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يٍ صفز  11صادر في  141.41.1ظهيز شزيف رقى 

 .1141( تتُفيذ انقاَىٌ رقى .411ديسًثز  11) 1.41

نهىائح االَتخاتيح انعايحانًتعهق تانًزاجعح االستثُائيح 
1

 

 

 

 انؾًل هلل ٔؽلِ،

 ثلافه5ّ –انطبثغ انشوٚق 

 ثٍ انؾٍَ ثٍ يؾًل ثٍ ٍٕٚق هللا ٔنّٛ( )يؾًل

 

 ٚؼهى يٍ ظٓٛوَب انشوٚق ْنا، أًٍبِ هللا ٔأػي أيوِ أَُب5 

 يُّ، 05ٔ 24ثُبء ػهٗ انلٍزٕه ٔالًٍٛب انلظهٍٛ 

 ٚه5ٙ أطلهَب أيوَب انشوٚق ثًب

 33.82ْنا، انقبٌَٕ هقى  ثبنغوٚلح انوًٍٛخ، ػقت ظٓٛوَب انشوٚقُٚلن ُٔٚشو 

انًزؼهق ثبنًواعؼخ االٍزضُبئٛخ نهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ، كًب ٔاكق ػهّٛ يغهٌ انُٕاة 

 ٔيغهٌ انًَزشبهٍٚ.

 

 

 (.4582كًَٚجو  85) 8241يٍ طلو  82ٔؽوه ثبنوثبؽ كٙ 

 ٔقؼّ ثبنؼطق5

 هئٌٛ انؾكٕيخ،

 اثٍ كٛواٌ.اإليؼبء5 ػجل اإلنّ 
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يتعهق تانًزاجعح االستثُائيح نهىائح  .1141قاَىٌ رقى 

 االَتخاتيح انعايح

 

 بيان األسباب

ٔانٍٕبئم انزٙ رؼزيو انَهطبد انؼًٕيٛخ ُٚلهط ْنا انقبٌَٕ كٙ اؽبه انزلاثٛو 

ارقبمْب، كٙ أكق اعواء االٍزؾقبقبد االَزقبثٛخ انًقجهخ، رُلٛنا نألؽكبو انًُظٕص ػهٛٓب 

يٍ انلٍزٕه ثشؤٌ انُٕٓع ثًشبهكخ انًٕاؽُبد  88انلقوح األفٛوح يٍ انلظم كٙ 

 ٔانًٕاؽٍُٛ كٙ االَزقبثبد.

انٕؽُٛخ، انزٙ  ٔكٙ ْنا انًُظٕه، كبٌ ْنا انقبٌَٕ ٚويٙ انٗ اػلاك انٓٛئخ انُبفجخ

رزؤنق يٍ يغًٕع انُبفجبد ٔانُبفجٍٛ انًقٛلٍٚ كٙ انهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ، انًلػٕح 

بهكخ كٙ اَزقبثبد أػؼبء انًغبنٌ انغًبػٛخ ٔانًغبنٌ انغٕٓٚخ انًييغ اعواإْب نهًش

، ٔكنا ركٍٕٚ انٓٛئبد انُبفجخ نهغًبػبد انزواثٛخ انًلػٕح نهًشبهكخ كٙ 4580فالل ٍُخ 

اَزقبة أػؼبء يغهٌ انًَزشبهٍٚ كٙ روكٛجزّ انلٍزٕهٚخ انغلٚلح ٔمنك اََغبيب يغ 

 يٍ انلٍزٕه. 821أؽكبو انلظم 

زؾقٛق ْنِ انـبٚخ، كبٌ فٛبه يواعؼخ انهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ انؾبنٛخ، ثكٛلٛخ ٔن

اٍزضُبئٛخ، ٚؼزجو انٍٕٛهخ انًالئًخ نجهٕؽ األْلاف انًوعٕح كٙ ْنا انجبة، نكٌٕ ْنا انقٛبه 

ًٍٛكٍ يٍ اٍزضًبه ٔروٍٛـ انًكزَجبد انزٙ رى رؾقٛقٓب كٙ ْنا انًغبل، يغ اربؽخ انلوطخ 

زؾٍَٛ يؼًٌٕ ْنِ انهٕائؼ ٔكزؾٓب فالل يلح كبكٛخ كٙ ٔعّ انُبفجبد كٙ َلٌ اٌٜ ن

 ٔانُبفجٍٛ انغلك.

انًزؼهق ثبنهٕائؼ  02.88ٍٔزغوٖ ػًهٛخ انًواعؼخ ْنِ ؽجقب نًقزؼٛبد انقبٌَٕ هقى 

االَزقبثٛخ انؼبيخ ٔػًهٛبد االٍزلزبء ٔاٍزؼًبل ٍٔبئم االرظبل انًَؼٙ انجظو٘ انؼًٕيٛخ 

 يغ يواػبح األؽكبو انٕاهكح كٙ ْنا انقبٌَٕ.ثٛخ ٔاالٍزلزبئٛخ، فالل انؾًالد االَزقب

ُٔٚجـٙ انزؤكٛل أٌ ْنِ انؼًهٛخ رزٕفٗ كٙ ػًقٓب، كؼال ػٍ رجَٛؾ انًَطوح 

ٔاإلعواءاد انًزؼهقخ ثبنهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ، رٍٕٛغ انًشبهكخ ٔرقٕٚخ انؼًبَبد 

بطل انلٍزٕه ثٓنا انقظٕص انن٘ انقبََٕٛخ انًؾٛطخ ثٓنِ انهٕائؼ، ٍؼٛب انٗ رؾقٛق يق

 ٚؼزجو أٌ االَزقبثبد انؾوح ٔانُيٚٓخ ٔانشلبكخ ْٙ أٍبً يشؤػٛخ انزًضٛم انلًٚقواؽٙ.
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 كيفياخ يزاجعح انهىائح االَتخاتيح انعايح: انثاب األول

 انًادج األونى

يبهً  48رغوٖ ثكٛلٛخ اٍزضُبئٛخ يواعؼخ انهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ انًؾظٕهح كٙ 

انًزؼهق  02.88ٔرَو٘ ػهٗ ْنِ انًواعؼخ أؽكبو انقَى األٔل يٍ انقبٌَٕ هقى  .4582

ثبنهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ ٔػًهٛبد االٍزلزبء ٔاٍزؼًبل ٍٔبئم االرظبل انًَؼٙ انجظو٘ 

انؼًٕيٛخ فالل انؾًالد االَزقبثٛخ ٔاالٍزلزبئٛخ، يغ يواػبح األؽكبو انٕاهكح كٙ ْنا 

 انقبٌَٕ.

انَٛبٍٛخ ثؾًالد نهزَغٛم كٙ انهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ فالل انلزوح رقٕو األؽياة 

 انًؾلكح نننك ثًٕعت ْنا انقبٌَٕ.

 إيذاع طهثاخ انقيذ وطهثاخ َقم انقيذ: انفزع األول

 4انًادج 

رقلو ؽهجبد انقٛل يٍ ؽوف األشقبص ؿٛو انًقٛلٍٚ كٙ انهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ 

نًؾلك نؾظو انهٕائؼ انًنكٕهح، ثؼل يواعؼزٓب ٔكقب ألؽكبو ٔانًزٕكوح كٛٓى، كٙ انزبهٚـ ا

انشؤؽ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انقَى األٔل يٍ انقبٌَٕ انًشبه يٍ ْنا انقبٌَٕ،  84انًبكح 

ٍزٍٛ ٕٚيب، َٔٚهى يلح ٔرقلو ْنِ انطهجبد ثظلخ شقظٛخ فالل  .02.88انّٛ أػالِ هقى 

 كٕها ٔطم يئهؿ ٔيٕقغ ػهّٛ.

ؽهجبد انقٛل ٔؽهجبد َقم انقٛل  ٓبٚخ انلزوح انًقظظخ إلٚلاعٚؾلك ربهٚـ ثلاٚخ َٔ

 ٚزقن ثبقزواػ يٍ ٔىٚو انلافهٛخ.ثًوٍٕو، 

 4انًادج 

رٕكع ؽهجبد انقٛل ٔؽهجبد َقم انقٛل يٍ ؽوف انًٕاؽُبد ٔانًٕاؽٍُٛ انًـبهثخ 

انًقًٍٛٛ فبهط رواة انًًهكخ نلٖ ٍلبهاد أٔ قُظهٛبد انًًهكخ انزبثغ نٓب يؾم اقبيزٓى. 

ٔٚزٕنٗ يٕظق ٚؼُّٛ انَلٛو أٔ انقُظم رهقٙ انطهجبد انًنكٕهح، َٔٚهى كٕها ٔطم يئهؿ 

 ٔيٕقغ ػهّٛ ػٍ كم ؽهت، ثؼل انزؤكل يٍ رؼًُّ كبكخ انجٛبَبد انًطهٕثخ.

 .انًادج 

ًٚكٍ نكم يٕاؽُخ أٔ يٕاؽٍ، ٍٕاء كافم انٕؽٍ أٔ فبهعّ، ؿٛو يَغم كٙ انهٕائؼ 

انًطهٕثخ قبََٕب أٌ ٚزقلو ثطهت قٛلِ أٔ َقم قٛلِ ػٍ  االَزقبثٛخ انؼبيخ ٔيَزٕف نهشؤؽ

ؽوٚق انًٕقغ اإلنكزؤَٙ انًقظض نٓنِ انـبٚخ. ٔرؾلك ثقواه نٕىٚو انلافهٛخ كٛلٛبد 

 ٔاعواءاد رقلٚى ؽهت انقٛل َٔقم انقٛل ػٍ ؽوٚق انًٕقغ اإلنكزؤَٙ انًنكٕه.
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حصز انحاالخ انًتعهقح تانشطة يٍ طزف انهجُح  :انفزع انثاَي

 إلداريحا

 5انًادج 

ٍجؼخ أٚبو، اثزلاء يٍ انٕٛو انٕاؽل ٔانضالصٍٛ انًٕانٙ رغزًغ انهغُخ اإلكاهٚخ، فالل 

نجلاٚخ انلزوح انًقظظخ إلٚلاع ؽهجبد انقٛل ٔؽهجبد َقم انقٛل ثظلخ يجبشوح أٔ ؿٛو 

أٔ  يجبشوح، نزؾلٚل أًٍبء عًٛغ األشقبص انًقٛلٍٚ كٙ انالئؾخ االَزقبثٛخ نهغًبػخ

ؽ أٔ أكضو يٍ انشؤؽ انًطهٕثخ قبََٕب نهقٛل كٙ انالئؾخ ؼخ اننٍٚ افزم كٛٓى شوانًقبؽ

 انًنكٕهح.

ٚقٕو هئٌٛ انهغُخ اإلكاهٚخ كٕها ثبفجبه ْئالء األشقبص، كزبثخ ٔثكم ٍٔٛهخ يٍ 

ٍٔبئم انزجهٛؾ انقبََٕٛخ، ثبكهاط أًٍبئٓى كٙ قبئًخ األشقبص اننٍٚ ٍٛزى شطت أًٍبئٓى 

 يٍ ْنا انقبٌَٕ. 85ٙ ٍزؼقلْب انهغُخ اإلكاهٚخ ػًال ثؤؽكبو انًبكح فالل االعزًبػبد انز

( ٕٚيب يٍ انٕٛو انٕاؽل ٔانضالصٍٛ 82رقٕو انهغُخ اإلكاهٚخ كافم أعم أهثؼخ ػشو )

انًٕانٙ نجلاٚخ انلزوح انًقظظخ إلٚلاع ؽهجبد انقٛل ٔؽهجبد َقم انقٛل، ثبٚلاع ٔاػالٌ 

فالل االعزًبػبد انزٙ ٍزؼقلْب انهغُخ اإلكاهٚخ  األشقبص اننٍٚ قل ٚشًهٓى انشطتقبئًخ 

يٍ ْنا انقبٌَٕ، ثًكبرت انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ ٔيظبنؼ  85ػًال ثؤؽكبو انًبكح 

 انغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ ٔانًٕقغ اإلنكزؤَٙ انقبص ثؼًهٛخ يواعؼخ انهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ.

 1انًادج 

اًٍّ يٍ انالئؾخ االَزقبثٛخ  ٔقغ افجبهِ ثؼيو انهغُخ شطت ٚغٕى نكم شقض

خ اإلكاهٚخ صجبربد انؼؤهٚخ ٕٚعّٓ انٗ انَهطانزؼوع ػهٗ منك ثٕاٍطخ كزبة يلػى ثبإل

انًؾهٛخ يقبثم ٔطم، كافم أعم فًَخ ػشو ٕٚيب يٍ ربهٚـ رٕطهّ ثبإلفجبه انًشبه انّٛ 

هٛخ ثبؽبنخ انقبٌَٕ. ٔرقٕو انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾْنا يٍ  0كٙ انلقوح انضبَٛخ يٍ انًبكح 

انزؼوع انًنكٕه ػهٗ انهغُخ اإلكاهٚخ نجؾضّ ٔارقبم انقواه انالىو كٙ شؤَّ، فالل 

 يٍ ْنا انقبٌَٕ. 85االعزًبػبد انزٙ ٍزؼقلْب ػًال ثؤؽكبو انًبكح 

تحذيذ انحاالخ انًعُيح تانشطة استُادا إنى يالحظاخ : انفزع انثانث

 وكالء األحزاب انسياسيح

 1انًادج 

خ كٙ انًبكح يُٓب ٔكق انكٛلٛبد ٔانشؤؽ انًجُٛبٍٛخ أٌ رؾظم، ثطهت نألؽياة انَٛ

ػهٗ يَزقوط يٍ انالئؾخ االَزقبثٛخ  ،02.88يٍ انقبٌَٕ انًشبه انّٛ أػالِ هقى  84

، ٔمنك فالل يلح فًَخ ػشو ٕٚيب اثزلاء يٍ 4582يبهً  48انؼبيخ انًؾظٕهح كٙ 

 ْنا انقبٌَٕ.يٍ  4ربهٚـ طلٔه انًوٍٕو انًشبه انّٛ كٙ انًبكح 
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نٓنِ انـبٚخ، ٚغٕى نكم ؽية ٍٛبٍٙ أٌ ُٚزلة ٔكٛال ػُّ، ػهٗ طؼٛل اإلقهٛى أٔ 

، نزقلٚى ؽهت انًَزقوط انًنكٕه نًقبؽؼبد أٔ انغًبػخ أٔ انًقبؽؼخانؼًبنخ أٔ ػًبنخ ا

يجٕثب ثؾَت ٔانؾظٕل ػهّٛ نلٖ انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ انًؼُٛخ. ٔٚكٌٕ ْنا انًَزقوط 

 ذ انًؾلصخ ثبنغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ ثوٍى آفو اَزقبثبد ػبيخ.يكبرت انزظٕٚ

ٚزَهى ٔكٛم انؾية انًَزقوط انًطهٕة كافم أعم صالصخ أٚبو يٍ ربهٚـ رقلٚى   

 ؽهجّ.

 1انًادج 

نٕكٛم انؾية أٌ ٚقلو يالؽظبد ثشؤٌ َبفت أٔ أكضو ٚؼزجو أَٓى يقٛلٌٔ  ٚغٕى

ثظلخ ؿٛو قبََٕٛخ، فالل أعم فًَخ ػشو ٕٚيب، اثزلاء يٍ انٕٛو األٔل يٍ انلزوح 

 انًقظظخ إلٚلاع ؽهجبد انقٛل ٔؽهجبد َقم انقٛل.

ٚغت أٌ ٚؼًٍ ٔكٛم انؾية يالؽظبرّ كٙ هٍبنخ ٚجٍٛ كٛٓب، ػالٔح ػهٗ اًٍّ 

ٔػُٕاَّ، انجٛبَبد انقبطخ ثبنُبفجٍٛ انًؼٍُٛٛ ٔكنا انَجت انًؼزًل إلثلاء  ٔطلزّ

يالؽظبد كٙ شؤٌ قٛلْى. ٔرقلو ْنِ انًالؽظبد انٗ انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ يقبثم ٔطم 

يئهؿ ٔيٕقغ ػهّٛ َٚهى كٕها. ٔال رقجم أ٘ يالؽظخ ثؼل اَظواو األعم انًشبه انّٛ كٙ 

 انلقوح أػالِ.

نكو. كٙ شؤٌ انًالؽظبد انَبنلخ ان إلكاهٚخ انًؾهٛخ ثبعواء ثؾشَهطخ ارقٕو ان

 ٓب.ٚزؼًٍ َزبئظ ثؾضثننك ٔرؼغ رقوٚوا 

خ يوكقخ ثبنزقوٚو انًُغي كٙ شؤَٓب ُٛرؾٛم انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ انًالؽظبد انًؼ

 ٌ.يٍ ْنا انقبَٕ 0ػهٗ انهغُخ اإلكاهٚخ قجم ربهٚـ ػقل اعزًبػبرٓب انًشبه انٛٓب كٙ انًبكح 

 .انًادج 

يٍ ْنا انقبٌَٕ ثجؾش  0رقٕو انهغُخ اإلكاهٚخ فالل اعزًبػبرٓب انًشبه انٛٓب كٙ انًبكح 

انًالؽظبد انزٙ رقلو ثٓب ٔكالء األؽياة انَٛبٍٛخ اٍزُبكا انٗ انزقوٚو انًُغي كٙ شؤَٓب 

 يٍ ؽوف انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ.

ح رزؼهق ثؤشقبص كقلٔا كؼال ؽق اما اػزجود انهغُخ اإلكاهٚخ أٌ انًالؽظبد انًنكٕه

انقٛل كٙ انالئؾخ االَزقبثٛخ نهغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ ٔٚزؼٍٛ شطت أًٍبئٓى يُٓب، ٔعت ػهٗ 

ّ األيو اإلعواءاد ٔانًَطوح انًجُٛخ إلكاهٚخ أٌ ٚطجق اىاء كم شقض ٚؼُٛهئٌٛ انهغُخ ا

 يٍ ْنا انقبٌَٕ. 1ٔ 0كٙ انًبكرٍٛ 

  



 
 

 - 7 - 

وحصز انالئحح االَتخاتيح  اإلداريحيذاوالخ انهجُح : انفزع انزاتغ

 انعايح

 11انًادج 

َقم انقٛل، رؼقل انهغُخ انقٛل ٔؽهجبد اصو اَظواو انًلح انًقظظخ إلٚلاع ؽهجبد 

انزؼوػبد انزٙ قل بو ٔمنك نجؾش انطهجبد انًنكٕهح ٔاإلكاهٚخ اعزًبػبرٓب فالل ٍجؼخ أٚ

أًٍبئٓى يٍ انالئؾخ االَزقبثٛخ  ٚزقلو ثٓب انُبفجٌٕ اننٍٚ ٔقغ افجبهْى ثؼيو انهغُخ شطت

ٔكنا انؾبالد انًزؼهقخ ثبنًالؽظبد انزٙ ٚزقلو ثٓب ٔكالء األؽياة انًؼٌُٕٛ ؽجقب ألؽكبو 

 يٍ ْنا انقبٌَٕ. 3انًبكح 

 4ٔ 1ٔ 0رجبشو انهغُخ اإلكاهٚخ ػًهٛبد انشطت انقبََٕٛخ يغ يواػبح أؽكبو انًٕاك 

 نًبكٚخ انزٙ قل رالؽظٓب كٙ انالئؾخ االَزقبثٛخ.يٍ ْنا انقبٌَٕ. كًب رقٕو ثبطالػ األفطبء ا

ٚجهؾ هئٌٛ انهغُخ اإلكاهٚخ، كزبثخ ثكم ٍٔٛهخ يٍ ٍٔبئم انزجهٛؾ انقبََٕٛخ ثبنؼُٕاٌ 

انًؼًٍ كٙ انطهت، انٗ انًؼٍُٛٛ ثبأليو قواهاد هكغ ؽهجبد قٛلْى أٔ َقم قٛلْى، ٔمنك 

ٚجهؾ ٔكق َلٌ انكٛلٛبد ٔكافم  كافم أعم ٍجؼخ أٚبو اثزلاء يٍ ربهٚـ ارقبم انقواه. كًب

َلٌ األعم قواهاد انشطت انٗ انًؼٍُٛٛ ثبأليو ثبنؼُٕاٌ انًؼًٍ كٙ انالئؾخ االَزقبثٛخ، 

 ثبٍزضُبء انزشطٛجبد انًزؼهقخ ثبنٕكٛبد.

ٚجهؾ أٚؼب ٔكق َلٌ انكٛلٛبد ٔكافم َلٌ األعم انٗ كم ٔكٛم ؽية يؼُٙ، 

ؾهٛخ، انًآل انن٘ فظظزّ انهغُخ اإلكاهٚخ ثبنؼُٕاٌ انًلنٗ ثّ نلٖ انَهطخ اإلكاهٚخ انً

 يٍ ْنا انقبٌَٕ. 3نهًالؽظبد انزٙ رقلو ثٓب ػًال ثؤؽكبو انًبكح 

رقٕو انهغُخ اإلكاهٚخ ثبػلاك انغلٔل انزؼلٚهٙ ٔرؼًُّ انقواهاد انزٙ ارقنرٓب، رجٍٛ 

نشطت كّٛ انزَغٛالد انغلٚلح انزٙ أَغيرٓب ٔؽهجبد َقم انقٛل انزٙ قجهزٓب ٔكنا ػًهٛبد ا

 انزٙ ثبشورٓب.

نكزؤَٙ فبص ثؼًهٛبد يواعؼخ انهٕائؼ نلافهٛخ، يٕقغ اٚؾلس ثقواه نٕىٚو ا

االَزقبثٛخ انؼبيخ، ٚزؼًٍ ؽبالد انزشطٛجبد انزٙ قبيذ ثٓب انهغبٌ اإلكاهٚخ ػهٗ طؼٛل 

أٔ ػًبنخ يقبؽؼبد أٔ عًبػخ أٔ يقبؽؼخ أٔ ػًبنخ انالئؾخ االَزقبثٛخ انقبطخ ثكم اقهٛى 

 ت يكبرت انزظٕٚذ.يجٕثخ ؽَ

خ اإلكاهٚخ ًٚكٍ نكم شقض هكغ ؽهت قٛلِ أٔ َقم قٛلِ أٌ ٚزقلو ثشكٕٖ أيبو انهغُ

 طهّ ثقواه انوكغ.كٙ انٕٛو انًٕانٙ نزٕ

( أٚبو انًٕانٛخ، ٔرجهؾ قواهْب 4ٔرجذ انهغُخ اإلكاهٚخ كٙ انشكٕٖ كافم أعم صالصخ )

 َٕٛخ.انٗ انًؼُٙ ثبأليو ثكم ٍٔٛهخ يٍ ٍٔبئم انزجهٛؾ انقبَ

 11انًادج 

رقٕو انهغُخ اإلكاهٚخ ثبٚلاع انغلٔل انزؼلٚهٙ، يوكقب ثبنالئؾخ االَزقبثٛخ نهغًبػخ أٔ 

، ثبنًٕقغ اإلنكزؤَٙ انًقظض نٓنِ انـبٚخ 4582يبهً  48انًقبؽؼخ، انًؾظٕهح كٙ 
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ٔيكبرت انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ ٔيظبنؼ انغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ، ٔمنك ؽٛهخ أعم ٔاؽل 

الَزٓبء انًلح انًقظظخ العزًبػبد انهغُخ ٕٚيب اثزلاء يٍ انٕٛو انًٕانٙ  ٍٔػشوٚ

 يٍ ْنا انقبٌَٕ. 85اإلكاهٚخ. انًشبه انٛٓب كٙ انلقوح األٔنٗ يٍ انًبكح 

فالل األعم انًشبه انّٛ كٙ انلقوح األٔنٗ أػالِ، ٚغٕى نألؽياة انَٛبٍٛخ أٌ 

يٍ انقبٌَٕ انَبنق  84كٙ انًبكح رؾظم، ثطهت يُٓب، ٔكق انكٛلٛبد ٔانشؤؽ انًجُٛخ 

انغلٔل يٍ ْنا انقبٌَٕ، ػهٗ يَزقوط يٍ  2أؽكبو انًبكح ٔكنا  02.88اننكو هقى 

 انزؼلٚهٙ ٚزؼًٍ انزَغٛالد انغلٚلح ٔانزشطٛجبد انزٙ ثبشورٓب انهغُخ اإلكاهٚخ.

 14انًادج 

أٔ شطت اًٍّ يٍ انالئؾخ  َقم قٛلِؽهت ًٚكٍ نكم شقض هكغ ؽهت قٛلِ أٔ 

االَزقبثٛخ أٌ ٚقٛى، فالل َلٌ األعم انًؾلك إلٚلاع انغلٔل انزؼلٚهٙ، كػٕٖ انطؼٍ كٙ 

 21ٔ 20ُظٕص ػهٛٓب كٙ انًٕاك ًقواه انهغُخ اإلكاهٚخ، ٔمنك ٔكق انشؤؽ ٔانكٛلٛبد ان

يم انطؼٍ أٚؼب نهٕانٙ أٔ انؼبؽق ٔٚقٕل  .02.88يٍ انقبٌَٕ انَبنق اننكو هقى  844ٔ

 أٔ انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ.

رجذ انًؾكًخ ٔعٕثب كافم أعم ٔاؽل ٔػشوٍٚ ٕٚيب يٍ ربهٚـ رقلٚى انطؼٍ، ٔرجهؾ 

أٔ اإلقهٛى أٔ أٔ ػبيم انؼًبنخ انٗ انهغُخ اإلكاهٚخ انًؼُٛخ ثًقوْب ٔانٗ انٕانٙ ؽكًٓب كٕها 

 ػًبنخ انًقبؽؼبد ٔانٗ األؽواف األفوٖ انًؼُٛخ.

 14انًادج 

يٍ ْنا  4خ اإلكاهٚخ، كٙ ربهٚـ ٚؾلك ثبنًوٍٕو انًشبه انّٛ كٙ انًبكح رؾظو انهغُ

يٍ انقبٌَٕ انَبنق  82انقبٌَٕ، انالئؾخ االَزقبثٛخ نهغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ ؽجقب ألؽكبو انًبكح 

 .02.88اننكو هقى 

رئْم انهغُخ اإلكاهٚخ، ػُل االقزؼبء، نًالئًخ انالئؾخ االَزقبثٛخ ٔكق انزؼلٚالد انزٙ 

 رطوأ ػهٗ انُلٕم انزواثٙ نهلٔائو االَزقبثٛخ انغًبػٛخ قجم ؽظو انالئؾخ االَزقبثٛخ.قل 

أل٘ ٍجت يٍ األٍجبة ػهٗ هئٌٛ انهغُخ اإلكاهٚخ انؾؼٕه كٙ انٕٛو  اما رؼنه

، ثؾكى انقبٌَٕ، يخ نهغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ، َبة ػُّانًؾلك نؾظو انالئؾخ االَزقبثٛخ انؼب

 هٛخ.يًضم انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾ

 انًعانجح انًعهىياتيح نضثظ انهىائح االَتخاتيح انعايح: انثاب انثاَي

 .1انًادج 

انقبٌَٕ انَبنق اننكو هقى رجبشو، ؽجقب ألؽكبو انجبة انواثغ يٍ انقَى األٔل يٍ 

، ػًهٛخ انًؼبنغخ انًؼهٕيبرٛخ نؼجؾ انهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ انًؾظٕهح ػًال 02.88

 ، يغ يواػبح األؽكبو انزبنٛخ5ْنا انقبٌَٕيٍ  84ؤؽكبو انًبكح ث
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ٚجهؾ هئٌٛ انهغُخ اإلكاهٚخ كم قواه ثبنشطت يٍ انالئؾخ االَزقبثٛخ، كزبثخ  .8

انٗ انًؼُٙ ثبأليو ثكم ٍٔٛهخ يٍ ٍٔبئم انزجهٛؾ انقبََٕٛخ، كٙ ظوف األهثؼخ 

 أٚبو انًٕانٛخ نزبهٚـ انقواه؛

ثًكبرت انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ  اإلكاهٚخ انغلٔل انزؼلٚهٙ رٕكع انهغُخ .4

ٔيظبنؼ انغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ ؽٛهخ ٍجؼخ أٚبو، َٔٚهى نٕكٛم انؾية انًُزلة 

نٓنِ انـبٚخ يَزقوط يٍ انغلٔل انزؼلٚهٙ كٙ أعم صالصخ أٚبو ثطهت يُّ ٔكق 

 أػالِ؛ 2انشؤؽ ٔانكٛلٛبد انًجُٛخ كٙ انًبكح 

خ أٌ ٚقٛى، اثزلاء يٍ ٚغٕى نكم شقض شطت اًٍّ يٍ انالئؾخ االَزقبثٛ .4

ػشو انًٕانٙ نزبهٚـ ْنا  ربهٚـ اٚلاع انغلٔل انزؼلٚهٙ ٔانٗ ؿبٚخ انٕٛو انواثغ

كػٕٖ انطؼٍ كٙ قواه انهغُخ اإلكاهٚخ، ٔمنك ٔكق انشؤؽ  اإلٚلاع،

يٍ انقبٌَٕ انَبنق  844ٔ 21ٔ 20ٔانكٛلٛبد انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انًٕاك 

نهٕانٙ أٔ انؼبيم أٔ انَهطخ  . ٔٚقٕل ؽق انطؼٍ أٚؼب02.88اننكو هقى 

م اإلكاهٚخ انًؾهٛخ. ٔرجذ انًؾكًخ، انًؼؤع ػهٛٓب انطؼٍ، ٔعٕثب كافم أع

ٔرجهؾ ؽكًٓب كٕها انٗ انهغُخ اإلكاهٚخ  فًَخ ػشو ٕٚيب يٍ ربهٚـ رقلًّٚ،

انًقبؽؼبد ٔانٗ ػًبنخ ثًقوْب ٔانٗ انٕانٙ أٔ ػبيم انؼًبنخ أٔ اإلقهٛى أٔ 

 ؛األؽواف األفوٖ انًؼُٛخ

ْم انهغُخ اإلكاهٚخ، ػُل االقزؼبء، نًالئًخ انالئؾخ االَزقبثٛخ ٔكق رئ .2

انزؼلٚالد انزٙ قل رطوأ ػهٗ انُلٕم انزواثٙ نهلٔائو االَزقبثٛخ انغًبػٛخ قجم 

 ؽظو انالئؾخ االَزقبثٛخ؛

اما رؼنه أل٘ ٍجت يٍ األٍجبة ػهٗ هئٌٛ انهغُخ اإلكاهٚخ انؾؼٕه كٙ  .0

االَزقبثٛخ انؼبيخ نهغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ ثظلخ انالئؾخ  انٕٛو انًؾلك نؾظو

 ٌ، يًضم انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ.َٓبئٛخ، َبة ػُّ، ثؾكى انقبَٕ

 أحكاو يتفزقح وختاييح: انثاب انثانث

 15انًادج 

يٍ ْنا  82، ؽجقب نهًبكح رَو٘ ػهٗ انهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبيخ انًؾظٕهح َٓبئٛب

 . 02.88يٍ انقبٌَٕ انَبنق اننكو هقى  45أؽكبو انًبكح  انقبٌَٕ،

 11انًادج 

هٍْ اشبهح يكبرت اػلاك نٕائؼ انُبفجٍٛ انزٙ رٕػغ رزٕنٗ انَهطخ اإلكاهٚخ انًؾهٛخ 

انزظٕٚذ اٍزُبكا انٗ انالئؾخ االَزقبثٛخ انؼبيخ نهغًبػخ أٔ انًقبؽؼخ انًؾظٕهح ثظلخ 

برت انزظٕٚذ إلؽالع رؼهٛق ََـ يُٓب أيبو يك َٓبئٛخ، يٍ ؽوف انهغُخ اإلكاهٚخ، ٔكنا

يٍ  45يغ يواػبح انزـٛٛواد انزٙ ًٚكٍ أٌ رلفم ػهٛٓب ػًال ثؤؽكبو انًبكح  انؼًٕو ػهٛٓب،

 .02.88انقبٌَٕ انَبنق اننكو هقى 



 
 

 - 01 - 

 11انًادج 

، انًواعؼخ انًقوهح ثًٕعت انًبكح األٔنٗ يٍ ْنا انقبٌَٕ 4580رؾم، ثبنَُجخ نَُخ 

ٜعبل خ انًُظٕص ػهٛٓب ٔػهٗ انزٕاهٚـ ٔاانَُٕٚخ نهٕائؼ االَزقبثٛخ انؼبييؾم انًواعؼخ 

 .02.88انًزؼهقخ ثٓب كٙ انجبة انضبنش يٍ انقَى األٔل يٍ انقبٌَٕ انَبنق اننكو هقى 

 11انًادج 

رطجق كننك ػهٗ انهٕائؼ االَزقبثٛخ  ،02.88رزًًٛب ألؽكبو انقبٌَٕ انَبنق اننكو هقى 

 4، أؽكبو انًٕاك ٌ انًنكٕهواعؼبد انزٙ رقؼغ نٓب ػًال ثؤؽكبو انقبَٕانؼبيخ، ثًُبٍجخ انً

)انلقوربٌ انضبَٛخ ٔانضبنضخ(  84)انلقوح انَبكٍخ( ٔ 85ٔ )انلقوربٌ انضبَٛخ ٔانضبنضخ( 2ٔ 2ٔ

 يٍ ْنا انقبٌَٕ. 81( 0ٔٔ 2)انجُلاٌ  82ٔ
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