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 مدظش احخماع اللجىت اللُادًت امليلفت باإلؼشاف

خ   2012ًىاًش 13على بشهامج عمل الجماعت بخاٍس
 

    ًىاًش 13على ئعذاد بشهامج عمل الجماعت ، احخماعا ًىم ألاسبعاء  باإلؼشافعلذث اللجىت امليلفت 

 بشآظت العُذ مدمذ اؼيىد سئِغ اللجىت وخظىس ول مً العادة : بملش اللصش البلذي 2012

 

 الاظـم الىـامـل الـصفـت الاظـم الىـامـل الـصفـت

 سؼُذ مجباس  هائب سئِغ اللجىت مدمذ بىعضو  عظى اللجىت

س ي عظى اللجىت  مدمذ الذهغ هائب الشئِغ خمُذ لعَى

 مدمذ مُلىدي  هائب الشئِغ حىاد خعني عظى اللجىت

ى اللجىتعظ س ي   مدمذ الذهغ هائب الشئِغ خمُذ لعَى

  لحعً بىهذوس  عظى اللجىت

 

 * وخظىس سؤظاء ألاكعام واملصالح الذاخلُت : 

 الاظـم الىـامـل الـصفـت

.مهىذط بجماعت مىىاط  

 عً كعم الخعمحر بجماعت مىىاط.

ت.   مهىذط عً كعم املبادساث املدلُت للخىمُت البؽٍش

  .املحزاهُتسئِغ كعم املالُت و 

  .سئِغ كعً جىمُت املىاسد املالُت

  .عً مصلحت الىلل الحظشي 

  

غ وليٌى   ادَس

 املشادي عبذ املجُذ

 سؼُذ جىصالذ

 بىؼتى عضي 

 مدمذ هجُب 

 خعً لعمُم 

  

 

 

 

 

 

 

 اململىت املغشبُت

 وصاسة الذاخلُت

 والًت حهت فاط مىىاط

 عمالت مىىاط

 حماعت مىىاط

 هخابت املجلغ
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 * وخظىس سؤظاء ألاكعام واملصالح الخاسحُت : 

 الاظـم الىـامـل الـصفـت

ت  ت.عً العُهُابت  11سئِغ امللحلت إلاداٍس ت لحمٍش  ذ سئِغ املىؼلت الحظٍش

ت. ت لحمٍش  عً املىؼلت الحظٍش

ت.عً املىؼلت الحظٍش  ت لحمٍش

ت  .مهىذط ًلعً املبادساث املدلُت للخىمُت البؽٍش

 ً كعم الجماعاث املدلُت بالىالًت.ع

 

 خالذ خىاػ  

 حباس حماٌ الذًً  

 داودي خُاة 

 العلىي املدمذي 

 مدمذ سؼُذ 

 

 

 

ً ، مزهشا ئًاهم افخخذ احخم اع اللجىت العُذ مدمذ أؼيىد بالترخُب بالعادة الحاطٍش

جم ئخذاثها مً خالٌ احخماع لجىت املحزاهُت والؽإون املالُت بأن اللجىت اللُادًت 

والبرمجت ورلً بهذف إلاؼشاف على بشهامج عمل الجماعت املىصىص علُه في اللاهىن 

ٌ أٌو ظىت الهخذاب املجلغ ، وأطاف بان والزي ًخم ئعذاده مً خال 14/113الخىـُمي

هزه اللجىت جظم خحرة أػش الجماعت الزًً جم جدذًذهم  مً ػشف العُذ سئِغ 

وأطاف بأن املشخلت ز، الجماعت ورلً بهذف العهش على ئخشاج البرهامج ئلى خحز الخىفُ

ً وهصف، وأن هزه اللجىت ظىف  ً ئلى ؼهٍش إلاعذادًت كذ حعخغشق مً الىكذ مً ؼهٍش

ًخم جؼعُمها بأعظاء مً حمعُاث املجخمع املذوي جدلُلا لؽشغ املبذأ الدؽاسوي 

املىصىص علُه في اللىاهحن الخىـُمُت، وأطاف العُذ مدمذ أؼيىد بأن العُذ سئِغ 

الجماعت خالٌ احخماع لجىت املحزاهُت والؽإون املالُت والبرمجت أهذ على طشوسة الؽشوع 

لىكذ في اهخـاس صذوس الىص الخىـُمي املإػش له، زم أهذ في ئهجاص البرهامج ورلً سبدا ل

م، بصف الاؼخغاٌعلى طشوسة  ً أظاظحن :بشوح الفٍش  ت مىخـمت مً خالٌ عىصٍش

 الدشخُص – 1

 إلامياهُاث املادًت. – 2

ً ل ذلي ول بذلىه بملترخاجه خٌى مىهجُت ُزم وحه اليلمت على الخىالي ليل الحاطٍش

 الؽشوع في العمل.

 

 ؼُذ مجباس :العُذ س 

ئعذاد بشهامج عمل الجماعت هى باألهمُت بما ئلى أن أؼاس العُذ سؼُذ مجباس في جذخله 

ت  والاكخصادًت والاحخماعُت للجماعت وان وهى ألاسطُت التي ًمىً جدلُم الخىمُت البيٍُى

مً خالله، وألحل ئهجاصه سأي بظشوسة الاظدىاد ئلى املخؼؽ الجماعي للمجلغ العابم، 

ألاخضاب العُاظُت وهزا ئظتراجُجُت مىىاط الىبحر الزي ظهش العُذ الىالي عامل بشامج و 
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العمالت على ئعذاده باإلطافت ئلى بشامج عمل أكعام الجماعت وهزا بشامج ألاكعام 

 الخاسحُت ملإظعاث الذولت.

 

 العُذ مدمذ هجُب :

ام مخىفشة والتي أن مذًىت مىىاط مدـىؿت على اعخباس أن املادة الخئلى في جذخله أؼاس 

مىىاط الىبري "، والتي جظم ول املعؼُاث بما فيها الدشخُص  ئظتراجُجُتهي " 

ل مهم حذا  والدؽاسن، وبصفخه سئِعا للعم املىاسد املالُت للجماعت أهذ أن عىصش الخمٍى

ل املىـىس ئلى ئهجاص على أسض الىاكع، فشأي بأن فىائع الجماعت غحر كادسة على  لخدٍى

الخفىحر في حعبئت مىاسد مالُت أخشي مً خالٌ بُع علاساث جابعت للجماعت رلً فاكترح 

والتي كاٌ عنها أجها هجز زمحن وأعؼى مثاال باملجاصس الجماعُت التي كاٌ عنها أهه ال خاحت 

لبلائها داخل مىىاط، هزلً الؽأن باليعبت لعىق الجملت للخظش والفىاهه، مشآب 

ع الىوالت املعخللت للىلل الحظشي، و  للحفاؾ على الىعاء العلاسي للجماعت اكترح حعٍى

 هاجه العلاساث مً خالٌ اكخىاء أخشي داخل جشاب الجماعت.

 

 العُذ حىاد خعني :

لت التي ظىف حعىض  على ئزش مذاخلت العُذ مدمذ هجُب حعاءٌ العُذ حىاد عً الؼٍش

 بها الجماعت هزه ألاظىاق في خالت ئخشاحها خاسج املذًىت.

 

 هجُب : العُذ مدمذ

ألاهشوبىلِغ هى حىابا على حعاءٌ العُذ املعدؽاس حىاد خعني، أوضح أن مؽشوع 

مؽشوع وطع حجشه ألاظاس ي وكذ خصص الخخىاء ألاظىاق الجماعُت بالجملت، وظىف 

 وظىف حعحر مً خالٌ ؼشواث الخىمُت املدلُت.Medz ًيىن بؽشاهت مع  

 

 العُذ سؼُذ مجباس :

أهذ على طشوسة العمل على الشفع مً خذماث ألاكعام بهذف الشفع مً املىاسد املالُت 

للجماعت ورلً مً خالٌ جدذًذ بشهامج عمل خاص باألكعام الجماعُت وفي هزا الؽأن 

ملُىن دسهم همذاخُل  30أخبر بأن مذًىت جؼىان اخخفلذ بخدلُلها العخماد مالي كذسه 

 لعىق الجملت للخظش والفىاهه.

 

 العُذ مدمذ الذهغ :

في جذخله أوضح العُذ مدمذ الذهغ بأن ئظتراجُجُت مىىاط الىبري بالشغم مً 

ت في ئهجاصه ئال أهه عمل مهم، فاكترح بلىسجه مً ػشف أػش الجماعت املمثلىن داخل عش عال

ل سأي  ع التي تهم الجماعت وفُما ًخص الخمٍى اللجىت اللُادًت مً خالٌ جدذًذ املؽاَس
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بهزا إلاهجاص وبالخالي هي مؼالبت باملعاهمت فُه  ىُتظعاث اللؼاعُت ألاخشي هي معبأن املإ 

 ت، الخعمحر، وهزا الجهت.وىصاسة الخجهحز، الصح

 

غ :  العُذ خمُذ العَى

سأي بأن ال مجاٌ لالهخـاس، فبرهامج مىىاط الىبحر حاهض وهزلً الؽأن باليعبت لبرهامج 

 عمل الجهت.

 

غ وليٌى :  العُذ ادَس

س ئلى أن اخخُاسه طمً اللجىت اللُادًت هى جيلُف أهثر مً حؽٍشف، وخٌى مىهجُت أؼا

ع املظمىت باإلظتراجُجُت ئلى زالر خاهاث   2املعخعجلت  – 1العمل اكترح جصيُف املؽاَس

املذي، وفي هزا إلاػاس أهذ على طشوسة العمل على  ةالبعُذ – 3املذي  تاملخىظؼ –

ع وفم املخؼؽ امل ت ئخذار املؽاَس وخٌى بشهامج مىىاط  SDAUذًشي للههُئت الحظٍش

الخلىُت لم ًخم دساظهها  البؼائمالىبحر أوضح أن ئعذاده عشف ظشعت في إلاهجاص بدُث أن 

 بؽيل وافي فاكترح ئعادة دساظهها وبلىستها.

 

 العُذ عبذ املجُذ املشاحي :

هُت ورلً خٌى الدشخُص الترابي، أهذ على طشوسة ئعذاده مً خالٌ ملاسبت حؽاس 

ع منها املعخعجلت وغحر رلً، هزا الدشخُص  اث، فاملؽاَس لخدذًذ الحاحُاث وألاولٍى

 الزي سأي أهه ًجب أن ًخم مً خالٌ الجزوٌ ئلى ألاخُاء ملعاًىت الحاالث.

 

 العُذ سؼُذ جىصالذ :

سأي بأن الاهؼالكت ًمىً بذأها مً خالٌ ئظتراجُجُت مىىاط الىبري ورلً في غُاب 

ي ظابم، هزا العمل الزي كاٌ عىه أهه عمل مهم وػبم فُه املىؼم مخؼؽ حماع

الدؽاسوي مً خالٌ ئؼشان حمعُاث املجخمع املذوي، املهىذظحن، امللاولحن وهى عمل مفُذ 

خماش ى  ت  معٍو  خهالزي أؼاس ئلى أهه في مشخل SDAUاملخؼؽ املذًشي للههُئت الحظٍش

 ىح ٌعخلضم اعخماداث مالُت مهمت.هما سأي بأن بشهامج مىىاط هى عمل ػم الثالثت

 

 العُذ مدمذ سؼُذ :

ذادها بيل الىزائم الالصمت معبر عً اظخعذاد مصالح الىالًت للخعاون مع الجماعت وئ

ت ئلى الىصاسة لإلخباس بأن الجماعت وخٌى  الجاهب املادي اكترح أن جىحه مشاظالث ئخباٍس

ً وال زي هم بلىة اللاهىن مؼالبىن هي بصذد ئهجاص بشهامج عملها فهىان ؼشواء آخٍش

بذعم الجماعت في بشهامجها والجهت وهزا الىصاساث ألاخشي، زم أطاف بأن الجماعت لها 

هم في ئخشاج البرهامج عأػش هفأة وسأي بأن حعاون الجمُع مً جلىُحن وظُاظُحن ظىف ٌ
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يُت أ 3ئلى خحز الخىفُز وأخحرا أخبر بأن مصالح الىالًت جىـم خالٌ ألاظبىع امللبل  ًام جيٍى

 خٌى بشهامج عمل الجماعاث.

 

 العُذ خعً لعمُم :

ً لجُىاث مىطىعاجُت مً خالٌ اللجىت اللُادًت، ورلً لخدلُم امللاسبت  اكترح جيٍى

ع ئلى معخعجلت وئلى أخشي  خحر الدؽاسهُت والدشخُص هزا ألا  الزي ًجب أن ًدذد املؽاَس

 بعُذة املذي.

 

 العُذ لحعً بىهذوس :

، والتي كاٌ عنها أجها عمل حباس 2002ظىت  21التي أهجضث في ئػاس مزهشة رهش بالذساظت 

 ًمىً الاظخئىاط به واكترح جؼعُم اللجىت بمهىذط معماسي فاكترح العُذة املهىذظت

 عفاف التي جخمحز بىفاءاث حُذة. الىالي

 

 العُذ مدمذ أؼيىد :

 هي : سأي بأن اللجُىاث التي ًمىً ئخذاثها مً خٌى اللجىت اللُادًت

 لجىت الخىاصل. -

 اللجىت الخلىُت. -

 فاكترح الاحخماع على ألاكل مشجحن في ألاظبىع ورلً ًىمي الثالزاء والخمِغ صباخا.

البرهامج العىىي لعمل لجىت املالُت على بعذ رلً عشض العُذ سئِغ اللجىت بشهامج 

ً وجمذ املصادكت علُه على الؽيل   الخالي:أهـاس العادة املعدؽاٍس
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ـخ املخذخـلُـً مـدـىس الـجلعـت  الخــاٍس

 2012ًىاًش  21الخمِغ  عمـالت مىىـاط بشهامج عمل الجماعت بمىىاط 

 2012فبراًش  11الخمِغ   ؼشواث الخىمُت املدلُت

 2012ماسط  03الخمِغ  سئـِغ الـلعـم مصلحت الحالت املذهُت والخصذًم

 جىمُت الجباًاث املدلُت  -

 الباقي اظخخالصه -

 سئـِغ الـلعـم -

ىت العامت للمملىت -  الخٍض

 2012ماسط  31الخمِغ 

 

ل  22الخمِغ  سئـِغ الـلعـم جذبحر ممخلياث الجماعت  2012أبٍش

 سئِغ كعم املىاسد املالُت - جذبحر أظىاق الجملت

 مذساء ألاظىاق -

 2012ماي  22الخمِغ 

  2012ُى ًىه 23الخمِغ   جأهُل إلاداسة الجبائُت

 
 

 واهفع الاحخماع على العاعت الثاهُت عؽش صوالا.


