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انفصم األول :يىضىع كراش انشروط
٠عثػ وشاط اٌششٚغ اٌذاٌ ٟاٌمٛاػذ اٌؼٍّ١ح ٌٍث١غ تٛاعطح اٌظشٚف اٌّغٍمح ٌ١ٙاوً اٌغ١اساخ أ ٚاٌذساجاخ
ٌٍمص  ٚرٌه ألفعً ػاسض ٠رُ اخر١اسٖ تطش٠مح غٍة اٌؼشٚض.
إٌاس٠ح اٌغ١ش لاتٍح ٌٍجٛالْ  ٚاٌّؼذّج
ّ
انفصم انثاَي :يفهىو انقص
تـاٌمص :
٠مصذ فِ ٟف َٛٙوشاط اٌششٚغ ٘زا
ّ
 لص ٘١ىً اٌغ١اسج أ ٚاٌذساجح إٌاس٠ح إٌ ٝثالثح أجضاء  ٚذغٍ ُ١اٌجضء اٌذاًِ ٌشلُ اٌ١ٙىً إٌ ٝاٌماتط ٌإلدرفاظتٗ ٚرٌه ػٍٔ ٝفمح اٌّثرّد ٌٗ.
 ذغٌٍٛ ُ١دح اٌّصٕغ  ٚاٌٍٛداخ إٌّجّّ١ح ٌٍغ١اسج أ ٚاٌذساجح إٌاس٠ح إْ ٚجذخ إٌ ٝاٌماتط. سفغ واًِ أجضاء اٌغ١اسج أ ٚاٌذساجح إٌاس٠ح تؼذ ػٍّ١ح اٌمص.انفصم انثانث :
ذرُ ػٍّ١ح اٌث١غ تاٌّضاد ف ٟإغاس وشاط اٌششٚغ ٘زا ٌفائذج ذجاس لطغ اٌغ١اس اٌّغرؼٍّح  ٚرٌه ػٓ غش٠ك غٍة
اٌؼشٚض.
انفصم انرابع  :إضحثُاء يٍ انًشاركة
٠غرثٕ ِٓ ٝاٌّشاسوح ف ٟػٍّ١ح اٌث١غ اٌّؤعغاخ اٌر ٟذٕشػ ف ٟذٛس٠ذ اٌّذشواخ  ٚلطغ اٌغ١اس اٌّغرؼٍّح غثما
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ٌىشاط اٌششٚغ ف ٟإغاس ِمشس ٚص٠ش اٌرجاسج  ٚاٌصٕاػاخ اٌرمٍ١ذ٠ح اٌصادس فٟ
اٌّمشس اٌّزوٛس ال ٠غّخ ٌٙا ترٛس٠ذ  ٚت١غ لطغ غ١اس ذض٠ذ ػٓ اٌّذشن  ٚػٍثح ذغ١١ش اٌغشػح  ٚاٌّشغً ٌِٛ ٚذ
اٌر١اس اٌىٙشتائ.ٟ
انفصم انخايص :يعايُة هياكم انطيارات أو انذراجات انُارية انغير قابهة نهجىالٌ
ّ٠ىٓ ٌىً ِشاسن ِؼإ٠ح ٘١اوً اٌغ١اساخ أ ٚاٌذساجاخ إٌاس٠ح اٌغ١ش لاتٍح ٌٍجٛالْ خالي أ٠اَ  ٚعاػاخ اٌؼًّ
اٌّثٕ١ح تئػالْ اٌث١غ ِصذٛتا تىشاط اٌششٚغ.
٠ٚؼرثش اٌّشاسو ٓ١تّجشد ذمذ ُ٠ػشٚظ ُٙلذ اغٍؼٛا ػٍ ٝداٌح ٘زٖ األفصاي  ٚذذصٍٛا ذذد ِغؤ١ٌٚر ُٙاٌىاٍِح
ػٍ ٝاإلسشاداخ اٌر٠ ٟؼرثشٙٔٚا ظشٚس٠ح إلٔجاص اٌرضاِاذ ُٙواٍِح.
انفصم انطادش :انطعر انًقحرح
٠مذَ وً ِشرشن عؼشا تذغاب ِجّٛػح ٌ١ٙاوً اٌغ١اساخ أ ٚاٌذساجاخ إٌاس٠ح اٌّؼشٚظح ٌٍث١غ.
انفصم انطابع :جقذيى انعروض  -انىثائق انًكىَة نًهف انعرض
٠رىٍِ ْٛف اٌؼشض ِٓ اٌٛثائك اٌراٌ١ح:
 جذٚي اٌغؼش اٌّمرشح وشاط اٌششٚغ ٘زا ِّعِ ٚ ٝؤشش ػٍ ٝجّ١غ صفذاذٗ ٠ ٚذًّ خرُ اٌؼاسض.ٔغخح ِٓ اٌغجً اٌرجاس ٞأ ٚغخح ِٓ تطالح اٌرؼش٠ف اٌجثائ١ح عاس٠ح اٌّفؼٛي ذثثد ذؼاغ ٟاٌّؼٕ ٟتاالِش
ٌرجاسج لطغ اٌغ١اس اٌّغرؼٍّح.
 شٙادج فٚ ٟظؼ١ح اٌششوح ِغ اٌصٕذٚق اٌٛغٌٍٕ ٟعّاْ االجرّاػ.ٟ ٔغخح ِٓ اٌعّاْ اٌّاٌ٠ ٟرُ ظثطٗ تئػالْ غٍة اٌؼشٚض ٠ ٚرُ إسجاػٗ ف ٟصٛسج ػذَ اٌرثر١د ٌٍؼاسضفمػ ٚ
رٌه ف ٟاجً ال ٠رجاٚص ِٛ٠ 30ا تذا٠ح ِٓ ذاس٠خ فرخ اٌؼشٚض.
انفصم انثايٍ :فرز انعروض
٠رُ فرخ  ٚفشص اٌؼشٚض ِٓ غشف اٌٍجٕح اٌّشوض٠ح ٌفرخ  ٚفشص اٌؼشٚض.
٠غٕذ اٌؼشض ٌٍؼاسض اٌز ٞلذَ اػٍ ٟعؼش تإٌغثح ٌّجّٛػح ٘١اوً اٌغ١اساخ أ ٚاٌذساجاخ إٌاس٠ح اٌّؼشٚظح.
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انفصم انحاضع :انحصريخ بُحائج طهب انعروض
تؼذ فشص اٌؼشٚض ٠ر ٌٝٛلاتط اٌذٛ٠أح تاٌّىرة اٌّؼٕ ٟتؼٍّ١ح اٌث١غ إػالَ صادة أفعً ػشض ػثش سلُ ٔذاءٖ
ٚاٌّذٚ ْٚجٛتا تثطالح ػشض اٌغؼش.
انفصم انعاشر :إنحساو صادب أفضم عرض
ٍ٠رضَ تّمرع ٝوشاط اٌششٚغ ٘زا ب:
 دفغ اٌّثٍغ اٌّغرٛجة لثً اٌثذا ف ٟػٍّ١ح اٌمص غثما ٌٍؼشض اٌز ٞلذِٗ ٚرٌه ٌذ ٜاٌماتط اٌّؼٕ٠ ٚ ٟىْٛاٌذفغ ٔمذا أ ٚتٛاعطح صه تٕىِ ٟؼرّذ ِٓ لثً اٌّغذٛب ػٍِ ٗ١غ إظافح ٔغثح  %10تؼٕٛاْ ِصاس٠ف اٌث١غ.
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 إٔجاص ػٍّ١ح اٌمص ٌٍ١ٙىً  ٚاألجضاء اٌشئ١غ١ح األخشٌٍ ٜغ١اساخ أ ٚاٌذساجاخ إٌاس٠ح غثما ٌٍفصًوشاط اٌششٚغ ٘زا  ٚرٌه ذذد ِشالثح ِصاٌخ اٌذٛ٠أح  ٚتاٌّذالخ  ٚاٌفعاءاخ اٌر٠ ٟذذد٘ا اٌماتط.
لص اٌّغادح اٌّثثّد ػٍٙ١ا سلُ اٌ١ٙىً ٔ ٚضػٙا  ٚذغٍّٙ١ا إٌ ٝاٌماتط ِغ اٌٍٛداخ إٌّجّّ١ح ٌ١ٙىً اٌغ١اساخ أٚ
اٌذساجاخ إٌاس٠ح.
 ذٛف١ش وً اٌٛعائً اٌالصِح ِٓ ِؼذاخ  ٚذج١ٙضاخ  ٚػٍّح  ٚفٕ ٓ١١إلٔجاص ػٍّ١ح اٌمص ػٍٔ ٝفمرٗ اٌخاصح. إذّاَ ػٍّ١اخ اٌمص خالي األجً اٌز٠ ٞذذدٖ اٌماتط.سفغ ٘١اوً اٌغ١اساخ أ ٚاٌذساجاخ إٌاس٠ح تؼذ اٌمص ِثاششج ػٍ ٝاٌذاٌح اٌر ٟ٘ ٟػٍٙ١ا تىاًِ أجضاء٘ا ِٚىٔٛاذٙا تّا ف ٟرٌه لطغ اٌغ١اس  ٚال ذرذًّ اإلداسج اٌؼاِح ٌٍذٛ٠أح أ٠ح ِغؤ١ٌٚح ػٓ أٔ ٞمص آ ٚأظشاس ٌٍمطغ
اٌر٠ ٌُ ٟرُ سفؼٙا ِٓ لثً اٌّثرّد ٌٗ.
 ذذًّ ِغؤ١ٌٚح جّ١غ األخطاء أ ٚاٌرجاٚصاخ اٌرّ٠ ٟىٓ أْ ٠م َٛتٙا اٌؼٍّح اٌشاجؼ ٌٗ ْٛتإٌظش  ٚذؼ٠ٛطاألظشاس إٌاجّح ػٓ ٘زٖ اٌرجاٚصاخ.
انفصم انذادي عشر  :عذو اإليفاء باالنحسايات
ف ٟصٛسج ٔىٛي اٌّثرد ٌٗ أ ٚػذَ إ٠فائٗ تاٌرضاِاذٗ ٠ر ٌٝٛلاتط اٌذٛ٠أح اٌّؼٕ ٟتؼٍّ١ح اٌث١غ دػٛج صادة ثأٟ
أفعً ػشض إٌ ٝاٌذٍٛي ِذً إٌاوً ٠ ٚؼرثش ٔىٛال ػذَ اٌششٚع ف ٟأجاص اإلٌرضاِاخ ف ٟاجً ألصاٖ ثالثح
أ٠اَ ِٓ ذاس٠خ إػالِٗ تاٌرثر١د .وّا ّ٠ىٓ ٌإلداسج عذة أ ٞلغػ ِٓ اٌث١غ د ْٚإٌضاِٙا ترثش٠ش رٌه.
انفصم انثاَي عشر :عُذ جطاوي أفضم انعروض
ف ٟداٌح ذغا ٞٚأفعً اٌؼشٚض ٠رُ ذٕظ ُ١غٍة ػشٚض جذ٠ذ تّىرة اٌماتط ٚارا ذغاٚا ذرُ اٌّضا٠ذج شفا٘١ح
تّٕٙ١ا ٠ٚغٕذ اٌؼشض ٢خش ِضا٠ذ.
انفصم انثانث عشر :
ذخرص اٌّذىّح االترذائ١ح ترٔٛظ  1تفط إٌضاػاخ اٌرّ٠ ٟىٓ أْ ذٕشا ػٓ ذطث١ك أ ٚذأ ً٠ٚوشاط اٌششٚغ ٘زا.
انًشارك يكحب بخظ انيذ:
"اطهعث عهيه و وافقث"
 +االضى و انهقب و انصفة.
 +اإليضاء يعرف به و انخحى.
 +خحى و إيضاء جًيع انصفذات.
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