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 انًجهس انخنفٍزي
 ثٌضغؼْٛٚ ثٌشثدؼزثٌذٚسر 

 2022 أوضٛدش/صشش٠ٓ ثألٚي 25-23، ثٌّىغ١ه، وجِذضشٟ

 ِٓ ؽذٚي ثألػّجي ثٌّؤلش )عجٌغج( )ٚ( 3ثٌذٕذ 

 
 
 

 حقشٌش األيٍن انؼاو
 

 : انًسائم اإلداسٌت ويا احصم ينها باننظاو األساسًانجضء انثانث

     
 حكنىنىجٍا انًؼهىياث واالحصاالث فً األيانت)و(      

 

 

 يقذيت -أوال 

صطذ١ك ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز ٠ّّىٕٙج ِٓ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٔطجق دػُ أعجعٟ ػّٓ ِٕظّز دشٔجِؼ شىً ٠ (2

ًّ ثألعجع١ز، وّج ٠ ٚظجةفٙجدٙذف صغ١ًٙ أدثء ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج  إفذٜ أُ٘ لٕٛثس ثٌضٛثطً ِغ ثٌؾٙجس ثٌّؼ١ٕز ثٌذثخ١ٍز  شى

ثعضششثف ٔظشر ٚؽذج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس، صىٌٕٛٛ صٕف١ز دشٔجِـ ػًّفٛي فجٌز ز صمش٠ش ثٌشثٕ٘ صٛفّش ثٌٛع١مزٚثٌخجسؽ١ز. 

 ػٍٝ ثٌخطؾ ثٌّغضمذ١ٍز.

 

دثخ١ٍجا فؼلا ػٓ ثٌذٚي ثألػؼجء.  ػ١ّلا  250س خذِجس ٌّج ٠ض٠ذ ػٍٝ ؼ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجال٠مذَ دشٔجِ (2

خجدِجا  22ٚصضؼّٓ ثٌٛظجةف ثألعجع١ز ٌذشٔجِؼ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس د١ٕز صقض١ز ِخظظز ٌٍخذِجس صشًّ 

 .)إٔضشثٔش/إوغضشثٔش(دثخ١ٍز ِٚؼٍِٛجص١ز س صؼج١ٔٚز ِٕظز ِؼٍِٛج ، ٚإدثسرؽٙجص وّذ١ٛصش ِضظً دجٌشذىز 250ٚأوغش ِٓ 

دػُ  ز إٌٝدجإلػجفٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ٚإدخجي ثٌضطذ١مجس ثٌضم١ٕز ثٌّؼ١جس٠ز ٚط١جٔز أ٘زٖ ثٌٛظجةف أ٠ؼجا صط٠ٛش ٚصشًّ 

ٚط١جٔز أؽٙضر  ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌّٕظّزثٌّٛظف١ٓ ٚثٌضذس٠خ ػٍٝ ثألٔظّز. ٠ٚذ٠ش دشٔجِؼ صىٌٕٛٛؽ١

ذر ٛصش ثٌشخظ١ز ٚثٌّؼذثس ثٌّقٌّٛز دّج ف١ٙج أؽٙضر ثٌىّذ١ٛصش ٚثألؽٙضر ثٌطشف١ز دجإلػجفز إٌٝ ثألؽٙضر ثٌّغجػِ ١ثٌىّذ

دؼ١ٍّجس  وذ١شدشىً ٕٝ دشٔجِؼ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٚأؽٙضر ِقٌّٛز أخشٜ. ٚأخ١شثا، ٠ُؼثٌشل١ّز ثٌشخظ١ز 

 ٚثٌخذِجس رثس ثٌظٍز. ظّزٔششثء ثٌّؼذثس ثٌضم١ٕز ٚثأل

 

3)  ّْ ، ٚصضث٠ذ ثٌطٍخ ػٍٝ ثٌّضضث٠ذرثٌٕظجَ  ِٚخجؽشٓ ثٌذ١جٔجس ، ٚأِثٌضمذَ ٚثٌضغ١١شثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌّغضّشرولا ِٓ إ

 طؼذز ٌٍغج٠ز، ٚال ع١ّج دمجػذر ِٛظف١ٓ ِقذٚدر ٌٍغج٠ز.٠ؾؼً إدثسر ٘زث ثٌمطجع  ،ثٌضٛط١ً ثٌّٛعٛق ٌٍخذِجس

 

صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٕظجَ ٌ أْ صؾشٞ صم١١ّجا ِغضملا  Microsoft ِج٠ىشٚعٛفش ششوز إٌٝ ، ؽٍُخ2009فٟ ثٌؼجَ  (4

ذشٔجِؼ ػًّ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٌثٌزٞ ٠شّىً سو١ضر ٚ ،فٟ ِٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز ثٌّؼضّذ ٚثالصظجالس

 ُّ صىٌٕٛٛؽ١ج  ػًّ ثٌضجٌٟ صقذ٠غجُ فٛي دشٔجِؼ ثأل١ٌٚز ثألعجع١ز. ٠مّذَ ثٌّٛؽض ِؾجالسػٍٝ أعجعٗ صقذ٠ذ  ثٌّؼضّذ فج١ٌجا ٚثٌزٞ ٠ض

ُّ سفغ صمش٠ش دضقذ٠غجس ِّجعٍز إٌٝ ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٞ ٚػٍٝ ٔقٛ ِٕضظُ.  ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس، ػٍٝ أْ ٠ض

 

 

 بشنايج ػًم حكنىنىجٍا انًؼهىياث واالحصاالث صٍاغت -ثانٍا 

ششوز : ٠ّىٓ صٍخ١ض ٔضجةؼ ثٌضم١١ُ ثٌزٞ أؽشصٗ ٚثالصظجالس صم١١ُ دشٔجِؼ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ػٌّٓقز ػجِز  (5

 ٟ:ٌضجٌػٍٝ ثٌشىً ث 2009فٟ ثٌؼجَ  Microsoftِج٠ىشٚعٛفش 
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 اننخائج انشئٍسٍت يجاالث انخشكٍض
 أػهى األونٍاث انًقخشحت

 Microsoft ششكت ياٌكشوسىفجين قبم  

 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ثألعجع١ز 

 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌٍضطذ١مجس 

 ٌؼًّإٔضجؽ١ز ث 

  أ١ٌٚجس صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس

 ٚثالصظجالس

 ِْٛثٌّغضخذ 

 

 ػذَ وفج٠ز أِٓ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس 

 غ١جح ثٌّؼ١جس٠ز 

  غ١جح ِٕظز ِؼٍِٛجس صؼج١ٔٚز أفم١ز

 ػّٓ ِٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز

 ػشٚسر صقغ١ٓ إدثسر ثٌّٛثسد 

 غ١جح  ثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثٌضم١ٕز 

 ٍُّٙشؼٛس ثٌّٛظف١ٓ دئػجلز ػ 

 ٔظجَ صىٌٕٛٛؽ١ج  إػجدر صشص١خ

ٚفمجا ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس 

 ٌلأ١ٌٚجس

  أ١ِٕزٚػغ دشٚصٛوٛالس 

 صقذ٠ذ إؽشثءثس ثٌٛعجةك 

 ٚػغ ثٌغ١جعجس 

 صط٠ٛش ِٕظز إدثسر ثٌّؼجسف 

  إػجدر صقذ٠ذ ثٌّٙجَ ثٌٛظ١ف١ز

صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس لغُ ٌّٛظفٟ 

 ٚثالصظجالس

 

 

ثٌّفشٚػز ػٍٝ م١ٛد ثٌٚػٍٝ ثالفض١جؽجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚ Microsoftششوز ِج٠ىشٚعٛفش ٌٝ صٛط١جس ثعضٕجدثا إ  (6

صؾذس ّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز، صُ صقذ٠ذ ثأل٘ذثف ثٌشة١غ١ز ثٌضج١ٌز ٌذشٔجِؼ ثٌؼًّ ٚثٌّٛثفمز ػٍٝ ثٌذذء دضطذ١مٙج. ١ِضث١ٔز ِٕظ

ّْ ثٌضمش٠ش ثٌ ّْ ٘زٖ ثألخ١شر صمغ ػّٓ دشٔجِؼ ِخضٍف ال ٠ضٕجٚي ثٌشٛثغً رثس ثٌظ شث٘ٓثإلشجسر إٌٝ أ ٍز دشذىز ثإلٔضشٔش، إر أ

 ٠ضُ سفؼٗ إٌٝ ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٞ دشىً ِٕفظً.
 

 اننخٍجت انىصف انهذف

2   َإػجدر صشص١خ ٔظج

صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس 

ٚثالصظجالس  ٚفمجا 

 ١ٌٚجسٌأل

 

  ِشثؽؼز ثالفض١جؽجس ثٌضم١ٕز ٌّٕظّز

 ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز

  إػجدر صشص١خ دشٔجِؼ صىٌٕٛٛؽ١ج

ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٚفمجا ٌلفض١جؽجس 

ػّلا ٚثٌضم١ٕز ٌّٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز 

 دضٛط١جس ششوز ِج٠ىشٚعٛفش

 أٔظّز ثٌؼًّ )أٞ  ثٌقشص ػٍٝ ط١جٔز

ثٌذشش٠ز ٚثإلفظجءثس  دسثٌض٠ًّٛ ٚثٌّٛث

ٚثإلطذثسثس..إٌخ( ٚػّجْ صٛثفمٙج ِغ 

 ًّ س، ثٌضقذ٠غجس ثٌضٟ صطجي ثٌغ١جعج ِٓ و

ٚثٌضطذ١مجس  ،ِٚضطٍذجس ثٌّغضخذ١ِٓ

 ثٌضم١ٕز.

 

 ػّجْ ِىجعخ ثألِٓ ٚثٌفجػ١ٍز 

  صقغ١ٓ ثٌّشضش٠جس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚصخف١غ

 ثٌضىٍفز

  ٚػغ إؽجس صمٕٟ ٌمٛثػذ ثٌذ١جٔجس ثٌشة١غ١ز

ثٌضجدؼز ٌّٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز ِّج ٠ؤدٞ 

إٌٝ ثٌقذ ِٓ ثٌّخجؽش ٚػّجْ ِغجةً 

 ثٌّغضمذ١ٍز الِضغجيث

  ٚثف١ز ٚفجػٍز ٌضقغ١ٓ صٛف١ش د١ٕز صىٌٕٛٛؽ١ز

 دثء ػ١ٍّجس ِٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّزأ

 

2  

طش٠ك ثٌإٔشجء ٚصطذ١ك خجسؽز 

ضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ثٌخجطز د

 ٚثالصظجالس

  إػجدر صشص١خ ثأل٘ذثف ثالعضشثص١ؾ١ز

 ٌّٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز

  ٚثالصظجالسصٛف١ذ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس 

 صط٠ٛش ١٘ى١ٍز أِٓ ٚصخط١ؾ 

 صط٠ٛش دطجلز أدثء ثٌّمج١٠ظ 

  ٟصىٌٕٛٛؽ١ج لغُ إػجدر صقذ٠ذ ِٙجَ ِٛظف

 ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس

 لغُ صىٌٕٛٛؽ١ج  ٚػغ خطز صذس٠خ

دّٕظّز ثٌغ١جفز  ثٌّؼٍِٛجس ثٌخجص

 ثٌؼج١ٌّز

 

  صٛف١ش إؽجس ثٌمذسر ػٍٝ دػُ ثالفض١جؽجس

 ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌّضٕج١ِز

  ْفّج٠ز ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ثٌقغجعز ػّج

 ٚثٌٛطٛي إ١ٌٙج

 ػّجْ ثٌخذِز ثٌّغضذثِز 

  ػّجْ ثٌذِؼ دّٕظز ثألُِ ثٌّضقذر

 ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز

  ٓصقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ٚثٌضٛثفك ِغ ثٌّغضخذ١ِ

ش لجػذر ثٌذثخ١١ٍٓ ٚثٌخجسؽ١١ٓ ِغ صٛف١

 عز ٌٍّغضقذ١ِٓقذّ ِؼشفز ِ

  

ِشثؽؼز ِخطؾ ثعضّشثس٠ز  3

 ثٌؼًّ
 خطز ثٌضؼجفٟ ِٓ  ٚصقذ٠ظ ِشثؽؼز

 ثٌىٛثسط 

  ٌٝػّجْ صٛثفش ٚإِىج١ٔز ثٌٛطٛي إ

 ثٌذ١جٔجس/ ثٌّؼٍِٛجس

  ّثٌّغضخذ١ِٓ ِط ّْ ٍؼْٛ ػٍٝ ثٌضأوذ ِٓ أ

أفذط ثالصؾج٘جس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌذثػّز 

 ألٔشطز ثٌذشٔجِؼ ثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز

 سػّجْ صٛثفش ثٌٕظجَ ٚإصجفضٗ فٟ فجال 

 ثٌضؼجفٟ ِٓ ثٌىٛثسط

 ش ثٌذ١جٔجس/ ثٌّؼٍِٛجس ػذٌٛطٛي إٌٝ ث

 ِٕظجس ِضؼذدر

  ػّجْ ثعضخذثَ ػجٌّٟ ِضشثدؾ ِٕٚغك

 ٚآِٓ ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ػذش ثأللغجَ

ّشوض٠ز ٠ضّجشٝ ِغ ثٌغ١جعز ثٌ ثٌّخضٍفز،

ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌزٞ ٌّٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼجٌّٟ، ٚ

 صقذدٖ ثإلدثسر ثٌؼ١ٍج

 

ش أِٓ ثٌّؼٍِٛجس صقغ١ٓ أُؽُ  4

 ٚثألِٓ ثٌغ١ذشثٟٔ
 ؽشثءثس ِٓ أؽً صطذ١ك ثٌغ١جعجس ٚثإل

 فّج٠ز ثألطٛي ثٌّؼٍِٛجص١ز

  ٚػغ ثٌخطؾ ٚثصخجر ثإلؽشثءثس ٌضٛف١ش

 َإدثسر فمٛق ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌٕظج 

  ػٍٝ أِٓ ثٌذ١جٔجس  دٚسثس صذس٠ذ١زصقذ٠ذ

 ٚأٔشطز أخشٜ ٌٍّغضخذ١ِٓ
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ثألِٓ ثٌّؼٍِٛجصٟ ثٌّطٍٛح ٌٍشذىجس 

 ٚثٌّشثفك ٚثألٔظّز ٚثٌّؼٍِٛجس

  ٚػغ ثٌخطؾ ٚثإلؽشثءثس ٚثالِضقجٔجس

 ٌضٛف١ش ثعضّشثس٠ز ثٌؼ١ٍّجس

  ٟإٔشجء ٚصٕف١ز خطز إؽشثء صظق١ق

 خًٍ فٟ أِٓ ثٌّؼٍِٛجسٌّؼجٌؾز أٞ 

  ثٌقشص ػٍٝ ثٌقّج٠ز ثٌّجد٠ز ٌّؼذثس

ّز ِٓ أٞ أرٜ أٚ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ثٌم١ّ 

ػشس ػشػٟ أٚ خغجسر أٚ ثسصفجع فٟ 

دسؽز ثٌقشثسر أٚ فمذثْ ٌطجلز ثٌض١جس 

 ثٌىٙشدجةٟ... إٌخ.

  ثالِضغجي ٌؾ١ّغ ثٌضشش٠ؼجس ٚثٌغ١جعجس رثس

 ثٌظٍز

صطذ١ك دشٚصٛوٛالس فغٓ إدثسر  5

 صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس

 

  

 أفؼً ثٌّّجسعجس ثٌّؼضّذر فٟ  صذجعث

 خذِجس صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس 

 

  ٌٝػّجْ ثالِضغجي إISO  

  ثٌضأوذ ِٓ صقذ٠ظ إدثسر خذِز دشٔجِؼ

صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٚصٍذ١ضٙج 

 ٌّضطٍذجس ثٌؼّلء 

  ػّجْ ؽٛدر ثٌّٕضؾجس ٚصقغ١ٓ ػٛثدؾ

 ثٌضىٍفز

إٔشجء ٔطجق خجص دّٕظّز  6

ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز فٟ ِج ٠ضؼٍك 

دجإلؽشثءثس ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌّؼضّذر 

 فٟ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس

  ضىٌٕٛٛؽ١ج ِؼج١٠ش خجطز دصط٠ٛش ٚصٛع١ك

 ثٌّؼٍِٛجس

  َػّجْ ثٌؼٛثدؾ ثٌذثخ١ٍز ٌٕظج

 ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج

 ٚثؽٙز د١ٕ١ز ٌٍّغضخذَ ِضغمز ِٕٚضؾز صٛف١ش 

 ٌ ٍّشجس٠غ ىً ِٓ ٌػّجْ صخظ١ض ثٌّٛثسد

 ثفض١جؽجس ثٌؼًّز ٚرثس ثأل١ٌّٚ 

صط٠ٛش ِٕظز صؼج١ٔٚز إلدثسر  7

  شفزثٌّؼ
  ٟصٛع١غ ٔطجق ِٕظز روجء ثألػّجي ف

ثٌزثص١ز ٚإػذثد ثٌضمجس٠ش دق١ظ ثٌخذِز 

 صىْٛ فٟ ِضٕجٚي ثٌّغضخذ١ِٓ وجفز

 ّجْ ثٌٛثؽٙز ثٌذ١ٕ١ز ٌٍّغضخذَ ٚإصجفضٙجػ 

ِٓ خلي ِٕـ إرْ ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌّٕظّز 

 دأوٍّٙج 

  روجء ثألػّجي فٟ ثٌخذِز ثٌزثص١ز ٚإػذثد

 ثٌضمجس٠ش

 

 

 

 بشنايج انؼًم انًنجض حخى حاسٌخه -ثانثا 

صقم١ك  ِٓ أؽًٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس صى فٟ ِؾجيصطذ١ك دشٔجِؼ ػًّ ِىغف  2020ِٕز ثٌؼجَ  أدذ (7

 ثأل٘ذثف ث٢ٔف روش٘ج.

 

ُّ إٔؾجص ثٌّشجس٠غ ثٌّقذدر ثٌضج١ٌز دذءثا ِٓ صجس٠خ ثٌضمش٠ش ثٌشث٘ٓ، ِغ ثإلشجسر إٌٝ ثٌٕضجةؼ ثألعجع١ز ٌذشٔجِؼ ثٌؼًّ: (8  ص

 
 حاسٌخ اإلنجاص اننخائج اننشاط/ انًششوع انهذف

 ٚأ١ٌٚجس إػجدر صشص١خ دشٔجِؼ 2

صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس 

رثس  ّؾجالسٌِغ ثٚثالصظجالس 

ثأل١ٌٚز دجٌٕغذز إٌٝ ِٕظّز 

  ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز

 فٟ  سدِؼ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجال

إٌٝ فش٠ك  ٚسفغ ثٌضمجس٠ش ،ثٌذشِؾز ثٌذثخ١ٍز

 ثإلدثسرثإلدثسر ثٌؼ١ٍج ِٓ خلي ِذ٠ش 

  َِغ  2009ِٕؾض فٟ ثٌؼج

ِشثؽؼجس ٚصقذ٠غجس 

 ع٠ٕٛز

إٔشجء دشٔجِؼ ػًّ صىٌٕٛٛؽ١ج  2

ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٌٍفضشر 

2020- 2023 

 

 ٗصُ ٚػؼٗ ٚصمذ٠ُ إٌٝ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌٍّٛثفمز ػ١ٍ 

  ٟصّش إػجدر صقذ٠ذ ثٌّٙجَ ثٌٛظ١ف١ز ٌّٛظف

 صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس

   ِغ ِٛثفمجس ع٠ٕٛز ؽجس 

صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٔظجَ صٛف١ذ  2

 ٚثالصظجالس ٚخذِجصٗ
  صّش ط١جٔز ثٌخجدَ ٚصٛع١ؼٗ ٚصٛف١ذٖ ل١جع١جا 

 

 خجدِجا  29ٌـ  زصُ إؽشثء ِقجوجر ثفضشثػ١ 

  99.8دٍغ ِضٛعؾ إصجفز ثٌخجدَ ثٌشة١غٟ ٔغذز 

 فٟ ثٌّتز

 

  صقغ١ٓ أدثء ٚصشغ١ً ٚإدثسر ِٕظز ثٌّقجوجر

 ثالفضشثػ١ز

 

  صؾذ٠ذ أعجعٟ ٌّؼذثس ثٌّمش ثٌشة١غٟ ٌّٕظّز

 ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز إلصثٌز أؽٙضر ثٌىّذ١ٛصش ثٌٙجٌىز

 

لطؼز ِٓ ثٌّؼذثس فٟ ثٌؼجَ  72ثعضذذثي  -

2009 

لطؼز ِٓ ثٌّؼذثس فٟ ثٌؼجَ  52ثعضذذثي  -

2020 

  َ2020ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج /

 ؽجس  

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج /

 ؽجس  

 

 

 

 

  َ2009ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2020ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 



CE/94/3(III)(f) 
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لطؼز ِٓ ثٌّؼذثس فٟ ثٌؼجَ  58ثعضذذثي   -

2022 

  ؽجدؼجس وذػُ ٌٍغ١جعجس ثٌذ١ت١ز20صّش إصثٌز 

 

  صُ إٔشجء شذىزWIFI  ؽذ٠ذر ٌٍؼ١ٛف ِٕٚشأر

 دذ٠ٍز ٌٍّغضخذ١ِٓ ثٌذثخ١١ٍٓ

 

  صُ صطذ١ك دشٔجِؼ ؽذ٠ذ ٌضزثوش خذِزWIFI 

 

  صّش صشل١ز ِشثفك ِشوض٠ز إلؽشثء ثٌّؤصّشثس

 ػذش ثٌف١ذ٠ٛ

  ِٓ ٟ7صُ صٛع١غ ٔطجق خذِجس ثٌّجعـ ثٌؼٛة 

 23إٌٝ 

 صُ صٛف١ذ لٛثػذ ثٌذ١جٔجس 

  َثٌّؼٍِٛجسصّش ط١جٔز ٚصقذ٠ظ ٔظج 

 ٗصُ ثٌضذل١ك فٟ أدثء ثٌخجدَ ٚدٚسر ف١جص 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2020ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

 

 َ2022 ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2020ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

   ؽجس 

   ؽجس 

  َ2020ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

صُ ثٌضذل١ك فٟ فجٌز ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌٍشذىز ٚثلضشثؿ   ِششٚع شذىز ثٌىجدً 3

 صشل١جس ِغ ثٌضىج١ٌف ثٌّشصذطز دٙج

  ٓصُ ثعضذذثي ثٌشذىز ثٌمذ٠ّز دجٌىجًِ ٌضقغ١

 ٚػّجْ ِٛعٛل١ز ٚعشػز أِٓ ثٌشذىز

 

 2020فٟ ثٌؼجَ  ِٕؾض 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

ط١جغز دشٚصٛوٛي إِٟٔ ٌؼّجْ  4

 ثألِٓ ٚثٌضؼجفٟ ِٓ ثٌىٛثسط 
  ِٓ ٟصُ إٔؾجص دشٚصٛوٛي خجص دجألِٓ ٚثٌضؼجف

 ثٌىٛثسط

  صُ صٛف١ذ ثإلؽشثءثس ٚثٌؼٛثدؾ ٚثٌضمجس٠ش

ِٚشثلذز ػ١ٍّجس ثٌٕغخ ثالفض١جؽٟ ػٍٝ ِغضٜٛ 

 ثألِٓ

 ِٓصُ ٚػغ دشٚصٛوٛالس خجطز دجأل 

 

  َ2020ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

صُ ثػضّجد خطؾ ؽٛثسا ؽذ٠ذر ٌخذِز ثٌذش٠ذ   ٚػغ خطز العضّشثس٠ز ثألػّجي 3

 ثإلٌىضشٟٚٔ ٚخذِجس فغجعز أخشٜ

 صُ إؽشثء ِٕجٚسر صؼجفٟ ِٓ ثٌىٛثسط 

  صُ صقذ٠ظ خطز ثٌطٛثسا ثعضٕجدثا إٌٝ ٔضجةؼ

 ثٌٕظجَِٕجٚسر ثٌضؼجفٟ العضؼجدر 

 

  َ2020ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

صّش صشل١ز  أؽٙضر ثٌىّذ١ٛصش ثٌشخظ١ز   صٛف١ذ ثٌذ١ٕ١ز ثٌضقض١ز ٌٍىّذ١ٛصش 2

قٌّٛز دجٌىجًِ إٌٝ أفذط ِج صٛطٍش إ١ٌٗ ّٚثٌ

ُّ صشف١ً  250ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج )أوغش ِٓ  ؽٙجص( ٚص

  Windows 7   ٚOffice Pro ثٌذشثِؼ إٌٝ

 

  َ2020ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

صُ صقذ٠ظ ٔظجَ ثٌض٠ًّٛ ثٌّؼضّذ ١ٌشًّ ِضطٍذجس   ِششٚع ثٌض٠ًّٛ 2

 ثٌّغضخذ١ِٓ ثٌؾذ٠ذر

 س صُ صشف١ً ٔظجَ ثٌض٠ًّٛ إٌٝ ٔطجق لجػذر د١جٔج

 ٚسثوً دّج ٠ضٛثفك ِغ ثٌضطذ١مجس ثٌضم١ٕز ثٌقج١ٌزأ

  ز ِضطٍذجس ثٌّؼج١٠ش ثٌّقجعذ١ز ثٌذ١ٌٚز ط١جغصّش

صىٌٕٛٛؽ١ج ػٍٝ ِغضٜٛ  (IPSAS)ٌٍمطجع ثٌؼجَ 

دجٌضؼجْٚ ِغ فش٠ك  ٚثالصظجالس ثٌّؼٍِٛجس

IPSAS  زثعضشثص١ؾ١ خطز ِششٚعٌٛػغ 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 ِٕظز صؼج١ٔٚز 7

 إٔضشثٔش/ إوغضشثٔشِٕظز 
  ثٌمذ٠ّز  زإػجدر ١٘ىٍز ِٕظز ثٌشذىز ثٌذثخ١ٍصّش

ٚإٔشجء د١ٕز ؽذ٠ذر صض١ـ ثٌظ١جٔز ٚثٌٛطٛي إٌٝ 

 ٌّغضخذ١ِٓ ِٓ لذً ِٕغمٟ ثٌذشٔجِؼِقضٜٛ ث

 

  صّش إػجدر ١٘ىٍز ثٌذشٔجِؼ إلصجفز ثٌٛطٛي

 ثٌذثخٍٟ ٚثٌخجسؽٟ

  صُ صٛف١ش ٔظجَ ػٛثدؾ دثخ١ٍز صض١ـ ِشجسوز

ثٌّؼٍِٛجس ٚصقىُ ثٌّؤٌف دجٌّقضٜٛ )ع١ش 

 ثٌؼًّ(

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 



CE/94/3(III)(f) 
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دٚسثس صذس٠ذ١ز ٌمغُ  صىٌٕٛٛؽ١ج  2

 ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس
  ُّ     Windows 7 صٕغ١ك دٚسثس صذس٠ذ١ز ػٍٝ ص

ٚ Office Pro 2010  ٌؾ١ّغ ِٛظفٟ ِٕظّز

 ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز

  ُّ صٕغ١ك صم١١ُ ٌمجػذر ِؼشفز ِٛظفٟ ِٕظّز  ص

 ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز دجٌذشثِؼ

  ُّ صٕغ١ك دٚسثس صذس٠ذ١ز ػٍٝ دشثِؼ خجطز  ص

 ُّ ثخض١جس٘ج ِٓ د١ٓ ِٛظفٟ  دجٌمطجع ٌّؾّٛػز ص

 ِٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز

  ٟثالعضّشثس فٟ صقغ١ٓ ثٌىفجءر ثٌضم١ٕز ٌّٛظف

لغُ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ِٓ 

 خلي دٚسثس صذس٠ذ١ز ٚشٙجدثس خجسؽ١ز

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

  َ2022ِٕؾض فٟ ثٌؼج 

 

 

   ؽجس 

  

 

 

 بشنايج انؼًم انجاسي -سابؼا 

ِٓ د١ٓ أٔشطز دشٔجِؼ ثٌؼًّ ثألعجط، صؾشٞ فج١ٌجا ثألٔشطز ثٌضج١ٌز ثٌّذسؽز إٌٝ ؽجٔخ ثأل٘ذثف ثٌّقذدر فٟ ثٌمغُ  (9

 ثٌغجٟٔ.

 
 حاسٌخ اإلنجاص انًخىقغ اننخائج انًخىقؼت اننشاط/ انًششوع انهذف

صقم١ك ِضطٍذجس ثٌّؼج١٠ش ثٌّقجعذ١ز  2

ػٍٝ  (IPSAS)ثٌذ١ٌٚز ٌٍمطجع ثٌؼجَ 

ِغضٜٛ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس 

ٚثالصظجالس دجٌضؼجْٚ ِغ فش٠ك 

IPSAS 

  ٌٝصط٠ٛش ِؼٍِٛجس ٔظجَ ثٌض٠ًّٛ ثعضٕجدثا إ

ثٌّؼج١٠ش ثٌّقجعذ١ز ثٌذ١ٌٚز ٌٍمطجع ِٕٙؾ١ز 

 IPSASثٌؼجَ 

  ٟ٠ضٛلغ إٔؾجص ثٌٙذف ف

 2023ثٌؼجَ 

 ٛي إٔضشٔشٛوصٛف١ش خذِجس دشٚص  ٛي إٔضشٔش ؽذ٠ذرٛوخذِجس دشٚص 2

 صخ١غ ثٌضىج١ٌف ثٌّشصذطز دجعضخذثَ ثٌٙجصف 

 صقذ٠ظ ِمّغُ ثٌٙجصف 

   ؽجس 

  ِؽجس 

  ٟ٠ضٛلغ إٔؾجص ثٌٙذف ف

 2023ثٌؼجَ 

 خذِجس ؽذجػز ِٛفذر  ِششٚع خذِجس ثٌطذجػز 2

  صٛف١ش ثٌشلجدز ثإلدثس٠ز، ٚعٌٙٛز ثٌٛطٛي

 ثٌّٛثد ثٌّطذٛػزٚثٌغ١طشر ػٍٝ عش٠ز 

 صخف١غ صىج١ٌف ثٌطذجػز 

 دػُ ثٌغ١جعجس ثٌذ١ت١ز 

  صقذ٠ظ ِؼذثس ثٌطذجػز ٌؼّجْ ثٌضٛثفك ِغ

 ثٌذشٔجِؼ ثٌّؼضّذ

  صأع١ظ ِؾّٛػز ػًّ دثخ١ٍز صمَٛ دفشع

ثٌغ١جعجس ٚثإلؽشثءثس ثٌخجطز دجٌطذجػز 

 ٚثٌّضذؼز فج١ٌجا فٟ ِٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز

 

  ٟ٠ضٛلغ إٔؾجص ثٌٙذف ف

 2023ثٌؼجَ 

 

 

 

 

 

 

 

ٌضقم١ك ثإلفجدر صطذ١ك خذِز ؽٍذجس ِشوض٠ز   ِٕظز دػُ فٕٟ ؽذ٠ذر 2

ثٌمظٜٛ ٌٍّٕظّز ِٓ ِٛثسد صىٌٕٛٛؽ١ج 

 ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس

  صقغ١ٓ ثألِٓ ٚثإلٔضجؽ١ز ٚصم١ٍض ثٌٕفمجس

 ثٌؼجِز ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس

 

  ٟ٠ضٛلغ إٔؾجص ثٌٙذف ف

 2022ثٌؼجَ 

 خٛثدَ ِمظٛسثس ؽذ٠ذرإػجفز   زصقغ١ٕجس ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ 2

 

  صط٠ٛش ِٕظز إدثسر ثٌّؼشفز، ٚثٌخذِز

 ثٌزثص١ز، ٚٔظجَ إػذثد ثٌضمجس٠ش

  ٟ٠ضٛلغ إٔؾجص ثٌٙذف ف

 2022ثٌؼجَ 

  ٟ٠ضٛلغ إٔؾجص ثٌٙذف ف

 2023ثٌؼجَ 

3   صقذ٠ظ خطز ثٌطٛثسا ثعضٕجدثا

إٌٝ ٔضجةؼ ِٕجٚسر ثٌضؼجفٟ 

 العضؼجدر ثٌٕظجَ

 

  ِٓ ٟثٌىٛثسطإؽشثء ِٕجٚسر ع٠ٕٛز ٌٍضؼجف  ٕٞٛؽجَس ػٍٝ أعجط ع 

صطذ١ك أفؼً ثٌّّجسعجس ػٍٝ  5

ِغضٜٛ إدثسر خذِز صىٌٕٛٛؽ١ج 

 ثٌّؼٍِٛجس

  ٓصطذ١ك ثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثٌظجدسر ػ

ِىضذز ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس 

ITIL  ّش ِؾّٛػز ِضىجٍِز ِٓ ثٌضٟ صٛف

  ّغ إٔؾجص ثٌٙذف ؽجس . ٠ضٛل

  2024 -2023فٟ ثٌفضشر 
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ر ِٓ أفؼً ثٌّّجسعجس، ٚثٌّغضّذّ  

ثٌؼجَ ٚثٌخجص، ٓ ثٌذ١١ٌٚٓ ١ثٌمطجػَ 

ٚثٌّضٛثفمز ِغ ِؼج١٠ش ثٌٛوجالس ثٌضجدؼز 

 ٌألُِ ثٌّضقذر

 

صطذ١ك دشٔجِؼ ؽذ٠ذ ٌٍضقىُ دجٌٛطٛي   دشٔجِؼ ثٌضقىُ دجٌٛطٛي 2.4

إلصجفز صٛثفش ثٌّؼٍِٛجس ثٌضجس٠خ١ز ٚصقغ١ٓ 

ثٌضمجس٠ش ثإلدثس٠ز ػٍٝ ِغضٜٛ ثألِٓ 

 فشثدثأل غجءٌزِٚ

 

  ؽجس . ٠ضٛلغ إٔؾجص ثٌٙذف

 2022فٟ ثٌؼجَ 

 

ػٍٝ ِؼج١٠ش ثٌٛعجةك ِٛثفمز ثٌّٕظّز  2.6

ػغ ثٌٙجدفز إٌٝ ٚٚإؽشثءثصٙج 

 ثٌغ١جعجس ٚثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز

 

  ثٌّٛثفمز ػٍٝ ِغٛدثس ِؼج١٠ش ٚإؽشثءثس

ثٌٛعجةك ثٌّٛؽٛدر ٚثٌغ١جعجس ٚثٌّذجدا 

 ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثٌّمضشفز

 فٟ  ٠ضٛلغ إٔؾجص ثٌٙذف

 2023ثٌؼجَ 

 

 

 3102 -3102اسخشاحٍجٍت قسى حكنىنىجٍا انًؼهىياث واالحصاالث نهفخشة  -خايسا 

جٌؾز ثٌّغجةً ش ِؼّّ ْ صأذ دؼ 2009صُ صقم١ك صمذَ ٍِقٛظ ِٕز صم١١ُ لغُ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس فٟ ثٌؼجَ  (20

 إ١ٌٙج. ُّشجسثٌشة١غ١ز وجفز ثٌ

 

لغُ صىٌٕٛٛؽ١ج  ِٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز، ٠غضّشّ  ٟٚثٌضم١ٕجس ثٌٕجشتز ف١ى١ٍز ثٌؼًّ دشغُ ثٌضغ١١شثس ػٍٝ ِغضٜٛ ٘ (22

ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس دضى١١ف دٚسٖ ١٘ٚى١ٍضٗ ِٓ أؽً صقم١ك ثإلفجدر ثٌمظٜٛ ِٓ صٛط١ً ثٌخذِجس ٚػّجْ سػج 

 ثٌّغضخذ١ِٓ.

 

صضّجشٝ ف١ٙج ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز سر ِٚؼ١جس٠ز ثٌضطٛس ٔقٛ فجٌز صىٌٕٛٛؽ١ج ِؼٍِٛجس ِىشّ فٟ صغ١١ش ٔجشب ِّجعً  ٠ىّٓ (22

ًَ ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ِغ ثعضشثص١ؾ١ز أػّجي ثٌّٕظّز، ٚصُ  ػٍٝ صط٠ٛش ٚصٛط١ً  شجسن دشثِؼ أخشٜ ثٌؼّ

ٚصطذ١ك فٍٛي صىٌٕٛٛؽ١ز ؽذ٠ذر ٌّٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز. ٚع١ؤدٞ رٌه فٟ ٔٙج٠ز ثٌّطجف إٌٝ صقم١ك وفجءر صٕظ١ّ١ز ٚصقغ١ٓ 

 جٌضىج١ٌف ثٌضشغ١ٍ١ز ثٌّغٍٝ.دجٌّىجصخ ثٌشل١ّز ٚد ٠ضّغًّٚصقم١ك صمذَ صىٌٕٛٛؽٟ خجسق إدثسر ثٌّٛثسد 

 

فٛي ٔطجق ثألِٓ ٌؼّجْ  ثٌٍّّقزعش٠ؼجا، صضّقٛس ِؾّٛػز ِٓ ثٌمؼج٠ج ثألعجع١ز  فٟ د١تز صىٌٕٛٛؽ١ز صشٙذ صطٛسثا  (23

ِٙجَ ٌضضٛثفك غغ ٘زٖ ثٌمؼج٠ج فٟ ف١ٓ صضّ ١ز ٚأٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ثٌخجطز دّٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز، ثألطٛي ثٌّؼٍِٛجص علِز

ِٕظّز ثألُِ ثٌّضقذر ٚصطذ١مٙج ألفؼً ثٌّّجسعجس. ٚع١ىْٛ ثٔضمجي ثٌضطذ١مجس ثألعجع١ز ٔقٛ د١تز ِغضؼجفز )عقجدز( 

 .2023ِششٚػجا أعجع١جا فٟ ثٌؼجَ 

 

/ ٚثوضغجحٓ ػٍٝ ثٌّشجس٠غ ثٌّغضمذ١ٍز أْ صؼجٌؼ ِغجةً أِٓ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّجد٠ز ٚثٌذ١ت١ز، ٚثٌضقىُ دجٌٛطٛي، ٠ٚضؼ١ّ  (24

وّج ٠ؾخ ِٕجلشز ِغأٌز ثالعضخذثَ صط٠ٛش/ ط١جٔز ثٌّؼٍِٛجس، دجإلػجفز إٌٝ ثالِضغجي إٌٝ ثٌغ١جعجس ٚثإلؽشثءثس ثٌّؼضّذر. 

 ػّجْ ِؼج١٠ش ثألِٓ ثٌغ١ذشثٟٔ فٟ ِٕظّز ثٌغ١جفز ثٌؼج١ٌّز.ؽً ِٓ أ ثٌّضضث٠ذ ٌضطذ١مجس شذىجس ثٌضٛثطً ثالؽضّجػٟ

 

ٚع١ىْٛ ػٍٝ لغُ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس أْ ٠ؼّذي دشىً ِٕضظُ دشٔجِؼ ثٌؼًّ ثٌخجص دٗ دق١ظ ٠ضٕجٚي  (25

ز ِذصٙج ػجِجْ قدخجسؽز ؽش٠ك ِٕمّ  ٌإلص١جٌْضغ١١ش ٚثالِضغجي ٚثٌضخط١ؾ، عضّشثس٠ز ث٘زٖ ثٌّغجةً ٠ٚؤِٓ ثإلؽجس ثٌّٕجعخ ال

ٔظجَ طجسَ ٌٍضقىُ دجٌّٛثسد، ٟٚ٘  سطذؼشع ػٍٝ ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٞ ثٌّمذً. ِغ رٌه، ٚإصثء ٘زٖ ثٌّٙجَ ثٌظؼذز، ٠ؾخ عضُ 

 .ِؼجٌؾضٙج ٌؼّجْ إٔؾجص دشٔجِؼ ثٌؼًّ فٟ ثٌٛلش ثٌّٕجعخ ثٌٛثؽخً أفذ ثٌّخجؽش ثٌّغأٌز ثٌضٟ صشىّ 

 

 

 انخنفٍزياإلجشاءاث انىاجب احخارها ين قبم انًجهس  -سادسا 

 خز ثإلؽشثءثس ثٌضج١ٌز:ػٍٝ ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٞ أْ ٠ضّ  ٠ضؼ١ّٓ (26

 

دٙج وّج ٚسد فٟ  ثصظجالس خجطجا ٚ ِؼٍِٛجسصىٌٕٛٛؽ١ج  دج١ٌٙى١ٍز ثٌقج١ٌز ٌٍّٕظّز ٚدضط٠ٛش٘ج دشٔجِؼَ  ػٍّجا ثإلفجؽز  (أ 

 ثٌضمش٠ش ثألٚي ِٓ ٘زث ثٌّؾجي ٌٍّؾٍظ ثٌضٕف١زٞ؛
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ٚصطٛسثس ثعضشثص١ؾ١ز دشٔجِؼ ػًّ ػٍٝ  ِطٍّؼجا ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٞ مجء دثٌٙجدفز إٌٝ إجدسر ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ثٌضشف١خ دّذ (ح 

 ؛صظجالسصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثال

  

ّْ  ثٌّؼضّذر ِغذمجا  ثٌضم١ٕزسطذ ثٌضمذَ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌضطذ١مجس  (ػ  د١تز صىٌٕٛٛؽ١ز  ِٓ لذً ثٌّٕظّز ِٓ خلي ثإللشثس دأ

ًّ عثٌم١ٛد ثٌّفشٚػز ػٍٝ ث١ٌّضث١ٔز ٚآخزر دجٌضطٛس دشىً ِضغجسع  ِؾّٛػز ِٓ ثٌضقذ٠جس ثٌفش٠ذر فٟ ثٌّغضمذً  ضشى

 ثٌمش٠خ؛

  

ٌٛٛؽ١ج ِؼٍِٛجس ٚثصظجالس آِٓ ٠قجفع ػٍٝ علِز صىٌّٕٛثطٍز صط٠ٛش إؽجس ثٌزٞ لذِضٗ ثألِجٔز ثٌؼجِز  ٛؽُٗ ثٌضدػ (د 

طذ١ك ثٌّغضّش ٌذشٚصٛوٛالس أِٓ ثٌّؼٍِٛجس جٌّٕظّز، ِغ صشؾ١غ ثٌضد ثٌخجطز ثألطٛي ثٌّؼٍِٛجص١ز ٚأٔظّز ِؼٍِٛجس

ثٌّجدٞ ٚثٌذ١تٟ، ٚثٌضقىُ دجٌٛطٛي ٚإؽشثءثس ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌّؼٍِٛجس ٌؼّجْ ثألِٓ ثٌغ١ذشثٟٔ ٚأفؼً 

 ِٓ لذً ثألِجٔز ثٌؼجِز. ثٌّّجسعجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


