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بيع اآلخز يٍ ر 92صادر في  1.51.1. ظهيز شزيف رقى

بتُفيذ انقاَىٌ رقى (  5..9فبزايز  2.)  341.

انًتعهق بُظاو انًقاول انذاتي 31.4..
1
. 

  

  

 انحًذ هلل ٔحذِ،

 ثذاخه8ّ -انطبثغ انششٚف

 )يحًذ ثٍ انحغٍ ثٍ يحًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

  

  

  يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا، أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب8 ٚؼهى

  يُّ، 35ٔ  24ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظهٍٛ 

  أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚه8ٙ

 112411ُٚفز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ، ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا، انمبٌَٕ سلى 

 ٔيغهظ انًغزشبس4ٍٚانًزؼهك ثُظبو انًمبٔل انزارٙ، كًب ٔافك ػهّٛ يغهظ انُٕاة 

  

  

  

 (45134فجشاٚش  17)  1214يٍ سثٛغ اٜخش  47ٔحشس ثبنشثبؽ فٙ 

  

  ٔلؼّ ثبنؼطف8

 سئٛظ انحكٕيخ،

 ػجذاإلنّ اثٍ كٛشا4ٌ اإليؼبء8
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 يتعهق بُظاو انًقاول انذاتي 114.13قاَىٌ رقى

 أحكاو عايت :األول انفصم

  1انًادة 

ْزا انمبٌَٕ كم شخض رارٙ ٚضأل ثظفخ فشدٚخ ٚمظذ ثبنًمبٔل انزارٙ فٙ يذنٕل 

َشبؽب طُبػٛب أٔ رغبسٚب أٔ حشفٛب أٔ ٚمذو خذيبد، ٔال ٚزغبٔص سلى األػًبل انغُٕ٘ 

 انًحظم ػه8ّٛ

 3554555  دسْى، إرا كبٌ انُشبؽ انز٘ ًٚبسعّ ُٚذسط ػًٍ األَشطخ انظُبػٛخ

 انحشفٛخ؛ أٔ انزغبسٚخ أٔ

 4554555 فٙ إؽبس رمذٚى خذيبد4 دسْى، إرا كبٌ َشبؽّ ُٚذسط 

  رحذد لبئًخ األَشطخ انظُبػٛخ ٔانزغبسٚخ ٔانحشفٛخ ٔلبئًخ األَشطخ انًؼزجشح

  خذيبد ثُض رُظ4ًٙٛ

 االيتياساث انًًُىحت نهًقاول انذاتي :انثاَي انفصم

  2انًادة 

 ٚغزفٛذ انًمبٔل انزارٙ يٍ االيزٛبصاد انزبنٛخ8

 خ نهؼشائت؛َظبو ػشٚجٙ خبص ؽجمب ألحكبو انًذَٔخ انؼبي 

  َظبو نهزغطٛخ االعزًبػٛخ ٔانظحٛخ، رحذد ششٔؽ ٔكٛفٛبد االعزفبدح يُّ ثًٕعت

 رششٚغ خبص؛

  انًزؼهك  13473يٍ انمبٌَٕ سلى  17اإلػفبء يٍ االنزضاو انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح

 7466ثًذَٔخ انزغبسح، انزٙ رُض ػهٗ يغك يحبعجخ، ؽجمب ألحكبو انمبٌَٕ سلى 

 ثٓب؛انًزؼهك ثبنمٕاػذ انًحبعجٛخ انٕاعت ػهٗ انزغبس انؼًم 

 4٘اإلػفبء يٍ إنضايٛخ انزمٛٛذ ثبنغغم انزغبس 

ٔل انزارٙ يٍ انُظبو انغجبئٙ انخبص َٔظبو انزغطٛخ االعزًبػٛخ ٔانظحٛخ ٚغزفٛذ انًمب

انًشبس إنًٛٓب أػالِ، اثزذاء يٍ ربسٚخ رغغٛهّ فٙ انغغم انٕؽُٙ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح 

    يٍ ْزا انمب4ٌَٕ 3

  3انًادة 

ًٚبسط انًمبٔل انزارٙ َشبؽّ فٙ يحم يٍ انًحالد انًؼذح نالعزؼًبل انًُٓٙ أٔ 

غبس٘ أٔ انظُبػٙ أٔ انحشفٙ أٔ نزمذٚى خذيبد4 غٛش أَّ، فٙ حبنخ ػذو رٕفشِ ػهٗ يحم انز
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خبص ثزنك، ًٚكُّ أٌ ٕٚؽٍ َشبؽّ فٙ يحم عكُبِ، أٔ فٙ أحذ انًحالد انزٙ رشغهٓب ثظفخ 

يشزشكخ ػذح يمبٔالد، ششٚطخ أٌ ٚضأل ْزا انُشبؽ ؽجمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ 

 غبس٘ ثٓب انؼًم4ٔانمٕاٍَٛ انجٛئٛخ ان

  4انًادة 

ال ٚغٕص، فٙ أ٘ حبل يٍ األحٕال، انحغض ػهٗ يحم انغكُٗ انشئٛغٙ نهًمبٔل انزارٙ، 

  ثغجت انذٌٕٚ انًغزحمخ انجبلٛخ ثزيزّ ٔانًشرجطخ ثبنُشبؽ انًزكٕس4

  انتشاياث انًقاول انذاتي: انثانث انفصم

  5انًادة 

انزارٙ" رًغكّ ٔرغٓش ػهٗ رغٛٛش ٚحذس عغم ٔؽُٙ ٚذػٗ "انغغم انٕؽُٙ نهًمبٔل 

أدَبِ، حغت انكٛفٛبد انًحذدح  11انؼًهٛبد انًزؼهمخ ثّ ْٛئخ انزذثٛش انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح 

  ثُض رُظ4ًٙٛ

  6انًادة 

ٚغت ػهٗ كم يمبٔل رارٙ ٚشغت فٙ االعزفبدح يٍ االيزٛبصاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ 

 انفظم انضبَٙ يٍ ْزا انمبٌَٕ أ8ٌ

  ْٖٛئخ انزذثٛش انغبنفخ انزكش ؽهجب نهزغغٛم ثبنغغم انٕؽُٙ نهًمبٔل ٕٚدع نذ

أػالِ، حغت انكٛفٛبد انًحذدح ثُض رُظًٛٙ،  3انزارٙ انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

يٍ انًذَٔخ  V-126يشفمب ثبنزظشٚح ثبنزأعٛظ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح 

 نهؼشائت؛ انؼبيخ

 بسٚح سلى األػًبل انًحظم ٚذنٙ كم شٓش أٔ صالصخ أشٓش، حغت اخزٛبسِ، ثزظ

أٔ ثأ٘ ٔعٛهخ إنكزشَٔٛخ، ٔٚمٕو فٙ  ػهّٛ يجبششح نذٖ ْٛئخ انزذثٛش انغبنفخ انزكش

َفظ انٕلذ ثأداء يجهغ انؼشٚجخ انًغزحك ٔاالشزشاكبد االعزًبػٛخ ثشعى َظبو 

  أػالِ ٔفك َفظ انكٛفٛخ4 4انزغطٛخ االعزًبػٛخ ٔانظحٛخ انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

  7انًادة 

غت ػهٗ انًمبٔل انزارٙ أٌ ٚزٕفش ػهٗ انششٔؽ انًطهٕثخ نًًبسعخ َشبؽّ، ؽجمب ٚ

  نهُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم4

ٔٚغت ػهّٛ أٚؼب أٌ ٚزمٛذ فٙ يضأنزّ نألَشطخ انًزكٕسح ثبنزذاثٛش انخبطخ ثحًبٚخ 

  نغبس٘ ثًٓب انؼًم4انًغزٓهك ٔلٕاػذ انظحخ ٔانغاليخ انؼبيخ، ؽجمب نهزششٚغ ٔانزُظٛى ا

  8انًادة 

 3ٚزى انزشطٛت ػهٗ انًمبٔل انزارٙ يٍ انغغم انٕؽُٙ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح 

 أػالِ، فٙ انحبالد انزبنٛخ8
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 ثُبء ػهٗ ؽهت يٍ انًمبٔل انزارٙ؛ 

 رحمٛك أ٘ سلى أػًبل  ػذو انزظشٚح ثشلى األػًبل انغُٕ٘ أٔ انزظشٚح ثؼذو

 انغُخ انزٙ رى فٛٓب رغغٛهّ أٔ إػبدح رغغٛهّ؛ثشعى عُخ يذَٛخ، ثبعزضُبء 

  ػذو أداء انؼشٚجخ ٔاالشزشاكبد االعزًبػٛخ انًشبس إنًٛٓب فٙ انًبدح أػالِ نًذح

 يذَٛخ؛ عُخ

  ٙرحظٛم سلى األػًبل انغُٕ٘ نًذح عُزٍٛ يززبنٛزٍٛ ٚفٕق انحذٔد انًشبس إنٛٓب ف

 انًبدح األٔنٗ أػالِ؛

 ًب كبٌ شكهٓب انمبََٕٙ؛رحٕل انًمبٔل انزارٙ إنٗ ششكخ كٛف 

  طذٔس حكى لؼبئٙ ُٚض ػهٗ انزشطٛت ػهٗ انًمبٔل انزارٙ يٍ انغغم

انٕؽُٙ نؼذو احزشايّ انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم خالل 

  أػال4ِ 5ٔ  1يضأنزّ نُشبؽّ كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدرٍٛ 

  9انًادة 

يٍ ْزا  4غطٛخ االعزًبػٛخ انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح يغ يشاػبح انزششٚغ انًزؼهك ثُظبو انز

انمبٌَٕ، ٚفمذ انًمبٔل انزارٙ، انز٘ رى انزشطٛت ػهّٛ، انحك فٙ االعزفبدح يٍ انُظبو انغجبئٙ 

انغبنفخ انزكش،  4انخبص َٔظبو انزغطٛخ االعزًبػٛخ ٔانظحٛخ انًُظٕص ػهًٛٓب فٙ انًبدح 

ٚجخ انًغزحك انًزجمٗ فٙ ريزّ ٔاالشزشاكبد ٔٚظم فٙ كم األحٕال يهضيب ثأداء يجهغ انؼش

  االعزًبػٛخ غٛش انًذفٕػخ لجم انزشطٛت ػه4ّٛ

  11انًادة 

ًٚكٍ نهًمبٔل انزارٙ انز٘ رى انزشطٛت ػهّٛ يٍ انغغم انٕؽُٙ نهًمبٔل انزارٙ أٌ 

ٚغزفٛذ يٍ إػبدح رغغٛهّ ششٚطخ أدائّ يب رجمٗ فٙ ريزّ يٍ يجبنغ يغزحمخ ثشعى انؼشٚجخ 

  أػال4ِ 4اكبد االعزًبػٛخ انًشبس إنًٛٓب فٙ انًبدح ٔاالشزش

 وانًىاكبت انتذبيز: انزابع انفصم

 11انًادة 

انمبػٙ ثزحٕٚم ثشٚذ  55456يٍ انمبٌَٕ سلى  4يٍ انًبدح  7رطجٛمب ألحكبو انجُذ  

" انًشبس إنٛٓب ثؼذِ ثٓٛئخ  و انًغشة إنٗ ششكخ يغبًْخ، ٚؼٓذ إنٗ " ششكخ ثشٚذ انًغشة ػ4

ش، انمٛبو نحغبة انذٔنخ ثًًٓخ يغك انغغم انٕؽُٙ نهًمبٔل انزارٙ انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح انزذثٛ

 أػالِ، ٔرغٛٛش انؼًهٛبد انًزؼهمخ ثّ، ٔال عًٛب 8 3

  رهمٙ ؽهجبد انزغغٛم فٙ انغغم انٕؽُٙ نهًمبٔل انزارٙ ٔإسعبنٓب إنٗ اإلداساد

 انًؼُٛخ؛ انٓٛئبد ٔ
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  ٔاالشزشاكبد االعزًبػٛخ انزٙ ٚؤدٚٓب انًمبٔل لجغ االلزطبػبد انؼشٚجٛخ

انزارٙ ٔانؼًم ػهٗ رحٕٚهٓب نفبئذح انذٔنخ ٔانٓٛئبد انًؼُٛخ، ؽجمب نهُظٕص 

 انزششٚؼٛخ انًزؼهمخ ثٓب4

  

ٔنٓزِ انغبٚخ، رؼغ ْٛئخ انزذثٛش سٍْ إشبسح اإلداساد ٔانٓٛئبد انًؼُٛخ َظبيب يؼهٕيبرٛب 

 خبطب، ًٚكُٓب ػهٗ انخظٕص ي8ٍ

  انًؼهٕيبد ٔانًؼطٛبد انخبطخ ثبنًمبٔنٍٛ انزارٍٛٛ يغ يشاػبح انزششٚغ رجبدل

انغبس٘ ثّ انؼًم فًٛب ٚخض حًبٚخ األشخبص انزارٍٛٛ رغبِ يؼبنغخ انًؼطٛبد 

 راد انطبثغ انشخظٙ؛

 ٔ انزشطٛجبد ٔإػبدح انزغغٛم فٙ انغغم انٕؽُٙ نهًمبٔل  رزجغ انزغغٛالد

 انزارٙ؛

 م ػهّٛ؛سلى األػًبل انًحظ رزجغ رظبسٚح 

  رٕنٙ انخذيبد انًزؼهمخ ثبإلػالو ٔانزحغٛظ ثششاكخ يغ انًؤعغبد انؼًٕيٛخ

ٔاإلداساد انًشكضٚخ ٔانًحهٛخ ٔانمطبع انخبص ٔيؤعغبد انمشٔع ٔكم 

يؤعغخ رًبسط اخزظبطبد أٔ يٓبو ًٚكُٓب انًغبػذح فٙ االسرمبء ثٓزا انُظبو 

 ٔرطٕٚش4ِ

  12انًادة 

انزشاة انٕؽُٙ شجبثٛك خبطخ العزمجبل ٔرٕعّٛ رخظض ْٛئخ انزذثٛش ثغبئش أسعبء 

ٔإسشبد ٔيٕاكجخ انًمبٔنٍٛ انزارٍٛٛ ٔرمذٚى عًٛغ انًؼهٕيبد ٔانٕصبئك انًزؼهمخ ثُظبو انًمبٔل 

 انزارٙ ٔٔػؼٓب سٍْ إشبسرٓى4

  13انًادة 

ػالٔح ػهٗ انًٓبو انًغُذح نهٕكبنخ انٕؽُٛخ نهُٕٓع ثبنًمبٔنخ انظغشٖ ٔانًزٕعطخ 

انًزؼهك ثًٛضبق انًمبٔالد انظغشٖ ٔانًزٕعطخ، رزٕنٗ انٕكبنخ،  31455سلى  ثًٕعت انمبٌَٕ

نظبنح انذٔنخ، ٔػغ ٔرؼضٚض ثشايظ ٔيجبدساد رزؼهك ثبنزحغٛظ ٔانًغبػذح انزمُٛخ ٔانزكٍٕٚ 

ٔانذػى فٙ إؽبس رؼبلذ٘ يغ انمطبػبد انحكٕيٛخ ٔانًؤعغبد انؼًٕيٛخ ٔانمطبع انخبص 

ًغ انًذَٙ انفبػهخ فٙ انًغبل انًمبٔالرٙ ٔانزشغٛم انزارٙ ٔانًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ ٔانًغز

  ٔانزكٍٕٚ ٔإديبط انمطبع غٛش انًٓٛكم4
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 انهجُت انىطُيت نهًقاول انذاتي: انخايض انفصم

  14انًادة 

رحذس نذٖ انٕصاسح انًكهفخ ثبنزغبسح ٔانظُبػخ نغُخ ٔؽُٛخ نهًمبٔل انزارٙ رُبؽ ثٓب 

 انًٓبو انزبنٛخ8

 ٔرٕفٛش انًٕاسد انًبنٛخ انكفٛهخ ثزفؼٛم َظبو انًمبٔل انزارٙ ؽجمب  رحذٚذ اإلعشاءاد

 نًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ ْزا انمبٌَٕ ٔانغٓش ػهٗ رزجغ رُفٛزْب؛

 انزُغٛك ثٍٛ عًٛغ انًزذخهٍٛ فٙ يغبل انًمبٔل انزارٙ ٔرحذٚذ انًغؤٔنٛبد؛ 

  انُظبو ارخبر كم انزذاثٛش أٔ اإلعشاءاد انزٙ يٍ شأَٓب رحغٍٛ فؼبنٛخ َٔغبػخ

 انًزكٕس؛

  انمٛبو أٔ ؽهت انمٛبو ثكم دساعخ أٔ ثحش حٕل َظبو انًمبٔل انزارٙ َٔزبئظ

 رطجٛمّ؛

 4ٙإػذاد رمشٚش عُٕ٘ ػٍ حظٛهخ رطجٛك َظبو انًمبٔل انزار   

  رزٕنٗ انٕكبنخ انٕؽُٛخ نهُٕٓع ثبنًمبٔنخ انظغشٖ ٔانًزٕعطخ يًٓخ كزبثخ

 انهغُخ4

  انٕؽُٛخ نهًمبٔل انزارٙ ثُض رُظ4ًٙٛٚحذد ركٍٕٚ ٔكٛفٛبد عٛش انهغُخ  

 ختاييت أحكاو: انسادص انفصم

  15انًادة  

أػالِ انًزؼهمخ ثأداء االشزشاكبد االعزًبػٛخ،  4رغش٘ أحكبو انجُذ األخٛش يٍ انًبدح 

اثزذاء يٍ ربسٚخ دخٕل انزششٚغ انًزؼهك ثُظبو انزغطٛخ االعزًبػٛخ ٔانظحٛخ انًشبس إنّٛ فٙ 

 حٛض انزُفٛز4أػالِ،  4انًبدح 
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 1 ............................................................................................ انفظم األٔل8 أحكبو ػبيخ

 1 .............................................................. انفظم انضب8َٙ االيزٛبصاد انًًُٕحخ نهًمبٔل انزارٙ

 2 ............................................................................ انفظم انضبنش8 انزضايبد انًمبٔل انزارٙ

 3 ..................................................................................... انفظم انشاثغ8 انزذثٛش ٔانًٕاكجخ

 5 .................................................................... انخبيظ8 انهغُخ انٕؽُٛخ نهًمبٔل انزارٙ انفظم

 5 ....................................................................................... انفظم انغبدط8 أحكبو خزبيٛخ

 6 ................................................................................................................. فٓشط

 


