
1 

 

ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى 

انجًهىرٌت اإلساليٍت انًىرٌتاٍَت 

ششف ـ إخبء ـ ػذل 

رئاســـــــــت انجًهــــــــــــــىرٌت  

 

  :تأشٍرة 

ج ر /و ع ث ث ٌ

 ٌجرو انعبىدٌت وٌعاقب 2015-031قاَىٌ رقى 

انًًارساث االستعبادٌت 

 

بعد يصادقت انجًعٍت انىطٍُت ويجهس انشٍىخ؛ 

  :ٌصدر رئٍس انجًهىرٌت انقاَىٌ انتانً

 

فصم تًهٍدي 

 إًٚبَب ثوٛى اإلعالو ٔيوبطذِ انزٙ عبءد نزحشٚش اإلَغبٌ يٍ كم اعزؼجبد :انًادة األونى

ٔركشًّٚ، ٔاعزهٓبيب نهًجبدا انذعزٕسٚخ ٔاالرلبهٛبد انذٔنٛخ راد انظٛهخ، ٔرغغٛذا نحشٚخ 

اإلَغبٌ انزٙ ٕٚنذ ثٓب ًٕٔٚد ٚٓذف ْزا انوبٌَٕ إنٙ رؼشٚق ٔرغشٚى ٔيؼبهجخ انًًبسعبد 

. االعزؼجبدٚخ

 

.  ٚشكم االعزؼجبد عشًٚخ ػذ اإلَغبَٛخ ْٔٙ ؿٛش هبثهخ نهزوبدو:2انًادة 

. ٚحظش كم رًٛٛض يًٓب كبٌ شكهّ ػذ أ٘ شخض ثبػزجبسِ ػجذا

. ٚكشط ٕٚو ٔؽُٙ نًحبسثخ انًًبسعبد االعزؼجبدٚخ

. ٚحذد انٕٛو ٔإعشاءاد رخهٛذِ ثًشعٕو

 

 :كٙ يلٕٓو ْزا انوبٌَٕ ٚوظذ ة: 3انًادة 

. حبنخ أٔ ٔػؼٛخ شخض رًبسط ػهّٛ عهطبد حن انًهكٛخ أٔ ثؼؼٓب: االستعباد

: ٚشًم االعزؼجبد

كم ػًم أعش، رًهك، أٔ انزُبصل ػٍ كشد ثٓذف ٔػؼّ كٙ االعزؼجبد، أٔ ثٛؼّ، أٔ  -

 يجبدنزّ؛

 كم إَٔاع انوُبَخ أٔ إعبس انذٍٚ؛ -

 كم إَٔاع انؼًم اإلعجبس٘؛ -

 كم أػًبل انزغبسح ثبنؼجٛذ أٔ َوهٓى؛ -

 انحشيبٌ يٍ حن انًهكٛخ أٔ انًٛشاس الػزجبس انشخض ػجذا؛ -

 .انحشيبٌ يٍ حن انزوبػٙ ٔانشٓبدح -
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 :يًبسعخ يٍ خالنٓب: انىضع

ٕٚػذ ثئػطبء أٔ رضٔٚظ ايشأح، دٌٔ أٌ ٚكٌٕ نٓب انحن كٙ انشكغ، يوبثم ػٕع  -

َوذ٘ أٔ ػُٛٙ ٚذكغ ألْهٓب، أٔ ٔنٛٓب، أٔ أعشرٓب أٔ أ٘ شخض أٔ يغًٕػخ يٍ 

. األشخبص

.  رؼطٗ ايشأح أٔ ٚحبٔل إػطبئٓب ثؼٕع أٔ ثظلخ أخشٖ يٍ ؽشف صٔعٓب أٔ أعشرّ -

رٕسٚش ايشأح ػُذ يٕد صٔعٓب نشخض آخش  -

ٚزى إػطبء ؽلم عٕاء يٍ ؽشف أثّٕٚ أٔ أحذًْب أٔ يٍ ؽشف ٔنّٛ نهـٛش ثًوبثم أٔ  -

. ثذَّٔ يٍ اعم اعزـالنّ أٔ إخؼبػّ نهؼًم

 ٔػؼٛخ أ٘ شخض ٚكٌٕ يهضيب ثبنوبٌَٕ، أ انؼبدح أٔ االرلبم، ثبنؼٛش ٔانؼًم :انقُاَت

ػهٗ أسع رؼٕد يهكٛزٓب نشخض آخش ٔأٌ ٚوذو نٓزا األخٛش، يوبثم أعشح أٔ يغبَب ثؼغ 

. انخذيبد انًحذدح ثذٌٔ أٌ ركٌٕ نّ إيكبَٛخ رـٛٛش ٔػؼٛزّ

 حبنخ أٔ ٔػؼٛخ َبرغخ ػٍ انزضاو يذٍٚ ثأٌ ٚوذو يٍ أعم ػًبٌ دٍٚ خذيبرّ :إسار اندٌٍ

انشخظٛخ أٔ خذيبد شخض نّ عهطخ ػهّٛ، إرا كبٌ انوًٛخ انؼبدنخ نٓزِ انخذيبد ؿٛش يخظظخ 

. نزـطٛخ ْزا انذٍٚ أ إرا كبَذ ْزِ انخذيبد نٛغذ نٓب يذح يحذدح ٔؽبثغ يؼشٔف

  . انشخض انز٘ ٚطجن ػهّٛ َظبو االعزؼجبد:انعبد

 

 أحكاو عايت: انفصم األول
كٙ ْزا انوبٌَٕ نهؼوٕثخ انًضدٔعخ انغبنجخ  ٚزؼشع يشركجٕ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب:4انًادة 

نهحشٚخ ٔانـشايخ، ًٔٚكٍ إداَزٓى أٚؼب ثبنحشيبٌ يٍ انحوٕم انًذَٛخ ؽجوب ألحكبو انوبٌَٕ 

.  انغُبئٙ

 

رؼبهت يحبٔنخ انوٛبو ثبنغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ ٔانزٕاؽؤ كٛٓب ثُلظ :5نًادة ا

. انؼوٕثبد انًغهطخ ػهٗ انغشائى انًشركجخ

 

رؼزجش ظشكب يشذدا طلخ انًٕظق أٔ انؼبثؾ انؼًٕيٙ أٔ يؤرًٍ أٔ ػٌٕ انغهطخ أٔ : 6انًادة 

. ٔكٛم انوٕح انؼًٕيٛخ نًشركجٙ انغشائى انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انوبٌَٕ

 

فً انجرائى وعقىباتها : انفصم انثاًَ

كم يٍ اعزؼجذ ؿٛشِ أٔ حلضِ ػهٗ انزخهٙ ػٍ حشٚزّ أٔ ششكّ ثـٛخ اعزؼجبدِ أٔ اعزؼجبد يٍ : 7انًادة 

عُخ ٔثـشايخ  (20)عُٕاد إنٗ ػششٍٚ (10)ٚؼٛهّ أٔ يٍ ْٕ كٙ ٔطبٚزّ، ٚؼبهت ثبنغغٍ يٍ ػشش

(. 5.000.000) إنٗ خًغخ يالٍٚٛ أٔهٛخ (250.000)يٍ يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ أنق أٔهٛخ 
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يٍ   يٍ ْزا انوبٌَٕ، ٚؼبهت ثبنغغ3ٍ أكؼبل انٕػغ انًحذدح كٙ انًبدح  كم يٍ اسركت:8نًادة ا

أٔهٛخ إنٗ  (250.000)يٍ يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ أنقٔثـشايخ عُٕاد  (7)عُٕاد إنٙ عجغ (5)خًظ

. أٔهٛخ (5.000.000)خًغخ يالٍٚٛ 

 

( 5) خًظيٍ  يٍ ْزا انوبٌَٕ ٚؼبهت ثبنغغ3ٍانوُبَخ انًحذدح كٙ انًبدح  كم يٍ اسركت: 9انًادة 

أٔهٛخ إنٗ خًغخ  (250.000)يٍ يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ أنق ٔثـشايخ عُٕاد (7)عُٕاد إنٙ عجغ

. أٔهٛخ (5.000.000)يالٍٚٛ 

 

( 5)يٍ خًظ  يٍ ْزا انوبٌَٕ ٚؼبهت ثبنغغ3ٍإعبس انذٍٚ انًحذد كٙ انًبدح  كم يٍ اسركت :10انًادة 

أٔهٛخ إنٗ خًغخ  (250.000)يٍ يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ أنق ٔثـشايخ عُٕاد (7)عُٕاد إنٙ عجغ

. أٔهٛخ (5.000.000)يالٍٚٛ 

 

عُٕاد  (5)يٍ خًظكم يٍ أػش ثبنغاليخ انجذَٛخ نشخض يؼزجشا أَّ ػجذ، ٚؼبهت ثبنغغٍ : 11انًادة 

إنٗ خًغخ يالٍٚٛ  (250.000)يٍ يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ أنق أٔهٛخ  ٔثـشايخ عُٕاد (7)إنٙ عجغ

      .(5.000.000)أٔهٛخ 

 

كم يٍ عهت أٔ اعزٕنٗ ػهٗ يًزهكبد ٔصًبس ٔػبئذاد ػًم شخض يؼزجشا أَّ ػجذا، ٚؼبهت : 12انًادة 

يٍ يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ أنق  ٔثـشايخ عُٕاد (7)عُٕاد إنٙ عجغ (5)يٍ خًظثبنغغٍ 

      .(5.000.000)إنٗ خًغخ يالٍٚٛ أٔهٛخ  (250.000)أٔهٛخ

 

( 5) كم يٍ يُغ ؽلال يٍ انزًذسط يؼزجشا أَّ ػجذا، ٚؼبهت ثبنغغٍ يٍ خًظ:13انًادة 

أٔهٛخ إنٗ عجؼخ يالٍٚٛ  (500.000)عُٕاد ٔثـشايخ يٍ خًغًبئخ أنق  (10)عُٕاد إنٗ ػشش

. أٔهٛخ (7.000.000)

 

 كم يٍ رحبٚم نحشيبٌ شخض يٍ انًٛشاس يؼزجشا أَّ ػجذا، ٚؼبهت ثبنغغٍ يٍ :14انًادة 

إنٗ  (250.000)عُٕاد ٔثـشايخ يٍ يبئزٍٛ ٔخًغٍٛ أنق أٔهٛخ (7)عُٕاد إنٙ عجغ (5)خًظ

(.  5.000.000)خًغخ يالٍٚٛ أٔهٛخ 

 

ايشأح ػهٗ انُكبػ يُٓب نُلغّ أٔ نـٛشِ أٔ ًُٚؼٓب يٍ انضٔاط سؿى   كم يٍ ٚشؿى:15انًادة 

عُٕاد ٔثـشايخ  (8)عُٕاد إنٗ صًبٌ  (5)يٕاكوزٓب، يؼزجشا أَٓب أيخ، ٚؼبهت ثبنغغٍ يٍ خًظ 

. أٔهٛخ (5.000.000)أٔهٛخ إنٗ خًغخ يالٍٚٛ  (500.000)يٍ خًغًبئخ أنق 

إرا ٔهغ انذخٕل ثُبء ػهٗ ْزا انُكبػ نهؼحٛخ انحن كٙ انظذام دٌٔ انًغبط ثبنزؼٕٚغ ػٍ 

. األػشاس، ٔٚضجذ َغت األثُبء ارغبِ انضٔط، ٔنٓب أٌ رطهت كغخ انُكبػ

.  يٍ انوبٌَٕ انغُبئٙ ثحن كم يٍ ٚـزظت ايشأح يؼزجشا أَٓب أيخ309رطجن أحكبو انًبدح 
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( 5) كم يٍ اػزذٖ عُغٛب ػهٗ ايشأح يؼزجشا أَٓب أيخ، ٚؼبهت ثبنغغٍ يٍ خًظ: 16انًادة 

 .أٔهٛخ (5000.000)أٔهٛخ إنٗ  (500.000)عُٕاد ٔثـشايخ يٍ  (8)عُٕاد إنٗ صًبٌ 

 

إنٙ عذ عُٕاد ٔثـشايخ يٍ يبئزٙ أنق أٔهٛخ  (5) ٚؼبهت ثبنغغٍ يٍ خًظ :17انًادة 

أٔهٛخ، كم يؤنق إلَزبط صوبكٙ أٔ كُٙ ًٚغذ  (4.000.000)إنٙ أسثؼخ يالٍٚٛ  (200.000)

. االعزؼجبد، ٔٚظبدس ْزا اإلَزبط ٔٚزهق

إرا كبٌ ْزا اإلَزبط طبدسا أٔ  (5.000.000)رشكغ انـشايخ إنٙ خًغخ يالٍٚٛ أٔهٛخ 

 .يُشٕسا يٍ ؽشف شخض اػزجبس٘

ٔكؼال ػٍ انؼوٕثخ انًحذدح كٙ انلوشح انغبثوخ، ًٚكٍ حظش َشبؽ انشخض االػزجبس٘ 

. ثظلخ عضئٛخ أٔ كهٛخ، يؤهزخ أٔ َٓبئٛخ

 

 كم ػبثؾ أٔ ٔكٛم ششؽخ هؼبئٛخ ال ٚغزغٛت نهزجهٛـبد انًزؼهوخ ثًًبسعبد :18انًادة 

االعزؼجبد انزٙ رظم إنّٛ، ٚؼبهت ثبنحجظ يٍ عُزٍٛ إنٙ خًظ عُٕاد ٔثـشايخ يٍ خًغًبئخ 

. أٔهٛخ (1.000.000)أٔهٛخ  إنٙ يهٌٕٛ  (500.000)أنق 

 

 كم يٍ شزى ػهُب شخظب آخش يؼزجشا أَّ ػجذا أٔ أَّ ُٚزغت إنٗ ػجٛذ، ٚؼبهت ثبنحجظ :19انًادة 

أٔهٛخ إنٙ يبئزٙ  (20.000)، ٔثـشايخ يٍ ػششٍٚ آنق (2)أشٓش إنٙ عُزٍٛ  (6)يٍ عزخ 

.  أٔهٛخ (250.000)ٔخًغٍٛ أنق 

 

 فً اإلجراءاث: انفصم انثانث 

رُشأ يحبكى راد رشكٛهخ عًبػٛخ رُظش كٙ انغشائى انًزؼهوخ ثبنؼجٕدٚخ ٔانًًبسعبد :20انًادة 

. االعزؼجبدٚخ، رحذد يوشارٓب ٔدٔائش اخزظبطٓب ثًشعٕو

ٚكٌٕ انزؼهٛى ٔانًؼهٕيبد انًزؼهوخ ثزغشٚى انًًبسعبد االعزؼجبدٚخ عضء يٍ انزكٍٕٚ 

االعجبس٘ ٔانًغزًش نألشخبص انًذٍَٛٛ ٔانؼغكشٍٚٛ انًكهلٍٛ ثزطجٛن انوبٌَٕ، ٔخبطخ انؼبيهٍٛ 

. كٙ اإلداسح اإلههًٛٛخ ٔانغهطبد انوؼبئٛخ ٔاأليُٛخ

 

رحذ ؽبئهخ انًخبطًخ، ٚوٕو كم هبع يخزض أثهؾ ثٕهبئغ يزؼهوخ ثٕاحذح أٔ أكضش يٍ  :21انًادة 

انغشائى انٕاسدح كٙ ْزا انوبٌَٕ، ػهٗ ٔعّ االعزؼغبل، ثبرخبر كم انزذاثٛش انزحلظٛخ انًُبعجخ ػذ 

.     انلبػهٍٛ ٔانزٙ رؼًٍ حوٕم انؼحبٚب

 

ٚحن نغًؼٛبد حوٕم اإلَغبٌ انًؼزشف ثٓب اإلثالؽ ػٍ انغشائى انٕاسدح كٙ ْزا :22انًادة 

. انوبٌَٕ ٔيؤاصسح انؼحبٚب
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ًٚكٍ نكم يؤعغخ راد َلغ ػبو ٔكزا كم عًؼٛخ دكبع ػٍ حوٕم االَغبٌ ٔيحبسثخ :23انًادة 

انؼجٕدٚخ ٔانًًبسعبد االعزؼجبدٚخ، رزًزغ ثبنشخظٛخ انوبََٕٛخ يُز خًظ عُٕاد ػهٗ االهم، ػُذ 

ربسٚخ انٕهبئغ، سكغ انذػٕٖ ٔانوٛبو ثبنحن انًذَٙ كٙ كم انُضاػبد انُبرغخ ػٍ رطجٛن ْزا 

. انوبٌَٕ، دٌٔ أٌ ٚخٕنٓى رنك سثحب يبدٚب

 

ٚغزلٛذ ػحبٚب انغشائى انٕاسدح كٙ ْزا انوبٌَٕ يٍ انًغبػذح انوؼبئٛخ ٔٚؼلٌٕ يٍ : 24انًادة 

كبكخ انًظبسٚق ٔانشعٕو انوؼبئٛخ انزٙ روذو ػهٗ حغبة انًظبسٚق انغُبئٛخ ػهٗ أٌ ٚزحًهٓب 

. انطشف انخبعش

 

ٚهضو انوبػٙ انًزؼٓذ ثغشًٚخ رزؼهن ثبنؼجٕدٚخ أٔ انًًبسعبد االعزؼجبدٚخ ثبنًحبكظخ  : 25انًادة 

. ػهٗ حوٕم انؼحبٚب كٙ انزؼٕٚغ

رُلز انوشاساد انوؼبئٛخ انزٙ رزؼًٍ رؼٕٚؼب نؼحبٚب انؼجٕدٚخ ٔانًًبسعبد االعزؼجبدٚخ سؿى 

  .انًؼبسػخ أٔ اإلعزئُبف

 

 048-2007سهى   ٚهـٙ ْزا انوبٌَٕ كبكخ األحكبو انغبثوخ انًخبنلخ ٔخبطخ انوبٌَٕ:26انًادة 

.  انًغشو نهؼجٕدٚخ ٔانًؼبهت نهًًبسعبد االعزؼجبدٚخ2007 عجزًجش 3انظبدس ثزبسٚخ 

 

ٚطجن ْزا انوبٌَٕ ثٕطلّ هبََٕب نهذٔنخ، ُٔٚشش كٙ انغشٚذح انشعًٛخ نهغًٕٓسٚخ : 27انًادة 

. اإلعاليٛخ انًٕسٚزبَٛخ

 

 10/09/2015حشس ثُٕاكشٕؽ كٙ 

 

يحًد وند عبد انعزٌز  

 

 

انٕصٚش األٔل 

ٌحٍى وند حديٍٍ 

 

 

ٔصٚش انؼذل 

األستاذ ابرهٍى وند داداِ 

                        

 


