
  ععاامماا  ععللىى1155  ااييللوولل  ((ببتترراا))--ررععىى  ررئئييسس  ممججللسس  ااالالععيياانن  ففييصصلل  االلففااييزز  االلييوومم  ااالالححدد  ااححتتففاالل  غغررففةة  صصننااععةة  ععمماانن  ببممرروورر  3300ععمماانن  

تتأأسسييسس  االلممععههدد  ااالالووررووببيي--  ااالالررددننيي  للتتططووييرر  ااالالععمماالل  ((ااييججااببيي))..

ووققاالل  االلععيينن  االلففااييزز  خخالاللل  االلححففلل  االلذذيي  ااققييمم  ببممققرر  االلغغررففةة  اانن  تتأأسسييسس  االلممععههدد  ييؤؤششرر  ععللىى  ووععيي  ققااددةة  االلققططااعع  االلصصننااععيي  ببااللممممللككةة

ووررغغببتتههمم  ااالالككييددةة  ففيي  تتممككيينن  ققددررااتت  االلممننششآآتت  االلصصننااععييةة  االلممخختتللففةة  ووخخااصصةة  االلصصغغييررةة  ووااللممتتووسسططةة  ممننههاا  ،،ووتتققددييمم  االلددععمم  االلففننيي

للههاا  ووااللتتيي  ههيي  ببأأممسس  االلححااججةة  للممثثلل  ههذذاا  االلددععمم..

ووااضضاافف  اانن  ااالالننججااززااتت  ووااللببصصممااتت  االلممضضييئئةة  االلتتيي  ححققققههاا  االلممععههدد  ككاانن  للههاا  ااالالثثرر  ااالالييججااببيي  االلككببييرر  ففيي  ننششرر  االلممععررففةة  ددااخخلل  االلققططااعع

االلممججااالالتت ببممخختتللفف   للددييههمم   االلععاامملليينن   سسووييةة   ررففعع   ججااننبب   االلىى   االلععمملل   ألألصصححاابب   االلففننيي   االلددععمم   أأووججهه   ووتتققددييمم     ،، االلصصننااععيي  

ووااللتتخخصصصصااتت..

ررئئييسس  ممججللسس  ااالالععيياانن  ييررععىى  ااالالححتتففاالل  ببتتأأسسييسس  ممععههدد  ((ااييججااببيي))
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ااالالققتتصصااددييةة االلتتننممييةة   تتححققييقق   ففيي   ببااررزز،،   ببششككلل   ووييسسههمم   ااالالررددننيي،،   ااالالققتتصصاادد   أأععممددةة   أأححدد   ببااننهه   االلصصننااععيي   االلققططااعع   ووووصصفف  

ووااالالججتتممااععييةة  ررغغمم  االلععددييدد  ممنن  االلتتححددييااتت  االلتتيي  تتووااججهه  ههذذاا  االلققططااعع  االلححييوويي  خخااصصةة  ففيي  ممججاالل  ررففعع  االلققددررااتت  االلففننييةة  ،،  ووننششرر  االلتتووععييةة

ووااللممععررففةة..

ووععببرر  االلععيينن  االلففااييزز  ععنن  ااممللهه  بباانن  ييووااصصلل  االلممععههدد  ااننججااززااتتهه  للييصصلل  االلىى  ااككببرر  ششررييححةة  ممنن  االلصصننااععااتت  االلصصغغييررةة  ووااللممتتووسسططةة  ففيي

ااالالررددنن  مماا  ييننععككسس  ححتتمماًاً  ععللىى  تتننممييةة  ققددررااتت  إإققتتصصااددنناا  االلووططننيي،،  ممؤؤككدداا  اانن  ممججللسس  ااالالععيياانن  سسييععمملل  ععللىى  تتققددييمم  ممخختتللفف  أأووججهه

االلددععمم  للللققططااعع  االلصصننااععيي..

ووققاالل  ررئئييسس  غغررففةة  صصننااععةة  ععمماانن  االلععيينن  ززيياادد  االلححممصصيي  اانن  االلغغررففةة  ححررييصصةة  ععللىى  ررععااييةة  ششؤؤوونن  ممننتتسسببييههاا  ححييثث  ووففررتت  للههمم  ففررصص

ااالالسستتففااددةة  ممنن  االلععددييدد  ممنن  االلخخددممااتت  ووااللببررااممجج  ووااللددععمم  ااالالسستتششاارريي  ووااللففننيي،،  ببههددفف  تتععززييزز  تتننااففسسييةة  االلصصننااععةة  االلووططننييةة  ووتتططووييررههاا،،

ممششييرراا  االلىى  تتسسججييللهه  ككششررككةة  غغييرر  ررببححييةة  للتتسسررييعع  ععممللييةة  تتططووييرر  ققددررااتتهه  ووخخددممااتتهه  االلتتددررييببييةة..

  ججااءء  ببههددفف  ببننااءء  االلققددررااتت  االلببششررييةة  االلععااممللةة  ففيي  االلققططااعع  االلصصننااععيي  ووببددععمم  ممنن  ممببااددررةة22000044ووااضضاافف  اانن  تتأأسسييسس  ((ااييججااببيي))  ععاامم  

االلتتععااوونن  ااألألووررووببيي--  ااألألررددننيي  للتتططووييرر  ااألألععمماالل  ((ااججااددةة))،،  ممؤؤككدداا  اانن  االلممععههدد  ييععتتببرر  االلذذررااعع  االلتتددررييببيي  االلووححييدد  ععللىى  ممسستتووىى  االلووططنن

االلععررببيي  للللققططااعع  االلصصننااععيي..

2200ووااسستتععررضض  االلععيينن  االلححممصصيي  ااببررزز  ااالالننججااززااتت  االلتتيي  ححققققههاا  االلممععههدد  خخالاللل  االلسسننووااتت  االلممااضضييةة  ووااببررززههاا  تتددررييبب  مماا  ييززييدد  ععللىى  

ممتتددرربب  ييننتتمموونن  للممخختتللفف  االلققططااععااتت  ااالالققتتصصااددييةة  ووتتججااووزز  ممححااففظظةة  االلععااصصممةة  للييصصلل  ببببررااممججهه  االلتتددررييببييةة  للممخختتللفف  ممححااففظظااتت  االلممممللككةة

ببههددفف  تتووززييعع  االلممككتتسسببااتت  ععللىى  االلججممييعع..

ووببيينن  اانن  ((ااييججااببيي))  تتججااووزز  ننططااققهه  االلممححلليي  للييششمملل  ععدددداا  ممنن  االلددوولل  االلععررببييةة،،  الالففتتاا  االلىى  اانن  االلغغررففةة  ففتتححتت  ااببووااببههاا  للالالششققااءء  ففيي

ففللسسططيينن،،  تتققددييرراا  ممننههاا  للللععالالققةة  االلخخااصصةة  االلممتتممييززةة  االلتتيي  تتررببطط  االلششععببيينن  ووااددررااككاا  للللظظررووفف  االلصصععببةة  االلتتيي  ييععااننييههاا  ااالالششققااءء  ههننااكك..

ووااووضضحح  اانن  االلممععههدد  ععققدد  االلككثثييرر  ممنن  ااتتففااققييااتت  االلششررااككةة  ممعع  ججااممععااتت  ععااللممييةة  ووممححللييةة  ممننههاا  ممييززوورريي  ااألألممررييككييةة  ووددررمم  االلببررييططااننييةة

ووككللييةة  ككااممببررجج  االلببررييططااننييةة،،  ووااألألللممااننييةة  ااألألررددننييةة  ببههددفف  ااططالالقق  ببررااممجج  تتددررييببييةة  ننووععييةة  تتثثرريي  ققددررااتت  االلععاامملليينن  ففيي  االلققططااعع  االلصصننااععيي..

ووااششاارر  االلىى  اانن  ررؤؤييةة  االلممععههدد  تتققوومم  ععللىى  ضضررووررةة  ممتتااببععةة  االلتتططوورر  االلممتتسسااررعع  ببااللتتككننووللووججيياا  ووثثووررةة  االلممععللووممااتت  االلتتيي  ييششههددههاا  االلععااللمم

ححاالليياا،،  ووذذللكك  ببتتططووييرر  ببررااممججهه  االلتتددررييببييةة  للتتصصببحح  االلككتتررووننييةة،،  ببمماا  ييتتممااششىى  ممعع  االلثثووررةة  االلصصننااععييةة  االلررااببععةة،،  ووأأببررزز  االلممممااررسسااتت  االلععااللممييةة

ففيي  ممججاالل  االلتتددررييبب..

ووددععاا  االلععيينن  االلححممصصيي  االلووززااررااتت  ووااللممؤؤسسسسااتت  ففيي  االلققططااععيينن  االلععاامم  ووااللخخااصص  للالالسستتففااددةة  ممنن  خخددممااتت  االلممععههدد،،  ممططااللبباا  ااالالتتححاادد

ااألألووررووببيي  ببددررااسسةة  ااممككااننييةة  ااععااددةة  ددععمم  ((ااييججااببيي))  ففننيياا  ببمماا  ييسسههمم  ففيي  تتططووييرر  ققددررااتتهه..

ووققاالل  سسففييرر  ااالالتتححاادد  ااالالووررووببيي  للددىى  االلممممللككةة  ااننددرريياا  ففووننتتاانناا  ""  اانن  ددععمم  االلققططااعع  االلخخااصص  ففيي  صصممييمم  ششررااككةة  ااالالتتححاادد  ااالالووررووببيي  ممعع

ااالالررددنن  ووههذذاا  ألألنننناا  ننؤؤممنن  بباانن  االلووظظاائئفف  ووااللننمموو  ييأأتتيياانن  ففققطط  ممنن  تتططووييرر  االلققططااعع  االلخخااصص""..

  ممنن  خخالاللل  ممششررووعع  ااججااددةة  االلذذيي  ككاانن  ييممووللهه  ااالالتتححاادد  ااالالووررووببيي  ففيي  ععاامم  22000044ووأأضضاافف  ""تتمم  تتأأسسييسس  ممععههدد  ااييججااببيي  ففيي  ععاامم  

ووععننددمماا  ااننههىى  االلددععمم  ققرررر  ممججللسس  ااالالددااررةة  ااسستتددااممةة  ههذذاا  االلممععههدد  للتتططووييرر  االلققووىى  االلببششررييةة  ففيي  االلققططااعع  االلصصننااععيي""..

ووببيينن  اانن  ممععههدد  ااييججااببيي  ممسستتممرر  ففيي  تتققددييمم  االلخخددممااتت  للللممششااررييعع  االلصصغغييررةة  ووااللممتتووسسططةة  ووااللششههااددااتت  االلممههننييةة  ففيي  ممخختتللفف

االلققططااععااتت  ببااللتتععااوونن  ممعع  االلججااممععةة  ااالالررددننييةة  ااالالللممااننييةة  ااضضااففةة  االلىى  االلممععههدد  ااالالووررووببيي  للالالدداارريينن  ووااللممععههدد  ااالالممررييككيي  للللششههااددااتت..

ووأأووضضحح  اانن  ددععمم  االلققططااعع  االلخخااصص  للتتححققييقق  االلننمموو  ااالالققتتصصاادديي  ههوو  ااووللووييةة  ااسسااسسييةة  للللددععمم  ااالالووررووببيي  ففيي  ااالالررددنن  ااضضااففةة  االلىى

ممسسااععددةة  االلححككووممةة  ففيي  ددععمم  ببييئئةة  ااالالععمماالل  ووااسستتققططاابب  االلممسستتثثممرريينن  ممنن  ااججلل  تتووففييرر  ففررصص  ععمملل  للألألررددننيييينن  ووااللالالججئئيينن  االلسسوورريييينن..

ووببيينن  اانن  االلععمملل  ججاارر  ععللىى  ززييااددةة  ججااذذببييةة  ااالالررددنن  ببااللننسسببةة  للللممسستتثثممرريينن  ااالالووررووببيييينن  للييككوونن  ههننااكك  ششررككااتت  ااووررووببييةة  ففيي  ااالالررددنن..

االلىى  ذذللكك  ققاالل  ممددييرر  ععاامم  ممععههدد  ((ااييججااببيي))  االلددككتتوورر  ممااههرر  االلممححررووقق  اانن  االلممععههدد  سسييووااصصلل  ببذذلل  االلممززييدد  ممنن  االلججههدد  للللححففااظظ  ععللىى

االلممننججززااتت  ووتتططووييرر  ااالالددااءء  للممووااككببةة  االلممتتغغييررااتت  االلممتتسسااررععةة  ممنن  ححووللنناا  ممنن  خخالاللل  تتققددييمم  ككلل  مماا  ههوو  ججددييدد  ووممتتططوورر  للتتللببييةة  ااححتتييااججااتت

ووممتتططللببااتت  االلصصننااععةة  االلووططننييةة  ععببرر  ببااققةة  ممتتممييززةة  ممنن  االلححللوولل  االلتتددررييببييةة  االلننووععييةة  ووااللممتتممييززةة  االلتتيي  ييققددممههاا  االلممععههدد..

ووااضضاافف  االلممححررووقق  ""  للققدد  تتششررففتت  ععللىى  ممدداارر  االلععاامميييينن  االلممااضضيييينن  ببإإددااررةة  ههذذاا  االلصصررحح  االلممتتممييزز  االلذذيي  ننففتتخخرر  ببهه  ججممييععاا  للممسسااههممااتتهه
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االلككببييررةة  ففيي  ببننااءء  ووتتططووييرر  االلققددررااتت  االلببششررييةة  للللععاامملليينن  ففيي  االلققططااعع  االلصصننااععيي  ااألألررددننيي  ووااللققططااععااتت  ااالالققتتصصااددييةة  ككااففةة،،  ووااللذذيي  ججااءء

ننتتييججةة  للتتععااوونن  أأررددننيي--  ااووررووببيي  ممثثممرر  ووششررااككةة  ممسستتممررةة  ببيينن  غغررففةة  صصننااععةة  ععمماانن  ووااالالتتححاادد  ااالالووررووببيي""..

ووااععللنن  االلممححررووقق  ععنن  ففتتحح  أأببوواابب  ممععههدد  ((إإييججااببيي))  للللششررككااءء  ججممييععاا  ووااتتااححةة  ممخختتللفف  خخددممااتتهه  ووممررااففققهه  للججممييعع  االلببررااممجج  االلددووللييةة

الالسستتخخددااممههاا  ووببششككلل  ممججااننيي  ععللىى  ممدداارر  ااالالششههرر  االلسستتةة  االلممققببللةة..

----((ببتترراا))
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