
، ٌتعهك 1217يارس سُح  71انًىافك  7441رجة عاو  12يؤرخ فً  17/ق.و.د/71لزار رلى 

تًزالثح دستىرٌح األيز انذي ٌحذد انذوائز االَتخاتٍح وعذد انًماعذ انًطهىب شغهها فً إَتخاتاخ 

 انثزنًاٌ

 إٌ انًجهض انسطرىرٌ،

يارص طُح  01انًؤرذح فٍ تُاء ػهً إذطار رئُض انجًهىرَح انًجهض انسطرىرٌ، تانزطانح  -

، 00ذحد رقى  0100يارص طُح  01، وانًظجهح تاألياَح انؼايح نهًجهض انسطرىرٌ ترارَد 0100

قصس يزاقثح زطرىرَح األيز انذٌ َحسز انسوائز االَرراتُح وػسز انًقاػس انًطهىب شغهها فٍ اَرراتاخ 

 انثزنًاٌ،

 004و 098)انفقزج األونً( و 097و 040و 039و( 0)انفقزج  8وتُاء ػهً انسطرىر الطًُا انًىاز  -

 يُه، 

، انًحسز نقىاػس 0109ياَى طُح  00انًىافق  0441ريضاٌ ػاو  7وتًقرضً انُظاو انًؤرخ فٍ  -

 ػًم انًجهض انسطرىرٌ، انًؼسل وانًرًى،

 وتؼس االطرًاع إنً انؼضى انًقزر،  -

 فً انشكم:

  

 77-00ذى حهها تًىجة انًزطىو انزئاطٍ رقى  اػرثارا نشغىر انًجهض انشؼثٍ انىطٍُ انذٌ -

 ، 0100فثزاَز طُح  00انًىافق  0440رجة ػاو  9انًؤرخ فٍ 

 7واػرثارا أٌ األيز يىضىع اإلذطار ذى ػزضه ػهً يجهض انىسراء فٍ جهظره انًُؼقسج ترارَد  -
 ، تؼس أذذ رأٌ يجهض انسونح،0100يارص طُح 

 يٍ انسطرىر، 040و 039جاء وفقا نهًازذٍُ واػرثارا أٌ األيز يىضىع اإلذطار،  -

واػرثارا أٌ إذطار رئُض انجًهىرَح انًجهض انسطرىرٌ نًزاقثح زطرىرَح األيز انذٌ َحسز  -

 040انسوائز االَرراتُح وػسز انًقاػس انًطهىب شغهها فٍ اَرراتاخ انثزنًاٌ، جاء وفقا ألحكاو انًازج 

 ( يٍ انسطرىر.0)انفقزج 

  

 فً انًىضىع:

  

 أوال : فًٍا ٌخص تأشٍزاخ األيز يىضىع اإلخطار :



( يٍ انذستىر ضًٍ تأشٍزاخ األيز 77)انُمطح  712فًٍا ٌخص عذو االستُاد إنى انًادج  -7

 :يىضىع اإلخطار 

يُه، ذحسَس انسوائز االَرراتُح تانُظثح  0اػرثارا أٌ األيز يىضىع اإلذطار قس أقز تًىجة انًازج |  -

 0انًؤرخ فٍ  19-84ؼثٍ انىطٍُ تانحسوز اإلقهًُُح نهىالَح، وفقا نهقاَىٌ رقى الَرراب انًجهض انش
وانًرؼهق تانرُظُى اإلقهًٍُ نهثالز، انًؼسل  0984فثزاَز طُح  4انًىافق  0414جًازي األونً ػاو 

 وانًرًى،

انُقطح واػرثارا أٌ انًؤطض انسطرىرٌ أقز انرشزَغ فٍ يجال انرقظُى اإلقهًٍُ فٍ انثالز، تًىجة  -

 يٍ انسطرىر، ويٍ ثًح فهٍ ذؼرثز طُسا نأليز يىضىع اإلذطار، 039يٍ انًازج  00

( يٍ انسطرىر ضًٍ ذأشُزاخ األيز 00)انُقطح  039واػرثارا تانُرُجح، فئٌ ػسو إزراج انًازج  -

 يىضىع اإلذطار َؼس طهىا َرؼٍُ ذسارکه.

 أشٍزاخ األيز يىضىع اإلخطار :يٍ انذستىر ضًٍ ت 742فًٍا ٌخص االستُاد إنى انًادج  -1

يٍ انسطرىر ضًٍ ذأشُزاخ األيز انذٌ َحسز انسوائز  041اػرثارا أٌ انًشزع أزرج انًازج  -

 االَرراتُح وػسز انًقاػس انًطهىب شغهها فٍ اَرراتاخ انثزنًاٌ يىضىع اإلذطار،

ٍَُ ػضىَح، ويٍ يٍ انسطرىر ذحسز انًجاالخ انًرصصح نهرشزَغ تقىا 041واػرثارا أٌ انًازج  -

 ضًُها َظاو االَرراتاخ،

واػرثارا أٌ األيز يىضىع اإلذطار ال َسذم ضًٍ يجاالخ انقاَىٌ انؼضىٌ، وال َُسرج ضًٍ  -

 041َظاو االَرراتاخ انذٌ َُظًه انقاَىٌ انؼضىٌ انًرؼهق تُظاو االَرراتاخ، ويٍ ثًح فئٌ انًازج 

 يٍ انسطرىر ال ذؼس طُسا نأليز يىضىع اإلذطار،

يٍ انسطرىر ضًٍ ذأشُزاخ األيز يىضىع اإلذطار،  041واػرثارا تانُرُجح، فئٌ إزراج انًازج  -

 َؼرثز طهىا َرؼٍُ ذسارکه

 يٍ انذستىر ضًٍ تأشٍزاخ األيز يىضىع اإلخطار : 891فًٍا ٌخص عذو االستُاد إنى انًادج  -3

انسطرىرَح وحجُرها و  يٍ انسطرىر ذُض ػهً أثز قزاراخ انًحكًح 891اػرثارا أٌ انًازج  -

إنشايُرها نجًُغ انظهطاخ انؼًىيُح وانظهطاخ اإلزارَح وانقضائُح، ويٍ ثًح فئَها ذؼس طُسا زطرىرَا 

 أطاطُا نأليز يىضىع اإلذطار،

 يٍ انسطرىر، َؼس طهىا َرؼٍُ ذسارکه. 891واػرثارا تانُرُجح، فئٌ ػسو االطرُاز إنً انًازج  -

انًتضًٍ  18-28)انفمزج األونى( يٍ األيز رلى  825إنى انًادج فًٍا ٌخص عذو االستُاد  -4

 انماَىٌ انعضىي انًتعهك تُظاو االَتخاتاخ ضًٍ تأشٍزاخ األيز يىضىع اإلخطار :



 22انًؤرخ فٍ  18-28يٍ األيز رقى  821اػرثارا أٌ انشطز األول يٍ انفقزج األونً يٍ انًازج  -

وانًرضًٍ انقاَىٌ انؼضىٌ انًرؼهق تُظاو  2128يارص طُح  81انًىافق  8442رجة ػاو 

االَرراتاخ، َُض ػهً إجزاء االقرزاع فٍ انسائزج االَرراتُح، ويٍ ثًح فئٌ هذا انشطز يٍ انفقزج 

 َؼرثز طُسا أطاطُا نأليز يىضىع اإلذطار، 821األونً يٍ انًازج 

يٍ األيز انًرضًٍ انقاَىٌ  821واػرثارا تانُرُجح، فئٌ ػسو االطرُاز ػهً انفقزج األونً يٍ انًازج  -

 انؼضىٌ انًرؼهق تُظاو االَرراتاخ، َؼس طهىا َرؼٍُ ذسارکه.

 ثاٍَا : فًٍا ٌخص يىاد األيز يىضىع اإلخطار :

  

 يٍ األيز يىضىع اإلخطار : 6فًٍا ٌخص انًادج  -

َرراب أػضاء يٍ األيز يىضىع اإلذطار، ذحسز انسائزج االَرراتُح تانُظثح ال 2اػرثارا أٌ انًازج  -

 19-14يجهض األيح انًُررثٍُ ػهً أطاص انحسوز اإلقهًُُح نهىالَح، زوٌ اإلشارج إنً انقاَىٌ رقى 

 يٍ األيز يىضىع اإلذطار، 2انًرؼهق تانرُظُى اإلقهًٍُ نهثالز، وانذٌ َؼرثز طُسا نهًازج 

إلذطار إنً انقاَىٌ | يٍ األيز يىضىع ا 2واػرثارا تانُرُجح، فئٌ ػسو اإلشارج فٍ َض انًازج  -

| وانًرؼهق  8914فثزاَز طُح  4انًىافق ل  8414جًازي األونً ػاو  2انًؤرخ فٍ  19-14رقى 

 تانرُظُى اإلقهًٍُ نهثالز، انًؼسل وانًرًى، َؼس طهىا َرؼٍُ ذسارکه.

 نهذِ األسثاب

  

 ٌمزر يا ٌأتً :

  

 فً انشكم :

انذٌ َحسز انسوائز االَرراتُح وػسز انًقاػس أٌ إجزاءاخ اإلػساز وانًصازقح ػهً األيز  أوال :

يٍ انسطرىر،  842انًطهىب شغهها فٍ اَرراتاخ انثزنًاٌ يىضىع اإلذطار ، جاءخ طثقا نهًازج 

 فهٍ زطرىرَح.



أٌ إذطار رئُض انجًهىرَح انًجهض انسطرىرٌ ترصىص يزاقثح زطرىرَح األيز انذٌ َحسز  ثاٍَا:

 842نًطهىب شغهها فٍ اَرراتاخ انثزنًاٌ، ذى طثقا ألحكاو انًازج انسوائز االَرراتُح وػسز انًقاػس ا

 | يٍ انسطرىر، فهى زطرىرٌ. 224(، وانًازج 2)انفقزج 

 :فً انًىضىع

 فًُا َرض ذأشُزاخ األيز يىضىع اإلذطار : أوال :

 يٍ انسطرىر ضًٍ انرأشُزاخ. 098( و  00)انُقطح  039إضافح انًازذٍُ  -0

 يٍ انسطرىر يٍ انرأشُزاخ. 041نًازج حذف اإلشارج إنً ا -0

)انفقزج األونً يٍ األيز انًرضًٍ انقاَىٌ انؼضىٌ انًرؼهق  005إضافح اإلشارج إنً انًازج  - 3

 تُظاو االَرراتاخ، ضًٍ انرأشُزاخ.

  

 فًُا َرض أحكاو األيز يىضىع اإلذطار: ثاٍَا:

-84اإلذطار، تاإلشارج إنً انقاَىٌ رقى يٍ األيز يىضىع  6ذسارك انظهى انىارز فٍ َض انًازج  -

| وانًرؼهق تانرُظُى  0984فثزاَز طُح  4انًىافق  0414| جًازي األونً ػاو  0انًؤرخ فٍ  19

 اإلقهًٍُ نهثالز، انًؼسل وانًرًى.

ذؼرثز أحكاو األيز انذٌ َحسز انسوائز االَرراتُح وػسز انًقاػس انًطهىب شغهها فٍ اَرراتاخ  ثانثا :

 ٌ يىضىع اإلذطار، زطرىرَحانثزنًا

 َثهغ هذا انقزار إنً رئُض انجًهىرَح. راتعا :

 َُشز هذا انقزار فٍ انجزَسج انزطًُح نهجًهىرَح انجشائزَح انسًَقزاطُح انشؼثُح.

 00انًىافق  0440رجة ػاو  08و  07تهذا ذساول انًجهض انسطرىرٌ فٍ جهظرُه انًُؼقسذٍُ ترارَد 

 2021 يارص طُح 00و 

  

رئٍس انًجهس                                                                                                    

 انذستىري

كًال                                                                                                                     

 فٍُش

 َائثا نهزئُض، يحًس حثشٍ،



 طهًُح يظزاذٍ، ػضىج

 شازَح رحاب، ػضىج

 اتزاهُى تىذرُم، ػضىا،

 يحًس رضا أوطههح، ػضىا،

 ػثس انُىر قزاوٌ، ػضىا،

 ذسَجح ػثاز، ػضىج،

 انهاشًٍ تزاهًٍ، ػضىا،

 أيحًس ػسج جهىل، ػضىا

  

  

 


