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 ( 13)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية

 اهلل النمحً النحٔه هبي

 ( المقدمة:1)

 .. ّبعد : ّحدِاذتند هلل 

ٛع ى ههٙ  إىههُ   ( مههً 28مههً الحٜخهه٘ التيةٔلٓهه٘ ليمههًو ادتنعٔههًج ّامليىيههًج ا ٍ ٔهه٘ ّاملههً)ٗ    ( 23املههً)ٗ بيههً

 الحٜخهه٘ ا ىًىههٔ٘ ّالهه  ةنطههٕ بهه ٌ ٓطهها زت ههً إ)امٗ ادتنعٔهه٘  ىههً ّمعههًٓ  ذتْ نهه٘ ادتنعٔهه٘       

ةتعههًمم مهها  حاههًو اليمههًو ّالحٜخهه٘ التيةٔلٓهه٘ ّالحٜخهه٘ ا ىًىههٔ٘   ّٓنىههه الئًىههًج الهه  ةطههنً     

دتَه٘ املَهنف٘ ّىَهن    ّالهْهامٗ ّا التواو ادتنعٔ٘ بً ىمن٘ ّال ْاٜح   ّا فصًح ىً املع ْمهًج ل نيهتةٔدًٓ   

 اذتيًبًج ارتتًمٔ٘ . 

ىًٔى٘ مجا التربىًج ّال  ةَدف إىل ٍنح ّحتدٓد املبً)ئ ّا ىً الحهم٘ دتنها   ٍلِ الئًىًجّمً 

 التربىًج ّاملْام) املًلٔ٘ ل جنعٔ٘ .

 ( النطاق:2)

دتهههًمعٕ حتهههد) ٍهههلِ الئًىههه٘ امليهههيّلًٔج العًمههه٘ ع مجههها ّحتصهههٔا التربىهههًج ّامليهههيّلًٔج ا هههد)ٗ  

 التربىًج ّمًحنًَٔ   ّمً ٓتع ق بًىتخداو ا مْال ّاملييّلٔ٘ ىيًَ

 ( المسؤوليات :3)

ى هٙ مجٔها مهً ٓعنها لصهًع ادتنعٔه٘ ع ٍهلا اءهًل ىهْاٛ  هًىْا  ىطهًٛ زت هً             ةطبق ٍهلِ الئًىه٘   

 إ)امٗ  ّ مييّلني ةيةٔلٓني  ّ مْظةني  ّ متطْىني بصنف اليمن ىً ميًصبَه ع ادتنعٔ٘.

 بنود االلتزام :( 4)

ةيعٙ ادتنعٔ٘ لتينٔ٘ مْام)ٍهً ّ يها التربىهًج اليندٓه٘ ّالعٔئه٘ ّارتدمٔه٘ ّفهتح ديهْاج مهدمٗ ل هد ا           

بَتٙ الصْم ّا ٍهاًل املنايه٘ ّكلهل ل صهنف ى هٙ الهربامش ّا ىَهط٘ اله  ةنهدمًَ ادتنعٔه٘ ل ةٝهًج            

 ادتنعٔ٘ ة توو ادتنعٔ٘ بًآلةٕ : امليتةٔدٗ ميًَ ّالندٕ بًرتدمًج املندم٘ هله ّلتخنٔق  ٍداف ّمىًل٘
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دتنا التربىًج ّال  ةَدف إىل ةطْٓن ّحتيني ىن ٔ٘ مجها التربىهًج   ا لتواو بًملبً)ئ ا  حدٔ٘  .1

مهههً ّالتهههواو العهههًم ني ع ٍهههلا اءهههًل بًملنًمىهههًج الصهههخٔخ٘ الههه  حتنهههق   هههرب دهههدم  اهههً  

 املييّلٔ٘ ّالَةًفٔ٘ ّالةعًلٔ٘ ٍّٕ  ًلتًلٕ :

فههًملتعني ى ههٙ فنٓههق العنهها التههواو ا مًىهه٘ ّالصههد  ع مجٔهها ا ّدههًج ّالمههنّف     :ا مًىهه٘ -  

ل نخًفمهه٘ ى ههٙ حنهه٘ اءتنهها    نههً يهها ىههدو ةطهه ٔا  ّ فههُ املههًحنني  ّ امليههتةٔدًٓ بهه ٖ   

 صْمٗ مً الصْم .

يا ى ٙ فنٓق العنا احهرتاو ععه٘ مَيهتَه   ّادتنعٔه٘ اله  ٓعن هٌْ        :ا حرتاو ّالتندٓن -ب 

 و  نام٘ املًحنني ّامليتةٔدًٓ ّالْضْح التًو  ى ٙ حٍد ىْاٛ.بًَ   ّاحرتا

يا ى ٙ فنٓق العنا الْضْح التًو فٔنً ٓتع ق مبييّلًٔةَه جتًِ حن٘ اءتنها    اليحم٘: -ج 

ٛع  ههًٌ ّادعههً   ّ         ّيهها ى ههَٔه احفصههًح ىههً  ٖ ٍههاا مههً  ٍههاًل ةعههًمم املصههًع ىههْا

  ّ املَين.ع ادتًىا الَخصٕ  ٛ التصنف ىْاٛستتنح     نً يا ى َٔه جتيا ىْ

يا ى ٙ فنٓق العنا  ٌ ٓعن ْا بَاا  ٓعوه  ٍدافَه َّٓهجا اآل هنًٓ ى هٙ    التعًطف :  -) 

التههواو املعههًٓ  املَئهه٘    نههً يهها ى ههَٔه احههرتاو ارتصْصههٔ٘ ّحنٓهه٘ ا  تٔههًم ّا  ههتحف       

 باا  ىْاىُ.

ل اله  ٓنْمههٌْ بَههً  يهها ى هٙ فنٓههق العنها إىههدا) ةنهًمٓن ّاضههخ٘ ىهً ا ىنههً     الَهةًفٔ٘ :  -ِ 

بعن ٔه٘ مجها   املنةبطه٘  ّ ٔةٔ٘ إ)امٗ التربىًج ّالتصنف فًَٔ ّمجٔا التاهًلٔف ّاملصهنّفًج   

 التربىًج.

بً حاًو ّالطْابط امليمن٘ لعن ٔ٘ مجا التربىهًج الصهً)مٗ مهً     ة توو ادتنعٔ٘ ع ٍلِ الئًى٘ .3

 جًَج ا  تصًص.

 ملْام) املًلٔ٘ املخت ة٘ .منادب٘ ّةيةٔل ىًٔىًج إ)امٗ املخًطن املتع ن٘ بً .2

اىتخداو  ًف٘ الْىهًٜا املتًحه٘ ّاملَهنّى٘ ع مجها التربىهًج ّاملتْافنه٘ مها  ىمنه٘ ّهامٗ العنها           .4

 ّالتينٔ٘ ا جتنًىٔ٘.

ة توو ادتنعٔ٘ ب ٖ  ٜخ٘ مً جَ٘ ا ٍناف ختهت  قنهْ  ّىهنٓ٘ املتهربىني ّةوّٓهدٍه بًلتنهًمٓن        .5

 ا هلً الدىه .الدّمٓ٘ ىً الربامش ّا ىَط٘ ال  ددمْ
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مييها ميعهً  بًةهً  اىهتنبًل  ٖ إىًىهًج مهً  هًمج املن اه٘ العنبٔه٘ اليهعْ)ٓ٘ إ  بعهد مْافنه٘ الهْهامٗ               .6

 ّّفنً  ل طْابط ال  حتد)ًٍ الحٜخ٘

 مييا مجا ّاىتنبًل التربىًج  ًمج منن ادتنعٔ٘. .7

 ٓ توو مييْبْ ادتنعٔ٘  ًف٘ بعدو اىتغحل مْدعَه لتخنٔق ميةع٘ ٍخصٔ٘. .8

ً      ٓتعَد .9 الْىهًٜا اله     زت ً اح)امٗ بًملييّلٔ٘ التًم٘  مًو املتهربىني بعهدو اىهتخداو  ٖ ّىهٔ ٘ مه

 متً بيٌ احىيًٌ  ّ متً  نامتُ ب ٖ ٍاا مً ا ٍاًل.

   يْه اىتعنًل ا مْال ال  جتنا مً التربىًج ع ف  الغنم اللٖ مجعث لُ. .11

املْضههخ٘ ع مْدعَههً احلارتّىههٕ ّّىههًٜا   ةيههتنبا ادتنعٔهه٘ التربىههًج ىههرب حيههًبًةًَ البيأهه٘     .11

 التْاصا .

   يْه  حد اىتحو التربىًج ف  املةْضني بً ىتحو. .13

يا حتنٓن آصً ج  ًص٘ بًلتربىًج مً  صا ّصْمةني حتنا  مدًمً  متي ي ٘ ميبن٘ الرتدهٔه   .12

 ّةْدٔعًَ مً املخْلني مً زت ً اح)امٗ ّةوّٓد املتربع ب صا احٓصًل.

 ٘ التربىًج فْم اىتحمًَ ع اذتيًبًج البيأ٘ ل جنعٔ٘ .ةْ)ع  ًف .14

يا ةيجٔا مجٔها احٓهنا)اج املًلٔه٘ اليندٓه٘  ّ فه  اليندٓه٘ لهدٚ ديهه الَهيٌّ املًلٔه٘ بًدتنعٔه٘             .15

 فْم ) ْهلً دبا  ٌ ٓته ى ًَٔ  ٖ إجناٛ آ ن.

ةهرتٗ الومئه٘   اىتخداو مجٔا ا مْال ال  مت مجعًَ ع ا فنام اللٖ مجعث مهً  ج هًَ  هحل ال    .16

 املتةق ى ًَٔ.

ةطبق ادتنعٔ٘ ىمًو ستًىيب ستاه حىدا) النْٔ) ا ًىهبٔ٘ ّةتبها حن ه٘ التربىهًج ا صه ٘       .17

ّمنادبتَهً ّإىههدا) ةنهًمٓن ىيَههً ةْضهح ىْىَههً ّمبًلغَهً ّبيههْ) صهنفًَ ّمنههدام امليصهنف ّاملتبنههٕ       

 ميًَ ّا فصًح ىيًَ ع دْاٜه اذتيًبًج.

 ّاهلل املْفق
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