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 (1ملحق رقم )
 

اخلدمات خبصوص تقرير جلهة 

( مو 1مشروع قانوى بتعديل البهد )

( 3املادة السادسة مو القانوى رقم )

م بشأى اهليئة العامة 2008لسهة 

للتأمني االجتماعي، )املعد يف ضوء 

 «بصيغته املعدلة»االقرتاح بقانوى 

 .املقدم مو جملس الهواب(
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 م8102أكتوبر  82التارٌخ: 

 

 بشأن تقرير اللجىت )السببقت( خبصىص اخلدمبثللجىت ( 2التقرير رقم )
( مه املبدة السبدست مه 1مشروع قبوىن رقم ) ( لسىت ) ( بتعديل البىد )

  بشأن اهليئت العبمت للتأمني االجتمبعي 2002( لسىت 3القبوىن رقم )

 الرابع التشريعي الفصل – الثبويدور االوعقبد العبدي 
 

 مقدمت:

/  خ تص ل  581، ربمرجااا خطاباايا خ اام  م5182أكتااربخ  81بتاايخ    

ربنااي ع ى ااا  ااخخخ مكتااا خطمج ااع  ااث خجتميىااق خطتااينث خطمن  ااد بتاايخ    (،5د  4ف 

م، باصارص عىايدا خطن اخ  اث مااخرىيت خط ارخن ر رخطمخخ اا م 5182أكتاربخ  81

ب رخن ر رخطتث أُىدت ت يخ خهاي مار  بال خط جناس خط ايب س اا ل درخ خ ن  ايد خط ايد  

السااٌع ي ااً باا   المعااالً؛   ااد أخ اال صااي ا خطخخباا خألرل ماار خطلصاال خطتاااخ  ث 

ت خ اخ طجناس خطاادميت   خطاادميتعطاا طجناس  الشاور  مج ا  صالح الصاالح رياٌ 

  ماا  الماااع  0مشااروق نااارو  رناام ن   لساارع ن   بتعااعٌ  البرااع ن بااا رخط اايب س 

بشاااا  الةٌياااع العاماااع ل تاااامٌ   8112  لسااارع 3الساعساااع مااا  الراااارو  رنااام ن

ا نق متضمناًعي خأ  خط جناس ط خضاق رعىدخد ت خ خ ب طمني اتق ردخخ تق ، االجتمايً

 ى ا خطمج ع خطمر خ.
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 أوالً: إجراءاث اللجىت:

 (15هااي خ اام    ااث خجتميى –آنااف خطاا كخ  –تدخخ اات خط جنااس ماااخرن خط ااينرر  -0

 م.5182أكتربخ   51/52بتيخ   رخطمن  د ر  (10ر 

خب  ت خط جنس أتني  دخخ اتهي طمااخرن خط اينرر مرضارن خطب اد رخطدخخ اس ى اا  -8

 بهي رخطتث خاتم ت ى ا مي   ث: خطرتيئق خطمت   س

 ت خ خ طجنس خطادميت خط يب س با ر ماخرن خط ينرر  مخ ق( رخطمتضمر: -

o  خطاااخأ  خطد اااترخ  رخط اااينرنث ط جناااس خطااااارر خطتااااخ   س رخط ينرن اااس بمج اااع

 خطارخى.

o .خأ  طجنس خطاارر خطميط س رخ  تصيد س بيطمج ع 

o  خ جتميىث.خأ  خطه ئس خط يمس ط ت م ر 

o .خخخ مج ع خطنرخا رمخ  يتق  

 

 : حضر االجتماق م  مج   الشور  ك  م 

الوستشااااابر اليااااابًوًً لشااااا  ى   الدكتـور هذوـد عبـــدهللا الدلٍوً .1

 اللجبى.

 الوستشبر اليبًوًً الوسبعد.  السٍد علـــً عبــدهللا العـــــرادي .2

 االجتوبعٍت.الببدثت       السٍدة هٌى إبراهٍن العٍـــد .3
 

  السٌع  عارع إبراهٌم الشٌخر السٌع أٌوب ي ً طرٌفرترطا أمينس  ًًخ خط جنس . 

 

ب: رأي اللجىت:
ً
 ثبوي

  م  الماع  0مشروق نارو  رنم ن   لسرع ن   بتععٌ  البرع ن تدخخ ت خط جنس 

بشا  الةٌيع العامع ل تامٌ   8112  لسرع 3الساعسع م  الرارو  رنم ن
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خجتميىق خطتينث عىيدتق عطا خط جنس بني ع ى ا  خخخ مكتا خطمج ع  ث  ، ب داالجتمايً

م، باصرص عىيدا خطن خ  ث ماخرىيت خط رخن ر 5182 أكتربخ 81بتيخ    خطمن  د

رخطمخخ  م ب رخن ر رخطتث أىدت ت يخ خهي مر  بل خط جنس خط يب س ا ل خطلصل 

 . خطخخب خطتاخ  ث 

رب د تدخخع خآلخخ  رخطم   يت خطتث أبد ت مر  بل أص يا خط  يدا 

خ صت ال جرع إلى الموافرع ي ى ما ارتةت إلٌه ال جرع السابرع، أىضي  خط جنس؛ 

 التالٌع:وذلك لاليتبارات 

( يّاد، ٌضح اهيبدث األّهٓ يٌِب 4ٖخنًّ اهيشرّػ تلبًٌّ تخالف اهدٖتبجج يً ) -أ
ٖؾِد تئدارخِب إهٓ فرٖق فٌٕ يخخضص ٖخيخؼ تنفبءث ؽوٓ إٌشبء شرنج اشخذيبرٖج 

وتنباليتعبرضنع ؽبهٖج فٕ اشخذيبر أيّال اهِٖئج اهؾبيج هوخأيًٖ االجخيبؽٕ 
، ّخخظؼ فٕ ركبتخِب إهٓ يضرف اهتحرًٖ اهيرنزٔ ّدّٖاً الشريعجاإلسالنيج

أيًٖ اهركبتج اهيبهٖج، نيب ٌضح اهيبدث اهذبٌٖج ؽوٓ أً خلّى اهِٖئةج اهؾبيةج هوخة   
االجخيبؽٕ تخؾدٖل ّخّفٖق أّظبؽِب خالل شٌج ّاحدث يً خبرٖخ اهؾيةل تِةذا   
اهلبًٌّ، ّأهغح اهيبدث اهذبهذج نل حنى ٖخؾبرط يؼ أحنبى ُةذا اهلةبًٌّ، فٖيةب    

 جبءح اهيبدث اهراتؾج يبدث خٌفٖذٖج.

ّتيب ال ٖخؾبرط يةؼ  "إظبفج ؽتبرث ٖغِر يً ذهم أً جُّر اهخؾدٖل ُّ 
( يً اهيبدث اهشبدشج يً اهلبًٌّ اهيذنّر، تحٖةد  1إهٓ اهتٌد ) "اهشرٖؾج اإلشاليٖج

 خخّافق اشخذيبراح اهِٖئج اهؾبيج هوخأيًٖ االجخيبؽٕ يؼ أحنبى اهشرٖؾج اإلشاليٖج.  

اهيشرّػ تلبًٌّ، تحشة يلديَٖ فٕ األضل، إهٓ خعتٖةق اهيةبدث    ُذا ِّٖدف -ة
(2    ّ اهشةرٖؾج  ( يً اهدشخّر ّاهخٕ خٌص ؽوةٓ أً )دٖةً اهدّهةج اإلشةالى، 

اإلشاليٖج يضدر رئٖشٕ هوخشرٖؼ، ّهغخِب اهرشيٖج ُٕ اهوغج اهؾرتٖةج( ّإهةٓ   
اهيحبفغج ؽوٓ أيّال اهيّاعًٌٖ يً خالل يٌؼ اخةخالع األيةّال اهيحريةج    
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 تبهرّاخة اهخٕ ٖخلبظبُب اهيخلبؽدًّ ّاهيشخحلًّ هويؾبشبح اهخلبؽدٖج.

ج اإلشاليٖج فٕ نبفج يٌبحٕ خؤند اهوجٌج كٌبؽخِب اهخبيج تبالهخزاى تأحنبى اهشرٖؾّ -ج
 اهحٖبث، إال أً اهوجٌج ؽٌد خدارشِب هيشرّػ اهلبًٌّ الحغح اٗخٕ:

إً اهِٖئج اهؾبيج هوخأيًٖ االجخيبؽٕ ّتضفخِب اهيشؤّهج يً اهٌبحٖج اهلبٌٌّٖج ؽً  .1
اهضٌبدٖق اهخلبؽدٖج خشؾٓ دائيًب هظيبً اهيحبفغج ؽوٓ أيّال اهضٌبدٖق ّخأيًٖ 

هخزايبخِب اهيشخلتوٖج، ّذهم ؽتر االشخذيبراح اٗيٌج، ُّٕ كدرخِب ؽوٓ اهّفبء تب
خشؾٓ دائيًب هوؾيل ؽوٓ خّافق اشخذيبراخِب يؼ أحنبى اهشرٖؾج اإلشاليٖج يخٓ 

 خّفرح اهفرص ّاالشخذيبراح اهيٌبشتج فٕ اهداخل ّاهخبرر.

      تشرنج إدارث األضّل اهؾبيج هوخأيًٖ االجخيبؽٕ أٌبع يجوس إدارث اهِٖئج .2
( هشٌج 3( يً اهلبًٌّ ركى )6( يً اهيبدث )1ٕ خأششح خٌفًٖذا هوتٌد )ّاهخ-

تشأً اهِٖئج اهؾبيج هوخأيًٖ االجخيبؽٕ، ُّٕ شرنج خبظؾج هركبتج  2002
يضرف اهتحرًٖ اهيرنزٔ ّدّٖاً اهركبتج اهيبهٖج ّاإلدارٖج، ّهوشرنج يجوس 

 ر أيّال اهِٖئج،أٌبع تِب يِيج اشخذيب -إدارث ّإدارث خٌفٖذٖج يشخلوج ؽً اهِٖئج
أحنبى اهشرٖؾج  يؼ حٖد ٖينً هشرنج إدارث األضّل يراؽبث خّافق اشخذيبراخِب

 .اإلشاليٖج

إً شرنج إدارث أضّل اهِٖئج خشخذير أضّهِب فٕ ييونج اهتحرًٖ ّفلًةب  .3
هولّاًٌٖ ّاهخشرٖؾبح اهيؾيّل تِب ّاهيٌغيج هوؾيل االشخذيبرٔ تيب فٕ ذهم 

رف اهتحرًٖ اهيرنزٔ، نيب خشخذير اهشرنج األٌغيج اهيؾخيدث يً كتل يض
جزء يً أضّل اهِٖئج خبرر اهتحرًٖ ّفلًةب هشٖبشج اهخّزٖؼ اهجغرافٕ 
هألضّل تِدف اهحفبغ ؽوٓ أيّال اهضٌبدٖق اهيشخذيرث يؼ ظيبً اهحضّل 

بهٖج ي اشخشبراحؽوٓ أجزْ ؽبئد يً االشخذيبر ّفق دراشج يؾّدث يً شرنج 
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ب الشخذيبراح اهِٖئج ّفق ٌشة خّزٖؼ ب ّجغرافًٖؽبهيٖج خخظيً خّزًٖؾب ٌّؽًٖ
األضّل فٕ نل ضٌدّق يً اهضٌبدٖق اهخبتؾج هوِٖئج يؼ األخذ تبالؽختبر 

 اهيرنز اهيبهٕ ّاالهخزايبح اهيشخلتوٖج هنل ضٌدّق ؽوٓ حدٍ.

حٖد يً  ،يً األفظل خٌّٖؼ يضبدر االشخذيبر هخلوٖل اهيخبعر ّزٖبدث اهؾّائد .4
اشخذيبراح أيّال اهِٖئج اهؾبيج هوخأيًٖ االجخيبؽٕ ّخحدٖد خلٖٖد ضؾّتج اه

اكخضبر اشخذيبر جيٖؼ أيّال اهِٖئج اهؾبيج هوخأيًٖ ٌغًرا هخعّرث  يجبالخِب،
 االجخيبؽٕ فٕ اشخذيبراح يحددث.

إً خعتٖق يشرّػ خؾدٖل اهلبًٌّ يً شأٌَ خلوٖل اهفرص االشخذيبرٖج ّخحلٖق  .5
ُّ يخبح فٕ األشّاق اهيحوٖج ّاهؾبهيٖج، األير أنتر اهؾّائد اهيظيٌّج ّفًلب هيب 

 اهذٔ شٌٖؾنس شوًتب ؽوٓ اهيزاٖب اهخلبؽدٖج.

اهيّافلج، يً حٖد اهيتدأ، ؾدى فٕ ظّء نل ذهم خرْ اهوجٌج اهخّضٖج ت
(نهالنبدثالسبدسجنه1نشروعقبووهرقم)(لسوج)(تتعديلالتود)ؽوٓ 

العبنجللتأنيهاالجتنبعي.تشأهالهيئج2002(لسوج3القبووهرقم)



ب
ً
 اختيبر مقرري املىضىع األصلي واالحتيبطي: -ثبلث

( مر خط ئ س خطدخا  س طمج ع خطارخى ، ختل ت خط جنس ى ا  03عىمي ع طنص خطميدا   

 خات يخ كل مر:

 مررًرا أص ٌـــــًا.  العكتور مرصور محمع سرحـا  -0

ـا. مررًرا  العكتور سعٌــــع أحمــــع يبعهللا -8 ًٌ  احتٌاط
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ب
ً
 تىصيت اللجىت: -رابع

 

هشر ع قبًوى رقن ) ( لسٌت ) ( بتعدٌل على  ،هي دٍث الوبدأ ،الووافيتعدم - 

بشأى الهٍئت  2008( لسٌت 3( هي الوبدة السبدست هي اليبًوى رقن )1البٌد )

 .العبهت للتأهٍي االجتوبعً

 

 واألمر معروض ي ى المج   المونر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتىرة جهبد عبداهلل الفبضل               وىار علي احملمـــىد         

 رئيس جلىت اخلدمبث                 وبئب رئيس جلىت اخلدمبث               
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 م6662ديسوبر  65التاريخ: 

 

 سعبدة الدكتىرة / جهبد عبداهلل الفبضل   احملرتمت

 رئيــس جلىــت اخلدمــبث     

 
( هي الوبدة السبدست 1الووضوع: هشر ع قبًوى رقن ) ( لسٌت ) ( بتعدٌل البٌد ) 

بشأى الهٍئت العبهت للتأهٍي االجتوبعً )الوعد  2008( لسٌت 3هي اليبًوى رقن )

 فً ضوء االقتراح بيبًوى الويدم هي هجلس الٌواة(.

 

 تحٌع طٌبع وبعع،

 

ٍد علً بي صبلخ الصبلخ رئٍس هعبلً السم، أرفق 6662يوًيو  66بتاريخ      

هشر ع  (، ًسخة هي2د  6ص ل ت ق / ف  6626، ضوي كتابه رقن )الوجلس

( هي الوبدة السبدست هي اليبًوى رقن 1قبًوى رقن ) ( لسٌت ) ( بتعدٌل البٌد ) 

بشأى الهٍئت العبهت للتأهٍي االجتوبعً )الوعد فً ضوء  2008( لسٌت 3)

إلى لجٌة الشؤوى التشريعية  لس الٌواة(االقتراح بيبًوى الويدم هي هج ،

 والقاًوًية، ورلك لوٌاقشته وإبذاء الوالحظات عليه للجٌة الخذهات.  
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م، ى ااادت طجناااس خطااااارر خطتااااخ   س رخط ينرن اااس 5184د  ااامبخ  54ربتااايخ        

ر خخخ مج ع خطنارخا  خجتميىهي خطتينث،   د خب  ت ى ا خطماخرن ب ينرر خطم كرخ،

 ر طك ب ضرخ خطم تايخ خط ينرنث بيطمج ع. با نق،

 

طمبايد   خط اينررعطا ىدم مايطلس ماخرن  –ب د خطمدخرطس رخطن يش  –رخنتهت خط جنس       

 رأ كيم خطد ترخ.

 رأي ال جرع:

( هاي 1هشار ع قابًوى رقان ) ( لساٌت ) ( بتعادٌل البٌاد )  تخى خط جناس  ا مس     

بشاأى الهٍئات العبهات للتاأهٍي  2008( لساٌت 3الوبدة السبدست هاي اليابًوى رقان )

ماار ، االجتواابعً )الوعااد فااً ضااوء االقتااراح بياابًوى الوياادم هااي هجلااس الٌااواة(

 ي  ت ر خطد ترخ س رخط ينرن س.خطن

 

 

  دالل جبسم الزايد                                     

 رئيس جلىت الشؤون التشريعيت والقبوىويت                            

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )
 

التشريعية تقرير جلهة الشؤوى 

والقانونية خبصوص مشروع قانوى 

( مو املرسوم بقانوى 127بتعديل املادة )

م بشأى الالئحة 2002( لسهة 54رقم )

الداخلية جمللس الهواب )املعد يف ضوء 

املقدم  «بصيغته املعدلة»االقرتاح بقانوى 

 .مو جملس الهواب(
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 و0202أكحوتس  02انحازٍخ : 

 

 انحقسٍـس انثاين نهجُـة انشؤوٌ انحشسٍعَة وانقاَوََة 

 حول 

( 25( يٍ املسسوو تقاَوٌ زقى )001يشسوع قاَوٌ زقى ) ( نسُة ) ( تحعدٍم املادة )
 تشأٌ انالئحة انداخهَة جملهس انُواب  0220نسُة 

 )املعد يف ظوء االقحساح تقاَوٌ املقدو يٍ جمهس انُواب( 

 :يقديــة

 يعـايل زئَس جمهـس انشـوزىاؼزهًذ جلُخ انشؤوٌ انزشطَعُخ وانمبَىَُخ كزبة      

و، وانصٌ مت 2185أثطَم  82( ادلؤضخ يف  4ز  3ص ل د ق / ف  828ضلـى ) 

يشسوع قاَوٌ زقى ) ( نسُة ) ( تحعدٍم املادة مبىججّ ركهُف انهجُخ ثسضاؼخ ويُبلشخ 

تشأٌ انالئحة انداخهَة جملهس  0220ة ( نس25ُ( يٍ املسسوو تقاَوٌ زقى )001)

، عهً أٌ رزى زضاؼزّ انُواب )املعد يف ظوء االقحساح تقاَوٌ املقدو يٍ جمهس انُواب(

 وإثساء ادلالحظبد وإعساز رمطَط َزضًٍ ضأٌ انهجُخ ثشأَّ نُزى عطضّ عهً اجملهػ. 
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 وزىيعايل انسَد عهٌ تٍ صاحل انصاحل زئَس جمهس انشواؼزهًذ انهجُخ ذطبة   

و، يٍ زوض االَعمبز 2185أكزىثط  88( ادلؤضخ يف 2ز  4ص ل د ق/ ف  214ضلى   )

انُظط يف انعبزٌ انثبين يٍ انفظم انزشطَعٍ انطاثع، وانصٌ مت مبىججّ ركهُف انهجُخ ثئعبزح 

، وانصٌ مل َفظم فُّ اجملهػ ذالل انسوض شطو  انمبَىٌرمطَط انهجُخ انؽبثمخ اخلبص مب

 نزشطَعٍ انطاثع.األول يٍ انفظم ا

 أواًل: إجساءات انهجُة:

 نحُفَر انحكهَف املركوز أعالِ قايث انهجُة تاإلجساءات انحانَة:

ادلصكىض يف زوض االَعمبز انعبزٌ األول يٍ انفظم  يشطو  انمبَىٌرساضؼذ انهجُخ   (1)

 و.2185أثطَم  21انزشطَعٍ انطاثع، يف االجزًب  اخلبيػ عشط ادلُعمس ثزبضَد  

ادلصكىض يف زوض االَعمبز انعبزٌ انثبين يٍ انفظم  يشطو  انمبَىٌرساضؼذ انهجُخ   (2)

 و.2185أكزىثط  88انزشطَعٍ انطاثع، يف االجزًب  انثبين ادلُعمس ثزبضَد  

اطهعذ انهجُخ أثُبء زضاؼزهب عهً انىثبئك ادلزعهمخ مبشطو  انمبَىٌ يىضى  انجحث  (3)
 وانسضاؼخ، وانيت اشزًهذ عهً يب َهٍ:

 

 )يسفق(لطاض رلهػ انُىاة ويطفمبرّ ثشأٌ يشطو  انمبَىٌ.  -

يشطو  انمبَىٌ ادلصكىض، ويصكطيت ُْئخ انزشطَع واإلفزبء انمبَىين، واحلكىيخ  -
 ) يسفق(ثشأَّ. 

 

  انسَدة يريفث عهٌ حَدز.رىىل أيبَخ ؼط انهجُخ 
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ـًا: زأً انهجُة:  ثاََـ

 

وانجحث، واطهعذ عهً لطاض رلهػ َبلشذ انهجُخ يشطو  انمبَىٌ يىضى  انسضاؼخ      

انُىاة ويطفمبرّ ثشأَّ، ورجىزنذ وجهبد انُظط ثني أعضبء انهجُخ، وادلؽزشبض انمبَىين 

، يشطو  انمبَىٌإىل انزىطُخ ثطفض  -ثأغهجُخ أعضبئهب  –ولس رىطهذ انهجُخ  نهًجهػ،

 -وشنك نألؼجبة اِرُخ:

ٌ َطاعٍ كم رلهػ حك اجملهػ إٌ انىالع انفعهٍ وانعًهٍ نهؽهطخ انزشطَعُخ حيزى أ .8

اِذط يف رعسَم الئحزّ انساذهُخ ادلُظًخ نعًهّ، إال أٌ ادلشّط  يمُس ثعسو سلبنفخ يب 

َزى الزطاحّ يٍ رعسَالد ألحكبو انسؼزىض. وثبنُظط إىل أٌ يشطو  انمبَىٌ ويب 

( يٍ انالئحخ انساذهُخ جملهػ انُىاة ثئضبفخ انُض 827رضًُّ يٍ رعسَم ادلبزح )

عهً أٌ َزضًٍ انطز حتسَس ادلسي انعيين ادلجسئٍ نزُفُص انطغجخ يف حبنخ يل "انزب

( يٍ انسؼزىض ادلُظًخ ِنُخ إثساء االلزطاحبد ثطغجخ 68لجىذلب"، وحُث إٌ ادلبزح )

مل رُض عهً إنعاو احلكىيخ ثزحسَس يسح ظيُُخ يعُُخ نهزُفُص، وعهُّ فئٌ انزعسَم 

ـًب جسَسًح نُض ادلبزح انسؼزىضَخ، شلب انىاضز يف يشطو  انمبَىٌ َضُف أحكب ي

ـًب ثشجهخ عسو انسؼزىضَخ. ولس وضز يف ادلصكطح انزفؽريَخ  جيعم ْصا انزعسَم يشىث

( انُض اِيت:" عسنذ 68و ثشأٌ رعسَم ادلبزح )2182نهزعسَالد انسؼزىضَخ نؽُخ 

هػ ( نزحمك ضًبَخ جسَسح نزفعُم زوض انطغجبد ادلكزىثخ انيت َجسَهب رل68ادلبزح )
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انُىاة نهحكىيخ، ونزمطَط حك رلهػ انُىاة يف ططح يىضى  عبو نهًُبلشخ 

 الؼزُضبح ؼُبؼخ احلكىيخ يف شأَّ، ورجبزل انطأٌ ثظسزِ.

( ركزفٍ ثأٌ رجني احلكىيخ كزبثخ أؼجبة انزعصض يف رُفُص 68فهمس كبَذ ادلبزح )

انطغجبد انيت َجسَهب رلهػ انُىاة، ومل حتسز ذلب يسح يعُُخ رهزعو فُهب ثئَضبح ْصِ 

األؼجبة، فجبء رعسَم انجُس )أ( يٍ ْصِ ادلبزح نُهعو احلكىيخ ثبنطز عهً رلهػ 

ٌ إىل أٌ رسضغ احلكىيخ ضغجبد اجملهػ يف انُىاة ذالل ؼزخ أشهط، وْى يب َؤز

ولذ يعمىل وأٌ رزرص لطاضْب ثشأٌ إيكبٌ حتمُمهب أو رعصض ْصا انزحمُك، عهً 

أٌ رجني احلكىيخ األؼجبة يف حبنخ رعصض األذص ثبنطغجخ. وإشا مل رهزعو احلكىيخ 

ثبدلىعس احملسز نهطز كبٌ نهًجهػ أٌ َهجأ إىل إحسي وؼبئم انطلبثخ انيت ذظّ 

( يٍ 68ؼزىض هبب". وَجسو يٍ ادلصكطح انزفؽريَخ أٌ انزعسَم عهً ادلبزح )انس

انسؼزىض كبٌ نّ ْسف زلسز ْى حتسَس يسح نطز احلكىيخ عهً االلزطاح ثطغجخ، 

ونُػ أٌ ْسف آذط عهً انُحى انصٌ وضز يف يشطو  انمبَىٌ ثزعسَم ادلبزح 

 ( يٍ انالئحخ انساذهُخ جملهػ انُىاة. 827)

 

( يٍ 32انىاضز يف يشطو  انمبَىٌ خيبنف انجُس )أ( يٍ ادلبزح )إٌ انزعسَم  .2

انسؼزىض، وانصٌ َُض عهً يجسأ انفظم ثني انؽهطبد انزشطَعُخ وانزُفُصَخ 

ـًب ألحكبو انسؼزىض، فبنُض انسؼزىضٌ حيسز لىاعَس  وانمضبئُخ يع رعبوهنب وفم
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خ أذطي، وحسوًزا ال جيىظ ختطُهب وال ديكٍ ألٌ ؼهطخ أٌ رزسذم يف عًم ؼهط

ـًب نإليكبَُبد  فبحلكىيخ َُجغٍ أٌ ركىٌ يؽزمهخ يف رُفُص انطغجبد ادلمزطحخ وفم

ادلزىافطح وادلؽبعسح عهً انزُفُص، وانظطوف ادلزغريح انيت حتكى يؽبئم رُفُص ادلشبضَع 

انيت رُطىٌ عهُهب انطغجخ، فبنزعسَم َُرطج انطغجخ يٍ رلطز كىهنب ضغجخ ختضع يف 

ـًب العزجبضاد ختزض هبب احلكىيخ، نزسذم يف َطبق لجىذلب دلطهك رمسَط  احلكىيخ وفم

ـًب إشا لجهذ  ـًب أو يجسئُ انىجىة واإلنعاو ثبنزُفُص يف يىعس زلسز ونى كبٌ رمطَجُ

احلكىيخ رُفُص انطغجخ، شلب َعس رسذال يف اذزظبطهب ثئنعايهب ثبإلصلبظ يف يسي ظيين 

ـًب يعني، ضغى أٌ احلكىيخ رعًم يف ظطوف لبثهخ نهزغ ُري وال ديكٍ رىلعهب يمسي

 نزؽزطُع يف ضىئهب حتسَس ْصا ادلسي انعيين.

رطي انهجُخ أَّ يف حبنخ عسو انزعاو احلكىيخ ثزُفُص االلزطاح ثطغجخ وانصٌ ؼجك ذلب  .3

ادلىافمخ عهُّ، فهًجهػ انُىاة اختبش آنُبد انطلبثخ انسؼزىضَخ ادلزبحخ ألعضبئّ 

 حؽت انمىاعس ادلمطضح.

ـًا:   از يقسزً املوظوع األصهٌ واالححَاطٌ:اخحَثانث

( يٍ انالئحخ انساذهُخ جملهػ انشىضي، ارفمذ انهجُخ عهً اذزُبض  39إعًباًل نُض ادلبزح ) 
 كم يٍ :

 

ـًا. .0  اندكحوز أمحد سامل انعسٍط              يقسًزا أصهَ
 األسحاذ مخَس محد انسيَحٌ             يقسًزا اححَاطًَا. .0
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ـًا: جوصَة   انهجُة:زاتع
 

يف ضىء يب زاض يٍ يُبلشبد ويب أثسٌ يٍ آضاء أثُبء زضاؼخ يشطو  انمبَىٌ، فـئٌ       
 انهجُخ رىطٍ مبب َهٍ:

 

يشسوع قاَوٌ زقى ) ( نسـُة ) ( تحعـدٍم   ادلىافمخ عهً لطاض انهجُخ انؽبثمخ ثطفض   -

ة تشأٌ انالئحة انداخهَ 0220( نسُة 25( يٍ املسسوو تقاَوٌ زقى )001املادة )

، يٍ حُث جملهس انُواب )املعد يف ظوء االقحساح تقاَوٌ املقدو يٍ جمهس انُواب(

 .ادلجسأ

 

 واأليس يعسوض عهي اجملهس املوقس الختاذ انالشو ،،،     

 
 دالل جـاسى انصاٍد                                 خـًَس محد انسيَحٌ

 زئَس انهجُة                                           َائة زئَس انهجُة  
 

 

 

 


