
 
 7002انًذيدٌٕ  انؼزضٌٍٕ األطبرذح

 7002انًذيدٍٍ فٕج انؼزضٍٍٍ انهدُخ انزسضٍزٌخ نألطبرذح 

 00/070انجٍبٌ رلى 
 7070 أكزٕثز 22 ًٍضخان

   :ٌمزرٌٔٔ ،نظُٕاد انًمزصُخ فً َظبو انزمبػذيهف ا فً زم نٕسارح االيجبالح  ٔ رًبطمٌزفضٌٕ  7002يدٌٕ األطبرذح انًذ

 انزثبطسَمخ نُذٌ يؼخ ثسً انًسٍظ انثبٍَخ ثؼذ انشٔال ثًمز اندب 7070كزٕثز أ 72 انثالثبءػبو خًغ مذ ػ -

 00ٔ 07صنى صجبزب إ 00ص يٍ  7070أكزٕثز  72األرثؼبء  ٔسارح انززثٍخيًزكشح ثبنزثبط أيبو ٔلفخ اززدبخٍخ  -
، خهص فٍّ انُمبع إنى أٌ ثبنزثبط 7070أكزٕثز  4 األزذ ٌ طبثمب(، اخزًبػب ٌٕوٕضٍ)انؼز 7002يذيدً  ػمذد انهدُخ انزسضٍزٌخ ألطبرذح

 ،7002ًهٓب األطبرذح انؼزضٍٍٍ لجم االديبج طُخ انزً ػ ،إٌدبد زم يُبطت الززظبة انظُٕاد انؼدبف يٍانزٓزة  فًانٕسارح انٕصٍخ يبضٍخ نألطف 

 :فً ْذا انشؤًٌبٍٍٍَ رطبئم خٕاثٍخ نهظبدح انجزنٔ كبدًٌٍخأٔ ٔسارٌخرْب نؼذح يذكزاد اصذإفً َظبو انزمبػذ رغى 

رسذ ، مبػذٌ فً انزٕانؼزضٍ انخذيبد انظبثمخ نألطبرذح إثجبدرسذ يٕضٕع  7007اثزٌم  72انصبدرح ثزبرٌخ  0/2002انًذكزح انٕسارٌخ ػذد  (0

 ؛7000دخُجز  09ثزبرٌخ  009000انًزاطهخ انٕسارٌخ ػذد يزخغ

: إثجبد ٕعزٕل يٕض 7000دخُجز  79انًؤرخخ ٌٕو  9020_0 انًذكزح األكبدًٌٍخ ندٓخ انشزق انًٕخٓخ نهظبدح انُٕاة اإللهًٍٍٍٍ ػذد: (7

 ؛7000دخُجز  09ثزبرٌخ  009000رسذ يزخغ انًزاطهخ انٕسارٌخ ػذد ،انخذيبد انظبثمخ نألطبرذح انؼزضٍٍٍ فً انزمبػذ
زٕل  7000دخُجز  27انًؤرخخ ٌٕو  0/2002 ػذد: يزاكغ ربَظٍفذ انسٕس انزكٌٍٕٔ نهززثٍخ خٌٕندٓاكبدًٌٍخ انٕسارٌخ انًٕخٓخ نأل انًذكزح  (0

 مخ نألطبرذح انؼزضٍٍٍ فً انزمبػذ؛: إثجبد انخذيبد انظبثيٕضٕع

زٕل يٕضٕع يآل اثجبد انخذيبد انظبثمخ نألطبرذح انؼزضٍٍٍ فً  000-00رسذ رلى  ٔنىاألثبنغزفخ  ثزنًبًَ فزٌكن زبٌاندٕاثٍ زبٌانزطبن (4

: زٕل يٕضٕع 7000دخُجز  70ثزبرٌخ  990- 07رسذ رلى: انثبٍَخ ٔ ،7002دخُجز  00ثزبرٌخ  0004 رسذ يزخغ طؤال كزبثً ػذد ،انزمبػذ

 4ثزبرٌخ  07440: طؤال كزبثً ػذد ، رسذ يزخغانظبثمخ نألطبرذح انؼزضٍٍٍ طبثمب فً انزمبػذرفؼٍم انًزاطهخ انٕسارٌخ إلثجبد انخذيبد 

 ؛7000ٌٍَٕٕ 

 :7002ٍ ٍيذيدؤطبرذح ك ُبٔػهٍّ فئَ

اطزسضبرا يٍ رضسٍبد خظبو ، ثًب فٍّ طً االطزثُبئً كًب ْٕ يؼٕٓد فٍُبَؼجز ػٍ اطزؼذادَب انكبيم نالَخزاط فً إَدبذ انًٕطى انذرا .0

 مٕق؛انسٔ ، دٌٔ َظٍبٌ فً َفض انٕلذ يجذأ ززًٍخ انزٕاسٌ ثٍٍ انٕاخجبدخذيخ انٕطٍٔ ًٍٍانًزؼهٔ زؼهًبدنًصهسخ انً
 :ثـ َطبنت .7

 ؛فً َظبو انزمبػذ 7002الديبج طُخ انزؼدٍم نسم يهف اززظبة انظُٕاد انزً ػًهُب فٍٓب ػزضٍٍٍ لجم ا (0

 ؛7000رصسٍر ربرٌخ االديبج اطٕح ثجبلً يذيدٍٍ  (7

 ؛انًؼهًٍٍٔ انزخزج يٍ يزاكش ركٌٍٕ انًؼهًبد ج ػٍ دثهٕيبداالفزا (0

 ؛7002يٍ يذيدً ( دٔي انسمٕق)طز انًزٕفٍٍ أٔ رد االػزجبر ندًٍغ يزمبػذي ْذِ انفئخ (4

انثبٍَخ ثؼذ انشٔال ثًمز  7070كزٕثزا 72 انثالثبءانسضٕر انًكثف فً اندًغ انؼبو انٕطًُ انذي طٍُؼمذ ٌٕو  7002ٍَٓت ثكبفخ يذيدً  .0

 ، لصذ رشكٍم انٍٓبكم انٕطٍُخ؛انزثبطسَمخ نُذٌ يؼخ ثسً انًسٍظ اندب

  ايبو انٕسارحانُصف سٔاالٔ 07يٍ انظبػخ انسبدٌخ ػشزح صجبزب انى  7070أكزٕثز  72رثؼبء األنى ردظٍذ انٕلفخ االززدبخٍخ ٌٕو َذػٕ إ .4

 طٍؤٔل إنٍّ انٕضغ؛ٕصٍخ رجؼبد يب ػشيُب ػهى رظطٍز ثزَبيح َضبنً رصؼٍذي خالل انظُخ ، رزسًم فٍّ انٕسارح انَؼهٍ  .9

 يٍ انؼزضٍٍٍ انًذيدٍٍ؛انًُبثز اإلػاليٍخ انًظبَذح نٓذِ انفئخ انًزضزرح ٔ انجزنًبٍٍٍَٔ َسًٍ ػبنٍب اإلطبراد انُمبثٍخ .9

 انًشبركخ انًكثفخ فً انًسطبد انُضبنٍخ انُٕػٍخ انًشيغ خٕضٓب يٍ أخمانزؼجئخ انشبيهخ ٔٔ انى انٍمظخ َذػٕ كبفخ انًُبضهٍٍ ٔانًُبضالد .2

  .انمٓز ػٍ ْذِ انفئخٔ رفغ انظهى

 يكبفسٍٍ يُبضهٍٍ 7002فٕج ٌ طبثمب ٕانؼزضٍػبع األطبرذح 

 ػٍ انهدُخ انزسضٍزٌخ

  


