
غشد سنح  31انًىافق  1443يحزو عاو  22يؤرخ فً  21/ق.و د /392قزار رقى 

-11، ٌرعهق تًزاقثح دسرىرٌح األيز انذي ٌعذل وٌرًى تعض أحكاو انقانىٌ رقى 2021

 وانًرعهق تانثهذٌح. 2011ٌىنٍى سنح  22انًىافق  1432رجة عاو  20انًؤرخ فً  10

  

ٌّ انًجهس انذسرىري،  إ

ػهى إذطار رئٍض انجًٕٓرٌت انًجهض انسطخٕري، بانزطانت انًؤرذت فً بُاء          -

، ٔانًظجهت باألياَت انؼايت نهًجهض انسطخٕري فً َفض 4243غشج طُت  53

قصس يزاقبت زطخٕرٌت األيز انذي ٌؼسل ٌٔخًى بؼض أحكاو  349انٍٕو ححج رقى 

طُت  ٌٍَٕٕ 44انًٕافق  3654رجب ػاو  42انًؤرخ فً  32-33انقإٌَ رقى 

 ٔانًخؼهق بانبهسٌت. 4233

)انفقزة األٔنى(  9;3ٔ 364ٔ ;35ٔ 39ٔ 38ٔبُاء ػهى انسطخٕر، الطًٍا انًٕاز          -

 يُّ، 446ٔ :;3ٔ

 32انًٕافق  3664رجب ػاو  48انًؤرخ فً  23-43ٔبًقخضى األيز رقى          -

اث، انًؼسل ٔانًخضًٍ انقإٌَ انؼضٕي انًخؼهق بُظاو االَخراب 4243يارص طُت 

 ٔانًخًى،

 44انًٕافق  3654رجب ػاو  42انًؤرخ فً  32-33ٔبًقخضى انقإٌَ رقى          -

 ٔانًخؼهق بانبهسٌت، 4233ٌٍَٕٕ طُت 

انًٕافق  3655ربٍغ األٔل ػاو  :4انًؤرخ فً  29-34ٔبًقخضى انقإٌَ رقى          -

 ٔانًخؼهق بانٕالٌت، 4234فبزاٌز طُت  43

يإٌ طُت 12 انًٕافق 3662ريضاٌ ػاو  7 خضى انُظاو انًؤرخ فًٔبًق         -

 ، انًحسز نقٕاػس ػًم انًجهض انسطخٕري، انًؼسل ٔانًخًى،;423

 ٔبؼس االطخًاع إنى انؼضٕ انًقزر،         -

 فً انشكم:

اػخبارا أٌ األيز، يٕضٕع اإلذطار، حى إػسازِ ذالل انؼطهت انبزنًاٍَت، ٔفقا          -

 )انفقزة األٔنى( يٍ انسطخٕر، 364ٔ ;35نًازحٍٍ ألحكاو ا

ٔاػخبارا أٌ األيز، يٕضٕع اإلذطار، حى ػزضّ ػهى يجهض انٕسراء فً          -

 ، بؼس أذذ رأي يجهض انسٔنت،4243غشج طُت 52جهظخّ انًُؼقسة بخارٌد 

زطخٕرٌت ٔاػخبارا أٌ إذطار رئٍض انجًٕٓرٌت انًجهض انسطخٕري قصس يزاقبت          -

األيز انذي ٌؼسل ٌٔخًى بؼض أحكاو انقإٌَ انًخؼهق بانبهسٌت جاء ٔفقا ألحكاو 

 ( يٍ انسطخٕر.4)انفقزة 364انًازة 



 فً انًىضىع:

 فًٍا ٌخص ذأشٍزاخ األيز يىضىع اإلخطار:         -

رتٍع األول  22انًؤرخ فً  00-12فًٍا ٌخص عذو االسرناد إنى انقانىٌ رقى          -

 وانًرعهق تانىالٌح: 2012فثزاٌز سنح  21انًىافق  1433عاو 

 اػخبارا أٌ انقإٌَ انًشار إنٍّ أػالِ، ٌؼس طُسا قإٍََا نأليز يٕضٕع اإلذطار،         -

ٔاػخبارا بانُخٍجت، فئٌ ػسو االطخُاز نٓذا انقإٌَ ضًٍ حأشٍزاث األيز، يٕضٕع          -

 اإلذطار، ٌؼس طٕٓا ٌخؼٍٍ حساركّ،

 فًٍا ٌخص يىاد األيز يىضىع اإلخطار:         -

يٍ األيز، يٕضٕع اإلذطار، انذي ٌؼسل  87يكزر ٔ 86ٔ 86اػخبارا أٌ انًٕاز          -

ٌٍَٕٕ  44انًٕافق  3654رجب ػاو  42انًؤرخ فً  32-33ٌٔخًى انقإٌَ رقى 

 ٔانًخؼهق بانبهسٌت، الحًض بأي يبسأ زطخٕري. 4233طُت 

 نهذه األسثاب

 زر يا ٌأذً:ٌق

 فً انشكم:

أٌ إجزاءاث اإلػساز ٔانًصازقت ػهى األيز انًؼسل ٔانًخًى نبؼض أحكاو انقإٌَ  أوال:

 يٍ انسطخٕر. 364انًخؼهق بانبهسٌت، جاءث حطبٍقا نهًازة 

أٌ إذطار رئٍض انجًٕٓرٌت انًجهض انسطخٕري برصٕص يزاقبت زطخٕرٌت األيز  ثانٍا:

)انفقزة  241حى حطبٍقا نُض انًازة  قإٌَ انًخؼهق بانبهسٌت،انًؼسل ٔانًخًى نبؼض أحكاو ان

 ( يٍ انسطخٕر.1

 فً انًىضىع:

 43انًٕافق  3655ربٍغ األٔل ػاو  :4انًؤرخ فً  29-34إضافت انقإٌَ رقى  أوال:

 ٔانًخؼهق بانٕالٌت ضًٍ حأشٍزاث األيز يٕضٕع اإلذطار. 4234فبزاٌز طُت 

يٍ األيز انًؼسل ٔانًخًى نقإٌَ انبهسٌت  87ٔ يكزر 86ٔ 86حؼخبز انًٕاز  ثانٍا:

 زطخٕرٌت.

 ٌبهغ ْذا انقزار إنى رئٍض انجًٕٓرٌت. ثانثا:

 ٌُشز ْذا انقزار فً انجزٌسة انزطًٍت نهجًٕٓرٌت انجشائزٌت انسًٌقزاطٍت انشؼبٍت. راتعا:

انًٕافق  3665يحزو ػاو  44بٓذا حسأل انًجهض انسطخٕري فً جهظخّ انًُؼقسة بخارٌد 

 .4243غشج طُت  53



  

رئٍس انًجهس                                                                                  

 انذسرىري

  

 كًال فنٍش                                                                                          

         

 نائثا نهزئٍس،           يحًذ حثشً،         -

شادٌح رحاب          -

                                                                               عضىج،         ،

                   

 عضىا،         إتزاهٍى تىذخٍم،         -

 عضىا،     يحًذ رضا أوسههح،         -

 عضىا،       ي،عثذ اننىر قزاو         -

 عضىج،         عثاد،     خذٌجح         -

 عضىا،       انهاشًً تزاهًً،         -

 عضىا،       أيحًذ عذج جهىل،         -

 عضىا.           عًز تىراوي،         -

 


