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 :**  ذـقـذيــى 

رٕض اٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ ٔظبَ اٌعًّ ثّغٍظ إداسح ِٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ ٚاٌخبطخ ثبخزظبطبد  : أوال

 اٌّغٍظ عٍٝ ِبيٍٝ :

" يختترم يدهتتظ اةداسج تًراتؼتتح ذُفيتتز قتتشاساخ وذىمتتياخ انًتتاذًش انؼتتاو ويراتؼتتح عتتيش  

وانهتتىا ر انؼًتتم تًُظًتتح انؼًتتم انؼشتيتتح ويًاسعتتح االمرصامتتاخ انًخىنتتح نتت  تًىختتة انتتُظى      

 انًؼًىل تها فً انًُظًح " .

ٓ )اٌمددب٘شحم ِددبيٛ/  يددبس خ ٚاٌضالصدديأطددذس ِغٍددظ إداسح ِٕظّددخ اٌعّددً اٌعشثيددخ لددٝ دٚسرددٗ اٌغددبثع   : ثاَيتتا

 ( لشاسًا ٔظذ اٌفمشح اٌضبٔيخ ِٕٗ عٍٝ ِبيٍٝ :1992

اةداسج " ذكهيف انًذيش انؼاو نًكرة انؼًم انؼشتً تإدساج تُذ دا ى ػهً خذول أػًال يدهظ 

 اػرثاسا يٍ انذوسج انقاديح يرضًٍ ذقشيشا ػٍ يراتؼح ذُفيز قشاساخ يدهظ اةداسج انغاتق".

لددٝ إرددبس ٚػددا ٘ددزا اٌمددشاس ِٛػددا اٌزٕفيددز لددبَ ِىزددت اٌعّددً اٌعشثددٝ ثغّيددا إداسارددٗ ٚاٌّشاوددض    : ثانثتتا

 ِب يٍٝ :ٚاٌّعب٘ذ اٌزبثعخ ٌٗ ثزٕفيز 

 رشددشيٓ اٌضددبٔٝ/ ٔددٛلّجشم  اٌمددب٘شح) ٚاٌغددجعيٓ اٌضبِٕددخلددشاساد ِغٍددظ اةداسح اٌّددٛلش لددٝ دٚسرددٗ   -
2012). 

-    ٗ   راس/ ِدبسط م  اٌمدب٘شح ) عشدشح  اٌغبدعدخ  غيدش اٌعبديدخ   لشاساد ِغٍظ اةداسح اٌّدٛلش لدٝ دٚسرد
 (م2013

 ورنك ػهً انُسى انًثيٍ فً انىثيقح انًشفقح .

    . ,,وانرىخيرفضم تأمز انؼهى : األيش يؼشوض ػهً يدهظ اةداسج انًىقش نه ساتؼا

 

 أزًذ يسًذ نقًاٌ

 انًذيش انؼاو

 
 
 

  

 إعالو
 ط/ يسًذ
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 (78ذُفيز قشاساخ انذوسج ) يراتؼح

 نًدهظ إداسج يُظًح انؼًم انؼشتيح

 (2012َىفًثش/ ذششيٍ انثاًَ  13 – 12)انقاهشج ، 

 
 

 انًكهـف تانرـُـفـيــز َـم انـقـشاس

( 77انتتتتذوسج ): يراتؼتتتتح ذُفيتتتتز قتتتتشاساخ    انثُتتتتذ األول 
انقتتاهشج ، يتتايى / نًدهتظ إداسج يُظًتتح انؼًتتم انؼشتيتتح ) 

 ( . 2012آياس 

 

  يقـــــــشس :
( 77ِزبثعخ رٕفيز لدشاساد اٌدذٚسح )  أخز اٌعٍُ ثزمشيش  -1

اٌمدب٘شح م ِدبيٛ   ٌّغٍظ إداسح ِٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيدخ ) 
 .( 2012/  يبس 

 ٔـبلـز ؽـىـّـب . -

ٌّىزددت اٌعّددً  رٛعيددٗ اٌشددىش ٌّعددبٌٝ اٌّددذيش اٌعددبَ      -2
اٌعشثددٝ ِٚعبٚٔيددٗ لددٝ اٌّىزددت ٚاٌّعب٘ددذ ٚاٌّشاوددض    
عٍٝ عٙدٛدُ٘ لدٝ رٕفيدز لدشاساد ٚرٛطديبد ِغٍدظ       

 اةداسح لٝ دٚسرٗ اٌغبثمخ .

 

*  *  *  

  انثُذ انثاًَ : انًغا م انًانيح واةداسيح 
 **A : انًغا م انًانيح :  
انًىقتتتف انًتتتانً نهًُظًتتتح يتتتٍ زيتتت  انًغتتتاهًاخ      -1

/  11/  1وانًرتتتأمشاخ ػهتتتً انتتتذول األػضـتتتـا  زـتتتـرً  
2012 . 

 

  يقـــــــشس :
ِٕبشذح اٌذٚي األعؼبء اٌزٝ ٌُ رغذد ثعذ ِغدبّ٘برٙب   -1

ٚوزٌه اٌدذٚي اٌزدٝ    2012لٝ ِٛاصٔخ إٌّظّخ ٌعبَ 
عٍيٙب ِزأخشاد عٓ عٕٛاد عبثمخ ثزغذيذ ِغبّ٘برٙب 

 ٚاٌّجبٌغ اٌّزأخشح عٍيٙب.

ٌزغدذيذ  رُ ِشاعدٍخ وبلدخ اٌدذٚي اٌزدٝ عٍيٙدب ِزدأخشاد        -
 .ِغبّ٘برٙب

اٌزأويدددذ عٍدددٝ لدددشاساد ِغٍدددظ اةداسح لدددٝ دٚساردددٗ    -2
اٌغددددبثمخ ثشددددأْ عذٌٚددددخ اٌّزددددأخشاد عٍددددـٝ اٌددددـذٚي  
األعؼدددبءم ٚرىٍيدددي اٌّدددذيش اٌعدددبَ ٚعؼدددٛيٓ ِدددٓ    
ِغٍددظ اةداسح ثضيددبسح عددذد ِددٓ اٌددذٚي اٌزددٝ عٍيٙددب    

 غٛيخ.ِزأخشاد ٚاٌزٛطً إٌٝ ارفبلبد ٌٍز

ردددُ إعدددالَ اٌدددذٚي اٌزدددٝ عٍيٙدددب ِزدددأخشاد ثمدددشاساد      -
 اٌغذٌٚخ.

رمذيُ اٌشدىش ٚاٌزمدذيش إٌدٝ اٌدذٚي اٌزدٝ عدذدد وبِدً         -3
ِغددبّ٘برٙب أٚ اٌزددٝ عددذدد عٍددٝ ؽغددبة اٌّزددأخشاد 

 عٓ عٕٛاد عبثمخ .

رُ إسعبي سعبئً شدىش ٚرمدذيش إٌدٝ وبلدخ اٌدذٚي اٌزدٝ        -
عذدد عٍٝ ؽغبة اٌّغدبّ٘بد اٌّزدأخشح أٚ ِغدبّ٘خ    

 خ اٌغبسيخ.اٌغٕ
*  *  *  

يُتتتاقالخ فتتتً يىاصَتتتح يُظًتتتح انؼًتتتم انؼشتيتتتح نؼتتتاو   -2
 نهًكرة وانًؼاهذ وانًشاكض انراتؼح نها: 2012

 

أوال : طهتتتة انًشكتتتض انؼشتتتتً نرًُيتتتح انًتتتىاسد انثشتتتشيح  
تطتتشاتهظ انصتتش  يتتٍ االزريتتاطً انؼتتاو نهًشكتتض نؼتتاو       

2012 . 

 

  يقـــــــشس :
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 انًكهـف تانرـُـفـيــز َـم انـقـشاس

  أخز اٌعٍُ . -
عٍٝ اٌظشف ِدٓ ؽغدبة اتؽزيدبرل اٌعدبَ     اٌّٛالمخ  -

 31/12/2012ٌٍّشوددض ٌٍغددٕخ اٌّبٌيددخ إٌّزٙيددخ لددل  
وغٍفٗ ِدٓ   2012ٚرغغيً إعّبٌل اٌّظشٚف ٌعبَ 

( 255660اتؽزيبرل اٌعبَ ٌٍّشودض ثّجٍدغ ٚلدذسٖ )   
دٚتس أِشيىددٝ ثّٛعددت وزددبة اٌّشوددض )ِشلددك سلددُ  

 ( م ٚٚلمًب ٌٍٕظُ اٌّبٌيخ اٌغبسيخ .2

اٌعشثٝ ٌزّٕيخ اٌّٛاسد اٌجشدشيخ ثردشاثٍظ   لبَ اٌّشوض  -
ثبرخبر وبلخ اةعشاءاد اٌالصِدخ ثشدأْ إٌّبلٍدخ ٚٚلمدب     

 ٌٍٕظبَ اٌّبٌٝ ٚاٌّؾبعجٝ اٌّٛؽذ.

عذاد ِجٍغ اٌغٍفخ تؽمًب ٌؾغبة اتؽزيبرل لل ػٛء  -
 اٌغيٌٛخ اٌّبٌيخ اٌزل رشد تؽـمــب .

 

إؽبٌددخ اٌّٛػددٛى إٌددٝ اٌّددارّش اٌعددبَ ِددا اٌزٛطدديخ      -
 ثبٌّٛالمخ .

 

*  *  *  

  ثاَيا : تيغ عياسج يغرههكح يهك يكرة انؼًم انؼشتً .
  يقـــــــشس :

لددبَ ِىزددت اٌعّددً اٌعشثددٝ ثبرخددبر وبلددخ اةعددشاءاد        - اٌّٛالمخ عٍٝ عٍّيخ اٌجيا . -
اٌالصِخ ٚٚلمب ٌٍٕظبَ اٌّبٌٝ ٚاٌّؾبعجٝ اٌّٛؽدذم ٌٚدُ   

 رزُ عٍّيخ اٌجيا ؽيش ٌُ يزمذَ أٜ أؽذ ٌٍششاء.
 أْ رزُ عٍّيخ اٌجيا ٚلمب ٌٍٕظُ ٚاٌٍٛائؼ اٌغبسيخ . -

*  *  *  

نهًشكتتض انؼشتتتً  2012ثانثتتا : يُاقهتتح فتتً يىاصَتتح ػتتاو  
 نهرأييُاخ االخرًاػيح تانخشطىو :

 

  يقـــــــشس :
( 10.000اٌّٛالمدددخ عٍدددٝ إعدددشاء إٌّبلٍدددخ ثّجٍدددغ )    -

دٚتس أِشيىددٝ ِددٓ اٌجددبة األٚي )ثٕددذ / ثددذي غددالء     
إٌددددٝ اٌجددددبة األٚي )ثٕددددذ / ِىبلددددأح ٔٙبيددددخ  إٌّرمددددخ(
 اٌخذِخ( .

لبَ اٌّشوض اٌعشثدٝ ٌٍزأِيٕدبد اتعزّبعيدخ ثدبٌخشرَٛ      -
ثبرخبر وبلخ اةعشاءاد اٌالصِدخ ثشدأْ إٌّبلٍدخ ٚٚلمدب     

 ٌٍٕظبَ اٌّبٌٝ ٚاٌّؾبعجٝ اٌّٛؽذ.

( دٚتس 1.500أخددز اٌعٍددُ ثدداعشاء إٌّبلٍددخ ثّجٍددغ )    -
اٌّغٍخ األٌىزشٚٔيدخ(  أِشيىٝ ِٓ اٌجبة اٌغبثا )ثٕذ / 

إٌدددٝ اٌجدددبة اٌغدددبثا )ثٕدددذ / دعدددُ ٚرردددٛيش اٌّىزجدددخ     
 اةٌىزشٚٔيخ( .

 

*  *  *  

نًكرتتة انؼًتتم   2012ساتؼتتا : يُاقهتتح فتتً يىاصَتتح ػتتاو   
 انؼشتً تانقاهشج :

 

  يقـــــــشس :
( اٌدٛاسدح  4م  1اٌّٛالمخ عٍٝ إٌّبلٍزيٓ سلّٝ ) -أ 

 ثبٌىشي اٌزبٌٝ.
ثبٌمدددب٘شح ثبرخدددبر وبلدددخ    لدددبَ ِىزدددت اٌعّدددً اٌعشثدددٝ     -

اةعشاءاد اٌالصِخ ثشأْ إٌّبلٍخ ٚٚلمب ٌٍٕظبَ اٌّبٌٝ 
م  6م  5م  3م  2أخددز اٌعٍددُ ثبٌّٕددبلالد أسلددبَ ) -ة  ٚاٌّؾبعجٝ اٌّٛؽذ.

 ( اٌٛاسدح ثبٌىشي اٌزبٌٝ. 8,  7
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 انًكهـف تانرـُـفـيــز َـم انـقـشاس

 2012كشف تًُاقالخ يكرة انؼًم انؼشتً نؼاو 

 

  

 انثيــــاٌ
 انًثهغ

تانتتتتتتتتتتتتتذوالس 
 األيشيكً

 انثيــــاٌ
 انًثهغ

تانتتتتتتتتتتتتتذوالس 
 األيشيكً

 انثاب األول
 ِٓ ثٕذ اٌشٚارت األعّيخ -1
 ِٓ ثٕذ ثذي رجيعخ عًّ -2

 
000 90 

5000 

 انثاب االول 
 إٌٝ ثٕذ ِظشٚلبد إعىبْ ِٛظفيٓ

 إٌٝ ثٕذ أعٛس اٌّزعبلذيٓ

 
000 90 

5000 

 انثاب انثاَي  
 ِٓ ثٕذ إيفبد داخً دٌٚخ اٌّمش -3

 
5000 

 انثاب انثاَي 
 إٌٝ ثٕذ إيفبد خبسط دٌٚخ اٌّمش -3

 
5000 

 انثاب انثان   
 ِٓ ثٕذ اٌجشيذ ٚاٌجشق ٚاٌٙبري -4
 ِٓ ثٕذ اٌجشيذ ٚاٌجشق ٚاٌٙبري -5
 
ِٓ ثٕذ اٌؼديبلخ ٚاٌٛلدٛد ٚاٌعاللدبد     -6

 اٌعبِخ ٚاٌّزٕٛعخ

 
3000 
9600 

 
2000 

 انثاب انثان 
 إٌٝ ثٕذ عّٛتد ِظشليخ

 ِىزت عٕييإٌٝ ثٕذ إيغبس 
 إٌٝ ثٕذ ألغبؽ رأِيٓ ٚرغذيذاد

 إٌٝ ثٕذ أعٛس اٌزٕظيي

 
3000 
8300 
1300 
2000 

 انثاب انغاتغ 
 ِٓ ثٕذ أٔشرخ عشثيخ ٚدٌٚيخ -7

 
8000 

 انثاب انغاتغ
 إٌل ثٕذ ِارّش اٌعًّ اٌذٌٚل

 
8000 

 4000 إٌٝ ثٕذ ِغٍظ إداسح ِىزت اٌعًّ 4000 ِٓ ثٕذ اعزّبعبد اٌٍغٕخ اٌّشزشوخ -8

  126600 انًدًــىع 126600 انًدًــىع

 

*  *  *  

قشاس انًدهظ االقرصادي واالخرًاػً تشأٌ يىاصَح  -3
 .(2014 – 2013انًُظًح نؼايً )

 

  يقـــــــشس :
  أخز اٌعٍُ ثبٌمشاس . -
رىٍيددي اٌّددذيش اٌعددبَ ٌّىزددت اٌعّددً اٌعشثددٝ ثبرخددبر       -

اةعشاءاد اٌالصِخ ثشأْ اٌزىيي ِدا لدشاس اٌّغٍدظ    
اتلزظددبدٜ ٚاتعزّددبعٝ اٌمبػددٝ ثبعزّددبد ِٛاصٔددخ    

( دٚتس 4.200.000ِٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ ثّجٍدغ ) 
أِشيىٝ ٌىدً عدبَم ِٚشٚٔدخ اٌزؾدشن خدالي األثدٛاة       
اٌّخزٍفددخ ٌٍّٛاصٔددخ ٌظددبٌؼ اٌجددبة اٌغددبثا )األٔشددرخ     
ٚاٌجددشاِظ(م ٚلمددب ٌٍٕظددبَ اٌّددبٌٝ ٚاٌّؾبعددجٝ اٌّٛؽددذ  

األخدشٜ اٌغدبسيخ    ٚتئؾزٗ اٌزٕفيزيخ ٚاٌدٕظُ ٚاٌٍدٛائؼ  
 لٝ إٌّظّخ.

لدددبَ ِىزدددت اٌعّدددً اٌعشثدددٝ ثبٌمدددب٘شح ثبرخدددبر وبلدددخ        -
اةعشاءاد اٌالصِخ ثشأْ اٌمشاس ٚٚلمب ٌٍٕظدبَ اٌّدبٌٝ   

 ٚاٌّؾبعجٝ اٌّٛؽذ.

*  *  *  

 **B  :انًغا م اةداسيح :  

      قتتتشاس يدهتتتظ اةداسج تشتتتأٌ " ذطتتتىيش يُظًتتتح
 انؼًم انؼشتيح " .

 

 يقـــــــشس :
اٌعٍددُ ثزمشيددش ٌغٕددخ اٌزرددٛيشم ٚاٌّٛالمددخ عٍددٝ      أخددز  -

الزشاؽٙدددب ثعمدددذ اعزّدددبى اعدددزضٕبئٝ ٌٍغٕدددخ ٌّٚغٍدددظ    
يؾدذدّ٘ب   2013اةداسح خدالي شدٙش لجشايدش/ شدجبؽ     

ِعدددبٌٝ اٌّدددذيش اٌعدددبَ ثبٌزشدددبٚس ِدددا ِعدددبٌٝ سئددديظ   
اٌّغٍظ ٌّٕبلشخ اٌزمشيش ثظيغزٗ إٌٙبئيدخ ٚارخدبر ِدب    

 يٍضَ ثشأٔٗ ِٓ لشاساد.

( ٌّغٍددظ اةداسح 16ش اٌعبديددخ )رددُ عمددذ اٌددذٚسح غيدد  -
  (.2013ِبسط/  راس  3)اٌمب٘شحم 

رىٍيددي اٌددذوزٛس/ عجددذ اٌغددزبس عشددشح ثاعددذاد رمشيددش     -
ؽٛي رّٕيدخ اٌّدٛاسد اٌّبٌيدخ ٌّٕظّدخ اٌعّدً اٌعشثيدخم       
ٚرمذيّددٗ ٌّعددبٌٝ اٌّددذيش اٌعددبَ لجددً ِٛعددذ اتعزّددبى    

 اٌمبدَ .
 
 

 رُ رمذيُ اٌزمشيدش إٌدٝ ِغٍدظ اةداسح لدٝ دٚسردٗ غيدش       -
 (.16اٌعبديخ )
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رىٍيدددي اٌغددديذ/ ساثدددؼ ِمدددذيي ثاعدددذاد رمشيدددش ؽدددٛي   -
رردددٛيش ٔظدددبَ اٌعّدددً ثّغٍدددظ إداسح ِٕظّدددخ اٌعّدددً   
اٌعشثيددخم ٚإسعددبٌٗ ٌّعددبٌٝ اٌّددذيش اٌعددبَ خددالي شددٙش  

 .2012ديغّجش/ وبْٔٛ األٚي 

رددُ رمددذيُ اٌزمشيددش ٚألددش ِغٍددظ اةداسح لددٝ دٚسرددٗ غيددش   -
 ( رعذيالد إٌظُ اٌزبٌيخ :16اٌعبديخ )

 .ٔظبَ اٌعًّ ثّغٍظ إداسح ِٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ 

 .ٝٔظبَ اٌعًّ ثّارّش اٌعًّ اٌعشث 

 .ٝٔظبَ اٌعًّ ثّىزت اٌعًّ اٌعشث 
( ٌّددارّش اٌعّددً  40ٚأؽيٍددذ اٌزعددذيالد إٌددٝ اٌددذٚسح )    -

( ؽيش أطذس اٌّارّش اٌمدشاس  2013اٌعشثٝ )اٌغضائش 
 ( ثبعزّبد اٌزعذيالد عٍٝ إٌظُ اٌّزوٛسح.1513)سلُ 

*  *  * 

( 32انثُتتذ انثانتت  : ذقشيتتش ػتتٍ َرتتا ح أػًتتال انتتذوسج )     
نهدُتتح انسشيتتاخ انُقاتيــتتـح )انقتتاهشج، َتتىفًثش/ ذشتتشيٍ      

 (2012انثاًَ 

 

  يقـــــــشس :
( 32أخددز اٌعٍددُ ثددبٌزمشيش عددٓ ٔزددبئظ أعّددبي اٌددذٚسح )  -1

اٌمدب٘شحم ٔدٛلّجش/ رشدشيٓ    )ٌٍغٕخ اٌؾشيبد إٌمبثيــدـخ  
 ( . 2012اٌضبٔٝ 

رمشيدش ٌغٕددخ اٌؾشيدبد إٌمبثيددخ إٌدٝ اٌّددارّش    ردُ إؽبٌددخ   -
 اٌعبَ ِٕٚبلشزٗ ِٓ لجً أرشاف اةٔزبط ثبٌّارّش.

( ٌّدددارّش  40إؽبٌدددخ رمشيدددش اٌٍغٕدددخ إٌدددٝ اٌدددذٚسح )   -2
(م ِا اٌزٛطيخ 2013ِبسط/  راس اٌعًّ اٌعشثٝ ) 

 عٍيٗ.ثبٌّظبدلخ 

 

*  *  *  

( 33ذقشيتتش ػتتٍ َرتتا ح أػًتتال انتتذوسج )   انثُتتذ انشاتتتغ :  
انخثتتشا  انقتتاَىَييٍ )انقتتاهشج، َتتىفًثش / ذشتتشيٍ    نهدُتتح
 (.2012انثاًَ 

 

  يقـــــــشس :
( 33اٌددذٚسح )أخددز اٌعٍددُ ثددبٌزمشيش عددٓ ٔزددبئظ أعّددبي  -1

ٌٍغٕددخ اٌخجددشاء اٌمددبٔٛٔييٓ ) اٌمب٘ـــــــددـشح م ٔددٛلّجش/  
 . ( 2012رششيٓ اٌضبٔٝ 

رُ إؽبٌخ اٌزمشيش إٌٝ اٌّارّش اٌعبَ ِٕٚبلشزٗ ِدٓ لجدً    -
 ررجيك اترفبليبد ٚاٌزٛطيبد.ٌغٕخ 

( ٌّدددارّش  40رمشيدددش اٌٍغٕدددخ إٌدددٝ اٌدددذٚسح )  إؽبٌدددخ  -2
(م ِا اٌزٛطيخ 2013ِبسط/  راس اٌعًّ اٌعشثٝ ) 

 عٍيٗ.ثبٌّظبدلخ 

 

*  *  *  

انثُذ انخايظ : ذغًيح أػضا  ندُح انخثشا  انقتاَىَييٍ  
(2013 – 2016.) 

 

  يقـــــــشس :
أعددّبئُٙ ٌعؼددٛيخ ٌغٕددخ اٌّٛالمددخ عٍددٝ اٌغددبدح ا ريددخ  -1

 ( :2013 – 2010اٌخجشاء اٌمبٔٛٔييٓ )
رُ عشع اٌّٛػٛى عٍٝ اٌّارّش اٌعبَ ٚألش رشدىيً   -

ٌغٕددخ اٌخجددشاء اٌمددبٔٛٔييٓ ٚلددك ِددب ٚسد ِددٓ ِغٍددظ       
اةداسحم ٚلددددذ رددددُ إثددددالض اٌغددددبدح األعؼددددبء ثمددددشاس    

 اٌّارّش.
اٌٍّّىدددخ  – ألعددزبر اٌددذوزٛس/ سصق ِمجدددٛي اٌددشيظ   ا -

 اٌعشثيخ اٌغعٛديخ

 – األعدددددزبر اٌدددددذوزٛس/ ِؾّدددددذ عضّدددددبْ خٍدددددي ا    -
 عّٙٛسيخ اٌغٛداْ

 ٌيجيب - األعزبر اٌذوزٛس/ عجذ اٌغٕٝ عّشٚ اٌشٚيّغ -

عّٙٛسيددخ  - األعددزبر اٌددذوزٛس/ ِؾّددذ عجددذ اٌظددب٘ش    -
 ِظش اٌعشثيخ

 اٌغّٙٛسيخ اٌٍجٕبٔيخ - األعزبر اٌذوزٛس/ عظبَ اٌميغٝ -
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( إٌدٝ اٌدذٚسح   1)إؽبٌخ األعّبء اٌٛاسدح لٝ اٌفمدشح سلدُ    -2
( 2013( ٌّدارّش اٌعّدً اٌعشثدٝ ) ِددبسط/  راس    40)

ِددا اٌزٛطدديخ ثبٌّٛالمددخ عٍيٙددب ٌعؼددٛيخ ٌغٕددخ اٌخجددشاء   
 (.2016 – 2013اٌمبٔٛٔـيـيــٓ ٌٍفزشح ِــٓ )

 

*  *  *  

انثُذ انغادط : يغردذاخ ذؼيتيٍ انًتذيش انؼتاو انًغتاػذ     
 نًُظًح انؼًم انؼشتيح .

 

  يقـــــــشس :
اٌعٍددُ ثمددشاس اٌّغٍددظ اتلزظددبدٜ ٚاتعزّددبعٝ   أخددز  -

ثشددأْ لددشاس رعيدديٓ اٌّددذيش اٌعددبَ اٌّغددبعذم ٚإؽبٌدددخ       
األِش ٌٍّارّش اٌعبَ لٝ دٚسرٗ اٌمبدِخ ترخبر ِب يشاٖ 

 ِٕبعجب ثٙزا اٌشأْ.

( 40عشع األِش عٍدٝ اٌّدارّش اٌعدبَ لدٝ اٌدذٚسح )      -
ثزعييٓ اٌغيذ/ ؽيذس أثشدش ِدذيشا    ٚاٌزٜ أطذس لشاسا

عبِدددب ِغدددبعذا ٌّٕظّدددخ اٌعّدددً اٌعشثيدددخ عدددٓ لشيدددك   
 أطؾبة األعّبي ٌّذح أسثا عٕٛاد.

*  *  *  

( 101انثُذ انغتاتغ : ذقشيتش ػتٍ َرتا ح أػًتال انتذوسج )      
 (.2012نًاذًش انؼًم انذونً )خُيف، يىَيى/ زضيشاٌ 

 

  يقـــــــشس :
( 101أعّدددبي اٌدددذٚسح ) أخدددز اٌعٍدددُ ثدددبٌزمشيش عدددٓ ٔزدددبئظ -1

ٌّددددارّش اٌعّددددً اٌددددذٌٚٝ )عٕيددددي م يٛٔيددددٛ/ ؽضيددددشاْ      
2012.) 

 ٔـبلـز ؽـىـّـب. -

اةشبدح ثّغزٜٛ رٕظيُ اٌٍّزمٝ اٌدذٌٚٝ ٌٍزؼدبِٓ ِدا     -2
شددعت ٚعّددبي لٍغددريٓ ٚاألساػددٝ اٌعشثيددخ اٌّؾزٍددخ 

 األخشٜ ٚإٌغبػ اٌّّيض اٌزٜ ؽممٗ.

 ٔـبلـز ؽـىـّـب. -

ظّدددخ اٌعّدددً دعدددٛح اٌدددذٚي اٌعشثيدددخ إٌدددٝ إخردددبس ِٕ  -3
اٌعشثيددخ ثزششدديؾبرٙب ٌشددغً إٌّبطددت إٌّجضمددخ عددٓ     
ِددارّش اٌعّددً اٌددذٌٚٝ لددٝ ٚلددذ ِجىددش ؽزددٝ يزغددٕٝ   
 ارخبر اةعشاءاد اٌالصِخ ٌذعّٙب ٚاٌزٕغيك ثشأٔٙب .

 يزُ ِشاعبح رٌه . -

رشددىيً ٚلددذ ثبعددُ ِٕظّددخ اٌعّددً اٌعشثيددخ يؼددُ إٌددٝ     -4
  -عبٔت ِعبٌٝ اٌّذيش اٌعبَ وً ِٓ :

رُ رشىيً اٌٛلذ م ٚلذ اٌزمٝ ثبٌغيذ/ عٝ سايذس اٌّذيش  -
 .14/11/2012اٌعبَ ٌّىزت اٌعًّ اٌذٌٚٝ ثزبسيخ 

 ( ٌّارّش اٌعًّ اٌعشثٝ . 39ِعبٌٝ سئيظ اٌذٚسح ) -

 سئيظ ِغٍظ إداسح ِٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ .  -

 ِعبٌٝ ٚصيش اٌعًّ لٝ عّٙٛسيخ اٌعشاق .   -

 سئيظ ٌغٕخ اٌؾشيبد إٌمبثيخ .  -

اٌغبدح األعؼبء اٌعشة األطيٍيٓ لدٝ ِغٍدظ إداسح    -
 ِٕظّخ اٌعًّ اٌذٌٚيخ: 

o    ؽىِٛدددددبد  -ِعددددبٌٝ ٚصيدددددش اٌمددددٜٛ اٌعبٍِدددددخ
 )ِظش( أٚ ِٓ يّضٍٗ.

o ًّؽىِٛبد )لرش( أٚ ِدٓ   ِعبٌٝ ٚصيش اٌع
 يّضٍٗ.

o    أطدؾبة أعّدبي   - اٌغيذ/ خٍيفدخ خّديظ ِردش /
 اةِبساد

o َأطؾبة اعّبي / ِظش اٌغيذ/ عّيش عال 

o عّبي / اٌغضائش  اٌغيذح/ ؽبعخ لذٚط 
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ٌٍمددبء ِددا اٌغدديذ/ عددٝ سايددذس اٌّددذيش اٌعددبَ ٌّىزددت اٌعّددً  
اٌذٌٚٝ ثشأْ رؾذيذ أٌٚٛيبد ٚا٘زّبِبد إٌّرمدخ اٌعشثيدخ   
ٚات٘زّبَ ثٙب ٚرٛصيك اٌعاللخ ِدا ِٕظّدخ اٌعّدً اٌذٌٚيدخم     

 ٚرىٍيي اٌٛلذ ثزجٕٝ ِٕبلشخ إٌمبؽ اٌزبٌيخ :
إداساد اٌعّددً ٚرفعيددً دٚس٘ددب لددٝ  ات٘زّددبَ ثزرددٛيش  (1)

ػددٛء اٌّغددزغذاد اةلٍيّيددخ ٚاٌذٌٚيددخ . ٚدعددُ إٔشددبء  
ِشطذ ٌغٛق اٌعّدً لدٝ إٌّرمدخ اٌعشثيدخ يّىدٓ ِدٓ       
خالٌددٗ رميدديُ  صددبس اٌغيبعددبد اتلزظددبديخ لددٝ ِغددبي     

 اتعزخذاَ .

 

الزدددشاػ ثدددشاِظ ِٚشددددبسيا ٌزؾغددديٓ ٔردددبق رغريددددخ      (2)
زددأِيٓ اٌؾّبيددخ اتعزّبعيددخ ٚدساعددخ دعددُ ِددذ ِظٍددخ اٌ

 ػذ اٌجربٌخ لٝ إٌّرمخ اٌعشثيخ .

 

اٌّغبعذح لٝ ثٕدبء لدذساد اٌشدشوبء اتعزّدبعييٓ لدٝ       (3)
٘زا اٌّغبي م ٚرعضيض صمبلخ اٌؾدٛاس اتعزّدبعٝ عٍدٝ    

 اٌّغزٜٛ اٌٛرٕٝ ٚاٌمِٛٝ .

 

ات٘زّدددبَ ثزمدددذيُ اٌّضيدددذ ِدددٓ اٌدددذعُ اٌّدددبٌٝ ٚاٌفٕدددٝ    (4)
ٌٍظٕذٚق اٌفٍغريٕٝ ٌٍزشغيً ٌيزّىٓ ِدٓ رمدذيُ شدزٝ    
أشىبي اٌّغبعذح ٌشلا وفبءح عٛق اٌعًّ اٌفٍغريٕٝ م 
ٚسعبيددخ ٚرأ٘يددً األعددشٜ اٌفٍغددريٕيخ ةدِددبعُٙ لددٝ   

 عٛق اٌعًّ ٚاٌؾيبح اٌرجيعيخ .

 

دعدددُ ليدددبَ اٌّغدددبٌظ اتلزظدددبديخ ٚاتعزّبعيدددخ لدددٝ     (5)
إٌّرمددخ اٌعشثيددخ ٚرمددذيُ اٌعددْٛ اٌفٕددٝ ٚاٌّددبدٜ ٌٙددب م 
ٓ ٌّددب ٌٙددب ِددٓ دٚس إيغددبثٝ لددٝ أؽددذاس اٌزددٛاصْ ثددي      

 اٌزّٕيخ اتلزظبديخ ٚاتعزّبعيخ .

 

رعضيض صمبلخ اٌشيبدح لٝ األعّدبي ٌخٍدك ِضيدذ ِدٓ لدش       (6)
 ص اٌعًّ لٝ إٌّرمخ اٌعشثيخ .

 

صيددبدح ؽظددخ اٌزٛظيددي اٌعشثيددخ لددٝ ِٕظّددخ اٌعّددً        (7)
 اٌذٌٚيخ ٚأعٙضرٙب .

 

اٌزٛعا لٝ اعزخذاَ اٌٍغخ اٌعشثيخ لدٝ أٔشدرخ ِٕظّدخ     (8)
 اٌعًّ اٌذٌٚيخ .

 

  ٌىً ِٓ : رمذيُ اٌشىش -5
ِعبٌٝ اٌغيذ / أؽّذ ِؾّذ ٌمّدبْ اٌّدذيش اٌعدبَ     (أ )

ٌّٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ عٍٝ اٌغٙٛد اٌزٝ ثزٌذ 
لددٝ اٌزؾؼدديش اٌغيددذ تعزّبعددبد اٌّغّٛعددخ     
اٌعشثيددخ ٚرددٛليش عّيددا اٌٛصددبئك ٚاٌّعٍِٛددبد     
راد اٌعاللددددخ م ٚعٍددددٝ اٌزشريجددددبد ٚاٌزٕظدددديُ   
اٌّزّيض ةٔغدبػ اٌٍّزمدٝ اٌدذٌٚٝ ٌٍزؼدبِٓ ِدا      

ٚعّددبي لٍغددريٓ ٚاألساػددل اٌعشثيددخ     شددعت 
 اٌّؾزٍخ األخشٜ.

 

أعؼددددبء اٌٛلددددٛد اٌعشثيددددخ عٍددددٝ ِشددددبسوزُٙ    (ة )
اٌّزّيضح لدٝ اٌٍغدبْ اٌفٕيدخ لدٝ إردبس اٌزشويدض       

 عٍٝ اٌخظٛطيبد اٌعشثيخ .

 

*  *  *  
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انثُتتذ انثتتايٍ : امريتتاس سواد انؼًتتم انؼتتشب نهركتتشيى فتتً      
 (.2013( نًاذًش انؼًم انؼشتً )40انذوسج )

 

  يقـــــــشس :
اخزيدددبس اٌّششدددؾيٓ اٌزدددبٌٝ رودددشُ٘ ٌزىدددشيُّٙ عٍدددٝ       -

( ٌّدددارّش اٌعّدددً اٌعشثدددٝ   40٘دددبِي أعّدددبي اٌدددذٚسح )  
 ( :2013)ِبسط/  راس 

رُ رىشيُ سٚاد اٌعًّ اٌعشة اٌدزيٓ ردُ اخزيدبسُ٘ ِدٓ      -
( 40لجً ِغٍظ اةداسح عٍٝ ٘بِي أعّدبي اٌدذٚسح )  

 .(2013) اٌغضائش  ٌّارّش اٌعًّ اٌعشثٝ
 خهـح انرششيــر اةعـــى و

ٚصاسح  –اترؾددددبد اٌعددددبَ ٌعّددددبي اٌىٛيدددددذ     اٌغيذ/ ؽغيٓ ؽغٓ اٌيٛؽٗ  1
 انكىيداٌشئْٛ اتعزّبعيخ ٚاٌعًّ / 

 عهطُح ُػًاٌٚصاسح اٌمٜٛ اٌعبٍِخ /  اٌغيذ/ ؽّذ ثٓ ٘الي ثٓ ععٛد اٌجٛععيذٜ  2

 انغؼىديحِغٍظ اٌغشف اٌغعٛديخ /  اٌشيخ / طبٌؼ ثٓ عجذ ا  وبًِ  3

 قـطــشٚصاسح اٌشئْٛ اتعزّبعيخ /  اٌغيذ/ عجذ ا  ثٓ ٔبطش  ي خٍيفخ  4

 االذساد انذونً نُقاتاخ انؼًال انؼشب اعُ اٌّشؽَٛ/ عجذ اٌٍريي ثٍريخ  5

 انثسشيٍٚصاسح اٌعًّ /  اٌغيذ/ عجذ إٌجٝ عجذ ا  اٌشعٍخ  6

اٌغددديذ اٌدددذوزٛس/ عجدددذاٌٛ٘بة ثدددٓ    7
 عجذاٌغالَ عربس

 انغؼىديحٚصاسح اٌعًّ / 

 نـيـثـيـاٚصاسح اٌعًّ ٚاٌزأ٘يً /  اٌغيذ/ عجذ اٌؾفيظ ِؾّذ دسثٝ  8

 انثسشيٍاترؾبد اٌعبَ ٌٕمبثبد عّبي اٌجؾشيٓ /  اٌغيذ/ عجذاٌغفبس عجذاٌؾغيٓ عجذا   9

 انثسشيٍغشلخ رغبسح ٚطٕبعخ اٌجؾشيٓ /  اٌغيذ/ عضّبْ ِؾّذ ششيي اٌشيظ  10

 األسدٌغشلخ طٕبعخ األسدْ /  اٌغيذ/ عذٔبْ أثٛ اٌشاغت  11

 عىسيااترؾبد اٌعبَ ٌٕمبثبد اٌعّبي /  اٌغيذ/ عذٔبْ دسٚيي  12

 ذىَظٚصاسح اٌزىٛيٓ إٌّٙٝ ٚاٌزشغيً /  اٌغيذ/ عـٍـٝ ؽـّـذٜ  13

 انيًٍاترؾبد اٌعبَ ٌٍغشف اٌزغبسيخ ٚاٌظٕبعيخ /  اٌغيذ/ ِفيذ عجذٖ عيي  14

 اةياساخٚصاسح اٌعًّ /  اٌغيذ/ ِرش ؽّيذ اٌربيش  15

 **  وسدخ األعًا  زغة انرشذية انهدا ً  ..
*  *  *  

( 41ذسذيذ يششوع خذول أػًال انذوسج )انثُذ انراعغ: 
 . (2014نًاذًش انؼًم انؼشتـً )ياسط/ آراس 

 

  يقـــــــشس :
( 41اٌّٛالمدددخ عٍدددٝ ِشدددشٚى عدددذٚي أعّدددبي اٌدددذٚسح )     

 ٝ ( اٌّجددديٓ 2014)ِدددبسط/  راس  ٌّدددارّش اٌعّدددً اٌعشثددد
( ٌّدارّش اٌعّدً اٌعشثدٝ    40م ٚإؽبٌزدٗ إٌدٝ اٌدذٚسح )   أدٔبٖ

 (م ِا اٌزٛطيخ ثالشاسٖ :2013)ِبسط/  راس 

( ٌّدارّش اٌعّدً   40رُ إؽبٌخ اٌّٛػٛى إٌٝ اٌذٚسح ) -
اٌعشثدددٝ م ٚرّدددذ اٌّٛالمدددخ عٍيدددٗ ٚإلدددشاسٖ ِدددٓ لجدددً 

 اٌّارّش.

  رمشيش اٌّذيش اٌعبَ ٌّىزت اٌعًّ اٌعشثل. -1
  إٌظش لٝ لشاساد ٚرٛطيبد ِغٍظ اةداسح. -2
  ِزبثعخ رٕفيز لشاساد ِارّش اٌعًّ اٌعشثل اٌغبثك. -3
  اٌّغبئً اٌّبٌيخ ٚاٌخرخ ٚاٌّٛاصٔخ. -4
  ررجيك ارفبليبد ٚرٛطيبد اٌعًّ اٌعشثيخ. -5
  اتٔزخبثبد اٌذعزٛسيخ ٚإٌظبِيخ. -6
ِدددزوشح اٌّدددذيش اٌعدددبَ ٌّىزدددت اٌعّدددً اٌعشثدددل ؽدددٛي  -7

ٌّددددارّش اٌعّددددً اٌددددذٌٚل )عٕيدددديم ( 103اٌددددذٚسح )
 (.2014يٛٔيٛ/ؽضيشاْ 

 

رردٛيش اٌزدذسيت ٚاٌزأ٘يدً إٌّٙدٝ ٌٍٕٙدٛع ثبٌزّٕيدخ        -8
 اٌجششيخ ٚرعضيض اٌمذسح اٌزٕبلغيخ.

 

رفزيي اٌعًّ .. ارغب٘بد ِّٚبسعبد ؽذيضدخ ٌزعضيدض    -9
 عاللبد اٌعًّ ٚإٔفبر اٌمبْٔٛ.

 

( ٌّددارّش 42رؾذيددذ ِىددبْ ٚعددذٚي أعّددبي اٌددذٚسح ) -10
 (.2015اٌعشثل )ِبسط/ راساٌعًّ 

 

*  *  *  
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  انثُذ انؼاشش :  انرقاسيش انركًيهيح نهغيذ / انًذيش انؼاو :
(  انُظتتتش فتتتً انرقشيتتتش انخرتتتايً ػتتتٍ َرتتتا ح أػًتتتال    1)

( نهدُتتتتح انًُظًتتتتاخ نهرُغتتتتيق وانًراتؼتتتتح  21انتتتتذوسج )
انًُثثقح ػٍ انًدهظ االقرصتادي واالخرًتاػً ) يىنيتى/    

 (. 2012ذًىص 

 

  يقـــــــشس :
أخز اٌعٍُ ثبٌزمشيش اٌخزبِٝ عٓ ٔزدبئظ أعّدبي اٌدذٚسح     -1

( ٌٍغٕددخ إٌّظّددبد ٌٍزٕغدديك ٚاٌّزبثعددخ إٌّجضمددخ    21)
عٓ اٌّغٍظ اتلزظبدٜ ٚاتعزّبعٝ ) يٌٛيٛ/ رّٛص 

2012.) 

لددبَ ِىزددت اٌعّددً اٌعشثددٝ ثبرخددبر وبلددخ اةعددشاءاد        -
اٌالصِددخ ؽيددبي رٛطدديبد ٚلددشاساد ٌغٕددخ إٌّظّددبد    
ٌٍزٕغيك ٚاٌّزبثعخم ٚرُ عشػدٙب عٍدٝ ِغٍدظ اةداسح    
ٚاٌّارّش اٌعبَم ِٚٓ صُ عٍٝ ٌغٕخ اٌزٕغيك ٚاٌّزبثعدخ  

اٌزٛطديبد  رىٍيي ِىزت اٌعًّ اٌعشثٝ ثّزبثعخ رٕفيز  -2 .2013( ثبألعىٕذسيخ 22اٌذٚسح ) –
اٌظبدسح عٓ اٌٍغٕخ لذس رعٍك األِدش ثّٕظّدخ اٌعّدً    

 اٌعشثيخ.

( انُظتتتش فتتتي انرقشيتتتش انخرتتتايً ػتتتٍ َرتتتا ح أػًتتتال    2) 
( نهًدهتتتتتتظ االقرصتتتتتتادي واالخرًاػتتتتتتـً  90انتتتتتتذوسج )

 (.2012)عثرًثش/ أيهىل 

 

  يقـــــــشس :
ٌٍّغٍدظ  ( 90)أخز اٌعٍُ ثٕزبئظ رمشيدش ٚلدشاساد اٌدذٚسح     -1

 (.2012 أيٍٛي/ عجزّجش) ٚاتعزّبعـٝاتلزظبدٜ 
لددبَ ِىزددت اٌعّددً اٌعشثددٝ ثبرخددبر وبلددخ اةعددشاءاد        -

( ٌٍّغٍدددددظ 90اٌالصِدددددخ ؽيدددددبي لدددددشاساد اٌدددددذٚسح )
رىٍيي ِىزت اٌعًّ اٌعشثٝ ثّزبثعخ رٕفيز اٌزٛطديبد   -2 .2012عجزّجش  –اتلزظبدٜ ٚاتعزّبعٝ 

اٌظددبدسح عددٓ اٌدددذٚسح اٌّددزوٛسح لدددذس رعٍددك األِدددش     
 اٌعشثيخ .ثّٕظّخ اٌعًّ 

( نًدهتظ خايؼتـح   138( ذقشيش ػٍ َرا ح أػًال انذوسج )3)
 (.2012انذول انؼشتيح )عثـرـًـثــــــش/ أيهــــــىل 

 

  يقـــــــشس :
أخز اٌعٍُ ثبٌزمشيش اٌخزبِٝ عٓ ٔزدبئظ أعّدبي اٌدذٚسح     -1

( ٌّغٍدددظ عبِعدددـخ اٌدددذٚي اٌعشثيدددخ )عدددجزّجش/ 138)
 (.2012أيٍٛي 

 ٔـبلـز ؽـىـّـب. -

رىٍيي ِىزت اٌعًّ اٌعشثٝ ثّزبثعخ رٕفيز اٌزٛطديبد   -2
اٌظددبدسح عددٓ اٌدددذٚسح اٌّددزوٛسح لدددذس رعٍددك األِدددش     

 ثّٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ .

رُ رٕفيز اٌزٛطيبد اٌظبدسح لذس رعٍك األِش ثّٕظّخ  -
 اٌعًّ اٌعشثيخ.

*  *  *  

( يشتتتتتشوع االذفاقيتتتتتح انؼشتيتتتتتح تشتتتتتأٌ : انسًايتتتتتح    4)
 انًُظى.االخرًاػيح فً انقطاع غيش 

 يقـــــــشس :
( ثشأْ 20أخز اٌعٍُ ثّششٚى اترفبليخ اٌعشثيخ سلُ ) -1

 اٌؾّبيخ اتعزّبعيخ لٝ اٌمرـــــــــــبى غيش إٌّظُ.
إؽبٌخ ِششٚى اترفبليخ إٌٝ اٌّارّش اٌعبَ لٝ دٚسردٗ   -2

 اٌمبدِخ ٌّٕبلشزٙب ٚإلشاس ِب يشاٖ ِٕبعجب ثشأٔٙب.
*  *  * 

 
إٌددٝ اٌّددارّش ِٕٚبلشددزٙب  رددُ إؽبٌددخ ِشددشٚى اترفبليددخ   -

ٚلددشس اٌّددارّش ارخددبر اةعددشاءاد إٌّظددٛص عٍيٙددب  
لٝ ٔظبَ ارفبليبد ٚرٛطيبد اٌعًّ اٌعشثيدخ ٚعدشع   
ِشددددشٚى األداح اٌمبٔٛٔيددددخ اٌّعددددذي )رٛطدددديخ( عٍددددٝ   
اٌّارّش اٌعبَ لٝ دٚسردٗ اٌمبدِدخ ٌٍّٕبلشدخ اٌضبٔيدخ لدٝ      
ػدٛء ِالؽظددبد اٌٍغٕددخ ٚاٌّالؽظددبد اٌزددٝ رددشد ِددٓ  

 ط.أرشاف اةٔزب
ٚلذ رُ رعّيُ ِششٚى اٌزٛطيخ عٍدٝ أردشاف اةٔزدبط     -

ٚعيزُ إدخدبي ٘دزٖ اٌزعدذيالد عٍدٝ     ةثذاء ِالؽظبرُٙ 
 ِششٚى األداح اٌمبٔٛٔيخ لجً عشػٗ عٍٝ اٌّارّش.
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( انرقشيتتش انؼشتتتً انثانتت  زتتىل " انرشتتليم وانثطانتتح  5) 
فتتً انتتىطٍ انؼشتتتً .. اَؼكاعتتاخ االزرداختتاخ انشتتؼثيح     

انرشتتتتتليم وانثطانتتتتح زا تتتتتشا  انؼشتيتتتتح ػهتتتتتً أو تتتتاع   
انًًهكتتتتح األسدَيتتتتح انهاشتتتتًيح،    ويغتتتترقثال " )ػًتتتتاٌ/ 

24/9/2012. ) 

 

  يقـــــــشس :
  أخز اٌعٍُ ثبٌزمشيش . -1
ِجبسوخ إعشاءاد ِىزت اٌعًّ اٌعشثل ثشأْ اٌزشٚيظ  -2

ٌٍزمشيددش م ٚدعددُ خرددٛاد ٚثددشاِظ رفعيٍددٗ ٚاعددزفبدح     
رّٕيدددخ أردددشاف اةٔزدددبط اٌضالصدددخ ٚاٌّعٕيددديٓ ثمؼدددبيب   

اٌمددٜٛ اٌعبٍِددخ ٚاٌّغددئٌٛيٓ عددٓ لؼددبيب اٌزشددغيً ِددٓ 
 اٌّعٍِٛبد ٚاٌجيبٔبد اٌميّخ اٌزل رؼّٕٙب اٌزمشيش .

 ٔـبلـز ؽـىـّـب. -

رمددذيُ اٌشددىش ٚاٌزمددذيش ٌذٌٚددخ اٌغدديذ اٌددذوزٛس/ لددبيض        -3
سئديظ ِغٍدظ ٚصساء اٌٍّّىدخ األسدٔيدخ      –اٌرشاٚٔخ 

اٌٙبشدددّيخ ٌشدددٌّٛٗ أعّدددبي ؽفدددً اتلززدددبػ ثشعبيزدددٗ    
اٌىشيّدددخ ِّددددضال ثّعددددبٌٝ اٌغددديذ اٌددددذوزٛس/ عددددبري   

ٚصيددش اٌعّددًم لؼددال عددٓ ِشددبسوخعذد  –عؼدديجبد 
ِددٓ اٌددٛصساء لددٝ األسدْ ٚعددذد ِددٓ ليددبداد ٚصاسح    
اٌعّددً اٌّددٛلشح ِٚددب لذِزددٗ اٌددٛصاسح ِددٓ رغددٙيالد       
عبّ٘ذ لل إٔغبػ أعّبي اتؽزفبي ٚاٌشىش ِٛطٛي 

 ٌٍغبدح اٌّشبسويٓ لل ؽفً اتلززبػ ُٚ٘ :

 سعبئً اٌشىش.رُ رٛعيٗ  -

ٚصيدش   -ِعبٌٝ اٌغيذ اٌذوزٛس/ أؽّذ ِغذتٔٝ  -
( 39اٌعّددً ثذٌٚددخ لٍغددريٓ / سئدديظ اٌددذٚسح ) 

 ٌّارّش اٌعًّ اٌعشثٝ

 

األِديٓ   -ِعبٌٝ اٌغديذ اٌدذوزٛس/ ٔجيدً اٌعشثدٝ      -
اٌعبَ ٌغبِعخ اٌدذٚي اٌعشثيدخم اٌدزٜ أٔدبة عدٓ      

ِدذيش   –ِعبٌيٗ اٌذوزٛس / صبِش ِؾّٛد اٌعبٔل 
 إداسح اٌذساعبد ٚاٌعاللبد اتلزظبديخ 

 

سئددديظ ِغٍدددظ   -اٌغددديذ / ٔـبطـدددـش اٌـّـيـدددـش   -
 إداسح ِٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ

 

سئددديظ غشلدددخ  -اٌدددذوزٛس/ ؽبردددـُ اٌؾٍٛأـدددـٝ   -
 طٕبعخ األسدْ

 

سئددديظ اترؾدددبد  -اٌغددديذ/ ِـدددـبصْ اٌّعبيرـدددـخ  -
 اٌعبَ ٌٕمبثبد اٌعّبي لٝ األسدْ 

 

دعٛح ِىزت اٌعًّ اٌعشثل ٌّٛاطدٍخ إطدذاس رمدبسيش     -4
عشثيددخ دٚسيددخ ؽددٛي اٌزشددغيً ٚاٌجربٌددخم ٚعٍددٝ ٘ددزا   
اٌّغددزٜٛ اٌشليددام خبطددخ ٚأْ ٘ددزا اٌعددذد لددذ ؽظددٝ   

عٍدددٝ األٚػدددبى  ثغدددجك ٚاػدددؼ لدددٝ إٌمدددبء اٌؼدددٛء   
اٌعشثيددخِٓ ؽيددش اٌزشددغيً ٚاٌجربٌددخ ٚأصددش األٚػددبى  

 اٌعشثيخ اٌشإ٘خ عٍيٙب.
 
 
 

 

يغشٜ اٌعًّ ةطدذاس اٌزمشيدش اٌعشثدٝ اٌشاثدا ؽدٛي       -
 اٌزشغيً ٚاٌجربٌخ ٚلمب ٌزٛعٙبد اٌّغٍظ.
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رمددذيُ اٌشددىش ٚاٌزمددذيش ٌّعددبٌٝ اٌغدديذ/ أؽّددذ ِؾّددذ        -5
ِٚعبٚٔيدٗ  ٌمّبْ اٌّذيش اٌعبَ ٌّٕظّدخ اٌعّدً اٌعشثيدخ    

ٚاٌغبدح اٌخجشاء ٌٍغٙذ اٌّّيدض لدٝ إٔغدبص ٘دزا اٌعّدً      
اٌميُ ِٚب رّضٍٗ ٘زٖ اٌزمبسيش ِدٓ ٔمٍدخ ٔٛعيدخ ٌزظدجؼ     
ِظددذسا ِددٓ ِظددبدس اٌّعٍِٛددبد اٌٙبِددخ لددل ِغددبي    
اٌزشغيً ٚاٌجربٌخ ٚرغبُ٘ لدٝ إصدشاء اٌّىزجدخ اٌعشثيدخ     
لدددٝ ِغدددبي اٌذساعدددبد ٚاٌجؾدددٛس اٌخبطدددخ ثمؼدددبيب    

 بوٍٙب.اٌزشغيً ٚعجً ِعبٌغخ ِش

 ٔـبلـز ؽـىـّـب. -

*  *  *  

انثُتتذ انستتادي ػشتتش : ذقشيتتش ػتتٍ َشتتاطاخ وإَدتتاصاخ       
 يُظًح انؼًم انؼشتيح فيًا تيٍ انذوسذيٍ:

 

  ( 2012انغاتؼح وانغثؼيٍ ) انذوزح ، يايى/ أياس  -
انثايُح وانغثؼيٍ )انقاهشج ، َىفًثش / ذششيٍ انثاًَ  -

2012 ) 
 

  يقـــــــشس :
ثددبٌزمشيش عددٓ ٔشددبربد ٚإٔغددبصاد ِٕظّددخ    أخددز اٌعٍددُ   -

اٌعًّ اٌعشثيدخ خدالي اٌفزدشح ِدب ثديٓ اٌدذٚسريٓ اٌغدبثعخ        
خ ( ٚاٌضبِٕدد 2012ٚاٌغددجعيٓ ) اٌمددب٘شح م ِددبيٛ/ أيددبس    

 .(2012٘شحم ٔٛلّجش/ رششيٓ اٌضبٔٝ اٌمبٚاٌغجعيــٓ )

 ؽـىـّـب.ٔـبلـز  -
 
 
 
( ٌّددارّش اٌعّددً 40رددُ إؽبٌددخ اٌزمشيددش إٌددٝ اٌددذٚسح )  -

ٚعشع عٍٝ اٌفشق اٌضالصخ ٚرُ اعزّبدٖ ِدٓ  اٌعشثٝ 
لجددً اٌّددارّش ِددا رمددذيُ اٌشددىش ٌٍّددذيش اٌعددبَ ٌّىزددت   
اٌعّددً اٌعشثددٝ ٚوبلددخ اٌعددبٍِيٓ ثبٌّٕظّددخ ٚاٌّعب٘ددذ     
ٚاٌّشاودددض اٌزبثعدددخ عٍدددٝ عٙدددٛدُ٘ لدددٝ رٕفيدددز رٍددده      

 األٔشرخ.
 ٔـبلـز ؽـىـّـب. -

رٛعيددددٗ اٌشددددىش ٚاٌزمددددذيش ٌىبلددددخ اٌغٙددددبد اٌعشثيددددخ    -
رعبٚٔذ ِا إٌّظّخ لٝ رٕفيز األٔشدرخ  ٚاٌذٌٚيخ اٌزٝ 

 اٌزٝ رخذَ األ٘ذاف اٌّشزشوخ .
 
 
 

رٛعيددٗ اٌشددىش ٌّعددبٌٝ اٌّددذيش اٌعددبَ ٌّىزددت اٌعّددً        -
اٌعشثدددددٝ ِٚغدددددبعذيٗ ٚوبلدددددخ اٌعدددددبٍِيٓ ثبٌّىزدددددت     
ٚاٌّاعغبد اٌزبثعخ ٌٍّٕظّخ عٍٝ عٙٛدُ٘ لدٝ رٕفيدز   

 ٔشبربد إٌّظّخ .
*  *  *  

  

 

¤ ¤ ¤ 

  
 زًذي

 ط/ يسًذ
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 (16ذكهيفاخ ذُفيز قشاساخ انذوسج غيش انؼاديح )
 نًدهظ إداسج يُظًح انؼًم انؼشتيح

 ((  2013ياسط / آراس    3))  انقاهشج  ،  
 

 انًكهـف تانـرـُـفـيـز َـم انـقــشاس

  : ذطىيش يُظًح انؼًم انؼشتيحانثُذ األول : 
  ذطىيش انًىاسد انًانيح نًُظًح انؼًم انؼشتيح . (أ )
َظتتتاو انؼًتتم تًدهتتتظ إداسج يُظًتتح انؼًتتتم   ذطتتىيش   (ب )

 انؼشتيح .
 

ذطتتىيش انًؼاهتتذ وانًشاكتتض انراتؼتتح نًُظًتتح انؼًتتم        (ج )
 انؼشتيح .

 

  يقـــــــشس :
( ٌّدارّش اٌعّدً   40رُ إؽبٌخ اٌزعذيالد إٌٝ اٌدذٚسح )  - اػرًاد انرؼذيالخ انىاسدج ػهً األَظًح انرانيح : -1

( ثدددددالشاس 1513اٌعشثدددددٝ اٌدددددزٜ أطدددددذس اٌمدددددشاس )
 اٌزعذيالد اٌٛاسدح عٍٝ األٔظّخ.

ٔظددددبَ اٌعّددددً ثّىزددددت اٌعّددددً اٌعشثددددٝ ٚاٌٙيىددددً   -أ
 اٌزٕظيّٝ ٌّىزت اٌعًّ اٌعشثٝ .

 ٔظبَ اٌعًّ ثّارّش اٌعًّ اٌعشثٝ . -ب

 ٔظبَ اٌعًّ ثّغٍظ إداسح ِٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ . -ج
إسعــدددـبء إٌظـــدددـش لــدددـل ِٛػـــدددـٛى رّٕيـــددددـخ      -2

اٌّضيدذ ِدٓ األلىدبس ِدٓ لجدً      اٌّٛاسد اٌّبٌيخ ٌزمذيُ 
اٌذوزٛس / عجذ اٌغزبس عششح عؼٛ ِغٍدظ اةداسح  
ٚدساعزٙب ِا ِىزت اٌعًّ اٌعشثل م ٚرمذيُ رمشيدش  
ثّددب يددزُ اٌزٛطددً إٌيددٗ ِددٓ ِمزشؽددبد إٌددٝ ِغٍددظ    

 اةداسح ثعذ ِٕبلشزٙب لٝ ٌغٕخ اٌزرٛيش.

اٌّٛػٛى ِردشٚػ عٍدٝ ِغٍدظ اةداسح لدٝ دٚسردٗ       -
(79.) 

رمشيش رردٛيش اٌّعب٘دذ ٚاٌّشاودض    إسعبء إٌظش لٝ  -3
اٌزبثعددخ ٌٍّٕظّددخ ةعرددبء لشطددخ ٌٍّددذيشيٓ اٌغددذد   
ٌٍّعب٘دددددذ ٚاٌّشاودددددض ٚاٌزعدددددشف عٍدددددٝ س يدددددزُٙ    
ٚألىددبسُ٘ لددٝ ررددٛيش ٘ددزٖ اٌّاعغددبد ٚعددشع      

 اٌّٛػٛى عٍٝ ِغٍظ اةداسح.

اٌّٛػٛى ِردشٚػ عٍدٝ ِغٍدظ اةداسح لدٝ دٚسردٗ       -
(79.) 

َ اٌرٍددت ِددٓ سئدديظ ٌغٕددخ اٌزرددٛيش ٚاٌّددذيش اٌعددب      -4
ٌّٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ إعدشاء اترظدبتد اٌالصِدخ    
ِا اٌذٚي اٌزل رغزؼديي ِمدبس اٌّعب٘دذ ٚاٌّشاودض     
ٚصيبسح ِمبس٘ب إْ ٌضَ األِش ٌّٕبلشخ عجً رردٛيش  
رٍدده اٌّعب٘ددذ ٚاٌّشاوددض ٚرمددذيُ رمشيددش ثٕزددبئظ رٍدده   

 اٌضيبساد إٌٝ ِغٍظ اةداسح .

 

ٝ رمذيُ اٌشىش ٚاٌزمذيش ٌّعبٌٝ اٌغيذ/ ٔبطش اٌشثيع -5
سئددديظ ٌغٕدددخ ررددددٛيش ِٕظّدددخ اٌعّدددً اٌعشثيددددخ      -

ٚاٌغدبدح أعؼددبء اٌٍغٕدخ عٍددٝ عٙدٛدُ٘ اٌريجددخ لددٝ    
 إٔغبص أعّبي اٌٍغٕخ .

رددُ رٛعيددٗ سعددبئً شددىش إٌددٝ ِعددبٌٝ اٌغدديذ/ ٔظددبس        -
ئدديظ ٌغٕددخ اٌزرددٛيش ٚأعؼددبء اٌٍغٕددخ     س –اٌشثيعددٝ 

 خربسُ٘ ثبٌمشاس.ة

رمددذيُ اٌشددىش ٚاٌزمددذيش ٌّعددبٌٝ اٌغدديذ/ أؽّددذ ِؾّددذ   -6
اٌّذيش اٌعبَ ٌّٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ ٚلشيك  -ٌمّبْ 

اٌعّددً ثبٌّٕظّددخ عٍددٝ عٙددٛدُ٘ ٚرمددذيُ ِشئيددبرُٙ     
 ٚٚعٙخ إٌظش اٌفٕيخ ٌّىزت اٌعًّ اٌعشثٝ .

 ٔـبلـز ؽـىـّـب. -

* * * * 
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انثُتتتذ انثتتتاًَ : ذقتتتاسيش هيةتتتح انشقاتتتتح انًانيتتتح وذقتتتاسيش  
يشاقثتتتتً انسغتتتتاتاخ انخراييتتتتح نًكرتتتتة انؼًتتتتم انؼشتتتتتً   

وانًشاكض انراتؼح ن  نهغُح انًانيح انًُرهيح فً وانًؼاهذ 
31/12/2012 .  

 

  يقـــــــشس :
أخددز اٌعٍددُ ثزمددبسيش ٘يئددخ اٌشلبثددخ اٌّبٌيددخ ٌّٕظّددخ       -1

اٌعّدددً اٌعشثيدددخ عدددٓ اٌغدددٕخ اٌّبٌيدددخ إٌّزٙيدددخ لدددٝ   
31/12/2012 . 

 ٔـبلـز ؽـىـّـب. -

إؽبٌخ رمبسيش ٘يئخ اٌشلبثخ اٌّبٌيخ ٚرمدبسيش ِشالجدل    -2
عددٓ اٌؾغددبثبد اٌخزبِيددخ ٌّىزددت اٌعّددً  اٌؾغددبثبد 

اٌعشثددل ٚاٌّعب٘ددذ ٚاٌّشاوددض اٌزبثعددخ ٌٍغددٕخ اٌّبٌيددخ   
ٚسد ٚإيؼددددبؽبد  31/12/2012إٌّزٙيددددخ لددددل  

ِىزت اٌعًّ اٌعشثل ثشأٔٙب إٌٝ اٌّارّش اٌعدبَ ِدا   
 .اٌزٛطيخ ثبٌّظبدلخ عٍيٙب.

لددبَ ِىزددت اٌعّددً اٌعشثددٝ ثبرخددبر وبلددخ اةعددشاءاد       -
اةؽبٌخ إٌٝ اٌّدارّش اٌعدبَ    اٌالصِخ ثشأْ اٌمشاسم ٚرُ

اٌدددزٜ طدددبدق عٍيٙدددب ِٚدددٓ صدددُ إٌدددٝ ٌغٕدددخ اٌزٕغددديك     
ٚاٌّزبثعددددددخ إٌّجضمددددددخ عددددددٓ اٌّغٍددددددظ اتلزظددددددبدٜ  

 ٚاتعزّبعٝ.

* * * *  

انثُذ انثان  : اعركًال انُظش فً ذكشيى سواد انؼًم 
 .  2013انؼشب 

 

  يقـــــــشس :
سٚاد إلشاس طيغخ شٙبدح اٌزىدشيُ اٌزدٝ عدزمذَ ٌٍغدبدح      -

( ٌّدددارّش اٌعّدددً  40اٌعّدددً اٌعدددشة لدددٝ اٌدددذٚسح )   
 ( .2013اٌعشثٝ )اٌغضائش 

ٍغددبدح اٌّىددشِيٓ عٍددٝ   رغددٍيُ شددٙبداد اٌزىددشيُ ٌ  رددُ  -
( ٌّددارّش اٌعّددً اٌعشثددٝ 40٘ددبِي أعّددبي اٌددذٚسح )

ٚلمددب ٌٍظدديغخ اٌزددٝ ألش٘ددب ِغٍددظ ( 2013)اٌغضائددش 
 اةداسح.

ردددُ إػدددبلخ أعددددّبء اٌغدددبدح اٌّششددددؾيٓ إٌدددٝ لبئّددددخ      -
عٍدددٝ ٘دددبِي أعّدددبي اٌدددزيٓ ردددُ رىدددشيُّٙ ٓ اٌّىدددشِي
 ( ٌّارّش اٌعًّ اٌعشثٝ.40اٌذٚسح )

اٌّٛالمدددخ عٍدددٝ إػدددبلخ اٌّششدددؾيٓ اٌزبٌيدددخ أعدددّب ُ٘   -
ٌزىددشيُّٙ ػدددّٓ سٚاد اٌعّددً اٌعدددشة عٍددٝ ٘دددبِي    

( ٌّارّش اٌعًّ اٌعشثٝ )اٌغضائدش  40أعّبي اٌذٚسح )
2013: ) 

1-  ٜ ٚصيدش    - ِعبٌٝ اٌغيذ/ ِؾّذ اٌغعيذ اٌّعدضٚص
 عبثك / اٌغضائشعًّ 

األِيٓ اٌعبَ األعجك   - اٌغيذ/ عجذ ا  دِبْ دثيؼ -2
 ترؾبد عّبي / اٌغضائش

 )وفقا نًقرشذ وصاسج انؼًم وانرشليم وانضًاٌ االخرًاػً تاندضا ش(

ِٕظّخ اٌعًّ اٌعشثيخ /  - اٌغيذ/ خٍيً أثٛ خشِٗ -3
 ِذيش إداسح عبثك

ِٕظّددددخ اٌعّددددً   - اٌغددديذ/ ِؾّددددذ شدددشيي داٚد   -4
 اٌعشثيخ / ِذيش إداسح عبثك

ِٕظّدددخ اٌعّدددً   - اٌغدديذ/ ِؾّدددذ األِددديٓ لدددبسط  -5
 اٌعبَاٌعشثيخ/ ِغزشبس عبثك ٌٍّذيش

  ) وفقا نًقرشذ انًذيش انؼاو نًُظًح انؼًم انؼشتيح (
* * * *  

 
◘ ◘ ◘ 

 

 

 حمدى

 ط/ محمد


