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 بؿم هللا الغخمً الغخيم

 

 

 

 9003 - 9007ج٣اعيغ صيىان اإلاداؾبت  –هخائج الخد٣ي٤ 

 اؾديًاح/٦خاب ع٢ابي الجهه البىض مًمىن الاؾديًاح /ال٨خاب الغ٢ابي هديجت الخد٣ي٤ ٢غاع مجلـ الهيئت

 5/9/9005جاعيش  33/00/0/2659الىػعاء ع٢م  . ٦خاب عئاؾت0

 م( ر/ص/7009/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه مىٓىع ؤمام  اإلال٠وبٚال١ 

 ال٣ًاء.

 

خٟٔ جم ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ و 

م٩اٞدت و الجزاهت الىا٢ٗت ب٣غاع مً مجلـ هيئت 

 جاعيش 05/06/9004الٟؿاص بمىظب ال٣غاع ع٢م 

)اإلال٠  ٦ىهه مىٓىع ؤمام ال٣ًاء..10/3/9004

 (59/9004ع٢م 

 

قاااااااااااااااااغاء   فااااااااااااااااا ججااااااااااااااااااوػاث ماليااااااااااااااااات و اصاعيااااااااااااااااات 

خيااااااااااااااااااااااااااض  10/4/9000اإلاهااااااااااااااااااااااااااى٘ بخاااااااااااااااااااااااااااعيش 

صون صعاؾاااااااااااااات  بالكااااااااااااااغاء٢امااااااااااااااذ اإلااؾؿاااااااااااااات 

ؾاااااااااااٗاع مبااااااااااالٜ ٞ  اااااااااااا إا٢خهاااااااااااصيت و ظااااااااااضوي 

باالياااااااٞت اواااااار  وظااااااىص ج٣هااااااح  و اهمااااااا٫ فاااااا  

 ف  مغخلت الدكٛيلاصاعة اإلاهى٘ 

ت اااااااااااماؾؿ (0)

ً اااااااإلاخ٣اٖضيا

قغ٦ت  /الٗؿ٨غيحن

الؼيً للمياه 

 والٗهائغ

)ججاوػاث ماليت 

 واصاعيت(

ال٨خاب الغ٢ابي  (0)

 01/94/1/90030ع٢م 

 90/09/9003 جاعيش 

 

 5/9/9005جاعيش ٦33/00/0/2651خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 9

 م( ر/ص/630/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ بخالت  اإلال٠وبٚال١ 

 الٗام ب٣غاع مً ءؤلاصٖاالىا٢ٗت بور 

الظغاء اإلا٣خط ى  مجلـ الهيئت

 .ال٣اهىوي

جم جدىيل ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ و 

٣غاع مجلـ الهيئه بال٣ًيه اور الاصٖاء الٗام 

الظغاء  96/2/9004جاعيش  1/03/9004ع٢م 

 .اإلا٣خط ى ال٣اهىوي

جالٖب ف  ٦مياث اإلادغو٢اث )ؾىالع/بجزيً( 

اإلاهغوٞت للمغ٦باث ف  مضيغيت اقٛا٫ 

 الٗانمت.

 

 

 

 

 وػاعة الاقٛا٫ (9)

 الٗامت والاؾ٩ان

جالٖب ف  ٦مياث )

 (اإلادغو٢اث

ال٨خاب الغ٢ابي (9)

 ع٢م

 جاعيش09/0/6/01570

10/6/9003 
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 م( ر/ص/627/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت خٟٔ وبٚال١ 

٦ىهه ؾب٤ وجم الخد٣ي٤  اإلال٠ 

بالىا٢ٗت مً ٢بل الهيئت ونضع ٢غاع 

مجلـ الهيئت بدٟٓها بخاعيش 

04/9/9005. 

وجم خٟٔ ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

/ /ر092/05ب٣غاع مجلـ الهيئت  ع٢م ال٣ًيه 

 04/9/9005ٖملياث جاعيش 

مسالٟاث ماليت ف  مؿدىضاث نٝغ 

ٟي مضيغيت الؿالمت  ٖالواث الؿٟغ إلاْى

الٗامت والاؾ٩ان  وػاعة ألاقٛا٫ ف   اإلاغوعيت

 صائغة الؿالمه اإلاغوعيت. 9001ام لٗ

 

 وػاعة الاقٛا٫ (1)

 الٗامت والاؾ٩ان

نٝغ ٖالواث )

ٟي  الؿٟغ إلاْى

 (الؿالمت اإلاغوعيت

 ( الاؾديًاح ع٢م1)

 9001لؿىت  100

 

 م(  ر/ص/626/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

ؾب٤ وجم  ه٦ىه اإلال٠وبٚال١ 

الخد٣ي٤ بالىا٢ٗت مً ٢بل الهيئت 

ونضع ٢غاع مً مٗاو  عئيـ الهيئت 

 .01/00/9002بدٟٓها بخاعيش 

خٟٓه وجم ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

ب٣غاع مً مٗاو  عئيـ الهيئت بخاعيش  

01/00/9002 

 

بسهىم ٞخذ وحٗبيض ٖضة  ي ٖضة ق٩او 

َغ١ ف  مى٣ُت البهت قإع ٖغا١ ألامح  

امخضاص قإع مضاص مٟلح اإلاهح اث/ مى٣ُت 

 واصي الؿح .

 

 وػاعة الاقٛا٫ (2)

 الٗامت والاؾ٩ان

)حٗبيض َغ١ ف  

مى٣ُت واصي 

 الؿح (

ال٨خاب الغ٢ابي ( 2)

 جاعيش 7/90/9420 ع٢م

90/9/9002 

 

 .م( ر/ص/633/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٢يض اإلاخابٗت  ه٦ىه اإلال٠وبٚال١ 

والخهىيب مً ٢بل مٗاو  وػيغ 

 الاقٛا٫ و اَإل مجلـ الهيئت 

 باصاعة اإلاىيٕى مىٓىع 
ً
لضي الهيئت واإلال٠ خاليا

ويٗمل  اخض اإلاؿدكاعيً ف  الهيئتواقغاٝ 

بخيؿي٤ مباقغ م٘ م٨خب مٗاو  وػيغ الاقٛا٫ 

 ىيب الاويإ ف  هظا اإلال٠الٗامت الٚغاى جه

مسالٟاث ماليت مخٗل٣ت بغؾىم الحمىالث 

 اإلادىعيت لل٣باهاث اإلاخدغ٦ت والشابخت

 وػاعة الاقٛا٫ (3)

 الٗامت والاؾ٩ان

عؾىم  الحمىالث )

 (اإلادىعيت لل٣باهاث

 ( الاؾديًاح ع٢م 3)

 9002لؿىت  900

 

 .م( ر/ص/617/05ال٣غاع ع٢م )

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ

( مً هظا 4-0وبٚال١ البىىص مً )

ؤلاؾديًاح هٓغا لخهىيب ألاويإ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ٖو

 

ي٠ٗ الاصاء الٟني مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن 

الخُبي٤ الٗمل   والاصاعي للماؾؿت خيض ازبذ 

لالجٟا٢ياث ٖضم جد٣ي٤ الٛايت التي ابغمذ مً 

اظلها و مىظب ج٣غيغ اللجىت اإلا٩لٟت بضعاؾت 

مكاعي٘ اإلااؾؿت الٗامت لإلؾ٩ان م٘ اجٟا٢ياث و 

صولت ال٣ُإ الخام اإلاك٩لت بمىظب ٦خاب 

  02يخ٨ىن الاؾديًاح مً 
ً
 :بىضا

اجٟا٢يت م٘ ال٣ُإ  39جى٢ي٘ : البىض الاو٫ 

ولم يخم بٗض  9005الخام ختى ن ايت ٖام 

 طل٪ جى٢ي٘ اي اجٟا٢يت.

الٗامت اإلااؾؿت  (4)

لالؾ٩ان والخُىيغ 

 الحًغي 

غا٦ت م٘ وخضة الك)

 (ال٣ُإ الخام

 ( الاؾديًاح ع٢م4)

 9001لؿىت  920

 

ٖضم جُبي٤ آلياث واضحت : البىض الشاوي

 الكغا٦ت.ف  ٖمل 

(5) 
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جاعيش  00/93412ط/93عئيـ الىػعاء ع٢م 

جم صعاؾت هظه الاجٟا٢ياث وج٣ضيم . 6/7/9001

الخىنياث الالػمت ل٩ل اجٟا٢يت،و جم جهىيب 

اإلاسالٟاث خؿب ماوعص ف  ج٣غيغ لجىت صعاؾت 

إلاك٩لت ان اإلاداؾبت ابىىص اؾديًاح صيى 

بمىظب ٦خاب مضيغ ٖام اإلااؾؿت جاعيش 

وعص ف  ج٣غيغ اللجىت  ، بياٞت اور ما9/09/9001

اجٟا٢ياث ومكاعي٘ اإلااؾؿت اإلا٩لٟت بضعاؾت 

اإلاك٩لت  الٗامت لإلؾ٩ان م٘ ال٣ُإ الخام

عئيـ الىػعاء ع٢م صولت بمىظب ٦خاب 

 .6/7/9001جاعيش  00/93412ط/93

ي٠ٗ صوع اإلااؾؿت ف  : البىض الشالض

 مغاخل البىاء والاوكاء.

(6) 

ي٠ٗ مؿخىي الخيؿي٤ م٘ : البىض الغاب٘

 ألا٢ؿام.

(7) 

زلى الاجٟا٢ياث مً : البىض الخامـ

الكغوٍ الجؼائيت التي جلؼم الكغي٪ 

اء ببىىص   الاجٟا٢يت.بالٞى

(00) 

ٖضم جىاػن الاجٟا٢ياث بحن : البىض الؿاصؽ

 اإلااؾؿت وال٣ُإ الخام.

(00) 

 .م( ر/ص/620/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

هظا ؤلاؾديًاح بور مً  5البىض/

مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص 

 إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 

مً و جبحن وظىص قب ت ٞؿاص ومسالٟاث لل٣اهىن  

بإن اإلااؾؿت ؤبغمذ جبحن زال٫ الخد٣ي٤ 

اجٟا٢ياث م٘ اًٖاء ف  مجلـ اإلااؾؿت 

٦ممشلحن ًٖ ال٣ُإ الخام ومً زال٫ الىزائ٤ 

٣ت جبحن   اخضي الكغ٧اث ان م يمشلىن اإلاٞغ

يك٩ل مسالٟت  دضوصة ممااإلاٗامت الؿاهمت اإلا

٢اهىن الكغ٧اث الاعصوي /ص مً 026لىو اإلااصة 

خيض ؤ٦ض اإلاكٕغ ألاعصوي ٖضم ظىاػ مً يكٛل 

  ف  مجلـ بصاعة 
ً
يٟت ٖامت ؤن ي٨ىن ًٖىا ْو

 ؤي قغ٦ت مؿاهمت ٖامت.

 

 

 

 

٢يام اإلااؾؿت الٗامت : البىض الؿاب٘

لالؾ٩ان والخُىيغ الحًغي بةبغام 

 الاصاعةاجٟا٢ياث م٘ اًٖاء مجلـ 

 ٦ممشلحن ًٖ ال٣ُإ الخام. 

الٗامت اإلااؾؿت  (09)

لالؾ٩ان والخُىيغ 

 الحًغي 

غا٦ت م٘ وخضة الك)

 (ال٣ُإ الخام

جاب٘ الاؾديًاح 

لؿىت  920ع٢م 

9001 
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 .م( ر/ص/620/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن ؤن  اإلااؾؿت ٢امذ و 

بمىظب ٢غاعاث ناصعة ًٖ مجلـ اصاعت ا 

و٢امذ ىا٣ٞت ٖلر مىذ ٢غوى للمؿدشمغ باإلا

 
ً
باؾديٟاء اإلابالٜ اإلا٣ت يت ٦ك٤٣ مباٖت خٟاْا

ح  مسههت  ٖلر خ٣ى٢ها ت ٚو وه  ٞاٚع

إلاؿخٟيضيً وليـ ٦ما وعص ف  اؾديًاح صيىان 

ليه جم الٗمل  جهىيب  ٖلراإلاداؾبت ٖو

وعص ف  ج٣غيغ لجىت صعاؾت  خؿب ما اإلاسالٟاث

ن اإلاداؾبت اإلاك٩لت ابىىص اؾديًاح صيى 

بمىظب ٦خاب مضيغ ٖام اإلااؾؿت جاعيش 

9/09/9001، 

٢يام اإلااؾؿت الٗامت : البىض الشامً

لالؾ٩ان والخُىيغ الحًغي بخمىيل بٌٗ 

الكغ٧اء مً الهىضو١ الضواع  ولم يخم٨ً 

اإلابالٜ وؤٖاص اإلاؿدشمغون مً حؿضيض 

 مباٖت 
ً
الكغ٧اء للماؾؿت ق٣٣ا

 ٖاما . 90للمىاَىحن لٟت اث جهل اور 

 

الٗامت اإلااؾؿت  (01)

لالؾ٩ان والخُىيغ 

 الحًغي 

غا٦ت م٘ وخضة الك)

 (ال٣ُإ الخام

 .م( ر/ص/629/05ال٣غاع ع٢م )

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت

ؤلاؾديًاح بور مضع  مً  7البىض/

ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي. 

 

جبحن وظىص قب ت ٞؿاص  بور ظاهب ٖضم وظىص 

الاٖٟاء مً ٞىائض  الاصاعةهو يسى٫ مجلـ 

 ٢غوى الهىضو١ الضواع،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الٗامت ٢يام اإلااؾؿت : البىض الخاؾ٘

بمىذ ٢غوى لالؾ٩ان والخُىيغ الحًغي 

لبٌٗ اإلاؿدشمغيً مً الهىضو١ الضواع 

واٖٟائ م مً ٞىائضها ب٣غاع مً مجلـ 

م مً ؤن ؤلاٖٟاء  بصاعة اإلااؾؿت ٖلر الٚغ

 مً نالخيت مجلـ الىػعاء 

 

الٗامت اإلااؾؿت  (02)

لالؾ٩ان والخُىيغ 

 الحًغي 

غا٦ت م٘ وخضة الك)

 (ال٣ُإ الخام

جاب٘ الاؾديًاح 

لؿىت  920ع٢م 

9001 
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 . م( ر/ص/621/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 ؾديًاحالا مً  00البىض/وبٚال١ 

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص. 

 

ال يىظض جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ بإن اإلاسالٟت 

قب ت ٞؿاص خيض اهه ال يىظض ما يمى٘ مً  ٞ  ا

 يجىو  مضيغ ٖام ؾاب٤ للماؾؿت اصاعة اخض

 الكغ٧اث بٗض جغ٦ه للمىهب الٗام.

٢يام اإلااؾؿت الٗامت : البىض الٗاقغ

ؾيـ بخإلالؾ٩ان والخُىيغ الحًغي 

ال٠   30000الكغ٦ت ال٣ٗاعيت بمؿاهمت 

صيىاع مً زال٫ مضيغ ٖام ؾاب٤ انبذ 

 للكغ٦ت ٞيما بٗض 
ً
 مضيغا

الٗامت اإلااؾؿت  (03)

لالؾ٩ان والخُىيغ 

 الحًغي 

وخضة الكغا٦ت م٘ )

 (ال٣ُإ الخام

 م( ر/ص/622/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مً  09والبىض/ 00البىض/وبٚال١ 

هٓغا لخهىيب هظا الاؾديًاح 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص  ألاويإ ٖو

مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن بإهه جم حك٨يل لجىت 

الخدؿاب عؾىم الُىاب٘ ف  اإلااؾؿت و٢امذ 

ب اإلااؾؿت بمساَبت ظمي٘ الكغ٧اء لضٞ٘ مايت ج

ليه جم الٗمل ٖلر  ٖل  م مً عؾىم َىاب٘ ٖو

وعص ف  ج٣غيغ لجىت  جهىيب اإلاسالٟاث خؿب ما

ن اإلاداؾبت اإلاك٩لت اصعاؾت بىىص اؾديًاح صيى 

بمىظب ٦خاب مضيغ ٖام اإلااؾؿت جاعيش 

9/09/9001 

ٖضم : البىضيً الحاصي ٖكغ والشاوي ٖكغ

٢يام اإلااؾؿت الٗامت لالؾ٩ان والخُىيغ 

الحًغي بخدهيل ٞغ١ عؾىم الُىاب٘ 

 09ٖلر الاجٟا٢ياث.بور ظاهب وظىص 

 اجٟا٢يت مىت يت باؾخصىاء عؾىم الُىاب٘. 

الٗامت اإلااؾؿت  (04)

لالؾ٩ان والخُىيغ 

 الحًغي 

وخضة الكغا٦ت م٘ )

 (ال٣ُإ الخام

  م( ر/ص/623/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مً الاؾديًاح  01البىض/وبٚال١ 

ضم وظىص  هٓغا لخهىيب ألاويإ ٖو

 قب ت ٞؿاص.

 

مً زال٫ الخد٣ي٤ و الغظٕى اور ٢اهىن اإلااؾؿت 

 96الٗامت لالؾ٩ان والخُىيغ الحًغي وحٗضيالجه ع٢م 

/ػ مً ال٣اهىن ههذ ٖلر 4ان اإلااصة  0779لؿىت 

اإلاؿاهمت ف  خل اػمت الؿ٨ً وجُىيغ )جخىور اإلااؾؿت 

اإلاىا٤َ اإلاخضهيت الخضماث ف  اإلامل٨ت بجمي٘ الُغ١ 

والىؾائل اإلاخاخت لها بما ف  طل٪ ا٢امت مكاعي٘ 

اؾدشماعيت مباقغة او ًٖ َغي٤ ابغام ٣ٖىص اؾدشماع 

م٘ مؿدشمغيً مً ال٣ُإ الخام بما يخ٤ٟ م٘ 

 زظؤلم يكتٍ  ال٣اهىن   واهضاٝ اإلااؾؿت(و الخا

ليه ٣ٞض جم الٗمل ٖلر اء . ع الىػ عئاؾت  مىا٣ٞت ٖو

جهىيب اإلاسالٟاث خؿب ماوعص ف  ج٣غيغ لجىت صعاؾت 

ن اإلاداؾبت اإلاك٩لت بمىظب ٦خاب ابىىص اؾديًاح صيى 

 ،9/09/9001مضيغ ٖام اإلااؾؿت جاعيش 

ٖضم ؤزظ مىا٣ٞت : البىض الشالض ٖكغ

عئاؾت الىػعاء ٖلر الاجٟا٢ياث اإلاب مت م٘ 

 ال٣ُإ الخام. 

الٗامت اإلااؾؿت  (05)

لالؾ٩ان والخُىيغ 

 الحًغي 

وخضة الكغا٦ت م٘ )

 (ال٣ُإ الخام

جاب٘ الاؾديًاح 

لؿىت  920ع٢م 

9001 
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 م(  ر/ص/624/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 مً الاؾديًاح 02البىض/وبٚال١ 

ضم وظىص  هٓغا لخهىيب ألاويإ ٖو

 قب ت ٞؿاص.

 

جمذ مٗالجت البىض مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن ؤهه 

مً زال٫ ج٣غيغ اللجىت اإلا٩لٟت بضعاؾت اجٟا٢ياث 

ومكاعي٘ اإلااؾؿت الٗامت لإلؾ٩ان م٘ ال٣ُإ 

ع٢م  ٨خاب عئيـ الىػعاءبالخام اإلاك٩لت 

. جم صعاؾت 6/7/9001جاعيش  00/93412ط/93

الالػمت ل٩ل  اث٢ياث وج٣ضيم الخىنيهظه الاجٟا

ليه جم الٗمل ٖلر  جهىيب اإلاسالٟاث اجٟا٢يت.ٖو

وعص ف  ج٣غيغ لجىت صعاؾت بىىص  خؿب ما

ن اإلاداؾبت اإلاك٩لت بمىظب ااؾديًاح صيى 

 ، ٦9/09/9001خاب مضيغ ٖام اإلااؾؿت جاعيش 

يخًمً مالخٓاث ٖلر : البىض الغاب٘ ٖكغ

 :بٌٗ اإلاكاعي٘ اإلاىٟظة

. اٖاصة حسجيل ٢ُ٘  الؿغو مكغوٕ . 0

ه ف  الاجٟاٞيخحن وجدميل  الاعاض ي اإلاىنٞى

٧اٞت الغؾىم واإلاهاعي٠ وف  خا٫  اإلاؿدشمغ 

ٌ اإلاؿدشمغ يخم اجساط الاظغاءاث  ٞع

 ال٣اهىهيت الالػمت.

. ٖلر اإلااؾؿت  مكغوٕ ابى الٛؼالن. 9

 مخابٗت الاظغاءاث ال٣اهىهيت لحٟٔ خ٣ى٢ها

مىٓىعة لضي . مكغوٕ مغخبا. ال٣ًيت 1

ال٣ًاء ، خيض ان مد٨مت الخميحز ه٣ًذ 

ال٣ًيت  ث٢غاع مد٨مت الاؾخئىاٝ واٖاص

 إلاد٨مت الاؾخئىاٝ

الاؾخمغاع  مكغوٕ مضيىت اإلاجض/ الؼع٢اء. 2

باالظغاءاث الخانت بالدؿىيت م٘ عنض 

 اإلاسههاث الالػمت.

. جىٟيظ  مكغوٕ مضيىت اهل الٗؼم. 3

جٟا٢يت اؾدكاعة مدامي اإلااؾؿت باٖخباع الا

مٟؿىزت مً جل٣اء هٟؿها، و٢ض جم حك٨يل 

لجىت لل٨ك٠ ٖلر اإلاى٢٘ واٖضاص ج٣غيغ م٘ 

 .خٟٔ خ٣ى١ اإلااؾؿت

 

 

 

 

الٗامت اإلااؾؿت  (06)

لالؾ٩ان والخُىيغ 

 الحًغي 

وخضة الكغا٦ت م٘ )

 (ال٣ُإ الخام

جاب٘ الاؾديًاح 

لؿىت  920ع٢م 

9001 
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 5/9/9005جاعيش   ٦03/00/0/2652خاب عئاؾت الىػعء ع٢م . 1

 م( ر/ص/424/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

ٞؿاص خيض ؾب٤ وجم خٟٔ 

 الىا٢ٗت ب٣غاع مً مجلـ الهيئت .

ف  ال٣ًيت ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

ونضع ٢غاع بدٟٔ ال٣ًيت بخاعيش  62/9003ع٢م 

 قب ت ٞؿاص.لٗضم وظىص  90/9/9005

خيض ( 005256 ) جض٢ي٤ مؿدىض نٝغ ع٢م

( مائخان وزالزت 991,257)جم صٞ٘ مبلٜ 

كغون الٟا واعبٗمائت وحؿٗت وؾبٗىن  ٖو

 صيىاع 
ً
٧ل صون الخى٢ي٘ ٖلر الكغ٦ت اوع  ا

اجٟا٢يت مسالهت  مٗضة مً ؾلُت ب٢ليم 

 ال٣ٗبت .

ؾلُت مى٣ُت  (07)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)ٖضم جى٢ي٘ 

 مسالهه(اجٟا٢يت 

ال٨خاب الغ٢ابي ( 5)

 03/3/1/1467 ع٢م

 2/1/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/425/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

بؿبب اخالت اإلاىيٕى وبٚال١ اإلال٠ 

بخاعيش  اور مضع  ٖام الهيئت

92/9/9004 

اخالخه اور وجم ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

 .92/9/9004مضع  ٖام الهيئت بخاعيش 

و٢ٕى مسالٟاث ماليت واصاعيت ف  الُٗاء ع٢م 

الخام بدىٟيظ ٞيلم زالسي الابٗاص  39/9005

لهالح قغ٦ت جُىيغ ال٣ٗبت جخمشل ف  زؿاعة 

اعبٗت  42503ؾلُت ا٢ليم ال٣ٗبت مبلٜ 

وؾخىن الٟا وؾبٗمائت وزمؿت صهاهح  

 ٦خ٩الي٠ اقغاٝ صون اهجاػ اإلاكغوٕ .

ؾلُت مى٣ُت  (90)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)مسالٟاث ماليت 

 واصاعيه(

ال٨خاب الغ٢ابي ( 6)

 03/3/2/4671 ع٢م

 03/2/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/431/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

الخد٣ي٤ ؤهه جم حك٨يل لجىت ٞىيت  اْهغ 

باالقت ا٥ م٘ مغا٢ب صيىان اإلاداؾبت والخد٤٣ 

مً اظغاءاث َغح وجىٟيظ الُٗاء خيض ٢غعث 

ال يىظض مايكح  اور وظىص اللجىت الٟىيت ؤهه  

وؤهه جم خؿب هٓام   مسالٟاث ف  َغح الُٗاء

 اللىاػم والاقٛا٫ وخؿب ألانى٫.

صٞ٘ ٢يمت جىعيض وجسؼيً ٦ىابل ومدُاث 

ى٣ُت الحضوه الؿ٨ىيت الغابٗه إلا٦هغ ائيت 

صون اؾخ٨ما٫ اٖما٫ الُٗاء، بور ظاهب 

إلاىانٟاث الٟىيت الىاعصه وظىص ازُاء با

 .بالُٗاء

ؾلُت مى٣ُت  (90)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)صٞ٘ اإلاؿخد٣اث 

 ٢بل اهت اء الاٖما٫(

ال٨خاب الغ٢ابي (7)

 03/3/2/6064 ع٢م

 7/3/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/421/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص  قب ت 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه جم الغص مً ٢بل ؾلُت 

ال٣ٗبت الا٢خهاصيت بإن الخازح  ٧ان هديجت  مى٣ُت

٘ وان الخٗضيالث ٢ه٣ل الاشجاع ال٣ائمت ف  اإلاى 

لٛاء مى٠٢ الؿياعاث خٟاْا بوجم ٧اهذ يغوعيت 

 ٖلر الؿالمت الٗامت.  

الُٗاء ع٢م و٢ٕى مسالٟاث ماليت واصاعيت ف  

الخام بدىٟيظ وجيؿي٤ الجؼيغة  95/9009

الىؾُيت قإع اإلال٪ ٖبضهللا بً الحؿحن 

ما٫ اإلاىجؼة )وؿبت  جخمشل ف  جإزح  ف  الٖا

ٖلر الُٗاء والٛاء % (واظغاء حٗضيالث 96

  .مىا٠٢ الؿياعاث

ؾلُت مى٣ُت  (99)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)مسالٟاث ماليت 

واصاعيت ف  

 الُٗاءاث(

ال٨خاب الغ٢ابي ( 00)

 03/3/2/7146 ع٢م

 95/3/9001جاعيش 
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 م( ر/ص/2200/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت  

 إلاضع  
ً
مل٠ ؤلاؾديًاح  مىيىٖا

 .الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاصٖام 

لم يشبذ جهىيب اإلاسالٟت ولم يغص للهيئت اي عص 

 .مً الؿلُت ٖلر مىيٕى الاؾديًاح

. وظىص ٦مياث مىٟظة لم يهضع ب ا اوامغ 0

الخام  54/9004حٛيح يت للُٗاء ع٢م 

باوكاء مبنى الؿلُت الجضيض ب٣يمت 

( صيىاع خؿب ما هى واعص ف  0.052.470)

الكاون اإلااليت بخاعيش مظ٦غة مضيغيت 

00/5/9000. 

صيىاع ػياصة ًٖ  29,000. نٝغ مبلٜ 9

اإلابلٜ اإلايؿب به مً مضيغيت الكاون 

اإلااليت ف  الؿلُت وزالٞا إلاا جم الخيؿيب 

ال٠ صيىاع بضون  36ؼياصة م٣ضاعها ببه 

 .مب ع او مؿٙى ٢اهىوي

(91) 

 

 

ؾلُت مى٣ُت 

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

 ()ججاوػاث ماليت

 ( الاؾديًاح ع٢م 00)

 9001لؿىت  36

 

 م( ر/ص/2000/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً وبٚال١ 

 ؤلاؾديًاح إلظاػة عئاؾت الىػعاء. 

خٟٔ البىض الاو٫ مً الاؾديًاح واإلاخٗل٤ . 0

صيىاع وطل٪ الظاػة نٝغ  7664بهٝغ مبلٜ 

بمىظب ال٨خاب ع٢م اإلابلٜ مً عئاؾت الىػعاء 

 .01/9/9005جاعيش  33/00/0/3740

مهغوٞاث يياٞت  7664نٝغ مبلٜ . 0

إلاغ٦ؼ الحؿحن بً َال٫/ البدغ اإلايذ 

م٣ابل حجؼ وظبت ٚضاء لًيٝى مضيغيت 

( 13الدؿىي٤ والؿياخت والبالٜ ٖضصهم )

 شخه
ً
زالٞا لباٙل يبِ الاهٟا١ ع٢م  ا

 .9003لؿىت  619

(92) 

 

ؾلُت مى٣ُت 

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

نٝغ مبالٜ ماليت )

اث ومهاعي٠  ٦خبٖ 

 (عصون مب 

 

 ( الاؾديًاح ع٢م09)

 9001لؿىت  051

 

 م( ر/ص/2000/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠  هظه الجؼئيت مً  وبٚال١

الهٝغ مً ؤلاؾديًاح إلظاػة 

 عئاؾت الىػعاء.

خٟٔ البىض الشاوي مً الاؾديًاح واإلاخٗل٤  . 9

ظاػة نٝغ اإلابلٜ مً عئاؾت الىػعاء بمىظب با

 .(01/9/9005جاعيش  3/00/0/3740ال٨خاب ع٢م 

الباث ٢غي . 9 جإمحن ٖضص مً َالب َو

ال٣ٗبت باإلاىانالث مً واور ال٣ٗبت 

 بالخٟهيل الخاو :

الباث ٢غي خىى الضيؿت  . ؤ ه٣ل َالب َو

 صيىاع 09774ؾىىيت اور ال٣ٗبت ب٣يمت 

الباث صبت خاهىث اور . ب ه٣ل َالب َو

 صيىاع. 03620ب٣يمت ؾىىيت  ٢غيت 

ؾلُت مى٣ُت  (93)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

نٝغ مبالٜ ماليت )

اث ومهاعي٠  ٦خبٖ 

 (عصون مب 



-9- 
 

 اؾديًاح/٦خاب ع٢ابي الجهه البىض مًمىن الاؾديًاح /ال٨خاب الغ٢ابي هديجت الخد٣ي٤ ٢غاع مجلـ الهيئت

 م( ر/ص/2300/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت  

 إلاضع  
ً
ا مل٠ ؤلاؾديًاح  مىيٖى

 .ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص 

لم يشبذ جهىيب اإلاسالٟت ولم يغص للهيئت اي عص 

 مً الؿلُت ٖلر مىيٕى الاؾديًاح

   لضي الخض٢ي٤ ٖلر مؿدىضاث الهٝغ ف

الؿلُت جبحن ٢يام مجلـ اإلاٟىيحن 

ماليت ٞاث أباإلاىا٣ٞت ٖلر نٝغ م٨

إلاخ٣اٖضيً حٗاص٫ ي٠ٗ عاجب ازغ قهغ 

 
ً
٠ اإلاخ٣اٖض زالٞا الخ٩ام  ج٣اياه اإلاْى

ٟي الؿلُت خيض خضص الىٓام  هٓام مْى

٠ ٖىض اهت اء زضمخه بٛح   ما يؿخد٣ه اإلاْى

ليه جم نٝغ اإلابالٜ صون ؾىض  الٗؼ٫ ٖو

 ٢اهىوي.

  ٟحن اإلاخ٣اٖضيً واإلاىت يت جم الخبٕ  للمْى

لغصياث زضمات م مً الؿلُت ب٣يمت ا

 
ً
مً باٙل  2للبىض  اإلاخب٣يت ٖلر طممهم زالٞا

 .9000لؿىت  1صولت عئيـ الىػعاء ع٢م 

ؾلُت مى٣ُت  (94)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

 )ججاوػاث ماليت(

ال٨خاب الغ٢ابي (01)

 03/3/1/0605ع٢م

 9/4/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/766/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

مااااااااااااااااااااااً  0البىااااااااااااااااااااااضخٟااااااااااااااااااااأ وبٚااااااااااااااااااااااال١ 

لٗاااااااااااااااااضم وظاااااااااااااااااىص  ال٨خااااااااااااااااااب الغ٢اااااااااااااااااابي

 قب ت ٞؿاص.

بٗض البدض والؼياعة اإلايضاهيت لجمغ٥ ال٣ٗبت  

 جبحن ما يل :

ٞيما يخٗل٤ بٗضم خٟٔ . مغ٦ؼ شحً الضعة 

( صيىاع 30الىنىالث هىا٥ مؿدىض واخض ب٣يمت )

يخٗل٤  ما. ؤما ٞي0/7/9000جم حؿضيضه بخاعيش 

بٟيل ؤلايضإ هىا٥ ٞيكت بيضإ واخضة لم يخم 

 ( صيىاع.53,3) تميالٗشىع ٖل  ا ب٣

 

مسالٟاث ماليت واظغائيت ف  ظمغ٥ : 0البىض

 4/6/9000 – 0/0/9000ال٣ٗبت للٟت ة مً 

وهىا٥ ٢ًايا ظمغ٦يت ٖلر قغ٧اث جسليو 

% مً ٢يمت الٛغاماث 53جم زهم وؿبت 

 .اإلاٟغويت ٖل  ا

 

ؾلُت مى٣ُت  (95)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

مسالٟاث ماليت )

واظغائيت ف  ظمغ٥ 

 (ال٣ٗبت

ال٨خاب الغ٢ابي (02)

 02/3/6/0715ع٢م

 9/5/9001جاعيش 
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 م( ر/ص/767/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

مااااااااااااااااااااً  9البىااااااااااااااااااااض خٟاااااااااااااااااااأ وبٚااااااااااااااااااااال١ 

لٗاااااااااااااااااضم وظاااااااااااااااااىص  ال٨خااااااااااااااااااب الغ٢اااااااااااااااااابي

 قب ت ٞؿاص.

بياهااااااااااااااااااااااث ظمغ٦يااااااااااااااااااااات ٚحااااااااااااااااااااا   (5جباااااااااااااااااااااحن وظاااااااااااااااااااااىص )

 ( صيىااااااااااااااااااع 432.50ا ) ااااااااااااااااامضٞىٖااااااااااااااااات و٢يمت
ً
ولااااااااااااااااايـ .ا

مااااااااً ان  خؿااااااااب ماااااااااهى واعص فاااااااا  ال٨خاااااااااب الغ٢ااااااااابي

 بياهاااااااااااااااااااااا 31هىااااااااااااااااااااااا٥ 
ً
 ظمغ٦ياااااااااااااااااااااا ا

ً
 ٚحاااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااااضٕٞى ا

 .بور قب ت ٞؿاص  واإلاسالٟاث الجغقر

مسالٟاث ماليت واظغائيت ف  ظمغ٥  :9البىض

 ال٣ٗبت ف  ؾبٗت بياهاث ظمغ٦يت.

 ؾلُت مى٣ُت  (96)

)مسالٟاث ماليت 

واظغائيت ف  ظمغ٥ 

 ال٣ٗبت(

 م( ر/ص/077/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

 ماااااااً ال٨خااااااااب الغ٢اااااااابي1اخالااااااات البىاااااااض

بواااااااار مااااااااضع  ٖااااااااام الجزاهاااااااات وم٩اٞداااااااات 

ومساَباااااااااااااااااااااااااااات عئاؾاااااااااااااااااااااااااااات الٟؿاااااااااااااااااااااااااااااص، 

الااااااااااااىػعاء خااااااااااااى٫ الُبيٗاااااااااااات الخُااااااااااااغة 

للحاويااااااااااااااث اإلاىظااااااااااااااىصة فاااااااااااااا  ال٣ٗباااااااااااااات 

وم٣تااااااااااا ح وت ضياااااااااااض الؿاااااااااااالمت الٗامااااااااااات 

مااااااً الهيئااااااات حكاااااا٨يل لجىااااااات مكااااااات ٦ت 

ؤمىياااااااااااااات ٖؿااااااااااااااا٨غيت ٞىياااااااااااااات ظمغ٦يااااااااااااااات 

وهيئاااااااااااااااااااااااااااااااااااات الُا٢اااااااااااااااااااااااااااااااااااات الىىوياااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 واإلاسابغاث والضٞإ اإلاضوي.

قاااااااااب ت ٞؿااااااااااص فااااااااا  الجؼئيااااااااات و/ؤو البىاااااااااىص اإلاخٗل٣ااااااااات 

 9007( ٖااااااااااااااااااااااااام 9ص )ببااااااااااااااااااااااااىالو الصااااااااااااااااااااااااحً ٖااااااااااااااااااااااااض

 0/0/9000( مٟخىخاااااااااااات مااااااااااااً 90و ااااااااااااىالو ٖااااااااااااضص )

ح  مؿضصة 4/6/9000بور   .ٚو

 

 9007( ٖام 9هىا٥ بىالو ٖضص ): 1البىض

ت مهحٗٚح  مؿضصة ولم يخم م   البًاٖت ٞغ

وهىا٥ بىالو  الىاعصة بمىظب البىالو

ح  مؿضصة  90ٖضص  مً بىليهت مٟخىخت ٚو

 .4/6/9000وختى جاعيش  0/0/9000

ؾلُت مى٣ُت  (97)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)مسالٟاث ماليت 

واظغائيت ف  ظمغ٥ 

 ال٣ٗبت(

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

02/3/6/0715 

 9/5/9001جاعيش 
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 م( ر/ص/077/05ال٣غاع ع٢م )

٢ااااغع مجلااااـ الهيئاااات باإلظمااااإ خٟاااأ 

 مااً ال٨خااااب الغ٢اااابي 2البىاااض وبٚااال١ 

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

ال٣ًاااااااااااااااااااااااايا الجمغ٦يااااااااااااااااااااااات اإلاخٗل٣ااااااااااااااااااااااات  بسهاااااااااااااااااااااااىم

%( مااااااااااً ٢يماااااااااات 53بكااااااااااغ٧اث الخسلاااااااااايو وزهاااااااااام )

ظمياااااااااااااااا٘  جبااااااااااااااااحن انالٛغامااااااااااااااااث اإلاٟغوياااااااااااااااات ٖل  ااااااااااااااااا 

خيصيااااااااااااااث ال٣ًاااااااااااااايا اجساااااااااااااظث الهاااااااااااااٟت ال٣ُٗيااااااااااااات 

ساااااااااااااا بٗاااااااااااااٌ ألاخ٩اااااااااااااام واٖٟااااااااااااااء ٟباإلاهاااااااااااااالحت ؤو ب

%( ماااااااااااااً ٢ااااااااااااايم 53هاااااااااااااظه الكاااااااااااااغ٧اث ماااااااااااااا وؿااااااااااااابخه )

الغؾاااااااااااااااااىم اإلاٟغويااااااااااااااااات بمىظاااااااااااااااااب ٢اااااااااااااااااغاع مجلاااااااااااااااااـ 

 03/7/9007اعيش ( جاااااااااااااااااااااااااااا4062الااااااااااااااااااااااااااااىػعاء ع٢اااااااااااااااااااااااااااام )

 بواااااااااااار ٢اااااااااااااهىن بٖٟاااااااااااااء ألامااااااااااااىا٫ الٗاماااااااااااات، 
ً
اؾاااااااااااادىاصا

واؾااااااااااااااااديٟاء الغؾاااااااااااااااااىم اإلا٣ااااااااااااااااغعة بٗاااااااااااااااااض اخدؿااااااااااااااااااب 

 .اإلاىيٕى اليغقر بور قب ت ٞؿاصالخهم.

ت واظغائيت ف  ظمغ٥ يمسالٟاث مال: 2البىض

 .% مً ٢يمت الٛغاماث53ال٣ٗبت بسهم 

ؾلُت مى٣ُت  (10)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)مسالٟاث ماليت 

واظغائيت ف  ظمغ٥ 

 ال٣ٗبت(

 م( ر/ص/426/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ ٦ىهه ؾب٤ هٓغه مً 

٢بل مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت 

الٟؿاص وجم خٟٓه.ٖلر ؤن يخم 

بخدهيل مخابٗت الجؼئيت اإلاخٗل٣ت 

اإلاؿخد٣اث مً ٢بل صيىان اإلاداؾبت 

 ناخب ؤلازخهام.

ؾب٤ للهيئت وان هٓغث ف  هظه ال٣ًيت و٢غعث 

مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص  اخالت ا اور

ونضع ٢غاع باؾ٣اٍ صٖىي  29/9000جدذ الغ٢م 

الح٤ الٗام لكمىلها بالٟٗى الٗام  ويخم مخابٗت 

إلااليت  وجم اإلاؿخد٣اث اإلااليت  مً ٢بل وػاعة ا

 .خٟٔ اإلاىيٕى واٚال١ اإلال٠

و٢ٕى مسالٟاث ماليت واصاعيت ف  الُٗاء ع٢م 

ما٫ الت ابيت إلاجغي  37/9005 الخام بااٖل

٢ىاة واصي اليخم جخمشل ف  ػياصة ٖغى ال٣ىاة 

م  زالٞا للضعاؾاث خيض جم  30اور  93مً 

َغح ُٖاء ظضيض مما ٧ل٠ الخؼيىت مبالٜ 

 اياٞيت.

ؾلُت مى٣ُت  (10)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)مسالٟاث 

 الُٗاءاث(

 

ال٨خاب الغ٢ابي (03)

جاعيش  3/7/9624 ع٢م

90/9/9001 

 

 م( ر/ص/177/05ال٣غاع ع٢م)

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

ب٩اٞت  ال٨خاب الغ٢ابيوبٚال١ مل٠ 

 .لٗضم وظىص قب ت ٞؿاصبىىصه 

لم جخم٨ً الكغ٦ت مً اؾخٛال٫ ٢ُٗت ألاعى 

مما  اخض الاشخامبؿبب اؾخٛاللها مً ٢بل 

جغجب ٖليه بلٛاء ٢غاع مجلـ اإلاٟىيحن وبٖاصة 

ومساَبت مداٞٔ ال٣ٗبت اإلابالٜ بور الكغ٦ت 

 .إلجساط ؤلاظغاءاث ال٣اهىهيت 

مسالٟاث اصاعيت ف  ٖضص مً ٢غاعاث مجلـ 

 مٟىض ي ال٣ٗبت ٖلر الىدى الخاو :

جاعيش  476ع٢م حن يمجلـ اإلاٟى ٢غاع :0البىض

ببي٘ ٢ُٗت ألاعى ال٣اض ي  91/00/9009

اخضي الكغ٧اث ( بور 10( خىى )935)

 لٛايت ب٢امت مؿخىصٕ جسؼيً،

ؾلُت مى٣ُت  (19)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)٢غاعاث مسالٟه 

 إلاجلـ اإلاٟىيحن(

ال٨خاب الغ٢ابي (04)

 03/3/1/0036ع٢م

 97/0/9001جاعيش 

 

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

02/3/6/0715 

 9/5/9001جاعيش 
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نالخياث مجلـ  ان هظا الٟٗل هى مًجبحن 

 اإلاٟىيحن.

 

جاعيش  440ال٣غاع ع٢م : 9البىض

واإلاخًمً اإلاىا٣ٞه ٖلر  91/00/9009

 300ظح  مىا٢٘ مسيماث ؾياخيت ب٣يمت إج

صيىاع  900وجسٟيًها اور  صيىاعللضوهم

 للضوهم.

ؾلُت مى٣ُت  (11)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)٢غاعاث مسالٟه 

 (إلاجلـ اإلاٟىيحن

الت زيو و الخاو  لم  جبحن بإهه لم يخم صٞ٘ عؾىم

 .يخم الت زيو

 

جاعيش  439ال٣غاع ع٢م : 1البىض

اإلاخٗل٤ بت زيو مكغوٕ  00/00/9009

٣ُٗت الم ٖلر مجم٘ مضيغيت الامً الٗا

 (.9خىى) 50ع٢م 

ؾلُت مى٣ُت  (12)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)٢غاعاث مسالٟه 

 (إلاجلـ اإلاٟىيحن

الىٓام اإلااو   جبحن ان اؾباب الهٝغ جخ٤ٟ م٘

 .ويمً نالخياث اإلاجلـ

  91/00/9009جاعيش  479ال٣غاع ع٢م :2البىض

خض ل صيىاع  0300واإلاخٗل٤ بهٝغ مبلٜ 

ٟحن ٦مؿاهمه مً الؿلُت بؿبب  اإلاْى

صيت مهمخه إيغاع حٗغى لها ازىاء جؤ

 الغؾميت.

ؾلُت مى٣ُت  (13)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)٢غاعاث مسالٟه 

 (إلاجلـ اإلاٟىيحن

 م( ر/ص/6001/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت خٟٔ وبٚال١ 

لٗضم وظىص  اإلال٠هظه الجؼئيت مً 

 .قب ت ٞؿاص

بضعاؾت الى٢ائ٘ والخ٣اعيغ والبياهاث اإلاىيىٖت 

 ج٣غيغ 
ً
لجىت الخد٣ي٤ اإلاٗض بخاعيش  وجدضيضا

 إلادىؾبابسهىم الىٓام اإلااو   92/1/9003

 .٣ٞض جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص الاوعا٧ل

وظىص ججاوػاث ف  الىٓام اإلااو  : 0البىض

اإلادىؾب باؾخسضام هٓام الاوعا٧ل 

بسهىم والىاعصة ف  ج٣غيغ لجىت جد٣ي٤ 

 .حُٗل هٓام الاوعا٧ل

ؾلُت مى٣ُت  (14)

الا٢خهاصيت ال٣ٗبت 

 الخانت

 )هٓام الاوع٧ل(

ال٨خاب الغ٢ابي (05)

 03/3/1/5619 ع٢م

 03/3/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/7001/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠  هظه الجؼئيت مً  وبٚال١

 إلاضع  ٖاممدا٫ ؤلاؾديًاح ٦ىهه  

 .الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص

ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ وجم ٞخذ مل٠ 

وجمذ اخالخه اور  01/9002جد٣ي٣ي جدذ الغ٢م 

بخاعيش  الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاصمضع  ٖام 

2/00/9004. 

البىض9: وظىص ججاوػاث ف  مغ٦ؼ 

واإلامى٫ مً  relxccxeln lxecxEحزالخم

.اإلاكاعي٘ واإلاىذ اإلا٣ضمت للؿلُت يمً  

ؾلُت مى٣ُت  (15)

الا٢خهاصيت ال٣ٗبت 

 الخانت

)ججاوػاث ف  

مكغوٕ مغ٦ؼ 

 (الخمحز

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

03/3/1/0036 

 97/0/9001جاعيش 
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 م( ر/ص/432/05ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث ٖضم وظىص ايت 

 مسالٟاث.

و٢ٕى مسالٟاث ماليت واصاعيت ف  : 0البىض

بسهىم جىعيض  5/9001الُٗاء ع٢م 

ان ٖضص   إلاىتزه الضع٥. 09وجغ٦يب ٦ٞغ

ؾلُت مى٣ُت  (16)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)اإلاسالٟاث اإلااليت 

والاصاعيت ف  

 الُٗاءاث(

ال٨خاب الغ٢ابي ( 06)

 03/3/2/7571 ع٢م

 1/4/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/433/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه جم حك٨يل لجىت وجبحن 

الكغ٦ت ناخبت الا٢ل ؤن ؤلاخالت جمذ ٖلر 

 
ً
 ت٧اهذ بُغي٣ت ؾهل ةظ،والاٖما٫ اإلاىٟ ؾٗغا

ٖاصة جغ٦يب ا والاٖما٫ ال٨هغ ائيت بيم٨ً ٨ٞها و 

 الضاعظت ف  الؿى١. ٧اهذ يمً الاؾٗاع 

و٢ٕى مسالٟاث ماليت وبصاعيت ف  :9البىض

الخام بةوكاء  31/9009الُٗاء ع٢م 

ؾى١ للبؿُاث الكٗبيت ف  مى٣ُت 

  ٖضم وظىص ال٣ٗبت ؤلا٢خهاصيت جخمشل ف

 ت البؿُاث .ل٩صعاؾت للمكغوٕ لحل مك

(17) 

 م( ر/ص/427/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

ل٠ بور مضع  ٖام الجزاهت اإلا

ء اوم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغ 

 ال٣اهىوي.اإلا٣خط ى 

 

هضع اإلاا٫  حؿببذ ف  جبحن وظىص قب ت ٞؿاص

 الٗام .

و٢ٕى مسالٟاث ماليت واصاعيت ف  الُٗاء 

الخام باإلايكأث اإلاا٢خت  94/9000ع٢م 

اؾخدضار بىىص ظضيضه  و  ل٣ىاة واصي اليخم

  ٚح   واعصه ف  الُٗاء )اوامغ حكٛيليت(

واخالت الُٗاء لكغ٦ت ازغي مما ٧ل٠ 

 .هماليت ٦بح  الخؼيىت مبالٜ 

 

ؾلُت مى٣ُت  (20)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

 )الاوامغ الدكٛيليت(

ال٨خاب الغ٢ابي (07)

 03/3/2/09737 ع٢م

 90/5/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/4001/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح لٗضم 

 وظىص قب ت ٞؿاص.

 

 

لؿلُت  تاإلاسالٟت  اإلاىظهجبحن بالخد٣ي٤ ان  .0

  مسالٟت ق٩ليتمى٣ُت ال٣ٗبت الا٢خهاصيت ه  

ظغاء مىا٢الث ماليت بحن مكاعي٘ ظميٗها ةب

للؿلُت و لم يغص ف  ٦خاب صيىان اإلاداؾبت ان 

 هىال٪ هضع 
ً
  .لهظه اإلابالٜ ا

جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ ان الؿلُت ه  الا٢ضع  .9

ولىيات ا ف  جىٟيظ اإلاكاعي٘ وان ؤٖلر جدضيض 

ىعاث اإلاىا٢الث اإلااليت  جمذ مً الٞى

جم جىٟيظ اٖما٫ الُٗاء  صون مسههاث 

ماليت و ٢ض جم جإمين ا مً زال٫ اإلاىا٢الث 

( مليىن و هه٠ 300000,0اإلااليت ب٣يمت )

مً مسههاث مكاعي٘ طاث اهميت صيىاع 

 .9009زال٫ ٖام ا٢ل 

 

ؾلُت مى٣ُت  (20)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

 7/9009ُٖاء ع٢م 

الخام بالكاَئ )

 (الجىىبي

ال٨خاب الغ٢ابي (90)

 03/3/2/07403 ع٢م

 90/5/9001جاعيش 
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لبٌٗ اإلاكاعي٘ اياٞت اور ان اإلاسههت 

بًٗها الازغ جم جىٟيظه واؾخالمه و ٢ض ظاء 

٘ ؾىيت الخضماث ٖلر  َغح هظا الُٗاء لٞغ

يىاػي مشيالت ا ف  الكىاَئ الٗامت بما 

ح  ٖلر اإلاىاَى حن  ف  خحن ا٦ض الٟىاص١ للخٞى

ن اإلاىا٢الث جمذ مً إصيىان اإلاداؾبت ب

مسههاث مكاعي٘ مهمت ولم يخم جىٟيظ اي 

 . 9009مً هظه اإلاكاعي٘ ٖام 

 م( ر/ص/422/05ال٣غاع ع٢م )

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

كغ٦ت ٢امذ باصزا٫ الجبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤن 

وجسؼيً وازغاط اإلاكخ٣اث الىُٟيت اور مى٣ُت 

بمىظب بياهاث جغاهؼيذ ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

وازغاظها بىاؾُت مهٟاة البت و٫ اإلاٟٗاه مً 

الغؾىم بمىظب ٢اهىن الامخياػ،ؤما ٞيما يخٗل٤ 

 تيؤ٣ضيغ الًغيبي ٞالكغ٦ت ليـ ٖل  ا بالخ

 يغائب وه  جدذ الخهٟيت الاظباعيت. 

اخضي مسالٟاث ماليت واصاعيت ف  ُٖاء 

مً بضالث   ائجخمشل ف  اٖٟاالكغ٧اث 

-0/0/9005 جسؼيً ًٖ الٟت ة

ضم اظغاء ٦ك٠ ج٣ضيغ 7/4/9000 ٖو

 .9000و 9000يغيبي لالٖىام 

ؾلُت مى٣ُت  (29)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت 

)الاٖٟاء اث مً 

 بضالث الخسؼيً(

ال٨خاب الغ٢ابي (90)

 06/06/1/91050 ع٢م

 10/09/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/5001/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

  مل٠ ؤلاؾديًاح
ً
إلاضع   مىيىٖا

ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 

و بيان ٢يمت  لحهغ جبحن اهه جم حك٨يل لجىت   -0

انضاع جاقح ة او  الاٖٟاءاث ٖلر عؾىم مٗامالث

جهغيذ الٗمل ف  اإلاى٣ُت الا٢خهاصيت الخانت 

 جمهيضا الؾت صاصها.

باإلاخابٗت م٘ ؾلُت مى٣ُت ال٣ٗبت جبحن   -9

اهه لم يخم اظخمإ اللجىت لٛايت جاعيش اٖضاص 

ت  اإلاى٦ىلت ال  ا مالخ٣غيغ  و لم ج٣م باهجاػ اإلاه

خهغ ٢يمت الاٖٟاءاث لٛاياث ببيان و 

 (. 9009-9000اؾت صاصها للٟت ة )

ٖىض اظغاء ٞدو ازخباعي ٖلر ٖيىت مً 

مسغظاث الىٓام اإلادىؾب إلاضيغيت الٗمل 

جبحن  9009-9000والخإقح اث للٟت ة مً 

ٖضم الض٢ت ف  اصزا٫ البياهاث ٖلر الىٓام 

اإلادىؾب مما ياصي اور ٖضم الض٢ت ف  

ٟاءاث ٖلر مىذ اٖ و البياهاث اإلاؿخسغظت 

قح ة او جهغيذ إعؾىم مٗامالث  انضاع ج

الٗمل ف  اإلاى٣ُت صون وظىص ؾىض ٢اهىوي 

 يجحز طل٪.

ؾلُت مى٣ُت  (21)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت

مضيغيت الٗمل )

 (والخاقح اث

ال٨خاب الغ٢ابي (99)

 03/3/1/5166 ع٢م

 06/3/9002جاعيش 

 

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

03/3/2/07403 

 90/5/9001جاعيش 
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 م( ر/ص/2900/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت  

 إلاضع  
ً
مل٠ ؤلاؾديًاح مىيىٖا

 ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص 

لم يشبذ جهىيب  اإلاسالٟت ولم يغص الهيئت 

مايٟيض بإي جب يغ او جدضيض مٗياع الٖخماص 

 الصح٠ اإلادليت او الٗاإلايت التي جم ازخياعها

وكغ اٖالهاث جغويجيت ف  صح٠ ٖاإلايت 

 59513ظ ٖيىت من ا ب٣يمت ومدليت جم از

صيىاع صون بيان الاؾـ والاظغاءاث التي يخم 

 ب ا ازخياع الصح٠

ؾلُت مى٣ُت  (22)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت

 )اٖالهاث جغويجيه(

 ( الاؾديًاح ع٢م91)

 9002لؿىت  099

 

 م( ر/ص/423/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

خيض ؾب٤ وجم خٟٔ  ٞؿاص

الىا٢ٗت مىيٕى البىض ب٣غاع مً 

 عئيـ الهيئت .

ال٣ًيت  ف ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

 05/0/9004ال٣ًيت بخاعيش وجم خٟٔ 021ع٢م 

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

و٢ٕى مسالٟاث اصاعيت وماليت ف  الُٗاء 

الخام بال٨ىابل وال٣ىاَ٘  5/9009ع٢م 

ا٢ليم  ح  مل٣ان ؾلُت–ال٨هغ ائيت 

ال٣ٗبت جخمشل ف  جىعيض ٦ىابل للًِٛ 

اإلاخىؾِ ٚح  خانلت ٖلر قهاصة ٞدو 

هىع  مً مسخب  ٖاإلاي و جىعيض ٢ىاَ٘ 

 .جدمل اؾم قىايضع الاوعو يت زالٞا للىا٢٘

ؾلُت مى٣ُت  (23)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت

)مسالٟاث 

 ماليتواصاعيت(

ال٨خاب الغ٢ابي (92)

 7/90/90676 ع٢م

 02/09/9002جاعيش 

 

 م( ر/ص/4002/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٧ان وبٚال١ ؤلاؾديًاح ٦ىهه 

 لضي الهيئت وجم 
ً
مىٓىع ؾاب٣ا

 .05/0/9004خٟٓه بخاعيش 

 ال٣ًيت ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ ف 

وجم خٟٔ اإلال٠  021/9002خد٣ي٣يت ع٢م ال

 05/0/9004بخاعيش 

 اخضي الكغ٧اثان الكهاصاث اإلايؿى ت إلاسخب  

( ٦ما tnex cxycليؿذ قهاصاث ٞدو هىع  )

( اي exET Ecnelx txycهى مُلىب اهما ه  )

لم جخًمً الٟدىناث ال٨هغ ائيت لل٨ىابل 

 والتي حٗخب  مً اهم الٟدىناث الخانت ب ا .

وهظه حٗخب  مسالٟت ظىهغيت خيض ان ا 

الجخًمً الٟدىناث ال٨هغ ائيت والتي حٗخب  

إلاخُلباث الًغوعيت ف  مً الاؾاؾياث وا

ل بالخاو  اليم٨ً اٖخماص هظه بياٖخماص ال٨

بسهىم ال٣ىاَ٘ ال٨هغ ائيت اما  الكهاصاث.

 xEinc غوٕ التي الجدمل اإلاىٟظة باإلاك

recmxE ٞخماص اإلان ة خُلباث الغئيؿيت اٖل

ال٣ىاَ٘ والتي حكتٍ  وظىصها مىٓماث ٖاإلايت 

 xEinc recmxE وظىص 

ؾلُت مى٣ُت  (24)

 الا٢خهاصيت ال٣ٗبت

ُٖاء البييت )

الخدخيت إلاى٣ُت  

 (الكاميت

ال٨خاب الغ٢ابي (93)

جاعيش  7/90/3057 ع٢م

10/1/9003 
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 م( ر/ص/435/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

جبحن بإهه جم جهىيب الاويإ خيض انبدذ 

الايضاٖاث خؿب الانى٫ وجم اؾخضعاط ٖغوى 

للحهى٫ ٖلر ٖغوى اٖلر وجم جؼويض الهيئت 

 باإلاٗؼػاث ال٩اٞيت والالػمت 

مليىن صيىاع  9ايضإ مبالٜ ه٣ضيت ب٣يمت 

بضون الحهى٫ ٖلر  اخضي البىى٥لضي 

ٞىائض وزالٞا ل٣غاع  مجلـ اإلاٟىيحن 

 لضي بى٪ ازغالظي يخُلب الايضإ 

ؾلُت مى٣ُت  (25)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت

)الايضاٖاث 

 البى٨يت(

ال٨خاب الغ٢ابي (94)

 03/3/1/09250 ع٢م

 00/6/9003جاعيش 

 

 م( ر/ص/0021/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

ؤلاؾديًاح  ٦ىهه جم  وبٚال١ مل٠

 .بخالت ا للمضع  الٗام

ال٣ًيت  ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ ف 

وجم اخالت اإلاىيٕى اور  01/9002خد٣ي٣يت ع٢م ال

بخاعيش  الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاصؾٗاصة مضع  ٖام 

2/00/9004 

وظىص ججاوػاث ماليت واصاعيت مخٗل٣ت 

مى٣ُت ؾلُت  بدؿاب اإلاىذ واإلاكاعي٘ ف 

 الا٢خهاصيت الخانت. ال٣ٗبت

ؾلُت مى٣ُت  (26)

 ال٣ٗبت الا٢خهاصيت

)خؿاب اإلاىذ 

 واإلاكاعي٘(

( الاؾديًاح ع٢م 95)

 9003لؿىت  66

 

 5/9/9005جاعيش  ٦03/00/0/2653خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 2

 .م(  ر/ص/649/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ب٣اهىن  الاٞٗا٫وقمى٫  ألاويإ

 .9000الٟٗى الٗام 

 

جم جهىيب الىي٘ مً زال٫ ٢يام الىػاعة 

اإلاٗىيت باالهاعة اؾؿت اإلابى٠٢ الخٗامل م٘ 

واجساط ال٣ٗى اث ؤلاصاعيت الالػمت  والخمضيضاث

م٘ ألازظ بٗحن ؤلاٖخباع ؤن ألاٞٗا٫ الىاعصة حك٩ل 

يٟت  وبؾاءة  ظغم ؤلازال٫ بىاظباث الْى

 اؾخٗما٫ الؿلُت  

قغاء مىاص لهياهت ٖضص مً مباوي اإلاضيغيت 

ومغا٦ؼ صحيت وجبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ 

وظىص ػياصة مبالٜ ٞ  ا ف  ؾٗغ اإلاىاص 

ٗغ الؿى١ وججؼئت اللىاػم اإلاكت اة ًٖ ؾ

 اإلادكاب ت بور ن٣ٟاث مخٗضصة.

 وػاعة الصحت (27)

خؿاب ه٣ٟاث  )

 (وػاعة الصحت

 ( الاؾديًاح ع٢م96)

 9003لؿىت  30

 

 .م(  ر/ص/637/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىن الىا٢ٗت ٢يض  اإلال٠وبٚال١ 

الىٓغ لضي الهيئت/صائغة الك٩اوي 

 .769/9005جدذ الغ٢م 

جدذ الغ٢م  الهيئتاإلاىيٕى ٢يض الخد٣ي٤ لضي 

769/9005 

٢يام لجىت الُٗاءاث اإلادليت بىػاعة 

 45/9006ع٢م الصحت بةخالت الُٗاء 

الخام بىٓام جغ٦يب  00/4/9006بخاعيش 

وحكٛيل هٓام نىحي ومغئي إلظخماٖاث 

لإلجهاالث  BCIٖلر قغ٦ت  ة الصحتوػاع 

صيىاع ال٠  017,000ب٣يمت والخ٨ىىلىظيا 

صون بقغا٥ مىضوب صيىان اإلاداؾبت م٘ 

الٗلم بإن الىٓام اليٗمل بالك٩ل اإلاُلىب 

 مً الىاخيت الٟىيت .

 وػاعة الصحت (30)

ُٖاء جغ٦يب )

وحكٛيل هٓام 

 (نىحي ومغئي 

ال٨خاب الغ٢ابي ( 97)

 09/04/2/01703 ع٢م

 9/7/9003جاعيش 
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 .م(  ر/ص/651/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

٢يام مإمىع الٗهضة ف  مضيغيت صحت  جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص 

مداٞٓت الُٟيلت بهٝغ مدغو٢اث إلاغ٦بت 

٧اهذ باإلنالح  بخاعيش  الخٗبئت وصون 

واؾدبضا٫ اَاعاث صون جى٢ي٘ الؿائ٤ 

 ازباث جغ٦يب ا.

 وػاعة الصحت (30)

نٝغ مدغو٢اث )

واؾدبضا٫ اَاعاث 

صون وظه خ٤/ 

 (صحت الُٟيلت

ال٨خاب الغ٢ابي (10)

 097/90/90446 ع٢م

  02/9/9003جاعيش 

 

 

 .م(  ر/ص/645/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٢يام مضيغ اإلاؿدكٟى 

بمساَبت ؤمحن ٖام وػاعة الصحت إلقٛا٫ اإلابنى 

لٛاياث ٢ؿم الجغاخت الٗامت  ما٢خا لححن 

اظغاء الهياهت لل٣ؿم،هٓغا لٗضم 

ام٩اهيتاؾخٛال٫ اإلابنى للٛاياث اإلاسههت له 

ؤنال لٗضم وظىص ٧اصع ومٗضاث َبيت لىخضة 

ما زبذ ٖضم الحغو١ والجغاخت الخجميليت.٦

وظىص ؤيت ؤٖما٫ نياهت للمبنى مً بٗض حكٛيله 

ما٫ الغوجيييت  1/5/9005وختى  باؾخصىاء ألٖا

 واإلاؿت ل٨ت بك٩ل َبيع .

جم اؾخالم ؤٖما٫  9009//7/7بخاعيش  -

مكغوٕ مبنى وخضة الحغو١ والجغاخت 

 ف  مؿدكٟى الامح ه بؿمه  الخجميليت

غ ال٩اصع الُبي واإلاٗ - ضاث هديجت لٗضم جٞى

لى٣و و  ى،الُبيت الالػمت لدكٛيل اإلابن

اإلاسههاث اإلااليت،زاَب مضيغ 

اإلاؿدكٟى ألامحن الٗام لىػاعة الصحت 

للمىا٣ٞت ٖلر حكٛيل اإلابنى إلاغض ى 

الجغاخت الٗامت باإلاؿدكٟى للهياهت بال 

 ؤهه لم يخم ؤلاظابت ٖلر ال٨خاب. 

جم حكٛيل اإلابنى ؤوال بإو٫ اٖخباعا مً   -

خيض ٧اهذ ٞت ة الهياهت  1/1/9002جاعيش 

ت ة  ما٫ اإلاضهيت ٢ض اهت ذ ٞو ًٖ ألٖا

ما٫ ال٨هغومي٩اهي٨يت ٢ض  الهياهت ًٖ ألٖا

ذ ٖلر ؤلاهت اء.  قاٞع

 وػاعة الصحت (39)

ٖضم ؤلاؾخٟاصة )

مً ؾىىاث 

 (الهياهت اإلاجاهيت

ال٨خاب الغ٢ابي (10)

 09/04/2/6446 ع٢م

 9/4/9002جاعيش 

 

 .م( ر/ص/646/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 ل٠ ٦ىهه مىٓىع ٢ًائيا.اإلاوبٚال١ 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤن ه٣و الضواء ظاء 

بؿبب حٗغى الهيضليت للؿغ٢ت وبيضإ الٟاٖل 

 لل٣ًاء.

ٖضم مُاب٣ت الغنيض الٟٗل  م٘ الغنيض 

ف  نيضليت  Kemadrenالضٞت ي إلااصة 

الٗياصة الىٟؿيت ف  مؿدكٟى ألامح ة بؿمت 

 قغيدت اصويت  100بٟغ١ 

 وػاعة الصحت (31)

ه٣و ؤخض ألاصويت )

 (ف  الهيضليت

 ( الاؾديًاح ع٢م19)

 9002لؿىت  32
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 .م(  ر/ص/644/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه مىٓىع لضي  اإلال٠وبٚال١ 

 الهيئت/مضيغيت الك٩اوي جدذ

 0913الغ٢م

جبحن بإن مىيٕى ال٨خاب الغ٢ابي مىٓىع لضي 

جاعيش  0913الهيئت/مضيغيت الك٩اوي جدذ الغ٢م 

94/5/9005 

ٖضم ٢يام لجان الخد٣ي٤ بإٖمالها 

بسهىم ٣ٞضان لىاػم حٗىص إلاؿدكٟى 

 .9009البكح  مىظ ٖام 

 وػاعة الصحت  (32)

ف   ه٣و لىاػم)

 (مؿدكٟى البكح 

ال٨خاب الغ٢ابي (11)

 09/04/5/00505 ع٢م

 3/5/9003جاعيش 

 

)م٨غع( هٓغ اإلاجلـ ب ظا اإلاىيٕى ف  

اإلابحن  970/9001الاؾديًاح ع٢م 

( مً هظا الخ٣غيغ 059بالبىض ع٢م )

م(  ر/ص/641/05ع٢م )واجسظ ٢غاعه 

بالحٟٔ وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

 ألاويإ.

ان اإلاؿخىصٕ بداظت اور جغجيب وهظا الامغ  جبحن

 اصاعي وال يك٩ل وا٢ٗت ٞؿاص 

 

ح  الُبيت :0البىض  الٗهضة الُبيت ٚو

حٗظع اظغاء الٟدو الٟجائي واإلاُاب٣اث بحن 

صاث ى الاعنضة الُبيت والضٞت يت إلاىظ

ح  الُبيت  مؿخىصٖاث اللىاػم الُبيت ٚو

وطل٪ لت خيل مؿدىضاث الاصزا٫ والازغاط 

  ولٛايت جاعيسه 9009مىظ 

 وػاعة الصحت (33)

مسالٟاث اصاعيت )

ىضيم المؿدكٟى ف  

 (الح٨ىمي

ال٨خاب الغ٢ابي (12)

 09/04/90/6700 ع٢م

 00/4/9003جاعيش 

 

 م( . ر/ص/0025/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

ن إاإلاخابٗت م٘ وػاعة الصحت جبحن بمً زال٫ 

ظهاػ الاقٗه مىظىص ف  اإلاؿدكٟى ويٗمل خؿب 

 الانى٫ 

: وظىص ظهاػ اقٗت ظضيض لم يخم 9البىض

حكٛيله مىظ ٞت ة َىيلت لؿبب ٖضم ظاهؼيت 

اإلا٩ان م٘ الٗلم باهه جم قغاء جيى اث اقٗت 

الاٝ صيىاع ٖام 00م٘ مدخىيات ا ب٣يمت 

9001. 

(34) 

 .م(  ر/ص/647/05)ال٣غاع ع٢م 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص  

 وجم جهىيب ألاويإ.

 

جُبي٤ حؿٗح ة اإلاؿت ل٩اث الُبيت لٗام 

اخض ٖلر ملٟاث مغض ى  9009

م  9001/9002لٗامي  اإلاؿدكٟياث ٚع

 .9001نضوع حؿٗح ة ظضيضة ٖام 

 وػاعة الصحت (35)

وظىص ٞغو٢اث )

ومبالٜ ماليت 

 (مُلىب جدهيلها

ال٨خاب الغ٢ابي (13)

 09/04/94/6117 ع٢م

 96/3/9002جاعيش 

 

 .م(  ر/ص/650/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص .

 

 

وظىص ٣ٖاعيً َبيحن ٚح  مضزلحن ف  

سجالث ٢ؿم اليؿائيت ف  مؿدكٟى مٗاط 

ضم اجساط ؤي اظغاء بسهىم  بً ظبل. ٖو

 ٦ؿغ اخضي الٗبىاث الضوائيت .

 وػاعة الصحت (36)

ٖضم ص٢ت سجالث )

 (اللىاػم

ال٨خاب الغ٢ابي (14)

 9/04/49/05195 ع٢م

 6/00/9003جاعيش 
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 .م(  ر/ص/635/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ بخالت  اإلال٠وبٚال١ 

الىا٢ٗت مىيٕى  ؤلاؾديًاح بور 

ب٣غاع مً مجلـ الهيئت   الاصٖاء الٗام

 .05/1/9004بخاعيش 

و٢غع مجلـ ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

بخالت اإلال٠ إلاضع   05/1/9004الهيئت بخاعيش 

الظغاء اإلا٣خط ى  الجزاهت وم٩اٞدت ال٣ؿاصٖام 

 ال٣اهىوي.

مداليل ٚؿيل  مىاصاهت اء نالخيت بٌٗ 

ضم اؾدبضا٫ ال٨مياث اإلاىت يت  ال٨لر ٖو

٦مياث ٦بح ة مً ألاصويت بؿبب الهالخيت 

 الؼائضة ًٖ اإلاٗض٫ الُبيع .

 وػاعة الصحت (37)

)اهت اء نالخيت 

 بٌٗ اإلاىاص (

 ( الاؾديًاح ع٢م 15)

 9002لؿىت  16

 

 .م( ر/ص/650/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه مىٓىع  اإلال٠وبٚال١ 

٢ًائيا.ٖلر ؤن يخم مخابٗت الجؼء 

 ال٣ًائي لٛاياث ؤلاخهائياث.

 جبحن بإن اإلاىيٕى مىٓىع ؤمام ال٣ًاء.

 

 

اخخٟاّ مداؾب مغ٦ؼ نخ  ٚىع اإلاؼعٖت 

اإلابالٜ الكامل بمبلٜ ماو  يمشل الٟغ١ بحن 

اإلادهلت بىنى٫ ٢بٌ الهىضو١ واإلابالٜ 

اإلاؿضصة لحؿاب الخإمحن الهخ  صون وظه 

ضم ٦ٟايت ٢يمت ٦ٟالت اإلاداؾب.  خ٤ ٖو

 وػاعة الصحت (40)

)اإلابالٜ اإلادهلت 

محن لحؿاب الخإ

 الهخ (

 ( الاؾديًاح ع٢م16)

 9001لؿىت  005

 

 5/9/9005جاعيش   ٦33/00/0/2654خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 3

 م( ر/ص/411/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ بان اإلاسالٟاث ال جغقر بور 

قب ت الٟؿاص خيض جم حك٨يل لجىت بمكاع٦ت 

مىضوب صيىان اإلاداؾبت لبي٘ ألازار الخال٠. 

ج٣غع بي٘  91/00/9004بمىظب ٢غاع البي٘ جاعيش 

( زالزمائت صيىاع. 100ألازار الخال٠ ب٣يمت )

وؤٖلمذ الىػاعة صيىان اإلاداؾبت ب ظا 

 الخهىم.

وظىص لىاػم حٗغيذ للخل٠ بٟٗل جض٤ٞ 

مياه ألامُاع صازل مؿخىصٕ نىيلح اإلانهي 

  06/0/9001بخاعيش 

وػاعة الت بيت  (40)

 والخٗليم

اػم بؿبب )جل٠ لى 

 الامُاع(

ال٨خاب الغ٢ابي (17)

  09/02/5/6743 ع٢م

 00/4/9003جاعيش 

 

 م( ر/ص/412/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

إلال٠ لٗضم وظىص قب ت وبٚال١ ا

 ٞؿاص. 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤  بإن هظا  الٟٗل  ال يال٠ 

ظغم وجم جهىيب الاويإ ف  الىػاعة،خيض جبحن 

بإن ؤمحن الٗهضة ٚح  مغ ىٍ ب٨ٟالت لٗضم وظىص 

مؿخىصٕ عئيس ي زام باإلاضيغيت وي٨ىن مٟخاخه م٘ 

ؤمحن الٗهضة. و٦ٟالت ؤمحن اإلاؿخىصٕ ٖلر الىٓام 

جم ٖمل ال٣ضيم ف  خيىه وه  زالزت آالٝ صيىاع. و 

نىضو١ مضيغيت جغ يت مسالٟاث ؤمحن : 0البىض

ِ ؤمحن ٖضم ع  ٖمان الغابٗت مً خيض:

ضم اإلاال اإلااليت اإلا٣ضمت  ءةالٗهضة ب٨ٟالت ٖو

ضم ٢يام مؿاو٫  مً ؤمحن اإلاؿخىصٕ ٖو

ضم ٢يام  اإلاؿخىصٕ بٗمل اإلاُاب٣ت الضوعيت ٖو

اإلاسخهحن بٗمل الجغص واإلاُاب٣ت؛ 

وػاعة الت بيت  (49)

 والخٗليم

 )مسالٟاث اصاعيه(

ال٨خاب الغ٢ابي (20)

 09/02/5/05191 ع٢م

 6/00/9003جاعيش 
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مُاب٣ت صوعيت لٛاياث اإلاخابٗت والخض٢ي٤ ما بحن 

اإلاضيغيت واإلاضاعؽ الخابٗت لها. وجهىيب بظغاءاث 

الجلىص ومً الهٗى ت بم٩ان وي٘ هٓام الضوع 

 بإن يدى٣ل ؤمىاء اإلاؿخىصٖاث 
ً
اإلاكاع بليه ؾلٟا

بك٩ل صوعي مىخٓم طل٪ ؤن اخخياظاث الٗمل 

ؿخىصٕ وزب اث ألامىاء مخٟاوجت ؾىاء ؤ٧ان اإلا

٢ل مً طل٪.
ٌ
 مهى٠ عئيس ي ؤم ؤ

جم و ٦ما جم جهىيب وي٘ الحغاؽ واإلاغاؾالث؛  

اث  قغاء مياه ٣ِٞ مً ٞىائض خؿاب الخبٖ 

ومىا٣ٞت الكغاء  ٧اهذ إلاغا٦ؼ جصحيذ امخداهاث 

اث الدؿىياث مىظىصة  الشاهىيت الٗامت. و٦كٞى

 لضي ال٣ؿم لجمي٘ ألاقهغ. وظلىص اإلا٣ان٠

ومسالٟاث بسهىم مؿدىضاث ؤلاصزا٫ 

ضم وظىص صوع اؾخالم وحؿليم ما  وؤلازغاط ٖو

 بحن ؤمىاء اإلاؿخىصٖاث. 

ٖضم ٢يام الحغاؽ بخ٣ضيم ال٨ٟاالث :9البىض

ضم التزام  اإلاغاؾالث بؿاٖاث اإلاُلى ت.ٖو

 
ً
الضوام وبٖضاص ٦كىٝ ٖمل بياف  مؿب٣ا

و٢بل ن ايت ٧ل قهغ.والهٝغ مً ٞىائض 

اث اإلاضعؾيت.  خؿاب الخبٖ 

 

وػاعة الت بيت  (41)

 والخٗليم

 )مسالٟاث اصاعيه(

٠ واخض بت خيل وحسجيل :1البىض ٢يام مْى

اث البى٪. و٢يام  صٞت  اليىميت وجض٢ي٤ ٦كٞى

ؤمحن نىضو١ اإلا٣ان٠ باؾخالم ظلىص 

وهماطط و٢ؿائم اإلااليت والاخخٟاّ ب ا لضيه 

ضم بٖاصت ا بور مؿاو٫ ال٣ؿم اإلاسخو  ٖو

بٗض اؾخسضامها. واؾخسضام ظلىص 

م٣بىياث اإلا٣ان٠ اإلاضعؾيت ف  ٚح  

كُب وال٨كِ ٖلر سجل حؿلؿلها. و٦ث ة ال

ضم الخى٢ي٘  يىميت خؿاب اإلا٣ان٠ ٖو

ٖل  ا. ووظىص حٗضيل ٖلر بياهاث اليسخت 

الشاهيت لبٌٗ ونى٫ م٣بىياث اإلا٣ان٠. 

ضم ببغاػ ٦كىٝ الدؿىياث البى٨يت  لخل٪ ٖو

 لضي البى٪ للخض٢ي٤ ٖل  ا. اإلا٣ان٠

 

وػاعة الت بيت  (42)

 والخٗليم

 )مسالٟاث اصاعيه(

ال٨خاب جاب٘ 

الغ٢ابي 

/09/02/5ع٢م

جاعيش  05191

6/00/9003 
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 م( ر/ص/413/05)ال٣غاع ع٢م 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

وظىص قب ت ٞؿاص خيض جبحن مىا٣ٞت  زبذ ٖضم

مضيغ مغ٦ؼ الخىميت الغيٟيت ٖلر الخىؤمت م٘ 

٠ اإلاٗني بال٨خاب الغ٢ابي لخباص٫ الخب اث  اإلاْى

 وقخاوجباص٫ م
ً
و٢يام  ءً ى٢٘ زاليا الىدل نيٟا

مضيغ جغ يت صيغ ٖال بدبليٜ اإلاظ٦ىع ق٨غ مضيغ مغ٦ؼ 

الخىميت ٖلر ظهىصه. وؤ٦ض ٧ل ما ج٣ضم ٦خاب مضيغ 

 .01/4/9005اإلاغ٦ؼ جاعيش 

( نىضو١ زليت هدل ٚح  مضزلت 04وظىص )

 .ف  السجالث

وػاعة الت بيت  (43)

/ مغ٦ؼ والخٗليم

 الخىميت الغيٟيت

)جباص٫ الخب اث 

 الٟىيت(

 

الغ٢ابي ال٨خاب (20)

  09/02/5/05617 ع٢م

 09/00/9003 جاعيش 

 

 م( ر/ص/414/05ال٣غاع ع٢م )

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ

مساَبت الىػاعة لخُبي٤ حٗليماث 

يٟي بمىاظهت ٧اٞت  الؿ٨ً الْى

اإلاسالٟحن لخهىيب الاويإ واٚال١ 

مساَبت صيىان و اإلال٠،وبٖالمىا.

اإلاداؾبت إلاخابٗت الجؼئيت اإلاخٗل٣ت 

ناخب بالخهىيب بهٟخه 

 الازخهام

 

بٗض الخدغي والخد٣ي٤ جبحن بإن الك٤٣ ٚح  

مملى٦ت لىػاعة الت بيت وبهما لؿلُت واصي ألاعصن 

وال حؿخُي٘ الىػاعة جدغي٪ صٖىي لٗضم مل٨يت ا 

للك٦.٤٣ما يىظض جيؿي٤ ما بحن الىػاعة والؿلُت 

 ٨يت الك٤٣.لى٣ل مل

 

وظىص ق٤٣ ؾ٨ىيت ال ػالذ مكٛىلت مىظ 

ٟحن مدالحن  9000ٖام  مً ٢بل زالزت مْى

ٖلر الخ٣اٖض.بور ظاهب وظىص حّٗضي ٖلر 

ولٛايت جاعيسه  9009ق٣ه ؾ٨ىيت مىظ ٖام 

.واقٛا٫ ق٣ه ؾ٨ىيه مً ٢بل عئيـ ٢ؿم 

م مً ان ا  الخٗليم اإلانهي ف  اإلاضيغيت ٖلر الٚغ

 الىاٞضاث.مسههه للمٗلماث 

وػاعة الت بيت  (44)

 والخٗليم

)مسالٟاث 

/مضيغيت جغ يت اصاعيت

 لىاء صيغ ٖال(

ال٨خاب الغ٢ابي (29)

  09/02/5/06390 ع٢م

 05/00/9003جاعيش 

 

 م( ر/ص/415/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

 ألاويإ.

 

٢يام الىػاعة جم جهىيب ألاويإ خيض جبحن 

واإلاضيغيت اإلاٗىّيت بدك٨يل لجان جد٣ي٤ وجهىيب 

 ٧اٞت اإلاسالٟاث .

 

ف  سجالث و٢يىص  مسالٟاث وججاوػاث

 مضيغيت جغ يت الؼع٢اء الاوور جخمشل بما يل  :

  ً٦ث ة الكُب والخٗضيل ٖلر ٖضص م

 ونىالث اإلا٣بىياث. 

  ٖضم وظىص مٗؼػاث لبٌٗ اإلاهغوٞاث 

  ٌٗالؿل٠ .الخإزح  ف  حؿضيض ب 

  اخض الؿائ٣حنٖضم ابغاػ ٦ٟالت 

 للخض٢ي٤.

وػاعة الت بيت  (45)

 والخٗليم

)ججاوػاث ف  جغ يت 

 الؼع٢اء الاوور(

ال٨خاب الغ٢ابي (21)

  09/02/5/05630 ع٢م

 09/00/9003 جاعيش 
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 م( ر/ص/416/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

 ألاويإ.

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه  جم جهىيب ألاويإ ف  

الىػاعة خيض جبحن ٢يام  الىػاعة بالزظ بمًمىن 

ال٨خاب الغ٢ابي بدك٨يل لجىت وجهىيب 

اإلاسالٟاث،٦ما جم جىظيه ٣ٖى ت الاهظاع لمحن 

الهىضو١.وزبذ مساَبت وػاعة الت بيت لضيىان 

 
ً
 اإلاداؾبت باٖخباع اإلاىيٕى مىت يا

ف  سجالث و٢يىص  وججاوػاثمسالٟاث 

ؤمحن الهىضو١ ف  مضيغيت جغ يت لىاء واصي 

 الؿح  جخمشل بما يل  :

   وظىص ه٣و مبالٜ ماليت ٖىض اظغاء

 الخض٢ي٤ 

   ًٖ ٪وظىص ػياصة ف  الايضاٖاث لضي البى

 . 2/9003قهغ 

  وظىص ججاوػاث ف  محزان اإلاغاظٗت 

  وظىص ٖضص مً ظلىص اإلا٣بىياث بدىػة

 بك٩ل ٚح  مدؿلؿل.امحن الهىضو١ 

وػاعة الت بيت  (46)

 والخٗليم

)ججاوػاث ف  جغ يت 

 لىاء واصي الؿح (

 

ال٨خاب الغ٢ابي (22)

  09/02/5/6127 ع٢م

 10/3/9003جاعيش 

 

 م( ر/ص/410/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

 ألاويإ.

جهىيب ألاويإ جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه جم 

خيض جبحن بي٣اٝ الٗمل باالجٟا٢يت وال ػا٫ 

الخى٠٢ ؾاعي ختى جاعيسه. وحٗضيل حٗليماث 

ٗها  الهاالث واإلاالٖب اإلاىٟهلت والتي جم ٞع

للكاون ال٣اهىهيت وال ػالذ ٢يض ؤلاظغاء. وجم بزالء 

الٛٝغ اإلاكاع بل  ا وحؿليم مٟاجيذ اإلاىاماث. 

 اهت اء اإلاىيٕى .ؤٖلمذ الىػاعة صيىان اإلاداؾبت ب

مىذ الاجداص ألاعصوي ل٨غة الؿلت بمىظب 

اجٟا٢يت خ٤ اإلاكاع٦ت ف  بصاعة الهاالث 

الغياييت الخابٗت للىػاعة؛ واؾخسضام مجاوي 

( ؾىت للهاالث م٣ابل ٢يام الاجداص 03إلاضة )

بٗمل ؤعييت للملٗب باع٦يه ومضعط ٢ائم ف  

( ٚٝغ ف  الهالت 6الهالت؛ وجسهيو )

ٟي الىػاعة.الؾخسضام وم  بيذ مْى

وػاعة الت بيت  (47)

 والخٗليم

)الهاالث الغياييت 

 الخابٗت للىػاعة(

ال٨خاب الغ٢ابي (23)

  09/02/1/09750 ع٢م

 96/5/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/410/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص. 

 

ا١ ٦ك٠  جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص خيض جم بٞع

ًها واإلاىاص  ألاصواث التي جم بصزالها والتي جم ٞع

ىيت مىظىصة لضي اإلاضعؾت. وجم ػياعة  اإلاٞغ

إل ٖلر ؤعى الىا٢٘ ٖلر اإلاىاص  اإلاضعؾت والَا

ىيت والتي خاولذ اإلاضعؾت بٖاصت ا بور اإلاهضع  اإلاٞغ

واٖخظع ًٖ بٖاصت ا بؿبب اهت اء اإلاكغوٕ ول٨ىن 

، ؤٖلمذ ا لىػاعة صيىان اإلاداؾبت اإلاهضع مخبٕ 

.  باهت اء اإلاىيٕى

ٖضم ٢يام الىػاعة بما يٟيض جهىيب 

جيؿيباث اللجىت الٟىيت اإلاك٩لت الؾخالم 

ؤصواث مسخب  الٗلىم اإلاخبٕ  ب ا  إلاضعؾت ألامل 

ٌ اإلاىاص ٚح  اإلاُاب٣ت  للهم مً خيض ٞع

٤ ؤؾما للمىانٟاث ها ءو٢بى٫ اإلاىاص اإلاٞغ

ضم مساَبت  م٘ يبِ الاؾخالم الت بيت ٖو

ت الؾدبضا٫ اإلاىاص ٚح  اإلاُاب٣ت  للجهت اإلاخبٖ 

 والخإ٦يض ٖل  ا لخىعيض اإلاىاص ٚح  اإلاىظىصة.

وػاعة الت بيت  (50)

 والخٗليم

)الخض٢ي٤ ف  ؾالمت 

 اظغاءاث الىػاعة(

ال٨خاب الغ٢ابي (24)

  09/02/1/00649 ع٢م

 1/5/9001 جاعيش 
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 م( ر/ص/417/05ال٣غاع ع٢م )

باإلظمإ خٟٔ ٢غع مجلـ الهيئت 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

 ألاويإ.

 

جدذ الغ٢م  ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠

ع٢م  الهيئتنضع ٢غاع مً مجلـ و ( 13/9003)

بدٟٔ اإلال٠  09/00/9003( جاعيش 3/93/9003)

 بؿبب جهىيب الاويإ

وظىص مسالٟاث وججاوػاث اصاعيت ف  اؾخالم 

اإلاىعصة ( 06/9009مىاص ٢غاع الخلؼيم ع٢م )

مً ٢بل الكغ٦ت اإلاخُىعة لهٓمت يبِ 

الجىصة  مخمشلت  بٗضم ٖغى ألامغ ٖلر صائغة 

اللىاػم ؤو لجىت الُٗاءاث وجىعيض اإلاىاص ٢بل 

ضم قمى٫ الُٗاء  نضوع ٢غاع الخلؼيم ٖو

ضم ببغاػ ؤن  لكٍغ ٚغاماث الخإزح  ٖو

الكغ٦ت اإلاىعصة ه  الى٦يل الىخيض للمىاص 

ضم ببغاػ الك غ٦ت اإلاىعصة ؤن ا اإلاىعصة ٖو

صائغة يغيبت الضزل  يمسجلت ف  سجل م٩لٟ

ضم وظىص مىا٣ٞت مجلـ  واإلابيٗاث ٖو

 مً 
ً
الىػعاء ٖلر الكغاء لالزخباعاث بضال

 البُا٢اث خؿب خاظت الىػاعة. 

وػاعة الت بيت  (50)

 والخٗليم

)الخض٢ي٤ ف  ؾالمت 

اظغاءاث الىػاعة ف  

٢غاع الخلؼيم الهٓمت 

 يبِ الجىصة(

 

 الاؾديًاح ع٢م (25)

 9001لؿىت  30

 

 م( ر/ص/420/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

 ألاويإ.

 

 ٤ جم جهىيب ألاويإ  خيض ظاء الُٗاء ٞو

ؤخ٩ام هٓام ألاقٛا٫ الح٨ىميت ٦ىن ٢يمخه ؤ٢ل 

 لخ٩ام 10مً )
ً
٣ا ( ؤل٠ و ٣غاع مً ألامحن الٗام ٞو

( مً الىٓام. وجم ؤلاخالت ٖلر 1/ؤ/90اإلااصة )

 بٗض اؾخضعاط ٖغوى مً 
ً
الٗغى ألا٢ل ؾٗغا

زمـ قغ٧اث. وجم جىٟيظ ألاقٛا٫ باإلاٟاويت ؤو 

 لخ٩ام اإلااصة الخلؼي
ً
٣ا م ب٣غاع مً ألامحن الٗام ٞو

ؤٖاله. وؤن جمىيل اإلاكغوٕ جم مً مىاػهت الىػاعة 

ح  مٟٗي مً الًغائب. و٧ان اؾخضعاط الٗغوى  ٚو

 لألنى٫. 
ً
 واؾخ٨ما٫ بظغاءات ا مىا٣ٞا

و٢امذ وػاعة الت بيت بمساَبت صيىان اإلاداؾبت 

.
ً
 باٖخباع اإلاىيٕى مىت يا

وججاوػاث اصاعيت ف  اؾخالم وظىص مسالٟاث 

( ؾىت 07/2/16063مىاص ٢غاع الخلؼيم ع٢م )

الخام بخ٣ضيم وجغ٦يب ابييت ظاهؼة  9009

اهاث( جمشلذ بما يل  :  )٦ٞغ

٢يام الىػاعة بمسالٟت هٓام الابييت  .0

الح٨ىميت مً خيض اظغاءاث َغح وجلؼيم 

ضم الالتزام بىٓام  اهاث( ٖو )ال٨ٞغ

 الاقٛا٫ الح٨ىميت مً خيض ٖضم

 اإلاٟاويت ٖلر الؿٗغ م٘ الكغ٦ت.

٢يام لجىت اؾخضعاط الٗغوى بةظغاء  .9

 للمهمت 
ً
الضعاؾت الٟىيت للٗغوى زالٞا

 اإلا٩لٟحن ب ا .

٢يام الىػاعة بخلؼيم جىٟيظ جىعيض اإلاىاص  .1

وػاعة الت بيت  (59)

 والخٗليم

)الخض٢ي٤ ف  ؾالمت 

 اظغاءاث الىػاعة(

 ( الاؾديًاح ع٢م26)

 9001لؿىت  045
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 ل٣غاع 
ً
بمبلٜ قامل يغيبت اإلابيٗاث زالٞا

مجلـ الىػعاء الظي يٟٗي هظه اإلاىاص مً 

 الًغيبت .

ٟحن  اؾخضعاط الٗغوى جم .2 مً ٢بل مْى

 
ً
 ٚح  م٩لٟحن زُيا

جىاعيش ٦خب صٖىاث الاؾخضعاط حؿب٤  .3

 جاعيش حك٨يل لجىت اؾخضعاط الٗغوى.

 

 م( ر/ص/420/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

 ألاويإ.

 

جم اٖاصة جىػي٘ الاظهؼة و جم جهىيب ألاويإ 

ان مغ٦ؼ الاظهؼة اإلاسب يت ال يهى٘ و اإلاؿخلمت 

ألاظهؼة التي ؤقاع بل  ا صيىان اإلاداؾبت.و٢امذ 

الىػاعة بالزظ بمًمىن الاؾديًاح بدك٨يل 

لجىت وجهىيب اإلاسالٟاث،وجم مساَبت وػاعة 

 
ً
 الت بيت  لضيىان اإلاداؾبت باٖخباع اإلاىيٕى مىت يا

ججاوػاث ف  اؾخالم مىاص الُٗاء اإلاغ٦ؼي / 

( 125/9009اػم الٗامت ع٢م )صائغة اللى 

 Digital Regulatedاإلاخٗل٤ بكغاء اظهؼة )

DC Power Supply غ هظه ( جمشلذ ف  جٞى

الاظهؼة بإٖضاص ٦بح ة لضي اإلاضاعؽ الُالبت 

لها، وان هظه الاظهؼة يم٨ً اهخاظها ف  

 مغ٦ؼ الاظهؼة اإلاسب يت الخاب٘ للىػاعة .

وػاعة الت بيت  (51)

 والخٗليم

)ججاوػاث ف  ُٖاء 

 ((DRPSاظهؼة 

 الاؾديًاح ع٢م (27)

 9001لؿىت  905

 

 م( ر/ص/419/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ 

مساَبت وػاعة اإلااليت لخهىيب 

الاويإ ومساَبت صيىان اإلاداؾبت 

إلاخابٗت الجؼئيت اإلاخٗل٣ت بالخهىيب 

بهٟخه الجهت ناخبت الازخهام 

 واٚال١ اإلال٠.واٖالمىا. م٘ خٟٔ 

 

جبحن و الخىانل م٘ وػاعة اإلااليت ووػاعة الت بيت 

وػياعت ا؛ والخىانل م٘ الكغ٦ت ونىضو١ اإلال٪ 

ٖبضهللا الشاوي للخىميت ؤن الكغ٦ت لم ج٣م بضٞ٘ 

الُىاب٘ ًٖ ال٣ٗض مشاع البدض. وؤن وػاعة 

ليه  اإلااليت ه  الجهت اإلاٗىيت بخدهيل ألامىا٫.ٖو

 لكب ت الٟؿاصٞةن اإلاسالٟاث ال جغقر 

ج٣ضمذ قغ٦ت بٗغيها للؿاصة نىضو١ 

اإلال٪ ٖبضهللا الشاوي للخىميت بسهىم 

جُىيغ مىٓىمت إلصاعة الخٗليم ؤلال٨ت ووي 

لهالح وػاعة الت بيت. ولم ي٨ً هىا٥ ُٖاء 

 مً ٢بل 
ً
ؤو ٖمليت قغائيت مٗضة مؿب٣ا

الىػاعة إلاشل هظا الٗغى وجم اٖخماص 

 الٗغى وجى٢ي٘ الاجٟا٢يت و خاعيش

وا٤ٞ مجلـ الىػعاء بمىظب  93/9/9001

( وبٖٟاء الاجٟا٢يت ؤٖاله 1596ال٣غاع ع٢م )

 مً الًغيبت الٗامت ٖلر اإلابيٗاث ٣ِٞ.

وػاعة الت بيت  (52)

 والخٗليم

جُىيغ )ججاوػاث ف  

 اصاعةمىٓىمت 

 (الخٗليم ؤلال٨ت ووي

ال٨خاب الغ٢ابي (30)

 09/02/2/5613ع٢م

 3/3/9001جاعيش 
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 ال٣غاع ع٢م )05/492/ر/ص م(

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص  قب ت 

 ٞؿاص.

جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص،اؾدىاصا بور ٦خاب  

صيىان الدكغي٘ والغؤي الظي يبحن ٖضم وظىص 

مسالٟاث ٢اهىهيت ٦ىن الٟٗل مكمى٫ ب٣اهىن 

وجم الخإ٦يض   9000لؿىت  03الٟٗى الٗام ع٢م 

 م٘ ٞيه ٖلر اؾخد٣ا
ً
٠ لغاجبه ٧امال ١ اإلاْى

. الٗالواث  

ٟي الىػاعة٢يضث بد٤  ٢ًيت  اخض مْى

ظىائيت )٢خل( ولم يهضع ٢غاع بى٢ٟه ًٖ 

يٟت الٗامت  الٗمل ولم يخم ٖؼله ًٖ الْى

 لخ٩ام اإلاىاص )
ً
( 9/ؤ/050/ؤ( و )027زالٞا

م مً  لر الٚغ مً هٓام الخضمت اإلاضهيت ٖو

الواجه ٧امله  طل٪ جم نٝغ ظمي٘ عواجبه ٖو

مً جاعيش جى٢يٟه ٖلر طمه الخد٣ي٤ وختى 

 مباقغة ٖمله .

الت بيت  وػاعة (53)

 والخٗليم

)مسالٟت هٓام 

 الخضمت اإلاضهيت(

ال٨خاب الغ٢ابي (30)

 7/90/06973 ع٢م

 00/00/9002جاعيش 

 

 م( ر/ص/493/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص؛  

ت ٖلر اإلاىيٕى ٧اهذ ح٣ٗض  خيض ؤن اللجىت اإلاكٞغ

اظخماٖات ا زاعط او٢اث الضوام الغؾمي،٦ما جبحن 

اهه جم اؾخصىاء عئيـ اللجىت مً بىض م٩اٞأث 

اث جبحن اٖٟاء اإلاكغوٕ  اللجان،وجم جؼويضها ب٨كٞى

مً يغيبت الضزل واإلابيٗاث والغؾىم خؿب 

 نى٫.الا 

 

وظىص ججاوػاث مغج٨بت مً ٢بل اللجىت  

ت ٖلر جىٟيظ  مكغوٕ حٛظيت اَٟا٫  اإلاكٞغ

اإلاضاعؽ خيض ٧اهذ اللجىت  ح٣ٗض اظخماٖات ا 

زال٫ او٢اث الضوام الغؾمي و٧ان يخم نٝغ 

ًائ ا بك٩ل مسال٠ لخٗليماث  م٩اٞأث ٖل

ٟي الخضمت  مىذ اإلا٩اٞأث والحىاٞؼ إلاْى

اٞإة لمحن ٖام اإلاضهيت،٦ما ٧ان يخم نٝغ م٩

وػاعة الت بيت ٦غئيـ لجىت بٟاع١ ٦بح  ًٖ 

ًاء بك٩ل مسال٠،بور ظاهب  م٩اٞإة باق  الٖا

ٖضم ابغاػ الىػاعة ما يٟيض اٖٟاء مكغوٕ 

الخٛظيت مً الًغيبت الٗامت ٖلر اإلابيٗاث او 

 . اي يغائب او عؾىم او ٖىائض ازغي 

وػاعة الت بيت  (54)

 والخٗليم

مسالٟاث ف  مىذ 

 اإلا٩اٞاث(

ال٨خاب الغ٢ابي (39)

 09/02/1/2359 ع٢م

 93/1/9002جاعيش 

 

 م( ر/ص/494/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

 ألاويإ.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه جم جهىيب ألاويإ 

خيض جم بلٛاءاٖخماص الاظاػاث اإلاظ٦ىعة وجىظيه 

الؿىىيت للمٗلمت وجىظيه  ٣ٖى ت خؿم الؼياصة

ٟت التي اٖخمضث الاظاػاث  ٣ٖى ت الخىبيه للمْى

 اإلاظ٦ىعة.

ٖلر اؾت اخاث  اخضي مٗلماث الىػاعةخهى٫ 

مغييه إلاضة ؤعبٗت ؤيام بخىاعيش مخٟغ٢ه مى٢ٗه 

ح  مسخىمت َبيب مً  ف  مؿدكٟى البكح  ٚو

مً اإلاىاوب مً زال٫ الُبيب والظي  لم ي٨ً 

الخىاعيش ،ٖلما بإن ٖلر عؤؽ ٖمله ف  جل٪ 

 الُبيب اإلاظ٦ىع هى ػوط اإلاٗلمت.

وػاعة الت بيت  (55)

 والخٗليم

)مسالٟاث ف  هٓام 

 الخضمت اإلاضهيت(

ال٨خاب الغ٢ابي (31)

 09/02/1/00771 ع٢م

 7/5/9002جاعيش 
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 م( ر/ص/495/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت  -

بور مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت  اإلال٠

ا إلظغاء اإلا٣خط ى  الٟؿاص مىيٖى

 ال٣اهىوي.

جبحن بىديجت الخد٣ي٤  زبىث ما يكح  بور وظىص 

قب ت ٞؿاص،خيض زبذ ٢يام الىػاعة باإلٞغاط ًٖ 

م مً وظىص  ٦ٟاله خؿً الخىٟيظ للُٗاء بالٚغ

ضم ٢يام الىػاعة بالؼام الكغ٦ت الانليت  هىا٢و،ٖو

وج٩لي٠ قغ٦ت ازغي بالٗمل  بة٦ما٫ الىىا٢و 

صون وظىص اجٟا٢يت او ُٖاء،٦ما  لم يخم لٛايت 

 جاعيسه اؾخالم الُٗاء اؾخالم
ً
 ن ائي ا

ً
لخضازل  ا

 ٖما٫ بحن الكغ٦خحن.ألا 

و٢ٕى ججاوػاث بالُٗاء ع٢م 

(20/WB/9004 ٘اإلاخٗل٤ بخجهحز مىا٢ )

الى٣اٍ اإلاكت ٦ت إلاكغوٕ قب٨ت الالياٝ 

باإلٞغاط ًٖ  الًىئيت؛ؤهمها ٢يام الىػاعة

م مً  ٦ٟالت خؿً الخىٟيظ للُٗاء بالٚغ

وظىص هىا٢و ومكا٧ل حكٛيليه واخالت 

جىٟيظها ٖلر قغ٦ت ظضيضة صون ازظ 

ض  وظىص ما مال٨ٟاالث اإلااليت الالػمت ٖو

 يشبذ ؤلاؾخالم  الن ائي للمكغوٕ.

وػاعة الت بيت  (56)

 والخٗليم

ججاوػاث ُٖاء )

كغوٕ قب٨ت م

 (الالياٝ الًىئيت

ال٨خاب الغ٢ابي (32)

 09/02/2/00460 ع٢م

 05/5/9002جاعيش 

 

 م( ر/ص/429/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب ألاويإ

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه جم جهىيب ألاويإ 

ٟحن ٚح  اإلاى٢ٗحن ٖلر سجالث  خيض جبحن ؤن اإلاْى

٠ الضوام هم مجاػيً؛ وجم الخىبيه  ٖلر اإلاْى

اإلاٗني بالسجل ب٨خابه ٖباعه مجاػ ف  زاهه 

الخى٢ي٘.و٢امذ الىػاعة بالزظ بمًمىن 

الاؾديًاح بدك٨يل لجىت وجهىيب اإلاسالٟاث 

بسهىم اإلاؿدىضاث اإلااليت. جم جىٓيم ٦ٟالت 

ماليت ل٩ل مً )امحن الهىضو١ ، عئيـ مغ٦ؼ بي٘ 

 ال٨خب اإلاضعؾيت وؤمحن اإلاؿخىصٕ(.

سالٟاث ف  مضيغيت جغ يت وظىص ججاوػاث وم

 الباصيت الكغ٢يت الكماليت جمشلذ بما يل  :

  ٖضم الالتزام بؿاٖاث الضوام الغؾمي: 0البىض

وػاعة الت بيت  (57)

 والخٗليم

 ()ججاوػاث بصاعيت

 ( الاؾييًاح ع٢م33)

 9002لؿىت  022

 
جم الكُب وجشبيذ ٖباعة ملغر ٖلر :9البىض

 بٌٗ مؿدىضاث الاصزاالث .

(60) 

ٖضم جىٓيم ٦ٟالت ماليت ل٩ل مً : 1البىض

)امحن الهىضو١ ، عئيـ مغ٦ؼ بي٘ ال٨خب 

 اإلاضعؾيت وؤمحن اإلاؿخىصٕ(

(60) 

 م( ر/ص/496/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ مساَبت 

وػاعة الت بيت والخٗليم  لخهىيب 

الاويإ م٘ خٟٔ واٚال١ 

اإلال٠،وبٖالمىا. ٖلر ؤن يخم مخابٗت 

الجؼئيت اإلاخٗل٣ت بالخهىيب مً ٢بل 

 .صيىان اإلاداؾبت ناخب ؤلازخهام

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص 

خيض لم يشبذ اإلاؿاؽ باإلاا٫ الٗام لخٗل٤ 

اإلاىيٕى بةظغاء اصاعي  و هى حٗضيل اؾت ال٥ 

 واإلاسالٟت ال جغقر 
ً
 وليـ ٦خابيا

ً
الى٢ىص ميضاهيا

 اور قب ت ٞؿاص

حٗضيل اؾت ال٥ الؿياعاث ٢يام لجىت 

ال بخٗضيل  الح٨ىميت الخابٗت لت بيت صيٖغ

 
ً
 وليـ ميضاهيا

ً
اؾت ال٥ اإلاغ٦باث م٨خبيا

 لخٗليماث جدضيض مٗض٫ اؾت ال٥ 
ً
زالٞا

اإلاغ٦باث الح٨ىميت مً الى٢ىص لؿىت 

9003 . 

وػاعة الت بيت  (69)

 والخٗليم

ف   )ججاوػاث

اؾت ال٥ الؿياعاث 

 (الح٨ىميت

الغ٢ابي ال٨خاب (34)

  09/02/5/756 ع٢م

 90/0/9002 جاعيش 
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 م( ر/ص/497/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه هديجت اٖت اى 

اإلاجخم٘ اإلادل  ٖلر ٖمل وخضاث صحيه 

 ٖلر الُالباث مً الخغوط إلا٩ان 
ً
زاعظيت خٟاْا

يبٗض ٢ليال ًٖ اإلاضعؾت  جم اؾدبضا٫ ُٖاء 

الاوكاء بُٗاء نياهه للىخضاث الضازليت ،٦ما 

ؤن اؾدبضا٫ اإلاىدت الؿىيؿغيت بالخليجيت جم 

 خؿب الانى٫. 

جبحن  اإلاظ٦ىعهكغ٦ت الىم ُٖاءاث ؤما بسه

باهه ال ٖال٢ت إلاضيغيت جغ يت ظغف باإلخالت واهما 

يخم الُغح والاخالت مً الىػاعة  ومجمٕى 

( مً انل 1الُٗاءاث التي هٟظت ا الكغ٦ت ه  )

وخؿب الانى٫ .واخالت ٖضص  9001( لٗام 91)

ٟحن ال يك٩ل  مً الُٗاءاث ٖلر والض ؤخض اإلاْى

ليه ظغم َاإلاا ان الاظ  ،،ٖو
ً
غاءاث جمذ انىليا

 جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص

٢يام الىػاعة بخٛيح  اخالت الُٗاء اإلاظ٦ىع 

مً اوكاء وخضه صحيه زاعظيه اور نياهه 

صازليه للىخضاث الصحيت الضازليت ، 

وجدىيل مسههاث الُٗاء لخهبذ مً 

 مً الؿىيؿغيت .٦ما 
ً
اإلاىدت الخليجيت بضال

جبحن اخالت الٗضيض مً ُٖاءاث الهياهت 

اخضي الخانت بمضيغيت جغ يت ظغف ٖلر 

اخضي وه  قغ٦ت لىالض واق٣اء  اثكغ٧ال

ٟاث التي ٧اهذ حٗمل ف  اإلاضيغيت  اإلاْى

 اإلاظ٦ىعة.

وػاعة الت بيت  (61)

 والخٗليم

)حٗضيالث ٖلر 

ُٖاءاث الىخضاث 

 الصحيت(

ال٨خاب الغ٢ابي (35)

 09/02/2/6442 ع٢م

 9/4/9002جاعيش 

 

 5/9/9005جاع ش   ٦33/00/0/2655خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م .4

 .م(  ر/ص/631/05ع٢م )ال٣غاع 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ وجم  اإلال٠وبٚال١ 

الخد٣ي٤ به مً ٢بل الهيئت ونضع 

٢غاع مً مجلـ الهيئت بدٟٔ 

 .3/2/9004اإلاىيٕى بخاعيش 

 

 

 نضوع  وجمؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

جاعيش  3/09/9004مجلـ الهيئت ع٢م ًٖ ٢غاع 

 بدٟٔ اإلال٠ 3/2/9004

و٢ٕى ججاوػاث ف  مكغوٕ الضبلىم الحغف  

ومكغوٕ جُبي٤ الحلى٫ ؤلال٨ت وهيت ف  

اإلاغ٦ؼ الغياصي للخمحز / ٧ليت الحجاوي/ 

 ظامٗت الح مى٥

 

 ظامٗت الح مى٥ (62)

مكغوٕ الضبلىم )

الحغف  ومكغوٕ 

جُبي٤ الحلى٫ 

 (ؤلال٨ت وهيت

ال٨خاب الغ٢ابي (36)

 90/9/1/2731 ع٢م

 10/1/9002جاعيش 
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 .م(  ر/ص/639/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 ٦ىهه مىٓىع ٢ًائيا. اإلال٠وبٚال١ 

مً ٢بل عئاؾت ال٣ًيت اور الاصٖاء الٗام اخالت 

بمىظب ؤلاقاعه الىاعصة  ب٨خاب عئيـ الجامٗت 

 جاعيش 06/9/9/91/00061الجامٗت ع٢م 

06/00/9002  

 الخالٖب بالٟيل البى٨يه

 الجامٗيهللغؾىم 

ظامٗت البل٣اء  (63)

 الخُبي٣يت

)الخالٖب ف  الٟيل 

 البى٨يت(

ال٨خاب الغ٢ابي (37)

 90/00/1/03300 ع٢م

 93/7/9002جاعيش 

 

 .م( ر/ص/632/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ وجم  اإلال٠وبٚال١ 

الخد٣ي٤ به مً ٢بل الهيئت ونضع 

٢غاع مً مٗاو  عئيـ الهيئت بدٟٔ 

 . 4/2/9001اإلاىيٕى بخاعيش 

ؾب٤ للهيئت ان ٢امذ بالخد٣ي٤ ٞ  ا ونضع ٢غاع 

 4/2/9001مٗاو  عئيـ الهيئت بدٟٓها بخاعيش

 

ُٖاء قغاء مىاص جمىيييت إلاُٗم ظامٗت   

 الحؿحن بً َال٫

 

 ظامٗت الحؿحن  (64)

 )مسالٟاث اصاعيه(

ال٨خاب الغ٢ابي (40)

 90/00/2/1121 ع٢م

 95/9/9001جاعيش 

 

 .م( ر/ص/605/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن اهه جم جدىيل اإلاىيٕى 

الجامٗت والكغ٦ت  بىاء ٖلر الاجٟا٢يت اإلاب مت بحن

ليه جم  اإلادا٫ ٖل  ا الُٗاء اور الخد٨يم. ٖو

وعص ف  ج٣غيغ اللجىت  جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

لضعاؾت بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت ألاإلااهيت  

 مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت.

ُٖاء حكٛيل مىٓىمت الخٗليم :0البىض

 اإلاىاعص .اعة الال٨ت ووي واص

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (65)

اللىاػم خؿاب )

 (والُٗاءاث

 

ال٨خاب الغ٢ابي (40)

 90/01/1/91070 ع٢م

 10/09/9001جاعيش 

 

 .م( ر/ص/606/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

مً زال٫ الخد٣ي٤  جبحن اهه جم اهجاػ الُٗاء 

والشالض الصاعة الجامٗت وحؿليم الُاب٤ الشاوي 

ليه جم  يمً اإلاضة اإلادضصة خؿب ال٣ٗض.ٖو

ج٣غيغ اللجىت وعص ف   جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

لضعاؾت بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت ألاإلااهيت  

 مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت.

 

 

ُٖاء مكغوٕ اؾدشماعي الوكاء : 9البىض

 ٕٞغ بى٪ ف  اإلاى٢٘ الضائم للجامٗت .

 ألاإلااهيتالجامٗت  (66)

)ُٖاء اوكاء بى٪ 

 ف  الجامٗت(
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 . م( ر/ص/607/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

٢يض اإلاخابٗت وجمذ اإلاىا٣ٞت مً ٢بل  اإلاىيٕى

لجىت الُٗاءاث اإلاغ٦ؼيت ٖلر حجؼ ٢يمت مُالبت 

ليه جم جهىيب اإلاىيٕى  قهغيت لن ايت ال٣ٗض ٖو

ج٣غيغ اللجىت بحن صيىان اإلاداؾبت وعص ف   خؿب ما

لضعاؾت مالخٓاث صيىان والجامٗت ألاإلااهيت  

 اإلاداؾبت.

اخضي اجٟا٢يت الى٣ل اإلاب مت م٘ :1البىض

خيض لم يخم اؾديٟاء عؾىم  ٧اث الى٣لقغ 

 َىاب٘ الىاعصاث و٦ٟالت خؿً الخىٟيظ 

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (67)

)ٖضم اؾديٟاء 

 عؾىم َىاب٘(

 

 . م( ر/ص/600/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

ج٣غيغ وعص ف   جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

اللجىت بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت ألاإلااهيت  

 لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت.

ٖضم خٟٔ وزائ٤ الُٗاءاث ف  مل٠ : 2البىض

 .٧امل للُٗاء

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (70)

)ٖضم خٟٔ وزائ٤ 

 الُٗاءاث(اخض 

 

 . م( ر/ص/600/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

ج٣غيغ اللجىت بحن وعص ف   خهىيب خؿب ماالجم 

لضعاؾت صيىان اإلاداؾبت والجامٗت ألاإلااهيت  

 مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت.

الهىضو١ اإلاسهو ٖضم خٟٔ : 3البىض

ث لضي عئيـ لجىت اإليضإ ٖغوى الُٗاء

 الُٗاءاث. 

 الجامٗت ألاإلااهيت (70)

)نىضو١ 

 الُٗاءاث(

 

 م( ر/ص/609/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١  هٓغا لخهىيب ألاويإ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ٖو

جبحن اهه ال جىظض مسالٟت خيض ج٣ىم الجامٗت  

/ؤ مً هٓام اللىاػم 13بالكغاء بمىظب اإلااصة 

والاقٛا٫ ف  الجامٗت  التي ججحز لها الكغاء مً 

 ألاؾىا١ ألاإلااهيت.

يخٗل٤ بكغاء لىاػم وازار مً : 4البىض

 الاؾىا١ ألاإلااهيت .

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (79)

)قغاء لىاػم وازار 

مً الاؾىا١ 

 الاإلااهيت(

 . م( ر/ص/601/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جبحن اهه ال جىظض مسالٟت خيض ان الُٗاءاث 

اإلاكاع ال  ا ف  ال٨خاب الغ٢ابي جمذ بخالت ا خؿب 

ليه جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما وعص  ألانى٫  ٖو

ج٣غيغ اللجىت بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت ف  

 لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت.ألاإلااهيت  

 

 

يخٗل٤ بالخإزح  ف  بخالت بٌٗ : 5البىض

 الُٗاءاث 

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (71)

)الخازح  ف  اخالت 

 الُٗاءاث(
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 .م( ر/ص/602/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جبحن وظىص ه٣و ف  اللىاػم صون اجساط ؤي بظغاء 

جبحن ان البىض مخاب٘ مً ٢بل و بسهىنها 

ليه جم جهىيب  الجامٗت وصيىان اإلاداؾبت.ٖو

  وعص ف  ج٣غيغ اللجىت اإلاىيٕى خؿب ما

يخٗل٤ بما ؤْهغجه ج٣اعيغ الجغص : 6البىض

 .ٖلر اللىاػمللخض٢ي٤  الؿىىيت اإلاك٩لت

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (72)

 )لجان الجغص(

 .م( ر/ص/603/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

وعص ف  ج٣غيغ  جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

 .الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

حٗغى ؤخض مسخب اث الجامٗت : 7البىض

 للؿغ٢ت 

 الجامٗت ألاإلااهيت (73)

)ؾغ٢ت مسخب  

 الجامٗت(

 .م( ر/ص/604/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جبحن ان الجامٗت خهلذ ٖلر مىا٣ٞت عئاؾت 

الىػعاء ٖلر ٖملياث الكغاء زانت وان الجامٗت 

ليه  ف  مغخلت جإؾيـ و داظت اور ازار ولىاػم ٖو

جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ماوعص ف  ج٣غيغ 

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

 .ت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت الاإلااهي

بلٛذ ٢يمت مكت ياث الجامٗت : 00البىض

حؿٗمائت ( 775574مً ألازار والاظهؼة )

 وؾبٗمائت وؾخت 
ً
وؾبٗت وحؿٗىن الٟا

 صيىاع وحؿٗىن 
ً
 لباٙل عئيـ الىػعاء ا

ً
زالٞا

 بًبِ الى٣ٟاث 

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (74)

 )ازار الجامٗت(

 .م( ر/ص/605/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن اهه جم جهىيب الىي٘ 

ليه جم جهىيب اإلاىيٕى  وج٣ضيم ال٨ٟاالث ٖو

بحن  اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت  خؿب ما

صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت 

 .مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ٖضم ج٣ضيم ؤمىاء اإلاؿخىصٖاث : 00البىض

 ٦ٟاالث ماليت .

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (75)

)ال٨ٟاالث اإلااليت 

المىاء 

 اإلاؿخىصٖاث(

 .م( ر/ص/606/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ   اإلال٠

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ٖو

وعص ف  ج٣غيغ  جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

 .الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ٖضم جسؼيً اإلاىاص وخٟٓها : 09البىض

 بالُغ١ والاؾاليب الحضيشت 

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (76)

 اإلاىاص( )جسؼيً
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 .م( ر/ص/607/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن ان الجامٗت ٖالجذ 

اإلاىيٕى مً زال٫ حٗيحن ؤمحن مؿخىصٕ ٦يماوياث 

لضيه ٦ٟالت ٖضليت ويخم نٝغ اإلاىاص ال٨يماويت 

ليه ٣ٞض جمخؿب الحاظت وخؿب ألانى٫   ٖو

وعص ف  ج٣غيغ اللجىت  جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت  اإلاكت ٦ت

 .لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

 

٢يام صائغة اللىاػم بهٝغ ٧امل : 01البىض

٦مياث اإلاىاص ال٨يماويت لل٩لياث صٞٗت 

 واخضة صون وظىص ؤمحن مؿخىصٕ مسخو

 ألاإلااهيتالجامٗت  (77)

)مسالٟاث نٝغ 

 اإلاىاص ال٨يماويت(

 .م( ر/ص/690/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن ان الجامٗت ٢ض ٢امذ 

ليه جم جهىيب  بى٠٢ َباٖت ال٨غجاث ٖو

 اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت  اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت 

 .مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

)بُا٢اث ٢يام الجامٗت بُباٖت : 02البىض

صيىاع  100ب٣يمت  ٦VISITغجاث حٗغيٟيه( 

صون وظىص ؾىض ٢اهىوي لغئيـ الجامٗت 

 وهىابه واإلاؿاٖضيً واإلاضعاء 

 

 ألاإلااهيتالجامٗت  (000)

)َباٖت ٦غجاث 

 بضون ؾىض ٢اهىوي(

 .م( ر/ص/690/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جم جبحن ان اإلاسالٟت الحك٩ل قب ت ٞؿاص .

وعص ف  ج٣غيغ اللجىت  جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت  اإلاكت ٦ت

 .لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ٖضم مؿ٪ سجل للمىاص : 03البىض 

ح  الهالحت )اإلاسالٟت ال حك٩ل  الخالٟت ٚو

قب ت ٞؿاص( ومً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن ؤهه 

 جم جهىيب اإلاسالٟت.

 الجامٗت ألاإلااهيت (000)

)ٖضم وظىص سجل 

 للمىاص الخالٟت(

 .م( ر/ص/699/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

وعص ف  ج٣غيغ  جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

 .الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

اللجىت اإلاك٩لت الؾخالم : 04البىض

 اإلادغو٢اث مسالٟت لخٗليماث اللىاػم 

 الجامٗت ألاإلااهيت (009)

 )اللجان اإلاسالٟت(

 .م( ر/ص/691/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جم . اإلاسالٟت ال حك٩ل قب ت ٞؿاص جبحن بان 

وعص ف  ج٣غيغ اللجىت  جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت  اإلاكت ٦ت

 .لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ٖضم مؿ٪ السجالث الالػمت : 05البىض

 الخابٗت لٗياصة الجامٗه

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (001)

)ٖضم مؿ٪ 

 السجالث الالػمت(
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 .م( ر/ص/692/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

وعص ف  ج٣غيغ  جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

 .الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

٠ مسخو : 06البىض ٖضم وظىص مْى

ف  واإلاؿخلؼماث وم٨ٟى٫ لخ٣ييض ألاصويت 

 ٖياصة الجامٗت

 الجامٗت ألاإلااهيت (002)

)ٖضم وظىص 

٠ مسخو(  مْى

 .م( ر/ص/693/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ وٖضم  اإلال٠

 وظىص قب ت ٞؿاص. 

وعص ف  ج٣غيغ  خؿب ماجم جهىيب اإلاىيٕى 

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

 .الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ف  وظىص ؤصويت مىت يت الهالخيت : 07البىض

لم يخم اجساط ؤي بظغاء ٖياصة الجامٗه 

 بسهىم بجالٞها

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (003)

)وظىص اصويت مىت يت 

 الهالخيت(

 .م( ر/ص/694/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جبحن ؤهه جم َغح ُٖاء لحمايت اإلا٨خبت وجى٢ي٘ 

ليه جم جهىيب اإلاىيٕى  اجٟا٢يت م٘ اإلا٣او٫.ٖو

بحن  اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت  خؿب ما

صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت 

 .مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

يخٗل٤ بٗضم وظىص هٓام : 90البىض

 م٨خبت الجامٗهخمايت صازل 

 الجامٗت ألاإلااهيت (004)

)ٖضم وظىص هٓام 

خمايت صازل م٨خبت 

 الجامٗت(

 .م( ر/ص/695/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

مً زال٫ .اإلاسالٟت ال حك٩ل قب ت ٞؿاصجبحن بان 

الخد٣ي٤ جبحن ؤهه جم جهىيب اإلاسالٟت بديض 

٠ اإلاسخو خيض ال  ج٨ىن ال٨خب ٖهضة ٖلر اإلاْى

يىظض مؿمى امحن م٨خبت ٖلر ظضو٫ 

ليه جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما  الدك٨يالث.ٖو

بحن صيىان اإلاداؾبت  اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت 

والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان 

 .اإلاداؾبت 

 الجامٗت ألاإلااهيت (005) ٖضم وظىص ؤمحن للم٨خبت : 90البىض

)امحن م٨خبت 

 الجامٗت(

 .م( ر/ص/696/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

وعص ف  ج٣غيغ  جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

 ٢يض اإلاخابٗت(.)

ٟحن اإلاخىاظضيً : 99البىض ٖضم ع ِ اإلاْى

 صازل اإلا٨خبت واإلاى٧ل بل  م بٖاعة ال٨خب

 ب٨ٟاالث ماليت.

(006) 

 

 الجامٗت ألاإلااهيت

ٟي  )ٖضم ع ِ مْى

اإلا٨خبت ب٨ٟاالث 

 ماليت(
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 .م( ر/ص/697/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ وٖضم  اإلال٠

 وظىص قب ت ٞؿاص. 

 

جبحن ان الجامٗت ٢ض ٢امذ بدك٨يل لجىت جد٣ي٤ 

بسهىم ٣ٞضان ٦خب مً اإلا٨خبت وجم اي٣إ ٣ٖى ت 

٠ اإلاسخوالخىبيه بد٤  ، ولجىت ظغص وزلهذ اإلاْى

اور الخىنياث الالػمت  اياٞت اور حك٨يل لجىت 

لخض٢ي٤ ٦ك٠ ظغص اإلا٨خبت الظي اْهغ الىىا٢و 

 والخد٤٣ مً آليت الاؾخالم والدؿليم بحن اإلاضيغ 

ال٣ضيم والحاو  وجدضيض اإلاؿاوليت والتي زلهذ اور 

اهه مً الهٗب جدضيض الٟت ة الؼمىيت التي خضر 

زاللها الى٣و اياٞت اور ان وؿبت الىىا٢و 

مخضهيت ويمً اليؿب اإلاٗغوٞت ف  ؤصبياث ٖلم 

 اإلا٨خباث،و الن ايت جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

داؾبت بحن صيىان اإلا اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت 

والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان 

 .اإلاداؾبت 

بحن ج٣غيغ لجىت ظغص م٣خيياث : 91البىض

 مً سجالث  230اإلا٨خبت ٣ٞضان 
ً
٦خابا

 اإلا٨خبت وجم خهغ ٢يمت ال٨خب اإلا٣ٟىصة :

 صيىاع مؿٗغة بالضيىاع. 6769مبلٜ -0

 يىعو . 9-0162

 ٦3خاب مهضاة للجامٗت بؿٗغ  1-757

صهاهح  لل٨خاب. ولم ج٣م الجامٗت بدك٨يل 

لجىت جد٣ي٤ مسخهه بسهىم ال٨خب 

 اإلا٣ٟىصة. 

 

 الجامٗت ألاإلااهيت (007)

)٣ٞضان ٦خب مً 

 م٨خبت الجامٗت(

 .م(  ر/ص/579/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت   اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء اإلا٣خط ى 

 ال٣اهىوي. 

 

جبحن وظىص قب ت ٞؿاص هٓغا لهٝغ مبالٜ ماليت 

 مً مىاػهت الجامٗت بٛح  وظه خ٤ 

 

  :0البىض
ً
جدضيض جبٗيت ؤًٖاء هيئت : اوال

  ف  ٧ليت الٗلىم 
ً
 وؤ٧اصيميا

ً
الخضعيـ بصاعيا

يت  اور ٧ليت َال٫ ابى ٚؼالت بمىظب ع اؤلاص

 .٢9/9001غاع مجلـ الٗمضاء ع٢م 

 
ً
( صهاهح  عواجب 007207نٝغ مبلٜ ): زاهيا

لألٖىام  اخضي ال٩لياثلٗميض 

مً مىاػهت الجامٗت  9000،9009،9001

 للبىض 
ً
 مً الاجٟا٢يت. 01زالٞا

الجامٗت  ألاإلااهيت  (000)

 . ألاعصهيت

وظىص ججاوػاث )

ف  خؿاب ماليت 

ؤلايغاصاث لألٖىام 

9000-9001) 

 

ال٨خاب الغ٢ابي (49)

 90/01/1/91079 ع٢م

 10/09/9001جاعيش 

 

 .م(  ر/ص/571/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ وٖضم  اإلال٠

 وظىص قب ت ٞؿاص.

هظا البىض خيض جم جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص ف  

جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما وعص ف  ج٣غيغ اللجىت 

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت  اإلاكت ٦ت

 .لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ٖضم وظىص حٗليماث جدضص وؿبت : 9البىض

جىػي٘ ؤلايغاص بحن الجامٗت وؤًٖاء هيئت 

 الخضعيـ الظيً يٗملىن زاعط الجامٗت 

الجامٗت  ألاإلااهيت  (000)

 . ألاعصهيت

)حٗليماث جىػي٘ 

 الايغاصاث(
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 .م( ر/ص/572/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص .  ألاويإ ٖو

 

مً حٗليماث مىذ الحىاٞؼ ف   4جبحن ؤن اإلااصة  

الب امج ٚح  الٗاصيت اؾخصىذ ًٖى هيئت الخضعيـ 

ت َال٫ ؤبى  الظي يخ٣اض ى م٩اٞإة مً مجمٖى

ليه  جم ٚؼالت مً نٝغ الحىاٞؼ وليـ ؤلاصاعيحن،ٖو

 يىظض  مسالٟت وال جهىيب ألاويإ ف  الجامٗت  

 بصاعيت ؤو ماليت 

ٟي : 1البىض الضائغة اإلااليت ج٣اض ي مْى

صيىاع م٩اٞأث قهغيت مً  300مبلٜ 

م مً  مجمىٖت َال٫ ؤبى ٚؼالت بالٚغ

 ج٣اي  م  خىاٞؼ  مً الب امج ٚح  الٗاصيت .

الجامٗت  ألاإلااهيت  (009)

 . ألاعصهيت

ٟحن(  )م٩اٞاث اإلاْى

 

 .م( ر/ص/573/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما وعص ف  ج٣غيغ اللجىت 

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت  اإلاكت ٦ت

 .لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ٖضم ٢يام الجامٗت بمغا٢بت ال٣يىص : 2البىض

 والحؿاباث اإلاخٗل٣ت بالضوعاث الخضعيبيت 

الجامٗت  ألاإلااهيت  (001)

 . ألاعصهيت

)خؿاباث الضوعاث 

 الخضعيبيت(

 .م( ر/ص/574/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جم اٖخماص الىماطط والبُا٢اث وألاق٩ا٫  جبحن ؤهه

ليه جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب  التي يجب مؿ٨ها،ٖو

بحن صيىان اإلاداؾبت  اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت  ما

والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان 

 .اإلاداؾبت 

ٖضم وظىص حٗليماث جدضص ؤهىإ : 3البىض

السجالث والىماطط والبُا٢اث التي 

 يخىظب مؿ٨ها إلزباث الٗملياث اإلااليت 

الجامٗت  ألاإلااهيت  (002)

 . ألاعصهيت

)سجالث الٗملياث 

 اإلااليت(

 .م( ر/ص/575/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

جبحن ؤهه جم الخهىيب مً خيض ؤهىإ السجالث  

الغؾميت وألاما٦ً اإلاسههت لالخخٟاّ ب ا 

والاخخٟاّ باإلصزاالث وؤلازغاظاث التي جايض صحت 

ضاص اإلاىظىصة ، و سهىم جشبيذ ال٣انت  ألٖا

 الحضيضيت و٦ما وعص ف  بٞاصة مضيغ الغ٢ابت ٣ٞض جم

جشبيت ا و سهىم ٖضم وظىص حٗليماث زانت بأليت 

اجالٝ اإلاؿدىضاث والسجالث اإلااليت وخؿب ج٣غيغ 

اللجىت اإلاك٩لت لضعاؾت ال٨خاب الغ٢ابي ٞاإلاىيٕى 

 جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما،و الن ايت ٢يض اإلاخابٗت

بحن صيىان اإلاداؾبت  اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت 

 .ضيىان الالخٓاث والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت م

ال يخًمً الىٓام اإلااو  آليت َباٖت :4البىض

 ونىالث ال٣بٌ اإلااليت.

الجامٗت  ألاإلااهيت  (003)

 . ألاعصهيت

)ونىالث 

 اإلا٣بىياث(
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 .م(  ر/ص/576/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

٨ـ خغ٧اث  جبحن اهه جم جهىيب اإلاك٩لت ٖو

ليه جهىيب اإلاىيٕى  ٣ٞض جم الايضإ الؿاب٣ت،ٖو

بحن صيىان  اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت  خؿب ما

اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث 

 .صيىان اإلاداؾبت 

ٖضم بْهاع ٢يىص الجامٗت ٢يمت :5البىض

 الغؾىم الضعاؾيت اإلاضٞىٖت .

الجامٗت  ألاإلااهيت  (004)

 . ألاعصهيت

)٢يىص الغؾىم 

 الضعاؾيت(

 

 .م(  ر/ص/577/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

لٛاياث جىٓيم ؤمغ جبحن ؤهه جم اٖخماص حٗليماث 

ال٣بٌ الظي يدضص اإلابالٜ الىاظب ٢بًها 

ليه  وبعؾا٫ اليسخت الشاهيت بور ال٣ؿم اإلاٗني ،ٖو

وعص ف  ج٣غيغ  ٣ٞضجم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

 .الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

بديض ٖضم جىٓيم ؤوامغ ال٣بٌ :6البىض

 جدضص اإلابالٜ الىاظب ٢بًها.

الجامٗت  ألاإلااهيت  (005)

 . ألاعصهيت

 )اوامغ ال٣بٌ(

 

 .م( ر/ص/600/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

جبحن ؤن مغ٦ؼ الحاؾىب ف  الجامٗت ٢ض ٢ام 

ليه بٗمل هٓام إلاداؾبت  الُلبت والايغاصاث ٖو

وعص ف  ج٣غيغ  جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت  اإلاكت ٦تاللجىت 

 .الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

 : 7البىض
ً
الجامٗت  ألاإلااهيت  (006) ٢بٌ الايغاصاث يضويا

 . ألاعصهيت

)٢بٌ الايغاصاث 

)
ً
 يضويا

 

 .م( ر/ص/600/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

جبحن اهه جم اٖخماص حٗليماث لٛاياث جض٢ي٤ 

الؿىضاث وجى٢يٗها مً ٢بل عئيـ الكٗبت خؿب 

ليه جم جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما وعص  الانى٫،ٖو

بحن صيىان اإلاداؾبت  اإلاكت ٦تف  ج٣غيغ اللجىت 

والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان 

 .اإلاداؾبت 

ٖضم جض٢ي٤ اإلابالٜ اإلا٣بىيت مً : 00البىض

 ٢بل عئيـ قٗبت الايغاصاث.

الجامٗت  ألاإلااهيت  (007)

 . ألاعصهيت

)ٖضم جض٢ي٤ اإلابالٜ 

 اإلا٣بىيت(
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 .م( ر/ص/609/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جبحن ؤهه جم جهىيب الىي٘ مً زال٫ ع ِ 

الخ٩لٟت باإليغاص ٞيما يسو الغؾىم الجامٗيت 

والى٣ٟاث اإلاخ٨غعة والبدض الٗلمي. جم جهىيب 

ما وعص  وخؿبباليؿبت لهظيً البىضيً اإلاىيٕى 

بحن صيىان اإلاداؾبت  اإلاكت ٦تاللجىت ف  ج٣غيغ 

والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت مالخٓاث صيىان 

 .اإلاداؾبت 

بٗض ؾمإ الاٞاصاث وظم٘ الىزائ٤ الالػمت جبحن 

غ ٖام   9003ؤهه جم مٗالجت العجؼ وجد٣ي٤ ٞو

و سهىم اؾباب العجؼ وخؿب ماوعص ف  

اٞاصة اإلاضيغ اإلااو  ٧اهذ هديجت ٖمليت الغخيل اور 

 الضائم. الاإلااهيت الجامٗتمى٢٘ 

 : 00البىض

 
ً
بٖضاص اإلاىاػهت صون ع ِ الخ٩لٟت : اوال

 بااليغاص. 

:
ً
بلٜ العجؼ الٟٗل  لألٖىام زاهيا

 ( 750160( و)657603) 9000،9009

الجامٗت  ألاإلااهيت  (090)

 . ألاعصهيت

 )مىاػهت الجامٗت(

 .م( ر/ص/601/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

 اخض البىى٥جبحن ؤهه جم ٞخذ خؿاب لضي 

بمىظب ُٖاء جم َغخه خؿب الانى٫ يدمل 

ليه جم جهىيب ألاويإ 06/00/9000الغ٢م  .ٖو

وجبحن ٖضم وظىص مسالٟت خيض جم ٞخذ خؿاب 

ف  بى٪ ال٣اهغة ٖمان بمىظب ُٖاء جم َغخه 

 .خؿب الانى٫ 

اخض ٞخذ خؿاباث الجامٗت لضي : 09البىض

 صون َغح ُٖاء البىى٥

الجامٗت  ألاإلااهيت  (090)

 . ألاعصهيت

)خؿاباث 

 الجامٗت(

 .م( ر/ص/602/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جبحن اهه جم مٗالجت الىي٘ وخاليا اليخم 

ليه جم جهىيب  الخ٣ؿيِ ؤو الخإظيل، ٖو

 اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت  اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت 

 .مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ج٣ؿيِ الغؾىم لبٌٗ الُلبت : 01البىض

 صون مىا٣ٞت عئيـ الجامٗت. 

الجامٗت  ألاإلااهيت  (099)

 . ألاعصهيت

 )ج٣ؿيِ الغؾىم(
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 .م( ر/ص/603/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جبحن اهه جم حؿضيض ال٣غى مً ٢بل وػاعة 

ليه جم جهىيب  الخٗليم الٗاو  والبدض الٗلمي.ٖو

 اإلاكت ٦توعص ف  ج٣غيغ اللجىت  اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت لضعاؾت 

 .مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

ف  ؾضاص ال٣غى الٗائض الخإزح  : 02البىض

 لبى٪ الاعصن.

الجامٗت  ألاإلااهيت  (091)

 . ألاعصهيت

)جازح  ؾضاص 

 ال٣غوى البى٨يت(

 .م( ر/ص/604/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جبحن اهه جم َغح ُٖاء لخًمحن ٧اٞخح ياث 

ليه جم  وا٦كا٥ الجامٗت لكغ٦ت زاعظيت.ٖو

وعص ف  ج٣غيغ اللجىت  جهىيب اإلاىيٕى خؿب ما

بحن صيىان اإلاداؾبت والجامٗت الاإلااهيت  اإلاكت ٦ت

 .لضعاؾت مالخٓاث صيىان اإلاداؾبت 

اؾديٟاء بض٫ ايجاع  ٖضم: 03البىض

 لأل٦كا٥ ال٣ائمت صازل الحغم الجامع 

الجامٗت  ألاإلااهيت  (092)

 . ألاعصهيت

 )اظغة الا٦كا٥(

 م( ر/ص/1900/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح ٦ىهه جم 

جهىيب ألاويإ وخهىله ٖلر 

بؾخصىاء ومىا٣ٞت عئاؾت الىػعاء 

 الىاليت الٗامت.ناخبت 

 

٢امذ الجامٗت الاعصهيت بمساَبت صولت عئيـ 

الىػعاء الاٞسم  لُلب حسجيل ال٣ُٗت باؾم 

الهىضو١ لىظىص اق٩الياث م٘ صيىان اإلاداؾبت 

الكاون البلضيت وصائغة الاعاض ي واإلاؿاخت  وػاعةو 

بٗضم ا٢امت  الجامٗتم٘ التزام نىضو١ اؾ٩ان 

 مكغوٕ ؾ٨ني ٖل  ا

بٗضم جمذ اإلاىا٣ٞت مً ٢بل عئاؾت الىػعاء 

 اإلاماوٗت بدسجيل الاعى باؾم الهىضو١ 

وزاَب مٗاو  وػيغ الكاون البلضيت صائغة 

 ع٢م الاعاض ي بمىظب ال٨خاب

الماو٘ مً  ههإب99/4/9005جاعيش 2/7/0/04994

 قغاء ٢ُٗت الاعى اٖاله.

جًمً ال٨خاب الغ٢ابي وظىص ججاوػاث . 0

 ٢56ُٗت الاعى ع٢م ومسالٟاث  ف  قغاء 

( صوهم ف  41,577بمؿاخت ) 4خىى 

( صيىاع للمت  7,530مى٣ُت نغوث بؿٗغ )

( صيىاع وطل٪ 409020و بؿٗغ اظماو  )

ال٢امت مكغوٕ اؾ٩ان الٗاملحن ٖل  ا 

 و ضون َغح ُٖاء لكغاء ٢ُٗت الاعى .

ان ال٣ُٗت اٖاله ال جىُب٤ ٖل  ا . 9

الكغوٍ والخٗليماث الخانت بمكاعي٘ 

ؾ٩ان الاؾدشماعيت خيض ا٦ض مٗاو  وػيغ الا 

البلضياث ان ال٣ُٗت اٖاله ال جىُب٤ ٖل  ا 

 الكغوٍ و الخٗليماث  .

جم قغاء ٢ُٗت الاعى بمىظب و٧الت ٚح  . 1

 05/6/9006جاعيش  ٢7001ابلت للٗؼ٫ ع٢م 

 الجامٗت الاعصهيه (093)

)ججاوػاث ف  قغاء 

 ٢ُٗت اعى(

ال٨خاب الغ٢ابي (41)

  90/0/1/6721 ع٢م

 00/4/9003جاعيش 

 

ال٨خاب جاب٘ 

الغ٢ابي 

/90/01/1ع٢م

جاعيش  91079

10/09/9001 
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 اخض اًٖاء الهيئت الخضعيؿيتباؾم 

بهٟخه الصخهيت و ليـ بهٟخه 

يٟيه  .الْى

. ٢يام اإلاجلـ بالكغاء صون خًىع 2

 مىضوب صيىان اإلاداؾبت.

 90/9/9005جاعيش  ٦33/00/0/5207خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 5

 م(  ر/ص/537/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ب٩اٞت بىىصه وبٚال١ اإلال٠ 

ؾب٤ وجم خٟٔ الىا٢ٗت ب٣غاع مً 

مجلـ الهيئت لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص. 

 

ونضع ٢غاع ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

 .2/2/9001بالحٟٔ بخاعيش مجلـ الهيئت 

٦خاب الجماع٥ اور الٗضيض مً اقاع ٦ما  

 مً  واوعصالخجاوػاث ف  اإلاضيىت الاٖالميت 
ً
ٖضصا

الخىنياث ويا٦ض صيىان اإلاداؾبت اهه ٢ض جم 

جهىيب ا باؾخصىاء اعبٗت بىىص مً الخىنياث وه  

اظغاءاث اصاعيت وجىٓيميت وو٢ائيت وال يىظض اي 

 .اقاعة ب ا اور و٢ٕى ٞؿاص يؿخىظب اإلاالخ٣ت

بحن الضزل اإلاهغح به  وظىص ازخالٝ. 0

مً ٢بل اإلاضيغ الٗام لضي يغيبت الضزل 

( والًغيبت اإلاؿخد٣ت 9009-0772للٟت ة )

 ٖلر اإلاظ٦ىع مً عواجب وم٩اٞاث 
ً
ٞٗليا

اث  واحٗاب هىضؾيت خيض حكح  ال٨كٞى

الهاصعة ًٖ مضيغيت يغيبت الضزل 

واإلابيٗاث بان اإلاظ٦ىع اؾخلم عصياث بلٛذ 

ليه جم ( صيىاع. ٢0632،656يمت ا ) ٖو

حك٨يل لجىت لخض٢ي٤ مل٠ اإلاظ٦ىع مً 

٢بل صائغة يغيبت الضزل، ويكح  مل٠ 

الخد٣ي٤ لضيىا ان صزله مدل الخالٝ 

 ( ال٠ قهغيا هى بض٫ اٖما09٫والبالٜ )

هىن  ٞهظا جخم زاعط الاعصن و ىاء ٖلر ال٣ا

 الضزل ٚح  زاي٘ للًغيبت. 

 وػاعة اإلااليت  (094)

الميه )  (اإلاضيىت الٖا

ال٨خاب الغ٢ابي (42)

 7/90/05006 ع٢م

 06/7/9001جاعيش 

 

الٗضيض مً الخجاوػاث الاصاعيت اإلاخٗل٣ت . 9

بالغ٢ابت والاقغاٝ واؾخسضام سجالث 

يضويت ٢ضيمت ونٝغ مبالٜ ماليت صون 

 وظىص ؾىض ٢اهىوي، 

 وػاعة اإلااليت  (095)

الميه )  (اإلاضيىت الٖا

ال٨خاب جاب٘ 

الغ٢ابي 

  90/0/1/6721ع٢م

 00/4/9003جاعيش 
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واياءة . وظىص ٖملياث ازغاط مٗضاث جهىيغ 1

ويخم بيٗها ف  الؿى١ اإلادل  خؿب ما ظاء ف  

ال٣ًيت اإلاىٓىعة امام مد٨مت الجماع٥ ع٢م 

(512/9007.) 

 وػاعة اإلااليت  (096)

الميه )  (اإلاضيىت الٖا

. ي٠ٗ الغ٢ابت والاقغاٝ ٖلر مضازل 2

 ومساعط اإلاضيىت .

 وػاعة اإلااليت  (097)

الميه )  (اإلاضيىت الٖا

. اؾخسضام سجالث يضويت ٢ضيمت لإليضإ 3

 والازغاط.

 وػاعة اإلااليت  (010)

الميه )  (اإلاضيىت الٖا

 وػاعة اإلااليت  (010) .نٝغ مبالٜ ماليت صون وظىص ؾىض ٢اهىوي.4

الميه )  (اإلاضيىت الٖا

 .م(  ر/ص/540/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ ٦ىهه ؾب٤ وجم بخالت 

الجزاهت بور مضع  ٖام  اإلال٠

ب٣غاع مً مجلـ  وم٩اٞدت الٟؿاص

 الهيئت.

ونضع ٢غاع ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

بةخالت اإلال٠ اور  05/1/9004خاعيش باإلاجلـ 

مضع  ٖام الجزاهت و م٩اٞدت الٟؿاص والػا٫ ٢يض 

 ختى جاعيسه.ىٓغ ال

مً اخضي الكغ٧اث ٢يام صائغة الجماع٥ بخم٨حن 

جد٣ي٤ م٩اؾب شخهيت مً زال٫ اؾخٟاصة 

الكغ٦ت مً الاؾخصىاء الهاصع ًٖ مجلـ الىػعاء 

( 23اإلاخًمً اؾخح اص ) 9/09/9001بخاعيش 

م اهه مط ى ٖلر  قاخىت لى٣ل البًائ٘ ٚع

الاؾخصىاء الهاصع ٦ظل٪ ؾىىاث، و  00نىٗها 

اإلاخًمً  1/6/9002اء بخاعيش ًٖ مجلـ الىػع 

( عاؽ ٢اَغة الؾخسضامها 36الؿماح باؾخح اص )

 ف  مكغوٕ جىؾٗت َغي٤ الؼع٢اء / الاػع١.

 وػاعة اإلااليت (019)

اؾخصىاء بٌٗ )

الكغ٧اث مً 

اؾخح اص الغئوؽ 

 (ال٣اَغة

ال٨خاب الغ٢ابي (43)

  2/0/99/01559 ع٢م

 10/6/9003جاعيش

 

 .م( ر/ص/536/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ ٦ىهه ؾب٤ بخالت 

ب٣غاع مً مجلـ الهيئت بور  الىا٢ٗت

صائغة يغيبت الضزل واإلابيٗاث 

 ناخبت ؤلازخهام.

ونضع ٢غاع ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

/ٕ/ق٩اوي جاعيش 35/05ع٢م )اإلاجلـ 

بمساَبت مضيغ ٖام يغيبت الضزل ( 93/0/9005

جساط الاظغاء اإلاىاؾب ٞيما يخٗل٤ واإلابيٗاث ال

بالخجاوػاث الًغيبيت لضي الكغ٦ت ٦ىن ا الضائغة 

 .ناخبت الازخهام

مً ٢بل قغ٦ت جم يبِ  96/5/9000بخاعيش 

مضيغيت م٩اٞدت الت غب الًغيبي وجبحن وظىص 

-٢9005ىائم ماليت جسو الكغ٦ت للؿىىاث 

مهاص١ ٖل  ا مً ٢بل مض٤٢  9007

 خؿاباث زاعج .

 وػاعة اإلااليت (011)

اإلال٠ الًغيبي )

الٗائض لكغ٦ت ػيىث 

 (هباجيه

 ( الاؾديًاح ع٢م 44)

 9003لؿىت  093

 

ال٨خاب جاب٘ 

الغ٢ابي 

 7/90/05006ع٢م

 06/7/9001جاعيش 
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 4/1/9005جاعيش   ٦33/00/0/7566خاب عئاؾت الىػعاء . 6

 .م(  ر/ص/636/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ بخالت   اإلال٠وبٚال١  

الىا٢ٗت مىيٕى ال٨خاب بور مضع  

 هيئت الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاصٖام 

ب٣غاع مً مجلـ الهيئت بخاعيش 

03/9/9003. 

وجم بخالخه بور ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

جلـ بخاعيش اإلامضع  ٖام الهيئت بمىظب ٢غاع 

03/9/9003 

و٢ٕى ججاوػاث ماليت وبصاعيت مً ٢بل  

بٌٗ ؤًٖاء الهيئت ؤلاصاعيت ى٣يب و ال

واإلاخمشلت ب٣يام اإلاظ٦ىع باؾخالم مبالٜ ماليت 

بضون جىٓيم ؾىضاث ٢بٌ ب ا ؤو بيضاٖها 

بالبى٪ خؿب ألانى٫ واإلاىا٣ٞت ٖلر نٝغ 

ح  مٗؼػة بؿىضاث نٝغ مبالٜ ماليت ٚ

 لخٗليماث.لبك٩ل مسال٠ 

 وػاعة الٗمل (012)

خؿاباث ه٣ابت )

اصحاب اإلاهً 

 (اإلاي٩اهي٨يت

ال٨خاب الغ٢ابي (45)

 09/06/1/02779 ع٢م

 00/7/9002جاعيش 

 

 .م(  ر/ص/640/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ مايل :

 :: الهىضو١ 0البىض

ٟت اإلاؿا 0 لت ًٖ ٞيل الايضإ اخيلذ و . اإلاْى

الاؾديضإ و الخاو  حٗظع جىظيه اي ٣ٖى ت  اور

 لها.

 

 . مضيغيت ٖمل الكىهت الجىى يت

لضي جض٢ي٤ خؿاباث و٢يىص ٖمل الكىهت 

 ( جبحن ما يل  :9001 -9003الجىى يت للٟت ه )

: الهىضو١ :
ً
 اوال

ٖضم ابغاػ ٞيل الايضإ البى٨يت . 0

اث البى٪ للؿىىاث  و٦كٞى

(9003،9004،9005 ) 

 الٗملوػاعة  (013)

ٖضم جُبي٤ هٓام )

عؾىم وجهاعيذ 

 (الٗمل 

 ( الاؾديًاح ع٢م46)

 9002لؿىت  70

 

اث خيض جم 9 . جبحن وظىص ظلىص للمًبَى

 ابغاػها.

 

لم يب ػ للخض٢ي٤ ظلىص اإلا٣بىياث طواث . 9

 :  مالاع٢ا

 (ظلض 90( ٖضص )193300-912300) - ؤ

 ( ظلض0( ٖضص )996900-996030)ب. 

(014) 

اث ٞىظضث . جم مُاب٣ت 1 ظلىص اإلاًبَى

 صحيده.

 

لم يب ػ للخض٢ي٤ صٞاجغ اعؾالياث . 1

الهىضو١ ليخم مُاب٣ت ا ٖلر ونىالث 

( و 10900 -100393ال٣بٌ طواث الاع٢ام )

 00/9004( لكهغ 126000-126049)

( لكهغ 527327-527065والىنىالث )

 . 9006/ؾىت 7

(015) 
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جبحن وظىص ه٣و لضي . . )الٟيل البى٨يت( 2

ٟت وجم جدهيلها ًٖ َغي٤ الامىا٫ الامح يتاإلا  ْى

 

لم يب ػ للخض٢ي٤ ٢ؿائم الايضإ ) الٟيل . 2

البى٨يت ( وونىالث ٢يٌ لإليضاٖاث 

بمىظب الخانت بىػاعة اإلااليت اإلا٣بىيت 

-954055ونىالث ال٣بٌ طواث الاع٢ام )

( 0592ب٣يمت ) 10/5/9004( هاعيش 954060

 صيىاع 

(016) 

ٟاثجبحن وظىص ه٣و لضي . 3 وجم  اخضي اإلاْى

 جدهيلها ًٖ َغي٤ الامىا٫ الامح يت

جم الٛاء ونل اإلا٣بىياث ع٢م . 3

ٖلر صٞت  90/09/9004جاعيش  (126436)

م مً انضاع ) ( 2نىضو١ ) الاعؾاليت ( بالٚغ

 اع ى( صي969جهاعيذ ٖمل ب٣يمت )
ً
بمىظب  ا

 ونى٫ ال٣بٌ اٖاله .

(017) 

لجىت ان اؾديٟاء عؾىم الٗمل . جبحن ل4

 و ما يخىا٤ٞ م٘ اخ٩ام الىٓام صحيدت

 

ٖضم الخ٣يض باؾديٟاء عؾىم جهاعيذ . 4

 لخ٩ام هٓام عؾىم جهاعيذ 
ً
٣ا الٗمل ٞو

 0775( لؿىت 14الٗمل ٚح  الاعصهيت ع٢م )

 وحٗضيالجه  ٦ما هى مبحن ف  الجضو٫ 

(020) 

. جم جهىيب الخلل الحانل ف  هٓام 5

 الحاؾىب مً زال٫ حٛيح  الاهٓمت وجُىيغها. 

 

وظىص زلل ف  هٓام الحاؾىب اإلاٟٗل ف  . 5

( بديض 9007 -9005اإلاضيغيت لألٖىام )

يهٗب مً زالله خهغ جهاعيذ الٗمل 

 ٤.اإلاؿخسضمت ف  اإلاضيغيت لٛاياث الخض٢ي

(020) 

ٟت الصامت وخٟٔ 6 . جم جسهيو مْى

 السجالث واإلاٗامالث اإلااليت.

ٖضم الاخخٟاّ بالسجالث واإلاٗامالث . 6

٤ ب ا اليسخت الشاهيت  مً  اإلااليت ) اإلاٞغ

ونى٫ اإلا٣بىياث( بك٩ل يؿهل ٖمليت 

 الخ٩ام 
ً
الغظٕى ال  ا ٖىض الحاظت زالٞا

 ( مً الخٗليماث اإلاكاع ال  ا اٖاله .05اإلااصة )

(029) 

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  70ع٢م

9002 
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 م( . ر/ص/0026/05ال٣غاع ع٢م )

ىص اااااااااااااااالبى٢غع مجلـ الهيئت خٟٔ 

هٓغا  اإلال٠وبٚال١  2-0مً 

ضم وظىص  لخهىيب ألاويإ ٖو

 قب ت ٞؿاص.

: مٗامالث جهاعيذ الٗمل
ً
 :زاهيا

. هٓغا لىظىص بغامج مدىؾبه جم الاخخٟاّ 0

بهىعه ًٖ الخهاعيذ اإلاىت يت والصاع  لالخخٟاّ 

 ب ا وع٢يا.

 

 الٗمل :زاهيا: مٗامالث جهاعيذ 

ا١ . 0 هاعيذ الٗمل اإلاىت يت م٘ جٖضم اٞع

ت  مٗامالث الخجضيض مما ياصي اور حٗظع مٗٞغ

جاعيش اهت اء الخهغيذ ال٣ضيم لخدضيض مضي 

( مً حٗليماث 6اإلااصة ) بإخ٩املتزام الا

قغوٍ واظغاءاث اؾخ٣ضام واؾخسضام 

 .9005الٗما٫ ٚح  الاعصهيحن لؿىت 

(021)  

. جم جهىيب اإلاالخٓت وطل٪ ب٨خابت اؾم 9

٠ الظي ٢ام بخض٢ي٤ البياها وجى٢يٗه  ثاإلاْى

 وزخم اإلاضيغيت 

 

٠ التي ٢ام بخض٢ي٤ 9 . ٖضم ط٦غ اؾم اإلاْى

البياهاث الىاعصة ف  الىمىطط الخام بُلب 

الحهى٫ ٖلر جهغيذ ٖمل باالياٞت اور 

٠ وزخم اإلاضيغيت  ٖضم وظىص جى٢ي٘ للمْى

ف  زاهت الاؾخٗما٫ الغؾمي  ٖلر الىمىطط

( مً حٗليماث 7زالٞا الخ٩ام اإلااصة )

وقغوٍ واظغاءاث اؾخ٣ضام واؾخسضام 

 الٗما٫ ٚح  الاعصهيحن اإلاكاع ال  ا اٖاله.

(022) 

. جم جهىيب الىي٘ وطل٪ بااللتزام بٗضم 1

انضاع  جهاعيذ الٗمل بضون عزهت مهً ؾاعيت 

 اإلاٟٗى٫.

 

ا١ . يخم نٝغ 1 جهاعيذ ٖمل صون اٞع

نىعة ًٖ عزهت اإلاهً لهاخب الٗمل 

 حٗليماث ( م2ًزالٞا الخ٩ام اإلااصة )

وقغوٍ واظغاءاث اؾخ٣ضام واؾخسضام 

  الٗما٫ لٛح  الاعصهيحن اإلاكاع ال  ا اٖاله

(023) 

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  70ع٢م

9002 
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ا١ جهغيذ الٗمل ال٣ضيم 2 . اليىظض صاع  الٞع

 لىظىص بغهامج مدىؾب.

ا١ الخهغيذ 2 ت ٗاملإلاال٣ضيم با. ٖضم اٞع

للٗما٫  ٖىض حٛيح  ناخب الٗمل او اإلاهىت

الىاٞضيً زالٞا لخٗليماث وقغوٍ 

 الٗما٫ واؾخسضام اؾخ٣ضام واظغاءاث

 .ٖالهؤ ل  اب اإلاكاع  ٚح الاعصهيحن

(024) 

 .م(  ر/ص/652/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

ن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص خيض جم بي٣اٝ حجب

بديض يخم  0/2/9005اإلاكغوٕ اٖخباعا مً جاعيش 

٢بل هظا اإلاىدؿبحن جضعيب اإلاخضع حن الاؾخمغاع ف  

الخاعيش واؾخ٨ما٫ بىض الدكٛيل لهاالء اإلاخضع حن 

باليؿبت للمكخٛلحن،وطل٪ و٦ظل٪ مضة الدكٛيل 

بؿبب ٖضم جد٣ي٤ اإلاكغوٕ  للىخائج التي ٧اهذ 

مغظىة مً جىٟيظه جمهيضا لخدىيل باق  

مسههاجه بور مكاعي٘ ؤزغي ،٦ما زبذ ؤن ٧لٟت 

 ؾاب٣ت. ٘اإلاكغوٕ ٧اهذ م٣ٗىلت م٣اعهت بمكاعي

 

 

 يخلخو مىيٕى ؤلاؾديًاح بما يل :

وا٤ٞ مجلـ الدكٛيل ف  نىضو١  -

خضعيب والخٗليم اإلانهي والخ٣ني الدكٛيل وال

ٖلر صٖم مكغوٕ بٖاصة جإهيل زغيج  ٧لياث 

اإلاجخم٘/خملت الضبلىم مً الخسههاث 

زغيج  3000الغا٦ضة وطل٪ لخضعيب وجإهيل 

 صيىاع . 01،641،130بمبلٜ 

الٗضص اإلاؿت ضٝ للمخضع حن زمؿت الاٝ  -

زغيج م٣ابل م٩اٞإة قهغيت م٣ضاعها 

زمـ  زمؿىن صيىاع و ض٫ مىانالث

 
ً
قهغيا،ٖلر ؤن يخم اؾت ضاٝ  وؾخىن صيىاعا

زالزت الاٝ مً هاالء اإلاخضع حن لدكٛيلهم 

إلاضة ؾىت واخضة م٣ابل صٞ٘ عواجب لهم 

م٣ضاعها مائت صيىاع قهغيا باإلياٞت للًمان 

ؤلاظخماع  و ض٫ مىانالث زمـ وؾخىن 

 صيىاعا.

 مخضع  193جم جضعيب  -
ً
مىظ جاعيش اإلاىا٣ٞت  ا

 0/2/9005ٛايت جاعيش ٖلر اإلاكغوٕ ول

صيىاع قاملت ظمي٘  0،097،296و ٩لٟت 

 . الخ٩الي٠ اإلاغجبُت باإلاكغوٕ

 وػاعة الٗمل (025)

ج٩الي٠ ٖاليت )

إلاكغوٕ بٖاصة 

جإهيل زغيج  

٧لياث 

اإلاجخم٘/خملت 

الضبلىم ف  

الخسههاث 

ضم  الغا٦ضة ٖو

وظىص زُت 

واضحت لخىٟيظ 

 (اإلاكغوٕ

 ( الاؾديًاح ع٢م 47)

 9003لؿىت  013

 

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  70ع٢م
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 .م(  ر/ص/634/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 ٦ىهه مىٓىع ٢ًائيا.  اإلال٠وبٚال١ 

 

جم صعاؾت ال٨خاب الغ٢ابي اإلاىظه مً صيىان 

اإلاداؾبت بور وػاعة الٗمل وجبحن ؤن مىيٕى 

الك٨ىي مىٓىع لضي مد٨مت الٗض٫ الٗليا ف  

 391/9003ال٣ًيت ع٢م 

بخ٣ضيم ق٨ىي لضي  اخضي اإلاىْٟاث٢يام  

 4/00/9003صيىان اإلاداؾبت بخاعيش 

جخًمً ٖضم ٢يام وػاعة الٗمل بخُبي٤ 

ألاؾـ واإلاٗايح  اإلاخبٗت بخٗبئت قىاٚغ 

 اإلاؿدكاعيً الٗماليحن ف  ؾٟاعاث اإلامل٨ت.

وػاعة  (026)

ؤلاٖت اى )الٗمل

ٖلر آليت حٗيحن 

اإلاؿدكاعيً  

الٗماليحن ف  

 (ؾٟاعاث اإلامل٨ت

غ٢ابي ال٨خاب ال(50)

  7/90/90000 ع٢م

 4/09/9003جاعيش 

 

 .م(  ر/ص/642/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 لٗضم ص٢ت اإلاٗلىماث  اإلال٠وبٚال١ 

جبحن ٖضم ص٢ت اإلاٗلىماث الىاعصة ف  ؤلاؾديًاح و  

صحت ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت ف  بنضاع الخهاعيذ ٦ما 

هى مىضح ف  ٦خاب مٗاو  وػيغ الٗمل اإلاىظه بور 

ت عئيـ صيىان اإلاداؾبت بخاعيش  ُٖٞى

00/9/9004. 

ٖلر ظىاػاث ؾٟغ  بنضاع جهاعيذ ٖمل بىاءً 

ٚح  ؾاعيت اإلاٟٗى٫ وعزو مهً مىت يت 

مً مضيغيت الخىميت ؤلاظخماٖيت ومً و٦خب 

 مضيغيت الصحت جسو ؾىىاث ماييت.

وػاعة  (027)

انضاع )الٗمل

جهاعيذ ٖمل ف  

مضيغيت ٖمل 

 (ظغف

 ( الاؾديًاح ع٢م50)

 9003لؿىت  090

 

 4/1/9005جاعيش  ٦33/00/0/7570خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 7

 .م(  ر/ص/625/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه مىٓىع مً ٢بل   اإلال٠وبٚال١ 

 اإلادا٦م اإلاسخهت.

 جبحن بإن ال٣ًيت ٧اهذ مىٓىعة 
ً
زال٫ ؾاب٣ا

 وجم جدىيلها اور ال٣ًاء.هظه الٟت ه 

 

 

٢يام مضيغيت الباصيت الكماليت باخدؿاب 

عؾىم البي٘ لبٌٗ ال٣ٗىص بيؿبت ؤ٢ل 

باٖخباع ان ٖمليت البي٘ ٢ض جمذ بحن الا٢اعب 

بيىما جبحن ٖضم وظىص نلت بحن البائ٘ 

ولٛايت  0/4/9004للٟت ة مً واإلاكت ي 

10/09/9009. 

صائغة الاعاض ي  (030)

 واإلاؿاخت 

مضيغيت خؿاباث )

ؤعاض ي الباصيت 

 (الكماليت الكغ٢يت

ال٨خاب الغ٢ابي (59)

 02/6/5/91007 ع٢م

 97/09/9001جاعيش 

 

 .م( ر/ص/570/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت  اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء اإلا٣خط ى 

 ال٣اهىوي. 

 

 جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه:

الكغ٦ت اإلادا٫ ٖل  ا جم اٖاصة مبالٜ الخامحن اور  -

 الُٗاء

( 172229خهت الخؼيىت )الجماع٥(ٞ  ا ) -

 واعبٗمائت وازىان 
ً
زالزمائت واعبٗت وحؿٗىن صيىاعا

 صيىاع واعبٗىن 
ً
 (307110باإليغاص ٢ضعه ) اي بى٣وا

 صيىاع زمؿمائت وحؿٗت الاٝ وزالزمائت وزالزىن 
ً
 ا

جم اخالت ُٖاء ؾ٨غاب وزغصة مً ٢بل 

بمىظب مؼاوصة  9001قغ٦ت الٟىؾٟاث ٖام 

مليىن ومائت وزمؿت ( 0023010ب٣يمت )

 وزالزىن 
ً
 صيىاع واعبٗىن الٟا

ً
٧اهذ خهت  ا

% اي بمبلٜ 53الخؼيىت من ا بيؿبت 

(636559 ) 
ً
زماهمائت وزماهيت وزمؿىن الٟا

 
ً
وجم بلٛاء وؾبٗمائت وازىان وؾبٗىن صيىاعا

 مىاظم قغ٦ت (030)

 الٟىؾٟاث

بي٘ الؿ٨غاب )

والخغصه ف  اإلاجم٘ 

 (الهىاع  / ال٣ٗبه

ال٨خاب الغ٢ابي (51)

 02/3/6/09250 ع٢م

 9003//00/6جاعيش 
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الُٗاء، ج٣ضمذ قغ٦ت الٟىؾٟاث ٖام 

٦مياث مً بُلب بٖاصة جهضيغ  9003

الخغصة ووا٤ٞ مضيغ ٖام الجماع٥ ٖلر طل٪ 

وجم بلٛائه واٖاصة َغح الؿ٨غاب والخغصة 

بمبلٜ اظماو   9004للبي٘ وبخالت ا ٖام 

(231231 ) 
ً
اعبٗمائت وزالزت وزمؿىن الٟا

 
ً
خهت واعبٗمائت وزالزت وزمؿىن صيىاعا

زالزمائت واعبٗىن ( 120067الخؼيىت ٞ  ا )

 وحؿٗت وزماهىن ص
ً
 الٟا

ً
ؤي بى٣و يىاعا

 (307110بااليغاص ٢ضعه بٗض الخإ٦ض)

زمؿمائت وحؿٗت الاٝ وزالزمائت وزالزىن 

 صيىاع 
ً
٢ض خضر هديجت ٢يام قغ٦ت  ا

الٟىؾٟاث بضايت بةلٛاء الُٗاء ألاو٫ الظي 

خيل 
ُ
ظاء بىاء ٖلر َلب مً الكغ٦ت التي ؤ

ٖل  ا الُٗاء  وؤن  بظغاءاث بلٛاء الُٗاء 

٠ لألنى٫ بط ألاو٫ ٢ض جمذ بك٩ل مسال

جبحن ؤهه جم بٖاصة مبالٜ الخإمحن اور الكغ٦ت 

 اإلادا٫ ٖل  ا الُٗاء.

 .م(  ر/ص/619/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

جم الٗمل ٖلر جهىيب اإلاسالٟاث الىاعصة 

اإلاداؾبت خؿب ماوعص ف  ٦خاب  باؾديًاح صيىان

جاعيش  3/2/341مضيغ ؤعاض ي ٚغب ٖمان ع٢م 

اإلاىظه اور مضيغ ٖام صائغة ألاعاض ي  91/1/9005

جم جؼويضها به مً اوعا١  ىاًء ٖلر ماواإلاؿاخت و 

 .تزبىجي

 مضيغيت حسجيل اعاض ي ٚغب ٖمانٖضم ٢يام 

 (411037بخدهيل ٞغو٢اث الغؾىم البالٛت )

 ومائت وحؿٗت 
ً
ؾخمائت وزالزت وزالزىن الٟا

 
ً
اإلاؿخد٣ت ٖلر مٗامالث البي٘  وزمؿىن صيىاعا

والاٞغاػ اإلاٗاصة مً ٢بل لجىت ج٣ضيغ ال٣يم، 

يجغي الٗمل ٖلر جدهيل ٞغ١ الغؾم مً زال٫ 

حجؼ ظمي٘ ال٣ُ٘ اإلات جب ٖل  ا ٞغ١ عؾم 

وظمي٘ الاعاض ي الٗائضة للصخو الظي جغجب 

 .ٖليه ٞغ١ عؾم

ئغة الاعاض ي اص (039)

 واإلاؿاخه

مسالٟاث ؤعاض ي )

 (ٚغب ٖمان

 الاؾديًاح ع٢م (52)

 9002لؿىت  901
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 .م( ر/ص/611/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

جبحن اهه جم حجؼ ال٣ُٗت واؾخضٖاء اإلاكت ي الظي 

صٞ٘ ٞغ١ الغؾم بمىظب الىنل اإلااو   ع٢م 

ليه جم الٗمل . 00/00/9001( جاعيش 97440) ٖو

ٖلر جهىيب اإلاسالٟاث الىاعصة باؾديًاح صيىان 

وعص ف  ٦خاب مضيغ ؤعاض ي  اإلاداؾبت خؿب ما

 91/1/9005جاعيش  3/2/341ٚغب ٖمان ع٢م 

اإلاىظه اور مضيغ ٖام صائغة ألاعاض ي واإلاؿاخت و ىاًء 

 وعا١.ؤجم جؼويضها به مً  ٖلر ما

 مضيغيت حسجيل اعاض ي ٚغب ٖمان٢يام 

( مً ٢غيت 0963بخ٣ضيغ ٢يمت ألاعى ع٢م )

( ال٠ صيىاع ، وان 196واصي الؿح  بمبلٜ )

ال٠  220بائ٘ ال٣ُٗت ا٢غ ببيٗها بمبلٜ 

 صيىاع 

ئغة الاعاض ي اص (031)

 واإلاؿاخه 

مسالٟاث ف  )

مضيغيت حسجيل 

 (ؤعاض ي ٚغب ٖمان

 .م( ر/ص/612/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

جبحن اهه جم الخ٣يض بخٗميم الدسجيل اإلاخًمً ٖضم 

الؿماح لي شخو بمخابٗت مٗاملت الابخٟىيٌ 

ليه جم جهىيب  ٖضو  مً اصحاب الٗال٢ت.ٖو

وعص ف   ؾديًاح خؿب ماال اإلاسالٟاث الىاعصة با

جاعيش  ٦3/2/341خاب مضيغ ؤعاض ي ٚغب ٖمان ع٢م 

اإلاىظه اور مضيغ ٖام صائغة ألاعاض ي  91/1/9005

 واإلاؿاخت

مضيغيت حسجيل اعاض ي ٚغب ٖضم التزام 

بخُبي٤ ال٣ىاهحن والاهٓمت الخانت  ٖمان

 بأليت ؾح  الٗمل 

ئغة الاعاض ي اص (032)

 واإلاؿاخه 

مسالٟاث ف  )

مضيغيت حسجيل 

 (ؤعاض ي ٚغب ٖمان

 .م( ر/ص/613/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

ليه  ت ف  م٩ان ا ف  السجل.ٖو جبحن ان  ال٣ُ٘ مدْٟى

جم الٗمل ٖلر جهىيب اإلاسالٟاث الىاعصة باؾديًاح 

وعص ف  ٦خاب مضيغ ؤعاض ي  صيىان اإلاداؾبت خؿب ما

اإلاىظه  91/1/9005جاعيش  3/2/341ٖمان ع٢م ٚغب 

 اور مضيغ ٖام صائغة ألاعاض ي واإلاؿاخت

 مضيغيت حسجيل ؤعاض ي ٚغبٖضم ٢يام 

بدٟٔ اإلالٟاث والبياهاث خؿب ٖمان 

 ألانى٫ .

ئغة الاعاض ي اص (033)

 واإلاؿاخه 

مسالٟاث ف  )

مضيغيت حسجيل 

 (ؤعاض ي ٚغب ٖمان

 .م( ر/ص/614/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

جبحن اهه جم جغجيب اإلاؿخىصٕ وظاعي الٗمل ٖلر 

ليه  الت جيب بك٩ل ن ائي. جم الٗمل ٖلر جهىيب ٖو

اإلاداؾبت  اإلاسالٟاث الىاعصة باؾديًاح صيىان

ع٢م وعص ف  ٦خاب مضيغ ؤعاض ي ٚغب ٖمان  خؿب ما

اإلاىظه اور مضيغ ٖام  91/1/9005جاعيش  3/2/341

 صائغة ألاعاض ي واإلاؿاخت.

ؤلاٞغاػ و وظىص ال٨شح  مً مٗامالث البي٘ 

 مل٣اة ٖلر ؤعى اإلاؿخىصٕ. 

ئغة الاعاض ي اص (034)

 واإلاؿاخه 

مسالٟاث ف  )

مضيغيت حسجيل 

 (ؤعاض ي ٚغب ٖمان

 جاب٘ الاؾديًاح ع٢م

 9002لؿىت  901
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 .م(  ر/ص/615/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

ٟ يغوعة ن  حجبحن اهه جم الخىبيه ٖلر ظمي٘ اإلاْى

ف  ج٣ضيغ ٢يمت مٗامالث الض٢ت والحظع  جىد 

يما يخٗل٤  ب٣ُٗت الاعى الٗائضة  الاٞغاػ  ٞو

ٞهي ٚح   الىاعصة باالؾديًاح الخضي الكغ٧اث

ليه جم  جابٗت إلاضيغيت ؤعاض ي ٚغب ٖمان.ٖو

الٗمل ٖلر جهىيب اإلاسالٟاث الىاعصة 

وعص ف   باؾديًاح صيىان اإلاداؾبت خؿب ما

 ٦3/2/341خاب مضيغ ؤعاض ي ٚغب ٖمان ع٢م 

اإلاىظه اور مضيغ ٖام صائغة  91/1/9005جاعيش 

 ألاعاض ي واإلاؿاخت 

 

ف  ج٣ضيغ ٢يمت مٗامالث  ٖضم جىد  الض٢ت

 لضي مضيغيت اعاض ي ٚغب ٖمان ؤلاٞغاػ 

ئغة الاعاض ي اص (035)

 واإلاؿاخه 

مسالٟاث ف  )

مضيغيت حسجيل 

 (ؤعاض ي ٚغب ٖمان

 4/1/9005جاعيش  ٦33/00/0/7579خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 00

 م( . ر/ص/610/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت  اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء اإلا٣خط ى 

 ال٣اهىوي. 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ وظىص ججاوػاث ماليت ف  

ح ي  لُٗاء يمشل ف  جىٟيظ الامغ الخٛجخ الُٗاء

مً زال٫ ُٖاء 009/9007اإلا٨غمت اإلال٨يت 

مما اصي اور  05/9007الهياهت الغوجيييت ع٢م 

 وؾخت 90034هضع مبلٜ )
ً
كغون الٟا ( واخض ٖو

 
ً
 وزمؿىن صيىاعا

جىٟيظ َغي٤ مغ٦ؼ جى٢ي٠ الهاقميت مً 

زال٫ ؤمغيً حٛيح يحن اخضهما ٖلر ُٖاء 

وآلازغ ٖلر  009/9007اإلا٨غمت اإلال٨يت ع٢م 

، ٦ظل٪ ٖضم جىٟيظ  05/9007الُٗاء 

ألامغ الخٛيح ي مً زال٫ اٖما٫ ُٖاء 

غا  009/9007اإلا٨غمت  والظي ٧ان يد٤٣ ٞو

 (90034م٣ضاعه )
ً
كغون الٟا واخض ٖو

 
ً
، اياٞت اور ٖضم وؾخت وزمؿىن صيىاعا

جىٟيظ الامغ الخٛيح ي مً زال٫ ُٖاءاث 

اإلا٨غمت اإلال٨يت بٗض ؤن جمذ اإلاىا٣ٞت ٖل  ا 

ض طل٪ جىٟيظها مً زال٫ ُٖاء ليخم بٗ

و ىٟـ ؤؾٗاع الُٗاء بٗض  05/9007

وػاعة الاقٛا٫  (036)

 الٗامت

)مسالٟاث الُٗاء 

بهياهت اإلاخٗل٤ 

َغي٤ الؼع٢اء 

/اإلاٟغ١/ الحضوص 

 (الؿىعيت

ال٨خاب الغ٢ابي (53)

  09/00/2/09971 ع٢م

 00/5/9001جاعيش 

 

 جاب٘ الاؾديًاح ع٢م

 9002لؿىت  901
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اإلاىا٣ٞت ٖل  ا. ومً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن 

ان وػاعة الاقٛا٫ ٢امذ باهخ٣اء جىٟيظ بىىص 

الٗمل ولٗضم ج٣ضيم الىػاعة إلاب عاث ٧اٞيت 

وم٣ىٗت ٞان هظا ٢ض يكح  اور ان ال٣هض 

٧ان لخد٣ي٤ مهلحت اإلا٣او٫ مىٟظ 

ر ولى جم جىٟيظ بىىص ألامغ ث الشال االُٗاء

ث اإلا٨غمت اإلال٨يت االخٛيح ي ٖلر ُٖاء

ح  مبلٜ ) كغون (90034لم٨ً جٞى واخض ٖو

 
ً
 وؾخت وزمؿىن صيىاعا

ً
 الٟا

 م( . ر/ص/616/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت   اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء اإلا٣خط ى 

 ال٣اهىوي. 

 

جبحن وظىص ججاوػاث ماليت ف  الُٗاء خيض جبحن 

وظىص ي٠ٗ ف  صعاؾاث الُٗاء اياٞت اور 

الُٗاء مما اصي اور مؿاوليت الاقغاٝ ٖلر 

ججاوػاث ماليت و٧ل٠ ٦بح ة ف  ٢يمت ألاوامغ 

 الخٛيح يت.

 

غ١ بضيلت لحغ٦ت الؿح   جىٟيظ جدىيالث َو

مليىن ( 0,262471بإوامغ حٛيح يت بلٛذ )

 وؾخمائت 
ً
واعبٗمائت واعبٗت وزماهىن الٟا

 
ً
% مً 03و يؿبت وزالزت وحؿٗىن صيىاعا

٢يمت ال٣ٗض بياٞت اور جىٟيظ اٖما٫ 

اٞيت زاعط هُا١ اإلاكغوٕ ٧ان مً بي

اإلاٟت ى جىٟيظها مً زال٫ ُٖاءاث 

 6مىٟهلت خيض بلٜ اظماو  ألاوامغ الخٛيح يت 

% مً ٢يمت الُٗاء 62ماليحن و ما وؿبخه 

 ألانل 

وػاعة  (037)

)مسالٟاث الاقٛا٫

الُٗاء  اإلاخٗل٤ 

بخىؾٗت وجدؿحن 

ظؿغ 

 قىمغ/السخىت/

لؼع٢اء ٖلر َغي٤ ا

 (ظغف الؼع٢اء

ال٨خاب الغ٢ابي (54)

 09/00/2/07351 ع٢م

 95/00/9002 جاعيش 

 

 .م(  ر/ص/610/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت  اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء اإلا٣خط ى 

 ال٣اهىوي. 

جبحن وظىص ججاوػاث ماليت ف  الُٗاء خيض ؤهه 

مً زال٫ الخد٣ي٤ جبحن ان هىا٥ ي٠ٗ  ف  

ٖما٫ الاؾدكاعيت ألا صعاؾاث الخهميم وف  

بياٞت اور مؿاوليت ؤلاقغاٝ ٖلر الُٗاء مما 

 ؤصي اور ججاوػاث ماليت.

 يت ف  الُٗاء حاعجٟإ ٢يمت الاوامغ الخٛي

 خيض بلٛذ 23/9001اإلاغ٦ؼي ع٢م 

زمؿت ماليحن وحؿٗمائت ( 3,749,163)

 وزالزمائت وزمؿت 
ً
وازىان وؾخىن الٟا

 
ً
% مً ٢يمت 50.3بيؿبت وزماهىن صيىاعا

الُٗاء ٦ظل٪ لم جخًمً وزائ٤ الُٗاء 

 وػاعة الاقٛا٫ (040)

الُٗاء اإلاغ٦ؼي )

اإلاخٗل٤ بدىٟيظ ه٤ٟ 

واصي 

 الصجغة/الؿلِ/

 (٣اَ٘ ٢هغ الٗض٫ج

ال٨خاب الغ٢ابي (55)

  00/00/2/01049 ع٢م

 06/6/9003جاعيش 
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صعاؾاث للهٝغ الهخ  بياٞت اور عنض 

ما٫  ؾبٗىن ال٠ صيىاع  (50000مبلٜ ) ٖل

ؤيٗاٝ  1جضٖيم، وػاصث هظه ال٣يمت اور

الٟدىناث  ٦ظل٪ ٖضم مُاب٣ت بٌٗ

اإلاسب يت للخلُت ؤلاؾٟلخيت لبٌٗ 

الخدىيالث مشل الخدىيلت  اإلاداطيت إلاسجض 

 ػيض بً خاعزت .

 4/1/9005جاعيش  33/00/0/7606الىػعاء ع٢م  ٦خاب عئاؾت. 00

 .م(  ر/ص/669/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص 

ظمي٘ الاظغاءاث التي جمذ خى٫ َغح خيض ان 

 ٧اهذالُٗاء ؾىاًء ف  اإلاغة الاوور او الشاهيت 

 للما٫ ضانىليت و٢اهىهيت ولم حؿبب ه
ً
عا

الٗام،٦ما جم اخالت الُٗاء مً ٢بل ؾلُت 

٢غاع الاخالت للمغه ف   الىاعصاإلاياه بىٟـ اإلابلٜ 

 015000الاوور التي جم الٛائها والبالٜ خىاو  

 ال٠ صيىاع.

َغح ُٖاء لخىٟيظ مكغوٕ خٟائغ 

الهالحيت  ولم يخم اجساط ٢غاع باإلخالت 

مضة الُٗاء وجم َغح الُٗاء  بؿبب اهت اء

مغه زاهيه الا اهه لم يخم اخالخه بؿبب 

 الازخالٝ خى٫ ال٩ل٠ الخ٣ضيغيت  للُٗاء.

 

 

 وػاعة الؼعاٖت (040)

خٟائغ الهالحيت )

مداٞٓت  ف 

 (ال٣ٗبت

ال٨خاب الغ٢ابي (56)

  09/09/2/1500 ع٢م

 00/1/9003جاعيش 

 

 .م(  ر/ص/667/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

خٟٓه جم ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ و 

جاعيش  5/09/9004ب٣غاع مجلـ الهيئه ع٢م 

٦ما ؤْهغث  لجان الخد٣ي٤  3/2/9004

٧ل مً  ىضوبيوالخض٢ي٤ اإلاك٩لت مً ٢بل م

صيىان اإلاداؾبت ووػاعة الخسُيِ ووػاعة اإلااليت 

واإلااؾؿت الخٗاوهيت صحت خؿاباث  و ياهاث 

 اإلاحزاهيت الٗامت للجمٗيخحن.

ٖلر مىذ  اخضي الجمٗياثخهى٫ 

بىاؾُت وػاعة الخسُيِ والخٗاون الضوو  

 لم جٓهغ ف  محزاهيت الجمٗيه.

 

 

 وػاعة الؼعاٖت (049)

مسالٟاث ف  )

ف  خؿاب اإلاىذ 

اإلااؾؿت 

 (الخٗاوهيت

ال٨خاب الغ٢ابي (57)

  99/1/4675 ع٢م

 05/2/9001جاعيش 
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 .م(  ر/ص/660/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص . 

 

بالخض٢ي٤ اإلااو  الخسهص ي جبحن ؾالمت اظغاءاث 

 
ً
٣ا الكي٩اث اإلاظ٦ىعة لىظىص مٗؼػاث نٝغ ٞو

ضم وظىص اي هضع للما٫ الٗام و الخاو   لالنى٫ ٖو

 ٖضم وظىص ظغم ظؼائي يؿخىظب اإلاالخ٣ه .

جم جدغيغ ٖضة قي٩اث بضون مؿدىضاث 

نٝغ ووظىص قي٩اث مط ى ٖل  ا الخ٣اصم 

ها الا ان ا الػالذ  ووظىص قي٩اث جم نٞغ

ضم  جٓهغ ف  ٢ائمت الكي٩اث اإلاٗل٣ه ٖو

 مُاب٣ت الدؿىياث البى٨يه وخؿاب البى٪.

وػاعة  (041)

مسالٟت )الؼعاٖت

ههىم الخٗليماث 

الخُبي٣يت للكاون 

 (اإلااليت ف  الىػاعة

 ( الاؾييًاح ع٢م60)

 9001لؿىت  907

 

 .م(  ر/ص/661/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص 

ظمي٘ الاظغاءاث التي جمذ خى٫ اؾخح اص خيض ؤن 

 
ً
العجى٫ ٧اهذ انىليت و٢اهىهيت ولم حؿبب هضعا

لم يشبذ وظىص ٖال٢ت بحن جل٪ ٦ما  للما٫ الٗام.

هىع باع مغييه . لم يشبذ مسالٟت و الاعؾاليت ْو

 الغزهت لخٗليماث الحجغ الهخ  البيُغي 

بهىعة  الخضي الكغ٧اثاؾخح اص عجى٫ 

عزهت اؾخح اص  بمىظبمسالٟت لل٣اهىن 

 الخ٩ام  3/9/94/00024العجى٫ ع٢م 
ً
زالٞا

ٟحن مً الحجغ الهخ  البيُغي  وؾٟغ مْى

وػاعة الؼعاٖت ٢بل اُٖاء اإلاىا٣ٞت مً 

 مجلـ الىػعاء.

 وػاعة الؼعاٖت (042)

اؾخح اص مىذ عزهت )

العجى٫ زالٞا 

الخ٩ام الحجغ 

 الهخ (

 ( الاؾديًاح ع٢م60)

 9001لؿىت  39

 

 4/1/9005 جاعيش  33/00/0/7699الىػعاء ع٢م  ٦خاب عئاؾت. 09

 .م(  ر/ص/670/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت  اإلال٠

 الٟؿاص إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 

ٟي نىضو١  اْهغث الخد٣ي٣اث اهما٫ مْى

اؾدشماع امىا٫ الًمان اإلاٗىيحن باإلاهام 

والىاظباث اإلاى٦ىله لهم وحؿبب طل٪ ب ضع لالمىا٫ 

الٗامت وزؿاعة للهىضو١ ج٣ضع بمبلٜ 

كغون ( مليىن 0.496.740) وؾخمائت وزماهيت ٖو

 وحؿٗمائت وؾخىن 
ً
 صيىاع الٟا

ً
 ا

ن ج٣ضيم ٖغوى بي٘ اعاض ي  للهىضو١ بال ا

اهمل هظه الٗغوى وججاوب م٘ الهىضو١ 

الخ٣ت لىٟـ ٢ُ٘ الاعاض ي  و مبالٜ  ٖغوٍى 

ايٗاٝ اإلا٣ضعه مما ؾبب زؿائغ ماليت 

وؾخمائت وزماهيت ( مليىن 0.496.740بلٛذ )

 وحؿٗمائت وؾخىن 
ً
كغون الٟا  صيىاع ٖو

ً
 ا

نىضو١ اؾدشماع   (043)

 الًمان امىا٫ 

قغاء ٢ُ٘ اعاض ي )

اٖلر مً ال٣يمه 

 (اإلا٣ضعه

 ( الاؾديًاح ع٢م69)

 9002لؿىت  003

 

 4/1/9005جاعيش  ٦33/00/0/7691خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 01

 م( ر/ص/434/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص 

مغا٢ب وطل٪ ٖلر يىء ال٨خاب الىاعص مً ٢بل 

ٖام  الكغ٧اث والظي يٟيض بخهىيب الاويإ 

وجهىيب الكغ٧اث اإلاخٗث ه وقُب الكغ٧اث 

اإلاسجله والتي لم جماعؽ اٖمالها ،وػياصة ٖضص 

 الخؼائً وخٟٔ اإلالٟاث بك٩ل انىو .

مً ٢اهىن  046و 53ٖضم جٟٗيل اإلاىاص 

ضم مخابٗت الكغ٧اث  الكغ٧اث وحٗضيالجه ٖو

ظل٪ وظىص اإلاخٗث ه وجهىيب اوياٖها و٦

م اهميت ا .  ملٟاث مل٣اه ٖلر الاعى ٚع

صائغة مغا٢بت  (044)

 الكغ٧اث

)ٖضم مخابٗت 

 الكغ٧اث اإلاخٗث ة(

 

ال٨خاب الغ٢ابي (61)

  7/90/00759 ع٢م

 7/5/9002جاعيش 

 



-51- 
 

 اؾديًاح/٦خاب ع٢ابي الجهه البىض مًمىن الاؾديًاح /ال٨خاب الغ٢ابي هديجت الخد٣ي٤ ٢غاع مجلـ الهيئت

 م( ر/ص/430/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ و ظاث الى٢ذ 

٦خاب بور وػاعة اإلاىا٣ٞت ٖلر حؿُح  

اإلااليت للخإ٦يض ٖلر جدهيل اإلابالٜ 

 اإلااليت ومخابٗت ال٣ًايا وبٖالمىا.

ٖلر ؤن يخم مخابٗت الجؼئيت اإلاخٗل٣ت 

بخدهيل اإلاؿخد٣اث اإلااليت  ف  هظا 

البىض مً ٢بل صيىان اإلاداؾبت 

 ناخب ؤلازخهام.

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤن اإلاىيٕى مخاب٘ مً 

جاعة وهىا٥ اظغاءاث ٢بل وػاعة الهىاٖت والخ

٢اهىهيت اجسظث لخدهيل اإلاضيىهيت من ا الحجؼ 

ٖلر امىا٫ وؤعاض ي الكغ٧اء وال٨ٟالت البى٨يت 

و٢ًايا مىٓىعة امام ال٣ًاء مً ٢بل مضيغيت 

الامىا٫ الامح يت.خيض جبحن ٖضم وظىص قب ت 

ٞؿاص هٓغا إلاخابٗت وػاعة الهىاٖت والخجاعة 

 .0773م إلاىيٕى مُدىت اع ض الاهليت مىظ ٖا

اع ض الاهليت اور مُدىت اعجٟإ مضيىهيت 

خىاو  ؾبٗت مليىن م٘ ٖضم مخابٗت وػاعة 

الهىاٖت والخجاعة لالظغاءاث الخانت 

 ببدض اؾباب اإلاضيىهيت او جدهيلها .

 وػاعة الهىاٖت (045)

 والخجاعه

)مضيىهيت مُدىت 

 اع ض الاهليت(

 

 ( الاؾديًاح ع٢م62)

 9003لؿىت  004

 

 م( ر/ص/439/05)ال٣غاع ع٢م 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

 

٢ض جم  اإلاُدىهجبحن بىديجت الخد٣ي٤ ان 

اؾديٟاء ٧امل اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت ٖل  ا وجم 

ت ال٨ٟالحجؼ وجم  03/7/9000ٚال٢ها مىظ ٖام ا

ف  طمت ا اي مبالٜ لهالح  من ا ولم يب٤َ  تاإلا٣ضم

 وػاعة الهىاٖت والخجاعة.

جؼويض اإلاُاخً ب٨مياث جٟى١ ال٨ٟاله 

اإلا٣ضمه للىػاعة واعجٟإ مضيىهيت اإلاُاخً 

 لهالح وػاعة الهىاٖت والخجاعة.

 وػاعة الهىاٖت (046)

 والخجاعه

 )مضيىهيت اإلاُاخً(

 ( الاؾديًاح ع٢م63)

 9002لؿىت  20

 

 4/1/9005جاعيش  33/00/0/7695ع٢م  ٦خاب عئاؾت الىػعاء. 02

 .م( ر/ص/653/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت اإلال٠ 

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 بىديجت الخد٣ي٤ جبحن ما يل :

ًَ  ٢21.203بى٫ لجىت ؤلاؾخالم باؾخالم ٦ميت -

اإلادالت بمىظب ٢غاع ؤلاخالت مً اإلاىاص ٚح  

و٢بىلها زالٞا للمىانٟاث اإلاُلى ت ف  ٢غاع 

مً  60و 55ؤلاخالت وطل٪ زالٞا لخ٩ام اإلااصجحن 

 .9006لؿىت  0حٗليماث الُٗاءاث ع٢م 

اٖخماص لجىت الُٗاءاث ف  اإلااؾؿت جاعيش  -

آزغ مهلت لخىعيض ماصة ال٣ل ٖلر  10/4/9002

٢غعث لجىت الُٗاءاث اإلاغ٦ؼيت اإلاك٩لت  -

ًَ مً  000ف  اإلااؾؿت  بخالت جىعيض 

ماصة ٢ل ال٣مذ بور مؼعٖت ألاب٣اع 

صيىاع للًُ الىاخض  079الخالضيت بؿٗغ 

وانل اإلاؼعٖت ٖلر ؤخض اإلاخٗهضيً ويمً 

اإلاىانٟاث والكغوٍ اإلابيىت ف  الُٗاء 

ٖلر ؤن يخم جىعيض ٧امل ال٨ميت ٢بل جاعيش 

وخؿب خاظت اإلاؼعٖت بال ؤن  10/0/9002

ماؾؿت  (047)

 اإلاخ٣اٖضيً

 الٗؿ٨غيحن

)مسالٟاث ُٖاء 

 ٢ل ال٣مذ(

 ( الاؾديًاح ع٢م64)

 9002لؿىت  047
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لخىعيض بٗض ؤن جددؿب ٚغاماث الخإزح  ٖلر ا

مً  69هظا الخاعيش مسالٟت بظل٪ لخ٩ام اإلااصة 

ليه   9006لؿىت  0حٗليماث الُٗاءاث ع٢م  ٖو

 و الىديجت جبحن ٢يام قب ت ٞؿاص.

 

جىعيض هظه ال٨ميت لم ي٨خمل  بال بخاعيش 

04/00/9002. 

مً يمً هظه ال٨ميت ٢امذ لجىت  -

ًَ  21.203ؤلاؾخالم ب٣بى٫ واؾخالم ٦ميت 

مً اإلاىاص ٚح  اإلااصة اإلادالت بمىظب ٢غاع 

ؤلاخالت و٢بىلها زالٞا للمىانٟاث 

 ُلى ت ف  ٢غاع ؤلاخالت.اإلا

اٖخمضث لجىت الُٗاءاث ف  اإلااؾؿت  -

آزغ مهلت لخىعيض ماصة  10/4/9002جاعيش 

ال٣ل ٖلر ؤن جددؿب ٚغاماث الخإزح  ف  

 الخىعيض بٗض هظا الخاعيش

 4/1/9005جاعيش   33/00/0/7619عئاؾت الىػعاء ع٢م ٦خاب . 03

 م( . ر/ص/654/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت  اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي. 

 

 جبحن وظىص قب ت ٞؿاص جخمشل ف :

ٖضم اؾدشماع امىا٫ اإلاىده خؿب زُت ا  -

 الخىٟيظيه .

 ان اظغاءاث الخٗيحن للمؿدكاعيً ٚح  ٢اهىهيت  -

ان جدضيض ٢يمت ال٣ٗىص لم حؿدىض اور اي انى٫  -

 ٢اهىهيت او مهىيه .

م وظىص  - نٝغ مبالٜ ماليت بضون وظه خ٤ ٚع

 ج٣اعيغ ٞىيت بٗضم نالخيت اهخاظهم  الٟني والٗلمي.

 لالجٟا٢يت  - 
ً
٣ا جبحن ؤن ٖضم اؾخٛال٫ اإلاىدت ٞو

بالخاو  اور ييإ مىدت البى٪ الضوو  وهى  اصي

الامغ الظي لم يغص ف  اؾديًاح صيىان اإلاداؾبت 

 اهما ٧اهذ هديجت اظغاءاث الخد٣ي٤.

 

خهلذ وػاعة الُا٢ت ٖلر مىده مً البى٪ 

الضوو  ب٣يمت مليىن صوالع لخإؾيـ نىضو١ 

خيض اهت ذ  9006الُا٢ت اإلاخجضصة ٖام 

ولم يخم اؾخٛال٫ ؾىي  9001اإلاىده ٖام 

اعبٗت ( 52695%( مً ٢يمت ا و ما يٗاص٫ )5)

كغون   وزماهمائت وؾبٗت ٖو
ً
وؾبٗىن الٟا

 صوالع 
ً
٣ىص ٖ ا مل جمشلذ بدمله اٖالميه ٖو

إلاؿدكاعيً جم حٗيين م بك٩ل مسال٠ ولم 

لمي.  ي٣ضمىا اي اهخاط ٖمل  ٖو

 وػاعة الُا٢ت (050)

 والث وة اإلاٗضهيت

مسالٟاث ف  )

اؾدشماع ؤمىا٫ 

مىدت البى٪ 

 (الضوو 

 ( الاؾديًاح ع٢م65)

 9001لؿىت  920

 

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  047 ع٢م

9002 
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 4/1/9005جاعيش  ٦33/00/0/7617خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 04

 م(  ر/ص/655/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

 بور مضع  ٖام الجزاهت اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي. 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ وظىص قب ت ٞؿاص هٓغا 

ٟحن  -لألؾباب الخاليت: زبىث ت اون اإلاْى

ال٣ائمحن ٖلر بصاعة وجسُيِ ال٣غى بمهامهم 

يٟيت بال ؾبب    .مكغوٕالْى

زبىث جد٤٣ هضع للما٫ الٗام مً زال٫ ت اون  -

يٟيت صون ؾبب مكغوٕ  اإلاظ٦ىعيً بمهامهم الْى

( 9027533جمشل ف  ٖضم اؾخٛال٫ مبلٜ )

 وؾبٗمائت 
ً
مليىهحن ومائت وحؿٗت واعبٗىن الٟا

 صيىاع وزمؿت وزمؿىن 
ً
 مً امىا٫ ال٣غى.ا

ٖلر ٢غى مً البى٪ الضوو   الىػاعةخهى٫ 

( مليىهحن وزماهمائت وؾخت وزالزىن 9614000)

ال٠ صيىاع لخىٟيظ مكغوٕ حٗؼيؼ الحمايت 

و لٛذ مسههاث  9006الاظخماٖيت ٖام 

( ؾبٗت ماليحن وؾبٗمائت 5501790اإلاكغوٕ )

كغون صيىاع   وحؿٗمائت ٖو
ً
وزالزت ٖكغ الٟا

( اعبٗت 2655790ؾاهمذ الح٨ىمه بمبلٜ )

  ماليحن
ً
وزماهمائت وؾبٗت وؾبٗىن الٟا

 مً ٢يمت اإلاىدت اي 
ً
كغون صيىاعا وحؿٗمائت ٖو

%( خيض ؤصي ي٠ٗ الخسُيِ 40بيؿبت )

وؾىء الخىٟيظ اور ٖضم اؾخٛال٫ مبلٜ 

( مليىهحن ومائت وحؿٗت واعبٗىن 9027533)

 مً 
ً
 وؾبٗمائت وزمؿت وزمؿىن صيىاعا

ً
الٟا

عنيض ال٣غى وججاوػ الهٝغ بمبلٜ 

 وزالزمائت ( 04010101)
ً
مائت وؾخىن الٟا

وزالزت صهاهح  مً مسههاث الخؼيىه البالٛه 

%( خيض بلٛذ وؿبت الهٝغ ٖلر 40)

مائت وواخض ( 020262وكاَاث اإلاكغوٕ )

 واعبٗمائت واعبٗت وزماهىن  ن واعبٗى 
ً
الٟا

%( وازخهاع باق  الهٝغ 06.3صيىاعاً بيؿبت )

% و لٜ اظماو  6ٖلر عواجب للمؿدكاعيً بيؿبت 

( ؾخمائت وزالزت 401156)هٟا١ مً ال٣غى الا 

 ومخٟغ٢ه 
ً
الاٝ وزالزمائت وزماهيت وؾبٗىن صيىاعا

( زماهيت وحؿٗىن 76022) ب٣يمت%( 0.3بيؿبت )

.
ً
 ومائت واعبٗت واعبٗىن صيىاعا

ً
 الٟا

وػاعة الخىميت  (050)

 ؤلاظخماٖيت 

ٖضم بؾخٛال٫ )

مبلٜ ال٣غى الضوو  

وججاوػ الهٝغ مً 

خهت الح٨ىمت 

 (بال٣غى

 ( الاؾديًاح ع٢م66)

 9003لؿىت  63
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 4/1/9005 جاعيش ٦33/00/0/7634خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 05

 .م(  ر/ص/641/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

 ألاويإ.

جم جهىيب الىي٘ وجىظيه ال٣ٗى اث ؤلاصاعيت 

ٟحن اإلاٗىيحن  وجم الٗشىع ٖلر الالػمت للمْى

اإلالٟاث الُبيت اإلا٣ٟىصة وجم اإلاداؾبت ٖل  ا 

 ماليا.

يخٗل٤ اإلاىيٕى ف  ٣ٞضان مجمىٖت مً 

اإلالٟاث الُبيت لبٌٗ اإلاغض ى واإلات جب 

ٖل  م مُالباث ماليت للمؿدكٟى صون 

وي٘ آليت لخٟاصي ج٨غاع مشل هظا الٟٗل 

ضم ال٣ضعة ٖلر مُاب٣ت ألاعنضة  ٖو

 يت إلاؿخىصٖاث الٟٗليت وألاعنضة الضٞت

ح  الُبيت.  اللىاػم الُبيت ٚو

 وػاعة الصحه (059)

٣ٞضان ملٟاث )

/ مؿدكٟى َبيت

 الىضيم(

 ( الاؾديًاح ع٢م67)

 9001لؿىت  970

 

 .م(  ر/ص/659/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

ازبدذ  جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص وان الخ٣اعيغ 

ٖضم مإمىهيت الضواء البضيل وٖضم اؾخسضامه 

 ؾاب٣ا ف  ألاعصن.

 

 

 

بلٛاء قغاء صواء بضيل إلاغض ى ال٨لر لهالح 

مؿدكٟى ألامح  خمؼة مً ُٖاء صائغة 

لٗضم  6/0/9009الكغاء اإلاىخض ع٢م 

مإمىهيت الضواء وقغاء الضواء ألانيل ًٖ 

َغي٤ اإلاؿدكٟى؛ ألامغ الظي هخج ٖىه ػياصة 

إلادا٫ ف  ُٖاء صائغة الكغاء الؿٗغ ا

 اإلاىخض.

 وػاعة الصحه (051)

)مسالٟاث ف  ُٖاء 

 الكغاء اإلاىخض(

ال٨خاب الغ٢ابي (70)

  09/04/20/3973 ع٢م

 93/1/9001جاعيش 

 

 4/1/9005 جاعيش   ٦33/00/0/7637خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 06

 .م(  ر/ص/660/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ خٟٔ  اإلال٠وبٚال١ 

ب٣غاع مً  1/9/9003بخاعيش الىا٢ٗت 

عئيـ الهيئت لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

 

 هخٟٓجم ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ و 

. ٦ما وعص ٦خاب مً صيىان  1/9/9003بخاعيش 

 اإلاداؾبت يٟيض بإهه جم جهىيب الاويإ .

جًمحن مى٢٘ مُٗم ام ٢يـ الؿياح  

وجغجب ٖليه مبلٜ  الخض الاشخام

صيىاع وجم اٖٟاءه مً ٢بل  ال٠ (91000)

 .الىػعاء مً هظا  اإلابلٜ اإلاؿخد٤ مجلـ

 

 

 وػاعة الؿياخت (052)

ٖضم حؿضيض )

٣ٖض  مؿخد٣اث

جًمحن اؾت اخت ؤم 

ب٣ت ٞدل  (٢يـ َو

ال٨خاب الغ٢ابي (70)

  7/90/3437 ع٢م

 91/2/9003جاعيش 
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 .م(  ر/ص/656/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ خٟٔ  اإلال٠وبٚال١ 

الىا٢ٗت ب٣غاع مً مجلـ الهيئت 

لٗضم وظىص  10/3/9004بخاعيش 

 قب ت ٞؿاص.

خٟٓه جم ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ و 

 3/06/9004بمىظب ٢غاع مجلـ الهيئت ع٢م 

 . 10/3/9004جاعيش 

 

وظىص مسالٟاث اصاعيت جخمشل ف  حٗيحن 

ٟحن وحٗضيل  وه٣ل واهخضاب بٌٗ اإلاْى

يٟيت آلزغيً  وظىص مسالٟاث  و مؿمياث ْو

ماليت جمشلذ بىظىص ٞغو٢اث بإعنضة 

ؿاب الخام بم٨خب واقىًُ م٣اعهه الح

ضم وظىص  تعنضة سجالث الهيئإب ٖو

مٗؼػاث لبٌٗ مؿدىضاث الهٝغ لظل٪ 

 اإلا٨خب.

 الؿياختوػاعة  (053)

هيئت  )مسالٟاث

جيكيِ الؿياخت 

 (واقىًُم٨خب 

ال٨خاب الغ٢ابي (79)

  7/90/2042 ع٢م

 06/1/9003 جاعيش

 

 4/1/9005 جاعيش  ٦33/00/0/7640خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 07

 .م(  ر/ص/570/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

 
ً
بور مضع  ٖام  ال٣ًيت مىيىٖا

الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي. 

 

جبحن وظىص قب ت ٞؿاص خيض ؤن انضاع 

الخهاعيذ اإلاا٢خت اإلاجاهيت جم لكغ٦ت مملى٦ت مً 

اؾؿت التي جم جى٢ي٘ ٣ٖض اإلا٢بل مال٩ي 

الاؾدشماع مٗها مما عجب ٖليه ييإ ايغاصاث 

 .13750للهيئت ب٣يمت )
ً
 ( صيىاع ؾىىيا

 خٗل٤ و٢ائ٘ ال٨خاب الغ٢ابي ف  :ج

٢يام هيئت جىٓيم ٢ُإ الى٣ل الب ي ف  ٖام  -

اخضي ٘ ٣ٖض اؾدشماع م٘ يبخى٢ 9006

( خاٞلت ٖلر زٍُى 30لدكٛيل ) اإلااؾؿاث

( 0501ٖمان ماصبا م٣ابل بض٫ ؾىىي م٣ضاعه )

ج٣ضم اإلاؿدشمغ ف  ٖام  -صيىاع ؾىىيا للحاٞلت 

(  10) بُلب جسٟيٌ ٖضص الحاٞالث اور 9000

.  ئهخاٞلت واٖٟا  مً حكٛيل ٖضص مً الخٍُى

اور مىذ  9000ايُغث  الهيئت مىظ ٖام  -

جهاعيذ ما٢خت مجاهيت لٗضص مً الحاٞالث 

الامغ الظي جغجب ٖليه  الخضي الكغ٧اث

جسٟيٌ ٢يمت البض٫ اإلااو  للهيئت ب٣يمت 

 وحؿٗمائت ( 13750)
ً
زمؿت وزالزىن الٟا

 
ً
 ؾىىيا وؾبٗىن صيىاعا

 الجبحن ان  -
ً
صون بض٫  كغ٦ت التي حٗمل مجاها

حٗىص إلاال٩ي  ةماو  ٖلر الخُىٍ اإلالٛا

( اإلااؾؿت
ً
 .)اإلالٛاة ٖن ا الخٍُى انال

هيئت جىٓيم ٢ُإ  (054)

 الى٣ل الب ي 

ججاوػاث ف  ٣ٖض )

اخضي اؾدشماع م٘ 

ماؾؿاث ه٣ل 

 ب(الغ٧ا

ال٨خاب الغ٢ابي (71)

  92/1/1/09350 ع٢م

 05/5/9002جاعيش 
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 م(  ر/ص/564/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ هٓغ  اإلال٠وبٚال١ 

بخالت ا الىا٢ٗت مً ٢بل الهيئت وجم 

الظغاء  بور مضع  ٖام الهيئت.

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي

وجم اخالخه ؾب٤ للهيئت ان هٓغث ب ظا اإلاىيٕى 

الظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي  إلاضع  ٖام الهيئت

 93/9/9000بخاعيش 

ٖضم اجساط الاظغاءاث الالػمت لخدضيض 

نٟت حسجيل اإلاغ٦بت اإلادؿبب بخٗضيل 

زِ ؤع ض ٖمان   00305/03الٗمىميت ع٢م 

ما ٦بض هيئت مبضال مً زِ ظبل ٖمان 

 ( 06220الى٣ل مبلٜ )
ً
زماهيت ٖكغ الٟا

 صيىاع واعبٗمائت وواخض واعبٗىن 
ً
  ا

ً
حٗىيًا

 إلاال٪ اإلاغ٦بت .

جىٓيم ٢ُإ هيئت  (055)

 الى٣ل الب ي 

)حٗضيل نٟت 

 حسجيل اإلاغ٦باث(

 

ال٨خاب الغ٢ابي (72)

  92/06/1/6741 ع٢م

 00/4/9003 جاعيش
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 م( ر/ص/6009/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح ٦ىهه 

 ال٣ًاء. مىٓىع ؤمام

 

بان اإلاىيٕى مىٓىع خاليا امام  جبحن بالخد٣ي٤

ت ظىاياث ٖمان جدذ الغ٢م  مال٣ًاء مد٨

٦ىن  ال ػالذ ٢يض الىٓغ  ( و 0101/9003

 الايضاٖاث البى٨يت مضاع البدض مؼوعة   .

لاااااااااااااااااضي اظاااااااااااااااااغاء الخاااااااااااااااااض٢ي٤ فااااااااااااااااا  الاياااااااااااااااااضاٖاث 

البى٨يااااااااااااااااات اإلاؿاااااااااااااااااخسضمت لٛايااااااااااااااااااث حساااااااااااااااااجيل 

اعة الكااااااااااااااغ٧اث فاااااااااااااا  وػاعة الهااااااااااااااىاٖت و الخجاااااااااااااا

جبااااااااااااااااحن ان بٗااااااااااااااااٌ الكااااااااااااااااغ٧اث   9001لٗااااااااااااااااام  

ج٣ااااااااضمذ بُلااااااااب جاؾاااااااايـ قااااااااغ٦ت و ان جاااااااااعيش 

الاقاااااااااااااٗاعاث البى٨ياااااااااااااات ٢بااااااااااااال جاااااااااااااااعيش ج٣ااااااااااااااضيم 

الُلااااااااااااااب و ٢ااااااااااااااام مغا٢ااااااااااااااب ٖااااااااااااااام  الكااااااااااااااغ٧اث 

بمساَبااااااااات البىااااااااا٪ خاااااااااى٫ صاااااااااحت الاقاااااااااٗاعاث 

البى٨يااااااااااات الهااااااااااااصعة ٖىاااااااااااه و ظااااااااااااء عص البىااااااااااا٪ 

ان هاااااااااااااااظه الاقاااااااااااااااٗاعاث لااااااااااااااايـ لهاااااااااااااااا ٖال٢ااااااااااااااات 

لخالٖاااااااااب  ب اااااااااا بالكااااااااغ٧اث و هااااااااا  همااااااااااطط جاااااااام ا

 باياااااااااااٞت اؾااااااااااماء الكااااااااااغ٧اث يااااااااااضويا خيااااااااااض ال 

ي اي٣اااااااااىم البىااااااااا٪ بايااااااااااٞت اؾااااااااام الكاااااااااغ٦ت بااااااااا

 خا٫ مً الاخىا٫.

 

 

 

وػاعة  (056)

/صائغة الهىاٖه

 مغا٢بت الكغ٧اث

الايضاٖاث )

 (البى٨يت

ال٨خاب الغ٢ابي (73)

  09/3/1/09364 ع٢م

 06/5/9001جاعيش 
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 م( ر/ص/640/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ بإن ظمي٘ مؿدىضاث 

ها ٖلر  الهٝغ التي جم ج٨غاعها لم يخم نٞغ

ال١.   ؤلَا

ت  ج٨غاع اإلاُالباث اإلااليت اإلا٣ضمت مً مجمٖى

ٖلر ؤلاجٟا٢ياث مً الكغ٧اث اإلاى٢ٗت 

 اإلاخٗل٣ت بالخضعيب والدكٛيل.

 وػاعة الٗمل (057)

ججاوػاث ماليت )

 (لبٌٗ الكغ٧اث

 ( الاؾديًاح ع٢م74)

 9002لؿىت  13

 

 .م(  ر/ص/643/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ٖو

 ف  صيىانجبن بإهه جم بظغاء مدًغ حؿىيت وصيت 

اإلاداؾبت بمكاع٦ت عئيـ ٢ؿم الغ٢ابت الضازليت 

ف  وػاعة الٗمل وعئيـ ٢ؿم ؤلاؾدكاعاث 

وال٣ًايا وعئيـ اإلاغا٢بت ٖلر الٗمل وممشل ًٖ 

 كغ٦ت.ال

ٖضم ٢يام وػاعة الٗمل بىي٘ قغوٍ 

واؾـ واضحت جخًمً خ٣ى١ والتزام ظمي٘ 

ضم وظىص ؤؾـ زابخت لخدضيض  غاٝ ٖو ألَا

ضم اجساط  ضص الٗاملحن ٖو هٕى اإلاكغوٕ ٖو

كغ٦ت مً خيض الالىػاعة ؤيت اظغاءاث بد٤ 

% 50ببغاػ ما يشبذ ٢يام الكغ٦ت بضٞ٘ وؿبت 

مً ألاظىع الكهغيت ل٩ل ٖامل ف  اإلاهى٘ 

 قهغ. ٫06 ٞت ة الخضعيب البالٛت زال

 وػاعة الٗمل (060)

اجٟا٢يت جضعيب )

وحكٛيل ألاعصهيحن ف  

لىاء الىؾُيت ما 

بحن وػاعة الٗمل 

 (واخضي الكغ٧اث

 ( الاؾديًاح ع٢م75)

 9002لؿىت  26
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 .م( ر/ص/566/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه مىٓىع ؤمام  اإلال٠وبٚال١ 

ت قغ١ ٖمان .  مضيغيت قَغ

ت  جبحن بإن اإلاىيٕى مىٓىع امام مضيغيت قَغ

 قغ١ ٖمان .

ازىاء الٟدو الٟجائي ٖلر مؿخىصٕ قغ٦ت 

اإلاُاعاث الاعصهيت جبحن ٣ٞضان اظؼاء مً 

الىا٢ل لالمخٗت ٚح  الهالح  ال٣ضيمالحؼام 

  9000خٗماله لٗام والٗائض اؾ

قغ٦ت اإلاُاعاث  (060)

 ألاعصهيت

٣ٞضان اظؼاء مً )

الحؼام الىا٢ل 

 (لألمخٗت 

ال٨خاب الغ٢ابي (76)

  06/5/1/00106 ع٢م

 0/5/9002جاعيش 
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 م( ر/ص/1100/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً وبٚال١ 

ؤلاؾديًاح وج٩لي٠ صيىان اإلاداؾبت 

 بمخابٗت ال٣غاع.

بالخىانل م٘ مؿدكٟى  الجامٗت الاعصهيت ٣ٞض جم 

جؼويضها ب٩اٞت الىزائ٤ اإلاخٗل٣ت  باإلاىيٕى  خيض 

جم حك٨يل لجىت مً صائغة الُٗاءاث  و التزويض 

ٕى  و جىنلذ اللجىت  لضعاؾت خيصياث اإلاىي

 :للىخائج الخاليت 

ٖىض اظغاء الٟدو الٟجائي ٖلر مؿخىصٕ 

اإلاؿت ل٩اث الٗامت ف  مؿدكٟى الجامٗت 

جبحن اإلاسالٟاث  7/0/9002الاعصهيت  بخاعيش 

 الخاليت :

 

 مؿدكٟى الجامٗت (069)

مؿخىصٕ )

 (اإلاؿت ل٩اث الٗامت

ال٨خاب الغ٢ابي (77)

  09/04/01/2554 ع٢م

 94/1/9002جاعيش 
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 (Steri – Drape Surgical)اوال(: ماصة ) 

بضا٫ هظه اإلااصة لٛايت جاعيسه هى داؾباب ٖضم اؾ

كغ٦ت ٖلر ال٨ميت الوظىص زالٝ بحن اإلاؿدكٟى و 

التي حؿخىظب وازغ اإلاؿخجضاث هى َلب مساَبت 

الكغ٦ت باؾدبضا٫ ظمي٘ ال٨مياث اإلاىت يت 

٣ا الهالخيت  بمىاص ازغي بضيلت بىٟـ ال٣يمت ٞو

 لحاظت  اإلاؿدكٟى مً اإلاىاص البضيلت.

 (Steri – Drape Surgical)اوال(: ماصة )

٦ميت مىت يت  %(53وظىص ما وؿبخه )

الهالخيت مً انل  ال٨ميت اإلاكت اة  ٖلما 

بان الكغ٦ت اإلادا٫ ٖل  ا الُٗاء ٢ضمذ 

ا٫ ؾدبضض باالؾدبضا٫  الا اهه لم يخم احٗه

ن  جاعيش اهظه اإلااصة ختى جاعيسه ٖلما ب

 (4/9007، 1/9007الاهت اء هى )

 م( ر/ص/2001/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً  وبٚال١ 

 ؤلاؾديًاح لخهىيب ألاويإ

 

( 070ؾبب وظىص ).(Opsite Incise)زاهيا(:ماصة )

 بخاعيش ٢ُٗت مً اإلااصة مىت يت الهالخيت

ها بخاعيش  10/09/9009 ٖلما باهه جم نٞغ

م مً  9/9/9002 اور ٢ؿم جمغيٌ الٗملياث بالٚغ

اهت اء نالخيت ا و ٖضم وظىص مىا٣ٞت مً ماؾؿت 

الٛظاء و الضواء ٖلر ظىاػ اٖاصة ح٣ٗيمها  هى هٓغا 

للحاظت اإلااؾت ف  ٖملياث الخمغيٌ ف  يىء هٟاط 

ن اإلااصة طاث اؾخٗما٫ زاعج  إنضة م٘ الٗلم بالاع 

 و ال جازغ ٖلر ؾالمت اإلاغض ى

 ((Opsite Incise)زاهيا(:ماصة 

( ٢ُٗت مً اإلااصة مىت يت 070وظىص )

ٖلما باهه جم  10/09/9009الهالخيت بخاعيش 

ها بخاعيش  اور ٢ؿم جمغيٌ  9/9/9002نٞغ

م مً اهت اء نالخيت ا و ٖضم  الٗملياث بالٚغ

٣ٞت مً ماؾؿت الٛظاء و الضواء وظىص مىا

 ٖلر ظىاػ اٖاصة ح٣ٗيمها .

(061) 

 م( ر/ص/3001/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً وبٚال١ 

ؤلاؾديًاح ومساَبت مؿدكٟى 

 الجامٗت ألاعصهيت إلظغاءات م.

 

وظىص ٦ميت .((Abdominal Binder) زالشا(:ماصة 

عبٗت ٢ياؾاث مً هظه اإلااصة ل  ( ٢ُٗت9102)

عا٦ضة ٚح  واضحت اإلاهضع التي جم اصزالها بمىظبه 

اور اإلاؿخىصٕ )قغاء ، ُٖاء ، اٖاعة ، مىدت ،.. ( 

مً هٓام اللىاػم و الاقٛا٫ ف   1زالٞا للماصة 

الجامٗت الاعصهيت ٞهظه اإلااصة جم الخبٕ  ب ا مً 

اإلااؾؿت الُبيت الٗالظيت إلاؿدكٟى الجامٗت ٖام 

و ه  حٗىص لٟت ة ما ٢بل الحىؾبت التي  0774

 . 93/0/9004ث ؤبض

 ((Abdominal Binder) زالشا(:ماصة 

( ٢ُٗت العبٗت ٢ياؾاث 9102وظىص ٦ميت )

مً هظه اإلااصة عا٦ضة ٚح  واضحت اإلاهضع 

التي جم اصزالها بمىظبه اور اإلاؿخىصٕ )قغاء 

 1، ُٖاء ، اٖاعة ، مىدت ،.. ( زالٞا للماصة 

اللىاػم و الاقٛا٫ ف  الجامٗت مً هٓام 

 الاعصهيت

(062) 

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

09/04/01/2554  

جاعيش 

94/1/9002 
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 .م(  /ر/ص664/05ال٣غاع ع٢م )

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ ما يل :

. خٟٔ وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح 0

 ف  بَاع صيىان اإلاداؾبت. 

بت اماهت ٖمان  إلؾت صاص .مسا9َ

مليىن واعبٗت ( 0,092,237)مبلٜ 

كغون ال٠ واعبٗمائه وحؿٗه  ٖو

مً خؿاب اماهاث وزمؿىن صيىاع 

قغ٦ت مياهىا وجدىيله اور  ؾلُت 

 اإلاياه.

جبحن بإهه يٗخب  ايضإ جدهيالث عؾىم  

مؿاهماث الهٝغ الهخ  ًٖ ال٣ٗاعاث 

الخابٗت لبلضيت ٖحن الباقا مً ٢بل اماهت ٖمان 

ف   9005لؿىت  3ولٛايت قهغ  9005مىظ ٖام 

 مً خؿاب 
ً
خؿاب اماهاث قغ٦ت مياهىا بضال

  
ً
اماهاث  ؾلُت اإلاياه  لضي اماهت ٖمان ازالال

يٟيت  ف  الىاظباث الْى

 

اماهت ٖمان بخدهيل عؾىم  ٢يام

مؿاهماث الهٝغ الهخ  وليـ بلضيت 

ٖحن الباقا و٧ان مجمٕى اإلابالٜ اإلادهله 

عؾىم نٝغ نخ  ًٖ ال٣ٗاعاث الخابٗت 

( 0,092,237لبلضيت ٖحن الباقا مبلٜ )

كغون الٟ  مليىن واعبٗت ٖو
ً
واعبٗمائه  ا

 وحؿٗه وزمؿىن صيىاع 
ً
مً ٢بل اماهت  ا

خؿاب اماهاث ٖمان وجم ايضإ اإلابلٜ ف  

قغ٦ت مياهىا وليـ ف  خؿاب ؾلُت اإلاياه 

 لضي اماهت ٖمان .

 ؾلُت اإلاياه (063)

ٖضم ٢يام بلضيت )

ٖحن الباقا بخدىيل 

عؾىم الهٝغ 

الهخ  والبالٜ 

%( مً 1وؿبت ا )

مبلٜ الخسمحن 

لهالح نىضو١ 

 (ؾلُت اإلاياه

( الاؾديًاح 000)

 9003لؿىت  022 ع٢م

 

ٖلر ./ر/ص م( 665/05ال٣غاع ع٢م )

يىء الى٢ائ٘ ؤلاياٞيت ٢غع مجلـ 

الهيئت باإلظمإ ٞخذ مل٠ جد٣ي٣ي 

مؿخ٣ل بسهىم هظه الى٢ائ٘ زاعط 

 بَاع اؾديًاخاث صيىان اإلاداؾبت 

 

ًغوعة اظغاء جض٢ي٤ ماو  بٞغي٤ الخد٣ي٤  اوص ى

 مىؾ٘ وخهغ اإلابالٜ اإلاخدهله لؿلُت اإلاياه.

ض الؿاب٤ جبحن وظىص ىازىاء الخد٣ي٤ بالب

وظىص قي٩اث و٢ائ٘ اياٞيت جخمشل ف  

ح  مضزله ف   مدغعه مً ٢بل الاماهت ٚو

( 597,759سجالث الؿلُه بمبلٜ اظماو  )

 صيىاع

(064)  

 .م(  ر/ص/663/05ال٣غاع ع٢م )

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ ما يل :

. خٟٔ وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح ف  0

 بَاع صيىان اإلاداؾبت. 

. مساَبت صولت عئيـ الىػعاء 9

بسهىم مبلٜ الٟغو٢اث اإلااليت 

( 12.531.347)اإلات جبت والبالٛت 

صيىاع،ٖلر ؤن يكخمل ٦خاب اإلاساَبت 

جم جىعيض ٦مياث مياه اهه جبحن بىديجت الخد٣ي٤ 

قغ٦ت مياهىا بمبلٜ مً ؾلُت اإلاياه اور 

( صيىاع ٦ٟغ١ ؾٗغ ولم ج٣م قغ٦ت 12.531.347)

مياهىا بضٞ٘ اإلابلٜ  اور الؿلُت،،٦ما جبحن لٟغي٤ 

الخد٣ي٤ بإن هىا٥ خاظت إلظغاء  الخض٢ي٤ اإلااو  

 وصعاؾت ؤلاجٟا٢ياث طاث الٗال٢ت .

 

جٟىيٌ و ي٘ اإلاياه بالجمله  يجى٢ي٘ اجٟا٢يت

صن ولم بحن ؾلُت اإلاياه وقغ٦ت مياه الاع 

ه واضحه لؿٗغ اإلات   ولم  جخًمً حٗٞغ

جدضص الاؾٗاع والالتزاماث ل٩ل ظهه مما 

ضم ويىح  ؾبب خهى٫ جًاعب  ٖو

 باإلاُالباث ٞيما بين م.

 ؾلُت اإلاياه (065)

جٟىيٌ  ياجٟا٢يت)

و ي٘ اإلاياه بالجمله 

بحن ؾلُت اإلاياه 

 (وقغ٦ت مياهىا

( الاؾديًاح 000)

 9001لؿىت  035 ع٢م
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ٖلر جىنيت مً مجلـ الهيئت بور 

صولت عئيـ الىػعاء جخًمً ج٩لي٠ 

مٗاو  وػيغ اإلااليت باإلقغاٝ ٖلر 

بصاعة ه٣ل وجدىيل ألاعنضة ٖمليت 

( صيىاع واإلاشبخت 12.531.347البالٛت )

ف  ج٣اعيغ صيىان اإلاداؾبت مً قغ٦ت 

مياهىا لهالح ؾلُت اإلاياه لٛاياث 

جهىيب ألاويإ.م٘ يغوعة الخيؿيش 

 لضيىان اإلاداؾبت للمخابٗت وبٖالمىا.
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 .م(  ر/ص/540/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه مخاب٘  مً ٢بل  اإلال٠وبٚال١ 

الجهت اإلاسخهت/صائغة يغيبت 

 الضزل واإلابيٗاث.

 

 

جبحن بإن اإلاىيٕى الػا٫ مخاب٘ مً ٢بل صائغة 

٢غاع مد٨مت نضع يغيبت الضزل واإلابيٗاث، خيض 

( 9206/9002الخميحز الاعصهيت بال٣ًيت ع٢م )

يلؼم الكغ٦ت بضٞ٘ يغيبت  02/3/9003جاعيش

الضزل اإلات جبت ٖل  ا والتي ه  مدل الخالٝ ف  هظا 

ه.  الاؾديًاح و الخاو  اهخهى مىيٖى

وجم حٗضيل ٢اهىن الاؾدشماع خيض ا٦ض ان جب٣ى 

 ٧اٞت خل٣اث الخجاعة البيييت ف  اإلاى٣ُت الحغة

مٟٗاة ٧اٞت مً يغيبت الضزل الا الحل٣ت الازح ة 

ف  خا٫ اصزلها الخاظغ اور الؿى١ اإلادل  مً زال٫ 

الخسليو ٖل  ا مدليا ٖلر ع٢مه الًغيبي اإلاسجل 

 .ف  البيان الجمغ٧ي

( 05704610جض٢ي٤ اإلال٠ الًغيبي ع٢م )

.خيض جم اٖٟاء الخضي الكغ٧اث الٗائض 

ظغاء الكغ٦ت مً يغيبت الضزل اإلاؿخد٣ت 

م ان البًاٖت  البي٘ صازل اإلاى٣ُت الحغة ٚع

جم اصزالها اور الؿى١ اإلادل  بىاء ٖلر ٢غاع 

لجىت الخسُيِ والخيؿي٤ ف  الضائغة ًٖ 

ىام ) ( ولضي ٖغى اإلال٠ 9007-9005الٖا

(ٖلر صيىان اإلاداؾبت 9000-9000للؿىىاث )

لٛاياث اظاػجه جبحن ان الضائغة ٢امذ بخُبي٤ 

ٟاء اإلاخٗ ( 9007-9005ل٤ بالؿىىاث )٢غاع الٖا

( وهىا جم مساَبت 9000-9000ٖلر الؿىىاث )

مضيغيت ٦باع اإلا٩لٟحن لٛاياث اٖاصة صعاؾت 

مل٠ الكغ٦ت ومداؾبت ا، وجم جدىيل اإلاىيٕى 

لل٣ًاء والؼام الكغ٦ت بضٞ٘ اإلابلٜ اإلات جب 

 ٖل  ا.

الاق٩اليت ج٨مً بٗضم ٢يام الضائغة بدهغ 

يغيبت صائغة  (066)

 الضزل

اإلال٠ الًغيبي )

الخضي الٗائض 

 (الكغ٧اث

( الاؾديًاح 009)

 9003لؿىت  14 ع٢م

 

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  035ع٢م 

9001 
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٧اٞت الكغ٧اث طاث اليكاٍ اإلامازل والتي لها 

وكاٍ صازل اإلاىا٤َ الحغة الظي اهخهى 

بةصزا٫ البًاٖت اور الؿى١ اإلادل  ومداؾبت ا 

 لخ٩ام ال٣اهىن، مما 
ً
٣ا ٖلر صزلها الخاي٘ ٞو

اصي اور ييإ امىا٫ ٖامت بؿبب ج٣اصم هظه 

 اإلابالٜ لٟىاث اإلاضة ال٣اهىهيت.
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 .م( ر/ص/567/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

بإن اإلاظ٦ىع خانل  ٖلر جبحن بىديجت الخد٣ي٤  

ماهل ٖلمي مً ٧ليت الامح  ٞيهل الٟىيت ومضة 

( ؾىىاث و الخسهو 1الضعاؾت ٞ  ا ه  )

يٟت اإلاُلى ت .  اإلاُلىب القٛا٫ الْى

يٟت  الن ًٖ ْو ٢يام قغ٦ت اإلاُاعاث بااٖل

اخض مغا٢ب ؾالمت ٖامت خيض ج٣ضم 

ٟحن  يٟت ، وجم حٗييىه ، وجدٟٔ اإلاْى للْى

اإلاظ٦ىع ٚح  خانل ٖلر  صيىان اإلاداؾبت بإن

الضعظت الٗلميت اإلاُلى ت إلاضة ؾيخحن ف  

 مجا٫ الُح ان او الهياهت .

قغ٦ت اإلاُاعاث  (067)

 ألاعصهيت

م  ٠ ٚع )حٗيحن مْى

 مسالٟخه للكغوٍ(

ال٨خاب الغ٢ابي (001)

 06/5/1/06131 ع٢م

 00/00/9002جاعيش 

 

 93/2/9005 جاعيش  ٦33/00/07324خاب عئاؾت الىػعاء . 95

 .م(  ر/ص/565/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص بط 

ؤن جإزغ صٞ٘ مبلٜ الاؾخمال٥ ظاء هديجت للٓغوٝ 

 
ً
 نوا الا٢خهاصيت التي مغث ب ا البالص اؾاؾا

 اإلاىيٕى مً ازخهام عئاؾت الىػعاء .

 

٢امذ وػاعة الى٣ل باؾخمال٥ 9000ف  ٖام 

٢ُ٘ اعاض ي مملى٦ت إلاىاَىحن ولخؼيىت 

الضولت الوكاء ؾ٨ت خضيضيت خيض بلٜ 

( مليىن صيىاع  130اظماو  ٢يمت الاؾخمال٥ )

لم ج٣م وػاعة اإلااليت بخسهيو اإلابلٜ 

مما  9003اإلاؿخد٤ للمىاَىحن ختى ٖام 

( مليىن 09عجب الٟائضة ال٣اهىهيت بدىاو  )

 ، جدٟٔ صيىان اإلاداؾبت 
ً
ٗضم لصيىاع ج٣غيبا

٢يام وػاعة الى٣ل بضٞ٘ اإلابلٜ اإلاؿخد٤ 

للمىاَىحن لخجىب صٞ٘ الٟىائض ال٣اهىهيت 

 .اٖاله

 وػاعة الى٣ل (070)

ججاوػاث بؾخمال٥ )

ؤعاض ي لٛاياث 

 (الؿ٨ت الحضيضيت

( الاؾديًاح 002)

 ع٢م

 9001لؿىت  014

 

الاؾديًاح جاب٘ 

ىت لؿ 14ع٢م 

9003 

 

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  014ع٢م 

9001 
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 م( ر/ص/1000/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع اإلاجلـ الخإ٦يض ٖلر ٢غاع 

مجلـ الهيئت الؿاب٤ ع٢م 

جاعيش  (٢ًايار//037/04)

مساَبت اإلاخًمً ( 97/6/9004

اإلادامي الٗام اإلاضوي الؾت صاص 

اإلابالٜ التي خهل ٖل  ا عئيـ اإلاغ٦ؼ 

هديجت مسالٟت الاهٓمت والخٗليماث 

مليىن صيىاع  0,0والتي بلٛذ ٢يمت ا 

والتي جم اخدؿاب ا وخهغها بخاعيش 

07/2/9004 

وهديجت الٖما٫  .الهيئت لضيىٓغ الاإلاىيٕى  ٢يض 

 الهيئت ٣ٞض ٢غع اإلاجلـالخد٣ي٤ التي ٢امذ ب ا 

الٗام اإلاضوي  اإلاداميمساَبت 97/6/9004اعيش بخ

ٖل  ا عئيـ اإلاغ٦ؼ  التي خهل اإلابالٜالؾت صاص 

بلٛذ والتي والخٗليماث  الاهٓمت تهديجت مسالٟ

والتي جم اخدؿاب ا مليىن صيىاع  ٢0,0يمت ا 

 .07/2/9004وخهغها بخاعيش 

  ني للؿ٨غي ج٣اض ي عئيـ اإلاغ٦ؼ الَى

( مليىن ومائت 0000051والٛضص الهماء )

واخض ٖكغ الٟا و زالزت و ؾبٗىن صيىاع 

 ( 9009-9000زال٫ الٟت ة )

   ض ومياوماث ؾٟغ ف نٝغ بض٫ عئاؾت ٞو

مهماث عؾميت  صون ابغاػ صٖىة عؾميت 

لظل٪ وصون الحهى٫ ٖلر مىا٣ٞت عؾميت 

لر  لىمللٗ مً عئيـ اإلاجلـ الٖا

يكح   هه اليىظض ماإوالخ٨ىىلىظيا ٖلما ب

لهٝغ مؿخد٣اث اإلاظ٦ىع ًٖ الٗياصة 

 زال٫ ٞت ة ؾٟغه ونٝغ بض٫ اظاػاث.

ني  (070) اإلاغ٦ؼ الَى

 للؿ٨غي 

 )ه٣ٟاث اإلاغ٦ؼ(

ال٨خاب الغ٢ابي (003)

  03/2/1/99630 ع٢م

 99/09/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/1000/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهت جم بؾت صاص  اإلال٠وبٚال١ 

 اإلابالٜ ووعص ٦خاب بظل٪.

 

ني للؿ٨غي وػياعت م  جم الخىانل م٘ اإلاغ٦ؼ الَى

لُلب الىزائ٤ اإلاخٗل٣ت باإلاسالٟاث الؿاب٣ت 

والخإ٦ض مً اإلاسالٟاث اإلاظ٦ىعة ف  ج٣غيغ صيىان 

اإلاداؾبت ٩ٞاهذ صحيدت باؾخصىاء اإلاسالٟت ع٢م 

(1 . ) 

٢ام اإلاغ٦ؼ بدك٨يل لجىت  لخض٢ي٤ وظغص  

 – 0/4/9003الهىضو١ الغئيس ي ًٖ الٟت ة مً 

جاعيش  144/ 7بمىظب ٦خاب م ع٢م م /  0/6/9001

94/9/9005. 

جم جىظيه ٦خاب لمحن الهىضو١ الؿاب٤ يُالبه 

مً زالله بالٗمل ٖلر حؿضيض اإلابلٜ اإلاُلىب مىه 

 وزمؿمائت ( 90,319,236والبالٜ )
ً
ٖكغون ؤلٟا

 
ً
 واعبٗمائت وزماهيت وزمؿىن وازىان وزالزىن صيىاعا

 مسالٟاث امحن الهىضو١ 

وظىص ؤزُاء صٞت يت ف  صٞت  الهىضو١ : . 0

حسجيل بٌٗ اإلابالٜ ف  صٞت  جم خيض 

الهىضو١ بإ٢ل ؤو ؤٖلر مً ٢يم ونى٫ 

 اإلا٣بىياث

وظىص مبالٜ م٣بىيت مً ٢بل ؤمحن . 9

 
ً
 الهىضو١ لم حسجل ف  صٞت  الهىضو١ ن ائيا

حسجيل مبالٜ ماليت ف  يىميت الهىضو١ . 1

اب ب٣يم مسخلٟت ًٖ الٓاهغة ف  ٦ك٠ خؿ

البى٪ وزانت حسجيل بٌٗ اإلابالٜ ف  

اليىميت بالضيىاع بيىما ْهغث ف  ٦ك٠ 

  خؿاب البى٪ بالضوالع .

ني  (079) اإلاغ٦ؼ الَى

 للؿ٨غي 

)مسالٟاث امحن 

 الهىضو١(
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ً
 93/5/9005اإلاىا٤ٞ  ٢بل يىم الشالزاء ٞلؿا

و سالٝ طل٪ ؾيخم اجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث ؤلاصاعيت 

اٞاص اإلاغ٦ؼ باهه  10/5/9005. و خاعيش وال٣اهىهيت  

جم اؾت صاص اإلابلٜ مً اإلاظ٦ىع وابغػ نىعة قي٪ 

 الايضإ.

 

 93/2/9005 جاعيش   ٦33/00/0/07330خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 97

 .م(  ر/ص/666/05ال٣غاع ع٢م )

 باإلظمإ ما يل :٢غع مجلـ الهيئت 

. مساَبت وػاعة اإلااليت / مضيغيت 0

الامىا٫ الٗامت الؾت صاص اإلابالٜ 

اإلاهغوٞت للمضيغ الٗام الخىٟيظي 

 صون وظه خ٤. 

 اإلال٠. خٟٔ وبٚال١ 9

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ خهى٫ اإلاضيغ الٗام ٖلر  

بض٫ الخى٣الث بضون وظه خ٤  و ما يسال٠ 

ٖضم وظىص اخ٩ام ٣ٖض الاؾخسضام .٦ما جبحن 

 ٢غاع  مً مجلـ الاصاعة يجحز طل٪.

بض٫ جى٣الث للمضيغ  صيىاع (02600)نٝغ

بضون لكغ٦ت الاعصهيت لالبضإ لالخىٟيظي 

 
ً
وظىص ٢غاع يجحز ٖمليت الهٝغ وايًا

وظىص ججاوػاث ف  جُبي٤ حٗليماث 

 الاهخ٣ا٫ والؿٟغ  

 

الكغ٦ت الاعصهيت  (071)

 لالبضإ 

)بض٫ جى٣الث اإلاضيغ 

 الخىٟيظي(

ال٨خاب الغ٢ابي (004)

  06/93/1/07204 ع٢م

 9/00/9001جاعيش  

 

 93/2/9005 جاعيش  ٦33/00/0/07339خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 10

 م( ر/ص/455/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ بإن البىاء ال٣ائم ٖلر هظه 

و  9009ٖامي   ال٣ُٗت خانل ٖلر عزهت

الغزهت ألازح ة يىظض ب ا مسالٟت الا ان  9001

جم جهىيب ا ٞيما بٗض ًٖ َغي٤ صٞ٘  جىٓيميت 

و الخاو  ٞةن ٢غاع اإلاجلـ البلضي بض٫ الخٗىيٌ 

 
ً
 .م٘ اخ٩ام ال٣اهىن ٧ان مخ٣ٟا

الخضي اإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو بىاء ٖائض 

ضي ع٢م بمىظب ٢غاع اإلاجلـ البل الكغ٧اث

 لخ٩ام  01/00/9009جاعيش  720
ً
زالٞا

الخىٓيم بالخجاوػ ٖلر اعجٟإ ميؿىب 

 مً 9.4الدؿىيت
ً
جغجب مما م  0.3م  بضال

ٖليه ػياصة َاب٤ ف  ٖضص مً َىاب٤ البىاء 

غى حٗىيٌ مبلٜ  صيىاع  03اإلاؿمىح ب ا ٞو

 ًٖ ٧ل مت  مغب٘ مسال٠ .

 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (072)

)عزو الابييت 

 اإلاسالٟت(

ال٨خاب الغ٢ابي (005)

 09/7/49/4317 ع٢م

 7/2/9001 جاعيش

 

ال٨خاب جاب٘ 

الغ٢ابي 

/03/2/1ع٢م

جاعيش   99630

99/09/9001 
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 م( ر/ص/456/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن بديجت الخد٣ي٤ بإن البىاء ال٣ائم ٖلر هظه 

و  9000ٖامي ال٣ُٗت خانل ٖلر عزهت 

جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلر بظاػة هظه الا اهه  9000

اإلاسالٟت الخىٓيميت بضٞ٘ بض٫ الخٗىيٌ ، 

 
ً
٣ا و الخاو  ٞةن ٢غاع اللجىت اإلادليت ٧ان ٞو

 الخ٩ام ال٣اهىن .

 

الخضي اإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو بىاء ٖائض 

 لخ٩ام هٓام ألابييت  الكغ٧اث
ً
زالٞا

بالخجاوػ ٖلر اعجٟإ ميؿىب الدؿىيت  

ضص َىاب٤ جغجب ٖليه ػياصة َاب٤ ف  ٖ

 البىاء اإلاؿمىح ب ا

 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (073)

)عزو الابييت 

 اإلاسالٟت(

 م( ر/ص/452/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ بإن مال٪ ال٣ُٗت اجب٘ 

ؤلاظغاءاث اإلاغؾىمت بىاء ٖلر ٢غاع اإلاجلـ 

( 10البلضي  والظي نضع باالؾدىاص اور اإلااصة )

 0744( لؿىت 57مً ٢اهىن الخىٓيم ع٢م )

وجًمً ان يمىذ اإلاؿخضع  عزهت بد٨م ججاعي 

ازنى ٖكغ الٟا  09.300م٣ابل حٗىيٌ م٣ضاعه 

و ظل٪ ٞةن بظغاء جدىيل صيىاع وزمؿمائت  

 لل٣اهىن.
ً
٣ا  اخ٩ام ال٣ُٗت ظاء ٞو

٢يام اللجىت اإلادليت للخىٓيم باجساط ال٣غاع 

ٖلر  جغزيو ػياصاث  باإلاىا٣ٞت 1440ع٢م 

( 0092/9000البىاء بالغزهت ع٢م )

بإخ٩ام ججاعي ٖلر ٧امل ال٣ُٗت ع٢م 

ؾ٨ً ؤ صون اجساط  9( خىى 0976)

ى ؤي بظغاءاث الخدىيل الالػمت  ؤو ٞغ 

 حٗىيٌ.

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (074)

)مسالٟاث جغزيو  

 الابييت(

ال٨خاب الغ٢ابي (006)

  09/7/49/3502 ع٢م

 03/2/9002 جاعيش

 

 م( ر/ص/453/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

بالخدغي والخض٢ي٤ جبحن بإن البىاء ال٣ائم ٖلر 

مغزو نالت اٞغاح وخانل ٖلر ظمي٘  ال٣ُٗت

اإلاىا٣ٞاث الالػمت )مىا٣ٞت اإلاداٞٓت والضٞإ 

 اإلاضوي(.

٢يام مال٪ البىاء ال٣ائم ٖلر ال٣ُٗت ع٢م 

( ايضون باؾخٗما٫ البىاء 4( خىى )972)

نالت ؤٞغاح صون الحهى٫ ٖلر اإلاىا٣ٞاث 

 الالػمت.

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (075)

 )مسالٟاث الابييت(

 م( ر/ص/454/05ع٢م )ال٣غاع 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

بالخدغي والخض٢ي٤ والحهى٫ ٖلر الىزائ٤ الالػمت 

جبحن بإن ناخب ال٣ُٗت ٢ام بخإمحن مىا٠٢ 

 مً صٞ٘ 
ً
ب٣ُٗت ؤعى مجاوعة حٗىص مل٨يت ا له بضال

حٗهض مىه بةب٣اء ال٣ُٗت  حٗىيٌ م٘ ٦خابت

اإلاجاوعة ٦مىا٠٢ ؾياعاث باإلياٞت اور ؤهه جم 

 جؼويضها بغزهت للهالت خؿب ألانى٫.

٢يام اللجىت اإلادليت للخىٓيم باجساط ال٣غاع 

باإلاىا٣ٞت ٖلر  4/5/9000( جاعيش 937ع٢م )

جغزيو البىاء ال٣ائم ٖلر ال٣ُٗت ع٢م 

ح  مىا٠٢ 355) ( ٦هالت اٞغاح صون جٞى

لر هٟـ ال٣ُٗت.  ٧اٞيت ٖو

 لضيت اع ض ال٨ب ي ب (076)

 )عزو الابييت(

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

09/7/49/4317 

 7/2/9001 جاعيش
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 م( ر/ص/469/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ :مساَبت 

صولت عئيـ الىػعاء بسهىم بىىص 

ب٨خاب عؾمي  3+1+0ؤلاؾديًاح 

يخًمً بيان حجم اإلاًٗلت التي 

جىاظهها البلضياث ف  جغزيو الٗضيض 

مً ألابييت ال٣ائمت وؤلاياٞاث اإلاسالٟت 

اإلاغزو ب ا و إٖضاص ج٣ضع بٗكغاث ٚح  

ىيت  ؛مما يك٩ل خالت َو / مئاث الالٝى

حؿخضع  اإلاٗالجت ٖلر مؿخىي لجىت 

وػاعيت مً ٧اٞت الجهاث طاث الٗال٢ت 

ٗيت ملىي٘ خلى٫ ؾياؾيت ومجخ

و٢اهىهيت لهظه اإلاؿإلت،م٘ لٟذ ؤلاهدباه 

ضاص جخٗل٤ ببلضيت  بور ؤن هظه ألٖا

فقط من مجموع البلديات في  واخضة

 اململكة.

لر وظه  ظاءث بىىص هظا الاؾديًاح مب مت ٖو

جم . الٗمىم وال يم٨ً خهغها لٗضصها ال٨بح  

اخالت الاؾديًاح اور ٞغي٤ الغصٕ اإلاسخو وجم 

 جؼويضهم بالىزائ٤ اإلاخٗل٣ت بالى٢ائ٘ مضاع البدض.

دو وزائ٣ها وسجالت ا جبحن ان  و ؼياعة البلضيت ٞو

سالٟاث ف  البىض الاو٫ يهل اور ٖضص اإلا

٠ مسالٟت ف  مديِ ( مائت وزماهحن ال060,000)

ٖضاص مكاب ت ف  البىىص الازغي اع ض ال٨ب ي و ا

بهىعة اليم٨ً الخد٤٣ ٞ  ا . مكح يً اور ان هظه 

اإلاًٗلت ال ج٣خهغ ٖلر بلضيت اع ض ال٨ب ي ول٨ن ا 

 حكمل مٗٓم بلضياث اإلامل٨ت.

الخانت بٗضص الُىاب٤ جم جهىيب اإلاسالٟاث   -

 ( مبنى مسال926.٠اإلاؿمىح ب ا ف  )

 ًمً ؤلاؾديًاح البىىص الخاليت:ج

 
ً
وظىص مسالٟاث ف  َلباث جغزيو : اوال

٢غاعاث لجان مدليت مسالٟت ل٣اهىن و ألابييت 

 الخىٓيم 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (077)

)عزو الابييت 

 اإلاسالٟت(

( الاؾديًاح 007)

 9002لؿىت  75ع٢م

 

:
ً
مسالٟت مً خيض ٖضص  جغزيو ؤبييت زاهيا

( 3الُىاب٤ اإلاؿمىح ب ا زالٞا لخ٩ام اإلااصة )

مً هٓام ألابييت والخىٓيم للمضن وال٣غي 

 07/0763ع٢م 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (900)

)عزو الابييت 

 اإلاسالٟت(

 
ً
مىا٣ٞت اللجىت اإلادليت ٖلر جغزيو : زالشا

م  مسالٟت ا الٗضيض مً ألابييت ال٣ائمت ٚع

 ل٣اهىن جىٓيم اإلاضن وال٣غي وهٓام ألابييت

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (900)

)عزو الابييت 

 اإلاسالٟت(

 
ً
جغزيو ؤبييت ؤ٢يمذ ٢بل نضوع : عابٗا

هٓام ألابييت والخىٓيم للمضن وال٣غي 

 بهىعة جسال٠ قغوٍ وؤخ٩ام الخىٓيم

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (909)

)عزو الابييت 

 اإلاسالٟت(

 م( ر/ص/461/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مً هظا  9وبٚال١ البىض ع٢م 

 ؤلاؾديًاح.

 
ً
انضاع ٖضة ٢غاعاث مخىا٢ًت  :زامؿا

لىٟـ اإلاىيٕى مً ٢بل اللجىت اإلادليت 

 للماصة )
ً
 ( مً ٢اهىن الخىٓيم14زالٞا

(901) 

 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي 

)عزو الابييت 

 اإلاسالٟت(

 م( ر/ص/462/05ع٢م )ال٣غاع 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مً هظا  2وبٚال١ البىض ع٢م 

 ؤلاؾديًاح.
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 م( ر/ص/441/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ ٦ىن الىا٢ٗت مىٓىعة 

 لضي ال٣ًاء 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ بإن البلضيت ؤخالذ 

الىا٢ٗت مىيٕى ال٨خاب الغ٢ابي  اور اإلاغ٦ؼ 

ألامني اإلاسخو والظي بضوعه ؤخا٫ الىا٢ٗت اور 

 ال٣ًاء ناخب الازخهام ف  مشل هظه الحالت 

حٗغى مؿخىصٕ بلضيت اع ض لحاصر ؾغ٢ت 

وناعور   0009-2-3جغا٦خىع ػعاع  ع٢م 

ضص مً  العجالث ولم ج٣م وما٦ىت لحام ٖو

البلضيت بدك٨يل اللجان الالػمت خى٫ هظه 

 الىا٢ٗت.

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (902)

)حٗغى مؿخىصٕ 

 البلضيت للؿغ٢ه(

ال٨خاب الغ٢ابي (000)

 1379/ 09/7/49 ع٢م

 7/1/9003 جاعيش 

 

 م( ر/ص/459/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ بإن البلضيت اؾدىضث اور 

( مً  هٓام الخضمت 9( ٣ٞغة )9( بىض )79اإلااصة )

والتي ؤظاػث مشل  9001لؿىت  69اإلاضهيت ع٢م 

هظه الحالت، و الغظٕى اور هٓام مىْٟي 

( 39اإلااصة ) 9005( لؿىت 006البلضياث ع٢م )

مىه ؤجاخذ لغئيـ البلضيت الغظٕى اور هٓام 

 الخضمت اإلاضهيت.

ٟحنج٩لي٠  مً الٟئت الشاهيت  اخض اإلاْى

ٟي ٦ مضيغ ماو  بك٩ل يسال٠ هٓام مْى

 . 9005لؿىت  006البلضياث ع٢م 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (903)

)ج٩لي٠ مضيغ ماو  

 مسال٠ للكغوٍ(

ال٨خاب الغ٢ابي (000)

 ع٢م

 جاعيش 09/7/49/3435

91/2/9003 

 

 م( ر/ص/437/05ال٣غاع ع٢م )

مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ ٢غع 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

ونضع ٢غاع ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

مً ٢بل مجلـ هيئت الجزاهت وم٩اٞدت  هبدٟٓ

جاعيش  9004/هؼاهت/1/0الٟؿاص يدمل ع٢م 

96/4/9004 

وظىص ججاوػاث ف  آليت اؾدشماع ُٖاء 

الهيت ف  ؤما٦ً مسخلٟت ف   اللىخاث ؤلٖا

مخٗهضيً، ٢امذ  2لبلضيت اط ج٣ضم للُٗاء ا

لجىت الُٗاءاث بضعاؾت ج٣غيغ اللجىت  

لر  الٟىيت وؤخالذ الُٗاء ٖلر اإلااؾؿت ألٖا

 وخؿب الكغوٍ،لم يىا٤ٞ اإلاجلـ 
ً
ؾٗغا

البلضي ٖلر جيؿيب اللجىت وجم جىٟيظ 

الاجٟا٢يخحن باؾدشماع اللىخاث مً 

 اإلاؿدشمغيً الؿاب٣حن.

 ي بلضيت اع ض ال٨ب   (904)

)ُٖاء اللىخااااااااااااااااث 

الهيت(  الٖا

ال٨خاب الغ٢ابي (009)

 09/7/49/3215 ع٢م

 02/2/9003 جاعيش 

 م( ر/ص/457/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

ذ مدل اللجىت الخانت 
َ
جبحن ؤن اللجىت الش٣اٞيت خل

للمكت ياث ٦ىن ا ناخبت ازخهام باإلياٞت ؤن 

البلضيت ٢امذ بةبغام اجٟا٢يت واضحت البىىص م٘ ال٩اجب 

٘ اإلاىيٕى إلاٗاو  وػيغ البلضياث للحهى٫ ٖلر  ىض ٞع ٖو

اخض م٘ اإلاجلـ بةبغام اجٟا٢يت ٢غاع 

لٛاياث بٖضاص ٦خاب جاعيذ  يسخو  ال٨خاب

بمضيىت اع ض ألامغ الظي جغجب ٖليه نٝغ 

صيىاع اعبٗت الاٝ  ( 2000مبلٜ ماو  ٢يمخه )

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (905)

)نٝغ مبلٜ ماو  

صون مىا٣ٞت وػيغ 

 البلضياث(

ال٨خاب الغ٢ابي (001)

 09/7/49/7463 ع٢م

 04/4/9003 جاعيش 
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باقغث بظغاءاث بٖضاص ٢ض ٧اهذ البلضيت  اإلاىا٣ٞت 

م مً ضيىت اع ض، ال٨خاب الش٣اف  الخام بم لر الٚغ ٖو

مسالٟت ٢غاع اإلاجلـ البلضي لألهٓمت اإلاٗمى٫ ب ا 

 اإلاىاص )
ً
لؿىت  50(  مً هٓام اللىاػم ع٢م 6/7وجدضيضا

٦ىن  ، بال ؤن هظه اإلاسالٟت الجغقر اور قب ت ٞؿاص9007

الٛايت مً الاجٟا٢يت ٢ض جد٣٣ذ والخ٣ييم الظي زً٘ 

ر مؿخىي له هظا الٗمل ألاصبي مً ٢بل مد٨محن ٖل

الاٝ  ( 2000اإلامل٨ت يٟى١ ٢يمت الاجٟا٢يت البالٛت )

صيىاع باإلياٞت اور ٢يام ال٩اجب بتزويض البلضيت بيسا 

          جؼيض ًٖ الٗضص اإلاخ٤ٟ ٖليه خيض جم جؼويضها 

( وسخت ملىهت ف  خحن ان الاجٟا١ ٧ان ٖلر 0000) با

 ( وسخت ٚح  ملىهت.0000)

م مً ٖضم مىا٣ٞت وػيغ البلضياث  ٖلر الٚغ

لٗضم حك٨يل لجىت مكت ياث زانت لهظه 

 الٛايت وصون ٖغيها ٖلر صيىان اإلاداؾبت.

 م( ر/ص/460/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

 ألاويإ ولٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

٢ام ٞغي٤ الخد٣ي٤ بالُلب اور البلضيت جهىيب 

الامىع واؾت صاص الامىا٫ اإلاهغوٞت بهىعة ٚح  

البلضيت وػوصث الهيئت  ذ٢اهىهيت و٢ض اؾخجاب

يٟيض بالبضء باؾت صاص اإلابالٜ اإلااليت مً زال٫ بما 

 مً
ً
ٟحن اٖخباعا قهغ  ا٢خُاٖها مً عواجب اإلاْى

 وإلاضة ٖكغة قهىع. 9005خؼيغان 

الٟان وؾبٗمائت   9520نٝغ مبلٜ 

 صيىاع واعبٗىن 
ً
بمىظب ٢غاع اإلاجلـ  ا

ٟحن اإلا٩لٟحن ف  0312البلضي ع٢م ) ( للمْى

اللجان اإلادليت والظيً جم ج٩ليٟهم بك٩ل 

٠ لل٣يام  مسال٠ ، بط اليجىػ ج٩لي٠ مْى

 بإٖما٫ ًٖى مجلـ بلضي مىخسب.

 ال٨ب ي بلضيت اع ض  (906)

)نٝغ مبالٜ ب٣غاع 

مً اإلاجلـ البلضي 

 بك٩ل مسال٠(

 م( ر/ص/460/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ بإن ٢غاع اإلاجلـ البلضي 

يخىا٤ٞ م٘ باٙل صولت عئيـ الىػعاء ع٢م 

اإلاخًمً  93/1/9007( جاعيش 33/00/0/490)

 ًٖ ٧ل ظلؿت 
ً
نٝغ مبلٜ ٖكغيً صيىاعا

يدًغها الًٗى ٖلر ؤن اليؼيض مايخ٣اياه 

ييسجم م٘ مما صيىاع قهغيا  040الًٗى ًٖ 

 ٢غاع اإلاجلـ البلضي.

 

( واإلاخًمً 001اإلاجلـ البلضي ع٢م )٢غاع 

٘ ٖضص الجلؿاث الخىٓيمت  مً ) ( 4ٞع

 ( ظلؿاث مضٞىٖت البض6.٫ظلؿاث اور )

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (907)

)الجلؿاث 

 الخىٓيميت(

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

09/7/49/7463 

 جاعيش 

04/4/9003 
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 م( ر/ص/440/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مىٓىع ٢ًائيا ه وبٚال١ اإلال٠ ٦ىه

مخابٗت الجؼء ال٣ًائي ف  هظا و 

 لٛاياث ؤلاخهائياث. اإلال٠

مً زال٫ الخدغي والخض٢ي٤ ف  سجالث الهيئت 

وج٣غيغ صيىان اإلاداؾبت والخىانل م٘ البلضيت 

جبحن بإن الىا٢ٗت مىيٕى ال٨خاب الغ٢ابي  

ؤخيلذ اور ال٣ًاء بال٣ًيت طاث الغ٢م 

 ( لضي مد٨مت نلح ظؼاء اع ض7512/9004)

باؾخسضام  ناخب بىاء ف  اع ض ٢يام اإلاضٖى

بطن ؤقٛا٫ ناصع ًٖ مى٣ُت الغويت يدمل 

ح   جىاعيش وجىا٢ي٘ ومٗلىماث )ٚح  خ٣ي٣يت( ٚو

مىز٤ بسجالث اإلاى٣ُت وخيض جم ايها٫ 

الخياع ال٨هغ ائي للبىاء الٗائض له مً زال٫ 

 ج٣ضيم هظه الىزي٣ت لكغ٦ت ال٨هغ اء

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (900)

 )جؼويغ اطن اقٛا٫(

ال٨خاب الغ٢ابي (002)

 09/7/49/01567 ع٢م

 10/6/9003 جاعيش 

 

 م( ر/ص/463/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤن ٢غاع اإلاجلـ البلضي ع٢م 

يىو ٖلر اإلاىا٣ٞت ٖلر  9/4/9003( جاعيش 630)

ال٣ائمت والحانلت ٖلر  اؾديٟاء عؾىم ألابييت

مىا٣ٞاث اللجان اإلادليت قغيُت ؤن ج٨ىن مٗغويت 

 ٖلر صيىان اإلادا
ً
٤ ب ا لىائذ جغزيو، ٖلما  ؾبت ومٞغ

بإن مٗٓم اإلاٗامالث اإلاكاع ال  ا حٗىص لكغ٧اث 

لر ع٢م  اؾ٩ان وجم جُبي٤ ٢غاع مجلـ الخىٓيم ألٖا

ٖلر هظه اإلاٗامالث  97/00/9003( جاعيش 0157)

اإلاخًمً اإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو ألابييت ال٣ائمت 

٤ بال٨خاب الغ٢ابي   واإلادضصة يمً ال٨ك٠ اإلاٞغ

م مً وظىص مسالٟاث جىٓيميت ٖل   ا وجم ٖلر الٚغ

 جدضيض ٢يمت الخٗىيٌ اإلااو .

٢يام اإلاجلـ البلضي باجساط ال٣غاع  ع٢م 

( والظي جم بمىظبه اإلاىا٣ٞت ٖلر 630)

اؾديٟاء عؾىم عزو ألابييت ال٣ائمت 

 
ً
الحانلت ٖلر مىا٣ٞت اللجان اإلادليت ٖلما

 وبٗض اإلاضة 
ً
ؤن هظه ألابييت ؤوكئذ خضيشا

 اإلامىىخت لت زيو ألابييت اإلاسالٟت ب٣غاع 

لر ع٢م ) ( جاعيش 395مجلـ الخىٓيم ألٖا

96/6/9000. 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (900)

)عؾىم عزو 

 الابييت(

ال٨خاب الغ٢ابي (003)

 09/7/49/04517 ع٢م

 95/00/9003جاعيش 

 

 م( ر/ص/464/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

جم بظاػت ا صون ٖغيها ٖلر جبحن ؤن الغزو التي 

مغا٢بت صيىان اإلاداؾبت ٧اهذ زال٫ ٞت ة  اوكٛا٫ 

لر ؤن يخم  صيىان اإلاداؾبت بمغا٢بت الخىظيهي ٖو

.
ً
 جض٢ي٤ هظه اإلاٗامالث الخ٣ا

بظاػة ٖضص مً عزو ألابييت مً ٢بل 

البلضيت صون ٖغيها ٖلر مغا٢بت صيىان 

 اإلاداؾبت .

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (909)

 الابييت()عزو 

 م( ر/ص/465/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

جبحن بن ٢ُٗت الاعى مضاع البدض ج٣٘ ٖلر قإع 

م( والجؼء اإلاٟخىح مىه 10ؾٗخه الخىٓيميت )

 ل٨ىن ال٣ُٗت قضيضة 03اليخجاوػ )
ً
(م وهٓغا

 يت اوح بحن ااااااااالاهدضاع و ٟغ١ ميؿىب ٖاو  ظ
ً
ضا

مىا٣ٞت اللجىت اإلادليت إلاى٣ُت الغابيت ٖلر 

ع ِ اإلامغ الىانل اور حؿىيت مسههت 

لى٢ٝى الؿياعاث بمجغي الىاصي 

اإلاؿخمل٪ لؿلُت اإلاياه وليـ بالكإع 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (901)

)مسالٟاث هٓام 

 الابييت(



-69- 
 

 اؾديًاح/٦خاب ع٢ابي الجهه البىض مًمىن الاؾديًاح /ال٨خاب الغ٢ابي هديجت الخد٣ي٤ ٢غاع مجلـ الهيئت

(م ٞةهه يخٗظع ٞخذ الكإع ٖلر ؾٗخه إلاا 00-06) 

يخُلب طل٪ مً ٖمل ظضعان اؾدىاصيت ، وخيض 

ؤن ألانل ف  هظا اإلاىيٕى ؤن يخم جإمحن اإلاىا٠٢ 

 يخم اؾديٟاء 
ً
لألبييت وف  خا٫ حٗظع جإمين ا ٞىيا

ليه ٣ٞض جم بظاػة اإلاٗاملت لخٗظع جإمحن  البض٫، ٖو

هظه الُغي٣ت ف  الى٢ذ الغاهً لًي٤ مىا٠٢ بٛح  

الكإع والُبيٗتالجٛغاٞيت له  ٖلر وظه الٗمىم 

خباع ؤهه جم بظاػة مٗاملت مكاب ت  آزظيً بٗحن الٖا

 
ً
ٖلر هٟـ الكإع مً ٢بل صيىان اإلاداؾبت ٖلما

 بةٖضاص صعاؾاث لخدىيل 
ً
بإن البلضيت ج٣ىم  خاليا

الىاصي اور َغي٤ جىٓيمي لخضمت ال٣ُ٘ الىا٢ٗت 

 ٖليه.

 لخ٩ام اإلااصة )
ً
/ػ( مً هٓام 00زالٞا

 0763( لؿىت 07ع٢م )ألابييت والخىٓيم 

 وحٗضيالجه

 م( ر/ص/466/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

جم مٗالجتهظا البىض ف  مىيٕى ال٨خاب الغ٢ابي 

، خيض وؿب 91/09/9003( جاعيش 90935ع٢م )

٤ لٗضم وظىص زلل ف  الٟغي٤  بدٟٔ اإلاٞغ

 ؤلاظغاءاث

لم ج٣م البلضيت بةػالت الاٖخضاء الحانل 

هديجت اوكاء بىاء صون الحهى٫ ٖلر 

 عزهت مً البلضيت.

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (902)

 )الاٖخضاءاث(

 م( ر/ص/467/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

بالخدغي والخض٢ي٤ وػياعة البلضيت جبحن بإن البىاء  

 75/9004خانل ٖلر الغزهت طاث الغ٢م 

بةوكاء بىاء م٨ىن اخضي الكغ٧اث ٢يام 

َىاب٤ ٖلر ٢ُٗت ألاعى ع٢م  تمً اعبٗ

( ظغيىت صون الحهى٫ 00( خىى)491)

 ٖلر جغزيو. 

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (903)

 )عزو الابييت(

 م( ر/ص/445/05)ال٣غاع ع٢م 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

( جاعيش 1جبحن ؤن ٢غاع اللجىت اإلادليت ع٢م )

باإلاىا٣ٞت ٖلر مىذ الت زيو ظاء   97/0/9004

 م٘ حٗميم وػيغ البلضياث ع٢م ؽ/
ً
 0/3717مخ٣ٟا

اإلاخًمً ؤن ألابييت الىا٢ٗت  06/1/9001جاعيش 

صازل خضوص الخىٓيم اإلاهض١ ٖلر ؤعاض ي 

 اخض الاشخاممىذ عزهت بىاء باؾم 

لبىاء م٣ام ٖلر ؤعى حٗىص لخؼيىت الضولت 

( م صون وظىص ؾىض حسجيل 945بمؿاخت )

ؤو جسهيو مً ٢بل ؾلُت واصي الاعصن 

 جشبذ مل٨يت ؤو خ٤ الخهٝغ بالعى.

 بلضيت مٗاط بً ظبل (904)

 )الابييت اإلاسالٟت(

( الاؾديًاح 004)

 9002لؿىت  42 ع٢م

 

ال٨خاب الغ٢ابي جاب٘ 

/09/7/49ع٢م

جاعيش  04517

95/00/9003 
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الخٗليماث  الخؼيىت جغزو خؿب الىٓام او

خهىم وطل٪ باؾم زؼيىت الهاصعة ب ظا ال

اإلامل٨ت ألاعصهيت الهاقميت لححن نضوع الخد٣ي٤ 

 الالػم مً الجهاث اإلاٗىيت.

وإلاا ج٣ضم ٞةهه اليىظض ؤي مسالٟت ؤو زلل 

بظغائي ف  هظا البىض بط ؤن البىاء اإلاكاع اليه 

خانل ٖلر جغزيو ؾاب٤ بخاعيش 

10/09/0774. 

 م( ر/ص/446/05) ال٣غاع ع٢م

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

/ب( مً ٢اهىن البىاء 00بالغظٕى اور هو اإلااصة )

ني ع٢م ) جبحن بإن الىو  0771( لؿىت 5الَى

يخٗل٤ بالبييت اإلا٣ت خت وليؿذ ال٣ائمت و الخاو  

ٞةن هظا الىو اليىُب٤ ٖلر اإلاسالٟت اإلاكاع 

. ال  ا
ً
 وليـ م٣ت خا

ً
 ف  هظا البىض ٦ىهه ٢ائما

٢يام اللجىتاإلادليت ف  البلضيت باإلاىا٣ٞت 

ٖلر جغزيو ألابييت بمىظب مسُُاث 

 مً مسُُاث هىضؾيت 
ً
٦غو٦يت بضال

 لخ٩ام 
ً
مهض٢ت مً ه٣ابت اإلاهىضؾحن زالٞا

ني 00اإلااصة ) /ب( مً ٢اهىن البىاء الَى

 0771لؿىت  5ع٢م 

 بلضيت مٗاط بً ظبل (905)

)مسالٟاث هغزيو 

 الابييت(

 م( ر/ص/450/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت  اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 .اإلا٣خط ى ال٣اهىوي

جبحن صحت اإلاٗلىماث الىاعصة ف  مىيٕى ال٨خاب 

الغ٢ابي اإلاخًمىت اخخٟاّ ال٣ائم بإٖما٫ امحن 

زالزت  (01730.470بمبلٜ ماو  ٢يمخه )الهىضو١ 

 وؾخمائت 
ً
ٖكغ الٟا وحؿٗمائت وزمؿىن صيىاعا

ولٛايت  05/1/9002مً جاعيش  وحؿٗىن ٞلؿا

 .09/6/9002جاعيش 

خضي بإٖما٫ ؤمحن نىضو١ ٢يام ال٣ائم ب

مى٣ُت الحمغاء باالخخٟاّ /البلضياث 

بمبالٜ ماليت صون جىعيضها اور اإلاداؾب 

 ل
ً
 بإو٫ زالٞا

ً
( مً الىٓام 15لماصة )ؤوال

ضم ٢يامه بخ٣ضيم ٦ٟالت  اإلااو  للبلضياث ٖو

 لخ٩ام اإلااصة )
ً
( مً طاث 2ماليت زالٞا

 الىٓام.

 

 

 

بلضيت خىقا  (906)

 الجضيضة

)امحن نىضو١ 

 البلضيت(

 

ال٨خاب الغ٢ابي (005)

 09/7/42/01725 ع٢م

 2/7/9002 جاعيش 

 

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  42ع٢م 

9002 
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 م( ر/ص/442/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت  اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 .اإلا٣خط ى ال٣اهىوي

 

مً زال٫ الخدغي والخض٢ي٤ وبٗض ؾمإ بٞاصاث 

غاٝ طوي الٗال٢ت وبٗض بظغاء ال٨ك٠  ألَا

الحس ي جبحن بإن اإلاسالٟاث والخجاوػاث 

ليه ٞةن الٟٗل اإلاغج٨ب مً ٢بل  واضحت، ٖو

اإلاؿاح يك٩ل قب ت ٞؿاص ج٣٘ يمً ازخهام 

( مً ٢اهىن الجزاهت 3/ؤ/04الهيئت  خؿب اإلااصة )

 وم٩اٞدت الٟؿاص 

سالٟت جخٗل٤ بالخالٖب باخدؿاب وظىص م

الغؾىم والٛغاماث اإلاخٗل٣ت بغزهت البىاء 

( بإ٢ل مً ٢يمت ا الح٣ي٣يت 96/9001ع٢م )

بط ؤن ٢يمت الغؾىم ال٣اهىهيت اإلاؿخد٣ت 

زماهيت الاٝ وؾبٗمائت ( 6510.010جبلٜ )

 
ً
 ومائت وزالزىن ٞلؿا

ً
وواخض وزالزىن صيىاعا

ؿاح وال٣يمت التي جم اخدؿاب ا مً ٢بل اإلا

زمؿمائت  وزماهيت  ( 396.490بلٛذ )

كغون ٞلؿا. كغون صيىاعا  وؾخمائت ٖو  ٖو

 بلضيت ظغف (907)

)الخالٖب بغؾىم 

 عزو البىاء(

ال٨خاب الغ٢ابي (006)

 09/7/49/00774 ع٢م

 7/5/9002جاعيش 

 

 م( ر/ص/443/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

خيض ؾب٤ وجم خٟٔ  اإلال٠وبٚال١ 

 الىا٢ٗت ب٣غاعمً مجلـ الهيئت.

 

 

ونضع ٢غاع ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

اإلاجلـ بدٟٔ اإلاىيٕى لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص بمىظب بظغاءاث الخد٣ي٤ الؿاب٣ت.

٢يام مجلـ بلضيت اإلاٗغاى باجساط ٢غاع 

يخًمً اإلاىا٣ٞت ٖلر  2/2/9007بخاعيش 

ؾا٦ب بىاء ظضاع اؾدىاصي ف  مى٣ُت 

( خىى 047واإلاجاوع ل٣ُٗت ألاعى ع٢م )

( البلض اإلاملى٦ت إلاضيغ البلضيت بك٩ل 1)

لر ه٣ٟت البلضيت.  مسال٠ ٖو

مجلـ بلضي  (990)

 اإلاٗغاى

)٢غاعاث اإلاجلـ 

 البلضي(

( الاؾديًاح 007)

 ع٢م

 9002لؿىت  050

 

 م( ر/ص/444/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن ٖضم وظىص صليل ٢اَ٘ ٖلر ٢يام البلضيت 

 ًٖ اإلا٣او٫ لٛاياث 
ً
باؾخسضام آليات ا ٖىيا

هغث هظه الىديجت مً زال٫  حؿىيت الكىإع ْو

جىا٤ٞ بٞاصاث ٧ل مً خاؾب ال٨مياث ومغا٢ب 

 اإلاكغوٕ وؾائ٣ي الجغاٞاث ومكٝغ اإلاكاعي٘ 

ٕ ٢يام البلضيت بإٖما٫ حؿىيت للكىاع 

 ًٖ 
ً
 ماؾؿت اإلا٣اوالث اإلاسخهتٖىيا

 لكغوٍ ومىانٟاث الُٗاء ع٢م 
ً
زالٞا

5/9002. 

مجلـ بلضي  (990)

 اإلاٗغاى

)حؿىيت الكىإع 

 ٖىيا ًٖ اإلا٣او٫(

 م( ر/ص/440/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ ٦ىهه ؾب٤ بخالت 

ب٣غاع مً مجلـ الىا٢ٗت اور ال٣ًاء 

 الهيئت.

اور خه بخالؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ وجم 

ؾٗاصة مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص الظي 

٢ام بضوعه بةخالت مل٠ ال٣ًيت اور مد٨مت نلح 

 ظؼاء ظغف ناخبت الهالخيت والازخهام.

الٟدو الٟجائي ٖلر م٣بىياث ؤمحن  بٗض

جبحن وظىص ه٣و ٖمان نىضو١ بلضيت باب 

ىصٖت لضي البى٪ مً ايغاصاث ف   اإلابالٜ اإلا

 ( صيىاع.1703.290بلضيت باب ٖمان بلٛذ )

مجلـ بلضي  (999)

 اإلاٗغاى

 )امحن الهىضو١(

ال٨خاب الغ٢ابي (090)

 09/7/49/04650ع٢م

 01/00/9002 جاعيش
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 م( ر/ص/449/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

زال٫ الخدغي والخض٢ي٤ جبحن ؤن ال٣غاع الهاصع مً 

لر ع٢م  جاعيش  973/9ًٖ مجلـ الخىٓيم ألٖا

 م٘ هو اإلااصة ) 0/1/9004
ً
( مً 93ظاء مخ٣ٟا

( ٢90،92اهىن جىٓيم اإلاضن وال٣غي وعاعر اإلاىاص )

الن ًٖ الخٗضيل  مً طاث ال٣اهىن مً خيض ؤلٖا

 ومىا٣ٞت اللجىت اإلادليت واللجىت اللىائيت واٖالن

ي٣ىصها اور ان ال٣غاع اليىظض به ؤي  ام٢غاع اإلاجلـ م

 مسالٟت لل٣اهىن،

٢يام اللجىت اللىائيت/بلضيت اع ض بخسٟيٌ 

ؾٗت ال٨حٝ  اإلااع ب٣ُ٘ ألاعاض ي طواث 

( الب٣ٗت 4(خىى ع٢م )136-193ألاع٢ام )

م( 6×م6م( اور )10×م10الىؾُى مً )

 ل٣غاع اللجىت اإلادليت إلاى٣ُت الغويت 
ً
زالٞا

 لهضم البىاء ال٣ائم ٖلر ٢ُٗت ألاعى جالٞي
ً
ا

 (.136ع٢م )

اللجىت اإلادليت  (991)

 إلاى٣ُت الغويه 

)٢غاعاث اللجىت 

 اللىائيت(

ال٨خاب الغ٢ابي (090)

 09/7/49/90935 ع٢م

 91/09/9003جاعيش 

 

 م( ر/ص/470/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

مً زال٫ الخض٢ي٤ جبحن بإن اإلاسُُاث ال٨غو٦يت 

 مى٢ٗت مً ٢بل اإلاؿاح  خؿب ألانى٫ .

ؤما ٞيما يخٗل٤ بت زيو ألابييت بمىظب مسُِ 

 مً اإلاسُِ الهىضس ي ٞةن اإلاسُُاث 
ً
٦غو٧ي بضال

الهىضؾيت ٚح  مُلى ت بال لألبييت الجضيضة وطل٪ 

ني 00خؿب اإلااصة ) /ب( مً ٢اهىن البىاء الَى

 . 0771لؿىت  5ع٢م  وحٗضيالجه

٢يام البلضيت بت زيو ؤبييت بمىظب 

مسُُاث ٦غو٦يت ٚح  مى٢ٗت مً اإلاؿاح 

و ضون مسُُاث هىضؾيت مهض٢ت مً 

 ه٣ابت اإلاهىضؾحن .

بلضيت الُيبت  (992)

 الجضيضة 

)عزو بىاء 

 مسالٟت(

ال٨خاب الغ٢ابي (099)

 09/7/49/90070 ع٢م

 90/09/9003 جاعيش

 

 م( ر/ص/470/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ٖو

 

بىاء ٖلر جىظ  اث الٟغي٤ لبلضيت الُيبت ، ٢امذ 

جاعيش  44/797البلضيت بةنضاع ٦خاب يدمل الغ٢م 

بور ٧اٞت مداؾبي اإلاىا٤َ الخابٗت  04/3/9005

إلابالٜ للبلضيت يُلب مً زالله جدهيل ٢يمت ا

اإلااليت اإلاؿخد٣ت ٖلر عزو ألابييت للمظ٦ىعيً ف  

 ال٨ك٠.

لم جددؿب البلضيت عؾىم ججاوػ ٖلر بٌٗ 

مٗامالث الت زيو و٢ض بلٜ مجمٕى هظه 

( صيىاع 5423الغؾىم بمىظب ال٨ك٠ )

 لخ٩ام اإلااصة )
ً
 ( مً هٓام ألابييت9زالٞا

بلضيت الُيبت  (993)

 الجضيضة 

 )عؾىم الخجاوػ (

 م( ر/ص/479/05ع٢م )ال٣غاع 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

جبحن بإن البلضيت ٢امذ بخدضيض مٗض٫ اؾت ال٥ 

زم ٢امذ  9009آليات ا للمدغو٢اث زال٫ ٖام 

  9003بخٗضيلها زال٫ ٖام 

ٖضم ٢يام البلضيت بخٗضيل اؾت ال٥ آليات ا 

 لخ٩ام 
ً
( مً 14اإلااصة )مً اإلادغو٢اث زالٞا

حٗليماث جىٓيم اؾخسضام اإلاغ٦باث 

 . 9000الح٨ىميت لؿىت 

بلضيت الُيبت  (994)

 الجضيضة 

)مدغو٢اث 

 الالياث(
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 م( ر/ص/471/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

جبحن بإن مؿدىضاث ؤلازغاط اإلاظ٦ىعة ف  ال٨خاب 

ذ لها اللىاػم  الغ٢ابي مى٢ٗت مً الجهت التي نٞغ

 بك٩ل ؾليم.

 

نٝغ اللىاػم بمىظب مؿدىضاث بزغاط ٚح  

ذ لها اللىاػم  مى٢ٗت مً الجهت التي نٞغ

 لخ٩ام اإلااصة 
ً
مً هٓام لىاػم  91زالٞا

  9007لؿىت  50وؤقٛا٫ البلضياث ع٢م 

بلضيت الُيبت  (995)

 الجضيضة 

 )نٝغ اللىاػم(

 م( ر/ص/472/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

ن بالخى٢ي٘ ٖلر عو بىاء ٖلر َلب الهيئت ٢ام اإلاظ٦ى 

حٗهض بدؿليم الخدهيالث الى٣ضيت لمحن الهىضو١ 

بك٩ل صوعي إلاضة ال جؼيض ٖلر ؤؾبٕى ؤو جدهيل 

 ؤي ما ؤ٢غب . ع صيىا زمؿحنمبلٜ 

ٖضم ٢يام ظابي مى٣ُت الُيبت ومداؾب 

مى٣ُت صيغ الؿٗىت بدؿليم الخدهيالث 

 بإو٫ 
ً
الى٣ضيت لمحن الهىضو١ ف  البلضيت ؤوال

. 

بلضيت الُيبت  (996)

 الجضيضة 

)الخدهيالث 

 الى٣ضيت(

 م( ر/ص/473/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

بالخدغي والحهى٫ ٖلر الىزائ٤ الالػمت جبحن بإهه 

٢ض جم جشبيذ ألاعنضة ف  ٧ل الٗيىت اإلاسخاعة مً 

 سجل نىضو١ الىاعصاث وألاماهاث .

ٖضم جشبيذ ألاعنضة اليىميت والكهغيت ف  

 الىاعصاث مٗٓم نٟداث نىضو١ 

 وألاماهاث.

بلضيت الُيبت  (997)

 الجضيضة 

)الاعنضة اليىميت 

 والكهغيت(

 م( ر/ص/474/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

بالخدغي والحهى٫ ٖلر الىزائ٤ الالػمت 

واإلاخٗل٣ت بمٗؼػاث الهٝغ جم جؼويضها بمٗؼػاث 

 الهٝغ م٨خملت 

 

 

 

ا١  نٝغ بٌٗ اإلاؿدىضاث اإلااليت صون اٞع

.  ٧امل مٗؼػاث الهٝغ

بلضيت الُيبت  (910)

 الجضيضة 

 )اإلاؿدىضاث اإلااليت(

 م( ر/ص/475/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

ٟحن  الهيئتبىاء ٖلر َلب  جم ج٩لي٠ اخض اإلاْى

 بالٗمل ٦مض٤٢ صازل  

ال يىظض ف  البلضيت مض٤٢ صازل  ي٣ىم 

بخض٢ي٤ مؿدىضاث الهٝغ ٢بل بخالت ا 

 للهٝغ . 

بلضيت الُيبت  (910)

 الجضيضة 

)مض٤٢ مؿدىضاث 

)  الهٝغ

ال٨خاب الغ٢ابي جاب٘ 

 ع٢م

09/7/49/90070 

 90/09/9003 جاعيش
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 م( ر/ص/476/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

جم اؾت صاص ٢يمت مسالٟت الؿح  وطل٪ بمىظب 

 . 04/3/9005جاعيش  3746الىنل اإلااو  ع٢م 

( صيىاع بض٫ ٢60يام البلضيت بهٝغ مبلٜ )

 مسالٟاث ؾح  بك٩ل مسال٠

بلضيت الُيبت  (919)

 الجضيضة 

)نٝغ بض٫ 

 مسالٟاث ؾح (

 م( ر/ص/477/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

 بور مضع  ٖام الجزاهت اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء اإلا٣خط ى 

 ال٣اهىوي

والحهى٫ ٖلر مً زال٫ الخدغي والخض٢ي٤ 

صحت ت يالىزائ٤ الالػمت وؾمإ ؤلاٞاصاث الخد٣ي٣

اإلاٗلىمت الىاعصة ف  هظا البىض مً ال٨خاب الغ٢ابي 

( مً 940يك٩ل مسالٟت لخ٩ام اإلااصة )الامغ الظي 

 .0740لؿىت  ٢04اهىن ال٣ٗى اث ع٢م 

٢يام مغا٢ب الصحت بخهىيغ عزهت اإلاهً 

مـ اؾم ناخب 0969ع٢م ) ( َو

ه و٦خابت ا باؾم قغ٦ت الغزهت ومهىخ

ابي صيغ ازغي وزخمها بسخم عئيـ بلضيت 

 ؾٗيض.

بلضيت صيغ ابي  (911)

 ؾٗيض 

 )جؼويغ عزو مهً(

ال٨خاب الغ٢ابي (091)

 جاعيش 7/90/2496 ع٢م

93/1/9003 

 

 م( ر/ص/451/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت  

 بور مضع  ٖام الجزاهت اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

ؤزبدذ الخد٣ي٣اث صحت اإلاٗلىماث الىاعصة ف  

 .ال٨خاب الغ٢ابي 

 

٢يام البلضيت باؾخضعاط ٖغوى لخٟهيل 

ت للىٟاياث خيض جبحن ؤن  بغاميل ٞاٚع

ظمي٘  الٗغوى م٣ضمت ومى٢ٗت مً 

شخو واخض وهى ناخب اإلادضصة الظي 

ويٗىص بال٣غابت ؤخيل ٖليه الاؾخضعاط 

٠ ف  بلضيت  باب ٖمان والظي جىور  للمْى

 اؾخالم وجىػي٘ هظه الٗغوى.

 بلضيت باب ٖمان  (912)

)ٖغوى بغاميل 

ه للىٟاياث(  ٞاٚع

ال٨خاب الغ٢ابي (092)

 جاعيش 09/7/6105 ع٢م

96/3/9003 

 

 م( ر/ص/447/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

مً زال٫ الخدغي والخد٣ي٤ جبحن بإن ٢يمت 

الٟىاجح  ٧اهذ مُاب٣ت ل٣يمت مؿدىض الهٝغ 

و الخاو  ٞان ٖمليت الهٝغ جمذ خؿب 

 ألانى٫.

جم سحب الٟىاجح  اإلاٗؼػة إلاؿدىضاث 

 94/2/9003( جاعيش 44الهٝغ ع٢م )

 اخض الاشخام( صيىاع باؾم 400ب٣يمت )

 .بٗض بظاػجه للهٝغ 

 بلضيت اإلاٗغاى (913)

مؿدىضاث )

)  الهٝغ

( الاؾديًاح 093)

 ع٢م

 9003لؿىت  099

 

 م( ر/ص/450/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت اور  اإلال٠

ا إلظغاء اإلا٣خ ط ى الٟؿاص مىيٖى

 ال٣اهىوي.

إل ٖلر صٞاجغ ؤطوهاث  جبحن مً زال٫ ؤلَا

ألاقٛا٫ ما يا٦ض وظىص هٕؼ وسا ؤطوهاث 

ليه ألاقٛا٫  ٞةن الٟٗل اإلاكاع بليه يك٩ل ٖو

 حؿخىظب اإلاؿاءله.قب ت ٞؿاص 

بالخض٢ي٤ مً ٢بل صيىان اإلاداؾبت ف  وسا 

ظلىص ؤطوهاث ؤقٛا٫ جبحن بإهه جم هٕؼ وسا 

مً ظلىص ألاطوهاث لالع٢ام الخاليت: 

096،013،016،020،020،025،027،046 

 بلضيت اإلاٗغاى (914)

 ()اطوهاث الاقٛا٫

ال٨خاب الغ٢ابي جاب٘ 

 09/7/49/90070 ع٢م

 90/09/9003 جاعيش
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 م( ر/ص/503/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت  اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 .اإلا٣خط ى ال٣اهىوي

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ وظىص قب ت ٞؿاص خيض 

البلضيت ق٩لذ لجىت للخد٣ي٤  ؤن وػاعة الكاون

بمكاع٦ت مىضوب صيىان اإلاداؾبت بخاعيش 

ولم يخم اجساط ؤي اظغاءاث ختى  5/2/9002

 جاعيسه.

٢يام مجلـ الخضماث اإلاكت ٦ت ف   -0

ةن اء ُٖاء جًمحن م٨ب اإلاداٞٓت ب

  000030الىٟاياث الهلبت البالٜ ٢يمخه 

 .اصيىاع مائت وال٠ ومائت وزمؿىن 

 بلٛاء ال٣ٗض م٘ اإلا٣او٫.  -9

َغح اإلاؼاص ؤعب٘ مغاث والاؾٗاع ؤ٢ل ب٨شح   -1

واخض  50200مً الؿٗغ الؿاب٤ وؤٖلر ؾٗغ 

وجمذ ؤلاخالت وؾبٗىن الٟا واعبٗمائت صيىاع 

 ٖليه.

مً  40ٖضم ج٣يض اإلاجلـ بىو اإلااصة  -2

 50هٓام اللىاػم وؤقٛا٫ البلضياث ع٢م 

٫ ومٟاصه حٛغيم اإلا٣او  9007لؿىت 

 اإلاؿدى٠٨ الٟغو٢اث

مجلـ الخضماث  (915)

اإلاكت ٦ت / مداٞٓت 

 ال٨غ٥

)ُٖاء م٨ب 

 الىٟاياث(

ال٨خاب الغ٢ابي (094)

 09/7/6/0035 ع٢م

 97/0/9001 جاعيش

 

 م( ر/ص/504/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

 

بىديجت الخد٣ي٤ ان وػاعة قاون البلضياث جبحن 

٢ض اجسظث الاظغاءاث ال٣اهىهيت مً زال٫ اخالت 

٠ اور اإلاجلـ الخإصيبي واإلاباقغة باؾت صاص  اإلاْى

ذ له صون وظه خ٤ وطل٪  ٧امل اإلابالٜ التي نٞغ

بمىظب ج٣غيغ مً اإلاٟدل اإلااو  والاصاعي والىاعص 

 ، وجبحن ان صيىان اإلاداؾبت01/7/9003بخاعيش 

 ٖلر ٖلم ب ظه الاظغاءاث ولم يٗت ى ٖل  ا.

ٟحناهخضاب  للٗمل لضي اإلاجلـ  اخض اإلاْى

٠ لم  لر للكباب خيض جبحن ان اإلاْى الٖا

لر للكباب  يباقغ ٖمله لضي اإلاجلـ الٖا

ولٛايت  04/2/9009زال٫ الٟت ة مً 

وال يشبذ صوامه لضي مضيغيت 04/2/9001

 قباب ال٨غ٥ .

 

 بلضيت قيدان (916)

ٟحن( اهخضاب)  اإلاْى

ال٨خاب الغ٢ابي (095)

 09/7/44/02272 ع٢م

 94/6/9001 جاعيش

 

 م( ر/ص/596/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

ب٩اٞت بىىصه بور مضع  ٖام  اإلال٠

الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

جبحن  ؤن وػاعة الكاون البلضيت ٢ض ق٩لذ لجىت 

اإلاسالٟاث اإلاغج٨بت و بمكاع٦ت  للخد٣ي٤ ف 

مىضوب صيىان اإلاداؾبت بمىظب ال٨خاب ع٢م 

لر يىء 4/9/9005بخاعيش  13/6/1600ف/ . ٖو

 هخائج ج٣غيغ اللجىت جبحن وظىص قب ت ٞؿاص.

 بمبلٜ  9004ٖام  مؿلا البلضيت جم جإؾيـ

اعبٗىن ال٠ صيىاع  ولم يؿخسضم  20000

للٛايت التي اؾـ مً اظلها، وظىص اٚىام ف  

ح ة ٓاإلاؿلا مً ٢بل اخض اإلاىاَىحن ٦د

 اٚىام.

  جسغيج ونٝغ اللىاػم اور ٞىيحن بضون جىٓيم

 بلضيت قيدان (917)

 )مؿلا البلضيت(

( الاؾديًاح 096)

 ع٢م 

 9001لؿىت  037
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 ٦كىٞاث مهغوٞت ل٩ل مى٠ْ. 

 مؿخىصٕ الازار  تحؿغب مياه ف  اعيي

 واإلالٟاث.

  ٖضم اظغاء حٗضيل اؾت ال٥ الياث ومغ٦باث

 .9006البلضيت مً الى٢ىص مىظ ٖام 

  جمذ 96/1/9000جًمحن البئ  الاعجىاػي ،

الن ف  الجغيضة وصون اؾخضعاط  بضون الٖا

 ٖغوى.

  ٖضم ٢يام اإلاؿخإظغ للبئ  بضٞ٘ ما يؿخد٤

ٖليه للبلضيت بض٫ عؾىم ؾىىيت وازمان مياه 

ضم ٖمل نياهه للبئ  مً  9000لٜ بمب صيىاع ٖو

 اإلاؿخإظغ.

  لم يخم جدىيل البئ  للٗمل ٖلر ال٨هغ اء بض٫

 مً الضيؼ٫.

   اٖخماص مداؾبت اإلاؿخاظغ ٖلر الٟىاجح

والايهاالث اإلا٣ضمه مىه ٖىض بي٘ اإلاياه 

صاث اٖلر ٢غاءة ٖض للمىاَىحن وليـ بىاءً 

 اإلاياه.

 .م( ر/ص/594/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

ضم وظىص قب  ه ٞؿاص. ألاويإ ٖو

 

،جم جهىيب  2-0جبحن ؤن ظمي٘ البىىص مً  -

ألاويإ ٞ  ا ب٣بى٫ اؾخ٣الت الؿائ٤ بخاعيش 

ٖلر َلبه، و مىظب ٢غاع  بىاءً  92/0/9004

، جم  10/9/9004جاعيش  2/4اإلاجلـ البلضي ع٢م 

 ان اء اإلاسالٟت

ً  اخض الاشخامحن يحٗ-0  9004ٖامل َو

 بلضيت ماجه واإلاؼاع/ ال٨غ٥.

٠ مً اإلاياومت اور -9 جدىيل عاجب اإلاْى

 .9007اإلا٣ُٕى 

ىه ٖلر ظضو٫ الدك٨يالث ؾائ٤ يحٗي-1

 .9000ياُٚت 

ني ٖضم وظىص جُاب٤ -2 بحن الغ٢م الَى

اإلاشبذ ٖلر بُا٢ت الاخىا٫ اإلاضهيت والغ٢م 

ني اإلاشبذ ٖلر عزهت ٢ياصة اإلاغ٦بت.  الَى

 بلضيت ماجه (920)

 )الخٗييىاث(

ال٨خاب الغ٢ابي (097)

 09/7/44/09672 ع٢م

 92/5/9001 جاعيش

 

 الاؾديًاح ع٢م جاب٘ 

 9001لؿىت  037
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 .م(  ر/ص/593/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص. 

-  

جبحن ؤن لجىت اإلاكت ياث ٢امذ باؾخضعاط ٖغوى  -

ٖلر اإلاىانٟاث وجم ؤلاخالت  مً ٖضة قغ٧اث بىاءً 

صيىاع،بال ؤهه وبٗض  730ٖلر ؤ٢ل ألاؾٗاع ب٣يمت 

جغ٦يب اإلااجىع جبحن وظىص ؤُٖا٫ وجم اؾدبضاله 

بماجىع ظضيض وجم اؾخالمه مً ٢بل لجىت ؤلاؾخالم 

 خؿب ألانى٫،

بمبلٜ  5607/3قغاء مدغ٥ للؿياعة ع٢م  -

صيىاع مسال٠ لكغوٍ اإلاىا٢هت  730

لخاظغ بخاعيش والٗغى اإلا٣ضم مً ا

مل اٞغهى٫ مؿب٣ا  92/1/9001 ٖو

 526بمبلٜ  00/6/9009للؿياعة بخاعيش 

 صيىاع.

 بلضيت ماجه (920)

 )٢ُ٘ الالياث(

ال٨خاب الغ٢ابي (010)

 09/7/44/02271 ع٢م

 94/6/9001جاعيش 

 

 م(  ر/ص/595/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ خيض ؾب٤ وجم خٟٔ 

الىا٢ٗت مً ٢بل عئيـ الهيئت ٖام 

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص. 9002

ونضع ٢غاع ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

 وظىصلٗضم  مً ٢بل عئيـ الهيئت هبدٟٓ

 مؿاؽ ف  اإلاا٫ الٗام.

 

لم يخم حك٨يل لجىت اؾخالم لل٩ابؿت وجم  -0

الخدٟٔ ٖلر نٝغ اإلاؿدىض مً ٢بل صيىان 

 اإلاداؾبت.

بدك٨يل لجىت اؾخالم ٢امذ البلضيت -9

بمكاع٦ت مىضوب صيىان اإلاداؾبت جاعيش 

91/5/9001. 

٢امذ اللجىت بٗغى ال٩ابؿت ٖلر مغ٦ؼيً -1

ن ال٩ابؿت بداظت إللٟدو الٟني جبحن ب

ن االنالخاث ال٩لدل والبسازاث ٖلما ب

 هه جم جهليدها.إال٣ُ٘ مظ٦ىعة بالٟىاجح  ب

ُا٫  03/6/9001بخاعيش -2 جم انالح الٖا

 ٢ُ٘ م٩ان ال٣ُ٘ ٚح  الهالحت .وجغ٦يب 

ٖبض هللا بً بلضيت   (929)

 عواخه

)نياهت ٧ابؿت 

 هٟاياث(

ال٨خاب الغ٢ابي (010)

 09/7/44/05501 ع٢م

 91/7/9001 جاعيش

 

 م( ر/ص/502/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب ألاويإ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ٖو

جبحن بالخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص وان 

الهٝغ و٢٘ بؿبب زُإ اصاعي هخج ًٖ الخضازل 

ت الاظغ والاظاػة  الؼمني بحن الاظاػة الؿىىيت مضٖٞى

 جم اؾت صاص ٞغو٢اث عاجب قهغ اياع و بضون عاجب . 

، ٢1يام بلضيت ع  بهٝغ عواجب ًٖ الاقهغ 

ٟحن 9001، مً ٖام 3، 2 بضون  الخض اإلاْى

 ضم وظىص اظاػة ٢اهىهيت  وظه خ٤ لٗ

 بلضيت ع  (921)

ٟحن(  )عواجب اإلاْى

ال٨خاب الغ٢ابي (019)

 09/7/44/09730 ع٢م

 93/5/9001 جاعيش
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 م(  ر/ص/509/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  -

لٗضم وظىص قب ت   اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

جبحن اهه اليىظض اي ه٣و ف  الامىا٫ اإلا٣بىيت 

يٟخه الانليت بالجاوجم ه٣ل  ٗامل ٦ي اور ْو

ً والؼام ظباة اإلاؿلا بمؿ٪ ال٣يىص   .َو

زغ إٖضم وظىص سجل وونى٫ طبديت والخ

ٖامل مً ٢بل ف  حؿليم اإلابالٜ اإلا٣بىيت 

ً ال  ٩ل٠ ٦جابي مؿلااإلاَى

 بلضيت الُٟيلت  (922)

 )مؿلا البلضيت(

ال٨خاب الغ٢ابي (011)

 09/7/45/03615 ع٢م

 3/7/9001 جاعيش

 

 م( ر/ص/501/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  -

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص.جبحن 

جم اؾدبضا٫ ال٩ابؿاث بشالر ٧ابؿاث مُاب٣ت 

 .للمىانٟاث

 

ُٖاء ال٩ابؿاث؛ جىعيض زالر ٧ابؿاث ٚح   -

 مُاب٣ت للمىانٟاث اإلاُلى ت.

 

 بلضيت الُٟيلت  (923)

)٧ابؿاث ٚح  

مُاب٣ت 

 للمىانٟاث(

 م( ر/ص/502/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  -

خيض ؾب٤ وجم بخالت  اإلال٠وبٚال١ 

مً  الىا٢ٗت بور ؤلاصٖاء الٗام  ب٣غاع

الظغاء اإلا٣خط ى  مجلـ الهيئت

 . ال٣اهىوي

اور  خهوجم اخالؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

 الظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي اإلاضع  الٗام

مؿخىصٕ ؤلاؾمىذ؛ وظىص ججاوػاث لضي 

البلضيت بٗضم جىٓيم ٦مياث ماصة الاؾمىذ 

 اخضي الكغ٧اثاإلاخبٕ  ب ا مً ٢بل 

 ومؿدىضاث الاصزا٫ والازغاط

 بلضيت الُٟيلت  (924)

 )مؿخىصٕ الاؾمىذ(

 م( ر/ص/503/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

 

٢بل حؿلم  اجبحن وظىص اعبٗت اٖمضه جم جمضيضه

مضه جسضم  عئيـ اللجىت لبلضيت الُٟيلت وان الٖا

ت مً اإلاىاَىحن  باالياٞت لغئيـ اللجىت مجمٖى

 جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص .و 

عئيـ  بجىاع مجز٫ ٦هغ اء جغ٦يب ؤعبٗت ؤٖمضة 

 لجىت بلضيت ال٣اصؾيت .

 

 

 بلضيت ال٣اصؾيت (925)

)اٖمضة ٦هغ اء 

 مسالٟه(

ال٨خاب الغ٢ابي (012)

 جاعيش 7/90/5504 ع٢م

97/2/9001 

 

 م( ر/ص/504/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ٖو

 ٠  جم جهىيب الىي٘ بان اء زضماث اإلاْى

 

٠ اظاػ   بهىعة ٚح  ٢اهىهيت. ةمىذ مْى

 

 بلضيت ال٣اصؾيت (926)

ٟحن( ث)اظاػا  اإلاْى
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  م( ر/ص/505/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ٖو

جم اجساط اظغاء ٢اهىوي بد٤ اإلاؿخإظغ مً زال٫ 

 ج٩لي٠ مدامي البلضيت باإلاُالبت بالظىع.

وظىص ٞىاجح  ٦هغ اء واظىع مؿخد٣ه للبلضيت 

ح  مُالب ٞ  ا  ٚو

 بلضيت ال٣اصؾيت (927)

)اظىع مؿخد٣ت ٚح  

 مُالب ٞ  ا(

 م( ر/ص/505/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب ألاويإ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ٖو

 

 

 

 

 

 

 

اإلاىيٕى للجىت خالت ب ف  و٢ذ ؾاب٤جم اهه  جبحن

مك٩لت مً البلضيت و دًىع مىضوب صيىان 

٘ ج٣غيغ مً اللجىاإلا جم  ههيٟيض بإ تداؾبت ، وجم ٞع

جهىيب ظمي٘ البىىص  و دًىع مىضوب صيىان 

جاعيش  03/5/003ع٢م ١/ اإلاداؾبت بمىظب ال٨خاب

00/1/9005 

 

 

و٢ٕى الٗضيض مً اإلاسالٟاث الخىٓيميت ف  

/ 0/0مً  ال٣ُغاهتألا٢ؿام الخابٗت لبلضيت 

لر الىدى الخاو : 10/09/9001اور  9000  ٖو

  ٖضم خهى٫ جغازيو ٢اهىهيت واطوهاث

ضم صٞ٘ الغؾىم اليها٫  اقٛا٫ ٖو

ال٨هغ اء واإلااء، الت غب مً صٞ٘ 

خضاء ٖلر الكىإع  اإلاؿ٣ٟاث، الٖا

ضم صٞ٘  والاعجضاصاث صون مداؾبت ٖو

 ٚغاماث الاعجضاص. 

 الهخ  اإلاضوي محن إٖضم جُبي٤ هٓام الخ

الخامحن  ومسالٟت هٓام ٖلر عئيـ البلضيت

 الهخ   

  ٖضم ٞاٖليت الاظغاءاث اإلاخبٗت ف  ٖمليت

ٖضم وظىص  ،جدهيل امىا٫ البلضيت

سجالث مىٓمت جخٗل٤ بال٣ٗىص اإلاى٢ٗه 

اؾديٟاء عؾىم اللىخاث  ،لى٣ل الىٟاياث  

ٖضم اؾخسضام ، للمدا٫ الخجاعيت باإلا٣ُٕى

ر عزو اإلاهً مما هماطط َلب الحهى٫ ٖل

ياصي اور الت زيو صون ٖلم عئيـ 

ٖضم مؿ٪ سجل جد٣٣اث عزو ،البلضيت

مىذ عزو مهً ل٣ٗاعاث ٚح   ،اإلاهً

مغزهت ولم يخم صٞ٘ اإلاُالباث اإلاخد٣٣ت 

 بلضيت ال٣ُغاهه (930)

)اإلاسالٟاث 

 الخىٓيميت(

 

( الاؾديًاح 013)

 9002لؿىت  25ع٢م
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 ٖلر اإلاال٨حن. 

 ٖضم ه ،ٖضم جىٓيم سجالث اللىاػم والٗهض

اؾخسضام هماطط نٝغ مً الجهاث 

 الُالبت لهٝغ لىاػم مً اإلاؿخىصٕ. 

 ٖضم مؿ٪ سجل زام بهياهت اإلاغ٦باث  ،

مىذ ٞني الهياهت ؾلٟت ه٣ٟاث هث يت صون 

 مىا٣ٞت وػيغ الكاون البلضيت.

  مىذ عزو ابييت صون مسُُاث هىضؾيت

يذ قىإع ،مهض٢ت َغح ُٖاء جٞؼ

 ع صون اؾديٟاءصيىاال٠  067000بمبلٜ

ٖضم ،  ال٣ٗاعاث % مً مال٩ي30وؿبت 

 ٢ُ٘ ججاعيهٞغى ٖىائض جىٓيم ٖلر 

 م( ر/ص/506/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص

ٖضم ٖغى مٗامالث وعزو ؤبييت ٖلر  ٞؿاصزُإ اظغائي اليك٩ل قب ت 

صيىان  اإلاداؾبت للخض٢ي٤ اإلاؿب٤ زالٞا 

 إلاىا٣ٞه عئاؾت الىػعاء.

 بلضيت الُٟيلت  (930)

 )عزو الابييت(

ال٨خاب الغ٢ابي (014)

 7/90/00766 ع٢م

 7/5/9002 جاعيش

 
 م( ر/ص/507/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ  اإلال٠وبٚال١ 

 ولٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

 الخضججاوػاث ف  ٖمليت مىذ عزو ألابييت  جم جهىيب الىي٘ بالٛاء الغزهت 

 .الاشخام

 

 بلضيت الُٟيلت  (939)

)ججاوػاث عزو 

 الابييت(

 م(  ر/ص/500/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  -

هٓغا لخهىيب ألاويإ  اإلال٠وبٚال١ 

 ولٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

-  

جم جهىيب الىي٘ وانضاع عزهت ظضيضه 

 بالٜ اإلاؿخد٣ت .اإلاوجدهيل 

 

انضاع عزهه بىاء وبطن اقٛا٫ مؼوعيً 

 .اخض الاشخامباؾم 

 بلضيت الُٟيلت  (931)

)عزو بىاء واطن 

 اقٛا٫ مؼوعيً(

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  25ع٢م 

9002 
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 م( ر/ص/500/05ال٣غاع ع٢م )

باإلظمإ خٟٔ ٢غع مجلـ الهيئت 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب ألاويإ 

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص. و 

جم جهىيب ألاويإ ف  البلضيت وجم ٢بى٫ اؾخ٣الت 

. ٠  اإلاْى

 

ً يدمل صعظت الب٩الىعيىؽ  حٗيحن ٖامل َو

يٟت بصاعيت له  ف  ٖلم الحاؾىب زم بؾىاص ْو

 لهٟت  ف  بلضيت الُٟيلت ال٨ب ي 
ً
زالٞا

ٟي البلضياث. ىه وزالٞا لىٓامحٗيي  مْى

 بلضيت الُٟيلت  (932)

 ٠ )حٗيحن مْى

 مسال٠ للكغوٍ(

ال٨خاب الغ٢ابي (015)

 09/7/45/05797 ع٢م

 02/00/9002 جاعيش

 

 . م( ر/ص/509/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  -

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

ٞؿاص خيض ؾب٤ الخد٣ي٤ بمىيٕى 

 الىا٢ٗت مً ٢بل الهيئت.

ونضع ٢غاع مً ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

ي٣ط ي بمساَبت وػاعة مجلـ الهيئت بسهىنها 

الكاون البلضيت الؾت صاص اإلابالٜ وخٟٔ اإلال٠ 

بور ظاهب مغوع وجمذ اإلاساَبت خؿب الانى٫ 

ٞت ة ػمىيت َىيلت ٖلر مىيٕى ال٨خاب الغ٢ابي 

 ووٞاة الصخو الظي ٢ام باعج٩اب اإلاسالٟت 

 

 

 

ث بض٫ ٖمل اياف  صون اجبإ أنٝغ م٩اٞ

ؤلاظغاءاث الصحيدت و لٜ مجمٕى اإلا٩اٞاث 

 واعبٗمائت واعبٗت  (05252)
ً
ؾبٗت ٖكغ الٟا

 
ً
 وؾبٗىن صيىاعا

 بلضيت الُٟيلت  (933)

ث أ)نٝغ م٩اٞ

 بُغي٣ت مسالٟت(

ال٨خاب الغ٢ابي (016)

 09/7/45/9614 ع٢م

 94/9/9003 جاعيش

 

 م( ر/ص/500/05ال٣غاع ع٢م )

مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ ٢غع 

وبٚال١ اإلال٠ ومساَبت وػيغ قاون 

 ٤ البلضياث لخهىيب الاويإ ٞو

اخ٩ام البىض ب مً طاث اإلااصه وطل٪ 

باؾخصىائ م مً اخ٩ام البىض ؤ مً 

 طاث اإلااصة،وبٖالمىا.

ٖلر ؤن يخم مخابٗت الجؼئيت اإلاخٗل٣ت 

بالخهىيب ف  هظا البىض مً ٢بل 

صيىان اإلاداؾبت ناخب 

 زخهامؤلا 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ بإن مجلـ الخضماث 

البلضياث  وػاعةالُٟيلت ٢ام بمساَبت  /اإلاكت ٦ت

لخهىيب الىي٘ خيض جبحن ان ٖضص الٗاملحن ف  

ضص 50اإلا٨ب )  ٖو
ً
 99لياث اإلاؿخسضمت آلا(ٖامال

آليت و الخاو  َبيٗت الٗمل ج٣خط ي ج٣ؿيم 

ٟحن ٖلر زالر قٟخاث لإلصامت ومً  اإلاْى

جىاظض ٧ل الٗما٫ م٘ بٌٗ ف  هٟـ الهٗب 

 لًي٤ الححز /اإلا٩ان .
ً
 اإلا٩ان هٓغا

ما٫ م٨ب الىٟاياث الخاب٘  ٟي ٖو صوام مْى

/مداٞٓت  إلاجلـ الخضماث اإلاكت ٦ت

خ٩ام اإلااصه الُٟيلت بهىعه مسالٟت ل 

(لؿىت 006/ؤ( مً هٓام البلضياث ع٢م )15)

9005. 

 

 

  بلضيت الُٟيلت (934)

ٟي م٨ب  )صوام مْى

الىٟاياث بهىعة 

 مسالٟت(

ال٨خاب الغ٢ابي (017)

 09/7/6/00447 ع٢م

 05/5/9002 جاعيش
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 .م( ر/ص/501/05ال٣غاع ع٢م )

 :٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ ما يل 

يم مل٠ ؤلاؾديًاح بور  -0

ال٣ًيت الخد٣ي٣يت اإلاىٓىعة 

 .002/9003ع٢م 

خٟٔ وبٚال١  مل٠ ؤلاؾديًاح  -9

 ف  بَاع صيىان اإلاداؾبت.

 

ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ وسجلذ  -

وال ػالذ ٢يض  002/9003جدذ الغ٢م    ٢ًيت 

 الىٓغ.

 يخًمً ؤلاؾديًاح ٖضة بىىص:

 بىىص 1لىاػم 

 ٖضم جُاب٤ السجالث و٦ث ة ال٨كِ

 بلضيت ال٣اصؾيت  (935)

)مسالٟاث اصاعيت 

 وماليت(

( الاؾديًاح 020)

 9002لؿىت  97ع٢م

 

 بىىص 3سجل اإلادغو٢اث 

ضم حسجيل ٧ل  ٦ث ة ال٨كِ والخٗضيل ٖو

 الحغ٧اث ف  سجالث اإلادغو٢اث 

 بلضيت ال٣اصؾيت  (936)

)مسالٟاث اصاعيت 

 وماليت(

 بىىص  3سجل الغزو والىنالث 

ضم  اؾخسضام الُمـ ٖلر السجل ٖو

 ضاث الاصزا٫ ججزيل مؿدى

 بلضيت ال٣اصؾيت  (937)

)مسالٟاث اصاعيت 

 وماليت(

 بىىص  ٢3ؿم الحغ٦ت 

ضم  ٖضم وظىص لىخاث لبٌٗ اإلاغ٦باث ٖو

بٌٗ اإلاغ٦باث  ٖلرالبلضيت حسجيل اؾم 

 وزالٞه 

 بلضيت ال٣اصؾيت  (940)

)مسالٟاث اصاعيت 

 وماليت(

 الُٗاءاث 

بي٘ لىاػم ٚح  نالحت صون اجساط الاظغاءاث 

 خؿب الانى٫ 

 بلضيت ال٣اصؾيت  (940)

)مسالٟاث اصاعيت 

 وماليت(

 م( ر/ص/506/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

( 04-00( و)6-0وبٚال١ البىىص مً )

/ال٣ؿم اإلااو  لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

-  

 البىض ألاو٫:   -

 (04-00(و )6-0ال٣ؿم اإلااو  البىىص مً ) -

اإلاخٗل٣ت بال٣ؿم جبحن بسهىم هظه البىىص  -

ال جغقر  اظغائيت  ؤن ا ٖباعة ًٖ مسالٟاث اإلااو 

لكب ت الٟؿاص ولم جدؿبب ف  اإلاؿاؽ باإلاا٫ 

 الٗام .

-  

٢ؿام الخابٗت  -
ٌ
مسالٟاث ماليت وبصاعيت لال

 ٖلر الىدى الخاو : مٗان ال٨ب ي لبلضيت 

 ال٣ؿم اإلااو البىض الاو٫ :  -

. ٖضم اهجاػ الحؿاب الخخامي لٗام 0 -

9001. 

. ٖضم ببغاػ وسخت مً بغاءاث الدك٨يالث 9 -

ٟي البلضيت م٘ والؼياصة الؿىىيت إلا ْى

 بلضيت مٗان ال٨ب ي  (949)

)مسالٟاث ماليت 

 واصاعيت(

 

( الاؾديًاح 020)

 9002لؿىت  000ع٢م
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 م( ر/ص/507/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ 

مساَبت وػيغ الكاون البلضيت 

/ال٣ؿم 7لخهىيب البىض ع٢م 

وبٚال١ هظا اإلااو ،وبٖالمىا وخٟٔ 

ومخابٗت الجؼء ال٣ًائي ٞيه  البىض

 الٚغاى اخهائيت واصامت 
ً
مؿخ٣بال

 .البياهاث

واإلاخٗل٤  (/ال٣ؿم اإلااو 7ؤما باليؿبت للبىض ع٢م )

 1060بهٝغ اٖالهاث حٗاػي وق٨غ بمبلٜ 

صيىاع،ٞخبحن بإن ا جمذ بمىظب ٢غاع اإلاجلـ 

البلضي ف  طل٪ الى٢ذ و خىظ  اث مً عئيـ 

البلضيت وهظه اإلاسالٟت الجغقر بور مؿخىي 

اإلاؿاءلت ٖلما بإن مىضوب صيىان اإلاداؾبت ؤقاع 

لهظا البىض بىظىص مسالٟت ل٣غاع مجلـ الىػعاء 

بت قيض ؤلاهٟا١،والخىنيت بور وػاعة  اإلاخٗل٤

جلـ الكاون البلضيت باؾت صاص هظا اإلابلٜ مً اإلا

 .9001البلضي الٗامل ف  طل٪ الى٢ذ ٖام 

اث  الغواجب.  ٦كٞى

 .ٖضم ٖمل مُاب٣ت لدؿىيت البى٪.1 -

.ٖضم مُاب٣ت ؤعنضة بٌٗ البىىص ف  2 -

 السجالث.

ا١ بقٗاعاث ب٣بٌ ألامىا٫.3 -  .ال يخم بٞع

.ٖضم مؿ٪ صٞت  نىضو١ زام بؿل٠ 4 -

 الى٣ٟاث.

 .ججؼئت اإلاكت ياث.5 -

ا١ مٗؼػاث إلاؿدىضاث الهٝغ 6 - .ٖضم بٞع

 بما يٟيض صٞ٘ مبالٜ.

 1060.نٝغ اٖالهاث حٗاػي وق٨غ بمبلٜ 7 -

 صيىاع.

 .ٖضم ببغاػ مؿدىضاث نٝغ للخض٢ي٤.00 -

. ٖضم ببغاػ مىا٣ٞت لهٝغ بٌٗ 00 -

 اإلا٩اٞأث.

.ٖضم بصزا٫ اإلاىاص اإلاىعصة ف  ٞىاجح  09 -

 مكت ياث الًياٞت بور ٢يىص اإلاؿخىصٕ.

 .وظىص جإزح  ف  ؤلايضاٖاث.01 -

صيىاع عنيض ن ائي  504.وظىص مبلٜ 02 -

لم يغخل بضايت الؿىت  9001الؿىت اإلااليت 

 .9002اإلااليت 

.نٝغ ٞىاجح  مً ؾلٟت إلاكغوٕ اخياء 03 -

 بلضيت مٗان ال٨ب ي  (941)

)مسالٟاث ماليت 

 واصاعيت(

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  000ع٢م 

9002 
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ت مً خيض ع٢م لمضيىت مٗان ،مدؿلؿ

حكمل َٗام ومىاص  الٟاجىعة)صٞت  واخض(

 بىاء ٚح  مغوؾت واليىظض زخم ٖل  ا.

ألاماهاث .ٖضم ظاهؼيت سجل جإصيت 04 -

للخض٢ي٤ لٗضم جغخيل ظمي٘ مؿدىضاث 

.  الهٝغ

 م( ر/ص/590/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  

وبٚال١ البىض اإلاخٗل٤ ب٣ؿم الغ٢ابت 

الضازليت مً هظا ؤلاؾديًاح لٗضم 

 وظىص قب ت ٞؿاص.

 الغ٢ابت الضازليت 

جبحن ؤن هظا الجاهب يخٗل٤ باإلاهام ؤلاصاعيت  

اإلاخمشلت بالغ٢ابت ٖلر ؤٖما٫ جل٪ ألا٢ؿام  

ويىظض ج٣غيغ مٟاصه ٢يام الغ٢ابت الضازليت 

 خض٢ي٤ اإلاُلىب. بال

 ٢ؿم الغ٢ابت الضازليت.البىض الشاوي :  -

ٖضم ٢يام الغ٢ابت الضازليت بالخض٢ي٤ ٖلر 

ٟحن،الخىٓيم،  ؤ٢ؿام قاون اإلاْى

 الحغ٦ت،اللىاػم،اإلادغو٢اث.

 

-  

 بلضيت مٗان ال٨ب ي  (942)

)مسالٟاث ماليت 

 واصاعيت(

 م( ر/ص/590/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  

وبٚال١ البىض اإلاخٗل٤ ب٣ؿم الحغ٦ت 

واإلادغو٢اث مً هظا ؤلاؾديًاح 

ضم وظىص  هٓغا لخهىيب ألاويإ ٖو

 قب ت ٞؿاص. 

 

 ٢ؿم الحغ٦ت واإلادغو٢اث

جبحن بإن ا مسالٟاث بصاعيت ال جغقر إلاؿخىي 

اإلاؿاءلت وجم جهىيب الىي٘ مً ٢بل البلضيت 

يما دب ك٨يل لجىت لخٗضيل مٗضالث ؤلاؾت ال٥ ٞو

يسو ال٨ٟاالث لم يظ٦غ اؾم الؿائ٣حن الظيً 

٣ضم ٦ٟاالث لهم ،ٖلما بإهه جم جؼويضها جلم 

يما يسو ألامىع  ب٨ٟاالث لبٌٗ الؿائ٣حن  ٞو

ؤلاصاعيت بالت خيل جم جهىيب الىي٘ بت خيل 

 َلباث اإلاكت ي اإلادل .

 

 

 غو٢اث٢ؿم الحغ٦ت واإلادالبىض الشالض : 

يخٗل٤ هظا البىض بٗضم جغخيل َلباث 

اإلاكت ي اإلادل  ٖلر السجالث وٖضم اظغاء 

ضم  حٗضيل إلؾت ال٥ الؿياعاث وآلالياث ٖو

وظىص بُا٢اث وملٟاث جدخىي ٖلر 

ضم وظىص ٦ٟالت  مٗلىماث الؿياعاث ٖو

 لبٌٗ الؿائ٣حن.

 

 

 بلضيت مٗان ال٨ب ي  (943)

)مسالٟاث ماليت 

 واصاعيت(

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  000ع٢م 

9002 
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 م( ر/ص/599/05)ال٣غاع ع٢م 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  

وبٚال١ البىض اإلاخٗل٤ ب٣ؿم الضائغة 

الهىضؾيت الخىٓيم لٗضم وظىص 

 قب ت ٞؿاص. 

 ٢ؿم الضائغة الهىضؾيت الخىٓيم

ان اإلاؿاءلت اظغائيت جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ 

وجخٗل٤ بالخهضي٤ ٖلر اإلاسُُاث الهىضؾيت 

 واليت جب ٖلر طل٪ قب ت.

٢ؿم الضائغة الهىضؾيت البىض الغاب٘: 

 الخىٓيم 

انضاع الٗضيض مً عزو ألابييت بإخ٩ام 

ؾ٨ً وججاعي بمىظب مسُُاث ٦غو٦يت 

ت بمىظب مسُُاث ييوبنضاع عزو ؤب

 هىضؾيت ٚح  مهض٢ت.

 بلضيت مٗان ال٨ب ي  (944)

)مسالٟاث ماليت 

 واصاعيت(

 م( ر/ص/591/05)ال٣غاع ع٢م 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  

وبٚال١ البىض اإلاخٗل٤ ب٣ؿم اللىاػم  

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

 ٢ؿم اللىاػم 

خذ بُا٢اث   ان ٖمليت الت خيل للسجالث ٞو

ٖمل اصاعي يؿخىظب ال٣يام به واليغجب قب اث 

 ٞؿاص مدخملت.

 ٢ؿم اللىاػم  البىض الخامـ : 

ضم  ٖضم الت خيل ٖلر سجالث اللىاػم ٖو

ضم اؾخسضام ٦غجاث  مؿ٪ سجل ألازار ٖو

 و ُا٢اث اللىاػم .

 بلضيت مٗان ال٨ب ي  (945)

)مسالٟاث ماليت 

 واصاعيت(

 م( ر/ص/592/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ  

وبٚال١ البىض اإلاخٗل٤ ب٣ؿم قاون 

ٟحن لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.  اإلاْى

 

ٟحن  ٢ؿم قاون اإلاْى

جبحن بإن  9001ؾىىاث  ف  ٖام  7اهخضاب اإلاى٠ْ إلاضة 

اإلاى٠ْ ٚح  مىخضب  للبلضيت  ٦ما وان البلضيت جُب٤ 

ٟحن الخام ب بلضياث وليـ ٦ما الهٓام قاون اإلاْى

هٓام الخضمت اإلاضهيت،ٖلما بإن هظا البىض لم ف  وعص 

يظ٦غ ف  ٦خاب عئيـ صيىان اإلاداؾبت اإلاىظه إلاٗاو  وػيغ 

ه ف  ٦خاب عئيـ الضيىان لٗضم ئ ؾخصىاوجم ا اثالبلضي

 ظا البىض.٦ما جبحن لىا وظىص ب٢ىاٖت عئيـ الضيىان 

 ٦06/46/9975خاب  مً عئيـ لجىت بلضيت مٗان ع٢م 

مىظه لُٗىٞت عئيـ صيىان اإلاداؾبت  3/5/9005جاعيش 

 .  يخًمً الغص الخام باإلؾديًاح

ٟحن.البىض الؿاصؽ :    ٢ؿم قاون اإلاْى

ٟحناخض اإلااهخضاب  مً ؤماهت ٖمان بور  ْى

ولٛايت جاعيش  9003بلضيت مٗان مً ٖام 

 .9002ؤلاؾديًاح 

 

 بلضيت مٗان ال٨ب ي  (946)

)مسالٟاث ماليت 

 واصاعيت(

 م( ر/ص/0000/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

 هااااااااظه الجؼئياااااااات ماااااااااًخٟاااااااأ وبٚااااااااال١ 

ملاااااااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااااااح ٦ىهااااااااااااااه جىظااااااااااااااض 

 امام ال٣ًاء.٢ًيت مىٓىعة 

ٞيما يخٗل٤ بالى٣و اإلااو  الىاعص ب٣يمت 

صيىاع  جم اؾديٟاء اإلابلٜ مً الجابي  9326,650

 هو٦ظل٪ اي٣اٞت ًٖ الٗمل لىظىص ٢ًيت بد٣

 امام ال٣ًاء .

 

 وه  ٖضة بىىص:

   :ججاوػاث ماليت 

_ بعؾالياث الجباه/مى٣ُت الب٣ي٘:جبحن 

(صيىاع 9326,650وظىص ه٣و ماو  ب٣يمت )

 بد٤ اإلاداؾب.

 بلضيت الُٟيلت  (947)

اعؾالياث الجباه )

ٞغو٢اث ف   –

 اإلااليه(اإلابالٜ 

 ٞغي٤  ٖمل( 029)

 

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  000ع٢م 

9002 
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 م( ر/ص/0000/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

 هااااااااظه الجؼئياااااااات ماااااااااً خٟاااااااأ وبٚااااااااال١

ملاااااااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااااااح ٦ىهااااااااااااااه جىظااااااااااااااض 

٢ًاااااااايت مىٓااااااااىعة لاااااااااضي مااااااااضع  ٖاااااااااام 

 الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص 

ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ و٢غع مجلـ 

مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت اخالخه اور الهيئت 

  2/2/9005بخاعيش  الٟؿاص

 

_ مؿلا البلضيت:جم بدض اإلاىيٕى ؾاب٣ا 

 70/9003بمىظب ال٣ًيت الخد٣ي٣يت ع٢م 

_ الدؿىياث البى٨يت: جم بدض اإلاىيٕى 

 70/9003ؾاب٣ا بمىظب ال٣ًيت ع٢م 

واإلاؿخىصٖاث: جم بدض اإلاىيٕى _ اللىاػم 

 70/9003ؾاب٣ا بمىظب ال٣ًيت ع٢م 

 بلضيت الُٟيلت  (950)

اعؾالياث الجباه )

ٞغو٢اث ف   –

 اإلااليه(اإلابالٜ 

 م( ر/ص/0900/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااااإ 

هااااااااااظه الجؼئياااااااااات مااااااااااً خٟاااااااااأ وبٚااااااااااال١ 

لٗاااااااااااااااضم وظااااااااااااااااىص ملااااااااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااااااااح 

 .قب ت ٞؿاص

جبحن ان الاؾديًاح ظاء بالٗمىميت خيض لم يخم 

خيض ان مىاص  هجدضيض خاالث حكح  إلاا وعص اٖال 

الاؾمىذ اإلا٣ضمت للمىاَىحن مً ٢بل البلضيت ه  

جبٕ  مً ٢بل قغ٦ت الٞاعط الاؾمىذ وقغ٦ت 

الغقاصيت م٣ضمت للمجخم٘ اإلادل  وان الخىٟيظ 

بُغي٤ اإلاهاوٗت جم خؿب الاهٓمت وجدذ اقغاٝ 

 هىضس ي وجدذ اقغاٝ صيىان اإلاداؾبت .

 :ججاوػاث ٢اهىهيت 

الاؾدىاصيت _ الُٗاءاث الخانت بالجضعان 

خيض ؤصي ي٠ٗ اإلاخابٗت وؤلاقغاٝ مً 

٢بل البلضيت الن ياع بٌٗ هظه الجضعان 

اإلاىٟظة ًٖ َغي٤ اإلاهاوٗه و٢يام البلضيت 

بتزويض بٌٗ اإلاىاَىحن بماصة ألاؾمىذ 

والغمل صون بقغاٝ ٖلر اوكاء الجضعان 

 الاؾدىاصيه

 بلضيت الُٟيلت  (950)

اعؾالياث الجباه )

ٞغو٢اث ف   –

 اإلااليه(اإلابالٜ 

 م( ر/ص/0100/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

هااااااااظه الجؼئياااااااات ماااااااااً  خٟاااااااأ وبٚااااااااال١

لٗاااااااااااااضم وظااااااااااااااىص ملااااااااااااا٠ ؤلاؾديًااااااااااااااح 

 قب ت ٞؿاص.

جبحن بٗض ٢يام البلضيت باوكاء اإلاغاخل الاوو  مً 

اإلا٣ابغ ان هىا٥ اٖت اى مً ٢بل الؿ٩ان اإلادليحن 

وظىصها يمً مىا٤َ ؾ٨ىيت وبؿبب  ٖلر

ت اياث ويٛىٍ مً ٢بل مؿاولحن جم  الٖا

جدىيلها اور مخجزة بٗض ازظ ٧اٞت اإلاىا٣ٞاث 

الغؾميت وجم ازخياع م٣ابغ ظضيضة مخ٤ٟ ٖل  ا مً 

 ٢بل الجمي٘.

الٗحن  / ُٖاء م٣ابغ الُٟيلت

البيًاء/اإلاىهىعه:ٖضم ٢يام البلضيت 

اإلاىا٤َ باؾخٛال٫ اإلا٣ابغ اإلاىظىصة ف  

غح ُٖاء ب٣يمت ) (صيىاع 066535ؤٖاله َو

 الؾخمال٥ واوكاء م٣ابغ ظضيضة .

 بلضيت الُٟيلت  (959)

اعؾالياث الجباه )

ٞغو٢اث ف   –

 اإلااليه(اإلابالٜ 

 م( ر/ص/2000/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

خٟاااااااااأ وبٚااااااااااال١ ملاااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااح 

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص

ان اوكاء اإلاساػن ظاء بخبٕ   جبحن مً الخد٣ي٤

 مسؼه 97مً الضيىان اإلال٩ي خيض ٧ان يىظض 
ً
 ا

 مسؼه 10ؾاب٣ا ومً زال٫ اإلاىدت جم اياٞت 
ً
 ا

 مسؼه 37ليهبذ اإلاجمٕى 
ً
ولٛاياث جٟٗيل  ا

يت ٖام  :بلٛذ ج٩لٟت  9000اإلاى٣ُت الحٞغ

يت ) (صيىاع 560000بوكاء اإلاى٣ُت الحٞغ

مسؼن جبحن بإن ا ٚح   10جًمىذ بوكاء 

 ختى جاعيش الاؾديًاحمؿخٛله ظميٗها 

 بلضيت الُٟيلت  (951)

اعؾالياث الجباه )

ٞغو٢اث ف   –

 اإلااليه(اإلابالٜ 

 ٞغي٤ ٖملجاب٘ 
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يت البض مً مغخلت زالشت باوكاء   اإلاى٣ُت الحٞغ

 مسؼه 10
ً
ليخم ه٣ل ٧اٞت اإلاهً والهىاٖاث اور  ا

يت  اإلاى٣ُت ٖلما بإن وؿبت اقٛا٫ اإلاى٣ُت الحٞغ

% مً زال٫ ٣ٖىص الايجاع اإلاىٓمت 30خاليا هى 

 مً البلضيت

 م( ر/ص/500/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ خيض ؾب٤ و٢امذ 

الهيئت بالخد٣ي٤ بمىيٕى الىا٢ٗت 

الٗام الظغاء وبخالخه بور اإلاضع  

الجؼء  ومخابٗتاإلا٣خط ى ال٣اهىوي 

 ال٣ًائي لٛاياث ؤلاخهائياث

ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ و٢غع مجلـ 

 1/5/9004اخالخه اور اإلاضع  الٗام بخاعيش الهيئت 

 الظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي

 

بطن ؤقٛا٫ بهىعه  اخضي اإلاىاَىاثمىذ 

و ىاء  اخض اإلاؿاخحنٚح  ٢اهىهيت مً ٢بل 

ٖليه جم ايها٫ الخضماث بهىعه ٚح  

 ٢اهىهيت .

 بلضيت الُٟيلت  (952)

)مىذ اطن اقٛا٫ 

 ٚح  ٢اهىوي(

ال٨خاب الغ٢ابي (021)

 7/90/02771 ع٢م

 05/7/9003جاعيش 

 

 .م( ر/ص/700/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ يم 

 2-0البىىص )
ً
(  وبخالت ا مىيىٖا

إلظغاء اإلا٣خط ى  للمضع  الٗام

 ال٣اهىوي.

.  جغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلتمسالٟاث ماليت 

ؤن ؾبب ػياصة  خيض جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

٣اث يٗىص بور ٢يام البلضيت  بىض الٟىائض ف  الىٟ

اإلاضن و ال٣غي و  جىميت خؿاب ا لضي بى٪ ب٨ك٠

ؤنبذ هىا٥ ٞىائض ٖاليت ٖلر البلضيت ولم 

اء بال تزامات ا ججاه هظه حؿخُ٘ البلضيت الٞى

الٟىائض و التي يخٗحن الؿضاص ٞ  ا زال٫ ٞت ة 

٢هح ة ، وبٗض جغا٦م الٟىائض الٗاليت ٢امذ 

البلضيت بخدىيل ال٣غى بور َىيل ألامض ، 

و اإلا٣ابل ٧ان هىا٥ ػياصة ٦بح ة ف  وؿبت 

الخٗييىاث مما ؤصي بور ػياصة الغواجب اإلاضٞىٖت 

بور بهما٫ مً بظماو  ه٣ٟاث البلضيت باإلياٞت 

مسالٟت حكغيٗاث اإلاىاػهت :0البىض 

الى٣ٟاث والخ٣ضيغاث اإلااليت وججاوػ 

ججاوػ الى٣ٟاث .  واهسٟاى الايغاصاث

الٟٗليت لبىض الٟىائض والٗمىالث بؿبب 

ؤلا٢ت اى مً البىى٥ ، وػياصة الى٣ٟاث 

%( ، 52خيض بلٛذ ) 9001وألاظىع لٗام 

إلاخمشلت يغاصاث اؤلا واهسٟاى جدهيل 

 .بغزو ألابييت والٗىائض

 بلضيت الُٟيلت  (953)

مسالٟت اإلاىاػهت ) 

 (اإلااليت

ال٨خاب الغ٢ابي (022)

 09/7/45/90003 ع٢م

 4/09/9003 جاعيش
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اؾديٟاء الغؾىم اإلاخد٣٣ت ٖلر عزو ألابييت 

والٗىائض وظم٘ الىٟاياث  و ىاًء ٖلر ما ؾب٤ 

ٞةن البىىص الؿاب٣ت ٢ض حك٩ل  قب ت ٞؿاص 

 مدخملت .

 جغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلتمسالٟاث 

ؤهه بسهىم  خيض جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

 9007مسالٟت ؤخ٩ام الىٓام اإلااو  للبلضياث  

ظاءث ٣ٞض نٝغ بٌٗ اإلاؿدىضاث  خى٫ 

مىا٣ٞت ٖل  ا مً اإلاجلـ البلضي  خيض بلٛذ 

مائخان وؾبٗت ( 905,000)٢يمت اإلاؿدىضاث 

 م٣ابل جىٟيظ زضماث وقغاء ٖكغ ال٠ 
ً
صيىاعا

 لىاػم بهىعة مسالٟت لخ٩ام الىٓام

 الدؿىيت ف  ٗل٣تم ي٩اث:وظىص ق9البىض

ضم البى٨يت  ف  الضٞت ي  الغنيض مُاب٣ت ٖو

 البى٪،

 

 بلضيت الُٟيلت  (954)

لتزام )ٖضم الا

خ٩ام الىٓام إب

 اإلااو  للبلضياث( 

 عؾىم اؾديٟاء ٖضم بور الى٣و مبلٜ يٗىص

 وجم 9007 لٗام الجضيض الىٓام خؿب الظبديت

ٟحن،وظاء ٖلر الحؿم جى٢ي٠  بإمغ طل٪ اإلاْى

  . البلضيت عئيـ مً

 بمبلٜ ٢ائمت ماػالذ اإلاٗل٣ت الكي٩اث ؤن جبحن

كغون( 0.290.512)  مليىن واعبٗمائت و واخض ٖو

،وهىا٥ال٠ وؾبٗمائت واعبٗت وزالزىن 
ً
 صيىاعا

 ب٣يمت الهىضو١  جضزل ولم البى٪ صزلذ مبالٜ

(9.700.410 ) 
ً
مسالٟاث ، وه  بالىديجت صيىاعا

 ماليت جغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلت

 ألاو٫  البىض يمً البىض هظا مٗالجت جمذو 

 ؤٖاله

ال٨خاب الغ٢ابي جاب٘ 

 ع٢م

09/7/45/90003 

 4/09/9003 جاعيش
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ؤن الؿبب ف  ٖضم  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث 

ؾضاص هظه ألاماهاث هى ٖضم وظىص ؾيىلت ه٣ضيت 

، و٢ض جبحن ان ا ٧اٞيت ف  البلضيت لدؿضيضها 

 مسالٟاث ماليت جغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلت.

بلٜ عنيض الاماهاث ٚح  اإلاؿضص :  1البىض 

( زمؿمائت وحؿٗت وزالزىن 317.550)

 ال٠ وؾبٗمائت وؾبٗىن صيىاع 

 بلضيت الُٟيلت (955)

الالتزام  ٖضم ) 

 بدؿضيض الاماهاث(

م مً مٗالجت هظا البىض يمً البىض   ٖلر الٚغ

ؤن الؿبب  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اثألاو٫ ٣ٞض 

( ازىان مليىن وؾخمائت 9.4)ف  اعجٟإ اإلاضيىهيت بور 

ظاء بؿبب ي٠ٗ الخدهيل واللجىء  ال٠ صيىاع 

بور الا٢ت اى وجىٟيظ مكاعي٘ للبلضيت ؤ٦ب  مً 

سالٟاث ماليت جغقر وجبحن ان ا م َا٢ت ا الخدهيليت.

 بور مؿخىي اإلاؿاءلت .

اعجٟإ مضيىهيت البلضيت بور :2البىض 

 9002( مليىن صيىاع ف  ن ايت 9.4ماي٣اعب )

 لٗضم جٟٗيل بظغاءاث جدهيل 
ً
هٓغا

ث ، واللجىء بور الا٢ت اى ٦إخض ؤلايغاصا

 مهاصع الخمىيل الغئيؿت لى٣ٟاث البلضيت.

 

 بلضيت الُٟيلت: (956)

 )مضيىهيت البلضيت( 

 .م( ر/ص/709/05ال٣غاع ع٢م)    

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص. 

 

ؤن هىا٥ مدا٫ ججاعيت  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

 ٚح  مغزهت صازل البلضيت 
ً
ؤهه جم جبليٜ  ٖلما

ىض ال٣يام  وبهظاع هظه اإلادا٫ ؤ٦ث  مً مغة ٖو

بدكمي٘ بٌٗ هظه اإلادالث يخم بٖا٢ت ٖمل ٦ىاصع 

البلضيت مً ألاهاو  وؤصحاب اإلادالث،و٢امذ 

البلضيت بمساَبت مداٞٔ الُٟيلت ؤ٦ث  مً مغة 

دالث ب٨خب عؾميت بةٚال١ هظه اإلا الظغاء الالػم

ؤما ٞيما يسو ألا٦كا٥  ،ولم يخم اجساط ؤي بظغاء

ٞهي ال جسً٘ لىُا١ ٖمل البلضيت لٗضم وظىص ؤي 

بظغاءاث ، وجبحن ان ا ههىم جخٗل٤ بت زيهها 

 بصاعيت الجغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلت

جغجب ٖلر هظه اإلاسالٟاث وظىص : 3البىض 

 مدا٫ وا٦كا٥ ٚح  مغزهت 

 الُٟيلت:بلضيت  (957)

)مسالٟت اخ٩ام  

 ٢اهىن عزو اإلاهً(

 .م( ر/ص/701/05ال٣غاع ع٢م )   

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص. 

بظغاءاث بصاعيت و ان ا  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤

 يت  ال جغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلت.مال

اعجٟإ ه٣ٟاث الاؾت ال٥ مً : 4البىض

اإلادغو٢اث وج٩الي٠ الهياهت و٢ُ٘ الٛياع 

 ( 9001 -9000لالٖىام مً )

 بلضيت الُٟيلت: (960)

)ٖضم يبِ خغ٦ت   

 الؿياعاث(
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 م( ر/ص/702/05ال٣غاع ع٢م )  

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص. 

 

ؤهه ٞيما يسو  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

٤ مسُُاث ٦غو٦يت  جغزيو بٌٗ ألابييت ٞو

صون ب٣غاع مً اإلاجلـ البلضي مباقغة طل٪ يإحي 

٠ ؤما باليؿبت لبغاط  الغظٕى لي مْى

الاجهاالث ٞةن ا مغزهت بال٩امل وال يىظض ؤي 

بظغاءاث بصاعيت  وجبحن ان ا بغط ٚح  مغزو.

 الجغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلت

جغزيو ٖضص مً الابييت بمىظب :  5البىض 

ضم اؾديٟاء بض٫  مسُُاث ٦غو٦يت ٖو

 مىا٠٢ الؿياعاث وابغاط الاجهاالث 

 بلضيت الُٟيلت: (960)

)مسالٟاث هٓام  

 الابييت(

 م( ر/ص/703/05ال٣غاع ع٢م )  

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ يم 

(  وجدىيلهما بور 7-6)البىضيً 

 بجغم 
ً
اإلاضع  الٗام مىيىٖا

اإلاؿاؽ باإلاا٫ الٗام وبؾاءة 

اؾخسضام الؿلُت إلظغاء اإلا٣خط ى 

 ال٣اهىوي.

هىال٪ مسالٟاث ؤن   جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

ٟي البلضياث مً زال٫ الخٗييىاث لى ٓام مْى

اإلاسالٟت و الاهخضاباث اإلاسالٟت مما اؾخضعر 

ٟحن آزغيً ب ائ٠ بقغاٞيت و ج٩لي٠ مْى ْى

بصاعيت و نٝغ ٖالوة ٞىيت لهم صون وظه خ٤ 

ائ٠  ً م٩لٟحن بْى ،٦ما ؤن هىا٥ ٖما٫ َو

 مسالٟاثوجبحن ان ا بصاعيت بهىعة مسالٟت.  

 بصاعيت جغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلت.

اظغاء حٗييىاث مسالٟت واهخضاب  :  6البىض 

ٟحن  ٟحن اور ظهاث ازغي وج٩لي٠ مْى مْى

ائ٠ ونٝغ ٖالواث ٞىيت لهم صون  بْى

 وظه خ٤ .

 بلضيت الُٟيلت: (969)

)مسالٟاث الخ٩ام  

ٟي  هٓام مْى

 البلضياث(

ٞيمااااااا يسااااااو الٗماااااال  جبااااااحن مااااااً زااااااال٫ الخد٣ي٣اااااااث

ٟحن  ؤلاياااف  ٞااةن ٖااضص ٦بحاا  مااً يخ٣اضاا ى بااض٫ اإلاااْى

ٖماااااال بياااااااف  و ماااااان م ال حؿااااااخىظب َبيٗاااااات ٖملهاااااام 

طلاا٪ ، و ال جااؼا٫ هىااا٥ بٗااٌ الدكااىهاث اإلاىظااىصة 

و هاااااظه ال٣اااااغاعاث جاااااإحي بكااااا٩ل ٖكاااااىائي ماااااً عئااااايـ 

 ٖلااار ماااا ؾاااب٤  و البلضيااات و اإلاجلاااـ البلاااضي. 
ً
جإؾيؿاااا

مسالٟاااااث حكااا٩ل  ٞاااةن هىاااا٥ قاااب ت ٞؿاااااص مدخملااات

 .بصاعيت جغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلت

 

ٟحن الظيً : 7 البىض ججاوػ ٖضص اإلاْى

%( مً 93يخ٣ايىن بض٫ ٖمل اياف  وؿبت )

ٟحن و ال حؿخىظب َبيٗت  بظماو  ٖضص اإلاْى

 ؤٖمالهم نٝغ بض٫ ٖمل بياف  لهم

 بلضيت الُٟيلت: (961)

)مسالٟاث بض٫ 

 الٗمل الاياف (
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 م( ر/ص/05/ 704ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

البلضياث ٞؿاص. ومساَبت وػاعة 

 لخهىيب ألاويإ .

جبحن ٖمىميت اإلاًمىن بهىعة اليم٨ً الخد٤٣ 

 من ا و اإلاجمل ٞان ا اظغاءاث اصاعيت.

غ صوعة مؿدىضيت  :00البىض  ٖضم جٞى

 الصزا٫ اللىاػم اور اإلاؿخىصٕ 

 بلضيت الُٟيلت: (962)

)مسالٟاث  

 (.اإلاؿخىصٖاث

 . م( ر/ص/05/ 705ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

 للمضع  الٗام بجغم  اإلال٠
ً
ا مىيٖى

يٟت إلظغاء  ؤلاهما٫ بىاظباث الْى

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

( 032ٖضم التزام ) جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

 
ً
ٟا ٣ت يمً البيىاث ،مْى وؤؾمائهم مٞغ

مسالٟاث بصاعيت جغقر بور وجبحن وظىص  الخُيت .

 .مؿخىي اإلاؿاءلت

ٖضم اجساط اظغاءاث ٢اهىهيت بد٤ 

 اإلاسالٟحن 

 بلضيت الحؿا  (963)

ام ٖضم التز )

ٟي البلضيت  مْى

 (بالضوام الغؾمي

( الاؾديًاح 023)

 9003لؿىت  023ع٢م

 

 م( ر/ص/706/05ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

 للمضع  الٗام بجغم  اإلال٠
ً
مىيىٖا

بؾاءة اؾخسضام الؿلُت إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

ٟحن بالٗمل ونٝغ  جبحن اؾخمغاع اإلاْى

الغواجب بهىعة مسالٟت لل٣اهىن.وظىص قب ت 

 .ٞؿاص

 

( ٖامل باالظىع اليىميت 29جم اؾخسضام )

م زالٞا الخ٩ام هٓام 9000بضايت ٖام 

ٟي البلضياث   مْى

 بلضيت الحؿا  (964)

)مسالٟاث ف  

 اؾخسضام الٗما٫(

 م( ر/ص/707/05ال٣غاع ع٢م )  

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

بٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت و 

 ٞؿاص

غ  ؾيىلت  ماليت ف  ٧ان طل٪ بؿبب ٖضم جٞى

مٗاو  وػيغ البلضياث ٖلر  و٢ت ا، وجمذ مىا٣ٞت

 ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص، وجبحن الهٝغ

 

نٝغ اظىع لبٌٗ الٗما٫ ممً جم 

 ( يىم بإزغ عظع  .02اؾخسضامهم إلاضة )

 بلضيت الحؿا  (965)

)مسالٟاث ماليت ف  

 اظىع الٗمل(

 م( ر/ص/700/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص

 

ظاءث بىاء ٖلر مىا٣ٞت مٗاو  وػيغ البلضياث ع٢م 

ليه 05/09/9002( جاعيش 09/90/19276ح/) ، ٖو

  وظىص قب ت ٞؿاصلم يشبذ 

جم جدىيل ٖضص مً ٖما٫ اإلاياومت اور 

ٟحن ب٣ٗىص مٟهلت   مْى

 بلضيت الحؿا  (966)

)مسالٟاث ٖما٫ 

 اإلاياومت(
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 م( ر/ص/700/05ال٣غاع ع٢م )   

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص

بظاااػة الهااٝغ وظااىص  جبااحن مااً زااال٫ الخد٣ي٣اااث

وظااااااىص ولااااام يشياااااذ داؾاااااابت ماااااً مىاااااضوب صياااااىان اإلا

 قب ت ٞؿاص

٢امذ البلضيت بهٝغ بض٫ ٖمل بياف  

ٟحن  صون وظىص مٗؼػاث جبحن لبٌٗ اإلاْى

 ،ؾاٖاث الٗمل 

 بلضيت الحؿا  (967)

)مسالٟاث الٗمل 

 (الاياف 

 م( ر/ص/709/05ال٣غاع ع٢م )   

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

ٞؿاص، ومساَبت وػاعة اإلااليت إللؼام 

 اإلابلٜ.البلضيت باؾت صاص 

ىيت ٖالهاث ت ىئت بنٝغ بض٫  ف  باإلاىاؾباث الَى

ىيتبالصح٠ اإلادليت ف    خضي اإلاىاؾباث الَى

وجم الخدٟٔ ٖل  ا مً ٢بل عئيـ ال٣ؿم اإلااو  

مسالٟت بصاعيت ال جغقر اور مؿخىي وجبحن ان ا 

 الجؼائيت  اإلاؿاءلت

 ل٣غاعاث 
ً
نٝغ بض٫ اٖالهاث ت ىئت زالٞا

 مجلـ الىػعاء.

 بلضيت الحؿا  (970)

)مسالٟاث نٝغ 

 بض٫ اٖالهاث (

 

 م( ر/ص/701/05ال٣غاع ع٢م )   

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

ٟحن بٌٗ اإلاْىجم نٝغ هظه اإلابالٜ هٓح  ٢يام 

بظغاءاث ماليت ال وجبحن ان ا بإٖما٫ بقغاٞيت 

 جغقر بور مؿخىي اإلاؿاءلت 

ٟحن   بلضيت الحؿا  (970) نٝغ ٖالواث اقغاٞيت لبٌٗ اإلاْى

)مسالٟاث نٝغ 

 الٗالواث الاقغاٞيت(

 م( ر/ص/702/05ال٣غاع ع٢م )  

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

٠جبحن   ف  البلضيت  ان اإلاْى
ً
٧ان يٗمل مداؾبا

اإلااليت وجم وي٣ىم بمىا٢كت اإلاىاػهت ف  الضائغة 

يٟت خاعؽ وج٣اض ى  جدىيله بٗض طل٪ بور ْو

َلب  اإلا٩اٞإة ؤزىاء ٖمله ٦مداؾب  ، وبٗض طل٪

يٟت خاعؽ  ، ولم يشبذجدىيل مؿماه بور ْو

 وظىص قب ت ٞؿاص

ٟحنج٣اض ي  ( 53م٩اٞإه ب٣يمت ) اخض اإلاْى

زمؿت وؾبٗىن صيىاع ل٣اء ج٩ليٟه بإٖما٫ 

 مداؾبيت .

 بلضيت الحؿا  (979)

نٝغ )مسالٟاث 

 اإلا٩اٞإث(

 م( ر/ص/703/05ال٣غاع ع٢م )   

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

ىام  لٛايت 9000جم نٝغ ؾل٠ يياٞت ًٖ ألٖا

، وجم بخًاع مٗؼػاث الهٝغ مً ٢بل  9001

ٟحن   .ٖضم وظىص قب ت ٞؿاصوجبحن اإلاْى

 بلضيت الحؿا  (971) نٝغ ؾل٠ يياٞت صون حُٛيت ا بٟىاجح  

 )مسالٟاث الاهٟا١(

الاؾديًاح جاب٘ 

 9003لؿىت  023
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 . م( ر/ص/05/  704ال٣غاع ع٢م )  

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىن ا مىٓىعة مً وبٚال١ اإلال٠ 

 .لٗضم وظىص قب ت ٞؿاصال٣ًاء و 

٢يام البلضيت بكغاء خاوياث مٗضهيت مً جبحن 

( ازىان وزمؿىن 39.000)بلضيت مٗان ب٣يمت 

ولم يخم الهٝغ وجم ب٢امت صٖىي  ال٠ صيىاع، 

٢ًائيت وجمذ اإلاهالحت ٖلر ؤن ج٣ىم بلضيت 

الحؿا بدؿليم ياُٚت هٟاياث  بضال مً زمً 

الحاوياث وحسجيل مل٨يت ا بةؾم بلضيت مٗان 

م مً وظىص مسالٟت ماليت بال  ن هىا٥ ؤٖلر الٚغ

٢غاع ٢ًائي جمذ بمىظبه اإلاهالحت بخاعيش 

00/7/9001. 

اء خاوياث ب٣يمت ٢يام البلضيت بكغ 

( ازىان وزمؿىن ال٠ صيىاع قغاء 39.000)

 مباقغ زالٞا إلظغاءاث الكغاء 

 بلضيت الحؿا  (972)

 )مسالٟاث الكغاء(

 م( ر/ص/05/  705ال٣غاع ع٢م )  

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

وػيغ اإلااليت ٞؿاص، ومساَبت 

لخهىيب ألاويإ واؾت صاص اإلابالٜ 

ذ ػياصة .  التي نٞغ

 ( زالزىن صيىاع 10)٢يام البلضيت بهٝغ مبلٜ 

بىاًء ٖلر ٢غاع  خ٨ىمي ومً زم  ةللجلؿت الىاخض

جم الت اظ٘ ٖىه ولم جبلٜ البلضيت بال بٗض ؾخت ؤقهغ  

 .مً ب٢غاع الخٗضيل

( الٟاااااااااااااااان واعبٗمائااااااااااااااات 9290ناااااااااااااااٝغ مبلاااااااااااااااٜ )

كاااااااغون ص يىااااااااع ػيااااااااصة فااااااا  ظلؿااااااااث اًٖااااااااء ٖو

 اللجىت اإلادليت .

 بلضيت الحؿا  (973)

 )الاهٟا١(

 م( ر/ص/706/05ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

( 930)نضع ٢غاع باؾت صاص هظه اإلابالٜ بىا٢٘ 

مً عاجب عئيـ البلضيت  مائخان وزمؿىن 
ً
 صيىاعا

ٖمل نياهت مخ٨غعة للؿياعة اإلاؿلمت 

 لغئيـ البلضيت وف  ٞت اث مخٟغ٢ت 

 بلضيت الحؿا  (974)

)مسالٟاث نياهت 

 الؿياعاث(

 م( ر/ص/707/05ال٣غاع ع٢م )   

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

جم بظاػت ا  ؤهه جبحن ٖلر يىء بخًاع اإلاٗؼػاث

ليه لم يشبذ مً مىضوب صيىان اإلاداؾبت   ، ٖو

 وظىص قب ت ٞؿاص

لٗضص مً بض٫ مبيذ لٗضة لياو   نٝغ

ٟحن  ،  9001ٖام ف   اإلاْى

 بلضيت الحؿا  (975)

 )مسالٟاث الاهٟا١(

الاؾديًاح جاب٘ 
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 م( ر/ص/790/05ال٣غاع ع٢م )  

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

وظىص بٌٗ اإلادالث  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

ٚح  اإلاغزهت صازل خضوص البلضيت ، وطل٪ 

بؿبب جإزغ بٌٗ ؤصحاب هظه اإلادالث ًٖ 

وه  مسالٟاث صٞ٘ الت ازيو وججضيض عزههم. 

 .بصاعيت ال جغقر لكب ت ٞؿاص

ٖضم خٟٔ وزائ٤ الغزو ف  سجالث 

ضم اجساط الاظغاءاث ٞيما يخٗل٤  زانت ٖو

 الخجاعيت ٚح  اإلاغزهت .باإلادا٫ 

 بلضيت الحؿا  (976)

)مسالٟاث عزو 

 اإلاهً(

 م( ر/ص/790/05ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

ؤن ٢غاع الخ٣ؿيِ  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

اإلابالٜ اإلاٗل٣ت و ظاء مً اإلاجلـ البلضي لحل 

والبا٢ىن  جغجب ٖلر طل٪ حؿضيض مٗٓم اإلابالٜ

. مسالٟت ماليت ال جغقر ملتزمىن بؿضاص ألا٢ؿاٍ

 .بور مؿخىي اإلاؿاءلت

وظىص طمم ماليت جغجبذ ٖلر اإلاىاَىحن مً 

 اصحاب عزو اإلاهً .

 بلضيت الحؿا  (977)

)مسالٟاث الظمم 

 اإلااليت(

 م( ر/ص/799/05ال٣غاع ع٢م )

مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ ٢غع 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

ؤن الهغاٝ ي٣٘  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

صازل خضوص بى٪ ؤلاؾ٩ان ، وؤن البى٪ خانل 

وظىص يشبذ  ولم، ٖلر عزهت مهً وججضص ؾىىيا

 .قب ت ٞؿاص

 

ٖضم جغزيو الهغاٝ الاو  لبى٪ الاؾ٩ان 

 / ٕٞغ الحؿا.

 بلضيت الحؿا  (100)

)مسالٟاث 

 الت زيو(

 م( ر/ص/791/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

ٞؿاص، ومساَبت وػاعة البلضياث 

 لخهىيب ألاويإ.

جبحن ٖضم حك٨يل لجان صازل البلضيت لهظه 

مسالٟت بصاعيت جغقر بور مؿخىي الٛايت وه  

 اإلاؿاءلت.

ٖضم حك٨يل لجىت زانت لٛاياث اخدؿاب 

ال٣اعماث والياُٞاث وججضيض الاجٟا٢ياث 

 اإلاب مت م٘ البلضيت 

 بلضيت الحؿا  (100)

)اإلاسالٟاث 

 الاصاعيت(

  م( ر/ص/05/ 792ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

لر  جبحن ؤن الكإع ي٣٘ يمً الُغ١ الٗامت ، ٖو

م مً طل٪ جم حك٨يل لجىت مً ألاقٛا٫  الٚغ

يت وجمذ بػالت ا .  ولم يشبذ والبلضيت واإلاخهٞغ

 وظىص قب ت ٞؿاص

مٗٓم الا٦كا٥ والاؾت اخاث مٗخضيت ٖلر 

 الكإع الٗام 

 بلضيت الحؿا  (109)

)الاٖخضاءاث 

 الاوكائيت(
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  م( ر/ص/05/ 793ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

اؾديٟاء الغؾىم  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

بك٩ل صائم ٖلر اللىخاث الىا٢ٗت صازل خضوص 

 ، ولم يشبذالبلضيت ، ويخم اؾديٟاء الغؾىم ٖن ا 

 وظىص قب ت ٞؿاص

ٖضم اؾديٟاء عؾم اللىخاث واإلآالث 

 ال٣ياؽ وعؾىم الحٝغ .وعؾم وخضة 

 بلضيت الحؿا  (101)

)مسالٟاث اؾديٟاء 

 الغؾىم(

  م( ر/ص/05/ 794ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

يخم جغزيو اهه  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

٤ ظمي٘ الغزو بىاًء ٖلر السجل  الخجاعي اإلاٞغ

، ولم مً ٕٞغ وػاعة الهىاٖت والخجاعة /الُٟيلت

 وظىص قب ت ٞؿاص يشبذ 

م مً  انضاع عزهت مهً واخضة ٖلر الٚغ

حٗضص اإلاهً التي يماعؾها ناخب الغزهت 

. 

 بلضيت الحؿا  (102)

)مسالٟاث عزو 

 اإلاهً(

  م( ر/ص/05/   795ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

وظاااىص قاااغ٦ت واخاااضة  جباااحن ماااً زاااال٫ الخد٣ي٣ااااث

٣ٞااااااِ ج٣اااااا٘ صازاااااال خااااااضوص البلضياااااات  وجاااااام بخًاااااااع 

بظااغاءاث بصاعياات ال جغقاار بواار ، وهاا  ظمياا٘ الىزااائ٤ 

 مؿخىي اإلاؿاءلت.

 

 

 

جغزيو ٖضص مً الكغ٧اث صون ابغاػ 

 الىزائ٤ الالػمت النضاع الغزهت 

 بلضيت الحؿا  (103)

 )جغزيو الكغ٧اث(

  م( ر/ص/05/  796ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

ٞؿاص، ومساَبت وػاعة البلضياث 

 لخهىيب الىي٘ واؾديٟاء الغؾىم.

بن اإلاباوي يؿخىظب  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

وخضاث بؾ٩اهيت  هاجغزيهها ول٨ً الكغ٦ت حٗخب  

ٟحن وال حؿخىظب الت زيو ٦ىن ا ؾ٨ً  للمْى

يٟي ج٣٘ ٖلر ٢ُٗت ؤعى واخضة،ولم يخم مىذ  ْو

ؤي جغازيو مً البلضيت بسهىم ألابييت وجم 

جغزيو اإلاهً واإلاضاعؽ ٣ِٞ م٣ابل 

 اإلاؿاءلت إلاؿخىي الغؾىم.مسالٟت بصاعيت ال جغقر 

 

 

ٖضم جغزيو الابييت الىا٢ٗت يمً 

ٟي قغ٦ت مىاظم اإلاى٣ُت الؿ٨ىيت  إلاْى

 الٟىؾٟاث .

 بلضيت الحؿا  (104)

)مسالٟاث جغزيو 

 الابييت(
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  م( ر/ص/05/ 797ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

يخم بلؼام ؤصحاب الغزو بكي٩اث و بن نضوع 

٢غاع اإلاجلـ البلضي بمىذ الت ازيو إلاؿاٖضة 

لاللتزام بالت زيو و بالٟٗل جم حؿضيض ألاهاو  

بظغاءاث بصاعيت ، وه   ظؼء ٦بح  مً هظه اإلابالٜ

 ال جغقر إلاؿخىي اإلاؿاءلت.

ج٣ىم البلضيت بخ٣ؿيِ عؾىم عزو الابييت 

 اإلاؿخد٣ت ٖلر اإلاىاَىحن .

 بلضيت الحؿا  (105)

)مسالٟاث 

 الخدهيل(

  م( ر/ص/05/ 710ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

اؾديٟاء  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ اهه يخم

 الغؾىم ًٖ الاعجضاصاث .

ج٣ىم البلضيت باخدؿاب عؾىم البىاء 

 
ً
والٛغاماث اإلات جبت ٖلر الاعجضاصاث زالٞا

خ٩ام هٓام الابييت والخىٓيم للمضن ل 

 وال٣غي 

 بلضيت الحؿا  (106)

)مساٞاث الغؾىم 

 والٛغاماث(

  م( ر/ص/05/  710ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

حٗخباااا  اإلاىااااا٤َ ال٣ااااائم ٖل  ااااا الابيياااات مىااااا٤َ هائياااات 

 .جغقر إلاؿخىي اإلاؿاءلتالمسالٟت بصاعيت 

 بلضيت الحؿا  (107) .اإلاىا٠٢ اؾديٟاء بض٫ ٖضم جُبي٤ هٓام 

)مسالٟاث مىا٠٢ 

 الؿياعاث(

 م( ر/ص/05/   719ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

مًمىن البىض طو َاب٘ ٖام ولم يشبذ وظىص 

 .ق  ت ٞؿاص

ٖضم اٖخماص َىاب٤ الدؿىيت الخدؿاب 

الاعجضاصاث ، وجغجب ٖلر طل٪ ٖضم اؾديٟاء 

 عؾىم الخجاوػ 

 بلضيت الحؿا  (100)

 )الت ازيو(

 م( ر/ص/711/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

ؤهاه يااخم اؾااخالم  هااظه  جباحن مااً زااال٫ الخد٣ي٣اااث

ألاوعا١ ألاناااااااليت بكااااااا٩ل شخصااااااا ي و ياااااااخم الخإ٦اااااااض 

من ااااااا  وجااااااض٢ي٣ها و بٗااااااض طلاااااا٪ ؤزااااااظ نااااااىع ٖن ااااااا و 

وظااااااىص  ، ولاااااام يشبااااااذ بواااااار ؤصااااااحاب ابٖاااااااصة ألاناااااال 

 .قب ت ٞؿاص

 

 

جٟخ٣غ مٗٓم عزو البىاء اور الىزائ٤ 

 الانليت ) ؾىض الدسجيل ، اإلاسُِ( 

 بلضيت الحؿا  (100)

)مسالٟاث عزو 

 البىاء(
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 م( ر/ص/712/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

جغزيو الابييت ال٣ائمت اإلاٗخضيت ولم لم يخم 

 .وظىص مسالٟت  يشبذ

ٖضم جغزيو الابييت ال٣ائمت لىظىص 

 اٖخضاء ٖلر ًٞالث حٗىص مل٨يت ا للبلضيت 

 بلضيت الحؿا  (109)

)مسالٟاث جغزيو 

 الابييت(

 .م( ر/ص/713/05ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 تؤن ألابغاط الىا٢ٗ جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

صازل خضوص البلضيت وج٣٘ ٖلر ؤؾُذ اإلاىاػ٫ 

وجمذ اإلاساَبت مً البلضيت لهظه الكغ٧اث لٛاياث 

صٞ٘ الغؾىم وؤن الغؾىم حؿخىفر إلاغة واخضة ، 

و٢ض خهلذ البلضيت ٖلر ٦خب زُيت مً قغ٧اث 

بظغاءاث  ، وه الاجهاالث بالضٞ٘ هظا الٗام 

 بصاعيت ال جغقر إلاؿخىي اإلاؿاءلت .

ض جغزيو ابغاط ٖضم وظىص ما يٟي

 الاجهاالث الىا٢ٗت يمً خضوص البلضيت 

 بلضيت الحؿا  (101)

)مسالٟاث جغزيو 

 الابغاط(

  م( ر/ص/05/   714ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص، 

و مساَبت وػاعة البلضياث لخهىيب 

 ألاويإ.

وظىص ؤمحن ٖضم  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

للمؿخىصٕ مما ؤصي لت ا٦م هظه اإلاالخٓاث وجم 

  .مساَبت الىػاعة ٖض مغاث صون ؤن يخم الخٗيحن

حٗظع بظغاء الجغص الٟٗل  إلاىظىصاث 

 مؿخىصٖاث البلضيت 

 بلضيت الحؿا  (102)

)مسالٟاث 

 اإلاؿخىصٖاث(

  م( ر/ص/05/  715ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

، اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت ٞؿاصوبٚال١ 

ومساَبت وػاعة البلضياث لخهىيب 

 ألاويإ.

، ج٣ىم البلضيت باال٦خٟاء بٗمل لجىت اإلاكت ياث

 بظغاءاث بصاعيت ال جغقر إلاؿخىي اإلاؿاءلت وجبحن ان ا 

 بلضيت الحؿا  (103) ٖضم حك٨يل لجىت ُٖاءاث للبلضيت 

)مسالٟاث 

 الُٗاءاث(

 م( ر/ص/716/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

، وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص

ومساَبت وػاعة البلضياث لخهىيب 

 ألاويإ.

مً ٢بل البلضيت وجمذ  جم حك٨يل لجىت للخٗضيل

بظغاءاث وحٗخب  لم يإث الغص  مساَبت الىػاعة و 

 بصاعيت ال جغقر إلاؿخىي اإلاؿاءلت .

 ٖضم حٗضيل ؾياعاث البلضيت الٚغاى

 خهغ ٦ميت نٝغ اإلادغو٢اث 

 بلضيت الحؿا  (104)

)مسالٟاث 

 الؿياعاث(
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 م( ر/ص/717/05ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

وظىص سجل مٗخمض  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

مً ٢بل مىضوب صيىان اإلاداؾبت  لٛايت نٝغ 

، و٢اث اإلاُلى ت واإلادضصة لآللياث ٦مياث اإلادغ 

 وظىص قب ت ٞؿاص. ولم يشبذ

حٗظع جدب٘ ٦ميت اؾت ال٥ اإلادغو٢اث 

 لياث البلضيت لٗضم وظىص سجالث آل

 بلضيت الحؿا  (105)

)مسالٟاث ج٣ضيغ 

 الاؾت ال٥(

 م( ر/ص/720/05ال٣غاع ع٢م )

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

ؤن ٖضم حسجيل  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

اإلاغ٦بت باؾم البلضيت يٗخب  مً ٢بيل الخبٕ  ، 

ج٣ىم الكغ٦ت و وعٚبت مً الكغ٦ت بضٖم البلضيت 

، إلاغ٦بت  بك٩ل ؾىىي بؿياعة خضيشتبدبضيل ا

 جغقر إلاؿخىي اإلاؿاءلت ال مسالٟاث بصاعيت وه  

ٖضم ٢يام البلضيت باجساط الاظغاءاث الالػمت 

( لىخت 02405/17لدسجيل الؿياعة ع٢م )

مضهيت باؾم البلضيت اإلاخبٕ  ب ا مً قغ٦ت 

 مىاظم الٟىؾٟاث 

 بلضيت الحؿا  (106)

)مسالٟاث 

 الؿياعاث(

 م( ر/ص/720/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

ؤهه بٗض بنالح  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

الًاُٚت  خهلذ البلضيت ٖلر آلياث ظضيضة 

الؿلُاوي مً الىػاعة وجم الخبٕ  ب ا لبلضيت ؾض 

وظىص قب ت  ولم يشبذ بمىا٣ٞت وػيغ البلضياث 

 ٞؿاص .

م مً الانالخاث اإلاخ٨غعة  ٖلر الٚغ

(جبحن ان ا لم 7636/3للًاُٚت ع٢م )

 . 9002حٗمل مىظ ٖام 

 بلضيت الحؿا  (107)

 لياث()اؾخسضام آلا

 م( ر/ص/729/05ال٣غاع ع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

، ومساَبت وػاعة البلضياث ٞؿاص

 لخهىيب الىي٘.

بإن حٗيين م ٧ان بٟت اث ؾاب٣ت  جبحن لضيىا

مسالٟت ، وه  و٢ضيمت ٢بل حٗيحن مإمىع الحغ٦ت 

 .مؿخىي اإلاؿاءلتبور صاعيت ال جغقر ب

جٟخ٣غ ملٟاث الؿائ٣حن والحغاؽ اور 

 ٦ٟاالث ماليت .

 بلضيت الحؿا  (190)

)ملٟاث اإلاىاعص 

 البكغيت(

 م(  ر/ص/512/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ ٦ىن مىيٕى ال٨خاب 

الغ٢ابي مىٓىع مً ٢بل اإلاغظ٘ 

 اإلاسخو.ال٣ًائي 

جبحن ان الجزإ بحن البلضيت واإلا٣او٫ ٢ض جم الاجٟا١  

ٖلر اخالخه للخد٨يم ب٣غاع مً عئيـ البلضيت ، 

لهالح اإلا٣او٫ بمبلٜ ونضع ٢غاع الخد٨يم 

 وحؿٗمائت ( 62710,420)
ً
اعبٗت وزماهىن الٟا

 وؾخمائت وواخض واعبٗىن 
ً
وواخض وزالزىن صيىاعا

 
ً
ؾخت الاٝ صيىاع ( 4000مبلٜ )و والٟىائض  ٞلؿا

ب اإلا٣او٫ بلضيت الؿلِ ال٨ب ي الَ: 0البىض

( 60.063,770( بمبلٜ )5/9004ع٢م )بالُٗاء 

 ومائت 
ً
وزمؿت وزماهىن واخض وزماهىن الٟا

 صيىاع 
ً
  ا

ً
،خيض وحؿٗمائت وواخض وحؿٗىن ٞلؿا

جم ج٣ضيغ ٢يمت الخٗىيًاث ب ظا اإلابلٜ ولم يخم 

 .ابغام مسالهت ن ائيت م٘ اإلا٣او٫ 

الؿلِ  بلضيت (190)

 ال٨ب ي 

مُالبت ماؾؿت )

 (الٛاهم للم٣اوالث

ال٨خاب الغ٢ابي (024)

 09/7/41/02920 ع٢م

 5/7/9002 جاعيش

 

الاؾديًاح جاب٘ 

 9003لؿىت  023
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.وجم اؾخئىاٝ ٢غاع الخد٨يم مً ٢بل ه٣ٟاث جد٨يم 

البلضيت وخ٨مذ مد٨مت الاؾخئىاٝ بخاعيش 

بضٞ٘ اإلابالٜ  تبخهضي٤ ٢غاع اإلاد٨م  2/2/9004

جم جميحز ال٣غاع   9/3/9004لهالح اإلا٣او٫ .و خاعيش 

 وما ػالذ ٢يض الىٓغ

 

 

 م( ر/ص/277/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااااإ 

خٟاااااااااااأ وبٚااااااااااااال١ ملاااااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااااح 

ٖلاااااار يااااااىء نااااااضوع ٦خاااااااب زُااااااي مااااااً 

البلضيااااااااااااااات بخ٣اااااااااااااااضيم الٟاااااااااااااااىاجح  يااااااااااااااامً 

ؤلاؾديًااااااااااح اإلااااااااااضة ال٣اهىهيااااااااات ولىٓاااااااااغ 

 مً ٢بل مغظ٘ ٢ًائي مسخو

نااااااااااضع ٦خاااااااااااب ٖااااااااااً عئاااااااااايـ بلضياااااااااات الؿاااااااااالِ ال٨باااااااااا ي 

يخًااااااااامً ؤن هىاااااااااا٥ زُاااااااااإ ماااااااااً  06/3/9002بخااااااااااعيش 

 باااااااإو٫، وؤن اإلا٣ااااااااو٫    البلضيااااااات فااااااا  جىعياااااااض الٟاااااااىاجح
ً
ؤوال

ضيم مُالباجااااااااه بالخٗىيًاااااااااث زااااااااال٫ اإلاااااااااضة ٣اااااااا٢ااااااااام بخ

ججااااااااه بلضيااااااات  ٫ ال٣اهىهيااااااات، ٦ماااااااا ؤن مُالبااااااااث اإلا٣ااااااااو 

 ؤمااااااااااام مد٨ماااااااااات الخميحااااااااااز،  الؿاااااااااالِ مىٓااااااااااىعة
ً
خاليااااااااااا

 إلاا وعص بالبىض ألاو٫ مً ؤلاؾديًاح.
ً
٣ا  ٞو

اإلا٣ااااااااااااو٫ بلضيااااااااااات الؿااااااااااالِ  تباااااااااااالُم: 9لبىاااااااااااضا

( 10/9004ال٨بااااااااا ي بمىظاااااااااب الُٗااااااااااء ع٢ااااااااام )

و٢ااااااض َلااااااب اإلا٣اااااااو٫  ِلخٗبيااااااض قااااااىإع الؿاااااال

ؿااااااااااااااااااااااٗت ٖكااااااااااااااااااااااغ ؤلاااااااااااااااااااااا٠ ح( 07.960مبلااااااااااااااااااااااٜ )

ومائخااااااااااااااان وواخااااااااااااااض وزماااااااااااااااهىن صيىاااااااااااااااع، و٢ااااااااااااااض 

اإلاداؾااااااااااااابت ٖلااااااااااااار جدٟااااااااااااأ مىاااااااااااااضوب صياااااااااااااىان 

 اإلاضة اإلادضصة. طج٣ضيمها زاع 

(199)  

 م( ر/ص/3000/05ال٣غاع ع٢م )

٢ااااغع مجلااااـ الهيئاااات باإلظمااااإ خٟاااأ 

وبٚااال١ ملاا٠ ؤلاؾديًاااح ٦ىهااه جبااحن 

وظااااىص ٢ًاااايت مىٓااااىعة لااااضي ؾااااٗاصة 

 مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص

 

 

جااااااااااااااام ؾاااااااااااااااب٤ للهيئااااااااااااااات ان هٓاااااااااااااااغث هاااااااااااااااظا اإلالااااااااااااااا٠ و 

بوااااااااااااااار ؾااااااااااااااٗاصة مااااااااااااااضع  ٖاااااااااااااااام جدىياااااااااااااال ال٣ًاااااااااااااايه 

بخااااااااااااااااااااااااااااااااعيش   الجزاهااااااااااااااااااااااااااااااات وم٩اٞدااااااااااااااااااااااااااااااات الٟؿااااااااااااااااااااااااااااااااص

6/1/9004  

 

 

 

 

 

 

 

ٖضم ابغاػ وجض٢ي٤ عزهت البىاء ال٣ائم ٖلر  -

( مااً ؤعاضاا ي 3( خااىى )0571ال٣ُٗاات ع٢اام )

 ٖحن الباقا 

_ ٢يااااام اللجىااااات اإلادلياااات للبلضيااااات باجساااااط ٢اااااغاع 

باإلاىا٣ٞاااااات ٖلااااااار جاااااااغزيو وماااااااىذ بطن بقاااااااٛا٫ 

ال٣ُٗااااااات ع٢ااااااام  للبىااااااااء الىا٢ااااااا٘ ٖلااااااار ٧ااااااال ماااااااً

( وال٣ُٗاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 0(خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىى )931)

( 3(خااااااىى)526(وال٣ُٗاااااات )0(خااااااىى)995)

م ماااً مسالٟااات البىااااء لخ٩اااام هٓاااام  ٖلااار الاااٚغ

لؿاىت 07ألابييت والخىٓيم للمضن وال٣غي ع٢ام 

خيض جم بىاء مساػن ججاعيت واخدؿاب  0763

الغؾااىم واؾااديٟائ ا ٖلاار ؤؾاااؽ ؾاا٨ً ولاايـ 

 . ججاعي 

ال٨خاب الغ٢ابي (025) بلضيت ٖحن الباقا  (191)

 7/90/99920 ع٢م

 97/09 جاعيش

 

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

09/7/41/02920 

 5/7/9002 جاعيش
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 م(  ر/ص/526/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

مل٠ ال٨خاب الغ٢ابي بور مضع  ٖام 

الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا 

 إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

اهه يكتٍ  جهضي٤  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

اإلاسُُاث الهىضؾيت مً ه٣ابت اإلاهىضؾحن لٛاياث 

مائت مت  ل٩ل صيىاع  ( ؾخت ٖكغ 04)اؾديٟاء مبلٜ 

مغب٘ واهه ٢ض جم جغزيو هظه الابييت بىاء ٖلر 

ؾبٗت ( 35)  مسُُاث ٦غو٦يت وجم جؼويضها بدىاو

كغون   مسُُٖو
ً
 ٦غو٦ي ا

ً
من ا ، وما ػالذ البلضيت  ا

ج٣ىم ختى جاعيسه بدهغ هظه اإلاؿاخاث الىاعصة 

يمً ٢غاعاث اإلاجلـ البلضي وما جم جؼويضها به 

يؿخد٤ ٖن ا مبلٜ  9(م01530يٗاص٫ مؿاخت ) 

 تي ئالٟان وما( 9900)
ً
 صيىاع ج٣غيبا

( ٢360يام اإلاجلـ البلضي بانضاع )

عزهت بىاء ل٣هبت زمؿمائت وزماهىن 

عزهت ماجئان واعبٗت ٖكغ ( 902ماصبا و)

 10/00/9001ف  اإلاىا٤َ الخابٗت لٛايت 

بهىعة جإحى بمىظب ا ييإ ٢يمت يغيبت 

 %.04اإلابيٗاث ٖلر الابييت بىا٢٘ 

 

 بلضيت مإصبا ال٨ب ي  (192)

)ججاوػاث اصث اور 

 ييإ امىا٫ ٖامه(

ال٨خاب الغ٢ابي (026)

 09/7/40/3591 ع٢م

 03/2/9002 جاعيش

 

 م( ر/ص/525/05) ال٣غاع ع٢م

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

مل٠ ال٨خاب الغ٢ابي بور مضع  ٖام 

الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا 

 إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

٠ ازىاء  بالخدغي والخد٣ي٤ جبحن خهى٫ اإلاْى

ٖمله لضي مداٞٓت ماصبا ٖلر ال٨خاب ع٢م 

ناصع ًٖ  07/09/9001( جاعيش  0/00/0064)ؤ/

لىاء طيبان بالى٧الت يخًمً ٖضم  مخهٝغ

مماوٗخه جغزيو البىاء ال٣ائم ٖلر ظؼء مً 

ال٣ُٗت اإلاظ٦ىعة ف  ال٨خاب الغ٢ابي الٗائضة 

لخؼيىت اإلامل٨ت الاعصهيت الهاقميت ، و ىاء ٖلر طل٪ 

، ٖلما ان البىاء  72/9001نضع اطن الاقٛا٫ ع٢م 

 م . 9000م٣ام مىظ ٖام 

يت لىاء ط ٠ ف  مخهٞغ يبان مً مىذ اإلاْى

( ٢72/9001بل البلضيت عزهت بىاء ع٢م )

ٖلر ٢ُٗت الاعى ع٢م  92/09/9001جاعيش 

مً اعاض ي ٢غيت الٗاليت  7خىى ع٢م  7

الٗائضة لخؼيىت اإلامل٨ت الاعصهيت الهاقميت 

 ومىده اطن اقٛا٫ بهىعة مسالٟت .

 بلضيت طيبان (193)

خضاء ٖلر  )الٖا

 ت(اعاض ي الضول

ال٨خاب الغ٢ابي (027)

 7/90/06705 ع٢م

 05/00/9002 جاعيش
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 .م(  ر/ص/597/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص  قب ت 

 ٞؿاص.

 

ٖضم وظىص ه٣و ف   جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

الايضاٖاث البى٨يت وان ظمي٘ اإلابالٜ اإلا٣بىيه 

ها ) 9001زال٫ ٖام  الٟان ( 9069بلٜ مجمٖى

 
ً
٧ان ي٣ابلها الايضاٖاث وازىان وزماهىن صيىاعا

البى٨يت بظاث اإلابلٜ ، وظمي٘ الاقٗاعاث البى٨يت 

٣ت باإلال٦.٠ما جبحن ان  اإلاخٗل٣ت بااليضاٖاث مٞغ

ها  ظمي٘ اإلابالٜ التي يضع  صيىان اإلاداؾبه نٞغ

بضون مٗؼػاث ٢ض ظاءث مٗؼػة ب٨خب عؾميت مً 

، ٦ما جم جؼويضها وػيغ الضازليه و وػيغ البلضياث 

بٟىاجح  اإلاكت ياث اإلاخٗل٣ت ب ا والخشبذ مً صحت 

ها.وجبحن ان عئيـ  ضيىان ٚح  ملؼم بخ٣ضيم النٞغ

اور ان ٦خاب وػيغ  ت٦ٟاله ماليت ، باالياٞ

يخًمً جدضيض ٦ميت  5/5/9002البلضياث جاعيش 

 ( لت  قهغي لغئؾاء البلضياث.300اإلادغو٢اث ب )

( 773.723بلٜ )ه٣و الايضاٖاث البى٨يت بم

 وحؿٗمائت 
ً
حؿٗمائت وزمؿت وحؿٗىن صيىاعا

 
ً
ونٝغ مؿدىضاث وزمؿت واعبٗىن ٞلؿا

ضم التزام مضيغ مى٣ُت  بضون مٗؼػاث، ٖو

الغامه بخ٣ضيم ٦ٟالت ماليت، واؾت ال٥ ؾياعة 

( لت  مدغو٢اث 200عئيـ البلضيت ٦ميت )

 قهغي 

 

 

 

 بلضيت ام الغنام  (194)

)الايضاٖاث 

 البى٨يت(

 

( الاؾديًاح 030)

 9002لؿىت  50ع٢م 

 

 م( ر/ص/511/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ هٓغا لخهىيب 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

جم ان اء مًمىن ال٨خاب الغ٢ابي خيض جبحن ان ا 

 . مؿإلت اظغائيت و٢ض جم جهىيب ا

وظىص ٦كِ وحٗضيالث ف  مسُُاث اإلاى٢٘ 

الخىٓيمي الهاصعة ًٖ بلضيت الؿلِ  

٨ما٫ (  وصون اؾخ290 -060لل٣ُ٘ اع٢ام )

 الخىا٢ي٘ ٖلر هظه اإلاسُُاث.

 بلضيت الؿلِ  (195)

)جالٖب ف  

اإلاسُُاث 

 الخىٓيميت(

ال٨خاب الغ٢ابي (030)

 09/7/41/7147 ع٢م

 95/3/9001 جاعيش 

 

 م(  ر/ص/522/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص اإلال٠

ه ب٣يمت  ٞيما يخٗل٤ ببىض اإلابالٜ اإلاضٖٞى

ازىان مليىن وزالزت الاٝ واعبٗمائت  ( 9.001.212)

اث واعبٗت وزالزىن صيىاع   هى ٖباعة ًٖ مضٖٞى

مٗل٣ت الن البلضيت جىظض لضي ا اجٟا٢ياث م٘ البى٪ 

% مً ٢يمت 00ؿبخه الضوو  هديجت ا ا٢خُإ ما و

ٞىاجح  اإلاكاعي٘ وان ؾبب اٖت اى صيىان اإلاداؾبت 

هى اخًاع ظمي٘ اإلاٗؼػاث والٟىاجح  اإلاخٗل٣ت 

وظىص مبالٜ مضٞىٖت ْهغث ب٨ك٠ البى٪ 

ازىان مليىن وزالزت  ( 9.001.212بمبلٜ )

ولم الاٝ واعبٗمائت واعبٗت وزالزىن صيىاع  

 جٓهغ بضٞت  نىضو١ البلضيت .

 

 

 بلضيت الؼع٢اء (196)

 ال٨ب ي 

الدؿىياث )

 (البى٨يت

ال٨خاب الغ٢ابي (039)

 09/7/43/00731 ع٢م

 90/4/9001جاعيش 
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باإلاكاعي٘ وهظا الامغ ٚح  ٢ابل للخُبي٤ الن بى٪ 

جىميت اإلاضن وال٣غي ي٣ىم بضٞٗها بك٩ل مباقغ 

الغظٕى للبلضيت ٦ىهه بى٪ خ٨ىمي لظل٪ لم صون 

جٓهغ ف  سجالث الهىضو١ ولٗضم وظىص حكغي٘ 

ماو  يد٨م هظه الٗال٢ت ٢امذ البلضيت باٖضاص 

اث الخٟهيليت اإلاخًمىه اقٗاعاث  هظه ال٨كٞى

البى٪ وظهت الضٞ٘ و٢يم اإلابالٜ وخغ٧ات ا واؾم 

الحؿاباث ٞ  ا و٢ض اهت ذ هظه اإلاكاعي٘ وجغنض 

ضيت هديجت الدؿىياث اإلاخٗل٣ت ب ا مبلٜ لهالح البل

(007.000 ) 
ً
 صيىاعمائت وحؿٗت ٖكغ الٟا

 م( ر/ص/523/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت اإلال٠ وبٚال١ 

 ٞؿاص

 

ٞيما يخٗل٤ بىظىص مبالٜ م٣بىيه بمبلٜ 

 ومائت ( 915.015)
ً
مائخان وؾبٗت وزالزىن الٟا

جم الخشبذ مً ان هظه ، وؾبٗت وزالزىن صيىاع 

اإلابالٜ مىصٖه ف  ٦ك٠ البى٪ وؾبب ٖضم 

اث الهىضو١ ظاء ل٨ىن ا مبالٜ  ْهىعها ب٨كٞى

هغث  9009مىصٖه ن ايت قهغ ٧اهىن او٫ لٗام  ْو

٦ىن ا  9001ف  الضٞاجغ بكهغ ٧اهىن زاوي لٗام 

قي٩اث مدهلت مً ظباة البلضيت لححن الخإ٦ض مً 

 جدهيل ٢يمها .

( 915.015بمبلٜ )وظىص مبالٜ م٣بىيه 

 ومائت وؾبٗت 
ً
مائخان وؾبٗت وزالزىن الٟا

ْهغث ف  ٦ك٠ البى٪ ولم وزالزىن صيىاع 

 نىضو١ البلضيت.جٓهغ بضٞت  

 بلضيت الؼع٢اء (197)

 ال٨ب ي 

الدؿىياث )

 (البى٨يت

 م( ر/ص/524/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت اإلال٠ وبٚال١ 

ومخابٗت اٖما٫ اللجىت مً ٞؿاص.

٢بل صيىان اإلاداؾبت ناخب 

 الازخهام 

 ( 96.690ْهىع مبلٜ )
ً
كغون الٟا زماهيت ٖو

كغون  صيىاع ٞغو٢اث ػياصة ف  صٞت  وزماهمائت ٖو

يٗىص طل٪ لىظىص و الهىضو١ ًٖ عنيض البى٪ 

قي٩اث جم حسجيلها بضٞت  الهىضو١ ٖلر ان ا مىصٖه 

ضي البى٪ ، ف  خحن اٖيضث الكي٩اث بضون نٝغ ل

وؾيخم حك٨يل لجىت مً البلضيت لبيان جٟانيل هظه 

  9005الكي٩اث ٦ىن ا ؾاب٣ت لٗام 

كغون ( 96.690ْهىع مبلٜ ) زماهيت ٖو

كغون   وزماهمائت ٖو
ً
صيىاع ٞغو٢اث الٟا

ًٖ عنيض  نىضو١ البلضيتػياصة ف  صٞت  

 البى٪.

 بلضيت الؼع٢اء (110)

 ال٨ب ي 

الدؿىياث )

 (البى٨يت

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

09/7/43/00731 

 90/4/9001جاعيش 
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 /ر/ص م( 530/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ يم 

 00111/9001ال٨خاب الغ٢ابي ع٢م 

بور ال٨خاب الغ٢ابي ع٢م 

 ومساَبت الغئاؾت 00262/9001

بدك٨يل لجىت ٖلر   للخىنيت

مؿخىي الىػاعاث إلاٗالجت هظه 

اإلاكا٧ل و مكاع٦ت الجهاث اإلاٗىيت 

 ألامىيت.والاظهؼة 

باٚال١ اإلااؾؿت  ٤ اهه جمجبحن مً زال٫ الخد٣ي

لم يٗض لها وظىص وجم الٛاء الغزهت ولم ي٨ً و 

هىا٥ اي حٗا٢ضاث او حٗامالث م٘ البلضيت زال٫ 

 ٞت ة ٢يام اإلااؾؿت.

 

 ٢يام مضيغ صائغة ف  اماهت ٖمان ال٨ب ي 

بمماعؾت مهىت ججاعة الخجؼئت ف  ٢ُإ 

ياع الؼيىث مً  ٚياع الؿياعاث والانالح ٚو

، وطل٪ باالقت ا٥  هزال٫ امخال٦ه إلااؾؿ

ٟحنم٘   .اخض اإلاْى

 

 

 بلضيت الؼع٢اء (110)

 ال٨ب ي 

مضيغ صائغة الالياث )

 (والى٣لياث 

ال٨خاب الغ٢ابي (031)

 09/7/43/00111 ع٢م

 92/4/9001 جاعيش

 

  /ر/ص م(530/05) ال٣غاع ع٢م

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ يم 

 00111/9001ال٨خاب الغ٢ابي ع٢م 

بور ال٨خاب الغ٢ابي ع٢م 

 ومساَبت الغئاؾت  00262/9001

بدك٨يل لجىت ٖلر   للخىنيت

مؿخىي الىػاعاث إلاٗالجت هظه 

اإلاكا٧ل و مكاع٦ت الجهاث اإلاٗىيت 

 وألامىيت.

ان البلضيت ج٣ىم بكغاء جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ 

٢ُ٘ الٛياع مً مدالث مٗيىت وطل٪ المخىإ 

الخٗامل م٘  مًالٗضيض مً اإلادالث الازغي 

 البلضيت بؿبب ٖضم الضٞ٘ اإلاباقغ. 

جبحن ج٨غاع نٝغ قغاء َلمبت هيضعولي٪ ب٣يمت  -

ليخحن وج٨غاع ( ؾبٗمائت وحؿٗىن صيىاع آل570)

ت ) ( 350(٧املت ( بمبلٜ )1/2قغاء مجمٖى

مؿمائت وؾبٗىن صيىاع + وج٨غاع قغاء َلمبت ز

( زالزمائت وزمؿت وؾبٗىن 153هيضعولي٪ بمبلٜ )

( ال٠ وؾبٗمائت 0513صيىاع بمجمٕى مبلٜ )

 وزمؿت وزالزىن صيىاع.

وظىص ؾغ٢اث جخم صازل ٦غاط البلضيت بهىعة  -

يهٗب ا٦دكاٝ ٞاٖل  ا ويٗىص طل٪ الحؿإ 

ضم وظىص الحغاؾاث ال٩اٞيت ٖو ضم ال٨غاط ٖو

غ ام٩اهياث ماليت ضم جٞى   وظىص هٓام مغا٢بت ٖو

اعجٟإ ٧لٟت اإلابالٜ اإلاهغوٞت ٖلر ٢ُ٘  -

الٛياع الٗائضة للؿياعاث والالياث لالٖىام 

( 360.934( ب٣يمت )9009-9000مً )

زمؿمائت وواخض وزماهىن ال٠ ومائخان 

 .وؾخت وزمؿىن صيىاع

الت ٦حز ٖلر قغاء ٢ُ٘ الٛياع واللىاػم مً  -

مدالث ججاعيت بإؾماء مسخلٟت وجبحن ان 

بًٗها مملى٥ لىٟـ الصخو او الشخام 

 بين م نلت ٢غابه

اعجٟإ ٧لٟت اإلابالٜ اإلاهغوٞت لهياهت  -

( 20.000بٌٗ الالياث ب٣يمت ج٣اعب )

م مً وظىص )اعبٗىن ال٠  ( 36صيىاع ٖلر الٚغ

ٟزماهيت وزمؿىن  يٗملىن بمهىت  امْى

ني ب٨غاط البلضيت  .مي٩اهي٩ي ٞو

ها لىٟـ  - ج٨غاع قغاء هٟـ ال٣ُ٘ ونٞغ

 الاليت بٟت اث ػمىيت ٢هح ة .

بلضيت الؼع٢اء  (119)

 ال٨ب ي 

 (بلضيت ال٦غاط )

ال٨خاب الغ٢ابي (032)

 09/7/43/00262 ع٢م

 09/4/9001 جاعيش
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٣ٞضان ٢ُ٘ ٖضيضة ًٖ الالياث اإلاىظىصة  -

ب٨غاط البلضيت، وهىا٥ ٢ُ٘ ٧اهذ جٟ٪ ًٖ 

الالياث اإلاُٗله وجغ٦ب ٖلر الياث ازغي 

ٖضم وظىص بضون مدايغ انىليت ، 

الحغاؾت ال٩اٞيت ٖلر اإلاؿخىصٖاث الامغ 

 الظي ياصي لؿغ٢ت ا .

ٖضم وظىص وول لضي البلضيت لى٣ل الالياث  -

بدا٫ حُٗلها مما عجب مبالٜ صٞٗذ مً 

ؾبٗت ٖكغ ( 05.905البلضيت ب٣يمت ج٣اعب )

 صيىاع.ال٠ ومائخان وؾبٗت ٖكغ 

 م(  ر/ص/521/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

ٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت وب

 ٞؿاص.

م مً اؾدبضا٫ اإلاغ٦بت مىصيل   9005ٖلر الٚغ

بما ي٣اعب هه٠ الشمً الظي جم قغائها به اي 

صيىاع وقغاء زماهيت ٖكغ ال٠ ( 06000بٟاع١ )

اعبٗت ( 2000بؼياصة م٣ضاعها ) 9006اإلاغ٦بت هٕى 

ازىان ( 99000صيىاع بمجمٕى ي٣اعب )الاٝ 

كغون ال٠  صيىاع ،الا ان طل٪ ٢ض جم بمىا٣ٞت ٖو

وػيغ البلضياث زُيا بمىظب ٦خابه جاعيش 

ع٢م  عئاؾت الىػعاء،  ومىا٣ٞت  0/5/9006

ٖلر اؾخصىاء  95/6/9004جاعيش  09055م/01

ؾياعاث بٌٗ البلضياث مً ٢غاع مجلـ الىػعاء 

 . مما اصي 619ع٢م 
ً
 اور اٖخباع اإلاىيٕى مىت يا

مىا٣ٞت مٗاو  وػيغ البلضياث ٖلر قغاء 

( مىصيل C900ؾياعة مغؾيضؽ هٕى )

 ( 17500بمبلٜ ) 9005
ً
حؿٗت وزالزىن الٟا

وػيغ البلضياث صيىاع.ومىا٣ٞت وؾبٗمائت 

ٖلر اؾدبضا٫ الؿياعة اإلاظ٦ىعة بمغ٦بت 

 9006مىصيل E900ازغي هٕى مغؾيضؽ 

ؾخت واعبٗىن ال٠ صيىاع ( 24000بمبلٜ )

،واخدؿاب اإلاغ٦بت التي جم اؾدبضالها 

كغون ( 99000بمبلٜ )C900هٕى ازىان ٖو

صيىاع، وطل٪ بهىعة مسالٟت ل٣غاع ال٠ 

جاعيش  619مجلـ الىػعاء ع٢م 

00/5/9003 . 

 

 

 

بلضيت الؼع٢اء  (111)

 ال٨ب ي 

قغاء واؾدبضا٫ )

الؿياعة اإلاسههت 

 البلضيت(لغئيـ 

ال٨خاب الغ٢ابي (033)

 09/7/43/9615 ع٢م

 90/9/9001 جاعيش

ال٨خاب جاب٘ 

 الغ٢ابي ع٢م

09/7/43/00262 

 09/4/9001 جاعيش
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 م(  /ر/ص510/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

البىض ألاو٫  اور مضع  ٖام الجزاهت 

 ت الٟؿاص مىيىٖدوم٩اٞ
ً
إلظغاء  ا

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 

ٟحن  ٖلر يىء ؾمإ ا٢ىا٫ مضيغ قاون اإلاْى

 يٗمل مضيغ  الُبيب البيُغي بالبلضيت جبحن ان 
ً
 ا

٢ض ٢ضم اظاػة بضون عاجب لم و إلاؿلا البلضيت 

جهغح الاصاعة ًٖ مىا٣ٞت ا له بالحهى٫ ٖل  ا  ، 

 ( يىم35و حٛيب ًٖ ٖمله إلاضة )
ً
مخهلت صون  ا

ٖظع عؾمي وصون اجساط اي اظغاء بد٣ه مً ٢بل 

 عئيـ لجىت البلضيت ، وجمذ 
ً
اٖاصجه لٗمله ٖلما

 اي عواجب ماليت ًٖ ٞت ة ٚيابه . اهه لم يخ٣اى

 

 
ً
ًٖ مغ٦ؼ ٖمله  َبيب بيُغي حٛيب : اوال

 ( يىم35إلاضة )
ً
 مخهله . ا

 

 بلضيت ماصبا ال٨ب ي  (112)

ٟحن(  )حٛيب اإلاْى

الغ٢ابي ال٨خاب (034)

 09/7/40/99363 ع٢م

 06/9/9001 جاعيش

 

 م(  /ر/ص510/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

واٚال١  البىض الشاوي اإلاخٗل٤ بٛياب 

 ٠ ٖلر يىء اجساط اإلاٗني اإلاْى

 الاظغاءاث الخإصيبيت بد٣ه.  

 بلضيت جىظيه الاهظاع الن ائي بد٤ال٢غع عئيـ 

٠ ضم نٝغ اي مؿخد٣اث ماليه  اإلاْى له ٖو

 َيلت ٞت ة ٚيابه ًٖ ٖمله .

 

 
ً
ٟحنحٛيب : زاهيا ًٖ ٖمله  اخض اإلاْى

اجساط اي اظغاءاث يىم وصون  ( 17)إلاضة

 بد٣ه

 

(113) 

 .م(  ر/ص/516/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 

( 0/04انضع اإلاجلـ البلضي ٢غاع ع٢م) ٖضم وظىص قب ت ٞؿاصجبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ 

واإلاخًمً جإظيل صٞ٘  90/2/9003جاعيش 

خىى  (037ٖىائض الخٗبيض لل٣ُٗت ع٢م )

( مً اعاض ي ناٞىٍ البالٛت ٢يمت ا 5)

 وحؿٗمائت  (99722)
ً
كغون الٟا ازىان ٖو

 
ً
 . واعبٗت واعبٗىن صيىاعا

 بلضيت ٖحن الباقا  (114)

 الخٗبيض()ٖىائض 

( ال٨خاب الغ٢ابي 035)

 09/7/41/01037ع٢م 

 06/6/9003 جاعيش

 

 .م( ر/ص/517/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

اٞغاػ ال٣ُٗت ع٢م بان مىا٣ٞت اإلاجلـ البلضي 

( ظاء مكغوَا بخى٢ي٘ حٗهض ٖضو  مً 273)

وصون اإلاُالبه بإي  باػالت ااصحاب الهىاظغ 

حٗىيًاث ماليت وه  ابييت ما٢خه جؼا٫ ٖىض 

ال٣ُٗت مىا٣ٞت اإلاجلـ البلضي ٖلر اٞغاػ 

 –( ام ٖىسجت 3( خىى )273ع٢م )

ناٞىٍ ٖلما بإن ال٣ُٗت م٣ام ٖل  ا 

 هىاظغ ومٗخضيت ٖلر الكإع

 بلضيت ٖحن الباقا  (115)

)اٞغاػ ٢ُٗه 

 مسالٟت للكغوٍ(
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جىٟيظ الكىإع  ولم يخم اٞغاػ ال٣ُٗت ختى  

جاعيسه لٗضم خاظت البلضيت اور هظه الكىإع 

.التي ال جسضم اخض
ً
 ا

 .م( ر/ص/520/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت اإلال٠ وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 

 

ان ٧لٟت انالح اإلاغ٦بت اإلاؿخسضمت مً ٢بل 

عئيـ البلضيت ٦ىن ا الكغ٦ت الى٦يله ابخضاًء 

كغون ( 2094ظاءث بمبلٜ ) اعبٗت الاٝ وؾخت ٖو

 
ً
، وجم جسٟيٌ ال٩لٟت لهالح البلضيت صيىاعا

زالزت الاٝ وؾخت ( 1094لخهبذ بمبلٜ )

 
ً
كغون صيىاعا ، وجم طل٪ بىاء ٖلر ٖغى  ٖو

ال٣ُ٘  ٗه لضيمىمتاؾٗاع مً الكغ٦ت الهاو

.وهى م٣اعب ظضا لهالخياث لجىت اإلاكت ياث 

بدض ا٢ص ى زالزت الاٝ صيىاع اؾدىاصا لىٓام 

صيىاع مائتي ( 900اللىاػم .و جم اؾت صاص مبلٜ )

جاعيش  069125بمىظب ونل اإلا٣بىياث ع٢م 

بىاء الٗائض للالظي نٝغ ٦خإمحن  3/5/9005

 .الخض الاشخام

ياعة لخهليذ ؾ 19نٝغ مؿدىض ع٢م 

زالزت الاٝ ( 1094عئيـ البلضيت بمبلٜ )

 
ً
كغون صيىاعا  900اٖاصة مبلٜ و ، وؾخت ٖو

صيىاع الخض الاشخام مً ٢بل البلضيت 

٦خإمحن صون اؾخ٨ما٫ ٖمل الاؾىاع 

 والاعنٟت

 

 

 بلضيت ٖحن الباقا  (116)

 )ٖىائض الخٗبيض(

 .م( ر/ص/520/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 

 

 

 

جبحن ان اإلاا٦ىه ٢ض ٧اهذ مُٗلت ٦ىن ا مىظىصة 

بالضيىان الغئيس ي للبلضيت وي٣٘ ٖل  ا يِٛ ٦بح  ، 

لب مً الكغ٦ت الى٦يلت انالخها وجغجب ٖلر  َو

صيىاع ، ؾخمائت وزماهيه وزالزىن   416طل٪ مبلٜ 

اؾدبضلذ ب٣ُ٘ ظضيضة وانبدذ وان ال٣ُ٘ 

بمىظب ا اإلاا٦ىت حٗمل إلاضة ؾىت بٗض طل٪ ، مما 

يجٗل مً اٖت اى مىضوب صيىان اإلاداؾبت بإن 

ال٣ُ٘ نالحت بمىظب ج٣غيغ ٞني امغ ف  ٚح  مدله 

 ويسال٠ الىا٢٘ .

لت جهىيغ بمبلٜ آنٝغ ٢يمت نياهت 

(543 
ً
 ( ؾبٗمائت وزمؿت وؾخىن صيىاعا

 وجبحن ان ال٣ُ٘ نالحت

 بلضيت ٖحن الباقا  (117)

)نياهت الت 

 جهىيغ(

ال٨خاب جاب٘ 

الغ٢ابي 

/09/7/41ع٢م

 جاعيش 01037
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 .م( ر/ص/529/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 هٓغ  اإلال٠وبٚال١ 
ً
لخهىيب  ا

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ألاويإ ٖو

 

( 219خهى٫ ًٖى اإلاجلـ البلضي ٖلر مبلٜ )

  
ً
ف  لجان الخسمحن اعبٗمائت وازىان وزالزىن صيىاعا

ٖلر ٦خاب ناصع ًٖ مٗاو  امحن ، ظاء بىاء 

بازخياعه ًٖى لجىت  99/9/9003ٖمان جاعيش 

( مً 3/9جسمحن مً الاهاو  ؾىضا الخ٩ام اإلااصة )

٢اهىن يغيبت الابييت والاعاض ي ، ف  خحن ان 

( مً ٢اهىن البلضياث ٢ض ههذ ٖلر 14اإلااصة ) 

٣ٞضان الًٗى ًٖىيخه بد٨م ال٣اهىن اطا 

م٘ اإلاجلـ .و٢ض جم  انبذ طا مىٟٗه ف  اجٟا١ جم

اؾت صاص اإلابلٜ مً ًٖى اإلاجلـ البلضي الؿاب٤ 

،  4/5/9005( جاعيش 39بمىظب الىنل ع٢م )

 واهت ذ ًٖىيخه خ٨ما

 

ٖلر  ؾاب٤جلـ بلضي مخهى٫ ًٖى 

  ( 219مبلٜ )
ً
اعبٗمائت وازىان وزالزىن صيىاعا

٦ًٗى اهاو  ف  لجىت الخسمحن بهىعة 

 مسالٟت ل٣اهىن البلضياث

 

 بلضيت ٖحن الباقا  (120)

)نٝغ مبالٜ 

 ه(ٟبهىعه مسال

 م( ر/ص/513/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 

/ؤ( مً الىٓام جبحن 00بالغظٕى اور اخ٩ام اإلااصة )

اهه يجىػ اؾخٗما٫ اإلاى٣ُت الؿ٨ىيت الٚغاى 

جبحن ان ، و اإلاضاعؽ الح٨ىميت وصوع الٗباصة 

غوعة مً ى ( خ121ال٣ُٗه ع٢م ) ى ابى ٖػ

اعاض ي ام الضهاهح  ال٣ائم ٖل  ا البىاء يكتٍ  

جغزيهها ٦ؿ٨ً )ب( ابخضاًء وبٗض طل٪ يخم 

ءاث جغزيو اإلاضعؾت ؤو الغويه ، الؿح  بةظغا

وان مىضوب صيىان اإلاداؾبت ٢ض ؤظاػ صٞ٘ 

 الغؾىم اإلاخد٣٣ت ٖلر اطن الاقٛا٫ .

 

 

 ٢0/90غاع اإلاجلـ البلضي ع٢م 

باإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو  07/3/9003جاعيش

جلـ بلضي ومىده معويه ومضعؾت لًٗى 

 اإلااصة )
ً
/ا( مً هٓام 00عزهت مهً زالٞا

 الابييت.

 

 بلضيت ٖحن الياقا  (120)

)جغزيو مسال٠ 

 للخٗليماث(

الاؾديًاح  (036)

 9003لؿىت  65ع٢م

 

ال٨خاب جاب٘ 

الغ٢ابي 

/09/7/41ع٢م

 جاعيش 01037

06/6/9003 
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 .م( ر/ص/514/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 

مً زال٫ الغظٕى اور ٞغى ٖىائض الخدؿحن ٖلر 

مٗامالث مكاب ت جبحن ان ج٣ضيغ ؾٗغ اإلات  اإلاغب٘ 

صيىاع هٓغا للمؿخىي اإلاٗيش ي ف   ٣يمتظاء ب

اإلاى٣ُت واهسٟاى ٢يمت الايجاعاث ، باالياٞت 

اور ان ًٖى اإلاجلـ البلضي ٢ض ٢ام بضٞ٘ ٧امل 

 ٢يمت ٖىائض الخدؿحن ٖلر ال٣ُٗت .

وا٤ٞ اإلاجلـ البلضي ٖلر ٞغى ٖىائض 

جدؿحن لل٣ُٗه التي جبلٜ مؿاخت ا 

بىا٢٘ صيىاع ل٩ل مت  مغب٘ ،  9(م0130)

ٖلما اهه جم ٞغى ٖىائض جدؿحن ٖلر 

 .9صهاهح  / م 00مباوي ازغي ب٣يمت 

 

 بلضيت ٖحن الباقا  (129)

 )ٖىائض الخدؿحن(

 .م( ر/ص/515/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 

 

 

 الخد٣ي٣اث ٖضم وظىص قب ت ٞؿاصجبحن مً زال٫ 

ومايا٦ض طل٪ مدًغ و٢ائ٘ اظخمإ اللجىت اإلادليت 

 . 95/3/9003جاعيش 

مً زال٫ الخٗضيل ٖلر ٢غاع اللجىت اإلادليت 

( بمىذ اطن 0/90اإلاجلـ البلضي ع٢م )٢غاع 

 اقٛا٫ للبىاء اإلاؿخٗمل مضعؾت وعويه

 بلضيت ٖحن الباقا  (121)

)حٗضيل ٖلر ٢غاع 

 اإلادليت(اللجىت 

 م( ر/ص/679/05)ال٣غاع ع٢م 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص  قب ت 

 ٞؿاص.

ؤهه جم الهٝغ بٗض  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤

م   مً عئيـ البلضيت ٖلر الهٝغ  ٚع
ً
الكغح زُيا

و الخاو  ٖضم ٖغيها ٖلر مىضوب صيىان اإلاداؾبت 

  غقر إلاؿخىي اإلاؿاءلت يال  جم ٞان ما

 
ً
 42و 35ٖضم ٖغى اإلاؿدىضاث اع٢ام : اوال

ٖلر مىضوب صيىان  9003لكهغ جمىػ ٖام 

 اإلاداؾبت زالٞا ل٣غاع مجلـ الىػعاء

 

 بلضيت ٖحن الباقا (122)

 )مسالٟاث اظغائيت(

( الاؾديًاح 037)

 9003لؿىت  74ع٢م

 

 م( ر/ص/671/05م)ال٣غاعع٢

خٟٔ ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 .ٞؿاص.

هه جم نٝغ هظه ؤ جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤

 
ً
مً عئيـ ٖل  ا اإلاؿدىضاث بٗض الكغح زُيا

مدًغ اؾخالم  وجبحن وظىصالهٝغ بالبلضيت 

مى٢٘ مً مؿاٖض عئيـ البلضيت للكاون الٟىيت 

يما يسو الخجؼئت  جبحن ان ٖلر اللىاػم ٞو

الؾٗاع مٗضاث  البلضيت ٢ض خهلذ ٖلر ٖغوى

الحٟغ وان الٟىاجح  صٞٗذ الٖما٫ جىٓي٠ 

 ز
ً
 30جم الهٝغ للمؿدىضاث اع٢ام  :اهيا

ب٣يمت  9003لكهغ جمىػ لٗام  57و 56و

م ( صيىاع0160) جدٟٔ مىضوب صيىان  ٚع

اإلاداؾبت ٖل  اخيض جم ججؼئت الكغاء 

 الٚغاى الحٟغ  لخضماث اٖما٫ البا٦ى 

ضم وظىص مدًغ اؾخالم لالٖما٫  ٖو

 اإلاىجؼة 

بلضيت ٖحن  (123)

)مسالٟاث الباقا

)  ف  الهٝغ

الاؾديًاح ع٢م جاب٘ 

 9003لؿىت  65
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 الٖما٫ الُىاعيء 
ً
مجاعي الاوصيت اؾخٗضاصا

لٟهل الكخاء ولم يدبحن لضيىا وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 م( ر/ص/672/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

 للمضع  الٗام 1البىض )
ً
( مىيىٖا

 . إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

ؤهه جم نٝغ هظه  جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث

 مً عئيـ البلضيت 
ً
اإلاؿدىضاث بٗض الكغح زُيا

باإلاىا٣ٞت و نضوع ٢غاع اإلاجلـ البلضي باإلاىا٣ٞت 

٣اث وجبحن  .ٖلر الهٝغ بٗض جض٢ي٤ مٞغ

جخمشل بخجاوػ  مسالٟاثالؿىضاث بهه يىظض ٞ  ا 

ضم َغح  لر للكغاء خؿب الىٓام، ٖو الحض ألٖا

وظىص قب ت خؿب الانى٫ مما يك٩ل  ُٖاء

ضم  ٞؿاص جخمشل بةؾاءة اؾخٗما٫ الؿلُت ٖو

 لخ٩ام 
ً
جىٟيظ ؤخ٩ام ال٣ىاهحن وألاهٓمت ، زالٞا

 ( مً ٢اهىن ال٣ٗى اث. 069اإلااصة )

 :
ً
الكغاء اإلاباقغ ل٣ُ٘ ٚياع الؿياعاث زالشا

( صيىاع 3552بمبلٜ ) الكغ٧اثاخضي مً 

 الخ٩ام اإلااصة )
ً
( مً هٓام اللىاػم 6زالٞا

 واقٛا٫ البلضياث .

 بلضيت ٖحن الباقا (124)

)مسالٟاث ف  

 اإلاكت ياث(

 ال٣غاع ع٢م 

 م( ر/ص/05/    673)   

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

 للمضع  الٗام 2البىض )
ً
( مىيىٖا

 . إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 

ؤهه جم نٝغ هظه  جبحن ومً زال٫ الخد٣ي٣اث

 مً عئيـ البلضيت 
ً
اإلاؿدىضاث بٗض الكغح زُيا

ٖلر الهٝغ ونضع ٢غاع مً اإلاجلـ البلضي 

٣اث الؿىضاث ٣ٞض  باإلاىا٣ٞت ،وبٗض جض٢ي٤ مٞغ

جبحن ؤن الهٝغ ظاء ػياصة ًٖ اليؿبت اإلا٣غعة 

ضم مىا٣ٞت مٗاو  وػيغ البلضياث إلاسالٟت   ٖو
ً
٢اهىها

قب ت  لىٓام اللىاػم ، مما يغجب وظىص  الهٝغ

( مً 061خ٩ام اإلااصة) ؤمسالٟت ب جخمشلٞؿاص 

٢اهىن ال٣ٗى اث وصٞ٘ مبالٜ بياٞيت حك٩ل 

 للما٫ الٗام ؾىضا لخ٩ام اإلااصة 
ً
 3/ؤ /04هضعا

 مً ٢اهىن الهيئت .

 

 
ً
( ٢3462يام البلضيت بهٝغ مبلٜ ): عابٗا

بض٫ اٖما٫ جغ٢يٗاث  الخضي الكغ٧اثصيىاع 

 ب
ً
ن اإلابلٜ ٢ض نٝغ ػياصة ٖلر إقىإع ٖلما

زالٞا %( مً ٦مياث الُٗاء 93وؿبت )

ع٢م وػيغ البلضياث  ل٨خاب

  .  06/4/9002( جاعيش 00/03/04144)ٕ/

 

 

 بلضيت ٖحن الباقا (125)

 )مسالٟاث الاهٟا١(

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  74ع٢م 

9003 
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 م( ر/ص/05/  674ال٣غاع ع٢م ) 

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت

 للمضع  الٗام 3البىض )
ً
( مىيىٖا

 . إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 

م نٝغ هظه جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ اهه ٢ض ج

 مً عئيـ البلضيت 
ً
اإلاؿدىضاث بٗض الكغح زُيا

وجبحن ان ًٖى اإلاجلـ ٢ض اؾخلم ٖلر الهٝغ 

ال٠ وؾخمائت وزماهيت ( 0426مبلٜ )بالٟٗل 

 صيىاع واعبٗىن 
ً
ؤحٗاب ًٖ الٗمل ف  اللجىت بٗض ؤن  ا

ت ،لظل٪ و بٗض  جم جيؿيبه مً عئيـ البلضيت بال٣ٖغ

٣اث الؿىضاث  ض جبحن وظىص قب ت  ٣ٞجض٢ي٤ مٞغ

يٟت خيض يمخى٘ ٞؿاص  جخمشل بجغم اؾدشماع الْى

ٖلر ًٖى اللجىت اإلادليت الخٗا٢ض م٘ البلضيت 

ؾىضا ٣ٖض ؤو اجٟا١ ٢ض يجغ له اإلاهلحت بإي 

 .( مً ٢اهىن البلضياث 14) لخ٩ام اإلااصة

 
ً
(صيىاع لًٗى 0426نٝغ مبلٜ ): زامؿا

اإلاجلـ البلضي بض٫ مكاع٦خه ف  لجان 

الخسمحن ٦ًٗى اهاو ، زالٞا الخ٩ام اإلااصة 

 ( مً ٢اهىن البلضياث  1/ؤ/14)

 بلضيت ٖحن الباقا (126)

)مسالٟاث نٝغ 

 اإلا٨إٞاث(

 م( ر/ص/675/05ال٣غاعع٢م ) 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 .ٞؿاص.

 

 سهىم ألابييت و ؤهه جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ 

التي خهلذ ٖلر  بطن ؤقٛا٫ صون اؾخ٨ما٫ 

بؿبب ؤن  ٞظل٪قغوٍ )ألاؾىاع وألاعنٟت( 

لظل٪  ،البلضيت هٟؿها لم ج٣م بٟخذ الُغ١ 

يؿخديل اؾخ٨ما٫ هظه الكغوٍ مً 

جم يٗخب   ٞان مااإلاىاَىحن و ىاًء ٖلر ما ؾب٤ 

عيت ال جغقر بور مؿخىي بظغاءاث بصا بمشابت

 اإلاؿاءلت.

 
ً
٢يام اللجىت اإلادليت للبلضيت بمىذ : ؾاصؾا

اطوهاث اقٛا٫ لالبييت ال٣ائمت صون 

اؾخ٨ما٫ قغوٍ مىذ اطن الاقٛا٫ مً 

اإلاديُت باإلاىاػ٫ والاعنٟت خيض بىاء الاؾىاع 

  وحكُيب البىاء بك٩ل ٧امل

 بلضيت ٖحن الباقا (127)

)مسالٟاث اطوهاث 

 الاقٛا٫(

 .م( ر/ص/676/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

 

اٖخماص جغزيو اهه جم جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ 

البلضيت ٢ض ان و البىاء بمسُُاث ٦غو٦يت ،

اؾخىٞذ ٧امل الغؾىم ًٖ هظه الابييت وان ٢يمت 

الغؾىم اإلاخد٣٣ت لى٣ابت اإلاهىضؾحن ًٖ مؿاخت 

( صيىاع وال جغقر هظه اإلاسالٟت 94( بلٛذ )9م053)

 اور مؿخىي اإلاؿاءلت 

 
ً
٢يام اللجىت اإلادليت ف  البلضيت : ؾابٗا

باإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو البىاء ال٣ائم ٖلر 

، ( مى و 4( خىى)202م )٢ُٗت الاعى ع٢

م مً 7/19بمىظب ٢غاعها ع٢م ) ( ٖلر الٚغ

لم  9م053وظىص ٞغ١ ف  اإلاؿاخت بىا٢٘ 

 جهض١ مً ه٣ابت اإلاهىضؾحن .

 بلضيت ٖحن الباقا (130)

)مسالٟاث 

 جغازيو البىاء(

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  74ع٢م 

9003 



-111- 
 

 اؾديًاح/٦خاب ع٢ابي الجهه البىض مًمىن الاؾديًاح /ال٨خاب الغ٢ابي هديجت الخد٣ي٤ ٢غاع مجلـ الهيئت

 .م( ر/ص/677/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص. 

ن هظا البىاء ٢ض جم ؤ جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤

صٞ٘ ٧اٞت الغؾىم اإلاؿخد٣ت ٖليه ف  و٢ذ الخ٤ 

ماث ماليت ججاه البلضيت ، او لم يٗض ٖليه ؤي التز 

وؤن الخٗبيض حؿخىفر عؾىمه ٖىض ٞخذ الُغي٤ ، 

 .ظض قب ت ٞؿاص يى و بىاًء ٖلر ما ؾب٤ ٞال 

 زامى
ً
٢يام اللجىت اإلادليت باإلاىا٣ٞت ٖلر  :ا

جغزيو البىاء ال٣ائم ٖلر ٢ُٗت الاعى 

ٖحن  ( مً اعاض ي02( خىى )502ع٢م )

مىذ اطن اقٛا٫، وجً مال٨ه الباقا ومىذ

ظيل جض٢ي٤ مكغوخاث مضيغ اإلاى٣ُت بخإ

ظيل صٞ٘ إاإلاٗاملت مً صيىان اإلاداؾبت ، وج

يذ ٖلر ال٣ُٗت    عؾىم الخٗبيض والتٞز

 بلضيت ٖحن الباقا (130)

)مسالٟاث 

 جغازيو البىاء(

 .م( ر/ص/700/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

ال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت وبٚ

 ٞؿاص. 

 جبحن مً زال٫ الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص

 

 جاؾ
ً
اإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو الابييت : ٗا

لؿىت 07اإلاسالٟه الخ٩ام هٓام الابييت ع٢م 

ن الابييت مٗخضيه إوحٗضيالجه ٖلما ب 0763

 ٖلر الكىإع وال٣ُ٘ اإلاجاوعة 

 بلضيت ٖحن الباقا (139)

)مسالٟاث هٓام 

 الابييت(

 .م( ر/ص/527/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ البىض ألاو٫ مً ال٨خاب 

 الغ٢ابي

مً  اور الهيئت الىاعصجبحن مً زال٫ ٦خاب الغص 

، ان مبلٜ  01/5/9005خاعيش بمجلـ الخضماث 

صيىاع ٢ض جم حؿضيضه بال٩امل زالزت الاٝ ( 1000)

  9009ًٖ ُٖاء 

اخالت ُٖاء جًمحن م٨ب الىٟاياث لٗام 

ازىان وؾخىن ( 49.030م بمبلٜ )  9009

صيىاع وجغنض بظمت ال٠ ومائت وزمؿىن 

صيىاع زالزت الاٝ ( 1000اإلا٣او٫ مبلٜ )

واؾخمغاع اإلاخٗهض بالٗمل إلاضة ؾبٗت اقهغ 

 الخ٣ت

مجلـ الخضماث  (131)

 /البل٣اء

ُٖاء جًمحن )

 (ب هٟاياث م٨

( ال٨خاب الغ٢ابي 040)

  6709/ 09/7/6ع٢م 

 00/4/9003 جاعيش

 

 .م(  ر/ص/530/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ اخالت 

الجؼء اإلاخٗل٤  بخدغي٠ الخاعيش 

بور مضع  ٖام  الاجٟا٢يتاإلاشبذ ٖلر 

الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا 

 إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

ان اإلا٣او٫ ٢ض اخيل  اث٣الخد٣يجبحن مً زال٫ 

اعبٗىن ( 20300بمبلٜ ) 9002ٖليه ُٖاء ٖام 

صيىاع ، وان اهسٟاى ٢يمت ال٠ وزمؿمائت 

الُٗاء يٗىص بؿبب اهسٟاى ؾٗغ  الحضيض 

، وجغنض بظمت  9002والاإلاىيىم وال٨غجىن ٖام 

زماهيت وزالزىن ال٠ ( 16300اإلا٣او٫ مبلٜ )

صيىاع ، خيض جم جدهيل مبلٜ وزمؿمائت 

ٖلر اخض  9002اخالت ُٖاء ٖام   

اعبٗىن ال٠ ( 20300اإلا٣اولحن بمبلٜ ) 

صيىاع وجغنض بظمت اإلا٣او٫ مبلٜ وزمؿمائت 

ت وزالزىن ال٠ وزمؿمائت زماهي( 16300)

صيىاع صون ان يخم بظ٫ الجهض ال٩اف  

 لخدهيل اإلابلٜ 

مجلـ الخضماث  (132)

 /البل٣اء

ُٖاء جًمحن )

 (ب هٟاياث م٨

الاؾديًاح جاب٘ 

لؿىت  74ع٢م 

9003 
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صيىاع مً اإلا٣او٫ ؾبٗت ٖكغ ال٠ ( 05000)

كغون ال٠ ( 91.300وجغنض بظمخه مبلٜ ) زالزت ٖو

صيىاع والتي جم بمىظب ا مساَبت صائغة وزمؿمائت 

الامىا٫ الامح يت لخدهيله واٖخظعث ، و ىاء ٖلر 

طل٪ ا٢يمذ صٖاوي بد٤ اإلا٣او٫ بمىظب 

الًماهاث وخاليا ف  مغخلت الخىٟيظ .٦ما جبحن مً 

الخد٣ي٤ ان الاجٟا٢يت اإلاى٢ٗه م٘ اإلا٣او٫ زال٫ 

جم جدغي٠ جاعيش الخى٢ي٘ ٖل  ا  0/3/9002بخاعيش 

وان الخاعيش الٟٗل  للخى٢ي٘ ظاء ف  قهغ قباٍ 

 9003لٗام 

 

 .م(  ر/ص/519/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

اللجىت اإلادليت ٢ض  اث ان٣جبحن مً زال٫ الخد٣ي

ًذ اإلاىا٣ٞت ٖلر الت زيو وجم جىظيه ٖضة  ٞع

ًٖ البىاء ، وان  مً اظل الخى٦٠٢خب للمخهٝغ 

٢غاع اإلاجلـ البلضي اإلاكاع اليه يمً ال٨خاب 

 ب٣يام ناخب البىاء 
ً
الغ٢ابي ٢ض ظاء مكغوَا

ح  مىا٠٢ الؿياعاث اإلاُلى ه واؾخصىاء الاظؼاء  بخٞى

واػالت الخٗضي و ىاء ٖلر اإلاٗخضيت ٖلر خغم الكإع 

طل٪ لم جهضع اي عزهت ولم يخم اؾديٟاء ايت 

عؾىم ولم يهضع اي اطون اقٛا٫ للمؿاخاث 

 الؼائضة للبىاء ال٣ائم .

 

 

 

 

 

( جاعيش 61اجساط اإلاجلـ البلضي ٢غاع ع٢م )

باإلاىا٣ٞت ٖلر مىذ جغزيو  03/1/9001

( 72للبىاء ال٣ائم ٖلر ٢ُٗت الاعى ع٢م)

م ( مً 01خىى ) اعاض ي الٟديو ٖلر الٚغ

 اًٖاء. تمً ٖضم مىا٣ٞت زمؿ

 

(133) 

 

 بلضيت الٟديو

)ججاوػاث ف  

 جغزيو بىاء (

ال٨خاب الغ٢ابي (040)

  09/7/41/6635  ع٢م

 00/4/9003 جاعيش
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 م(  ر/ص/539/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ هيئت الجزاهت وم٩اٞدت 

الٟؿاص بخالت البىض ألاو٫ مً هظا 

مضع  ٖام الجزاهت ؤلاؾديًاح بور 

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 

جبحن مً زال٫ الخد٣ي٣اث وظىص ٖضص مً 

اإلاٗامالث ظاء ب ا ٢غاع اللجىت اإلادليت مسالٟا 

ح   مب ع ، ويك٩ل ظغم اؾاءة اؾخٗما٫ ٚو

 الؿلُت .

 
ً
ظاػة ةب٢يام اللجىت اإلادليت ف  البلضيت : اوال

م مً ججاوػ جغزيو ٖضص مً الابييت  بالٚغ

%( صون ٖغيها 00الاعجضاصاث بيؿب جبلٜ )

 ٖلر اللجىت اللىائيت .

 

بلضيت الؼع٢اء  (134)

 ال٨ب ي 

مٗامالث عزو )

الابييت جدٟٔ 

مىضوب صيىان 

 (اإلاداؾبت ٖل  ا

( الاؾديًاح 049)

 ع٢م

 9003لؿىت  005

 

 م(  ر/ص/531/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ هيئت الجزاهت وم٩اٞدت 

الٟؿاص مساَبت البلضيت لخهىيب 

بسهىم هظا البىض ألاويإ 

 .اإلال٠وخٟٔ وبٚال١ 

  سهىم مىا٣ٞت اللجىت اإلادليت ٖلرجبحن و 

إلاٗامالث ٞةن لبٌٗ اجغزيو اوكاءاث 

مً  اوؿبيا ومم٨ً اظاػت ة الخجاوػاث نٛح  

 %.٢02بل اللجان اإلادليت وه  ال جخجاوػ وؿبت 

 ز
ً
مىا٣ٞت اللجىت اإلادليت ٖلر جغزيو : اهيا

اوكاءاث لت زيو بىاء م٣ت ح إلاساػن 

بهىعة مسالٟت لهٟت الاؾخٗما٫ ، ولٗضم 

 جإمحن مىا٠٢ . 

 

بلضيت الؼع٢اء  (135)

 ال٨ب ي 

)مساػن مسالٟت 

 لهٟت الاؾخٗما٫(

 م(  ر/ص/532/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ هيئت الجزاهت وم٩اٞدت 

الٟؿاص مساَبت البلضيت لخهىيب 

 .اإلال٠ألاويإ وخٟٔ وبٚال١ 

جم الخٗميم ٖلر مضعاء اإلاىا٤َ مً ٢بل عئيـ 

البلضيت  الصزا٫ الحاوياث اور اإلاؿخىصٖاث 

 يمً ؾىضاث اصزا٫ عؾميت

 
ً
ٖضم اصزا٫ الحاوياث التي يخم : زالشا

ج٣ضيمها الاقت اٍ ٖلر اصحاب الك٤٣ 

 صون اصزا٫ الحاوياث ف  اإلاؿخىصٖاث .

بلضيت الؼع٢اء  (136)

 ال٨ب ي 

 )الحاوياث(

 93/2/9005 جاعيش   ٦33/00/0/07334خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 10

 م(  ر/ص/662/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ خٟٔ  اإلال٠وبٚال١ 

الىا٢ٗت ب٣غاع مً عئيـ الهيئت 

 .9/00/9009بخاعيش 

 

 

جم خٟٓه مً و ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

  ٢9/00/9009بل عئيـ الهيئه بخاعيش 

 

نٝغ عواجب للمضيغ الٗام للكغ٦ت جم 

ال٠  (  97,657والبالٛت )و ض٫ الخى٣الث 

بك٩ل مؼصوط و ضون الاؾدىاص اور  صيىاع 

 اؾـ ٢اهىهيت.

الاعصهيت لًمان  (137)

 ال٣غوى

اؾت صاص م٩اٞاث و )

جى٣الث اإلاضيغ 

 (الٗام

(ال٨خاب الغ٢ابي 041)

ع٢م 

06/2/1/1/90620  

 10/09/9003 جاعيش 
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 93/2/9005 جاعيش  ٦33/00/0/07336خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 19

 .م(  ر/ص/657/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ خٟٔ  اإلال٠وبٚال١ 

الىا٢ٗت ب٣غاع مً مجلـ الهيئت 

لٗضم وظىص 04/00/9004بخاعيش 

 قب ت ٞؿاص.

 هجم خٟٓؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ و 

/ٕ/ 155/04بمىظب ٢غاع مجلـ الهيئه ع٢م 

 . ٢04/00/9004ًايا جاعيش 

  000نٝغ مبلٜ )
ً
للمضيغ ( صيىاع  قهغيا

ولٛايت  04/7/9009الٗام مىظ جاعيش 

جدذ بىض حٗضيل عاجب صون ؾىض  0/4/9001

والبالٛت  ٢اهىوي ؾليم و ضون وظه خ٤.

 (صيىاع630)

الاعصهيت الؿىعيت  (140)

 للهىاٖت

اؾت صاص م٩اٞاث )

و ض٫ جى٣الث اإلاضيغ 

 (الٗام 

ال٨خاب الغ٢ابي (042)

  06/90/1/03000ع٢م 

 02/7/9002جاعيش 

 

 93/2/9005 جاعيش  ٦33/00/0/07340خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 11

 م( ر/ص/550/05ال٣غاع  ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

البىض ألاو٫ مً ؤلاؾديًاح بور 

مضع  ٖام الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص 

 مىيىٖا إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي. 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ وظىص قب ت ٞؿاص  خيض 

( مً 6مسالٟت الت ازيو لخ٩ام اإلااصة )زبذ 

الن ف   حٗليماث جغزيو وؾائل الضٖايت والٖا

 مى٣ُت اماهت ٖمان.

م مما ؾب٤ ٣ٞض جم مىذ جغزيو اٖالوي  و الٚغ

للكغ٦ت مً ٢بل صائغة عزو اإلاهً والاٖالهاث 

( 930لضي اماهت ٖمان ال٨ب ي م٣ابل مبلٜ )

م  94/0/9005ال٠ صيىاع اعصوي بخاعيش  مً و الٚغ

 جيؿيب عئيـ ٢ؿم الاٖالهاث بٗضم اإلاىا٣ٞت

باؾخٗما٫ ظؿغ  اخضي الكغ٧اث٢يام 

اإلاكاة الىا٢٘ ٖلر َغي٤ مُاع اإلال٨ت ٖلياء 

الضوو  لٛاياث اٖالهيت لجهاث ازغي ٦ما 

يٟيض الاهظاع الهاصع ًٖ اماهت ٖمان 

 01/1/9009( جاعيش 017024ال٨ب ي ع٢م )

٣غاع مجلـ الىػعاء ع٢م ل ظل٪مسالٟت ب

اإلاخًمً  90/4/9000( جاعيش 0101)

اإلاىا٣ٞت ٖلر اٖٟاء الكغ٦ت مً عؾىم 

الهيت الٗائضة لها التي ؾخًٗها  اللىخاث الٖا

( ؾىت مً جاعيش 93ٖلر ظؿغ اإلاكاة وإلاضة )

( ال٠ صيىاع 493الت ٦يب وبؿ٠٣ ال يخجاوػ )

م٣ابل جبٕ  الكغ٦ت بةوكاء الجؿغ اإلاكاع 

 إلاا  بليه ٦مىٟٗت ٖامت
ً
٣ا  يل :وطل٪ ٞو

جم مساَبت الاماهت  97/1/9009. بخاعيش 0

مً ٢بل وػاعة الاقٛا٫ بٗضم مىذ جغازيو 

٦ىن ا ليؿذ قغ٦ت اٖالهيت وان  للكغ٦ه

الن ٣ِٞ لٛاياث اٖالهاث  ي٣خهغ الٖا

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (140)

الهيت  )اللىخاث الٖا

صازل خضوص 

 الاماهت(

ال٨خاب الغ٢ابي (043)

 جاعيش  9726ع٢م

93/9/9001 
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 الكغ٦ت وخؿب مىا٣ٞت الغئاؾت.

الكغ٦ت جم مساَبت  6/3/9009. بخاعيش 9

مً ٢بل وػاعة الاقٛا٫ ب٨خاب يخًمً ٖضم 

اإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو الكاقت الال٨ت وهيت 

 إلاا حك٩له مً زُغ ٖلر الؿالمت اإلاغوعيت .

م مما ؾب٤ ٣ٞض جم مىذ جغزيو 1 .بالٚغ

اٖالوي للكغ٦ت مً ٢بل صائغة عزو اإلاهً 

الهاث لضي اماهت ٖمان ال٨ب ي م٣ابل  والٖا

اعصوي بخاعيش ( ال٠ صيىاع 930مبلٜ )

م مً جيؿيب عئيـ  94/0/9005 و الٚغ

الهاث بٗضم اإلاىا٣ٞت، اؾدىاصا  ٢ؿم الٖا

إلاظ٦غة جٟاهم جم جى٢يٗها م٘ وػاعة الاقٛا٫ 

 )لم وؿخُ٘ الحهى٫ ٖل  ا (.

 م(  ر/ص/550/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

خيض ؾب٤ هٓغه مً  اإلال٠وبٚال١ 

 ٢بل الهيئت ونضع ٢غاع بدٟٓه.

وجم خٟٔ  اإلاىيٕى ؾب٤ وان هٓغث الهيئت هظا 

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص (071/9001اإلال٠ ع٢م )

 

 

 

اخضي قغ٧اث ٢يام اماهت ٖمان بمىذ 

الن جغزيو اللىخاث  الضٖايت والٖا

الهيت  م ان اخ٩ام اإلااصة ) الٖا ( مً 6ٚع

الن  حٗليماث جغزيو وؾائل الضٖايت والٖا

ف  مى٣ُت اماهت ٖمان جدٓغ جغزيو هظا 

 الىٕى مً الالٞخاث اإلاخٛح ة ال٨ت وهيا.

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (149)

الهيت  )اللىخاث الٖا

صازل خضوص 

 الاماهت(

 م(  ر/ص/559/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 ٦ىهه مىٓىع ٢ًائيا.اإلال٠ وبٚال١ 

البىض اإلاخٗل٤ باالجٟا٢يت اإلاى٢ٗت بحن  جبحن بإن مىيٕى هظا البىض مىٓىع ٢ًائيا

 ، واخضي الكغ٧اثالاماهت 

 

 

 

 

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (141)

 )الاجٟا٢ياث(

ال٨خاب الغ٢ابي  جاب٘

 جاعيش  9726ع٢م 

93/9/9001 
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 م(  ر/ص/546/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

مل٠ ال٨خاب الغ٢ابي بور مضع  ٖام 

الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا 

 إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي. 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ وظىص قب ت ٞؿاص جخمشل 

بىظىص ٖال٢ت مباقغة بحن ؤصحاب اإلاباوي 

ٟي ألاماهت.  اإلاؿخإظغة ومْى

 

ٚح  اإلاباوي اإلاؿخإظغة و ٣ٖىص بلٜ ٖضص 

 ( ٣ٖض21ؿخٛلت )اإلا
ً
والتي ج٨بض ألاماهت  ا

اعبٗمائت ( 206604ؾىىيا مبلٜ اظماو  )

بور وزماهيت الاٝ وزماهمائت وؾخت صهاهح  

ظاهب جسهيو ٧اصع يٟى١ الحاظت 

ٟحن باإلا٣اعهت  الٟٗليت لخل٪ اإلاغا٦ؼ مً اإلاْى

ما٫ التي ج٣ىم ب ا جل٪ اإلاغا٦ؼ مما  باٖل

يؼيض ال٩لٟت الدكٛيليت التي جخدملها ألاماهت 

ٟحن  خيض بلٜ بظماو  الغواجب للمْى

 صيىاع قهغيا.  ال٠  ( 40000)

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (142)

ج٨ىىلىظيا مغا٦ؼ )

 (اإلاٗلىماث

 

ال٨خاب الغ٢ابي (044)

 جاعيش  3540ع٢م

96/1/9001 

 

 م(  ر/ص/551/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

ٖلر يىء اإلاساَباث  اإلال٠وبٚال١ 

 التي جمذ بٛيت جهىيب ألاويإ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ما يل :

اإلا٩لٟت لضعاؾت .وظىص ج٣غيغ ٞني مً اللجىت 0

اإلاالخٓاث التي ْهغث ٖلر بغاميل الُاخىاث 

 9/0/09712 واإلاك٩لت بال٨خاب ع٢م

اهه جم بزغاط  ومبحن به 6/7/9001جاعيش

الُاخىاث للٗمل ٖلر مؿاوليت الكغ٦ت لححن 

ض مً الكغ٦ت الهاوٗت  ونى٫ الخبح  الٟني اإلاٞى

ُا٫ ف   ٤ ؤن ألٖا والظي ؤوضح ف  ج٣غيغه اإلاٞغ

اخىاث ه  مً مؿاوليت الكغ٦ت بغاميل الُ

 .9009اإلاىعصة وخؿب قغوٍ صٖىة الُٗاء

.٢يام بٌٗ الؿائ٣حن بخدميل الُاخىاث 9

للمىاص الهلبت بما يٟى١ َا٢ت الُاخىت 

للحهى٫ ٖلر مغصوص ماو  ًٖ ٧ل خمىلت مما 

ل بغاميل الُاخىاث
ّ
ليه  ؾبب ف  حُٗ ٖو

جىنياث الٟغي٤ الخيؿيب باإلاساَبت   جًمىذ

مً زال٫ ال٨ك٠ الحس ي ٖلر ؤخض 

بغاميل الُاخىاث ف  ؤماهت ٖمان ال٨ب ي 

مً ٢بل مهىضؽ صيىان اإلاداؾبت جبحن 

وظىص حك٣٣اث و٦ؿىع ججاه بيليا الب ميل 

خيض جًمً ال٨خاب الغ٢ابي اإلاىّظه لماهت 

يت إلظغاء ٖمان حك٨يل لجىت ٞى

الٟدىناث الالػمت ٖلما ؤن الٗيىب 

 ْهغث ٖلر مجمىٖت مً بغاميل الُاخىاث

 

 

 

 

 

 

 

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (143)

جىعيض بغاميل )

 (َاخىت

 

ال٨خاب الغ٢ابي (045)

 جاعيش   09206ع٢م

00/5/9001 
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 :ألاويإ مً زال٫ الاظغاءاث الخاليتلخهىيب 

 .وي٘ قغو0َ
ً
 واؾؿ ا

ً
مدضصة جلؼم ؾائ٣ي  ا

الُاخىاث بالخ٣يض بالحمىلت اإلاىاؾبت لهظه 

الُاخىاث بما يًمً ٖضم خضور ؤي ؤُٖا٫ ؤو 

 ؤيغاع بااللياث.

 .وي٘ قغوٍ وبظغاءاث جًمً جالف  الازُاء9

الؿاب٣ت التي حؿببذ ف  اُٖا٫ بغاميل َاخىاث 

ُاء  9005ُٖاء   9009ٖو

 م( . ر/ص/535/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مىٓىع ٢ًائيا وبٚال١ اإلال٠ ٦ىهه 

ومخابٗت الجؼء ال٣ًائي ٞيه لٛاياث 

 ؤلاخهائياث.

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤن اإلاىيٕى مىٓىع ؤمام 

 ال٣ًاء.

يخٗل٤ مىيٕى ال٨خاب الغ٢ابي ب٣غاع ناصع 

 10/00/9001ًٖ مجلـ  ألاماهت بخاعيش 

ؾخمال٥ ٢ُٗت ألاعى لٛاياث صمجها ف  اب

 ؾٗت الكإع الٗام.

 ال٨ب ي اماهت ٖمان  (144)

اؾخدضار صزلت )

 796مً ال٣ُٗه 

لخضمت ال٣ُٗه 

0237  ) 

ال٨خاب الغ٢ابي (046)

 جاعيش   02921ع٢م

90/6/9001 

 

 م(  ر/ص/542/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ ٦ىهه ؾب٤ وجم خٟٔ 

الىا٢ٗت ب٣غاع مً مجلـ الهيئت 

 .9004ٖام 

 

 

٢غع خيض ؾب٤ للهيئت ان هٓغث هظا اإلال٠ 

لىٟـ  خٟٔ اإلال٠ 92/3/9004اإلاجلـ بخاعيش 

الؿبب وهى قمىله ب٣اهىن الٟٗى الٗام 

.باإلياٞت اور اهه يىظض اؾديًاح ازغ يخٗل٤ 

بالخجاوػاث ف  م٩اٞاث ٧اٞت مىْٟي اماهت ٖمان 

ال٨ب ي جم الخيؿيب بةخالخه للمضع  الٗام 

ٟت هظه وؾي٨ىن مل٠  ظؼء اإلاْى
ً
 .مىه ا

باخضي ججاوػاث ماليت واصاعيت جخٗل٤ 

ٟاث خيض جم   اماهت ٖمان ال٨ب ي  مْى

صيىاع م٩اٞاث ماليت  (01300نٝغ مبلٜ )

زال٫ الٟت ة  الاؾب٤بمىا٣ٞت امحن ٖمان 

وهى  10/09/9000ولٛايت  0/0/9007مً 

مكمى٫ بالٟٗى  همؿاؽ باإلاا٫ الٗام ول٨ى

الٗام اما الٟٗل اإلاؿخىظب الاخالت ٞهى 

 9/4/9000اعيش ٖملياث الهٝغ مً ج

 10/09/9000ولٛايت 

 

 

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (145)

مسالٟاث ماليت )

 (واصاعيت

ال٨خاب الغ٢ابي (047)

 جاعيش  05510ع٢م

91/7/9001 

 

ال٨خاب الغ٢ابي  جاب٘

 جاعيش   09206ع٢م 

00/5/9001 
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 م(  ر/ص/549/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ 

مساَبت ؤماهت ٖمان ال٨ب ي 

 9.664.291.300لخدهيل مبلٜ 

 ن مليىهحن وزماهمائت وؾخت وزماهى 

كغون  صيىاعا واعبٗمائت وزالزت ٖو

 وزمؿمائت ٞلـ
ً
خؿب  صيىاعا

ألانى٫ م٘ الخيؿيش لضيىان 

اإلاداؾبت إلاخابٗت الخدهيل  

 . اإلال٠وبٖالمىا،وخٟٔ وبٚال١ 

 لخد٣ي٤ ما يل :جبحن بىديجت ا

ٖضم وظىص ؾىض ٢اهىوي لخ٣ؿيِ الغؾىم  -0

اإلاؿخد٣ت ٖلر بنضاع جغازيو اللىخاث 

الهيت ؤو ججضيضها. وظىص مبالٜ ماليت  -9ؤلٖا

مليىهحن وزماهمائت  (٢9.664.291.300ضعث بااا)

  ن وؾخت وزماهى 
ً
كغون صيىاعا واعبٗمائت وزالزت ٖو

مؿخد٣ت ٖلر مجمىٖت مً وزمؿمائت ٞلـ 

الكغ٧اث التي لم ج٣م بدؿضيض اإلابالٜ اإلات جبت 

 .ٖل  ا 

 

مىا٣ٞت ألاماهت ٖلر ج٣ؿيِ الغؾىم 

اإلاؿخد٣ت ٖلر بنضاع جغازيو اللىخاث 

م مً ؤن ٢غاع  الهيت ؤو ججضيضها بالٚغ ؤلٖا

الخ٣ؿيِ  ظاء صون ؾىض ٢اهىوي يجحز 

 الخ٣ؿيِ مما زٌٟ ايغاصاث ألاماهت

 

 ٖمان ال٨ب ي  اماهت (146)

عؾىم وجغزيو )

الهيت  اللىخاث ؤلٖا

ف  ؤماهت ٖمان 

 (9009ال٨ب ي لٗام 

 

ال٨خاب الغ٢ابي  (050)

 جاعيش   91065ع٢م

10/09/9001 

 

 م(  ر/ص/544/05ال٣غاع ع٢م )

 ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ ما يل :

. مساَبت وػاعة اإلااليت مً اظل 0

جدهيل اإلابالٜ اإلااليت اإلاؿخد٣ت 

الجهت اإلاٗىيت بخدهيل الامىا٫ ٦ىن ا 

 الامح يت.

. مساَبت ؤمحن ٖمان لاليٗاػ 9

بال٣يام بجىالث جٟخيل م٨شٟت ٖلر 

اإلادالث الظباعها ٖلر ججضيض الغزو 

 اإلاىت يت.

ٖلر ما  ل٠ بىاءً اإلا.خٟٔ وبٚال١ 1

 ج٣ضم.

 

 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم جُبي٤ حٗليماث بض٫ 

زضماث ظم٘ الىٟاياث وه٣لها ومٗالجت ا والخسلو 

والهاصعة بؾدىاصا لخ٩ام اإلااّصة  9000من ا لؿىت

( مً هٓام مى٘ اإلا٩اعه و عؾىم ظم٘ الىٟاياث 5)

( 61صازل خضوص اماهت ٖمان ال٨ب ي ع٢م )

واإلايكىعة ف  الجغيضة الغؾميت  9007لؿىت

والتي حٗخب  واظبت الخُبي٤  04/3/9000شبخاعي

 مً جاعيسه. 
ً
 اٖخباعا

ٖضم ٢يام اماهت ٖمان ال٨ب ي بخُبي٤ 

حٗليماث بض٫ زضماث ظم٘ الىٟاياث وه٣لها 

ومٗالجت ا والخسلو من ا والهاصعة بمىظب 

هٓام مى٘ اإلا٩اعه وعؾىم ظم٘ الىٟاياث 

صازل خضوص اماهت ٖمان ال٨ب ي مما اصي اور 

مليىن  4.1ث الاماهت بمبلٜجسٟيٌ ايغاصا

 صيىاع

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (147)

خؿاب الايغاصاث / )

حٗليماث بض٫ 

زضماث ظم٘ 

 (الىٟاياث

ال٨خاب الغ٢ابي (050)

 جاعيش   99327ع٢م

00/09/9001 

 

ال٨خاب الغ٢ابي  جاب٘

 جاعيش   99327ع٢م

00/09/9001 
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 م(  ر/ص/547/05ال٣غاع  ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

بور مضع  ٖام الجزاهت  اإلال٠

وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا إلظغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي. 

 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم جُبي٤ هٓام عؾىم  

يمً خضوص ؤماهت ٖمان  9007اإلااله  لٗام 

مً جاعيش وظىب ؾغياهه ف   002ال٨ب ي ع٢م 

 9001م خيض جم جُبي٣ه ف  ٖا 03/00/9007

مما اصي اور جسٟيٌ ايغاصاث الاماهت خيض 

اث والبياهاث اإلا٣ضمت مً ٢بل  اْهغث ال٨كٞى

%( مً اإلادالث 30لجىت الخض٢ي٤ ان ما ي٣اعب )

 مسالٟت  مً خيض :

 .ٖضم الحهى٫ ٖلر جغزيو منهي.0

.ٖضم مُاب٣ت ٚايت الغزهت م٘ َبيٗت 9

 اليكاٍ ال٣ائم.

اإلاؿاخت .ٖضم مُاب٣ت اإلاؿاخت اإلاغزهت م٘ 1

 الٟٗليت .

 

وظىص لجىت جض٢ي٤ بسهىم اإلاىيٕى مضاع 

لم  07/3/9002البدض ق٩لذ بخاعيش 

حؿخ٨مل اٖمالها لٛايت جاعيسه خيض ط٦غ 

عئيـ لجىت الخض٢ي٤ اهه جم اي٣اٝ اٖما٫ 

اللجىت اإلاظ٦ىعة بةيٗاػ مً مٗاو  امحن ٖمان 

 ومً يمً اإلاالخٓاث : الاؾب٤ال٨ب ي 

 9007اإلااله  لٗام ا ٖضم جُبي٤ هٓام عؾىم 

 002يمً خضوص ؤماهت ٖمان ال٨ب ي ع٢م 

 03/00/9007مً جاعيش وظىب ؾغياهه ف  

مما اصي اور  9001خيض جم جُبي٣ه ف  ٖام 

جسٟيٌ ايغاصاث الاماهت خيض اْهغث 

اث والبياهاث اإلا٣ضمت مً ٢بل لجىت  ال٨كٞى

%( مً اإلادالث 30الخض٢ي٤ ان ما ي٣اعب )

 مسالٟت مً خيض :

 حهى٫ ٖلر جغزيو منهي.ٖضم ال

ٖضم مُاب٣ت ٚايت الغزهت م٘ َبيٗت 

 اليكاٍ ال٣ائم . 

ٖضم مُاب٣ت اإلاؿاخت اإلاغزهت م٘ اإلاؿاخت 

 الٟٗليت.

 ال٨ب ي  اماهت ٖمان  (150)

عؾىم جغزيو مهً 

 اإلااله  الٗامت

ال٨خاب الغ٢ابي (059)

 جاعيش   99339ع٢م

00/09/9001 
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 .م(  ر/ص/543/05ال٣غاع ع٢م )

مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ ٢غع 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

ىان جم حك٨يل لجىت مكت ٦ت مً اماهت ٖمان وصي

ما٫ اإلاىٟظة اإلاداؾبت لضعاؾت اإلاىيٕى ول٩ ل الٖا

نضع ج٣غيغ ،  90/9/9005ٞٗليا ف  الُٗاء بخاعيش 

مبيىا ان ال٨مياث  97/3/9005اللجىت بخاعيش 

ٖضم و الخاو   ُاب٣تمخ٣اع ت ظضا وج٩اص ج٨ىن م

 وظىص ما يكح  اور و٢ٕى ججاوػاث .

و٢ٕى   ججاوػاث ف  جىٟيظ اٖما٫ ُٖاءاث 

 .009/0/9009ؤعنٟت الكىإع ع٢م 

 ال٨ب ي اماهت ٖمان  (150)

ُٖاءاث ؤعنٟت   )

الكىإع ع٢م 

009/0/9009.) 

(ال٨خاب الغ٢ابي 051)

 جاعيش   6022ع٢م

94/3/9002 

 

 م(  ر/ص/541/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ اإلال٠ لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص. 

ان جم جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص خيض  ان ال٨ٞغ

َلبه مً ٢بل صائغة الاوكاءاث وصائغة الاقغاٝ 

واصاعة اإلاكاعي٘ وجم اٖضاص وزائ٤ الُٗاء مً ٢بل 

صائغة الضعاؾاث والخهميم ويؿخسضم خاليا مً 

الازخهام ف  ٢ُإ الاقٛا٫ ومً ٢بل ٦ىاصع 

يمن ا صائغة الاوكاءاث الٗاملت ف  مكغوٕ ٦غيضوع 

 ٖبضون وجخىٞغ له خمايت ليليت.

ان لضائغة ؤلاوكاءاث  جهميم وجىعيض ٦ٞغ

بمىانٟاث طاث ٧لٟت ٖاليت صون وظىص 

 خاظت ٞٗليت له.

 ال٨ب ي اماهت ٖمان  (159)

ان ) جىعيض ٦ٞغ

 (لضائغة الاوكاءاث

الغ٢ابي (ال٨خاب 052)

 جاعيش   5162ع٢م

06/3/9002 

 

 م(  ر/ص/533/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

  وبٚال١ البىض
ً
مً هظا ال٨خاب  اوال

 الغ٢ابي لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص بط بن  مىيٕى 

الكإع ؤنبذ زالٞا بحن صيىان اإلاداؾبت وؤماهت 

 بٖاصة ٞخذ الكإع ٧ان بىاءً و٢غاع ٖمان ال٨ب ي.

بت ؤصحاب اإلادالث الىا٢ٗت ف  قإع  ٖلر ٚع

خهاماث  الٗضيضالى٧االث وبٗض  مً اإلاداوالث والٖا

ت ؤماهت ٖمان مً ٢بل ؤصحاب اإلادالث ٢غعث لجى

 لؿياعاث.ٞخذ الكإع ل

 

:
ً
مساَبت مً صيىان اإلاداؾبت لغئاؾت اوال

 :هب مبحنالىػعاء 

٢بل اجساط . ٖضم وظىص صعاؾاث ٧اٞيت 0

ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بالكإع مما ؤصي بور 

ج٨بيض ألاماهت زؿائغ ماليت ججاوػث ٢يمت ا 

اإلاليىن صيىاع، خيض ؤنبذ اإلاىيٕى زالٞا 

 .بحن الضيىان وألاماهت

. اإلاُالبت بٗغى مىيٕى الكإع ٖلر 9

( 91ػعاء للبذ ٞيه ؾىضا للماصة )مجلـ الى 

 مً ٢اهىن صيىان اإلاداؾبت وحٗضيالجه 

 ال٨ب ي  اماهت ٖمان (151)

اٖاصة ٞخذ وجاهيل )

 (قإع الى٧االث 

(ال٨خاب الغ٢ابي 053)

 جاعيش   4634ع٢م

6/3/9002 
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 م( . ر/ص/534/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه جم بخالخه بور اإلال٠ وبٚال١ 

 الىائب الٗام.

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ؤهه جم بخالت مىيٕى هظا 

 بور الىائب الٗام. البىض

 

:
ً
جبحن ؤن هىا٥ اجٟا٢يت مى٢ٗت بحن زاهيا

واماهت ٖمان لٛاياث  اخضي الكغ٧اث

ا٢امت مىا٠٢ وججهحزها واصاعت ا ونياهت ا 

بمى٣ُت الهىيٟيت الا ان الكغ٦ت لم جلتزم 

 ت ٖل  ادؿضيض التزامات ا اإلااليت اإلات جبب

 ال٨ب ي  اماهت ٖمان (152)

اوكاء مىا٠٢ )

 (للؿياعاثٖامت 

 

 م( ر/ص/545/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

مل٠ ال٨خاب الغ٢ابي بور مضع  ٖام 

الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص مىيىٖا 

 إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي. 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ وظىص مسالٟاث وججاوػاث 

جخمشل ف  اػصواظيت مىذ اإلا٩اٞأث ما بحن هٓام 

اإلاضهيت وهٓام اإلاىاعص البكغيت لماهت الخضمت 

 ٖمان ال٨ب ي.

ٟي ججاوػاث ف  مىذ الٗالواث  واإلا٩اٞاث إلاْى

( 06)9002لٛايت ٖام  اماهت ٖمان بلٛذ

م مً مليىن صيىاع  مساَباث عئاؾت بالٚغ

الىػعاء وصيىان اإلاداؾبت ووػاعة جُىيغ 

لماهت ٖمان لخُبي٤  ال٣ُإ الٗام اإلاخ٨غعة

ؤخ٩ام حٗليماث مىذ اإلا٩اٞأث والحىاٞؼ 

ٟي ال٣ُإ الح٨ىمي  اإلاٗمى٫ ب ا إلاْى

والهاصعةاؾدىاصا لخ٩ام هٓام الخضمت 

ضم الجم٘ بحن حٗليماث اإلا٩اٞأث  اإلاضهيت ٖو

لضيىان الخضمت اإلاضهيت وهٓام اإلاىاعص 

 9009( لؿىت 50البكغيت لماهت ٖمان ع٢م )

 وحٗضيالجه 

 ال٨ب ي  اماهت ٖمان (153)

اؾـ اإلا٩اٞاث )

ٟي  والحىاٞؼ إلاْى

 (الاماهت

ال٨خاب الغ٢ابي (054)

 جاعيش  4631ع٢م

6/3/9002 

 

 .م(  ر/ص/569/05ال٣غاع ع٢م )

 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت   اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

جبحن ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص بط ؤن الاظغاءاث  

٢بل اماهت ٖمان ال٨ب ي  طها مًاالتي جم اجس

باٖاصة َغح الُٗاء جخ٤ٟ وهٓام اللىاػم 

 والاقٛا٫ اإلاٗمى٫ به ف  اماهت ٖمان ال٨ب ي .

الن ًٖ َغح  ٢يام اماهت ٖمان ال٨ب ي بااٖل

 ( مى32ٗ٢مؼاوصاث اللىخاث الاٖالهيت ف  )
ً
 ا

 ٢ضمذ ٖغويو ف  خضوص اماهت ٖمان ، 
ً
 ا

 ( مى05ٗ٢لخُٛيت )
ً
٢غعث اللجىت و٢ض ،  ا

، ف  الٟىيت اٖاصة َغح الُٗاء مغة ازغي 

جدٟٔ صيىان اإلاداؾبت بإهه بام٩ان  خحن

 ( مى05ٗ٢الاماهت اخالت الُٗاء لخُٛيت )
ً
 ا

 واٖاصة َغح باق  اإلاىا٢٘.

 ال٨ب ي  اماهت ٖمان (154)

مؼاوصاث اللىخاث )

الهيت  (الٖا

ال٨خاب الغ٢ابي (055)

 جاعيش   5207ع٢م

06/3/9002 
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 م(  ر/ص/552/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 ىضةدجبحن بإن ؤلاظغاءاث جمذ بك٩ل ؤنىو  ومؿ

ليه جبحن  اور ٢غاع ناصع ًٖ مجلـ الىػعاء ،ٖو

 ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص.

 

٢يام ٖضص مً اإلاىاَىحن باالٖخضاء ٖلر 

ال٨ب ي ونضع اعى مملى٦ت الماهت ٖمان 

٢غاع مجلـ وػعاء ببي٘ ٢ُ٘ الاعاض ي 

صيىاع للمت  الىاخض  90اإلاٗخضي ٖل  ا بؿٗغ 

ٖمليت جىٟيظ بي٘  ذوجم 0775ف  ٖام 

خيض جدٟٔ صيىان  9001الاعاض ي ف  ٖام 

اإلاداؾبت ٖلر ؾٗغ مت  الاعى ٦ىن ان ؾٗغ 

 الاعاض ي ٢ض اعجٟ٘ و داظت اور اٖاصة ج٣ييم .

 ال٨ب ي اماهت ٖمان  (155)

حٗضي مىاَىحن )

ٖلر ٢ُٗت اعى 

 (الماهتلمملى٦ت 

 

ال٨خاب الغ٢ابي (056)

 جاعيش  7056ع٢م

09/4/9002 

 

 .م(  ر/ص/562/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص بط 

( ال٠ صيىاع 093مبلٜ )ان ٢غاع الاماهت بضٞ٘ 

 م٣ابل ان اء ٣ٖض الاؾدشماع ظاء مخ٣ٟ
ً
واخ٩ام  ا

ال٣ٗض اإلاب م ما بحن الاماهت والكغ٦ت ٦ىن ان 

الاجٟا٢يت ههذ نغاخت ٖلر ان اء الاجٟا٢يت 

 بالت اض ي .

 

٢يام اماهت ٖمان بخى٢ي٘ ٣ٖض اؾدشماع إلابنى 

( صيىاع 0300لها بمبلٜ ) اإلاملى٥الاوكُت 

%( مً اإلابيٗاث ،٢غعث 01باالياٞت اور )

الاماهت ٞسا ال٣ٗض وق٩لذ لجىت لحهغ 

 الن اء ال٣ٗض 
ً
مىظىصاث اإلاكغوٕ جمهيضا

 ( 70930بالت اض ي ٢ضعث اللجىت اإلاىظىصاث )

حؿٗىن ال٠ ومائخان وواخض وزمؿىن 

 صيىاع 
ً
اإلاىا٣ٞت ٖلر ان اء ال٣ٗض ٢غعث الاماهت  ا

( ال٠ 093)با ي وج٣ضيغ اإلاىظىصاث بالت اض 

جدٟٔ صيىان اإلاداؾبت ٖلر ٢غاع و٢ض صيىاع ، 

( ال٠ صيىاع  وطل٪ بضٞ٘ 093الاماهت بضٞ٘ )

صيىاع ػياصة ًٖ ال٠ ( 13ٞغ١ م٣ضاعه )

 ال٣يمت اإلا٣ضعة مً اللجىت.

 ال٨ب ي  اماهت ٖمان (156)

بخاله مؼاوصة )

اؾدشماع مبنى 

ؤوكُت ؤماهه ٖمان 

اخضي لهالح 

 (.الكغ٧اث

ال٨خاب الغ٢ابي (057)

جاعيش   06069ع٢م

00/00/9002 

 

 .م(  ر/ص/560/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب  اإلال٠ وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

جم جهىيب الاويإ مً ٢بل اماهت ٖمان ال٨ب ي   

اإلاظ٦ىع طها بد٤ ا٦ما ؤن الاظغاءاث التي جم اجس

 جخ٤ٟ واخ٩ام هٓام الخضمت اإلاضهيت اإلاٗمى٫ به .

 

٠ اي٣اٝ ماصة  هخٗاَيل الاماهه مْى

 اإلاسضعاث ونضوع ٢غاع بالحبـ والٛغامت

يٟت الٗامت بد٣ه ؼله مً الْى بىاء ٖلر  ٖو

٦خاب مضع  ٖام مد٨مت امً الضولت ، 

 ال٨ب ي  اماهت ٖمان (157)

 ى)مى٠ْ يخٗاَ

اإلاسضعاث ونضوع 

٢غاع بالحبـ والٛغامت 

 وال يٗؼ٫ (

ال٨خاب الغ٢ابي (060)

جاعيش  90671ع٢م

02/09/9002 
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صيىان اإلاداؾبت بإن الاماهت لم خيض جدٟٔ  

نضع ٢غاع مً اماهت زم ج٣م بٗؼ٫ اإلاظ٦ىع ،

ٖمان ال٨ب ي بٗؼ٫ اإلاظ٦ىع  بىاء ٖلر عؤي 

 ٢اهىوي مً صيىان الدكغي٘ والغؤي

 م(  ر/ص/554/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ  اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.   ٖو

٠جم اؾت صاص اإلابالٜ التي ج٣اياها  بُغي٣ت  اإلاْى

 ٚح  ٢اهىهيت . 

٠ الظي يٗمل ف  اماهت ٖمان   خهى٫ اإلاْى

ال٨ب ي ٖلر عواجبه زال٫ مضة مىده اظاػة 

 زانت بُغي٣ت ٚح  انىليت .

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (160)

)الاظاػه بضون 

 عاجب(

ال٨خاب الغ٢ابي (060)

 جاعيش  90715ع٢م

03/09/9002 

 

 م( ر/ص/561/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ بخالت 

ال٨خاب الغ٢ابي بور مضع  ٖام مل٠ 

ا  الجزاهت وم٩اٞدت الٟؿاص مىيٖى

 إلظغاء اإلا٣خط ى ال٣اهىوي.

 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ وظىص قب ت ٞؿاص خيض لم 

ج٣م اماهت ٖمان ال٨ب ي باظغاء الضعاؾاث الالػمت 

والخسُيِ الؿليم مما اصي اور ه٣ل اٖما٫ 

الُٗاء اور مىا٤َ ازغي ٚح  مىا٤َ الٗمل 

 .الانليت 

 

ع٢م  ُٗاءال٢يام اماهت ٖمان بُغح 

جإهيل قإع اإلاخٗل٤ باٖاصة ( 049/0/9002)

نغح الكهيض وقإع اإلاضيىت اإلاىىعة ،خيض 

جدٟٔ صيىان اإلاداؾبت ٖلر ه٣ل اٖما٫ 

اإلاكغوٕ اور ٚح  اإلاى٣ُت التي ٖلر اؾاؾها 

مىا٤َ وه  جمذ اخالت الُٗاء مضاع البدض .

 مخٟغ٢ت مً الٗانمه

 ٖمان ال٨ب ي اماهت  (160)

بٖاصة جإهيل )

قاعع  نغح 

الكهيض واإلاضيىت 

 (اإلاىىعة 

ال٨خاب الغ٢ابي (069)

 جاعيش  3220ع٢م

02/2/9003 

 

 .م(  ر/ص/563/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

 اإلاىيٕى٦ىن  اإلال٠وبٚال١ 

مىٓىعلضي الهيئت ف  ال٣ًيت 

 (.65/9005الخد٣ي٣يت ع٢م )

٢ًيت  ٞخذ جم هٓغث هظا اإلال٠ و ؾب٤ للهيئت ان 

جد٣ي٣يت ف  مضيغيت الخد٣ي٤ بمىظب اإلال٠ ع٢م 

65/9005 

و٢ٕى جالٖب ف  عزو مهً ف  مى٣ُت 

( 6(خىى)1010ٖلر  ال٣ُٗت ع٢م)الجب  ت.

  اإلاياله.

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (169)

و٢ٕى جالٖب ف  )

 (جغزيو اوكائي 

ال٨خاب الغ٢ابي (061)

 جاعيش  6104ع٢م

96/3/9003 

 

 م( ر/ص/557/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب ألاويإ   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ٖو

جم جهىيب الاويإ مً ٢بل اماهت ٖمان بت خيل  

 اإلاىاَىحن .

ت مً اإلاىاَىحن بجم٘ الخغصة  ٢يام مجمٖى

ف  اعى مملى٦ت الماهت  وويٗهاوالخجاعة ب ا 

جدٟٔ صيىان اإلاداؾبت خيض ٖمان ال٨ب ي ، 

مماعؾت مدل ؾ٨غاب ججاعة الخغصة صون ٖلر 

 الحهى٫ ٖلر عزهت مهً مً الاماهت.  

 ال٨ب ي اماهت ٖمان  (161)

٢يام مدل بي٘ )

ؾ٨غاب صون 

 (جغزيو

ال٨خاب الغ٢ابي (062)

 جاعيش   6707ع٢م

00/4/9003 

 

ال٨خاب الغ٢ابي  جاب٘

جاعيش  90671ع٢م

02/09/9002 
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 م( ر/ص/553/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص. 

جبحن بىديجت الخد٣ي٤  ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص 

ان ال٩لٟت الاوليت للمكغوٕ ٧اهذ يمً بط 

 
ً
الهالخياث اإلامىىخت المحن ٖمان ال٨ب ي ؾىضا

مً هٓام اللىاػم والاقٛا٫  30ماصة ع٢م لل

 .الٗامت الماهت ٖمان ال٨ب ي 

٢يام اماهت ٖمان ال٨ب ي بخ٣ضيم جبٕ  

 اخض الىىاصيال٠ صيىاع اور  10ب٣يمت 

الوكاء نالت عياييت لظوي  تالغيايي

الاخخياظاث الخانت وجدٟٔ صيىان 

اإلاداؾبت ٖلر ٢يمت الخبٕ  ٦ىن اإلابلٜ يؼيض 

.  ًٖ نالخيت امحن ٖمان باالهضاء او الخبٕ 

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (162)

)جبٕ  الاماهه بمبلٜ 

 (الخض الىىاصي

ال٨خاب الغ٢ابي (063)

 جاعيش   03157ع٢م

96/7/9003 

 

 .م(  ر/ص/560/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

هٓغا لخهىيب   اإلال٠وبٚال١ 

ضم وظىص قب ت ٞؿاص.  ألاويإ ٖو

-  

جم جهىيب ألاويإ مً ٢بل ؤماهت ٖمان   

طها اال٨ب ي وجبحن ؾالمت الاظغاءاث التي جم اجس

هٓام بور ىضة د٢بل امحن ٖمان ال٨ب ي واإلاؿ مً

 الخضمت اإلاضهيت اإلاٗمى٫ به .

-  

ٟي اماهت ٖمان ال٨ب ي ٖضم التزام   مْى

جم حك٨يل و ،  الاماههبالضاوم الغؾمي ف  

لجىت جد٣ي٤ ب ظا الخهىم ، واونذ 

ٟحناللجىت باٖخباع   ٞا٢ض اخض اإلاْى
ً
 ا

يٟت ، لل ليه ْى ٢٠ضم ٖو  اؾت خام اإلاْى
ً
 ا

المحن ٖمان ٢بل جى٢ي٘ ٢غاع لجىت الخد٣ي٤ 

وا٤ٞ الامحن ٖلر الاؾت خام م٘ اؾت صاص و 

اإلابالٜ التي خهل ٖل  ا اإلاظ٦ىع ازىاء ٞت ة 

بت ٖلر ٢بى٫ حٛيبه . جدٟٔ صيىان اإلاداؾ

 الاؾت خام .

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (163)

( ًٖ ٠ حٛيب اإلاْى

 (مغ٦ؼ ٖمله

ال٨خاب الغ٢ابي (064)

 جاعيش   02601ع٢م

04/7/9003 

 

 م( ر/ص/556/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

جبحن بىديجت الخد٣ي٤  ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص  

بط ان الازُاعاث بالهضم والاػالت ال جىٟي الىا٢ٗت 

وظاءث مؿىضة بال٣اهىن ، ومبلٜ الخٗىيٌ جم 

ً اإلاد٨مت ٖصٞٗه بمىظب ٢غاع ٢ًائي نضع 

 اإلاسخهت  ،

٢يام اماهت ٖمان ال٨ب ي بانضاع ٢غاعاث 

هضم واػالت ابييت ف  مى٣ُت سحاب حك٩ل 

صحيت،  خيض جدٟٔ صيىان م٩اعه 

اإلاداؾبت بإن الاماهت لم ج٣م بتزويض 

مدام  ا باإلاٗؼػاث اإلاُلى ت مما اصي اور 

انضاع ٢غاعاث ٢ًائيت بالخٗىيٌ 

مائت وزالزىن  (010020للمخًغعيً بمبلٜ )

 . اصيىاع الٟا ومائت واعبٗىن 

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (164)

نٝغ حٗىيًاث )

 (ًٖ بػالت ؤبييت 

الغ٢ابي  ال٨خاب(065)

 جاعيش   04304ع٢م

01/00/9003 
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 م(  ر/ص/555/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

لٗضم وظىص قب ت  اإلال٠وبٚال١ 

 ٞؿاص.

جبحن بىديجت الخد٣ي٤ ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص بط 

مً  4/ب/6ؤن ٢غاع الخلؼيم يخ٤ٟ واخ٩ام اإلااصة 

 .ماهت ٖمان ال٨ب ي ال هٓام اللىاػم والاقٛا٫ 

بُغي٤  لٟىاهه٢يام اماهت ٖمان بٗمل ؤلبىم 

ع٢م ٢غاع الخلؼيم بمىظب الخلؼيم 

ؾبٗت الاٝ ( 5300بمبلٜ )(0217)

جدٟٔ صيىان اإلاداؾبت و ، وزمؿمائت صيىاع

ناخبت  ذٖلر ٢غاع الخلؼيم ٦ىن الاماهت ليؿ

 ازخهام بٗمل هظا الالبىم .

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (165)

٢غاع )مسالٟاث ف  

 (0217)الخلؼيم 

 

ال٨خاب الغ٢ابي (066)

 جاعيش  04111ع٢م

6/00/9003 

 

 .م(  ر/ص/630/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه ؾب٤ وجم الخد٣ي٤  اإلال٠وبٚال١ 

به مً ٢بل الهيئت ونضع ٢غاع مً 

.  مجلـ الهيئت بدٟٔ اإلاىيٕى

ؾب٤ وؤن جم هٓغ ال٣ًيه مً ٢بل الهيئت ونضع٢غاع 

 92/1/9004جاعيش  09/00/9004الهيئت ع٢م مجلـ 

 اإلاخًمً خٟٔ اإلاىيٕى

 

 ف  مضيغيت  ٢049غاع مخٗل٤ بخٗيحن 
ً
ٖامال

 9003ها٢الث الامغاى ف  اماهت ٖمان لٗام 

 

 

 اماهت ٖمان ال٨ب ي  (166)

حٗييىاث ف  اماهت )

 (ٖمان

ال٨خاب الغ٢ابي (067)

 جاعيش   4579ع٢م

4/3/9003 

 

 2/5/9005جاعيش  33/00/0/10229ع٢م ٦خاب عئاؾت الىػاء . 12

 م( ر/ص/0009/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااااإ 

 خٟٔ وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح.

 

مااع  عدم وجود شبهة فساد . خهى٫ ؾلُت اإلايااه ٖلار جمىيال ماً بىا٪ الٖا

الاإلاااااااوي  لخىٟياااااظ ُٖااااااء لإلقاااااغاٝ والخىٟياااااظ ٖلااااار 

ل٩ل مكاعي٘  قب٨تي نٝغ نخ  ومدُتي جى٣يه 

ماااً ٦ٟغهجااات وال٨اااغ٥ وجااام َاااغح الُٗااااء الخاااام 

ب٨ٟغهجه وجاظيل َغح ُٖاء ال٨غ٥ لححن الاهت اء 

ٖلاار َلااب اإلامااى٫ وجااىٞح   مااً ُٖاااء ٦ٟغهجااه بىاااءً 

الخمىيااااااااااال الاااااااااااالػم لهاااااااااااظه اإلاكااااااااااااعي٘ وجااااااااااام حٗياااااااااااحن 

( 05000اؾدكااعي ٦ماضيغ مكاغوٕ اظىباي بغاجاب )

صيىاااااااااااع  وحٗيااااااااااحن هائااااااااااب مااااااااااضيغ للمكااااااااااغوٕ بغاجااااااااااب 

 قاااااااهغ  93اع  إلااااااااضة ( صيىااااااا1000)
ً
ل٣ٗاااااااضي الٗمااااااال  ا

إلاكااغوع  مدُاات جى٣ياات ٦ٟغهجااه وقااب٨ت الهااٝغ 

لإلجٟا٢ياات التااي جااىو  بكاا٩ل مساال٠الهاخ  ٞ  ااا 

حن ماااااضيغ مكاااااغوٕ واخاااااض لإلقاااااغاٝ ٖلااااار ياااااٖلااااار حٗ

 .اإلاكاعي٘ الاعبٗت

 ؾلُت اإلاياه  (167)

مدُتي  الخى٣يت )

والهٝغ الهخ  

 (لل٨غ٥ و٦ٟغهجه  

ال٨خاب الغ٢ابي (070)

  03/5/2/2550 ع٢م

 06/1/9001 جاعيش 
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 م( ر/ص/777/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

خٟاااااااااأ وبٚااااااااااال١ ملاااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااح  

 لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

 

  لاااااام يشبااااااذ وظااااااىص مسالٟاااااااث بالُٗاااااااء والاوامااااااغ

 الخٛيح يت.

  بخااااااااااعيش 
ً
جباااااااااحن ان الُٗااااااااااء جااااااااام اؾاااااااااخالمه ن ائياااااااااا

ذ ٧اٞااات اإلاباااالٜ  02/2/9004 اإلاسههااات وناااٞغ

 للُٗاء خؿب الانى٫.

 

جااااااااااام اخالااااااااااات ُٖااااااااااااء مدُااااااااااات جى٣يااااااااااات ظىاااااااااااىب 

 24،1ٖماااااااااااان فااااااااااا  مى٣ُااااااااااات الظهيبااااااااااات بمبلاااااااااااٜ 

تاااااااااا اى الاهاااااااااااو   مليااااااااااىن صوالع وجاااااااااام ه٣لهااااااااااا اٖل

اوااااااااااار مى٣ُااااااااااات الجحااااااااااازة مماااااااااااا اصي اوااااااااااار ػيااااااااااااصة 

َا٢ت ااااااااااا الاؾاااااااااااديٗابيت الامااااااااااغ الاااااااااااظي اصي اوااااااااااار 

اناااااااااضاع  ٖاااااااااضة اواماااااااااغ حٛيح يااااااااات وماااااااااً يااااااااامن ا 

ٕ الاؾديًااااااااااااااااااااااااح( الاماااااااااااااااااااااااغ الخٛيح ي)مىياااااااااااااااااااااااى 

ملياااااااااااااىن صوالع  مخًااااااااااااامىا بىاااااااااااااض  21،4ب٣يمااااااااااااات 

ملياااااااااااااااااااااااااااااااااىن صوالع  01اخخياااااااااااااااااااااااااااااااااَي ب٣يماااااااااااااااااااااااااااااااات 

و خاااااااض٢ي٤ صياااااااىان اإلاداؾااااااابت وظاااااااض ان هىاااااااا٥ 

لااااابـ فااااا  مىيااااإى بىاااااض اإلابلاااااٜ الاخخيااااااَي مااااا٘ 

بىاااااااااااااااااااااض اإلابلاااااااااااااااااااااٜ بااااااااااااااااااااااإلا٣ُٕى ناااااااااااااااااااااٝغ مىاااااااااااااااااااااه 

صوالع  اٖاااااااااااااااااااصة جاهياااااااااااااااااال قااااااااااااااااااب٩اث  3030751

صوالع  لخىٟيااااااااااااااااااظ  6364606ؾاااااااااااااااااااب٣ت ومبلااااااااااااااااااٜ 

الخاااااااااااو  جاااااااااام جىٟيااااااااااظ الُٗاااااااااااء قااااااااااب٨ت الااااااااااغي و 

ذ ٧اٞااااااااااات اإلاباااااااااااالٜ اإلاسههااااااااااات  ٧اااااااااااامال وناااااااااااٞغ

 .للُٗاء

 ؾلُت اإلاياه (170)

 )مدُت جى٣يت

 (ظىىب ٖمان

ال٨خاب الغ٢ابي (070)

  03/5/2/90710 ع٢م

 03/09/9002 جاعيش 

 

 م( ر/ص/0000/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

خٟاااااااااأ وبٚااااااااااال١ ملاااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااح 

وعٞاااااااااا٘ الؿاااااااااالُت بؿاااااااااابب الخهااااااااااىيب 

٢ًاااااااااااااااااائيت ٖلااااااااااااااااار اإلا٣اااااااااااااااااااو٫  ي صٖاااااااااااااااااى 

 ألانل .

وطلااااااااااااا٪ لألؾاااااااااااااباب  ٖاااااااااااااضم وظاااااااااااااىص قاااااااااااااب ت ٞؿااااااااااااااص

 الخاليت :

  ٪جاااااااااام ازااااااااااظ مىا٣ٞااااااااااات مجلااااااااااـ الااااااااااىػعاء والبىااااااااااا

 اإلامى٫ ٖلر الخلؼيم .

  جاااااااام ناااااااااٝغ مؿاااااااااخد٣اث اإلا٣ااااااااااو٫ اإلالاااااااااؼم ٖلياااااااااه

ااااااااااضم  الُٗاااااااااااء  بٗااااااااااض جيؿاااااااااايباث الاؾدكاااااااااااعي ٖو

 مماوٗت اإلا٣او٫ الغئيس ي.

   اااااااااا٘ صٖااااااااااىي ٢ًااااااااااائيت ٢يااااااااااام ؾاااااااااالُت اإلاياااااااااااه بٞغ

جاااااااااااام جى٢ياااااااااااا٘ اجٟا٢ياااااااااااات بااااااااااااحن ؾاااااااااااالُت اإلاياااااااااااااه 

الُٗاااااااااااااااء ع٢اااااااااااااام لخىٟيااااااااااااااظ  واخااااااااااااااض اإلا٣اااااااااااااااولحن

ت جى٣ياااااااااااااااااااات مدُاااااااااااااااااااا // مغ٦ااااااااااااااااااااؼي  931/9006

الهاااااااااااااااااااااااٝغ الهاااااااااااااااااااااااخ  ٦ٟغهجااااااااااااااااااااااات ب٣يمااااااااااااااااااااااات 

(صيىااااااااااااااااااااااااااااع  و٢اااااااااااااااااااااااااااام اإلا٣ااااااااااااااااااااااااااااو٫ 7,970,075)

يحن   بخى٢ياااااااااا٘ اجٟا٢ياااااااااااث ماااااااااا٘ م٣اااااااااااولحن ٞااااااااااٖغ

% حٗثاااااااااااااااااا  3.6وبٗااااااااااااااااااض ان اهجااااااااااااااااااؼ ماوؿاااااااااااااااااابخه 

اإلا٣اااااااااو٫ الاناااااااال  وجاااااااام جلااااااااؼيم الُٗاااااااااء ٖلاااااااار 

 ؾلُت اإلاياه (170)

مسالٟاث بدىٟيظ )

ُٖاء مدُت جى٣يت 

الهٝغ الهخ  

 (٦ٟغهجت

( الاؾديًاح 079)

 9003لؿىت  76ع٢م
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 ٖلر اإلا٣او٫ الانل .

باليؿاااااااااااااااابت العجٟااااااااااااااااإ الاؾااااااااااااااااٗاع والخلااااااااااااااااؼيم بااااااااااااااااغعث 

ت اهجاااااااااااااااااااااااػ الٗماااااااااااااااااااااال وحٛيحاااااااااااااااااااااا   بًااااااااااااااااااااااغوعة ؾااااااااااااااااااااااٖغ

اث الٟىيااااااااااات للمٗاااااااااااضاث بماااااااااااا ٞ  اااااااااااا بلاااااااااااض  اإلاىانااااااااااٟا

 اإلايكإ

قاااااااااااااااااااااااااااااغ٦ت اإلا٣اااااااااااااااااااااااااااااااو٫ الٟغعااااااااااااااااااااااااااااا  بمبلااااااااااااااااااااااااااااااٜ 

 ( صيىاااااااااااااااااااااااااع بٗاااااااااااااااااااااااااض مىا٣ٞااااااااااااااااااااااااات00,390,007)

مجلااااااااااااااـ الاااااااااااااااىػعاء والبىاااااااااااااا٪ اإلاماااااااااااااااى٫ وجااااااااااااااام 

ناااااااااٝغ مؿااااااااااخد٣اث اإلا٣اااااااااااو٫ اإلالااااااااااؼم ٖليااااااااااه 

ااااااااااااااااااااااضم  بٗااااااااااااااااااااااض جيؿاااااااااااااااااااااايباث الاؾدكاااااااااااااااااااااااعي ٖو

مماوٗاااااااااااات مااااااااااااً اإلا٣اااااااااااااو٫ الغئيساااااااااااا ي و٢امااااااااااااذ 

اااااااا٘ صٖااااااااىي ٢ًااااااااائيت ٖلاااااااار  ؾااااااالُت اإلاياااااااااه بٞغ

 اإلا٣ااااااااااااااااو٫ الانااااااااااااااال  بؿااااااااااااااابب ٖاااااااااااااااضم جىٟياااااااااااااااظ

 الُٗاء.

 م( ر/ص/0000/05ال٣غاع ع٢م )

٢ااااغع مجلااااـ الهيئاااات باإلظمااااإ خٟاااأ 

وبٚاااااال١ ملااااا٠ ؤلاؾديًااااااح ٦ىهاااااه جااااام 

 . الىائب الٗامبور  اإلاىيٕىبخالت 

 

  بسهاااااااااىم الخالٖاااااااااب فااااااااا  الىخاااااااااضاث الؿااااااااا٨ىيت

٣ٞاااااااض جااااااام جدىيااااااال اإلاىيااااااإى اوااااااار الىائاااااااب الٗاااااااام 

بمىظاااااااب ٦خاباااااااه ع٢ااااااام ص ماااااااً ٢بااااااال وػياااااااغ اإلااليااااااات 

جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعيش  95/9004/00390ح/ظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼاء/

90/4/9004 

  جاااااااااام حسااااااااااجيل ٢ًاااااااااايت ظىاياااااااااااث لااااااااااضي مد٨ماااااااااات

ااااااااااااا٠ جداااااااااااااذ  بضايااااااااااااات ظاااااااااااااؼاء ٖماااااااااااااان بدااااااااااااا٤ اإلاْى

 (705/9003الغ٢م )

ٟحنوظاااااىص جالٖاااااب ماااااً ٢بااااال  فااااا   اخاااااض اإلااااااْى

فاااااااا  الاظااااااااغاءاث اإلااليااااااااات  ؾاااااااالُت واصي الاعصن

لااااااااااابٌٗ اإلاٗاااااااااااامالث الخانااااااااااات بخسهااااااااااايو 

الىخاااضاث الؿاااا٨ىيت للمااااىاَىحن فاااا  مكااااغوٕ 

جُاااااااااااااىيغ واصي  الاعصن /الكاااااااااااااىهت الجىى ياااااااااااااه 

ومن ااااااااااا اؾااااااااااخسضام وناااااااااال م٣بىياااااااااااث ع٢اااااااااام 

 150ب٣يماااااات  94/4/9001( جااااااعيش 043673)

صيىااااع وطلااا٪ باااض٫ زماااً الخسهااايو للىخاااضة 

/ميؿااااااا٠ 97)خااااااىى  1614الؿاااااا٨ىيه ع٢اااااام 

ض(، واؾاااااااااااااااااخسضام هٟاااااااااااااااااـ ونااااااااااااااااال اباااااااااااااااااى ػيااااااااااااااااا

اإلا٣بىيااااااث اٖااااااله فااااا  وزي٣اااااه ازاااااغي جدمااااال 

 ( مً هٟـ الحىى 2049الغ٢م )

 

 

 

 ؾلُت واصي الاعصن (179)

الىخضاث )

 (الؿ٨ىيت

ال٨خاب الغ٢ابي (071)

  03/1/1/9613 ع٢م

 94/9/9003 جاعيش 

 

الاؾديًاح ع٢م  جاب٘

 9003لؿىت  76
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 اؾديًاح/٦خاب ع٢ابي الجهه البىض مًمىن الاؾديًاح /ال٨خاب الغ٢ابي هديجت الخد٣ي٤ ٢غاع مجلـ الهيئت

 م( ر/ص/0001/05ال٣غاع ع٢م )

بخالاااااات ٕ ٢ااااااغع مجلااااااـ الهيئاااااات باإلظمااااااا

بواااااار مااااااضع  ٖااااااام هيئاااااات الجزاهاااااات  اإلالاااااا٠

وم٩اٞداااااااات الٟؿااااااااااص إلظااااااااغاء اإلا٣خطااااااااا ى 

ومساَباااااااااااات ؾاااااااااااالُت واصي  . ال٣اااااااااااااهىوي

ألاعصن إلجسااااااااااااط ؤلاظاااااااااااغاءاث ال٣اهىهيااااااااااات 

اااااااااااصة الحااااااااااا٫ بواااااااااار مااااااااااا ٧ااااااااااان ٖليااااااااااه  إٖل

 و الباَلت.ي٢بل ٖمليت الخسه

 

  جبااااااااحن باهااااااااه جاااااااام جسهاااااااايو وخااااااااضجحن ؾاااااااا٨ىيخحن

 بضون وظه خ٤.

  ًيٟياااااااااااااات ماااااااااااااا ٢باااااااااااااال الازااااااااااااااال٫ بالىاظباااااااااااااااث الْى

حن ولجىت الاعاض ي.  لجىتي اهخ٣اء اإلاؼاٖع

  وظىص قب ت ٞؿاص 

ااا٠موخاااضاث ؾااا٨ىيت لٗائلااات  1و يسهاااج  ْى

خيااااااض جاااااام جسهاااااايو  فاااااا  ؾاااااالُت واصي الاعصن

( بمؿاااااااااااااااااااااااااخت 0069الىخااااااااااااااااااااااااضة الؿاااااااااااااااااااااااا٨ىيت )

باٖخباااااااااااعه عب ٖائلاااااااااااه اياااااااااااٞت اوااااااااااار  9(م966)

( 0061جسهااااااااااااااااااااايو الىخاااااااااااااااااااااضة الؿااااااااااااااااااااا٨ىيت )

اااااااااااا٠اواااااااااااار ػوظاااااااااااات  9(م966و مؿاااااااااااااخت )  اإلاْى

 لاااااىٟـ اؾاااااـ الخسهااااايو اإلاُب٣ااااات 
ً
اؾااااادىاصا

ٖلاار الااؼوط. و ٣ااغاع الخاا٤ جاام جسهاايو وخااضة 

اااا٠  زاهياااات للؿاااايضة  باٖخباعهااااا عب ػوظاااات اإلاْى

 لؾـ الخسهيو اإلاٗخمضة .
ً
 ٖائلت زالٞا

 ؾلُت واصي الاعصن (171)

مسالٟاث )

بخسهيو وخضاث 

 (ؾ٨ىيت 

 

(ال٨خاب الغ٢ابي 072)

  03/1/1/90547ع٢م 

 97/09/9003جاعيش 

 

 م( ر/ص/677/05ال٣غاع ع٢م )

٢ااااااغع مجلااااااـ الهيئاااااات باإلظمااااااإ خٟاااااأ 

وبٚاااااااااااال١ ملااااااااااا٠ ؤلاؾديًااااااااااااح  لٗااااااااااااضم 

 وظىص قب ت ٞؿاص.

 

  ٖضم وظىص قب ت ٞؿاص 

  لاااااااااام يدؿاااااااااابب الُٗاااااااااااء ب ااااااااااضع اإلاااااااااااا٫ الٗااااااااااام وجاااااااااام

 الاؾخٟاصة مىه خؿب ماهى مسهو له

جااااام اباااااغام اجٟاااااا٢يخحن باااااحن ؾااااالُت واصي الاعصن 

( صيىاااااااااااااااااع 105900ب٣يماااااااااااااااات ) واصي الكااااااااااااااااغ٧اث

لخمىيااااااال مكااااااااعي٘ اوكاااااااائيه للؿااااااالُت ٖلااااااار ان 

ج٣ااىم الؿاالُت باٖااضاص الضعاؾاااث والخهاااميم 

والاقااااغاٝ الٟنااااي  إلوكاااااء اإلاكاااااعي٘ وان جلتاااازم 

الكااغ٦ت بااضٞ٘ وؿاابت مااً ٢يماات هااظه اإلاكاااعي٘ 

بااااااض٫ احٗاااااااب الجهاااااااػ الٟنااااااي و خااااااض٢ي٤ صيااااااىان 

اإلاداؾاااااابت جبااااااحن ٖااااااضم ابااااااغاػ مايٟيااااااض خهااااااى٫ 

ٖلااار اإلاىا٣ٞاااث الالػمااات إل٢اماات هاااظه الؿاالُت 

ااااااضم ٢يااااااام الؿاااااالُت بااااااةٖالم وػيااااااغ  الؿااااااضوص ٖو

اإلااليت ب ظه الاجٟا٢يت ٦ما جبحن ٖضم اؾاديٟاء 

بااااااااض٫ احٗاااااااااب الخهاااااااااميم والاقااااااااغاٝ والبااااااااالٜ 

( صيىاااااع وجدىيلهااااا اواااار خؿاااااب ٢91603يمت ااااا )

ها ماااااً  الايااااغاصاث فااااا  الؿااااالُت واهمااااا جااااام ناااااٞغ

 يت٢بل الكغ٦ت مباقغة لل٨ىاصع الٟى

 ؾلُت واصي الاعصن (172)

)مكاعي٘ اوكائيت 

 للؿلُت(

 ( الاؾديًاح ع٢م 073)

 9002لؿىت  012
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 اؾديًاح/٦خاب ع٢ابي الجهه البىض مًمىن الاؾديًاح /ال٨خاب الغ٢ابي هديجت الخد٣ي٤ ٢غاع مجلـ الهيئت

 م( ر/ص/775/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

بخالاااااااااااااااااات ملاااااااااااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااااااااااح بواااااااااااااااااار 

ماااااااااااااااااضع  ٖاااااااااااااااااام الجزاهااااااااااااااااات وم٩اٞدااااااااااااااااات 

الٟؿااااااااااااااااااااااااااااااااص مىياااااااااااااااااااااااااااااااىٖا إلظاااااااااااااااااااااااااااااااغاء 

 اإلا٣خط ى ال٣اهىوي

ااا٠ باااغ٢م جباااحن وظاااىص ملااا٠ جد٣ي٣اااي ؾااااب٤  للمْى

وجاااام خٟٓااااه ب٣ااااغاع  عئاااايـ الهيئاااات بخاااااعيش  2/9001

 صيبيت إمٗلال باال٦خٟاء باالظغاءاث الخ  6/2/9001

 

 

 

 

٢امااااااااااااااااااااااااااذ ؾاااااااااااااااااااااااااالُت واصي الاعصن باوكاااااااااااااااااااااااااااء 

ٟي الؿاااااااالُت  يٟااااااااي إلاااااااااْى وخااااااااضاث ؾاااااااا٨ً ْو

والااااااااضوائغ الح٨ىمياااااااات الازااااااااغي الٗاااااااااملحن فاااااااا  

 0754مى٣ُاااااااااااااااااااااااات الاٚااااااااااااااااااااااااىاع مىااااااااااااااااااااااااظ ٖااااااااااااااااااااااااام 

جباااااااحن وظاااااااىص مسالٟااااااااث جمشلاااااااذ  و الخاااااااض٢ي٤

ببيااااااااااااا٘ وجمليااااااااااااا٪ مٗٓااااااااااااام هاااااااااااااظه الىخااااااااااااااضاث 

ٟ  ا زالٞا لالؾـ اإلاٗخمضة  إلاْى

 

 ؾلُت واصي الاعصن (173)

الىخضاث الؿ٨ىيه )

ٟي  الؿلُه( إلاْى

( الاؾديًاح 074)

 9003لؿىت  010ع٢م

 

 2/5/9005 جاعيش   ٦33/00/0/10290خاب عئاؾت الىػعاء ع٢م . 13

 م( ر/ص/764/05ال٣غاع ع٢م)

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

لاااااا٠ لٗااااااضم وظااااااىص اإلاخٟاااااأ وبٚااااااال١ 

 قب ت ٞؿاص. 

 

، وطلااااااا٪ لٗاااااااضم وظاااااااىص ٖاااااااضم وظاااااااىص قاااااااب ت ٞؿااااااااص

الٗاااااااااااااااااام خياااااااااااااااااض جااااااااااااااااام هاااااااااااااااااضع او مؿااااااااااااااااااؽ باإلااااااااااااااااااا٫ 

ٖمااااااااااا٫ اإلاىجااااااااااؼة مىااااااااااه ألا ٖااااااااااً مداؾاااااااااابت اإلا٣اااااااااااو٫ 

 ومن ا ُٖاء اؾخ٨ماو .
ً
 ٞٗليا

 

 

لااااار للكاااااباب بُاااااغح ُٖااااااء  ٢اااااام اإلاجلاااااـ ألٖا

ع٢اااااااااااااااااام بهاااااااااااااااااااعة مجماااااااااااااااااا٘ ظااااااااااااااااااغف الغياضاااااااااااااااااا ي 

اخااااااااااااااااااااااااضي ٖلاااااااااااااااااااااااار  9005ٖااااااااااااااااااااااااام 9005/ر/7

( ؤلاا٠ صيىاااع جخًاامً 040ب٣يماات ) الكااغ٧اث

( مااااااااااااا٘ ٦كااااااااااااااٞاث 2جغ٦يااااااااااااب ؤباااااااااااااغاط ٖاااااااااااااضص )

ياااااات  ٖغ حٗااااااغى ؤخااااااض ، و ولىخاااااااث عئيؿاااااايت ٞو

مضة بور الؿ٣ىٍ وخهل هؼإ ماا  ؤبغاط ألٖا

بااااحن اإلا٣اااااو٫ وناااااخب الااااىول ممااااا اصي بواااار 

ٞسا ال٣ٗض وبخالات ُٖااء ظضياض اؾاخ٨ماو  

 ؤهاااااااااااه جااااااااااام 56ب٣يمااااااااااات )
ً
( ؤلااااااااااا٠ صيىااااااااااااع ٖلماااااااااااا

مااا٫ اإلاىجااؼة ٞٗااال  مداؾاابت اإلا٣اااو٫ ٖلاار ألٖا

 ِ٣ٞ. 

 

 

 

اإلاجلـ الاٖلر  (174)

 للكباب

ُٖاء بهاعة مجم٘ )

 (الغياض يظغف 

 

(ال٨خاب الغ٢ابي 075)

  09/90/4/00773ع٢م 

 7/5/9002جاعيش 
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 اؾديًاح/٦خاب ع٢ابي الجهه البىض مًمىن الاؾديًاح /ال٨خاب الغ٢ابي هديجت الخد٣ي٤ ٢غاع مجلـ الهيئت

 م( ر/ص/765/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

لاااااا٠ لٗااااااضم وظااااااىص اإلاخٟاااااأ وبٚااااااال١ 

 قب ت ٞؿاص. 

 

 

اليىظااااااااض مؿاااااااااؽ باإلاااااااااا٫ الٗااااااااام ، وطلاااااااا٪ خؿااااااااب 

ج٣غياااااااااااااااااغ اللجىااااااااااااااااات الٟىيااااااااااااااااات للجمٗيااااااااااااااااات الٗلميااااااااااااااااات 

اإلامشلااااااااااااااات العيااااااااااااااايت اإلال٨يااااااااااااااات ماااااااااااااااً ان الُب٣ااااااااااااااااث 

 اإلالٗب مُاب٣ت إلاا ظاء ف  الُٗاء

 

  ًٖاااااااااضم نااااااااااالخيت ملٗاااااااااب مضيىاااااااااات الحؿاااااااااا

للكاااااااااااباب إل٢امااااااااااات اإلاباعيااااااااااااث ٖلياااااااااااه مااااااااااااً 

ممااااااااااااااااا ؤصي بواااااااااااااااار  9003 ت( ؾااااااااااااااااى7قاااااااااااااااهغ )

 ه٣ل اإلاباعياث بور ؾخاص ٖمان الضوو .

  وظاااااااااااااىص ازاااااااااااااخالالث فااااااااااااا  ؤعيااااااااااااايت اإلالٗاااااااااااااب

وجدااااااااااااااى٫ الىجياااااااااااااال بواااااااااااااار اللااااااااااااااىن ألانااااااااااااااٟغ 

وهىٖيااااااااااااات جااااااااااااات ه٣اااااااااااااو ميااااااااااااااه ألامُااااااااااااااع هدي

 يل والؿماص اإلاؿخسضم. الىج

جاااااااام بخالاااااااات ُٖاااااااااء ظضيااااااااض لؼعاٖاااااااات ؤعياااااااايت 

اإلالٗااااااااااااااااااااب بالىجياااااااااااااااااااال الُبيعاااااااااااااااااااا  وخؿااااااااااااااااااااب 

الخ٣غياااااااااااااغ الٟناااااااااااااي لل٨كااااااااااااا٠ ٖلااااااااااااار َب٣ااااااااااااااث 

ب مضيىااااااااااااااااااااااات الحؿاااااااااااااااااااااااً الغيايااااااااااااااااااااااايت ٗااااااااااااااااااااااامل

الهاااااااااااصع ٖااااااااااً الجمٗياااااااااات الٗلمياااااااااات اإلال٨ياااااااااات 

جباااااااااحن ان اإلاكااااااااا٩لت فااااااااا  ٖاااااااااضم وظاااااااااىص هٓاااااااااام 

جهاااااااااااااغي٠ مىاؾاااااااااااااب لعيااااااااااااايت اإلالٗاااااااااااااب ؤصي 

اه فاااااااااا  الُب٣اااااااااات الٗلىياااااااااات ٦مااااااااااا لخجماااااااااا٘ اإلاياااااااااا

خ٣غياااااااااااااغ الٟناااااااااااااي بوااااااااااااار ؤن الُب٣ااااااااااااااث اقااااااااااااااع ال

ت لعيااااااايت اإلالٗاااااااب مُاب٣ااااااات إلااااااااا ظااااااااء لاااااااشاإلام

 ف  الُٗاء اإلاىٟظ.

جااااااااام َاااااااااغح ُٖااااااااااء ظضياااااااااض إلاٗالجااااااااات مكااااااااا٩لت 

( 59/9003هٓااااااااااااام جهااااااااااااغي٠ اإلاياااااااااااااه ع٢ااااااااااااام )

( صيىااااااااااااااااااااااااااااع 330( ؤلااااااااااااااااااااااااااا٠ و)233مااااااااااااااااااااااااااات )يب٣

 وجهىيب الىي٘.

 

 وػاعة الكباب (175)

ُٖاء مالٖب )

مضيىت الحؿً 

للكباب الخام 

بإٖما٫ قب٨ت عي 

وػعاٖت هجيل 

 (َبيع 

ال٨خاب الغ٢ابي (076)

  01/15/2/07075 ع٢م

 07/00/9003 جاعيش 
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 م( ر/ص/4000/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح ٦ىهه جم 

حك٨يل لجىت ٞىيت لخهىيب 

ألاويإ مً الىاخيت ؤلاصاعيت  

وجدىيل اإلال٠ اور صيىان اإلاداؾبه 

 إلاخابٗت اٖما٫ الخهىيب.

بٗض الؼياعة اإلايضاهيت للبلضيت وؾمإ ؤلاٞاصاث 

٣ٞض ٢امذ البلضيت باجساط ٢غاع مجلـ بلضي 

ال٨خاب الغ٢ابي ٢غاع الاؾخمال٥ مىيٕى بةلٛاء 

٦ىن هظا ال٣غاع ؾيدمل البلضيت مبالٜ ماليت 

٦بح ة،٦ما ٢امذ البلضيت بدك٨يل لجىت ٞىيت 

لخهىيب ألاويإ مً الىاخيت ؤلاصاعيت وجىٓيم 

آليت ؤلاؾخمال٥ ٦ما جم ج٩لي٠ مدامي البلضيت 

الجساط الاظغاءاث ال٣اهىهيت الؾخٗاصة اإلابالٜ 

ؤٖاله ومساَبت الحا٦م ؤلاصاعي إلػالت اإلاضٞىٖت 

 ؤيت اٖخضاءاث ٖلر ؤمال٥ البلضيت

 

 وه  ٖضة بىىص:

(:جىٟيظ ألاخ٩ام الهاصعة 9-0_البىض)

بالخٗىيًاث للمخًغعيً مً الاؾخمال٥ 

صون وظىص ما يكح  بور اؾخ٨ما٫ اظغاءاث 

مً  04الاؾخمال٥ زالٞا لخ٩ام اإلااصة 

 ٢اهىن الاؾخمال٥.

وظىص سجل زام (:ٖضم 2-1_البىض)

ضم مخابٗت البلضيت  بإمال٥ البلضيت، ٖو

خضاء  إلاىيٕى الًٟالث مما ؤصي بور ؤلٖا

 ٖل  ا مً ٢بل اإلاىاَىحن.

(:ٖضم ج٣اض ي البلضيت يغيبت 4-3_ البىض )

جدؿحن ٖلر ٢ُ٘ ألاعاض ي الحانلت ٖلر 

الخٗىيًاث العجٟإ ؤو اهسٟاى ميؿىب ا 

(مً 92ًٖ الكإع زالٞا لخ٩ام اإلااصة )

هىن الاؾخمال٥،باإلياٞت بور ٢يام ٢ا

% مً 30البلضيت بضٞ٘ حٗىيًاث جؼيض ًٖ 

٢يمت ألاعى ألانليت ف  بٌٗ ٢ًابا 

 ه٣هان ال٣يمت.

(صيىاع  وطل٪ 6000(:نٝغ مبلٜ )5_البىض)

 بض٫ حٗىيٌ ًٖ ؤشجاع و٦غاط و اب خضيض

 ت.صون بصزالها بور سجالث البلضي

 

 

بلضيت مااب  (176)

 الجضيضة

بلضيت اؾخمال٧اث )

 (9002مااب لٗام 

ال٨خاب الغ٢ابي (077)

  09/7/44/5171 ع٢م

 06/3/9002 جاعيش 
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 م( ر/ص/5009/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح خيض جم 

 جهىيب الىي٘.

 

ه لم يخم اؾخ٨ما٫ اظغاءاث اإلاىا٣ٞت ٖلر جبحن اه

٘ اإلاٗاملت اور  اللجىت الت زيو ولم يخم ٞع

اللىائيت ، و٦ظل٪ ٞان اإلاٗاملت ص٣٢ذ مً ٢بل 

  صيىان اإلاداؾبت ولم يخم زخمها مً ٢بلهم.

٢ياااااااااااااام اللجىااااااااااااات اإلادليااااااااااااات فااااااااااااا  بلضيااااااااااااات بع اااااااااااااض 

باإلاىا٣ٞااااااااااات ٖلااااااااااار جاااااااااااغزيو البىااااااااااااء اإلا٣تااااااااااا ح 

 4خااااااااااااااااااااااىى  140ٖلاااااااااااااااااااااار ال٣ُٗاااااااااااااااااااااات ع٢اااااااااااااااااااااام 

)ؾااااااااااااالمه والحىلاااااااااااااه( صون ٞاااااااااااااغى حٗاااااااااااااىيٌ 

ٖلااااااااااااااار الخجااااااااااااااااوػاث فااااااااااااااا  اليؿااااااااااااااابت اإلائىيااااااااااااااات 

 مت  مغب20٘اع الؿُديت بم٣ض

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (177)

عزهت البىاء ع٢م )

7/9000) 

(ال٨خاب الغ٢ابي 900)

  09/7/49/1000ع٢م 

 93/9/9001جاعيش 

 

 م( ر/ص/3009/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠  هظه الجؼئيت مً وبٚال١

ؤلاؾديًاح لٗضم وظىص قب ت 

 ٞؿاص.

مً ٢بل اإلاجلـ  جبحن ٖضم صحت هظا الاصٖاء

الخإصيبي ف  البلضيت ٦ما لم يخم اؾخ٨ما٫ 

 ؤلاظغاءاث مً ٢بل ناخب الٗال٢ت.

ٟحن_٢يام  صيىاع  100بضٞ٘ مبلٜ  اخض اإلاْى

ٟت ٢ؿم عزو اإلاهً للحهى٫ ٖلر  إلاْى

بطن اقٛا٫ صون جىٟيظ قٍغ اللجىت 

اإلادليت للخىٓيم بخجهحز مىا٠٢ للؿياعاث 

 خؿب ٖضص الىخضاث الؿ٨ىيت.

بلضيت اع ض  (200)

ال٨ب ي/مى٣ُت 

 الغويه

)ججاوػاث ماليت 

 واصاعيت(

(ال٨خاب الغ٢ابي 900)

  09/7/49/07414ع٢م 

 97/00/9003 جاعيش 

 

 م( ر/ص/0094/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

وبٚال١ هظه الجؼئيت مً مل٠ 

ؤلاؾديًاح خيض جم جهىيب 

 الىي٘.

 

يمل٪ عئيـ _جبحن ٖضم صحت هظا البىض خيض 

البلضيت خ٤ الاٖت اى ٖلر ٢غاع اللجىت اإلادليت 

مً ٢اهىن  02اؾدىاصا لل٣ٟغة ب مً اإلااصة 

 وحٗضيالجه 9003(لؿىت 20البلضياث ع٢م )

٢ياااااااااام عئاااااااااايـ البلضيااااااااات بىياااااااااا٘ مكااااااااااغوخاث 

ٖلاااااااااااار ٢ااااااااااااغاع اللجىاااااااااااات اإلادلياااااااااااات)ال اٖتاااااااااااا اى 

قاااااااااااااااغيُت ٦خابااااااااااااااات حٗهاااااااااااااااض زُاااااااااااااااي بخٟٗيااااااااااااااال 

اإلاىا٢ااااااااااااااااااا٠ ٖىاااااااااااااااااااض الُلب(زالٞاااااااااااااااااااا ل٣اااااااااااااااااااغاع 

جىاااااااااااااااااااات  اإلادليااااااااااااااااااااات ال٣اضااااااااااااااااااااا ي بخٟٗيااااااااااااااااااااال الل

اإلاىا٢اااااااااااااا٠ وججهحزهاااااااااااااااا ٖلماااااااااااااااا باااااااااااااااإن عئااااااااااااااايـ 

البلضياااااااااااات ال يملاااااااااااا٪ نااااااااااااالخيت الاٖتاااااااااااا اى ؤو 

 الخٗضيل ٖلر ٢غاعاث اللجىت

(200) 

 م( ر/ص/1009/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً وبٚال١ 

ؤلاؾديًاح خيض جم جهىيب 

 الىي٘

وطل٪ بةي٣اٝ بظغاءاث جم جهىيب الىي٘ 

الت زيو وبػالت ال٨ك٪ اإلاسال٠ مً ؾٗت 

.  الكإع

 

٢يام اللجىت اإلادليت ف  مى٣ُت ايضون 

باإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو ٦ك٪ ي٣٘ ف  ؾٗت 

 الكإع زالٞا لىٓام الُغ١ وألاعنٟت.

 بلضيت اع ض ال٨ب ي  (209)

)ججاوػاث ماليت 

واصاعيت ف  مى٣ُت 

 ايضون(

(ال٨خاب الغ٢ابي 909)

  09/7/49/90017 ع٢م

 90/09/9003 جاعيش 
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 م( ر/ص/2009/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً  وبٚال١ 

 ؤلاؾديًاح لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص.

 

_جباااااااااحن ؤن اإلاباااااااااالٜ الاااااااااىاعصة فااااااااا  الاؾديًااااااااااح حٗاااااااااىص 

ؾااااااااااااىىاث  3لٟتاااااااااااا اث ػمىياااااااااااات مخٟاوجاااااااااااات جؼيااااااااااااض ٖااااااااااااً 

البىااااااااااااء يااااااااااامً ،٦ماااااااااااا ؤن الخٗاااااااااااىيٌ ٖاااااااااااً مى٢ااااااااااا٘ 

اإلاىااااااااا٤َ الؿااااااااا٨ىيت يسخلااااااااا٠ ٖاااااااااً الخٗاااااااااىيٌ ٖاااااااااً 

 مى٢٘ البىاء يمً اإلاىا٤َ الخجاعيت

_٢يااااااااااااام البلضياااااااااااات باؾااااااااااااديٟاء بااااااااااااض٫ حٗااااااااااااىيٌ 

و مباااااااااااالٜ مخٟاوجااااااااااات ٖاااااااااااً مسالٟااااااااااااث ألابييااااااااااات 

 لٛاياث جغزيو ؤبييت مسالٟت.

(201) 

 م( ر/ص/9000/05)ال٣غاع ع٢م 

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠  هظ الجؼئيت مً وبٚال١

 ؤلاؾديًاح لٗضم وظىص قب ت ٞؿاص

جبحن ؤن مىذ الغزو ٢ض جم إليها٫ الخياع 

ال٨هغ ائي بمىظب ٦خاب وػيغ الكاون البلضيت ع٢م 

بإهه ال ماو٘ مً  1/4/9002جاعيش 94/6/03000ٍ/

ألابييت باؾم بيها٫ الخياع ال٨هغ ائي وجغزيو 

 زؼيىت اإلامل٨ت ألاعصهيت الهاقميت .

( عزهت بىاء ل٣ٗاعاث ؤ٢يمذ ٖلر 03مىذ )

ؤعاض ي الخؼيىت صون ببغاػ ؾىضاث حسجيل ؤو 

جسهيو مً ٢بل ؾلُت واصي ألاعصن زالٞا 

 لخ٩ام ٢اهىن جىٓيم اإلاضن وال٣غي.

 

 بلضيت َب٣ت ٞدل  (202)

٢يىص وسجالث )

 (البلضيت

( الاؾديًاح 901)

 9003لؿىت  40ع٢م

 

 م( ر/ص/0090/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً وبٚال١ 

 صؤلاؾديًاح لٗضم وظىص قب ت ٞؿا

جبحن ؤن اإلاجلـ البلضي اجسظ ٢غاعه باإلاىا٣ٞت ٖلر 

الت زيو اؾدىاصا ل٨ىن الت زيو ٣ِٞ إليها٫ 

و٦ىن الخياع ال٨هغ ائي وللخسٟي٠ ٖلر اإلاىاَىحن 

 ألابييت ٢ضيمت ظضا.

٢يام البلضيت باإلاىا٣ٞت ٖلر جغزيو ألابييت 

بمىظب مسُُاث ٦غو٦يت )مسُُاث 

 هىضؾيت ٚح  مهض٢ت مً ه٣ابت اإلاهىضؾحن(

 

 بلضيت َب٣ت ٞدل  (203)

٢يىص وسجالث )

 (البلضيت

 م( ر/ص/9900/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

٦ىهه وبٚال١ مل٠ ؤلاؾديًاح 

 مىٓىع لضي ال٣ًاء.

 

_جاااااااااام بخالاااااااااات اإلاىياااااااااإى بواااااااااار ؾااااااااااٗاصة مااااااااااضع  ٖااااااااااام 

جااااااااااااااعيش  9/4/1926بع ااااااااااااض بمىظااااااااااااب ال٨خاااااااااااااب ع٢اااااااااااام 

03/9/9005 

بنضاع بطن بقٛا٫ ف  مى٣ُتي الغويت و يذ 

عاؽ الخابٗخحن لبلضيت بع ض والخالٖب ف  

البياهاث الىاعصة ٞيه ٦غ٢م ال٣ُٗت وع٢م 

اإلاؿاخاث اإلاغزهت إليها٫ الحىى و 

 ضماثالخ

 

بلضيت اع ض ال٨ب ي  (204)

/مى٣ُتي الغويت 

 و يذ عاؽ

 (اطوهاث الاقٛا٫)

ال٨خاب الغ٢ابي (902)

  09/7/49/6630 ع٢م

 9002لؿىت  2/4جاعيش 

 

 م( ر/ص/0500/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠  هظه الجؼئيت مً وبٚال١

ؤلاؾديًاح ٦ىهه جم جهىيب 

 الىي٘.

ج٣ضيم مٗاملت اطن اقٛا٫ بُغي٣ت  اهه جمجبحن _

٠ اإلاسخو لم يىا٤ٞ  ٚح  انىليت الا ان اإلاْى

ٖلر اٖخماص هظه الىزائ٤ و٢ض ٢ام ناخب 

الٗال٢ت بخهىيب الاويإ وج٣ضيم الىزائ٤ 

 بك٩ل انىو .

جاااااااااااااااااااااعيش  (593بطن الاقااااااااااااااااااااٛا٫ ع٢اااااااااااااااااااام ): اوال

خيااااااااااااااااض ناااااااااااااااااضع ٖااااااااااااااااً بلضيااااااااااااااااات  00/5/9001

اإلاٗاااااااغاى وحٛيحاااااااا  ظمياااااااا٘ البياهاااااااااث الااااااااىاعصة 

 ٞيه واؾخٗماله ف  بلضيت ظغف.

 بلضيت ظغف (205)

)ججاوػاث ف  

 اطوهاث الاقٛا٫(

ال٨خاب الغ٢ابي (903)

  7/90/4433 ع٢م

 9/3/9002جاعيش 

 

ال٨خاب الغ٢ابي ع٢م  جاب٘

 جاعيش   09/7/49/90017

90/09/9003 
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 م( ر/ص/6000/05ال٣غاع ع٢م )

بخالت ٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ 

 مل٠ ؤلاؾديًاح هظه الجؼئيت مً

 
ً
إلاضع  ٖام الجزاهت  مىيىٖا

إلظغاء اإلا٣خط ى وم٩اٞدت الٟؿاص 

 .ال٣اهىوي

لٗضم صحت بطن ألاقٛا٫  _جبحن وظىص مسالٟاث

 ف  بياهاجت والخالٖب( 9142ع٢م )

 ز
ً
 (9142بطن ألاقاااااااااااااااااااااااااااااٛا٫ ع٢ااااااااااااااااااااااااااااام ): اهياااااااااااااااااااااااااااااا

/بلضيت ظاااااااغف  الهااااااااصع ٖاااااااً مى٣ُااااااات ؾاااااااٝى

خياااااااض يدخاااااااىي ٖلااااااار بياهااااااااث ٚحااااااا  صاااااااحيده 

مااااااااااً خيااااااااااض اؾاااااااااام اإلاالاااااااااا٪ وع٢اااااااااام ال٣ُٗاااااااااات 

والحاااااااااااااااااااااااااىى والبياهااااااااااااااااااااااااااث الاااااااااااااااااااااااااىاعصة فااااااااااااااااااااااااا  

ألانااااااااااال  وجااااااااااام ايهاااااااااااا٫ زاااااااااااضماث اإلاسُاااااااااااِ 

اااااااااااام ٖاااااااااااضم صااااااااااااحت اطن  ال٨هغ ااااااااااااء للبىااااااااااااء ٚع

 الاقٛا٫.

 بلضيت ظغف (206)

)ججاوػاث ف  

 اطوهاث الاقٛا٫(

 م( ر/ص/7000/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً وبٚال١ 

٦ىهه جم جهىيب ؤلاؾديًاح 

 .الىي٘

صٞ٘ اإلابلٜ اإلااو  مً زال٫ جم جهىيب الىي٘ 

 6309اإلاؿخد٤ ٖلر الؼياصة ف  اإلاؿاخت ب٣يمت 

جاعيش  49112صيىاع بمىظب الىنى٫ اإلااليت ع٢م 

جاعيش  041479والىنل ع٢م  4/3/9002

جاعيش  042720والىنل ع٢م  06/7/9002

ت 9/09/9002 ، ٦ما ؤن مٗاملت الت زيو مى٢ٞى

غاع عئاؾت الىػعاء خى٫ ج٣ؿيم ال٣ُٗت ؤٖاله ب٣

 لٛاياث الاؾخمال٥.

:
ً
(الهاااااااااااصع 9024بطن ألاقااااااااااٛا٫ ع٢اااااااااام )زالشااااااااااا

ٖاااااااااااااً بلضيااااااااااااات ظاااااااااااااغف خياااااااااااااض جااااااااااااام ج٣ضيماااااااااااااه 

لكاااااااااااغ٦ت ال٨هغ اااااااااااااء بٗاااااااااااض حٗااااااااااااضيل مؿاااااااااااااخت 

الُىابااااااااااااااااااا٤ اإلاغزهااااااااااااااااااات وجااااااااااااااااااااعيش ؤلاناااااااااااااااااااضاع 

خيااااااااااض جاااااااااام البىاااااااااااء بٗااااااااااض انااااااااااضاع الااااااااااغزو 

 ياااااااااااااااااخمألانااااااااااااااااليت و مؿاااااااااااااااااخاث ؤ٦بااااااااااااااااا  ولاااااااااااااااام 

 بت زيهها

 بلضيت ظغف (207)

)ججاوػاث ف  

 اطوهاث الاقٛا٫(

 م( ر/ص/0006/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

خيااااااض ٢امااااااذ  اإلالاااااا٠خٟاااااأ وبٚااااااال١ 

البلضيااااااااااااااااااااااااااات بخهاااااااااااااااااااااااااااىيب ألاوياااااااااااااااااااااااااااإ 

واؾاااااااااااااااااااااااااخ٨ما٫ ٧اٞااااااااااااااااااااااااات اإلاىا٣ٞااااااااااااااااااااااااااث 

الالػمااااااااااااااات واؾخهاااااااااااااااضاع بطن ؤقاااااااااااااااٛا٫ 

 واؾت صاص ٧اٞت اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت

 

واؾااااااااااخ٨ما٫ ٢امااااااااااذ البلضياااااااااات بخهااااااااااىيب الىياااااااااا٘ 

٧اٞااااااااااااااااااات اإلاىا٣ٞااااااااااااااااااااث الالػمااااااااااااااااااات واؾخهاااااااااااااااااااضاع بطن 

 اقٛا٫ واؾت صاص ٧اٞت اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت

٢ياااااااام بلضيااااااات الؿااااااالِ ال٨بااااااا ي بماااااااىذ مالااااااا٪ 

مضعؾاااااااااااااااااااااااااااات زاناااااااااااااااااااااااااااات بطن اقاااااااااااااااااااااااااااااٛا٫ صون 

اؾاااااااااااااااااااااااااااااااااخ٨ما٫ الاظاااااااااااااااااااااااااااااااااغاءاث ال٣اهىهيااااااااااااااااااااااااااااااااات 

ومجلااااااااااااااااااـ  ٦مىا٣ٞاااااااااااااااااات اللجىاااااااااااااااااات اللىائياااااااااااااااااات

لااااااار لخٛيحاااااااا  ناااااااٟت الاؾااااااااخٗما٫  الخىٓااااااايم ألٖا

غى ٖىائض الخىٓيم  ٞو

بلضيت الؿلِ  (200)

 ال٨ب ي 

)ججاوػاث ماليت 

 واصاعيت(

ال٨خاب الغ٢ابي (904)

  7/90/0505 ع٢م

 94/9/9001 جاعيش 

 

ال٨خاب الغ٢ابي  جاب٘

  7/90/4433ع٢م 

 9/3/9002جاعيش 
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 م( ر/ص/0005/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

خيض ٢امذ البلضيت  اإلال٠وبٚال١ 

باجساط ؤلاظغاءاث ال٣اهىهيت 

 وجهىيب ألاويإ

 

بمىيٕى  جبحن ٢يام البلضيت بالخد٣ي٤

الاؾديًاح وبلٛاء الجلض اإلا٣ٟىصه م٘ وي٘ 

بقاعة ٖضم الخهٝغ ب ا ٖلر ظهاػ الحاؾىب 

٠ اإلاؿاو٫ ًٖ اإلاسالٟه،باإلياٞت  وه٣ل اإلاْى

بور ؤن اؾباب اؾخٗما٫ الىنى٫ اليضويت هى 

حُٗل ظهاػ الحاؾىب إلاضة يىم خيض جم الُلب 

ت الؾدبضا٫ بٗضها مً اإلاىاَىحن مغاظٗت البلضي

 .آليت مدىؾبت ليضويت بىنى٫ الىنى٫ ا

٣ٞضان ظلىص ماليت مً صائغة عزو اإلاهً 

صون اجساط ؤيت اظغاءاث ،باإلياٞت بور 

٢ُ٘ ونى٫ الجباة اإلااليت يضويا بضال مً 

خىؾبت ا وجإظيل جىعيض اإلابالٜ اإلادهلت 

يضويا بمىظب ونى٫ يضويت لححن ٢ُ٘ 

ونى٫ آليت وبجمام مٗامالث اإلاىاَىحن 

 بخىاعيش الخ٣ت.

بلضيت الؼع٢اء  (200)

 ال٨ب ي 

)ججاوػاث ماليت 

واصاعيت ف  صائغة 

 عزو اإلاهً(

( الاؾديًاح 905)

 9001لؿىت  10ع٢م

 

 م( ر/ص/2000/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

٦ىهاااااااااه جباااااااااحن  اإلالااااااااا٠خٟااااااااأ وبٚاااااااااال١ 

وظاااااااااااااااااااىص ٢ًااااااااااااااااااايت مىٓاااااااااااااااااااىعة لاااااااااااااااااااضي 

ونااااااااااااااضع  بااااااااااااااىٟـ اإلاىياااااااااااااإى الهيئاااااااااااااات

 ٢غاع بدٟٓها.

ل٣ًاااااااايت باؾااااااااب٤ للهيئاااااااات ان هٓااااااااغث هااااااااظا اإلالاااااااا٠ 

جااااااااااااااااااااام خٟٓهاااااااااااااااااااااا  و  05/9003ع٢ااااااااااااااااااااام الخد٣ي٣ااااااااااااااااااااات 

 9/00/9003بخاعيش 

ج٣ؿااااااايِ ٖىائاااااااض الخىٓااااااايم اإلاؿاااااااخد٣ت ٖلااااااار 

صيىااااااع  3450( والبالٛااااات 047ال٣ُٗااااات ع٢ااااام )

وإلاااااااااااااضة ٖااااااااااااامحن و٢يااااااااااااام البلضياااااااااااات بتاااااااااااا زيو 

اإلاسااااااػن ال٣ائمااااات ٖلااااار ٢ُٗااااات الاعى ؤٖااااااله 

م ماااااااااااً وظاااااااااااىص ؾااااااااااىع مٗخاااااااااااضي ٖلااااااااااار  بااااااااااالٚغ

متاااااااااااااااااا   09الىاظهااااااااااااااااات الجاهبياااااااااااااااااات بمؿااااااااااااااااااخت 

خاااااااضاءاث ازاااااااغي بمؿااااااااخت باإليااااااااٞت بوااااااار اٖ

 مت    20.320

 

 بلضيت الٟديو (209)

 )ٖىائض الخىٓيم(

ال٨خاب الغ٢ابي (906)

  7/90/3217 ع٢م

 02/2/9003 جاعيش 

 

 م( ر/ص/3000/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠ هظه الجؼئيت مً وبٚال١ 

جم جهىيب  هؤلاؾديًاح ٦ىه

 ةالىي٘ واؾديٟاء الغؾىم اإلا٣غع 

 وبنضاع بطن ؤقٛا٫

_جم جهىيب الىي٘ واؾديٟاء الغؾىم اإلا٣غعة 

 وبنضاع بطن بقٛا٫ ظضيض.

 

 

 

 

 
ً
 ::اوال

_مااااااااااااىذ بطن بقااااااااااااٛا٫ للبىاااااااااااااء الىا٢اااااااااااا٘ ٖلاااااااااااار 

صون  41خاااااااااااااااااااااااااىى  010ال٣ُٗااااااااااااااااااااااااات ع٢ااااااااااااااااااااااااام 

اخدؿااااااااااااب الؼيااااااااااااصاث ال٣ائمااااااااااات  فااااااااااا  البىااااااااااااء 

الاعجااااااااااااااضاص الجااااااااااااااااهبي وصون والخجاااااااااااااااوػ ٖلاااااااااااااار 

 الالػمت والحهى٫ ٖلر الت ازي

 

بلضيت الؿلِ  (201)

 ال٨ب ي 

)ججاوػاث ف  

 جغزيو الابييت(

( الاؾديًاح 907)

 9002لؿىت  99 ع٢م
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 م( ر/ص/4000/05ال٣غاع ع٢م )

٢غع مجلـ الهيئت باإلظمإ خٟٔ 

مل٠  هظه الجؼئيت مً وبٚال١

ؤلاؾديًاح ٦ىهه جم جهىيب 

 الىي٘.

 

جهىيب الىي٘ بخىخيض ال٣ُٗت اإلاجاوعة  _ جم

 واؾخٗمالها ٦مى٠٢ ؾياعاث.

جم حٛغيم اإلاٗىيحن عؾىم بض٫ اؾخسضام ب٣يمت 

صيىاع وجم بي٣اٝ اإلاٗاملت لححن صٞ٘ الغؾىم  315

ؾىىاث ٖلر  2اإلا٣غعة وال يىظض ؤي حٗضيل مً 

 ال٣ُٗت.

 
ً
جغزيو البىاء الىا٢٘ ٖلر ال٣ُٗت : زاهيا

ح  مىا٠٢ صون  21خىى  909ع٢م  جٞى

جغزيو البىاء الىا٢٘ ٖلر .ؾياعاث

٦مضعؾت  30خىى  255ال٣ُٗت ع٢م 

 .يمً مى٣ُت ؾ٨ىيت

بلضيت الؿلِ  (202)

 ال٨ب ي 

)ججاوػاث ف  

 جغزيو الابييت(

 م( ر/ص/7000/05ال٣غاع ع٢م )

٢اااااااااااااااااغع مجلاااااااااااااااااـ الهيئااااااااااااااااات باإلظماااااااااااااااااإ 

خٟاااااااااأ وبٚااااااااااال١ ملاااااااااا٠ ؤلاؾديًاااااااااااح 

٦ىهاااااااه جىظاااااااض ٢ًااااااايت مىٓاااااااىعة لاااااااضي 

ماااااااااااااااااضع  ٖاااااااااااااااااام الجزاهااااااااااااااااات وم٩اٞدااااااااااااااااات 

 .الٟؿاص

ٞااااااااخذ جاااااااام ؾااااااااب٤ للهيئاااااااات ان هٓااااااااغث هااااااااظا اإلالاااااااا٠ و 

خياااااااااااض جااااااااااام  002/9003 ع٢اااااااااااماإلالااااااااااا٠ الخد٣ي٣اااااااااااي 

بخااااااااعيش  الجزاهاااااااتبوااااااار ؾااااااٗاصة ماااااااضع  ٖااااااام  هبخالخاااااا

90/00/9004 

٢يااااااااام بلضياااااااات ٖالن/بلضياااااااات الؿاااااااالِ ال٨باااااااا ي 

بمااااااااااىذ البىاااااااااااء اإلا٣ااااااااااام ٖلاااااااااار ال٣ُٗاااااااااات ع٢اااااااااام 

( البهاااااااااااااااااات بطن بقااااااااااااااااااٛا٫ 6خاااااااااااااااااىى ) (31)

م مااااااااً وظااااااااىص مااااااااا مؿاااااااااخخه ) م( 090بااااااااالٚغ

ٚحاااااااااا  مغزهاااااااااات واٖخااااااااااضاء ٖلاااااااااار الاعجااااااااااضاصاث 

 صون صٞ٘ الغؾىم اإلاؿخد٣ت ٖل  ا

بلضيت الؿلِ  (203)

مى٣ُت  –ال٨ب ي 

 ٖالن

 )اطوهاث الاقٛا٫(

ال٨خاب الغ٢ابي (900)

  09/7/41/03954 ع٢م

 99/7/9003جاعيش 
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الاؾديًاح  جاب٘

لؿىت  99ع٢م 
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