تغى هللا انشحًٍ انشحٛى
ٔسلح حٕل شكم انذٔنح
يمذيح يٍ ( أَصاس هللا )
إنٗ فشٚك تُاء انذٔنح تًؤذًش انحٕاس انٕطُ ٙانشايم
إػذاد انذكرٕس  /أحًذ ششف انذٍٚ
ٔلؼد انٕحذج االَذياظٛح ت ٍٛانعًٕٓسٚح انؼشتٛح انًُٛٛح ٔظًٕٓسٚح انًٍٛ
انذًٚمشاطٛح انشؼثٛح ف ٙعُح 0991و تُاء ػهٗ اذفاق إػالٌ انعًٕٓسٚح انًُٛٛح
حٛس َشأخ ػهٗ أعاط ْزا االذفاق دٔنح ظذٚذج عًٛد ( انعًٕٓسٚح انًُٛٛح )
كشخصٛح دٔنٛح ظذٚذج ٔصاند ذثؼا نزنك انشخصٛراٌ انذٔنٛراٌ نهعًٕٓسٚرٍٛ
انغاتمر ٍٛ؛ ٔلذ أخزخ انذٔنح انعذٚذج شكم انذٔنح انثغٛطح ٔ ,ذى ضى انرمغٛى
اإلداس٘ نهٕحذاخ انًحهٛح انز٘ كاٌ ف ٙكم يًُٓا لثم انٕحذج انٗ تؼضًٓا ٔ ,يغ
األخز ف ٙاالػرثاس انرؼذٚالخ انر ٙأدخهد ػهٗ انرمغٛى اإلداس٘ فًٛا تؼذ صاس ػذد
انًحافظاخ ف ٙانعًٕٓسٚح (  ) 10يحافظح  ,عد يُٓا ْ ٙيحافظاخ ظًٕٓسٚح
ان ًٍٛانذًٚمشاطٛح انشؼثٛح انغاتمح ٔانثال ْٙ ٙيحافظاخ يٍ يكٌٕ انعًٕٓسٚح
انؼشتٛح انًُٛٛح انغاتمح ٔ ,يغ حذٔز ذذاخم تغٛظ ظذا تانرؼذٚالخ انعذٚذج تٍٛ
يحافظاخ انذٔنر ٍٛانغاتمر. ٍٛ
ٔلذ نٕحع خالل عُٕاخ يا لثم ػاو ( 93و ) اٌ ذشذٛة انذٔنح انعذٚذج ػهٗ انُحٕ
انغانف اإلشاسج إن ّٛنى ٚكٍ ْٕ انرشذٛة انصحٛح تغثة انؼعهح انر ٙذى تٓا اذخار
إظشاءاخ انٕحذج حٛس َشأخ تؼذ انٕحذج يثاششج يشكالخ ال حصش نٓا ذفالًد
ذذسٚعٛا انٗ اٌ ٔصهد انٗ أصيح عٛاعٛح حادج ٔرنك يا اعرذػٗ انرفكٛش ف ٙصٛغح
ظذٚذج نشكم انذٔنح كحم نٓزِ األصيح ٔ .كاَد ٔشٛمح انؼٓذ ٔاالذفاق ف ٙػاو (93و)
ْٕ انحم انز٘ ذى انرٕافك ػه ّٛت ٍٛششٚك ٙانٕحذج انغٛاع ٍٛٛانًؤذًش انشؼثٙ
انؼاو ٔانحضب االشرشاك ٙانٔ . ًُٙٛلذ ذضًُد ْزِ انٕشٛمح يؼانعح نهٕضغ انًرفعش
تئػادج انُظش ف ٙشكم انذٔنح ٔتُائٓا ػهٗ أعاط آخش ترمغٛى انثالد إنٗ الانٛى ٚكٌٕ
نكم يُٓا حكى راذ ٙأ شثّ راذٔ . ٙيٍ شى كاَد ذهك انٕشٛمح ْ ٙانُٕاج االٔنٗ نفكشج
انذٔنح انًشكثح ( االذحادٚح ) تذال يٍ انذٔنح انثغٛطح انرَ ٙشأخ تًمرضٗ اذفاق
إػالٌ انعًٕٓسٚح انًُٛٛح .
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ٔيٍ ُْا ًٚكُُا انمٕل اٌ األعاط انرؼاْذ٘ انز٘ لايد ػه ّٛانعًٕٓسٚح انًُٛٛح
كذٔنح تغٛطح تاذفاق إػالٌ انعًٕٓسٚح انًُٛٛح لذ ذؼذل تأعاط آخش ْٕ ٔشٛك انؼٓذ
ٔاالذفاق .
ٔنًا كاَد حشب ( 93و ) ٔيا عثمٓا يٍ إظشاءاخ أحادٚح يٍ لثم ششٚك ٙانٕحذج
ٔيا ذالْا يٍ َرائط ذشذثد ػهٗ اَرصاس احذ انششٚك ٍٛػهٗ اٜخش آًْا إنغاء
انعُٕب يٍ انًؼادنح انغٛاعٛح ال ذًظ األعاط اٜخش تشكم انذٔنح انًُٛٛح ٔفما
نًضائ ٍٛشٛمح انؼٓذ ٔاالذفاق فئَُا َشٖ يا ٚأذ: ٙ
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اٌ يششٔػٛح انذٔنح انًُٛٛح انثغٛطح انمائًح لذ ذؼذند تًمرضٗ ٔشٛمح انؼٓذ
ٔاالذفاق ٔ ,يٍ شى فئٌ إػادج انحال إنٗ يا كاٌ ػه ّٛلثم ْزِ انٕشٛمح ال ٚمٕو
ػهٗ أعاط يششٔع .
كم اإلظشاءاخ انر ٙذًد تؼذ ( 93و ) تًا ٚرؼاسض يغ ْزِ انٕشٛمح ؛ َمصذ
تزنك االَرخاتاخ انؼايح ٔذؼذٚم انرمغٛى اإلداس٘ ٔغٛشًْا ال يششٔػٛح نٓا .
نًا كاَد انٕشٛمح لذ ذضًُد أعاعا كافٛا إلَشاء دٔنح يشكثح فئَّ ٚهضو
اعركًال إَشاء ْزِ انذٔنح انًشكثح .
لذ ذث ٍٛػًهٛا خالل اكصش يٍ ػشش ٍٚػايا يضد ػهٗ لٛاو انٕحذج
االَذياظٛح فشم انذٔنح انثغٛطح ف ٙانحفاظ ػهٗ انٕحذج ٔلٛايٓا تانٕاظثاخ
انًفرشضح ػهٓٛا .
إٌ انؼٕايم انعغشافٛح ٔانصمافٛح ٔانغكاَٛح ٔانحضاسٚح ف ٙان ًٍٛذصة كهٓا
ف ٙصانح انذٔنح انًشكثح ال انثغٛطح .
إٌ انٕحذج انًُٛٛح ف ٙعُح ( 91و ) ْٔ ٙحذج طٕػٛح َشأخ تًمرضٗ اذفاق
ذؼاْذ٘ ت ٍٛطشفٓٛا َرط ػُّ لٛاو دٔنح تغٛطح ٔ ,لذ خضغ ْزا انشكم
نرؼذٚم طٕػ ٙتًمرضٗ اذفاق ذؼاْذ٘ آخش ٔ ,يٍ شى فئٌ تماء انشكم األصهٙ
أٔ انًؼذل نهذٔنح أٔ انخشٔض ػهًٓٛا التذ أٌ ٚكٌٕ اٚضا طٕػٛا ْٔ .زا يا
ٚعة أٌ ٚثد ف ّٛيؤذًش انحٕاس انٕطُ ٙانز٘ ذى االػرشاف ف ّٛسعًٛا
تٕظٕد طشف ٍٛيرؼادن ( ٍٛشًال ٔظُٕب ) ٔلذ ذعغذ رنك ترٕصٚغ ػضٕٚح
انًؤذًش ػهٗ انطشف ٍٛتانرغأ٘ .

ٔتُاء ػهٗ يا ذمذو فئٌ سأُٚا تشأٌ شكم انذٔنح انماديح ٚرهخص ف ٙاٜذ: ٙ
إَشاء دٔنح يشكثح ( اذحادٚح ) ٚحذد يؤذًش انحٕاس انٕطُ ٙذفاصٛهٓا تانرٕافك
انطٕػ. ٙ
ٔهللا انًٕفك
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