
 

  

  االرذبد انٕطُٙ نهشغم ثبنًغشة         انفٛذسانٛخ انذًٚمشاطٛخ نهشغم 

 انٕطُٛخ نًٕظفٙ انزؼهٛى انجبيؼخ                انُمبثخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى          
 انًكزت انٕطُٙ                                                                                               انًكزت انٕطُٙ           

 ركـــتـــشـــالغ مــــب

                       

، لذ ربثؼذ ثبْزًبو ( ف د ػ )ٔانُمبثخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى ( ٔ ػ و ا )جبيؼخ انٕطُٛخ نًٕظفٙ انزؼهٛى ان: إٌ انُمبثزٍٛ انزؼهًٛٛزٍٛ   
ب أيم فٙ أٌ ٚكٌٕ يُبعجخ رزجبٔة فٛٓب انذكٕيخ ثشكم فؼهٙ ٔجذ٘ كجٛش يشادم انذٕاس االجزًبػٙ ثٍٛ انًشكضٚبد ٔانذكٕيخ ٔكهٓ

كًب اَزظشد ثزشلت كجٛش يُز . ُخ أيبيٓبٕٖ ػٛشٓب ٔفزخ آفبق يغزمجهٛخ يطًئيغ اَزظبساد انشغٛهخ انًغشثٛخ نزذغٍٛ دمٛمٙ نًغز
انًشبكم ٔانًطبنت انزؼهًٛٛخ كٙ رعغ  اإلظشاة األخٛش فٙ شٓش يبسط أٌ رؼهٍ ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ ػٍ انذهٕل انفؼهٛخ نؼذد يٍ

 .دذا نالدزمبٌ انًزصبػذ نذٖ انؼذٚذ يٍ انفئبد انزؼهًٛٛخ

رغجم ثأعف ٔاعزٛبء ػًٛمٍٛ صًذ انٕصاسح انٕصٛخ  ٔايزُبػٓب نذذ اٌٜ ػٍ رغٕٚخ أػالِ غٛش أٌ انُمبثبد انزؼهًٛٛخ 

مهك كجٛش ْضانخ انشد انذكٕيٙ ػهٗ انًطبنت انُمبثٛخ انمعبٚب انزٙ انزضيذ ثذهٓب يغ رؼطٛم انذٕاس انمطبػٙ ، كًب رغجم ث

 .انًششٔػخ نألعشح انزؼهًٛٛخ

إر رؼجش يٍ جذٚذ ػٍ اعزٛبئٓب انؼًٛك نزؼبيم انٕصاسح انٕصٛخ يغ لعبٚب شغٛهخ  أػالِ نٓزِ األعجبة فئٌ انُمبثبد انزؼهًٛٛخ

 78ٔانخًٛظ  77ض إظشاة إَذاس٘ ٕٚيٙ األسثؼبء   خٕبء انزؼهٛى إنٗ انزؼهٛى ٔيطبنجٓب انؼبدنخ فئَٓب رذػٕ كبفخ سجبل َٔغ
 27ثمطبع انزؼهٛى انًذسعٙ ٔيٕظفٙ انزؼهٛى انؼبنٙ يغ ٔلفخ ادزجبجٛخ ٕٚو   7111يب٘  17ٔ  11أثشٚم، ٔإظشاة ٕٚيٙ 

ظشٔسح رهجٛخ انًطبنت انًؼشٔظخ ػهٗ ٔصاسح كًب رؤكذ يٍ جذٚذ  ،اثزذاء يٍ انغبػخ انؼبششح ٔانُصف صجبدب 7111اثشٚم 

 :انزشثٛخ انٕطُٛخ ٔانذكٕيخ ٔػهٗ سأعٓب

، انٗ اٌٜ  ، ثًب ٚعغ دذا نالدزمبٌ ٔانزٕرش انز٘ ٚؼشفّ انمطبع 7112هًغزٕفٍٛ نششٔغ انزشلٙ يُز اعزثُبئٛخ ن رشلٛخ .1

 .انذبنٛخ نزذشٚشْب يٍ دبنخ االخزُبق ٔإصالح يُظٕيخ انزشلٙ

 .ثًشبسكخ انُمبثبدٔصاسٚخ م نجُخ ٛٚش األٔل نهزذخم إلَمبر انذٕاس انمطبػٙ ٔرشكانٕصانغٛذ رطبنت  .7

 .عُخ  67جذٚذح ثشفغ عٍ انزمبػذ إنٗ  ًذبٔنخ انذكٕيخ يمبٚعخ إدذاس دسجبدانشفط انًطهك ن .2

 .انزؼجٛم ثئَصبف كبفخ انفئبد انًزعشسح ثبنمطبع انًذسعٙ .4

 .ٍ ثبنجبيؼبد ٔاإلداسح انًشكضٚخ ٔاألدٛبء انجبيؼٛخ ٔيشاكض انجذشاالعزجبثخ نًطبنت يٕظفٙ انزؼهٛى انؼبنٙ انؼبيهٛ .5

 .انزؼجٛم ثذيمشطخ رؼبظذٚخ انزؼهٛى   .6

 .فزخ رذمٛك فٙ االػزذاءاد انًٓجٛخ انزٙ طبنذ َغبء ٔسجبل انزؼهٛى انًذزجٍٛ صَٕب نكشايخ األعشح انزؼهًٛٛخ .7
زا انمشاس االدزجبجٙ فئَٓب رؤكذ يٍ جذٚذ ػهٗ ْٔٙ يعطشح يشح أخشٖ إنٗ ارخبر ْ إٌ انُمبثبد انزؼهًٛٛخ أػالِ 

سغجزٓب انمٕٚخ فٙ أٌ ركٌٕ انذكٕيخ ٔٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ فٙ يغزٕٖ انهذظخ انزبسٚخٛخ انزٙ ًٚش يُٓب انًغشة ٔرنك 

ثزٕفٛش كم انششٔغ إلَجبح ٔسػ اإلصالح انذعزٕس٘ ٔانغٛبعٙ انز٘ اَخشطذ فّٛ ثالدَب ػجش إجشاءاد اجزًبػٛخ جشٚئخ 

 . ٕفش انطًأَُٛخ ٔاأليم نشجبل َٔغبء انزؼهٛى ر

 ٔػبشذ انٕدذح انُمبثٛخ صبيذح يُبظهخ

 رمُٛخ اإلظشاة : - ػذو االنزذبق ثبنًؤعغبد انزؼهًٛٛخ عٕاء فٙ انؼبنى انمشٔ٘ أٔانذعش٘ .
                - االنزذبق ثبنٕلفخ االدزجبجٛخ انٕطُٛخ ثبنشثبغ فٙ انٕٛو األٔل يٍ اإلظشاة-7111/4/77         

    

                                                 

 

  انزؼهًٛٛخ يطبنت انشغٛهخػهٗ ٔصًذ ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ  سدا ػهٗ اعزخفبف
  7111يب٘  17 – 11أثشٚم ٔ 78-77أٚبو  اَزاسٚخ  رمشس انُمبثبد انزؼهًٛٛخ إظشاثبد

7111اثشٚم  77  يغ ٔلفخ ادزجبجٛخ ٕٚو  
 


