
  9979لشوت  4قبووه اجحبدي رقم 

 في ضأه قنع الغص والجدليس في النعبنالث الججبريت 

 ٌدً زاٖد تً شوػبً آل ٌِٖبً ، رئٖس دّهج االيبراح اهـرتٖج اهيخددث ، 

 تـد االػالؽ ؿوٓ اهدشخّر اهيؤكح 

ى .، فٕ ضأً اخخظبظبح اهّزاراح ّظالدٖبح اهّزراء 1771هشٌج  1ّؿوٓ اهلبًٌّ االخدبدٔ ركى 
 ّاهلّاًٌٖ اهيـدهج هَ ، 

 ّتٌبء ؿوٓ يب ؿرغَ ّزٖر االكخظبد ّاهخجبرث ، 

 ّيّافلج يجوس اهّزراء ّاهيجوس اهّػٌٕ االخدبدٔ ، ّخظدٖق اهيجوس االؿوٓ هالخدبد ، 

 أظدرٌب اهلبًٌّ اٗخٕ : 

  : 9لنبدة ا

ٖـبكة تبهدتس هيدث ال خجبّز شٌخًٖ ، ّتغرايج ال خلل ؿً خيشيبئج درُى ّال خجبّز ؿضرث آالف درُى أّ 
تبددْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ نل يً خدؽ أّ ضرؽ فٕ أً ٖخدؽ اهيخـبكد يـَ تأٖج ػرٖلج يً اهػرق فٕ اددْ 

 االيّر اٗخٖج : 

 ؿدد اهتغبؿج اهيتبؿج أّ يلدارُب أّ يلبشِب أّ نٖوِب أّ ّزٌِب أّ ػبكبخِب أّ ؿٖبرُب أّ يّاظفبخِب .  – 1

 ذاخٖج اهتغبؿج اذا نبً يب شوى يٌِب غٖر يب خى اهخـبكد ؿوَٖ .  – 1

دلٖلج اهتغبؿج اّ ػتٖـخِب أّ ظفبخِب اهجُّرٖج أّ يب خدخَّٖ يً ؿٌبظر ٌبفـج ّؿوٓ ّجَ اهـيّى  – 3
 اهـٌبظر اهداخوج فٕ خرنٖتِب . 

ٌّؿِب أّ أظوِب أّ يظدرُب فٕ االدّال اهخٕ ٖنًّ فِٖب هٌّؽ اهتغبؿج أّ الظوِب أّ هيظدرُب  – 4
 اؿختبر يودّؼ ؿٌد اهخـبكد ؿوِٖب . 

اجراء خخفٖغبح ُّيٖج فٕ أشـبر اهشوؾ ّاهتغبئؾ اهيـرّغج هوتٖؾ فٕ اهخظفٖبح اهيّشيٖج أّ غٖر  – 5
 اهيّشيٖج . 

ّخنًّ اهـلّتج اهدتس هيدث ال خجبّز ذالد شٌّاح ّغرايج ال خلل ؿً أرتـج آالف درُى ّال خجبّز 
ؿضرًٖ أهف درُى ، أّ اددْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ اذا ارخنتح اهجرٖيج أّ ضرؽ فٕ ارخنبتِب تبشخـيبل يّازًٖ أّ 



تبشخـيبل ػرق اّ ّشبئل  يلبٖٖس أّ ينبٖٖل أّ ديغبح اّ اخخبى أّ آالح فدط أخرْ يزٖفج أّ يخخوفج اّ
 يً ضأٌِب جـل ؿيوٖج ّزً اهتغبؿج اّ كٖبشِب اّ نٖوِب اّ فدظِب غٖر ظدٖدج . 

  : 2النبدة 

ٖـبكة تبهدتس يدث ال خجبّز شٌخًٖ ّتغرايج ال خلل ؿً خيشيبئج درُى ّال خجبّز ؿضرث آالف درُى اّ 
 تبددْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ : 

ٖج هالٌشبً اّ اهدّٖاً اّ ؿلبكٖر ػتٖج اّ دبظالح زراؿٖج اّ نل يً غص اّ ضرؽ فٕ أً ٖغص اغذ – 1
 يٌخجبح ػتٖـٖج أّ أٖج يّاد اخرْ يـدث هوتٖؾ . 

نل يً ػرح اّ ؿرع هوتٖؾ اّ تبؽ اغذٖج هالٌشبً اّ اهدّٖاً اّ ؿلبكٖر ػتٖج اّ دبظالح زراؿٖج  – 1
 اّ يٌخجبح ػتٖـٖج اّ يّاد اخرْ يؾ ؿويَ تغضِب اّ فشبدُب . 

اهـوى تبهغص أّ اهفشبد اذا نبً اهيخبهف يً اهيضخغوًٖ تبهخجبرث أّ يً اهتبؿج اهجبئوًٖ يب هى ٖذتح  ّٖفخرع
 دشً ٌٖخَ ّٖرضد ؿً يظدر اهيّاد يّغّؽ اهجرٖيج . 

أّ اهدّٖاً  نل يً اؿد اّ ػرح اّ ؿرع هوتٖؾ أّ تبؽ يّاد تلظد اشخـيبهِب فٕ غص أغذٖج االٌشبً – 3
 أّ اهـلبكٖر أّ اهدبظالح اهزراؿٖج أّ اهيٌخجبح اهػتٖـٖج أّ اهيّاد األخرْ . 

 ّنذهم نل يً درع تأٖج ّشٖوج يً ّشبئل اهٌضر ؿوٓ اشخـيبل ُذٍ اهيّاد فٕ اهغص . 

ّخنًّ اهـلّتج اهدتس هيدث ال خجبّز ذالد شٌّاح ّغرايج ال خلل ؿً اهف درُى ّال خجبّز ؿضرًٖ أهف 
ى أّ اددْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ ، اذا نبٌح االغذٖج اّ اهـلبكٖر اهػتٖج أّ اهدبظالح اهزراؿٖج اّ اهيٌخجبح اّ درُ

 اهِٖب فٕ اهفلرخًٖ اهشبتلخًٖ غبرث تظدج االٌشبً اّ اهدّٖاً . 2اهيّاد االخرْ اهيضبر 

ؿبهيب تغص اهتغبؿج  ّخػتق اهـلّتبح اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهفلرث اهشبتلج ّهّ نبً اهيضخرٔ اّ اهيشخِوم
 اّ فشبدُب . 

  : 3النبدة 

ٖـبكة تبهدتس يدث ال خجبّز شخج أضِر ، ّتغرايج ال خجبّز خيشيبئج درُى أّ تبددْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ نل 
يً دبز أغذٖج اّ ؿلبكٖر ػتٖج أّ دبظالح اّ يٌخجبح أّ يّاد أخرْ ييب ُّ يضبر اهَٖ فٕ اهفلرث االّهٓ 

 ؿبهى تغضِب أّ فشبدُب ّذهم يب هى ٖذتح أً دٖبزخَ هِب هشتة يضرّؽ . يً اهيبدث اهشبتلج ُّّ 

ّخنًّ اهـلّتج اهدتس هيدث ال خجبّز شٌج ّغرايج ال خجبّز أهفٕ درُى أّ تبددْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ اذا نبٌح 
هخٕ ّجدح اهيّاد اهغذائٖج أّ اهـلبكٖر اهػتٖج اّ اهدبظالح اهزراؿٖج أّ اهيٌخجبح اهػتٖـٖج ّاهيّاد االخرْ ا

 فٕ دّزخَ غبرث تظدج االٌشبً اّ اهدّٖاً . 



 : 4النبدة 

ال ٖجّز اشخٖراد أٔ ضٕء يً اغذٖج االٌشبً أّ اهدّٖاً أّ اهـلبكٖر اهػتٖج أّ اهدبظالح اهزراؿٖج أّ 
 اهيٌخجبح اهػتٖـٖج أّ أٔ يّاد أخرْ خنًّ يغضّضج أّ فبشدث . 

وم اهتغبئؾ اهٓ يظدرُب فٕ اهيٖـبد اهذٔ ٖدددٍ . فبذا هى ّٖأير ّزٖر االكخظبد ّاهخجبرث تبؿبدث خظدٖر خ
 خخى اؿبدث خظدٖرُب فٕ ُذا اهيٖـبد نبً هوّزٖر أً ٖأير تبؿدايِب ؿوٓ ٌفلج يشخّردُب . 

خوم اهتغبئؾ ّخداّهِب ّذهم الشخـيبهِب فٕ أٔ  ؿوٓ أٌَ ٖجّز هّزٖراالكخظبد ّاهخجبرث أً ٖشيخ تبدخبل
 غرع آخر خنًّ ظبهدج هَ ّذهم ػتلب هوضرّػ اهخٕ ٖدددُب تلرار ٖظدرٍ . 

  : 5النبدة 

 خٌؼى تلراراح يً ّزٖر االكخظبد ّاهخجبرث اهيشبئل اٗخٖج : 

ر اهػتٖج ّاهدبظالح أّال : اشخـيبل أّاً أّ أّؿٖج أّ اغوفج يـٌٖج فٕ خجِٖز اهيّاد اهغذائٖج ّاهـلبكٖ
ّاهيٌخجبح ّاهيّاد األخرْ ّنٖفٖج خـتئخِب أّ دزيِب أّ دفؼِب أّ خّزٖـِب أّ ٌلوِب تلظد ػردِب هوتٖؾ أّ 
تٖـِب يؾ تٖبً نٖفٖج اشخـيبل ُذٍ اهيّاد ّػرق دفؼِب ّدٖبزخِب ّاهدبالح اهخٕ خنًّ أّ خظتخ فِٖب غٖر 

ـِب أّ اشى ظبٌـِب ّغٖر ذهم يً اهتٖبٌبح اهالزيج ظبهدج هالشخِالم ّاٖغبح اشيِب ّيظدرُب ّيدل ظٌ
 هوخـرٖف تِب . 

ذبٌٖب : يشم اهشجالح ّاهدفبخر اهخبظج تِذٍ اهتغبئؾ ّػرٖلج يراجـخِب ّاؿػبء اهضِبداح اهخبظج تِب اّ 
 اؿخيبدُب . 

ٖـِب اّ ذبهذب : خددٖد اهـٌبظر أّ اهٌشة اهّاجة خّافرُب فٕ خرنٖة اهيّاد شبهفج اهذنر ّذهم الينبً ت
 ؿرغِب هوتٖؾ . 

راتـب : االيّر اهيخـولج تبشخٖراد ّخظدٖر ّظٌؾ ّتٖؾ ّدٖبزث ّخداّل اهتغبئؾ اهخٕ خٌػتق ؿوِٖب أدنبى 
 ُذا اهلبًٌّ . 

ّيؾ ؿدى االخالل تبهـلّتبح اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ ٖـبكة يً ٖخبهف ادنبى ُذٍ اهلراراح 
ايج ال خلل ؿً خيشيبئج درُى ّال خجبّز خيشج آالف درُى أّ تبددْ تبهدتس هيدث ال خجبّز شخج أضِر ّتغر

 ُبخًٖ اهـلّتخًٖ . 

  : 6النبدة 

اهيّؼفًّ اهذًٖ  2ٖلّى تبذتبح اهجرائى اهخٕ خلؾ تبهيخبهفج الدنبى ُذا اهلبًٌّ ّاهوّائخ اهظبدرث خٌفٖذا هَ 
 خظج تباليبراح االؿغبء فٕ االخدبد .ٖنوفًّ تذهم يً ّزٖر االكخظبد ّاهخجبرث تبالخفبق يؾ اهشوػبح اهيخ



ّٖنًّ هِؤالء اهيّؼفًٖ ظفج اهغتػٖج اهلغبئٖج ّهِى فٕ شتٖل غتػ يب ٖلؾ يً يخبهفبح الدنبى ُذا 
اهلبًٌّ أً ٖدخوّا جيٖؾ اهيدبل ّااليبنً اهيػرّدج أّ اهيـرّغج فِٖب هوتٖؾ أّ اهيّدؿج فِٖب اهيّاد اهغذائٖج 

 ّاهيٌخجبح ّغٖرُب يً اهيّاد اهخبغـج الدنبيَ . أّ اهـلبكٖر اهػتٖج ّاهدبظالح 

 ّهِى اً ٖأخذّا ؿٌٖبح يً خوم اهيّاد ّفلب هيب ٖلررٍ ُذا اهلبًٌّ ّاهوّائخ اهظبدرث هخٌفٖذٍ . 

  : 7النبدة 

اذا ّجدح هدْ اهيّؼفًٖ اهيضبر اهِٖى فٕ اهيبدث اهشبتلج اشتبة كّٖج خديوِى ؿوٓ االؿخلبد تأً ذيج يخبهفج 
 ُذا اهلبًٌّ جبز هِى غتػ اهيّاد اهيضختَ فِٖب تظفج يؤكخج .  الدنبى

ّفٕ ُذٍ اهدبهج ٖدؿٓ أظدبة اهضأً هودغّر ّخؤخذ ذالد ؿٌٖبح ؿوٓ االكل يً اهيّاد اهيغتّػج 
هخدوٖوِب ّخددٖد يدْ يػبتلخِب هوـٌبظر ّاهيّاظفبح اهّاجة خّافرُب فِٖب ّخخخى جيٖـِب تبهضيؾ االدير 

ـٌٖبح هظبدة اهضأً ّٖدرر تذهم يدغرا يضخيال ؿوٓ جيٖؾ اهتٖبٌبح اهالزيج هوخذتح يً ّخشوى اددْ ُذٍ اه
ذاح اهـٌٖبح ّاهيّاد اهخٕ أخذح يٌِب ، ّٖجة االشراؽ فٕ خدوٖل اهيّاد ّاهشوؾ اهلبتوج هوخوف أّ اهـػة ، 

 ّٖظدر تخٌؼٖى أخذ اهـٌٖبح ّدفؼِب ّخدوٖوِب كرار يً ّزٖر االكخظبد ّاهخجبرث . 

دى االخالل تدق اهيخبهف فٕ ػوة االفرار ؿً اهتغبؿج اهيغتّػج يً اهيدنيج اهيخخظج ٖفرر ّيؾ ؿ
 ؿٌِب تدنى اهلبًٌّ اذا هى ٖظدر أير يً اهيدنيج تخأٖٖد اهغتػ خالل اهخيشج ؿضر ّٖيب اهخبهٖج هّٖى اهغتػ . 

ؿدى ظدج اهخِيج ّٖرد هظبدة اهضأً اؿختبرٍ ّخـّٖغَ خـّٖغب ؿبدال ؿيب اظبتَ يً اغرار اذا ذتح 
 اهيٌشّتج اهَٖ . 

  : 8النبدة 

ٖـبكة تبهدتس يدث ال خجبّز شخج أضِر ّتغرايج ال خلل ؿً خيشيبئج درُى ّال خجبّز خيشج آالف درُى 
يً ُذا اهلبًٌّ اهيبدث اهشبدشج أّ تبددْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ نل يً دبل دًّ خأدٖج اهيّؼفًٖ اهيضبر اهِٖى فٕ 

أؿيبل ّؼبئفِى شّاء تيٌـِى يً دخّل اهيظبٌؾ أّ اهيخبزً أّ اهيخبجر أّ غٖرُب يً اهيدبل اهخٕ خّجد تِب 
 اهيّاد يّغّؽ اهيخبهفج أّ يً اهدظّل ؿوٓ ؿٌٖبح يٌِب أّ تأٖج ػرٖلج أخرْ . 

  : 9النبدة 

يً اهيبدخًٖ اهذبٌٖج ّاهذبهذج ِب فٕ ؿوٓ اهيدنيج يخٓ كغح تبالداٌج فٕ جرٖيج يً اهجرائى اهيٌظّط ؿوٖ
ُذا اهلبًٌّ أً خلغٕ تيظبدرث االغذٖج اّ اهـلبكٖر اّ اهدبظالح اّ اهيٌخجبح أّ اهيّاد االخرْ اهخٕ خنًّ 

 جشى اهجرٖيج . 

ّهويدنيج فٕ ُذٍ اهدبهج اٖغب اً خأير تٌضر اهدنى فٕ جرٖدث اّ جرٖدخًٖ يدوٖخًٖ ؿوٓ ٌفلج اهيدنّى 
 ؿوَٖ. 



  : 90النبدة 

هويدنيج اهيخخظج ؿٌد اهدنى تبالداٌج ؿوٓ ظبدة اهيدل اهخجبرٔ أّ اهيٌضأث أّ اهيٌِج أّ اهدرفج فٕ 
اددْ اهجرائى اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهيبدخًٖ اهذبٌٖج ّاهذبهذج يً ُذا اهلبًٌّ أً خأير تبغالق اهيدل هيدث ال 

 خجبّز شخج أضِر . 

 خٖط . ّٖجّز هِب فٕ دبهج اهـّد أً خأير تشدة اهخر

ّاذا نبً ظبدة اهخرخٖط يً غٖر أتٌبء دّهج االيبراح اهـرتٖج اهيخددث جبز هِب أً خأير تبتـبدٍ ؿً 
 اهتالد . 

  : 99النبدة 

 ٖدنى ؿوٓ اهيخِى فٕ دبهج اهـّد تـلّتخٕ اهدتس ّاهغرايج . 

ًٌّ آخر خبط ّخـختر اهجرائى اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهيّاد اهشبتلج ّاهجرائى اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ أٔ كب
 تليؾ اهغص ّاهخدهٖس يخيبذوج تبهٌشتج اهٓ اهـّد . 

  : 92النبدة 

 ؿوٓ ّزٖر االكخظبد ّاهخجبرث اً ٖظدر اهلراراح اهالزيج هخٌفٖذ أدنبى ُذا اهلبًٌّ . 

  : 93النبدة 

ؿوٓ اهّزراء نل فٖيب ٖخظَ ّاهشوػبح اهيخخظج فٕ االيبراح االؿغبء فٕ االخدبد خٌفٖذ أدنبى ُذا 
 هلبًٌّ ، ٌّٖضر فٕ اهجرٖدث اهرشيٖج ّٖـيل تَ تـد ذالذج أضِر يً خبرٖخ ٌضرٍ . ا

 زايد به شلطبه آل وهيبه 

 س دولت االنبراث العربيت النجحدةرئي

 ظدر ؿٌب تلظر اهرئبشج تأتّؼتٕ 

 ُـ .  1377/  12/4تخبرٖخ 

 ى .  1777/  17/3اهيّافق 

 .  17ط  67ٌضر ُذا اهلبًٌّ االخدبدٔ فٕ ؿدد اهجرٖدث اهرشيٖج ركى 

 


