ثغى هللا انشحًٍ انشحٍى
يهخص سؤٌخ ( أَصبس هللا )
ثشأٌ يحبوس ثُبء انذونخ
عشض انذكزىس  /أحًذ ششف انذٌٍ
أوال – هىٌخ انذونخ :
 -1انًٍٍ دونخ يذٍَخ ارحبدٌخ يغزمهخ راد عٍبدح وال ٌجىص انزُبصل عٍ أي جضء يٍ
أساظٍهب  ,ورغًى سعًٍب ( جًهىسٌخ انًٍٍ االرحبدٌخ ) .
 -2اإلعالو دٌٍ انشعت وانهغخ انعشثٍخ هً انهغخ انشعًٍخ فً انجًهىسٌخ  ,وانشعت
انًًٍُ جضء ال ٌزجضأ يٍ األيزٍٍ انعشثٍخ واإلعاليٍخ .
 -3انشعت يبنك انغهطخ ويصذسهب  ,وًٌبسعهب ثشكم يجبشش عٍ غشٌك االعزفزبء
واالَزخبثبد انعبيخ  ,كًب ٌضاونهب ثصىسح غٍش يجبششح عٍ غشٌك انهٍئبد
انزششٌعٍخ وانزُفٍزٌخ وانمعبئٍخ .
 -4رهزضو عهطبد انذونخ انًًثهخ نهشعت فًٍب ٌصذس عُهب يٍ رششٌعبد وعٍبعٍبد
ثثىاثذ اإلعالو .
 -5جًٍع انًزاهت اإلعاليٍخ يعزجشح وحك انزعجذ ثهب يكفىل  ,وٌعزجش انٍُم يٍ أي
يغهى أو يزهت أو غبئفخ ثبنزكفٍش أو انزحمٍش جشًٌخ ٌعبلت عهٍهب انمبَىٌ .
 -6ركفم انذونخ نغٍش انًغهًٍٍ حمىلهى انذٌٍُخ .
ٌ -7مىو انُظبو انغٍبعً نهذونخ عهى أعبط يجذأ انفصم ثٍٍ انغهطبد وانزعذدٌخ
انغٍبعٍخ وانحضثٍخ ثهذف رذاول انغهطخ عهًٍب .
 -8يع يشاعبح األحكبو انغبثمخ رإكذ انذونخ انعًم ثًٍثبق األيى انًزحذح ويٍثبق
جبيعخ انذول انعشثٍخ  ,واإلعالٌ انعبنًً نحمىق اإلَغبٌ  ,ولىاعذ انمبَىٌ
انذونً انًعزشف ثهب ثصىسح عبيخ .
ٌ -9مىو االلزصبد انىغًُ عهى أعبط الزصبد انغىق وانعذانخ االجزًبعٍخ .

ثبٍَب – شكم انذونخ :
 .1انزخهً عٍ فكشح انذونخ انجغٍطخ .
 .2ئَشبء دونخ ارحبدٌخ ٌحذد يإرًش انحىاس انىغًُ رفبصٍههب ثبنزىافك انطىعً .
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ثبنثب – َظبو انحكى فً انذونخ :
 -1انزخهً عٍ انُظبو انًخزهػ انمبئى حبنٍب .
 -2عذو األخز ثبنُظبو انشئبعً انًحط .
 -3األخز ثبنُظبو انجشنًبًَ .
ساثعب – انُظبو االَزخبثً :
 -1انزخهً عٍ انُظبو انفشدي انمبئى حبنٍب .
 -2األخز ثُظبو االَزخبة ثبنمبئًخ .
خبيغب – انُظبو ا إإلداسي :
 -1لصش انًشكضٌخ اإلداسٌخ عهى وظبئف انغهطخ االرحبدٌخ .
 -2ثُبء انُظبو اإلداسي فً انىالٌبد أو األلبنٍى االرحبدٌخ عهى أعبط اناليشكضٌخ
اإلداسٌخ انًشفمٍخ وانًحهٍخ .
عبدعب – انغهطخ انزششٌعٍخ :
 -1لٍبو انغهطخ انزششٌعٍخ االرحبدٌخ عهى أعبط انًجهغٍٍ :
أ -يجهظ نزًثٍم انُبخجٍٍ فً عًىو ألبنٍى انجالد .
ة -يجهظ نزًثٍم األلبنٍى وانىالٌبد االرحبدٌخ يع يشاعبح أٌ ٌكىٌ رًثٍم انجُىة
ثًب ال ٌمم عٍ ( . ) %55
 -2لٍبو انغهطخ انزششٌعٍخ فً األلبنٍى االرحبدٌخ عهى أعبط انًجهظ انىاحذ انًًثم
نهُبخجٍٍ .
 -3ظًبٌ رًثٍم انُغبء ثُغجخ ال ٌمم عٍ َغجخ رًثٍههٍ فً يإرًش انحىاس انىغًُ
انشبيم وهى ( . ) %35
عبثعب – انغهطخ انمعبئٍخ :
 -1انزخهً عٍ َظبو انمعبء انًىحذ انمبئى حبنٍب .
 -2األخز ثُظبو انمعبء انًضدوج  ,ورنك ثاَشبء لعبء ئداسي يغزمم ئنى جبَت
انمعبء انعبدي .
 -3ئَشبء يحكًخ دعزىسٌخ عهٍب يغزمهخ .
وهللا انًىفك
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