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الثـٌــد الراتغ
الوضائل الوال٘ح ّاإلدارٗح
(ب) الوضائل اإلدارٗح :
( )1هضتجداخ تؼـ٘ـ٘ـي الودٗر الؼام الوضاػد لوٌظوح الؼول الؼرت٘ح .

** تـقـدٗــــن :
أّال  :أصد م هد اوع ل اوددب ل اعدددت ددت ماددَ ( )39ل قددرُع  8 – 1أدعيددبن ًانددرى
 2112ل قعلم مقن ( )1495دشدنى اااداي ل ود يع ل ادرم ل وندرك ولعدل ل اودب
ل اعدت ( )2116 – 2112ل ذى يٌص كلت :
 )1تؼ٘٘ي الض٘د /ػدًاى أتْ الراغبة هبدٗرا ػاهبا هضباػدا لواتبة الؼوبل الؼرتبٔ
لودج أرتغ صٌْاخ.
ً )2ظرا للتثاٗي ّاالجتِباد القبأًًْ تنباى اًت باب الوبؤتور للضب٘د /ػبدًاى أتبْ
الراغة هدٗرا ػاها هضا ػدا ػبي ررٗبأ أاب اب األػوبات تبن التْاربأ ػلبٔ
أى ٗوارس هِام أػوالَ تؼد هصادقح الوجلش االقتصادٓ ّاالجتواػٔ .
 )3تقببدٗن النببار ّالتقببدٗر سلببٔ الضبب٘د /ضبب٘ي هجبباّر – الوببدٗر الؼببام الوضبباػد
الضاتأ لوٌظوح الؼول الؼرت٘ح لجِْدٍ رٔ خدهح الوٌظوح .
ثاً٘بببا  :قدددر قدددعلم ل ود د اوع ادددن كدددعل ل وع دددع كلدددت الوجلبببش االقتصبببادٓ
ّاالجتوببباػٔ دددت مادددَ ( )91ل قدددرُع  13سدددبعوبعن أيلدددع  2112داد د
هٌرقشة ل وع ع أص م ل وجلس قعلمٍ مقن ( )1939دشنى ااااي ل و يع ل ارم
ل ونرك وٌظوة ل اوب ل اعداة ل ذى ًص كلت :
 -1التاك٘بد ػلبٔ النبرّ ّاألصبش الوٌصبْ ػلِ٘با ربٖ الٌظبام األصاصبٖ
الوْ بد لوبْفيٖ الوٌظوباخ الؼرت٘بح الوت صصبح الوتؼلقبح تتؼ٘ب٘ي الوبدٗر
الؼام الوضاػد رٖ الوٌظواخ الؼرت٘ح الوت صصح ّالوؼتوبدج هبي الوجلبش
االقتصادٕ ّاالجتواػٖ.
 -2اػتثار قرار هؤتور الؼول الؼرتبٖ ربٖ دّرتبَ التاصبؼح ّالثالثب٘ي تالقباُرج
رقن  1445م.ع.ع.د ( 34أترٗلً٘/ضاى  )2012تناى تؼ٘٘ي الودٗر الؼام
الوضباػد قبراراا ه اليابا ألًبَ ٗتؼبار هبغ األًظوبح ّاللبْائ الوْ بدج
للوٌظوبباخ الؼرت٘ببح الوت صصببح ّالوؼتوببدج هببي الوجلببش االقتصببادٕ
ّاالجتواػٖ.
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 -3الطلبة هبي هبؤتور الؼوبل الؼرتبٖ ربٖ دّرتبَ القادهبح الٌظبر ربٖ هْضبْع
تؼ٘٘ي الودٗر الؼام الوضاػد لوٌظوح الؼول الؼرت٘ح ّرقاا للنرّ ّاألصبش
الوٌصْ ػلِ٘ا رٖ الٌظام األصاصٖ الوْ د لوْفيٖ الوٌظواخ الؼرت٘بح
الوت صصح الوؼتوبد هبي الوجلبش االقتصبادٕ ّاالجتوباػٖ هبغ األخب ربٖ
االػتثبار الورشب ٘ي الب ٗي صبثأ ّأى تقبدهْا لِب ا الوٌصبة ّالٌظبر ربٖ
تؼٌِ٘٘ن ّرقاا للضْاتط ّالوؼاٗ٘ر الوتثؼح رٖ ُ ا الناى.
ثالثا  :ادن كدعل لرهدع كلدت هجلدس لم هٌظودة ل اودب ل اعدادة دت مادَ ل ار يدة
( – )78ل قرُع ًع وبعن اشعيي ل ثرًت  2112داد ل وٌرقشدرق قدعم هجلدس
لإل لم :
 أخ الؼلن تقرار الوجلش االقتصادٓ ّاالجتواػٔ تناى قرار تؼ٘٘ي الوبدٗر الؼبام الوضباػدّس الح األهر للوؤتور الؼام رٔ دّرتَ القادهح الت ا ها ٗراٍ هٌاصثا تِ ا الناى.

راتؼببا  :األهببر هؼببرّ ػلببٔ هببؤتور الؼوببل الؼرتببٔ للتيضببل تببالٌظر ّات ببا هببا ٗببراٍ
هٌاصثا رٔ ُ ا الناى ..
أ ود ه ود لقواى
الودٗر الؼام
حمدى
ط /محمد
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