
 
 

 االلننققااببيي  ااززييكك ااككددييمم تتننسسييققييةةررئئييسس 
 ممببااححثثااتت ججرريي"سسييدديي ااححممدد االلددييةة" يي
 االلخخااصص االلااممممييااللممممثثلل  ممعع ممببااششررةة

  للصصححررااء االلغغررببييةة "ككررييسستتووففرر ررووسس"بباا
 االلتتااسسععةة 2012االلععييوونن : ممققرر االلممييننووررسسوو االلصصححررااء االلغغررببييةة 11/03/

 .صصببااححاا

 االلتتححررككااتتوو االلللققااءااتت للسسللسسللةة ممننههاا ممووااصصللةة   
للببتت تتننسسييققييةة  االلددببللووممااسسيي االلممسستتووىى ععللىى االلممتتووااصصللةة

وو االلككووننففددررااللييةة االلننققااببييةة للللععمماالل ااككددييمم ااييززييكك 
ممدد ببررئئااسسةة االلننققااببيي االلددوولليي سسييدديي ااححااللصصححررااوويييينن 

ييووممهه االلسسببتت االلممووااففقق لل  إإللييهه االلممووججههةة االلددععووةة٬،االلددييةة
االلممببععووثث االلاامممميي للللصصححررااء االلغغررببييةة  ططررفف ممنن 3/11/2012

 ممععهه ووااللتتششااوورر  االلتتببااححثث ٬،ققصصددااللسسييدد "ككررييتتووففرر ررووسس"
 االلااججتتممااععييةة ووااللممللففااتت االلممووااضضييعع ممنن للةةججمم ففيي

 . االلممننططققةة ففيي االلععااللققةة ووااللسسييااسسييةة ووااللااققتتصصااددييةة

 ممنن االلععددييدد االلططررففاانن تتببااححثثاا االلسسييااقق ههذذاا ووففيي   
 ممططااللبب وو ححققووقق ععممقق ففيي تتصصبب االلتتيي االلججووههررييةة االلننققااطط

ددببللووممااسسيييي االلاامممم   تتسساائئللححييثث ااززييكك٬، ااككددييمم تتننسسييققييةة
 االلىى االلتتننسسييققييةة ددففععتت االلتتيي االلأأسسبباابب إإللىى االلممتتححددةة
 االلااننسسااننييةة وو االلسسييااسسييةة ووتتببننيي ججممللةة ممنن االلققضضاايياا

 . ففيي االلممننططققةةووااللننققااببييةة االلااققتتصصااددييةة االلااججتتممااععييةة٬،

 االلددييةة ااححممدد سسييدديي االلددوولليي االلننققااببيي ااككدد ججههتتهه ممنن   
 ووققببلل االلااممرر ببااددئئ ففييببااسسمم تتننسسييققييةة ااككددييمم ااييززييكك 

 االلممسسااههممةة ضضررووررةة ععللىى ٬، االلننققااشش صصللبب ففيي االلددخخوولل
ققلليينن ككااففةة االلممععتت ععنن االلإإففررااجج  ااججلل ممنن ووااللضضغغطط

 . ااززييكك ااككددييمم ممععتتققللييااللسسييااسسيييينن ووخخااصصةة 

 ععللىى االلددييةة ااححممدد سسييدديي االلددوولليي االلننققااببيي  ششدددد ككمماا 
 ججممييعع ححللححللةة ففيي االلممسسااههممةة ااتتججااهه ففيي االلضضغغطط ضضررووررةة
ممللفف االلععمماالل وو ففووسسببووككررااعع ممللفف ممججممللههمم ممنن االلممللففااتت
 االلصصييدد ممللففااللممووررووثثيينن ععنن االلااسستتععمماارر االلااسسببااننيي وو



 
 

ووااللاارراامملل   ممللفف االلببططااللةة ووااللععااططلليينن ووااللططللببةةوو االلببححرريي
 االلععااللققةة االلممللففااتت ككااففةة ووووااللممططللققااتت ووااللممععووززيينن 

 ووععللىى ٬، ااييززييكك ااككددييمم تتننسسييققييةة للووااء تتححتت ووااللممننضضووييةة
 االلصصححررااوويييينن تتممككييننوو تتووسسييعع صصللااححييااتت االلممييننووررسسوو ضضررووررةة

 ووثثررووااتتههمم أأررضضههمم خخييررااتت ممنن  االلففععللييةةااللااسستتففااددةة ممنن
االلططببييععييةة ففيي ااططاارر ححلل ييضضممنن ححقق االلششععبب االلصصححررااوويي ففيي 

 .تتققررييرر االلممصصييرر

 ححددييثثهه سسييااقق ففيي االلددييةة ااححممدد سسييدديي االلننققااببيي ووأأككدد   
 االلأأمممم ققببلل ممنن ببججددييةة االلإإصصغغااء ضضررووررةة ععللىى االلممووضضووعع ففيي

االلششععبب  إإررااددةة إإللىى ٬، االلددوولليي  االلممججتتممععوو االلممتتححددةة 
 .ححررييةة ووااللككررااممةة االلتتووااقق لللل االلصصححررااوويي

 ٬، سسللممتت تتننسسييققييةة ااككددييمم ااييززييكك ججااننببهه ممنن   
ووااللككووننففددررااللييةة االلننققااببييةة للللععمماالل ففيي ششخخصص ررئئييسسههاا 

االلسسييااسسييةة رراا ممففصصللاا ععنن ووااققعع االلااووضضااعع تتققرريي
االلااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة  ووااللااننسسااننييةة ببااللممننططققةة وو
ووععنن ججممللةة االلممضضااييققااتت ووااللااننتتههااككااتت  ووااللااسستتففززااززااتت 

االلممتتككررررةة االلتتيي  ييتتععررضض للهه االلممووااططننيينن ووااللععمماالل 
 االلصصححررااوويييينن االلممننضضوويينن تتححتت للوواائئههمماا.

 االلااققتتصصااددييةة٬، االلسسييااسسييةة٬، االلأأببععااددككمماا ننووققششتت 
 سساائئلل مم االلتتووتت االلتتننسسييققييةة٬، االلببممطط ففيي ووااللااججتتممااععييةة
 االلممننححةة ممآآلل ووععنن االلببححرريي االلصصييدد ااتتففااققييةة ععنن ااييضضاا
 االلااررووببيي االلااتتححاادد ييققددممههاا االلتتيي االلممخخصصصصةة االلممااللييةة

 تتسساائئلل ععنن ممااللههاا ككمماا ااوورروو٬، ممللييوونن 36.1بب ووااللممققددررةة
 االلممسستتححققااتت ههذذهه ممنن االلصصححررااوويييينن ااسستتففااددةة ممددىى ووععنن

 .االلااتتججااهه ههذذاا ففيي االلممغغررببييةة االلإإددااررةة االلتتززاامم ووممددىى

 ببااسسممهه ااححممدد سسييدديي االلددييةة االلننققااببيي  ببععثث ممققااببللاالل ففيي
 ووككااففةة ممننااضضلليي  ااييززييكك ااككددييمم تتننسسييققييةة ووببااسسمم

 ببااللككثثييرر ووممننااضضللااتت االلككووننففددررااللييةة االلننققااببييةة للللععمماالل 
نن ممسسؤؤللييلللل  االلججززييلل ووااللششككرر ووااللااححتترراامم االلوودد ممنن

 ووخخااصصةة االلممببععووثث االلاامممميي االلخخااصص ببااللصصححررااء االلاامممميينن 
صص ممممثثللهه االلخخااوو االلغغررببييةة االلسسييدد "ككررييسستتووففرر ررووسس "



 
 

للللاامممم االلممتتححددةة االلممككللفف ببااللممييننووسسوو "ووووللفف غغااننغغ 
  ااججلل ممنن للههمم االلففررصصةة ااتتااححةةووييببرر" ووذذللكك للوودد ووااييسسببرر

 االلسسييااسسيي صصووتتاالل ووااييصصااللببججددييةة  للههمم ننصصااتتااللاا
 . ششععبب االلصصححررااوويي االلننااببضض لللل ووااللااققتتصصاادديي

 

                            

 


