أحكام عامة
انبُذ األٔل:
إرا حٕلف ادخًبل حخشج عبنب ػهى يغبق ٔادذ إخببسي أٔ اخخٍبسي يٍ
يخغهببث بشَبيجّ ٔكبٌ ْزا انًغبق غٍش يغشٔح فً انفظم انزي
ٌخخشج فٍّ أٔ كبٌ يغشٔدب ٔيخؼبسضب يغ يغبق إخببسي أٔ اخخٍبسي
آخش ،فهًجهظ انمغى أٌ ٌٕافك ػهى أٌ ٌذسط انغبنب يغبلبً آخش
بذٌالً ػُّ ٔيكبفئب نّ ٌكٌٕ يٍ بشَبيح انخخظض َفغّ أٔ يٍ
بشَبيح آخش فً انجبيؼت ٔإػالو ػًبدة انمبٕل ٔانخغجٍم بزنك.
انبُذ انثبًَ:
إرا ادخبج انغبنب إنى ألم يٍ " 21عبػت يؼخًذة" فً فظم حخشخّ
فهّ أٌ ٌغجم يب ٌذخبج إنٍّ يٍ عبػبث.
انبُذ انثبنث:
انًششذ ٔلغى انخخظض يغؤٔالٌ ػٍ يخببؼت انغٍش األكبدًًٌ
ٔاالدخفبػ بُغخت يٍ انغجم األكبدًًٌ نهغبنب انًغجم فٍّ
ٔانخذمك يٍ اعخٍفبء ششٔط انخخشج ٌٔبهغ انغبنب بزنك دٔسٌب.
انبُذ انشابغ:
حخٕنى ػًبدة انمبٕل ٔانخغجٍم سفغ ْزِ انالئذت ػهى انًٕلغ
انشعًً نهجبيؼت بؼذ اػخًبدْب يٍ يجهظ انجبيؼت.

انبُذ انخبيظ:
ال ٌجٕص ألي عبنب أٌ ٌذخح بؼذو ػهًّ بٓزِ انخؼهًٍبث أٔ بؼذو
اعالػّ ػهى يب ٌُشش فً انًٕالغ انشعًٍت نهجبيؼت.
انبُذ انغبدط:
حذًم دسخت انبكبنٕسٌٕط حبسٌخ اعخذمبلٓب ٌٔكٌٕ دفم انخخشج
بُٓبٌت انفظم انذساعً انثبًَ يٍ انؼبو انذساعً أٔ بُٓبٌت انفظم
انظٍفً.
انبُذ انغببغ:
حبج ػًبدة انمبٕل ٔانخغجٍم فً كم األيٕس انخً نى ٌشد فٍٓب َض
فً ْزِ انخؼهًٍبث ٔفً اإلشكبالث انخً حُشأ ػٍ حغبٍمٓب.
انبُذ انثبيٍ:
ػًذاء انكهٍبث ٔػًٍذ انمبٕل ٔانخغجٍم يكهفٌٕ بخُفٍز أدكبو
ْزِ انخؼهًٍبث.
انبُذ انخبعغ:
نًجهظ انجبيؼت انذك فً إضبفت أٔ حؼذٌم أٔ إنغبء يب ٔسد يٍ
يٕاد بٓزِ انالئذت ٔنّ دك حفغٍشْب .
انبُذ انؼبشش:
ٌؼًم بٓزِ انالئذت اػخببسا يٍ حبسٌخ اػخًبدْب يٍ يجهظ انجبيؼت،
ٌٔهغى كم يب ٌخؼبسع يؼٓب يٍ نٕائخ أٔ لشاساث أٔ حؼهًٍبث
عببمت .

إرشادات عامة
ْزِ اإلسشبداث حًٓكى ،نزا َأيم أٌ حمشأْٔب ٔحؼًهٕا ػهى
االنخضاو بٓب دشطًب ػهى إسشبدكى نًب فٍّ يظهذخكى:
ٌُبغً انذشص ػهى لشاءة ْزا انذنٍم لشاءة يخأٍَت يٍ أخم انخؼشف
ػهى أَظًت انجبيؼت ٔحؼهًٍبحٓب ،ألٌ انجٓم بأَظًت انجبيؼت
ٔحؼهًٍبحٓب ال ٌؼفً يٍ انًغؤٔنٍت.
ػُذ حمذٌى أٌت بٍبَبث شخظٍت نهجبيؼتٌ ،جب إػغبء يؼهٕيبث
طذٍذت دلٍمت دغب انٕثبئك انشعًٍت.
ػًبدة انمبٕل ٔانخغجٍم ٔخذث نًغبػذحكى ٔخذيخكى ،فال حخشددٔا
ببنشخٕع إنٍٓب ػُذ يٕاخٓت أٌت يشكهت.
يٍ انًٓى يًبسعت انٕٓاٌبث ٔحًٍُت انًٕاْب انثمبفٍت أٔ انفٍُت
ٔانذشص ػهى دضٕس انذٔساث انخذسٌبٍت انخً حمٕو بٓب انجبيؼت ،ألَٓب
خضء يكًم ٔيٓى فً بُبء انشخظٍت انجبيؼٍتٌُٔ ،بغً انؼًم ػهى
اعخثًبس ْزِ انٕٓاٌبث ٔانًٕاْب يٍ خالل انًشبسكت فً األَشغت
ٔانذٔساث انؼهًٍت انخً حمًٍٓب انجبيؼت.
حؼهًٍبث يُخ دسخت انبكبنٕسٌٕط ٔانخغظ انذساعٍت انظبدسة ػٍ
انجبيؼت ًْ انؼمذ بٍٍ انغبنب ٔانجبيؼت ،نزا ٌجب انذشص ػهى
لشاءحٓب بخًؼٍ ٔانؼٕدة نمشاءحٓب بٍٍ انذٍٍ ٔاَخش ،يغ االعخؼبَت
ببنجذأل االعخششبدٌت انًشافمت نهخغظ انذساعٍت.

ٌؼًم انًششذ األكبدًًٌ يٍ أخم انًغبػذة فً اخخٍبس انًٕاد
انذساعٍت دغب خغت انغبنب ،نزا ٌجب أٌ ال حخشدد فً عهب يشٕسحّ
ٔيغبػذحّ يب نضو األيش.
اإلػالٌ ْٕ ٔعٍهت االحظبل انًببشش بٍٍ انًغؤٔنٍٍ ٔانغهبت ،نزا
ٌُبغً انذشص ػهى يخببؼت انٕدذاث اإلػالٍَت انخببؼت نهجبيؼت
ٔفشٔػٓبٔ ،يخببؼت انًٕلغ انشعًً نهجبيؼت.
انذساعت انجبيؼٍت فشطت نغهب انؼهى ٔحذغٍٍ انمذساث ٔحًٍُت
انًٓبساث ،فأدغُٕا اعخغالنٓب بأفضم يب ًٌكٍ.
انًششفٌٕ

ٔاإلداسٌٌٕ

انخببؼٌٕ

نهجبيؼت

ٔخذٔا

نخذيخكى،

ٔاخخٍبسكى انٕلج انًُبعب نهًشاخؼتٔ ،انخؼبيم يغ انًٕظف بهغف
ٔادخشاوٌ ،غٓم ػهٍكى دم انًشبكم ٔانخغهب ػهى انًظبػب.

