
، ٌتعهق 2222ٌىٍَى سُت  7انًىافق  2442شىال عاو  22يؤرخ فً  22/ ق.و د/22قزار رقى 

 .2222بًزاقبت دستىرٌت األيز انًتضًٍ قاَىٌ انًانٍت انتكًٍهً نسُت 

 إٌ انًجهض انسطرىري، 

 ، 4243ياٌى طُح  53تُاء عهى إذطار رئٍض انجًهىرٌح انًجهض انسطرىري، تانزطانح انًؤرذح فً 

  

، قصس يزاقثح 84ذحد رقى  4243ياٌى طُح  53وانًظجهح تاألياَح انعايح نهًجهض انسطرىري ترارٌد 

 ،4243زطرىرٌح األيز انًرضًٍ قاَىٌ انًانٍح انركًٍهً نظُح 

  

 يُه، 446و :;3انفقزج األونى( و  9;3و  364و ;35وتُاء عهى انسطرىر، الطًٍا انًىاز  -

انًحسز نقىاعس  ;423ياٌى طُح  34انًىافق  3662ريضاٌ عاو  9و تًقرضى انُظاو انًؤرخ فً  -

 عًم انًجهض انسطرىري، انًعسل وانًرًى،

 وتعس االطرًاع إنى انعضى انًقزر، -

 فً انشكم :

، تًىجة انًزطىو 4243اعرثارا نشغىر انًجهض انشعثً انىطًُ انذي ذى حهه فً أول يارص  -

 ،4243فثزاٌز طُح  43انًىافق  3664رجة عاو  ;انًؤرخ فً  99-43انزئاطً رقى 

 38واعرثارا أٌ األيز يىضىع اإلذطار ذى عزضه عهى يجهض انىسراء فً جهظره انًُعقسج ترارٌد  -

 ، تعس أذذ رأي يجهض انسونح،4243ياٌى طُح 

 يٍ انسطرىر، 364و  ;35واعرثارا أٌ األيز يىضىع اإلذطار ، جاء وفقا نهًازذٍٍ  -

رئٍض انجًهىرٌح انًجهض انسطرىري نًزاقثح زطرىرٌح األيز انًرضًٍ قاَىٌ واعرثارا أٌ إذطار  -

 ( يٍ انسطرىر.4)انفقزج  364، جاء وفقا ألحكاو انًازج 4243انًانٍح انركًٍهً نظُح 

 فً انًىضىع : 

 فًٍا ٌخص تأشٍزاث األيز يىضىع اإلخطار: -

 اث األيز يىضىع اإلخطار:يٍ انذستىر ضًٍ تأشٍز 22فًٍا ٌخص عذو اإلشارة إنى انًادة  -

يٍ انسطرىر ذُض عهى أال ذحسز أٌح ضزٌثح إَ تًقرضى انقاَىٌ، وأٌ كم  4:اعرثارا أٌ انًازج  -

انًكهفٍٍ تانضزٌثح يرظاووٌ أياو انضزٌثح وأٌ انضزٌثح يٍ واجثاخ انًىاطُح، وأٌ ال ذحسز تأثز 

وتانرانً فهً ذعس طُسا زطرىرٌا أطاطٍا نأليز انًرضًٍ قاَىٌ  رطى أو أي حق كٍف يا كاٌ َىعه، رجعً أٌح ضزٌثح أو جثاٌح أو

 انًانٍح انركًٍهً يىضىع اإلذطار،



يٍ انسطرىر، ضًٍ ذأشٍزاخ األيز يىضىع  4:واعرثارا تانُرٍجح فئٌ عسو اإلشارج إنى انًازج  -

 .اإلذطار، ٌعس طهىا ٌرعٍٍ ذسارکه

 نهذِ األسباب

 ٌقزر يا ٌأتً :

 فً انشكم :

، 4243أٌ إجزاءاخ اإلعساز وانًصازقح عهى األيز انًرضًٍ قاَىٌ انًانٍح انركًٍهً نظُح  أوال :

 .يٍ انسطرىر، فهً زطرىرٌح 364جاءخ ذطثٍقا نهًازج 

: أٌ إذطار رئٍض انجًهىرٌح انًجهض انسطرىري ترصىص يزاقثح زطرىرٌح األيز انًرضًٍ ثاٍَا

يٍ  446(، وانًازج 4)انفقزج  364ألحكاو انًازج ، ذى ذطثٍقا 4243قاَىٌ انًانٍح انركًٍهً نظُح 

 انسطرىر، فهى زطرىري.

 فً انًىضىع : 

 أوال : فًٍا ٌخص تأشٍزاث األيز يىضىع اإلخطار:

 يٍ انسطرىر، ضًٍ ذأشٍزاخ األيز يىضىع اإلذطار. 4:ذضاف اإلشارج إنى انًازج  -

 ، يىضىع اإلذطار ، زطرىرٌح. 4243ُح ذعس أحكاو األيز انًرضًٍ قاَىٌ انًانٍح انركًٍهً نظ ثاٍَا :

 ٌثهغ هذا انقزار إنى رئٍض انجًهىرٌح. ثانثا :

 ٌُشز هذا انقزار فً انجزٌسج انزطًٍح نهجًهىرٌح انجشائزٌح انسًٌقزاطٍح انشعثٍح. رابعا :

انًىافق  3664شىال عاو  48و  47و  46تهذا ذساول انًجهض انسطرىري فً جهظاذه انًُعقسج ترارٌد 

 .4243ٌىٍَى طُح  9و 8و 7

  

 رئٍس انًجهس انذستىري

کًال                                                                                                             

    فٍُش

 يحًس حثشً، َائثا نهزئٍض، -

 طهًٍح يظزاذً، عضىج، -



 شازٌح رحاب، عضىج، -

 إتزاهٍى تىذرٍم، عضىا، -

 يحًس رضا أو طههح، عضىا، -

 عثس انُىر قزاوي، عضىا، -

 ذسٌجح عثاز، عضىج، -

 طًاعٍم تهٍظ، عضىا، -

 انهاشًً تزاهًً، عضىا، -

 أيحًس عسج جهىل، عضىا، -

 عًز تىراوي، عضىا. -

 


