
 

 

 شبكة انمىتجيه
 انقاوىن انمىظم

 

 

 : انهدف1انفصم 

 

تٓذف ذٕفٛش انذػى ٔاإلداطح نهًخشجٍٛ ٔانًُرجٍٛ انؼشب ٔاألفاسقح أطذاب يشاسٚغ األفالو انشٔائٛح أٔ انٕثائقٛح 

 .ٔسشح شثكح انًُرجٍٛ 2012ذُظّى أٚاو قشطاج انسًُٛائٛح   انطٕٚهح انرٙ ْٙ تظذد انرّطٕٚش،

ذُؼقذ ٔسشح شثكح انًُرجٍٛ ػهٗ يذٖ ثالثح أٚاو، تٓذف ذقذٚى يشاسٚغ أفالو ػشتٛح ٔإفشٚقٛح، فٙ يشدهح 

انرّطٕٚش، يٍ طشف يخشجٛٓا ٔيُرجٛٓا، نششكاء ػانًٍٛٛ، يٍ يُرجٍٛ ٔيٕصػٍٛ َٔاششٍٚ، أٔ غٛشْى، ٔرنك فٙ 

 يضٛقح تٍٛ انطّشفٍٛ.شكم نقاءاخ 

 

 : انتاريخ2انفصم 

 

أٚاو قشطاج انسًُٛائٛح ٔفق انششٔط  فٙ إطاس 2012َٕفًثش  8ٔ 2ٔ 6ذُؼقذ ٔسشح  شثكح انًُرجٍٛ أٚاو 

 .انًذذدج أدَاِ

 : انترشح3انفصم  

 

خشجٌٕ ٔانًُرجٌٕ انؼشب ٔاألفاسقح نرقذٚى يشاسٚؼٓى نٕسشح شثكح انًُرجٍٛ.   ًُ  ُٚذػٗ ان

ُٚقذيا يششٔػٙ فٛهًٍٛ كذذ أقظًٗٚكٍ نًخشج   .ٔنًُرج أٌ 

 

 : االوتقاء األوّني4انفصم 

 

يٍ يجًم انًهفاخ انًؼشٔضح ػهٛٓا كذذ أقظٗ يٍ يشاسٚغ  22ٔ 20ذخراس نجُح اَرقاء شثكح انًُرجٍٛ يا تٍٛ  

انُذٕ انًُظٕص ػهّٛ ثّى ُذقّذو انًشاسٚغ انًخراسج ُٔذُاقش ػهٗ  األفالو انطٕٚهح انشٔائٛح أٔ انٕثائقٛح االتذاػٛح.

 .6فٙ انفظم 

 

 : تقديم مشروع5انفصم 

 

أفالو قظٛشج أٔ فٛهًا طٕٚال  3ػهٗ كّم يخشج ٔيُرج ٚششذاٌ يششٔػا نشثكح انًُرجٍٛ أٌ ٚكَٕا أَجضا كالًْا 

 إخشاجا أٔ إَراجا. 

/ أٔ تانهغح انؼشتٛح، ٚجة ػهٗ انًرشّشذٍٛ أٌ ٚقّذيٕا كّم يششٔع تانهغح انفشَسٛح ٔ / أٔ تانهّغح اإلَجهٛضٚح ٔ 

 ػهٗ أٌ ٚقّذو كّم يششٔع فٙ نغرٍٛ ٔجٕتا.

 :ُٔٚثغٙ أٌ ٚذرٕ٘ انًهف انًقذو نهرسجٛم ػهٗ 

 اسرًاسج انرسجٛم يؼًشج تذقح -

 ذهخٛظا قظٛشا نهفٛهى -

 يزكّشج ششح انُّٕاٚا يٍ قثم انًؤنّف. -

 طفذح  10ٔ 2يا تٍٛ  ذهخٛض انفٛهى  -

 .انًٛضاَٛح انرقذٚشٚح نهًششٔع  -



 

 

 ٔانًخشج شج انًُّٓٛح نهًؤنفانّسٛ  -

 انّسٛشج انّزاذّٛح ٔانًُّٓٛح نهًُرج أٔ ششكح اإلَراج + طٕسج  -

 انسٛشج انزاذٛح نهًخشج + طٕسج -

 .ساتظ نًشاْذج آخش فٛهى يُجض يٍ قثم انًُرج ٔانًخشج  -

 .ال ُٚظش إال فٙ انًهفاخ انكايهح فقظ

 ألٚاو قشطاج انسًُٛائٛح نكرشَٔٙٚجة إسسال انًهفاخ دظشا ػٍ طشٚق يُظح انرسجٛم اال 

 

 .مىعدا وهائيا نقبىل انترشحات 2117سبتمبر  1حّدد تاريخ  

 

 : دراسة انمهف وإجراءات االوتقاء6انفصم 

 

ذكهّف إداسج أّٚاو قشطاج انّسًُٛٛائّٛح نجُح اخرٛاس يكَّٕح يٍ شخظّٛاخ يشيٕقح فٙ يجال انّسًُٛٛا ٔانّسًؼٙ  

 نذساسح انًشاسٚغ انًؼشٔضح ٔانرششٛخ انُّٓائٙ نهًشاسٚغ. انثظش٘،

 ٔٚرّى إػالو أطذاب انًشاسٚغ انًقثٕنح شٓشا قثم اَؼقاد ٔسشح شثكح انًُرجٍٛ. 

 ٔٚذػٗ يُرج ٔ/أٔ يخشج كّم يششٔع يقثٕل نهًشاسكح فٙ شثكح انًُرجٍٛ فٙ ذَٕس.

 و قشطاج انّسًُٛٛائّٛح.ٔذكٌٕ يظاسٚف انُّقم ٔاإلقايح نهًُرج ٔانًخشج ػهٗ دساب أّٚا

 

 : تراتيب انعامة7انفصم 

 

ًّد طٛاغح َّض انقإٌَ انًُظّى تانهّغاخ انؼشتّٛح ٔانفشَسّٛح ٔاالَجهٛضّٚح. ٔفٙ طٕسج االخرالف فٙ فٓى أٔ ذفسٛش  ذ

 يذرٕاِ، ذكٌٕ انُّسخح انؼشتّٛح ْٙ انًشجغ.

اذّخار أ٘ قشاس فًٛا ٚرؼهّق تانُّقاط انرٙ نى ٚرؼشّع  إداسج يٓشجاٌ أّٚاو قشطاج انّسًُٛٛائّٛح ْٙ انًخّٕل نٓا ٔدذْا

       نٓا انقإٌَ انًُظّى ٔ/أٔ ذأٔٚهّ. ًٔٚكٍ إلداسج انًٓشجاٌ إنغاء أٔ ذأجٛم أٔ اخرظاس انًّذج أٔ إٚقاف انرّظاْشج،

اإلداسج  إرا اسذأخ أسثاتا نزنك ذكرسٙ جاَثا يٍ انخطٕسج ، ْٙ انٕدٛذج انًخّٕل نٓا ذقًٛٛٓا. ٔذكٌٕ قشاساخ

 َٓائّٛح ٔغٛش قاتهح نهًشاجؼح.

ٔذؼُٙ انًشاسكح فٙ ٔسشح شثكح انًُرجٍٛ انًظادقح اناّل يششٔطح نٓزا انقإٌَ انًُظّى ٔنهقإٌَ انؼاو ألّٚاو  

 .قشطاج انّسًُٛٛائّٛح

 


