
 

، َتعهق 1218يبرس سُة  12انًىافق  8331شعببٌ عبو  9يؤرخ فٍ  18/ق. و د/81قزار رقى 

جًبدي األونً عبو  1انًؤرخ فٍ  29-13بًزاقبة دستىرَة األيز انذٌ َعذل وَتًى انقبَىٌ رقى 

 وانًتعهق ببنتُظُى اإلقهًٍُ نهبالد، انًعذل وانًتًى 8913فبزاَز سُة  3انًىافق  8323

 انسطزٕر٘، إٌ انًدهض

يبرص طُخ  22ثُبء عهٗ إذطبر رئٛض اندًٕٓرٚخ انًدهض انسطزٕر٘، ثبنزطبنخ انًؤرذخ فٙ  -

، 29رحذ رقى  2222يبرص طُخ  22، ٔانًظدهخ ثبأليبَخ انعبيخ نهًدهض انسطزٕر٘ ثزبرٚد 2222

نٗ عبو خًبزٖ األٔ 2انًؤرخ فٙ  29-84قظس يزاقجخ زطزٕرٚخ األيز انذ٘ ٚعسل ٔٚزًى انقبٌَٕ رقى 

 ٔانًزعهق ثبنزُظٛى اإلقهًٛٙ نهجالز، انًعسل ٔانًزًى، 2984فجزاٚز طُخ  4انًٕافق  2424

 298)انفقزح األٔنٗ( ٔ  297ٔ 242( ٔ 22)انُقطخ  239ٔ 27ٔثُبء عهٗ انسطزٕر الطًٛب انًٕاز  -

 يُّ، 224ٔ

انًحسز نقٕاعس  ،2229يبٕٚ طُخ  22انًٕافق  2442ريضبٌ عبو  7ٔ ثًقزضٗ انُظبو انًؤرخ فٙ  -

 عًم انًدهض انسطزٕر٘، انًعسل ٔانًزًى،

 ٔثعس االطزًبع إنٗ انعضٕ انًقزر،  -

 فٍ انشكم :

 77-22اعزجبرا نشغٕر انًدهض انشعجٙ انٕطُٙ انذ٘ رى حهٓب ثًٕخت انًزطٕو انزئبطٙ رقى  -

 ،2222فجزاٚز طُخ  22انًٕافق  2442رخت عبو  9انًؤرخ فٙ 

 22ٕع اإلذطبر رى عزضّ عهٗ يدهض انٕسراء فٙ خهظزّ انًُعقسح ثزبرٚد ٔاعزجبرا أٌ األيز يٕض -

 ، ثعس أذذ رأ٘ يدهض انسٔنخ،2222يبرص طُخ 

 يٍ انسطزٕر، 242ٔ 239ٔاعزجبرا أٌ األيز يٕضٕع اإلذطبر، خبء ٔفقب نهًبزرٍٛ  -

ٚعسل ٔٚزًى  ٔاعزجبرا أٌ إذطبر رئٛض اندًٕٓرٚخ انًدهض انسطزٕر٘ انًزاقجخ زطزٕرٚخ األيز انذ٘ -

 ( يٍ انسطزٕر.2)انفقزح  242انقبٌَٕ انًزعهق ثبنزُظٛى اإلقهًٛٙ نهجالز، خبء ٔفقب ألحكبو انًبزح 

 فٍ انًىضىع :

 فًٛب ٚرض رأشٛزاد األيز يٕضٕع اإلذطبر: -

 19انًىافق  8328رجب عبو  81انًؤرخ فٍ  21-82فًُب َخص عذو االستُبد إنً انقبَىٌ رقى  -8

وانًتضًٍ انًصبدقة عهً انًخطظ انىطٍُ نتهُئة اإلقهُى، ضًٍ تأشُزات األيز  1282َىَُى سُة 

 يىضىع اإلخطبر:



اعزجبرا أٌ انًرطظ انٕطُٙ نزٓٛئخ اإلقهٛى ًٚثم أطبطب نزٕخّٛ انعًم ٔٔثٛقخ نهزرطٛظ االطززارٛدٙ،  -

ٌ ْذا انقبٌَٕ ٔٚقٕو ْذا انًرطظ حظت انزُظٛى اإلقهًٛٙ نهجالز زٌٔ إقظبء أ٘ خشء يُّ، ٔيٍ ثًخ فئ

 ٚعس طُسا أطبطٛب نأليز يٕضٕع اإلذطبر،

ٔاعزجبرا ثبنُزٛدخ، فئٌ عسو إزراج ْذا انقبٌَٕ ضًٍ رأشٛزاد األيز يٕضٕع اإلذطبر، ٚعس طٕٓا  -

 ٚزعٍٛ رسارکّ.

 8331جًبدي األونً عبو  81انًؤرخ فٍ  81-12فًُب َخص عذو االستُبد إنً انقبَىٌ رقى  -1

، ضًٍ تأشُزات األيز 1218وانًتضًٍ قبَىٌ انًبنُة نسُة  1212ة دَسًبز سُ 28انًىافق 

 يىضىع االخطبر:

خًبزٖ األٔنٗ عبو  2انًؤرخ فٙ  29-84يٍ انقبٌَٕ رقى  59ٔ  57ٔ  55اعزجبرا أٌ انًٕاز  -

ٔانًزعهق ثبنزُظٛى اإلقهًٛٙ نهجالز، انًعسل ٔانًزًى، ٔانزٙ رى  2984فجزاٚز طُخ  4انًٕافق  2424

يٍ األيز يٕضٕع اإلذطبر، رعبنح اطزًزار انٕالٚبد األطهٛخ فٙ رُفٛذ  2ثًٕخت انًبزح رعسٚهٓب 

، ٔرُفٛذ االعزًبزاد انًظدهخ فٙ يٛشاَٛبد طُخ 2222انًٛشاَٛبد انًظٕد عهٛٓب ثعُٕاٌ انظُخ انًبنٛخ 

سح عهٗ ، ٔرشٔٚس انٕالٚبد انًُشأح ثًسَٔبد رقٛس فٛٓب كم عًهٛبد انزدٓٛش ٔاالطزثًبر انًزٕاخ2222

 إقهًٛٓب ٔانزبثعخ نزظٛٛز إزاررٓب،

زٚظًجز  32انًٕافق  2442خًبزٖ األٔنٗ عبو  26انًؤرخ فٙ  26-22ٔاعزجبرا أٌ انقبٌَٕ رقى  -

، ٚزضًٍ يٛشاَٛخ انسٔنخ نهزظٛٛز ٔانزدٓٛش ثعُٕاٌ 2222ٔانًزضًٍ قبٌَٕ انًبنٛخ نظُخ  2222طُخ 

 اإلذطبر،، فئَّ ٚعس طُسا أطبطٛب نأليز يٕضٕع 2222طُخ 

، ضًٍ رأشٛزاد األيز يٕضٕع 2222ٔاعزجبرا ثبنُزٛدخ، فئٌ عسو االطزُبز انٗ قبٌَٕ انًبنٛخ نظُخ  -

 اإلذطبر، ٚعس طٕٓا ٚزعٍٛ رسارکّ.

 نٓذِ األطجبة

 َقزر يب َأتٍ:

 فٍ انشكم:

ٙ انًؤرخ ف 29-84أٌ إخزاءاد اإلعساز ٔانًظبزقخ عهٗ األيز انذ٘ ٚعسل ٔٚزًى انقبٌَٕ رقى أوال: 

ٔانًزعهق ثبنزُظٛى اإلقهًٛٙ نهجالز، انًعسل  2984فجزاٚز طُخ  4انًٕافق  2424خًبزٖ األٔنٗ عبو  2

 يٍ انسطزٕر، فٓٙ زطزٕرٚخ. 241يٕضٕع اإلذطبر، خبءد طجقب نهًبزح ، ٔانًزًى

أٌ إذطبر رئٛض اندًٕٓرٚخ انًدهض انسطزٕر٘ ثرظٕص يزاقجخ زطزٕرٚخ األيز انذ٘ ٚعسل  ثبَُب:

ٔانًزعهق ثبنزُظٛى اإلقهًٛٙ نهجالز، انًعسل ٔانًزًى، يٕضٕع اإلذطبر،  29-84انقبٌَٕ رقى ٔٚزًى 

 يٍ انسطزٕر، فٕٓ زطزٕر٘. 224( ٔانًبزح 2)انفقزح  242خبء طجقب ألحكبو انًبزح 

 فٍ انًىضىع:



 فًٛب ٚرض رأشٛزاد األيز يٕضٕع اإلذطبر: أوال:

 2222َٕٕٚٛ طُخ  29انًٕافق  2432عبو  رخت 26انًؤرخ فٙ  22-22إضبفخ انقبٌَٕ رقى  -

 ٔانًزضًٍ انًظبزقخ عهٗ انًرطظ انٕطُٙ نزٓٛئخ اإلقهٛى، ضًٍ رأشٛزاد األيز يٕضٕع اإلذطبر.

 32انًٕافق  2442خًبزٖ األٔنٗ عبو  26انًؤرخ فٙ  26-22إضبفخ اإلشبرح إنٗ انقبٌَٕ رقى  -

 ًٍ رأشٛزاد األيز يٕضٕع اإلذطبر.، ض2222ٔانًزضًٍ قبٌَٕ انًبنٛخ نظُخ  2222زٚظًجز طُخ 

ٔانًزعهق ثبنزُظٛى اإلقهًٛٙ نهجالز،  29-84رعزجز أحكبو األيز انذ٘ ٚعسل ٔٚزًى انقبٌَٕ رقى  ثبَُب:

 انًعسل ٔانًزًى، زطزٕرٚخ.

 ٚجهغ ْذا انقزار إنٗ رئٛض اندًٕٓرٚخ ثبنثب:

 انسًٚقزاطٛخ انشعجٛخ.ُٚشز ْذا انقزار فٙ اندزٚسح انزطًٛخ نهدًٕٓرٚخ اندشائزٚخ  رابعب :

يبرص طُخ  23انًٕافق  2442ثٓذا رسأل انًدهض انسطزٕر٘ فٙ خهظزّ انًُعقسح ثزبرٚد شعجبٌ عبو 

2222. 

  

 رئُس انًجهس انذستىرٌ

 کًبل فُُش

 يحًس حجشٙ، َبئجب نهزئٛض،

 طهًٛخ يظزارٙ، عضٕح،

 شبزٚخ رحبة، عضٕح،

 اثزاْٛى ثٕررٛم، عضٕا،

 يحًس رضب أٔ طٓهخ، عضٕا،

 عجس انُٕر قزأ٘، عضٕا،

 ذسٚدخ عجبز، عضٕح،

 انٓبشًٙ ثزاًْٙ، عضٕا،

 أيحًس عسح خهٕل، عضٕا،



 عًز ثٕرأ٘، عضٕا.

 


