
 ثشأٌ يكبكؾخ االرغبس ثبنجشش 1155نغُخ ( 54)انوبٌَٕ سهى 

ثشأٌ  1155نغُخ ( 54)أطذس ؽؼشح طبؽت انغًٕ انشٛخ ؽًذ ثٍ خهٛلخ آل صبَٙ أيٛش انجالد انًلذٖ أيظ انوبٌَٕ سهى 

 .يكبكؾخ االرغبس ثبنجشش

 .ٔهؼٗ انوبٌَٕ ثزُلٛزِ، ٔأٌ ُٚشش كٙ انغشٚذح انشعًٛخ

 :َض انوبٌَٕ

 ثشأٌ يكبكؾخ االرغبس ثبنجشش 1155نغُخ ( 54)هبٌَٕ سهى 

 َؾٍ ؽًذ ثٍ خهٛلخ آل صبَٙ أيٛش دٔنخ هـش

انًؼذل ثبنوبٌَٕ سهى  1113نغُخ ( 12)ثؼذ االؿالع ػهٗ انذعزٕس، ٔػهٗ هبٌَٕ اإلعشاءاد انغُبئٛخ انظبدس ثبنوبٌَٕ 

نٗ ارلبهٛخ األيى انًزؾذح نًكبكؾخ ثبنًٕاكوخ ػهٗ االَؼًبو ئ 1118نغُخ ( 51)، ٔػهٗ انًشعٕو سهى 1118نغُخ ( 13)

، ٔػهٗ اهزشاػ انًغهظ األػهٗ نشإٌٔ األعشح، ٔػهٗ يششٔع انوبٌَٕ انًوذو 1111انغشًٚخ انًُظًخ ػجش انٕؿُٛخ نؼبو 

 يٍ يغهظ انٕصساء، ٔثؼذ أخز سأ٘ يغهظ انشٕسٖ،

 :هشسَب انوبٌَٕ اٜرٙ

 انلظم األٔل 

 رؼبسٚق

 

 (5)يبدح 

 :ٌٕ، ركٌٕ نهكهًبد انزبنٛخ انًؼبَٙ انًٕػؾخ هشٍٚ كم يُٓب، يب نى ٚوزغ انغٛبم يؼُٗ آخشكٙ رـجٛن أؽكبو ْزا انوبَ

انغًبػخ انًإنلخ ٔكن رُظٛى يؼٍٛ يٍ صالصخ أشخبص ػهٗ األهم نهؼًم ثظلخ يغزًشح أٔ نًذح : انغًبػخ اإلعشايٛخ انًُظًخ

ك يٍ أعم انؾظٕل ثشكم يجبشش أٔ ؿٛش يجبشش يٍ انضيٍ ثٓذف اسركبة عشائى االرغبس ثبنجشش ٔؽذْب أٔ يغ ؿٛشْب، ٔرن

 .ػهٗ يُلؼخ يبنٛخ أٔ يبدٚخ أخشٖ

أٚخ عشًٚخ اسركجذ كٙ أكضش يٍ دٔنخ، أٔ اسركجذ كٙ دٔنخ ٔاؽذح ٔرى اإلػذاد أٔ : انغشًٚخ راد انـبثغ ػجش انٕؿُٙ

خ ٔاؽذح ػٍ ؿشٚن عًبػخ انزخـٛؾ نٓب أٔ انزٕعّٛ أٔ اإلششاف ػهٛٓب أٔ رًٕٚهٓب كٙ دٔنخ أخشٖ، أٔ اسركجذ كٙ دٔن

ئعشايٛخ يُظًخ رًبسط أَشـخ ئعشايٛخ كٙ أكضش يٍ دٔنخ، أٔ اسركجذ كٙ دٔنخ ٔاؽذح ٔكبَذ نٓب آصبس عغًٛخ كٙ دٔنخ 

 .أخشٖ

 .كبكخ انغٓبد ٔانٓٛئبد ٔانًإعغبد انًؼُٛخ ثزُلٛز أؽكبو ْزا انوبٌَٕ: انغٓبد انًخزظخ

 .أ٘ شخض نى ٚجهؾ انضبيُخ ػششح يٍ انؼًش: انـلم

 انلظم انضبَٙ

 االرغبس ثبنجشش

 

 (1)يبدح 

ٚؼذ يشركجب عشًٚخ االرغبس ثبنجشش كم يٍ اعزخذو ثأ٘ طٕسح شخظب ؿجٛؼٛب أٔ ُٚوهّ أٔ ٚغهًّ أٔ ٚإّٔٚ أٔ ٚغزوجهّ أٔ 

ٔ ٚغزًهّ عٕاء كٙ داخم انذٔنخ أو ػجش ؽذٔدْب انٕؿُٛخ، ئرا رى رنك ثٕاعـخ اعزؼًبل انوٕح أٔ انؼُق أٔ انزٓذٚذ ثًٓب، أ

ثٕاعـخ االخزـبف أٔ االؽزٛبل أٔ انخذاع أٔ اعزـالل انغهـخ أٔ اعزـالل ؽبنخ انؼؼق أٔ انؾبعخ أٔ انٕػذ ثاػـبء أٔ 

رهوٙ يجبنؾ يبنٛخ أٔ يضاٚب يوبثم انؾظٕل ػهٗ يٕاكوخ شخض ػهٗ االرغبس ثشخض آخش نّ عٛـشح ػهّٛ، ٔرنك كهّ ئرا 

ِ ثًب كٙ رنك االعزـالل كٙ أػًبل انذػبسح أٔ ؿٛشْب يٍ أشكبل كبَذ ْزِ األكؼبل ثوظذ االعزـالل أٚب كبَذ طٕس

االعزـالل انغُغٙ ٔاعزـالل األؿلبل كٙ رنك ٔكٙ انًٕاد اإلثبؽٛخ أٔ انزغٕل ٔانغخشح أٔ انخذيخ هغشا أٔ االعزشهبم أٔ 

 .انًًبسعبد انشجٛٓخ ثبنشم أٔ االعزؼجبد، أٔ اعزئظبل األػؼبء أٔ األَغغخ انجششٚخ أٔ عضء يُٓب

 

 (2)يبدح 

ال ٚؼزذ ثشػبء انًغُٙ ػهّٛ كٙ أ٘ يٍ عشائى االرغبس ثبنجشش يزٗ اعزخذيذ أ٘ يٍ انٕعبئم انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح 

 .انغبثوخ

 .ٔال ٚشزشؽ نزؾوٛن عشًٚخ االرغبس ثبألؿلبل أٔ ػذًٚٙ األْهٛخ اعزؼًبل أ٘ ٔعٛهخ يٍ انٕعبئم انًشبس ئنٛٓب

 

 (3)يبدح 

إٔال يغإٔنٛخ عُبئٛخ أٔ يذَٛخ ػٍ أ٘ عشًٚخ يٍ عشائى االرغبس ثبنجشش يزٗ َشأد أٔ اسرجـذ ال ٚؼذ انًغُٙ ػهّٛ يغ



 .يجبششح ثكَّٕ يغُٛب ػهّٛ

 انلظم انضبنش

 ؽًبٚخ انًغُٙ ػهٛٓى
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 (51)يبدح 

ًؾكًخ انغُبئٛخ انًخزظخ ثُظش انذػٕٖ انغُبئٛخ انُبشئخ ػٍ أ٘ يٍ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ ػهٗ ان

 .انلظم كٙ يٕػٕع انذػٕٖ انًذَٛخ انُبشئخ ػٍ ْزِ انغشائى



 انلظم انشاثغ 

 انزؼبٌٔ انوؼبئٙ انذٔنٙ

 

 (5)يبدح 

خ نٓب كًٛب ٚزؼهن ثًكبكؾخ عشائى االرغبس ثبنجشش ٔيالؽوخ رزؼبٌٔ انغٓبد انوؼبئٛخ انًخزظخ يغ انغٓبد األعُجٛخ انًًبصه

يشركجٛٓب، ثًب كٙ رنك رجبدل انًؼهٕيبد ٔئعشاء انزؾشٚبد ٔانًغبػذاد ٔاإلَبثبد انوؼبئٛخ ٔرغهٛى األشٛبء ٔاعزشداد 

نغُبئٛخ انًشبس األيٕال ٔؿٛش رنك يٍ طٕس انزؼبٌٔ انوؼبئٙ، ٔرنك كهّ كٙ ئؿبس انوٕاػذ انزٙ ٚوشسْب هبٌَٕ اإلعشاءاد ا

ئنّٛ، ٔاالرلبهٛبد انضُبئٛخ أٔ يزؼذدح األؿشاف انُبكزح كٙ انذٔنخ أٔ ٔكوب نًجذأ انًؼبيهخ ثبنًضم، ٔرنك ثًب ال ٚزؼبسع يغ 

 انًجبدب األعبعٛخ نهُظبو انوبََٕٙ كٙ انذٔنخ

 

 (51)يبدح 

ح يٍ انغٓبد انوؼبئٛخ األعُجٛخ انًخزظخ ثؼجؾ نهغٓبد انوؼبئٛخ انًخزظخ أٌ رأيش ثزُلٛز األؽكبو انغُبئٛخ انُٓبئٛخ انظبدس

أٔ يظبدسح أٔ اعزشداد األيٕال انًزؾظهخ يٍ عشائى االرغبس ثبنجشش ٔػبئذارٓب ٔرنك ٔكن انوٕاػذ ٔاإلعشاءاد انزٙ 

 .رزؼًُٓب االرلبهٛبد انضُبئٛخ أٔ يزؼذدح األؿشاف انُبكزح كٙ انذٔنخ أٔ ٔكوب نًجذأ انًؼبيهخ ثبنًضم

 يظانلظم انخب

 انؼوٕثبد

 (52)يبدح 

 .يغ ػذو اإلخالل ثأ٘ ػوٕثخ أشذ ُٚض ػهٛٓب هبٌَٕ آخش رـجن انؼوٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ

 

 (53)يبدح 

يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ أنق سٚبل كم يٍ ( 141.111)ٚؼبهت ثبنؾجظ يذح ال رغبٔص عجغ عُٕاد ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ 

 .يٍ ْزا انوبٌَٕ( 1)جشش انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح اسركت ئؽذٖ عشائى االرغبس ثبن

 

 (54)يبدح 

صالصًبئخ أنق سٚبل كم يٍ ( 211.111)ٚؼبهت ثبنؾجظ يذح ال رغبٔص خًظ ػششح عُخ ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ 

 :اسركت عشًٚخ االرغبس ثبنجشش كٙ أ٘ يٍ انؾبالد اٜرٛخ

 .ًٚٙ األْهٛخ أٔ يٍ رٔ٘ اإلػبهخئرا كبٌ انًغُٙ ػهّٛ أَضٗ أٔ ؿلال أٔ يٍ ػذ - 5

 .ئرا َزظ ػٍ انغشًٚخ ٔكبح انًغُٙ ػهّٛ أٔ ئطبثزّ ثؼبْخ يغزذًٚخ أٔ ثًشع ال ٚشعٗ شلبؤِ - 1

 .ئرا كبٌ انغبَٙ صٔعب نهًغُٙ ػهّٛ أٔ أؽذ أطٕنّ أٔ كشٔػّ أٔ يًٍ نّ انٕالٚخ أٔ انٕطبٚخ أٔ انغهـخ ػهّٛ - 2

ثبنوزم أٔ اإلٚزاء انغغٛى أٔ انزؼزٚت انجذَٙ أٔ انُلغٙ أٔ ثٕاعـخ شخض ٚؾًم  ئرا اسركت انلؼم ػٍ ؿشٚن انزٓذٚذ - 3

 .عالؽب

 .ئرا كبٌ انغبَٙ يٕظلب ػبيخ أٔ يكهلب ثخذيخ ػبيخ، ٔاسركت عشًٚزّ ثبعزـالل ْزِ انظلخ - 4

 .ئرا اسركجذ انغشًٚخ ثٕاعـخ عًبػخ ئعشايٛخ يُظًخ ٔكبٌ انًزٓى أؽذ أػؼبئٓب - 5

 .شًٚخ راد ؿبثغ ػجش ٔؿُٙئرا كبَذ انغ - 6

 

 (55)يبدح 

يبئزٙ أنق سٚبل كم يٍ اعزؼًم ( 111.111)ٚؼبهت ثبنؾجظ يذح ال رغبٔص خًظ عُٕاد ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ 

انوٕح أٔ انزٓذٚذ أٔ ػشع ػـٛخ أٔ يضٚخ يٍ أ٘ َٕع أٔ ٔػذ ثشٙء يٍ رنك نؾًم شخض آخش ػهٗ اإلدالء ثشٓبدح صٔس 

يٕس أٔ اإلدالء ثأهٕال أٔ يؼهٕيبد ؿٛش طؾٛؾخ كٙ أ٘ يشؽهخ يٍ يشاؽم عًغ االعزذالالد أٔ أٔ كزًبٌ أيش يٍ األ

 .انزؾوٛن أٔ انًؾبكًخ ثشأٌ اسركبة أ٘ عشًٚخ يٍ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ

 

 (56)يبدح 

أنق سٚبل كم يٍ ششع كٙ  يبئزٙ( 111.111)ٚؼبهت ثبنؾجظ يذح ال رغبٔص صالس عُٕاد ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ 

 .يٍ ْزا انوبٌَٕ( 1)اسركبة أ٘ يٍ عشائى االرغبس ثبنجشش انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًبدح 

 

 (57)يبدح 



يبئخ ٔخًغٍٛ أنق سٚبل كم يٍ ( 541.111)ٚؼبهت ثبنؾجظ يذح ال رغبٔص صالس عُٕاد ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ 

ظهخ يٍ أ٘ يٍ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ أٔ أخلٗ أٚب يٍ أخلٗ أؽذ انغُبح أٔ األشٛبء أٔ األيٕال انًزؾ

 .يؼبنى انغشًٚخ أٔ أدٔارٓب يغ ػهًّ ثزنك

 .ٔٚغٕص نهًؾكًخ اإلػلبء يٍ انؼوٕثخ ئرا كبٌ يٍ أخلٗ أؽذ انغُبح صٔعب نّ أٔ أؽذ أطٕنّ أٔ كشٔػّ ؽزٗ انذسعخ انضبَٛخ

 

 (58)يبدح 

يبئخ ٔخًغٍٛ أنق سٚبل كم يٍ صجذ ( 541.111)عُٕاد ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ ٚؼبهت ثبنؾجظ يذح ال رغبٔص صالس 

ػهًّ ثبسركبة أ٘ يٍ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ أٔ ثبنششٔع كٛٓب ٔنى ٚجهؾ انغٓبد انًخزظخ ثزنك ٔركٌٕ 

بئزٙ أنق سٚبل ئرا كبٌ انغبَٙ ي( 111.111)انؼوٕثخ انؾجظ يذح ال رغبٔص خًظ عُٕاد ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ 

 .يٕظلب ػبيب أٔ يكهلب ثخذيخ ػبيخ ٔٔهؼذ انغشًٚخ َزٛغخ إلخالنّ ثٕاعجبد ٔظٛلزّ أٔ ثًب كهق ثّ

ٔٚغٕص نهًؾكًخ اإلػلبء يٍ انؼوٕثخ ئرا كبٌ يٍ ايزُغ ػٍ اإلثالؽ صٔعب نهغبَٙ أٔ أؽذ أطٕنّ أٔ كشٔػّ ؽزٗ انذسعخ 

 .انضبَٛخ

 

 (11)يبدح 

خًغٍٛ أنق سٚبل كم يٍ أكظؼ أٔ كشق ػٍ ( 41.111)يذح ال رغبص عُزٍٛ ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ  ٚؼبهت ثبنؾجظ

ْٕٚخ انًغُٙ ػهّٛ أٔ انشبْذ ثًب ٚؼشػّ نهخـش أٔ ٚظٛجّ ثبنؼشس أٔ عٓم ارظبل انغُبح ثّ، أٔ أيذِ ثًؼهٕيبد ؿٛش 

 .نجذَٛخ أٔ انُلغٛخ أٔ انؼوهٛخطؾٛؾخ ػٍ ؽوٕهّ انوبََٕٛخ ثوظذ اإلػشاس ثّ أٔ اإلخالل ثغاليزّ ا

 

 (15)يبدح 

خًغٍٛ أنق سٚبل كم يٍ ؽشع ثأ٘ ( 41.111)ٚؼبهت ثبنؾجظ يذح ال رغبٔص عجغ عُٕاد ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ 

ٔعٛهخ ػهٗ اسركبة عشًٚخ يٍ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًٕاد انغبثوخ يٍ ْزا انلظم، ٔنٕ نى ٚزشرت ػهٗ انزؾشٚغ 

 .أصش

 

 (11)ح يبد

ٚؼبهت انًغإٔل ػٍ اإلداسح انلؼهٛخ نهشخض انًؼُٕ٘ ثبنؾجظ يذح ال رغبٔص خًظ عُٕاد ٔثبنـشايخ انزٙ ال رضٚذ ػهٗ 

يبئزٙ أنق سٚبل ئرا اسركجذ أ٘ عشًٚخ يٍ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ ثٕاعـخ أؽذ انؼبيهٍٛ ( 111.111)

 .هًّ ثٓب أٔ ئرا كبَذ انغشًٚخ هذ ٔهؼذ ثغجت ئخالنّ ثٕاعجبد ٔظٛلزّكٙ انشخض انًؼُٕ٘ ثبعًّ ٔنظبنؾّ ئرا صجذ ػ

ٔٚكٌٕ انشخض انًؼُٕ٘ يغإٔال ثبنزؼبيٍ ػٍ انٕكبء ثًب ٚؾكى ثّ يٍ ػوٕثبد يبنٛخ ئرا كبَذ انغشًٚخ هذ اسركجذ يٍ 

 .أؽذ انؼبيهٍٛ ثّ ثبعًّ ٔنظبنؾّ

بٔص عُزٍٛ أٔ ئنـبء أٔ عؾت رشخٛظّ ثؾغت ٔٚغٕص نهًؾكًخ أٌ روؼٙ ثٕهق َشبؽ انشخض انًؼُٕ٘ نًذح ال رزغ

 .األؽٕال

 

 (12)يبدح 

ٚؾكى كٙ عًٛغ األؽٕال ثًظبدسح األيٕال أٔ األيزؼخ أٔ ٔعبئم انُوم أٔ األدٔاد انًزؾظهخ يٍ أ٘ يٍ انغشائى انًُظٕص 

 .ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ أٔ انزٙ اعزؼًهذ كٙ اسركبثٓب، يغ ػذو اإلخالل ثؾوٕم انـٛش ؽغُٙ انُٛخ

 

 (13)يبدح 

ٚؼلٗ يٍ انؼوٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ كم يٍ ثبدس يٍ انغُبح ثاثالؽ انغهـبد انًخزظخ ثبنغشًٚخ ٔيشركجٛٓب 

 .هجم ػهى انغهـبد ثٓب ئرا أدٖ اإلثالؽ ئنٗ ػجؾ ثبهٙ انغُبح ٔاأليٕال انًزؾظهخ يٍ ْزِ انغشًٚخ

ثؼذ ػهى انغهـبد ثبنغشًٚخ ٔأدٖ ئنٗ ػجؾ ثبهٙ انغُبح ٔاأليٕال  ٔٚغٕص نهًؾكًخ اإلػلبء يٍ انؼوٕثخ ئرا رى اإلثالؽ

 .انًزؾظهخ يُٓب

ٔال رغش٘ أؽكبو ْزِ انًبدح كًٛب ئرا َزظ ػٍ انغشًٚخ ٔكبح انًغُٙ ػهّٛ أٔ ئطبثزّ ثؼبْخ يغزذًٚخ أٔ ثًشع ال ٚشعٗ 

 .شلبؤِ

 

 (14)يبدح 

ثزُظٛى دخٕل ٔخشٔط انٕاكذٍٚ ٔئهبيزٓى  1118نغُخ ( 3)هى ٚؼلٗ انًغُٙ ػهّٛ يٍ انؼوٕثبد انًوشسح ػٍ يخبنلخ انوبٌَٕ س

 .ٔكلبنزٓى



 

 (15)يبدح 

ال ٚشزشؽ نزؾشٚك انذػٕٖ انغُبئٛخ انُبشئخ ػٍ أ٘ يٍ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ روذٚى شكٕٖ أٔ ؿهت يٍ 

 .انًغُٙ ػهّٛ أٔ يٍ ٚوٕو يوبيّ

 

 ( 16)يبدح 

 .ٌٕٚهـٗ كم ؽكى ٚخبنق أؽكبو ْزا انوبَ

 

 (17)يبدح 

 .ػهٗ عًٛغ انغٓبد انًخزظخ كم كًٛب ٚخظّ رُلٛز ْزا انوبٌَٕ ُٔٚشش كٙ انغشٚذح انشعًٛخ

 ؽًذ ثٍ خهٛلخ آل صبَٙ 

 ْـ 5321/ / أيٛش دٔنخ هـشطذس كٙ انذٕٚاٌ األيٛش٘ ثزبسٚخ 

 و 1155: / / انًٕاكن

 

 


