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 انبُـذ األول

 تمشيش انًذيش انؼاو نًكتب انؼًم انؼشبً

 انمغى األول :

انتحىذياث انتًُىيىت حىىل   لشاس بشأٌ تمشيش انًذيش انؼاو نًكتب انؼًم انؼشبىً   -

 :  وتطهؼاث يُظًت انؼًم انؼشبيت

سر ،  لغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فـــــّ وَزصـــــً ثلغج

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

انتحىىذياث   علــّ صمسٔــس ثلمــدٔس ثلعــجا لملضــخ ثلعمــل ثلعسدــّ فــُ   َدعــد ثالغــ  

 ا ثلمعم ثرَ  مه ثلذىد ثرَ  ( ،    انتًُىيت وتطهؼاث يُظًت انؼًم انؼشبيت

َدعــد ثتظــضمج  إلــّ ألمــجس معــقجح ثلمعــجلّ ثلــُشزثء َثلعــجور ز ظــجء َمععــجء 

 ثلُفُو فُ  ٌرث ثلمُظُ  ،

 لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ ،َدعد ثتظضمج  إلّ ثلمدثخ س ثلضّ 

 يمــــــشس :

ثلـدٔمُرسثفٓ ثلـرْ  ثتوضمـج ثلدعُر إلّ ثلضخطٕػ ثلُلجةٓ ثلمذّلس لمُثؽٍز مسفلز  .1

ثوخسغش فٍٕج عّدر وَ  عسدّٕز َصمُف علّ معضجدٍج دمّٕز ثلّدَ  لضقُٔل ٌري ثلٍٕللز 

  ٌ ــثلعــّلجوّٕز ثلؾدٔــدر مــه صٍدٔــد للذىــجء ثلمؾضمعــٓ إلــّ   َصٕــسر ظــّلجوّٕز  صعــّسُ   زذ 

َثلخطـػ  ثتظـضسثصٕؾٕجسَٔضطلُّخ ٌرث ثرمس ومؼ ثلمضغّٕسثس ثلعّلجوّٕز فٓ  ثلضىمٕز،

ــز دٍــدد إعــدثو ثلذٕتــز ثلمىجظــذز مذّلــسث لضُنٕــف ٌــرث ثلمخــصَن  َثلذــسثمؼ ثلضىمُّٔ

 ثالظضسثصٕؾٓ مه غجلجس ثالوضجػ.
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لقلُمّٕـز عـه غسٔـك إلـسثز ث ثتظـضغمجزلعٕجظـجس  ثظـضسثصٕؾٕجؽعل ثلضّشغٕل ٌدفج  .2

مـه ثلضـيعٕس  ٔملـهفـس  ثلعمـل، دمـج  إٔؾـجوثلمصٔد مه ثالؽسثءثس ثلمقفّـصر علـّ 

ِ ثلعجملز. ُّ  ثالٔؾجدٓ فٓ ؽجوخ ثلطّلخ علّ ثلم

دـر  مصٔـد مـه ثلؾٍـُو ل زصمـجء دـيوثء مىلُمـز ثلضّعلـٕم وعُر ثلذلدثن ثلعسدٕـز إلـّ  .3

ثءمــز دــٕه مخسؽــجس مىلُمــز َثلضّــدزٔخ ثلضمىــّ َثلمٍىــّ لضقعــٕه مؤّمــسثس ثلمُ

، دمـــج ُٔمّلـــه مـــه ثلضـــيعٕس ثتلضصـــجؤز ثلمـــُثزو ثلذشـــسٔز َثفضٕجؽـــجس ثلمىلُمـــز 

ِ ثلعجملز. ُّ  ثالٔؾجدٓ فٓ ؽجوخ عسض ثلم

َصقعـٕه دٕتـز ثلعمـل دمـج ٔعـضؾُٕخ  ثتؽضمـجعٓثلّععٓ إلّ صُظـٕ  مـذلز ثلّعـمجن  .4

مضمغّلـز خجّعـز لمعجٕٔس ثلعمل َفمُق ثلعّمج  ، َٔعمه مصلقز معقجح ثلعمل ثل

 ُّ  . ثتلضصجوْفٓ شٔجور إوضجؽّٕز ثلعمجلز َثلّسف  مه معضُِ ثلىم

واــج مظجظــّٕج فــٓ ثظــضسثصٕؾّٕجس  .5 ُّ وعــُر ثلــّدَ  ثلعسدّٕــز إلــّ ؽعــل زٔــجور ثرعمــج  مل

 معــضُٔجس معلــّ مــه فــس  ثلعمــل ،َصــُفٕس  ثلضصــجؤجصٍجَخطـػ ثلضّىمٕــز لضىُٔــ  

ثو ثرعمج  َصذعٕػ ثالؽـسثءثس َٔضطلّخ ٌرث ثلضُّؽً ثلمصٔد مه عمل مٍج َّ زثس ز

 علّ معضُِ مسفلز صيظٕط ثلّشسأجس َعلّ معضُِ صشغٕلٍج.

ــّ وعــم َصلغٕــف ثتظــضغمجزثس فــّ مؾــجتس ثلدزثظــجس  .6 ــز ثل ــدثن ثلعسدٕ وعــُر ثلذل

َثلذقــُط ثلعلمٕــز َثلضطذٕمٕــز ممــج ٔعــجعد علــّ مُثأذــز ثلمعــضؾدثس َثلضطــُزثس 

ثلمعسفـز َصـدعٕم وَزي فـّ صـُفٕس مصٔـد مـه َصىمٕز ثلضصـجو ُؽٕز ثلعلمٕز َثلضلىُل

 فس  ثلعمل َصقمٕك ثٌدثد ثلضىمٕز ثلمعضدثمز .

ــزوعــُر  .7 ــجػ ثلغ ع ــّ  مغــسثد ثالوض ــسَٔؼإل ؽضمــجعٓ َثلضعــجمىٓ ثت ل لضصــجو ثلض

مذجوةً َلٕمً َمعـجٌمضً ثلُثظـعز فـٓ ثتظجظٕز َ ديٌدثفًثلضعسٔف َ ثلضعجَوٕجس  
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ـــل  إٔؾـــجو ـــس  ثلعم ـــدمجػف ـــجعٓ ثتلضصـــجوْ َثتو ـــجس   َثتؽضم ـــجس َّلّٕ دممجزد

 معضقدعز.

رٕـس  ثتلضصـجو لضعـٍٕل إومـجػثلمىجظـذز  َثتؽضمجعٕـز ثتلضصجؤزثلضّشسٔعجس  ظه .8

 :مه خ   َذلك ،  لٕضًٕؤىجم ثلقد مهثلمىلم وَن  ثتلضصجو فّ ثلمىلم

ــل  - ــز  ثتلضصــجؤزصقعــٕه ثلعُثم ــل ثلقــُثفص ثلّدثعم ثرعــغس،  ل ظــضغمجزمغ

 ثلمجلٕز ثلمخضلفز َثلمصثٔج ثلعسٔذٕز .... إلخَثلضعٍٕ س 

ـــس  - ـــسٔعجس ثتلضصـــجؤزصقعـــٕه ثلعُثمـــل رٕ ـــز ثلضّش ـــل مسَو صعـــٍٕل َ،  مغ

 ثالؽسثءثس ثل شمز لذدء ثلمشسَ  .

ضُعـٕز ثلعمـل ثلعسدّٕـز زلـم د ثتظضسمجوثلّدَ  ثلعسدّٕز َثلؾٍجس ثلمعىّٕز إلّ  فظ .9

 للعجملٕه فٓ ثلمطج  رٕس ثلمىلّم. ثتؽضمجعٕزدشين ثلقمجٔز  (9ا

ــز إلــّ  .10 دــر  مصٔــد مــه ثلؾٍــُو ثلضــّ مــه مــيوٍج وعــم وعــُر مىلمــز ثلعمــل ثلعسدّٕ

ثلّسٔـجور  َصطُٔس ثلمشـسَعجس ثلصـغٕسر َثلمضُظـطز َزٔـجور ثرعمـج  َمن صلـُن

مه دٕه مَلُٔجصٍج فٓ ثلمسفلز ثلمجومز دجلضّعجَن م  ثلؾٍجس ثلمعىّٕز َغىّٕج َعسدّٕـج 

علـّ  ثلضيإٔـدمـ   ثلضُّثعل م  مؤّظعـجس ثلضّمُٔـل ثلعسدّٕـز َثرؽىذّٕـز ، َفٓ إغجز

ثو ثرعمــج   َّ  َمعــقجح ثلشــذجحثٌمٕــز عمــد مىضــدِ ظــىُْ للّسٔــجور ٔؾمــ  دــٕه ز

 ثرعمج  لضذجو  ثلخذسثس َثلضّؾجزح َعمد ثلشسثأجس.

مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز لدعم ؽٍُو وعُر مغسثد ثالوضجػ ثلغ عز فّ ثلُغه ثلعسدّ  .11

ــز  ــسِ َثلضلــض س ثتلضصــجؤز ثلعم ل مــه خــ   خجعــز فــّ نــل ثلضقــدٔجس ثللذ

 صؾعٕد ّلٕجس ثلضعجَن ثلعسدّ دمج ٔعمه ثلمصجلـ ثلمشضسأز للل ثرغسثد .

ــجزي  .12 ــّ فعــه ثخضٕ ــدٔس للمــدٔس ثلعــجا لملضــخ ثلعمــل ثلعسدــّ عل صمــدٔم ثلشــلس َثلضم

عىــُن دـــ   ثلضقـدٔجس ثلضىمُٔــز َصطلعــجس مُظـُ  ثلــدَزر ثلغجلغــز َثرزدعـٕه َثلم



 5 

لضقمٕـك  2030مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز   فٕـظ ؽـجء مضُثفمـج مـ  ثرٌـدثد ثلضىمُٔـز 

ثرٌدثد ثلعجلمٕز للضىمٕز ثلمعضدثمز مـه خـ   غـسؿ ز ِ معـضمذلٕز صعـجعد علـّ 

 ثلضخطٕػ ثلضىمُِ ثلمىجظخ للىٍُض دمىلُمز ثلضشغٕل .

سدٕــز علــّ ؽٍُوٌــج للضــسَٔؼ لمؾمُعــز مــه صمــدٔم ثلشــلس إلــّ مىلمــز ثلعمــل ثلع .13

ـــضسثصٕؾٕجس ذثس ثلصـــلز  دجلضصـــىٕف ثلعسدـــّ  ثالعـــدثزثس َثلمسؽعٕـــجس َثتظ

ثلمعٕجزِ للمٍه ، َمىلُمز ثلضعلٕم ثلضمىّ َثلمٍىـّ ، َثلضـدزٔخ ، َدٕجوـجس ظـُق 

 ثلعمل ، َمطجلذز ثلذلدثن ثلعسدٕز دعسَزر صفعٕل صلك ثلمسؽعٕجس َثلذىجء علٍٕج .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1577 ) لشاس سلى

*  *  * 
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 انمغى انخاًَ :

 : 2015لشاس بشأٌ َشاطاث وإَجاصاث يُظًت انؼًم انؼشبيت خالل ػاو  -

،  َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــــــسر إن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثلغجلغـز

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

دشـــين وشـــجغجس  لملضـــخ ثلعمـــل ثلعسدـــّ ثتغـــ   علـــّ صمسٔـــس ثلمـــدٔس ثلعـــجادعـــد 

 ا ثلمعم ثلغجوّ مه ثلذىد ثرَ  ( ، 2015َإوؾجشثس مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز خ   عجا 

 َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ ،

 َدىضٕؾز ثلمىجلشجس َثلمدثَتس  ،

 يمــــــشس :

ــّ  (1ا ــل ثلعسد ــخ ثلعم ــز املض ــل ثلعسدٕ ــز ثلعم ــم دىشــجغجس َإوؾــجشثس مىلم ّخــر ثلعل

ـــً  ـــجس مـــجومـــ  ثال 2015( خـــ   عـــجا َثلمعجٌـــد َثلمسثأـــص ثلضجدعـــز ل ر دجلفعجلٕ

 َثروشطز ثلمىفرر خ   ثلعجا.

َثلمعجٌـد َثلمسثأـص  دًثلعجملٕه َصُؽًٕ ثلشلس للمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ  (2ا

ثلضجدعــز علــّ ثلؾٍــُو ثلضــّ دــرلٌُج فــّ صىفٕــر ثلذــسثمؼ َثروشــطز ثلضــّ صــدعم لٕــجا 

 ثلمىلمز دسظجلضٍج َمٌدثفٍج صؾجي مغسثد ثالوضجػ ثلغ عز فّ ثلُغه ثلعسدّ.

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1578) لشاس سلى 

*  *  * 
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 انمغى انخاًَ :يالحك  

( نهجُىىت 35لىىشاس بشىىأٌ تمشيىىش ػىىٍ َتىىالد أػًىىال انىىذوسة ):   (1سلىىى )انًهحىىك  

 ( : 2016ياسط / آراس  ، ششو انشيخ انحشياث انُمابيت )

ـسر ،  جلغز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌـــــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصــــً ثلغ

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

ــج   ــجةؼ معم ــس ثلخــج  دىض ــّ ثلضمسٔ ــدَزر ادعــد ثتغــ   عل ــجس 35ثل ــز ثلقسٔ ( للؾى

/ ثلذىد  مه ثلمعم ثلغجوّ (1زلم ا. اثلملقك ( 2016مجزض / ّذثز ،  مسا ثلشٕخثلىمجدٕز ا

 ثرَ (،

 َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ .

 َثلمدثَتس  ،َدىضٕؾز ثلمىجلشجس 

 يمــــــشس :

( للؾىـز ثلقسٔــجس ثلىمجدٕــز ا 35معمـج  ثلــدَزر اىضــجةؼ دـجلضمسٔس ثلخــج  دمخـر ثلعلــم 

 . ( 2016مسا ثلشٕخ ، مجزض / ّذثز 

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1579) لشاس سلى 

*  *  * 
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انؼمىىذ  انتمىىذو  ىىً إَجىىاصًتابؼىىت انغىىُىي نتمشيىىش انلىىشاس بشىىأٌ :   (2سلىىى )انًهحىىك 

 انؼشبً نهتشغيم:

ـــسر ،  غجلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثل

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

. ثلضمسٔس ثلعىُِ لمضجدعـز ثلضمـدا فـّ إوؾـجش ثلعمـد ثلعسدـّ للضشـغٕلدعد ثتغ   علّ 

 ثلغجوّ/ ثلذىد ثرَ (،مه ثلمعم  (2زلم ااثلملقك 

 .َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ 

 َدىضٕؾز ثلمىجلشجس َثلمدثَتس  ،

 يمــــــشس :

 مخر ثلعلم دجلضمسٔس -1

وعم ؽٍُو مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز فٓ مضجدعـز ثلضمـدا ثلمقـسش فـٓ ثوؾـجش مضطلذـجس   -2

 ثلعمد ثلعسدٓ للضشغٕل.

وعُر ثلدَ  ثلعسدٕز ثلضٓ لم صعضمد ثلعمد ثلعسدـٓ للضشـغٕل َثالظـضسثصٕؾٕز ثلعسدٕـز   -3

ج غذمجا لمسثز مؤصمس ثلعمل ثلعسدـٓ مللضدزٔخ َثلضعلٕم ثلضمىٓ َثلمٍىٓ إلّ ثعضمجوٌ

 ( .2010  اثلمىجمز/ ممللز ثلذقسٔه ا 1424زلم   

إلـّ  2008فظ ثلدَ  ثلعسدٕز ثلضٓ لم صعضمد ثلضصـىٕف ثلعسدـٓ ثلمعٕـجزْ للمٍـه  -4

 ا عمـجن/  1401   زلـمثلمعجزعز دجعضمجوي إعمجت لمسثز مـؤصمس ثلعمـل ثلعسدـٓ 

 (. 2009ثلممللز ثرزووٕز ثلٍجممٕز 

ثظضمسثز مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز فّ مضجدعز ثلضمدا ثلمقسش فٓ ثوؾجش مضطلذجس ثلعمد  -5

للضشغٕل َصلغٕف موشطضٍج ثلٍجوفز إلّ معجعدر ثلذلدثن ثلعسدٕز علّ صقمٕك ثلعسدٓ 

 ثرٌدثد ثلمسؽُر مه ثلعمد.
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صمدٔم ثلشلس رغسثد ثالوضجػ ثلضـٓ صجدعـش َعٕمـز مضطلذـجس ثلعمـد ثلعسدـٓ للضشـغٕل  -6

ــس  ــز دضمسٔ ــج ثلمضعلم ــٓ دسوَوٌ ــل ثلعسد ــخ ثلعم ــش ملض ــٓ َثف ــجس ثلض َخجعــز ثلؾٍ

 .ين ثلمضجدعز ثلعىُْ دٍرث ثلش

صُؽًٕ ثلشـلس َثلضمـدٔس للـدَ  َثلمىلمـجس ثلضـٓ مأـدس فـٓ صمسٔسٌـج علـّ ثعضمـجو  -7

 . ثلضصىٕف ثلعسدٓ ثلمعٕجزْ للمٍه

ــجو ثالظــضسثصٕؾٕز  -8 ــٓ صمسٔسٌــج ثعضم ــٓ مَزوس ف ــدَ  ثلض ــدٔس لل ــً ثلشــلس َثلضم صُؽٕ

 .ثلعسدٕز للضدزٔخ َثلضعلٕم ثلضمىٓ َثلمٍىٓ 

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1580) لشاس سلى 

*  *  * 

  



 10 

( نهجُىت شىنىٌ 14لشاس بشأٌ تمشيش ػٍ َتالد أػًال انذوسة ):   (3سلى )انًهحك 

 ( : 2016 شباط/  بشايش،  بيشوث ػًم انًشأة انؼشبيت )

ـسر ،  جلغز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌـــــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصــــً ثلغ

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

( للؾىـز مـتُن عمـل 14اثلـدَزر دعد ثتغ   علّ ثلضمسٔـس ثلخـج  دىضـجةؼ معمـج  

مه ثلمعم ثلغجوّ/  (3زلم اثلملقك  ا ( 2016دٕسَس ، فذسثٔس / مذجغ   (ثلمسمر ثلعسدٕز 

 ثلذىد ثرَ (،

 لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ . َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ

 َدىضٕؾز ثلمىجلشجس َثلمدثَتس  ،

 يمــــــشس :

( للؾىـز مـتُن عمـل ثلمـسمر 14اثلـدَزر ىضـجةؼ معمـج  دمخر ثلعلـم دـجلضمسٔس ثلخـج  

 ( . 2016دٕسَس ، فذسثٔس / مذجغ (ثلعسدٕز 

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1581) لشاس سلى 

*  *  * 
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 انبُــذ انخـاَـً

 انُظش  ً لشاساث وتىصياث يجهظ اإلداسة

 

انؼًم انؼشبيت  يًا  َتالد أػًال دوستً يجهظ إداسة يُظًتتمشيش ػٍ لشاس بشأٌ 

 :نًؤتًش انؼًم انؼشبً (43)و  (42) بيٍ انذوستيٍ

ـــسر ،  ثلمجٌـــغجلغز َثرزدعـٕـــه ا إن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصــــً ثل

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

وضـجةؼ معمــج   صمسٔـس عـه دعـد ثتغـ   علـّ ثلذىـد ثلغـجوّ مـه ؽــدَ  ثرعمـج  دشـين

 (43ا ثلــدَزرَ (42ا ثلــدَزروَزصــّ مؾلــط إوثزر مىلمــز ثلعمــل ثلعسدٕــز فٕمــج دــٕه 

 : ّلمؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ٌَ

 .( 2015/ تششيٍ االول أكتىبش،  انشياض( نًجهظ اإلداسة ) 83انذوسة ) -1

 (. 2016ياسط / آراس ششو انشيخ ،  ( نًجهظ اإلداسة )84ذوسة )ـان -2

 .َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ 

 َدىضٕؾز ثلمىجلشجس َثلمدثَتس ،

 يمــــــشس :

مخر ثلعلم دىضجةؼ معمج  مؾلط إوثزر مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز فّ وَزصًٕ ثلمىعمدصٕه  (1ا

 ، ٌَمج : 2016( 43َ ا 2015( 42فٕمج دٕه وَزصّ مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ا

 . ثلغجلغز َثلغمجوُنثلدَزر ثلعجؤز  -

 . ثلغمجوــُنثلسثدعز َ ثلعجؤز ثلدَزر -
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ثظضغمجز مذىّ ٌجزَن مه خ   مسأص عسدـّ مضخصـل للضـدزٔخ علّ  ثلمُثفمز (2ا

خــجذ أجفــز ثالؽــسثءثس ثل شمــز َصفــُٔط ثلمــدٔس ثلعــجا لملضــخ ثلعمــل ثلعسدــّ دجص

 .لرلك

وعــُر مغــسثد ثالوضــجػ ثلغ عــز فــٓ ثلــدَ  ثلعسدٕــز إلــّ صمــدٔم ثلــدعم ثلــ شا لعمــل  (3ا

 .ثلمسأص مه خ   ثتظضفجور مه ثلخدمجس َثروشطز ثلضّ ظٕمدمٍج 

صُؽًٕ ثلشلس َثلضمدٔس للعجور زةٕط َمععـجء مؾلـط ثالوثزر علـّ ثلؾٍـُو ثلضـّ  (4ا

 درلٌُج خ   وَزصّ ثلمؾلط ثلمرأُزصٕه .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1582) لشاس سلى 

*  *  * 

 يالحك انبُذ انخاًَ :

( نهًجهىظ 96: لشاس بشأٌ تمشيش ػٍ َتالد أػًال انذوسة انؼاديت ) انًهحك األول

 ( : 2015 أيهىل/ عبتًبش االلتصادي واالجتًاػً انؼشبً )

 يمـــــــشس :

( للمؾلـــط ثتلضصـــجوِ َثتؽضمـــجعّ 96َلـــسثزثس ثلـــدَزر امخـــر ثلعلـــم دىضـــجةؼ  (1ا

 ( .2015لُ  ٔ/ م ثلعسدّ اظذضمذس

ذثس ضىفٕر ثلضُعٕجس ثلصجوزر عه ثلدَزر ثلمرأُزر دصللٕف ملضخ ثلعمل ثلعسدّ  (2ا

 دمىلمز ثلعمل ثلعسدٕز . ثلصلز

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1583) لشاس سلى 

*  *  * 
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( 97: لىىىشاس بشىىىأٌ تمشيىىىش ػىىىٍ َتىىىالد أػًىىىال انىىىذوسة انؼاديىىىت ) انخىىىاًَانًهحىىىك 

 ( : 2016)  بشايش/ شباط  نهًجهظ االلتصادي واالجتًاػً انؼشبً

 يمـــــــشس :

( للمؾلط ثتلضصجوِ َثتؽضمجعّ ثلعسدّ 97مخر ثلعلم دىضجةؼ َلسثزثس ثلدَزر ا (1ا

 ( . 2016افذسثٔس/ مذجغ 

صشــلٕل لؾىــز ع عٕــز مــه ثلعــجور مععــجء مؾلــط ثالوثزر للضشــجَز مــ  ثلمؾلــط  (2ا

 دشين ثظضمسثزٔز َمٌمٕـز مىصـخ ثلمـدٔس ثلعـجا ثلمعـجعد ثتلضصجوِ َثتؽضمجعّ

 فّ ملضخ ثلعمل ثلعسدّ ففجنج علّ ع عٕز ثلضمغٕل .

ذثس ضىفٕر ثلضُعٕجس ثلصجوزر عه ثلدَزر ثلمـرأُزر دصللٕف ملضخ ثلعمل ثلعسدّ  (3ا

 دمىلمز ثلعمل ثلعسدٕز . ثلصلز

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1584) لشاس سلى 

 * *  * 
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 انبُــذ انخانــج

 يتابؼت تُفيز لشاساث يؤتًش انؼًم انؼشبً انغابك

 

 لشاس بشأٌ يتابؼت تُفيز لشاساث يؤتًش انؼًم انؼشبً انغابك :  -

ـسر ،  جلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثلغ

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

 ثرزدعٕــهثلغجوٕـز َدعد ثتغ   علّ ثلُعٕمز ثلخجعز دمضجدعز صىفٕـر لـسثزثس ثلـدَزر 

ثلذىد ثلغجلـظ مـه  ( ا 2015إدسٔل / وٕعجن  25 – 18ثللُٔش ،  ؤصمس ثلعمل ثلعسدّ الم

 ،( ؽدَ  ثرعمج 

 .َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ 

 ثلمىجلشجس َثلمدثَتس ،َدىضٕؾز 

 يمــــــشس :

ثرزدعٕــه لمـؤصمس ثلغجوٕز َثلدَزر مخر ثلعلم دجلضمسٔس ثلخج  دمضجدعز صىفٕر لسثزثس 

ثالمجور دـجلؾٍُو ثلضـّ م  (  2015إدسٔل / وٕعجن  25 – 18ا ثللُٔش ، ثلعمل ثلعسدّ 

ٌـد َثلمسثأـص فـّ فـّ ثلملضـخ َثلمعج درلٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ َمعجَوًٕ 

 صىفٕر لسثزثس ثلمؤصمس .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1585) لشاس سلى 

*  *  * 
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 انبُــذ انشابــغ

 انًغالم انًانيت وانخطت وانًىاصَت

نًُظًىىت انؼًىىم انؼشبيىىت يىىٍ حيىىج انًغىىاهًاث  أوال :  لىىشاس بشىىأٌ انًىلىىل انًىىانً

 وانًهحك : 2016/  4/  1وانًتأخشاث ػهً انذول األػضاء كًا  ً 

ـسر ،  جلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثلغ

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

ثلمجلّ لمىلمز ثلعمل ثلعسدٕـز مـه فٕـظ دعد ثتغ   علّ ثلضمسٔس ثلخج  دجلمُلف 

ــّ  ــج ف ــدَ  ثرععــجء أم ــّ ثل ــيخسثس عل ــ /  ا 1/4/2016ثلمعــجٌمجس َثلمض ــد ثلسثد ثلذى

 مَت(،

 َدعد ثتغ   علّ صُعٕجس مؾلط ثالوثزر فّ ٌرث ثلشين ،

 َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ .

 َدعد مىجلشز صُعٕجس ثللؾىز ثلمجلٕز ثلمىذغمز عه ثلمؤصمس .

 يمــــــشس :

صمدٔم ثلشلس َثلضمدٔس إلّ ثلدَ  ثلضّ ظدوس معجٌمجصٍج فّ مُثشوز ثلمىلمـز لعـجا  (1ا

ثلممللـز ثلعسدٕـز  –ظـلطىز ُعمـجن  –ٌَٓ وَلز ثالمجزثس ثلعسدٕز ثلمضقدر  2016

 دٕز .ؽمٍُزٔز مصس ثلعس -وَلز ثللُٔش   –ثلععُؤز 

علــّ فعــجح  2015صمــدٔم ثلشــلس َثلضمــدٔس إلــّ ثلــدَ  ثلضــّ ظــدوس فــّ عــجا  (2ا

ـــز ثلضُوعـــٕز  ـــز ثلمىلمـــز ٌَـــّ ا ثلؾمٍُزٔ ـــّ مُثشو ـــيخسر ف  –ثلمعـــجٌمجس ثلمض

ثلؾمٍُزٔـز  –ؽمٍُزٔـز ثلعـُوثن  –ثلؾمٍُزٔز ثلؾصثةسٔز ثلدٔممسثغٕز ثلشـعذٕز 

 ثلٕمىٕز ( .
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ج فــّ مُثشوــز ثلمىلمــز لعــجا ثلــدَ  ثرععــجء ثلضــّ لــم صعــدو دعــد معــجٌمجصٍ فــظ (3ا

لعدثو معجٌمجصٍج ، َأرلك ثلدَ  ثلضّ علٍٕج مضيخسثس دضعـدٔد معـجٌمجصٍج  2016

عــه ظــىُثس ظــجدمز فضــّ صــضمله ثلمىلمــز مــه ثلُفــجء دجلضصثمجصٍــج َصغطٕــز عؾــص 

 عىدَق ملجفير وٍجٔز ثلخدمز .

س علّ وعُر ثلدَ  ثلعسدٕز ثرععجء فّ مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز ثلضّ لدٍٔج صقفلج (4ا

وعخ معجٌمجصٍج فّ مُثشوز ثلمىلمز زف  صلك ثلضقفلجس مظُر دمج صم فّ مُثشوز 

 . 2005ثرمجوز ثلعجمز لؾجمعز ثلدَ  ثلعسدٕز َصىفٕرث لمسثزثس لمز ثلؾصثةس عجا 

صُؽٕــً ثلشــلس َثلضمــدٔس للعــٕد ثلــدأضُز / عذــد ثلــسفمه ثلقمٕــدْ زةــٕط مؾلــط  (5ا

دــّ َللجفــز ثلعــجملٕه فــّ إوثزر ثلقعــجح ثالوثزر ثلمــدٔس ثلعــجا لصــىدَق ثلىمــد ثلعس

ثلمُفد فّ ثلصىدَق لضؾجَدٍم م  مىلمـز ثلعمـل ثلعسدٕـز فـّ صقُٔـل معـجٌمجس 

 ثلدَ  ثرععجء للمىلمز فّ ثلمُثعٕد ثلمقدور .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1586) لشاس سلى 

*  *  * 
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جًهىسيىىت  –لىىشاس بشىىأٌ انشصىىيذ انًجًىىذ نىىذي يصىىشد انششىىيذ ببغىىذاد   حاَيىىا :

 انؼشاق

ـسر ،  جلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثلغ

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

ؽمٍُزٔـز  –دعد ثتغ   علّ َعٕمز ثلسعـٕد ثلمؾمـد لـدِ مصـسد ثلسمـٕد دذغـدثو 

 ثلعسثق ا ثلذىد ثلسثد  / عجوٕج (،

 َدعد ثالغ   علّ لسثزثس مؾلط ثالوثزر َصُعٕجس َم فلجس ٌٕتز ثلسلجدز 

 َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ .

 َدعد مىجلشز صُعٕجس ثللؾىز ثلمجلٕز ثلمىذغمز عه ثلمؤصمس .

 يمــــــشس :

مطخ ثلمذلغ َثعضذجزي ؤُوـجا معدَمـز َصعـُٔضً فـٓ ثتفضٕـجغٓ ثلعـجا ثلمُثفمز علّ 

َفمــجا للــىلم َثللــُثةـ ثلعــجزٔز َثلىلــجا ثلمــجلٓ َثلمقجظــذٓ ثلمُفــد للمىلمــجس ثلعسدٕــز 

 .ثلمضخصصز َتةقضً ثلضىفٕرٔز 

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1587) لشاس سلى 

*  *  * 
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وتمىاسيش يشالبىً انحغىاباث ػىٍ  ،هينت انشلابىت انًانيىت تماسيش حانخا :  لشاس بشأٌ 

نهغــىـُت  نى انحغاباث انختاييت نًكتب انؼًم انؼــشبً وانًؼاهـــذ وانًشاكـــض انتابؼــت 

 :  2015/  12/  31انًانيت انًُتهـــيت  ـً 

 يمــــــشس :

)أ( بشىىأٌ تمشيىىش هينىىت انشلابىىت انًانيىىت نًُظًىىت انؼًىىم انؼشبيىىت وسد يكتىىب انؼًىىم 

انؼشبً ػهً يالحظاث هينىت انشلابىت انًانيىت وتمشيىش يشالبىً انحغىاباث ػىٍ انحغىا  

 : 2015/  12/  31انختايً نًكتب انؼًم انؼشبً نهغُت انًانيت انًُتهيت  ً 

َصمسٔس مسثلخ ثلقعجدجس عه ثلقعجح  ثلمصجولز علّ صمسٔس ٌٕتز ثلسلجدز ثلمجلٕز* 

ــــز  ــــز ثلمىضٍٕ ــــجٌسر للعــــىز ثلمجلٕ ــــّ  / ثلم ــــل ثلعسد ــــخ ثلعم ــــجمّ لملض ــــٓ ثلخض ف

31/12/2015 . 

 م ( مجز  ٌجزَن . 12سثء ثلشمز ثللجةىز دمذىّ ثلمىلمز ا* دشين م

 مخر ثلعلم . -

ثعضمــجو أجفــز ثالؽــسثءثس ثلضــّ ثصخــرٌج ملضــخ ثلعمــل ثلعسدــّ فــٓ ظـــُء  -

لشمز ثللجةىـز فـٓ مذىـّ ثلمىلمـز ثزر ثلمىلمز دشين مسثء ثلسثزثس مؾلط إو

 مقجفلز ثلؾٕصر . –م ( مجز  ٌجزَن دجلدلّ  12ا

) ( بشىىأٌ تمشيىىش هينىىت انشلابىىت انًانيىىت وتمشيىىش يشالىىب انحغىىاباث ػىىٍ انحغىىا   

نهخــــما ت انؼًانيــــت وبحىث انؼًم / انجضالش نهغُت انًانيىت  انختايً نهًؼـــهذ انؼشبً

 : 2015/  12/  31انًُتهيت  ً 

* ثلمصجولز علّ صمسٔس ٌٕتز ثلسلجدز ثلمجلٕز َصمسٔس مسثلخ ثلقعجدجس عـه ثلقعـجح 

ثلخضجمّ للمعٍد ثلعسدّ للغمجفـز ثلعمجلٕـز َدقـُط ثلعمـــــل/ ثلؾــــصثةس للعــــىز ثلمجلٕـــز 

 . 2015/  12/  31ٍــٕز فــّ ثلمىض
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)جـ(  بشأٌ تمشيش هينت انشلابىت انًانيىت  وتمشيىش يشالىب انحغىاباث ػىٍ انحغىا   

انختىىايً نهًشكىىض انؼشبىىً  نتًُــىىـيت انًىىىاسد انبــىىـششيت / طىىشابهظ نهغىىـُت انًانيـــــىىـت 

 : 2015/  12/  31انًُتهـيت  ــــً 

ز َصمسٔس مسثلخ ثلقعجدجس عـه ثلقعـجح * ثلمصجولز علّ صمسٔس ٌٕتز ثلسلجدز ثلمجلٕ

ثلخضجمّ للمسأص ثلعسدّ لضىمٕز ثلمُثزو ثلذشسٔز / غسثدـــلط للعــىز ثلمجلٕـــز ثلمىضٍـــٕز 

 . 2015/  12/  31فــّ 

*  *  * 

)د( بشىىأٌ تمشيىىش هينىىت انشلابىىت انًانيىىت  وتمشيىىش يشالىىب انحغىىاباث ػىىٍ انحغىىا  

انيت ـــىـُت انًــــىـىو نهغــــىـت / انخشطــــىـنهتأييُىاث االجتًاػي انختايً نهًشكىض انؼشبىً

 : 2015/  12/  31انًُتهيت  ـً 

* ثلمصجولز علّ صمسٔس ٌٕتز ثلسلجدز ثلمجلٕز َصمسٔس مسثلخ ثلقعجدجس عـه ثلقعـجح 

 ثلخضجمّ للمسأص ثلعسدّ للضيمٕىجس ثتؽضـــمجعٕز / ثلخسغـــُا للعـــىز ثلمجلٕز ثلمىضٍـــٕز

 . 2015/  12/  31فّ 

*  *  * 

)هىىـ(  بشىىأٌ تمشيىىش هينىىت انشلابىىت انًانيىىت وتمشيىىش يشالىىب انحغىىاباث ػىىٍ انحغىىا  

انختايً نهًؼهذ انؼشبً نهصحت وانغــــىـاليت انًـــىـهُيت / ديشــــىـك نهغىُت انًانــىـيت 

 : 2015/  12/  31انًُتهيت  ــً 

* ثلمصجولز علّ صمسٔس ٌٕتز ثلسلجدز ثلمجلٕز  َصمسٔس مسثلخ ثلقعجدجس عه ثلقعجح 

ثلخضجمّ للمعٍد ثلعسدّ للصقز َثلع مز ثلمٍىٕز / ومشـك للعـىز ثلمجلٕـــــز ثلمىضٍــــــٕز 

 . 2015/  12/  31فـــّ 

*  *  * 
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ابؼىت ( نهجُىت انًُظًىاث نهتُغىيك وانًت24)و(  بشأٌ تمشيش وتىصىياث االجتًىاع )

(  2015انًُبخمت ػٍ انًجهظ االلتصادي واالجتًاػً ) اإلعكُذسيت ، أغغطظ / أ  

 وسدود وإيضاحاث انًُظًت بشأَها .

مخر ثلعلم دضمسٔس َصُعٕجس ثتؽضمج  ثلسثد  َثلعشـسٔه للؾىـز ثلمىلمـجس للضىعـٕك  -1

ا ثالظلىدزٔز ، مرعطط /  َثلمضجدعز ثلمىذغمز عه ثلمؾلط ثتلضصجوِ َثتؽضمجعّ

 (. 2015ّح 

صللٕف ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ دمضجدعز َثصخجذ أجفـز ثالؽـسثءثس ثل شمـز  -2

 دشين صىفٕر ثلضُعٕجس ثلمضعلمز دجلمىلمز َثلضّ َزوس فّ ثلضمسٔس .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1588) لشاس سلى 

*  *  * 

 

  



 21 

يكتىب انؼًىم انؼشبىً وانًؼاهىذ :  لشاس بشىأٌ خطىت يُظًىت انؼًىم انؼشبيىت )  سابؼا

 (: 2018 – 2017 ( نؼايً ) وانًشاكض انتابؼت نهًُظًت

،  ـسرثلمجٌــإن مــؤصمس ثلعمــل ثلعسدــّ ثلمىعمــد فــــــّ وَزصــــــً ثلغجلغــز َثرزدعـٕــــه ا 

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

ــز ادعــد ثتغــ   علــّ مشــسَ  خطــز  ملضــخ ثلعمــل ثلعسدــّ  مىلمــز ثلعمــل ثلعسدٕ

ـــ  /  2018 – 2017 َثلمعجٌـــد َثلمسثأـــص ثلضجدعـــز للمىلمـــز( لعـــجمّ ا ـــد ثلسثد ( ا ثلذى

 (،زثدعج

 َدعد ثتغ   علّ صُعٕجس مؾلط ثالوثزر فّ ٌرث ثلشين ،

 َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ .

 شز صُعٕجس ثللؾىز ثلمجلٕز ثلمىذغمز عه ثلمؤصمس .َدعد مىجل

 يمــــــشس :

ــز لعــجمّ  ــّ خطــز عمــل مىلمــز ثلعمــل ثلعسدٕ ــز عل ــجا   2018َ  2017ثلمُثفم ، َفم

 للمُثشوز ثلمعضمدر مه لذل ثلمؤصمس .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1589) لشاس سلى 

*  *  * 
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يكتب انؼًم انؼشبً وانًؼاهذ  :  لشاس بشأٌ يىاصَت يُظًت انؼًم انؼشبيت ) خايغا

 (: 2018 – 2017 ( نؼايً )وانًشاكض انتابؼت نهًُظًت 

ـــسر ،  غجلغز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌـــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصــــً ثل

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

دعـد ثتغـ   علـّ مشــسَ  مُثشوـز مىلمـز ثلعمـل ثلعسدٕــز ا ملضـخ ثلعمـل ثلعسدــّ 

( ا ثلذىــد ثلسثدــ  /  2018  – 2017 َثلمعجٌــد َثلمسثأــص ثلضجدعــز للمىلمــز ( لعــجمّ ا

 ( ، خجمعج

 -( َثلرْ ٔىل علّ :84لسثز مؾلط ثالوثزر ثلدَزر ا َدعد ثتغ   علّ

ثلمُثفمز علّ مشسَ  مُثشوز مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز املضخ ثلعمل ثلعسدّ دجلمجٌسر( 

، 2018(  وَتز ممسٔلّ للعجا 5726575، َدمذلغ ا 2017( للعجا 5619575دمذلغ ا

( مــ  ثلضُعــٕز 2016( لمــؤصمس ثلعمــل ثلعسدــّ عــجا ا43َإفجلضـــــٍج إلــــــّ ثلـــــدَزر ا

 دئلسثزٌج .

 ٔعجفجس ثلضّ لدمٍج ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ .َدعد ثتظضمج  إلّ ثال

 َدعد مىجلشز صُعٕجس ثللؾىز ثلمجلٕز ثلمىذغمز عه ثلمؤصمس .

 يمــــــشس :

 يكتب انؼًم انؼشبً : -1

وَتز (  4200000دمذلـــغ ا 2017لعـــجا  ملضـــخ ثلعمـــل ثلعسدـــّثعضمـــجو مُثشوـــز  -

 ممسٔلّ ، َأجلضجلّ :وَتز  (  4200000دمذلغ ا 2018ممسٔلّ ، َلعجا 
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 2018يىاصَت ػاو  2017يىاصَت ػاو  انبياٌ

معجٌمجس ثلدَ  

 ثرععجء

3900000 3900000 

 300000 300000 ثلضمُٔل ثلرثصٓ

 4200000 4200000 انًجًــىع

 

 انًؼهذ انؼشبً نهخما ت انؼًانيت وبحىث انؼًم / انجضالش: -2

ــّ - ــد ثلعسد ــز ثلمعٍ ــجو مُثشو ــجا  ثعضم ــس لع ــز َدقــُط ثلعمــل / ثلؾصثة ــز ثلعمجلٕ للغمجف

ـــدزي ا 2017 ـــجلّ ل ـــغ إؽم ــــجا 500000دمذل ــــُثشوضً لعـــ ـــٓ ، َمـ ( وَتز ممسٔل

 ( وَتز ممسٔلٓ .500000دمذلغ إؽمجلّ لدزي ا 2018

ثعضمــجو صُشٔــ  مُثشوــز ثلمعٍــد ثلعسدــّ للغمجفــز ثلعمجلٕــز َدقــُط ثلعمــل / ثلؾصثةــس  -

 انُحى انتانً :علّ َذلك   2018،  2017 لعجمّ

 2018يىاصَت ػاو  2017يىاصَت ػاو  انًغاهًاث ) انتًىيم (

 200 000 200 000 %(50امعجٌمز ثلقلُمز ثلؾصثةسٔز 

معجٌمز مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز 

 %(50ا
000 200 000 200 

 100 000 100 000 ثلضمُٔــل ثلرثصــّ

 500 000 500 000 انًجًىع
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 نتًُيت انًىاسد انبششيت / طشابهظ: انًشكض انؼشبً -3

 2017ثعضمــجو مُثشوــز ثلمسأــص ثلعسدــّ لضىمٕــز ثلمــُثزو ثلذشــسٔز / غــسثدلط لعــجا  -

دمذلغ  2018( وَتز ممسٔلٓ ، َمــُثشوضً لعــــجا 729 595دمذلغ إؽمجلّ لدزي ا

 ( وَتز ممسٔلٓ .669 595إؽمجلّ لدزي ا

ثلمـُثزو ثلذشـسٔز / غـسثدلط لعـجمّ ثعضمجو صُشٔ  مُثشوـز ثلمسأـص ثلعسدـّ لضىمٕـز  -

 َذلك علّ ثلىقُ ثلضجلّ : 2018، 2017

 2018يىاصَت ػاو  2017يىاصَت ػاو  انًغاهًاث ) انتًىيم (

 283 675 283 675 %(70معجٌمز لٕذٕج ا

 121 575 121 575 %(30معجٌمز مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز ا

 264 345 324 345 ثلضمُٔــل ثلرثصــّ

 669 595 729 595 انًجًىع

 انًؼهذ انؼشبً نهصحت وانغاليت انًهُيت / ديشك : -4

دمذلغ  2017ثعضمجو مُثشوز ثلمعٍد ثلعسدّ للصقز َثلع مز ثلمٍىٕز / ومشك لعجا  -

ـــدزي ا ـــجلّ ل ــــجا 500000إؽم ــــُثشوضً لعـــ ـــٓ ، َمـ ـــغ  2018( وَتز ممسٔل دمذل

 ( وَتز ممسٔلٓ .500000إؽمجلّ لدزي ا

ثعضمـجو صُشٔــ  مُثشوــز ثلمعٍـد ثلعسدــّ للصــقز َثلعـ مز ثلمٍىٕــز / ومشــك لعــجمّ  -

 َذلك علّ ثلىقُ ثلضجلّ : 2018،  2017
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 2018يىاصَت ػاو  2017يىاصَت ػاو  انًغاهًاث ) انتًىيم (

 200 000 200 000 %(50معجٌمز ثلقلُمز ثلعُزٔز ا

 200 000 200 000 %(50معجٌمز مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز ا

 100 000 100 000 ثلضمُٔــل ثلرثصــّ

 500 000 500 000 انًجًىع

 انًشكض انؼشبً نهتأييُاث االجتًاػيت / انخشطىو : -5

دمذلغ  2017ثعضمجو مُثشوز ثلمسأص ثلعسدّ للضيمٕىجس ثتؽضمجعٕز / ثلخسغُا لعجا  -

إؽمـجلّ لمذلـغ  2018( وَتز ممسٔلٓ ، َمـــُثشوضً لعـجا 400000إؽمجلّ لدزي ا

 ( وَتز ممسٔلٓ .400000لدزي ا

ثعضمــجو صُشٔــ  مُثشوــز ثلمسأــص ثلعسدــّ للضيمٕىــجس ثتؽضمجعٕــز / ثلخسغــُا لعــجمّ  -

 َذلك علّ ثلىقُ ثلضجلّ : 2018،  2017

 2018يىاصَت ػاو  2017يىاصَت ػاو  انًغاهًاث ) انتًىيم (

 60 000 60 000 %(30ا ثلعُوثوٕزمعجٌمز ثلقلُمز 

 140 000 140 000 %(70مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز ا معجٌمز

 200 000 200 000 ثلضمُٔــل ثلرثصــّ

 400 000 400 000 انًجًىع

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1590) لشاس سلى  

*  *  * 
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 انتىصياث انؼايت نهجُت انًانيت :بشأٌ  :  لشاس عادعا

 يمــــــشس :

ــز ثلمعجٌــد َثلمسثأــص  .1 ــُا ثلمىلمــز دضعــدٔد معــجٌمضٍج فــّ مُثشو ــّ من صم ــد عل ثلضيإٔ

ثلضجدعز لٍج مه إؽمجلّ ثلمعجٌمجس ثلمعدور فعلٕـج مـه لذـل ثلـدَ  ثرععـجء دمىلمـز 

 ثلعمل ثلعسدٕز .

ثلضيإٔد علّ ملضخ ثلعمل ثلعسدّ دعسَزر ثلعمل علّ ؽدَلز ثلعلفز ثلممىُفـز مـه  .2

 مُثزو ثلذشسٔز / غسثدلط للمىلمز.ثلمسأص ثلعسدّ لضىمٕز ثل

ثلضيإٔد علّ ثلمىلمز من صمُا دضغطٕز ثلعؾص فٓ عىدَق ملجفـجر وٍجٔـز ثلخدمـز َفمـجا  .3

 لمسثزثس ثلمؾلط ثتلضصجوْ َثتؽضمجعٓ فٓ ٌرث ثلشين  .

ــز فــٓ  .4 ــز ثلمجلٕ ــز ثلسلجد ــج ٌٕت ــز ثلم فلــجس َثلضُعــٕجس ثلضــٓ ثَزوصٍ ــصثا دلجف ثتلض

 . 2015لعجا صمسٔسٌج ثلمجلٓ َثالوثزْ 

ــز لطــس لضذسعٍــج َوعمٍــج لمــؤصمس ثلعمــل ثلعسدــٓ  .5 صُؽٕــً ثلشــلس َثلضمــدٔس إلــّ وَل

 2016( ثدسٔل / وٕعجن 43ثلدَزر ا

صُؽًٕ ثلشـلس َثلضمـدٔس إلـّ ثلمطـجعٕه ثتلضصـجوِ َثتؽضمـجعٓ ا إوثزر ثلمىلمـجس  .6

مغمس م  َثتصقجوثس ثلعسدٕز ( دجرمجوز ثلعجمز لؾجمعز ثلدَ  ثلعسدٕز علّ صعجَوٍج ثل

 مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز َصمدٔسٌج لخصُعٕز ثلمىلمز .

صُؽًٕ ثلشـلس َثلضمـدٔس لملضـخ ثلعمـل ثلعسدـّ َللمعجٌـد َثلمسثأـص ثلضجدعـز لـً علـّ  .7

 لٕجمٍج دُثؽذجصٍج علّ مأمل َؽً .

للعـٕد / ممغـل ثلعـلسصٕس ثلعـجا َللعـجور مععـجء ثلعـلسصجزٔز  صُؽًٕ ثلشلس َثلضمدٔس .8

 َثلضىلٕم . ثلفىٕز علّ فعه ثالعدثو
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ثلمجلٕــز زةــٕط ٌٕتــز ثلسلجدــز  -للعــٕدر / شإٔــز دـٕـــس زظــج  صُؽٕــً ثلشــلس َثلضمــدٔس  .9

َثلعــجور مععــجء ٌٕتــز ثلسلجدــز ثلمجلٕــز لملضــخ ثلعمــل ثلعسدــّ َثلمعجٌــد َثلمسثأــص 

 ثلضجدعز دمىجظذز موثء مٍجمٍم علّ ثلُؽً ثرأمل َثوضٍجء مدر َتٔضٍم .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43ع . ع . د  و . 1591) لشاس سلى 

*  *  * 
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 انبُـذ انخايـظ

 تطبيك اتفالياث وتىصياث انؼًم انؼشبيت

 لشاس بشأٌ تطبيك اتفالياث وتىصياث انؼًم انؼشبيت :  -

ـــسر ،  غجلغز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌـــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصــــً ثل

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

ــز  ــل ثلعسدٕ ــجس َصُعــٕجس ثلعم ــك ثصفجلٕ ــز ثلخجعــز دضطذٕ ــّ ثلُعٕم ــد ثتغــ   عل دع

 ثلغ عـُنَ ثلعجوظـز ثلمجوُوٕٕه عه وضجةؼ معمـج  وَزصـًَثلمضعمىز صمسٔس لؾىز ثلخذسثء 

 ا ثلذىد ثلخجمط مه ؽدَ  ثرعمج  ( ، ( 2015اعمجن ، ؤعمذس/ أجوُن ثرَ  

مــسا ا  ثلغمــجوُنثلسثدعــز َعلــّ صُعــٕز مؾلــط ثالوثزر فــّ وَزصــً دعــد ثتغــ   َ

 ( ، 2016 ّذثز/ مجزض،  ثلشٕخ

َدعــد مىجلشــز صمسٔــس لؾىــز صطذٕــك ثصفجلٕــجس َصُعــٕجس ثلعمــل ثلعسدٕــز ثلمىذغمــز عــه 

 ،لمىجلشز ٌرث ثلمُظُ   ثلمؤصمس

 يمــــــشس :

ثرخــر  مــ ثلمُثفمــز علــّ صمسٔــس لؾىــز صطذٕــك ثصفجلٕــجس َصُعــٕجس ثلعمــل ثلعسدٕــز  (1

 .دجلم فلجس ثلضّ ملسٌج ثلمؤصمس 

ــدَ   (2 ــز ظــسعز مىجمــدر ثل ــجس ثلعمــل ثلعسدٕ ــّ ثصفجلٕ ــم صصــجوق عل ــّ ل ثرععــجء ثلض

ّ َصقمٕك مٌدثفـً فـّ للىشجغ ثلمعٕجزِ ثلعسدثلضصدٔك علّ ٌري ثتصفجلٕجس ، وعمج 

ثلعمــل َثلىٍــُض دشــسَغ َنــسَد ثلعمــل فــّ ثلــدَ  ثلعسدٕــز  صطــُٔس صشــسٔعجس

 عم  دجلمٕغجق ثلعسدّ للعمل َوظضُز مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1592) لشاس سلى 
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 انبُـذ انغادط

 يزكشة انًذيش انؼاو نًكتب انؼًم انؼشبي

 ( 2016جُيل ، يىَيى / حضيشاٌ ( نًؤتًش انؼًم انذوني ) 105حىل انذوسة )

 

( 105لىىشاس بشىىأٌ يىىزكشة انًىىذيش انؼىىاو نًكتىىب انؼًىىم انؼشبىىي حىىىل انىىذوسة )  -

 (: 2016نًؤتًش انؼًم انذوني ) جُيل ، يىَيى / حضيشاٌ 

ـسر ،  جلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثلغ

 ( ،  2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

دعد ثتغ   علّ ثلُعٕمز ثلخجعز دمرأسر ثلمدٔس ثلعـجا لملضـخ ثلعمـل ثلعسدـٓ فـُ  

( ا ثلذىــد  2016( لمــؤصمس ثلعمــل ثلــدَلٓ ا ؽىٕــف ، ُٔوٕــُ / فصٔــسثن 105ثلــدَزر ا

 ثلعجوض مه ؽدَ  ثرعمج  ( ،

ه ا مــسا ثلغمــجوٕثلسثدعــز َ علــّ صُعــٕز مؾلــط ثالوثزر فــّ وَزصــًدعــد ثتغــ   َ

 ( ، 2016ثلشٕخ ، مجزض/ ّذثز 

 يمــــــشس :

 أوال:

ثعضمجو ؽدَ  معمج  ثتؽضمج  ثلضىعـٕمٓ ثرَ  للمؾمُعـز  ثلعسدٕـز ثلمشـجزأز  .م 

أمـج ٌـُ َثزو    2016لمـؤصمس ثلعمـل ثلـدَلٓ  لعـجا  (105فٓ معمج  ثلـدَزر ا

ــز  ــز ثلمجوم ــٓ ثلمسفل ــز معــضؾدثس صقــدط ف ــز َإظــجفز مٔ ــز ، َمضجدع ــٓ ثلُعٕم ف

 .فجغز ثلمؾمُعز ثلعسدٕز علمج درلكَإ

ثلعــجعز ثلعجوظــز  فــّ صمــجاعمــد ثتؽضمــج  ثلضىعــٕمٓ ثرَ  للمؾمُعــز ثلعسدٕــز  .ح 



 30 

، َذلــك فــّ لجعــز مؾلــط  2016 مــجُٔ / ّٔــجز 29معــجء ٔــُا ثتفــد ثلمُثفــك 

 ثالوثزر دممس ملضخ ثلعمل ثلدَلّ دؾىٕف .

صىلٕم ثتؽضمج  ثلضىعٕمّ ثلعىُْ  دٕه مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز َمؾلط ثلعـفسثء  .ػ 

ــُا ثلؾمعــز ثلمُثفــك  ــجز  27ثلعــسح ثلمعضمــدٔه فــّ ؽىٕــف عــذجؿ ٔ مــجُٔ / ّٔ

2016 . 

غسثد ثالوضـجػ ثلغ عـز لقعـُز دضعمٕم ثلدعُر علّ م تكهيل يكتب انؼًم انؼشبً:  حاَيا

ثتؽضمـــج  ثلضىعـــٕمّ ثرَ  للمؾمُعـــز ثلعسدٕـــز َثصخـــجذ ثالؽـــسثءثس ثللُؽعـــضٕز 

 َثلضىلٕمٕز َإعدثو ثلُعجةك ثلمىجظذز لعمد َإوؾجؿ ٌرث ثتؽضمج  .

دجصخجذ ثالؽـسثءثس ثلمىجظـذز دشـين ثلضىعـٕك فٕمـج دـٕه  تكهيل يكتب انؼًم انؼشبً:  حانخا

ثلُفُو ثلعسدٕز مه ثؽـل إٔؾـجو صُثفـك عسدـٓ فـُ  صسمـٕقجس مغـسثد ثتوضـجػ 

(  2020 – 2017ثلغ عــــز لععــــُٔز مؾلــــط إوثزر ملضــــخ ثلعمــــل ثلــــدَلٓ ا 

دجالظجفز إلّ وعم ثلضسمٕقجس ثلعسدٕز لشغل مِ مىصخ مه ثلمىجعخ ثلمىذغمز 

 فجلز إددثء ثلدَ  ثلعسدٕز زرذضٍج فّ مغل إفدثٌج .عه ثلمؤصمس فّ 

ــضٕز دبؼخىىت جُيىىل  –: تكهيىىل يكتىىب انؼًىىم انؼشبىىي  سابؼىىا ــجذ ثالؽــسثءثس ثللُؽٕع جصخ

َثلضسصٕذجس ثلضىلٕمٕز  ثلمىجظذز لعمد ثلملضمّ ثلدَلّ للضعجمه م  عمـج  َمـعخ 

( 105فلعطٕه َثرزثظّ ثلعسدٕز ثلمقضلز ثرخسِ علّ ٌجمش معمج  ثلدَزر ا

، َصـُفٕس ثلضعـٍٕ س َأجفـز ثلعـذل ثل شمـز  2016لمؤصمس ثلعمـل ثلـدَلٓ لعـجا 

الوؾجفً  َصقمٕك ثرٌدثد ثلمسؽُر مىً ، َذلك دجلضىعٕك َثلضعجَن م  ثلؾٍجس 

 َثرغسثد ذثس ثلع لز
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 تكهيل انًذيش انؼاو نًكتب انؼًم انؼشبً بئػذاد يا يهً :خايغاً :  

غىجس ثالظـــسثةٕلٕز َّعجزٌـــج ثتلضصـــجؤز ثلضمسٔـــس ثلعـــىُِ دشـــين ثلمعـــضُ (م ا

َثتؽضمجعٕز ثلعلذٕز علّ مَظج  معقجح ثرعمج  َثلعمج  فـّ فلعـطٕه 

َثلؾُتن ثلعُزِ َؽىـُح لذىـجن َصسؽمـز ثلضمسٔـس إلـّ ثللغـجس ثلمعضمـدر 

 فّ موشطز مىلمز ثلعمل ثلدَلٕز َصعمٕمً علّ ثلمشجزإٔه فّ ثلمؤصمس .

ــرِ  (ح ا ــس ثل ــّ دشــين ثلضمسٔ ــس صقلٕل ــخ ثلعمــل صمسٔ ــجا لملض ظــٕمدمً ثلمــدٔس ثلع

ثلدَلّ عه وضجةؼ شٔجزر دعغز ملضخ ثلعمل ثلدَلّ لمضجدعـز مَظـج  ثلعمـج  

ـــز ثرخـــسِ َعـــسض  ـــز ثلمقضل ـــّ فلعـــطٕه َثرزثظـــٓ ثلعسدٕ ثلعـــسح ف

ثلم فلــجس علــّ لؾىــز ثلصــٕجرز ثلمىذغمــز عــه ثتؽضمــج  ثلضىعــٕمٓ ثرَ  

سدٕز َصسؽمضٍج إلّ ثللغز لُظ  ثلصٕغز ثلىٍجةٕز لم فلجس ثلمؾمُعز ثلع

 ثتوؾلٕصٔز َصعمٕمٍج علّ ثلمشجزإٔه فّ ثلمؤصمس  .

( لمؾلط إوثزر مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز ا مجزض / 84ثلضيإٔد علّ لسثز ثلدَزر ا عادعا :

صمسٔــس عــه ثلمعــضُغىجس ثالظــسثةٕلٕز  : ( ثلمضعلــك دجلذىــد ثلغــجوّ 2016ّذثز 

ثرزثظـّ ثلفلعـطٕىٕز َلطـج  ثلعمـل َّعجزٌج ثتلضصجؤز َثتؽضمجعٕز علـّ 

 َثلرِ ٔىل ظمه ممُز مخسِ علّ :

ثلضيإٔد علّ إلجمز وَلز فلعطٕه علّ أجمل مزثظـٍٕج َعجعـمضٍج ثلمـدض  -

ثلشسٔف َزفط ؽمٕ  ثالؽسثءثس ثتظـضٕطجوٕز ثلمخجلفـز للجفـز ثلشـسثة  

 ثلعمجَٔز َثرعسثد َثلمُثوٕه ثلدَلٕز .

  دعغـز مضخصصـز ل غـ   علـّ ثلطلخ مه مىلمز ثلعمل ثلدَلٕز إزظج -

َفضـّ  1970فمُق ثلعمج  ثلفلعطٕىٕٕه لدِ ظلطجس ثتفض   مىر عجا 
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صجزٔخً َثصخجذ مج ٔلصا لعدثو مؽُز َمعضقمجس ثلعمجلـز ثلفلعـطٕىٕز َفمـج 

 للمعجٕٔس ثلدَلٕز َإع ن ثلمذجوا َثلقمُق ثرظجظٕز فّ ثلعمل .

ثلٍجوفــز إلــّ صعصٔــص ع لــجس  نؼشبىىًدػىىى جهىىىد انًىىذيش انؼىىاو نًكتىىب انؼًىىم ا : عىىابؼا

ثلضعجَن دٕه ثلمؾمُعز ثلعسدٕز َمىلمز ثلعمل ثلدَلٕـز مـه مؽـل صقمٕـك ثلمصٔـد 

تس جمه ثلملجظخ للمىطمز ثلعسدٕز َفك صطلعجصٍج َثفضٕجؽجصٍج ثلمعضمذلٕز فٓ مؾ

 ثلعمل َثلعمج  َثلضىمٕز ثلمعضدثمز

مىلمـز ثلعمـل ثلعسدٕـز ا مـجزض / ( لمؾلط إوثزر 84لسثز ثلدَزر ا: انتأكيذ ػهً  حايُا

ــز للصــىدَق  2016ّذثز  ــُثزو ثلمجلٕ ــد ثلعــجد  عشــس : وعــم ثلم ــك دجلذى ( ثلمضعل

 ثلفلعطٕىٓ للضشغٕل َثلقمجٔز ثتؽضمجعٕز للعمج ، َثلرِ ٔىل علّ :

وعـم ثلصـىدَق ثلـُغىّ ثلفلعــطٕىّ للضشـغٕل َثلقمجٔـز ثتؽضمجعٕـز للعمــج   -

 مه مؽلٍج . ثلىذٕلز ثلضّ موشبصقمٕك ثرٌدثد  َثلضسَٔؼ لً مه مؽل

وعُر مىلمز ثلعمل ثلدَلٕـز لعمـد مـؤصمس ثلمـجوقٕه لـدعم عـىدَق فلعـطٕه  -

ــ شا للصــىدَق  ــل ثل ــُفٕس ثلضمُٔ ــز للعمــج  لض ــز ثتؽضمجعٕ للضشــغٕل َثلقمجٔ

 َإٔؾجو فس  ثلعمل ثل ةك لعمج  فلعطٕه .

صغمٕه ؽٍُو ثلمدٔس ثلعجا لمىلمز ثلعمل ثلعسدٕز فٓ ثتعـدثو َثلضقعـٕس لضىلـٕم :  تاعؼا

( لمــؤصمس ثلعمــل 105ثتؽضمجعــجس َثتوشــطز ثلعسدٕــز علــّ ٌــجمش ثلــدَزر ا

 . 2016ثلدَلٓ لعجا 

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1593) لشاس سلى 
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 انغابغانبُذ 

 انهيناث انذعتىسيت وانُظاييت بًُظًت انؼًم انؼشبيت تشكيم

 

ـــسر ،  غجلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثل

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

 دمىلمـز َثلىلجمٕـز ضشـلٕل ثلٍٕتـجس ثلدظـضُزٔزددعد ثتغـ   علـّ ثلُعٕمـز ثلخجعـز 

 ،ا ثلذىد ثلعجد  مه ؽدَ  ثرعمج  (  ٕـزثلعمل ثلعسدـ

 َدعد ثتغ   علّ صسمٕقجس ثلفسق ثلغ عز لممغلٍٕج فّ ٌري ثلٍٕتجس ..

 ( :2018 – 2016أوال : لشاس بشأٌ تشكيم يجهظ إداسة يُظًت انؼًم انؼشبيت )

 يمــــــشس :

ػهىىً  (2018 – 2016) نهفتىىشةتشىىكيم يجهىىظ إداسة يُظًىىت انؼًىىم انؼشبيىىت  -1

 انتانً :انُحى 

 ػٍ  شيك انحكىياث :  

 ععُث معٕ    ؽمٍُزٔز ثلعسثق -

 ععُث معٕ     وَلز لطس -

 ععُث معٕ     وَلز لٕذٕج -

 ععُث معٕ   ؽمٍُزٔز مصس ثلعسدٕز -

 ثفضٕجغٕجععُث    وَلز فلعطٕه -
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 : ػٍ  شيك أصحا  األػًال 

 ا ممللز ثلذقسٔه / ععُث معٕ  ( ثلعٕد / عغمجن مقمد مسٔف ثلسٔط -

 ا ؽمٍُزٔز ثلعُوثن /  / ثلشٕخ عغمجن مصطفّ ثلعٕد -

 ععُث معٕ  (

 ا ثلممللز ثرزووٕز ثلٍجممٕز /   ثلعٕد / شٔجو ثلقمصّ -

 ععُث ثفضٕجغٕج(

 : ػٍ  شيك انؼًال 

 ( / ععُث معٕ  ؽمٍُزٔز مصس ثلعسدٕزا  ؽذجلّ مقمد ؽذجلّ ثلعٕد / -

 /  ثلمُزٔضجوٕزثلؾمٍُزٔز ثالظ مٕز  ا خدٔؾز مجمجوَ ؽجلُ / رثلعٕد -

 ( ععُث معٕ 

 ( ععُث ثفضٕجغٕج / ثلؾمٍُزٔز ثلٕمىٕز ا علّ مفمد دلخدز ثلعٕد / -

ثلضـّ  علّ ثلؾٍـُوصُؽًٕ ثلشلس َثلضمدٔس للعجور زةٕط َمععجء مؾلط ثالوثزر  -2

 . ثلدَزر ثلمىضٍٕزدرلٌُج خ   

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1594) لشاس سلى 

*  *  * 
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 – 2016)حاَيىىا : لىىشاس بشىىأٌ تشىىكيم هينىىت انشلابىىت انًانيىىت نًُظًىىت انؼًىىم انؼشبيىىت 

2018) : 

 يمــــــشس :

 (2018 – 2016) نهفتىشةتشكيم هينت انشلابت انًانيت نًُظًىت انؼًىم انؼشبيىت  -1

 ػهً انُحى انتانً :

 : ػٍ  شيك انحكىياث 

 ؽمٍُزٔز ثلعُوثن / ععُث معٕ  -

 ععُث معٕ ؽمٍُزٔز ثلعسثق /  -

 معٕ ععُث ظلطىز عمجن /  -

 وَلز فلعطٕه / ععُث معٕ  -

 ثلؾمٍُزٔز ثللذىجوٕز / ععُث معٕ  -

 ععُث ثفضٕجغٕجؽمٍُزٔز مصس ثلعسدٕز /  -

 ععُث ثفضٕجغٕج/ ثلؾمٍُزٔز ثتظ مٕز ثلمُزٔضجوٕز  -

 

 : ػٍ  شيك أصحا  األػًال 

 ) دونت اإلياساث انؼشبيت انًتحذة /  ثلعٕد / ظعٕد علّ خمجض -

 ػضىا أصيال (

 : ػٍ  شيك انؼًال 

 / انًًهكت األسدَيت انهاشًيت  )   ثلدأضُز / فٕدز زمٕد -

 ( ػضىا أصيال
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لؾٍـُو ء ٌٕتز ثلسلجدز ثلمجلٕز علـّ ثصُؽًٕ ثلشلس َثلضمدٔس للعجور زةٕط َمععج -2

 ثلضّ درلٌُج خ   ثلعجمٕه ثلمجظٕٕه .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1595) لشاس سلى 

*  *  * 
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 – 2016)حانخىىا : لىىشاس بشىىأٌ تشىىكيم نجُىىت انحشيىىاث انُمابيىىت بًكتىىب انؼًىىم انؼشبىىً 

2018) : 

 يمــــــشس :

تغىىًيت أػضىىاء انًىىؤتًش  ىىً ػضىىىيت نجُىىت انحشيىىاث انُمابيىىت بًكتىىب انؼًىىم  -أ 

 انتانً :ػهً انُحى  (2018 – 2016) نهفتشةانؼشبً 

 ثلقلُمجس /  ثلؾمٍُزٔز ثلضُوعٕز -

 فسٔك معقجح ثرعمج  /ؽمٍُزٔز ثلعسثق          ثلمٍىدض / علّ عذٕـ علّ -

 فسٔك ثلعمج   /ؽمٍُزٔز مصس ثلعسدٕز   ثلعٕد / ؽذجلّ مقمد ؽذجلّ -

فّ مَ  وَزر ثوعمجو لـً صعـمٕز ع عـز  ،صللٕف مؾلط إوثزر مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز  -ح 

فـّ لؾىـز ثلقسٔـجس ثلىمجدٕـز دملضـخ ثلعمـل ثلعسدـّ َفمـج للضمغٕـل مه دٕه مععجةً 

 ثلغ عّ تظضلمج  صشلٕل ثللؾىز .

صعـمٕز ع عـز مععـجء مـه ذَِ ثلخذـسر لمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدـّ صللٕف ث -ػ 

لععُٔز لؾىز ثلقسٔجس ثلىمجدٕز دملضخ ثلعمل ثلعسدّ تظضلمج  صشلٕل ثللؾىز فّ 

( مـه ثلمـجور ثرَلـّ مـه ولـجا عمـل ثللؾىـز 1إلّ ثلفمـسر اَتٔضٍج ثلؾدٔدر ثظضىجوث 

 َعسض مظمجةٍم علّ مؾلط ثالوثزر فّ وَزصً ثلمجومز .

صُؽٕــً ثلشــلس َثلضمــدٔس للعــجور زةــٕط َمععــجء لؾىــز ثلقسٔــجس ثلىمجدٕــز دملضــخ  -و 

 لؾٍُو ثلضّ درلٌُج خ   ثلعجمٕه ثلمجظٕٕه .علّ ثثلعمل ثلعسدّ 

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43د و . ع . ع .  1596) لشاس سلى 
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 : (2018 – 2016): لشاس بشأٌ تشكيم نجُت شنىٌ ػًم انًشأة انؼشبيت  سابؼا

 يمــــــشس :

ػهىً انُحىى  (2018 – 2016) نهفتىشةتشكيم نجُت شنىٌ ػًم انًىشأة انؼشبيىت  -أ 

 :انتانً

 : ػٍ  شيك انحكىياث 

  ممللز ثلذقسٔه  ثلعٕدر / فُشٔز مٍجح -1

 ثلؾمٍُزٔز ثلؾصثةسٔز ثلدٔممسثغٕز ثلشعذٕز   لُأسٔصثلعٕدر / مسٔم  -2

 ؽمٍُزٔز ثلعسثق ثلعٕدر / وؾلز عٕعّ عجوق -3

 وَلز لطس وٌجا ثلعذد هللا ثلعٕدر / وؾجر -4

 ثلممللز ثلمغسدٕز  ثلعٕدر / وعٕمز ثصشٕش -5

 : ػٍ  شيك أصحا  األػًال 

 ثلممللز ثرزووٕز ثلٍجممٕز  ثلدأضُزر / أجصٕز عذجظّ -1

 ممللز ثلذقسٔه  ثلصٔجوّثلعٕدر / ثفىجن  -2

 ؽمٍُزٔز مصس ثلعسدٕز  ثلدأضُزر / فجغمز ثلسشثش -3

 ثلممللز ثلمغسدٕز  ثلعٕدر / وسؽط لُدجزٔط -4

 ثلؾمٍُزٔز ثلٕمىٕز  ثلدأضُزر / فُشٔز ثلىجمس -5
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 : ػٍ  شيك انؼًال 

 ثلؾمٍُزٔز ثلؾصثةسٔز ثلدٔممسثغٕز ثلشعذٕز   ثلعٕدر / ملٕلز دُغجَِ -1

 ؽمٍُزٔز ثلعُوثن فعهثلعٕدر / وعمجس مفمد  -2

 ؽمٍُزٔز ثلعسثق ر فمٕدي عذسرثلعٕدر / ظعجو -3

 وَلز لٕذٕج شسٔفثلثلعٕدر / وسمٕه وجؽّ  -4

 ؽمٍُزٔز مصس ثلعسدٕز  ثلعٕدر / مجٔعز عطُر -5

ــخ ث -ح  ــجا لملض ــدٔس ثلع ــجز وعــُر ثلم ــّ تخضٕ ــل ثلعسد ــسزر  خمــط ععــُثسلعم َمم

 تظضلمج  صشلٕل ثللؾىز َفمج لىلجا عملٍج .

ععــُثس ثللؾىــز  ثرمٕىــز ثلعجمــز للؾىــز َثلعــٕدثس للعــٕدرصُؽٕـً ثلشــلس َثلضمــدٔس  -ػ 

 علّ ؽٍُوٌه خ   ثلدَزر ثلمىضٍٕز َتٔضٍج .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1597) لشاس سلى 

*  *  * 
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 ( :2019 – 2016: لشاس بشأٌ اختياس أػضاء نجُت انخبشاء انماَىَييٍ ) خايغا

 يمــــــشس :

 – 2016مظـمجةٍم لععـُٔز لؾىـز ثلخذـسثء ثلمـجوُوٕٕه ا ثلضجلٕـزثلمُثفمز علـّ ثلعـجور  .1

2019: ) 

 ثلممللز ثلعسدٕز ثلععُؤز ثرظضجذ ثلدأضُز / زشق ممذُ  ثلسٔط -1

ثرظـــضجذ ثلـــدأضُز/ عذـــد ثلغىـــٓ عمـــسَ  -2

 ثلسَٔمط

 وَلز لٕذٕج

 ثلؾمٍُزٔز ثلضُوعٕز ثرظضجذ / مقمد أشُ -3

 ؽمٍُزٔز مصس ثلعسدٕز ثلدأضُزر / فجغمز ثلسشثشثرظضجذر  -4

 ثلؾمٍُزٔز ثللذىجوٕز ثرظضجذر ثلدأضُزر / إٔمجن خصعل -5

 

للعجور زةـٕط َمععـجء ثللؾىـز علـّ ؽٍـُوٌم ثلمذرَلـز خـ   َثلضمدٔس صمدٔم ثلشلس  .2

 فضسر َتٔضٍم ثلعجدمز.

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1598) لشاس سلى 

*  *  * 
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 انخايٍانبُذ 

 تكشيى سواد انؼًم انؼش 

 

ـــسر ،  غجلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثل

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

مــه  ثلغــجمهثلذىــد زَثو ثلعمــل ثلعــسح ا ضلــسٔم ددعــد ثتغــ   علــّ ثلُعٕمــز ثلخجعــز 

 ، ( ؽدَ  ثرعمج 

 يمــــــشس :

( 43صمدٔم ثلضٍىتز للعٕدثس َثلعجور زَثو ثلعمل ثلعسح ثلرٔه صم صلسٔمٍم فّ ثلدَزر ا

 لمؤصمس ثلعمل ثلعسدّ .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1599) لشاس سلى 

*  *  * 
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 انتاعغانبُــذ 

 انتشغيم دوس االلتصاد االجتًاػي وانتضايُي   انتؼاوَياث    ي صيادة  شص

 

دوس االلتصىىاد االجتًىىاػي وانتضىىايُي   انتؼاوَيىىاث    ىىي صيىىادة لىىشاس بشىىأٌ  -

 :  شص انتشغيم

ـسر ،  جلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدّ ثلمىعمد فــــّ وَزصـــــً ثلغ

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

ثتلضصــجو ثتؽضمــجعٓ َثلضعــجمىٓ وَز دشــين دعــد ثتغــ   علــّ ثلُعٕمــز ثلخجعــز 

 مه ؽدَ  ثرعمج  ( ، ثلضجظ ا ثلذىد   ثلضعجَوٕجس   فٓ شٔجور فس  ثلضشغٕل

 َدعد مىجلشز صمسٔس ثللؾىز ثلفىٕز ثلمىذغمز عه ثلمؤصمس لمىجلشز ٌرث ثلمُظُ  ،

 يمــــــشس :

وَز ثتلضصجو ثتؽضمجعٓ َثلضعجمىٓ   ثلضعجَوٕـجس   فـٓ شٔـجور لؾىز ثعضمجو صمسٔس 

 (. ا مسفكثرخر دجلم فلجس ثلضّ ملسٌج ثلمؤصمس ثلعجا  م فس  ثلضشغٕل 

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1600) لشاس سلى 

*  *  * 
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 انؼاشـشانبُـذ 

 انؼشبيتتبادل انًؼهىياث وأحشها  ي تُظيى أعىاق انؼًم 

 

 : تبادل انًؼهىياث وأحشها  ي تُظيى أعىاق انؼًم انؼشبيتلشاس بشأٌ  -

ـــسر ،  غجلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدـّ ثلمىعمـد فـــــّ وَزصـــــً ثل

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

مظـُثق  صذجو  ثلمعلُمجس َمعسٌـج فـٓ صىلـٕمدشين دعد ثتغ   علّ ثلُعٕمز ثلخجعز 

 ( ،مه ؽدَ  ثرعمج  ثلعجمسثلذىد  ا ثلعمل ثلعسدٕز

 َدعد مىجلشز صمسٔس ثللؾىز ثلفىٕز ثلمىذغمز عه ثلمؤصمس لمىجلشز ٌرث ثلمُظُ  ،

 يمــــــشس :

 مـ صذـجو  ثلمعلُمـجس َمعسٌـج فـٓ صىلـٕم مظـُثق ثلعمـل ثلعسدٕـز  لؾىـز ثعضمجو صمسٔـس

 (. ا مسفكملسٌج ثلمؤصمس ثلعجا  ثرخر دجلم فلجس ثلضّ

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1601) لشاس سلى 

*  *  * 
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 ػشش انحاديانبُــذ 

 األسبـؼـيــٍو انشابؼت تحذيذ يكاٌ وجذول أػًال انذوسة

 ( 2017 َيغاٌ/ بشيم إنًؤتًش انؼًم انؼشبً ) 

 

األسبـؼـيـىىـٍ نًىىؤتًش و انشابؼىىتلىىشاس بشىىأٌ تحذيىىذ يكىىاٌ وجىىذول أػًىىال انىىذوسة  -

 ( :2017 َيغاٌ/ بشيم إ انؼًم انؼشبً )

ـسر ،  جلغـز َثرزدعـٕـــه ا ثلمجٌــإن مؤصمس ثلعمل ثلعسدـّ ثلمىعمـد فـــــّ وَزصـــــً ثلغ

 ( ، 2016إدسٔل / وٕعجن  17 – 10

 ثلسثدعــزدعــد ثتغــ   علــّ ثلُعٕمــز ثلخجعــز دضقدٔــد ملــجن َؽــدَ  معمــج  ثلــدَزر 

مـــه ؽـــدَ   عشـــس ثلقـــجوِا ثلذىـــد  2017لمـــؤصمس ثلعمـــل ثلعسدـــّ لعـــجا  ثرزدـعـٕـــهَ

 ( ، ثرعمج 

َدعد ثتغ   علّ ثلمجور ثلخجمعز ا ثلفمسصٕه ثرَلـّ َثلغجوٕـز ( مـه وظـضُز مىلمـز 

 ،ثلعمل ثلعسدٕز دشين صقدٔد ملجن َشمجن ثوعمجو ثلمؤصمس 

عشــسر مـه ولـجا ثلعمــل دمـؤصمس ثلعمـل ثلعسدــّ  ثلضجظـعزَدعـد ثتغـ   علــّ ثلمـجور 

 دشين صقدٔد ؽدَ  معمج  ثلدَزر ثلضجلٕز للمؤصمس ،

مــسا  ا ثلغمــجوٕهثلسثدعــز ََدعــد ثتغــ   علــّ صُعــٕز مؾلــط ثالوثزر فــّ وَزصــً 

 ( للمؤصمس .44( دشين صقدٔد ؽدَ  معمج  ثلدَزر ا 2016 ّذثز/ مجزض ، ثلشٕخ

َدعد ثتظضمج  إلّ ثالٔعجفجس َثلمعلُمجس ثلضّ لـدمٍج ثلمـدٔس ثلعـجا لملضـخ ثلعمـل 

 ثلعسدّ،

 مج ٔلّ :َعلّ ظُء ثلمىجلشجس ، ثصخر ثلمؤصمس 
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 انًؤتًش : اَؼمادأوال : لشاس بشأٌ تحذيذ يكاٌ 

 يمــــــشس :

لم صضمـدا  مجلمؤصمس ثلعمل ثلعسدّ فّ وَلز ثلممس  هثرزدـعـَٕ ثلسثدعزعمد ثلدَزر  (1ا

 مٔز وَلز دطلخ تظضعجفز ثلمؤصمس .

 وَلز ععُ صسرخ فـّ مٔزصفُٔط ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدّ لذُ  غلخ  (2ا

َإفجغـز ثلــدَ  ثرععـجء علمـج دـرلك فـّ ثلُلــش  ،ثوعمـجو ثلمـؤصمس علـّ مزظـٍج 

 ـخ.ثلمىجظ

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1602) لشاس سلى 

*  *  * 

( نًىؤتًش انؼًىم انؼشبىً نؼىاو 44حاَيا : لىشاس بشىأٌ تحذيىذ جىذول أػًىال انىذوسة )

2017 : 

 يمــــــشس :

( 2017لعمل ثلعسدّ امدسٔل / وٕعجن ( لمؤصمس ث44صقدٔد ؽدَ  معمج  ثلدَزر ا أوالً :

 علّ ثلىقُ ثلضجلّ :

 صمسٔس ثلمدٔس ثلعجا لملضخ ثلعمل ثلعسدٓ . -1

 ثلىلس فٓ لسثزثس َصُعٕجس مؾلط ثالوثزر . -2

 ثلعجدك . ثلعسدّ مضجدعز صىفٕر لسثزثس مؤصمس ثلعمل -3

 . َثالوثزٔز ثلمعجةل ثلمجلٕز -4

 صطذٕك ثصفجلٕجس َصُعٕجس مىلمز ثلعمل ثلعسدٕز . -5

ــدَزر ا -6 ــٓ فــُ  ثل ــخ ثلعمــل ثلعسد ( لمــؤصمس 106مــرأسر ثلمــدٔس ثلعــجا لملض

 ( . 2017ثلعمل ثلدَلٓ ا ؽىٕف ، ُٔوُٕ / فصٔسثن 
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 زٔجور ثرعمج  َوَزٌج فّ ثلضىمٕز َثلىٍُض دجلضشغٕل فُ  ثلفىٓثلذىد  -7

 فٕر دسثمؼ ثلضىمٕز ثلمعضدثمزصعصٔص وَز ثلمسمر فٓ صىفُ  ثلذىد ثلفىٓ  -8

( لمـؤصمس ثلعمـل ثلعسدـٓ ا مدسٔـل / 45صقدٔد ملجن َؽدَ  معمج  ثلـدَزر ا -9

 ( . 2018وٕعجن 

صيؽٕل إوزثػ دىد ثوضخجح ثلمدٔس ثلعجا ثلمعجعد ظمه دىـُو ؽـدَ  معمـج  ثلـدَزر حاَيا : 

ـــّ 44ا ـــؤصمس ثلعمـــل ثلعسد ـــه ثلمؾلـــط  2017( لم ، لقـــٕه عـــدَز لـــسثز م

دٍـرث  2016( ظـذضمذس / مٔلـُ  98تؽضمجعّ فّ وَزصً ثلمجومـز اثتلضصجوِ َث

 ثلشين .

 (  2016، أبشيم / َيغاٌ  43و . ع . ع . د  1603) لشاس سلى 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ايض ػهً انًطيشي

 انًذيش انؼاو

 نًُظًت انؼًم انؼشبيت

 عكشتيش ػاو انًؤتًش

 ػيغً بٍ عؼذ انجفانً انُؼيًً

وصيش انتًُيت اإلداسيت وانؼًم 

 وانشنىٌ االجتًاػيت / دونت لطش

 سليظ انًؤتًش


