انخشؽٕو فً ٌُ/42اٌش4103/و
أياو انًحكًح انذستىرٌح – انخرطىو
فًٍا تٍٍ
أيم خهٍفح ادرٌس هثاًَ وآخروٌ يمذيٕ انعشٌؼح تٕاعطح يذايٍٍٓى
(ضذ)
يمذو ػذًْا انطهة
 .1دكٕيح انغٕداٌ
 .2جٓاص األيٍ انٕؽًُ .
انًىضىع /طهة تحت انًادج ("6"69ج) يٍ قاَىٌ انًحكًح انذستىرٌح نسُح 5008و
أطذاب انغعادج  /سئٍظ ٔ أعؼاء انًذكًح انذعرٕسٌح  -انًٕلشٌٔ
تكم ذمذٌش ٔإدرشاو ٍَٔاتح عٍ يمذيٕ انطهةَ ،هرًظ أيشكى انكشٌى تأيش انًمذو ػذْى انطهة انثٕاًَ  ،تإدؼاس يمذيً
انطهة ،انًذثٕعٍٍ فً ظشٔف ٌشجخ أَٓا يخانفح نهمإٌَ ٔ انذعرٕس ،فً أياكٍ غٍش يعشٔفح درى ذاسٌخ ْزا انطهة،
ٔرنك نهُظش فً دعرٕسٌح انذثظ ٔاإلعرمالٔ ،رنك إعًالا نُض انًادج انًزكٕسج تعانٍّ يٍ لإٌَ انًذكًح انذعرٕسٌح
نغُح 4112و .
وتفضهىا تقثىل وافر االحتراو وانتقذٌر
سجم 65<9
انتجاًَ حسٍ دمحم إدرٌس
سجم 97<6
تكري جثرٌم تاتكر
سجم <6696
شىقً ٌعقىب آدو
سجم 69859
يهُذ يصطفى انُىر
انًحايىٌ
عُهــــى /انتجاًَ حسٍ دمحم إدرٌس
انًحايً تانخرطىو
انخشؽٕو فً ٌُ/42اٌش4103/و
أياو انًحكًح انذستىرٌح – انخرطىو
فيما بين
 .6أيم خهٍفح ادرٌس هثاًَ

 .5انهادي آدو عثذهللا

َ .6اهذ جثرهللا سٍذ أحًذ

 .7يحجىب دمحم يٍرغًُ

 .8صالح تشٍر يحجىب

.9عثذانهطٍف عثذانغًُ عثذانهطٍف

 .:عثذانحًٍذ َىرٌٍ طاهر

; .عثذانهادي عثذ انرحٍى عثذ انهادي

< .عثذانغًُ كرو هللا تشٍر

 .60دمحم ضٍاء انذٌٍ دمحم ساتً

 .66أيجذ فرٌذ انطٍة إدرٌس
ضـــــذ
 .0دكٕيح انغٕداٌ
 .4جٓاص األيٍ انٕؽًُ

تٕاعطح انغٍذٔ /صٌش انعذل

يمذو ػذًْا انطعٍ

انخشؽٕو ششق
و د /ط د /

506; /و

انًىضىع /عرٌضح طعٍ دستىري
أطذاب انغعادج  /سئٍظ ٔ أعؼاء انًذكًح انذعرٕسٌح  -انًٕلشٌٔ
تكم ذمذٌش ٔإدرشاو ٍَٔاتح عٍ يمذيً انعشٌؼحَ ،هرًظ ذظشٌخ عشٌؼح ؽعٍ دعرٕسي فً يٕاجٓح
انًمذو ػذًْا انعشٌؼحٔ ،رنك نًا ٌهً يٍ أعثاب -:
أوال  :انىقائع -:
 .0تانخشؽٕؤ ،فً ٌُاٌش4103/و ذى إعرمال يمذيً انعشٌؼح تٕاعطح انًطعٌٕ ػذِ انثاًَ،
نًشاسكرٓى فً ذجًع عهًً نرغهٍى يزكشج نهغٍذٔ /انً ٔلٌح انخشؽٕو ذرعهك تانًٍضاٍَح انرً أجٍضخ
نهعاو 4103و.
 /4ل صال ،اإلعرمال انًشاس إنٍّ فً انفمشج ( )0أعالِ ،يغرًشاً ،فً يكاٌ غٍش يعهٕو ألعش انًمثٕع
عهٍٓى ،فً ظشٔف ٌشجخ أَٓا يخانفح نهمإٌَ ٔانذعرٕس ٔل ذخؼع نهشلاتح انمؼائٍح.
 /3نى ٌرى انغًاح نهًمثٕع عهٍٓى تاإلذظال تأعشْى نًعشفح ظشٔف ٔأدٕال إعرمانٓى ٔذمذٌى يا ٌهضيٓى
يٍ أغشاع.
 /2نى ٌرى فرخ تالغاخ جُائٍح فً يٕاجٓح انًمثٕع عهٍٓىٔ ،نى ٌرى درى ذاسٌخ انعشٌؼح يثٕنٓى أياو
انٍُاتح أٔ انمؼاء.
ثاٍَا -:اإلختصاص -:
َظد انًادج ( /0/02د) يٍ لإٌَ انًذكًح انذعرٕسٌح نغُح 4112و ،عهى يا ٌهً:
إختصاص انًحكًح  " :ذكٌٕ انًذكًح داسعح نهذعرٕس انمٕيً الَرمانً ٔدعاذٍش انٕلٌاخ ٔذعرثش
أدكايٓا َٓائٍح ٔيهضيحٔ ،ذرٕنى-:
(د) دًاٌح دمٕق اإلَغاٌ ٔانذشٌاخ األعاعٍح".
َٔظد انًادج (( )0/01ب)ٔ(ج) يٍ راخ انمإٌَ عهى يا ٌهً :
سهطح انًحكًح ٌ )0( – 01 " :كٌٕ نهًذكًح فً عثٍم انمٍاو تاإلخرظاطاخ انًُظٕص عهٍٓا فً
انًادج ( )02يًاسعح انغهطاخ اَذٍح :
انُظش ٔانذكى ٔإنغاء أي لإٌَ أٔ عًم يخانف نهذعرٕس ٔسد انذك ٔانذشٌح نهًرظهى
(أ)
ٔذعٌٕؼّ عٍ انؼشس.
إطذاس أي أيش إنى أي جٓح فً أي يغأنح أيايٓا.
(ب)
إطذاس أي أيش ألي جٓح أٔ شخض إلدؼاس انشخض انًعرمم أٔ انًذثٕط أياو
(ج)
انًذكًح تغشع انُظش فً دعرٕسٌح انذثظ أٔ اإلعرمال.
نًا ذمذوَ ،هرًظ لثٕل انعشٌؼح تاإلخرظاص ٔ األيش تغذاد انشعى .
ثانثا :األسثاب -:
(أ)
عشفد انًادج ( ،)0/42يٍ دعرٕس جًٕٓسٌح انغٕداٌ اإلَرمانً نغُح 4112و ،ياٍْح
ٔثٍمح انذمٕقَٔ ،ظد فً فمشاذٓا ( )2(ٔ )3(ٔ )4عهى يا ٌهً :
"( )4ذذًً انذٔنح ْزِ انٕثٍمح ٔذعضصْا ٔذؼًُٓا ٔذُفزْا.
( )3ذعرثش كم انذمٕق ٔانذشٌاخ انًؼًُح ٔالذفالٍاخ ٔانعٕٓد ٔانًٕاثٍك انذٔنٍح نذمٕق الَغاٌ ٔانًظادق
عهٍٓا يٍ لثم جًٕٓسٌح انغٕداٌ جضء ل ٌرجضأ يٍ ْزِ انٕثٍمح.
( )2ذُظى انرششٌعاخ انذمٕق ٔانذشٌاخ انًؼًُح ٔل ذظادسْا أٔ ذُرمض يُٓا".
(ب)

خانفد اإلجشاءاخ انرً لاو تٓا انًطعٌٕ ػذِ انثأًَ ،انًشاس انٍٓا ،فً ( أٔلً،
انٕلائع) ،خانفد أدكاو انًٕاد (  )23( ٔ )0/21( ٔ )30( ٔ )44يٍ دعرٕس انغٕداٌ
الَرمانً نغُح 4112و.
(ج)
خانفد الجشاءاخ انرً لاو انًطعٌٕ ػذِ انثأًَ ،انًشاس انٍٓا فً أٔلً ،انٕلائع ،خانفد أدكاو انًٕاد ()4
ٔ ( ،)31( ٔ )4( ٔ )3( ٔ )2يٍ اإلعالٌ انعانًً نذمٕق اإلَغاٌ انظادس فً دٌغًثش 0423و.
(د)
خانفد الجشاءاخ انرً لاو تٓا انًطعٌٕ ػذِ انثأًَ ،انًشاس انٍٓا ،فً (أٔلً ،انٕلائع) ،خانفد أدكاو
انًٕاد ( )40(ٔ )04( ٔ )02( ٔ )4( ٔ )2( ٔ )4يٍ انعٓذ انذٔنً انخاص تانذمٕق انًذٍَح ٔانغٍاعٍح انظادس
فً دٌغًثش 0411و.
(ْـ)
ً
خانفد ،اإلجشاءاخ انرً لاو تٓا انًطعٌٕ ػذِ انثاًَ ٔانًشاس انٍٓا فً انمفشج ( أٔل ،انٕلائع) ،خانفد
أدكاو انًٕاد (  ،)1( ٔ )2( ٔ )4يٍ انًثٍاق الفشٌمً نذمٕق الَغاٌ ٔانشعٕب نغُح 0430و.
(ٔ)
خانفد ،اإلجشاءاخ انرً لاو تٓا انًطعٌٕ ػذِ انثاًَ ٔانًشاس انٍٓا فً ( أٔلً ،انٕلائع) ،خانفد أدكاو
انًٕاد ( /3( ٔ )4أ) ٔ ( )43( ٔ )3( ٔ )2يٍ انًٍثاق انعشتً نذمٕق الَغاٌ انظادس فً عثرًثش 0442و.
أصحاب انسعادج  /رئٍس وأعضاء انًحكًح انذستىرٌح  -انًىقروٌ
نًا كاٌ انطاعٌُٕ لذ ياسعٕا دما ً كفهّ انذعرٕس ٔانًٕاثٍك انذٔنٍح ٔاللهًٍٍح انًظادق عهٍٓا يٍ لثم دكٕيح
انغٕداٌ ،دمٓى فً انرجًع انغهًً ٔ ،نًا كاَد اإلجشاءاخ انرً أُذخزخ فً يٕاجٓرى تٕاعطح انًطعٌٕ ػذ
انثاًَ ،لذ خانفد انذعرٕس ٔانًٕاثٍك انذٔنٍح ٔاللهًٍٍح ،فاَُا َهرًظ ،ذذخم يذكًركى انًٕلشج تأٌ ذأيش تاَذً
-:
 .0إعالٌ عذو دعرٕسٌح ادرجاص ٔاعرمال انطاعٍٍُٔ ،األيش تاؽالق عشادٓى.
 .4اإلدرفاظ نًمذيً انعشٌؼح تانذك فً انرعٌٕغ فً ٔلد لدك.
 .3انشعٕو ٔأذعاب انًذاياج انثانغ لذسْا يائح أنف جٍُّ.
وتفضهىا تقثىل وافر االحتراو وانتقذٌر
انتجاًَ حسٍ دمحم إدرٌس
تكري جثرٌم تاتكر
شىقً ٌعقىب آدو
يهُذ يصطفى انُىر
انًحايىٌ

سجم 65<9
سجم 97<6
سجم <6696
سجم 69859
عُهــــى /
انتجاًَ حسٍ دمحم إدرٌس
انًحايً تانخرطىو

