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هيئة هوثلي الكحل والقىائن البرلوبنية 

رؼزجؽ ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انُٛبثٛخ اإلطبؼ انمٛبظ٘ ٔانزُكٛمٙ نهؼًم انُٛبثٙ انًزفك ػهّٛ ثٍٛ يدًٕػخ األػؼبء ٔانزشكٛالد ٔاٜنٛبد انًزفك 

. (ْٛئخ، ٔاخزًبع ػبو، ٔيدًٕػبد ػًم، ٔآنٛخ ػًم)ػهٛٓب يٍ 

 

جشكيل هيئة هوثلي الكحل والقىائن البرلوبنية 

. رزشكم انٓٛئخ يٍ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ ٔاأليبَخ انؼبيخ 

 .ال ٚدٕؾ اندًغ ثٍٛ ػؼٕٚخ انٓٛئخ انجؽنًبَٛخ ٔػؼٕٚخ يدًٕػبد انؼًم 

 .ٚسك ألػؼبء انٓٛئخ انًشبؼكخ فٙ أػًبل يدًٕػبد انؼًم 

 أسوبء هيئة هوثلي هيئة الكحل والقىائن البرلوبنية

الكحل البرلوبنية رئيس الكحلة 

كزهخ فزر  ػؿاو األزًع

كزهخ فزر يسًٕظ انؼبنٕل 

كزهخ فزر  اَزظبؼ انٕؾٚؽ

كزهخ انطؽٚك انثبنث  زُبٌ ػشؽأ٘

كزهخ انشٓٛع أثٕ ػهٙ يظطفٗ ضبنعح خؽاؼ 

كزهخ انجعٚم  ثكبو انظبنسٙ

كزهخ انجعٚم  لٛف ػجع انكؽٚى

كزهخ فهكطٍٛ انًكزمهخ  يظطفٗ انجؽغٕثٙ  

 

ههبم هيئة هوثلي الكحل والقىائن البرلوبنية 

رُكٛك ػًم أػؼبء انًدهف ٔيدًٕػبد انؼًم انجؽنًبَٛخ ٔغنك يٍ زٛث انزشكٛم ٔرٕؾٚغ انمؼبٚب ػهٗ انًدًٕػبد ٔيزبثؼخ رٕطٛبد ْػِ  

. انًدًٕػبد ٔغنك ثبنزؼبٌٔ يغ األيبَخ انؼبيخ ٔيغ اندٓبد غاد انؼاللخ

 .يُبلشخ يب ٚؽفغ نٓب يٍ رمبؼٚؽ ٔرٕطٛبد يٍ يدًٕػبد انؼًم 

 .ئزبنخ انمؼبٚب غاد االْزًبو ئنٗ يدًٕػبد انؼًم ٔفك اضزظبطبرٓب 

ٔضبطخ انزٕطٛبد انًزؼهمخ  (فٙ انكهطخ انزُفٛػٚخ)يزبثؼخ ٔرُفٛػ انزٕطٛبد انظبظؼح ػٍ يدًٕػبد انؼًم يغ اندٓبد غاد انؼاللخ  

 .ثبنزشؽٚؼبد يغ انكٛع انؽئٛف لجم ئطعاؼْب كمؽاؼاد ثمٕاٍَٛ، ٔغنك ثبنزؼبٌٔ يغ األيبَخ انؼبيخ ٔاندٓبد انًطزظخ

 .يزبثؼخ رُفٛػ انزٕطٛبد انًمؽح يٍ االخزًبع انعٔؼ٘ انؼبو ثبنزؼبٌٔ يغ يدًٕػبد انؼًم ٔفك االضزظبص ٔانًكزٕٖ 

يزبثؼخ االضزظبطبد انزٙ رمغ ضبؼج زعٔظ اْزًبو ٔظٔؼ يدًٕػبد انؼًم كمؼبٚب انٕفٕظ ٔانًشبؼكبد انطبؼخٛخ نهًدهف ضبطخ غاد  

 .انطبثغ انكٛبقٙ ٔانًزؼهمخ ثزًثٛم انًدهف

رؼُٗ انٓٛئخ ثشكم ضبص ثًزبثؼخ يب ٚزؼهك ثبنكهطخ انمؼبئٛخ ثًكزٕٚبرٓب ٔأخكبيٓب انًكَٕخ نٓب، يغ األضػ ثؼٍٛ االػزجبؼ ظٔؼ يدًٕػخ انؼًم  

 .غاد انؼاللخ ثٓػا انشأٌ أٚؼًب

يزبثؼخ ٔظؼاقخ انزشؽٚؼبد لجم ئطعاؼْب كمؽاؼاد ثمٕاٍَٛ يٍ لجم انكٛع انؽئٛف يغ انزأكٛع ػهٗ أٌ ْػِ انمؽاؼاد ثمٕاٍَٛ ٚدت أٌ ركٌٕ  

 يٍ انمبٌَٕ األقبقٙ أ٘ فٙ زبالد انؼؽٔؼح انزٙ ال رسزًم انزأضٛؽ فٙ غٛؽ اَؼمبظ اظٔاؼ انًدهف، ٔيغ اإلشبؼح أٚؼب 43ٔفمب نُض انًبظح 
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أٌ انُظؽ فٙ ْػِ انزشؽٚؼبد يٍ لجم ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى ال ٚؼُٙ ػعو ػؽػٓب ػهٗ انًدهف فٙ أٔل خهكخ ٚؼمعْب ثؼع طعٔؼ ْػِ 

 .انمؽاؼاد رطجٛمب نُض غاد انًبظح يٍ انمبٌَٕ األقبقٙ

 .ػًبٌ اقزًؽاؼ يجعأ انفظم ثٍٛ انكهطبد ٔاقزمالل انمؼبء 

. يزبثؼخ لؼبٚب يشبؼكخ انًدهف ٔػاللبرّ انطبؼخٛخ يٍ ظػٕاد ٔٔفٕظ ٔرًثٛم ضبطخ فٙ انًشبؼكبد ٔانٕفٕظ غاد األثؼبظ انكٛبقٛخ 

 

آليبت عول هيئة هوثلي الكحل والقىائن البرلوبنية 

 .رُؼمع انٓٛئخ فٙ اخزًبػبد ظٔؼٚخ رسعظ ثٕٛيٙ انطًٛف انثبَٙ ٔانؽاثغ يٍ كم شٓؽ، ئال ئغا الزؼذ انسبخخ غٛؽ غنك 

.  ٚكٌٕ اخزًبع انٓٛئخ طسٛسًب ثسؼٕؼ األكثؽٚخ انًطهمخ يٍ أػؼبئٓب 

. رظعؼ لؽاؼاد ٔرٕطٛبد انٓٛئخ ثبنزٕافك ٔئغا رؼػؼ غنك فجبألغهجٛخ انًطهمخ نألػؼبء 

 

نشبطبت هيئة هوثلي الكحل والقىائن البرلوبنية 

ػمعد ْٛئخ انكزم انجؽنًبَٛخ اثٍُٛ ٔػشؽٌٔ اخزًبػًب نًُبلشخ انمؼبٚب انًعؼخخ ػهٗ خعٔل أػًبنٓب ٔؼفؼذ انزٕطٛبد نهكهطخ انزُفٛػٚخ ٔشكهذ 

. انؼعٚع يٍ انهدبٌ انطبطخ نًزبثؼخ ثؼغ انمؼبٚب
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القضبيب الحي جوث هنبقشحهب الحبريخ # 

يُبلشخ ٔئلؽاؼ ضطخ ٔانٛخ ػًم أػؼبء انًدهف ضالل انًؽزهخ انًمجهخ  8/6/2008  .1

رُظٛى قفؽ انٕفٕظ انجؽنًبَٛخ -  26/6/2008  .2

ظػٕح ؼئٛف انٕؾؼاء نهمبء األضٕح ٔاألضٕاد األػؼبء ْٔٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ - 

انًًٓبد انًبنٛخ انطبطخ ثزغطٛخ اخزًبػبد يدًٕػبد انؼًم ٔاألػؼبء ْٔٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى - 

. انجؽنًبَٛخ

يٕػٕع انزشؽٚغ - 

االقزًبع ئنٗ يسبفظ قهطخ انُمع زٕل ضطخ ٔئقزؽارٛدٛخ انكهطخ -  10/7/2008  .3

انػكؽٖ انكُٕٚخ انؽاثؼخ نمؽاؼ يسكًخ الْب٘ انطبص ثدعاؼ انفظم انؼُظؽ٘ - 

اقزكًبل ضطخ رطٕٚؽ ٔئطالذ انًدهف -  17/7/2008  .4

انًًٓبد انًبنٛخ انطبطخ ثزغطٛخ اخزًبػبد يدًٕػبد انؼًم ٔاألػؼبء ْٔٛئخ يًثهٙ انكزم - 

 2008-7- 22ئنٗ انًدهف ثزبؼٚص " ؼئٛف يدهف انٕؾؼاء"ظػٕح األش قالو فٛبع  - 

. 2000نكُخ  (5)يشؽٔع لؽاؼ ثمبٌَٕ يؼعل نمبٌَٕ انًؽٔؼ ؼلى - 

. انططخ انزشؽٚؼٛخ انًمؽح يٍ لجم يدهف انٕؾؼاء- 

يشبؼكخ األضٕاد ٔاألضٕح األػؼبء فٙ انفؼبنٛبد انزؼبيُٛخ فٙ يعُٚخ َبثهف يغ انًزؼؽؼٍٚ يٍ - 

لؽاؼاد االززالل اإلقؽائٛهٙ انزؼكفٛخ يٍ اػزمبل ٔئغالق ٔيظبظؼح ثسك انؼعٚع يٍ انًإقكبد انًعَٛخ 

. 23/7/2008ٔانزدبؼٚخ فٙ يعُٚخ َبثهف انًُؼمعح 

. االقزًبع ئنٗ رمؽٚؽ ؼئٛف انٕؾؼاء زٕل أػًبل انسكٕيخ ٔثؽايدٓب ٔضططٓب انؽاُْخ ٔانًكزمجهخ 22/7/2008  .5

. رٕطٛبد يدًٕػبد انؼًم انطبطخ ثبنسؽٚبد ٔانؽأ٘ انؼبو  زٕل انزطٕؼاد األضٛؽح فٙ لطبع غؿح-  31/7/2008  .6

رٕطٛبد يدًٕػخ انؼًم انطبطخ ثبنطعيبد انؼبيخ زٕل ٔفبح األطفبل انطعج فٙ زبػُخ يكزشفٗ ؼاو - 

. اهلل

. ضطخ رطٕٚؽ ٔئطالذ انًدهف- 

رشكٛم ضهٛخ أؾيخ نًزبثؼخ األٔػبع فٙ غؿح، ثُبء ػهٗ رٕطٛخ االخزًبع انعٔؼ٘  27/8/2008  .7

انؿٚبؼاد ٔانٕفٕظ -  10/9/2008  .8

 ٔفع انًدهف ئنٗ اخزًبع اندًؼٛخ انجؽنًبَٛخ نًدهف أٔؼٔثب- 

ؼقبئم انجؽنًبٌ انؼؽثٙ االَزمبنٙ - 

. ؼقبنخ األضذ ٔؾٚؽح انشجبة ٔانؽٚبػخ زٕل انًدهف انٕطُٙ نزًُٛخ انشجبة- 

نمبء يغ يُكمٙ يدًٕػبد انؼًم نًُبلشخ  أظاء يدًٕػبد انؼًم انُٛبثٛخ ٔقجم رطٕٚؽِ  30/10/2008  .9

نمبء يغ ارسبظ انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد ٔانكهٛبد ٔانًؼبْع انفهكطُٛٛخ  16/11/2008  .10

نمبء ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ يًثهٙ َمبثخ انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد ٔيًثهٙ انسكٕيخ  20/11/2008  .11

. ٔيدهف انزؼهٛى انؼبنٙ

 

نمبء ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ يًثهٙ َمبثخ انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد ٔيًثهٙ انسكٕيخ  22/11/2008  .12

. ٔيدهف انزؼهٛى انؼبنٙ

نمبء ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ يًثهٙ َمبثخ انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد ٔيًثهٙ ٔيدهف انزؼهٛى  23/11/2008  .13

. انؼبنٙ

االقزًبع ئنٗ األش قالو فٛبع ٔؾٚؽ انًبنٛخ زٕل يشؽٔع لبٌَٕ انًٕاؾَخ انؼبيخ نهكهطخ انٕطُٛخ  15/2/2009  .14

 2009انفهكطُٛٛخ نهكُخ انًبنٛخ

. نمبء ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ ارسبظ انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد ٔانكهٛبد ٔانًؼبْع انسكٕيٛخ 5/11/2009  .15

. (انؼبيخ)نمبء يغ ارسبظ انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد انفهكطُٛٛخ  9/12/2009  .16

. اَزٓبء يعح انٕالٚخ انمبََٕٛخ نهًدهف انزشؽٚؼٙ. 1 25/1/2010  .17

. رُظٛى ػًم ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انُٛبثٛخ ٔيدًٕػبد انؼًم. 2

 .نمبء يغ ارسبظ انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد ٔانًؼبْع ٔانكهٛبد ٔانًؼبْع انسكٕيٛخ 11/2/2010  .18
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اخزًبع ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ ٔؾٚؽح انزؽثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ زٕل يطبنت ارسبظ  14/3/2010  .19

. انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد انؼبيخ ٔانسكٕيٛخ

 .نمبء ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ ارسبظ انؼبيهٍٛ فٙ اندبيؼبد انؼبيخ 21/3/2010  .20

نمبء ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ ػًؽ كزبَخ ؼئٛف قهطخ انطبلخ نجسث يٕػٕع لطبع  22/4/2010  .21

. انكٓؽثبء

نمبء ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ يًثهٍٛ ػٍ زًهخ اقزؽظاظ خثبيٍٛ انشٓعاء انًسزدؿح نعٖ  12/5/2010  .22

. انسكٕيخ اإلقؽائٛهٛخ ٔانكشف ػٍ يظٛؽ انًفمٕظٍٚ

نمبء ْٛئخ يًثهٙ انكزم ٔانمٕائى انجؽنًبَٛخ يغ فؽٚك رمٛٛى ضبؼخٙ نالقزًبع ئنٗ ؼأ٘ ؼؤقبء انكزم  18/7/2010  .23

 انجؽنًبَٛخ زٕل أظاء انٓٛئخ انًكزمهخ نسمٕق انًٕاطٍ ٔػاللزٓب ثبنًدهف انزشؽٚؼٙ

 

. يُبلشخ يشبؼٚغ انمؽاؼاد ثمٕاٍَٛ انًسبنخ يٍ ظٕٚاٌ انؽئبقخ 9/2/2011  .24

.  و ثشبٌ رسعٚع انؽارت ٔانسمٕق انًبنٛخ نؽئٛف ْٛئخ يكبفسخ انفكبظ2011نكُخ  ()يشؽٔع لؽاؼ ؼلى - 

 .و2004نكُخ  (7)يشؽٔع لؽاؼ ثمبٌَٕ يؼعل نمبٌَٕ انطفم انفهكطُٛٙ ؼلى - 

. يشؽٔع لؽاؼ ثمبٌَٕ األؼشٛف انٕطُٙ انفهكطُٛٙ- 

و ثشأٌ رسعٚع انؽارت ٔانسمٕق انًبنٛخ نؽئٛف ْٛئخ يكبفسخ 2011نكُخ  ()يُبلشخ يشؽٔع لؽاؼ ؼلى  2/3/2011  .25

. 2010انفكبظ، ٔانمؽاؼ ثمبٌَٕ ثشأٌ يكبفسخ انفكبظ نكُخ 

زٕل يكٕظح انططخ اإلقزؽارٛدٛخ نًكبفسخ " ؼئٛف ْٛئخ يكبفسخ انفكبظ"االقزًبع ئنٗ األش ؼفٛك انُزشخ  17/1/2012  .26

". 2014-2011"انفكبظ 

27.  12/3/2012 

 

ٔلؼبٚب أضؽٖ رزؼهك "  2014-2011"اقزكًبل يُبلشخ يكٕظح انططخ اإلقزؽارٛدٛخ نًكبفسخ انفكبظ 

ؼئٛف ْٛئخ يكبفسخ "ثسؼٕؼ األش ؼفٛك انُزشخ . ثؼاللخ انًدهف انزشؽٚؼٙ يغ ْٛئخ يكبفسخ انفكبظ

"  انفكبظ

 نزكهى َكطخ يٍ انزمؽٚؽ انكُٕ٘ نٓٛئخ يكبفسخ انفكبظ" ؼئٛف ْٛئخ يكبفسخ انفكبظ"نمبء األش ؼفٛك انُزشخ  19/4/2012  .28

. 2011نهؼبو 

نزكهى رمؽٚؽ انٓٛئخ انكبثغ " ؼئٛف انٓٛئخ انفهكطُٛٛخ انًكزمهخ نسمٕق اإلَكبٌ"نمبء األش أزًع زؽة  23/4/2012  .29

. 2011ػشؽ زٕل أٔػبع زمٕق اإلَكبٌ فٙ يُبطك انكهطخ انٕطُٛخ انفهكطُٛٛخ نهؼبو 

. نمبء يًثهٙ ظٕٚاٌ انؽلبثخ انًبنٛخ ٔاإلظاؼٚخ نزكهى انزمؽٚؽ انؽثغ انكُٕ٘ نعٕٚاٌ انؽلبثخ انًبنٛخ ٔاإلظاؼٚخ 3/9/2012  .30

نمبء يًثهٙ ظٕٚاٌ انؽلبثخ انًبنٛخ ٔاإلظاؼٚخ نزكهى انزمؽٚؽ انؽثغ قُٕ٘ نعٕٚاٌ انؽلبثخ انًبنٛخ ٔاإلظاؼٚخ 

" ٔالغ انًٛبِ انؼبظيخ فٙ انؼفخ انغؽثٛخ "  ثؼُٕاٌ 2012نهؼبو 

اخزًبع ْٛئخ يًثهٙ انكزم انجؽنًبَٛخ ٔيدًٕػخ انؼًم انطبطخ ثبنشأٌ انًبنٙ ٔااللزظبظ٘ يغ يًثهٙ  3/9/2012  .31

. شؽكخ كٓؽثبء انمعـ ثشأٌ األؾيخ انًبنٛخ انزٙ رؼبَٙ يُٓب انشؽكخ

انٕالغ : ظيح انٓٛئبد انًسهٛخ فٙ انؼفخ انغؽثٛخ"نمبء يًثهٙ ظٕٚاٌ انؽلبثخ انًبنٛخ ٔاإلظاؼٚخ نزكهى رمؽٚؽ  6/11/2012  .32

 2012نهؼبو " ٔانًأيٕل

33.  11/12/2012 

 

 .2006نكُخ  (3)يُبلشخ انمؽاؼ ثمبٌَٕ انًؼعل نمبٌَٕ انًسكًخ انعقزٕؼٚخ ؼلى 

نزكهى َكطخ يٍ انزمؽٚؽ انكُٕ٘ نٓٛئخ يكبفسخ انفكبظ " ؼئٛف ْٛئخ يكبفسخ انفكبظ"نمبء األش ؼفٛك انُزشخ  16/7/2013  .34

 2012نهؼبو 

يُبلشخ لؼبٚب األقؽٖ فٙ قدٌٕ االززالل اإلقؽائٛهٙ ثسؼٕؼ ٔؾٚؽ شإٌٔ األقؽٖ ٔاندٓبد  16/09/2013  .35

انًطزظخ 


