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سئيظ ٌدٕخ دساعخ ِٚزبثؼخ اٌغّبد اإلٔزبخيخ -اٌغيذح األعزبرح اٌذوزٛسح/ ٘ذي ِقطفي

 اٌّّيضح ٌمشي زيبح وشيّخ ثدبِؼخ أعٛاْ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ ِسبفظخ أعٛاْ.
 

 رسيخ طيجخ ٚثؼذ،،،

 

تجذون بزفمو تمزيز مفصل عه سيارة اللجنة لمزكش إدفى يىم االثنيه المىافك 

ووادي الصعايذة والكلح شزق( فيما يخص الحزف اليذوية )لزي الزمادي  72/9/7272

 التزاثية بهذه المزي.

 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي ٚافش االززشاَ ٚاٌزمذيش،،،
 

 

           ِمذِٗ ٌغيبدرىُ

           

 د/ سضٛاْ ػجذ اٌشاضي عيذ أزّذ

 )ػضٛ اٌٍدٕخ(           
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 رمشيش ػٓ

 

صيبسح ٌدٕخ اٌدبِؼخ ٌّشوض إدفٛ ٌّزبثؼخ اٌغّبد اٌّّيضح ٌمشي ِجبدسح زيبح وشيّخ ثبٌزؼبْٚ ِغ 

 ِسبفظخ أعٛاْ 

 

 ) اٌسشف اٌيذٚيخ ٚاٌقٕبػبد اٌزشاثيخ( 

 

 إػذاد

 

 أ.َ.د/ سضٛاْ ػجذ اٌشاضي عيذ أزّذ عيذ

 

 أعزبر اآلثبس اٌّقشيخ اٌّغبػذ-وٍيخ اآلثبس-خبِؼخ أعٛاْ

 

 ٚويً اٌىٍيخ ٌؾئْٛ خذِخ اٌّدزّغ ٚرّٕيخ اٌّدزّغ

 

 ِذيش ِشوض زضبسح ٚرشاس أعٛاْ ثدبِؼخ أعٛاْ

 

 ػضٛ اٌٍدٕخ فيّب يخـ األٔؾطخ اإلٔزبخيخ ٌٍسشف اٌيذٚيخ  ثبٌمشي
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 رمشيش ػٓ

 

صيبسح ٌدٕخ اٌدبِؼخ ٌّزبثؼخ ٚدساعخ اٌغّبد اإلٔزبخيخ اٌّّيضح ٌمشي ِجبدسح زيبح وشيّخ ثبٌزؼبْٚ 

 ِغ ِسبفظخ أعٛاْ ٌّشوض إدفٛ

 

ٚاٌقٕبػبد( اٌزشاثيخ اٌسشف اٌيذٚيخ )  

 

 اإلٔزبخيخ اٌغّبد ٚدساعخ لبِذ ٌدٕخ اٌدبِؼخ ٌّزبثؼخ 72/9/7272إٔٗ في يَٛ االثٕيٓ اٌّٛافك 

اٌّّيضح ٌمشي ِجبدسح زيبح وشيّخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِسبفظخ أعٛاْ ثضيبسح ِشوض إدفٛ، ٚلذ رفضً ِؼبٌي 

-ٚاٌزغٙيالد اٌالصِخ إلٔدبذ اٌضيبسح )رٛفيش عيبسح خبفخ اٌٛصيش اٌّسبفع ثزٛفيش وبفخ اإلِىبٔيبد

اٌزٛافً ِغ سؤعبء اٌمشي ٚاٌّدبٌظ اٌّسٍيخ ٚاٌمشٚيخ(، -اٌزغطيخ اٌقسفيخ ٚاإلػالِيخ ٌٍزٛثيك

 ٚرٌه ٌزغٙيً أػّبي اٌٍدٕخ ٚاٌزدٛي في اٌمشي ِٚمبثٍخ األ٘بٌي.

 

 ٚلذ لبِذ اٌٍدٕخ ثضيبسح اٌمشي اٌزبٌيخ:

 

 أٚال: لشيخ اٌضٔيمخ )اٌشِبدي لجٍي(-غشة إدفٛ:

 

 اٌغّبد اٌّّيضح اإلٔزبخيخ ٌٍمشيخ:

 ِٕزدبد اٌسشف اٌيذٚيخ اٌزشاثيخرزّيض لشيخ اٌضٔيمخ ثبٌشِبدي لجٍي ثغشة ِشوض إدفٛ ثبٌؼذيذ ِٓ 

، ٚ٘ي:ٚاٌقٕبػبد  

)إثشح ٚازذح(: اٌيذٚيخ اٌىشٚؽيٗ فٓ ِٕزدبد زشفخ -2  

ؽيالْ -ؽشاثبد ٌٚىبٌيه أطفبٌي-رٛن ٌٍؾؼش-شيّيوٛفيبد سخبٌي ٚز-فغبريٓ ثٕبري-ثٕذأبد ثٕبري

ؽٕظ -صيٕخ ٚفٛأيظ سِضبْ-ِفبسػ رشثيضح-ِفبسػ عشيش-ثشٚفبالد أطفبي-عٍجٛربد أطفبي-أطفبي

ؽٕظ أطفبٌي ٌٍّذاسط.-زشيّي ٌٍخشٚج  

ِٕزدبد زشفخ خشيذ إٌخيً )زشفخ اٌمفبؿ( اٌيذٚيخ: -7  

اٌزشثيضاد -اٌىشاعي اٌدشيذ-عشح اٌدشيذاأل-ألفبؿ اٌطيٛس-ألفبؿ ٔمً ٚزفع اٌفبوٙخ ٚاٌخضشٚاد

 اٌدشيذ.

:اٌيذٚيخ ِٕزدبد زشفخ خٛؿ إٌخيً أٚ اٌزضفيش )زشفخ اٌخٛاؿ أٚ اٌّضفشاري( -3  

في إٌّزدبد  ضفبيش رغزخذَفي ؽىً يزُ رضفيش خٛؿ إٌخيً )أٚساق إٌخيً اٌّزقٍخ ثبٌدشيذ( 

:اٌزبٌيخ  

-صيٕخ ٌٍزؼٍيك في إٌّضي-ٌٍذوه أٚ اٌىٕت ِفبسػ-( ٌإلفزشاػ ٚأيضب ٌٍقالح )ِقبٌي(شخٍف )زق

.طجك ٌٍخجض-أطجبق طؼبَ )فيٕيخ(-اٌمفف ٌسفع ٚزًّ األؽيبء خبفخ اٌطؼبَ  

زشفخ أطجبق اٌطؼبَ اٌٍّٛٔخ: -4  

يزُ رمطيغ اٌدشثبزخ )عجبطخ اٌجٍر اٌدبفخ( إٌي ؽشائر ٚأػٛاد سفيؼخ، ٚرثٕي في ٘يئخ دائشيخ 

ف ٚاٌغٍٛفبْ اٌٍّٛٔخ، ٚرغزخذَ في رغطيخ فٛأي ٌزؾىيً أطجبق اٌطؼبَ ٚرىغي ثخيٛط اٌقٛ

ضيٕخ ػٍي زٛائظ إٌّضي.و كرؼٍ –اٌطؼبَ في إٌّضي أٚ ػٕذ اخشاج اٌقٛأي ٚزٍّٙب خبسج إٌّضي   

:األٔٛاي اٌيذٚيخ زشفخ ِٕزدبد -5  

 اٌغدبخيذ ٚاٌفشػ )ثخبِبد خذيذح ِٚٓ اٌّّىٓ أيضب ثخبِبد لذيّخ ِٓ خيٛط األلّؾخ-اٌؾٍذ 

(.اٌمذيّخ  اٌّغزؼٍّخ [إػبدح رذٚيش]
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اٌغطبءاد ٚاٌزٍجيغبد اٌيذٚيخ ِٓ اٌفشٚ: ػًّ زشفخ -6  

غطبء -غطبء ٚرٍجيغبد عالي اٌمّبِخ-غطبء ٚرٍجيغبد اٌغغبالد-غطبء ٚرٍجيغبد اٌدزاِبد

.ؽٕظ فشٚ-عجذ خضبس ثالعزيه-ٚرٍجيغبد اٌزشثٛ في اٌّطجخ  

زشفخ خيٛط اٌّىشِيخ اٌيذٚيخ: -2  

رٍجيغخ فٕبخيٓ -خشاة ٚزبفظخ ِٛثبيً وشٚط-ثٛن زشيّي-بق فبوٙخأطج-فٛأيظ سِضبْ-ِفبسػ

   رٍجيغخ طٛاخٓ اٌطؼبَ اٌفخبسيخ.-اٌمٙٛح ٚأوٛاة اٌؾبي

إٌّزدبد اٌدٍذيخ: فٕبػخ -8  

زمبئت اٌيذ ٚاٌؾٕظ ٚاٌجٛن اٌسشيّي ٌٍخشٚج ِٓ اٌدٍذ ) اعزخذاَ ِبويٕبد اٌخيبطخ ِغ رمفيً  

 ٚرفٕيؼ ٚصيٕخ يذٚيخ(.

:يً اٌّالثظاٌخيبطخ ٚرفق-9  

زمبئت اٌّذسعخ ِٓ ِالثظ اٌديٕض اٌمذيّخ -يٛٔيفٛسَ اٌّذاسط-ػجبيبد زشيّي-فغبريٓ-دسعبد

 )إػبدح رذٚيش(.

 

ثبٔيب: لشيخ اٌؾٙبِخ ثٛادي اٌقؼبيذح )إدفٛ غشة ثبٌمشة ِٓ زبخش إدفٛ ِٚذخً طشيك إدفٛ 

 اٌقسشاٚي(:

 

اٌىشٚؽيٗ ٚٔٛي اٌىٍيُ( ثمشيخ اٌؾٙبِخ )ٚادي اٌقؼبيذح(صيبسح ٌّشوض )اٌزأ٘يً ٌّضاٌٚخ اٌخيبطخ ٚ  

يمَٛ اٌّشوض ثزذسيت اٌفزيبد ٚاٌّشأح اٌّؼيٍخ ػٍي األؽغبي اٌيذٚيخ، ٚيمَٛ اٌّشوض ثؼًّ إٌّزدبد 

 اٌزبٌيخ:

أؽغبي اٌىشٚؽيٗ اٌيذٚيخ. -  

 

ٔٛي اٌىٍيُ. -  

 

وفشاد اٌٛعبداد. -  

 

اٌؾٕظ اٌسشيّي ثخيظ اٌّىشِيخ. -  

 

ٗ.ؽٕظ وشٚؽي -  

 

ِفبسػ وشٚؽيٗ أعشح ٚرشثيضاد.-  

 

وٛفيبد وشٚؽيٗ. -  

 

صي اٌّذاسط )وً اٌّشازً(.-  

 

ِالثظ أطفبي. -  

 

فغبريٓ. -  

 

ِفبسػ. -  
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ػجبيبد زشيّي.-  

 

 ثبٌثب: لشيخ اٌسمٕخ-اٌىٍر ؽشق )وٍر اٌّفبٌغخ-ؽشق إدفٛ(:

 

ِّب يّىٓ  2933ِٕز زٛاٌي ػبَ  ثطشيمخ يذٚيخ خبٌقخ ثزقٕيغ ؽجبن اٌقيذرؾزٙش ٘زٖ اٌمشيخ 

اٌمشيخ. خيال ثؼذ خيً ٚاعزّشد ززي اٌيَٛ في ٘زٖاػزجبس٘ب زشفخ يذٚيخ رشاثيخ رٛاسثزٙب األخيبي   

 

رىٍّٕب ِغ اٌؼبٍِيٓ ثٙزٖ اٌسشفخ ِٓ وجبس اٌغٓ، ٚػشفٕب ُِٕٙ أْ زشفخ رقٕيغ ؽجبن اٌقيذ رّش  -

 ثؼذح ِشازً، ٚ٘ي:

 

ٓ اٌّقٕغ(. ٚيزىْٛ ٘زا اٌؾجه ِٓ ٚػ ؽشاء اٌّبدح اٌخبَ ثبٌىيٍٛ )خيٛط اٌؾجه خب٘ض ِ -2

 )ٚخٗ( ٚثذْ.

في اٌدضء اٌؼٍٛي ِٓ اٌؾجه يزُ إدخبي اٌّيمبط ٚاٌفً. -7  

في اٌدضء اٌغفٍي ِٓ اٌؾجه يزُ إدخبي اٌّيمبط ٚزجً ٚسفبؿ )رميٍخ(. -3  

 

يغزغشق اٌؼًّ إلٔٙبء ؽجىخ فيذ ٚازذح يِٛيٓ وبٍِيٓ ٚ٘ٛ ػًّ ِش٘ك. -  

ي اٌزدبس ٚغٍٛ اٌّبدح اٌخبَ، ٚوغبد اٌقٕؼخ ٚػذَ الجبي اٌقيبديٓ يؾزىي اٌسشفيْٛ ِٓ اعزغال -

ػٍي اٌؾشاء ُِٕٙ وّب وبْ في اٌغبثك ٚلذ ٘دش أغٍت اٌسشفييٓ ٘زٖ اٌسشفخ ثغجت لٍخ اٌغّه  

ٚأٔؾطخ اٌقيذ، ٚوزٌه ضؼف اٌذخً ِٓ ٘زٖ اٌسشفخ، ٚػذَ إلجبي اٌؾجبة ٚاألخيبي اٌدذيذح ػٍي 

خ ٚاٌّذْ اٌغيبزيخ ٌٍؼًّ ثٙب ٚ٘دش اٌمشيخ.٘زٖ اٌقٕؼخ ٚعفشُ٘ إٌي اٌغشدف  

 

رّبِب ثقٛسح رذػٛ  ٚاالخزفبء ثبالٔمشاك٘زٖ اٌسشفخ اٌّزّيضح ٌٙزٖ اٌمشيخ ِٙذدح فؼٍيب  -

اٌّغئٌٛيٓ إٌي اٌزذخً اٌؼبخً ٚاٌفٛسي إلٔمبر ٚخٛد ٚاعزّشاس ٘زٖ اٌسشفخ اٌفشيذح ٚاٌّزّيضح ٌٙزٖ 

 اٌمشيخ.

 

 ِالزظخ ٘بِخ: 

خ ِٓ اٌفمش اٌؾذيذ ٚاٌسشِبْ اٌىبًِ ِٓ ضشٚساد اٌّؼيؾخ ٚاٌسيبح، ٚثيٛد ٘زٖ رؼبٔي ٘زٖ اٌمشي -

اٌمشيخ لذيّخ خذا ِٚزٙبٌىخ ٚغيش آدِيخ رّبِب ِٚٙذدح ثبٌغمٛط في أي ٚلذ، ٚيؼبٔي أٍ٘ٙب ِٓ 

ضيك اٌؼيؼ ٚلٍخ اٌذخً ٚيؼيؾْٛ زيبح غيش وشيّخ أٚ آدِيخ رّبِب. ٚٔشخٛ ِٓ اٌغبدح اٌّغئٌٛيٓ 

ٚاٌدبد ِٓ أخً رسغيٓ أزٛاي ٘زٖ اٌمشيخ ٚرسميك زيبح وشيّخ ٌُٙ.اٌزذخً اٌؼبخً   

 

 ِذح اٌؼًّ في ٘زٖ إٌّزدبد:

 

رغزغشق ػٍّيخ إٔزبج اٌسشفخ اٌيذٚيخ ٚاالٔزٙبء ِٓ إٌّزح في ؽىٍٗ إٌٙبئي فزشح رزشاٚذ ِب ثيٓ  -

ْ عجؼخ إٌي ػؾشح أيبَ، ِٚٓ اٌّّىٓ في ِذح ألً ِٓ رٌه ثّضبػفخ اٌدٙذ زغت طٍت اٌضثٛ

 ٚاعزؼدبٌٗ في اٌسقٛي ػٍي إٌّزح.

 

 اٌّؾىالد ِٓ ٚخٙخ ٔظش اٌسشفييٓ:

يؼبٔي ِؼظُ اٌسشفييٓ في ٘زٖ اٌمشي ِٓ ػذح ِؾىالد، ِٚٓ اٌّّىٓ إخّبٌٙب فيّب يٍي: -  
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غٍٛ اٌّبدح اٌخبَ ٚاسرفبع أثّبٔٙب، ٚأزيبٔب ػذَ رٛفش٘ب في اٌغٛق اٌّسٍي ثإدفٛ ٚاالضطشاس إٌي  -

٘شح، ٚثزٌه رىْٛ اٌزىٍفخ ػبٌيخ خذا ثبٌٕغجخ ٌٍسشفي.ؽشائٙب ِٓ أعٛاق اٌمب  

اعزغالي اٌزدبس اٌزيٓ يؾزشْٚ ِٓ اٌسشفييٓ ِٕزدبرُٙ، ثُ يجيؼٛٔٙب ٌٍضثبئٓ ثضؼف اٌثّٓ اٌزي  -

 اؽزشٚ٘ب ثٗ.

ػذَ ٚخٛد دػُ ِبدي أٚ فٕي أٚ ِؼٕٛي أٚ ٚخٛد رّٛيً يغّر ثبٌزٛعغ في ػًّ ِؾشٚػبد  -

 ٚأٔؾطخ ٌٙزٖ اٌسشف.

  د رٕظيُ دػبيخ ٚإػالْ ػٓ ِٕزدبرُٙ ٌٍٛفٛي إٌي اوجش ػذد ِٓ اٌّٙزّيٓ ٚاٌضثبئٓ.ػذَ ٚخٛ -

ػذَ إلبِخ ِؼبسك ثبثزخ أٚ ِزٕمٍخ دائّخ أٚ ِٛعّيخ يزُ ردّيغ وً إٌّزدبد فيٙب في ِىبْ ٚازذ. -  

ػذَ ػمذ دٚساد رذسيجيخ ٌزذسيت اٌسشفييٓ ٚفمً ِٙبسارُٙ، ٚرٌه ٌزذٚيش اٌخجشح ثيُٕٙ ٚثيٓ  -

اٌسشفخ. ٚإرمبْبة ِٓ األخيبي اٌدذيذح اٌشاغجخ في رؼٍُ اٌؾج  

اٌؼذد ٚاآلالد ٚاٌّبويٕبد ٚ ثبٌخبِبد ٚسػ ِٚؾبغً ِدٙضح إٔؾبءيطٍت اٌسشفييٓ في ٘زٖ اٌمشي  -

ٚإرمبْ زشفزٗ. ردٛيذٚ اإلٔزبج اٌزي رغبػذ اٌسشفي في  

ِؾىٍخ رغٛيك إٌّزدبد ثقٛسح ٚاعؼخ داخً ٚخبسج ِشوض إدفٛ. -  

د اِبوٓ ِخققخ ٌزدّيغ اٌسشفييٓ.ػذَ ٚخٛ -  

ػذَ اٌزٛافً ِغ اٌسشفييٓ اٚ اال٘زّبَ ثّؾبوٍُٙ ِٓ اٌدٙبد اٌّخزقخ. -  

ٚايّبْ وً زشفي ثٕفغٗ ٚثمزٗ في ِٕزدبرٗ ٚخٛدرٙب.ػذَ رؾديغ اٌسشفييٓ ٌٍثمخ في إٌفظ  -  

ٚاعزّشاسٖ  ػذَ اٌزثميف ٚاٌزٛػيخ في ليّخ اٌسشف اٌزشاثيخ ٚأّ٘يخ اٌسفبظ ػٍي رشاس األخذاد -

       ٌألزفبد ٚػذَ رٛلفٗ ٚأذثبسٖ ٚزفظٗ ٌألخيبي اٌمبدِخ )اٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ ٌٍزشاس(.

 

 أزٙي

 

 د/ سضٛاْ ػجذ اٌشاضي عيذ أزّذ. 

 )ػضٛ اٌٍدٕخ ػٓ اٌسشف اٌيذٚيخ ٚاٌقٕبػبد اٌزشاثيخ(

 

 

 

 


