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 كٕاالنًجرٕس – ثًذُٚرخ  ٔانعشرشٍٚ انسبدسخعقذد انهغُخ اإلساليٛخ نهٓالل انذٔنٙ دٔسرٓب 

 .و.2011 فجشاٚش 11 – 10 ْـ انًٕافق1432 سثٛع األٔل 8 – 7 شحفٙ انفز يبنٛضٚب -

يرٍ  انزبسرعخعُرذ انسربعخ ًبنٛضٚرب ثثقبعرخ انغبيعرخ اإلسراليٛخ انعبنًٛرخ ؽفرم االفززربػ  َظى

يجبسكخ يرٍ آٚبد ثزالٔح  انؾفم أثذٔ و،10/2/2011 ،ْـ1432سثٛع األٔل  7 انخًٛسطجبػ ٕٚو 

  ،انقشآٌ انكشٚى

انزبثع نهغبيعخ اإلساليٛخ انعبنًٛخ ٙ ععفش يذٚش يشكض ْبسٌٔ ْبشى نهقبٌَٕ غضانانذكزٕس أنقٗصى 

كهًخ سؽت فٛٓب ثبنضٕٛف انًشبسكٍٛ َِٕٔ ثأًْٛخ اَعقبد ْزِ انذٔسح ٔانُذٔح انذٔنٛخ انزرٙ رقربو 

 ْرزافٙ ئطبسْب ؽٕل انقبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسربَٙ، ٔأثرذٖ اسرزعذاد انًشكرض نهزعربٌٔ يرع انهغُرخ فرٙ 

 .انًغبل

 ،س انرذكزٕس فرٕص٘ أطرذٚق س ررٛس انًُزرذٖ اإلسراليٙ نهقربٌَٕ انرذٔنٙ اإلَسرربَٙٔرؾرذ 

، يُرز أسثعرخ عشرش قشَرب اإلسرالو قرذ عشفٓربانًجبدب انسربيٛخ نهقربٌَٕ انرذٔنٙ اإلَسربَٙ  ٔأثبٌ أٌ

 سزُبقشٓب انُذٔح ٔأًْٛزٓب.انًٕضٕعبد انزٙ ٔرُبٔل 

نًسرربعذ نًُظًررخ انًررإرًش صررى أنقررٗ سررعبدح انسررفٛش عارربخ انًُرربٌ ثخٛررذ األيررٍٛ انعرربو ا 

اإلسرراليٙ كهًررخ َقررم فٛٓررب ئنررٗ انًشرربسكٍٛ فررٙ انررذٔسح رؾٛرربد يعرربنٙ انجشٔفٛسررٕس أكًررم انررذٍٚ 

انررز٘ رقررٕو ثررّ  ،اؽسرربٌ أٔغهررٗ األيررٍٛ انعرربو نًُظًررخ انًررإرًش اإلسرراليٙ ٔرقررذٚشِ نهعًررم انغٛررذ

ٗ يسرربَذح ْررزِ انهغُررخ اإلسرراليٛخ نهٓررالل انررذٔنٙ فررٙ يخزهررل يغرربالد انعًررم اإلَسرربَٙ، ٔدعررب ئنرر

فرٙ ؽربالد انكرٕاسس ٔفرٙ رأطرٛم انقرٛى اإلَسربَٛخ اإلسراليٛخ  ثبإلغبصرخانغٕٓد خبطخ فًٛب ٚزعهق 

 َٔششْب.

ٔأنقرٗ سرعبدح انسرٛذ ْشرربو ْربسٌٔ ْبشرى َب رت س ررٛس عًعٛرخ انٓرالل األؽًرش انًرربنٛض٘  

فٙ يغربالد ٔأثذٖ اسزعذاد انغًعٛخ نهزعبٌٔ يع انهغُخ  ،كهًخ سؽت فٛٓب ثبنًشبسكٍٛ فٙ انذٔسح

 َشش ٔرعضٚض انقبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسبَٙ.

 كهًرخصى أنقٗ سعبدح انسٛذ عهٗ يؾًرٕد ثْٕذيرخ س رٛس انهغُرخ اإلسراليٛخ نهٓرالل انرذٔنٙ 

ٔانغبيعرررخ  انًررربنٛض٘،انٓرررالل األؽًررش ٔ ،يبنٛضٚرربنؾكٕيرررخ عررٍ انزقرررذٚش ٔااليزُرربٌ  بأعررشة فٛٓررر

 ْرررزِ انرررذٔسح اسزضررربفخعهرررٗ  ،ًٌبنٛضٚرررب ٔيشكرررض ْررربسٌٔ ْبشرررى نهقررربَٕثاإلسررراليٛخ انعبنًٛرررخ 

 ،كرم رقرذو ٔاصدْربس األطرٛم انًسرهى يزًُٛرب نٓرزا انجهرذ، نُغبػ أعًبنٓرب انزٙ قذيْٕب ٔانزسٓٛالد

ا زانزُسرٛق فرٙ ْر ٔأًْٛرخ ،اإلسراليٙٙ ــرـانعًرم اإلَسبَيغربالد ٔرٕسرٛع ثشص ضشٔسح رقٕٚخ أٔ

 ،بعذاد نهجهرذاٌ اإلسراليٛخٔانًإسسربد اإلسراليٛخ انًعُٛرخ ئنرٗ صٚربدح انًسر ٔدعب انذٔل ،انًغبل

فرٙ  َزٓرب  ئسرشا ٛم انًزٕاطرم نهقربٌَٕ انرذٔنٙ اإلَسربَٙأأداٌ  ،انزٙ رعشضذ نكرٕاسس طجٛعٛرخ

ٔفرٙ ْرزا  ،و، ثشأٌ ؽًبٚخ انًذ1949ٍَٛٛانشاثعخ نعبو فهساٍٛ ٔخبطخ اَزٓبكٓب الرفبقٛخ عُٛل 
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 ،كشِ انعًٛرق نذٔنرخ انًقرشٔعجش عٍ ش، انًذٍَٛٛثبَعقبد انُذٔح انذٔنٛخ ؽٕل ؽًبٚخ اإلطبس سؽت 

عهررٗ انررذعى ٔانزسررٓٛالد انزررٙ رقررذيٓب انشررعجٛخ االشررزشاكٛخ انعظًررٗ انغًبْٛشٚرخ انعشثٛررخ انهٛجٛررخ 

 داخ يٓبيٓب.ألنهغُخ 

ؽًبٚرخ انًرذٍَٛٛ فرٙ أٔقربد ؽرٕل    انُرذٔح انذٔنٛرخأقًٛرذ  ،ٔثعذ اَزٓربخ يشاسرى االفززربػ

نهقرربٌَٕ انررذٔنٙ اإلَسرربَٙ انزرربثع نهغُررخ  ًُزررذٖ اإلسرراليٙانَظًٓررب    انزررٙ انًُبصعرربد انًسررهؾخ

ٔانغبيعرخ اإلسراليٛخ انعبنًٛرخ  ،انًربنٛض٘ األؽًرشانٓرالل ثبنزعربٌٔ يرع  ،اإلساليٛخ نهٓالل انرذٔنٙ

دمحم س رٛس  يٓربرٛشسرعبدح انرذكزٕس  فززؼ أعًبنٓبأانزٙ  ،ثًبنٛضٚب، ٔيشكض ْبسٌٔ ْبشى نهقبٌَٕ

انررذكزٕس يٓرربرٛش دمحم يذاخهزررّ نًٕضررٕ   ٔقررذ خظررض. ٔصساخ يبنٛضٚررب األسررجق كًزؾررذس س ررٛس

فرٙ انُرذٔح كرزند عرذد يرٍ  رؾرذسٔ ،ئعغربة انًشربسكٍٛقذيٓب انزٙ  أساخَِٔبنذ  ،رغشٚى انؾشة

ٔرشكررضد  ،فررٙ انًغرربالد اإلَسرربَٛخ انعبيهررخٔانذٔنٛررخ  انًُظًرربد انٕطُٛررخ يًضهررٙٔ انًخزظررٍٛ 

 اٜرٙ:ـ انُذٔح عهٗيٕضٕعبد يؾبٔس 

 رغشٚى انؾشة. :األٔلانًؾٕس  .1

 ؽًبٚخ انًذٍَٛٛ ٔانجٛئخ.انًؾٕس انضبَٙ:   .2

 انضشٔساد انعسكشٚخ، ٔيقزضٛبد ؽًبٚخ انًذٍَٛٛ. ثٍٛ: انزٕاصٌ انضبنشانًؾٕس  .3

قربد انُضاعربد ٔ: انزؾذٚبد انزٗ رٕاعّ رقرذٚى انًسربعذاد اإلَسربَٛخ فرٙ أانشاثعانًؾٕس  .4

 انًسهؾخ.

ًغًٕعرخ ث ٔرقذيٕا ،عبدانؾٕاس ؽٕل ْزِ انًٕضٕانغًٛع ثأًْٛخ  أشبد انُذٔحٔفٙ خزبو 

انًُظًرربد اإلَسرربَٛخ يررٍ انزٕطررٛبد انخبطررخ ثزعضٚررض انزعرربٌٔ ٔانررذعى نهغٓررٕد انزررٙ رقررٕو ثٓررب 

 ٔررى اعزًربد ئعرالٌ كٕاالنًجرٕس ،ؽًبٚخ انًذٍَٛٛ فٙ أٔقبد انًُبصعبد انًسرهؾخيٍ أعم  انًعُٛخ

 .ثشأٌ ؽًبٚخ انًذٍَٛٛ فٙ أٔقبد انًُبصعبد )يشفق(

ثقبعررخ االعزًبعرربد ثفُررذو يرربسٕٚد فررٙ كٕاالنًجررٕس رنررد أعًبنٓررب صررـى ثبشررشد انهغُررخ ثعررذ 

 ثش بسخ انسٛذ/ عهٗ يؾًٕد ثْٕذيخ س رٛس انهغُرخ اإلسراليٛخ نهٓرالل انرذٔنٙ، ٔثؾضرٕس انسربدح

 ـأسًبؤْى:انزبنٛخ  أعضبخ انهغُخ،

 .َب ت س ٛس انهغُخ انسٛذ / عًش ربشهٙ

  .عضٕا ثخٛذ انسفٛش عاب انًُبٌانسٛذ/ 

 .عضٕا     انًعبضٛذثٍ غبَى  انذكزٕس دمحم

 .عضٕا   انذكزٕس انؾجٛت يخزٕو

 .عضٕا انسٛذ فبيٕس٘ َذٚبٖ
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 ٍعجرذ انرشؽًٔانذكزٕس  ئششاقٙٔانسٛذ يٓشداد انذكزٕس يٕفق انجٕٛ  كم يٍ ثعزس ٔرغٛت 

 .انعابس، ٔانذكزٕس طبْش انشُٛزٙ، أعضبخ انهغُخ

 انٓالل انذٔنٙ ْٔى: ئداسح أعضبخ ٔثًشبسكخ

 .ٕس دمحم انعسجهٙ انًذٚش انزُفٛز٘انذكز -1

  .خانًبنٛانشإٌٔ دمحم عهٙ طشخبٌ س ٛس يكزت  األؿ -2

 .ٔانًعهٕيبد انعالقبد ىقسسيض٘ انزٕارٙ س ٛس  األؿ -3

 ٔانزٕصٛق.انؾفظ  يسإٔل عجذ انشؽًٍ انذسسٙ األؿ -4

 األؿ ؽسٍ شٕشزش٘ يُــذٔة انهغُــــــــــــــــــخ. -5

 يٍ:كم  ًشبسكخٔث 

 انخبسعٙ.عبَٙ انًشاعع األسزبر سعذ انفش -1

 انذكزٕس فٕص٘ أطذٚق س ٛس انًُزذٖ اإلساليٙ نهقبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسبَٙ. -2

 ؽًذ ثبسٚبٌ انًكهل ثجشَبيظ ئسشبد انؾغبط.أ األسزبر -3

 :ٔانضٕٛف ٍٛٔثؾضٕس انًشاقج       

 .ٔانظهٛت األؽًش األؽًشهٓالل نانٓضا  أيٍٛ عبو انًُظًخ انعشثٛخ  ألسزبر عجذ هللاا -1

 ْشبو ْبسٌٔ ْبشى َب ت س ٛس انٓالل األؽًش انًبنٛض٘.انسٛذ  -2

انعالقربد انخبسعٛرخ ثٓٛئرخ  َب ت يذٚش عربوثٍ فٛظم  عجذ هللااأليٛشطبؽت انسًٕ    -3

 انسعٕد٘.انٓالل األؽًش 

 .انٓالل األؽًش اإلٚشاَٙس ٛس  َب ت ،انذكزٕس يظافٗ يؾقق -4

 األؽًش اإلٚشاَٙ. انسٛذ شٓبة انذٍٚ دمحم٘، يذٚش عبو انشإٌٔ انذٔنٛخ ثبنٓالل -5

 َٛهٕفبس ثبخزٛبس،  س ٛس انٓالل األؽًش انجبكسزبَٙ. حانسٛذ -6

 شٔ، أيٍٛ عبو انظهٛت األؽًش األَذَٔٛسٙ.رانسٛذ ثٕد٘ ادٚجٕ -7

 ، يسزشبس انظهٛت األؽًش األَذَٔٛسٙ.اثشيبٌ ساشًبٌانسٛذ  -8

 بنًبنذٚل.ثانسٛذ اثشاْٛى شفٛق، س ٛس انٓالل األؽًش  -9

 ذاس انسالو.ثيٍٛ عبو انٓالل األؽًش ثشَٔبٖ انسٛذ عٕالُٚٙ الرٛت، أ -10
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 ئقشاس عذٔل األعًبل:ـ –أٔال 

 أقشد انهغُخ عذٔل أعًبنٓــب كًب ٚهٙ:_ 

 رقشٚش ئداسح انٓــــــــــالل انـــــــــــــــــــــــــذٔنٙ. .1

 ش انًُزذٖ اإلساليٙ نهقبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسبَٙ.ـرقشٚ .2

 سشبد انؾغبط.ثشَبيظ ئثشأٌ خ يزبثعش ـــــــــــرقشٚ .3

 انًكبرــــــت اإلقهًٛٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ. .4

 .و2010انزقشٚش انًبنٙ إلداسح انهغُخ نعبو  .5

 .و2010رقشٚش انًشاعع انخبسعٙ نعبو  .6

 .و2011يششٔ  انًٕاصَخ انًبنٛخ نعبو  .7

 ـــــــــم انسُـــــٕ٘.ثشَبيــــــــــظ انعًــــــــــ .8

 ـــــس.ـــــــــت انش ٛـــــــانش ٛــــس  َٔب ـ اخزٛبس .9

 يــب ٚسزغـــــــــــــــــــذ يــــٍ أعًــــــــــــــــبل. .10

 يـــٕعـــذ ٔيكــــــــــــبٌ االعزًب  انقــــــــــبدو. .11

 ـانذٔنٙ:ئداسح انٓالل رقشٚش  -صبَٛب 

األَشراخ انزرٙ األعًربل ٔثٛبٌ  انذٔنٙ انًزضًٍئداسح انٓالل طهعـذ انهغُــخ عهٗ رقشٚش ا

 ٔاإلشرربدحعررٍ رقررذٚشْى نٓررب  ،األعضرربخٔعجررش  ،ٔانعشررشٍٚ انخرربيسثٓررب يُررز االعزًررب   ذقبيرر

انزررٙ رعشضررذ نكررٕاسس  ،األعضرربخٍ انررذٔل يررثبنًسرربعذاد اإلَسرربَٛخ انزررٙ رررى رقررذًٚٓب فررٙ عررذد 

ٔقررشسد  نًجرربدساد انزررٙ قبيررذ ثٓررب فررٙ يخزهررل يغرربالد انعًررم اإلَسرربَٙ،ٔرررشؽٛجٓى ثب ،طجٛعٛررخ

 ـ:اٜرٙ

 .اعزًبد انزقشٚش .1

 انهغُرخ،رُفٛرز قرشاساد يرٍ أعرم ٔأعضربخ ئداسح انٓرالل انرذٔنٙ انهغُخ  اإلشبدح ثغٕٓد س ٛس .2

  ثٓب. قبيٕااإلَسبَٛخ انزٙ  ٔاألَشاخٔثبنعًم انغٛذ 

 ،ٛشٚخ انعشثٛخ انهٛجٛخ انشعجٛخ االشزشاكٛخ انعظًٗانغًبْ ،رٕعّٛ انشكش ٔانزقذٚش نذٔنخ انًقش .3

 انذٔنٙ.إلداسح انٓالل عهٗ اسزًشاس انذعى ٔانزسٓٛالد انزٙ رقذيٓب 

انًررربنٛض٘، ٔانغبيعرررخ ٔئنرررٗ انٓرررالل األؽًرررش  يبنٛضٚررربرٕعٛرررّ انشررركش ٔانزقرررذٚش ئنرررٗ ؽكٕيرررخ  .4

نزسررٓٛالد رعبَٔٓررب ٔاعهررٗ  ،ٔيشكررض ْرربسٌٔ ْبشررى نهقرربٌَٕ ،ًبنٛضٚرربثاإلسرراليٛخ انذٔنٛررخ 

 ٔانعششٍٚ نهغُخ. انسبدسخانذٔسح  انًقذيخ نعقذ
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عهررٗ سأسررٓب يعرربنٙ ٔ ،انعبيررخ نًُظًررخ انًررإرًش اإلسرراليٙ نأليبَررخرٕعٛررّ انشرركش ٔانزقررذٚش  .5

إلداسح انٓررالل يسرربَذرٓب عهررٗ رعبَٔٓررب انًسررزًش ٔ ،أٔغهررٙؽسرربٌ ئانجشٔفٛسررٕس أكًررم انررذٍٚ 

 خ.يٓبيٓب اإلَسبَٛ بصغَئأعم رًكُٛٓب يٍ  انذٔنٙ يٍ

 ،انشررإٌٔ اإلَسرربَٛخ ثبأليبَررخ انعبيررخ نًُظًررخ انًررإرًش اإلسرراليٙ ئداسحانؾررٕاس يررع  يٕاطررهخ .6

 ،ٔانسررعٙ نررذٖ طررُذٔو انزضرربيٍ اإلسرراليٙ اإلغبصررخؽررٕل يغرربالد انزعرربٌٔ نزُفٛررز عًهٛرربد 

 انًجبشش ثٍٛ اناشفٍٛ. نهزعبٌٔٔٔضع آنٛخ  ،نذعى انٓالل انذٔنٙ ٔانجُد اإلساليٙ ،نهزًُٛخ

 ثزند. نإلسشا األعضبخ فٙ انًُظًخ انزٙ نى رُضى ثعذ نالرفبقٛخ  يُبشذح انذٔل .7

 عب ضح نهعًم اإلَسبَٙ اإلساليٙ. ئَشبخدساسخ  .8

 نهقبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسبَٙ:ـاإلساليٙ انًُزذٖ رقشٚش  -صبنضب 

فٙ  ٔقشسد ،نهقبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسبَٙ انزبثع نٓب انًُزذٖ اإلساليٙطهعذ انهغُخ عهٗ رقشٚش ا  

 رٙ:ـاٜ شأَّ

 انًٕافقخ عهٗ انزقشٚش. .1

عهررٗ  ،ٔعًعٛررخ انٓررالل األؽًررش انقاررش٘ إلداسح انٓررالل انررذٔنٙرٕعٛررّ انشرركش ٔانزقررذٚش   .2

 انعهًٛخ. انًُزذٖٔانًعُٕ٘ ٔانزسٓٛالد انالصيخ نزُفٛز َشبطبد  انذعى انًبد٘  رقذٚى 

نزُفٛررز َشرربطبد  ،نهًُزررذٖ اإلسرراليٙ انعهًٛررخ انهغُررخاإلشرربدح ثغٓررٕد س ررٛس ٔيقررشس   .3

 .و2010خالل عبو  انًُزذٖ

انزررٙ عقررذد فررٙ ديشررق فررٙ  ،اإلشرربدح ثُزررب ظ أعًرربل انًب ررذح انًسررزذٚشح ؽررٕل انالعئررٍٛ .4

 أقًٛذانزٙ  ،ئساليٙو، ٔانُذٔح ؽٕل انقبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسبَٙ يٍ يُظٕس 2010فجشاٚش 

و، ٔرٕعٛررّ انشرركش نًُظًررخ انٓررالل األؽًررش انعشثررٙ 2010يرربٕٚ فررٙ شررٓش  طٓررشاٌفررٙ 

 .عٛخ انٓالل األؽًش اإلٚشاَٙ عهٗ رعبًَٔٓب فٙ عقذْبانسٕس٘، ٔعً

دعرررٕح انًُظًررربد ٔانٓٛئررربد اإلَسررربَٛخ ٔانزعهًٛٛرررخ ٔانضقبفٛرررخ ٔاالعزًبعٛرررخ فرررٙ انرررذٔل  .5

نهقبٌَٕ انرذٔنٙ  انًُزذٖ اإلساليٙيع ئنٗ انزعبٌٔ  ،األعضبخ ثًُظًخ انًإرًش اإلساليٙ

ٔانزعشٚررل  ،نٙ اإلَسرربَٙؽررٕل يٕضررٕعبد انقرربٌَٕ انررذٔ ،اإلَسرربَٙ فررٙ ئقبيررخ انُررذٔاد

 ثبنًجبدب ٔانقٕاعذ اإلساليٛخ راد انظهخ.

 ،س٘ ؽرٕل رُفٛرز ٔراجٛرق انقربٌَٕ انرذٔنٙ اإلَسربَٙٔدعٕح انًُزذٖ ئنٗ ئطذاس رقشٚرش د .6

 ٔاالَزٓبكبد انزٙ رشركت خالل انًُبصعبد انًسهؾخ.

 .و2011نهعبو نهًُزذٖ انًبنٛخ انسُٕٚخ  ٔانًٕاصَخاعزًبد ثشَبيظ انعًم  .7
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 -:انؾغبط ئسشبدثشَبيظ ثشأٌ  يزبثعخ رقشٚش - ساثعب

ٔعجش األعضبخ عٍ  ،انؾغبطثجشَبيظ ئسشبد  انًزبثعخ انخبصأطهعذ انهغُخ عهٗ رقشٚش  

َغبص ْزا ئيٍ أعم  ،ٔئداسح انٓالل انذٔنٙ عهٗ عٕٓدًْب ،انزقذٚش نٓٛئخ انٓالل األؽًش انسعٕد٘

 انجشَبيظ انًشزش  ٔقشسد فٙ شأَّ اٜرٙ:

للللس اسلللتاما  ملللادة دليللل   رشلللاد الاجلللار ملللن ايللل   درار ال لللرا   والوسلللا   العمللل    -1

تو  ة السلت دا   والفرنسية,نجليزية إلالعربية وا العاملة:و با ته باللغات الثال   ،اإليضااية

وتوزيعه  لس الجهات المعنية في دو  منظمة المؤتمر  الاجار,الدلي  في تنفيذ برنامج  رشاد 

 اإلسالمي.

الاجلار بالجمعيلات الو نيلة  رشلاد  لس تنظي  ورشة العم  األولس لمنسلقي برنلامج  العم  -2

 .للهال  األامر والصليب األامر في دو  منظمة المؤتمر اإلسالمي

لبرنلامج الجمعيات الو نية في دو  منظمة المؤتمر اإلسالمي, لتسمية منسق و ني د وة  -3

 . رشاد الاجار

 :ـاإلقهًٛٛخانًكبرت  - خبيسب

فرٙ  نهغُرخ ئقهًٛرٙثخظرٕص يشرشٔ  ئقبيرخ يكزرت انًرزكشح انًقذيرخ عهرٗ انهغُرخ  ذـــــــاطهع

 -اٜرٙ: ثشأَٓب ٔقّشسد ،أَقشح

 رأسرٛس ئعشاخادعٕٓدْب فٙ انزشكٙ عهٗ األؽًش عًعٛخ انٓالل  ئنٗرٕعّٛ انشكش ٔانزقذٚش  .1

ظ انًسرربعذاد ، ٔعهرٗ رعبَٔٓررب فرٙ رُفٛررز ثرشاينًُاقرخ شررًبل آسرٛب ٔأٔسثررب اإلقهًٛررٙانًكزرت 

 .فٙ انُٛغش، ْٔبٚزٙ، ٔانجبكسزبٌ اإلَسبَٛخ

يشررشٔ  انٓٛكررم انزشكررٙ ثٕضررع  ليررع عًعٛررخ انٓررال انررذٔنٙ ثبنزعرربٌٔانٓررالل  ئداسحهٛررل رك .2

ٔانجشَرررربيظ انزُظًٛررررٙ ٔانًررررال  انررررٕصٛفٙ ٔاالخزظبطرررربد ٔانًٕاصَررررخ انًبنٛررررخ 

 .انزُفٛز٘ نهًكزت

 - انًبنٙ: انزقشٚش - سبدسب

فرٙ شرأَّ  شسدـــرـٔق و31/12/2010شٚش انًبنٙ عٍ انسرُخ انًُزٓٛرخ فرٙ انهغُخ انزقاسزعشضذ 

 ـاٜرٙ:
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  انًبنٙ.انزقشٚش  اعزًبد -1

 خنهًٕاسد انًبنٛعهٙ االسزخذاو انششٛذ  ،بئداسرٓ ٔأعضبخس ٛس انهغُخ  ئنٙرٕعّٛ انشكش  -2

 .نهغُخ

 ،خ قارشٔدٔنر ،، ٔانًًهكخ انعشثٛخ انسعٕدٚخيٍ انغًبْٛشٚخ انعظًٗكم رٕعّٛ انشكش ئنٗ  -3

ٙ قبيرذ ثزسرذٚذ يسربًْزٓب انسرُٕٚخ فرٙ يٕاصَرخ انزٔعًٕٓسٚخ يبنٙ،  ،ٔعًٕٓسٚخ انسُغبل

 انهغُخ.

 ئنرٗ ،انهغُرخانزرٙ نرى رسرذد ثعرذ يسربًْبرٓب انسرُٕٚخ فرٙ يٕاصَرخ  ،دعٕح انرذٔل األطرشاف -4

 اإلسشا  ثزسذٚذْب إلداسح انهغُخ.

انرذعى ٔانزًٕٚرم نجرشايظ  ئنرٗ رقرذٚى ،فٙ يُظًخ انًإرًش اإلسراليٙدعٕح انذٔل األعضبخ  -5

 انعًم اإلَسبَٙ انزٙ رقٕو ثٓب انهغُخ. 

َظررشا   ،نهغُررخ اسررزئُبف رقررذٚى انًسرربعذاد انًبنٛررخيُبشررذح طررُذٔو انزضرربيٍ اإلسرراليٙ  -6

 ٔضعٓب كغٓبص يزخظض نًُظًخ انًإرًش اإلساليٙ. ناجٛعخ

 ُخ.دعٕح انجُد اإلساليٙ نهزًُٛخ نهًسبًْخ فٙ رًٕٚم ثشايظ انعًم اإلَسبَٙ نهغ -7

   انخبسعٙ:انًشاعع  رقشٚش - سبثعب

اعزًرربد ٔقررشسد  ,و2010انسررُخ انًبنٛررخ  انخرربسعٙ عررٍرقشٚررش انًشاعررع عهررٗ انهغُررخ  أطهعررذ  

 .انزقشٚش

 :و2011انًٕاصَخ انًبنٛخ نعبو  - صبيُب

نعبو  انًٕاصَخ انزقذٚشٚخاعزًبد ٔقشسد  و2011انسُٕٚخ نعبو  يششٔ  انًٕاصَخَبقشذ انهغُخ    

 .أيشٚكٙيهَٕٛٙ دٔالس  2000000جهغ ثً و2011

 :سُٕ٘ثشَبيظ انعًم ان - ربسعب

      نعررربو  انرررذٔنَٙبقشرررذ انهغُرررخ ثشَررربيظ انعًرررم انسرررُٕ٘ انًقزرررشػ إلداسح انٓرررالل

 .اعزًبدِ ٔقشسد  ,و2011
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 :ـانش ٛس َٔب ت انش ٛس َزخبةا – عبششا

 .ت انش ٛسانش ٛس َٔب  َزخبةاثشأٌ   أطهعذ انهغُخ عهٗ انًزكشح انًقذيخ 

 :ـَزخبة كم يٍا قــشسدٔ 

 س ٛســـب  نهغُــــخ.                 عهٗ يؾًٕد ثْٕذيخانسٛذ   .1

 َب جـــب  نهش ٛــــــس.                عًـــش ربشهـــــــــــٙ  انسٛذ    .2

 .و28/1/2011ٔرنــــــــد نًذح عبيٛــــــٍ اعزجبسا يٍ 

 و:ـيٕعذ ٔيكبٌ االعزًب  انقبد - ؽبد٘ عشش

قررشسد انهغُررخ ركهٛررل س ٛسررٓب ثرراعشاخ االرظرربالد انالصيررخ، ثبنزُسررٛق يررع األيبَررخ انعبيررخ 

 نًُظًخ انًإرًش اإلساليٙ، نزؾذٚذ يٕعذ ٔيكبٌ االعزًب  انقبدو.

نررٗ ئنررٗ ؽكٕيرخ يبنٛضٚررب، ٔئ انشرركش ٔانزقرذٚشٔفرٙ خزررـبو االعزًرب  قررّشسد انهغُرخ رٕعٛررّ  

يشكض ْبسٌٔ ، ٔيذٚشًبنٛضٚبثغبيعخ اإلساليٛخ انعبنًٛخ ٔس ٛس ان انًبنٛض٘انٓالل األؽًش س ٛس 

، يًرب كربٌ نرّ عهٗ ؽسٍ االسزقجبل ٔكشو انضٛبفخ ٔانزسٓٛالد انزٙ قذيذ نهغُرخ ،ْبشى نهقبٌَٕ

  نهغُخ. أعًبل انذٔسح انسبدسخ ٔانعششٍٚ ػأكجش األصش فٙ َغب

 

 

 

 

 


