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  خسصعٍ دمحم كزخٕخسصعٍ دمحم كزخٕكثدش حألٓظخً حتيكظعٍ/ كثدش حألٓظخً حتيكظعٍ/ 

  أٓعحذأٓعحذ  ٍثؿْ ؿخخعشٍثؿْ ؿخخعش                                                                          

أػزظض حتظـاخٍد حتيظتؿاش حتدعخةاَس أذ حتزيحؾاش حتلةؿةؿاش تثظةايج راة ظحتعكؿايس ماؽ حتعاختح ضاؽ حتظعثاؿح  أػزظض حتظـاخٍد حتيظتؿاش حتدعخةاَس أذ حتزيحؾاش حتلةؿةؿاش تثظةايج راة ظحتعكؿايس ماؽ حتعاختح ضاؽ حتظعثاؿح  

اًح كااخذ حتظعثااؿح حألٓخٓااؽ ضااع حتَكؿااِس حتَثؿٔااؿش مااؽ رسااخم ظطاااعؾر ظط اااؿة خاعزااخص ح زٔااخذ حتعةثؿااش اًح كااخذ حتظعثااؿح حألٓخٓااؽ ضااع حتَكؿااِس حتَثؿٔااؿش مااؽ رسااخم ظطاااعؾر ظط اااؿة خاعزااخص ح زٔااخذ حتعةثؿااش ظظ

  ظطؤضؿثص تثظعخخة خا  حتعثاح ظحتدعَماش ظحٓاظؿعخد تتؿاخص حتظةايج ظطةطاح تراش حتعصاَ  مابذ   ظطؤضؿثص تثظعخخة خا  حتعثاح ظحتدعَماش ظحٓاظؿعخد تتؿاخص حتظةايج ظطةطاح تراش حتعصاَ  مابذ ظحتؼةخمؿشظحتؼةخمؿش  ظحتعؿيحزؿشظحتعؿيحزؿش

َض رااة ظطلااظح ح ضظدااخج َض رااة ظطلااظح ح ضظدااخج خعحكزااش رصااَ حتظاسعتعؿؿااخ مخثةااش حتةاايٍس ظحتدعثعخخطؿااش حتدظٔااخٍرش حتوطااؽ  طةااخعحكزااش رصااَ حتظاسعتعؿؿااخ مخثةااش حتةاايٍس ظحتدعثعخخطؿااش حتدظٔااخٍرش حتوطااؽ  طةاا

  رختظعثؿح حتـخخعؽ تـدؿ  حت َحثق حتدـظدعؿش. رختظعثؿح حتـخخعؽ تـدؿ  حت َحثق حتدـظدعؿش. 

ظطعظزَ حتـخخعخص خار خلَكاخص حتظسدؿاش حالاظصاخىؾش ظحتدـظدعؿاش ماػ حتدسطةاش حتدلؿطاش رطاخ  ظًتا  ظطعظزَ حتـخخعخص خار خلَكاخص حتظسدؿاش حالاظصاخىؾش ظحتدـظدعؿاش ماػ حتدسطةاش حتدلؿطاش رطاخ  ظًتا  

رظعِؾااِ ٍأّ حتدااخب حتز ااَؼ خاار هاا،ب حتظعثااؿح  ظهثاام خعااخٍل ؿيؾاايس خاار هاا،ب حتس ااخغ حتزلؼااؽ  ظزةااة رظعِؾااِ ٍأّ حتدااخب حتز ااَؼ خاار هاا،ب حتظعثااؿح  ظهثاام خعااخٍل ؿيؾاايس خاار هاا،ب حتس ااخغ حتزلؼااؽ  ظزةااة 

تدظطعٍس  ظهثم رؿجخص خ،مخش طعدة رثػ ؿٌد حالٓظؼدخٍحص ظحت َكخص ًحص حألمااخٍ تدظطعٍس  ظهثم رؿجخص خ،مخش طعدة رثػ ؿٌد حالٓظؼدخٍحص ظحت َكخص ًحص حألمااخٍ حتظاسعتعؿؿخ حتـيؾيس ححتظاسعتعؿؿخ حتـيؾيس ح

  حتدزظاَس  ظغؿَضخ خر حتدٔخضدخص حتظػ طعدة رثػ حتظسدؿش حتدٔظيحخش ظهثم خـظد  حتدعَمش. حتدزظاَس  ظغؿَضخ خر حتدٔخضدخص حتظػ طعدة رثػ حتظسدؿش حتدٔظيحخش ظهثم خـظد  حتدعَمش. 

رلؿااغ تااح ؾعااي خاار رلؿااغ تااح ؾعااي خاار دظ،كةااش  دظ،كةااش  حتحتٔااَؾعش ظٔااَؾعش ظحتحتظرؿااَحص ظرؿااَحص راايى خاار حتراايى خاار حت  خظااَخظااَللحتحتمااؽ حتعاااض مااؽ حتعاااض ؾ ااطي حتعااختح ؾ ااطي حتعااختح ظظ

  حتظرؿااَحص ظخااخ أمَُطااص خاارحتظرؿااَحص ظخااخ أمَُطااص خاار  ضااٌشضااٌشراار راار   خسعِتااشخسعِتااش  طزةااؽطزةااؽ  أذأذ  ردااخ مؿطااخ حتـخخعااخصردااخ مؿطااخ حتـخخعااخص  ششسظدااسظدااخخأظأظ  ششخئٓٔااخئٓٔاا  حتددااار ألؼحتددااار ألؼ

خاار أضدطااخ حالزةـااخٍ حتدعَمااؽ ظحتظطااعٍ حتظاسعتااعؿؽ ظػااعٍس خاار أضدطااخ حالزةـااخٍ حتدعَمااؽ ظحتظطااعٍ حتظاسعتااعؿؽ ظػااعٍس   ظ  ظظرختدؿااخ  ظرختدؿااخ  ظااثؿدؿااخ  ظااثؿدؿااخ  طلاايؾخص كزؿااَس خلثؿااخ  طلاايؾخص كزؿااَس خلثؿااخ  

  ظراٌت  أةازق خار حتدلاظح رثاؽ حتـخخعاخص ظاَظٍس حتظةخراة خعطاخ رـيؾاش كخخثاش    ظراٌت  أةازق خار حتدلاظح رثاؽ حتـخخعاخص ظاَظٍس حتظةخراة خعطاخ رـيؾاش كخخثاش  طصاخالصطصاخالصظحالظحال  حتدعثعخخصحتدعثعخخص

حتظوطاااؿػ حتظوطاااؿػ طزساااؽ طزساااؽ ؤذ ؤذ راااراااحتظاااخج حتظاااخج حالاظساااخ  حالاظساااخ  رثؿطاااخ رثؿطاااخ   ؾـاااذؾـاااذرؿاااَحص رؿاااَحص خااار خٔاااخؾَس ضاااٌش حتظخااار خٔاااخؾَس ضاااٌش حتظ  حتـخخعاااخصحتـخخعاااخص  داردارطاااظطاااظظتااااؽ ظتااااؽ 

ضااع ٓاازؿثطخ تدعحؿطااش طثاا  حتظلاايؾخص  اً ؾعااي حتظوطااؿػ حالٓااظَحطؿـؽ ردعسااخش حت ااخخة ظااَظٍس ضااع ٓاازؿثطخ تدعحؿطااش طثاا  حتظلاايؾخص  اً ؾعااي حتظوطااؿػ حالٓااظَحطؿـؽ ردعسااخش حت ااخخة ظااَظٍس   حالٓااظَحطؿـؽحالٓااظَحطؿـؽ

ـؿخص ـؿخص ظظا  حٓاظَحطؿظظا  حٓاظَحطؿ  ها،بها،ب  خارخارازٔخزؿش كظدؿش تدـخرطش حتد اا،ص ظخعحؿطاش حتظلايؾخص حتلختؿاش ظحتدٔاظةزثؿش ازٔخزؿش كظدؿش تدـخرطش حتد اا،ص ظخعحؿطاش حتظلايؾخص حتلختؿاش ظحتدٔاظةزثؿش 

خوظثاا  خوظثاا  رؿااَحص حتدظٔااخٍرش مااؽ رؿااَحص حتدظٔااخٍرش مااؽ ظظمااؽ حتظعخخااة خاا  حتمااؽ حتظعخخااة خاا  حت  حتاخخثااشحتاخخثااش  ختدَظزااشختدَظزااشرر  ظحتظدظاا ظحتظدظاا خلاايىس تثظعخخااة خاا  حألكاايحع خلاايىس تثظعخخااة خاا  حألكاايحع 

  ..خـخالص حتلؿخسخـخالص حتلؿخس

ظماؽ اغااخٍ كاَم ؿخخعااش أٓااعحذ رثاػ طلةؿاام حتظاخخاة ظحت اادعب رااؿر ؿدؿا  حتدـااخالص حتدَطزطااش ظماؽ اغااخٍ كاَم ؿخخعااش أٓااعحذ رثاػ طلةؿاام حتظاخخاة ظحت اادعب رااؿر ؿدؿا  حتدـااخالص حتدَطزطااش 

رساخم هطاش حٓاظَحطؿـؿش طؤهاٌ ماؽ رساخم هطاش حٓاظَحطؿـؿش طؤهاٌ ماؽ رختعدثؿش حتظعثؿدؿش ظحالز طش حتزلؼؿش ظخـخالص هيخاش حتدـظدا   ٓاعض اتاػ رختعدثؿش حتظعثؿدؿش ظحالز طش حتزلؼؿش ظخـخالص هيخاش حتدـظدا   ٓاعض اتاػ 

حتزؿجاؽ تثـخخعاش. كداخ طلاَم حتـخخعاش خار حتزؿجاؽ تثـخخعاش. كداخ طلاَم حتـخخعاش خار ظظ  حتدـظدعؽحتدـظدعؽ  حرظزخٍضخ حألضيحل حتعخخش تثيظتش ظغدعكخص حتدلؿػحرظزخٍضخ حألضيحل حتعخخش تثيظتش ظغدعكخص حتدلؿػ

طاااعؾر طاااعؾر طَٓااؿن حتةااؿح ظحالهاا،د حألكخىؾدؿااش ظحتدطسؿااش ظحتعطااخم ظحتعدااة ظحالراايح  ظطَٓااؿن حتةااؿح ظحالهاا،د حألكخىؾدؿااش ظحتدطسؿااش ظحتعطااخم ظحتعدااة ظحالراايح  ظ  ػػهاا،ب ضااٌش حتوطااش رثااهاا،ب ضااٌش حتوطااش رثاا

حتطاا،د ظحتعااخخثؿر مااؽ حتـخخعااش خاار أرعااخم ضؿجااش حتطاا،د ظحتعااخخثؿر مااؽ حتـخخعااش خاار أرعااخم ضؿجااش ظهثاام ٍظف حتظعااخظذ رااؿر ظهثاام ٍظف حتظعااخظذ رااؿر   ظططزؿةخططااخظططزؿةخططااخ  ز ااَ حتدعَمااشز ااَ حتدعَمااشظظ

ظحتظدؿاِ ماؽ حألىحم تظصازق خَؿعؿاش ظحتظدؿاِ ماؽ حألىحم تظصازق خَؿعؿاش ظحالرايح  ظحالرايح  حتظيٍؾْ ظحالىحٍؾؿر  كٌت  طٔعػ حتـخخعش اتػ طلةؿم حتَؾخىس حتظيٍؾْ ظحالىحٍؾؿر  كٌت  طٔعػ حتـخخعش اتػ طلةؿم حتَؾخىس 

رثدؿااش خاار هاا،ب طَٓااؿن اااؿح حتـااعىس مااؽ خـااخالص حتظعثااؿح ظهيخااش حتدـظداا  ظحتزلااغ حتعثدااؽ  ظخعحكزااش رثدؿااش خاار هاا،ب طَٓااؿن اااؿح حتـااعىس مااؽ خـااخالص حتظعثااؿح ظهيخااش حتدـظداا  ظحتزلااغ حتعثدااؽ  ظخعحكزااش 

دلثؿاااش ظح اثؿدؿاااش ظحتعختدؿاااش ماااؽ ضاااٌش حتدـاااخالص  رطااايل حٓاااظؿعخد دلثؿاااش ظح اثؿدؿاااش ظحتعختدؿاااش ماااؽ ضاااٌش حتدـاااخالص  رطااايل حٓاااظؿعخد حتظطاااعٍحص حتدظ،كةاااش ظحتدٔاااظـيحص حتحتظطاااعٍحص حتدظ،كةاااش ظحتدٔاااظـيحص حت

  ظرسخم خـظد  حتدعَمش.ظرسخم خـظد  حتدعَمش.ظطلةؿم حتظسدؿش حتدٔظيحخش ظطلةؿم حتظسدؿش حتدٔظيحخش حتطخاخص ح ريحرؿش تثدـظد  حتطخاخص ح ريحرؿش تثدـظد  
  

  ظرثؽ هللا اصي حتٔزؿة   ظرثؽ هللا اصي حتٔزؿة   
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  مطَّ حتدلظعؾخصمطَّ حتدلظعؾخص

  حتصةلشحتصةلش  حتدعظع حتدعظع   جج

  44  حتدثوص حتظسةؿٌؼحتدثوص حتظسةؿٌؼ  22

  66  كظدؿش حتوطش حالٓظَحطؿـؿشكظدؿش حتوطش حالٓظَحطؿـؿش  11

  77  َحظخص حألٓخٓؿش تثوطشَحظخص حألٓخٓؿش تثوطشحالمظحالمظ  33

  88  خسطؾ اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿشخسطؾ اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش  44

  2121  حتد،خق حألٓخٓؿش تـخخعش أٓعحذحتد،خق حألٓخٓؿش تـخخعش أٓعحذ  55

  3232  حتعسخةَ حتَثؿٔؿش تثوطش حالٓظَحطؿـؿش تـخخعش أٓعحذحتعسخةَ حتَثؿٔؿش تثوطش حالٓظَحطؿـؿش تـخخعش أٓعحذ  66

  3232  ٍإؾش حتـخخعشٍإؾش حتـخخعش  22--66  

  3232  ٍٓختش حتـخخعشٍٓختش حتـخخعش  11--66  

  3232  شعخٍ حتـخخعششعخٍ حتـخخعش  33--66  

  3131  حتةؿح حتلخكدشحتةؿح حتلخكدش  44--66  

  3434  َحضر تـخخعش أٓعحذَحضر تـخخعش أٓعحذطلثؿة حتعظ  حتطلثؿة حتعظ  حت  77

  4343  حٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعشحٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش  88

ٍحص  حالٓظَحطؿـؿشحالٓظَحطؿـؿشظحألضيحل ظحألضيحل حترخؾخص حترخؾخص   99 ٍحصظحتدزخى   4848  ظحتدزخى

  5252  حتوطش حتظسةؿٌؾشحتوطش حتظسةؿٌؾش  2020

  5858  حتزَحخؾ حتيحردش تظسةؿٌ حتوطش حالٓظَحطؿـؿشحتزَحخؾ حتيحردش تظسةؿٌ حتوطش حالٓظَحطؿـؿش  2222
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  حتدثوص حتظسةؿٌؼحتدثوص حتظسةؿٌؼ  --22
  

كؿغ طظاعذ كؿغ طظاعذ   أٓعحذأٓعحذخخعش خخعش تـتـ  حطؿـؿشحطؿـؿشظَظَٓٓحالحالحتَثؿٔؿش تثوطش حتَثؿٔؿش تثوطش   ََؾعَض حتدثوص حتظسةؿٌؼ حتعسخةؾعَض حتدثوص حتظسةؿٌؼ حتعسخة

حتوخخْ حتظليؾخص حتوخخْ حتظليؾخص   ػػ  طرطؽ حتعسخةَ خر حألظب كظ  طرطؽ حتعسخةَ خر حألظب كظرسصَح  رسصَح  ر َ ر َ اكيغ اكيغ خر خر   حتوطش حالٓظَحطؿـؿشحتوطش حالٓظَحطؿـؿش  خٔظسيحصخٔظسيحص

َحظخصكظدؿش حتوطش حالٓظَحطؿـؿش كظدؿش حتوطش حالٓظَحطؿـؿش   ػػحتظؽ ظحؿطض حتـخخعش ظحتظؽ أىص اتحتظؽ ظحؿطض حتـخخعش ظحتظؽ أىص ات َحظخصظحالمظ ش حتظؽ رسؿض رثؿطخ ش حتظؽ رسؿض رثؿطخ ؿؿحألٓخٓحألٓخٓ  ظحالمظ

حتد،خق ظحتدعثعخخص حتد،خق ظحتدعثعخخص   خ  خ  رَض ألضحخ  خ  رَض ألضحعد حتعثدؽ حتٌؼ حٓظويج مؽ ططعؾَضعد حتعثدؽ حتٌؼ حٓظويج مؽ ططعؾَضظحالٓثظحالٓثحتوطش ظحتدسطؾ حتوطش ظحتدسطؾ 

  ..أٓعحذأٓعحذحألٓخٓؿش رر ؿخخعش حألٓخٓؿش رر ؿخخعش 

  حتصؿخغشحتصؿخغش  اريحىاريحى  طحطح  كؿغكؿغ  تثوطشتثوطش  حتَثؿٔؿشحتَثؿٔؿش  حتعسخةَحتعسخةَ  طليؾيطليؾي  رثػرثػ  مؿسطعؼمؿسطعؼ  حتٔخىّحتٔخىّ  حتعسصَحتعسصَ  أخخأخخ

  ::حتظختؽحتظختؽ  رخت اةرخت اةج( ج( 10101100)كظؽ رخج )كظؽ رخج   حتةخىخشحتةخىخش  ٓسعحصٓسعحصش ش حتودٔحتودٔ  ه،به،ب  حتـخخعشحتـخخعش  تَإؾشتَإؾش  حتسطخثؿشحتسطخثؿش
  

عؾر ظز َ حتدعَمش ظططزؿةطخ ظطعِؾِ مَم حتظسدؿش عؾر ظز َ حتدعَمش ظططزؿةطخ ظطعِؾِ مَم حتظسدؿش طاطاحتظعثؿح ظحتظعثؿح ظ"حتَؾخىس ظح ريح  مؽ خـخب "حتَؾخىس ظح ريح  مؽ خـخب 

  ""حتدٔظيحخش خلثؿخ  ظااثؿدؿخ  تعدخذ كؿخس أمعة تألمَحى ظحتدـظد  ظحتزؿجش حتدلؿطشحتدٔظيحخش خلثؿخ  ظااثؿدؿخ  تعدخذ كؿخس أمعة تألمَحى ظحتدـظد  ظحتزؿجش حتدلؿطش
  

أؿثص حتـخخعش. ظحتَٓختش خر أؿثص حتـخخعش. ظحتَٓختش خر   حتٔزذ حألٓخٓؽ حتٌؼ ظؿيص خرحتٔزذ حألٓخٓؽ حتٌؼ ظؿيص خر  ْْظرختسٔزش تَٓختش حتـخخعش مظعاظرختسٔزش تَٓختش حتـخخعش مظعا

ػ طةيؾدطخ ظحتعٓخثة ػ طةيؾدطخ ظحتعٓخثة تتحتظؽ طٔعػ حتـخخعش احتظؽ طٔعػ حتـخخعش ا  طعاْ خـدعرخص حألز طش ظحتزَحخؾ ظحتويخخصطعاْ خـدعرخص حألز طش ظحتزَحخؾ ظحتويخخص  ضٌح حتدسطثمضٌح حتدسطثم

  ::طلةؿم ٍٓختش حتـخخعشطلةؿم ٍٓختش حتـخخعش  حتظؽ ؾدار خر ه،تطخحتظؽ ؾدار خر ه،تطخ
  

ةيؾح هيخخص طعثؿدؿش ظرلؼؿش ظحٓظ خٍؾش طثزػ حكظؿخؿخص حتدـظد  خر ه،ب طعمؿَ خسخم ةيؾح هيخخص طعثؿدؿش ظرلؼؿش ظحٓظ خٍؾش طثزػ حكظؿخؿخص حتدـظد  خر ه،ب طعمؿَ خسخم طط""

طعثؿدؽ خظدؿِ اخىٍ رثػ اريحى هَؾـؿر ًظؼ كةخمس غزةخ تدعخؾؿَ حتـعىس حتدلثؿش ظرخكؼؿر طعثؿدؽ خظدؿِ اخىٍ رثػ اريحى هَؾـؿر ًظؼ كةخمس غزةخ تدعخؾؿَ حتـعىس حتدلثؿش ظرخكؼؿر 

رؿش ؾ خٍكعذ ر اة معخب مؽ طعِؾِ مَم حتظسدؿش حتدٔظيحخش ظطؤٓؿْ رؿش ؾ خٍكعذ ر اة معخب مؽ طعِؾِ مَم حتظسدؿش حتدٔظيحخش ظطؤٓؿْ ًظؼ ايٍحص اريحًظؼ ايٍحص اريح

  ""خـظد  حتدعَمشخـظد  حتدعَمش
  

  ظاي طح ةؿخغش شعخٍ حتـخخعش رثػ حتسلع حتظختؽ:ظاي طح ةؿخغش شعخٍ حتـخخعش رثػ حتسلع حتظختؽ:
  

  ظحتظسدؿش حتدٔظيحخشظحتظسدؿش حتدٔظيحخش  حتدعَمشحتدعَمشحتعثح ظحتعثح ظؿخخعش أٓعحذ ... خسخٍس ؿخخعش أٓعحذ ... خسخٍس                 
  

دؼة حتدسطثم دؼة حتدسطثم ؾظعدر حتعسصَ حتٔخىّ اظخمش اتػ خخٓزم  طليؾيح  ألضح حتةؿح حتلخكدش حتظؽ طؾظعدر حتعسصَ حتٔخىّ اظخمش اتػ خخٓزم  طليؾيح  ألضح حتةؿح حتلخكدش حتظؽ ط

طةيؾَ حتاةخمحص  طةيؾَ حتاةخمحص    ظطظعدر طث  حتةؿح  طيحظب حتدعَمش ظطظعدر طث  حتةؿح  طيحظب حتدعَمش     حتلخكح تٔثعكؿخص أرسخم حتـخخعش كخمشحتلخكح تٔثعكؿخص أرسخم حتـخخعش كخمش  ٓخٓؽٓخٓؽحألحأل

حتدٔجعتؿش ظحتدلخٓزؿش ظحت ةخمؿش  حتددخٍٓش حتدٔجعتؿش ظحتدلخٓزؿش ظحت ةخمؿش  حتددخٍٓش   مٔؿش مٔؿش حتظسخحتظسخحتعيحتش ظطاخمئ حتةَم  حتعيحتش ظطاخمئ حتةَم  حتظداؿر  ح ريح   حتظداؿر  ح ريح   

  ػ حتعخخثؿر.ػ حتعخخثؿر.حالٓظؼدخٍ محالٓظؼدخٍ م    حتةخثدش رثػ حتزلغ حتعثدؽ  حتظَكؿِ رثػ حتدٔظةؿيحتةخثدش رثػ حتزلغ حتعثدؽ  حتظَكؿِ رثػ حتدٔظةؿي

مظث  حتةؿح الري تطخ خر مظث  حتةؿح الري تطخ خر     غؿَ أذ خـَى طليؾي طث  حتةؿح ال ؾعظزَ مؽ كي ًحطص كخمؿخ  تظلةؿم حتوطشغؿَ أذ خـَى طليؾي طث  حتةؿح ال ؾعظزَ مؽ كي ًحطص كخمؿخ  تظلةؿم حتوطش

ٍحص اتػشعشع  دَس كظػ طظلعب خر خـَىدَس كظػ طظلعب خر خـَىٔظٔظطيرؿح خطيرؿح خ  ردثؿخصردثؿخص ٍحص اتػخ ظأٓخّ خظؿر تثظعخخ،ص ظأٓخّ خظؿر تثظعخخ،ص     أمعخب اعؾش ظخئػَسأمعخب اعؾش ظخئػَس  خ

  عؾخص كخمش. عؾخص كخمش. ظظتثدٔتثدٔ  حتـخخعؿشحتـخخعؿش

  

رظليؾي زةخغ حتةعس ظحتعع  ظحتةَم رظليؾي زةخغ حتةعس ظحتعع  ظحتةَم   حضر تثـخخعشحضر تثـخخعشظمؽ حتعسصَ حتٔخر  طح طلثؿة حتعظ  حتَظمؽ حتعسصَ حتٔخر  طح طلثؿة حتعظ  حتَ

رسخم رثؽ زظخثؾ طلثؿة حتعظ  رسخم رثؽ زظخثؾ طلثؿة حتعظ    كدخ طح مؽ حتعسصَ حتؼخخر رسخم حٓظَحطؿـؿخص حتظطعؾَ تثـخخعشكدخ طح مؽ حتعسصَ حتؼخخر رسخم حٓظَحطؿـؿخص حتظطعؾَ تثـخخعش  ..ظحتظطيؾيحصظحتظطيؾيحص

  حالزادخٕ.حالزادخٕ.ظظحتظطعؾَ ظحتظلٔؿر  حتظطعؾَ ظحتظلٔؿر  ظظحتسدع ظحتظعٓ   حتسدع ظحتظعٓ     حتَحضر ظحتظؽ طسعرض خخ رؿر حٓظَحطؿـؿخصحتَحضر ظحتظؽ طسعرض خخ رؿر حٓظَحطؿـؿخص

ٓظَحطؿـؿش ٓظَحطؿـؿش خر حتوطش طليؾي حترخؾخص حالخر حتوطش طليؾي حترخؾخص حال  حتظخٓ حتظخٓ ح مؽ حتعسصَ ح مؽ حتعسصَ ظطلةؿةخ  تَإؾش حتـخخعش ظٍٓختظطخ طظطلةؿةخ  تَإؾش حتـخخعش ظٍٓختظطخ ط

  حتظختؿش:حتظختؿش:
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  ح مؽ اغخٍ خعخؾؿَ حتـعىس حتدلثؿشح مؽ اغخٍ خعخؾؿَ حتـعىس حتدلثؿش: حالٍطةخم رـعىس حتظعثؿح ظحتظعث: حالٍطةخم رـعىس حتظعثؿح ظحتظعثحترخؾش حألظتػحترخؾش حألظتػ

  ػػظحتعدة رثظحتعدة رث  ظاطخكش مَم حالريح ظاطخكش مَم حالريح   حتدعَمشحتدعَمش  طاعؾرطاعؾرظظ  : حالٍطةخم رختزلغ حتعثدؽ: حالٍطةخم رختزلغ حتعثدؽحترخؾش حتؼخزؿشحترخؾش حتؼخزؿش

    رخٓظدَحٍرخٓظدَحٍ  خخططعؾَضططعؾَض

ظطعِؾِ مَم حتظسدؿش ظطعِؾِ مَم حتظسدؿش   خلثؿخ  ظااثؿدؿخ  خلثؿخ  ظااثؿدؿخ    حتدلؿػحتدلؿػ  معختش خ  حتدـظد معختش خ  حتدـظد   شش: رسخم شَحك: رسخم شَحكختؼشختؼشحترخؾش حتؼحترخؾش حتؼ

  حتدٔظيحخشحتدٔظيحخش

  : ططعؾَ حتةيٍس حتدئٓٔؿش تثـخخعش ظطلٔؿر رسؿظطخ حتظلظؿش: ططعؾَ حتةيٍس حتدئٓٔؿش تثـخخعش ظطلٔؿر رسؿظطخ حتظلظؿشحترخؾش حتَحرعشحترخؾش حتَحرعش
  

ظحألز طش حتظةصؿثؿش ظحألز طش حتظةصؿثؿش   حالٓظَحطؿـؿشحالٓظَحطؿـؿشضيحل ضيحل حألحأل  رختوطش حتظسةؿٌؾش ظحتظؽ طعدسضرختوطش حتظسةؿٌؾش ظحتظؽ طعدسض  حتعخشَحتعخشَحضظح حتعسصَ حضظح حتعسصَ 

  ..ظَحطؿـؿش حتدطثعرشظَحطؿـؿش حتدطثعرشٓٓتثرخؾخص حالتثرخؾخص حال

  طح طليؾي رعط حتزَحخؾ حتيحردش تظسةؿٌ حتوطش حالٓظَحطؿـؿش.طح طليؾي رعط حتزَحخؾ حتيحردش تظسةؿٌ حتوطش حالٓظَحطؿـؿش.  حتلخىؼ ر َحتلخىؼ ر َ  مؽ حتعسصَمؽ حتعسصَأهؿَح  أهؿَح  ظظ
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  حتوطش حالٓظَحطؿـؿش حتوطش حالٓظَحطؿـؿش   كظدؿشكظدؿش  --11
  

  

َحص حتظؽ كيػض ه،ب حالظز  ششطعحؿص ؿخخعش أٓعحذ طليؾخص غؿَ خٔزعاطعحؿص ؿخخعش أٓعحذ طليؾخص غؿَ خٔزعا َحص حتظؽ كيػض ه،ب حالظززظؿـش حتعيؾي خر حتدظرؿ   ششزظؿـش حتعيؾي خر حتدظرؿ

  ؾدار اؾـخُضخ مؿدخ ؾثؽ:ؾدار اؾـخُضخ مؿدخ ؾثؽ:حتدلثؽ ظ حتعختدؽ  حتدلثؽ ظ حتعختدؽ    ؾرؾرس رثؽ حتصعؿيس رثؽ حتصعؿيحألهؿَحألهؿَ

  

oo   ٍحص حالؿظدخرؿش ظحتيؾدـَحمؿش حتدظٔخٍرش تثدـظد  حألٓعحزؽ ٍحص حالؿظدخرؿش ظحتيؾدـَحمؿش حتدظٔخٍرش تثدـظد  حألٓعحزؽ حتظطع   حتظػ طـعة خر حتظوطؿػحتظػ طـعة خر حتظوطؿػظظحتظطع

َحص.  حالٓظَحطؿـؽ تثـخخعشحالٓظَحطؿـؽ تثـخخعش َحص.ظَظٍس كظدؿش الٓظؿعخد ضٌش حتظرؿ   ظَظٍس كظدؿش الٓظؿعخد ضٌش حتظرؿ

  

oo  ذ حتـخخعش رلخؿش خخٓش ذ حتـخخعش رلخؿش خخٓش طيزؽ خٔظعؼ حتظسدؿش حتدلثؿش مؽ خلخمظش أٓعحذ  حألخَ حتٌؼ ؾعاْ أطيزؽ خٔظعؼ حتظسدؿش حتدلثؿش مؽ خلخمظش أٓعحذ  حألخَ حتٌؼ ؾعاْ أ

ٓعحم خر كؿغ طعمَ ٓعحم خر كؿغ طعمَ   حتظؽ طظٔح رطخ حتدلخمظشحتظؽ طظٔح رطخ حتدلخمظش  اتؽ حتظوطؿػ مؽ ظة حتظَظل حتظسدعؾش حت خاشاتؽ حتظوطؿػ مؽ ظة حتظَظل حتظسدعؾش حت خاش

  حتاعحىٍ حتز َؾش حتدئضثش أظ خصخىٍ حتظدعؾة حتٌحطؿش ظحتظزَرخص. حتاعحىٍ حتز َؾش حتدئضثش أظ خصخىٍ حتظدعؾة حتٌحطؿش ظحتظزَرخص. 

  

oo  .َحص حتَٔؾعش ظحتدظ،كةش رثؽ حتدٔظعؼ حتعختدؽ مؽ خـخب طاسعتعؿؿخ حالطصخب ظحتدعثعخخص َحص حتَٔؾعش ظحتدظ،كةش رثؽ حتدٔظعؼ حتعختدؽ مؽ خـخب طاسعتعؿؿخ حالطصخب ظحتدعثعخخص.حتظرؿ   حتظرؿ

  

oo  حتـخخعؽ.حتـخخعؽ.  مؽ خـخب حتظعثؿحمؽ خـخب حتظعثؿح  ظح اثؿدؽ ظحتيظتؽظح اثؿدؽ ظحتيظتؽحتدٔظعؼ حتةعخؽ حتدٔظعؼ حتةعخؽ   ؽؽرثرث  حتدسخمٔشحتدسخمٔشج ج حكظيححكظيح  

  

oo  ٍحص  حتدٔظدَ مؽ خعحةةخص حتوَؾؾحتدٔظدَ مؽ خعحةةخص حتوَؾؾظرؿَ ظرؿَ حتحت ل ظحتـيح ٍحصخر كؿغ حتدطخٍحص ظحتدعٍخ ل ظحتـيح حتدطثعرش خر حتدطثعرش خر   خر كؿغ حتدطخٍحص ظحتدعٍخ

  ..د حتعدةد حتعدةححٓعٓعمؽ أمؽ أ  حتدلثؿش ظحألؿسزؿشحتدلثؿش ظحألؿسزؿش  حت َكخص ظحتدئٓٔخصحت َكخص ظحتدئٓٔخص  ازةازة

  

oo  ظخـظد  حالردخبظخـظد  حالردخبأأ  حألكخىؾدؽحألكخىؾدؽثدـظد  ثدـظد  ٓعحم تٓعحم ت  حتدخٓش اتؽ طةيؾح أرلخع خعَمؿش ظططزؿةؿشحتدخٓش اتؽ طةيؾح أرلخع خعَمؿش ظططزؿةؿشلخؿش لخؿش حتحت  

  طاعؾر حتدعَمش ظطلةؿم خظطثزخص حتظظسدؿش حتدٔظيحخش.طاعؾر حتدعَمش ظطلةؿم خظطثزخص حتظظسدؿش حتدٔظيحخش.ةؿي مؽ ةؿي مؽ طط
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َحظخص حالحال  --33 َحظخص مظ   ثوطش حالٓظَحطؿـؿش ثوطش حالٓظَحطؿـؿش تت  حألٓخٓؿشحألٓخٓؿشمظ
  

َحظخص: َحظخص:طةعج حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تـخخعش أٓعحذ رثػ خـدعرش خر حالمظ   --طةعج حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تـخخعش أٓعحذ رثػ خـدعرش خر حالمظ

oo  حذ رختاخخة ظطظدؿِ حتدلخمظش ربخاخزخططخ حتةَؾيس حذ رختاخخة ظطظدؿِ حتدلخمظش ربخاخزخططخ حتةَؾيس طرطػ ؿخخعش أٓعحذ خـظد  خلخمظش أٓعطرطػ ؿخخعش أٓعحذ خـظد  خلخمظش أٓع

ظحتدظسعرش  ظطٔعؽ ؿخخعش أٓعحذ اتؽ طثزؿش كخمش حكظؿخؿخص حتدلخمظش أكخىؾدؿخ  ظرلؼؿخ  ظحتدظسعرش  ظطٔعؽ ؿخخعش أٓعحذ اتؽ طثزؿش كخمش حكظؿخؿخص حتدلخمظش أكخىؾدؿخ  ظرلؼؿخ  

ظخـظدعؿخ   ظأذ طةيج هيخخص رثػ أرثػ خٔظعغ طَحرػ حكظؿخؿخص حتدٔظةؿي حتسطخثػ خر ظخـظدعؿخ   ظأذ طةيج هيخخص رثػ أرثػ خٔظعغ طَحرػ حكظؿخؿخص حتدٔظةؿي حتسطخثػ خر 

  حتويخش.حتويخش.

oo  عثؿخ مػ حتـخخعش.عثؿخ مػ حتـخخعش.حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ ردة ؿدخرػ طةعىش ح ىحٍس حتحتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ ردة ؿدخرػ طةعىش ح ىحٍس حت  

oo   طسةؿٌ ظططزؿم حتدعخؾؿَ حتةؿخٓؿش تظةعؾح حرظدخى حتـخخعخص حتدصَؾش حتصخىٍس رر حتطؿجش طسةؿٌ ظططزؿم حتدعخؾؿَ حتةؿخٓؿش تظةعؾح حرظدخى حتـخخعخص حتدصَؾش حتصخىٍس رر حتطؿجش

  حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى كؤٓخّ تثظطعؾَ.حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى كؤٓخّ تثظطعؾَ.

oo  رصةش رصةش   حتعختؽحتعختؽ  ظحتظعثؿحظحتظعثؿح  رخخشرخخش  رصةشرصةش  حتظعثؿححتظعثؿح  خـخبخـخب  مؽمؽ  حتدسخمٔشحتدسخمٔش  أذأذ  ؿؿيح  ؿؿيح    طيٍكطيٍك  أٓعحذأٓعحذ  ؿخخعشؿخخعش  أذأذ

    ..حتظسخمٔؿشحتظسخمٔؿش  ايٍحططخايٍحططخ  طسدؿشطسدؿش  ضعضع  خعطخخعطخ  تثظعخخةتثظعخخة  حتعكؿيحتعكؿي  حتٔزؿةحتٔزؿة  ظأذظأذ    ظحاعشظحاعش  كةؿةشكةؿةش  هخةش أةزلضهخةش أةزلض

oo  حتدلؿػ خلثؿخ  ظااثؿدؿخ  حتدلؿػ خلثؿخ  ظااثؿدؿخ    ال طَحؿ  رر حت َحكش خ  حتدـظد  حتدلثػال طَحؿ  رر حت َحكش خ  حتدـظد  حتدلثػ..  

oo  .خسظعخش حتةؿح ضػ أٓخّ حتؼةخمش حتظسظؿدؿش  ظخظثش حتةؿح حتد ظَكش تثعخخثؿر ؿدؿعخ  رختـخخعش.خسظعخش حتةؿح ضػ أٓخّ حتؼةخمش حتظسظؿدؿش  ظخظثش حتةؿح حتد ظَكش تثعخخثؿر ؿدؿعخ  رختـخخعش  

oo   طلثؿة حتعظ  حتَحضر طلثؿة حتعظ  حتَحضرSSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss   حتٌحطؿش حتٌحطؿش   ظحتيٍحٓش   ظحتيٍحٓشSSeellff--SSttuuddyy   َحٓظسخىح  تدعخؾؿَ حٓظسخىح  تدعخؾؿ

  "زةخم" ضح أٓخّ حتظوطؿػ ح ٓظَحطؿـػ ."زةخم" ضح أٓخّ حتظوطؿػ ح ٓظَحطؿـػ .

oo   تألىحم.تألىحم.طزسػ تتؿخص تثظةعؾح ظحتدظخرعش حتدٔظدَس طزسػ تتؿخص تثظةعؾح ظحتدظخرعش حتدٔظدَس  

oo  مؽ خصَ ظحتعختح أؿد   مؽ خصَ ظحتعختح أؿد     تثدعَمش ظحتظسدؿش حتدٔظيحخشتثدعَمش ظحتظسدؿش حتدٔظيحخش  طظطث  ألذ طاعذ خسخٍسطظطث  ألذ طاعذ خسخٍس  أٓعحذأٓعحذ  ؿخخعشؿخخعش  أذأذ

    ..خثدعٓشخثدعٓش  ظماَؾشظماَؾش  رثدؿشرثدؿش  خر حٓطخخخصخر حٓطخخخص  ظحتعختحظحتعختح  تدصَتدصَ  خخ طةيخص ظٓظةيخصخخ طةيخص ظٓظةيخص  ه،به،ب  خرخر  ظًت ظًت 
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  خسطـؿش اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش خسطـؿش اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش   --44
  

  خةيخش:خةيخش:  22--44
طزسض ؿخخعش أٓعحذ مػ اريحى هطظطخ ح ٓظَحطؿـؿش ىتؿة طةعؾح ظحرظدخى حتـخخعخص حتدصَؾش طزسض ؿخخعش أٓعحذ مػ اريحى هطظطخ ح ٓظَحطؿـؿش ىتؿة طةعؾح ظحرظدخى حتـخخعخص حتدصَؾش 

حتصخىٍ رر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى رـدطعٍؾش خصَ حتعَرؿش  ظخر ػح رسض حتصخىٍ رر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى رـدطعٍؾش خصَ حتعَرؿش  ظخر ػح رسض 

  ((22--44))زدعًؿطخ مػ حتظوطؿػ ح ٓظَحطؿـػ ظحتٌغ ٓؿظح ططزؿةص مؽ كة ظكيحططخ مؿدخ رعي  ظؾزؿر حت اة زدعًؿطخ مػ حتظوطؿػ ح ٓظَحطؿـػ ظحتٌغ ٓؿظح ططزؿةص مؽ كة ظكيحططخ مؿدخ رعي  ظؾزؿر حت اة 

  --ضٌح حتسدعًؽ :ضٌح حتسدعًؽ :

  ((22--44شاة )شاة )

  زدعًؽ ؿخخعش أٓعحذ مػ حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػزدعًؽ ؿخخعش أٓعحذ مػ حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

س حتظعثؿح س حتظعثؿح ظؿيؾَ رختٌكَ أذ ىظٍس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ حتدةظَكش خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىظؿيؾَ رختٌكَ أذ ىظٍس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ حتدةظَكش خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعى

ظحالرظدخى "زةخم" طٔظرَد هدْ ٓسعحص  تٌح ٓعل طةعج ؿخخعش أٓعحذ رظليؾغ هطظطخ حتظسةؿٌؾش ظحالرظدخى "زةخم" طٔظرَد هدْ ٓسعحص  تٌح ٓعل طةعج ؿخخعش أٓعحذ رظليؾغ هطظطخ حتظسةؿٌؾش 

. ظاي ٍحرض حتـخخعش أذ طاعذ هطظطخ . ظاي ٍحرض حتـخخعش أذ طاعذ هطظطخ جج10301030ؿـؿش كة هدْ ٓسعحص كظؽ رخج ؿـؿش كة هدْ ٓسعحص كظؽ رخج تظلةؿم غخؾخططخ حالٓظَحطتظلةؿم غخؾخططخ حالٓظَحط

ردخ ؾعدر ردخ ؾعدر   طٔظطيل ططعؾَ ظطلٔؿر أىحم حتـخخعش خظزعش مػ ًت  ىظٍس "ىؾدسؾ" رداعزخططخ حألٍرعشطٔظطيل ططعؾَ ظطلٔؿر أىحم حتـخخعش خظزعش مػ ًت  ىظٍس "ىؾدسؾ" رداعزخططخ حألٍرعش

  ::((11--44))معختؿش حتوطش كدخ رخت اة معختؿش حتوطش كدخ رخت اة 

  

  

  

  

  

  

  

 أن وريد أيه
 وكون؟

؟وصل كيف  

 وحه أيه
؟اآلن  

 جامعة وموذج
 في أسوان

 التخطيط
 االستراتيجي
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  ( أٍكخذ حتوطش حالٓظَحطؿـؿش( أٍكخذ حتوطش حالٓظَحطؿـؿش11--44كة )كة )

    
  

كؿغ طسطعغ ىظٍس ىؾدسؾ رثػ ظظ  حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تثـخخعش ظطسةؿٌضخ ظطؤهٌ مػ حالرظزخٍ كؿغ طسطعغ ىظٍس ىؾدسؾ رثػ ظظ  حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تثـخخعش ظطسةؿٌضخ ظطؤهٌ مػ حالرظزخٍ 

وٌ حتٔزة حتاةؿثش رختظرثذ رثػ ًت    كدخ وٌ حتٔزة حتاةؿثش رختظرثذ رثػ ًت    كدخ ايٍ حتدوخغَ ظحتصععرخص ظحتظليؾخص حتدظعاعش أػسخم حتظسةؿٌ  ظطظايٍ حتدوخغَ ظحتصععرخص ظحتظليؾخص حتدظعاعش أػسخم حتظسةؿٌ  ظطظ

  طؤهٌ ىظٍس ىؾدسؾ مػ حتلٔزخذ طسةؿٌ حٓظَحطؿـؿخص حتظطعؾَ حتدوظثةش .طؤهٌ ىظٍس ىؾدسؾ مػ حتلٔزخذ طسةؿٌ حٓظَحطؿـؿخص حتظطعؾَ حتدوظثةش .

ظرةلص زدعًؽ ؿخخعش أٓعحذ تثظوطؿػ ح ٓظَحطؿـػ زـي أزص ؾةعج رثػ حتعدة خ  حت َكخم ؿسزخ  ظرةلص زدعًؽ ؿخخعش أٓعحذ تثظوطؿػ ح ٓظَحطؿـػ زـي أزص ؾةعج رثػ حتعدة خ  حت َكخم ؿسزخ  

تثـخخعش خر ه،ب حتةلص تثـخخعش خر ه،ب حتةلص اتػ ؿسذ تعظ  ٍإؾش حتـخخعش ظٍٓختظطخ خ  حألهٌ مػ حالرظزخٍ حتعظ  حتَحضر اتػ ؿسذ تعظ  ٍإؾش حتـخخعش ظٍٓختظطخ خ  حألهٌ مػ حالرظزخٍ حتعظ  حتَحضر 

. ظخر ػح . ظخر ػح   SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss  حتياؿم تثزؿجش حتوخٍؿؿش ظحتيحهثؿش تثـخخعش رخطزخ  خسطؾ حتظلثؿة حتَرخرػ حتياؿم تثزؿجش حتوخٍؿؿش ظحتيحهثؿش تثـخخعش رخطزخ  خسطؾ حتظلثؿة حتَرخرػ 

طلثؿة ٍٓختش حتـخخعش اتػ غخؾخص  ظطلثؿة كة غخؾش اتػ خـدعرش خر حألضيحل ح ٓظَحطؿـؿش خ  حتعثح أذ طلثؿة ٍٓختش حتـخخعش اتػ غخؾخص  ظطلثؿة كة غخؾش اتػ خـدعرش خر حألضيحل ح ٓظَحطؿـؿش خ  حتعثح أذ 

ؼ،ع ألؾش خئٓٔش مػ حتظعثؿح حتعختػ ظضػ ظظخث  ؼ،ع ألؾش خئٓٔش مػ حتظعثؿح حتعختػ ظضػ ظظخث  غخؾخص ؿخخعش أٓعحذ كيضخ حألىزػ ؾسز  خر حتعظخث  حتغخؾخص ؿخخعش أٓعحذ كيضخ حألىزػ ؾسز  خر حتعظخث  حت

حتظعثؿح ظحتظعثح ظحتزلغ حتعثدػ ظهيخش حتدـظد . ظؾثػ ًت  طلثؿة حتةـعس رؿر حتعظ  حتَحضر ظحتعظ  حتظعثؿح ظحتظعثح ظحتزلغ حتعثدػ ظهيخش حتدـظد . ظؾثػ ًت  طلثؿة حتةـعس رؿر حتعظ  حتَحضر ظحتعظ  

حتدؤخعب ظطليؾي حالكظؿخؿخص   ػح حالطةخد رثػ حتدزخىٍحص ح ٓظَحطؿـؿش رخرظزخٍضخ أظتعؾخص ؾظح طسةؿٌضخ مػ حتدؤخعب ظطليؾي حالكظؿخؿخص   ػح حالطةخد رثػ حتدزخىٍحص ح ٓظَحطؿـؿش رخرظزخٍضخ أظتعؾخص ؾظح طسةؿٌضخ مػ 

ص   كدخ أذ حتسدعًؽ حتوخم رـخخعش أٓعحذ ؾؼدر اؿدش حتدظخرعش ظحتظةعؾح ص   كدخ أذ حتسدعًؽ حتوخم رـخخعش أٓعحذ ؾؼدر اؿدش حتدظخرعش ظحتظةعؾح ظعم خـدعرش خر حتظاظؿاخظعم خـدعرش خر حتظاظؿاخ

  غزةخ  تدئشَحص أىحم  ظؾزؿر كـح حألىحم ظغزؿعظص ظؿعىطص.غزةخ  تدئشَحص أىحم  ظؾزؿر كـح حألىحم ظغزؿعظص ظؿعىطص.
  

  شَكخم ؿخخعش أٓعحذشَكخم ؿخخعش أٓعحذ  11--44
ظخر أخؼثش شَكخم ؿخخعش أٓعحذ مػ حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ : حتدـثْ حألرثػ تثـخخعخص   ظخر أخؼثش شَكخم ؿخخعش أٓعحذ مػ حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ : حتدـثْ حألرثػ تثـخخعخص   

حتظيٍؾْ ظخعخظزعضح رـخخعش أٓعحذ  ظحتط،د )مػ خَكثظػ حتظيٍؾْ ظخعخظزعضح رـخخعش أٓعحذ  ظحتط،د )مػ خَكثظػ ظظُحٍس حتظعثؿح حتعختػ   ظأرعخم ضؿجش ظظُحٍس حتظعثؿح حتعختػ   ظأرعخم ضؿجش 

حتزاختعٍؾعّ ظحتيٍحٓخص حتعثؿخ(   ظحتوَؾـعذ   ظح ىحٍؾعذ   ظأظتؿخم حألخعٍ   ظخـظد  حألردخب مػ حتزاختعٍؾعّ ظحتيٍحٓخص حتعثؿخ(   ظحتوَؾـعذ   ظح ىحٍؾعذ   ظأظتؿخم حألخعٍ   ظخـظد  حألردخب مػ 

  خلخمظش أٓعحذ  ظحتدـظد  حتدلثػ ردلخمظش أٓعحذ  ظحتسةخرخص حتدطسؿش   ظحتـدعؿخص حتعثدؿش .خلخمظش أٓعحذ  ظحتدـظد  حتدلثػ ردلخمظش أٓعحذ  ظحتسةخرخص حتدطسؿش   ظحتـدعؿخص حتعثدؿش .

  حتدوخغَ حتدظعاعش حتدوخغَ حتدظعاعش   33--44
حتـخخعش خـدعرش خر حتدوخغَ خسطخ: رـِ حتدؿِحزؿش رر حتعمخم ردظطثزخص طسةؿٌ حتوطش مػ حتـخخعش خـدعرش خر حتدوخغَ خسطخ: رـِ حتدؿِحزؿش رر حتعمخم ردظطثزخص طسةؿٌ حتوطش مػ طظعا  طظعا  

حتظعاؿض حتدليى   ظاثش حتظِحج رعط حتاثؿخص خر حتدعحمخش رؿر حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تثـخخعش ظهطظطخ حتظعاؿض حتدليى   ظاثش حتظِحج رعط حتاثؿخص خر حتدعحمخش رؿر حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تثـخخعش ظهطظطخ 

ش حتوطش ش حتوطش حالٓظَحطؿـؿش حتوخةش رطخ كعكيس طعثؿدؿش رختـخخعش   كدخ ؾظعا  ظع  حتد خٍكش مػ طسةؿٌ أز طحالٓظَحطؿـؿش حتوخةش رطخ كعكيس طعثؿدؿش رختـخخعش   كدخ ؾظعا  ظع  حتد خٍكش مػ طسةؿٌ أز ط

  حالٓظَحطؿـؿش .حالٓظَحطؿـؿش .
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ظحتـخخعش طع  مػ حتلٔزخذ خـدعرش خر حـتؿخص تثظرثذ رثػ حتدوخغَ حتدظعاعش خسطخ حتس َ ظح ر،ذ ظحتـخخعش طع  مػ حتلٔزخذ خـدعرش خر حـتؿخص تثظرثذ رثػ حتدوخغَ حتدظعاعش خسطخ حتس َ ظح ر،ذ 

تثوطش حالٓظَحطؿـؿش  ظرةي كثةخص زةخٕ مػ خوظث  كثؿخص حتـخخعش ظحتعكيحص حتلاعخؿش حألهَغ مػ تثوطش حالٓظَحطؿـؿش  ظرةي كثةخص زةخٕ مػ خوظث  كثؿخص حتـخخعش ظحتعكيحص حتلاعخؿش حألهَغ مػ 

طسةؿٌؾش خَزش ط َك خوظث  طسةؿٌؾش خَزش ط َك خوظث  حتدـظد  حتدلثػ ظخئٓٔخص حتدـظد  حتديزػ حت َؾاش  ظظظ  هطػ حتدـظد  حتدلثػ ظخئٓٔخص حتدـظد  حتديزػ حت َؾاش  ظظظ  هطػ 

  حتدعسؿؿر ىحهة حتـخخعش ظهخٍؿطخ مػ طسةؿٌ حألز طش حتدوظثةش.حتدعسؿؿر ىحهة حتـخخعش ظهخٍؿطخ مػ طسةؿٌ حألز طش حتدوظثةش.

  

ٍحص ضخخش  44--44 ٍحص ضخخشحرظزخ   حرظزخ
ٍحص  رثػرثػحرظدي رسخم حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تـخخعش أٓعحذ حرظدي رسخم حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تـخخعش أٓعحذ  ٍحصخـدعرش خر حالرظزخ   --::طح أهٌضخ مؽ حتلٔزخذطح أهٌضخ مؽ حتلٔزخذ  خـدعرش خر حالرظزخ

oo   أٓعحذ ظحتدلخمظخص أٓعحذ ظحتدلخمظخص خَحؿعش حتـطعى حتٔخرةش مػ حتـخخعش  ظطةخٍؾَ حتظسدؿش حتز َؾش تدلخمظش خَحؿعش حتـطعى حتٔخرةش مػ حتـخخعش  ظطةخٍؾَ حتظسدؿش حتز َؾش تدلخمظش

حتدـخظٍس حتظؽ ؾدار حذ طٔظةؿي خر حتويخخص حتظؽ طةيخطخ ؿخخعش أٓعحذ  ظحتوطش حتدـخظٍس حتظؽ ؾدار حذ طٔظةؿي خر حتويخخص حتظؽ طةيخطخ ؿخخعش أٓعحذ  ظحتوطش 

ُحٍس حتظَرؿش  ُحٍس حتظَرؿش حالٓظَحطؿـؿش تع ظح ٓظَحطؿـؿش حتةعخؿش تظطعؾَ حتظعثؿح حتعختػ مػ ظح ٓظَحطؿـؿش حتةعخؿش تظطعؾَ حتظعثؿح حتعختػ مػ   ظحتظعثؿح ظحتظعثؿح حالٓظَحطؿـؿش تع

ظىتؿة اىحٍس حتـعىس حت خخثش تثظعثؿح حتعختػ مػ حتعغر حتعَرػ ظىتؿة اىحٍس حتـعىس حت خخثش تثظعثؿح حتعختػ مػ حتعغر حتعَرػ   ( ( جج10301030  ––ج ج 10251025خصَ )خصَ )

خىٍ رر حتدسظدش حتعَرؿش تثظَرؿش ظحتؼةخمش ظحتعثعج . كٌح خَحؿعش حتوطػ حالٓظَحطؿـؿش مػ خىٍ رر حتدسظدش حتعَرؿش تثظَرؿش ظحتؼةخمش ظحتعثعج . كٌح خَحؿعش حتوطػ حالٓظَحطؿـؿش مػ حتصحتص

رعط حتـخخعخص حتدصَؾش   ظخَحؿعش أىتش رَزخخؾ حتظطعؾَ حتدٔظدَ ظحتظؤضؿة ت،رظدخى رعط حتـخخعخص حتدصَؾش   ظخَحؿعش أىتش رَزخخؾ حتظطعؾَ حتدٔظدَ ظحتظؤضؿة ت،رظدخى 

CCIIQQAAPP ظأؾعخ  خَحؿعش ظػخثم حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى   ظأؾعخ  خَحؿعش ظػخثم حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى  NNAAQQAAAAEE  

..  

oo   ااثؿدؿش ظىظتؿش مػ حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ  خؼة زدعًؽ حتظوطؿػ ااثؿدؿش ظىظتؿش مػ حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـػ  خؼة زدعًؽ حتظوطؿػ ؿش ظؿش ظخلثخلثخَحؿعش زدخًؽ خَحؿعش زدخًؽ

  ..رختددثاش حتعَرؿش حتٔععىؾشرختددثاش حتعَرؿش حتٔععىؾش  حتدـدعشحتدـدعشؿخخعش ؿخخعش ظظ  حالٓظَحطؿـؽ تـخخعش حتةخضَسحالٓظَحطؿـؽ تـخخعش حتةخضَس

oo   ."م م". ىٍحٓش حتدعخؾؿَ حتةعخؿش حتدَؿعؿش تظةعؾح ظحرظدخى حتـخخعخص حتدصَؾش حتصخىٍس خر "زةخ ىٍحٓش حتدعخؾؿَ حتةعخؿش حتدَؿعؿش تظةعؾح ظحرظدخى حتـخخعخص حتدصَؾش حتصخىٍس خر "زةخ

ًحص ظاي اخج مَؾم ظظ  حتوطش حالٓظَحطؿـؿش رعةي تةظاي اخج مَؾم ظظ  حتوطش حالٓظَحطؿـؿش رعةي تة ًحص خمحص ردة خاؼةش خ  كخمش حألغَحل  خمحص ردة خاؼةش خ  كخمش حألغَحل 

ظحتادؿش ظحتادؿش   QQuuaalliittaattiivveeحتصثش تيٍحٓش طث  حتدعخؾؿَ  ظطليؾي أىظحص ؿد  حتزؿخزخص حتاؿةؿش حتصثش تيٍحٓش طث  حتدعخؾؿَ  ظطليؾي أىظحص ؿد  حتزؿخزخص حتاؿةؿش 

QQuuaannttiittaattiivvee   رر أىحم حتـخخعش  كدخ طح طليؾي خـخالص طلثؿة حتعظ  حتَحضر حٓظسخىح  اتػ رر أىحم حتـخخعش  كدخ طح طليؾي خـخالص طلثؿة حتعظ  حتَحضر حٓظسخىح  اتػ

  ..  SSttaannddaarrddss--bbaasseedd  SSWWOOTT  AAnnaallyyssiissخعخؾؿَ حتطؿجش حتةعخؿش خعخؾؿَ حتطؿجش حتةعخؿش 

oo  ة حتزؿجش حتيحهثؿش تثـخخعش اتػ زةخغ اعس ظؿعحزذ ظع .ة حتزؿجش حتيحهثؿش تثـخخعش اتػ زةخغ اعس ظؿعحزذ ظع .طلثؿطلثؿ  

oo    .طلثؿة حتزؿجش حتوخٍؿؿش تثـخخعش اتػ حتةَم حتدظخكش ظحتظطيؾيحص حتدلظدثش.  طلثؿة حتزؿجش حتوخٍؿؿش تثـخخعش اتػ حتةَم حتدظخكش ظحتظطيؾيحص حتدلظدثش  

  

ظؿيؾَ رختٌكَ أذ ؿخخعش أٓعحذ اي ٍحرض خـدعرش خر حألْٓ رسي اؿَحم طلثؿة حتعظ  حتَحضر تثزؿجش ظؿيؾَ رختٌكَ أذ ؿخخعش أٓعحذ اي ٍحرض خـدعرش خر حألْٓ رسي اؿَحم طلثؿة حتعظ  حتَحضر تثزؿجش 

  --حتيحهثؿش ظحتوخٍؿؿش تثـخخعش خسطخ :حتيحهثؿش ظحتوخٍؿؿش تثـخخعش خسطخ :

oo   ظحتزعي رر حتظلؿِ مػ طعةؿ  ظط وؿص ؿعحزذ حتةعس ظحتعع  ظكٌت  ظحتزعي رر حتظلؿِ مػ طعةؿ  ظط وؿص ؿعحزذ حتةعس ظحتعع  ظكٌت  حتدعظعرؿش حتدعظعرؿش

  حتةَم ظحتظطيؾيحص.حتةَم ظحتظطيؾيحص.

oo   حت دعتؿش رلؿغ طح طلثؿة ؿدؿ  أظؿص ز خغ حتـخخعش ظايٍحططخ ظاخاخزخططخ ظح غخٍ حتوخٍؿػ حت دعتؿش رلؿغ طح طلثؿة ؿدؿ  أظؿص ز خغ حتـخخعش ظايٍحططخ ظاخاخزخططخ ظح غخٍ حتوخٍؿػ

  حتدلؿػ رطخ.حتدلؿػ رطخ.

oo   َحل َحل حتد خٍكش حتةعختش تاخمش حألغَحل حتدعسؿش )أرعخم ضؿجش طيٍؾْ / غ،د / اىحٍؾعذ / أغ حتد خٍكش حتةعختش تاخمش حألغَحل حتدعسؿش )أرعخم ضؿجش طيٍؾْ / غ،د / اىحٍؾعذ / أغ

  عؿش( .عؿش( .خـظدخـظد

oo  . حتعَض ظحتدسخا ش تسظخثؾ حتظلثؿة خ  ؿدؿ  حألغَحل حتدعسؿش .حتعَض ظحتدسخا ش تسظخثؾ حتظلثؿة خ  ؿدؿ  حألغَحل حتدعسؿش  

  

  أىظحص ؿد  حتزؿخزخصأىظحص ؿد  حتزؿخزخص  55--44
  --ظمػ ضٌح ح غخٍ طح حٓظويحج حألٓختؿذ ظحألىظحص حتظختؿش:ظمػ ضٌح ح غخٍ طح حٓظويحج حألٓختؿذ ظحألىظحص حتظختؿش:
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oo   حتدةخر،ص حت وصؿش تعيى خر حألغَحل حتدعسؿش حتيحهثؿش ظحتوخٍؿؿش ًحص حتصثش حتعػؿةش حتدةخر،ص حت وصؿش تعيى خر حألغَحل حتدعسؿش حتيحهثؿش ظحتوخٍؿؿش ًحص حتصثش حتعػؿةش

  رختـخخعش. رختـخخعش. 

oo  ر حألغَحل حتدعسؿش حتيحهثؿش ظحتوخٍؿؿش.ر حألغَحل حتدعسؿش حتيحهثؿش ظحتوخٍؿؿش.حٓظزؿخزخص تعيى خحٓظزؿخزخص تعيى خ  حٓظويحجحٓظويحج  

oo    طسةؿٌ ريى خر ظٍٕ ردة تألغَحل حتدعسؿش حتيحهثؿش ظحتوخٍؿؿش ظحٓظويحج غَؾةش حتعص  طسةؿٌ ريى خر ظٍٕ ردة تألغَحل حتدعسؿش حتيحهثؿش ظحتوخٍؿؿش ظحٓظويحج غَؾةش حتعص

  ..ظطلثؿة حتسظخثؾ ظاريحى حتظةخٍؾَ تطٌش حتعٍٕظطلثؿة حتسظخثؾ ظاريحى حتظةخٍؾَ تطٌش حتعٍٕ  BBrraaiinn  SSttoorrmmiinngg  MMeetthhooddحتٌضسؽ حتٌضسؽ 

oo   .طثةػ خةظَكخص أةلخد حألردخب ظطلثؿثطخ. طثةػ خةظَكخص أةلخد حألردخب ظطلثؿثطخ  

oo  ٍؾش ؾش كثةخص حتسةخٕ أظ حتدـدعرخص حتزئٍكثةخص حتسةخٕ أظ حتدـدعرخص حتزئFFooccuuss  GGrroouupp  DDiissccuussssiioonn..  
  

  خَحكة اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تثـخخعش: خَحكة اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش تثـخخعش:   66--44
oo   .حتدَكثش حألظتػ: ط اؿة مَؾم اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش ظحتةَؾم ح شَحمػ ظمَؾم حتدَحؿعش. حتدَكثش حألظتػ: ط اؿة مَؾم اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش ظحتةَؾم ح شَحمػ ظمَؾم حتدَحؿعش  

oo  حتؼخزؿش: حتظوطؿػ  ريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿشحتؼخزؿش: حتظوطؿػ  ريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش  حتدَكثشحتدَكثش..  

oo  طةخد رثػ حتدسطـؿش.طةخد رثػ حتدسطـؿش.حتدَكثش حتؼختؼش: طصدؿح حألىظحص حتدٔظويخش ظحالحتدَكثش حتؼختؼش: طصدؿح حألىظحص حتدٔظويخش ظحال  

oo   حتدعسؿشحتدعسؿشحتدَكثش حتَحرعش: طسةؿٌ اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش رد خٍكش كخمش حألغَحل حتدَكثش حتَحرعش: طسةؿٌ اريحى حتوطش حالٓظَحطؿـؿش رد خٍكش كخمش حألغَحل..  

oo  .حتدَكثش حتوخخٔش: خَحؿعش حتوطش ظار،زطخ.حتدَكثش حتوخخٔش: خَحؿعش حتوطش ظار،زطخ  
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  ـخخعـش أٓـعحذـخخعـش أٓـعحذتد،خق حألٓخٓؿش تتد،خق حألٓخٓؿش تحح  --55
  

  ظحتظطعٍظحتظطعٍس ؤس س ؤس حتحت  22--55
ج  ظطزاا  ًتاا  ج  ظطزاا  ًتاا  29732973أز ااجض كثؿااش حتظَرؿااش رااخج أز ااجض كثؿااش حتظَرؿااش رااخج   راايأص ؿخخعااش أٓااعحذ كةااَ  تـخخعااش أٓااؿعغ  كؿااغراايأص ؿخخعااش أٓااعحذ كةااَ  تـخخعااش أٓااؿعغ  كؿااغ

ج رةصااة مااَظ  ج رةصااة مااَظ  29942994( تٔااسش ( تٔااسش 241241ج. كدااخ ةاايٍ حتةااَحٍ حتـدطااعٍغ ٍاااح )ج. كدااخ ةاايٍ حتةااَحٍ حتـدطااعٍغ ٍاااح )29752975از ااخم كثؿااش حتعثااعج ٓااسش از ااخم كثؿااش حتعثااعج ٓااسش 

خااٍَ خااٍَ   1212حتعايى حتعايى   ––ؿخخعش أٓؿعغ رٔعضخؽ ظاسخ ظأٓعحذ تظصازق ؿخخعاش ؿساعد حتاعحىغ )حتـَؾايس حتَٓادؿش ؿخخعش أٓؿعغ رٔعضخؽ ظاسخ ظأٓعحذ تظصازق ؿخخعاش ؿساعد حتاعحىغ )حتـَؾايس حتَٓادؿش 

ف كثؿظاااؽ حتويخااش حالؿظدخرؿااش ظحتطسيٓاااش  كدااخ طاااح ف كثؿظاااؽ حتويخااش حالؿظدخرؿااش ظحتطسيٓاااش  كدااخ طاااح طااح حمظظااخطااح حمظظااخ  29952995ج(. ظمااؽ راااخج ج(. ظمااؽ راااخج 29942994/ / 55/ /   3232رظااخٍؾن رظااخٍؾن 

  10061006( كثؿاخص. ظماؽ راخج ( كثؿاخص. ظماؽ راخج 55  ظراٌت  أةازق رايى كثؿاخص ماَ  أٓاعحذ )  ظراٌت  أةازق رايى كثؿاخص ماَ  أٓاعحذ )10001000حمظظخف كثؿش حـىحد مؽ راخج حمظظخف كثؿش حـىحد مؽ راخج 

ج اتاؽ كثؿاش ضسيٓاش حتطخااش ج اتاؽ كثؿاش ضسيٓاش حتطخااش 10221022طح ظح حتدعطي حتعختؽ تثطخاش تةَ  أٓعحذ  ظحتٌؼ طاح طرؿاَ حٓادص ماؽ راخج طح ظح حتدعطي حتعختؽ تثطخاش تةَ  أٓعحذ  ظحتٌؼ طاح طرؿاَ حٓادص ماؽ راخج 

  خص. خص. ( كثؿ( كثؿ66تؿصزق ريى كثؿخص مَ  أٓعحذ )تؿصزق ريى كثؿخص مَ  أٓعحذ )

ج ربز اخم ؿخخعاش أٓااعحذ  كؿاغ ؾةاا  ج ربز اخم ؿخخعاش أٓااعحذ  كؿاغ ؾةاا  10211021//66//2222( رظااخٍؾن ( رظااخٍؾن 322322ظةايٍ حتةاَحٍ حتـدطااعٍؼ ٍااح )ظةايٍ حتةاَحٍ حتـدطااعٍؼ ٍااح )

( ( 98.598.5( مايحذ  ضاٌح معا،  رار )( مايحذ  ضاٌح معا،  رار )422422حتدةَ حتَثؿٔؽ تثـخخعش ماؽ خيؾساش ةالخٍؼ رؤٓاعحذ ظطزثاح خٔاخكظص )حتدةَ حتَثؿٔؽ تثـخخعش ماؽ خيؾساش ةالخٍؼ رؤٓاعحذ ظطزثاح خٔاخكظص )

  ميحذ أهَؼ تثـخخعش مؽ خيؾسش أٓعحذ حتـيؾيس.ميحذ أهَؼ تثـخخعش مؽ خيؾسش أٓعحذ حتـيؾيس.

ربز ااخم كثؿااش حتظـااخٍس ظكثؿااش ربز ااخم كثؿااش حتظـااخٍس ظكثؿااش   10231023سش سش ( تٔاا( تٔاا216216كدااخ ةاايٍ اااَحٍ ٍثااؿْ خـثااْ حتااعٍُحم ٍاااح )كدااخ ةاايٍ اااَحٍ ٍثااؿْ خـثااْ حتااعٍُحم ٍاااح )

ظكثؿااش حتظدااَؾط. ظرااٌت  حُىحى راايى حتاثؿااخص رـخخعااش أٓااعحذ ظكثؿااش حتظدااَؾط. ظرااٌت  حُىحى راايى حتاثؿااخص رـخخعااش أٓااعحذ   حألتٔاارحألتٔاارظكثؿااش ظكثؿااش   حتٍِحرااش ظحتدااعحٍى حتطزؿعؿااشحتٍِحرااش ظحتدااعحٍى حتطزؿعؿااش

( كثؿاش ظضاؽ كثؿاش حتظَرؿاش  كثؿاش حتعثاعج  كثؿاش حـىحد  كثؿاش ( كثؿاش ظضاؽ كثؿاش حتظَرؿاش  كثؿاش حتعثاعج  كثؿاش حـىحد  كثؿاش 2288طيٍؾـؿخ   تؿصزق ريىضخ مؽ حتعاض حتلاختؽ )طيٍؾـؿخ   تؿصزق ريىضخ مؽ حتعاض حتلاختؽ )

  كثؿاش   كثؿاش حألتٔارحألتٔار  كثؿاش   كثؿاش حتٍِحراش ظحتداعحٍى حتطزؿعؿاشحتٍِحراش ظحتداعحٍى حتطزؿعؿاشتطاذ حتزؿطاَؼ  كثؿاش تطاذ حتزؿطاَؼ  كثؿاش حتطسيٓش  كثؿش ضسيٓش حتطخاش  كثؿش ححتطسيٓش  كثؿش ضسيٓش حتطخاش  كثؿش ح

حتظدَؾط  كثؿش حتظـخٍس  كثؿاش حتطاذ   كثؿاش حتظَرؿاش حتسعرؿاش  كثؿاش حتظَرؿاش حتَؾخظاؿش  كثؿاش حتلةاعد  كثؿاش حتظدَؾط  كثؿش حتظـخٍس  كثؿاش حتطاذ   كثؿاش حتظَرؿاش حتسعرؿاش  كثؿاش حتظَرؿاش حتَؾخظاؿش  كثؿاش حتلةاعد  كثؿاش 

عطاي عطاي ظخظخ   ظخمش اتػ حتدعطاي حتةساؽ تثظداَؾط ظخمش اتػ حتدعطاي حتةساؽ تثظداَؾطرخرخ  كثؿش ىحٍ حتعثعج  كثؿش ىحٍ حتعثعج    حـػخٍ  كثؿش طاسعتعؿؿخ حتدصخؾي ظحألٓدخك حـػخٍ  كثؿش طاسعتعؿؿخ حتدصخؾي ظحألٓدخك 

    حتيٍحٓخص حألمَؾةؿش ظحتزلعع.حتيٍحٓخص حألمَؾةؿش ظحتزلعع.

  حتـخخعؿاش حألظتاؽحتـخخعؿاش حألظتاؽ  طخىسطخىس ا احتحت  ٔاظعغٔاظعغخخ  رثاػرثاػ  ظحتثؿٔاخزْظحتثؿٔاخزْ  حتزااختعٍؾعّحتزااختعٍؾعّ  ششىٍؿاىٍؿا  حتاثؿاخصحتاثؿاخص  طثا طثا   ظطداسقظطداسق

أخاخ أخاخ   ..حتعثؿاخحتعثؿاخ  حتيٍحٓاخصحتيٍحٓاخص  ٔاظعغٔاظعغخخ  رثاػرثاػ  حتظوصصاخصحتظوصصاخص  خارخار  حتعيؾايحتعيؾاي  ماؽماؽ  ظحتايكظعٍحسظحتايكظعٍحس  ظحتدخؿٔاظؿَظحتدخؿٔاظؿَ  ششحتيرثعخحتيرثعخ  ظىٍؿخصظىٍؿخص

  عٓػ.عٓػ.خٔظعؼ معد حتدظخٔظعؼ معد حتدظ  رثػرثػحتدعطي حتةسؽ تثظدَؾط مؿدسق حت طخىس حتدعطي حتةسؽ تثظدَؾط مؿدسق حت طخىس 

ظعم خخ ٓزم ؾ،كع أذ ضسخك ُؾخىس كزؿَس مػ أريحى حتاثؿخص حتـيؾايس رختـخخعاش  ظهخةاش ماػ ظعم خخ ٓزم ؾ،كع أذ ضسخك ُؾخىس كزؿَس مػ أريحى حتاثؿخص حتـيؾايس رختـخخعاش  ظهخةاش ماػ   رثػرثػ

حتؼ،ع ٓسعحص حألهؿَس  كدخ ؾ،كع طسع  كثؿخص حتـخخعش كؿغ ازطخ طرطػ كة اطخرخص حتظعثؿح حتعاختػ ظضاٌح حتؼ،ع ٓسعحص حألهؿَس  كدخ ؾ،كع طسع  كثؿخص حتـخخعش كؿغ ازطخ طرطػ كة اطخرخص حتظعثؿح حتعاختػ ظضاٌح 

  ؿخ.ؿخ.حتظسع  تص أػَ كزؿَ مػ ُؾخىس أريحى غ،د حتـخخعش ظكٌت  غ،د حتيٍحٓخص حتعثحتظسع  تص أػَ كزؿَ مػ ُؾخىس أريحى غ،د حتـخخعش ظكٌت  غ،د حتيٍحٓخص حتعث

ظطظدؿِ ؿخخعش أٓعحذ رؤزطخ طرطؽ خٔخكش ؿرَحمؿاش كزؿاَس ال طةظصاَ رثاؽ خـظدا  خلخمظاش أٓاعحذ ظطظدؿِ ؿخخعش أٓعحذ رؤزطخ طرطؽ خٔخكش ؿرَحمؿاش كزؿاَس ال طةظصاَ رثاؽ خـظدا  خلخمظاش أٓاعحذ 

ظتار طدظي تظ دة ريس خلخمظخص خر خلخمظخص ةعؿي خصَ كدلخمظش حألاصاَ ظحتزلاَ حألكداَ. ظخار ضاٌح ظتار طدظي تظ دة ريس خلخمظخص خر خلخمظخص ةعؿي خصَ كدلخمظش حألاصاَ ظحتزلاَ حألكداَ. ظخار ضاٌح 

ـظدا  ةاعؿي ـظدا  ةاعؿي حتدسطثم  مةي أهٌص ؿخخعش أٓعحذ رثػ رخطةطخ حالتظِحج رختيظٍ حتازؿاَ حتدساعغ رطاخ ماؽ هيخاش خحتدسطثم  مةي أهٌص ؿخخعش أٓعحذ رثػ رخطةطخ حالتظِحج رختيظٍ حتازؿاَ حتدساعغ رطاخ ماؽ هيخاش خ

خصاَ ر ااة راخج ظحتدـظداا  حألٓاعحزؽ ر ااة هاخم. ظخسااٌ حٓاظة،تطخ رار ؿخخعاش ؿسااعد حتاعحىؼ ماػ رااخج خصاَ ر ااة راخج ظحتدـظداا  حألٓاعحزؽ ر ااة هاخم. ظخسااٌ حٓاظة،تطخ رار ؿخخعاش ؿسااعد حتاعحىؼ ماػ رااخج 

  ج طٔعػ اتػ طلةؿم اكيغ أضح أظتعؾخططخ حتدظدؼثش مػ أذ طصزق أكؼَ زةعخ  تثدـظد  حتدلؿػ. ج طٔعػ اتػ طلةؿم اكيغ أضح أظتعؾخططخ حتدظدؼثش مػ أذ طصزق أكؼَ زةعخ  تثدـظد  حتدلؿػ. 10211021

  غ،د حتـخخعشغ،د حتـخخعش  11--55
خخعاش ماػ حتاؼ،ع ٓاسعحص حألهؿاَس  ظااي خخعاش ماػ حتاؼ،ع ٓاسعحص حألهؿاَس  ظااي ــختختُؾخىس خطَىس مػ ريى حتط،د حتدثظلةاؿر رُؾخىس خطَىس مػ ريى حتط،د حتدثظلةاؿر ر  شطيص ؿخخعش أٓعحذشطيص ؿخخعش أٓعحذ

ج  ماداخ ضاع خعظاق ماؽ ؿايظب ٍااح ج  ماداخ ضاع خعظاق ماؽ ؿايظب ٍااح 10210266//10210255كةةض حتـخخعش ٓـ،  أكخىؾدؿخ  ؿؿايح  ماؽ حتعاخج حتـاخخعػ كةةض حتـخخعش ٓـ،  أكخىؾدؿخ  ؿؿايح  ماؽ حتعاخج حتـاخخعػ 

راايى حتدثظلةاااؿر رختـخخعاااش ماااؽ خَكثااش حتزااااختَؾعّ ظحتثؿٔاااخزْ كاااعحتػ راايى حتدثظلةاااؿر رختـخخعاااش ماااؽ خَكثااش حتزااااختَؾعّ ظحتثؿٔاااخزْ كاااعحتػ   رثاااحرثاااح( ( 22--55( ظحت اااة ٍااااح )( ظحت اااة ٍااااح )22--55))

%( %( 6161رسٔااازش )رسٔااازش )  غختزاااشغختزاااش  ((22072  ظ)  ظ)%(%(3838))  رسٔااازشرسٔااازش  ( غختزاااخ  ( غختزاااخ  6780  خاااسطح )  خاااسطح )( غختزاااخ  ظغختزاااش( غختزاااخ  ظغختزاااش27852))

 ظضع خئشَ ؿؿي رثػ حتدٔظعؾؿر حتدـظدعػ ظحتظعثؿدػ.ظضع خئشَ ؿؿي رثػ حتدٔظعؾؿر حتدـظدعػ ظحتظعثؿدػ.    خر ح ؿدختؽخر ح ؿدختؽ

ظؾظعق خار ضاٌح حتـايظب أؾعاخ  أذ كثؿاش حتظَرؿاش طٔاظعرذ أكزاَ كؼخماش غ،رؿاش رـخخعاش أٓاعحذ  ػاح ظؾظعق خار ضاٌح حتـايظب أؾعاخ  أذ كثؿاش حتظَرؿاش طٔاظعرذ أكزاَ كؼخماش غ،رؿاش رـخخعاش أٓاعحذ  ػاح 

    حتظَرؿااش حتسعرؿااشحتظَرؿااش حتسعرؿااشكثؿااش كثؿااش حتطسيٓااش  ػااح حتطسيٓااش  ػااح حتويخااش حالؿظدخرؿااش  ػااح كثؿااش حـىحد  ػااح كثؿااش حتويخااش حالؿظدخرؿااش  ػااح كثؿااش حـىحد  ػااح كثؿااش   ػااح كثؿااش   ػااح كثؿااش حتظـااخٍسحتظـااخٍس  كثؿااشكثؿااش

ظطٔاظعرذ ضاٌش حتاثؿاخص خـظدعاش ظطٔاظعرذ ضاٌش حتاثؿاخص خـظدعاش ( غختاذ  ( غختاذ  20002000رار )رار )  ماؽ كاة خسطاخماؽ كاة خسطاخظضؽ حتاثؿخص حتظؽ ؾِؾي ريى حتط،د ظضؽ حتاثؿخص حتظؽ ؾِؾي ريى حتط،د 
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  ػااح   ػااح حتظَرؿااش حتسعرؿااشحتظَرؿااش حتسعرؿااش  ظػااح كثؿااش   ظػااح كثؿااش حتلةااعدحتلةااعدظخاار رعاايضخ كثؿااش ظخاار رعاايضخ كثؿااش . . %( خاار اؿدااختؽ حتطاا،د رختـخخعااش%( خاار اؿدااختؽ حتطاا،د رختـخخعااش7070زٔاازش )زٔاازش )

  ػااح كثؿااش ضسيٓااش   ػااح كثؿااش ضسيٓااش حتطااذ حتطااذ   ػااح كثؿااش   ػااح كثؿااش دااَؾطدااَؾطحتظحتظ  ػااح كثؿااش   ػااح كثؿااش حتعثااعجحتعثااعج  ظخاار رعاايضخ كثؿااش   ظخاار رعاايضخ كثؿااش حتظَرؿااش حتَؾخظااؿشحتظَرؿااش حتَؾخظااؿشكثؿااش كثؿااش 

اثؿاش حـػاخٍ  كداخ اثؿاش حـػاخٍ  كداخ مم  ػح كثؿاش حتطاذ حتزؿطاَؼ  ػاح كثؿاش حتدصاخؾي ظحألٓادخك    ػح كثؿاش حتطاذ حتزؿطاَؼ  ػاح كثؿاش حتدصاخؾي ظحألٓادخك  حألتٔرحألتٔرحتطخاش  ظخر رعيضخ كثؿش حتطخاش  ظخر رعيضخ كثؿش 

ظخاار حتد،كااع حزوةااخض راايى غاا،د حتاثؿااخص ظخاار حتد،كااع حزوةااخض راايى غاا،د حتاثؿااخص   ( غختزااخ .( غختزااخ .304304رثااح راايى غاا،د حتدعطااي حتةسااؽ تثظدااَؾط )رثااح راايى غاا،د حتدعطااي حتةسااؽ تثظدااَؾط )

رختطخاااش حالٓااظؿعخرؿش تثدعخخااة رختطخاااش حالٓااظؿعخرؿش تثدعخخااة   خغ حتةزااعب رختاثؿااخص حتظطزؿةؿااشخغ حتةزااعب رختاثؿااخص حتظطزؿةؿااشالٍطزااالٍطزااحتظطزؿةؿااش راار حتاثؿااخص حتسظَؾااش زظااَح  حتظطزؿةؿااش راار حتاثؿااخص حتسظَؾااش زظااَح  

طزااٌب طزااٌب اال أذ حتـخخعااش اال أذ حتـخخعااش     ظحتظؽ طظطثزطااخ غزؿعااش حتيٍحٓااش مااؽ ضااٌش حتاثؿااخصظحتظؽ طظطثزطااخ غزؿعااش حتيٍحٓااش مااؽ ضااٌش حتاثؿااخصحتدظخكااش كختؿااخ  حتدظخكااش كختؿااخ  ظحتدعاايحص ظحألؿطااِس ظحتدعاايحص ظحألؿطااِس 

        ..أظحتةسؽأظحتةسؽظحتطسيٓؽ ظحتطسيٓؽ أأؿطعىح  كزؿَس تِؾخىس حتطخاش حالٓظؿعخرؿش تطٌش حتاثؿخص ٓعحم كثؿخص حتةطخ  حتطزؽ ؿطعىح  كزؿَس تِؾخىس حتطخاش حالٓظؿعخرؿش تطٌش حتاثؿخص ٓعحم كثؿخص حتةطخ  حتطزؽ 

( أؾعاخ  أذ رايى حتطختزاخص ح زاخع رختـخخعاش ؾِؾاي رار رايى حتطا،د ( أؾعاخ  أذ رايى حتطختزاخص ح زاخع رختـخخعاش ؾِؾاي رار رايى حتطا،د 22--55حتـيظب ٍااح )حتـيظب ٍااح )  ظقظقكدخ ؾعكدخ ؾع

حتٌكعٍ  ظؾئكي ًت  ُؾخىس حتطثذ حالؿظدخرػ رثػ حتظعثؿح ردلخمظاش أٓاعحذ ظؿساعد حتصاعؿي  ظزداع حتاعرػ حتٌكعٍ  ظؾئكي ًت  ُؾخىس حتطثذ حالؿظدخرػ رثػ حتظعثؿح ردلخمظاش أٓاعحذ ظؿساعد حتصاعؿي  ظزداع حتاعرػ 

  رؤضدؿش حتظعثؿح مػ ٍٓح خٔظةزة حتدلخمظش ر اة هخم ظؿسعد حتصعؿي ر اة رخج. رؤضدؿش حتظعثؿح مػ ٍٓح خٔظةزة حتدلخمظش ر اة هخم ظؿسعد حتصعؿي ر اة رخج. 

ؾعخ  أذ ؿخخعش أٓعحذ طةيج هيخخص خظدؿِس تدلؿططخ حتدـظدعؽ ماؽ خلخمظاخص ؾعخ  أذ ؿخخعش أٓعحذ طةيج هيخخص خظدؿِس تدلؿططخ حتدـظدعؽ ماؽ خلخمظاخص ظق حتـيظب أظق حتـيظب أكدخ ؾعكدخ ؾع

حتصااعؿي ر اااة رااخج ظخـظداا  أٓااعحذ رثااػ ظؿااص حتوصااعم  ظًتاا  تدااخ طةيخااص خاار ىرااح تةطااخ  حتظَرؿااش حتصااعؿي ر اااة رااخج ظخـظداا  أٓااعحذ رثااػ ظؿااص حتوصااعم  ظًتاا  تدااخ طةيخااص خاار ىرااح تةطااخ  حتظَرؿااش 

ظحتظعثؿح خر ه،ب هَؾـػ كثؿخص حتظَرؿش ظحتعثعج ظحـىحد ظحتويخش حالؿظدخرؿش  كدخ طيرح ٓاعد حتعداة ماػ ظحتظعثؿح خر ه،ب هَؾـػ كثؿخص حتظَرؿش ظحتعثعج ظحـىحد ظحتويخش حالؿظدخرؿش  كدخ طيرح ٓاعد حتعداة ماػ 

خر ه،ب كثؿخص حتطسيٓش ظضسيٓش حتطخاش. ضاٌح معا،  رار ىردطاخ حتدظدؿاِ تثةطاخ  حتصالؽ خر ه،ب كثؿخص حتطسيٓش ظضسيٓش حتطخاش. ضاٌح معا،  رار ىردطاخ حتدظدؿاِ تثةطاخ  حتصالؽ   حتةطخ  حتطسيٓػحتةطخ  حتطسيٓػ

رختدلخمظش خر ه،ب كثؿخص حتطذ حتز َؼ ظحتطذ حتزؿطَؼ ظحتظدَؾط ظحتدعطي حتةسؽ تثظداَؾط  ظططاعؾَ رختدلخمظش خر ه،ب كثؿخص حتطذ حتز َؼ ظحتطذ حتزؿطَؼ ظحتظدَؾط ظحتدعطي حتةسؽ تثظداَؾط  ظططاعؾَ 

  خٔظ ةؽ أٓعحذ حتـخخعؽ ظاخيحىش راخىٍ خظدؿاِ خار حألغزاخم ظأكايع حألؿطاِس ظحتدعايحص .  كداخ ؾظعاق خارخٔظ ةؽ أٓعحذ حتـخخعؽ ظاخيحىش راخىٍ خظدؿاِ خار حألغزاخم ظأكايع حألؿطاِس ظحتدعايحص .  كداخ ؾظعاق خار

ظحـػاخٍ. ظاطاخ  حالرداخب ظحـػاخٍ. ظاطاخ  حالرداخب   حألتٔارحألتٔارحتـيظب أذ كثؿخص حتـخخعش طيرح اطخ  حتٔؿخكش خر ه،ب هَؾـػ كثؿاخص حتـيظب أذ كثؿخص حتـخخعش طيرح اطخ  حتٔؿخكش خر ه،ب هَؾـػ كثؿاخص 

حتٍِحرااش حتٍِحرااش ظحتةطااخ  حتلاااعخؽ ظخوظثاا  حتةطخرااخص حتظسدعؾااش ظحتةسؿااش روَؾـااؽ كثؿااخص حتظـااخٍس ظحتلةااعد ظظحتةطااخ  حتلاااعخؽ ظخوظثاا  حتةطخرااخص حتظسدعؾااش ظحتةسؿااش روَؾـااؽ كثؿااخص حتظـااخٍس ظحتلةااعد ظ

  خظؿش.خظؿش.ظطاسعتعؿؿخ حتدصخؾي ظحألٓدخك ظحتظَرؿش حتسعرؿش ظحتظَرؿش حتَؾظطاسعتعؿؿخ حتدصخؾي ظحألٓدخك ظحتظَرؿش حتسعرؿش ظحتظَرؿش حتَؾ  ظحتدعحٍى حتطزؿعؿشظحتدعحٍى حتطزؿعؿش
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( طعُؾ  غـ،د ؿخخعش أٓعحذ حتدةؿيظذ مؽ خَكثش حتزاختعٍؾعّ ظحتثؿٔخزْ رثػ حتاثؿخص كٔذ ( طعُؾ  غـ،د ؿخخعش أٓعحذ حتدةؿيظذ مؽ خَكثش حتزاختعٍؾعّ ظحتثؿٔخزْ رثػ حتاثؿخص كٔذ 22--55ؿيظب )ؿيظب )

 جج10210266ج / ج / 10210255حتسع  مػ حتعخج حتـخخعؽ حتسع  مػ حتعخج حتـخخعؽ 

 حتاثؿــــــش ج

 طعُؾ  حتط،د حتدةؿيؾر

 ظحميظذ خصَؾعذ ح ؿدختؽ

ــذ ــذ غختزــــــــش غختـ  غختزــــــــش غختـ

 3448 2 - 1860 587 ؿـــــــشحتظَر 2

 714 2 2 487 135 حتعثـــعج 1

 1353 5 2 2661 685 حـىحد 3

 2790 - - 2117 563 حتويخش حالؿظدخرؿش 4

 2044 - 2 195 748 حتطسيٓش 5

 100 - - 49 252 ضسيٓش حتطخاش 6

 298 - - 249 49 حتطذ حتزؿطَؼ 7

ٍحرش ظحتدعحٍى حتطزؿعؿش 8  887 - - 462 416 حِت

 313 - - 276 247 حألتٔر 9

 555 - - 425 240 حتظدَؾط 20

 1756 - - 2303 2453 حتظـخٍس 22

 356 2 - 108 247 حتطذ 21

 2264 - - 998 266 حتظَرؿش حتسعرؿش 23

 661 - - 103 459 حتظَرؿش حتَؾخظؿش 24

 802 - - 148 553 حتلةعد  25

 227 - - 76 42 حـػخٍ 26

 233 - - 88 45 دصخؾي ظحألٓدخكطاسعتعؿؿخ حت 27

 340 - - 258 281 حتدعطي حتةسؽ تثظدَؾط 28

 27852 8 3 22063 6777 ح ؿدختؽ
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( طعُؾ  غـ،د ؿخخعش أٓعحذ حتدةؿيظذ مؽ خَكثش حتزاختعٍؾعّ ظحتثؿٔخزْ رثػ حتاثؿخص مػ ( طعُؾ  غـ،د ؿخخعش أٓعحذ حتدةؿيظذ مؽ خَكثش حتزاختعٍؾعّ ظحتثؿٔخزْ رثػ حتاثؿخص مػ 22--55شاة ٍاح )شاة ٍاح )

 جج10210266ج / ج / 10210255حتعخج حتـخخعؽ حتعخج حتـخخعؽ 
 

  
  

يى حتط،د رـخخعش أٓعحذ ؾِىحى ردعيالص كزؿَس كؿغ حٍطة  خر ( أذ ر1-5ظؾعظق حتـيظب ٍاح )

( غختزخ  ظغختزش مؽ 9778ج اتؽ كعحتؽ )1021/1023( غختزخ  ظغختزش مؽ حتعخج حتـخخعؽ 7316كعحتؽ )

%(. ظحٍطة  ريى حتط،د مؽ حتعخج حتـخخعؽ 34زدع رثح زلع ) بج  ردعي1023/1024حتعخج حتـخخعؽ 

  كدخ حٍطة  مؽ حتعخج حتـخخعؽ %(44تزخ  ظغختزش ردعيب زدع رثح )( غخ24019ج اتؽ )1024/1025

رثح خظعٓػ خعيب حتسدع  . كدخ%(17( غختزخ  ظغختزش ردعيب زدع رثح )27840ج اتؽ )1025/1026

  %(.19) كعحتؽج ج 10261026/ /   10251025--ج ج 10231023/ /   10211021ه،ب حتةظَس ه،ب حتةظَس   ه،ب

ظعرزظطح ؿخخعش أٓعحذ  ظتعة ( خيؼ حتظطعٍ مؽ ريى حتط،د حتٌؾر ح1ٓ-5ؾزَُ حت اة ٍاح )ظ

ضٌح حتسدع حتازؿَ مؽ ريى غ،د حتـخخعش ؾ ؿَ حتؽ حتيظٍ حتازؿَ حتٌؼ ؾدار حذ طثعزص ؿخخعش أٓعحذ مؽ 

 هيخش حتدـظد  حتدلؿػ.

  ((11--55ؿيظب )ؿيظب )

  ططعٍ أريحى غـ،د ؿخخعش أٓعحذ مؽ خَكثش حتزاختعٍؾعّ ظحتثؿٔخزْ ه،ب حتةظَسططعٍ أريحى غـ،د ؿخخعش أٓعحذ مؽ خَكثش حتزاختعٍؾعّ ظحتثؿٔخزْ ه،ب حتةظَس

  ج  ج  10210266/ /   10251025--ج ج 10231023/ /   10211021  

سشحتٔ  ح ؿدختؽ 
 خظعٓػ خعيب حتسدع خعيب حتسدع حتٔسعؼ

 7316 ج 1023/  1021
- 

19% 

 9778 ج 1024/  1023
34 % 

 24019 ج 1025/  1024
44% 

 27852 ج 1026/  1025
17% 

  ((11--55شاة ٍاح )شاة ٍاح )

  ططعٍ أريحى غـ،د ؿخخعش أٓعحذ مؽ خَكثش حتزاختعٍؾعّ ظحتثؿٔخزْ ه،ب حتةظَسططعٍ أريحى غـ،د ؿخخعش أٓعحذ مؽ خَكثش حتزاختعٍؾعّ ظحتثؿٔخزْ ه،ب حتةظَس

  ج  ج  10261026/ /   10210255--ج ج 10231023/ /   10211021  
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ظؾَؿ  ظؿعى ُؾخىس كزؿَس مػ أريحى غ،د حتـخخعش اتؽ ُؾخىس أريحى حتاثؿخص حتـيؾيس حتظؽ طح ظؾَؿ  ظؿعى ُؾخىس كزؿَس مػ أريحى غ،د حتـخخعش اتؽ ُؾخىس أريحى حتاثؿخص حتـيؾيس حتظؽ طح 

حمظخكطخرختـخخعش  ظحتسدع حتٔاخزػ ظُؾخىس أريحى حتط،د حتدثظلةؿر رختظعثؿح حتعختػ مػ خلخمظش أٓعحذ حمظخكطخرختـخخعش  ظحتسدع حتٔاخزػ ظُؾخىس أريحى حتط،د حتدثظلةؿر رختظعثؿح حتعختػ مػ خلخمظش أٓعحذ 

    رصةش هخةش ظمؽ ااثؿح ؿسعد حتصعؿي رثؽ ظؿص حتعدعج. رصةش هخةش ظمؽ ااثؿح ؿسعد حتصعؿي رثؽ ظؿص حتعدعج. 

( ريى حتط،د حتدةؿيظذ ( ريى حتط،د حتدةؿيظذ 33--55ـخخعش هيخخططخ مػ اطخ  حتيٍحٓخص حتعثؿخ  ظؾزؿر حتـيظب ٍاح )ـخخعش هيخخططخ مػ اطخ  حتيٍحٓخص حتعثؿخ  ظؾزؿر حتـيظب ٍاح )كدخ طةيج حتكدخ طةيج حت

ج. ظط ؿَ حتزؿخزخص حتعحٍىس رختـيظب اتؽ حذ ج. ظط ؿَ حتزؿخزخص حتعحٍىس رختـيظب اتؽ حذ 10251025//10241024ردَكثش حتيٍحٓخص حتعثؿخ مؽ حتعخج حتـخخعؽ ردَكثش حتيٍحٓخص حتعثؿخ مؽ حتعخج حتـخخعؽ 

ظخَكثش ظخَكثش   ( غختزخ  ( غختزخ  318318( غختزخ   ظخَكثش حتدخؿٔظؿَ )( غختزخ   ظخَكثش حتدخؿٔظؿَ )12611261ريى حتط،د حتدةؿيظذ ردَكثش حتيرثعج رثح )ريى حتط،د حتدةؿيظذ ردَكثش حتيرثعج رثح )

( غختزخ . ظؾ ؿَ ًت  اتػ ايٍس حتـخخعش رثػ آظؿعخد حتطثذ حتدظِحؾي رثػ حالتظلخد رزَحخؾ ( غختزخ . ظؾ ؿَ ًت  اتػ ايٍس حتـخخعش رثػ آظؿعخد حتطثذ حتدظِحؾي رثػ حالتظلخد رزَحخؾ 6363حتيكظعٍحش )حتيكظعٍحش )

  حتيٍحٓخص حتعثؿخ رختـخخعش. حتيٍحٓخص حتعثؿخ رختـخخعش. 
  

ج / ج / 10241024( طعُؾ  غـ،د ؿخخعش أٓعحذ حتدةؿيظذ مؽ خَكثش حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ حتعخج حتـخخعؽ ( طعُؾ  غـ،د ؿخخعش أٓعحذ حتدةؿيظذ مؽ خَكثش حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ حتعخج حتـخخعؽ 33--55ؿيظب )ؿيظب )

 جج10251025

 ح ؿدختؽ ظعٍحشىك خخؿٔظؿَ ىرثعج حتيٍؿش

 1553 63 318 1261 ريى حتط،د

  

( حتظعُؾ  حتسٔزؽ تثط،د حتدةؿيظذ رختيٍحٓخص حتعثؿخ رؿر خَكثش حتيرثعج ( حتظعُؾ  حتسٔزؽ تثط،د حتدةؿيظذ رختيٍحٓخص حتعثؿخ رؿر خَكثش حتيرثعج 33--55كدخ ؾعظق حت اة ٍاح )كدخ ؾعظق حت اة ٍاح )

. ظؾزؿر حت اة أذ ريى حتط،د حتدةؿيظذ . ظؾزؿر حت اة أذ ريى حتط،د حتدةؿيظذ جج10251025ج / ج / 10241024مػ حتعخج حتـخخعؽ مػ حتعخج حتـخخعؽ ظحتزاختعٍؾعّ ظحتيكظعٍحش ظحتزاختعٍؾعّ ظحتيكظعٍحش 

% مؽ كؿر رثرض زٔزش % مؽ كؿر رثرض زٔزش 2323% خر اؿدختؽ حتط،د  ظغ،د حتدخؿٔظؿَ كعحتؽ % خر اؿدختؽ حتط،د  ظغ،د حتدخؿٔظؿَ كعحتؽ 8585ردَكثش حتيرثعج ؾدؼة كعحتؽ ردَكثش حتيرثعج ؾدؼة كعحتؽ 

 حتط،د حتدةؿيظذ حتط،د حتدةؿيظذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17851 
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حتظعُؾ  حتسٔزؽ تط،د ؿخخعش أٓعحذ حتدةؿيظذ مؽ خَكثش حتيٍحٓخص حتعثؿخ كٔذ حتدَكثش مػ حتظعُؾ  حتسٔزؽ تط،د ؿخخعش أٓعحذ حتدةؿيظذ مؽ خَكثش حتيٍحٓخص حتعثؿخ كٔذ حتدَكثش مػ   ((33--55شاة ٍاح )شاة ٍاح )

  جج10251025ج / ج / 10241024حتعخج حتـخخعؽ حتعخج حتـخخعؽ 

  
  

مػ ريى غ،د حتيٍحٓخص حتعثؿخ حتَحغزؿر مؽ حتلصعب رثػ مػ ريى غ،د حتيٍحٓخص حتعثؿخ حتَحغزؿر مؽ حتلصعب رثػ ظخر حتد،كع أذ ضسخك طِحؾيح  خطَىح  ظخر حتد،كع أذ ضسخك طِحؾيح  خطَىح  

ىٍؿش حتدخؿٔظؿَ رزَحخؾ حتيٍحٓخص حتعثؿخ حتظػ طةيخطخ كثؿخص حتـخخعش حتدوظثةش  ظضٌح حالازخب خر ازة ىٍؿش حتدخؿٔظؿَ رزَحخؾ حتيٍحٓخص حتعثؿخ حتظػ طةيخطخ كثؿخص حتـخخعش حتدوظثةش  ظضٌح حالازخب خر ازة 

غ،د حتيٍحٓخص حتعثؿخ طٔخزيش حتـخخعش خر ه،ب حتظعٓ  مػ از خم رَحخؾ ىٍحٓخص رثؿخ طويج زدع غ،د حتيٍحٓخص حتعثؿخ طٔخزيش حتـخخعش خر ه،ب حتظعٓ  مػ از خم رَحخؾ ىٍحٓخص رثؿخ طويج زدع 

كة ًت  خر ه،ب اؿخج حألأخج حتعثدؿش رختاثؿخص  ظحتاثؿخص ًحططخ ربريحى كة ًت  خر ه،ب اؿخج حألأخج حتعثدؿش رختاثؿخص  ظحتاثؿخص ًحططخ ربريحى   حتدـظد  ظطيرح ٓعد حتعدة حتدـظد  ظطيرح ٓعد حتعدة 

  حتوطش حتزلؼؿش رختظعخظذ خ  حت َكخم ظحتدعسؿؿر ظز َضخ ظطعُؾعطخ.حتوطش حتزلؼؿش رختظعخظذ خ  حت َكخم ظحتدعسؿؿر ظز َضخ ظطعُؾعطخ.

  

  أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح   33--55
( رععح   أخخ ريى خعخظزػ ضؿجش حتظيٍؾْ مؿزثح 609ؾزثح ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ رختـخخعش ) 

ظحٓظ خٍؾش  شخعخظزخ   ظضٌح ؾعسؽ أذ حتـخخعش طدظث  غخاش طيٍؾٔؿش ظرلؼؿش كزؿَس طةيج هيخخص طعثؿدؿ( 882)

( رثح ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ خر ىٍؿش 4-5كزؿَس تثدـظد  حتدلؿػ. ظكدخ ضع خعظق مؽ ؿيظب ٍاح )

خٔخري  ( رععح   ظؾظيٍؽ ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ر اة غزؿعؽ خَظٍح  ريٍؿش أٓظخ90ًأٓظخً )

ظخيٍّ  اال أذ ريى حتدعؿيؾر ؾعظزَ اثؿة زٔزؿخ  ظؾَؿ  ًت  اتؽ أذ ريى كزؿَ خر حتاثؿخص تح ؾةعج رظوَؾؾ 

( 4-5غ،د كظؽ حـذ ظؾسظظَ اتؽ أذ ؾةعج رظعؿؿر خعؿيؾر خر هَؾـؽ حتاثؿش. ظؾعظق حت اة ٍاح )

ج / 1025مػ حتعخج حتـخخعػ  حتظعُؾ  حتسٔزؽ ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ رـخخعش أٓعحذ كٔذ حتيٍؿش حتعثدؿش

 ج.1026
 

( طعُؾ  أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ رـخخعش أٓعحذ كٔذ حتيٍؿش حتعثدؿش مػ حتعخج 5-5ؿيظب ٍاح )  

ج1026/  1025حتـخخعػ   

 ح ؿدختــــــؽ خعؿـــــــي خـيٍّ خٔخرــي خــــيٍّ أٓظــــخً خٔخرــــــي أٓظـــخً

58 91 459 515 356 2490 

ج / 1025( حتظعُؾ  حتسٔزؽ ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ رـخخعش أٓعحذ كٔذ حتيٍؿش حتعثدؿش مػ حتعخج حتـخخعػ 4-5حت اة ٍاح )

 ج1026
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 حتـطخُ ح ىحٍغ حتدعخظذحتـطخُ ح ىحٍغ حتدعخظذ  44--55

ريى حتـطخُ  ؿخخعش أٓعحذ طدظث  غخاش اىحٍؾش كزؿَس  كؿغ رثح أذ( 5-5ؾعظق ؿيظب ٍاح )ظ

ظظخث  ح ىحٍس ؾ رثعذ ( مَىح  14طظعُ  خخ رؿر )  ( مَىح  2449)أٓعحذ  ؿخخعشمؽ  ح ىحٍؼ حتدعخظذ

( مَىح  مؽ 260  ظ)( مَىح ؾ رثعذ حتعظخث  حتظوصصؿش315  ظ)( مَىح  مؽ حتعظخث  حتةخزعزؿش21ظ) حتعثؿخ

( 160مؽ حتعظخث  حتداظزؿش  مؽ كؿر رثح ريى خر ؾ رثعذ ظظخث  كَمؿش ) مَىح  ( 556حتعظخث  حتةسؿش ظ)

-5ظؾعظق حت اة ٍاح )( مَىح . 221ى خر ؾ رثعذ ظظخث  حتويخخص حتدعخظزش )مَىح   ظمؽ حتسطخؾش رثح ري

 ج.1026ج/1025ثعظخث  ح ىحٍؾش رثؽ خٔظعؼ حتـخخعش مؽ حتعخج حتـخخعػ ت حتسٔزؽ ظعُؾ حت( 5

ج / 1025( حتـطخُ ح ىحٍؼ )خر غؿَ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ( رختـخخعش مػ حتعخج حتـخخعػ 5-5ؿيظب ٍاح )

 ج1026

 عيىحت حتصةش

 14 ظظخث  ح ىحٍس حتعثؿخ

 315 حتعظخث  حتظوصصؿش

 21 ظظخث  حتةخزعذ

 260 حتعظخث  حتةسؿش

 556 حتعظخث  حتداظزؿش

 160 حتعظخث  حتلَمؿش

 221 ظظخث  حتويخخص حتدعخظزش

 2449 ح ؿدختؽ
 

 خعػخٔظعؼ حتـخخعش مؽ حتعخج حتـخ رثػظعُؾ  حتسٔزؽ تثعظخث  ح ىحٍؾش حت( 5-5حت اة ٍاح )

 ج1026ج/1025
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حتد،كع أذ ضسخك طِحؾيح  خطَىح  مػ أريحى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح ظحتـطخُ ضٌح ظخر 

ردخ ؾٔطح مػ حتٔعػ زلع طلةؿم ؿعىس مَم طعثح حتط،د حتدثظلةؿر  مؽ حتـخخعش ح ىحٍغ حتدعخظذ

حتـطخُ ح ىحٍغ حتدعخظذ ؾظةخٍد مػ  أذكدخ ؾ،كع رختـخخعش  ظًت  رخرظزخٍضح خيه،  مػ حتعدثؿش حتظعثؿدؿش. 

 .ضؿجش حتظيٍؾْ أرعخمحتعيى خر 
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 حتزَحخؾ حألكخىؾدؿشحتزَحخؾ حألكخىؾدؿش  55--55

 

حتظػ طةيج ريى ظؾعدة أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزعضح خر ه،ب حألأخج حتعثدؿش رـخخعش أٓعحذ 

ؾعظق   ظخةٍَح  ىٍحٓؿخ   3540ظخخ ؾةخٍد  ْػ خَكثظػ حتزاخٍتعٍؾعّ ظحتثؿٔخز( رَزخخـخ  أكخىؾدؿخ  م70)

 .رثػ كثؿخص حتـخخعش ظحتدةٍَحص حتيٍحٓؿشطعُؾ  حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش ( 6-5ؿيظب ٍاح )

  

  ( ( 66--55ؿيظب )ؿيظب )

  جج10261026ج / ج / 10251025ريى حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش مؽ حتـخخعش مػ حتعخج حتـخخعػ ريى حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش مؽ حتـخخعش مػ حتعخج حتـخخعػ 

  ظظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لل

  

  لل

  

  

  غغ

  

يٍؾْ ظخعخظزؿطح ظخسظعخش حتزلغ حتعثدػ ظاعض يٍؾْ ظخعخظزؿطح ظخسظعخش حتزلغ حتعثدػ ظاعض اغخٍ ٓعػ حتـخخعش تظطعؾَ أىحم أرعخم ضؿجش حتظاغخٍ ٓعػ حتـخخعش تظطعؾَ أىحم أرعخم ضؿجش حتظمؽ مؽ 

حتـخخعش خـدعرش خر حالطةخاؿخص حتعثدؿش   ظطٔعؽ حتـخخعش كختؿخ  ؿيؾخ  اتؽ ُؾخىس ريى حالطةخاؿخص حتعثدؿش حتـخخعش خـدعرش خر حالطةخاؿخص حتعثدؿش   ظطٔعؽ حتـخخعش كختؿخ  ؿيؾخ  اتؽ ُؾخىس ريى حالطةخاؿخص حتعثدؿش 

حتدعاعش خ  ريى خر حتيظب  ظخر أضح خخ ؾدؿِ حالطةخاؿخص حتعثدؿش تـخخعش أٓعحذ أزطخ طدض خ  ىظب أظٍظرؿش حتدعاعش خ  ريى خر حتيظب  ظخر أضح خخ ؾدؿِ حالطةخاؿخص حتعثدؿش تـخخعش أٓعحذ أزطخ طدض خ  ىظب أظٍظرؿش 

تـخخعش خر طظز  حتظةيج حتعثدػ مػ أخخكر شظػ خر حتعختح   ظططظح ؿخخعش أٓعحذ تـخخعش خر طظز  حتظةيج حتعثدػ مػ أخخكر شظػ خر حتعختح   ظططظح ؿخخعش أٓعحذ ظتٓؿعؾش  خدخ ؾدار حظتٓؿعؾش  خدخ ؾدار ح

رختع،اخص حتيظتؿش ظًت  خر ه،ب رةي ريى كزؿَ خر حالطةخاؿخص حتعثدؿش خ  حتـخخعخص حتوخٍؿؿش مػ رعط رختع،اخص حتيظتؿش ظًت  خر ه،ب رةي ريى كزؿَ خر حالطةخاؿخص حتعثدؿش خ  حتـخخعخص حتوخٍؿؿش مػ رعط 

غ حتعثدػ  غ حتعثدػ  حتيظب خؼة كعٍؾخ حتـسعرؿش ظأتدخزؿخ ظاؾطختؿخ ظحتٔعىحذ ظغؿَضخ ظًت  تثظزخىب حتعثدػ ظطس ؿػ حتزلحتيظب خؼة كعٍؾخ حتـسعرؿش ظأتدخزؿخ ظاؾطختؿخ ظحتٔعىحذ ظغؿَضخ ظًت  تثظزخىب حتعثدػ ظطس ؿػ حتزل

  ظؾدؼة خعخظزع أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ خعٍىح  ر َؾخ  ال ؾٔظطخذ رص مػ ؿخخعش أٓعحذ.ظؾدؼة خعخظزع أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ خعٍىح  ر َؾخ  ال ؾٔظطخذ رص مػ ؿخخعش أٓعحذ.

  ريى  حألأخجريى  حألأخج  حتاثؿشحتاثؿش

  حتيٍؿش حتـخخعؿش حألظتػحتيٍؿش حتـخخعؿش حألظتػ

ٍحص  ريى حتزَحخؾ ريى حتزَحخؾ  ٍحصريى  حتدةَ   ريى  حتدةَ

  616616  2222  2222 حتظَرؿـــــــش

  637637  2020  2020 حتعثـــعج

  380380  66  77 حـىحد

  5858  22  22 حتويخش حالؿظدخرؿش

  111111  55  55 حتطسيٓش

  282282  33  33 ضسيٓش حتطخاش

  5656  22  22 حتطذ حتزؿطَؼ

  350350  88  2323 حتٍِحرش ظحتدعحٍى حتطزؿعؿش

  191191  66  66 حألتٔر

  4545  22  22 حتظدَؾط

  291291  44  44 حتظـخٍس

  4545  22  22 حتطذ 

  286286  44  44 حتظَرؿش حتسعرؿش

  9090  22  22 حتظَرؿش حتَؾخظؿش

  5050  22  22 د حتلةع

  266266  33  33 حـػخٍ

 245  33  33 طاسعتعؿؿخ حتدصخؾي ظحألٓدخك

  2929  22  22 حتدعطي حتةسؽ تثظدَؾط

  33774040  6969  7575 ح ؿدختؽ
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  حتزسؿش حتظلظؿش تثـخخعشحتزسؿش حتظلظؿش تثـخخعش  66--55
  ططعٍططعٍ  ((77--55ظؾعظق ؿيظب ٍاح )ظؾعظق ؿيظب ٍاح )طظعدر حتزسؿش حتظلظؿش خَحمم حتـخخعش ظاخاخزخططخ حتدوظثةش  طظعدر حتزسؿش حتظلظؿش خَحمم حتـخخعش ظاخاخزخططخ حتدوظثةش    

  ظط ؿَ حتزؿخزخص   ظط ؿَ حتزؿخزخص جج10261026//10251025  --ج ج 10231023//10211021حتدعحُزش حتدوصصش تـخخعش أٓعحذ ه،ب حتةظَس حتدعحُزش حتدوصصش تـخخعش أٓعحذ ه،ب حتةظَس 

حألهَغ. حألهَغ. ضسخك ُؾخىس خطَىس مؽ ؿدؿ  رسعى حتدعحُزش رخٓظؼسخم رسي حتدصَظمخص ضسخك ُؾخىس خطَىس مؽ ؿدؿ  رسعى حتدعحُزش رخٓظؼسخم رسي حتدصَظمخص   حتعحٍىس رختـيظب اتؽ أذحتعحٍىس رختـيظب اتؽ أذ

كـح كـح   خٍطةخ خٍطةخ ممظطٔؿَ حتزسؿش حتظلظؿش تثـخخعش ؿسزخ  اتػ ؿسذ خ  حتدعحُزش حتدوصصش تـخخعش أٓعحذ  ظطٔؿَ حتزسؿش حتظلظؿش تثـخخعش ؿسزخ  اتػ ؿسذ خ  حتدعحُزش حتدوصصش تـخخعش أٓعحذ  

  رٔزذ حتظعٓعخص حتازؿَس مػ حتـخخعش    رٔزذ حتظعٓعخص حتازؿَس مػ حتـخخعش  ح ز خمحص ظًتح ز خمحص ظًت  ُؾخىسُؾخىسحتدعحُزش ؾ ؿَ حتدعحُزش ؾ ؿَ خوصصخص حالزةخد مؽ خوصصخص حالزةخد مؽ 

ٍحص ظحتظػ ط دة ُؾخىس ريى حتاثؿخص حتـيؾيس مؽ خيؾسش أٓعحذ حتـيؾيسظحتظػ ط دة ُؾخىس ريى حتاثؿخص حتـيؾيس مؽ خيؾسش أٓعحذ حتـيؾيس ٍحص   كؿغ رثرض ؿدثش حالٓظؼدخ   كؿغ رثرض ؿدثش حالٓظؼدخ

خثؿعذ ؿسؿص  كؿغ ؾـَغ كختؿخ خثؿعذ ؿسؿص  كؿغ ؾـَغ كختؿخ   400400ح ز خثؿش حتظػ أاخخظطخ حتـخخعش رديؾسش أٓعحذ حتـيؾيس خخ ؾِؾي رثؽ ح ز خثؿش حتظػ أاخخظطخ حتـخخعش رديؾسش أٓعحذ حتـيؾيس خخ ؾِؾي رثؽ 

  9898 خم خزخزػ تديٍؿخص مصعب ىٍحٓؿش  ظًت  رثػ خٔخكش  خم خزخزػ تديٍؿخص مصعب ىٍحٓؿش  ظًت  رثػ خٔخكش خزخزػ تاثؿخص ؿيؾيس  مع، رر ازخزخزػ تاثؿخص ؿيؾيس  مع، رر از  99از خم از خم 

حتدزخزػ حتـخخعؿش حتـيؾيس ظحتظػ ؾـَغ از خإضخ ردؼخرش غةَس طسدعؾش كةؿةؿش تصختق طسدؿش حتدزخزػ حتـخخعؿش حتـيؾيس ظحتظػ ؾـَغ از خإضخ ردؼخرش غةَس طسدعؾش كةؿةؿش تصختق طسدؿش   ظطعيظطعي  ..ميحزخميحزخ

ة  ت زاش حتطَد رختـخخعش ظخٔظ ةؽ أٓعحذ حتـخخعؽ    ضٌح مع،  ررضٌح مع،  ررحتديؾسش رختاخخة. حتديؾسش رختاخخة.  ة  ت زاش حتطَد رختـخخعش ظخٔظ ةؽ أٓعحذ حتـخخعؽ  أردخب حَت أردخب حَت

ظحتديؾسش حتـخخعؿش. كدخ أذ ضسخك از خمحص أهَؼ ؾـَغ طسةؿٌضخ مؽ حتاثؿخص ظحتديؾسش حتـخخعؿش. كدخ أذ ضسخك از خمحص أهَؼ ؾـَغ طسةؿٌضخ مؽ حتاثؿخص ظحتدزخزػ ح ىحٍؾش ظحتويخؿش ظحتدزخزػ ح ىحٍؾش ظحتويخؿش 

      حتةخثدش رثػ ايٍ كزؿَ خر حألضدؿش ظٓعل طِؾي خر اعس حتزسؿش حتظلظؿش تثـخخعش.حتةخثدش رثػ ايٍ كزؿَ خر حألضدؿش ظٓعل طِؾي خر اعس حتزسؿش حتظلظؿش تثـخخعش.

  

ج اتؽ ج اتؽ 10231023//10211021حتدعحُزش حتدوصصش تـخخعش أٓعحذ ه،ب حتةظَس حتدعحُزش حتدوصصش تـخخعش أٓعحذ ه،ب حتةظَس   ططعٍططعٍ  ((77--55ؿيظب ٍاح )ؿيظب ٍاح )

  )رخالت  ؿسؿص()رخالت  ؿسؿص(  جج10261026//10251025

 حتزخد

ج حتـخخعؽحتعخ  

1021  /

 ج 1023

1023  /

 ج 1024

1024  /

 ج 1025

1025  /

 ج 1026

 201417 95574 84296 48327 حتزخد حألظب: حألؿعٍ ظحتظععؾعخص

 10500 29220 28110 9324 حتٔث  ظحتويخخصحتزخد حتؼخزؽ: 

 620 504 504 304 حتيرح ظحتدسقحتزخد حتَحر : 

 211 211 211 471 : حتدصَظمخص حألهَغحتوخخْحتزخد 

 202500 80000 247500 219700 حتزخد حتٔخىّ: حالٓظؼدخٍؼ

 خثؿعذ ؿسؿص 260 طاثةش حتظطعؾَ رظختدٔظ ةؽ حتـخخعؽ
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  حتـخخعػحتـخخعػ  أٓعحذأٓعحذ  خٔظ ةػخٔظ ةػ  22--66--55
ؾة  خٔظ ةػ أٓعحذ حتـخخعػ رعٓػ خيؾسش أٓعحذ هخٍؽ حتلَج حتـخخعػ  ظطزثح خٔخكش ؾة  خٔظ ةػ أٓعحذ حتـخخعػ رعٓػ خيؾسش أٓعحذ هخٍؽ حتلَج حتـخخعػ  ظطزثح خٔخكش 

ج كعحتؽ ج كعحتؽ 10251025//10241024تعخخثؿر رختدٔظ ةؽ مؽ حتعخج حتـخخعؽ تعخخثؿر رختدٔظ ةؽ مؽ حتعخج حتـخخعؽ حتدٔظ ةػ هدٔش أميزش  ظؾزثح ريى ححتدٔظ ةػ هدٔش أميزش  ظؾزثح ريى ح

  ..( حٓظ خٍؼ ظغزؿذ خةؿح( حٓظ خٍؼ ظغزؿذ خةؿح257257( رعع ضؿجش طيٍؾْ ظ)( رعع ضؿجش طيٍؾْ ظ)284284( مَىح   خسطح )( مَىح   خسطح )756756))

ظازة ةيظٍ حتةَحٍ حتـدطعٍؼ ربز خم كثؿش حتطذ ؿخخعش أٓعحذ كخذ حتدٔظ ةػ ؾظز  تطؿجش ظازة ةيظٍ حتةَحٍ حتـدطعٍؼ ربز خم كثؿش حتطذ ؿخخعش أٓعحذ كخذ حتدٔظ ةػ ؾظز  تطؿجش 

شؿت خر حتزسؿش حتظلظؿش حتدظطختاش حتؽ شؿت خر حتزسؿش حتظلظؿش حتدظطختاش حتؽ حتظعثؿدؿش ظكخذ اي ظةة حتؽ كختش خر حتظيضعٍ مؽ كة حتظعثؿدؿش ظكخذ اي ظةة حتؽ كختش خر حتظيضعٍ مؽ كة   حتدٔظ ةؿخصحتدٔظ ةؿخص

ظؽ حتؽ زةص كؼؿَ خر  حتظوصصخص حترؿَ خعؿعىس رختدٔظ ةؽ خٔظعؼ حتويخش خٔظعؼ حتويخش  ظؽ حتؽ زةص كؼؿَ خر  حتظوصصخص حترؿَ خعؿعىس رختدٔظ ةؽ حتدةيخش تثَد خؼة )رس  خؼة )رس  حتدةيخش تثَد

  ..ؿَحكش حتدن ظحالرصخد ظغؿَضخ...(ؿَحكش حتدن ظحالرصخد ظغؿَضخ...(  ––حتيج حتيج 

ظرعي حٓظ،ج حتدٔظ ةػ خزخشَس ظزةة طزعؿظطخ حتؽ ؿخخعش أٓعحذ كخذ الري خر اكيحع غةَس شخخثش ظرعي حٓظ،ج حتدٔظ ةػ خزخشَس ظزةة طزعؿظطخ حتؽ ؿخخعش أٓعحذ كخذ الري خر اكيحع غةَس شخخثش 

ظتؿْ ضٌح ملٔذ رة طسدؿش حتـخزذ حتز َؼ خر أغزخم ظطدَؾط ظتؿْ ضٌح ملٔذ رة طسدؿش حتـخزذ حتز َؼ خر أغزخم ظطدَؾط َ ؿدؿ  حألأخج رختدٔظ ةؽ َ ؿدؿ  حألأخج رختدٔظ ةؽ ط دة ططعؾط دة ططعؾ

كختؿخ  حتؽ كختؿخ  حتؽ ظطعؿؿر أرعخم  ضؿجش طيٍؾْ ظحٓظليحع أأخج ؿيؾيس   كؿغ أزص رثح ريى حألأخج رختدٔظ ةؽ ظطعؿؿر أرعخم  ضؿجش طيٍؾْ ظحٓظليحع أأخج ؿيؾيس   كؿغ أزص رثح ريى حألأخج رختدٔظ ةؽ 

      ( أأخج مةػ.( أأخج مةػ.88))  ريى أأخج حتدٔظ ةؽريى أأخج حتدٔظ ةؽ  رعي أذ كخذرعي أذ كخذأح أح   1111))

  َإؾش:َإؾش:حتحت
خَكِح  تثظدؿِ مؽ حتظعثؿح حتطزؽ ظشَؾ  معخب ت،ٍطةخم رختصلش مؽ خسطةش خَكِح  تثظدؿِ مؽ حتظعثؿح حتطزؽ ظشَؾ  معخب ت،ٍطةخم رختصلش مؽ خسطةش   أذ طاعذ خٔظ ةؽ حتـخخعشأذ طاعذ خٔظ ةؽ حتـخخعش

  ؿسعد حتصعؿي.ؿسعد حتصعؿي.

  حتَٓختش: حتَٓختش: 

طةيؾح هيخخص ةلؿش ًحص ؿعىس رختؿش خر أؿة هيخش حتدـظد  رر غَؾم حتظعثؿح تثط،د ظحتظيٍؾذ تألغزخم طةيؾح هيخخص ةلؿش ًحص ؿعىس رختؿش خر أؿة هيخش حتدـظد  رر غَؾم حتظعثؿح تثط،د ظحتظيٍؾذ تألغزخم 

اخص حتظاخخثؿش رؿر اخص حتظاخخثؿش رؿر خر حألخَحض ظخعختـش حألخَحض حتدِخسش ظىرح حتع،خر حألخَحض ظخعختـش حألخَحض حتدِخسش ظىرح حتع،ظحتعخخثؿر مؽ حتصلش ظحتعاخؾش ظحتعخخثؿر مؽ حتصلش ظحتعاخؾش 

  حتظعثؿح حتطزؽ ظحتزلغ حتعثدؽ ظحتَرخؾش حتصلؿش.حتظعثؿح حتطزؽ ظحتزلغ حتعثدؽ ظحتَرخؾش حتصلؿش.

ظخر حالٓظَحطؿـؿخص حتظػ حطزعظطخ ؿخخعش أٓعحذ تيرح رسؿظطخ حألٓخٓؿش ح مخىس خر خ َظرخص ظخر حالٓظَحطؿـؿخص حتظػ حطزعظطخ ؿخخعش أٓعحذ تيرح رسؿظطخ حألٓخٓؿش ح مخىس خر خ َظرخص 

ُحٍس حتظعثؿح حتعختػ ظؿطخص هخٍؿؿش كخالطلخى حألظٍرؽ.  حص حتدوظثةش ظخسطخ ظ ُحٍس حتظعثؿح حتعختػ ظؿطخص هخٍؿؿش كخالطلخى حألظٍرؽ. حتظطعؾَ حتددعتش خر حتعٍُح حص حتدوظثةش ظخسطخ ظ حتظطعؾَ حتددعتش خر حتعٍُح

عحذ ردثؿش حتظطعؾَ ظحتظليؾغ خسطـخ  تطخ كؿغ أزطخ ط ـ  خ خٍؾ  حتظطعؾَ تظطعؾَ عحذ ردثؿش حتظطعؾَ ظحتظليؾغ خسطـخ  تطخ كؿغ أزطخ ط ـ  خ خٍؾ  حتظطعؾَ تظطعؾَ ظطظزسػ ؿخخعش أٓظطظزسػ ؿخخعش أٓ

ٍحص حتـخخعش ظكثؿخططخ حتدوظثةش ظأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتط،د ظحتعخخثؿر ح ىحٍؾؿر ظًت  خر ه،ب  ٍحص حتـخخعش ظكثؿخططخ حتدوظثةش ظأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتط،د ظحتعخخثؿر ح ىحٍؾؿر ظًت  خر ه،ب اىح اىح

  ..ااخخش حتد خٍؾ  حتد ظَكش خ  ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػ ظح طلخى حألظٍظرػ ظأكخىؾدؿش حتزلغ حتعثدؽااخخش حتد خٍؾ  حتد ظَكش خ  ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػ ظح طلخى حألظٍظرػ ظأكخىؾدؿش حتزلغ حتعثدؽ

ظخر حتـيؾَ رختٌكَ أذ ؿخخعش أٓعحذ طةعج رظعظؿ  رسؿظطخ حتظلظؿش تويخش غ،رطخ ظهيخش ظخر حتـيؾَ رختٌكَ أذ ؿخخعش أٓعحذ طةعج رظعظؿ  رسؿظطخ حتظلظؿش تويخش غ،رطخ ظهيخش 

حتدـظد  حتدلثػ  كؿغ طةعج رظٔؿؿَ ريس اعحمة رطيل طةيؾح هيخخططخ تثدـظد   ظطظدؿِ ؿخخعش أٓعحذ حتدـظد  حتدلثػ  كؿغ طةعج رظٔؿؿَ ريس اعحمة رطيل طةيؾح هيخخططخ تثدـظد   ظطظدؿِ ؿخخعش أٓعحذ 

،ب ،ب ( ز خغخ  ظًت  خر ه( ز خغخ  ظًت  خر ه270270رؤز طظطخ حتدظدؿِس مػ اطخ  هيخش حتدـظد  ظطسدؿش حتزؿجش ظحتظؽ رثرض )رؤز طظطخ حتدظدؿِس مػ اطخ  هيخش حتدـظد  ظطسدؿش حتزؿجش ظحتظؽ رثرض )

ٍحص طيٍؾزؿش تثوَؾـؿر ظحتطؿجخص ظحتدصختق حتلاعخؿش ظحتدصخز  ظحت َكخص ظطسظؿح ريى كزؿَ خر  ٍحص طيٍؾزؿش تثوَؾـؿر ظحتطؿجخص ظحتدصختق حتلاعخؿش ظحتدصخز  ظحت َكخص ظطسظؿح ريى كزؿَ خر رةي ىظ رةي ىظ

حتةعحمة حتطزؿش ظحتزؿطَؾش ظحالؿظدخرؿش ظحتةسؿش ظحتَؾخظؿش تثةَغ حتدلَظخش خر حتويخخص ردلخمظش حتةعحمة حتطزؿش ظحتزؿطَؾش ظحالؿظدخرؿش ظحتةسؿش ظحتَؾخظؿش تثةَغ حتدلَظخش خر حتويخخص ردلخمظش 

ض ظحالكظةخالص ظكخمش حتدس ض ظحالكظةخالص ظكخمش حتدسأٓعحذ ظكٌت  رةي حتدئطدَحص ظحتسيظحص ظااخخش حتدعٍخ خٓزخص حتظؽ ؾظدؿِ رطخ خٓزخص حتظؽ ؾظدؿِ رطخ أٓعحذ ظكٌت  رةي حتدئطدَحص ظحتسيظحص ظااخخش حتدعٍخ

  حتدـظد  حألٓعحزؽ.حتدـظد  حألٓعحزؽ.

كدخ طلَم ؿخخعش أٓعحذ رثػ حتظعحةة حتيحثح ظحتةعخب خ  ريى كزؿَ خر حتـخخعخص حتعَرؿش كدخ طلَم ؿخخعش أٓعحذ رثػ حتظعحةة حتيحثح ظحتةعخب خ  ريى كزؿَ خر حتـخخعخص حتعَرؿش 

ظحألؿسزؿش  كؿغ طٔظعؿ  ٓسعؾخ  ريىح  خر حتةعختؿخص حتعثدؿش ظحتؼةخمؿش ظحتةسؿش ظحتَؾخظؿش ظحتيؾسؿش ظحألؿسزؿش  كؿغ طٔظعؿ  ٓسعؾخ  ريىح  خر حتةعختؿخص حتعثدؿش ظحتؼةخمؿش ظحتةسؿش ظحتَؾخظؿش ظحتيؾسؿش 

ؾخ  خـدعرش خر حتعٍُحم كَثؿْ ظٍُحم خصَ حتٔخرم ؾخ  خـدعرش خر حتعٍُحم كَثؿْ ظٍُحم خصَ حتٔخرم ظغؿَضخ. ظرؿر حتلؿر ظحـهَ طٔظةزة حتـخخعش ٓسعظغؿَضخ. ظرؿر حتلؿر ظحـهَ طٔظةزة حتـخخعش ٓسع

  ظظُؾَ حتصسخرش ظحتظـخٍس حتوخٍؿؿش ظظُؾَ حتظعثؿح حتعختؽ ظظُؾَ حتظسدؿش حتدلثؿش ظغؿَضح.ظظُؾَ حتصسخرش ظحتظـخٍس حتوخٍؿؿش ظظُؾَ حتظعثؿح حتعختؽ ظظُؾَ حتظسدؿش حتدلثؿش ظغؿَضح.

ظضؽ  خ َظرخص ظضؽ  خ َظرخص   ( خ َظرخص أهَؼ ؾـَؼ طسةؿٌضخ مؽ حتعاض حتلختؽ( خ َظرخص أهَؼ ؾـَؼ طسةؿٌضخ مؽ حتعاض حتلختؽ2020كدخ طةعج حتـخخعش رظسةؿٌ ريى )كدخ طةعج حتـخخعش رظسةؿٌ ريى )

IICCTTPP  ىحٍؾش  خ َظ  حتظعثؿح ىحٍؾش  خ َظ  حتظعثؿح َظ  زظح حتدعثعخخص حالَظ  زظح حتدعثعخخص حالظَظزؿش  خ ظَظزؿش  خ ظط دة خ َظ  حتزعحرش حالتاظط دة خ َظ  حتزعحرش حالتا

حالتاظَظزؽ  خ َظ  حتداظزش حتَادؿش  خ َظ  حتظيٍؾذ رثؽ طاسعتعؿؿخ حتدعثعخخص  خ َظ  حتزسؿش حالتاظَظزؽ  خ َظ  حتداظزش حتَادؿش  خ َظ  حتظيٍؾذ رثؽ طاسعتعؿؿخ حتدعثعخخص  خ َظ  حتزسؿش 

ظط دة خ َظ  خَكِ أرلخع حتسخزع طاسعتعؿؽ ظخ َظ  ظط دة خ َظ  خَكِ أرلخع حتسخزع طاسعتعؿؽ ظخ َظ    SSTTDDFFحألٓخٓؿش ت زاش حتدعثعخخص. ظخ خٍؾ  حألٓخٓؿش ت زاش حتدعثعخخص. ظخ خٍؾ  

  ططعؾَ رَزخخؾ رثعج حتلخٓذ ظخ َظ  خعدة   ططعؾَ رَزخخؾ رثعج حتلخٓذ ظخ َظ  خعدة ظط دة خ َظظط دة خ َظ  PPCCIIQQAAحتٌكخم حالةطسخرؽ  ظخ خٍؾ  حتٌكخم حالةطسخرؽ  ظخ خٍؾ  

                                        ..راثؿظؽ حتعثعج ظحتطسيٓشراثؿظؽ حتعثعج ظحتطسيٓش  SSDDEEEEظخ َظ  ظخ َظ    حتيٍحٓخص حتزؿجؿشحتيٍحٓخص حتزؿجؿش
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  حتديؾسش حتـخخعؿشحتديؾسش حتـخخعؿش  11--66--55
خر حتويخخص حتظػ طلَم حتـخخعش رثػ حالٓظدَحٍ مؿطخ هيخش ح ٓاخذ حتط،رػ رختديؾسش حتـخخعؿش خر حتويخخص حتظػ طلَم حتـخخعش رثػ حالٓظدَحٍ مؿطخ هيخش ح ٓاخذ حتط،رػ رختديؾسش حتـخخعؿش 

( غختزخ  ظغختزش مؽ حتعخج حتـخخعؽ ( غختزخ  ظغختزش مؽ حتعخج حتـخخعؽ 18541854يؾسش حتـخخعؿش )يؾسش حتـخخعؿش )  كؿغ ؾثح ريى حتط،د حتدةؿدؿر رختد  كؿغ ؾثح ريى حتط،د حتدةؿدؿر رختد

ج. ظخر حتدةٍَ ُؾخىس حتطخاش حالٓظؿعخرؿش تثديؾسش حتـخخعؿش ظًت  خ  حتِؾخىس حتدطَىس ج. ظخر حتدةٍَ ُؾخىس حتطخاش حالٓظؿعخرؿش تثديؾسش حتـخخعؿش ظًت  خ  حتِؾخىس حتدطَىس 10251025//10241024

  تط،د حتـخخعش.تط،د حتـخخعش.

  

  حتدَحكِ ظحتعكيحص ًحص حتطخر  حتوخمحتدَحكِ ظحتعكيحص ًحص حتطخر  حتوخم  33--66--55
حتدَحكِ ظحتعكيحص حتدَحكِ ظحتعكيحص ( خَكِح  ظظكيس ًحص غخر  هخم  طدؼة طث  ( خَكِح  ظظكيس ًحص غخر  هخم  طدؼة طث  3535طدث  حتـخخعش ريى )طدث  حتـخخعش ريى )  

زةطش اعس مػ أىحم حتـخخعش كؿغ طٔطح حتويخخص حتظعثؿدؿش ظحتزلؼؿش ظحالٓظ خٍؾش تظث  حتعكيحص مػ ىرح زةطش اعس مػ أىحم حتـخخعش كؿغ طٔطح حتويخخص حتظعثؿدؿش ظحتزلؼؿش ظحالٓظ خٍؾش تظث  حتعكيحص مػ ىرح 

  حتع،اش رؿر حتـخخعش ظحتدـظد  حتدلثػ . ظط دة:حتع،اش رؿر حتـخخعش ظحتدـظد  حتدلثػ . ظط دة:

  ظكيس حتيٍحٓخص حتزؿجؿش.ظكيس حتيٍحٓخص حتزؿجؿش.  --

  ظكيس حتدطزعش حتدَكِؾش.ظكيس حتدطزعش حتدَكِؾش.  --

  خَكِ حتدعثعخخص ظشزاش حالطصخالصخَكِ حتدعثعخخص ظشزاش حالطصخالص  --

ِ ظدخذ ؿعىش حتظعثؿح ظ  -- ِ ظدخذ ؿعىش حتظعثؿح ظخَك   حالرظدخىحالرظدخىخَك

ٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتةؿخىحص  -- ٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتةؿخىحصخَكِ طسدؿش اي   خَكِ طسدؿش اي

  خَكِ حتظيٍؾذ ظطاسعتعؿؿخ حتدعثعخخص ظحالطصخالص.خَكِ حتظيٍؾذ ظطاسعتعؿؿخ حتدعثعخخص ظحالطصخالص.  --

  خَكِ حتظعثؿح حتدةظعف.خَكِ حتظعثؿح حتدةظعف.  --

  خَكِ هيخش ظةؿخزش حتٔؿخٍحص.خَكِ هيخش ظةؿخزش حتٔؿخٍحص.  --

  خَكِ حتظيٍؾذ ظٍؾخىس حألردخب.خَكِ حتظيٍؾذ ظٍؾخىس حألردخب.  --

  ظكيس حتـَحمؿ .ظكيس حتـَحمؿ .  --

  خَكِ ظكيس حالزظٔخد حتدعؿص.خَكِ ظكيس حالزظٔخد حتدعؿص.  --

  ظكيس ح زظخؽ ظحتظٔعؾم.ظكيس ح زظخؽ ظحتظٔعؾم.  --

  عىس ححتظلٔؿر ت،ىحم حتظَرعؼ.عىس ححتظلٔؿر ت،ىحم حتظَرعؼ.ظكيس هيخش ظؿظكيس هيخش ظؿ  --

  خَكِ هيخش طعثؿح حتازخٍ.خَكِ هيخش طعثؿح حتازخٍ.  --

  ظكيس ططعؾَ حتظَرؿش حتدؿيحزؿش.ظكيس ططعؾَ حتظَرؿش حتدؿيحزؿش.  --

  ظكيس حتظيٍؾذ ظح ٍشخى حتسةٔؽ ظحتظسدؿش حتز َؾش.ظكيس حتظيٍؾذ ظح ٍشخى حتسةٔؽ ظحتظسدؿش حتز َؾش.  --

  خَكِ حتثؿخاش حتزيزؿش.خَكِ حتثؿخاش حتزيزؿش.  --

  ..حتثرخص ظحتظَؿدشحتثرخص ظحتظَؿدشخَكِ خَكِ   --

ٍحص ظخطخٍحص حالهصخثؿؿر حالؿظدخرؿؿر.  -- ٍحص ظخطخٍحص حالهصخثؿؿر حالؿظدخرؿؿر.خَكِ طسدؿش حتةي   خَكِ طسدؿش حتةي

  سدؿش حتز َؾش.سدؿش حتز َؾش.خَكِ حتويخش حتعخخش تثظيٍؾذ ظحتظخَكِ حتويخش حتعخخش تثظيٍؾذ ظحتظ  --

  خَكِ حتويخش حتعخخش تإلزظخؽ.خَكِ حتويخش حتعخخش تإلزظخؽ.  --

ٍحص.  -- ٍحص.خَكِ حتويخش حتعخخش تثيٍحٓخص ظحالٓظ خ   خَكِ حتويخش حتعخخش تثيٍحٓخص ظحالٓظ خ

  خَكِ هيخش حتظصدؿدخص حتليؾؼش.خَكِ هيخش حتظصدؿدخص حتليؾؼش.  --

  خَكِ هيخش حتدعخخة حتظلثؿثؿش.خَكِ هيخش حتدعخخة حتظلثؿثؿش.  --

  خَكِ ططزؿةخص حتصسخرخص حالتاظَظزؿش.خَكِ ططزؿةخص حتصسخرخص حالتاظَظزؿش.  --

  خَكِ حتويخش حتعخخش تثويخخص حتط،رؿش.خَكِ حتويخش حتعخخش تثويخخص حتط،رؿش.  --

ٍحرؿش  حتيٍحٓخصحتيٍحٓخصخَكِ حتزلعع ظخَكِ حتزلعع ظ  -- ٍحرؿشحِت   ..حِت

  ذ حتدٔظدَ.ذ حتدٔظدَ.خَكِ حتظيٍؾخَكِ حتظيٍؾ  --

  ظكيس حتدوخغَ حتطزؿعؿش ظحألُخخص.ظكيس حتدوخغَ حتطزؿعؿش ظحألُخخص.  --

ٍحرؿش.  -- ٍحرؿش.ظكيس حزظخؽ حت ظ،ص ظحتلخة،ص حِت   ظكيس حزظخؽ حت ظ،ص ظحتلخة،ص حِت
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  خَكِ حتويخخص حتعخخش تظٔعؾم حتزوعع ظحتويخخص حتـخخعؿش.خَكِ حتويخخص حتعخخش تظٔعؾم حتزوعع ظحتويخخص حتـخخعؿش.  --

  خَكِ حتويخش حتعخخش تثظيٍؾذ حتدظدؿِ.خَكِ حتويخش حتعخخش تثظيٍؾذ حتدظدؿِ.  --

  خَكِ حتٌكخم حتصسخرؽ )حتَظرعص(.خَكِ حتٌكخم حتصسخرؽ )حتَظرعص(.  --

  ظكيس حتدعخخة ظحتظيٍؾذ ت،ٓظ خٍحص حتطسيٓؿش.ظكيس حتدعخخة ظحتظيٍؾذ ت،ٓظ خٍحص حتطسيٓؿش.  --

  خمؽ تثظيٍؾذ ظحتظَؿدش.خمؽ تثظيٍؾذ ظحتظَؿدش.حتدَكِ حتؼةحتدَكِ حتؼة  --

  خَكِ حتظاسعتعؿؿخ حتدعثعخخطؿش حتلؿعؾش ظحتـؿسعخؿش.خَكِ حتظاسعتعؿؿخ حتدعثعخخطؿش حتلؿعؾش ظحتـؿسعخؿش.  --

  خَكِ حتويخش حتعخخش تثظعثؿح ظحتثرش حتعَرؿش ترؿَ حتسخغةؿر رطخ.خَكِ حتويخش حتعخخش تثظعثؿح ظحتثرش حتعَرؿش ترؿَ حتسخغةؿر رطخ.  --

ريى كزؿَ خر ريى كزؿَ خر خر خر   صصطدظثاطدظثاتيؾطخ غخاخص كزؿَس ردخ تيؾطخ غخاخص كزؿَس ردخ مؽ ظعم خخ ٓزم  ؾظزؿر أذ ؿخخعش أٓعحذ مؽ ظعم خخ ٓزم  ؾظزؿر أذ ؿخخعش أٓعحذ 

طخر  حتوخم ظحتظػ طثعذ ىظٍح خطدخ مػ هيخش حتدـظد  طخر  حتوخم ظحتظػ طثعذ ىظٍح خطدخ مػ هيخش حتدـظد  ظطدث  ظكيحص ًحص حتظطدث  ظكيحص ًحص حت  ظحتويخؿش ظحتويخؿش حتدَحكِ حتعثدؿش حتدَحكِ حتعثدؿش 

ٓظ خٍؾش ظحتظيٍؾزؿش ظحتطزؿش تثدـظد  ظحتدصخز  ظحت َكخص ٓظ خٍؾش ظحتظيٍؾزؿش ظحتطزؿش تثدـظد  ظحتدصخز  ظحت َكخص ظحتزلغ حتعثدػ  ظكٌت  حتويخخص حالظحتزلغ حتعثدػ  ظكٌت  حتويخخص حال

  مػ خلخمظش أٓعحذ رصةش هخةش ظخلخمظخص ؿسعد حتصعؿي ر اة رخج.مػ خلخمظش أٓعحذ رصةش هخةش ظخلخمظخص ؿسعد حتصعؿي ر اة رخج.  ظحتطؿجخص ظحألمَحىظحتطؿجخص ظحألمَحى

  

  حتداظزش حتدَكِؾش رختـخخعشحتداظزش حتدَكِؾش رختـخخعش  44--66--55
( خةظسؿخ  طظسع  خخرؿر حتاظذ ظحتيظٍؾخص حتعثدؿش ظٍٓخثة ( خةظسؿخ  طظسع  خخرؿر حتاظذ ظحتيظٍؾخص حتعثدؿش ظٍٓخثة 8800888008ص حتداظزخص )ص حتداظزخص )رثح ريى خةظسؿخرثح ريى خةظسؿخ  

مؽ حتعخج مؽ حتعخج   ص حتاثؿخصص حتاثؿخصٓعحم رختداظزش حتدَكِؾش أظ رداظزخٓعحم رختداظزش حتدَكِؾش أظ رداظزخ  حتعَرؿش ظحالزـثؿِؾشحتعَرؿش ظحالزـثؿِؾش  حتدخؿٔظؿَ ظحتيكظعٍحشحتدخؿٔظؿَ ظحتيكظعٍحش

 ..  ((88--55))  ظًت  كدخ ضع خعظق مؽ ؿيظب ٍاحظًت  كدخ ضع خعظق مؽ ؿيظب ٍاح    حتـخخعؽحتـخخعؽ

 
 ( 8-5ؿيظب ٍاح )

 ج1025ج / 1024ػ حتعخج حتـخخعػ حتـخخعش م ريى حتدةظسؿخص رداظزخص

 حتعيى حتصةش

 49492 حتاظذ حتعَرؿش

 16356 حتاظذ ح زـثؿِؾش

 412 ٍٓخثة حتيكسعٍحش رَرؽ

 2470 ٍٓخثة حتيكسعٍحش ازـثؿِؼ

 746 ٍٓخثة حتدخؿٔظؿَ رَرؽ

 3025 ٍٓخثة حتدخؿٔظؿَ ازـثؿِؼ

 3059 ىظٍؾخص رَرؿش

 3444 ىظٍؾخص ازـثؿِؾش

 6 خةظسؿخص أهَؼ

 88008 ح ؿدختؽ

 

 

 

طعُؾ  خةظسؿخص حتداظزش حتدَكِؾشظخاظزخص حتاثؿخص كٔذ كثؿخص طعُؾ  خةظسؿخص حتداظزش حتدَكِؾشظخاظزخص حتاثؿخص كٔذ كثؿخص ( ( 99--55كدخ ؾعظق ؿيظب ٍاح )كدخ ؾعظق ؿيظب ٍاح )

ظطظطَ حتزؿخزخص حتعحٍىس رختـيظب أذ حتاثؿخص حتةيؾدش ظطظطَ حتزؿخزخص حتعحٍىس رختـيظب أذ حتاثؿخص حتةيؾدش   ..جج10251025ج / ج / 10241024حتـخخعش مؽ حتعخج حتـخخعػ حتـخخعش مؽ حتعخج حتـخخعػ 

حتلع حألظمَ خر ضٌش حتلع حألظمَ خر ضٌش   رختـخخعش ظضؽ حتظَرؿش ظحتعثعج ظحـىحد ظحتويخش حالؿظدخرؿش طٔظلعً رثؽرختـخخعش ظضؽ حتظَرؿش ظحتعثعج ظحـىحد ظحتويخش حالؿظدخرؿش طٔظلعً رثؽ

  حتدةظسؿخص.حتدةظسؿخص.
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 (9-5ؿيظب ٍاح )

 ج1025ج / 1024مػ حتعخج حتـخخعػ  كٔذ حتاثؿش ريى حتدةظسؿخص رداظزخص حتـخخعش
 

 ح ؿدختػ حتداظزش ج

 2930 حتدَكِؾش 2

 29151 حتظَرؿشكثؿش  1

 24641 حتعثعجكثؿش  3

 22412 حتويخش حالؿظدخرؿشكثؿش  4

 9753 حتطسيٓشكثؿش  5

 23599 حـىحدكثؿش  6

 9843 ضسيٓش حتطخاشكثؿش  7

 785 رحألتٔكثؿش  8

9 
ٍحرش ظحتدعحٍى كثؿش  حِت

 حتطزؿعؿش
2184 

 446 حتظدَؾطكثؿش  20

 893 حتطذكثؿش  22

 806 حتظَرؿش حتسعرؿشكثؿش  21

 439 حتطذ حتزؿطَغكثؿش  23

 2189 حتظـخٍسكثؿش  24

 2154 حـػخٍكثؿش  25

 256 ؿش حتَؾخظؿشحتظَركثؿش  26

27 
طاسعتعؿؿخ حتدصخؾي   كثؿش

 ظحألٓدخك
97 

 229 كثؿش حتلةعدكثؿش  28

 88008 ح ؿدختؽ

 

 

  خَكِ خعثعخخص حتـخخعشخَكِ خعثعخخص حتـخخعش  55--66--55
ج خسٌ أذ كخزض حتـخخعش أكي مَظ  ج خسٌ أذ كخزض حتـخخعش أكي مَظ  10081008أز ػم خَكِ حتدعثعخخص ظشزاش حالطصخالص مػ رخج أز ػم خَكِ حتدعثعخخص ظشزاش حالطصخالص مػ رخج 

تدَكِ حتدعثعخخص: شزاش حتدعثعخخص   ظظكيس تدَكِ حتدعثعخخص: شزاش حتدعثعخخص   ظظكيس ؿخخعش ؿسعد حتعحىؼ  ظخر حتعكيحص أظ حألأخج حتةَرؿش ؿخخعش ؿسعد حتعحىؼ  ظخر حتعكيحص أظ حألأخج حتةَرؿش 

ٍحص حتَهصش  ٍحص حتَهصش حتزَخـش   ظظكيس حتدعا  حالتاظَظزػ تثـخخعش   ظظكيس حتصؿخزش   ظظكيس حتظيٍؾذ ظحهظزخ حتزَخـش   ظظكيس حتدعا  حالتاظَظزػ تثـخخعش   ظظكيس حتصؿخزش   ظظكيس حتظيٍؾذ ظحهظزخ

    ظزعحىغ حتظاسعتعؿؿخ   رخ ظخمش اتػ حألردخب ح ىحٍؾش ظحتةسؿش رختدَكِ  ظزعحىغ حتظاسعتعؿؿخ   رخ ظخمش اتػ حألردخب ح ىحٍؾش ظحتةسؿش رختدَكِ  IICCDDLLحتيظتؿش حتيظتؿش 

عظةؿر ظحتةسؿؿر ظحتعدخب  ؾعدثعذ مػ اطخرخص عظةؿر ظحتةسؿؿر ظحتعدخب  ؾعدثعذ مػ اطخرخص ظؾعح حتدَكِ مَؾةخ  خظدؿِح خر حتدطسيٓؿر ظحتدظؾعح حتدَكِ مَؾةخ  خظدؿِح خر حتدطسيٓؿر ظحتد

ٍحص حتَهصش حتيظتؿش تثلخٓذ تط،د حتـخخعش  ٍحص حتَهصش حتيظتؿش تثلخٓذ تط،د حتـخخعش خوظثةش طظعدر خؿاسش اىحٍس حتـخخعش ظحتظيٍؾذ رثػ حهظزخ خوظثةش طظعدر خؿاسش اىحٍس حتـخخعش ظحتظيٍؾذ رثػ حهظزخ

  ظتدر ؾَغذ خر حتدـظد  حتدلثػ  ظأردخب حتصؿخزش مػ حتاثؿخص ظحتعكيحص ح ىحٍؾش حتدوظثةش رختـخخعش. ظتدر ؾَغذ خر حتدـظد  حتدلثػ  ظأردخب حتصؿخزش مػ حتاثؿخص ظحتعكيحص ح ىحٍؾش حتدوظثةش رختـخخعش. 

ظح حتدعثعخخص ىحهة حتـخخعش هخةش مػ ظح حتدعثعخخص ىحهة حتـخخعش هخةش مػ سسخخعش حضظدخخخ  كزؿَح  تخخعش حضظدخخخ  كزؿَح  تمػ ه،ب حتةظَس حتدخظؿش ظؿطض حتـمػ ه،ب حتةظَس حتدخظؿش ظؿطض حتـ

اطخ  شجعذ حتط،د مةي طح ط رؿة خسظعخش حتعدة ردخ ؾعدر حزٔؿخد حألردخب رؿر حتةطخرخص حتدعسؿش   اطخ  شجعذ حتط،د مةي طح ط رؿة خسظعخش حتعدة ردخ ؾعدر حزٔؿخد حألردخب رؿر حتةطخرخص حتدعسؿش   

ظطةعؿة حٓظويحج حتزؿخزخص مػ خسظعخش حالخظلخزخص ظحتاسظَظب ظحألردخب حتدعظديس رثؿطخ كزؿخزخص حتوَؾـؿر ظطةعؿة حٓظويحج حتزؿخزخص مػ خسظعخش حالخظلخزخص ظحتاسظَظب ظحألردخب حتدعظديس رثؿطخ كزؿخزخص حتوَؾـؿر 

  حتعخج حتـيؾي .حتعخج حتـيؾي .  ظطـطؿِ رؿخزخصظطـطؿِ رؿخزخص

ظمؿدخ ؾوص شجعذ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ طح حالزظطخم خر خَحؿعش حتزؿخزخص حألٓخٓؿش تثععع ظمؿدخ ؾوص شجعذ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ طح حالزظطخم خر خَحؿعش حتزؿخزخص حألٓخٓؿش تثععع 
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ٍحص   ؿةؿش ظحتعخثثؿش ظحتدختؿش تثعطؿةؿش ظحتعخثثؿش ظحتدختؿش تثعطظرؿخزخطص حتعظظرؿخزخطص حتعظ ٍحص ظكٌح خَحؿعش رؿخزخص حتزلعع ظرؿخزخص حتيظ   حتظيٍؾزؿش حتظيٍؾزؿش ظكٌح خَحؿعش رؿخزخص حتزلعع ظرؿخزخص حتيظ

َحص ظكة حتزؿخزخص حتوخةش رختع،اخص حتؼةخمؿش ظؾـَغ طل َحص ظكة حتزؿخزخص حتوخةش رختع،اخص حتؼةخمؿش ظؾـَغ طلظرؿخزخص حتدئطد يؾغ ؾعخػ تثزؿخزخص حتدظرؿَس يؾغ ؾعخػ تثزؿخزخص حتدظرؿَس ظرؿخزخص حتدئطد

  تثععع.تثععع.

ظمؿدخ ؾوص شجعذ حتيٍحٓخص حتعثؿخ طح حالزظطخم خر اىهخب رؿخزخص حتثعحثق تعيى كزؿَ خر حتاثؿخص ظمؿدخ ؾوص شجعذ حتيٍحٓخص حتعثؿخ طح حالزظطخم خر اىهخب رؿخزخص حتثعحثق تعيى كزؿَ خر حتاثؿخص 

ظاىهخب ظخَحؿعش حتزؿخزخص حألٓخٓؿش تثطختذ ظرؿخزخص حتةؿي ظطٔـؿة حتدَحكة حتيٍحٓؿش تط،د حتيرثعج ظاىهخب ظخَحؿعش حتزؿخزخص حألٓخٓؿش تثطختذ ظرؿخزخص حتةؿي ظطٔـؿة حتدَحكة حتيٍحٓؿش تط،د حتيرثعج 

ظطٔـؿة رؿخزخص حتد َمؿر ظحتدلادؿر رثػ ظطٔـؿة رؿخزخص حتد َمؿر ظحتدلادؿر رثػ   خزخص حتَٓختشخزخص حتَٓختشظطٔـؿة رؿظطٔـؿة رؿ  ظحتيكظعٍحش ظحتيكظعٍحش ظحتظدطؿيغ ظحتدخؿٔظؿَ ظحتظدطؿيغ ظحتدخؿٔظؿَ 

  ..  حتَٓخثة حتعثدؿش حتدٔـثش ظكٌح طدض حتعدثؿخص حالخظلخزؿش تثيٍحٓخص حتعثؿخ حتاظَظزؿخ  حتَٓخثة حتعثدؿش حتدٔـثش ظكٌح طدض حتعدثؿخص حالخظلخزؿش تثيٍحٓخص حتعثؿخ حتاظَظزؿخ  

ظمؿدخ ؾوص زظخج حتديؾسش حتـخخعؿش طح حتظةيج ظحتظسٔؿم تثط،د تثعخج حتلختػ اتاظَظزؿخ  رسٔزش ظمؿدخ ؾوص زظخج حتديؾسش حتـخخعؿش طح حتظةيج ظحتظسٔؿم تثط،د تثعخج حتلختػ اتاظَظزؿخ  رسٔزش 

  حتاظَظزؿخ  ردعَمش حتدعظةؿر حتديٍرؿر.حتاظَظزؿخ  ردعَمش حتدعظةؿر حتديٍرؿر.  %  ظأؾعخ  طدض ردثؿش طٔاؿر حتط،د%  ظأؾعخ  طدض ردثؿش طٔاؿر حتط،د  200200

ظططظح حتـخخعش كؼؿَح  رختظاسعتعؿؿخ حتليؾؼش مػ خوظث  ؿعحزذ ح ىحٍس حتـخخعؿش ظحتظعثؿح ظحتظعثح ظططظح حتـخخعش كؼؿَح  رختظاسعتعؿؿخ حتليؾؼش مػ خوظث  ؿعحزذ ح ىحٍس حتـخخعؿش ظحتظعثؿح ظحتظعثح 

ظحتزلغ حتعثدػ ظحألز طص حألهَغ   ظؾظطَ ًت  خر ه،ب ُؾخىس ظٓخثة حالطصخب ظحتعَض حتليؾؼش خؼة ظحتزلغ حتعثدػ ظحألز طص حألهَغ   ظؾظطَ ًت  خر ه،ب ُؾخىس ظٓخثة حالطصخب ظحتعَض حتليؾؼش خؼة 

ٍحص حتدوظثةش ظمػ كثؿخص حتطعحط  ظحتةخكْ ظحتلخٓزخص حـتؿش ظظة،حتطعحط  ظحتةخكْ ظحتلخٓزخص حـتؿش ظظة، ٍحص حتدوظثةش ظمػ كثؿخص ص شزاش حتدعثعخخص مػ ح ىح ص شزاش حتدعثعخخص مػ ح ىح

حتـخخعش   كدخ ططزم حتـخخعش زظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش خر ه،ب طعخظذ خَكِ خعثعخخص حتـخخعش خ  حتـخخعش   كدخ ططزم حتـخخعش زظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش خر ه،ب طعخظذ خَكِ خعثعخخص حتـخخعش خ  

  حتاثؿخص ظحتعكيحص ح ىحٍؾش رختـخخعش.حتاثؿخص ظحتعكيحص ح ىحٍؾش رختـخخعش.

ظؾةيج خَكِ خعثعخخص حتـخخعش هيخخص مػ حتظيٍؾذ ظؾسظح حخظلخزخص حتَهصش حتيظتؿش تثلخٓذ ظؾةيج خَكِ خعثعخخص حتـخخعش هيخخص مػ حتظيٍؾذ ظؾسظح حخظلخزخص حتَهصش حتيظتؿش تثلخٓذ 

ٍحص حتدوظثةش رخٓظويحج   IICCDDLLتػ تػ حـحـ ٍحص حتدوظثةش رخٓظويحج   ظؾعدة رثػ ز َ ظرػ حتاثؿخص ظحتعكيحص ظح ىح ظكؿةؿش ظكؿةؿش   MMIISS  ظؾعدة رثػ ز َ ظرػ حتاثؿخص ظحتعكيحص ظح ىح

  ح مخىس خر حتدوَؿخص.ح مخىس خر حتدوَؿخص.
  

  رَزخخؾ حتظعثؿح حتدةظعفرَزخخؾ حتظعثؿح حتدةظعف  66--66--55
اخخض ؿخخعش أٓعحذ رعةي حطةخد شَحكش خ  ؿخخعش حتةخضَس ظؿخخعش رؿر شدْ تظةيؾح رَحخؾ اخخض ؿخخعش أٓعحذ رعةي حطةخد شَحكش خ  ؿخخعش حتةخضَس ظؿخخعش رؿر شدْ تظةيؾح رَحخؾ 

  تثـخخعخص ظريأ راثؿش حـىحد ظكثؿش حتظـخٍس ظكثؿش حتلةعد .تثـخخعخص ظريأ راثؿش حـىحد ظكثؿش حتظـخٍس ظكثؿش حتلةعد .حتظعثؿح حتدةظعف  ظحتٌغ أاَش حتدـثْ حألرثػ حتظعثؿح حتدةظعف  ظحتٌغ أاَش حتدـثْ حألرثػ 

  --ظخر أضيحل حتظعثؿح حتدةظعف رـخخعش أٓعحذ خخ ؾثػ :ظخر أضيحل حتظعثؿح حتدةظعف رـخخعش أٓعحذ خخ ؾثػ :

  طعمؿَ مَم حتظعثؿح حتدٔظدَ ظٍم  حتدٔظعغ حتؼةخمػ ظحتعثدػ ظاؾصخب حتويخش تثـدؿ  أؾسدخ كخزعح . طعمؿَ مَم حتظعثؿح حتدٔظدَ ظٍم  حتدٔظعغ حتؼةخمػ ظحتعثدػ ظاؾصخب حتويخش تثـدؿ  أؾسدخ كخزعح .     ((22))

ةش ألرسخم خلخمظش أٓعحذ ظحتٌؾر تح طظق تطح مَم حتظ    ((11)) ةش ألرسخم خلخمظش أٓعحذ ظحتٌؾر تح طظق تطح مَم حتظاطخكش حتَة   عثؿح .عثؿح .اطخكش حتَة

  طعمؿَ كخمش حالكظؿخؿخص ظحتظوصصخص حتدداسش تثظسدؿش حتز َؾش ظطلةؿم ٍرػ حتـخخعش رختدـظد  .طعمؿَ كخمش حالكظؿخؿخص ظحتظوصصخص حتدداسش تثظسدؿش حتز َؾش ظطلةؿم ٍرػ حتـخخعش رختدـظد  .    ((33))

ٍحص حتعخخثؿر ظحتدلخمظخص حتدـخظٍس ردةطعج حتظعثؿح حتدٔظدَ .    ((44)) ٍحص حتعخخثؿر ظحتدلخمظخص حتدـخظٍس ردةطعج حتظعثؿح حتدٔظدَ .ٍم  خطخ   ٍم  خطخ

  حتظليؾغ حتدٔظدَ ظحالضظدخج رختظطزؿم حألخؼة الٓظويحج طاسعتعؿؿخ حتظعثؿح . حتظليؾغ حتدٔظدَ ظحالضظدخج رختظطزؿم حألخؼة الٓظويحج طاسعتعؿؿخ حتظعثؿح .     ((55))

ٍحص اعس حتعدة تٔعد حتعدة .  خعحمخش حتدسظؾ حتظعثؿدػخعحمخش حتدسظؾ حتظعثؿدػ    ((66)) ٍحص اعس حتعدة تٔعد حتعدة .ظخطخ   ظخطخ
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  حتعسخةَ حألٓخٓؿش تثوطش حالٓظَحطؿـؿشحتعسخةَ حألٓخٓؿش تثوطش حالٓظَحطؿـؿش  --66
  

  ٍإؾش حتـخخعشٍإؾش حتـخخعش  22--66

  مطدسخمطدسخ  رثػرثػ  حتلثححتلثح  ضٌحضٌح  ظؾزسػظؾزسػ    ..حتوطشحتوطش  ه،ب ٓسعحصه،ب ٓسعحص  حتـخخعشحتـخخعش  كثحكثح  ٍإؾش ؿخخعش أٓعحذٍإؾش ؿخخعش أٓعحذ  طعاْطعاْ

  تدصختقتدصختقحح  تَغزخص أةلخدتَغزخص أةلخد  حألردمحألردم  ظمطدسخظمطدسخ  زلؿخضخزلؿخضخ  حتظؽحتظؽ  حتدلؿطشحتدلؿطش  حتيؾسخخؿاؿشحتيؾسخخؿاؿش  تعحا  حتزؿجشتعحا  حتزؿجش  حتصلؿقحتصلؿق

  تثعدةتثعدة  حتلخكدشحتلخكدش  حتةؿححتةؿح  تدـدعرشتدـدعرش  ىاؿمىاؿم  طليؾيطليؾي  اتػاتػ  ظخمشظخمشرخ رخ   حتدوظثةش حتدوظثةش   حتـخخعشحتـخخعش  رؤز طشرؤز طش  ظحتدظؤػَؾرظحتدظؤػَؾر  حتدئػَؾرحتدئػَؾر

  ::ؾثؽؾثؽ  كدخكدخ  حتـخخعشحتـخخعش  إؾشإؾشٍٍ  طليؾيطليؾي  طحطح  مةيمةي  ٓزمٓزم  خخخخ  كةكة  حالرظزخٍحالرظزخٍ  مؽمؽ  أهٌزخأهٌزخ  ظاًحظاًح  ..حتـخخعؽحتـخخعؽ

  

  

  

  

  

  
  

  

  ٍٓختش حتـخخعشٍٓختش حتـخخعش  11--66

  حتدسطثمحتدسطثم  ضٌحضٌح  خرخر  ظحتَٓختشظحتَٓختش  أؿثص أؿثص   خرخر  خعشخعشحتـخحتـخ  أز جضأز جض  حتٌؼحتٌؼ  ؽؽٓٓحألٓخحألٓخ  حتٔزذحتٔزذ  حتـخخعشحتـخخعش  ختشختشٍٍٓٓ  طعاْطعاْ

  خرخر  ؾدارؾدار  حتظؽحتظؽ  ظحتعٓخثةظحتعٓخثة  طةيؾدطخطةيؾدطخ  اتػاتػ  حتـخخعشحتـخخعش  طٔعػطٔعػ  حتظؽحتظؽ  ظحتويخخصظحتويخخص  ظحتزَحخؾظحتزَحخؾ  حألز طشحألز طش  خـدعرخصخـدعرخص  طعاْطعاْ

  ٍإؾظطخ.ٍإؾظطخ.طص  حتَٓختش حتطَؾم حتٌغ ٓظٔثاص حتـخخعش مػ طلةؿم طص  حتَٓختش حتطَؾم حتٌغ ٓظٔثاص حتـخخعش مػ طلةؿم رطٌح رطٌح . ظ. ظحتـخخعشحتـخخعش  ٍٓختشٍٓختش  طلةؿمطلةؿم  ه،تطخه،تطخ

  ::ؾثؽؾثؽ  كدخكدخ  أٓعحذأٓعحذ  ؿخخعشؿخخعش  ٍٓختشٍٓختش  طليؾيطليؾي  ححطط  مةيمةي  ٓزمٓزم  خخخخ  كةكة  حالرظزخٍحالرظزخٍ  مؽمؽ  أهٌزخأهٌزخ  ظاًحظاًح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شعخٍ حتـخخعش شعخٍ حتـخخعش   33--66

  

  

  

  

ظطعِؾِ مَم ظطعِؾِ مَم   ظططزؿةطخظططزؿةطخ  حتدعَمشحتدعَمش  ظز َظز َ  طاعؾرطاعؾرظظ  حتظعثؿححتظعثؿح  مؽ خـخبمؽ خـخبحتَؾخىس ظح ريح  حتَؾخىس ظح ريح  

ألمَحى ظحتدـظد  ظحتزؿجش ألمَحى ظحتدـظد  ظحتزؿجش تت  أمعةأمعة  كؿخسكؿخس  تعدخذتعدخذ  ظااثؿدؿخ  ظااثؿدؿخ    خلثؿخ  خلثؿخ  حتظسدؿش حتدٔظيحخش حتظسدؿش حتدٔظيحخش 

  لؿطشلؿطشحتدحتد

  

طثزػ حكظؿخؿخص حتدـظد  خر ه،ب طثزػ حكظؿخؿخص حتدـظد  خر ه،ب   ظرلؼؿش ظحٓظ خٍؾشظرلؼؿش ظحٓظ خٍؾشطةيؾح هيخخص طعثؿدؿش طةيؾح هيخخص طعثؿدؿش 

غزةخ تدعخؾؿَ غزةخ تدعخؾؿَ   هَؾـؿر ًظؼ كةخمسهَؾـؿر ًظؼ كةخمس  طعثؿدؽ خظدؿِ اخىٍ رثػ اريحىطعثؿدؽ خظدؿِ اخىٍ رثػ اريحى  طعمؿَ خسخمطعمؿَ خسخم

ٍحص اريحرؿش حتـعىس حتدلثؿش ظحتـعىس حتدلثؿش ظ ٍحص اريحرؿش رخكؼؿر ًظؼ اي طعِؾِ طعِؾِ مؽ مؽ   ر اة معخبر اة معخب  ؾ خٍكعذؾ خٍكعذرخكؼؿر ًظؼ اي

  مَم حتظسدؿش حتدٔظيحخش ظطؤٓؿْ خـظد  حتدعَمشمَم حتظسدؿش حتدٔظيحخش ظطؤٓؿْ خـظد  حتدعَمش

  

  حتدعَمش ظحتظسدؿش حتدٔظيحخشحتدعَمش ظحتظسدؿش حتدٔظيحخشحتعثح ظحتعثح ظ  ؿخخعش أٓعحذ خسخٍسؿخخعش أٓعحذ خسخٍس
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    حتلخكدشحتلخكدشحتةؿح حتةؿح   44--66

  حتدسطثمحتدسطثم  طدؼةطدؼة  حتظؽحتظؽ  حتلخكدشحتلخكدش  حتةؿححتةؿح  خرخر  خـدعرشخـدعرش  طليؾيطليؾي  تثـخخعشتثـخخعش  ظَحطؿـؿشظَحطؿـؿشٓٓحالحال  حتوطشحتوطش  زـخفزـخف  ؾظطثذؾظطثذ

  حتةؿححتةؿح  طث طث   طليؾيطليؾي  ىىخـَخـَظتار خخ ؾـذ حتظؤكؿي رثؿص ضع أذ ظتار خخ ؾـذ حتظؤكؿي رثؿص ضع أذ     ..كخمشكخمش  حتـخخعشحتـخخعش  أرسخمأرسخمتٔثعكؿخص تٔثعكؿخص   حتلخكححتلخكحٓخٓؽ ٓخٓؽ حألحأل

  خرخر  طظلعبطظلعب  كظػكظػ  خٔظدَسخٔظدَس  طيرؿحطيرؿح  ردثؿخصردثؿخص  خرخر  حتةؿححتةؿح  تظث تظث   الريالريظتار ظتار     حتوطشحتوطش  تظلةؿمتظلةؿم  كخمؿخ  كخمؿخ    ًحطصًحطص  كيكي  مؽمؽ  ؾعظزَؾعظزَ  الال

ٍحص  خـَىخـَى ٍحصشعخ   حتظدؿِحتظدؿِ  ظؾدؼةظؾدؼة    ..كخمشكخمش  تثدٔظعؾخصتثدٔظعؾخص  حتـخخعؿشحتـخخعؿش  تثظعخخ،صتثظعخخ،ص  خظؿرخظؿر  ظأٓخّظأٓخّ  ظخئػَسظخئػَس  اعؾشاعؾش  أمعخبأمعخب  اتػاتػ  شعخ

  أٓخٓؿخ تؼ،ػشأٓخٓؿخ تؼ،ػش  خلَكخ  خلَكخ    حألكخىؾدؽحألكخىؾدؽ  حتظدؿِحتظدؿِ  ضٌحضٌح  ظؾعيظؾعي    تثـخخعشتثـخخعش  حتلخكدشحتلخكدش  تثةؿحتثةؿح  ٔؽٔؽحتَثؿحتَثؿ  حتدلعٍحتدلعٍ  حألكخىؾدؽحألكخىؾدؽ

  ظهيخشظهيخش  ظحتزلعع ظحتزلعع   حتعثؿخحتعثؿخ  حتيٍحٓخصحتيٍحٓخص  ظحتط،د ظحتط،د   حتظعثؿححتظعثؿح  ضؽضؽ  حتـخخعشحتـخخعش  ٍٓختشٍٓختش  خاعزخصخاعزخص  خرخر  ٍثؿٔؿشٍثؿٔؿش  خاعزخصخاعزخص

  ؾٔخريزخؾٔخريزخ  ٓعلٓعل  حتٔخرةشحتٔخرةش  حتؼ،ػشحتؼ،ػش  حتدـخالصحتدـخالص  مؽمؽ  حألىحمحألىحم  مؽمؽ  حتظدؿِحتظدؿِ  اؿحاؿح  رثػرثػ  حتظؤكؿيحتظؤكؿي  اذاذ  ..حتزؿجشحتزؿجش  ظطسدؿشظطسدؿش  حتدـظد حتدـظد 

  ظمؽ ضٌح حالغخٍ طٔعؽ اىحٍس حتـخخعش اتؽ طلةؿم حتةؿح حتظختؿش:ظمؽ ضٌح حالغخٍ طٔعؽ اىحٍس حتـخخعش اتؽ طلةؿم حتةؿح حتظختؿش: ..خخعشخخعشحتـحتـ  ٍٓختشٍٓختش  طلةؿمطلةؿم  رثػرثػ

oo  حتدعَمش حتدعَمش   طيحظبطيحظب    

  حتزلععحتزلعع  ز َز َ  ه،به،ب  خرخر  حـهَؾرحـهَؾر  خ خ   خ خٍكظطخخ خٍكظطخ  مؽمؽ  طادرطادر  تثدعَمشتثدعَمش  حتلةؿةشحتلةؿةش  حتةؿدشحتةؿدش  أذأذ  زئخرزئخر  زلرزلر

  ظٓخثةظٓخثة  ه،به،ب  خرخر  حتدوظثةشحتدوظثةش  حتدعَمشحتدعَمش  خصخىٍخصخىٍ  اتػاتػ  حتعةعبحتعةعب  ةةرر  طؿةطؿةٔٔظرختدؿخ ظطظرختدؿخ ظطظااثؿدؿخ  ظااثؿدؿخ  خلثؿخ  خلثؿخ    ظحتيٍحٓخصظحتيٍحٓخص

   ..صصظحتاثؿخظحتاثؿخ  حتـخخعشحتـخخعش  خٔظعغخٔظعغ  رثػرثػ  زعمَضخزعمَضخ  حتظؽحتظؽ  حتدعثعخخصحتدعثعخخص  سعتعؿؿخسعتعؿؿخطاطا

oo  طةيؾَ حتاةخمحصطةيؾَ حتاةخمحص  

  هطػهطػ  ه،به،ب  خرخر  ؾيرحؾيرح  أذأذ  الريالري  كثطخكثطخ  حتـخخعشحتـخخعش  ألرعخم أَٓسألرعخم أَٓسح ؾـخرؽ ح ؾـخرؽ   حتٔثعكحتٔثعك  رؤذرؤذ  زئخرزئخر  زلرزلر

  ٍإؾظطخٍإؾظطخ  تظلةؿمتظلةؿم  أٓعحذأٓعحذ  ؿخخعشؿخخعش  ظٓؿثشظٓؿثش  ضعضع  حتدظدؿِحتدظدؿِ  حألىحمحألىحم  ذذ  ظأ  ظأحتدظدؿِحتدظدؿِ  حألىحمحألىحم  حتاةخمحص ًظؼحتاةخمحص ًظؼتظةيؾَ تظةيؾَ   حتـخخعشحتـخخعش

  خرخر  حتدظدؿِؾرحتدظدؿِؾر  طةيؾَطةيؾَ  طٔظطيلطٔظطيل  حتظؽحتظؽ  حتـخخعؿشحتـخخعؿش  ز طشز طشحألحأل  خرخر  حتعيؾيحتعيؾي  ه،به،ب  خرخر  ًت ًت   زلةمزلةم  ظزلرظزلر    ..ظطخظطخظٍٓختظٍٓخت

  ..ظحتعخخثؿرظحتعخخثؿر  حتظيٍؾْحتظيٍؾْ  ضؿجشضؿجش  ظأرعخمظأرعخم  حتط،دحتط،د

oo  تظداؿرتظداؿرحح::    

    ٍ ٍ حتةَححتةَح  ظحطوخًظحطوخً  ةس ةس   ردثؿشردثؿش  مؽمؽ  كثطخكثطخ  حتـخخعشحتـخخعش  أغَحلأغَحل  ٍكٍكخخط ط   أذأذ  ظَظٍسظَظٍسطلَم حتـخخعش رثػ طلَم حتـخخعش رثػ 

ٍحص  طيرؿحطيرؿح  ه،به،ب  خرخر  ًت ًت   ظؾظلةمظؾظلةم ٍحصحتةَح   ظحتعكيحصظحتعكيحص  ظحتـخخعشظحتـخخعش  ظحتاثؿخصظحتاثؿخص  حتعثدؿشحتعثدؿش  حألأخجحألأخج  ؾخصؾخصخٔظعخٔظع  رثػرثػ  حتةَح

  ..حتةَحٍحتةَحٍ  ظحطوخًظحطوخً  ةس ةس   مؽمؽ  حت،خَكِؾشحت،خَكِؾش  خرخر  خِؾيخِؾي  زلعزلع  حتظعؿصحتظعؿص  زيرحزيرح  زلرزلر  ..ظحتط،دظحتط،د  ح ىحٍؾشح ىحٍؾش

oo   : ح ريح : ح ريح  

ةش   طعمؿَطعمؿَ  طٔعؽ حتـخخعش اتؽطٔعؽ حتـخخعش اتؽ ةش خسخم ؾٔخري حتعخخثؿر رثػ حالرظاخٍ مؽ حتعدة  ظًت  ربطخكش حتَة خسخم ؾٔخري حتعخخثؿر رثػ حالرظاخٍ مؽ حتعدة  ظًت  ربطخكش حتَة

ٍحص حتةَىؾش ظحتـدخرؿش مػ اغخٍ حتٔعؽ زلع طلةؿم تثظعزؿَ ظاػَحم حتلعحٍ ح ٓظَحطؿـؽ ظتثظعزؿَ ظاػَحم حتلعحٍ ح ٓظَحطؿـؽ ظ ٍحص حتةَىؾش ظحتـدخرؿش مػ اغخٍ حتٔعؽ زلع طلةؿم اػخرش حتدزخى اػخرش حتدزخى

  خٔظعؾخص أىحم ًحص أرثػ ؿعىس.خٔظعؾخص أىحم ًحص أرثػ ؿعىس.

oo  ظطاخمئ حتةَمظطاخمئ حتةَم  حتعيحتشحتعيحتش : :  

. ظًت  . ظًت  رؿر حتعخخثؿر رطخ  ظحتعيحتش رؿر غ،رطخرؿر حتعخخثؿر رطخ  ظحتعيحتش رؿر غ،رطخطلةؿم حتعيحتش حالؿظدخرؿش طلةؿم حتعيحتش حالؿظدخرؿش   رعَظٍسرعَظٍس  زئخرزئخر  زلرزلر

هيخش حتدـظد  خر ه،ب خخ هيخش حتدـظد  خر ه،ب خخ رَرخؾش حتةَم حتدظخكش تظلةؿم حتعيحتش مؽ حتظيٍؾْ ظحتزلغ حتعثدؽ ظرَرخؾش حتةَم حتدظخكش تظلةؿم حتعيحتش مؽ حتظيٍؾْ ظحتزلغ حتعثدؽ ظ

  طةعج رص حتـخخعش تظلةؿم ٍٓختظطخ حتدعثسش .طةعج رص حتـخخعش تظلةؿم ٍٓختظطخ حتدعثسش .

oo   :حتظسخمٔؿش: حتظسخمٔؿش  

طٔعؽ حتـخخعش ألذ طاعذ خسخمٔخ  اعؾخ رثػ حتدٔظعغ حتدلثػ ظح اثؿدؽ ظحتيظتؽ خ  حتـخخعخص طٔعؽ حتـخخعش ألذ طاعذ خسخمٔخ  اعؾخ رثػ حتدٔظعغ حتدلثػ ظح اثؿدؽ ظحتيظتؽ خ  حتـخخعخص 

  حتظؽ طةيج زةْ حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش.حتظؽ طةيج زةْ حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش.

oo  ظحت ةخمؿشظحت ةخمؿش  حتدلخٓزؿشحتدلخٓزؿشحتدٔجعتؿش ظحتدٔجعتؿش ظ : :  

  تؼةخمظطخ حتدئٓٔؿش.تؼةخمظطخ حتدئٓٔؿش.  هعحم خطدشهعحم خطدش  ظحت ةخمؿشظحت ةخمؿش  تدلخٓزؿشتدلخٓزؿشحححتدٔجعتؿش ظحتدٔجعتؿش ظطيٍك حتـخخعش أذ طيٍك حتـخخعش أذ 

oo   حتددخٍٓش حتةخثدش رثػ حتزلغ حتعثدؽ: طثظِج حتـخخعش رخٓظويحج آظَحطؿـؿخص حتظعثؿح ظحتظعثح حتظؽ حتددخٍٓش حتةخثدش رثػ حتزلغ حتعثدؽ: طثظِج حتـخخعش رخٓظويحج آظَحطؿـؿخص حتظعثؿح ظحتظعثح حتظؽ

أػزظض حتزلعع حتعدثؿش معختؿظطخ مؽ حتظعثؿح حتعختؽ رخخش ظمػ حتظوصصخص حتدوظثةش هخةش   ظًت  خر أػزظض حتزلعع حتعدثؿش معختؿظطخ مؽ حتظعثؿح حتعختؽ رخخش ظمػ حتظوصصخص حتدوظثةش هخةش   ظًت  خر 

  ه،ب خدخٍٓخص خطسؿش .ه،ب خدخٍٓخص خطسؿش .
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oo  ظخ كة خر حتط،د ظحتعخخثؿر رختـخخعش ظحت َكخم خر ِ رثػ حتدٔظةؿيِ رثػ حتدٔظةؿيحتظَكؿحتظَكؿ ظخ كة خر حتط،د ظحتعخخثؿر رختـخخعش ظحت َكخم خر : حالتظِحج زلع طلةؿمٍ  : حالتظِحج زلع طلةؿمٍ 

ظػ ططثعخططح. ظػ ططثعخططح.هخٍؽ حتـخخعش خر ه،ب طةيؾح هيخخص ًحص ؿعىس رختؿش َط   هخٍؽ حتـخخعش خر ه،ب طةيؾح هيخخص ًحص ؿعىس رختؿش َط

oo  طعظةي حتـخخعش أذ حتدعحٍى حتز َؾش حتدظدؼثش مػ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ : طعظةي حتـخخعش أذ حتدعحٍى حتز َؾش حتدظدؼثش مػ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ حالٓظؼدخٍ مػ حتعخخثؿرحالٓظؼدخٍ مػ حتعخخثؿر :

ضٌش ضٌش   ٍغ حتدعخظذ ضح أرظح حألةعب حتددثعكش تطخ  ظؾة  رثػ رخطةسخ حٓظؼدخٍٍغ حتدعخظذ ضح أرظح حألةعب حتددثعكش تطخ  ظؾة  رثػ رخطةسخ حٓظؼدخٍظخعخظزؿطح ظحتـطخُ ح ىحظخعخظزؿطح ظحتـطخُ ح ىح

حتؼَظس حتز َؾش خر ه،ب حتظيٍؾذ ظرَحخؾ حتظسدؿش حتز َؾش ظهطش آظَحطؿـؿش تثدعحٍى حتز َؾش   حتؼَظس حتز َؾش خر ه،ب حتظيٍؾذ ظرَحخؾ حتظسدؿش حتز َؾش ظهطش آظَحطؿـؿش تثدعحٍى حتز َؾش   

  ظًت  كثص ؾطيل  ريحى حتةعغ حتز َؾش حتدئضثش تدعحؿطش طليؾخص حتؿعج ظغيح   . ظًت  كثص ؾطيل  ريحى حتةعغ حتز َؾش حتدئضثش تدعحؿطش طليؾخص حتؿعج ظغيح   . 

  

  خعش أٓعحذخعش أٓعحذطلثؿة حتعظ  حتَحضر تـخطلثؿة حتعظ  حتَحضر تـخ  --77
    

تظ وؿص حتعظ  تظ وؿص حتعظ    SSWWOOTTرةي خَكِ ظدخذ حتـعىس رختـخخعش ريس ؿثٔخص الؿَحم حتظلثؿة حتَرخرؽ رةي خَكِ ظدخذ حتـعىس رختـخخعش ريس ؿثٔخص الؿَحم حتظلثؿة حتَرخرؽ 

ج  كدخ طح ج  كدخ طح 10241024//99//3030طح ةؿخغش زظخثؾ طلثؿة حتعظ  حتَحضر تثـخخعش مؽ طح ةؿخغش زظخثؾ طلثؿة حتعظ  حتَحضر تثـخخعش مؽ ظرسخم رثؿص ظرسخم رثؿص تثـخخعش  تثـخخعش    حتَحضرحتَحضر

حتظؽ طصيٍضخ حتاثؿخص حتظؽ طصيٍضخ حتاثؿخص   رختظةخٍؾَرختظةخٍؾَ  طعؿؿص ريى خر حالٓظزؿخزخص تعيى خر حألغَحل ًحص حتصثش  ظحالٓظعخزشطعؿؿص ريى خر حالٓظزؿخزخص تعيى خر حألغَحل ًحص حتصثش  ظحالٓظعخزش

كختدٔظ ةؽ كختدٔظ ةؽ   ظحتظةخٍؾَ حتوخةش رختـطخص حألهَغظحتظةخٍؾَ حتوخةش رختـطخص حألهَغ  مؽ حتةظَس حتٔخرةشمؽ حتةظَس حتٔخرةش  حتوخةش رطخحتوخةش رطخحتوطػ حالٓظَحطؿـؿش حتوطػ حالٓظَحطؿـؿش ظظ

ظًت  تلصَ زةخغ حتةعس ظحتعع  ظًت  تلصَ زةخغ حتةعس ظحتعع  حتـخخعؽ ظخَكِ حتدعثعخخص ظطاسعتعؿؿخ حالطصخب ظحتداظزش حتدَكِؾش   حتـخخعؽ ظخَكِ حتدعثعخخص ظطاسعتعؿؿخ حالطصخب ظحتداظزش حتدَكِؾش   

ارخىس ةؿخغش ارخىس ةؿخغش   ظمؽ ظعم ًت  طح   ظمؽ ظعم ًت  طح ر اة ىاؿم ر اة ىاؿم ظحتةَم ظحتظليؾخص أظ حتظطيؾيحص حتظؽ طعحؿص ؿخخعش أٓعحذ ظحتةَم ظحتظليؾخص أظ حتظطيؾيحص حتظؽ طعحؿص ؿخخعش أٓعحذ 

  زةخغ حتةعس ظحتعع  ظحتةَم ظحتظطيؾيحص حتوخةش رـخخعش أٓعحذ رثؽ حتسلع حتظختؽ: زةخغ حتةعس ظحتعع  ظحتةَم ظحتظطيؾيحص حتوخةش رـخخعش أٓعحذ رثؽ حتسلع حتظختؽ: 

  

  طلثؿة حتزؿجش حتيحهثؿشطلثؿة حتزؿجش حتيحهثؿش  22--77

  SSttrreennggtthhss    ((SS))زةخغ حتةعس زةخغ حتةعس     22--22--77
oo   خلخمظش أٓعحذ ظرعط حتدلخمظخص حتدـخظٍس خؼة خلخمظش أٓعحذ ظرعط حتدلخمظخص حتدـخظٍس خؼة طرطؽ حتويخخص حتظعثؿدؿش تـخخعش أٓعحذ طرطؽ حتويخخص حتظعثؿدؿش تـخخعش أٓعحذ

ردسخهطخ ظغزؿعظطخ مع،  رر كعزطخ خلخمظش طخٍؾوؿش ردسخهطخ ظغزؿعظطخ مع،  رر كعزطخ خلخمظش طخٍؾوؿش طظدؿِ طظدؿِ لخمظش أٓعحذ لخمظش أٓعحذ ددمم  ..ش حألاصَش حألاصَخلخمظخلخمظ

رخ ظخمش تثدلدؿخص حتطزؿعؿش رعحىؼ حتع،اؽ رخ ظخمش تثدلدؿخص حتطزؿعؿش رعحىؼ حتع،اؽ   ع رلؿَس زخةَع رلؿَس زخةَظظؿعى حتٔي حتعختؽ ظهِحذ أٓعحزظظؿعى حتٔي حتعختؽ ظهِحذ أٓعحز

  ؿعؿش خر حتدعخىذ ظأكـخٍ حتِؾسش.ؿعؿش خر حتدعخىذ ظأكـخٍ حتِؾسش.ظغؿَضخ ظػَظحططخ حتطزظغؿَضخ ظػَظحططخ حتطز

oo  خخعش أٓعحذ ظحتظؽ شدثض رسخم خةخٍ تاثؿخص خخعش أٓعحذ ظحتظؽ شدثض رسخم خةخٍ تاثؿخص حتظعٓعخص ح ز خثؿش تد َظرخص حتزسؿش حتظلظؿش رـحتظعٓعخص ح ز خثؿش تد َظرخص حتزسؿش حتظلظؿش رـ

ٍحرش ظحتدعحٍى حتطزؿعؿشحتطذ ظضسيٓش حتطخاش ظحتطذ ظضسيٓش حتطخاش ظ ٍحرش ظحتدعحٍى حتطزؿعؿشحِت   ظحتظدَؾط.ظحتظدَؾط.  حِت

oo  . ظؿعى ظكيحص ًحص غخر  هخم رـخخعش أٓعحذ طٔطح مؽ ٍرػ حتـخخعش  رختدـظد .ظؿعى ظكيحص ًحص غخر  هخم رـخخعش أٓعحذ طٔطح مؽ ٍرػ حتـخخعش  رختدـظد  

oo  .َحص حتطعؾثش ظحتدظدؿِس تيغ ح ىحٍس حتعثؿخ تثـخخعش َحص حتطعؾثش ظحتدظدؿِس تيغ ح ىحٍس حتعثؿخ تثـخخعش.طعحمَ حتوز   طعحمَ حتوز

oo  حىٍ حألكخىؾدؿش خدخ ؾيرح حالٓظدَحٍؾش.حىٍ حألكخىؾدؿش خدخ ؾيرح حالٓظدَحٍؾش.حتسٔزش حتدَطةعش خر حت زخد مؽ حتاعحتسٔزش حتدَطةعش خر حت زخد مؽ حتاع  

oo  . كصعب ريى خر كثؿخص حتـخخعش رثػ خ َظرخص  ز خم زظح ىحهثؿش تعدخذ حتـعىس .كصعب ريى خر كثؿخص حتـخخعش رثػ خ َظرخص  ز خم زظح ىحهثؿش تعدخذ حتـعىس  

oo  . كصعب رعط حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش حتظػ طةيخطخ رعط كثؿخص حتـخخعش رثػ خ َظرخص تظطعؾَضخ .كصعب رعط حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش حتظػ طةيخطخ رعط كثؿخص حتـخخعش رثػ خ َظرخص تظطعؾَضخ  

oo  . كصعب رعط حتدعخخة رثػ طدعؾة تظطعؾَضخ .كصعب رعط حتدعخخة رثػ طدعؾة تظطعؾَضخ  

oo  ظزخص رـخخعش أٓعحذ ظحتداظزخص حتَادؿش ظحتظؽ طظدؿِ رؤزطخ ظزخص رـخخعش أٓعحذ ظحتداظزخص حتَادؿش ظحتظؽ طظدؿِ رؤزطخ طعحمَ خصخىٍ حتظعثح ظخسطخ حتداطعحمَ خصخىٍ حتظعثح ظخسطخ حتدا

خَطزطش خ  حتدـثْ حألرثػ تثـخخعخص حتٌؼ ؾظؿق تثزخكؼؿر ظحتط،د ظأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ أذ خَطزطش خ  حتدـثْ حألرثػ تثـخخعخص حتٌؼ ؾظؿق تثزخكؼؿر ظحتط،د ظأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ أذ 

  ؾٔظةؿيظح رختيظٍؾخص ظحتاظذ حالتاظَظزؿش خر ه،ب شزاش حالزظَزض.ؾٔظةؿيظح رختيظٍؾخص ظحتاظذ حالتاظَظزؿش خر ه،ب شزاش حالزظَزض.

oo  .ٍظؿعى خعا  اتاظَظزؽ ؾظح طليؾؼص رخٓظدَحٍ.ظؿعى خعا  اتاظَظزؽ ؾظح طليؾؼص رخٓظدَح  

oo  حـتػ حتدظخكش تثط،د ظأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ٓعحم رر غَؾم حـتػ حتدظخكش تثط،د ظأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ٓعحم رر غَؾم   طعحمَ خعخخة حتلخٓذطعحمَ خعخخة حتلخٓذ

  خ َظرخص حتظطعؾَ أظ خسق ظُحٍس حالطصخالص . خ َظرخص حتظطعؾَ أظ خسق ظُحٍس حالطصخالص . 

oo  .طعمَ أؿطِس ظخعخخة ًحص طةسؿش رختؿش  ظطـخظد ح ىحٍس تثظليؾغ.طعمَ أؿطِس ظخعخخة ًحص طةسؿش رختؿش  ظطـخظد ح ىحٍس تثظليؾغ  

oo  .ريى خر حالطةخاؿخص حتعثدؿش ظحتزلؼؿش خ  حتـخخعخص حألؿسزؿش ظخَحكِ حتزلعع.ريى خر حالطةخاؿخص حتعثدؿش ظحتزلؼؿش خ  حتـخخعخص حألؿسزؿش ظخَحكِ حتزلعع  
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oo  حىٍ حتز َؾش ظٍغزش حتعخخثؿر مؽ حتظطعؾَ ظحتظيٍؾذ   ظخسطخ حىٍ حتز َؾش ظٍغزش حتعخخثؿر مؽ حتظطعؾَ ظحتظيٍؾذ   ظخسطخ حتظؤضؿة ظحتظيٍؾذ حتدٔظدَ تثاعحتظؤضؿة ظحتظيٍؾذ حتدٔظدَ تثاع

  حتظيٍؾذ رثػ ٍأّ حتعدة .حتظيٍؾذ رثػ ٍأّ حتعدة .

oo   ظؿعى اىحٍس رثؿخ رختـخخعش تيؾطخ حتَغزش ظحتيؾسخخؿاؿش ظحتةيٍس رثػ حتعدة حتدؿيحزؽ ظاؾدخذ ظىرح ظؿعى اىحٍس رثؿخ رختـخخعش تيؾطخ حتَغزش ظحتيؾسخخؿاؿش ظحتةيٍس رثػ حتعدة حتدؿيحزؽ ظاؾدخذ ظىرح

  تٔؿخٓخص ح ة،ف ظحتظليؾغ ظحتظطعؾَ. تٔؿخٓخص ح ة،ف ظحتظليؾغ ظحتظطعؾَ. 

oo   َحص خظدؿِس مؽ ؿدؿ  حتظوصصخص كخةثش رثػ ىٍؿخص َحص خظدؿِس مؽ ؿدؿ  حتظوصصخص كخةثش رثػ ىٍؿخص ظؿعى هز   رثدؿش خر ؿخخعخص رختدؿش. رثدؿش خر ؿخخعخص رختدؿش. ظؿعى هز

oo  . ط ـؿ  اىحٍس حتـخخعش تثزخكؼؿر ظىردطخ .ط ـؿ  اىحٍس حتـخخعش تثزخكؼؿر ظىردطخ  

oo   ااثؿح ؿسعد حتصعؿي.ااثؿح ؿسعد حتصعؿي.خلخمظش أٓعحذ ظخلخمظش أٓعحذ ظطسةؿٌ أردخب رلؼؿش طعدة رثػ طسدؿش طسةؿٌ أردخب رلؼؿش طعدة رثػ طسدؿش  

oo  .حتٔدعش حتـؿيس حتظؽ طلظػ رطخ حتـخخعش مؽ حألظٓخغ حتدلثؿش ظح اثؿدؿش.حتٔدعش حتـؿيس حتظؽ طلظػ رطخ حتـخخعش مؽ حألظٓخغ حتدلثؿش ظح اثؿدؿش  

oo  .ظؿعى خَحكِ خظوصصش طيرح طيٍؾذ حتط،د تثظعحمم خ  ٓعد حتعدة.ظؿعى خَحكِ خظوصصش طيرح طيٍؾذ حتط،د تثظعحمم خ  ٓعد حتعدة  

oo  عى زظخج حتاظَظزػ خظاخخة تسظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش. عى زظخج حتاظَظزػ خظاخخة تسظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش. ظؿظؿ  

oo   حتـخخعخص حألهَغ .حتـخخعخص حألهَغ .رختد خٍكش خ  رعط رختد خٍكش خ  رعط طةيج حتـخخعش ريى خر رَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف طةيج حتـخخعش ريى خر رَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف  

oo  . طعؿي ٓؿخٓش خليىس تَم  كةخمس حتزخكؼؿر ظط ـؿعطح رثػ حتزلغ حتعثدؽ .طعؿي ٓؿخٓش خليىس تَم  كةخمس حتزخكؼؿر ظط ـؿعطح رثػ حتزلغ حتعثدؽ  

oo   ٍحص حتاظَظزؿخ رزعط حتاثؿخص ٍحص حتاظَظزؿخ رزعط حتاثؿخص طيٍؾْ حتدةَ   طيٍؾْ حتدةَ

oo  طؿـؽ ؾدار حالٓظةخىش خسص مؽ حتد َظرخص حتظسدعؾش الذ حٓعحذ طعظزَ طؿـؽ ؾدار حالٓظةخىش خسص مؽ حتد َظرخص حتظسدعؾش الذ حٓعحذ طعظزَ حتـخخعص طظدظ  ردعا  حٓظَححتـخخعص طظدظ  ردعا  حٓظَح

  رعحرش خصَ رثؽ حمَؾةؿخ ظىظب كعض حتسؿة رعحرش خصَ رثؽ حمَؾةؿخ ظىظب كعض حتسؿة 

oo   ر َ كثؿش طرطؽ طوصصخص خوظثةص ظخسطخ كثؿخص مَؾيش رثؽ خٔظعؼ ر َ كثؿش طرطؽ طوصصخص خوظثةص ظخسطخ كثؿخص مَؾيش رثؽ خٔظعؼ   ػدخزؿشػدخزؿش  2288حتـخخعص رطخ حتـخخعص رطخ

ٍحر  ––ضسيٓش حتطخاص ضسيٓش حتطخاص   ––  حألتٔرحألتٔر  ––حتـدطعٍؾش خؼة كثؿص طاسعتعؿؿخ حتدصخؾي ظحالٓدخك حتـدطعٍؾش خؼة كثؿص طاسعتعؿؿخ حتدصخؾي ظحالٓدخك  ٍحرحِت ص ص حِت

      ..حالػخٍحالػخٍ  --ششظحتدعحٍى حتطزؿعؿظحتدعحٍى حتطزؿعؿ

oo   طة  حتـخخعص مؽ هدٔش خعحا  خوظثةص ظخظدؿِس طة  حتـخخعص مؽ هدٔش خعحا  خوظثةص ظخظدؿِس  

oo   اؿخج حتـخخعص رةعحمة غزؿش ظحؿظدخرؿش ظٍُحرؿش ظرؿطَؾش تويخش حتدـظد  حتدلثؽ ظطسدؿش حتزؿجش اؿخج حتـخخعص رةعحمة غزؿش ظحؿظدخرؿش ظٍُحرؿش ظرؿطَؾش تويخش حتدـظد  حتدلثؽ ظطسدؿش حتزؿجش  

oo   طيٍؾذ حتط،د خر ه،ب حتصسيظد حالؿظدخرؽ ظحتعةي حالؿظدخرؽ ظحتدـثْ حتةعخؽ تثدَأس طيٍؾذ حتط،د خر ه،ب حتصسيظد حالؿظدخرؽ ظحتعةي حالؿظدخرؽ ظحتدـثْ حتةعخؽ تثدَأس

ةش الؾـخى ظةسيظد خاخملش حالىظةسيظد خاخملش حالى ٍحص رثؽ حت َحكش حتدـظدعؿش خدخ ؾظؿق تطح حتَة ةش الؾـخى خخذ ظحتدوي ٍحص رثؽ حت َحكش حتدـظدعؿش خدخ ؾظؿق تطح حتَة خخذ ظحتدوي

    ..مَم ردة خٔظةزثؿشمَم ردة خٔظةزثؿش

oo   ةش طزخىب ةش طزخىب ظؿعى خَكِ ظدخذ حتـعىس رختـخخعص ظظكيحص ظدخذ حتـعىس رختاثؿخص خدخ ؾظؿق َم ظؿعى خَكِ ظدخذ حتـعىس رختـخخعص ظظكيحص ظدخذ حتـعىس رختاثؿخص خدخ ؾظؿق َم

َحص رؿر حتٔخى َحص رؿر حتٔخىحتوز   ..حرعخم ضؿجص حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطححرعخم ضؿجص حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح  سسحتوز

oo  حتصسيظد حالؿظدخرؽ ظحتدـثْ حتةعخؽ حتصسيظد حالؿظدخرؽ ظحتدـثْ حتةعخؽ خ  رعط حتدئٓٔخص ظخسطخ حتدلخمظش ظخ  رعط حتدئٓٔخص ظخسطخ حتدلخمظش ظ  ششطعخظذ حتـخخعطعخظذ حتـخخع

تثدَأس سضؿجش طسدؿش رلؿَس حتٔي حتعختؽ ظضؿجش طعثؿح حتازخٍ ظخيؾَؾش حت زخد ظحتَؾخظش ظخيؾَؾش تثدَأس سضؿجش طسدؿش رلؿَس حتٔي حتعختؽ ظضؿجش طعثؿح حتازخٍ ظخيؾَؾش حت زخد ظحتَؾخظش ظخيؾَؾش 

    ..حتصلص ظخيؾَؾش حتظَرؿش ظحتظعثؿححتصلص ظخيؾَؾش حتظَرؿش ظحتظعثؿح

oo  ( ظؿعى زظخج ت،ىحٍس حالتاظَظزؿش( ظؿعى زظخج ت،ىحٍس حالتاظَظزؿشMMIISS     ت جعذ حتعخخثؿر ) ت جعذ حتعخخثؿر )––   تثيٍحٓخص حتعثؿخ تثيٍحٓخص حتعثؿخ   ––ت جعذ حتط،د ت جعذ حتط،د

    ..ظغؿَضخظغؿَضخ

oo  َظخَكِ حتٔؿي حالٓظخً حتيكظعٍ / خـيؼ ؾعةعد تثةثذ ظخَكِ حتٔؿي حالٓظخً حتيكظعٍ / خـيؼ ؾعةعد تثةثذ   ششحكِ تثويخخص حتطزؿش رختـخخعحكِ تثويخخص حتطزؿش رختـخخعظؿعى خَظؿعى خ

  ..ظغؿَضخظغؿَضخ

oo  ظؿعى هطش ت،ز طش حتط،رؿش رثؽ خٔظعؼ حتـخخعص ظحتاثؿخصظؿعى هطش ت،ز طش حتط،رؿش رثؽ خٔظعؼ حتـخخعص ظحتاثؿخص..    

oo  ظؿعى هطش رلؼؿش رثؽ خٔظعؼ حتـخخعص ظحتاثؿخصظؿعى هطش رلؼؿش رثؽ خٔظعؼ حتـخخعص ظحتاثؿخص..    

oo  ش.ش.ظؿعى هطش تةطخ  طسدؿش حتزؿجش ظهيخش حتدـظد  رختـخخعظؿعى هطش تةطخ  طسدؿش حتزؿجش ظهيخش حتدـظد  رختـخخع    

oo  رصلخٍؼ ظمؽ خعحاعطخ حتدوظثةشرصلخٍؼ ظمؽ خعحاعطخ حتدوظثةش  ششؿش ) حالزظَزض ( رختـخخعؿش ) حالزظَزض ( رختـخخعظؿعى شزاش خعثعخخص ىظتظؿعى شزاش خعثعخخص ىظت..  

oo  رثؽ خ َظ  " ىرح ظططعؾَ خَحكِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى تثـخخعخص رثؽ خ َظ  " ىرح ظططعؾَ خَحكِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى تثـخخعخص   ششكصعب حتـخخعكصعب حتـخخع

  ".".  حتدصَؾشحتدصَؾش

oo     ؿخخعص حٓعحذ رؿض هزَس تظسدؿش خلخمظش حٓعحذ كؿغ حذ تطخ كيظى خ  ؿدطعٍؾش حتٔعىحذ ؿخخعص حٓعحذ رؿض هزَس تظسدؿش خلخمظش حٓعحذ كؿغ حذ تطخ كيظى خ  ؿدطعٍؾش حتٔعىحذ

    حألكدَ.حألكدَ.ظٓعل ؾاعذ تطخ خسةٌ رثؽ حتزلَ ظٓعل ؾاعذ تطخ خسةٌ رثؽ حتزلَ 
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oo   طـخٍؼ(طـخٍؼ(  --ٓؿخكػ ٓؿخكػ   ––ةسخرػ ةسخرػ   ––حتظسع  مػ حز طش حتدلخمظش )ٍُحرػ حتظسع  مػ حز طش حتدلخمظش )ٍُحرػ..  

oo   ٍحص   3737ظؿعى ريى ظؿعى ريى ٍحص ظكيش ظخَكِ ًظ غخر  هخم رختـخخعص خدخ ؾةيج حتويخخص حالٓظ خٍؾش ظحتيظ ظكيش ظخَكِ ًظ غخر  هخم رختـخخعص خدخ ؾةيج حتويخخص حالٓظ خٍؾش ظحتيظ

      ..حتظيٍؾزؿش مؽ طوصصخص خوظثةش تثدـظد  رختدلخمظشحتظيٍؾزؿش مؽ طوصصخص خوظثةش تثدـظد  رختدلخمظش

oo  .رعط حتةخرخص حتظيٍؾٔؿش خـطِس رظاسعتعؿؿخ حتعَض ظحتدعثعخخص.رعط حتةخرخص حتظيٍؾٔؿش خـطِس رظاسعتعؿؿخ حتعَض ظحتدعثعخخص  

oo  َحص خ َحص خظؿعى هز ظدؿِس ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ هخةش مػ خـخب حتزلغ حتعثدػ ظحتد خٍكش حتةخرثش ظدؿِس ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ هخةش مػ خـخب حتزلغ حتعثدػ ظحتد خٍكش حتةخرثش ظؿعى هز

  مػ هيخش حتدـظد  ظطسدؿش حتزؿجش.مػ هيخش حتدـظد  ظطسدؿش حتزؿجش.

oo   ظؿعى خاظزش ٍادؿش اظخمش اتػ حتداظزش حتعٍاؿش رختاثؿخص ظهخةش حتةيؾدش خسطخ ظريىضخ ٓض ظؿعى خاظزش ٍادؿش اظخمش اتػ حتداظزش حتعٍاؿش رختاثؿخص ظهخةش حتةيؾدش خسطخ ظريىضخ ٓض

  ..كثؿخصكثؿخص

oo  حٓعحذحٓعحذ  ششظؿعى خاظذ ظحٓظَحكش تثـخخعص رختةخضَش رخالظخمص حتؽ حالٓظَحكخص رديؾسظؿعى خاظذ ظحٓظَحكش تثـخخعص رختةخضَش رخالظخمص حتؽ حالٓظَحكخص رديؾس..    

oo  طعحمَ كعحىٍ ر َؾص شزخرؿش رختـخخعص طةعج رثؽ حىحم حتدطخج حتظيٍؾٔؿش رختاثؿخص حتدوظثةشطعحمَ كعحىٍ ر َؾص شزخرؿش رختـخخعص طةعج رثؽ حىحم حتدطخج حتظيٍؾٔؿش رختاثؿخص حتدوظثةش..    

oo  ظحتاثؿخصظحتاثؿخص  ششظؿعى خعخؾؿَ خليىس الهظؿخٍ حتةؿخىحص حالىحٍؾش رختـخخعظؿعى خعخؾؿَ خليىس الهظؿخٍ حتةؿخىحص حالىحٍؾش رختـخخع..  

oo  ٍحص تثٔخى ٍحص تثٔخىظؿعى خَكِ طيٍؾذ تظسدؿص حتةي     ..ششحرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح ظحتعخخؿر رختـخخعحرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح ظحتعخخؿر رختـخخع  سسظؿعى خَكِ طيٍؾذ تظسدؿص حتةي

  

  WWeeaakknneesssseess    ((WW))تعع  تعع  زةخغ حزةخغ ح  11--22--77
oo  .كيحػش از خم حتـخخعش.كيحػش از خم حتـخخعش  

oo   حتسةص حتلخى مؽ أريحى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ رعط حتاثؿخص خؼة حتلةعد ظحتظـخٍس خةخٍزش حتسةص حتلخى مؽ أريحى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ رعط حتاثؿخص خؼة حتلةعد ظحتظـخٍس خةخٍزش

  رؤريحى حتط،د.رؤريحى حتط،د.

oo  .ِظع  ٓؿخٓخص حتظلةؿِ.ظع  ٓؿخٓخص حتظلةؿ  

oo  .)ريج ظؿعى رعط حتاثؿخص خؼة )حتصؿيتش ظغذ حألٓسخذ(.ريج ظؿعى رعط حتاثؿخص خؼة )حتصؿيتش ظغذ حألٓسخذ  

oo  حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿر حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿر   ريج كةخؾش تتؿخص طةعؾح ظخظخرعش ظطعؿؿص أىحم أرعخم ضؿجشريج كةخؾش تتؿخص طةعؾح ظخظخرعش ظطعؿؿص أىحم أرعخم ضؿجش  

oo   .ريج حتظعحمم رؿر خئض،ص رعط حتاعحىٍ ح ىحٍؾش ظرؿر حتدطخج حتدعكثش اتؿطح. ريج حتظعحمم رؿر خئض،ص رعط حتاعحىٍ ح ىحٍؾش ظرؿر حتدطخج حتدعكثش اتؿطح  

oo  .حٓظويحج أٓختؿذ حتظعثؿح ظحتظعثح حتظةثؿيؾش حتظػ طعظدي رثػ حتلةع ظحتظثةؿر.حٓظويحج أٓختؿذ حتظعثؿح ظحتظعثح حتظةثؿيؾش حتظػ طعظدي رثػ حتلةع ظحتظثةؿر  

oo  .ٍحص حتيٍحٓؿش ٍحص حتيٍحٓؿش.حالخظلخزخص ال طظعحمم خ  زعحطؾ طعثح حتط،د حتدليىس مػ طعةؿ  حتزَحخؾ ظحتدةَ   حالخظلخزخص ال طظعحمم خ  زعحطؾ طعثح حتط،د حتدليىس مػ طعةؿ  حتزَحخؾ ظحتدةَ

oo   خ ا،ص طظعثم رظطزؿم حتدعخؾؿَ حألكخىؾدؿش.خ ا،ص طظعثم رظطزؿم حتدعخؾؿَ حألكخىؾدؿش.ظؿعى ظؿعى  

oo   ٍحص ظؿعىس حتدعخخة حتزلؼؿش ظتعحثق ظتتؿخص حٓظويحخطخ خدخ ؾسعاْ رثػ ؿعىس ٍحص ظؿعىس حتدعخخة حتزلؼؿش ظتعحثق ظتتؿخص حٓظويحخطخ خدخ ؾسعاْ رثػ ؿعىس حتعـِ مػ اي حتعـِ مػ اي

  حتزلعع.حتزلعع.

oo   رعط حتدزخزؽ حتظعثؿدؿش طعخزػ خر خ ا،ص طظعثم رخ ظخمس ظحتظطعؾش ظظٓخثة حألخخذ ردخ مؿطخ رعط حتدزخزؽ حتظعثؿدؿش طعخزػ خر خ ا،ص طظعثم رخ ظخمس ظحتظطعؾش ظظٓخثة حألخخذ ردخ مؿطخ

  خوخٍؽ حتطعحٍة.خوخٍؽ حتطعحٍة.

oo  حتاثؿخص خدخ ؾئػَ رثػ حزظظخج رعط خعخظزػ أرعخم ضؿجش حتاثؿخص خدخ ؾئػَ رثػ حزظظخج رعط خعخظزػ أرعخم ضؿجش   ريج ظؿعى ىٍحٓخص رثؿخ مػ رعطريج ظؿعى ىٍحٓخص رثؿخ مػ رعط

َحٍضح تثٔةَ تدعحةثش ىٍحٓخططح حتعثؿخ هخٍؽ ااثؿح ؿسعد حتصعؿي. َحٍضح تثٔةَ تدعحةثش ىٍحٓخططح حتعثؿخ هخٍؽ ااثؿح ؿسعد حتصعؿي.حتظيٍؾْ ظحظط   حتظيٍؾْ ظحظط

oo  .اثش حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش.اثش حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش  

oo  .َحٍ مػ ح ىحٍس حتدختؿش َحٍ مػ ح ىحٍس حتدختؿش.خَكِؾش ؿِثؿش مػ حطوخً حتة   خَكِؾش ؿِثؿش مػ حطوخً حتة

oo  خم حألخعٍ ظأةلخد حتعدة ظخظثةػ خم حألخعٍ ظأةلخد حتعدة ظخظثةػ ظع  خٔظعغ حت َحكش خ  حألغَحل حتدعسؿش خؼة أظتؿظع  خٔظعغ حت َحكش خ  حألغَحل حتدعسؿش خؼة أظتؿ

  حتويخخص. حتويخخص. 

oo   اصعٍ حتوطػ حتزلؼؿش حتدظاخخثش حتظؽ طويج اعخؾخ حتظسدؿش  كدخ ال ؾعؿي هطػ رلؼؿش تألأخج اصعٍ حتوطػ حتزلؼؿش حتدظاخخثش حتظؽ طويج اعخؾخ حتظسدؿش  كدخ ال ؾعؿي هطػ رلؼؿش تألأخج

  حتعثدؿش ظال اخريس رؿخزخص هخةش رخألز طش حتزلؼؿش. حتعثدؿش ظال اخريس رؿخزخص هخةش رخألز طش حتزلؼؿش. 

oo  .ظع  حتظاخخة رؿر حألأخج حتعثدؿش رثؽ خٔظعؼ ح اثؿح ظحتدٔظعؼ حتةعخؽ.ظع  حتظاخخة رؿر حألأخج حتعثدؿش رثؽ خٔظعؼ ح اثؿح ظحتدٔظعؼ حتةعخؽ  

oo  َح َحاثش ريى حتدئطد   ص حتعثدؿش حتظؽ طعةي رختـخخعش.ص حتعثدؿش حتظؽ طعةي رختـخخعش.اثش ريى حتدئطد

oo    ظع  حت َحكش حتعثدؿش ظحالٓظ خٍؾش خ  حتدئٓٔخص حتصسخرؿش حتعد،اش رخ اثؿح خؼة خصخز  ظع  حت َحكش حتعثدؿش ظحالٓظ خٍؾش خ  حتدئٓٔخص حتصسخرؿش حتعد،اش رخ اثؿح خؼة خصخز

  حألتعخعزؿعج ظحتٔاَ ظحتةؿَظٓؿثاعذ ظحألٓدسض ظحتعٍد.حألتعخعزؿعج ظحتٔاَ ظحتةؿَظٓؿثاعذ ظحألٓدسض ظحتعٍد.

oo  .ريج طةعؿة ز ـخغ ظكيس خظخرعش حتوَؾـؿر.ريج طةعؿة ز ـخغ ظكيس خظخرعش حتوَؾـؿر  
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oo  عع.عع.ظع  حالرظدخىحص حتدختؿش حتدوصصش تثـخخعش ظهخةش حتدعؿطش تثزلظع  حالرظدخىحص حتدختؿش حتدوصصش تثـخخعش ظهخةش حتدعؿطش تثزل  

oo  .اصعٍ خعحُزش طليؾغ حألؿطِس حتعثدؿش رختدعخخة ظريج ظؿعى رَزخخؾ تثدظخرعش رؿر حألأخج.اصعٍ خعحُزش طليؾغ حألؿطِس حتعثدؿش رختدعخخة ظريج ظؿعى رَزخخؾ تثدظخرعش رؿر حألأخج  

oo  .ظع  خصخىٍ حتظدعؾة حتٌحطؽ.ظع  خصخىٍ حتظدعؾة حتٌحطؽ  

oo  .اثش حتزلعع حتد ظَكش رؿر حألأخج حتعثدؿش.اثش حتزلعع حتد ظَكش رؿر حألأخج حتعثدؿش  

oo  .حتظَكؿِ رثػ حتس َ حتظةثؿيؼ حتدلثػ ظظع  حتس َ مؽ حتدـ،ص حتعثدؿش حتعختدؿش.حتظَكؿِ رثػ حتس َ حتظةثؿيؼ حتدلثػ ظظع  حتس َ مؽ حتدـ،ص حتعثدؿش حتعختدؿش  

oo  ٍحص حتوَؾـؿر.اثش ريى حتدظوصصؿر ظحتزَحخؾ حتاثش ريى حتدظوصصؿر ظحتزَحخؾ حت ٍحص حتوَؾـؿر.وخةش رختثرش ح زـثؿِؾش خدخ ؾئػَ رثػ اي   وخةش رختثرش ح زـثؿِؾش خدخ ؾئػَ رثػ اي

oo  .اصعٍ طزسػ ٓؿخٓخص ظحظلش تثدسخمٔش حتعختدؿش.اصعٍ طزسػ ٓؿخٓخص ظحظلش تثدسخمٔش حتعختدؿش  

oo  .اصعٍ ٓؿخٓخص حٓظةطخد ُحثَؾر خر حتوخٍؽ تثظعخظذ حتعثدؽ.اصعٍ ٓؿخٓخص حٓظةطخد ُحثَؾر خر حتوخٍؽ تثظعخظذ حتعثدؽ  

oo  .اصعٍ خسظعخش طؤضؿة حتوَؾـؿر تٔعد حتعدة ظٍرططح رخكظؿخؿخص حتظسدؿش.اصعٍ خسظعخش طؤضؿة حتوَؾـؿر تٔعد حتعدة ظٍرططح رخكظؿخؿخص حتظسدؿش  

oo  دة. دة. حتةـعس رؿر زعحطؾ طعثح حتط،د ظخظطثزخص ٓعد حتعحتةـعس رؿر زعحطؾ طعثح حتط،د ظخظطثزخص ٓعد حتع  

oo   رعخم ضؿجص حتظيٍؾْ مؽ رعط حتاثؿخصرعخم ضؿجص حتظيٍؾْ مؽ رعط حتاثؿخصأأزةص زةص..    

oo  حتةخرخص حتيٍحٓؿش حتلختؿش ال طظسخٓذ خ  حريحى حتط،د مؽ رعط حتاثؿخصحتةخرخص حتيٍحٓؿش حتلختؿش ال طظسخٓذ خ  حريحى حتط،د مؽ رعط حتاثؿخص..    

oo  ال طظعحمَ حتظـطؿِحص حتوخةش رٌظؼ حالكظؿخؿخص حتوخةش رختاثؿخصال طظعحمَ حتظـطؿِحص حتوخةش رٌظؼ حالكظؿخؿخص حتوخةش رختاثؿخص..    

oo  ش.ش.زةص مؽ حتعدختص حتةسؿش ظحتويخخص حتدعخظززةص مؽ حتعدختص حتةسؿش ظحتويخخص حتدعخظز  

oo  ط حتةخرخص ظحتدعخخةط حتةخرخص ظحتدعخخةحكظؿخغخص حالخر ظحتٔ،خص غؿَ خظعحمَس مؽ رعحكظؿخغخص حالخر ظحتٔ،خص غؿَ خظعحمَس مؽ رع..    

oo  طلظخؽ حتداظزخص رختاثؿخص حتؽ حتدِؾي خر زةخغ حالزظَزض ظحتاظذ ظحتدَحؿ  ظحتيظٍؾخص حتعثدؿشطلظخؽ حتداظزخص رختاثؿخص حتؽ حتدِؾي خر زةخغ حالزظَزض ظحتاظذ ظحتدَحؿ  ظحتيظٍؾخص حتعثدؿش..      

oo  ش.ش.ال طعؿي خاظزش خَكِؾش رختدٔظعؼ حتٌؼ ؾثؿم رختـخخعال طعؿي خاظزش خَكِؾش رختدٔظعؼ حتٌؼ ؾثؿم رختـخخع    

oo   ٍحص ظطةخٍؾَضخ ٍحص ظطةخٍؾَضخ رعط حتاثؿخص ظهخةش حتـيؾيش خسطخ ال ؾعؿي رطخ طعةؿ  تثدةَ   رعط حتاثؿخص ظهخةش حتـيؾيش خسطخ ال ؾعؿي رطخ طعةؿ  تثدةَ

oo  ش.ش.رطَؾةص ٍظطؿسؿرطَؾةص ٍظطؿسؿ  ؾظح حكؿخزخ طعةؿ  حتدةٍٍَحصؾظح حكؿخزخ طعةؿ  حتدةٍٍَحص    

oo  طعؿي تعحثق تثاثؿخص ظتار ال ؾعؿي طعةؿ  ظحظق تثزَحخؾ مؽ ظعم خةطعج حتـعىسطعؿي تعحثق تثاثؿخص ظتار ال ؾعؿي طعةؿ  ظحظق تثزَحخؾ مؽ ظعم خةطعج حتـعىس..    

oo  ششريج حتظِحج رعط حتدٔجعتؿر رر حتـعىس رلععٍ حالؿظدخرخص رختـخخعريج حتظِحج رعط حتدٔجعتؿر رر حتـعىس رلععٍ حالؿظدخرخص رختـخخع..  

oo  طعةؿ  حتعٍاص حالخظلخزؿشطعةؿ  حتعٍاص حالخظلخزؿش  سسرعط حالخظلخزخص رختاثؿخص طظح ىظذ خَحرخرعط حالخظلخزخص رختاثؿخص طظح ىظذ خَحرخ..    

oo  رختاثؿخصرختاثؿخص  ال طظعحمَ زدخًؽ حؿخرص تدعظح حالخظلخزخصال طظعحمَ زدخًؽ حؿخرص تدعظح حالخظلخزخص..    

oo  ضسخك اصعٍ مػ حتسظخج حتيحهثػ تدظخرعش حزـخُ حتط،د رختاثؿخصضسخك اصعٍ مػ حتسظخج حتيحهثػ تدظخرعش حزـخُ حتط،د رختاثؿخص..    

oo  ال ؾظعحمَ ىتؿة تثاثؿش رزعط حتاثؿخصال ؾظعحمَ ىتؿة تثاثؿش رزعط حتاثؿخص..  

oo    ال طعؿي حتؿش تيرح حتط،د حتدظةعاؿر ىٍحٓؿخ  ال طعؿي حتؿش تيرح حتط،د حتدظةعاؿر ىٍحٓؿخ..    

oo   حألكخىؾدؽحألكخىؾدؽريج طةعؿة زظخج حالٍشخى ريج طةعؿة زظخج حالٍشخى..  

oo   ريج طعحمَ حخخكر تثداظزخص رزعط حتاثؿخص ظهخةش حتـيؾيش خسطخ ريج طعحمَ حخخكر تثداظزخص رزعط حتاثؿخص ظهخةش حتـيؾيش خسطخ  

oo  َظ ظكيحص رختاثؿخص تدظخرعش حتوَؾـؿر تظةيؾح حتيرح حتةسؽ تطح ) ظ ظكيحص رختاثؿخص تدظخرعش حتوَؾـؿر تظةيؾح حتيرح حتةسؽ تطح ) رختـخخعش أرختـخخعش أكِ كِ ريج ظؿعى خَريج ظؿعى خ

    ..( تَرططح رٔعد حتعدة( تَرططح رٔعد حتعدة  ششحتدٔظيحخحتدٔظيحخ  ششحتظسدؿش حتدطسؿحتظسدؿش حتدطسؿ

oo  ردعظح حتاثؿخصردعظح حتاثؿخص  سسريج ططزؿم حتٔخرخص حتدعظديريج ططزؿم حتٔخرخص حتدعظدي..    

oo  ريج ظؿعى رَحخؾ طعثؿدؿش خظدؿِس ظخدؿِس تدلخمظش حٓعحذ تاعزطخ خلخمظش كيظىؾشريج ظؿعى رَحخؾ طعثؿدؿش خظدؿِس ظخدؿِس تدلخمظش حٓعحذ تاعزطخ خلخمظش كيظىؾش..  

oo  دخىؾش ظحتدعسعؾش تثط،د حتدظدؿِؾر دخىؾش ظحتدعسعؾش تثط،د حتدظدؿِؾر اصعٍ زظخج حتلعحمِ حتاصعٍ زظخج حتلعحمِ حت  

oo   ريج خظخرعش طسةؿٌ رعط حتظعةؿخص خر حالؿظدخرض حتدوظثةش تدَكِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى ريج خظخرعش طسةؿٌ رعط حتظعةؿخص خر حالؿظدخرض حتدوظثةش تدَكِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى

  ..رختـخخعشرختـخخعش

oo  ظع  خٔظعؼ حتاظخد حتـخخعؽ ) حتدٌكَس ( ظاثص حتدَحؿ  ظحتيظٍؾخصظع  خٔظعؼ حتاظخد حتـخخعؽ ) حتدٌكَس ( ظاثص حتدَحؿ  ظحتيظٍؾخص..    

oo  ظحتاثؿخصظحتاثؿخص  ششحتسةص مؽ حتاعحىٍ حالىحٍؾش رثؽ خٔظعؼ حتـخخعحتسةص مؽ حتاعحىٍ حالىحٍؾش رثؽ خٔظعؼ حتـخخع..    

oo  َتظةعؾح حالىحم حتعظؿةؽتظةعؾح حالىحم حتعظؿةؽ  ريج ظؿعى خعخؾؿَريج ظؿعى خعخؾؿ..    
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oo  ريج طعحمَ حخخكر ظطٔطؿ،ص ت،ز طش حتط،رؿشريج طعحمَ حخخكر ظطٔطؿ،ص ت،ز طش حتط،رؿش..    

oo  طةخىج حتدعخخة ظحالؿطِس مؽ رعط حتاثؿخصطةخىج حتدعخخة ظحالؿطِس مؽ رعط حتاثؿخص..    

  

  

  طلثؿة حتزؿجش حتوخٍؿؿشطلثؿة حتزؿجش حتوخٍؿؿش  11--77

  ((((OOppppoorrttuunniittiieessحتةَم حتةَم   22--11--77
oo  .حتظعؿص حتةعخػ تيرح ططعؾَ حتظعثؿح حتعختؽ.حتظعؿص حتةعخػ تيرح ططعؾَ حتظعثؿح حتعختؽ  

oo  ظش أٓعحذظش أٓعحذردخ مؿطخ خلخمردخ مؿطخ خلخم  طعؿص حتيظتش تظسدؿش ااثؿح ؿسعد حتصعؿيطعؿص حتيظتش تظسدؿش ااثؿح ؿسعد حتصعؿي..  

oo  رختدلخمظخص حتظؽ طويخطخ حتـخخعش ظضؽ أٓعحذ ظحالاصَ رختدلخمظخص حتظؽ طويخطخ حتـخخعش ظضؽ أٓعحذ ظحالاصَ   طِحؾي حتطثذ رثػ هيخخص حتظعثؿح حتعختػطِحؾي حتطثذ رثػ هيخخص حتظعثؿح حتعختػ

  ..ظحتزلَ حألكدَظحتزلَ حألكدَ

oo  .طِحؾي حتطثذ رثػ رَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف.طِحؾي حتطثذ رثػ رَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف  

oo   ةش ت،ٓظةخىس خر خ َظرخص حتـعىس ةش ت،ٓظةخىس خر خ َظرخص حتـعىس طعحمَ حتَة   ..حتددعتش خر ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػحتددعتش خر ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػطعحمَ حتَة

oo  سؿش حتظلظؿش.سؿش حتظلظؿش.حتدسق حتدعؿطش تثـخخعش تظطعؾَ حتزحتدسق حتدعؿطش تثـخخعش تظطعؾَ حتز  

oo  .از خم مَ  تـخخعش ح ٓاسيٍؾش رختـخخعش.از خم مَ  تـخخعش ح ٓاسيٍؾش رختـخخعش  

oo  .طِحؾي حتطثذ رثػ حتةؿي رزعط رَحخؾ حتيٍحٓخص حتعثؿخ.طِحؾي حتطثذ رثػ حتةؿي رزعط رَحخؾ حتيٍحٓخص حتعثؿخ  

oo  .طِحؾي حتدسق حتظيٍؾزؿش حتدـخزؿش حتدةيخش خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح.طِحؾي حتدسق حتظيٍؾزؿش حتدـخزؿش حتدةيخش خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح  

oo  .ططعٍ حتدـظد  حتعثدؽ ظاخاخزؿش حتظعخظذ خ  حتةطخ  حتوخم.ططعٍ حتدـظد  حتعثدؽ ظاخاخزؿش حتظعخظذ خ  حتةطخ  حتوخم  

oo    خئٓٔخص حتدـظد  حتديزؽ تظعِؾِ حتظعخظذ حتد ظَك.خئٓٔخص حتدـظد  حتديزؽ تظعِؾِ حتظعخظذ حتد ظَك.طعؿص حتـخخعش تثظعخظذ خ  طعؿص حتـخخعش تثظعخظذ خ  

oo  .ظؿعى ؿعحثِ خلثؿش ظااثؿدؿش خلةِس طيرح ح ريح  رثػ حتدٔظعؾؿر حتدلثػ ظح اثؿدؽ.ظؿعى ؿعحثِ خلثؿش ظااثؿدؿش خلةِس طيرح ح ريح  رثػ حتدٔظعؾؿر حتدلثػ ظح اثؿدؽ  

oo   طِحؾي حتطثذ خر حتدـظد  حتدلثػ رثػ حتويخخص ظهخةش حتصلؿش ظحالٓظ خٍؾش حتدةيخش خر طِحؾي حتطثذ خر حتدـظد  حتدلثػ رثػ حتويخخص ظهخةش حتصلؿش ظحالٓظ خٍؾش حتدةيخش خر

  ظكيحص حتـخخعش.ظكيحص حتـخخعش.

oo  ةش ت،ٓظةخىس خر حتد َظرخص ظحال ةش ت،ٓظةخىس خر حتد َظرخص ظحالطِحؾي حتَة   طةخاؿخص حتيظتؿش.طةخاؿخص حتيظتؿش.طِحؾي حتَة

oo  ٍْحص خر أرعـــخم ضؿجش حتظيٍؾْ تظطعؾَ غَد حتظيٍؾ ٍحص خر أرعـــخم ضؿجش حتظيٍؾْ تظطعؾَ غَد حتظيٍؾْطعؿي خزخى   ..طعؿي خزخى

oo  ش ايٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظ خعخظزؿطح ظ حتعخخثؿر رختاثؿش .ش ايٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظ خعخظزؿطح ظ حتعخخثؿر رختاثؿش .ؿؿؾعؿــي خ َظ  تظسدؾعؿــي خ َظ  تظسد  

oo  ر َ كثؿشر َ كثؿش  غغكيكيااظريىضخ ظريىضخ   سسيؾييؾيــحز خم ظكيحص ظدخذ حتـعىس رختاثؿخص حتحز خم ظكيحص ظدخذ حتـعىس رختاثؿخص حت..    

oo  ِؾعذ ؿسعد حتصعؿي ظةل  خظعيىس ظ كٌت  اصَ ؾعذ ؿسعد حتصعؿي ظةل  خظعيىس ظ كٌت  اصَ ظؿعى أؿطِس ار،ج خظسعرش خؼة: اًحرش ظطثةِظؿعى أؿطِس ار،ج خظسعرش خؼة: اًحرش ظطثة

  ..حتؼةخمش ظ ريى خر حتدظخك حتؼةخمش ظ ريى خر حتدظخك 

oo  ظؿـــعى أظؿص شَحكش رؿر حتاثؿــش ظحتديحٍّ حتلاعخؿش ظحتوخةش ظؿدؿ  حتدئٓٔخص رختدلخمظشظؿـــعى أظؿص شَحكش رؿر حتاثؿــش ظحتديحٍّ حتلاعخؿش ظحتوخةش ظؿدؿ  حتدئٓٔخص رختدلخمظش  

oo   ظؿعى حتدطخٍ حتيظتؽ رؤٓعحذ خدخ ؾٔطة رةي حتدئطدَحص حتزلؼؿش ظحتٔؿخكؿش ظحتظطزؿةؿش ظغؿَضخ ظؿعى حتدطخٍ حتيظتؽ رؤٓعحذ خدخ ؾٔطة رةي حتدئطدَحص حتزلؼؿش ظحتٔؿخكؿش ظحتظطزؿةؿش ظغؿَضخ

  رؤٓعحذ ظٓطعتص حتٔةَ.رؤٓعحذ ظٓطعتص حتٔةَ.

  

  TThhrreeaattss    ((TT))حتظطيؾيحص )حتظليؾخص( حتظطيؾيحص )حتظليؾخص(   11--11--77
oo  .ُؾخىس كيس حتدسخمٔش ح اثؿدؿش ظحتعختدؿش.ُؾخىس كيس حتدسخمٔش ح اثؿدؿش ظحتعختدؿش  

oo  .طة ػ حألخؿش مؽ حتدـظد  حتدلثػ خدخ ؾيم  تةصعٍ حتيرح حتدةيج تث َحكش.طة ػ حألخؿش مؽ حتدـظد  حتدلثػ خدخ ؾيم  تةصعٍ حتيرح حتدةيج تث َحكش  

oo  .حٍطةخ  خعيب حتزطختش مؽ رعط حتظوصصخص.حٍطةخ  خعيب حتزطختش مؽ رعط حتظوصصخص  

oo   .حزوةخض حتدوصصخص حتدختؿش حتدعؿطش تثـخخعش. حزوةخض حتدوصصخص حتدختؿش حتدعؿطش تثـخخعش  

oo  تعدة ظظع  ايٍس حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش رثػ خعحكزش ًت . تعدة ظظع  ايٍس حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش رثػ خعحكزش ًت . حتظرؿَ حتَٔؾ  مؽ حكظؿخؿخص ٓعد ححتظرؿَ حتَٔؾ  مؽ حكظؿخؿخص ٓعد ح  

oo  .َ طِحؾي اعحري كدخؾش كةعد حتدثاؿش حتةاَؾش ظطؤػؿَش رثػ حتداظزخص حتدلثؿش ظاعحري حتس َ.طِحؾي اعحري كدخؾش كةعد حتدثاؿش حتةاَؾش ظطؤػؿَش رثػ حتداظزخص حتدلثؿش ظاعحري حتس  

oo  .حتظ َؾعخص ظحتثعحثق ح ىحٍؾش ردئٓٔخص حتظعثؿح حتعختؽ.حتظ َؾعخص ظحتثعحثق ح ىحٍؾش ردئٓٔخص حتظعثؿح حتعختؽ  

oo  .حتظطعٍ حتَٔؾ  حتطخثة مؽ حتدعَمش ظحتظاسعتعؿؿخ.حتظطعٍ حتَٔؾ  حتطخثة مؽ حتدعَمش ظحتظاسعتعؿؿخ  

oo  ش.ش.حتظعاعخص حتدـظدعؿش حتعختؿحتظعاعخص حتدـظدعؿش حتعختؿ  
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oo  .ٍحك حتدـظدعؽ حتٔثزؽ تصعٍس غختذ حتـخخعش ٍحك حتدـظدعؽ حتٔثزؽ تصعٍس غختذ حتـخخعش.ح ى   ح ى

oo  .طةيج رعط حتاثؿخص ظحتزَحخؾ حتسظؿَس تثلصعب رثػ حالرظدخى.طةيج رعط حتاثؿخص ظحتزَحخؾ حتسظؿَس تثلصعب رثػ حالرظدخى  

oo   خلخمظش أٓعحذخلخمظش أٓعحذحزوةخض خٔظعغ ىهة حتةَى مؽ حزوةخض خٔظعغ ىهة حتةَى مؽ . .  

oo   ظع  خ خٍكش ٍؿخب حألردخب مؽ طيرؿح حتزلغ حتعثدؽ ظحتظطزؿةؽ رختدلخمظش ظع  خ خٍكش ٍؿخب حألردخب مؽ طيرؿح حتزلغ حتعثدؽ ظحتظطزؿةؽ رختدلخمظش  

oo  ظع  حتظدعؾة ظحتدوصصخص حتدختؿشظع  حتظدعؾة ظحتدوصصخص حتدختؿش..  

oo  ص حتدسخظَس رختـخخعخص حالهَؼ رثؽ حالرظدخىص حتدسخظَس رختـخخعخص حالهَؼ رثؽ حالرظدخىكصعب رعط حتاثؿخكصعب رعط حتاثؿخ  

oo   طيضعٍ خٔظدَ مػ خٔظعؾخص حتط،د حتةخىخؿر خر خَكثش حتظعثؿح حتؼخزعغ مػ حتثرش حتعَرؿش طيضعٍ خٔظدَ مػ خٔظعؾخص حتط،د حتةخىخؿر خر خَكثش حتظعثؿح حتؼخزعغ مػ حتثرش حتعَرؿش

  ظحتثرخص حألؿسزؿش ظغؿَضخ ظحتثرخص حألؿسزؿش ظغؿَضخ 

oo  ظؿعى رعط حتصععرخص مػ ططزؿم زظخج حتـعىس ظحالرظدخى رختاثؿخصظؿعى رعط حتصععرخص مػ ططزؿم زظخج حتـعىس ظحالرظدخى رختاثؿخص..    

oo  حألكخىؾدؿش رثػ خعحكزظصحألكخىؾدؿش رثػ خعحكزظصحتزَحخؾ حتزَحخؾ   ممحتظرؿَ حتَٔؾ  مػ حكظؿخؿخص ٓعد حتعدة ظرػحتظرؿَ حتَٔؾ  مػ حكظؿخؿخص ٓعد حتعدة ظرػ  

oo   غؿخد حتعدة رَظف حتةَؾم مؽ حتزلغ حتعثدؽ ظغؿخد حتظ خٍكؿش خ  حتدئٓٔخص حتزلؼؿش ًحص غؿخد حتعدة رَظف حتةَؾم مؽ حتزلغ حتعثدؽ ظغؿخد حتظ خٍكؿش خ  حتدئٓٔخص حتزلؼؿش ًحص

  حتصثشحتصثش
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  خصةعمش رسخةَ حتزؿجش حتوخٍؿؿش ظحتزؿجش حتيحهثؿش تـخخعش أٓعحذخصةعمش رسخةَ حتزؿجش حتوخٍؿؿش ظحتزؿجش حتيحهثؿش تـخخعش أٓعحذ  33--77
ؿش تثـخخعش   طح رسخم خصةعمش حتزؿجش ؿش تثـخخعش   طح رسخم خصةعمش حتزؿجش رعي حالزظطخم خر حتظلثؿة حتَرخرػ تثزؿجش حتيحهثؿش ظحتوخٍؿرعي حالزظطخم خر حتظلثؿة حتَرخرػ تثزؿجش حتيحهثؿش ظحتوخٍؿ  

حتيحهثؿش ظخصةعمش حتزؿجش حتوخٍؿؿش تثـخخعش   ظًت  رظليؾي أظُذ رسخةَ حتزؿجش حتيحهثؿش خر زعحكػ اعس حتيحهثؿش ظخصةعمش حتزؿجش حتوخٍؿؿش تثـخخعش   ظًت  رظليؾي أظُذ رسخةَ حتزؿجش حتيحهثؿش خر زعحكػ اعس 

ظؿعحزذ ظع  ظطليؾي أظُحذ رسخةَ حتزؿجش حتوخٍؿؿش خر مَم ظططيؾيحص   ظخر ػح طليؾي خعا  ظؿعحزذ ظع  ظطليؾي أظُحذ رسخةَ حتزؿجش حتوخٍؿؿش خر مَم ظططيؾيحص   ظخر ػح طليؾي خعا  

( اتػ ( اتػ 11    22( كؿغ ط ؿَ حتيٍؿخص )( كؿغ ط ؿَ حتيٍؿخص )55      44      33      11      22حتـخخعش مػ كة رسصَ رثػ خظصة اؿخّ خظيٍؽ )حتـخخعش مػ كة رسصَ رثػ خظصة اؿخّ خظيٍؽ )

( مظ ؿَ اتػ ( مظ ؿَ اتػ 33( اتػ حألىحم حتدَطة  ظحتدظدؿِ   أخخ حتيٍؿش )( اتػ حألىحم حتدَطة  ظحتدظدؿِ   أخخ حتيٍؿش )55    44حألىحم حتععؿ    ظط ؿَ حتيٍؿخص )حألىحم حتععؿ    ظط ؿَ حتيٍؿخص )

حألىحم حتدظعٓػ   كدخ طح كٔخد حتسةخغ حتدَؿلش تاة رسصَ   ظطح حتظعثؿم رثػ كة رسصَ كدخ رختـيظتؿر حألىحم حتدظعٓػ   كدخ طح كٔخد حتسةخغ حتدَؿلش تاة رسصَ   ظطح حتظعثؿم رثػ كة رسصَ كدخ رختـيظتؿر 

    --::((11--77( ظ)( ظ)22--77))
  ((22--77ؿيظب )ؿيظب )

  صةعمش حتزؿجش حتيحهثؿش تـخخعش أٓعحذصةعمش حتزؿجش حتيحهثؿش تـخخعش أٓعحذخخ

  حتَطزشحتَطزش  حتعُذحتعُذ  حتزؿجش حتيحهثؿشحتزؿجش حتيحهثؿش
حتسةخغ حتسةخغ 
  حتدَؿلشحتدَؿلش

  حتظعثؿمحتظعثؿم

          أظال  : زعحكػ حتةعسأظال  : زعحكػ حتةعس

  حتدِحؾخ حتظسخمٔؿش تدلخمظش أٓعحذحتدِحؾخ حتظسخمٔؿش تدلخمظش أٓعحذ  --
تدلخمظش أٓعحذ ظال ؾعؿي تدلخمظش أٓعحذ ظال ؾعؿي حتويخش حتظعثؿدؿش حتويخش حتظعثؿدؿش   حتـخخعش ردةَىضخحتـخخعش ردةَىضخ  طرطػطرطػ  --

    ..غؿَضخ كدخ ال ؾعؿي ؿخخعخص هخةشغؿَضخ كدخ ال ؾعؿي ؿخخعخص هخةش  ؿخخعخص أهَؼؿخخعخص أهَؼ
  حتزسؿش حتظلظؿشحتزسؿش حتظلظؿش  --
  حتعكيحص ظحتدَكِ ًحص حتطخر  حتوخمحتعكيحص ظحتدَكِ ًحص حتطخر  حتوخم  --
  خعش رثؽ ريى خر حتد َظرخص خعش رثؽ ريى خر حتد َظرخص كصعب حتـخكصعب حتـخ  --
  طسةٌ رعط حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة خ َظرخص تثـعىسطسةٌ رعط حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة خ َظرخص تثـعىس  --
  ..مؽ حتظوصصخص حتدوظثةشمؽ حتظوصصخص حتدوظثةش  أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْطسع  طسع    --

  حالطةخاؿخص حتعثدؿش ظحتزلؼؿش حتدلثؿش ظحتيظتؿشحالطةخاؿخص حتعثدؿش ظحتزلؼؿش حتدلثؿش ظحتيظتؿش  --
)أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ )أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ٔظدَ تثاعحىٍ حتز َؾش ٔظدَ تثاعحىٍ حتز َؾش حتظؤضؿة ظحتظيٍؾذ حتدحتظؤضؿة ظحتظيٍؾذ حتد  --

  ..ظحالىحٍؾؿر(ظحالىحٍؾؿر(
  حتدلدؿخص حتطزؿعؿش ظرلؿَس زخةَحتدلدؿخص حتطزؿعؿش ظرلؿَس زخةَ  --
  اىحٍس رثؿخ ىحردش تثظعثؿح ظحتظعثح ظحتزلغ حتعثدػ ظهيخش حتدـظد  اىحٍس رثؿخ ىحردش تثظعثؿح ظحتظعثح ظحتزلغ حتعثدػ ظهيخش حتدـظد    --
  ظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾشظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾشزز  --
َحص  -- َحصحتدعا  حتـرَحمؽ ظؿعضخ حتـخًد تثٔؿخكش ظحتدئطد   حتدعا  حتـرَحمؽ ظؿعضخ حتـخًد تثٔؿخكش ظحتدئطد
  ظؿعى حتدطخٍظؿعى حتدطخٍ  --
  ؼ ؾعةعد تثةثذؼ ؾعةعد تثةثذظؿعى خٔظ ةؽ خـيظؿعى خٔظ ةؽ خـي  --
  رعحرش خصَ حتـسعرؿشرعحرش خصَ حتـسعرؿش  --
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دةعخخص حاظصخىؾش ظػةخمؿش دةعخخص حاظصخىؾش ظػةخمؿش رر  ش أٓعحذش أٓعحذطظدظ  خلخمظطظدظ  خلخمظ  --
  ظغزؿعؿشظغزؿعؿش

  
  ح ز خمحص خعظدطخ كيؾؼشح ز خمحص خعظدطخ كيؾؼش  --
  
  تطخ خعحٍى خختؿش ظطةيج هيخخص حٓظ خٍؾشتطخ خعحٍى خختؿش ظطةيج هيخخص حٓظ خٍؾش  --
  خ َظرخ  خ َظرخ    1010طسةٌ حتـخخعش ظكثؿخططخ أكؼَ خر طسةٌ حتـخخعش ظكثؿخططخ أكؼَ خر   --
َحص أكخىؾدؿش ظخعظدطح خر حت زخد  -- َحص أكخىؾدؿش ظخعظدطح خر حت زخدهز   هز

  ؾٔظطيل طلٔؿر زعحطؾ طعثح حتط،دؾٔظطيل طلٔؿر زعحطؾ طعثح حتط،د  --
ٍحص حتزلؼؿش ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظ ٍحص حتزلؼؿش ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظطزسػ حتةي   زؿطحزؿطحطزسػ حتةي

ٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿر  -- ٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿررَحخؾ طسدؿش اي   رَحخؾ طسدؿش اي
  طسةٌ حٓظَحطؿـؿخص تثظلةؿِ ظطيرح حتظدؿِ طسةٌ حٓظَحطؿـؿخص تثظلةؿِ ظطيرح حتظدؿِ   --
  ىحردش تـطعى ططعؾَ حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظهيخش حتدـظد ىحردش تـطعى ططعؾَ حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظهيخش حتدـظد   --

          ػخزؿخ  : زعحكػ حتعع ػخزؿخ  : زعحكػ حتعع 

  ظريج حكظدخب حتطؿخكة رختاثؿخصظريج حكظدخب حتطؿخكة رختاثؿخص  از خم حتـخخعشاز خم حتـخخعشكيحػش كيحػش   --

  رعط حتاثؿخص رعط حتاثؿخص زةص ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ مػ زةص ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ مػ   --

  زةص تتؿخص خظخرعش ظطةعؾح أىحم أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿر زةص تتؿخص خظخرعش ظطةعؾح أىحم أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿر   --

  ططزؿم حتدعخؾؿَ حتدئٓٔؿش ظحألكخىؾدؿش ططزؿم حتدعخؾؿَ حتدئٓٔؿش ظحألكخىؾدؿش ريج ريج   --

  تزعط حتاثؿخصتزعط حتاثؿخص  ظع  حخاخزؿخص حتدعخخة حتزلؼؿش ظحتوطػ حتزلؼؿشظع  حخاخزؿخص حتدعخخة حتزلؼؿش ظحتوطػ حتزلؼؿش  --

  رختسٔزش تثـخخعخص حألهَؼرختسٔزش تثـخخعخص حألهَؼ  حتدئطدَحص حتعثدؿش ظحتس َ حتعثدػحتدئطدَحص حتعثدؿش ظحتس َ حتعثدػظع  ظع    --

    تليحػش ز ؤططختليحػش ز ؤططخ  حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ رعط حتاثؿخصحتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ رعط حتاثؿخص  ريج حكظدخب رَحخؾريج حكظدخب رَحخؾ  --

  حتدـظدعؿشحتدـظدعؿشحزوةخض حت َحكش خ  حتدئٓٔخص حزوةخض حت َحكش خ  حتدئٓٔخص   --

  ظع  خصخىٍ حتظدعؾة حتٌحطػ ظع  خصخىٍ حتظدعؾة حتٌحطػ   --

  اثش حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش اثش حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش   --
  ٓعد حتعدةٓعد حتعدةرعط حتزَحخؾ ال طثزؽ حكظؿخؿخص رعط حتزَحخؾ ال طثزؽ حكظؿخؿخص   --
  حتـخخعش خةٔدش اتؽ هدْ خعحا  رؿسطخ خٔخكخص كزؿَسحتـخخعش خةٔدش اتؽ هدْ خعحا  رؿسطخ خٔخكخص كزؿَس  --
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  ظع  ايٍططخ حتظسخمٔؿش مػ رعط حتةطخرخصظع  ايٍططخ حتظسخمٔؿش مػ رعط حتةطخرخص  --

ريج حالطٔخد رؿر ريى حتط،د ظريى أرعخم ضؿجش ريج حالطٔخد رؿر ريى حتط،د ظريى أرعخم ضؿجش   --
  تياؿةشتياؿةشحتظيٍؾْ ظزةص رعط حتظوصصخص ححتظيٍؾْ ظزةص رعط حتظوصصخص ح

  ريج ظؿعى تتؿخص خعظديسريج ظؿعى تتؿخص خعظديس  --
  خ ا،ص مػ حتظٔاؿر ظرـِ مػ رعط حتظوصصخصخ ا،ص مػ حتظٔاؿر ظرـِ مػ رعط حتظوصصخص  --
  حتةـعس رؿر حتعحا  ظضٌش حتدعخؾؿَحتةـعس رؿر حتعحا  ظضٌش حتدعخؾؿَ  --
ٍحص ظحتظةعؾح   -- ٍحص ظحتظةعؾح خ ا،ص مػ طعةؿ  حتزَحخؾ ظحتدةَ خ ا،ص مػ طعةؿ  حتزَحخؾ ظحتدةَ

  حتٌحطػ حتدئٓٔػحتٌحطػ حتدئٓٔػ
  ريج ظؿعى تعحثق مسؿش ظاىحٍؾش ظهطػ طسةؿٌؾشريج ظؿعى تعحثق مسؿش ظاىحٍؾش ظهطػ طسةؿٌؾش  --
  ريى حتدئطدَحص ظر،اظطخ رؤظتعؾخص حتدـظد ريى حتدئطدَحص ظر،اظطخ رؤظتعؾخص حتدـظد   --
  حكظدخب ضؿاة حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ رعط حتاثؿخصحكظدخب ضؿاة حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ رعط حتاثؿخص  ريجريج  --
  ريى حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش ةرَؿريى حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش ةرَؿ  --
  ٍؿع  حتةَظ  اتػ ح ىحٍس مػ كة خعظح حألخعٍٍؿع  حتةَظ  اتػ ح ىحٍس مػ كة خعظح حألخعٍ  --
  ظع  خٔظعغ حت َحكش ظع  خٔظعغ حت َحكش   --
حتدٔخمش رؿر رعط حتاثؿخص ظحتدةَ حتَثؿٔؽ حتدٔخمش رؿر رعط حتاثؿخص ظحتدةَ حتَثؿٔؽ طزخري طزخري   --

  تدٔخمخص كزؿَستدٔخمخص كزؿَس  تثـخخعشتثـخخعش
  خىؾمخىؾمطعظدي رسٔزش كزؿَس ؿيح  رثػ حتصسطعظدي رسٔزش كزؿَس ؿيح  رثػ حتصس  --

  حتةـعس رؿر حتوَؾؾ ظخظطثزخص حتعدة  حتةـعس رؿر حتوَؾؾ ظخظطثزخص حتعدة  
  

  --  0.60.6  --  0,000,00  حتدـدع  حتاثػحتدـدع  حتاثػ
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ظعٓػ  حألخَ حتٌؼ ؾ ؿَ ظعٓػ  حألخَ حتٌؼ ؾ ؿَ ًحص خٔظعؼ خًحص خٔظعؼ خ( ظضع اؿدص طةَؾزخ  ( ظضع اؿدص طةَؾزخ  0.60.6اي رثح )اي رثح )  ششؾظعق أذ حؿدختؽ حتسةخغ حتدَؿلؾظعق أذ حؿدختؽ حتسةخغ حتدَؿل

ظمةخ ظمةخ   ششخَكثؿخَكثؿ  ششزلع حتظلٔؿر   مؽ ظعم هطػ طسةؿٌؾزلع حتظلٔؿر   مؽ ظعم هطػ طسةؿٌؾ  ششروطعحص ؿخىش ظكؼؿؼروطعحص ؿخىش ظكؼؿؼ  حتـخخعشحتـخخعشتعَظٍش حذ طةعج تعَظٍش حذ طةعج 
  ؿة حتزؿجؽ حتيحهثؽ .ؿة حتزؿجؽ حتيحهثؽ .تثظلثتثظلث

  

  ((11--77ؿيظب )ؿيظب )

  خصةعمش حتزؿجش حتوخٍؿؿش تـخخعش أٓعحذخصةعمش حتزؿجش حتوخٍؿؿش تـخخعش أٓعحذ

  حتَطزشحتَطزش  حتعُذحتعُذ  حتزؿجش حتوخٍؿؿشحتزؿجش حتوخٍؿؿش
  حتسةخغحتسةخغ

  حتدَؿلشحتدَؿلش
  حتظعثؿمحتظعثؿم

          أظال  : حتةَمأظال  : حتةَم

  حتةعخػ تيرح ططعؾَ حتظعثؿح حتعختػحتةعخػ تيرح ططعؾَ حتظعثؿح حتعختػ  حتظعؿصحتظعؿص  --

  ظخسطخ خلخمظش أٓعحذظخسطخ خلخمظش أٓعحذ  ؿسعد حتصعؿيؿسعد حتصعؿي  خلخمظخصخلخمظخصطعؿص حتيظتش تظسدؿش طعؿص حتيظتش تظسدؿش   --

  ؿسعد حتصعؿيؿسعد حتصعؿي  ردلخمظخصردلخمظخصهيخخص حتظعثؿح حتعختػ هيخخص حتظعثؿح حتعختػ   رثػرثػطِحؾي حتطثذ طِحؾي حتطثذ   --

  ظخسطخ خلخمظش أٓعحذظخسطخ خلخمظش أٓعحذ

    ظغؿَضخظغؿَضخ  خ َظرخص حتـعىس حتددعتش خر ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػخ َظرخص حتـعىس حتددعتش خر ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػ  --

  حتدسق حتدعؿطش تثـخخعش تظطعؾَ حتؿسؿش حتظلظؿش .حتدسق حتدعؿطش تثـخخعش تظطعؾَ حتؿسؿش حتظلظؿش .  --

ظحالرظدخى ظحالرظدخى   ثطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿحثطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿحاز خم مَ  كيؾغ تاز خم مَ  كيؾغ ت  --

  ..رـخخعش أٓعحذرـخخعش أٓعحذ

  حتدـظدعؿشحتدـظدعؿشحتد خٍكش حتد خٍكش   --

  طِحؾي حتطثذ خر حتدـظد  حتدلثػ رثػ هيخخص حتـخخعش.طِحؾي حتطثذ خر حتدـظد  حتدلثػ رثػ هيخخص حتـخخعش.  --

ظحتظؽ تطخ ىظٍ معخب مؽ طرطؿش ظحتظؽ تطخ ىظٍ معخب مؽ طرطؿش   ظؿعى اسخس غؿزش ردلخمظش أٓعحذظؿعى اسخس غؿزش ردلخمظش أٓعحذ  --

  أز طش ؿخخعش أٓعحذأز طش ؿخخعش أٓعحذ
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  ىرح حتيظتش تظطعؾَ حتظعثؿح حتعختػىرح حتيظتش تظطعؾَ حتظعثؿح حتعختػ  --

ـخٍغ طسةؿٌضخ  -- ـخٍغ طسةؿٌضخخ َظرخص حتزسؿش حتظلظؿش حت   خ َظرخص حتزسؿش حتظلظؿش حت

  ح ازخب رثػ حتويخخص حالٓظ خٍؾش ظحتصلؿش ظغؿَضخح ازخب رثػ حتويخخص حالٓظ خٍؾش ظحتصلؿش ظغؿَضخ

ططعؾَ حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة ظحألز طش حتط،رؿش ظخَحكِ ططعؾَ حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة ظحألز طش حتط،رؿش ظخَحكِ   --

  حتظةعؾححتظةعؾح

  حتدسق حتظػ طٔظطيل أظؿطخ  خليى خر أىحم حتـخخعش حتدسق حتظػ طٔظطيل أظؿطخ  خليى خر أىحم حتـخخعش   --

  زؿش ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْزؿش ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْحتظيٍؾزخص حتدـخحتظيٍؾزخص حتدـخ  --

  ش حتـخخعش ظىظٍضخ حتظسعؾَغش حتـخخعش ظىظٍضخ حتظسعؾَغععطظعثم رٔدطظعثم رٔد  --

  خصيٍ تثظدعؾة حتظعثؿدػ ظحتزلؼػ ظحتظيٍؾزػخصيٍ تثظدعؾة حتظعثؿدػ ظحتزلؼػ ظحتظيٍؾزػ  --

          حتظليؾخصحتظليؾخصػخزؿخ  : ػخزؿخ  : 

  حتدسخمٔش ح اثؿدؿش ظحتعختدؿشحتدسخمٔش ح اثؿدؿش ظحتعختدؿش  --

  

  حتد ا،ص حتدـظدعؿش كخألخؿش ظحتزطختشحتد ا،ص حتدـظدعؿش كخألخؿش ظحتزطختش  --

  

  حزوةخض حتدوصصخص حتدختؿش تثـخخعش حزوةخض حتدوصصخص حتدختؿش تثـخخعش   --

  ؿخؿخص ٓعد حتعدة ؿخؿخص ٓعد حتعدة حتظرؿَ حتَٔؾ  مػ حكظحتظرؿَ حتَٔؾ  مػ حكظ  --

  حتظ َؾعخص ظحتثعحثقحتظ َؾعخص ظحتثعحثقؿدعى ؿدعى   --

  

  حتظطعٍ حتَٔؾ  تثدعَمش ظحتظاسعتعؿؿخ حتظطعٍ حتَٔؾ  تثدعَمش ظحتظاسعتعؿؿخ   --

  

  حتظعاعخص حتدـظدعؿش حتعختؿشحتظعاعخص حتدـظدعؿش حتعختؿش  --

  اصعٍ حتظعخظذ رؿر ٍؿخب حألردخب ظحتدئٓٔخص خ  كثؿخص حتـخخعشاصعٍ حتظعخظذ رؿر ٍؿخب حألردخب ظحتدئٓٔخص خ  كثؿخص حتـخخعش  --

  كصعب رعط حتاثؿخص حتسظؿَس رثػ حالرظدخىكصعب رعط حتاثؿخص حتسظؿَس رثػ حالرظدخى  --

0,040,04  
  

0,040,04  
  

0,050,05  
0,000,00  
0,030,03  

  

0,000,00  
  

0,00,055  
0,040,04  

  

0,00,000  

44  
  
44  

  
44  
44  
33  
  

44  
  
33  
44  
  

33  

0,060,06  
  

0,060,06  
  

0,600,60  
0,480,48  
0,090,09  

  

0,000,00  
  

0,00,055  
0,060,06  

  

0,00,033  

ٍغزش حتـخخعخص مػ طلٔؿر طَطؿزطخ رثػ حتدٔظعغ ح اثؿدػ ٍغزش حتـخخعخص مػ طلٔؿر طَطؿزطخ رثػ حتدٔظعغ ح اثؿدػ   --

  ظحتيظتػظحتيظتػ

ظع  خٔظعغ خ خٍكش أظتؿخم حألخعٍ   ظطِؾي خر ٍٓح ظع  خٔظعغ خ خٍكش أظتؿخم حألخعٍ   ظطِؾي خر ٍٓح   --

  ةعٍس ٓختزش تث طخىحص حتـخخعؿشةعٍس ٓختزش تث طخىحص حتـخخعؿش

  حتؼزخص حتسٔزػ مػ طدعؾة حتيظتش تثـخخعشحتؼزخص حتسٔزػ مػ طدعؾة حتيظتش تثـخخعش  --

  طسع  حتدطخٍحص حتدظطثزش ظخٔظعحضخطسع  حتدطخٍحص حتدظطثزش ظخٔظعحضخ  --

ُحٍس ظحتيظتش حتظػ طئػَ مػ أىحم حتـخخعش  -- ُحٍس ظحتيظتش حتظػ طئػَ مػ أىحم حتـخخعشط َؾعخص حتع   ط َؾعخص حتع

خ اثش طعدؿر حتدعَمش مػ حتزَحخؾ ظخ،كةش حتظاسعتعؿؿخ خ اثش طعدؿر حتدعَمش مػ حتزَحخؾ ظخ،كةش حتظاسعتعؿؿخ   --

  حتدظةيخشحتدظةيخش

  ؿعىس حتويخش حتدةيخش خر حتـخخعش مػ اطخرخص خوظثةشؿعىس حتويخش حتدةيخش خر حتـخخعش مػ اطخرخص خوظثةش  --

  ج ج 10061006تٔسش تٔسش   8181طةعؿة حتةخزعذ ٍاح طةعؿة حتةخزعذ ٍاح   --

  --  6363..33  --  0,000,00  حتدـدع  حتاثػحتدـدع  حتاثػ

  

  

ظضؽ أمعة خر ظضؽ أمعة خر   ظعٓػ ظعٓػ حتدحتد  معدمعد  ششاؿداؿد  ؽؽ( ظض( ظض6363..33ؾظعق أذ حؿدختؽ حتسةخغ حتدَؿلش اي رثح )ؾظعق أذ حؿدختؽ حتسةخغ حتدَؿلش اي رثح )

تةَم تةَم الٓظر،ب حالٓظر،ب ح  زلع حتظلٔؿرزلع حتظلٔؿر  ؾظطثذ أؾعخ  خر حتـخخعش حتةؿخج رـطعى كؼؿؼشؾظطثذ أؾعخ  خر حتـخخعش حتةؿخج رـطعى كؼؿؼشحألخَ حألخَ   حتزؿجش حتيحهثؿش  اال أذحتزؿجش حتيحهثؿش  اال أذ

  ..  حتوخٍؿؽحتوخٍؿؽثؿة حتزؿجؽ ثؿة حتزؿجؽ   مؽ ظعم هطػ طسةؿٌؾش خَكثؿش ظمةخ تثظل  مؽ ظعم هطػ طسةؿٌؾش خَكثؿش ظمةخ تثظلحتدظخكش ظطـسذ حتظطيؾيحص حتدلظدثشحتدظخكش ظطـسذ حتظطيؾيحص حتدلظدثش
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  حٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعشحٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش  --88
  

ـؿخص حالزادخٕ  ـؿخص حالزادخٕ  كَةض حتـخخعش أذ طزسؽ حٓظَحطؿـؿخص حتظطعؾَ رثػ حتظلثؿة حتَرخرػ ألىحم حتـخخعش  ظطسعرض خخ رؿر حٓظَحطؿـؿخص حتسدع ظحتظعٓ   ظحٓظَحطؿكَةض حتـخخعش أذ طزسؽ حٓظَحطؿـؿخص حتظطعؾَ رثػ حتظلثؿة حتَرخرػ ألىحم حتـخخعش  ظطسعرض خخ رؿر حٓظَحطؿـؿخص حتسدع ظحتظعٓ   ظحٓظَحطؿ

  --حتظختؿش:حتظختؿش:  ((44--88( ظ)( ظ)33--88( ظ)( ظ)11--88( ظ)( ظ)22--88))ًت  رثؽ حتسلع حتدزؿر رختـيحظب ًت  رثؽ حتسلع حتدزؿر رختـيحظب ظحٓظَحطـؿخص حتظطعؾَ ظحتظلٔؿر  ظحٓظَحطؿـؿخص حتؼزخص ظحالٓظةَحٍ  ظظحٓظَحطـؿخص حتظطعؾَ ظحتظلٔؿر  ظحٓظَحطؿـؿخص حتؼزخص ظحالٓظةَحٍ  ظ
  ((22--88ؿيظب )ؿيظب )

  SSWWOOTTحٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش مػ ظعم طلثؿة حٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش مػ ظعم طلثؿة 
  حٓظَحطؿـؿخص )زدع ظطعٓ (حٓظَحطؿـؿخص )زدع ظطعٓ (  خثوص حتةَمخثوص حتةَم  خثوص زعحكػ حتةعسخثوص زعحكػ حتةعس

  

  ؿِ تـخخعش أٓعحذ:ؿِ تـخخعش أٓعحذ:ضسخك ريس زةخغ ٓخضدض مػ طلةؿم حتظدضسخك ريس زةخغ ٓخضدض مػ طلةؿم حتظد

  --مػ ؿخخعش حٓعحذ:مػ ؿخخعش حٓعحذ:حرَُ رسخةَ حتةعش حتعحاعؿص  حرَُ رسخةَ حتةعش حتعحاعؿص    --22
ٓخضدض مػ رسخم ٓخضدض مػ رسخم   ش رثدؿشش رثدؿشتـخخعش ؿسعد حتعحىغ خدخ ؾلدة خعص حخاخزؿخص ر َؾتـخخعش ؿسعد حتعحىغ خدخ ؾلدة خعص حخاخزؿخص ر َؾ  ششحتظػ كخزض ؿخخعش حٓعحذ طخرعحتظػ كخزض ؿخخعش حٓعحذ طخرع  سسخر حتةظَخر حتةظَ  ششظحتوزَحص حتداظٔزظحتوزَحص حتداظٔز  ششحالٓظةخىش حتعثدؿحالٓظةخىش حتعثدؿ  --

ص رؤز خم كثؿخص ؿيؾيش تح طار خظخكص  ص رؤز خم كثؿخص ؿيؾيش تح طار خظخكص كثؿخص كيؾؼص رة حزطخ طدِؿ   ..حتعؿص حتةزثػ خؼة كثؿش خصخؾي حالٓدخكحتعؿص حتةزثػ خؼة كثؿش خصخؾي حالٓدخك  مؽمؽكثؿخص كيؾؼص رة حزطخ طدِؿ

  حتظعخظذ حتدٔظدَ رؿر حتـخخعص ظحتدلخمظص ) حتدـظد  حتديزػ ( ظطٌتؿة كخمش حتعةزخص حتظػ تطخ ةةش حالٍطزخغ خ  حتدلخمظص ظحتلاح حتدلثػ.حتظعخظذ حتدٔظدَ رؿر حتـخخعص ظحتدلخمظص ) حتدـظد  حتديزػ ( ظطٌتؿة كخمش حتعةزخص حتظػ تطخ ةةش حالٍطزخغ خ  حتدلخمظص ظحتلاح حتدلثػ.  --

ٍحظػ ) حتظػ هصصض تطخ خٔخكخص ر  -- ٍحظػ ) حتظػ هصصض تطخ خٔخكخص رظؿعى طوصؿصخص تدٔخكخص شخٓعص تزسخم ظحٓظليحع كثؿخص ؿيؾيش خر ه،ب حتدزخطػ ظحال رـخزذ رـخزذ   أٓعحذ حتـيؾيش (أٓعحذ حتـيؾيش (ديؾسش ديؾسش ظؿعى طوصؿصخص تدٔخكخص شخٓعص تزسخم ظحٓظليحع كثؿخص ؿيؾيش خر ه،ب حتدزخطػ ظحال

  ..  ظحتاثؿخص حتدوظثةش رديؾسش أٓعحذظحتاثؿخص حتدوظثةش رديؾسش أٓعحذ  حتدٔخكخص حتدعؿعىش مػ حتدَكِ حتَثؿٔػ تثـخخعص رصلخٍغحتدٔخكخص حتدعؿعىش مػ حتدَكِ حتَثؿٔػ تثـخخعص رصلخٍغ

كثؿخص ؿخخعش كثؿخص ؿخخعش   حالطـخش زلع حٓظة،تؿش رَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف رثػ خٔظعغ حتاثؿخص رر ؿخخعش رؿر شدْ ظحتةخضَش ظطوصؿصص ىحهة حتاثؿخص ظضع خخ طٔعػ حتؿصحالطـخش زلع حٓظة،تؿش رَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف رثػ خٔظعغ حتاثؿخص رر ؿخخعش رؿر شدْ ظحتةخضَش ظطوصؿصص ىحهة حتاثؿخص ظضع خخ طٔعػ حتؿص  --

  ىؾص ظحتسٔذ حتدظةم رثؿطخ خ  ضٌش حتـخخعخص ظحتظػ ؾدار طلةؿةطخ تظطعؾَ ؿخخعش حٓعحذ.ىؾص ظحتسٔذ حتدظةم رثؿطخ خ  ضٌش حتـخخعخص ظحتظػ ؾدار طلةؿةطخ تظطعؾَ ؿخخعش حٓعحذ.حٓعحذ تظعمؿَ حتسةةخص حتدخحٓعحذ تظعمؿَ حتسةةخص حتدخ

  ..هخةش حالمَؾةؿش كؿغ طعي خلخمظش أٓعحذ رعحرش خصَ  مَؾةؿخ.هخةش حالمَؾةؿش كؿغ طعي خلخمظش أٓعحذ رعحرش خصَ  مَؾةؿخ.  حتظدطؿي الز خم مَظ  تثـخخعص رختيظب حتعَرؿص كوطعس حٓظزخاؿصحتظدطؿي الز خم مَظ  تثـخخعص رختيظب حتعَرؿص كوطعس حٓظزخاؿص  --

حتدخىؾص حتدظخكص ظؾةظَف مػ ضٌح حت ؤذ حذ ؾظح ىرح حتاظخد حتـخخعػ كٔذ حتثعحثق حتدعدعب حتدخىؾص حتدظخكص ظؾةظَف مػ ضٌح حت ؤذ حذ ؾظح ىرح حتاظخد حتـخخعػ كٔذ حتثعحثق حتدعدعب   ؾعؿي ىرح خخىغ تدٔخريس حتط،د غؿَ حتةخىٍؾر مػ ظعم حالخاخزؿخصؾعؿي ىرح خخىغ تدٔخريس حتط،د غؿَ حتةخىٍؾر مػ ظعم حالخاخزؿخص  

  رطخ.رطخ.

  طعحمَ خيذ ؿخخعؿص تثط،د ظحتطختزخص ؾظح حتةزعب رطخ ظمةخ  تةعحري ظخعخؾؿَ خليىش.طعحمَ خيذ ؿخخعؿص تثط،د ظحتطختزخص ؾظح حتةزعب رطخ ظمةخ  تةعحري ظخعخؾؿَ خليىش.  --

ٍحص.  -- ٍحص.ظؿعى ٓؿخٓخص شَحكص خ  حتـخخعخص حالهَغ كعب حتظزخىب حتط،رػ ظحتِؾخ   ظؿعى ٓؿخٓخص شَحكص خ  حتـخخعخص حالهَغ كعب حتظزخىب حتط،رػ ظحتِؾخ

  

ص تـخخعش حٓعحذ ٓخضدض مػ هيخش حتعدة حتظطعرػ ىحهة حتـخخعص ظهخٍؿطخ حً حٓظطخرض رععطخ هيخش حتدـظد  حتديزػ خر طةيؾح حتدٔخريش ص تـخخعش حٓعحذ ٓخضدض مػ هيخش حتعدة حتظطعرػ ىحهة حتـخخعص ظهخٍؿطخ حً حٓظطخرض رععطخ هيخش حتدـظد  حتديزػ خر طةيؾح حتدٔخريش ظؿعى حز طص غ،رؿظؿعى حز طص غ،رؿ  --

خ ظحاخخش خ ظحاخخش كختص رخالظخمص حتػ طزسػ رعط حتلخالص حالشي مةَح  ظحتعدة رثػ خٔخريططكختص رخالظخمص حتػ طزسػ رعط حتلخالص حالشي مةَح  ظحتعدة رثػ خٔخريطط  100100مػ رعط حتةَغ حالكؼَ مةَح  ظطةيؾح حالٓطخخخص خؼة )  كخالص حتِظحؽ تعيى مػ رعط حتةَغ حالكؼَ مةَح  ظطةيؾح حالٓطخخخص خؼة )  كخالص حتِظحؽ تعيى 

َحص ظزيظحص تويخش حتزلغ حتعثدػ ؾلخظَ مؿطخ حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ حتدوصصؿر تويخش حتعدثؿش حتظعثؿدؿش . َحص ظزيظحص تويخش حتزلغ حتعثدػ ؾلخظَ مؿطخ حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ حتدوصصؿر تويخش حتعدثؿش حتظعثؿدؿش .خئطد   خئطد

  تدـظد  حتديزػ.تدـظد  حتديزػ.خٔخريس حتـخخعص تلة حتد ا،ص حتزؿجؿص حتظػ طئػَ رثػ زطَ حتسؿة ظطةيؾح حتدةظَكخص هخةش خر كثؿش حتطسيٓص كخٓطخخخص خر حتـخخعص تويخش حخٔخريس حتـخخعص تلة حتد ا،ص حتزؿجؿص حتظػ طئػَ رثػ زطَ حتسؿة ظطةيؾح حتدةظَكخص هخةش خر كثؿش حتطسيٓص كخٓطخخخص خر حتـخخعص تويخش ح  --

حٓش حٓش خخعش حٓعحذ رعةي خئطدَحص ظظٍٕ ردة حتطيل خسطخ طٔثؿػ حتععم رثػ حتةَم حالٓظؼدخٍؾص حتعحريش رختدلخمظص ظطعؿؿص حتدـظد  حتط،رػ حتػ ىٍخخعش حٓعحذ رعةي خئطدَحص ظظٍٕ ردة حتطيل خسطخ طٔثؿػ حتععم رثػ حتةَم حالٓظؼدخٍؾص حتعحريش رختدلخمظص ظطعؿؿص حتدـظد  حتط،رػ حتػ ىٍاؿخج ؿاؿخج ؿ

  ضٌش حتةَم خر ه،ب حتوطص الرطخم حظُحذ زٔزؿص كظػ ؾدار كثطخ ظطيحٍكطخ.ضٌش حتةَم خر ه،ب حتوطص الرطخم حظُحذ زٔزؿص كظػ ؾدار كثطخ ظطيحٍكطخ.

ردخ ؾٔخضح مػ حتعاخؾص ظر،ؽ غؿَ حتةخىٍؾر هخةش حالخَحض حتدِخسص كدٔخضدخص خر ؿخخعش ردخ ؾٔخضح مػ حتعاخؾص ظر،ؽ غؿَ حتةخىٍؾر هخةش حالخَحض حتدِخسص كدٔخضدخص خر ؿخخعش حزظ خٍ حتةعحمة حتطزؿص حتظخرعص تاثؿخص حتطذ حتز َغ ظحتزؿطَغ حزظ خٍ حتةعحمة حتطزؿص حتظخرعص تاثؿخص حتطذ حتز َغ ظحتزؿطَغ   --

تلؿعحزؿص ظط وؿص تلؿعحزؿص ظط وؿص حٓعحذ تويخص حتطزةخص حالشي مةَح  ظحتدٔظطيمص رختويخص حتطزؿص   ضٌح رـخزذ اعحمة كثؿص حتطذ حتزؿطَغ تثدٔخريس مػ حتلةخظ رثػ حتؼَظش ححٓعحذ تويخص حتطزةخص حالشي مةَح  ظحتدٔظطيمص رختويخص حتطزؿص   ضٌح رـخزذ اعحمة كثؿص حتطذ حتزؿطَغ تثدٔخريس مػ حتلةخظ رثػ حتؼَظش ح

  ظيحرؿَ حتعاخثؿص.ظيحرؿَ حتعاخثؿص.حالخَحض حتدظعغسص ظحتعدة رثػ حطوخً حتحالخَحض حتدظعغسص ظحتعدة رثػ حطوخً حت

  م حٓعحذ.م حٓعحذ.اؿخج حتـخخعص رختظَكؿِ رثػ حتويخص حتصلؿص ظطعمؿَ حكيع حالؿطِش ىحهة خٔظ ةػ حتلَج حتـخخعػ حالٓعحزػ ظحؿَحم ردثؿخص ىاؿةص تويخص حرسخاؿخج حتـخخعص رختظَكؿِ رثػ حتويخص حتصلؿص ظطعمؿَ حكيع حالؿطِش ىحهة خٔظ ةػ حتلَج حتـخخعػ حالٓعحزػ ظحؿَحم ردثؿخص ىاؿةص تويخص حرسخ  --

زلع حتعةعب حتػ طةيؾح حرثػ حتويخخص مػ ظعم زلع حتعةعب حتػ طةيؾح حرثػ حتويخخص مػ ظعم حتظِحج حالىحٍش حتعثؿخ رظطزؿم خعخؾؿَ حتـعىش ظحالىحم حتدئٓٔػ ظضسخك ؿطعى خزٌظتص طدار خَكِ خعخؾؿَ حتـعىش حتظِحج حالىحٍش حتعثؿخ رظطزؿم خعخؾؿَ حتـعىش ظحالىحم حتدئٓٔػ ظضسخك ؿطعى خزٌظتص طدار خَكِ خعخؾؿَ حتـعىش   --

  حالخاخزؿخص حتدخىؾص حتدظخكص ظحٓظر،ب حتدعحٍى حمعة حٓظر،ب خدار.حالخاخزؿخص حتدخىؾص حتدظخكص ظحٓظر،ب حتدعحٍى حمعة حٓظر،ب خدار.

    --زةخغ حتةعس حالكخىؾدؿش :زةخغ حتةعس حالكخىؾدؿش :  --11
    خلخمظش أٓعحذ رختاخخةخلخمظش أٓعحذ رختاخخةطرطػ حتويخش حتظعثؿدؿش طرطػ حتويخش حتظعثؿدؿش   --

  تدلخمظش أٓعحذتدلخمظش أٓعحذحتدِحؾخ حتظسخمٔؿش حتدِحؾخ حتظسخمٔؿش   --

  حتزسؿش حتظلظؿشحتزسؿش حتظلظؿش  --

  ر  حتوخمر  حتوخمحتعكيحص ظحتدَكِ ًحص حتطخحتعكيحص ظحتدَكِ ًحص حتطخ  --

  طسةٌ رعط حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة خ َظرخص تثـعىسطسةٌ رعط حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة خ َظرخص تثـعىس  --

  أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ .أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ .  --

  ؿص حتةعخػ تيرح ططعؾَ حتظعثؿح حتعختػؿص حتةعخػ تيرح ططعؾَ حتظعثؿح حتعختػحتظعحتظع

طعؿص حتيظتش تظسدؿش خلخمظخص ؿسعد حتصعؿي ظخسطخ خلخمظش طعؿص حتيظتش تظسدؿش خلخمظخص ؿسعد حتصعؿي ظخسطخ خلخمظش   --

  أٓعحذأٓعحذ

طِحؾي حتطثذ رثػ هيخخص حتظعثؿح حتعختػ ردلخمظخص ؿسعد طِحؾي حتطثذ رثػ هيخخص حتظعثؿح حتعختػ ردلخمظخص ؿسعد   --

  حتصعؿي ظخسطخ خلخمظش أٓعحذحتصعؿي ظخسطخ خلخمظش أٓعحذ

  خ َظرخص حتـعىس حتددعتش خر ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػخ َظرخص حتـعىس حتددعتش خر ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػ  --

    ظغؿَضخظغؿَضخ

  تظطعؾَ حتؿسؿش حتظلظؿش .تظطعؾَ حتؿسؿش حتظلظؿش .حتدسق حتدعؿطش تثـخخعش حتدسق حتدعؿطش تثـخخعش   --

  ثطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿحثطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿحاز خم مَ  كيؾغ تاز خم مَ  كيؾغ ت  --

  ..ظحالرظدخى رـخخعش أٓعحذظحالرظدخى رـخخعش أٓعحذ

  حتد خٍكش حتدـظدعؿشحتد خٍكش حتدـظدعؿش  --

  طِحؾي حتطثذ خر حتدـظد  حتدلثػ رثػ هيخخص حتـخخعش.طِحؾي حتطثذ خر حتدـظد  حتدلثػ رثػ هيخخص حتـخخعش.  --

ظؿعى اسخس غؿزش ردلخمظش أٓعحذ ظحتظؽ تطخ ىظٍ معخب مؽ ظؿعى اسخس غؿزش ردلخمظش أٓعحذ ظحتظؽ تطخ ىظٍ معخب مؽ   --

  طرطؿش أز طش ؿخخعش أٓعحذطرطؿش أز طش ؿخخعش أٓعحذ

  

  

ة حتـخخعش ظحتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة ة حتـخخعش ظحتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة طؤضؿطؤضؿ  --

  تثلصعب رثػ حالرظدخىتثلصعب رثػ حالرظدخى

طةيؾح رَحخؾ أكخىؾدؿش خظطعٍس طٔظـؿذ تلخؿخص طةيؾح رَحخؾ أكخىؾدؿش خظطعٍس طٔظـؿذ تلخؿخص   --

  طسدؿش حتدـظد طسدؿش حتدـظد 

  طةيؾح ريى خر حتزَحخؾ رختثرش ح زـثؿِؾش طةيؾح ريى خر حتزَحخؾ رختثرش ح زـثؿِؾش   --

  ططعؾَ حتدَحكِ ظحتعكيحص ًحص حتطخر  حتوخمططعؾَ حتدَحكِ ظحتعكيحص ًحص حتطخر  حتوخم  --

  خؿاسش ؿدؿ  حألردخب ح ىحٍؾش رختـخخعشخؿاسش ؿدؿ  حألردخب ح ىحٍؾش رختـخخعش  --

  حتدعخؾؿَ حألكخىؾدؿشحتدعخؾؿَ حألكخىؾدؿشحتظعٓ  مػ ططزؿم حتظعٓ  مػ ططزؿم   --

ٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿر  -- ٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿررسخم اي   رسخم اي

طيٍؾذ حتوَؾـؿر رثػ خطخٍحص خظطثزش مػ ٓعد طيٍؾذ حتوَؾـؿر رثػ خطخٍحص خظطثزش مػ ٓعد   --

  حتعدةحتعدة
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  حالطةخاؿخص حتعثدؿش ظحتزلؼؿش حتدلثؿش ظحتيظتؿشحالطةخاؿخص حتعثدؿش ظحتزلؼؿش حتدلثؿش ظحتيظتؿش  --

  حتظؤضؿة ظحتظيٍؾذ حتدٔظدَ تثاعحىٍ حتز َؾش حتظؤضؿة ظحتظيٍؾذ حتدٔظدَ تثاعحىٍ حتز َؾش   --

  اىحٍس رثؿخ ىحردش تثظعثؿح ظحتظعثح ظحتزلغ حتعثدػ اىحٍس رثؿخ ىحردش تثظعثؿح ظحتظعثح ظحتزلغ حتعثدػ   --

  زظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش. زظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش.   --

  ((11--88ؿيظب )ؿيظب )

    SSWWOOTTحٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش مػ ظعم طلثؿة حٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش مػ ظعم طلثؿة 
  حٓظَحطؿـؿخص )ػزخص ظحٓظةَحٍ(حٓظَحطؿـؿخص )ػزخص ظحٓظةَحٍ(  خثوص حتدوخغَخثوص حتدوخغَ  خثوص زعحكػ حتةعسخثوص زعحكػ حتةعس

  ظش أٓعحذظش أٓعحذحتدِحؾخ حتظسخمٔؿش تدلخمحتدِحؾخ حتظسخمٔؿش تدلخم  --  --
أهَؼ أهَؼ   طرطػ حتـخخعش ردةَىضخ حتويخش حتظعثؿدؿش تدلخمظش أٓعحذ ظال ؾعؿي ؿخخعخص أهَؼطرطػ حتـخخعش ردةَىضخ حتويخش حتظعثؿدؿش تدلخمظش أٓعحذ ظال ؾعؿي ؿخخعخص أهَؼ  --

  . . غؿَضخ كدخ ال ؾعؿي ؿخخعخص هخةشغؿَضخ كدخ ال ؾعؿي ؿخخعخص هخةش
  حتزسؿش حتظلظؿشحتزسؿش حتظلظؿش  --
  حتعكيحص ظحتدَكِ ًحص حتطخر  حتوخمحتعكيحص ظحتدَكِ ًحص حتطخر  حتوخم  --
  كصعب حتـخخعش رثؽ ريى خر حتد َظرخص حتؼةخمؿشكصعب حتـخخعش رثؽ ريى خر حتد َظرخص حتؼةخمؿش  --
   َظرخص تثـعىس َظرخص تثـعىسطسةٌ رعط حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة خطسةٌ رعط حتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة خ  --
  ..مؽ حتظوصصخص حتدوظثةشمؽ حتظوصصخص حتدوظثةش  أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْطسع  طسع    --
  حالطةخاؿخص حتعثدؿش ظحتزلؼؿش حتدلثؿش ظحتيظتؿشحالطةخاؿخص حتعثدؿش ظحتزلؼؿش حتدلثؿش ظحتيظتؿش  --
  )أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحالىحٍؾؿر(.)أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحالىحٍؾؿر(.حتظؤضؿة ظحتظيٍؾذ حتدٔظدَ تثاعحىٍ حتز َؾش حتظؤضؿة ظحتظيٍؾذ حتدٔظدَ تثاعحىٍ حتز َؾش   --
  حتدلدؿخص حتطزؿعؿش ظرلؿَس زخةَحتدلدؿخص حتطزؿعؿش ظرلؿَس زخةَ  --
  لغ حتعثدػ ظهيخش حتدـظد  لغ حتعثدػ ظهيخش حتدـظد  اىحٍس رثؿخ ىحردش تثظعثؿح ظحتظعثح ظحتزاىحٍس رثؿخ ىحردش تثظعثؿح ظحتظعثح ظحتز  --
  زظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾشزظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش  --
َحص  -- َحصحتدعا  حتـرَحمؽ ظؿعضخ حتـخًد تثٔؿخكش ظحتدئطد   حتدعا  حتـرَحمؽ ظؿعضخ حتـخًد تثٔؿخكش ظحتدئطد
  ظؿعى حتدطخٍظؿعى حتدطخٍ  --
  ظؿعى خٔظ ةؽ خـيؼ ؾعةعد تثةثذظؿعى خٔظ ةؽ خـيؼ ؾعةعد تثةثذ  --
  رعحرش خصَ حتـسعرؿشرعحرش خصَ حتـسعرؿش  --

  حتدسخمٔش ح اثؿدؿش ظحتعختدؿشحتدسخمٔش ح اثؿدؿش ظحتعختدؿش  --

  حتد ا،ص حتدـظدعؿش كخألخؿش ظحتزطختشحتد ا،ص حتدـظدعؿش كخألخؿش ظحتزطختش  --

  ختؿش تثـخخعش ختؿش تثـخخعش حزوةخض حتدوصصخص حتدحزوةخض حتدوصصخص حتد  --

  حتظرؿَ حتَٔؾ  مػ حكظؿخؿخص ٓعد حتعدة حتظرؿَ حتَٔؾ  مػ حكظؿخؿخص ٓعد حتعدة   --

  حتظ َؾعخص ظحتثعحثق حتةيؾدش ظحتدعؿةشحتظ َؾعخص ظحتثعحثق حتةيؾدش ظحتدعؿةش  --

  حتظطعٍ حتَٔؾ  تثدعَمش ظحتظاسعتعؿؿخ حتظطعٍ حتَٔؾ  تثدعَمش ظحتظاسعتعؿؿخ   --

  حتظعاعخص حتدـظدعؿش حتعختؿشحتظعاعخص حتدـظدعؿش حتعختؿش  --

  كصعب رعط حتاثؿخص حتسظؿَس رثػ حالرظدخىكصعب رعط حتاثؿخص حتسظؿَس رثػ حالرظدخى

  

  ظطلٔؿر حتعدثؿش حتظعثؿدؿشظطلٔؿر حتعدثؿش حتظعثؿدؿشطؤضؿة حتـخخعش ظحتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة ت،رظدخى رظطعؾَ طؤضؿة حتـخخعش ظحتاثؿخص ظحتزَحخؾ ظحتدعخخة ت،رظدخى رظطعؾَ   --

  طلٔؿر حتزسؿش حتظلظؿش ظحتظاسعتعؿؿش تثـخخعش  طلٔؿر حتزسؿش حتظلظؿش ظحتظاسعتعؿؿش تثـخخعش    --

ٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح ظحتـطخُ ح ىحٍغ حتدعخظذ  -- ٍحص أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح ظحتـطخُ ح ىحٍغ حتدعخظذرسخم اي   رسخم اي

رةي حطةخاؿخص تثظعخظذ حتد ظَك خ  حتدئٓٔخص حتيحردش رختدلخمظخص حألٍر  طٔطح مػ طيٍؾذ حتط،د رةي حطةخاؿخص تثظعخظذ حتد ظَك خ  حتدئٓٔخص حتيحردش رختدلخمظخص حألٍر  طٔطح مػ طيٍؾذ حتط،د   --

  ظىرح حتزلغ حتعثدػظىرح حتزلغ حتعثدػ

  

  

  
  ((33--88ؿيظب )ؿيظب )

    SSWWOOTTحٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش مػ ظعم طلثؿة حٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش مػ ظعم طلثؿة 

  حٓظَحطؿـؿخص      )ططعؾَ ظطلٔؿر(حٓظَحطؿـؿخص      )ططعؾَ ظطلٔؿر(  خثوص حتةَمخثوص حتةَم  خثوص زعحكػ حتعع خثوص زعحكػ حتعع 

  ظريج حكظدخب حتطؿخكة رختاثؿخصظريج حكظدخب حتطؿخكة رختاثؿخص  از خم حتـخخعشاز خم حتـخخعشكيحػش كيحػش   --

  زةص ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ مػ رعط حتاثؿخص زةص ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ مػ رعط حتاثؿخص   --

  ظحتعخخثؿر ظحتعخخثؿر زةص تتؿخص خظخرعش ظطةعؾح أىحم أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ زةص تتؿخص خظخرعش ظطةعؾح أىحم أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ   --

  ططزؿم حتدعخؾؿَ حتدئٓٔؿش ظحألكخىؾدؿش ططزؿم حتدعخؾؿَ حتدئٓٔؿش ظحألكخىؾدؿش ريج ريج   --

  تزعط حتاثؿخصتزعط حتاثؿخص  ظع  حخاخزؿخص حتدعخخة حتزلؼؿش ظحتوطػ حتزلؼؿشظع  حخاخزؿخص حتدعخخة حتزلؼؿش ظحتوطػ حتزلؼؿش  --

  رختسٔزش تثـخخعخص حألهَؼرختسٔزش تثـخخعخص حألهَؼ  حتدئطدَحص حتعثدؿش ظحتس َ حتعثدػحتدئطدَحص حتعثدؿش ظحتس َ حتعثدػظع  ظع    --

    تليحػش ز ؤططختليحػش ز ؤططخ  حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ رعط حتاثؿخصحتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ رعط حتاثؿخصريج حكظدخب رَحخؾ ريج حكظدخب رَحخؾ   --

  حتدـظدعؿشحتدـظدعؿشخ  حتدئٓٔخص خ  حتدئٓٔخص   حزوةخض حت َحكشحزوةخض حت َحكش  --

  ظع  خصخىٍ حتظدعؾة حتٌحطػ ظع  خصخىٍ حتظدعؾة حتٌحطػ   --

  اثش حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش اثش حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش   --

  ٓعد حتعدةٓعد حتعدةرعط حتزَحخؾ ال طثزؽ حكظؿخؿخص رعط حتزَحخؾ ال طثزؽ حكظؿخؿخص   --

  حتـخخعش خةٔدش اتؽ هدْ خعحا  رؿسطخ خٔخكخص كزؿَسحتـخخعش خةٔدش اتؽ هدْ خعحا  رؿسطخ خٔخكخص كزؿَس  --

  --خثوص زةخغ حتعع  حتعحاعؿش :خثوص زةخغ حتعع  حتعحاعؿش :
  --ضسخك ريس زةخغ طعحؿص ؿخخعص حٓعحذ خسطخ :ضسخك ريس زةخغ طعحؿص ؿخخعص حٓعحذ خسطخ :

ش ؿخخعش حٓعحذ حتػ حالزظطخم خر كخمش حتزؿسص حالٓخٓؿص الاخخش ظطٔاؿر حتاثؿخص حتدٔظليػص ظحتظػ طعظدي ش ؿخخعش حٓعحذ حتػ حالزظطخم خر كخمش حتزؿسص حالٓخٓؿص الاخخش ظطٔاؿر حتاثؿخص حتدٔظليػص ظحتظػ طعظدي كخؿكخؿ  --22

  حتظعؿص حتةعخػ تيرح ططعؾَ حتظعثؿح حتعختػحتظعؿص حتةعخػ تيرح ططعؾَ حتظعثؿح حتعختػ

طعؿص حتيظتش تظسدؿش خلخمظخص ؿسعد حتصعؿي ظخسطخ خلخمظش طعؿص حتيظتش تظسدؿش خلخمظخص ؿسعد حتصعؿي ظخسطخ خلخمظش   --

  أٓعحذأٓعحذ

طِحؾي حتطثذ رثػ هيخخص حتظعثؿح حتعختػ ردلخمظخص ؿسعد طِحؾي حتطثذ رثػ هيخخص حتظعثؿح حتعختػ ردلخمظخص ؿسعد   --

  حتصعؿي ظخسطخ خلخمظش أٓعحذحتصعؿي ظخسطخ خلخمظش أٓعحذ

    ظغؿَضخظغؿَضخ  خ َظرخص حتـعىس حتددعتش خر ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػخ َظرخص حتـعىس حتددعتش خر ظُحٍس حتظعثؿح حتعختػ  --

  حتدسق حتدعؿطش تثـخخعش تظطعؾَ حتؿسؿش حتظلظؿش .حتدسق حتدعؿطش تثـخخعش تظطعؾَ حتؿسؿش حتظلظؿش .  --

  ثطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿحثطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿحاز خم مَ  كيؾغ تاز خم مَ  كيؾغ ت  --

  ..ظحالرظدخى رـخخعش أٓعحذظحالرظدخى رـخخعش أٓعحذ

  حتد خٍكش حتدـظدعؿشحتد خٍكش حتدـظدعؿش  --

  ثػ رثػ هيخخص حتـخخعش.ثػ رثػ هيخخص حتـخخعش.طِحؾي حتطثذ خر حتدـظد  حتدلطِحؾي حتطثذ خر حتدـظد  حتدل  --

ظؿعى اسخس غؿزش ردلخمظش أٓعحذ ظحتظؽ تطخ ىظٍ معخب مؽ ظؿعى اسخس غؿزش ردلخمظش أٓعحذ ظحتظؽ تطخ ىظٍ معخب مؽ   --

  طرطؿش أز طش ؿخخعش أٓعحذطرطؿش أز طش ؿخخعش أٓعحذ

  

  

ىس حتددعتش خر ىس حتددعتش خر ط ـؿ  حتاثؿخص ظأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ تاظخرش خةظَكخص خ َظرخص حتـعط ـؿ  حتاثؿخص ظأرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ تاظخرش خةظَكخص خ َظرخص حتـع  --

  حتـخخعش ظحتعُحٍس ظؿطخص أهَغحتـخخعش ظحتعُحٍس ظؿطخص أهَغ

م"   -- م" ط ـؿ  ظىرح حتظلخد أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ حتظػ طةيخطخ "زةخ   ط ـؿ  ظىرح حتظلخد أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ حتظػ طةيخطخ "زةخ

حتظعٓ  مػ طةيؾح رَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف مػ اغخٍ هيخش حتدـظد  ظحتزلغ رر خصخىٍ طدعؾة حتظعٓ  مػ طةيؾح رَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف مػ اغخٍ هيخش حتدـظد  ظحتزلغ رر خصخىٍ طدعؾة   --

  ريؾثشريؾثش

ظد  ظحتزلغ رر خصخىٍ ظد  ظحتزلغ رر خصخىٍ طةيؾح رعط حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش رختثرش ح زـثؿِؾش مػ اغخٍ هيخش حتدـطةيؾح رعط حتزَحخؾ حألكخىؾدؿش رختثرش ح زـثؿِؾش مػ اغخٍ هيخش حتدـ  --

  طدعؾة ريؾثش طدعؾة ريؾثش 

  طٔاؿر حتعخخثؿر مػ حتعظخث  طزعخ  تثطؿاة حتظسظؿدػ ظرطخاخص حتعة  حتعظؿةػطٔاؿر حتعخخثؿر مػ حتعظخث  طزعخ  تثطؿاة حتظسظؿدػ ظرطخاخص حتعة  حتعظؿةػ  --

ااثؿح ؿسعد حتصعؿي ااثؿح ؿسعد حتصعؿي خلخمظش أٓعحذ ظخلخمظش أٓعحذ ظط ـؿ  حت َحكش ظحتظعخظذ خ  حتدئٓٔخص حتصسخرؿش مػ ط ـؿ  حت َحكش ظحتظعخظذ خ  حتدئٓٔخص حتصسخرؿش مػ   --

  مػ حتظيٍؾذ ظحتزلعع مػ حتظيٍؾذ ظحتزلعع 
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كثؿش حتلةعد رخالظخمص حتػ حتظعٓ  مػ حالز خمحص تدعحؿطش حتِؾخىش كثؿش حتلةعد رخالظخمص حتػ حتظعٓ  مػ حالز خمحص تدعحؿطش حتِؾخىش   ––رثػ كؼخمص غ،رؿص حرثػ خؼة كثؿش حتظـخٍش رثػ كؼخمص غ،رؿص حرثػ خؼة كثؿش حتظـخٍش 

َحص حتدٔظةزثؿص . َحص حتدٔظةزثؿص .حتدعطَىش خر حالازخب رثػ ؿخخعش حٓعحذ مػ حتةظ   حتدعطَىش خر حالازخب رثػ ؿخخعش حٓعحذ مػ حتةظ

حتزػم مػ حتظعٓ  مػ طليؾغ حتداظزص حتدَكِؾص تثـخخعص ظطِظؾيضخ رؤكيع زظح حتدعثعخخص تِؾخىس حتعرػ حتزػم مػ حتظعٓ  مػ طليؾغ حتداظزص حتدَكِؾص تثـخخعص ظطِظؾيضخ رؤكيع زظح حتدعثعخخص تِؾخىس حتعرػ   --11

  حتعثدػ رؤرظزخٍضخ خصيٍ ت،شعخ  حتدعَمػ تـخخعش حٓعحذ ظحتـخخعخص حتدسخظَش.حتعثدػ رؤرظزخٍضخ خصيٍ ت،شعخ  حتدعَمػ تـخخعش حٓعحذ ظحتـخخعخص حتدسخظَش.

َحص حتعثدؿص تثاثؿخص حتعدثؿص ظطـطؿِضخ ظمةخ  الكيع حتدٔظـي  --33 َحص حتعثدؿص تثاثؿخص حتعدثؿص ظطـطؿِضخ ظمةخ  الكيع حتدٔظـيظع  ظريج حٓظادخب خعخخة ظحتدوظز حص حتظػ حص حتظػ ظع  ظريج حٓظادخب خعخخة ظحتدوظز

  طدار ؿخخعش حٓعحذ خر حالٓظةخىش حتعثدؿص .طدار ؿخخعش حٓعحذ خر حالٓظةخىش حتعثدؿص .

ظع  حالخاخزؿخص حتدخىؾص ت،زةخد رثػ حتزلعع حتعثدؿص ظحتظطزؿةؿص تاخمش حتاثؿخص ظحالَٓح  ظحز خم خَحكِ ظع  حالخاخزؿخص حتدخىؾص ت،زةخد رثػ حتزلعع حتعثدؿص ظحتظطزؿةؿص تاخمش حتاثؿخص ظحالَٓح  ظحز خم خَحكِ   --44

َحص حالؿسزؿص خر حتـخخعخص حتدصسةص مػ حتدَحكِ  َحص حالؿسزؿص خر حتـخخعخص حتدصسةص مػ حتدَحكِ رلؼؿص ىحهة حتاثؿص ظرةي خئطدَحص ىظتؿص ظحٓظةيحج مؿطخ حتوز رلؼؿص ىحهة حتاثؿص ظرةي خئطدَحص ىظتؿص ظحٓظةيحج مؿطخ حتوز

َحص ظحتدٔظليػخص حتعثدؿص تاخمش حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ.حالظتػ تسحالظتػ تس َحص ظحتدٔظليػخص حتعثدؿص تاخمش حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ.ةة حتوز   ةة حتوز

  ريج ظؿعى خـ،ص رثدؿص تاة كثؿص .ريج ظؿعى خـ،ص رثدؿص تاة كثؿص .  --55

ريج طعؿص حتزَحخؾ حتيٍحٓؿص ر اة كخل تظثزؿش حالكظؿخؿخص حتلةؿةؿص تٔعد حتعدة ظطِظؾي حتوَؾـؿر ريج طعؿص حتزَحخؾ حتيٍحٓؿص ر اة كخل تظثزؿش حالكظؿخؿخص حتلةؿةؿص تٔعد حتعدة ظطِظؾي حتوَؾـؿر   --66

ٍحص حتدعَمؿص تظلةؿم خؿِس طسخمٔؿص. ٍحص حتدعَمؿص تظلةؿم خؿِس طسخمٔؿص.رختدطخ   رختدطخ

ظحريحى ضؿجش حتظيٍؾْ مػ رعط حتاثؿخص رة حذ حالخَ ؾظطَد حتػ ريج ظحريحى ضؿجش حتظيٍؾْ مػ رعط حتاثؿخص رة حذ حالخَ ؾظطَد حتػ ريج ريج حتظسخٓذ رؿر حريحى حتط،د ريج حتظسخٓذ رؿر حريحى حتط،د   --77

  ظؿعى حرعخم ضؿجص طيٍؾْ مػ حتةٔح ىحهة حتاثؿص.ظؿعى حرعخم ضؿجص طيٍؾْ مػ حتةٔح ىحهة حتاثؿص.

  ظع  كةخمس زظح حالطصخب ظطيحظب حتدعثعخخص رؿر كثؿخص حتـخخعص ظغؿخد حتظسٔؿم رؿسطح.ظع  كةخمس زظح حالطصخب ظطيحظب حتدعثعخخص رؿر كثؿخص حتـخخعص ظغؿخد حتظسٔؿم رؿسطح.  --88

ج حظخمؿص طٔظيرػ ظؿعى ج حظخمؿص طٔظيرػ ظؿعى ظع  خٔظعغ حتظؤضؿة حتعثدػ ظغؿخد حتظيٍؾذ حتةسػ تثدعظةؿر رسي حٓسخى خطخظع  خٔظعغ حتظؤضؿة حتعثدػ ظغؿخد حتظيٍؾذ حتةسػ تثدعظةؿر رسي حٓسخى خطخ  --99

حتوزَش مػ حتظعخخة خ  حتد ا،ص حتدظعاعص ظكؿةؿش حىحٍس حالُخخص رطَؾةص رثدؿص ) غؿخد خسطـؿش حىحٍس حالُخخص حتوزَش مػ حتظعخخة خ  حتد ا،ص حتدظعاعص ظكؿةؿش حىحٍس حالُخخص رطَؾةص رثدؿص ) غؿخد خسطـؿش حىحٍس حالُخخص 

  ىحهة كة كثؿص (ىحهة كة كثؿص (

حتظَكؿِ رثػ حتاظخد حتـخخعػ ىظذ ظؿعى طاثؿةخص رلؼؿص مػ زطخد حتدَكثص حتظػ طظطثزطخ حتيٍؿص حتعثدؿص حتظَكؿِ رثػ حتاظخد حتـخخعػ ىظذ ظؿعى طاثؿةخص رلؼؿص مػ زطخد حتدَكثص حتظػ طظطثزطخ حتيٍؿص حتعثدؿص   --2020

ظحتزلغ رر حتدعَمص ظحزعاخّ ًت  رثػ طسدؿش ٍظف حالريح  ظحالرظاخٍ ظحالزظةخب خر ظحتزلغ رر حتدعَمص ظحزعاخّ ًت  رثػ طسدؿش ٍظف حالريح  ظحالرظاخٍ ظحالزظةخب خر   ردخ ؾسخٓذ ٍظف حالغ، ردخ ؾسخٓذ ٍظف حالغ، 

  حتعةة حتسةثػ حتػ حتعةة حالريحرػ.حتعةة حتسةثػ حتػ حتعةة حالريحرػ.

ٍحص حتعثدؿص حالؿسزؿص تويخش   --2222 ٍحص حتعثدؿص حالؿسزؿص تويخش ريج طِظؾي حتداخطذ رؤخطخص حتدَحؿ  حتعثدؿص حتظػ طظٔح رختليحػص هخةش حتيظ ريج طِظؾي حتداخطذ رؤخطخص حتدَحؿ  حتعثدؿص حتظػ طظٔح رختليحػص هخةش حتيظ

  حتدـظد  حتزلؼػ.حتدـظد  حتزلؼػ.

ص حتـخخعص ظحٓظليحع حٓختؿذ حتـٌد تثعحميؾر ظرةي حطةخاؿخص ص حتـخخعص ظحٓظليحع حٓختؿذ حتـٌد تثعحميؾر ظرةي حطةخاؿخص غؿخد حتظٔعؾم حتظعثؿدػ تاثؿخغؿخد حتظٔعؾم حتظعثؿدػ تاثؿخ  --2121

  ظرَظطعكعالص رؿر حتـخخعص ظحتيظب حتعَرؿص.ظرَظطعكعالص رؿر حتـخخعص ظحتيظب حتعَرؿص.

  زةص حريحى حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ مػ رعط حتاثؿخص ظهخةش كثؿش حتظـخٍش زةص حريحى حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ مػ رعط حتاثؿخص ظهخةش كثؿش حتظـخٍش   --2323

ٍ طدعؾثػ ٍ طدعؾثػ رخأخج ) حتدلخٓزص / حالاظصخى / حالىحٍش / حالٓختؿذ حتادؿص ( رثػ خٔظعغ شعزش حتثرص ظحتظػ طعي خصيرخأخج ) حتدلخٓزص / حالاظصخى / حالىحٍش / حالٓختؿذ حتادؿص ( رثػ خٔظعغ شعزش حتثرص ظحتظػ طعي خصي

  تثـخخعص ؿؿي.تثـخخعص ؿؿي.

ٍحص حتظيٍؾٔؿص ظريج خٔخؾَططخ ظمةخ  تثزلعع حالؿسزؿص حتظػ حةزلض خعخٍل   --2424 ٍ ٍحص حتظيٍؾٔؿص ظريج خٔخؾَططخ ظمةخ  تثزلعع حالؿسزؿص حتظػ حةزلض خعخٍل ريج طليؾغ حتزَحخؾ ظحتدَة ٍ ريج طليؾغ حتزَحخؾ ظحتدَة

  رثدؿص تطخ ةةش حتظطزؿم مػ حتعحا  حتعثدػ.رثدؿص تطخ ةةش حتظطزؿم مػ حتعحا  حتعثدػ.

ظع  حتعٓخثة حتدٔخريش رثػ حتعدثؿص حتعثدؿص ظحتظػ طدار حتدلخظَ خر حؾصخب حتدعَمص حتعثدؿص ظكٌت  ظع  حتعٓخثة حتدٔخريش رثػ حتعدثؿص حتعثدؿص ظحتظػ طدار حتدلخظَ خر حؾصخب حتدعَمص حتعثدؿص ظكٌت    --2525

  ،د رخرظزخٍضح حتدسظؾ حتةسػ حتدس عى ظحتٌغ طظزسػ حتـخخعص طلٔؿر ؿعىطص ظططعؾَش ظمةخ  تدظطثزخص حتـعىش.،د رخرظزخٍضح حتدسظؾ حتةسػ حتدس عى ظحتٌغ طظزسػ حتـخخعص طلٔؿر ؿعىطص ظططعؾَش ظمةخ  تدظطثزخص حتـعىش.حتطحتط

ظع  ٍاخرش خـختْ حالأخج مػ حطوخً حالؿَحمحص حتظصلؿلؿص كؿخب حتظةصؿَ خر رعط حتطؿجخص حتدعخظزص ظع  ٍاخرش خـختْ حالأخج مػ حطوخً حالؿَحمحص حتظصلؿلؿص كؿخب حتظةصؿَ خر رعط حتطؿجخص حتدعخظزص --2626

  ؿص حتظعثؿدؿص.ؿص حتظعثؿدؿص.ظريج حالخظؼخب زلع ططزؿم اخزعذ طسظؿح حتـخخعخص زلع حتظةصؿَ مػ حتعدثظريج حالخظؼخب زلع ططزؿم اخزعذ طسظؿح حتـخخعخص زلع حتظةصؿَ مػ حتعدث

ٍحص طيٍؾزؿص تَم  ؿعىس حتطؿجص حتدعخظزص ظحتظعخخة خ  حتط،د ظرـخزذ حالىحٍطؿر.--2727 ٍحص طيٍؾزؿص تَم  ؿعىس حتطؿجص حتدعخظزص ظحتظعخخة خ  حتط،د ظرـخزذ حالىحٍطؿر.ريج ظؿعى ىظ   ريج ظؿعى ىظ

  

  

  

ظؿعى رَظطعكعالص طعخظذ خ  خسظدخص طعثؿدؿص هخٍؿؿص ظؿعى رَظطعكعالص طعخظذ خ  خسظدخص طعثؿدؿص هخٍؿؿص   --22

  ..حتةَزٔؿشحتةَزٔؿشخٔظطيمص خؼة حتـخخعخص حتزَؾطخزؿص/ حتؿخرخزؿص / خٔظطيمص خؼة حتـخخعخص حتزَؾطخزؿص/ حتؿخرخزؿص / 

ةظعف رر ةظعف رر ظؿعى حطـخضخص زلع حٓظة،تؿش رَحخؾ حتظعثؿح حتدظؿعى حطـخضخص زلع حٓظة،تؿش رَحخؾ حتظعثؿح حتد  --11

حتـخخعخص حتدظعخاي خعطخ زظَح  تعؿعى كثؿخص تطخ خر حالخاخزؿخص حتـخخعخص حتدظعخاي خعطخ زظَح  تعؿعى كثؿخص تطخ خر حالخاخزؿخص 

خخ ؾداسطخ خر طةعؿة ضٌش حتزَحخؾ ىحهة حتاثؿخص خؼة  ) كثؿش خخ ؾداسطخ خر طةعؿة ضٌش حتزَحخؾ ىحهة حتاثؿخص خؼة  ) كثؿش 

كثؿش حتلةعد .. حتن ( ظضع خخ ؾٔخضح مػ ُؾخىس كثؿش حتلةعد .. حتن ( ظضع خخ ؾٔخضح مػ ُؾخىس   ––حتظـخٍش حتظـخٍش 

  حتـخخعص.حتـخخعص.  ىىخعحٍخعحٍ
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  ((44--88ؿيظب )ؿيظب )

    SSWWOOTTمػ ظعم طلثؿة مػ ظعم طلثؿة حٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش حٓظَحطؿـؿخص ططعؾَ حتـخخعش 
  حٓظَحطؿـؿخص )حزادخٕ(حٓظَحطؿـؿخص )حزادخٕ(  خثوص حتدوخغَخثوص حتدوخغَ  خثوص زعحكػ حتعع خثوص زعحكػ حتعع 

  ظريج حكظدخب حتطؿخكة رختاثؿخصظريج حكظدخب حتطؿخكة رختاثؿخص  از خم حتـخخعشاز خم حتـخخعشكيحػش كيحػش   --

  زةص ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ مػ رعط حتاثؿخص زةص ريى أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ مػ رعط حتاثؿخص   --

  زةص تتؿخص خظخرعش ظطةعؾح أىحم أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿر زةص تتؿخص خظخرعش ظطةعؾح أىحم أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتعخخثؿر   --

  ش ظحألكخىؾدؿش ش ظحألكخىؾدؿش ططزؿم حتدعخؾؿَ حتدئٓٔؿططزؿم حتدعخؾؿَ حتدئٓٔؿريج ريج   --

  تزعط حتاثؿخصتزعط حتاثؿخص  ظع  حخاخزؿخص حتدعخخة حتزلؼؿش ظحتوطػ حتزلؼؿشظع  حخاخزؿخص حتدعخخة حتزلؼؿش ظحتوطػ حتزلؼؿش  --

  رختسٔزش تثـخخعخص حألهَؼرختسٔزش تثـخخعخص حألهَؼ  حتدئطدَحص حتعثدؿش ظحتس َ حتعثدػحتدئطدَحص حتعثدؿش ظحتس َ حتعثدػظع  ظع    --

    تليحػش ز ؤططختليحػش ز ؤططخ  حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ رعط حتاثؿخصحتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ رعط حتاثؿخصريج حكظدخب رَحخؾ ريج حكظدخب رَحخؾ   --

  حتدـظدعؿشحتدـظدعؿشحزوةخض حت َحكش خ  حتدئٓٔخص حزوةخض حت َحكش خ  حتدئٓٔخص   --

  عؾة حتٌحطػ عؾة حتٌحطػ ظع  خصخىٍ حتظدظع  خصخىٍ حتظد  --

  اثش حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش اثش حتزَحخؾ حتدةيخش رختثرش ح زـثؿِؾش   --

  ٓعد حتعدةٓعد حتعدةرعط حتزَحخؾ ال طثزؽ حكظؿخؿخص رعط حتزَحخؾ ال طثزؽ حكظؿخؿخص   --

  حتـخخعش خةٔدش اتؽ هدْ خعحا  رؿسطخ خٔخكخص كزؿَسحتـخخعش خةٔدش اتؽ هدْ خعحا  رؿسطخ خٔخكخص كزؿَس  --

  --حتظطيؾيحص حتعحاعؿص تـخخعش حٓعحذ :حتظطيؾيحص حتعحاعؿص تـخخعش حٓعحذ :

ظع  حالزةخد ظحتظوصؿص حتدختػ تثـخخعص ؾعي رخثم حٓخٓػ مػ ظع  حالزةخد ظحتظوصؿص حتدختػ تثـخخعص ؾعي رخثم حٓخٓػ مػ --22

  ..ٓزؿة طسدؿش ؿخخعش حٓعحذٓزؿة طسدؿش ؿخخعش حٓعحذ

حٍطةخ  خعيالص حتزطختص تص طؤػؿَ ٓثزػ رثػ خزيح حتيحمعؿص زلع حتظدؿِ حٍطةخ  خعيالص حتزطختص تص طؤػؿَ ٓثزػ رثػ خزيح حتيحمعؿص زلع حتظدؿِ --11

  ظحالريح  حتيٍحٓػ .ظحالريح  حتيٍحٓػ .

كصعب رعط حتاثؿخص رثػ طةؿؿح خر تـخذ خظخرعش حتـعىش غؿَ خ،ثح كصعب رعط حتاثؿخص رثػ طةؿؿح خر تـخذ خظخرعش حتـعىش غؿَ خ،ثح --33

َحد خر  َحد خر رة ظةة حالخَ حتػ حالٍطاخُ ظحالاظ ظضع خخؾيرعزخ حتػ ظضع خخؾيرعزخ حتػ   ZZeerrooرة ظةة حالخَ حتػ حالٍطاخُ ظحالاظ

خخص حتظػ طدؼة خخص حتظػ طدؼة حالَٓح  زلع طعمؿَ حتؿخص تثوَظؽ خر ٓزة ضٌش حالُحالَٓح  زلع طعمؿَ حتؿخص تثوَظؽ خر ٓزة ضٌش حالُ

  ططيؾيحص ظحظلص تاثؿخص ؿخخعش حٓعحذ.ططيؾيحص ظحظلص تاثؿخص ؿخخعش حٓعحذ.

ريج طعؿؿص حتظعةؿخص ظحتسظخثؾ حتظػ حزظـظطخ حتَٓخثة حتعثدؿص ريج طعؿؿص حتظعةؿخص ظحتسظخثؾ حتظػ حزظـظطخ حتَٓخثة حتعثدؿص --44

ظحتزلعع  حتظطزؿةؿص زلع هيخش حتدـظد  حتديزػ ظحالكظةخم مةػ رطزعطخ ظحتزلعع  حتظطزؿةؿص زلع هيخش حتدـظد  حتديزػ ظحالكظةخم مةػ رطزعطخ 

رثػ زةةش حتـخخعص ظطيحظتطخ خ  حتـخخعخص حالهَغ ىظذ حٍٓخب ضٌش رثػ زةةش حتـخخعص ظطيحظتطخ خ  حتـخخعخص حالهَغ ىظذ حٍٓخب ضٌش 

  ص الخاخزؿش حالٓظةخىش خر حتـطعى حتزلؼؿص.ص الخاخزؿش حالٓظةخىش خر حتـطعى حتزلؼؿص.حتظعةؿخص حتػ حتـطخص حتدعسؿحتظعةؿخص حتػ حتـطخص حتدعسؿ

ريج ظؿعى ؿعحثِ ط ـؿعؿص الرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتطؿجص حتدعخظزص ريج ظؿعى ؿعحثِ ط ـؿعؿص الرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظحتطؿجص حتدعخظزص --55

  تثظدؿِ حتعثدػ ظحتس َ ظغؿخد رسخةَ حتظاَؾحتثظدؿِ حتعثدػ ظحتس َ ظغؿخد رسخةَ حتظاَؾح

  

ٍحص تويخش ؿخخعخص حهَغ --66 ٍحص تويخش ؿخخعخص حهَغ حطـخش حرعخم ضؿجص حتظيٍؾْ حتػ حالرخ حطـخش حرعخم ضؿجص حتظيٍؾْ حتػ حالرخ

ظخ حت ظخ حتظهَظؽ رسخةَ حتوزَش حتعثدؿص زظَح  ت ععٍضح رعيج حَت   عظؿةػ.عظؿةػ.ظهَظؽ رسخةَ حتوزَش حتعثدؿص زظَح  ت ععٍضح رعيج حَت

ريج ظؿعى حظُحذ زٔزؿص ت،ظتعؾخص ىحهة كة كثؿص تدعحؿطش حتظطيؾيحص ريج ظؿعى حظُحذ زٔزؿص ت،ظتعؾخص ىحهة كة كثؿص تدعحؿطش حتظطيؾيحص --77

غ / حتطؿجخص حتدعخظزص /  غ / حتطؿجخص حتدعخظزص / حتظػ طئػَ مػ حالىحم حتدطسػ ٓعحم تثـطخُ حالىٍح حتظػ طئػَ مػ حالىحم حتدطسػ ٓعحم تثـطخُ حالىٍح

  حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ .حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ .

زيٍس حتزلعع حتعثدؿص حتد ظَكص رؿر حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظغؿخد زيٍس حتزلعع حتعثدؿص حتد ظَكص رؿر حرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظغؿخد --88

  حتعثدػ.حتعثدػ.ٍظف حتعدة حتـدخرػ تويخش حغَحض حتزلغ ٍظف حتعدة حتـدخرػ تويخش حغَحض حتزلغ 

  حتدسخمٔش ح اثؿدؿش ظحتعختدؿشحتدسخمٔش ح اثؿدؿش ظحتعختدؿش  --  --99

  حتد ا،ص حتدـظدعؿش كخألخؿش ظحتزطختشحتد ا،ص حتدـظدعؿش كخألخؿش ظحتزطختش  --

  حزوةخض حتدوصصخص حتدختؿش تثـخخعش حزوةخض حتدوصصخص حتدختؿش تثـخخعش   --

  حتظرؿَ حتَٔؾ  مػ حكظؿخؿخص ٓعد حتعدة حتظرؿَ حتَٔؾ  مػ حكظؿخؿخص ٓعد حتعدة   --

  حتظ َؾعخص ظحتثعحثقحتظ َؾعخص ظحتثعحثقؿدعى ؿدعى   --

  حتظطعٍ حتَٔؾ  تثدعَمش ظحتظاسعتعؿؿخ حتظطعٍ حتَٔؾ  تثدعَمش ظحتظاسعتعؿؿخ   --

  حتظعاعخص حتدـظدعؿش حتعختؿشحتظعاعخص حتدـظدعؿش حتعختؿش  --

  ظعخظذ رؿر ٍؿخب حألردخب ظحتدئٓٔخص خ  كثؿخص حتـخخعشظعخظذ رؿر ٍؿخب حألردخب ظحتدئٓٔخص خ  كثؿخص حتـخخعشاصعٍ حتاصعٍ حت  --

  كصعب رعط حتاثؿخص حتسظؿَس رثػ حالرظدخىكصعب رعط حتاثؿخص حتسظؿَس رثػ حالرظدخى  --

  اؿَحم ىٍحٓش طلثؿة حتعظ  حتَحضر تثـخخعش ظحتاثؿخص ظحتزَحخؾ حألكخىؾدؿش اؿَحم ىٍحٓش طلثؿة حتعظ  حتَحضر تثـخخعش ظحتاثؿخص ظحتزَحخؾ حألكخىؾدؿش   --

  طليؾي حالكظؿخؿخص حتدـظدعؿش خر حتـخخعش ظكصَ أظتعؾخططخطليؾي حالكظؿخؿخص حتدـظدعؿش خر حتـخخعش ظكصَ أظتعؾخططخ  --

  ال طظعحمم خ  خظطثزخص ٓعد حتعدة ال طظعحمم خ  خظطثزخص ٓعد حتعدة اؾةخل حتةزعب رختزَحخؾ حألكخىؾدؿش حتظػ اؾةخل حتةزعب رختزَحخؾ حألكخىؾدؿش حتظػ   --

  ٍرػ ُؾخىس حتيهة رـعىس حألىحمٍرػ ُؾخىس حتيهة رـعىس حألىحم  --

م" تثدعحٍى حتز َؾش ظحتدٔخكخص رثػ ح ز خمحص حتـيؾيس  -- م" تثدعحٍى حتز َؾش ظحتدٔخكخص رثػ ح ز خمحص حتـيؾيسططزؿم خعخؾؿَ "زةخ   ططزؿم خعخؾؿَ "زةخ

حتظدعؾة حتظدعؾة   حالٓظر،ب حألخؼة تثدعخخة حتزلؼؿش ظحتعكيحص ًحص حتطخر  حتوخم تظيرؿَحالٓظر،ب حألخؼة تثدعخخة حتزلؼؿش ظحتعكيحص ًحص حتطخر  حتوخم تظيرؿَ  --

  حتٌحطػ تثظعثؿح ظحتزلغ حتعثدػحتٌحطػ تثظعثؿح ظحتزلغ حتعثدػ
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  ظحألز طشظحألز طشألضيحل حالٓظَحطؿـؿش ألضيحل حالٓظَحطؿـؿش حترخؾخص ظححترخؾخص ظح  --99
  

  طدض ىٍحٓش مـعحص   طدض ىٍحٓش مـعحص أٓعحذأٓعحذ  تـخخعشتـخخعش  ظحٓظَحطؿـؿخص حتظطعؾَ حتدةظَكشظحٓظَحطؿـؿخص حتظطعؾَ حتدةظَكشمػ ظعم طلثؿة حتعظ  حتَحضر مػ ظعم طلثؿة حتعظ  حتَحضر 

  ـخخعش ظرسخم رثػ ًت  طح طليؾي ح كظؿخؿخص  ظطَطؿذ حألظتؿخص حالٓظَحطؿـؿش. ـخخعش ظرسخم رثػ ًت  طح طليؾي ح كظؿخؿخص  ظطَطؿذ حألظتؿخص حالٓظَحطؿـؿش. ثثحألىحم تحألىحم ت

ضيحل حالٓظَحطؿـؿش ظًت  ضيحل حالٓظَحطؿـؿش ظًت  ط ظدة كة غخؾش خسطخ رثؽ خـدعرش خر حألط ظدة كة غخؾش خسطخ رثؽ خـدعرش خر حألرلؿغ رلؿغ ظطح ةؿخغش حترخؾخص ظطح ةؿخغش حترخؾخص   

مؽ اغخٍ ح خاخزخص حتدظخكش ظحتدظعحمَس تثـخخعش  كدخ كَةض حتـخخعش مػ طليؾي ظةؿخغش حترخؾخص حتعخخش مؽ اغخٍ ح خاخزخص حتدظخكش ظحتدظعحمَس تثـخخعش  كدخ كَةض حتـخخعش مػ طليؾي ظةؿخغش حترخؾخص حتعخخش 

ٍحص طظثوص مؿدخ ؾثؽ: ٍحص طظثوص مؿدخ ؾثؽ:ظحألضيحل حالٓظَحطؿـؿش رثؽ ريى خر حالرظزخ   --ظحألضيحل حالٓظَحطؿـؿش رثؽ ريى خر حالرظزخ

  أذ طعظدي ر اة أٓخٓؽ رثػ حتظلثؿة حتزؿجػ تثـخخعش ظحتظليؾخص حتلختؿش حتدٔظةزثؿش.أذ طعظدي ر اة أٓخٓؽ رثػ حتظلثؿة حتزؿجػ تثـخخعش ظحتظليؾخص حتلختؿش حتدٔظةزثؿش.  

  حتةخرثؿش تثظلةم ظحتةؿخّ .حتةخرثؿش تثظلةم ظحتةؿخّ .  

  أذ طاعذ خعظديس ظخعثسش خر ه،ب حتعٓخثة حتدوظثةش.أذ طاعذ خعظديس ظخعثسش خر ه،ب حتعٓخثة حتدوظثةش.  

ٍحص حتليؾؼش   َحص غؿَ حتدظعاعش ظتدعحكزش حتظطع ٍحص حتليؾؼشأذ طظص  رختدَظزش تثظاؿ  خ  حتظرؿ َحص غؿَ حتدظعاعش ظتدعحكزش حتظطع   أذ طظص  رختدَظزش تثظاؿ  خ  حتظرؿ

  حـطػ:حـطػ:ظخزخىٍحططخ مػ ظخزخىٍحططخ مػ حالٓظَحطؿـؿش حالٓظَحطؿـؿش طظثوص غخؾخص حتـخخعش ظأضيحمطخ طظثوص غخؾخص حتـخخعش ظأضيحمطخ ظظ

  

  حالٍطةخمحالٍطةخم  ؾـٔيؾـٔيمؽ اغخٍ خعخؾؿَ حتـعىس حتدلثؿش مؽ اغخٍ خعخؾؿَ حتـعىس حتدلثؿش   عثحعثححتظعثؿح ظحتظحتظعثؿح ظحتظ  رـعىسرـعىس  حالٍطةخمحالٍطةخم: : حترخؾش حألظتػحترخؾش حألظتػ

  . . أٓعحذأٓعحذختظعثؿح ظحتظعثح حتدطدش حألظتػ ظحتَثؿٔش تـخخعش ختظعثؿح ظحتظعثح حتدطدش حألظتػ ظحتَثؿٔش تـخخعش رر

  حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش:حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش:
  دٔظعغ ؿعىس حتظعثؿح ظحتظعثح.دٔظعغ ؿعىس حتظعثؿح ظحتظعثح.رر  حالٍطةخمحالٍطةخم  ..22

  حتظةيج تثلصعب رثػ حالرظدخى حألكخىؾدػ تثزَحخؾ حتيٍحٓؿش.  حتظةيج تثلصعب رثػ حالرظدخى حألكخىؾدػ تثزَحخؾ حتيٍحٓؿش.    ..11

  ::حألز طشحألز طش

  تدزسػ رثػ حتدعخؾؿَ.تدزسػ رثػ حتدعخؾؿَ.ططزؿم حتظعثؿح ظحتظعثح حططزؿم حتظعثؿح ظحتظعثح ح  22--22

  ططزؿم حتظةعؾح حتدزسػ رثػ زعحطؾ طعثح حتط،د مػ حتزَحخؾ .ططزؿم حتظةعؾح حتدزسػ رثػ زعحطؾ طعثح حتط،د مػ حتزَحخؾ .    11--22

  طلٔؿر ردثؿش حتيرح ظح ٍشخى حألكخىؾدػ تثط،د.طلٔؿر ردثؿش حتيرح ظح ٍشخى حألكخىؾدػ تثط،د.  33--22  

  ططعؾَ حألىحم حتدطسػ ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح.ططعؾَ حألىحم حتدطسػ ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح.  44--22  

  م.م.ظظ  تتؿخص تثدَحازش ظحتدٔخمتش خر ه،ب طةعؿة زظخج ٍرػ حتـعىس رخألىحظظ  تتؿخص تثدَحازش ظحتدٔخمتش خر ه،ب طةعؿة زظخج ٍرػ حتـعىس رخألىح  55--22

  طعمؿَ حتزسؿش حتظلظؿش حتظاسعتعؿؿش حتيحردش تثظعثؿح ظحتظعثحطعمؿَ حتزسؿش حتظلظؿش حتظاسعتعؿؿش حتيحردش تثظعثؿح ظحتظعثح  66--22

  طزسػ خعخؾؿَ ؿعىس حتزَزخخؾ حتظعثؿدػ حتصخىٍ خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى .    طزسػ خعخؾؿَ ؿعىس حتزَزخخؾ حتظعثؿدػ حتصخىٍ خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى .      22--11

  

حتعدة رثؽ حتعدة رثؽ ظظظاطخكش مَم ح ريح  ظاطخكش مَم ح ريح    ظطاعؾر حتدعَمشظطاعؾر حتدعَمش  حالٍطةخم رختزلغ حتعثدؽحالٍطةخم رختزلغ حتعثدؽ: : حترخؾش حتؼخزؿشحترخؾش حتؼخزؿش

  رخٓظدٍَحرخٓظدٍَح  خخضضططعؾَططعؾَ

طٔؿَ خطدش حتزلغ حتعثدػ ظططعؾَش رـخزذ خطدش حتظعثؿح ظحتظعثح ظطظاخخة خعطخ ر اة ىؾسخخؿاػ طٔؿَ خطدش حتزلغ حتعثدػ ظططعؾَش رـخزذ خطدش حتظعثؿح ظحتظعثح ظطظاخخة خعطخ ر اة ىؾسخخؿاػ   

ااثؿح ؿسعد حتصعؿي مػ ااثؿح ؿسعد حتصعؿي مػ دلخمظش أٓعحذ ظدلخمظش أٓعحذ ظطؤخة خسص حتـخخعش أذ طاعذ رلعػطخ خؿيحزؿش تطخ ططزؿةخص طَطةػ رطؤخة خسص حتـخخعش أذ طاعذ رلعػطخ خؿيحزؿش تطخ ططزؿةخص طَطةػ ر

  كخمش حتدـخالص   ظطليع رص زة،ص زعرؿش مػ حتدٔظةزة حتةَؾذ ظحتزعؿي .كخمش حتدـخالص   ظطليع رص زة،ص زعرؿش مػ حتدٔظةزة حتةَؾذ ظحتزعؿي .

  ألضيحل حالٓظَحطؿـؿش:ألضيحل حالٓظَحطؿـؿش:حح
  رلعع اريحرؿش ظططزؿةؿش.رلعع اريحرؿش ظططزؿةؿش.اؿَحم اؿَحم   ..22

  ::حألز طشحألز طش
  ..ظطسةؿٌضخظطسةؿٌضخ  : ظظ  حتوطش حتزلؼؿش تثـخخعش: ظظ  حتوطش حتزلؼؿش تثـخخعش  22--22

  : طيرؿَ خصخىٍ ريؾثش تظدعؾة حتزلغ حتعثدػ.: طيرؿَ خصخىٍ ريؾثش تظدعؾة حتزلغ حتعثدػ.  11--22

  : از خم رعط حتدَحكِ حتزلؼؿش حتـيؾيس : از خم رعط حتدَحكِ حتزلؼؿش حتـيؾيس     33--22

  :  طلٔؿر حتزسؿش حتظلظؿش تثزلغ حتعثدػ    :  طلٔؿر حتزسؿش حتظلظؿش تثزلغ حتعثدػ      44--22
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م حتظسدؿش   حتدلؿػحتدلؿػ  تدـظد تدـظد خ  حخ  ح  معختشمعختش  شش: رسخم شَحك: رسخم شَحكحترخؾش حتؼختؼش حترخؾش حتؼختؼش  م حتظسدؿش خلثؿخ  ظااثؿدؿخ  ظطعِؾِ َم خلثؿخ  ظااثؿدؿخ  ظطعِؾِ َم

  حتدٔظيحخشحتدٔظيحخش
  --ظطسزؼم رسطخ حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش حتظختؿش :ظطسزؼم رسطخ حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش حتظختؿش :  

  حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش :حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش :
ظحتظعثؿدؿش ظحتظعثؿدؿش طعػؿم حتع،اخص خ  حتدـظد  حتدلثػ ردئٓٔخطص حتلاعخؿش ظحتوخةش ظغؿَ حتلاعخؿش طعػؿم حتع،اخص خ  حتدـظد  حتدلثػ ردئٓٔخطص حتلاعخؿش ظحتوخةش ظغؿَ حتلاعخؿش   ..22

  ..ظحتزلؼؿش ظحتزلؼؿش 

  حتطخر  حتوخم هخٍؽ ظىحهة حتـخخعش حتطخر  حتوخم هخٍؽ ظىحهة حتـخخعش طٔعؾم هيخخص حتدَحكِ ظحتعكيحص ًحص طٔعؾم هيخخص حتدَحكِ ظحتعكيحص ًحص   ..11

  

  ::حألز طشحألز طش
  :  ىٍحٓش حالكظؿخؿخص تاخمش حتةطخرخص ظحتةجخص ًحص حتصثش:  ىٍحٓش حالكظؿخؿخص تاخمش حتةطخرخص ظحتةجخص ًحص حتصثش  22--22  

  : طةعؿة رعط حتدَكِ ظحتعكيحص ًحص حتطخر  حتوخم .: طةعؿة رعط حتدَكِ ظحتعكيحص ًحص حتطخر  حتوخم .  22--11

  : طٔعؾم هيخخص حتـخخعش حتظعثؿدؿش ظحتزلؼؿش ظحالٓظ خٍؾش: طٔعؾم هيخخص حتـخخعش حتظعثؿدؿش ظحتزلؼؿش ظحالٓظ خٍؾش  11--11

  

  ظطلٔؿر رسؿظطخ حتظلظؿشظطلٔؿر رسؿظطخ حتظلظؿش  : ططعؾَ حتةيٍس حتدئٓٔؿش تثـخخعش: ططعؾَ حتةيٍس حتدئٓٔؿش تثـخخعش  حترخؾش حتَحرعشحترخؾش حتَحرعش

  --ظطسزؼم رسطخ حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش حتظختؿش:ظطسزؼم رسطخ حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش حتظختؿش:  

  حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش :حألضيحل حالٓظَحطؿـؿش :
  ىرح زظح ح ىحٍس ظحتلعكدش ىرح زظح ح ىحٍس ظحتلعكدش   ..22

ِ ظدخذ حتـعىس ظظكيحص ظدخذ  ..11 ِ ظدخذ حتـعىس ظظكيحص ظدخذىرح حتسظح حتدختؿش ظح ىحٍؾش ظحتةسؿش تدَك   حتـعىس حتيحهثؿشحتـعىس حتيحهثؿش  ىرح حتسظح حتدختؿش ظح ىحٍؾش ظحتةسؿش تدَك

  طعِؾِ حتةيٍس حتدختؿش تثـخخعش  طعِؾِ حتةيٍس حتدختؿش تثـخخعش    ..33

  حتدئٓٔػ تثـخخعش ظحتعكيحص حتظعثؿدؿش حتةخثدشحتدئٓٔػ تثـخخعش ظحتعكيحص حتظعثؿدؿش حتةخثدشحتظةيج تثلصعب رثػ حالرظدخى حتظةيج تثلصعب رثػ حالرظدخى   ..44

  طلٔؿر ؿعىس حتدزخزػ حتـخخعؿشطلٔؿر ؿعىس حتدزخزػ حتـخخعؿش  ..55

  

  ::حألز طشحألز طش
  : خَحؿعش حتطؿاة حتظسظؿدػ تثـخخعش ظظكيحططخ حتدَكِؾش . : خَحؿعش حتطؿاة حتظسظؿدػ تثـخخعش ظظكيحططخ حتدَكِؾش .   22--22

  : حتظيٍؾذ حتدٔظدَ ألرعخم حتـطخُ ح ىحٍغ .: حتظيٍؾذ حتدٔظدَ ألرعخم حتـطخُ ح ىحٍغ .  11--22

  : رسخم اعحري حتزؿخزخص ظطةعؿة زظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش .: رسخم اعحري حتزؿخزخص ظطةعؿة زظح حتدعثعخخص ح ىحٍؾش .    33--22

ِ ظدخذ حتـعىس ظظكيحص حتـعىس حتيحهثؿش رختاثؿخص:      ارخىس ضؿاثش خ:      ارخىس ضؿاثش خ  22--11 ِ ظدخذ حتـعىس ظظكيحص حتـعىس حتيحهثؿش رختاثؿخصَك   َك

  :     حتزلغ رر خصخىٍ خختؿش ريؾثش:     حتزلغ رر خصخىٍ خختؿش ريؾثش  22--33

  :  حالٓظؼدخٍ  مػ حتزسؿش حتظلظؿش حتدظعحمَس  :  حالٓظؼدخٍ  مػ حتزسؿش حتظلظؿش حتدظعحمَس    11--33

تثـخخعش تثـخخعش   خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخىخر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخىحتظعثؿح حتصخىٍس حتظعثؿح حتصخىٍس : طزسػ خعخؾؿَ  ؿعىس : طزسػ خعخؾؿَ  ؿعىس   22--44

  ..  ظكثؿخططخ ظخعخضيضخظكثؿخططخ ظخعخضيضخ

  طؤضؿة حتدزخزػ حتـخخعؿش حتةخثدشطؤضؿة حتدزخزػ حتـخخعؿش حتةخثدش: ارخىس : ارخىس   22--55

خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى مػ ح ز خمحص خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى مػ ح ز خمحص   سسحتصخىٍحتصخىٍ  NNoorrmmss: طزسػ خعخؾؿَ  : طزسػ خعخؾؿَ    11--55  

  حتـيؾيسحتـيؾيس
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  حتوطش حتظسةؿٌؾشحتوطش حتظسةؿٌؾش  --2020
ضيحل حالٓظَحطؿـؿش حتوخةش رظث  حترخؾش  ضيحل حالٓظَحطؿـؿش حتوخةش رظث  حترخؾش  ظظعض حتـخخعش هطش طسةؿٌؾش طظعدر كة غخؾش خر غخؾخص حتـخخعش حتدَغعد طلةؿةطخ مػ حألؿة حتطعؾة  ظكٌت  حألظظعض حتـخخعش هطش طسةؿٌؾش طظعدر كة غخؾش خر غخؾخص حتـخخعش حتدَغعد طلةؿةطخ مػ حألؿة حتطعؾة  ظكٌت  حأل

حتدظعاعش  زـخُ كة زع  خر حتدظعاعش  زـخُ كة زع  خر ظحألز طش ظحتدطخج حتدطثعد حتةؿخج رطخ تظلةؿم ضٌش حترخؾش ظحألضيحل حتظخرعش  ظحتـطش /حتـطخص حتدٔجعتش رر حتظسةؿٌ   ظحتةظَس حتِخسؿش ظحألز طش ظحتدطخج حتدطثعد حتةؿخج رطخ تظلةؿم ضٌش حترخؾش ظحألضيحل حتظخرعش  ظحتـطش /حتـطخص حتدٔجعتش رر حتظسةؿٌ   ظحتةظَس حتِخسؿش 

  ج(:ج(:10101100--10251025سعحص حتوطش )سعحص حتوطش )تٔتٔطش حتظسةؿٌؾش طش حتظسةؿٌؾش ( حتو( حتو22--2020حألز طش/حتدطخج   ظخئشَحص حتدظخرعش ظحتظةؿؿح   ظؾعظق ؿيظب )حألز طش/حتدطخج   ظخئشَحص حتدظخرعش ظحتظةؿؿح   ظؾعظق ؿيظب )
  

  ((10101010--10251025حتوطش )حتوطش )تٔسعحص تٔسعحص   ( حتوطش حتظسةؿٌؾش ( حتوطش حتظسةؿٌؾش 22--2020ؿيظب ٍاح )ؿيظب ٍاح )

ؾش
رخ
حت

ؾش
رخ
حت

  

حألضيحل حألضيحل 

  ح ٓظَحطؿـؿشح ٓظَحطؿـؿش
  حتدطخجحتدطخج  حألز طشحألز طش

  حالغخٍ حتِخسػحالغخٍ حتِخسػ  حتدٔجعتؿشحتدٔجعتؿش

َحص حألىحم حألٓخٓؿش َحص حألىحم حألٓخٓؿشخئش   خئش
خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب 

  جج10301030
  حتدظخرعشحتدظخرعش

  1010//2929  2929//2828  2828//2727  2727//2626  2626//2525  ريرحريرح  رةؿخىسرةؿخىس
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حالٍطةخم حالٍطةخم 

ردٔظعغ ردٔظعغ 

ؿعىس حتظعثؿح ؿعىس حتظعثؿح 

  ظحتظعثحظحتظعثح

ططزؿم حتظعثؿح ظحتظعثح ططزؿم حتظعثؿح ظحتظعثح 

  حتدزسػ رثػ حتدعخؾؿَ .حتدزسػ رثػ حتدعخؾؿَ .

طااايٍؾذ أرعاااخم ضؿجاااش طااايٍؾذ أرعاااخم ضؿجاااش   

حتظاااااااايٍؾْ ظخعااااااااخظزؿطح  حتظاااااااايٍؾْ ظخعااااااااخظزؿطح  

حٓاااااااااظَحطؿـؿخص حٓاااااااااظَحطؿـؿخص رثاااااااااػ  رثاااااااااػ  

حتظعثااااؿح ظحتااااظعثح حتدزسااااػ حتظعثااااؿح ظحتااااظعثح حتدزسااااػ 

  رثػ حتدعخؾؿَرثػ حتدعخؾؿَ

حتعديحم حتعديحم 

  ظحتعك،مظحتعك،م

زخثذ زخثذ 

حتظعثؿح حتظعثؿح 

ظحتط،د ظحتط،د 

ظزخثذ ظزخثذ 

حتيٍحٓخص حتيٍحٓخص 

  حتعثؿخحتعثؿخ

√√  √√  √√  √√  √√  

% خر أرعخم % خر أرعخم   1515طيٍؾذ طيٍؾذ 

ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح 

ٓسعؾخ  رثػ حٓظَحطؿـؿخص ٓسعؾخ  رثػ حٓظَحطؿـؿخص 

حتظعثؿح ظحتظعثح حتدزسؿش رثػ حتظعثؿح ظحتظعثح حتدزسؿش رثػ 

  حتدعخؾؿَحتدعخؾؿَ

ٍظاااااخ حتطااااا،د رااااار ٍظاااااخ حتطااااا،د رااااار   

حٓاااااااااظَحطؿـؿخص حتظعثاااااااااؿح حٓاااااااااظَحطؿـؿخص حتظعثاااااااااؿح 

  حتظعثح حتدٔظويخشحتظعثح حتدٔظويخشظظ
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ططزؿم حتظةعؾح حتدزسػ رثػ ططزؿم حتظةعؾح حتدزسػ رثػ 

زعحطؾ طعثح حتط،د مػ زعحطؾ طعثح حتط،د مػ 

  حتزَحخؾ .حتزَحخؾ .

طااايٍؾذ أرعاااخم ضؿجاااش طااايٍؾذ أرعاااخم ضؿجاااش   

حتظاااااااايٍؾْ ظخعااااااااخظزؿطح  حتظاااااااايٍؾْ ظخعااااااااخظزؿطح  

رثااػ  كؿةؿااش طةااعؾح زااعحطؾ رثااػ  كؿةؿااش طةااعؾح زااعحطؾ 

  طعثح حتط،دطعثح حتط،د

√√  √√  √√  √√  √√  

حألظٍحد حالخظلخزؿش طةؿْ حألظٍحد حالخظلخزؿش طةؿْ 

زعحطؾ حتظعثح حتدليىس مػ زعحطؾ حتظعثح حتدليىس مػ 

  حتزَحخؾ حألكخىؾدؿشحتزَحخؾ حألكخىؾدؿش

ىتؿااااة حتـخخعااااش تظةااااعؾح ىتؿااااة حتـخخعااااش تظةااااعؾح   

  زعحطؾ طعثح حتط،دزعحطؾ طعثح حتط،د

طلٔؿر ردثؿش حتيرح طلٔؿر ردثؿش حتيرح 

ظح ٍشخى حألكخىؾدػ ظح ٍشخى حألكخىؾدػ 

  تثط،د .تثط،د .

ظظاا   رَزااخخؾ تثاايرح ظظاا   رَزااخخؾ تثاايرح   

ظح ٍشاااااااخى حألكااااااااخىؾدػ ظح ٍشاااااااخى حألكااااااااخىؾدػ 

تط،د حتدَكثش حتـخخعؿش تط،د حتدَكثش حتـخخعؿش 

  حألظتػحألظتػ

ظظاا   رَزااخخؾ تثاايرح ظظاا   رَزااخخؾ تثاايرح   

ظح ٍشاااااااخى حألكااااااااخىؾدػ ظح ٍشاااااااخى حألكااااااااخىؾدػ 

  تط،د حتيٍحٓخص حتعثؿختط،د حتيٍحٓخص حتعثؿخ

√√  √√  √√  √√  √√  

% خر % خر 1515طيٍؾذ طيٍؾذ   

ؾْ ؾْ أرعخم ضؿجش حتظيٍأرعخم ضؿجش حتظيٍ

ظخعخظزؿطح ٓسعؾخ  رثػ ظخعخظزؿطح ٓسعؾخ  رثػ 

رَزخخؾ حتيرح ظح ٍشخى رَزخخؾ حتيرح ظح ٍشخى 

  حألكخىؾدػ تثط،دحألكخىؾدػ تثط،د

حؿظؿخُ حتدظيٍرؿر حؿظؿخُ حتدظيٍرؿر   

ٍحص حتظيٍؾزؿش ٍحص حتظيٍؾزؿشتثيظ   تثيظ

ىتؿااااة حتـخخعااااش تثااااايرح ىتؿااااة حتـخخعااااش تثااااايرح   

ظح ٍشاااااااااخى حألكاااااااااخىؾدػ ظح ٍشاااااااااخى حألكاااااااااخىؾدػ 

  تثط،دتثط،د

ٍظاااااخ حتطااااا،د رااااار ٍظاااااخ حتطااااا،د رااااار   

ردثؿااااش حتاااايرح ظح ٍشااااخى ردثؿااااش حتاااايرح ظح ٍشااااخى 

  حألكخىؾدػ حتدظزعشحألكخىؾدػ حتدظزعش

% خاااااااار % خاااااااار   7575حؿظؿااااااااخُ حؿظؿااااااااخُ   

حتدظاااااااااايٍرؿر تثزَزااااااااااخخؾ حتدظاااااااااايٍرؿر تثزَزااااااااااخخؾ 

حتظاااااااااااااايٍؾزػ "حتاااااااااااااايرح حتظاااااااااااااايٍؾزػ "حتاااااااااااااايرح 

  تط،رػ"تط،رػ"ظح ٍشخى حظح ٍشخى ح

ططعؾَ حألىحم حتدطسػ ططعؾَ حألىحم حتدطسػ 

ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ ألرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ 

  ظخعخظزؿطحظخعخظزؿطح

اؿااَحم ىٍحٓااش تظليؾااي اؿااَحم ىٍحٓااش تظليؾااي   

حالكظؿخؿااااااخص حتظيٍؾزؿااااااش حالكظؿخؿااااااخص حتظيٍؾزؿااااااش 

ألرعااخم ضؿجاااش حتظااايٍؾْ ألرعااخم ضؿجاااش حتظااايٍؾْ 

  ظخعخظزؿطحظخعخظزؿطح

خَكِ خَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

  رختـخخعشرختـخخعش

ظخَكِ ظخَكِ 

طسدؿش طسدؿش 

ٍحص  ٍحص حتةي حتةي

ظظكيس ظظكيس 

حتظةعؾح حتظةعؾح 

ٍثؿْ ٍثؿْ 

  حتـخخعشحتـخخعش
√√  √√  √√  √√  √√  

هطش طيٍؾذ خزسؿش هطش طيٍؾذ خزسؿش   

  رثػ حكظؿخؿخص معثؿشرثػ حكظؿخؿخص معثؿش

% خر % خر 8080حؿظؿخُ حؿظؿخُ   

حتدظيٍرؿر تثزَحخؾ حتدظيٍرؿر تثزَحخؾ 

  حتظيٍؾزؿشحتظيٍؾزؿش

  

  

  

  

% خاااااااااار % خاااااااااار   7575طسةؿااااااااااٌ طسةؿااااااااااٌ   

حتوطااش حتظيٍؾزؿااش ألرعااخم حتوطااش حتظيٍؾزؿااش ألرعااخم 

  ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح ضؿجش حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح 
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حألضيحل حألضيحل 

  ح ٓظَحطؿـؿشح ٓظَحطؿـؿش
  حتدطخجحتدطخج  حألز طشحألز طش

  حالغخٍ حتِخسػحالغخٍ حتِخسػ  حتدٔجعتؿشحتدٔجعتؿش

َحص حألىحم حألٓخٓؿش َحص حألىحم حألٓخٓؿشخئش   خئش
خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب 

  جج10301030
  حتدظخرعشحتدظخرعش

  1010//2929  2929//2828  2828//2727  2727//2626  2626//2525  ريرحريرح  رةؿخىسرةؿخىس

ظظ  تتؿخص تثدظخرعش ظظ  تتؿخص تثدظخرعش 

ظحتدٔخمتش خر ه،ب طةعؿة ظحتدٔخمتش خر ه،ب طةعؿة 

  زظخج ٍرػ حتـعىس رخألىحم .زظخج ٍرػ حتـعىس رخألىحم .

طزسػ حتدعخؾؿَ حتةؿخٓؿش طزسػ حتدعخؾؿَ حتةؿخٓؿش 

تـخخعػ حتصخىٍس تـخخعػ حتصخىٍس تثدعثح حتثدعثح ح

م"   خر "زةخم"خر "زةخ

طةعؿة حتدؿؼخد حأله،اػ طةعؿة حتدؿؼخد حأله،اػ 

  تثعخخثؿر رختـخخعشتثعخخثؿر رختـخخعش

ظخَكِ ظخَكِ 

  حتدعثعخخصحتدعثعخخص

ظظكيحص ظظكيحص 

حتـعىس حتـعىس 

حتيحهثؿش حتيحهثؿش 

ظخ َظ  ظخ َظ  

IICCTTPP  

√√  √√  √√  √√  √√  

طةخٍؾَ أىحم أرعخم ضؿجش طةخٍؾَ أىحم أرعخم ضؿجش 

حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح خر حتظيٍؾْ ظخعخظزؿطح خر 

  ه،ب  ظكيس حتـعىسه،ب  ظكيس حتـعىس

  

تتؿش خعثسش تثـخخعش تتؿش خعثسش تثـخخعش   

تثدظخرعش ظحتدٔخمتش أظ تثدظخرعش ظحتدٔخمتش أظ 

  حتدلخٓزؿش حتدلخٓزؿش 

زظخج تظلةؿِ  زظخج تظلةؿِ    

أظ طاَؾح حتةجخص أظ طاَؾح حتةجخص 

حتدظدؿِس خر أرعخم حتدظدؿِس خر أرعخم 

ضؿجش حتظيٍؾْ ضؿجش حتظيٍؾْ 

  خظزؿطحخظزؿطحظخعظخع

طعمؿَ حتزسؿش حتظلظؿش طعمؿَ حتزسؿش حتظلظؿش 

حتظاسعتعؿؿش حتيحردش حتظاسعتعؿؿش حتيحردش 

  تثظعثؿح ظحتظعثحتثظعثؿح ظحتظعثح

طعةااؿة حتزسؿااش حتظلظؿااش طعةااؿة حتزسؿااش حتظلظؿااش   

حتظاسعتعؿؿااااااااااش تاخماااااااااااش حتظاسعتعؿؿااااااااااش تاخماااااااااااش 

حتدزاااااااااااخزػ  حتظعثؿدؿاااااااااااش حتدزاااااااااااخزػ  حتظعثؿدؿاااااااااااش 

ظح ىحٍؾااش ىحهااة ظهااخٍؽ ظح ىحٍؾااش ىحهااة ظهااخٍؽ 

  حتلَج حتـخخعػ حتلَج حتـخخعػ 

حٓظادخب شاَحم أؿطاِس حٓظادخب شاَحم أؿطاِس   

حتلخٓااااذ حـتااااػ ظحتاااايحطخ حتلخٓااااذ حـتااااػ ظحتاااايحطخ 

شااااااااااااع ظحتظـطؿااااااااااااِحص  شااااااااااااع ظحتظـطؿااااااااااااِحص  

  حألهَغ حتيحردشحألهَغ حتيحردش

√√  √√  √√  √√  √√  

غ غ زٔاااااااازش راااااااايى زةااااااااخزٔاااااااازش راااااااايى زةااااااااخ  

حالزظَزاااض تعااايى حتطااا،د حالزظَزاااض تعااايى حتطااا،د 

ظأرعاااخم ضؿجاااش حتظااايٍؾْ ظأرعاااخم ضؿجاااش حتظااايٍؾْ 

ظخعاااااااااخظزؿطح ظحتـطاااااااااخُ ظخعاااااااااخظزؿطح ظحتـطاااااااااخُ 

  ح ىحٍغ حتدعخظذ ح ىحٍغ حتدعخظذ 

زٔاازش  أؿطااِس حتيحطخشااع زٔاازش  أؿطااِس حتيحطخشااع   

اتاااااااااػ رااااااااايى اخراااااااااخص اتاااااااااػ رااااااااايى اخراااااااااخص 

حتدلخظااااَحص ظحتاااايٍظّ حتدلخظااااَحص ظحتاااايٍظّ 

  حتعدثؿشحتعدثؿش

حٓظادخب شَحم حٓظادخب شَحم   

% خر % خر 9090

حالكظؿخؿخص حالكظؿخؿخص 

  حتظاسعتعؿؿش حتعخؿثشحتظاسعتعؿؿش حتعخؿثش

حتظةيج حتظةيج 

تثلصعب تثلصعب 

رثػ رثػ 

حالرظدخى حالرظدخى 

حألكخىؾدػ حألكخىؾدػ 

تثزَحخؾ تثزَحخؾ 

  حتيٍحٓؿشحتيٍحٓؿش

ؿَ  ؿعىس ؿَ  ؿعىس طزسػ خعخؾطزسػ خعخؾ

حتزَزخخؾ حتظعثؿدػ حتصخىٍ حتزَزخخؾ حتظعثؿدػ حتصخىٍ 

خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ خر حتطؿجش حتةعخؿش تعدخذ 

  ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخىؿعىس حتظعثؿح ظحالرظدخى

طعةااااااااؿ  حتزااااااااَحخؾ طعةااااااااؿ  حتزااااااااَحخؾ   

ظحتدةااااااٍَحص حتيٍحٓااااااؿش ظحتدةااااااٍَحص حتيٍحٓااااااؿش 

رختدَكثاااااااااش حتـخخعؿاااااااااش رختدَكثاااااااااش حتـخخعؿاااااااااش 

حألظتػ ظحتيٍحٓاخص حتعثؿاخ  حألظتػ ظحتيٍحٓاخص حتعثؿاخ  

    ظكظخرش حتظةخٍؾَ  ظكظخرش حتظةخٍؾَ

اؿَحم حتيٍحٓاش حتٌحطؿاش  اؿَحم حتيٍحٓاش حتٌحطؿاش    

تثزاااااااااَحخؾ حألكخىؾدؿاااااااااش تثزاااااااااَحخؾ حألكخىؾدؿاااااااااش 

رختدَكثاااااااااش حتـخخعؿاااااااااش رختدَكثاااااااااش حتـخخعؿاااااااااش 

ؿاخ  ؿاخ  حألظتػ ظحتيٍحٓاخص حتعثحألظتػ ظحتيٍحٓاخص حتعث

    ظظظ  هطػ حتظلٔؿر    ظظظ  هطػ حتظلٔؿر  

حتعديحم حتعديحم 

  ظحتعك،مظحتعك،م

ظظكيحص ظظكيحص 

  حتـعىس حتـعىس 

زخثذ زخثذ 

حتظعثؿح حتظعثؿح 

ظحتط،د ظحتط،د 

ظزخثذ ظزخثذ 

حتيٍحٓخص حتيٍحٓخص 

  حتعثؿخحتعثؿخ

ظخَكِ ظخَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

  رختـخخعشرختـخخعش

√√  √√  √√  √√  √√  

طعةااااااااؿ   حتزااااااااَحخؾ طعةااااااااؿ   حتزااااااااَحخؾ   

ظحتدةااااٍَحص خعظدااااي خاااار ظحتدةااااٍَحص خعظدااااي خاااار 

خَكاااااِ ظااااادخذ حتـاااااعىس خَكاااااِ ظااااادخذ حتـاااااعىس 

  رختـخخعشرختـخخعش

حتيٍحٓاااااااااااش حتٌحطؿاااااااااااش حتيٍحٓاااااااااااش حتٌحطؿاااااااااااش   

تثزااااااَحخؾ خعظداااااايس خاااااار تثزااااااَحخؾ خعظداااااايس خاااااار 

خَكاااااِ ظااااادخذ حتـاااااعىس خَكاااااِ ظااااادخذ حتـاااااعىس 

  رختـخخعشرختـخخعش

هطااػ طلٔااؿر حتزااَحخؾ هطااػ طلٔااؿر حتزااَحخؾ   

خعظديس خر خَكاِ ظادخذ خعظديس خر خَكاِ ظادخذ 

  حتـعىس رختـخخعشحتـعىس رختـخخعش

حرظدخى رَزخخؾ أكخىؾدػ حرظدخى رَزخخؾ أكخىؾدػ 

ظحكي رثػ حألاة راة كثؿش ظحكي رثػ حألاة راة كثؿش 

  خر كثؿخص حتـخخعشخر كثؿخص حتـخخعش

غ 
ل
تز
رخ
م 
ةخ
ٍط
ال
ح

غ 
ل
تز
رخ
م 
ةخ
ٍط
ال
ح

ر 
عؾ
طا
 ظ
ؽ
ثد
تع
ح

ر 
عؾ
طا
 ظ
ؽ
ثد
تع
ح

ش 
ك
طخ
ظا
ش 
َم
دع
حت

ش 
ك
طخ
ظا
ش 
َم
دع
حت

  
يح
الر
م ح

َ
م

  
يح
الر
م ح

َ
م

ػ 
رث
ة 
عد
ظحت

ػ 
رث
ة 
عد
ظحت

خ 
َض
عؾ
ط
ط

خ 
َض
عؾ
ط
ط

ٍَح
ظد
ٓ
رخ

ٍَح
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ٓ
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رلعع رلعع 

اريحرؿش اريحرؿش 

  ظططزؿةؿشظططزؿةؿش

ظظ  حتوطش حتزلؼؿش ظظ  حتوطش حتزلؼؿش 

  تثـخخعش  تثـخخعش  

ٍحٓااااااااااش  حتوطااااااااااػ ٍحٓااااااااااش  حتوطااااااااااػ ىى  

  حتزلؼؿش تثاثؿخصحتزلؼؿش تثاثؿخص

خَحؿعااااااش حتظعؿطااااااخص خَحؿعااااااش حتظعؿطااااااخص   

حتزلؼؿاااش خااا  حتدٔاااظةؿيؾر حتزلؼؿاااش خااا  حتدٔاااظةؿيؾر 

  ظحت َكخمظحت َكخم

زخثاااااااااااااذ زخثاااااااااااااذ 

حتيٍحٓاااااخحتيٍحٓاااااخ

  ص حتعثؿخص حتعثؿخ

ظظكاااااا،م ظظكاااااا،م 

حتيٍحٓاااااخحتيٍحٓاااااخ

  ص حتعثؿخص حتعثؿخ

ٍثاااااااااااؿْ ٍثاااااااااااؿْ 

  حتـخخعشحتـخخعش
√√  √√  

حتوطاػ حتزلؼؿاش تاثؿاخص حتوطاػ حتزلؼؿاش تاثؿاخص         

  حتـخخعشحتـخخعش

راااااااااااايى حالغااااااااااااَحل راااااااااااايى حالغااااااااااااَحل   

حتد ااااخٍكش مااااػ ةااااؿخغش حتد ااااخٍكش مااااػ ةااااؿخغش 

  حتوطش حتزلؼؿش حتوطش حتزلؼؿش 

ز ااااَ ظطعُؾاااا  حتوطااااش ز ااااَ ظطعُؾاااا  حتوطااااش   

  حتزلؼؿش تثـخخعشحتزلؼؿش تثـخخعش

م رااااار م رااااار ٍظاااااخ حت اااااَكخٍظاااااخ حت اااااَكخ  

  حتوطش حتزلؼؿشحتوطش حتزلؼؿش

 /
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حألضيحل حألضيحل 

  ح ٓظَحطؿـؿشح ٓظَحطؿـؿش
  حتدطخجحتدطخج  حألز طشحألز طش

  حالغخٍ حتِخسػحالغخٍ حتِخسػ  حتدٔجعتؿشحتدٔجعتؿش

َحص حألىحم حألٓخٓؿش َحص حألىحم حألٓخٓؿشخئش   خئش
خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب 

  جج10301030
  حتدظخرعشحتدظخرعش

  1010//2929  2929//2828  2828//2727  2727//2626  2626//2525  ريرحريرح  رةؿخىسرةؿخىس

طيرؿَ خصخىٍ ريؾثش تظدعؾة طيرؿَ خصخىٍ ريؾثش تظدعؾة 

  حتزلغ حتعثدػ .حتزلغ حتعثدػ .

ىٍحٓش حتعظ  حتاَحضر ىٍحٓش حتعظ  حتاَحضر   

تصاااااااااااسيظد حتزلاااااااااااعع تصاااااااااااسيظد حتزلاااااااااااعع 

  ظحتيٍحٓخص حتعثؿخظحتيٍحٓخص حتعثؿخ

ظظاااا  طصااااعٍ ؿيؾااااي  ظظاااا  طصااااعٍ ؿيؾااااي    

  تثصسيظدتثصسيظد

زخثذ زخثذ 

حتيٍحٓخص حتيٍحٓخص 

  حتعثؿخحتعثؿخ

ٍثؿْ ٍثؿْ 

  حتـخخعشحتـخخعش

√√  √√  

طةَؾااَ حتعظاا  حتااَحضر طةَؾااَ حتعظاا  حتااَحضر         

تصسيظد حتيٍحٓاخص حتعثؿاخ تصسيظد حتيٍحٓاخص حتعثؿاخ 

  ش ش رختـخخعرختـخخع

ُؾااااخىس رااااايى حتطااااا،د ُؾااااخىس رااااايى حتطااااا،د   

حتدةؿااااااااااااايؾر رزاااااااااااااَحخؾ حتدةؿااااااااااااايؾر رزاااااااااااااَحخؾ 

  حتيٍحٓخص حتعثؿخحتيٍحٓخص حتعثؿخ

ُؾخىس حتط،د حتدةؿايؾر ُؾخىس حتط،د حتدةؿايؾر   

  رزَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعفرزَحخؾ حتظعثؿح حتدةظعف

حٍطةاااااااااخ  حتدٔااااااااااخضدش حٍطةاااااااااخ  حتدٔااااااااااخضدش   

حتٔااااااااااااسعؾش تصااااااااااااسيظد حتٔااااااااااااسعؾش تصااااااااااااسيظد 

حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ طدعؾاة حتيٍحٓخص حتعثؿخ مػ طدعؾاة 

  % .% .  55حتزلعع رسٔزش حتزلعع رسٔزش 

حٍطةخ  خوصص حتزلغ حٍطةخ  خوصص حتزلغ   

حتعثداااػ تااااة كثؿاااش رسٔااازش حتعثداااػ تااااة كثؿاااش رسٔااازش 

  % ٓسعؾخ  % ٓسعؾخ    1515

از خم رعط حتدَحكِ از خم رعط حتدَحكِ 

  تـيؾيستـيؾيسحتزلؼؿش ححتزلؼؿش ح

 

 

 

 

 

اؿااااااااااااَحم ىٍحٓااااااااااااش اؿااااااااااااَحم ىٍحٓااااااااااااش   

 كظؿخؿااااااااخص خلخمظااااااااش  كظؿخؿااااااااخص خلخمظااااااااش 

أٓااااااعحذ خاااااار حتدَحكااااااِ أٓااااااعحذ خاااااار حتدَحكااااااِ 

  حتزلؼؿش حتزلؼؿش 

ارااايحى ىٍحٓاااش ؿااايظغ ارااايحى ىٍحٓاااش ؿااايظغ   

تعيى خار حتدَكاِ حتزلؼؿاش تعيى خار حتدَكاِ حتزلؼؿاش 

  حتـيؾيسحتـيؾيس

طةَؾااَ ىٍحٓااش أظتعؾااخص طةَؾااَ ىٍحٓااش أظتعؾااخص             

حكظؿخؿااااخص ااثااااؿح ؿسااااعد حكظؿخؿااااخص ااثااااؿح ؿسااااعد 

حتصاااااعؿي خااااار حتدَحكاااااِ حتصاااااعؿي خااااار حتدَحكاااااِ 

  حتزلؼؿشحتزلؼؿش

از اااااخم خَكاااااِ رلؼاااااػ از اااااخم خَكاااااِ رلؼاااااػ   

  ظحكي رثػ حألاةظحكي رثػ حألاة

طلٔؿر حتزسؿش حتظلظؿش طلٔؿر حتزسؿش حتظلظؿش 

          تثزلغ حتعثدػتثزلغ حتعثدػ

حٓاااظادخب از اااخم خزساااػ حٓاااظادخب از اااخم خزساااػ   

حتدعخخااااااااااة حتدَكِؾااااااااااش حتدعخخااااااااااة حتدَكِؾااااااااااش 

  رختـخخعشرختـخخعش

رساااخم اااايٍحص حتدعخخاااة رساااخم اااايٍحص حتدعخخاااة   

  حتزلؼؿشحتزلؼؿش

طعاؿااااااا  رَطعكاااااااعالص طعاؿااااااا  رَطعكاااااااعالص   

تثظعاااااااخظذ خااااااا  رعاااااااط تثظعاااااااخظذ خااااااا  رعاااااااط 

حتدئٓٔااااااخص حتصااااااسخرؿش حتدئٓٔااااااخص حتصااااااسخرؿش 

حتلاعخؿااااااااش ظحتوخةااااااااش حتلاعخؿااااااااش ظحتوخةااااااااش 

  رباثؿح ؿسعد حتصعؿي رباثؿح ؿسعد حتصعؿي 

ظظاااااا  هطااااااش ردااااااة ظظاااااا  هطااااااش ردااااااة             

  ٓسعؾش تثدعخخة حتدَكِؾشٓسعؾش تثدعخخة حتدَكِؾش

  ظظ  الثلش تثدعخخة ظظ  الثلش تثدعخخة   

حرظدااااااخى خوصصااااااخص حرظدااااااخى خوصصااااااخص   

  ؼؿرؼؿرخختؿش تظلةؿِ حتزخكخختؿش تظلةؿِ حتزخك

رااااااااايى رَطعكاااااااااعالص رااااااااايى رَطعكاااااااااعالص   

حتظعاااااااخظذ حتزلؼاااااااػ خااااااا  حتظعاااااااخظذ حتزلؼاااااااػ خااااااا  

  حتـطخص حتصسخرؿش حتـطخص حتصسخرؿش 

% رثاااااااااػ % رثاااااااااػ 6060طسةؿاااااااااٌ  طسةؿاااااااااٌ    

حألاااااة خاااار هطااااش حتعدااااة حألاااااة خاااار هطااااش حتعدااااة 

  حتٔسعؾشحتٔسعؾش

ُؾاااااخىس رااااايى حتزلاااااعع ُؾاااااخىس رااااايى حتزلاااااعع   

حتدس اااعٍس ماااػ حتااايظٍؾخص حتدس اااعٍس ماااػ حتااايظٍؾخص 

% % 2020حتعثدؿاااااااااش رسٔااااااااازش حتعثدؿاااااااااش رسٔااااااااازش 

  ٓسعؾخ  ٓسعؾخ  

ىراااااااح  تتؿاااااااش تظلةؿاااااااِ ىراااااااح  تتؿاااااااش تظلةؿاااااااِ   

أرعااااخم ضؿجااااش حتظاااايٍؾْ أرعااااخم ضؿجااااش حتظاااايٍؾْ 

  ظخعخظزؿطح خخىؾخ  ظخعخظزؿطح خخىؾخ  

ُؾخىس ريى حتد اَظرخص ُؾخىس ريى حتد اَظرخص   

% %   33حتزلؼؿاااااااااش  رسٔااااااااازش حتزلؼؿاااااااااش  رسٔااااااااازش 

  ٓسعؾخ  ٓسعؾخ  
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حألضيحل حألضيحل 

  ح ٓظَحطؿـؿشح ٓظَحطؿـؿش
  حتدطخجحتدطخج  حألز طشحألز طش

  حالغخٍ حتِخسػحالغخٍ حتِخسػ  حتدٔجعتؿشحتدٔجعتؿش

َحص حألىحم حألٓخٓؿش َحص حألىحم حألٓخٓؿشخئش   خئش
خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب 

  جج10301030
  حتدظخرعشحتدظخرعش

  1010//2929  2929//2828  2828//2727  2727//2626  2626//2525  ريرحريرح  رةؿخىسرةؿخىس
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طعػؿم طعػؿم 

حتع،اخص خ  حتع،اخص خ  

حتدـظد  حتدـظد  

حتدلثػ حتدلثػ 

ردئٓٔخطص ردئٓٔخطص 

حتلاعخؿش حتلاعخؿش 

ظحتوخةش ظحتوخةش 

ظغؿَ ظغؿَ 

حتلاعخؿش حتلاعخؿش 

ظحتظعثؿدؿش ظحتظعثؿدؿش 

  ظحتزلؼؿش ظحتزلؼؿش 

ىٍحٓش حالكظؿخؿخص تاخمش ىٍحٓش حالكظؿخؿخص تاخمش     

ًحص  ًحص حتةطخرخص ظحتةجخص  حتةطخرخص ظحتةجخص 

  حتصثشحتصثش

از ااخم رااَحخؾ أكخىؾدؿااش از ااخم رااَحخؾ أكخىؾدؿااش   

س حٓااااااااااااااظـخرش س حٓااااااااااااااظـخرش ؿيؾاااااااااااااايؿيؾااااااااااااااي

  الكظؿخؿخص ٓعد حتعدة الكظؿخؿخص ٓعد حتعدة 

طةااايؾح رعاااط حتزاااَحخؾ طةااايؾح رعاااط حتزاااَحخؾ   

  رختثرش ح زـثؿِؾشرختثرش ح زـثؿِؾش

طةاايؾح  رااَحخؾ طيٍؾزؿااش طةاايؾح  رااَحخؾ طيٍؾزؿااش   

  تثوَؾـؿر  ظحتط،دتثوَؾـؿر  ظحتط،د

خٔااااااق  حالكظؿخؿااااااخص خٔااااااق  حالكظؿخؿااااااخص   

حتدـظدعؿاااااش خااااار هااااا،ب حتدـظدعؿاااااش خااااار هااااا،ب 

  اطخ  هيخش حتدـظد اطخ  هيخش حتدـظد 

  

حتسعحد حتسعحد 

ظحتعديحم ظحتعديحم 

  ظحتعك،مظحتعك،م

ظظكيحص ظظكيحص 

  حتـعىسحتـعىس

ظخَكِ ظخَكِ 

  حتدعثعخخصحتدعثعخخص

ٍثؿْ ٍثؿْ 

حتـخخعش حتـخخعش 

  ظحتسعحدظحتسعحد

ظخَكِ ظخَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

  حتـعىسحتـعىس

√√  √√  √√  √√  √√  

طعةاااااااااؿ  حتزاااااااااَحخؾ طعةاااااااااؿ  حتزاااااااااَحخؾ   

ظحتدةااٍَحص حتيٍحٓااؿش مااػ ظحتدةااٍَحص حتيٍحٓااؿش مااػ 

  ظعم حتدعخؾؿَ حألكخىؾدؿشظعم حتدعخؾؿَ حألكخىؾدؿش

كِخااااااااااااش حتزااااااااااااَحخؾ كِخااااااااااااش حتزااااااااااااَحخؾ   

حتظيٍؾزؿااااااش طةااااااعج رثاااااااػ حتظيٍؾزؿااااااش طةااااااعج رثاااااااػ 

  حكظؿخؿخص معثؿش تثط،دحكظؿخؿخص معثؿش تثط،د

هطاااااش ردااااااة ٓااااااسعؾش هطاااااش ردااااااة ٓااااااسعؾش   

  تةطخ  هيخش  حتدـظد تةطخ  هيخش  حتدـظد 

ريم حتيٍحٓاش ماػ هدٔاش ريم حتيٍحٓاش ماػ هدٔاش   

  رَحخؾ رثػ حألاة رَحخؾ رثػ حألاة 

حالزظطااااخم خاااار حتيٍحٓااااش حالزظطااااخم خاااار حتيٍحٓااااش   

حتٌحطؿااااش ظطلثؿااااة مـااااعحص حتٌحطؿااااش ظطلثؿااااة مـااااعحص 

  رَزخخؾ ظحكي رثػ حألاةرَزخخؾ ظحكي رثػ حألاة

%  خااااااار %  خااااااار 2020يٍؾذ يٍؾذ طاااااااطااااااا  

حتطاا،د ظحتوااَؾـؿر رثااػ حتطاا،د ظحتوااَؾـؿر رثااػ 

  حألاةحألاة

% خاار هطااش % خاار هطااش   8585طسةؿااٌ طسةؿااٌ   

حتعداااااة حتٔاااااسعؾش تةطاااااخ  حتعداااااة حتٔاااااسعؾش تةطاااااخ  

  هيخش حتدـظد هيخش حتدـظد 
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طٔعؾم طٔعؾم 

هيخخص هيخخص 

حتدَحكِ حتدَحكِ 

ظحتعكيحص ظحتعكيحص 

ًحص حتطخر  ًحص حتطخر  

حتوخم حتوخم 

هخٍؽ هخٍؽ 

ظىحهة ظىحهة 

  حتـخخعشحتـخخعش

طةعؿة رعط طةعؿة رعط   

حتدَحكِ ظحتعكيحص حتدَحكِ ظحتعكيحص 

  ًحص حتطخر  حتوخم ًحص حتطخر  حتوخم 

طٔعؾم طٔعؾم   

هيخخص حتـخخعش هيخخص حتـخخعش 

ظعثؿدؿش ظحتزلؼؿش ظعثؿدؿش ظحتزلؼؿش حتحت

  ظحالٓظ خٍؾشظحالٓظ خٍؾش

طسظاااااؿح خااااائطدَحص أظ طسظاااااؿح خااااائطدَحص أظ   

ظٍٕ ردة ظزايظحص  خا  ظٍٕ ردة ظزايظحص  خا  

حتدئٓٔاااااخص حتدـظدعؿاااااش حتدئٓٔاااااخص حتدـظدعؿاااااش 

تدسخا اااش حتةعاااخؾخ حتزؿجؿاااش تدسخا اااش حتةعاااخؾخ حتزؿجؿاااش 

  ظحالاظصخىؾش ظحتٍِحرؿش  ظحالاظصخىؾش ظحتٍِحرؿش  

ااخخااش خعااخٍض ىحثدااش ااخخااش خعااخٍض ىحثدااش   

ألز ااااااااااااطش حتدَحكااااااااااااِ ألز ااااااااااااطش حتدَحكااااااااااااِ 

ظحتعكاااايحص ًحص حتطااااخر  ظحتعكاااايحص ًحص حتطااااخر  

  حتوخمحتوخم

طاااااااااااَظؾؾ هااااااااااايخخص طاااااااااااَظؾؾ هااااااااااايخخص   

حتـخخعاااااااااااش حتظعثؿدؿاااااااااااش حتـخخعاااااااااااش حتظعثؿدؿاااااااااااش 

  ظحتزلؼؿش ظح ٓظ خٍؾش ظحتزلؼؿش ظح ٓظ خٍؾش 

خيؾَظ خيؾَظ 

  حتعكيحصحتعكيحص

  ظحتدَحكِظحتدَحكِ

ٍثؿْ ٍثؿْ 

حتـخخعش حتـخخعش 

  ظحتسعحدظحتسعحد
√√  √√  √√  √√  √√  

راااااااايى حالٓظ ااااااااخٍحص راااااااايى حالٓظ ااااااااخٍحص   

  حتدةيخشحتدةيخش

  ريى حتزَحخؾ حتظيٍؾزؿشريى حتزَحخؾ حتظيٍؾزؿش  

ريى حتزلعع حتد اظَكش ريى حتزلعع حتد اظَكش   

خااااااا  ؿطااااااااخص  هااااااااخٍؽ خااااااا  ؿطااااااااخص  هااااااااخٍؽ 

حتـخخعاااااش أظ حتظاااااػ طداااااض حتـخخعاااااش أظ حتظاااااػ طداااااض 

تصااختق  أكااي حتدئٓٔاااخص تصااختق  أكااي حتدئٓٔاااخص 

  حت َؾاشحت َؾاش

  ريى حتيٍحٓخص حتزؿجؿشريى حتيٍحٓخص حتزؿجؿش  

رااااااااايى حتعكااااااااايحص أظ رااااااااايى حتعكااااااااايحص أظ   

حتدَحكاااااِ حتـيؾااااايس حتظاااااػ حتدَحكاااااِ حتـيؾااااايس حتظاااااػ 

طس اااػم تظثزاااػ حكظؿخؿاااخص طس اااػم تظثزاااػ حكظؿخؿاااخص 

  ظد  حتدلثػظد  حتدلثػؿيؾيس تثدـؿيؾيس تثدـ

ظظاااا   زظااااخج تدظخرعااااش ظظاااا   زظااااخج تدظخرعااااش   

حتدَحكاااِ ظحتعكاااايحص ًحص حتدَحكاااِ ظحتعكاااايحص ًحص 

  حتطخر  حتوخم حتطخر  حتوخم 

ظظ  تتؿش تظلةؿاِ اىحٍس ظظ  تتؿش تظلةؿاِ اىحٍس   

  حتدَحكِ حتدظدؿِس حتدَحكِ حتدظدؿِس 

  

س 
ٍ
ةي
 حت
َ
عؾ
ط
ط

س 
ٍ
ةي
 حت
َ
عؾ
ط
ط

ش 
خع
ـخ
 تث
ؿش
ٔ
ٓ
ئ
تد
ح

ش 
خع
ـخ
 تث
ؿش
ٔ
ٓ
ئ
تد
ح

خ 
ظط
سؿ
 ر
ر
ٔؿ
ل
ظط

خ 
ظط
سؿ
 ر
ر
ٔؿ
ل
ظط

ؿش
لظ
تظ
ح

ؿش
لظ
تظ
ح

  

ىرح زظح ىرح زظح 

ح ىحٍس ح ىحٍس 

  ظحتلعكدشظحتلعكدش

خَحؿعش حتطؿاة حتظسظؿدػ خَحؿعش حتطؿاة حتظسظؿدػ 

تثـخخعش ظظكيحططخ تثـخخعش ظظكيحططخ 

  حتدَكِؾشحتدَكِؾش

طلثؿة تاة طلثؿة تاة   

خث  خث  ظظؿةش خر حتعظظظؿةش خر حتعظ

  رختـخخعشرختـخخعش

ظظ  ظة  ظظ  ظة    

ظظؿةػ تـدؿ  ظظؿةػ تـدؿ  

حتعظخث  حتةخثدش حتعظخث  حتةخثدش 

  رختـخخعشرختـخخعش

اىحٍس اىحٍس 

حتظسظؿح حتظسظؿح 

  ظح ىحٍسظح ىحٍس

ظخَكِ ظخَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

  رختـخخعشرختـخخعش

ٍثؿْ ٍثؿْ 

  حتـخخعشحتـخخعش
√√  √√  

رطخااااااااااخص حتعةااااااااا  رطخااااااااااخص حتعةااااااااا          

حتعظؿةػ تـدؿا  حتعظاخث  حتعظؿةػ تـدؿا  حتعظاخث  

  رختـخخعشرختـخخعش

  

ٍظاااخ أرعاااخم حتـطاااخُ ٍظاااخ أرعاااخم حتـطاااخُ   

  ح ىحٍغ حتدعخظذ ح ىحٍغ حتدعخظذ 

ططزؿاام  خعااخؾؿَ "زةااخم" ططزؿاام  خعااخؾؿَ "زةااخم"   

الهظؿاااخٍ حتـطاااخُ ح ىحٍغ الهظؿاااخٍ حتـطاااخُ ح ىحٍغ 

  ظذظذحتدعخحتدعخ

 /
 ٍ
ظع
يك
 حت
خً
ٓظ
أل
ح

 /
 ٍ
ظع
يك
 حت
خً
ٓظ
أل
ح

عش
خخ
ـ
 حت
ْ
ثؿ
ٍ

عش
خخ
ـ
 حت
ْ
ثؿ
ٍ
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ؾش
رخ
حت

ؾش
رخ
حت

  

حألضيحل حألضيحل 

  ح ٓظَحطؿـؿشح ٓظَحطؿـؿش
  حتدطخجحتدطخج  حألز طشحألز طش

  حالغخٍ حتِخسػحالغخٍ حتِخسػ  حتدٔجعتؿشحتدٔجعتؿش

َحص حألىحم حألٓخٓؿش َحص حألىحم حألٓخٓؿشخئش   خئش
خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب 

  جج10301030
  حتدظخرعشحتدظخرعش

  1010//2929  2929//2828  2828//2727  2727//2626  2626//2525  ريرحريرح  رةؿخىسرةؿخىس

ظظ  حتدؿؼخد حأله،اػ ظظ  حتدؿؼخد حأله،اػ 

  تثعخخثؿر رختـخخعشتثعخخثؿر رختـخخعش
خَكِ خَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

  رختـخخعشرختـخخعش

ٍثؿْ ٍثؿْ 

حتـخخعش حتـخخعش 

ظح ىحٍس ظح ىحٍس 

حتعثؿخ حتعثؿخ 

  رختـخخعشرختـخخعش

√√  √√  

خ ااااخٍكش رؿسااااش خدؼثااااش خ ااااخٍكش رؿسااااش خدؼثااااش         

خاار خااعظةػ حتـخخعااش مااػ خاار خااعظةػ حتـخخعااش مااػ 

  اريحى حتيتؿةاريحى حتيتؿة

كظؿذ حتدؿؼاخد حأله،ااػ كظؿذ حتدؿؼاخد حأله،ااػ   

تثعاااخخثؿر رـخخعاااش ؿساااعد تثعاااخخثؿر رـخخعاااش ؿساااعد 

  حتعحىغحتعحىغ

،د ،د ٍظاااااااااااااخ حتطاااااااااااااٍظاااااااااااااخ حتطااااااااااااا  

ظحتدٔاااظةؿيؾر خااار حتويخاااش ظحتدٔاااظةؿيؾر خااار حتويخاااش 

رااااااااااار أىحم  حتعاااااااااااخخثؿر رااااااااااار أىحم  حتعاااااااااااخخثؿر 

  رختـخخعشرختـخخعش

حتظيٍؾذ حتدٔظدَ ألرعخم حتظيٍؾذ حتدٔظدَ ألرعخم 

  حتـطخُ ح ىحٍغ حتـطخُ ح ىحٍغ 

اؿااَحم ىٍحٓااش تظليؾااي اؿااَحم ىٍحٓااش تظليؾااي   

حالكظؿخؿااااااخص حتظيٍؾزؿااااااش حالكظؿخؿااااااخص حتظيٍؾزؿااااااش 

  تثـطخُ ح ىحٍغ حتدعخظذتثـطخُ ح ىحٍغ حتدعخظذ

طااااااااااايٍؾذ حتـطاااااااااااخُ طااااااااااايٍؾذ حتـطاااااااااااخُ   

ح ىحٍغ حتدعاااااخظذ رثاااااػ ح ىحٍغ حتدعاااااخظذ رثاااااػ 

  طاسعتعؿؿخ حتدعثعخخصطاسعتعؿؿخ حتدعثعخخص

خَكِ خَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

  رختـخخعشرختـخخعش

ظخَكِ ظخَكِ 

طسدؿش طسدؿش 

ٍح ٍححتةي ص ص حتةي

ظظكيس ظظكيس 

حتظةعؾح حتظةعؾح 

ظخَكِ ظخَكِ 

حتدعثعخخص حتدعثعخخص 

ظخ َظ  ظخ َظ  

IICCTTPP  

ٍثؿْ ٍثؿْ 

حتـخخعش حتـخخعش 

ظح ىحٍس ظح ىحٍس 

حتعثؿخ حتعثؿخ 

  رختـخخعشرختـخخعش

√√  √√  √√  √√  √√  

هطاااااش طااااايٍؾذ خزسؿاااااش هطاااااش طااااايٍؾذ خزسؿاااااش   

  رثػ حكظؿخؿخص معثؿشرثػ حكظؿخؿخص معثؿش

% خاااااااار % خاااااااار 8080حؿظؿااااااااخُ حؿظؿااااااااخُ   

حتدظاااااااااايٍرؿر تثزاااااااااااَحخؾ حتدظاااااااااايٍرؿر تثزاااااااااااَحخؾ 

  حتظيٍؾزؿشحتظيٍؾزؿش

% خااار حتوطااااش % خااار حتوطااااش   7575طسةؿاااٌ طسةؿاااٌ 

حتظيٍؾزؿااش تثـطااخُ ح ىحٍغ حتظيٍؾزؿااش تثـطااخُ ح ىحٍغ 

  حتدعخظذحتدعخظذ

  

رسخم اعحري حتزؿخزخص رسخم اعحري حتزؿخزخص 

ح حتدعثعخخص ح حتدعثعخخص ظطةعؿة زظظطةعؿة زظ

  ح ىحٍؾش .ح ىحٍؾش .

  

طيٍؾذ أرعخم حتـطخُ طيٍؾذ أرعخم حتـطخُ   

ح ىحٍغ رثػ حتزَخـؿخص ح ىحٍغ رثػ حتزَخـؿخص 

حتوخةااش رةعحرااي حتزؿخزااخص حتوخةااش رةعحرااي حتزؿخزااخص 

  حتدٔظطيمش حتدٔظطيمش 

خَكِ خَكِ 

حتدعثعخخص حتدعثعخخص 

ظخَكِ ظخَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

ظظكيس ظظكيس 

حتظةعؾح حتظةعؾح 

  رختـخخعشرختـخخعش

ٍثؿْ ٍثؿْ 

حتـخخعش حتـخخعش 

  ظحتسعحد  ظحتسعحد  
√√  √√  √√  √√  √√  

  ح طخكش ظحتـعىسح طخكش ظحتـعىس  

حٓااااااااااظويحج أرعااااااااااخم حٓااااااااااظويحج أرعااااااااااخم   

حتـطااخُ ح ىحٍغ رختاثؿااخص حتـطااخُ ح ىحٍغ رختاثؿااخص 

ش ش ظاىحٍحص حتـخخعااااااااااااااااااااااظاىحٍحص حتـخخعاااااااااااااااااااااا

  تدوَؿخص اعحري حتزؿخزخصتدوَؿخص اعحري حتزؿخزخص

% خااااااااار % خااااااااار   8080طةعؿاااااااااة طةعؿاااااااااة   

  ح ىحٍحص حتظػ طح خؿاسظطخ  ح ىحٍحص حتظػ طح خؿاسظطخ  

اؿااااااااَحم حالخظلخزااااااااخص اؿااااااااَحم حالخظلخزااااااااخص   

حتاظَظزؿااخ  مااػ كثؿااش ظحكاايس حتاظَظزؿااخ  مااػ كثؿااش ظحكاايس 

  رثػ حألاةرثػ حألاة

ىرح حتسظح ىرح حتسظح 

حتدختؿش حتدختؿش 

ظح ىحٍؾش ظح ىحٍؾش 

ظحتةسؿش ظحتةسؿش 

تدَكِ تدَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

ظظكيحص ظظكيحص 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

  حتيحهثؿشحتيحهثؿش

ارخىس ضؿاثش خَكِ ظدخذ ارخىس ضؿاثش خَكِ ظدخذ   

حتـعىس ظظكيحص حتـعىس حتـعىس ظظكيحص حتـعىس 

  رختاثؿخصرختاثؿخصحتيحهثؿش حتيحهثؿش 

  

ارااااايحى الثلاااااش خختؿاااااش ارااااايحى الثلاااااش خختؿاااااش   

ظاىحٍؾاااش ظمسؿاااش تعكااايحص ظاىحٍؾاااش ظمسؿاااش تعكااايحص 

  حتـعىس رختاثؿخصحتـعىس رختاثؿخص

از اااخم ظكااايحص ؿيؾااايس از اااخم ظكااايحص ؿيؾااايس   

ردَكااااِ ظاااادخذ حتـااااعىس ردَكااااِ ظاااادخذ حتـااااعىس 

خؼة ظكيس طةاعؾح حتطا،د خؼة ظكيس طةاعؾح حتطا،د 

ظظكاااااااااااايس حتظوطااااااااااااؿػ ظظكاااااااااااايس حتظوطااااااااااااؿػ 

  حالٓظَحطؿـػحالٓظَحطؿـػ

حتعديحم حتعديحم 

ظحتعك،م ظحتعك،م 

ظخَكِ ظخَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

  حتـعىسحتـعىس

ٍثؿْ ٍثؿْ 

حتـخخعش حتـخخعش 

  ظحتسعحدظحتسعحد
√√  √√  √√  √√  √√  

هطش رداة ٓاسعؾش تااة هطش رداة ٓاسعؾش تااة   

ظكااااااايس ؿاااااااعىس ىحهثؿاااااااش ظكااااااايس ؿاااااااعىس ىحهثؿاااااااش 

ظااادخذ حتـاااعىس ظااادخذ حتـاااعىس   ظتدَكاااِظتدَكاااِ

  رختـخخعشرختـخخعش

ضؿااااااة طسظؿداااااػ تااااااة ضؿااااااة طسظؿداااااػ تااااااة   

ظكيس خار ظكايحص حتـاعىس ظكيس خار ظكايحص حتـاعىس 

حتيحهثؿاااش ظخَكاااِ ظااادخذ حتيحهثؿاااش ظخَكاااِ ظااادخذ 

  حتـعىس رختـخخعش  حتـعىس رختـخخعش  

% رثػ حألاة % رثػ حألاة   7575طسةؿٌ طسةؿٌ 

خر هطػ حتعدة حتٔسعؾش خر هطػ حتعدة حتٔسعؾش 

تعكيحص حتـعىس ظخَكِ تعكيحص حتـعىس ظخَكِ 

  ظدخذ حتـعىسظدخذ حتـعىس



م(5151-5102) وانـة أسـة لجامعـالخطة االستراتيجي  

48 
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ؾش
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حألضيحل حألضيحل 

  ح ٓظَحطؿـؿشح ٓظَحطؿـؿش
  حتدطخجحتدطخج  حألز طشحألز طش

  حالغخٍ حتِخسػحالغخٍ حتِخسػ  حتدٔجعتؿشحتدٔجعتؿش

َحص حألىحم حألٓخٓؿش َحص حألىحم حألٓخٓؿشخئش   خئش
خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب 

  جج10301030
  حتدظخرعشحتدظخرعش

  1010//2929  2929//2828  2828//2727  2727//2626  2626//2525  ريرحريرح  رةؿخىسرةؿخىس

طعِؾِ حتةيٍس طعِؾِ حتةيٍس 

حتدختؿش حتدختؿش 

  تثـخخعش  تثـخخعش  

حتزلغ رر خصخىٍ خختؿش حتزلغ رر خصخىٍ خختؿش 

  ريؾثشريؾثش

طةعؿااااااة رعااااااط حتدَحكااااااِ طةعؿااااااة رعااااااط حتدَحكااااااِ 

حص ًحص حتطااااااخر  حص ًحص حتطااااااخر  ظحتعكاااااايظحتعكااااااي

  حتوخمحتوخم

  
زعحد زعحد 

ٍثؿْ ٍثؿْ 

  حتـخخعشحتـخخعش

ٍثؿْ ٍثؿْ 

  حتـخخعشحتـخخعش
√√  √√  √√  √√  √√  

هطش رداة ٓاسعؾش تااة هطش رداة ٓاسعؾش تااة   

ظكاايس خاار حتعكاايحص  ًحص ظكاايس خاار حتعكاايحص  ًحص 

  حتطخر  حتوخمحتطخر  حتوخم

% خاار هطااش % خاار هطااش   7575طسةؿااٌ طسةؿااٌ   

حتعدااة حتٔااسعؾش تاااة ظكاايس حتعدااة حتٔااسعؾش تاااة ظكاايس 

  خر حتعكيحصخر حتعكيحص

ٍظاااخ حتدٔاااظةؿيؾر خااار ٍظاااخ حتدٔاااظةؿيؾر خااار   

حتعكاااااايحص  ًحص حتطااااااخر  حتعكاااااايحص  ًحص حتطااااااخر  

  حتوخمحتوخم

حٍطةخ  ةخمػ كة ظكيس حٍطةخ  ةخمػ كة ظكيس   

  خر رخج اتػ تهَ  خر رخج اتػ تهَ  

 ح
خً
ٓظ
أل
ح

 ح
خً
ٓظ
أل
ح

عش
خخ
ـ
 حت
ْ
ثؿ
ٍ
 /
 ٍ
ظع
يك
ت

عش
خخ
ـ
 حت
ْ
ثؿ
ٍ
 /
 ٍ
ظع
يك
ت

  

حالٓااااااظؼدخٍ  مااااااػ حتزسؿاااااااش حالٓااااااظؼدخٍ  مااااااػ حتزسؿاااااااش 

  حتظلظؿش  حتدظعحمَس حتظلظؿش  حتدظعحمَس 

طليؾااااااي خـااااااخالص حتزسؿااااااش طليؾااااااي خـااااااخالص حتزسؿااااااش 

حتظلظؿااااااش ظحتةجااااااخص حتظااااااػ حتظلظؿااااااش ظحتةجااااااخص حتظااااااػ 

  طويخطخطويخطخ

  

ٍحص  ٍحص ح ىح ح ىح

حتدَكِؾش حتدَكِؾش 

ظخَكِ ظخَكِ 

  حتدعثعخخصحتدعثعخخص

ظخَكِ ظخَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

ظخَكِ ظخَكِ 

طسدؿش طسدؿش 

ٍحص    ٍحص   حتةي   حتةي

ٍثؿْ ٍثؿْ 

  حتـخخعشحتـخخعش
√√  √√  √√  √√  √√  

ظظاا  هطااش الٓااظر،ب ظظاا  هطااش الٓااظر،ب   

  حتزسؿش حتظلظؿش حتدظخكشحتزسؿش حتظلظؿش حتدظخكش

هطاااش ت،ٍطةاااخم هطاااش ت،ٍطةاااخم   ظظااا ظظااا   

رـاااعىس حتوااايخخص حتدزسؿاااش رـاااعىس حتوااايخخص حتدزسؿاااش 

رثاااااااػ حتزسؿاااااااش حتظلظؿاااااااش   رثاااااااػ حتزسؿاااااااش حتظلظؿاااااااش   

  حتلختؿش حتلختؿش 

% خااااااااار % خااااااااار   6060طسةؿاااااااااٌ  طسةؿاااااااااٌ    

هطااااااش حٓااااااظر،ب حتزسؿااااااش هطااااااش حٓااااااظر،ب حتزسؿااااااش 

  حتظلظؿش حتلختؿشحتظلظؿش حتلختؿش

% خااار هطاااش % خااار هطاااش 4040طسةؿاااٌ طسةؿاااٌ   

حالٍطةااخم رـااعىس حتواايخخص حالٍطةااخم رـااعىس حتواايخخص 

حتدزسؿاااااااش رثاااااااػ حتوطاااااااش حتدزسؿاااااااش رثاااااااػ حتوطاااااااش 

  حتظلظؿش حتلختؿشحتظلظؿش حتلختؿش

حتظةيج حتظةيج 

تثلصعب تثلصعب 

رثػ رثػ 

حالرظدخى حالرظدخى 

حتدئٓٔػ حتدئٓٔػ 

تثـخخعش تثـخخعش 

ظحتعكيحص ظحتعكيحص 

حتظعثؿدؿش حتظعثؿدؿش 

  تةخثدشتةخثدشحح

طزسااااااااػ خعااااااااخؾؿَ  ؿااااااااعىس طزسااااااااػ خعااااااااخؾؿَ  ؿااااااااعىس 

حتـخخعااااااااااخص ظحتاثؿااااااااااخص حتـخخعااااااااااخص ظحتاثؿااااااااااخص 

حتصخىٍ خار حتطؿجاش حتةعخؿاش حتصخىٍ خار حتطؿجاش حتةعخؿاش 

تعاااااادخذ ؿااااااعىس حتظعثااااااؿح تعاااااادخذ ؿااااااعىس حتظعثااااااؿح 

  ظحالرظدخىظحالرظدخى

طاااااايٍؾذ حتاثؿااااااخص رثااااااػ طاااااايٍؾذ حتاثؿااااااخص رثااااااػ 

حتظةاااعؾح حتاااٌحطػ حتدئٓٔاااػ حتظةاااعؾح حتاااٌحطػ حتدئٓٔاااػ 

  ظاريحى حتيٍحٓش حتٌحطؿش ظاريحى حتيٍحٓش حتٌحطؿش 
خَكِ خَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

حتـعىس حتـعىس 

  رختـخخعشرختـخخعش

رديحم رديحم 

  حتاثؿخصحتاثؿخص
√√  √√  √√  √√  √√  

طةاااخٍؾَ حتظةاااعؾح حتاااٌحطػ طةاااخٍؾَ حتظةاااعؾح حتاااٌحطػ   

  حتدئٓٔػحتدئٓٔػ

ش تاااااة ش تاااااة حتيٍحٓااااش حتٌحطؿااااحتيٍحٓااااش حتٌحطؿاااا  

  كثؿشكثؿش

% خاااااار % خاااااار   3030كصااااااعب كصااااااعب   

كثؿااخص حتـخخعااش تثلصااعب كثؿااخص حتـخخعااش تثلصااعب 

  رثػ حالرظدخى حتدئٓٔػرثػ حالرظدخى حتدئٓٔػ

طةاااايج حتـخخعااااش رطثااااذ طةاااايج حتـخخعااااش رطثااااذ   

ُؾاااااخٍس حٓظَشاااااخىؾش خااااار ُؾاااااخٍس حٓظَشاااااخىؾش خااااار 

" ""زةخم   "زةخم

طلٔؿر طلٔؿر 

ؿعىس ؿعىس 

حتدزخزػ حتدزخزػ 

  حتـخخعؿشحتـخخعؿش

  

طزسااااااااػ خعااااااااخؾؿَ  ؿااااااااعىس طزسااااااااػ خعااااااااخؾؿَ  ؿااااااااعىس 

حتدزااخزػ حتـخخعؿااش حتصااخىٍ حتدزااخزػ حتـخخعؿااش حتصااخىٍ 

خار حتطؿجااش حتةعخؿاش تعاادخذ خار حتطؿجااش حتةعخؿاش تعاادخذ 

ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظداخى ماػ ؿعىس حتظعثؿح ظحالرظداخى ماػ 

  ح ز خمحص حتـيؾيسح ز خمحص حتـيؾيس

  

ؿعااش حتَٓااعج حتطسيٓااؿش ؿعااش حتَٓااعج حتطسيٓااؿش خَحخَح

تثدزااخزػ حتـيؾاايس مااػ ظااعم تثدزااخزػ حتـيؾاايس مااػ ظااعم 

حتدعاااخؾؿَ حتةؿخٓاااؿش تثدزاااخزػ حتدعاااخؾؿَ حتةؿخٓاااؿش تثدزاااخزػ 

  حتـخخعؿش  حتـخخعؿش  
ح ىحٍس ح ىحٍس 

حتطسيٓؿش حتطسيٓؿش 

  رختـخخعشرختـخخعش

ٍثؿْ ٍثؿْ 

  حتـخخعش حتـخخعش 

ظحتدٔظ خٍ ظحتدٔظ خٍ 

حتطسيٓػ حتطسيٓػ 

ظخَكِ ظخَكِ 

ظدخذ ظدخذ 

  حتـعىسحتـعىس

√√  √√  √√  √√  √√  

حتصااااعٍ حتدعيتااااش خاااار  حتصااااعٍ حتدعيتااااش خاااار    

حتَٓااعج حتطسيٓااؿش تثدزااخزػ حتَٓااعج حتطسيٓااؿش تثدزااخزػ 

  حتـيؾيسحتـيؾيس

ؿدؿا  حتدزاخزػ حتـخخعؿااش ؿدؿا  حتدزاخزػ حتـخخعؿااش   

ؾؿَ ؾؿَ حتـيؾاااايس طلةاااام حتدعااااخحتـيؾاااايس طلةاااام حتدعااااخ

حتةؿخٓااااؿش تـااااعىس حتدزااااخزػ حتةؿخٓااااؿش تـااااعىس حتدزااااخزػ 

" "حتصخىٍس رر "زةخم   حتصخىٍس رر "زةخم
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ؾش
رخ
حت

ؾش
رخ
حت

  

حألضيحل حألضيحل 

  ح ٓظَحطؿـؿشح ٓظَحطؿـؿش
  حتدطخجحتدطخج  حألز طشحألز طش

  حالغخٍ حتِخسػحالغخٍ حتِخسػ  حتدٔجعتؿشحتدٔجعتؿش

َحص حألىحم حألٓخٓؿش َحص حألىحم حألٓخٓؿشخئش   خئش
خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب خعخؾؿَ حتسـخف رلثعب 

  جج10301030
  حتدظخرعشحتدظخرعش

  1010//2929  2929//2828  2828//2727  2727//2626  2626//2525  ريرحريرح  رةؿخىسرةؿخىس

ارخىس طؤضؿة حتدزخزػ ارخىس طؤضؿة حتدزخزػ 

  حتـخخعؿش حتةخثدشحتـخخعؿش حتةخثدش

كصَ شخخة كصَ شخخة   

تثدزخزػ حتـخخعؿش تثدزخزػ حتـخخعؿش 

حتظػ طلظخؽ اتػ حتظػ طلظخؽ اتػ 

  طَخؿدخص طَخؿدخص 

ردة خؿِحزؿش ردة خؿِحزؿش   

طةيؾَؾش تدظعٓػ طةيؾَؾش تدظعٓػ 

طاثةش طؤضؿة حتدزخزػ طاثةش طؤضؿة حتدزخزػ 

  حتـخخعؿش ٓسعؾخ  حتـخخعؿش ٓسعؾخ  

ح ىحٍس ح ىحٍس 

حتطسيٓؿش حتطسيٓؿش 

  رختـخخعشرختـخخعش

ٍثؿْ ٍثؿْ 

حتـخخعش حتـخخعش 

ظحتدٔظ خٍ ظحتدٔظ خٍ 

  حتطسيٓػ حتطسيٓػ 

√√  √√  √√  √√  √√  

هطش تظؤضؿة هطش تظؤضؿة   

حتدزخزػ حتـخخعؿش حتدزخزػ حتـخخعؿش 

  حتةخثدشحتةخثدش

طعمؿَ حتظدعؾة طعمؿَ حتظدعؾة   

حت،ُج  رخىس طؤضؿة حت،ُج  رخىس طؤضؿة 

  حتدزخزػ حتـخخعؿش حتدزخزػ حتـخخعؿش 

حالزظطخم خر حالزظطخم خر   

أردخب حتظؤضؿة ازة أردخب حتظؤضؿة ازة 

ريم حتعخج حتيٍحٓػ ريم حتعخج حتيٍحٓػ 

  كة رخج  كة رخج  

% %   9090حالزظطخم  خر طسةؿٌ حالزظطخم  خر طسةؿٌ 

  خر حهطش خر حهطش 
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  حالٓظَحطؿـؿش تثـخخعشحالٓظَحطؿـؿش تثـخخعش  حتزَحخؾ حتديردش تظسةؿٌ حتوطشحتزَحخؾ حتديردش تظسةؿٌ حتوطش  --2222
  

  حتط،د :حتط،د :رَحخؾ رَحخؾ   --22

خؼة أٓعحد حتدخب أظ خؼة أٓعحد حتدخب أظ   از خم خ َظرخص خلخكخش تزؿجش حتعدة حتظؽ ٓعل ؾعدة رطخ حتوَؾـؿراز خم خ َظرخص خلخكخش تزؿجش حتعدة حتظؽ ٓعل ؾعدة رطخ حتوَؾـؿر  

  ..حتدلخكح ظغؿَضخحتدلخكح ظغؿَضخ

  طلعؾة رَزخخؾ حتظاخمة حالؿظدخرؽ اتػ رَزخخؾ تثظلةؿِ ظحتداخمآص تثط،د حتدظدؿِؾر.طلعؾة رَزخخؾ حتظاخمة حالؿظدخرؽ اتػ رَزخخؾ تثظلةؿِ ظحتداخمآص تثط،د حتدظدؿِؾر.  

ؿسزؿش أظ ؿسزؿش أظ ٓعحم مؽ خـخب حتثرخص حألٓعحم مؽ خـخب حتثرخص حأل  از خم خَكِ تظيٍؾذ حتط،د تثظعحمم خ  حكظؿخؿخص حتٔعداز خم خَكِ تظيٍؾذ حتط،د تثظعحمم خ  حكظؿخؿخص حتٔعد  

  ..طاسعتعؿؿخ حتدعثعخخصطاسعتعؿؿخ حتدعثعخخص

حتدَحكِ حتؼةخمؿش )حتزَؾطخزؿش ظحألتدخزؿش ظحتةَزٔؿش   حتدَحكِ حتؼةخمؿش )حتزَؾطخزؿش ظحألتدخزؿش ظحتةَزٔؿش   خ  خ    ظحطةخاؿخص طعخظذظحطةخاؿخص طعخظذ  طاعؾر شَحكخصطاعؾر شَحكخص  

  ............. اتن( أظ خ  ؿخخعخص ىظتؿش . ............. اتن( أظ خ  ؿخخعخص ىظتؿش . 

  از خم خَكِ ح ٍشخى حألكخىؾدػ ظحتيرح حتط،رػ. از خم خَكِ ح ٍشخى حألكخىؾدػ ظحتيرح حتط،رػ.   

  رَحخؾ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ :رَحخؾ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ :  --11

  سخرش حتدلثؿش .سخرش حتدلثؿش .رَزخخؾ تَرػ حتـخخعش رختصرَزخخؾ تَرػ حتـخخعش رختص    

  رَزخخؾ خعثر تظلةؿِ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ حتدظدؿِؾر.رَزخخؾ خعثر تظلةؿِ أرعخم ضؿجش حتظيٍؾْ حتدظدؿِؾر.    

  رَحخؾ حتدـظد  :رَحخؾ حتدـظد  :  --33

ظحتدلخمظخص ظحتدلخمظخص تدلخمظش أٓعحذ تدلخمظش أٓعحذ )هطش رلعع ططزؿةؿش خ ظَكش )هطش رلعع ططزؿةؿش خ ظَكش   خلخمظش أٓعحذخلخمظش أٓعحذرَزخخؾ ىٍحٓخص رَزخخؾ ىٍحٓخص   

  حألأخج حتدوظثةش( .حألأخج حتدوظثةش( .  رؿررؿرحتدـخظٍس حتدـخظٍس 

  ..ذ ظحتدلخمظخص حتدـخظٍسذ ظحتدلخمظخص حتدـخظٍسخلخمظش أٓعحخلخمظش أٓعحرَزخخؾ ٍرػ حتظعثؿح ازة حتـخخعؽ رختظعثؿح حتـخخعؽ مؽ رَزخخؾ ٍرػ حتظعثؿح ازة حتـخخعؽ رختظعثؿح حتـخخعؽ مؽ   

  حتيٍحٓخص حتدسظظدش الكظؿخؿخص حتدـظد  حتدلثػ ظٓعد حتعدةحتيٍحٓخص حتدسظظدش الكظؿخؿخص حتدـظد  حتدلثػ ظٓعد حتعدة  

ٍحص حتـخخعش حتدختؿش:  --44 ٍحص حتـخخعش حتدختؿش:رَحخؾ طعِؾِ اي   رَحخؾ طعِؾِ اي

َحص ظحألردخب حتعثدؿش    َحص ظحألردخب حتعثدؿش طٔعؾم زظخثؾ حتزلعع ظحتدزظا   طٔعؾم زظخثؾ حتزلعع ظحتدزظا

  حٓظؼدخٍ خَحمم حتـخخعش حتدوظثةشحٓظؼدخٍ خَحمم حتـخخعش حتدوظثةش  

  حٓظؼدخٍ أخعحب حتـخخعشحٓظؼدخٍ أخعحب حتـخخعش  

  طٔعؾم حتعكيحص ظحتدَحكِ ًحص حتطخر  حتوخمطٔعؾم حتعكيحص ظحتدَحكِ ًحص حتطخر  حتوخم  

  أؿعٍ حتويخخص حالٓظ خٍؾشأؿعٍ حتويخخص حالٓظ خٍؾش  

  رَحخؾ حتزسؿش حتز َؾش ظحتدخىؾش تثـخخعشرَحخؾ حتزسؿش حتز َؾش ظحتدخىؾش تثـخخعش  --55

  حٓظادخب ح ز خمحص حتـيؾيس )شزاش حتطَد   خعخخة حتزلعع   حتعؿخىحص حتوخٍؿؿش    ........ اتن(حٓظادخب ح ز خمحص حتـيؾيس )شزاش حتطَد   خعخخة حتزلعع   حتعؿخىحص حتوخٍؿؿش    ........ اتن(  

  اك،ب ظطـيؾي حتدزخزػ حتةيؾدش طزعخ  تدعخؾؿَ حتطؿجش حتةعخؿش تثظعثؿح .اك،ب ظطـيؾي حتدزخزػ حتةيؾدش طزعخ  تدعخؾؿَ حتطؿجش حتةعخؿش تثظعثؿح .  

  طصخالص .طصخالص .ٍم  كةخمس طاسعتعؿؿخ حتدعثعخخص ظحالٍم  كةخمس طاسعتعؿؿخ حتدعثعخخص ظحال  

  طسدؿش حتدعحٍى حتز َؾش تثـخخعش .طسدؿش حتدعحٍى حتز َؾش تثـخخعش .  

  طليؾغ حتطؿاة حتظسظؿدػ تثـخخعش .طليؾغ حتطؿاة حتظسظؿدػ تثـخخعش .  

  حٓظادخب زظح ظدخذ حتـعىس حتيحهثؿش رختـخخعش .حٓظادخب زظح ظدخذ حتـعىس حتيحهثؿش رختـخخعش .  
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  حتوطش ح ٓظَحطؿـؿشحتوطش ح ٓظَحطؿـؿش  رسخمرسخمأظال  : مَؾم اؿخىس أظال  : مَؾم اؿخىس 

  حتعظؿةش حتلختؿشحتعظؿةش حتلختؿش  حالٓححالٓح

  ٍثؿْ حتـخخعشٍثؿْ حتـخخعش  أ. ى / خسصعٍ دمحم كزخٕأ. ى / خسصعٍ دمحم كزخٕ

ٍَح ٍَحأ.ى / ؿدخب ك   ـخخعش ت جعذ حتيٍحٓخص حتعثؿخ ظحتزلععـخخعش ت جعذ حتيٍحٓخص حتعثؿخ ظحتزلععزخثذ ٍثؿْ حتزخثذ ٍثؿْ حت  أ.ى / ؿدخب ك

  زخثذ ٍثؿْ حتـخخعش ت جعذ حتظعثؿح ظحتط،دزخثذ ٍثؿْ حتـخخعش ت جعذ حتظعثؿح ظحتط،د  أ.ى/ رزي حتةخىٍ دمحم رزي حتةخىٍأ.ى/ رزي حتةخىٍ دمحم رزي حتةخىٍ

  زخثذ ٍثؿْ حتـخخعش ت جعذ هيخش حتزؿجش ظطسدؿش حتدـظد زخثذ ٍثؿْ حتـخخعش ت جعذ هيخش حتزؿجش ظطسدؿش حتدـظد   أ.ى / رثؽ رزخّ ىزيٍحظؼأ.ى / رثؽ رزخّ ىزيٍحظؼ

ِؾِ  كدخبكدخب  أ.ى/ زخىؼأ.ى/ زخىؼ ِؾِر ِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى رختـخخعش  ر ِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى رختـخخعشخيؾَ خَك   خيؾَ خَك

  

  ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽ رختـخخعشظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽ رختـخخعشمَؾم مَؾم ػخزؿخ : ػخزؿخ : 

  حتعظؿةش حتلختؿشحتعظؿةش حتلختؿش  حالٓححالٓح

  خيؾَ ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽخيؾَ ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽ  أ.ى/ تئؼ ٓعي حتيؾر زصَصأ.ى/ تئؼ ٓعي حتيؾر زصَص

  زخثذ خيؾَ ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽزخثذ خيؾَ ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽ  ى / كٔر أخؿر دمحم خلدعى ى / كٔر أخؿر دمحم خلدعى 

  رعع ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽ  رعع ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽ    حتٔؿي دمحمحتٔؿي دمحم  ى/ خئخر مَكخصى/ خئخر مَكخص

  رعع ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽ  رعع ظكيس حتظوطؿػ حالٓظَحطؿـؽ      ى/ دمحم رزخّ دمحم رثػى/ دمحم رزخّ دمحم رثػ

  

  ػخزؿخ : حتد خٍكعذػخزؿخ : حتد خٍكعذ

  حتعظؿةش حتلختؿشحتعظؿةش حتلختؿش  حالٓححالٓح

  خيٍّ خٔخري رةٔح اىحٍس حألردخبخيٍّ خٔخري رةٔح اىحٍس حألردخب  ر،جر،جدمحمؾر كخخة دمحمؾر كخخة   كخخة كخخة أ/ ظتؿي أ/ ظتؿي 

  خيٍّ خٔخري رةٔح حألٓختؿذ حتادؿشخيٍّ خٔخري رةٔح حألٓختؿذ حتادؿش  رزيهللا ؾْرزيهللا ؾْ  أ/ دمحم ٓثؿدخذأ/ دمحم ٓثؿدخذ

  

  : حتيرح ح ىحٍغ : حتيرح ح ىحٍغ ٍحرعخ  ٍحرعخ  

  حتعظؿةش حتلختؿشحتعظؿةش حتلختؿش  حالٓححالٓح

ِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى رختـخخعش  صطةؽ خلدعىصطةؽ خلدعىخخأ/ ٓخٍس ؾْ أ/ ٓخٍس ؾْ  ِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى رختـخخعشحتديؾَ ح ىحٍؼ تدَك   حتديؾَ ح ىحٍؼ تدَك

ِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى رختـخخعش  خعٓؽخعٓؽ  دمحمدمحم  أ / رصخجأ / رصخج ِ ظدخذ حتـعىس ظحالرظدخى رختـخخعشحتديؾَ حتةسؽ تدَك   حتديؾَ حتةسؽ تدَك

  اىحٍغ راثؿش حتظـخٍساىحٍغ راثؿش حتظـخٍس        ٍٓدؽ كزؿذٍٓدؽ كزؿذ  أ / ٍحخؽأ / ٍحخؽ

  

  هخخٔخ : حتدَحؿعش هخخٔخ : حتدَحؿعش 
  حتعظؿةش حتلختؿشحتعظؿةش حتلختؿش  حالٓححالٓح

ِ ظ  أكدي غ،د دمحمأكدي غ،د دمحم/ / .ى .ى أأ ِ ظزخثذ خيؾَ خَك ٍحرش ظحتدعحٍى حتطزؿعؿش زخثذ خيؾَ خَك ٍحرش ظحتدعحٍى حتطزؿعؿش دخذ حتـعىس ظردؿي كثؿش حِت   دخذ حتـعىس ظردؿي كثؿش حِت

 

  مَؾم حتعدةمَؾم حتعدة


