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 :ىلذىح

امذمٌه ًلذو االسشاداخ امذٍ ؽنى امجيؾٌح ادتاؽها ةخصىص إداسج وحفػ إدالف  هزا

 امىسائم امخاصح ةامجيؾٌح.

 امَطاق:

إداساخ ًسذهذف هزا امذمٌه جيٌؿ ىُ ًؾيه مصامح امجيؾٌح ىُ ىىعفٌُ وىذًشي 

ؼ واميساؽذًُ وًلؿ ؽنٌهً ىسئىمٌح دطتم ىا ًشد ةها دحر ىذاةؾح ىذًش ووفش

 امجيؾٌح امذَفٌزي.

 :إداسج امىسائم

 دحذفػ امجيؾٌح ةجيٌؿ امىسائم ؽنى امَحى امذامٍ:

  :امَحى امذامٍؽنى أواًل: امىسائم امشئٌسٌح وًكىٌ حفغها 

 دحفػ فٍ ىكذث ىذًش امجيؾٌح امذَفٌزي  - أ

 .امنىائح وامسٌاساخ اميَغيح مؾيه امجيؾٌح وىا ًذؾنم ةها 

 )سجه اميكادتاخ وامشسائه )امصادس وامىاسد 

 كشاساخ امشئٌس وىذًش امجيؾٌح 

 ىحاطش اجذياؽاخ ىذًش امجيؾٌح 

 دحفػ فٍ ىكذث أىاٍح ىجنس اإلداسج - ب

 ىجنس اإلداسج( –امؾيىىٌح  سجه امؾظىًح فٍ )امجيؾٌح 

  ىجنس اإلداسج( –سجه اجذياؽاخ ) امجيؾٌح امؾيىىٌح 

 )املشاساخ ) ىجنس اإلداسج 

 

 :وسائم اإلجشاءاخ )دحذفػ كه إداسج وفشؼ ةيا ًخصها( ودشيه ساًٌٍا: 

 .إجشاءاخ وٍيارج امؾيه ةامجيؾٌح 

 امذتشؽاخ( -االًصاالخ-امفىادٌش-امؾهذ-امتَكٌح-امسجالخ اميامٌح )اميؾاىالخ

 وىا فٍ حكيها.

 .سجه امييذنكاخ واألصىل 

 .امذلاسًش امسَىًح 

 وىطتىؽاخ امجيؾٌح. اإلصذاساخ 
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 :االحذفاظ ةامىسائم

 :أواًل: ًذً دحذًذ ىذج حفػ مجيٌؿ امىسائم )كه إداسج فٌيا ًخصها( وفم امذامٍ

o .ًحفػ دائ 

o . حفػ ميذج سَح 

o سَىاخ. حفػ ميذج سالز 

ىنف أو ىسذَذ حفاعًا ؽنى امينفاخ ىُ  هاالحذفاظ ةَسخح إمكذشوٌٍح مك ساًٌٍا: ًذً

امذنف ؽَذ حذوز أحذ اميخاطش وكزمك مذىفٌش اميساحاخ ومسشؽح اسذؾادج امتٌاٍاخ 

 فٍ وحذج امىسائم اإلمكذشوٌٍح مذي إداسج دلٌَح اميؾنىىاخ.

ىشه امخىادو امصنتح أو امسحاةٌح أو  سامشًا: دحفػ امَسخ اإلمكذشوٌٍح فٍ وسائط آىَح

 ىا شاةهها.

ساةؾًا: دحفػ امَسخ اإلمكذشوٌٍح ةطشًلح ىَغيح وآىَح حذى ًسهه امشجىؼ منىسائم 

 ومظياٌ حياًذها ىُ أوجه اميخاطش اميحذينح.

 

 :إدالف امىسائم

 واميشكنح ىُ:أواًل: ًذً إدالف امىسائم امذٍ اٍذهر صالحٌذها ؽتش )مجَح إداسج امىسائم( 

o .ىذًش امجيؾٌح امذَفٌزي 

o .ىذًش امشؤوٌ اميامٌح أو ىُ ًَىب ؽَه 

o .ىذًش إداسج اميىاسد امتششًح أو ىُ ًَىب ؽَه 

o .ىذًش إداسج امجىدج وامذطىًش أو ىُ ًَىب ؽَه 

o .ىذًش اإلداسج اميؾٌَح ةامىسائم 

o ىذًش امجيؾٌح. ثسكشدٌش ىكذ 

ةئصذاس ةٌاٌ ةامىسائم اميشاد إدالفها )طنث ؾٌَح ةامىسائم ياإلداسج ام ساًٌٍا: دلىو

 إدالف وسائم( ًشفؿ ميذًش امجيؾٌح.

 

فٍ امشهش اجذياؽًا مذساسح طنتاخ اإلدالف اميلذىح ىشِ سامشًا: دؾلذ مجَح امىسائم 

ةئدالف امىسائم ًحذفػ ةه فٍ ىكذث ىذًش  سً ًؾذ ىحظش سسيٍ -إٌ وجذ –

 امجيؾٌح .
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ها ىحظش إدالف ةطشًلح آىَح ودظيُ امذٍ صذس ةذً امذخنص ىُ امىسائم ساةؾًا: ً

 خصىصٌح وسائم امجيؾٌح كيا دشاؽٍ سالىح امتٌئح وؽذو اإلطشاس ةها.

 :اميشاجؿ

 اميىافم 5/24 اؽذيذ ىجنس إداسج امجيؾٌح هزي امسٌاسح فٍ اجذياؽه سكً

ودحه هزِ امسٌاسح ىحه جيٌؿ سٌاساخ االحذفاظ ةامىسائم هـ 42/6/2224

 ؽح ساةلًا.وإدالفها اميىطى

 

 

 "طنث إدالف وسائم"

  امٌىو وامذاسًخ  اإلداسج

 

 سنيه هللا                  اميكشو/ ىذًش امجيؾٌح امذَفٌزي                        

 :وةؾذ                               امسالو ؽنٌكً وسحيح هللا وةشكاده              

وإدالفها فئٍَا ٍؾشض مكً ةٌاٌ ةامىسائم امذٍ ةَاًء ؽنى سٌاسح االحذفاظ ةامىسائم 

 اٍذهر صالحٌذها وهٍ:

 داسًخ صذوسها ىذج حفغها اسً امىسٌلح و
دً ٍسخها 

 إمكذشوٌٍاً 
 ىالحغاخ

      
      
      
      
      
      
      
 

 ودلتنىا فائم امذحٌح وامذلذًش.

 االسً:                                       امذىكٌؿ:     إداسج:                 ىذًش 


