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 انًهخهص

 

هذفد هزِ انذساسح انً ذشخُص والغ انًشاسكح انشؼثُح فٍ انثهذَاخ انًشكضَح وانشئُسُح فٍ يذافظح 

انخهُم يٍ وجهح َظش سؤسائها واػضاءها ونمذ اػرًذ فشَك انثذث ػهً انًُهج انىصفٍ إلجشاء هزِ 

نهذاسسح وهًا االسرثاَح وانًماتهح وذى ذىصَغ االسرثاَح ػهً كافح اػضاء انذساسح واسرخذو اداذٍُ 

اسرثاَح يُها  97سئُس وػضى تهذَح وذى اسرشجاع  97يجرًغ انذساسح وكاٌ دجى يجرًغ انذساسح 

 ولذ ذى ذذهُهها ويؼانجرها ادصائُا ولذ ذى اجشاء انًماتهح يغ ادذ اساذزج انماَىٌ 

ًىػح يٍ انُرائج يٍ اهًها اٌ انًشاسكح انشؼثُح ذؤثش تذسجح كثُشج ولذ ذىصم فشَك انثذث انً يج

ػهً انًسرىي انًذهٍ فٍ يساهًرها فٍ االسرفادج انًثهٍ يٍ روٌ انخثشج واالخرصاصاخ كزنك فاٌ 

انثهذَاخ ذساهى فٍ ذؼضَض انًشاسكح انشؼثُح تذسجح كثُشج يٍ خالل االفصاح نهًىاطٍُُ ػٍ 

سَغ انرًُىَح واٌ ػمذ ااالجرًاػاخ يغ لادج انشخصُاخ انًؼشوفح انًؼهىياخ راخ انصهح تانًشا

وودىِ انؼائالخ ذؼرثش يٍ اكثش انىسائم انًسرخذيح يٍ لثم انثهذَاخ انًشكضَح وانشئُسُح فٍ دػى 

انًشاسكح انشؼثُح ولذ ذىصهد انذساسح انً اٌ ػذو االسرمشاس انسُاسٍ َؼرثش يٍ اكثش انؼىايم انرٍ 

كًا ذىصهد انذساسح انً ػذو وجىد فشوق راخ دالنح ادصائُح يٍ كح انشؼثُح ذذذ فاػهُح انًشاس

وجهح َظش سؤساء واػضاء انثهذَاخ انًشكضَح وانشئُسُح ذؼضي نًرغُشاخ انؼًش وانجُس وانًؤهم 

انؼهًٍ ويذج انؼضىَح واسهىب االخرُاس نهًجهس انًذهٍ وانُطمح انجغشافُح واثاس انًشاسكح انشؼثُح 

انًذهٍ واخُشا فمذ ذىصهد انذساسح انً اٌ لاَىٌ انثهذَاخ انفهسطٍُُ ولاَىٌ ػهً انًسرىي 



االَرخاتاخ انثهذَح َؤكذوا ػهً انًشاسكح انشؼثُح يٍ خالل دك انرششح واالَرخاب نهًىاطٍُُ فٍ 

 يُاطمهى انًذهُح 

ح فٍ ولذ خشجد انذساسح تًجًىػح يٍ انرىصُاخ اهًها ضشوسج انؼًم ػهً صَادج انًشاسكح انشؼثُ

انثهذَاخ  يٍ خالل انىسائم انًًكُح وانًرادح واذثاع انثهذَاخ نهىسائم االسهم واالسشع وانًشغىتح 

نذي انًىاطٍُُ يٍ اجم ضًاٌ اكثش لاػذج يشاسكح شؼثُح فٍ انًىاضُغ انًذهُح وذجُة كافح 

ٍَُ انرٍ ذسًخ انًؼُماخ انرٍ لذ ذذذ يٍ انًشاسكح انشؼثُح ولُاو وصاسج انذكى انًذهٍ ترفؼُم انمىا

 نهًىاطٍُُ تانًشاسكح انشؼثُح واهًها لاَىٌ االَرخاب


