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أوالً:

******************
عًالً تأحكاو انًازج ( )91يٍ انُظاو انساذهً نًجهػ األعٍاٌ-:
يعانً
أ -انؽإال انًقسو يٍ قثم ؼعازج انؽٍس اؼايح انًهكأي ٔانًٕجّ ئنى
ٔظٌط انًانٍح ،انًرضًٍ ياًْ االؼرثًاضاخ انرً ذى اؼرثُاؤْا ينٍ اؼنرثًاضاخ كنط ح
انثٕذاغ فنً انرنط اخ انراتعنح ينٍ انرقٍنٍى ٔينا ْنٕ ٔعنعٓا انقنإًََ ٔيناًْ ح نٍهح
ذ ننةٍح يه نح ان ننافً ٔ ٍ ن ذننى ذٕظٌعٓننا ٔينناًْ أٔعنناش كننط ح ييٍُؽننٍا األضزٌ،
ٔياًْ أعاش تاقً االؼرثًاضاخ انًؽرثُاج يٍ صةقح تٍع ح ص انحكٕينح نهرنط ح
انكُسٌح ؟ ٔاإلجاتح عهٍّ.
ب -انؽننننإال انًقننننسو يننننٍ قثننننم يعننننانً انننننس رٕض ْرنننناو انر ٍننننة ٔانًٕجننننّ ئنننننى
يعنننانً ٔظٌنننط االذ ننناالخ ٔذكُٕنٕجٍنننا انًعهٕيننناخ ٔٔظٌنننط ذ نننٌٕط انق ننناش انعننناو،
انًرضًٍ أؼثاب ذطاجع أزاء كط ح انثطٌس األضزًَ؟ ٔاالجاتح عهٍّ.
ج  -انؽننننإال انًقننننسو يننننٍ قثننننم يعننننانً انننننس رٕض تؽنننناو انرهٓننننًَٕ ٔانًٕجننننّ ئنننننى
زٔنح ضئنٍػ اننٕظضاء ،انًرضنًٍ يناًْ خذنط انر نٕضاخ حنٕل ذُةٍنص يرنطٔش انًٍُناء
انثنطي فننً يسٌُننح يعنناٌ ٔتٍنناٌ فًٍننا اشا اَنند انحكٕيننح قننس ضصننسخ انًثننان انً هٕتننح
نرُةٍصِ ٔذاضٌد انثسء تانرُةٍص ٔانًسج انالظيح ٔانًرٕقعنح نرُةٍنصِ ٔ ،نصني تٍناٌ االؼنهٕب
انصي ذُٕي انحكٕيح انرُةٍص تّٔ ،فًٍا ئشا اَد ؼرقٕو ترُةٍنصِ ينٍ ذنالل انرنطا ح تنٍٍ
انق اعٍٍ انعناو ٔانرناأ أٔ تنأي أؼنهٕب خذط؟ٔاالجاتنح عهٍنّ ينٍ قثنم يعنانً ٔظٌنط
انُقم.
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ثانواً

قطاض انهجُح انقإٍََح ضقى ( )1ذاضٌد  2017/12/17ترأٌ انقٕاٍٍَ انرانٍح-:
 .1انقإٌَ انًإقد ضقى ( )49نؽُح  2007قإٌَ يعسل نقإٌَ انعقٕتاخ.
 .2يرطٔش قإٌَ انر سٌق عهنى اذةاقٍنح انًؽناعسج انقإٍََنح انًرثازننح فنً انًؽنائم
انجعائٍح تٍٍ حكٕيح انًًهكح األضزٍَح انٓاكًٍح ٔحكٕيح اؼرطانٍا نؽُح .2017
 .3يرننطٔش قننإٌَ انر ننسٌق عهننى اذةاقٍننح ذؽننهٍى انًجننطيٍٍ تننٍٍ حكٕيننح انًًهكننح
األضزٍَح انٓاكًٍح ٔحكٕيح اؼرطانٍا نؽُح .2017
.4يرننطٔش قننإٌَ انر ننسٌق عهننى اذةاقٍننح انًؽنناعسج انقإٍََننح انًرثازنننح فننً انقضنناٌا
انجعائٍننح تننٍٍ حكٕيننح انًًهكننح االضزٍَننح انٓاكننًٍح ٔحكٕيننح جًٕٓضٌننح انثطاظٌننم
االذحازٌح نؽُح .2017

ثالثاً:

قطاض انهجُح انًانٍح ٔاالقر ازٌح ضقى ( )1ذاضٌد  ،2017/12/18ترأٌ انقإٍٍََ انرانٍٍٍ-:

رابعاً:

 -1قإٌَ يإقد ضقى ( )17نؽُح  2003قإٌَ يعسل نقإٌَ انرط اخ.
 -2يرطٔش قإٌَ يعسل نقإٌَ صُسٔق االؼكاٌ انعؽكطي نؽُح .2017
رنننننننننناب ؼننننننننننعازج ضئننننننننننٍػ يجهننننننننننػ انُننننننننننٕاب شي انننننننننننطقى ()4165/14/23/3
انًإضخ  ،2017/12/13انًرضًٍ يٕافقح يجهنػ انُنٕاب انًنٕقط عهنى يرنطٔش قنإٌَ
يعسل نقإٌَ ان ٍنطاٌ انًنسًَ نؽنُح ً ،2015نا عسننّ يجهنػ األعٍناٌ اؼنرُازا ً ألحكناو
انًازج ( )54يٍ انُظاو انساذهً.

أمني عام جملس األعوان بالوكالة
علي الزوود

َؽنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرح :زٔن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ح ضئٍ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ػ انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ٕظضاء األفر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ى.
نننننننننننننننننننننننننننننن طو.
َؽ نننننننننننننننننننننننننننننن رح :ؼننننننننننننننننننننننننننننننعازج ضئٍ نننننننننننننننننننننننننننننن ػ يجه نننننننننننننننننننننننننننننن ػ انُ نننننننننننننننننننننننننننننن ٕاب األ
ط ....................................................
َؽ ر ح :ئنى يعانً ٔظٌ
َؽر نننننننننننننننننننننننننن ح :ع ٕفننننننننننننننننننننننننننح يننننننننننننننننننننننننننسٌط عنننننننننننننننننننننننننناو يإؼؽننننننننننننننننننننننننننح اإلشاعننننننننننننننننننننننننننح ٔانرهةعٌ نننننننننننننننننننننننننن ٌٕ.
َؽ نننننننننننننننننننننننننننن رح :ع ٕفننننننننننننننننننننننننننننح يننننننننننننننننننننننننننننسٌط عنننننننننننننننننننننننننننناو ٔ انننننننننننننننننننننننننننننح األَثنننننننننننننننننننننننننننناء األضزٍَ نننننننننننننننننننننننننننن ح.
َؽنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرح :يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسٌط زائنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننطج األذثنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناض /انرهةعٌننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننٌٕ
ً.
األضزَ
َؽ ر ح :ؼعازج ضئٍػ ذحطٌ ط جطٌ سج ................................................
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