
 كًٙاعظ انزحهٛم ان

 
 : أًْٛخ انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ

رمٕو انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ فٙ كضٛش يٍ انؼهٕو ثذٔس يٓى ، ٔكزنك فٓٙ الغُٗ 
ػُٓب أعبًعب فٙ ػهى انحٛبح ، إر ٚغزفبد يٍ انزمُٛخ انزحهٛهٛخ فٙ دساعخ 

انًٕاد انحٛخ ٔػًهٛبد انزًضٛم انغزائٙ ٔغٛشْب ، ٔال ٚغزطٛغ األؽجبء رشخٛض 
يشاع دٌٔ االعزُبد إنٗ َزبئظ انزحهٛتاد انتاصيخ نزنك   كًب َغذ أٌ رمغٛى اال

انًؼبدٌ عبء ثؼذ يؼشفخ ربيخ ثبنًكَٕبد انكًٛٛبئٛخ نّ   ٔال ٚغزطٛغ 

انفٛضٚبئٌٕٛ رشخٛض َٕارظ رظبدو انذلبئك راد انطبلخ انؼبنٛخ ثذٌٔ اعزخذاو 
د انخبو ٔيذٖ َمبٔح انزمُٛخ انزحهٛهٛخ فٙ انظُبػخ انحذٚضخ  إٌ لًٛخ انًٕا

يُزظ طُبػٙ ٔيتاءيزّ نتاعزؼًبل ٔانغٛطشح ػهٗ انؼًهٛبد انظُبػٛخ فٙ 

يشحهخ أٔ أكضش َحزبط إنٗ يؼشفخ انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ نهزأكذ يٍ عٕدح اإلَزبط 
 .انظُبػٙ

 

 رظُف انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ حغت انغشع يٍ انزحهٛم إنٗ :
 : انٕطفٙ انزحهٛم انُٕػٙ أٔأٔالً : 

أٔ  ًٕػخ انؼًهٛبد انزٙ ٚزى فٛٓب انكشف ػٍ رشكٛت انًٕاد أٔ انًشكجبدْٕ يغ

انؼُبطش انذاخهخ فٙ رشكٛت يبدح يؼُٛخ أٔ خهٛؾ يٍ انًٕاد عٕاء كبٌ فٙ 
كًٛبد  رحذٚذْزا انزحهٛم  ُبٔلانظهجخ أٔ يحهٕل فٙ يزٚت يؼٍٛ ٔالٚز انحبنخ

 . ْزِ انًكَٕبد

 
  :صبًَٛب: انزحهٛم انكًٙ

انذاخهخ فٙ رشكٛت انًشكت  كًٛبد انًكَٕبد أٔ انؼُبطشٔٚجحش فٙ رمذٚش 

نًبدح يغٕٓنخ انزشكٛت ٚغجك ػبدح  انكًٛٛبئٙ أٔ انخهٛؾ ، أٌ انزحهٛم انُٕػٙ
ٚزى  رمذًٚشا كًًٛب يب نى  انزحهٛم انكًٙ نٓب ؛ ألَّ ال ٚغٕص رمذٚش يبدح يؼُٛخ

 : زأكذ يٍ ٔعٕدْب ٔطفًٛب   ٔٚشًم انزحهٛم انكًٙ ػهٗان

 
  : انٕصَٙ انزحهٛم

ْٛئخ ػُظش  ثزشعٛت انًبدح ٔرمذٚشْب كًًٛب فٙ ٙٔٚزى انزحهٛم انكًٙ انٕصَ

انزشعٛت ؼًهٛخيُفشد أٔ يشزك يؼٍٛ يؼشٔف انزشكٛت ٚفظم ػٍ انًحهٕل ث
ٌ انًبدح انًشاد رمذٚشْب يٍ ٚحغت ٔصٔٔرغفٛفّ ٔٔصَّ ،  انشاعت صى غغم

َغجخ انكهٕس فٙ يهح  انشاعت ٔرشكٛجّ ثذلخ   فًضتا ً ًٚكٍ رؼٍٛٛ ٔصٌخيؼشف
ٔصٌ يؼٍٛ يٍ انًهح فٙ انًبء صى إػبفخ يحهٕل َزشاد انفؼخ  ثإراثخ انطؼبو 

انفؼخ ، صى ٚششح انشاعت ٔٚغغم ٔٚغفف  إنّٛ فٛزشعت ػهٗ شكم كهٕسٚذ

ٔٚؼى انزحهٛم انٕصَٙ  صى ٕٚصٌ نًؼشفخ كًٛخ انكهٕس َٔغجزّ فٙ انًهح ،
 -: ثطشٚمزٍٛ ًْب ٔ ثؼغ يكَٕبرٓبانطشق انزٙ ٚزى فٛٓب رمذٚش أٔصاٌ انًٕاد أ

 

  :انطشٚمخ انًجبششح - أ
 . نُٕارظ انؼًهٛخ انزحهٛهٛخ انًؼشٔفخ انزشكٛت رحذٚذ لٛبعبد األٔصاٌ فٛٓب ٔ ٚزى

 : انطشٚمخ غٛش انًجبششح - ة

رحذد ثٕاعطزٓب لٛبعبد األٔصاٌ انًفمٕدح أٔ انُبلظخ فٙ انٕصٌ ثٕطفٓب 
 . انزطبٚش ثبنؼُٛخ َزٛغخ نخبطٛخ

 



   :ؽشق انزحهٛم انحغًٙ 
يجبششح ٔغٛش يجبششح نزؼٍٛٛ أٔصاٌ انًٕاد أٔ  رغزؼًم فٙ ْزِ انحبنخ ؽشق

 -: ثؼغ يكَٕبرٓب ٔرشًم ْزِ انطشق يب ٚهٙ
 -: ؽشٚمخ انًؼبٚشح - أ

حغٕو يضم ْزِ  ٔرزؼًٍ اعزؼًبل يحبنٛم راد رشاكٛض يؼهٕيخ ٔلٛبط

اد رمذٚشْب انكًٛٛبئٙ انًحبنٛم انزٙ رزفبػم كًًٛب يغ يحهٕل انًبدح انًش
َغزطٛغ أٌ َؼٍٛ ٔٔرحذٚذ حغى انًحهٕل انمٛبعٙ انًغزؼًم فٙ انًؼبٚشح 

انًبدح انًغٕٓنخ أٔ انُغت انٕصَٛخ نًب فٛٓب يٍ يكَٕبد عٕاء أكبٌ ثطشق  ٔصٌ

 . يجبششح يجبششح أٔ غٛش
   :انزحهٛم انغبص٘ -ة

رمذٚش ش ٚزى حٛ أ انًزٕنذِ ٔرمبط ثٓزِ انطشٚمخ كًٛخ انغبصاد انًغزٓهكخ
َبرًغب ػٍ رفبػم رهك  حغى انغبص انز٘ لذ ٚكٌٕ ْٕ انًبدح انًشاد رمذٚشْب أٔ

انًبدح يغ يٕاد أخشٖ ثحٛش رؼطٙ غبًصا ًٚكٍ رمذٚشِ   أٌ ػًهٛبد انزحهٛم 

    بّٔٚجكًٛ رفبػتادثذٌٔ انحبعّ العشاء انكًٙ ًٚكٍ أٌ رزى 

عزؼًبل ػهٗ انزطجٛك انؼًهٙ ٔاال فٙك انزحهٛم انحغًٙ ائؽشرفؼم 

ًٚكٍ انحظٕل ػهٛٓب ػُذ  انزحهٛم انٕصَٙ ؛ ػهٗ انشغى يٍ دلخ انُزبئظ انزٙ
ثطٛئخ ٔرغزغشق ٔلًزب ؽٕٚتا ً إلرًبو  ؽشائك انزحهٛم انٕصَٙ ٌٕاعزؼًبنٓب ك

مذ ٚزغبٔص اإلَزظبس نهحظٕل ػهٗ َزبئغٓب ػذح عبػبد أٔ أٚبو ، ْٕٔ ف،  انزحهٛم

ٙ انغٛطشح انكًٛٛبئٛخ ػهٗ انؼًهٛبد ٔانحبعخ انؼًهٛخ خبطخ ف يب ال ٚزفك
انزفبػتاد إنٗ انٕعٓخ انظحٛحخ نهحظٕل ػهٗ َزبئظ راد  انظُبػٛخ نزٕعّٛ

  . يٕاطفبد ػبنٛخ انغٕدح

 
  : صبنًضب : ؽشق انزحهٛم اٜنٙ

انفٛضٚبئٛخ أٔ انكًٛٛبئٛخ يضم انكضبفخ  رمذس انًبدح ثمٛبط ثؼغ يٍ خٕاطٓب

ٔانزغٛشنذ انحشاسٚخ ٔانكٓشثبئٛخ  انكٓشثبئٛخ ٔانهٌٕ ٔيؼبيم اإلَكغبس ٔانزٕطٛهخ
 :اٜرٙ      انخ  ٔرؼزًذ ْزِ انطشق أعبًعب ػهٗ انمٛبعبد

 اَجؼبس انطبلخ انؼٕئٛخ-1

  ايزظبص انطبلخ انؼٕئٛخ -2
 :يغًٕػّ يٍ انطشائك انزحهٛهّٛ انكٓشثبئّٛ يضم  رزؼًٍٔ انكٓشثبئٛخانطشق -3

   انزٕطٛم انكٓشثبئٙأ 
 انغٓذفشق انزحهٛم ثمٛبط ة 

  كًب فٙ ؽشٚمخ انزشعٛت انكٓشثبئٙثمٛبط كًٛخ انكٓشثبئٛخ انزحهٛم ط 
   انجٕالسٔعشافٛباالػزًبد ػهٗ انزٛبس انكٓشثبئٙ كًب فٙ ؽشٚمخ د 
  :انزحهٛم انكشٔيبرٕعشافٙ -4

ٔرمذٚشْب انًٕاد ثؼؼٓب ػٍ ثؼغ  فظمػهٗ  ٚؼزًذ ْزا انُٕع يٍ انزحهٛم -
 كًب فٙكًٛب َٕػٛب أ

  : ٔيبرٕعشافٛب األديظبصكش - أ

  : انزجبدل األَٕٚٙ كشٔيبرٕعشافٛب -ة
  : كشٔيبرٕعشافٛب انزغضئخ -ط
  : كشٔيبرٕعشافٛب انطجمخ انشلٛمخ -د

 : كشٔيبرٕعشافٛب انغبص -ْـ
 .انؼغؾ انؼبنٙ ٔ  كشٔيٕرٕعشافٛب انغبئم ر٘

 

 



 

 

 


