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 انفزطح األٔنٗ-رمطٚط يفظم حٕل أػًبل انسٔضح انضبنضخ

 نهًغهػ انزشطٚؼٙ انفهؽغُٛٙ 

 

 رى افززبػ انلٔهح انضبنضخ يٍ "ضئٛػ انؽهغخ انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ"ٚبؼط ػطفبد /األخ انطئٛػ   ثلػٕح يٍ 

كٔهاد انًغهٌ انزْوٚؼٙ انفهَطُٛٙ فٙ انَبثغ يٍ آماه نؼبو أنف ٔرَؼًبئخ ٔصًبَٛخ ٔرَؼٌٕ فٙ يلُٚخ غيح، 

 فطبثًب ٍٛبٍٛب ّبياًل أّبك "ضئٛػ انًغهػ انؽهغخ انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ"ٚبؼط ػطفبد / األخ انطئٛػؽٛش أنمٗ 

فّٛ ثغٕٓك انًغهٌ انزْوٚؼٙ فٙ رأٌٍٛ انًغزًغ انًلَٙ ٔروٍٛـ يجلأ ٍٛبكح انمبٌَٕ أكل ػهٗ هٔػ انزكبيهٛخ انزٙ 

. رًٛيد ثٓب انؼاللخ ثٍٛ انَهطزٍٛ انزْوٚؼٛخ ٔ انزُفٛنٚخ كاػٛب ئنٗ هٓ انٖفٕف ٔروٍٛـ انٕؽلح انٕطُٛخ

  انًٕلف "ضئٛػ انًغهػ انؽهغخ انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ"ٚبؼط ػطفبد / األخ انطئٛػكًب اٍزؼوٗ 

 .انَٛبٍٙ انؼبو ٔيب آنذ ئنّٛ ػًهٛخ انَالو

:        رى اَزقبة ْٛئخ يكزت هئبٍخ انًغهٌ انزْوٚؼٙ نهلٔهح انضبنضخ فالل عهَخ االفززبؽٛخ ٔانزٙ رْكهذ يٍ

 أثٕ ػالء                       هئَٛب نهًغهٌ/                 األؿ

ئثواْٛى أثٕ انُغب                انُبئت األٔل نهوئٌٛ /       األؿ

يزو٘ أثٕ ػٛطخ                 انُبئت انضبَٙ نهوئٌٛ /       األؿ

هٔؽٙ فزٕػ                     أيٍٛ ٍو انًغهٌ /       األؿ

 

كًب رى اَزقبة هؤٍبء ،يموه٘،ٔأػٚبء انهغبٌ انلائًخ نهًغهٌ انزْوٚؼٙ نهلٔهح انضبنضخ ٔانزٙ رْكهذ ػهٗ انُؾٕ 

: انزبنٙ

 

انًمطض انطئٛػ انهغُخ 

عٕاك انطٛجٙ  /األؿّوٚف يْؼم  /األؿانزوثٛخ ٔانمٚبٚب االعزًبػٛخ 

ػجل انمبكه ؽبيل /األؿاٍؼل ػجل انمبكه /األؿاألهاٙٙ ٔيمبٔيخ االٍزٛطبٌ 

كأٔك انيٚو /األؿٍؼل٘ انكوَي /األؿانًٕاىَخ ٔانْإٌٔ انًبنٛخ 

ٍهًٛبٌ أثٕ ٍُُٛخ /األؿػجل انكوٚى أثٕ ٕالػ /األؿانمبََٕٛخ 

اثواْٛى انٓجبُ /األؿٕٚؼف أثٕ طفٛخ /األخانًٖبكه انطجٛؼٛخ ٔانطبلخ 

عالل انًٖله /األؿؽكًذ ىٚل /األؿااللزٖبكٚخ 

اؽًل انجطِ /األؿاؽًل انيغٛو /األؿانملً 

ػجل هثّ أثٕ ػٌٕ /األؿعًبل انْبرٙ /األؿّإٌٔ انالعئٍٛ ٔانفهَطٍُٛٛٛ فٙ انقبهط 

ؽٍَ فوّْٚ /األؿكًبل انشطافٙ /األخانولبثخ انؼبيخ ٔؽمٕق اإلََبٌ ٔانؾوٚبد انؼبيخ 

كالل ٍاليخ /األفذىٚبك أثٕ ػًؤ /األؿانَٛبٍٛخ 

ػجل انفزبػ ؽًبٚم /األؿفقو٘ ّمٕهح /األؿانلافهٛخ ٔاأليٍ ٔانؾكى انًؾهٙ 

 

صًبَٙ  عهَخ ػبكٚخ ،ٔصالصخ ػشط   رزبثغ ػمل عهَبد انًغهٌ انزْوٚؼٙ فٙ كٔهرّ انضبنضخ ٔانزٙ ثهغ ػلكْب 

عهَبد اٍزضُبئٛخ، ؽٛش رى ثؾش ٔيُبلْخ انمٚبٚب انَٛبٍٛخ ٔاالعزًبػٛـخ ٔانزْوٚؼٛخ فٙ عهَبد انًغهٌ 

. انزْوٚؼٙ

 :ٔفًٛب ٚهٙ ػوًٙب يفٖاًل نَٛو أػًبل عهَبد انًغهٌ انًزؼبلجخ

 .أْى انمضبٚب ٔانًٕاضٛغ انزٙ ػبنغٓب انًغهػ: أٔاًل  

 ّٓلد انَبؽخ انفهَطُٛٛخ ٔانؼوثٛخ ٔانؼبنًٛـخ فٙ انفزوح انًُٖويخ رطٕهاد ْبيخ الًٍٛب انزطـٕهاد  

انَٛبٍٛخ، ٔيٍ يُطهك انًَإٔنٛخ ٔانؾوٓ ػهٗ انًٖهؾخ انؼبيخ فمل َبلِ انًغهٌ فٙ عهَبرّ انًزؼبلجخ 

 :انًٕاٙٛغ ٔانمٚبٚب انَٛبٍٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزٖبكٚخ انٓبيخ ٔانزٙ كبٌ أثوىْب

لواه انؾكٕيخ اإلٍوائٛهٛخ رٍٕٛغ ؽلٔك ثهلٚخ انملً، ٔانَٛبٍخ انؼلٔاَٛخ انًًُٓغخ ٔانًقططخ انزٙ رَزٓلف .1

االٍزٛالء ػهٗ يلُٚخ انملً ٕٔٙاؽٛٓب ،ٔيب رٕاعّٓ يٍ اػزلاءاد ئٍوائٛهٛخ يزكوهح ػهٗ انَكبٌ ٔانًًزهكبد 

ؽٛش انزأو انًغهٌ انزْوٚؼٙ انفهَطُٛٙ فٙ أٔل عهَخ نّ ثًلُٚخ انملً ٔٚؼزجو ْنا انؾلس ؽلصب ربهٚقٛب َٚغم 

. نٖبنؼ انْؼت انفهَطُٛٙ 

. األهاٙٙ انفهَطُٛٛخ ٔيب رزؼوٗ نّ يٍ ػًهٛبد يٖبكهح عواء انيؽف ٔانزٍٕغ االٍزٛطبَٙ.2

ٔلـف انًغهٌ يطٕاًل أيبو لٚٛخ انًؼزمهٍٛ انفهَطٍُٛٛٛ، ٔيب رؼوٕٙا نّ يٍ رُكٛم ٔرؼنٚت كافم انَغٌٕ .3

 نًُبلْخ أٔٙبع األٍوٖ ٔانًؼزمهٍٛ فٙ انَغٌٕ 27/8/98اإلٍوائٛهٛخ،ؽٛش ػمل انًغهٌ عهَخ فبٕخ ثزبهٚـ 

. اإلٍوائٛهٛخ
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أيٍٛ ػبو انوئبٍخ "انطٛت ػجل انوؽٛى/لٚٛخ اغزٛبل انًٕاطٍ يؾٛٙ انلٍٚ انْوٚف، ؽٛش رى االٍزًبع ئنٗ األؿ.4

ؽٕل يالثَبد انمٚٛخ،نًب رْكهّ يٍ ئثؼبك ٍٛبٍٛخ،أيُٛخ،ٔاثؼبك ٔطُٛخ ػهٗ انٕٙغ " ٔيُلٔثب ػٍ انَهطخ انزُفٛنٚخ

. انلافهٙ انفهَطُٛٙ

ؽهًٙ ؽٌُٕ يٍ هئبٍخ انجهلٚخ ٔكننك /رٕلف انًغهٌ يطٕال ػُل يٕٕٙع اٍزمبنخ هئٌٛ ثهلٚخ طٕنكوو األؿ.5

. انزؼُٛٛبد فٙ يغبنٌ انٓٛئبد انًؾهٛخ، يطبنجب انَهطخ انزُفٛنٚخ ٔلف ٍٛبٍٛخ انزؼُٛٛبد فٙ يغبنٌ انٓٛئبد انًؾهٛخ

ؽٕل آفو انزطٕهاد انزٙ ؽلصذ ػهٗ انؼًهٛخ " هئٌٛ انٕفل انًفبٔٗ"ٕبئت ػوٚمبد /اٍزًغ انًغهٌ ئنٗ األؿ.6

. انَهًٛخ

َبلِ انًغهٌ ٍٕء انًؼبيهخ انزٙ ٚزؼوٗ نٓب انًٕاطٍُٛ انفهَطٍُٛٛٛ ػهٗ انؾلٔك األهكَٛخ ، ٔكننك يب رؼوٗ .7

نّ انٕفل انفهَطُٛٙ انن٘ ٙى أػٚبء يٍ انًغهٌ انزْوٚؼٙ أصُبء ٍفوِ فٙ ئطبه يًٓخ لٕيٛخ نهزٚبيٍ يغ انؼواق 

. انْمٛك

.  ػمل انًغهٌ عهَخ فبٕخ ثًُبٍجخ اننكوٖ انقًٍَٛ نُكجخ انْؼت انفهَطُٛٙ.8

لواه ٔكبنخ انغٕس ٔرْغٛم انالعئٍٛ انفهَطٍُٛٛٛ انمبٙٙ ثاغالق ثؼ٘ يإٍَبد انالعئٍٛ انفهَطٍُٛٛٛ ؽٛش .9

 نًُبلْخ لٚبٚب انالعئٍٛ انفهَطٍُٛٛٛ، ثْمٛٓب انَٛبٍٙ ٔاإلََبَٙ،ئم 8/6/98ػمل انًغهٌ عهَخ فبٕخ ثزبهٚـ 

اٍؼل ػجل انوؽًٍ، ؽٛش .ك/ٚؼزجو انًغهٌ لٚٛخ انالعئٍٛ عْٕو انمٚٛخ انفهَطُٛٛخ ٔرى ػمل انغهَخ ثؾٕٚه األؿ

للو ػوٙب نهًغهٌ ؽٕل يب رى ئَغبىِ ثقٖٕٓ لٚبٚب انالعئٍٛ ػهٗ كبفخ األٕؼلح ، ثبإلٙبفخ ئنٗ يٓبو كائوح 

. ّإٌٔ انالعئٍٛ ثًُظًخ انزؾوٚو انفهَطُٛٛخ ٔكٔهْب فٙ كػى ٔهػبٚخ ْنِ انمٚٛخ األٍبٍٛخ ٔانًوكيٚخ

يُبلْخ يْؤع لبٌَٕ انَهطخ انمٚبئٛخ ثؾٕٚه ػلك يٍ االفٕح انًَإٔنٍٛ ٔانًقزٍٖٛ فٙ يغبل انمٚبء .10

.     ٔانؾمٕق،ٔمنك َظوا نهلٔه انغْٕو٘ ٔانؾٕٛ٘ نهَهطخ انمٚبئٛخ فٙ ئهٍبء ؽكى انمبٌَٕ ٔانؼلانخ ٔانًَبئهخ

.  1998ئلواه انًٕاىَخ انؼبيخ نهَهطخ انٕطُٛخ انفهَطُٛٛخ نؼبو .11

الو انًغهٌ انزؼلٚالد انًمزوؽخ يٍ انهغُخ انمبََٕٛخ ٔاالفٕح األػٚبء ػهٗ انُظبو انلافهٙ نهًغهٌ انزْوٚؼٙ .12

. انفهَطُٛٙ

. رى رْكٛم نغُخ ّإٌٔ انًغهٌ .13

( . 2000-1998)الو انًغهٌ فطخ انزًُٛخ انفهَطُٛٛخ نألػٕاو .14

. يُؼ انًغهٌ انزْوٚؼٙ انضمخ نهؾكٕيخ انغلٚلح،ٔانزٙ رزكٌٕ يٍ اصُبٌ ٔػْوٍٚ ٔىٚوا،ٍٔزخ ٔىهاء كٔنخ.15

يزو٘ أثٕ ػٛطخ ٔىٚوا نهَٛبؽخ ٔاٜصبه،ؽٛش رى /ئػبكح اَزقبة انُبئت انضبَٙ نوئٌٛ انًغهٌ َظوا نزؼٍٛٛ األؿ.16

. غبى٘ ؽُبَٛب َبئجب صبَٙ نوئٌٛ انًغهٌ/اَزقبة األؿ

َبلِ انًغهٌ انٕٙغ انًأٍبٔ٘ انًزلْٕه فٙ يلُٚخ انقهٛم عواء انؾٖبه اإلٍوائٛهٙ انغبّى ٍٔٛبٍخ انؼمبة .17

. انغًبػٙ انن٘ رفوّٙ انؾكٕيخ اإلٍوائٛهٛخ

. َبلِ انًغهٌ لٚٛخ انؼلٔاٌ األيوٚكٙ ػهٗ كم يٍ انَٕكاٌ ٔأفغبََزبٌ . 18

َبلِ انًغهٌ ؽبكصخ رؼوٗ ػلك يٍ أػٚبء انًغهٌ انزْوٚؼٙ نهٚوة يٍ لجم أفواك يٍ لٕاد األيٍ . 19

. انٕلبئٙ فالل اػزٖبيٓى أيبو ثٛذ ػًبك ػٕٗ اهلل

ثقٖٕٓ األؽٕال انٖؾٛخ فٙ يقٛى " ٔكٛم ٔىاهح انٖؾخ"يُنه انْوٚف /اٍزًغ انًغهٌ ئنٗ رموٚو األؿ.20

. ػٍٛ ثٛذ انًبء فٙ يلُٚخ َبثهٌ

َبلِ انًغهٌ يٕٕٙع األٍوٖ فٙ انَغٌٕ اإلٍوائٛهٛخ،ؽٛش اعًغ انًغهٌ ػهٗ رْكٛم نغُخ فبٕخ . 21

. نًواعؼخ لواهاد انًغهٌ ماد انٖهخ نٕٙغ آنٛخ نًٚبٌ رُفٛنْب

. 1998َبلِ انًغهٌ انؾظ نؼبو . 22

. انمـطاضاد: صبًَٛب

 لواه فبٓ ٔيٕعّ ئنٗ انَهطخ انزُفٛنٚخ الرقبم (18)لواهًا يُٓب  (78)إله انًغهٌ فٙ كٔهرّ انضبنضخ 

لواه فبٓ ثبنزْوٚغ ٔئلواه انمٕاٍَٛ ثبنمواءاد انًقزهفخ فٙ  (41)اإلعواءاد انالىيخ ثٖلكِ، كًب رى ئٕلاه 

. لواه فبٓ ثْإٌٔ انًغهٌ (19)انًغهٌ، 

: ٔفًٛبٚهٙ يهقٔ انمواهاد

انط

 لى

انًٕضٕع انزبضٚد ضلى انمطاض 

. رحسٚس ػسز أػضبء نغبٌ انًغهػ انسائًخ 17/3/98 247/2/3  .1

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ زيغ ٔيطالجخ انًؼبزٌ انضًُٛخ ثبنمطاءح انضبَٛخ 17/3/98 248/2/3  .2

لجٕل يشطٔع لبٌَٕ انًسٌ ٔانًُبعك انحطح انظُبػٛخ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ  17/3/98 249/2/3  .3

. انًرزظخ

. لجٕل يشطٔع لبٌَٕ اإلحظبءاد انؼبيخ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ 17/3/98 250/2/3  .4
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. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ رشغٛغ االؼزضًبض ثبنمطاءح األٔنٗ 19/3/98 251/2/3  .5

لجٕل يشطٔع لبٌَٕ رُظٛى انًٕاظَخ انؼبيخ ٔانشإٌٔ انًبنٛخ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ  19/3/98 252/2/3  .6

. انًرزظخ

  حزٗ 1998رٕعّٛ انهٕو نًغهػ انٕظضاء نؼسو رمسًّٚ انًٕاظَخ انؼبيخ نؼبو .1 19/3/98 253/2/3  .7

. ربضٚرّ

زػٕح ٔظٚط انًبنٛخ ئنٗ عهؽخ ذبطخ نالؼزًبع الؼجبة ػسو رمسٚى انًٕاظَخ انؼبيخ .2

. 1998نؼبو

. حٛسض ػجس انشبفٙ يٍ ػضٕٚخ انًغهػ انزشطٚؼٙ انفهؽغُٛٙ/لجٕل اؼزمبنخ األخ 30/3/98 3/أ254/1  .8

 . 1997اػزًبز ذغخ انًُٓبط انفهؽغُٛٙ األٔل .1 31/3/98 255/3/3  .9

انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ ٔنغُخ انًٕاظَخ فٙ انًغهػ انؼًم ػهٗ ررظٛض .2

.  يٍ انرغخ1998األيٕال انالظيخ نزُفٛص انغعء انربص ثبنؽُخ انًبنٛخ 

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انسفبع انًسَٙ ثبنمطاءح انضبَٛخ 31/3/98 256/3/3  .10

. ثبنمطاءح األٔنٗ (انؽغٌٕ)ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ يطاكع اإلطالػ ٔانزأْٛم  2/4/98 257/3/3  .11

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ األؼهحخ انُبضٚخ ٔانصذبئط ثبنمطاءح انضبَٛخ 2/4/98 258/3/3  .12

انزأكٛس ػهٗ لطاضاد انًغهػ انؽبثمخ ثشأٌ ئعالق ؼطاػ انًؼزمهٍٛ ئال يٍ رضجذ .1 2/4/98 259/3/3  .13

. ئزاَزّ

األيٍ )زػٕح كم يٍ ٔظٚط انؼسل ٔانُبئت انؼبو ئنٗ نغُخ يشزطكخ يٍ.2

نالؼزًبع ٔثحش أؼجبة ٔيجطضاد اؼزًطاض االػزمبل (ٔانساذهٛخ،ٔانطلبثخ انؼبيخ

. انؽٛبؼٙ ٔاإلزاض٘

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ رُظٛى انًٕاظَخ انؼبيخ ٔانشإٌٔ انًبنٛخ ثبنمطاءح األٔنٗ 2/4/98 260/3/3  .14

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ رشغٛغ االؼزضًبض ثبنمطاءح انضبَٛخ 14/4/98 261/4/3  .15

16.  

 

262/4/3 

 

14/4/98 

 

ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ رُظٛى انًٕاظَخ انؼبيخ ٔانشإٌٔ انًبنٛخ ثبنمطاءح انضبَٛخ 

 ٔانًٕاظَخ انطأؼًبنٛخ 1998اػزجبض انجطَبيظ االؼزضًبض٘ انؼبو نهؽُخ انًبنٛخ .1 14/4/98 263/4/3  .17

 ععءا يٍ انًٕاظَخ 1998ٔانزغٕٚطٚخ انًرظظخ فٙ انًٕاظَخ انؼبيخ نهؽُخ انًبنٛخ 

.  1998 انؼبيخ نهؽُخ انًبنٛخ 

ئحبنخ رمطٚط نغُخ انًٕاظَخ ثزؼسٚالد األػضبء ئنٗ يغهػ انٕظضاء ٔٔظاضح .2

. انزرغٛظ ٔانزؼبٌٔ انسٔنٙ

انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ ئػبزح انُظط فٙ انرغخ نهؽُٕاد انضالصخ انمبزيخ ٔفمب .3

. نألؼػ ٔانًؼبٚٛط ٔانزٕطٛبد انٕاضزح فٙ رمطٚط انهغُخ

. رشكٛم نغُخ شإٌٔ انًغهػ 16/4/98 264/4/3  .18

ثبنمطاءح انضبَٛخ  (انؽغٌٕ)ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ يطاكع اإلطالػ ٔانزأْٛم  28/4/98 265/5/3  .19

. لجٕل يشطٔع لبٌَٕ انًظبزض انغجٛؼٛخ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ 28/4/98 266/5/3  .20

ف -د-انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ انزأكٛس ػهٗ انزًؽك ثبالرفبلٛبد انًؼمٕزح ثٍٛ و 28/4/98 267/5/3  .21

. ٔحكٕيخ ئؼطائٛم ذبطخ فًٛب ٚزؼهك ثًطاحم ئػبزح االَزشبض

. لجٕل يشطٔع لبٌَٕ االعزًبػبد انؼبيخ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ 28/4/98 268/5/3  .22

انسػٕح نؼمس عهؽخ ذبطخ نحغت انضمخ ػٍ انحكٕيخ ػُس اَزٓبء  11/5/98 269/6/3  .23

ثسٌٔ أٌ رمسو انؽهغخ انزُفٛصٚخ انطز ػهٗ يالحظبد نغُخ انًٕاظَخ (األؼجٕػٍٛ)انًسح

 . 1998حٕل يشطٔع لبٌَٕ انًٕاظَخ انؼبيخ نهؽُخ انًبنٛخ  

. ٔلف رؼٍٛٛ انًربرٛط ٔانؼًم ػهٗ ئَٓبء ْصِ انظبْطح.1 11/5/98 270/6/3  .24

ركهٛف انهغُخ انمبََٕٛخ ثزمسٚى يشطٔع لطاض ُٚض ػهٗ ئنغبء كبفخ انمٕاٍَٛ .2

. ٔانزشطٚؼبد انًزؼهمخ ثزؼٍٛٛ انًربرٛط

ضطٔضح انؼًم ػهٗ ئعطاء االَزربثبد انًحهٛخ ثأؼطع ٔلذ يًكٍ ػهٗ أٌ ال .1 11/5/98 271/6/3  .25

.  1998 ٚزؼسٖ َٓبٚخ ػبو 

. ٔلف انزؼُٛٛبد فٙ انًغبنػ انًحهٛخ ئال فٙ انحبالد انضطٔضٚخ ٔاالؼزضُبئٛخ.2

انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ ئػبزح انُظط فٙ انٓٛكهٛخ انجشطٚخ ٔفهؽفخ انزؼُٛٛبد .1 11/5/98 272/6/3  .26

. ٔانزطلٛبد نكبفخ انًإؼؽبد انحكٕيٛخ ثًب ال ٚزؼبضع يغ لبٌَٕ انرسيخ انًسَٛخ

انزأكٛس ػهٗ لطاضاد انًغهػ انؽبثمخ فًٛب ٚزؼهك ثزحسٚس طالحٛبد األعٓعح .2
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. األيُٛخ ٔ يطعؼٛبرٓب

نزمسو انهغُخ انربطخ انًُجضمخ ػٍ انًغهػ نًزبثؼخ  (انؽبثؼخ)رحسٚس انغهؽخ انمبزيخ  13/5/98 273/6/3  .27

. يالثؽبد اؼزشٓبز انًُبضم يحٛٙ انسٍٚ انشطٚف رمطٚطْب حٕل انمضٛخ نهًغهػ

انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ االرظبل ثبألشمبء فٙ األضزٌ الحزطاو عٕاظ انؽفط .1 13/5/98 274/6/3  .28

ركهٛف ضئبؼخ انًغهػ ئضؼبل يصكطح .2.انفهؽغُٛٙ ،ٔاحزطاو انًٕاعٍ انفهؽغُٛٙ

ثبؼى انًغهػ انزشطٚؼٙ نألخ ضئٛػ يغهػ انُٕاة األضزَٙ إلػاليّ ثًب رؼطع نّ 

أػضبء انًغهػ انزشطٚؼٙ انفهؽغُٛٙ ،نٛظبض نًزبثؼخ انًٕضٕع يغ انغٓبد 

. األضزَٛخ انًرزظخ نٕلف ْصِ انًًبضؼبد

َمم أػًبل عهؽخ انًغهػ انزشطٚؼٙ ئنٗ لهت يسُٚخ انمسغ نهًشبضكخ فٙ انزظس٘  26/5/98 275/7/3  .29

. نهٓغًخ االؼزٛغبَٛخ انزٙ رؽزٓسف يسُٚخ انمسغ

. لجٕل يشطٔع لبٌَٕ انرسيخ انٕعُٛخ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ 27/5/98 276/7/3  .30

لجٕل يشطٔع لبٌَٕ انزأيٍٛ انظحٙ انحكٕيٙ انفهؽغُٛٙ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ  27/5/98 278/7/3  .31

. انًرزظخ

. لجٕل يشطٔع لبٌَٕ انؼًم انفهؽغُٛٙ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ 27/5/98 279/7/3  .32

. لجٕل يشطٔع لبٌَٕ انزؼهٛى انؼبنٙ انفهؽغُٛٙ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ 27/5/98 280/7/3  .33

لجٕل يشطٔع لبٌَٕ يٕائًخ األيبكٍ انؼبيخ الؼزؼًبل انًؼٕلٍٛ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ  27/5/98 281/7/3  .34

. انًرزظخ

 نؼمس عهؽخ ذبطخ نًُبلشخانًٕاظَخ 1998 /6/ 15رحسٚس ٕٚو االصٍُٛ انًٕافك  30/5/98 282/7/3  .35

 ٔانمضبٚب األذطٖ انؼبنمخ ثٍٛ انؽهغخ 1998انؼبيخ نهؽهغخ انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ نؼبو 

.  انزُفٛصٚخ ٔانًغهػ انزشطٚؼٙ انفهؽغُٛٙ

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انغًؼٛبد انرٛطٚخ ٔانٓٛئبد األْهٛخ ثبنمطاءح األٔنٗ 30/5/98 283/7/3  .36

 نًُبلشخ ٔالطاض يشطٔع لبٌَٕ 9/5/98ػمس عهؽخ ذبطخ ٕٚو انضالصبء انًٕفك .1 30/5/98 284/7/3  .37

. انؽهغخ انمضبئٛخ

زػٕح كبفخ انًإؼؽبد ٔانشرظٛبد شاد انؼاللخ نالؼزًبع ئنٗ آضائٓى حٕل .2

. انًشطٔع

. ٔاػزًبز شنك ضؼًٛب ٔشؼجٛب (ثصكطٖ انُكجخ ٔانظًٕز)رؽًٛخ شكطٖ انُكجخ .1 31/5/98 285/7/3  .38

. انؼًم ػهٗ ئحٛبء انصكطٖ ؼُٕٚب.2

. كأحس ٔصبئك انًغهػ انطؼًٛخ (َساء انشؼت انفهؽغُٛٙ)اػزًبز .3

فٙ يُبْظ انزؼهٛى (َساء انشؼت انفهؽغُٛٙ )انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ اػزًبز .4

. انفهؽغُٛٙ

. انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ انؼًم ػهٗ ئطساض عبثغ ثطٚس٘ ذبص ثصكطٖ انُكجخ.5

 ٔانًغطٔػ يٍ لجم ٔظاضح انُمم 001/97ئحبنخ يهف ػغبء ًَط انًطكجبد ضلى 31/5/98 286/7/3  .39

. ٔانًٕاطالد يغ كبفخ انٕصبئك ٔانًساذالد ئنٗ انغٓبد انمضبئٛخ

انزأكٛس ػهٗ أٌ انًغهػ ؼٛظم فٙ حبنخ اؼزُفبض كبيم نًٕاعٓخ انؼسٔاٌ .1 31/5/98 287/7/3  .40

. انًزٕاطم ٔانًجطيظ انص٘ ٚؽزٓسف يسُٚخ انمسغ

انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ أٌ رجمٗ يسُٚخ انمسغ ػهٗ عسٔل أػًبنٓب ٔاٌ رحظٗ .2

. ثبألٔنٕٚخ انًغهمخ فٙ عًٛغ انًغبالد

انغهت ئنٗ انغٓبد انزٙ عًؼذ رجطػبد يٍ اعم انمسغ انًجبزضح نظت ْصا انسػى .3

. فٙ ذسيخ طًٕز انشؼت انفهؽغُٛٙ ٔانًإؼؽبد انٕعُٛخ فٙ انمسغ ٔضٕاحٛٓب 

انسػٕح نؼمس عهؽخ ذبطخ يشزطكخ يغ انهغُخ انزُفٛصٚخ ٔانؽهغخ انٕعُٛخ .4

.   ٔيؽإٔل انمسغ نًُبلشخ يٕضٕع انمسغ ٔانًربعط انزٙ رزٓسزْب

ئحبنخ كبفخ انًالحظبد ٔااللزطاحبد حٕل يشطٔع لبٌَٕ انؽهغخ انمضبئٛخ انزٙ رى  9/6/98 3/أ288/3  .41

االؼزًبع ئنٛٓب يٍ انًرزظٍٛ ئنٗ انهغُخ انمبََٕٛخ،ٔزػٕح كبفخ األػضبء 

ٔانًرزظٍٛ ٔانًؼٍُٛٛ ثبنمبٌَٕ نزمسٚى انًالحظبد نهغُخ،ٔانغهت ئنٗ انهغُخ ئػساز 

يؽٕزح عسٚسح نُمبشٓب ٔالطاضْب ثبنمطاءح األٔنٗ فٙ يسح ألظبْب أؼجٕػبٌ يٍ 

. ربضٚرّ

رأعٛم انغهؽخ انربطخ ثًٕضٕع انضمخ ثبنحكٕيخ انًمطضح انٕٛو االصٍُٛ انًٕافك .1 15/6/98 3/أ289/4  .42

 . 6/1998 /25  نًسح ػشطح أٚبو،ػهٗ أٌ رؼمس ٕٚو انرًٛػ انًٕافك 15/6/98
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رحسٚس األؼجٕع انمبزو نؼمس عهؽخ ذبطخ نًُبلشخ انًربعط انزٙ رزٓسز يسُٚخ انمسغ  23/6/98 290/8/3  .43

. ٔيزغهجبد يٕاعٓزٓب ٔلطاض انحكٕيخ اإلؼطائٛهٛخ ثزٕؼٛغ حسٔز ثهسٚخ انمسغ 

44.  

 

 

291/8/3 

 

 

24/6/98 

 

 

ٚبؼط ػطفبد ثبنًٕافمخ ػهٗ انًٓهخ انًغهٕثخ الؼزكًبل /رٕعّٛ ضؼبنخ نألخ انطئٛػ

انًشبٔضاد نزشكٛم انحكٕيخ انغسٚسح ػهٗ أٌ ٚزى رمسٚى انحكٕيخ انغسٚسح نهًغهػ 

. نهضمخ ذالل األؼجٕػٍٛ انمبزيٍٛ

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انؽهغخ انمضبئٛخ ثبنمطاءح األٔنٗ 25/6/98 292/8/3  .45

46.  293/8/3 

 

 

 نًُبلشخ يشطٔع لبٌَٕ 29/6/1998ػمس عهؽخ ذبطخ ٕٚو االصٍُٛ انًٕافك  25/6/98

انًٕاظَخ انؼبيخ نهؽهغخ 

. 1998انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ نؼبو 

 . 1998ئلطاض يشطٔع انًٕاظَخ انؼبيخ نهؽهغخ انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ نؼبو  29/6/98 3/أ294/5  .47

: انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ 30/6/98 295/8/3  .48

. رُفٛص لطاضاد انًغهػ انزشطٚؼٙ ثشأٌ األؼطٖ فٙ انؽغٌٕ اإلؼطائٛهٛخ.1

رشكٛم نغُخ ذبطخ يٍ انًحبيٍٛ نزجُٙ لضبٚب األؼطٖ ثكم أثؼبزْب انؽٛبؼٛخ .2

. ٔانمبََٕٛخ

االنزعاو ثمضٛخ األؼطٖ فٙ عًٛغ يؽبضاد انزفبٔع يغ انغبَت اإلؼطائٛهٙ .3

كأٔنٕٚخ رضًٍ ػسو ئثطاو أٚخ ارفبلٛبد عسٚسح يغ ئؼطائٛم لجم االرفبق ػهٗ ئعالق 

. ؼطاحٓى

يحًس /انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ انزسذم نسٖ انحكٕيخ األضزَٛخ العالق ؼطاػ األخ 30/6/98 296/8/3  .49

. ظغهٕل يٍ انؽغٌٕ األضزَٛخ

رضًٍٛ انغٕٓز انًجصٔنخ يٍ لجم انهغُخ انًُجضمخ ػٍ انًغهػ انزشطٚؼٙ نًزبثؼخ .1 30/6/98 297/8/3  .50

. يالثؽبد اؼزشٓبز انًُبضم يحٛٙ انسٍٚ انشطٚف

انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ اإلؼطاع فٙ ئحبنخ يهف انمضٛخ نهمضبء الرربش .2

. اإلعطاءاد انالظيخ

 . 17ئزاَخ يب رؼطع نّ ػسز يٍ االذٕح األػضبء يٍ لجم أحس ػُبطط لٕاد أل .1 1/7/98 3/أ298/6  .51

انغهت ئنٗ نغُخ انساذهٛخ ٔاأليٍ يزبثؼخ ْصِ انمضٛخ نهٕلٕف ػهٗ َزبئظ انزحمٛك .2

يغ انغٓبد انًرزظخ ٔانهمبء يغ ضؤؼبء األعٓعح األيُٛخ ٔانشطعخ نهزأكٛس ػهٗ 

انحظبَخ انجطنًبَٛخ ألػضبء انًغهػ ٔحًبٚزٓب ٔرؼًٛى شنك ػهٗ ػُبططْى 

. ٔضجبعٓى

انزأكٛس ػهٗ ضئبؼخ انًغهػ ٔنغُخ شإٌٔ انًغهػ نهزُفٛص انؼبعم نًب ٔضز فٙ .3

انُظبو انساذهٙ نهًغهػ ثشأٌ رشكٛم انشطعخ انربطخ ثبنًغهػ ٔرفؼٛم زٔضْب فٙ 

. ئعبض حطو انًغهػ انزشطٚؼٙ

ٚبؼط ػطفبد رًسٚس انفزطح انًغهٕثخ نزمسو /انًٕافمخ ػهٗ عهت األخ انطئٛػ  13/7/98 299/9/3  .52

 . 25/7/1998انحكٕيخ انغسٚسح نهًغهػ نهضمخ حزٗ ربضٚد 

: انغهت ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ 13/7/98 300/9/3  .53

رٕحٛس عٓبظ انسفبع انًسَٙ فٙ فهؽغٍٛ ٔئنغبء اظزٔاعٛخ انًطعؼٛخ نغٓبظ انسفبع .1

. انًسَٙ ٔاالنزعاو ثزغجٛك لبٌَٕ انسفبع انًسَٙ

رشكٛم نغُخ رحمٛك ضؼًٛخ نًزبثؼخ يب ٔضز فٙ رمطٚط نغُخ انطلبثخ انؼبيخ حٕل .2

. يٕضٕع عٓبظ انسفبع انًسَٙ فٙ انضفخ انغطثٛخ

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انزؼهٛى انؼبنٙ انفهؽغُٛٙ ثبنمطاءح األٔنٗ 13/7/98 301/9/3  .54

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انهٕاظو انؼبيخ ثبنمطاءح األٔنٗ 13/7/98 302/9/3  .55

انسػٕح نؼمس عهؽخ ذبطخ نًُبلشخ انزشكٛم انٕظاض٘ انغسٚس حبل ػٕزح األخ انطئٛػ  28/7/98 303/10/3  .56

. ئنٗ اضع انٕعٍ

. لجٕل يشطٔع لبٌَٕ َمبثخ يحبيٙ فهؽغٍٛ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ 28/7/98 304/10/3  .57

58.  

 

305/10/3 28/7/98 

 

لجٕل يشطٔع لبٌَٕ طُسٔق زػى اؼط انشٓساء ٔاألؼطٖ ٔانغطحٗ ٔاحبنزّ ئنٗ 

. انهغبٌ انًرزظخ

. يٍ يشطٔع لبٌَٕ انؽهغخ انمضبئٛخ ثبنمطاءح األٔنٗ (31_3)ئلطاض انًبزح  28/7/98 306/10/3  .59

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انًسٌ انظُبػٛخ ٔانًُبعك انظُبػٛخ انحطح ثبنمطاءح األٔنٗ 29/7/98 307/10/3  .60
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. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انزؼهٛى انؼبنٙ انفهؽغُٛٙ ثبنمطاءح انضبَٛخ 30/7/98 308/10/3  .61

62.  

 

309/10/3 

 

30/7/98 

 

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انغًؼٛبد انرٛطٚخ ٔانٓٛئبد األْهٛخ ثبنمطاءح انضبَٛخ

ئػبزح انزأكٛس ػهٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ ثزُفٛص لطاضاد انًغهػ انًزؼهمخ ثبألضاضٙ .1 30/7/98 310/10/3  .63

. ٔيٕاعٓخ االؼزٛغبٌ

انغهت ئنٗ ٔظاضح انحكى انًحهٙ زضاؼخ ئيكبَٛخ رشغٛم انًغبنػ اإللهًٛٛخ .2

. نهزرغٛظ ٔانرسيبد

انغهت ئنٗ ٔظاضح انًٕاطالد زضاؼخ انًكبَٛخ ئَشبء ذغٕط يٕاطالد ػبيخ فٙ . 3

. انًُبعك انُبئٛخ

يغبنجخ يغهػ انٕظضاء ثٕضغ ذغخ انؽهغخ انزُفٛصٚخ نًٕاعٓخ االؼزٛغبٌ أيبو .4

. انًغهػ نًُبلشزٓب

. ئػبزح يشطٔع لبٌَٕ ئَشبء انًطكع انفهؽغُٛٙ نهزًُٛخ انطٚفٛخ ئنٗ يغهػ انٕظضاء 18/8/98 311/11/3  .64

ٔاحبنزّ ئنٗ  (انًؼبلٍٛ)لجٕل يشطٔع لبٌَٕ ضػبٚخ ٔرأْٛم شٔ٘ االحزٛبعبد انربطخ 18/8/98 312/11/3  .65

. انهغبٌ انًرزظخ

. لجٕل يشطٔع لبٌَٕ انجٛئخ ٔاحبنزّ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ 18/8/98 313/11/3  .66

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انهٕاظو انؼبيخ ثبنمطاءح انضبَٛخ 18/8/98 314/11/3  .67

. ئلطاض يشطٔع انًسٌ انظُبػٛخ ٔانًُبعك انحطح انظُبػٛخ ثبنمطاءح انضبَٛخ 18/8/98 315/11/3  .68

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انًظبزض انغجٛؼٛخ ثبنمطاءح األٔنٗ 19/8/98 316/11/3  .69

ئػبزح يشطٔع لبٌَٕ طُسٔق زػى اؼط انشٓساء ٔاألؼطٖ ٔانغطحٗ ئنٗ نغُخ  19/8/98 317/11/3  .70

.  انزطثٛخ ٔانمضبٚب االعزًبػٛخ

رأعٛم يُبلشخ يشطٔع لبٌَٕ انؽهغخ انمضبئٛخ اللطاضِ ثبنمطاءح انضبَٛخ نألؼجٕع  20/8/98 318/11/3  .71

. انمبزو

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ االعزًبػبد انؼبيخ ثبنمطاءح األٔنٗ 20/8/98 319/11/3  .72

ازاَخ االػزساء ػهٗ االذٕح األػضبء ٔػسز يٍ االػاليٍٛٛ يٍ لجم افطاز عٓبظ .1 20/8/98 3/أ8/ 320  .73

. األيٍ انٕلبئٙ

: انغهت ئنٗ ضئٛػ انؽهغخ انزُفٛصٚخ.2

. ضفغ انحظبض ػٍ يُعل األخ ػًبز ػٕع اهلل فٕضا.أ

. ٔلف ضئٛػ عٓبظ األيٍ انٕلبئٙ ٔاحبنزّ ئنٗ انزحمٛك.ة

. ئحبنخ عًٛغ انًؼزسٍٚ نهزحمٛك.ط

. انغهت ئنٗ ٔظٚط انشإٌٔ انجطنًبَٛخ َمم ْصِ انمطاضاد ئنٗ انؽهغخ انزُفٛصٚخ.3

 نالؼزًبع ئنٗ اإلعطاءاد انزٙ اررصد 31/8/98ػمس عهؽخ ذبطخ ٕٚو االصٍُٛ .4

. ػهٗ أٌ ٚحسز انًغهػ يٕلفّ ػهٗ ضٕء شنك

،ٔرشكٛم نغُخ نًزبثؼخ لضٛخ االػزساء 320/11/3انزأكٛس ػهٗ لطاض انًغهػ ضلى  31/8/98 321/11/3  .74

. ػهٗ ػسز يٍ َٕاة انًغهػ انزشطٚؼٙ يٍ لجم أفطاز عٓبظ األيٍ انٕلبئٙ

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ األشغبل انؼبيخ ثبنمطاءح األٔنٗ 1/9/89 322/11/3  .75

. ئلطاض يشطٔع لبٌَٕ انؽهغخ انمضبئٛخ ثبنمطاءح انضبَٛخ 2/9/89 323/11/3  .76

،ٔرٕطٛبد انًغهػ نهؽهغخ انزُفٛصٚخ فًٛب ٚزؼهك ثبنؼغبءاد،انُمم، 1998انحظ نهؼبو 2/9/89 324/11/3  .77

. رٕظٚغ انحغبط ػهٗ انًحبفظبد،ٔانجؼضخ انغجٛخ انًطافمخ نمٕافم انحغبط

. ئزاَخ انؽٛبؼخ اإلؼطائٛهٛخ رغبِ األؼطٖ ٔانًؼزمهٍٛ فٙ انؽغٌٕ ٔانًؼزمالد.1 2/9/89 325/11/3  .78

. رُظٛى حًهخ شؼجٛخ نسػى األؼطٖ ٔانًؼزمهٍٛ ٔرٕفٛط اإليكبَٛبد انًبنٛخ انًغهٕثخ.2

رشكٛم نغُخ ذبطخ نًزبثؼخ لضٛخ األؼطٖ ٔانًؼزمهٍٛ يغ انغٓبد انًؼُٛخ فٙ .3

انؽهغخ انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ نزُفٛص لطاضاد انًغهػ ٔٔضغ آنٛخ نهًزبثؼخ نضًبٌ 

.  رُفٛصْب

 

 

 .يشبضٚغ انمٕاٍَٛ: صبنضًب
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يٍ انُظبو انلافهٙ أؽبنذ انَهطخ انزُفٛنٚخ أهثؼخ يْبهٚغ لٕاٍَٛ ئنٗ انًغهٌ انزْوٚؼٙ  (62)ٔفـمًب ألؽكبو انًبكح 

ْٙٔ  :

 .1998انًٕاظَخ انؼبيخ نهؽهغخ انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ نؼبو .1

  األؽٕال انًلَٛخ.2

انجٛئخ . 3

  انزؼهٛى انؼبنٙ انفهؽغُٛٙ.4

: ٔرملو األفٕح األػٚبء ثأهثؼخ يْبهٚغ لٕاٍَٛ ْٔٙ

 (انًؼبلٍٛ)ضػبٚخ ٔرأْٛم شٔ٘ االحزٛبعبد انربطخ  .1

 .يٕائًخ األيبكٍ انؼبيخ الؼزؼًبل انًؼٕلٍٛ .2

. انؼًم انفهؽغُٛٙ .3

 انزأيٍٛ انظحٙ انحكٕيٙ .4

 يْؤع لبٌَٕ، ئم َبلِ اضثؼٍٛ ٔثٓنا ٚكٌٕ ؽٖٛهخ يْبهٚغ انمٕاٍَٛ انزٙ رلأنٓب انًغهٌ لل اهرفؼذ ئنٗ 

. انًغهٌ فٙ عهَبرّ انًزؼبلجخ غبنجٛخ ْنِ انمٕاٍَٛ

 لٕاٍَٛ رى ئؽبنزٓب ئنٗ األؿ انوئٌٛ صًبَٛخ لٕاٍَٛ ٔألو انًغهٌ ؼجؼخ ٚبؼط ػطفبد/ انطئٛػإله األؿ 

يْؤع لبٌَٕ ثبنمواءح انضبَٛخ  يٍ أعم انًٖبكلخ ػهٛٓب َْٔوْب ؽَت األٕٕل فٙ انغوٚلح انوًٍٛخ، كًب رى ئلواه

 يْبهٚغ لٕاٍَٛ ثبنًُبلْخ انؼبيخ ٔرى ئػبكح يْؤع ؼجغيْبهٚغ لٕاٍَٛ ثبنمواءح األٔنٗ، ٔرى االَزٓبء يٍ  صالصخ ،ٔ

كًب رى ئؽبنخ يْؤع لبٌَٕ ,لبٌَٕ ئنٗ انَهطخ انزُفٛنٚخ، ٔيْؤػب لبٌَٕ ئنٗ نغُخ انزوثٛخ ٔانمٚبٚب االعزًبػٛخ

. ٔاؽل ئنٗ انهغبٌ انًقزٖخ إلثلاء انوأ٘

 

:   ٔفًٛب ٚهٙ اإلعواءاد انًزقنح ػهٗ يْبهٚغ انمٕاٍَٛ فٙ انًغهٌ انزْوٚؼٙ فٙ كٔهرّ انضبنضخ

 

: انزٙ إٔلهْب انوئٌٛ يْبهٚغ انمٕاٍَٛ فٙ انًغهٌ انزْوٚؼٙ انفهَطُٛٙ.1

 

ربضٚد اإلطساض انمبٌَٕ 

 23/4/98رشغٛغ االؼزضًبض فٙ فهؽغٍٛ .1

 20/5/98األؼهحخ انُبضٚخ ٔانصذبئط .2

 28/5/98انرسيخ انًسَٛخ .3

 28/5/98 زيغ ٔيطالجخ انًؼبزٌ انضًُٛخ.4

 28/5/98انسفبع انًسَٙ .5

 28/5/98 (انؽغٌٕ)يطاكع اإلطالػ ٔانزأْٛم .6

 29/6/98 1998انًٕاظَخ انؼبيخ نهؽهغخ انٕعُٛخ انفهؽغُٛٛخ نؼبو .7

  3/8/98رُظٛى انًٕاظَخ انؼبيخ ٔانشإٌٔ انًبنٛخ .8

 

 

 

 
 

 :يْبهٚغ انمٕاٍَٛ انًؾبنخ نألؿ انوئٌٛ نهًٖبكلخ ػهٛٓب.2

 

ربضٚد اإلحبنخ يشطٔع انمبٌَٕ 

 9/3/98ؽًبٚخ انضؤح انؾٕٛاَٛخ .1

 19/8/98انغًؼٛبد انقٛوٚخ ٔانٓٛئبد األْهٛخ .2

  19/8/98انزؼهٛى انؼبنٙ انفهَطُٛٙ .3

  9/9/98انًلٌ انُٖبػٛخ ٔانًُبطك انؾوح انُٖبػٛخ .4

 14/9/98انهٕاىو انؼبيخ .5
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 :انمٕاٍَٛ فٙ انًغهػ انزشطٚؼٙ انفهؽغُٛٙ انًمطح ثبنمطاءح انضبَٛخ.3

 

انزبضٚد يشطٔع انمبٌَٕ 

  2/9/98انَهطخ انمٚبئٛخ .1

 

 

 

 

: انمٕاٍَٛ فٙ انًغهػ انزشطٚؼٙ انفهؽغُٛٙ انًمطح ثبنمطاءح األٔنٗ.4

 

انزبضٚد يشطٔع انمبٌَٕ 

 19/8/98انًٖبكه انطجٛؼٛخ .1

 20/8/98االعزًبػبد انؼبيخ .2

 1/9/98انؼطبءاد نألّغبل انؾكٕيٛخ .3

 

 

 

 

: يشبضٚغ انمٕاٍَٛ فٙ انًغهػ انزشطٚؼٙ انفهؽغُٛٙ انزٙ لجهذ ثبنًُبلشخ انؼبيخ.5

 

 

انًُبلشخ يشطٔع انمبٌَٕ 

انؼبيخ 

 27/5/98انقليخ انٕطُٛخ .1

 27/5/98انؼًم انفهَطُٛٙ .2

 27/5/98انزأيٍٛ انٖؾٙ انؾكٕيٙ .3

 27/5/98يٕائًخ األيبكٍ انؼبيخ الٍزؼًبل انًؼٕلٍٛ .4

 28/7/98َمبثخ يؾبيٙ فهَطٍٛ .5

  18/8/98انجٛئخ .6

 17/3/98اإلؽٖبءاد انؼبيخ .7

 

 

: يشبضٚغ انمٕاٍَٛ انًحبنخ ئنٗ انهغبٌ انًرزظخ إلثساء انطأ٘.6

 

ربضٚد اإلحبنخ يشطٔع انمبٌَٕ 

 29/7/98األحٕال انًسَٛخ 

 

 

  : رى ئػبزرٓبيْبهٚغ لٕاٍَٛ .7

 

انغٓخ انزٙ اػٛس نٓب يشطٔع انمبٌَٕ 

 انَهطخ انزُفٛنٚخ 18/8/98ئَْبء انًوكي انفهَطُٛٙ نهزًُٛخ انوٚفٛخ .1
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 نغُخ انزوثٛخ ٔانمٚبٚب االعزًبػٛخ  18/8/98 (انًؼبلٍٛ)هػبٚخ ٔرأْٛم مٔ٘ االؽزٛبعبد انقبٕخ .2

 نغُخ انزوثٛخ ٔانمٚبٚب االعزًبػٛخ 17/8/98ُٕلٔق كػى اٍو انْٓلاء ٔاألٍوٖ ٔانغوؽٗ .3

 

 

 

 

 

 

 

  .األؼئهخ انًٕعٓخ نألذٕح انٕظضاء: ضاثؼًب

رملو األفٕح األػٚبء ثضالصخ ٔػْوٍٚ ٍإااًل ئنٗ األفٕح انٕىهاء ؽٛش طوؽذ فٙ عهَبد انًغهٌ 

. انًقزهفخ

ثُبءًا ػهٗ ئعبثبد األفٕح انٕىهاء رى االَزٓبء يٍ أصُٗ ػْو ٍإااًل، ٔرى ئؽبنخ ٍجؼخ أٍئهخ ئنٗ انهغبٌ انًقزٖخ فٙ 

انًغهٌ نًزبثؼخ انمٚبٚب انًطؤؽخ ًٍٙ األٍئهخ ٔاػزجو انًغهٌ األهثؼخ أٍئهخ انًزجمٛخ يُزٓٛخ ٔمنك َظوا 

 .نهزغٛٛو انٕىاه٘

 

 

 

 

 

 .انجٛبَبد انظبزضح ػٍ انًغهػ: ذبيؽًب

إله انًغهٌ انزْوٚؼٙ فٙ كٔهرّ انضبنضخ أهثؼخ ػْو ثٛبًَب رًؾٕهد ؽٕل ػلح لٚبٚب الًٍٛب انمٚبٚب انَٛبٍٛخ 

انواُْخ انزٙ اؽزهذ ؽٛيًا ْبيًب يٍ َمبّبد انًغهٌ، ٔفًٛب ٚهٙ يهقٔ رٕٙٛؾٙ نهجٛبَبد انٖبكهح ػهٗ انًغهٌ 

: فٙ كٔهرّ انضبنضخ

 

انًُبؼجخ انزبضٚد انغهؽخ 

يصثحخ رطلٕيٛب ٔاالػزساءاد ػهٗ انظحفٍٛٛ انفهؽغٍُٛٛٛ   98 /19/3انضبَٛخ 

ٔأحساس انرهٛم 

انربطخ "االؼزضُبئٛخ األٔنٗ 

ثًُبلشخ يٕضٕع اؼزمبنخ األخ حٛسض 

ػجس انشبفٙ  

شكطٖ ٕٚو األضع  30/3/98

 انضبنضخ  

   

 2/4/98 

 

اغزٛبل انًٕاعٍ انفهؽغُٛٙ انشٓٛس يحٛٙ انسٍٚ انشطٚف 

 

انطاثؼخ 

 

يالثؽبد اؼزشٓبز انًغبْس يحٛٙ انسٍٚ انشطٚف  14/4/98

انربطخ "االؼزضُبئٛخ انضبَٛخ 

ثًُبؼجخ انصكطٖ انرًؽٍٛ نُكجخ 

".  انشؼت انفهؽغُٛٙ

انصكطٖ انرًؽٍٛ نُكجخ انشؼت انفهؽغُٛٙ   98 /12/5

ضئٛػ يغهػ انُٕاة "يٕلف انؽٛس غُٛزغطٚزش  27/5/98انؽبثؼخ    

.  يٍ يسُٚخ انمسغ" األيطٚكٙ

اػزمبل ؼهغبد االحزالل ػسز يٍ ضعبل األػًبل  30/5/98انؽبثؼخ 

 انفهؽغٍُٛٛٛ

انربطخ " االؼزضُبئٛخ انضبنضخ 

نًُبلشخ لضبٚب انالعئٍٛ 

انفهؽغٍُٛٛٛ   ٔيشطٔع لبٌَٕ 

" انؽهغخ انمضبئٛخ

ثحش أٔضبع انالعئٍٛ انفهؽغٍُٛٛٛ  8/6/98



10  12

Aminah

ذبطخ "االؼزضُبئٛخ انؽبزؼخ 

نًُبلشخ انًربعط انزٙ رزٓسز يسُٚخ 

" انمسغ

 1/7/98 

 

لطاض انحكٕيخ اإلؼطائٛهٛخ رٕؼٛغ حسٔز ثهسٚخ انمسغ 

انزبؼؼخ  

     

ٕٚو األؼٛط انهجُبَٙ   98 /14/7

  

اؼزشٓبز األؼٛط انًحطض عًبل انرًٛؽٙ   28/7/98انؼبشطح 

انٕضغ انًأؼبٔ٘ انًزسْٕض فٙ يسُٚخ انرهٛم عطاء انحظبض  25/8/98انحبزٚخ ػشط 

. اإلؼطائٛهٙ

. انؼسٔاٌ األيطٚكٙ ػهٗ كم يٍ انؽٕزاٌ ٔأفغبَؽزبٌ 25/8/98انحبزٚخ ػشط 

رؼطع االذٕح األػضبء نهضطة يٍ لجم أفطاز يٍ لٕاد  27/8/98انحبزٚخ ػشط 

. األيٍ انٕلبئٙ أيبو يُعل ػبئهخ ػٕع اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 .ٔفٕز ٔضٕٛف: ؼبزؼًب

. ؽم ػهٗ انًغهٌ فٙ كٔهرّ انضبنضخ انؼـلٚل يٍ انٕفٕك ٔانٕٚٛف، ؽٛش رى اٍزمجبنٓى ٔانزوؽٛت ثٓى ثؾفبٔح

 

. فٙ انغهَخ انواثؼخ  رى اٍزمجبل أػٚبء انؾية انلًٚمواطٙ انؼوثٙ يٍ انًضهش ٔانغهٛم . 1

 فٙ انغهَخ انضبيُخ رى اٍزمجبل ارؾبك انْجٛجخ انزبثغ الرؾبك أثُبء هاو اهلل فٙ انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ فٙ  . 2

.  ىٚبهرٓى انَُٕٚخ انزمهٛلٚخ نفهَطٍٛ ٔنهًغهٌ انزْوٚؼٙ انفهَطُٛٙ

 

. ضؼبئم ٔطهذ انًغهػ ٔرى اإلػالٌ ػُٓب: ؼبثؼًب

ثبإلػالٌ ػٍ يًَٕٚٓب، " هئٌٛ انًغهٌ"أثٕ ػالء / ٔهكد نهًغهٌ ػلح هٍبئم أصُبء ػمل انغهَبد ٔلبو األؿ

: ٔرزهقٔ ْنِ انوٍبئم ثًبٚهٙ

" . هئٌٛ انكَٕغوً األيوٚكٙ"َٕس غُٛغوٚزِ /هٍبنخ يٍ انَٛل.1 

. هٍبنخ يٍ انهغُخ انْؼجٛخ فٙ يؾبفظبد انًْبل الؽٛبء اننكوٖ  انقًٍَٛ نهُكجخ.2

عًبل انْٕثكٙ ثقٖٕٓ االػزلاء ػهٗ ثٕٛد انًٕاطٍُٛ فٙ عُٕة ٔعُٕة ّوق ثهلح /هٍبنخ يٍ األؿ. 3

. انًَٕع لٚبء انقهٛم
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