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 التربية الرياضية كمية/
 المنازالت والرياضات المائيةمكتب/ قسم 

 المنازالت والرياضات المائيةمجمس قسم  جتماعامحضر 
   م7106/7107 العام الجامعي 77 رقم الجمسة
 الواحدة ظيراً  نياية االجتماع صباحاً  الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع م6/5/7107 التاريخ 

 المنازالت والرياضات المائيةقسم  مكان الإلجتماع
  الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور:

( برئاسة 77عقدت الجمسة رقم ) الحادية عشرةفي تمام الساعة م 6/5/7107 الموافق السبت نو في يومإ 
 القسم وبحضور كل من:مجمس رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ الدكتورة ةألستاذا

 يفةالوظ االسم                    م 
 رئيس مجمس القسم مني مصطفي محمد عميد/ .أ 0
 عضواً  د/ أحمد عبد الحميد عمارة.أ 7
 عضواً                           مصطفي سامي عميرة د/.أ 3
 عضواً                           عبد الحميم محمد معاذ د/.أ 4
  المجمسسر أمين و  عضواً  أحمد سعيد أمين خضرد/ .أ 5
 عضواً              أحمد محمود عبد الحكيم د/.أ 6
 عضواً  أ.د/ أحمد إبراىيم عزب 7
 متفرغ عضواً  أ.د/ محمد نبوي االشرم 8
 عضواً  أ.م.د/ محمد عباس صفوت 9
 عضواً  أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 01
 عضواً  أ.م.د/ مني محمد كامل 00
 عضواً  أ.م.د/ رشا فرج محمود العربي 07
 عضواً  م.د/ إبراىيم عمي عبد الحميد اإلبيارىأ. 03
 عضواً  د/ ىبة اهلل عصام الدين الدياسطى 04
 عضواً  د/ سماح أمين حالوة 05
 عضواً  د/ والء محمد كامل العبد 06
 عضواً  د/ محمود عبد المجيد محمد سالم 07

  : الفتتاحا
الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ هالدكتور  ةاذاألست ةالسيد تافتتح 

 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. اسيادتي تثم انتقم ,القسمبالسادة أعضاء مجمس 
 



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أٚاًل: املصـــادقات 
  .بػإٔ ايتصدٜل ع٢ً قطس اؾًط١ ايطابك١ 1/1

 .دق١ ع٢ً قطس ادتُاع اؾًط١ ايطابك١ جملًظ ايكطِ َٚتابع١ َا دا٤ ب٘ َٔ َٛضٛعاتاملصاايكساز: 

 :ثاًْٝا: َٛضٛعات اإلساط١
أعطا٤ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚغ٦ٕٛ  يًكطِ َٔ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ ٚغ٦ٕٛ عسض اـطابات ايٛازد٠ 2/1

  ITٚٚسد٠ٚٚسد٠ اؾٛد٠ تب/عُٝد ايه١ًٝ ٚايدزاضات ايعًٝا َٚهٚغ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

 .عًٝٗا يالطالعاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بايكطِ ٚع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يًعسض ٚٚسد٠ األشَات ٚايهٛازخ 

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚايكساز: 

 ايدزاضات ايعًٝا:: ثايجًا
 ايدنتٛز/ أمحد ضعٝد أَني خطس االضتاذبتكسٜس صالس١ٝ َٔ املػسف األٍٚ عًٞ ايسضاي١ ايطًب املكدّ  3/1

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات,  تدزٜب املالن١ُأضتاذ 

بكطِ املٓاشالت  َطاعدأضتاذ  ايدنتٛز/ أمحد عُس ايؿازٚم ايػٝذ االضتاذٚاملػسف ايجاْٞ عًٞ ايسضاي١ 

١ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات, ٚذيو بػسض تػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتبٝ

باسح بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥   يًباسح / قُد عبد املٛدٛد ايدباٟٚٚاؿهِ يسضاي١ املادطتري 

تأثري ت١ُٝٓ بعض ايصؿات ايبد١ْٝ اـاص١ ع٢ً " ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات بعٓٛإ 

يٌٓٝ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ  "أدا٤ أضًٛب املالن١ُ اؾٓٛب١ٝ يٓاغ٦ٞ ايٛٚغٛ نْٛؼ ؾٛ  َطت٣ٛ

 ٚبعد تكدِٜ ١٦ٖٝ األغساف باإلمجاع تكسٜس صالس١ٝ يًسضاي١, ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘:

أْ٘ قد مت تٓؿٝر مجٝع إدسا٤ات ايسضاي١ َتط١ُٓ املػه١ً ٚاأل١ُٖٝ ٚاألٖداف ٚايؿسٚض, ٚايكسا٤ات   

يٓظس١ٜ ٚايدزاضات املسدع١ٝ, ٚاختٝاز َٓٗر ٚفتُع ٚع١ٓٝ ايبشح, ٚايدزاض١ االضتطالع١ٝ ٚاألضاض١ٝ, ا

اإلسصا١ٝ٥, ٚعسض ايٓتا٥ر َٚٓاقػتٗا, ٚاضتٓتادات ايسضاي١ ٚتٛصٝاتٗا,  تٚٚضا٥ٌ مجع ايبٝاْات ٚاملعاؾا

, َٚٔ ايعسض ايطابك١ تبني ٚقا١ُ٥ املسادع ٚاملسؾكات, َع ًَدص ايسضاي١ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ

 ٚعًٞ ذيو تكرتح تػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ ٚاملكدّ َٔ ضٝادتِٗ ِٖٚ: ,صالس١ٝ ايسضاي١ يًُٓاقػ١

ـ االضتاذ ايدنتٛز/ عُاد عبد ايؿتاح ايطسضٞ أضتاذ تدزٜب ايهازاتٝ٘ بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسد١ٜ 1

 ()َٓاقػًان١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ طٓطا. 

ـ االضتاذ ايدنتٛز/ أمحد ضعٝد أَني خطس أضتاذ تدزٜب املالن١ُ بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ 2

 )َػسؾًا( ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات. 



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس عبد اؾٛاد ايٛزاق٢ أضتاذ َطاعد بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ 3

 )َٓاقػًا(١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات. ايسٜاض

املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  َطاعدأضتاذ أمحد عُس ايؿازٚم ايػٝذ ـ األضتاذ ايدنتٛز/ 4

 )َػسؾًا( .ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

 الش١َ.اإلدسا٤ات اي الؽاذايكساز: املٛاؾك١ عًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ 

 ايدنتٛز/ أمحد عبد اؿُٝد عُاز٠ االضتاذبتكسٜس صالس١ٝ َٔ املػسف األٍٚ عًٞ ايسضاي١ ايطًب املكدّ  3/2

أضتاذ املصازع١ بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات, ٚاملػسف 

أضتاذ ايكٝاع ٚايتكِٜٛ بكطِ اصٍٛ ايرتب١ٝ ٌ ايدنتٛز/ ٚا٥ٌ ايطٝد قٓدٜ االضتاذايجاْٞ عًٞ ايسضاي١ 

 االضتاذعًٞ ايسضاي١  ايجايحٚاملػسف  ايسٜاض١ٝ ٚايرتٜٚح ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات,

ن١ًٝ  ايؿسد١ٜاملٓاشالت ٚايسٜاضات بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات  َطاعدأضتاذ  بالٍ َسضٞ ٚتٛتايدنتٛز/ 

يًباسح / ٚذيو بػسض تػهٌٝ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ يسضاي١ املادطتري  ,ؾ١ٝاملٓٛايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ 

باسح بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ  عدع غعبإأمحد عًٞ 

ري ايطادات بعٓٛإ " تكِٜٛ زٜاض١ املصازع١ باألْد١ٜ َٚسانص ايػباب مبشاؾظ١ املٓٛؾ١ٝ " يٌٓٝ دزد١ املادطت

 يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ٚبعد تكدِٜ ١٦ٖٝ األغساف باإلمجاع تكسٜس صالس١ٝ يًسضاي١, ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘:

أْ٘ قد مت تٓؿٝر مجٝع إدسا٤ات ايسضاي١ َتط١ُٓ املػه١ً ٚاأل١ُٖٝ ٚاألٖداف ٚايؿسٚض, ٚايكسا٤ات   

ضتطالع١ٝ ٚاألضاض١ٝ, ايٓظس١ٜ ٚايدزاضات املسدع١ٝ, ٚاختٝاز َٓٗر ٚفتُع ٚع١ٓٝ ايبشح, ٚايدزاض١ اال

اإلسصا١ٝ٥, ٚعسض ايٓتا٥ر َٚٓاقػتٗا, ٚاضتٓتادات ايسضاي١ ٚتٛصٝاتٗا,  تٚٚضا٥ٌ مجع ايبٝاْات ٚاملعاؾا

ٚقا١ُ٥ املسادع ٚاملسؾكات, َع ًَدص ايسضاي١ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ, َٚٔ ايعسض ايطابك١ تبني 

 ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚاؿهِ ٚاملكدّ َٔ ضٝادتِٗ ِٖٚ:ٚعًٞ ذيو تكرتح تػهٌٝ  ,صالس١ٝ ايسضاي١ يًُٓاقػ١

ـ االضتاذ ايدنتٛز/ أمحد عبد اؿُٝد عُاز٠ أضتاذ املصازع١ بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ 1

 )َػسؾًا(ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات. 

ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ٚايرتٜٚح ـ االضتاذ ايدنتٛز/ ٚا٥ٌ ايطٝد قٓدٌٜ أضتاذ ايكٝاع ٚايتكِٜٛ بكطِ اصٍٛ 2

 )َػسؾًا( ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات. 

ـ األضتاذ ايدنتٛز/ قُد ْبٟٛ االغسّ أضتاذ املصازع١ املتؿسؽ بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ 3

 )َٓاقػًا(ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات. 
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ني داد أضتاذ اإلداز٠ بكطِ اإلداز٠ ايسٜاض١ٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ األضتاذ ايدنتٛز/ عص ايدٜٔ سط4

 )َٓاقػًا(داَع١ ايعسٜؼ. 

 ايؿسد١ٜاملٓاشالت ٚايسٜاضات ْظسٜات ٚتطبٝكات بكطِ  َطاعدأضتاذ بالٍ َسضٞ ٚتٛت ـ األضتاذ ايدنتٛز/ 5

 )َػسؾًا( .املٓٛؾ١ٝن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ 

 اإلدسا٤ات ايالش١َ. الؽاذايكساز: املٛاؾك١ عًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ 

تطذٌٝ أعاخ اإلْتاز ايعًُٞ اـاص١ غصٛص املٛاؾك١  عُسٚ قُد ضعد دعؿسايدنتٛز/ ايطًب املكدّ َٔ  3/3

 ٖٚٞ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :

 تازٜذ ايٓػس اضِ اجمل١ً ايٓٛع عٓٛإ ايبشح ّ

1 

Standard rate for some basic 
stances In karate 

 
 ؾسدٟ

ف١ً ْظسٜات ٚتطبٝكات 

داَع١  -ايٓطد١ اإللًٝص١ٜ

 اإلضهٓدز١ٜ

28/6/2014 

2 

ع٢ً  ش١َٜتٛاتأثري تٛدٝ٘ أمحاٍ تدزٜب١ٝ 

املٗازٟ يًذ١ًُ اؿسن١ٝ  َطت٣ٛ األدا٤

 . ناتا "دا٣ _"ناْهٛا 

 َػرتى

ف١ً ْظسٜات ٚتطبٝكات 

داَع١  -ايٓطد١ ايعسب١ٝ

 اإلضهٓدز١ٜ

31/12/2013 

3 

تدزٜبات بايٝطت١ٝ يت١ُٝٓ  ايكدزات 

اؿسن١ٝ اـاص١ ٚأثسٖا عًٞ َطتٟٛ أدا٤ 

بعض اؾٌُ اؿسن١ٝ يالعيب ايهازاتٝ٘ 

 ٓٛات( ض9 -7َٔ )

 ؾسدٟ

املؤمتس ايعًُٞ ايدٚيٞ ايطابع 

يه١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ بٓات 

 بايكاٖس٠

1/10/2016 

 
 اإلدسا٤ات ايالش١َ. الؽاذاملٛاؾك١ ٚإٔ ٜسؾع املٛضٛع يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايًذ١ٓ ايجكاؾ١ٝ بايه١ًٝ  ايكساز:

 غ٦ٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ: :زابعًا
4/1 

 

املدزع بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ  مساح قُد أَني سال٠ٚ/ ٠ايدنتٛزايطًب املكدّ َٔ 

بٛظٝؿ١ أضتاذ َطاعد برات  اغصٛص املٛاؾك١ عًٞ تعني ضٝادتٗ طاداتايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ اي

املٛاؾل  ايجالثا٤بٓذاح يف ؾ١ٓ ايرتقٞ يدزد١ أضتاذ َطاعد ّٜٛ  اايكطِ ٚايه١ًٝ ٚاؾاَع١ ٚذيو بعد ادتٝاشٖ

 ًرتق١ٝ)ؾ١ٓ اإلداز٠ ايسٜاض١ٝ( ي بعد عسض ايتكسٜس ايٛازد إيٝٓا َٔ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ ّٚ 28/3/2017

 أضتاذ َطاعد برات ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚاؾاَع١ عًٞ فًظ ايكطِ. يدزد١

بٛظٝؿ١ أضتاذ َطاعد برات ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚاؾاَع١ َع ايعسض عًٞ ايطٝد األضتاذ  اايكساز: املٛاؾك١ عًٞ تعني ضٝادتٗ

أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايدنتٛز/ عُٝد ايه١ًٝ يسؾع٘ عًٞ فًظ ايه١ًٝ ألؽاذ ايالشّ ٚنريو ايعسض عًٞ غ٦ٕٛ 

 إلؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ.
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بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥  املطاعدضتاذ األ زضا ٜٛضـ ٜطسٟ عبد ايكادزايدنتٛز/ ايطًب املكدّ َٔ 

ضٝادت٘ يف ١َُٗ زمس١ٝ  اعتبازن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو غصٛص املٛاؾك١ عًٞ 

ايعاًَني  اعتبازبػإٔ  2001َازع  20ايصادز يف  371از ايطٝد ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ زقِ بٓا٤ عًٞ قس

يف ايبعجات أٚ املٗاّ ايسٜاض١ٝ ٚايػباب١ٝ يف داخٌ َصس أٚ خازدٗا ٚاييت ٜصدز بػأْٗا قساز َٔ املػازنٕٛ 

َطتشكاتِٗ  ٚشٜس ايػباب يف ١َُٗ زمس١ٝ دٕٚ بدٍ ضؿس َٔ دٗات عًُِٗ األص١ًٝ َع عدّ املطاع ظُٝع

 15ّ بداز املسنبات ملد٠ 15/5/2017ّ سيت 1/5/2017ٚذيو خالٍ ايؿرت٠ َٔ  املاي١ٝ ٚنأِْٗ قا٥ُٕٛ بايعٌُ.

 ّٜٛ اضتعدادًا يالغرتاى يف ايبطٛالت ايدٚي١ٝ. َٚسؾل ط١ٝ ْطد١ َٔ ايكساز.
 اإلدسا٤ات ايالش١َ. بايه١ًٝ الؽاذ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظايكساز: املٛاؾك١ ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع يػ٦ٕٛ 
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األضتاذ املطاعد بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥  اإلبٝاز٣ايدنتٛز/ إبساِٖٝ عبد اؿُٝد ايطًب املكدّ َٔ 

تهًٝـ ضٝادت٘ باملػازن١ يف بطٛي١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو غصٛص 

ّ( نُدزب َٓتدب داَع١ َد١ٜٓ 2017يط١ٓ  44ؾاعٞ زقِ اؾاَعات املصس١ٜ يًهازاتٝ٘ )دٚز٠ ايػٗٝد ايس

 .ّ بايكاٖس2017٠/ َاٜٛ 3ـ 2ـ 1ايطادات يًهازاتٝ٘ ٚذيو أٜاّ االثٓني ٚايجالثا٤ ٚاالزبعا٤ املٛاؾل 

 .أسٝط اجملًظ عًًُاايكساز: 

 : عالقات ثكاؾ١ٝ:خاَطًا
 عًٝٗا. يالطالع١٦ٝ املعا١ْٚ بايكطِ مت عسض اـطابات ايٛازد٠ ع٢ً ايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل 5/1

 .أسٝط اجملًظ عًًُاايكساز: 

 : ؾُٝا ٜطتذد َٔ أعُاٍ :ضادضًا
يًعسض عًٞ بكطِ املٓاشالت ٚايساضات املا١ٝ٥ ايطباس١  اضتاذ أمحد عبد اؿهِٝايدنتٛز/ باملٛضٛع اـاص  6/1

 ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘:فًظ ايكطِ 

 ..............ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز: ز٥ٝظ قطِ ..

 ؼ١ٝ طٝب١ ٚبعد :

قد  2015/2016ايصادز مبٛاش١ْ ايعاّ  2015يط١ٓ  32َٔ قإْٛ املٛاش١ْ ايعا١َ يًدٚي١ زقِ  15سٝح ناْت املاد٠ 

قطت بتشٌٜٛ اؿٛاؾص ٚايبدالت ٚاملهاؾآت ٚغريٖا اىل ؾ٦ات َاي١ٝ َكطٛع١, ٚتب٢ٓ ٖرا املٓطل قإْٛ اـد١َ 

تبين  2016يط١ٓ  81َٓ٘, ثِ أعاد قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ ايكا٥ِ زقِ  71يف املاد٠  ١2015 يطٓ 18املدْٞ املًػٞ زقِ 

 49ٚؾكا يكاْْٛٗا زقِ  -ٖرا اؿهِ, ٚقاَت ٚشاز٠ املاي١ٝ مبد أثس تطبٝك٘ إىل اؾاَعات; زغِ نٕٛ األخري٠ 

 ؽطع يكاْْٛٗا اـاص بٗا, إال َا مل ٜسد ؾٝ٘ ْص..  -1972يط١ٓ 

٦ٖٝات عا١َ ذات طابع عًُٞ ٚثكايف  -َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات  7ٚؾكا يًُاد٠  –عات ٚسٝح تعد اؾاَ

خطٛع اؿكٛم املاي١ٝ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  196ٚ  195ٚ  192ٚيهٌ َٓٗا غدص١ٝ اعتباز١ٜ .. ٚقسزت املٛاد 

 يكإْٛ اؾاَعات ٚسدٙ ..
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يكإْٛ  2015يط١ٓ  32َٔ ايكإْٛ  15 ايدنتٛز ز٥ٝظ داَع١ بٛزضعٝد كايؿ١ املاد٠ يألضتاذٚإذ تبني 

; ؾكد اضتؿت٢ قطِ ايسأٟ ايدا٥س٠ ايجا١ْٝ  1972يط١ٓ  53اؾاَعات ٚيًدضتٛز ٚيكإْٛ َٛاش١ْ ايدٚي١ زقِ 

 مبذًظ ايدٚي١ .. 

ٚيهٔ ايدا٥س٠ املرنٛز٠ ازتأت ؾٝٗا خطٛز٠ ٚع١َُٝٛ تربز دع٠ٛ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يكطُٞ ايؿت٣ٛ ٚايتػسٜع 

 املًصّ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَعات نهٌ.. ػأْٗا ٚتٛسٝد ايتؿطريؿطِ اؾدٍ ب

ٚقـــــــــد تصــــــــــدت اؾُعٝــــــــــ١ ايعَُٛٝــــــــــ١ يكطــــــــــُٞ ايؿتــــــــــ٣ٛ ٚايتػــــــــــسٜع يًؿتــــــــــ٣ٛ , ٚأصــــــــــدزت ؾتٛاٖــــــــــا   

 .58/1/448, ًَـ زقِ  1235زقِ ايتبًٝؼ – 26/12/2016املًص١َ ظًطتٗا يف 

ٝـــــــــــــــ١ ٚأنـــــــــــــــدت اؾُعٝـــــــــــــــ١ ايعَُٛٝـــــــــــــــ١ يكطـــــــــــــــُٞ ايؿتـــــــــــــــ٣ٛ ٚايتػـــــــــــــــسٜع إٔ َطـــــــــــــــًو ٚشاز٠ املاي 

ــا ؿهـــــــــِ املـــــــــاد٠         ــاعٗا ٦ٖٝـــــــــات ايتـــــــــدزٜظ ٚاهل٦ٝـــــــــات املعاْٚـــــــــ١ هلـــــــ  2015يطـــــــــ١ٓ   32َـــــــــٔ م   15بإخطـــــــ

ــو         ــع أٚي٦ــــــ ــح ال سطــــــ ــات . سٝــــــ ــإْٛ اؾاَعــــــ ــ١ ٚقــــــ ــ١ ايدٚيــــــ ــإْٛ َٛاشْــــــ ــتٛز ٚقــــــ ــايـ ايدضــــــ ــا ســــــ إمنــــــ

ــرٙ ايتٓظُٝــــــــات.  ــدّ خطــــــــٛع         هلــــــ ــ٣ٛ ٚايتػــــــــسٜع, إىل عــــــ ــ١ يكطــــــــُٞ ايؿتــــــ ــت اؾُعٝــــــــ١ ايعَُٛٝــــــ ٚاْٗــــــ

  ٝ ــا٤ ٦ٖٝــــــــ١ ايتــــــــدزٜظ ٚاهل ٦ــــــــات املعاْٚــــــــ١ ظاَعــــــــ١ بٛزضــــــــعٝد ؿهــــــــِ املــــــــاد٠ اـاَطــــــــ١ عػــــــــس٠         أعطــــــ

ــِ    ــإْٛ زقــــــ ــٔ ايكــــــ ــ١ٓ  32َــــــ ــ٣ٛ      2015يطــــــ ــُٞ ايؿتــــــ ــ١ يكطــــــ ــ١ ايعَُٛٝــــــ ــاٟٚ اؾُعٝــــــ ــت ؾتــــــ ــا ناْــــــ . ٚملــــــ

ٚايتػـــــــسٜع مبذًـــــــظ ايدٚيـــــــ١ ٚؾـــــــل َـــــــا اضـــــــتكس عًٝـــــــ٘ قطـــــــا٤ ا هُـــــــ١ اإلدازٜـــــــ١ ايعًٝـــــــا َجًـــــــٗا َجـــــــٌ    

ــادز٠ َـــــــٔ ايكطـــــــا٤ اإلدازٟ أٚ اإل     ــاّ ايكطـــــــا١ٝ٥ ايصـــــ ــح إيـــــــصاّ اؾٗـــــــات      األسهـــــ ــ١ ايعًٝـــــــا, َـــــــٔ سٝـــــ دازٜـــــ

 اإلداز١ٜ بتٓؿٝر ٖرٙ ايؿتاٟٚ, ٚإعُاٍ َكتطاٖا دٕٚ إبطا٤ أٚ ايتؿاف.

 ٚعًٝ٘ ْطايب ضٝادتهِ:

ــ١ اؾٗـــــــــات ايسمسٝـــــــــ١ املعٓٝـــــــــ١ عًـــــــــ٢ مـــــــــٛ تٓظُٝـــــــــٞ ٚزمســـــــــٞ عـــــــــرب           فًـــــــــظ ايهًٝـــــــــ١   مبداطبـــــــ

ــ١ ٚ ٝ       ٚاؾاَعـــــــ ــس ايتعًـــــــــ ــتاذ ايـــــــــدنتٛز ٚشٜـــــــ ــ٢ يًذاَعـــــــــات ٚايطـــــــــٝد األضـــــــ ِ ايعـــــــــايٞ,  اجملًـــــــــظ األعًـــــــ

 يتشكٝل املطايب األضاض١ٝ ايتاي١ٝ:

ــِ    –املطًــــــــب األٍٚ  ــدٚزٟ زقــــــ ــل ايهتــــــــاب ايــــــ ــدّ تطبٝــــــ ــ١ٓ  55عــــــ ــرٙ    2015يطــــــ ــ٘ ٖــــــ ٚايــــــــرٟ تستبــــــــت عًٝــــــ

اؾاَعــــــــات ٚاؾــــــــداٍٚ املايٝــــــــ١ املساؾكــــــــ١ يــــــــ٘ ا ــــــــدد٠   تٓظــــــــِٝ ايعــــــــٛد٠ إىل ايعُــــــــٌ بكــــــــإْٛاألشَــــــــ١, ٚ

 .2017بــــــــد٤ َــــــــٔ زاتــــــــب غــــــــٗس َــــــــاٜٛ   يًشكــــــــٛم املايٝــــــــ١ ألعطــــــــا٤ ٦ٖٝــــــــ١ ايتــــــــدزٜظ ٚاهل٦ٝــــــــ١ املعاْٚــــــــ١ 

 ٚتطبٝل ؾت٣ٛ قطُٞ ايؿت٣ٛ ٚايتػسٜع ع٢ً نٌ اؾاَعات.

  ٞ دايؿــــــ١ يًكــــــإْٛ َــــــٔ نــــــٌ عطــــــٛ ٚصــــــسؾٗا       باملخصــــــِ   زصــــــد ٚػُٝــــــع نــــــٌ َــــــا     – املطًــــــب ايجــــــاْ

 .٘نا١ًَ يف َٛعد أقصاٙ غٗسٜٔ َٔ تازس

ٚ  –املطًــــــــب ايجايـــــــــح   ايجايجـــــــــ١ َـــــــــٔ االيتـــــــــصاّ زمسٝـــــــــا بتـــــــــازٜذ قـــــــــدد يتٓؿٝـــــــــر املـــــــــسسًتني ايجاْٝـــــــــ١ 

بسْـــــــاَر ؼطــــــــني دخــــــــٍٛ ٦ٖٝــــــــات ايتــــــــدزٜظ بٛصــــــــ ذيــــــــو املــــــــدخٌ ايعًُــــــــٞ ٚاملعٝــــــــاز األنــــــــاد ٞ    

املعتُـــــــــد عًـــــــــ٢ ايصـــــــــعٝد ايـــــــــدٚيٞ  يف زؾـــــــــع َعـــــــــدالت دـــــــــٛد٠ ايتعًـــــــــِٝ , ايـــــــــيت أضـــــــــشت ايتصاَــــــــــا           



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتٛز   ــتٛزٜا يف دضـــــــــ ــني       .2014دضـــــــــ ــ١ َـــــــــــٔ ؼطـــــــــ ــ١ ايجاْٝـــــــــ ــايٞ يًُسسًـــــــــ ــٛ ايتـــــــــ ــ٢ ايٓشـــــــــ ٚذيـــــــــــو عًـــــــــ

 ايسٚاتب:

 %50اؿايٞ شٜاد٠ بدٍ اؾاَع١  -1

 % 200زؾع ق١ُٝ بدٍ ايسٜاد٠ ٚايطاعات املهتب١ٝ إىل  -2

 2017 -7-1ع٢ً إٔ ٜطبل ذيو اعتبازًا َٔ بدا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ اؾدٜد٠ يف 

 

 ٖرا ْص اـطاب املكدّ َٔ ضٝادت٘ يًُذًظ.

 .اسٝط اجملًظ عًًُاايكساز: 

املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ اـاص١ بايطاد٠ عٌُ اؾًطات ايع١ًُٝ َٚٛاد ايتصشٝح ٚايتدًؿات يكطِ  دازٟ 6/2

يًعاّ اؾاَعٞ  ايجاْٞأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يًؿصٌ ايدزاضٞ ٚاالضاتر٠ املطاعدٜٔ ٚاملدزضني  االضاتر٠

 .عٓد االْتٗا٤ َٓٗا تطًِٝ ْطد١ َٓٗا يطهستاز١ٜ ايعُٝدٚضٝتِ ّ 2017ّ / 2016

 ايكساز: اسٝط اجملًظ عًًُا.

ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاالضاتر٠ املطاعدٜٔ ٚاملدزضني  اد٠ االضاتر٠عًٞ ايطبااليتصاّ ايتٓبٝ٘  6/3

ّ 2017ّ / 2016يًعاّ اؾاَعٞ  ايجاْٞايٓظس١ٜ يًؿصٌ ايدزاضٞ ايع١ًُٝ ٚايكطِ مبٛاعٝد االَتشاْات ب

ايدنتٛز/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ ٚضسٚز٠ االيتصاّ بتًو املٛاعٝد طبكًا يًدط١ املٛضٛع١ َٔ قبٌ ايطٝد االضتاذ 

  .ٚؾ١ٓ ايتعًِٝ ػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالبي

 ايكساز : أسٝط اجملًظ عًًُا.

 

 ظٗسًا. ايٛاسد٠اختتُت اؾًط١ يف متاّ ايطاع١ ٚ
 

 اجملًظضس أَني 

)               ( 

  ز٥ٝظ فًظ ايكطِ

)                 ( 

 َين َصطؿٞ قُد عًٞد/ .أ د/ أمحد ضعٝد أَني خطس.أ
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