صيغت يحيُت بتبريخ  02يبرس 0202

قبَىٌ رقى  59.95يقضي بإحذاث يحبكى تجبريت انصبدر بتُفيذِ
انظهيز انشزيف رقى  0.97..5صبدر في  2شىال 0207
( 00فبزايز )0997

1

كًب تى تعذيهّ ببنقىاَيٍ انتبنيت:

 -1انوبٌَٕ سهى  1113ثُغخ ٔرؼٕٚغ انجبة انضبنش انًزؼهن ثًغطشح األيش ثبألداء يٍ
انوغى انشاثغ يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ ٔانًبدح  22يٍ انوبٌَٕ سهى  53195انوبػ ٙثادذاس
يذبكى رجبسٚخ؛ انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  1114114ثزبسٚخ  4جًبدٖ األٔنٗ
 6( 1435يبسط )2114؛ انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  6241ثزبسٚخ  18جًبدٖ األٔنٗ 1435
( 21يبسط  ،)2114ص 3229؛
 - 2انوبٌَٕ سهى  16111ثززًٛى انوبٌَٕ سهى  ،53195انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق
سهى  1111114ثزبسٚخ  14يٍ سثٛغ األٔل  18( 1432كجشاٚش )2111؛ انجشٚذح انشعًٛخ ػذد
 5923ثزبسٚخ  2سثٛغ اٜخش  7( 1432يبسط  ،)2111ص 596؛
 - 3انوبٌَٕ سهى  18115انوبػ ٙثُغخ ٔرؼٕٚغ انجبة انضبيٍ ثبنوغى انخبيظ يٍ هبٌَٕ
انًغطشح انًذَٛخ ،انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  11171169ثزبسٚخ  19يٍ ر٘ انوؼذح
َٕ 31( 1428كًجش)2117؛ انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  5584ثزبسٚخ  25رٔ انوؼذح 6( 1428
دٚغًجش  ،)2117ص 3894؛
 - 4انوبٌَٕ سهى  18112انًزؼهن ثززًٛى انوبٌَٕ سهى  ،53195انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش
انششٚق سهى  11121118ثزبسٚخ كبرخ سثٛغ اٜخش )2112 َٕٕٛٚ 13( 1432؛ انجشٚذح
انشعًٛخ ػذد  5129ثزبسٚخ  3جًبدٖ اٜخشح  12( 1423أؿغطظ  ،)2112ص 12263

 - 1انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  4482ثزبسٚخ  8يذشو 15( 1418يب٘ ،)1997ص11141
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ظهـيز شزيف رقى  0.97..5صـبدر في  2شـىال 00( 0207
فبزايز  )0997بتُفيذ انقبَىٌ رقى  59.95انقبضي بإحذاث يحبكى
تجبريت
انذًذ هلل ٔدذِ
انطبثغ انششٚق -ثذاخهّ :
(انذغٍ ثٍ يذًذ ثٍ ٕٚعق ثٍ انذغٍ هللا ٔن)ّٛ
ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚق ْزا أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب :
ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انلظم  26يُّ،
أطذسَب أيشَب انششٚق ثًب ٚه: ٙ
ُٚلز ُٔٚشش ثبنجشٚذح انشعًٛخ ػوت ظٓٛشَب انششٚق ْزا انوبٌَٕ سهى  53195انوبػٙ
ثادذاس يذبكى رجبسٚخ ،انظبدس ػٍ يجهظ انُٕاة ك 26 ٙيٍ شؼجبٌ ُٚ 6( 1417بٚش
1)1997
ٔدشس ثبنشثبؽ ك 4 ٙشٕال  12( 1417كجشاٚش1)1997

ٔهؼّ ثبنؼطق:
انٕصٚش األٔل،
اإليؼبء  :ػجذ انهطٛق انلٛالن1ٙ
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59.95
انقسى األول :أحكبو عبيت
إحذاث يحبكى تجبريت
انًبدة 0
رذـذس ثًوزؼٗ ْزا انوبٌَٕ يذبكى رجـبسٚخ ٔيذبكى اعزئُبف رجبسٚخ1
ٚذـذد ثًشعـٕو ػذد ْزِ انًذـبكى ٔيـوبسْب ثبنجـٓبد ٔدٔائش اخزظبطٓب12

انقسى انثبَي :تكىيٍ انًحبكى انتجبريت ويحبكى االستئُبف انتجبريت
وتُظيًهب
انًبدة 0
رزكٌٕ انًذكًخ انزجبسٚخ يٍ:
 سئٛظ َٕٔاة نهشئٛظ ٔهؼبح؛ َٛبثخ ػبيخ رزكٌٕ يٍ ٔكٛم انًهك َٔبئت أٔ ػذح َٕاة؛ كزبثخ ػجؾ ٔكزبثخ نهُٛبثخ انؼبيخ1ٚجٕص أٌ روغى انًذكًخ انزجبسٚخ ئنٗ ػذح ؿشف ثذغت ؽجٛؼخ انوؼبٚب انًؼشٔػخ
ػهٓٛب؛ ؿٛش أَّ ًٚكٍ نكم ؿشكخ أٌ رجذش ٔرذكى ك ٙانوؼبٚب انًؼشٔػخ ػهٗ انًذكًخ1
ٚؼ ٍٛسئٛظ انًذكًخ انزجبسٚخ ثبهزشاح يٍ انجًؼٛخ انؼًٕيٛخ 3هبػٛب يكهلب ثًزبثؼخ
ئجشاءاد انزُلٛز1
 - 2رى رذذٚذ ػذد انًذبكى انزجبسٚخ ك ٙصًبٌ يذبكى رجبسٚخ (انشثبؽ ،انذاس انجٛؼبء ،كبط ،يكُبط ،ؽُجخ،
يشاكش ،أؿبدٚش ٔٔجذح) ٔصالس يذبكى اعزئُبف رجبسٚخ (انذاس انجٛؼبء ،كبط ٔيشاكش) 1كًب رى رذذٚذ يوبسْب
ٔدٔائش اخزظبطٓب ثًٕجت انًشعٕو سهى  21971771انظبدس ك 25 ٙيٍ جًبدٖ اٜخشح  28( 1418أكزٕثش
 ) 1997ثزذذٚذ ػذد انًذبكى انزجبسٚخ ٔيذبكى االعزئُبف انزجبسٚخ ٔيوبسْب ٔدٔائش اخزظبطٓب؛ انجشٚذح انشعًٛخ
ػذد  4532ثزبسٚخ  5سجت َٕ 6( 1418كًجش ،)1997ص 4194؛ كًب رى رـٛٛشِ ٔرزً1ًّٛ
 - 3اَظش انًٕاد انضبَٛخ ٔانضبنضخ ٔانشاثؼخ يٍ انًشعٕو سهى  21971771عبنق انزكش:
انًبدة انثبَيت
رُظى انجًؼٛخ انؼبيخ نهًذبكى انزجبسٚخ ٔيذبكى االعزئُبف انزجبسٚخ كٛلٛخ انؼًم داخم ْزِ انًذبكى1
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انًبدة 9
رزكٌٕ يذكًخ االعزئُبف انزجبسٚخ يٍ:
 سئٛظ أٔل ٔسؤعبء ؿشف ٔيغزشبسٍٚ؛ َٛبثخ ػبيخ رزكٌٕ يٍ ٔكٛم ػبو نهًهك َٕٔاة نّ؛ كزبثخ ػجؾ ٔكزبثخ نهُٛبثخ انؼبيخ1ٚجٕص أٌ روغى يذكًخ االعزئُبف انزجبسٚخ ئنٗ ػذح ؿشف ثذغت ؽجٛؼخ انوؼبٚب
انًؼشٔػخ ػهٓٛب ،ؿٛش أَّ ًٚكٍ نكم ؿشكخ أٌ رجذش ٔرذكى ك ٙانوؼبٚب انًؼشٔػخ ػهٗ
انًذكًخ1
انًبدة 2
رؼوذ انًذبكى انزجبسٚخ ٔيذبكى االعزئُبف انزجبسٚخ جهغبرٓب ٔرظذس أدكبيٓب ْٔٙ
يزشكجخ يٍ صالصخ هؼبح يٍ ثُٓٛى سئٛظٚ ،غبػذْى كبرت ػجؾ يب نى ُٚض انوبٌَٕ ػهٗ
خالف رنك1

انقسى انثبنج :اختصبص انًحبكى انتجبريت
انفصم األول :االختصبص انُىعي
انًبدة 5
رخزض انًذبكى انزجبسٚخ ثبنُظش ك: ٙ
 -1انذػبٖٔ انًزؼهوخ ثبنؼوٕد انزجبسٚخ؛
 -2انذػبٖٔ انز ٙرُشأ ث ٍٛانزجبس ٔانًزؼهوخ ثأػًبنٓى انزجبسٚخ؛
 -3انذػبٖٔ انًزؼهوخ ثبألٔسام انزجبسٚخ؛
 -4انُضاػبد انُبشئخ ث ٍٛششكبء ك ٙششكخ رجبسٚخ؛
انًبدة انثبنثت
رزكٌٕ انجًؼٛخ انؼبيخ نهًذبكى انزجبسٚخ ٔنًذبكى االعزئُبف انزجبسٚخ يٍ جًٛغ انوؼبح ٔانًغزشبس ٍٚانؼبيه ٍٛثًٓب،
عٕاء كبَٕا ُٚزًٌٕ ئنٗ هؼبء انذكى أٔ ئنٗ انُٛبثخ انؼبيخ1
ٔٚذؼش سئٛظ كزبثخ انؼجؾ انجًؼٛخ انؼبيخ1
انًبدة انزابعت
رؼوذ انجًؼٛخ انؼبيخ نهًذبكى انزجبسٚخ ٔيذبكى االعزئُبف انزجبسٚخ اجزًبػب ك ٙانخًغخ ػشش ٕٚيب األٔنٗ يٍ شٓش
دٚغًجشٔ ،رذذد ػذد انـشف ٔركُٕٓٚب ٔأٚبو ٔعبػبد انجهغبد ٔرٕصٚغ انوؼبٚب ث ٍٛيخزهق انـشف1
ٚجٕص نهجًؼٛخ انؼبيخ ػُذ انذبجخ ػوذ اجزًبػبد أخشٖ ،ئرا اػزجش انشئٛظ األٔل أٔ سئٛظ انًذكًخ رنك يلٛذا1
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 -5انُضاػبد انًزؼهوخ ثبألطٕل انزجبسٚخ1
ٔرغزضُٗ يٍ اخزظبص انًذبكى انزجبسٚخ هؼبٚب دٕادس انغٛش1
ًٚكٍ االرلبم ث ٍٛانزبجش ٔؿٛش انزبجش ػهٗ ئعُبد االخزظبص نهًذكًخ انزجبسٚخ كًٛب هذ
ُٚشأ ثًُٓٛب يٍ َضاع ثغجت ػًم يٍ أػًبل انزبجش1
ٚجٕس نألؽشاف االرلبم ػهٗ ػشع انُضاػبد انًجُٛخ أػالِ ػهٗ يغطشح انزذكٛى
ٔانٕعبؽخ ٔكن أدكبو انلظٕل يٍ  316ئن 327-71 ٙيٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ14
انًبدة .

5

رخزض انًذبكى انزجبسٚخ ثبنُظش ك ٙانطهجبد األطهٛخ انز ٙرزجبٔص هًٛزٓب 211111
دسْى ،كًب رخزض ثبنُظش ك ٙجًٛغ انطهجبد انًوبثهخ أٔ ؽهجبد انًوبطخ يًٓب كبَذ هًٛزٓب1
انًبدة 7
نهًذكًخ انزجبسٚخ أٌ رأيش ثأداء يجهؾ يغجن يٍ انذ ٍٚئرا كبٌ انذ ٍٚصبثزب ٔنى ٚكٍ يذم
يُبصػخ جذٚخٔ ،رنك يوبثم ػًبَبد ػُٛٛخ أٔ شخظٛخ كبكٛخ1
انًبدة 8
اعزضُبء يٍ أدكبو انلظم  17يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخٚ ،6جت ػهٗ انًذكًخ
انزجبسٚخ أٌ رجذ ثذكى يغزوم ك ٙانذكغ ثؼذو االخزظبص انُٕػ ٙانًشكٕع ئنٓٛب ٔرنك داخم
أجم صًبَٛخ أٚبو (1)8
ًٚكٍ اعزئُبف انذكى انًزؼهن ثبالخزظبص خالل أجم ػششح أٚبو ( )11يٍ ربسٚخ
انزجهٛؾ1
ٚزؼ ٍٛػهٗ كزبثخ انؼجؾ أٌ رٕجّ انًهق ئنٗ يذكًخ االعزئُبف انزجبسٚخ ك ٙانٕٛو
انًٕان ٙنزوذٚى يوبل االعزئُبف1
رجذ انًذكًخ داخم أجم ػششح أٚبو ( )11رجزذب يٍ ربسٚخ رٕطم كزبثخ انؼجؾ ثبنًهق1
ئرا ثزذ يذكًخ االعزئُبف انزجبسٚخ ك ٙاالخزظبص أدبنذ انًهق رهوبئٛب ػهٗ انًذكًخ
انًخزظخ1
 - 4رى رـٛٛش أدكبو انلوشح انشاثؼخ يٍ انًبدح  5أػالِ ثًٕجت انًبدح انضبنضخ يٍ انوبٌَٕ سهى  18115انوبػ ٙثُغخ
ٔرؼٕٚغ انجبة انضبيٍ ٔانوغى انخبيظ يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ ،انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى
 11171169ثزبسٚخ  19يٍ ر٘ انوؼذح َٕ 31( 1428كًجش)2117؛ انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  5584ثزبسٚخ  25رٔ
انوؼذح  6( 1428دٚغًجش  ،)2117ص 13894
 - 5رى َغخ ٔرؼٕٚغ أدكبو انًبدح  6أػالِ ثبنًبدح األٔنٗ يٍ انوبٌَٕ سهى  18112انًزؼهن ثززًٛى انوبٌَٕ سهى
 ،53195انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  11121118ثزبسٚخ كبرخ سثٛغ اٜخش ،)2112 َٕٕٛٚ 13( 1432
انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  5129ثزبسٚخ  3جًبدٖ اٜخشح  12( 1423أؿغطظ  ،)2112ص 12263
 - 6انظٓٛش انششٚق ثًضبثخ هبٌَٕ سهى  11741447ثزبسٚخ  11سيؼبٌ  28( 1394شزُجش  )1974ثبنًظبدهخ ػهٗ
َض هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ؛ انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  3231يكشس ثزبسٚخ  13سيؼبٌ  31( 1394شزُجش ،)1974
ص 2741؛ كًب رى رـٛٛشِ ٔرزً1ًّٛ
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ٚزؼ ٍٛػهٗ كزبثخ انؼجؾ أٌ رٕجّ انًهق ئنٗ انًذكًخ انًخزظخ داخم أجم ػششح أٚبو
( )11يٍ ربسٚخ طذٔسِ1
ال ٚوجم هشاس انًذكًخ أ٘ ؽؼٍ ػبدٚب كبٌ أٔ ؿٛش ػبد1
انًبدة 9
رخزض انًذكًخ انزجـبسٚخ ثبنُظش ك ٙيجًٕع انُضاع انزجبس٘ انز٘ ٚزؼًٍ جبَجب
يذَٛب1

انفصم انثبَي :االختصبص انًحهي
انًبدة 02
ٚكٌٕ االخزظبص انًذه ٙنًذكًخ انًٕؽٍ انذوٛو ٙأٔ انًخزبس نهًذػٗ ػه1ّٛ
ئرا نى ٚكٍ نٓزا األخٛش يٕؽٍ ك ٙانًـشةٔ ،نكُّ ٚزٕكش ػهٗ يذم ئهبيخ ثّ ،كبٌ
االخزظبص نًذكًخ ْزا انًذم1
ئرا نى ٚكٍ نهًذػٗ ػه ّٛيٕؽٍ ٔال يذم ئهبيخ ثبنًـشة ،أيكٍ يوبػبرّ أيـبو يذكًـخ
يٕؽٍ أٔ يذم ئهـبيـخ انًذػ ٙأٔ ٔادـذ يُٓى ك ٙدـبنخ رؼذدْى1
ئرا رؼذد انًذػٗ ػهٓٛى ،أيكٍ نهًذػ ٙأٌ ٚخزبس يذكًخ يٕؽٍ أٔ يذم ئهبيخ أ٘ ٔادذ
يُٓى1
انًبدة 00
اعزضُبء يٍ أدكبو انلظم  28يٍ هـبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ ،رشكغ انذػبٖٔ:
 كًٛب ٚزؼهن ثبنششكبد ،ئنٗ انًذكًخ انزجبسٚخ انزبثغ نٓب يوش انششكخ أٔ كشػٓب؛ كًٛب ٚزؼهن ثظؼٕثبد انًوبٔنخ  ،ئنٗ انًذكًخ انزجبسٚخ انزبثؼخ نٓب يإعغخ انزبجشانشئٛغٛخ أٔ انًوش االجزًبػ ٙنهششكخ؛
 كًٛب ٚخض اإلجشاءاد انزذلظٛخ ،ئنٗ انًذكًخ انزجبسٚخ انزٕٚ ٙجذ ثذائشرٓب يٕػٕعْزِ اإلجشاءاد1
انًبدة 00
ًٚكٍ نألؽشاف ك ٙجًٛغ األدٕال أٌ ٚزلوٕا كزبثخ ػهٗ اخزٛبس انًذكًخ انزجبسٚخ
انًخزظخ1
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انقسى انزابع :انًسطزة أيبو انًحبكى انتجبريت
انًبدة 09
رشكغ انذػٕٖ أيبو انًذكًخ انزجبسٚخ ثًوبل يكزٕة ٕٚهؼّ يذبو يغجم كْٛ ٙئخ يٍ
ْٛئـبد انًذبي ٍٛثبنًـشة ،يغ يشاػبح انلوشح انضبَٛخ يٍ انًبدح  31يٍ انظٓٛش انششٚق سهى
 11931162انظبدس ك 22 ٙيٍ سثٛغ األٔل  11( 1414عجزًجش  )1993انًؼزجش ثًضبثخ
هبٌَٕ ٚزؼهن ثزُظٛى يُٓخ انًذبيبح17
روٛذ انوؼبٚب ك ٙعجم يؼذ نٓزا انـشع ٔٚغهى كبرت انؼجؾ نهًذػٔ ٙطال ٚضجذ كّٛ
اعى انًذػٔ ٙربسٚخ ئٚذاع انًوبل ٔسهًّ ثبنغجم ٔػذد انًغزُذاد انًشكوخ َٕٔػٓب1
ٕٚدع كبرت انؼجؾ َغخخ يٍ ْزا انٕطم ك ٙانًهق1
انًبدة 02
ٚؼ ٍٛسئٛظ انًذكًخ دبال ثًجشد روٛٛذ انًوبل هبػٛب يوشسا ٚذٛم ئن ّٛانًهق خالل أسثغ
ٔػشش ٍٚعبػخ (1)24
ٚغزذػ ٙانوبػ ٙانًوشس األؽشاف ألهشة جهغخ ٚذذد ربسٚخٓب1
انًبدة 05
ٕٚجـّ االعزذػبء ثٕاعطخ ػٌٕ هؼـبئٔ ٙكوـب ألدكبو انوـبٌَٕ سهى  41181ثادـذاس
ْٛئخ نألػٕاٌ انوؼبئٔ ٍٛٛرُظًٓٛب انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  11811441ثزبسٚخ
 71يٍ طلش  25( 1411دٚغًجش  8)1981يب نى روشس انًذكًخ رٕج ّٛاالعزذػبء ثبنطشم
انًُظٕص ػهٓٛب ك ٙانلظٕل  39ٔ 38ٔ 37يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ1
انًبدة 0.
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ئرا كبَذ انوؼٛخ ؿٛش جبْضح نهذكى ،أيكٍ نهًذكًخ انزجبسٚخ أٌ رإجهٓب ئنٗ أهشة
جهغخ أٔ أٌ رشجؼٓب ئنٗ انوبػ ٙانًوشسٔ ،ك ٙجًٛغ األدٕال ٚزؼ ٍٛػهٗ انوبػ ٙانًوشس أٌ
ٚذٛم انوؼٛخ يٍ جذٚذ ئنٗ انجهغخ داخم أجم ال ٚزؼذٖ صالصخ أشٓش1
 - 7رى َغخ أدكبو انوبٌَٕ انًزكٕس ثبنًبدح  113يٍ انوبٌَٕ سهى  28118انًزؼهن ثزؼذٚم انوبٌَٕ انًُظى نًُٓخ
انًذبيبح ،انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  11181111ثزبسٚخ  21يٍ شٕال  21( 1429أكزٕثش ،)2118
انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  5681ثزبسٚخ  7رٔ انوؼذح َٕ 6( 1429كًجش  ،)2118ص ٔ 14144أطجذذ روبثم انًبدح
 31انًشبس ئنٓٛب ك ٙانًبدح  13أػالِ ،انًبدح  32يٍ انوبٌَٕ سهى  28118عبنق انزكش1
 - 8رى َغخ يوزؼٛبد انوبٌَٕ انًزكٕس ثبنًبدح  58يٍ انوبٌَٕ سهى  81-13ثزُظٛى يُٓخ انًلٕػ ٍٛانوؼبئٍٛٛ
انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  1116123ثزبسٚخ  15يٍ يذشو  14( 1427كجشاٚش  ،)2116انجشٚذح
انشعًٛخ ػذد  5411ثزبسٚخ كبرخ طلش  2 ( 1427يبسط  ،)2116ص 1559
 - 9رى رزًٛى انًبدح  16أػالِ ،ثبنًبدح األٔنٗ يٍ انوبٌَٕ سهى  16111ثززًٛى انوبٌَٕ سهى  ،53195انظبدس ثزُلٛزِ
انظٓٛش انششٚق سهى  1111114ثزبسٚخ  14يٍ سثٛغ األٔل  18( 1432كجشاٚش  ،)2111انجشٚذح انشعًٛخ ػذد
 5923ثزبسٚخ  2سثٛغ اٜخش  7( 1432يبسط  ،)2111ص 1596
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ئػبكخ نألدكبو انًوشسح ك ٙانلظهٔ 334ٔ 45 ٍٛكظٕل انجبة انضبنش يٍ انوغى انضبنش
يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ ،رطجن أيبو انًذبكى انزجبسٚخ ك ٙئؽبس ئجشاءاد رذوٛن انذػٕٖ،
األدكبو انزبنٛخ:
ٚجت ػهٗ األؽشاف أٌ ٚغبًْٕا ك ٙئجشاءاد رذوٛن انذػٕٖ ٔكوب نًب روزؼ ّٛهٕاػذ
دغٍ انُٛخٔ ،نهًذكًخ رشرٛت اٜصبس ػٍ كم ايزُبع أٔ سكغ ؿٛش يجشس1
ئرا كبٌ يغزُذ نإلصجبد ٕٚجذ ثذٕصح ؽشف ك ٙانذػًٕٖٚ ،كٍ نهًذكًخ أٔ نهوبػٙ
انًوشس ،ثُبء ػهٗ ؽهت انطشف اٜخش ٔيب نى ٕٚجذ يبَغ هبََٕ ،ٙاأليش ثبإلدالء ثّ داخم أجم
يؼوٕل ،رذذ ؽبئهخ ؿشايخ رٓذٚذٚخ1
ًٚكٍ نهًذكًخ أٔ نهوبػ ٙانًوشس ،ثُبء ػهٗ ؽهت أدذ األؽشاف ك ٙانذػٕٖ ٔيب نى
ٕٚجذ يبَغ هبََٕ ،ٙأيش انـٛش ثبإلدالء داخم أجم يؼوٕل ثأ٘ يغزُذ ٕٚجذ ثذٕصرّ ،رذذ
ؽبئهخ ؿشايخ رٓذٚذٚخ1
ثبعزضُبء ششؽ انكزبثخ ،ال ٚخؼغ روذٚى انطهت انًشبس ئن ّٛك ٙانلوشاد أػالِ أل٘ شكهٛخ
يذذدح ،كًب ال ٚشزشؽ ك ّٛرذذٚذ انًغزُذ انًطهٕة اإلدالء ثّ عٕٖ يٍ دٛش َٕػّ1
اعزضُبء يٍ أدكبو انلوشح األٔنٗ يٍ انلظم  82يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخًٚ ،كٍ أل٘
ؽشف ك ٙانذػٕٖ أيبو انًذكًخ انزجبسٚخ ،ك ٙئؽبس األثذبس انز ٙرأيش ثٓب انًذكًخ أٔ
انوبػ ٙانًوشس ،أٌ ٚطشح يجبششح ػهٗ انطشف اٜخش أٔ ػهٗ أدذ انشٕٓد ،أعئهخ يٍ أجم
رٕػٛخ ٔهبئغ انذػٕٖ1
انًبدة 07
رذذد انًذكًخ انزجبسٚخ ربسٚخ انُطن ثبنذكى ػُذ ٔػغ انوؼٛخ ك ٙانًذأنخ1
ال ٚغٕؽ انُطن ثبنذكى هجم رذشٚشِ كبيال1

انقسى انخبيس :انًسطزة أيبو يحبكى االستئُبف انتجبريت
انًبدة 08
رغزأَق األدكبو انظبدسح ػٍ انًذكًخ انزجبسٚخ داخم أجم خًغخ ػشش ٕٚيب ( )15يٍ
ربسٚخ رجهٛؾ انذكى ٔكوب نإلجشاءاد انًُظٕص ػهٓٛب ك ٙانلظم ٔ 134يب ٚه ّٛئنٗ انلظم
 141يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ ،يغ يشاػبح انلوشح انضبَٛخ يٍ انًبدح  8يٍ ْزا انوبٌَٕ1
ٚوذو يوبل االعزئُبف ئنٗ كزبثخ ػجؾ انًذكًخ انزجبسٚخ1
ٚزؼ ٍٛػهٗ كزبثخ انؼجؾ أٌ رشكغ يوبل االعزئُبف يغ انًغزُذاد انًشكوخ ئنٗ كزبثخ
ػجؾ يذكًخ االعزئُبف انزجبسٚخ انًخزظخ خالل أجم أهظبِ خًغخ ػشش ٕٚيب ( )15يٍ
ربسٚخ روذٚى انًوبل االعزئُبك1ٙ
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انًبدة 09
رطجن أدكبو انًٕاد  17ٔ 16ٔ 15ٔ 14ٔ 13يٍ ْزا انوبٌَٕ أيبو يذكًخ االعزئُبف
انزجبسٚخ1
كًب رطجن أيبو انًذبكى انزجبسٚخ ٔيذبكى االعزئُبف انزجبسٚخ انوٕاػذ انًوشسح ك ٙهبٌَٕ
انًغطشح انًذَٛخ يب نى ُٚض ػهٗ خالف رنك1

انقسى انسبدس :اختصبصبث رئيس انًحكًت انتجبريت
انفصم األول
انًبدة 02
ًٚبسط سئٛظ انًذكًخ انزجبسٚخ االخزظبطبد انًغُذح ئنٗ سئٛظ انًذكًخ االثزذائٛخ
ثًٕج ت هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ ٔكزا االخزظبطبد انًخٕنخ نّ ك ٙانًبدح انزجبسٚخ1

انفصم انثبَي :انًستعجالث
انًبدة 00
ً ٚكٍ نشئٛظ انًذكًخ انزجبسٚخ ثظلزّ هبػٛب نأليٕس انًغزؼجهخ ٔك ٙدذٔد اخزظبص
انًذكًخ أٌ ٚأيش ثكم انزذاثٛش انز ٙال رًظ أٚخ يُبصػخ جذٚخ1
ئرا كبٌ انُضاع يؼشٔػب ػهٗ يذكًخ االعزئُبف انزجبسٚخ ،يبسط ْزِ انًٓبو سئٛغٓب
األٔل1
ًٚكٍ نشئٛظ انًذكًخ انزجبسٚخ ػًٍ َلظ انُطبم  -سؿى ٔجٕد يُبصػخ جذٚخ -أٌ ٚأيش
ثكم انزذاثٛش انزذلظٛخ أٔ ثاسجبع انذبنخ ئنٗ يب كبَذ ػه ّٛنذسء ػشس دبل أٔ نٕػغ دذ
الػطشاة صجذ جهٛب أَّ ؿٛش يششٔع1
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انفصم انثبنج :يسطزة األيز ببألداء
انًبدة 00
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ٚخزض سئٛظ انًذكًخ انزجبسٚخ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ ثبنُظش ك ٙؽهت األيش ثبألداء انز٘
ٚزجبٔص يجهـّ انًبن ٙػشش ٍٚأنق دسْى ( 211111دسْى) ٔانًجُ ٙػهٗ ٔسهخ رجبسٚخ ،أٔ
عُذ سعً ٙأٔ اػزشاف ثذَ ٍٚبرج ٍٛػٍ انًؼبيالد انزجبسٚخ1
ًٚكٍ نهًذ ٍٚك ٙدبنخ هجٕل انطهت كهٛب أٔ جضئٛب أٌ ٚزؼشع ػهٗ األيش انظبدس كٙ
يٕاجٓزّ1
ٚوجم انذكى انظبدس ػٍ انًذكًخ ك ٙئؽبس انزؼشع ،االعزئُبف داخم أجم خًغخ ػشش
ٕٚيب يٍ ربسٚخ انزجهٛؾ1
رطجن أيبو انًذبكى انزجبسٚخ ٔيذبكى االعزئُبف انزجبسٚخ انًغطشح انًُظٕص ػهٓٛب
ك ٙانجبة انضبنش يٍ انوغى انشاثغ يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ1

انقسى انسببع :تُفيذ األحكبو واألوايز
انًبدة 09
ٚجهؾ ػٌٕ انزُلٛز انطشف انًذكٕو ػه ّٛانذكى انًكهق ثزُلٛزِ ٔٚؼزسِ ثأٌ ٚل ٙثًب هؼٗ
ثّ انذكى أٔ ثزؼشٚلّ ثُٕاٚبِٔ ،رنك خالل أجم ال ٚزؼذٖ ػششح أٚبو ( )11يٍ ربسٚخ روذٚى ؽهت
انزُلٛز1
ٚزؼ ٍٛػهٗ ػٌٕ انزُلٛز رذشٚش يذؼش ثبنذجض انزُلٛز٘ أٔ ثٛبٌ األعجبة انز ٙدـبنذ
دٌٔ ئَجبصِٔ ،رنك خالل أجم ػششٕٚ ٍٚيب ( )21رجزذب يٍ ربسٚخ اَزٓبء أجم اإلػزاس1
رطجن نذٖ انًذـبكى انزجبسٚخ انًوزؼٛبد انًزؼهوخ ثبنوٕاػذ انؼبيخ نهزُلٛز انججش٘
نألدكبو انٕاسدح ك ٙانجبة انضبنش يٍ انوغى انزبعغ يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ يب نى ٕٚجذ َض
يخبنق1

 - 10رى َغخ ٔرؼٕٚغ ادكبو انًبدح  22أػالِ ،ثًوزؼٗ انًبدح انضبَٛخ يٍ انوبٌَٕ سهى  1113ثُغخ ٔرؼٕٚغ انجبة
انضبنش انًزؼهن ثًغطشح األيش ثبألداء يٍ انوغى انشاثغ يٍ هبٌَٕ انًغطشح انًذَٛخ ٔانًبدح  22يٍ انوبٌَٕ سهى
 53195انوبػ ٙثادذاس يذبكى رجبسٚخ؛ انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  1114114ثزبسٚخ  4جًبدٖ األٔنٗ
 6( 1435يبسط )2114؛ انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  6241ثزبسٚخ  18جًبدٖ األٔنٗ  21( 1435يبسط ،)2114
ص 13229
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انقسى انثبيٍ :أحكبو يتفزقت واَتقبنيت
انًبدة 02
رـٛش ٔرزًى ػهٗ انُذٕ انزبن ٙأدكبو انلوشح  3يٍ انلظم  11يٍ انظٓٛش انششٚق
انًؼزجش ثًضبثخ هبٌَٕ سهى  11741338ثزبسٚخ  24يٍ جًبدٖ اٜخشح ٕٚ 15( 1394نٕٛ
 )1974انًزؼهن ثبنزُظٛى انوؼبئ ٙنهًًهكخ111
« انلظم11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -111
انلوشح ٚ -13وغى ئنٗ عذ ؿشف :ؿشكخ يذَٛخ رغًٗ انـشكخ األٔنٗ ٔ«ؿشكخ نألدٕال
انشخظٛخ ٔانًٛشاس ٔؿشكخ رجبسٚخ ٔؿشكخ ئداسٚخ ٔؿشكخ «اجزًبػٛخ ٔؿشكخ جُبئٛخ»1
(انجبه ٙال رـٛٛش ك1)ّٛ
انًبدة 05
رذخم أدكبو ْزا انوبٌَٕ دٛض انزُلٛز ك ٙانٕٛو األٔل يٍ انشٓش انغبدط انزبن ٙنزبسٚخ
َشش انًشعٕو انًشبس ئن ّٛك ٙانلوشح انضبَٛخ يٍ انًبدح األٔنٗ أػالِ ك ٙانجشٚذح انشعًٛخ1
ؿٛش أٌ انًذبكى رجوٗ يخزظخ ثبنجذ ك ٙانوؼبٚب انز ٙأطجذذ يٍ اخزظبص انًذبكى
انزجبسٚخ ٔيذبكى االعزئُبف انزجبسٚخ ثًٕجت ْزا انوبٌَٕ ،ئرا كبَذ هذ عجهذ أيبيٓب هجم
ربسٚخ دخٕنّ دٛض انزُلٛز1
329151412

 - 11انظٓٛش انششٚق ثًضبثخ هبٌَٕ سهى  11741338ثزبسٚخ  24جًبدٖ انضبَٛخ ٕٚ 15( 1394نٕٛص ٚ )1974زؼهن
ثبنزُظٛى انوؼبئ ٙنهًًهكخ ،كًب رى رؼذٚهّ ٔرـٛٛشِ ،انجشٚذح انشعًٛخ ػذد  3221ثزبسٚخ  26جًبدٖ انضبَٛخ 1394
(ٕٚ 17نٕٛص  ،)1974ص 12127
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