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 :-اهـيـّاغـتـج .1

  

أٔ %( 75) اهيٌخغى دظّص اهيدبظصاح ّاهسصّط اهؾويٖج ّٖدصى يً سزّل االزختبص اهٌِبئٕ فِٖب إشا كوح ٌظتج دظّصٍ ؽً ؽوٓ اهعبهة 

يً اهيدبظصاح ّاهسصّط اهؾويٖج اهيدسسث هنل يلصص زالل اهفضل اهسصاظٕ ، ّٖصضس هَ سصجج %( 25) أً ٌظتج اهغٖبة إشا خجبّضح 

 .ُبئٕ فٕ نشف اهسصجبح اهً(  DNح ، ) يدصّى 

 .ّٖلّى نل كظى تئؽالً أظيبء اهعالة اهيدصّيًٖ فٕ اهيلصصاح اهسصاظٖج كتل أظتّؽًٖ يً تساٖج االزختبصاح اهٌِبئٖج

  

 :-االؽخشاص .2
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 .أّ أنذص 2اهجِج اهيزّهج هلتّل عوتبح االؽخشاص ؽً اهسصاظج ُٕ ؽيبسث اهلتّل ّاهخظجٖل إشا نبً اهيؾسل اهخصانيٕ   -1

فضالً سصاظٖبً يخخبهٖبً أّ ذالذج فضّل " خدخظة فخصث االؽخشاص ؽً اهسصاظج يً ؽسس اهفضّل اهخٕ خظيخ هوعبهتج االؽخشاص فِٖب ُّٕ   -2

 .سصاظٖج غٖص يخخبهٖج

 .الٖؾس اهعبهة يؾخشصًا ؽً اهفضل اهسصاظٕ إال إشا خيح اهيّافلج ؽوٓ عوتَ يً ؽيبسث اهلتّل ّاهخظجٖل   -3

  

  

  

 :-اهخأجٖل. 1

  

 .أّ أنذص 2صاظج ُٕ ؽيبسث اهلتّل ّاهخظجٖل إشا نبً اهيؾسل اهخصانيٕ اهجِج اهيزّهج هلتّل عوتبح االؽخشاص ؽً االظخيصاص فٕ اهس  -1
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 .اهشٔ ٖظتق اهخأجٖلاهعبهة اهيخلسى تعوة خأجٖل سصاظخَ التس أً ٖخلسى تشهم اهعوة كتل ٌِبٖج اهفضل اهسصاظٕ   -2

اظج ندس أكضٓ ذالد ظٌّاح سصاظٖج ؽوٓ أً ٖظيخ هوعبهتج اهيصافلج ألدس ّاهسِٖب زبصر اهييونج أّ يصافلج هوضّر اهيتخؾد خأجٖل اهسص  -3

 .خدظص اهعبهتج يب ٖذتح يصافلخِب عٖوج فخصث اهخأجٖل 

 :-االٌلعبػ. 2

إشا إشا اٌلعؾح اهعبهتج اهيٌخغيج ؽً اهسصاظج يسث فضل سصاظٕ سًّ عوة اهخأجٖل ٖعّْ كٖسُب يً اهجبيؾج ،ّهيجوط اهنوٖج عٕ كٖس اهعبهتج 

اٌلعؾح ؽً اهسصاظج هيسث أكل ، ّتبهٌظتج هوعبهتج اهيٌخظتج ٖخى عٕ كٖسُب إشا خغٖتح ؽً جيٖؼ االزختبصاح اهٌِبئٖج هشهم اهفضل سًّ ؽشص 

 .يلتّل 
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 :-كٖسُب تصكيِب ّظجوِب كتل االٌلعبػ ّفق اهظّاتع اٗخٖج ٖينً هوعبهتج اهيعّْ كٖسُب اهخلسى تعوة إؽبسث 

  .ال خضٖس فخصث اٌلعبػ اهعبهتج ؽً اهسصاظج ؽوٓ أصتؾج فضّل سصاظٖج صئٖظٖج تدس أكضٓ .1

  .أً ٖنًّ االٌلعبػ ؽً اهسصاظج ألظتبة كِصٖج  .2

  .هخزصرأً خنًّ اهعبهتج كس اجخبضح أنذص يً ٌضف ؽسس اهّدساح اهسصاظٖج اهخزضضٖج اهيعوّتج ل .3

  .ال ٖجّض إؽبسث كٖس اهعبهتج اهيعّْ كٖسُب إشا نبٌح يفضّهج أنبسٖيًٖب أّ ألظتبة خأسٖتٖج  .4
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 :-اهخدّٖل يً جبيؾج أزصْ إهٓ جبيؾج اهيوم ؽتس اهؾضٖض 

  

 .أّ يبٖؾبسهَ (  5يً  3) اهخصانيٕ هوعبهتج اهيدّهج ؽً أً الٖلل اهيؾسل  -1

 .يً يخعوتبح اهخزصر يً جبيؾج اهيوم ؽتس اهؾضٖض % 50سصاظج يب الٖلل ؽً  - 2

 .ٖنًّ اهخدّٖل يً زبصر اهجبيؾج فٕ تساٖج نل ؽبى سصاظٕ فلع -3

 .ٌج اهلتّل تبهنوٖجأً ال ٖنًّ يؾسل اهعبهة فٕ اهذبٌّٖج اهؾبيج أكل يً يؾسل اهلتّل فٕ ٌفط ط -4
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 :- اهخدّٖل يً نوٖج إهٓ أزصْ سازل اهجبيؾج 

  

أّ أً خنًّ يظخّفٖج هشصّع اهلتّل فٕ اهنوٖج اهيدّهج إهِٖب فٕ (  5يً  3) أً الٖلل اهيؾسل اهخصانيٕ هوعبهتج اهيدّهج ؽً  .1

  . .شهم اهفضل 

  .ّاهخظجٖل اهٌغص فٕ أً ٖنًّ هيصخًٖ أً ٖنًّ اهخدّٖل هيصث ّادسث ّٖجّض أً ٖنًّ هوجٌج اهسائيج هولتّل  .2

  .ٖجّض إؽبسث اهعبهتج هنوٖخِب اهظبتلج فٕ دبهج خؾذصح سصاظخِب فٕ اهنوٖج اهيدّهج إهِٖب .3

  .أً ال خنًّ كس سصظح فٕ خزضضِب يب ٖضٖس ؽً ٌضف يخعوتبح اهخزصر .4
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 :- اهخدّٖل يً خزضص إهٓ آزص سازل اهنوٖج 

  

  .اهخدّٖل هيصخًٖ ندس أكضٓ أً ٖنًّ  .1

  .أً ال ٖنًّ اهعبهة كس اجخبض فٕ كظيَ تٌجبح يب ٖضٖس ؽً ٌضف ؽسس اهّدساح اهسصاظٖج هيخعوتبح اهخزصر .2

 

 :- اهخدّٖل يً اٌخظبة إهٓ اٌخغبى  

  

  .أً ٖنًّ اهخدّٖل فٕ ٌفط اهنوٖج هيصث ّادسث  .1

  . 5يً  3.5أً الٖلل يؾسل اهعبهتج ؽً  .2

  .ٖنًّ اهعبهة كس اجخبض تٌجبح يب ٖضٖس ؽً ٌضف ؽسس اهّدساح اهسصاظٖج هيخعوتبح اهخزصر فٕ االٌخظبةأً ال  .3

  .أً ال ٖنًّ كس يظٓ ؽوٓ خزصر اهعبهتج يً اهذبٌّٖج اهؾبيج ؽً ذالد ظٌّاح يً خبصٖر اهخدبكِب تبهجبيؾج .4
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  .أً خنًّ اهعبهتج يخفصغج نوًٖب هوسصاظج  .5

 :- خظبة  اهخدّٖل يً اٌخغبى إهٓ اً

  . 5يً  2أً الٖلل يؾسل اهعبهتج ؽً  .1

 .ال ٖظيخ هوعبهتج تبهخدّٖل يصث أزصْ هالٌخغبى  .2
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 :-جبيؾج اهيوم ؽتس اهؾضٖض إهٓ جبيؾج أزصْ اهضائصاح يً 

اهعبهة ضائص ُّ اهشٔ ٖلّى تسصاظج تؾط اهيلصصاح فٕ جبيؾج أزصْ أّ فٕ فصػ يً فصّػ اهجبيؾج اهخٕ ٌٖخيٕ إهِٖب سًّ خدّٖوِب، ّخؾبسل 

 :-اهيّاس هِب اهيّاس اهخٕ سصظخِب ّفلًب هوظّاتع اٗخٖج

هفضوًٖ سصاظًٖٖ صئٖظًٖ ؽوٓ األكل فٕ اهنوٖج اهخٕ اهخدلح تِب كتل عوتِب ( يؾسل خصانيٕ ) سصاظٕ أً ٖنًّ هوعبهتج ظجل      .1

 .اهسصاظج نضائصث

 .ال ٖظيخ هوعبهتج اهيٌشصث أنبسٖيًٖب تبهسصاظج نضائص ث      .2

 .خّجَ اهعبهتج هوسصاظج تيّجة زعبة صظيٕ يً ؽيبسث اهلتّل ّ اهخظجٖل      .3

 .ح اهسصاظٖج فٕ نل فضل سصاظٕ ؽً اهدس األكضٓ اهيظيّح تَ دظة اهيؾسل اهخصانيٕال ٖخجبّض ؽسس اهّدسا     .4
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أً ال ٖلل ؽسس اهّدساح اهسصاظٖج هويلصص اهشٔ خسصظَ اهعبهتج زبصر اهجبيؾج ؽً ؽسس اهّدساح اهسصاظٖج هويلصص اهيؾبسل      .5

 .ظيً اهزعج اهسصاظٖج اهيؾخيسث هخزضص اهعبهة

 .خلسٖص جٖس فٕ اهيلصصاح اهخٕ سصظخِب نعبهتج ضائصثٖشخصع دضّل اهعبهتج ؽوٓ      .6

ّدسث سصاظٖج عٖوج ( 24)اهدس األكضٓ هيجيّػ اهّدساح اهسصاظٖج اهخٕ ٖينً انخظبتِب يً زبصر اهجبيؾج نعبهتج ضائصث      .7

 .تلبئِب فٕ اهجبيؾج

ظتّؽًٖ يً تساٖج اهفضل اهسصاظٕ ٖجة ؽوٓ اهعبهتج خضّٖس ؽيبسث اهلتّل ّاهخظجٖل تٌخبئجِب اهخٕ دضوح ؽوِٖب زالل أ     .8

 .خؾختص يٌلعؾج هشهم اهفضل اهخبهٕ ّإشا هى خلسى ٌخبئجِب  

خضصف اهينبفأث اهشِصٖج هوعبهتج اهضائصث إهٓ جبيؾج أزصْ إً نبً يظخدلًب هِب ؽً عصٖق يظٖصاح تؾس خلسٖى ٌخبئجِب ؽً      .9

 .اهفضل هؾيبسث اهلتّل ّاهخظجٖل 
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 :-ْ جبيؾج اهيوم ؽتس اهؾضٖض اهضائصاح يً جبيؾج أزصْ إل 

هفضوًٖ سصاظًٖٖ صئٖظًٖ ؽوٓ األكل فٕ اهجبيؾج اهخٕ اهخدلح تِب كتل عوتِب ( يؾسل خصانيٕ ) أً ٖنًّ هوعبهتج ظجل سصاظٕ   .1

 .اهسصاظج نضائصث

 .أً الٖنًّ اهعبهة يٌشصًا أنبسٖيًٖب   .2

ص فٕ جبيؾج اهيوم ؽتس اهؾضٖض ّٖجة أً ٖشنص فٕ أً ٖدضل ؽوٓ يّافلج زعٖج يظتلج يً جبيؾخَ يً جبيؾخَ هوسصاظج نضاا  .3

 .اهزعبة اهيلصصاح اهخٕ ظخلّى اهعبهتج تسصاظخِب 

 .أً خدضل ؽوٓ يّافلج اهنوٖج اهخٕ خصغة اهسصاظج تِب نعبهتج ضائصث   .4

اهخدّٖل إشا اهدس األكضٓ هوفضّل اهسصاظٖج اهخٕ ٖظيخ هوعبهتج سصاظخِب نعبهتج ضائصث فضالً سصاظٖبً صئٖظٖبً ّؽوٓ اهعبهتج  .5

 .صغتح فٕ سصاظج فضّل أنذص دظة شصّع اهخدّٖل

 .ال ٖدق هوعبهتج اهضائصث اهظنً ّ الخضصف هِب ينبفأث يً جبيؾج اهيوم ؽتس اهؾضٖض    .6
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 .خضّس اهعبهتج فٕ ٌِبٖج سصاظخِب تٌخبئجِب فٕ اهيلصصاح اهخٕ سصظخِب تزعبة ّٖظخ خلسٖصخِب اهخٕ دضوح ؽوِٖب   .7

 .  ث يً كتل ؽيبسث اهلتّل ّاهخظجٖل يؼ يصاؽبث نبفج ظّاتع اهخظجٖل فٕ اهيلصصاح خظجل اهيلصصاح هوعبهة  .8
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 اهخلبصٖص اهعتٖج 

  

 أظتبة اهغٖبة يسث اهغٖبة اهخلبصٖص اهيعوّتج ى

 اهخلصٖص اهعتٕ  1

خّكٖؼ عتٖة أزضبئٕ ّ زخى ) ّٖشخيل ؽوٓ 

 (اهيظخشفٓ 

  

 أظتّػ

  

 اإلجبضث اهيصظٖج

 اهخلصٖص اهعتٕ 2

خّكٖؼ اذًٌٖ يً األعتبء ّ زخى ) ّٖشخيل ؽوٓ  

 (اهيظخشفٓ 

  

 أنذص يً أظتّػ

  

 اإلجبضث اهيصظٖج
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3   

 ضّصث يً شِبسث اهّفبث

  

 ذالذج أٖبى

 اإلجبضث تظتة اهّفبث

إشا نبً اهيخّفٕ أى أّ أة أّ ) 

 (أذ 

4   

 ضّصث يً شِبسث اهّفبث

  

  ّٖى ّادس فلع

 اإلجبضث تظتة اهّفبث

إشا نبً اهيخّفٕ يً األكبصة ) 

 (األتؾس 

 دبسد يصّصٔ ّٖى اهدبسد إدظبص ّصكج ختوٖغ ؽً اهدبسد يً ينخة اهيصّص 5

 خلصٖص اهيظخشفٓ  6

 عتق األضل يً ختوٖغ اهّالسث تبإلظبفج إهٓ ضّصث 

 اهّالسث اهعتٖؾٖج أظتّؽًٖ

 اهّالسث اهلٖضصٖج ذالذج أظبتٖؼ

 اهضّار     7
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 (غٖبة اهيدبظصاح فلع )  زيظج أٖبى  ضّصث يً ؽلس اهٌنبح+ ضّصث يً نصح اهسؽّث 

  

 .اهغٖبة ؽً اهيدبظصاح اهٌغصٖج أّ اهؾيوٖج تًٖ األظخبشث ّ اهعبهتج، أيب اهغٖبة ؽً االزختبصاح فٖؾخيس ؽً عصٖق اهشؤًّ اهخؾوٖيٖج

 

 


