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 ةمدقم :1 ةداملا

 يعوطتلا لمعلا ةعانص يف ًادئار ًاجذومن نوكت نأ ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج ىعست
 .ةيعوطتلا دوهجلا ةميق ريدقتو قافنإلا يف ةءافكلاو نزاوتلا نمضي امب هتيرارمتساو هتمادتساو

 لامعألا ضعب ذيفنت يف عمتجملا دارفأب يف ةناعتسالل ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج ىعست امك
 قافنإ ةلادعو ةيعمجلا عم نينواعتملا دارفألا قوقح نمضي امب ةيدقاعتلا تامدخلا وأ ةيليغشتلا
  .لباقم نم ةيعمجلا ةمدقت ام نع ةئفلا هذه ىضرو ةيرارمتسالا نمضي امب اهدراوم

 تاعاسلا لباقم يدوعسلا لايرلاب ةيداملا ةميقلا ديدحتل ةيلآ هذه دادعإ مت كلذ ىلع ءانبو
 .تاعاسلاب لمعلا ماظنب ةيعمجلا مهب نيعتست نمل ةعوفدملا لامعألاو ةيعوطتلا

 تافيرعتلاو تاحلطصملا :2 ةداملا

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج :ةيعمجلا

 ةميق باستحال عجرمك ةيلألا هذه ىلع ءانب هريوطت مت يذلا يعجرملا ليلدلا :تاعاسلا ليلد
 .تاعاسلا

 ةيفيظولا ةبترملا ماهمب مايقلل ةلباقملا يدوعسلا لايرلاب ةيداملا ةميقلا :ةعاسلا ةميق
 .تاعاسلا ليلد يف امك ةيريدقتلا

 ةيلآلاو عجارملا :2 ةداملا

 ملس يهو ةيعمجلا ةرادإ سلجم نم ةدمتعملا بتاورلا ملالس ىلع ةيلآلا هذه تدنتسا .1
 .ةيندملا ةمدخلا نم ةيحصلا نهملا فئاظولا ملسو ةيندملا ةمدخلل ماعلا نيفظوملا

 ليلدلا ىلع ءانب ةيلآلا هذه عم قفرملا تاعاسلا ليلد يف فئاظولا عيمج تفنص .2
 رايتخاو يفيظولا ملسلاب اهطبر مت مث نمو .ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا نم نهملل يدوعسلا
 يف تيمسو .ةنهم لكل يعجرم بترمك ةبترملا يف ةجردلا طسوتمو ةيفيظولا ةبترملا
 .ةيريدقتلا ةيفيظولا ةبترملا ـــب تاعاسلا ليلد

 عوجرلا ةلوهسل تاعاسلا ليلد ىلإ نهملل يدوعسلا ليلدلا يف ةنهملا زمر ةفاضإ تمت .3
  .اقحال ليلدلا يف اهل

 ةميق هب طبترت هنهم لكب صاخ مقر وهو تاعاسلا ليلد يف طاشنلا زمر ةفاضإ تمت .4
  .ةنهم لكل ةعاسلا

 ةجاحلا عقوتملاو كراش ةيعمج يف اهب عوطتلا متي يتلا نهملا ةفاك ةفاضإو رصح مت .5
  .ةيلألا هذه ىلع ءانب تاعاسلا ليلد ىلإ اهيلإ
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 ةعجارملاو ليدعتلا :3 ةداملا

 ريدملا لبق نم ةيعمجلا ةجاح بسح تاعاسلا ليلد نم نهم فذح وأ ةفاضإ وأ ليدعت نكمي
  .اهدامتعال ةرادإلا سلجمل اهعفرو ةيعمجلل يذيفنتلا

 

 ذيفنتلا :4 ةداملا

 لكل طاشنلا زمر دامتعا يذيفنتلا ريدملل زوجي تاعاسلا ليلدو ةحئاللا هذه دامتعا دعب .1
  .مئالم هاري ام بسح تاعاسلا ماظنب لماع وأ عوطتم

 بسح تاعاسلا ماظنب نيدقاعتملل لمعلا تاعاس دامتعاو دقاعتلا يذيفنتلا ريدملل قحي .2
 فلأ 15 زواجتي ال امب دقعلا يف طاشنلا زمرو ةحاتملا تاعاسلل ىصقألا دحلا ركذ عم ليلدلا
  .دحاولا دقعلل لاير

 سلجم ةقفاوم ذخأ بجي لاير فلأ 15 ةميق ةعوفدملا تاعاسلا ةميق زواجت لاح يف .3
  .تاعاسلا ماظنب دقاعتلا ىلع ةرادإلا

 يونسلا ريرقتلا يف اهعفرو يونس عبر لكشب نيعوطتملل تاعاسلا قيثوتو رصح متي .4
 .ةيعمجلل

 اهعفرو يرهش لكشب ةعوفدملا تاعاسلاب لمعلل نيدقاعتمل تاعاسلا قيثوتو رصح متي .5
 .ةيعمجلل يونسلا ريرقتلا يف

  .ةرادإلا سلجم نم ةدمتعملا فيظوتلاو دقاعتلا ةمظنأل ةيدقاعتلا تايلمعلا عضخت .6


