
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انثايٍانثُذ 
 نًكتة انعًم انعشتٗانًذٚش انعاو انًساعذ تعٍٛٛ 

 حاب األعًالأصعٍ فشٚق 

 (2012  -  2012 ) 

 

 يؤتًش انعًم انعشتٗ
 ٔانثالثٌٕ انتاسعحانذٔسج 

 يصش انعشتٛحجًٕٓسٚح /  انقاْشج
 الؼمل الؼستيح منظمح 2012َٛساٌ  / أتشٚم  8  -  1
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 :ى ـذٚــتق** 

من المادج العادظح من دظترىز منظمتح الؼمتل الؼستيتح ت ت        ( ب/  4)ذنص الفقسج    :أٔاًل 

 :اخرصاصاخ المؤذمس ، ػلً مايلً 

ٕاخ ـــــاـ نًكتاة انعًام انعشتاٗ نًاذج أستا  سُ     ًذٚش انعااو انًسااعذ   انتعٍٛٛ  "ب/ 4"

ح نهتجذٚااذ ٔتانتُااأب تااٍٛ فشٚقااٗ أصااحاب األعًااال ٔانعًااال  عهااٗ أٌ   ـهااـاتـش قـٛااـؼ

 ."تتٕفش فٗ انًششح ششٔط انكفاءج ٔانخثشج ٔانًقذسج

 :من المادج ذاذها ، ػلً ما يلً ( ج/  4)وذنص الفقسج 

 ."يٍ دٔنح ٔاحذج انًذٚش انعاو انًساعذ ش انعاو ٔٚشاعٗ أٌ ال ٚكٌٕ انًذٚ" 

 :وذنص المادج الؼاشسج من دظرىز منظمح الؼمل الؼستيح ، ػلً ما يلً 

شأساّ ياذٚش عااو ٔٚعأَاّ     ٚيكتة انعًام انعشتاٗ ْإ انجٓااص انتُفٛازٖ نهًُ ًاح         " 

فاٗ   ٓى عثقا نألَ ًح انُافازج ـُـٛـٛـتى تعساعذ  ٔٚعًم تّ عذد يٍ انًٕظفٍٛ ٚيذٚش ي

 . "انًُ ًح 

( 2000آذاز / متازض  )أقتس متؤذمس الؼمتل الؼستتً وتً دوزذتب العتاتؼح والؼ تسين          : ثاَٛا 

 . ضٕاتظ انتششٛح نهًُاصة انقٛادٚح فٗ يكتة انعًم انعشتٗ

وػدلد ذلك الضىاتظ تمىجة قساز المجلط االقرصادي واالجرمتاػً والنظتا    

ساز متن متؤذمس الؼمتل الؼستتً     المىحد لمىظفً المنظماخ الؼستيتح المرصصصتح ، تقت   

 ،( 2010آذاز / مملكتتح الثيتتسين ، متتازض / المنامتتح)وتتً دوزذتتب العتتاتؼح وال   تتين  

 :وط الراليح والرً ذعرلص  ذىاوس ال س

انتششٛح نشؽم يُصة انًاذٚش انعااو انًسااعذ تانتُاأب تاٍٛ فشٚقاٗ أصاحاب األعًاال          -
نعاو تزنك قثم ثالثاح أشآش عهاٗ    ٔانعًال ٚتى يٍ قثم انًُ ًاخ انًعُٛح ٔٚثهػ انًذٚش ا

 .األقم يٍ تاسٚخ يٕعذ اَعقاد انًؤتًش انزٖ سُٛتخة فّٛ انًذٚش انعاو انًساعذ 
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ٚااتى الؼااالب تاااب انتششااٛح قثاام ثالثااح أشاآش يااٍ اَعقاااد انًااؤتًش اناازٖ سااتتى فٛااّ              -
 .االَتخاتاخ 

هااػ فااٗ حانااح اَتخاااب انًااذٚش انعاااو انًساااعذ يااٍ فشٚااق أصااحاب األعًااال أٔ انعًااال ٚث -
 .انًذٚش انعاو انفشٚق انًعُٗ تأسًاء انًششحٍٛ ٔٚحضش جهسح االَتخاب

أٔ , تجااشٖ عًهٛااح االقتااشاع فااٗ انفشٚااق انًعُااٗ تانتض ٛااح عُااذ ٔجاإد يششااح ٔاحااذ      -
 .تاالَتخاب انحش انًثاشش فٗ حال ٔجٕد أ ثش يٍ يششح 

-     ٗ  ٚكٌٕ انفائض ْٕ انًششح انحائض عهٗ أصٕاخ أ ثش يٍ َصا  أعضااء انفشٚاق   ٔفا
حانح عذو انحصٕل عهاٗ ْازا انُصااب ٚعااد االَتخااب تاٍٛ انًششاحٍٛ انحاائضٍٚ عهاٗ          

 .أعهٗ األصٕاخ نُٛتخة انفشٚق ٔاحذا يًُٓا 

ٚكٌٕ تعٍٛٛ انًذٚش انعاو انًساعذ تتفشغ  ايم نهعًام فاٗ انًُ ًاح   ٔالٚجإص انجًا        -
 .تٍٛ ْزا انعًم ٔتٍٛ أ٘ عًم آخــش تأجــش 

 .او ٔانًذٚش انعاو انًساعذ يٍ جُسٛح دٔنح ٔاحذج ال ٚجٕص أٌ ٚكٌٕ انًذٚش انع -

انًاذٚش انعااو انًسااعذ عهاٗ انًاؤتًش       ًذٚش انعااو انًششاح انًُتخاة نًُصاة    ٚعشض ان -
 .انعاو إلصذاس قشاس انتعٍٛٛ ٔفق انُ ى ٔانهٕائح انُافزج

/ حكىمتاخ  )إلتً التدوا اضػضتا     ذؼميمتا  المديس الؼا  لمكرة الؼمتل الؼستتً    أزظل : ثانثًا 

ترتتتازي  ( 1/547/د،  1/546/د،  1/545/د)تتتتسق  ( ػمتتتاا/ صتتتياب أػمتتتاا أ

تفتترب تتتاب الرسشتتيب ل تت ل منصتتة   حتتاعره إل "(1)سقااى يشفااق " 22/5/2011

ووقا لقاػدج ( 2016 – 2012) أصياب اضػمااوسيق ػن المديس الؼا  المعاػد 

 . تيا  ضىاتظ الرسشيبمغ ، 31/12/2011الرناوب ، وغلق تاب الرسشيب وً 

ذلقً مكرة الؼمل الؼستً الرسشيياخ الراليح المثينح حعتة ذتىازي  وزود تا ل ت ل      : ساتعًا 

/ أتسيتل )ػن الفرتسج متن    أصياب اضػمااػن وسيق المديس الؼا  المعاػد منصة 

 :وذلك ػلً النيى الرالً ( 2016نيعا  / أتسيل – 2012نيعا  

ت تت   ذسشتتيب  26/5/2011غسوتتح صتتناػح اضزد  ترتتازي   زظتتالح ذسشتتيب متتن   -1

لمنصتة المتديس الؼتا  المعتاػد لمنظمتح الؼمتل        عذَاٌ حسٍ أتإ انشاؼاة  / انسٛذ

 ( .2016 – 2012)الؼستيح 

 (2يشفق سقى  نهًششح سسانح انتششٛح ٔانسٛشج انزاتٛح)
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ت ت     22/6/2011ترتازي    اذيتاد غتسا الصتناػح العتىزيح    زظالح ذسشيب متن   -2

يس الؼتا  المعتاػد لمنظمتح الؼمتل     لمنصتة المتد   َضال سشاٛذ تكإس  / انسٛذذسشيب 

 ( .2016 – 2012)الؼستيح 

 (3يشفق سقى  نهًششح سسانح انتششٛح ٔانسٛشج انزاتٛح)

ً    زظالح ذسشيب من  -3  17/11/2011ترتازي    اذياد ػتا  أصتياب الؼمتل العتىدان

لمنصتة المتديس الؼتا  المعتاػد      حٛذس أتشاش يحًاذ انغااْش   / األستارت    ذسشيب 

 ( .2016 – 2012)ح لمنظمح الؼمل الؼستي

 (4يشفق سقى  نهًششح سسانح انتششٛح ٔانسٛشج انزاتٛح)

قا  مكرة الؼمل الؼستً ترؼمي  متررساخ الرسشتيب التىازدج ػلتً أعتساا اإلنرتاج         : خايسًا

 (.ػماا/ أصياب أػماا / حكىماخ )ال   ح وً الدوا الؼستيح 

لمنظمتتح لمتديس الؼتا  المعتاػد    ايرتىلً متؤذمس الؼمتتل الؼستتً إصتداز قتساز ذؼيتتين        :سادسااً 

نا  ػلتً  ت، وذلك ( 2016نيعا  / أتسيل – 2012نيعا  / أتسيل) الؼمل الؼستيح

 .أصياب اضػمااجسي وً وسيق الري ظي االقرساع نريجح

انًاذٚش  اإلجاشاءاخ انالصياح نتعٛاٍٛ    تخاار  الانًإقش   انعااو  األيش يعشٔض عهاٗ انًاؤتًش  :   ساتعًا

نًااذج أستاا  ساإُاخ  عااٍ فشٚااق أصااحاب األعًااال نًكتااة انعًاام انعشتااٗانعاااو انًساااعذ 

 .يٍ تٍٛ انًششحٍٛ أعالِ( 2012َٛساٌ / أتشٚم – 2012َٛساٌ / أتشٚم)

 

 

 أحًذ يحًذ  نقًاٌ
 انعشتٛحانعاو نًُ ًح انعًم  انًذٚش

 

 حمدى

 محمد/ ط 
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  / يعانٙ انسٛذ 
 

 تحٛح عٛثح ٔتعذ    

ستتتً وتتً دوزذتتب القادمتتح الراظتتؼح  أود إحتتاعرك  تتت   جتتدوا أػمتتاا متتؤذمس الؼمتتل الؼ 
( 2016 – 2012)وال   ين يرضمن تندًا النرصاب المديس المعاػد لمكرة الؼمتل الؼستتً   

( ب/  4)وذلك ووقا ضحكا  دظرىز منظمح الؼمل الؼستيح والري ذنص المادج العادظح وقسج 
- :ػلً 

انعشتاٗ نًاذج   ٚخات  انًاؤتًش انعااو تتعٛاٍٛ انًاذٚش انعااو انًسااعذ نًكتاة انعًام          " 
أست  سُٕاخ ؼٛش قاتهح نهتجذٚذ ٔتانتُأب تٍٛ فشٚقٙ أصاحاب األعًاال ٔانعًاال عهاٗ أٌ     

 ".تتٕفش فٗ انًششح ششٔط انكفاءج ٔانخثشج ٔانًقذسج 

َٔ ــــشًا ألٌ انًذٚش انعاو انًسااعذ انحاانٗ ًٚثام فشٚاق انعًاال ٔتُتٓاٙ ٔالٚتاّ فاٗ         
صتتة المتتديس الؼتتا  المعتتاػد للفرتتسج متتن     الرسشتتيب ل تت ل من فـــااـأٌ  2012آراس / ياااسط 
وػليب وقد ذ  إزظاا ذؼمي  إلتً  .  يكى  من حق وسيق أصياب اضػماا 2016 – 2012

إلخغتتتاز   تفتتترب تتتتاب   19/5/2011ترتتتازي  )     ( منظمتتتاخ أصتتتياب اضػمتتتاا زقتتت   
 .نٓزا انًُصة الرسشيب

   . ٔاالحتشاو ٔافش انتقذٚشٔتفضهٕا تقثٕل 

 
 

 أحًذ يحًذ نقًاٌ
 انًذٚش انعاو نًُ ًح انعًم انعشتٛح

 
 خهٛم/  دٕٚاٌ 

 عثذ انًُعى/ ط 

 
 

 تعًٛى ٔصساء فٙ  افح انذٔل انعشتٛح
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 / انسٛذ 

 

 تحٛح عٛثح ٔتعذ    

 (عٍ فشٚق أصحاب األعًال)فتح تاب انتششٛح نًُصة انًذٚش انًساعذ : انًٕضٕع 

 2012 - 2012 

والمقتسز  ( ػتن وسيتق الؼمتاا   )نظسًا لقسب انرها  مدج واليح المتديس الؼتا  المعتاػد    
 .2012آذاز / انرهائها وً مازض 

ووقتتًا لمتتا يتتنص ػليتتب دظتترىز منظمتتح الؼمتتل الؼستيتتح والنظتتا  اضظاظتت  المىحتتد     و
لمىظف  المنظماخ الؼستيح المرصصصتح وقتسازاخ المجلتط االقرصتادي واالجرمتاػً      

  -:وضىاتظ الرسشيب الرً أقس ا المؤذمس والرً ذقضً تما يل  

غيتس قاتلتح   ذؼيين المديس الؼا  المعاػد لمكرة الؼمل الؼستً لمدج أزتغ ظنىاخ  -1
 .للرجديد

 .أ  ير  الرناوب ل  ل  را المنصة تين وسيق  أصياب اضػماا والؼماا -2

أ  ذرتتىاوس وتتً المسشتتب شتتسوط الصثتتسج والكفتتا ج والقتتدزج القياديتتح وااللرتتصا          -3
 .  تالؼمل القىم 

الرتصا  شتاغل  ترا المنصتة تتالرفسؽ للؼمتل تالمنظمتح وػتد  الجمتغ تينتب وتتين             -4
 .ػمل آخس ت جس

ظنـــتـح  ( 58)د ػمــــس المــــتـسشب ل  ــــتـل  ــتـرا المنصتة ػــــتـن      أال يصي -5
 ( .االنرصاب )يى  الرؼيين 

أ  ير  الرسشتيب متن قثتل الجهتح المؼنيتح و تً لهترة التدوزج منظمتاخ أصتياب            -6
 .اضػماا 

 

 

 

 تعًٛى يُ ًاخ أصحاب األعًال 
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َعهااٍ عااٍ فااتح تاااب انتششااٛح نشااؽم يُصااة انًااذٚش انعاااو   .. تنتتا  ػلتتً متتا ذقتتد   
ويكتتتى  )، 2012 – 2012صاااحاب األعًاااال نهفتاااشج ياااٍ   انًسااااعذ عاااٍ فشٚاااق أ  

وتتً التتدوا الساغثتتح تتترلك  يُ ًاااخ أصااحاب األعًااال  الرسشتتيب لهتترة التتدوزج متتن قثتتل 
 .تاػرثاز ا الجهح المؼنيح تالرسشيب 

ػلمًا ت نب ظير  غلق تاب الرسشيب ووقًا للنظا  وً مىػد أقصاة نهايح شهس ديعمثس 
لمتؤذمس الؼمتل   ( 39)رسشتيياخ ػلتً التدوزج    وظير  ػسض ال 2011رانى  ال انً / 

 .إلجسا  االنرصاب واذصاذ اإلجسا اخ ال شمح للرؼيين 2012آذاز / الؼستً مازض 

   .ٔتفضهٕا تقثٕل فائق انتقذٚش ٔاالحتشاو 

 

 

 أحًذ يحًذ نقًاٌ

 انًذٚش انعاو نًُ ًح انعًم انعشتٛح

 

 

 

 

 

 

 

 

 خهٛم| انذٕٚاٌ 
 عثذ انًُعى/ ط 
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  / انسٛذ 
 

 تحٛح عٛثح ٔتعذ    

تتت   جتتدوا أػمتتاا متتؤذمس الؼمتتل الؼستتتً وتتً دوزذتتب القادمتتح الراظتتؼح     أود إحتتاعرك 
( 2016 – 2012)وال   ين يرضمن تندًا النرصاب المديس المعاػد لمكرة الؼمتل الؼستتً   

( ب/  4)وذلك ووقا ضحكا  دظرىز منظمح الؼمل الؼستيح والري ذنص المادج العادظح وقسج 
- :ػلً 

ًاذٚش انعااو انًسااعذ نًكتاة انعًام انعشتاٗ نًاذج        ٚخات  انًاؤتًش انعااو تتعٛاٍٛ ان    " 
أست  سُٕاخ ؼٛش قاتهح نهتجذٚذ ٔتانتُأب تٍٛ فشٚقٙ أصاحاب األعًاال ٔانعًاال عهاٗ أٌ     

 ".تتٕفش فٗ انًششح ششٔط انكفاءج ٔانخثشج ٔانًقذسج 

َٔ ــــشًا ألٌ انًذٚش انعاو انًسااعذ انحاانٗ ًٚثام فشٚاق انعًاال ٔتُتٓاٙ ٔالٚتاّ فاٗ         
الرسشتتيب ل تت ل منصتتة المتتديس الؼتتا  المعتتاػد للفرتتسج متتن      فـــااـأٌ  2012اس آر/ ياااسط 
وػليب وقد ذ  إزظاا ذؼمي  إلتً  .  يكى  من حق وسيق أصياب اضػماا 2016 – 2012

إلخغتتتاز   تفتتترب تتتتاب   19/5/2011ترتتتازي  )     ( منظمتتتاخ أصتتتياب اضػمتتتاا زقتتت   
 .نٓزا انًُصة الرسشيب

   . الحتشاؤا ٔافش انتقذٚشٔتفضهٕا تقثٕل 

 
 

 أحًذ يحًذ نقًاٌ
 انًذٚش انعاو نًُ ًح انعًم انعشتٛح

 

 

 

 خليل/  ديىا  
 ػثد المنؼ / ط 

 
 

 تعًٛى االتحاداخ انعًانٛح فٙ  افح انذٔل انعشتٛح





















 







 









 


