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نهًذسسٍٛ   22/4+18+14حبفهخ نكم سحهخ  رمسى ػهٗ انًشاكض انخًسخ ٔسٛكٌٕ حك األٔنٕٚخ  نشحهخ   50رحذٚذ ػذد انحبفالد انًسبفشح ثشا  نزكٌٕ  رى 

 ايب سحالد اندٕ فال ٕٚخذ رحذٚذ ػهٗ االػذاد  ,ٔػبئالرٓى ٔيٍ سدم أال 

 :خٕا فمظ/ اسثغ نٛبنٙ انًذُٚخ ٔسذ نٛبنٙ يكخ االٔنٗ سكٍ فُبدق يسًبح فئخ  (1

 ,ٔفُبدق خجم ػًش كَٕشاد,يهُٕٛٛو  ,انصفٕح االيبيٙ  ,انًشٔح,يٕفُجٛك  ,سٕٚس ,انغفشاٌ ,داس اإلًٚبٌ: انزبنٛخيكخ انًكشيخ أحذ انفُبدق  •

 .سٚدُسٙ ,ْٛهزٌٕ سٕٚذ     

 .انًذُٚخيٕفُجٛك إَاس  ,يهُٕٛٛو ,خشاَذ كٕسال  ,ْٕنٛذ٘ فٛال, ,سادٚسٌٕ ,كشٔاٌ ثالصا ,ثٕنًٍ صيضو: انًذُٚخ انًُٕسح أحذ انفُبدق انزبنٛخ  •

 :ا فمظثش /اسثغ نٛبنٙ انًذُٚخ ٔسذ نٛبنٙ يكخ انثبَٛخسكٍ فُبدق يسًبح فئخ  (2

 يزش 200َدٕو رجؼذ ػٍ انحشو   4يكخ انًكشيخ أحذ انفُبدق ثًسزٕٖ  •

يٕفُجٛك  ,خٕنذٌ رٕنٛذ,سيبدا انحًشاء  ,خهٕسٚب ,انُخجخ اٌ ,انشٔضخ اٌ ,انشبو االلهًٛٛخ  ,انحشو .انٓبسيَٕٙ : انًذُٚخ انًُٕسح أحذ انفُبدق انزبنٛخ  •

 .اًٚبٌ انفبنح ,يبسٕٚد ,اندُٕثٙ

 :ٔسٛهخ انسفش ثشا (3

 .ساكجب  (47)فًب فٕق يُشأ صُٛٙ  ثسؼخ   2015فًب فٕق حبفالد أسٔثٛخ انًُشأ أ يٕدٚم    2010انُمم حبفالد يٍ يٕدٚم أ(    

 .اإلسشائٛهٙ ٚزحًم اإلداس٘ يسؤٔنٛخ ربيٍٛ يجٛذ نهًؼزًشٍٚ فٙ ػًبٌ ػهٗ َفمزٓى انخبصخأ٘ رأخٛش ػُذ انؼٕدح ػهٗ يٕػذ إغالق انًؼجش ة(   

 :ٔسٛهخ انسفش خٕا(4

 ثٍ خٕسٍٔٚ أ انؼكس حست ايكبَٛبد ْٛئخ انطٛشاٌ ٔانُمم /ػًبٌ/انًذُٚخ ٔانؼٕدح خذح/ػًبٌ/انسفش ثبنطبئشح رشاَضٚذ  يٍ يطبس ثٍ خٕسٌٕٚ

 .سبػبد ٔال ٕٚخذ انزضايبد ثبنًجٛذ ٔاالكم   6لذ رضٚذ ػٍ فزشح االَزظبس ثًطبس ػًبٌ  ,فًب فٕق    2015فٙ انسؼٕدٚخ  ثحبفالد يٕدٚم 

 انسفش إنٗ انًذُٚخ انًُٕسح  أال أٔ يكخ انًكشيخ حست طهت االئزالف  .ٚحك نهٕصاسح رغٛٛش أ اضبفخ فُبدق يسزمجال ثحٛث ركٌٕ يطبثمّ نًٕاصفبد انؼطبء 

 .االخًبنٙ حست ثشَبيح انطٛشاٌ  ٙٔكزنك فزشح انًجٛذ فٙ يكخ انًكشيّ أ انًذُٚخ انًُٕسح ٔرذٚذ ػذد انهٛبن اسزٛؼبة انفُبدق ٔاألػذاديكبَٛخ ٔإ    

 ٔٚؼفٗ يٍ خذيبد   (2012-2007)ايب يٕانٛذ  ,ٚؼفٗ يٍ لًٛخ انسكٍ ٔخذيبد انٕصاسح فمظ ٔنّ خٕاص  (2019-2013)يحبسجخ األطفبل يٍ يٕانٛذ

  سح انٕصا

 .فمظ ٔنّ خٕاص    

 سكٍ ثالثٙ فمظ نهحبفالد انزٙ ػذد سكبثٓب فشد٘ رحصم ػهٗ غشفخ ثالثٛخ ٔاحذِ ٔرسزشد ػهٗ لًٛخ انخصى ثؼذ انؼٕدح. 

 ال ٚمجم انزسدٛم إال نًٍ ٚحًم خٕاص إسشائٛهٙ فمظ ٔٚسكٍ داخم انخظ األخضش.  

 ٔٚحك نهدُخ انزُسٛك إضبفخ أ٘ يؼزًش نهحبفالد دٌٔ انشخٕع نإلداس٘ (47) يؼزًش ٔانحذ االلصٗ (41) انحذ األدَٗ نؼذد يؼزًش٘ انحبفهخ. 

 ٍٚانزكبنٛف رشًم ضشٚجخ انًغبدسح نهًؼجش اإلسشائٛهٙ ندًٛغ انًؼزًش. 

 طبئشحكزنك كم يؼزًش ٚزحًم سسٕو انٕصٌ انضائذ ثبن ,ال ٕٚخذ رأيُٛبد ػهٗ انًؼزًشٍٚ أٔ انحمبئت أ ٔصٕل يبء صيضو. 

دخٕل انفُبدق ثؼذ انسبػخ انشاثؼخ ػصشا ٔانًغبدسح لجم انسبػخ انثبَٛخ ػششِ ظٓشا. 

  دُٚبس ٔفٙ حبل االسزُكبف ثؼذ فزح انؼطبء رذفغ لًٛخ االسزُكبف كبيهّ حست ششٔط  (50)فٙ حبل االَسحبة أل٘ سجت كبٌ ثؼذ  انزسدٛم  رخصى لًٛخ 

  .انُٓبئٛخانؼطبء ٔسزؼهٍ يغ اػالٌ انزكهفخ     

 سبػّ ٔػهٗ انًؼزًش اػزجبس ْزا ػُذ انزسدٛم (72)ْزا انجشَبيح غٛش ثبثذ ُْبنك إيكبَٛخ إلنغبء سحهخ أ رمذٚى أٔ رأخٛش ا٘ سحهخ ة. 

سفشْى ثشا االداس٘ ٔانًؼزًش ٚزحًم يسؤٔنٛخ رأخٛش انًؼزًشٍٚ ػٍ يٕػذ الالع انطبئشح فٙ انزْبة ٔانؼٕدح ٔيب ٚزشرت ػٍ رنك يٍ ركبنٛف ٔرحٕٚم.  

ٍٚكم اداس٘ سٕٛلغ ػهٗ ػمذ ٔرؼٓذ ٚحًهّ يسؤٔنٛخ َمم خًٛغ انًؼهٕيبد انسكٍ ٔانسفش ثشا ٔخٕا ٔانًؼبثش ْٕٔ انًسؤٔل انًجبشش ػٍ انًؼزًش  

 ػًهٛخ انزسدٛم  نهدُخ انزُسٛك حٛث سزكٌٕ  نهًكزت انهٕائٙكم اداس٘ يهضو ثئحضبس خٕاص انسفش ثٕٛ يزش٘ فمظ ٔانٕٓٚخ انشخصٛخ رارٓب نكم يؼزًش

 انكزشَٔٛخ 

  .ػٍ طشٚك يبسح خبص ندٕاص انسفش  ٔانٕٓٚخ ٔنٍ ٚحزبج  احضبسْى يسزمجال ارا اساد انسفش يشح اخشٖ    

  يٛالد٘ فًب دٌٔ 1973نٍ رسدم أ٘ ايشاءِ  ثذٌٔ يحشو ششػٙ حمٛمٙ ٔرسزطٛغ انسفش ػصجخ َسبء فمظ ارا كبَذ يٍ يٕانٛذ. 

 ٙٔسٛزى شطت كم اسى نى ٚسدم سلى ْبرفّ ,نزٕاصم يؼّ ػٍ طشٚك ثشَبيح انزسدٛم  رسدٛم ْبرف انًؼزًش انضاي. 

 دُٚبس رذفغ نحسبة ٔصاسح األٔلبف األسدَٛخ   800دُٚبس ٔنًؼزًش٘ اندٕ   400 أٔنٗ نهفشد انٕاحذ نًؼزًش٘ انجش دفؼخ.     

 

  1948ندُخ انزُسٛك انؼهٛب نشؤٌٔ انحح ٔانؼًشح نًسهًٙ  & يغ االحزشاو

كم يُسحت ثؼذ 

انزسدٛم  أل٘ 

 سجت كبٌ

 دُٚبس (50)ٚذفغ 

  برا وجوا  -رحلة  تاريخ العودة  برا وجوا  -رحلة  تاريخ العودة

 02/04/2019 7  13/02/2019 1 
 06/04/2019 8  17/02/2019 2 
 10/04/2019 9  05/03/2019 3 
 14/04/2019 01  09/03/2019 4 
 18/04/2019 00  31/03/2019 5 
 22/04/2019 01  31/03/2019 6 

 انًذسسّٕٛٚو لجم يٕػذ انسفش أ ثبكزًبل انؼذد خبصّ  انشحالد فٙ انؼطم  45ُٚزٓٙ انزسدم نكم سحهخ 
 


