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 .اندراضٙ انًٕضى يٍ رجقٗ يب نزدثٛر يقزرحبد :انًٕضٕع
 

 بــــٔاحزراي خــــرحٛ                                                    
 

 كرَٔدددب، فٛدددرٔش جبئحدددخ نًٕاجٓدددخ انعبيدددخ انزعجئدددخ حبندددخ نهجًعٛدددخ ٙاندددٕ ُ انًكزدددت ٚزدددبث  ،ٔثعدددد         

 انزرثٛدددخ ٔزارح يجٓدددٕ اد فٛٓدددب ثًدددب اندٔندددخ، يؤضطدددبد نًخزهددد  احزرازٚدددخ إجدددرا اد يدددٍ صدددبحجٓب ٔيدددب

 اندراضدددخ رٕقددد  عدددٍ انرضدددًٙ اإلعددد ٌ ثعدددد داغٕجٛدددخ،ٛانج ارٚخاالضدددزًر رحقٛددد  إندددٗ انرايٛدددخ انٕ ُٛدددخ

   .0202 يبرش 61 يٍ اثزدا  انحضٕرٚخ

 يركسٚددددب انددددٕزارح صددددعٛد عهددددٗ انًج ٔنددددخ انًجٓددددٕ اد انددددٕ ُٙ انًكزددددت ٚدددد ًٍ اإل ددددبر ْدددد ا ٔفددددٙ     

 أضدددددبر ح ) انزرثٕٚدددددخ األ دددددر عبنٛدددددب ٔٚحدددددٙ ثعدددددد. عدددددٍ اندراضدددددخ نًٕاصدددددهخ ٔيحهٛدددددب ٔإقهًٛدددددب ٔجٕٓٚدددددب

 انطدددٛد ثبنًقبثدددم، انجٛداغٕجٛدددخ. االضدددزًرارٚخ إلَجدددب  انًج ٔندددخ انًجٓدددٕ اد عهدددٗ ٔاإل ارٚدددخ ٔيفزشدددٌٕ 

 فدددٙ خصٕصدددب انددددرٔش نٓددد ِ ٔانزهًٛددد اد انز يٛددد  جًٛددد  ًزبثعدددخن حقٛقٛدددخ ضدددًبَبد ُْدددب  ندددٛص اندددٕزٚر،

 انجٛددددٕد فددددٙ انزركٛددددس ٔغٛددددبة يٛددددخٔاأل انفقددددر ثطددددجت انًدددددٌ فددددٙ انٓبيشددددٛخ ٔاألحٛددددب  انقددددرٔ٘ انٕضدددد 

 اندددددرٔش ْدددد ِ ٌأ انددددٕ ُٙ انًكزددددت ٚعزجددددر يعرٔفددددخ جٛددددخثٛداغٕ ٔألضددددجبة األضددددجبة ٔنٓدددد ِ انضددددٛقخ،

 انجدددد٘ انعًدددم ٌأ ثًعُدددٗ .حضدددٕرٚخان هددددرٔشن ثدٚهدددخ ٔنٛطدددذ .االٔندددٗ ثبندرجدددخ حٙانصددد نهحجدددر  اعًدددخ

 ٚددددكىأ ثدددٍٛ انجًعٛدددخ رضدد  انطدددٛب  ْددد ا ٔفددٙ .انصدددحٙ انحجدددر رفدد  ثعدددد أٚجدددد اندراضددٛخ انطدددُخ إَقدددب  فددٙ

 انًرحهخ: نزدثٛر انًقزرحبد ثعض انٕزٚر انطٛد

  انًزٕقددد  انسيُدددٙ انًددددٖ فدددٙ َزًُدددبِ، يدددب ْٔددد ا انٕثدددب ، حبندددخ ث  َدددب رجدددبٔز حبندددخ فدددٙ : أ) ضدددُبرٕٚ 

 )اضددددزدرا  عهٛددددّ يقدددددٔرا انًٕضددددٕع ضددددٛكٌٕ  ، جٛعددددٙ ثشددددكم اندراضددددخ عددددٕ حٔ   0202 أثرٚددددم 02)

 نهدددسيٍ جدٚدددد ثزٕزٚددد  ررثدددٕ٘  دددٕار  ثرَدددبي  رُفٛددد  فدددٙ فدددٕرا انشدددرٔع َقزدددر  فقددد   أضدددبثٛ  3 خررددد 

 فددددرٔ   إرًددددبو ٚعقجٓددددب ٔضدددده ، يطددددزٕٖ نكددددم األضبضددددٛخ نهًددددٕا  انزعٕٚضددددٙ اندددددعى ٚشددددًمٔ ٔانًددددٕا 

 يدددد  انزعهًددددبد ثُددددب  أضددددبثٛ  فددددٙ اندراضددددخ رُطهدددد  ثددددى .ان ددددبَٙ نألضدددددٔش األٔنددددٗ انًطددددزًرح انًراقجددددخ

 ٚهٙ: يب عهٗ انزركٛس

 

 المهنىىىىىى  والتكىىىىىىو   الوطن ىىىىىى  الت ب ىىىىىى  وز ىىىىىى  السىىىىىى   إلىىىىىى      
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 اإلقهًٛٛدددددخ االيزحبَدددددبد ٚشدددددًهٓب انزدددددٙ انًدددددٕا  عهدددددٗ انزركٛدددددس اإلشدددددٓب ٚخ نهطدددددُٕاد ثبنُطدددددجخ -

 انزدددٙ ثبكبنٕرٚدددب أٔندددٗ ُخانطددد ثبضدددز ُب  انًدددٕا  ثدددبقٙ يدددٍ  يٛددد انز ٔإعفدددب  ٔانٕ ُٛدددخ ٔانجٕٓٚدددخ

 االعزجبر؛ ثعٍٛ انًطه  يٕا  فٛٓب خ رؤ أٌ ٚجت

 

 انًدددٕا  عهدددٗ انزركٛدددس ٚطزحطدددٍ ٔاإلعددددا ٘ االثزددددائٙ انطدددهكٍٛ فدددٙ طدددزٕٚبدانً نجدددبقٙ ثبنُطدددجخ -

 األٔل انفدددر  َقطدددخ َفدددص  ٔرًدددُ  ، ٔانعهدددٕو ٔانرٚبضدددٛبد ٔانفرَطدددٛخ انعرثٛدددخ زدددبٌانهغ)  احاأل

 األخرٖ. انًٕا  فٙ ان بَٙ انفر  فٙ

 فدددٙ انزصدددر  فدددًٛكٍ -َزًُدددبِ ال يدددب ْٔددد ا -نٓدددب انًحدددد  انطدددق  األزيدددخ درجدددبٔز إ ا  : ة) ضدددُٛبرٕٚ

 انزرثٕٚددددخ اندددددعى ٔأشددددكبل ثعددددد عددددٍ ٛخانزعٕٚضدددد اندددددرٔش اضددددزًرار يدددد  ،ٔرًدٚدددددْب اندراضددددٛخ انطددددُخ

 انًٕضددددى ثداٚددددخ إنددددٗ اإلشددددٓب ٚخ االيزحبَددددبد ثعددددض إرجددددب   ًكددددٍٚ كًددددب ،اإلشددددٓب ٚخ نهطددددُٕاد ثبنُطددددجخ

   .اضزدراكٙ  عى ثجريجخ يطجٕقخ انًقجم

 يدددد  األٔنددددٗ اندددددٔرح يعدددددالد عهددددٗ فٛددددّ االعزًددددب  ًٛكٍفدددد اإلشددددٓب ٚخ، غٛددددر األقطددددبو فددددٙ َجددددب اإل أيددددب

 ٚٓدددى االضدددزدراكٙ نهددددعى انًقجدددم انًٕضدددى فدددٙ ثكبيهدددّ شدددٓر ٚخصددد  أٌ شدددرٚطخ انًدرضدددٍٛ ٚرادرقدددد

 – 0202  اندراضددددٙ انًٕضددددى خدددد ل انجدٚدددددح انزعهًددددبد ثبكزطددددبة ع قددددخ نٓددددب ٔانزددددٙ األضددددبش انزعهًددددبد

 عهددددٗ نهدددددعى زيُددددٙ غدددد   ثٕضددد  انًقجهددددخ نطددددُخا فددددٙ اندراضدددٙ انجرَددددبي  فددددٙ انزصددددر  يددد  .0206

 انًٕضى ْ ا االضبضٛخ انًٕا  فٙ ثبنزعهًبد انًررجطخ انزع راد نزجبٔز انطُخ ايزدا 

 اندراضٛخ. انطُخ إلَقب  خط  يٍ انٕزارح ندٖ يب إلغُب  انٕزٚر، انطٛد بد،انًقزرح ثعض ْ ِ

  ٔانط و.                                                             

  عٍ انًكزت انٕ ُٙ                                                                                                

 0202أثرٚم   4انرثب ، فٙ :                                                                                        

 

 

                

 

 


