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٘ذفج ٘زٖ اٌذساست إٌٟ دساست إِىب١ٔت حٕف١ز ٚحطب١ك أحذ اٌبشاِج اٌخٟ حسبُ٘ بذسجت وب١شة فٟ اٌخحس١ٓ ِٓ ِسخٜٛ 

جبِؼبث فٟ ١ٌب١ب. ح١ث حؼخّذ اٌذساست  ػٍٝ إِىب١ٔت ِذٜ حطب١ك ٔظبَ ٌٍسالِت ٚاٌظحت اٌخذِبث اٌخٟ حمذِٙب اٌ

ا١ٌّٕٙت فٟ جبِؼت اٌضٚا٠ت ب١ٍب١ب بشىً شبًِ ِٚخىبًِ ببسخخذاَ ِفب١ُ٘ ِٚببدئ ٔظبَ اٌسالِت ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت حسب 

ِبث اٌالصِت حّج ص٠بسة اٌجبِؼت اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚت ٚببٌخؼبْٚ ِغ جبِؼت بش١ٌٓ اٌخم١ٕت. ٌٚجّغ اٌب١بٔبث ٚاٌّؼٍٛ

ٚاالطالع ػٍٝ ِب ٘ٛ ِٛجٛد حب١ٌب ِٓ ٚسبئً اٌسالِت ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت ٌبؼض اٌى١ٍبث اٌخٟ حُ االحفبق ِغ ِسئٌٟٛ 

اٌجبِؼت ػٍٝ حطب١ك إٌظبَ بٙب وّشحٍت أٌٚٝ ٟٚ٘ خّست و١ٍبث ) إٌٙذست, اٌؼٍَٛ, اٌطب, اٌمبْٔٛ, االلخظبد ( 

اٌفمشة ٚلذ حىٛٔج 81ِحبٚس ٚ لذ شٍّج 3وّب حُ أػذاد اسخببٔت ِٓ  بخٕف١ز ٘زا اٌبشٔبِج.ٚرٌه ٌالسحبطب٘ب اٌٛث١ك 

شخض ٚوبٔج  333شش٠حت اٌذساست ِٓ اٌطٍبت ٚاٌّٛظف١ٓ ٚأػضبء ١٘ئت اٌخذس٠س بٙزٖ اٌى١ٍبث ٚبٍغ حجُ اٌؼ١ٕت 

ضحج ٔخبئج اٌذساست % ببإلضبفت إٌٟ اٌّمببالث اٌشخظ١ت ِغ بؼض ِسئٌٟٛ اٌجبِؼت. أ66,77ٚٔسبت االسخشداد 

بأٔٗ ال ٠ٛجذ حب١ٌب أٞ ٔظبَ فؼبي أٚ إجشاءاث فؼبٌت ٌٍسالِت ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت ببٌجبِؼت ٚوزٌه أؼذاَ ٚجٛد أٞ 

خذِبث طح١ت ببٌجبِؼت ح١ث ال ٠ٛجذ طب١ب أٚ طب١بت خبص ببٌجبِؼت ) اٌّحٛس اٌثبٟٔ ِٓ االسخببٔت( ٚوزٌه أحضح 

ؼبي ٠ُؼٕٟ ببٌسالِت ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت ٚػذَ ا٘خّبِٙب بٕشش ِفَٙٛ اٌسالِت ػذَ إدسان اٌجبِؼت بأ١ّ٘ت ٚجٛد ٔظبَ ف

أٚطج اٌذساست بضشٚسة إٔشبء إداسة ػ١ٍب خبطت ببٌسالِت  ا١ٌّٕٙت ٚإطالع اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌذاسس١ٓ  ببٌجبِؼت ػ١ٍٙب.

ؼب١ٍِٓ ببٌجبِؼت  ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت ببٌجبِؼت ِغ إٔشبء فشٚع ٌٙب ببٌى١ٍبث ٚوزٌه أٚطج بضشٚسة أال٘خّبَ بخذس٠ب اٌ

ػٍٝ اٌسالِت ا١ٌّٕٙت ٌخؼض٠ض اٌٛػٟ ٌذ٠ُٙ ٚحى٠ٛٓ وٛادس ِخخظت فٟ ٘زا اٌّجبي ٚ حٛطٟ أ٠ضب بٕشش ثمبفت 

اٌسالِت ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت ٌذٜ اٌذاسس١ٓ ببٌجبِؼت ٚرٌه بؼمذ إٌذٚاث ٚٚسش اٌؼًّ ٌٍخؼش٠ف بّفَٙٛ اٌسالِت 

 ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت.

  اٌسالِت ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت ، اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّت ٌٍسالِت ٚاٌظحت ا١ٌّٕٙت فٟ اٌجبِؼبث.: ٔظبَ إداسة الكلماث الذالت

 


