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 التقرير الرابع                                                                        
 (   4مشترك)                                                                                  

                                                            

 
 انفظم انزششٚؼٗ األٔل

 دٔس االَؼمبد انؼبدٖ انضبنش
----- 

 انهجُخ ادلشرتكخ 
 يٍ

 جلُخ اإلػالو ٔانضمبفخ ٔاٜصبس 
 ٔيكزىب جلُىت 

 انشئٌٕ انذعزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ،ٔاخلـخ ٔادلٕاصَخ. 
--------- 

 انغٛذ األعزبر انذكزٕس سئٛظ رلهظ انُٕاة 
محتٛخ ؿٛجخ... ٔثؼذ متؼرؼرماظؾفـةماٌشرتطةمعـمىـةممععمصلتشرفمبلنمأضدممظلقادتؽؿ،، ػذا،

مواآلثار، مواظـؼاصة مواٌقازغة،سـم اإلسالم مواًطة مواظؿشرؼعقة، ماظددؿقرؼة ماظشؽقن مىـؿك وعؽؿؾك

مضاغقن مبشلنم"إصدار مواإلسالمم"معشروعمضاغقنمعؼدممعـمايؽقعة ممتـظقؿماظصقاصة ماظؿػضؾم، برجاء

مبعرضفمسؾكماجملؾسماٌقضر.

ا ، ٔلذ اخزبسرىن انهجُخ ادلشرتكخ يمشسا أطهٛب، ٔانغٛذ انؼؼٕ/ جالالل جالبثش ػالٕاسح م
ا
يمالشس

 ئدزٛبؿٛب  ذلب ، فّٛ أيبو اجملهظ.
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

 سئٛظ انهجُخ ادلشرتكخ
م6/2018/

 أعبيخ ْٛكم
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 رمشٚش

 انهجُخ ادلشرتكخ

 يٍ

 جلُخ اإلػالو ٔانضمبفخ ٔاٜصبس

 ٔيكزىب جلُىت

 ٔاخلـخ ٔادلٕاصَخ ، ٔانزششٚؼٛخ انشئٌٕ انذعزٕسٚخ

 ػٍ يششٔع لبٌَٕ

 ثشأٌ "ئطذاس لبٌَٕ رُظٛى انظذبفخ ٔاإلػالو ".

------- 

عـمايؽقعةم،مبشلنمماٌؼدمعشروعماظؼاغقنمم2016عـمدؼلؿربمم12أحالماجملؾسمجبؾلؿفماٌعؼقدةمبؿارؼخم

مىـؿكم موعؽؿؾك مواآلثار، مواظـؼاصة ماإلسالم مىـة معـ معشرتطة مىـة مإدي مواإلسالم"، ماظصقاصة متـظقؿ مضاغقن "إصدار

ماظشؽقنماظددؿقرؼةمواظؿشرؼعقة،مواًطةمواٌقازغةمظؾقـفموإسدادمتؼرؼرمسـفمؼعرضمسؾكماجملؾس.

اظـاغكممدورماالغعؼادماظعادىفامدؿةمإجؿؿاساتممخاللموثالثقنماجؿؿاسًامهلذاماظغرضمعـتلعةمصعؼدتماظؾفـةممم

ظإلرالعمسؾكماٌالحظاتمواٌؼرتحاتماظقاردةمعـماهلقؽاتمم2017/م3/7واغؿفتمبؿارؼخممم12/6/2017وم8/5بؿارؼخم

مواهلقؽؿنيم م ماإلسالم مظؿـظقؿ ماألسؾك ماجملؾس م مصك مواٌؿؿـؾة ماظؼاغقن معشروع مصك مرأؼفا مأخذ ماظددؿقر مأوجب اظؿك

ماٌشارمإظقفم.مدورماالغعؼادظؾفـةمغظرهمالغؿفاءمماصةمواظقرـقةمظإلسالمم،موملمؼؿلـظؾصقاظقرـقةمم

م179اسؿااًلمظؾؿادةماظـاظثممادؿلغػتماظؾفـةماٌشرتطةمعـاضشةمعشروعماظؼاغقنممدورماالغعؼادماظعادىوععمبداؼةم

،مواغؿفتمم22/10/2017بؿارؼخماجؿؿاسًامبدأتمممثالثقنثالثةموحقثممسؼدتمعـماظالئقةماظداخؾقةمجملؾسماظـقابم

م ماظـقاب،7/6/5/2018بؿارؼخ مذبؾس مظشؽقن ماظدوظة موزؼر معروان ماٌلؿشار/سؿر ماظلقد معـفا مجاغؾًا واألدؿاذةمحضر

واظلقدماألدؿاذ/معؽرممربؿدمأريدمرئقسمماظدطؿقرةم/مػاظةماظلعقدموزؼرماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماالدارىم،م

م،مواظلقدماٌلؿشار/مربؿقدمصقزىمعلؿشارماألدؿاذماظدطؿقرمرئقسماجملؾسم.ماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم

ماإلؼضاحقة، موعذطرتف ماظؼاغقن معشروع مسؾك ماٌشرتطة ماظؾفـة ممارؾعت مرأى ممبفؾسممضلؿوسؾك اظؿشرؼع

 اظدوظة،"عرصؼ"ممطؿامادؿعادتمأحؽامماظددؿقرممواظالئقةماظداخؾقةمظؾؿفؾسم.م
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م مرأى مإدي ماظؾفـة مادؿؿعت مأن ماٌؿكصصنيمموبعد م معـ مطؾريًا موجاغؾًا ماألسضاء ماظلادة مواضرتاحات ايؽقعة

مسؾكماظـققم متقردمتؼرؼرػا معـمذوىماًربةمصكماجملالماظصقػكموماإلسالعكم، واًرباءمواظصقػقنيمواإلسالعقنيم

 -اظؿادي:

 .  أٔالا:  انفهغفخ ٔاذلذف يٍ يششٔع انمبٌَٕ
: أْى األدكبو انىت رؼًُٓب يششٔع انمب  ٌَٕ.صبَٛبا

:  االجشاءاد انىت اختزرٓب انهجُخ ئػًبالا نهُظٕص انذعزٕسٚخ ٔانالئذخ انذاخهٛخ نهًجهظ.    صبنضبا
 ْب فٗ يُبلشخ يششٔع انمبٌَٕ.ػهٗ يب أصري  ثشأٌ رأخشادلشرتكخ ساثؼبا : سد انهجُخ  

: سؤٚخ انهجُخ يف شأٌ يششٔع انمبٌَٕ ٔػشٔسح ئػبدح فظم انمٕاَني اخلبطخ ثبذلٛئخ انٕؿُٛخ نهظذبفخ  خبيغبا
ٔاذلٛئخ انٕؿُٛخ نإلػالو يغ ئػبدح رُظٛى اجملهظ األػهٗ نزُظٛى اإلػالو يغ رُظٛى انظذبفخ 

 ٔاإلػالو.
 :  االؿبس انالئذٗ نشؤٚخ انهجُخ عبدعبا
 سأٖ احلكٕيخ يف سؤٚخ انهجُخعبثؼب :

 .ادلشرتكخ  سأٖ انهجُخ: صبيُب

 أٔالا: انفهغفخ ٔاذلذف يٍ يششٔع انمبٌَٕ.
ممممممم معـمددؿقر مبدءطي ماٌؿعاضؾة مم1923حرصتماظدداتريماٌصرؼة مدـة ماظؼائؿماظصادر مباظددؿقر م2014وإغؿفاء

م" ماٌادة متضؿـت محقث م، مواظؿعؾري مواظرأى ماظػؽر محرؼة مسؾك ماظدداتريم65اظؿلطقد مسؾقف ماجؿؿعت معا ماظددؿقر معـ "

مو مسرضفا معـ م مواظؿؿؽني ماآلراء مسـ ماظؿعؾري محرؼة مطػاظة معـ مأوماٌؼارغة مبطؾاسؿفا مأو مأوباظؿصقؼر مباظؼقل مدقاء غشرػا

مبؿدوؼـفاموشريمذظؽمعـمودائؾماظؿعؾريم،موذظؽمبقصػفامايرؼةماألصؾمماظؿكمالمؼؿؿمايقارماٌػؿقحمإالمصكمغطاضفام.

مأومتؼققدمتػاسؾم متؼققدػا موعـمثؿمملمؼعدمجائزًا مأنمتفقؿـمسؾكمعظاػرمايقاةم، وضدمأرادماظددؿقرمبضؿاغفا

ؿكمتؿقظدمسـفامبلشاللمتعققممماردؿفام،مدقاءمعـمغاحقةمصرضمضققدمعلؾؼةمسؾكمغشرػامأومعـمغاحقةماظعؼقبةماآلراءماظ

ماظالحؼةمهلام،مذظؽمأنمحرؼةماظؿعؾريمػكماظؼاسدةمصكمطؾمتـظقؿمدميؼراركمصالمؼؽقنمإالمبفام.

مواإلم مواظرضؿك مواٌلؿقع مواٌرئك ماظقرضك مواظـشر مواظطؾاسة ماظصقاصة محرؼة مطاغت مصقرموٌا معـ ظؽرتوغك

م" ماٌادة مصك ماظددؿقر موعـمثؿمطػؾفا م مواألبؾغمأثرًا مأػؿقة م ماظؿعؾريماألطـر مظؾؿصرؼنيمعـمأذكاصم70حرؼة موأجاز "

موودائطم مواٌلؿقسة مودائؾماالسالمماٌرئقة ماظصقػموإغشاء موإصدار مخاصةمحؼمعؾؽقة مأو مساعة مإسؿؾارؼة مأو رؾقعقة

اإلخطارموأحالمإديماظؼاغقنمصكمذلنمتـظقؿمإجراءاتمإغشاءمومتؾؽماالسالمماظرضؿكم،موغصمسؾكمإصدارماظصقػمب

م" ماٌادة مصك ماظددؿقر موحظر ماإلظؽرتوغقة مواظصقػ مواٌرئك ماإلذاسك ماظؾث ماظصقػم71ربطات مسؾك ماظرضابة "

مممأوموضػفامأومإشالضفام،مإذمأنمحمم-صكمشريمزعـمايربمأوماظؿعؾؽةماظعاعةم-وودائؾماالسالمماٌصرؼة رؼةمأومعصادرتفام

مودائؾم موإغشاء ماظصقػ مإصدار مصك ماألذكاص محبؼ مغاحقة معـ متؼرتن ممل مإن مضقؿة مأى معـ مذبردة متغدو اظصقاصة

ماإلسالمم،موعـمغاحقةمأخرىمحبظرماظرضابةمسؾقفا.
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"متقضقعمسؼقباتم71وضدمبؾغماظددؿقرمعؾؾغامسظقؿامصكمذلنممرياؼةمحرؼةماظرأىمواظؿعؾريمحبظرهمصكماٌادةم"م

أىمذكصم،مصكماىرائؿماظؿكمتؼعمبطرؼؼماظـشرمأوماظعالغقةمبندؿــاءمثالثمجرائؿمتؿعؾؼمباظلؾؿمداظؾةمظؾقرؼةم،مسؾكم

مأوماًقضمصكم االجؿؿاسكموحبرعةمايقاةماًاصةمحددػفامصكماظؿقرؼضمسؾكماظعـػمأوماظؿؿققزمبنيماٌقارـنيم

مأسراضماألصرادمصققددماظؼاغقنمسؼقباتفا.

ةمبضؿانمادؿؼاللماٌمدلاتمماظصقػقةموودائؾماإلسالمماٌؿؾقطةمهلا،م"مماظدوظ72وأظزمماظددؿقرمصكماٌادةم"

وضدمتغقامعـمذظؽمإرداءممعؾادىءمايقدةمواظـزاػةمواٌفـقةمصكممماردةماظعؿؾماظصقػكمواإلسالعكم،مطلصؾمسامم،مالم

المماٌؿؾقطةمإالمعـمخالظفمصالمتغدوماٌمدلاتموودائؾماإلسم-اظؿكمػكمجقػرماظدميؼرارقةم–متارسمحرؼةماظؿعؾريم

مظصقتمواحدمظؾدوظةمبلؾ مظؾشعب،مبمػذهماٌؾؽقةمعـربا مصكمايؼقؼةمممؾقطة مأغفا مإذا م، معا مظؿقجقفمدؾطة أومخاضعة

صقؿعنيمأنمتعربمسـماآلراءمواإلواػاتماظلقادقةمواظػؽرؼةمواٌصاحلماإلجؿؿاسقةمسؾكمتـقسفام،ممحبقثمؼؽقنماظـؼاشم

اإلغغالقم،موغاصذةمإلراللماٌقارـنيمسؾكمايؼائؼماظؿكمالمجيقزمحفؾفاماظعامماظذىممجيرىمسؾكمعـابرػامبدؼالمسـم

مسـفؿم،موعدخالمظؿعؿقؼمععؾقعاتفؿ.

ماظغاؼاتمواٌؾادىءماظددؿقرؼةمعقضعماظؿطؾقؼم،مموعمضاغقنمتـظقؿماظصقاصةمواإلسالموؼلتمعشر ظقضعمػذه

موو موحؼقق م، مواإلسالم ماظصقاصة ميرؼة ماألدادقة ماٌؾادىء مدصؿقف مبني م،موؼضؿ مواإلسالعقني ماظصقػقني اجؾات

تـظقؿمم–وضؿاغاتماظؿقؼقؼمواحملاطؿةمصكماىرائؿماظؿكمتؼعمبقادطةماظصقػموودائؾماإلسالمم،موؼؿـاولمعـمجفةم

م مظـشارفا وعـمجفةمأخرىمؼؿـاولمباظؿـظقؿمم–حؼمعؾؽقةماٌمدلاتماظصقػقةمواظقدائؾماإلسالعقةماًاصةموعزاوظؿفا

دائؾمموعمدلاتماإلسالمماظعاعةم،موؼؼررممعشروعماظؼاغقنمسؼقباتمظألصعالماظؿكمترتؽبماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةموو

مباٌكاظػةمألحؽاعة.

 أْى األدكبو انىت رؼًُٓب يششٔع انمبٌَٕ.:صبَٛبا 
 رؼًٍ  ادلششٔع مخغخ يٕاد ئطذاس  ػهٗ انُذٕ انزبىل:   - أ

متـظقؿماظصقاصةمواإلسالم".ضضتمبلنمؼصيعؿؾمبلحؽامماظؼاغقنماٌراصؼمصكمذلنم"مم:ادلبدح األٔىل

مبشلنمتـظقؿماظصقاصة.م1996ظلـةمم96أظغتماظؼاغقنمرضؿمم:ادلبدح انضبَٛخ

مواهلقؽؿنيمادلبدح انضبنضخ ماإلسالم مظؿـظقؿ ماألسؾك ماجملؾس مرأى مأخذ مبعد ماظقزراء مذبؾس مرئقس مأظزعت :

مظؾؼاغقنماٌرصؼمخاللم ثالثةمأذفرماظقرـقؿنيمظؾصقاصةمواإلسالمم،مإصدارماظالئقةماظؿـػقذؼةم

معـمتارؼخماظعؿؾمبفم.

معـمادلبدح انشاثؼخ:  أظزعتمطؾمعـمؼعؿؾمسيماجملالماظصقػلمأوماإلسالعلمأنمؼقصؼمأوضاسفمخاللمسامم

تارؼخماظعؿؾمباظالئقةماظؿـػقذؼةممهلذاماظؼاغقنم،مووصؼًامظؾؼقسدمواإلجراءاتماظيتمؼصدرمبفامضرارم

 .عـماجملؾسماألسؾكمظإلسالم
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مادةماظـشرمواظـػاذ.معادلبدح اخلبيغخ : 

 يبدح يمغًخ ػهٗ عزخ أثٕاة ػهٗ  انُذٕ انزبىل: 721يٕاد يششٔع انمبٌَٕ: ثهغذ  -ة
 انجبة األٔل: أدكبو ػبيخ .

مظؾؿؼصقدمبؾعضماظؽؾؿاتمواظعؾاراتماظقاردةممبشروعمم(7انفظم األٔل : انزؼشٚفبد يبدح) متعرؼػا وتـاوظتم

اإلسالمماٌلؿقعمأومم-اظصققػةم-اظـؼقبمم–اإلسالعلمم–اظصقػلمم-اجملؾسماألسؾكمم-اظؼاغقنموػكم:م)ماٌطؾقسات

ماظرضؿك مأو مم-اٌرئك ماظؿقرؼرؼة ماظصقػقةم-اظلقادة ماظؼقعقةم-اٌمدلات ماظصقػقة اٌمدلاتمم-اٌمدلات

ماظعاعةم-سالعقةاإل ماإلسالعقة ماإلسالعقةم-اٌمدلات ماظعاعةم-اظقدقؾة ماإلسالعقة م-اظقدائؾ مم ماظعاعة اظؼـاةمم–اظؼـاة

ماألدرة(.م–اٌمدلةماظصقػقةماظؽربىمم–ودائؾماإلسالمماظرضؿلمم–اظؼـاةماإلخؾارؼةمم–اٌؿكصصةم

اظؿتزامماظدوظتةمبضتؿانمحرؼتةممممم(موتـاوظتتمم4:مم2اٌقادمعـم)ٔ رؼًٍ : دشٚخ انظذبفخ ٔاإلػالو انفظم انضبَٗم

،مبندتؿــاءمصترضممممفتامأومإشالضمفتامأوموضػمتفاأومعصادرمسؾكماظصقػموودائؾماالسالممماظصقاصةمواإلسالمموحظرمصرضمرضابة

اظؼترارموعتامممرضابةمربددةمسؾقفامصكمزعـمايربمأوماظؿعؾؽةماظعاعةموأغاطمباجملؾسماألسؾتكمظؿـظتقؿماإلستالممادبتاذمػتذامممممم

مؼرتتبمسؾقفمعـمإجراءات.

سؾكماٌمدلاتماظصقػقةمأوماظقدقؾةماالسالعقتةمغشترمأؼتةمعتقادمتؿعتارضموأحؽتاممممممممم(محظرًا4طؿاأوردتماٌادةم)

ممماظددؿقرمأوماظؼاغقنممممأومعقـاقماظشرفماٌفـكمأوماظـظامماظعاممواآلداب.

أطتدتمسؾتكمممواظتيتممم(مم15:مم5)ٕاد يالٍ ٔادزٕٖ ػهٗ  ادلال، ٔاالػاليٛني  دمٕق انظذفٛنيانفظم انضبنش : 

واإلسالعقنيموسدممخضقسفؿمصكمأداءمسؿؾفؿمظغتريماظؼتاغقنم،موأالمؼؽتقنمعتامؼـشتروغفممأومؼؼقعتقنمممممممماظصقػقنيمادؿؼالظقةم

حؼفتتؿمصتتكمايصتتقلمسؾتتكممطتتذامو،موستتدممإجؾتتارماظصتتقػكمسؾتتكمإصشتتاءمعصتتادرمععؾقعاتتتفمممبؾـتتفمدتتؾؾامصتتكمعلتتاءظؿفؿم،مم

ايصتقلموتؾؼتتكمإجابتةمسؾتتكمعتتامؼلؿػلترمسـتتفمعتتـمممممطؿتتامأتاحتتت،محيظتترماظؼتتاغقنمإصشتاءػامماظؿتكمالماٌعؾقعتاتموغشتترػامم

ععؾقعاتموحظرمصرضمأؼةمضقتقدمتعتققمدونمتقصريػتام،موظؾؿتقارـمايتؼمصتكمتؾؼتكماظردتاظةماٌعرصقتةمواإلسالعقتةمدونممممممممممم

حضتتقرمماإلختتاللممبؼؿضتتقاتماألعتتـماظؼتتقعكمواظتتدصاعمستتـماظتتقرـم،مطؿتتامأسطتتتمايتتؼمظؾصتتقػكمأوماإلسالعتتلمصتتكممم

أومطتؾمصتققػةممماٌممتراتمواىؾلاتمواالجؿؿاساتماظعاعةمواظؿصقؼرمصتكماألعتاطـمشتريماحملظتقرمتصتقؼرػام،موأظزعتتممممممم

سؾتتكماظؼقتتاممبلسؿتتالمتؿـتتاضضمعتتعمػتتذهمأوماإلسالعتتكممبقضتتعمدقادتتةمهرؼرؼتتةموستتدممإجؾتتارماظصتتقػكمودتتقؾةمإسالعقتتةم

صتكمإغشتاءمومتقؼتؾمصتـدوقمضتدمممممماٌعـقتةممنمعتعماظـؼابتةمممباظؿعتاوماظصتقػقةمواإلسالعقتةممماٌمدلتاتممطذاماظتزاممماظلقادة،مو

مبتربراتماظػصتؾم،موالمممماٌعـقتةممإالمبعتدمإخطتارماظـؼابتةمممأوماإلسالعكماظؾطاظةمواظعفز،موطذظؽمسدممجقازمصصؾماظصقػكم

مجيقزموضػمراتبماظصقػكمأومعؾقؼاتفمخاللمصرتتكماظؿقصقؼموتلقؼةماظـزاع.

اظؿتزامماظصتقػكممموأوجؾتممم(م26:مم16اٌقادمعـم)متـاوظت  ٔاإلػاليٛني : ٔاججبد انظذفٛنينشاثغانفظم ا

نيمأومميتسمحرؼتاتفؿم،مممـؿفتؽمحؼتققماٌتقارـمممؼممبتامالممبقـاقماظشرفماظصتقػكمموبكدابماٌفـةموتؼاظقدػامأوماإلسالعكم

قفامصكمػذاماظؼاغقنموأطدتمسؾكمعصيلاءظةماظصقػكممممممأوماإلسالعكمتلدؼؾقًامأعاممغؼابؿفمإذامأخؾشيمبقاجؾاتفماٌـصقصمسؾ
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أومعقـاقماظشرفماٌفـكم،مطؿتامصرضتتمحظترًامسؾتكمغشترمأومبتثماظتدسقاتماظؿتكمعتـمذتلغفاماظؿقترؼضمسؾتكماظعـتػمأومممممممممممممم

اظؿؿققتتزمبتتنيماٌتتقارـنيمأومإعؿفتتانماألدؼتتانماظلتتؿاوؼةمأوماظعؼائتتدماظدؼـقتتةمأوماظؿعتترضمظؾققتتاةماًاصتتةمظؾؿتتقارـنيمأومممم

اظـقابقةماظعاعةمأومعامتؿـاوظفمدؾطاتماظؿقؼقؼمأوماحملؽؿةمسؾتكمسبتقمؼتمثرمسؾتكممممماٌشؿغؾنيمباظعؿؾماظعاممأومذوىماظصػةم

عراطزمعـمؼؿـاوهلؿماظؿقؼقؼمأوماحملاطؿةمععمإظؿزامماظصقػموودائؾماإلسالممبـشرمضراراتماظـقابةموعـطتققماألحؽتامم،ممم

ربستاتمأومإساغتاتمأومعزاؼتاممممتمأوماإلسالعتكمأؼتةممموحظرمضؾقلماظصقػك،مؼماظردمواظؿصقق موتـاوظتماظؼقاسدماٌـظؿةمي

قتتًامحتتالمتلدؼؾجؾتتبمإسالغتتاتممأوماظؿقضقتتعمسؾتتكمعتتادةمإسالغقتتةمأوماٌشتتارطةمصتتكمإسالغتتاتموارؼتتةموعلتتاءظؿفمممخاصتتةمأوم

م.زباظػؿفمذظؽ

ػًبَبد انزذمٛك ٔاحملبكًخ يف اجلشائى انزٙ رمغ ثٕاعـخ انظذف ٔٔعبئم اإلػالالو : اخلبيظ انفظم 
ربتاطؿماىـاؼتاتموحتدػاممبقاطؿتةماظصتقػقنيموتؽتقنممممممممباخؿصتاصم(محقثمضضتتممم31:مم27عـممممم)مقادماٌوؼؿضؿـم

دتتؿؽـافمأعتتاممدائتترةماىـاؼتتاتماظصتتقػقة،موإغشتتاءمػقؽتتةمهؼقتتؼمأومأطـتترمبتتدوائرمربتتاطؿمممممممأحؽاعفتتامضابؾتتةمظؾطعتتـمباإلم

اظؿتكمتؼتعمبقادتطةمممممدؿؽـافماٌكؿصةمتؿؽقنمعـمثالثةمعـمعلؿشارىمطؾمربؽؿتةمودبتؿصمبتاظؿقؼقؼمصتكماىترائؿممممماإل

أومتؼدؼرمطػاظةمصكماىرائؿماظؿتكمتؼتعمبقادتطةمممممماظصقػ،مطؿامتـصمػذهماٌقادمسؾكمسدممجقازمايؾسماالحؿقاركم

اظصقػ،مطؿامالمجيقزمأنمؼؿكذمعـماظقثائؼمواٌعؾقعاتمواألوراقماظؿكمحيقزػاماظصتقػكمدظقتؾماتفتاممضتدهمصتكمأىمممممم

ألدؾابمشريمعفـقة،مطؿامالمجيقزمتػؿقشمعلتؽـماظصتقػكمأوماإلسالعتكمممممهؼقؼمجـائكمإالمإذامثؾتمأنمحقازتفمهلامطاغت

م.ساعةغقابةممسضقبلؾبمجرميةمعـماىرائؿماظؿكمتؼعمبقادطةماظصقػمإالمبقادطةم

عؼلتؿةمسؾتكممصصتؾنيموؼؿـتاولماظػصتؾممممممم(مم39:مم32عتـم)ممقادماٌتموؼؿضؿـم ادلإعغخ انظذفٛخ: انجبة انضبَٙ

وميتتـ ماٌشتتروعمعؽـتتةماظؿؿؿتتعمبفتتذمايتتؼمظؾؿصتترؼنيمعتتـماألذتتكاصماظطؾقعقتتةمأوم،ممقةاظصتتقػماٌمدلتتةمعؾؽقتةماألولم

االسؿؾارؼةماظؿزاعامحبؽؿماظددؿقرم،موؼـظؿمػذامايؼمبندؿؾزاممتقاصرمذروطمععقـتةمصتكمعاظتؽماظصتققػةموحيظترماىؿتعممممممم

مبنيمعؾؽقةمأطـرمعـمصققػةمسؾكماظـققماظقاردمتػصقالمباٌشروعم.

خطتارم،مواظؾقاغتاتمممارفاموؼشتؿؿؾمسؾتكمإصتدارماظصتقػمباإلممممزاوظتةماظصتققػةمظـشتممموؼـظؿماظػصؾماظـاغكمطقػقةمع 

اظقاجتتبمتقاصرػتتامصقتتفم،مطؿتتامؼؿـتتاولماظعالضتتةمبتتنيماظصتتقػقنيمواظصتتققػةموتشتتؽقؾمذبؾتتسمهرؼتترماظصتتققػةمواظؿتتزاممممممم

م.ماٌمدلةماظصقػقةمبـشرمعقزاغقؿفاموحلابؿفاماًؿاعقةموعراجعؿفامبقادطةماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿماالسالم

 ( يمغًخ ػهٗ فظهني: 84:  84فٗ ادلٕاد يٍ ) انجبة انضبنش : انٕعٛهخ اإلػاليٛخ
(موميـ ماٌشروعمعؽـتةماظؿؿؿتعمبفتذاممممم57:مم48صكماٌقادمعـم)ممقةاإلسالعمةؾققداظؾؽقةمؼؿعؾؼماظػصؾماألولممب

اٌؾؽقتةمصتكمػتذاماظشتلنمممممايؼمظؾؿصرؼنيمعـماألذكاصماظطؾقعقتةمأوماالسؿؾارؼتةمإظؿزاعتامحبؽتؿماظددتؿقرموؼتـظؿمحتؼمممممممم

ماٌشارمإظقفا.مةبنذرتاطممتقاصرمذروطمععقـةمصكماٌاظؽمسؾكماظـققماظقاردمباٌادةماظلابؼ
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(محقثمؼـصمسؾكماظشتروطممم68:مم58وتـاولمماظػصؾماظـاغكمعزاوظةماظقدقؾةماإلسالعقةمظـشارفامصكماٌقادمعـم)م

ة،موعدتتفمواظؿزاعتاتماٌترخصمظتفم،وحتاالتمإظغتاءممممممماظقاجبمتقاصرػامظؾقصتقلمسؾتكمتترخقصمإغشتاءماظقدتقؾةماإلسالعقتمممممم

 ترخقصماظؾثماالسالعك.

مم(م95:مم69اٌقادمعـم)م ادلإعغبد انظذفٛخ انمٕيٛخ  انجبة انشاثغ:

ستـممتـاولمػذاماظؾتابمحتؼممتؿتعمماٌمدلتاتماظصتقػقةماظؼقعقتةممباظشكصتقةماالسؿؾارؼتةمبايقتادمواالدتؿؼاللممممممممممم

سـمطؾماآلراءمواالواػتاتماظلقادتقةممماٌعربممعـربمظؾققارماظقرـكمايرمظؿؽقنماظلؾطةماظؿـػقذؼةموسـمذيقعماألحزابم

ٌؾاذترةمأغشتطةمممم–مبقاصؼتةماهلقؽتةماظقرـقتةمظؾصتقاصةمممممم–هلامتلدقسمذرطاتممأجازم،مطؿاممواظػؽرؼةمواٌصاحلماالجؿؿاسقة

اظعتاعؾنيمبفتامعتـمصتقػقنيمممممإضؿصادؼةمالمتؿعارضمععمأشراضفام،مطؿامؼتـظؿماظعالضتةمبتنيماٌمدلتاتماظصتقػقةماظؼقعقتةمومممممم

وإدارؼنيموسؿالم،محقثمغصمسؾكموضعمحدؼـمأدغكموأضصكمظدخقهلؿمودرؼانمأحؽاممضاغقنماظؽلبمشتريماٌشتروعممم

مسؾقفؿم.

وعتتـمأػتتؿمعتتامغظؿتتفمػتتذاماظؾتتابمػتتقمتشتتؽقؾماىؿعقتتةماظعؿقعقتتةموذبؾتتسمإدارةمػتتذهماٌمدلتتاتموهدؼتتدمممم

تشؽقؾمذباظسماظؿقرؼرمبفاموهدؼدماخؿصاصؿفاموسدممجتقازممإخؿصاصاتمطؾمعـفاموذروطمتعقنيمواغؿكابمأسضائفام،مو

،موأغتفمالمجيتقزمغؼتؾممممماىؿعمبنيمعـصؾكمرئقسمذبؾسماالدارةمورئقسماظؿقرؼرمطضؿاغةمإلدؿؼاللماظصتقػماظؼقعقتة.ممممم

اًاعلتةممدتـمماظصقػكمعـمعمدلؿفمإديمعمدلةمأخرىمإالممبقاصؼؿف،مطؿامغصماٌشروعمسؾتكماٌتدمظؾصتقػقنيمحؿتكممممم

ؾفقؽةمإصدارمضرارمبعدممماٌدمظؾصقػكماظذىمملمؼؼضمسشترؼـمساعتامسؾتكماألضتؾمصتكمخدعتةماٌمدلتةمعـفتامممممممممواظلؿنيموظ

اظلـقاتماًؿسماألخريةمعؿصؾة،مأومصدرتمضدهمسؼقباتمتلدؼؾقةمعـماظـؼابتة،موحيصتؾمعتـمؼتؿؿماٌتدمظتفمسؾتكمطاصتةممممممممم

قؿتةماٌعتاش،مسؾتكمأنمتتزدادمدتـقؼاممممممحؼقضفموعـفامعؽاصلةمذفرؼةمتعادلماظػارقمبنيمإذياديمآخرمعرتبمحصؾمسؾقتفموضم

بـلؾةماظعالوةماظدورؼة،مطؿامؼظؾمعؿؿؿعاممبقتزةماظعتالجماٌؼتررةمباٌمدلتةموالمؼؿتقديمأحتدمبعتدماظلتؿنيمرئادتةمذبؾتسممممممممممم

اإلدارةمأومرئادةماظؿقرؼترمأومأىمعـصتبمضقتادىمصتكمإدارةماظؿقرؼتر،مطؿتامتؾتزمماهلقؽتةماظقرـقتةمبنغشتاءمصتـدوقمظعتالجممممممممممممم

مواظعؿتالمبعتدمدتـماظؿؼاستد.مطؿتامغتصماٌشتروعمسؾتكمأنماألشؾؾقتةمعتـمأسضتاءمذبؾتسماإلدارةممممممممممممماظصقػقنيمواإلدارؼني

واىؿعقاتماظعؿقعقةمظؾؿـؿكؾني،موعددماغؿكابفؿمعػؿقحةموظؾؿعقـنيمعرتانمعؿؿاظقؿانموبدلمحضتقرماىؾلتاتمهتددهمممم

ؿقعقتتةمأنمتصتتدرماهلقؽتتةموالمجيتتقزمصتترفمأىمبتتدالتمأختترىمستتـمسضتتقؼةماجملؾتتس.موضتتؿـماخؿصاصتتاتماىؿعقتتةماظع

مبقاصؼتتةمثؾتتثمأسضتتائفامتقصتتقةمعلتتؾؾةمبعتتزلمرئتتقسمذبؾتتسماإلدارةمأومذبؾتتسماإلدارةمصتتكمحاظتتةمإخالهلتتؿماىلتتقؿممممممم

بقاجؾاتفؿ،موترصعمظؾفقؽةماظقرـقةمٌـاضشؿفاموإصدارمضرارمعلؾبمخاللمزيلةمسشرمؼقعا،موطذظؽمظؾفؿعقةماظعؿقعقتةمأنمم

مأىمعقضقعمؼؿعؾؼممبصاحلماٌمدلةمأومررؼؼةمإدارتفا.متطؾبمعـماهلقؽةمتشؽقؾمىـةمتؼصكمحؼائؼمظدرادة

دتـةمختربةمواظؿػتر ممممم20وؼضعمعشروعماظؼاغقنمذرورامالخؿقارمرئقسمذبؾسماإلدارةماظذىمتعقـفماهلقؽتة،موعـفتاممم

اظؽاعؾمظؾؿـصبموأنمؼؼدممبرغاذباماضؿصادؼاموإدارؼامظؿطقؼرماظعؿؾموأالمؼؽقنمعاظؽتامأومعلتاػؿامصتكمعؾؽقتةمأؼتةمودتقؾةممممممم

وأالمؼؽقنمظدؼفمدفؾموارىموأالمؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفمصكمضضتقةمزبؾتةمباظشترفموأالمؼؽتقنمسؿتؾمصتكمجؾتبمممممممممصقػقة
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دـقاتمالمجيقزمودؼدػامإالمٌرةمواحدةمصؼتط،مطؿتامأغتفمالممممم3اإلسالغاتمإذامطانمصقػقا،موعدةمرئقسمذبؾسماإلدارةم

ضترورةماظؿتكمتؼضتكمبغتريمذظتؽمتصتدرمممممممجيقزماىؿعمبنيمعـصؾكمرئقسمذبؾتسماإلدارةمورئتقسماظؿقرؼترموصتكمحاظتةماظممممم

ماهلقؽةمضرارامعلؾؾا.

طؿاموضعماٌشتروعمذترورامأخترىمٌتـمؼؿتقديمرئادتةماظؿقرؼترموغتصمسؾتكمتشتؽقؾمىـتةمادؿشتارؼةمصتكمطتؾممممممممممممممم

عمدلةمتضؿمخرباتمصقػقةموأسضاءمعـماهلقؽةمظرتذق مثالثةمظرئادةمهرؼرمطؾمإصدار،موصؼامظؾشتروطماٌـصتقصمسؾقفتامممم

مقؽةمعـفؿمواحدا.صكماظؼاغقنمظؿكؿارماهل

دـقاتمظألدؾقسقةمأوماظشفرؼةمواظؿػتر ماظؽاعتؾمٌفتامممممم10دـةمخدعةمظؾصققػةماظققعقةموم15وعـمػذهماظشروطم

عـصؾف،موأنمؼؼدممرؤؼةمظؿطقؼرماظعؿؾماظصقػكمباىرؼدةموأالمؼؽقنمضدمسؿؾمصكمجؾبماإلسالغاتمأومصدرمضدهمحؽؿم

ؼؽقنمظدؼفمدفؾموارىمأومعاظؽامأومعلاػؿامصكمعؾؽقةمصققػة،موأالممصكمضضقةمزبؾةمباظشرفموالمؼؾاذرمسؿالمحزبقاموأال

مؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفمبعؼقبةمتلدؼؾقةمعـماظـؼابة.

وؼؾزمماٌشروعماٌمدلاتمبؿشؽقؾمذبؾسمظؾؿقرؼترمبرئادتةمرئتقسماظؿقرؼترماظتذىمؼعؿتربماٌلتؽقلماالولمستـممممممممم

م.إدارةماظؿقرؼرمباظصققػة

م(مم116:مم96اٌقادمعـم)م انؼبيخ ٔعبئم ٔيإعغبد اإلػالو  :بيظانجبة اخل

مطدمسؾكمحؼممتؿعمودائؾموعمدلاتماالسالمماظعاعةمباالدؿؼاللموايقاد،مومتؿعماٌمدلةماالسالعقتةمماظعاعتةمممت

باظشكصقةماالسؿؾارؼةم،مطؿامؼـظؿماظعالضةمبنيمودائؾموعمدلاتماالسالمماظعاعتةمواظعتاعؾنيمبفتامعتـمإسالعتقنيموإدارؼتنيممممممم

نماظؽلبمشريماٌشروع،موأجازمعدماًدعةمظإلسالعقنيمحؿكمدـماًاعلتةمواظلتؿنيمبؼترارمعتـممممموسؿالمصلخضعفؿمظؼاغق

صقتتؿؿماٌتتدمحؿتتكمدتتـماًاعلتتةمواظلتتؿنيمبؼتترارمعتتـمذبؾتتسمإدارةمعتتـماظعتتاعؾنيمماهلقؽتتةماظقرـقتتةمظإلستتالممأعتتامشريػتتؿم

ماٌمدلة.

االسالعقتتتةماظعاعتتتةمموعتتتـمأػتتتؿمعتتتامتـاوظتتتفمػتتتذامالاظؾتتتابمأؼضتتتامتشتتتؽقؾماىؿعقتتتةموذبؾتتتسمإدارةماٌمدلتتتةممم

مواخؿصاصاتفؿاموغظاممسؿؾفؿام،مواظشروطماظقاجبمتقاصرػامصكمرئقسموأسضاءمطؾمعـفؿام،موحاالتممسزهلؿ.مم

 .( 121:  111وتضمن المواد من )  غبدط: انؼمٕثبدانجبة ان
مبلؾب ماإلسالعل مأو ماظصقػل مسؾك ماظؿعدي مورؼؿ مػق ماظصقاصة مذلن مسي ماظؾاب مػذا متضؿـف معا مأػؿ مممممممممممعـ

أومأثـاءمسؿؾفم،مواالعؿـاعمسـمغشرماظؿصقق م،موزباظػةمحظرماىؿعمبنيمعؾؽقةمصققػةمؼقعقةمواٌلاػؿةمسيمأخرىم،م

أوممتؾؽمغلؾةمعـماألدفؿمدبقلمحؼماإلدرةمسيمأطـرمعـمصققػةمؼقعقةمأوماظقؽرتوغقةمسؾكماظؿػصقؾماظقاردمباٌادةم

مبال مسـمتغقريمبقاغاتماإلخطارم.(معـماٌشروعم،مأومزباظػةماالظؿزاممباال36)
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ماظؾثم معقجات متشقؼش مأو متعطقؾ متعؿد مورؼؿ م، ماإلسالعل مباظعؿؾ موؼؿعؾؼ ماظؾاب مبفذا معاورد مأػؿ وعـ

مغشاطم مرؾقعة مزباظػة ماو مترخقص مبدون ماظؾث مجيرم مطؿا م، مبفا مواٌرخص مظؾغري ماٌكصصة ماظؿؾقػزؼقغل ماو اإلذاسل

مطؿا م، مظؾـشاطماٌرخصمبف ماإلسالعقة مطؾقامماٌمدلة ماو مودقؾةمإسالعقةمجزءؼا مأو جيرمماٌشروعماظؿـازلمسـمعمدلة

مبدونمعقاصؼةماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم.

: اإلجشاءاد انىت اختزرٓب انهجُخ  صبنضبا
ذ هاختزد انهجُخ رلًٕػخ يٍ اإلجشاءاد رضًئػًبالا نُظٕص انذعزٕس ٔانالئذخ انذاخهٛخ نهًجهظ 

 -:يف اٜرٗ
 انغبثمخ ػهٗ يُبلشخ يششٔع انمبٌَٕاإلجشاءاد  -7

عـماظالئقةمم158عـماظددؿقرم،مواٌادةمم213-م212م–م211اظؿزعتماظؾفـةماٌشرتطةمبـصقصماٌقادم -

اظداخؾقةمظؾؿفؾسم،محقثمممتمعـمخاللماظلقدمممأم.دمرئقسماجملؾسممزبارؾةممطاصةماىفاتمماظؿكمأوجبماظددؿقرم

مسؾكمضرورةماأل موطذظؽماهلقؽاتماظؿكموردماظـصمصكمضاغقنمإغشائفا م، مصكمعشروساتماظؼقاغنيمأخذمرأؼفا خذمبرأؼفا

 اٌـظؿةمهلامأواٌرتؾطةممبفامإلردالمعؼرتحاتفامسؾكمعشروعماظؼاغقن.م

م-اإلسالممظؿـظقؿماألسؾكم:م)اجملؾسٔلذ ثهغ ػذداجلٓبد انىت مت سلبؿجزٓب عجؼخ دتضهذ فٗ  -

مماظقرـقةماهلقؽةم-ظؾصقاصةماظقرـقةماهلقؽة مغؼابةم-.اظصقػقنيمغؼابةم-ماالتصاالتمظؿـظقؿماظؼقعكماىفازم-ظإلسالم

 اإلسالم(.مصـاسةمشرصةم-اإلسالعقني

رجبػبا ٔػهٗ اٌشارمإظقفامإديماظؾفـةمعؼرتحاتفاموعالحظاتفامبشلنمعقادمعشروعماظؼاغقنممأٔسدد اجلٓبد -
 ،مممامادؿؾزممعـماظؾفـةمسدمماظؾدءمصكماٌـاضشاتممينيمعقاصاتفامبؽاصةماآلراء.فرتاد يزجبػذح 

تداردتماظؾفـةمطاصةماٌالحظاتمواٌؼرتحاتمعـماىفاتماٌشارمإظقفامذيقعًاممبشػاصقةمعطؾؼةمدونمم -

 إشػالمأومإػؿالمألىمعـفامحقثممتموضعفامطاعؾةممأعاممغظرماظؾفـةماٌشرتطةممأثـاءمعـاضشةممعقادمعشروعماظؼاغقنم.

 خ ادلشرتكخ :انىت ٔسدد اىل انهجُٔفًٛب ٚهٗ َغزؼشع أْى ادلالدظبد ٔادلمرتدبد 

  :مادلالدظبد ٔادلمرتدبد انٕاسدح يٍ اجلٓبص انمٕيٗ نزُظٛى االرظبالد

ماىفاز - معـ ماظقاردة مواٌؼرتحات ماٌالحظات ماظؾفـة مغظر معقادم ادرتسك مبعض مسؾك موردت اظؿك

مبعضم م مذابتمصقاشة ماظؿكم ماظؼصقر موتالصكمبعضمأوجف معـمحقثمضؾطماظصقاشة موجاػؿفا اٌشروعمواظؿكمطانمهلا

م،م ماظؼاغقن معشروع مٌقاد معـفا ماظؽـري موضؿـت م ماىفاز موعالحظات معؼرتحات ماظؾفـة مادؿقلـت مسؾقف موبـاء اٌقاد،

م)اظ مؼؾك: مم-دؼؾاجةحقثمأوردماىفازمعالحظاتفمسؾكمعا مواٌقادم: ماظرابعةمعـمعقادماالصدار -15-8-4-3اٌادة

م-125م–م123م-122م-111م-102م-67م-66م-65م-64م-63م-62م-61م-18-28-34-36-40-50-52-58-60

 (.127م-126
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  :.ميالدظبد ٔيمرتدبد اجملهظ األػهٗ نزُظٛى اإلػالو

،مم25،مم17،مم16،مم15،مم9،مم1وردتمعالحظاتماجملؾسمسؾكماظدؼؾاجةمواٌادةماظـاظـةمواظرابعةموطذاماٌقادم

،مم125،مم123،مم102،مم98،مم95،مم93،مم91،مم87،مم80،مم74،مم72،مم67،مم66،مم65،مم64،مم63،مم62،مم61،مم58،مم50،مم47،مم40

دةمعـماجملؾس،مموواصؼتمسؾكمبعضمعامارتكهمماجملؾسمعـم،موضدمتداردتماظؾفـةمذيقعماٌالحظاتماظقارمم126

معؼرتحم ماظؾفـة مادؿقلـت مطؿا م، ماألسؾك مظؾؿفؾس متعرؼػ مبنضاصة ماظؿعرؼػات موصك م، مباظدؼؾاجة متؿعؾؼ معـ عؼرتحات

اظؿكمتضؿـتمتشؽقؾمىـةمادؿشارؼةمبؽؾمعمدلةممصقػقةم،محقثمواصؼتماظؾفـةمسؾكممم91اجملؾسمحبذفماٌادةم

ماٌمدلات.مػذهمإدارةمالمعربرمظفمصكممتدخالمنسؿؾارهمحذفمغصماٌادةمب

 :يالدظبد ٔيمرتدبد اذلٛئخ انٕؿُٛخنهظذبفخ. 
م1عـماٌادةمم20،مم6،م4،مم3،مم1إصدارممموصكماظؾـقدممموردتمعالحظاتماهلقؽةممسؾكماظدؼؾاجةمواٌادةماظرابعة

مم84،مم83،مم82،مم81،مم77،مم76،مم72،مم70،مم46،مم38،مم37،مم33،مم28،مم25،مم24،مم23،مم19،مم15،مم11،مم10وصكماٌقادم

صصؾمجدؼدمم،مععماالضرتاحمبنضاصةم93،مم9وم6وم4بـدمم90صؼرةمأوديم،مم89،مم88،مم6ومم3بـدمم86،مم5بـدممم85،مم8بـدم

مظؾؾابماألولم)اظػصؾماًاعس(مبعـقانمتلدؼبماظصقػكمواإلسالعكمحقثمتضؿـمػذاماالضرتاحممثاغقةمعقادم.

ػذاموضدمتداردتماظؾفـةماٌؼرتحاتماظقاردةمعـماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةممورأتماألخذمبؾعضممماموردمصقفام

م م، مبعضماٌقاد موصكم باٌؼرتحماًاصمبادؿقداثماظػصؾماًاعسمسدمماألخذمثًُٛب سأد انهجُخ صكماظدؼؾاجة

مبؼاغقغكم متـظقؿف مدؾؼ مواالسالعك ماظصقػك متلدؼب مأن ماظؾفـة مترى محقث م مواإلسالعك ماظصقػك مبؿلدؼب اٌؿعؾؼ

مغؼابؿكمماظصقػقنيمواإلسالعقني.

  :يالدظبد ٔيمرتدبد اذلٛئخ انٕؿُٛخنإلػالو. 
،مم98،مم96،مم67،مم50،مم34،مم28،مم20،مم18،مم17،مم15وردتمعالحظاتماهلقؽةممسؾكمماظدؼؾاجةموصكماٌقادم

،مم123،مم116،مم115،مم114،مم113،مم111،مم110،مم109،مم108،مم107،مم106،مم105،مم104،مم103،مم102،مم101،مم100

م.  بعضماٌؼرتحاتماظقاردةمعـماهلقؽةممواصؼتماظؾفـةمسؾكموضدمم125

  :يالدظبد ٔيمرتدبد َمبثخ انظذفٛني. 
،مم37،م34،مم18،ممم16،مم15،م11،م6،مم2،4،مم1اٌقادمأرضامم)مشهذ أٔسدد انُمبثخ يمرتدبد ثبنزؼذٚم  -

ٔافمذ انهجُخ ػهٗ  يمرتح انُمبثخ  م حقثمضررتماظؾفـةمسدمماألخذمباظؽـريمعـفامبقـؿام78،مم76،مم66،مم53،مم47،مم45
تـظقؿمدققماظعؿؾم،مًؾؼمرؾبمسؾكمأسضاءماظـؼابةمصكمعقاجفةمتزاؼدمغلؾةماظؼقد،مثاػبفخ يبدح جذٚذح ثٓذف 

وايقؾقظةمدونمعامميارسمعـماغؿفاكميؼققماألسضاءمبادؿؾعادػؿموجؾبمعؿدربنيمخؾػامهلؿمبدونمضؿاغاتمعاظقةموالم

طمصكمطؾمصققػةمضائؿةمأومراظؾةماظرتخقصمأالمتؼؾمغلؾةماحملررؼـمبفامعـماٌؼقدؼـمحقثممؼشرترياؼةمضاغقغقةم،م

 .بـؼابةماظصقػقنيممسـمغلؾةمربددةم.
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  : يالدظبد ٔيمرتدبد َمبثخ اإلػاليٛني. 
اٌؿعؾؼةمبؿشؽقؾمذبؾسمإدارةماٌمدلةماالسالعقةماظعاعةماضرتحتماضاصةمذيؾةمم"معـمم106صكماٌادةم -

 سؾارةم"رئقسمدبؿارهماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالم.االسالعقنيم"مماديم

م - ماٌادة ماالسالعقةمم108صك مباٌمدلة ماالدارة مذبؾس مرئقس معـصب مصك ماظؿعقني مبشروط اٌؿعؾؼة

ماضرتحتماظـؼابةماضؿصارمعدةماًربةمسؾكمسشرؼـمساعامصكماجملالماالسالعكمصؼطمدونماٌاديممأوماالدارى.

  : اإلػالو .يالدظبد ٔيمرتدبد غشفخ طُبػخ 
،مم11،مم8،مم7،مم6،مم4(اًاصةمباظؿعرؼػاتم،مومصكماٌقادم1تـاوظتمعؼرتحاتماظغرصةماظؿعدؼؾمصكماٌادة)م -

 .74،مم68،مم66،مم64،مم63،مم61،مم57،مم56،مم53،مم52،مم51،مم50،مم47،مم38،مم36،مم30،مم24،مم15،مم12

شارمإظقفاممأعاممغظرماظلادةمأسضاءماظؾفـةمأثـاءموضدموضعتماظؾفـةممعؼرتحاتموتعؾقؼاتماظغرصةممبشلنماٌقادماٌ

مصقاشؿفام محيؽؿ ممبا ماٌشروع مظـصقص معالءعؿفا مارتلت ماظؿك ماظصقاشات مبعض مسؾك مواصؼت محقث م، اٌـاضشات

 واغضؾارفا.

 اإلجشاءاد انىت اختزرٓب انهجُخ أصُبء َظش ثؼغ يٕاد يششٔع انمبٌَٕ -2

ضضائقةمم29(مظلـةم13ادرتسكمغظرماظؾفـةماٌشرتطةمحؽؿماحملؽؿةماظددؿقرؼةماظصادرمسيماظؼضقةمرضؿم)مممممممممم

م،مم1996ظلـةمم96(معـماظؼاغقنمرضؿم52)مددؿقرؼةم(مبعدممددؿقرؼةماظػؼرةماظـاغقةمعـماٌادةم) بشلنمتـظقؿماظصقاصةم

ماأل متصدرػا ماظؿك ماظصقػ مصك مؼشرتط مأغف" معـ مسؾقف مغصت ماألحزابمصقؿا مسدا مصقؿا ماًاصة ماالسؿؾارؼة ذكاص

زباظػةمظـصقصماظلقادقةمواظـؼاباتمواالهاداتمأنمتؿكذمذؽؾمتعاوغقاتمأومذرطاتمعلاػؿة"مبنسؿؾارمأنمذظؽمميـؾم

م(معـماظددؿقرم.م92،مم70،مم65،مم53اٌقاد)

بشلنمغصقصماٌقادمموضدمادؿؾزممصدورمػذامايؽؿمعـماظؾفـةماظؼقاممبنجراءماٌزؼدمعـماظؾقثمواظدرادة

(اظقاردةممبشروعماظؼاغقنماٌعروضم،مواظيتمتـاوظتمذيقعفامتـظقؿمإجراءاتم53،مم52،مم51،م50،مم36،مم34أرضتتتتتتامم)م

مخاصةم مأو مساعة مواسؿؾارؼة مرؾقعقة مأذكاص معـ ماٌصرؼني موظغري مظؾؿصرؼني ماإلسالم موودائؾ ماظصقػ مواصدار عؾؽقة

، فامومرأسمماٌالماٌرخصمبفمومإجراءاتماظؿـازلمسـفامأومسـمحصةمعـفامموحددتمغلبماٌلاػؿةمأوماٌشارطةمصق
ممععمغصقصماظددؿقرم موعـاضشةمظؾؿقؼـمعـمتقاصؼماٌقادماٌشارمإظقفا وضدمادؿقصتماظؾفـةماٌقادماٌشارمإظقفاممحبـًا

اسةمواظـشرماظقرضلم(معـفمواظيتمأردتمعؾادىءمساعةمؼفؿدىمبفامحقثممطػؾتمحرؼةماظصقاصةمواظطؾ70وخاصةماٌادةم)

موأجازتمظؾؿصر أوماسؿؾارؼةمساعةمأومخاصةمحؼمعؾؽقةمعـمأذكاصمرؾقعقةم،منيؼواٌرئلمواٌلؿقعمواإلظؽرتوغلم،

وإصدارماظصقػموإغشاءمودائؾماإلسالمماٌرئقةمواٌلؿقسةموودائطماإلسالمماظرضؿلم،موبلنماظصقػمتصدرممبفردم

إجراءاتمإغشاءمومتؾؽمم( نهمبٌَٕ رُظٛى17أدبل َض ادلبدح ) دٛش،ممػهٗ انُذٕ انز٘ ُٚظًّ انمبٌَٕاإلخطارم

مربطاتماظؾثماالذاسلمواٌرئلمواظصقػماالظؽرتوغقة.
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ُبفغخ ٔيُغ ادلًبسعبد ٔثُبء ػهٗ يب رمذو فمذ لشسد انهجُخ االعزؼبَخ ثشأ٘ كم يٍ جٓبص محبٚخ ادلم
 ،ٔلـبع انزششٚغ ثٕصاسح انؼذل  ٔانزٖ ٔسد ػهٗ انُذٕ انزبىل: االدزكبسٚخ

 سأٖ جٓبص محبٚخ ادلُبفغخ ٔيُغ ادلًًبسعبد االدزكبسٚخ - أ
موعـعم ماٌـاصلة مرياؼة مبرأىمجفاز مظإلدؿعاغة مرئقسماجملؾس م.د مبؿقجقفمخطابمعـمخاللمأ ضاعتماظؾفـة

م مأرضام ماٌقاد مبشلن ماالحؿؽارؼة مم50،م36اٌؿاردات مم53،م52،م51، مبؿارؼخ مبرأؼف ماظؾفـة ممبقاصاة ماىفاز مضام م31و

 سؾكماظـققماظؿادي:مم2018دؼلؿربم

مأخرىمم68فٗ ادلبدح  - مؼقعقة مصكمصققػة مواٌلاػؿة مؼقعقة مصققػة مؼؿعؾؼمباىؿعمبنيمعؾؽقة مصقؿا م :

م مإظؽرتوغقة، مأو مؼقعقة معـمجرؼدة معـماألدفؿمدبقلمحؼماالدارةمصكمأطـر زا ٔلذ سأٖ اجلٓبص رشن ْومتؾؽمغلؾة
موطذامضرورةمهدؼدماٌؼصقدمباألدرةمبشؽؾمدضقؼموواض مصكماأليش نهغهـخ انزمذٚشٚخ  ظؾففةمعاسبةماظرتخقصم

 صدرماٌادة.

االذرتاراتماظقاجبمتقاصرػامصكماظشكصماالسؿؾارىماًاصماٌاظؽم:مواظؿكمتـاوظتم07فٗ ادلبدح  -

ماالسؿؾارى ماظشكص مهدؼد مسؾك م ماىفاز ماسرتض محقث م، مإسالعقة ممظقدقؾة مصؼط ٔأٔطٗ اجلٓبص ثزٕدٛذ باًاص
 وتطؾقؼفامسؾكمذيقعماألذكاصماالسؿؾارؼةماًاصةمواظعاعة.ماالشرتؿبد

مآخرػا،ممم02ادلبدح  - مإدي متؾقػزؼقغقة مضـقات مدؾع معـ مألطـر ماظشرطة ممتؾؽ مجقاز مسدم متضؿـت :واظؿك

محبذفماىفازموأوصك،ماٌـاصلةمحرؼةمعـموحيدمعربرمشري ادلهكٛخ ػهٗ لٛذاا  ٚؼغ دٛش سأٖ اجلٓبص أٌ َض ادلبدح 

 .52ماٌادةمغص

انؼبو يٍ  اإلػالو ٔٔعبئم انؼبيخ اإلػاليٛخ ادلإعغبد اػرتع اجلٓبص ػهٗ اعزضُبء:م06ادلبدح  -
مأنمملًٛخ سأط ادلبل موأطد مععماإلدؿــاءم، مايرةماٌـاصلةمعؾادىءمؼؿعارض مرياؼةمضاغقنمأػدافمععمطذظؽ،

ماظعامماظؼطاعمذرطاتمبنيمماظؿؿققزموسدم،مباألدقاقماظعاعؾةماظشرطاتمذيقعمبنيماظؿـاصسمأدسمتقحقدمصكماٌـاصلة

موأوصكماىفاز.،ماإلسالممضطاعمصكماالدؿـؿارمسؾكماظلؾؾكمتلثريهمسـممصضاًلمبقـفؿمسادظةمتـاصلقةمبقؽةموضؿانمواًاص

 .وإظغاؤه،ممإظقفماٌشارماالدؿــاءمصكماظـظرمبنسادة

 سأٖ جٓبص محبٚخ ادلُبفغخ ٔيُغ ادلُبفغبد االدزكبسٚخ ػهٗ سد لـبع انزششٚغ ثٕصاسح انؼذل - ة
مأثـاءماٌـاضشاتمباظؾفـةمممامادؿقجبم أثارممرأىمجفازمرياؼةماٌـاصلةموعـعماٌؿارداتماالحؿؽارؼةمخالصًا

سؾكماظؾفـةمادؿقضاحمرأىمضطاعماظؿشرؼعممبقزارةماظعدلمبشلنماٌقادمآغػةماظذطرممعـمحقثمتقاصؼفامععمماظـصقصم

مسؾكماظـققماظؿاديم:م2018صرباؼرمدـةمم5ؾادىءماظددؿقرؼةمعـمسدعفم،مواظذىموردمبؿارؼخمواٌ
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مصؿردودماٌـاصلةمحرؼةمعـمحيدمباٌادةماظقاردمايظرمأنمعـماىفازمارتكهممبامؼؿعؾؼمممصقؿامأغفمم:م68ادلبدح -

مظؿـظقؿمدققمأىمصكماٌشرعمتدخؾموأنمهلاماظالزمماٌـاخممتفقؽةمعـمؼـطؾؼمإمناموعؾدأػاماٌـاصلةمأداسمبلنمسؾقف

مؼؾؿزممأنمذرؼطةماظؿدخؾمهلذامبعقـفمررؼؼاماظددؿقرمظفمؼردؿمملمراٌاماظؿؼدؼرؼةمظلؾطؿفمخيضعمأعرمػقمصقفماظؿعاعؾ

م.اٌعاعؾةمصكمباظؿؿققزمظؾؿـاصلةماظالزممباٌـاخماإلضرارمبعدممتدخؾفمصكماٌشرع

ماألذكاصمصقفؿممباماظلققمصكماٌؿعاعؾنيمطؾمسؾكمؼلرىمساعامجاءمضدمباٌادةماظقاردمايظرموطان

مضققدمبغريمواظؿػققمظإلجؿفادماىؿقعمأعامماجملالمصقؾؼكماٌلاواةمضدممسؾكمػمالءمطؾمؼضعمومباماظعاعةماالسؿؾارؼة

موصقؿامبلىمصقفماظؿدخؾمسـماظـلىمسؾكماٌشرعمحرصماظذىماٌـاصلةمعـمهد ماألدرةممبصطؾ مؼؿعؾؼمضقاسد،

ممثاغقةمطػؼرةماٌادةمداخؾمظفمتعرؼػموضعمصقؿؽـ ٔلذ اؿًئُذ انهجُخ نشأٖ لـبع انزششٚغ ٔاعزذغُزّ ،
م.مٔػًهذ مبمزؼبِ

مإمنام50مباٌادةماظقاردماظـققمسؾكماالسالممودائؾمإلغشاءماٌشرعممؼرىمضطاعماظؿشرؼعمأنمتـظقؿمم:07ادلبدح -

مصكماٌؿطؾؾةمواظضقابطماظشروطموهدؼدموبقانمتـظقؿمؼؿقديمأنمعـمصراحةماظددؿقرمصقفمصقضفمعامإرارمصكمؼلتك

مماظقدقؾةمػكمتعؿربمبعقـفامبؽقػقةماظعادىماٌشرعماظددؿقرمؼؼقدمعامشريمعـمإسالعقةمودقؾةمإغشاءمصكمايؼممماردة

موبذظؽمدونماٌعؿربة م، موطقػقةمودقؾةمظؿـظقؿماٌشرعمظؿدخؾماظؿشرؼعقةماظـاحقةمعـمعػؿقحاماجملالمؼؽقنمشريػا

موػق،ممعـفمايرعانمأومددؿقرؼًامممحؼامعصادرةمميـعماظذىماظعاممباظؼقدمعؿؼقدًا،ماالسالممودائؾمإغشاءمصكمايؼممماردة

 .اظددؿقرؼةممسدممذؾفةمسـممبـلىمععفمؼؽقنممما،ممذكءمصكماٌشروعمعقادمعـمماٌادةمػذهمغصمسـفمخيرجمملمعا

 . مبمزؼبِ ٔػًهذ اعزذغُزّ ٔ انزششٚغ لـبع نشأٖ انهجُخ اؿًئُذ ٔلذ

مسـماالخؿالفممتاممخيؿؾػمباظؿـظقؿماٌادةمػذهمتؿـاوظفماظذىماظػرضمأنمماظؿشرؼعم:  ٚشٖ لـبع 07ادلبدح -

مبعدممضضكماظؿكم1996مظلـةم96مرضؿماظصقاصةمتـظقؿمضاغقنمعـم52ماٌادةمعـماظـاغقةماظػؼرةمتـظؿفمطاغتمعا

موعؿك م، ممؼـطؾؼمضضاءػاماظعؾقاماظددؿقرؼةماحملؽؿةمسؾقفمأضاعتمعامؼؽقنمأنمعـماًشقةمصننمذظؽمطانمددؿقرؼؿفا

مواظػروضمواٌقضقعماظػققىمحقثمعـماظـصنيمالخؿالفمأداسمبالمتضقكماٌشروعمعـماٌادةمػذهمحقتفمعامسؾك

 . مبمزؼبِ ٔػًهذ ٔاعزذغُزّ انزششٚغ لـبع نشأٖ انهجُخ اؿًئُذ ٔلذ .ضاغقغاماظؼقاسمععفمجيقزمالممبا

بقضعمضقاسدمظؿـظقؿمبعضمجقاغبمحؼماٌؾؽقةمعؾؿغقاممانزششٚغ أٌ رذخم ادلششع:   ٚشٖ لـبع  02ادلبدح -

اٌقازغةمبنيمحؼققماٌالكمعـمغاحقةموعامؼراهمعـماٌصاحلمأوديمباالسؿؾارمعـمغاحقةمأخرىمػقمأعرمالمشضاضةمصقفم،م

ؿصادؼًامأومادؿـؿارؼامصقلبموأغفمٌامطانمذبالماإلسالممواظؾثماالسالعكمالمميؽـماظـظرمإظقفمعـموجفةمطقغفمغشارًامإض

وإالمطاغتماظـظرةمضاصرةمتفدرمحؼقؼةمأنماالسالمموثقؼماظصؾةمبؽاصةماظػؽاتمباظغماظؿلثريمصقفاممبامؼؾزممأنمؼؽقنمتدخؾم

اٌشرعمبؿـظقؿمبعضمجقاغبمعؾؽقةماٌمدلاتماالسالعقةمؼفدفمصكماٌؼامماألولمظؾققؾقظةمدونمأنمتطغكموتفقؿـم

ػذاماجملالمذدؼدماألػؿقةمم،موأنمعامحقاهمغصماٌادةمعـمحدمأضصكمظعددمعامميؽـمماظؼدرةماٌاظقةمصقلبمسؾك

أنمؼؿؿؾؽفمطقانمواحدمعـمضـقاتمتؾقػزؼقغقةمعؿؿـالمصكمدؾعمضـقاتمظقسمدقىمغزوالمسؾكمتؾؽماظطؾقعةماًاصةماظؿكم
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مؼفدر معا مشري معـ مطؽؾ ماجملؿؿع معصؾقة ماسؿؾاره مصك مؼضع مسبق موسؾك ماالسالعك ماظؾث مغشاط ماٌالكمممتقز مممممممممحؼقق

 مبمزؼبِ. ٔػًهذ ٔاعزذغُزّ انزششٚغ لـبع نشأٖ انهجُخ اؿًئُذ ٔلذ أومؼـؿؼصمعـمجقػرػا،م

م: 06ادلبدح - أنمغصماٌادةمملمخيرجمسـماظؼاسدةماظؿكمأرداػاممضضاءماحملؽؿةماظددؿقرؼةمموالمخاظػمعامم

مإذمأغفمبندؿــائفمودائؾماالسالمماٌؿؾقطةمظؾدوظةمعـمذرطمايدماألدغكمظرأسماٌالم وردمبؼاغقنمرياؼةماٌـاصلةم

م،مصطؾقعةماٌمدلاتماالسالعقةممؼؽقنمضدمشاؼرمبنيمعراطزمالمتؿقدمععطقاتفاموتؿؾاؼـموحبؼمماألدسماظؿكمتؼقم سؾقفام

اٌؿؾقطةمظؾدوظةموضقاسدمإدارتفاموعامدبضعمظفمعـمضقاغنيمتـظؿمسالضؿفامباظعاعؾنيمصقفاممواٌلؽقظقةماظؿكمأظؼقتمسؾلم

معرطزم مسـ مخيؿؾػ معرطز مصك مجيعؾفا مواضؿصادؼة معاظقة مأسؾاء معـ مذظؽ مسؾك مترتب موعا م مسدؼدة مدـقات معـذ ساتؼفا

اصماظعاعؾةمبذاتماجملالمموحيؼمظؾؿشرعماظؿدخؾمسؾكمماظـققماظقاردمباٌادةمتقخقامظؾقػازمعمدلاتماظؼطاعماً

ادلبدح سؾكمبؼاءممتؾؽماٌمدلاتماٌؿؾقطةمظؾدوظةموسدممتعرضفامظإلغفقارمواًروجمعـماظلقق،مموصضالمسـمذظؽمصننم
معؼقعاتماظـفاحمصكممحاظةموجقدمطقانمخاصمزلم ادلالدظخ ألبيذ رٕاصَبا رششٚؼٛب زلًٕداا ثأٌ ٔاجٓذ ظدؼف

ذبالماظؾثممإالمأغفمالمؼلؿطقعمتقصريمايدماألدغكمظرأسماٌالماٌرخصمبفمصلجازتمظؾؿفؾسماألسؾكمأنمؼرخصمظفم

م.مٔلذ اؿًئُذ انهجُخ نشأٖ لـبع انزششٚغ ٔ اعزذغُزّ ٔػًهذ مبمزؼبِباظؾثمسؾكماظرشؿمعـمذظؽ.م

 
: سد انهجُخ ػهٗ يب أصري س  اثؼبا

 ثشأٌ  
 فٗ االَزٓبء يٍ يُبلشخ يششٔع انمبٌَٕ.رأخشْب 

مواٌالحظاتم ماٌؼرتحات مأول موضدطاغت م، مظؾؿفؾس ماظداخؾقة مواظالئقة ماظددؿقر مبـصقص ماظؾفـة إظؿزعت

مظؾفـةمبؿارؼخممم8/5/2017اظقاردةمإظقفامبعدمتشؽقؾماجملؾسمواهلقؽؿنيمبشلنمعشروعماظؼاغقنمبؿارؼخم وآخرػامورودًا

م.5/2/2018

 .دٕل رأخشْب فٗ االَزٓبء يٍ يششٔع انمبٌَٕ  انهجُخ ػهٗ يب أصرئفًٛب ٚهٗ سد م

معشروسك، 2778 يٍ َٕفًرب 72 ثزبسٚخ ماديماظؾفـةماٌشرتطةم معـماٌؼدعنيماظؼاغقغنيمأحالماجملؾسم

وضدمادؿقجبمذظؽمسؾكماظؾفـةم"مواإلسالمماظصقاصةمتـظقؿ"مومواإلسالممظؾصقاصةماٌمدلكماظؿـظقؿ"ممبشلنمايؽقعة

"باظؾدءمصكمغظرم"معشروعمضاغقنماظؿـظقؿم213،م212،م211األوظقظقةمإلسؿالمغصقصماٌقادماظددؿقرؼةممأرضام"ممإسطاء

ماٌمدلك"

مم"مواإلسالممظؾصقاصةماٌمدلكماظؿـظقؿ"مسؾكمعشروعماظؼاغقنمبشلنممماجملؾسمواصؼم78/72/2778 ثزبسٚخ

 .2016مدؼلؿربمم24ممبؿارؼخ2016مظلـةم92وصدرممباظؼاغقنمرضؿمم
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ٌشروعماظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةممبنصدارمدؾؼمإحاظةمماجملؾسمم-م2778يٍ َٕفًرب عُخ  2ثزبسٚخ 

،موضدمرأتمععفمماظؾفـةمادؿؽؿااًلمظؾؾـاءماظؼاغقغكمظؾؼقاغنيماٌـظؿةمظؾصقاصةمواإلسالممممضاغقنممبنغشاءمغؼابةماإلسالعقني

مرضؿمأنمؼؿؿماالغؿفاءمعـفموسرضفمسؾكماجملؾسموباظػعؾمواصؼمسؾق ماظؼاغقنم مم93فماجملؾسموصدر بشلنممم2016ظلـة

 .م1/1/2017"إصدارمضاغقنمبنغشاءمغؼابةماإلسالعقني"موغشرمباىرؼدةماظرمسقةمبؿارؼخم

ماالسالممظؿـظقؿماألسؾكماجملؾسمرأىمأخذمأٔججذ انذعزٕس يٍ( 276، 272، 277) أسلبو ادلٕاد ألٌ َظشاو

م89اٌادةممأنم،مطؿامؿظعؿؾفماٌـظؿةمأومؿبفماٌؿعؾؼةماظؼقاغنيمعشروساتمصكمواإلسالممظؾصقاصةماظقرـقؿنيمواهلقؽؿني

مسؾكمأوجؾتمواالسالممظؾصقاصةماٌمدلكماظؿـظقؿمبشلنم92مرضؿماظؼاغقنمعـ م مععمباظؿـلقؼمواهلقؽؿنيماجملؾسم

 واالسالعك،.ماظصقػكمظؾعؿؾماٌـظؿةماظؼقاغنيمعشروساتمصكماظرأىمبنبداءماظـقابممبفؾسماٌعـقةماظؾفـة

سؾكماظؾفـةممسدممماظؾدءمصكمادباذمأؼةمإجراءاتمأومسؼدماجؿؿاساتممتؿعؾؼممبشروعمضاغقنمتـظقؿمكبٌ نضايبا 

مواهلقؽؿنيماظقرـقةمعدمصدورماظؼراراتماىؿفقرؼةمباظصقاصةمواإلسالممإالمب ؿشؽقؾماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم

 ظإلسالممواظقرـقةمظؾصقاصةم.

مأرضامماىؿفقرؼةمرئقسمضراراتمصدرت 77/8/2771ثزبسٚخ  م160وم159وم158م بؿشؽقؾمم2017مظلـةم

 اجملؾسمواهلقؽؿنيماظقرـقةمظؾصقاصةمواظقرـقةمظإلسالممم.

م67/8/2771ثزبسٚخ  ضاعتماظؾفـةممعـمخاللمأم.مدمرئقسماجملؾسمممبكارؾةمم-ؼقعًام21بعدماظؿشؽقؾمبتتم-م

مأ م ماظددؿقر مأوجب ماظؿك ماىفات ماٌادة مغص مإسؿال موطذظؽ م، ماظؼاغقن معشروع مصك مرأؼفا ماظالئقةمم158خذ عـ

اظداخؾقةمظؾؿفؾسمبلخذمرأىماىفاتماٌرتؾطةمباٌشروعممأوماٌـظؿمظعؿؾفا،موضدمتؿابعتممردودمػذهماىفاتمسؾكمم

 اظـققماظؿادي:

ماإلسالممظؿـظقؿماألسؾكماجملؾسمأردؾ4/0/2771  ثزبسٚخ موعالحظاتفمعؼرتحاتفم موم مبؾعضمأتؾعفام،

 .ممم10/2/2018مبؿارؼخمواٌؼرتحاتماٌالحظات

 .مماظؼاغقنمعشروعمعؼرتحاتفموعالحظاتفمسؾكمماالتصاالتمظؿـظقؿماظؼقعكماىفازمأردؾ4/0/2771 ثزبسٚخ

مم77/0/2771 ثزبسٚخ مظؾصقاصةماظقرـقةماهلقؽؿنيمأردؾت ممواظقرـقةم موعؼرتحاتفؿعالحظؿفظإلسالم مسؾكمؿا ا

 .ممعشروعماظؼاغقن

م22/8/2771 ثزبسٚخم مغؼابةم مأتؾعؿماظصقػقنيمأردؾت مثؿ ماٌشروع مسؾك موعؼرتحاتفا ممبؼرتحمفتتتعالحظاتفا

 .2017/م8/م26مارؼختتتتتتتبؿمرتتتتتتتتآخ
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مرؾؾتماإلسالممصـاسةموشرصةمم8/5/2017مبؿارؼخماإلسالعقنيمغؼابةمصكمتؿؿـؾممأخرىمجفاتمأنماديمباإلضاصةم

 .ماٌشروعمذاتمصكمعالحظاتفامإبداء

َظٕص يغ  (  06،  02،  07،  07،  68)ادلٕاد أسلبو  رٕافكَظشاا دلب أصري أصُبء اجزًبػبد انهجُخ ثشأٌ  
  -انذعزٕس  يٍ ػذيّ، فمذ لبيذ انهجُخ مبخبؿجخ كالا يٍ :

 . 67/72/2771ثزبسٚخ  االحؿؽارؼةمحقثموردمرأؼفماديماظؾفـةمماٌؿاراداتموعـعماٌـاصلةمرياؼةمجفازمأمتم

 . 2774/ 2/ 0 ثزبسٚخمموضدموردمرأؼفمظؾفـةمماظعدلمبقزارةماظؿشرؼعمضطاعبمتمم

عقادمعشروعماظؼاغقنماٌؿعؾؼةمبؿـظقؿمسؿؾمعمدلاتموودائؾماإلسالمماظعاممفٗ ئؿبس دشص انهجُخ ػهٗ طٛبغخ ٔ

ادؿؿعتمم 22/6/2774ثزبسٚخ  فمذ خظظذ اجزًبػبا مبامؼؿـادبمععمخطةماظؿطقؼرماىارىمتـػقذػامباهلقؽةماظقرـقةمظإلسالمم

ممـؾنيممسـماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالمموبـؽماالدؿـؿارماظؼقعكم،موأدػرمحبضقرمطةمعـموزارةماظؿكطقطموػذهماًمصقفمٌالع م

 مسؿؾقةماظؿطقؼرماٌشارمإظقفام.ومؼؿػؼػذاماالجؿؿاعمسـمضقامماظؾفـةمبنجراءماظؿعدؼالتماٌالءعةمممبام

أنماظؾفـةممأرادتمأنمتلؿقسبمموتلؿقصكمحبـًامطاصةمماآلراءمواٌؼرتحاتممجهٛبٔثُبء ػهٗ يب رمذو ٚزؼخ 

مهلذؼـماجملاظنيم مأنمؼلفؿمصكمخروجمعشروعماظؼاغقنمبشؽؾمؼضؿـمتـظقؿًا معـمذلغف وصؼًاممواٌالحظاتموطؾمعا

مو ماظددؿقرؼة مظؾؿؾادىء موبني موعصاية ماجملؿؿع محؼقق مسؾك م مايػاز مبني محؼقؼقًا متقازغًا محيؼؼ ماظرأىممبا حرؼة

مواظؿعؾريمم.

: سؤٚخ انهجُخ يف شأٌ يششٔع انمبٌَٕ ٔػشٔسح ئػبدح فظم انمٕاَني اخلبطخ ثبذلٛئخ انٕؿُٛخ نهظذبفخ خبي غبا
ٔاذلٛئخ انٕؿُٛخ نإلػالو يغ ئػبدح رُظٛى اجملهظ األػهٗ نزُظٛى اإلػالو يغ رُظٛى انظذبفخ 

 ٔاإلػالو.

م مادؿعرضت م اظدواسكاظؾفـة ماظيت مضرورةماظددؿقرؼة ماظـقاب مذبؾس مسؾك صرضت

ماجملؾسم مسؿؾ موغظؿ مأغشل مواظذى م، مواإلسالم مظؾصقاصة ماٌمدلك ماظؼاغقن مبنصدار اإلدراع

مظ ماإلاألسؾك متـظقؿمؿـظقؿ موضرورة مظإلسالم ماظقرـقة مواهلقؽة مظؾصقاصة ماظقرـقة مواهلقؽة م، سالم

المسؿؾفؿموػقمسؿؾفؿمبؼاغقنمحؿكمؼؿلـكمأخذمرأؼفؿمسيمعشروساتماظؼقاغنيماظيتمتؿعؾؼممبف

معامهؼؼمباظػعؾموبدأتمػذهماألجفزةمسيممماردةمسؿؾفا.

مسيم مععاىؿفا مؼؿعني ماظيت ماٌقضقسات معـ ماظعدؼد مسـ مطشػ ماظعؿؾك ماظقاضع مأن شري

إلسالمموػقمعامرتؾارًاموثقؼامبؿـظقؿماظصقاصةموااؾسماألسؾكماظؿشرؼعمصضالمسـمارتؾاطمسؿؾماجمل

م ماظؾفـة مجيعؾ مإساداٌشرتطة مأػؿقة محرؼةمترى مضؿـ مظإلسالم ماألسؾك ماجملؾس متـظقؿ ة
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بؼاغقنمماظصقاصةمواإلسالممععمصصؾمطؾمعـفؿم،ماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمواهلقؽةماظقرـقةمظإلسالمم

خاصةمععماظػفقاتماظعؿؾقةماظيتمزفرتمعـماظقاضعماظعؿؾكمغؿقفةمظؾؿطقرممعلؿؼؾمظؽؾمعـفؿا

مصقاصةموودائؾماظؿقاصؾماجملؿؿعك.اظؿؽـقظقجكماظلرؼعمواٌؿالحؼمسيمودائؾماإلسالممواظ

:عبدع  االؿبس انالئذٗ نشؤٚخ انهجُخ :با
حرصامعـماظؾفـةماٌشرتطةمسؾكمدالعةماجراءاتمغظرمعشروعماظؼاغقنماٌعروضمواظؿلطدم

رؤؼؿفاماًاصةمبؿؼلقؿفماديمثالثةمعشروساتمععماظؼقاسدماظالئققةماٌعؿقلمبفام،مصؼدممعـماتػاق

م ادؿعادت ماٌشرتطة ماظؾفـة ماٌقاد مم44غظر مم46، مم159، مم160، ماظداخؾقةمم164، عـماظالئقة

جملؾسماظـقابمواظؿكمتردؿمحدودموالؼةماظؾفانماظـقسقةمصكمذلنمعشروساتماظؼقاغنيماحملاظةم

مصكمسؿقممصالحقاتماظؿعدؼؾماظؽاعؾةم ماديمدخقلمعؼؿضكمرأؼفا محقثمخؾصتماظؾفـة إظقفا،

اظؿعدؼؾمباالدؿؾدالمأومايذفمأوماالضاصةمأومماظؿكمحيقزػامذبؾسماظـقابموىاغفمواظؿكمتشؿؾ

ماظؿفزئةمصكماٌقادمأوماظؿعدؼالتماٌؼرتحةمسؾقفا.

حقثمتؼضكمػذهماٌقادماٌشارماظقفامبلنمتؿقديمطؾمىـةمعـماظؾفانماظـقسقةمدرادةمعام

مؼؼرتحم مأن ماظؼاغقن معشروع مغظر مسـد مسضق مظؽؾ موؼؽقن م، ماظؼقاغني معشروسات معـ ماظقفا حيال

ايذفمأوماإلضاصةمأوماظؿفزئةمصكماٌقادمأومصقؿامؼعرضمعـمتعدؼالتم،مسؾكمدبطرمماظؿعدؼؾمأو

اظؾفـةمباظؿعدؼالتماظؿكمضدعفاماألسضاءمأوماظؾفانمضؾؾماىؾلةماحملددةمظـظرمعشروعماظؼاغقنم

مأعامماجملؾسمظؾقـفام،موؼؾنيماٌؼررمرأىماظؾفـةمصقفامأثـاءماٌـاضشةمصكماىؾلةم.م

مرىماٌـاضشةمسؾكمأداسماٌشروعماظؿكمتؼدعتمبفماظؾفـةم.وصكمذيقعماألحقالمو

 سأٖ احلكٕيخ يف سؤٚخ انهجُخ :
ماظقرـقةم ماهلقؽة معـ مطؾ مصصؾ مإسادة مضرورة مسي ماظؾفـة مرؤؼة معع مايؽقعة اتػؼت

مغظرًام مػقؽة مظؽؾ ماٌـادؾة ماألحؽام مووضع معلؿؼؾ مبؼاغقن م مظإلسالم ماظقرـقة مواهلقؽة م ظؾصقاصة

،مصضالمسـمعقاصؼةمايؽقعةمسؾكمإسادةمتـظقؿماجملؾسماألسؾىتممالخؿالفموزقػةمطؾمعـفؿا

مظإلسالممووضعمأحؽاممضؿـماظؼاغقنماٌـظؿمظؾصقاصةمواإلسالم.
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مم مايؽقعة موأسؾـت ماظؾفـة مداخؾ ماظؼاغقن معشروع معـاضشات مممـؾفامخالل مظلان سؾك

ماظؼاغقنم مسؾكمإظغاء مذلؽقنمذبؾسماظـقابمعقاصؼؿفا معروانموزؼر مسؿر ظلـةمم92رضؿماٌلؿشار/

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.م2016

 :شرتكخادل سأٖ انهجُخ:  صبيُب
بشلنمتـظقؿماظصقاصةمأثـاءمغظرمعشروعماظؼاغقنماٌؼدمممعـمايؽقعةممثزنذ انهجُخ ادلشرتكخ ػُبٚخ فبئمخ

داسةم،موضدموردتمسؾقفمعؼرتحاتمباظؿعدؼؾممم80اجؿؿاسًامادؿغرضتمعامجياوزمم39سؼدتماظؾفـةممحقثواإلسالمم

عـماىفاتماٌشارمإظقفامدابؼًاموأؼضامعـماظلادةماألسضاءمتـاوظتمشاظؾقةمعقادماٌشروعمموواوزتماظؿعدؼالتم

 .عادةم127%ممعـمممإذياديمعقادمعشروعماظؼاغقنماظؾاظغمسددػامم95غلؾةمتزؼدمسؾك

طاغتمضدمغاضشتمطاصةمماٌؼرتحاتمواٌالحظاتماظيتموردتمسؾكمعشروعممٔجتذس اإلشبسح ئىل أٌ انهجُخ

 اظؼاغقنمواٌػاضؾةمصقؿامبقـفام.

اٌـظؿتةمممؼتقاغنيماظسيمذتلنممةماظعؾقتاماظصتادرممممكًب اعزؼشػذ انهجُخ أدكبو  احملكًخ  انذعالزٕسٚخ

واظقاجؾتتاتماظعاعتتةماظتتقاردةمباظددتتؿقرم،موحرصتتتمماظصتتقاصةمواإلستتالمممواٌؿعؾؼتتةمبتتايؼققموايرؼتتاتمممظعؿتتؾ

 اصةمعامؼؿعؾؼمحبرؼةماظػؽرمواظرأىم.اظؾفـةاٌشرتطةمسؾكممتـاولمصققىمػذهماألحؽاممذيقعفاموخب

كًب رشري  انهجُخ  أَٓب ساػذ ػُذ ئػذاد يششٔػبد انمٕاَني ادلؼشٔػّ ثؼغ يٍ ادلجبدب انشاعخخ 
 دميمشاؿٗ ٔيٍ أًْٓب:انزٙ ال دٛذح أٔ اخلشٔط ػُٓب يف أ٘ رُظٛى 

وععرصةممممتؾؼكمصكموأنممظؾؿفؿؿعمحؼمأصقؾمم،ماظدميؼرارقةمرطائزمواإلسالمممتـؾمأحدممحرؼةماظصقاصةممأن-

م.ماظعاعةمباظشؽقنماٌؿعؾؼةممايؼائؼمواٌعؾقعات

مإالمم- مطانماألصؾمصكمااظددؿقرمػقمطػاظةمحرؼةماظصقاصةمواظطؾاسةمواظـشرمصكمودائؾماإلسالمم، أنمإغفماذا

ماظددؿقرمضقدمػذامايؼمطغريهمعـمايؼققماظعاعةمبلنمتؽقنممماردؿفمصكمحدودماظؼاغقن.

ماألخرىمايؼققممبراساةمتؿؼقدممماردؿفامصننم،مبفاماٌلاسمجيقزمالمواظـشرماظؿعؾريمحرؼةمإغفموإنمطاغتمم-

اًاصةم،مصفذهمايرؼةمجيبمأنماآلخرؼـموحقاتفؿممحرؼةمواحرتاممماظعامماٌؿعؾؼةمممبؼؿضقاتماألعـماظؼقعكمواظـظام

متؽقنممأدادًامظؾؾـاءمالمظؾفدم.

ماظضقابطم،موإالمعـمدبؾقمانمجيقزمالممماردؿفاموانمهلا،محدودمالمعطؾؼةمظقلتموايرؼاتمػذهمايؼققمأن-

ماٌلؽقظقةمصقضكمإديماغؼؾؾت موأن مايرؼةميؿاؼةماظقحقدماظضؿانمػكمواظرأىمواظؿعؾريماظـؼدمصكماظؿفاوزمسـدم،

ممالغطالضفا.مواظداسؿ

مععفمؼـؾغكمعاماظددؿقرؼة،وػقماظؼقؿموموايرؼاتمايؼققمعـمخاللمرياؼةمدائؿامودمحدًامهلاممايرؼةأنمم-

مرغقانمأحدػؿامسؾكماآلخرم.مهلذهمايرؼاتمعـمشريمايؿاؼةمػذهمتؼقممأن



 

18 
 

محنيم-م مواظؼاغقغك ماظددؿقرى ماٌشرع محرؼةمؼصقنمأن مؼؽػؾ مماظصقاصةواإلسالممأو مذاتممإمنا مصك ؼضع

مظعدم مضؿاغات أواٌلاسمم،ماظعاعةمواظقاجؾاتموايرؼاتمأوايؼققماجملؿؿعممبؼقعاتمأوإخالهلامواوزػاماظقضت

ممبؼؿضقاتماألعـماظؼقعكم.

ززالءو نثادكبو َظٕص يششٔػبد انمٕاَني انضالس ٔػجؾ طٛبغزٓب ْزا ٔلذ لبيذ انهجُخ ادلشرتكخ 
 ٛخ ٔانظذفٛخ .يغ ادلغزجذاد ػهٗ انغبدخ اإلػالي

تعرضمتؼرؼرػامسـمعشروعماظؼاغقنماٌعروض،مصنغفامتقاصؼمسؾقفمععداًلموعؼلؿًامإديمثالثةمواظؾفـةماٌشرتطةمإذم

معشروساتمضقاغنيموترجقماجملؾسماٌقضرماٌقاصؼةمسؾقفمباظصقغةماٌرصؼة.

 سئٛظ انهجُخ ادلشرتكخ

 أعبيخ ْٛكم    
م

م
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 ثاطذاس لبٌَٕ أٔالا: يششٔع لبٌَٕ      
 ٔاجملهظ األػهٗ نزُظٛى اإلػالو ثزُظٛى انظذبفخ ٔاإلػالو

 يالدظبد إلػالونزُظٛى ااجملهظ األػهٗ ثزُظٛى انظذبفخ ٔاإلػالو ٔ ثاطذاس لبٌَٕ يششٔع   لبٌَٕ 
مماظشعببادؿم

مرئقسماىؿفقرؼةم

مضررذبؾسماظـقابماظؼاغقنماآلتكمغصفم،موضدمأصدرغاه.

م

م

 )ادلبدح األٔيل(
م مذلن مصك ماٌراصؼ ماظؼاغقن مبلحؽام مواإلسالماؼصيعؿؾ م،ظصقاصة م، ماإلسالم مظؿـظقؿ ماألسؾك مواجملؾس مسؾك مأحؽاعف اظؽقاغاتممذيقعوتلرى

م ماإلظؽرتوغقة مواٌقاضع مواإلسالعقة ماظصقػقة مواظقدائؾ ماٌراصؼواٌمدلات ماظؼاغقن مألحؽام مأواظقدقؾةموصؼا م ماٌقضع م مذظؽ معـ موؼلؿــك مممممممممممممممم،

مومايلابماإلظؽرتوغكماظشكصك.مم

م92ؼؼابؾفامغصماٌادة)ماألودي(معـماظؼاغقنمرضؿم

ظؾصقاصةمبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكم2016ظلـةم

 واإلسالم.

 )ادلبدح انضبَٛخ(
ىماجملؾتسمم،موذظؽمبعتدمأختذمرأممتصدرماظالئقةماظؿـػقذؼةمظؾؼاغقنماٌراصؼمبؼرارمعـمرئقسمذبؾسماظقزراءمخاللمثالثةمأذفرمعـمتارؼخماظعؿؾمبفم

ماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم،مواهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةم،مواهلقؽةماظقرـقةمظإلسالمم.

م92اظؼاغقنمرضؿممؼؼابؾفامغصماٌادة)ماظـاظـة(عـم

بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةم2016ظلـةم

 واإلسالم.

 )ادلبدح انضبنضخ(
صكمتارؼخماظعؿؾمبفذامأوماٌقاضعماإلظؽرتوغقةمماالسالممدقاءمصكماظصقػمأومصكمودائؾمصكماجملالماظصقػكمأوماإلسالعكمؼعؿؾعـمطؾمسؾكم

م،موذظؽمخاللمدؿةمأذفرمعـمتارؼخماظعؿؾمباظالئقةماظؿـػقذؼةم.ماظؼاغقنمأنمؼقصؼمأوضاسفمرؾؼًامألحؽامماظؼاغقنماٌراصؼموالئقؿفماظؿـػقذؼةم

اظؼاغقنممؼؼابؾفامغصماٌادة)اظرابعة(عـمعشروعم

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 )ادلبدح انشاثؼخ(
مبشلنمتـظقؿماظصقاصة.م1996ظلـةمم96بنصدارمضاغقنماظؿـظقؿماٌمدللمظؾصقاصةمواإلسالمم،مطؿامؼؾغكماظؼاغقنمرضؿمم2016ظلـةمم92ؼؾغكماظؼاغقنمرضؿم

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿممؼؼابؾفامغصماٌادة)مااظـاغقةم(عـم

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (بيغخ)ادلبدح اخل
معـماظققمماظؿاديمظؿارؼخمغشره.مًاعؿؾمبفماسؿؾارؼاغقنمصكماىرؼدةماظرمسقة،موؼصياظـشرمػذامؼ

مؼؾصؿمػذاماظؼاغقنمخبامتماظدوظةم،موؼـػذمطؼاغقنمعـمضقاغقـفا.

م92ؼؼابؾفامغصماٌادة)ماظرابعةم(عـماظؼاغقنمرضؿم

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.
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 رؼشٚفبدانجبة األٔل :
 (7يبدح )

ممماظؿاظقةماٌعـكماٌؾنيمضرؼـمطؾمعـفا:مؼصيؼصدمباظؽؾؿاتمواظعؾاراتمصكمتطؾقؼمأحؽاممػذاماظؼاغقنم

ماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم.ماجملؾسماألسؾكم:-

أومماٌقؽاغقؽقتةمـقتؾمعؿتكمغؼؾتتمبتاظطرقمممممأومشريمذظؽمعتـمودتائؾماظؿؿمممممم،أواظصقرمم،أوماظؼطعماٌقدقؼقة،أوماظردقمم،:مطؾماظؽؿاباتماٌطؾقساتم-

 صلصؾقتمبذظؽمضابؾةمظؾؿداولم.مأواإلظؽرتوغقةمأومشريػاماظؽقؿقائقةم

 ولمغؼابةماظصقػقنيم.ا:مطؾمسضقمعؼقدمجبداظصقػكم-

 .ماإلسالعقنيولمغؼابةماطؾمسضقمعؼقدمجبدم:ملسالعإلا-

ماظـؼقب:غؼقبماظصقػقنيمأوماإلسالعقنيمحبلبماألحقال.-

إظؽرتوغكمؼؿقديمعلتؽقظقةمهرؼترهمأومبـتفمصتقػققنمغؼتابققن،موؼصتدرمبادتؿمعقحتد،موبصتػةمدورؼتةمصتكمعقاسقتدممممممممممممممأوماظصققػةم:مطؾمإصدارمورضكم-

 .اسؿؾاري،مساممأومخاص،مووصؼامظؾؼقاسدمواإلجراءاتماظؿكمتـظؿفاماظالئقةماظؿـػقذؼةمهلذاماظؼاغقنمرؾقعلمأوممذكصمعصري،عـؿظؿة،موؼصدرمسـم

أوممممممممؼصؾمإديماىؿفقرحمأومصؽاتمععقـةمعـف،مبنذاراتممأومإظؽرتوغكومتؾقػزؼقغكممم:مطؾعيمبثمإذاسكمموغكأوماإلظؽرتاإلسالمماٌلؿقعمأوماٌرئكم-

وشريػتامعتـممممةصقرمأومأصقاتمأومردقعاتمأومطؿابات،مالمتؿلتؿمبطتابعماٌرادتالتماًاصتة،مبقادتطةمأىمودتقؾةمعتـماظقدتائؾماظلتؾؽقةمواظالدتؾؽقمممممممممم

،وؼصتدرمستـمأذتكاصمرؾقعقتةمأوماسؿؾارؼتةمممممموشريػاواإلظؽرتوغقتةمممدائؾماظؾثمواظـؼتؾماإلذاسقتةمواظؿؾقػزؼقغقتةمممماظؿؼـقاتمايدؼـة،مأومأىمودقؾةمعـمو

 م.ساعةممأوخاصة،مووصؼامظؾؼقاسدمواإلجراءاتماٌـظؿةمظالئقةماظؿـػقذؼةمهلذاماظؼاغقن

مؿؿاسقةمواظـؼاصقةماظعاعةمواٌعاؼريماياطؿةمظؿقرؼرػا.اظلقادةماظؿقرؼرؼةم:مأػدافماظصققػةمأوماظقدقؾةماإلسالعقةمواغؿؿاءاتفاماظلقادقةمواالج-

ماٌمدلاتموذرطاتماظـشرمواظؿقزؼعم،موتصدرمصقػامورضقةمأومإظؽرتوغقة.ماظصقػقةم:ماتاٌمدل-

    قةمممممماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةم:ماٌمدلاتموذرطاتماظـشرمواظؿقزؼعمووطاالتماألغؾاءماظيتممتؾؽفاماظدوظةمعؾؽقةمخاصةم،وتصدرمصقػامورض-

مأوماظؽرتوغقةم،مأومأىمغشاطمتقاصؼمسؾقفماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصة.م   

 اٌمدلاتماإلسالعقةم:ماٌمدلاتماظيتمتؼقممبندارةماظقدائؾماإلسالعقة.-

أومأىمغشتاطمتقاصتؼمممةماظقدتائؾماإلسالعقتةماظعاعتة،مممماٌمدلاتماإلسالعقةماظعاعة:ماٌمدلاتمأوماظشرطاتماظيتمتـشؽفاماهلقؽةماظقرـقةمظإلستالممإلدارم-

م

م

م

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(عـم1ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالمم2016

اظؼاغقنماٌؼدممعـمموذاتماٌادةمعـمعشروعم

 .ايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم
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 سؾقفماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالم.

 ضـقاتماظؿؾقػزؼقنماألرضقةمواظػضائقةم،موربطاتماإلذاسةماظلؾؽقةمواظالدؾؽقةمواإلظؽرتوغقةممم.ماظقدقؾةماإلسالعقة:-

 اظؿكممتؾؽفاماظدوظةمعؾؽقةمخاصة.مواإلظؽرتوغقةاسةماظلؾؽقةمواظالدؾؽقةماظقدائؾماإلسالعقةماظعاعة:مضـقاتماظؿؾقػزؼقنماألرضقةمواظػضائقة،موربطاتماإلذ-

 اظؼـاةماظعاعةم:ماظؼـاةماظيتمؼؾثمسؾقفامربؿقىمإسالعلمعؿـقعم.-

 اظؼـاةماٌؿكصصة:ماظؼـاةماظيتمؼؼؿصرمسؿؾفامسؾكمغقسقةمواحدةمعـماحملؿقىماإلسالعلم.-

 دمإخؾارؼةمآغقةممممممأومعقادمذاتمصؾةمبفام.اظؼـاةماإلخؾارؼةم:ماظؼـاةمماٌؿكصصةماظيتمتؾثمعقا-

ماألضـقةماظػضائقةم:ماألحقزةمأوماٌلاراتماظػضائقةماظيتمهؿؾمسؾقفامعقادمإسالعقةمعرئقةمأومعلؿقسة.-

مواظذاطرةماٌؿـؼؾةم،موشريػام.ودائطماإلسالمماإلظؽرتوغك:ماظقدائؾماظيتمؼؿؿمهؿقؾماٌقادماإلسالعقةماٌذاسةمسربماإلغرتغتمسؾقفامعـؾماألضراصماظصؾؾةم،م-

مصقػكمممممممممممممممممممممممممممم- مربؿقى مخالظف معـ مؼؼدم مواظذى مظف ماٌرخص ماإلظؽرتوغك ماظؿطؾقؼ مأو ماظرابط مأو ماظصػقة ماإلظؽرتوغك: مممممممممممممماٌقضع

ومؼصدرمبادؿمععنيموظفمسـقانموغطاقمإظؽرتوغكمربدد،م أومعؿعددماظقدائطمممقًامأومعرئقًامثابؿًامأومعؿقرطًاأومإسالغكمأؼًامطانمغصقًامأوممسع أومإسالعك

موؼـشلمأومؼلؿضافمأومؼؿؿماظـػاذمإظقفمعـمخاللمذؾؽةماٌعؾقعاتماظدوظقة.

عتـمممأوماألذتكاصممدعاتمأوماٌـؿفتاتماًدعاتماإلسالعقةمأوماإلسالغقتةماظؿفارؼتةماإلظؽرتوغقتة:ماحملؿتقىماٌؿضتؿـماظرتوؼتجمظألسؿتالممأوماًتممممممممم-

مخاللممذؾؽةماٌعؾقعاتماظدوظقةم)ماإلغرتغتم(م.

ماألدرة:امظزوجمواظزوجةمواألبـاءمماظؼصر.-

 دشٚخ انظذبفخ ٔاإلػالو انجبة انضبَٗ   : 
  أدكبو ػبيخ انفظم األٔل : 

 (2يبدح )
 اظدوظةممحرؼةماظصقاصةمواإلسالممواظطؾاسةمواظـشرماظقرضكمواٌلؿقعمواٌرئكمواإلظؽرتوغل.متؽػؾ

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم2ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م(6يبدح )

مأومإشالضفا.محيظر،مبلىموجف،مصرضمرضابةمسؾكماظصقػموودائؾماإلسالمماٌصرؼة،موحيظرمعصادرتفا،مأوموضػفا،م

مايرب مزعـ مصك مسؾقفا مربددة مرضابة مصرض مادؿــاء ماظعاعةموجيقز ماظؿعؾؽة مم.أو ماياظة مػذه موصك ماألسؾك مظؾؿفؾس مغلخمأن مبضؾط مضرارًا ؼصدر

أوموضػمإسادةممأومعقضعمإظؽرتوغك،إظؽرتوغقةماٌادةماٌكاظػةمظؿعؾقؿاتماظرضابةمصكمحاظةمغشرػامصكمصققػةمحفبمحذفمأوأوماظصققػةماظقرضقةم

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم3ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 ؿماظصقاصةمواالسالم.عـمايؽقعةمبؿـظق
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م.وظذوىماظشلنماظطعـمسؾكماظؼرارماظصادرمبذظؽمأعاممربؽؿةماظؼضاءماإلداريبـفامصكماظقدقؾةماإلسالعقة،م

 (8يبدح )
مبثمأيم مأو مواٌقضعماإلظؽرتوغكمغشر ماإلسالعقة مواظقدقؾة ماظصقػقة مسؾكماٌمدلة مأومحيظر ماظددؿقرمربؿقاهرضمؿعاإسالنمؼعادة م،ععمأحؽام

أومحيضمسؾكمم،واآلدابماظعاعةماظـظامماظعامدباظػمأوممم،ممعقـاقماظشرفماٌفينمدباظػماالظؿزاعاتماظقاردةمسيمأوم،ماظؼاغقنمتدسقمإديمزباظػةمأو

م.أوماظعـصرؼةمأوماظؽراػقةممأوماظؿعصبمأوماظعـػمماظؿؿققز

،مصدرتمأومجرىمبـفامأومإسالغقةممأومعقادمإسالعقةمأنمميـعمعطؾقسات،مأومصقػ،م،ماألعـماظؼقعكمظالسؿؾاراتماظؿكمؼؼؿضقفامم،مظؾؿفؾسماألسؾكوم

أوماٌقادماإلباحقة،مأوماظؿكمتؿعرضممجملؾسمأنمميـعمتداولماٌطؾقساتوسؾكماعـماًارج،معـماظدخقلمإديمعصرمأوماظؿداولمأوماظعرض،م

مواظؿعصبم.أاظؽراػقةمموأاظعـصرؼةمموأمممماظعـػموأاظؿكمهضمسؾكماظؿؿققزمم،مأوعـمذلغفمتؽدؼرماظلؾؿماظعاممموماٌذاػبماظدؼـقةمتعرضًاممظألدؼان

م.وظؽؾمذيمذلنماظطعـمسيمػذاماظؼرارمأعاممربؽؿةماظؼضاءماإلداري

م

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(عـمعشروعم4ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (0يبدح )
أؼةممودقؾةمصققػةممأومإسالعقةمأومعقضعمإظؽرتوغل،مأوماظلؿاحمظفمباالدؿؿرارمسيممبنغشاءمأوماظؿصرؼ ممماظرتخقصبليمحالمعـماألحقالممالمجيقزم

مؼؼقمم مأوماظؿػرضةمبلؾبماىـسمسؾكمأداسممتققزمدؼينممماردةمغشارفمعؿكمطانم مأومعذػيبح مأومسؾكمأداسمرائػمم مممممممم،ممأومِسرضيضلملأوماألصؾ،

مٌؾادئماظدمي مغشاطمععاِد مإديممماردة مأو متعصبمجشيفقي، مؼرارقة،أو مدريم مسؾكمغشاطمذىمرابع مسؾكماإلباحقة،مأو مأومهرؼض م، مسؾكممم أو

 ،مأومتدسقمإديمأيمعـمم،مذظؽمأوتلؿ مبف.واظعـػأاظؽراػقةم

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم62ؼؼابؾفامغصماٌادة)

معـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (8يبدح )
ؼةمإالمالمجيقزمتلدقسمعقاضعمإظؽرتوغقةمصكمذيفقرؼةمعصرماظعربقةمأومإدارتفامأومإدارةمعؽاتبمأومصروعمٌقاضعماظؽرتوغقةممتعؿؾمعـمخارجماىؿفقر

مبذظؽمعـماجملؾسماألسؾكموصؼماظضقابطمواظشروطماظؿكمؼضعفامصكمػذاماظشلنم.سؾكمترخقصمبعدمايصقلم

م ماىـائقة مباظعؼقبات ماالخالل مسدم ممموعع مأى مزباظػة محاظة مصك ماألسؾك مظؾؿفؾس م، مإظغاءممااٌؼررة مصقفا ممبا ماظالزعة ماالجراءات مادباذ تؼدم

مدارى.سؾكمترخقصماظرتخقصمأوموضػمغشاطماٌقضعمأومحفؾفمصكمحاظةمسدممايصقلم

م

م

م

م
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 انضبَٗانفظم 
مدمٕق انظذفٛني ٔاإلػاليٛني

م(1يبدح )

 ظغريماظؼاغقن.ذظؽمالمدؾطانمسؾقفؿمصكمسيمأداءمسؿؾفؿمماظصقػققنمواإلسالعققنمعلؿؼؾقنم 

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم5ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (4يبدح )

أوماإلسالعلمدؾؾًامملصدرمسـماظصقػاظصقققةماظؿكمتماٌعؾقعاتماظرأىماظذىمؼصدرمسـماظصقػكمأوماإلسالعكمأومأنممتؽقنممؽقنؼالمجيقزمأنم

م،مطؿامالمجيقزمإجؾارهمسؾكمإصشاءمعصادرمععؾقعاتف.ٌلاءظؿفم

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم6ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م(9يبدح )

مالمحيظرماظؼاغقنمإصشاءػا.مواألخؾارماظؿكمممظؾصقػكمأوماإلسالعكمحؼمغشرماٌعؾقعاتمواظؾقاغاتم

أومممممممممممممممممممكمـماظصقػتتتصالمباظصقاصةمواإلسالممظؿؿؽقظإلمأوعقضعمإظؽرتوغكممبنغشاءمإدارةمأومعؽؿباظعاعةمواىفاتموتؾؿزمماىفاتمايؽقعقةم

 مماإلسالعكممعـمايصقلمسؾكماظؾقاغاتمواٌعؾقعاتمواألخؾار.

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم7ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (77يبدح )

م متعقق مصرضمأىمضققد مإتاحةمحيظر ماظػرصمبنيمزبؿؾػماظصقػماٌطؾقسةمتقصريمو مهقلمدونمتؽاصم مأو موودائؾمماٌعؾقعات، واإلظؽرتوغقة

م مواٌلؿقسة ممسيم،أواإلسالمماٌرئقة مصكمايصقلمسؾكماٌعؾقعاتم، محؼفا مواظدصاعمسـماإلدونموذظؽمطؾف خاللممبؼؿضقاتماألعـماظؼقعل،

م.ماظقرـ

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم8ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (77يبدح )

ايؼمصكمتؾؼكمإجابةمسؾكمعامؼلؿػلرمسـفمعـمععؾقعاتموبقاغاتمملأوماإلسالعملظؾصقػم(معـمػذاماظؼاغقنم;9وم8)ععمعراساةمأحؽامماٌادتنيم

 واظؾقاغاتمأوماألخؾارمدرؼةمبطؾقعؿفامأومرؾؼًامظؾؼاغقنم.أوذظؽمعامملمتؽـمػذهماٌعؾقعاتمم،موأخؾار

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم9ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م(72يبدح )

وإجراءماظؾؼاءاتمععماٌقارـني،ممصكمدؾقؾمتلدؼةمسؿؾفمايؼمصكمحضقرماٌممتراتمواىؾلاتمواالجؿؿاساتماظعاعة،ملأومظإلسالعملظؾصقػ

م.،موذظؽمبعدمايصقلمسؾكماظؿصارؼ ماظالزعةممواظؿصقؼرمصكماألعاطـماظعاعةمشريماحملظقرمتصقؼرػا

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم10ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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م (76يبدح )

واإلسالعقنيمسـدماظؿقاضفؿمبفامظققؿؽؿمأمتضؿـفاماظعؼقدماظؿكمتربعفامععماظصقػقنيم،متؾؿزممطؾمصققػةمأومودقؾةمإسالعقةمبقضعمدقادةمهرؼرؼةمهلام

م.سؾكماظؼقاممبلسؿالمتؿـاضضمععمػذهماظلقادةملوالمجيقزمإجؾارماظصقػكمأوماإلسالع،إظقفاماظطرصانمسـدماًالف

أومتغريتماظظروفماظؿكمتعاضدمصكمزؾفامممأوماإلسالعل،ملوإذامررأمتغريمجذرىمسؾكمدقادةماظصققػةمأوماظقدقؾةماإلسالعقةماظؿكمؼعؿؾمبفاماظصقػ

ارػامبعزعفمسؾكمصلخماظعؼدمهلذاماظلؾبمضؾؾمأنمؼػلخمتعاضدهمععفامبنرادتفماٌـػردة،موذظؽمبشرطمإخطملأوماإلسالعملععماٌمدلة،مجازمظؾصقػ

 ،وحيددماظعؼدمعامؼرتتبمسؾكمػذاماظػلخمعـمآثار.بـالثةمأذفرمسؾكماألضؾمترطفماظعؿؾ

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم11ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (78يبدح )

م موودائؾ مباظصقػ ماظعاعؾني مبني ماظعالضة موجفاتدبضع مماإلسالم ماظعؿؾ مغقع محيدد مسؿؾ مظعؼد مبفا مؼعؿؾقن ماظؿك ماظعؿؾ مواٌرتبم، وعؽاغف،

المتلرىمتؾؽماظعؼقدمإالمبعدموم،همبامالمؼؿعارضمععمسؼدماظعؿؾماىؿاسكمصكمحاظةموجقدوماظرتضقاتممواظؿعقؼضاتم،وعؾقؼاتف،مواٌزاؼاماظؿؽؿقؾقة،م

م.م،وتلريمأحؽاممضاغقنماظعؿؾمصقؿامملمؼردمبشلغفمغصمتصدؼؼماظـؼابةماٌعـقةمسؾقفا

م.اظعؿؾدظعؼإدرتذادؼًامممنقذجطياماظالئقةماظؿـػقذؼةمهلذاماظؼاغقنموتؿضؿـ

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم12ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (70يبدح )

م متؾؿزمماٌمدلاتماظصقػقةمواإلسالعقة ماظؾطاظةمؼمظؾؿلعنيمضدادؼصـمومتقؼؾممبنغشاء،باظؿعاونمععماظـؼابةماٌعـقةم، مبؼرارمعـمذيعقاتفاماظعفزو ،

مواظؾطاظة.أاذرتاكماظعاعؾنيمصقف،موذروطمصرفماظؿلعنيمصكمحاظؿكماظعفزموردقمممصـدوقمضقاسدماظداخؾقةمظؽؾماظؾقائ وهددماظعؿقعقةم،م

م(معـمعشروعم14ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةم

 .واالسالم

م (78يبدح )

ؼقعتًامعتـمتتارؼخمػتذامممممم30وإغؼضتاءممإخطارماظـؼابتةماٌعـقتةممبتربراتماظػصتؾممممماظؿقؼقؼمععفموإالمبعدممعـمسؿؾفمممالمجيقزمصصؾماظصقػكمأوماإلسالعك

ةمصتكمماإلخطارم،متؼقممخالهلاماظـؼابةمباظؿقصقؼمبقـفموبنيمجفةمسؿؾفم،صنذامإدتؿـػذتمماظـؼابتةمعرحؾتةماظؿقصقتؼمدونمنتاحم،متطؾتؼماألحؽتامماظتقاردمممممممم

م.ضاغقنماظعؿؾمبشلنمصصؾماظعاعؾم،والمجيقزموضػمراتؾفمأومعؾقؼاتفمخاللمعدةماظؿقصقؼم

م

م

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم15ادة)ؼؼابؾفامغصماٌ

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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 انضبنشانفظم 
مٔاججبد انظذفٛني ٔاإلػاليٛني

م (71يبدح )

م ماإلسالعك مأو ماظصقػك مؼؾؿزم ماظددؿقر مؼؿضؿـفا ماظؿك مواظؼقؿ مباٌؾادئ ماٌفين مأدائف مبلحؽامصك مؼؾؿزم مطؿا ماٌفينمم، ماظشرف موعقـاق اظؼاغقن

ممبامالمؼـؿفؽمحًؼامعـمحؼققماٌقارـني،مأومميس،موتؼاظقدػام،موبكدابماٌفـةواظلقادةماظؿقرؼرؼةمظؾصققػةمأوماظقدقؾةماإلسالعقةماٌؿعاضدمععفام

محرؼاتفؿ.

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم16ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (74بدح )ي

اظصقػكمأوماإلسالعكمتلدؼؾقطيعيامأعاممغؼابؿفمإذاممؼصيلاءلم،ؾؿقضعماإلظؽرتوغكظؾقدقؾةماإلسالعقةمأومظؾصققػةمأوماظؼاغقغقةمظملؽقظقةماٌععمسدمماإلخاللمبم

سيمضاغقنماظـؼابةم،موذظؽمدونممػذاماظؼاغقنمأومسيمعقـاقماظشرفماٌفينم،موصؼًامظألحؽاممماٌـصقصمسؾقفامصكممـصقصمسؾقتتتتفامأخؾمبقاجؾاتفماٌ

ماإلخاللمحبؼماٌمدلاتماظصقػقةمواإلسالعقةمصكمتطؾقؼماظؾقائ ماٌـظؿةمظؾؿلاءظةماظؿلدؼؾقةمظؾعاعؾنيمبفام.

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم17ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (79يبدح )

زباظػةماظؼاغقنمأومإديمممضمسؾكرحيأوممدستتتقمعامؼأخؾارطيمطاذبةمأوممأومبثممغشرأوماٌقضعماإلظؽرتوغك،مماإلسالعقتةحيظرمسؾكماظصققػةمأوماظقدقؾةم

م م،اظعـػ ماظؽراػقة مؼمأو مأو مسؾك مـطقي ماٌقارـني مبني مؼمأوممتققز مأو ماظؿعصب مأو م ماظعـصرؼة مإدي مؼدسق ماألصرادمممًارعـمؿضؿـ مأسراض ممممممممممممممممممممسي

م.أومإعؿفاغامظألدؼانماظلؿاوؼةمأومظؾعؼائدماظدؼـقةمأومدؾًامأومضذصًامهلؿم

مممأومعدوغةمإظؽرتوغقةمرتوغكمذكصكمؽطؾمعقضعمإظبلحؽاممػذهماٌادةممؿزممؼؾ،موإدؿــاءمعـمحؽؿماٌادةماألوديمعـمعقادمإصدارمػذاماظؼاغقنم

م.عؿابعمأومأطـرأومحلابمإظؽرتوغكمذكصكمؼؾؾغمسددمعؿابعقفمزيلةمآالفمذكصقةم

حقالمسماألسؾكمادباذماإلجراءماٌـادبمجيبمسؾكماجملؾمزباظػةمأحؽاممػذهماٌادةموععمسدمماإلخاللمباٌلؽقظقةماظؼاغقغقةمماٌرتتؾةمسؾكمم

مأومايلابماٌشارمإظقفمبؼرارمعـف.أوماٌدوغةمأومحفبماٌقضعمموظفمسيمدؾقؾمذظؽ،موضػمماٌكاظػةم

م

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم18ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (27يبدح )

ماظؿعرضم ممممممممماظصػةماظـقابقةماظعاعة،ممويباظعؿؾماظعام،مأومذمنيٌشؿغؾأومامظؾققاةماًاصةمظؾؿقارـنيحيظرمسيمأؼةمودقؾةمعـمودائؾماظـشرمأوماظؾث،

م.ومأنمؼؽقنمماظؿعرضمعلؿفدصاماٌصؾقةماظعاعةموثقؼماظصؾةمبلسؿاهلؿمصقؿامػقممخبدعةمساعة،مإالممنيأوماٌؽؾػ

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم19ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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م (27يبدح )

،متـتاولمعتامتؿتقالهمدتؾطاتماظؿقؼقتؼمأوماحملاطؿتةمسؾتكمممممممماإلسالعلأومماظصقػلحيظرمسؾكمععمعراساةماظؼراراتماظصادرةموصؼًامظؾؼاغقنمحبظرماظـشرمسيماظؼضاؼام،م

مأوبثمأيمعـمذظؽم.غشرموحيظرمسؾكمماظصقػموودائؾماإلسالممواٌقاضعماإلظؽرتوغقةممأوماحملاطؿة،مممسبقمؼمثرمسؾكمعراطزمعـمؼؿـاوهلؿماظؿقؼقؼم

ضراراتماظـقابةم،موعـطققماألحؽامماظؿكمتصدرمصكماظؼضاؼاماظؿكمتـاوظؿفامأثـاءمـشرمموبثموتؾؿزمماظصقػموودائؾماإلسالممممواٌقاضعماإلظؽرتوغقةمب

مظألدؾابماظؿكمتؼاممسؾقفا.موافاظؿقؼقؼمأوماحملاطؿة،موعقجزم

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم20ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (22يبدح )

بـتاءمم،مدونمعؼابتؾ،مممومؼؾتثممأم،مأنمؼـشترممأوماٌقضتعماإلظؽرتوغتكممماظقدتقؾةماإلسالعقتةمماظصققػةمأومممجيبمسؾكمرئقسماظؿقرؼرمأوماٌدؼرماٌلؽقلمسـم

أومصتكمأولمستددمؼظفترمعتـماظصتققػةمجبؿقتعمممممممم،ماظؿصتقق مرؾتبمممأؼتاممعتـمورودمممثالثةمأومبـفمخاللممغشرهمممتمىماظشلنمتصقق معاموسؾكمرؾبمذ

م.ماٌؼررةمأوماظؾثممومبامؼؿػؼمععمعقاسقدماظطؾعممأدؾؼم،أومصكمأولمبثمعؿصؾمباٌقضقعمعـماظقدقؾةماإلسالعقة،مأؼفؿامممممممرؾعاتفا،م

غػلتفاماظؿتكمغشترتمأومبـتتمبفتاممممممبطرؼؼتةماإلبترازمممأومؼؾتثممأنمؼـشترممجيتبمممومومؼؼؿصرماظؿصقق مسؾكماٌعؾقعاتماًارؽةماًاصةمبطاظبماظؿصتقق ،م

ماٌعؾقعاتماٌطؾقبمتصقققفا.م

مظةماظصقػكمأوماالسالعكمتلدؼؾقًا.وصكمذيقعماألحقالمالمحيقلمغشرمأومبثماظؿصقق مدونمعلاء

م

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم21ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (26يبدح )

ماظؿصقق مصكماياظؿنيماآلتقؿني:أومبثممأنممتؿـعمسـمغشرممأوماٌقضعماإلظؽرتوغكمظؾقدقؾةماإلسالعقةجيقزمظؾصققػةمأوم

مرؾبماظؿصقق مبعدمعضكمثالثنيمؼقعطيامسؾكماظـشرمأوماظؾث.مردمإظقفامإذاموم-1

ماظطؾب.مؼردمإظقفامإذامدؾؼمهلامأنمصققتمعـمتؾؼاءمغػلفامعامؼطؾبمعـفامتصقققفمضؾؾمأنممم-2

،مأومأيماظؿزاممواآلدابأوصكمذيقعماألحقالمجيبماالعؿـاعمسـمغشرمأومبثماظؿصقق مإذاماغطقىمسؾكمجرمية،مأومسؾكمعامخياظػماظـظامماظعامم

م.آخرمواردمسيمػذاماظؼاغقن.

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم22ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (28يبدح )

اجملؾسماألسؾكممؼؿظؾؿمإديظذىماظشلنمأنممطان(معـمػذاماظؼاغقنم22ؼؿؿمغشرمأومبثماظؿصقق مصكماٌدةماٌـصقصمسؾقفامصكماٌادةم)إذامملم

مـشرماظؿصقق .ؼؾزممظبؽؿابمعقصكمسؾقفمبعؾؿماظقصقلمالدباذمعام

 

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم23ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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  (20يبدح )
سؿؾفمعـمأوممبـادؾةممؾباغاتمأومعزاؼامخاصةمبلتأوماإلسالعكمضؾقلمتربساتمأومإسمحيظرمسؾكماظصقػكععمسدمماإلخاللمبلحؽاممضاغقنماظعؼقباتم،

ممةجفمذكصمأوأىم مشريمعؾاذرة، مأو معؾاذرة مطاغتمبطرؼؼة مدقاء م، مأجـؾقة مأو مضقؿةمربؾقة متمولم مثؾؿتمإداغؿف موإذا م، وؼلللماٌكاظػمتلدؼؾقًا

ماظؿربساتمأوماإلساغاتمأوماٌزاؼاماٌادؼةماظيتمحصؾمسؾقفامإظلمصـدوقمععاذاتماظـؼابةماظيتمؼؿؾعفام.

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم24ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 ايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.عـم

م (28يبدح )

أومبـفامبلؼةمصػة،ممسـمررؼؼمغشرماإلسالغاتأومعزاؼاممعؾاظغممىسؾكمأمأومايصقلمجؾبماإلسالغات،ممإظلمحيظرمسؾكماظصقػلمأوماإلسالعلماظلعلم

م،مومإذامثؾؿتمبصقرتفمأومصقتفمصكمإسالغاتموارؼةمعدصقسةماألجرماٌشارطةعادةمإسالغقة،مأومسؾكمبامسفممأوماظؿقضقعم ،موؼلللماٌكاظػمتلدؼؾقًا

مإداغؿفمؼؾؿزممبردمضقؿةماٌؾاظغمأوماٌزاؼاماظؿكمحصؾمسؾقفامإظلممعمدلؿفماظصقػقةمأوماظقدقؾةماإلسالعقةماظيتمؼعؿؾمبفام.

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم25ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (21يبدح )

م مو م ماإلسالعقة مأو مبنيماٌقادماظؿقرؼرؼة موواضقا مصصالمتاعا مباظػصؾمواظؿؿققز مواإلسالعقةمواٌقاضعماإلظؽرتوغقة اٌقادمتؾؿزمماٌمدلاتماظصقػقة

ماإلسالغقة.

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم26ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 انفظم انشاثغ
 ػًبَبد انزذمٛك ٔاحملبكًخ

 فٗ اجلشائى انىت رمغ ثٕاعـخ انظذف ٔٔعبئم اإلػالو
م( 24 )يبدح

رباعقامظؾقضقرمجازمظؾؿؿفؿمأنمؼـقبمأوماٌقاضعماإلظؽرتوغقةملومودائؾماإلسالممتؼعمبقادطةماظصقػسيماىـ ماظيتمإذامحرطتماظدسقىماىـائقةم

م.سـف

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم27ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (29يبدح )
باظؿؿققزمأوماظعالغقةم،مصقؿامسداماىرائؿماٌؿعؾؼةمباظؿقرؼضمسؾكماظعـػمأوممترتؽبمبطرؼؼماظـشرمجيقزمايؾسماالحؿقارلمصكماىرائؿماظؿكممال

م.مبنيماٌقارـنيمأومباظطعـمسيمأسراضماألصراد

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم28ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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م (67يبدح )

عامملمممأىمهؼقؼمجـائكظقؾماتفاممضدهمصكمالمجيقزمأنمؼؿكذمعـماظقثائؼمواٌعؾقعاتمواظؾقاغاتمواألوراقماظؿكمحيقزػاماظصقػكمأوماإلسالعكمد

م.تؽـمحقازتفاممأومررؼؼةمايصقلمسؾقفامجرمية

جيتبمردمعتاممتمممم1950ظلتـةممم150اظصتادرمباظؼتاغقنمرضتؿممممم(معتـمضتاغقنماإلجتراءاتماىـائقتة،مممم199(مو)97(مو)55)أرضتامممموععمعراساةمأحؽامماٌقادمم

(معـمضاغقنماإلجتراءاتمم101وصؼامألحؽامماٌادةم)مضؾطتمعـمأجؾفميإديمعـمضؾطتمظدؼفمصقرماغؿفاءماظغرضماظذماٌذطقرةمضؾطفمعـماألذقاءم

م.اىـائقة

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم29ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (67يبدح )

محضقرسيمإالممعلؽـماظصقػكمأوماإلسالعكمبلؾبمجرميةمعـماىرائؿماظؿكمتؼعمبقادطةماظصقػمأومودائؾماإلسالممعؽؿبمأومالمجيقزمتػؿقشم

 .ماظعاعةأحدمأسضاءماظـقابةم

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم30ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م (67يبدح )

مممممممممممأومعؽؾػمخبدعةمساعةمبطرؼؼماظـشرممسؾكماظطعـمصكمأسؿالمعقزػمسام،مأومذكصمذىمصػةمغقابقةمساعة،اظصقػلمأوماإلسالعلمجـائقًامالمؼصيعاضبم

أوممممممممممممماظـقابةماظصػةمأومطانمسدؼؿماظصؾةمبلسؿالماظقزقػةمأومأومالمأداسمظفمعـماظصقةم،مأوماظؾثمإالمإذامثؾتمأنماظـشرمأوماظؾثمطانمبلقءمغقة،م

ماًدعةماظعاعة.

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم31ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 انظذفٛخ بد: ادلإعغنضبنشانجبة ا
 انفظم األٔل

 ٔرأعٛغٓب انظذفٛخ غخيهكٛخ ادلإع
  (62يبدح )

مصكمعؾؽقؿفاأواٌشارطةمماظصقػقةمممتؾؽماظصقػمأواٌقاضعماإلظؽرتوغقةايؼمسيمم،ؾؿصرؼنيمعـمأذكاصمرؾقعقةمأوماسؿؾارؼة،مساعةمأومخاصةظ

موصؼامألحؽاممػذاماظؼاغقنمم.

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم32ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(66)يبدح 

ؼؽقنمربروعامعـمعؾاذرةمايؼققماظلقادقة،مأومصدرمضدهمحؽؿمصكمأالممؼشرتطمسيمعـمؼؿؿؾؽمصققػةمأومعقضعمإظؽرتوغكمأومؼشاركمسيمعؾؽقؿفم

مجـاؼةم،مأومسيمجـقةمزبؾةمباظشرفم،معامملمؼؽـمضدمردمإظقفماسؿؾاره.

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم33ؼؼابؾفامغصماٌادة)

ماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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م(68يبدح )

ماألذكاصمتلدقسمؼشرتطمصكم موعؾققغمدؿةمإؼداعمعؾؾغسؿؾارؼةماًاصةماإلاظصقػماظؿكمتصدرػا مطاغتماظصققػةمؼقعقة، مكعالؼنيمجـقفمإذا

مأظػمجـقفم،موعائؿكممإذامطاغتمإضؾقؿقةمأدؾقسقةمأظػمجـقفأربعؿائةم،موأومإضؾقؿقةمؼقعقةممجـقفمإذامطاغتمذفرؼةموعؾققنجـقفمإذامطاغتمأدؾقسقة،م

م مطاغتمإضؾقؿقة مإذا ماظصقػماإلظؽرتوذفرؼة، ماظؾـقكموصكمحاظة ماٌؾاظغمأحد مسؾكمأنمؼقدعمغصػمػذه م، مأظػمجـقف معؽة مؼؽقنمرأمساهلا غقة

اٌرخصمهلاممسيمعصرمضؾؾمبدءمإجراءاتمتلدقسماظصققػةم،موٌدةمدـةم،مظإلغػاقمسؾكمأسؿاهلاموظلدادمحؼققماظعاعؾنيمصقفامسيمحالمتقضػفام

مسـمشريػام.سـماظصدورم،موسيمػذهماياظةمتؽقنماألوظقؼةمظلدادمحؼققماظعاعؾنيم

وؼشرتطمسيماظصقػماظيتمتصدرػاماألذكاصماظطؾقعقةمأنمؼقدعمعاظؽقػام،مضؾؾمإصدارمماظصققػةم،مأحدماظؾـقكماظعاعؾةمسيمعصرمذاتماٌؾاظغم

موؼلؿؽؿؾمإؼداعماٌؾؾغماٌطؾقبماظؽاعؾمضؾؾم م، ماظصققػة مظدورؼةمصدور موذظؽمتؾعا م، موظذاتمأشراضفا ماظلابؼة، مسيماظػؼرة اٌـصقصمسؾقفا

مإصدارماظصققػة.

اًقادمماإلظؽرتوغقةماظيتمتلؿضقػماظـلكةماإلظؽرتوغقةمداخؾمذيفقرؼةمغلكفمعـمسؾكمأنمتقجدممداخؾمعصرم،صكمعطابعمماظصقػمممتطؾعموم

م،موذظؽمطؾفمسؾكماظـققماظذىمتـظؿفماظالئقةماظؿـػقذؼة.عصرماظعربقةم

م

م(معـمعشروعم35،مم34ؼؼابؾفامغصماٌادتنيم)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةم

 واالسالم.

م(60يبدح )

ومالمجيقزممتؾؽمغلؾةمعـمةمؼقعقةمأخرىم،المجيقزمظؾػردمأوماألدرةمأوماظشكصماالسؿؾاريماىؿعمبنيمعؾؽقةمصققػةمؼقعقةمواٌلاػؿةمسيمصققػ

ماظصقػماإلظؽرتوغقة.األدفؿمدبقلمحؼماإلدارةمسيمأطـرمعـمجرؼدةمؼقعقةم،موؼلريمػذامايؽؿمسؾكم

مأوماالسؿؾارؼةم،مغلؾةمعـماألدفؿمدبقلمهلؿمحؼماإلدارةم،م مممممممممطؿامالمجيقزمأنمؼؿؿؾؽماٌلاػؿقنمعـمشريماٌصرؼنيم،معـماألذكاصماظطؾقعقةم

ايصقلمسؾكمعقاصؼةمأوماالغدعاجمععمأومصكمعمدلةمأخرىمدونمماظصققػةمأومصكمحصةمعـفاممطؾقامأومجزئقامإديماظغريمموالمجيقزماظؿصرفمصكم

مطؿابقةمعلؾؼةمعـماجملؾسماألسؾكموذظؽمطؾفموصؼامظؾشروطماظؿكمحيددػا.

موؼؾطؾمطؾمتصرفمؼؿؿمباٌكاظػةمألحؽاممػذهماٌادة.

موإجراءات.وتؾنيماظالئقةماظؿـػقذؼةمعامؼؾزممظذظؽمعـمضقابطمم

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم36ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 ( 68يبدح )
متلعقـقاممتؾؿزمماٌمدلاتماظصقػقةماٌؿؾقطةمعؾؽقةمخاصةم،مأوماظصادرةمسـماألحزابماظلقادقةم،مأن م معؾؾغًا مممممتقدعمسـمطؾمصققػةمصادرةمسـفا

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم37فامغصماٌادة)ؼؼابؾ

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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دورؼةمصدورماظصققػةم،موحيددمضقؿةمػذاماٌؾؾغماجملؾسماألسؾكم،مالمؼؼؾمسـمعائةمأظػمجـقفموالمؼزؼدمسؾكمثالمثائةمأظػمجـقفم،محبلبم

م،م م وذظؽمظلدادمحؼققماظدائـنيمسيمحاظةمتقضػماظصققػةمسـماظصدورم،موسيمػذهماياظةمتؽقنماألوظقؼةمظلدادمحؼققماظعاعؾنيمسـمشريػا

م%مطؾمزيسمدـقات،معـمتارؼخماظعؿؾمبفذاماظؼاغقنم.م10اٌؾؾغمبـلؾةمموؼزادمػذا

مم(61يبدح )

ماظؼاغقنم،محيصؾمعؾؾغمؼلاويمغلؾةم36(موم)34باإلضاصةمإديماٌؾاظغماٌـصقصمسؾقفامسيماٌقادم) خيصصممتؾؽماٌؾاظغمم%معـ10(معـمػذام

م(معـمػذاماظؼاغقنم.15طؿقردمعـمعقاردممصـدوقماظؿلعنيمضدماظعفزممواظؾطاظةمباٌمدلاتماظصقػقةمواإلسالعقةمماٌـصقصمسؾقفمسيماٌادةم)

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم38ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(64يبدح )

ممؼضع ماألدادلم،تلدقسماظصققػةمـظاممظاجملؾسماألسؾكممنقذجطيا اظؿلدقسمأشراضماظصققػة،موأمساءمرئقسممغظاممسؾكمأنمحيددمموغظاعفا

مبني معـ ماٌمضؿني ماإلدارة مذبؾس مموأسضاء مأو مادؿؽؿالماٌالك متارؼخ معـ ماألطـر مسؾك مأذفر مدؿة ماجملؾس مػذا معدة موتؽقن اٌلاػؿني،

مظامماظذىمحددهمسؼدماظؿلدقس.خالهلامذبؾسماإلدارةموصًؼامظؾـمؼشؽؾإجراءاتماظؿلدقس،م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم39ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 انفظم انضبَٗ
 يضأنخ ادلإعغخ انظذفٛخ نُشبؿٓب

مم(69يبدح )

أوماٌقضعمم،مؼشؿؾمادؿماظصققػةمملاظؼاغقغمممـؾفمعـفمأومعـممعقضعبؽؿابمماجملؾسماألسؾكمأنمخيطرممإصدارمصققػةممرشبمسيمسؾكمعـمؼ

م ماإلظؽرتوغك م، موجـلقوادؿ معاظؽفوظؼب ماظيتة مواظؾغة مإضاعؿف، موربؾ ماظصققػةم، مبفا ماإلظؽرتوغكمتـشر م ماٌقضع مواظلقادةمأو ماحملؿقي، موغقع ،

ؿقرؼر،موسـقانماٌطؾعةماظعـقان،موادؿمرئقسماظ،موةغقازاٌ،موبقانمميواإلدارميـشاط،مواهلقؽؾماظؿقرؼراظمؿؿقؼؾ،موغقعاظاظؿقرؼرؼةم،موعصادرم

م.اظصققػةمموعؽانمبثماٌقضعماإلظؽرتوغكمتطؾعمبفاماظيت

م ممتلريوال مأحؽام ماٌادة ماىفاتماظعؾؿقةمسؾكماظصقػمػذه ماظؿكمتصدرػا وطذظؽماظصقػمواجملالتمواٌقاضعممواجملالتماٌؿكصصة

ماحملددمهلا.مظؿكصصذرؼطةماإلظؿزاممباماظعاعةم،ماهلقؽاتماظيتمتصدرػامأومتـشؽفامماإلظؽرتوغقةم

م

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم40ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(87يبدح )

ًامعـمتارؼخمؼقعم30مسؾكماجملؾسماألسؾكمإسالنمعصيؼدمماإلخطارمبؽؿابمعقصلمسؾقفمبعؾؿماظقصقلمباطؿؿالمبقاغاتفمأومبادؿقػاءماظؾقاغاتماظـاضصةم،موذظؽمخالل

م

م
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م.عؽؿؿاًلممرخطاإظقفامأسؿربماإلوإذامملمؼؼؿماجملؾسماألسؾكمباظردمخاللماٌدةماٌشارمإظقفمم،مورودماإلخطارم

نمملموسؾكمعؼدمماإلخطارمعقاصاةماجملؾسماألسؾكمباظؾقاغاتماٌطؾقبةمخاللمثالثنيمؼقعامعـمتارؼخمإسالغفمبندؿقػائفام،موإالماسؿربماإلخطارمطلم

مالمجيقزمإصدارماظصققػةممأوإغشاءماٌقضعماإلظؽرتوغكمضؾؾمادؿقػاءمطاعؾمبقاغاتماإلخطارم.م،موسيمذيقعماألحقالمؼؽـم،

مسؾكمعامؼـشرمبفام،موسددمعـماحملررؼـماٌلؽقظنيمؼؽقنمظؽؾمصققػةمأومعقضعمإظؽرتوغكمرئقسمهرؼرمعلؽقاًلؼشرتطمأنمو مصعؾقًا ،مؼشرفمإذراصًا

صعؾقًامسؾكمضلؿمععنيمعـمأضلاعفام.موؼصيشرتطمسيمرئقسماظؿقرؼرمواحملررؼـماٌلؽقظنيمسيماظصققػةمأنمؼؽقغقامعـماٌؼقدؼـمجبدولمؼشرفمطؾمعـفؿمإذراصًام

المقفماسؿؾارهم،موأاٌشؿغؾنيمبـؼابةماظصقػقنيم،موأالمؼؽقنمضدمصدرمضدمأيمعـفؿمحؽؿمسيمجـاؼةم،مأومسيمجـقةمزبؾةمباظشرفمأوماألعاغةم،معامملمؼؽـمضدمردمإظ

م.مؼؽقنمممـقسًامعـمعؾاذرةمحؼقضفماظلقادقة

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم41ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(87يبدح )

وؼعدمصدورمؼزولماألثرماظؼاغقغلمظإلخطارم.ممإلخطار،مأومإذامملمتصدرمباغؿظاممخاللمدؿةمأذفر،مظاظؿاظقةمأذفرممإذامملمتصدرماظصققػةمخاللماظـالثة

إذامأوممممممم،مبدونمسذرمؼؼؾؾفماجملؾسماألسؾكممغصػماظعددماٌػروضمصدورهمأصاًلمخاللمعدةمدؿةمأذفرملمؼصدرمعـفاماظصققػةمشريمعـؿظؿمإذام

معدةماالحؿفابمخاللمػذهماٌدةمأرقلمعـمعدةمتقاديماظصدور.مطاغتم

ماىرؼدةمبؼرارمعـماجملؾسماألسؾكمؼعؾـمإديمصاحبماظشلن.موؼؽقنمإثؾاتمسدمماغؿظاممصدورم

موذظؽمسؾكماظـققماظذىمتؾقـفماظالئقةماظؿـػقذؼةمهلذاماظؼاغقن.

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم42ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م(82يبدح)

%معـمراضةماظعؿؾم70أالمتؼؾمغلؾةماحملررؼـمبفامعـماٌؼقدؼـمبـؼابةماظصقػقنيممسـمماظصقػكمممماردةماظـشاطؼشرتطمصكمطؾمصققػةمتطؾبم

ماظػعؾقة.

وتؾؿزممطؾمصققػةمضائؿةمبنردالمطشػمععؿؿدمإديمغؼابةماظصقػقنيمحيؿقىمأرضاعًامربددةمبنذياديمراضةماظعؿؾماظػعؾقة،موبقاغاتماحملررؼـم

رماظـؼابقنيموأرضاممسضقؼاتفؿ،موبقاغاتماٌؿدربنيمحالمتقاجدػؿم،مواًطةماظزعـقةمظؿقصقؼمأوضاعمعـمؼـؾتمطػاءتف،مسؾكمأالمتزؼدمعدةمإخؿؾا

مةمظصالحقةماٌؿدربمٌؿاردةماٌفـةممسؾكمساعني.ماظصققػ

مادباذماإلجراءاتماظؿلدؼؾقةمحقالمرئقسماظؿقرؼرماٌكاظػمهلذاماظؼاغقن.ايؼمسيممظـؼابةماظصقػقنيمؼؽقناألحقالممذيقعموصكم

 

م

م
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  (86يبدح )
بؽؿابمعلفؾمإسالنماجملؾسماألسؾكممسؾقفمجبوم،ماظؾقاغاتماظؿكمتضؿـفاماإلخطارمإذامرشبمعاظؽماظصققػةممأوماٌقضعماإلظؽرتوغكمسيمتعدؼؾم

سالنمصكمعقسدماإلمصقؽقنممعؿقضعبلؾبمشريمخبؿلةمسشرمؼقعطياممإالمإذامطانماظؿغقريمضدمررأممإجرائفممبفذاماظؿغقريمضؾؾمعقصلمسؾقفمبعؾؿماظقصقلم

م.أؼاممسؾكماألطـرمعـمتارؼخمحدوثفمسشرةمشاؼؿفم

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم43ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(88يبدح )

متؾؿزمماظصقػماًاصةموايزبقةمبضؿانمعشارطةماظصقػقنيمسيماإلدارةمموصؼماظضقابطماظيتمؼضعفاماجملؾسماألسؾكمسيمذظؽ.

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم44ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
  (80بدح )ي

تؾؿزمماٌمدلاتماظصقػقةمبقضعمحدمأدغكمألجقرماظصقػقنيمواإلدارؼنيمواظعؿالم،مطؿامتؾؿزممبعالجفؿم،مسؾكمأنمتؿضؿـماظعؼقدماٌربعةمععفؿم

مغصقصًامبذظؽ.

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم45ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(88يبدح )

اٌمدلاتماظصقػقةمبؿشؽقؾمذبؾسمهرؼرمسيمطؾمصققػةم،مبرئادةمرئقسماظؿقرؼرم،موسضقؼةمعدؼريماظؿقرؼر،موعـمؼؾقفؿمسيمعلمظقةمتؾؿزمم

م.اظؿقرؼرم،موخيؿصماجملؾسمبقضعمضقاسدمتـػقذماظلقادةماظؿقرؼرؼة،واظؼقاممسؾكمذؽقنماظؿقرؼر

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم46ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 (81يبدح )
متؾؿزمماٌمدلاتماظصقػقةمبـشرمعقزاغقاتفام،موحلابؿفاماًؿاعقةم،ماٌعؿؿدةم،مخاللماظـالثةمأذفرماظؿاظقةمإلغؿفاءماظلـةماٌاظقة.

مسدم معـمموعع مغلكة مبنردال مواًاصة موايزبقة ماظؼقعقة م ماظصقػقة ماٌمدلات متؾؿزم م، مظؾؿقادؾات ماٌرطزي ماىفاز مباخؿصاصات اإلخالل

عقزاغقاتفاممظؾؿفؾسماألسؾكمظػقصفاموإسدادمتؼرؼرمبـؿقفةماظػقصم،موظؾؿفؾسممأنمؼلؿعنيمسيمذظؽممبـمؼراهممصكمػذاماظشلنم،موذظؽمإسؿاالم

م(معـمػذاماظؼاغقن.71"معـماٌادةم)5ظؾؾـدم"

موهددماظالئقةماظؿـػقذؼةماإلجراءاتماظالزعةمظذظؽ.

م

م

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم47ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.



 

33 
 

 اإلػاليٛخادلإعغبد :  شاثغانجبة ان
 انفظم األٔل

مٔرأعٛغٓب اإلػاليٛخ خهعٛيهكٛخ انٕ

م (84يبدح )

وغقةماإلسالعقةمموصؼامألحؽاممأذكاصمرؾقعقةمأوماسؿؾارؼةم،مساعةمأومخاصةم،ممايؼمسيممتؾؽماظقدائؾماإلسالعقةممأواٌقاضعماإلظؽرتمظؾؿصرؼنيمعـ

مػذاماظؼاغقن.

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم48ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(89يبدح)

إسالعقةمأومعقضعمإظؽرتوغكمأوؼلاػؿمسيمعؾؽقؿفمأالمؼؽقنمربروعًامعـمعؾاذرةمحؼقضفماظلقادقةمأومصدرمضدهمحؽؿمؼشرتطمسيمعـمؼؿؿؾؽمودقؾةم

مسيمجـاؼةم،اوممسيمجـقةمزبؾةمباظشرفمأوماألعاغةمعامملمؼؽـمضدمردمإظقفماسؿؾارهم.

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم49ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 م.اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسال

مم(07يبدح)

أنماإلسالعقةممأواإلظؽرتوغكمسؾلمذؾؽةماٌعؾقعاتماظدوظقةم،أومإسادةماظؾثماٌلؿقعمأوماٌرئلممقدقؾةمإسالعقةمتزاولماظؾثماظؼشرتطمسيمعاظؽم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعـمصردمواحدمأومسدةمأصرادمأومعمدلاتم.مذرطةؼؿكذمذؽؾم

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم50ؼؼابؾفامغصماٌادة)

ماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 (07يبدح)
ـمماألدفؿ،مأودبقلمهلؿمسيمذيقعماألحقالم،مالمجيقزمأنمؼؿؿؾؽماٌلاػؿقنمشريماٌصرؼنيمعـماألذكاصماظطؾقعقةمأوماالسؿؾارؼةمغلؾةمشاظؾةمع

محؼماإلدارةم.

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم51ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 ( 02يبدح)
مممممالمجيقزمأنمتؿؿؾؽماظشرطةممأطـرمعـمدؾعمضـقاتمتؾقػزؼقغقةم،موالمجيقزمأنمتشؿؿؾمسؾكمأطـرمعـمضـاةمساعةموأخرىمإخؾارؼةم.

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم52ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م(06يبدح)

م ماظعاعة، مأو ماظؿؾقػزؼقغقةماإلخؾارؼة مظؾؼـاة مظؾؼـاةموؼشرتطمأالمؼؼؾمرأسمعالماظشرطةماٌرخصمبفمسـمزيلنيمعؾققنمجـقف ثالثنيمعؾققنمجـقف

م مجـقف معؾققن مسشر موزيلة م، ماٌؿكصصة ماظؿؾقػزؼقغقة ماظقاحدة، ماإلذاسقة موظؾؿقطة ماظؿؾقػزؼقغقةمواثـان ماظؼـاة مأو مظؾؿقطة مجـقف معؾققن غصػ

ظإلغػاقمسؾكمسؾكماألضؾمٌدةمدـةموم،ضؾؾمبدءماظؾث،مماظعاعؾةمسيمعصرم،موؼقدعمغصػماٌؾؾغمصكمأحدماظؾـقكماٌقضعماإلظؽرتوغلاظرضؿقةمسؾكم

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم53ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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م.مصقفاممحؼققماظعاعؾنيموظلدادم،أسؿالماحملطةمأوماظؼـاة

ممــاءطيمعـدؿوا ماظصاحلماظعامموبؼرارمعلؾبمجيقزمظؾؿفؾسماألسؾكممأحؽامماظػؼرةماظلابؼةم، ؾشرطاتماظؿكمظاظرتخقصمباظؾثموإلسؿؾاراتمؼؼؿضقفا

مؼؼؾمرأسمعاهلامسـماظؼقؿماٌشارمإظقفا.

ػذهماظـلؾةمخاللماظلـقاتماًؿسمتؼؾممأنممجيقز%مسؾكماألضؾمعـمرأمساهلا،موالم35ومجيبمسؾكمعمدلكماظشرطةمأنمؼؽؿؿؾقامأومؼلفؿقامبتم

ماظؿاظقةمظؾقصقلمسؾكماظرتخقصمباظؾثم.

م.اإلسالعقةمماظعاعةمموودائؾماإلسالمماظعامماظشروطماٌمدلاتممػذهمــكمعـموؼلؿ

  (08يبدح )
مأوماٌقضعماإلظؽرتوغك.مؾقدقؾةماإلسالعقةاظعؿؾماإلسالعكمظمظرتخقصممماردةممؼصيِعدصيعيماجملؾسماألسؾكممنقذجطيام

،مواظػؽةماٌلؿفدصةمعـماىؿفقر،مواظلقادةماظؿقرؼرؼة،موأمساءممأوماٌقضعماإلظؽرتوغكمأشراضماظقدقؾةماإلسالعقةسيماظـؿقذجمددمجيبمأنمهوم

مظطؾبماظرتخقص.مًاوذظؽمرؾؼمغظاعفاماألدادلم،،ورئقسموأسضاءمذبؾسماإلدارةم

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم54ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (00يبدح )
مظرباعجماظؼـاةماٌرئقةمأوماٌلؿقسةمأوماإلظؽرتوغقةممؼؽقنمعلؽقاًلمعنيمتصي مأنمؼؽقنمعصرؼطيعيامؼشرتطمصقفاحملؿقىم،موسـمماظقدقؾةماإلسالعقةمعدؼرًا

وأالمؼؽقنمضدمصدرمضدهمحؽؿمسيمجـاؼةمأومجـقةمزبؾةمباظشرفمأوماألعاغةمعامملمحمعؼقدًامسيمجدولماٌشؿغؾنيمبـؼابةماإلسالعقنيمأوماظصقػقنيمم

م.ؼؽـمضدمرصيدمإظقفماسؿؾارهم،موأالمؼؽقنمممـقسًامعـمعؾاذرةمحؼقضفماظلقادقةم

ماظؼاغقنم(معـمعشروعم55ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(08يبدح )

 .علؽقاًلمسـماظؾثمؼشرتطمأنمؼؽقنمعؿػرًشامظعؿؾف،موأنمؼؿؿؿعمباألػؾقةماظؼاغقغقةاإلسالعقةمقدقؾةماظتصيعنيم
اظؼاغقنمم(معـمعشروعم56ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (01يبدح )
م مماإلسالعقةتؿقؿؾماظقدقؾة مواٌقاضعماإلظؽرتوغقة مسـماٌلؽقظقة مغشارفا،ماظؼاغقغقة مصكممماردة مأىمخطل مسـمم ماظؼقؿمموطذا واٌعاؼريمأزباظػة

ماٌفـقةماظؿكمؼضعفاماجملؾسماألسؾكم.

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم57ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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 انضبَٙانفظم 
 اإلػاليٛخ نُشبؿٓب إعغخيضأنخ ادل   

  (04يبدح )
متؼدؼؿمخدعاتم متشغقؾمذؾؽاتماالتصاالتمأو مأو متراخقصمإغشاء ماظؼقعكمظؿـظقؿماالتصاالتمصكمإصدار ععمسدمماالخاللمباخؿصاصماىفاز

سـمذظؽ،مضؾؾمايصقلمسؾكمترخقصمعـماجملؾسمأوماإلسالنمم،م،مأوعقضعمإظؽرتوغكمودقؾةمإسالعقةمأومتشغقؾمأؼةمالمجيقزمإغشاءمماالتصاالتم،

م،موحيددماجملؾسماألسؾكمذروطموعؿطؾؾاتماظرتخقص.ماألسؾك

المجيقزماظؾثمعـمخارجماٌـارؼماإلسالعقةماٌعؿؿدةماظيتمحيددػاماجملؾسماألسؾكمإالمبؿصرؼ معلؾؼمعـماجملؾسم،موصكمذيقعماألحقالم

ماألسؾكمربددمصقفموضتماظؾثموعؽاغف.

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم58اٌادة)ؼؼابؾفامغصم

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(09يبدح )

مرؾب ممؼؼدم متشغقؾ مأو ماظإغشاء ماإلقدقؾة ماإلظؽرتوغكمسالعقة مأواٌقضع ماظؿك ماظـؿاذج مسؾك ماألسؾك ماجملؾس مإدي ممؼضعفا، اظؾقاغاتممعلؿقصقا،

،موذظؽمعؼابؾمردؿمالمجياوزمعدةمالمواوزمتلعنيمؼقعطيامعـمتارؼخمادؿقػاءماظطؾبمسيطؾبماظم،موؼؾتماجملؾسمسييتمحيددػامواٌلؿـداتماظ

مأظػمجـقفمظؾقدقؾةماإلسالعقةموزيلقنمأظػمجـقفمظؾؿقضعماإلظؽرتوغك.م250

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم59ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (87يبدح )
،موذظؽممئفغؿفاإبـاءمسؾكمرؾبمؼؼدعفماٌرخصمظفمإديماجملؾسماألسؾكمضؾؾمدؿةمأذفرمعـمهمدؼدوجيقزمو،ممزيسمدـقاتمرتخقصماظعدةم

م.ظألحؽامماٌؾقـةمسيمػذاماظؼاغقنمرؾؼام

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم60ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(87يبدح )

متشؿؾمعامؼلتل:جيبمأنمماظؿزاعاتماٌرخصمظف،مواظيتماظصادرمحيددماظرتخقص

مغقعماًدعةمواظؿؼـقةماٌلؿكدعةمصكماظؾث.-1

معدةماظرتخقص.-2

مصكماألحقالماظؿكمتلؿؾزممذظؽ.مايدودماىغراصقةمظؿؼدؼؿماًدعة-3

م

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم61ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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معؼاؼقسمجقدةماًدعةموطػاءتفا.-4

محاظةمضطعماًدعةمأومإؼؼاصفا.مسيماإلتؾاعظؿزاممبادؿؿرارمتؼدؼؿماًدعة،مواإلجراءاتماظقاجؾةماإلم-5

معؼابؾماظرتخقصمواالظؿزاعاتماٌاظقة.-6

ماالظؿزاممبؽاصةمحؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼة.-7

 (82يبدح )
طؾقامأومجزئقامإديماظغريمأوماالغدعاجمععمأومصكمعمدلةمأخرىمدونمايصقلمسؾكمعقاصؼةمطؿابقةمسـماظرتخقصمالمجيقزمظؾؿرخصمظفماظؿـازلم

معلؾؼةمعـماجملؾسماألسؾكموذظؽمطؾفموصؼامظؾشروطماظؿكمحيددػام.

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم63ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 (86يبدح )
م ماإلسالعقة ماظقدقؾة متؾؿزم ماإلظؽرتوغقة مواٌرئقةمواٌقاضع ماٌلؿقسة مواٌقاد ماظرباعج مظؽؾ مطاعؾة متقثقؼقة مبؿلفقالت مباالحؿػاز مهلا اٌرخص

،موذظؽماجملؾسماألسؾكمماألخريةمعـمغشارفا،موسؾقفامإؼداعمغلكةمعـفامسيمًاسشرمذفرمكتؾـفاموذظؽمٌدةمالمتؼؾمسـماالثـماظيتواإلظؽرتوغقة

ماإلسالعقةمصكماالحؿػازمباظؿلفقالتمعدةمأرقل.مةدونماإلخاللمحبؼماظقدقؾ

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم64ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (88يبدح )
م ماالظؿزام مواظرتددماٌلؿكدممرقالمداساتماظؾث،مسؾكماٌرخصمظف ماٌلؿقسةح مادؿماحملطة موذطر ماظرضؿقة، مأو ماٌرئقة، ماظؼـاة مذعار بنزفار

م.أومأرذقػقامًاباإلضاصةمإديمإزفارماٌقضعماإلظؽرتوغل،مدقاءمطانمحق

م

اظؼاغقنماٌؼدممعـمم(معـمعشروعم65ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 ايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(80يبدح )

م،موحلاباتفاماًؿاعقةم،ماٌعؿؿدةم، سيممععمسدمماإلخاللمباخؿصاصاتماىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتم،متؾؿزمماظقدقؾةماإلسالعقةمبـشرمعقزاغقاتفا

ايلاباتمجرؼدتنيمؼقعقؿنيموادعيتماالغؿشارمخاللماألذفرماألربعةماظؿاظقةمالغؿفاءماظلـةماٌاظقةم،ومتؾؿزممبؿؿؽنيماجملؾسماألسؾكمعـمعراجعةم

ماًؿاعقةمودصاترهموعلؿـداتفام،موظؾؿفؾسممأنمؼلؿعنيمسيمذظؽممبـمؼراه.

مإلجراءاتماظالزعةمظذظؽ.وهددماظالئقةماظؿـػقذؼةمام

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم66ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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 (88يبدح )
ماٌؼروءةمواحملؿقىماًاصمباظقدقؾةمالمجيقزمبثم األجفزةمممممأومشريػامعـمسؾكماهلقاتػماظذطقة،ممظؽرتوغقةاٌلؿقسةمواٌرئقةمواإلاإلسالعقةم

م.وصؼماإلجراءاتمواظؼقاسدماظؿكمحيددػاماجملؾسماألسؾكبذظؽمعـمممعقاصؼةضؾؾمايصقلمسؾكماظقدائؾماٌؿاثؾةمأوم

اظلققماٌصرىم،معامملمؼؽـمعؼقدًامباجملؾسماألسؾكم،موخاضعًامألحؽاممصكمذيقعماألحقالمألىمعقضعمإظؽرتوغكمجؾبمإسالغاتمعـمالمجيقزمو

مبشلنماظؿفربماظضرؼؾك.م1991ظلـةمم11اظؼاغقنمرضؿمم

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم67ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 اجملهظ األػهٗ نزُظٛى اإلػالو:  انجبة اخلبيظ
 انفظم األٔل

 اجملهظ األػهٗ ٔأْذافّ
 (81يبدح )

م مظؿـظقؿ ماألسؾك ماإلسالممماإلسالماجملؾس مذؽقن متـظقؿ موؼؿقدي ماظؼاػرة، مرباصظة ماظرئقس موعؼره ماالسؿؾارؼة، مباظشكصقة مؼؿؿؿع معلؿؼؾة، ػقؽة

ماٌلؿقعمواٌرئكمواظرضؿكمواظصقاصةماٌطؾقسةمواظرضؿقةموشريػا.م

ماإلدارىمصكممماردةماخؿصاصاتف،موالمجيقزماظؿدخؾمصكمذؽقغف.وؼؿؿؿعماجملؾسمباالدؿؼاللماظػـكمواٌاديمو

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم2ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (84 ) يبدح
مصكمإرارماٌـاصلةمايرة،موسؾكماألخصمعامؼلتك:مسالممواإلمصقاصةحرؼةماظرياؼةمضؿانموإديماألسؾكمؼفدفماجملؾسم

مؼؿقاصؼمععمم-1 رياؼةمحؼماٌقارـمصكماظؿؿؿعمبنسالمموصقاصةمحرةموغزؼفةموسؾكمضدرمرصقعمعـماٌفـقةموصؼمععاؼريماىقدةماظدوظقة،مومبا

م.اهلقؼةماظـؼاصقةماٌصرؼة

موتـقسفا.ضؿانمادؿؼاللماٌمدلاتماظصقػقةمواإلسالعقة،موحقادػا،موتعددػا،مم-2

ممبعاؼريموأصقلماٌفـةموأخالضقاتفا.اظصقػقةموماٌمدلاتماإلسالعقةاظقدائؾموضؿانماظؿزاممم-3

مضؿانماظؿزامماظقدائؾمواٌمدلاتماإلسالعقةمواظصقػقةممبؼؿضقاتماألعـماظؼقعك.م-4

مضؿانماحرتامماظقدائؾمواٌمدلاتماإلسالعقةمواظصقػقةميؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةمواألدبقة.م-5

ماظعؿؾمسؾكموصقلماًدعاتماظصقػقةمواإلسالعقةمإديمذيقعمعـارؼماىؿفقرؼةمبشؽؾمسادل.مم-6

مضؿانممماردةماظـشاطماالضؿصادىمصكمذباديماظصقاصةمواإلسالممسؾكمسبقمالمؼمدىماديمعـعمحرؼةماٌـاصلةممأومتؼققدػامأوماإلضرارمبفا.-7

ظلـةمم92رضؿمم(معـمماظؼاغقن3ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

م

م

م

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم3ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

م
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م.ةضؿانمدالعةمعصادرممتقؼؾماٌمدلاتماإلسالعقةمواظصقػق-8

مإغػاذماٌعاؼريماظؾقؽقةمواظػـقةمصكمذبالماظؾثماٌلؿقعمواٌرئكمواظرضؿك،مواظصقاصةماٌطؾقسةمواظرضؿقةموشريػا.مم-9

معـعماٌؿارداتماالحؿؽارؼةمصكمذبالماظصقاصةمواإلسالم.م-10

مرياؼةمحؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةمسيمذباديماظصقاصةمواإلسالم.م-11

م

 

مانفظم انضبَٗ

 اخزظبطبد اجملهظ األػهٗ
 (89)يبدح 

 م-ؼؾاذرماجملؾسماألسؾكماخؿصاصاتفممبامحيؼؼمأػداصفمسؾكماظقجفماٌؾنيمصكمػذاماظؼاغقن،موظفمسؾكماألخصمعامؼلتك:
 إبداءماظرأىمصكمعشروساتماظؼقاغنيمواظؾقائ ماٌؿعؾؼةممبفالمسؿؾف.م-1ممممممممممممممم .1

ماظؿكمتصدرمأومتقزعمصكمعصرم،م،ماٌصرؼةمتؾؼكماإلخطاراتمبنغشاءماظصقػ .2 مواظصقػمذاتماظرتخقصماألجـؾكم عزاوظةموعـ متراخقصم

اظؼـقاتماظػضائقةمشريماٌصرؼةماظؿكمؼؿؿمواظعاعةمظإلدؿـؿارمماٌؼقدةممباهلقؽةماإلسالعكمظقدائؾماإلسالمماٌلؿقعمواٌرئكمواظرضؿكمماظـشاطم

 اٌكؿؾػة.مبـفامعـمداخؾمعصرم،موذظؽمباظؿـلقؼمععماىفاتماٌكؿصةم

وايػازمسؾكمموضعموتطؾقؼماظضقابطمواٌعاؼريماظالزعةمظضؿانماظؿزامماظقدائؾمواٌمدلاتماإلسالعقةمواظصقػقةمبلصقلماٌفـةموأخالضقاتفا .3

 حؼققماٌؾؽقةماظػؽرؼةماٌؿعؾؼةممبقؿقاػا.

 ععماظـؼابةماٌعـقة.موضعماظؼقاسدمواٌعاؼريماٌفـقةماظضابطةمظألداءماظصقػكمواإلسالعكمواإلسالغكمباالذرتاك .4

أومتعرضميقاتفؿممتؾؼكموصقصمذؽاوىمذوىماظشلنمسؿامؼـشرمباظصقػمأومؼؾثمبقدائؾماإلسالمموؼؽقنمعـطقؼطيامسؾكمعلاسمبلؿعةماألصراد .5

موظفم مظؾؼاغقن،أومٌقاثقؼماظشرف، ماظقدقؾةماإلسالعقةمصكمحالمزباظػؿفا مأو م موظفمادباذماإلجراءاتماٌـادؾةمواهماظصققػة إحاظةماًاصة،

 اظصقػكمأوماإلسالعكماديماظـؼابةماٌعـقةمٌلاءظؿفمصكمحالمتقاصرماظدالئؾماظؽاصقةمسؾكمصقةمعامجاءمصكماظشؽقىمضده.

 وضعموتطؾقؼماظؼقاسدمواظضقابطماظؿكمتضؿـمرياؼةمحؼققماىؿفقر،موضؿانمجقدةماًدعاتماظؿكمتؼدممظف. .6

 صقاصةمواإلسالم.اسؿؿادمضقاسدماالدؿعاغةمباًرباتماألجـؾقةمصكمذباديماظ .7

وضعموتطؾقؼمغظاممعراضؾةمعصادرماظؿؿقؼؾمصكماظقدائؾمواٌمدلاتماإلسالعقةمواظصقػقة،ممبامؼضؿـمذػاصقةمودالعةمػذاماظؿؿقؼؾ،موعراضؾةم .8

م

ظلـةمم92(معـمماظؼاغقنمرضؿم4ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

م

م

م

م

م

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم4ؼؼابؾفامغصماٌادة)

ممبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

م

م

م

م

م

م

م
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م معـماىفاتماٌعـقةمصكمحاظة موشريػا موظؾؿفؾسمايؼمسيمإبال ماظـقابةماظعاعةم وضقعمتـػقذهمباالذرتاكمععماىفاتمواألجفزةماٌعـقة،

 جرائؿمأومزباظػاتمتؿعؾؼمباظؿؿقؼؾمأومشلقؾماألعقال.

ماإلسالنمربؿقىمخياظػماظـظامماظعاممأوماآلدابموعراجعؿفمموضعموتطؾقؼماظؼقاسدماياطؿةمظؾؿقؿقىماإلسالغك .9 أومم،محبقثمالمؼؿضؿـم

 ؼدسقمإديماظؿؿققزمبنيماٌقارـنيمأومؼؿضؿـمحضًامسؾكماظؽراػقةمأوماظعـػ.

مواإلدارؼةمواٌشرتؼاتمواٌكازنوضعماظؾقائ ماظداخ .10 مواٌاظقة مباظشؽقنماظػـقة معـماظؾقائ ماٌؿعؾؼةم،ؾقةماٌؿعؾؼة مبؿـظقؿمغشارف،موشريػا

 دونماظؿؼقدمباظؼقاسدمواظـظؿمايؽقعقة.وذظؽمطؾفممحؿكمؼصدرماظؼاغقنماٌـظؿمظشؽقغفؿ،موبشؽقنمأسضاءماجملؾس،موذؽقنماظعاعؾنيمبف

دؿعالعاتماًاصةمبؼاسدةمبقاغاتماٌرادؾنيماألجاغبمواٌؽاتبماظصقػقةمواإلسالعقةماظعاعؾةمداخؾمعصر،متؾؼكمإخطاراتماهلقؽةماظعاعةمظإل .11

 واظؿـلقؼمععماهلقؽةماظعاعةمظإلدؿعالعاتمصقؿامخيؿصممبؼقاسدمسؿؾمػذهماٌؽاتبموغطاقمسؿؾفامداخؾمعصر.

وهدؼدماٌؼابؾماٌاديمهلاممبامالمجياوزمزيلؿائةمأظػممعفا،اظرتخقصمظشرطاتمإسادةماظؾثمعـمعصرموإظقفا،موذظؽموصًؼامظؾؼقاسدماظؿكمؼض .12

 جـقفمدـقؼامأومعامؼعادهلامباظعؿؾةماألجـؾقةمؼؿؿمأداؤػامباظعؿؾةماظؿكمحيددػاماجملؾس.

مع .13 ماظؿقؼؼ مظشرطات مواالدؿؿاع،اظرتخقص مواٌشاػدة ماالغؿشار مطاصةـ ماظؿقؼؼ مسؿؾقة معراحؾ موعؿابعة معمدلاتفا، مأو مػقؽاتفا، واسؿؿادممأو

 وذظؽموصًؼامظؾؼقاسدماظؿكمؼضعفا.اظـؿائج،م

وذظؽموصًؼامظؾؼقاسدمم،platfomإلسالعقةماٌشػرةمٌـصاتماوطذاماماظؽقؾؾ()ماظػضائقةماألضـقةاظرتخقصمظؾشرطاتماظعاعؾةمصكمذبالمتقزؼعم .14

 اظؿكمؼضعفا.

مأومتؼققدػاديمعـضؿانممماردةماظـشاطماالضؿصادىمصكمذباديماظصقاصةمواإلسالممسؾكمسبقمالمؼمدىما .15 أوماإلضرارمبفا،معمحرؼةماٌـاصلةم

 واظؼقامممبـعماٌؿارداتماالحؿؽارؼةمصقفؿا،موذظؽموصؼامظؾؼقاسدماظؿكمؼضعفا.

 هدؼدمحد عيمأضصكمظـلؾةماٌادةماإلسالغقةمإديماٌادةماإلسالعقةمواظصقػقةمصكمذيقعمودائؾماإلسالممواظصقػ. .16

 ظؾؿفؾس.ىمواإلداركماسؿؿادماهلقؽؾماظؿـظقؿ .17

 مبامؼؿػؼموأػدافماجملؾسماألسؾك.مضؾقلماٌـ مواهلؾاتمواظؿربساتمواظقصاؼا .18

 وصؼامظؾؼاغقنممبراساةماظؼقاسدماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةماٌؼررة.مفاٌقاصؼةمسؾكماظؼروضماظالزعةمظؿؿقؼؾمأسؿاظ .19

 اٌقاصؼةمسؾكماٌطؾقساتماألجـؾقةمضؾؾمتقزؼعفامداخؾمذيفقرؼةمعصرماظعربقة. .20

م

م

م

ظلـةمم92عـمماظؼاغقنمرضؿمم(4ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016
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 عشروعمعقازغؿفماظلـقؼةموحلابفماًؿاعك.اسؿؿادمم .21

 وضعمغظاممظؾرساؼةماظصققةمواالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمواظرؼاضقةمظؾعاعؾنيمبف. .22

 اظـظرمصقؿامؼرىمرئقسماجملؾسمأوماألعنيماظعاممسرضفمسؾقف.م .23

ماإلظؽرتوغقة .24 ماٌقاضع مصك ماإلسالغات مسؾك ماظضرائب مهصقؾ مضقابط م وضع مواٌدوغات، مم موايلابات ماظؿقاصؾماالظؽرتوغقة مودائؾ سؾك

م.اإلجؿؿاسك

م(17يبدح )

ماظالزعةوأنمؼؿكذماظؼراراتمممصكمدؾقؾمهؼقؼمأػداصفمأنمؼؾاذرمذيقعماظؿصرصاتمواألسؿالمماألسؾكمظؾؿفؾسم

م-:كظذظؽ،موظفمسؾكماألخصمعامؼلتم

معـمأجؾمهلنيمبقؽةماظعؿؾماظصقػكمواإلسالعك.ماظدوظةمايقارماظؾـاءمععماٌمدلاتماٌعـقةموعمدلاتإجراءمم -1

 اظؿقصقؼمصكماٌـازساتماظؿكمتـشلمبنيماىفاتماٌرخصمهلا،موذظؽموصًؼامظؾؼقاسدماظؿكمؼضعفاماجملؾسمصكمػذاماظشلن.م -2

 عكماًدعة.وضعمغظاممظؿؾؼكمذؽاوىماىؿفقرماٌشؿقلمخبدعةمودائؾماإلسالم،مواظؿقؼقؼمصقفا،مواظعؿؾمسؾكمعؿابعؿفامععمعؼدم -3

 ،مواظعؿؾمسؾكمتـػقذه.وضعمغظاممظؾؿعرفمسؾكمآراءماىؿفقرمصقؿامؼؼدممعـمخدعاتمصقػقةموإسالعقة -4

موعـمأرباحفا،موذظؽمماظؿقؼؼمعـمعصادرممتقؼؾماٌمدلاتماظصقػقةمواإلسالعقةم -5 ودالعؿفا،مواظؿلطدمعـماألدسماالضؿصادؼةماظؼائؿةمسؾقفا،

 اظؿكمؼؼررػا.موصؼامظؾؼقاسدمواإلجراءاتمواالدؿــاءات

مواإلسالعرصم -6 ماظصقػك ماألداء ماٌؿارداتمكد مورصد ماظشلن، مػذا مصك مواظؿـقع ماظؿعدد موضع متؿـاول مدورؼة متؼارؼر موإسداد موعؿابعؿف، ،

ماالظؿزاممباٌعاؼريمواظؼقاسدمواألصقلماٌفـقة،مواٌؾادئماٌـصقصمسؾقفامصكمعؿابعةمدرجةو،مموادباذماظالزممٌـعفاموعؽاصقؿفاماالحؿؽارؼة

 األسرافماٌؽؿقبةم"األطقاد"ماظؿكمؼصدرػا،مصضاًلمسـمعقاثقؼماظشرفماظؿكمتصدرػاماظـؼاباتماٌعـقة.

عـممفابرخصمتتادباذماإلجراءاتماظالزعةمباظؿعاونمععمأجفزةماظدوظةماٌكؿصةمظؾؽشػمسـمأسؿالماظؿشقؼشمواظؿداخؾمسؾكماظرتدداتماٌم -7

 إديماىفاتماظؼضائقةماٌكؿصة.اٌكاظػنيمموإحاظة،ماىفتتتتتازماظؼتتتتقعكمظؿـظقؿماالتصتتتاالت

مواإلضؾقؿقةم -8 ماظقرـقة مواىفات ماٌـظؿات معع ماجملؾسمواألجـؾقةماظؿعاون مواخؿصاصات مبلػداف ماٌعـقة ماألجفزةمواظدوظقة معع مواظؿعاون ،

 اٌـازرةمصكماظدولماألخرىمصكماجملاالتماٌشرتطة.

م

م

ظلـةمم92(معـمماظؼاغقنمرضؿم5ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016
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 عفاراتفؿمصكمزبؿؾػمصروعماظعؿؾ،موتشفقعماظؾققثمواظدراداتماظعؾؿقة.موتـؿقةم،إغشاءمعراطزماظؿدرؼبمإلسدادماظعاعؾني -9

مإصدارماٌطؾقساتمأوماظدورؼاتماظؿكمتعربمسـمأػداصف.-10

م(17يبدح )

مؼؽقنمإغشاءماٌـصاتم مواظرضؿقة م)اظػضائقة ماظعربقةسؾكمأراضكمم(مplatformاٌشػرة معـمحؼماجملؾسمواظرتخقصمصكممذيفقرؼةمعصر م ذلغفا

مم،موتؽقنمعؾؽقةماظشرطاتماظعاعؾةمصكمػذاماجملالممظؾدوظةموبرتخقصمعـماجملؾسماألسؾكمدونمشريه.األسؾكمموحده

م

 

 انفظم انضبنش
 رشكٛم اجملهظ األػهٗ

 (12يبدح )
مم-:ك،مخيؿارونمسؾكماظقجفماآلتأسضاءمتلعةمعـاىؿفقرؼةمبؼرارمعـمرئقسماألسؾكمشؽؾماجملؾسمؼصيم

 رئقسماجملؾس،مخيؿارهمرئقسماىؿفقرؼة.م -1

 ظؾشؽقنماإلدارؼةممبفؾسماظدوظة.مخيؿارهماجملؾسماًاصم،غائبمظرئقسمذبؾسماظدوظة -2

 رئقسمجفازمرياؼةماٌـاصلةموعـعماٌؿارداتماالحؿؽارؼة. -3

 خيؿارهمرئقسمذبؾسمإدارةماىفاز.م،التصاالتؾففازماظؼقعكمظؿـظقؿماظممـؾم -4

 عـماظشكصقاتماظعاعةموذوىماًربة،مخيؿارػؿامرئقسماىؿفقرؼة.مسضقم -5

 غؼابةماظصقػقنيمعـمشريمأسضائف.إدارةمذبؾسم،مبـاءمسؾكمترذق معـماظصقػقنيممسضق -6

 غؼابةماإلسالعقنيمعـمشريمأسضائف.إدارةمذبؾسمبـاءمسؾكمترذق مم،عـماإلسالعقنيسضقًام -7

 عـماظشكصقاتماظعاعةموذوىماًربة،مبـاءمسؾكمترذق معؽؿبمذبؾسماظـقابمعـمشريمأسضاءمذبؾسماظـقاب.مسضقًام -8

ماألسؾكم -9 ماجملؾس مترذق  مسؾك مبـاء ماٌصرؼة، مباىاععات ماظعاعؾني مواإلسالم ماظصقاصة مأداتذة معـ مظؾفاععات، ماألسؾك مظؾؿفؾس ممـؾ

مظؾفاععات.

م مصكماظؾـقدمأرضامم) م6وتؾؿزمماىفاتماٌشارمإظقفا م7، م8، (مخاللماظـالثةمأذفرماظلابؼةمسؾكماغؿفاءمعدةمسؿؾماجملؾس،مبرتذق مضعػماظعددم9،

متؾؿزممباخطارم مطؿا معـمبقـفؿماظعددماٌطؾقب، مظقكؿار مبلمسائفؿ، مرئقسماىؿفقرؼة موإخطار مظعضقؼةماجملؾسماألسؾك، اٌطؾقبمعـمطؾمعـفا

 
 

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم6ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016
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ملىمتعدؼؾمؼطرأمسؾكمصػاتفؿ.اجملؾسمب

صنذاماغؼضتماٌدةماٌشارمإظقفامدونمإخطارمػذهماىفاتمرئقسماىؿفقرؼةمبلمساءمعرذققفامألىمدؾبمعـماألدؾاب،مؼؿقديمرئقسماىؿفقرؼةم

مبمذبؾسماظـقاب.إصدارماظؼرارممبراساةمادؿؽؿالمأمسائفؿمعـماظػؽةماظؿكمملمتؼؿماىفةماٌعـقةمباإلخطارممبرذقفا،مبـاءمسؾكمترذق معؽؿ

م.بؼرارمعـمرئقسماىؿفقرؼةموأسضائفماٌعاعؾةماٌاظقةمظرئقسماجملؾسمموهدد

 انشاثغ انفظم
 االػؼبء ٔانزضايبد انؼؼٕٚخ ششٔؽ

 (16يبدح )
مم-األسؾكمعامؼلتك:مباجملؾسؼشرتطمصقؿـمؼعنيمسضقطيام

 أنمؼؽقنمعؿؿؿعطيامحبؼقضفماٌدغقةمواظلقادقة. -1

 .اسؿؾارهعامملمؼؽـمضدمردماظقفمم،وماألعاغةأممممممباظشرفمةزبؾمبعؼقبةمجـاؼة،مأومصكمجرميةالمؼؽقنمضدمحصيؽؿمسؾقفمأم -2

 تعققـف.مسؾكمدـقاتماظلابؼةـالثمالمؼؽقنمضدمحصيؽؿمسؾقفمبعؼقبةمتلدؼؾقةمخاللماظأم -3

 ودقؾةمإسالعقة.ةمعمدلةمصقػقةمأومومعلاػؿطيامصكمعؾؽقةمأؼأمؼؽقنمعاظًؽامالأم -4

 عـمأدائفامضاغقغطيا.كمنمؼؽقنمضدمأدىماًدعةماظعلؽرؼةمأومأسػأ -5

مالمتؼؾمسـمزيلةمسشرمساعا.مصكمذبالمدبصصفمسؿؾقةمأنمؼؿؿؿعمخبربةم -6

م

م

م

م

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم7ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

(18يبدح ))  
ظلتـةممم106أحؽتاممغصتقصماظؼتاغقنمرضتؿممممممزباظػؿتفمإضرارمذعةمعاظقتة،موإضترارمبعتدمممممسؾكمرئقسموأسضاءماجملؾسماألسؾكمضؾؾممماردةمسؿؾفؿمتؼدؼؿم

مهلؿم،مموإضرارمبؿفؿقدماظـشاطمايزبكمإذامطانمأىمعـفؿمعـؿؿقاميزبمدقادك.صكمذلنمحظرمتعارضمعصاحلماٌلؽقظنيمصكماظدوظةمباظـلؾةمم2013

م.سـدماغؿفاءمسضقؼؿفطؿامؼؾؿزممطؾمعـفؿمبؿؼدؼؿمإضرارمذعةمعاظقةم

 

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم8ؼؼابؾفامغصماٌادة)

.بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016  

 انفظم اخلبيظ
 .َظبو ػًم اجملهظ األػهٗ

 (10يبدح )
 أربعمدـقاتمضابؾةمظؾؿفدؼدمٌرةمواحدة.األسؾكمسضقؼةماجملؾسمرئادةمأومتؽقنمعدةم

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم9ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016
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 (18يبدح )
     -اآلتك:مفامماردةمسؿؾفمغصؼمدىمرئقسماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمممميقطـيامأعاممذبؾسماظـقابمضؾؾم

موأنم     موأنمأحاصظمسؾكمادؿؼاللماظقرـمووحدتف، مواظؼاغقن، موأنمأحرتمماظددؿقر مُأضلؿمباهللماظعظقؿمأنمأحاصظمسؾكماظـظامماىؿفقرى، "

مأؤدىمعفؿؿكمباألعاغةمواظصدقم".

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم80ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (11يبدح )

دسقتفمإديماالجؿؿاعمإذامرؾبممبدسقةمعـمرئقلفمعرةمسؾكماألضؾمطؾعيمذفر،موطؾؿامدستماياجةمإديمذظؽ.موجيباألسؾكمجيؿؿعماجملؾسم

موالمؼص ماالجؿؿاعمإالمحبضقرمثؾثمذظؽمطؿابة مضراراتفمبلشؾؾقةمأصقاتأسضائفمسؾكمغصػمأسضائف، موتصدر موسـدمماألضؾ، األسضاءماياضرؼـ،

ماظؿلاوىمؼصيرج ماىاغبماظذىمعـفماظرئقس.

أوماٌـاضشتة،مدونمأنممممممظؾؾقتثممعقضتقعمعطتروحمممسيموظرئقسماجملؾسمأنمؼدسقميضقرماجؿؿاساتفمعـمؼرىماجملؾسماالدؿعاغةمبرأؼفمأومخربتتفمم

مؼؽقنمظفمحؼماظؿصقؼت.

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم10ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

م

 

م(14يبدح )

،مطؿامجيقزماٌفاممعمضؿة،مظؾؼقاممبؾعضمعؿكصصةاٌؿكصصني،مىاغطيامموأأومعـمشريػؿمعـماًرباءم،مشؽؾمعـمبنيمأسضائفؼصيظيأنماألسؾكمظؾؿفؾسم

معؾاذرةمبعضماخؿصاصاتف.أنمؼػقضمماجملؾسمرئقلفمصكم

م

بشلنمم92(معـماظؼاغقنمرضؿم11ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةممواإلسالم.

 (19يبدح )
م.اجملؾسمؼؿعارضمععمادؿؼاللمخاللمصرتةمسضقؼؿفؿمباجملؾسماظؼقاممبلىمسؿؾاألسؾكمأسضاءماجملؾسممؼصيقظرمسؾكمرئقسمو

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم12ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (47يبدح )
م-ؼؽقنمعـصبمرئقسمأومسضقماجملؾسماألسؾكمذاشرامصكمأىمعـماياالتماآلتقة:

م(.73سدممتؼدؼؿمأىمعـماإلضراراتماٌـصقصمسؾقفامباٌادةم) -1

أومزيسمجؾلاتمشريمعؿؿاظقةمصكمم،ـرمعـمثالثمجؾلاتمعؿؿاظقةوذظؽمألط،مدونمسذرمؼؼؾؾفماجملؾسمماظؿغقبمسـمحضقرمجؾلاتماجملؾس -2

 اظلـة.

ماظعضقؼة -3 مذروط مأحد ماظقزقػةأم،صؼد مبقاجؾات ماإلخالل مو مسؾكم، مبـاء مضرار مبذظؽ موؼصدر ماجملؾس، مادؿؼالل معع مؼؿعارض مسؿؾ مإتقان أو

م

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم13ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

م

 



 

44 
 

 .تصقؼتمثؾـكمسددماألسضاء

 دؾؼ.أؼقعطيامسؾكمتؼدميفامأؼفؿامعضكمثالثنيمأوممعؼؾقظةمعـمتارؼخمعقاصؼةماجملؾسمسؾقفاماالدؿؼاظةموتعؿربمم.االدؿؼاظة -4

م.اظقصاة،مأومزوالماظصػة،مأوماٌرضماظذىمحيقلمبقـفموبنيماظؼقامممبفامماظعضقؼةموصؼامظشفادةمتصدرمبذظؽمعـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقك -5

 (47يبدح )
م80ؼعؾـماجملؾسماألسؾكمخؾقماٌؽانمصقرمتقصرمحاظةمعـماياالتماٌـصتقصمسؾقفتامصتكماٌتادةمممممم،مإذامخالمعؽانمرئقسمأومأحدمأسضاءماجملؾس

(معـمػذاماظؼاغقن،موذظتؽمختاللمثالثتنيمممم74،م73)ـصقصمسؾقفاممصكماٌادتنيماٌماإلجراءاتباظشروطموربؾفمعـمحيؾممعنيؼعـمػذاماظؼاغقنمم،و

مؼقعامسؾكماألطـرمعـمإسالنماجملؾسماألسؾكمخؾقماٌؽان.

مظعضقؼة.وؼلؿؽؿؾماظعضقماىدؼدماظػرتةماٌؿؾؼقةمعـمعدةما

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم14ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (42يبدح )
خيؿارموعـمبنيمأسضائفموطقاًل،م،موؼـؿكبمموصؼمأحؽاممػذاماظؼاغقنمعؼدماجملؾسمأولماجؿؿاعمظفمخاللماألدؾقسنيماظؿاظقنيمظصدورمضرارمتشؽقؾفؼ

ماظرئقسمواظقطقؾمواألعنيماظعام،موؼؿػر ماظرئقسمواألعنيماظعاممٌفاعفؿامتػرشامطاعال.امعـمشريمأسضائف،موتشؽؾمػقؽةماٌؽؿبمعـمساعماقطيأع

موحيؾماظقطقؾماظذىمخيؿارهماجملؾس،مبصػةمعمضؿة،مربؾمرئقسماجملؾسمصكمحالمشقابف،موظؾرئقسمتػقؼضماظقطقؾمصكمبعضمعفاعف.

    ممممممأوماظؼطاعماظعاممعـماظعاعؾنيمبايؽقعةموإذامطانمأىمعـفؿامموحيؿػظمطؾمعـماظرئقسمواألعنيماظعاممبقزقػؿفمأومسؿؾفمرقالمعدةماظعضقؼة،

مأومضطاعماألسؿالماظعام،مصؾفمأنمؼؿؼاضكمرقالمعدةمسضقؼؿفمراتؾفماظذىمطانمؼؿؼاضاهمعـمسؿؾفموطؾمعامطانمحيصؾمسؾقفمعـمبدالتموشريػا.مم   

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم15ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (46يبدح )
م-خيؿصمرئقسماجملؾسماألسؾكممبامؼلتك:

مبعدمعقاصؼةماجملؾس.مظؼاغقنإصدارماظؾقائ مواظؼقاسدمواظضقابطمواٌعاؼريماٌـصقصمسؾقفامصكمػذاما -1

 .االغعؼادمإديماجملؾسمدسقة -2

 باظغري.سالضاتفماظؼضاءموصكممأعاممتـقؾماجملؾسم -3

م

 

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم16ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016
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 (48يبدح )
مؼؽقنمظؾؿفؾسماألسؾكمأعاغةمساعة،متشؽؾمعـماألعنيماظعامموسددمطافمعـماظعاعؾني.

موإدارؼم مأعاعفمسـمدريماظعؿؾمباجملؾسمصـقا موؼؽقنمعلؽقالمطي معـماجملؾسماألسؾك، مضرار ماٌاظقة مبؿعقنيماألعنيماظعامموهدؼدمععاعؾؿف اموؼصدر

م-وعاظقا،موخيؿصممبامؼلتك:

م.فتصرؼػمذؽقغوتـػقذمضراراتماجملؾسمم -1

مًؼامظؾقائقف.اإلذرافماظعاممسؾكمذؽقنماظعاعؾنيمواظشؽقنماٌاظقةمواإلدارؼةمباجملؾسموص -2

مإسدادماظدراداتماظالزعةمظؾؿقضقساتماٌعروضةمسؾكماجملؾس.م -3

ماألداءم -4 مععقضات موهدؼد ماٌقضقسة مواظرباعج مظؾكطة موصًؼا مإنازه ممت موعا مبف ماظعؿؾ مودري مغشارف مسـ ماجملؾس مسؾك مدورؼة متؼارؼر سرض

 وايؾقلماٌؼرتحة.

ماظؼقاممبلؼةمأسؿالمأومعفاممؼؽؾػفمبفاماجملؾس. -5

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم17اٌادة)مؼؼابؾفامغص

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 انفظم انغبدط
 يٕاصَخ اجملهظ األػهٗ ٔيٕاسدِ ادلبنٛخ.

 (40يبدح )
مبـفاؼؿفا.معقازغةمدـقؼةمعلؿؼؾة،متعدمسؾكممنطماٌقازغةماظعاعتةمظؾدوظتة،موتؾدأمبؾداؼةماظلـةماٌاظقةمهلاموتـؿفكاألسؾكممؼؽقنمظؾؿفؾس

موؼرحؾماظػائضمعـمدـةمعاظقةمإديمأخرى.م.وايلابماًؿاعكمظؾؿفؾسماٌقازغةمكإسدادمعشروسمةاظعاعمةغاؿقديماألعتو

موؼؽقنمظؾؿفؾسمحلابمخاصمباظؾـؽماٌرطزى.

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم18ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (48يبدح )
مك:عـماآلتماألسؾكمتؿؽقنمعقاردماجملؾس

م.عامدبصصفمظفماظدوظةمعـماسؿؿاداتمصكماٌقازغةماظعاعة -1

م.اظؿكمؼصدرػامظؾثربؿقىماوتصارؼ ممعزاوظةماظعؿؾماإلسالعكممتراخقصمردقم -2

م -3 معؼابؾ مأداء مواظؾققث مواإلصدارات مواظدرادات مؼطؾؾمواالدؿشاراتاألسؿال مٌـ مؼمدؼفا ماظؿك مأوممفا،واًدعات ماظداخؾ مصك دقاء

موتؿػؼموأشراضف.ماًارج

م

م

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم19ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016
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ماٌـ مواهلؾاتمواظؿربساتمواظقصاؼاماظؿكمؼؼؾؾفاممبقاصؼةمثؾـكمأسضائف. -4

 ظصايةمبعدماتؾاعماإلجراءاتماٌؼررةمضاغقغًا.اظؼروضماظؿكمتعؼدم -5

مم مسي مايؼ م مخاصوظؾؿفؾس محلاب مصك ماألجـؾك ماظـؼد معـ مإؼراداتف محبصقؾة ماظؼماالحؿػاز مبـقك مأحد ماظعام،ظدى مصقفاممطاع واظؿصرف

مٌقاجفةماحؿقاجاتف.

 (41يبدح )
ماجملؾس مماألسؾكمأعقال مساعة، مموظفأعقال مدؾقؾ مماضؿضاءصك ماظؼاغقنمادباذحؼقضف مألحؽام مرؾًؼا ماإلدارى مايفز مظؾقفزممإجراءات اٌـظؿ

ماالدارى.

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم20ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 انفظم انغبثغ
 انؼبيهٌٕ ثبجملهظ األػهٗ.

 (44يبدح )
وذظؽم ،اظؼقامممبفاعفؿمبـادؾةممسؾقفاوماالرالعمأبايػازمسؾكمدرؼةماٌعؾقعاتمواظقثائؼماظؿكمؼؿؿمايصقلماألسؾكمؼؾؿزمماظعاعؾقنمباجملؾسمم

مأومادؿكداعفامصكمشريماألشراضماٌكصصةمهلا.بعدممإصشائفام

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم21ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (49يبدح )
مصػةماظضؾطقةماظؼضائقةمصكاألسؾك،مؼصدرمبؿقدؼدػؿمضرارمعـموزؼرماظعدلمباالتػاقمععمرئقسماجملؾسمؼـماظذاألسؾك،ممؼؽقنمظؾعاعؾنيمباجملؾس

مأحؽاممػذاماظؼاغقن.مذبالمتـػقذ

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم22ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 انفظم انضبيٍ
 اجملهظ األػهٗانزمبسٚش ٔانمشاساد انىت ٚظذسْب 

 (97يبدح )
ماإلسالعقةم مواٌمدلات ماظؼقعقة ماظصقػقة مواٌمدلات ماظصقػقة ماٌمدلات معـ مظؽؾ معؾزعة مو ماظـػاذ مواجؾة موظقائقف ماألسؾك ماجملؾس ضرارات

مواٌمدلاتماإلسالعقةماظعاعةمواظقدائؾماإلسالعقةمواظقدائؾماإلسالعقةماظعاعة.

مقذػامإالمإذامأعرماجملؾسمأومضضتماحملؽؿةماٌكؿصةمبذظؽ.والمؼرتتبمسؾكماظطعـمسؾكمضراراتفموضػمتـػ

ؼطؾؾفمعـمبقاغاتمأومععؾقعاتمممبامعقاصاتفصكمأداءمعفاعف،موتقلريمعصيؾاذرتفمالخؿصاصاتف،موماألسؾكمعاوغةماجملؾسمبذيقعمأجفزةماظدوظةموتؾؿزمم

ظلـةمم92(معـمماظؼاغقنمرضؿم24ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 



 

47 
 

موذظؽمدونماإلخاللممبؼؿضقاتماألعـماظؼقعك.متؿصؾمبفذهماالخؿصاصات،

 قةمأىمعصيؿـؾمهلذهماألجفزةمظؾؿصيشارطةمصكمأسؿاظفمواجؿؿاساتفمدونمأنمؼؽقنمظفمحؼماظؿصقؼت.وظؾؿفؾسمدسم
 (97يبدح )

ممؼـشر ماجملؾس ماألسؾك ماخؿصاصاتف، مغطاق مصك ماضرتاحات معـ مؼراه معا مؼؿضؿـ موغشارف، مجفقده مسـ مدـقؼطيا مرئقسمموؼؾؾغتؼرؼرطيا مإدي اظؿؼرؼر

 .متؼرؼرًامسـفمأعامماجملؾساظؾفـةماٌذطقرةم،موؼـاضشماظؿؼرؼرمباظؾفـةماظربٌاغقةماٌكؿصةموتضعمموذبؾسماظـقابمؿفقرؼةاى

ظلـةمم92(معـمماظؼاغقنمرضؿم23ؼؼابؾفامغصماٌادة)

مبشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 (92يبدح )
ماظصقػموودائؾم مماإلسالمتؾؿزممطاصة ماٌشار موافمظؾؿؼارؼر معقجز ممإظقفابـشر م)م6صكماظؾـدمرضؿ م70عـماٌادة ماظؼاغقنم( محبلبمعـمػذا مبـفا أو

 األحقال،مسؾكمأنمتؾؿزممبـشرمأومبثماظـصماظؽاعؾمٌامخيصفامبفذهماظؿؼارؼر.

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم25ؼابؾفامغصماٌادة)ؼ

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 انفظم انزبعغ
 اإلجشاءاد ٔاجلضاءاد انىت جيٕص   نهًجهظ  اختبرْب دبل سلبنفخ ادلإعغبد انظذفٛخ ٔاإلػاليٛخ. 

  (96يبدح )
قتةممؼضعماجملؾسماألسؾكمالئقةمباىزاءاتمواظؿدابريماإلدارؼةمواٌاظقةمماظؿكمجيقزمتقضقعفامسؾكماٌمدلاتماظصقػقةمواٌمدلاتماظصتقػقةماظؼقعم

مممممممممممممممممواٌمدلتاتماإلسالعقتةمواٌمدلتتاتماإلسالعقتةماظعاعتةمحتتالمزباظػتةمأحؽتاممػتتذاماظؼتاغقن،موتعؿتربمػتتذهماظؾتقائ مجتزءًامالمؼؿفتتزأمعتـماظرتاختتقصمممممممممممم

معـمتؾؽماىفات.ماألسؾكمبنيماجملؾسممشريػامعـماظؿصرصاتمواإلجراءاتمواألسؿالاظؿصارؼ مأوماٌقاصؼاتماظصادرةمأومموأ

معامؼلتك:ػذهماظالئقةمأنمتؿضؿـمموجيقزطؿامحيددماجملؾسماألسؾكمإجراءاتماظؿظؾؿمعـفا،م

مربددةمأومإزاظؿفامسؾكمغػؼؿفا.إظزامماٌمدلةمأوماظقدقؾةمبنزاظةمأدؾابماٌكاظػةمخاللمعدةم -1

 تقضقعماىزاءاتماٌاظقةماٌـصقصمسؾقفامصكماظرتاخقصمصكمحاظةمسدمماالظؿزاممبشروطماظرتخقص. -2

معـعمغشرمأومبثماٌادةماظصقػقةمأوماإلسالعقةمظػرتةمربددةممممأومبصػةمدائؿة. -3

مماظالزعةمصكماٌكاظػاتم اظؿكمتؼعمعـمأحدمأسضائفاممبـادؾةمتقضقعماجملؾسمأحدماىزاءاتموؼؿؿمإخطارماظـؼابةماٌكؿصةمالدباذماإلجراءاتم

سؾكمإحدىماىفاتماًاضعةمظؾؿفؾسماألسؾك،موتؾؿزمماظـؼابةماٌعـقةمبادباذماإلجراءاتماظؿلدؼؾقةمصكمعقاجفةماظشكصماٌلؽقلمسـماٌكاظػةم

موصؼامظؼاغقغفا.

ممءماإلدارىماٌكؿصةم.وجيقزماظطعـمسؾكمػذهماىزاءاتمأوماظؿدابريممأعاممربؽؿةماظؼضا

 
 

م

م

م

م

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم68ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 عـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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موالمؼؼؾؾماظطعـمإالمبعدمتؼدؼؿماظؿظؾؿمعـفمإديماجملؾسماألسؾك.

م(98يبدح )

ماألحقالماآلتقة:مسيأواٌقضعماإلظؽرتوغكمملاظؾثماإلسالععزاوظةمإظغاءمترخقصممايؼمسيماألسؾكمظؾؿفؾس

مأخري.مدـةخاللمدـةمعـمتارؼخمعـ ماظرتخقص،مإالمإذامواصؼماجملؾسمسؾكمعـقفمعدةمملإذامملمؼؾاذرماٌرخصمظفماظعؿؾماإلسالع-1

،موذظتتؽمذتترطممعتتـمأحؽاعتتفمجقػرؼتتًاممػتتذاماظؼتتاغقن،مأومختتاظػمحؽؿطيتتاممممسيإذامصؼتتدماٌتترخصمظتتفمذتترًرامعتتـمذتتروطماظرتختتقصماحملتتددةمممممم-2

مففةماٌكاظػةمبلوجفماٌكاظػةموعـقفامعفؾةمعـادؾةمالمتؼؾمسـمأدؾقعموالمتزؼدمسـمذفرمظؿصقق ماٌكاظػة.إخطاراجملؾسمظؾ

 

 (90)يبدح 
اظدساوىماظؼضائقةمستـمأىممأنمؼؼقؿممتؼدممإظقف،ممذؽقىأومبـاءمسؾكممؾؿفؾسماألسؾكمعـمتؾؼاءمغػلف،ظمععمسدمماإلخاللمباخؿصاصماظـقابةماظعاعة،

إذامرصدتمىـةمتؼقؼؿماحملؿقىماغؿفاًطامعـمأؼةمعمدلةمصقػقةمأومإسالعقةمظؾؼقاسدمواٌعاؼريماٌفـقةمواألسترافمممأوحؽاممػذاماظؼاغقن،مألزباظػةم

م.اٌؽؿقبةم"األطقاد"

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم26ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

 اَزمبنٛخانجبة انغبدط: ادكبو 
 ( :98يبدح )

م متشؽقؾفا مصقر ماالسالم، مظؿـظقؿ ماألسؾك ماجملؾس معؽؿب مػقؽة مممتؿقدي ماظؼاغقن مػذا مأحؽام مواظؿـظقؿكموصؼ ماإلدارى ماهلقؽؾ معشروع مإسداد ،

 ظؾؿفؾسممبامؼؿضؿـفمعـمىانمزبؿؾػةمومبامؼؽػؾمهؼقؼماألػدافماٌؾقـةمصكمػذاماظؼاغقن.

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿمم(معـم84ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016

م(:91يبدح )

مباٌادةم) مإظقفا ماظؼاغقن،برتذق مأسضاءماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿم72تؾؿزمماىفاتماٌشار ماظؼاغقنمخاللمذفرمعـمتارؼخماظعؿؾمبفذا معـمػذا )

 اإلسالمم،موإخطارمرئقسماىؿفقرؼةمبلمسائفؿ.
اٌدةماٌشارمإظقفامدونمإخطارمػذهماىفاتمرئقسماىؿفقرؼةمبلمساءمعرذققفامألىمدؾبمعـماألدؾاب.متقديمرئقسماىؿفقرؼةمصنذاماغؼضتم

مإصدارماظؼرارممبراساةمادؿؽؿالمأمسائفؿمعـماظػؽةماظؿكمملمتؼؿماىفةماٌعـقةمباإلخطارممبرذقفامبـاءمسؾكمترذق معؽؿبمذبؾسماظـقاب.

م

م

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿممعـم(م88ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 .بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016
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 انؼمٕثبد - انجبة انغبثغ

 ( 94يبدح )

باظغراعةماظيتمالمتؼؾمسـمعائةمأظػمجـقفموالمتزؼدمسؾكمزيلؿائةمععمسدمماإلخاللمبليمسؼقبةمأذدمعـصقصمسؾقفامسيمأيمضاغقنمأخرم،مؼصيعاضبم

 . (معـمػذاماظؼاغقن88اٌادةم)أظػمجـقف،مطؾمعـمخاظػمأحؽامم

ظلـةمم92اظؼاغقنمرضؿممعـم(م79ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.2016
اٌادةماٌشارمإظقفامتؿعؾؼمباظؿزامماظعاعؾنيم

 باحملاصظةمسؾكمدرؼةماٌعؾقعات

 ( 99يبدح )

مممممؼصيعاضبمبايؾسموبغراعةمالمتؼؾمسـمسشرةمأالفمجـقفموالمتزؼدمسؾكمسشرؼـمأظػمجـقفمأومبلحدىمػاتنيماظعؼقبؿنيمم،مطؾمعـمتعدىمسؾكمصقػلم

مأومإسالعلمأثـاءمأومبلؾبمسؿؾفم.

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم118ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 (777يبدح )

مصققػةمأومودقؾةمإسالعقةم مأومعدؼرمعلؽقلمسـم مأظػمجـقفمطؾمرئقسمهرؼرم مممممممممممممممؼصيعاضبمبغراعةمالمتؼؾمسـمزيلنيمأظػمجـقفموالمتزؼدمسؾكمعائةم

 (معـمػذاماظؼاغقنم.22(موم)21أومعقضعمإظؽرتوغكممخاظػمأحؽاممماٌادتنيم)

قػةمؼقعقةمواحدةمسؾكمغػؼةماظصققػةمأوماىفةماإلسالعقةممأوماٌقضعماإلظؽرتوغكماظيتموسـدمايؽؿمباإلداغةمتلعرماحملؽؿةمبـشرممايؽؿمسيمصق

ومبثمبفامعقضقعماظدسقىم،موذظؽمسيمأأوماظقدقؾةماإلسالعقةماظيتمغشرممفمباظصققػةمأوماٌقضعماإلظؽرتوغكارتؽؾتماًطلمم،مصضاًلمسـمغشرهمأومبـ

 ايؽؿمغفائقام.خاللمعدةمالمواوزمزيلةمسشرمؼقعًامعـمتارؼخمصدورم

م،مضؾؾمبدءمإجراءاتماحملاطؿةم،ماغؼضاءماظدسقىماىـائقةمباظـلؾةمإديمرئقسماظؿقرؼرم أوموؼرتتبمسؾكمغشرماظؿصقق مسؾكماظقجفماٌؼررمضاغقغًا

 اٌدؼرماٌلؽقلم.

م

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم119ؼؼابؾفامغصماٌادة)

ماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

ظرمتـاولمعاماٌشارماظقفامحبم21اٌادةمتؿعؾؼم

أوماحملاطؿةموتؿعؾؼمتؿقالهمدؾطاتماظؿقؼقؼم

 االعؿـاعمسـمغشرماظؿصقق مبم22اٌادةم

 (777يبدح )

م(معـمػذاماظؼاغقنم.35ؼصيعاضبمبغراعةمالمتؼؾمسـمعائيتمأظػمجـقفموالمتزؼدمسؾكمعؾققنمجـقفم،مطؾمعـمخاظػمأحؽامماٌادةم)

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم120ؼؼابؾفامغصماٌادة)

معـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

اٌشارماظقفامعللظةماىؿعمبنيمعؾؽقةمم35تـظؿماٌادةم

 صققػةمؼقعقةمواٌلاػؿةمصكمأخرىمأوماظؿصرفمصقفامم
 ( 772يبدح )

(م43جـقفم،مطؾمعمدلةمصقػقةممأومعقضعمإظؽرتوغكمخاظػمأحؽامماٌادةم)ؼعاضبمبغراعةمالمتؼؾمسـمزيلنيمأظػمجـقفموالمتزؼدمسؾكمعائةمأظػمم

معـمػذاماظؼاغقنم.

اظؼاغقنماٌؼدممم(معـمعشروعم121ؼؼابؾفامغصماٌادة)

معـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

اٌشارماظقفامبؿعدؼؾماظؾقاغاتماظؿكمم43تؿعؾؼماٌادةم

 ؿلدقساظؼؿضؿـفاماخطارم
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 (776يبدح )

بايؾسمعدةمالمتؼؾمسـمدـةمأومباظغراعةماظيتمالمتؼؾمسـمعؾققنمجـقفموالمتزؼدمسؾكمثالثةمعالؼنيمجـقفمطؾمعـمتعؿدماسرتاضمأومتعطقؾمؼعاضبم

 أومتشقؼشممعقجاتمبثممإذاسكمأومتؾقػزؼقغكمزبصصةمظؾغريموعرخصمبفام.

 تتةماظؿكمالمتؼؾمسـمعؾققغكممجـقفموالمواوزمزيلةمعالؼنيمجـقفم.مصنذاموضعتماىرميةمبغرضماٌلاسمباألعـماظؼقعكمتؽقنماظعؼقبةماظلفتتـمواظغراع

 وتؼضكمماحملؽؿةمصضاًلمسـمذظؽممبصادرةماألجفزةمواٌعداتماظؿكمادؿعؿؾتمصكمارتؽابماىرمية.

ماظعؼقبةمصكمحدؼفاماألدغكمواألضصك.مػوصكمحاظةماظعقدمتضاس

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم122ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 (778يبدح )

عـمػذاماظؼاغقن،مم(66)م(مو58)موم(40)(مو6)ؼصيعاضبمبغراعةمالتؼؾمسـمعؾققنمجـقفموالمتزؼدمسؾكمثالثةمعالؼنيمجـقفمطؾمعـمخاظػمأحؽامماٌقادم

 وتؼضكماحملؽؿةمصضاًلمسـمذظؽمباظغؾؼمومعصادرةماٌعداتمواألجفزةموعؽقغاتفاماظيتمادؿصيعؿؾتمسيمارتؽابماىرميةم.

موتضاسػماظغراعةمصكمحدؼفاماألدغكمواألضصكممسيمحاظةماظعقد.

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم123ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
تـظؿماٌقادماٌشارماظقفامادؿقػاءمبقاغاتماظؿلدلقسمم

احملؿقىماًاصمباظقدقؾةمبثمسؿؾقةمواظرتخقصمو

 االسالعقةمسؾكماهلقاتػماظذطقةمأومشريػام.
 ( 770يبدح )

اإلظؽرتوغكمبغراعةمالمتؼؾمسـمعؾققنمجـقفموالمتزؼدمسؾكمعؾققغلمجـقفمإذامثؾتمسيمتصيعاضبماظقدقؾةمماظصقػقةم،مأوماٌمدلةماإلسالعقةمم،مأواٌقضعم

محؼفامزباظػةمرؾقعةماظـشاطماٌرخصمهلامبفم،موتؼضلماحملؽؿةمصضاًلمسـمذظؽمبنظغاءماظرتخقصمأوحفبماٌقضعم.

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم124ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 .اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم

 (778يبدح )

ععمسدمماإلخاللممبرتاخقصمموتصارؼ ماألجفزةمواٌعداتمماظؿكمؼصدرػاماىفازماظؼقعكمظؿـظقؿماالتصاالتمم،مؼعاضبمبايؾسمعدةمالمتؼؾمسـمم

أومبنحدىمػاتنيماظعؼقبؿني،مطؾمعـمضاممدونمايصقلمسؾكمعقاصؼةممممدـةموبغراعةمالمتؼؾمسـمعائةمأظػمجـقفموالمواوزمزيلؿائةمأظػمجـقفمم

 اجملؾسماألسؾكمبلحدماألصعالماآلتقة:مم

مDecoderادؿريادمأوإغؿاجمأومتصـقعمأوموؿقعمأومسرضمبؼصدماظؾقعمأوماظؿلجريمأوماظؿلقؼؼمباظداخؾممبلىمصقرةمألجفزةماظؾثمأومصؽماظشػرةممم-

 رئل.اًاصةمبادؿؼؾالماظؾثماٌلؿقعمواٌ

 أوماىفاتماٌكؿصةم.ممممحقازةمأومترطقبمأومتشغقؾمأؼةمأجفزةمبثمدونمترخقصمعـماجملؾسمم-

مقغاتفاموتضاسػماظعؼقبةمسيمحدؼفاماألدغكمواألضصكمسيمحاظةماظعقدم،موتؼضلماحملؽؿةمسيمذيقعماألحقالممبصادرةماٌعداتمواألجفزةمربؾماىرميةموعؽ

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم125ؼؼابؾفامغصماٌادة)

ماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م

م

م

 



 

51 
 

 
م

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (771) يبدح

،مدونمعقاصؼةمعصيلؾؼةمعـماجملؾسمم،مؼصيعاضبمطؾمعـمتـازلمسـممعمدلةمصقػقةمأومودقؾةمإسالعقةممأومعقضعماظؽرتوغكم،مجزئقًامألىمذكصمأومجفة

طؾقًاممأوسـماألسؾكم،ممبؼابؾمأومدونمعصيؼابؾم،مبغراعةمتصيعادلمضعػمضقؿةمايصةماٌؿـازلمسـفام،مععماسؿؾارماظؿـازلمطلنمملمؼؽـم،مصنذامطانماظؿـازلم

ٌُدةمساعنيم،مععماظزامماٌكاظػمبدصعمماظغرا معةماٌـصقصمسؾقفامصكمذاتماٌادة.حصةمتصيفاوزمأشؾؾقةمأدفؿماظشرطةم،مؼصيقضػماظرتخقصم

م

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم126ؼابؾفامغصماٌادة)ؼ

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 (774) يبدح

مممممممم،مؼصيعاضبمبذاتماظعؼقبةماٌؼررةمسـماىرائؿماظؿكمترتؽبمباٌكاظػةمألحؽاممػذاماظؼاغقنماٌلؽقلماظػعؾلمظدىماظشكصماالسؿؾاريمسـماالدارةم

أومطانمعـمضؿـمواجؾاتفماظقزقػقةمأنمؼعؾؿمبفام،موطانممإخالظفم ممماظؼلؿمماٌؿلؾبمصكمإرتؽابماىرميةمإذامثؾتمسؾؿمػذاماٌلؽقلمبفا،رئقسمأوم

ـماظقصاءمباظقاجؾاتماظيتمتػرضفامسؾقفموزقػؿفمضدمأدفؿمسيموضقعماىرميةم،مموصكمذيقعماألحقالمؼؽقنماظشكصماالسؿؾاريمعلؽقاًلمباظؿضاعـمس

 مبامحيؽؿمبفمعـمسؼقباتمعاظقةمأومتعقؼضاتم.

اظؼاغقنمم(معـمعشروعم127ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
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:يششٔع  لبٌَٕ ثاطذا  لبٌَٕ  سصبَٛبا
 اذلٛئخ انٕؿُٛخ نهظذبفخ 

 يالدظبد اذلٛئخ انٕؿُٛخ نهظذبفخ ثاطذاس لبٌَٕيششٔع  لبٌَٕ 
مبادؿماظشعب

  رئقسماىؿفقرؼة
 ضرر:ذبؾسماظـقابماظؼاغقنماآلتكمغصفم،موضدمأصدرغاه.

م

 )ادلبدح األٔيل(
م متـظقؿ مذلن مصك ماٌراصؼ ماظؼاغقن مبلحؽام مظؼصيعؿؾ ماظقرـقة ماهلقؽة مسؿؾ مواظقدائؾمؾصقاصة مواٌمدلات ماظؽقاغات مطاصة مسؾك مأحؽاعف موتلرى ،

ماظصقػقةمماٌؿؾقطةمظؾدوظة.اإلظؽرتوغقةمواٌقاضعمماظصقػقة

اظؼاغقنمؼؼابؾفامغصماٌادة)األودي(معـم

بشلنماظؿـظقؿم2016ظلـةمم92رضؿم

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.
 )ادلبدح انضبَٛخ(

صكمتارؼخماظعؿتؾمبفتذاماظؼتاغقنمأنمؼقصتؼمأوضتاسفمرؾؼتًامممممممأوماٌقاضعماإلظؽرتوغقةمماظصقػقةماٌؿؾقطةمظؾدوظةمصكماجملالماظصقػكممؼعؿؾعـمسؾكم

م،وذظؽمخاللمساممعـمتارؼخماظعؿؾمباظالئقةماظؿـػقذؼةم.ألحؽامماظؼاغقنماٌراصؼموالئقؿفماظؿـػقذؼةم

اظؼاغقنمؼؼابؾفامغصماٌادة)اظـاظـة(معـم

بشلنماظؿـظقؿم2016ظلـةمم92رضؿم

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.
 )ادلبدح انضبنضخ(

،وذظتؽمبعتدمأختذمرأىماهلقؽتةممممماظالئقةماظؿـػقذؼةمظؾؼاغقنماٌراصؼمبؼرارمعـمرئقسمذبؾسماظقزراءمخاللمثالثتةمأذتفرمعتـمتتارؼخماظعؿتؾمبتفممممممممتصدر

ماظقرـقةمظؾصقاصةم.

عشروعمم(معـماظرابعةمؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

ماظصقاصةمواالسالم.

 )ادلبدح انشاثؼخ(
معـماظققمماظؿاديمظؿارؼخمغشره.مًاعؿؾمبفماسؿؾارؼاغقنمصكماىرؼدةماظرمسقة،موؼصياظـشرمػذامؼ

مقنمعـمضقاغقـفا.ؼؾصؿمػذاماظؼاغقنمخبامتماظدوظةم،موؼـػذمطؼاغ

اظؼاغقنمؼؼابؾفامغصماٌادة)اًاعلة(معـم

بشلنماظؿـظقؿم2016ظلـةمم92رضؿم

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.
 رؼشٚفبد :انجبة األٔل
م(7)يبدح 

ممماظؿاظقةماٌعاغكماٌؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا:مؼصيؼصدمباظؽؾؿاتمواظعؾاراتمصكمتطؾقؼمأحؽاممػذاماظؼاغقنم

م

م

م
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 يالدظبد اذلٛئخ انٕؿُٛخ نهظذبفخ ثاطذاس لبٌَٕيششٔع  لبٌَٕ 
ماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم.:مماجملهظ األػهٗ-

ماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصة.اذلٛئخ:  -

أومشتريمذظتؽمعتـمودتائؾماظؿؿـقتؾمعؿتكمغؼؾتتمبتاظطرقماٌقؽاغقؽقتةمأوممممممممممم،أواظصتقرممم،أوماظؼطتعماٌقدتقؼقةمم،أوماظردقمم،طؾماظؽؿاباتم:مادلـجٕػبد -

 .مصلصؾقتمبذظؽمضابؾةمظؾؿداولمأواإلظؽرتوغقةمأومشريػاماظؽقؿقائقةم

 ولمغؼابةماظصقػقنيم.اطؾمسضقمعؼقدمجبد:ممانظذفٗ-

 غؼقبماظصقػقني.انُمٛت:-
إظؽرتوغكمؼؿقديمعلؽقظقةمهرؼترهمأومبـتفمصتقػققنمغؼتابققن،موؼصتدرمبادتؿمعقحتد،موبصتػةمدورؼتةمصتكمعقاسقتدمممممممممممممأومطؾمإصدارمورضكممانظذٛفخ :-

 .اسؿؾاري،مساممأومخاص،مووصؼامظؾؼقاسدمواإلجراءاتماظؿكمتـظؿفاماظالئقةماظؿـػقذؼةمهلذاماظؼاغقنمرؾقعلمأوممذكصمعصري،عـؿظؿة،موؼصدرمسـم

ماغؿؿاءاتفاماظلقادقةمواالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةماظعاعةمواٌعاؼريماياطؿةمظؿقرؼرػا.أػدافماظصققػةمو:ممانغٛبعخ انزذشٚشٚخ-

مػكماٌمدلاتموذرطاتماظـشرمواظؿقزؼعم،موتصدرمصقػامورضقةمأومإظؽرتوغقة.انظذفٛخ : بدادلإعغ-

اظدوظتةمعؾؽقتةمخاصتةم،وتصتدرمصتقػاممممممػلماٌمدلاتموذرطاتماظـشرمواظؿقزؼعمووطتاالتماألغؾتاءماظتيتممتؾؽفتاممممم:ممادلإعغبد انظذفٛخ انمٕيٛخ-م

مورضقةمأوماظؽرتوغقةم،مأومأىمغشاطمتقاصؼمسؾقفماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصة.

ػقماظصػقةمأوماظرابطمأوماظؿطؾقؼماإلظؽرتوغكممماٌرخصمظفمواٌؿؾقكمٌمدلةمصقػقةمضقعقةمموماظذىمؼؼدممعـمخالظفمادلٕلغ اإلنكرتَٔٗ:  -

ومؼصدرمبادؿمععنيموظفمسـقانموغطاقم طانمغصقًامأوممسعقًامممأومعرئقًامثابؿًامأومعؿقرطًامأومعؿعددماظقدائطمربؿقىمصقػكمأومإسالعكمأومإسالغكمأؼًا

 إظؽرتوغكمربدد،موؼـشلمأومؼلؿضافمأومؼؿؿماظـػاذمإظقفمعـمخاللمذؾؽةماٌعؾقعاتماظدوظقة.
ـماخلالذيبد اإلػاليٛالالخ أٔ اإلػالَٛالالخ انزجبسٚالالخ اإلنكرتَٔٛالالخ:م- أوممممممممماظرتوؼتتجمظألسؿتالمأوماًتتدعاتممأوماٌـؿفتتاتمممػتتكماحملؿتتقىماٌؿضتؿ

ماألذكاصمعـمخاللممذؾؽةماٌعؾقعاتماظدوظقةمم)ماإلغرتغتم(م.

م

م

م

(عـماظؼاغقنمرضؿم1ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمم92

واإلسالمموذاتماٌادةمعـمعشروعم

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 واالسالم.اظصقاصةم
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 يالدظبد اذلٛئخ انٕؿُٛخ نهظذبفخ ثاطذاس لبٌَٕيششٔع  لبٌَٕ 
 انضبَٗانجبة 

 اذلٛئخ انٕؿُٛخ نهظذبفخ
 انفظم األٔل

 .اذلٛئخ ٔأْذافٓب
 (2يبدح )

ماظؼاػرة.مظةوعؼرػاماظرئقسمرباص،ماظشكصقةماالسؿؾارؼةبتؿؿؿعمػقؽةمعلؿؼؾة،ممقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةاهل

م

م

م

(معـماظؼاغقنممرضؿم27ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.
 (6يبدح )

مباالدؿؼاللمصكممماردةمعفاعفامواخؿصاصاتفا.اظقرـقةمظؾصقاصةمتؿؿؿعماهلقؽةم

م92(معـماظؼاغقنممرضؿم28ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممواإلسالم.
 (8يبدح )

تطقؼرػتتا،موتـؿقتتةمأصتتقهلا،موضتتؿانمعؾؽقتتةمخاصتتة،موتعؿتتؾمسؾتتكمإدارةماٌمدلتتاتماظصتتقػقةماٌؿؾقطتتةمظؾدوظتتةمتؿتتقديماهلقؽتتةماظقرـقتتةمظؾصتتقاصةم

م-:مإديمعامؼلتكمسؾكماألخصتفدفمرذقد،موىمواضؿصادىموإداركمهدؼـفا،موادؿؼالهلا،موحقادػا،مواظؿزاعفامبلداءمعفـ

ممبامؼضؿـمتعظقؿمدورػاموضدرتفامسؾكماٌـاصلة.وحقطؿؿفامطػاظةماإلدارةماظرذقدةمصكمأداءماٌمدلاتماظصقػقةم-1

تـؿقةماظؽقادرماظؾشرؼةماظعاعؾتةمصتكماٌمدلتاتماظصتقػقة،موتطقؼرػتامسؾتكمسبتقمحيؼتؼماالدتؿداعةماٌفـقتة،موتقاصتؾماألجقتال،موعقاطؾتةمممممممممممممم-2

 تطقراتمصـاسةماظصقاصةمصكماظعامل.

ةقػقةماظعاٌقوتطقؼرماظؾـقةماألدادقةمظؾؿمدلاتماظصقػقة،موتشفقعماالغػؿاحمسؾكماظؿفاربماظصمك،دسؿمسؿؾقاتماظؿقدؼثماظؿؽـقظقج-3

م

(معـماظؼاغقنممرضؿم29ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 انفظم انضبَٗ
 اخزظبطبد اذلٛئخ

 (0يبدح )
مم-:كعامؼلتتصيؾاذرماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةماخؿصاصاتفاماٌؾقـةمصكمػذاماظؼاغقن،موهلامسؾكماألخصم

 .اظؼقاغنيمواظؾقائ ماٌؿعؾؼةممبفالمسؿؾفاصكمعشروساتمىمإبداءماظرأ -1

م

م

م

(معـماظؼاغقنممرضؿم30ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92
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سؾقفمعـمخاللمآظقاتمسؾؿقتةمظؾرصتدمواٌؿابعتةمواظؿؼتقؼؿ،ممممممواإلذرافظؾؿمدلاتماظصقػقةماظؼقعقة،مىمواإلدارىماظرضابةمسؾكماألداءماالضؿصادم -2

 .اظؿكمتضعفاماٌمدلات،موتقاصؼمسؾقفاماهلقؽةاالضؿصادؼةموذظؽمصكمضقءماظلقاداتمواًططم

،مواٌمدلتاتمشتريماظصتقػقةمذاتماظصتؾةمممممىواٌمدلتاتماظصتقػقةماألخترمممماظؼقعقتة،معجماظؿعاونمواظشراطةمبنيماٌمدلتاتماظصتقػقةمممإضرارمبرام -3

 بعؿؾفا.

واٌقاضتتعماإلظؽرتوغقتتةمواألسضتتاءمممماظؼقعقتتةمورؤدتتاءمهرؼتترماٌطؾقستتاتماظصتتادرةمسـفتتاممتعتتقنيمرؤدتتاءمذبتتاظسمإداراتماٌمدلتتاتماظصتتقػقةم -4

 مبفاظسماإلدارةمواىؿعقاتماظعؿقعقة.ماٌعقـني

وصًؼتاممموستزهلؿممصتكمحاظتةمثؾتقتمخؾتؾمأومتعـترمصتكماألداءمرؾًؼتامظؾكطتةماٌعؿؿتدة،مممممممممماظؼقعقتةممماظؿقرؼرؼتةمظؾؿمدلتاتمموعلاءظةماظؼقاداتماإلدارؼةم -5

 صكمػذاماظشلن.اهلقؽةمضعفامتظؾؼقاسدمواظشروطماظؿكم

وظقائ مذؽقنمأسضاءماهلقؽتة،موذتؽقنماظعتاعؾنيمبفتامإديمممممدارؼة،ماإلاظقةموواٌمداخؾقةاظقائ مؾظاو،معاؼريمظؿؼقؼؿماألداءاٌـظؿمووضعماظؾقائ مواظ -6

اظصتقػقةماظؼقعقتة،ممممواظعتاعؾنيمباٌمدلتاتممواإلدارؼتنيمماظصتقػقنيممحنيموضعماظؼاغقنماٌـظؿمظشتؽقغفؿ،مووضتعمحتدمأدغتكمومأضصتكمألجتقرممممممم

 وذظؽمطؾفمدونماظؿؼقدمباظؼقاسدمواظـظؿمايؽقعقة.

 اظالزعة.اظؿصقؼبممإجراءاتدورىمذاعؾمظؽؾمإداراتماٌمدلاتماظصقػقةموإصداراتفا،موادباذممتؼقؼؿمإجراءم -7

اظؿؼتارؼرممكمظؾؿمدلتةمٌـاضشتؿفاموإضرارػتا،موتؾؼتمممممواٌتاديمىمتؾؼكماظؿؼارؼرمربعماظلـقؼةمعـماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةمحقلماألداءماالضؿصاد -8

اىؿعقاتموسؼتتدرباضتترماجؿؿاستتاتمذبتتاظسماإلدارة،مكماءاتماظالزعتتةمبشتتلغفا،موتؾؼتتظؾؿقادتتؾات،موادبتتاذماإلجتترىماظـفائقتتةمظؾففتتازماٌرطتتز

 .السؿؿادػااظعؿقعقةمباٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقة،م

 اسؿؿادمأدعارماإلسالغات،موأدعارمبقعماظصقػمواجملالتماظصادرةمسـماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقة.م -9

 واٌـازساتماظؿكمتـشلمبقـفاموبنيمشريػا.ماظؼقعقة،مصقػقةاظؿقصقؼمصكماٌـازساتماظؿكمتـشلمصقؿامبنيماٌمدلاتماظ -10

مصكماٌقاسقدماٌؼتررةمظؾؿمدلاتماظؼقعقة،مواظدسقةمإظقفاماظعؿقعقةمماتاىؿعقتلدقسموةماغؿكاباتمأسضاءمذباظسماإلدارموضعمضقاسدمإجراء -11

 وصؼمأحؽامماظؼاغقن.م

 ىمظؾؿمدلاتماظصقػقة.واإلداركماسؿؿادماهلقؽؾماظؿـظقؿ -12

 واإلسالم.
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 واهلؾاتمواظؿربساتمواظقصاؼا.مضؾقلماٌـ  -13

 .اهلقؽةمأسؿالمظؿؿقؼؾماظالزعةماظؼروضمسؾكماٌقاصؼة -14

اٌقاصؼةمظؾؿمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةمسؾكمتلدقسمذرطاتمدقاءممبػردػامأومباالذرتاكمععمشريػامٌؾاذرةمأغشطةماضؿصادؼةممأومادتؿـؿارؼةمالمم -15

أوماالدتؿريادمأوماإلغؿتاجماإلسالعتكممممع،ممأوماظؿصتدؼر،ممستالن،مأوماظطؾاستة،مأوماظؿقزؼتمممتؿعارضمععمأشراضفا،موسؾكماألخصمعتامؼؿعؾتؼمباظـشتر،مأوماإلممم

 بلذؽاظفمطاصة،موذظؽمطؾفموصؼامظؾؼقاغنيمواظؾقائ ماٌـظؿة.

 ذراءماظقرقماظالزممظطؾاسةماظصقػمواجملالتماٌؿؾقطةمظؾدوظة.م -16

ظصقػقةماظؼقعقةممبدماظلـمباظـلتؾةمظإلدارؼتنيمواظعؿتالمإذاممممإصدارمضراراتمعدماظلـمظؾصقػقنيمواسؿؿادمضراراتمذباظسمإدارةماٌمدلاتما -17

 اضؿضتمحاجةماظعؿؾ.

 تشؽقؾمىانمظؿؼصكمايؼائؼمبـاءمسؾكمرؾبماىؿعقاتماظعؿقعقةمظؾؿمدلاتماظصقػقةماظؼقعقة. -18

 اباتفاماًؿاعقة.تؾؼكماظؾقائ ماظداخؾقةمواٌاظقةمواإلدارؼةموظقائ مذؽقنماظعاعؾنيمباٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةموعقازغاتفاموحل -19

 هدؼدماظؾدالتماظؿكمؼؿؼاضاػامرؤداءموأسضاءمذباظسمإدارةموأسضاءماىؿعقاتماظعؿقعقةمظؾؿمدلاتماظصقػقةماظؼقعقة. -20

 تؾؼكمضراراتمتشؽقؾمذباظسمهرؼرماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقة. -21

 ذاتماظصؾةمبعؿؾفا.ماسؿؿادمبراعجماظؿعاونمواظشراطةمبنيماٌمدلاتماظؼقعقةمواىفاتماٌصرؼةموشريماٌصرؼة -22

 دعجموإظغاءماٌمدلاتمواالصداراتماظصقػقةمداخؾماٌمدلةماظقاحدة. -23

ماظـظرمصقؿامؼرىمرئقسماهلقؽةمأوماألعنيماظعاممسرضفمسؾكماجملؾس. -24

 (8يبدح )
م:كذيقعماظؿصرصاتمواألسؿالماظالزعةمظذظؽ،موهلامسؾكماألخصمعامؼلترىمصكمدؾقؾمهؼقؼفامألػداصفامأنمتؿعاضدموأنمواظقرـقةمظؾصقاصةمظؾفقؽةم

ظتفمودونممماوضعماًططمواظرباعجموضقاسدموأداظقبماإلدارةماظؿكمتؿػؼموأػدافماهلقؽةمرؾًؼامألحؽاممػذاماظؼاغقنمواظؼراراتماظصتادرةمتـػقتذمم -1

 اظؿؼقدمباظؾقائ مواظـظؿمايؽقعقة.

ودسؿفتتا،موتطقؼرػتتا،ممبتتامميؽـفتتامعتتـمأداءمواجؾاتفتتا،موؼتتدسؿمضتتدرتفامسؾتتكماٌـاصلتتةممم،اظؼقعقتتةمماظصتتقػقةمصتتـدوقمظؿـؿقتتةماٌمدلتتاتمإغشتتاء -2

م

م

(معـماظؼاغقنممرضؿم31ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.
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 وعقاجفةماألزعات.

اهلقؽتة،مواظؿعتاونمعتعماألجفتزةماٌـتازرةمصتكممممممماتمواظدوظقتةماٌعـقتةمبلػتدافمواخؿصاصتممممماظؿعاونمععماٌـظؿاتمواىفاتماظقرـقتةمواإلضؾقؿقتةمم -3

م.اظدولماألخرىمصكماجملاالتماٌشرتطة

 انفظم انضبنش
 رشكٛم اذلٛئخ

 (1يبدح )
م-:كسؾكماظـققماآلتمأسضاءمممتلعةمعـبؼرارمعـمرئقسماىؿفقرؼة،ماظقرـقةمظؾصقاصةماهلقؽةممتصيشؽؾ

 رئقسماهلقؽة،مخيؿارهمرئقسماىؿفقرؼة. -1

 ظؾشؽقنماإلدارؼةممبفؾسماظدوظة.مغائبمظرئقسمذبؾسماظدوظة،مخيؿارهماجملؾسماًاص -2

 خيؿارهموزؼرماٌاظقة.م،قزارةماٌاظقةظـؾممم -3

 رئقسماىؿفقرؼة.مػؿخيؿارمواظشكصقاتماظعاعة،معـمذوىماًربةسضقانم -4

 عـمشريمأسضائف.مذبؾسمغؼابةماظصقػقنيم،مبـاءمسؾكمترذق اظؼقعقةمةصاظصقميـالنماسضقانمم -5

واإلستالممعتـمشتريمممممؾعتاعؾنيمباظصتقاصةمواظطؾاستةممماظـؼابتةماظعاعتةمظممذبؾتسممماظصتقػقةمواإلسالعقتة،مبـتاءمسؾتكمترذتق ممممممؾعاعؾنيمباٌمدلاتظمممـؾ -6

 .أسضائف

معؽؿبمذبؾسماظـقابمعـمشريمأسضاءماجملؾس.مسضقًامعـمذوىماًربةمواظشكصقاتماظعاعةمبـاءمسؾكمترذق م -7

(مختاللماظـالثتةماظشتفقرماألختريةمعتـمعتدةمسؿتؾماهلقؽتة،مبرتذتق مضتعػماظعتددماٌطؾتقبمممممممممممممم7،م6،م5وتؾؿزمماىفاتماٌشارمإظقفامصكماظؾـقدمأرضتامم)م

طتارماجملؾتسمبتلىمتعتدؼؾمؼطترأمسؾتكمممممممظعضقؼةماهلقؽةموإخطارمرئتقسماىؿفقرؼتةمبلمستائفؿ،مظقكؿتارمعتـمبقتـفؿماظعتددماٌطؾتقب،مطؿتامتؾؿتزممباخمممممممممم

مصػاتفؿ.

صنذاماغؼضتماٌدةماٌشارمإظقفامدونمإخطارمػذهماىفاتمرئقسماىؿفقرؼةمبلمساءمعرذققفامألىمدؾبمعـماألدؾاب،مؼؿتقديمرئتقسماىؿفقرؼتةمممم

مسؾكمترذق معؽؿبمذبؾسماظـقاب.إصدارماظؼرارممبراساةمادؿؽؿالمأمسائفؿمعـماظػؽةماظؿكمملمتؼؿماىفةماٌعـقةمباإلخطارممبرذقفامبـاءطيم

(معـماظؼاغقنممرضؿم32ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.
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 (4يبدح )

م-مباهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمعامؼلتك:سضقطيامرئقلطيامأومشرتطمصقؿـمؼعنيمؼصي

 أنمؼؽقنمعؿؿؿعطيامحبؼقضفماٌدغقةمواظلقادقة. -1

 اسؿؾاره.مإظقفاألعاغةمعامملمؼؽـمضدمردممأوباظشرفممزبؾةمصكمجرميةمأومجـاؼة،مبعؼقبةمؼؽقنمضدمحصيؽؿمسؾقفمأال -2

 تعققـف.سؾكمدـقاتماظلابؼةماظـالثممخاللمتلدؼؾقةؼؽقنمضدمحصيؽؿمسؾقفمبعؼقبةممأال -3

 أومصقػقة.ودقؾةمإسالعقةممةومعلاػؿطيامصكمعؾؽقةمأؼأؼؽقنمعاظًؽاممأال -4

 عـمأدائفامضاغقغطيا.كمػسؼؽقنمضدمأدىماًدعةماظعلؽرؼةمأومُأمأن -5

مالمتؼؾمسـمزيلةمسشرمساعا.مصكمذبالمدبصصفمأنمؼؿؿؿعمخبربةمسؿؾقة -6

م

م

(معـماظؼاغقنممرضؿم33ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 (9يبدح )
م.وأسضاءماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمبؼرارمعـمرئقسماىؿفقرؼة.ماٌعاعؾةماٌاظقةمظرئقسمهدد

م92(معـماظؼاغقنممرضؿم34ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممواإلسالم.
 (77يبدح )

مم-اآلتكم:ماظؾصقاصةمميقطـيامأعاممذبؾسماظـقابمضؾؾممماردةمسؿؾفمغصفمرئقسماهلقؽةماظقرـقةؼمدىم

مُأضلؿمباهللمم موأنمأؤدىمعفؿؿكم" موأنمأحاصظمسؾكمادؿؼاللماظقرـمووحدتف، مواظؼاغقن، موأنمأحرتمماظددؿقر اظعظقؿمأنمأحاصظمسؾكماظـظامماىؿفقرى،

مباألعاغةمواظصدق".

(معـماظؼاغقنممرضؿم80ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 انفظم انشاثغ
 اذلٛئخ دمٕق ٔانزضايبد سئٛظ ٔأػؼبء

 (77يبدح )
،موذظؽمسؾكماظـققماظذىمتـظؿفمأسؿاهلؿمبقزائػفؿمأواهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمسضاءمألؼصيقؿػظم(معـمػذاماظؼاغقنم،مم19ععمعراساةمحؽؿماٌادةم)

 .هلذاماظؼاغقنماظالئقةماظؿـػقذؼة

(معـماظؼاغقنممرضؿم35ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 (72يبدح )
صتكمذتلنمممم2013ظلتـةممم106زباظػؿفمأحؽامماظؼتاغقنمرضتؿممم،مإضرارمذعةمعاظقة،موإضرارطيامبعدمماظقرـقةمظؾصقاصةمضؾؾمعؾاذرةمعفاممسؿؾفؿمأسضاءماهلقؽةمرئقسمومؼؼدم

(معـماظؼاغقنممرضؿم36ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92



 

59 
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سـدماغؿفاءمسضقؼؿفمإضترارمذعتةمممطؾمعـفؿمطؿامؼؼدممحظرمتعارضمعصاحلماٌلؽقظنيمصكماظدوظة،موإضرارطيامبؿفؿقدمغشارفمايزبكمإذامطانمعـؿؿقاميزبمدقادك،م

معاظقة.

 واإلسالم.

 (76يبدح )
مأربعمدـقاتمضابؾةمظؾؿفدؼدمٌرةمواحدة.اظقرـقةمظؾصقاصةماهلقؽةمرئقسموأسضاءمتؽقنمعدةم

م92اظؼاغقنممرضؿم(معـم37ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممواإلسالم.
 انفظم اخلبيظ

 َظبو ػًم اذلٛئخ
 (78يبدح )

إديماالجؿؿتاعمإذامرؾتبمذظتؽمممممابمدسقتفتموتمعرةمسؾكماألضؾمطؾعيمذفر،موطؾؿامدستماياجتةمإديمذظتؽ.موممامبدسقةمعـمرئقلفاظقرـقةمظؾصقاصةمؿؿعماهلقؽةموم

بلشؾؾقتةمأصتقاتماألسضتاءماياضترؼـ،موسـتدماظؿلتاوىمؼصيترج ممممممممماسؾتكماألضتؾ،موتصتدرمضراراتفتمممماألسضاءم،موالمؼص ماالجؿؿاعمإالمحبضقرمثؾـكماطؿابةمثؾثمأسضائف

ماىاغبماظذىمعـفماظرئقس.

دونمأنمؼؽتقنمظتفمحتؼمممممأوماٌـاضشتة،ممماالدتؿعاغةمبرأؼتفمأومخربتتفمصتكمعقضتقعمعطتروحمظؾؾقتثمممممممممقؽتةمرىماهلتتمعتـممماأنمؼتدسقميضتقرماجؿؿاساتفتممممهلقؽةوظرئقسما

ماظؿصقؼت.

م

(معـماظؼاغقنممرضؿم38ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 (70يبدح )
مةمعمضؿة،مظؾؼقاممبؾعضماٌفام.ؿكصصاٌؿكصصني،مىاغطيامعأوممأومعـمشريػؿمعـماًرباءماشؽؾمعـمبنيمأسضائفتأنماظقرـقةمظؾصقاصةمؾفقؽةمظ

م92(معـماظؼاغقنممرضؿم39اٌادة)مؼؼابؾفامغص

 بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممواإلسالم.
 (78يبدح )

 ؼؿعارضموادؿؼالهلا.سؿؾمىمخاللمصرتةمسضقؼؿفؿماظؼقاممبلاهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمأسضاءمرئقسموسؾكمحيظرممم
م92(معـماظؼاغقنممرضؿم40ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 واإلسالم.بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةمم
 (71 يبدح )

م-اآلتقة:مخيؾقمعـصبمرئقسمأومسضقماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمألحدماألدؾابم

 (معـمػذاماظؼاغقن.م12اٌـصقصمسؾقفامصكماٌادةم)متسدممتؼدؼؿمأىمعـماإلضرارا -1

شتريمعؿؿاظقتةمممماجؿؿاستاتمأومزيتسممم،عؿؿاظقةماجؿؿاساتمذظؽمألطـرمعـمثالثماهلقؽةموؼؾؾفمتدونمسذرماهلقؽةماجؿؿاساتماظؿغقبمسـمحضقرم -2

 صكماظلـة.

(معـماظؼاغقنممرضؿم41ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.
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 األسضاء.كمثؾـأومإتقانمسؿؾمؼؿعارضمععمادؿؼاللماهلقؽة،مبؼرارمؼصدرمعـمم،صؼدمأحدمذروطماظعضقؼة،مأوماإلخاللمبقاجؾاتماظقزقػة -3

 ادؾؼ.ماهلقؽةمأؼفؿامإديؼقعطيامسؾكمتؼدميفاممعضكمثالثنيأومماهلقؽةمسؾقفامعؼؾقظةمعـمتارؼخمعقاصؼةماالدؿؼاظةموتعؿربمم.االدؿؼاظة -4

م،مأومزوالماظصػة،مأوماٌرضماظذىمحيقلمدونمعؾاذرةمعفامماظعضقؼةموصؼامظشفادةمتصدرمبذظؽمعـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقك.اظقصاة -5

 (74يبدح )
تعؾـماهلقؽةمخؾقماٌؽانمصقرمتقصرمحاظةمعـماياالتماٌـصقصمسؾقفامصكماٌادةمماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةم،أحدمأسضاءمرئقسمأومعؽانممخالمإذا

ثالثنيموذظؽمخاللم(معـمػذاماظؼاغقن،م8(موم)7صكماٌادتنيم)اٌؼررةمواظشروطماإلجراءاتممبذاتربؾفمعـمحيؾممعنيؼعـمػذاماظؼاغقنمم،موم17

 خؾقماٌؽان.إسالنماهلقؽةمؼقعطيامسؾكماألطـرمعـمتارؼخم
م.ظعضقؼةوؼلؿؽؿؾماظعضقماىدؼدماظػرتةماٌؿؾؼقةمعـمعدةما

(معـماظؼاغقنممرضؿم42ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 (79يبدح )
مت معؼدماهلقؽة مظؾصقاصة متشؽقؾفماأولماجؿؿاعمهلاظقرـقة مضرار ماظؼاغقنماخاللماألدؾقسنيماظؿاظقنيمظصدور مووصؼمأحؽاممػذا معـمـؿكبمت، وطقاًل

امعـمشريمأسضائفا،موتشؽؾمػقؽةماٌؽؿبمعـماظرئقسمواظقطقؾمواألعنيماظعام،موؼؿػر ماظرئقسمواألعنيماظعاممٌفاعفؿامساعطيماعقطيأسضائفا،مودبؿارمأ

مبشؽؾمطاعؾ.

أوموؼصيقؿػظمظؽؾمعـماظرئقسمواألعنيماظعاممبقزقػؿفمأومسؿؾفمرقالمعدةماظعضقؼة،موإذامطانمأىمعـفؿامعـماظعاعؾنيمبايؽقعةمأوماظؼطاعماظعامم

مؼؿؼاضكمرقالمعدةمسضقؼؿفمراتؾفماظذىمطانمؼؿؼاضاهمعـمسؿؾفموطؾمعامطانمحيصؾمسؾقفمعـمبدالتموشريػا.موضطاعماألسؿالماظعام،م

(معـماظؼاغقنممرضؿم43ادة)ؼؼابؾفامغصماٌ

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 (27يبدح )
م:مكمبامؼلتاهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمخيؿصمرئقسم

م.قؽةبعدمعقاصؼةماهلاظؼاغقنماٌـصقصمسؾقفامصكمػذاماهلقؽةمظقائ مإصدارم -1

ماالغعؼاد.مقؽةمإديدسقةماهل -2

مباظغري.ماتفاظؼضاءموصكمصالمأعاممهلقؽةمتـقؾما -3

(معـماظؼاغقنممرضؿم44ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 (27يبدح )
ماظرئقس،موظرئقسماهلقؽةمتػقؼضماظقطقؾمصكمبعضماخؿصاصاتف.بماقةمشصكمحاظمربؾمرئقسماهلقؽةموطقؾماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةممعمضؿامحيؾم

م92اظؼاغقنممرضؿم(معـم45ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممواإلسالم.
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 (22يبدح )

م.وسددمطافمعـماظعاعؾنيمهددػؿماهلقؽةاألعنيماظعاممؼؽقنمظؾفقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمأعاغةمساعة،متشؽؾمعـم

ماظعاعؾنيمب مسؾكم ماٌدغقة مضاغقنماًدعة ماظقرـقةوتلرىمأحؽام مذلغفمغصمخاصمصكمظقائ مذؽقنمماهلقؽة مملمؼردمصك موذظؽمصقؿا م، ظؾصقاصة

ماظعاعؾنيمباهلقؽة،موالمؼؿعارضمععمأحؽاعفا.

(معـم81و)م(م46)تنيؼؼابؾفامغصماٌاد

بشلنمم2016ظلـةمم92اظؼاغقنممرضؿم

 ماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

 (26يبدح )
موخيؿصممبامؼلتك:صـقطياموإدارؼطياموعاظقطيا،ممبفاسـمدريماظعؿؾماهلقؽةمأعاممملقؽعلاألعنيماظعاممظؾفقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةم

 .هلقؽةتـػقذمضراراتما -1

 .اهلقؽةتصرؼػمذؽقنم -2

 اإلذرافماظعاممسؾكمذؽقنماظعاعؾنيمواظشؽقنماٌاظقةمواإلدارؼةمباهلقؽةموصًؼامظؾقائقفا. -3

 اهلقؽة.إسدادماظدراداتماظالزعةمظؾؿقضقساتماٌعروضةمسؾكم -4

داءموعتاممتمإنتازهموصًؼتامظؾكطتةمواظترباعجماٌقضتقسةموهدؼتدمععقضتاتماآلممممممممماودتريماظعؿتؾمبفتمممماستـمغشتارفمماهلقؽتةممسرضمتؼارؼرمدورؼةمسؾتكمم -5

 وايؾقلماٌؼرتحة.

ماهلقؽةم.ؽؾػفمبفامتاظؼقاممبلؼةمأسؿالمأومعفامم -6

(معـماظؼاغقنممرضؿم47ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 سالم.واإل

نفظم انغبدطا  
 يٕاصَخ اذلٛئخ ٔيٕاسدْب ادلبنٛخ

 (28يبدح )
موتـؿفكمبـفاؼؿفاظؾدوظةممعدمسؾكممنطماٌقازغةماظعاعتةمظؾدوظتة،موتؾدأمبؾداؼةماظلـةماٌاظقةعقازغةمدـقؼةمعلؿؼؾة،متصياظقرـقةمظؾصقاصةمؽقنمظؾفقؽةمؼ

م.وؼرحؾمصائضفامعـمسامممعاديمإديمآخر

موايلابماًؿاعك.ماٌقازغة،كمإسدادمعشروسمةاظعاعماغةؿقديماألعتو

م.ىوؼؽقنمظؾفقؽةمحلابمخاصمباظؾـؽماٌرطز

 

 

(معـماظؼاغقنممرضؿم48ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.
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 (20يبدح )

م:كعـماآلتاظقرـقةمظؾصقاصةممتؿؽقنمعقاردماهلقؽة

 اٌقازغةماظعاعة.عامدبصصفمهلاماظدوظةمعـمعؾاظغمصكم -1

 أوماًارج.م،مدقاءمصكماظداخؾفاعؼابؾماألسؿالمواظدراداتمواإلصداراتمواظؾققثمواالدؿشاراتمواًدعاتماظؿكمتمدؼفامٌـمؼطؾؾ -2

 .وصؼامظؾؼقاسدماٌؼررةماٌـ مواهلؾاتمواظؿربساتمواظقصاؼاماظؿكمتؼؾؾفا -3

 حصقؾةمغشاطماهلقؽة. -4

 .بعدماتؾاعماإلجراءتماظؼاغقغقةماٌؼررةمعؼدمظصاحلماهلقؽةاظؼروضماظؿكمتصي -5

م%معـماإلؼراداتماظلـقؼةمظؾؿمدلاتماظصقػقةماظؼقعقة.1غلؾةم -6

م

(معـماظؼاغقنممرضؿم49ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 (28يبدح )
ممأعقالماهلقؽة مظؾصقاصة مساعةمأعقالاظقرـقة مادباذممكوؼؽقنمظؾفقؽةمص. مألحؽامماظؼاغقنمإجراءاتدؾقؾماضؿضاءمحؼقضفا ماإلدارىمرؾًؼا مايفز

ماٌـظؿمظؾقفزماإلدارى.

(معـماظؼاغقنممرضؿم50ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.
 انفظم انغبثغ

 انزضاو انؼبيهني ثبذلٛئخ ثبحلفبف ػهٗ عشٚخ ادلؼهٕيبد
م(27عادةم)

ممأوبايػازمسؾكمدرؼةماٌعؾقعاتمواظقثائؼماظؿكمؼؿؿمايصقلماظقرـقةمظؾصقاصةمعاعؾقنمباهلقؽةمؼؾؿزمماظ ماظؼقامممبفاعفؿممبـادؾةاالرالعمسؾقفا

مأومادؿكداعفامصكمشريماألشراضماٌكصصةمهلا.إصشائفامعدممذظؽمبو

م

(معـماظؼاغقنممرضؿم51ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92

 واإلسالم.

 انفظم انضبيٍ
 انزمشٚش انغُٕٖ نهٓٛئخ

 (24يبدح )
رصتعمإديمرئتقسممموؼصيم،تؼرؼترطيامدتـقؼطيامستـمجفقدػتاموغشتارفامؼؿضتؿـمعتامتتراهمعتـماضرتاحتاتمصتكمغطتاقماخؿصاصتاتفاممممممممممممماظقرـقتةمظؾصتقاصةممماهلقؽتةمممتـشر

متؼرؼرًامسـفمأعامماجملؾسم.ؼرمسيماظؾفـةماظربٌاغقةماٌكؿصة،موتضعم،موؼـاضشماظؿؼراىؿفقرؼةموذبؾسماظـقاب

 

 

(معـماظؼاغقنممرضؿم52ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿمماٌمدلكمظؾصقاصةممم92
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 واإلسالم.

 انضبنشانجبة 
مادلإعغبد انظذفٛخ انمٕيٛخ

  (29يبدح )
مسياٌلاواةموتؽاصمماظػرصممبامؼضؿـمواٌصاحلماالجؿؿاسقة،مماآلراءمواالواػاتماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةمعلؿؼؾةم،مورباؼدةموتعربمسـمطؾم

 اظعام.مىزبارؾةماظرأ

(معـمعشروعم69ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.

  (67يبدح )
والمجيقزمغؼؾمم،عـمصقػقنيموإدارؼنيموسؿالمصقفامماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةموذيقعماظعاعؾنيتلريمأحؽاممضاغقنماظعؿؾمسؾكماظعالضةمبنيم

معـمحؼقضف.موذظؽمدونماغؿؼاصمإخطارماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصة،بعدممعـمعمدلةمصقػقةمضقعقةمإديمأخرىمإالملاظصقػ

(معـمعشروعم70ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
  (67يبدح )

.مظؾصقاصةمبقضعمحدأدغكمظدخقلماظصقػقنيمواإلدارؼنيمواظعؿالمباٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةتؾؿزمماهلقؽةماظقرـقةم  
اظؼاغقنم(معـمعشروعم71ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (62يبدح )
 .مظؾؿقادؾاتدبضعماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقةمواظشرطاتماظؿابعةمهلامظرضابةماىفازماٌرطزيم

اظؼاغقنم(معـمعشروعم72ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

  (66يبدح )
اظؼاغقغقةمظؿقؼقؼمأشراضفا،موميـؾفامرئقسمذبؾسمماظؿصرصاتمذيقعمعؾاذرة،موهلاماًاصةتؽقنمظؽؾمعمدلةمصقػقةمضقعقةماظشكصقةماالسؿؾارؼةم

ماإلدارة،مومبامالمؼؿعارضمععماخؿصاصاتماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةماظقاردةمصكمػذاماظؼاغقن.

(معـمعشروعم73ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
مم(68يبدح )

ماظؽلبمشريماٌشروعم.مبشلنمم1975ظلـةمم62رضؿممؼاغقناظحؽاممألمواظشرطاتماظيتمتمدلفامماظصقػقةماظؼقعقةماتباٌمدلمخيضعماظعاعؾقنم

اظؼاغقنم(معـمعشروعم75ؼؼابؾفامغصماٌادة)

ماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

مم(60يبدح )

م-:متكسؾكماظـققماآلمسضقًام17عـمماظقرـقةمظؾصقاصةبؼرارمعـماهلقؽةمتشؽؾممذيعقةماظعؿقعقةممعمدلةممصقػقةمضقعقةمؽؾؼؽقنمظ

(معـمعشروعم77ؼؼابؾفامغصماٌادة)

عةمبؿـظقؿماظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽق
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 رئقسماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةم.م -1

 ثالثةمعـمأسضاءماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمعـمشريماٌـؿؿنيمظؾؿمدلةماظصقػقةم. -2

 اهلقؽة.دؾعةمعـماًرباءماٌؿكصصنيمسيماٌلائؾماالضؿصادؼةمواٌاظقةمواحملادؾقةمواظؼاغقغقةمعـمخارجماٌمدلةمدبؿارػؿم -3

عتـمممدؿةمعـماظعاعؾنيمباٌمدلةماظصقػقةماظؼقعقةمؼؿؿماغؿكابفؿمباالضرتاعماظلريماٌؾاذرم،مإثـانممعـماظصقػقنيموإثـانمعـماإلدارؼنيموإثـان -4

 اظعؿالم،موتـؿكبمطؾمصؽةمممـؾقفاموصؼًامظؾؼقاسدماظيتمتضعفاماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصة.

 دـقاتمسؿؾمعؿصؾةمباٌمدلةماظصقػقة.مم5بمأنمؼؽقنمضدمأعضكموصكمذيقعماألحقالمؼشرتطمسيماظعضقماٌـؿكم

ؼؿتقديمرئادتةماىؿعقتةمأطتربممممممجتازمظتفمأنمؼـقتبمأحتدمأسضتاءماهلقؽتةمأومممممممموؼرأسماىؿعقةماظعؿقعقةمرئقسماهلقؽةماظقرـقتةمظؾصتقاصةموسيمحاظتةمشقابتفمممم

مأسضاءماهلقؽةمدـًام.

 اظصقاصةمواالسالم.

  (68يبدح )
أىموالمجيقزمتعقنيممثالثمدـقات،مظؾؿمدلةماظصقػقةماظؼقعقةمعدةمسضقؼةماىؿعقةماظعؿقعقةمصقؿامسدامرئقسموأسضاءماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمتؽقنم

ماٌـظؿةمإلجراءماالغؿكابات.،موتضعماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةماظؼقاسدمطـرمعـمدورتنيمعؿؿاظقؿنيسضقمباىؿعقةماظعؿقعقةمأل

(معـمعشروعم78ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
م (61يبدح )

رئقلفاموؿؿعماىؿعقةماظعؿقعقةماجؿؿاسًامسادؼًامعرةممواحدةمدـقؼًامبدسقةمعـمرئقلفام،مطؿامجيقزمأنمتعؼدمذيعقةمسؿقعقةمرارئةمبـاءطيمسؾكمرؾبم

موصكمذيقعماألحقالمؼشرتطم م، مأومرؾبمطؿابلمعـمثؾثمأسضائفا محضقر م ماغعؼادػا موتصدرمأشؾؾقةمظصقة م، اظؼراراتمبلشؾؾقةمأصقاتممأسضائفا

 ضرؼـم،موسـدماظؿلاويمؼرج ماىاغبماظذيمعـفماظرئقس.ايا

(معـمعشروعم79ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.

م (64يبدح )

مدبؿصماىؿعقةماظعؿقعقةمظؾؿمدلةماظصقػقةماظؼقعقةممبامؼلتل:

 . اسؿؿادمعشروعماٌقازغةموحلاباتفامماًؿاعقة -7

 ايلابات،مواسؿؿاده،موتؼدؼرمأتعابف.تعقنيمعراضبمم -2

ذبؾتسممؼعرضفامرئقسمذبؾسماإلدارة،موإضرارماظؿؼارؼرمربعماظلتـقؼةماٌؼدعتةمعتـممممماظيتممإضرارماظلقادةماظعاعة،موخطةماٌمدلةماالضؿصادؼة -6

(معـمعشروعم80ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
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 أومتصػقةمعامتراهمعـمعشروساتمضائؿة.ممم،مواٌقاصؼةمسؾكماٌشروساتماىدؼدة،مإدارةماٌمدلةم

 .اإلدارةممذبؾسماٌاظقةمواإلدارؼةماظؿكمؼضعفاذؽقنماظعاعؾنيمواظؾقائ ممظقائ مماسؿؿادم-4

 عـاضشةمتؼارؼرماىفازماٌرطزىمظؾؿقادؾاتحموعؿابعةمتـػقذمعالحظاتف. -0

،مصكمحالمإخالهلؿمبقاجؾاتفؿ،موذظؽممبقاصؼةمثؾـكمطؾمأومبعضمأسضاءماجملؾسمإصدارمتقصقةمعلؾؾةمبعزلمرئقسمذبؾسماإلدارةمأوم -8

 خاللمزيلةمسشرمؼقعطيامعـمتارؼخمادؿالعفا.مػائفا،موترصعماظؿقصقةمإديماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمٌـاضشؿفا،موإصدارمضرارأسضا

 اظـظرمصقؿامؼعرضفمسؾقفامرئقسمذبؾسماإلدارةمعـمأعقر. -1

ائؼ،ممتـؾمصقفاماىؿعقةمتشؽقؾمىـةمظؿؼصكمايؼأنمتطؾبمعـماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةم،ممبقاصؼةمثؾـكمأسضائفا،مظؾفؿعقةماظعؿقعقةم -4

بـلؾةماظـؾث،متؿقديمدرادةمأىمعقضقعمؼؿعؾؼممبصاحلماٌمدلة،مأومبطرؼؼةمإدارتفا،موترصعماظؾفـةمتؼرؼرػامعؿضؿطيامتقصقاتفامإديماهلقؽة،م

 الدباذماظؼراراتماٌـادؾة.
م (69يبدح )

 :سضقطيامسؾكماظـققماآلتلمم13عـمم،مبؼرارمعـماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةم،مؼصيشؽؾمذبؾسمإدارةماٌمدلةماظصقػقةماظؼقعقة
 دبؿارهماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصة.،مرئقسمذبؾسمإدارةم-1

 ضرتاعماظلرىماٌؾاذر.طؾمصؽةمممـؾقفامباإلثـانمعـماظعؿال،موتـؿكبمإثـانمعـماإلدارؼني،موإثـانمعـماظصقػقني،موإم:دؿةمأسضاءمعـؿكؾني-2

مٌمدلة.خارجما،معـمعـمذوىماًرباتماٌاظقةمواالضؿصادؼةمواحملادؾقةممواظؼاغقغقةممدبؿارػؿماهلقؽةدؿةمأسضاءم-3

م.دؾعمدـقاتمعؿصؾةمعـمتارؼخماظؿعقنيمصكماٌمدلةعضلمموصكمذيقعماألحقالمؼشرتطمظؾرتذ مظعضقؼةمذبؾسماإلدارةم

م

م

م

(معـمعشروعم81صماٌادة)ؼؼابؾفامغ

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.

م (87يبدح )

 تػرًشامطاعاًلمٌؾاذرةمعفامموزقػؿفمرقالمصرتةمتعققـف.رئقسمذبؾسمماإلدارةممأنمؼؿػر مجيبم

 

معـمدورتنيمعؿؿاظقؿني.تؽقنمعدةمسضقؼةمذبؾسماإلدارةمثالثمدـقاتم،موالمجيقزمتعقنيمأىمسضقممبفؾسماإلدارةمألطـرمو

م.غؿكاباتوتضعماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةماظؼقاسدماٌـظؿةمإلجراءماإل

م

(معـمعشروعم82ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
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  (87يبدح )

مبـاءمسؾكم مأو مبـاءمسؾكمدسقةمعـمرئقلة مؼـعؼدمذبؾسمإدارةماٌمدلة ماألشؾؾقةمرؾبمطؿابكمعـمثؾثمأسضائف، ماغعؼادهمحضقر وؼشرتطمظصقة

ؾسماهلقؽةماجملوؼؾؾغمرئقسم،اظرئقسعـفم،موتصدرماظؼراراتمبلشؾؾقةمأصقاتماياضرؼـ،موسـدماظؿلاوىمؼرج ماىاغبماظذىماٌطؾؼةمألسضائفم

م.اظقرـقةمظؾصقاصةمبصقرةمعـمرباضرمجؾلاتماجملؾسموضراراتف

ومردعيمم،رؼرطيامدـقؼطيامسـمأغشطةماٌمدلةموضطاساتفا،معرصًؼامبفمتؼرؼرمعراضبمايلابات،موتؼرؼرماىفازماٌرطزىمظؾؿقادؾاتوؼعدمذبؾسماإلدارةمتؼ

 .بشلغفام،موتؾؾغماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةممبامتؼررمماىؿعقةماظعؿقعقةاٌمدلةمسؾقف،موتعرضماظؿؼارؼرمسؾكم

م

(معـمعشروعم83ؼؼابؾفامغصماٌادة)

ممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظؼاغقنماٌؼد

 اظصقاصةمواالسالم.

م (82يبدح )

ماظصقػقة ماٌمدلة مإدارة ممذبؾس متؿقالػا،مماظؼقعقة ماظؿك مواألغشطة ماألسؿال موإدارة مأعقرػا، موتصرؼػ مذؽقغفا، مسؾك ماٌفقؿـة ماظلؾطة ػق

م-:عامؼلتلمم،موظفمسؾكماألخصظؿقؼقؼمأشراضفامضراراتمأنمؼؿكذمعامؼؽقنمالزعامعـموتـػقذػا،موظفمأ

 .وضعماظلقادةماظعاعةمظؾؿمدلة 

 اىؿعقةماظعؿقعقةمالسؿؿادػا.إسدادمػقاطؾمتـظقؿقةمظؾؿمدلةمبؼطاساتفاماإلدارؼةمواظؿقرؼرؼة،مورصعفامإديم 

 موعؿابعةمتـػقذػا،موإبال ماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمبفا.االضؿصادؼةمفامطإدارةمأعقالماٌمدلة،مووضعمخط، 

 مبشؽقنماظعاعؾنيممإسداد ماظؾقائ ماًاصة مواإلدارؼة ماًؿاعقة،مواظؾقائ ماٌاظقة موإسدادمعشروعمعقازغةماٌمدلةموحلاباتفا باٌمدلة،

 ؾفقؽةماظقرـقةمظؾصقاصة.ظوإبالشفاموسرضفامسؾكماىؿعقةماظعؿقعقةم،إلسؿؿادػام

 مأو ماظؿقرؼر مذبؾس معـ مإظقف محيال موعا ماإلدارة، مذبؾس مرئقس مؼعرضف مصقؿا ماظقرـقةمماظـظر ماهلقؽة متطؾب معا موطؾ ماظعؿقعقة، اىؿعقة

 ظؾصقاصةمإبداءماظرأىمصقف.

 .عؿابعةمغشاطماٌمدلةمسؾكمسبقمدوري،مواسؿؿادماظؿؼارؼرمربعماظلـقؼةمضؾؾماظعرضمسؾكماىؿعقةماظعؿقعقة 

 مسؾ مأغشطؿفا، موعؿابعة موإضرارػا، موخططفا، موضراراتفا مظؾؿمدلة معقازغاتمسؿؾماظشرطاتماظؿابعة ماجؿؿاساتمعـاضشة مرباضر كمأنمتعرض

 ٌـاضشؿفاموإضرارػا.،مذباظسماإلداراتمواىؿعقاتماظعؿقعقةمهلذهماظشرطاتمسؾكمذبؾسماإلدارةمخاللمأدؾقعمعـماغعؼادػام

(معـمعشروعم84دة)ؼؼابؾفامغصماٌا

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
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 مإلضرارػا.مضرتاحمتعدؼؾمأدعارمعطؾقساتماٌمدلةموأدعارمإسالغاتفا،مورصعماالضرتاحاتمإديماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمإ

م (86يبدح )

م:عامؼلتلمشرتطمصقؿـمؼعنيمرئقلطيامجملؾسماإلدارةمؼصي

 دـة.مسشرؼـٌدةمالمتؼؾمسـمماٌاظلم،أوماإلداريماالضؿصادىمأوممسؿؾقةمسيماجملالماظصقػلم،أوممؽقنمظفمخربةتأنم 

 إسالعقة.مودقؾةممأوم،صقػقةمعمدلةمأالمؼؽقنمعاظًؽامأومعلاػؿامصكمعؾؽقةمأؼةم 

 معاملمؼؽـمضدمرصيدعيمإظقفماسؿؾارهم،مأومحؽؿمسؾقفمبعؼقبةمتلدؼؾقةمصكمأوماألعاغةممأومجـقةمزبؾةمباظشرف،مؽؿمسؾقفمصكمجـاؼةمأالمؼؽقنمضدمحصي،

 .ربقػاممتمضدمؼؽـمملمعاماظلـقاتماظـالثماظلابؼةمسؾكمتعققـف

 مأالمؼؽقنمربروعامعـمعؾاذرةمحؼقضفماظلقادقة.م

م

م

م

م

(معـمعشروعم85ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
م (88يبدح )

م:عامؼلتلذبؾسماإلدارةمومأاىؿعقةماظعؿقعقةماغؿكابفمظعضقؼةمؼشرتطمصقؿـمؼؿؿمتعققـفمأوم

مم.دمإظقفماسؿؾارهمضدمرصيمـمؼؽم،معامملأوماألعاغةمجـقةمزبؾةمباظشرفسيمأوم،مأالمؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفمصكمجـاؼةم-1

م.ربقػاممتمضدمؼؽـمملمعا،مواغؿكابفمؽؿمسؾقفمبعؼقبةمتلدؼؾقةمصكماظلـقاتماظـالثماظلابؼةمسؾكمتعققـفأالمؼؽقنمضدمح-2

معـمعؾاذرةمحؼقضفماظلقادقة.مأالمؼؽقنمربروعًام-3

مإسالعقة.ودقؾةمصقػقةمأوممعمدلةأالمؼؽقنمعاظًؽامأومعلاػؿامصكمعؾؽقةمأؼةم-4

م

(معـمعشروعم86ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.

م (80يبدح )

م،مومبقاصؼةماهلقؽةماظقرـقةم ماظؾدالتماٌلؿقؼةمظرئقسموأسضاءمذبؾسماإلدارةم موالمجيقزمصرفمأؼةمبدالتمحيددممذبؾسماإلدارةم، م ظؾصقاصة،

مأخرى.

(معـمعشروعم87ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
م (88يبدح )

مماظؼقعقةمبؿشؽقؾمذبؾسمظؾؿقرؼرمبرئادةمرئقسماظؿقرؼر،اظصقػقةمتؾؿزممطؾمصققػةمتصدرمسـماٌمدلاتم مالمؼزؼدم سشرةمعـمسؾكموسضقؼةمعا

م مععاوغقف مبؿشؽقؾ، ممفوؼصدر ممضرارم م، ماظؿقرؼر مرئقس معـ مسرض مسؾك مبـاء ماإلدارة مذبؾس معـ مسضقؼة معدة مضابؾةماجملوتؽقن مدـقات مثالث ؾس

اظؼاغقنم(معـم88ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةم

 واالسالم.
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مظؾؿفدؼد.

م (81يبدح )

 ٌؾاذرةمعفامماظقزقػةمسـدمتعققـفمطاعاًلمًاتػرش،موؼؿػر مهرؼرماظصققػةمرئقسمهرؼرماظصققػةمػقماٌلؽقلماألولمسـمإدارةم. 

م:،موخيؿصمذبؾسمهرؼرماظصققػةممبامؼلتلماظؿقرؼرموالمجيقزمجملؾسماإلدارةماظؿدخؾمسيم

 م.ظلقادةماظؿقرؼرؼةمععمرئقسماظؿقرؼراتـػقذممضقاسدوضعم

 مبشؽقنمهرؼرماظصققػةموتطقؼرػا،موضؿانماحملاصظةمسؾكمسالضاتمسؿؾمالئؼة.اظؼقامم

 م.فـقةماٌؿعاؼريمظؾمًاإبداءماظرأىمصكمترضقاتماحملررؼـماظؿكمؼؼرتحفامرئقسماظؿقرؼرموصؼ

 ؾتبممسؼدماجؿؿاساتمدورؼةمصكماألوضاتماظؿكمتؿػؼمععمرؾقعةمسؿؾماظصققػة،موجيقزمظؾؿفؾسمأنمؼعؼتدماجؿؿاستاتمأخترىمبـتاءمسؾتكمرممممم

مرئقسماظؿقرؼر.

 .ضؿانماظؿزامماظصققػةممبقـاقماظشرفماظصقػل 

 ماظؿقرؼرماٌكؿؾػةمعـمأجؾمهؼقؼماالدؿػادةماظؼصقىمعـفا.مضؿانماظؿقزقػماظػاسؾمظؾؽقادرماظؾشرؼةمألضلام

م

م

(معـمعشروعم89ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

ماظصقاصةمواالسالم.

م

م

م

م

 
م(84يبدح )

م:عامؼلتلرئقسماظؿقرؼرممؼشرتطمسي

 .مأنمؼؽقنمصقػقطيعيامساعاًلمبنحدىماٌمدلاتماظصقػقةماظؼقعقة 

 معامملمؼؽـمضدمرصيدعيمإظقفماسؿؾارهمأوماألعاغةممجـقةمزبؾةمباظشرفصكمأوم،أالمؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفمصكمجـاؼةم،. 

 معامملمؼؽـمضدممتمربقػا.صكماظلـقاتماظـالثماظلابؼةمسؾكمتعققـفمتلدؼؾقةمحؽؿمسؾقفمبعؼقبةممأالمؼؽقنمضد، 

 .أالمؼؽقنمربروعامعـمعؾاذرةمحؼقضفماظلقادقة 

 م.ةمأومودقؾةمإسالعقةقصقػعمدلةمصكمعؾؽقةمأؼةممأالمؼؽقنمعاظًؽامأومعلاػؿًا

(معـمعشروعم90ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.

 م(89يبدح )
عنيمرئقسماظؿقرؼرمٌدةمثالثمدـقات،مجيقزمودؼدػام،مومصكمحاظةمخؾقماٌـصبمألىمدؾبمعـماألدؾابمؼؿؿماخؿقارمرئقسمهرؼرمآخرمبذاتمؼصي

(معـمعشروعم92ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم
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 اظصقاصةمواالسالم.  .عـمػذاماظؼاغقنم( 84)سيماٌادةممـصقصمسؾققفااٌواالجراءاتمماألحؽامم

مم(07يبدح )

مالمجيقزماىؿعمبنيمعـصؾكمرئقسمذبؾسماإلدارةمورئقسماظؿقرؼر.

اظؼاغقنم(معـمعشروعم93ؼؼابؾفامغصماٌادة)

 اٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

(07يبدح )  

اإلجتراءاتماٌؾقـتةمممبذاتممفذبؾسماإلدارةم،مألىمدؾبمعـماألدؾاب،مجيرىمذغؾماىؿعقةماظعؿقعقةمأومصكأحدماألسضاءماٌعقـنيمعؽانممإذامخال

مسؾكماألطـرمعـمخؾقماٌؽان.ؼـمخاللمذفرسيمػذاماظؼاغقنم

ممـؿكبمحيؾمربؾفماياصؾمسؾكمأسؾكمسددمعـماألصقاتمصكمآخرماغؿكابات.اٌعضقمإذامخالممعؽانماظوم

 

(معـمعشروعم94ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

.اظصقاصةمواالسالم.  
مم(02يبدح )

اٌعقـنيمإذامثؾتممأومأطـرمعـمأسضاءماجملؾسممظؾفقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةمأنمتصدرمضرارطيامبعزلمرئقسمذبؾسماالدارة،مأومرئقسماظؿقرؼر،مأومسضق

مذروطماظؿعقني.ذررامعـمصؼدمإخالظفماىلقؿمبقاجؾاتفمأوم

(معـمعشروعم95ؼؼابؾفامغصماٌادة)

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿم

 اظصقاصةمواالسالم.
 انجبة انشاثغ

 أدكبو اَزمبنٛخ
(06يبدح )  

م متشؽقؾفا مصقر ماظؼاغقنمتؿقديمػقؽةمعؽؿبماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةم، مإسدادمعشروعماهلقؽؾماإلدارىمواظؿـظقؿكمظؾفقؽة،ممباموصؼمأحؽاممػذا ،

ًؼامؼؿضؿـفمعـمىانمزبؿؾػةمومبامؼؽػؾمهؼقؼماألػدافماٌؾقـةمصكمػذاماظؼاغقن،مسؾكمأنمتعرضفامسؾكمطؾمجفةمصقرماالغؿفاءمعـفامالسؿؿادػاموص

مظإلجراءاتماٌؾقـةمصكمػذاماظؼاغقن.م

(معـماظؼاغقنممرضؿم84ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمم2016ظلـةمم92

 ظؾصقاصةمواإلسالم.

 (08يبدح )
(معـمػذاماظؼتاغقنمختاللمذتفرمعتـمتتارؼخماظعؿتؾمبفتذاماظؼتاغقن،مبرتذتق مممممممممم7،(معـماٌادةم)م7،مم6،م5تؾؿزمماىفاتماٌشارمإظقفاممصكماظؾـقدمأرضامم)م

مأسضاءماهلقؽةماظقرـقةمظؾصقاصةم،موإخطارمرئقسماىؿفقرؼةمبلمسائفؿ.

صنذاماغؼضتماٌدةماٌشارمإظقفامدونمإخطارمػذهماىفاتمرئقسماىؿفقرؼةمبلمساءمعرذققفامألىمدؾبمعتـماألدتؾاب.متتقديمرئتقسماىؿفقرؼتةمممممم

(معـماظؼاغقنممرضؿم88ادة)ؼؼابؾفامغصماٌ

بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمم2016ظلـةمم92

 ظؾصقاصةمواإلسالم.
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مإصدارماظؼرارممبراساةمادؿؽؿالمأمسائفؿمعـماظػؽةماظؿكمملمتؼؿماىفةماٌعـقةمباإلخطارممبرذقفامبـاءمسؾكمترذق معؽؿبمذبؾسماظـقاب.

 انجبة اخلبيظ
 انؼمٕثبد

  (00يبدح )
ععمسدمماإلخاللمبلؼةمسؼقبةمأذدمعـصقصمسؾقفامصكمأىمضاغقنمأخر،مؼصيعاضبمباظغراعةماظؿكمالمتؼؾمستـمعائتةمأظتػمجـقتفموالمتزؼتدمسؾتكمزيلتؿائةمممممممم

م(عـمػذاماظؼاغقن.م27أحؽامماٌادةم)ممأظػمجـقف،مطؾمعـمخاظػ

(معـماظؼاغقنممرضؿم79ؼؼابؾفامغصماٌادة)

بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمم2016ظلـةمم92

 ظؾصقاصةمواإلسالم.
اٌادةماٌشارمإظقفامتؿعؾؼمباظؿزامماظعاعؾنيم

 باحملاصظةمسؾكمدرؼةماٌعؾقعات
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:يششٔع  لبٌَٕ ثاطذاس لبٌَٕ  صبنضبا
 اذلٛئخ انٕؿُٛخ نإلػالو                                                                                                 

 يالدظبد اذلٛئخ انٕؿُٛخ نإلػالوثاطذاس لبٌَٕ  يششٔع  لبٌَٕ
مبادؿماظشعب

  رئقسماىؿفقرؼة
 ضرر:مذبؾسماظـقابماظؼاغقنماآلتكمغصفم،موضدمأصدرغاه.

م

 )ادلبدح األٔيل(
مبلحؽ متـظقؿؼصيعؿؾ مذلن مصك ماٌراصؼ ماظؼاغقن ماظقرـقةظمام ماهلقؽة ماظؽقاغاتممإلسالمسؿؾ مطاصة مسؾك مأحؽاعف موتلرى ،

ممم.ماٌؿؾقطةمظؾدوظةم،ماالسالعقةمواٌمدلاتمواظقدائؾماإلسالعقةمماظعاعةمواٌقاضعماإلظؽرتوغقة

م

م2016ظلـةمم92ؼؼابؾفامغصماٌادة)األوديم(معـماظؼاغقنممرضؿم

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.
 )ادلبدح انضبَٛخ(

صتكمتتارؼخمممأوماٌقاضعماإلظؽرتوغقةماالسالعقةماٌؿؾقطتةمظؾفقؽتةماظقرـقتةمظإلستالممممممصكماجملالماإلسالعكممؼعؿؾعـممطؾمسؾك

،وذظتؽمختاللمستاممعتـمتتارؼخمممممماظعؿؾمبفذاماظؼاغقنمأنمؼقصؼمأوضاسفمرؾؼتًامألحؽتامماظؼتاغقنماٌراصتؼموالئقؿتفماظؿـػقذؼتةممممممم

ماظعؿؾمباظالئقةماظؿـػقذؼة.

بشلنمم2016ظلـةمم92ؼؼابؾفامغصماٌادة)اظـاظـةم(معـماظؼاغقنممرضؿم

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

 )ادلبدح انضبنضخ(
،موذظتؽممظعؿتؾمبتفمممتصدرماظالئقةماظؿـػقذؼةمظؾؼاغقنماٌراصؼمبؼرارمعـمرئقسمذبؾسماظقزراءمخاللمثالثةمأذفرمعتـمتتارؼخمامم

مبعدمأخذمرأىماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالمم.

اظؼاغقنماٌؼدممعـمؼؼابؾفامغصماٌادة)اظرابعةم(معـمعشروعم

 ايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 )ادلبدح انشاثؼخ(
معـماظققمماظؿاديمظؿارؼخمغشره.مًاعؿؾمبفماسؿؾارؼاغقنمصكماىرؼدةماظرمسقة،موؼصياظـشرمػذامؼ

 وؼـػذمطؼاغقنمعـمضقاغقـفا.ماظدوظة،ؼؾصؿمػذاماظؼاغقنمخبامتم

م2016ظلـةمم92ؼؼابؾفامغصماٌادة)اظرابعةم(معـماظؼاغقنممرضؿم

 بشلنماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

  انجبة األٔل
 : رؼشٚفبد (7يبدح )

ممماظؿاظقةماٌعاغكماٌؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا:مؼصيؼصدمباظؽؾؿاتمواظعؾاراتمصكمتطؾقؼمأحؽاممػذاماظؼاغقنم

م

م
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ماجملؾسماألسؾكم:ماجملؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم.-

ماهلقؽة:ماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالم.م-

 .ماإلسالعقنيولمغؼابةما:مطؾمسضقمعؼقدمجبدملسالعإلا-

 اظـؼقب:مغؼقبماإلسالعقنيم.-

أومصؽاتممؼصؾمإديماىؿفقرحمأومإظؽرتوغكأومتؾقػزؼقغكم      :مطؾعيمبثمإذاسكممأوماإلظؽرتوغكاإلسالمماٌلؿقعمأوماٌرئكم-

ععقـةمعـف،مبنذاراتمأومصقرمأومأصقاتمأومردقعاتمأومطؿابات،مالمتؿلؿمبطابعماٌرادالتماًاصة،مبقادطةمأىمودتقؾةمعتـممم

مسقتةمواظؿؾقػزؼقغقتةممموشريػامعـماظؿؼـقاتمايدؼـة،مأومأىمودقؾةمعـمودائؾماظؾتثمواظـؼتؾماإلذامممةاظقدائؾماظلؾؽقةمواظالدؾؽق

،وؼصدرمسـمأذكاصمرؾقعقةمأوماسؿؾارؼةمساعةمأوخاصة،مووصؼتامظؾؼقاستدمواإلجتراءاتماٌـظؿتةمظالئقتةمممممموشريػاواإلظؽرتوغقةم

 م.اظؿـػقذؼةمهلذاماظؼاغقن

اياطؿتةمماظلقادةماظؿقرؼرؼةم:مأػتدافماظقدتقؾةماإلسالعقتةمواغؿؿاءاتفتاماظلقادتقةمواالجؿؿاسقتةمواظـؼاصقتةماظعاعتةمواٌعتاؼريمممممممممم-

مظؿقرؼرػا.

 اٌمدلاتماإلسالعقةم:مػلماٌمدلاتماظيتمتؼقممبندارةماظقدائؾماإلسالعقة.-

اٌمدلاتماإلسالعقةماظعاعة:ػلماٌمدلاتمأوماظشرطاتماظيتمتـشتؽفاماهلقؽتةماظقرـقتةمظإلستالممإلدارةماظقدتائؾماإلسالعقتةممممممم-

 اظعاعة،ممممأومأىمغشاطمتقاصؼمسؾقفماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالم.

 ػكمضـقاتماظؿؾقػزؼقنماألرضقةمواظػضائقةم،موربطاتماإلذاسةماظلؾؽقةمواظالدؾؽقةمواإلظؽرتوغقةممم.ماظقدقؾةماإلسالعقة:-

م،مواإلظؽرتوغقتةماظقدائؾماإلسالعقةماظعاعة:مضـقاتماظؿؾقػزؼقنماألرضتقةمواظػضتائقة،موربطتاتماإلذاستةماظلتؾؽقةمواظالدتؾؽقةممممممم-

 اظؿكممتؾؽفاماظدوظةمعؾؽقةمخاصة.

 ؼـاةماظعاعةم:ػلماظؼـاةماظيتمؼؾثمسؾقفامربؿقىمإسالعلمعؿـقعم.اظ-

 اظؼـاةماٌؿكصصة:ػلماظؼـاةماظيتمتؼؿصرمسؾكمغقسقةمواحدةمعـماحملؿقىماإلسالعلم.-

 اظؼـاةماإلخؾارؼةم:ػلماظؼـاةمماٌؿكصصةماظيتمتؾثمعقادمإخؾارؼةمآغقةمأومعقادمذاتمصؾةمبفام.-

م

بشلنماظؿـظقؿمم92(عـماظؼاغقنمرضؿم1ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

اظؼاغقنماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالمموذاتماٌادةمعـمعشروعم

ماٌؼدممعـمايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م
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ماٌلاراتماظػضائقةماظيتمهؿؾمسؾقفامعقادمإسالعقةمعرئقةمممممأومعلؿقسة.األضـقةماظػضائقةم:ػلماألحقزةمأوم-

ودائطماإلسالمماإلظؽرتوغك:مػلماظقدائؾماظيتمؼؿؿمهؿقؾماٌقادماإلسالعقةماٌذاسةمسربماإلغرتغتمسؾقفامعـتؾماألضتراصممم-

ماظصؾؾةم،مواظذاطرةماٌؿـؼؾةم،موشريػام.

أوماظؿطؾقؼماإلظؽرتوغكماٌؿؾقكمظؾفقؽةماظقرـقةمظإلسالمموماظذىمؼؼدممعـماٌقضعماإلظؽرتوغك:مػقماظصػقةمأوماظرابطمم-

ومؼصدرمبادؿمععنيموظفم أومإسالغكمأؼًامطانمغصقًامأوممسعقًامأومعرئقًامثابؿًامأومعؿقرطًامأومعؿعددماظقدائط خالظفمربؿقىمإسالعك

مخاللمذؾؽةماٌعؾقعاتماظدوظقة.سـقانموغطاقمإظؽرتوغكمربدد،موؼـشلممأومؼلؿضافمأومؼؿؿماظـػاذمإظقفمعـم

اًتدعاتماإلسالعقتتةمأوماإلسالغقتتةماظؿفارؼتتةماإلظؽرتوغقتتة:مػتتكماحملؿتتقىماٌؿضتتؿـماظرتوؼتتجمظألسؿتتالمأوماًتتدعاتمممأوممم-

ماٌـؿفاتمممممأوماألذكاصمعـمخاللممذؾؽةماٌعؾقعاتماظدوظقةممم)ماإلغرتغتم(م.

 انضبَٗ انجبة 
 اذلٛئخ انٕؿُٛخ نإلػالو

 انفظم األٔل 
 اذلٛئخ ٔأْذافٓب 

 (2يبدح )
م.ماظؼاػرةمةوعؼرػاماظرئقسمرباصظ،ماظشكصقةماالسؿؾارؼةتؿؿؿعمبمػقؽةمعلؿؼؾة،اهلقؽةماظقرـقةمظإلسالمم

ماظعاعة.ماإلسالعقةاظعاعةمواظقدائؾمماٌمدلاتماإلسالعقةدارةمإلماظالزعةوتؿقديماهلقؽةموضعماظـظؿمواظضقابطم

بشلنماظؿـظقؿمم92(عـماظؼاغقنمرضؿم53ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالمم

 (6يبدح )
م.باالدؿؼاللمصكممماردةمعفاعفامواخؿصاصاتفااظقرـقةمظإلسالمممتؿؿؿعماهلقؽة

بشلنماظؿـظقؿمم92(عـماظؼاغقنمرضؿم54ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
 (8يبدح )

مممممممممممممممظؿؼتتدؼؿمختتدعاتماظؾتتث،مواإلغؿتتاجممماٌؿؾقطتتةمظؾدوظتتة،ممإديمإدارةماٌمدلتتاتماإلسالعقتتةمماظقرـقتتةمظإلستتالمممماهلقؽتتةتفتتدفم

م:كواًدعاتماهلـددقةماٌؿعؾؼةمبفا،موسؾكماألخصمعامؼلتمك،واظصقػكمواظرضؿواإلذاسكماظؿؾقػزؼقغكم

كموإدارىموضؿانمادتؿؼالهلاموحقادػتامواظؿزاعفتامبتلداءمعفـتمممممماٌؿؾقطةمظؾدوظة،تـؿقةمأصقلماٌمدلاتماإلسالعقةم -1

بشلنماظؿـظقؿمم92رضؿمم(عـماظؼاغقن55ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
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مرذقد.ىمواضؿصاد

مك.مبؼؿضقاتماألعـماظؼقعاٌؿؾقطةمظؾدوظةمضؿانماظؿزامماٌمدلاتماإلسالعقةم -2

مإديمذيقعمعـارؼماىؿفقرؼةمبشؽؾمسادل.ٌؿؾقطةمظؾدوظةمامإلسالعقةااظعؿؾمسؾكموصقلمخدعاتماٌمدلاتم -3

ٌُلؿفؾؽمصكم -4 مايصقلمسؾكمخدعاتمإسالعقةمبلجقدماٌعاؼريموأصضؾماظشروط.رياؼةمحؼما

 ظؾؼائؿنيمباًدعاتماإلسالعقة.كمواٌفـكماظـفقضمباٌلؿقىماظػـ -5

مضعفاماجملؾسماألسؾك.ؼاظؿكمكمبؿطؾقؼمععاؼريموضقابطماحملؿقىماإلسالعاٌؿؾقطةمظؾدوظةمضؿانماظؿزامماٌمدلاتماإلسالعقةم -6

 انفظم انضبَٗ
 اخزظبطبد اذلٛئخ

 (0يبدح )
م-تؾاذرمماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالمماخؿصاصاتفاماٌؾقـةمصكمػذاماظؼاغقنم،موهلامسؾكماألخصمعامؼلتك:

م.صكمعشروساتماظؼقاغنيمواظؾقائ ماٌؿعؾؼةممبفالمسؿؾفاىماظرأمإبداء -1

ظؾدوظتتةموستتزهلؿمصتتكمحاظتتةمإخالهلتتؿممواٌقاضتتعماإلظؽرتوغقتتةماالسالعقتتةماٌؿؾقطتتةتعتتقنيمرؤدتتاءماٌمدلتتاتماإلسالعقتتةمم -2

 بقاجؾاتموزائػفؿمأومصؼدػؿمظشرطمعـمذروطماظؿعقني.

ظؾدوظتة،مممواٌقاضتعماإلظؽرتوغقتةماالسالعقتةماٌؿؾقطتةمممماظضقابطماظالزعةمظؿـظقؿماظعؿتؾمصتكماٌمدلتاتماإلسالعقتةممممممتـػقذ -3

ٌُـتؿج،موجتقدةماحملؿتقممم،مأصقلماٌفـةموأخالضقاتفامظزاعفامبنتؾاعوإ ،موضتؿانمإتاحؿتفمظؾؿتقارـنيمصتكمممممىواظؿـقعمصكما

ماىؿفقرؼةمسؾكمسبقمسادل،مورياؼةماٌصاحلماظؼقعقة.مذيقعمأسباء

ٌُـؿجمتؼققؿمتـػقذمععاؼري -4 ٌُمدلاتمصكماإلسالغكمأوماإلسالعكما ماالسالعقتةماٌؿؾقطتةممواٌقاضعماإلظؽرتوغقتةمماإلسالعقةممما

 .اظػـقةماىقدةمأوماٌضؿقنمممممعلؿقىمسؾكمدقاءمظؾدوظة،

اظـظامماظالزممإلتاحةمطاصتةماظؾقاغتاتموطتذاماظؼقاستدماظؿتكمتضتعفاماهلقؽتة،مواظؼتراراتماظؿتكمتؿكتذػا،ممبتامؼضتؿـمممممممممممممتـػقذم -5

ٌُلؿفؾؽني،موعصيؼدعكماًدعة.  اظشػاصقةمىؿفقرما

 سؿؾماٌمدلاتماإلسالعقةماٌؿؾقطةمظؾدوظة.مذبالمصكمواظػـقةماظؾقؽقةمتـػقذماٌعاؼري -6

م

م

بشلنماظؿـظقؿمم92(عـماظؼاغقنمرضؿم57ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
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 .وعؿابعؿفامتـػقذؼةموعشروساتمبراعجمإديموترذيؿفاماالضؿصادؼة،ماًطةموضع -7

ٌُقجفتة،موعصيؿابعتةمحاظتةماحملطتاتممممممممممم -8 ٌُلتؿفدصةمبنردتالماإلذاستاتماظصتقتقةمواٌرئقتةما اإلذرافمسؾكمتغطقةماٌـتارؼما

 وعصيؿابعةمإصالحفامصقرموضقسفا.واإلردالمواظعؿؾمسؾكمتالصكماألسطالم

 جبقدةمضقادقة.متشغقؾفامؼضؿـممبامظإلذاساتماٌلؿقسةمواٌرئقةماإلردالمربطاتماحؿقاجاتمتقصريمسؾكماإلذراف -9

ماظعائتتدمهؼقؼفتتامعتتـمواظؿلطتتدمأدائفتتاموتؼقتتقؿ،ماضؿصتتادؼةمبطرؼؼتتةمظؾفقؽتتةماٌؿؾقطتتةماظشتترطاتمإدارةمسؾتتكماإلذتتراف -10

ٌُلؿفدفماالدؿـؿارى  .ا

ٌُؿعؾؼتةمماإلذاستكمواٌرئتكموعشتروساتفؿامممماإلردالمإدارةممبـظقعةماًاصةمواظرباعجماًططموضع -11 معتامموطتؾممباهلقؽتةمما

 تـػقذػا.موعصيؿابعة،مؼؿؾعفا

وعؿابعتتةم،مواألخؾتارممواٌرئقتتةماٌلتؿقسةمماالدتتؿقدؼقػاتمبصتقاغةمماظؽػقؾتتةمواظترباعجمماظعاعتتةمواظلقادتاتمموضتعماًطتتطم -12

 تـػقذػا.

 ظؾفقؽةمواٌمدلاتماظؿابعةمهلا.مواإلدارىماظؿـظقؿكماهلقؽؾماسؿؿاد -13

بشؽقنمأسضاءماهلقؽة،موذؽقنماظعاعؾنيمبفامإديمحنيموضعماظؼاغقنماٌـظؿمظشؽقغفؿ،مماٌؿعؾؼةماظداخؾقةماظؾقائ موضع -14

وذظتؽممماهلقؽتة،ممغشتاطممبؿـظتقؿمماٌؿعؾؼةماظؾقائ معـموشريػامواٌكازن،مواٌشرتؼاتموباظشؽقنماظػـقةمواٌاظقةمواإلدارؼة

 .ايؽقعقةمواظـظؿمباظؼقاسدماظؿؼقدمدونطؾفم

 .اهلقؽةمأسؿالمظؿؿقؼؾمواظؼروضماظالزعةمواهلؾاتماٌقاصؼةمسؾكماٌـ  -15

وتؼقؼؿمعدىمناحفامصكمأداءمعفؿؿفتامصتكممممواٌقاضعماإلظؽرتوغقةماالسالعقةمعؿابعةمأغشطةماٌمدلاتماإلسالعقةماظعاعة -16

 تؼدؼؿمإسالمماًدعةماظعاعةموطػاظةمحؼمطؾماألررافمصكماظؿعؾريمسربمودائؾماإلسالمماظعاعة.

وضعماًططماظؿكمتؽػؾمتـاشؿمودائؾماإلسالمماظعاعةمصكمتؼتدؼؿمختدعاتفامىؿفقرػتامعتعمدستؿممتقتزمطتؾمعـفتامستـمممممممممم -17

 ـكمذرؼػمظؿؼدؼؿمأصضؾمخدعةمممؽـةماألخرىمصكمذباهلاموإتاحةماظػرصمظؿـاصسمعف

تلقؼةمعامؼؽقنمبنيماٌمدلاتماإلسالعقةماظعاعةمعـمعشؽالتمواظؿقصقؼمصقؿامبقـفتامسؾتكمسبتقمؼتمدىمإديمتعاوغفتامصتكممممممم -18
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 أداءمعفاعفا.

اضرتاحمعقضقساتمايؿالتماإلسالعقةماظؿكمتلتؿفدفمهؼقتؼمعصتؾقةمساعتةموتقزؼتعمعفاعفتامسؾتكمطتؾمعمدلتةمرؾؼتاممممممممممم -19

 ظؿكصصفا.

ٌـؿفتاتمطتؾمعـفتاممممماظعاعتةمواٌقاضتعماإلظؽرتوغقتةماالسالعقتةمظؾرتوؼتجمممممطماظؿعاونمبنيماٌمدلاتماإلسالعقتةمموضعمخط -20

 وتعظقؿمادؿـؿاراتفاموعقاردػا.

صتكمممماٌمدلاتمواٌقاضعماإلظؽرتوغقتةماالسالعقتةمموضعمخططماظؿدرؼبماٌرطزؼةمواظؿعاونماظدوديمظؾعاعؾنيمصكمػذهم -21

مارؼة.اجملاالتماٌفـقةمواظؿؼـقةمواإلد

 .اجملؾسمسؾكماهلقؽةمأوماألعنيماظعاممسرضفمرئقسمؼرىمصقؿامتماظـظر22
 (8يبدح )

سؾتكمموػداصفامأنمتؿعاضدموأنمتصيؾاذرمذيقعماظؿصترصاتمواألسؿتالماظالزعتةمظتذظؽ،ممممماظقرـقةمظإلسالممصكمدؾقؾمهؼقؼمأؾفقؽةمظ

م-ك:األخصمعامؼلت

اًططمواظرباعجموضقاسدموأداظقبماإلدارةماظؿكمتؿػتؼموغشتارفامرؾًؼتامألحؽتاممػتذاماظؼتاغقنمواظؼتراراتمممممممموتـػقذموضعم -1

م.اظصادرةمتـػقذطيامظف

موتطقؼرماظرباعج.وادؿطالساتماظرأىماظؿكمتلؿفدفمتؼققؿمإجراءماظؾققثم -2

ٌُؿارداتمصكمذبالمإستدادمععتاؼريمودقادتاتماظؿقرؼترمواظؿتكمتشتؿؾممممممم -3 إسدادماظدراداتماظالزعةمواظؿعرفمسؾكمأصضؾما

واٌقاصتتػاتماظػـقتتةمورتترقماإلغؿتتاج،موعؿطؾؾتتاتمجتتقدةماظصتتقتممممممك،واٌرئتتكماأُلُرتترماإلرذتتادؼةمظؾؿقؿتتقىماإلذاستتمم

مك.أوماإلذاسم  ممممرئتتتؾماٌتتتؾؾاتمإخراجماظعؿتتواظصقرة،موعؿط

عتـمإغؿتاجماٌمدلتاتماإلسالعقتةماٌؿؾقطتةممممممإسدادماظدراداتمواإلحصائقاتماًاصةمباحؿقاجاتماألدتقاقماًارجقتةممم -4

مغؿاج.ػذاماإلاظؿكمدبدممتلقؼؼمواإلسالنموإسدادماظدراداتمواظؿقؾقالتماظؾقاغقةموتـظقؿمأسؿالماظدساؼةممظؾدوظة،

اهلقؽةمواظؿعاونمواظدوظقةماٌعـقةمبلػدافمواخؿصاصاتمواألجـؾقةماظؿعاونمععماٌـظؿاتمواىفاتماظقرـقةمواإلضؾقؿقةم -5

بشلنماظؿـظقؿمم92(عـماظؼاغقنمرضؿم56ة)مؼؼابؾفامغصماٌاد

ماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

م

م
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مععماألجفزةماٌـازرةمصكماظدولماألخرىمصكماجملاالتماٌشرتطة.

ٌـظؿمإلغشاءماؾؼاغقنمظوصًؼامم،صكماجملاالتماٌؿصؾةمبلشراضفام،تلدقسمذرطاتمعلاػؿةممبػردػامأومععمذرطاءمآخرؼـ -6

مشرطات.اظ

اظتدخقلمصتكمعشتروساتمعشترتطةمعتعماىفتاتماظؿتكمتتزاولمأسؿتااًلمممممممممممو،مأػتامشريصتكمممذترطاتفاممذراءماظشرطاتمأومإدعتاجم -7

مأومخارجفا.عصرماظؿكمضدمتعاوغفامسؾكمهؼقؼمأػداصفامدقاءمداخؾممأوسؿاهلا،معشابفةمأل

مادؿـؿارمأعقاهلامصكماألوجفماظؿكمتؿػؼمععمأػداصفا. -8

وتـؿقتةمعفتاراتفؿمصتكمزبؿؾتػمصتروعماظعؿتؾ،موتشتفقعمممممممم،ماظعتاعؾنيماظؽتقادرماإلسالعقتة،موممزماظؿدرؼبمإلستدادممإغشاءمعراط -9

ماظؾققثمواظدراداتماظعؾؿقة.

 إصدارماٌطؾقساتمواظدورؼاتماظؿكمتعربمسـمأػداصفا. -10

هلتاموحتدػاممممممايؼمايصرىمسيمبثمأومإسادةمبثماظؾطقالتماظرؼاضقةماٌؼاعةمداخؾمذيفقرؼةمعصترماظعربقتة،موؼؽتقنمممتم11

%معتـمعؼابتؾمحتؼمممم10ايؼمسيمماظلؿاحمظمخرؼـممظؾؼقاممبذظؽمعؼابؾمغلؾةمجيرىماالتػاقمسؾقفتامبشترطمأالمتؼتؾمستـممممم

اظؾث،موصكمذيقعماألحقالم،مالمجيقزمعـ مػذامايؼمإالمظشرطاتمعصرؼةمممؾقطةمظؾؿصرؼنيمتزؼدمخربتفتامستـمزيتسمممم

مدـقاتمسيماظعؿؾمبفذاماجملال.مم

 انفظم انضبنش
 (1يبدح )

م-:كسؾكماظـققماآلتمأسضاءمتلعةمعـماهلقؽةمبؼرارمعـمرئقسماىؿفقرؼةشؽؾمت

مرئقسماهلقؽة،مخيؿارهمرئقسماىؿفقرؼة. -1

مظؾشؽقنماإلدارؼةممبفؾسماظدوظة.مخيؿارهماجملؾسماًاصم،غائبمظرئقسمذبؾسماظدوظة -2

مخيؿارهموزؼرماٌاظقة.م،قزارةماٌاظقةظممـؾم -3

 ،مخيؿارهمرئقسمذبؾسمإدارةماىفاز.ؾففازماظؼقعكمظؿـظقؿماالتصاالتظممـؾم -4

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم58اٌادة)ممؼؼابؾفامغص

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
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مإثـنيمعـمذوىماًربةمواظشكصقاتماظعاعة،مخيؿارػؿمرئقسماىؿفقرؼة. -5

مظـؼابةمعـمشريمأسضائف.ممـؾمسـمغؼابةماإلسالعقني،مبـاءمسؾكمترذق مذبؾسمإدارةما -6

واإلسالم،معـمشريمأسضتائفامبـتاءمسؾتكمترذتق مذبؾتسمإدارةمممممممؾعاعؾنيمباظصقاصةمواظطؾاسةممـؾمسـماظـؼابةماظعاعةمظ -7

م.اظـؼابة

 سضقًامعـمذوىماًربةمواظشكصقاتماظعاعةمبـاءمسؾكمترذق معؽؿبمذبؾسماظـقابمعـمشريمأسضاءماجملؾس. -8

م،مبرتذتق ماهلقؽتةممعتدةمسؿتؾمممعـم(مخاللماظـالثةماظشفقرماألخريةم8،م7،م6وتؾؿزمماىفاتماٌشارمإظقفامصكماظؾـقدمأرضامم)م

رئتقسماىؿفقرؼتةمبلمستائفؿمظقكؿتارمعتـمبقـفتاماظعتددمممممممممعـفتامظعضتقؼةماهلقؽتةموإخطتارممممضعػماظعتددماٌطؾتقبمعتـمطتؾممممم

ماٌطؾقب.مم

صنذاماغؼضتماٌدةماٌشارمإظقفامدونمإخطارمػذهماىفاتممرئقسماىؿفقرؼةمبلمساءمعرذتققفامألىمدتؾبمعتـماألدتؾاب،مممممم

ؼؿقديمرئقسماىؿفقرؼةمإصدارماظؼرارممبراساةمادؿؽؿالمأمسائفؿمعـماظػؽةماظؿكمملمتؼؿماىفةماٌعـقةمباإلخطارممبرذتقفامم

مبـاءمسؾكمترذق معؽؿبمذبؾسماظـقاب.

 (4يبدح )
مم-اهلقؽةمعامؼلتك:بسضقطيامرئقلامأومؼشرتطمصقؿـمؼعنيم

مأنمؼؽقنمعؿؿؿعطيامحبؼقضفماٌدغقةمواظلقادقة. -1

ماسؿؾاره.مإظقفاألعاغةمعامملمؼؽـمضدمردممأوزبؾةمباظشرفمبعؼقبةمجـاؼةمأومصكمجرميةمؼؽقنمضدمحصيؽؿمسؾقفممأال -2

متعققـف.مسؾكماظلابؼةمـالثماظلـقاتؼؽقنمضدمحصيؽؿمسؾقفمبعؼقبةمتلدؼؾقةمخاللماظمأال -3

م.ةودقؾةمإسالعقمةأؼمةعلاػؿطيامصكمعؾؽقمأوؼؽقنمعاظًؽاممأال -4

مسػكمعـمأدائفامضاغقغطيا.ؼؽقنمضدمأدىماًدعةماظعلؽرؼةمأومُأمأن -5

 تؼؾمسـمزيلةمسشرمساعطيا.الممالمدبصصفصكمذبمؿؾقةأنمؼؿؿؿعمخبربةمس -6

م

م

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(معـماظؼاغقنمرضؿم59ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

ماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

م

م

م
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 انفظم انشاثغ

 دمٕق ٔانزضايبد سئٛظ ٔأػؼبء رلهظ ئداسح اذلٛئخ
 (9يبدح )

م.رئقسماىؿفقرؼةبؼرارمعـماهلقؽةممظرئقسمموأسضاءماٌاظقةاٌعاعؾةمددمه

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم60ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 (77يبدح )
 -ميقطـيامأعاممذبؾسماظـقابمضؾؾممماردةمسؿؾفمغصفاماآلتك:اهلقؽةممرئقسؼمدىم

واظؼاغقن،موأنمأحاصظمسؾكمادؿؼاللماظقرـم"مُأضلؿمباهللماظعظقؿمأنمأحاصظمسؾكماظـظامماىؿفقرى،موأنمأحرتمماظددؿقرم

 ووحدتف،موأنمأؤدىمعفؿؿكمباألعاغةمواظصدقم".

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم80ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

ماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

 (77يبدح )
هلؿماسؿتمأأومممممممممممممممممبقزتائػفؿمهلقؽتةماظقرـقتةمظإلستالممممماسضتاءممألمحيتؿػظم(ممعـمػذاماظؼاغقنم،18ععمعراساةمحؽؿماٌادةم)مم

مهلذاماظؼاغقن.مسؾكماظـققماظذىمتـظؿفماظالئقةماظؿـػقذؼةمرقالمعدةماظعضقؼة،

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم61ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
 (72يبدح )

ظلتـةممم106بعدممزباظػؿفمأحؽامماظؼاغقنمرضتؿممآخرمما،مإضرارمذعةمعاظقة،موإضرارطيضؾؾممماردةمسؿؾفؿأسضاءماهلقؽةمرئقسموؼؼدمم

،مصكمذلنمحظترمتعتارضمعصتاحلماٌلتؽقظنيمصتكماظدوظتة،موإضترارامبؿفؿقتدماظـشتاطمايزبتكمإذامطتانمعـؿؿقتاميتزبمممممممممممممم2013

مدقادك.

مسضقؼؿفمإضرارمذعةمعاظقة.ماغؿفاءفقؽةمسـدمطؾمعـفؿمظؾطؿامؼؼدمم

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم62ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 (76يبدح )
م.ؼؿعارضموادؿؼاللماهلقؽةخاللمصرتةمسضقؼؿفؿماظؼقاممبلىمسؿؾماهلقؽةمأسضاءممرئقسمومميؿـعمسؾك

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم63ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالماظؿـظقؿم
 (78يبدح )

مدـقاتمضابؾةمظؾؿفدؼدمٌرةمواحدةماهلقؽةمأربعرئقسموأسضاءعدةم

بشلنماظؿـظقؿمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم64ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
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 انفظم اخلبيظ

 اذلٛئخَظبو ػًم 
 (70يبدح )

معرةمسؾكماألضؾمطؾمذفر،موطؾؿامدستماياجةمإديمذظؽ.ماجيؿؿعماهلقؽةمبدسقةمعـمرئقلف

سؾتكممما،موالمؼص ماالجؿؿاعمإالمحبضقرمثؾـكمأسضائفاإديماالجؿؿاعمإذامرؾبمذظؽمطؿابةمثؾثمأسضائفموجيبمدسقةماهلقؽة

مبلشؾؾقةمأصقاتماألسضاءماياضرؼـ،موسـدماظؿلاوىمؼصيرج ماىاغبماظذىمعـفماظرئقس.مااألضؾ،موتصدرمضراراتف

رىماجملؾسماالدؿعاغةمبرأؼتفمأومخربتتفمصتكمعقضتقعمعطتروحمظؾؾقتثمأومممممممامعـمتوظرئقسماهلقؽةمأنمؼدسقميضقرماجؿؿاساتف

اٌـاضشة،مدونمأنمؼؽقنمظفمحؼماظؿصقؼت

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم65ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 (78يبدح )
،مظؾؼقاممبؾعضمأومدائؿةممأومعـمشريػؿمعـماًرباءمواٌؿكصصني،مىاغطيامعؿقصصةمعمضؿةمابنيمأسضائفمشؽؾمعـؾفقؽةمأنمتظ

ماٌفام.

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم66ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 (71يبدح )
مخيؾقمعـصبمرئقسمأومسضقماهلقؽةمألحدماألدؾابماآلتقة:

 (معـمػذاماظؼاغقن.11تؼدؼؿمأىمعـماإلضراراتماٌـصقصمسؾقفامصكماٌادةم)سدمم -1

أومزيتسمممعؿؿاظقتة،مماجؿؿاستاتم،موذظتؽمألطـترمعتـمثتالثممممماهلقؽتةمؼؾؾفماهلقؽةمبدونمسذرمتماجؿؿاساتاظؿغقبمسـمحضقرم -2

 شريمعؿؿاظقةمصكماظلـة.ماجؿؿاسات

ؿتؾمؼؿعتارضمعتعمادتؿؼاللماهلقؽتة،موذظتؽمبؼترارممممممممصؼدمأحدمذروطماظعضقؼة،مأوماإلخاللمبقاجؾاتماظقزقػة،مأوماتقتانمسم -3

 ؼصدرمعـمثؾـكماألسضاء.

 أؼفؿامأدؾؼ.مااالدؿؼاظة.موتعؿربماالدؿؼاظةمعؼؾقظةمعـمتارؼخمعقاصؼةماهلقؽةمسؾقفامأوماغؼضاءمثالثنيمؼقعطيامسؾكمتؼدميفامإظقف -4

تصتدرمبتذظؽمعتـماهلقؽتةماظعاعتةمظؾؿتلعنيممممممماظقصاة،مأومزوالماظصػة،مأوماٌرضماظذىمحيقلمبتنيمأداءمعفتامماظعضتقؼةموصًؼتامظشتفادةمممممم -5

م.اظصقك

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم67ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
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 (74يبدح )

خؾقماٌؽانمصتقرمتتقصرمحاظتةمعتـمايتاالتماٌـصتقصمسؾقفتامصتكممممممممماهلقؽةمعؾـمتم،ماهلقؽةمالمعؽانمرئقسمأومأحدمأسضاءمإذامخ

(معـمػذاماظؼتاغقن،مم8،م7عـمحيؾمربؾفمباإلجراءاتمواظشروطماٌؼررةمصكماٌادتنيم)معنيوؼ،معـمػذاماظؼاغقنمم17اٌادةم

موذظؽمخاللمثالثنيمؼقعطيامسؾكماألطـرمعـمتارؼخمإسالنماهلقؽةمخؾقماٌؽان.

ماٌؿؾؼقةمعـمعدةماظعضقؼة.وؼلؿؽؿؾماظعضقماىدؼدماظػرتةم

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم68ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 (79يبدح )
ـمختاللمأدتؾقسنيمممماعؼدماهلقؽةمأولماجؿؿتاعمهلتممت وطتقاًلمعتـممممـؿكتبمت،مووصتؼمأحؽتاممػتذاماظؼتاغقنممممماصتدورمضترارمتشتؽقؾفممممعت

.موتؿشؽؾمػقؽةماٌؽؿبمعـماظرئقسمواظقطقتؾمواألعتنيماظعتام.موؼؿػتر ماظترئقسمممممماشريمأسضائفامعـمساعماعقـؿارمأاألسضاء،مودب

مواألعنيماظعاممٌفاممسؿؾفؿامتػرًشامتاعطيا.م

وؼصيقؿػظمظؽؾمعـماظرئقسمواألعنيماظعاممبقزقػؿفمأومسؿؾفمرقالمعدةماظعضقؼةموإذامطانمأىمعـفؿامعـماظعاعؾنيمبايؽقعةمم

ؼؿؼاضكمرقالمعدةمسضقؼؿفمراتؾفماظذىمطتانمؼؿؼاضتاهمعتـمسؿؾتفموطتؾمعتامطتانمممممممموسؿالماظعام،مأوماظؼطاعماظعاممأومضطاعماأل

محيصؾمسؾقفمعـمبدالتموشريػا.

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم69ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

ماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

م

م

م

 
 (27يبدح )

م-خيؿصمرئقسماهلقؽةممبامؼلتك:

 .اهلقؽةاٌـصقصمسؾقفامصكمػذاماظؼاغقنمبعدمعقاصؼةماهلقؽةمظقائ مإصدارم -1

 إديماالغعؼاد.ماهلقؽةدسقةم -2

متـقؾماهلقؽةمأعامماظؼضاءموصكمصالتفامباظغري 

م

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(معـماظؼاغقنمرضؿم70ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 (27يبدح )
م،موجيقزمظؾرئقسمتػقؼضماظقطقؾمصكمبعضماخؿصاصاتف.ماهلقؽةقؽةم،مبصػةمعمضؿة،مصكمحاظةمشقابممرئقسماهلوطقؾممؼؿقديم

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(معـماظؼاغقنمرضؿم71ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
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 (22يبدح )

م-وإدارؼطياموعاظقطيا،موخيؿصممبامؼلتك:اهلقؽةمسـمدريماظعؿؾمبفامصـقطيامأعاممملقؽعلاألعنيماظعاممظؾفقؽةم

 .اهلقؽةتـػقذمضراراتم 

 تصرؼػمذؽقنماهلقؽة. 

 اإلذرافماظعاممسؾكمذؽقنماظعاعؾنيمواظشؽقنماٌاظقةمواإلدارؼةمباهلقؽةموصًؼامظؾقائقفا. 

 اهلقؽةم.إسدادماظدراداتماظالزعةمظؾؿقضقساتماٌعروضةمسؾكم 

م  مسؾك مدورؼة متؼارؼر ماٌقضقسةمماهلقؽةسرض مواظرباعج مظؾكطة موصًؼا مإنازه ممت موعا مبفا ماظعؿؾ مودري ماهلقؽة مغشاط سـ

 وهدؼدمععقضاتماألداءموايؾقلماٌؼرتحة.

م.اهلقؽةؽؾػفمبفاماظؼقاممبلؼةمأسؿالمأومعفاممت 

م

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم72ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 انغبدطانفظم 
 يٕاصَخ اذلٛئخ ٔيٕاسدْب ادلبنٛخ

 (26يبدح )
موتـؿفكم مبؾداؼةماظلـةماٌاظقةمهلا موتؾدأ متعدمسؾكممنطمعقازغاتماهلقؽاتماالضؿصادؼة، ؼؽقنمظؾفقؽةمعقازغةمدـقؼةمعلؿؼؾة،

موؼرحؾمصائضفامعـمساممعاديمآلخر.مبـفاؼؿفا.

اًؿتتاعكمظؾفقؽتتةموصًؼتتامألحؽتتامماظـظتتامماحملادتتؾكماٌقحتتد،موتؿتتقديماألعاغتتةماظعاعتتةمإستتدادمعشتتروسكماٌقازغتتةموايلتتابم

موضراراتمرئقسماىفازماٌرطزىمظؾؿقادؾاتمصكمػذاماظشلن.

 وؼؽقنمظؾفقؽةمحلابمخاصمباظؾـؽماٌرطزى،موؼصيرحشيؾمصائضفمعـمعقاردماهلقؽةماظذاتقةمعـمدـةمألخرى.

م

م

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم73ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 ظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالماظؿـ

م(28يبدح )

م-تؿؽقنمعقاردماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالممعـماآلتك:

 عامدبصصفمهلاماظدوظةمعـمعؾاظغمصكماٌقازغةماظعاعة. -1

 اظردقمماظؿكمتؼررػاماظدوظةمظصاحلماهلقؽة. -2

بشلنمم2016ظلـةممم92اظؼاغقنمرضؿمم(عـ74ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم
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اهلقؽةمٌـمؼطؾبمذظؽم،معؼابؾماألسؿالمواظدراداتمواإلصداراتمواظؾققثمواالدؿشاراتمواًدعاتماظؿكمتمدؼفام -3

 دقاءمصكماظداخؾمأوماًارج.

 .وصؼًامظؾؼقاسدماٌؼررةماٌـ مواهلؾاتمواظؿربساتمواظقصاؼاماظؿكمتؼؾؾفاماهلقؽة -4

 حصقؾةمغشارفا،موسائدمادؿـؿارمأعقاهلا. -5

م.بعدماتؾاعماالجراءاتماظؼاغقغقةماٌؼررةماظؼروضماظؿكمتصيعضيَؼدمظصاحلماهلقؽة -6

م(20يبدح )

أعقالماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالممأعقالمساعة.موؼؽقنمظؾفقؽةمصكمدؾقؾماضؿضاءمحؼقضفامادباذمإجراءاتمايفزماإلدارىمرؾًؼام

مألحؽامماظؼاغقنماٌـظؿمظؾقفزماإلدارى.

بشلنمم2016ظلـةممم92رضؿم(عـماظؼاغقنم75ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 انفظم انغبثغ
 انؼبيهٌٕ ثبذلٛئخ

 (28يبدح )
ؼؾؿزمماظعاعؾقنمباهلقؽةماظقرـقةمظإلستالممبايػتازمسؾتكمدترؼةماٌعؾقعتاتمواظقثتائؼماظؿتكمؼتؿؿمايصتقلمأوماالرتالعمسؾقفتا،مممممممممممم

مادؿكداعفامصكمشريماألشراضماٌكصصةمهلا.مبـادؾةماظؼقامممبفاعفؿ،موذظؽمبعدممإصشائفا،مأوم

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم76ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 (21يبدح )
ؼؽقنمظؾعاعؾنيمباهلقؽةماظقرـقةمظإلستالمماظتذؼـمؼصتدرمبؿقدؼتدػؿمضترارمعتـموزؼترماظعتدلمباالتػتاقمعتعمرئتقسماهلقؽتةمصتػةمممممممممممممم

ماظؼضائقةمصكمذبالمتـػقذمأحؽاممػذاماظؼاغقن.اظضؾطقةم

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم77ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

م(24يبدح )

ظإلسالم،موذظؽمصقؿامملمؼردمصكمذلغفمغصمخاصمصكمماهلقؽةماظقرـقةتلرىمأحؽاممضاغقنماًدعةماٌدغقةمسؾكمماظعاعؾنيمب

 قنماظعاعؾنيمباهلقؽة،مإديمحنيمصدورماظؼاغقنماٌـظؿمظشؽقغفؿ.ظقائ مذؽ

بشلنمم2016ظلـةممم92(معـماظؼاغقنمرضؿم81ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

ماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

م

 انفظم انضبيٍ
 انزمشٚش انغُٕٖ نهٓٛئخ

م
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 (29يبدح )

تـشرماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالممتؼرؼرطيامدـقؼطيامسـمجفقدػتاموغشتارفامؼؿضتؿـمعتامتتراهمعتـماضرتاحتاتمصتكمغطتاقماخؿصاصتاتفا،ممممممممممم

وتضتتعمتؼرؼتترًامسـتتفمأعتتاممموؼـتتاضشماظؿؼرؼتترمباظؾفـتتةماظربٌاغقتتةماٌكؿصتتةممموؼؾؾتتغمإديمرئتتقسماىؿفقرؼتتةموذبؾتتسماظـتتقاب،ممم

ماجملؾس.

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم78ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 اظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

 نضبنشانجبة ا
ماإلػالو انؼبيخٔيإعغبد  ٔعبئم

 م(67يبدح )
ودائؾماإلسالمماظعاعة،معلؿؼؾةم،مورباؼدةم،تعربمسـمطؾماآلراءمواالواػاتمواٌصاحلماالجؿؿاسقة،مممبامؼضؿـماٌلاواةم

 وتؽاصمماظػرصمسيمزبارؾةماظرأيماظعامم.

م

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةم(معـمعشروعم96ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

مبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

م

 
 م(67يبدح )

م.،موهلامعؾاذرةمذيقعماظؿصرصاتماظؼاغقغقةمظؿقؼقؼمأشراضفااًاصةممؼؽقنمظؽؾمعمدلةمإسالعقةمساعةماظشكصقةماالسؿؾارؼة

م.ممأعاممماظؼضاءموسيمسالضؿفامباظغريموميـؾفامرئقسمذبؾسمإدارتفا

اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةم(معـمعشروعم97ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 بؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.

 م(62يبدح )
م.دبضعمودائؾماإلسالمماظعاممواٌمدلاتماإلسالعقةماظعاعةمظرضابةماىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتم

اٌؼدممعـمايؽقعةمماظؼاغقن(معـمعشروعم98ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 بؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
مم(66يبدح )

 اظؽلبمشريماٌشروع.بشلنمم1975ظلـةمم62قنممرضؿمؼاغاظحؽاممألاإلسالمماظعاعةمومعمدلاتمصكمودائؾممخيضعماظعاعؾقنم
اظؼاغقنماٌؼدممعـمايؽقعةم(معـمعشروعم99ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

 بؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم.
  (68يبدح )

إذامثؾتمإخالظفماىلقؿمبقاجؾاتفم،ماظقدقؾةماإلسالعقةماظعاعةم،مأوماظؼـاةمأنمتصدرمضرارطيامبعزلمرئقسممظإلسالمظؾفقؽةماظقرـقةم

مذروطماظؿعقني.ذررامعـمصؼدمأوم

م

اٌؼدممعـمؼاغقنماظ(معـمعشروعم116ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

م.ايؽقعةمبؿـظقؿماظصقاصةمواالسالم
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 انجبة اخلبيظ 

 اَزمبنٛخدكبو أ
(60يبدح )

م مػقؽة متشؽقؾفاتؿقدي مصقر مظإلسالم، ماظقرـقة ماهلقؽة ماظؼاغقنمعؽؿب مػذا مأحؽام ماموصؼ ماهلقؽؾ معشروع مإسداد إلدارىم،

ممبامؼؿضؿـفمعـمىانمزبؿؾػةمومبامؼؽػؾمهؼقؼماألػدافماٌؾقـةمصكمػذاماظؼاغقن.مواظؿـظقؿكمظؾفقؽة

بشلنمم2016ظلـةممم92(معـماظؼاغقنمرضؿم84ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

ماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

 

 (:68يبدح )
م) ماظؼاغقن،مبرتذق مأسضاءم7تؾؿزمماىفاتماٌشارمإظقفامسيماٌادةم (معـمػذاماظؼاغقنمخاللمذفرمعـمتارؼخماظعؿؾمبفذا

ماهلقؽةماظقرـقةمظإلسالم،موإخطارمرئقسماىؿفقرؼةمبلمسائفؿ.

ونمإخطارمػذهماىفاتمرئتقسماىؿفقرؼتةمبلمستاءمعرذتققفامألىمدتؾبمعتـماألدتؾاب.ممممممممصنذاماغؼضتماٌدةماٌشارمإظقفامد

تقديمرئقسماىؿفقرؼةمإصدارماظؼرارممبراساةمادؿؽؿالمأمسائفؿمعـماظػؽةماظؿكمملمتؼؿماىفةماٌعـقةمباإلخطتارممبرذتقفاممم

مبـاءمسؾكمترذق معؽؿبمذبؾسماظـقاب.

بشلنمم2016ـةمظلمم92(معـماظؼاغقنمرضؿم88ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

ماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم.

 

 انؼمٕثبد-ط انجبة انغبد
 ( :61يبدح )

ععمسدمماإلخاللمبلؼةمسؼقبةمأذدمعـصقصمسؾقفامصكمأىمضاغقنمأخر،مؼصيعاضبمباظغراعةماظؿكمالمتؼؾمسـمعائةمأظػمجـقفموالم

 اظؼاغقن.ػذامعـممم(26تزؼدمسؾكمزيلؿائةمأظػمجـقف،مطؾمعـمخاظػمأحؽامماٌادةم)

بشلنمم2016ظلـةممم92(عـماظؼاغقنمرضؿم79ؼؼابؾفامغصماٌادة)م

ماظؿـظقؿماٌمدلكمظؾصقاصةمواإلسالم

اٌادةماٌشارمإظقفامتؿعؾؼمباظؿزامماظعاعؾنيمباحملاصظةمسؾكمدرؼةم

 اٌعؾقعات
 

 

 


