 - 1فشص إستثّبسيخ ٌّششٚػبد تىبٍِيخ فِ ٝدبي طٕبػخ ٚإطالذ ٚطيبٔخ اٌسيبساد ٔٚمً اٌشوبة
ٚاٌجضبئغ
أٚالً  :اٌششوخ إٌٙذسيخ ٌظٕبػخ اٌسيبساد
ِ ٝ٘ٚتخظظخ فِ ٝدبي إٔتبج ٚثيغ اٌسيبساد ثبٔٛاػٙب اٌّختٍفخ ِٓ سوٛة ٔٚمً ٚأتٛثيس ٚوزٌه اٌدشاساد اٌضساػيخ ٚاٌّمطٛساد
ٚاٌّحشوبد ٚاألخضاء اٌالصِخ إلٔتبخٙب أٌ ٚغيش٘ب ٚلطغ اٌغيبس اٌّتؼٍمخ ثّٕتدبتٙب ٚاٌتظٕيغ ٌحسبة اٌغيش ٚأػّبي اٌتخٍيض اٌدّشو، ٝ
ٌٍٚششوخ حك األشتشان ِغ ِختٍف اٌدٙبد اٌت ٝتضاٚي أػّبالً شجي ٗٙثأػّبٌٙب ا ٚاٌت ٝلذ تؼبٙٔٚب ػٍ ٝتحميك غشضٙب فِ ٝظش أٚ
اٌخبسج ف ٝسجيً تحميك ٘زٖ األغشاع أْ تم َٛثىبفخ األػّبي ٚاإلخشاءاد اٌت ٝتؼبٙٔٚب ػٍ ٝتحميمٙب ثّب ف ٝرٌه أػّبي اٌٛوبٌخ
ٚاإلستيشاد ٚاٌتظذيش ٚإٌّبطك اٌحشح ٚإٔشبء ِشاوض اٌخذِخ ٚاٌظيبٔخ اٌّتؼٍمخ ثغشضٙب ٚ0يحك ٌٍششوخ اٌتؼبلذ ِغ اٌغيش ٌٕمً األفشاد
ٚاٌجضبئغ ثئستخذاَ اسطٛي إٌمً اٌجشٚ ٜاٌسيبحٌ ٝدّيغ اٌدٙبد داخً ٚخبسج اٌدّٛٙسيخ  ،اٌميبَ ثأػّبي خذِبد اإلطالحبد
ٚاٌظيبٔخ ٚاٌتدذيذاد ٌىبفخ أٔٛاع اٌسيبساد ٚاإلتدبس ف ٝخّيغ أٔٛاع لطغ غيبس إٌمً ٚاٌشوٛة ثّب ف ٝرٌه تظٕيغ لطغ اٌغيبس اٌالصِخ
ألػّبي اٌظيبٔخ ٚاإلطالذ ٚاٌجيغ0
ثبٔيب ً  :ششوخ إٌيً ٌظٕبػخ ٚإطالذ اٌسيبساد
ٚتؼًّ فِ ٝدبي تدّيغ ٚتظٕيغ ٚثٕبء ٚتدٙيض ٚسبئً إٌمً – اإلطالحبد ٚاٌؼّشاد ٚاٌتدذيذ اٌشبًِ ٌدّيغ ٚسبئً إٌمً اٌخفيف
ٚاٌثميً – اإلستيشاد ٚاٌتظذيش ٚاإلتدبس فٚ ٝسبئً ٔمً اٌشوبة ٚاٌجضبئغ ٚلطغ اٌغيبس ٚاٌجطبسيبد ٚغيش٘ب
ثبٌثب  :ششوبد ٔمً اٌشوبة ( ششوخ غشة ٚٚسظ اٌذٌتب ٌٍٕمً ٚاٌسيبحخ  /ششوخ ششق اٌذٌتب ٌٍٕمً ٚاٌسيبحخ  /ششوخ اٌظؼيذ ٌٍٕمً
ٚاٌسيبحخ )
ِّٙٚتٙب اٌميبَ ثبػّبي إٌمً اٌؼبَ ٚاٌخبص ٌٍشوبة داخً اٌدّٛٙسيخ ٚإٌمً اٌسيبحٚ ٝاٌذِ ٌٝٚغ اٌذٚي اٌؼشثيخ ف ٝشجىخ خطٛط
ِٕتظّخ ٚػٍّيبد خبطخ ثبٌشحالد اٌسيبحيخ ٚغيش٘ب.
ساثؼبً  :ششوبد ٔمً اٌجضبئغ ( إٌيً ٌٍٕمً اٌثميً  /إٌيً ٌٍٕمً اٌجش / ٜإٌيً

ٌٕمً اٌجضبئغ  /اػّبي إٌمً  /إٌمً اٌّجبشش)
ٚتؼًّ فِ ٝدبي ٔمً اٌجضبئغ ٚاٌميبَ ثؼٍّيبد اٌشحٓ ٚاٌتفشيغ ٚاٌتخٍيض اٌدّشوي
ِمتشذ اٌفشص االستثّبسيٗ:
ليبَ ِدّٛػخ اٌّستثّشيٓ اٌّحتٍّيٓ ثٛضغ خطخ ٌتطٛيش ٚسفغ وفبءح ػٕبثش اٌششوخ إٌٙذسيخ ٌظٕبػخ اٌسيبساد ػٓ طشيك تطٛيش
اٌٛحذاد اإلٔتبخيخ اٌت ٝتّتٍىٙب اٌششوخ ِثً (ِظٕغ تدّيغ ٘يبوً اٌسيبساد ِ /ظٕغ تدّيغ ٚأختجبس ِحشن اٌذيضي ِ /ظٕغ تدّيغ
ٚتظٕيغ اٌٍٛاسٚ ٜاٌدشاساد ٚشبسيٙبد األتٛثيسبد ِ /جٕ ٝإٔتبج ٚتؼجئخ غبص األوسديٓ ٚإٌيتشٚخيٓ ِ /جٕ ٝألػّبي خذِخ ٚطيبٔخ
ِٕتدبد اٌششوخ) ٚوزا تطٛيش لطبع ِٕطمخ األسىٕذسيخ اٌز ٜيختض ثتمذيُ اٌخذِبد ٌٍؼّالء ثبٌٛخٗ اٌجحشٌ ٜخذِخ ٚطيبٔخ خّيغ أٔٛاع
اٌسيبساد  /ثيغ سيبساد اٌشوٛة ثأٔٛاػٙب ِٕٚتدبد اٌششوخ ٚتمذيُ خذِخ ِب ثؼذ اٌجيغ  /إٔٙبء خّيغ أػّبي اٌتخٍيض اٌدّشوٌٍّ ٝىٔٛبد
اٌّستٛسدح اٌت ٝتشد ػٓ طشيك ِيٕبء األسىٕذسيختطٛيش ػٕبثش ششوخ إٌيً ٌظٕبػخ ٚإطالذ اٌسيبساد ثّب يؤد ٜإٌ ٝتظٕيغ أ ٚتدّيغ
سيبساد ٔمً سوبة اٚثضبئغ ٚت ٛسيذ٘ب ٌٍششوبد اٌتبثؼخ اٌؼبٍِخ ف٘ ٝزا اٌّدبي ٚششوبد ٔمً اٌشوبة اٌثالث ٚششوبد ٔمً اٌجضبئغ
اٌخّس ثّب يضّٓ تسٛيك إٌّتح السيّب ٚأْ ٕ٘بن طٍت غيش ِشجغ ػٍ ٝاٌٛحذاد اٌّطٍٛثخ ٌتٍه اٌششوبد ٕ٘ٚبن طٍت حبٌ ٝػٍ ٝتٍه
اٌٛحذاد ٚثّب يحمك اٌتىبًِ االفمٝ
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