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ٔصٓت َظش  (انعُف انًُضنٙ)انحًبٚت انمبََٕٛت نالنًخخُزٌٕ يٍ انعُف انًُضنٙ . ٠٥٢١٠٠١٧,َٕس حبيذ

بشايش  األحٕل آنهشحظّٛ كهٛت انششٚعت صبيعت . أطشٔحت. (حبنت انذساست انًخخُذ بًبنُح)انششٚعت اإلساليٛت 

 ا.ِ.انذكبحشة ، بذس انذٍٚ، و: اإلساليٛت انحكٕيّٛ يٕالٌ يبنك إبشاْٛى يبالَغ  ، انًششف 

 

 انحًبٚت انمبََٕٛت ،انًخخُذ ، ٔانعُف ، ٔانمبٌَٕ اإلساليٙ: كهًبث انبحذ 

 

 ، اسخُبدا إنٗ ٢٠٠٩فٙ .  َسًت٣،٨٨٧ انخٙ نذٚٓى بطبلبث ْٕٚت نخظم إنٗ ٢٠٠٦انًخخُذ سضهج فٙ عبو 

يؤسست سضم طحٛح انبطهت ، ْٔٙ انٕكبنت انخٙ حخعبيم يع لضبٚب انًخحٕنٍٛ صُسٛب ، ٔعذد يٍ يمهذ٘ فٙ 

ْزِ انًعطٛبث حضعم صشاحبث ٚظبح يٍ انًٓى أٌ َالحظ ، ألٌ يمهذ٘ . اَذَٔٛسٛب بهغج سخت يالٍٚٛ َسًت

انًخخُزٌٕ كًب ٚعٛش فٙ . حظبح ٔاحذة يٍ انًضًٕعبث انضعٛفت ٔأشبس إنٗ يعبيهت حًٛٛضٚت فٙ اَذَٔٛسٛب

ٔنٓزِ . (انشحًت)، سحًت  (كبيم يٍ انحب)، يٕدِ  (سهًٗ)ٚسًٗ األسش فٙ اإلسالو يع عبئهت سكُّٛ . انًُضل

. انغبٚت ، صعهج انمٕاٍَٛ ٔانهٕائح انًخخهفت ٔاضحب أٌ كم يٕاطٍ ٚخًخع بحمٕق يخسبٔٚت أيبو انمبٌَٕ ٔانحكٕيت

 نهمضبء عهٗ ٢٠٠٤ نعبو ٢٣ ٔانمبٌَٕ سلى ١٩٤٥ يٍ انًبدة  يٍ دسخٕس عبو ٢٧يٍ ْزا انمبٛم ، فٙ انفمشة 

أ٘ شخض ًٚكٍ أٌ ٚظبحٕا ضحبٚب نهعُف انًُضنٙ يٍ انًًكٍ خالل إلبيخٓى فٙ بٛئت أسشٚت . انعُف انًُضنٙ

ٔببنُظش إنٗ انخطٕس انسشٚع ٔانٕاسع انُطبق عهٗ َحٕ يخضاٚذ يٍ . كًب ْٕ يٕضح أعالِ ، بًب فٙ رنك يمهذ٘

يمهذ٘ كًب ْٕ انٕٛو ، ٔحضُب انخضبٔصاث انسهبٛت ، ْم َحخبس نبحٕد يحذدة بشأٌ يخخهف انمضبٚب انًخظهت 

اسخُبدا إنٗ خهفٛت يٍ انًشبكم . ْٔكزا ، فئٌ يمهذ٘ حضداد ببنخأكٛذ انحًبٚت نٓى. بًب فٙ رنك سٛبدة انمبٌَٕ ٔحهٓب

يب ْٙ أشكبل أخشٖ حٕل . (١): انًزكٕسة أعالِ ، فئٌ انًحمك طٛبغت يشكهت انبحذ عهٗ انُحٕ انخبنٙ 

يب ْٙ أشكبل انحًبٚت انمبََٕٛت نألعًبل . (٢).انعُف انًُضنٙ انخٙ حعٛشٓب انًخخُزٌٕ فٙ يذُٚت يبالَغ

كٛفٛت انحًبٚت انمبََٕٛت نًمهذ٘ يٍ أفعبل انعُف . (٣)فٙ يبالَغ (انعُف انًُضنٙ)انًخخُزٌٕ انعُف انًُضنٙ 

 ٔصٓت َظش انششٚعت اإلساليٛت (انعُف انًُضنٙ)انًُضنٙ 

 

ٔكبَج انذساست عهٗ يُٓش انبحذ انٕطفٙ انُٕعٛت انًسخخذيت فٙ ْزِ انًالحظت، ٔانًمببهت ، ٔانًٕاضٛع 

ٔربئك دسط ٔيمهذ٘ انزٍٚ ٚعٛشٌٕ فٙ يبالَغ، انزٍٚ اعخبدٔا عهٗ ححشٚش انبٛبَبث ٔححهٛهٓب ٔحظُٛفٓب ٔانخحمك 

 ....يُٓب ٔححهٛهٓب ٔاسخخالص انُخبئش

 

أشكبل انعُف انخٙ حعبَٙ يُٓب ْزِ انًخخُزٌٕ كبَج  (١): اسخُبدا إنٗ َخبئش انبحٕد ، ًٚكٍ اسخُخبس يب ٚهٙ 

َسبٛب َفسّ ، حٛذ شكم يٍ أشكبل انعُف انُفسٙ ٔانهفظٙ ٔانضسذ٘ ٔإحبنخٓب إنٗ أعًبل انعُف يع إًْبل 

.األسشة  ٢ ) فٙ عٓذ حكٕيت يذُٚت يبالَغ نى ٚعط انحًبٚت انمبََٕٛت نضحبٚب انعُف انًُضنٙ يٍ انًخُزٍٛ ٔال  .(

3سًٛب ببنُسبت نهحبنت  يٍ أعًبل انعُف انًُضنٙ فٙ اإلسالو ال `شكم يٍ أشكبل انحًبٚت انمبََٕٛت نالنًخُزٍٛ  .(

:  بشأٌ انعُف انًُضنٙ ، يٍ بٍٛ أيٕس أخشٖ ٢٠٠٤نسُت  ٢٣ .ٚخخهف كزٛشا عٍ يضًٌٕ فٙ انمبٌَٕ سلى

حًبٚت األسشة ٔانششطت ٔانُٛببت ٔانًحبكى ٔانًحبيٍٛ ، ٔانًؤسسبث االصخًبعٛت ، أٔ أ٘ طشف آخش ، يؤلخب أٔ 

اسخُبدا إنٗ حمشٚش طبدس عٍ يحكًت أيش انحًبٚت إيب ؛ يعبنضت خبطت ، ٔانخذيبث انظحٛت ٔفمب نالحخٛبصبث 

انطبٛت ؛ انًخعهمت بسشٚت انضحبٚب ، ٔحمذٚى انًسبعذة يٍ لبم انعبيهٍٛ االصخًبعٍٛٛ ٔانًسبعذة انمبََٕٛت فٙ كم 

 يسخٕٖ يٍ انخفخٛش ٔفمب ألحكبو انخششٚع ، ٔخذيت اإلسشبد انشٔحٙ

 
 


