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 انًكرة انهُذعٍ
 :نًقذيحا
 

يقوو المكتب ووهلمكي ذعووللاووللمكدمينووللر ووؤياللمكذسمعووميلمك صيوولل مكب ا ووللل
 تشتللهزهلمكذسمعميلتسذيذلمكت ـ بميلمكشئاغوالللل.ك سقاقلتظ سميلمكدمينل

 مك شعالل  ػعلمكبذمئللمكتخ   للك ؤياللهزهلمكت ـ بميل مكتشمسكللاللتشتاهل
لل ت ظاتاوللل مي اوللل ظا اولل يمكاولل را اوللل)نميلػتللع ملأ ك يوميللهزهلمك ـ 

ل.ع مءلع ىلمؿمسلمالر الللم لمكسشالمكدمينل(لمكخ.... تشغا الل زشكال
ل

عذمدلمك ظميامل  ثمئقلمكنـمءلمكؼوش سيللك شختوللهوزهللللا تشتللهزهلمكذسمعميل
 ل ي ملرككلميملرشبلليبمششليللقبوللمكتب وهلمللل.مكذسمعميلمكىل مقعلي ت ط

رمالعوو نم للرتب ووهلمع شوومس ليقوو الرمعووذمدلهووزهلمك ثوومئقل مالشووشم لع ووىللل
كتمل يق المكتب هلمكي ذعللر مياللقمعوذ لرام وميليس عوبللللل.لت  ازهملمط كام

تشتللكماولليشماوقلمكدمينولليوللزاوخلمكتخــوميل توشقامل تشياوضلمكقمعوميلللللللللل
 .م مكتبمتهل مكغش ل مع خذميمتي

 
 انًراتؼح واالششاف -:اواًل
ل

 ع يثًُ كهُح انؼًاسج وانرصًُى يششو - أ
قمالمكتب وهلمكي ذعوللرمك  غواقليوعلمكديوميلمكتن اوللاوللمكدمينولللللللللل

قغملمكي ذعلل:لتللع ى ر سذيذلمالز امخميلمكنميللك تب ىل مكز ليش
مكتنتمسيلل قغملمك ظتاملمكدشماابلل قغملمك ظتاملمكوذمل ل ل ركوكللل

كقمعووميلريووذ لم شوومءليب ووىلي بميوولليس وو  لع ووىلكماووللمكتشماووقل ملل
 كم تلمك بش لمالعمعاللتقغاملمكتب وىلمكوىلث ثولللللل. مكخذيميلمك صيل
لل:ي مؿقليخ   ل

تس و  لع وىليبمتوهلمكنتاوذل سإعومءلمالقغوماللللللللل-:دمسيللامال كىل 
لل. يبمتهلمعؼمءلمكيا للمك ذسيغالل قمعميلمالخ تمعمي

تس   لع وىلقمعوميلمكذسمعوال لمكتخ بوشمي للللللل-:كمديتاللأمكثم اللل 
 .عم مكتشم

تس   لع ىللك  اشيملسئاغالل ليشمكضلراعلمكب هلل-: مكثمكثلللذيال 
 . ي سفلينتمس لا ل

رنذلرككلتملتغ املمكذسمعللمال كاللمكىلمكتب وهلمالع شومس لللللللللللللللللللللل
لمكز لقمالرنتللمكتخــميلمكشئاغاللللللللل
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علم دومصلمكتشوش  للل يوللمكت  قولل.لل20/9/2009مكب ومءلر ومسيخللللأ رذللللللللللللللللللل
لرشبلل يمئللاللرذميللمكنمالل

ل.2010للللللللللللللللللل
ل

  -:يكىَاخ انًششوع
ر مقووعلثوو الؿ مرووقلل2ا2459يب ووىلك اووللمكنتوومس ل مك ظووتاملرتغوومزلل

رنووذلركووكل ريووذ لتغـاوولللللل.2ا160رمالػووماللمكووىلتغوو يللرتغوومزللللل
مالز امخووميل مك  عووعلمكتغوو قب للتووملمػووماللؿوومرقلمػووماللك ظووبرللللل

لل-:ي صعللع ىلمكشبللمك مكللل2ال2959تغمزللمالختمكاللك تب ىلمك
يس ووو  لع وووىلي سوووفلينتووومس لل2ا160ؿووومرقلتغووو يللرتغووومزلل -1

 .يظ ىل لذيمي يغ  دعميل 
 ليس وو  لع ووىليخ بووشلل2ال934450ؿوومرقلمسػووللرتغوومزللتقشيباووللل -2

م شمءليبم ل ليخ بشليغومزلل ل سشولليدغوتميل مظيومسلينتومس لللللل
 . زذميلطسالل ك  اشيملسئاغال با تشيخ بشلكت قمعلليسمػشميل 

 
يبووذئامللكقغووملمك ظووتاملمكدشماابووللللل2ال903ؿوومرقلأ بلرتغوومزللل -3

 .يبمتهلمدمسيل ل يشماقلمػمااللمكىلمكخذيمي يس   لع ىلقمعمي ل
 

يخضلقغوملمك ظوتاملمكوذمل لليس و  لللللل2ال903رتغمزلللؿمرقلثمٍن -4
 .لع ىلقمعميل يشمعمل غشاللمدمسيلل لذيمي

يخضلعتمد لمكب الل قغومللل2ال903رتغمزللمختمكاللمكـمرقلمكثمكخل -5
مكي ذعووللمكتنتمسيووللزاووخليس وو  لع ووىليب ووهلمكنتاووذل قمعوولللللللل

 ل.مخ تمعميل لقمعميلدسمعالل يخ بشميل يشمعم
ل

  -:االػًال انًُجضج حرً ذاسَخه
لمعتمبلز شيميل ؿتملز ىلمك ط بلمكىلمكت معاهلمكتـ  رلل -1
ؽلزغهلمكق معذل خذسمنلختاعلمالعتمبلمكياب اللتستلي غ بلمكب  -2

 مك ن الل سقمبلمالعتذ ل
 م دمصلمكنتللاللعقذميلمكـمرقلمالسػلل مال بل مكثم ل -3
مال  يمءليللأعتمبلمكـ بلاللمكـمرقلمالسػولل مكبوذءلرؤعتومبلؿو بللللل -4

 اللمكـمرقلمأل بل
مال  يوومءليووللأعتوومبلمكقظوومس لمكخشوو للاووللمكـوومرقلمالسػوولل مكبووذءلل -5

 رمكقظمس لمك معتلل
 بلمكسدشلك  مخيميلمكخمسخاللمكبذءلرؤعتم -6
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 مكبذءلرمك دياضلكنقذ لمكـمرقلمكثم لل -7
 معتمبلتؤعاظلكيشرمءلاللمكـمرقلمالسػل -8
 مكبذءلرؤعتمبلمكب ؽلاللمك غ يلل -9

ل
- :دوس انًكرة انهُذعٍ 

 ي مرن يومللمالعتومبلمكا ياوللللع وىلليق المكتب هلمكي ذعللرمالششم ل -1
 رككليلللو بلل مك ؤكذليللعاشلمكنتللزغهلمكتخــميلمكتن تذ ل

ل.لمكضيمسميلمكذ سيللمكىلمكت قعل
يوعلللىمك ؤكذليللتظتامل ت  ازلمعتمبلمكبيش يابم اكلرساخلت تمشولل -2

آكاووللمعوو خذمالمكتشماووقل مكتشمعوومل مكقمعووميل ركووكلمع توومدمللع ووىلل
 .ليخـؾلمالثمال مالخيض ل مكتنذميلمك صيللكزكك

قلل طللراللزللكماللمالشبمكاميلمك  ظاتالل مالدمسيلل رككلكخ قلز  -3
 .لمكتقم بل مكدمينلل مكتب هلمالع شمس لمكتظتم

تظووتامل دسمعووللزمخووللمكتب ووىليووللمالثوومالمكوو صالكبماووللمكتشمعوومل -4
 ل. مكقمعميل مكتبمتهلمالدمسيل

- :يؼىقاخ انؼًم 
 مخهلمكتب وىلع وذلمكبوذءلاوللمكنتولليشوب للظيو سلتغو يللكوملتبوللللللللللللل

كتوملمنللل.مكس شيميل مك نوذي يليؤل رهلرناللمالع بمسليتمل  حلع هلتؤلاشلرغبهل
مكتقم بلرذءلرؼنفلاللمكنتلل ربمدسلق الل رنذلت خاهلمكنذيذليوللمكت زظوميللل
كهليللقبللمكتب هلمكي ذعولل مكتب وهلمالع شومس لمكتظوتملمطوبرله مكوكللللللل

 وؤلشلاوللتغو امللللمكتغمس لي س فلاللعت اللمال دمصلماللأنلكللرككلمدىلمكوىلل
ل.ليشلعللمكت عذلمكتسذدلمكتب ىلك  ش لاللتقللعللث ثللمش

ل
ل
ل
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اعرحذاز عاحح كًىاقف نهثاصاخ وطشَق  دذَقذ نخذيقح     - ب

  -:انجايؼح
 

معمدلمكتب هلمكي ذعللمزاومءلابوش لاو رلؿشيوقلخذيوذليشعومليوللمكديولللللللللل
مكتشووش  لاووللمكبووذميميلمكنذيووذليووللمكتشوومكلللتمكغشراووللك دمينوولل  مخيوو

للمك مقوعل رواللمكتخــوميل كوزككلللللمهتيمل خ دلمصمزميلكباش ل مل  اميلروال
يشمكللي ن قللرمكسظ بلع ىلمكت ماقميلمكتخ   ل ل رنذليخمؿبللمكديوميلل
مكشعتاللتملتنذيلل مصمكللكماوللمكتن قوميل روذءلمكنتوللرمكتشوش  لي وزليوملللللللل

 يشوتللمكتشوش  لع وىلخوضئاللي ظو الليو ملمكنتولللللللللل.يقمسبلث ثللمشويشل
ل.لرشبللي  مٍصلماايت

ل
- :ًششوع  انجضء األول يٍ انل
 
 مكت ن قلر  رلمكـشيقل مكنتللي ملرمك  غاقليعلدمئش لمشغمبلخشػلزاخلل

ميوملمكدمينوللاقميوتللللل.ر قوذيملمالكاوميلمك صيولليوللخشماوميل  ومق يلللللللتقمي
رمع  دمسلز مس لل رككللريوذ لتغوشيعلمكنتوللرمكتشوش   لزاوخلكومنليوللللللللل

كذ سلكيوزمللمنلت  ظشلمكدمينللا ش لالتقللعلللتظلع  ميلكاظللمل شعمكت 
مكـشيق ل كبللتقوذيملمالكاوميليوللقبوللمكدمينولل مكت مرنوللمكتغو تش ليوعللللللللل

 يتبللت خواضلمهوملللل.عت اللمكبذءلاللمكتشش  لالمكديميلمكتن اللعش ل
-ل:ا مئذلمكـشيقلمكىليمي ل

لل
ميدمدلؿشيقلرذيللكبمالل عمئللمك قللمكت ديللمكىلعتمنلزاوخليخ ظوشللل -1

 ل رككلك خو دل  وقلاولللللميي شلمكـشيقليغماللاللتقللعلللتغللكا  
ل يميللمكـشيقليغترلر س يللمتدمهلمكتشكبميلمكت ديوللمكوىلعتومنلروذالللللل

مكزهمبلمكىلخغشلمكتظـبلل مالك  م ليتملي اشلع ىلمكدمينللمكبثاشلليل
ل.يللمك قتل مكديذل مكتمب
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يخذالمكدمينللاوللزمكوللزوذ الم لؿومسةلع وىلللللللةتؤياللؿشيقلؿ مسل -2
 .لاللقذسلمهللمكتذلللمكشئاغللك دمينلل

م شمءلر مرللسئاغاللع ىلر مرللمكشمس ل مكتـللع ىلمكشمس لمكشئاغلل -3
 .مس مظيمسلمكدمينلل مرشمصهملكتن ملزؼيتمليغيملالل

 
  -:انجضء انثاٍَ يٍ انًششوع 

 مكنمئذ لي با يوملك دمينوللرتغومزلللتغوللمال للللل(ل116)مع ظ ذلمسعلسقملل
م وهلتوملمصمكوللكماولللللللااّلكيوزهلمالسعللرمكشغمليلل خ دلي معاهلكباش ل.لي شليشرع

مكتن قميل تملم شمءلعمزللكباش لت غعلكنذدلكباشليولل عومئللمك قولل لمطولللللل
مكبمطمي لزاخليللمكتق شذل قللكماللمكبمطميلمكت ديللمكوىلعتومنلمكوىلهوزهللللل
مكغمزلللكتمليللمكتق شذلت شيغلمكغمزللمكتغ خذيللزمكاملللكت مقفلمكبمطوميلل

ل.لميلمكـ بل تخظاظيملكت مقفلكغامس
ل
ل
ل

يللمكنتللزاخلتملم دومصلمكغومزلللللى كألاللمك قتلمكسمكللتملم يمءلمكتشز للم
 قشيبومللعو  ليو ملمكبووذءلللل%ل95 دوضلر غوبلللل أمكـشيوقللتوملم دومصللل %ل95ر غوللل

رمكتشز للمكثم الل مكت ؼت للتنباذلمكـشيوقل مكغومزللرمكضا وللماليشيباوللرساوخلللللل
ل.لتغيللعت اللمع خذمالمكـشيقل
ل

 
 
 
  

 
 

 
 
 ػطاء ذأهُم اَزاس واطفاء حشَ  نًثاٍَ انجايؼح  - خ
ت مخهلمكدمينللرشبللع   ليشوب للع وذلتوشلاضلمكدمينولل ركوكلااتوملللللللل

ي ن قلر  باللي ـ بميلمكذام لمكتذ للمكخمطللرؤ ظتللمألؿ مءل مدسمجلمكيش بل
ل.يتملي ـ هلمع خذمالمكديذلمكشخظللك سظو بلع وىلمك وشملاضلمك صيوللللل

بمكاميل توؤياللي ـ بوميلمكوذام لمكتوذ للتوملتب اوفللللللل ريذ لزللهزهلمالش
يب هلطبرلك ع شمسميلمكي ذعاللك ػعلدسمعلل ز  بلريذ لت باللكماوللل
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 تملعتللعـمءلتؤهالل ظمالم وزمسل مؿ ومءلمكسشيوقللللل.ي ـ بميلمكذام لمكتذ ل
كتبم للخمينللاا دك املاللمكدشيذ لمكا يالل تململ امسليئعغللمر لشقشمل

مكوفلل(ل45)ل تملت قاوعلمت مقاولل ركوكليقمرولليب وغللللللل.زلمالعتمبمك دمسيللك   ا
-ل:ل تشتللمهملر  دلمالت مقاللت  ازليملي ل.لدي مس

ت سيووذل تشكاووهل تشووغالل طووام لل ظوومالا ووزمسل اؿ وومءلمكسشيووقلل -1
لل.رمكت مط ميل مك  مطاللمكتبا للاللمكنشعلمك  ل

يق المك شيقلمكثم للرمك  غاقليوعلمكتي وذطلمكتشوش ل مدمس لللل -2
ظام للاللمكدمينللكغميوميلمكبوذءلاوللأعتومبلتشكاوهلمك ظومالللللللمك

اللكولليب وىليولليبوم للمكدمينولل معوذمدلكشوفلرتومليو ملللللللللل
 ل.تشكابللأ الللرؤ بل كبلليب ىلع ىلزذه

ي ملمك  غاقلراللمك شيوقلمأل بل مكثوم للااتوملي ن وقلر خوضيللللللل -3
يوو مدلمك ظوومالمكتوو سدهلمكووىلمكت قووعلقبووللتشكابيوومل يـ ووهليووللل

للتغتاللمكشخضلمكز لعاق الرت مرنوللأعتومبلللمك شيقلمكثم 
 .لهمك  سيذل مك شكاهليللؿشا

تشغالل طام للمك ظمالكتذ لع  الليللتمسيخلمك غ املليدم ملل -4
 يب نليغئ الللعللتغااشلم لقـنلليظيشلريملعاهلاوللمكتو مدللل

بذمبل عوومأ لمك ظوو اع ل كبووللاللي ستووللأ ل  قووميليغوو  خبيمل
 نتمبلأ لمكنبوخل ركوكللو بللللمكقـعلمك مك لل  ادوللعو ءلمالعوللل

 .مكتذ لمكقم   ال
ل

ل
يق المكتب هلمكي ذعللل رمك  غاقليعلكلليلليب هلطوبرلك ع شومسميللل
 د مئووشلمكظووام للرت مرنووللمعتوومبلمكتقووم بل مك ؤكووذليووللت  اووزلكماووللمالعتوومبل
زغهلمكتخــميلمكي ذعالل زغهلي ـ بوميلمكوذام لمكتوذ للزاوخلتوملللللل

ذ لي مرنووللمعتوومبلمكتقووم بلرشووبللتخظوواضلا وولليووللدمئووش لمكظووام للريوو
ل.ليغ تش

ل
 ذىعؼح انًشاغم انهُذعُح   - ز

ريذ لت باللي ـ بميلمالع تمدلمكخمصلكب اللمكي ذعلل مكز لؿ هلاظلل
مكت دشهلعللمكتشمغللمكي ذعاللقمالمكتب هلمكي ذعللرنتوللتظوتامللل
 مع تمدهلزاخلتتتلمػمالليشغللخذيذليللمك مزاللمكد  راللك تشمغلل

 رساخلتنتللمالػماللكتشغللك  دمس لل2ا125زللمختمكاللمكسمكاللرتغم
تشو تللل.ليللخيلل  كذمعملك دذمسلمالع  مد لمكت خ دليللخيللملشىل
ك خضيلللملمك  عنللمكدذيذ لمػماللمكىليشغللمك دمس ليبمتهلمدمسيلل يبم 
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ستووذمدلإلكتووملطووتتتلمك  عوونللرساووخليوو ملمالعوو  مد ليووللمل.ماللشوومب
كتنوشعلكتو مدلم شومءلمكتبوم للم ليبومنلللللللهمكخ  للك تشغللالع خذمي

ل.بللم ليخضنلمػماللك لشمب ك خضيللمعتمبلمكـ
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 
 -:يظالخ نرجًؼاخ انطالب   - ج
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ريذ للذيللمكـ بل ميدومدلميومكلليظ  وللكيوم لقومالمكتب وهلمكي ذعولللللللللل
ر ظتامل ت  ازليظ يلاللمكديللمكتقمر للكذمئش لمك و مصالاولليبومنلمع ومدللللل

كتووملي وو  لمكتب ووهلمكي ذعووللمػوومالليقمعووذلل. بووللع ووىلمك دتووعلااووهمكـ
ل.لشباهلي ئتللك ع  مد لمكقظ ىليللمكت قع

ل
 

ل
ل

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  -:تُاء دذاس اعرُادٌ  - ح

ي  ووزلمكتب ووهلمكي ذعووللزمكاووملر وومءلخووذمسلمعوو  مد لروومكقشبليووللمكب مروولللل
زتميوللللم الل:لمكشئاغاللك ت نهلمكشيمػلل ركوكلك سقاوقلهوذااللمعمعوااللللل

للتبوشصل ثم امللميدمدلك زللخذمسيللل.يلللـشلمال يامسميلمكتس ت للك ت قعللـ بمك
مكتذلل ل رساخلي ملاللمكتغ قبللؿشذلمك بش لع ىلؿ بوللك اوللمكنتومس لللل
 مك ظتاملكتغمرقللاليدمدلسعوملا ولليتاوضلينتوللع وىلتدتاولليوذلللللللللل

يولللمكت نهلمكشيمػلليللخيلل تس اضلمكت ماغللماليدمراللراللؿ بللمكب الل
ل.ىلشأخيلل

ل
ل
 

 
 
 
 

ذ - خ
أثقققُ
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 انؼًاسج وانرصًُى  يثًُز 
قمالمكتب وهلمكي ذعوللرنتوللكماوللمكشعو يميلمك  ػواساللالثومالمكب اوللللللللللل

مكدذيذل تسذيذلمكبتاميلمك صيلل رككلكخذيللكماوللمالقغومالمكتق شزولليولللللل
(لل1)ليتثوللمكشوبلللل زاخلتؤثاخلمكتشمعمل مكتخ بوشميل مكتبمتوهلمالدمسيوللللل

مكيوذ لمكشئاغولليوللتؤثاوخللللل.لالزوذلم و م لمالثومالمكتق وشذلللللملت ظا المل ت رخ
مكب الله لميدمدليشمعملينتمسيللت بوللمكت ـ بوميل مك ـو سميللمكت غومسعلللللل

مكتشعوومللىنت اووللمك ظووتاملمكتنتوومس ل تس يووللمكتشمعووملمكووىليوومليغووتك
زاخلين بشلقغملمكنتومس لل(للVirtual Design Studio)لمكتنتمس لمالا شمػلل

اا دك املمكقغملمال بلراللمكدمينميلمالسد اللمكتظتمل مكت  زلريزمللردمينل
كتملينتوللمكتب وهلمكي ذعوللزمكاومللع وىلمعو ذسمجلعوش عليولللللللللل.لمكشبل
 يقشهوملدروللريوذ لتس يوللمكتب وىلكومي للمكوىليومينش لللللللللللNEXNETششكلل

 اوللزمكوللت  اوزلهوزهلمك بوش لعو  للللللل(لSmart Building)لرمكتب ىلمكزكلل
كتثمبليس زىلرهلكاظلاللخمينللاا دك املاسغهلرلليوللللليظبرلمكتب ى

ل.كماللمكدمينميلمالسد ال
 
  -:دسج هشوب نقغى انهُذعح انًؼًاسَح انحانٍ  - د
يقووعلقغووملمكي ذعووللمكتنتمسيووللمكسوومكللاووللمكـوومرقلماللاووشليوولليب ووىللل

 ه لالليس   لع ىلدسجلهش بلرمكشغمليلل خ دلرومبللل.مكتشمغللمكي ذعال
قوومالمكتب ووهلمكي ذعووللر ظووتاملمكووذسجل معوو ذسمجللل.يـووللع ووىلمكشوومس 

 تووملمسعوومءلمكنووشعلع ووىليئعغووللعاغووىلك  دوومس ل مكسووذمد للللل.عووش ع
ع ووىلت  اووزلمكنتووللع ووىلشووبللعوو ملزذيووذ للل مالكت اوو الل مكنتووللخوومٍس

ع وىلللعب ملل  ص مللاػمااملل تململ امسلمكسذيذلز ىلالليشبللل.رت مط ميلينا ل
ل.لمكتب ىلمكسمكل

 
 يثاٍَ انجايؼح تانثالط وأسضُاخ ذهثُظ دذساٌ   - ر
ريذ لزتميللخذسمنلمكتتوشميلاولليبوم للمكدمينولل كوزككلتدتاوللرنوغللللللللل

مشووش لمكتب ووهلمكي ذعووللع ووىلكماووللمعتوومبلت بوواظلل مسػوواميلمكتبووم ل
مكدذسمنلالليتشميلتمرنللكب اللمكي ذعلل مكن  ال مك تشيغلكتوملتوملمعومد لللل

ل.قمعللي نذد لمالغشمعمكتب اؾل
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  -:انًجرًغ انًحهٍ خذيح  - س
يق المكتب هلمكي ذعللرت مرنللكماللمكـ بميلمكو مسد لكشئمعوللمكدمينوللللللللللل

ؿ ووهليغوومعذميليووللقبوولليئعغووميل د مئووشللم مك وولليوو ملاايوو
ضيمسميلياذم الليسذدلريق المكتب هلمكي ذعلل .ل يذمسطليخ   ل

ع ىلمثشهمل  عالل كتاللمالعتومبلمكتـ  رولل يو ملمالينومصلك   اوزلللللل
 ل بلمكنمالمكسمكللتملتقذيمليدت عولليخ   ولليوللللل.لـ  بمكت

لل-:ي للمعتمبللذيللمكتد تعلمكتس لليتبللت خاظيمليتم
 يذسعح انًضًاس انثاَىَح انًخرهطح  -1

عتلليظ يلكستميللؿ بللمكتذسعولليوللمكن ميوللمكـباناولل كوزككلللللللللللللللل
ل.ليمكللك ع شمزلل مكد  طلل بلمك شطلأتؤيالل

 ًاس االعاعُح انًخرهطح انثاَُحيذسعح  انًض  -2
مػماللمكىلتن اللمكغو سلع وىلمكشومس للللللعتلل ت  ازليظ يلك ـ بللللللل

 للمكشئاغلل دهمنلمكدذسمنلمكذمل ا
 يذسعح أو انذَاَُش انثاَىَح نهثٍُُ  -3
 ػووعلزتميووللكشووبمراكلمكتذسعووللزاووخلكم ووتلمكتذسعووللتنووم لليووللللل

لمك خشيهلمكذ س ل تبغاشليغ تشللللل
   مازلمكتذسعلل لتمل ػعللشوبكلزتميوللكبماوللمك  ماوزلاوللللللللكشبمراكل

لمكتذسعللريذ لمكسذليللهزهللل
ل.مكظمهش ل
 انحًاياخ فٍ طات  انشئاعح   - ص

قمالمكتب هلمكي ذعوللر ظوتاملزتميوميلخذيوذ لك نومي اللاوللللللللللللللللللللللل
ؿمرقلمكشئمعللزاخلكمنله مكوكلزتومالك تو ظ اللطوتملرشوبللللللل

توملل يلمكسشكلللاللؿمرقلمكشئمعول للع بلل  حلع هلػاقليغمسم
مكستمال تظتاملزتميوميلرشوبللماؼوللشوت تللللللممق شمذلمصمكللهز

كتملتملتبوا ؾلمكتتوشللل(ليخـؾ)لزتمياللك شخمبل زتمياللك  غمءل
ل.مكتقمرووللكيووزهلمكستميووميليتووملعوومهملر دتاووللؿوومرقلمكشئمعوولل

لرشبلليتاضل
 ل
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ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل(ليخـؾللزتميميليب ىلمكشئمعل)ل

ل
 اب عكىسَد اضافح ت  - ط
اللؿومرقلللػماللزتميميل تب اؾلمكتتشبرنذلمخشمءلمك نذي يلمكت ن قللرللللللللل

ك اللمكن  ال مكسشكللمكت ديولللرمتدمهلللمكـ بلمكشئمعلل ريذ لعضبلزشكل
مكىليب هلمكشئاظل مك  مبلتملمػماللرمبلعاب سيتل رككلريوذ لميدومدللل

ل.د نلتشباللعمئقلرظش عمصبلزشكلل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
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 طًىحاخ وذطهؼاخ انًكرة انهُذعٍ  -:ثاًَُا
ع وىلمكتغو  يالللللووووووهلشلمعتمكووووووليـترلمكتب وهلمكي ذعوللاوللتـ يللل

 مكتق شزوميللل(.مكتد تعلمكتس ل) مكخمسخلل(لدملللمكدمينلل)لمكذمل لل
لل-:مكت ن قللريزملمكخظ صلهللكتملي لل

ل
 ( داخم انجايؼح) ػهً انًغرىٌ انذاخهٍ  - أ
لبووشهليتوومليغوومعذلل مكتب ووهلرللليي ووذطليووذ للاوولاتناوو -1

مكتب هلمكي ذعللع ىل ػعلمك ظمياملمكتنتمسيولل مال شومئالللل
دملووللمكدمينوولل رساووخليوو ملمك   اووزل مالشووشم لع ووىلكماووللللل

ػووماميلع ووىللإلمالعتوومبلمال شوومئاللمكدذيووذ ل مك  عوونميل مللل
مكتبووم للد نلمكسمخووللمكووىلمك دوو ءلمكووىليبمتووهللمسخاوولليتوومل

مك وللتوذاعلمكوىللللللماليو مبلليغمهملاللت ااشل غبللكباوش ليولل
 .مكتبمتهلمكخمسخال

 
تنااللا لليغمعذلاللي مرنللمعتمبلمكتب هلمكي ذعلل الل -2

 .  ظلمك قتليغمعذلاللعت اميلمكظام لل مالششم 
ل

ك اوللمكنتومس للللىع شمس لمكىليب ال قللمكتب هلمكي ذعللم -3
ل.لل مك ظتاملرساخليب نلاىليبمنل عؾلمكدمينلل رتبمنلم عع

 
 (انًجرًغ انًحهٍ) ي انخاسدٍ ػهً انًغرى  - ب

يللمكتق شذلتـ يشلمعتمبلمكتب هلمكي ذعللك شتللكاظلاقؾلي مرنللمعتمبل
لتقذيمل لك شتل لركك لي نذى لرل لاقؾ لمكدمينل لدملل ل مكذسمعمي مال شمءمي

لمكبناذ لمكتس للمكقشيهلم  لك تد تع لتغال.دسمعميل تظميام ليللمكتق شذ شلاكزم
 يق الل."ة انهُذعٍ االعرشاسٌانًكر"لتغتاللمكتب هلمكي ذعللمكىل

ليب ليقمرل لرشبلليدم للم  لميم لمكذسمعميل مك ظميام لمكتب هلر قذيم كغلمهزم
ل ل زدملسيضيل لمكـمكبل لمكديل لع ى لمع تمدمل ل ركك لمكدمينل ل ظاه ليل تب ن

لمكتـ  رل لمكذسمعل ل ؿبانل لمكي ذعلل. لمكتب ه لي بع لمن لمكتق شذ يل
لا ل مك ظتامل لمكنتمس  هلإللمكدمينلل رساخليب نلمعؼممالع شمس لمكىلك ال

ل رككل لمكي ذعل لك ال ليل ل كزكك ل مك ظتام لمكنتمس  لك ال لال ل لمكنمي ال يل
لمك خظظميل لكمال ل يل لاللمكدمينل لمكت خ د  لمكب مءمي ليل ريذ لمالع  مد 

ل-:يليمكاللكتمله ليق شذلالليغ د لمك ن اتميلأد مهآتب نله مككليبمارساخل


