
ءامحإلا - ةيسنجلا ساكعنالا طاقن
 ردصلا يطغ ,ةرارحلاب يرعشت ىتح اعم نيديلا يكلد :ءاسنلا .1

 18) جراخلل مث ىلعألل لخادلل نم رئاود لكشب يكلدو يطغضا
 ثالثل يررك بلقلا يف ةيسنجلا ةقاطلا يعمجا مث  يحيرتسا -(ةرم
.(لخادلل مث ىلعألل جراخلا نم) ناراودلا ةهج يسكعا مث تاعومجم

 .نيتيلكلا ةئفدت مث – ةحار (ةرم 18) نيتلكلا زهو كيلدت .2
 ىلعألا نم مث ىلعألل لخادلا نم لاحطلا ,دبكلا ,نيضيبملا يكلد .3

.(ةرم 36) لفسألل مث جراخلل
 ساسحإلل لقعلا يمدختسا ,نيفكلاب ةيلسانتلا ءاضعألا يطغ.4

 -(تالضعلا يضبقا) ةيجرشلاو ةيحزقلا تالضعلا عم لصاوتلاو
.ةيلسانتلا ءاضعألا عسوتب يرعشا

 (ةرم 18) نيتيلكلا كيلدت -ةنوخسلا ىتح نيديلا كرف :لاجرلا .1
.تاعومجم ثالث ,ةحار

.تاعومجم ثالث , ةحار مث نيتيصخلا كيلدت مث نيديلا كرف. 2 
 نطبلا ىنميلا ديلا ةحارب كلدو, ىرسيلا ةضبقلاب نيتيصخلا لمحا .3

.سكعلاب مث ةحار(ةرم 81 ىلإ 36) ةرسلا ىتح ايجيردت رغصت رئاودب
 بذجا ,ةقاطلا فثك – ةايحلا ةباوبو ةرسلا يف ةقاطلا ةرك عمجا  .4

 مدختساو ةيلسانتلا ءاضعألا يطغ . ةدحاو ةقاط ةرك ىلإ نايتناتلا
 ضبقا) جرشلاو ةيحزقلا تالضع عم لصاوتتو رعشتل لقعلا
.نايتناتلا هاجتاب رفزاو ةقطنملا عسوتب رعشا (جرشلا

ةمكحلا غنوك يشت
.ةقاطلاب ينطبلا غامدلا ىلماو نطبلا يف لقعلا ةقاط غرفأو لفسألل مستبا .1
 يف كيعو نم %95 ىلع ظفاحو نيتيلكلاو نايتناتلا ةقاط لعف.2

.كلوح نم (كتقاط سيلو) ةينوكلا ةقاطلا عمجاو نايتناتلا
.ةجهبلاو فطللاب اساسحإ قلخاو (ةيكلملا رانلا) بلقلا ةقاط لعف.3
 ءاقرزلا نيتيلكلا ةقاطب رعشاو نيتيلكلا وحن لفسألل مستبإ.4

 ةقاط مث ,ىنميلاو ىرسيلا نيتهجلا نم غامدلا ةرخؤم ئلمت يهو
.غامدلا زكرم ئلمت ةيلسانتلا ءاضعألا

(نميألا غامدلا-ءارضخ ةقاط) دبكلا نم غامدلا ئلماو لفسألل مستبا .5
 غامدلا-ءارفص ةقاط) لاحطلا (فصتنملاو مامألا-ءارمح ةقاط) بلقلا
 ةمدقم نم ىنميلاو ىرسيلا نيتهجلا -ءاضيب) نيتئرلا(رسيألا
.غامدلا ومنب رعشا(غامدلا

.ىلعألا يف مجنلا عم لاصتالاب رعشا ةنولملا ةقاطلاب غامدلا ءالتما دعب.6
.تارجملاو موجنلا يف لماك لكشب غامدلا غرفأو مستبإ.7
 كيلإ كتقاط دوعتسو تارجملل حاتفنالاب رعشا ةميلس ةينب .8

 يف غامدلا ةقاط غرفأ ىرخأ ةرم .ةمكحلاب غامدلا ئلمتل ةفعاضم
 ةينوكلا ةقاطلاب غامدلا ءالتماب رعشا ,ةيناث ةقاطلا دوعتل نوكلا
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