
 ًَدك اؿزخ اعِ اؿزخ

 اْؾط١ َتابع١

 مبذًػ ايهًٝات

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ

 ايب١٦ٝ

 

 ايغار٠ ٚعنٛص ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب طٜزإ قُز طن٢ أ.ر ايغٝز بض٥اع١ 2018 ؾرباٜض 19 املٛاؾل االثٓني ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ فًػ عكز

 ٚاعنا٤ اجملًػ َٔ اـاصز سٝح تٓاٍٚ اجملًػ َٓاقؾ١ ايعزٜز َٔ ايٓكاط اهلا١َ : ايهًٝات ٚنال٤

 يتزصٜب١ٝ يف فاٍ ايغال١َ ٚايقش١ امل١ٝٓٗ ٚغريٖا .ا١ُٖٝ رٚص ٚنٌٝ ايه١ًٝ يف تأٌٖٝ اؾٗاط اإلراصٟ ٚايعاًَني يف تجكٝؿِٗ بايزٚصات ا         -

ٚايتابع١ حملاؾع١ ايزق١ًٝٗ ست٢ ٜتِ تػط١ٝ  ُٝٗا ع٢ً ٚنال٤ ايهًٝات االٖتُاّ بايتٛطٜع اؾػضايف اثٓا٤ ايكٝاّ بايكٛاؾٌ ايطب١ٝ ٚاالصؽار١ٜ ٚايبٝطض١ٜ ٚايٓزٚات باملٓاطل احملٝط١ بإقً         -

 ؽا١ًَ يًُٓاطل ايٓا١ٝ٥.

بأخش باعتطالع اصا٤   ٚؼزٜز ايٓكاط ايبشج١ٝاِٖ رٚص يكطاع خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٖٛ تكًٝك ايؿذ٠ٛ بني اؾاَع١ ٚاجملتُع َٔ خالٍ ٚمع يٛا٥ح ايبهايٛصٜٛؼ ٚايزصاعات ايعًٝا          -

 اجملتُع يف سيو ينُإ اؿقٍٛ ع٢ً خضٜر َتُٝظ قارص ع٢ً تًب١ٝ َتطًبات اجملتُع.

 .١ُٝ رٚص ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف ايتعإٚ َع اجملايػ احمل١ًٝ يًكضٟ يف سقض اعزار االَٝني باحملاؾع١ يًكنا٤ عًٝٗا خالٍ ايؿرت٠ ايكار١َاٖ -

اهلٓزع١ يف ٖشا اجملاٍ باإلماؾ١ اىل  تؾهٌٝ ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ ملتابع١ ؽضنات فٝا١ْ االعاْغريات بايهًٝات َه١ْٛ َٔ املتدققني َٔ ايغار٠ اعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٔ ن١ًٝ اقرتاح         -

 َغ٦ٍٛ ايغال١َ ٚايقش١ امل١ٝٓٗ.

 مت خالٍ االدتُاع

 ت١٦ٓٗ ايغٝز أ.ر خايز قُز طٜار٠ ايزعٛقٞ يتعٝٝٓ٘ ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ.         -

 ت١٦ٓٗ ايغٝز أ.ر إبضاِٖٝ يطؿ٢ سغٔ ايكال يتعٝٝٓ٘ ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١.         -

 يتعٝٝٓٗا ص٥ٝػ االراص٠ املضنظ١ٜ إلقًِٝ ؽضم ايزيتا ظٗاط ؽ٦ٕٛ ايب١٦ٝ. ١٦ٓٗ ايغٝز٠ ايهُٝٝا١ٝ٥/ أَاٍ ايغٝز عط١ٝت         -

 ٚت١ُٝٓ صعا١ٜ َضنظ

 ظاَع١ ايطؿٛي١

 بعٝز وتؿٌ املٓقٛص٠

 االّ

 

 اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب طٜزإ طن٢ ا.ر ٚسنٛص ٚصٜار٠ اؾاَع١ ص٥ٝػ ايكٓا٣ٚ قُز أ.ر صعا١ٜ ؼت ايطؿٛي١ ٚت١ُٝٓ صعا١ٜ مبضنظ نبري سؿٌ خالٍ االّ بعٝز ايّٝٛ املٓقٛص٠ داَع١ استؿًت

 . املعاط٢ َزٜض املضنظ أبٛ ٚؾا٤ ٚأ.ر ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ

 .تنُٔ اؿؿٌ ؾكضات غٓا١ٝ٥ ٚاعتعضام١ٝ عزٜز٠ ألغا٢ْ االّ قاّ بتٓؿٝشٖا األطؿاٍ باملضنظ

 .مبغت٣ٛ املضنظ ٚايؿكضات املكز١َ ٚتزصٜب االطؿاٍ .ٚقزّ ايؾهض يهٌ االَٗات املتٛادزٜٔ باؿؿٌ ٚايكا٥ُني عًٝ٘ٚأؽار ر طن٢ طٜزإ 

 .١ٝ ٚتضب١ٜٛ ؾ٢ املكاّ األٍٚٚأنز ع٢ً إٔ املضنظ ىزّ قطاع عضٜض َٔ اجملتُع ٜٚكزّ خز١َ دٝز٠ بضغِ معـ االَهاْٝات ٚاْ٘ ال ٜٗزف إىل ايضبح ٚاْ٘ ٜكزّ خزَات تعًُٝ

 

 ملعٗز تؿكزٜ٘ طٜاص٠

 اؾزٜز٠ ايطاق١

 ظُق١ ٚاملتذزر٠

 

 األسز ٚايبشٛخ، ايعًٝا يًزصاعات اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - عًِٜٛ أؽضف ايزنتٛص/ ٚاألعتاس ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - املًٝذٞ قُٛر ايزنتٛص/ األعتاس َٔ نٌ قاّ

 .اطٙ َٔ خط١ االْؾا٤ات بؿضع اؾاَع١ اؾزٜز مبز١ٜٓ مجق١َا مت ال بتؿكز 2018 َاٜٛ 20

 .َٓغل َعٗز أعاخ ايطاق١ اؾزٜز٠ ٚاملتذزر٠، ا.ر/ ثضٚت عضسإ ٚر/ قُز ايؾضبافٞ َٔ دٗاط االؽضاف اهلٓزعٞ -عنٛص نٌ َٔ أ.ر / قُز فالح 

اعاخ ايطاق١ اؾزٜز٠ ٚاملتذزر٠ ٚايش٣ ٜعز بانٛص٠ املضانظ ٚاملعاٖز ايبشج١ٝ ؾ٢ ٚار٣ ايعًّٛ ايت٢ ؽزّ ٚتعاجل سٝح قاَٛا بتؿكز َا مت َٔ اْؾا٤ات ايغٛص َٚا مت تٓؿٝشٙ َٔ اْؾا٤ات مبعٗز  

 .2030َؾهالت فتُع١ٝ ٚتغاعز ؾ٢ خط١ َقض يًت١ُٝٓ 

 –١ٓ مجق١ يف اطاص تٛدٝٗات ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ قُز ايكٓاٟٚ ؾزإ َكغ١ُ ع٢ً اصبع قطع إلْؾا٤ ايؿضع اؾزٜز ؾاَع١ املٓقٛص٠ مبزٜ 116اؾزٜض بايشنض أْ٘ قز مت ؽقٝك َغاس١ 

 .ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ مبتابع١ االْؾا٤ات اؾزٜز٠ ٚؾكا يًرباَر ايظ٢َٓ بؿضع اؾاَع١ اؾزٜز



تبك١ٝ يإلْؾا٤ات املغتكب١ًٝ ٚتٛؾري َغاس١ ؿكٌ اـالٜا ايؾُغ١ٝ َرت إلْؾا٤ املعٗز ع٢ً دظ٤ َٓٗا ٚاعتٝعاب االَتزارات املغتكب١ًٝ ٚاعتػالٍ املغاس١ امل 20000نُا مت ؽقٝك َغاس١ 

 .يًعٌُ ع٢ً تطٜٛضٖا ٚطٜار٠ نؿا٠٤ إْتاز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ َٓٗا

  طاقات املدتًؿ١ٛيٛدٝا ايٖشا ٜٚٗتِ املعٗز بأعاخ ٚتهٓٛيٛدٝا ايطاق١ اؾزٜز٠ ٚاملتذزر٠ َٔ طاق١ مشغ١ٝ ٚخالٜا مشغ١ٝ ٚطاق١ ايضٜاح ٚطاق١ ايهت١ً اؿ١ٜٛٝ ٚتهٓ

 ٜٚتهٕٛ املعٗز َٔ أصبع١ أدظا٤ ٜنِ رٚص أصم٢ باإلماؾ١ اىل أصبع١ أرٚاص َتهضص 14/12/2018َٚٔ املتٛقع االْتٗا٤ َٔ االْؾا٤ات  3/5/2017ٚقز مت بز٤ االْؾا٤ات َٓش 

 

 خز١َ قطاع أٚيٜٛات

 ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع

 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚعنٛص ايغار٠  بض٥اع١ ايغٝز أ.ر قُٛر قُز املًٝذ٢  2018َاٜٛ  30عكز فًػ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ّٜٛ االصبعا٤ املٛاؾل 

 -ٚ مت االؽاص٠ اىل رٚص ايكطاع ٚاٚيٜٛات٘ يف فاالت عز٠: ١َ ٚاعنا٤ اجملًػ َٔ اـاصز سٝح تٓاٍٚ اجملًػ َٓاقؾ١ ايعزٜز َٔ ايٓكاط اهلا  ٚنال٤ ايهًٝات

 ايتزصٜب          -

 صٜار٠ االعُاٍ          -

 ت١ُٝٓ املٛاصر ايشات١ٝ يًذاَع١          -

 اعزار نٛارص ٚقٝارات َغتكب١ًٝ          -

 االٖتُاّ بايٛسزات سات ايطابع اـال          -

 ٚاملتٛعط١ ايقٓاعات ايقػري٠          -

 تأٌٖٝ اـضهني يغٛم ايعٌُ          -

 قٛاؾٌ طب١ٝ ٚتٛع١ٜٛ ظُٝع اْٛاعٗا          -

 ١ امل١ٝٓٗ.نُا مت ايتطضم اىل ا١ُٖٝ رٚص ٚنٌٝ ايه١ًٝ يف تأٌٖٝ اؾٗاط اإلراصٟ ٚايعاًَني يف تجكٝؿِٗ بايزٚصات ايتزصٜب١ٝ يف فاٍ ايغال١َ ٚايقش

 محالت اٍٚ اْطالم

 َٔ يًٛقا١ٜ ايتٛع١ٝ

 به١ًٝ ايجزٟ عضطإ

 ظاَع١ ايغٝاس١

 املٓقٛص٠

 

 ظاَع١ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ قطاع ٜٓعُٗا ٚاييت ايجزٟ عضطإ مز ايتٛع١ٝ عُالت ْز٠ٚ اٍٚ 2018 ْٜٛٝٛ 4 املٛاؾل االثٓني ّٜٛ املٓقٛص٠ ظاَع٘ ٚايؿٓارم ايغٝاس١ نًٝ٘ اعتناؾت

ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُز سغٔ ايكٓاٟٚ ص٥ٝػ داَع٘ املٓقٛص٠ ٚايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ   صعا١ٜ ،ؼت اّاالٚص َضنظ  َع بايتعإٚ املٓقٛص٠

يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ٚاؽضاف ايغٝز٠ أ.ر أ١َٓٝ ؽًيب عُٝز نًٝ٘ ايغٝاس١ ٚايؿٓارم ٚايغٝز ايزنتٛص ٚا٥ٌ عظٜظ ٚنٌٝ ايه١ًٝ

  سامض خالٍ ايٓز٠ٚ ايغٝز أ.ر عُض ؾاصٚم اعتاس دضاس١ االٚصاّ ايزنتٛص َقطؿ٢ أَني َزٜض اراص٠ املؤمتضات ٚاالتقاالت ٚتٓعِٝ 

ا ايجزٟ ٜٚعز انجض االَضاض املؤر١ٜ ايٞ ايٛؾاٙ بني االْاخ نُا ٜعز صقِ تنُٓت ايٓز٠ٚ اؿزٜح عٔ ٖشا املضض اـبٝح ايؾا٥ع بني ايغٝزات ٚايؿتٝات ٚايشٟ ٜٓذِ عٔ ايُٓٛ ايػري طبٝعٞ ـالٜ

 .ٚاسز يف اؿزٚخ يزٟ ايغٝزات مبقض

 ؾكط تبًؼ ايٓغب١ ٖشٙ إ سني يف عاَا٠٨ عٔ بعز تعٗض اؿاالت َٔ% ٠٨َٛمشا إ اعباب سزٚث٘ غري َعضٚؾ٘ بزق٘ ٚيهٔ تٛدز عٛاٌَ تظٜز َٔ خطٛصت٘ ٖٚٞ ايتكزّ بايعُض ؾٗٓاى سٛايٞ 

 بعز ملا محٌ اٍٚ تأخض اٚ االلاب عزّ إ ،نُا ع٠٠٘ٓري عٔ اْكطاع ايزٚص٠ ايؾٗض١ٜ بعز عٔ تأخ اٚ ع٨١٘ٓ قبٌ املبهض ٚايبًٛؽ ايٛصاثٞ ،ٚايعاٌَ عُضِٖ َٔ باألصبعٝٓٝات ايٓغا٤ عٓز%٨٠

 .يألطؿاٍ ايطبٝع١ٝ ايضماع١ ٚعزّ يإلؽعاعات ٚايتعضض ايهشٍٛ بؾضب ٚاالؾضاط املؿضط١ ٚايغ١ُٓ ع٠٨٘ٓ

ٝعت٘ يف َٓطك٘ ايجزٟ ٚتٛصّ ايػزر ايًُٝؿا١ٜٚ ٚأٚمح أ.ر عُض ؾاصٚم اعضاض املضض يف عزٙ ْكاط َٓٗا ٚدٛر تٛصّ يف ايجزٟ اٚ ؼت االبط ،تػري يف سذِ ٚؽهٌ ايجزٟ ٚتػري ًَُػ اؾًز ٚطب

 ميهٔ ٚيهٔ ايجزٟ باعت٦قاٍ اؾضاسٞ بايتزخٌ ايعالز ٜغتًظّ ؾال ع٠ِملبهض يًٛصّ ٚنإ سذُ٘ يف سزٚر ؼت االبط ،َعزر طضم ايعالز املغتدز١َ يف ْؿػ ايٛقت ٚإ اس مت االنتؾاف ا



 .اعت٦قاٍ ايٛصّ سات٘ ٚعالز باقٞ ايجزٟ باألؽع١ يًكنا٤ عًٞ بك١ٝ اـالٜا اييت قز تهٕٛ ْؾط٘

 ايؿشك طضم َٛمشا عا٠٨ّ عٔ ؾٛم يًٓغا٤ فاْا ٜكزَٗا االٚصاّ َضنظ بإ َعًٓا باملضنظ اٚ ايشاتٞ ٚايتؾدٝك يًؿشك ايزا١ُ٥ يًُبارص٠ يالْنُاّ عاَا١٨راعٝا مجٝع ايٓغا٤ ؾٛم عٔ 

 .بعزر َٔ خطٛات َؤنزا عًٞ مضٚص٠ تطبٝكٗا َضٙ ؽٗضٜا ايشاتٞ

 .١ٜ َٔ املضضنُا اؽاص اىل االعتُار عًٞ ْعاّ غشا٥ٞ فشٞ ٚمماصع٘ ايضٜام١ بؾهٌ َٓتعِ ٚػٓب ايتزخني ٚاملؾٞ بقٛصٙ َٓتع١ُ يف ايٛقا

 يعالز.نُا اعًٔ عٔ اسزخ َا تٛفٌ ايٝ٘ املضنظ َٔ طضم عالدٝ٘ سزٜج٘ ؼاؾغ عًٞ ايؾهٌ ايعاّ يًُضآٙ ٚقضٜبا عزّ اعتدزاّ املٛار ايهُٝٝا١ٝ٥ با

 املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ

 ٚؼزٜح تطٜٛض ٜتؿكز

 مبضنظ ايعًُٝات دٓاح

 اهلنُٞ اؾٗاط سضاد١

 

 املًٝذٞ قُٛر أ.ر ايغٝز ،عنٛص 2018 ْٜٛٝٛ 5 املٛاؾل ايجالثا٤ ّٜٛ اهلنُٞ اؾٗاط دضاس١ مبضنظ ايعًُٝات دٓاح ٚؼزٜح تطٜٛض عًُٝات املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر ايغٝز تؿكز

ايغٝز٠ أ.ر ْغضٜٔ فالح عُض ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ  ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز أ.ر ايغعٝز عبز اهلارٟ عُٝز ن١ًٝ ايطب ، اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب

 ايب١٦ٝ ، ايغٝز٠ أ.ر ٚؾا٤ ايبٗا٥ٞ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، ايغٝز ا.ر أمحز عبز ايضؤٚف َزٜض املضنظ.

عًُٝات باإلماؾ١ اىل اْؾا٤ غضؾ١ عًُٝات سزٜج١ َظٚر٠ بأسزخ األدٗظ٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج١ إلدضا٤  غضف 3ٚتؿكز ص٥ٝػ اؾاَع١ تطٜٛض ٚؼزٜح دٓاح ايعًُٝات باملضنظ سٝح مت تطٜٛض 

 مجٝع دضاسات اؾٗاط اهلنُٞ املدتًؿ١ ٚايعًُٝات ايهرب٣ ٚاملتٛعط١ ٚايعًُٝات سات املٗاص٠ اـاف١ نُا مت تؿكز غضؾ١ ايعٓا١ٜ املتٛعط١.

ايطب١ٝ ؿش سايٝا خط١ تطٜٛض ٚؼزٜح يهاؾ١ ايٛسزات ٚاألقغاّ تباعا ملٛانب١ ايتطٛصات اؿزٜج١ يف اجملاٍ ايطيب يٝغتطٝع املضنظ إٔ ٜؤر٣ َُٗت٘ ٚأنز أ.ر أمحز عبز ايضؤٚف إٔ املضنظ ٜٓ

  ٚايعالد١ٝ يًُضم٢ ٚاؿؿاظ ع٢ً املها١ْ املتُٝظ٠ اييت وع٢ بٗا قًٝا ٚعضبٝا ٚعاملٝا .

غضف عًُٝات نُا مت اماؾ١ غضؾ١ عًُٝات سزٜج١ ٚدزٜز٠ نًٝا َظٚر٠  3ًَٕٝٛ دٓٝ٘ سٝح تطٜٛض 9يعًُٝات بايهاٌَ بتهًؿ١ امجاي١ٝ َؾريا إٔ عًُٝات ايتطٜٛض ٚايتشزٜح ظٓاح ا

ؾزٜز٠ ع٢ً اعتٝعاب ٌ غضف ايعًُٝات ابأسزخ ايتكٓٝات ايطب١ٝ يٝتُهٔ ايؿضٜل اؾضاسٞ َٔ ادضا٤ ناؾ١ اؾضاسات َٚتابع١ ًَؿات املضٜض ايهرتْٚٝا راخٌ غضؾ١ ايعًُٝات نُا عتعُ

 . ع١ًُٝ َٜٛٝا 25عًُٝات بايػضؾ١ ايٛاسز٠ َٜٛٝا بإمجايٞ  6أعزار املضم٢ املتظاٜز٠ ٚتكًٌٝ ؾرتات االْتعاص سٝح عٝتُهٔ املضنظ َٔ ادضا٤ َتٛعط 

 ًَٕٝٛ دٓٝ٘ 3أعض٠ بتهًؿ١ امجاي١ٝ  5نُا مت تطٜٛض غضؾ١ ايعٓا١ٜ املتٛعط١ بكزص٠ اعتٝعاب١ٝ 

ٜل ايطيب يف تطٜٛض اـزَات ايطب١ٝ كٓاٟٚ خالٍ ايظٜاص٠ باملغت٣ٛ ايطيب املتُٝظ ملضنظ اؾٗاط اهلنُٞ ٚعًُٝات ايتطٜٛض ٚايتشزٜح يػضف ايعًُٝات ٚدٗٛر اراص٠ املضنظ ٚايؿضٚأؽار أ.ر قُز اي

 ٚاييت عتٓعهػ باإلهاب ع٢ً َغت٣ٛ اـز١َ ايطب١ٝ يًُضنظ مبا ًٜٝل باملضٜض املقضٟ.

 املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ

 ٚسز٠ ػٗٝظات ٜتؿكز

 ٚٚسز٠ ٚبٓو ايٓداع طصع

 اؾشع١ٝ اـالٜا اعاخ

 األطؿاٍ مبغتؾؿ٢

 

 مبغتؾؿ٢ ايغض٣ اؿبٌ َٔ اؾشع١ٝ اـالٜا أعاخ ٚٚسز٠ ٚبٓو ايٓداع يظصع ايعالد١ٝ ايٛسز٠ تؾػٌٝ يبز٤ ٚاالعتعزارات الاطٙ مت َا املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر ايغٝز تؿكز

،عنٛص ايغٝز أ.ر قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز أ.ر أؽضف عًِٜٛ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١  2018 ْٜٛٝٛ 5 املٛاؾل ايجالثا٤ ّٜٛ اؾاَعٞ ٍاألطؿا

ا اؾشع١ٝ ،ايغٝزأ.ر ايغعٝز عبز اهلارٟ عُٝز ن١ًٝ ايطب ، ايغٝز٠ أ.ر ْغضٜٔ فالح عُض يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، ايغٝز٠ أ.ر ؾضس١ ايؾٓاٟٚ املؾضف ايعاّ ع٢ً بٓو ٚٚسز٠ اعاخ اـالٜ

أمحز ايضؾاعٞ َزٜض املغتؾؿ٢ ،ايغٝزأ.ر فز٣  ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز٠ أ.ر ٚؾا٤ ايبٗا٥ٞ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ،ايغٝزا.ر

  . أمحز رصٜٚؿ أعتاس َغاعز أَضاض ايزّ ري ص٥ٝػ قغِ األطؿاٍ ، ايغٝز٠ أ.ر ٖاي١ املضفؿا٣ٚ ص٥ٝػ ٚسز٠ قغطض٠ ايكًب ،ايغٝز٠ أ.ر صؽا ايعؾضٟ أعتاس أَضاض ايزّ ، ايغٝز ايزنتٛصأبٛ اـ

ٚايٛسز٠ عٝتِ تظٜٚزٖا بأسزخ األدٗظ٠ ٚاملعزات ايطب١ٝ نُا عٝذض٣ ايعًُٝات ؾضٜل طب٢ ناب١ٓٝ إلدضا٤ عًُٝات طصع ايٓداع يألطؿاٍ  4سٝح مت تؿكز ػٗٝظات ٚسز٠ طصع ايٓداع ٚاييت تنِ 

  َزصب ع٢ً أع٢ً َغت٣ٛ َٔ ايهؿا٠٤

عاخ خالٍ املضس١ً ٚخط١ عٌُ ايٛسز٠ إلدضا٤ االStdf ٚعضمت أ.ر ؾضس١ ايؾٓاٟٚ ػٗٝظات ٚسز٠ أعاخ ٚبٓو اـالٜا اؾشع١ٝ ٢ٖٚ َؾضٚع ممٍٛ َٔ فٓزٚم ايعًّٛ ٚايت١ُٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ 

 املكب١ً.

ٌ داٖز٠ ٚتغابل ايظَٔ الؾتتاح ايٛسز٠ يف ايكضٜب ٚأؽاص أ.ر أمحز ايضؾاعٞ إٔ ٚسز٠ طصع ايٓداع ٖٞ أٌَ دزٜز يألطؿاٍ املضم٢ ممٔ ٜعإْٛ أَضاض ايغضطإ ٚأَضاض ايزّ ٚاراص٠ املغتؾؿ٢ تعُ

 .نرب ْغب١ ؽؿا٤ األطؿاٍ ممٔ نإ عالدِٗ أَضا فعباايعادٌ إلدضا٤ عًُٝات طصع ايٓداع يألطؿاٍ يًعٌُ ع٢ً ؼكٝل أ

ؾؿٝات َٚٓٗا َغتؾؿ٢ األطؿاٍ اييت تكزّ خزَات َٚٔ داْب٘ أنز أ.ر قُز ايكٓاٟٚ إٔ اؾاَع١ يزٜٗا اعرتاتٝذ١ٝ ٚخط١ طُٛس١ يتطٜٛض اـزَات ايطب١ٝ اييت تكزَٗا املضانظ ايطب١ٝ ٚاملغت

١  ْغب ؽؿا٤ يألطؿاٍ املضم٢ َٔ خالٍ اتباع ايربتٛنٛالت ايطب١ٝ ايعامل١ٝ ٚتطٜٛض ايٛسزات ٚاعتدزاّ أسزخ األعايٝب ايعالد١ٝ َٚٓٗا طصاعطب١ٝ َتطٛص٠ نُا ْعٌُ سايٝا ع٢ً ؼكٝل أنرب



 .ايٓداع ٚايش٣ عٝهٕٛ أٌَ سٝا٠ بايٓغب١ ألعض نا١ًَ عٓز ؽؿا٤ ابٓا٥ِٗ َٔ أَضاض ناْت ال ؽؿا٤ َٓٗا يف ايغابل

 اجملتُع خز١َ قطاع

 ٜطًل يب١٦ٝا ٚت١ُٝٓ

 َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً

 عٞ ؾريؼ

 

 ايعا١َ بايقش١ اؾاَع١ اٖتُاّ إطاص ٚيف ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر أ.ر/ ٚايغٝز اؾاَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر/ ايغٝز صعا١ٜ ؼت

ؾاَع١ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ ايتزصٜػ ٚايعاًَني باؾٗاط اإلراصٟ باؾاَع١ اْطًكت مح١ً" داَع١ خاي١ٝ َٔ ؾريؼ عٞ " بايتعإٚ َع َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ َٚغتؾؿ٢ ا اعنا٤ ١٦ٖٝ  يًغار٠

ؾاَع١ املٓقٛص٠، عنٛص ايغٝز أ.ر/ايؾعضاٟٚ نُاٍ َزٜض عاّ املغتؾؿٝات  يًهؾـ ع٢ً ايعاًَني باإلراص٠ ايعا١َ 2018ْٜٛٝٛ  25  يًتاَني ايقشٞ ٚن١ًٝ ايتُضٜض ّٜٛ االثٓني املٛاؾل 

ملتكزَني يًدز١َ ايطب١ٝ َٔ خالٍ بطاق١ ايضقِ اؾاَع١ٝ، ايغٝز٠ أ.ر/َٗا َاٖض َزٜض َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ ، ايغٝز٠ أ.ر/ ا١َٓٝ ايُٓض عُٝز ن١ًٝ ايتُضٜض ، سٝح مت تغذٌٝ بٝاْات ا

 شًٌٝ َٚتابع١ اؿاالت املقاب١ فاًْا ،ٚعٝتِ تٓؿٝش بضْاَر اؿ١ًُ طبكا ؾزٍٚ ايظٜاصات املضؾل.ايكَٛٞ، عًُا بإ ايت

 (. 421ؾ٢ ايّٝٛ االٍٚ )  ايعاًَني باؾٗاط اإلراصٟ َٔ اـز١َ ايطب١ٝ يتًك٢  امجاىل املتكزَني

 (. 456ايجا٢ْ) ؾ٢ ايّٝٛ  ايعاًَني باؾٗاط اإلراصٟ َٔ اـز١َ ايطب١ٝ يتًك٢  امجاىل املتكزَني

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 ايتذاص٠ به١ًٝ عٞ

 املٓقٛص٠ داَع١

 

 ص٥ٝػ ايكٓا٣ٚ سغٔ قُز . ا.ر ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت عٞ ؾريؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات املٓقٛص٠ داَع١ ايتذاص٠ به١٨٨٠١ًٝ ٜٛيٝٛ 2 املٛاؾل االثٓني ايّٝٛ تٛافًت

 ١٨٨٠ اغغطػ٨٠ اىل١٨٨٠ ١٠ْٜٛٝٛاؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر ا.ر. ايغٝز ٚ املٓقٛص٠ اَع١د

عط٠ٛ عُٝز ن١ًٝ ايتذاص٠ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚ ايغٝز٠ ا.ر. مساح طاصم ٚنٌٝ  ٚمت ادضا٤ ايهؾـ ٚاختباصات ؼًٌٝ ؾريٚؼ ع٢ خالٍ ايّٝٛ ايضابع يًش١ًُ ؼت اؽضاف نٌ َٔ ايغٝز ا.ر.قُز

 ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 يعاًَني ٚاـزَات املعا١ْٚ به١ًٝ ايتذاص٠ا ٨٠١َٔٚ َٚعاِْٚٝٗ ايتزصٜػ ١ٝ٦ٖ اعنا٤ ٨١َٔ َِٓٗ ؾضر٨٦٠ٚمت عٌُ ايتشايٌٝ ٍ

باط١ٓ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾؿ٢ داَع١ املٓقٛص٠ َٚغتؾؿ٢ اي ٚدزٜض بايشنض إ اؿ١ًُ تٓعُٗا اراص٠

 ص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞٚن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ املٓقٛ

 َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً

 عكٛم ع٢ ؾريٚؼ

 املٓقٛص٠

 

 ا.ر. ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ قطاع ٜٓعُٗا ايت٢ ٚ املٓقٛص٠ ظاَع١ ع٢ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات١٨٨٠ ٜٛي٠ٛٝ املٛاؾل ايجالثا٤ ايّٝٛ تٛافًت

 ١٨٨٠ اغغطػ٨٠ اىل١٨٨٠ ١٠ْٜٛٝٛ. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ ـز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ ٚ ايغٝز ا.ر  ايكٓاٟٚ سغٔ قُز

ط١ٓ ظاَع١ املٓقٛص٠ داَع١ املٓقٛص٠ ٚ َغتؾؿ٢ ايبا تكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع َغتؾؿ٢

 ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ ٚن١ًٝ ايتُضٜض ظاَع١ املٓقٛص٠

  ٚاعتناؾت ن١ًٝ اؿكٛم ايّٝٛ ؾعايٝات ايّٝٛ اـاَػ َٔ اؿ١ًُ ؼت اؽضاف ا.ر. ؽضٜـ خاطض عُٝز ايه١ًٝ

 ٚايطالب ايتعًِٝ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ ايغالّ عبز صما. ر.ا صأعِٗ ع٢ً َٚعاِْٚٝٗ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ ٠َٔاؿكٛم َِٓٗ  به١ًٝ ايعاًَني ٨٠٠َٔسٝح مت ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ

 االعبل ايؾضق١ٝ ٚقاؾغ

 يًعالزِ االتقاٍ ب٘ بغض١ٜ متٗٝزا ٜت بايؿريٚؼ افابت٘ تجبت َٚٔ عض١ٜ ايتشًٌٝ ْتا٥ر إ ع٢ً املٓقٛص٠ ظاَع١ ٚاملؤمتضات االتقاالت اراص٠ َزٜض اَني َقطؿ٢ ايزنتٛص ٚانز

 املدقق١ يًذٗات اييت ٜعًُٛا بٗا يف أٟ ّٜٛ َٔ اٜاّ اؿ١ًُ ٚاؽاص ا.ر. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ اىل اَها١ْٝ ادضا٤ ايتشًٌٝ أل٣ ؾضر َٔ ايعاًَني ايشٜٔ مل ٜكَٛٛا بايتشًٌٝ خالٍ االٜاّ

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 صٜاض بهًٝيت عٞ

 ٚايغٝاس١ االطؿاٍ

 ظاَع١ ٚايؿٓارم

 ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر ا.ر. ٚايغٝز املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ سغٔ قُز ا.ر.  ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات تٛافًت

ٚتكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  ١٨٨٠ اغغطػ٨٠ اىل ١٠ْٜٛٝٛخز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ

 ايعا١َ يًتاَني ايقشٞظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾؿ٢ داَع١ املٓقٛص٠ َٚغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚن١ًٝ املضبض ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ 

اس١ ٚايؿٓارم ، ايغٝز أ.ر ٚا٥ٌ عظٜظ ٚنٌٝ الٍ ايّٝٛ اـاَػ يًش١ًُ ادضا٤ ايتشايٌٝ ايطب١ٝ يًعاًَني به١ًٝ ايغٝاس١ ٚايؿٓارم ؼت اؽضاف ايغٝز٠ ا.ر. ا١َٓٝ ؽًيب عُٝز ن١ًٝ ايغٝٚمت خ

  ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ



 املٓقٛص٠

 

 َٚعاِْٚٝٗ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ ٦َٔ َِٓٗ املٓقٛص٠ ظاَع١ االطؿاٍ ٚصٜاض ٚايؿٓارم غٝاس١اي بهًٝيت ايعاًَني ٨٠١َٔٚمت ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ

 االتقاٍ ب٘ بغض١ٜ متٗٝزا يًعالز ٚانز ر. َقطؿ٢ اَني َزٜض اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات ظاَع١ املٓقٛص٠ ع٢ً إ ْتا٥ر ايتشًٌٝ عض١ٜ َٚٔ تجبت افابت٘ بايؿريٚؼ ٜتِ

 داَع١ ؾعايٝات تٛافٌ

 عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ

 املٓقٛص٠ بعًّٛ

 

 خز١َ ؽ٦ٕٛ بكطاع ٚاملؤمتضات االتقاالت اراص٠ َٔ بتٓعِٝ اؿ١ًُ ٚتكاّ عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات املٓقٛص٠ داَع١ ايعًّٛ به١٨٨٠١ًٝ ٜٛي٠ٛٝ املٛاؾل االسز ايّٝٛ تٛافًت

ص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني َٔ َغتؾؿ٢ داَع١ املٓقٛص٠ َٚغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚن١ًٝ ايتُضبض ظاَع١ املٓقٛ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ اجملتُع

ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  اجملتُع ٚت١ُٝٓؼت صعا١ٜ نٌ َٔ ايغٝز ا.ر.قُز سغٔ ايكٓاٟٚ ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ ٚايغٝز ا.ر. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ يؾ٦ٕٛ خز١َ  ايقشٞ

 ١٨٨٠ اغغطػ٨٠ اىل ١٠ْٜٛٝٛ

 ٖشا خالٍ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ عاَض َاٖض. ر.ا  ايغٝز ٚ املٓقٛص٠ داَع١ ايعًّٛ ن١ًٝ عُٝز اؾٓٝزٟ عارٍ. ر.ا  ايغٝز اؽضاف ؼت عٞ ؾريؼ اختباصات ادضا٤ ٚمت

ؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ي ايه١ًٝ ٚنٌٝ عاَض َاٖض. ر.ا َكزَتِٗ يف نإ تزصٜػ ١٦ٖٝ عن٨٠ٛ َِٓٗ عٞ ؾريٚؼ بتشًٌٝ ايعًّٛ به١ًٝ ايعاًَني ٨١١َٔٚمت ادضا٤ ايتشايٌٝ ٍ  ّٝٛاي

 ايب١٦ٝ

 ؾريٚؼ ؾشٛفات ادضا٤

 ايعاًَني ع٢ً عٞ

 داَع١ ايرتب١ٝ به١ًٝ

 املٓقٛص٠

 

 ايكٓاٟٚ سغٔ قُز ا.ر. ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت ٚ املٓقٛص٠ داَع١ ايرتب١ٝ به١ًٝ املؤمتضات بكاع١ عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات ّ 2018 ٜٛيٝٛ 9 االثٓني ايّٝٛ تٛافًت

 ١٨٨٠. اغغطػ٨٠ اىل ١٠ْٜٛٝٛع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ ٚايغٝز ا.ر. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُ  املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ

 ن١ًٝ عُٝز املٓعِ عبز امسا٤. ر.ا  ايغٝز٠ َٔ نٌ اؽضاف ؼت تزصٜػ، ١٦ٖٝ عن٨٦ٛ َِٓٗ املٓقٛص٠ داَع١ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايعاًَني ٨٠٦َٔٚمت خالٍ ٖشا ايّٝٛ ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 

 . يه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝا ٚنٌٝ ايغُٝع عبز قُز. ر.ا ٚايغٝز املٓقٛص٠ داَع١ ايرتب١ٝ

ؾؿ٢ داَع١ املٓقٛص٠ َٚغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ظاَع١ ٚتكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغت

 اَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞاملٓقٛص٠ ٚن١ًٝ املضبض ظ

 ٚايتعكِٝ املتبع١ خالٍ ايتشًٌٝ باؿ١ًُٚاؽار نٌ َٔ ا.ر. َٗا َاٖض َزٜض َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ داَع١ املٓقٛص٠ ٚا.ر َقطؿ٢ ايؾاعض االعتاس بطب املٓقٛص٠ بإدضا٤ات ايٛقا١ٜ 

 االعتاس ايغٝز تهضِٜ

 َٓري قُز ايزنتٛص

 املدًق١ ؾٗٛرٙ تكزٜضًا

 داَع١ خز١َ يف

 املٓقٛص٠

 أ.ر ايغٝز ايطب١ٝ، ايضعا١ٜ فٓزٚم اراص٠ فًػ اعنا٤ ايغار٠  عنٛص ٚ 2018 ٜٛيٝٛ 9 املٛاؾل االثٓني ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر أ.ر ايغٝز تكزّ

 ْا٥ب خنض ايؿتاح عبز اؿُٝز عبز أ.ر ايغٝز ، ٚايبشٛخ ايعًٝا ايزصاعات يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب عًِٜٛ اؽضف أ.ر ايغٝز ٚايطالب، ايتعًِٝ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب ايباعط عبز اؽضف

 ايؾهض آٜات ،بأمس٢ ايطب١ٝ ايضعا١ٜ فٓزٚم َزٜض صؽزٟ سغاّ .رأ ايغٝز ، ايطب ن١ًٝ عُٝز اهلارٟ عبز ايغعٝز أ.ر ايغٝز ايب١٦ٝ، ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ رَٝاط داَع١ ص٥ٝػ

 دٗز َٔ بشي٘ ملا  اـاصز َٔ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ فًػ ٚعنٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ أ.ر يًغٝز ايطيب ٚاملغتؾاص ايغابل ايطب١ٝ ايضعا١ٜ فٓزٚم َزٜض  ايغعٝز َٓري قُز أ.ر يًغٝز ٚايتكزٜض

 ٚايغزار. ايتٛؾٝل رٚاّ يغٝارت٘ َتُٓٝني ايقٓزٚم اص٠إلر تٛيٝ٘ ؾرت٠ اثٓا٤ َؾٗٛر

 بكطاع ايتٛع١ٜٛ ايًذإ

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ

 ايب١٦ٝ

 

 ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ بكطاع ايتٛع١ٜٛ ايًذإ ممجًٞ َع ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر أ.ر ايغٝز ادتُع

٠ اٖتُاّ ايًذإ ٚاييت تتعإٚ ؾٝ٘ ناؾ١ ايتدققات يتشكٝل تٛدٗات ايزٚي١ ٚاؾاَع١ َٚتطًبات اجملتُع، سٝح تطضم عٝارت٘ اىل عز٠ ًَؿات ٖا١َ يتهٕٛ بانٛص 2018ٜٛيٝٛ  9املٛاؾل االثٓني 
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 ت١ُٝٓ املٛاصر ايشات١ٝ باؾاَع١ -1

 تغٜٛل اـزَات اؾاَع١ٝ -2

 ض١ٜتأٌٖٝ ٚاعزار ايهٛارص ايبؾ -3



 ايقٓاعات ايقػري٠ ٚاملتٛعط١-4

 تأٌٖٝ اـضهني يغٛم ايعٌُ -5

 ايكٛاؾٌ ايتٛع١ٜٛ املتها١ًَ -6

 ايغال١َ ٚايقش١ امل١ٝٓٗ َٚعاؾ١ املدًؿات ايطب١ٝ -7

 ايتُٝظ ايب٦ٝٞ -8

 ايتأٌٖٝ ايضٜامٞ -9

 َٝه١ٓ اـزَات ٚايتشٌٜٛ ايضقُٞ -10

 تطٜٛض ايعؾٛا٥ٝات -11

 ايكنا٤ ع٢ً ؾريٚؼ عٞ -12

 تٛظٝـ اـضهني-13

 تطٜٛض االرا٤ َع املضانظ ايطب١ٝ ٚاملغتؾؿٝات-14

 ايعٌُ. يف يًبز٤ ؾضٜل نٌ ١َُٗ ؼزر ٚ املكرتسات يتذُٝع اعتُاص٠ تٛطٜع ٚ  اؿنٛص، ايغار٠ َٔ املدتًؿ١ املكرتسات ٚعضض املٓاقؾ١ باب ؾتح مت االدتُاع خالٍ ٚؾ٢

 

 ايطب به١ًٝ ايعاًَني

 ظاَع١ ايبٝطضٟ

 هضٕٚ املٓقٛص٠

 عٞ ؾريٚؼ ؾشٛفات

 

 ؼت تكاّ ،ٚاييت باؾاَع١ ٚايعاًَني ايتزصٜػ ٦ٖٝ٘ اعنا٤ يًغارٙ ايبٝطضٟ ايطب به١ًٝ ّ 2018 ٜٛيٝٛ 10 ايجالثا٤ ايّٝٛ املٓقٛص٠ ظاَع١ عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات اعتُضت

اىل  ١٠ْٜٛٝٛٓقٛص٠ ٚايغٝز ا.ر قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ ا.ر قُز سغٔ ايكٓاٟٚ ص٥ٝػ داَع١ امل ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ

 ١٨٨٠ اغغطػ٨٠

ٓقٛص٠ َٚغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ظاَع١ داَع١ امل ٚتكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾؿ٢

 .املٓقٛص٠ ٚن١ًٝ ايتُضٜض ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ

 .ٜػ ٚعًٞ صأعِٗ عُٝز ن١ًٝ طب بٝطضٟايتزص ١٦ٖٝ اعنا٤ َٔ ساي٨٨٘ َِٚٓٗ بٝطضٟ ايطب ٚن١ًٝ اؿضؼ بإراص٠ ايعاًَني َٔ ؽدك١٠٠ٚمت خالٍ ٖشا ايّٝٛ ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ

١ٝ ايب١٦ٝ ٚايغٝز٠ ر ٜاصا قغٔ ايكباْٞ أعتاس ٚمت ادضا٤ ايتشايٌٝ ؼت اؽضاف ايغٝز أ.ر ْبٌٝ ابٛ ٖٝهٌ عُٝز ايه١ًٝ ، ايغٝز أ.ر عارٍ ايتابعٞ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚتُٓ

 َغاعز بكغِ ايطؿًٝٝات

ع٢ً إ ْتا٥ر ايتشًٌٝ عض١ٜ َٚٔ تجبت افابت٘ بايؿريٚؼ ٜتِ االتقاٍ ب٘ بغض١ٜ متٗٝزا يبز٤ َضس١ً ايعالز ٚبايؿعٌ قز  ٚانز ر. َقطؿ٢ اَني َزٜض اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات ظاَع١ املٓقٛص٠

 يبز٤ َضسً٘ دزٜزٙ َٔ ايؿشٛفات املتكز١َ يبز٤ َضس١ً ايعالزPCR مت االتقاٍ باؿاالت اإلهاب١ٝ ٚعٌُ ؼايٌٝ

 

 داَع١ ؾعايٝات تٛافٌ

 عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ

 سغٔ قُز .ر.ا ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات املٓقٛص٠ داَع١ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ١٨٨٠ ٜٛيٝٛ ٨٨ املٛاؾل االصبعا٤ ايّٝٛ تٛافًت

 ١٨٨٠ّ اغغطػ ٨٠ اىل ْٜٛٝٛ ١٠املٓقٛص٠ ٚ ايغٝز ا.ر. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  داَع١ ص٥ٝػ ايكٓا٣ٚ

َٔ َغتؾؿ٢ داَع١ املٓقٛص٠ َٚغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ظاَع١ ٚتكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ 



 ايرتب١ٝ به١ًٝ

 ظاَع١ ايضٜام١ٝ

 املٓقٛص٠

 

 .املٓقٛص٠ ٚن١ًٝ ايتُضٜض ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ

ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ بايتٓغٝل خالٍ ٖشا ز١َ اجملتُع ٚمت ادضا٤ ايتشايٌٝ ايطب١ٝ ؼت اؽضاف نٌ َٔ ايغٝز ا.ر. قُز قُز ايؾشات عُٝز ايه١ًٝ ٚ ايغٝز ا.ر. خايز طٜار٠ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خ

 تزصٜػ ١٦ٖٝ عنٛ ١٨ًَني بٗا َِٓٗ ايعا َٔ ٨٩٠ايّٝٛ بني ادضا٤ اختباصات ايكزصات يًطالب ايضاغبني يف االيتشام بٗا ٚبني ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ يًعاًَني بٗا سٝح مت ادضا٤ ايتشًٌٝ ٍ

 بايؿشك يًتٛع١ٝ ْز٠ٚ

 ايجزٟ يغضطإ املبهض

 ايرتب١ٝ به١ًٝ

 داَع١ ١ٝايضٜام

 املٓقٛص٠

 

 داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ سغٔ قُز ا.ر. ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت ايجزٟ عضطإ عٔ املبهض ايهؾـ ْز١٨٨٠٠ٚ ٜٛي٨٠ٛٝ املٛاؾل االسز ايّٝٛ ايضٜام١ٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ اعتناؾت

  ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر ا.ر. ايغٝز ٚ املٓقٛص٠

  قُز سذاطٟ َزٜض َضنظ االٚصاّ ظاَع١ املٓقٛص٠ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚ ايغٝز ا.ر. قُز قُز ايؾشات عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ داَع١ املٓقٛص٠ ٚ ايغٝز ا.ر.

 َضنظ االٚصاّ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ داَع١ املٓقٛص٠عاِٖ يف تٓعِٝ ؾعايٝات ٖشٙ ايٓز٠ٚ نٌ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚ 

اَني َزٜض اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع سنض ايٓز٠ٚ نٌ َٔ ايغٝز ا.ر. خايز طٜار٠ ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ داَع١ املٓقٛص٠ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚ ر. َقطؿ٢ 

النتؾاف املبهض ملز٣ ١ُٝ ايب١٦ٝ باإلماؾ١ يعزر َٔ ايغٝزات ايعاَالت به١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ داَع١ املٓقٛص٠ ٚايت٢ تغتٗزف ايٓز٠ٚ تٛعٝتٗٔ بأ١ُٖٝ ايؿشك يؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚتٓ

 االفاب١ بغضطإ ايجزٟ

 سامض يف ايٓز٠ٚ ايغٝز ا.ر. ٚيٝز ايٓشاؼ ْا٥ب َزٜض َضنظ االٚصاّ ظاَع١ املٓقٛص٠

 يٛقا١ٜ َٓ٘يًتٛع١ٝ بنضٚص٠ ايؿشك املبهض يًهؾـ عٔ َز٣ االفاب١ بغضطإ ايجزٟ َٔ عزَٗا باإلماؾ١ يًتعضٜـ بأٚصاّ ايجزٟ ٚاعباب االفاب١ ب٘ ٚطضم اٚتٗزف ايٓز٠ٚ 

 ٛصّ يف َهإ اـ١ًٝ اٚ يف اَانٔ فاٚص٠ هلااؽاص أ.ر ٚيٝز ايٓشاؼ اىل إ ٚصّ ايجزٟ عباص٠ عٔ خ١ًٝ عضطا١ْٝ ؾكز اؾغِ ايغٝطض٠ عًٝٗا ٚتُٓٛ مبعزالت عضٜع١ مما ٜؤر٣ ؿزٚخ ت

 عا١ً٥ املضٜض ، اخش َٛاْع اؿٌُ ، تٓاٍٚ ايهشٛيٝات ٜٚض٣ ايٓشاؼ إ ؾضل االفاب١ بأٚصاّ ايجزٟ تظرار َع نٌ َٔ اصتؿاع َعزٍ ايعُض ، ٚدٛر عٛاٌَ ٚصاث١ٝ ، ٚدٛر تاصٜذ َضم٢ بٗشٙ االٚصاّ يف

 ، عزّ االلاب

 ١ ايضٜام١ ٚااليتظاّ بايضماع١ ايطبٝع١ٝ ٚبعزّ ؽضب ايهشٛيٝاتٚطايب اؿنٛص اٜنا مبُاصع

 ف ايٛصّ يف َضس١ً َتأخض٠ْٚقح ايٓشاؼ بايكٝاّ بايؿشك املبهض ايش٣ عٝؿٝز يف ساي١ انتؾاف اٚصاّ يف ايجزٟ يف ايتعايف بؾهٌ اعضع مما عٝشزخ اسا مت ايؿشك ٚانتؾا

 عا٠٨ّ عٔ عٓ٘ ٜظٜز ملٔ ٜقًح ايش٣ دضاّ املاْٛ ايؿشك اىل باإلماؾ١ عاَا١٨طضٜك١ فاؿ١ ملٔ تظٜز اعُاصِٖ عٔ  ٚانز ع٢ً ٚدٛر طضم كتًؿ١ يًؿشك ايشاتٞ يًغٝزات ٢ٖٚ

 

 به١ًٝ ايعاًَني اقباٍ

 ٚاملعًَٛات اؿاعبات

 ع٢ً املٓقٛص٠ ظاَع١

 عٞ ؾريٚؼ ؾشك ادضا٤

 

 سغٔ قُز .ر.ا ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات املٓقٛص٠ ظاَع١ ٚاملعًَٛات اؿاعبات به١ًٝ ١٨٨٠ ٜٛيٝٛ ٨٠ املٛاؾل االسز ايّٝٛ تٛافًت

 .١٨٨٠ اغغطػ ٨٠ اىل ١٨٨٠ ْٜٛٝٛ ١٠املٓقٛص٠ ٚ ايغٝز ا.ر. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ

ايغٝز ايعاًَني به١ًٝ اؿاعبات ٚاملعًَٛات ؼت اؽضاف نٌ َٔ ايغٝز ا.ر. سغٔ سغني عًُٝإ عُٝز ن١ًٝ اؿاعبات ٚاملعًَٛات داَع١ املٓقٛص٠ ٚ  َٔ ٠٦ٚمت ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 

ص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ ا.ر. فز٣ طنضٜا صؽار ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚتكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ ارا

 ايقشٞ.بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾؿ٢ داَع١ املٓقٛص٠ َٚغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚن١ًٝ ايتُضٜض ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني 

 

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 ايرتب١ٝ به١ًٝ عٞ

 املٓقٛص٠ داَع١ ايٓٛع١ٝ

 ايكٓاٟٚ سغٔ قُز ر.ا ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات املٓقٛص٠ داَع١ ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ به١ًٝ ١٨٨٠ ٜٛيٝٛ ٨٦ املٛاؾل االثٓني ايّٝٛ تٛافًت

 ١٨٨٠ اغغطػ ٨٠ ست٢ ١٨٨٠ ْٜٛٝٛ ١٠. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ ايغٝز ا.ر ٚ املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ

 ايرتب١ٝ ن١ًٝ عُٝز دار اهلل عبز. ر.ا  ايغٝز َٔ نٌ اؽضاف ؼت َٚعاِْٚٝٗ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ َٔ ٨٨ مُِٓٗ َٔ بايه١ًٝ ايعاًَني َٔ ٩٠ٚمت خالٍ ٖشا ايّٝٛ ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 



 ا.ر. ٖٓا٤ عباؼ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ قٛص٠ ٚ ايغٝز٠املٓ داَع١ ايٓٛع١ٝ 

ؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚتكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغت

 ايالط١َ يًتشًٌٝ باجملإَٚغتؾؿ٢ داَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ ٚؽضن١ ؾاصنٛ يألر١ٜٚ اييت تٛؾض ناؾ١ االرٚات 

 تقاٍ ب٘ بغض١ٜ متٗٝزا يًعالزٚانز ر. َقطؿ٢ اَني َزٜض اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات ظاَع١ املٓقٛص٠ ع٢ً إ ْتا٥ر ايتشًٌٝ عض١ٜ َٚٔ تجبت افابت٘ بايؿريٚؼ ٜتِ اال

 

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 املٓقٛص٠ بقٝزي١ عٞ

 

 ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ سغٔ قُز .ر.ا ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات املٓقٛص٠ داَع١ ايقٝزي١ به١ًٝ ١٨٨٠ ٜٛيٝٛ ٨١ املٛاؾل ايجالثا٤ ايّٝٛ تٛافًت

 ١٨٨٠ اغغطػ ٨٠ اىل ْٜٛٝٛ ١٠.قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  ايغٝز ا.ر ٚ املٓقٛص٠ داَع١

. َٗا َاٖض َزٜض َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ ظاَع١ املٓقٛص٠ عري ايعٌُ خالٍ ٖشا ايّٝٛ ٚتؿكز نٌ َٔ ايغٝز٠ ا.ر. ْاٖز قُٛر ايعٓا٢ْ عُٝز ن١ًٝ ايقٝزي١ داَع١ املٓقٛص٠ ٚ ايغٝز٠ ا.ر

  اؾاَع١ َٚطبع١ ٚايتك١ٝٓ ايعًُٞ اؿغاب َٚضنظ ايقٝزي١ ن١ًٝ َٔ بهٌ ايعاًَني َٔ ١٦٠ايش٣ مت خالي٘ ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 

ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚتكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦

 َٚغتؾؿ٢ داَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ ٚؽضن١ ؾاصنٛ يألر١ٜٚ اييت تٛؾض ناؾ١ االرٚات ايالط١َ يًتشًٌٝ باجملإ

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 ايتُضٜض به١ًٝ عٞ

 املٓقٛص٠ داَع١

 

 ايكٓاٟٚ سغٔ قُز .ر.ا ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات املٓقٛص٠ داَع١ ايتُضٜض به١ًٝ ّ ١٨٨٠ عاّ ٜٛيٝٛ ٨٠ املٛاؾل االصبعا٤ ايّٝٛ تٛافًت

  ١٨٨٠ اغغطػ ٨٠ اىل ْٜٛٝٛ ١٠. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ ٚ ايغٝز ا.ر املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ

ايعٌُ خالٍ ٖشا ايّٝٛ  ٞ ظاَع١ املٓقٛص٠ عريٚتؿكز اؿ١ًُ نٌ َٔ ايغٝز٠ ا.ر. ا١َٓٝ ايُٓض عُٝز ن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ املٓقٛص٠ ٚ ايغٝز٠ ا.ر. َٗا َاٖض َزٜض َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدقق

 ايُٓض ا١َٓٝ. ر.ا صاعِٗ ع٢ً ايتُضٜض به١ًٝ تزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ ٩بهٌ َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض َٚطبع١ داَع١ املٓقٛص٠ َٔ مُِٓٗ  ايعاًَني َٔ ١٩٨ايش٣ مت خالي٘ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ

 ايه١ًٝ عُٝز

ط١ٓ ايتدققٞ َٚغتؾؿ٢ اؾاَع١ ايبا َغتؾؿ٢ َٔ نٌ َع بايتعإٚ املٓقٛص٠ ظاَع١ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ ؽ٦ٕٛ بكطاع ٚاملؤمتضات االتقاالت اراص٠ َٔ بتٓعِٝ اؿ١ًُ تكاّ

 ٚن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ ٚؽضن١ ؾاصنٛ يألر١ٜٚ اييت ٚؾضت ناؾ١ االرٚات ايالط١َ يًتشًٌٝ باجملإ

 الت ٚاملؤمتضات ظاَع١ املٓقٛص٠ ع٢ً إ ْتا٥ر ايتشًٌٝ عض١ٜ َٚٔ تجبت افابت٘ بايؿريٚؼ ٜتِ االتقاٍ ب٘ بغض١ٜ متٗٝزا يًعالزٚانز ر. َقطؿ٢ اَني َزٜض اراص٠ االتقا

١ ٚايتعكِٝ املتبع١ خالٍ إدضا٤ات ايٛقاٜٚاؽار نٌ َٔ ا.ر. َٗا َاٖض َزٜض َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ داَع١ املٓقٛص٠ ٚا.ر َقطؿ٢ ايؾاعض االعتاس بطب املٓقٛص٠ َٚغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ب

 ايتشًٌٝ باؿ١ًُ

م ايٛقا١ٜ َٓ٘ َٚٔ ٖٓا دا٤ رٚص ايه١ًٝ ٚانزت ا.ر. ا١َٓٝ ايُٓض عُٝز ن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ املٓقٛص٠ ع٢ً مضٚص٠ ايكٝاّ بتٛع١ٝ ايعاًَني باؾاَع١ بطضم االفاب١ بؿريٚؼ عٞ ٚبطض

ع١ ع٢ً ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ بقٛص٠ رٚص١ٜ َٔ ادٌ االط٦ُٓإ اٚ ايعالز ايغضٜع ايش٣ عٝؤت٢ مثاصٙ عٓز االنتؾاف املبهض يًُغا١ُٖ يف ٖشٙ اؿ١ًُ ست٢ ٜتِ سح ناؾ١ ايعاًَني باؾاَ

ٞ مبغتؾؿ٢ ايباط١ٓ بايؿريٚؼ َٓش االعبٛع املاميإلفاب١ ب٘ ٚبايتايٞ ْنُٔ خًٛ داَع١ املٓقٛص٠ َٔ أٟ ؾضر َٓت٢ُ هلا َقاب بؿريٚؼ عٞ سٝح مت ايبز٤ يف عالز اؿاالت اييت ثبت افابتٗا 

 ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚمبغتؾؿٝات ايتاَني ايقشٞ

٢ ادضا٤ ايتشًٌٝ بعز سيو يف االٜاّ املدقق١ يهًٝات ٖٚشا َا اتنح خالٍ االٜاّ االخري٠ َٔ خالٍ سضل بعض ايعاًَني ايشٜٔ مل ٜكَٛٛا بايتشًٌٝ خالٍ ايّٝٛ املدقك يًذ١ٗ اييت ٜعًُٕٛ بٗا عً

 بٗا اخض٣ باؾاَع١ ال ٜعًُٕٛ

 ًُٛا بٗا يف ّٜٛ َٔ اٜاّ اؿ١ًُ.يت ٜعٚاؽاص ا.ر. قُٛر املًٝذٞ اىل اَها١ْٝ ادضا٤ ايتشًٌٝ أل٣ ؾضر َٔ ايعاًَني ايشٜٔ مل ٜكَٛٛا بايتشًٌٝ خالٍ االٜاّ املدقق١ يًذٗات اي

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 ايظصاع١ بهًٝيت عٞ

 ٚايغٝز املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓا٣ٚ سغٔ قُز ا.ر. ايغٝز َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت تكاّ اييت األعٓإ ٚطب ايظصاع١ بهًٝيت املٓقٛص٠ ظاَع١ ع٢ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات تٛافًت

  قُٛر .ر. ا



 داَع١ األعٓإ ٚطب

 املٓقٛص٠

 

 ١٨٨٠ّ اغغطػ ٨٠ اىل ْٜٛٝٛ ١٠املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ َٚغتؾؿ٢ اؾاَع١  تكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠

 ٛ يألر١ٜٚ اييت ٚؾضت ناؾ١ االرٚات ايالط١َ يًتشًٌٝ باجملإٚن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ ٚؽضن١ ؾاصن

 تزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ ٩ َِٓٗ ايظصاع١ به١ًٝ ايعاًَني َٔ ٨١٠ٚمت ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 

. ا َٔ ٚبتٓغٝل ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ ؽطا ع٢ً قُز. ر.ا ٚايغٝز املٓقٛص٠ داَع١ ايظصاع١ ن١ًٝ عُٝز ؽًيب ايضمحٔ عبز ْاظِ ر.ا ايغٝز َٔ نٌ اؽضاف ؼت

 ايه١ًٝ اَني ؾاصٚم قُز

عٓإ داَع١ اال طب ن١ًٝ عُٝز ايٛنٌٝ عقاّ. ر.ا ايغٝز اؽضاف َٚعاُْٚٝٗتشت ايتزصٜػ ١٦ٖٝ اعنا٤ َٔ ٠ َِٓٗ األعٓإ طب به١ًٝ ايعاًَني َٔ ٨٠٠نُا مت ادضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 

 املٓقٛص٠

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 ايؿٕٓٛ به١ًٝ عٞ

 اؾاَع١ٝ ٚاملزٕ اؾ١ًُٝ

 املٓقٛص٠ ظاَع١

 

 ايعاًَني ع٢ً عٞ ؾريٚؼ عٔ ايهؾـ اختباصات إلدضا٤ ( األٌَ َز١ٜٓ ) اؾاَع١ٝ املز١ٜٓ ٚ اؾ١ًُٝ ايؿٕٓٛ به١ًٝ املٓقٛص٠ ظاَع١ عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات تٛافًت

ٓقٛص٠ ٚ ايغٝز ا .ر. قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ٚ اييت تكاّ ؼت صعا١ٜ نٌ َٔ ايغٝز ا.ر. قُز سغٔ ايكٓاٟٚ ص٥ٝػ داَع١ املاؾاَع١ٝ ٚاملزٕ بايه١ًٝ

 ١٨٨٠ّ اغغطػ ٨٠ اىل ْٜٛٝٛ ١٠ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

ايباط١ٓ ايتدققٞ َٚغتؾؿ٢ اؾاَع١ ؿ٢ تكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾ

 اييت ٚؾضت ناؾ١ االرٚات ايالط١َ يًتشًٌٝ باجملإ ٚن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ ٚؽضن١ ؾاصنٛ يألر١ٜٚ 

ألعتاس عُض غِٓٝ عُٝز ن١ًٝ ايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ ، األعتاس قُز أبٛ ايٓقض َزٜض عاّ املزٕ ، ا ايغٝز أ.ر اؽضاف ؼت اؾاَع١ٝ باملزٕ ٚايعاًَني بايه١ًٝ ايعاًَني َٔ ١٠٩سٝح مت ادضا٤ ايتشًٌٝ ٍ 

 أؽضف ط٘ َزٜض اعهإ املزٕ

 مح١ً ؾعايٝات لاح

 داَع١ األٚصاّ َضنظ

 يًهؾـ املٓقٛص٠

 عضطإ عٔ املبهض

 بايهضرٟ ايجزٟ

 

 ٚ ايهضرٟ بهؿض االعال١َٝ اـري١ٜ اؾُع١ٝ َع بايتعإٚ بايهضرٟ ايجزٟ عضطإ عٔ املبهض يًهؾـ املٓقٛص٠ ١داَع األٚصاّ َضنظ مح١ً ؾعايٝات  2018 ٜٛيٝٛ 26اـُٝػ اَػ اختتُت

١ املٓقٛص٠ ػ داَعمحالت ايهؾـ املبهض عٔ عضطإ ايجزٟ مبضنظ األٚصاّ داَع١ املٓقٛص٠ ٚ املكا١َ ؼت صعا١ٜ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُز سغٔ ايكٓاٟٚ ص٥ٝ َبارص٠ اطاص يف اقُٝت اييت

اهلارٟ عُٝز ن١ًٝ ايطب ٚايغٝز األعتاس ايغٝز األعتاس ايزنتٛص قُٛر قُز املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚ ت١ُٝٓايب١٦ٝ ٚايغٝزاألعتاس ايزنتٛص ايغعٝز عبز  ٚ

اعب / قُٛر ْبٝ٘ عنٛ فًػ ايٓٛاب ٚ بايتٓغٝل َع إراص٠ االتقاالت ٚ املؤمتضات ظاَع١ ايزنتٛص قُز عبز ايؿتاح سذاطٟ َزٜض َضنظ األٚصاّ داَع١ املٓقٛص٠ ٚ ايٓا٥ب ايؿامٌ احمل

 . املٓقٛص٠،ٚ قز ؽاصى يف اؿ١ًُ نب١ َٔ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ مبضنظ األٚصاّ ٚ اعنا٤ ؾضٜل ايهؾـ املبهض باملضنظ

بتكزِٜ قامض٠ يًتٛع١ٝ مبضض عضطإ ايجزٟ ٚ طضم ايؿشك املبهض ، ثِ قاّ ايغار٠ األطبا٤ اعنا٤ ؾضٜل ايهؾـ ٚ قز فضح االعتاس ايزنتٛص قُز سذاطٟ َزٜض املضنظ بإ ايؿضٜل قز قاّ 

ا باملضنظ ٚ ت ايطب١ٝ ايالط١َ ساٍ اؿاد١ إيٝٗاملبهض بإدضا٤ ايهؾـ ٚ ايؿشك ايطيب ٚ أؽع١ املٛدات ؾٛم ايقٛت١ٝ ألنجض َٔ َا٥تني عٝز٠ ٚ ؼٌٜٛ ايغٝزات ايالتٞ عاد١ إلدضا٤ ايؿشٛفا

 ٚ ايربْاَر ايكَٛٞ يقش١ املضأ٠. ّ داَع١ املٓقٛص٠أٜنا ايٛسز٠ املتٓك١ً يؿشك ايجزٟ بأؽع١ املاَٛدضاّ ٚ املٛدٛر٠ مبكض َضنظ األٚصاّ َٔ خالٍ بضٚتٛنٍٛ ايتعإٚ املربّ بني َضنظ األٚصا

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 دضاس١ مبضنظ عٞ

 ٚاؾٗاط ايه٢ً

 االٚصاّ ٚ هلنُٞا

 ايكٓاٟٚ سغٔ قُز ا.ر ايغٝز صعا١ٜ ؼت تكاّ املٓقٛص٠ٚاييت ظاَع١ االٚصاّ ٚ اهلنُٞ ٚاؾٗاط ايبٛي١ٝ ٚاملغايو ايه٢ً دضاس١ مبضنظ عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات تٛافًت

 ١٨٨٠ أغغطػ ٨٠ إىل ْٜٛٝٛ ١٠ُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ ،ايغٝز ا.ر قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملت اؾاَع١ ص٥ٝػ

ؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ َٚغتؾؿ٢ اؾاَع١ تكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾ

 ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ ٚؽضن١ ؾاصنٛ يألر١ٜٚ اييت ٚؾضت ناؾ١ االرٚات ايالط١َ يًتشًٌٝ باجملإٚن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ 

 َزٜض املضنظ.َٔ ايغار٠ ايعاًَني مبضنظ دضاس١ ايه٢ً ٚاملغايو ايبٛي١ٝ ؼت اؽضاف ايغٝز أ.ر باعِ فالح َزٜض املضنظ ،ايغٝز أ.ر أمئ ايضؾاعٞ ْا٥ب  875مت ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 



 
 املضنظ َزٜض ايؾٛص٣ قُز ر.أ ايغٝز اؽضاف ؼت املٓقٛص٠ ظاَع١ اهلنُٞ اؾٗاط دضاس١ مبضنظ ايعاًَني ايغار٠ َٔ ٠١٠ضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ ع٢ ٍ ٚمت اد

  سذاطٟ َزٜض املضنظ قُز. ر.ا ايغٝز اؽضاف ؼت  املٓقٛص٠ ظاَع١ األٚصاّ مبضنظ ايعاًَني ايغار٠ َٔ ١٨١مت إدضا٤ ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 

 مح١ً ؾعايٝات تٛافٌ

 ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١

 مبضانظ عٞ

 داَع١ َٚغتؾؿٝات

 املٓقٛص٠

 

 ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر ا.ر ،ايغٝز اؾاَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ سغٔ قُز ا.ر ايغٝز صعا١ٜ ؼت تكاّ املٓقٛص٠ٚاييت داَع١ َٚغتؾؿٝات مبضانظ عٞ ؾريٚؼ َٔ خاي١ٝ داَع١ مح١ً ؾعايٝات تٛافًت

 ١٨٨٠ أغغطػ٨٠ إىل ْٜٛٝٛ ١٠يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  اؾاَع١ ص٥ٝػ

ؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ َٚغتؾؿ٢ اؾاَع١ تكاّ اؿ١ًُ بتٓعِٝ َٔ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع نٌ َٔ َغتؾ

 املٓقٛص٠ ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتاَني ايقشٞ ٚؽضن١ ؾاصنٛ يألر١ٜٚ اييت ٚؾضت ناؾ١ االرٚات ايالط١َ يًتشًٌٝ باجملإٚن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ 

ؼت اؽضاف  صئ بإدضا٤ ؾريؼ ؼًٌٝ ؾريؼ عٞايطٛا مبغتؾؿ٢ ايعاًَني َٔ 1125  عٞ ؾريٚؼ ؼًٌٝ ادضا٤ ،ٚمت  املٓقٛص٠ داَع١ مبغتؾؿ٢ ايعاًَني ايغار٠ ٦١١َٔمت ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 

 ٚدضاس١ طب مبضنظ ايعاًَني ٨٠٨ََٔٔ ايغار٠ ايعاًَني مبغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدققٞ ٚ  732ايغٝز ا.ر مسري عط١ٝ َزٜض املغتؾؿ٢ ،ايغٝز أ.ر أعا١َ رٜٚزاص َغ٦ٍٛ َهاؾش١ ايؿريٚعات،

 يؿضع ايعاًَني ايغار٠ ١١٨َٔايضؾاعٞ َزٜض املغتؾؿ٢ ايش٣ تؿكز إدضا٤ات ايتشًٌٝ باملغتؾؿ٢،ايغٝز ا.ر. امحز َقطؿ٢  اؽضاف ؼت األطؿاٍ مبغتؾؿ٢ ايعاًَني ايغار٠ ٠١١َٔ ، ايعٕٝٛ

غٝز ا.ر. خايز اي َٔ نٌ صعا١ٜ ؼت ايغٝز باؾاَع١ اؿضٚم َٚضنظ ايطًب١ َغتؾؿ٢ َٔ بهٌ ايعاًَني ايغار٠ ٦٦َٔ ، املٓقٛص٠ ظاَع١ ايه٢ً ملضنظ ايتابع مسٓٛر مب١ٝٓ ايه٢ً َضنظ

 ٜض عاّ االراص٠ ايعا١َ يًؾ٦ٕٛ ايطب١ٝ ، َغتؾؿ٢ ايطًب١ ٚايغٝز ا.ر. قُز اؾٓزٟ َزٜض ٚسز٠ اؿضٚم باؾاَع١املٗز٣ َز

 املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ

 َٔ الاطٙ مت َا ٜتؿكز

 اؾزٜز٠ االْؾا٤ات

 اؾاَع١ بؿٓزم

ْا٥ب ص٥ٝػ  املًٝذٞ قُٛر أ.ر ايغٝز اؾٛي١ خالٍ يتؾػٌٝ،صاؾك٘ ط١َٝٓ خط١ يٛمع ( بالطا ريتا ) اؾاَع١ يؿٓزم االْؾا١ٝ٥ األعُاٍ َٔ الاطٙ مت َا اؾاَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر ايغٝز تؿكز

  قُز ايطاٜؿ٢ َزٜضٟ ايؿٓزماؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚاألعتاس طاصم فالح ، ٚاألعتاس قُز َقطؿ٢ ، األعتاس 

غضؾ١  66عٜٛت ٚعٝتِ اماؾ١  8غضؾ١ باإلماؾ١ اىل  86ايؿٓزم سايٝا  ٚقاّ ظٛي١ ملتابع١ اْتٗا٤ تؾطٝبات األرٚاص ايجالث١ ايع١ًٜٛ ٚاييت تٛقؿت األعُاٍ االْؾا١ٝ٥ بٗا َٓش عؾض عٓٛات سٝح ٜنِ

 .عٜٛت بعز االْتٗا٤ َٔ تؾطٝبات األرٚاص ايجالث١ 14غضؾ١ 152ٚم إمجايٞ عٜٛت اىل غضف ايؿٓزم يٝقبح عزر غضف ايؿٓز 6باإلماؾ١ اىل 

 .نُا تؿكز خالٍ اؾٛي١ اْؾا٤ات َطعِ ايرتاؼ ٚ َطعِ ايزن١ ٚايتؾطٝبات ايٓٗا١ٝ٥ اـاف١ بكاعات األؾضاح اؾزٜز٠

 املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ

 ايرتتٝبات ٜتؿكز

 محاّ يتؾػٌٝ ايٓٗا١ٝ٥

 ايتع٢ًُٝ ايغباس١

 

ت ايٓٗا١ٝ٥ يتطٜٛض محاّ ايغباس١ ايتع٢ًُٝ ٝز أ.ر قُز ايكٓا٣ٚ ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ ، ايغٝز أ.ر قُٛر املًٝذ٢ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ايرتتٝباتؿكز ايغ

 بايكض١ٜ األٚملب١ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠

  ، ايهابنت ٖٝجِ ايبزٜٚٗٞ َزٜض ايكض١ٜ األٚملب١ٝ أ.ر ْبٌٝ بالط املغتؾاص اهلٓزع٢ عنٛص ايغٝز 

 ًِٝ صٜام١ ايغباس١ٚقزّ ايهابنت ٖٝجِ ايبز٢ٜٗٚ ؽضسا ملا مت الاطٙ َٔ عًُٝات تطٜٛض محاّ ايغباس١ ايتع٢ًُٝ يٝهٕٛ مبغت٣ٛ َتُٝظ يتكزِٜ خز١َ صٜام١ٝ يتع

م١ٝ َٚٓٗا محاّ ايغباس١ ايتع٢ًُٝ َؾزرا ع٢ً عضع١ االْتٗا٤ َٔ ايتؾطٝبات ايٓٗا١ٝ٥ خالٍ أعبٛع يٝتِ اؾتتاس٘ ٚأنز أ.ر قُز ايكٓا٣ٚ ع٢ً أ١ُٖٝ تطٜٛض ناؾ١ املضانظ ٚاملالعب ايضٜا

 ٔ ع٢ً ايكض١ٜ األٚملب١ٝ باؾاَع١ٚتؾػًٝ٘ يٝكزّ اـزَات ايتع١ًُٝٝ يضٜام١ ايغباس١ ألبٓا٤ ايغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني ٚ ايطالب ٚاملرتررٜ

 تبشح املٓقٛص٠ داَع١

 تهٓٛيٛدٝا َعٗز َع

 أٍٚ اْؾا٤ املعًَٛات

 ابزاع َضنظ

 بايزيتا تهٓٛيٛدٞ

 اَها١ْٝ يبشح املعًَٛات ٚتهٓٛيٛدٝا االتقاالت ٚطاص٠ ٚؾز ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر أ.ر ، املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر  اعتكبٌ

  ٚسامٓات تهٓٛيٛدٞ ابزاع َضنظ اْؾا٤

 تهٓٛيٛد١ٝ بايتعإٚ بني داَع١ املٓقٛص٠ ٚٚطاص٠ االتقاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

، األعتاس٠ ؽضٜٔ ١ITIDA ايقٓاعات ايتهٓٛيٛد١ٜٝنِ ايٛؾز ر. ٖب١ فاحل ص٥ػ َعٗز تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بايٛطاص٠، األعتاس٠ َٗا خًٌٝ صؽار، ايكا٥ِ بأعُاٍ ايض٥ٝػ ايتٓؿٝشٟ هل١٦ٝ تُٓٝ



 ظاَع١ املٓقٛصiti٠ اؾٓزٟ َغتؾاص ايٛطٜض يًُٓاطل ايتهٓٛيٛد١ٝ ، املٗٓزؼ فالح عبز احملغٔ َزٜض ؾضع َعٗز 

 ٚاملعًَٛاتٚعنٛص أ.ر سغٔ عتُإ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ األعبل ٚاملغتؾاص ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ يض٥ٝػ اؾاَع١ ، أ.ر سغٔ عًُٝإ عُٝز ن١ًٝ اؿاعبات 

باؾاَع١ َٔ خالٍ تٛقٝع بضتٛنٍٛ ٜؾٌُ اْؾا٤ فُع َتطٛص يتٛطني تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املتكز١َ هُع بني ٖشٙ iti تنُٔ ايًكا٤ عح طٜار٠ اْؾط١ َضنظ َعٗز تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

 .االت تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املدتًؿ١االْؾط١ يف َكض ٜتِ ػٗٝظٙ خقٝقا راخٌ اؾاَع١ يتطٜٛض ٚاستنإ َٗاصات طالب ٚخضهٞ اؾاَع١ يف ف

ٔ األصض املؿتٛس١ سٝح تكّٛ ايٛطاص٠ بإْؾا٤ نُا قزّ َغ٦ٛىل َعٗز تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات عضض يتكزِٜ خزَات ٚطاص٠ االتقاالت ؾاَع١ املٓقٛص٠ َٔ خالٍ رعِ اؾاَع١ يًٛطاص٠ مبغاس١ َ

يف تأٌٖٝ ؽباب اؾاَع١ َٔ ايطالب ITI َٓطك١ ايزيتا بايهاٌَ يظٜار٠ أعزار املغتؿٝزٜٔ َٔ َعٗز تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات فُع خزَات تهٓٛيٛد١ٝ َتهاٌَ ـز١َ ؽباب داَع١ املٓقٛص٠ ٚ

١ٝ َتدقق١ ٚ َٔ خالٍ سامٓات تهٓٛيٛدٚ اـضهني يغٛم ايعٌُ يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚ ايعٌُ عًٞ ت١ُٝٓ صٚح ايتطٜٛض ٚ االبتهاص هلِ ٚ أٜنا استنإ األؾهاص املبزع١ 

َع داَع١ املٓقٛص٠ يٝهٕٛ ٖشا اجملُع َٓاص٠ يًتهٓٛيٛدٝا يف ITIDA َعاٌَ َتدقق١ عًٞ أعًٞ َغتٟٛ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا ٚ بايتعإٚ بني ١٦ٖٝ ت١ُٝٓ فٓاع١ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

 داَع١ املٓقٛص٠ َٚٓطك١ ايزيت

 َا ٜتؿكز اؾاَع١ ص٥ٝػ

 املضس١ً َٔ الاطٙ مت

 ضتطٜٛ ـط١ االٚىل

 ايٌٓٝ ْار٣ َٓؾآت

 

 ايظٜاص٠ خالٍ صاؾك٘ ايٌٓٝ، ْار٣ َٓؾآت تطٜٛض خط١ َٔ االٚىل املضس١ً ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر أ.ر ، املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر تؿكز

  ْبٌٝ ا.ر. ٚ ايٓارٟ َزٜض طٖضٟ قُز ايزنتٛص

  ص٥ٝػ اؾاَع١ يًؾ٦ٕٛ اهلٓزع١ٝص بالط َغتؾا

  غتٜٛات ٚاملٛافؿات ايعامل١ٝ يًذٛر٠ ٚاالَإٚتؾٌُ املضس١ً االٚىل َٔ خط١ ايتطٜٛض اْؾا٤ ًَعب لٌٝ فٓاعٞ ٚؾل املٛافؿات ٚاملعاٜري ايعامل١ٝ ٚاْؾا٤ صنٔ اطؿاٍ فٗظ ع٢ً اع٢ً امل

 االٚىل املضس١ً ١٨١٨ِٖٚ عاّ بٓٗا١ٜ ٚتٓت١٨٨١٢ٗـ عاّ ٚاؾزٜض بايشنض إ خط١ ايتطٜٛض تؾٌُ ثالخ َضاسٌ بزأت َع َٓتق

 اْؾا٤ ًَعب لٌٝ فٓاعٞ ٚصنٔ ايطؿٌ

  املضس١ً ايجا١ْٝ

  اْؾا٤ قاع١ اؾضاح نرب٣ َٚطعِ ؾاخض

 املضس١ً ايجايج١

 عٌُ نٛصْٝؿ ٚمحاّ عباس١

  مشا َا مت الاطٙ بايؿعٌ َٔ خط١ ايتطٜٛض َٚتطًبات الاط َا تبك٢ َٔ اعُاٍ خالٍ ايؿرت٠ املكب١ًٚقزّ ايغٝز ر. قُز طٖضٟ َزٜض ايٓارٟ ؽضسا تؿقًٝٝا ألعُاٍ ايتطٜٛض املكا١َ بايٓارٟ َٛ

الستٝادات باملغت٣ٛ ايش٣ ٚفٌ ايٝ٘ ايٓارٟ ٚتًبٝت٘  ٚؽزر عٝارت٘ خالٍ ايظٜاص٠ ع٢ً عضع١ االْتٗا٤ َٔ املضس١ً االٚىل ـط١ ايتطٜٛض ٚؾل اؾزٍٚ ايظ٢َٓ ٚباملٛافؿات ايؿ١ٝٓ املطًٛب١ َؾٝزا

 اعنا٤ ايٓارٟ ٚاعضِٖ

 

 َٗاصات ايتزصٜيب ايربْاَر

 َع ايؿعاٍ ايتٛافٌ

 ٚسِٜٚٗ املضم٢

 ايطٛاصئ مبغتؾؿ٢

 

 مبغتؾؿ٢ ٚسِٜٚٗ ملضم٢ا َع ايؿعاٍ ايتٛافٌ َٗاصات ايتزصٜيب ايربْاَر ؾعايٝات اقُٝت ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُز قُٛر / ا.ر ايغٝز صعا١ٜ ؼت

ايعٌُ ؼت مػط  _ايعٌُ اؾُاعٞ   _ٚايش٣ تٓاٍٚ عز٠ قاٚص تزصٜب١ َٓٗا )َٗاصات ايكٝار٠ ايؿعاي١ 2018عبتُرب  4-3 ايعاًَني باؾٗاط اإلراصٟ ٚايتُضٜض ٚسيو خالٍ ايؿرت٠ َٔ  يًغار٠ ايطٛاصئ

 ايكزص٠ ع٢ً اؽاس ايكضاص ( _

ايعٌُ ايقعب١ ، نشيو تظٜٚز املٛظـ باملعًَٛات ٚاملٗاصات ايالط١َ يه٢ ٜهٕٛ قارص ع٢ً ارا٤ املٗاّ  اـز١َ املكز١َ يًُضم٢ ٚاملٛاطٓني يف ظضٚف ٜٗزف ايربْاَر اىل صؾع َغت٣ٛ 

 .  بؾهٌ اؾنٌ مبا وكل دٛر٠ االرا٤ ايٛظٝؿٞ  احملزر٠

 ع َٚزصب ت١ُٝٓ املٛاصر ايبؾض١ٜ .اجملتُقاّ بتٓؿٝش ايتزصٜب : ر سغاّ اهلاليٞ مبهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ 

 ا.ر. َٔ نٌ عنٛص ،ايغٝز املٓقٛص٠ ظاَع١ األٚملب١ٝ بايكض١ٜ ايتع٢ًُٝ ايغباس١ محا١٨٨٠ّ عبتُرب٨١ املٛاؾل األصبعا٤ ايّٝٛ املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓا٣ٚ سغٔ قُز ا.ر. ايغٝز اؾتتح ايغباس١ محاّ اؾتتاح



 بايكض١ٜ ايتع٢ًُٝ

 ظاَع١ األٚيُٝب١ٝ

 املٓقٛص٠

 

عُٝز  خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز أ.ر. أؽضف عبز ايباعط ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ، ايغٝز ا.ر. قُز قُز ايؾشات يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر

ز أ.ر ْبٌٝ بالط املغتؾاص اهلٓزع٢ يض٥ٝػ اؾاَع١ ، األعتاس أعا١َ َٛع٢ أَني عاّ اؾاَع١ ، األعتاس ععز عبز ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ، ايغٝز ا.ر. قُز عط٠ٛ عُٝز ن١ًٝ ايتذاص٠ ، ايغٝ

َع١ ٚعزر َٔ ايعاًَني َزٜض ايكض١ٜ األٚيُٝب١ٝ باؾاايٖٛاب األَني املغاعز يًؾ٦ٕٛ االراص١ٜ ، األعتاس قُز عبز ايًطٝـ األَني املغاعز يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب . ايهابنت ٖٝجِ ايبز٢ٜٗٚ 

 بايكض١ٜ األٚيُٝب١ٝ َٚٔ ايغار٠ أٚيٝا٤ أَٛص أؾضار ؾضم ايغباس١ بايكض١ٜ األٚيُٝب١ٝ باؾاَع١

  بايكض١ٜ ٚبٓات بٓني ايغباس١ ؾضم قاَت ث١٨٨٨ِ عاّ إىل١٨٨٠بزأ ٖشا االؾتتاح بطابٛص عضض يؿضم ايغباس١ بايكض١ٜ األٚيُٝب١ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ َٔ َٛايٝز عاّ 

 بايظعاْـ ايغباس١ عضض:  ؾ٢ تتُجٌ َرت٠٨قاَت بٗا ؾضم ايغباس١ املدتًؿ١ بايكض١ٜ االٚيُٝب١ٝ باؾاَع١ بزأ االؾتتاح بعضٚض َتٓٛع١ ملغاؾ١  كتًؿ١ ملغاؾات اعتعضامات عٌُ مت نُا

 ايتتابع عضض ، ايظٌَٝ إْكاس ،عضض ايز١َٝٚ إْكاس عضض ، باملْٛٛ ايغباس١ عضض ، املظرٚد١

 ٚقاّ بعز سيو ا.ر. قُز ايكٓا٣ٚ ص٥ٝػ اؾاَع١ بتهضِٜ عزر َٔ أؾضار ؾضم ايغباس١ بايكض١ٜ األٚيُٝب١ٝ باؾاَع١

 َرت٦٨ ٚبغع١ ع٠٨ِاّ عباس١ يألطؿاٍ بعُل ٚاعتعضض ايهابنت ٖٝجِ ايبز٢ٜٗٚ َزٜض ايكض١ٜ األٚيُٝب١ٝ باؾاَع١ َا مت إلاطٙ مبذُع محاَات ايغباس١ بايكض١ٜ سٝح أؽاص إىل إْؾا٤ مح

اّ ـال بايتزصٜب ) ايتع٢ًُٝ ( ، تٛعع١ ٚتطٜٛض غضف املندات ٚايؿالتض ؽا١ًَ أعُاٍ ايهٗضَٚٝهاْٝو مما هعٌ محاّ ايغباس١ بايكض١ٜ أٍٚ محا عباس١ محاّ ٚتطٜٛض فٝا١ْ ، َهعب

 َضبع َرت٨٠٨ص ٚايب٢ إتؿ َع مبط ْغب اإلماؾات بؾهٌ سات٢ ، إْؾا٤ تضاؼ مبغاس١ عباس١ باملٓقٛص٠ ٜعٌُ بؾهٌ سات٢ ٚبتؾػٌٝ تبارىل بني املندات مبا ؾ٢ سيو أعُاٍ سكٔ ايهًٛ

 بايكض١ٜ ايغباس١ محاّ ع٢ً املرتررٜٔ مجٝع ىزّ تكضٜبا

 خاصدٗا َٚٔ اؾاَع١ راخٌ َٔ ايكض١ٜ ع٢ً املرتررٜٔ ناؾ١ ىزّ املٓقٛص٠ ظاَع١ األٚيُٝب١ٝ بايكض١ٜ ايغباس١ محاَات فُع إٔ ع٢ً ٚؽزر

 املرتررٜٔ ع٢ً ايكض١ٜ األٚيُٝب١ٝز املبشٍٚ َٔ إراص٠ ايكض١ٜ األٚيُٝب١ٝ باؾاَع١ َتُٓٝا هلِ االعتُضاص ؾ٢ ايتطٜٛض َٔ أدٌ خز١َ ناؾ١ اؾٗ ع٢ً اؾاَع١ ص٥ٝػ ايكٓا٣ٚ سغٔ قُز. ر.ا ٚأث٢ٓ

 اؾزٜز املب٢ٓ اؾتتاح

 املٓقٛص٠ داَع١ ملطبع١

 

 ،عنٛص اؾاَع١ َطبع١ ٚتطٜٛض ؼزٜح اطاص ؾ٢ املٓقٛص٠ ظاَع١ اؾزٜز املطبع١ َب١٨٨٠٢ٓ عبتُرب٨١ املٛاؾل األصبعا٤ ايّٝٛ املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓا٣ٚ سغٔ قُز ا.ر.  ايغٝز اؾتتح

  ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر ا.ر.  ايغٝز َٔ نٌ

أ.ر عارٍ املقض٣ َزٜض املطبع١ ، األعتاس أعا١َ َٛع٢ أَني عاّ  ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ، ايغٝز أ.ر. أؽضف عبز ايباعط ْا٥ب  اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز 

 املغاعز يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب .اؾاَع١ ، األعتاس ععز عبز ايٖٛاب األَني املغاعز يًؾ٦ٕٛ االراص١ٜ ، األعتاس قُز عبز ايًطٝـ األَني 

  َرت ْٚكٌ َكض املطبع١ اىل املب٢ٓ اؾزٜز 830اؾتتاح املب٢ٓ اؾزٜز يًُطبع١ سٝح مت االْتٗا٤ َٔ اْؾا٤ات َب٢ٓ املطبع١ اؾزٜز ع٢ً َغاس١  ٚأؽاص أ.ر عارٍ املقض٣ إٔ

  قغِ َٓٗا : قغِ ايطباع١ ، ايتقُِٝ اؾضاؾٝه٢ ، ايهُبٝٛتض ، املْٛتاز ، ايتذُٝع ٚايرتقِٝ 14تنِ املطبع١ 

ٛعات اـاف١ باملزٕ َات ايطباع١ ٚتٓؿٝش املطبٛعات املدتًؿ١ اـاف١ بهًٝات داَع١ املٓقٛص٠ َٔ َؤمتضات ٚأعاخ ٚفالت ع١ًُٝ ٚأري١ يًطالب ، ٚتٓؿٝش املطبنُا تكزّ املطبع١ مجٝع خز

 ف١ بايغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ .اؾاَع١ٝ ٚاراص٠ صعا١ٜ ايطالب نُا تكّٛ املطبع١ بتٓؿٝش املطبٛعات ايتع١ًُٝٝ اـا

 

 ايٓٗا١ٝ٥ العتعزاراتا

 ايزصاعٞ ايعاّ العتكباٍ

 2019-2018 اؾزٜز

 

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب  املًٝذٞ قُز قُٛر أ.ر/ ايغٝز َٔ ناًل ادتُع سٝح 2018/2019 اؾزٜز ايزصاعٞ ايعاّ العتكباٍ ايٓٗا١ٝ٥ االعتعزارات ٚعام قزّ ع٢ً ػض٣

يضفز اخض  َع اعنا٤ ؾضٜل ايعٌُ املٓعِ يالعتكباي١ٝ االدتُاعات  بكاع١ 2018 عبتُرب12 املٛاؾل االصبعا٤ ّٜٛ ٚايطالب ايتعًِٝ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب ايباعط عبز اؽضف / أ.ر ايغٝز ، ايب١٦ٝ

 َا مت الاطٙ اعتعزارًاالعتكباٍ ايعاّ ايزصاعٞ اؾزٜزٚملتابع١ االعُاٍ اؾاص١ٜ باؿضّ اؾاَعٞ.

 : مت ايتطضم اىل ايٓكاط ايتاي١ٝ سٝح 

 تغٌٗٝ سضن١ ايزخٍٛ ٚاـضٚز ع٢ً بٛابات اؾاَع١ َٚا مت َٔ ػٌُٝ ٚرٖإ اصفؿ١ ٚطضم اؿضّ اؾاَعٞ.         -

  ٛصٖااالْتٗا٤ َٔ تكًِٝ االؽذاص ٚاملغطشات اـنضا٤ ٚصؾع املدًؿات ايٓبات١ٝ ٚػٌُٝ اؿضّ اؾاَعٞ يعٗٛص اؾاَع١ يف اسغٔ ف         -



يتٓعِٝ عٝٛي١ املضٚص راخٌ اؾاَع١ ، ٚسيو يًكنا٤ ع٢ً ظاٖض٠  االٖتُاّ مبزاخٌ ايبٛابات ايض٥ٝغ١ٝ ٚخاف١ ) بٛاب١ ايباصٕٚ ٚاؾال٤ ٚتؾه٢ ( ٚصؾع نٌ ايغٝاصات املعٝك١ يًطضٜل          -

 االطرساّ ٚايتهزؼ ٚاؿؿاظ ع٢ً املعٗض اؿناصٟ ؾاَع١ املٓقٛص٠.

 ع اـال .ؿٌ ٜنِ ايعزٜز َٔ االْؾط١ ايؿ١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايضٜام١ٝ باإلماؾ١ اىل َعضض يًُغتًظَات ايزصاع١ٝ يًطالب َٚعضض خال بايٛسزات سات ايطابتنِ االعتكباي١ٝ س

 -ٚاؾزٜض بايشنض إ االعتكباي١ٝ تٗزف اىل:

 َٚٓغٛبٞ اؾاَع١. ٚايب٦ٝٞ يًطالب بأْؾط١ ايكطاع املدتًؿ١ يت١ُٝٓ ايٛع٢ اجملتُعٞ  ايتعضٜـ           -

 يًذاَع١ ٚاجملتُع احملٝط. ايتعضٜـ باـزَات اييت ٜكزَٗا ايكطاع           -

 سح ايطالب ع٢ً املؾاصن١ اجملتُع١ٝ يٝعٛر ايٓؿع ع٢ً اجملتُع.          -

 بح صٚح ايتعإٚ اجملتُعٞ ٚاالعال٤ َٔ ايكِٝ ايٛط١ٝٓ ٚاجملتُع١ٝ.          -

 باجملتُع اـاصدٞ.صبط اؾاَع١           -

 املكزّ املكرتح رصاع١

 َرتٚ َؾضٚع إلْؾا٤

 املٓقٛص٠ مبز١ٜٓ االْؿام

 

 ابٛ طاصم املٗٓزؼ ايغٝز عٝارت٘ مبهتب 2018 عبتُرب 17 املٛاؾل االثٓني ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُز قُٛر ايزنتٛص االعتاس ايغٝز اعتكبٌ

املٗٓزؼ ٖاْٞ طٜاص ؽضن١ عٝرتا ، ايغٝز امحز ايؾضقاٟٚ ْا٥ب فًػ ايؾعب ، ايغٝز املٗٓزؼ امحز عبز ايضاطم اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ  ،ايغٝز يألْؿام ايك١َٝٛ باهل١٦ٝ ايتدطٝط قطاع ص٥ٝػ ايٛؾا

،   اؾع١ ايزق١ًٝٗ عنٛص ناًل َٔ: ايغٝز االعتاس ايزنتٛص ؽضٜـ َغعٛر اعتاس به١ًٝ اهلٓزع١يألْؿام، ايغٝز٠ املٗٓزع١ ؽضٜٔ ايغٝز اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يألْؿام ، ايغٝز٠ املٗٓزع١ َٞ قُز ق

ؾا٤ َؾضٚع َرتٚ االْؿام مبز١ٜٓ املٓقٛص٠ ٚقز ايغٝز ايزنتٛص امحز َتٛىل َزصؼ به١ًٝ اهلٓزع١ ٚايغٝز ايزنتٛص اعا١َ ايضاٟٚ َزصؼ به١ًٝ اهلٓزع١ ، ٚسيو ملٓاقؾ١ ايزصاع١ املكز١َ إلْ

 يعزٜز َٔ ايتٛفٝات داص٣ رصاعتٗا.ض االدتُاع اىل ااعؿ

 تؿتتح املٓقٛص٠ داَع١

 ايطايبات اعهإ َباْٞ

 اؾاَع١ٝ باملزٕ

 َع طايب١ 723 العتٝعاب

 ايزصاعٞ ايعاّ بزا١ٜ

 اؾزٜز

 

 دٝٗإ )مبز١ٜٓ اـطاب بٔ عُض َب٢ٓ ، يًطايبات( ايظٖضا٤ )َز١ٜٓ بهض أب٢ تبٓ عا٥ؾ١ َب٢ٓ اؾاَع١ٝ باملزٕ ايطايبات اعهإ َباْٞ املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر ايغٝز اؾتتح

  عضٜض 723ٚاييت ؽٗزت اسالال ٚػزٜزا ؽاَال بؾهٌ عقضٟ َتطٛص اعتعزارا يًعاّ ايزصاعٞ اؾزٜز يظٜار٠ ايطاق١ االعتٝعاب١ٝ ملزٕ ايطايبات   2018 عبتُرب 18 املٛاؾل ايجالثا٤ ّٜٛ ( يًطايبات

 أؽضف أ.ر ايغٝز ، ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر أ.ر ايغٝز ، ٚايطالب يًتعًِٝ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب ايباعط عبز أؽضف أ.ر ايغٝز االؾتتاح خالٍ صاؾك٘

 َٛع٢ أعا١َ األعتاس ، اؾاَع١ يض٥ٝػ اهلٓزعٞ املغتؾاص ايعٝؾ٢ عال٤ أ.ر ايغٝز ، اؾاَع١ يض٥ٝػ ٓزعٞاهل املغتؾاص بالط ْبٌٝ أ.ر ايغٝز ، ٚايبشٛخ ايعًٝا يًزصاعات اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب عًِٜٛ

 ، ٚايطالب ًتعًِٝي املغاعز األَني ايًطٝـ عبز قُز األعتاس ، االراص١ٜ يًؾ٦ٕٛ املغاعز األَني ايٖٛاب عبز ععز األعتاس ، اؾاَع١ٝ املزٕ ع٢ً املؾضف طٖضٟ قُز ايزنتٛص ، اؾاَع١ عاّ أَني

  اؾاَع١ٝ باملزٕ االعهإ َزٜض ط٘ أؽضف األعتاس ، املزٕ عاّ َزٜض ايٓقض أبٛ قُز األعتاس

 بطاق١ يًطايبات( ايظٖضا٤ ١)َزٜٓ بهض أب٢ بٓت عا٥ؾ١ َب٢ٓ ٚتنِ ّ 2019 / 2018 ايزصاعٞ يًعاّ اعتعزارا هلا ٚايتذزٜز اإلسالٍ ع١ًُٝ َٔ االْتٗا٤ مت اييت املباْٞ ايباعط عبز أؽضف أ.ر ٚاعتعضض

  ًَٕٝٛ 2.495 بتهًؿ١ طايب١ 246 اعتٝعاب١ٝ

  ًَٕٝٛ 5.054 بتهًؿ١ طايب١ 255 اعتٝعاب١ٝ بطاق١ ( يًطايبات دٝٗإ )مبز١ٜٓ اـطاب بٔ عُض َب٢ٓ ٚنشيو

  ًَٕٝٛ 4.639 تهًؿ١ طايب١ 222 عاب١ٝاعتٝ بطاق١ اقتقارٟ" يًطايبات("اعهإ دٝٗإ ايٛيٝز)َز١ٜٓ بٔ خايز َب٢ٓ ايعاّ ٖشا اـز١َ عٝزخٌ نُا

 طايب١. 723 االعتٝعاب١ٝ ايطاق١ ٚطٜار٠ سات١ٝ( َٛاصر 5.199 ٚ اعتجُاص١ٜ َٛاط١ْ 6.989) ًَٕٝٛ 12.188 تهًؿ١ بإمجايٞ ايطايبات اعهإ َباْٞ ٚػزٜز إلسالٍ االمجاي١ٝ ايتهًؿ١ ٚاعتعضض

 يتتٓاعب سناص١ٜ ْك١ً ٜعز يًطايبات اؾاَع١ٝ املزٕ ٚػزٜز اسالٍ عًُٝات َٔ الاطٙ مت َا إٔ َؾريا اؾاَع١ٝ املزٕ يتطٜٛض ٚاملتُٝظ ايضاقٞ باملغت٣ٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر ٚأؽار

  ٚايطايبات ايطالب بأبٓا٥ٓا االقا١َ أَانٔ

 املٓقٛص٠ داَع١ باعِ ٚاالصتكا٤ اؾاَع١ٝ املزٕ َٓؾآت ٚتطٜٛض بٓا٤ أدٌ َٔ ٚاخالل دٗز بهٌ عًُت اييت ٚ بٗا ٚايعاًَني ٚاملزٕ اراص٠ َٔ املدًق١ اؾٗٛر يهٌ ايؾهض ٚد٘ نُا

 



 األَضٜه١ٝ اؾاَع١

 ايٛناي١ ٚ بايكاٖض٠

 يًت١ُٝٓ االَضٜه١ٝ

 ؼتؿالٕ ايزٚي١ٝ

 َضنظٜٔ بأؾتتاح

 ظاَع١ املٗين يًتطٜٛض

 املٓقٛص٠

 

ٚقز صسب ايغٝز ، األَضٜه١ٝ بايكاٖض٠ ٚايٛناي١ األَضٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايزٚي١ٝ باؾتتاح َضنظٜٔ يًتطٜٛض املٗين عضّ اؾاَع١داَع١ املٓقٛص٠ مبؾاصن١ اؾاَع١  30/9/2018استؿًت ّٜٛ األسز 

 .بٛؾز اؾاَع١ األَضٜه١ٝ بايكاٖض٠ ٚٚؾز ايٛناي١ األَضٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايزٚي١ٝ -ايكا٥ِ بأعُاٍ ص٥ٝػ داَع١  -األعتاس ايزنتٛص/ أؽضف عبز ايباعط 

َزٜض َهتب ايتعًِٝ -َزٜض ايٛناي١ األَضٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايزٚي١ٝ يف َقض، ايغٝز٠/ ناتٞ رْٚٗٛ  -قاؾغ ايزق١ًٝٗ، ٚايغٝز٠/ ؽريٟ ناصيني  -ؾتتاح ايزنتٛص/ نُاٍ ؽاصٚبِٝ سنض سؿٌ اال

َغتؾاص اؾاَع١ األَضٜه١ٝ بايكاٖض٠، ايغار٠  -أؽضف سامت / ٖض٠، ٚ أ.رص٥ٝػ اؾاَع١ األَضٜه١ٝ بايكا -ٚايقش١ بايٛناي١ األَضٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايزٚي١ٝ ، ايغٝز/ ؾضاْغٝػ صٜتؾٝاصرْٚٞ 

َزٜض َضنظ ايتطٜٛض -يٞ، ايزنتٛص/ أعا١َ أبٛ ايٓقضعُزا٤ ايهًٝات املدتًؿ١ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚصؤعا٤ اؾاَعات اـاف١ "داَع١ ايزيتا، داَع١ سٛصؼ، َعٗز َقض ايعاىل" ٚخربا٤ ايتعًِٝ ايعا

 امل٢ٓٗ باؾاَع١

عات األعُاٍ، ايقٓاع١، ٚاالقتقار عضب ايغٝز/ ؾضاْغٝػ صٜتؾٝاصرْٚٞ، عٔ ععارت٘ يًتعإٚ ٚتبارٍ اـربات َع داَع١ املٓقٛص٠ يف َؾضٚع عٝؤثض بؾهٌ إهابٞ ع٢ً ايطالب ٚقطاٚأ

ع٢ً َزاص املا١٥ عاّ املام١ٝ. ٚؽهض ايؾعب األَضٜهٞ ع٢ً دعٌ ٖشٙ املضانظ  املقضٟ بؾهٌ عاّ. ٜٚعز ٖشا املؾضٚع منٛسدا يضعاي١ اؾاَع١ األَضٜه١ٝ يف ايكاٖض٠ يف خز١َ اجملتُع املقضٟ

 .يًتطٜٛض املٗين َتاس١ َٔ خالٍ متٌٜٛ ٚرعِ ايٛناي١ األَضٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايزٚي١ٝ

َع١ األَضٜه١ٝ بايكاٖض٠ بتٌُٜٛ َٔ ايٛناي١ األَضٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ٜٚأتٞ اؾتتاح ٖشا املضنظ يف إطاص َؾضٚع املضانظ اؾاَع١ٝ يًتطٜٛض املٗين باؾاَعات اؿه١َٝٛ ايشٟ تكّٛ بتٓؿٝشٙ اؾا

 .ايزٚي١ٝ، ٖشٙ املضانظ عتغاعز يف اعزار ايطًب١ يًشقٍٛ ع٢ً ؾضل عٌُ

 .ٛم ايعٌُٚفضست ايغٝز٠/ ؽريٟ ناصيني، إٔ َضانظ ايتطٜٛض امل٢ٓٗ عٛف تكزّ يًطًب١ بضاَر تغاعزِٖ ع٢ً ؼزٜز َغاصِٖ ايٛظٝؿٞ بٓا٤ً ع٢ً اػاٖات ع

١ٝ يًت١ُٝٓ ايزٚي١ٝ ٚاؾاَع١ األَضٜه١ٝ بايكاٖض٠ ٚقز عرب األعتاس ايزنتٛص/ أؽضف عبز ايباعط، عٔ ععارت٘ باؾتتاح َضنظٜٔ يًتطٜٛض املٗين ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع ايٛناي١ األَضٜه

 َغا١ُٖ ؾعاي١ ـز١َ اجملتُع احملًٞ مبشاؾع١ ايزق١ًٝٗ،ـز١َ ايطًب١ ٚإلعزارِٖ ملتطًبات عٛم ايعٌُ ٚدعًِٗ أنجض قزص٠ ع٢ً املٓاؾغ١، نُا أْٗا 

تزصٜبات يف فاالت اإلراص٠ امل١ٝٓٗ َٚٗاصات ايتٛظٝـ ٚمتهني ايطالب َٔ اؽاس خطٛات ع١ًُٝ ملٛاف١ً املغاص املٗين ايشٟ ٜضٜزْٚ٘ ٚاالْتكاٍ َٔ اؾاَع١ إىل عٛم ايعٌُ، َٔ خالٍ ايزٚصات ٚاي

 .ٚصٜار٠ األعُاٍ

اؾاَع١، مما ٜغاِٖ يف ل عٌُ اؾاَع١ األَضٜه١ٝ بتزصٜب ٚتأٌٖٝ َٛظؿٞ َضنظٟ داَع١ املٓقٛص٠ نُٝغضٜني َٗٓٝني قارصٜٔ ع٢ً تكزِٜ خزَات ايتٛدٝ٘ املٗين يطالب نُا عٝكّٛ ؾضٜ

املضنظ ع٢ً مجع ٚؼًٌٝ َعًَٛات عٛم ايعٌُ ٚتطٜٛض قزصاتِٗ  اعتزا١َ املضنظ ٚاـزَات امل١ٝٓٗ اييت ٜكزَٗا. نُا عتكّٛ َٓع١ُ ايعٌُ ايزٚي١ٝ، ٖٚٞ ؽضٜو يف املؾضٚع، بتزصٜب َٛظؿٞ

 .ـز١َ ايطالب سٟٚ اإلعاق١

 تطًل املٓقٛص٠ داَع١

 طب١ٝ قاؾ١ً ٚانرب أٍٚ

 باؾاَعات َتها١ًَ

 1 اـري دغٛص املقض١ٜ

 نٌ عٝٓا٤ ٚعط ايٞ

 ٚاؿغ١ٓ

 

ؼت صعا١ٜ االعتاس ايزنتٛص اؽضف قُز عبز  ( ٚايت٢ تٓعُٗا داَع١ املٓقٛص٠ ايٞ ٚعط عٝٓا٤ ) نٌ ٚاؿغ١ٓ(1اْطًكت أٍٚ ٚأنرب قاؾ١ً طب١ٝ َتها١ًَ باؾاَعات املقض١ٜ )دغٛص اـري 

العتاس ايزنتٛص قُٛر قُز املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايباعط ايكا٥ِ بعٌُ ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ ٚ ايًٛا٤ عبز ايؿنٌٝ ؽٛؽ١ قاؾغ مشاٍ عٝٓا٤ ٚبض٥اع١ ا

 انتٛبض باْتقاصات ايزٚي١ استؿاالت اطاص يف ٚسيو١٨٨٠ انتٛبض٨١ سيت١يف ايؿرت٠ َٔ  ايب١٦ٝ

. ّ. ر اميإ امحز ابٛ ايؿنٌ ٚر. سٓإ ايضؾاعٞ عبز ايكارص ْا٥با ايكاؾً٘ ٚا. ابضاِٖٝ ابضاِٖٝ عبز ايباقٞ ٜٚتنُٔ ؾضٜل عٌُ ايكاؾ١ً االعتاس ايزنتٛص محزٟ ايكًٝٛبٞ املزٜض ايتؿٝشٟ يًكاؾ١ً ٚا

 املزٜض املايٞ يًكاؾ١ً ، أ. امحز مسري مبهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١

ِ اـزَات املدتًؿ١ ألٖاىل عٝٓا٤ ٚايعزٜز َٔ املٓاطل ايٓا١ٝ٥ االؽز استٝادا ظُٗٛص١ٜ َقض ٚتعز ايكاؾ١ً ٖٞ االْطالق١ االٚيٞ ـط١ ايكٛاؾٌ ايطب١ٝ املتها١ًَ ) دغٛص اـري( ٚاييت تغتٗزف تكزٜ

 ايعضب١ٝ

يألعض ايؿكري٠  تٛطٜع َغاعزات غشا١ٝ٥ ٚنغا١ٝ٥ ٚتكّٛ ايكاؾ١ً بتٛقٝع ايهؾـ ايطيب اجملاْٞ ع٢ً املضم٢، باإلماؾ١ إىل إدضا٤ كتًـ ايعًُٝات اؾضاس١ٝ، َع فضف ايزٚا٤ باجملإ، ٚنشيو

 زِٜ ايهؾـباحملاؾع١ نُا تكّٛ ايكاؾ١ً بعكز ايعزٜز َٔ ايٓزٚات ايتٛع١ٜٛ ؾ٢ ايطب ايبٝطض٣ ٚايظصاع١ سٝح ٜكَٛٛا بظٜاص٠ ناؾ١ ايكض٣ اجملاٚص٠ ٚتك



 ، غشا١ٝ٥ نضت٨٠٨٨١ْٛ ، بطا١٨٨٨١َْٝٚغاعزات ع١ٝٓٝ ٚتؾٌُ  تكزّ ايكاؾ١ً ناؾ١ االر١ٜٚ ٚاملغتًظَات ايطب١ٝ ؾ٢ ناؾ١ ايتدققات ، ناؾ١ االر١ٜٚ ٚاملغتًظَات ايبٝطض١ٜ ، َعْٛات

 ١ٝ باالرٚات ايهتاب١َٝزصع ؽٓط١٠٨١

 ٚقز قزّ املكزّ تاَض ايعٛمٞ َزٜض ايرتب١ٝ ايعغهض١ٜ ظاَع١ املٓقٛص٠ ايعزٜز َٔ املغاعزات الْطالم تًو ايكاؾ١ً

تأت٢ ؾ٢ اطاص خط١ اؾاَع١ الطالم ايعزٜز َٔ ايكٛاؾٌ ايطب١ٝ يًُٓاطل األنجض استٝاًدا يًتدؿٝـ َٔ َعاْا٠ 1دغٛص اـري ٚأؽاص االعتاس ايزنتٛص قُٛر املًٝذ٢ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ إٔ قاؾ١ً 

 .َع١ ايبشج٢ ٚايتعًُٝٞاحملتادني ٚآالّ املضم٢ ٚسيو اْطالًقا َٔ ايزٚص اإلْغاْٞ ٚاالدتُاعٞ ايشٟ تكّٛ ب٘ اؾاَع١ ـز١َ اؾاَع١ ٚايشٟ ٜعز َهُال يزٚصاؾا

ؾ١ً ع٢ً ايكاؾ١ً نُا قزّ ايؾهض يهٌ قٝارات ٚ قزّ ايؾهض حملاؾغ مشاٍ عٝٓا٤ ايًٛا٤ عبز ايؿنٌٝ ؽٛؽ١ يغضع١ اعتذابت٘ َٚٛاؾكت٘ ع٢ً اْطالم ايكاؾ١ً ؾٛص اصعاٍ اؾاَع١ ملكرتح ايكا

 اؾٝؿ ٚايؾضط١ يتأَني ايكاؾ١ً َٓش ؼضنٗا ست٢ ٚفٛهلا اىل َغتؾؿ٢ نٌ ايعاّ

َؤعغ١ َقض اـري، املقضف املتشز ، ؽضن١ عٝزٜهٛ يالر١ٜٚ ، ؽضن١ ؾاصنٛ يالر١ٜٚ ، املزٜض١ٜ ايبٝطض١ٜ : ٘ قز مت تٓعِٝ ايكاؾ١ً بزعِ ٚ َؾاصن١ داَع١ املٓقٛص٠ َعاؾزٜض بايشنض أْ

 بايزق١ًٝٗ

 ًب١ ٚن١ًٝ ايقٝزي١ ٚن١ًٝ ايتُضٜضاع١ َٚغتؾؿ٢ ايطأعتاس َٔ ؽققات كتًؿ١ مبدتًـ ايهًٝات : ن١ًٝ ايطب ٚطب األعٓإ ٚايطب ايبٝطض٣ ٚايظص 34ٚتنِ ايكاؾ١ً 

 االٍٚ ايّٝٛ ؾعايٝات

 ١ اـري دغٛص يكاؾ١ً

 نٌ، عٝٓا٤ بٛعط

 اؿغ١ٓ

 

 عبز قُز اؽضف ايزنتٛص/ االعتاس صعا١ٜ ؼت َتها١ًَ قاؾ١ً أنرب تعز ٚاييت اؿغ١ٓ ، نٌ عٝٓا٤ يٛعط املٓقٛص٠ داَع١ تٓعُٗا ٚاييت٨ اـري دغٛص ايطب١ٝ ايكاؾ١ً ؾعايٝات اعتُضت

ؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ ي -عٝٓا٤ ٚبض٥اع١ االعتاس ايزنتٛص / قُٛر قُز املًٝذٞ   مشاٍ قاؾغ - ؽٛؽ١ ايؿنٌٝ عبز ايًٛا٤/ ٚ املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ بعٌُ ايكا٥ِ - ايباعط

 انتٛبض باْتقاصات ايزٚي١ استؿاالت اطاص يف ٚسيو١٨٨٠ انتٛبض٨١ سيت١ َٔ ايؿرت٠ يف ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 ايباقٞ عبز ابضاِٖٝ ابضاِٖٝ ا. ٚ ايكاؾ١ً ْا٥با ايكارص عبز ايضؾاعٞ سٓإ ٚر. ايؿنٌ ابٛ امحز اميإ ر ّ. ٚا. يًكاؾ١ً ايتٓؿٝشٟ املزٜض ايكًٝٛبٞ محزٟ ايزنتٛص االعتاس ايكاؾ١ً عٌُ ؾضٜل ٜٚتنُٔ

 اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب بمبهت مسري امحز أ. ، يًكاؾ١ً املايٞ املزٜض

 ،ايتُضٜض ،ايظصاع١ ،ايقٝزي١ ايبٝطضٟ طباي ايطب، : كتًؿ١ ؽققات َٔ اعتاس٠٠ بايكاؾ١ً ٜؾاصى

 بؾُاٍ ايظصاع١ ٚطاص٠ ٚنٌٝ عبٝز عاطـ ٚاملٗٓزؼ/ عٝٓا٤ ٚعط تاَني قا٥ز - ايٓذاص َادز ايعُٝز َع املًٝذٞ قُز قُٛر ايزنتٛص/ يالعتاس تٓغٝكٞ بادتُاع االٍٚ ايّٝٛ ؾعايٝات ٚبزأت

 يٛمع اـري َقض َؤعغ٘ ٚممجٌ ايكاؾ١ً ٚاعنا٤ ايعاّ نٌ َغتؾؿٞ َزٜض سغني بالٍ ٚايزنتٛص عٝٓا٤ مشاٍ مبشاؾع٘ ايبٝطضٟ ايطب َزٜضٜ٘ َزٜض ايبٝو َقطؿٞ سغٔ ٚايزنتٛص عٝٓا٤

 تٛادزٖا اٜاّ خالٍ ايكاؾ١ً عٌُ خط٘

 ٜٚنِ ايبٝطض٣ ايطب ٚاطبا٤ اعاتش٠ َٔ ؾضٜل خالٍ َٔ اؿٝٛاْات عًٞ ايطيب ايهؾـ تٛقٝع ٚمت مخغ٘ ٚب٦ض عبع٘ ٚب٦ض نٌ َز١ٜٓ طٜاص٠ األٍٚ ايّٝٛ يف ايبٝطض١ٜ ايكاؾ١ً ْؾاط ٚتنُٔ

 ايؿضٜل

 ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ - اؾضاس١ عتاسا ايتابعٞ عارٍ ايزنتٛص/ األعتاس

 ايباط١ٓ اعتاس - اـنضٟ فربٟ ايزنتٛص/ األعتاس

 ايتٓاع١ًٝ اعتاس - َٓتقض املٓعِ عبز ايزنتٛص/ األعتاس

 اؿٟٝٛ االسقا٤ َغاعز اعتاس - ايؿنٌ بٛ امحز اميإ ر/ ّ. ا.

 ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ ايبٝطضٟ ايهؾـ ادضا٤ مت ٚقز ١بايزقًٗٝ ايبٝطضٟ ايطب َزٜض١ٜ ٚايعالز ايضعا١ٜ إراص٠ َزٜض ععز طنضٜا ايزنتٛص

 460 َاعظ

 340 اغٓاّ

 5 مجاٍ

 6 دٛاب



 325 طٝٛص

 نايتايٞ اإلفابات ٚناْت

 تػشٜ٘ ع٤ٛ أَضاض

 دًزٜ٘ أَضاض

 ْٛعٝ٘ رٜزإ

 تٓؿغٝ٘ ايتٗابات

 باجملإ اؿاالت ؾُٝع ايعالز فضف مت سٝح

 عبٝز عاطـ املٗٓزؼ ايظصاع١ ٚطاصٙ اٍٚ ٚنٌٝ بض٥اع١ عٝٓا٤ بؾُاٍ ايظصاع١ مبزٜضٜ٘ عٌُ ؾضٜل ٚمبؾاصن١ نٌ مبضنظ ايُٓٛسد١ٝ ايضٚام َظصع١ بظٜاص٠ ايظصاع١ٝ ايكاؾ١ً ؾضٜل قاّ نُا

 ايؿان١ٗ اعتاس ؾُٗٞ قغٔ ا.ر ايؿضٜل ٜٚنِ

 االصامٞ اعتاس ايػُضٟ امئ ر ا.

 احملافٌٝ اعتاس ععزٙ فاحل ر . ا

 املؾانٌ تًو ؿًٍٛ تٛفٝات ٚٚمع املٓظصع١ ايٓباتات ساي١ ٚنشيو ٚؼًٝتٗا ٚاملٝاٙ ايرتب١ مبؾانٌ ٜتعًل ؾُٝا ؽاٌَ سكًٞ ؾشك عٌُ ٚمت

 ايكاؾ١ً فٗٛرات عًٞ اث٢ٓ ٚايشٟ نٌ َز١ٜٓ َضنظ بض٥ٝػ ايؿضٜل ادتُع ٚقز

 ٚاجملتُع ايب١٦ٝ ٚبني عٝٓا٤ بؾُاٍ ايظصاع١ َٚزٜضٜ٘ ٠املٓقٛص داَع٘ يف املتُجٌ ٚايبشج١ٝ ايتع١ًُٝٝ املؤعغات بني ايؿاعٌ ٚايتٛافٌ اجملتُعٞ ايٓؾاط ٖشا بزٚص ٚاؽار

 ايّٝٛ ؾعايٝات اعتُضاص

 ايطب١ٝ يًكاؾ١ً ايجايح

 ١ اـري دغٛص

 

 ايؿرت٠ يف َتها١ًَ قاؾ١ً أنرب تعز ٚاييت اؿغ١ٓ ، نٌ عٝٓا٤ يٛعط املٓقٛص٠ داَع١ تٓعُٗا ٚاييت ايجايح ي٨ًّٛٝ اـري دغٛص ايطب١ٝ ايكاؾ١ً ؾعايٝات اعتُضت

ؼت صعا١ٜ االعتاس ايزنتٛص اؽضف قُز عبز ايباعط ايكا٥ِ بعٌُ ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ ٚ ايًٛا٤ عبز ايؿنٌٝ  انتٛبض باْتقاصات ايزٚي١ استؿاالت اطاص يف ٚسيو١٨٨٠ انتٛبض٨١ سيت١ َٔ

اعتاس ٚطبٝب َٔ داَع١ املٓقٛص٠ ؾ٢  34مبؾاصن١  ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝز١َ اجملتُع ؽٛؽ١ قاؾغ مشاٍ عٝٓا٤ ٚبض٥اع١ االعتاس ايزنتٛص قُٛر قُز املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خ

  كتًـ ايتدققات ايطب١ٝ ، ايطب ايبٝطض٣ ، ايقٝزي١ ، ايتُضٜض ، ايظصاع١

قًب  19ْغا ٚتٛيٝز ٚ 26ععاّ ٚ  63دضاس١ ٚ 14ٚتٓاع١ًٝٝ ٚاَضاض دًز١ٜ  61اَضاض فزص١ٜ ٚ 21ساي١ ؾ٢ ايتدققات املدتًؿ١ ٚتؾٌُ  458ٚمت خالٍ ايّٝٛ ايجايح ادضا٤ ايهؾـ ايطب٢ عًٞ 

ساي١ الدضا٤ عًُٝات دضاس١ٝ كتًؿ١ ؾ٢ َغتؾؿٝات داَع١ املٓقٛص٠ نُا مت ادضا٤  11اطؿاٍ مت ؼٌٜٛ  36اعٓإ ٚ  28َغايو بٛي١ٝ  36صَز ٚ  38باط١ٓ ٚ  77َذ ٚاعقاب ٚ  39ٚاٚع١ٝ ر١َٜٛ ٚ 

  ساي١ ؾريٚؼ عٞ 112ايتشًٌٝ ع٢ً 

العتاس ايزنتٛص اؽضف دربٌٜ االعتاس ا مت ادضا٤ ناؾ١ االؽعات ٚايتشايٌٝ املطًٛب١ ٚادضٟ رنتٛص قُز ثضٚت َزصؼ َغاعز اؾضاس٘ مبغتؾؿ٢ ايطًب٘ بادضا٤ ع١ًُٝ دضاس١ٝ ٚقاّ انُ

  َعذٕٛ ع٢ً نٌ طؿٌطؿٌ عٔ نٝؿ١ٝ ايعٓا١ٜ باالعٓإ ٚقاّ بتٛطٜع ؾضاؽاٙ اعٓإ ٚ 100به١ًٝ طب االعٓإ بٓز٠ٚ تٛع١ٜٛ ؿٛاىل 

 : نُا مشًت ايكاؾ١ً ايظصاع١ٝ يًّٝٛ ايجايح ع٢ً

 . طٜاص٠ فًػ َز١ٜٓ اؿغ١ٓ َٚٓاقؾ١ عبٌ ايتعإٚ املُه١ٓ َٔ ايٓاس١ٝ ايظصاع١ٝ 

 .ٚ طٜاص٠ َظصع١ مبٝجُجين مبضنظ اؿغ١ٓ ٚقز مت َٓاقؾ١ ناؾ١ املالسعات باملظصع١ ٚعٌُ تٛفٝات هلا بعز إدضا٤ ايؿشك اؿكًٞ هلا

 .نُا مت االدتُاع َع بعض املظاصعني مبضنظ اؿغ١ٓ ملعضؾ١ املعٛقات اييت ٜٛادْٗٛٗا ٚعبٌ ايتػًب عًٝٗا

َٔ ايزٚاب  7ٚ َٔ ايطٝٛص املدتًؿ٘ 560َٔ اؾُاٍ ٚ  80َٔ املاعظ ٚ  463َٔ االغٓاّ ٚ  278نِ َٔ نٌ ٚايهؾـ ع٢ً  70نُا قاَت ايكاؾ١ً ايبٝطض١ٜ بعٌُ طٜاص٠ قض١ٜ ايتُز ٚايضٜز ٚاييت تبعز 

 طَ٘ ٚاالرٜٚ٘ ٚايتشقٝٓاتنُا مت عٌُ ْزٚٙ َع ؽٝذ ايتُز ٚبعض اٖايٞ ايكضٜ٘ َٔ قبًٝ٘ االسٝٛات عٔ َؾانٌ ايجضٚٙ اؿٝٛاْٝ٘ ٚنٝؿٝ٘ تُٓٝتٗا ٚتٛؾري االعالف ايال

 

 تغاعز املٓقٛص٠ داَع١

 ع٢ً يًكنا٤ اجملتُع

 املًٝذٞ قُٛر ا.ر ٚايغٝز اؾاَع١ ص٥ٝػ بعٌُ ايكا٥ِ ايباعط عبز اؽضف ا.ر ايغٝز صعا١ٜ ؼت ع٢ ؾريٚؼ ع٢ً يًكنا٤ َعًا مح١ً اْطًكت ١ٜاؾُٗٛص ص٥ٝػ ايغٝز ؾدا١َ تٛدٝٗات ع٢ً بٓا٤ً

  ٚاملؤمتضات االتقاالت اراص٠ تٓعِٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب



 ع٢ ؾريٚؼ
املٓقٛص٠بايتعإٚ َع مجع١ٝ ايضمح١ يت١ُٝٓ اجملتُع بتٛصٌٜ اؾزٜز٠ ٚؽضن١ ؾاصنٛ يالر١ٜٚ ٚسيو يتٛقٝع ايهؾـ اجملا٢ْ يقاحل بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ 

 2018انتٛبض  14انتٛبض ست٢  7املٛاطٓني مبكض مجع١ٝ ايضمح١ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

  ايعالز ساي١ اهاب١ٝ مت ؼًِٜٛٗ يتًك٢ 64َِٓٗ عزر  3421سٝح مت ؼًٌٝ ؾريٚؼ عٞ ٍ 

 تٛقع املٓقٛص٠ داَع١

 َؾضٚع رصاعات عكز

 املٓقٛص٠ مبز١ٜٓ املرتٚ

 

 ّٜٛ املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ بعٌُ ايكا٥ِ ايباعط عبز اؽضف أ.ر ايغٝز عٔ باإلْاب١ ايب١٦ٝ ت١ُٝٓ ٚ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُز قُٛر أ.ر ايغٝز ٚقع

 ع٢ً عكز ايكٝاّ بايزصاعات ايالط١َ ملؾضٚع ايٓكٌ مبز١ٜٓ املٓقٛص٠ ٚ املٍُٛ َٔ اؿه١َٛ ايؿضْغ١ٝ 2018انتٛبض  18اـُٝػ املٛاؾل 

ؾضٜل ايعٌُ مبضنظ ايغٝز أ.ر ؽضٜـ ايبزٟٚ ص٥ٝػ  ٚ قز سنض تٛقٝع ايعكز املٗٓزؼ طاصم ابٛ ايٛؾا ص٥ٝػ قطاع ايتدطٝط باهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يألْؿام ٚ االعتاس امحز ايؾضقاٟٚ ْا٥ب املٓقٛص٠ ٚ

 االعتؾاصات ٚايزصاعات اهلٓزع١ٝ ٚايغٝز ر. اعا١َ ايضاٟٚ ٚ ايغٝز ر أمحز َتٛىل َٔ ن١ًٝ اهلٓزع١

 EGIS ٚ اهػSYSTRA غرتاٚ ٜتنُٔ بٓٛر ايتعاقز قٝاّ َضنظ االعتؾاصات ٚ ايزصاعات اهلٓزع١ٝ به١ًٝ اهلٓزع١ ظاَع١ املٓقٛص٠ بإعزار ايزصاعات االط١َ ٚ ؽضنيت عٝ

تتنُٔ ايزصاع١ ايبزا٥ٌ املدتًؿ١ يًٓكٌ اؾُاعٞ َٔ  تٗزف ٖشٙ ايزصاع١ اىل ؼزٜز استٝادات ايٓكٌ مبز١ٜٓ املٓقٛص٠ ٚسيو يًشز َٔ االختٓاقات املضٚص١ٜ باملز١ٜٓ ٚ تكًٌٝ اط١َٓ ايضسالت نُا ٚ

 ١ املٓقٛص٠ اؾزٜز٠.ٚعا٥ٌ ايٓكٌ املْٛٛصٌٜ ٚ َرتٚ االْؿام ٚنشيو ايضبط االَجٌ بني َز١ٜٓ املٓقٛص٠ ٚ َزٜٓ

 

 ؼتؿٌ املٓقٛص٠ داَع١

 الْتقاصات 45 بايشنض٣

 بعضٚض أنتٛبض

 ٚؾ١ٝٓ عغهض١ٜ

 

أنتٛبض الْتقاصات سضب  45نضْؿاٍ طالب اؾاَع١ مبٓاعب١ اْتقاصات انتٛبض يف اطاص االستؿاالت بايشنض٣  2018انتٛبض  22ْعُت اراص٠ صعا١ٜ ايطالب ظاَع١ املٓقٛص٠ ّٜٛ االثٓني املٛاؾل 

1973 ّ  

اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز أ.ر أؽضف عًِٜٛ  سنض االستؿاٍ ايغٝز أ.ر أؽضف عبز ايباعط ايكا٥ِ بعٌُ ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ ، ايغٝز أ.ر قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ

١ًٝ ايتذاص٠ ، ايغٝز أ.ر قُٛر اؾعٝز٣ ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب ٚ ايغٝز ايعكٝز تاَض ايعٛمٞ َزٜض اراص٠ ايرتب١ٝ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، ايغٝز أ.ر قُز عط٠ٛ عُٝز ن

 .ايعغهض١ٜ

١َٝ ، ايغٝزاملكزّ ٛطصا٤ يًعالقات اؿهٛنُا سنض االستؿاٍ ٚؾز تكِٝٝ اؾاَعات يف َغابك١ أؾنٌ اؾاَعات املقض١ٜ ٜٚنِ ايٛؾز ايغٝز األعتاس طاصم نُاٍ َغاعز أَني عاّ فًػ اي

 . ساَز امساعٌٝ ايضقاب١ االراص١ٜ باملٓقٛص٠ ، ايغٝزاألعتاس اٜٗاب ص٥ٝػ االراص٠ املضنظ١ٜ ملهتب ٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ

ايًطٝـ األَني املغاعز يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ، ايغٝز نُا ؽاصى باالستؿاٍ ايكٝارات االراص١ٜ ظاَع١ املٓقٛص٠ : ايغٝز األعتاس أعا١َ َٛع٢ أَني عاّ اؾاَع١ ، ايغٝز األعتاس قُز عبز 

 .١ ايطالباألعتاس ععز عبز ايٖٛاب األَني املغاعز يًؾ٦ٕٛ االراص١ٜ ، ايغٝز األعتاس ابضاِٖٝ ؾ٢ُٗ َزٜض اراص٠ صعا١ٜ ايطالب َٚزٜضٟ اراصات صعاٜ

 عغهض١ٜ ٚصٜام١ٝ أظٗضت َز٣ االيتظاّ ٚايتزصٜب اؾار يطالب ايهًٝاتتنُٔ ايهضْؿاٍ عضض عغهضٟ يطالب ايرتب١ٝ ايعغهض١ٜ قزّ خالي٘ ايطالب عضٚض 

 َرت 120نُا قاّ طالب ايرتب١ٝ ايعغهض١ٜ عٌُ عًِ َقض خالٍ ايعضض بطٍٛ 

 نُا مشًت ؾكضات ايهضْؿاٍ عضٚض ؾ١ٝٓ ملدتًـ ايهًٝات تؤنز ع٢ً االستؿاٍ باْتقاص اؾٝؿ املقضٟ يف سضب أنتٛبض

 يٛاؾزٜٔ َٔ اؾاي١ٝ ايغٛص١ٜ ٚاي١ُٝٓٝ قزَٛا خالهلا عضما بايظٟ ايؾعيبٚؽاصى باالستؿاٍ ايطالب ا

متجًٝٞ ملعاصى ايزبابات ٚاالْتقاصات خالٍ سضب أنتٛبض نإ َٔ أبضطٖا قانا٠ ؿضب ايزبابات ٚأعض ايعكٝز عغاف  ٚقزّ طالب داَع١ املٓقٛص٠ مناسز قانا٠ يًزبابات ٚقاّ ايطالب بأرا٤ 

 ب ن١ًٝ اآلرابٜادٛص٣ اييت قزَٗا طال

 نُا قاَت ايهًٝات بتظٜني ايعضبات بايظٖٛص ؼٌُ الؾتات ايت١٦ٓٗ باْتقاصات أنتٛبض

  ايععِٝ االْتقاص بٗشا يالستؿاٍ ايعاي١ٝ ايٛط١ٝٓ ايضٚح ٜعهػ ٚايش٣ ايضا٥ع ايتٓعِٝ ع٢ً املدتًؿ١ ايهًٝات ٚطالب ايعغهض١ٜ ايرتب١ٝ يطالب ايتش١ٝ ايباعط عبز أؽضف أ.ر ٚقزّ

  األصض ٚاعتعار٠ ٚايهضا١َ ايعظ٠ اْتقاص أنتٛبض اْتقاص ع٢ً ٚؽعبا قٝار٠ املقضٟ ايؾعب طٛا٥ـ ؾُٝع ايت١٦ٓٗ قزّ نُا



 ٚؽطٝط دٗز تقاصاالْ ٖشا اىل ايطضٜل تطًب ٚقز اآلٕ ؾٝ٘ ْعٝؿ ايش٣ ٚايغالّ ايٓقض ؼكٝل خالهلا اعتطاع ٚايش٣ املقض١ٜ ايعغهض١ٜ تاصٜذ يف اعتجٓا٥ٞ سزخ أنتٛبض اْتقاصات إٔ ٚأنز

 صٚح را٥ُا ْغتًِٗ إٔ ٚهب االصٖاب ع٢ً سضب٘ خالٍ املظٜز ٜكزّ َٚاطاٍ ٚايؿزا٤ ايتنش١ٝ مناسز َٔ ايعزٜز املقضٟ اؾٝؿ قزّ ٚقز املدًقني َقض ؽباب بؿنٌ ايٓقض ؼكٝل ست٢ ٚفرب

 .ايػاي١ٝ مبقضْا يالصتكا٤ اجملاالت ناؾ١ يف االْتقاصات َٔ املظٜز يتشكٝل أنتٛبض

 

 املٓقٛص٠ داَع١

 تكِٝٝ ٚؾز تغتكبٌ

 َغابك١ يف اؾاَعات

 املقض١ٜ اؾاَعات أؾنٌ

 

 ايؿتاح عبز ايض٥ٝػ ايغٝز تٛدٝٗات اطاص ؾ٢ املقض١ٜ، اؾاَعات أؾنٌ َغابك١ ؾ٢ اؾاَعات تكِٝٝ ٚؾز املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ بعٌُ ايكا٥ِ - ايباعط عبز أؽضف ايزنتٛص/ األعتاس اعتكبٌ

 - امساعٌٝ ساَز املكزّ/ ، اؿه١َٝٛ يًعالقات ايٛطصا٤ فًػ عاّ أَني َغاعز- نُاٍ طاصم األعتاس/ ايٛؾز ٜٚنِ داَع١، أؾنٌ َغابك١ يف اؾاَعات تكِٝٝ مٛ اؾُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ ايغٝغٞ

 .ايعاىل ايتعًِٝ ٚطٜض ملهتب املضنظ١ٜ االراص٠ ص٥ٝػ- اٜٗاب األعتاس/ ، باملٓقٛص٠ االراص١ٜ ايضقاب١

 عاّ ٚأَني ٚايبشٛخ ايعًٝا يًزصاعات اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - عًِٜٛ أؽضف ايزنتٛص/ األعتاس ايب١٦ٝ، ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - املًٝذ٢ قُٛر ايزنتٛص/ األعتاس عنٛص

 .ايطالب اؼار ص٥ٝػ املغاعزٜٔ، ٚاألَٓا٤ اؾاَع١

 يًطالب اـزَات أؾنٌ يتكزِٜ ٚاألٖزاف املؾضٚعات َٔ ايعزٜز إلاط ؾ٢ ٚعضع١ تطٜٛض َٔ اؾاَع١ قزَت٘ عُا تكزميٞ ٚعضض اؾاَع١ عٔ ٜؿٞتعض ؾٝزٜٛ بعضض ايظٜاص٠ ؾعايٝات ٚبزأت

 ايٛاؾزٜٔ، بايطالب اؾاَع١ اٖتُاّ ٚنشيو ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٚتٝغري اجملتُع غز١َ ٚصبطٗا

 ايرتب١ٝ يطالب عغهض٣ ٚعضض ايهًٝات كتًـ َٔ يًطالب ؾ١ٝٓ عضٚض االستؿاٍ خالٍ ٚقزّ أنتٛبض الْتقاصات 45 شنض٣باي املٓق٠ٛ داَع١ استؿاٍ ؾعايٝات ايٛؾز سنض نُا

 .ايعغهض١ٜ

 به١ًٝ تهٓٛيٛد٢ ايٓاْٛ َٚضنظ ايٓٛع١ٝ ايرباَر مبب٢ٓ احملامضات ٚقاعات ٚاألعاعات ايرتب١ قٝاؼ َٚضنظ ٚاالتقاالت االيهرتْٚٝات ٖٓزع١ قغِ َعاٌَ بتؿكز ايظٜاص٠ خالٍ ايٛؾز ٚقاّ

 ايهتب ٚؼٌٜٛ أبًهٝؾٔ املٛباٌٜ ٚمخات اإليهرت١ْٝٚ اإلراص٠ أْع١ُ ع٢ً ٚامطًع االتقاالت تك١ٝٓ َضنظ راخٌ ظٛي١ ايٛؾز ٚقاّ يًطايبات، اؾاَع١ٝ املز١ٜٓ ايٛؾز تؿكز نُا اهلٓزع١،

 .َؤخضا اؾاَع١ طبكتٗا ٚايت٢ ايهرت١ْٝٚ َكضصات اىل ايٛق١ٝ

 ايعًُٝات ٚنشيو املٓقٛص٠ داَع١ يطالب ايهبز١ٜ يًؿريٚعات ايؾاٌَ املغح ع١ًُٝ خطٛات ٚنشيو ايطب٢ ايهؾـ ٚادضا٤ات اؾاَع٢ ايطًب١ مبغتؾؿ٢ ايطب١ٝ اـزَات ايٛؾز ٚتؿكز

 مت سٝح ايعٌُ يغٛم ايطالب يتأٌٖٝ يًُشانا٠ منٛسز بتؿكز زايٛؾ قاّ األعٓإ، طب به١ًٝ َاْؾغرت املٓقٛص٠ بضْاَر ع٢ً يًتعضف ظٛي١ ايٛؾز ٚقاّ املغتؾؿ٢. راخٌ تتِ ايت٢ اؾضاس١ٝ

 ٚقاع١ ايه١ًٝ َهتب١ تؿكز مت نُا ايؿضم كتًـ َٔ االلًٝظ١ٜ ايًػ١ ؽعب١ طالب بٗا ؽاصى االلًٝظ١ٜ بايًػ١ قان١ُ دًغ١ ٚسنٛص اؿكٛم به١ًٝ ايقٛص٠ احمله١ُ تؿكز

 باراص٠ اـاف١ االستٝادات يش٣ٚ ايطالب١ٝ األْؾط١ َضنظ االعهٛاـ، ًَعب ايبز١ْٝ، ايًٝاق١ َٚضنظ ايتع٢ًُٝ ايغباس١ ٚمحاّ َٚالعبٗا األٚملب١ٝ ايكض١ٜ بتؿكز ايٛؾز ٚقاّ ايضق١ُٝ، املهتب١

 .ايطالب صعا١ٜ

 ايتٛع١ٝ مح١ً

 عٔ املبهض ٚايهؾـ

 ،"ايجزٟ "عضطإ

 

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ بكطاع ٚاملؤمتضات االتقاالت إراص٠ تٓعُٗا ٚاييت  ٚايعًّٛ ايتذاص٠ بهًيت ايتٛع١ٝ مح١ً ؾعايٝات  اقُٝت ايجز٣ عضطإ عٔ املبهض ٚايهؾـ ايتٛع١ٝ ؿ١ًُ اعتهُااًل

أؽضف عبز ايباعط املكز١َ َٔ َضنظ األٚصاّ داَع١ املٓقٛص٠ بضعا١ٜ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص  19/12/2018سيت  17/4أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني باؾاَع١ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  يًغٝزات ايب١٦ٝ

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُز عبز ايؿتاح  ايكا٥ِ بأعُاٍ ص٥ٝػ اؾاَع١، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُٛر قُز املًٝذٞ 

 .متضات بكطاع خز١َ ٚت١ُٝٓ ايب١٦َٝزٜض َضنظ األٚصاّ، ٚتٓعِٝ ايزنتٛص َقطؿٞ أَني َزٜض عاّ االتقاالت ٚاملؤ سذاطٟ 

١ تنُٓت اؿزٜح عٔ ايتعضٜـ مبضض ايغضطإ سامض بأٚىل ايؿعايٝات ايزنتٛص عُض ؾاصٚم، أعتاس دضاس١ األٚصاّ ٚايجزٟ مبضنظ األٚصاّ ن١ًٝ ايطب ظاَع١ املٓقٛص٠، ٚقزّ قامض٠ سٛاصٜ 

عًٞ اإلطالم، ٚايشٟ ٜعز َٔ أنجض األَضاض املؤر١ٜ إيٞ ايٛؾا٠ بني ايٓغا٤ قبٌ اْتؾاص ايتٛع١ٝ ٚايهؾـ املبهض ٚايشٟ أفبح ايؾا٥ع ٚايٓادِ عٔ ايُٓٛ غري طبٝعٞ ـالٜا ايجزٟ ٚايػري َعزٟ 

 .مبجاب١ َضض َجٌ باقٞ األَضاض غري املؿظع١

، ٚايغ١ُٓ 5-%10 َٓٗا عٛاٌَ ٚصاث١ٝ "دٝٓات"، ٚاييت تظٜز ؾضل اإلفاب١ بٓغب١ٚأٚمح ؾاصٚم إٔ أعباب اإلفاب١ باملضض غري َعضٚؾ١ بزق١ إال أْ٘ ٜٛدز بعض َٔ ايعٛاٌَ اييت تظٜز َٔ خطٛصت٘، ٚ

ع١ٓ"، ٚؽضب ايهشٍٛ ٚاإلؾضاط ب٘، ٚايتعضض يإلؽعاعات، َٚٛاْع اؿٌُ اييت تؤخش عرب ايؿِ، ٚعزّ ايضماع١، َٛمشا إٔ اإلصماع  12املؿضط١ خاف١ بعز عٔ ايٝأؼ، ٚايبًٛؽ املبهض "قبٌ عٔ 

زٟ أٚ ؼت االبط، تػري يف كًٌ َٔ ْغب١ اإلفاب١ بغضطإ ايجزٟ، خقٛفا إسا تٛافٌ اإلصماع ملز٠ ع١ٓ ْٚقـ إيٞ عٓتني، َٛمشا إٔ أعضام٘ ٖٞ ٚدٛر تٛصّ "نت١ً" يف ايجايطبٝعٞ َٔ ايجزٟ ٜ

 .سذِ ٚؽهٌ ايجزٟ، أمل ٚتٝبػ يف ايجزٟ، تٛصّ ايػزر ايًُٝؿا١ٜٚ ؼت اإلبط



 

عِ ؾعٓزٖا ال 3طيب ؾكز ٚدزت طضم عالز عزٜز٠ يًُضض، سٝح ٜتِ يف أغًب األسٝإ بعز٠ طضم يف ْؿػ ايٛقت ٚإسا َا مت نؾؿ٘ َبهضا يف سزٚر ٚأنز عُض إٔ َع تطٛص أعايٝب ايعالز اي

 .ٜغتًظّ ايعالز بايتزخٌ اؾضاسٞ باعت٦قاٍ ايجزٟ ٜٚتِ ايعالز باإلؽعاع يًكنا٤ عًٞ اـالٜا ايٓؾط١ متاَا

 

ْات َٔ املضض عٔ طضٜل االعتُار عًٞ ْعاّ غشا٥ٞ فشٞ ٚمماصع١ ايضٜام١ بؾهٌ َٓتعِ ٚػٓب طٜار٠ ايٛطٕ ٚػٓب األر١ٜٚ اييت ؼتٟٛ عًٞ اهلضَٛٚأؽاص إىل بعض اـطٛات ايٛقا١ٝ٥ 

 .ٚاملؾٞ بقٛص٠ َٓتع١ُ ٚايضماع١ ايطبٝع١ ألطٍٛ ؾرت٠ ط١َٝٓ ممه١ٓ

 .ع١ٓ ٚبعز عٔ األصبعني 40-20ك املضض ساتٝا أٚ عٓز ايطبٝب نٌ ثالخ عٓٛات يًٓغا٤ ايالتٞ ترتاٚح أعُاصٖٔ بني ٜشنض إٔ َضنظ األٚصاّ قز أقاّ ايعزٜز َٔ اؿُالت يًتٛع١ٝ بهٝؿ١ٝ تؾدٝ

 ٚتتٛاىل طٜاصات مح١ً ايتٛع١ٝ يف ايعزٜز َٔ ايهًٝات ٚاملضانظ

 تهضّ املٓقٛص٠ داَع١

 ايكاؾ١ً عٌُ ؾضٜل

 عٝٓا٤ يٛعط املتها١ًَ

 "1" اـري دغٛص

 

 تكزٜضا 2018 انتٛبض 30 املٛاؾل ايجالثا٤ ّٜٛ "1" اـري دغٛص عٝٓا٤ يٛعط املتها١ًَ ايكاؾ١ً عٌُ ؾضٜل اؾاَع١ ص٥ٝػ بعٌُ ايكا٥ِ ايباعط عبز أؽضف أ.ر ايغٝز بض٥اع١  املٓقٛص٠ داَع١ نضَت

َقض ، املقضف املتشز ، َزٜض١ٜ ايطب ايبٝطضٟ بايزق١ًٝٗ ، ؽضن١ عٝزٜهٛ ،  أنتٛبض بايتعإٚ َع َؤعغ١ 12 - 7ٚاييت متت خالٍ ايؿرت٠ َٔ  ايكاؾ١ً لاح يف املٓع١ُ ٚاؾٗات ايؿضٜل ؾٗٛر

 الْتقاصات أنتٛبض 45ؽضن١ ؾاصنٛ يألر١ٜٚ يف اطاص االستؿاالت بايشنض٣ 

 يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ عنٛص ايغٝز أ.ر قُٛر املًٝذٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز أ.ر أؽضف عًِٜٛ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١

ٖٝهٌ عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ ، نُا سنض ايتهضِٜ ايغٝز أ.ر ايغعٝز عبز اهلارٟ عُٝز ن١ًٝ ايطب ، ايغٝز أ.ر عقاّ ايٛنٌٝ عُٝز ن١ًٝ طب األعٓإ ، ايغٝز أ.ر ْبٌٝ أبٛ 

، ايغٝز أ.ر محزٟ ايكًٝٛب٢ َزٜض ايكاؾ١ً ، ْاظِ ؽًيب عُٝز ن١ًٝ ايظصاع١ ، ايغٝز ايزنتٛص خايز املٗز٣ َزٜض االراص٠ ايطب١ٝ ، ايغٝز املكزّ تاَض ايعٛمٞ َزٜض ايرتب١ٝ ايعغهض١ٜ  ايغٝز أ.ر

 يزنتٛص عبز املٓعِ املٓذٞ ٚنٌٝ ٚطاص٠ ايطب ايبٝطضٟ بايزق١ًٝٗ ،ايزنتٛصٙ اميإ أبٛ ايؿنٌ ْا٥ب َزٜض ايكاؾ١ً ، ايزنتٛص ٙ سٓإ ايضؾاعٞ ْا٥ب َزٜض ايكاؾ١ً ، ا

ف املتشز ، ر. أٌَ دابض َزٜض ايكٛاؾٌ بؾضن١ ؽاصى بايتهضِٜ َٔ َؤعغات اجملتُع املزْٞ نال َٔ : ايغٝز ر. قغٔ عٝز ممجال عٔ َؤعغ١ َقض اـري، ايغٝز ا. أمحز فالح ممجال عٔ املقض

 ٛرٙ َزٜض َٓطك١ ايزيتا بؾضن١ ؾاصنٛؾاصنٛ ، ايغٝز ر. قُز ساَز ؾ

 ٚأنز أ.ر قُٛر املًٝذٞ ع٢ً أ١ُٖٝ رٚص اؾاَع١ يف خز١َ اجملتُع ٚباألخك يف ايكطاع ايطيب ألٖايٞ ٚعط عٝٓا٤ ٚاملٓاطل ايٓا١ٝ٥ بٗا

غ١ٓ ٚنٌ يف ٚعط عٝٓا٤ نُا قزّ ايؾهض حملاؾغ مشاٍ عٝٓا٤ ٚقزّ ايؾهض يهٌ َٔ عاِٖ ٚؽاصى ظٗزٙ يف لاح ايكاؾ١ً املتها١ًَ ٚاييت عاعزت ايهجرئٜ َٔ أٖايٞ َٓطك١ اؿ

 ٚقٝارات اؾٝؿ ٚايؾضط١ ٚاييت قاَت ع٢ً تأَني ايكاؾ١ً

١ٜ ٚايظصاع١ٝ اىل املٓاطل األؽز اؽضف عبز ايباعط إٔ ايكاؾ١ً املتها١ًَ ٖٞ أٍٚ قاؾ١ً َتعزر٠ ايتدققات تقٌ اىل َٓاطل ْا١ٝ٥ بٛعط عٝٓا٤ يتكزّ خزَاتٗا ايطب١ٝ ٚايبٝطض َٚٔ داْب٘ انز أ.ر

 استٝادا هلشٙ ايتدققات يف عٝٓا٤ بايتعإٚ َع ٦ٖٝات اجملتُع املزْٞ

 املظٜز َٔ ايكٛاؾٌ ايطب١ٝ اىل َٓاطل أخض٣ بغٝٓا٤ يتكزِٜ خزَات َتعزر٠ ألٖايٞ األَانٔ ايٓا١ٝ٥نُا أنز إٔ اؾاَع١ عتعٌُ ع٢ً اصعاٍ 

 اؾزٜض بايشنض أْ٘ مت تهضِٜ أعنا٤ ايكاؾ١ً ٚايًذ١ٓ املٓع١ُ ٦ٖٝٚات اجملتُع املزْٞ

 

 َعًا مح١ً اْطالم

 ؾريٚؼ ع٢ً يًكنا٤

 َغتؾاص٣ بٓار٣ ع٢

 االراص١ٜ ايٓٝاب١

 باملٓقٛص٠

 بعٌُ ايكا٥ِ ايباعط عبز اؽضف ا.ر ايغٝز صعا١ٜ ؼت  2018 ْٛؾُرب 5 االثٓني ّٜٛ  ع٢ ؾريٚؼ ع٢ً يًكنا٤ َعًا  اجملا١ْٝ اؿ١ًُ اْطًكت اؾُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ ايغٝز ؾدا١َ تٛدٝٗات ٢ًع بٓا٤ً

  ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر ا.ر ٚايغٝز اؾاَع١ ص٥ٝػ

يغٝز٠ أ.ر َٗا َاٖض َزٜض َغتؾؿ٢ ايباط١ٓ ايتدقق٢ ، املغتؾاص قُٛر امساعٌٝ ْا٥ب ص٥ٝػ ١٦ٖٝ ايٓٝاب١ االراص١ٜ َٚزٜض املهتب ايؿ٢ٓ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ا اؾاَع١

ص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ ايًذ١ٓ ايٓكاب١ٝ ، تٓعِٝ ارا ، ايغٝز امحز سغإ ص٥ٝػ  ْا٥ب ص٥ٝػ اهل١٦ٝ ٚص٥ٝػ ْار٣ ايٓٝاب١ االراص١ٜ باملٓقٛص٠ ، ايغٝز املغتؾاص سغٔ ؽباص 

 اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠



 ؼًٌٝ ؾريٚؼ ع٢ باجملإ يًغار٠ املغتؾاصٜٔ ٚايعاًَني باؾٗاط االراص٣ باهل١٦ٝ مبكض ْار٣ َغتؾاص٣ ايٓٝاب١ االراص١ٜ باملٓقٛص٠. قاَت اؿ١ًُ بعٌُ 

 صعا١ٜ َضنظ الاطات

 ايطؿٛي١ ٚت١ُٝٓ

 

 مبهتب  2018 ْٛؾُرب  5 املٛاؾل االثٓني ّٜٛ  ايطؿٛي١ ٚت١ُٝٓ صعا١ٜ َضنظ اراص٠ فًػ ادتُاع ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُز أ.ر/قُٛر ايغٝز تضاؼ

اٍ ،ايغٝز٠ أ.ر/ ع٣ًٛ قُز فالح طٛباصأعتاس األَضاض ايٓؿغ١ٝ به١ًٝ ايطب، ايغٝز٠ ناًل َٔ ايغٝز٠ أ.ر/ عشض تٛؾٝل ْغُٝعُٝز ن١ًٝ صٜاض األطؿ  اجملًػ عنٛص اعنا٤ َع عٝارت٘

ايطؿٛي١، ايغٝز٠ ر/ عٗا عبز ايٖٛاب بهض أبٛ  أ.ر أٌَ قُز ايكزاسأعتاس بكغِ َٓاٖر ٚطضم تعًِٝ ايطؿٌ به١ًٝ صٜاض األطؿاٍ،ايغٝز٠ ر/ ٚؾا٤ أبٛ املعاطٞ ٜٛعؿُزٜض َضنظ صعا١ٜ ٚت١ُٝٓ

ق١ًٝٗ، ايغٝز أ.ر/ نضِٜ قُز بكغِ ايعًّٛ ايٓؿغ١ٝ به١ًٝ صٜاض األطؿاٍ،ايغٝز األعتاس/ أمحز ؾتش٢ أمحز ٖٝهًُزٜض عاّ ايتعًِٝ ايعاّ مبزٜض١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايزٚصرٖاملزصؼ 

  َٓقٛصاملزصؼ بكغِ ايقش١ ايٓؿغ١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ٚممجٌ فًػ اآلبا٤.

ٌُ ع٢ً العُاٍ سٝح مت عضض املٛقـ املايٞ يًٛسز٠ خالٍ ايؾٗٛص ايغابك١ ٚاٚف٢ عٝار٠ ايٓا٥ب ع٢ً مضٚص٠ اؿؿاظ ع٢ً االفٍٛ املاي١ٝ يًٛسز٠ ٚايعمت خالٍ االدتُاع َٓاقؾ١ َٛمٛعات دزٍٚ ا

 .طٜارتٗا يتشكٝل االٖزاف املضد٠ٛ َٓٗا

ٚايزٚصات ايتزصٜب١ٝ  ايزصاعٞ   اعتكباهلِ خالٍ اٜاّ االعبٛع ٚاٜاّ االداطات ايزصاع١ٝ خالٍ ايعاّنُا مت عضض الاطات املضنظ َٔ ػزٜز يكاعات االطؿاٍ ٚايرباَر ايتع١ًُٝٝ اـاف١ بِٗ ْٚعِ 

 املعز٠ ألطؿاٍ اؿنا١ْ يت١ُٝٓ َٗاصاتِٗ ايش١ٖٝٓ ٚايبز١ْٝ

 .  انتٛبض َٔ ايغارؼ ؿضب حملانا٠ االطؿاٍ  اقا١َ َٔ املضنظ اْؾط١ عضض مت نُا

 

 ايعٌُ عري َتابع١ ؾ١ٓ

 َٚعاؾ١ تضَِٝ مبؾضٚع

 مبذُع ايعاٖض٠ ايعٝٛب

 ايغباس١ محاَات

 داَع١ األٚملب١ٝ بايكض١ٜ

 املٓقٛص٠

 

 عري َتابع١ ؾ١ٓ َع عٝارت٘ مبهتب ظٗضًا ايٛاسز٠ ايغاع١ 5/11/2018 املٛاؾل االثٓني ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب  - املًٝذٞ قُز قُٛر أ.ر ايغٝز ادتُع

  ايعاٖض٠ ايعٝٛب َٚعاؾ١ تضَِٝ مبؾضٚع ايعٌُ

 مبذُع محاَات ايغباس١ بايكض١ٜ األٚملب١ٝ داَع١ املٓقٛص٠ تٓؿٝش ؽضن١ املكاٚيٕٛ ايعضب ٚسيو ملتابع١ عري ايعٌُ باملؾضٚع عنٛص نٌ َٔ:

 ثاًْٝا:                               

 :ثايجًا

 صابعًا: ممجًٞ ؽضن١ املكاٚيٕٛ ايعضب

 -ٚمت خالٍ االدتُاع :

اعتعضاض املٛقـ املايٞ يألعُاٍ املٓؿش٠ ٚاملغتدًقات  -1

 اييت مت ؼضٜضٖا يًُؾضٚع.

صؾع األَض يًغٝز أ.ر. ص٥ٝػ اؾاَع١ يتٛؾري االعتُارات  -2

املاي١ٝ إلْٗا٤ األعُاٍ املطًٛب١ يًشُاّ ٚسيو َٔ سغابات 

 ايكض١ٜ أٚ َٔ أسز اؿغابات اـاف١ باؾاَع١.

 تاصى٘، َٔ أعبٛعني خالٍ ايًذ١ٓ تٓتٗٞ إٔ ع٢ً اؿُاّ، يتؾػٌٝ ٚاملطًٛب١ املتبك١ٝ باألعُاٍ َكاٜغ١ ٚإعزار ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يألعُاٍ يؿع١ًٝا اؿاي١ يتكِٝٝ ؾ١ٓ تؾهٌٝ -3

 تضاٙ. مبٔ تغتعني إٔ ٚيًذ١ٓ

 

 أَني عاّ اؾاَع١ أٚاًل: ايغٝز األعتاس/ أعا١َ عبز ايؿتاح َٛع٢

 األعُاٍ املٝهاْٝه١ٝ باملؾضٚع ايغٝز ر./ أمحز عبز ايغالّ عبز ايعاطٞ

 املغ٦ٍٛ املايٞ ٚاإلراصٟ ايغٝز / إنضاَٞ إبضاِٖٝ ايغٝز َتٛيٞ

 َزٜض ايكض١ٜ األٚملب١ٝ ايغٝز أ/ ٖٝجِ ايبزٜٚٗٞ



 يًذ١ٓ ايجاْٞ االدتُاع

 ايغٛم ملعضض ايعًٝا

 يًطالب ايغٟٓٛ

 

 مبب٢ٓ االدتُاعات بكاع5/11/2018١ املٛاؾل األثٓني يًطالبّٝٛ ايغٟٓٛ ايغٛم ملعضض ايعًٝا يًذ١ٓ ايجاْٞ االدتُاع األعبل ايعًّٛ ن١ًٝ عُٝز ايؾٗابٞ ايغُٝع عبز عُض ر/0أ ايغٝز تضاؼ

يًطٝـ ايغذ٢ٓٝ ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ ، ايغٝز أ.ر/محز٣ قُز ر/ َٗا عبز ا0عنٛص نال َٔ ايغٝز٠ أ  ايغاع١ ايجايج١ متاّ ؾ٢ ايجايح بايزٚص ايعا١َ االراص٠

سٓإ ايضؾاع٢ عبز ايكارص َزصؼ به١ًٝ  ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، أ.ّ. ر/ اميإ ابٛ ايؿنٌ االعتاس املغاعز به١ًٝ ايطب ايبٝطض٣ ، ر/  ايكًٝٛب٢

َزٜض َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز األعتاس/ امحز ساَز ايقٝار َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ   يرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ، ايغٝز األعتاس/ قُز عبز اؿُٝز عًُٝإا

 ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ .ايغٝز االعتاس / سغاّ ايزٜٔ صَنإ اهلالىل َهتب   اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ،

 -سٝح مت خالٍ االدتُاع: 2018/2019مت خالٍ االدتُاع َٓاقؾ١ عضض َا مت الاطٙ خالٍ ايؿرت٠ ايغابك١ إلقا١َ َعضض ايغٛم ايغٟٓٛ يًطالب يًعاّ اؾاَعٞ 
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 َضنظ اْؾط١ عضض

 امل١ٝٓٗ ٚايقش١ ايغال١َ

 

 مبهتب  2018 ْٛؾُرب  6 املٛاؾل ايجالثا٤ ّٜٛ  امل١ٝٓٗ ٚايقش١ ايغال١َ َضنظ اراص٠ فًػ ادتُاع ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُز أ.ر/قُٛر ايغٝز تضاؼ

ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ قُز قُٛر عطٛٙ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ،   ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ أؽضف قُز عًِٜٛ -: ناًل َٔ  عنٛص اجملًػ اعنا٤ َع عٝارت٘

ايز طنضٜا َزٜض َغتؾؿ٢ املٓقٛص٠ اؾاَعٞ ٜٛعـ عُٝز ن١ًٝ ايتذاص٠ ، ايغٝز٠ أ.ر ْغضٜٔ عُض ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ ٚا٥ٌ خ

غايو ايبٛي١ٝ ، ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ قُز َضع٢ ايؾٛبض٣ َزٜض َضنظ دضاس١ اؾٗاط اهلنُٞ ، ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ ٖؾاّ ، ايغٝز أ.ر امئ صؾاعٞ ْا٥ب َزٜض َضنظ أَضاض ايه٢ً ٚامل

أبٛ ايؿتٛح سغٔ أبٛ ايؿتٛح ْا٥ب َزٜض َضنظ أَني عاّ اؾاَع١ ، ايغٝز األعتاس/  -األعتاس املتؿضؽ به١ًٝ ايظصاع١ ، ايغٝز األعتاس/ أعا١َ عبز ايؿتاح َٛع٢ ٚنٌٝ أٍٚ ايٛطاص٠   ْاد٢ عبز اجملٝز

 اـز١َ ايعا١َ يًغال١َ ٚايقش١ امل١ٝٓٗ

طٜار٠ ْؾاط املضنظ ٚاؿؿاظ ع٢ً االفٍٛ  مت خالٍ االدتُاع َٓاقؾ١ َٛمٛعات دزٍٚ االعُاٍ سٝح مت عضض املٛقـ املايٞ يًٛسز٠ خالٍ ايؾٗٛص ايغابك١ ٚاٚف٢ عٝار٠ ايٓا٥ب ع٢ً مضٚص٠

 ٚايعٌُ ع٢ً طٜارتٗا .املاي١ٝ يًٛسز٠ 

 -نُا مت عضض اْؾط١ املضنظ ٚاييت تتنُٔ :

ٌٝ تكزِٜ ناؾ١ تكاصٜض بني املضنظ َٚضنظ تك١ٝٓ االتقاالت ٚ املعًَٛات باؾاَع١ يف فاٍ ؽ٦ٕٛ ايعاًَني ٚاـال مبذاٍ ايغال١َ ٚايقش١ امل١ٝٓٗ يًعاًَني يتغٗ بضٚتٛنٍٛ ايتعإٚ  عكز 

 ملدتًؿ١ راخٌ داَع١ املٓقٛص٠ يًُضنظايغال١َ ايالط١َ َٔ اؾٗات ا

 -عضض ايعزٜز َٔ ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ ايش٣ ٜكزَٗا املضنظ يف فاٍ ايغال١َ ٚايقش١ امل١ٝٓٗ ٢ٖٚ :

 رٚصات ايغال١َ يف اعزار ايػشا٤

 رٚص٠ االعزار الدتٝاط اختباصات بضْاَر اٚـ انارمي٢ يف ايقٓاعات ايعا١َ ٚاالْؾا٤ات



 ايطب١ٝرٚص٠ املعاٌَ ٚايتشايٌٝ 

  َتزصب يهٌ بايتزصٜب اـاف١ ايع١ًُٝ املار٠ ٚتٛطٜع َتدققني َعتُزٜٔ ٚقامضٜٔ َزصبني اٜؿار ٜتِ سٝح

 

 اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب

 ايتطٜٛض اعُاٍ ٜتؿكز

 ايٌٓٝ بٓار٣

 ايغٝز سنٛص ؾ6/11/2018٢ املٛاؾل  ايجالثا٤ ايًّٓٝٝٛ ْار٣ بظٜاص٠ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ  ْا٥ب  ـ- املًٝذ٢ قُز قُٛر ايزنتٛص/ األعتاس ايغٝز   قاّ

 بظٜاص٠ َٓطك١ أيعاب األطؿاٍ ٚاملًعب اـُاعٞ  ٚقاّ  ٚتؿكز عٝارت٘ أعُاٍ ايتطٜٛض بايٓارٟ  ْارٟ ايٌٓٝ  ر/قُز عبز ايؿتاح ايظٖريٟ َزٜض

 

 َؾضٚع اعتهُاٍ

 ايطب١ٝ املضانظ اْؾا٤

 املتدقق١ ايجالث١

 

 َع املتدقق١ ايجالث١ ايطب١ٝ املضانظ مبكض 6/11/2018 املٛاؾل  ايجالثا٤ ّٜٛ  ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ  ْا٥ب  ـ- املًٝذ٢ قُز قُٛر ايزنتٛص/ األعتاس ايغٝز ادتُع

عٛقات ايطب١ٝ ايجالث١ املتدقق١ ٚسيو ملتابع١ عري ايعٌُ باملؾضٚع َٚٓاقؾ١ َا مت الاطٙ َٚضادع١ َا مل ٜتِ إلاطٙ ٚايٛقٛف عًٞ املؾانٌ ٚامل املضانظ مبؾضٚع ٌايعُ عري َتابع١ ؾ١ٓ اعنا٤

 يف عبٌٝ عضع١ اإلْتٗا٤ َٔ ايتٓؿٝش.

  

 -: َٔ نٌ ٚعنٛص

 عُٝز ن١ًٝ ايطب ايغٝز أ.ر/ايغعٝز عبز اهلار٣

 األعتاس املتؿضؽ به١ًٝ اهلٓزع١ / ؽاصٍ ؽهض٣ عهالايغٝز أ.ر

 َزٜض املضانظ ايطب١ٝ ايجالث١ املتدقق١ ايغٝز أ.ر/ مجاٍ ايعزٍ

 املزٜض االراص٣ باملضانظ ايطب١ٝ ايجالث٘ ايغٝز أ. أمئ سن٢

 ٚ ؽضن١ املكاٚيني ايعضب   املهتب ايعضبٞ  ممجًني عٔ

 ايكارّ، االعبٛع خالٍ ايجايح يًزٚص ايتق١ُُٝٝ ايضعَٛات مجٝع بتغًِٝ ايعضب املكاٚيٕٛ ؽضن١ َٔ اؿامضٕٚ ٚٚعز  ايعضب املكاٚيني ؽضن١ َٔ ٚاملكزّ املعزٍ ايظ٢َٓ ايربْاَر َٓاقؾ١ مت ٚقز

 مضٚص٠ ع٢ً املًٝذ٢ قُٛر أ.ر ايغٝز انز ايتعزٜالت. بٗشٙ اـال ايتقُِٝ ع٢ً ايعٌُ قزرب سايٝا اْٗا ايؾضن١ اعًٓت ٚقز عًٝٗا املطًٛب١ ٚايتعزٜالت ايعًُٝات غضف  َٛمٛع َٚٓاقؾ١

 املكزّ. ايظ٢َٓ بايربْاَر ايتٓؿٝش غط١ َٛمح ٖٛ نُا بأٍٚ أٍٚ األعُاٍ مجٝع َٔ االْتٗا٤ مضٚص٠ ٚع٢ً ايػالٜات، بتٓؿٝش عتكّٛ ايت٢ يًؾضنات ٚايرتع١ٝ ايبت ادضا٤ات َٔ االْتٗا٤ عضع١

 

 ؼتؿٌ املٓقٛص٠ داَع١

 ايعامل٢ ايهؿٝـ بّٝٛ

 

  املٓقٛص٠ ظاَع١ ايٌٓٝ بٓار٣ ايعامل٢ ايهؿٝـ بّٝٛ استؿاال١٨٨٠ ْٛؾُرب٦ املٛاؾل ايجالثا٤ ايّٝٛ املٓقٛص٠ ظاَع١ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ ؽ٦ٕٛ بكطاع ايب١ٝ٦ٝ املؾضٚعات إراص٠ ْعُت

ايرتب١ٝ  ا٥ِ بأعُاٍ ص٥ٝػ اؾاَع١ ٚإؽضاف ايغٝز ا.ر. قُٛر املًٝذ٢ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚبايتعإٚ َع إراص٠ؼت صعا١ٜ ايغٝز ا.ر.أؽضف عبز ايباعط ايك

 .اـاف١ مبزٜض١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشاؾع١ ايزق١ًٝٗ

، ايغار٠ أَٓا٤ اؾاَع١ املغاعزٜٔ ، ا. إٜٗاب ايؾضب٢ٓٝ َزٜض عاّ إراص٠ املؾضٚعات ايب١ٝ٦ٝ باؾاَع١ ،  سنض االستؿاٍ نٌ َٔ ايزنتٛص قُز عبز ايؿتاح طٖض٣ َزٜض ْار٣ ايٌٓٝ باؾاَع١

 املزصع١ بٗشٙ َؾضؾا٨٨ اإلبتزا١ٝ٥ ٚاإلعزار١ٜ مبزصع١ ايٓٛص يًُهؿٛؾني باملٓقٛص٠ ٚاملضسًتني َٔ طايب٠٨



 داَع١ ب٘ ؼتؿٌ سٝح ايعامل٢ ايهؿٝـ بّٝٛ االستؿاٍ ؾ٢ املقض١ٜ اؾاَعات كتًـ بني اؾاَع١ صٜار٠ إىل املٓقٛص٠ ظاَع١ ايب١ٝ٦ٝ املؾضٚعات إراص٠ عاّ َزٜض ايؾضب٢ٓٝ إٜٗاب. ا ٚأؽاص

يعامل٢ نٌ عاّ باعتناؾ١ ّ ايهؿٝـ ايًعاّ اـاَػ ع٢ً ايتٛاىل مما ٜعهػ قٝاّ اؾاَع١ مبغ٦ٛيٝتٗا االدتُاع١ٝ ػاٙ أبٓا٤ ايزق١ًٝٗ ٚخاف١ املهؿٛؾني َٔ خالٍ االستؿاٍ بٝٛ املٓقٛص٠

يٝ٘ ايعامل ؾ٢ فاٍ ايضعا١ٜ ايقش١ٝ عزر َٔ ايطالب املهؿٛؾني ٚتٓعِٝ ؾكضات تضؾ١ٝٗٝ هلِ ٚباعتناؾ١ عزر َٔ املتدققني ؾ٢ فاٍ صعا١ٜ املهؿٛؾني يًتعضف ع٢ً أسزخ َا تٛفٌ إ

 ٚاالدتُاع١ٝ هلِ

ملٓقٛص٠ بّٝٛ ايهؿٝـ ايعامل٢ يًعاّ اـاَػ ع٢ً ايتٛاىل ٚتٛافًٗا ايؿعاٍ َع َزصع١ ايٓٛص يًُهؿٛؾني مما ٜبعح أثضا طٝبا ؾ٢ ٚأعضب ا.ر. قُٛر املًٝذ٢ عٔ ععارت٘ باعتُضاص استؿاٍ داَع١ ا

اع١ َهتب١ ايٓٛص باملهتب١ نُا مت ؽقٝك ق ْؿٛؼ ٖؤال٤ ايطالب ٜٚظٜز َٔ ؾضل اْزَادِٗ َع اجملتُع بِٗ َٚع اؾاَع١ عٓز ايتشاقِٗ بٗا سٝح ٜزصؼ عزر َٔ ايطالب املهؿٛؾني باؾاَع١

 املضنظ١ٜ باؾاَع١ العتكباٍ طالب اؾاَع١ املهؿٛؾني َٔ أدٌ ايبشح ٚاإلطالع

 

 ايتٛع١ٝ مح١ً

 عٔ املبهض ٚايهؾـ

 به١ًٝ ايجزٟ عضطإ

 االعٓإ طب

 

 بكطاع ٚاملؤمتضات االتقاالت إراص٠ تٓعُٗا ٚاييت 2018 ْٛؾُرب 7 االصبعا٤ ّٜٛ االعٓإ طب به١ًٝ ايتٛع١ٝ مح١ً ؾعايٝات  اقُٝت ايجزٟ عضطإ عٔ املبهض ٚايهؾـ ايتٛع١ٝ ؿ١ًُ اعتهُااًل

 املكز١َ َٔ َضنظ األٚصاّ داَع١ املٓقٛص٠ بضعا١ٜ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص 19/12/2018سيت  17/4ايتزصٜػ ٚايعاًَني باؾاَع١ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  ١٦ٖٝ أعنا٤ يًغٝزات ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُز  أؽضف عبز ايباعط ايكا٥ِ بأعُاٍ ص٥ٝػ اؾاَع١، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُٛر قُز املًٝذٞ 

ايغٝز أ.ر قُز ساَز غاط٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ  عنٛص  ؤمتضات بكطاع خز١َ ٚت١ُٝٓ ايب١٦َٝزٜض َضنظ األٚصاّ، ٚتٓعِٝ ايزنتٛص َقطؿٞ أَني َزٜض عاّ االتقاالت ٚامل عبز ايؿتاح سذاطٟ 

 يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ.

ضطإ ايؾا٥ع ٚايٓادِ ايغ ايزنتٛص اَري ابٛ ايٓذا، َزصعاٍ دضاس١ مبضنظ األٚصاّ ن١ًٝ ايطب ظاَع١ املٓقٛص٠، ٚقزّ قامض٠ سٛاص١ٜ تنُٓت اؿزٜح عٔ ايتعضٜـ مبضض سامض ؾٝٗا ايغٝز 

يتٛع١ٝ ٚايهؾـ املبهض ٚايشٟ أفبح مبجاب١ َضض َجٌ عٔ ايُٓٛ غري طبٝعٞ ـالٜا ايجزٟ ٚايػري َعزٟ عًٞ اإلطالم، ٚايشٟ ٜعز َٔ أنجض األَضاض املؤر١ٜ إيٞ ايٛؾا٠ بني ايٓغا٤ قبٌ اْتؾاص ا

 .باقٞ األَضاض غري املؿظع١

ض عٔ طضٜل االعتُار عًٞ ْعاّ غشا٥ٞ فشٞ ٚمماصع١ ايضٜام١ بؾهٌ َٓتعِ ٚػٓب طٜار٠ ايٛطٕ ٚػٓب األر١ٜٚ اييت ؼتٟٛ عًٞ اهلضَْٛات ٚأؽاص إىل بعض اـطٛات ايٛقا١ٝ٥ َٔ املض

 .ٚاملؾٞ بقٛص٠ َٓتع١ُ ٚايضماع١ ايطبٝع١ ألطٍٛ ؾرت٠ ط١َٝٓ ممه١ٓ

 هؾـ اجملا٢ْ راخٌ اؾاَع١مت خالٍ اؿ١ًُ تٛطٜع اعتُاصات ع٢ً اؿنٛص يًتٛافٌ َع اؿاالت ايضاغب١ يف اي

 ٚاملضانظ ايهًٝات َٔ ايعزٜز يف ايتٛع١ٝ مح١ً طٜاصات ٚتتٛاىل

 

 َتابع١ ؾ١ٓ ادتُاع

 مبؾضٚع ايعٌُ عري

 ـ اؾزٜز٠ اآلراب ن١ًٝ

 املٓقٛص٠ داَع١

 

 ـ اؾزٜز٠ اآلراب ن١ًٝ مبؾضٚع ايعٌُ عري َتابع١ ؾ١ٓ َع 7/11/2018 املٛاؾل االصبعا٤ ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب  - املًٝذٞ قُز قُٛر أ.ر ايغٝز ادتُع

  ايعٌُ عري ملتابع١ ٚسيو املٓقٛص٠ داَع١

 َٔ: يهٌ ممجًني ٚعنٛص باملؾضٚع

 اآلراب: ن١ًٝ ثاًْٝا:                 

 املغتؾاص اهلٓزعٞ يًغٝز أ.ر. ص٥ٝػ اؾاَع١ سغٔ عغهض ايغٝز أ.ر. ساَز ؽانض أٚاًل:

 عُٝز ن١ًٝ اآلراب ايغٝز أ.ر./ صما عٝز أمحز

 َزٜض عاّ ن١ًٝ اآلراب ايغٝز/ ٖالٍ إبضاِٖٝ بضنات



  

 اهلٓزع١ٝ: ٚاالعتؾاصات ٚايبشٛخ ايزصاعات َضنظ صابعًا:

 ايعا١َ املقض١ٜ ايؾضن١ ممجًٞ خاَغًا:

                                      يًُبا٢ْ

ٚمت خالٍ االدتُاع اعتعضاض املٛقـ ايتٓؿٝشٟ 

 يًُؾضٚع سٝح أؾارت ايؾضن١ املٓؿش٠ باآلتٞ:

 املضس١ً األٚىل ابتزا٥ًٝا.مت تغًِٝ       -

 مت تغًِٝ املضس١ً ايجا١ْٝ إراصًٜا )املزصدات ؾكط(.      -

ٚاييت تٛقؿت األعُاٍ ؾٝٗا  - (B2) املضس١ً ايجايج١ املزصز     -

عٓز َضس١ً األعاعات يتعزٌٜ ايتقُِٝ اإلْؾا٥ٞ ٚاملعُاصٟ 

 بٓا٤ً ع٢ً طًب ايه١ًٝ

ك١ٝ باملضس١ً ايجا١ْٝ تعٗزت ايؾضن١ بإْٗا٤ األعُاٍ املتب     ·

يف َٛعز أققاٙ أصبع١ ؽٗٛص، ٚتًتظّ ايؾضن١ بتكزِٜ بضْاَر 

 طَين إلْٗا٤ األعُاٍ يف املز٠ املكرتس١ ٚسيو ْعضًا يًشاد١ املًش١ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بايه١ًٝ يتأثريٖا ع٢ً عري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.

 

  

 اهلٓزع١ٝ باؾاَع١َزٜض عاّ ايؾ٦ٕٛ  ايغٝز ّ./ ايغٝز إبضاِٖٝ إبضاِٖٝ املضعٞ ثايجًا:

 َزٜض دٗاط اإلؽضاف ع٢ً املؾضٚع ايغٝز أ.ر./ عارٍ عبزٙ بَٝٛٞ املقضٟ

 ايكا٥ِ بعٌُ َزٜض املضنظ ايغٝز أ.ّ.ر./ ؽضٜـ َغعٛر أمحز ايبزٟٚ

 املعُاص١ٜاعتؾاصٟ األعُاٍ  ايغٝز ر./ أمحز ايطٓطاٟٚ املعزاٟٚ

 املغ٦ٍٛ املايٞ ٚاإلراصٟ يًُضنظ ايغٝز/ إنضاَٞ إبضاِٖٝ ايغٝز

 ايكاؾ١ً تكضٜض عضض

 اـري دغٛص ايؾا١ًَ

 ٝٓا٤ع مشاٍ اىل املتذ١ٗ

 ؽ٦ٕٛ فًػ خالٍ

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ

 ايب١٦ٝ

 

 ٚنال٤ ايغار٠ عنٛص ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ ؽ٦ٕٛ فًػ 2018 ْٛؾُرب 7 املٛاؾل االصبعا٤ ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر أ.ر ايغٝز تضاؼ

  بزا سٝح ، اـاصز َٔ اجملًػ نا٤اع ٚايغار٠ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايهًٝات

انتٛبض  7( املتذ١ٗ اىل مشاٍ عٝٓا٤ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 1اجملًػ برتسٝب عٝار٠ ايٓا٥ب بايغار٠ اؿنٛص ٚٚنال٤ ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع اؾزر ، ٚعضض ؾٝزٜٛ عٔ تكضٜض ايكاؾ١ً ايؾا١ًَ ) دغٛص اـري

ٛد٘ ملجٌ ٖشٙ املٓاطل ايٓا١ٝ٥ املؿتكض٠ اىل اـزَات ٚعز استٝاداتٗا َٚغاعزتٗا ٚادب ٚطين قبٌ إ ٜهٕٛ َٔ اعاعٝات رٚص قطاع ٚايش٣ اث٢ٓ عًٝ٘ مجٝع اؿنٛص ؾايت 2018انتٛبض  12ست٢ 

 طصاع١ٝ (. –بٝطض١ٜ  –خز١َ اجملتُع ؾ٢ َغاعز٠ اجملتُع اـاصد٢ ،سٝح ناْت ايكاؾ١ً َتها١ًَ ) طصاع١ٝ 

اغغطػ ٚايش٣ اعتٗزف ايهؾـ اجملا٢ْ ع٢ً مجٝع ايغار٠ اعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني  15ْٜٛٝٛ ست٢  ٢25 خالٍ ايؿرت٠ َٔ نُا مت عضض تكضٜض مح١ً داَع١ خاي١ٝ َٔ ؾريٚؼ ع

 ٚاـزَات املعا١ْٚ بايهًٝات ٚاملغتؾؿٝات ٚاملضانظ ايطب١ٝ ٚتكزِٜ ايعالز اجملا٢ْ يًُقابني ٚابالغِٗ بغض١ٜ تا١َ .

عٓز   ٚايت٢ تٗزف اىل تٛع١ٝ ايغٝزات ،ٚسجِٗ ع٢ً ايهؾـ املبهض ٚعٌُ ايؿشٛفات ايالط١َ 2018رٜغُرب  19ابضٌٜ ست٢  17ايجز٣ ٚايت٢ بزات ؾ٢ باالماؾ١ اىل عضض تكضٜض مح١ً عضطإ 

 عٔ االصبعني ،ٚتكزِٜ االصؽارات ايالط١َ يًٛقا١ٜ َٔ كاطض ايتعضض ملجٌ ٖشا املضض.

 يقش١ امل١ٝٓٗ بايهًٝات ٚتؿعٌٝ ايٛسزات اـاف١ بٗا ،باالماؾ١ اىل ا١ُٖٝ ت١ُٝٓ املٛاصر ايشات١ٝ يهٌ ن١ًٝ.ٚانز عٝارت٘ اىل ا١ُٖٝ االٖتُاّ بادضا٤ات ايغال١َ ٚا

ٍ عضض عًع َٚٓتذات ايتهاؾٌ االدتُاعٞ بني اؾاَع١ ٚايطالب ايػري قارصٜٔ َٔ خال  ٚاملظَع اْعكارٙ قضٜبًا ٚايش٣ ٜٗزف اىل  2018/2019ٚرع٢ اؾُٝع اىل املؾاصن١ ؾ٢ ايتذٗٝظ يًغٛم اـري٣ 

 ٚسيو مبؾاصن١ اٌٖ اـري ٚاهل٦ٝات ٚاؾُعٝات اـري١ٜ يتكزِٜ َٓتذات عاي١ٝ اؾٛر٠. يًطالب بأععاص صَظ١ٜ

 نُا اْ٘ اٚمح ا١ُٖٝ رٚص ٚنال٤ ايهًٝات ؾ٢ اعتُار ايهًٝات.



 -ٚمت خالٍ االدتُاع عضض قاٚص قطاع خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٢ٖٚ:

 ٝاراتتأٌٖٝ ايك        -

 ايكٛاؾٌ املتها١ًَ        -

 اؿناْات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚصٜار٠ االعُاٍ        -

 تطٜٛض ايعؾٛا٥ٝات        -

 تأٌٖٝ ٚتٛظٝـ اـضهني        -

 ايقٓاعات ايقػري٠ ٚاملتٛعط١        -

 ايتُٝظ ايب٦ٝٞ ٚاؾاَع١ اـنضا٤ ٚايتٓغٝل اؿناصٟ        -

 اؾاَع١ ٚايضٜام١        -

 داَع١ خاي١ٝ َٔ ؾريٚؼ عٞ        -

 ايقش١ ٚايغال١َ امل١ٝٓٗ        -

 ت١ُٝٓ املٛاصر ايشات١ٝ        -

  ايتشٍٛ ايضقُٞ َٚه١ٓٝ اـزَات اؾاَع١ٝ        -

 يًذ١ٓ ايجايح االدتُاع

 ايغٛم ملعضض ايعًٝا

 يًطالب ايغٟٓٛ

 

بكاع١ االدتُاعات مبب٢ٓ االراص٠ 12/11/2018ّٝٛ األثٓني املٛاؾل يًطالب ايغٟٓٛ ايغٛم ملعضض ايعًٝا يًذ١ٓا ٚص٥ٝػ األعبل ايعًّٛ ن١ًٝ عُٝز ايؾٗابٞ ايغُٝع عبز عُض ر/0أ ايغٝز  ادتُع

يغٝز أ.ر/محز٣ قُز ر/ َٗا عبز ايًطٝـ ايغذ٢ٓٝ ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ ، ا0َع اعنا٤ ايًذ١ٓ عنٛص نال َٔ ايغٝز٠ أ ايعا١َ بايزٚص ايجايح

سٓإ ايضؾاع٢ عبز ايكارص َزصؼ به١ًٝ  ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، أ.ّ. ر/ اميإ ابٛ ايؿنٌ االعتاس املغاعز به١ًٝ ايطب ايبٝطض٣ ، ر/  ايكًٝٛب٢

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز األعتاس/ امحز ساَز ايقٝار َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ  َزٜض َهتب  ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ، ايغٝز األعتاس/ قُز عبز اؿُٝز عًُٝإ

س/ ابضاِٖٝ عبز ايغٝز االعتاس / سغاّ ايزٜٔ صَنإ اهلالىل َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز االعتا  اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ،

 َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ.  ايباق٢

سقض ايتربعات املار١ٜ يًُغا١ُٖ يف  سٝح مت خالٍ االدتُاع  2018/2019مت خالٍ االدتُاع َٓاقؾ١ عضض َا مت الاطٙ خالٍ ايؿرت٠ ايغابك١ إلقا١َ َعضض ايغٛم ايغٟٓٛ يًطالب يًعاّ اؾاَعٞ 

 ١.٣ ايغٛم اـري٣ َٚٓاقؾ١ َا مت إلاطٙ يف ايتٛافٌ َع اؾُعٝات اـري١ٜ ٚصداٍ االعُاٍ ٚقب٢ عٌُ اـري يًُغا١ُٖ يف اقا١َ ايغٛم اـرياقاَ

 صَظ١ٜ. بأععاص استٝاداتِٗ ع٢ً اؿقٍٛ ع٢ً ايكارصٜٔ غري ايطالب َغاعز٠ اىل اـري٣ ايغٛم ٜٗزف

 

 تأٌٖٝ ؾ١ٓ ادتُاع

 اـضهني ٚتٛظٝـ

 ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر أ.ر ايغٝز ادتُع اـاصد٢ باجملتُع اؾاَع١ يضبط ٜٗزف ايش٣ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يكطاع ايضا٥ز ايزٚص َٔ اْطالقًا

عنٛص نال َٔ ايغٝز أ.ر قُز عبز  ضهني ٢ٖٚ اسز قاٚص قطاع خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ عٝارت٘ َع اعنا٤ ؾ١ٓ تاٌٖٝ ٚتٛظٝـ اـ مبهتب 2018 ْٛؾُرب 12 املٛاؾل االثٓني ّٜٛ

ع٢ املزصؼ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ، ر ع٣ًٛ ايععِٝ ص٥ٝػ قغِ ٖٓزع١ االيهرتْٚٝات ٚاالتقاالت به١ًٝ اهلٓزع١ ، ايغٝز ر امحز خًٝؿ١ خًٝؿ١ املزصؼ به١ًٝ طب االعٓإ ، ر سٓإ ايضؾا



عؾض٣ املزصؼ بكغِ اراص٠ االعُاٍ َٚزٜض َضنظ  املزصؼ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ، ايغٝز ر قُز اؾٝاص املعٝز باراص٠ االعُاٍ ، رْٗري مسري املعٝز٠ به١ًٝ طب االعٓإ ، ايغٝز ر تاَضسغٔ  

صاؾت َعإٚ قاؾغ ايزق١ًٝٗ ، ايغٝز االعتاس ٖٝجِ ايبز٢ٜٗٚ َزٜض ايكض١ٜ االٚملب١ٝ ، ايغٝز  تغٜٛل اـزَات اؾاَع١ٝ ، ر ؾاط١ُ ْبٌٝ ْا٥ب ص٥ٝػ فًػ اراص٠ انارمي١ٝ ايٛطٜض٣ ، ايغٝز امحز

 مل١ٝٓٗ.االعتاس سغاّ اهلالىل َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز االعتاس قُز تٛؾٝل َضنظ ت١ُٝٓ املٗاصات ا

 ضد٠ٛ َٓٗا سٝح مت َٓاقؾ١ االت٢:مت خالٍ االدتُاع عضض ايعزٜز َٔ ايضؤ٣ ٚ َكرتسات ايغار٠ اؿنٛص سٍٛ تؿعٌٝ رٚص ؾ١ٓ تاٌٖٝ ٚتٛظٝـ اـضهني ؾ٢ٓ مثاصٖا ٚاالٖزاف امل

 تٛثٝل ايضٚابط بني اـضهني ٚعٛم ايعٌُ َٚز دغٛص ايتٛافٌ بِٝٓٗ.    §

 املؤعغات ٚاؾٗات املدتًؿ١ ٚبني اـضهني.تزعِٝ ايعالقات َع ايؾضنات ٚ    §

 فكٌ َٛاٖب اـضهني ٚت١ُٝٓ قزصاتِٗ َٚٗاصاتِٗ االبزاع١ٝ ٚتٛظٝؿٗا مبا ٜعٛر بايؿا٥ز٠ ع٢ً اـضٜر ٚاؾاَع١ ٚايٛطٔ.    §

 تعضٜـ ايطالب ٚاـضهني بطبٝع١ ؾضل ايعٌُ املتاس١ هلِ ٚتٛؾري ؾضل عٌُ تتال٥ِ َع قزصاتِٗ.    §

 دق١ٝ اـضٜر مبا ميهٔ َٔ ايكزص٠ ٚايتؿهري اؿض ايٓامر ٚتأًٖٝ٘ يتشٌُ ايٛادبات ٚاملغ٦ٛيٝات مٛ ٚطٓ٘.رعِ ؽ    §

 ايق١ً ثٝك١ٚ ٚاملٗاصات بايكزصات ايطالب تعضٜـ عٔ ؾناًل ٚايتأٌٖٝ، يًتزصٜب أَاَِٗ ايؿضف١ ٚإتاس١ اـضهني يؾباب ال٥ك١ عٌُ ؾضل ٚخًل ايعٌُ بغٛم اؾاَع١ صبط إىل  ايًذ١ٓ تٗزف سٝح

 .َٓٗا االعتؿار٠ ٚعبٌ اؾاَع١ ٚخزَات مبضانظ تعضٜؿِٗ ٚنشا ايعٌُ عٛم مبذاالت

 

 االتقاالت ٚطاص٠ ٚؾز

 اْؾا٤ َٛقع ٜتؿكز

 االبزاع َضنظ

 اؾزٜز ايتهٓٛيٛدٞ

 املٓقٛص٠ ظاَع١

 

 ٚتهٓٛيٛدٝا االتقاالت ٚطاص٠ ٚؾز ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر أ.ر ايغٝز ، املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ بعٌُ ايكا٥ِ ايباعط عبز اؽضف أ.ر ايغٝز اعتكبٌ

 ْٛؾُرب 13ايجالثا٤ املٛاؾل  تؿافٌٝ اْؾا٤ َضنظ ابزاع تهٓٛيٛدٞ ٚسامٓات تهٓٛيٛد١ٝ بايتعإٚ بني داَع١ املٓقٛص٠ ٚٚطاص٠ االتقاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚسيو ّٜٛ يبشح املعًَٛات

2018 

٥ٝػ ايتٓؿٝشٟ هل١٦ٝ ت١ُٝٓ ايقٓاعات ٜنِ ايٛؾز ايزنتٛص سغاّ عجُإ َغتؾاص ايٛطٜض يإلبزاع ١٦ٖٝ فٓاع١ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ، األعتاس٠ َٗا خًٌٝ صؽار، ايكا٥ِ بأعُاٍ ايض

ٔ اؾٓزٟ َغتؾاص ايٛطٜض يًُٓاطل ايتهٓٛيٛد١ٝ ، ايزنتٛص٠ ٖب١ فاحل ص٥ٝػ َعٗز ، املغتؾاص دٛطٜـ اراٚصر املغتؾاص ايكاْْٛٞ يٛطاص٠ االتقاالت ، األعتاس٠ ؽضITIDAٜ ايتهٓٛيٛد١ٝ

 ظاَع١ املٓقٛصiti٠ َعٗزتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بايٛطاص٠ ، ايزنتٛص بٗا٤ عبز ايعًِٝ َزٜض بضْاَر تعظٜظ املٛاط١ٓ باملعٗز ، املٗٓزؼ فالح عبز احملغٔ َزٜض ؾضع 

 ع٢ً باؾاَعiti١ املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا َعٗز َضنظ اْؾط١ يظٜار٠ تهٓٛيٛد١ٝ ٚسامٓات تهٓٛيٛدٞ ابزاع َضنظ إلْؾا٤ اؾاَع١ راخٌ أصض قطع١ ؽقٝك ع٢ً االتؿام ايًكا٤ تنُٔ

 َضبع َرت 3000 َغاس١

 باؾاَع١ اؾزٜز ٚاملضنظ اؾاَعات مبدتًـ تهٓٛيٛدٞ ابزاع َضانظ اْؾا٤ اىل ايزٚي١ تٛد٘ اطاص يف ٜأتٞ اؾزٜز ايتهٓٛيٛدٞ االبزاع َضنظ إٔ ايباعط عبز أؽضف أ.ر أنز داْب٘ َٚٔ

 اؾاَع١ ؽباب تأٌٖٝ يفITI املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا َعٗز َٔ املغتؿٝزٜٔ أعزار يظٜار٠ بايهاٌَ ايزيتا َٓطك١ ٚ املٓقٛص٠ داَع١ ؽباب ـز١َ َتهاٌَ تهٓٛيٛد١ٝ خزَات فُع عٝهٕٛ

 تهٓٛيٛد١ٝ سامٓات خالٍ َٔ املبزع١ األؾهاص إستنإ أٜنا ٚ هلِ االبتهاص ٚ ايتطٜٛض صٚح ت١ُٝٓ عًٞ ايعٌُ ٚ املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا فاٍ يف ايعٌُ يغٛم اـضهني ٚ ايطالب َٔ

 َٓاص٠ اجملُع ٖشا يٝهٕٛ املٓقٛص٠ داَع١ َعITIDAاملعًَٛات تهٓٛيٛدٝا فٓاع١ ت١ُٝٓ ١٦ٖٝ بني بايتعإٚ ٚ ٛيٛدٝاايتهٓ َٔ َغتٟٛ أعًٞ عًٞ َتدقق١ َعاٌَ ٚ َتدقق١

 ايزيتا. َٚٓطك١ املٓقٛص٠ داَع١ يف يًتهٓٛيٛدٝا

 

 ايتٛع١ٝ مح١ً

 عٔ املبهض ٚايهؾـ

 به١ًٝ ايجزٟ عضطإ

 ٚاملؤمتضات االتقاالت إراص٠ تٓعُٗا ٚاييت ايبٛي١ٝ ٚاملغايو ايه٢ً َٚضنظ ايظصاع١ به١ًٝ ايتٛع١ٝ مح١ً ؾعايٝات  اقُٝت ايجزٟ عضطإ عٔ املبهض ٚايهؾـ ٛع١ٝايت ؿ١ًُ اعتهُااًل

املكز١َ َٔ َضنظ األٚصاّ داَع١ املٓقٛص٠ بضعا١ٜ ايغٝز االعتاس  19/12/2018سيت  ١٦ٖٝ17/4 ايتزصٜػ ٚايعاًَني باؾاَع١ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  أعنا٤ يًغٝزات ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ بكطاع

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُز عبز  ايزنتٛص أؽضف عبز ايباعط ص٥ٝػ اؾاَع١، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُٛر قُز املًٝذٞ 



 ايه٢ً َٚضنظ ايظصاع١

 ايبٛي١ٝ ٚاملغايو

 

 ٚصاّ، ٚتٓعِٝ ايزنتٛص َقطؿٞ أَني َزٜض عاّ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع خز١َ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ .َزٜض َضنظ األ ايؿتاح سذاطٟ 

ايغضطإ ايؾا٥ع ٚايٓادِ  ايزنتٛص اَري ابٛ ايٓذا، َزصؼ اؾضاس١ مبضنظ األٚصاّ ن١ًٝ ايطب ظاَع١ املٓقٛص٠، ٚقزّ قامض٠ سٛاص١ٜ تنُٓت اؿزٜح عٔ ايتعضٜـ مبضض سامض ؾٝٗا ايغٝز 

يتٛع١ٝ ٚايهؾـ املبهض ٚايشٟ أفبح مبجاب١ َضض َجٌ عٔ ايُٓٛ غري طبٝعٞ ـالٜا ايجزٟ ٚايػري َعزٟ عًٞ اإلطالم، ٚايشٟ ٜعز َٔ أنجض األَضاض املؤر١ٜ إيٞ ايٛؾا٠ بني ايٓغا٤ قبٌ اْتؾاص ا

 .باقٞ األَضاض غري املؿظع١

 

عًٞ ْعاّ غشا٥ٞ فشٞ ٚمماصع١ ايضٜام١ بؾهٌ َٓتعِ ٚػٓب طٜار٠ ايٛطٕ ٚػٓب األر١ٜٚ اييت ؼتٟٛ عًٞ اهلضَْٛات ٚأؽاص إىل بعض اـطٛات ايٛقا١ٝ٥ َٔ املضض عٔ طضٜل االعتُار 

 .ٚاملؾٞ بقٛص٠ َٓتع١ُ ٚايضماع١ ايطبٝع١ ألطٍٛ ؾرت٠ ط١َٝٓ ممه١ٓ

اَع١ ٚسيو ؼت اؽضاف ناًل َٔ ايغٝز أ.ر ْاظِ ؽًب٢ عُٝز ن١ًٝ ايظصاع١ ، ايغٝز مت خالٍ اؿ١ًُ تٛطٜع اعتُاصات ع٢ً اؿنٛص يًتٛافٌ َع اؿاالت ايضاغب١ يف ايهؾـ اجملا٢ْ راخٌ اؾ

 أ.ر باعِ فالح َزٜض َضنظ ايه٢ً

 ٚتتٛاىل طٜاصات مح١ً ايتٛع١ٝ يف ايعزٜز َٔ ايهًٝات ٚاملضانظ

 املٗضدإ ؾعايٝات اؾتتاح

 36 ايـ ايهؾؿٞ

 ؾٛاىل 28 ايـ ٚاإلصؽارٟ

 داَع١ ٚدٛاالت

 املٓقٛص٠

 املٓقٛص٠، داَع١ ٚدٛاالت ؾٛاىل 28 ايـ ٚاإلصؽار١ٜ 36 ايـ ايهؾؿ١ٝ ايزٚص٠ ؾعايٝات ايب١٦ٝ، ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - املًٝذٞ قُٛر ايزنتٛص/ األعتاس يغٝزا اؾتتح

 29 ست٢ 23 َٔ ايؿرت٠ خالٍ ٚايطالب، ايتعًِٝ يؾ٦ٕٛ املغاعز اؾاَع١ أَني - ايًطٝـ بزع قُز األعتاس/ ٚإؽضاف اؾاَع١، ص٥ٝػ - ايباعط عبز أؽضف ايزنتٛص/ األعتاس ايغٝز صعا١ٜ ؼت

 .ايطالب يضعا١ٜ ايعا١َ باالراص٠ ايهؾؿ٢ باملدِٝ 2018 ْٛؾُرب

 ٚايغار٠ ٚايطالب، ايتعًِٝ يؾ٦ٕٛ األطؿاٍ صٜاض ١ًٝن ٚنٌٝ- ايكزاح أٌَ أ.ر/ االطؿاٍ، صٜاض ن١ًٝ عُٝز - تٛؾٝل عشض أ.ر/ ايتُضٜض، ن١ًٝ عُٝز - ايُٓض أ١َٓٝ أ.ر/ َٔ ناًل عنٛص 

 .اؾاَع١ طالب اؼار ص٥ٝػ -كُٝض عُضٚ ٚايطايب/ املؾاصن١، بايهًٝات ايؾباب صعا١ٜ إراصات َٚزٜضٟ ايغابكني، اؾٛاي١ إراص٠ َزٜضٟ

 صٜاض ايطب، نًٝات مبؾاصن١ اؾٛاي١، ملعغهض ايهؾؿ١ٝ األصض ٚػٗٝظ ٚؾ١ٝٓ ر١ٜٝٓ َٚغابكات عٌُ ٚصـ تتنُٔ "اؾانٞ أٌَ ايكا٥ز٠ "رٚص٠ ايهؾؿ١ٝ ايزٚص٠ إٔ بايشنض اؾزٜض

 ايعضض طابٛص اضٚاعتعض ايعًِ ؼ١ٝ ثِ اؾُٗٛص٣ بايغالّ ايهؾؿ١ٝ ايزٚص٠ ؾعايٝات بزأت ٚقز ٚايؿٓارم ايغٝاس١ ايتُضٜض، ايٓٛع١ٝ، ٚايرتب١ٝ ايرتب١ٝ، ايتذاص٠، ايظصاع١، االراب، االطؿاٍ،

 .ايهؾؿ١ٝ األصض َٚعا١ٜٓ املؾاصن١ ٝاتًيًه

 

 داَع١ َعضض اؾتتاح

 ايجأَ املٓقٛص٠

 يًهتاب

 ايب١٦ٝ، ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - املًٝذ٢ قُٛر ايزنتٛص/ األعتاس ايغٝز َٔ نٌ اؾتتح اؾاَع١، ص٥ٝػ - ايباعط عبز أؽضف ايزنتٛص/ األعتاس ايغٝز صعا١ٜ ؼت

  ص٥ٝػ ْا٥ب - عًِٜٛ أؽضف ايزنتٛص/ األعتاس ايغٝز

 عُزا٤ ايغار٠ َٔ عزر عنٛص باؾاَع١، املضنظ١ٜ املهتب١ تٓعُ٘ ايش٣ يًهتاب ايجأَ املٓقٛص٠ داَع١ َعضض ؾعايٝات ١٨٨٠ ْٛؾُرب ١٠اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ّٜٛ األسز املٛاؾل 

 .يز١ٜٝٓٚا ٚايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ األقغاّ كتًـ َٔ نتاب ايـ 600 ٜٚعضض ْؾض راص ٦٨ مبؾاصن١ ايتزصٜػ، ١٦ٖٝ أعنا٤ ٚايغار٠ ٚٚنال٥ٗا اؾاَع١ نًٝات

 يًذ١ٓ ايضابع االدتُاع

 ايغٛم ملعضض ايعًٝا

 يًطالب ايغٟٓٛ

 

 اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب  املًٝذٞ قُز قُٛر أ.ر/ ايغٝز ادتُع سٝح 2018/2019 ايزصاعٞ يًعاّ يًطالب ايزا٥ِ املعضض الؾتتاح ايٓٗا١ٝ٥ االعتعزارات ٚعام قزّ ع٢ً ػض٣

ر/ عُض عبز ايغُٝع ايؾٗابٞ عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ األعبل يضفز اخض َا مت الاطٙ الؾتتاح 0اع١ ايغٝز أبض٥ َع اعنا٤ ايًذ١ٓ  االدتُاعات  بكاع١ 2018ْٛؾُرب  25املٛاؾل  االسز ّٜٛ  ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ

ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ   ر/ َٗا عبز ايًطٝـ ايغذ٢ٓٝ ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ ، ايغٝز أ.ر/محز٣ قُز ايكًٝٛب0٢املعضض عنٛص نال َٔ ايغٝز٠ أ

إ ابٛ ايؿنٌ االعتاس املغاعز به١ًٝ ايطب ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز أ.ر/ قُز عبز ايععِٝ ص٥ٝػ قغِ ٖٓزع١ االيهرتْٚٝات ٚاالتقاالت به١ًٝ اهلٓزع١، أ.ّ. ر/ امييؾ

َزٜض َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١   ١ ايٓٛع١ٝ ، ايغٝز األعتاس/ قُز عبز اؿُٝز عًُٝإايبٝطض٣، ر/ اَري٠ قُٛر املزصؼ به١ًٝ ايظصاع١ ، ر/ سٓإ ايضؾاع٢ عبز ايكارص َزصؼ به١ًٝ ايرتبٝ

عتاس/ امحز ساَز ايقٝار َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز االعتاس/امحز مسري َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز األ

 ايغٝز االعتاس / سغاّ ايزٜٔ صَنإ اهلالىل َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز االعتاس/ ابضاِٖٝ عبز  خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ



 َهتب ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ.  ايباق٢

ٚاملظَع اؾتتاس٘ خالٍ ايؾٗض ايكارّ سٝح ٜٗزف ايغٛم اـري٣  2018/2019الاطٙ خالٍ ايؿرت٠ ايغابك١ إلقا١َ َعضض ايغٛم ايغٟٓٛ يًطالب يًعاّ اؾاَعٞ مت خالٍ االدتُاع َٓاقؾ١ عضض َا مت 

 اىل َغاعز٠ ايطالب غري ايكارصٜٔ ع٢ً اؿقٍٛ ع٢ً استٝاداتِٗ بأععاص صَظ١ٜ.

 ايطؿٛي١ صعا١ٜ َضنظ

 ٜٓعِ املٓقٛص٠ ظاَع١

 يتُهني ايزٚيٞ ايّٝٛ

 اـاف١ اهلُِ أفشاب

 ٚايؾٍُٛ يًزَر

 

 ايطب به١ًٝ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ ؽ٦ٕٛ قطاع ْعُٗا ايت٢ ٚ اهلُِ أفشاب متهني ْز٠ٚ املٓقٛص٠ ظاَع١ ايطؿٛي١ ٚت١ُٝٓ صعاٜ٘ َضنظ ١٨٨٠ رٜغُرب٠ املٛاؾل االثٓني ايّٝٛ ْعِ

 اهلارٟ عبز ايغعٝز ر ا. ايب١٦ٝ، ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر ايزنتٛص ٚاألعتاس املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايباعط عبز أؽضف ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ ؼت

 صعا١ٜ َضنظ َزٜض املعاطٞ ابٛ ٤ٚؾا ر بايه١ًٝ، ايطيب ايزعِ ؾ١ٓ ص٥ٝػ ؽاٖني َٗا ر ايب١٦ٝ، ٚت١ُٝٓ اجملتُع خزَ٘ يؾ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ عُض فالح ْغضٜٔ ر ا. ايطب، ن١ًٝ عُٝز

 . ايطؿٛي١ ٚت١ُٝٓ

 ر ا. ٚاؿٓذض٠ ٚاألسٕ األْـ َزصؼ ايبزٜع عبز قُز ر ا. ايٓؿغ١ٝ، اإلعاق١ ايٓؿغٞ ايطب قغِ ٚص٥ٝػ اعتاس ايربعٞ ٖاي١ ر ا. بٗا سامض ٚايشٟ اإلعاق١ سٟٚ يألؽدال ايزٚيٞ ايّٝٛ ٖاَؿ عًٞ ٚسيو

 األطؿاٍ. عٓز األبقاص َؾانٌ ايعٕٝٛ ٚدضاس١ طب اعتاس ؽاٖني َٗا ر ا. ايًػٟٛ، ٚايتأخري ايتداطب األَضاض ٚسز٠ ٚص٥ٝػ اعتاس ايغعز ابٛ مسري تاَض

 ترترر اييت ايٓغب١ ٖٚشٙ ٠٠.٠ ايٞ ايتداطب فعٛب١ ٜعإْٛ ايشٟ األطؿاٍ ْغب١ تقٌ سٝح ايزق١ًٝٗ مبشاؾع١ ايتداطب أَضاض َؾه١ً سذِ عٔ ايغعز أبٛ قُز تاَض ايزنتٛص ؼزخ سٝح

 عٓٛات ايجالخ عٔ قبٌ ايكٛقع١ طصاع١ ٚمضٚص٠ أ١ُٖٝ عًٞ ،َؤنزا ايتداطب فعٛب١ َٔ ٜعإْٛ احملاؾع١ َغتٟٛ عًٞ طؿٌ ايـ ٠٩ أفٌ َٔ طؿٌ ايـ١٦ ٚإ ؾعًٝا ايتداطب ملضانظ

 ملٗاصات ايطؿٌ انتغاب َزٟ عًٞ بايغًب ٜؤثض املتطًبات ٖشٙ تٛؾري يف خًٌ اٟ ٕٚا األطؿاٍ مجٝع عٓز ايتشزخ ملتطًبات َؾريا عٓٛات اـُػ عٔ عٔ تتأخض ال ٚإٔ ْادش١ ْتا٥ر ع٢ً يًشقٍٛ

 املضم١ٝ. اؿاي١ تاصٜذ ادتُاع١ٝ، خًك١ٝ، ايٛصاث١ٝ، ايعٛاٌَ َٚٓٗا ايًػٟٛ ايتأخري تؾدٝك يف ايزال٥ٌ بعض قزرا ، االعتذاب١ ٚعضع١ ايطؿٌ ساي١ ؼغني يف األعضٟ ايزٚص ا١ُٖٝ سانضا ايتشزخ

 اييت ايقٛص َٔ فُٛع١ عضض ثِ َٚٔ عاّ بؾهٌ ايتًؿاط َؾاٖزٙ نجض٠ َٓٗا ايطؿٌ عًٞ ايتأثري يف متاَا ًَشٛظ١ غري بطضٜك١ ٚ أعاعٞ بؾهٌ تغاِٖ اييت األعباب َٔ رينج عاصما

 عًٞ ٚاؿافٌ إيهرت١ْٝٚ بضاَر طضٜل عٔ ٜتعاٌَ أطؿاٍ ؽاطب طيب بضْاَر اٍٚ ٖٚٛ نضٚإ ايطيب ٚايربْاَر املٓقٛص٠، داَع١ مبغتؾؿٝات ايتداطب أَضاض ٚسز٠ ْؾاطات بعض تعضض

 ايعضبٞ. ايٛطٔ َغتٟٛ عًٞ األٍٚ املضنظ

 ع٢ً ٚايكزص٠ املٛقـ فعٛب١ َٔ ايعا٥الت بعض ملضاعا٠ ٚسيو عكًٞ ؽًـ ٚيٝغت ايعك١ًٝ ايكزصات معـ ٖٚٞ ايعك١ًٝ اإلعاق١ مبعين ايتعضٜـ عًٞ ايربعٞ ٖاي١ ايزنتٛص٠ سزٜح ٚتنُٔ

 أٚ تزْٞ أقٌ ملضسً٘ ايتشغٔ ٚإمنا يًؾؿا٤ قابٌ غري بأْ٘ ٚاملؿظع االدتُاع١ٝ ايهؿا١ٜ ٚعزّ ايعك١ًٝ ايكزص٠ تزْٞ َٓٗا األطؿاٍ ٖؤال٤ عًٞ ايعالَات بعض ٜعٗض سٝح ، املضمٞ عايٛم تكبٌ

 ٚؾل ايعك١ًٝ يإلعاق١ احملت١ًُ األعباب تقٓٝـ ميهٔ سٝح قٝاع١ٝ. داترص عًٞ َٓ٘ ٚاؿقٍٛ اعتدزاَ٘ ٚطضٜك١ ايشنا٤ اختباص عٔ َتشزث١ اإلدتُاعٞ، يًتعاٌَ تؤًٖ٘ يزصد١ ٚفٛال

 ايقؿضا، ْغب١ اصتؿاع أٚ اؿٌُ تعجض َٔ ايٛالرٙ أثٓا٤ أٚ ايٛالرٙ َابعز َٚٓٗا يًشٛارخ، تعضض أٚ األر١ٜٚ تٓاٍٚ ٚنجضٙ يإلؽعاعات األّ تعضض نجضٙ َٔ ايٛالر٠ َاقبٌ أعباب َٚٓٗا سزٚثٗا

 ايظٚاز. َاقبٌ ؾشٛفات إدضا٤ ّٚعز ايب١ٝ٦ٝ ٚاألعباب

 ،ٚاالْزَاز ايتؾتت ٚعضع١ ايتشنض ع٢ً ايكزصٙ معـ َٔ ٜعإْٛ عكًٝا املعاقني إٔ سنضت ،نُا ايتػش١ٜ ٚع٤ٛ االٚيٞ األؽٗض ايجالخ خالٍ يًشاٌَ ايربر ْظالت تهضاص خطٛص٠ عًٞ َؤنز٠

 االدتُاعٞ

 تٛسز ايعكًٞ ايتدًـ ٜقشب إٔ املُهٔ َٔ نإ ٚإٕ ايعكًٞ ٚايتدًـ ايتٛسز بني ايؿضم أٚمشت نُا

 َٔ ٜعإْٛ أطؿاٍ ٜٛدز ٚ ايٓعض عال١َ عٔ يًهؾـ رٚصٟ بؾهٌ ايؿشك مضٚص٠ عًٞ َؤنز٠ األطؿاٍ عٓز ايٓعض معـ عٔ ايتشزخ عًٞ ؽاٖني َٗا ايزنتٛص٠ ن١ًُ ٚتنُٓت

 ايضؤ١ٜ ٚؼذِٝ ايتًٝؿْٛات بغبب ْعض ققض ٜعإْٛ األطؿاٍ بني األنجض ايٓغب١ بإٔ سانضٙ ايضؤ١ٜ يتُهني ايعٝٓني ايٞ األؽٝا٤ تكضٜب أٚ ايرتَٝؿ نجضٙ َجٌ بايٓعض ٚامش١ َؾانٌ

 ايضقضق١. َاٜغ٢ُ ٖٚٛ ايعني سضن١ يف اٖتظاط اؾؿٔ، اصؽا٤ ايعني، بؤبؤ يف صَارٟ أٚ ابٝض يٕٛ ظٗٛص َٓٗا األ١ُٖٝ غا١ٜ يف ٚيهٓٗا باإلبقاص عالق١ هلا يٝػ اييت ايعالَات ٚبعض

 ايغٔ. يؾضط ٜعٛر ٚايشٟ املضٜض اختٝاص يغ٤ٛ ايع١ًُٝ ؾؾٌ ٜٚضدع ايغٔ، سيو قبٌ ؾعًٗا ٚخطٛصٙ عٓ٘ ٨٠ عٔ بعز ؾعًٗا ٚمضٚص٠ ايًٝظى ٖٞ ايؾٗري٠ ايعًُٝات أنجض إٔ عًٞ َؤنز٠

 اينعٝؿ١. يعنيا عٌُ سضن١ يتؾػٌٝ ؾضف٘ إلعطا٤ ايك١ٜٛ ايعني إغُا٤ ٚؾهضٙ مضٚص٠ َؤنز٠

 ٚإَها١ْٝ ايغُع معـ ٚرصدات أْٛاع٘ سانضا َابِٝٓٗ ايٛاف١ً ٚاملٓطك١ ٚايٛعطٞ ايزاخ١ًٝ يالسٕ ايتؾضوٞ ٚايرتنٝب ايغُع١ٝ ايكٛقع١ طصاع١ عًٞ ايبزٜع عبز قُز ايزنتٛص ٚؼزخ

 ٚايهبز ٚايكًب ايهًٞ َجٌ األخض٣ األعنا٤ طصاع١ ناؾ١ باقٞ َجٌ َٚجًٗا اؿاي١ٝ ايؿرت٠ يف ادز َؾٗٛص٠ أفبشت ايغُع١ٝ ايكٛقع١ طصاع١ ٚإ فُع١ َٓاطل أٚ سزا عًٞ َٓطك١ بأٟ تٛادزٙ

 َا سز ايٞ ٜؾب٘ فٛت يغُاع اؿاي١ تقٌ سٝح دضاسٝا تضنٝب١ ٜتِ راخًٞ ٚدظ٤ َٚػٓاطٝػ َٚعاجل َٝهضٚؾٕٛ وٌُ خاصدٞ ؽهٌ عٔ عباصٙ اؾٗاط ٖشا ٚإ خطٛص٠ ٚأقٌ أعٌٗ ٚإمنا



 ايطبٝعٞ ايقٛت

 ٚسيو بغالّ ايتأٌٖٝ َضس١ً ادتٝاط مضٚص٠ ايتٛسز َضض ٚدٛر عزّ ايعًُٝات، رخٍٛ ٚإَها١ْٝ ايقش١ٝ اؿاي١ ٖٚٞ ايؾضٚط مجٝع ؾٝ٘ تٛاؾضت َاراّ عٔ ألٟ ايكٛقع١ طصع إَها١ْٝ اىل ؾرياَ

 فؿض. يزٜ٘ ايهًُات قق١ً ٚتهٕٛ ّٜٛ عُض ايٞ ايطؿٌ بٗا ٜضدع ايكٛقع١ طصع بعز ألٕ

 

 ايتٛع١ٝ مح١ً

 عٔ املبهض ٚايهؾـ

 مبضنظٟ ايجزٟ عضطإ

 اهلنُٞ اؾٗاط دضاس١

 ٚاالٚصاّ

 

 3ٚاالثٓني املٛاؾل  2018ْٛؾُرب  26االصبعا٤ املٛاؾل  ّٜٛ باؾاَع١ ٚايعاًَني ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعنا٤ يًغٝزات ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ بكطاع ٚاملؤمتضات االتقاالت إراص٠ تٓعُٗا ٚاييت ٚاالٚصاّ

ْا٥ب ص٥ٝػ  ُٛر قُز املًٝذٞ ٚاملكز١َ َٔ َضنظ األٚصاّ داَع١ املٓقٛص٠ بضعا١ٜ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص أؽضف عبز ايباعط ص٥ٝػ اؾاَع١، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص ق  2018 رٜغُرب

نظ األٚصاّ، ٚتٓعِٝ ايزنتٛص َقطؿٞ أَني َزٜض عاّ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع َزٜض َض اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُز عبز ايؿتاح سذاطٟ 

 خز١َ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ .

 ضطإ ايؾا٥ع ٚايٓادِايزنتٛص عُضٚ سغاّ ، َزصؼ اؾضاس١ مبضنظ األٚصاّ ن١ًٝ ايطب ظاَع١ املٓقٛص٠، ٚقزّ قامض٠ سٛاص١ٜ تنُٓت اؿزٜح عٔ ايتعضٜـ مبضض ايغ سامض ؾٝٗا ايغٝز 

يتٛع١ٝ ٚايهؾـ املبهض ٚايشٟ أفبح مبجاب١ َضض َجٌ عٔ ايُٓٛ غري طبٝعٞ ـالٜا ايجزٟ ٚايػري َعزٟ عًٞ اإلطالم، ٚايشٟ ٜعز َٔ أنجض األَضاض املؤر١ٜ إيٞ ايٛؾا٠ بني ايٓغا٤ قبٌ اْتؾاص ا

 .باقٞ األَضاض غري املؿظع١

عًٞ ْعاّ غشا٥ٞ فشٞ ٚمماصع١ ايضٜام١ بؾهٌ َٓتعِ ٚػٓب طٜار٠ ايٛطٕ ٚػٓب األر١ٜٚ اييت ؼتٟٛ عًٞ اهلضَْٛات ٚأؽاص إىل بعض اـطٛات ايٛقا١ٝ٥ َٔ املضض عٔ طضٜل االعتُار 

 .ٚاملؾٞ بقٛص٠ َٓتع١ُ ٚايضماع١ ايطبٝع١ ألطٍٛ ؾرت٠ ط١َٝٓ ممه١ٓ

 اؾاَع١ ٚتتٛاىل طٜاصات مح١ً ايتٛع١ٝ يف ايعزٜز َٔ ايهًٝات ٚاملضانظ.مت خالٍ اؿ١ًُ تٛطٜع اعتُاصات ع٢ً اؿنٛص يًتٛافٌ َع اؿاالت ايضاغب١ يف ايهؾـ اجملاْٞ راخٌ 

 ايزق١ًٝٗ قاؾع١ قٝارات

 تهضّ املٓقٛص٠ ٚداَع١

 الْتٗا٤ ايكٓاٟٚ قُز أ.ر

 يًذاَع١ ص٥اعت٘ ؾرت٠

 

 ص٥ٝػ ؽضف ع٢ً ْعُت استؿاي١ٝ خالٍ سيو مت  يًذاَع١ ص٥اعت٘ ؾرت٠ الْتٗا٤ لايغاب املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايكٓاٟٚ قُز ايزنتٛص االعتاس ايزق١ًٝٗ ٚقاؾع١ املٓقٛص٠ داَع١ قٝارات نضَت

 2018رٜغُرب  4ايباعط ّٜٛ ايجالثا٤  عبز أؽضف ايزنتٛص االعتاس املٓقٛص٠ داَع١

بل ، أمحز اَني محظ٠ ص٥ٝػ اؾاَع١ األعبل ، أ.ر أمحز ب٢َٛٝ ص٥ٝػ اؾاَع١ سنض االستؿاي١ٝ أ.ر ايغٝز عبز اـايل ٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ األعبل ، أ.ر اهلالىل ايؾضب٢ٓٝ ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايغا

ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، األعبل ، ايزنتٛص قُز صبٝع ص٥ٝػ فًػ أَٓا٤ داَع١ ايزيتا ، أ.ر ابضاِٖٝ فابض ص٥ٝػ فًػ آَا٤ داَع١ سٛصؼ ، أ.ر قُٛر املًٝذ٢ ْا٥

إ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ األعبل ، أ.ر ًِٜ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، أ.ر ؾضس١ ايؾٓا٣ٚ املؾضف ع٢ً َضنظ اـالٜا اؾشع١ٝ َٔ اؿبٌ ايغض٣ ، أ.ر سغٔ عتُأ.ر أؽضف عٛ

ايهًٝات َٚزٜض٣ املغتؾؿٝات ٚ املضانظ ايطب١ٝ ٚايزنتٛص سامت اؾٓز٣ ْكٝب  َادز٠ ْقض عنٛ فًػ ايٓٛاب ْٚا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ األعبل ، ٚاألعتاس أعا١َ َٛع٢ أَني عاّ اؾاَع١ ،عُزا٤

 أطبا٤ االعٓإ بايزق١ًٝٗ ٚايكٝارات ايتٓؿٝش١ٜ ٚاأل١َٝٓ باحملاؾع١

.ر قُز ايكٓا٣ٚ ملا قزَ٘ خالٍ ؾرت٠ ص٥اعت٘ ٚقزَت ايطايب١ ؾاط١ُ ؽعري ص٥ٝػ اؼار طب األعٓإ ن١ًُ ْٝاب١ عٔ طالب داَع١ املٓقٛص٠ أنزت خالهلا عٔ خايك ايؾهض ٚايتكزٜض ؾٗٛر ا

 يًذاَع١ َٔ تطٛص ع٢ً ناؾ١ املغتٜٛات

املغ٦ٛي١ٝ ؾٗٛ خري خًـ ـري عًـ رعٝا اهلل إ  ٚأٚمح االعتاس اعا١َ َٛع٢ أَني عاّ اؾاَع١ إٔ اؾاَع١ ؽٗزت تطٛصا ًَشٛظا خالٍ ايؿرت٠ املام١ٝ نُا ٖٓأ أ.ر أؽضف عبز ايباعط يتٛيٝ٘

 ؾٝ٘ اـري يًذاَع١ . ٜٛؾك٘ ملا

 العٓإنُا عرب ايزنتٛص سامت اؾٓز٣ عٔ ععِٝ اَتٓاْ٘ ملؾاصنت٘ ايّٝٛ ؾ٢ تهضِٜ قٝار٠ قزَت ايهجري ؾاَع١ املٓقٛص٠ ٚعاِٖ ؾ٢ تطٛص ١َٓٗ طب ا

٣ قٝار٠ عع١ُٝ ٚمنٛسز صما عٝز أمحز عُٝز ن١ًٝ اآلراب ن١ًُ ْٝاب١ عٔ أعنا٤ فًػ اؾاَع١ َٔ ايغار٠ عُزا٤ ايهًٝات املدتًؿ١ أنز خالهلا إٔ أ.ر قُز ايكٓاٚ نُا قزّ أ.ر

 ٗا .وتش٣ ب٘ ؾ٢ ايكٝار٠ ٚاالراص٠ ملؤعغ١ تع١ًُٝٝ عضٜك١ ؾهٌ َهإ باؾاَع١ ٜؾٗز بالاطات٘ املدتًؿ١ ٚدٗٛرٙ يالصتكا٤ ب

 رتى ٖٛ اعال٤ ؽإٔ داَع١ املٓقٛص٠ٚأؽاص أ.ر اؽضف عًِٜٛ إٔ َا ْؾٗزٙ ايّٝٛ َٔ تهضِٜ هلٛ ريٌٝ ع٢ً تعإٚ االراصات ايغابك١ ٚاؿاي١ٝ ٚاْقٗاصِٖ َعا َٔ ادٌ ٖزف ٚاسز َؾ



اؾاَع١ ٚتغًِٝ االراص٠ ٚايكٝار٠ َٔ االراص٠ ايغابك١ اىل االراص٠ اؿاي١ٝ هُعُٗا صٚح  ٚأماف أ.ر قُٛر املًٝذٞ إٔ ايّٝٛ ٖٛ ّٜٛ تهضِٜ االراص٠ ايغابك١ ٚاؿاي١ٝ ع٢ً دٗزُٖا َعا ؾ٢ اراص٠

 ايتعإٚ ٚاحملب١ ٜٚنعٕٛ ْقب أعِٝٓٗ ؼكٝل ٖزف ٚاسز ٖٚٛ اعال٤ ؽإٔ داَع١ املٓقٛص٠

ا٣ٚ ٜضع٢ َع٢ٓ ايتعإٚ املجُض بني ؾضٜل ايعٌُ ؾ٢ اراص٠ اؾاَع١ ؾكز عًُٓا عٜٛا ٚأنز أ.ر أؽضف عبز ايباعط إ َا ْؾٗزٙ ايّٝٛ َٔ تهضِٜ اراص٠ اؾاَع١ ايغابك١ ؾ٢ ؽدك ا.ر قُز ايكٓ

 اؾاَع١ .ٚتؾاصنٓا ؾ٢ ناؾ١ ايكضاصت ٚيكز ععزت بايعٌُ بضٚح ايؿضٜل ٚئ تهؿ٢ نًُات ايؾهض ع٢ً اجملٗٛر ايش٣ بشٍ خالٍ ايؿرت٠ املام١ٝ َٔ تاصٜذ 

 يهاؾ١ اؿامضٜٔ ع٢ً صٚح املٛر٠ ٚاحملب١ َٔ اؾُٝع نُا ٖٓأ أ.ر أؽضف عبز ايباعط ع٢ً تهًٝؿ٘ بض٥اع١ اؾاَع١ ٚعرب أ.ر قُز ايكٓا٣ٚ عٔ ععارت٘ ٚععِٝ اَتٓاْ٘

 ٚايٓذاح يتكزّا َغري٠ اعتهُاٍ ع٢ً االراص٠ تعٌُ إٔ األِٖ ٚيهٔ االراص٠ ٜتٛىل َٔ الِٜٗ املٓقٛص٠ داَع١ ؽإٔ اعال٤ ٢ٖٚ ٖا١َ صعاي١ اعتهُاٍ ع٢ً تعٌُ املتعاقب١ االراصت إٔ َؾريا

 ، اؾاَع١ بؾإٔ االصتكا٤ طضٜل ؾ٢ قزَا ٚاملن٢

 املكب١ً املضس١ً ؾ٢ اؾاَع١ الراص٠ ايتٛؾٝل َتُٓٝا يًذاَع١ ص٥اعت٘ ؾرت٠ خالٍ دٗز بشٍ َٔ ٚنٌ ٚايطالب ٚايعاًَني ايتزصٜػ ١٦ٖٝ ٚأعنا٤ ٚاالراصات ايعُزا٤ يهاؾ١ ايؾهض ٚد٘ نُا

 

 ػٗظ املٓقٛص٠ داَع١

 100 مح١ً الْطالم

 فش١ ًَٕٝٛ

 

ٚايت٢ تغتٗزف ؾشك مجٝع املقضٜني ٚعالدِٗ َٔ االَضاض غري ايغاص١ٜ ٚ ؾريٚؼ ع٢ اعتكبٌ ايغٝز أ.ر قُٛر  اؾُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ ايغٝز ؾدا١َ اطًكٗا  ايت٢ فش١ ًَٕٝٛ 100 َبارص٠ اطاص يف

نال َٔ : ايغٝز٠ أ.ر َادز٠ ْقض عنٛ فًػ ْٛاب، ايغٝز االعتاس ْبٌٝ اؾٌُ عنٛ  2018رٜغُرب  5يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ مبهتب٘ ّٜٛ االصبعا٤  ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ املًٝذ٢

العبل ،ايغٝز أ.ر ايؾعضاٟٚ نُاٍ َزٜض املغتؾؿٝات اؾاَع١ٝ ، ايغٝز٠ أ.ر ْغضٜٔ فًػ ايٓٛاب، ايغٝز االعتاس قُٛر ْبٝ٘ عنٛ فًػ ْٛاب، ايغٝز٠ أ.ر ؾضس١ ايؾٓا٣ٚ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ ا

ػٓزٚص َزٜض ايعٝارات اـاصد١ٝ ،ايغٝز ر عُض ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع، ايغٝز أ.ر محز٣ ايكًٝٛب٢ ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع، ايغٝز ر قُز اي

اصٚم َزٜض اراص٠ املتابع١ ايقش١ ، ايغٝز ر خايز َٗز٣ َزٜض عاّ ايؾ٦ٕٛ ايطب١ٝ ، ايغٝز االعتاس عبز ايؿتاح ٜٛعـ ٚنٌٝ ٚطاص٠ ايتنأَ االدتُاع٢، ايغٝز ر اؽضف ؾ ععز َه٢ ٚنٌٝ ٚطاص٠

هاؾش١ ايعز٣ٚ، ايغٝز٠ ر يب٢ٓ عابز َزٜض اراص٠ َضاقب١ االغش١ٜ مبزٜض١ٜ مبزٜض١ٜ ايقش١، ايغٝز٠ ر عبري عبز ايػ٢ٓ َزٜض عاّ ايتدطٝط مبزٜض١ٜ ايقش١ ، ايغٝز ر امحز املها٣ٚ َزٜض اراص٠ َ

ٛىل اراص٠ املتابع١ مبزٜض١ٜ ايقش١ ، ايغٝز ر عاَح ايقش١، ايغٝز٠ ر عا١َٝ س٢ًُ َزٜض َهاؾش١ االَضاض املعز١ٜ بايزق١ًٝٗ ، ايغٝز٠ ر ٖب٘ امحز َزٜض اراص٠ املغتؾؿٝات، ايغٝز٠ ر ٢َٓ املت

 يالر١ٜٚ ك١ ايزيتا بؾضن١ عٝذُا يالر١ٜٚ، ايغٝز ر ٚيٝز ؾتش٢ َزٜض َهتب املٓقٛص٠ بؾضن١ ؽٝذُا ابضاِٖٝ َؾضف َٓط

َٛاطٔ  ٚتغتٗزف َا ٜظٜز عٔ ثالث١ ًَٕٝٛ 2019تات٢ قاؾع١ ايزق١ًٝٗ مُٔ املضس١ً ايجايج١ يًُبارص٠ ٚايت٢ تبزا خالٍ ؽٗض٣ َاصؼ ٚابضٌٜ  ٚسيو يًتذٗٝظ الطالم اؿ١ًُ مبشاؾع١ ايزق١ًٝٗ سٝح 

 َٔ ابٓا٤ احملاؾع١.

خالٍ ايؾٗٛص ايك١ًًٝ ايغابك١ يف عٌُ املغح ايؾاٌَ يؿريٚؼ ع٢ ؾُٝع ايغار٠ اعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني  مت خالٍ االدتُاع عضض ػضب١ اؾاَع١ بايتعإٚ َع بعض ؽضنات االر١ٜٚ 

ملغح ع٢ً مجٝع ايطالب اؾزر ٚايت٢ القت لاسًا نبريا باالماؾ١ اىل ايتٛافٌ بغض١ٜ تا١َ َع َٔ يزِٜٗ عٝٓات ؾشك بايهًٝات ٚاملضانظ ايطب١ٝ باالماؾ١ اىل ادضا٤ ا ٚاـزَات املعا١ْٚ 

 اهاب١ٝ ٚتكزِٜ ايعالز اجملا٢ْ هلِ

، سٝح اٚف٢ اؿنٛص بنضٚص٠ عٌُ محالت تجكٝؿ١ٝ  نُا مت َٓاقؾ١ اي١ٝ اطالم اؿ١ًُ باحملاؾع١ ٚطضم عٌُ املغح ايؾاٌَ بٓذاح ٚتؿار٣ ا٣ عًب١ٝ تؤر٣ ا٣ عظٚف اؾضار اجملتُع َٓٗا

 زات ايغًب١ٝ يتكزّ اجملتُع .تٛع١ٜٛ يًتعضٜـ باملضض ٚخطٛص٠ انتؾاؾ١ يف ٚقت َتاخض ٚطضم تكزِٜ ايعالز اجملا٢ْ يًُقابني يف عض١ٜ تا١َ ، ؾالبز َٔ ايتدًك َٔ املعتك

 ايقش١ الْتؾاصِٖ يف مجٝع َزٕ ٚلٛع احملاؾع١ؾضق١ عٌُ َٔ َزٜض١ٜ  1000اٚمح ٚنٌٝ ٚطاص٠ ايقش١ اْ٘ مت ػٗٝظ 

  ايالطّ ايٓذاح يتشكٝل اؿ١ًُ ٖشٙ يف ٚاملؾاصن١ اـاصد٢ اجملتُع َع ايتٛافٌ يف اجملتُع خز١َ قطاع رٚص ا١ُٖٝ اىل املًٝذ٢ قُٛر ر ٚاؽاص

 

 عٛص ع١ًُٝ اعتالّ أعُاٍ َتابع١ ؾ١ٓ َع عٝارت٘ مبهتب 9/12/2018 املٛاؾل االسز ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب  - املًٝذٞ قُز قُٛر أ.ر ايغٝز ادتُع أعُاٍ َتابع١ ؾ١ٓ



 عٛص ع١ًُٝ اعتالّ

 ايزٚي١ٝ املٓقٛص٠ داَع١

 مجق١ مبز١ٜٓ

،ايغٝز أ. ر/ ؾهضٟ اهلٓزع١ٝ ٚاالعتؾاصات ٚايبشٛخ ايزصاعاتر/ ؽضٜـ َغعٛر َزٜض َضنظملتابع١ عري ايعٌُ باملؾضٚع عنٛص نٌ َٔ: ايغٝز أ. ٚسيو مجق١ مبز١ٜٓ ايزٚي١ٝ املٓقٛص٠ داَع١

عاّ ايؾ٦ٕٛ اهلٓزع١ٝ، ايغٝز/ إنضاَٞ  ِٖٝ املضعُٝزٜضعبزٙ عاجملٗاط اإلؽضاف عٔ األعُاٍ اإلْؾا١ٝ٥، ايغٝز أ.ر/ عال٤ قُز ايعٝؾٝذٗاط اإلؽضاف عٔ األعُاٍ املعُاص١ٜ، ايغٝز ّ/ ايغٝز إبضا

 .املٓؿش٠ ايؾضن١ ممجًٞإبضاِٖٝ املغ٦ٍٛ املايٞ ٚاإلراصٟ يًُضنظ ، ّ/ إميإ ؾاصٚم َٗٓزع١ َعُاص١ٜ باملضنظ،

قاٜز٠ يزصاع١ املالسعات ٚاالطالع ع٢ً ايتكضٜض املعز مت خالٍ االدتُاع االطالع ع٢ً املالسعات املعضٚم١ َٔ ايغٝز املٗٓزؼ/ َزٜض عاّ ايؾ٦ٕٛ اهلٓزع١ٝ ع٢ً املؾضٚع ٚ مت تؾهٌٝ ؾ١ٓ 

 َٚعا١ٜٓ األعُاٍ باملؾضٚع ع٢ً ايطبٝع١ ٚإعزار تكضٜض ؾين عٔ َا مت تٓؿٝشٙ َٔ أعُاٍ ٚاقرتاح طضم املعاؾ١.

 ايتٛع١ٝ مح١ً

 عٔ املبهض ٚايهؾـ

 ايجزٟ عضطإ

 اؾاَع١ مبغتؾؿ٢

 ٚايطٛاصئ

 

 يًغٝزات ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ بكطاع ٚاملؤمتضات االتقاالت إراص٠ تٓعُٗا ٚاييت  ٚايطٛاصئ اؾاَع١ مبغتؾؿ٢ املبهض عٔ عضطإ ايجزٟٚايهؾـ  ايتٛع١ٝ مح١ً ؾعايٝات  اقُٝت

  ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني باؾاَع١ ّٜٛ أعنا٤

األٚصاّ داَع١ املٓقٛص٠ بضعا١ٜ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص أؽضف عبز ايباعط ص٥ٝػ اؾاَع١، ٚ ايغٝز االعتاس ٚاملكز١َ َٔ َضنظ   2018رٜغُرب  10ٚاالثٓني املٛاؾل  2018رٜغُرب  5االصبعا٤ املٛاؾل 

ٛص َقطؿٞ َزٜض َضنظ األٚصاّ، ٚتٓعِٝ ايزنت ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚ ايغٝز االعتاس ايزنتٛص قُز عبز ايؿتاح سذاطٟ  ايزنتٛص قُٛر قُز املًٝذٞ 

 أَني َزٜض عاّ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع خز١َ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ .

، ٚقزّ قامض٠ سٛاص١ٜ تنُٓت اؿزٜح عٔ  َزصؼ دضاس١ االٚصاّ  ر خايز داب اهلل  ،ايغٝز  اؾضاس١ به١ًٝ ايطب داَع١ املٓقٛص٠  اعتاس  أ.ر قُز ايبزصاٟٚ  سامض ؾٝٗا نال َٔ ايغٝز 

يٓغا٤ قبٌ اْتؾاص ايتٛع١ٝ إ ايؾا٥ع ٚايٓادِ عٔ ايُٓٛ غري طبٝعٞ ـالٜا ايجزٟ ٚايػري َعزٟ عًٞ اإلطالم، ٚايشٟ ٜعز َٔ أنجض األَضاض املؤر١ٜ إيٞ ايٛؾا٠ بني اايتعضٜـ مبضض ايغضط

 .ٚايهؾـ املبهض ٚايشٟ أفبح مبجاب١ َضض َجٌ باقٞ األَضاض غري املؿظع١

عٔ طضٜل االعتُار عًٞ ْعاّ غشا٥ٞ فشٞ ٚمماصع١ ايضٜام١ بؾهٌ َٓتعِ ٚػٓب طٜار٠ ايٛطٕ ٚػٓب األر١ٜٚ اييت ؼتٟٛ عًٞ اهلضَْٛات ٚأؽاص إىل بعض اـطٛات ايٛقا١ٝ٥ َٔ املضض 

 .ٚاملؾٞ بقٛص٠ َٓتع١ُ ٚايضماع١ ايطبٝع١ ألطٍٛ ؾرت٠ ط١َٝٓ ممه١ٓ

 ـ اجملاْٞ راخٌ اؾاَع١ ٚتتٛاىل طٜاصات مح١ً ايتٛع١ٝ يف ايعزٜز َٔ ايهًٝات ٚاملضانظ.مت خالٍ اؿ١ًُ تٛطٜع اعتُاصات ع٢ً اؿنٛص يًتٛافٌ َع اؿاالت ايضاغب١ يف ايهؾ

 املًؿات بعض َٓاقؾ١

 خز١َ مبذًػ اهلا١َ

 ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع

 

 ٚنال٤ ايغار٠ عنٛص ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ ؽ٦ٕٛ فًػ 2018 رٜغُرب 12 املٛاؾل االصبعا٤ ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر أ.ر ايغٝز تضاؼ

غار٠ اؿنٛص ٚاعنا٤ اجملًػ اؾزر، ٚتطضم عٝارت٘ اىل ًَـ قٛ اال١َٝ ٚ ا١ُٖٝ اجملًػ برتسٝب عٝار٠ ايٓا٥ب باي اجملًػ َٔ اـاصز ، سٝح بزا اعنا٤ ٚايغار٠ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ ايهًٝات

 تطٜٛض املٓع١َٛ اـاف١ ب٘ ٚتضؽٝح َٓغل َتدقك يف ٖشا اجملاٍ َٔ اؾاَع١ يًتٛافٌ َع َغ٦ٛيٞ اهل١٦ٝ .

ايهؾـ عٔ ؾريٚؼ عٞ ٚاالَضاض غري ايغاص١ٜ ) مػط ، عهض ، مس١ٓ ( سٝح تأت٢ ًَٕٝٛ فش١ اييت اطًكا ؾدا١َ ايغٝز ص٥ٝػ اؾُٗٛص١ٜ ٚاييت تغتٗزف  100ايتطضم اىل مح١ً  نُا مت

عاّ ؾانجض ظُٝع اصدا٤ احملاؾع١ ، سٝح تتعإٚ اؾاَع١  18يًهؾـ عٔ ابٓا٤ احملاؾع١ مُٔ ايؿ١٦ ايعُض١ٜ  2019قاؾع١ ايزق١ًٝٗ مُٔ املضس١ً ايجايج١ َٔ اؿ١ًُ خالٍ ؽٗضٟ َاصؼ ٚابضٌٜ 

 عٛا٤ راخٌ اٚ خاصز اؾاَع١.كزّ ايزعِ ايًٛدغيت ٚاإلعالَٞ ٚايطيب إللاح اؿ١ًُ، ؾاؾاَع١ داٖظ٠ يًكٝاّ بزٚصٖا َٚغتعزٕٚ أل٣ رعِ ٚ تٛؾري نٌ َا ؼتاد٘ اؿ١ًُ َع ٚطاص٠ ايقش١ ٚت

ؾضق١ َٓتؾض٠ يف احملاؾع١ إلدضا٤ ٖشٙ ايؿشٛفات، ؾايهؾـ  1000ٗٝظ ايـ َٛاطٔ َٜٛٝا ٚاْ٘ قز مت ػ 60ٚأٚمح ايزنتٛص ععز َه٢ ٚنٌٝ ٚطاص٠ ايقش١ بايزق١ًٝٗ إ اؿ١ًُ تغتٗزف سٛاىل 

 ٚ ايعالز فا٢ْ بايهاٌَ ٚؾ٢ عض١ٜ تا١َ .

 اـري٣ املعضض اؾتتاح

 ظاَع١ يًطالب

 املٓقٛص٠

 

 املعضض ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ املٓقٛص٠ داَع١ ٥ٝػص ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر ايزنتٛص األعتاس  ايغٝز ، املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايباعط عبز أؽضف ايزنتٛص األعتاس  ايغٝز اؾتتح

عنٛص األعتاس ايزنتٛص عُض غِٓٝ عُٝز ن١ًٝ ايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ ، ٚايش٣ ٜٓعُ٘ قطاع خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ مبذُع اـزَات ايطالب١ٝ 2019-2018يًعاّ ايزصاعٞ  ايزا٥ِ ايطالبٞ اـريٟ

 ٣ بايزق١ُٝٓ١ًٝٗ ايب١٦ٝ مبدتًـ ايهًٝات ، املٗٓزؼ صما ايؾاؾعٞ ْكٝب املٗٓزعني بايزق١ًٝٗ ، ايزنتٛص عبز املٓعِ املٓذ٢ ٚنٌٝ َزٜض١ٜ ايطب ايبٝطضٚٚنال٤ قطاع خز١َ اجملتُع ٚت

ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب ، األعتاس ايزنتٛص محزٟ ايكًٝٛب٢ ٚنٌٝ ن١ًٝ  تنِ ؾ١ٓ تٓعِٝ املعضض اـري٣ األعتاس ايزنتٛص عُض ايؾٗاب٢ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ ، األعتاس ايزنتٛص َٗا ايغذ٢ٓٝ



 ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ

 .راخٌ نًٝات اؾاَع١ ٜأتٞ تٓعِٝ املعضض يف اطاص خط١ اؾاَع١ املضس١ًٝ يًضعا١ٜ االدتُاع١ٝ يًطالب ايػري قارصٜٔ ْٚؾض ثكاؾ١ ايتهاؾٌ االدتُاعٞ بني ايطالب

ألعبا٤ ايباعط إٔ اؾاَع١ تعٌُ را٥ُا ع٢ً رعِ ايطالب يف ناؾ١ اـزَات ٚايكطاعات نُا ٜٗزف املعضض اـريٟ إىل اصعا٤ َبزأ ايتهاؾٌ ٚ ؽؿٝـ اٚأنز األعتاس ايزنتٛص أؽضف عبز 

 .ٜتُٝظ ايغٛم باعتُضاصٙ ع٢ً َزاص ايعاّ ايزصاعٞاملار١ٜ ع٢ً ناٌٖ ايطًب١ ٚايطايبات ٚأٚيٝا٤ أَٛصِٖ ٚتكزِٜ اـزَات االدتُاع١ٝ ْٚؾض صٚح ايتهاؾٌ االدتُاعٞ بني أٚعاط ايطالب ،نُا 

 ٚؽٓط ٚبطاطني ٚصدايٞ سضميٞ َالبػ َٔ عزٜز٠ َٚعضٚمات األقغاّ َٔ ايعزٜز ٜنِ َالبػ قطع١ 2000 َٔ أنجض ع٢ً وت٣ٛ اـريٟ املعضض إٔ املًٝذٞ قُٛر ايزنتٛص األعتاس ٚأؽاص

 ن١ًٝ نٌ َٔ تقضف نٛبْٛات خالٍ َٔ قارصٜٔ ايػري ايعُاٍ ٚنشيو يًطالب صَظ١ٜ بأععاص َهتب١ٝ ٚأرٚات

 

 املًؿات بعض َٓاقؾ١

 املتعًك١ اهلا١َ

 ١٦ٖٝ اعنا٤ مبغانٔ

 ايتزصٜػ

 

 ١٦ٖٝ اعنا٤ اعهإ ؾ١ٓ اعنا٤ َع عٝارت٘ مبهتب  2018 رٜغُرب19 املٛاؾل االصبعا٤ ّٜٛ  ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب  املًٝذٞ أ.ر/قُٛر ايغٝز ادتُع

ات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، ايغٝز أ.ر اؽضف عًِٜٛ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، ايغٝز أ.ر تاَض قُز فاحل ٚنٌٝ ن١ًٝ اؿكٛم يؾ٦ٕٛ ايزصاع َٔ ناًل عنٛص ايتزصٜػ

ض عاّ ايؾ٦ٕٛ اهلٓزع١ٝ ، ايغٝز٠ َضؾت فاٖز ايقٝار َزٜض عاّ ايؾ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ ، ايغٝز االعتاس قُز ٜاعني املضع٢ َزٜ ايغٝز االعتاس اعا١َ َٛع٢ اَني عاّ اؾاَع١ ، ايغٝز ّ ايغٝز ابضاِٖٝ 

 َزٜض اراص٠ االعهإ.

باؾاَع١ ٚاالعتدزاّ االَجٌ هلا ٚبقؿ١ تزصٜػ مت خالٍ االدتُاع َٓاقؾ١ َٛمٛعات دزٍٚ االعُاٍ سٝح تتٛىل ايًذ١ٓ اؽاس َا ًٜظّ يتشكٝل ايعزاي١ يف تٛطٜع ٚسزات َغانٔ اعنا٤ ١٦ٖٝ اي 

 خاف١ :

 َضادع١ قٛاعز تٛطٜع ايٛسزات اـاي١ٝ مبغانٔ اعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ.       -1

 عح َٛمٛع ايؾكل املػًك١ املدايؿ١ يؾضٚط ايتعاقز باملغانٔ ٚاقرتاح االدضا٤ات ايالط١َ يغضع١ اخال٥ٗا َٚتابع١ تٓؿٝشٖا.       -2

 ات املكز١َ يؾػٌ ايٛسزات ايغه١ٝٓ اـاي١ٝ اٚ اييت ٜتِ اخال٥ٗا ٚتضتٝبٗا طبكًا يًكٛاعز املكضص٠.رصاع١ ايطًب      -3

 ؿ١ًُ ايجاْٞ االدتُاع

 فش١ ًَٕٝٛ 100

 

 ر ايغٝز صاعِٗ ٚع٢ً ايقش١ ٚطاص٠ َٔ ممجًني َع االدتُاعات بكاع2019١ رٜغُرب 19 االصبعا٤ ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر أ.ر ايغٝز اعتكبٌ

ًَٕٝٛ فش١ راخٌ داَع١ املٓقٛص٠ ٚخاصدٗا بايتعإٚ َع  100ٚطاص٠ ايقش١ ٚممجًني َٔ كتًـ ٦ٖٝات اجملتُع املزْٞ ٚقٝارات اؾاَع١ ملٓاقؾ١ اي١ٝ ايتذٗٝظ إلطالم مح١ً  ٚنٌٝ َه٢ ععز

ًَٕٝٛ فش١ يًكنا٤ ع٢ً االَضاض ايػري عاص١ٜ ) ايغهض ٚاينػط ٚايغ١ُٓ ( ٚؾريٚؼ  100س١ً ايجايج١ ؿ١ًُ ؾدا١َ ايغٝز ص٥ٝػ اؾُٗٛص١ٜ ٚطاص٠ ايقش١، سٝح تأت٢ قاؾع١ ايزق١ًٝٗ مُٔ املض

ن١ًٝ ايطب يؾ٦ٕٛ خز١َ عُض ٚنٌٝ عٞ ، عنٛص نال َٔ ايغٝز أ.ر ؽضٜـ نؾو َزٜض َضنظ ايتك١ٝٓ ، ايغٝز أ.ر ايؾعضاٟٚ نُاٍ َزٜض املغتؾؿٝات اؾاَع١ٝ ، ايغٝز٠ أ.ر ْغضٜٔ 

بٌ ايعاىل يًٗٓزع١ ٚايتهٓٛيٛدٝا ، ايغٝز ر خايز اجملتُع ، ايغٝز أ.ر محز٣ ايكًٝٛب٢ ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ، ايغٝز أ.ر ابضاِٖٝ ايؾضقا٣ٚ عُٝز َعٗز املغتك

اـاصد١ٝ ، ايغٝز ر ابضاِٖٝ ايظٜات ْكٝب اطبا٤ ايزق١ًٝٗ ، ايغٝز االعتاس طاٖض َقطؿ٢ ص٥ٝػ االؼار اإلقًُٝٞ يًذُعٝات  َٗز٣ َزٜض عاّ ايؾ٦ٕٛ ايطب١ٝ ، ايغٝز ر قُز ايػٓزٚص َزٜض ايعٝارات

َزٜض اؾٛر٠ مبزاصؼ ايزيتا ، ايغٝز  عتاس ٖؾاّ عبز اهللاال١ًٖٝ ، ايغٝز االعتاس ساطّ ْقض َزٜض ؼضٜض االخباص ، ايغٝز االعتاس ايغٝز عبز ايؿتاح ٚنٌٝ ٚطاص٠ ايتنأَ االدتُاعٞ ، ايغٝز اال

اطٟ ص٥ٝػ فًػ اراص٠ عتار املٓقٛص٠ ، ايغٝز ر سغاّ االعتاس اعا١َ عال١َ عنٛ فًػ اراص٠ ْار٣ املٓقٛص٠ ، ايغٝز االعتاس طاصم عبز اهلارٟ ص٥ٝػ ْار٣ دظٜض٠ ايٛصر ، ايغٝز االعتاس دالٍ غ

 يألر١ٜٚ ايغٝز ر ٚيٝز ؾتش٢ َزٜض َهتب املٓقٛص٠ بؾضن١ عٝذُا  اَح ابضاِٖٝ َؾضف َٓطك١ ايزيتا بؾضن١ عٝذُا يالر١ٜٚ، ايغٝز ر ع اهلاليٞ عنٛ فًػ اراص٠ ْار٣ اؿٛاص ، 

ح ايؾاٌَ يهاؾ١ ٚ ا١ُٖٝ تهاتـ اجملتُع يف الاسٗا ،سٝح تٗزف اؿ١ًُ يًُغ  املؤعغات يف تكزِٜ ايزعِ ايًٛدغت٢ ٚاإلعالَٞ يًش١ًُ اؽاص ايغٝز ر ععز َه٢ اىل ا١ُٖٝ رٚص ناؾ١ 

 باجملإ ٚؾ٢ عض١ٜ تا١َ . املقضٜني ٚعالدِٗ

 َٛاد١ٗ يتؿار٣  ٚامش١ تٓؿٝش١ٜ خطٛات ع٢ً يًغري اؿ١ًُ رعِ نٝؿ١ٝ عٔ اؿ١ًُ رعِ ع٢ً قارص٠ َؤعغ١ اٚ ١٦ٖٝ نٌ َٔ ناٌَ تقٛص ػٗٝظ مضٚص٠ ع٢ً املًٝذ٢ قُٛر ر ٚانز

  ايعالز. َٔ خري  ايٛقا١ٜ إ را٥ُا ْتشنض إ ٚهب ايكارّ االدتُاع يف ٚعضمٗا  ايقعاب



 

 تٓاقؿ املٓقٛص٠ داَع١

 املًتك٢ تٓعِٝ خط١

 ايٛاؾزٜٔ يًطالب األٍٚ

 املقض١ٜ باؾاَعات

 

 االعتاس ايغٝز ،عنٛص  2018 رٜغُرب 19 االصبعا٤ ّٜٛ املٓع١ُ ايعًٝا ايًذ١ٓ َع ادتُاعا ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر ايزنتٛص عكز

سغاّ ايزٜٔ َقطؿ٢ املؾضف ايعاّ ع٢ً إراص٠  عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ، ايغٝز٠ االعتاس ايزنتٛص َٗا ايغذ٢ٓٝ ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب ، ايغٝز االعتاس ايزنتٛص  ايؾشات قُز ايزنتٛص

 .١ يًًُتك٢ايٛاؾزٜٔ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚاألعتاس٠ عشض ايعضاقٞ َزٜض إراص٠ ايٛاؾزٜٔ ظاَع١ املٓقٛص٠ ٚأعنا٤ ايًذ١ٓ ايعًٝا املٓعُ

ؼت صعا١ٜ ايغٝز  2019ٜٓاٜض  29اىل  26ايؿرت٠ َٔ   تضتٝبات اْطالم ؾعايٝات املًتك٢ األٍٚ يًطالب ايٛاؾزٜٔ باؾاَعات املقض١ٜ ٚايش٣ تٓعُ٘ داَع١ املٓقٛص٠ خالٍ ٚمت خالٍ االدتُاع َٓاقؾ١ 

داَع١  13ايغٝز االعتاس االعتاس ايزنتٛص أؽضف عبز ايباعط ص٥ٝػ داَع١ املٓقٛص٠ ٚايشٟ عٝؾاصى ؾٝ٘ أنجض َٔ  ، االعتاس ايزنتٛص خايز عبز ايػؿاص ٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ 

 . املقض١ٜاملدتًؿ١ بايتعإٚ بني اإلراص٠ املضنظ١ٜ يؾ٦ٕٛ ايطالب ايٛاؾزٜٔ ٚاؾاَعات  يًُؾاصن١ يف األْؾط١ ايضٜام١ٝ ، ايجكاؾ١ٝ ، االدتُاع١ٝ ، ْار٣ ايعًّٛ ، ايؿٕٓٛ  َقض١ٜ 

تعضض عبٌ ٚآيٝات ايتٓغٝل بني ٚاعتعضض األعتاس ايزنتٛص قُٛر املًٝذ٢ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ َٗاّ ايًذإ ايتٓع١ُٝٝ ٚخط١ املٓاغغات ٚاألْؾط١ املدتًؿ١ يًًُتك٢ نُا اع

 .ايطالب خالٍ اْعكار املًتك٢ ٚرٚص طالب داَع١ املٓقٛص٠ ؾ٢ تٓعِٝ املًتك٢ ٚاعتناؾ١ ٚايتعإٚ يًتشنري يؿاعًٝات املًتك٢  ايًذإ 

 باجملتُع ٚصبطِٗ ايٛاؾزٜٔ، يًطالب َتٓٛع١ خزَات ٚتكزِٜ املقض١ٜ، اؾاَعات ظُٝع ايٛاؾزٜٔ ايطالب ـز١َ املقض١ٜ اؾاَعات بني ٚايتعإٚ ايعالقات أٚافض َز ٖٛ املًتك٢ َٔ اهلزف إٔ ٚأنز

 .يزِٜٗ باغرتاب ايؾعٛص يتكًٌٝ املقضٜني بايطال َع ٚنشيو ايبعض، بعنِٗ َع تؿاعًِٗ ٚطٜار٠ املقضٟ

 

 َتابع١ ؾ١ٓ ادتُاع

 راص مبؾضٚع ايعٌُ عري

 صأؼ مبز١ٜٓ اينٝاؾ١

 داَع١ )ؾٓزم ايرب

 (ايرب بضأؼ املٓقٛص٠

 راص مبؾضٚع ايعٌُ عري َتابع١ ؾ١ٓ َع عٝارت٘ مبهتب 23/12/2018 املٛاؾل االسز ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب  - املًٝذٞ قُز قُٛر أ.ر ايغٝز ادتُع

ملتابع١ عري ايعٌُ باملؾضٚع عنٛص نٌ َٔ: ايغٝز أ.ر./ ساَز ؽانض سغٔ عغهض املغتؾاص اهلٓزعٞ يًغٝز أ.ر. ص٥ٝػ  ٚسيو ايرب )ؾٓزم داَع١ املٓقٛص٠ بضأؼ ايرب( صأؼ مبز١ٜٓ اينٝاؾ١

تؾاصٟ األعُاٍ املز١ْٝ باملؾضٚع ، ايغٝز ر./ فالح قاعٛر اعتؾاصٟ اؾاَع١ ، ايغٝز أ.ر/ ؽضٜـ َغعٛر َزٜض َضنظ ايزصاعات ٚايبشٛخ ٚاالعتؾاصات اهلٓزع١ٝ، ايغٝز أ. ر/ ؾهضٟ عبزٙ عامل اع

ضٚعات باإلراص٠ اهلٓزع١ٝ ، املٗٓزع١/ ْار١ٜ عًٞ إبضاِٖٝ ممجٌ األعُاٍ املعُاص١ٜ باملؾضٚع ، ايغٝز ّ./ ايغٝز إبضاِٖٝ املضع٢ َزٜض عاّ ايؾ٦ٕٛ اهلٓزع١ٝ ، ايغٝز٠ ّ./ عشض إبضاِٖٝ َزٜض إراص٠ املؾ

 ايغٝز/ إنضاَٞ إبضاِٖٝ املغ٦ٍٛ املايٞ ٚاإلراصٟ يًُضنظ، ممجًٞ ايؾضن١ املٓؿش٠.عٔ املضنظ 

١ املدتق١ ، ع٢ً إٔ ٜتِ رصاع١ ٚؼًٌٝ ايبٓٛر مت خالٍ االدتُاع اعتعضاض املٛقـ املايٞ يألعُاٍ املٓؿش٠ ٚاالتؿام ع٢ً اعزار َكاٜغ١ بايبٓٛر املغتذز٠ باملؾضٚع ٚاعتُارٖا َٔ ايغًط 

 ٔ ايغًط١ املدتق١ قبٌ ايبز٤ يف ايتٓؿٝش.ٚاعتُارٖا َ

 ايتٛع١ٝ مح١ً

 عٔ املبهض ٚايهؾـ

 ظُع١ٝ ايجزٟ عضطإ

 اجملتُع يت١ُٝٓ ايضمح١

 

 ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذٞ قُٛر ا.ر ٚايغٝز اؾاَع١ ص٥ٝػ ايباعط عبز اؽضف ا.ر ايغٝز صعا١ٜ ؼت اجملتُع يت١ُٝٓ ايضمح١ ظُع١ٝ ايجزٟ عضطإ عٔ املبهض ٚايهؾـ ايتٛع١ٝ مح١ً اْطًكت

بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓقٛص٠ بايتعإٚ َع مجع١ٝ ايضمح١ يت١ُٝٓ اجملتُع  ٚتٓعِٝ اراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١

سٛاص١ٜ  قامض٠   عُضٚ سغاّ َزصؼ اؾضاس١ مبضنظ االٚصاّ  ،قزّ ايغٝز ر  2018رٜغُرب  24ّٜٛ االثٓني  بتٛصٌٜ اؾزٜز٠ ٚسيو يتٛقٝع ايهؾـ اجملا٢ْ يقاحل املٛاطٓني مبكض اؾُع١ٝ

ٓغا٤ قبٌ ض األَضاض املؤر١ٜ إيٞ ايٛؾا٠ بني ايتنُٓت اؿزٜح عٔ ايتعضٜـ مبضض ايغضطإ ايؾا٥ع ٚايٓادِ عٔ ايُٓٛ غري طبٝعٞ ـالٜا ايجزٟ ٚايػري َعزٟ عًٞ اإلطالم، ٚايشٟ ٜعز َٔ أنج

 .اْتؾاص ايتٛع١ٝ ٚايهؾـ املبهض ٚايشٟ أفبح مبجاب١ َضض َجٌ باقٞ األَضاض غري املؿظع١

ب األر١ٜٚ اييت ؼتٟٛ عًٞ اهلضَْٛات ٚأؽاص إىل بعض اـطٛات ايٛقا١ٝ٥ َٔ املضض عٔ طضٜل االعتُار عًٞ ْعاّ غشا٥ٞ فشٞ ٚمماصع١ ايضٜام١ بؾهٌ َٓتعِ ٚػٓب طٜار٠ ايٛطٕ ٚػٓ

 .بقٛص٠ َٓتع١ُ ٚايضماع١ ايطبٝع١ ألطٍٛ ؾرت٠ ط١َٝٓ ممه١ٓ ٚاملؾٞ

  راخٌ اؾاَع١. عٝز٠ يعٌُ اؽع١ املاَٛدضاّ  22عٝز٠ ٚؼٌٜٛ عزر  87مت خالٍ اؿ١ًُ تٛطٜع اعتُاصات ع٢ً اؿنٛص ٚ ايهؾـ ع٢ً 

 املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ

 اهل١٦ٝ ص٥ٝػ ٜغتكبٌ

 ايهباص يتعًِٝ ايعا١َ

 يتعًِٝ ايعا١َ اهل١٦ٝ ص٥ٝػ -عُض٣ أمحز عاؽٛص ايزنتٛص/  ايزق١ًٝٗ قاؾغ - ؽاصٚبِٝ دار نُاٍ ايزنتٛص/ املٓقٛص٠، داَع١ ص٥ٝػ - ايباعط عبز أؽضف ايزنتٛص/ األعتاس َٔ نٌ إعتكبٌ

 .بضتٛنٍٛ ايتعإٚ بني ١٦ٖٝ تعًِٝ ايهباص ٚداَع١ املٓقٛص٠ ممج١ً يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ تؿعٌٝ بضتٛنٍٛ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات حملٛ األ١َٝ ٚيتؿعٌٝ ملٓاقؾ١  ايهباص

عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ، األعتاس - ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، األعتاس ايزنتٛص/ أمسا٤ عبز املٓعِ َقطؿ٢ -سنض ايًكا٤ األعتاس ايزنتٛص/ قُٛر املًٝذ٢ 

 .َزٜض ؾضع اهل١٦ٝ ايعا١َ يتعًِٝ ايهباص باملٓقٛص٠ -ص٥ٝػ قغِ املٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ، األعتاس/ صَنإ ايؾشات  -فالح ايزنتٛص/ فز٣ 



 قٛ بضتٛنٍٛ يعكز

 مبشاؾع١ األ١َٝ

 ايزق١ًٝٗ

 

ايرتب١ٝ يًٛفٍٛ عٝؾاصى بٗا طالب ن١ًٝ ٚأؽاص ايزنتٛص/ عاؽٛص عُض٣، إٔ قٛ األ١َٝ متجٌ ١َُٗ ق١َٝٛ ٚعٝتِ تٓعِٝ مح١ً ق١َٝٛ يًكنا٤ عًٝٗا ؼت صعا١ٜ ايغٝز ص٥ٝػ اؾُٗٛص١ٜ ٚ

 ٚٚصـ عٌُ إلعتدزاّ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ حملٛ ألنرب عزر ممهٔ ممٔ ال ٜعضؾٕٛ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ حملٛ أَٝتِٗ بايكض٣ راخٌ قاؾع١ ايزق١ًٝٗ ٚعٝتِ تزصٜب ايطالب َٔ خالٍ بضْاَر تزصٜيب

 .أ١َٝ ايهباص نُا ٜغتٗزف ايربٚتٛنٍٛ إْؾا٤ َضانظ يتعًِٝ ايهباص راخٌ اؾاَع١

ٝكّٛ طالب ايه١ًٝ بتٓؿٝش اـط١ ايك١َٝٛ َٚٔ داْب٘ أنز األعتاس ايزنتٛص/ أؽضف عبز ايباعط، ع٢ً رعِ اؾاَع١ ايهاٌَ يًش١ًُ ايك١َٝٛ حملٛ األ١َٝ َٔ خالٍ ن١ًٝ ايرتب١ٝ، نُا ع

 .. يًزٚي١ حملٛ األ١َٝ ٚاييت عتغاعز ع٢ً ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ ٚؼكل صؤ١ٜ َقض املغتكب١ًٝ

 َعضض اْؾا٤ َكرتح

 ايظ١ٜٓ ْٚبتات يًظٖٛص

 اؾاَع١ راخٌ

 

 املؾتٌ ٚسز٠ اراص٠ فًػ اعنا٤ َع عٝارت٘ مبهتب 2018 رٜغُرب 26 املٛاؾل االصبعا٤ ّٜٛ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ يؾ٦ٕٛ اؾاَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب - املًٝذٞ أ.ر/قُٛر ايغٝز ادتُع

أَني عاّ اؾاَع١ ، ايغٝز األعتاس/ ععز  -ؽًب٢ عُٝز ن١ًٝ ايظصاع١، ايغٝز األعتاس/ أعا١َ عبز ايؿتاح َٛع٢ ٚنٌٝ أٍٚ ايٛطاص٠  ايضمحٔ عبز ْاظِ ايزنتٛص/ األعتاس ايغٝز َٔ نال عنٛص

ِ بعٌُ َزٜض إراص٠ اؿزا٥ل،ٚسيو يعضض املٛقـ املايٞ ٥قُز عبز ايٖٛاب أَني اؾاَع١ املغاعز يًؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ، ايغٝز املٗٓزؼ/ عال٤ قُز عبز اـبري ايعزٍ َزٜض ٚسز٠ َؾتٌ اؾاَع١ ٚايكا

 ضد٠ٛ َٓٗا.يًُؾتٌ خالٍ ايؾٗٛص ايغابك١ ٚاٚف٢ عٝار٠ ايٓا٥ب ع٢ً مضٚص٠ اؿؿاظ ع٢ً االفٍٛ املاي١ٝ يًٛسز٠ ٚايعٌُ ع٢ً طٜارتٗا يتشكٝل االٖزاف امل

 ط١ٝ استٝادات ايهًٝات َٔ املٓتذات ايظصاع١ٝ ٚاعُاٍ ايقٝا١ْ َٚغتًظَات االْتاز.سح عٝار٠ ايٓا٥ب ع٢ً مضٚص٠ تٓؾٝط سضن١ ايبٝع ٚؼكٝل االنتؿا٤ ايشاتٞ ٚتػ

َكرتح اْؾا٤ َعضض يًظٖٛص ْٚبتات ايظ١ٜٓ   طضح املغتًظَات ٚاخض َا مت إلاطٙ خالٍ ايؿرت٠ ايغابك١، نُا مت مت خالٍ االدتُاع عضض استٝادات املؾتٌ َٚتطًبات٘ َٔ ػزٜزات ٚؽضا٤ بعض 

  يإلعالٕ عٓٗا. ١ يظٜار٠ اٜضارات املؾتٌ ، ٚاٚف٢ عٝار٠ ايٓا٥ب ٚاؿنٛص بنضٚص٠ عٌُ ال٥ش١ بأععاص ايظٖٛص ٚايٓباتات ٚاعتُارٖا َٔ اؾٗات املدتق١ راخٌ اؾاَع

 تٓاقؿ املٓقٛص٠ داَع١

 املًتك٢ اْطالم تضتٝبات

 ايٛاؾزٜٔ يًطالب األٍٚ

 املقض١ٜ باؾاَعات

 

 ٚايش٣  2018 رٜغُرب 26 االصبعا٤ ّٜٛ املقض١ٜ باؾاَعات ايٛاؾزٜٔ يًطالب األٍٚ يًًُتك٢ املٓع١ُ ايعًٝا ايًذ١ٓ بأعنا٤ ادتُاعا املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ْا٥ب املًٝذ٢ قُٛر أ.ر  ايغٝز عكز

 ٚايبشح ايع٢ًُ ٚصٜار٠ ايغٝز أ.ر أؽضف عبز ايباعط ص٥ٝػ داَع١ ّ ؼت صعا١ٜايغٝزأ.ر خايز عبز ايػؿاص ٚطٜض ايتعًِٝ ايعاىل2019ٜٓاٜض  29إىل  26املٓقٛص٠ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  داَع١ تٓعُ٘

ٕٛ ايطالب داَع١ َقض١ٜ يًُؾاصن١ يف األْؾط١ ايضٜام١ٝ، ايجكاؾ١ٝ، االدتُاع١ٝ، ْار٣ ايعًّٛ، ايؿين املدتًؿ١ بايتعإٚ بني اإلراص٠ املضنظ١ٜ يؾ٦ 13ٚايشٟ عٝؾاصى ؾٝ٘ أنجض َٔ  املٓقٛص٠ 

 .ض١ٜايٛاؾزٜٔ ٚاؾاَعات املق

١ يًطالب ايٛاؾزٜٔ، ٚصبطِٗ باجملتُع املقضٟ ٚطٜار٠ ٜٗزف املًتك٢ َز أٚافض ايعالقات ٚايتعإٚ بني اؾاَعات املقض١ٜ ـز١َ ايطالب ايٛاؾزٜٔ ظُٝع اؾاَعات املقض١ٜ، ٚتكزِٜ خزَات َتٓٛع

 .تؿاعًِٗ َع بعنِٗ ايبعض، ٚنشيو َع ايطالب املقضٜني يتكًٌٝ ايؾعٛص باغرتاب يزِٜٗ

ٛاؾزٜٔ ،نُا مت اعتعضاض َٗاّ ايًذإ املٓع١ُ ْٚٛقؿ خالٍ االدتُاع تضتٝبات اْطالم ؾعايٝات املًتك٢ ٚنشيو دزٍٚ األْؾط١ ٚاملٓاؾغات ايطالب١ٝ املدتًؿ١ ٚاييت عٝؾاصى بٗا ايطالب اي

 . املقض١ٜ ْٚؾاط عًُٗا يتٓؿٝش ٖشا اؿزخ اهلاّ ٚايش٣ ٜعكز ع٢ً أصض داَع١ املٓقٛص٠ ألٍٚ َض٠ باؾاَعات

 . ٟ ، املعاصضٚتؾٌُ األْؾط١ : ايٓؾاط ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ ، ايٓؾاط االدتُاعٞ ، ايٓؾاط ايجكايف ، ايٓؾاط ايؿين ، ايٓؾاط ايضٜامٞ ، ايٓؾاط املٛاط

 املًتك٢ ٚاعتناؾ١ ايطالب خالٍ اْعكار املًتك٢نُا عضض عبٌ ٚآيٝات ايتٓغٝل بني ايًذإ ٚايتعإٚ يًتشنري يؿاعًٝات املًتك٢ ٚرٚص طالب داَع١ املٓقٛص٠ يف تٓعِٝ 

عضاقٞ َزٜض إراص٠ ايٛاؾزٜٔ ٚأعنا٤ ايًذ١ٓ سنض االدتُاع ايزنتٛص٠ َٗا ايغذ٢ٓٝ ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب، ايزنتٛص سغاّ ايزٜٔ َقطؿ٢ املؾضف ايعاّ ع٢ً إراص٠ ايٛاؾزٜٔ باؾاَع١ ٚعشض اي

 .ايعًٝا املٓع١ُ يًًُتك٢

 

 األع٢ً اجملًػ

 ظاَع١ يًُغتؾؿٝات

 ايغُاح ٜكضص املٓقٛص٠

 ٚعالز باعتكباٍ

 ناؾ١ ٚادضا٤ ايعاًَني

  رٜغُرب 31 االثٓني ّٜٛ املتدقق١ ايطب١ٝ ٚاملضانظ املغتؾؿٝات َزٜض٣ ٚعنٛص املٓقٛص٠ داَع١ ص٥ٝػ ايباعط عبز أؽضف أ.ر بض٥اع١ اؾاَع١ٝ يًُغتؾؿٝات األع٢ً اجملًػ قضص

 أٜاّ طٛاٍ اؾضاس١ٝ ايعًُٝات ناؾ١ ٚادضا٤ ٚايعالد١ٝ ايطب١ٝ ايضعا١ٜ ٚتكزِٜ طاص١٥ طب١ٝ ظضٚف يزِٜٗ ممٔ اؾاَع١ ٚٚسزات قطاعات مبدتًـ ايعاًَني ايغار٠ باعتكباٍ ايغُاح  2018

 ايعالد١ٝ ايقٓارٜل أٚ ايقش٢ بايتأَني ب٘ املغُٛح اؿز عٔ ايعًُٝات تهًؿ١ طٜار٠ ساي١ ٚؾ٢ ايطب١ٝ ايضعا١ٜ فٓارٜل تأَني َٔ أٚ ايقش٢ ايتأَني َٔ ايتهًؿ١ عزار سيو بعز ٜتِ ثِ األعبٛع

 ايعاًَني قطاعات كتًـ يز٣ ايٛظٝؿ٢ ايضم٢ يتشكٝل باؾاَع١ ايعاًَني يًغار٠ ايطب١ٝ ايضعا١ٜ اطاص ؾ٢ ٚسيو أدضٜت ايت٢ ايعًُٝات تهايٝـ باق٢ بتشٌُ االراص٠ د١ٗ تكّٛ

 



 اؾضاس١ٝ ايعًُٝات

 

 ٚصؽ١ ؾعايٝات ختاّ

 ايغ١ُٓ عالز عٌُ

 ظاَع١ ٚايٓشاؾ١

 املٓقٛص٠

 

 خالٍ املٓقٛص٠ ظاَع١ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ ؽ٦ٕٛ بكطاع ٚاملؤمتضات االتقاالت إراص٠ تٓعُٗا ٚاييت ايٌٓٝ بٓارٟ ٚايٓشاؾ١ ايغ١ُٓ عالز " عٌُ ٚصؽ١  ؾعايٝات رٜغُرب 31 ايّٝٛ اختتُت

قُٛر املًٝذ٢ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، سامض ؾٝٗا . ؼت صعا١ٜ ايغٝز ا.ر .أؽضف عبز ايباعط ص٥ٝػ اؾاَع١ ٚصٜار٠ ايغٝز ا.ر  2018رٜغُرب  ٠٨ ٚ ٠٨ َٜٛٞ

َٓاٖر ٚطضم تزصٜػ   خبري ايقش١ ايضٜام١ٝ ٚٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ايغٝز أ.ر قُز َضعاٍ اعتاس  ايغٝز أ.ر/ محزٟ ايكًٝٛب٢ ناًل َٔ 

بز ايؿتاح طٖض٣ َزٜض ْار٣ ايٌٓٝ ، ر َقطؿ٢ عايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ ، ايغٝز ر قُز س٢ًُ عنٛ اؾُع١ٝ املقض١ٜ يًغ١ُٓ ٚايتػش١ٜ ايطب١ٝ ، عنٛص ايغٝز ر. قُز 

 .أَني َزٜض عاّ إراص٠ االتقاالت ٚاملؤمتضات بكطاع ؽ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚيؿٝـ َٔ ايعاًَني باؾاَع١

 .يتذٓبُٗا ؾ٢ إطاص سضل اؾاَع١ ع٢ً ايعٓا١ٜ بقش١ ايعاًَني بٗا ٚأؽاص ر َقطؿ٢ أَني إىل إٔ ٖزف ايٓز٠ٚ تٛع١ٝ ايغار٠ ايعاًَني باؾاَع١ غطٛص٠ ايغ١ُٓ ٚايٓشاؾ١ ٚاألعايٝب ايغ١ًُٝ

َٔ ايتٛافٌ بني إراص٠ اؾاَع١ ٚناؾ١  ٚأنز ر . قُز طٖض٣ ع٢ً سضل ايكا٥ُني ع٢ً ايٓارٟ ع٢ً اعتناؾ١ ناؾ١ ايؿعايٝات اييت ؽزّ ناؾ١ ايعاًَني باؾاَع١ ٚتضتك٢ بقشتِٗ نٓٛع

 .ايعاًَني بٗا

يت تغاعزِٖ ع٢ً اْكال قامض٠ بعٓٛإ " نٝؿ١ٝ اتباع ْعاّ صٜامٞ عًِٝ " أنز خالهلا ع٢ً إٔ أِٖ املؾهالت ايت٢ تٛاد٘ َٔ ٜعإْٛ َٔ ايغ١ُٓ ٢ٖ معـ اإلصار٠ ايٚأيك٢ ا.ر. ايكًٝٛب٢ 

 .عضات اؿضاص١ٜ املٓاعب١ ايت٢ وتادٗا اؾغِٚطِْٗ باإلماؾ١ إىل عزّ ايٛع٢ بايتأثري ايغًب٢ يتٓاٍٚ بعض أْٛاع ايطعاّ بهُٝات طا٥ز٠ عٔ اؿز ،ؾال ٜزصنٕٛ دٝزا ايغ

ع أرصى َؤخضا خطٛص٠ ايغ١ُٓ بعز إ َٔ ٜعإْٛ َٔ ايغ١ُٓ َؤًٖٕٛ يإلفاب١ باألَضاض املظ١َٓ ، نُا طايب باتباع ْعِ غشا١ٝ٥ ٚصٜام١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ ايغ١ُٓ،ٚأماف إٔ اجملتُ ٚاٚمح ر َضعاٍ 

بايبٍٛ ايغهض٣  َقاب َٛاطٔ ًَٕٝٛ ٨١.٠ٌ اينػط ٚايبٍٛ ايغهض٣ َٚؾانٌ ايكًب مما أثض بايغًب ع٢ً نؿا٠٤ اإلْتاز سٝح ٜٛدز االْتؾاص ايهبري يبعض أَضاض ايعقض املظ١َٓ َج

 .ايكًب أَضاض َٔ املٛاطٓني َٔ ٪ ١-٦نُا ٜعا٢ْ 

عزّ سضم اؾغِ يًطعاّ بؾهٌ َٓاعب ْتٝذ١ اتباع عارات خاط١٦ نايّٓٛ بعز تٓاٍٚ ايطعاّ ٚعزّ  ٚـك ر. قُز س٢ًُ عنٛ اؾُع١ٝ املقض١ٜ يًغ١ُٓ ٚايتػش١ٜ ايطب١ٝ املؾه١ً ؾ٢

عًِٝ َع اتباع ايعارات ايغ١ًُٝ َٔ أدٌ  ؽضب نُٝات َٓاعب١ َٔ املا٤، ٚأماف إ َعزٍ اؿضم ىتًـ َٔ ؽدك ألخض ٚ ٜٚظرار غايبا ؾ٢ ايغٔ ايقػري ، ٚطايب س٢ًُ باتباع ْعاّ غشا٢٥

 .ب يًكٛاّملعزٍ سضم دٝز مما ٜغاِٖ ؾ٢ ايكنا٤ ع٢ً َؾه١ً ايغ١ُٓ ٚخاف١ َٔ ٜعإْٛ َٔ اصتؿاع ايٛطٕ َض٠ أخض٣ بعز ايٓذاح ؾ٢ ايٛفٍٛ يًٛطٕ املٓاعايٛفٍٛ 

 –نت١ً ايعنالت  –اؾغِ ايزاخ١ًٝ ) ْغب١ ايزٖٕٛ  ظاَع١ املٓقٛص٠ يف ٚصؽ١ ايعٌُ ٚمت خالهلا قٝاؼ َهْٛات َٔ اعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني  184اؾزٜض بايشنض اْ٘ مت َؾاصن١ عزر 

 دًغات فا١ْٝ هلِ ، ٚطايب اؿنٛص بتهضاص َجٌ ٖشٙ ايٛصـ يتعِ ايؿا٥ز٠ ع٢ً اؾُٝع  َؾاصى يعٌُ  60َعزٍ اؿضم ( يهاؾ١ اؿنٛص ٚعٌُ عشب يعزر  –ْغب١ املٝاٙ 

 


