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 انفهشس
 9 انفهشس

 3 يمذيت

أوالً: نجُت دساست غهباث انحصىل عهً انخًىَم األجُبٍ انًمذو نهجًعُاث وانششكاث انخٍ ال حهذف إنً ححمُك 

 3 انشبح وانجًعُاث واالححاداث انخعاوَُت

 4 ثاَُاً: آنُت حمذَى غهب انحصىل عهً انًىافمت عهً انخًىَم األجُبٍ

 6 ثانثاً: آنُت االعخشاض عهً حىصُاث انهجُت

 6 سابعاً: يشفماث غهب انًىافمت عهً انخًىَم األجُبٍ

 2 خايساً: آنُت انًخابعت وانخمُُى نطهباث انخًىَم انخٍ حصهج عهً يىافمت يجهس انىصساء
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 يمذيت
 

انزٙ رى إهشاسْب ثًٕخت  انزًٕٚم األخُجٙ نهدًؼٛبد ٔانششكبد ؿٛش انشثسٛخذ يشاخؼخ آنٛخ انسظٕل ػهٗ رً

يٍ هجم انهدُخ انٕصاسٚخ انؼهٛب نهزًٕٚم األخُجٙ، ٔرى  06/09/9102ربسٚخ  2294ٕصساء سهى هشاس يدهظ ان

يؤعغبد  يغصٚبدح انزُغٛن ٔ، بَٔٛخاندًؼٛبد ٔاالرسبداد انزؼانزٕاكن ػهٗ إخشاء يدًٕػخ يٍ انزؼذٚالد نشًٕل 

 .انًدزًغ انًذَٙ ٔاندٓبد انًبَسخ انذٔنٛخ ٔاندٓبد انسكٕيٛخ انًؼُٛخ

 

 

انششكاث انخٍ ال و عهً انخًىَم األجُبٍ انًمذو نهجًعُاثنجُت دساست غهباث انحصىل والً: أ

 وانجًعُاث واالححاداث انخعاوَُت حهذف إنً ححمُك انشبح
 

 انسظٕل ػهٗ انزًٕٚم األخُجٙندُخ دساعخ طهجبد  .0

 

  أػضبء انهدُخ: . أ

جُبٍ( بشئاست أيٍُ عاو سجم انجًعُاث ألحشكم نجُت حسًً )نجُت دساست غهباث انحصىل عهً انخًىَم ا

 بحُثهباث انحصىل عهً انخًىَم األجُبٍ، يًثم عٍ كم يٍ انجهاث انًبُُت أدَاِ نذساست غ َتوععى

َكىٌ األععاء يفىظٍُ بانصالحُاث انالصيت الحخار انمشاساث راث انعاللت بعًم انهجُت، وأٌ ال َمم 

 انًسخىي انىظُفٍ نكم يُهى عٍ سحبت " يذَش".

 

 ػضٕ يٍ سئبعخ انٕصساء 

 ػضٕ يٍ ٔصاسح انذاخهٛخ 

 ٙػضٕ يٍ ٔصاسح انزخطٛظ ٔانزؼبٌٔ انذٔن 

 ٔانزدبسح ٔانزًٍٕٚ ػضٕ يٍ دائشح يشاهجخ انششكبد/ٔصاسح انظُبػخ 

 ػضٕ يٍ ٔصاسح انزًُٛخ االخزًبػٛخ 

 يًثم ػٍ اندٓبد راد انؼالهخ 

 

 .انًزكىسة أعالِهجُت نًشجعُت انهجُت انىصاسَت نهخًىَم األجُبٍ انًشكهت فٍ سئاست انىصساء هٍ ان حعخبش  . ة

، حشفع انً فًُا َخعهك بانطهباث انخٍ حى انخُسُب فُها يٍ لبم انهجُت بعذو انًىافمت أو حصم حىنها أٌ خالف  . د

  انهجُت انىصاسَت انًشاس انُها أعالِ.
 

انهدُخ  نهًشبسكخ كٙ أػًبل سدَٛخألا ٔانًؤعغخ انزؼبَٔٛخ انٕصاساد انًخزظخهجم بط اسرجبط يٍ جٚزى رغًٛخ ض .9

 ٍٛيلٕضاالسرجبط  بطضجٌ ٚكٌٕ أػهٗ ، ىٔانزٙ رذخم ضًٍ اخزظبطبرٓنٓب، طهجبد انزًٕٚم انًوذيخ ذساعخ ن

نوشاساد راد انؼالهخ ثؼًم انهدُخ، ٔٚوٕو ثبنزٕهٛغ ػهٗ يسضش هشاس انهدُخ ثبنظالزٛبد انالصيخ الرخبر ا

، ػهٗ أٌ ٚهزضو ثئثذاء ٓبانخبص ثبنزًٕٚم انز٘ ٚذخم ضًٍ اخزظبص اندٓخ انزٙ هبيذ ثزغًٛزّ ضبثظ اسرجبط ن

 ( أٚبو ػًم يٍ ربسٚخ ٔسٔد انطهت إنّٛ يٍ انهدُخ.3سأّٚ خالل )

)دٌٔ  ٔزغت يوزضٗ انسبلنزوذٚى انًشٕسح نهدُخ  ٔاالخزظبصدػٕح يٍ رشاِ يُبعجبً يٍ أْم انخجشح  نهدُخ .3

عدم اندًؼٛبد ٔٔكن رؼهًٛبد ٚظذسْب يدهظ إداسح  ػهٗ َلوخ طُذٔم دػى اندًؼٛبد،ٔانسن كٙ انزظٕٚذ(، 

 .ثٓزا انخظٕص

 انهدُخ يشح كم أعجٕع ػهٗ األهم ٔيب اهزضذ انضشٔسح خالف رنك.  ردزًغ .4
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اخزًبع انهدُخ هبََٕٛبً ثسضٕس األؿهجٛخ انًطهوخ ألػضبئٓب ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انشئٛظ يٍ ثُٛٓى أٔ يٍ ُٕٚة  ٚكٌٕ .5

 ػُّ يٍ أػضبء انهدُخ. 

اس٘ ٔانهٕخغزٙ جٙ كٙ عدم اندًؼٛبد  ثزوذٚى انذػى انلُٙ ٔاإلدانزُظًٛٛخ انًؼُٛخ ثبنزًٕٚم األخُ انٕزذحروٕو  .6

 .)أيبَخ عش انهدُخ(ألػًبل ْزِ انهدُخ 

 

 انًٓبو انزبنٛخ:رزٕنٗ انهدُخ  .2

انلُٛخ، ) ٔضغ األعظ ٔانًؼبٚٛش انزٙ ٚزى االعزُبد إنٛٓب كٙ دساعخ انطهجبد، ٔضًٍ يسبٔس سئٛغٛخ يثم (أ

 .انًبنٛخ، اإلداسٚخ، انسٕكًخ، ٔؿٛشْب(

 دساعخ طهجبد انزًٕٚم انًغزٕكٛخ نهششٔط انًسذدح ثآنٛخ انزًٕٚم انًوزشزخ ٔإثذاء انشأ٘ كٛٓب. (ب

 ساعخ انٕضغ انًبنٙ ٔاإلداس٘ ٔانوبََٕٙ نًوذو طهت انزًٕٚم.د (ت

ٔضغ انًالزظبد ٔانزٕطٛبد ثشكم ٔاضر ٔيسذد ٔانزُغٛن يغ يوذو طهت انزًٕٚم إلخشاء أ٘ رؼذٚم  كٙ  (ث

 .زبل كبٌ رنك ضشٔسٚبً 

 .انًوشح يٍ هجم يدهظ انٕصساءاألٔنٕٚبد انٕطُٛخ يغ انًوزشذ انًوذو رٕاكن زؤكذ يٍ ان (ج

انزؤكذ يٍ أٌ انًششٔع ٔيظذس انزجشع أٔ انزًٕٚم يششٔػبً ٔؿٛش يخبنق نهُظبو انؼبو أٔ اٜداة انؼبيخ، ٔال  (ح

ٛخ انًظبدم ػهٛٓب كٙ ٚزؼبسع يغ انوٕاٍَٛ ٔاألَظًخ ٔانزؼهًٛبد انًؼًٕل ثٓب، ٔانًٕاثٛن ٔاالرلبهٛبد انذٔن

 انًًهكخ. 

ٔرنك ثبنزُغٛن يغ اندٓبد انًبَسخ  ،دُخ كٙ زبالد خبطخ ٔيجشسح انزُغٛت ثئضبكخ ششكبء كٙ رُلٛز انًششٔعنه .2

 أٔ انذاػًخ كٙ زبل روبطؼذ أْذاف/أَشطخ /َزبئح انًششٔع يغ يٓبو/اخزظبص أ٘ خٓخ سعًٛخ. 

 

 عهً انخًىَم األجُبٍ : آنُت حمذَى غهب انحصىل عهً انًىافمت ثاَُاً 
 

 َطاق حطبُك اِنُت: 

 

 اندًؼٛبد انًغدهخ ثًٕخت هبٌَٕ اندًؼٛبد ٔرؼذٚالرّ. (0

 انششكبد انزٙ ال رٓذف انٗ رسوٛن انشثر انًغدهخ نذٖ دائشح يشاهجخ انششكبد. (9

 .سدَٛخألا انًؤعغخ انزؼبَٔٛخ نذٖانزؼبَٔٛخ انًغدهخ ٔاالرسبداد اندًؼٛبد  (3

 .سئبعخ انٕصساءدُخ يٍ أ٘ طهجبد رشد نه (4

 

 إجشاءاث اِنُت:

 

روٕو اندٓبد انشاؿجخ ثبنسظٕل ػهٗ انزًٕٚم أٔ انزجشع األخُجٙ ثزوذٚى طهت سعًٙ يٍ خالل ثٕاثخ انخذيبد 

 اإلنكزشَٔٛخ أٔ انًُبرج انشعًٛخ انًؼزًذح نٓزِ انـبٚخ نسٍٛ اعزجذانٓب أٔ إنـبءْب، ٔػهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 

 اندًؼٛبد كٙ ٔصاسح انزًُٛخ االخزًبػٛخ.نٗ عدم إروذو اندًؼٛبد انطهت  (أ

نٗ رسوٛن انشثر انطهت إنٗ دائشح يشاهجخ انششكبد كٙ ٔصاسح انظُبػخ روذو انششكبد انزٙ ال رٓذف إ (ب

 ٔانزدبسح ٔانزًٍٕٚ.

 .سدَٛخألا عغخ انزؼبَٔٛخؤنٗ انًإانزؼبَٔٛخ انطهت  ٔاالرسبداد روذو اندًؼٛبد (ت

ٔانٕزذح انزُظًٛٛخ انًؼُٛخ ثبنششكبد  كٙ عدم اندًؼٛبد،روٕو انٕزذح انزُظًٛٛخ انًؼُٛخ ثبنزًٕٚم األخُجٙ  (ث

عغخ ؤانًكٙ  انًؼُٛخ ٔانٕزذح انزُظًٛخ كٙ دائشح يشاهجخ انششكبد،انزٙ ال رٓذف إنٗ رسوٛن انشثر 
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ٔزغت َض  ،ثبعزوجبل انطهت ٔانزسون يُّ كٕس اعزاليّ ٔاعزٛلبئّ نكبكخ انًزطهجبد االسدَٛخ انزؼبَٔٛخ

َظًخ ٔانزؼهًٛبد انظبدسح ٔاأل ٔرؼذٚالرّ، 9112نغُخ  50سهى  ( يٍ هبٌَٕ اندًؼٛبد02انًبدح )

( يٍ هبٌَٕ 2رؼهًٛبد أٔ رؼبيٛى رظذس نٓزِ انـبٚخ ثبنُغجخ نهدًؼٛبد، َٔض انًبدح ) خٔأٚثًوزضبِ، 

/ة يٍ هبٌَٕ 02َض انًبدح ٔ ،نهششكبد انزٙ ال رٓذف انٗ رسوٛن انشثر 0222نغُخ  99سهى  كبدانشش

ػجش انجشٚذ ) إشؼبس يوذو انطهت خطٛبً  خالل ثالثخ اٚبو ػًم ٔٚزى، 0222نغُخ  02سهى  انزؼبٌٔ

 .انزذهٛن( ثبعزالو انطهت ٔأَّ هٛذ اإلنكزشَٔٙ انز٘ هبو يوذو انطهت ثزضٔٚذ انٕزذح انزُظًٛٛخ ثّ

ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ انز٘ هبو ئشؼبس يوذو انطهت خطٛبً )ث ،خالل ثالثخ أٚبو ػًم، ٔيغزوجم انطهت ٚوٕو (ج

 انطهت نى ٚوى يوذو ٔكٙ زبل ، /ؿٛش يكزًمثؤٌ طهجخ يكزًالً  يوذو انطهت ثزضٔٚذ انٕزذح انزُظًٛٛخ ثّ

 .بً الؿٛ ّٛؼزجش طهجكاإلشؼبسسعبل إخالل ثالثٍٛ ٕٚو ػًم يٍ ربسٚخ ٕاهض ثبعزكًبل انُ

انزٙ ال  انٕزذح انًؼُٛخ ثبنششكبدٔ ،روٕو انٕزذح انزُظًٛٛخ انًؼُٛخ ثبنزًٕٚم األخُجٙ نذٖ عدم اندًؼٛبد (ح

 سدَٛخألا عغخ انزؼبَٔٛخؤانًنذٖ انٕزذح انًؼُٛخ ٔ ،نٗ رسوٛن انشثر نذٖ دائشح يشاهجخ انششكبدإرٓذف 

ٔػهٗ سئٛظ انهدُخ رسٕٚم  ،نٗ سئٛظ انهدُخإثزٕسٚذ انطهت انًكزًم أٔ انز٘ رى اعزكًبنّ زغت األطٕل 

ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ أٔ ٔعبئم  ٕٚيٙ ػًمخالل  (يٍ خالل أيٍٛ انغش1انطهت ألػضبء انهدُخ 

 انًشاعالد انشعًٛخ انًؼزًذح.

خزًبع انذٔس٘ ثسٛث رزضًٍ انذػٕح يٕػذ ٚوٕو سئٛظ انهدُخ يٍ خالل أيٍٛ انغش ثذػٕح انهدُخ نال (خ

 ٔصيبٌ ٔيكبٌ االَؼوبد ٔخذٔل األػًبل. 

ٔٚزى إثالؽ  ،يٍ ربسٚخ ػشضّ ػهٛٓب ( أٚبو ػًم01)ٔرشكغ رٕطٛبرٓب خالل  مرُظش انهدُخ ثبنطهت انًكزً (د

  يوذو انطهت ثوشاس انهدُخ.

ٌ رشكغ انهدُخ رٕطٛبرٓب انٗ أٔهجم  ،يٍ انهدُخ ثؼذو انًٕاكوخ ػهٗ انزًٕٚم انًوذو رٕطٛخكٙ زبل طذٔس  (ذ

انهدُخ خالل ٕٚيٙ ػًم يٍ ربسٚخ  رٕطٛخيدهظ انٕصساء، ٚسن نًوذو انطهت انزوذو ثبػزشاع ػهٗ 

 دَبِ.أ نٛخ كٙ انجُذ ثبنثبً ، ٔزغت اٜرجهٛـّ ثبنوشاس

ًٕاكوخ ٚوٕو سئٛظ انهدُخ ثشكغ انزٕطٛبد )زغت انزششٚؼبد انُبكزح( ثشؤٌ انطهت انًوذو نهسظٕل ػهٗ ان (ر

 ، ٔػهٗ انُسٕ انزبنٙ:ٕٚيٙ ػًمثبنٕثبئن ٔإخشاء انًخبطجبد خالل اً ػهٗ انزًٕٚم األخُجٙ يؼضص

  

 انًغدهخ نذٖ  ٔاندًؼٛبد ٔاالرسبداد انزؼبَٔٛخ انًغدهخ نذٖ عدم اندًؼٛبد ثخظٕص اندًؼٛبد

انطهت إنٗ يدهظ انٕصساء  نشكغيخبطجخ أيٍٛ ػبو سئبعخ انٕصساء رزى  ؛سدَٛخانًٕعغخ انزؼبَٔٛخ األ

  .( أَاو عًم3)خالل 

 وصَش انصُاعت  َخى حفىَط صالحُاث ؛بخصىص انششكاث انخٍ ال حهذف إنً ححمُك انشبح

نُمىو بذوسِ بًخاغبت سئاست انىصساء )اَسجاياً نععى يشالب عاو انششكاث  وانخًىٍَ وانخجاسة

 . نشفعها إنً يجهس انىصساء ( أَاو عًم3)يع أحكاو لاَىٌ انششكاث( خالل 

 

يٍ ربسٚخ ٔسٔد  ( أٚبو ػًم01)ٚزخز يدهظ انٕصساء انوشاس انًُبعت كٙ طهت انزًٕٚم خالل  (ز

 انًخبطجبد نًدهظ انٕصساء.

ػهٗ ٔسئٛظ انهدُخ ثكبكخ هشاساد يدهظ انٕصساء انًزؼهوخ ثبنزًٕٚم األخُجٙ،  سئبعخ انٕصساءػضٕ ٚجهؾ  (س

 انُسٕ انزبنٙ:
 

  انظُبػخ ٔانزدبسح ٔانزًٍٕٚ ثوشاساد يدهظ انٕصساء كًٛب ٚزؼهن ثبنششكبد انزٙ ال ٔصٚش إثالؽ

 . رٓذف إنٗ رسوٛن انشثر

  انزؼبَٔٛخ ٔاالرسبداد كًٛب ٚزؼهن ثبندًؼٛبد كًٛبيذٚش ػبو انًؤعغخ انزؼبَٔٛخ االسدَٛخ إثالؽ 

 .نـبٚبد رجهٛؾ يوذو انطهت
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  .إثالؽ اندٓبد انًؼُٛخ ثبإلششاف ػهٗ رُلٛز انًشبسٚغ 
 

 ٚزى إثالؽ يوذو انطهت ثوشاس يدهظ انٕصساء ػهٗ انُسٕ انزبنٙ: (ش
 

 يٍ هجم يشاهت ػبو انششكبد أٔ يٍ ٚلٕضّ. ؛انششكبد انزٙ ال رٓذف إنٗ رسوٛن انشثر 

 انًغدهخ نذٖ  ٔاندًؼٛبد ٔاالرسبداد انزؼبَٔٛخ ،انًغدهخ نذٖ عدم اندًؼٛبد اندًؼٛبد

 يٍ هجم أيٍٛ ػبو عدم اندًؼٛبد أٔ يٍ ٚلٕضّ. ؛انًؤعغخ انزؼبَٔٛخ االسدَٛخ
 

خ طذٔس هشاس يكزًالً إنٗ ربسّٚ يٍ ربسٚخ هجٕنانضيُٛخ نهُظش كٙ انطهت ًذح انأٌ ال رزدبٔص ٚدت  (ص

انٕصساء شاس يدهظ زٛث ٚزى إثالؽ يوذو انطهت خطٛبً ثو ،( ٕٚو ػًم31زٕنّ ػٍ )يدهظ انٕصساء 

 ـٔكٙ زبل اَوضبء يذح ان (،ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ انز٘ هبو يوذو انطهت ثزضٔٚذ انٕزذح انزُظًٛٛخ ثّ)

  .كٛؼزجش رنك يٕاكوخ زكًبً  ؛ثبنوشاسثالؽ يوذو انطهت إٔنى ٚزى  بً ٕٚي 31

 

  عهً حىصُاث انهجُت العخشاضآنُت ا: ثانثاً 
 

نٗ يدهظ إٔهجم سكغ انزٕطٛبد  ،يٍ انهدُخ ثؼذو انًٕاكوخ ػهٗ انزًٕٚم انًوذو رٕطٛخكٙ زبل طذٔس  (0

ػجش ) انوشاس خطٛبً  ّخالل ٕٚيٙ ػًم يٍ ربسٚخ رجهٛـن نًوذو انطهت انزوذو ثبػزشاع ػهٛٓب انٕصساء، ٚس

   .(انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ انز٘ هبو يوذو انطهت ثزضٔٚذ انٕزذح انزُظًٛٛخ ثّ

 . أيٍٛ عش انهدُخوذو االػزشاع إنٗ ٚ (9

 خ أٚبو ػًم يٍ ربسٚخ ػشضّ ػهٛٓب.ػهٗ انهدُخ أٌ رُظش كٙ االػزشاع خالل عجؼ (3

يٍ هجم يوذو انطهت ًوذو ان ػزشاعيشكن ثٓب اال رٕطٛزٓبثشكغ انهدُخ زبل ػذو هجٕل االػزشاع، روٕو كٙ  (4

 نٗ يدهظ انٕصساء الرخبر انوشاس انًُبعت.إ

انزُغٛت كٛٓب يٍ هجم انهدُخ ثؼذو انًٕاكوخ أٔ زظم زٕنٓب أ٘ خالف، رشكغ انٗ كًٛب ٚزؼهن ثبنطهجبد انزٙ رى  (5

 /ة( أػالِ.0انهدُخ انٕصاسٚخ انًشبس انٛٓب كٙ ) أٔال/

 

  : يشفماث غهب انًىافمت عهً انخًىَم األجُبٍسابعاً 
 

ٔثٛوخ انًششٔع كبيهخ يزضًُخ اإلطبس انًُطوٙ نهًششٔع ٔانًٕاصَخ انًوزشزخ نّ )اعى انًششٔع، أْذاكّ  (0

انؼبيخ ٔانًسذدح ٔانًشرجطخ ثبألْذاف انزًُٕٚخ انٕطُٛخ، انُشبطبد انشئٛغٛخ ٔانلشػٛخ، انُزبئح انًزٕهؼخ، يٕهغ 

 هٗ انًششٔع،.....(. ٔيكبٌ انزُلٛز، انلئبد انًغزٓذكخ، ٔاإلطبس انضيُٙ، انؼبيهٍٛ ػ

 ثبنهـخ انؼشثٛخ. ٔاضر يغ ٔخٕد يهخضانًوذو نهدٓخ انًبَسخ طهٙ يوزشذ انًششٔع األ (9

 ششاف انلُٙ ػهٗ رُلٛز انًششٔع، أٔ ضبثظ اسرجبط انٕصاسح انًخزظخ.يٕاكوخ اندٓبد انًؼُٛخ ثبال (3

 ًَٕرج طهت انزًٕٚم األخُجٙ انًؼزًذ يٍ انهدُخ يزضًُبً انجٛبَبد انزبنٛخ:  (4
  

  يظذس انزًٕٚم 

 )يٕاصَخ انًششٔع )يٕضسبً َغجخ انُلوبد اإلداسٚخ ٔاندبسٚخ ٔانشأعًبنٛخ 

 ٍٛٛنزُلٛز ْزِ انًشبسٚغ كٙ انوطبػبد ٔانًسبكظبد ( إٌ ٔخذ) انششكبء انًسه 

 هًٛخ انزًٕٚم ٔرلبطٛم انسغبة ٔانسٕانخ ٔاعى انجُك 

  انجشايح ٔاألَشطخ انالصو رُلٛزْب كٙ انًششٔع 

  انًجبششح ٔػهٗ انًذٖ انطٕٚم نهًششٔع ٔيؤششاد نوٛبط اإلداءانُزبئح 

 ششٔط انزًٕٚم 

 ًؼٛخ ٔانششكبد انزٙ ال رٓذف نهشثرًَٕرج انجٛبَبد انزلظٛهٛخ نهد 
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 خايساً: آنُت انًخابعت وانخمُُى نطهباث انخًىَم انخٍ حصهج عهً يىافمت يجهس انىصساء
  

ثزوةذٚى آنٛةخ رلظةٛهٛخ رزضةًٍ خطةخ هجةبد انزًٕٚةم األخُجةٙ انًشةكهخ ثًٕخةت ْةزِ اٜنٛةخ كهق ندُخ دساعةخ طر (0

نًزبثؼخ ٔروٛٛى انًشةبسٚغ انزةٙ زظةهذ ػهةٗ يٕاكوةخ يةٍ يدهةظ انةٕصساء ٔاالززٛبخةبد انهٕخغةزٛخ ٔانجشةشٚخ 

 .نهدُخ ٔسكؼٓب انٗ يدهظ انٕصساء

 

كةٙ ْةزِ  3انًزكٕسٍٚ كٙ انجُةذ أٔالً/انًخزظخ، ٔرغًٛزٓى يٍ هجم انٕصاساد سرجبط انزٍٚ رًذ ٚوٕو ضجبط اال (9

ًب ٔسد بسٚغ انزةةٙ رةةذخم ضةةًٍ اخزظبطةةٓى زغةةجثزضٔٚةةذ انهدُةةخ ثزوةةبسٚش عةةٛش ػًةةم انخطةةظ ٔانًشةة، اٜنٛةةخ

 روشسِ انهدُخ. ٔزغجًب ،ثوشاساد يدهظ انٕصساء ثشكم دٔس٘

 

هةن ثبنًشةبسٚغ انزةٙ رةى عةدم يزخظةض )هبػةذح ثٛبَةبد( كًٛةب ٚزؼُٚشؤ كٙ ٔصاسح انزخطٛظ ٔانزؼةبٌٔ انةذٔنٙ  (3

 ٓب هطبػٛبً ٔخـشاكٛبً ٔزغت اندٓبد انًًٕنخ ٔانًزهوٛخ.وغ ضًٍ َطبم أػًبل انهدُخ، ٔرظُٛلرًٕٚهٓب ٔر

 

ثبنزُغةٛن يةغ ٔزةذح انزطةٕٚش انًؤعغةٙ كةٙ ٚزؼٍٛ ػهٗ كم ٔصاسح إَشبء ٔزذح يزخظظخ ثبنزًٕٚةم األخُجةٙ  (4

يٍ انخبسج ٔاإلششاف ٔانًزبثؼخ ٔروذٚى روبسٚش دٔسٚخ يزبثؼخ انًشبسٚغ انًًٕنخ سئبعخ انٕصساء ركٌٕ يًٓزٓب 

يةةٍ هجةةم انهدُةةخ  سثؼٛةةخ نةةٕصاسح انزخطةةٛظ ٔانزؼةةبٌٔ انةةذٔنٙ زةةٕل روةةذو عةةٛش انؼًةةم نـبٚةةبد انًزبثؼةةخ ٔانزوٛةةٛى

     انٕصاسٚخ نهزًٕٚم األخُجٙ.

 


