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 أفش٠م١ةجفٕذق  جمةػد بالجسّةػةذ بٌطالض١ٓٚ بٌطة١ٔد دٚسزٙة ػمذذ بٌٍجٕد بإلعال١ِد ٌٍٙالي بٌذٌٟٚ 

، 2017َ بوسٛجش 13بٌّٛبفك  ـ٘  1439 ِذشَ ٠23َٛ  ٛٔغ١دسبٌجّٙٛس٠د ةٌج – زٛٔظجّذ٠ٕد  

                          ٛ بٌسةٌٟ :               ١ةذ ٘زٖ بٌذٚسخ ػٍٝ بٌٕذٚوةٔر فؼةٌ

 13بٌّٛبفك  ـ٘ 1439 ِذشَ 23 بٌجّؼدِٓ صحةح ٠َٛ   سةعؼد٘زٖ بٌذٚسخ ػٕذ بٌغةػد بٌ ِشبعُ بفسسةح  جرخ     

بالِةٔد بٌؼةِد  ٌّٕظّد  ِّطً بِجذ ِٛعٝ  ٚعؼةدخ بٌغ١ذ  بٌٍجٕد بٌغةدخ أػعةء َ ،  2017 بوسٛجش

جؼط بٌجّؼ١ةذ بٌٛغ١ٕد ٌٍٙالي ػذد ِٓ سؤعةء ٚإِٔةء ػة١ِٓ ِّٚطٍٟ ٚ ، بٌسؼةْٚ بإلعالِٟ

 وع١ٛف . ٓبألدّش ٚبٌص١ٍث بألدّش ِّٚطٍٟ ػذد ِٓ بٌّٕظّةذ بٌذ١ٌٚد ٚبالل١ّ١ٍد بٌّذػ٠ٛ

 .دفً بالفسسةح  جسالٚخ آ٠ةذ ِحةسود ِٓ بٌمشآْ بٌىش٠ُ  أوتذ

سدث وٍّد  بٌٙالي بألدّش بٌسٛٔغٟ جّؼ١د أ١ِٓ ػةَ شةجٛ   ػحذ بٌٍط١ف بٌذوسٛس خعؼةد أنقًثى   

، ٚزذذش  ػٓ أ١ّ٘د  الجسّةع بٌسٛف١كب٘زب ِس١ّٕة ٌّذبٚالذ ،  جأػعةء بٌٍجٕد ٚبٌّذػ٠ٛٓ ةٙف١

 بٌسؼةْٚ فٟ ِجةالذ بٌؼًّ بإلٔغةٟٔ  بٌّخسٍفد ِٓ خالي جشبِج ٚبٔشطد ِشسشود .

سدث فٟ  ،وٍّد سئ١ظ بٌٍجٕد بإلعال١ِد ٌٍٙالي بٌذٌٟٚ، عؼةدخ بٌغ١ذ ػٍٝ ِذّٛد جٛ٘ذِد  أنقٍو 

ّر ٚلشبءخ عٛسخ جةٌغةدخ أػعةء بٌٍجٕد ٚبٌع١ٛف بٌذةظش٠ٓ ٚغٍث بٌٛلٛف دل١مد صِغسٍٙٙة 

ػعٛ  هللا بٌذوسٛس بٌطة٘ش بٌش١ٕسٟ جارْ ّةٌٙبٌؼًّ بالٔغةٟٔ بٌّغفٛس  ٞػٍٟ سٚح فم١ذ بٌفةزذد

ٔةئث سئ١ظ جّؼ١د ٚبٌذوسٛس بٌصةدق بٌشٙةجٟ   ػةَ بٌٙالي بألدّش بٌسٛٔغٟ بٌغةجكبٌٍجٕد ٚأ١ِٓ 

 ٌذىِٛد شبٌسمذ٠بٌشىش ٚػشت ػٓ ضُ أ . بٌج١ٍٍد ٚأػّةٌّٙة ةبألدّش بٌحذش٠ٕٟ ٚأشةد جّٕةلحٙبٌٙالي 

ػٍٝ بعسعةفد بٔؼمةد ٘زٖ بٌذٚسخ  ٚػٍٝ  ٛٔغٟٚ جّؼ١د بٌٙالي بألدّش بٌس ٛٔغ١دٌجّٙٛس٠د بٌسب

جةٌسمذَ ٚػحش ػٓ ز١ّٕةزٗ بٌط١حد ٌسٛٔظ ٚشؼحٙة   ٌؼمذ٘ة ،ٚبٌسغ١ٙالذ بٌسٟ لذِر  دغٓ بالعسمحةي

 ،بٌؼًّ بإلٔغةٔـــٟ ِجةالذ  فٟ بٌٍجٕد بإلعال١ِد ٌٍٙالي بٌذٌٟٚ جٙٛد ػٓ وتحذث   ، ٚبالصد٘ةس

خةصد فٟ زمذ٠ُ  ٚبٌششبود كبٌسٕغ١ ٌٍسؼةْٚ فٟ ٘زب بٌّجةي ِٓ خالي ٚبأل١ّ٘د بٌسٟ ز١ٌٛٙة

،  ٌىٛبسش غح١ؼ١د أٚ ٕضبػةذ ِغٍذدٌ زسؼشض دة١ٌةبٌسٟ  فٟ بٌّٕةغك  بإلٔغة١ٔد بٌّغةػذبذ

 .  ػٍٝ بٌذػُ ٚبٌسغ١ٙالذ بٌسٟ زمذِٙة ٌٍجٕد١ٌح١ة(   ) ٚػحش ػٓ شىشٖ بٌؼ١ّك ٌذٌٚد بٌّمش

 

التالية  أعضاء اللجنة، بحضور السادةاإلسالمية للهالل الدولي اجتماعها اللجنة  بدأت ثم 

  ـأسماؤهم :

 .للهالل الدولًرئٌس اللجنة اإلسالمٌة     السٌد/ على محمود بوهدمة  -1

 نائب الرئٌس            فاموري اندٌايالسٌد /  - 2

 اإلسالمً التعاون منظمةل ممثل االمانة العامة      موسى  أمجد /  السٌد -3

 السٌد فاٌز األحمري                      عضوا -4

 عضوا                  دمحم المعاضٌدالدكتور  – 5

  عضوا                   زكري  فتحًالدكتور  – 6

  عضوا أحمد عباس              الدكتور ٌاسٌن   -7

 -ولم يحضر هذا االجتماع بعذر :

 الدكتور عبد الرحمن العطار                      عضوا    -1
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   عضوا                      غول اوغلو  مهمتالدكتور  -2

 عضواالبروفٌسور حسن سلٌمان أبو صالح              -3

 -وبحضور وفد إدارة اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي المكون من:

 الدكتور دمحم حمد العسبلً            الـــــــــــــــــــــــــمدٌـــــر التنفٌــــــــذي. .1

 السٌد رمزي التواتـــــــــً             رئٌس مكتب العالقات والمعلومــــــــــات. .2

 فـــــــــاٌد             رئٌس مكتب  الشؤون اإلدارٌــــــــــــــــة.السٌد حسن  بن   .3

 .السٌد عمر الشٌـــــــــــــخ            الشـــــــــــــؤون  المــالٌــــــــــــــــــــــة .4

 وبحضور المراجع الخارجي إلدارة اللجنة.

 .ًاألستاذ سعد الفر جان - 

 للجنة:  ةالتابع ةالفرعيألجهزة ا وبمشاركة 

 الدكتور فوزي اوصدٌق              رئٌس المنتدى اإلسالمً للقانون الدولً اإلنسانً. -1

 .الممثل االقلٌمً للجنة لشمال آسٌا و أوربا   السٌد عمر تاشلً                    -2

 . النظامٌةبرنامج الهجرة غٌر ب المدٌر التنفٌذي  السٌد وجدي بن دمحم               -3

 السٌد فرقان قٌس                     المدٌر التنفٌذي لمركز السالم االجتماعً . -4

 وبحضور المراقبين :

 ٚبٌص١ٍث     بألدّش ٌٍٙالي بٌؼشج١د بٌّٕظّد ػةَ أ١ِٓ     بٌغذ١حةٟٔ دّذ جٓ صةٌخبٌذوسٛس  -1

   .األحمر                                          

 السٌد عبد هللا الحمد                المنظمة العربٌة للهالل االحمر والصلٌب االحمر.  -2

 .المنظمة العربٌة للهالل االحمر والصلٌب االحمر     السٌد احمد سعٌد أبو حسان   -3

                            . المنظمة العربٌة للهالل االحمر والصلٌب االحمرالسٌد دمحم الهوساوي           -4

  والهالل األحمر الصلٌب لجمعٌات الدولً االتحاد ثلمم         دمحم عمر مخٌرالسٌد   -5

 .بألدّش                                                   

 طً بالزذةد بٌذٌٟٚ ٌجّؼ١ةذ بٌص١ٍث بألدّش ٚبٌٙالي ِّالسٌدة أمٌلٌا مارزال            -6

 بألدّش.                                             

 بٌغ١ذ ١ٔىٛالط ٘ةٚزْٛ          ِّطً بٌٍجٕد بٌذ١ٌٚد ٌٍص١ٍث بالدّش . -7

 ِّطً بٌٍجٕد بٌذ١ٌٚد ٌٍص١ٍث بالدّش     بٌغ١ذ دمحم جٓ أدّذ          -8
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 وبحضور ممثلي الجمعيات الوطنية الضيوف :

 

 .لهالل األحمر األردنًلجمعٌة ا دمحم مطلق الحدٌد              الرئٌس العام الدكتور  -1

 الدكتور دمحم سعٌد الخطٌب            الهالل االحمر االردنً . -2

 الهالل االحمر االردنً .                     السٌد سامً عبد هللا  -3

  تركًال حمرألا الهالل رئٌس جمعٌة   نائب                ٌورو لمازناجً الدكتور  -4

   التركً األحمر الهالل جمعٌةمستشار رئٌس               زٌاد شٌخ ٌورولمازالسٌد  -5
 أمٌن عـــــــــــام الهالل األحمر السودانــــً .      السٌد جعفر عثمان               -6

  فوزي أمٌن                  أمٌن عام الهالل األحمر البحرٌنً دكتورال  -7
 ٌونس الخطٌب             رئٌس جمعٌة الهالل االحمر الفلسطٌنً  الدكتور  -8

                     السفٌر على بن حسن الحمادي      أمٌن عام الهالل االحمر القطري . -9

             الدكتور أسامه الفاضلً             رئٌس جمعٌة الهالل االحمر اللٌبً . -11

 الهالل االحمر اللٌبً .          السٌد زٌاد صابر الدرسً -11

 السٌد احمد دمحم المغربً          الهالل االحمر اللٌبً .    -12

 السٌد دمحم الرابً الزٌن ولد القاسم  أمٌن عام الهالل االحمر المورٌتانً . -13

 لهالل االحمر التونسً .عضو الهٌئة الوطنٌة ل الدكتور دمحم الفاضل الغوٌل       -14

                 لهالل االحمر التونسً . ل المدٌر المالً                 السٌد ولٌد تروجت -15

 .الهالل االحمر العراقًب مدٌر ادارة االغاثة السٌد احمد كاظم                    -16
  

 ـ جذول األعًال إقرار< 

 -:ٍـــــــــأقرخ انهجُح فٍ تذاَح انجهسح جذول أعًانهــا كًا َه   

 

 32/2117/1در  هـ    .الــــــــــــــــــــــــــــدولً الهــــــــــالل إدارة تقرٌر  .1

 32/2117/2در  هـ    .اإلنسانً الدولـــً للقانون اإلسالمً المنتدى تقرٌـر  .2

 32/2117/3در  هـ             .وأروبا آسٌا لشمال للجنة اإلقلٌمً المكتب تقرٌر      . 3

 32/2117/4در هـبنـــاء الســـالم االجتمـــــــــــــــاعً .           مركز.       تقرٌر 4

 32/2117/5هـ د ر        ـٌة  .  تقرٌـــر برنامــــــــــــــج الهجــــرة غٌر النظام  .  5

                                                                32/2117/6ر    هدمذكرة بشأن سفراء الهالل الدولً للنواٌا الحسنة               .      6
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 2117/7/ 32هـ د ر         2116 لعـــــــــام اللــجنة إلدارة المالً التقــرٌـــر . 7
 2117/8/ 32هـ د ر        2116 لعــــــــــام الخارجــً المراجــع تقـــرٌــــر .8

 2117/9/ 32هـ د ر         2118و 2117امًلع المالٌة الموازنـــــــــــــة مشروع .9

  2117/11/ 32هـ د ر     2118و 2117برنامـــــج العمـــــل السنوي لعـــــــــــــام    . 11

                             32/2117/11هدر                                     انتخاب الرئٌس ونائب رئٌس اللجنة   -11

وتمت اضافة تحت هذا البند ترشٌحات " أعمــــــــــــال  مــــــن ٌستجـــــــــد مـــا  .   12

المجموعة العربٌة واالسالمٌة لالتحاد الدولً للهالل االحمر والصلٌب االحمر بناء على طلب 
 " للهالل االحمر والصلٌب االحمرالدكتور صالح السحٌبانً أمٌن عام المنظمة العربٌة 

 القـــــــادم  االجتماع ومكــــــان .    مـــوعـــد13

 

 -تقرَر ادارج انهالل انذونٍ > -أوال 
بألٔشطد بٌسٟ بألػّةي ٚج١ةْ  ٌٙالي بٌذٌٟٚ بٌّسعّٓبئدبسخ غٍؼـر بٌٍجٕــد ػٍٝ زمش٠ش ب

 ـ: ب٢زٟٚلشسذ  ، ٌٍجٕد بٌطالض١ٓ بٌٛبدذخ ٚ بٌذٚسخجٙة ِٕز  رلةِ

 .بػسّةد بٌسمش٠ش -3

زٕف١بز ِبٓ أجبً ٌٙبالي بٌبذٌٟٚ بٚأػعبةء ئدبسخ بٌٍجٕبد  ٚٔةئبث سئب١ظ بإلشةدخ ججٙٛد سئ١ظ -4

  جٙة. لةِٛببإلٔغة١ٔد بٌسٟ  ٚبألٔشطدٚجةٌؼًّ بٌج١ذ  لشبسبذ بٌٍجٕد،

ػٍبٝ بعبسّشبس بٌبذػُ ٚبٌسغب١ٙالذ بٌسبٟ زمبذِٙة  ١ٌح١ة( ) زٛج١ٗ بٌشىش ٚبٌسمذ٠ش ٌذٌٚد بٌّمش -5

 بٌٙالي بٌذٌٟٚ. إلدبسخ

 ٌٙببالي بألدّببشبٚئٌببٝ  جّؼ١ببد ، بٌسٛٔغبب١دجّٙٛس٠ببد بٌ دىِٛببد زٛج١ببٗ بٌشببىش ٚبٌسمببذ٠ش ئٌببٝ -6

 ٌٍجٕد.                بٌطالض١ٓ ٚ طة١ٔدبٌ ٚبٌسغ١ٙالذ  بٌّمذِد ٌؼمذ بٌذٚسخ ةػٍٝ   زؼةٚٔٙ، ،بٌسٛٔغٟ

ػٍبٝ زؼةٚٔٙبة بٌّغبسّش  ،ٟبإلعبالِ بٌسؼبةْٚبٌؼةِبد ٌّٕظّبد  ٌألِةٔبدزٛج١ٗ بٌشىش ٚبٌسمذ٠ش  -7

 ِٙةِٙة بإلٔغة١ٔد. ئٔجةصأجً زّى١ٕٙة ِٓ  إلدبسخ بٌٙالي بٌذٌٟٚ، ِِٓٚغةٔذزٙة 

لذِٗ إلدبسخ  عحك ٚأْ بٌزٞ ،زٛج١ٗ بٌشىش ٌصٕذٚق بٌسعةِٓ بإلعالِٟ ػٍٝ بٌذػُ بٌّةٌٟ -8

 ِببغ ٚدػٛزببٗ ٌٍسؼببةْٚجبشبِج  بٌّغببةػذبذ بإلٔغببة١ٔد ،  جؼببط ، ٌٍم١ببةَ جسٕف١ببزبٌٙبالي بٌببذٌٟٚ

بٌصبببٕذٚق فبببٟ بٌّٕبببةغك  بٌسبببٟ ٠مبببذِٙةٔغبببة١ٔد بإلّغبببةػذبذ بٌفبببٟ  زٕف١بببز جبببشبِج  بٌٍجٕبببد 

 بٌّسعشسخ فٟ دٚي ِٕظّد بٌسؼةْٚ بإلعالِٟ.

زٛج١ٗ بٌشىش ٚبٌسمذ٠ش ٌألِةٔد بٌؼةِد ٌّٕظّبد بٌسؼبةْٚ بالعبالِٟ ػٍبٟ بٌجٙبٛد بٌسبٟ زحبزٌٙة  -7

 جبزٌه ٌإلعبشبع زأع١ظ  بٌٍجٕبد دبزفةل١ٌذص بٌذٚي بألػعةء فٟ بٌّٕظّد بٌسٟ ٌُ زٕعُ جؼذ بٌٟ 

 ٚدػٛزٙة بٌٟ ِٛبصٍد ٘زٖ بٌجٙٛد.

ذٚي بألػعةء فٟ بٌّٕظّد بٌسٟ ٌُ ـــبٌ بٌجٙٛد ِٓ لحً بدبسخ بٌٙالي بٌذٌٟٚ ٌذٞ سبعسّشب -8

  .جزٌه ٌإلعشبع ،زأع١ظ بٌٍجٕد  الزفةلــ١دؼذ ـُ جـزٕع

 . بٔسٙر فسشخ ػع٠ٛسٗ ف١ٙةزٛج١ٗ بٌشىش ٚبٌسمذ٠ش ٌٍغةدخ أػعةء بٌٍجٕد بٌز٠ٓ  -9
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ؼد جبٌذٚسخ بٌشب  ِٓ لحً فٟ بٌٍجٕد   بٌسشد١ث جةٔسخةت بألػعةء بٌجذد غ١ش بٌذبئ١ّٓ   -10

بٌّٕؼمذ فٟ ٚبألسجؼ١ٓ ٌّجٍظ ٚصسبء خةسج١د بٌذٚي بألػعةء فٟ ِٕظّد بٌسؼةْٚ بالعالِٟ 

ٚلشسذ بٌٍجٕد بػسحةس فسشخ ػع٠ٛد بألػعةء غ١ش َ ١ٌٛ٠2017ٛ  10ٚ11أج١ذجةْ جسةس٠خ 

   . زٕسٟٙ جؼذ ػة١ِٓ ِٓ ٘زب بٌسةس٠خبٌذبئ١ّٓ ب٢خش٠ٓ 

 >ـتقرَر انًُتذي اإلساليٍ نهقاَىٌ انذونٍ اإلَساٍَ -ثاَُا 

فٟ  ٚلشسذ ،غٍؼر بٌٍجٕد ػٍٝ زمش٠ش بٌّٕسذٜ بإلعالِٟ ٌٍمةْٔٛ بٌذٌٟٚ بإلٔغةٟٔ بٌسةجغ ٌٙةب  

 ب٢زٟ:ـ شأٔٗ

 بٌّٛبفمد ػٍٝ بٌسمش٠ش. -3

  ػٍببٝ زمببذ٠ُ  ،ٚجّؼ١ببد بٌٙببالي بألدّببش بٌمطببشٞ ٌٙببالي بٌببذٌٟٚب إلدبسخ زٛج١ببٗ بٌشببىش ٚبٌسمببذ٠ش  -4

 ٚبٌّؼٕٛٞ ٚبٌسغ١ٙالذ بٌالصِد ٌسٕف١ز ٔشةغةذ بٌّٕسذٜ بٌؼ١ٍّد. بٌذػُ بٌّةدٞ

ِٕغبببمٟ ٚ  ٚبٌّغسشبببةسخ بالػال١ِبببد بإلشبببةدخ ججٙبببٛد سئببب١ظ ِٚمبببشس بٌٍجٕبببد بٌؼ١ٍّبببد ٌٍّٕسبببذٜ  -5

 2017َٚ  َ 2016 ٟػةِي خال ٌٗسٕف١ز ٔشةغةز ،بٌٕشةغةذ 

بٌسشد١ث جةعسؼذبد جّؼ١د بٌٙالي بالدّش بٌمطشٞ ٌسٕظ١ُ بجسّةع بٌٍجةْ بٌٛغ١ٕد ٌٍمةْٔٛ بٌذٌٟٚ -4

 بالٔغةٟٔ جّذ٠ٕد بٌذٚدد . 

بٌؼًّ ػٍٝ بعسذذبش ٌجةْ ِسخصصد فٟ ِجةالذ بٌسؼةْٚ، ِبغ بٌجةِؼبةذ ِٚشبوبض بٌحذبٛش  --7

ٚبٌذسبعةذ ٚبٌٍجبةْ بٌٛغ١ٕبد  ٌٍمبةْٔٛ بٌبذٌٟٚ بإلٔغبةٟٔ  ٚبٌّٕظّبةذ بإلل١ّ١ٍبد ٚبٌذ١ٌٚبد ، ٚئػبذبد  

ٚزأ١٘ببً بٌّغسشببةس٠ٓ بٌمببة١١ٔٛٔٓ ، ٌسمببذ٠ُ بٌّشببٛسخ بٌمة١ٔٛٔببد ٌٍمببٛبذ بٌّغببٍذد ٚبألجٙببضخ بٌذى١ِٛببد 

ٌم١بةَ جةٌؼّبً ظبّٓ آ١ٌبةذ بٚغ١ش بٌذى١ِٛد فٟ بٌذٚي بألػعةء فٟ ِٕظّبد بٌسؼبةْٚ بإلعبالِٟ ، ٚ

 زمصٟ بٌذمةئك ِٚشبلحد زطح١ك بٌمةْٔٛ بٌذٌٟٚ بإلٔغةٟٔ. 

بٌسٛص١د ٌذٜ دىِٛةذ بٌذٚي بألػعةء فٟ ِٕظّد بٌسؼةْٚ بإلعبالِٟ، ٌسأعب١ظ ٌجبةْ ٚغ١ٕبد  --8

 ٌٍمةْٔٛ بٌذٌٟٚ بإلٔغةٟٔ فٟ بٌذٚي بٌسٟ ٌُ زٕشأ ف١ٙة جؼذ.

١ّ١ببد ٚبٌطمةف١ببد ٚبالجسّةػ١ببد فببٟ بٌببذٚي بألػعببةء دػببٛخ بٌّٕظّببةذ ٚب١ٌٙاببةذ بإلٔغببة١ٔد ٚبٌسؼٍ -9

دبٛي ِٛظبٛػةذ بٌمبةْٔٛ  ،ئٌٝ بٌسؼةْٚ ِغ بٌّٕسذٜ فٟ ئلةِد بٌٕذٚبذ ،بإلعالِٟبٌسؼةْٚ جّٕظّد 

 ٚبٌسؼش٠ف جةٌّحةدب ٚبٌمٛبػذ بإلعال١ِد ربذ بٌصٍد. ،بٌذٌٟٚ بإلٔغةٟٔ

 ،بٌبببذٌٟٚ بإلٔغبببةٟٔ دػبببٛخ بٌّٕسبببذٜ ئٌبببٝ ئصبببذبس زمش٠بببش دٚسٞ دبببٛي زٕف١بببز ٚزطح١بببك بٌمبببةْٔٛ -:

 ٚبالٔسٙةوةذ بٌسٟ زشزىث خالي بٌّٕةصػةذ بٌّغٍذد.

     . 2018َ - 2017َ ٌٟؼةِبػسّةد جشٔةِج بٌؼًّ ٚبٌّٛبصٔد بٌّة١ٌد بٌغ٠ٕٛد ٌٍّٕسذٜ  -;

 >ـ نهجُح انًكتة اإلقهًٍُ تقرَر  – ثانثا
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ٌشّةي آع١ة  بالل١ٍّٟ ٌٍجٕدبٌّّطً ِٓ بٌغ١ذ ػّش زةشٍٟ ػٍٝ بٌسمش٠ش بٌّمذَ بٌٍجٕد  بغٍؼـــــــر

 أع١ة ٚأٚسجة  فٟ أٔمشخ شّةي ٌّٕطمد بإلل١ٍّٟ ٌٍجٕد بٌّسعّٓ بألػّةي بٌسٟ لةَ جٙة بٌّىسث ٚ ،ٚأٚسجة

 -جشأٔٗ ب٢زٟ: ٚلّشسذ ،خالي بٌفسشخ بٌّةظ١د

 .2017َٚ  2016َ ٌٟؼةٌٍِٕشةغةذ  ٚبٌسمش٠ش بٌّةٌٟ   بٌغٕٛٞ بٌسمش٠ش ٝفمد ػٍببٌّٛ -3

فٟ زغ١١ش بٌّّطً بإلل١ٍّٟ ٌٍجٕد ،بٌسٟ ٠حزٌٙة بٌغ١ذ ػّش زةشٍٟ  خبٌىح١شٌجٙٛد جة بإلشةدخ -4

 . ٔغة١ٔدبإل بٌّغةػذبذٚزٕف١ز جشبِج  ٟبإلل١ٍّبٌّىسث أػّةي 

زٛج١ٗ بٌشىش ٚبٌسمذ٠ش ئٌٝ جّؼ١د بٌٙالي بألدّش بٌسشوٟ ،ػٍٝ زؼةٚٔٙة فٟ زأع١ظ بٌّىسث  -5

 بٌّغةػذبذ بإلٔغة١ٔد.، ٚفٟ زٕف١ز جشبِج جةٚسٚأبإلل١ٍّٟ ٌّٕطمد شّةي آع١ة 

دػٛخ بٌجّؼ١ةذ بٌٛغ١ٕد  ٌٍٙالي بالدّش ٚبٌص١ٍث بالدّش ٚبٌّٕظّةذ بالٔغة١ٔد  بٌٝ بٌسؼةْٚ  -6

ِغ ِىسث بٌّّطً بالل١ٍّٟ ٌٍجٕد فٟ ِششٚػةذ بٌّغةػذبذ بالٔغة١ٔد ٚجشبِج ز١ّٕد بٌمذسبذ 

 بٌحشش٠د ٚبٌّإعغ١د فٟ جؼط بٌّٕةغك بٌسٟ زسؼشض ٌىٛبسش ٚبصِةذ بٔغة١ٔد .

 َ  2017 ٟبػسّةد جشٔةِج بٌؼًّ ٚبٌّٛبصٔد بٌّة١ٌد بٌغ٠ٕٛد ٌٍّىسث بالل١ٍّٟ ٌٍجٕد ٌؼةِ -7

ٚ2018َ. 

 > تُاء انسالو االجتًاعٍ يركستقرَر  - اراتع

،  لشسذ ٚجؼذ ِٕةلشد ِة ٚسد ف١ٗ  بالجسّةػٟجٕةء بٌغالَ  ِشوض زمش٠شبغٍؼر بٌٍجٕد ػٍٝ 

 -: ب٢زٟ

ِشوض جٕةء بٌغالَ  إللةِدبٌسٟ بزخززٙة جّؼ١د بٌٙالي بألدّش بٌؼشبلٟ  جةإلجشبءبذ  بالشةدخ  -3

ٚبٌسشد١ث جةٌخطٛبذ بٌسٟ بزخززٙة فٟ زأع١ظ ، وأدذ بٌحشبِج بٌّشسشود ِغ بٌٍجٕد ،بالجسّةػٟ

 إلدبسخٚٚظغ ِٛبصٔد ِة١ٌد  ٚزخص١ص ِٛظف١ٓ دبئ١ّٓ ٚزى١ٍف ِذ٠ش زٕف١زٞ ٌٍّشوض بٌّمش

  بٌّشوض.

بالعال١ِد ٌٍٙالي بٌذٌٟٚ  بٌسفةُ٘ بٌسٟ زُ بٌسٛل١غ ػ١ٍٙة ج١ٓ سئ١ظ بٌٍجٕدبٌسشد١ث جّزوشخ -2

ف١ّة ٠سؼٍك  بٌسؼةْٚ ج١ّٕٙة ٚخةصدٌسٕظ١ُ ػاللةذ  جّؼ١د بٌٙالي بالدّش بٌؼشبلٟ ٚسئ١ظ

 .جٕةء بٌغالَ بالجسّةػٟ  جّشوض

ٌٍّشوض ٌٍحذء بٌسشد١ث جةعسؼذبد جّؼ١د بٌٙالي بألدّش بٌؼشبلٟ ٌسمذ٠ُ بٌذػُ بٌّةٌٟ بٌالصَ  -3

 فٟ ِّةسعد بػّةٌٗ .

ٚبٌطٍث ِٓ ِجٍظ بإلدبسخ بٌّإلر ئػذبد بٌّٛبصٔد بٌّة١ٌد  بػسّةد جشٔةِج بٌؼًّ بٌغٕٛٞ -4

 ٌٍّشوض .
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  -: تقرَر ترَايج انهجرج غُر انُظايُح - خايسا

ٚجّؼ١د بٌٙالي بالدّش بٌسٛٔغٟ   ِٓ ئدبسخ بٌٙالي بٌذٌٟٚ  َبٌّمذ سمش٠شبٌبغٍؼر بٌٍجٕد ػٍٟ 

 ظٛع لشسذ بٌٍجٕد ِة ٠ٍٟ :دٛي جشٔةِج بٌٙجشخ  غ١ش بٌٕظة١ِد، ٚجؼذ ِٕةلشد بٌّٛ

 بػسّةد بٌسمش٠ش. -3 -1

 زٛج١ٗ بٌشىش ٚبٌسمذ٠ش ٌجّؼ١د بٌٙالي بألدّش بٌسٛٔغٟ ػٍٟ بعسعةفد ِمش بٌحشٔةِج  -4 -2

,  بٌٙالي بٌذٌٟٚ دبسخ ئِغ  بٌّٛلؼد  ّزوشخ بٌسفةٌُ٘ ٚفمةبٌٍجٕد  ِغ  وحشٔةِج ِشسشن ِغ بٌٍجٕد

زٕف١زٖ جةٌسؼةْٚ ِغ بٌجّؼ١ةذ بٌٛغ١ٕد بٌّؼ١ٕد ٚبٌّٕظّةذ بإلل١ّ١ٍد ٚبٌذ١ٌٚد  بٌجّؼ١د ٚزسٌٟٛ

 بٌّٙسّد جةٌّٛظٛع.

  دػٛخ بٌّٕظّةذ بٌٛغ١ٕد ٚبٌذ١ٌٚد ٚبإلل١ّ١ٍد ٚبٌجّؼ١ةذ بٌٛغ١ٕد ٌٍٙالي بألدّش -5

 . بٌّةدٞ ٚبٌّؼٕٛٞ ٌٙزب بٌحشٔةِجٚبٌص١ٍث بألدّش ئٌٟ زمذ٠ُ بٌذػُ .

بٌسشد١ث جةعسؼذبد بٌّٕظّد بٌؼشج١د ٌٍٙالي بالدّش ٚبٌص١ٍث بالدّش  ٚجّؼ١د بٌٙالي   -4

بالدّش بٌحذش٠ٕٟ ٚجّؼ١د بٌٙالي بالدّش بٌسشوٟ ٚجّؼ١د بٌٙالي بالدّش ب١ٌٍحٟ ٚجّؼ١د 

أْ ٠سُ ِٕةلشد  آ١ٌةذ بٌٙالي بالدّش بٌغٛدبٟٔ ٌٍششبود   ٚبٌسؼةْٚ فٟ ٘زب بٌحشٔةِج ، ػٍٝ 

 بٌسؼةْٚ فٟ ٘زب بٌحشٔةِج . 

 . بػسّةد ِٛبصٔد بٌحشٔةِج ٚجشٔةِج بٌؼًّ بٌغٕٛٞ -5

  -سفراء انهالل انذونٍ نهُىاَا انحسُح > – سادسا

بٌٙالي  بخس١ةس عفشبء جشأْ  بٌٙالي بٌذٌٟٚبٌّزوشخ بٌّؼشٚظد ِٓ بدبسخ    بٌٍجٕد جذطر 

ئدبسخ بٌٙالي بٌذٌٟٚ جٛظخ  الئذد زٕظ١ّ١د ٚزى١ٍف ٌٍٕٛب٠ة بٌذغٕد ٚسدحر جةٌّمسشح بٌذٌٟٚ 

                     . ٌٙزٖ بٌّّٙد 

 - > انًانٍ انتقرَر   -  عاسات

 31/12/2016َفبٟ ػبٓ بٌغبٕد بٌّٕس١ٙبد  إلدبسخ بٌٙبالي بٌبذٌٟٚ بٌٍجٕبد بٌسمش٠بش بٌّبةٌٟبعسؼشظر 

 ـفٟ شأٔٗ ب٢زٟ: ٚلــــشسذ

  بٌّةٌٟ.بٌسمش٠ش  بػسّةد -3

 دبٌششبب١ذ ٌٍّببٛبسد بٌّة١ٌبب بالعببسخذبَ  ٝػٍبب ،زٛج١ببٗ بٌشببىش ئٌببٟ سئبب١ظ بٌٍجٕببد ٚأػعببةء ئدبسزٙببة -4

 ٌٍجٕد.

جسغذ٠ذ ِغةّ٘ةزٙة بٌّة١ٌبد  ػٍٟ ل١ةِّٙة بٌٍّّىد بٌؼشج١د بٌغؼٛد٠د ٚدٌٚد لطش زٛج١ٗ بٌشىش ئٌٝ -5

  .. فٟ ِٛبصٔد بٌٍجٕد
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ئٌبٝ بإلعبشبع  ،بٌسٟ ٌُ زغذد جؼذ ِغةّ٘ةزٙة بٌغ٠ٕٛد فٟ ِٛبصٔبد بٌٍجٕبد ،دػٛخ بٌذٚي بألغشبف -6

 .زٙةجسغذ٠ذ٘ة إلدبس

ِبٓ بجبً ػٍٟ بٌجٙٛد بٌسبٟ زحبزٌٙة  بٌٟ بالِةٔد بٌؼةِد ٌّٕظّد بٌسؼةْٚ بالعالِٟ  زٛج١ٗ بٌشىش -7

 . بٌّسأخشخدص بٌذٚي بالغشبف فٟ بالزفةل١د ػٍٟ عذبد بٌّغةّ٘ةذ 

ئٌبٝ زمبذ٠ُ بٌبذػُ ٚبٌس٠ّٛبً ٌحبشبِج بٌؼّبً  ،ّد بٌسؼةْٚ بإلعالِٟفٟ ِٕظدػٛخ بٌذٚي بألػعةء  -8

 بإلٔغةٟٔ بٌسٟ زمَٛ جٙة بٌٍجٕد. 

ػٍببٟ  بٌحٕببه بإلعببالِٟ ٌٍس١ّٕببد  ٚصببٕذٚق بٌسعببةِٓ بإلعببالِٟ ٟٚبٌسمببذ٠ش ئٌببزٛج١ببٗ بٌشببىش  -9

 ٌٍّغةّ٘د فٟ ز٠ًّٛ جشبِج بٌؼًّ بإلٔغةٟٔ ٌٍجٕد. بعسؼذبدّ٘ة

جب١ٓ أػعبةء بٌٍجٕبد ٌٍم١بةَ جض٠بةسخ بٌبذٚي بألغبشبف فبٟ  زشبى١ً ٚفبٛد ِب٠ٓسٌٟٛ سئب١ظ بٌٍجٕبد  -:

بزفةل١د بٌٍجٕد ٌٍذص ػٍٟ عذبد ِغةّ٘ةزٙة فبٟ ِٛبصٔبد بٌٍجٕبد ٚزمبذ٠ُ ِغبةّ٘ةذ غٛػ١بد ٚدػبُ 

 ِةٌٟ ٌحشبِجٙة بإلٔغة١ٔد.

ٌبذٞ جٙبةذ بالخسصبةي فبٟ دىِٛبةذ  بٌّحزٌٚبد جٙٛدُ٘ ػٍٟبٌٍجٕد  ألػعةءزٛج١ٗ بٌشىش   -;

 .ّ٘ةزٙة ٚدػٛزُٙ ٌالعسّشبس فٟ رٌهِغةجغذبد  ٌإلعشبعجٍذبُٔٙ 

 >    تقرَر انًراجع انخارجٍ  - ثايُا

 َ, ٚلشسذ بػسّةد بٌسمش٠ش.2016أغٍؼر بٌٍجٕد ػٍٝ زمش٠ش بٌّشبجغ بٌخةسجٟ ػٓ بٌغٕد بٌّة١ٌد   

 :و:423و  و9423 ٍانًىازَح انًانُح نعاي  -تاسعا 

جّحٍغ   ٖٚلشسذ بػسّةد 2018ٚ 2017َ ٟبٌغ٠ٕٛد ٌؼةِ ِٛبصٔسٙة بٌّة١ٌد ٔةلشر بٌٍجٕد ِششٚع    

١ٍِبٟٛٔ دٚالس أِش٠ىبٟ  $(2000000ِٚحٍغ ) 2017ؼةَ ٌ ١ٍِٟٛٔ دٚالس أِش٠ىٟ ($2000000)

 .َ.2018ٌؼةَ 

 >سُىٌترَايج انعًم ان  -اعاشر

 َ،2017ٚ2018 ٌٟؼةِ  بٌٙالي بٌذٌٟٚٔةلشر بٌٍجٕد جشٔةِج بٌؼًّ بٌغٕٛٞ بٌّمسشح إلدبسخ  

 بٌّٛبفمد ػ١ٍٗ. ٚلشسذ

 اختُار انرئُس وَائة انرئُس > –حادٌ عشر 

 لشسذ بٌٍجٕد بخس١ةس وً ِٓ :

 سئ١غة ٌٍجٕد   بٌغف١ش ػٍٝ ِذّٛد جٛ٘ذِٗ بٌغ١ذ -1

 ٔةئحة ٌشئ١ظ بٌٍجٕدفةِٛسٞ بٔذ٠ةٞ   بٌغ١ذ  -2

 ٚرٌه ٌّذخ ػة١ِٓ بػسحةسب ِٓ زةس٠خ ٘زب بٌمشبس

 

 ياَستجذ يٍ أعًال  – عشر ثاٍَ

زُ ئظةفد ِٛظٛع زشش١ذةذ بٌجّؼ١ةذ ٌٍٙالي بألدّش ٚبٌص١ٍث بألدّش بٌؼشج١د 

ٚبإلعال١ِد ٌّٕةصث سئ١ظ بالزذةد بٌذٌٟٚ  ٚػع٠ٛد ِجٍظ ئدبسخ بالزذةد بٌذٌٟٚ 

جٕةء ػٍٝ باللسشبح بٌّمذَ ِٓ بٌذوسٛس صةٌخ بٌغذ١حةٟٔ ب١ِٓ ػةَ بٌّٕظّد بٌؼشج١د 

ر بٌٍجٕد بٌٝ ػشٚض ِٓ بٌغةدخ ٌٍٙالي بألدّش ٚبٌص١ٍث بألدّش، ٚلذ بعسّؼ
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بٌذةظش٠ٓ ُٚ٘ ؛: بٌذوسٛس دمحم بٌذذ٠ذ بٌّششخ ٌّٕصث بٌشئ١ظ ٚبٌذوسٛس بٌّششذ١ٓ 

ٔةجٟ  ٠ٛسٌّةص ١ٔةجد ػٓ بٌذوسٛس وش٠ُ و١ٕه بٌّششخ ٌّٕصث ٔةئث بٌشئ١ظ   

ٚبٌذوسٛس فٛصٞ ب١ِٓ ٚبٌذوسٛس ٠ٛٔظ بٌخط١ث ٚبٌذوسٛس ٠ةع١ٓ بدّذ ػحةط  ٚبٌغ١ذ 

ّطً بٌٙالي بألدّش ب١ٌٍحٟ  بٌّششذ١ٓ ٌؼع٠ٛد ِجً بدبسخ  بالزذةد ص٠ةد بٌذسعٟ ِ

 بٌذٌٟٚ .

ٚلشس بٌٍجٕد دػُ  لةئّد زشش١ذةذ بٌجّؼ١ةذ بٌٛغ١ٕد بٌؼشج١د ٚبإلعال١ِد  ، ٚغةٌث 

جّٛػد بٌؼشج١د ّبٌّششذ١ٓ جعشٚسخ بٌسٕغ١ك ٚبٌسٛبفك ِٓ بجً ٚجٛد ِّط١ٍٓ ػٓ  بٌ

ٍص١ٍث بألدّش ٚبٌٙالي ٌ بالزذةد بٌذٌٟٚ ٌٙزٖ بٌّٕةصث بٌم١ةد٠د فٟ  ٚبالعال١ِد 

 بألدّش  .

 >ـ ح نهجُحانقادي ٌ انذورجيىعذ ويكا 

 .دبٌذٚسخ بٌمةدِ، ٌسذذ٠ذ ِٛػذ ِٚىةْ غٙة جاجشبء بالزصةالذ بٌالصِدلشسذ بٌٍجٕد زى١ٍف سئ١

، ٚئٌببٝ جّؼ١ببد  بٌٙببالي بألدّببش  ٛٔغبب١دبٌسبٌجّٙٛس٠ببد  ذىِٛببدٌ ةٌشببىش ٚبٌسمببذ٠شج بٌٍجٕببد  زسمببذَ ٚ

، ِّبة وبةْ ٌبٗ أوحبش ػٍٝ دغٓ بالعسمحةي ٚوشَ بٌع١ةفد ٚبٌسغب١ٙالذ بٌسبٟ لبذِر ٌٍجٕبد،  ٛٔغٟبٌس

  .ٌٍجٕد بٌطالض١ٓٚ طة١ٔدبٌبٌذٚسخ بألضش فٟ ٔجةح أػّةي 

 


