
        ٔػاعح انزؿهٛى انؿبنٗ

   جبيؿخ انًهك ؿؿٕص
   ؾًبصح شئٌٕ انطالة 

ٔدضح دًبٚخ انذمٕق انطالثٛخ 

انمٕاؾض انًُػًخ  

نٕدضح انذمٕق انطالثٛخ ثجبيؿخ انًهك ؿؿٕص 
أدكبو ؾبيخ 

  :انًبصح األٔنٗ 

. رُشأ ثًٕجت ْظِ انمٕاؾض ٔدضح نذًبٚخ دمٕق انطالة ثجبيؿخ انًهك ؿؿٕص 

  :انًبصح انضبَٛخ 

: ٚكٌٕ نألنفبظ ٔانؿجبعاد انزبنٛخ انًؿبَٗ انًجُٛخ أيبيٓب يب نى ُٚض ؾهٗ سالف طنك 

. جبيؿخ انًهك ؿؿٕص : انجبيؿخ                        

طالة جبيؿخ انًهك ؿؿٕص يٍ انطهجخ ٔانطبنجبد انًُـٕثٍٛ : انطبنت           - انطالة 

 نهجبيؿخ ثًٍ 

                                  فٛٓى انٕافضٍٚ ٔأطذبة انًُخ انضعاؿٛخ ٔطالة انضعاؿبد انؿهٛب 

.                                  ٔانجغايخ انزضعٚجٛخ ثبنجبيؿخ 

ٔدضح دًبٚخ انذمٕق انطالثٛخ ثجبيؿخ انًهك ؿؿٕص ثًب رزؼًُّ : انٕدضح                       

 يٍ ْٛكم 

.                                  رُػًٛٗ 

. ٔصٛمخ دمٕق ٔإنزؼايبد انطبنت انجبيؿٗ : انٕصٛمخ                        

يُـٕثٗ انٕدضاد اإلصاعٚخ  

كم يٍ ٚؿًم ثبنًغكؼ انغئٛـٗ ثبنجبيؿخ أٔ أدض انجٓبد : ثبنجبيؿخ                       

 انزبثؿخ 

                                 نهجبيؿخ صٌٔ أٌ ٚكٌٕ يُضعجًب ػًٍ انٓٛكم انٕغٛفٗ نكهٛخ أٔ 

 يؿٓض 

.                                  ربثؽ نهجبيؿخ 

كبفخ انؿبيهٍٛ ثبنجبيؿخ ٔانًُزًٍٛ إنٛٓب يٍ طالة ٔطبنجبد : يُـٕثٗ انجبيؿخ               

 ٔأؾؼبء 

                                  ْٛئبد انزضعٚؾ ٔانًٕغفٍٛ اإلصاعٍٚٛ ٔؾًبل انشضيخ ثبنكهٛبد   

.                                  ٔانًؿبْض ٔانًغاكؼ انزبثؿخ نهجبيؿخ 

 

  :انًبصح انضبنضخ 

رٓضف انجبيؿخ يٍ إَشبء ْظِ انٕدضح إنٗ رذمٛك يجزًؽ جبيؿٗ يزجبَؾ رـٕص فّٛ عٔح 

انزؿبٌٔ انًزجبصل ثٍٛ يُـٕثٛٓب ٔإلغاع يجبصٖء انؿضل ٔاإلَظبف كضؾبيخ أؿبؿٛخ فٗ ثُبء 

 



يجزًؽ يضبنٗ صاسم انجبيؿخ ٔصؾى دمٕق انطالة ؾهٗ أؿؾ رزٕافك يؽ األَػًخ ٔانهٕائخ 

انًطجمخ ثٓب ٔثًب ال ٚزؿبعع يؿٓب ٔال ٚؿزجغ انضٔع انظٖ رمٕو ثّ انٕدضح ثضٚاًل ؾُٓب أٔ 

إنزفبفًب دٕنٓب ٔإًَب رمٕو انٕدضح ثضٔعْب فٗ إطبع األَػًخ انـبعٚخ صٌٔ أٌ ٚؤصٖ طنك إنٗ 

. إنغبء ثؿغ َظٕطٓب أٔ رؿطٛم ؿغٚبَٓب 

  :انًبصح انغاثؿخ 
رذمٛمًب نألْضاف انًُظٕص ؾهٛٓب ثبنًبصح انضبنضخ يٍ ْظِ انمٕاؾض رمٕو انٕدضح ثئًَبء 

صمبفخ انؿضل ٔاإلَظبف ثٍٛ انطالة ٔرمضٚى اإلؿزشبعاد انالػيخ نٓى ٔرجظٛغْى ثذمٕلٓى 

انجبيؿٛخ ٔكٛفٛخ انذظٕل ؾهٛٓب ثبنهجٕء إنٗ انمُٕاد انشغؾٛخ ٔانغؿًٛخ صاسم انجبيؿخ 

. فٗ إطبع ْظِ انمٕاؾض ٔاألَػًخ انًؿًٕل ثٓب فٗ انجبيؿخ 

  :انًبصح انشبيـخ 

ؿؿًٛب إلٚجبص يجزًؽ جبيؿٗ يزُبغى رؿطٗ انٕدضح األٔنٕٚخ فٗ دم يشكالد انطالة إنٗ 

انًـبؾٗ انٕصٚخ نزٕفٛغ يُبر يالئى يٍ انزؿبٌٔ ثٍٛ يُـٕثٗ انجبيؿخ نٛكٌٕ أؿبؿًب نًُخ 

. كم طٖ دك دمّ ثؿٛضًا ؾٍ عٔح انزذضٖ ٔانًكبثغح 

:  انًبصح انـبصؿخ 
رـغٖ ْظِ انمٕاؾض إؾزجبعًا يٍ ربعٚز إؾزًبصْب َٓبئًٛب ، ٔال ٚجٕػ فٗ كم األدٕال أٌ ٚزمضو 

انطبنت ثشكٕاِ أٔ رػهًّ ثؿض يغٔع صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربعٚز دضٔس انٕالؿخ يذم انشكٕٖ أٔ 

انزػهى ، كًب ال ٚجٕػ أٌ ٚزمضو انطبنت ٚشكٕٖ أٔ رػهى ؾٍ طاد انٕالؿخ أكضغ يٍ يغح 

. ٔادضح 

  :انًبصح انـبثؿخ 

رزؼًٍ انٕدضح ؾضص يٍ انهجبٌ انفغؾٛخ ثذٛش ٚكٌٕ نكم كهٛخ ٔيؿٓض نجُخ فغؾٛخ سبطخ 

كًب ٚكٌٕ نهٕدضاد اإلصاعٚخ ثبنجبيؿخ نجُخ فغؾٛخ ؾهٗ طاد انًـزٕٖ ، ٔنجُخ صائًخ 

رجبشغ انؿًم انٕٛيٗ ٚكٌٕ يمغْب ؾًبصح شئٌٕ انطالة ثًغكؼ انجبيؿخ ، ٔنجُخ ؾهٛب 

. رشغف ؾهٗ كم شأٌ يٍ شئٌٕ انٕدضح ٔطنك ؾهٗ انُذٕ انًجٍٛ ثٓظِ انمٕاؾض 

 

 

انهجبٌ انفغؾٛخ 
:  انًبصح انضبيُخ 

ٚزى إَشبء نجُخ فغؾٛخ فٙ يمغ كم كهٛخ ٔيؿٓض ربثؽ نهجبيؿخ ، ٔٚكٌٕ إَشبئٓب ثمغاع ٚظضع 

ؾًٛضح انكهٛخ أٔ انًؿٓض انًشزض ٔٚكٌٕ / فٗ ثضاٚخ كم ؾبو صعاؿٗ يٍ ؿؿبصح ؾًٛض 

: رشكٛهٓب ؾهٗ انُذٕ انزبنٗ 

ـًب / أدض ٔكالء -   ٔكٛالد انكهٛخ أٔ انًؿٓض                                                  عئٛ

ؾؼٕاد ْٛئخ انزضعٚؾ ثبنكهٛخ أٔ انًؿٓض                             / إصُبٌ يٍ أؾؼبء -  

أؾؼبء 



ًًب ٔسهًمب / إصُبٌ يٍ انطالة -   .          انطبنجبد انزبثؿٍٛ نهكهٛخ أٔ انًؿٓض انًزًٛؼٍٚ ؾه

أؾؼبء 

. ؿكغرٛغح / ؿكغرٛغ_  

  :انًبصح انزبؿؿخ 

ٚزى إَشبء نجُخ فغؾٛخ نهطالة ٔأسغٖ نهطبنجبد ثمغاع يٍ ؿؿبصح ٔكٛم انجبيؿخ ٚكٌٕ 

يمغْب يغكؼ انجبيؿخ نهفظم فٗ انشكبٔ٘ انزٙ رمضو ػض أدض يُـٕثٙ انٕدضاد اإلصاعٚخ 

: ثبنجبيؿخ ٔرشكم ؾهٗ انُذٕ انزبنٗ 

ٔكٛهخ ؾًبصح شئٌٕ إؾؼبء ْٛئخ انزضعٚؾ ٔانًٕغفٍٛ                            / ٔكٛم _  

عئـًٛب 

ؾؼٕاد ْٛئخ انزضعٚؾ ثبنجبيؿخ                                       / إصُبٌ يٍ أؾؼبء -  

أؾؼبء 

انطبنجبد انًشٕٓص نٓى ثبنكفبءح ٔانشهك                               / إصُبٌ يٍ انطالة -  

أؾؼبء 

. ؿكغرٛغح / ؿكغرٛغ_  

  :انًبصح انؿبشغح 

ٔٚجٕػ نًٍ أطضع لغاع رشكٛم انهجُخ انفغؾٛخ دـت األدٕال أٌ ٚـزجضل أًٚب يٍ أؾؼبء 

انهجُخ انفغؾٛخ إطا لبو نضٖ انؿؼٕ يبَؽ أصثٗ لٗ إدضٖ انشكبٖٔ انًؿغٔػخ أيبيٓب ٚذٕل 

صٌٔ يشبعكزّ فٗ ؾؼٕٚزٓب أصُبء َػغ رهك انشكٕٖ ، كًب ٚجٕػ نغئٛؾ انهجُخ اإلؿزؿبَّ 

ثغأٖ عئٛؾ انمـى انًؿُٗ ثبنشكٕٖ صٌٔ أٌ ٚكٌٕ نغئٛؾ انمـى انذك فٗ انزظٕٚذ ؾهٗ 

. انمغاع انظٖ ؿٛظضع يٍ انهجُخ 

  :انًبصح انذبصٚخ ؾشغ 

رشزض انهجُخ انفغؾٛخ ثكم كهٛخ أٔ يؿٓض ثزهمٙ انشكبٔ٘ انًمضيخ يٍ انطالة ثشأٌ أًٚب يٍ 

انًشكالد األكبصًٚٛخ ٔغٛغ األكبصًٚٛخ انزٙ ٚزؿغع نٓب انطبنت صاسم كهٛزّ أٔ يؿٓضِ دزٗ 

. ٔنٕ كبَذ انشكٕٖ ػض أدض أؾؼبء ْٛئخ انزضعٚؾ انًُزضثٍٛ نهؿًم ثبنكهٛخ أٔ انًؿٓض 

 

  :انًبصح انضبَٛخ ؾشغ 

ٚزى رمضٚى انشكٕٖ يٍ انطبنت طجمًب نهًُٕطط انًؿض نٓظا انغغع فٗ يمغ كم نجُخ ؾهٗ أٌ 

ٚكٌٕ يمء انًُٕطط ثبنضلخ ٔانٕػٕح انالػيٍٛ ثذٛش ٚذضص يٕػٕؼ شكٕاِ ٔاألؿبَٛض 

ٔاألصنخ انزٗ رضجذ دمّ ، ٔٚـهى انطبنت إٚظبل ٚفٛض إؿزالو انهجُخ نشكٕاِ ، ٔنهجُخ انذك 

فٗ أٌ رطهت يٍ انًشكٕ فٗ دمّ يٕافبرٓب ثغصِ كزبثًٛب ؾهٗ يب ٔعص ثبنشكٕٖ سالل يضح 

إؿجٕؼ يٍ ربعٚز إسطبع عئٛـّ انًجبشغ ثظنك عؿًًٛب صٌٔ أٌ ٚكٌٕ انًشكٕ فٗ دمّ 

. يهزؼيًب ثبنًضٕل أيبو انهجُخ ثششظّ 

  :انًبصح انضبنضخ ؾشغ 



رُؿمض انهجُخ انفغؾٛخ يغح ٔادضح ؾهٗ األلم كم سًـخ ؾشغ ٕٚيًب ثُبءًا ؾهٗ صؾٕح عئٛـٓب 

، ٔٚكٌٕ اإلَؿمبص طذٛذًب ثذؼٕع أغهجٛخ أؾؼبئٓب ؾهٗ أٌ ٚكٌٕ يٍ ثُٛٓى انغئٛؾ ، 

ٔرضجذ كبفخ انًُبلشبد ٔانمغاعاد ثًذؼغ أؾًبل انجهـخ ٕٔٚلؽ يٍ األؾؼبء انذبػغٍٚ ، 

ٔرظضع انهجُخ لغاعارٓب ثأغهجٛخ األؾؼبء انذبػغٍٚ ٔفٗ دبنخ رـبٖٔ األطٕاد ٚغجخ 

. انجبَت انظٖ يُّ طٕد انغئٛؾ 

  :انًبصح انغاثؿخ ؾشغ 

ٚزى انفظم فٙ ْظِ انشكبٔ٘ فٙ يٛؿبص ألظبِ صالصٌٕ ٕٚيًب يٍ ربعٚز رمضٚى انشكٕٖ ، ٔال 

ٚظجخ انمغاع انظبصع يٍ انهجُخ انفغؾٛخ َبفظًا إال يٍ ربعٚز إؾزًبصِ يٍ طبدت انظالدٛخ 

. انًشزض طجمًب نهٕائخ ٔاألَػًخ انـبعٚخ 

  :انًبصح انشبيـخ ؾشغ 

ٚؿهٍ انمغاع انظبصع يٍ ْظِ انهجُخ ثؿض إؾزًبصِ إنٗ طٔ٘ انشأٌ ٔٚكٌٕ لبثاًل نهزػهى يُّ 

سالل سًـخ ؾشغ ٕٚيًب يٍ ربعٚز اإلؾالٌ ثبنمغاع ، ٔٚكٌٕ انزػهى أيبو انهجُخ انضائًخ 

. ثبنجبيؿخ 

  :انًبصح انـبصؿخ ؾشغ 
إطا عأد انهجُخ انفغؾٛخ ؾضو انفظم فٗ انشكٕٖ نًب لض رزًزؽ ثّ انذبنخ انًؿغٔػخ يٍ 

أًْٛخ سبطخ أٔ ثـجت ٔجٕص يبَؽ أصثٗ نضٖ انهجُخ ٚذٕل صٌٔ إرشبط انمغاع انًُبؿت ، 

. رمٕو ثئدبنخ انًٕػٕؼ ثذبنزّ إنٗ انهجُخ انضائًخ ثبنجبيؿخ نزجبشغ إسزظبطٓب ثشأَّ 

 

 

  :انًبصح انـبثؿخ ؾشغ 

فٗ دبنخ ؾضو طضٔع لغاع انهجُخ انفغؾٛخ فٗ يٕػٕؼ انشكٕٖ فٗ سالل انًضح انمبََٕٛخ 

انًذضصح ثبنًبصح انغاثؿخ ؾشغ ٚجٕػ نهشبكٗ انزمضو نهجُخ انضائًخ ثطهت انُػغ ٔانزذمٛك فٗ 

. يٕػٕؼ شكٕاِ ٔطنك ؾهٗ انًُٕطط انًؿض نٓظا انغغع 

انهجُخ انضائًخ 
  :انًبصح انضبيُخ ؾشغ 

ٚزى إَشبء نجُخ صائًخ ثمغاع يٍ يؿبنٙ يضٚغ انجبيؿخ ٚكٌٕ يمغْب ؾًبصح شئٌٕ انطالة 

ـًب ، ٔؾؼٕٚخ ؾضص كبف يٍ األؾؼبء  ثًغكؼ انجبيؿخ ٔرشكم يٍ أدض أؾؼبء انهجُخ عئٛ

انمبٍََٕٛٛ ، ؾهٗ أٌ ٚكٌٕ ػًٍ انزشكٛم ؾؼٕاد يٍ انًزشظظبد فٗ انًجبل انمبََٕٗ 

ٚكٌٕ يمغٍْ يغكؼ انضعاؿبد انجبيؿٛخ نهجُبد ٚجبشغٌ طاد اإلسزظبص ٔثظاد اإلجغاءاد 

انشكبٖٔ ٔانزػهًبد انًزؿهمخ ثبنطبنجبد رذذ إشغاف عئٛؾ انهجُخ ، ٔنًؿبنٙ يضٚغ 

. انجبيؿخ ػٚبصح ؾضص األؾؼبء ثًب ٚزُبؿت ٔيمزؼٛبد انؿًم ثبنهجُخ 

  :انًبصح انزبؿؿخ ؾشغ 



رُؿمض انهجُخ انضائًخ ثظفخ يـزًغح ٕٚيًٛب نزجبشغ انًٓبو اإلصاعٚخ ٔانفُٛخ انزٗ رضسم فٗ 

 يٍ ْظِ 12َطبق إسزظبطٓب ٔطنك ثئرجبؼ طاد اإلجغاءاد ٔاألدكبو انٕاعصح ثبنًبصح 

:  انمٕاؾض ، ٔرشزض ثبنُػغ ٔانزذمٛك فًٛب ٚهٗ 

. انزػهًبد يٍ انمغاعاد انظبصعح يٍ انهجبٌ انفغؾٛخ ٔانزٙ رمضو إنٛٓب يٍ انطالة : أٔاًل 

 (صالصٌٕ ًٕٚيب  ) انشكبٖٔ انزٙ نى رفظم فٛٓب انهجبٌ انفغؾٛخ سالل انًضح انمبََٕٛخ :صبًَٛب 

 أٔ رهك انزٙ 

 يٍ ْظِ 16      رغٖ انهجبٌ انفغؾٛخ إدبنزٓب إنٗ انهجُخ انضائًخ ؾهٗ انُذٕ انٕاعص ثبنًبصح 

. انمٕاؾض 

 انشكبٔ٘ انزٙ ٚذٛهٓب إنٛٓب يؿبنٙ يضٚغ انجبيؿخ نًب لض رزًزؽ ثّ ْظِ انشكبٖٔ يٍ :صبنضًب 

 سظٕطٛخ 

.       ٔؿغٚخ ٔغغٔف إؿزضُبئٛخ 

  :انًبصح انؿشغٌٔ 

ٚجٕػ نهجُخ انضائًخ اإلؿزؿبَخ ثغأٖ أًٚب يٍ يُـٕثٗ انجبيؿخ يكزٕثًب فٗ إدضٖ انذبالد 

انًؿغٔػخ ؾهٛٓب ، ٔنٓب دك اإلؿزؿبَخ ثغأٖ يٍ رغاِ يٍ أْم انشجغح ،كًب نٓب إٌ رطهت 

يٍ انًشكٕ فٗ دمّ يٕافبرٓب ثغصِ كزبثًٛب ؾهٗ يب ٔعص ثبنشكٕٖ أٔ انزػهى سالل يضح إؿجٕؼ 

يٍ ربعٚز إسطبع عئٛـّ انًجبشغ ثظنك عؿًًٛب صٌٔ أٌ ٚكٌٕ يهزؼيًب ثبنًضٕل أيبو انهجُخ 

. ثششظّ 

  :انًبصح انذبصٚخ ٔانؿشغٌٔ 

إطا عأد انهجُخ انضائًخ عفغ انشكٕٖ أٔ انزػهى نؿضو انجضٚخ أٔ نؿضو كفبٚخ األصنخ ؾهٗ 

صجٕد انٕالؿخ فٗ جبَت انًشكٕ فٗ دمّ رظضع لغاعًا يـججًب ثبنذفع ، ٔٚظجخ ْظا انمغاع 

. َٓبئًٛب غٛغ لبثم نهزػهى يُّ ثؿض إؾزًبصِ يٍ ؿؿبصح ؾًٛض شئٌٕ انطالة 

  :انًبصح انضبَٛخ ٔانؿشغٌٔ 

ٚجٕػ نهجُخ انضائًخ ؾُض صجٕد كٛضٚخ انشكٕٖ أٌ رظضع رٕطٛزٓب ثئدبنخ انطبنت انشبكٗ 

. إنٗ نجُخ رأصٚت انطالة انًشزظخ ٔفمًب نًب رمؼٗ ثّ األَػًخ ٔانهٕائخ انجبيؿٛخ 

  :انًبصح انضبنضخ ٔانؿشغٌٔ 

رظضع انهجُخ انضائًخ ثؿض إَزٓبء انزذمٛك رٕطٛبرٓب ثشأٌ انشكبٖٔ ٔانزػهًبد انزٗ رغٖ 

جضٚزٓب سالل صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربعٚز رمضًٚٓب أٔ يٍ ربعٚز اإلدبنخ ٔرؿغع ْظِ انزٕطٛبد 

ثًظكغح ؾهٗ ؿؿبصح ؾًٛض شئٌٕ انطالة انظ٘ ٚزٕنٗ ثضٔعِ عفؿٓب إنٗ يؿبنٙ يضٚغ انجبيؿخ 

إلؾزًبصْب أٔ ارشبط انمغاع انظ٘ ٚغاِ يُبؿًجب ثشأٌ انٕالؿخ ؾهٗ ػٕء انزذمٛك انظ٘ رى فٛٓب 

ٔٚجٕػ نًؿبنّٛ ؾغع انمغاع ؾهٗ يجهؾ انجبيؿخ إلؾزًبصِ ٔطنك فٗ انذبالد انًُظٕص 

ٔٚكٌٕ لغاع يضٚغ انجبيؿخ أٔ يجهؾ انجبيؿخ َٓبئًٛب غٛغ .. ؾهٛٓب َػبيًٛب فٗ ْظا انشأٌ 

. لبثم نهزػهى يُّ ، ٔٚجت إؾالٌ طٖٔ انشأٌ ثٓظا انمغاع 

  :انًبصح انغاثؿخ ٔانؿشغٌٔ 

ٔٚجٕػ نـؿبصح ؾًٛض شؤٌٔ انطالة ؾغع يهف انزذمٛك أٔاًل لجم عفؿّ نًؿبنٙ يضٚغ 

انجبيؿخ ؾهٗ انهجُخ انؿهٛب فٙ ثؿغ انذبالد انزٙ ٚغٖ إدبطخ انهجُخ انؿهٛب ثٓب َػًغا نًب 



رًضهّ يٍ ركغاعٚخ فٙ دضٔصٓب أٔ يب رزـى ثّ يٍ أًْٛخ سبطخ ٔطنك نزًبعؽ انهجُخ انؿهٛب 

صٔعْب فٙ صعاؿخ انًشكهخ ٔإلغاع ٔإعؿبء انًجبصا انزٙ رذكى ْظِ انذبنخ ٔانذبالد 

. انًًبصهخ 

 

 انهجُخ انؿهٛب
  :انًبصح انشبيـخ ٔانؿشغٌٔ 

رُشأ انهجُخ انؿهٛب ثمغاع يٍ يؿبنٙ يضٚغ انجبيؿخ ٔٚكٌٕ يمغْب يغكؼ انجبيؿخ ٔٚكٌٕ 

: رشكٛهٓب ؾهٗ انُذٕ انزبنٗ 

ـًب -   ؿؿبصح ٔكٛم انجبيؿخ نهشئٌٕ انزؿهًٛٛخ ٔاألكبصًٚٛخ                                 عئٛ

ؿؿبصح ؾًٛض شئٌٕ انطالة                                                          َبئًجب  -  

ؿؿبصح ؾًٛض شئٌٕ انمجٕل ٔانزـجٛم                                              ؾؼًٕا -  

عئٛؾ انهجُخ انضائًخ أٔ يٍ ُٕٚة ؾُّ يٍ أؾؼبئٓب                                ؾؼًٕا -  

أدض ؾًضاء انكهٛبد ثبنزُبٔة                                                     ؾؼًٕا -  

إدضٖ ؾًٛضاد كهٛبد انجُبد                                                    ؾؼًٕا  -  

أدض انطالة انًزًٛؼٍٚ ؾهًًب ٔسهمًب ثبنجبيؿخ                                        ؾؼًٕا -  

. ؿكغرٛغ _  

  :انًبصح انـبصؿخ ٔانؿشغٌٔ 

ٔٚجٕػ نًؿبنٗ يضٚغ انجبيؿخ أٌ ٚـزجضل أًٚب يٍ أؾؼبء انهجُخ انؿهٛب إطا لبو نضٖ انؿؼٕ 

يبَؽ أصثٗ فٗ إدضٖ انشكبٖٔ أٔ انزػهًبد انًؿغٔػخ أيبيٓب ٚذٕل صٌٔ يشبعكزّ فٗ 

. ؾؼٕٚزٓب أصُبء َػغ رهك انشكٕٖ أٔ انزػهى 

  :انًبصح انـبثؿخ ٔانؿشغٌٔ 

:  رشزض انهجُخ انؿهٛب ثبإلسزظبطبد انزبنٛخ 

.  انٕلٕف ؾهٗ رطٕع انؿًم ثبنٕدضح ٔالزغاح يب ٚهؼو ثشأٌ رطٕٚغْب :أٔاًل 

  إطضاع انمغاعاد انزٙ يٍ شأَٓب انزُـٛك ثٍٛ انٕدضح ٔجٓبد انجبيؿخ ٔيُـٕثٛٓب :صبًَٛب 

 ٔطنك 

.          نزٛـٛٛغ ٔػجط ؾًم انٕدضح 

.   إطضاع انزٕطٛبد انالػيخ ثشأٌ صؾى صمبفخ انؿضل ٔاإلَظبف نضٖ انطبنت انجبيؿٙ :صبنضًب 

  انزفـٛغ ٔانزٕطٛخ ثبنزؿضٚم ألٖ يبصح يٍ يٕاص ْظِ انمٕاؾض أٔ أٖ ثُض يٍ ثُٕص :عاثؿًب 

 ٔصٛمخ 

          دمٕق ٔإنزؼايبد انطبنت انجبيؿٙ ، ؾهٗ أٌ رؿغع انزٕطٛخ ثبنزؿضٚم ؾهٗ يجهؾ 

 انجبيؿخ 

.            إللغاعْب ٔفمًب نهُػبو 

إعؿبء انًجبصا ٔانغكبئؼ األؿبؿٛخ انزٙ ٚـٛغ ؾهٛٓب ؾًم انهجبٌ انفغؾٛخ : سبيـًب 

. ٔانضائًخ 



  انُػغ ٔارشبط يب ٚهؼو دٛبل انشكبٖٔ ٔانزػهًبد انزٙ رذبل إنٗ انهجُخ يٍ ؿؿبصح :ؿبصؿًب 

 ؾًٛض 

           شؤٌٔ انطالة نًب رًضهّ ْظِ انشكبٔ٘ يٍ ركغاعٚخ فٙ دضٔصٓب أٔ يب رزـى ثّ يٍ 

 أًْٛخ 

.  يٍ ْظِ انمٕاؾض 24           سبطخ إؾًباًل نهًبصح 

 

 

  :انًبصح انضبيُخ ٔانؿشغٌٔ 

ٚجٕػ نهجُخ انؿهٛب إؿزضؾبء أًٚب يٍ يُـٕثٗ انجبيؿخ نإلؿزًبؼ إنٗ عأّٚ فٗ إدضٖ انذبالد 

انًؿغٔػخ ؾهٛٓب ، ٔنٓب دك اإلؿزؿبَخ ثغأٖ يٍ رغاِ يٍ أْم انشجغح ، ٔٚجٕػ أٌ ٚمضو 

. انغأٖ إنٗ انهجُخ يكزٕثًب لجم إجزًبؼ انهجُخ ثٕلذ كبف ٔٚشبع إنٗ طنك ثًذؼغ اإلجزًبؼ 

  :انًبصح انزبؿؿخ ٔانؿشغٌٔ 

رُؿمض انهجُخ انؿهٛب ثُبءًا ؾهٗ صؾٕح عئٛـٓب ، ٔٚكٌٕ إَؿمبصْب طذٛذًب ثذؼٕع أغهجٛخ 

أؾؼبئٓب ؾهٗ أٌ ٚكٌٕ يٍ ثُٛٓى انغئٛؾ أٔ َبئجّ ، ٔرضجذ كبفخ انًُبلشبد ٔانزٕطٛبد 

. ثًذؼغ أؾًبل انجهـخ ٕٔٚلؽ يٍ األؾؼبء انذبػغٍٚ 

  :انًبصح انضالصٌٕ 

رظضع انهجُخ انؿهٛب رٕطٛبرٓب ثأغهجٛخ األؾؼبء انذبػغٍٚ ٔفٗ دبنخ رـبٖٔ األطٕاد 

ٚغجخ انجبَت انظٖ يُّ طٕد عئٛؾ انجهـخ ٔرؿغع ْظِ انزٕطٛبد ؾهٗ يؿبنٙ يضٚغ 

. انجبيؿخ إللغاعْب ٔإرشبط يب ٚهؼو دٛبل رُفٛظْب طجمًب نهُػبو 

 

 ********************                                     

 ********************                                     


