
، ٌتعهك 1212ياٌى سُت  14انًىافك 2441شىال عاو  21يؤرخ فً  12/ق.و د /12لزار رلى 

 2411يحزو عاو  13انًؤرخ فً  21-20بًزالبت دستىرٌت األيز انذي ٌعذل وٌتًى األيز رلى 

 وانًتضًٍ انماَىٌ األساسً انعاو نهًستخذيٍٍ انعسكزٌٍٍ. 1220فبزاٌز سُت  12انًىافك 

 انسؼرٕض٘،إٌ انًجهػ 

يإٚ ؼُح  99تُاء عهٗ إذطاض ضئٛػ انجًٕٓضٚح انًجهػ انسؼرٕض٘، تانطؼانح انًؤضذح فٙ  -

، 58ذحد ضقى  0209يإٚ ؼُح  99، ٔانًؽجهح تاألياَح انعايح نهًجهػ انسؼرٕض٘ تراضٚد 0209

 9407يحطو عاو  09انًؤضخ فٙ  20-26قظس يطاقثح زؼرٕضٚح األيط انص٘ ٚعسل ٔٚرًى األيط ضقى 

 ٔانًرضًٍ انقإٌَ األؼاؼٙ انعاو نهًؽررسيٍٛ انعؽكطٍٚٛ، 0226فثطاٚط ؼُح  08انًٕافق 

 يُّ، 004ٔ 998)انفقطج األٔنٗ( ٔ 997ٔ 940ٔ 939ٔتُاء عهٗ انسؼرٕض، الؼًٛا انًٕاز  -

، انًحسز نقٕاعس 0299يإٚ ؼُح  90انًٕافق  9442ضيضاٌ عاو  7ٔتًقرضٗ انُظاو انًؤضخ فٙ  -

 انسؼرٕض٘، انًعسل ٔانًرًى، عًم انًجهػ

 ٔتعس االؼرًاع إنٗ انعضٕ انًقطض، -

 فً انشكم :

، تًٕجة انًطؼٕو 0209اعرثاضا نشغٕض انًجهػ انشعثٙ انٕطُٙ انص٘ ذى حهّ فٙ أٔل ياضغ ؼُح  -

 ،0209فثطاٚط ؼُح  09انًٕافق  9440ضجة عاو  9انًؤضخ فٙ  77-09انطئاؼٙ ضقى 

إلذطاض، ذى عطضّ عهٗ يجهػ انٕظضاء فٙ جهؽرّ انًُعقسج تراضٚد ٔاعرثاضا أٌ األيط، يٕضٕع ا -

 ، تعس أذص ضأ٘ يجهػ انسٔنح،0209يإٚ ؼُح  96

 يٍ انسؼرٕض، 940ٔ 939ٔاعرثاضا أٌ األيط، يٕضٕع اإلذطاض، جاء ٔفقا نهًازذٍٛ  -

عسل ٔٚرًى ٔاعرثاضا أٌ إذطاض ضئٛػ انجًٕٓضٚح انًجهػ انسؼرٕض٘ انًطاقثح زؼرٕضٚح األيط انص٘ ٚ -

ٔانًرضًٍ  8660فثطاٚط ؼُح  82انًٕافق  7281يحطو عاو  83انًؤضخ فٙ  68-60األيط ضقى 

 ( يٍ انسؼرٕض،8)انفقطج  728انقإٌَ األؼاؼٙ انعاو نهًؽررسيٍٛ انعؽكطٍٚٛ، جاء ٔفقا ألحكاو انًازج 

 فً انًىضىع :

 فًٛا ٚرض ذأشٛطاخ األيط يٕضٕع اإلذطاض : أوال :

 يٍ انذستىر ضًٍ تأشٍزاث األيز يىضىع اإلخطار: 141و االستُاد إنى انًادة . فًٍا ٌخص عذ1



يٍ انسؼرٕض ذُض عهٗ يًاضؼح ضئٛػ انجًٕٓضٚح انؽهطح انرُظًٛٛح فٙ  727اعرثاضا أٌ انًازج  -

انًؽائم غٛط انًرظظح نهقإٌَ، ٔأٌ ذطثٛق انقإٌَ ُٚسضج فٙ انًجال انرُظًٛٙ انص٘ ٚعٕز نهٕظٚط 

 ٛػ انحكٕيح حؽة انحانح،األٔل أٔ نطئ

ٔاعرثاضا أٌ انعسٚس يٍ أحكاو األيط، يٕضٕع اإلذطاض، ذحٛم إنٗ انًطؼٕو انطئاؼٙ ٔإنٗ انرُظٛى  -

 يٍ انسؼرٕض، ذعس ؼُسا زؼرٕضٚا أؼاؼٛا نّ. 727تظفح عايح، ٔيٍ ثى فئٌ انًازج 

ٛطاخ األيط، يٕضٕع يٍ انسؼرٕض ضًٍ ذأش 727ٔاعرثاضا تانُرٛجح، فئٌ عسو اإلشاضج إنٗ انًازج  -

 اإلذطاض، ٚعس ؼٕٓا ٚرعٍٛ ذساضکّ.

انًتضًٍ لاَىٌ اإلجزاءاث انجزائٍت، انًعذل  111-66. فًٍا ٌخص عذو االستُاد إنى األيز رلى 2

 وانًتًى، ضًٍ تأشٍزاث األيز يىضىع اإلخطار:

انًرضًٍ  711-00اعرثاضا أٌ تعض أحكاو األيط، يٕضٕع اإلذطاض، ذؽرُس إنٗ أحكاو األيط ضقى  -

 قإٌَ اإلجطاءاخ انجعائٛح، انًعسل ٔانًرًى، فئَّ ٚعس ؼُسا أؼاؼٛا نأليط يٕضٕع اإلذطاض،

، ضًٍ ذأشٛطاخ األيط يٕضٕع 711-00ٔاعرثاضا تانُرٛجح، فئٌ عسو االؼرُاز إنٗ األيط ضقى  -

 اإلذطاض، ٚعس ؼٕٓا ٚرعٍٛ ذساضکّ.

 ثاٍَا : فًٍا ٌخص يىاد األيز يىضىع اإلخطار:

يٍ األيز يىضىع اإلخطار 3ٌخص انًادة  فًٍا .1 : 

يٍ األيط، يٕضٕع اإلذطاض، ٔضزخ نرظحح تعض انًظطهحاخ فٙ األيط  3اعرثاضا أٌ انًازج  -

يٕضٕع انرعسٚم ٔانررًٛى، يؽررسيح عثاضج "انظٛغح انًحطضج تانهغح انعطتٛح" فٙ انفقطج  20-26ضقى 

 األٔنٗ يُٓا،

غح انٕطُٛح ٔانطؼًٛح، ٔذظم ْٙ انهغح انطؼًٛح نهسٔنح طثقا نهًازج ٔاعرثاضا أٌ انهغح انعطتٛح ْٙ انه -

 يٍ انسؼرٕض، ٔيٍ ثى فٓٙ انهغح األطهٛح نظٛاغح انقٕاٍَٛ فٙ انسٔنح، 3

ٔاعرثاضا أٌ اؼررساو انًشطع نعثاضج "انظٛغح انًحطضج تانهغح انعطتٛح" فٙ انفقطج األٔنٗ يٍ انًازج  -

ّ أَّ ًٚكٍ طٛاغح انقٕاٍَٛ تهغح أذطٖ غٛط انهغح انطؼًٛح يٍ األيط يٕضٕع اإلذطاض، ٚفٓى يُ 3

 انًكطؼح فٙ انسؼرٕض،

يٍ األيط يٕضٕع اإلذطاض، ذعس يطاتقح جعئٛا نهسؼرٕض، األيط  3ٔاعرثاضا تانُرٛجح، فئٌ انًازج  -

 انص٘ ٚؽرسعٙ إعازج طٛاغرٓا.

يٍ األيز يىضىع اإلخطار 4فًٍا ٌخص انًادة  .1  : 



يٍ األيط، يٕضٕع اإلذطاض، ٔضزخ انرظحٛح انًظطهحاخ ٔانعثاضاخ فٙ  4اعرثاضا أٌ انًازج  -

انًرضًٍ انقإٌَ  20-26انظٛغح انًحطضج تانهغح انفطَؽٛح فٙ األيط انًعسل ٔانًرًى نأليط ضقى 

 األؼاؼٙ انعاو نهًؽررسيٍٛ انعؽكطٍٚٛ،

يٍ انسؼرٕض، ٔيٍ ثى  3ازج يٍ انً 0ٔاعرثاض أٌ انهغح انعطتٛح ْٙ انهغح انطؼًٛح نهسٔنح، طثقا نهفقطج  -

 فٓٙ نغح طٛاغح انقٕاٍَٛ زٌٔ غٛطْا،

يٍ األيط،  4ٔاعرثاضا أٌ اؼرثسال انًظطهحاخ ٔانعثاضاخ تانهغح انفطَؽٛح، انٕاضزج فٙ انًازج  -

 يٕضٕع اإلذطاض، ال ٚسذم ضًٍ يٕضٕع األيط يٕضٕع اإلذطاض،

عسٔ أٌ ٚكٌٕ عًال ذشطٚعا، ٔال ُٚسضج ٔاعرثاضا أٌ ذطجًح انقٕاٍَٛ ذعرثط يجطز عًم إزاض٘ ال ٚ -

 ضًٍ االذرظاطاخ انرٙ ٚرٕنٓا انسؼرٕض نهًشطع فٙ إعسازِ نهقٕاٍَٛ،

ٔاعرثاضا أَّ إشا كاٌ ٚعٕز نهًشطع ٔحسِ طالحٛح إعساز انقٕاٍَٛ ٔانرظٕٚد عهٛٓا تكم ؼٛازج طثقا  -

ض، ٔانرأكس يٍ أٌ يٍ انسؼرٕض، فئَّ ٚعٕز نهًجهػ انسؼرٕض٘ ضًاٌ احرطاو انسؼرٕ 994نهًازج 

 انًشطع ياضغ ذهك االذرظاطاخ ٔفقا نهسؼرٕض،

 يٍ األيط، يٕضٕع اإلذطاض، ذعس غٛط زؼرٕضٚح. 4ٔاعرثاضا تانُرٛجح، فئٌ انًازج  -

 نهذِ األسباب

 ٌمزر يا ٌأتً :

 فً انشكم :

انًؤضخ فٙ  20-26أٌ إجطاءاخ اإلعساز ٔانًظازقح عهٗ األيط انص٘ ٚعسل ٔٚرًى األيط ضقى  أوال :

ٔانًرضًٍ انقإٌَ األؼاؼٙ انعاو نهًؽررسيٍٛ  0226فثطاٚط ؼُح  08انًٕافق  9407يحطو عاو  09

 يٍ انسؼرٕض، فٓٙ زؼرٕضٚح 940انعؽكطٍٚٛ، جاءخ ذطثٛقا نهًازج 

أٌ إذطاض ضئٛػ انجًٕٓضٚح انًجهػ انسؼرٕض٘ ترظٕص يطاقثح زؼرٕضٚح األيط انص٘ ٚعسل  ثاٍَا:

 0226فثطاٚط ؼُح  08انًٕافق  9407يحطو عاو  09انًؤضخ فٙ  20-26ٔٚرًى األيط ضقى 

(، 0)انفقطج  940ٔانًرضًٍ انقإٌَ األؼاؼٙ انعاو نهًؽررسيٍٛ انعؽكطٍٚٛ، ذى ذطثٛقا ألحكاو انًازج 

 يٍ انسؼرٕض، فٕٓ زؼرٕض٘. 004ٔانًازج 

 فً انًىضىع :

 أوال : فًٍا ٌخص تأشٍزاث األيز يىضىع اإلخطار:

يٍ انسؼرٕض، ضًٍ ذأشٛطاخ األيط يٕضٕع اإلذطاض 949اضج انٗ انًازج ذضاف اإلش .1 . 

انًرضًٍ قإٌَ اإلجطاءاخ انجعائٛح، انًعسل ٔانًرًى، ضًٍ ذأشٛطاخ  955-66. إزضاج األيط ضقى 0

 األيط يٕضٕع اإلذطاض.



 ثاٍَا: فًٍا ٌخص أحكاو األيز يىضىع اإلخطار:

 يطاتقح جعئٛا نهسؼرٕض، ٔذعاز طٛاغرٓا كًا ٚأذٙ:يٍ األيط، يٕضٕع اإلذطاض،  3ذعس انًازج  -

 2411يحزو عاو  13انًؤرخ فً  21-20تستبذل انًصطهحاث وانعباراث اَتٍت يٍ األيز رلى 

 و انًذكىر أعالِ : 1220فبزاٌز سُت  12انًىافك 

 17-2 "يتًتعا بحمىلّ انىطٍُت" بـــــ "يتًتعا بحمىلّ انًذٍَت" فً انًادة -

 (،1و 2، انًطتاٌ 1)انفمزة  32( و 1)انفمزة  33ـــ" انزوج" فً انًادتٍٍ "انمزٌٍ"بــ -

 ، 75" انًىلىف" بـــــ " انذي تى تعهٍمّ عٍ انعًم فً انًادة -

)انفمزة  224" فً سهك ضباط انصف انعايهٍٍ" بـــــ" فً إطار ضباط انصف انعايهٍٍ فً انًادة  -

1.) 

 اإلذطاض، غٛط زؼرٕضٚح.يٍ األيط يٕضٕع  4ذعس انًازج  -

 9407يحطو عاو  09انًؤضخ فٙ 20-26ذعس تاقٙ أحكاو األيط انص٘ ٚعسل ٔٚرًى األيط ضقى  ثانثا:

ٔانًرضًٍ انقإٌَ األؼاؼٙ انعاو نهًؽررسيٍٛ انعؽكطٍٚٛ، يٕضٕع  0226فثطاٚطؼُح  08انًٕافق 

 اإلذطاض، زؼرٕضٚح.

 ٚثهغ ْصا انقطاض إنٗ ضئٛػ انجًٕٓضٚح. رابعا :

 ُٚشط ْصا انقطاض فٙ انجطٚسج انطؼًٛح نهجًٕٓضٚح انجعائطٚح انسًٚقطاطٛح انشعثٛح. ايسا:خ

 03انًٕافق  9440شٕال عاو  90ٔ 99تٓصا ذسأل انًجهػ انسؼرٕض٘ فٙ جهؽرّٛ انًُعقسذٍٛ تراضٚد 

 .0209يإٚ ؼُح  04ٔ 

  

 انذستىريرئٍس انًجهس                                                  

 كًال فٍُش                                                         

 يحًس حثشٙ، َائثا نهطئٛػ، -

 ؼهًٛح يؽطاذٙ، عضٕج، -

 شازٚح ضّحاب، عضٕج، -

 إتطاْٛى تٕذرٛم، عضٕا، -



 يحًس ضضا أٔ ؼٓهح، عضٕا، -

 عثس انُٕض قطأ٘، عضٕا، -

 ذسٚجح عثاز، عضٕج -

 ضٕا،ؼًاعٛم تهٛظ، ع -

 انٓاشًٙ تطاًْٙ، عضٕا، -

 أيحًس عسج جهٕل، عضٕا، -

 عًط تٕضأ٘، عضٕا. -

 


