ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجسث انؼهًٙ
كهٛخ انظفٕح نهؼهٕو ٔانزمبَخ
أيبَخ انشؤٌٔ انؼهًٛخ

الئسخ اإليزسبَبد

أطذس انًدهظ انؼهً ٙف ٙاخزًبػّ سلى (  ) 1ثزبسٚخ  2015/01/22انألئسخ األرَ ٙظٓب-:
انفظم األٔل
زكبو رًٓٛذٚخ
انًبدح .1اعى انألئسخ ٔثذء انؼًم ثٓب-:
رغًْ ٙزِ انالئسخ الئسخ إيزسبَبد كهٛخ انظفٕح نهؼهٕو ٔانزمبَخ نغُخ 2015و ٔرغش٘ يٍ ربسٚخ أخبصرٓب .
انًبدح ( )2رطجٛك
رطجك أزكبو ْزِ انالئسخ ػهٗ ؽالة كهٛخ انظفٕح نهؼهٕو ٔانزمبَخ .
انًبدح ( )3رفغٛش
ٔاندًم راد انًؼبَ ٙانًزكٕسح أيبو كم يُٓب يب نى ٚمُؼ ٙانغٛبق يؼُ ٙآخش-:.
ٚكٌٕ نهكهًبد
ُ








انؼًٛذٚ :مظذ ثّ ػًٛذ كهٛخ انظفٕح نهؼهٕو ٔانزمبَخ.
ندُخ اإليزسبَبدٚ :مظذ ثٓب انهدُخ انزٚ ٙكَٕٓب انًدهظ.
انطبنتٚ :مظذ ثّ أ٘ يٍ ؽالة ٔؽبنجبد انكهٛخ انًغده ٍٛنهذساعخ ثبنجشايح انذساعٛخ انًخزهفخ ثبنكهٛخ.
انفظم انذساع :ٙيذرّ  15اعجٕػب دساعٛب ً ػه ٙأٌ ال رشًم فزشح انزغدٛم ٔاإليزسبَبد.
يدهظ انجشَبيحٚ :ؼى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيغبػذٓٚى ٔانًذسعٔ ٍٛانفُٔ ٍٛٛانزمُ ٍٛٛثبنجشَبيح
انًؼُ.ٙ
انًًزسٍ انخبسخٚ : ٙؼُٗ ثّ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٍ خبسج انكهٛخ يٍ رٖٔ االْهٛخ انؼهًٛخ ػبنًب ً
ٔيشخؼب ً فٗ دساعزّ ٔٚدٕص اٌ ٚكٌٕ يٍ خبسج أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ .
انًًزسٍ انذاخهٚ : ٙؼُٗ ثّ ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٍ داخم انكهٛخ ػبنًب ً ٔيشخؼب ً فٗ زمم دساعزّ .

انفظم انثبَٙ
ػٕاثؾ ػبيخ
انًبدح 4
 - 1رؼمذ اإليزسبَبد نكم فشلخ يشربٌ ف ٙانؼبو انذساع.ٙ
ٚ- 2ؼ ٍٛانًدهظ ندُخ نإليزسبَبد رسذ إششاف أيبَخ انشؤٌٔ انؼهًٛخ رششف ػهٙ
- 3رُظٛى اإليزسبَبد ف ٙكم انجشايح انذساعٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ يُغم ٙانجشايح.
- 4رٕػغ أٔساق أعئهخ انًمشساد انفظهٛخ ثٕاعطخ انًًزسُ ٍٛانز ٍٚلبيٕا ثبنزذسٚظ
ٚ- 5ؼزًذ انؼًٛذ إخزٛبس انًًزسُ ٍٛانخبسخ.ٍٛٛ
- 6رسفظ اإليزسبَبد ف ٙعشٚخ ربيخ ٔاإلخالل ثزنك ٚؼشع نهًسبعجخ ٔانًغبءنخ انمبََٕٛخ.
ٚ- 7غهى األعبرزح أٔساق أعئهخ اإليزسبَبد ف ٙانٕلذ انز٘ رسذدح أيبَخ انشؤٌٔ انؼهًٛخ ثًب ٚؼًٍ عٛش
اإليزسبَبد زغت اندذٔل انًمشس.
ٚ- 8دٕص أٌ ٚسشو يٍ اندهٕط نإليزسبَبد ف ٙأ٘ يبدح دساعٛخ أ٘ ؽبنت نى رمزُغ انهدُخ ثأدائّ ف ٙأػًبل
انغُخ نزهك انًبدح (ٔرنك زغت رمشٚش ُٚغهى يٍ أعزبر انًبدح انًؼُٛخ ان ٙيُغك انجشَبيح).
ُٚ- 9ؼزجش أ٘ ؽبنت زشو يٍ اندهٕط نإليزسبَبد ف ٙأ٘ يبدح يٍ لجم انًدهظ ساعجب ً ف ٙرهك انًبدح.
رسفظ كشاعبد اإلخبثخ ف ٙانكهٛخ نًذح خًغخ أػٕاو نهشخٕع نٓب ػُذ انسبخخ.
- 10
ُُٚشش نهطالة انفظالٌ انغبدط ٔانغبثغ يٍ ْزِ انالئسخ يغ خذٔل اإليزسبَبد.
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انفظم انثبنث
يٓبو انًًزسٍُٛ
انًبدح 5
ٚ - 1شاػٔ ٙػغ اإليزسبٌ (انُظش٘،انؼًه )ٙرغطٛخ انًمشس انذساعٔ ٙرُٕع األعئهخ ٔلذسرٓب ػه ٙلٛبط
لذساد انطبنت ػه ٙاإلعزٛؼبة ٔانفٓى ٔيُر انضيٍ انكبف ٙنإلخبثخ.
- 2ػه ٙانًًزسٍ ارخبر اإلخشاءاد انالصيخ نهًسبفظخ ػه ٙعشٚخ اإليزسبٌ انز٘ ٔػؼّ.
- 3ػه ٙانًًزسٍ أٌ ٚسذد دسخخ نكم عؤال ثٕسلخ األعئهخ.
ٚ- 4دت ػه ٙانًًزسٍ يشاخؼخ ٔسلخ اإليزسبٌ ثؼذ ؽجبػزٓب ثٕاعطخ ندُخ اإليزسبَبد
ٔانزأكذ يٍ خهْٕب يٍ كبفخ األخطبء ٔإخبصرٓب ثبنزٕلٛغ ػهٓٛب.
ٚ - 5ؼذ انًًزسٍ اإليزسبٌ األعبعٔ ٙانجذٚم ٔاإلخبثبد ًَٕرخٛخ نإليزسبٌ انز٘ ٔػؼّ ٔٚغهًٓب نهدُخ
اإليزسبَبد.
 - 6ػه ٙانًًزسٍ أٌ ٚكٌٕ يٕخٕداً ثمبػخ اإليزسبٌ خالل َظف انغبػخ األٔنٗ يٍ ثذاٚخ اإليزسبٌ.

انفظم انشاثغ
يٓبو ندُخ اإليزسبَبد
انًبدح 5
ٚ - 1ششف ػًٛذ انكهٛخ ػه ٙندُخ اإليزسبَبد.
 - 2رؼذ ندُخ اإليزسبَبد ٔرُشش لٕائى يجذئٛخ ثبنطالة انًغًٕذ نٓى ثبندهٕط نإليزسبَبد لجم أعٕٛػ ٍٛػه ٙاأللم
يٍ ثذاٚخ أٔل إيزسبٌ.
 - 3رُشش ندُخ اإليزسبَبد لبئًخ َٓبئٛخ ثبنطالة انًغًٕذ نٓى ثبندهٕط نإليزسبَبد لجم أعجٕع يٍ ثذاٚخ أٔل
إيزسبٌ.
 - 4رُؼهٍ ندُخ اإليزسبَبد خذأل اإليزسبَبد نهطالة لجم أعجٕػ ٍٛػه ٙاأللم يٍ ربسٚخ اإليزسبَبد.
 - 5رزغهى ندُخ اإليزسبَبد خًٛغ اإليزسبَبد يٍ أيبَخ انشؤٌٔ انؼهًٛخ لجم اعجٕػ ٍٛػه ٙاأللم يٍ ثذاٚخ أٔل
إيزسبٌ.
 - 6رمٕو ندُخ اإليزسبَبد ثطجبػخ اإليزسبَبد ٔيشاخؼزّ ٔرٕخ ٙانغشٚخ انزبيخ ل ٙرنك
 - 7رششف ندُخ اإليزسبَبد ػهٔ ٙػغ أسلبو خهٕط انطالة ٔانزشلٛى انغش٘.
 - 8ػه ٙندُخ اإليزدبَبد انزأكذ يٍ رٓٛئخ لبػبد اإليزسبَبد ثبنظٕسح انًُبعجخ ٔانًؼُٛبد انًُبعجخ.
 - 9رمٕو ندُخ اإليزسبَبد ثزؼ ٍٛٛػذد كبف يٍ انًشالجٔ ،ٍٛرؼ ٍٛٛكجٛش يشالج ٍٛػهٛكم لبػخٔ ،ػهٓٛب انًزبثؼخ
انًغزًشح نهمبػبد ؽٛهخ اَؼمبد اإليزسبَبد.
ردزًغ ندُخ اإليزسبَبد يغ انًشالج ٍٛلجم ػمذ اإليزسبَبد ثغشع انزأكذ يٍ إنًبيٓى انزبو
- 10
ثبنالئسخ.
ػه ٙندُخ اإليزسبَبد انزأكذ يٍ رغهٛى كشاعبد اإلخبثخ نهًظسس ٍٛثؼذ إَزٓبء اإليزسبٌ
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يجبششحً ٔإعزاليٓب يُٓى ثؼذ انزظسٛر ٔفك اإلعزًبساد انًؼذح نزنك.
رمٕو ندُخ اإليزسبَبد ثشطذ دسخبد انطالة نكم يبدح ف ٙانكشف انًؼذ نزنك.
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رؼذ ندُخ اإليزسبَبد انُزبئح ف ٙطٕسرٓب انُٓبئٛخ نًُبلشزٓب ثٕاعطخ اخزًبع انًًزسُ ٍٛانز٘
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ُٚبلش انُزبئح ٔٚشفغ رٕطٛبرّ نهًدهظٚٔ ،كٌٕ سئٛظ ندُخاإليزسبَبد ْٕ يمشس اخزًبػبنًًزسُ.ٍٛ
ُٚبلش انًدهظ انؼهً ٙانُزبئح ُٔٚظش ف ٙرٕطٛبد إخزًبع انًًزسُٔ ٍٛف ٙانسبالد انطالثٛخ
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انًخزهفخ انخبطخ ثبإليزسبَبد (انغٛبة ثؼزس أٔ ثذٌٔ ػزس) ٔٚدٛضْب َٓبئٛب ً.
ف ٙزبنخ إكزشبف انًًزسُٔ ٍٛيكزت اإليزسبَبد أ٘ خطأ ف ٙانزظسٛر أٔ انشطذ ثؼذ إخبصح
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انُزٛدخ ٚشفغ األيش نهغٛذ انؼًٛذٚ.سك نهؼًٛذ يغ ندُخ انًًزسُ ٍٛيُبلشخ انُزٛدخ يشح ثبَٛخ
ٔإخبصرٓب داخم انهدُخ انؼهًٛخ
ٚزى إػالٌ انُزٛدخ ثٕاعطخ أيبَخ انشؤٌٔ انؼهًٛخ ثؼذ اخبصرٓب يٍ انًدهظ انؼهً.,ٙ
- 16
ٚدٕص إػبدح رظسٛر كشاعخ انطبنت أٔ يشاخؼخ دسخبرّ ثُبء ػه ٙؽهجّ ٔرنك ٔفمب ً نًب ٚه-:ٙ
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أ ٚ -دت أٌ ٚمذو انطبنت ؽهجّ كزبثخً ألي ٍٛانشؤٌٔ انؼهًٛخخالل اعجٕػ ٍٛيٍ إػالٌ انُزٛدخ ٔٚغذد انشعٕو انزٙ
ٚمشسْب انًدهظ انؼهً.ٙ
ة ٚ -شفغ أي ٍٛانشؤٌٔ انؼهًٛخ انطهت نهؼًٛذ انز٘ ٚمٕو ثزكٕ ٍٚندُخ يٍ ثالثخ يًزس ٍٛأٔ أكثش إلػبدح
رظسٛر كشاعخ اإلخبثخ ٔفمب نإلخبثبد انًُٕرخٛخ ٔرٕصٚغ انذسخبد انز٘ زذدِ انًًزسٍ ٔرؼزجش رٕطٛبد انهدُخ
َٓبئٛخ.
ف ٙزبنخ رٕطٛخ انهدُخ ثزؼذٚم انُزٛدخ ُٚدبص انزؼذٚم ثٕاعطخ انؼًٛذ إَبثخ ػٍ انًدهظ انؼهً.ٙ
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انفظم انخبيظ
يٓبو انًشالجٍٛ
انًبدح .6
- 1ػه ٙكجٛش انًشالج ٍٛاعزالو يظشٔف اإليزسبٌ انًخزٕو ثخبرى ندُخ اإليزسبَبد ٔانشًغ األزًش يٍ
ندُخ اإليزسبَبد ٔانزأكذ لجم َظف عبػخ ػه ٙاأللم يٍ ثذء اإليزسبٌ أٌ كم يغزهضيبد اإليزسبٌ
يزٕفشح ٔطبنسخ نإلعزخذاو.
- 2ػه ٙكجٛش انًشالج ٍٛاإلنزضاو ثًٕػذ ثذء َٔٓبٚخ اإليزسبٌ ٔٚدٕص نّ رؼٕٚغ صيٍ اإلخبثخ انؼبئغ.
ٚ- 3كٌٕ كجٛش انًشالج ٍٛيغئٕالً ػٍ انغٛش انؼبو نإليزسبٌ ٔرٕصٚغ انًغؤٔنٛبد نجمٛخ انًشالجٔ ٍٛانزأكذ
يٍ زظش انسؼٕس ٔانغٛبة ٔرؼجئخ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ ف ٙاإلعزًبسح انًؼذح نزنكٔ،اإلششاف ػهٙ
خًٛغ كشاعبد اإلخبثخ ٔانزأكذ يٍ يطبثمخ ػذدْب يغ لبئًخ انسؼٕس ٔرغهًٓٛب نشئٛظ ندُخ
اإليزسبَبد أ يٍ ُٕٚة ػُّ يٍ أػؼبء انهدُخ.
- 4ػه ٙانًشالج ٍٛانسؼٕس نمبػخ اإليزسبٌ لجم َظف عبػخ يٍ ثذاٚخ اإليزسبٌ.
ٚ- 5غًر نهطالة ثبنذخٕل نمبػخ اإليزسبٌ لجم خًظ دلبئك يٍ انضيٍ انًٕػر نجذاٚخ اإليزسبٌ.
- 6ػه ٙانًشالج ٍٛرُج ّٛانطالة ثكزبثخ سلى اندهٕط ػُذ ثذاٚخ اإليزسبٌ ٔانزأكذ يٍ رنك ػُذ رغهٛى ٔسلخ
اإلخبثخ.
- 7ػه ٙانًشالج ٍٛزظش انسؼٕس ثؼذ يشٔس َظف عبػخ يٍ ثذاٚخ اإليزسبٌ ٔانزأكذ يٍ شخظٛخ
انطبنت ثبنجطبلخ.
- 8ػه ٙانًشالج ٍٛػذو يُبلشخ أٔساق األعئهخ يغ انطالة انًًزسُٔ ،ٍٛف ٙزبنخ ٔخٕد أ٘ شك ٚدت
انشخٕع ان ٙانًًزسٍ.
- 9ػه ٙانًشالج ٍٛانسشص ػه ٙانًشالجخ ٔانزأكذ يٍ أٌ انٓذٔء ٚغٕد انمبػخ ،كًب ػهٓٛى رفبد٘ اصػبج
انطالة دٌٔ يجشس.
 - 10ػه ٙانًشالج ٍٛاإليزُبع ػٍ انزذخ ٍٛف ٙلبػخ اإليزسبٌ.
ٚ - 11دٕص نهًشالج ٍٛػذو انغًبذ نهطالة ثًغبدسح لبػخ اإليزسبٌ ف ٙسثغ انغبػخ اٜخٛشح يٍ صيٍ
اإليزسبٌ.
 - 12إرا رى ػجؾ زبنخ رمغ ف ٙدائشح انغش ٚدت ػه ٙانًشالت انز٘ ػجؾ انسبنخ انمٛبو ثبإلخشاءاد
انزبنٛخ-:
أ  -يظبدسح كم األٔساق ٔاألدٔاد انًغزخذيخ ف ٙانسبنخ ٔاإلعزؼبَخ ثأزذ انًشالج ٍٛكشبْذ نهسبنخ .
ة -كزبثخ رمشٚش ػٍ انسبنخ ٔرغه ًّٛنكجٛش انًشالج ٍٛيغ انًغزُذاد.
ج ٚ-غًر نهطبنت انًؼُ ٙثئكًبل اإليزسبٌ يب نى ثؼش ٔخٕدِ ثغٛش اإليزسبٌ.
د  -رغهى كشاعخ اإلخبثخ يغ انًغزُذاد نشئٛظ ندُخ اإليزسبَبد.

انفظم انغبدط

رؼهًٛبد نهطالة انًًزسٍُٛ
انًبدح .7
- 1كم ؽبنت ٚزغٛت ػٍ زؼٕس اإليزسبٌ ان ًُؼهٍ ثبندذٔل دٌٔ ػزس يمجٕل ُٚؼزجش ساعجب ً ف ٙاإليزسبٌ انًؼُ.ٙ
ٚ- 2غًر نهطبنت ثبنذخٕل نمبػخ اإليزسبٌ لجم خًظ دلبئك يٍ ثذاٚخ انضيٍ انًؼهٍ نجذاٚخ اإليزسبٌ.
- 3ال ٚغًر نهطبنت ثذخٕل لبػخ اإليذذاٌ إال ارا أثشص ثطبلخ انكهٛخ عبسٚخ انًفؼٕل ٔكبٌ يغدالً نإليزسبٌ
انًؼُ.ٙ
ٚ- 4دت أٌ ٚهزضو انطبنت ثزٕخٓٛبد انًشالج ٍٛداخم انمبػخ.
- 5ال ٚغًر أل٘ ؽبنت ثبنذخٕل ف ٙلبػخ اإليزسبٌ ثؼذ إَمؼبء َظف عبػخ يٍ ثذاٚخ انضيٍ.
- 6ال ٚغًر أل٘ ؽبنت ثًغبدسح لبػخ اإليزسبٌ إال ثؼذ إَمؼبء َظف انضيٍ يٍ ثذاٚخ اإليزسبٌ
- 7ػه ٙانطبنت أٌ ٚسؼش يؼّ ألالو ٔأدٔاد انشعى أٔ أ٘ ٔعبئم أخشٖ ٚغًر ثٓب انًًزسٍ.
- 8ال ٚغًر نهطبنت داخم لبػخ اإليزسبٌ ثئعزخذاو أ٘ يُجٓبد أٔ رُبٔل انطؼبو ٔانًششٔثبد ػذا انًبء.
- 9ال ٚغًر أل٘ ؽبنت أٌ ٚسًم يؼّ ف ٙلبػخ اإليزسبٌ أ٘ كزت أٔ أٔساق أٔ أ٘ يغزُذاد أٔ أخٓضح
انًٕثبٚم ٔانغًبػبد أٔ أٌ ٚزغهى أ٘ يُٓب داخم انمبػخ يب ػذا انًٕاد انًغًٕذ ثٓب ٔانزٚ ٙزغهًٓب يٍ
انًشالج ٍٛيجبششحً.
ػه ٙانطبنت انًًزسٍ رٕخ ّٛؽهجبرّ نهًشالت ٔال ٚدٕص نّ اإلعزؼبسح يٍ صيالئّ يجبششحً.
- 10
ال ٚغًر نهطبنت رمذٚى أٔ رهم ٙيغبػذح يجبششح أٔ غٛش يجبششح يٍ أ٘ ؽبنت آخش.
- 11
ػه ٙانطبنت ػذو يغبدسح يكبَّ إال ثئرٌ انًشالت.
- 12
ػه ٙانطبنت ػذو إعزخذاو لهى انشطبص ف ٙاإلخبثخ إال ف ٙانسبالد انًغًٕذ ثٓب.
- 13
ال ٚغًر نهطبنت ثًغبدسح انمبػخ ٔانشخٕع انٓٛبإال ثؼذ يٕافمخ كجٛش انًشالج ٍٛػه ٙأٌ ٚكٌٕ
- 14
انطبنت رسذ إششاف أزذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ؽٛهخ فزشح ٔخٕدِ زبسج انمبػخ.
ػه ٙانطبنت إرجبع انزؼهًٛبد انًٕػسخ ػه ٙانغالف نكشاعخ اإلخبثخ.
- 15
ال ٚغًر نهطبنت أٌ ٚسًم أ٘ أٔساق يغزؼًهخ أٔ غٛش يغزؼًهخ أٔ كشاعبد إخبثخ إيزسبٌ أٔ أ٘
- 16
عًر ثئدخبنٓب ثًٕخت
ٔعبئم أخشٖ يٍ داخم لبػخ اإليزسبٌ نهخبسج فًٛب ػذا انٕعبئم انزُ ٙ
انًبدح ()7
ال ٚغًر نهطبنت ثُضع أ٘ ٔسلخ يكٍ كشاعخ اإلخبثخ.
- 17
ال ٚسك أل٘ ؽبنت انمٛبو ثأػًبل رؤثش عهجب ً ػه ٙعٛش اإليزسبَبد داخم أٔ زٕل لبػبد اإليزسبَبد
- 18
أ انزسشٚغ ػه ٙانمٛبو ثٓزِ األػًبل.

انفظم انغبثغ

زبالد انغش ٔيخبنفخ انهٕائر
انًبدح  :.8رشًم زبالد انغش يب ٚه-:ٙ
- 1يخبنفخ انجُٕد ( )18/17/16/14/12/11/9يٍ انزؼهًٛبد انٕاسدح ف ٙانًبدح (.)7
- 2زٛبصح أ٘ يبدح أٔ ٔعٛهخ غٛش يغًٕذ ثٓب رزؼهك ثًبدح اإليزسبد.
- 3رمذٚى أٔ رهمٗ أ٘ يغبػذح ألداء اإليزسبٌ.
- 4إخفبء كشاعخ اإلخبثخ ٔػذو رغهًٓٛب نهًشالت ػُذ َٓبٚخ اإليزسبٌ.
- 5إَزسبل شخظٛخ أ٘ ؽبنت آخش أٔ انغًبذ نشخض آخش ثئَزسبل شخظٛزّ ألداء اإليزسبٌ.
ٚ- 6مٕو انؼًٛذ ثزكٕ ٍٚندُخ يٍ ثالثخ يٍ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نهُظش ف ٙزبالد انغش ٔيخبنفخ
انهٕائر انًسٕنخ إنٓٛب يٍ انؼًٛذ ؽٛهخ فزشح اإليزسبَبد انًسذدح ٔرمٕو انهدُخ ثئعزذػبء انطبنت
ٔانزسش٘ يؼّ ٔرمذو رٕطٛبرٓب نؼًٛذ انكهٛخ ٔفمب نهًبدح  6-7أدَبِ.
- 7إرا نى ًٚثم انطبنت أيبو ندُخ انزسمٛك ثشغى إػالَّ ٚدٕص أٌ ٚظذس انسكى ػه ّٛغٛبثٛب ً ُٔٚؼزجش انطبنت
يؼهُب إرا ثجذ أَّ سفغ إعزالو اإلػالٌ ُٔٚؼهٍ ثهٕزخ إػالَبد انكهٛخ لجم ثالثخ أٚبو يٍ يٕػذ
انزسمٛك.
ٚ - 8مٕ و ػًٛذ انكهٛخ ثشفغ رٕطٛبد انهدُخ ان ٙانًدهظ انؼهً ٙانز٘ ٚمشس ف ٙزبنخ إداَخ
انطبنت رٕلٛغ أ٘ يٍ انؼمٕثبد انزبنٛخ-:
أ  -إَزاس انطبنت ٔرٕلٛؼّ ػه ٙرؼٓذ ثؼذو انزكشاس ف ٙزبالد غٛش انغش.
ة -إنغبء إيزسبد انطبنت ٔإػزجبسِ ساعجب ً ف ٙاإليزسبٌ انًؼُ ٙف ٙزبنخ انغش.
ج -إػزجبس انطبنت ساعجب ً ف ٙكبفخ يٕاد انفظم انذساع ٙانًؼُ.ٙ
د -إٚمبف انطبنت يٍ انذساعخ ثبنكهٛخ نًذح ٚمشسْب انًدهظ انؼهً.ٙ
ِ  -إطذاس لشاس ثفظم انطبنت يٍ انكهٛخ ٔٚكٌٕ َٓبئٛب إرا ركشسد انسبنخ.
ٔ -إ٘ ػذد يٍ انؼمٕثبد انغبثمخ يدزًؼخ.
 - 9إػالٌ انًخبنفخ انًُغٕثخ نهطبنت ٔانؼمٕثخ ف ٙنٕزخ إػالَبد انكهٛخ.
طذس رسذ رٕلٛؼ ٙفٕٚ ٙو االثُُٚ 5 ٍٛبٚش 2015و انًٕافك انشاثغ ػشش يٍ سثٛغ االٔل نغُخ
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