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 ت ـــش احلكىهيـــتعليوبث الشقببت علً التضام هىظفي الىصاساث والذوائ

 ي وببء كىسوًبوادلؤعغبث الشمسيت العبهت وادلؤعغبث العبهت بإجشاءاث الىقبيت هي تفش

 0202ٌت ــــ( لغ02ن )البٌذ )ثبلثب( هي أهش الذفبع سقمبقتضً عي سئيظ ديىاى احملبعبت صبدسة 

 

رعمّ ٌري الزاتٕمبد اراتٕمبد الاـسابثخ  تاّ الاـزصاأل لـُففاـٓ الاـُشازاد َالاـدَائس  -3المب ح

ثاا سا اد الُابٔاخ لاه الذمُلٕخ َالمإظعبد السظمٕخ الابلخ َالمإظعبد الابلاخ 

( َٔاماا  ثٍااب لااه راابزٔر وبااسٌب  اآ الجسٔاادح 4444رفباآ َثااب  رُزَوااب لعااىخ 

 السظمٕخ .

 
لتبٔبد ٌري الزاتٕمبد راىٓ رتمخ الادائسح االاُشازح َالادائسح الذمُلٕاخ َالمإظعاخ    -4المب ح

السظمٕخ الابلخ َالمإظعاخ الابلاخ َ كْ لاه  اسَ  كْ لىٍاب َالُدادح َالمدٔسٔاخ 

ثاااخ  ْ لىٍااب الُاااااخ خاابزج المسرااص الااسئٕط(ل َراىاآ رتمااخ زئاإط الاادائسح الزب

المعااإَل اال ازْ ا َل  اآ لسرااص الاادائسح كَ المعااإَل اال ازْ ا َل  اآ  ااس  ا

 الدائسح كَ كْ له َددارٍب َلدٔسٔبرٍب الُاااخ خبزج المسرص السئٕط(.
 

ٔزُلّ  ُٔان المذبظجخ لسااجخ لدِ الزصاأل لُففٓ الدائسح ثأَالس الد ب  الصب زح     -5المب ح

 ه زئٕط الُشزا  َالج غبد َالزاتٕمبد َالقسازاد الصاب زح ثمقزأاّ كْ لىٍاب 

 -َالمزاتقخ ثا سا اد الُابٔخ له رفبٓ َثب  رُزَوب َلىٍب:

  ذص دسازح المُففٕه اج   خُل الدائسح.  - ك
 رىصٔ  ريجٕن كلبن  تّ ٌُارف المُففٕه اج   خُلٍ) الدائسح.الزأرد له  - ة
الزااصاأل المااُففٕه ثُضااد الممبلااخ ثذٕااش رتياآ ا وااف َالفاا) لاااب اصىااب  الاادَاأل  -ج

 السظمٓ َ ىد اظزقجبل المسا إه َالزابل  لاٍ) .
َ ااُ  لعااب خ رجب ااد  عاادْ لىبظااجخ ثاإه المااُففٕه  اخاا  الاادائسحل َثاإه   - 

 كصىب  رقدٔ) ال دلخ. المُففٕه َالمسا إه 
َ ااُ  خيااخ لزاادَٔس المااُففٕه َالاماا  ثبلذااد ا  وااّ  ظاازدالخ الاماا   اآ  -ٌااـ

 الدائسح.
 رُ ٕس لُا  الزاقٕ)  ٓ الدائسح .  -َ
 اظز داأل َظبئ  ثدٔتخ لجٍبش الجصمخ الصجبد  َاأل المُففٕه.  -ش
 الدائسح.اج   خُل لجىّ  -ئن َ د -اظز داأل المُففٕه لمدخ   ٍبش الزاقٕ)  -ح
ا لزااصاأل ثاابال سا اد الُابئٕااخ المقااسزح لااه الجٍاابد الم زصااخ  ىااد اظااز داأل  -ل

 الذب  د الزٓ رىق  لُففٓ الدائسح.
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ٔزُلّ زؤظب  المسااجخ المٕداوٕخ  ٓ  ُٔان المذبظجخ القٕبأل ثجُ د رفزٕبٕخ  جبئٕاخ  -6المب ح

لاادَائس ال بضاااخ َ َزٔااخ َرتمااب   ااذ الذب ااخ لتزأرااد لااه لاادِ الزااصاأل لااُففٓ ا

لمسااجاابرٍ) ثبااسَل َئ ااسا اد الُابٔااخ لااه رفباآ َثااب  رُزَوااب الصااب زح ثمُ اات 

 كَالس الد ب  .

 
ٔقُأل زئٕط ر  لسااجخ ربثاخ لدُٔان المذبظجخ ثزمتٕف الااد  المىبظات لاه الماداقٕه  -7المب ح

لمسااجزااً َرفسٔااا وزاابئ  لتقٕاابأل ثااا سا اد المبااف َالزفزاإش  اآ الاادائسح الزبثاااخ 

 لزبثازً  تّ رقسٔس الصٔبزح المٕداوٕخ المازمد له زئٕط  ُٔان المذبظجخ .

 
ٔزااُلّ الماادان رذسٔااس ل بلفااخ لتمُفااف الم اابلف َ اان ومااُذج ٔازماادي زئاإط   -ك -8المااب ح

   - ُٔان المذبظجخ ٔزأمه لب ٔتٓ :
الم ابلف لاه  اظ) الجٍخ الصب زح  ىٍب الم بلفخ َزا) الم بلفخ َاظ) المُفاف

ازثاااخ لقاابلد َزامااً الااُلىٓ كَ زااا) الُصٕقااخ السظاامٕخ لتٕااس ا ز واآ َ ىااُان 

الم اابلف َزااا) ٌبرفااً ئن َ ااد َراابزٔر رذسٔااس الم بلفااخ َوااُ  الم بلفااخ َاظاا) 

 َرُإد لذسز َ/كَ لذسزْ ضجط الم بلفخ.
 ٔز) رذسٔس الم بلفخ  تّ ص س وعر َٔعت) الم بلف وع خ  ىٍب .  -ة

 
ٔقااُأل راا  لاادان  اآ  ٔااُان المذبظااجخ ثزصَٔااد زئاإط لسااجزااً ثىزاابئ  المبااف  -ك-7المااب ح

 َالزفزٕش لس قبً ثً رقبزٔس الصٔبزاد المٕداوٕخ الزٓ ابأل ثٍب َرُ ٕبرً ثبأوٍب. 

ٔاد زئٕط المسااجاخ ربافب ُٔلٕاب ثابلمُففٕه الم ابلفٕه  لاس الاد ب  َٔسظا  ٌارا  -ة

 ٕط الدائسح الزٓ ٔزجد لٍب ٌإ   المُففُن.المبف لس قب ثً الم بلفبد ئلّ زئ

ٔيتت زئٕط الدائسح له المُفف الم بلف   د الذد ا  وّ له إمخ الم بلفخ  -3 -ج

 كَ رفُٔض الدائسح المبلٕخ خيٕبً ث ص) إمخ الذد ا  وّ لتم بلفخ له زارجً.

دمابأل الجىاد ٔتزصأل زئٕط الدائسح ثادبلخ الم بلفبدل الزٓ ل) رز) رعُٔزٍب َ قبً   -4

َذلاك ( له ٌاري الفقاسحل ئلاّ الماد ٓ الاابأل  آ لذمماخ الجدأاخ الم زصاخ 3ا

 ثبليسح الزقتٕدٔخ كَ االلمزسَوٕخ.

 
ٔقُأل زئٕط المسااجخ ثس د رقبزٔس الصٔبزاد المٕداوٕخ ئلّ  ُٔان المذبظاجخ ُٔلٕابً   -ك -4المب ح

الماىٕاخ  ر ابذ ااسازاد َٔقُأل زئإط الادُٔان ثزُ ٕاً رزات زابثٕاخ ئلاّ الادَائس 

 ثبأن الم بلفبد .

ٔس د زئٕط  ُٔان المذبظجخ رقسٔسا كظجُ ٕبً ئلّ زئٕط الـــُشزا  ٔبم  وزابئ   -ة            

  م  الدُٔان  ٓ السابثخ  تّ الدَائس الزٓ ر) ئ سا  المبف  تٍٕب .

 
  بتــــــسئيظ ديىاى احملبع

 ذادـــــــــــــــــــدعبصن 


