
                                                                                                                                 

كهًخ انغٛذ انشئٛظ األٔل       كهًخ انغٛذ انشئٛظ األٔل                                                                                    
 

ٚؼذ انشفغ يٍ انُغبػخ انمضبئٛخ  ٔيٍ عٕدح انخذيخ داخم انًحبكــــــــــــى ٚؼذ انشفغ يٍ انُغبػخ انمضبئٛخ  ٔيٍ عٕدح انخذيخ داخم انًحبكــــــــــــى                       

. ػهٗ   سأط  لبئًخ  األْذاف  انزـٙ لبو ػهٛٓب ٔسػ إصالػ يُظٕيخ انؼذانخ ثجالدَـب . ػهٗ   سأط  لبئًخ  األْذاف  انزـٙ لبو ػهٛٓب ٔسػ إصالػ يُظٕيخ انؼذانخ ثجالدَـب 

         ٔانًؤكذ أٌ رحمٛك ْزا انٓذف ًٚش ػجش رحذٚش انزغٓٛضاد انهٕعٛغزٛكٛخ           ٔانًؤكذ أٌ رحمٛك ْزا انٓذف ًٚش ػجش رحذٚش انزغٓٛضاد انهٕعٛغزٛكٛخ  

ٔػصشَخ  أدٔاد انؼًم انمضبئٙ يٍ خالل اػزًبد اعزشارٛغٛخ  انًؼبنغـخ نهًؼهٕيـبد ٔػصشَخ  أدٔاد انؼًم انمضبئٙ يٍ خالل اػزًبد اعزشارٛغٛخ  انًؼبنغـخ نهًؼهٕيـبد 

ٔرمذٚى  انخذيخ فٙ إعبس  انكزشَٔٙ  يزمذو ثبنًٕاصاحيــغ رأْٛـــم انؼُصـــش انجشــــش٘  ٔرمذٚى  انخذيخ فٙ إعبس  انكزشَٔٙ  يزمذو ثبنًٕاصاحيــغ رأْٛـــم انؼُصـــش انجشــــش٘  

ٔفك ْزا انًُظٕس نهشلٙ ثمًٛخ  انًُزٕط  انمضبئٙ ٔٔصٕال إنٗ  أ ًَٕرط انًحكًـــخ  ٔفك ْزا انًُظٕس نهشلٙ ثمًٛخ  انًُزٕط  انمضبئٙ ٔٔصٕال إنٗ  أ ًَٕرط انًحكًـــخ  

.  انشلًٛــــخ .  انشلًٛــــخ 

         فبنغفشح االنكزشَٔٛخ انٓبئهخ لذ يغذ كم َظى انؼًم ٔفٙ شزــــــــــــــــــــــــــٗ           فبنغفشح االنكزشَٔٛخ انٓبئهخ لذ يغذ كم َظى انؼًم ٔفٙ شزــــــــــــــــــــــــــٗ  

انمغبػبد يؼهُخ  َٓبٚخ  انخذيخ  انٕسلٛخ  ٔثذاٚــــــخ انخذيخ انشلًٛخ  ْٔٙ حمٛمــــــــــــــخ انمغبػبد يؼهُخ  َٓبٚخ  انخذيخ  انٕسلٛخ  ٔثذاٚــــــخ انخذيخ انشلًٛخ  ْٔٙ حمٛمــــــــــــــخ 

داًْخ ال ًٚكٍ صذْب ٔال َكشآَب ٔػهٗ ْزا األعبط اَخشط لغـــــــــــــــبع  انؼذل داًْخ ال ًٚكٍ صذْب ٔال َكشآَب ٔػهٗ ْزا األعبط اَخشط لغـــــــــــــــبع  انؼذل 

فٙ ْــزِ انزغٕساد انًزالحمخ نزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد  ٔنزمُٛخ  انًؼبيــالد  انشلًٛخ فٙ ْــزِ انزغٕساد انًزالحمخ نزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد  ٔنزمُٛخ  انًؼبيــالد  انشلًٛخ 

ثجُبء ثُٛخ يؼهٕيبرٛخ يزكبيهخ رشثظ انًشفك انمضــــــــــــــبئٙ ثجبلٙ انًؤعغــــــبد يٍ عٓخ  ثجُبء ثُٛخ يؼهٕيبرٛخ يزكبيهخ رشثظ انًشفك انمضــــــــــــــبئٙ ثجبلٙ انًؤعغــــــبد يٍ عٓخ  

نزخغٛظ  نزخغٛظ  اأرمش ثّ إنٗ انًٕاعٍُٛ  يٍ عٓخ  صبَٛخ ثًب ًٚكُّ  ػهٗ انخصــــــٕص يـٍ ٔرمش ثّ إنٗ انًٕاعٍُٛ  يٍ عٓخ  صبَٛخ ثًب ًٚكُّ  ػهٗ انخصــــــٕص يـٍ 

ثكفبءح  أكجش  ٔإٚصبل  انخذيخ ثفؼبنٛخ  أكضش ْٕٔ  يب ٚحزــى اإلعزغالل األيضــــــــــم  ثكفبءح  أكجش  ٔإٚصبل  انخذيخ ثفؼبنٛخ  أكضش ْٕٔ  يب ٚحزــى اإلعزغالل األيضــــــــــم  

نزكُٕنٕعٛخ اإلرصبل ٔانزٕاصم  يٍ خالل انزضٔد ثبنًؼهٕيبد ٔرخضُٚٓب  ٔإػــــــبدح  نزكُٕنٕعٛخ اإلرصبل ٔانزٕاصم  يٍ خالل انزضٔد ثبنًؼهٕيبد ٔرخضُٚٓب  ٔإػــــــبدح  

َششْب فٙ أٔػٛخ سلًٛخ دًَٔب حبعخ دائًخ إنٗ أٔػٛخ  ٔسلٛــــــــخ فٙ  أفك رشعًـــــــــــخ  َششْب فٙ أٔػٛخ سلًٛخ دًَٔب حبعخ دائًخ إنٗ أٔػٛخ  ٔسلٛــــــــخ فٙ  أفك رشعًـــــــــــخ  

فكــشح انًحكًخ  انشلًٛخ ػهٗ أسض انٕالغ ٔرؼًًٛٓب ػهٗ صؼٛــذ انخشٚغـــــــــــــــــــــخ فكــشح انًحكًخ  انشلًٛخ ػهٗ أسض انٕالغ ٔرؼًًٛٓب ػهٗ صؼٛــذ انخشٚغـــــــــــــــــــــخ 

ٔيحكًخ اإلعزئُبف ثبنُبظـٕس يُخشعخ فٙ ْزا انغٛبق  ثـــــــــــم . انمضبئٛخ انٕعُٛخ    ٔيحكًخ اإلعزئُبف ثبنُبظـٕس يُخشعخ فٙ ْزا انغٛبق  ثـــــــــــم . انمضبئٛخ انٕعُٛخ 

ػٍ يٕاكجخ انضٕسح انشلًٛخ ٔاإلعزفبدح يــــــــــــــــــــب ػٍ يٕاكجخ انضٕسح انشلًٛخ ٔاإلعزفبدح يــــــــــــــــــــب   ٔلغؼذ أشٕاعب فّٛ إر نى  رحذٔلغؼذ أشٕاعب فّٛ إر نى  رحذ

أيكٍ يٍ انًؼهٕيٛـبد ٔرمُٛبد  اإلثحبس ػهٗ شجكخ األَزشَٛذ  ٔاضؼــــــــخ أيكٍ يٍ انًؼهٕيٛـبد ٔرمُٛبد  اإلثحبس ػهٗ شجكخ األَزشَٛذ  ٔاضؼــــــــخ 

.  َصت ػُٛٛٓب رغٕٚش األداء انمضبئٙ ٔانحفبػ ػهٗ أػهٗ يغزٕٚبد انغـــٕدح .  َصت ػُٛٛٓب رغٕٚش األداء انمضبئٙ ٔانحفبػ ػهٗ أػهٗ يغزٕٚبد انغـــٕدح 
  

  



  

        ٔلذ ثذا رنك ٔاضحب يٍ خالل رُفٛز انجشَبيظ اإلعزؼغبنٙ اإلعزضُبئــــــــــٙ          ٔلذ ثذا رنك ٔاضحب يٍ خالل رُفٛز انجشَبيظ اإلعزؼغبنٙ اإلعزضُبئــــــــــٙ  

 لصذ  لصذ 20132013 ُٚبٚش  ُٚبٚش 2929انــــز٘ أػغٗ إَغاللزّ انغٛذ ٔصٚش انؼذل ٔانحشٚبد ثزبسٚخ انــــز٘ أػغٗ إَغاللزّ انغٛذ ٔصٚش انؼذل ٔانحشٚبد ثزبسٚخ 

رصفٛخ انًخهف يـــــــــٍ انًهفـــــبد انًزشاكًخ ال عًٛب انمذًٚخ  يُٓب ْٔــــــــــٕ انجشَبيظ رصفٛخ انًخهف يـــــــــٍ انًهفـــــبد انًزشاكًخ ال عًٛب انمذًٚخ  يُٓب ْٔــــــــــٕ انجشَبيظ 

انز٘ اَصٓشد فٛــّ كــم يكَٕــبد انمغبع يحهٛب ٔيشكضٚب ٔاعزؼُٛذ  فٛـــــــــّ  انز٘ اَصٓشد فٛــّ كــم يكَٕــبد انمغبع يحهٛب ٔيشكضٚب ٔاعزؼُٛذ  فٛـــــــــّ  

ثأحذس انزمُٛـــــــــبد َٔظـــــــى انًؼهٕيٛبد ٔلذ ثذأد صًبس انًخغظ انًزكـــــــــــــــــٕس ثأحذس انزمُٛـــــــــبد َٔظـــــــى انًؼهٕيٛبد ٔلذ ثذأد صًبس انًخغظ انًزكـــــــــــــــــٕس 

. رمغف ٔاٜرٙ أفضـــــــــم  ثحـــٕل اهلل ٔيشٛئزـــّ . رمغف ٔاٜرٙ أفضـــــــــم  ثحـــٕل اهلل ٔيشٛئزـــّ 

                                                                                                      

         ٔنؼم إحذاس انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ  نٓزِ انًحكًخ  ُٚذسط  ضًٍ ْـــــزِ          ٔنؼم إحذاس انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ  نٓزِ انًحكًخ  ُٚذسط  ضًٍ ْـــــزِ 

انُزبئـــــظ انٕاػذح ٔانحهمبد انًشعٕيخ ٔعزؼكظ   انصٕسح انغذٚذح نزغٕس انًشفك  انُزبئـــــظ انٕاػذح ٔانحهمبد انًشعٕيخ ٔعزؼكظ   انصٕسح انغذٚذح نزغٕس انًشفك  

انمضبئٙ فٙ ػاللزّ ثبنًشرفمٍٛ  يٍ عٓخ ٔػاللزّ ثًحٛغّ انخبسعٙ يٍ عٓـــخ انمضبئٙ فٙ ػاللزّ ثبنًشرفمٍٛ  يٍ عٓخ ٔػاللزّ ثًحٛغّ انخبسعٙ يٍ عٓـــخ 

أخـــــــــــشٖ ْٔٙ ػاللخ لبئًخ ػهٗ اإلَفزبػ  ٔانمشة  ٔانزغخٛش األفٛذ نًصـــــــبدس أخـــــــــــشٖ ْٔٙ ػاللخ لبئًخ ػهٗ اإلَفزبػ  ٔانمشة  ٔانزغخٛش األفٛذ نًصـــــــبدس 

  يٍ حٛش إَزبعٓب  َٔششْب فٙ إعبس شفبف  ٚحزشو انًغبعــــــــــــش   يٍ حٛش إَزبعٓب  َٔششْب فٙ إعبس شفبف  ٚحزشو انًغبعــــــــــــش ددانًؼهٕيــــــــــــبانًؼهٕيــــــــــــب

انمبََٕٛخ  انًؼًٕل ثٓب  ٔٚمغغ يغ كم األعبنٛت انًؼمذح فٙ رُبغى ربو يغ رجغٛظ انمبََٕٛخ  انًؼًٕل ثٓب  ٔٚمغغ يغ كم األعبنٛت انًؼمذح فٙ رُبغى ربو يغ رجغٛظ 

اإلعشاءاد ٔاخزضال انٕلـــذ ٔإخزصبس انغٓذ ٔالزصبد انًبل ٔكهٓب دػبيبد  اإلعشاءاد ٔاخزضال انٕلـــذ ٔإخزصبس انغٓذ ٔالزصبد انًبل ٔكهٓب دػبيبد  

.    أعبعٛخ نجُبء يؤعغــــــــــــخ انمضبء انًٕاعــــــٍ .    أعبعٛخ نجُبء يؤعغــــــــــــخ انمضبء انًٕاعــــــٍ 

.                                                          ٔاهلل انًٕفـــــــــــــــــــك .                                                          ٔاهلل انًٕفـــــــــــــــــــك 

  

                                           انشئٛظ األٔل  نًحكًخ اإلعزئُبف ثبنُبظٕس                                             انشئٛظ األٔل  نًحكًخ اإلعزئُبف ثبنُبظٕس  

  ػجذ انجش ثٍ ػغٛجـــــــــــخ   ػجذ انجش ثٍ ػغٛجـــــــــــخ                                                                                                         


