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ؿةةشع / املشنةةض ايذساطةةٞ ٫طةةتهُاٍ    ايعًةة٢ ايطايةةب إٔ وـةةٌ عًةة٢ َـةةذق١ بةةشا٠٤ رَةة١ َةةٔ        .ب

 إجشا٤ات ؽشج٘.

ٚ   ٫ هٛص ٭ٟ طايب إٔ وتخ بعذّ عًُة٘ بٗةزٙ ايتعًُٝةات، أٚ بعةذّ اط٬عة٘ عًة٢       .د  ديٝةٌ اؾاَعة١ أ

ا٭نادميٝة١ ٚعًة٢    ؿؿر١ اؾاَع١ ٚايبٛاب١ ايٓؼشات ايـادس٠ عٔ اؾاَع١، أٚ ع٢ً َا ٜٓؼش ع٢ً

 يف ايؿشٚع/ ٚاملشانض ايذساط١ٝ  ؾُٝا ٜتعًل بٗزٙ ايتعًُٝات. يٛذات اٱع٬ْات

 ؼٌُ دسج١ ايبهايٛسٜٛغ تاسٜخ اطتركاقٗا. .د

 ٜبت فًع اؾاَع١ يف اٱػها٫ت اييت قذ تٓؼأ عٔ تطبٝل ٖزٙ ايتعًُٝات. :(36امل  ٠  

 ذبهىوانتعهيًبث يُح ز. 

 .ذبًّٛ يف جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ايايتعًُٝات " تعًُٝات َٓح تظ٢ُ ٖزٙ  :(1امل  ٠  

ٜهٕٛ يًهًُات ٚايعبةاسات اٯتٝة١ ذٝثُةا ٚسدت يف ايتعًُٝةات املعةاْٞ املخــة١ شلةا         :(2امل  ٠  

 أدْاٙ َا   تذٍ ايكش١ٜٓ ع٢ً غرل ريو.

 دبًّٛ تأٌٖٝ تشبٟٛ -1 ايذبًّٛ  

 ١ .دبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ-2

 . دبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ ا٫سػاد ايذلبٟٛ ٚايٓؿظٞ-3

 ايذبًّٛ.دسج١  تظشٟ أذهاّ ٖزٙ ايتعًُٝات ع٢ً ايط٬ب املظحًني يٌٓٝ  :(3امل  ٠  

 : (4امل  ٠  

 ( طاع١ َعتُذ31.٠ٜتأيـ دبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ َٔ ). 1    أ.

 .( طاع١ َعتُذ31٠اـاؿ١ َٔ ) ب١ٜٝتأيـ دبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ ايذل. 2

 ( طاع١ َعتُذ31.٠ٜتأيـ دبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ ا٫سػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ َٔ ). 3

 تعًةةِ نٝةةـ تةةتعًِ " ٚيةة٘ طةةاعتإ َعتُةةذتإ َكةةشسًا اطةةتذسانًٝا   "  1111ٜهةةٕٛ َكةةشس "   .ب

 يًزٜٔ   ٜظبل شلِ دساطت٘.
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بٗا يًرـٍٛ ع٢ً ايةذبًّٛ ؾـةًني دساطةٝني عًة٢ ا٫قةٌ ،      اؿذ ا٫د٢ْ يًُذ٠ املظُٛل  :(5امل  ٠  

( طةت١ ؾـةٍٛ دساطة١ٝ، ٫ٚ ؼظةب     6اؿذ ا٭قـ٢ يًُذ٠ املظةُٛل بٗةا يًرـةٍٛ عًة٢ ايةذبًّٛ )     ٚ

ٖةةزٙ املةةذ٠ ؾـةةًني    متةةذدايةةذٚس٠ ايـةةٝؿ١ٝ كةةُٔ ٖةةزٙ املةةذ٠ ٚهةةٛص عٓةةذ ايلةةشٚس٠ ايكـةة٣ٛ إٔ       

 اجملًع ا٫نادميٞ.ك١ دساطٝني ؾكط يًط٬ب ايزٟ تظتذعٞ ذا٫تِٗ ريو، مبٛاؾ

ذبًّٛ محًةة١ دسجةة١ ايبهةةايٛسٜٛغ يف عٝةةع ايتخــةةات ا٭نادميٝةة١،    ايةةٜكبةةٌ يف (: 6املةة  ٠  

 ٚتهٕٛ ا٭ٚي١ٜٛ يف ايكبٍٛ يًعاًَني يف ذكٌ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ.

 :(7امل  ٠  

 طاعات َعتُذ٠. ه٬ثٜعتدل ايطايب َظح٬ً يًؿـٌ ايذساطٞ إرا طحٌ َا ٫ ٜكٌ عٔ  أ. 

اؿةةةذ ا٭عًةةة٢ يعةةةذد ايظةةةاعات املعتُةةةذ٠ ايةةةيت ٜظةةةُح يًطايةةةب بتظةةةحًٝٗا يف ايؿـةةةٌ   ٜهةةةٕٛ ب.

 .با٫كاؾ١  يًُكشس ا٫طتذسانٞ َعتُذ٠ ( طاع١ 15ايذساطٞ ايٛاذذ )

 (: 8امل  ٠  

ٜظُح يًطايب إٔ ٜظحٌ ٭ٟ َكشس إرا نةإ قةذ دسغ املتطًةب ايظةابل ٚلةح ؾٝة٘ أٚ  ٜةٓحح        

ٚ إرا نةةإ ؽشجةة٘ ٜتٛقةةـ عًةة٢ ايتظةةحٌٝ شلةةزا املكةةشس  ؾٝةة٘، طةةٛا٤ يف اؾاَعةة١ أّ خاسجٗةةا، أ

 َٚتطًب٘ ايظابل.

إرا طةبل يًطايةب إٔ دسغ بعةض َكةشسات اـطة١ ايذساطة١ٝ يدلْةاَخ ايةذبًّٛ يف أهٓةا٤           :(9امل  ٠  

دساطةت٘ يف َشذًة١ ايبهةةايٛسٜٛغ أٚ بعةذٖا هةٛص إٔ ؼظةةب ية٘ ٚؾةل ا٭ؿةةٍٛ املشعٝة١ عًةة٢ إٔ ٫        

 َعتُذ٠. ( طاع12١عٔ ) حملتظب١اٜضٜذ عذد ايظاعات املعتُذ٠ 

 (: 11امل  ٠  

ٜظةةُح يًطايةةب، بعةةذ َٛاؾكةة١ َةةذٜش ايؿةةشع/ املشنةةض ايذساطةةٞ،  إكةةاؾ١ أٚ طةةرب أٟ َكةةشس       أ.  

َٔ بذا١ٜ ايؿـٌ ايذساطٞ ، ٚه٬ه١  اطبٛعايذساطٞ ، ٚدساطٞ خ٬ٍ أطبٛع قبٌ بذا١ٜ ايؿـٌ 

 ا.أٜاّ قبٌ بذا١ٜ ايذٚس٠ ايـٝؿ١ٝ ٚه٬ه١ أٜاّ َٔ بذاٜتٗ

ٜظُح يًطايب، بعذ َٛاؾك١  َذٜش ايؿشع / املشنض ايذساطةٞ ا٫ْظةراب َةٔ دساطة١ أٟ َكةشس       ب. 

قبٌ تاسٜخ عكذ ا٫َترإ ايٓٗةا٥ٞ ية٘ بأطةبٛع  عًة٢ ا٭قةٌ، عًة٢ إٔ ٜةتِ إعة٬ّ َةذٜش ايؿةشع  /           

املشنةةض ايذساطةةٞ خطٝةةًا بةةزيو، ٚؾةةل ايُٓةةٛرد املعتُةةذ، ٚيف ٖةةزٙ اؿايةة١ تثبةةت يف ايظةةح٬ت  

 ) َٓظرب( َكابٌ املكشس ايزٟ اْظرب َٓ٘.  ١، ٚيف نؼـ ع٬َات ايطايب ٬َذظايشزل١ٝ
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يًُكةشس   ا٭خةرل٠ ٜظُح يًطايب بإعاد٠ أٟ َكشس نإ قذ دسط٘، ٚؼظب ايع٬َة١    ( 11املاد٠ )

ايذلانُةٞ، نُةا وظةب عةذد طةاعات املكةشس املعتُةذ٠ َةش٠         يف ذظاب املعةذٍ ايؿـةًٞ ٚاملعةذٍ    

 ٚاذذ٠ ؾكط ٭غشاض ايتخشد.

ا٭عُةاٍ ايؿـةة١ًٝ يًُكةشس ٖةةٞ ا٭عُةاٍ ايةةيت هةب عًةة٢ ايطايةب ايكٝةةاّ بٗةا خةة٬ٍ        (:12املة  ٠   

 ايؿـٌ ايذساطٞ ايٛاذذ، بإػشاف َباػش َٔ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع، ٚتتهٕٛ َٔ 

 يترل ب٘.طًٛب َٔ ايًكا٤ات يف ايؿشع / ٚاملشنض ايذساطٞ ايزٟ اذلٛس ايعذد امل .أ 

 املهتٛب١. ايتعٝٝٓاتاٱجاب١ عٔ  .ب 

 لاص ا٭عاث.إ .د 

 ٚذٌ ا٭ْؼط١ املطًٛب١ . ايكٝاّ با٭عُاٍ ايتطبٝك١ٝ .د 

 .َٔ ايؿـٌ ايذساطٞ ايثأَ ٚايتاطعايتكذّ ي٬َترإ ايٓـؿٞ يف ا٭طبٛعني   .ٙ 

 َٔ ايؿـٌ ايذساطٞ. ٜٔا٭خرل نيايتكذّ ي٬َترإ ايٓٗا٥ٞ خ٬ٍ ا٭طبٛع .ٚ 

  دسج١ ايبهايٛسٜٛغ.املتبع١ يف ٚايتعٝٝٓاتتعتُذ ْؿع أي١ٝ سؿذ ع٬َات ا٫َتراْات  .ص 

 (: 13امل  ٠  

َةذٜش ايؿشع/املشنةةض ايذساطةٞ َظةة٪ٍٚ عةٔ َتابعةة١ أدا٤ ايطايةب، بايتعةةإٚ َةع علةةٛ ٦ٖٝةة١       .أ 

ايتذسٜع املعا، ٚتظحٌٝ ع٬َات٘ يف أهٓا٤ ايؿـٌ ايذساطٞ، ٚإسطاٍ ٚتضٜٚذ عُاد٠ ايكبٍٛ 

 شنض ايذساطٞ.ٚايتظحٌٝ ٚا٫َتراْات بع٬َات عٝع ايط٬ب املظحًني يف ايؿشع / امل

 (.111( َٔ )51اؿذ ا٭د٢ْ يع١َ٬ ايٓحال يهٌ َكشس ٖٛ ) .ب 

( ٜعطة٢  %35ايطايب ايزٟ وـٌ ع٢ً ع١َ٬ ْٗا١ٝ٥ يف املكشس ايذساطةٞ تكةٌ عةٔ ايع٬َة١ )     .د 

 %(.35ع١َ٬ ايـؿش اؾاَعٞ ٖٚٞ ع١َ٬ )

طةٞ  املعذٍ ايؿـًٞ ٖٛ َعذٍ ع٬َات عٝع املكشسات اييت دسطٗا ايطايةب يف ايؿـةٌ ايذسا   .د 

 ايٛاذذ لاذًا ٚسطٛبًا.

 

 

 



 

41 
 

 : (14امل  ٠  

 تهٕٛ ايتكذٜشات اٯت١ٝ يًُكشس َشادؾ١ يًع٬َات املٛكر١ أَاَٗا  .أ

 العالمة مً مائة التقدير

 111إىل  91َٔ  ممتاص
 89إىل  81َٔ  جٝذ جذًا

 79إىل  71َٔ  جٝذ
 69إىل  61َٔ  َكبٍٛ
 59إىل  51َٔ  كعٝـ
 51أقٌ َٔ  ساطب

 

 يتكذٜشات اٯت١ٝ َشادؾ١ يًُعذ٫ت ايؿـ١ًٝ ٚايذلان١ُٝ املٛكر١ أَاَٗا تهٕٛ ا .ب

 املعدل الفصلي والرتاكني مً مائة التقدير

 111إىل  91َٔ  ممتاص
 89.9إىل  81َٔ  جٝذ جذًا

 79.9إىل  71َٔ  جٝذ
 69.9إىل  65َٔ  َكبٍٛ
 65أقٌ َٔ  ساطب

 

 (: 15امل  ٠  

يذساطٞ  خطًٝا نٌ طايب وـٌ ع٢ً َعةذٍ تشانُةٞ ٜكةٌ عةٔ     ٜٓب٘ َذٜش ايؿشع / املشنض ا .أ

( طةةاعات َعتُةةذ٠ يف اؾاَعةة١ ٜٚٛكةةع " ؼةةت املشاقبةة١   6%(، بعةةذ دساطةة١ َةةا فُٛعةة٘ ) 65)

 ا٭نادمي١ٝ ".

ٜٛج٘ َذٜش ايؿشع / املشنض ايذساطةٞ  إْةزاسًا أٚيٝةًا، يهةٌ طايةب ْبة٘ ٚٚكةع " ؼةت املشاقبة١            .ب

%( ؾُةةةا ؾةةةٛم، بعةةةذ دساطةةة١ َةةةا  65ذيةةة٘ ايذلانُةةةٞ إىل )ا٭نادميٝةةة١ "، ٚأخؿةةةل يف سؾةةةع َع

 ( طاع١ َعتُذ٠ يف اؾاَع١ ٜٚبك٢  "ؼت املشاقب١ ا٭نادمي١ٝ ". 12فُٛع٘ )
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ٜٛج٘ َذٜش ايؿشع / املشنض ايذساطٞ إْزاسًا ْٗا٥ًٝا يهٌ طايب أْزس إْزاسًا أٚيًٝا ٚٚكع "ؼةت   .د

%( ؾُةا ؾةٛم، بعةذ دساطة١ َةا      65إىل )املشاقب١ ا٭نادمي١ٝ" ٚأخؿل يف سؾةع َعذية٘ ايذلانُةٞ    

 .ٜٚبك٢ ؼت املشاقب١ ا٭نادمي١ٝ  ( طاع١ َعتُذ٠ يف اؾاَع18١فُٛع٘ )

ٜؿـٌ َٔ بشْاَخ ايذبًّٛ نٌ طايب أْزس إْزاسًا ْٗا٥ًٝا ٚأخؿةل يف سؾةع َعذية٘ ايذلانُةٞ إىل      .د

 ( طاع١ َعتُذ24.٠%( ؾُا ؾٛم بعذ دساط١ )64)

( َٔ ٖزٙ ايتعًُٝات، ٫ ٜؿـٌ َةٔ بشْةاَخ ايةذبًّٛ نةٌ طايةب      5د٠ )َع َشاعا٠ َا ٚسد يف املا ة.ٖ

 ( طاع١ َعتُذ27.٠أمت بٓحال )

( ؾـةٍٛ  8ٜؿـٌ ايطايب َٔ اؾاَعة١ إرا صادت املةذ٠ ايةيت قلةاٖا َظةح٬ً يف اؾاَعة١ عةٔ )        .ٚ

دساطةة١ٝ، ٚ  وـةةٌ عًةة٢ " ايةةذبًّٛ " ٚهةةٛص يف ٖةةزٙ اؿايةة١ إعطةةا٩ٙ ػةةٗاد٠ بةةاملكشسات ايةةيت   

 ٚايٓتا٥خ اييت ذـٌ عًٝٗا يف نٌ َكشس. دسطٗا،

 (: 16امل  ٠  

هةةٛص تأجٝةةٌ ايذساطةة١ يًطايةةب املظةةتحذ يف اؾاَعةة١، أٚ ايطايةةب املٓتكةةٌ إيٝٗةةا، بعةةذ إمتاَةة٘     .أ

 طاعات َعتُذ٠. ه٬ثدساط١ َا ٫ ٜكٌ عٔ 

شنةض  هٛص يًطايب إٔ ٜتكذّ بطًب تأجٌٝ ايذساطة١ عًة٢ ايُٓةٛرد املكةشس إىل َةذٜش ايؿةشع / امل       .ب

ايذساطٞ خة٬ٍ ػةٗش َةٔ بذاٜة١ ايؿـةٌ ايذساطةٞ، َبٝٓةًا يف ايطًةب أطةباب ايتأجٝةٌ َٚذتة٘،            

ٚواٍ ايطًب إىل َذٜش ايؿشع / املشنض ايذساطٞ ٫ؽار ايكشاس املٓاطب ٚإب٬ؽ عٝع اؾٗات 

 املع١ٝٓ بزيو، ٫ٚ هٛص تأجٌٝ ايذساط١ ملذ٠ تضٜذ ع٢ً ؾـًني دساطٝني.

ٗا ايطايةب يف املعتكٌة ايةيت            بايشغِ ممةا ٚسد يف اي  .د ؿكةش٠ )ب( َٔة ٖةزٙ املةاد٠، تعتةدل املةذ٠ ايةيت ميلٝة

متٓع٘ َٔ ايتكذّ ي٬َتراْات َذ٠ تأجٌٝ يًذساط١ يف اؾاَع١ َُٗا بًػت ٖزٙ املذ٠، ٚع٢ً ٚيةٞ أَةش   

 ايطايب إب٬ؽ اؾاَع١ خطًٝا بتاسٜخ ا٫عتكاٍ يف َذ٠ ٫ تتحاٚص ايؼٗشٜٔ َٔ اعتكاي٘.

 ايتأجٌٝ َٔ اؿذ ا٭ع٢ً يًُذ٠ املظُٛل بٗا يًرـٍٛ ع٢ً ايذبًّٛ. ٫ ؼتظب َذ٠ .د

را   ٜظحٌ طايب يف ايذبًّٛ يؿـٌ دساطةٞ، ٚ  وـٌة عًة٢ َٛاؾكة١ خطٝة١ َٔة َةذٜش ايؿةشع /         إ .ٙ

ٜؿكةةذ َكعةةذٙ يف  ٚ، ٜعتةةدل َظةةتٓهؿا عةٔة ايذساطةة١   املشنةةض ايذساطةةٞ بتأجٝةٌة دساطةةت٘ شلةةزٙ املةةذ٠   

ي٘ة إٔ ٜتكةذّ بطًةب جذٜةذ ي٬يترةام يف اؾاَعة١، ؾةإرا قبٌة ؾٝٗةا          اؾاَع١، ٚيف ٖةزٙ اؿاية١ هةٛص    

وةةتؿظ بظةةحً٘ ا٭نةةادميٞ نةةا٬ًَ، إٕ سغةةب يف ريةةو، عًةة٢ إ ٜهُةٌة َتطًبةةات ايتخةةشد ٚؾةةل   

اـط١ ايذساط١ٝ املعٍُٛ بٗا عٓذ عٛدت٘ إىل اؾاَع١، ٚؼظب ي٘ َذ٠ ايذساط١ كُٔ اؿذ ا٭عًة٢  
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اييت ٜؿكةذ ؾٝٗةا ايطايةب َكعةذٙ بظةبب عةذّ تظةحًٝ٘ ملةذ٠         يًؿـٍٛ ايذساط١ٝ يًتخشد، ٚيف اؿا٫ت 

ؾـٌ دساطٞ أٚ أنثش، ٚبعزس قٗشٟ، ٜتكةذّ بطًةب يعُٝةذ ايكبةٍٛ ٚايتظةحٌٝ ٚاٱَتراْةات اعتبةاس        

 ٖزٙ املذ٠ كُٔ اؿذ ا٭ع٢ً ملذ٠ ايتأجٌٝ املظُٛل بٗا يف ايؿكش٠ )ب( َٔ ٖزٙ املاد٠.

  (:17امل  ٠  

قبةٌ َٛعةذ ا٫َترةإ ايٓٗةا٥ٞ بأطةبٛع ،       ايذساطٞ ٜظُح يًطايب ا٫ْظراب َٔ ايؿـٌ  .أ 

مبٛاؾكة١ َةذٜش ايؿةشع / ٚاملشنةةض ايذساطةٞ عًة٢ ايُٓةٛرد ايةةزٟ ٜتكةذّ بة٘ ايطايةةب، ٚيف         

ٖةةزٙ اؿايةة١ تثبةةت يف طةةحٌ ايطايةةب ٚنؼةةـ ع٬َاتةة٘ ٬َذظةةات " َٓظةةرب " ؾُٝةةع   

 املكشسات اييت طحٌ شلا يف ريو ايؿـٌ.

٥ٞ ملكةشس/ يًُكةشسات ، تٛكةع ية٘ نًُة١ َٓظةرب         ٜتكذّ ايطايةب ي٬َترةإ ايٓٗةا   إرا  .ب 

 .يًُكشس / املكشسات اييت   ٜتكذّ  ؾٝٗا ي٬َترإ ايٓٗا٥ٞ

  (:18امل  ٠  

ٜتِ تكذِٜ طًبات ا٫ْتكاٍ إىل قظِ  ايكبٍٛ ٚايتظحٌٝ ٚا٫َتراْةات يف ؾةشع اؾاَعة١/املشنض     .أ

 اْات.ايذساطٞ، ٜٚـذس قشاس ايكبٍٛ َٔ عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتظحٌٝ ٚاٱَتر

 ٜظُح باْتكاٍ ايط٬ب إىل اؾاَع١ ذظب ايؼشٚ  اٯت١ٝ  .ب

 يف ايذبًّٛ. إٔ ٜظتٛيف ايطايب ػشٚ  ايكبٍٛ .1

ٍٍ تعذلف ب٘ اؾاَع١. .2  إٔ ٜهٕٛ ايطايب َٓتك٬ً َٔ جاَع١ أٚ ن١ًٝ أٚ َعٗذ عا

( طةاع١ َعتُةذ٠   21إٔ ٜهٌُ ايطايب بٓحال يف جاَعة١ ايكةذغ املؿتٛذة١ َةا ٫ ٜكةٌ عةٔ )       .3

 ٘.ؿني ؽشج

ٍ ٚيف ذاٍ املٛاؾك١ ع٢ً  ؼظةب يًطايةب عٝةع املكةشسات ايةيت لةح ؾٝٗةا يف جاَعتة٘          اٱْتكةا

مما ٜذخٌ يف َكشسات اـط١ ايذساط١ٝ يًذبًّٛ ع٢ً إٔ ٫ ٜكٌ تكذٜشٙ يف نٌ َكةشس طٝرظةب ية٘    

 َعتُذ٠. ١( طاع12ٚمبا ٫ ٜضٜذ عٔ )يف بعض اؾاَعات  )جٝذ(  أٚ %61 عٔ

 " ايذبًّٛ " يًط٬ب بعذ إمتاّ املتطًبات اٯت١ٝ  متٓح ػٗاد٠ :(19امل  ٠  

 ذبًّٛ.يًايٓحال يف عٝع املكشسات املطًٛب١ يًتخشد، ذظب اـط١ ايذساط١ٝ املكشس٠  .أ 

 %(.65اؿـٍٛ ع٢ً َعذٍ تشانُٞ ٫ ٜكٌ عٔ ) .ب 

 ( طاع١ َعتُذ٠ يف اؾاَع١ يًطايب املٓتكٌ ايٝٗا.21امتاّ َا٫ ٜكٌ عٔ ) .د 
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  (:21امل  ٠  

يؿشع / املشنض ايذساطةٞ َظة٪ٍٚ عةٔ َتابعة١ ايظةرل ا٭نةادميٞ يًطايةب املظةحٌ يف         َذٜش ا .أ

ايؿشع/ املشنض ايذساطٞ ، ٚايتركل َةٔ اطةتٝؿا٥٘ ػةشٚ  ايتخةشد، ٚعًٝة٘ إٔ ٜبًةؼ ايطايةب        

 بزيو دٚسًٜا.

ؿةشع / املشنةض ايذساطةٞ ٫طةتهُاٍ     ايع٢ً ايطايب إٔ وـٌ ع٢ً َـذق١ بةشا٠٤ رَة١ َةٔ     .ب

 إجشا٤ات ؽشج٘.

ديٌٝ اؾاَعة١   ٫ هٛص ٭ٟ طايب إٔ وتخ بعذّ عًُ٘ بٗزٙ ايتعًُٝات، أٚ بعذّ اط٬ع٘ ع٢ً .د

ايٓؼةةةشات ايـةةةادس٠ عةةةٔ اؾاَعةةة١، أٚ عًةةة٢ َةةةا ٜٓؼةةةش عًةةة٢ يٛذةةة١ إع٬ْاتٗةةةا يف ايؿةةةشٚع     أٚ

 َٚشانضٖا ايذساط١ٝ ؾُٝا ٜتعًل بٗزٙ ايتعًُٝات.

 تاسٜخ اطتركاقٗا. ايذبًّٛؼٌُ دسج١  .د

 ٜبت فًع اؾاَع١ يف اٱػها٫ت اييت قذ تٓؼأ عٔ تطبٝل ٖزٙ ايتعًُٝات (:21امل  ٠  

 . عًبدة شؤوٌ انطهبت4

تؼهٌ عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف اؾاَع١ ذًك١ ايٛؿٌ ايش٥ٝظ١ َا بني ايطايب ٚاٱداس٠، ؾٗٞ 

َٓظ١َٛ ٖذؾٗا َتابع١ ايؼ٪ٕٚ ايط٬ب١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا ٚتؿعًٝٗا يف نٌ احملاؾٌ، ٚتؼشف 

 أقظاّ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف ؾشٚع اؾاَع١ َٚشانضٖا ايذساط١ٝ ناؾ١. ع٢ً

 ايسؤ١ٜ:

تٛؾرل خذَات َتها١ًَ يًطًب١ ٚاـشهني، يتركٝل َظت٣ٛ َٓاطب َٔ ايتهٝـ 

 ٚايذاؾع١ٝ ٚا٫ْتُا٤ ٚإعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ يًذٚس ايٛقا٥ٞ ٚايُٓا٥ٞ َٔ خ٬ٍ آي١ٝ عٌُ َتطٛس٠ َٚتحذد٠.

 ايسض ي١:

٠ دساطتِٗ عًًُٝا ٚتشبًٜٛا ٚاجتُاعًٝا ْٚؿظٝا،ٶ ٚؾل س١ٜ٩ تشب١ٜٛ سعا١ٜ ايطًب١ طٛاٍ ؾذل

ٚتك١ٝٓ، ٚتٗتِ بتٛؾرل ا٭جٛا٤ املٓاطب١ يًطًب١ كُٔ َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتظع٢ أٜلًا إىل 

ت١ُٝٓ َٛاٖب ايطًب١، ٚإبشاص طاقاتِٗ اٱبذاع١ٝ َٔ خ٬ٍ سعا١ٜ أْؼطتِٗ بٗذف اطتهُاٍ 

ب ٚإعذادٙ يٝهٕٛ َٛاطًٓا إهابًٝا َٚعطا٤ٶ، ٜترٌُ َظ٪ٚي١ٝ تكذّ اؾاْب اٯخش يؼخـ١ٝ ايطاي

 فتُع٘ ٚسقٝ٘. 

 ايكِٝ: 


