انالئحة انداخهٛة
نتُظٛى انعًم بٕحدة انزٕدة
بُد 1
ت دعووٕ يئ ٛوة انٕحوودة ان ووردة ي اوورا انهزوورٌ ٔوعدوورا انٕحوودة نالرتًووري عووٍ

 ٚو ان ٚوود

االنكت َٔووٗ ٔانٓوورلد انووداخهٗ نهكهٛووة َٔت و اعالَوورال برنً وورَٗ االدايٚووة نهكهٛووة ٔعهووٗ ان ووردة
ي ارا انهزورٌ ٔوعدورا انٕحودة للعٛوم ان ٚود االنكت َٔوٗ انمورت بٓوى حتوٗ ٚت وُٗ ي ااوهتٓى
ٔااللصرل بٓى عُد انهزٔو.
بُد 2
عُد لغٛب وٖ يئٛس نزُة ؤ عدٕ برنٕحدة عٍ انحدٕي حالحوة ارتًرعورال يتترنٛوة نهٕحودة دٌٔ
اعتووراي يكتووٕع ٚعت و لن و لمه ٛور ل يُووّ عووٍ انًٓوورو انًٕلهووّ تنٛووّ ٔٚوورل لن و ووٗ ل ٛووٛى االداا
انتٓ ٖ انرٖ لعدِ نزُة انً ارعة انداخهٛة.
بُد3
عهٗ رًٛع وعدرا انٕحدة ل دٚى ل  ٚشٓ ٘ عًور اوريٕا برَزورمِ يوٍ يٓورو خوالل ْورا انتوٓ .
ٔتلا لعخ تلًرو بعو انًٓورو ؤلهٓور لورل واو رع ْورا انتعخو يوع ٔروٕع تبوالل ي اورا انهزورٌ
ٔيئ ٛة انٕحدة بأٖ ع رال ٕي ظٕٓيْر حتٗ ٚت ُٗ يُراتٓر ٔالمرل ير ٚهزو نهتعريم يعٓر.
بُد 4
ٚووتى اخرووري يئ ٛوة انٕحوودة ياووًٛر يووٍ ا ووم ي اوورا انهزوورٌ ٔاالعدوورا عووٍ وٖ اوول نًوودة لزٚوود
عٍ وا ٕي خريد ؤ داخم ان الد ا م يٕعد ان ل بأا ٕي عهٗ األام ٔعهٗ وٌ  ٚدو ل ٚو ا الا
لزايٍ يٕعد ان ل يع يٕعد ل هٛى َترئذ انًٓرو ؤانت ريٚٔ . ٚتًم انت  ٚيور لوى يوٍ اَزورم
نهًٓرو ٔيٍ ٚمرند لن ٚعت لنو لمهٛور ل يُوّ عوٍ ي وينٛتة لزورِ انٕحودة ٔٚورل لنو وٗ ل ٛوٛى
االداا انمرت بّ.
بُد 5
ل ٕو نزُة انًتربعة برعداد ل ري ٚشٓ ٚة عٍ ي ارا انهزورٌ ٔوعدورا انٕحودة .لًور لعود ل ٚو ال
يزًعر لم وحدٖ عتو واو ٕعر عوٍ يزًوم االَتورة انتوٗ لًو ٔانتوٗ لعخو ال وٌ ٔرود ٔل ديوّ
نه ٛد يئٛس ٔحدة انزٕدة يٕضحر ل ٓٛر وا رع انتعخ ٔانً يل ؤ انً ينٌٕ عُّ.

بُد 6
عهٗ رًٛوع وعدورا نزورٌ انٕحودة ضوًرٌ االلصورل انً وتً بٛوُٓى ٔبو ٍٛي اورا نزورَٓى نت وهى
انًٓرو ٔل هٛى انُترئذ ٗ انًٕعد انً ي نٓر ٔتلا حدث عكس لن  ٚهو ي اورا انهزورٌ يئ ٛوة
لن بت ٛٛى االداا انتٓ ٖ نهعدٕ.
انٕحدة لتربّ حتٗ ٚ
بُد 7
ٚحصووم ان ووردة ي اوورا انهزوورٌ ٔرًٛووع وعدوورا ٔحوودة انزووٕدة عُوود انرهووب عهووٗ شووٓردة يووٍ
ٔحدة ضًرٌ انزٕدة بكهٛة انت بٛة انُٕعٛة عٍ انلت ة انتٗ ويدوْٕر وٗ انعًوم َٕٔعٛوة انعًوم
برنٕحدة الي رآر برن  ٛة انرالٛة انمرصة بٓى ي ر ل بٓر َترئذ انت ري ٚعُٓى ٔلن نت دًٓٚر انوٗ
يٍ  ًّٓٚاالي .
بُد 8
ٕ ٚو يئٛس نزُة انًتربعة بعد انتترٔي يع يئ ٛة انٕحدة بربالل رًٛع ي ارا انهزرٌ ٔوعدورا
انٕحدة بُترئذ ل ٛٛى االداا انتٓ ٚة شمصٛر ؤ عٍ  ٚان ٚد االنكت َٔٗ نكم يُٓى.
بُد 9
تلا يغب وٖ يٍ ي ارا انهزرٌ ؤ االعدرا اات دال ؤ االعتراي عٍ وحد ؤ بع ؤ لم انًٓورو
انًٕلهّ تنٓٛر وٌ لت دو برهب ن ئ ٛة انٕحدة ا م ي ٔي حهج انًدة انً ية اللًريٓر ْورِ انًًٓوة
بره ّ انً ياال انداعٛة انٗ لن .
ؤ انًٓرو حتٗ ًٚكٍ اعردة لٕمٚعٓر ٔ وٌ ٚ
بُد 11
عهووٗ يئ ٛوة انٕحوودة وٌ لعًووم عهووٗ لوورنٛم انصووعٕبرال ٔوا و رع انتعخ و ووٗ انًٓوورو اوودي ايكرَٓ ور
ٔح ب انًتٕ ندٓٚر يٍ االيكرَرال ٔ يٍ خالل انتعرٌٔ يع وداية انكهٛة ٔوٌ ل دو اندعى ٔانعٌٕ
نكم ي ارا انهزرٌ ٔوعدرا انٕحدة ندًرٌ ح ٍ ا ٛانعًم.
بُد 11
ٚزٕم نٕحدة ضًرٌ انزٕدة االاتعرَة بعدد يٍ انم ٚزٔ ٍٛانرالع انًتًٛز ٍٚبرنُتر ٔانً ردية
ٗ اَزرم األعًرل نهًعرَٔة وٗ لٕمٚوع ٔرًوع االاوت ٛرَرال ٔي ورعدِ انهزورٌ وٗ بعو األعًورل
انلُٛة برنٕحدة َظ ٛيُح شٓرداال ل د ٚنٓى عهٗ يعرَٔتٓى ٗ وَترة انزٕدة.

يد ٚانٕحدة
د  /تًٚرٌ يحًد ٔرد٘

يئٛس يزهس اداية انٕحدة
و.د /ياض ٙع د انًزٛد ّ

