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يؼخبز حخصص ىنذطت انطبقت ين انخخصصبث انيبيت ً انًطهٌبت بشذة ػهَ انصؼيذين انقٌيَ ً األقهيًي ،زيث
يخنبًل انقظى بخٌطغ يشبكم نقص يصبدر انطبقت ً طزق انسم نخٌفيز طبقت نظيفت نيض نيب حؤثيز ضبر ػهَ
انبيئت انًسيطو يثم طبقت انزيبذ ً انطبقت انشًظيت ً طبقت انًذ ً اندذر ً انطبقت انسزاريت انًخٌنذة ين ببطن
األرض ً طبقت انًسيطبث ً ..يزكش انقظى ػم يسطبث حٌنيذ انطبقت انكيزبيت بكبفت أنٌاػيب ً ػهَ حسهيم
انطبقت ً طزق حٌفيزىب ً األطخفبدة انًثهَ ين يصبدر انطبقت انًخبزت.

يزكش حخصص انطبقت ً انطبقت انًظخذايت ػهَ انًدبالث اآلحيت:
.1
.2
.3
.4
.5

حكنٌنٌخيب حصنيغ انخاليب انشًظيت ً أخخببراحيب.
أطخخذاو انخكنٌنٌخيب انسذيثت فَ حٌنيذ انكيزببء ين يصبدر انطبقت اندذيذة ً انًظخذايت.
حطبيقبث انسبطب ً دراطت نبزايح حزشيذ اطخيالك انطبقت .
نظى إدارة انطبقت ً انسفبظ ػهييب.
ىنذطت نقم انطبقت انكيزبيت خالل شبكبث انخٌسيغ.

يدبالث انؼًم نخزيدَ قظى انطبقت ً انطبقت انًظخذايت:
 .1يسطبث حٌنيذ انكيزببء انخقهيذيت ً انخَ حؼًم ببنٌقٌد  :غبس أً يبسًث أً سيج بخزًل .
( يدبالث حٌنيذ انقذرة ً انخَ حبذأ ين ابظظ أنٌاع انًؼذاث كًسزكبث األزخزاق انذاخهَ ًصٌال انَ
أكبز يسطبث حٌنيذ انكيزببء أً يسزكبث انطبئزاث)
 .2يسطبث حٌنيذ انكيزببء ً انخَ حظخخذو انطبقت اندذيذة ً انًظخذايت يثم طبقت انزيبذ ً انطبقت
انشًظيت.
 .3يسطبث حٌنيذ انكيزببء ً انخَ حؼًم بطبقت انًذ ً اندذر أً انطبقت انسزاريت انًخٌنذة ين ببطن األرض
أً طبقت انًسيطبث انسزاريت.
 .4قطبع األقًبر انصنبػيت ًانذٍ يؼخًذ ػهَ انطبقت انشًظيت كًصذر نهطبقت انكيزبيت.
 .5شزكبث انبخزًل ً يؼبيم انخكزيز.
 .6شزكبث حصًيى ً حنفيذ شبكبث انبخزًل ً انغبس ً انًيبه ً انصزف انصنبػَ.
 .7قطبع انصنبػت ( يصبنغ األغذيت ً انغشل ً اننظيح ً األدًيت ً انطببػت ً انخصٌيز  ).....أً انظيبزت
انذٍ يؼخًذ ػهَ يسطبث نخٌنيذ انكيزببء.
 .8قطبع نقم ً حٌسيغ انطبقت انكيزبيت.
 .9قطبع أنخبج انٌقٌد انؼضٌٍ ين انًخهفبث انشراػيت ً اننفبيبث انسيٌانيت ً حسٌنت انَ طبقت ززاريت.
 .11األداراث انينذطيت ببنًصبنر انسكٌييت ً انٌساراث ً اندبيؼبث ً انبنٌك ً انًببنَ انؼبيت ً انًزاكش
انخدبريت ً انفنبدق ً انًظخشفيبث.
 .11خًيغ ًطبئم اننقم انبسزٍ ً انبزٍ ً اندٌٍ حخطهب إشزافبً ين يينذص حٌنيذ طبقت.
 .12انشزكبث انؼبيهت فَ صنبػت يؼذاث ً نظى انخبزيذ ً حكييف انيٌاء.
 .13انًكبحب األطخشبريت نخصًيى أػًبل انخبزيذ ً حكييف انيٌاء انًطهٌبت فَ انًنشآث انًخخهفت.
 .14يكبحب انًقبًالث نخنفيذ أػًبل انخبزيذ ً حكييف انيٌاء انًطهٌبت فَ انًنشآث انًخخهفت.
 .15ػًم حسهيم اقخصبدٍ ً دراطت اندذًٍ نًشزًػبث حٌنيذ انطبقت انكيزبيت.
 .16انؼًم فَ بزايح حزشيذ أطخيالك انطبقت ً انسفبظ ػهييب فَ انقطبع انصنبػَ اً انظكنَ.

