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 تعذيً اٌيبد صيبساد االعتّبد فٝ ِؤعغبد اٌتعٍيُ اٌعبٌٝ              
 

     تٙذف اٌٙيئخ خالي  اٌّشزٍخ اٌمبدِخ عٍٝ اٌتشويض عٍٝ اٌفبعٍيخ اٌتعٍيّيخ ثبعتجبسٖ اٌدضء اٌزٜ يتطٍع اٌّدتّع 

ٌتسميمٗ ثذْٚ اٜ تغييش  فٝ ِعبييش  أعظ ِشاخعخ ِؤعغبد اٌتعٍيُ اٌعبٌٝ عٍٝ اْ يتضّٓ رٌه تغييش اٌيبد 

: اٌّشاخعخ ِٓ خالي 

لجً ثذء اٌضيبسح اٌّيذأيخ ِٓ خالي فسص اٌذساعخ اٌزاتيخ ٚاٌخطخ  )تمييُ ِسٛس اٌمذسح اٌّؤعغيخ ِىتجيب  .1

فيّب عذا ِعيبسٞ اٌّٛاسد ٚخذِخ اٌّدتّع ٚتّٕيخ اٌجيئخ اٌزٜ عيتُ اٌتأوذ ِٓ اعتيفبء  (االعتشاتيديخ

 .ِؤششاتّٙب عٕذ اٌضيبسح اٌّيذأيخ

تمييُ ِسٛس اٌفبعٍيخ اٌتعٍيّيخ أثٕبء اٌضيبسح اٌّيذأيخ فيّب عذا ِعيبس اعضبء ٘يئخ اٌتذسيظ فيتُ فسصٗ  .2

ِىتجيب ثّب يتير فتشح صِٕيخ أوجش ٌّشاخعخ أدق ٌّسٛس اٌفبعٍيخ اٌتعٍيّيخ ٚخصٛصب فيّب يتعٍك ثبٌّعبييش 

ٚاٌجشاِح اٌتعٍيّيخ، اٌتعٍيُ ٚاٌتعٍُ، ٚاداسح اٌدٛدح ٌٍٛصٛي ٌٍٛصٛي ٌمشاءح زميميخ ٌٛضع اٌتعٍيُ فٝ 

 .اٌّؤعغخ 

تمَٛ اٌّؤعغخ اٌشاغجخ فٝ اٌتمذَ ٌالعتّبد ثتمذيُ صٛسح ِٓ ّٔبرج االِتسبٔبد ٌىً ِبدح خالي اٌغٕٛاد  .3

 .اٌثالث اٌغبثمخ 

 :ٌزٌه يدت عٍٝ اٌّؤعغخ اٌشاغجخ فٝ االعتّبد تٛفيش اٌٛثبئك اٌالصِخ الثجبد ِبيٍٝ  .4

  ٝوفبيخ ِٚالئّخ اٌّٛاسد اٌتعٍيّيخ ٌتسميك اال٘ذاف اٌتعٍيّيخ اٌجشاِح اٌتٝ يتُ تذسيغٙب ف

 .اٌّؤعغخ 

  اتغبق اٌّعبييش االوبديّيخ  ِع اٌّغتٙذف ِٓ اٌتعٍيُ  عٍٝ ِغتٜٛ اٌجشٔبِح ٚاٌّمشساد

اٌذساعيخ ، ِع اٌتشويض عٍٝ ِذٜ اٌتىبًِ فٝ اٌّعبسف ٚاٌّٙبساد ٚإتبزخ اٌفتشح اٌضِٕيخ اٌىبفيخ  

 .ٌٍتعٍيُ ٚاٌتعٍُ اٌتٝ تسمك اٌّغتٙذف ِٓ اٌتعٍيُ

  ٍٝاٌتطجيك اٌّتىبًِ ٌغيبعبد اٌتعٍيُ ، ٚثّب يذعُ اٌطالة اٌّتعثشيٓ أوبديّيب ٚ٘ٛ ِبيغبعذ ع

 .تسميك فبعٍيخ تعٍيّيخ تسٛي دْٚ ٌدٛء اٌطالة اٌذسٚط اٌخصٛصيخ 

  اٌجشاِح يتبذ ٌٙب االطبس اٌضِٕٝ اٌىبفٝ ٚاٌتذسيت / اٌّٙبساد اٌّغتٙذفخ عٍٝ ِغتٜٛ اٌجشٔبِح

 .اٌعٍّٝ اٌفعبي ٌتسميك اٌّٛاصفبد اٌعبِخ ٌٍخشيح 

   أعبٌيت تمٛيُ اٌطالة اٌّختٍفخ  يتُ ِٓ خالٌٙب اٌتسمك ِٓ اوتغبة اٌطالة ٌٍّخشخبد اٌتعٍيّيخ

 .اٌّغتٙذفخ عٍٝ ِغتٜٛ وً ِٓ اٌجشٔبِح ٚاٌّمشس

  إداسح اٌدٛدح ثبٌّؤعغخ ٌٙب أعىبط ِجبشش عٍٝ تطٛيش اٌعٍّيخ اٌتعٍيّيخ ٚتسغيٓ ِخشخبتٙب. 

  ٕ٘بن ساثظ زميمٝ ثيٓ اٌّؤعغخ ٚثيٓ اٌّدتّع اٌّسيظ يسمك اٌّصٍسخ اٌّتجبدٌخ ٌىً ِّٕٙب  .


