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بسم هللا الرحمن الرحيم                          

 

 
 باسم الشعب

 

 

 يجهظ انذٔنخ

 

 انًذكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب

 

 انذائـــــشح انشاثؼخ ـ يٕضٕع

 

 ثبنجهغخ انًُؼمذح ػهُبً ثشئبعخ انغـٛذ األعزبر انًغزشبس انذكزٕس/ يذًذ يـــــبْــــش أثـــــٕ انؼــُٛٛـٍ َبئت سئٛظ يجهظ انذٔنـــخ

 

 ٔسئٛــــــظ انًذكًــــــــــخ

 

 ٔػضٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس / ػـــجــذ انفـــزــبح أيــٛــٍ انجــضاس َبئت سئٛظ يجهظ انذٔنــخ

 

 ٔػضٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس / أعــبيــخ يـذــًـذ أدًذ دـغـُـٛــٍ َبئت سئٛظ يجهظ انذٔنــخ

 

 ٔػضٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس انذكزٕس / سضب يذًذ ػثًبٌ دعـٕلـــٙ دغٍٛ َبئت سئٛظ يجهظ انذٔنــخ

 

 ٔػضٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس / ػًشٔ يذًذ جًؼخ ػجذ انمبدس جًؼخ خهٛفخ َبئت سئٛظ يجهظ انذٔنــخ

 

 ٔدضٕس انغٛذ األعزبر انًغزشبس / أٚـًــٍ طالح عًك يفــــــــٕع انذٔنــــــــــخ

 

 ٔعكشربسٚخ انغٛذ / عـٛـذ أيـٛـٍ ساضٙ أيـــــٛــــــٍ انغــــــــــــش

 

 أطذسد انذكى اٜرٙ

 

 فٙ انطؼٍ سلى 9٘ٙٙ7 نغُخ ٕٙ ق.ػهٛب

 

 انًمــبو يٍ

 

 ػضح دغٍ ْٔجٙ ػهٙ انطٕثجٙ

 

 ضـــــــــــذ

 

 سئٛظ انُٛبثخ اإلداسٚخ ثظفزّ

 

ٍَ انًذكًخ انزؤدٚجٛخ نًغزٕٖ اإلداسح انُؼهٛب  ٔرنك طؼُبً َػهَٗ انذكى انظبدس ِي

 

ٖ انزؤدٚجٛخ سلى ٗٓٔنغُخٕٙق.ع انظبدس ثجهغخ 9ٔ/٘/ٕٙٔٓ َٕ ْػ  فِٙ انذَّ

 
 اإلجراءات

 

 

ُْٛث لٛذ ثبنشلى انًغطش ثؼبنّٛ، ٔرنك طؼُبً ػهٗ انذكى انًشبس إنّٛ فًٛب رضًُّ يٍ  خ َد ًَ إَّ ثزبسٚخ 2ٕ/ٙ/ٕٙٔٓ أٔدع ٔكٛم انطبػُخ رمشٚش انطؼٍ انًبثم لهى كزبة ْزِ اْنًْذَك

 .()يجبصاح انطبػُخ/ ػضح دغٍ ْٔجٙ ػهٙ انطٕثجٙ ثبنزُجّٛ، ٔثجشاءح انًذبل انثبَٙ / خبنذ إَٔس ػجذ هللا أثٕ انؼطب، يًب َغت إنّٛ

 

 .ٔلذ طهجذ انطبػُخ فٙ خزبو رمشٚش انطؼٍ انذكى ثمجٕل انطؼٍ شكالً، ٔثٕلف رُفٛز ٔإنغبء انذكى انًطؼٌٕ فّٛ ٔانمضبء يجذداً ثجشاءح انطبػُخ يٍ انًخبنفخ انًُغٕثخ إنٛٓب

 

نَِخ رمشٚشاً ثبنشأ٘ انمبََٕٙ فٙ انطؼٍ اسرؤد فٙ خزبيّ انذكى ثمجٕل انطؼٍ شكالً، ٔسفضّ يٕضٕػبً  ْٔ  .ٔلذ أػذد ْٛئخ يفٕضٙ انذَّ

 

خ اإلداسٚخ انؼهٛب ـ انذائشح انشاثؼخ )يٕضٕع( نُظشِ  ًَ ٔلذ َظشد انذائشح انشاثؼخ ػهٛب )فذض( انطؼٍ ثجهغخ 7ٕ/9/2ٕٔٓ، ثى لشسد دائشح انفذض إدبنخ انطؼٍ إنٗ اْنًْذَك

 .ثجهغخ 9ٔ/ٔ/2ٕٔٓ

 

خ إطذاس انذكى ثجهغخ انٕٛو، ٔفٛٓب طذس انذكى، ٔأٔدػذ يغٕدرّ انًشزًهخ ػهٗ  ًَ ٔلذ َظشد دائشح انًٕضٕع انطؼٍ انًبثم ثجهغخ 9ٔ/ٔ/2ٕٔٓ، ٔفٛٓب لشسد اْنًْذَك

 .أعجبثّ ٔيُطٕلّ ػُذ انُطك ثّ

 

 انًذكًخ

 

 .ثؼذ اإلطالع َػهَٗ األٔساق، ٔعًبع اإلٚضبدبد، ٔانًذأنخ لبََٕبً 
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 .ٔدٛث إٌ انطؼٍ انًبثم إعزٕفٗ عبئش أٔضبػخ انشكهٛخ ، ٔيٍ ثى ٚغذٔ يمجٕالً شكالً 

 

ٖ انزؤدٚجٛخ سلى ٗٓٔنغُخ2٘ق  َٕ ْػ ٔدٛث إٌ ٔلبئغ انُضاع انًبثم رخهض ـ دغجًب رفظخ األٔساق ـ فِٙ أَّ ثزبسٚخ 7/ٔ/ٕٙٔٓ ألبيذ انُٛبثخ اإلداسَّٚخ انذَّ

ٍَ أكزٕثش  خ انزؤدٚجٛخ نًغزٕٖ اإلداسح انُؼهٛب يشزًهخ َػهَٗ يهف رذمٛمبرٓب فِٙ انمضٛزٍٛ سلًٙ 2ٖ٘نغُخٕ٘ٔٓ َٛبثخ انغبدط ِي ًَ ثإٚذاع أٔسالٓب لهى كزبة انًْذَك

 ٍَ  :ٔٙٗٔنغُخٕ٘ٔٓ سئبعخ انٓٛئخ، ٔرمشٚش ارٓبو، ُٔيزّكشح ثؤعبَٛذِ، ضذ ُكمُّ ِي

 

 .أٔالً: ػضح دغٍ ْٔجٙ ػهٙ انطٕثجٙ ـ سئٛظ اإلداسح انًشكضٚخ نهؼمٕد ٔانؼطبءاد ثٓٛئخ انًجزًؼبد انؼًشاَٛخ انجذٚذح ـ ثبنذسجخ انؼبنٛخ

 

ثبَٛبً: خبنذ إَٔس ػجذ هللا أثٕ انؼطب ـ ٔكٛم انٕصاسح نهشئٌٕ انؼمبسٚخ ٔانزجبسٚخ ثٓٛئخ انًجزًؼبد انؼًشاَٛخ انجذٚذح عبثمبً ٔدبنٛبً سئٛظ جٓبص انمشٖ انغٛبدٛخ ثبنٓٛئخ ـ ثبنذسجخ 

 .انًًزبصح

 

ٔرنك ألًَٓب فِٙ ٕٚو ٖٓ/2/ٕٕٔٓ ٔثٕطفًٓب انغبثك ، ٔثذائشح ػًهًٓب انغبثك، عهكب يغهكبً ال ٚزفك ٔاالدزشاو اْنٕاجت نهٕظٛفخ انؼبيخ، ٔخشجب َػهَٗ ُيمزضٗ اْنٕاجت 

ّٙ ، ثؤٌ  :اْنٕظٛف

 

رجبدال انغجبة ٔانزهفع ثبألنفبظ غٛش انالئمخ دبل رٕاجذًْب ثجٓخ ػًهًٓب ٕٚو ٖٓ/2/ٕٕٔٓ َػهَٗ انُذٕ انًٕضخ ثبألٔساق، ٔلذ اسرؤد انُٛبثخ اإلداسَّٚخ أٌ انًذبنٍٛ انًزكٕسٍٚ 

 .لَْذ اسركجب انًخبنفبد انٕاسدح ثزمشٚش االرٓبو، ٔنزنك طبنجذ ثًذبكًزًٓب رؤدٚجٛبً 

 

خ )يجبصاح انًذبنخ األٔنٗ/ ػضح دغٍ  ًَ خ انزؤدٚجٛخ، ٔثجهغخ 2ٔ/٘/ٕٙٔٓ لضذ انًْذَك ًَ ٖ انزؤدٚجٛخ َػهَٗ انُذٕ انًجٍٛ ثًذبضش جهغبد انًْذَك َٕ ْػ ُْٛث إَّ جشٖ رذأل انذَّ َٔد

ًُذبل انثبَٙ/ خبنذ إَٔس ػجذ هللا أثٕ انؼطب، يًب َغت إنّٛ  .(ْٔجٙ ػهٙ انطٕثجٙ ثبنزُجّٛ، ٔثجشاءح اْن

 

ًُذبل انثبَٙ ـ ٔكٛم انٕصاسح نهشئٌٕ انؼمبسٚخ ٔانزجبسٚخ ثبنٓٛئخ ثؤنفبظ غٛش الئمخ دبل  ٔشٛذد لضبءْب انًزمذو َػهَٗ عُذ ثجٕد انًخبنفخ انًُغٕثخ نهطبػُخ ثمٛبيٓب ثغت اْن

رٕاجذًْب ثجٓخ ػًهًٓب ٕٚو ٖٓ/2/ٕٕٔٓ ٔرنك طجمبً نشٓبدح )ُْبء ػجذ هللا صكٙ سجت( انًذبعجخ ثمطبع انشئٌٕ انؼمبسٚخ ٔانزجبسٚخ ثبنٓٛئخ، ٔكزنك شٓبدح )ششٚف َػهَٗ 

 .دغٍ ػثًبٌ( انًذبعت ثزاد انمطبع، يًب ٚشكم ثذمٓب يخبنفخ رؤدٚجٛخ، رغزٕجت يجبصارٓب رؤدٚجٛبً َػهَٗ انُذٕ انًٕضخ ثبنًُطٕق

 

ِّ نهٕالغ ٔانمبٌَٕ، ٔيخبنفخ انثبثذ ثبألٔساق، انمظٕس فِٙ  ُْٛث إٌ انذكى انطؼٍٛ نى ٚهك لجٕالً نذٖ انطبػُخ، نزا ألبيذ طؼُٓب انًبثم َػهَٗ عُذ يخبنفخ انذكى انًطؼٌٕ فِٛ َٔد

ٍَ ارٓبيبد، ٔاخززًذ طذٛفخ  انشد َػهَٗ دفبع ٔدفٕع انطبػُخ، ٔرنك ألعجبة دبطهٓب رضبسة ألٕال انشٕٓد ٔػذو طذزٓب، يًب ٚغزٕجت ثشاءح انطبػٍ يًب َغت إنّٛ ِي

 .انطؼٍ ثبنطهجبد عبنفخ انجٛبٌ

 

ٍَ انغهطخ انزؤدٚجٛخ انشئبعٛخ ثٕاعطخ انشئٛظ اإلداس٘ أٔ  ٍَ انًغزمش ػهّٛ، أٌ انمبػذح انؼبيخ فِٙ ششػٛخ انجضاء ْٙ انٕاججخ اإلرجبع عٕاء رى رٕلٛغ انجضاء إداسٚبً ِي ُْٛث إٌ ِي َٔد

َٕ ٔعٛهخ إعزجبَخ انذمٛمخ ٔثجٕد ٔجّ انذَ كَّ فًٛب ُٚغت نهؼبيم  خ انزؤدٚجٛخ، ثذغجبٌ أٌ انزذمٛك ُْ ًَ ٍَ انًْذَك رى رٕلٛؼّ ثٕاعطخ يجهظ رؤدٚت يخزض أٔ رى رٕلٛؼّ لضبئٛبً ثذكى ِي

ٍَ ارٓبو ٔيآخز، ٔثغٛش أٌ ٚكٌٕ رذذ ٚذ انجٓخ انزٙ رًهك رٕلٛغ انجضاء انزؤدٚجٙ رذمٛمبً يغزكًالً كبفخ أسكبَّ ٔششائطّ ٔضًبَبرّ، ال ٚكٌٕ فِٙ يكُزٓب انفظم َػهَٗ ٔجّ  ِي

ٌْ أ٘ لََشاس أٔ دكى ثبنجضاء ٚظذس ثبنًخبنفخ نضًبَبد انزذمٛك ـ يغزُذاً نغٛش رذمٛك أٔ  ِ ششػٙ ٔلبََٕٙ فِٙ االرٓبو انًُغٕة نهؼبيم عٕاًء ثبنجشاءح أٔ ثبإلداَخ، ٔألجم َرنَِك فَإ

ُْٛث يذهّ ٔغبٚزّ إال إرا رُبٔل انٕالؼخ يذم االرٓبو ثبنزذمٛك  ٍَ َد اعزُبداً نزذمٛك َبلض ٔغٛش يغزكًم األسكبٌ، ٚضذٗ غٛش يششٔع ألٌ انزذمٛك ال ٚكٌٕ يغزكًالً أسكبَّ ِي

 ٍْ ُْٛث األفؼبل ٔانضيبٌ ٔانًكبٌ ٔاألشخبص ٔأدنخ انثجٕد، فإرا لظش انزذمٛك َػ ٍَ َد ُْٛث الثذ ٔأٌ رذذد ػُبطش انٕالؼخ ثٕضٕح ٔٚمٍٛ ِي ثذلبئك رفبطٛهٓب ٔدمٛمخ كُٓٓب، ثَذ

ٌْ لََشاس انجضاء انز٘  ِ ًُذبل، فَإ ِِ انؼُبطش َػهَٗ َذٕ رجٓم َيؼَّ انٕالؼخ، ٔانزٙ رذٔس ٔجٕداً ٔػذيبً دٕل رٕافش أدنخ ٔلٕػٓب َٔغجزٓب نهؼبيم اْن ٍَ َِْز اعزٛفبء ػُظش أٔ أكثش ِي

ٚغزُذ نٓزا انزذمٛك ٚكٌٕ يؼٛجبً فبعذاً ال ٚظهخ انجُبء ػهّٛ، الفزمبدِ نضًبَّ رذمٛك أٔجّ دفبع انًزٓى ٔدفٕػّ ٔعًبع شٕٓد إثجبد َٔفٙ انٕالؼخ ُٔٚٓبس ثبنزبنٙ يجذأ انًٕاجٓخ، 

 .ٔٚكٌٕ انزذمٛك يؼٛجبً ٔٚجطم يب ٚجُٙ ػهّٛ عٕاًء كبٌ لشاساً ثبنجضاء أٔ ثبإلدبنخ نهًذكًخ انزؤدٚجٛخ

 

خ اإلداسَّٚخ انُؼهٛب فِٙ انطؼٍ سلى ٖٕ٘ٙنغُخٗٗق.ع ـ ثجهغخ ٕٙ/ٔٔ/ٕٓٓٓ) ًَ  (دكى انًْذَك

 

ٍَ يطبنؼخ رذمٛمبد انُٛبثخ اإلداسَّٚخ فِٙ انظفذخ انؼبششح فِٙ انمضٛخ سلى ٙٗٔنغُخٕ٘ٔٓ أٌ انطبػُخ طهجذ  خ ِي ًَ ِِ انًْذَك ُْٛث أَّ ٔلش فِٙ ٔجذاٌ َِْز ٔرؤعٛغبً َػهَٗ يب رمذو، َٔد

ٍَ انًشكٕ فِٙ دمّ(، ٔسغى أٌ ََْزا  ٍَ رؤثٛش َػهَٗ رغٛٛش يغبس شٓبدرٓى، ألٌ انًزكٕسٍٚ لَْذ أدنٕا ثشٓبدرٓى خشٛخ ِي ٍَ ٔكٛم انُٛبثخ )يٕاجٓزٓب ثشٕٓد انٕالؼخ، نًب عًٛثهّ َرنِكَ  ِي ِي

ٍَ ػذيّ، إال أٌ ٔكٛم انُٛبثخ انًذمك نى ٚمى ثزذمٛك أٔجّ دفبع انطبػُخ دزٗ رُجهٙ  ٍْ شؤَّ رغٛش ٔجّ انشأ٘ فِٙ يذٖ ثجٕد انًخبنفخ انًُغٕثخ نهطبػُخ ِي ِي َٔ انذفغ جْٕش٘ 

ٍَ إدبنخ انطبػُخ نهًذكًخ انزؤدٚجٛخ ثى طذٔس انذكى انطؼٍٛ  َْٛٓب ِي ٔلبئغ انًخبنفخ ثذلبئك رفبطٛهٓب ٔدمٛمخ كُٓٓب، يًب ٚظى انزذمٛمبد ثبنؼٕاس ٔٚفٕع أعبعٓب ٔيب رشرت َػهَ

ثُبًء َػهَٗ رهك انزذمٛمبد انًجزغشح انًؼٛجخ، األيش انز٘ ٚؼٛجّ أٚضبً ثبنجطالٌ، ٔيخبنفخ يجبدئ انًذبكًخ انؼبدنخ انًُظفخ العزُبدِ إِنَٗ رذمٛك ثبطم يًب ٚغزٕجت انمضبء ثإنغبء 

ِّ ٔثطالٌ لََشاس اإلدبنخ ثى ثطالٌ لََشاس انجضاء انًطؼٌٕ ػهّٛ كؤثش يزشرت َػهَٗ َرنَِك انؼٕاس، ثٛذ أَّ ٚزؼٍٛ إػبدح انزذمٛمبد نهُٛبثخ اإلداسَّٚخ نزجش٘ شئَٕٓب  انذكى انًطؼٌٕ فِٛ

ٍْ دمٛمخ انٕالؼخ  .رجبِ ٔلبئؼٓب ثًشاػبح انضٕاثظ عبنفخ انجٛبٌ إليبطخ انهثبو َػ

 

 فهٓـــزِ األعجــبة

 

ٍَ يؼبلجخ انطبػُخ ثبنزُجّٛ، ٔثإنغبء لََشاس إدبنزٓب نهًذبكًخ انزؤدٚجٛخ َيَغ يب  ِّ فًٛب لضٗ ثّ ِي دكًذ انًذكًخ :- ثمجٕل انطؼٍ شكالً، ٔفٙ انًٕضٕع ثإنغبء انذكى انًطؼٌٕ فِٛ

ٖ انزؤدٚجٛخ نهُٛبثخ اإلداسَّٚخ نزجش٘ فٛٓب شئَٕٓب فِٙ ََْزا انظذد، َػهَٗ انُذٕ انًٕضخ ثبألعجبة َٕ ْػ ٍَ آثبس، ٔثإػبدح انذَّ  .ٚزشرت َػهَٗ َرنَِك ِي

 

 .طذس ْزا انذكى ٔرهٙ ػهُبً ثبنجهغخ انًُؼمذح ٕٚو انغجذ 7ٕ يٍ جًبد آخش عُخ7ْٖٗٔجشٚخ انًٕافك 9ٔ/ٖ/2ٕٔٓ يٛالدٚخ ثبنٓٛئخ انًجُٛخ ثظذسِ

 

 عكشرٛش انًذكًخ سئٛظ انًذكًخ


