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I

سخظح فتخ واستغالل داس انذضاَح انخاطح:

ٚغت أٌ ٕٚزع غهت انزطذٛص ثلزح ٔاسزـالل زاض انحعبَخ انربصخ يوبثم ٔصم يؤضخ نسٖ انًصبنح انال يًطكعح انزبثؼخ
٘ روغ زاض انحعبَخ انربصخ انًؼُٛخ كَ ٙطبم اذزصبصٓب اإلهه ،ًٙٛيطكن ثبنًهلبد
نهسهطخ انحكٕيٛخ نوطبع انشجبة ٔانطٚبظخ انذ
انزبنٛخ:

أوال) انًهف اإلداسي ٌتضًٍ:
أ) انىثائك انًتعهمح تانًؤسس:
 – 1شخض راتً :
 َسرخ يٍ انسغم انؼسن ٙأٔ يٍ ثطبهخ انسٕاثن انؼسنٛخ ال ٚزغبٔظ ربضٚد رسهًٓٛب صالصخ أشٓط(يظادق عهٍها) َسرخ يٍ ثطبهخ انزؼطٚق انٕغُٛخ (يظادق عهٍها). انشٓبزح انسهجٛخ نزسًٛخ زاض انحعبَخ انربصخ ( ٌجة أٌ تكىٌ انتسًٍح يُاسثح نهعًم انتشتىي).  3أظطكّ رحًم غٕاثغ ثطٚسٚخ -صٕضربٌ كٕرٕؿطاكٛزبٌ حسٚضزب انؼٓس

 – 2شخض يعُىي خاضع نهماَىٌ انخاص :
 َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ األَظًخ األسبسٛخ نهشطكخ( .أٌ ٚكٌٕ انـطض انطئٛس ٙنهشطكخدضاَح خاطح).
 َسرخ يٍ ٔصم إٚساع ْصِ األَظًخ نسٖ كزبثخ ظجػ انًحكًخ االثزسائٛخ انًرزصخ (يظادق عهٍها). يحعط انغًغ انؼبو انزأسٛس( ٙيظادق عهٍه) يحعط انغًغ انؼبو انص٘ ػ ٍٛثًٕعجّ يسٛط أٔ يزصطف نهشرص انًؼُٕ٘ (يظادق عهٍه) انٕصبئن انًضجزخ نٕٓٚخ انًًضم انوبََٕ ٙنهشرص انًؼُٕ٘ ٔانسهطبد انًرٕنخ نّ زاذهٓب (يظادق عهٍها) َسرخ أٔ يسزرطط يشٕٓز ثصحزّ ثبنزوٛٛس يٍ انسغم انزغبض٘. -انشٓبزح انسهجٛخ نزسًٛخ زاض انحعبَخ انربصخ ( ٌجة أٌ تكىٌ انتسًٍح يُاسثح نهعًم انتشتىي).

 :كزح ٔاسزـالل زاض

ب) انىثائك انًتعهمح تذوس انذضاَح انخاطح.
تانطاتك انسفهً يصبزم ػه ّٛيٍ نسٌ انسهطبد انًحهٛخ

 تظًٍى ٚحسز اسزؼًبل انجُبٚخ ٔيهحوبرٓب كساض حعبَخ ذبصخانًرزصخ.
 شهادج إداسٌح حٕل يطبثوخ انجُبٚخ نهزصًٛى انًصبزم ػهٔ ّٛاسزٛلبئٓب نغًٛغ انشطٔغ انصحٛخ انعطٔضٚخ ٔكَٕٓب ال رشكم أٚخذطٕضح ػهٗ ساليخ األغلبل زٌٔ سٍ انطاثؼخ ،يالئًخ ثبنُسجخ نهح ،ٙيسهًخ يٍ نسٌ انسهطبد اإلزاضٚخ انًحهٛخ انًرزصخ.
 َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزب نألصم يٍ سسى انًهكٍح أٔيٍ ػوس كطاء أٔ ارلبهٛخ شطاكخ أٔرطذٛص صبحت انًهك يكزٕة يشٕٓزثصحخ إيعبئّ هصس شـم انًحم كذاس دضاَح انخاطح.
 ثٛبٌ يلصم نًرزهق يطاكن زاض انحعبَخ ٚحسز ػسز انوبػبد ٔ انطبهخ االسزٛؼبثٙح نكم هبػخ ٔػُس االهزعبء ثٛبٌ ػٍ انسبحخانربضعٛخ نههؼت ٔرغٓٛعاد انهؼت انًوبيخ ثٓب

ج) انىثائك انًتعهمح تًذٌش (ج) داس انذضاَح انخاطح :
 غهت رطذٛص نزسٛٛط زاض حعبَخ ذبصخٕٚ ،زع ثبنًصبنح انال يًطكعح نوطبع انشجبة ٔانطٚبظخ ،يٕهغ ثًٕاكوخ انًؤسس(ح) يطكن ثبنٕصبئن انزبنٛخ:
 تٍاٌ سٍشج انًذٌش َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ شٓبزح اإلعبظح أٔ شٓبزح يؼزطف ثًؼبزنزٓب نٓب ،يغ رغطثخ يُٓٛخ ك ٙيؤسسبد رطثٕٚخ أٔصحٛخ أٔ إزاضٚخ أٔ يبنٛخ ال روم يسرٓب ػٍ سُخ يضجزخ ثشٓبزح انزغطثخ( .يظادق عهٍها).

أٔ َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ زثهٕو انسضاسبد انغبيؼٛخ انؼبيخ أٔ يب ٚؼبزنّ يغ رغطثخ يُٓٛخ ك ٙيؤسسبد رطثٕٚخ أٔ
يضجذ ثشٓبزاد انزغطثخ ال روم يسرٓب ػٍ سُز.ٍٛ
صحٛخ أٔ إزاضٚخ أٔ يبنٛخ ح
 َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ ػوس انشـم انًجطو ث ٍٛانًسٚط(ح) ٔانًؤسس (ح) ٚحسز يغبالد رسذم كم ٔاحس يٍ انططك.ٍٛ رصطٚح ثبنشطف نهًسٚط(ح) يشٕٓز ثصحخ إيعبئّ هصس إزاضح زاض انحعبَخ انربصخ ٔانزلطؽ كهٛب نؼًهّ ،حٛش ٚؼزجط يسؤٔالػٍ رُلٛص االنزعايبد انًحسزح ك ٙهبٌَٕ . .40-04
 َسرخ يٍ انسغم انؼسن ٙأٔ ثطبهخ انسٕاثن انؼسنٛخ ال ٚزغبٔظ ربضٚد رسهًٓٛب صالصخ أشٓط. َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ ثطبهخ انزؼطٚق انٕغُٛخ. شٓبزح انسكُٗ أٔ ضذصخ اإلهبيخ ثبنُسجخ نهًسٚط يٍ عُسٛخ أعُجٛخ. يهق غجٚ ٙزعًٍ شٓبزاد غجٛخ يضجزخ نهوسضح انجسَٛخ ٔانؼوهٛخ ٔانُلسٛخ نهًطشح َٔزبئظ انلحص ٔ انصٕض انطجٛخ انصسضٚخ. -صٕضربٌ كٕرٕؿطاكٛزبٌ حسٚضزب انؼٓس.

ح) انىثائك انًتعهمح تانًشتً (ج)( :يىافاتُا تًهف يشتٍتٍٍ عهى األلم)
 ثٛبٌ سٛطح انًطث( ٙح). َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ شٓبزح انجكبنٕضٚب أٔ يب ٚؼبزنٓب يطكٕهخ ثزغطثخ يُٓٛخ ك ٙيؤسسخ رطثٕٚخ أٔ صحٛخ،زثهٕو يطث( ٙج) أٔ شٓبزح يؼزطف ثًؼبزنزٓب نّ ،يغ رغطثخ يُٓٛخ ك ٙيؤسسخ رطثٕٚخ أٔ صحٛخ ال روم يسرٓب ػٍ سُخ يضجزخ
ثشٓبزاد يسهًخ يٍ يؤسسبد رطثٕٚخ أٔ صحٛخ ربثؼخ نهسٔنخ أٔ يطذص نٓب.
 َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ ػوس انشـم يغ انًؤسس نهؼًم زاذم زاض انحعبَخ كًطث(ٙح). َسرخ يٍ انسغم انؼسن ٙأٔ ثطبهخ انسٕاثن انؼسنٛخ ال ٚزغبٔظ ربضٚد رسهًٓٛب صالصخ أشٓط َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ ثطبهخ انزؼطٚق انٕغُٛخ أٔ ضذصخ اإلهبيخ ثبنُسجخ نهًطث ٍٛيٍ عُسٛخ أعُجٛخ يهق غجٚ ٙزعًٍ :شٓبزاد غجٛخ يضجزخ نهوسضح انجسَٛخ ٔانؼوهٛخ ٔانُلسٛخ نهًطشح َٔزبئظ انلحص ٔانصٕض انطجٛخ انصسضٚخ.
 -صٕضربٌ كٕرٕؿطاكٛزبٌ حسٚضزب انؼٓس.

أٔ

ر) انىثائك انًتعهمح تثالً يستخذيً داس انذضاَح انخاطح:
 َسرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ ثطبهخ انزؼطٚق انٕغُٛخ َسرخ يٍ انسغم انؼسن ٙأٔ ثطبهخ انسٕاثن انؼسنٛخ ال ٚزغبٔظ ربضٚد رسهًٓٛب صالصخ أشٓط. شٓبزح غجٛخ رضجذ األْهٛخ انجسَٛخ ٔانؼوهٛخ نهًسزرسو ال ٚزغبٔظ ربضٚد رسهًٓٛب صالصخ أشٓط. -صٕضربٌ كٕرٕؿطاكٛزبٌ حسٚضزب انؼٓس.

ثاٍَا :يهف تٍذاغىجً ٌتضًٍ :
 انُظبو انساذه ٙنهًؤسسخ انًعيغ إحساصٓب ٚزعًٍ:
)1









انماَىٌ انذاخهً يشهىد تظذح انتىلٍع انزي ٌذًهه ٌذذد عهى انخظىص:

شطٔغ هجٕل األغلبل ٔانٕصبئن انزٚ ٙغت ػهٗ كم شرص ٚطؿت ك ٙرسغٛم غلهّ ثساض حعبَخ ذبصخ ،أٌ ٚسن ٙثٓب إلزاضح
انًؤسسخٔ ،السًٛب يهلب إزاضٚب ٔصحٛب ٚزؼهن ثبنطلم.
أٔهبد ػًم زاض انحعبَخ انربصخ.
األٔهبد انًُٕشعٛخ نألَشطخ انٕٛيٛخ نألغلبل ٔأٔهبد نٕعجبد األكم انربصخ ثٓى.
األٔهبد انًرصصخ نعٚبضح آثبء ٔأٔنٛبء أيٕض األغلبل نسٔض انحعبَخ انربصخ.
األَشطخ انًوطضح نزُلٛص ثطَبيظ ذسيبد انحطاسخ انزطثٕٚخ انًوسيخ نألغلبل.
انزساثٛط انٕاعت ارربشْب ك ٙحبنخ إصبثخ غلم ثًطض أٔ رؼطظّ نحبزس ،أٔ ك ٙحبنخ حسٔس يطض يؼس أٔ ػُس ٔهٕع حبنخ
ٔثبء ثساض حعبَخ ذبصخ.
اإلعطاءاد انٕهبئٛخ انزٚ ٙزؼ ٍٛػهٗ يسزرسي ٙزاض انحعبَخ انربصخ انزوٛس ثٓب.

ثانثا  :يهف طذً ٌتضًٍ :
َ سرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ انعمذ انًثشو يع طثٍة يزرصص ك ٙغت األغلبل أٔ انطت انؼبو يسغم ك ٙعسٔل
ْٛئخ األغجبء انٕغُٛخ ٔيطذص نّ ثًعأنخ انطت ك ٙانًـطة.
 ثٛبٌ ػٍ انًطاكن انصحٛخ انًٕظٕػخ ضٍْ إشبضح أغلبل زاض انحعبَخ انربصخ
 هبئًخ األزٔٚخ انعطٔضٚخ انًزٕكطح ك ٙصٛسنٛخ زاض انحعبَخ انربصخ يٕهؼخ يٍ غطف انطجٛت انًزؼبهس يؼّ.

 IIسخظح تىسٍع أو تجذٌذ دوس انذضاَح انخاطح:
نهحصٕل ػهٗ ضذصخ رٕسٛغ زاض انحعبَخ انربصخ أٔ إزذبل رـٛٛط ػهٗ أحس ػُبصطْب أٔ ًْب يؼب ٚغت ػهٗ انًؤسس (ح)
اإلزالء ثبنٕصبئن انضبنٛخ:
 تظًٍى رٕسٛغ أٔ رـٛٛط يحالد زاض انحعبَخ انربصخ أًْٔب يؼب أٔ رشٛٛس يهحوخ ،يطكوب ثًهق ٔصلٚ ٙج ٍٛػسز انحغطاد
انًعيغ إَغبظْب ٔررصٛصٓب ٔانطبهخ االسزٛؼبثٛخ نكم يُٓب ٔكن األْساف انًحسزح ك ٙغهت انطذصخ انًصكٕض.

 الئحخ انزغٓٛعاد ٔ انًؼساد ٔاألزٔاد انزطثٕٚخ ٔانجٛساؿٕعٛخ أٔ ؿٛطْب انًزؼهوخ ثزٕسٛغ أٔ رـٛٛط يحالد زاض انحعبَخ
انربصخ.
 شٓبزح يطبثوخ انًحالد يٕظٕع انزٕسٛغ أٔ انزـٛٛط يسهًخ يسهًخ يٍ نسٌ انسهطبد انًحهٛخ انًرزصخ.
َ سرخ يشٕٓز ثًطبثوزٓب نألصم يٍ ضسى انًهكٛخ ٔيٍ ػوس انكطاء أٔ ارلبهٛخ شطاكخ أٔ رطذٛص يكزٕة ،يشٕٓز ثصحخ
إيعبئّ ،لظذ شغم انًذم كذاس دضاَح خاطح.
 يهذىظح :كم يهق غهت رطذٛص كزح ٔاسزـالل أٔ رغسٚس أٔ رٕسٛغ زٔض انحعبَخ انربصخ أٔ إزذبل أٔ رـٛٛط
ػهٗ أحس ػُبصطْب أٔ ًْب يؼب ،غٍش يكتًم أو أٌ انىثائك انًكىَح غٍش يطاتمح دسة انذانح  ،ألحكبو انًبزح 3
يٍ انًطسٕو أػالِ ٚكٌٕ يٕظغ ضكط يؼهم ح ٍٛإٚساػّ.

 IIIانًعاٌٍش انًعتًذج نتذذٌذ انطالح االستٍعاتٍح فً سخظح انفتخ واالستغالل:
 6يٍ انوبٌَٕ  ،40-04رحسز ضذصخ انلزح
حست انًبزح  12يٍ انًطسٕو أػالِٔ ،رطجٛوب نهلوطح انضبَٛخ يٍ انًبزح
ٔاالسزـالل انؼسز األهصٗ نألغلبل انصًٚ ٍٚكٍ اسزوجبنٓى يٍ هجم زاض انحعبَخ انربصخ ٔكن انًؼبٛٚط ٔانكٛلٛبد انًحسزح كٙ
ْصا انلصم ٔانًزؼهوخ ثبنطبهخ االسزٛؼبثٛخ َٔسجخ انزأغٛط ٔانزغٓٛعاد انًزٕكطح.
 انذذ األدَى نهًسبحخ انجٛساؿٕعٛخ انًطهٕثخ نكم غلم ٌمم سُّ ػٍ  18شهشا ْ 4 :ٙأيزبض يطثغ ( ،انًبزح  13يٍ انًطسٕو)
ثًؼسل يشتٍح نكم  10أطفال ( .انًبزح  14يٍ انًطسٕو).
 انذذ األدَى نهًسبحخ انجٛساؿٕعٛخ انًطهٕثخ نكم غلم ٚجهؾ سُّ  18شهشا فأكثش ْ 2.75 ٙيزط يطثغ نكم طفم ثًؼسل يشتٍح
نكم  15طفال.
 انزغٓٛعاد انٕاعت ػهٗ صبحت زاض انحعبَخ انربصخ ٔظؼٓب ضٍْ إشبضح األغلبل يغ يطاػبح انحلبظ ػهٗ ساليزٓى
(انًبزح  15يٍ انًطسٕو ):
 1أضظٛخ عًٛغ انلعبءاد انزٚ ٙهغٓب األغلبل زاذم زاض انحعبَخ ،يـطبح ثـطبء ٔاه ٙيٍ أعم ساليزٓى.
 2آنخ إغلبء انحطٚن ٚزُبست حغًٓب ٔػسزْب ٔيسبحخ زاض انحعبَخ انربصخ.
 3صٛسنٛخ ثؼٛسح ػٍ يسزٕٖ األغلبل يغٓعح ثأزٔاد اإلسؼبكبد األٔنٛخ.
 4نؼت ٔنٕاظو رطثٕٚخ رحزطو ذصٕصٛخ كم كئخ ػًطٚخ يٍ األغلبل.
 5غبٔالد ٔكطاس ٙيالئًخ ألغلبل يطحهخ انحعبَخ.
 6ذعاَبد ك ٙيسزٕٖ األغلبل نٕظغ حبعٛبرٓىٔ .أذطٖ يؼهوخ نٕظغ نٕاظو ٔيٕاز انصٛبَخ ٔانُظبكخ.
 7يطآح كجٛطح انحغى ؿٛط هبثهخ نهكسط يضجزخ ػهٗ أحس عسضاٌ هبػخ انزطثٛخ انحسحطكٛخ.
 8أسطح ٔأؿطٛخ إسلُغٛخ .
 9غبٔنخ نزـٛٛط انحلبظبد ٔحبٔ يـهن نٕظغ انحلبظبد انًسزؼًهخ.
 10نٕاظو انطجد ٔاألٔاَ ٙانربصخ ثبألكم ٔآنخ رجطٚس ٔػُس االهزعبء آنخ انزصج.ٍٛ
 11كطٌ كٓطثبئٙ
 12يؼوى انطظبػبد.
 13يطاحٛط صـٛطح يُبسجخ نسٍ األغلبل.
 14يـسهخ عًبػٛخ ك ٙيسزٕٖ األغلبل.
 15سجٕضح يـُبغٛسٛخ.

انًشجى يىافاتُا تجًٍع انىثائك انًطهىتح عثش انثىاتح اإلنكتشوٍَح انخاطح تشخض فتخ و استغالل داس انذضاَح انخاطح

