
 

 

 

 

 

 اهلل انشدًٍ انشدٛى ثغى
 

ٔقبئغ اجزًبػٙ انٓٛئّ انؼبيّ انؼبد٘  

 

اجزًبع انٓٛئّ انؼبيّ انؼبد٘   28/02/2010ػقذ فٙ يجُٗ انششكّ ثزبسٚخ 

: رٕفٛق فبخٕس٘ سئٛظ يجهظ االداسح ٔفًٛب ٚهٙ يهخص الْى انٕقبئغعبيش  ثشئبعخ  عؼبدح انغٛذ 

انذعٕس (1

 اػعبء يجهظ االداسِ -

 رٕفٛق فبخٕس٘ سئٛظ يجهظ االداسِعبيش  انغٛذ عؼبدح         -         

يجهظ االداسح فبخٕس٘ َبئت سئٛظ  ٔنٛذانغٛذ عؼبدح                  -

انًُٓذط  طالل دغًش عؼبدح                 -

     ظبء انذٍٚ صبنخ    عؼبدح انغٛذ                -

   انغٛذ ْٛثى قطٛشبد عؼبدح                -

 دغبٌ جبعشانًُٓذط  عؼبدح                  -

انغٛذ ٕٚعف ػًش عؼبدح                 -

دغٍ دُفّٛ  انغٛذ  عؼبدح                  -

. انغٛذ ػٛغٗ يذًٕد يقشس انجهغّ       -

 .يشاقت ػبو انششكبد  ػطٕفخ  َذٔةو٘ انذكزٕس اًٍٚ ششاٚش -

 .يذبفظ انؼبصًخ  ح يُذٔة ػطٕف يٕعٗ انذًبٚذِ  انًالصو االٔل -

 .اثشاْٛى انؼجبعٙ ٔششكبِ /يذققٙ انذغبثبد -

 ٔكبنخ االَجبء االسدَٛخ , انؼشة انٕٛو, انذعزٕس, انشا٘)سجبل االػالو يٍ انصذف انٕٛيّٛ ٔ االعجٕػّٛ  -

 .,انٕطٍ انؼشثٙ االقزصبد٘,

% 74.4عجزّ عٓى ًٚثهٌٕ يب ٌ/يهٌٕٛ دُٚبس  (14.8 )ػعٕ ًٚهكٌٕ  25اػعبء انٓٛئّ انؼبيّ ثؼذد  -

 .انششكخ يٍ سأط 

ٔقبئغ االجزًبع (  2

. رٕفٛق فبخٕس٘ سئٛظ انًجهظ افززبح انجهغّ  عبيش  اػهٍ عؼبدح انغٛذ -

ػعبء أاػهٍ انغٛذ يًثم يشاقت ػبو انششكبد  قبََٕٛخ انجهغّ ثزٕفش انُصبة انقبََٕٙ نهٓٛئخ ٔ -

 .يجهظ االداسِ 

ػٛغٗ يذًٕد كبرجًب نهجهغخ ٔانغبدح دغٍٛ رشأط انغٛذ سئٛظ انًجهظ االجزًبع ٔػٍٛ انغٛذ  -

. انفبػٕس٘ ٔٚؼقٕة ساشذ يشاقجٍٛ 

 .انجهغّ كبرت رالٔح يذعش انجهغّ انغبثقّ يٍ قجم انغٛذ ػٛغٗ يذًٕد  -

ػهٗ كهًخ عؼبدح سئٛظ انًجهظ  سدت يٍ خالنٓب ثبنذعٕس ٔاثُٗ ػهٗ جٕٓد انؼبيهٍٛ فٙ انششكّ  -

 . 2010ٔخطخ ػًهٓب نؼبو  2009يخزهف يغزٕٚبرٓى ٔثٍٛ اْى اَجبصاد انششكّ خالل ػبو 

 .رالٔح رقشٚش يذققٙ انذغبثب د رالِ انذكزٕس اثشاْٛى ػجبعٙ  -

 .2009-1992قذو انغٛذ انًذٚش انًبنٙ ػشض الْى يُجضاد انششكخ خالل انفزشح يٍ  -

االداسح انغبثق ٔانز٘ ُٚغت انّٛ انفعم فٙ  رى ركشٚى عؼبدح االعزبر رٕفٛق فبخٕس٘ سئٛظ يجهظ -

 .رذقٛق انُزبئج االٚجبثٛخ نهششكخ 

يُبقشّ ػبيّ نجذٔل اػًبل االجزًبع دٛث اجبة عؼبدح سئٛظ انًجهظ ػهٗ كبفخ اعزفغبساد  -

 .ٔيالدظبد اػعبء انٓٛئّ

ٔثُغجخ  عٓى/ يهٌٕٛ دُٚبس10ٔثؼذ يُبقشخ يغزفٛعّ ٔافقذ انٓٛئّ انؼبيّ ػهٗ رٕصٚغ اسثبح  ثقًٛخ -

 .يٍ ساط يبل انششكخ % 50

 .رى اقشاس انًٛضاَّٛ انًٕدذح -

 

 



انًٕافقخ ػهٗ رُغٛجبد يجهظ االداسح ثزؼٍٛٛ انغٛذ ظٛبء انذٍٚ صب نخ ػعًٕا فٙ يجهظ        -

 االداسح 

 

 

اثشاْٛى انؼجبعٙ ٔششكبِ كًذقق دغبثبد يؼزًذ ٔرفٕٚط /رى رجذٚذ اػزًبد يذققٙ انذغبثبد   -

 .ارؼبثّ انًجهظ ثزذذٚذ

 .31/12/2009-1/1/2009ػٍ انغزخ انًبنٛخ  رى اثشاء ريخ  سئٛظ ٔاػعبء يجهظ االداسِ -

قذو سئٛظ انًجهظ شكشِ نهٓٛئبد ٔانجٓبد انشعًّٛ ٔػهٗ ساعٓب انًهك انًفذٖ  ػهٗ دػًٓى  -

 .انًٕصٕل نهششكّ ٔرؼبَٔٓى انًثًش

 .قذو عؼبدح انغٛذ سئٛظ انًجهظ شكشِ نهذعٕس -

َٓبّٚ االجزًبع 

 

 

صٕسح يٍ االجزًبع ويشفق ثؼط انهقطبد ال

 

 

 
سئٛظ يجهظ االداسح انغبثق –ركشٚى عؼبدح االعزبر رٕفٛق فبخٕس٘  

 

 
عؼبدح االعزبر عبيش فبخٕس٘ سئٛظ يجهظ االداسح ٚزشأط االجزًبع ثذعٕس يُذٔة يشاقت ػبو انششكبد 

 

 



 

 

 
كبرت انجهغخ ٚزهٕ يذعش اجزًبع انٓٛئخ انغبثقّ 

 

 
ػجبعٙ ٔششكبِ ٚقذو رقشٚش انًذبعت انقبََٕٙ نهششكخ اثشاْٛى ال

 

 

 
ػذد يٍ انغبدح اػعبء يجهظ االداسح 

 



 
 

 

 
 

 

 
 جبَت يٍ انذعٕس


