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تآفاكملاو زئاوجلا ةسايس  

 لامعا زاربا يف مهاست يتلا زئاوجلا نم ديدعلا ىلع تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج مدقت

 اهيعاطق الكب تائيهلاو تامظنملاو ةيملعلا ثاحبألا زكارم سفانتل ثاحباو عيراشم نم ةيعمجلا

 نيزيمتملا نيثحابلا نم ةبخن لالخ نم يملاعو ينطو ىوتسم ىلع يحبر ريغلاو صاخلاو يموكحلا

  .كراش ةيعمج اهريدت يتلا ةيثحبلا قرفلا يف

 ةيملعلا زئاوجلا .أ

 قرفلاو نيثحابلا ركشل اهقتاع ىلع ةيعمجلا اهلمحت يتلا ةكراشملاو نافرعلاو ركشلا أدبم نم .1

 يمدقم وا نيثحابلا عم ةأفاكملا نم ةيلاملا دئاوعلا مهتكراشم دبال ناك ،مهزيمت ريظن ةيثحبلا

 وا ثحابلا يطعي نا ىلع كراش ةيعمج يف ةرادإلا سلجم رقا كلذل .اهيلع مهلوصح دعب بلطلا

 ةيعمجلا لوصح وا كيشلا همالتسا روف ةزئاجلا ةميق نم ٪50 بلطلا مدقم وا يثحبلا قيرفلا

 يذيفنتلا ريدملا نم ةقفاوملاو ةيعمجلا راطخا دعب كلذو ةزئاجلا غلبمل يكنبلا ليوحتلا ىلع

  .ةسفانملا يف ةكراشملا ىلع

 دحأ ىلع مدقي ةرم لك يف ةأفاكملا بلطلا مدقم وا يثحبلا قيرفلا ،يسيئرلا ثحابلا حنم زوجي .2

 ةأفاكملا ىلع لوصحلاو ىلوألا زكارملا دحال حيشرتلاب اهيف حاجنلا ققحيو ةيسفانتلا عيراشملا

 زوفلا تقو ةيعمجلا يف ةيراج ةيوضع نولمحي نيذلا نيثحابلا ىلع اهحنم رصتقيو .ةيلاملا

  .ةزئاجلاب

 اهيف ظافتحالا يف قحلا ةيعمجللف ،يلام لباقم يأ نود ةداهش وا عرد ةزئاجلا تناك لاح يف .3

 .ةيعمجلا نم ركش باطخ بلطلا مدقم وا يثحبلا قيرفلا وا يسيئرلا ثحابلا ءاطعإو

 وا يثحبلا قيرفلا وا يسيئرلا ثحابلل ركش باطخ رادصإب يذيفنتلا ريدملا ةرادإلا سلجم ضوفي .4

 يأ اهل ناك اذا ةصاخلا مهتباسح ىلا ةزئاجلا ةميق نم ٪50 ليوحت ىلا ةفاضإلاب بلطلا مدقم

 .يلام دئاع

 نيفظوملل ةصصخملا تاعماجلا يف نيثحابلا معد جمارب لثم ةيلخاد ةزئاجلا تناك لاح يف .5

 يف ةيعمجلا غالبإ بجيو ةيعمجلا راعشإ دعب ةروشنملا ةيملعلا ةقرولاب مدقتلا ثحابلل قحيف



pp 

 

 

 

  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةیعمج
 1283 مقر ةیعمج

 

 اهنأ ثيح ثحابلل لماك لكشب ةيونعم وأ ةيدام ءاوس ةزئاجلا نوكتو ةزئاجلا ىلع لوصحلا لاح

 عونك اهتالجس يف ةزئاجلاو ثحابلا تامولعم عضو ةيعمجلل زوجيو .ةهجلا يفظومل ةصصخم

  .طقف رثألا سايق نم

 

 ةيرادإلا زئاوجلا وأ يسسؤملا زيمتلا زئاوجلا .ب

 لمعيو ةيعمجلا يف يذيفنتلا زاهجلاب ةطبترم ةيرادإلا زئاوجلا وأ يسسؤملا زيمتلا زئاوج نأ ثيح

 :يذيفنتلا ريدملل قحيف ةيعمجلا يفظوم بلاغلا يف اهيلع

 .لمعلا قيرف ىلع اهتميق نم %30 نع ديزي ال ام عيزوت متي نأ ،ةيدام ةزئاجلا تناك لاح يف -1

 ةأفاكم لمعلا قيرف حنم نكميف ةينطو وأ ةيعامتجا ةميق تاذو ةيونعم ةزئاجلا تناك لاح يف -2

 ةدحاو ةرم حنمت فظوم لكل يساسألا بتارلا نم %10 نع ديزي ال امب ةيعمجلا نم ةيزيفحت

 .طقف

 


