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 االجزًبع انثبيٍ نٕصساء خبسجٛخ دٔل جٕاس نٛجٛب ثشئبعخ انغٛذ 2016 يبسط 22ادزضُذ رَٕظ ٕٚو 

خًٛظ انجُٓٛبٔ٘، ٔصٚش انشؤٌٔ انخبسجٛخ نهجًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ، ٔثًشبسكخ يؼبنٙ انغّٛذ كبئض انغشاج، 

سئٛظ انًجهظ انشئبعٙ نذكٕيخ انٕكبم انٕطُٙ ثذٔنخ نٛجٛب ٔيؼبنٙ انغٛذ عبيخ شكش٘، ٔصٚش انخبسجٛخ 

نجًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ، ٔيؼبنٙ انغّٛذ ػجذ انوبدس يغبْم، ٔصٚش انشؤٌٔ انًـبسثٛخ ٔ االرذبد اإلكشٚوٙ 

ٔجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ نهجًٕٓسٚخ انجضائشٚخ انذًٚوشاطٛخ انشؼجٛخ، ٔيؼبنٙ انغّٛذ يٕعٗ كبكٙ يذًذ ٔصٚش 

انؼالهبد انخبسجٛخ ٔاالَذيبج اإلكشٚوٙ ٔانزؼبٌٔ انذٔنٙ ثجًٕٓسٚخ انزشبد، ٔيؼبنٙ انغّٛذ كًبل انذٍٚ 

إعًبػٛم عؼٛذ، ٔصٚش انذٔنخ ثٕصاسح انخبسجٛخ انغٕداَٛخ، ٔعؼبدح انغّٛذ يٕنٕل انذغُٛٙ، علٛش جًٕٓسٚخ 

انُٛجش ثطشاثهظ، ٔثذضٕس يؼبنٙ انغّٛذ َجٛم انؼشثٙ األيٍٛ انؼبو نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ، ٔيؼبنٙ انغّٛذ 

جبكبٚب كٛكٕارٙ انًًثّم انغبيٙ نالرذبد اإلكشٚوٙ إنٗ نٛجٛب، ٔيؼبنٙ انغّٛذ يبسرٍ كٕثهش انًًثم انخبص 

نأليٍٛ انؼبو سئٛظ ثؼثخ األيى انًزذذح نهذػى كٙ نٛجٛب، ٔيؼبنٙ األيٍٛ انؼبو انًغبػذ نهغٛبعخ انخبسجٛخ 

 .نالرذبد األٔسٔثٙ

 

ٔرشّكضد أشـبل االجزًبع دٕل انغجم انكلٛهخ ثذػى انؼًهٛخ انغٛبعٛخ ٔيؼبضذح جٕٓد إػبدح األيٍ 

  .ٔاالعزوشاس إنٗ نٛجٛب

 

 : ٔرّى خالل االجزًبع

 

انزشذٚذ ػهٗ ٔدذح نٛجٛب ٔعٛبدرٓب انٕطُٛخ ػهٗ كبيم أساضٛٓب ٔنذًخ أثُبئٓب يغ ادزشاو خٛبساد  -

 شؼجٓب،

 .دػٕح جًٛغ انهّٛجٍٛٛ نإلنزذبم ثبنًغبس انغٛبعٙ -

انزؼجٛش ػٍ ثبنؾ االَشـبل إصاء األٔضبع األيُٛخ ٔاإلَغبَٛخ ٔاالهزصبدٚخ انزٙ رشٓذْب نٛجٛب، ٔدػٕح  -

ًّم يغؤٔنٛبرٓب كٙ سكغ انًؼبَبح ػٍ انشؼت انهٛجٙ   .انًجًٕػخ انذٔنٛخ إنٗ رذ

انزأكٛذ ػهٗ أٌ أيٍ ٔاعزوشاس نٛجٛب ٚؼّذ يوٕيب أعبعٛب نضًبٌ أيٍ دٔل انجٕاس ٔجضء ال ٚزجضأ يٍ  -

  .أيٍ ٔاعزوشاس انًُطوخ

اإلػشاة ػٍ رضبيٍ دٔل انجٕاس يغ انشؼت انهٛجٙ انشوٛن ٔدػًٓب انكبيم نجٕٓدِ نهًضٙ هذيب  -

 .كٙ انؼًهٛخ انغٛبعٛخ ٔاعزؼبدح أيُّ ٔاعزوشاسِ

  :ٔإثش انًذأالد

 

سّدت انٕصساء ثبنجٛبٌ انصبدس ػٍ اجزًبع أػضبء انذٕاس انغٛبعٙ انهٛجٙ انز٘ اَؼوذ ثزَٕظ ٕٚو  -1

ٍ انجٛبٌ انصبدس ػٍ أؿهجٛخ أػضبء يجهظ انُٕاة كٙ 2016 يبسط 10 ًّ -02-23، انز٘ ث

، انز٘ أػشثٕا كّٛ ػٍ يٕاكوزٓى ػهٗ رشكٛهخ دكٕيخ انٕكبم انٕطُٙ ٔأّكذٔا انزضايٓى 2016

، ٔػهٗ ضشٔسح 2015 دٚغًجش 17ٔرًّغكٓى ثبالرلبم انغٛبعٙ انهٛجٙ انًٕهّغ ثبنصخٛشاد ٕٚو 



م  ًُّ صٌٕ انًؤعغبد انًُجثوخ ػٍ االرلبم انغٛبعٙ انهٛجٙ ٔدػٕح يجهظ انُٕاة ٔيجهظ انذٔنخ نزذ

  .يغؤٔنٛبرًٓب العزكًبل انًغبس انغٛبعٙ ثشػبٚخ األيى انًزذذح

أّكذ انٕصساء ػهٗ دػى دٔل انجٕاس نالرلبم انغٛبعٙ ثشػبٚخ األيى انًزذذح ٔيغبَذح انًجهظ  -2

انشئبعٙ نذكٕيخ انٕكبم انٕطُٙ ثشئبعخ انغّٛذ كبئض انغشاج ٔػهٗ أًْٛخ اعزكًبل ثوٛخ 

  .االعزذوبهبد انٕاسدح ثبالرلبم انغٛبعٙ

 

أػشة انٕصساء ػٍ ثبنؾ انوهن ٔاالَشـبل يٍ رًّذد انزُظًٛبد االسْبثٛخ كٙ ثؼض انًُبطن انهٛجٛخ،  -3

نًب ًٚثهّ يٍ خطش دوٛوٙ ػهٗ انشؼت انهٛجٙ انشوٛن ٔػهٗ يغزوجم ػًهٛزّ انغٛبعٛخ ٔػهٗ أيٍ 

ٔاعزوشاس دٔل انجٕاس ٔانًُطوخ ػًٕيب ٔشّذدٔا ػهٗ أًْٛخ رؼضٚض انزؼبٌٔ كًٛب ثٍٛ دٔل انجٕاس 

 .ػهٗ صؼٛذ أيٍ انذذٔد

ل انًجهظ انشئبعٙ نذكٕيخ انٕكبم انٕطُٙ إنٗ انؼبصًخ  -4 ّٕ أّكذ انٕصساء ػهٗ ضشٔسح انزؼجٛم ثزذ

طشاثهظ نًجبششح يٓبيّ ٔاإلضطالع ثًغؤٔنٛبرّ كٙ يكبكذخ اإلسْبة ٔانجشًٚخ انًُظًخ ٔانٓجشح 

  .ؿٛش انششػٛخ ٔرأيٍٛ انذذٔد ٔرذغٍٛ انظشٔف انًؼٛشٛخ نهشؼت انهٛجٙ

 

أّكذ انٕصساء كٙ ْزا انخصٕص ػهٗ انذٔس انًذٕس٘ نأليى انًزذذح ٔ يجهظ األيٍ اعزُبدا نوشاسِ  -5

 ٔانوشاساد راد انصهخ، ٔانزٙ رٓذف نزًكٍٛ انًجهظ انشئبعٙ ٔدكٕيخ انٕكبم انٕطُٙ يٍ 2259

  .كّم انٕعبئم ٔاٜنٛبد انالصيخ ألداء دٔسِ كٙ إدالل األيٍ ٔاالعزوشاس كٙ نٛجٛب

 

ّ٘ ػًم ػغكش٘ ُيٕجّ  -6 أكّذ انٕصساء سكضٓى أل٘ رذخم ػغكش٘ كٙ نٛجٛب ٔشذدٔا ػهٗ أٌ أ

نًذبسثخ اإلسْبة الثّذ أٌ ٚزّى ثُبء ػهٗ طهت دكٕيخ انٕكبم انٕطُٙ ٔٔكن أدكبو يٛثبم األيى 

انًزذذح، ٔرنك اػزجبسا نزذاػٛبد األٔضبع كٙ نٛجٛب ػهٗ أيٍ ٔاعزوشاس دٔل انجٕاس ٔانًُطوخ 

 .ػًٕيب

 

أشبد انٕصساء ثبنجٕٓد انزٙ ٚجزنٓب انغّٛذ يبسرٍ كٕثهش انًًثم انخبص نأليٍٛ انؼبو سئٛظ ثؼثخ األيى  -7

  .انًزذذح نهذػى كٙ نٛجٛب يٍ أجم رأيٍٛ يوٕيبد َجبح انؼًهٛخ انغٛبعٛخ

 

أػشة انٕصساء ػٍ رضبيٍ دٔل انجٕاس يغ رَٕظ إثش انؼًهٛخ االسْبثٛخ انزٙ جّذد يؤخشا ثًذُٚخ  -8

 .ثٍ هشداٌ ٔدػى جٕٓدْب كٙ يجبثٓخ ْزِ اٜكخ انًوٛزخ

 

ػجّش انٕصساء ػٍ انشكش نزَٕظ ػهٗ ادزضبٌ يوّش ثؼثخ األيى انًزذذح نهذػى كٙ نٛجٛب ٔكزنك يب  -9

 .ٔكّشرّ يٍ ظشٔف إلَجبح أشـبل انذٔسح انثبيُخ نالجزًبع انٕصاس٘ نذٔل جٕاس نٛجٛب

 

كهّق انٕصساء انشئبعخ انزَٕغٛخ نالجزًبع ثئثالؽ ْزا انجٛبٌ إنٗ سئبعخ يجهظ األيٍ ٔاأليٍٛ انؼبو  -10

نأليى انًزذذح ٔاأليبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ٔيلٕضٛخ االرذبد اإلكشٚوٙ ٔاالرذبد 

  .األٔسٔثٙ

 

شّذد انٕصساء ػهٗ أًْٛخ دٔس دٔل انجٕاس كٙ دػى انؼًهٛخ انغٛبعٛخ كٙ نٛجٛب، ٔػهٗ ضشٔسح  -11

رشبٔس انوٕٖ انذٔنٛخ انلبػهخ يؼٓب ثشكم يُزظى، ٔرّى االرلبم ػهٗ إثوبء آنٛخ دٔل انجٕاس كٙ دبنخ اَؼوبد 

يغزًش نًزبثؼخ انزشبٔس ثشأٌ انزطٕساد انهٛجٛخ، ٔإجشاء يب ٚهضو يٍ ارصبالد يغ األطشاف انهٛجٛخ هصذ 

دثٓى ػهٗ اإلَضًبو إنٗ االرلبم انغٛبعٙ ٔيٕاصهخ انزُغٛن يغ األيى انًزذذح ٔاألطشاف انذٔنٛخ 

  .انلبػهخ

 



طهت انٕصساء يٍ سئبعخ اإلجزًبع سكغ أعًٗ ػجبساد انزوذٚش ٔانؼشكبٌ نلخبيخ سئٛظ انجًٕٓسٚخ  -12

انزَٕغٛخ انغٛذ انجبجٙ هبئذ انغجغٙ ٔانذكٕيخ انزَٕغٛخ ػهٗ كشو انضٛبكخ ٔدغٍ انٕكبدح ٔػهٗ 

كًب رٕجّ انٕصساء ثصبدم انزُٓئخ إنٗ انشؼت . انزشرٛجبد انزٙ اُرّخزد يٍ أجم إَجبح أشـبل ْزِ انذٔسح

 . نؼٛذ اعزوالن60ّانزَٕغٙ ثًُبعجخ إدزلبنّ ثبنزكشٖ انــ


