
غشج سُت  24انًىافك  1443يحزو عاو  15يؤرخ فً  21/ق.و د /333لزار رلى 

 01-21، ٌخعهك بًزالبت دسخىرٌت األيز انذي ٌعذل وٌخًى بعض أحكاو األيز رلى 2021

وانًخضًٍ انماَىٌ انعضىي انًخعهك بُظاو  2021يارس سُت  10انًؤرخ فً 

 االَخخاباث.

ٌّ انًجهس انذسخىري،  إ

عهى إذطار رئٍض انجًٕٓرٌح انًجهض انسطرٕري، تانزطانح انًؤرذح فً  تُاء         -

 34، ٔانًظجهح تاألياَح انعايح نهًجهض انسطرٕري ترارٌد 3232غشد طُح  34

، قظس يزاقثح زطرٕرٌح األيز انذي ٌعسل ٌٔرًى :22ذحد رقى  3232غشد طُح 

ٌ ٔانًرضًٍ انقإَ 3232يارص طُح  22انًؤرخ فً  22-32األيز رقى 

 انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ.

 335ٔ 2:9( 3ٔ)انفقزج  2:8ٔ 253ٔ 252ٔتُاء عهى انسطرٕر، الطًٍا انًٕاز          -

 يُّ،

يإٌ طُح 12 انًٕافق 2552ريضاٌ عاو  7 ٔتًقرضى انُظاو انًؤرخ فً         -

 ، انًحسز نقٕاعس عًم انًجهض انسطرٕري، انًعسل ٔانًرًى،:322

 ٔتعس االطرًاع إنى انعضٕ انًقزر،         -

 فً انشكم:

اعرثارا أٌ األيز، يٕضٕع اإلذطار، ذى إعسازِ ذالل انعطهح انثزنًاٍَح، ٔفقا          -

 يٍ انسطرٕر، 253ٔ 252ألحكاو انًازذٍٍ 

ٔاعرثارا أٌ األيز، يٕضٕع اإلذطار، ذى عزضّ عهى يجهض انٕسراء فً          -

 ، تعس أذذ رأي يجهض انسٔنح،3232غشد طُح 33جهظرّ انًُعقسج ترارٌد 

ٔاعرثارا أٌ إذطار رئٍض انجًٕٓرٌح انًجهض انسطرٕري نًزاقثح زطرٕرٌح األيز          -

 3232يارص طُح  22انًؤرخ فً  22-32انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز رقى 

ٔانًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ، جاء ٔفقا ألحكاو انًازج 

 ( يٍ انسطرٕر.3)انفقزج 253

 فً انًىضىع:

 فًٍا ٌخص حأشٍزاث األيز يىضىع اإلخطار:         -

)انفمزة األونى( يٍ انذسخىر ضًٍ  11فًٍا ٌخص عذو االسخُاد إنى انًادة          -

 حأشٍزاث األيز يىضىع اإلخطار:

نجًاعاخ انًحهٍح )انفقزج األٔنى( يٍ انسطرٕر، ذُعِزف ا 28اعرثارا أٌ انًازج          -

نهسٔنح ٔانرً ًْ انثهسٌح ٔانٕالٌح، ٔيٍ ثى فئٌ ْذِ انًازج، ذعس طُسا زطرٕرٌا نأليز 



 3232يارص طُح  22انًؤرخ فً  22-32انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز رقى 

 ٔانًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ، يٕضٕع اإلذطار،

)انفقزج األٔنى( يٍ انسطرٕر  28االطرُاز إنى انًازج  ٔاعرثارا تانُرٍجح، فئٌ عسو         -

 ضًٍ ذأشٍزاخ األيز، يٕضٕع اإلذطار، ٌعس طٕٓا ٌرعٍٍ ذساركّ،

 فًٍا ٌخص يادحً األيز يىضىع اإلخطار:         -

انًؤرخ فً  22-32انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز رقى  يٍ األيز 428اعرثارا أٌ انًازج          -

ٔانًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو  3232يارص طُح  22

أقزخ نهظهطح انٕطٍُح انًظرقهح نالَرراتاخ تظفح  يٕضٕع اإلذطار، االَرراتاخ،

اَرقانٍح، ٔفقظ تانُظثح الَرراتاخ انًجانض انشعثٍح انثهسٌح ٔانٕالئٍح انًظثقح انرً 

عهى طهثٓا ذهً طسٔر ْذا األيز، إفازج األحشاب انظٍاطٍح ٔانقٕائى انًظرقهح تُاء 

ترزذٍض نعسو يزاعاج شزط انًُاطفح ٔانًٕافقح عهى قٕائى انًرزشحٍٍ فً 

انسٔائز االَرراتٍح انرً نى ذرًكٍ يٍ ذحقٍق شزط انًُاطفح انًطهٕب تًٕجة 

 يٍ ْذا انقإٌَ انعضٕي، 287انًازج 

رخ انًؤ 22-32انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز رقى  يٍ األيز 429ٔاعرثارا أٌ انًازج          -

ٔانًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو  3232يارص طُح  22فً 

ذُض عهى قثٕل قٕائى انًرزشحٍٍ انًقسيح يٍ  االَرراتاخ،يٕضٕع اإلذطار،

طزف األحشاب انظٍاطٍح أٔ انقٕائى انًظرقهح ٔانرً ذسعى عهى األقم تعشزٌٍ 

ٔي عسز طكآَا ذٕقٍعا نكم يقعس يطهٕب شغهّ يٍ َاذثً انثهسٌح انًعٍُح انرً ٌظا

 ( َظًح،32.222أٔ ٌقم عٍ عشزٌٍ أنف )

ال  يٍ األيز، يٕضٕع اإلذطار، 429ٔ 428ٔاعرثارا تانُرٍجح، فئٌ انًازذٍٍ          -

 ذًض تأي يثسأ زطرٕري.

 نهذِ األسباب

 ٌمزر يا ٌأحً:

 فً انشكم:

 22-32 أٌ إجزاءاخ اإلعساز ٔانًظازقح عهى األيز انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز رقى أوال:

ٔانًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو  3232يارص طُح  22انًؤرخ فً 

 يٍ انسطرٕر. 253االَرراتاخ، جاءخ ذطثٍقا نهًازج 

أٌ إذطار رئٍض انجًٕٓرٌح انًجهض انسطرٕري ترظٕص يزاقثح زطرٕرٌح األيز  ثاٍَا:

رضًٍ ٔانً 3132يارص طُح  21انًؤرخ فً  12-32انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز رقى 

( يٍ 3)انفقزج  243ذى ذطثٍقا ألحكاو انًازج  انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ،

 انسطرٕر.



 فً انًىضىع:

 يٍ انسطرٕر إنى ذأشٍزاخ األيز يٕضٕع اإلذطار. 28ذضاف انًازج  أوال:

يارص طُح  22انًؤرخ فً  22-32ذعس أحكاو األيز انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز رقى  ثاٍَا:

ٔانًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ، يٕضٕع اإلذطار،  3232

 زطرٕرٌح.

 ٌثهغ ْذا انقزار إنى رئٍض انجًٕٓرٌح. ثانثا:

 ٌُشز ْذا انقزار فً انجزٌسج انزطًٍح نهجًٕٓرٌح انجشائزٌح انسًٌقزاطٍح انشعثٍح. رابعا:

 2554يحزو عاو  26ٔ 25تٓذا ذسأل انًجهض انسطرٕري فً جهظرٍّ انًُعقسذٍٍ ترارٌد 

 .3232غشد طُح  35ٔ 34انًٕافق 

  

رئٍس انًجهس                                                                                  

 انذسخىري

  

 كًال فٍُش                                                                                          

         

 َائبا نهزئٍس،          يحًذ حبشً،         -

 عضىة،         سهًٍت يسزاحً ،         -

                                                                                                          

عضىا         إبزاهٍى بىحخٍم، -       

 عضىا،     أوسههت،يحًذ رضا          -

 عضىا،       عبذ انُىر لزاوي،         -

 عضىة،         عباد،     خذٌجت         -

 عضىا،       انهاشًً بزاهًً،         -

 عضىا،       أيحًذ عذة جهىل،         -

 عضىا.            عًز بىراوي،         -

 


