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  انزؼهًٍٍخ انشغٍهخ نُضبالد انٕفبء ثالؽ

 ثبنًغشة نهشغم انٕطًُ االرسبد نٕاء رسذ انًُضٌٕخ انزؼهٍى نًٕظفً انٕطٍُخ نهدبيؼخ انؼبيخ انكزبثخ يٕاكجخ إطبس فً

 انزؼهًٍٍخ انشغٍهخ يغ انُمبثٍخ نالنزضايبد ٔٔفبء رطٕساد، يٍ انثالثً انزُسٍك شٓذِ ٔيب ٔانزؼهًٍٍخ انُمبثٍخ انسبزخ نًسزدذاد

 انزُسٍك ثمشاساد اندبيؼخ انزضيذ كًذخم انُضبنٍخ انٕزذح ػهى ٔزشصٓب ٔانزبسٌخٍخ انُضبنٍخ نًسؤٔنٍزٓب ٔاسزسضبسا ٔيكَٕبرٓب

 ٔدٌُبيٍزّ انفئٕي ٔانُضٔع انزشزذ ٔالغ يٍ انُمبثً ٔانؼًم انُمبثً ثبنُضبل ٌشلى يٕزذ َمبثً فؼم رسمٍك فً أيال انثالثً، انُمبثً

 : ٌهً يب رؼهٍ َٓبفئ انزؼهًٍٍخ انشغٍهخ يكزسجبد رصٌٕ ٔزذٌٔخ مبسثخي َٓح إنى

 9 انضَضاَخ فً انًشرجٍٍ نألسبرزح انسهًٍخ انًسٍشح انٍٕو نّ رؼشضذ انزي ٔانمًؼً األيًُ انزذخم اداَزٓب. 

 2109فجشاٌش 22 يسطخ إلَدبذ انزؼجئخ فً ٔاالسزًشاس االَخشاط نىإ انًزضشسح ٔفئبرٓب انزؼهًٍٍخ انشغٍهخ ػًٕو دػٕرٓب 

 انزشثٍخ ٔصاسح يبوأ انؼبششح صجبزب، انسبػخ يٍ اثزذاء ،2109 فجشاٌش 22 انسجذ ٌٕو ٔطٍُخ اززدبخٍخ ٔلفخ رُظٍى يغ

 .انشٔاذ ثجبة انٕطٍُخ

 يطبنجٓب انؼبدنخ إنى غبٌخ رسمٍك انًزضشسح نهفئبد ثبنُسجخ انزُسٍك أشكبل كم طشف يٍ ػُٓب انًؼهٍ انُضبنٍخ انذٌُبيٍخ دػى 

 ضسبٌب:  يهفبد انزٕظٍف، رسٌٕخ يٍ انًُظ ْزا ػهٍٓى فشض انزٌٍ األسبرزح ٔضؼٍخ ٔرسٌٕخ انزؼبلذ ثئنغبء ثذءا  ًششٔػخ ٔان

 ٔيب ٔانًبسزش االخبصح) انؼهٍب انشٓبداد زبيهً انزمٍٍٍُ،انًسبػذٌٍ  ،االداسٌٍٍ انًسبػذٌٍ ،0991-2112 األسبسٍٍٍ انُظبيٍٍ

 انزشثٌٕخ، اإلداسح يسهك خشٌدً انًجشصٌٍ، انذكبرشح، األصهً، إطبسْى خبسج انًكهفٍٍ سغ،انزب انسهى فً انًشرجٍٍ ،(ٌؼبدنًٓب

 انًفزشٍٍ، ،...(األطجبء انًسشسٌٍ، انزمٍٍٍُ، انًُٓذسٍٍ، انًزصشفٍٍ،)ثبنمطبع انًشزشكخ األطش ثبلً انزشثٌٕخ، اإلداسح أطش

 انًبدٌخ انًصبنر ٔيسٍشي انًًٍٍَٕ ٔانزخطٍظ، انزٕخٍّ أطش سبثمب، انؼشضٍٍ انزشثٌٍٍٕ، ٔانًهسمٍٍ ٔااللزصبد اإلداسح يهسمً

 نهفئبد انسهى خبسج ػٍ إلفشاجٔا ،انًشسجٍٍ األسبرزح ٔانزكٌٍٕ، انزشثٍخ نًٍٓ اندٌٕٓخ ثبنًشاكض انؼبيهٍٍ األسبرزح ٔانًبنٍخ،

 ...(انًهسمٌٕ اإلػذادي، ٔانثبَٕي االثزذائً انزؼهٍى أسبرزح) انزشلً يسذٔدح

 انُمبثً انفؼم رٕزذ ٔزذٌٔخ يجبدسح ٌطهك يٕزذ رؼهًًٍ َمبثً رُسٍك إنى انزؼهٍى نًٕظفً انٕطٍُخ اندبيؼخ ردذٌذْب دػٕح 

 انزؼهٍى. ثمطبع انُمبثٍخ انسشكخ نًكَٕبد ٔانًطهجً ٔانُضبنً

 فً ًزشاكًخان انًسزدذاد ظم فً انًًكُخ انُضبنٍخ انخٍبساد ثًذاسسخ 22ٔ22 ٌٕو ػمذِ انًضيغ نهدبيؼخ انٕطًُ انًدهس لٍبو 

  يسزمجال. ٔزذٔي َضبنً رُسٍك اي شبٌ فً يُبسجب ٌشاِ يب ٔارخبر ٔانُمبثٍخ انزؼهًٍٍخ انسبزخ

 انزؼهٍى ٔسخبل َسبء كشايخ ػٍ انذفبع يسٍشح فً انًجذئً اسزًشاسْب رؤكذ انزؼهٍى نًٕظفً انٕطٍُخ اندبيؼخ فبٌ: ٔخزبيب

 ٔانزٕػٍخ االَخشاط ٔيضبػفخ انصبيذ إطبسْى زٕل زفبفناال نىإ يُبضهٍٓبٔ يُبضالرٓب رذػٕ ٔػهٍّ ٔانًكزسجبد، انسمٕق ٔرسصٍٍ

 ػُٓب انًؼهٍ انُضبنٍخ انًسطخ إَدبذ خمأ يٍ

 يب ضبع زك ٔساءِ طبنتٔ

 2109 فجشاٌش 09فً ، انشثبط 

  انؼبيخانكزبثخ  ػٍ

 دزًبٌ االنّ ػجذ ر:  ٕطًُان انؼبو انكبرت


