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 يهخــــص انرســــانة

 

        فٙ انغُٕاخ األخٛشج، ذضاٚذ إعرخذاو ػًهٛاخ انهحاو تانمٕط انًؼذَٙ تئعرخذاو غاصاخ انحًاٚح انًخرهفح ٔرنك تئعرخذاو 

عهك نحاو يظًد أٔ عهك نحاو يحشٕ تًغاػذاخ انظٓش، ٔأطثحد يٍ أْى انؼًهٛاخ انالصيح نظُاػح انًُشأخ انًؼذَٛح نًا 

 .ذرًٛض تّ ْزِ انؼًهٛاخ يٍ إَراض نحاياخ إلرظادٚح ٔراخ ظٕدج ػانٛح

 

        ذرُأل ْزِ انشعانح تانذساعح انًؼًهٛح ذمٛٛى ذأشٛش خهٛؾ غاصاخ انحًاٚح انًخرهفح انًغرخذيح فٙ ػًهٛاخ انهحاو تانمٕط 

انًؼذَٙ ٔتئعرخذاو عهك نحاو يحشٕ تًغاػذاخ انظٓش ػهٗ انثُٛح انًعٓشٚح، إعرمشاس انمٕط انكٓشتٙ، ُْذعٛح خؾ انهحاو، 

يؼذل ذشعٛة انًؼذٌ انًُظٓش، كفاءج انمٕط انكٓشتٙ، انرحهٛم انكًٛٛائٙ، ٔانخٕاص انًٛكاَٛكٛح نًؼذٌ انهحاو نهظهة انكشتَٕٙ 

 (.  3-37)انًؼرذل 

 

 : ذركٌٕ انشعانح يٍ خًغح أتٕاب سئٛغٛح كًا ٚهٙ

 .ٚحرٕ٘ ػهٗ يمذيح ػايح ػٍ يٕػٕع انثحس ْٔذف انشعانح: انباب األول انًمذية

ٔٚشًم انثاب يغحاً ػهًٛاً ػٍ األتحاز انًرؼهمح تًٕػٕع انشعانح ٔأًْٓا ذؼشٚف ػًهٛح انهحاو : انباب انثاَي انًرخعية انعهًية

تانمٕط انًؼذَٙ تئعرخذاو عهك نحاو يظًد ٔكزنك عهك نحاو يحشٕ تًغاػذاخ انظٓش ٔذظُٛف أنٛاخ إَرمال انًؼذٌ 

انًُظٓش، تاإلػافح إنٗ ذظُٛف غاصاخ انحًاٚح ٔذأشٛشْا ػهٗ انخٕاص انًٛكاَٛكٛح ٔانثُٛح انًعٓشٚح نهحاياخ انظهة 

يٍ َاحٛح أخشٖ، ذى ذؼشٚف انظهة انكشتَٕٙ ٔإَٔاػّ ٔكزنك انؼٕايم انًؤششج ػهٗ لاتهٛح انظهة . (37)انكشتَٕٙ انًؼرذل 

 . نههحاو (37)انكشتَٕٙ انًؼرذل 

ٔٚشًم ْزا انثاب ػهٗ ذٕطٛف انًٕاد انًغرخذيح ٔأتؼاد انؼُٛاخ ٔذفظٛالذٓا ٔكزا اإلظشاءاخ : انباب انثانث انبرَايح انًعًهي

ى انثشَايط انًؼًهٙ إنٗ ظضئٍٛ أعاعٍٛٛ أٔنًٓا ػًم خؾ نحاو ػهٗ عطح انؼُٛح نًؼشفح . انًؼًهٛح يٍ إخرثاساخ ٔلٛاعاخ ٔلُغِّ

انظٕاْش انؼايح نكم غاص حًاٚح يغرخذو حٛس ذى إعرخذاو شًاَٙ ػُٛاخ تئعرخذاو َفظ ظشٔف ٔيرغٛشاخ انهحاو ػذا ذغٛٛش َٕع 

% 90 (3) شاَٙ أكغٛذ انكشتٌٕ،% 5أسظٌٕ ٔ % 95 (2)أسظٌٕ َمٙ،  (1): غاص انحًاٚح انًغرخذو فٙ نحاو كم ػُٛح كانرانٙ

شاَٙ أكغٛذ % 20أسظٌٕ ٔ% 80 (5)شاَٙ أكغٛذ انكشتٌٕ، % 18أسظٌٕ ٔ% 82 (4)شاَٙ أكغٛذ انكشتٌٕ، % 10أسظٌٕ ٔ

شاَٙ  (8)شاَٙ أكغٛذ انكشتٌٕ، ٔأخٛشاً % 50أسظٌٕ ٔ% 50 (7)شاَٙ أكغٛذ انكشتٌٕ، % 25أسظٌٕ ٔ% 75 (6)انكشتٌٕ، 

أيا تانُغثح نهعضء انصاَٙ فكاٌ ػثاسج ػٍ نحاو فؼهٙ ألفؼم أستغ غاصاخ حًاٚح تُاءأً ػهٗ َرائط انعضء األٔل . أكغٛذ كشتٌٕ َمٙ

% 82 (2)أسظٌٕ َمٙ،  (1): حٛس ذى نحايٓى تُفظ ظشٔف ٔيرغٛشاخ انهحاو ػذا ذغٛٛش َٕع غاص انحًاٚح انًغرخذو كاٜذٙ

. شاَٙ أكغٛذ كشتٌٕ َمٙ (4)شاَٙ أكغٛذ انكشتٌٕ، ٔأخٛشاً % 25أسظٌٕ ٔ% 75 (3)شاَٙ أكغٛذ انكشتٌٕ، % 18أسظٌٕ ٔ

ٔكزنك ذى إظشاء إخرثاساخ غٛش إذالفٛح يصم انفحض انثظش٘، انفحض تئعرخذاو انظثغح، ٔ انفحض تئعرخذاو انًٕظاخ فٕق 

انظٕذٛح نهرأكذ يٍ ػذو ٔظٕد ػٕٛب عطحٛح أٔ داخهٛح نٕطالخ انهحاو ٔأٚؼاً ذى إظشاء اإلخرثاساخ اإلذالفٛح نًؼشفح انخٕاص 

 .انًٛكاَٛكٛح نًؼذٌ انهحاو نهؼُٛاخ األستؼح


