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 انًهخض انؼزبٗ

 

انٓذف يٍ ْذِ انذراطّ ْٕ بياٌ حأريز انخغييزفٗ ػًق انخضأيف انذقيقّ نظطظ 

حى حخهيق . أ134انخظخيٍ ػهٗ يؼايم اَخقال انغزارِ أرُاء انغهياٌ انغز نفزيٌٕ 

.  حضأيف دقيقّ ػهٗ ططظ انخظخيٍ بأعضاو يخخهفّ بأطخخذاو انهيشر

ا داخم يبخزاث ٔعذاث انخبزيذ -134يؼخًذ اَخقال انغزارة ارُاء انغهياٌ انغز نفزيٌٕ 

أ انخكييف ٔايؼا فٗ يضاالث طُاػيت ػذيذِ ٔانخٗ حؼخًذ ػهٗ خشَٕت انظطظ 

. ٔخٕاص انًؼذٌ كًا فٗ انًبادالث انغزاريّ

أ يٍ عيذ انخٕاص انفيشيقيّ انخٗ حؼًٍ ػذو انخأريز انؼار -134 ٔالًْيت فزيٌٕ 

 ركشث األبغاد 0ػهٗ ؽبقت االٔسٌٔ  فقذ حى أخخيارِ كًائغ نهخبزيذ فٗ انذراطت انغانيّ

انظابقّ ػهٗ ططظ انخظخيٍ يٍ عيذ خشَٕت انظطظ ٔحأريزِ ػهٗ يؼايم اَخقال 

ٔعيذ أٌ انؼالقّ بيٍ . انغزارِ ٔال حٕصذ طياغّ رياػيّ طزيغّ ٔيغذدِ نٓذِ انؼالقّ

خشَٕت انظطظ ٔيؼايم اَخقال انغزارِ ػالقّ يؼقذِ ألَٓا حشخًم ػهٗ كزيز يٍ انؼٕايم 

انًخذاخهّ كغضى انخضأيف ٔكزافخٓا ٔحٕسيؼٓا ػهٗ انظطظ نذا كاٌ انغزع يٍ ْذا 

انبغذ ْٕ ايضاد ػالقّ رياػيّ يغذدِ حشًم حأريز انؼٕايم انًخخهفّ نطبيؼت ططظ 

 0انخظخيٍ ػهٗ يؼايم اَخقال انغزارِ

 

ٔػهيّ حى حظًيى ٔحُفيذ صٓاس يؼًهٗ يظًظ بذراطت ْذِ انؼٕايم ٔحى أصزاء انخضارب 

 ػيُاث يهظاء حًايا بظطظ يزآِ ألربغ خاياث يخخهفّ         4 ػيُّ يُٓا ػذد 15ػهٗ ػذد 

عذيذ  ٔكم ػيُّ حى حظضيم انقزءاث نٓا - َغاص اطفز -انٕيُيٕو  - ْٔٗ َغاص اعًز 

يٍ انؼغؾ انغزس    ٔ  ( 0.41  / 0.29 / 0.19 / 0.1 ) ػغٕؽ يخخهفت ٔ ْٗ 4ػُذ 

.  بار40.5قيًخّ 
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 ػيُاث يٍ انُغاص األطفز حشًم حضأيف ػهٗ ططظ انخظخيٍ بأعضاو 6كذانك ػذد 

ٔكم ػيُّ حى حظضيم انقزءاث نٓا ػُذ   (ػًق انخضٕيف نهقطز)يخخهفّ حخًزم فٗ َظبت 

يٍ انؼغؾ انغزس  ( 0.41  / 0.29 / 0.19 / 0.1 ) ػغٕؽ يخخهفّ 4

 ػيُاث يٍ انُغاص االطفز  حشًم حضأيف ػهٗ ططظ انخظخيٍ بأعضاو 5ٔايؼا ػذد 

 ) ػغٕؽ يخخهفّ       4ٔكزافت حضأيف يخخهفّ  ٔكم ػيُّ حى حظضيم انقزءاث نٓا ػُذ 

يٍ انؼغؾ انغزس  ( 0.41  / 0.29 / 0.19 / 0.1

 

% 10أ ػُذ انخشبغ يخزأط بيٍ  134حى اصزاء حضارب ػُذ ػغٕؽ يخخهفّ نفزيٌٕ 

 كيهٕ 100ػُذ يؼذالث فيغ عزارٖ حظم انٗ , يٍ قيًت انؼغؾ انغزس % 41انٗ 

ٔانغهياٌ يخى ػهٗ أططظ حظخيٍ يهظاء حًايا كانًزأِ ٔحغخٕٖ ػهٗ .  يخز يزبغ/ٔاث 

 (2.3 انٗ 0.4َظبت انؼًق انٗ انقطز يٍ   )حضأيف يغذدة االعضاو بأطخخذاو انهيشر 

: ٔبكزافت حضأيف يخخهفّ ٔبؼذ حغهيم انُخائش حى انخٕطم انٗ يا يهٗ

 

ػُذ صًيغ انؼغٕؽ انًظخخذيّ يشداد يؼايم اَخقال انغزارِ بشيادة يؼذل  -1

 انفيغ انغزارٖ

ػُذ انقيى انؼانيّ يٍ انفيغ انغزارٖ يقم انًؼذل انُظبٗ نهشيادة فٗ يؼايم  -2

. اَخقال انغزارِ

ػُذ قيًت يؼيُّ يٍ انفيغ انغزارٖ يشداد يؼايم اَخقال انغزارِ بشيادة  -3

 .انؼغؾ نُفض يؼذٌ ططظ انغهياٌ

ػُذ قيًت يغذدِ يٍ انؼغؾ َٔفض قيًت انفيغ انغزارٖ ٔ خشَٕت يؼيُّ  -4

يٍ انظطظ يخخهف يؼايم اَخقال انغزارِ بأخخالف َٕع يؼذٌ ططظ 

 0انخظخيٍ
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