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 رمـــــــذٚى

 

رٕف١ػًا ٌٍّبظح اٌطبِسخ ِٓ ٔظبَ ٌدٕخ اٌسؽ٠بد إٌمبث١خ ، ٚثٕبء ػٍٝ اٌعػٛح اٌّٛخٙخ ِٓ  أٔاًل :

٠َٛ  ٚاٌثالث١ٓاٌسبظ٠خ اٌؼّــــً اٌؼــؽثٝ ، ػمـعد اٌٍدٕخ ظٚؼرٙب اٌّع٠ؽ اٌؼـــبَ ٌّىزت 

 فٝ اٌمب٘ؽح .  2011 اٌثبٟٔ/ رشؽ٠ٓ  ٔٛفّجؽ   21

 : ػّاًل ثأزىبَ اٌّبظح األٌٚٝ ِٓ ٔظبَ ػًّ اٌٍدٕخ ، شبؼن فٝ أػّبي اٌٍدٕخ وً ِٓ :ثبًَٛب 

 )أ( األػضبء انًخزبسٌٔ يٍ لجم يؤرًش انؼًم انؼشثٗ :

 سٍطٕخ ُػّبْ / ِّثً زىِٛخ           ؼمٛة ثٓ ػٍٝ اٌطؽثٛشٝاٌس١ع / ٠-1

  / األؼظْ اٌس١ع / ِبؾْ اٌّؼب٠طخ                        ِّثً اٌؼّبي -1

 )ة( األػضبء انًخزبسٌٔ يٍ لجم يدهس إداسح يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ : 

 ٌؼؽاقا خّٙٛؼ٠خ  ِّثً اٌسىِٛبد /                         وبظُ اٌشّطٟاٌس١ـع/  -1

 اٌس١ع / ػثّبْ شؽ٠ف اٌؽ٠س               ِّثً أصسبة األػّبي / ٍِّىخ اٌجسؽ٠ٓ -2

 األػضبء انًخزبسٌٔ يٍ لجم انسٛذ / انًذٚش انؼبو :)ج(  

           (  اٌدّٙٛؼ٠خ ا١ّٕ١ٌخ)      إٌص١ؽِٜسّع  اٌس١ـع / ظ . ػٍٝ  -1

 (  اٌّغؽث١خ اٌٍّّىخ)    اٌس١ع / فبؼٚق ش١ٙؽ                          -2

 ثؼزس كم يٍ :** ٔرغٛت ػٍ االخزًبع 

 اٌس١ع / سؼ١ع زّبظٖ                            ِّثً أصسبة األػّبي / ٌجٕبْ -1

 اٌس١ع/ أ . ظ إثؽا١ُ٘ غٕعٚؼ                 ِّثً اٌؼّبي / خّٙٛؼ٠خ اٌسٛظاْ -2

 ظٌٚخ اٌى٠ٛذ   اٌؼبؾِِٝطٍك اٌس١ـع / ضبٌع  -3

 نهدُخ يبٚهٗ : انحبدٚخ ٔانثالثٍٛبل انذٔسح ثبنثًب : رضًٍ خذٔل أػً

 أزطبة ؼئ١سب ٌٍدٕخ ٚٔبئجب ٌٍؽئ١س ِٚمؽؼا ٌّعح ػبَ . -1

بد إٌمبث١خ ضالالي اٌفزالؽح   ـخ اٌسؽ٠ـــخ ٚر١ّٕـــٟ ص١بٔـــٟ فـــً اٌؼؽثـــــٛظ ِىزت اٌؼّــــخٙ -2

 ( . 2011ٔٛفّجؽ / رشؽ٠ٓ اٌثبٟٔ  – 2010رشؽ٠ٓ اٌثبٟٔ  / ) ٔٛفّجؽ
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ٌس١بس١خ ٚااللزصبظ٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٚآثبؼ٘ب ػٍٝ اٌسؽوخ اٌؼّب١ٌخ اٌؼؽث١الخ )ػمالع   اٌّزغ١ؽاد ا -3

 ٔعٚح / إػعاظ ظؼاسخ ( .

 اٌّؤرّؽ اٌثبٟٔ ٌٍسمٛق ٚاٌسؽ٠بد إٌمبث١خ . -4

 ساثؼًب : ثذأ اخزًبع انهدُخ ثبندهسخ اإلخشائٛخ ثبَزخبة  ْٛئخ يكزجٓب ػهٗ انُحٕ انزبنٗ :

 ؼئ١سًب                                        ِبؾْ اٌّؼب٠طخاٌس١ع /  -1

 ٔبئجب ٌٍؽئ١س                                        وبظُ اٌشّطٟ اٌس١ع /  -2

 ِمؽؼاًَ                              ػٍٟ إٌص١ؽٜ/  اٌعوزٛؼ اٌس١ع -3

بَ ثعأ االخزّبع ثزؽز١ت ِالٓ ِؼالبٌٟ األسالزبغ / أزّالع ِسّالع ٌمّالبْ اٌّالع٠ؽ اٌؼال        خبيسًب : 

ثبٌزٛف١ك ٚإٌدبذ ٚاسالزؼعاظ أسالؽح    ٌٍدٕخاٌز١ّٕبد  ِغ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌؼؽث١خ 

ِىزالالالت اٌؼّالالالً اٌؼؽثالالالٟ ٌٍزؼالالالبْٚ اٌالالالعائُ ِالالالٓ أخالالالً ر١ّٕالالالخ ٚصالالال١بٔخ اٌسمالالالٛق    

ٚاٌسؽ٠الالالبد إٌمبث١الالالخ ٚرؼؿ٠الالالؿ اٌسالالالٛاؼ االخزّالالالبػٟ  ِٚسالالال١ؽح اٌع٠ّمؽا ١الالالخ       

غ١الؽاد  ٚإٌٙٛض ثؼاللبد اٌزؼبْٚ ث١ٓ أ ؽاف اإلٔزبج ٌّٛاخٙخ أضطبؼ اٌّز

ضبصالالخ ٚأْ إٌّطمالالخ اٌؼؽث١الالخ رّالالؽ   االلزصالالبظ٠خ ٚرسالالع٠بد اٌّؽزٍالالخ اٌمبظِالالخ   

ثّؽزٍخ ِطبض خع٠ع ثؼع أْ ٘جذ ػ١ٍٙب ؼ٠بذ اٌزغ١١ؽ ٚوالبْ رسؽوٙالب األٚي   

األٚظالالالبع االخزّبػ١الالخ ثسالالجت رؿا٠الالالع ِؼالالعالد اٌجطبٌالالالخ    ٚظٚافؼٙالالب األسبسالالٟ   

 ٚارسالالالبع ظائالالالؽح اٌفمالالالؽ ٚرّٙالالال١ح اٌسمالالالٛق ٚاٌسؽ٠الالالبد ٚرغ١الالالت اٌع٠ّمؽا ١الالالخ    

  ِٕٚظّبد اٌّدزّغ اٌّعٟٔ ػٓ اٌّشبؼوخ فٟ رسًّ اٌّسئ١ٌٛخ ٚصٕغ اٌمالؽاؼ 

اٌسؽ٠الالبد إٌمبث١الالخ ٚإػالالعاظ     ر١ّٕالالخ ٚرؼؿ٠الالؿ ٚأوالالع اٌّالالع٠ؽ اٌؼالالبَ ػٍالالٝ أ١ّ٘الالخ     

فٝ اٌالعٚي   فٟ ٘ػا اٌّدبي إزؽاؾٖاٌزمبؼ٠ؽ اٌعٚؼ٠خ ػٓ ِعٜ اٌزمعَ اٌػٞ ٠زُ 

ؽح رمؽ٠ؽ زالٛي  ٌٍدٕخ اٌّٛل، ٚأْ ِىزت اٌؼًّ اٌؼؽثٟ ٠ؼؽض أِبَ ا اٌؼؽث١خ

اٌسالٕخ ٌز١ّٕالخ ٚرؼؿ٠الؿ     ٘الػٖ   اٌزٟ لبَ ثٙب ِىزت اٌؼًّ اٌؼؽثالٟ ضالالي  اٌدٙٛظ 

ٚردبٚؾ ا٢ثبؼ اٌزالٟ ٚاوجالذ ؼ٠البذ اٌزغ١الؽ ضبصالخ      اٌسمٛق ٚاٌسؽ٠بد إٌمبث١خ 

) ٔحضررش االخزًررربع  ً ٚاٌؼاللالالخ ثالالال١ٓ أ الالؽاف اإلٔزالالالبج   ــالالالـبي اٌؼّـالالـ فالالٟ ِد 

  .يسزشبس انًُظًخ (  –األسزبر / ػذَبٌ أثٕ انشاغت 

 سبدسًب : لبو ثأػًبل انسكشربسٚخ انفُٛخ نهدُخ :

 ِع٠ؽ إظاؼح اٌسّب٠خ االخزّبػ١خ ٚػاللبد اٌؼًّ   اٌس١ع / ض١ًٍ أثٛ ضؽِٗ         -

 ؼئ١س ٚزعح اٌسٛاؼ االخزّبػٟ ٚاٌسؽ٠بد إٌمبث١خ   اٌس١ع / زّعٞ أزّع             -

 ١ؽ ٚرشؽ٠ؼبد اٌؼًّ اٌس١ع / ػجع اٌىؽ٠ُ خب٠ٚح        ؼئ١س ٚزعح اٌّؼب٠ -

 ؼئ١س ٚزعح اٌزأ١ِٕبد االخزّبػ١خ   اٌس١ع / أسبِخ ػ١سٟ            -

 اٌطبصخؼئ١س ٚزعح شئْٛ اٌّؽأح اٌؼبٍِخ ٚاٌفئبد   اٌس١عح / ؼا١ٔب فبؼٚق            -

 إظاؼح اٌسّب٠ـخ االخزّبػ١ـخ             زـٕـبْ لـب٠ـعاٌس١عح /  -
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 أػًبل انهدُخ : سبثؼًب : سٛش 

ٌٍدٕخ أػّبٌٙالب اسالزٕبظًا إٌالٝ ٔظالبَ ػٍّٙالب ، ٚفالٝ إ البؼ اٌّجالبظص اٌزالٝ ٔال            اثبشؽد 

ٟ ا١ٌّثبق   -ػ١ٍٙب  ٌٍؼّالً ٚظسالزٛؼ ِٕظّالخ اٌؼّالً اٌؼؽث١الخ ٚاٌعسالبر١ؽ ٚاٌمالٛا١ٔٓ         اٌؼؽثال

اٌٛ ١ٕالخ ٚاالرفبل١البد ٚاٌّٛاث١الالك اٌع١ٌٚالخ ٚاٌؼؽث١الالخ ، ثشالأْ اٌسمالالٛق ٚاٌسؽ٠البد إٌمبث١الالخ      

ٟ خ اٌزطالٛؼ  ٚاٌّجبظص اٌزٝ اسزمؽد ، ٔز١دال  ٌٍسؽوالخ اٌؼّب١ٌالخ اٌؼؽث١الخ ٚاٌع١ٌٚالخ      اٌزالبؼ٠ط

أْ إٌّالٛ االلزصالبظٞ ٚاالخزّالبػٟ اٌّزالٛاؾْ ٠زطٍالت ٚخالٛظ ٔمبثالبد        ٚاٌزالٟ رؤوالع ػٍالٝ    

ل٠ٛخ ِٚسزمٍخ رسزط١غ اٌّشبؼوخ فالٝ ػ١ٍّالخ اٌز١ّٕالخ ألْ ٘العفٙب األسبسالٟ ر١ّٕالخ اٌؽفالبٖ        

 ر اٌّدزّغ . االخزّبػٟ ٚااللزصبظٞ ٌٍؼّبي اٌػ٠ٓ ٠شىٍْٛ أٚسغ ٚأوجؽ شؽائ

أٌ رحزشو انحمٕق األسبسٛخ نإلَسبٌ خبصخ فرٗ يدربل انؼًرم    ٚرسم١مًب ٌػٌه ٠دت 

، ٔأَّ ال ًٚكٍ أٌ رًُٕ حشكخ َمبثٛرخ حرشح    ٔفٗ يمذيزٓب انحمٕق ٔانحشٚبد انُمبثٛخ

ٔيسررزمهخ إالح حٛررم ٚررزى احزررشاو انحمررٕق انؼبيررخ ٔاألسبسررٛخ نإلَسرربٌ ، ٔال ًٚكررٍ أٌ  

رُشأ حشكخ َمبثٛخ يٕحذح حشح ٔيسزمهخ ٔدًٚمشاطٛرخ إالح فرٗ  رم َظربو حكرى ٚضرًٍ       

انحمٕق األسبسرٛخ ٔأٌ ركرٌٕ انُمبثربد لربدسح ػهرٗ يًبسسرخ َشربطٓب فرٗ يُرب  يرٍ           

. ٠ٚؼزجالالؽ إٌظالالبَ   حشٚررخ كررٗ ركررٌٕ يسرربًْزٓب يفٛررذح ٔي ررذس ثمررخ فررٗ انًدزًررغ       ان

ٚاٌسٍٛن ٚاٌفُٙ اٌع٠ّمؽا ٟ أسبسال١ًب ِالٓ أخالً اٌّّبؼسالخ اٌسالؽح ٌٍسمالٛق إٌمبث١الخ ٚفمالًب         

ٌّالالب ٔالال  ػ١ٍالالٗ اإلػالالالْ اٌؼالالبٌّٝ ٌسمالالٛق اإلٔسالالبْ ٚا١ٌّثالالبق اٌالالعٌٚٝ ٌٍسمالالٛق اٌّع١ٔالالخ     

ٚدشد يفٕٓو انحشٚربد انُمبثٛرخ يرٍ كرم     حٛم أٌ غٛبة انحشٚبد انًذَٛخ ٚاٌس١بس١خ ، 

 يضًٌٕ .

ٌمالالع ٔالال  ا١ٌّثالالبق اٌالالعٌٚٝ ٌٍؼّالالً ٚظسالالزٛؼ ِٕظّالالخ اٌؼّالالً اٌع١ٌٚالالخ ٚوالالػٌه ا١ٌّثالالبق     

اٌؼؽثٝ ٌٍؼًّ ٚظسزٛؼ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼؽث١خ ػٍالٝ اززالؽاَ ِجالبظص اٌسؽ٠البد ٚاٌسمالٛق      

نذٔنٛخ أانؼشثٛخ انذٔل انؼشثٛخ خًٛؼٓب أػضبء فٗ يُظًزٗ انؼًم إٌمبث١خ ، ٚثّب أْ 

ٔي بدلخ ػهٗ يٛثبق ٔدسزٕس كم يًُٓب ، فٓٗ يهضيخ ثبنٕفبء ثًب ٚحزًّ انز رذٚك  

خبصررخ فررٙ يدرربل    انذٔنٛررخٔيُظًررخ انؼًررم   انؼشثٛررخٔانؼضررٕٚخ فررٗ يُظًررخ انؼًررم    

 انحشٚبد ٔانحمٕق انُمبثٛخ .

ٔفٙ ضٕء انًُبلشبد ٔانحٕاس ٔانًذأالد انزٙ سبدد ػًرم انهدُرخ خرالل دٔسح    

 إنٗ انزٕصٛبد انزبنٛخ :انهدُخ ، رٕصهذ  انثالثٍٛ ٔ انحبدٚخ اَؼمبدْب

ٌٍّع٠ؽ اٌؼالبَ ٌّٕظّالخ اٌؼّالً اٌؼؽث١الخ ػٍالٝ خٙالٛظٖ ٚأسالؽح         رٛخ١ٗ اٌشىؽ ٚاٌزمع٠ؽ -1

ِىزت اٌؼًّ اٌؼؽثٟ ضالي ٘ػا اٌؼبَ ِالٓ أخالً ر١ّٕالخ اٌسمالٛق ٚاٌسؽ٠البد إٌمبث١الخ       

 ؼج١الؽ ٚاٌزٚرؼؿ٠ؿ اٌسالٛاؼ االخزّالبػٟ ٚظػالُ اٌع٠ّمؽا ١الخ ٚزؽ٠الخ اٌالؽأٞ ٚاٌفىالؽ        

ٚرمع٠ؽ ظٚؼٖ ِٚسبػ١ٗ اٌس١ّعح ِٓ أخً رؽس١ص ِجالبظص اٌسؽ٠البد إٌمبث١الخ ٚرأو١الع     

زالالك اإلٔسالالبْ فالالٟ اٌؼّالالً ٚاإلػالالالء ِالالٓ ظٚؼ اٌسالالٛاؼ االخزّالالبػٟ ٌسالالً ِشالالىالد   
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اٌؼًّ ٚإ٠دبظ إٌّبش إٌّبست ٌؼاللبد اٌؼًّ إٌبخسخ اٌزٟ رشىً أزعاُ٘ ػٛاًِ 

ػٞ ٠الالؤِٓ فالالؽع اٌؼّالالً أِالالبَ اٌدالالػة ٌالسالالزثّبؼاد فالالٟ ِشالالبؼ٠غ اٌؼّالالً اٌالالعائُ اٌالال

 اٌجبزث١ٓ ػٕٗ ٚاٌٛافع٠ٓ اٌدعظ إٌٝ أسٛاق اٌؼًّ ِٓ اٌشجبة .

اٌؼؽث١الالخ ٌصالال١بٔخ ٚر١ّٕالالخ ٚرؼؿ٠الالؿ     اٌزأو١الالع ػٍالالٝ ظػالالٛح اٌٍدٕالالخ اٌّزىالالؽؼح ٌٍالالعٚي      -2

اٌسمالالٛق ٚاٌسؽ٠الالبد إٌمبث١الالخ ٚرى١١الالف رشالالؽ٠ؼبد اٌؼّالالً اٌٛ ١ٕالالخ ٌزالالزالئُ ٚأزىالالبَ     

ٛق ٚاٌسؽ٠الالبد إٌمبث١الالخ ، ٚرؽخّالالخ   ِؼالالب١٠ؽ اٌؼّالالً اٌؼؽث١الالخ ٚاٌع١ٌٚالالخ ثشالالأْ اٌسمالال    

 اٌسمٛق اٌزشؽ٠ؼ١خ إٌٝ إخؽاءاد رٕف١ػ٠خ ػٍٝ اؼض اٌٛالغ .

( ثشالأْ  8اٌؼؽث١خ ٌٍزصع٠ك ػٍٝ االرفبل١ز١ٓ اٌؼالؽث١ز١ٓ ؼلالُ )   ٌٍعٚيعػٛح ردع٠ع اٌ -3

( ثشالأْ اٌّفبٚظالخ اٌدّبػ١الخ ٚرأو١الع ظٚؼ     11اٌسمٛق ٚاٌسؽ٠البد إٌمبث١الخ ٚؼلالُ )   

فالٝ اال الالع ػٍالٝ رمبؼ٠ؽ٘الب اٌعٚؼ٠الخ اٌزالٝ       ِٕظّبد اٌؼّالبي ٚأصالسبة األػّالبي    

رؽسً إٌٝ ٌدٕالخ اٌطجالؽاء اٌمالب١١ٔٛٔٓ ، ثشالأْ اٌزسمالك ِالٓ ِالعٜ اٌٛفالبء ثبٌزؿاِالبد          

ضبصالالخ فالالٟ ِدالالبي اٌسمالالٛق ٚاٌسؽ٠الالبد   ٘الالػٖ اٌالالعٚي ردالالبٖ ِؼالالب١٠ؽ اٌؼّالالً اٌؼؽث١الالخ   

 .إٌمبث١خ .

ٟ رثّالال١ٓ خٙالالٛظ ِٕظّالالخ اٌؼّالالً اٌؼؽث١الالخ ٚظػّٙالالب ٌٍّٕظّالالبد إٌمبث١الالخ زع٠ثالالخ اٌزىالال٠ٛٓ فالال    -4

ثؼط اٌعٚي اٌؼؽث١خ ٚاٌّطبٌجخ ثؿ٠بظح ٘ػا اٌعػُ ٌزّى١ٓ ِّثٍٟ اٌؼّبي فٟ ٘الػٖ اٌالعٚي   

ِٓ اٌّشبؼوخ فٟ أٔشطخ ٚثؽاِح ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼؽث١خ الوزسبة اٌطجؽاد ٚاٌّؼبؼف 

 ٚاٌّٙبؼاد اٌزٟ رؼؿؾ ِس١ؽرُٙ إٌمبث١خ .

١الخ ػٍالٝ   ٌّٛاصٍخ ٔشب ٙب اٌزؽ٠ٚدٟ ٌسال  اٌالعٚي اٌؼؽث  ظػٛح ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼؽث١خ  -5

اٌزصع٠ك ػٍٝ ارفبل١بد اٌسمٛق األسبس١خ فٟ اٌؼًّ ٚارفبل١البد رسال١ًٙ رٕمالً األ٠العٞ     

اٌؼبٍِخ اٌؼؽث١خ ث١ٓ ثٍعاْ اٌٛ ٓ اٌىج١ؽ ثّب ٠زفك ِغ ارفبل١بد اٌؼًّ اٌؼؽث١خ ٠ٚسمك 

 ِصبٌر ظٚي اإلؼسبي ٚاالسزمجبي اٌؼؽث١خ . 

ؼ ِالالب رزّزالالغ ثالالٗ ِالالٓ اٌزأو١الالع ػٍالالٝ أْ ٚزالالعح اٌسؽوالالخ اٌؼّب١ٌالالخ ٚلٛرٙالالب ، رصالالبْ ثّمالالعا  -6

اٌسؽ٠الالخ ٚاٌع٠ّمؽا ١الالخ ، ّٚ٘الالب سالال١بخٙب اٌمالالٜٛ ِالالٓ االٔمسالالبَ ٚاٌعالالؼف ٚاٌطالفالالبد    

 اٌعاض١ٍخ ٚأ٠خ رعضالد ضبؼخ١خ فٟ شئٛٔٙب .

ظػٛح وً ِٓ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼؽث١خ ٚاالرسبظ اٌعٌٟٚ ٌٕمبثبد اٌؼّالً اٌؼالؽة ٌزؼؿ٠الؿ     -7

ٌسمالٛق ٚاٌسؽ٠البد   ػاللبد اٌزؼبْٚ ث١ّٕٙب ٚاٌزٕسال١ك اٌّشالزؽن ٌالعفغ خٙالٛظ رؼؿ٠الؿ ا     

إٌمبث١الالخ إٌالالٝ األِالالبَ ، ٚرمالالع٠ؽ األسالالٍٛة اٌٙالالبظص ٚاٌجٕالالبء ٚثّالالبؼٖ فالالٟ ظػالالُ ٚر١ّٕالالخ        

اٌسمالالٛق ٚاٌسؽ٠الالبد إٌمبث١الالخ فالالٟ اٌالالعٚي اٌؼؽث١الالخ ، ٚرٛخ١الالٗ اٌزؼالالبْٚ ِالالغ االرسالالبظاد    

ب اٌم١ِٛخ ٚاٌسفبظ ػٍٝ لالٛح ٚٚزالعح اٌسؽوالخ    اٌؼّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ ٌّب ف١ٗ ضعِخ ِصبٌسٕ

 اٌؼّب١ٌخ اٌؼؽث١خ .
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ػالالٛح ِىزالالت اٌؼّالالً اٌؼؽثالالٟ ٌزىث١الالف ارصالالبٌٗ ثالالأ ؽاف اإلٔزالالبج اٌثالثالالخ فالالٟ اٌالالعٚي      ظ -8

اٌؼؽث١خ ِٓ أخالً ػمالع اٌّالؤرّؽ اٌثالبٟٔ ٌٍسمالٛق ٚاٌسؽ٠البد إٌمبث١الخ فالٟ ظٚي اٌالٛ ٓ          

فٙ دٔنخ يمش يُظًخ انؼًرم انؼشثٛرخ أٔ   ثؼمذِ خالل انؼبو انمبدو ٔانزٕصٛخ اٌؼؽثٟ 

 ػاليٛخ انًطهٕثخ .أ٘ دٔنخ رشحت ثبسزضبفزّ ٔرٕفٛش انزغطٛخ اإل

اٌزأو١الالع ػٍالالٝ أ١ّ٘الالخ ظػالالُ ٚرؼؿ٠الالؿ ػاللالالبد اٌزؼالالبْٚ ثالال١ٓ ِٕظّالالخ اٌؼّالالً اٌؼؽث١الالخ           -9

ِٕٚظّالالخ اٌؼّالالً اٌع١ٌٚالالخ ٌزؼؿ٠الالؿ اٌسمالالٛق ٚاٌسؽ٠الالبد إٌمبث١الالخ ٚإٌٙالالٛض ثالالبٌسٛاؼ        

االخزّبػٟ فالٟ إ البؼ ِالٓ االٌزالؿاَ اٌزالبَ ثٛظالغ اٌّصالبٌر اٌؼ١ٍالب ٌبِالخ اٌؼؽث١الخ فالٟ            

 ِمعِخ اػزجبؼاد ٘ػا اٌزؼبْٚ .

ظػالالٛح ِٕظّالالخ اٌؼّالالً اٌؼؽث١الالخ ٌؼمالالع ِٕزالالعٜ ػؽثالالٟ ثزّث١الالً ثالثالالٟ ٚثّشالالبؼوخ أ٘الالُ          -10

ِٕظّبد اٌّدزّالغ اٌّالعٟٔ ٌّٕبلشالخ اٌّزغ١الؽاد اٌس١بسال١خ ٚااللزصالبظ٠خ ٚاالخزّبػ١الخ        

ٚآثبؼ٘الالب ػٍالالٝ اٌسؽوالالخ اٌؼّب١ٌالالخ اٌؼؽث١الالخ ، أٚ إػالالعاظ ظؼاسالالخ ثٙالالػا اٌشالالأْ رىالالْٛ أزالالع  

بٟٔ ٌٍسمالٛق ٚاٌسؽ٠البد إٌمبث١الخ فالٟ     اٌجٕٛظ اٌؽئ١س١خ ػٍٝ خعٚي أػّالبي اٌّالؤرّؽ اٌثال   

 اٌٛ ٓ اٌؼؽثٟ .

شىؽ ٚرمع٠ؽ اٌٍدٕخ ٌٍسال١ع / اٌّالع٠ؽ اٌؼالبَ ٚاٌسالىؽربؼ٠خ اٌف١ٕالخ ٌٍدٕالخ ٌٍالعٚؼ اٌّز١ّالؿ          -11

 األػّبي ٚاإلسٙبَ فٟ ٔدبذ ػًّ اٌٍدٕخ .خعٚي فٟ إػعاظ أٚؼاق ػًّ ثٕٛظ 
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