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 َسٍ عجدهللا انثبَٙ اثٍ انسسٍٛ يهك انًًهكخ االردَٛخ انٓبشًٛـــــخ

 اندسزـــــــــــــــــــــــــــــٕر(  يــــٍ   18ثًمزؼـــــٗ انًــــــبدح ) 

 ٔثُــــبء عهــــٗ يب لـــررِ يدهســــــب االعٛــبٌ  ٔانُـــــــــــــــٕاة

  دارِـــــــــــــــــــثإطَظــبدق عهـــٗ انمبَــٌٕ اٜرــــٙ َٔأيــــــر 

 -ٔاػبفزــــّ انٗ لٕاَٛــــٍ اندٔنـــــــــــخ :
 

 

 5885 ( نسُخ58لبٌَٕ رلى )
 

 لبٌَٕ يعدل نمبٌَٕ انُساْخ ٔيكبفسخ انفسبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ٚساااًٗ ْااااا انمااابٌَٕ )لااابٌَٕ يعااادل نمااابٌَٕ انُساْاااخ ٔيكبفساااخ   -8انًااابدح 

( نسااااُخ 81( ٔٚماااار  ياااان انماااابٌَٕ رلااااى )5885انفساااابد نسااااُخ 

انًشااابر انٛاااّ فًٛاااب ٚهاااٙ ثبنمااابٌَٕ ادطاااهٙ لبََٕاااب ٔازااادا  5882

 ٔٚعًم ثّ يٍ ربرٚخ َشرِ فٙ اندرٚدح انرسًٛخ.
 
 

 -( يٍ انمبٌَٕ ادطهٙ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:1رعدل انًبدح ) -5انًبدح 
 

خ ( ثعااااد عجاااابرح )ادياااإال ثإػاااابفخ عجاااابرح ) ٔقٛاااار انًُمٕناااا  ٔال: 

 ( انٕاردح فٙ انفمرح ) ( يُٓب.انًُمٕنخ

فاٙ انفمارح ) ( ثبَٛب: ثإنغبء عجابرح )انًسابيٙ انعابو انًادَٙ( انإاردح 

 يُٓب ٔاالسزعبػخ عُٓب ثعجبرح )انٕكٛم انعبو(.

 ثبنثب: ثإنغبء انفمرح )ج( انٕاردح فٛٓب.

 

( ياااٍ انمااابٌَٕ ادطااااهٙ 4ٚهغاااٗ َااااض انفمااارح )٘( ياااٍ انًاااابدح ) -1انًااابدح 

 -ٔٚسزعبع عُّ ثبنُض انزبنٙ:
 

يالزمخ كام ياٍ ٚرركات  ٚاب  ياٍ  فعابل انفسابد ٔاررابا االخاراءاد  -٘

 انالزيخ نانك . 
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( يٍ انمبٌَٕ ادطهٙ ٔٚسازعبع 2ٚهغٗ َض انفمرح )ج( يٍ انًبدح) -4انًبدح 

  -عُّ ثبنُض انزبنٙ:
 

ٚزمبػااٗ انااراٛر انراراات ٔانعااالٔاد انًمااررح نااراٛر يسكًااخ  -8-ج

 ح .انزًٛٛس ثًمزؼٗ  زكبو انزشرٚعبد انُبفا

ٚزمبػااٗ عؼاإ انًدهاار انراراات ٔانعااالٔاد انًمااررح نُبااات  -5

 راٛر يسكًخ انزًٛٛس ثًمزؼٗ  زكبو انزشرٚعبد انُبفاح .
 

 -( يٍ انمبٌَٕ ادطهٙ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:7رعدل انًبدح ) -8انًبدح 

 - ٔال: ثإػبفخ انفمرح ) ( انٛٓب ثبنُض انزبنٙ:
 

رُزٓٙ خديخ اناراٛر  ٔ عؼإ انًدهار ثبالسازمبنخ عهاٗ اٌ  - 

 طدٔر االرادح انًهكٛخ ثمجٕنٓب. يٍ ربرٚخٚسر٘ يفعٕنٓب 
 

ثبَٛب: ثإعبدح ررلٛى انفمررٍٛ ) ( ٔ)ة( انإاردرٍٛ فٛٓاب نزظاجسب )ة( 

 ٔ)ج( يُٓب عهٗ انزٕانٙ.
 

 -ثبنثب: ثإػبفخ انفمرح )د( إنٛٓب ثبنُض انزبنٙ:

 زكاابو انفمااررٍٛ ) ( ٔ)ة( يااٍ ْاااِ انًاابدح  ال ياان يراعاابح  -د

ٚدٕز إزبنخ انراٛر  ٔ  ٘ عؼٕ يٍ  عؼبء انًدهر عهاٗ 

انزمبعااااد  ٔ إَٓاااابء خديبرااااّ لجاااام اَزٓاااابء ياااادح انعؼاااإٚخ 

 انًُظٕص عهٛٓب فٙ ْاا انمبٌَٕ.

 

  -( يٍ انمبٌَٕ ادطهٙ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:5رعدل انًبدح ) -2انًبدح 
 

  -انٗ انفمرح ) ( يُٓب ثبنُض انزبنٙ :( 7 ٔال: ثإػبفخ انجُد )
 

 

انطهت يٍ اندٓبد انًعُٛخ ٔلف كم يٍ ٚرركت  ٚب  يٍ افعبل  -7

 انفسبد عٍ انعًم ٔفمب  دزكبو انزشرٚعبد انُبفاح.

ثبَٛااب: ثإنغاابء عجاابرح ) ٔرفاإٚغ يااٍ ٚماإو ثاابنزٕلٛن َٛبثااخ عُٓااب ( 

 ( يٍ انفمرح ) ( يُٓب.88انٕاردح فٙ آخر انجُد )

( انإاردح فاٙ انفمارح ) ( 87( اناٗ )7ثإعبدح ررلٛى انجُٕد يٍ )ثبنثب: 

 ( يُٓب عهٗ انزٕانٙ.85( انٗ )5يُٓب نزظجر يٍ )
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راثعااب: ثإػاابفخ انفمااررٍٛ )ة( ٔ)ج( انٛٓااب ثبنُظااٍٛ انزاابنٍٛٛ ٔإعاابدح 

 -ررلٛى انفمرح )ة( يُٓب نزظجر )د(:
  

طهاااات يااااٍ اندٓااااخ انمؼااااباٛخ انًرزظااااخ إطاااادار لاااارار ان -ة

بنسدس عهااٗ ادياإال انًُمٕنااخ ٔقٛاار انًُمٕنااخ ثاايساازعدم 

ٔيُن سفر كم ياٍ ٚرركات  ٚاب  ياٍ  فعابل انفسابد  ٔ انطهات 

 ثزعدٚم رهك انمراراد أ انغبآب ٔفمب  نهزشرٚعبد انُبفاح. 

ًَاإ قٛاار ؽجٛعااٙ فااٙ   دنااخ عهااٗإاا رجااٍٛ  نهًدهاار ٔخاإد  -ج

ثااارٔح  ٘ ياااٍ انًشااإًنٍٛ ثأزكااابو لااابٌَٕ انكسااات قٛااار 

 ٌ ٚطهاات يااٍ داااارح إشاآبر انايااخ انًبنٛااخ انًشاارٔف فهااّ 

رسٔٚدِ ثظٕرح ؽجك ادطم عٍ اإللاراراد ٔ ٘ ثٛبَابد  ٔ 

 يعهٕيبد رزعهك ثانك انشرض.

 

يكاااررح ( انٛاااّ ثااابنُض  5ٚعااادل انمااابٌَٕ ادطاااهٙ ثإػااابفخ انًااابدح ) -7انًااابدح 

 -انزبنٙ:
 

 -يكررح (: 5انًبدح )
 

 -ٚزٕنٗ انراٛر انًٓبو ٔانظالزٛبد انزبنٛخ: 

االشراف عهٗ سٛر  عًبل انٓٛئاخ ثًاب فاٙ اناك شا َٔٓب االدارٚاخ   -              

 ٔانًبنٛخ ٔيزبثعخ  عًبنٓب .

 رُفٛا انرطؾ ٔانجرايح ٔانمراراد انزٙ ٚظدرْب انًدهر . -ة            

 رًثٛم انٓٛئاخ نادٖ انغٛار ٔرٕلٛان انعمإد ٔاالرفبلٛابد انزاٙ ٕٚافاك  -ج            

 ٔاالشراف عهٗ رُفٛاْب .عهٛٓب انًدهر 

الزراذ انزعهًٛبد انالزياخ إلدارح انٓٛئاخ ٔعرػآب عهاٗ انًدهار   -د            

 إلطدارْب . 

 ٘ يٓبو  خرٖ ٚكهفّ ثٓب انًدهار  ٔ ٔرد اناُض عهٛٓاب فاٙ ْااا   -ْـ           

 انمبٌَٕ ٔادَظًخ ٔانزعهًٛبد انظبدرح ثًمزؼبِ.
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انمابٌَٕ ادطاهٙ ثبعزجابر ياب ٔرد فٛٓاب انفمارح ( يٍ 88رعدل انًبدح ) -5انًبدح 

 -) ( يُٓب ٔإػبفخ انفمرح )ة( انٛٓب ثبنُض انزبنٙ:
 

 -ٚزٕنٗ اديٍٛ انعبو انًٓبو ٔانظالزٛبد انزبنٛخ: -ة
 

إدارح اندٓااابز انزُفٛاااا٘ نهٓٛئاااخ ٔفاااك ادَظًاااخ ٔانزعهًٛااابد  -8

 انظبدرح نٓاِ انغبٚخ.

ٛاا٘ فاٙ انٓٛئاخ ٔخادٔل الزراذ انٓٛكم انزُظًٛٙ نهدٓبز انزُف -5

رشااكٛالد انٕئااباف فٛٓااب ٔانٕطااف اناإئٛفٙ نٓااب ٔعرػاآب 

 عهٗ انًدهر.

إعاااداد يشااارٔف انًٕازَاااخ انسااإُٚخ ٔانزمرٚااار انسااإُ٘ عاااٍ  -1

 عًااابل انٓٛئاااخ ٔثٛبَبرٓاااب انًبنٛاااخ انرزبيٛاااخ ٔعرػااآب عهاااٗ 

 انًدهر إللرارْب.

 ٘ يٓبو  خارٖ ٚكهفاّ ثٓاب اناراٛر  ٔ ٔرد اناُض عهٛٓاب فاٙ  -4

 انمبٌَٕ ٔادَظًخ ٔانزعهًٛبد انظبدرح ثًمزؼبِ.ْاا 
 

( يٍ انمبٌَٕ ادطاهٙ 82( يٍ انفمرح )ة( يٍ انًبدح )1ٚعدل انجُد ) -5انًبدح 

ثإػاابفخ عجاابرح )  ٔ انًُظاإرح  ياابو خٓااخ لؼااباٛخ  ٔ طاادرد  زكاابو 

 لؼباٛخ فٛٓب ( انٗ آخرِ.

 

 -انزبنٙ:( يٍ انمبٌَٕ ادطهٙ عهٗ انُسٕ 58رعدل انًبدح ) -88انًبدح 
 

 ثإػاااااابفخ عجاااااابرح ) شاااااارض  ٔ يااااااٍ  ٘( ثعااااااد عجاااااابرح   ٔال: 

 )ٔثباك يٍ  ٘( انٕاردح فٙ انفمرح ) ( يُٓب . 
 

ثبَٛب: ثإنغبء عجبرح )ٔعهٗ ْاِ اندٓخ( انٕاردح فٙ انفمارح ) ( يُٓاب 

 ٔاالسزعبػخ عُٓب ثعجبرح )ٔعهٛٓى(.
 

انفمارح  ثإػبفخ انفمرح )ج( انٛٓب ثابنُض انزابنٙ ٔإعابدح رارلٛى ثبنثب:

 -)ج( انٕاردح فٛٓب نزظجر )د(:

نهٓٛئااخ انطهاات يااٍ انً سساابد انرلبثٛااخ انرسااًٛخ إخااراء  -ج

عًهٛاابد انزاادلٛك ٔانرجاارح انفُٛااخ انالزيااخ عهااٗ اندٓاابد 

 انربػعخ نرلبثزٓب نزًكٍٛ انٓٛئخ يٍ انمٛبو ثًٓبيٓب.
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انإاردح ( يٍ انمبٌَٕ ادطهٙ ثإنغبء كهًخ )ثالثخ( 58رعدل انًبدح ) -88انًبدح 

 فٛٓب ٔاالسزعبػخ عُٓب ثكهًخ )سزخ(.
 

( يٍ انمبٌَٕ ادطهٙ ثإػابفخ انفمارح ) ة( انٛٓاب 51رعدل انًبدح )  -85انًبدح 

ثبنُض انزبنٙ ٔاعبدح ررلٛى انفمرح )ة( انإاردح فٛٓاب نزظاجر )ج( 

  -يُٓب:
 

ياان يراعاابح االرفبلٛاابد اندٔنٛااخ انزااٙ طاابدلذ عهٛٓااب انًًهكااخ   -ة

رسر٘  زكبو انفمرح ) ( يٍ ْاِ انًبدح عهٗ انًٕئف انعًٕيٙ 

قٛر االردَٙ ٔعهٗ يٕئفٙ انً سسابد اندٔنٛاخ انعًٕيٛاخ يان 

 اإلنساو ثرد االيٕال انًزسظهخ عٍ  فعبل انفسبد.

 

هٙ ٔٚساازعبع عُااّ ( يااٍ انماابٌَٕ ادطاا55ٚهغااٗ َااض انًاابدح ) -81انًاابدح 

 -ثبنُض انزبنٙ:
 

  -:55 انًبدح

 -عهٗ انرقى يًب ٔرد فٙ  ٘ رشرٚن آخر:
 

ال رساار٘  زكاابو انزماابدو عهااٗ دعاإٖ انسااك انعاابو  ٔانعمٕثاابد   -  

انًزعهماااخ ثبنفسااابد ٔال رسااار٘ كاااانك عهاااٗ اسااازرداد اديااإال 

 انًزسظهخ عٍ انفسبد. 
انعابو ال ٚسٕل طدٔر لرار عٍ انًسكًخ ثإسمبؽ دعإٖ انساك  -ة

أ ثٕلاااف انًالزماااخ أ اإلعفااابء ياااٍ انعمٕثاااخ نزااإافر  ٘ ياااٍ 

زبالد يٕاَن انعمبة أ الَزفبء انًس ٔنٛخ دٌٔ االسزًرار فٙ 

 اسزرداد اديٕال انًزسظهخ عٍ انفسبد.
 

  -( يٍ انمبٌَٕ ادطهٙ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:18رعدل انًبدح ) -84انًبدح 

 انًدهاار ثُاابء عهااٗ   ٔال: ثإػاابفخ عجاابرح ) ٔ ثُااك يسهااٙ ٚعزًاادِ

 رُسٛت انراٛر( ثعد عجبرح )انجُك انًركس٘( انٕاردح فٛٓب .
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ثبَٛااب: ثبعزجاابر يااب ٔرد فٛٓااب انفماارح ) ( يُٓااب ٔإػاابفخ انفماارح )ة( 

  -انٛٓب ثبنُض انزبنٙ:
 

رااُظى خًٛاان انشاا ٌٔ انًزعهمااخ ثسساابة االيبَاابد انًُشااأ  - ة

ناادٖ انجُااك انًسهااٙ انًشاابر انٛااّ فااٙ انفماارح ) ( يااٍ ْاااِ 

 انًبدح ثًمزؼٗ َظبو ٚظدر نٓاِ انغبٚخ .

 
 ٔزٖر

  اخلارجٗٛ ٔظؤُٔ املػرتبني 
  أميَ حصني الضفدٙ

 ٌائب رئٗض
 الٕزراء ٔٔزٖر دٔلٛ 

  الدكتٕر رجائ٘ صاحل املععر

 رئٗض الٕزراء
 ٔٔزٖر الدفاع

 الدكتٕر عىر الرزاز
 

 ٔزٖر 
 املٗآ ٔالرٙ 

  املٍّدط رائد وظفر ابٕ الصعٕد
 

 ٔزٖر الرتبٗٛ ٔالتعمٗي 
 ٔٔزٖر التعمٗي العال٘ ٔالبحح العمى٘ 

  الدكتٕر ٔلٗد شامل املعاٌ٘

 ٔزٖر 
 الداخمٗٛ 

  شالوٛ محاد الصحٗي

 ٔزٖر 
 العده  

 الدكتٕر بصاً مسري التمٌّٕ٘

 ٔزٖر
  االدارٚ احملمٗٛ 

 املٍّدط ٔلٗد "ذل٘ الدَٖ" املضرٙ

 ٔزٖر
 العؤُٔ الصٗاشٗٛ ٔالربملاٌٗٛ  

 املٍّدط وٕشٜ حابض املعاٖطٛ
 ٔزٖر األٔقاف 

  ٔالعؤُٔ ٔاملكدشات اإلشالوٗٛ
  الدكتٕر عبد الٍاصر وٕشٜ ابٕ البضن

 ٔزٖر
 دٔلٛ لتطٕٖر األداء املؤشص٘  

 ٖاشرٓ عاصي غٕظٛ

 ٔزٖر 
 الصٗاحٛ ٔاآلثار 

  دلد ذلىد ظٕٖلٛ
  

 ٔزٖر
  الضٍاعٛ ٔالتجارٚ ٔالتىَٕٖ 

  الدكتٕر طارق ذلىد احلىٕرٙ

 ٔزٖر دٔلٛ 
 لمعؤُٔ الكإٌٌٗٛ 

  وبارك عم٘ أبٕ ٖاوني

 ٔزٖر
 املالٗٛ  

 الدكتٕر عسالدَٖ ذل٘ الدَٖ كٍاكرْٖ
  

 ٔزٖر 
  األظػاه العاوٛ ٔاإلشلاُ

 املٍّدط فالح عبداهلل العىٕش

 ٔزٖر 
 االقتضاد الرقى٘ ٔالرٖادٚ 

  املٍّدط وجٍٜ محداُ غراٖبٛ

 ٔزٖر 
 الطاقٛ ٔالجرٔٚ املعدٌٗٛ 

  املٍّدشٛ ِالٛ عاده زٔات٘

 ٔزٖر 
 دٔلٛ لعؤُٔ اإلعالً 

  مجاٌٛ شمٗىاُ غٍٗىات
 

 ٔزٖر  
 الجكافٛ ٔٔزٖر العباب 

  الدكتٕر ذلىد شمٗىاُ أبٕ رواُ

 ٔزٖر
 السراعٛ ٔٔزٖر البٗئٛ 

  املٍّدط إبراِٗي صبح٘ العحاحدٓ

 ٔزٖر 
 التٍىٗٛ االجتىاعٗٛ 

 بصىٛ وٕشٜ اشحاقات
  

 ٔزٖر التدطٗط ٔالتعأُ الدٔل٘ 
  ٔٔزٖر دٔلٛ لمعؤُٔ االقتضادٖٛ

 ذلىد ذلىٕد العصعض

 ٔزٖر
 الٍكن

 املٍّدط أمنار فؤاد اخلضأٌٛ
 

 ٔزٖر
 الضحٛ  

 الدكتٕر شعد فاٖس جابر

 ٔزٖر 
 العىن 

 ٌضاه فٗضن البطاٍٖٛ 

 ٔزٖر
 دٔلٛ لعؤُٔ رئاشٛ الٕزراء  

  شاو٘ كاون دأٔد

 


