبد ٔاػساز اعُسح االعزًبع.
د) كزبثخ يحبضط االعزًبع ٔ يزبثؼخ رُفٛصْب يغ انًسٚط ٔانًؼبٌٔ.
س) ٚكٌٕ انطاثط يغ يسٚطٚخ انزطثٛخ نًُطقخ يَٕزطٚبل  ،نًزبثؼخ ػقس االٚغبض
ٔػقس انزأي.ٍٛ
ط) ٚحسٍ انزحسس ثبنفطَسٛخ أ االَكهٛعٚخ.
ػ) اػساز انزقٕٚى انًسضس ٙانسُٕ٘ ٔاالذص ثُظط االػزجبض انؼطم انسُٛٚخ
ٔانًسَٛخ.
خ) انزؼبٌٔ يغ انًسٚط ف ٙحبنخ انظطٔف انغٕٚخ انقبسٛخ.
ز) ضفغ انزقطٚط انسُٕ٘ نًسٛطح انًسضسخ نأليبَخ انؼبيخ.

ضاثؼبً  :انًُسق انضقبف:ٙ
أ) االْزًبو ثبنًُبسجذ انسُٛٚخ ٔانزبضٚرٛخ
ة) اػساز يهرصبد ػٍ انًُبسجخ ٔرؼطٗ نؼضٕ انٓٛئخ انزسضٚسٛخ نهفزطح
انصجبحٛخ نغطض رالٔرٓب ػهٗ انطهجخ ٔنًسح ذًسخ زقبئق.
د) االشطاف ػهٗ االحزفبالد ٔاالَشطخ انضقبفٛخ ٔثبنزؼبٌٔ ٔانزُسٛق يغ
انًسٚط ٔيؼبَّٔ.
س) انقٛبو ثجطَبيظ انٕػع ٔانُصٛحخ ٔقطاءح انسػبء يب ث ٍٛانصالر.ٍٛ
ط) ضػبٚخ فطقخ االَشبز ٔانزًضٛم نهًسضسخ ػهٗ اٌ ٚكٌٕ انزسضٚت ذبضط
أقبد زٔاو انًسضسخ إٌ ايكٍ شنك نًحسٔزٚخ انٕقذ.
ػ) اػساز ثطَبيظ احزفبنٛخ انزرطط.
خ) االْزًبو ثبنغبَت االػالي ٙف ٙانصحف ٔانًحبفم االعزًبػٛخ.
ذبيسبً  :يُسق شؤٌٔ يزبثؼخ انًُبْظ :
أ) طجغ انًُبْظ انز ٙرقطّْب انٓٛئخ االزاضٚخ ٔرٕظٚؼٓب ػهٗ انطهجخ.
ة) انزُسٛق ث ٍٛاالزاضح ٔانزسضسٛخ حٕل يزبثؼخ رطجٛق انًُٓظ.
د) رٕفٛط انقططبسٛخ ٔانًسزهعيبد انًسضسٛخ ٔانصفٛخ.
س) االشطاف ػهٗ انحبَٕد انًسضسٔ ٙرٕفٛط يٕازِ ٔثبنزُسٛق يغ
انًسٚط ٔانًؼبٌٔ.
انًبزح انسبثؼــــــــخ :االيبَخ انؼبيخ
أالً  :رزأنف االيبَخ انؼبيخ نًسضسخ انزٕحٛس االساليٛخ يٍ انسبزح:
 )0انشٛد يحًس يٓس٘ انُبصط٘.
 )0انسكزٕض ػجبغ ػه ٙانطـــبئ.ٙ
 )3انسٛس يــــؤٚس انطبنجـــــــــــ.ٙ
صبَٛبً  :انًٓبو ٔانًسؤنٛبد:
أ) االشطاف انؼبو ػهٗ يسٛطح انًسضسخ
ة) حضٕض االعزًبع انسُٕ٘ نهًسضسخ.
د) االشطاف ػهٗ اَزربة انًسٚط ٔانًؼبٌٔ.
س) انحق ف ٙاػفبء انًسٚط أ انًؼبٌٔ أ ػضٕ انٓٛئخ االزاضٚخ أانزسضٚسٛخ ٔ يًٍ نى ٚضجذ
انغساضح أ االسبءح نسًؼخ انًسضسخ االذالقٛخ ٔانزطثٕٚخ.
ط) انزسذم ف ٙحم انُعاػبد انز ٙرحصم ث ٍٛانؼبيه ٍٛف ٙانًسضسخ.
انًبزح انضبيُـــــــــــــخ  :انؼبو انسضاس ٙنًسضسخ انزٕحٛس فقط ألٚبو اٜحبز ٔانص٘ ٚجسأ ف ٙاالحس االٔل يٍ
شٓط اٚهٕل ُٔٚزٓ ٙف ٙآذط أحس يٍ شٓط اٚبض .
انًبزح انزبســــــــــؼخٚ :ؼقس يؤرًط سُٕ٘ ذالل شٓط حعٚطاٌ نزسٔال شؤٌٔ انًسضسخ ٔ اَزربة انًسٚط
ٔانًؼبٌٔ ٔرحسٚس انٓٛئخ انزسضٚسٛخ نهؼبو انًقجم.

انًــبزح انؼبشطح :االعزًبػبد انسٔضٚخ
 )0رُظى االزاضح انغسٚسح نهًسضسخ اعزًبػبً قجم ثسأ انسُخ انسضاسٛخ نزساضغ انرطخ انؼبيخ
نهًسضسخ ٔرحسٚس انًٓبو.
 )0رُظى االزاضح نقب ًء شٓطٚبً ثُٓٛب ٔث ٍٛكم يٍ ٚطغت يٍ اػضبء انٓٛئخ انزسضٚسٛخ ثغٛخ انزسأل
ف ٙشؤٔ ٌ انؼقجبد ٔسجم رصنٛهٓب.
 )3رُظى االزاضح نقب ًء يٕسؼًب يغ أنٛبء اناليٕض ٚحضطِ اػضبء انٓٛئخ انزسضٚسٛخ نزسضاغ
شؤٌٔ رٓى انطهجخ ٔزػى ٔاسُبز انًسضسخ نك ٙرزًكٍ يٍ رُفٛص َٔغبػ ذطزٓب انزطثٕٚخ.
نقس أ ُق ّط ْصا انُظبو يٍ قجم أػضبء االيبَخ انؼبيخ ثزبضٚد  4اٚهٕل  0202انًصبزف  05يٍ شٓط ضيضبٌ
 0430ف ٙيَٕزطٚبل ٔثحضٕض اػضبء انٓٛئخ االزاضٚخ انسبثقخ ٔانٓٛئخ انزسضٚسٛخ.

انحضٕض
 )0انسٛس اثٕ ضضب
 )0انسٛس قبسى انجحطاَٙ
 )3انسٛس ػًبز انغس
 )4انسٛس ْشبو
 )5انسٛسح او عجبض
 )6انسٛسح او حٕضاء
 )7انسٛسح او فبطًخ انًٕسٕ٘
 )8انسٛسح او سًٛبء
 )9انسٛسح او زػبء
 )02انسٛسح او ػه ٙانًٕسٕ٘
 )00انسٛسح او ظُٚت انحسُٙٛ
)00انسٛسح او ٔفبء

