
 

 64 نغـُخ 2008
 سلى انزششٚغ

 َٕع انزششٚغ رؼبيٛى دٕٚاٌ انخذيخ انًذَٛخ

 انؼالٔح اإلجزًبػٛخ
انًٕظٕع انشئٛغٗ 

 نهزششٚغ

ثشأٌ صشف انضٚبدح فٙ انؼالٔح األجزًبػٛخ ثأثش سجؼٙ ػٍ األٔالد انًؼبلٍٛ انزٍٚ 
 ٚزؼزس اكزشبف إػبلزٓى

 يعًٌٕ انزششٚغ

 ربسٚخ االصذاس 19/11/2008

                          000064/0413142اإلشبسح : 
 و 2004يٍ َٕفًجش نغُخ  11انزبسٚخ : 

 
 2004( نغُخ 64رؼًٛى سلى )                 

  ثشــأٌ                         
 صشف انضٚبدح فٙ انؼالٔح اإلجزًبػٛخ ثأثش سجؼٙ ػٍ األٔالد                 

  ٍٛ انزٍٚ ٚزؼزس إكزشبف إػبلزٓىانًؼبل                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 
ثشأٌ سػبٚخ انًؼبلٍٛ ثأٌ رضاد انؼالٔح  41/1116يٍ انمبٌَٕ سلى  7لعذ انًبدح 

ٛخ ػٍ % يٍ لًٛزٓب األصه50اإلجزًبػٛخ انًمشسح لبََٕبً نألٔالد ثًب ٕٚاص٘ َغجخ 
 كم ٔنذ يٍ األٔالد انًؼبلٍٛ .

 
نى ٚغٛش يـــٍ  41/1116ٔيٍ حٛث أٌ يفبد انُص انغبنف انزكش أٌ انمبٌَٕ سلى 

انمٕاػذ انًُظًخ نصشف انؼالٔح االجزًبػٛخ انٕاسدح ثمشاس يجهظ انخذيخ انًذَٛخ 
( ٔاٌ كم يب اعزحذثّ ْٕ صٚبدح لًٛخ انؼالٔح اإلجزًبػٛخ ػٍ انٕنذ 1/1171سلى )

دُٚبس ثًؼُٗ إديبج ْزِ انضٚبدح فٙ  50دُٚبس ثذالً يٍ  75ًؼبق ثحٛث أصجحذ ان
انؼالٔح ػٍ انٕنذ ٔأصجحذ جضء يُٓب ٔيــــٍ ثى رظم خبظؼخ نًب رخعغ نّ ْزِ 
انؼالٔح يـــٍ أحكبو ٔيُٓب انحكى انًزؼهك ثبنصشف يــــٍ أٔل انغُخ انًبنٛخ 

ؼذ صــذٔس لشاس يجهظ انخذيخ انزـــٙ ٚزمذو فٛٓب انًٕظف ثبإلثجبد انالصو ٔٚ
ثشأٌ رؼذٚم ثؼط أحكبو لشاس يجهظ انخذيخ انًذَٛخ سلـــى  3/1116انًذَٛخ سلى 

ٔيب رعًُّ يـــٍ َص ػــــهٗ صٚبدح لًٛخ انؼـــالٔح اإلجزًبػٛخ ػـــٍ  1/1171
دُٚبس رأكٛذاً ػهٗ اػزجبس ْزِ انضٚبدح جضء يٍ  75انــٕنذ انًـؼبق ثحٛث رصجح 

 جزًبػٛخ ٔيــٍ ثى رظم خبظؼخ نًب رخعغ نّ ْــــزِ انؼالٔح يٍ أحكبو .انؼالٔح اإل
 

يٍ لـــشاس يجهظ انخذيخ انًذَٛخ سلى  3ٔػهٗ ْزا األعبط ٚزى رطجٛك انًبدح 
ػهٗ انًٕظف انز٘ ٚزخهف ػٍ رمذٚى يب ٚثجذ إػبلخ إثُّ ثحٛث إرا  1/1171

بدح فٙ انؼالٔح االجزًبػٛخ إَمعذ انغُخ انًبنٛخ دٌٔ رمذٚى اإلثجبد انالصو فئٌ انضٚ
رصشف يٍ أٔل انغُخ انًبنٛخ انزٙ ٚزمذو فٛٓب ثشٓبدح إثجبد اإلػبلخ ٔرنك إػًبالً 

 نصشاحخ انُص .
 

ثشأٌ يُـــح انؼالٔح  2001نغُخ  310ٔنًب كبٌ لـــشاس يجهظ انٕصساء سلـــى 
يُّ ثأٌ  2اإلجزًبػٛخ ٔػالٔح األٔالد نهؼبيهٍٛ ثبنجٓبد انحكٕيٛخ لعٗ فٙ انًبدح 

رغش٘ انمٕاػذ ٔاألحكبو انًؼًٕل ثٓب حبنٛبً فٙ شأٌ ػالٔح األٔالد ، كًب لعذ 
يٍ راد انمشاس ثئعزًشاس انؼًم ثبنمٕاػذ ٔاألحكبو انٕاسدح فٙ انمٕاٍَٛ  3انًبدح 

ٔانهٕائح ٔانمشاساد انًؼًٕل ثٓب فٙ شأٌ انؼالٔح اإلجزًبػٛخ ٔيـــٍ ثــى فــــئَّ 
ػـــذ صــشف انؼالٔح اإلجزًبػٛخ انٕاسدح ثمشاس يجهظ لـــذ إعزًش انؼًم ثمٕا

  انًشبس إنّٛ . 1/1171انخذيخ انًذَٛخ سلى 
 

َٔظشاً ألَّ لذ ثجذ أٌ ثؼط حبالد اإلػبلخ ٚزؼزس ػهــٗ األة إكزشبفٓب إال ثؼذ ثهٕؽ 
عٍ انطفم حذ يؼٍٛ ْٔــٕ يب ٚؤخــش إرخبر األة إجشاءاد ػشض اإلثٍ ػهٗ انهجُخ 

صخ ثبنًجهظ األػهٗ نشئٌٕ انًؼبلٍٛ ٔيٍ ثى ال ٚغش٘ ػهٗ ْزِ انطجٛخ انًخز

 



انحبالد انغمٕغ ثبنغُٕاد انًبنٛخ ٔإًَب رغمػ انفشٔق انًبنٛخ انزٙ ُٚمعٙ ػهٗ 
يٍ لبٌَٕ انخذيخ  21إعزحمبلٓب خًظ عُٕاد دٌٔ يطبنجخ ٔرنك ػًالً ثبنًبدح 

 انًذَٛخ .
 

دح يٍ انًجهظ األػهٗ ٚشٖ انذٕٚاٌ أٌ انحبالد انزٙ ٚثجذ ثًٕجت شٓب -نزا
نشئٌٕ انًؼبلٍٛ أَّ ٚزؼزس ػـــهٗ األة إكزشبف إػبلخ إثُّ ثًجشد يٛالدِ ٔإًَب 
ثؼذ ثهٕغّ عٍ يؼٍٛ ـ رصشف انفـــشٔق انًبنٛخ انُبرجخ ػٍ انضٚبدح فٙ انؼالٔح 

اإلجزًبػٛــخ يٍ ربسٚخ انًٛالد أٔ ػٍ خًظ عُٕاد عبثمخ ػهٗ ربسٚخ انًطبنجخ 
يٍ لبٌَٕ انخذيخ  21ٚجبٔص رنك ثبنزمبدو ػــًـالً ثبنًبدح  أًٚٓب ألم ٔٚغمػ يب

انًذَٛخ يغ اإلعزًشاس فٙ رطجٛك انًبدح انثبنثخ يٍ لشاس يجهظ انخذيخ انًذَٛخ 
( فٙ غٛش ْزِ انحبنخ ػهٗ انًٕظف انــــز٘ ٚزخهف ػــٍ رمذٚى يب  1/1171سلى )

ـى اإلثجبد انالصو فئٌ ٚثجذ إػبلخ إثُّ ثحٛث إرا إَمعذ انغُخ انًبنٛخ دٌٔ رمذٚــ
انضٚبدح فٙ انؼالٔح االجزًبػٛخ رصشف يٍ أٔل انغُخ انًبنٛخ انزٙ ٚزمذو فٛٓب 

 ثشٓبدح إثجبد اإلػبلخ.
 

 سئٛظ انذٕٚاٌ                                                
  ػجذ انؼضٚض ػجذ هللا انضثٍ                                         

 سئٛظ انذٕٚاٌ                                         

 

 

 


