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تمهيـد:
"انًكاٌ انًسظٕس" ْٕ أ٘ يكاٌ عًم رٔ ٔعائم /عثم يسذٔدج نهذخٕل ٔ/أٔ انخشٔج ٔتزنك
ٚكٌٕ يساعًا تسٛث ٚغًر ترشاكى انعٕايم انغايح أٔ انماتهح نإلزرشاق /اإلشرعال أٔ أٌ َمض
األكغد ٍٛف ّٛلذ تغثة يخاعش نهعًال يا نى ٚضٔد تانرٕٓٚح انًُاعثح (عثٛعٛح أ طُاعٛح).
ٔٚشًم انًكاٌ انًسظٕس –غٛش أَّ غٛش يمرظش -عهٗ انران-:ٙ
أ  -طٓاسج انرخض ،ٍٚطٓاسٚح انًشكثاخ ،أٔعٛح انًعاندح ،طٓاسٚح انثشايٛم انًمغٕسج ،أٔ
أٚح زدٛشاخ أٔ يمغًّاخ أخشٖ يشاتٓح نهظٓاسٚح ٔانر ٙذسرٕ٘ عادج عهٗ فرسح أٔ أكثش
نهذخٕل.
ب  -انظُادٚك ،انظٕايع ،انسفش ،األزٕاع ،انغشادٚة ٔاألٔعٛح أٔ انظٓاسٚح انرٚ ٙضٚذ
عًمٓا عٍ  4ألذاو.
ج -لُٕاخ انعادو أٔ انرٕٓٚح ،فرساخ دخٕل انًداس٘ أٔ انغالٚاخ ،خغٕط انًداس٘ ،األَفاق،
خغٕط األَاتٛة ٔانرشكٛثاخ انًشاتٓح.
د -األفشاٌ ،انًساسق ،انًثادالخ انسشاسٚح ،انغالٚاخ ،انًسٕالخ ،لٕاعع انذٔائش انضٚرٛح،
انًكثفاخ ٔانرشكٛثاخ انًًاثهح.
نكم طُاعـح يشاكم ٔيخاعش خاطح ذظازة عثٛعح عًهٛاذٓا ،نـزا فئٌ انٕلاٚح يٍ األضشاس انر ٙذٓذّد
زٛاج انعًّال ٔطسّرٓى ذرغهة ذٕفٛش انرذسٚة انًُاعة ٔانردٓٛض انالصو نًعشفح ٔفٓى ٔضثظ انًخاعش
انر ٙلذ ٕٚاخَٕٓٓا ،إٌ أَظًح انظسح انًُٓٛح ٔانغاليح ف ٙإياسج دت ٙانرٚ ٙرضًُّٓا األيش انًسه ٙسلى
 61نغُح  1991ذفشع عهٗ طازة انعًم إذخار اإلزرٛاعاخ ٔانرذاتٛش انالصيح نسًاٚح عاليح ٔطسح
انعايهٛـٍ.
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إرشــادات:
 - 1لثم انذخٕل إنٗ يكاٌ يسظٕس أل٘ غشع يا فئَّ ٚدة انرأكذ يٍ إذخار خًٛع انخغٕاخ انعًهٛح
انًعمٕنح نهرعايم يع أٚح يشكهح تانغشٚمح انًُاعثح.
ٚ - 2دة ذٕفٛش عشق أٔ ٔعائم يُاعثح نهخٕسج يٍ انسٛض انًسظٕس ،كًا ال تذ ف ٙذظايٛى األٔعٛح،
انظٓاسٚح …إنخ يٍ يشاعاج فرساخ انذخٕل ٔأٌ ذضٔد تفرساخ يغرغٛهح ،تٛضأٚح أٔ دائشٚح
انشكم ٔأال ذمم عٍ  407 × 450أٔ  457يٛههًٛرشا ف ٙانمغش.
 - 3ال ٚغًر أل٘ شخض أٔ ٚغهة يُّ انذخٕل إنٗ يكاٌ يسظٕس إال ف ٙانساالخ انرانٛـح-:
أ .تعذ إذخار انخغٕاخ انًُاعثح إلصانح انًخاعش ف ٙزانح ٔخٕد أدخُح خغشج ،غاصاخ ،أتخشج،
عٕائم ،يٕاد طهثح ،أٔ َمض ف ٙاألكغد ٍٛعٕاء ف ٙانًكاٌ انًسظٕس أٔ يٍ يظُع أٔ
يُغمح يدأسج ٔانر ٙلذ ذشكم خغشًا عهٗ انعًهٛـح.
ب .تعذ انرٕٓٚح انكافٛح نهًكاٌ انًسظٕس ٔإخشاء اإلخرثاس ٔانرظذٚك عهٗ خهٕ انًكاٌ يٍ
انٕٓاء انغاو أٔ انماتم نإلشرعال ٔ/أٔ يعشفح َغثح األكغد ٍٛف.ّٛ
-4

ٚدة ضثظ انذخٕل إنٗ أ٘ يكاٌ يسظٕس تٕاعغح َظاو "ذظشٚر عًم" ٚزكش ف ّٛذفاطٛم
انعًم ،انًخاعش انًرٕلعح ،انٕلاٚح انشخظٛح انالصيح ،األدٔاخ ٔانًعذّاخ انالصو إعرعًانٓا،
سطذ أٔ سلاتح انغاص ،انعضل ،إعذاد انًكاٌ انًسظٕس ٔإذخار خًٛع اإلزرٛاعاخ األيُٛح األخشٖ،
كًا ٚدة أٌ ٚكٌٕ انرظشٚر يفٕٓيًا نهعًّال ٔيغانثرٓى تئذثاعّ ٔذغثٛمــّ.

-5

ٚدة فظم األياكٍ انًسظٕسج كانظٓاسٚح /األٔعٛح /انسفش /انثٕانٛع أٔ أزٕاع انضٚد فٛضٚائًٛا
يٍ أٚح إزرًاالخ نرذفك انغاص أٔ انغٕائم أٔ انًٕاد انظهثح أٔ اٜنٛاخ انًرسشكح أٔ يظادس انغالح
انكٓشتٛــح.

-6

ٚدة انًسافظح عهٗ إخشاءاخ انضثظ ٔاإلششاف تظٕسج كافٛح نذٖ انعًم ف ٙيكاٌ يسظٕس
تٕاعغح يششف يغؤٔل ،تاإلضافح إنٗ ٔخٕد سفٛك دائى (َظاو انشفٛك).

-7

لثم انذخٕل ٚدة إخالء انًكاٌ انًسظٕس يٍ أٚح يخهفاخ أٔ تماٚا.

-8

ٚدة إصانح أغغٛح فرساخ انذخٕل اإلضافٛحٔ ،األغغٛح ٔانًخاسج انضائذج أًُٚا أيكٍ نرسغٍٛ
زشكح ذٛاس انٕٓاء انغثٛع ،ٙكًـا ٚدة إعرعًال خشاعٛى انٕٓاء راخ انغشعح انًُخفضح أٔ
انًشأذ نرسشٚك انٕٓاء.

-9

ٚدة إخشاء إخرثاس انغاص نهدٕ لثم ٔأثُاء عٛش انعًم تٕاعغح فازض غاص يذسّب عهٗ يغرٕٖ
يكاٌ انعًم انًغهٕب.
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 - 10ف ٙانظشٔف اندٕٚح انغٛش آيُح أٔ انًرمهثح ال تذ يٍ إعرعًال ذُفظ راذٔ ٙرنك عُذ انثذء ٔأثُاء
عشٚاٌ انعًـم.
 - 11عهٗ األشخاص انذاخه ٍٛإنٗ يكاٌ يسظٕس إسذذاء عذج انغاليح /زضاو األياٌ يضٔدًا تسثم
انُداج يع ٔخٕد شخض إزرٛاع ٙآخش ف ٙانخاسج ٚغاعذِ ف ٙانساالخ انغاسئـح.
 - 12ال تذ يٍ ذٕفٛش خٓاص ذُفظ إزرٛاعٔ ٙخٓاص إَعاػ تاألكغد ٍٛكئخشاء إزرٛاع.ٙ
 - 13ال ٚغًر تئعرخذاو أضٕاء كٓشتائٛح يرُمهح أٔ أٚح أخٓضج كٓشتٛح أخشٖ ٚرعذّٖ ف ّٛاندٓذ انكٓشتٙ
عٍ  24فٕند ف ٙانسدشاخ ،انظٓاسٚح ،انسفش ،األَاتٛة ،أَاتٛة انًذاخٍ أٔ يغاسب انهٓة
ٔانغاصاخ أٔ أ٘ يكاٌ يسظٕس آخش إال إرا ذى ذٕفٛش أداج زًاٚح انرغشب األسض.ٙ
 - 14ال ٚغًر تانعًم ف ٙانغالٚاخ أٔ األفشاٌ أٔ أَاتٛة انغالٚاخ إال تعذ انرأكذ يٍ ذثشٚذْا تانسذ
انكاف ٙتٕاعغح انرٕٓٚح أٔ أٚح عشٚمح أخشٖ.
 - 15ال ٚغًر تئخشاء "انعًم انساس" ف ٙيكاٌ يسظٕس إال تعذ انرأكذ يٍ خهٕ انًكاٌ /األٔعٛح يٍ
انغاصاخ /انًٕاد انظهثح انماتهح نإلشرعال.
 - 16ال ٚعذ إدخال خظ انٕٓاء انًضغٕط إنٗ داخم يكاٌ يسظٕس أٔ إخشاء إخرثاساخ انغاص عُذ
انفرساخ إخشاءاً كافًٛا ٔرنك نكٌٕ سأط انشخض ٚعهٕ يثاششج األدخُح انًشكضج ٔانر ٙذخفّف
تانران ٙتٕاعغح انٕٓاء نذٖ ٔطٕنٓا يذاخم انفرساخ.
 - 17ال تذ يٍ إذخار خًٛع انخغٕاخ انالصيح َسٕ زًاٚح األفشاد داخم انًكاٌ انًسظٕس يٍ األدخُح
انُاذدح عٍ "األعًال انساسج".
ٚ - 18دة ذٕفٛش اإلضاءج انالصيح ٔانكافٛح إلَاسج خًٛع يداالخ انعًم ٔيذاخهح ،كًا ٚدة إعرخذاو
األخٓضج انكٓشتٛح انظايذج نهٓة ف ٙزانح ذٕلع ٔخٕد خٕ يسًّم تانغاصاخ انماتهح نإلشرعال.
ٚ - 19دة ذٕفٛش ٔعائم إذظال يالئًح نهرخاتش فًٛا ت ٍٛاألفشاد ف ٙانذاخم ٔانفشد اإلزرٛاع ،ٙكًـا
ٚدة إعذاد إخشاءاخ اإلَمار ٔانساالخ انغاسئـح.
ٚ - 20دة ذثُٗ ٔذغٕٚش إخشاءاخ انذخٕل إنٗ يكاٌ يسظٕس ٔإذثاعٓا تشكم طاسو.
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