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 مجلس شورى الدولة
 (المستقبل . الحاضر. الماضي )

 ــــــــ
 

 : مقدمة 
 

ما  ةتار ج همر ج ا  ( 101) نصت المادة 
 هااا ق نوااادن    )علااان  نااا  ( 5002عاااد )العاااجا 

 خااارو ن فااادضا الو ااادج   نشااادج مهلااا، ة لااا  
اإلةاجي   اإلفراااااادج  الصاااااا دد   رم    الة لاااااا  

 ال مد   مد  هردت الو دج  ضج الر ضدت العدم   تد
 نااكلف فااأل  ايمااج  ر لاا  (  تاار نم منرااد نواادن  

رح  اا  مهلاا، شاا جل الة لاا  المبتاا، نم هاا  
مهلااا، ) إلااان 1191لتااان  ( 52) الوااادن   ج ااا 

 اتاارندةا إلاان الاانو الةتاار جي الماااك  ج ( ة لاا 
الناة   ل م نعجا  ا ع المهلا،  ففاد  ر ا  ج   

الااكي ( ة اا ا  الرااة    الواادن نم)   نرعااجا علاان 
   نم هااا  الوااادن   ج ااا 1111رألتااا، فااام عاااد  

إلااان  1191 الاااكي رااا  رح  لااا  فااام عاااد  ( 91)
لاااكلف ناااةج،  ااا   اااك   مهلااا، شااا جل الة لااا  
 .المتدض  فم  ال   مندحث

 
 المبحث األول

 ديوان التدوين القانوني
 ـــ

راا  رااألل ا ة اا ا  الرااة    الواادن نم نم هاا  - 1
 رحة اة  (1) 1111لتان  ( 91) الودن   ج  

 فدضف  مع إ اةا   فادضا مهلا، االن اند  
مااا   (19) العاااد  المشااا   نم هااا  المااادة 

( 91) اادن   ان ااند  ماا ففم الة لاا  ج اا  
 الاانو  إلاان الااة  ا  (5)( 5) 1151لتاان  

علاان الشااج   الراام  هاا  ر فج ااد فاام المااة 

                                                 
نشاااااج فااااام ال  ااااادضع العجا  ااااا  نعاااااةة د الماااااج     (1)

 1/2/1111فم ( 1520)
 1151 نفااج مهم عاا  الواا ان    اينفماا  لتاان    (5)

 59/2/1151رألج خ النشج ( 100)ج   الصفح  

   الودن نم  الشااااع  الراااام  رشاااا   منرااااد 
  ايما ج ماع روا     نةج،  ا   اك الة  ا  

رهجنااا  الاااة  ا   المحاااد الت الرااام هاااجت 
لرح  ااا  الاااة  ا  إلااان مهلااا، الة لااا   فااام 

 :النن ة اآلر  
 

 البند األول
 الهيكل التنظيمي لديوان التدوين

 ــــ
 

الر     1111لتن  ( 91) حةة الودن   ج  - 5
الرنف ماااام لااااة  ا  الرااااة    الواااادن نم مااااع 

لماااة   الشاااج   الرااام  هااا  ر فج اااد فااام ا
 :الودن نم  نةج، الر     الشج   رندعد

  الاات راا  نم هاا  الماادة  اي لاان ماا   اادن   - 1
لتااان  ( 91)ة ااا ا  الراااة    الوااادن نم ج ااا 

ماا  جضاا ،  رااألل ا ة اا ا  الرااة      1111
 مااااة ن    اااادن ن    ال  واااا  عااااةة   عاااا  
 ايجنعاااا     اااا   مجرن ااااد ناااا ق ج العةل اااا 

 رهاااجي المجاتاااالت معااا  عااادة  ( العاااة )
 لجضدتااا  الاااة  ا   ن اتااا    ق اااج العاااة  

نرخ    م  ال ق ج صالح   المجاتالت ماع 
الااا قاجات  الاااة اضج فااام ايمااا ج الفجع ااا  

عاااا  الو ااااد د المعج  اااا  علاااان  الندشااااض 
 .الة  ا 

 شرج  فم م    ا   : شج   المة   : دن د - 9
 : ألرم مد   مة ند

تاان  ماا  العمااج للااجض ، ( 12)  مااد   (  ) 
 .    ي  ع دج الة  ا للمة ن( 10) 

 .الرخجج فم  ل   حو     (  )
العمااااا  فااااام  فااااادضا الح  مااااا      (ج)

   ( النجلماااااد )المهااااادل، الرشاااااج ع  
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 جتم محد اج  ممدجت  المحدمد     
فم  ل ا  الحوا      فام مهم عراد    

روااا  عااا   مهمااا    تااا  منرد ماااة  ال
 .خم، تن ات

 (1).المعجف  نو اعة اللغ  العجن   (ة)
 :اآلر    ة  ا  الرة    الودن نم الشع      -2

 .شعن  الرون   (  ) 
 .شعن  االترشدج  ( )
 (9).شعن  المحد م  (ج)
 

  هاا ق     عرااة يحااة المااة ن   نألعمااد  
شااعن   احااة        ااج      شاارجف مااة   شااعن  

     هرماع  عنة مت ، الحده     خجل   نألعمد 
 المرم   ايم جمة ن  الشع  ال الث للمةا ل  فم 

  إكا   هاااجي كلاااف ن لااا  مااا  جضااا ، الاااة  ا  
 شرجف مهم    ع دج الة  ا  فم ةجات  متدض  
  لاا   رفواا ا علاان الناات نشااألنرد نت ف رااد نأل  ج اا  
اآلجاج  لص ت جض ، الاة  ا  حا  الجهحاد   كا 

 (2).رتد ت اآلجاج
 
 
 
 

 البند الثاني
 وظائف ديوان التدوين

 ـــ
 

  فادضا جض تا   د  الة  ا   مادج،  االث - 5
( االترشادج )  الفر ل( الرشج ع)  م الرون  
  (  اااااادج الماااااا فف  ) اإلةاجي الو اااااادج 

 :رندعد  ايم ج ننحث فم  ك  
 

                                                 
 1111لتن  ( 91)المدة  ال دن   م  الودن   ج   (1)
( 91_ماا  الواادن   ج اا (  )الفوااج /الماادة  الردتااع  (9)

 1111لتن  
المدةرد  العدشج   الحدة   عشج  م  الوادن   ج ا   (2)
 1111لتن  ( 91)

 : ر لن ة  ا  الرة    مد  ألرم:  ت   الت الرون  9
الوااا ان   (مشاااج عدت) عاااةاة  رنفااا   لااا اض -  

نفماااا  المخرصاااا  ندلشااااب   الو اااادض    اي
رعلوااا  ن دفااا  الاااة اضج خاااجل المم ج اي نااادي

 (.العة ) الردنع  ل قاج  العةل  
  اينفما الوا ان   (مشاج عدت)رة    لا اض -  

عااااةا مااااد   ايخااااجلالمخرصاااا  ناااادل قاجات 
  إنااااةاج مج  اااا   رعلاااا  منرااااد ندلجتاااا   اله

المالحفاادت نشااأل   تتاارد  م اة ااد    ف اا  
 (المشج عدت) الل اض  إ ةا   ه   رة  نرد 
 ااارد علااان مهلااا، الاااة  ا   نااا  عج إلااان

 رتاار نن   اي اا ال قجاج نألتاان    احااة فاام 
 .م   ك  المدة  المشج عدت المترعهل 

لااان الاااة  ا    عاااةاة إل اا   قاج     ر لااا  - ج
 ااادن      نفاااد   (مشاااج  )  رنفااا   الضحااا 
  رجفاا  ن لنرااد روج ااجا  نعااة   خاارو نرااد 

 .نشأل   ت، المشج   الم ل  
رهااااة للمحااااد    ة اضااااج الح  ماااا   عنااااةمد - ة

رند  ااااد فاااام  ح ااااد   دم  ااااد    نوصااااد   
حدهاااا  ل  ااااع     الو ان     ناااادج ر ن ورااااد 

 ح ااد  هة ااة     رناا   كلااف لااة  ا  الرااة    
 لااا  نعاااة     رحوااا  مااا  كلاااف      نروج اااج 

رخدك الراةان ج ا ورجح علن ال قاج  المخرص  
قالاا  كلااف الغماا ل    الرنااد ل إل الالقماا  

رلاااااف    لرالفااااام كلاااااف الااااانوو    ل  اااااع 
  (5),ح د اي

 :الفر ل  المش ج  الودن ن   :ت  دن د2
  
 ناااااةاج الاااااج ي  المشااااا ج  الودن ن ااااا  فااااام -  

الموااااد الت  االرفد  اااادت  المعد ااااةات الراااام 
  وة مع شاخو حو وام    ح مام    ة لا رع

 اترشاادج  كلااف  لمااد ج ت الح  ماا   هاا   
 (9) .الة  ا  نشألنرد

                                                 
  الجانعاااا   العدشااااج  ماااا   5  1/الماااا اة ال دل اااا   (5)

 . 1111لتن  ( 91)الودن   ج  
لتااان  ( 91)مااا  الوااادن   ج ااا  1/مااادة  ال دل ااا  ال (9)

1111  
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م  ناااااةاج الاااااج ي  المشااااا ج  الودن ن ااااا  فااااا-  
الم ا ااا ع  المعااادمالت الودن ن ااا  المخرلاااا 
ف راااد نااا    قاجرااا   فاااأل  ج    الرااام حصااا  

  (2).رجةة ف رد لةل  حةل ال قاجات
الودن ن ا   عناة االتر  ادح  ايح اد ر     - ج

عنرااااد ماااا   حااااةل الاااا قاجات    الااااة اضج 
  (1) .الجض ت  الردنع  لرد

 الموااااججات  اي امااااجالنفااااج فاااام صااااح  - ة
 اإلةاج مااا فف    مهااادل، الصااادةج  مااا  ال

مدنااااااا   مهلااااااا،   النلاااااااة دت نماااااااد ف راااااااد
نناادج علاان مجاهعاا  ماا  لاا  ( نغااةاة)العدصاام 

عال   نرد  ن د  مد  كا  دنت م دنو  يح اد  
  الرعل ماادت الندفااك     ال   اينفماا الواا ان   
 :نشج 

ر    المجاهع  رر ام  شا  ل     ال  - 
 .المحد   اخرصدو   ةع ل  م  

الوااجاج ردنعااد     ايمااج  اا          ال  - 
 دن ناااااااااد ل اااااااااج  االعراااااااااجال    

 لاا   عاادة     الرم  ااق  االتاارضندا   
 .مم   صةج   علنالنفج لةل مود  

الواجاج مرعلواد     ايمج      ال        -ج
 نجتاااااااااا       ااااااااااجاض  ماااااااااا   ي 

 
 رواة  الن دنادت الرام رصاةج ما   ن   

الااة  ا  نشااأل  المجاهعاادت المااك  ج  
 الرااةان ج الرخاادكالمخاارو  الاا ق ج إلاان

    اي امااجالراام ماا  شااألنرد    رهعاا  
المواااججات الصااادةج  مااا  المااا فف   
الراااااااادنع   ل قاجراااااااا     المهاااااااادل، 
المجرن اااا  نرااااد م دنواااا  للواااا ان      

  ااااااك   (10).الرعل ماااااادت    اينفماااااا 

                                                 
لتااان  ( 91)مااا  الوااادن   ج ااا  9/المااادة  ال دل ااا   (2)

1111 
لتااان  ( 91)مااا  الوااادن   ج ااا  2/المااادة  ال دل ااا   (1)

1111 
 المدة  التدنع  م  الوادن   ج ا   5/المدة  ال دل    (10)
 1111لتن  ( 91)

 اإلةاجيصااا ج  مااا  صااا ج الو ااادج 
  ااااك  الصاااا ج     اااادج الماااا فف   

لعجا ااام  ماا ال  نةا اا   خااك المشااج  ا
 . اإلةاجيندلو دج 

 
 المالحفااااادت  الن دنااااادت  اآلجاجرعاااااجل  -  ت

الودن ن اا  الراام  رخااك د الااة  ا  علاان  ق ااج 
 عناة م افورا  عل راد  صان  ( العاة ) العةل  

العماااا  نم هنرااااد فاااام الااااة اضج الح  م اااا  
 .صح حد

لاا ق ج العااة       لاا  ماا  الااة  ا   عاادة  -  
ن دنادت  ال  اإل  دحدتالنفج فم الموججات 
الم هنا   ماد  ايتند الصدةج  من  مع ن د  

 حرفف نج  ا  الخادو ة            لل ق ج 
 (11) (11) نة   للة  ا 

 
 :  دج الم فف   :  دل د -1
ماااا   اااادن   ان ااااند  ( 19)  دناااات الماااادة -  

 1151لتاااان   (91) ماااا ففم الة لاااا  ج اااا 
رنو علن     بلا مهل، االن اند  العاد  

قجاج ماااا  جضاااا ، نوااااجاج ماااا  مهلاااا، الاااا 
   جنع   ع دج  نرخن   م  جبتدج الاة اضج
للنفاااج فااام االعرجا ااادت المجف عااا   اااة 

 . الوجاجات الصدةج  م  لهد  االن ند 
 ااااادن   ة ااااا ا  الراااااة     ج عناااااة صاااااة -  

 نصااااات المااااادة  1111لتااااان  ( 91)ج ااااا 
لااان الاااة  ا  إالتدةتااا  منااا  علااان     عراااة 

نم ها  ن فدضا مهل، االن اند  المبلاا 
( 91) ن ااند  ماا ففم الة لاا  ج اا ا  اادن  
م  المادة  ( 1)  نصت الفوج   1151لتن  

 يهاا  الو ااد  )التدةتاا  المااك  ج  علاان    
 ع  ا  م  جبتدج إل  ت   دا 1)  :نكلف

ت      5. الة اضج نوجاج م  مهل، ال قجاج
 للمهلاااا، المااااك  ج جضااا ، الااااة  ا  جض تاااد

                                                 
لتااان   (91)المااادة  الخدمتااا  مااا  الوااادن   ج ااا   (11)

1111 
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تا 1.       المة ن    ع دج  ن ع ا   ف راد
ع اادج ة المهلاا، ماا  الااجض ،   جنعاا    نعواا

 ايع ااادجمااانر  مااا   ا ناااد علااان      ااا   
 عناة د اد  الاجض ،  نا   عنا   الم دف   

رتاد ت الاةجهدت   إكاةجه   ايع دج  نج 
 .(فوةمد

  راا  رعااة   الماادة  التدةتاا  ماا  الواادن   ج اا - ج
 نم هااا  الوااادن   ج ااا  1111لتااان  ( 91)
نح اث  صان  ناو  (15) 1191لتن  ( 15)

مااا  المااادة  التدةتااا  الماااك  ج  ( 1) الفواااج 
ن ة اا ا   عرااة إلاا -  : ) ايراامعلاان النحاا  

الرة    الودن نم ن فادضا مهلا، االن اند  
العد        جض ت  جض تد للمهلا، الماك  ج 

 نعواة   -  . المة ن    ع دج  ن ع    ف  
المهلاا، ماا  الااجض ،  ع اا    للنفااج فاام 

  -ج. ناد دن  اخرصدص الةاخل   م   ايم ج
 هااا ق رع ااا    احاااة       اااج مااا  جبتااادج 
الااة اضج نوااجاج ماا  مهلاا، الاا قجاج  ع اادج 

 ايصاال    ايع اادج  اادف    ل حلاا ا محاا  
للجض ،  -ة. عنة د دنر      ه ة معكج  لر 

 ةجها    اةمد  ايع ادج    ن   عنا    ناج 
 (عنة مت ، الحده 

 عنااةمد صااةج  اادن   مهلاا، شاا جل الة لاا  - ة
 اااد  مهلااا،  (11) 1191 لتااان ( 52)ج ااا 

 اا   االن ااند  العااد  ماا  رشاا  الت المهلاا، 
فااااااااام  (1919) صاااااااااةج الواااااااااجاج ج ااااااااا 

رشاا    مهلاا،  نإعاادة  (19) 51/15/1121
 ال  نا   االن ند  العد  ل صن    دند متروال 

 1121لتاان  ( 105) نصااة ج الواادن   ج اا 

                                                 
نشااااج فاااام ال  اااادضع العجا  اااا  نعااااةة د المااااج      (15)
 11/9/1191فم ( 5099)
نشااااج فاااام ال  اااادضع العجا  اااا  نعااااةة د المااااج     (11)
 11/5/1191فم ( 5919)
نشااااج فاااام ال  اااادضع العجا  اااا  نعااااةة د المااااج     (19)
 9/1/1125فم ( 5252)

الرعااة   ال اادنم لواادن   مهلاا، شاا جل ) (12)
عدة مهلا، ( 1191لتن  ( 52) الة ل  ج  

االن ند  العد  ل     ما  رشا  الت مهلا، 
 ال ن عاام  ايمااج  ااكا  اا   شاا جل الة لاا  

يناا   ماادج،   اادج الماا فف     اا    اادج 
 ةاجي  ندلرااااادلم  هااااا       ااااا    ااااام  

 عناااةمد  رشااا  الت مهلااا، شااا جل الة لااا  
ن اااااند  مااااا ففم الة لااااا  اصاااااةج  ااااادن   

لتان  ( 19) ج  ( العد )  الو د  االشرجا م
  اااة علااان  نااا   وصاااة نمهلااا،  (15) 1111

المهلاا، المشاا   نم هاا   االن ااند  العااد  
لتان  ( 52) دن   مهل، ش جل الة لا  ج ا 

 (19)( جانعد/1 )المعة  1191
 

 البند الثالث
 تقويم تجربة ديوان التدوين

 ــــ
 

لوااة  دناات رهجناا  ة اا ا  الرااة    الواادن نم  -10
( ج خ رألتا ، الاة  ا در) 1/2/1111الممرة  م  
راااألج خ رألتااا ، مهلااا، )  5/1191/ 11 لغد ااا  

رهجناا  دن اا    ج اا  فاام م ااةا  ( شاا جل الة لاا 
الرشااج ع  الفراا ل  االترشاادج  الودن ن اا     اادج 

ناادلجد  ماا   لاا   الم فف   فوااة  تاار د  الااة  ا  
عاااةة الماااة ن   الوااادن ن      لااا  رشااا  الر  الفن ااا  

    جتاااخ   اعاااة   صااا   الصااا دد     اإلةاج ااا 
 كلااف نألعااةاة     الفن اا  للرشااج ع العجا اام الودن ن اا

 ص ددر  لعةة  ن ج م  الرشاج عدت خاال  الفراج  
نح ااااث  صاااانحت  تاااادل   الصاااا دد   المااااك  ج  

                                                 
نشااااج فاااام ال  اااادضع العجا  اااا  نعااااةة د المااااج     (12)
 11/15/1121 فم( 1522)
نشااااج فاااام ال  اااادضع العجا  اااا  نعااااةة د المااااج     (15)
 1/5/1111فم ( 1125)
 انفاااج الاااة ر ج دااادقي ف صااا  مراااةي  شاااجح   (19)

 ح ااااد   اااادن   ان ااااند  ماااا ففم الة لاااا   الو ااااد  
 5001  نغااةاة 1111لتاان  ( 19)االشاارجا م ج اا  

 9و
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  الرونااا   مااا  النااادح ر   الشااا ل    الم  ااا ع   
 مااد رم اا  الااة  ا      جتااخ  متااروج   معرمااة  

 صاا ال    اعااة فاام الفراا ل  المشاا ج  الودن ن اا  
الا قاجات  الهرادت د اج المجرن ا  الرم رعرمة د 

كلاااف    مهلااا، االن اااند   إلااانن قاج    ااادا 
العاااااد  الماااااجرن  ندلاااااة  ا    اااااد  الماااااةافع عااااا  

  اإلةاج الماا فف    حواا  ر  ماا  رعتااا  هاا ج 
  د  هج ضد فام  ح دما    جاجارا   ح مد محد اةا 
فااام رواااة ج العو نااادت االن اااند    الرااام ر  عراااد 

  رندتاا  العو ناا  نحاا  الم فف    مجاعااد اإلةاج 
  اد  للاة  ا   الم فاا  إلانمع الهج  المنت   

ة ج فاام نشااج الاا عم الواادن نم  ال ودفاا  الودن ن اا  
مهلا  ة ا ا  ) مهلر  المتمد  إصةاج إلننمندةجر  

الرااام  دنااات رنشاااج النحااا ث  (الراااة    الوااادن نم
الفرااد ل  الوااجاجات الراام  إلاان إ اادف  الةجاتاادت 

، االن ااااند   صااااةج د الااااة  ا    ح ااااد  مهلاااا
العد   ماااد  صاااةج الاااة  ا  نشاااجر  الفصااال   الرااام 
 دناات ر اا  الفرااد ل  الوااجاجات   ح ااد  مهلاا، 

 تد   الة  ا  فم نشاج الوا ان    االن ند  العد  
نشاا   جتاامم  معرمااة  كلف نألشااجاف     اينفماا 

الفنااام علااان  عاااةاة   ناااع مهم عااادت الوااا ان   
  العجا  ا  الرام صاةجت لتان ات عة اة   اينفم 

 اااا  ر  فاااات  مااااد ر  فاااات المهلاااا   النشااااج  عاااا  
  اام مهلاا   (العةالاا )   اصاالت مهلاا  الصااة ج 

عا   قاج  العاة  للفراج  ما   فصل    دنت رصةج
ننشااج فرااد ل   ااجاجات    5005 لغد اا   1192
 مهلاا، شا جل الة ل  نعااة كلف   ااكلف  الاة  ا  

 ح ااااد  مهلاااا، االن ااااند  العد   مااااد  اصاااالت 
الصاادةج  عاا   قاج   ( العةل اا ايح ااد مهم عاا  )

 ح ااد  مهلاا، االن ااند  العااد   رجة  العااة  نشااج
علاااااااان رهجناااااااا  ة اااااااا ا  الرااااااااة    الواااااااادن نم 

   الااة  ا   ااد   عااة ماا   مالحفاادت م    مرااد 
ة اضاااج  قاج  العاااة   رشااا  الررد  ندلرااادلم فاااأل  

 نرااة    ق ااج العااة   ااد   عاا   جضاا ، الااة  ا    
لجضدت    حة   د  مح م  الرم  ق  حة المة ن     

   كا  تررنع  رنع   الة  ا  نش   مندشج الة  ا  
 مد  د  رع ا   الماة ن   الوادن ن     العة   ل ق ج

 الترصااةاج فام الااة  ا   اار  نرجشا   ماا  الاا ق ج 
كلاف     إلنالمجت   الهمر جي ندلرع      دا 

 إالرعاااااة نردض ااااا    اااااجاجات  فراااااد ل الاااااة  ا  ال
  لاا  ماا   نرصااة    ق ااج العااة  عل رد  لاا    

الاااااة  ا   عااااادة  النفاااااج فااااام رلاااااف الواااااجاجات 
 .(2/1 ) الفرد ل

 
 البند الرابع

 محاوالت لتحويل ديوان التدوين القانوني
 لى مجلس الدولةإ

 ــــ
 

 :مجلس الدولة استحداثمشروع قانون  :أوال 
 

شا لت  قاج  العاة  لهنا  نجضدتا  المجحا    -11
محمااااة شااااف   العاااادنم جضاااا ، مح ماااا  ) ايتااااردك

 ع     التدة  عنة الردةي صدل       ( رم  قال
ة اا ا  الرااة    الواادن نم  الااة ر ج حتاا  ق ج ااد 
المحاادمم  الااة ر ج محمااة علاام ف   دتاا    تااردك 
الودن   الةتر جي ن ل   الحو   فم هدمعا  نغاةاة 
 راا لن تاا جردج   اللهناا  التاا ة  دماا  التاادمجاضم 

( جحمرا    هم عاد)الرحج ج ن قاج  العاة   مة ج
اللهنااااااااا  مااااااااا   عمدلراااااااااد نراااااااااألج خ   انررااااااااات

   عاااةت مشاااج عد لوااادن   مهلااا، 1/9/1151
ماااادة  مااااع مك جراااا  ( 29)الة لاااا  المر اااا   ماااا  

الرااام   ايح اااد  مااا    ااا  المنااادة    اإل  ااادح  
 : مرد المشج   مد  ألرم

 

  اااا   مهلاااا، الة لاااا    ضاااا   دضماااا  نااااكاررد   -1
 .  جرن   ةاج د ن قاج  العة 

 :م    بلا مهل، الة ل - 5
 .اإلةاجيمح م  الو دج -  
 .  ت  الج ي  الرشج ع-  
 .الر ض  العدم  لمهل، الة ل - ج

ة     اإلةاجيرخاااااارو مح ماااااا  الو اااااادج - 1
   ا    اآلر ا ندلفص  فم المتادض   د ج د  

 : لرد  ال   الو دج  دمل 
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الااااةعد ل المةن اااا  الراااام  مالنفااااج فاااا-  
   المتاااااارخة      و مرااااااد الم فااااااا 

ن الح  مااا  مااا  حوااا   علااا  ج ررماااد
 اينفما ندشض  عا   ا ان   الخةما     

ماااد  تااار نم   ال الصااادةج  نم هنراااد  
 . نودن  

 محد مااااا  جبتااااادج الاااااة اضج  النفاااااج-  
ال عاا   المرعلواا  نوااجاجات  اتاارضندفم

 ااادن     ح اااد لهاااد  االن اااند   فااا  
 .م ففم الة ل  ان ند 

فاام  ااجاجات مهاادل،  اتاارضندفدالنفااج - ج
  الاااا ق ج المخاااارو نااااةال ماااا اإلةاج 

 ايل  ااااااااااا ةاج  إحتااااااااااا   ااااااااااادن   
 .(المحدففدت)

النفاااج فااام الواااجاجات الصااادةج  مااا  - ة
لهااد  الرااة    العدماا  ل ااج ن  الااةخ  
 مهلاااا، رااااة      ااااد د المرودعااااة   

مج  ااا  الصااادةج  مااا  ه الواااجاجات ال
مااااادجف العاااااد   الواااااجاجات هماااااة ج ال

الصاااااادةج  ماااااا  مااااااة ج الاااااا اجةات 
مح مااااا    ع  اااااد عاااااالعد   كلاااااف 

 رنفااج  ااكلف فاام الوااجاجات  الرم  ااق 
الرااام رصاااةج مااا  مااا ففم  ايخاااجل

الح  ماااا   اااام  تاااال درر  نم هاااا  
الواا ان   الخدصاا   الراام لاا   عاا   لرااد 

 .  مجهع للرم  ق
 ايفاجاة النفج فام ال لنادت الرام  واةمرد -  

   مهاااااااااااادل،  اإلةاج    مهاااااااااااادل، 
النلااة دت علن      اا   تاان  ال عاا  
فام  عة  االخرصادو     ها ة ع ا 
 فما نايالش      مخدلفا  الوا ان      

   الخ ااأل فاام ر ن ورااد    رفتاا ج د    
التااال     عرنج فااام  اتااارعمد  إتااادج 

النردض   جفل  اإلةاج  ح   الوجاجات 
عاااا   امرندعرااااد    اإلةاج اااا التاااال   
 ااجاج  ااد  ماا  ال اهاا  عل رااد  ارخاادك
 .  اينفم  فود للو ان    ارخدك 

 الرام رواجج خجلايالنفج فم الو د د -  
مهلاا،  اخرصاادوالواا ان    نرااد ماا  

روناا  ال لناادت الموةماا  ماا   الة لاا   ال
 شاااااااخدو ل تااااااات لرااااااا  مصااااااالح  

 (1 .)شخص  
فااام  اإلةاجيرفصااا  مح مااا  الو ااادج - ق

 لنااااادت الرعااااا  ل عااااا  الواااااجاجات 
المنص و عل رد ف مد روة   كا جفعات 

 (9 .)نصف   صل      رنع   إل رد
ح م  الو دج كا رندق  االخرصدو مإ- ح

ةاجي  مح ماااااااااا  مةن ااااااااااا  ف ع   اإل
المجهاااااااااع   ضااااااااا    امراااااااااد تااااااااار  
 ع اادج  ال    نرخاانر  جضاا ، مح ماا  
 الرم  اااق مااا  نااا    ع ااادج مح مرااا  
  ال   فخج    نرخانر  جضا ، مهلا، 

  ع اااااااااادجالة لاااااااااا  ماااااااااا  ناااااااااا   
مهلتاا   رهرمع الر ضاا  نجضدتاا  جضاا ، 
مح ماااا  الرم  ااااق   جاجا ااااد الصاااادةج 

 عرنااااااااج    ندي  ج اااااااا ندالرفااااااااد     
 ( 2 .)  ع د

 
مصالح  ما    قاج      ه ق ي   هرا    ال  -9

شاااااان   مصاااااادل  الة ل  جتاااااام    دناااااات   
جتم      رنج     رون     ره ق  ي عواة    
صاال     رح اا      رنف ااك  ااجاج مح ماا   فاام 

ا ة ناادج الفماادة  رق ااة   مررااد علاان خمتاا  
 (55 .)  ض  الج ي المخرص  اترفردجنغ ج 

  الج ي  الرشج ع ج    مهرمعاد فام  نةي  ت- 2
 :اآلر  المتدض  

   الرااااااقا  م  اااااا ع   احر اااااادج ي -   
مااا جة مااا  مااا اجة ال اااج    اتااارغال 

 . ال ن ع   فم النالة
العدمااا   ايشاااغد  صااافودت الر ج اااة   -  

 علاان  هاا  العماا    اا  عوااة  جراا  
حو  اااد    الرقامااادت مدل ااا  للة لااا     

 .عل رد
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ج دت الرام الرجخ و فام رألتا ، الشا- ج
 نو الودن   علان      ا   رألت تارد 

 .نمجت   همر جي
نتن    م رراد  إل  المتدض  الرم رحد  - ة

م  جض ، مهل، ال قجاج    م   حاة 
الاا قجاج    ماا  جضاا ، مهلاا، الة لاا  
   رجل  حاةل   ضادت الوتا  عج ارد 

 .عل         ج  رد فم كلف متنند
    المندقعدت الرم رنشأل ن   الا قاجات - ت 

نااا   المصااادل  المخرلفااا     نااا    اااك  
 الاا قاجات    ناا   مهاادل،  المصاادل 

   ( المحدففااااااااااادت)  ةاج  االل  ااااااااااا 
 (51 .)النلة دت

 :رر لن   ض  الرشج ع مد  ألرم   -5
 (مشااج عدت)  عااةاة  صاا دد  لاا اض -   

نفم  المخرص  ندلشاب   الو ان    اي
خااجل المرعلواا  م ج ايالو اادض    ناادي
 .   الة اضج الردنع  لردن قاج  العة

 
( مشااج عدت) رااة     صاا دد  لاا اض -  

نفماااااا  المعااااااة  ماااااا  الواااااا ان    اي
 عةا مد خجل ال قاجات  المصدل  اي
نةاج إ  مج    ه رعل  منرد ندلجت   ال

المالحفاااااااااااادت نشااااااااااااأل   تتاااااااااااارد 
  اااةا   اااك  اللااا اض إ م اة د   هااا  

مهل، الة لا   نا   إلن (المشج عدت)
 قجاج عج ااااارد علااااان مهلااااا، الااااا 

 رتار نن ما    اي  نألتن    احة فم 
 (59 .) ك  المة  الل اض  المترعهل 

 
رخاارو الر ضاا  العدماا  لمهلاا، الة لاا  نمااد " 9"    
 : ألرم
 ناااةاج الاااج ي متااانند فااام المتااادض  الة ل ااا   ت  

  إل رااد الةتاار ج    الرشااج ع   الراام رحااد  
م  جض ، التل   الرشاج ع       م رردنتن  

لاا، الاا قجاج    ماا  احااة    ماا  جضاا ، مه
 ال قجاج    م  جض ، مهل، الة ل  

ما  جضا ،  إل رادالرام رحاد   ايخجلالمتدض   - 
مهلاااا، الة لاااا  عااااةا مااااد  خاااارو نمح ماااا  

 (55 .)اإلةاجيالو دج 
 

   ع اادب جضاا ، مهلاا، الة لاا   ندضنااد  " 2"     
 (12 .)د ج  دنل   للعق 

 
 رود ااان جضااا ، مهلااا، الة لااا  جارااا  " 1"     
 ( /15 .) ق ج
 

للع ااا  فااام المهلااا،     تااارو   مااا  " 10"    
مران شادج  فم  اك  الحدلا   حارفف نحوا   الخةم   

 فواة حوا  فام ج ارا   فم رند   جار  الرودعة  ال
   (11 .) هدقار  لمة  تر   شرج

 هااا ق  حدلااا  جضااا ، مهلااا، الة لااا   ال "11"    
الرودعااة  ناا    مااد   حااة    إلاان   ع اادض ندضن اا  
 نناادج علاان  لناا   إال  التاار   ماا  عمااج  ال دل اا  
 صااان   حاااة   د اااج  ااادةج علااان  ةاج عملااا    إكا

 يتااند  صااح   نم هاا  روج ااج ماا    ضاا   ن اا   
الرودعة نوجاج ما  الر ضا  العدما   إلن إحدلر فره ق 

 (90 .) صةج نأل  ج    ل م  ع دضرد
 

 مناادة  ه ااة  فاام  ااكا المشااج     ح ااد   ناادف 
الرشاج ع  إلانألخاك  ج وا   لا    الكي لا   اج النا ج

 كلااااف للفااااج ا   نواااام مشااااج عد    الر ن اااا  
الت دت    المرغ جات الرم مجت ندلنلاة نعاة راألج خ 

 . 1151 عةاة المشج   فم عد  
 

الم هناا  لواادن     ايتااند مهلاا، الة لاا   : دن ااد 
   :                                                            المجافعدت المةن   

                                                                                                                  
مهلاا، الة لاا   رح  اا   اتاارحةاثتاا   ااة نواام 15

مهلا، الة ل   دهتاد  إلانة  ا  الرة    الودن نم 
فام  اآلر ا للمشج  العجا م حرن  ن    جة العندج  

 لم هناا  لواادن   المجافعاادت المةن اا  ج اا ا ايتااند 
هعا   إلان  ة  رها  الوادن   ) 1151لتن  ( 21)

 ايشاااخدو ال ااا  المحاااد   المةن ااا  شااادمل  ل دفااا  
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مد  تار نم  إالال ن ع    المعن     ل دف  الةعد ل 
ناانو خاادو حراان ررتااع  ااك  ال ال اا  للااةعد ل 

الرام  وا   الو ادج حدل اد ن ف فا  الفصا   اإلةاج  
    حاا    إلاانمااد  تاار نم نواا ان   خدصاا   إالف رااد 

مهلااا، الة لااا   حرااان رهاااة  ااا   إلنشااادجال  ااات 
 ( 51 الم  م   حوورد     فص  ف رد  

 
تاا   ااد  ماا  المفااج ل  نعااة صااة ج  اادن   11

المجافعااادت  فااام  تاااندن  الم هنااا   شااادج     ااا  
مهلااااا، الة لااااا     رااااار   التااااارحةاث  ا اااااح  
 حةاثاتااار عاااةاة مشاااج   لوااادن    إلااانالمنااادةج  

 عدة  النفاج فام المشاج    اي  المهل،    علن 
 مالحفااا    (1151)الاااكي رااا   عاااةاة  فااام عاااد 

المتاارهةات  المرغ ااجات  ل    نااة   ناا  لاا  رنااك  
لااا  ن لاااع علااان  اااك   اي ااا   ااا  محد لااا     علااان 

 .نتمع نرد  المحد ل   
 

علاان حدلرااد   رلااف المحد لاا   ايمن اا  نو اات  ااك  
عملاام  ل   المحااد الت ال ا ااع ال إلاان لاا  رفرااج 

مهل، الة ل  ل  رر  ا   اكا ماد ناجا  فام  إلنشدج
 .الصفحدت الودةم 

 
 المبحث الثاني

 مجلس شورى الدولة
 

تاا لم اام مااة  روااج  ماا  نصااا  ااج  علاان 19
( 91)صاة ج  اادن   ة ا ا  الرااة    الوادن نم ج اا 

 اهناااادت الااااة  ا  فاااام   القة اااادة  1111لتاااان  
رد  ر  اا   مهاادالت  عااةاة الرشااج عدت  صاا ددر

 خدصاا  نعااة ر تااع  الودن ن اا   رفتاا ج د  ايح ااد 
ال قاجات  الة اضج الردنع  لرد  رقا اة الرشاج عدت 

   الرعااااة الت علاااان الرشااااج عدت  الراااام رحردهرااااد
الندفك   فر ج مش الت  دن ن   ر اهرراد  رحرادج 

 إلااانفواااة  رهااا  المشاااج   رفتااا ج  ر  ااا    إلااان
رح  ا    1191لتان  ( 52)دن   ج ا  الو إصةاج

مهل، شا جل الة لا   إلن  ا  الرة    الودن نم ة
النفج فم    لا    إعدة نة    اخرصدصدر  رحة ة 

مااع رحة ااة شااج    اإلةاج اا الرنف ماام  رشاا  الر  
  (مترشاااادج  مترشاااادج متاااادعة)ع اااا  المهلاااا،

 . نةج،  ك  الم ا  ع فم  ال   نن ة
 

 األولالبند 
 الهيكل التنظيمي للمجلس

 ــــ
 

ر  اااا  الرنف ماااام لمهلاااا، شاااا جل   اااا  ال -12
  ضاادت فن اا   رشاا  الت  ةاج اا  متاادعة   الة لاا  

لاااكلف ننحاااث فااام  اااك   لو اااد  المهلااا، نمردمااا  
 :الر ضدت  الرش  الت رندعد

 :  الت الر ضدت الفن   فم مهل، ش جل الة ل 
 

 ماا  الواادن   ج اا ( 1)نعااة    نصاات الماادة  -15
 علاان رألتاا ، مهلاا،  تاامن 1191لتاان  ( 52)
نا قاج   (12) اجرن   ةاج اد(  جل الة لا مهل، ش)

العااة    اا   موااج  فاام نغااةاة   رااأللا ماا  جضاا ، 
 و  ع    ندضن   للجض ،  عةة م  المترشدج   ال

ا نم عشج   م  عةة م  المترشدج   المتدعة   
نصااات  المترشااادج    ق اااة علااان نصاااا عاااةة  ال

ماا  الواادن   علاان     ر اا   المهلاا،  (5) الماادة 
   ض  الجضدتا   الر ضا  الم تاع   م  الر ض  العدم 

 عااااااةة ماااااا  الر ضاااااادت المرخصصاااااا   حتاااااا  
الحدهاا   مد    مهلاا، االن ااند  العااد   مح ماا  

 لماد   عةا  م    ضادت المهلا،  اإلةاجيالو دج 
لاكلف تا ا   اإلةاجي ند نةجترمد  م  الو دج 

 . ند إل رمدنر ج   ال

                                                 
  اا ا (  ااجرن   ةاج ااد ناا قاج  العااة )   رعن ااج  (12)

ماا  الواادن   نم هاا   اادن   الرعااة   ( 1) إلاان الماادة 
 كلف لرأل  اة اتاروال   1121لتن  ( 105)ال دنم ج  

مهل، ش جل الة لا  عا   قاج  العاة  فام النا احم 
ماا  ( 1)الفن اا   العماا  الودن نم نعااة     دناات الماادة  

رنو علن     بتا،  1191لتن  ( 52)الودن   ج  
(  مهل، ش جل الة ل)فم  قاج  العة  مهل،  تمن

. 
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 :الر ض  العدم  لمهل، ش جل الة ل "  "ت  19

الر ضاا  العدماا  للمهلاا، ماا  جضاا ، المهلاا، ررااأللا 
  ندضن اا   المترشاادج     رعوااة نجضدتاا  الااجض ،  

  ح اااج  نجضدتااا    اااة  النااادضن     عناااة د دنااا  
الر ضا  العدما   اهرمدعدتالمترشدج   المتدعة   

 .  شرج    فم النودش ة   ح  الرص  ت
 
 

 :  ض  الجضدت "  " -12
 

 دجررااااأللا ماااا  جضاااا ، المهلاااا،  ندضن اااا   جبتاااا
 .الر ضدت المرخصص 

 
 

 :الر ض  الم تع "ج"ت11
 

ماا    ضراا   مرخصصاار    ع نرمااد جضاا ،  ررااأللا
 .نجضدت   حة ندضن   المهل،  رعوة نجضدتر    

 
 :الر ض  المرخصص " ة" -50
 

ررأللا م  جض ،   ض  نعن ا  مترشادج  عاةة ما  
شااج      المترشاادج    المترشاادج   المتاادعة   

 .لث عةة المترشدج  رق ة نتنرر  علن   ال
 

لمهلاا، شاا جل  اإلةاج اا  دن داات الرشاا  الت  -51
 :الة ل 

 :الت جر ج العد  للمهل،" 1"     
 للمهل، ت جر ج عد  ك  شردة  هدمع   ال

شاردة  هدمع ا  ) رو  ع  ن ادل ج  ، فام الوادن  
 اجرن  ناجض ، المهلا،  عد نا  (   ل   فم الوادن  
 : ر لن مد  ألرم عةة م  الم فف   

 .رنف   مجاتالت المهل، - 
 المدل اااا   اإلةاج اااا  ايماااا جعلاااان  اإلشااااجاا - 

 .للمهل،

علاااان رنفاااا    رن  اااا   ااااجاجات  اإلشااااجاا -ج 
 .المهل،

رر ضاا    ل اادت الو ااد د المعج  اا  علاان الر ضاا   -ة
 العدم        ت جر جا لرد  

رتاااه   مشاااج عدت الرشاااج عدت   الو اااد د  -  
 .و الرم رحد  علن المهل، فم ته  خد

رااة    راا فج الشااج   المنصاا و عل رااد فاام  - 
ماا  الواادن     ناا   مالحفدراا  ( 9  5  2)الماا اة
 (11  1 .)للجض ،

 :ت جر ج الر ض  المرخصص " 5"  
حدصااا  علااان شاااردة     ااا   ل ااا    ضااا  تااا جر ج

  راااا لن رتااااه    هدمع اااا    ل اااا  فاااام الواااادن   
مشاااج عدت الرشاااج عدت  الو اااد د المحدلااا  علااان 

 ر ق اع روج اج  جضا ، الر ضا   إلان الر ض   جفعراد
مااع مشااج   الااج ي    مشااج   الرشااج ع  الع اا 

  ايع ادجعلان نو ا   المنهق ما   ع ادج الر ضا  
 (19  ال   / 15 .)رمر ةا لالهرمد   المند ش 

 
 إلان  الحف علان  اكا الوادن   عاة  ر ج ا   -55

 المدلم للمهل، فم ال  ات الاكي  اإلةاجيالمالف 
 مد لا   ر اج   الف فم المهل،   هة ف    كا الم

  المدل   للمهلا،  اإلةاج  الرش  الت  إلنالودن   
لااكلف  عااة ماا  الناا ا و  الع اا   الراام رااجة علاان 

 ااك  الندح اا   عااة   إلاان ااكا الودن   عااة  ر ج اا  
 العماا  الفناام ال إ  فماا  المتاال  ناا   رنف مرااد لرااد 

 م اا  الو ااد  ناا  نشاا   تاال   مااد لاا   ةعماا  مااالف 
 .اجي  ف جمدلم   ة

 
 الننة ال دنم

 الخةم  فم مهل، ش جل الة ل 
 تتت

 :الرع    :   ال -51
 :ت الجض ،  ندض  الجض ،  المترشدج1

الشااج   العدماا    شاارج  فاام جضاا ،  إلاان إ اادف 
 ندضااا  الاااجض ،  المترشااادج       ااا   المهلااا، 

حدصال علن شردة  هدمع     ل   فام الودن    لا  
روا   مة  ال فم ال ل   نعة الرخجج  ممدجت  فعل   
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عاا  ا نرااا    عشاااج   تاان  فااام المحدماااد     فااام 
 ف فاااا    اااادض       دن ن اااا  فاااام ة اضااااج الة لاااا  
 الو د  العد   ر    مة  الممدجت  عشاج   تان  
ندلنتن  للحدص  علن شردة  مدهتر ج فم الوادن   
  مااد  عشااج  تاان  ندلنتاان  للحدصاا  علاان شااردة  

 دنت الممدجت   نا  ت اج  الة ر جا  فم الودن    
 نعاااة حصااا ل  علااان  حاااةل  ااادر   الشاااردةر      

 رعرنااج مااة  الةجاتاا  االصااغج   للحصاا   علاان 
 اادر   الشااردةر   ممدجتاا  يدااجال  ااكا  إحااةل

  المحدماااد   فااام  الودن    ر ااا  ماااة  الممدجتااا 
نعااال لغاااجل  إلاااننع ااارد  ايخاااجلال فااادضا 
لتااان  ( 52)  اااد  الوااادن   ج ااا ( 50 .)الرع ااا  
مااا  (   ال)فااام  عناااة صاااة ج   نو   ااا 1191
علن     ع   الجض ،  ندض  الجض ، ( 55) المدة 

 ا راجاحنمجت   همر جي ننادج علان   المترشدج 
 ل ااا   اااكا الااانو عاااة  نم هااا    ق اااج العاااة  
الرعاة   ال ادنم )1121لتان  ( 105) الودن   ج  

ل  اا   الرع اا   فاام  حااةل  ااك  ( لواادن   المهلاا،
 ي ة    مندشااج   ال فاادضا نمجتاا   همراا جي 
 كلاااف نرجشااا   مااا   راااةخ  مااا   ق اااج العاااة  

للهرااادت  المهلااا، ة   الماااج ج نااا قاج  العاااة  
المجتاااااا   الهمراااااا جي  الترصااااااةاجالجتاااااام   
 فام الر ن ا  العملام  اد  الرجشا    ار   ندلرع    

 .ع   ج    قاج  العة   نم افوررد
 

   الحاااف     ااادن   الراااة    الوااادن نم ج ااا  -59
الماة   )  د   تارخة  عنا ا  1111لتن  ( 91)

( 59)   كلف  دن   الخةم  المةن   ج ا  (الودن نم
عنااة ك ااج ( ق/2/5) فاام مدةراا  (11) 1150لتاان  

 ال فدضا الرم  ر  الرع    ف   نمجت   همرا جي 
 1191لتان  ( 52) فم ح    ترخة  الودن   ج ا 

لع ا  ( المترشادج المتادعة)  (المترشدج) عن ا 
م اااق فااام شاااج   رع ااا    ااا  نعاااة     المهلااا،  
  عااة جضاا ، المهلاا،  ندضناا   المترشاادج  منرمااد 

                                                 
( 100)نشج فم ال  دضع العجا  ا  نعاةة د الماج    (11)

 . 5/5/1150فم 

  صااااان  رع ااااا    صاااااحد   (50)نةجهااااا  خدصااااا 
 الاااااةجهدت الخدصااااا  نم افوااااا  مهلااااا، النااااا ا  

  ما  /خدمتاد/51 ) م  مهل، ال قجاج ند رجاح
نعاااة كلاااف  ايماااج  ر لااا  ( 5002ةتااار ج عاااد  

تاادنعد /91 ) صااة ج مجتاا   همراا جي ناادلرع   
 (.م  الةتر ج

 
ماااا  ( 51)ماااا  الماااادة (   ال)  هاااادق الننااااة -52

ل ق ج العة       1191لتن  ( 52) الودن   ج  
   الواااااادن ن  المااااااة ن    نااااااألمج  قاجي   عاااااا   

حتااااا   مترشااااادج   متااااادعة    مترشااااادج     
خاال   الشج   المنص و عل رد فم  كا الودن   

مااة   ال اا     مااد ماا  رااألج خ نشااج  فاام الهج ااة  
 . (51)الجتم  

 
ل   حةة الودن   الشج   الخدص  الرم  ها   -55

ماا   اخر اادج    ف اا   ر فج ااد فاام جضاا ، المهلاا، 
  ااد  ماا   ناا   المترشاادج      ماا  ناا   الناادضن   

المفااج ل     اانو الواادن   علاان     اار  رع اا   
فاام حدلاا  شااغ ج  جض تااد للمهلاا،  اي ااة الندضاا  
 .المنص 

 
دضاا  لاا   حااةة الواادن   الشااج   الخدصاا  ندلن -59

  ااد  ماا   ماا  ناا   المترشاادج    اخر اادج    ف اا  
المفااج ل     اانو الواادن   علاان      اا     ااة  

 .المترشدج   ندضند للجض ،

                                                 
 15/2/1121فم ( 1099) نفج الوجاج المج    (50)

م  ةتار ج ( 95)م  المدة (  )الصدةج نم ه  الفوج 
المنشااا ج فااام ال  ااادضع العج  ااا  نعاااةة د 1190عاااد  

( 12)الفواااج  ) 11/2/1121فااام ( 5299)الماااج   
( 1995) الوااجاج المااج   ( لمهلاا،ندلنتاان  لااجض ، ا

المنشااا ج فااام ال  ااادضع العجا  ااا   9/11/1121فااام 
 15/11/1121فااااااام ( 5222)نعاااااااةة د الماااااااج   

ندلنتاان  إلاان ندضاا  جضاا ، مهلاا، شاا جل ( 9)الفوااج )
 .ندلنتن  للمترشدج( 2) الفوج  ( الة ل  

نشااااااااج فاااااااام ال  اااااااادضع العجا  اااااااا  نعااااااااةة د   (51)
 . 11/5/1191فم ( 5919)المج  



 66 

 
 الشااف    مجاعااد  اال ةم اا  رو ااع ال ج اا   مااد  
المندفت  د ج المشج ع   راةخ  التال   الرنف ك ا  

فام اخر ادج الاجض ،      فم موةمررد  ق ج العة  
 .رمدالندض   رع  ن

 :المترشدج المتدعة -5
راااا فج  فاااام المترشاااادج المتاااادعة   شاااارج   -52

الشااج   العدماا  للرع اا   فاام ال ف فاا  العدماا   مد 
 شااارج       ااا   حدصاااال علااان شاااردة  هدمع ااا  

رواا  عاا     ل اا  فاام الواادن    لاا  ممدجتاا  مااة  ال
خمااا، عشاااج  تااان  فااام المحدماااد     فااام  ف فااا  

 الو اااد     ااادض       دن ن ااا  فااام ة اضاااج الة لااا 
 ر اا   مااة  الممدجتاا   ااالث عشااج  تاان    العااد  

فااام  ندلنتااان  للحدصااا  علااان شاااردة  المدهتااار ج
الودن      حةل عشج  تن  ندلنتن  للحدص  علن 
شاااردة  الاااة ر جا  فااام الودن   تااا اج  دنااات  اااك  
الممدجت   ن     نعاة حصا ل  علان  حاةل  ادر   

 رعرنااااج مااااة  الةجاتاااا  االصااااغج    الشااااردةر   
   علاان  حااةل  اادر   الشااردةر   ممدجتاا  للحصاا

   اااا   رع اااا   ( 51 .)يدااااجال  ااااكا الواااادن  
( 55 ) المترشااادج المتااادعة نمجتااا   همرااا جي

 ي نعاااة   1111 ل ااا  هاااجل العمااا   نعاااة عاااد  
لتاان  ( 50)صااة ج  اادن   مهلاا، الاا قجاج ج اا 

 الاااااكي خااااا   مهلااااا، الااااا قجاج رع ااااا   1111
  عرماااة  الماااة ج   العااادم    مااا   ااا  ناااةجهرر  

 ناااأل  المترشااادج المتااادعة فااام المهلااا،  اهررااادة
 نكلف  ر  رع  ن  نوجاج  عد   م فا نةجه  مة ج

م  مهل، ال قجاج   ترمج الر ن   العملام علان 
فاااادلنو  نب ااااة  ااااكا االهرراااادة   نحاااا  ال كلااااف 

الم هاا ة فاام  اادن   مهلاا، شاا جل الة لاا  نااو 
خاادو   اا   شاارج  صااة ج مجتاا   همراا جي 

 ااااا     الرع ااااا    نرع ااااا   المترشااااادج المتااااادعة 
ندلمجتاا   الهمراا جي  هعاا  المترشاادج المتاادعة 
نمنألل ع  الرغ  جات  الرنوالت الرام  اة رتاررةا 

  حوا  لا  حصادن   الن   ما  المترشادج المتادعة 
راااأل  ج فااام رهاااد   ي راااةخ  فااام شاااب ن     فااام ال

رعل ماااادت     ااااك ج     ندعدراااا   عملاااا  الواااادن نم

المترشادج  إلانلرع    المترشدج المتادعة  رج  را  
  دناات  (55) 5002لتاان  ( 5)  ااة صااةجت نااج  

 ااااك  الرعل ماااادت رشاااارج       اااا   الرع اااا   فاااام 
 ا  ( مترشادج متادعة) المهل، ي   ماج  ن ف فا 

المترشاادج نعااة راا فج شااج   محااةة    إلاانالرج  اا  
التااانة  إلااان  اااة  هاااة     اااك  الرعل مااادت رفرواااج 

لااااكلف  لغ اااات ندلرعل ماااادت    إلصااااةاج دالواااادن   
 .(51) 5005لتن  ( 1)ج  
 

 :االنرةا  : دن د -51
 :االنرةا  م  ةاخ   قاج  العة  -1

 اي    اااااد  الصااااانا  انراااااةا لااااا ق ج العاااااة  
  هراااق  الااا قاج    الماااةجاج العااادم   فااام ة اضاااج

 المفرشااااا   العاااااةل     جضااااا ، االةعااااادج العاااااد  
 المةع   العدم   للعم  فم المهل،  مترشادج   

د فم الودن   لمة  حت  الشج   المنص و عل ر
 (  ال/59 ) تنر    دنل  للرهة ة لماج   احاة  فوا 

 صة ج  مج تال   ( 12/1/5001) ج خد نعة ر
 5001لتاااااان  ( 12) االضاااااارالا المب راااااا  ج اااااا 

الود م  انرةا  رش    مهل، الو دج فوة  صن  
 جضاااا ،  (المشااااجا العااااةلم)  المفاااارش العااااةلم

حصااد  االةعاادج العااد   المااةعم العااد   ر  نعااة  تر
 .م فو  مهل، الو دج

 
 :االنرةا  م  خدجج  قاج  العة  -5
المااااةجاج العاااادم   فاااام ة اضااااج  انرااااةا   هاااا ق - 

الودن ن اا      ايماا جمماا  لراا  خنااج  فاام  الة لاا  
اال رصااادة    ررااا فج فااا ر  الشاااج       اإلةاج ااا 

للعما  فام  المنص و عل رد فام  ادن   المهلا، 
  للرهة ااة المهلاا،  مترشاادج   لمااة  تاانر    دنلاا

لمااج   احااة  فواا   كلااف نمجتاا   همر جي نناادج 
 ق ااااج العااااة   م افواااا  الاااا ق ج  ا رااااجاحعلاااان 
 ( دن د/59 .)المخرو

                                                 
نشاااجت فااام ال  ااادضع العجا  ااا  نعاااةة د الماااج     (55)
 . 52/10/5002فم ( 9009)
نشاااجت فااام ال  ااادضع العجا  ااا  نعاااةة د الماااج     (51)
 .11/11/5005فم ( 9052)
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الر ضاا  الرةج تاا   فاام  ع اا  انرااةا  هاا ق  -  

مم  رر فج ف   الشج   المنصا و   ل   الودن   
عل راااد فااام  ااادن   المهل، للعمااا   مترشااادج فااام 

ة اااة ماااج   احاااة  المهلااا، لماااة  تااانر    دنلااا  للره
فو   كلااف نمجتاا   همر جي نناادج علاان ا رااجاح 
 ق ج العة   م افو   ق ج الرعل   العدلم  النحاث 

 ( / دن د/52 )العلمم 
 

 منااااع الواااادن   رهااااد ق عااااةة المترشاااادج    -10
المهلااا،  لاااث عاااةة المترشااادج    إلااانالمنراااةن   
 (55 )ايصل   

 
 :االترعدن  : دل د -11

 ق ااااج الرعلاااا   العاااادلم  نم افواااا  لاااا ق ج العااااة  
 النحاااث العلمم االتااارعدن  نخناااج  ع ااا  الر ضااا  
الرةج تاا   فاام الهدمعاادت العجا  اا  للمشاادج   فاام 

 ندخرصدصاا نعاال  عمااد  المهلاا، كات الصاال  
 (  ال/52 )
 

حصااادندت  ع ااادج مهلااا، شااا جل : جانعاااد -15
 :الة ل 

لتاان  ( 52)ماا  الواادن   ج اا ( 59)نصاات الماادة 
   اا الاجض ،  ندضا   ها ق ر علن  ن  ال 1191

 الجض ،  المترشادج المنراة   المترشادج المتادعة
الهقاض اا   ااة    فاام د ااج  اإلهااجاجات   ارخاادك 
ترحصااد  اهند اا  مشاار ة   ال نعااة  اجر اادنر حدلاا  

 ك   ق ج العة   فم ح    د   ننغم النو علان 
عاااق   ي   منرد عاااة  هااا اق   خاااجلحصااادندت 

( 51) در  ت الرودعة  ن  نل إلنمنر      حدلرر  
نناادج علاان  لاا  رحج ااجي    يتااند  صااح    إال

ننااااادج علااااان روج اااااج صااااادةج مااااا  لهنااااا   ن ااااا  
 اتاارحود ر الخةماا  مااع  اعرااقالر جتاام    ه اق 

مااا  الر ضااا   اإلك للحوااا   الرودعة ااا        ااا   
العدمااا  للمهل،  لااا ،  ق اااج العاااة   فااام حدلااا  

الهقاض اا   ااة  ي  اإلهااجاجات ارخاادكالر   ااا    
 . ج   ف مد روة م  المك 

 
 البند الثالث

 مجلس شورى الدولة اختصاصات
 ـــ
 

 اإلةاجي خاارو المهلاا، ناادلرون    الو اادج  -11
الودن ن   للة لا   الو اد   ايم جالج ي فم   إنةاج

العد  فم   ج الت دت  الرشج ع   للة ل   ناةج، 
 : ك  االخرصدصدت رندعد

 
    الرونااا  مااادج، المهلااا،  :الرونااا   :   ال -19

 نةجتارمد رندعد   تاررةا فام المرما   نألتل ن   
فم  امد   حاة  الرشاج ع  ر ح اة  تا،  اإلترد 

الصاااااا دد  الرشااااااج ع    ر ح ااااااة المصاااااا لحدت 
 (: دل د/2 ) ج الودن ن  ن  الرعد
 رااا لن المهلااا،  عاااةاة  صااا دد   : اإلعاااةاة- 1

مشااج عدت الرشااج عدت المرعلواا  ناادل قاجات 
اج  ن ل  م     الهردت د ج المجرن   ن ق

للهراا   ايعلاانالااجض ،  المخاارو    الاا ق ج
 جف  نراد ماد    نعة  المجرن   ن قاج   د ج

 ر م   تا، الرشاج ع الم لا   ماع هم اع 
  ل دراااا   فجاج الاااا قاجات    الهراااادت كات 

 (.  ال/2 .)العال  
الراة    ت  را لن المهلا، راة    مشاج عدت   -5

دت الرشج عدت المعة  م  الا قاجات    الهرا
ماا  ح ااث الشاا    د ااج المجرن اا  ناا قاج  

 :اآلرم كلف علن النح    الم م   
   الهرا  د اج  رلرق  الا قاج  المخرصا -  

مشااااج    نإجتااااد المجرن اااا  ناااا قاج  
الاا قاج     الاا قاجات     إلاان الرشااج ع

الهردت كات العال   لن د  ج  رد ف    ن  
 .عج   علن المهل،

مهلا، ن راد  ال إلان جت  مشج   الرشج ع  -  
الااااجض ،    م  ااااع ماااا  الاااا ق ج المخاااارو 

للهراا  د ااج المجرن اا  ناا قاج  مااع  ايعلاان
الهرادت   تندن  الم هن   فجاج الا قاجات   
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 ايعماااااد كات العال ااااا  مشاااااف عد نهم اااااع 
 .الرح  ج  

  إعااادة ج ت  رااا لن المهلااا، ةجاتااا  المشاااج   
الناااةاض    ا راااجاح صااا ددر  عنة اال ر ااادج 
الاج ي ف ا  ماع   إناةاجالرم  جا اد  اج ج   

 (  دن د/2 .)الر ص دت
 

 الرشج ع  ه     ر    ل  لغ  فن   خدصا   -12
  ال ف  اا    اا  لفااف م ق نااد محااةة المعناان  ناا  

فام  ندتارعمدل  ه ق     رغ ج معنن اللفاف ال احاة 
عا  معنان نلفاف  عنج كاإ ن    مد عندجات مخرلف  

 عن اج رغ ج  اكا اللفاف  كا  ج اة الر إال ه   مع   
فاااام  ايتدتاااا   الف ااااج   (59).عاااا   ااااكا المعناااان

  إحد ااا رعن ااا  نة ااا   الرشاااج ع  م    روااا   ماااد
فاااادلغم ل  االجرناااادف فاااام    إ هاااادق   اااا ح 

فاام  رشاا     دااجال الرشااج ع  إلاانالرعن ااج  اابةي 
حاااا      ال  اااا ح  النتااااد   رنرااااة  ناااادلرعن ج 
المتاارو    رنرراام ناادلرعن ج المتاارو   ال ا اا    ة 

نتااد    إلاانالحد ااج   ايقمناا فاام  رهاا  الرشااج ع 
 ال ايحا ا  فام هم اع  العندج     ا ح الوصاة 

 إالالودن ن ااا   ر  ااا حرد  ايح اااد  م ااا  رنتااا   
الراام  ااجاة  ايف اادجنوااةج مااد رتاام  نااكلف  ن عاا  

ل  هااا ة الرعو اااة  الصاااع ن  الرعن اااج عنراااد  ماااة
 .(52)ف رد
فاام ال ا اااع العملااام     قاجات    ااة رنااا    -15

روااا   نألعاااةاة  مجرن ااا  نااا قاج    هرااادت د اااج 
العدمااا   ايمدنااا  إلااان  إجتااادل مشاااج   الرشاااج ع 
نشاااااأل   اإلهاااااجاجات الرخااااادكلمهلااااا، الااااا قجاج 

مهلاا، شاا جل الة لاا   إلاان إجتاادل ة    رشااج ع  
    رواا   نمفدرحاا  مهلاا، شاا جل الة لاا   لرة  واا  

ة   مجاعاااد   ح اااد  المهلااا، مااا  ح اااث رر ضااا  
عاااد   ماااع الرح ااا ج    الر  ايعماااد  اي ل ااادت

                                                 
(59)

 ص   الرشج ع ت ةجاتا  فام إعاةاة )  نفج مبلفند  
 .11و 1111نغةاة ( الرشج ع  ص ددر 

(52)
فاااا   عااااةاة  صاااا دد   الااااة ر ج   ااااج  الاااا رجي   

نودن  المحدم     نغاةاة العاةة  الو ان    مهل  الو دج 
 .90و 1191ال دلث 

المهلاا،  الرنتاا   مااع الاا قاجات  الهراادت د ااج 
 فام المشاج عدت كات العال ا   المجرن   ن قاج  

  لمفدرحااا  مهلااا، شااا جل الة لااا  ن ردنااا  الماااج  
العدما   ايمدنا    دمات (15/5/5002فم( 529)

 لمهلاااااا، الاااااا قجاج ناااااادلرعم   ن ردنرااااااد المااااااج  
علاااان ( 51/5/5002فاااام( 5/1/19/2115/ )

دت د ااااج المجرن اااا  ناااا قاج  الاااا قاجات  الهراااا
نمجاعااد   ح ااد   اادن   مهلاا، شاا جل الة لاا    اا  

فااام ( 1/59/15915/ )  لنااات ن ردنراااد الماااج  
مااا  الااا قاجات  الهرااادت د اااج  51/11/5002

مشاااج عدت الوااا ان    إجتاااد المجرن ااا  نااا قاج  
مهل، ش جل الة ل  لراة  ورد  إلنالمعة  م   نلرد 
ضاا  الجضدتاا     إجتااد  نمندتاان    إل رااد نا  جفعرااد 

 إلاانفاام مهلاا، شاا جل الة لاا  روج ج ااد المتاارنة 
 ما   ادن   المهلا، ( 2) ما  المادة ( جانعد) الننة

 الاااكي شاااخو ف ااا  المهلااا، هملااا  مالحفااادت 
شاا ل    م  اا ع   علاان الرشااج عدت المعااة  ماا  
 الاااا قاجات  الهراااادت د ااااج المجرن اااا  ناااا قاج  

 ايمدناا  دماات   الراام لاا   اار  رااة  ورد ماا  المهلاا، 
 ماا  لمهلاا، الاا قجاج ناادلرعم   ن ردنرااد المااج  العد
  (11/1/5009فااااااااااااااااام ( 1/59/95/90/ ))

مااا   ااادن   المهلااا، ( 2) لمجاعاااد   ح اااد  المااادة 
 الراام  ع اات المهلاا، صااالح    عااةاة  صاا دد  
مشاااااج عدت الرشاااااج عدت المرعلوااااا  نااااادل قاجات 
 الهراادت د ااج المجرن اا  ناا قاج   رااة    هم ااع 

ماا  ح ااث الشاا    الرشااج عدت المعااة  ماا   نلرااد  
نمااد  حواا  كلااف ماا   اامد  ل حااة    الم اام   

الرشااااج ع  ر ح ااااة  تاااا، الصاااا دد  الرشااااج ع   
علماد      ر ح ة المص لحدت  الرعدن ج الودن ن   

المشاادج ع الموصاا ة  رشاام  الرشااج عدت نمجارنرااد 
الرشااج ع   المخرلفاا  ماا   اا ان     نفماا  ةاخل اا  

  جتااالت ننتاااخ  مااا  روج اااج مهلااا،   رعل مااادت 
 جل الة لاااا  لمالحفاااا  الر صاااا دت الاااا اجة  شاااا
 .  (55)ف  

                                                 
(55)

 نفااج روج ااج   ضاا  الجضدتاا  فاام مهلاا، شاا جل   
 رعما    59/15/5005فام ( 1001)الة ل  الماج   

 .ايمدن  العدم  لمهل، ال قجاج 
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  نااادف  تااال    دلث  مدجتااا  المهلااا، فااام  -1
  اا  ر اام   روج ااج   ضاا  جضدتاا   م ااةا  الروناا   

مااد  مهلاا، الاا قجاج  إلاانالااكي روةماا   المهلاا، 
 ايح ااااد ماااا   الحفاااا  مهلاااا، شاااا جل الة لاااا  

النحااا ث     (اإلةاجيمح مااا  الو ااادج )الو ااادض  
 دم ل ف   ملفرد ج ع الندفك   م  نوو فم الرش

فواة  (جانعاد/ 2 )كلاف   إلاننفج التل   الرنف ك ا  
   الا قاج   إلان   المهلا،  إلانال ل   إلنرندةج 

 الهر  المعن   نألعةاة مشج   الرشاج ع المور ان 
راا  ر ن راا  فاام روج ااج   ضاا  الجضدتاا  فاام    ااكا مااد

فااام ( 1001)المهلااا، المجفااا  ندل راااد  الماااج  
 ناااجل     ااار  ر ااام    ااادن     59/15/5005

مهلااا، شااا جل الة لااا      ااادن   مهلااا، الة لااا  
ماا  ( 101) الماادة  إلاان اتاارندةاالمبماا  رشااج ع  
نصاااااد  خااااارو المهلااااا،  5002ةتااااار ج عاااااد  

ندلرااااااااة     صاااااااا دد   نم هناااااااا  ة   د ااااااااج  
مشااااج عدت الرشااااج عدت ماااا   اااا ان      نفماااا  

رااار  مند شااا   ي مشاااج     ال ةاخل ااا   رعل مااادت 
لا    ا   شاج  فام الهج اة  الجتام   مادن   رشج ع 

 .مة ود م  المهل،
 

 :الفر ل : دن د  -19
 مااااادج، المهل، فااااام مهاااااد  الاااااج ي الوااااادن نم 

 ن ااج  عة ااة  اخرصدصاادر   المشاا ج  الودن ن اا  
 : م
 ناااةاج المشااا ج  الودن ن ااا  فااام المتااادض  الرااام  -1

  وصااة نرااك  (   ال/5 ) رعج اارد الهراادت العل ااد
الهمر ج اااااا   مهلاااااا، الهراااااادت ة  ا  جضدتاااااا  

ح ااث لرمااد عااجل المتاادض  الودن ن اا   الاا قجاج 
علااان المهلااا،   لااا  مشااا جر  الودن ن ااا   ج  ااا  

 .الودن نم ف رد
المش ج  الودن ن ا  فام االرفد  ادت  المعد اةات  -5

الة ل اااا  فم  المعلاااا      الاااا قاج  المخرصاااا     
 دلننااف المج ااقي ) الهراا  د ااج المجرن اا  ناا قاج 

 روا   ندلرفاد ل ( لج دنا  المدل ا العجا م  ة  ا  ا
ماع الهرادت المعن ا   نعة م افو  مهلا، الا قجاج 

المنفماادت الة ل اا      ايخااجلالمودنلاا  فاام الااة   

مشااج   لعوااة  إلااننرااةا الر صاا    اإل ل م اا    
  ي منرمااد  إلااناالن اامد      ارفد  اا     معد ااة  

 دناااات  ااااك  االرفد  اااا     المعد ااااة  رخ ااااع  فاااإكا
دن   الة لم حتنمد    منص و عل ا  يح د  الو

لتااان  ( 111) فااام  ااادن   عواااة المعد اااةات ج ااا 
فااأل  مهلاا، شاا جل الة لاا   اا  الااكي  (59)1191

 راا لن رااة    مشااج   االرفد  اا     المعد ااة   ناا  
 للمهلاا،  عاادة  صاا دد  المشااج   ماا   عوااة د 

 نعاااة مجاعاااد  النااادح ر   الشااا ل    الم  ااا ع   
ل     المشاج    لندفك   الو ان   ا  ح د  الةتر ج

 تدتااااد للرفااااد ل رمر ااااةا للر   ااااع عل اااا    و   
نألعاةاة مشاج    ادن   الرصاة     اكلف  المهل، 

حدلااا   فااام الم هنااا    ايتاااند علااان المشاااج   
علااااااان  حصااااااا   م فوااااااا  مهلااااااا، الااااااا قجاج

 نإنااااااةاج    ااااااد  المشاااااج     خرو المهلاااااا، 
الة ل ا    االرفد  دت المعد ةات فم الودن ن   المش ج 

نعاااة   إل راااد نااا  االن ااامد   لةاخلااا  ح اااق النفااادك ا
 مجاعد   ح د  الةتر ج  الو ان   العجا  ا  الندفاك  
 ماااد االرفد  ااادت  النج ر  ااا الت الرااام رعواااة نااا   
المبتتااادت العجا  ااا   المبتتااادت المند اااج     

فاااال  خااارو   ايخاااجلالمودنلااا  لراااد فااام الاااة   
 نماد إ المشا ج  الودن ن ا  نصاةة د  نإنةاجالمهل، 
 الحصاا   علاان م افواا  مهلاا، الاا قجاج    رفاام
 نب اة ماد ررصاا ندلصاف  الة ل ا   ل نند ال فرم ال

نااااااو عل اااااا   اااااادن   المهلاااااا،   اااااادن   عوااااااة 
رلاف االرفد  ادت د اج  إخ اد المعد ةات ن  ناجل 

  إنااااةاجالة ل اااا  لرااااة    مهلاااا، شاااا جل الة لاااا  
المش ج  الودن ن   نصاةة د  نا  عواة د    الر   اع 

الرااة     إلاان    ااك  االرفد  اادت رحراادج عل رد كلااف 
 مااد لاا حف  ماا  الناادح ر   الشاا ل    الم  اا ع   

(  دن اد/5)   المدة    ك ج.كلف فم الر ن   العملم
المشاا ج    نااةاج)راانو علاان     ماادج، المهلاا،

الودن ن اا  فاام االرفد اادت  المعد ااةات الة ل اا   ناا  
فام حا   ما  الة ا      .(إل راداالن مد      عوة د

                                                 
(59)

( 5911)نشج فم ال  دضع العجا    نعاةة د الماج    
 . 19/1/1191فم 
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 نااةاج المشاا ج  )اآلراام   الاانو علاان النحاا    اا
الودن ن اا  فاام االرفد  اادت  المعد ااةات الة ل اا   ناا  

    إل راادالرفااد ل نشااألنرد    عوااة د    االن اامد  
 (.المصدة   عل رد

 راااا لن المهل،  نااااةاج الااااج ي فاااام :االحر ااااد  -1
 المتااادض  المخرلاااا ف راااد نااا   الااا قاجات    ن نراااد

 قاج    كا  حاار    ناا   الهراادت د ااج المرجن اا  ناا
المهل،    اااااا   ج ي  إلاااااان  ااااااجاا الو اااااا   
 هاجل العما  علان (  دل د/5 )المهل، ملقمد لرد 

 ايعلاانالااجض ،   لا   ج ة م افواا  الاا ق ج     
للهراااا  د ااااج المجرن اااا  ن قاج  رحج ج ااااد علاااان 
 االحر د   ناااا  النفااااج فاااام م  اااا   االحر ااااد  
  الحااف  لاا  حاادالت االحر ااد  المعج  اا  علاان 

 إلاااان، ناااادلجد  ماااا     االحر ااااد   اااابةي المهل
 .اال رصدة فم ال  ت  الهرة  النفودت

كا إ ناةاج الاج ي فام المتادض  الودن ن ا   :الرجةة -9
ت    الهراادت ارااجةة لااةل  حااةل الاا قاج  حصاا

د ااااج المجرن اااا  ناااا قاج  علن    رشاااافع نااااج ي 
الااةاضج  الودن ن اا  ف رااد مااع رحة ااة النوااد  الم لاا   

 إلاانالراام ةعاات   ايتااند   نشااألنرد نااةاج الااج ي 
عج ااااارد علااااان المهل،    ااااا   ج  ااااا  ملقماااااد 

 (جانعد/5 .)لل قاج     للهر   دلن  الج ي
 واااا   المهلاااا،  :الودن ن اااا  ايح ااااد ر  اااا    -2

الودن ن   عناة االتر  اادح عنرااد  ايح ااد نر  ا   
مااا   نااا  الااا قاجات    الهرااادت د اااج المجرن ااا  

    ج ي    فم  ك  الحدل  ال( خدمتد/5 )ن قاج 
     اااد   المهلااا، ملقماااد لل اااجا المتر  ااا  

 هاجل العما  فام   لقم   ةن د   هنن  المتب ل   
ال قاجات  الهرادت د اج المجرن ا  نا قاج  علان 

 .االلرقا  نج ي المهل،
االمرنااد  عاا   نااةاج الااج  ي ت  مرنااع المهلاا،  -5

ع   ناةاج الاج ي  المشا ج  الودن ن ا  فام الو اد د 
 دج  فام الواجاجات الرام لراد المعج    علن الو

 دنااات الو ااا    فاااإكا (2 )مجهاااع  ااادن نم لل عااا 
 إلان نراد تارب    معج    فعال علان الو ادج   

كا   اد   ناادف مجهااع إ    عج ارد علاان الو اادج 
لل عاا  فاام الوجاج فااأل  المهلاا،  مرنااع عاا   نااةاج 

صاااة ج  اااجاج مااا   احرماااد الج ي  كلاااف لرهنااا  
ج مااا   صاااة ج  اااجا ارهاااد  إلااانالمهلااا،  اااك   

الو دج    الهر  المخ ل   دن ند النفج فام ال عا  
 ارهاد  إلنفم الوجاج المجاة االترفتدج عن   ك   

فخاااج   الحف    لااا ق ج العاااة      ح ااا  علااان 
المهلاا، الو ااد د الراام  جرضاام  حدلررااد عل اا        
  لاااا ع ااا ا       اااج مااا   ع ااادض  نةجاتاااررد 

الااااااج ي ف رااااااد     عااااااةاة مشااااااج عدت   إنااااااةاج
   اا ج ( 1 )ج عدت فاام المتاادض  الراام  ح لراادالرشاا

 إلانرتدب  ح   االمرند  ع   نةاج الج ي اترندةا 
كا  دناات الو اا   المحدلاا  ماا   ق ااج إ (2)الماادة 

    ناااادف    العااااة   معج  اااا  علاااان الو اااادج 
نعج اارد علاان الو اادج     هاا ة مجهااع  احرمااد 

 دن نم لل ع  فم الوجاج المحاد  ما  ال ق ج   اة 
ض  العدم  لمهل، ش جل الة لا  علان الر  اتروجت

 خادو نا ق ج العاة   رراألخج( 1)نو المادة     
علان  اإلهدنا لاكلف  را لن المهلا، ( 2)ع  المدة 
 (52). ق ج العة  اترفتدج

  تااررةا الرفتااا ج معجفااا  مجامااام  مودصاااة  -9
المشج  م  ص دد  النص و الودن ن   فوة ر    

 لااانإ لفااادف الرشاااج ع ددم ااا     مع نااا  نااادلنفج 
عال ررااااااد نغ ج د ممااااااد  جة فاااااام  عندجاررااااااد   

  اا  ماا      نصاا و  خجل ف  اا   معند ااد    ااج
 حو واااا  مااااد  جاة الودن   فدلنصاااا و الودن ن اااا  ال

 فدلرفتاا ج ر ناا  نعااة رفتاا ج د   إنمااد ر ناا  فل ااد 
عمل اا  القماا  حرمااد  تاان   اا  ر ن اا  للنصاا و 

                                                 
(52)

انفج فم  جاجات مهل، ش جل الة ل  ندالمرند    
الواجاجات م   ادن   المهلا،   ( 2)اترندةا إلن المدة 

(2 2  15/5009 ) (1 12 99/5002 ) (1  
  صاااااااندح (105/5005  59  50  21  99  55

 ادن   مهلا، شا جل الة لا   صدة  هعفج االنندجي 
  جاجاراااا    ااااجاجات مهلاااا، االن ااااند   مح ماااا  

 جي  الرشااج عدت الراام ة ورااد المهلاا، الو اادج اإلةا
 . مد نعة د 29و .5009نغةاة 
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 إالالودن ن ااا   فلااا ، ر ن ااا  النصااا و الودن ن ااا  
 ( 51) (51) ج د مج  لرفت

لغ ااج الاا ق ج المخاارو    الااجض ،   هاا ق ال -2
للهر  د ج المجرن   عجل الو د د علن  ايعلن
    كلااااف ل  اااا   الاااا ق ج  (تدةتااااد/5 )المهلاااا،
علن ن ن  مماد  هاجي فام  قاجرا   ايعلنالجض ، 

 للرأل ااة ماا  هة اا  الو اا   الم ج حاا   ةاضجراا     
 حااة   مااد     ااكا الاانو علاان المهلاا،    م ررااد 

 اي م ا م   اجح الو اد د النتا       د اج كات 
ة   علااا   مااا  الاااة اضج الفجع ااا  علااان المهلااا،  

الااكي  ااة  ااجل عااة    ايعلاانالاا ق ج    الااجض ، 
 ااج ج  عااجل الم  اا   علاان المهلاا،       

 .ل  ج  د محةةا ح ل 
 

  :ت ج العم  فم مهل، ش جل الة ل   -12
الراام رتاه  مشااج عدت الرشاج عدت  الو ااد د  -1

رحااااد  علاااان المهلاااا، فاااام تااااه  خاااادو لااااةل 
التاا جر ج العد  الااكي  واا   نرااة    راا فج الشااج   

ماااا  ( 9  5  2)المنصاااا و عل رااااد فاااام الماااا اة
   ل     ن   مالحفدر  للجض ،   دن   المهل، 

الهراااا  كات العال اااا     المهلاااا، ماااا  الاااا قاج  
الو ا      المشج    إحدل الن ا و  ن   اتر مد 

 .دت المرخصص علن  حةل الر ض
 ته  ت جر ج الر ض  المرخصص  مشج عدت  -5

  ح ا   الرشج عدت  الو د د المحدل  علان الر ضا  
 اي ل اادتجضاا ، الر ضاا  المشااج      الو اا   مااع 

ماا   ع اادج الر ضاا  لةجاتااررد     ااجع اا      إلاان
روج ج ع  الم     مع مشج   الرشج ع   إعةاة

 للع ااا   لااا  ح ااا ج مم ااا  عااا      الاااج ي 
   المعل مادت علان  التار مد لهر  كات العال   ا

 .     نةجه  مة ج
     ق  روج ج الع ا  ماع مشاج   الرشاج ع  -1

لمند شااررد نح اا ج مم اا   ايع اادجالااج ي علاان 
 .ع  الهر     الهردت المعن  

                                                 
(51)

 5009 نفج مبلفند  ص   رفت ج الوادن    نغاةاة  
 .10و 

 ندتار ندج  حد  ماد رنهاق  الر ضا  المرخصصا   -9
جضاا ، المهل،  عنااة  إلاان مشااج عدت الواا ان   

عل اا   صاان  نردض د  مااد  كا  ااد  للااجض ،  م افوراا 
 عنةضاك رعواة  إل رادج ي  خدلا ج ي الر ض  ف ع ة  

صااةج  جاج ااد ندالرفااد   فااإكا نجضدتاار   اهرمدعرااد
فللااجض ،  حدلاا  الو اا   علاان   إال  صاان  نردض ااد 

الر ضااا  العدمااا     الم تاااع  المبلفااا  مااا  الر ضااا  
المرخصصااااا  كات العال ااااا     ضااااا  مرخصصااااا  

د الجض ،  رنعواااة الر ضراااد  نجضدتااار   ع نرااا  خاااجل
  ندي  ج ااا   صاااةج الواااجاج النرااادضم ندالرفاااد     

ف ااااجه  الهدناااا  الااااكي  ايصاااا اترتااااد ت   إكا
 .ص ت مع  الجض ،

 عة ع   الر ض  خالص  ندلمنة  الكي ر امن   -2
 .الوجاج
رنهق   حاةل الر ضادت   ح   جض ، المهل، مد -5

عدماااا  ماااا  مشااااج عدت الواااا ان   علاااان الر ضاااا  ال
لمند شاااااا  المناااااادة  الراااااام ر اااااامنرد مشااااااج   

الهرااادت كات    الودن   نح ااا ج مم ااا  الهرااا  
   نناادج علان ر صا   الر ضاا   الشاأل  عنة اال ر ادج

الم لف  نةجاتا  المشاج    رراجف صا ددر  للر ضا  
 .انرةاجالم لف  ن  

لاااجض ، المهلااا،  حدلااا  الو ااا   علااان الر ضااا   -9
 :اآلر   ايح ا العدم  فم  حةل 

 .  كا   جت  حةل الر ضدت منة  هة ةا - 
 كا  ااد  للمهلاا، ج ي تاادن   خاادلا الااج  ي  - 

 الهة ة  
 كا   صااات الر ضااا  الم لفااا  نةجاتااا  الو ااا    -ج 

 .نكلف
 كا ج ل جضاااا ، المهلاااا،    الو اااا   كات   -ة

 .  م      رش   منة  مرمد
 ايع ادجررخك الر ض  العدم   جاجارراد نألدلن ا   -2

 اااااجه   ايصااااا اترتاااااد ت  كا إ الحد اااااج   
  (10).الهدن  الكي ف   الجض ،

                                                 
(10)

ماااا  ( 19  12  19  11  15)  نفااااج الماااا اة  
 رعة لاااا  الواااادن    1191لتاااان  ( 52)الواااادن   ج اااا 

   رعل مدت رش  الت مهل، 1121لتن  ( 105)ج  
 5005لتااااان  ( 1)مراااااد ج ااااا شااااا جل الة لااااا   مرد
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لتان  ( 52)م  الودن   ج ا ( 15) دنت المدة  -1
 وصاة " كا رجاجل للا ق ج)رنو علن  ن   1191

   الو ااا   كات   م ااا  هااادق لااا   "  ق اااج العاااة 
الر ضاا   إلاانالر ضاا  كاررااد     حدلررااد  إلاان عدةررااد 
مادة   لغ ات  ل ا   اك  ال( ايتند مع ن د   العدم 

 ماد  دنات  (11) 1121لتان  ( 105)ندلودن   ج  
 1191لتاان  ( 52)ماا  الواادن   ج اا ( 12)الماادة 

 ق ااج العااة        لاا   للاا ق ج )راانو علاان    
م  الر ض  العدم   عدة  النفج فم  جاج د مع ن اد  

 لاا  فاام  ااك  الحدلاا      الم هناا  لااكلف  ايتااند 
ألدلن اا  عااةة  ااج ، الر ضاا  العدم    رخااك الوااجاج ن
 عااةلت (  ع اادج الر ضاا    صاان   جاج ااد نردض ااد
لتاااان  ( 19) ااااك  الماااادة  نم هاااا  الواااادن   ج اااا 

 ايراااامفألصاااان  نصاااارد علاااان النحاااا   (15)1122
للااا ق ج      لااا  مااا  الر ضااا  العدمااا   عااادة   - )

الم هن  لاكلف  ايتند النفج فم  جاج د مع ن د  
الر ضا    صان    ع ادج  رخك الوجاج نألدلن   عةة 

 ندراد    ت       جاج الر ض  العدما .  جاج د نردض د
عل ااا  مااا  الااا ق ج خاااال   اعراااجالكا لااا   اااجة إ

( م رنا  إلان ال      مد م  رألج خ  ص   الوجاج 
 هااة )  الم هناا  لرااكا الرعااة   ايتااند   جة فاام 

 نح اث ال( 12)   المصلح  رو م نرعاة   المادة 
  ااج ،  ق ااج العااة  الر ضاا  العدماا  للمهلاا، عنااة
نفج ااد فاام  لناا   عاادة  النفااج فاام  جاج ااد     

عل ا  ما   اعراجال      جاج اد ندراد  كا لا   اجة 
 إلانال ق ج خال   ال      مد م   صا   الواجاج 

( 52)م  الودن   ج  ( 12)   عةلت المدة (م رن 
نم هااااا  الوااااادن     خاااااجلماااااج   1191لتااااان  
 عدة النو  مد  اد   (11) 5001لتن  ( 15)ج  

                                                                        

( 9019)المنش ج  فم ال  دضع العجا    نعةة د المج  
 .51/5/5005فم 

(11)
( 1522)نشج فم ال  دضع العجا    نعاةة د الماج    
 .11/15/1121فم 

(15)
( 1122)نشج فم ال  دضع العجا    نعاةة د الماج    
 .2/5/1122فم 

(11)
( 1292)نشج فم ال  دضع العجا    نعاةة د الماج    
 . 51/9/5001فم 

     ل  م  الر ض  العدما   لل ق ج)  يفم النةا   
 ايتااااند النفااااج فاااام  جاج ااااد مااااع ن ااااد   إعاااادة 

 ل  فم  ك  الحدل      ج ، الر ض   الم هن  لكلف 
  رخك الوجاج نألدلن ا  عاةة  ع ادج الر ضا   العدم  

 الشاااف     اااكا  (العدمااا    صااان   جاج اااد نردض اااد
الاانو مع اا    ماا، ندتااروالل   مهلاا، شاا جل 

الر ضاا  العدماا  ندلحج اا  فاام  شااع جالة لاا   عااة  
 عو     ررخك الر ضا  العدما   ك الإ الوجاجات  ارخدك

 اا   ع ااة  ق ااج  نعااة مند شاادت مترف  اا    ااجاجا  
الر ضاااا  العدماااا    رج ،  إلاااانالعااااة  الم  اااا   

تاا ا  ااب ج ح اا ج   إك الر ضاا  العدماا   اهرمااد 
الواجاج  ايع ادج ارخادكاالهرمد   رجبت  لا  فام 

الااانو  إلغااادج إلااانلاااكلف ناااةع   ن دمااا  حاااج رر  
 نجل عاة  حدها  عاجل  اجاجات الر ضا   نجمر  

مهلا، شا جل  فدجرناد  العدم  علن  ق ج العة  
  ةاجي محاال  اجرنااد  الة لاا  ناا قاج  العااة   اا 

عة    خك  دن   مهل، الة ل  المبما   إلن  نةع 
ماا  الةتاار ج نم اا  ( 101)رشااج ع  ر ن وااد للماادة 

 . كا الح  
 

 :اإلةاجيالو دج   دل د ت -11
 اإلةاجي خاارو مهلاا، شاا جل الة لاا  ندلو اادج 

   ااادج المااا فف      ااادج المااا ا ن    نفجع ااا  
 :ايرم نةجترمد علن النح  

 
 :  دج الم فف   -1     -90

لوااة مااج مهلاا، االن ااند  نمجاحاا  عة ااة  نن نرااد 
 :ايرمعلن النح  

تن     ر  رش    مهل، االن ند  العاد   فا   - 
( 91)ن   ان ند  م ففم الة ل  ج   ح د   د
  نم هاا  الماادة  التدةتاا  ماا   1151لتاان  

لتااااان  ( 91) اااادن   الرااااة    الوااااادن نم ج اااا 
لتااااان  ( 15)عةلااااا  ندلوااااادن   ج ااااا الم 1111
الاة  ا  ن فادضا مهلا،  إلانعرة  (19)1191

                                                 
(19)

( 5099)نشج فم ال  دضع العج  ا  نعاةة د الماج    
 .11/9/1191فم 
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 اتاارمج الحااد  علاان   ااع   االن ااند  العااد  
مهلااا، شااا جل الة لااا  نم هااا   رألتااا ،نعاااة 

 .1191لتن  ( 52)  الودن   ج
فاااااااااام ( 1919)ج  ااااااااااجاج نااااااااااج  صااااااااااة -  

 نااااو علاااان     ر اااا    (12)51/15/1121
مهلاا، االن ااند  العااد  ماا  جضاا ،  ع اا    
 تاام ر   ق ااج العااة        الااجض ، ماا  ناا   
  د  مح ما  الرم  اق    ما  المترشادج   فام 
مهلاا، شاا جل الة لاا     ماا    ااد  الصاانا 

   اااا   الع اااا ا  ماااا  ناااا     ااااد    اي  
 المشااجف   العااةل     اي اا فاام  اي  الصاانا 

 المترشدج   المتدعة    المةجاج العدم   فم 
 . قاج  العة 

فااااااااااام ( 921)ناااااااااااج   صاااااااااااةج  اااااااااااجاج -ج 
 نااااو علاااان  ناااا   هاااا ق  (15)52/9/1122

ال عا  فام  اجاج مهلا، االن اند  العاد  لاةل 
الر ض  العدم  لمح م  الرم  ق خال  مة   ال ا   

 جاج مح ما     عرنج ن  ج خ الرنلغ د  مد م  ر
الرم  ااق الصاادةج ننر هاا  ال عاا    ااجاج مهلاا، 
االن ند  العد  د اج الم عا   ف ا  خاال  رلاف 

 .المة  نردض د  ملقمد
 (19)59/1122فام ( 102)صةج  اجاج ناج   -ة 

  هاااادق ال عاااا  رم  ااااقا فاااام  ااااجاج مهلاااا، 
من واا   اتاارضندااالن ااند  العااد  لااةل مح ماا  
د ما  راألج خ الرنلاغ نغةاة خال  مة   ال ا     ما

  عااااة  ااااجاج مح ماااا  االتاااارضندا نردض ااااد  ناااا  
 . ملقمد

                                                 
(12)

 ماا  الماادة (  )صااةج الوااجاج اتاارندةا إلاان الفوااج   
 نشاااج فااام ال  ااادضع  1190مااا  ةتااار ج عاااد  ( 95)

 .9/1/1125فم ( 5252)العجا    نعةة د
(15)

 ماا  الماادة (  )صااةج الوااجاج اتاارندةا إلاان الفوااج   
 نشاااج فااام ال  ااادضع  1190مااا  ةتااار ج عاااد  ( 95)

 . 11/2/1122فم ( 1092)العجا    نعةة د المج  
(19)

ماا  الماادة  (  )صااةج الوااجاج اتاارندةا إلاان الفوااج   
 نشاااج فااام ال  ااادضع  1190مااا  ةتااار ج عاااد  ( 95)

 . 52/5/1122فم ( 1122)العجا    نعةة د المج  

رشاا  الت  إلاانعاادة مهلاا، االن ااند  العااد   -  
 10/1/1111مهلااا، شااا جل الة لااا  نراااألج خ

  صااانحت  اااجاجات مهلااا، االن اااند  العاااد  
خد ااااع  لل عاااا   مااااد  الر ضاااا  العدماااا   فاااا  

م هااااااا  الوااااااادن    رااااااا  كلاااااااف ن الوااااااادن   
 صاااان  جضاااا ،    1121لتاااان  (105)ج اااا 

مهل، ش جل الة ل  جض تد لمهل، االن اند  
 ع اادج  ن ع اا   ف     نعوااة   ايع اادجالعااد  

مهلااااا، االن اااااند  العاااااد  نجضدتااااا  الاااااجض ، 
 ع ااااا    مااااا   ع ااااادج مهلااااا، شااااا جل 
الة لاا   للجض ،     ن اا  عناا   حااة ن اناا     

الو اد   انراةا   ها ق   حة  ع ادج المهلا، 
مهلاا،     ال اادنم ع اا    اي  ماا  الصاانا 

االن ااااااند  العااااااد    ه ق ال عاااااا  رم  ااااااقا 
نوااجاجات مهلاا، االن ااند  العااد  لااةل الر ضاا  
العدماا  لمهلاا، شاا جل الة لاا  خااال   ال اا   

       جاج مهل،    مد م  ردج خ الرنلغ نرد 
االن ند  العد  د ج الم ع   ن    جاج الر ض  
العدمااا  فااام مهلااا، شااا جل الة لااا  الصااادةج 

قمد  رمااادج، الر ضااا  ننر هااا  ال عااا  ندراااد  مل
مح ماااااااا  الرم  ااااااااق  اخرصدصاااااااادتالعدماااااااا  

المنصاااا و عل رااااد فاااام  اااادن   المجافعاااادت 
المةن   عناااااااة النفاااااااج فااااااام ال عااااااا  فااااااام 

 ماااااااا  المعلاااااااا      (   ال/9 .)الوااااااااجاجات
الواااااجاجات الصااااادةج  مااااا  المهلااااا، نصاااااةة 

رخ اااع  العو نااادت االن اااند    رعاااة ندرااا   ال
لل عااا   ماااد  الر ضااا  العدمااا  لمهلااا، شااا جل 

 مااد  جاجاراا  الصاادةج  نشااأل  الحواا      الة لاا
الندشااااض  عاااا  الواااا ان   الراااام رح اااا  العال اااا  
ال ف ف ااا  ن   الم فاااا  الهرااا  الرااام  عمااا  

الر ضاا  العدماا  ف هاا ق ال عاا  ف رااد  مااد   ف رااد 
 الشااااف      دماااا    لمهلاااا، شاااا جل الة لاااا 

الااةع ل   ااكلف ال عااا  فاام الح اا   هااا     
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  جة لر هاا  إال  اا   خااال  المااة  الودن ن اا  
 .(12)الةع ل    ال ع 

 
مماااااد الشاااااف ف ااااا     مهلااااا، االن اااااند   -91
 عااة هااقجا ماا  الو اادج (   اادج الماا فف   )العااد 

    محد ل   خجاه  ما  مهلا، شا جل  اإلةاجي
رااادج   ماااد   الة لااا   هعااا  ال عااا  فااام  جاجارااا   

 مح ماا  الرم  ااق  راادج   مااد  مح ماا  االتاارضندا 
 الرول ا  ما   اإلةاجي وصة نا  الن ا  ما  الو ادج 

رشاا  الت مهلاا، شاا جل  إلاانشااألن       عدةراا  
الصا ا  علمد  اإلهاجاج إلانالة ل  معند د العا ة  

نأل  مشج عد لودن   رعاة    ادن   مهلا، شا جل 
 د  ما  نا   ما اة  رغ  اج  1111الة ل   ة  عد  
ماع  (مح م    ادج الما فف  )إلنرتم   المهل، 

 اااك  المح مااا  لرنفاااج فااام  اخرصدصااادتر تااا ع 
العرجا ااااادت الموةمااااا  علااااان  اااااجاجات لهاااااد  ا

االن ااند  فااام النودناادت المرن ااا     اا    جاج اااد 
المخرصاا  ماا  تااح   اإلةاج اا ندرااد   منااع الهراا  

  الغااد ج    رعااة     ي  اإلةاجيالوااجاج     ايمااج
تااار     ماااد مااا  ال ااا   ( 50)منرماااد نعاااة م ااام 
   الواااجاج لصااادح   ايماااجالرااادلم لراااألج خ رنل اااغ 

 ايمااجمنلغاد  كا  ااد  ما  شاأل   نادج اعرالشاأل      
حود مع ناد   ل ا   اكا المشاج    إ تدن    الوجاج 

 .الرشج ع إلنل   ألخك  ج و  
 

لواااة  اااد  مهلااا، االن اااند  العاااد  هج ضاااد  -95
 حدقمد فام العة اة ما   جاجارا  المرعلوا  ندلخةما  
ال ف ف اااا    ااااكلف  جاجاراااا  الصاااادةج   نفااااجل 

 اإلةاج ا واجاجات العو ندت فل   رجةة فم مجا ن  ال
الصاادةج  نفااجل العو ناادت علاان الماا فف   علاان 
الااجد  ماا  رحصاا نرد ماا  الج دناا  الو اادض   ناانو 

مااا  الشااا    اإلةاج  الودن   فواااة مناااع المهلااا، 
ف األم   تال ررد الرألة ن ا   اتارعمد  االنحجاا فم 
مج اااق  الااا ف فم   حااادفف علااان  الم فاااا علااان

                                                 
(12)

 اااااااجاج مهلااااااا، االن اااااااند  العاااااااد  الماااااااج     
منشاا ج فاام مهلاا   15/9/5000فاام  190/5000

 . 119و 5001العةة ال دنم  العةال   

ال   ا    اد  لراجا   الخناج   الراألج خ  (11)حو   
للمهل،  جدنر  فام حمد ا  الم فاا ما  رعتاا 

 .(90)تا  جا ندلغد فم رلف الوجاج اإلةاج 
 

 (:اإلةاجيالو دج )  دج الم ا ن   -1  -91
 اإلةاج اا مرماا  الفصاا  فاام المندقعاادت  إتااندة   

رفتا ج   اعاة  إتدج  إلن ة  بةي  للو دج العدةي 
اتاااا   الو ااااد  ك ي الر اااا    الواااادن   العااااد  ن 

    إلاااان(   ج اااا ) ايتااااردك  شاااا ج  (91)ةنمالماااا
جهااا  ملااا  ه اااة  الود ااام العااادةي  ااا  ننتاااد   

نأل  د  الج ان  الودن ن   للح د  المةن        اد  
ف ماااد  هاااد ق  اااكا الن اااد  د اااج  ااااج نصااا ج  

 .(95)خ  ج 
 

 اإلةاجيمح ماا  الو اادج  إلاان  ناا  الر ااج   -99
المتاارحةث فااام مهلاا، شااا جل الة لاا  فااام عاااد  

ج نند الحة ث عا  رهاجنر   للمشاج   هة  1121
 نم هاا   اإلةاج اا المحااد    اتاارحةاثالعجا اام فاام 
 مشااج    (91)1199لتاان  ( 190)الواادن   ج اا 
فاااام عااااد   اإلةاج اااا محااااد   الج دناااا   اتاااارحةاث

                                                 
انفج الة ر ج دادقي ف صا  مرةي شاجح  ح اد   (11)

  اادن   ان ااند  ماا ففم الة لاا   الو ااد  االشاارجا م 
 . الوجاجات الرم  ش ج إل رد 29و 5001نغةاة 

(90)
الااة ر ج مااد ج صاادل  عااال ي الهناا جي  حاا    

لاا، االن ااند  العااد  فاام فاا  نعاال  اهرراادةات مه
 اادن   ان ااند  ماا ففم الة لاا   الو ااد  االشاارجا م 

  مهل  العةالا    قاج  العاة   1111لتن  ( 19)ج  
 مااااد  95  و 5000العااااةة اي    التاااان  ال دن اااا  

 .نعة د
(91)

حرم اا  نواادج مهلاا،  الااة ر ج    اا  ع اادة تااالم   
العااةة  الة لاا  المصااجي مهل   ةاج    ااد د الح  ماا  

ي    التااان  التدةتااا   ال ال ااا   مااادج،  ت  ناااد ج ا
 . المصدةج الرم  ش ج إل رد 11ت 10و 1115

(95)
 1159 11ماا ج ،   ج اا   الواادن   اإلةاجي   
   مشاادج إل اا  فااام      اا  ع اادة تاااالم    191و

 . 11المصةج التدن   و
(91)

( 5511)نشج فم ال  دضع العجا    نعاةة د الماج    
 .9/11/1199فم 
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ح ث  اإلةاج   نرحةث   ال ع  المحد     1125
  اك  المحاد    اتارحةاث د  م  نا     ا   تاند  
 مد  المحد   ماة     لا      نودج مندقعدت ةاخل  

علن  ةجات ة اضج الة ل  الفعل     ب ج ة   حت  
فم  نهدق خ  راد فام ال  ات المحاةة  ندلمتار ل 

 ندت م  ال ج جي الر ه  نح  خل   الم ل   
مرماا  الناات فاام  ااك   إل اا   اادج مرخصااو رعرااة 

 هعاااااا   المندقعاااااادت كات ال ن عاااااا  الخدصاااااا  
الااااااةعد ل المعج  اااااا  عل اااااا  ماااااا  الااااااةعد ل 

مجاحاا  ال عاا  نوصااج د   اخرصاادج المتاارعهل  
مرماااد  دنااات   مااا  الاااةع ل ة    علااان الرم  اااق 

 (الم هناا  للواادن   ايتااند ) رفااج   نألصاا  الحاا 
  نم ه   كا الودن   را  راألل ا مح ما   ةاج ا    

(  ادل)نغاةاة م  حاد   اتارضندا   ج فام من وا  
  هاااادق الواااادن       ال اااادنم  اي  ماااا  الصاااانا 
 ةاج ااا  فااام المناااد   االتااارضندف   راااألل ا محاااد   

رخاااارو  اإلةاج اااا   دناااات المح ماااا    ايخااااجل
المةن   الرام ر ا    حاةل الا قاجات     ندلةعد ل

مبتتدت الة ل   الو د  العد  خصامد ف رد تا اج 
 دناات مةع اا     مااةعن عل رد مرمااد  دناات   ماا  

 اإلةاج اا المحااد    اخرصادو شاام    ال الاةع ل 
جاا الو اد  الخادو  كا الةعد ل الندشض  نا     ا

ةخلت     ةخلت  حاةل الا قاجات  الو اد  العاد  
 رفصاااا  الر ضاااا  العدماااا   (99)شخصااااد  دل ااااد ف رااااد

لمح مااا  الرم  اااق فااام رنااادق  االخرصااادو نااا   
   ناا   مح ماا   ةاج اا     ناا    اإلةاج اا المحااد   

مح م   خجل       الح   الصدةج م  المح م  
ل  دنال لل عا  مرمد  دنات   ما  الاةع    اإلةاج  
رناة    مح ما  الرم  اق خاال   ال ا     ماد ف   لاةل

 رشا   فام مح ما   م  ال    الردلم لرنل غ الح ا  
رنفاج ( اإلةاج ا   ضا  الو اد د )الرم  ق   ض  رةعن

                                                 
(99)

ر  رعة   اخرصدو المحد   اإلةاج   المنصا و  
  نم ها   1199لتن  ( 190)عل رد فم الودن   ج  
المنشاا ج  1120لتاان  ( 111) اادن   الرعااة   المااج  

فااام ( 5921)فااام ال  ااادضع العجا  ااا  نعاااةة د الماااج  
فألصاااان  االخرصاااادو علاااان النحاااا   1120/ 19/9

 .المك  ج فم المر 

 ادن    اإلةاج  فم ال ع     تجي علن المحد   
المجافعاادت المةن اا  ف مد لاا   ااجة ناا  نااو فاام  ااكا 

 اادن   الجتاا   العةل اا    رتااجي  ح ااد  الواادن   
علاان الو ااد د  ال عاا   المشاام ل  نألح ااد   اادن   

 اإلةاج ا   لغام  ادن   المحاد     اإلةاج  المحد   
المعااااة  ندلواااادن    1199لتاااان  ( 190)المااااج  
نم هاا  الواادن     كلااف 1120لتاان ( 111)ج اا 
 ايتاااند   جة فااام  (92) 1122لتااان  (50)ج ااا 

 نرااد رماادج،   اإلةاج اا المحااد    إللغاادجالم هناا  
محاااد   الناااةاج   الخرصااادومماااد ال  اخرصدصاااد

رخرلاااا عااا    الاااةعد ل المنفااا ج  مااا   نلراااد ال
الممد لا  لراد فام  تادض   ايخاجلالةعد ل المةن   

 ماااا   اااا  فااااال حدهاااا  لرشاااا      اااادج   اإل ناااادت
كلااف    رشاا  لرد فاام  إلاان  اادا  لرااد  مرخصااو

مااا   نديشاااخدوالمناااد   االتااارضندف    اااة   اااج 
 ا    النا احم الاك    اةخل   فام  اك  ت د  اال 

 .الةعد ل نهدن   حة ال جف  
 

الو اااادج  اتاااارحةاث  ااااد  ماااا  المندتاااا   -92
 ام  مهلا، شا جل  اإلةاج   المحد    اإلةاجي

محاد   ناةاج  ررناع مح ما   اتارحةاثالة ل   ل ، 
 هجاج  ندإلم د   د  (  ي الو دج العدةي)الرم  ق

 لاا  لرااكا رعااة الت علاان  اادن   مهلاا، شاا جل الة
 هرااادت النفاااج نااا    اخااارالا ل ااا   الغاااجل 

الوااادضم   علااان شاااب    قاج  العاااة  مااا  هرااا  
 الودضم   علان شاب   مهلا، شا جل الة لا  ما  

 ندتارحةاث عة   ندع   قاج  العة   هر   خجل 
  ااام  مهلااا، شااا جل الة لااا   اإلةاجيالو ااادج 
الرفااج   نرااك  الرهجناا   ر ه ررااد نع ااةا  إلاان ةل 

الة ل  الاكي  ننغام     خارو ع  مهل، ش جل 
 ماااد  ااام الحاااد  فااام هم اااع   اإلةاجيندلو ااادج 

   ايهنناااممهااادل، الة لااا  فااام العااادل  العجنااام 
 اإلةاجي ندلراادلم فلاا   اار  رألتاا ، مح ماا  الو اادج 

 1121فااام عاااد   إالفااام مهلااا، شااا جل الة لااا  

                                                 
(92)

( 1122)عاةة د الماج  نشج فم ال  ادضع العجا  ا  ن 
 . 2/5/1122فم 
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 1121لتاان  ( 105) كلااف نم هاا  الواادن   ج اا 
لة لااا  الرعاااة   ال ااادنم لوااادن   مهلااا، شااا جل ا)
 .(95) 1191لتن  ( 52)ج  
 

 عاااة فااام  قاج  العاااة   1125 فااام عاااد   -95
 اإلةاج اااااا مشااااااج   لواااااادن   محااااااد   الج دناااااا  

  اد  المشاج    انو علان     مادة  ( 19)   
مح ماا  )ربتاا، فاام  قاج  العااة  مح ماا  رتاامن

       موج د فم نغةاة   ه ق ( اإلةاج  الج دن  
لج دنااا  رشااا    محاااد    خاااجل ل عناااة اال ر ااادج 

نن اد   فم نغةاة  فم مجا ق المحدففادت  اإلةاج  
  نشااااج فاااام الهج ااااة    صااااةج   ق ااااج العااااة  

 ررأللا المح ما  ما  جضا ،  خرادج ما   الجتم   
ن   ن ا  جض ، مح م  االترضندا  ع     م  

 و  صنفرمد ع  الصنا ال ادنم  رنفج  الو د  ال
 المح م  فام ال عا   الرام  واةمرد االةعادج العاد  

 اإلةاجي     ي شاااخو لاااا  مصاااالح  فم الوااااجاج
  شاارج   الااكي  ر اام  خج ااد للواادن      النفااد  

 لا   عادة    اإلةاجي ن  روة   ال ع  فم الوجاج 
الرم  صةجر   اإلةاج  النفج فم الوجاج م  الهر  
( 12) كلاف خاال      الهر  الرم صادة ت عل ا  

 رنات  الرنل اغ نا      الواجاج   مد ما  راألج خ نشاج
 ن لاا   عاادة  النفااج فاام الوااجاج اإلةاج اا الهراا  
م  راألج خ رتاه ل  لاة رد   عرنج تا  ررد  اإلةاجي

  واة   نعة م م  ك  المة  نم دن   جاج نادلجفل 
الصاادةج نر هاا   لاا   اإلةاجيال عاا  فاام الوااجاج 

خااال   اإلةاج اا مح ماا  الج دناا   إلاانالنفااج  إعاادة 
ت  رناا   مااد ماا  رااألج خ نشااج     الرنلااغ ناا  ( 10)

 ااجاج نااجة ال عاا      نإصااةاجالمح ماا  ناادل ع  
   رعة لااا         جاج اااد  اإلةاجيالواااجاج  إلغااادج

  مااد ماا  رااألج خ الرنلااغ ( 10) اادنال للرم  ااق خااال  
ناا   مااد    ضاا  خمدتاا   رشاا   فاام مح ماا  الرم  ااق 

 لمح ما  الج دنا    (اإلةاج ا   ض  الج دن  ) رتمن
 إلغاادجن   رح اا  ناادلرع  ل عنااة الح اا   اإلةاج اا 

                                                 
(95)

نشااج الرعااة   ال اادنم فاام ال  اادضع العجا  اا  نعااةة د  
 .11/15/1121فم ( 1522)المج  

نناادج علاان  لاا  ماا      رعة لاا   اإلةاجيالوااجاج 
 اإلةاج اا رخاارو مح ماا  الج دناا    ال المر ااجج 

ناااااااادلنفج فاااااااام ال عاااااااا   المرعلواااااااا  نألعمااااااااد  
التاااااااا دة    عرنج المشااااااااج    ماااااااا   عمااااااااد  
الت دة  المجات    الوجاجات الرم  صاةج د جضا ، 

الراام ررخااك رنف ااكا  اإلةاج اا الهمر ج اا   الوجاجات 
الرم جتا  الوادن    اإلةاج   الوجاجات لر ه ردر   

 ج و  للرفل  منرد    االعرجال عل رد    ال عا  
ف رد  رناات مح ماا  الرم  ااق نر ضررااد الم تااع  فاام 
رنااااادق  االخرصااااادو نااااا   الو ااااادج العااااادةي    

 مح ماااا  الج دناااا   ايخااااجلالهراااادت الو اااادض   
 اادن    اإلةاج اا  ر ناا  مح ماا  الج دناا    اإلةاج اا 

ةن ا  ف ماد لا   اجة ف ا  ناو فام  اكا المجافعدت الم
 عااااادجل ماااااع  ن عااااا  عمااااا   الوااااادن    نماااااد ال

الرعل ماااادت  إصااااةاج لاااا ق ج العااااة   المح ماااا  
لرتر   رنف ك  كا الودن   الكي  ر  رنف اك  نعاة تار  
  شااارج مااا  راااألج خ نشاااج  فااام الهج اااة  الجتااام   
  الحااف     ااكا المشااج    ااد   تااررةا  نشاادج 

  المحااد   العدة اا   اام اإلةاج اا مح ماا  الج دناا  
نع ةا ع   مهلا، شا جل الة ل   الاكي  اد  ما  
المفااج ل      اا    نشاادج  ااك  المح ماا   اام  

 لااا    رااا  لراااكا المشاااج       اااجل  رشااا  الر  
 .الن ج فل   شج 

 
  اإلةاجي  ناااا  رألتاااا ، مح ماااا  الو اااادج  -99

ةجتااات الر ضاااا  العدمااا  لمهلاااا، شااا جل الة لاااا  
الج دناا  )  مشااج عد لواادن  2/11/1121نرااألج خ 

روة  ن   حة  تادرك  الوادن   ( اإلةاج  علن التل   
 إلنفم  ل   الودن   نهدمع  نغةاة   ح    اإلةاجي

المهل، لةجاتر   ن اد  الاج ي ف ا  فوججت الر ضا  
 جل المهل، رعة    ادن   مهلا، )العدم  مد  ألرم

الو اادج  مح ماا  نشاادجإشاا جل الة لاا  نمااد   اام  
لو د  نمرم  الج دن  علن    ألحة رش  الر  لاإلةاجي
 إلنمهل، االن ند  العد    إعدة   اإلةاج  عمد  

مهل، ش جل الة ل   رعة   النصا و الودن ن ا  
لوااادن   المهلااا، نماااد  نتاااه  ماااع  اااكا  ايخاااجل
ي  مهلااا، شااا جل الة لااا   ااا  الهرااا   االرهاااد  
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  ااكا مااد  (99)المروةماا  نااديم جرخصصااد  اي  ااج
لا قاج   اي  دن نم    د المبرمج الوا إل  ر ص  

 . (92)(5/10/1121-1)العة  المنعوة للفرج 
 

فااااام ( اإلةاجيمح مااااا  الو ااااادج )رشااااا لت  -92
 (10/1/1110) ج خدمهلااا، شااا جل الة لااا  نرااا

عنة اال ر دج رش    محد    الودن      هدق  (91)
فاااام مجا ااااق المنااااد    اإلةاجي خااااجل للو اااادج 

علان نن د   صاةج   ق اج العاة  نندج  االترضندف   
مااا    ضااا  الجضدتااا  فااام مهلااا، شااا جل  ا راااجاح

 رراااأللا  الة لااا    نشاااج فااام الهج اااة  الجتااام   
    اي  المح مااا  نجضدتااا   ااادل مااا  الصااانا 

مترشدج فم مهل، شا جل الة لا   ع ا    ما  
عاا  الصاانا ال اادنم ماا    واا  صاانفرمد الو ااد  ال

صاان ا الو ااد     ماا  المترشاادج   المتاادعة   
الو اد  ما  الصانا  انراةا    ها ق فم المهل، 

ما   اإلةاجيمح ما  الو ادج  إلان   ال دنم  اي  
 د ااج المنرااةن   لع اا    مهلاا، شاا جل الة لاا  

م هاااا  لرااااألل ا مح ماااا  الو اااادج   نااااجل    ال
 ه  رألل فرد نجضدتا    إنمد نجضدت   دل  اإلةاجي

لع اا     ايف اال  مترشاادج فاام المهلاا،  ر اا   
عدن  رااار  االتااار  ال المح مااا  يع ااادج المهلااا، 

 ماا  الو ااد  الااك    عنااة ال ااج ج   إالندلو ااد  
مالف مهل، ش جل الة لا  ماع  إلنرنو  خةمدرر  
را   كا مادإ  ن دما  حوا  ر  فام الو ادج  احرفدفر 

مهل، ة لا  ماع  إلنرح    مهل، ش جل الة ل  
  ضااا    اعرنااادج الصاااف  الو ااادض   عل ااا   إ ااافدج
علمااد ناااأل   فااأل   اااك  الرعو ااةات راااق      اادض   

عناااة رشااا    مح مااا  الو اااد   اااد   ااار   راااةا ان
 ال  اآل  العاة   ناألمج ما   ق اج اإلةاجيالو دج 

نعاة م افوا  مهلا، الو ادج   ماج  إال ر  االنرةا  
 .م   ق ج العة 

                                                 
(99)

 ااااجاج الر ضاااا  العدماااا  لمهلاااا، شاااا جل الة لاااا     
 . 2/11/1121نرألج خ

(92)
انفج  جاجات  ر ص دت المبرمج الودن نم اي     

 .(5/10/1121ت1) ل قاج  العة  المنعوة للفرج 
(91)

 .1121لتن  ( 105)ج خ نفدك الودن   ج  د    ر 

ندلنفج فام   اإلةاجيرخرو مح م  الو دج  -91
الراام رصااةج  اإلةاج اا  الوااجاجات  اي امااجصااح  

لا   الو اد  م  الم فف    الر ضدت فم ة اضج الة 
ننادج علان  العد  الرم ل   ع   مجهاع لل عا  ف راد 

 عااااااا  مااااااا  كي مصااااااالح  معل مااااااا   حدلااااااا  
 مم ناا   مع كلااف فدلمصاالح  المحرملاا  ر فاام    

الرخااا ا مااا   لحاااد   إلااان اااد   نااادف ماااد  اااةع  
 (20)اإلةاجي  الواااااجاج ناااااك ي الشاااااأل   ال اااااجج
ع   جاة  منفجة   صةج م  تل    ةاج ا   إفصدح

  شااارج  الفورااادج ف ااا      دن ن ااا    جرااا  ف ااادجا  
رصاة   هرا   إلانة   حدها         دنال للرنف اك 

 هاااااجاج الحااااا        ااااا    اتااااار فدج علااااان    
مح ماا   اخرصاادو    ااج نواادش حاا    (21)مااب جا
ندلرعل مادت الرام رصاةج د ة اضاج  اإلةاجيالو دج 
 اخرصدصاااردالمح مااا  نعاااة   فواااة   ااات الة لااا  

فاام حاا    ااجل  (25)ناادلنفج فاام صااح  الرعل ماادت
نااأل  الرعل ماادت مشاام ل   اإلةاجيفاام الفواا   ارهااد 

فرااااام   اإلةاجيمح مااااا  الو ااااادج   ندخرصااااادو
  اإلةاج ااا الواااجاجات  رخااارو نااادلنفج فااام صاااح 

 جةت  (اإلةاج ااااا الواااااجاجات )    عنااااادج   نماااااد
محااا  لرخص صااارد نااادلوجاجات  لاااكلف ال م لوااا  
    مااد     مااد  اا  معل اإلةاجيفاادلوجاج  الفجة اا  
 اإلةاجي الوااااجاج  (21)رنف م ااااد    فجة ااااد  اااا   

الرنف مااام فااام فجنتاااد  مصاااج  دنااا  لل عااا  ف ااا  

                                                 
(20)

( ايمااج اإلةاجي)ر لاا  فم ة اضااج الة لاا  رتاام    
 .علن الوجاج اإلةاجي

(21)
الااا ه ق فااام  الاااة ر ج تااال مد  محماااة ال ماااد ي   

ةجاتاا  مودجناا   الوااد ج  ةاج الف ااج  الو اادج اإلةاجي 
 .519ت515و 1122العجنم 

مح ماااا  الو اااادج اإلةاجي المااااج    نفااااج  ااااجاج  (25)
  جاج ااااااااد  10/9/1110فاااااااام ( 1110/   /55)

لاا  ) 15/10/1111 فاام( 1110/   / 91)المااج   
 (. نشجا

الحاة ة الودن ن ا   الة ر ج دادقي ف صا  مراةي   (21)
لتال دت مح ما  الو ادج اإلةاجي فام العاجا   مهلا  

 . 20و 5001العةة ال دنم   قاج  العة   العةال  
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 ماد  (29)الفاجةي اإلةاجيحدل  حد  الوجاج  ندإللغدج
فرا  ممنا   ما  النفاج  ايلمدنم اإلةاجيالود م 

الرنف م اا  نااةع ل  اإلةاج اا فاام صااح  الوااجاجات 
 صااال   ن  رنعاااد لل عااا  نواااجاجات  ةاج ااا  فجة ااا  

 اإلةاج ا  ماد الواجاجات  (22)إل رادالترندة صدةج  ند
رخ ااااع  الصاااادةج  ماااا  المنفماااادت المرن اااا  فااااال

فام حا    (25)اإلةاجيمح م  الو دج  الخرصدو
 نحاا    (29)الخرصدصاارد نرااد رخ ااع  ارهااد  ااجل 

مح ما  الو ادج  الخرصادورخ ع  نجل نألنرد ال
(  9 / دن اد/ة الفواج ) كلف لصجاح  ناو اإلةاجي

ل اااام رخاااارو مح ماااا    ح ااااث  شاااارج  الواااادن  
 الواااجاجات  اي اماااج   ر ااا     اإلةاجيالو ااادج 
الر ضاادت فاام  صاادةج  ماا  الماا فف      اإلةاج اا 
الة ل   الو د  العد   الرم لا   عا   مجهاع  ة اضج

رعااة  لل عاا  ف اا   ح ث    المنفماادت المرن اا  ال
م  ة اضج الة ل   الو د  العد      العادمل   ف راد  

رخ اااااع  لاااااكلف ال    عاااااة   مااااا  المااااا فف  ال
الواااااجاجات الصااااادةج  مااااا  المنفمااااادت المرن ااااا  

 .اإلةاجيمح م  الو دج  الخرصدو
 

 مااد   اإللغاادج  شاارج  فاام ماا   واا   ةعاا ل  -20
   ر    ل  مصلح   المصالح    اإلةاجيالو دج 

 ااام المنفعااا  الرااام  م ااا  الحصااا   عل راااد جافاااع 
فام حا        لنا   إلانفم حدل   هدنرا   الةع ل 
فااام ةعااا ل الو ااادج ال دمااا   هااا     المصااالح  

                                                 
(29)

 . 129و  مد ي  ال  
(22)

ة ج الو دج فم المندقع   الة ر ج حت  نت  نم  
اإلةاج    ةجاتا  ر ن و ا  مودجنا  للانف  الو ادض   فام 

الواااد ج    عااادل  ال رااا   مصاااج  فجنتاااد  الهقاضاااج 
 . 55ت51و 1121

( 12) ااادمش دااادقي ف صااا  الحة ة الودن ن ااا     (25)
 . 20و

(29)
الوااجاج الااة ر ج مااد ج صاادل  عااال ي الهناا جي   

 . 21و 1111اإلةاجي  نغةاة 

رترنة علن ح  شخصم  نركا ررم اق عا  ةعا ل 
  .(22)اإللغدج

 
مجهااع )  اادج خااالا حاا   الموصاا ة نرعن ااج -21

ف اجل (9 / دن اد/الفواج  ة)الا اجة فام ( لل ع  ف رد
فاام حاا    ااجل  (21)نألناا  المجهااع الو اادضم  ارهااد 
 مح  لرخص و  فخج  نح  نب ة   نألن  ال ارهد 
  تاروج   ادج  (50)(المجهاع الو ادضم)  المجهع

علااااان جة الاااااةعد ل  اإلةاجيمح مااااا  الو ااااادج 
 ةاج     كا حةة الوادن   مجاهاع  المرعلو  نوجاجات

ففام   ا     ات مح ما   (51)ةاج   لل ع  ف رادإ
نااأل  مح ماا  االتاارضندا نصاافررد  اإلةاجيالو اادج 

الرم  ق اااا   اااام المخرصاااا  ناااادلنفج فاااام ال عاااا  
لكي  صةج  جض ، الاةاضج  عناة الرم  قي ندلوجاج ا

( 25) رنف ك  دن   رحصا   الاة    الح  م ا  ج ا 
يناا   عرنااج منفاااك عااة   ماا  حوااا   1199لتاان  
الوااااجاجات الرنف ك اااا  لرحصاااا   الااااة     إصااااةاج

الح  م ااا   منااا   اااجاج مناااع تااافج الماااة     نرد 
  اإلةاجيمح ماا  الو اادج  اخرصاادورخااجج عاا  

 (55).د ي    اعة االخرصدو م  النفد  الع
فااام  اإلةاجي نااا   جضااا ، مح مااا  الو ااادج  -25

معن نا   2/2/1111مك ج  رحج ج ا  مبجخا  فام

                                                 
(22)

  اادمش داادقي ف صاا  مرااةي   الحااة ة الودن ن اا    
 . 25و( 50)
(21)

الة ر ج ماد ج صادل  عاال ي الهنا جي  الج دنا    
علاان رحواا  النفااع العااد  فاام  ااجاجات االتاارمالف ت 
ةجاتاا  مودجناا   مهلاا  العلاا   الودن ن   العااةة اي    

 . 20ت 91و 1119المهلة العدشج 
(50)

 21داادقي ف صاا  مرااةي  الحااة ة الودن ن اا  و  
 . م  الصفح  كاررد( 11) الردمش

(51)
  /15  نفااج  ااجاجات مح ماا  الو اادج االةاجي   
فاام  1111/   / 1   52/15/1111فاام  1111/ 
 52/1111فااام  1111/    / 151   1/9/1111
 (.د ج منش ج )
  121 ااااجاج مح ماااا  الو اااادج اإلةاجي المااااج    (55)

مهلااااااا   11/1/5005فااااااام  5001/ةاجيإ   ااااااادج
 . 101ت11و 5005العةة ال دلث   ةال الع
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 ق اج العاة     الاكي  فرا  ما  ناو الوادن    إلن
   المجهع  ة   ا    ةاج اد      ادض د   المجهاع 

 اااة  حاااج  المااا ا   مااا   لااا  الحمد ااا   اإلةاجي
الو اااادض   ي  المجهااااع  شاااا   ماااا  الماااا فف   

 ايمااجلاان الااةاضج  كاررااد الرم  صااةجت الراادنع   ا
الم ع   ف         دج مهلا، الة لا  المصاجي 
 اااة  تاااروج علااان  صاااج المجهاااع علااان المجهاااع 
الو اادضم لكلف   رااجح رعااة   الاانو الواادن نم  ي 

ل ام  ورصاج ( 9 / دن اد/ة)م  النناة ايخ ج الهمل  
المجهاااع علااان الهرااا  الو ااادض        ضااا   ج تااارد 

 (. دل
لتاااااان  ( 105)الواااااادن   ج اااااا  تاااااا    عرنااااااج21

الرعاااة   ال ااادنم لوااادن   مهلااا، شااا جل )1121
م   تاند  ال عا  ( 1191لتن    52)الة ل  ج  

ن هااا  خدو ماااد   اإلةاجي الواااجاج    ايماااجفااام 
 : ألرم
   الوااجاج خج ااد    مخدلفاا   ايمااج    ر اام   - 

 .   الرعل مدت اينفم للودن      
خالفاااد    الواااجاج  اااة صاااةج  ايماااج     ااا    - 

 .لو اعة االخرصدو    مع ند فم ش ل 
الوجاج خ ااأل فاام ر ن اا      ايمااج    ر اام   -ج

   الرعل مااااادت    فااااام  اينفمااااا الوااااا ان      
 اتارعمد    رعتاا فام  إتادج    ف    رفت ج د

  اي امااجالتاال     عرنج فاام ح اا  الوااجاجات 
 امرناااد  جفااال    الرااام  هااا ق ال عااا  ف راااد
 اضج الة ل   الو اد  الم فا    الر ضدت فم ة

 جاج     مج  اد  ما  ال اها   ارخدكع   العد 
فرااكا الاانو (  / دن ااد/9 )عل رااد ارخاادك   دن نااد

المرفااا  عل راااد  اإلةاجيحاااةة ع ااا    الواااجاج 
فورد   دف  ك اج ع ا  التان   ماد ناو علان 
 إلنكلف الودن   المصجي   ة      كلف م ال 
ج الج ي الفورم الاكي لا   حتا  الع ا  الماك  

لفااا  الوااادن   نااا  مناااةمهد نع نااام مخد متاااروال 
 حتااااند فعاااا   (51) االنحااااجاا عاااا  التاااال  

الر ض  ع   جفل الم فا    ندعرندجالمشج  
                                                 

 مااااد نعااااة د   داااادقي ف صاااا   511ال مااااد ي و  (51)
 .15و( 91)  الحة ة الودن ن     دمش مرةي

الوجاج الكي  ارخدكارخدك الوجاج    امرندع  ع  
 ااد  ماا  ال اهاا  عل اا  ارخاادك   نم دناا   ااجاج  

الفواااااج  ) ناااااجل ناااااأل  رعااااادة صااااا دد  ناااااو 
 ايراامالنحاا   ل  اا   الاانو علاان( 9 / دن ااد/ 
 اي امااج  الاات   عااة ماا   تااند  ال عاا  فاام )

 : ألرم الوجاجات ن ه  خدو مد 
   الواااااجاج خج اااااد     ايماااااج    ر ااااام   - 

 .   الرعل مدت اينفم مخدلف  للودن      
   الوااااجاج  ااااة صااااةج  ايمااااج     اااا    -  

مع نااد فاام  خالفااد لو اعااة االخرصاادو   
 .تنن    فم محل      اإلهجاجاتش ل     

خ اااأل فااام  الواااجاج    ايماااج    ر ااام   -ج 
الرعل ماادت     اينفماا  ر ن اا  الواا ان     
   رعتا فم  إتدج ف       فم رفت ج د   

 .التل      االنحجاا عنرد اترعمد 
 جفااال    الواااجاج    ايماااج دن دااات  عاااة فااام ح ااا  

الر ض  ع  ارخادك  ماج     اجاج  الم فا    امرند 
 (.د ارخدك   دن ند د  م  ال اه  عل ر

 
 اإلةاجيالو اااااادج  اخرصاااااادو الحااااااف     -29

فاام حاا    ااد  ماا    اإلةاجي الوااجاج ن  رصااج علاا
المف اا      شاام   ااكا االخرصاادو المندقعاادت 

 ر ن واادت الهنتاا    اإلةاج اا الندشااض  عاا  العواا ة 
العجا      ال جاض    دن   الرودعة   ال ع  فام 

حل اا   ااجاجات مهاادل، المحدففاادت  المهاادل، الم
 النلة      ة  عةت عة  مشج عدت   ان   خال  
التاان ات المد اا   لرعااة    اادن   المهلاا، نرااةا 

     ااد  إال  اإلةاجيالو اادج  اخرصدصاادتر تاا ع 
 .م   ك  المشج عدت ل   شج 

 
ما  ( 9 / دن اد/ة ما  ) نعة    حةةت الفواج  -22

مح ماااا  الو اااادج  اخرصاااادو  اااادن   المهلاااا، 
 الواااجاجات  اي اماااج نااادلنفج فااام صاااح  اإلةاجي
ماا  ( 9)ماا  الماادة  ( خدمتااد)  منااع الننااةاإلةاج اا 

ماا  النفااج فاام  اإلةاجيالواادن   مح ماا  الو اادج 
 :ال ع   المرعلو  نمد  ألرم
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 عماااد  التااا دة   رعرنج مااا   عماااد  التااا دة  -  
المجاتاا    الوااجاجات الراام  صااةج د جضاا ، 

 .الهمر ج  
جضاا ، الوااجاجات الراام ررخااك رنف ااكا لر ه راادت  - 

 .الهمر ج    فود لصالح در  الةتر ج  
الرام جتا  الوادن    ج واد  اإلةاج ا الوجاجات  -ج 

للاارفل  منرااد    االعرااجال عل رااد    ال عاا  
 .ف رد
نرفااا  ماااع  اااك  الرو  اااةات  ناااجل ناااأل    نحااا  ال

 الخرصاااادو اإلةاج اااا رخ ااااع  ااااك  الوااااجاجات 
 .اإلةاجيالو دج 

 
ناااااأل   اإلةاجي   ااااات مح مااااا  الو ااااادج  -25

النص و المدنع  للمحد   م  النفج فم الةعد ل 
 ال الندشاااض  عااا  ر ن وااادت العة اااة مااا  الوااا ان   

راا  نعااة  رتااجي علاان  ااك  المح ماا  ي  رشاا  لرد
ما  الح ما  ما    ان ال ادصة ج الو ان   المدنع  
 ي  العمااااااا  نرلاااااااف  اإلةاجي نشااااااادج الو ااااااادج 

 نته  مع  صاة المشاج  ما   نشادج  النص و ال
   الر ضاااا  العدماااا  لمهلاااا،  إال اجياإلةالو اااادج 

فم  اتروجاج ش جل الة ل  ل  روج  كا المنة  جد  
  ااا    ااادج  المصاااجي  اإلةاجي ح اااد  الو ااادج 

فرااج     لاا     ااج  اإلةاجي ااة    ماادج، الو اادج 
م    ك  المندة  الرم رخة  العةال     رجح جض ، 

(  دن اد) إلانناو  إ ادف  اإلةاجيمح م  الو ادج 
 ال)مااا   ااادن   المهلااا،  ر ااام  ( 9)مااا  المااادة 

 تجي  ي نو  جة فام  ي  ادن    مناع المحاد   
م  نفج المحد   م  نفاج الاةعد ل الندشاض  علان 

   راااجح مجاعاااد  كلاااف  (اإلةاجيمح مااا  الو ااادج 
 جة ف رد ناو  مترونال عنة رشج ع الو ان   نأل  ال

 (59)  م  نفج الةعد ل الندشض  نشألنرد ك  المح م
  العدماا  لمهلاا، شاا جل الة لاا     الر ضاا   ااك ج
 إلغاادجن ااج ج   1112 ااجاجا فاام عااد   ارخااكت

النص و الودن ن   الرم رمناع المحاد   ما  تامد  
                                                 

(59)
انفج المك ج  الرحج ج ا  لاجض ، مح ما  الو ادج   

المعن ناااا  إلاااان  2/2/1111اإلةاجي المبجخاااا  فاااام 
 .(دن دالفوج   .) ق ج العة 

د الهرادت الجتام   العل د  ما إلان  نلغر   الةعد ل
 اة ناو  (52) 5002لتان  ( 11)   الودن   ج ا  
رلغاان النصاا و الودن ن اا    نمااد  (1)علاان الماادة  

لوااااجاجات الصاااادةج  ماااا   جةت فاااام الواااا ان    ا
ماااا   اعرناااادجا( المنحاااا ) مهلاااا،   اااادة  ال اااا ج 

الرااام رو ااام  1/9/5001لغد ااا   19/9/1152
نمنااع المحااد   ماا  تاامد  الااةعد ل الندشااض  ماا  
ر ن ااااااا  الوااااااا ان     اااااااجاجات مهلااااااا،   ااااااادة  

رعااة المااةة ال ا عاا   ال( 5)الماادة (. المنحاا )ال اا ج 
ماااا  رااااألج خ نفاااادك الواااا ان    الوااااجاجات الملغ اااا  

ما   اكا الوادن    نا   رااتألج خ " 1" ها  المادة نم
نفدك  كا الودن   م   م  ماة  الروادة  المادنع ما  

 .تمد  الةعد ل
رتااار نن  ااا ان    قاج  الرعلااا   العااادلم ( 1)المااادة 

 النحاااااث العلمااااام   قاج  الرجن ااااا   ال اااااجاض  
الة لاا  ماا    جا اام  ااجاجات منااع الرهااد ق علاان 

ك  كا الودن   ما   نف( 9)المدة .  ح د   كا الودن  
 االتار ندجات ( رألج خ نشج  فام الهج اة  الجتام  

المنصاااا و عل رااااد فاااام  ااااكا الواااادن    ررعلاااا  
 عنااةمد  نوااجاجات لرااد  ااج    عاا  خدصاا  نرااد 

ماا  (  دل ااد)فااأل  الننااة 5002صااةج ةتاار ج عااد  
الرود اام حاا  )مناا  نااو علاان    ( 11) الماادة 

ماا  الةتاار ج ( 100)  ا  المادة ( م فا   للهم ااع
 حفااج الاانو فاام الواا ان   علاان )ت علاان    نصاا

  (رحصاا    ي عماا      ااجاج  ةاجي ماا  ال عاا 
مااا  (     )رواااة  فاااأل  الفواااجر    ننااادج علااان ماااد

شا جل  م   ادن   مهلا،( 9)م  المدة ( خدمتد)
المعااة  ندلواادن    1191لتاان  ( 52) الة لاا  ج اا 

 ة  لغ رد  ل   عاة لرماد   1121لتن  ( 105) ج  
ماا  ( 100) د  نح اا  الماادة  ه ة فرمااد منتاا خر

 كلااف لعااة  هاا اق رحصاا    ي عماا      الةتاار ج
ما  (     )  ح اث    الفواجر    جاج م  ال ع  

الماك  ج   اة نصارد علان ( 9) م  المادة ( خدمتد)

                                                 
(52)

( 9011) نشج فم ال  دضع العجا    نعةة د المج    
 . 55/15/5002فم 
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ناادلنفج  اإلةاجيمح ماا  الو اادج  اخرصاادوعااة  
 :فم ال ع   المرعلو  نمد  ألرم

 

   عمااااد  التاااا دة   رعرنج ماااا   عمااااد  التاااا دة - 
المجاتااااا    الواااااجاجات الرااااام  صاااااةج د جضااااا ، 

الرااام ررخاااك  اإلةاج ااا الواااجاجات  -الهمر ج ااا    
رنف ااااااكا لر ه راااااادت جضاااااا ، الهمر ج اااااا   فوااااااد 

لااكلف لاا   عااة لرمااد مهااد   لصااالح در  الةتاار ج   
  مااد الفوااج    5002للرنف ااك فاام فاا  ةتاار ج عااد  

ماااا   (خدمتااااد)كلااااف    فرنواااان  ( 9 /خدمتااااد/ج)
رخاااارو مح ماااا   ال)    نااااو علاااان( 9) الماااادة 
ندلنفج فام ال عا   المرعلوا  نماد  اإلةاجيالو دج 
الرام جتا  الوادن    اإلةاج ا ج ت الواجاجات :  األرم

 ج ود للرفل  منرد    االعرجال عل راد    ال عا  
ينا   جتا   ج واد لل عا   فراكا الانو ناد  ( ف رد

     ااد   ااكا الاانو  شاام    اإلةاجيفاام الوااجاج 
 اد  الراةا ما    لماد  دضم  الو اإلةاجيال ع  

مح مااا  الو ااادج  اخرصااادوالااانو علااان عاااة  
ندلنفج فم ال ع  فام  اك  الوجاجات  ا   اإلةاجي

 ما   ا    اإلةاجيلر فج  ج   لل ع  فم الواجاج 
فال ةاعم لفت  المهد   مد   ال دع  لل عا   ماد  

 ل اا  الحصاادندت  ال اامدندت   اإلةاجيالو اادج 
رفاا    اإلةاجيج الراام رراا فج لل اادع   مااد  الو ااد

كا  ااد  ال عاا   مااد  إ رلااف الراام رراا فج لل اادع   
 إلغادج إلنهر   ةاج      الرفل   مدمرد لكلف نةع  

 فتا  المهاد   ماد  ال ادع  ( 9/خدمتد/ج) الفوج 
 دفا   اإلةاج ا   اي اماجل م   ع  فم الواجاجات 

 .اتر ندجة   
مح م  الو دج  إلن شرج   ن  روة   ال ع   -29

    ااارفل  صااادح  ال عااا  لاااةل الهرااا   اإلةاجي
المخرص  الرام عل راد    رنات فام الارفل   اإلةاج  

 فود للودن   خال   ال      مد ما  رادج خ رتاه   
 عنة عة  النت فم الرفل     جف    الرفل  لة رد 

نرتاااه   ال عااا   اإلةاجيروااا   مح مااا  الو ااادج 
الجتا  الوادن نم   علان المارفل   اتر فدجلة رد نعة 

 المح م  خال  تر    إلن وة   عن     

مة  ال ال      مد الممن حا   انرردج  مد م  رألج خ 
نأل  رنت ف رد فم الرفل     رجف    اإلةاج  للهر  
 مناااع كلاااف مااا    ال تاااو  حوااا  فااام ال عااا    إال

مجاهعااا  المحاااد   العدة ااا  للم دلنااا  نحو  ااا  فااام 
الندشاض  عا  المخدلفا      اي اجاجالرع  ل عا  

  ااة لاا حف فاام الر ن اا  العملاام  للواا ان    الخااج 
فااام  رتاااره    المخرصااا  ال اإلةاج ااا    الهرااا  
م فاا  إلان نا    اة را عق الارفل  ال إلن ايدل 

 الاا اجة  نعااة  رتااه   رفلماا      ي  لاا  فخااج 
لااكلف نااجل      حراان منعاا  ماا  ةخاا   الااةاضج  

 ماا  حاا   اا  صاادح    اخر دج ااد  اا   الاارفل  
 اإلةاجيمح م  الو ادج  إلنال ع      وة   عن  

 ناديمجمندشج  خال   ال      مد م  ردج خ رنلغا  
منلغد علمااد نألناا  راا   اعرناادج     اإلةاجي   الوااجاج 
نركا الر ه  فم عةة م  مشج عدت  ا ان    ايخك

لرعااااة    اااادن   المهلاااا،  ل اااا    ااااد ماااا   ااااك  
 .الرشج ع  إلنالمشج عدت ل   ألخك  ج ورد 

 
ف ماد  الرم ررنعرد  هجاجاتاإلت رتجي فم شأل  22

 ايح اد  ل   اجة نا  ناو خادو فام  اكا الوادن   
المواااجج  فااام  ااادن   المجافعااادت المةن ااا    ح اااد  

الجتا   عا   اتار فدج دن   الجت   العةل ا  نشاأل  
   عاااا  ال عاااا   فاااام   إل راااادال عاااا   الموةماااا  

 جاجاررااااد لااااةل الر ضاااا  العدماااا  لمهلاااا، شاااا جل 
الحااف علاان الواادن    ممااد  ( ح/ دن ااد/9 ) الة لاا  
الاااااكي رااااا  نم هنااااا   1121لتااااان  ( 105)ج ااااا 

فااام مهلااا، شااا جل  اإلةاجيالو ااادج  اتااارحةاث
الة لااا     الماااةة رحرتااا  مااا  رااادج خ الرنلاااغ    

منلغااااد فاااام حااا      المااااةة فاااام  اااادن    اعرنااادج 
 نااجل نااأل   المجافعاادت رحرتاا  ماا  ال اا   الراادلم 

 ناادإلهجاجات  اعااة خدصاا    اار    ااع  اادن     
  اإلةاجيالمرنعااا  فااام مح مااا  الو ااادج  الجتااا   

 .اإلةاج  رجاعن ف رد ال ن ع  الخدص  ندلةعد ل 
فااام ال عااا   اإلةاجيتااا رنااات مح مااا  الو ااادج 21

    إلغادج لرد    رواجج جة ال عا       إل ردالموة  
   الوااجاج الم عاا   ناا  مااع الح اا   ايمااجرعااة   

ناادلرع  ل     ااد  لاا  مور اان نناادج علاان  لاا  
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 جاج ااد  اادنال لل عاا  ناا  رم  ااقا  المااةعن      
لااةل الر ضاا  العدماا  لمهلاا، شاا جل الة لاا  خااال  

 اعرنااادج   ال ااا     ماااد مااا  رااادج خ الرنلاااغ نااا    
منلغااد        ااجاج المح ماا  د ااج الم عاا   ف اا  
  ااااجاج الر ضاااا  العدماااا  لمهلاااا، شاااا جل الة لاااا  
الصاااادةج ننر هاااا  ال عاااا  ندرااااد  ملقمد  رماااادج، 

رصدصااااادت الرااااام الر ضااااا  العدمااااا  للمهلااااا، االخ
رمدجتاارد مح ماا  الرم  ااق المنصاا و عل رااد فاام 
 اادن   المجافعاادت المةن   عنااة النفااج فاام ال عاا  

  اإلةاجيفاااااااام  ااااااااجاجات مح ماااااااا  الو اااااااادج 
  ااة هاااجت محااد الت مااا  (    جانعاااد/ دن ااد/9 )

لهااد  مشاا ل  فاام  قاج  العااة  لهعاا  الرم  ااق فاام 
 مااااد  الر ضاااا   اإلةاجي ااااجاجات مح ماااا  الو اااادج 

  ض  خمدت   ما    اد   ح م  الرم  ق   العدم  لم
 إ حاااد الرم  ق   اااد  مااا  نااا    اااك  المحاااد الت 

م  ااا   ال عااا  الرم  اااقي فااام  ح اااد  مح مااا  
 ااام  مشاااج   هة اااة لوااادن    اإلةاجيالو ااادج 

ة    ةجاف    مجاهاااع ال عااا  فااام   اإلهاااجاجات
 اام د ااج مجاهااع ال عاا   اإلةاجي ح ااد  الو اادج 

 ااك  المشااج عدت  ا  م اا   المةن اا   ايح ااد فاام 
  العادةي  اإلةاجي  الو دض   ن   الةمج إلنربةي 
ل   و  ن   ي فو   فام الوادن    لا   اك      كا مد
 .كلف  ي مشج  فم  ي نلة عجنم     هننم إلن
 

الر ضااا  العدمااا  لمهلااا، شااا جل   اتااارمجت -50
الة لااا  رنفاااج فااام ال عااا  الرم  اااقي فااام  ح اااد  

 اااااا   ل  اإلةاجيت مح ماااااا  الو اااااادج ا  ااااااجاج
مااا   ااادن   المح مااا  ( 9)مااا  المااادة (  دل اااد)النناااة

 ماج رشا    ()المح ما  الةتار ج  )االرحدة   العل د
ناااو علااان    ( 5002لتااان   10المح مااا  ج ااا 
 ايح ااد النفااج فاام ال عاا   فاام ) رراا لن المح ماا 

( اإلةاجيت الصدةج  م  مح م  الو دج ا الوجاج
الة لااا  العجا  ااا   إةاج فااام حااا   لااا    ااا   ااادن   

مجحلاااا  االنرودل    الااااكي صااااةج  مااااج رشاااا    لل
 اااااانو علاااااان  ااااااكا   إل اااااا  اتاااااارندةاالمح ماااااا  

ل   5002االخرصدو  عنةمد صةج ةتر ج عد  
 اانو علاان م اا   ااكا االخرصاادو  نكلف لاا  رعااة 

المح مااا  االرحدة ااا  العل اااد رخااارو نااادلنفج فااام 
 الواااجاجات الصاادةج  عااا   ايح ااد ال عاا   فااام 

 ي تاانة ماا   لاا   ناا    اإلةاجيمح ماا  الو اادج 
المح ماا  فاام النفااج فاام رلااف  التاارمجاجالواادن   

 إلاانال ع     ااد   ننغاام     عاا ة االخرصاادو 
شاا جل الة لاا  الراام  دناات  الر ضاا  العدماا  لمهلاا،

رمدج،  اكا االخرصادو مناك نفادك  ادن   الرعاة   
( 105)ال اادنم لواادن   مهلاا، شاا جل الة لاا  ج اا 

الااااكي  تاااارحةث مح ماااا  الو اااادج  1121لتاااان  
 ااااااام  رشااااااا  الت مهلااااااا، شااااااا جل  اإلةاجي
 ر اااا    ااااجاجات المح ماااا  (  / دن ااااد/9 )الة لاااا 

خد ع  لل ع  رم  قا لةل الر ضا  العدما  للمهلا، 
 اعرنادج  خال   ال      مد م  رألج خ الرنلاغ نا    

منلغااد        ااجاج المح ماا  د ااج الم عاا   ناا  
  ااااجاج الر ضاااا  العدماااا  لمهلاااا، شاااا جل الة لاااا  

 ملقمد  رمادج، الر ضا  نر ه  ال ع  ندرد  الصدةج
العدمااا  للمهلااا، االخرصدصااادت الرااام رمدجتااارد 

عل راااد فااام  ااادن    مح مااا  الرم  اااق المنصااا و
عنااة النفااج فاام ال عاا  فاام  المجافعاادت المةن اا  

 مااع  اا   ااك    اإلةاجي ااجاجات مح ماا  الو اادج 
 ناادلجد  ماا     الةتاار ج لاا   اانو  النصاا و  

نفااادك  ااادن    اتااارمجاج  علااان  اااكا االخرصااادو 
( 105)، ش جل الة ل  المعة  ندلودن   ج ا مهل

   المح ماااااا  االرحدة اااااا   إال (55) 1121لتاااااان  
فااام  اتااارمجت   ااام مح مااا  ةتااار ج    العل اااد 
النفج فم ال عا   فام  ح اد   اخرصدوممدجت  

  صاااةجت   اإلةاجي  اااجاجات مح مااا  الو ااادج 
   ااد   (59) ااجاجات ررعلاا  نحهااق تاادحن  قجاع اا 

                                                 
(55)

انفاج فام كلاف  مالحفادت  خاجل علان المح ماا   
ةتاااار ج   )تةجاتاااارند المعن ناااا  ناااا االرحدة اااا  العل ااااد 
المنشا ج  فام ( 5002تا 1152ا  الوا ان   فام العاج

التان  الجانعا  ( 19)العاةة ( م ل ند  إتارجار ه)مهل 
5002. 

(59)
فاااااام  5005/  اااااادج  ةاجي/19 ااااااجاج ج اااااا    
 نفاااج  ااادن   مهلااا، شااا جل الة لااا   51/1/5005

  جاجار    اجاجات مهلا، االن اند  العاد   مح ما  
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مناادلغ ماا  حتاادندر   العجا اام د ااج المواا   نتااح 
 (52)المو ماا  لااةل فااج   مصااجا الجافااة   د ااج

  ن ااااد  معدملاااا  رتااااه    (51) فصاااا  الم فااااا
   ع  شادج   (91) عة  من   هدق  نندج (90)عودج

 رخصاا و  (95)الحهااق نعااة  الرصااجا فاام عواادج
   عااااااا   جل مااااااا  همع ااااااا  ننااااااادج المتاااااااد   

 
 

فرااااك  الوااااجاجات  د ج ااااد    ااااج   (91)الرعد ن اااا 
المح ماا  االرحدة اا  العل ااد  نعااة نفاادك  صااةجت ماا 
الااكي هاادج خدل ااد ماا   50/2/5005الةتاار ج فاام 

الراام  الاانو علاان  ااكا االخرصاادو  فاادلوجاجات
 نمااااد  اااام ماااا   علاااان تاااان   الم ااااد   ك جند ااااد 
عال اااااا  لرااااااد   ال اإلةاجيالو اااااادج  اخرصااااادو

 اخرصااااادولر ااااا   مااااا   نةتااااار ج   الوااااا ان   
 ة لااااكلف  ر هاااا      عاااا المح ماااا  الةتاااار ج   

االخرصدو فم النفج فم ال ع   الرم روة  علن 
 إلااان اإلةاجيت مح مااا  الو ااادج ا ح اااد    اااجاج

علمااد نااأل   الر ضاا  العدماا  لمهلاا، شاا جل الة لاا  
 قا  ندفكا  منص صاد  الر ض  العدم  ال اخرصدو

عل ااااا  فااااام  ااااادن   المهلااااا، المعاااااة  ندلوااااادن   
 (. / دن د/9 )1121لتن  ( 105)ج  
 

                                                                        

 عاةاة صاندح صادة   5009ةاة نغا الو دج اإلةاجي 
 .921ت925هعفج االنندجي و

(52)
فاااااام  5005/  اااااادج  ةاجي/12  ااااااجاج ج اااااا   
 .992/920المصةج التدن  و 12/10/5005

(51)
 فاااااام 5005/  اااااادج  ةاجي/15 ااااااجاج ج اااااا    
 . 992ت995والمصةج التدن   1/11/5005
(90)

 فااااااام 5005/  ااااااادج  ةاجي/29 اااااااجاج ج ااااااا   
 . 999ت991المصةج التدن  و 11/1/5005

(91)
 فاااااام 5005/  اااااادج  ةاجي /12 ااااااجاج ج اااااا   
 .991ت991  ونالمصةج التد 50/15/5005

(95)
م فاااااا 5005/  اااااادج  ةاجي/51 ااااااجاج ج اااااا    
 .919ت912المصةج التدن  و 11/9/5005

(91)
فاااااام  5005/  اااااادج  ةاجي /95 ااااااجاج ج اااااا    
 .911ت 915المصةج التدن  و 55/9/5005

مح مااااا  الو ااااادج  صااااادواخر كا رنااااادق   -51
 مح ماااا  مةن اااا  ف عاااا   المجهااااع   ضاااا   اإلةاجي

  امرد تر   ع دج  ع دج  ال    خردج   جضا ، 
مح م  الرم  ق م  نا    ع ادج المح ما     ال ا  
فخج    خردج   جض ، مهل، ش جل الة لا  ما  

 رهرماااع الر ضااا  نجضدتااا   نااا    ع ااادج المهلااا، 
الرفاد  جض ، مح م  الرم  ق   جاجا اد الصادةج ند

 نااجل  (جانعاد/9 ) عرناج ندراد  ملقماد اي  ج ا    
الاانو علاان  ناا   كا رناادق  االخرصاادو مح ماا  

 مهلاا، االن ااند  العااد  ف عاا    اإلةاجيالو اادج 
 المجهع م  الر ض  العدما  لمهلا، شا جل الة لا  
 ماااااد  كا رنااااادق  االخرصااااادو مح مااااا  الو ااااادج 

هراا         مهلاا، االن ااند  العااد  ماا  اإلةاجي
ف عاا   المجهااع     مةن اا  ماا  هراا   خااجلمح ماا

   ض    امرد تر  علن النح  المك  ج فم الوادن   
 ل   م  ال اج جي الانو فام الوادن   علان    
رهرمااع الر ضاا  نجضدتاا  جضاا ، مح ماا  الرم  ااق    

 .جض ، مهل، ش جل الة ل  ندلرند  
 البند الرابع

 تقويم تجربة مجلس شورى الدولة
 تتتت
 

كا الننااة رواا    رهجناا  مهلاا،  نحااد   فاام  اا -55
 1191شاااا جل الة لاااا  الراااام نااااة ت فاااام عااااد  

 كلااف ماا  ح ااث نصاا و   اآل  إلاان اتاارمجت 
 . دن ن   ال ا ع الكي  اهر  المهل،

 
 1191لتان  ( 52) عة  ادن   المهلا، ج ا  -51

 ادن   ة ا ا  الراة    الوادن نم  إلنمر  جا   دتد 
  ماااا  ح ااااث الصاااا دد  1111لتاااان  ( 91)ج اااا 

مهلا، شا جل  إلن  عة رح    الة  ا    الش   
الة لااا  نولااا  ن ع ااا  لراااكا الهرااادق المرااا  الم لاااا 

المشااااا ج    إناااااةاجنألعاااااةاة الرشاااااج ع  صااااا ددر  
الودن ن اااا  للاااا قاجات  الهراااادت د ااااج المجرن اااا  

 .ن قاج 
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نوااام مهلااا، شااا جل الة لااا  مااا  رشااا  الت  -59
 1191لتان  ( 52) قاج  العة  فام الوادن   ج ا 

م الة  ا    ااة حااد   الواادن    مااد  ااد  الحااد  فاا
صااف  االجرنااد   إ اافدج 1121لتاان  ( 105)ج اا 

علان العال اا  نا   المهلاا،  الا قاج  فاام  اإلةاجي
 محد لاا  مناا  لماان  المهلاا، ن عااد ماا  االتااروال  

 را   للا قاج  الراةخ  فام  اإلةاجي ل   االجرند  
 .نش      فخج شب   المهل،  

 
 1191لتاااان  ( 52) حتاااا  الواااادن   ج اااا  -52

 ندلنو علان الر ضادت الرام  رشا   منراد المهلا، 
 رع ااا   تااا جر ج عاااد  للمهلااا،     ف ااا  رألل فراااد 

ماع رحة اة مراد    ت جر ج ل ا    ضا  مرخصصا  
 اعرناااادج ل اااا   ااااد   ف اااا   التاااا جر ج العااااد  

ل راا لن  ةاج   التاا جر ج العااد  نةجهاا  مااة ج عااد  
  ااد    المدل اا   اإلةاج اا المهلاا، ماا  الناادح ر   

نو علاااان    للمهلاااا، مااااالف ماااادلم  ف اااا  الاااا
 .  ةاجي  م اقن  مدل   مترول 

 إلااان( الماااة   الوااادن نم)رااا  رناااة   عنااا ا  -55
 مترشااااادج (   ااااا  نةجهااااا  خدصااااا ) مترشااااادج
 كلف  ف  شج    (    نةجه  مة ج عد )متدعة

مجتاااا    اترصااااةاج   هاااا   حااااةة د الواااادن   
همر جي فم رع    الجض ،  النادضن    المترشادج 

 إال هااا ق رع ااا    ي مااا   ااابالج  ال  المتااادعة 
الحصاااادن   إل اااافدج كلااااف  نمجتاااا   همراااا جي 

 .عل ر   االتروالل   فم العم 
 

 واا   حااةة الواادن   عااة ة المترشاادج   نمااد ال -59
عااا    نااام عشاااج  مااا  عاااةة مااا  المترشااادج   

  ق ة علن نصا عةة المترشادج    المتدعة   ال
  اد  عل ا  الحاد  فام ماد إلان     مج ه اة   دتاد 

ح ث  اد  عاةة الماة ن    ة  ا  الرة    الودن نم 
 ل   الوادن   لا   حاةة الشاج   الرام  ها    ل ال 

ناا   اام الشااج    ر فج ااد فاام الااجض ،  الندضاا  
كاررد الرم   جة د ندلنتن  للمترشدج   ماد لا   نا   

 ارخاااادكالااااجض ،  الناااادضن    نجل  اخر اااادج  ف اااا  
دماا  الشااج   الع إ اادف  اال ةم اا  تاانةا فاام كلااف 

     اار  رجشاا    المنصاا و عل رااد فاام الواادن   
 المترشاادج المتاادعة  الاجض ،  الندضاا   المترشاادج

ماااا    ضاااا  جضدتاااا  المهلاااا، للرع اااا   نمجتاااا   
  لاااا ، عاااا   ج اااا   قاج  العااااة   همراااا جي 

 نا    نجل الرشةة فم الرحو  ما  را فج الشاج   
الرجش    خدصاا  لماا   جشاا  للرع اا   ي   مااج  

ي      الرع    فم المهلا، فم المهل،        
 إلااانماااج   ن ف فااا  مترشااادج متااادعة  ااا  الرج  ااا  

 ها ق   ال  ل   نشج   مشةة    ف ف  مترشدج 
  ااة  الرع اا   ن ف فاا  مترشاادج ي   مااج  م لوااد 

ضع الملاف ما  ناةاضع التالف فام  ناد) جة فم  رد 
 215المرا فن عاد   ايقج عناة   نا  رألل ا  ن 

العو  ال دم   رشدج م  شج   المت) 101و(  
 الة    الروا ل  ن    الرهجن  مع الف ن   الك دج

  خل و الن    تالم  الف ج م  م ةجات صف   
دج ف   م   ا ل المترش ايمج النجاج  ممد ل  فم 

 الهماااع نااا   العلااا     تااادعة   داااجل  وصاااة 
 "ففاام االفال  ن اادت ندلمترشاادج ف اا   العماا  ناا  

  ال علا   العما  شد ج فم  مجف ما  هماع نا   ال
رشااد ج ماا   نفااجة ناادلعل  فو  ف ااةلف مناا  علن مااد 

  رمااد  " الفعاا  إلاان خااجج   ال  رصاا ج  الفراا  
 تالمر  م   اترشدجر التج الكي   لع عل   عنة 

 (.النص  ل ج  اترلقا ددضل  الحتة  عة  
تاا نااجل     ورصااج الرع اا   فاام المهلاا، علاان 52

نتاااان  فاااام  ل اااادت الواااادن   ندل اي اضاااا العشااااج  
ماا  ن اانر   ايف اا  اخر اادجللم فف   ح ااث  م اا  

فاام الرع اا   ن ف فاا  مترشاادج متاادعة  نعااة راا فج 
 .الشج   الم ل ن 

ت هجل العم  فم مهلا، شا جل الة لا  علان 51
المترشااادج لجضدتااا   حاااةل ة اضاااج  قاج   انراااةا 
 إلان المترشدج المتدعة انرةا     انرةان العة     

ل     ورصاااج خااادجج ماااالف  قاج  العاااة    ناااج
االنرااااةا  علاااان المترشاااادج فاااام ة اااا ا  جضدتاااا  
الهمر ج      مهل، ال قجاج  لمة   جنع تن ات 

 .فو 
 



 67 

نن اد   1191لتن  ( 52) حت  الودن   ج   -90
  ف اا    ااد  المهلاا، نألعااةاة  صاا دد  مشااج عدت 

فاام  اامد   حااة    إتااردم الرشااج عدت  رااة  ورد 
الرشااااج ع  ر ح ااااة  تاااا، الصاااا دد  الرشااااج ع   

 نااجل  ر ح ااة المصاا لحدت  الرعاادن ج الودن ن اا   
 علن عة  عجل  ي  نأل   نو  دن   المهل، 

مشااج    اادن      نفااد  علاان مهلاا، الاا قجاج    
ل      مة ود م  مهل، شا جل  مهل، الن ا  مد
رعل مدت فام   ي نفد  ةاخلم    الة ل   عة  نشج

الهج ااة  الجتاام   مااد لاا    اا  مااة ود ماا  مهلاا، 
( 2)ما  المادة  (جانعد)  لع  الننة  ش جل الة ل 

لتاااان  ( 105) الم اااادا نم هاااا  الواااادن   ج اااا 
ة جا مرمد فم ر ام     ضا  الجضدتا  فام  1121

   النحا ث  ايح اد  فرجرا   المهل، روج ج اد ماد
 ماا  نوااو فاام الرشااج ع الندفااك    دماا ل ف اا  
 نجل م  ال ج جي  عةاة  كا الروج اج  ا  تار  

حتااااا  ناااااو  ف  شااااارج   لمد ج ت الر ضااااا  كلااااا
 .الودن  

 
نااو الواادن   صااجاح  علاان  نااةاج المهلاا،  -91

للمشااا ج  الودن ن ااا  فااام االرفد  ااادت  المعد اااةات 
 نااجل      إل راادالة ل اا   ناا  عوااة د    االن اامد  

االرفد  اادت  المعد ااةات الة ل اا   رشاام  المشاا ج   
 إل راد ن  الرفد ل نشاألنرد    عواة د    االن امد  

 .   المصدة   عل رد
 

هعااا  الوااادن   ج ي المهلااا، فااام المتااادض   -95
ت    الهراادت االودن ن اا  الراام ررااجةة ف رااد الاا قاج

 إلند ج المجرن  ن قاج    كلف فم حدل  االحر د  
 عواا      ال إك  ااكا نااو ه ااة  ملقمااد  المهلاا،  

 إلانرلهأل ال قاج     الهر  د ج المجرن   ن قاج  
 اا  الااكي  رلرااق  نااج ي المهلاا،   اا  ال المهلاا، 

 ناجل ناأل    ا   ج ي  المترشدج الودن نم للة ل  
 المهلااا، ملقماااد فااام هم اااع الحااادالت نماااد ف راااد 

 .االتر  دح
 

ماا  الرعااة الت اله  ج اا  الراام هااجت علاان  -91
مح مااااا  الو ااااادج  اتااااارحةاث  ااااادن   المهلااااا، 

لتااااان  ( 105)نم هااااا  الوااااادن   ج ااااا   اإلةاجي
 : نجل مد  ألرم   1121

 اإلةاجي هعااااا  جضدتااااا  مح مااااا  الو ااااادج  - 
 .للمترشدج فم المهل،

مح مااا  الو ااادج  اخرصدصااادتالر تاااع فااام  - 
 عااااااة   صااااااج د علاااااان الوااااااجاج  اإلةاجي
 .اإلةاجي

 . اخر دج دهع  الرفل   -ج 
التاااعم يعاااةاة مشاااج    ااادن        اعاااة - ة

 الجتااا   الرااام  ااار    اإلةاج ااا للمجافعااادت 
 اإلةاجيرود ااااا رد مااااا  مح مااااا  الو ااااادج 

ف الحااد  ندلنتاان   ال عاا  فاام  ح دماا    ااكل
 .لمهل، االن ند  العد 

الر ضا  العدما  لمهلا، شا جل الة لا   اتارعدة ت   
فاام النفااج فاام ال عاا  نألح ااد   الخرصدصاارد

 كلاااف   اإلةاجي  اااجاجات مح مااا  الو ااادج 
 (9 دن د / )رنف كا للفوج 

 ت هع  جضدت  رع    المجهع لرحة ة االخرصدو 
  الو اااادج العاااادةي  اإلةاجيناااا   الو اااادج 

ض ، مح ماااا  الرم  ااااق  جضاااا ، مهلاااا، لااااج
 .ش جل الة ل  ندلرند  

 
فاااام حدلاااا  رناااادق  االخرصاااادو لاااا   عاااادلج  -99

م  ااااا    1121لتااااان  ( 105) الوااااادن   ج ااااا 
 اإلةاجيالرناادق  الااكي  وااع ناا   مح ماا  الو اادج 

   فألهرراة ت الر ضا  العدما   مهل، االن ند  العد
الواااجاج نرحة اااة المجهاااع   ارخاااكتناااأل    للمهلااا،
  المح ماا   المهلاا،  مااد ماا  رشاا  الت  كلااف ي

  ف ا  الاانو علاان كلااف  مهلا، شاا جل الة لاا  
   ااااااة  فاااااام صااااااجاح  فاااااام  اااااادن   المهلاااااا، 

 مشاااااج    ااااادن   لرعاااااة    ااااادن    1111عاااااد  
  د  ف   نو نراكا الما    مهل، ش جل الة ل   

  ل ااااااااا  لااااااااا    رااااااااا  لراااااااااكا المشاااااااااج     
 . شج 
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لا ق ج  1191لتن  ( 52) هدق الودن   ج   -92
 :لعة  مد  ألرما

    ح   علان المهلا، الو اد د الرام  جرضام -  
 نااجل      اا   كلااف نشااج    حدلررااد عل اا  

  اا   المهلاا، ممن عااد ماا   نااةاج الااج ي  إال
ينرااد   ااد د معج  اا  علاان الو اادج  ف رااد 

 فااام الواااجاجات الرااام لراااد مجهاااع  ااادن نم 
 .لل ع 

ر ل اااا ع ااا  المهلااا، رم  ااا  الااا قاج     -  
هااد  المشاا ل  خاادجج  قاج  المهلاا، فاام الل

 ناااجل      ااا   الر ل اااا لجضدتااا   العاااة  
اللهااااد  ةاخاااا  الاااا قاج     خدجهرااااد  ل ، 

 .لع     اللهد 
( 52)مااا  الوااادن   ج ااا ( 15) دنااات المااادة  -95

كا رااااااجاجل إ) راااااانو علاااااان  ناااااا  1191لتاااااان  
   الو ا   كات   م ا  هادق "  ق ج العة "لل ق ج

الر ضا   إلاندلرراد الر ضا  كارراد     ح إلانل   عدةررد 
  ااة  لغ اات  ااك  الماادة  ( ايتااند العدما  مااع ن ااد  
 كلااف للرول اا   1121لتاان  ( 105) ندلواادن   ج اا 

مااا  راااةخ   قاج  العاااة  فااام الشاااب   الودن ن ااا  
 .اإللغدجالفن   للمهل،  نح  نب ة  كا 

 
( 12)تاا    الرغ  ااجات الراام هااجت علاان الماادة 99

م  دناات  الراا 1191لتاان  ( 52)ماا  الواادن   ج اا 
ره ااق لاا ق ج العااة       لاا  ماا  الر ضاا  العدماا  

 ايتااااند  عاااادة  النفااااج فاااام  جاج ااااد مااااع ن ااااد  
الم هناا   لاا   فاام  ااك  الحدلاا      ااج ، الر ضاا  
العدماا    رخااك الوااجاج نألدلن اا  عااةة  ع اادج الر ضاا  

 عة   كا الانو ندلوادن      صن   جاج د نردض د 
  نعة  راجب،  ق اج العاة  1122لتن  ( 19)ج  

 ا  عاة    اكا الانو ماج   الر ض  العدما   الهرمد 
 نمااد  ف ااة 5001لتاان  ( 15) خااجل ندلواادن   ج اا 
الر ضاا  العدماا      الهرمااد رااجب،  ق ااج العااة  

كلااف  ااةل  علاان جدناا  ماا   قاج  العااة  ندلرااةخ  
فام  ناةاج   اتاروالل ر فم شب   المهل،  حج ر  

 نجل حكا  كا النو نردض د م  الوادن     اآلجاج

 فاادلوجاج الااكي ررخااك  الر ضاا  العدماا  للمهلاا،  اا  
 . عجل علن     هر   ال النردضم 

 
علاان  1191لتاان  ( 52)نااو الواادن   ج اا  -92

الهقاض اااا   ااااة  اإلهااااجاجات ارخاااادكعااااة  هاااا اق 
الاااجض ،  ندضااا  الاااجض ،  المترشااادج  المترشااادج 

فااام د اااج حدلااا   المنراااة   المترشااادج المتااادعة 
ترحصااد   ك  اعااة ن إالهند اا  مشاار ة   اجر اادنر 

ما  الر ضا   اإلك م   ق ج العة   نجل         
العدم  لمهل، ش جل الة ل       نو علن عة  

     ال هاا اق عااق   ي ماا   اابالج ماا  الخةماا  
 إالتااان  ( 51)الرودعاااة  نااا   إلااان حاااد   ي مااانر  

نروج ج  نم جتامم    ننادج علان  لا  رحج اجي 
  ااامد  حااا  االعراااقا  مااا  الخةمااا  ماااع  منااا  
 .ود م الحو   الرودعة  ر
 

لعاا  مهلاا، شاا جل الة لاا  ة جا مرمااد فاام  -91
  دماااا  النااااة ات الودن ن اااا  الة ج اااا    ح ااااج د 

الودن ن اا  فاام الاا قاجات   اي تااد جبتاادج الااة اضج 
 ار  ف راد شاجح   الهردت د اج المجرن ا  نا قاج  

 ح اااد   ااادن   المهلااا،  فل ااادت   تااادل   العمااا  
الرااام ررخاااك  ت اإلهاااجاجا  ن عرااا  فااام المهلااا، 

نشااأل   عااةاة    صاا دد  مشااج عدت الرشااج عدت 
 رة  ورد  الو د د الرم رحد  علن المهل،   كلف 
المشااد   الراام ر اهاا  المهلاا، فاام م اادة   الروناا   

)  اإلةاجي المشاا ج  الودن ن اا   الو اادج   الفراا ل
(  مهل، االن ند  العاد  اإلةاجيمح م  الو دج 

لمعدلها    ج  ر  راةاج،  ف ا  التان  ماع الح ا
 (99).رلف المشد  

 
 تاااد   مهلااا، شااا جل الة لااا  فااام   دمااا   -20

ة جات لرنم اااااا   ر اااااا  ج  فاااااادج  المشااااااد ج   
الودن ن    فم ال قاجات  الهرادت د اج المجرن ا  
ن قاج   كلف م  خال  متاد م  المترشادج   فام 

                                                 
(99)

 نفج  ج   عم  النة   الودن ن ا  لمهلا، شا جل   
 (.15/9/5005) الة ل  نرألج خ
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 شاجح  ا    لودج المحد جات فام  اك  الاة جات 
شاا ج  الودن ن اا  مااد  رعلاا  ناادلرون    الفراا ل  الم

رنادة  الاج ي معرا   إلن إ دف   اإلةاجي الو دج 
حاا     اا  المشااد   الودن ن اا  الراام راا اهرر  فاام 

  (92).عملر 
 

 ماااد تاااد   نشاااج  اااجاجات  فراااد ل مهلااا،  -21
 ش جل الة ل    جاجات مهل، االن ند  العد  

الا عم  فم نشاج  اإلةاجي   ح د  مح م  الو دج
 م الشب   الودن ن   فمالودن نم لةل العدمل   ف

المرجن اااا  ناااا قاج   الاااا قاجات  الهراااادت د ااااج
د اااج      الم ا ن   مماااد  تاااد   نشااا   مندشاااج

 الوادن    ر ن وا  نشا   تال    احراجا فم  مندشج 
 .(95) الم فا  حمد ررد اإلنتد حو     احرجا 

 
 المبحث الثالث

 أفكار وتصورات حول
 مجلس الدولة في العراق

 ـــ
 

  مهلااا، الة لااا  فم النةا ااا  فم فراااج نفاااد -25
عة ااة  نرااكا النفااد   منرااد     خااكت ة   فجنتااد 
 ةا اا مم  رشاادة  ر هاا   رج  ااد  ال  نااد    نله  ااد

 مصاااج  تااا ج د  لنناااد    (الشاااج   ) ال ااادم ج  

                                                 
(92)

ةاضاج  الرخ ا   العاةلم / نفج  رد   قاج  العاة   
 اي ل ادت  55/5/5009فام  51/9/9/195المج   

 .المجفو  ن 
(95)

فرااد ل  انفااج الااة ر ج عنااة الجتاا   الهصاادنم   
نغااااااةاة  1129-1120 مهلاااااا، شاااااا جل الة لاااااا  

صاااندح صااادة  االننااادجي  مصاااةج ماااك  ج   1129
 ااادن   المهلااا،   جاجارااا    اااجاجات مهلااا، .تااادنود

نغاااةاة  .االن اااند  العاااد   مح مااا  الو ااادج اإلةاجي
لعةالاا  الراام  دناات إ اادف  إلاان نشااج مهلاا  ا.5009

 لغد اا   1192رصااةج عاا   قاج  العااة  للفرااج  ماا  
لوااااجاجات  فرااااد ل مهلاااا، شاااا جل الة لاااا   5005

  اااجاجات مهلااا، االن اااند  العاااد    ح اااد  مح مااا  
 .الو دج اإلةاجي

نشااادج إ  إفااا  ندلنتااان  لمصاااج  العاااجا   رااا ن، 
ما  الواج   ايخ اجالجناع  إلانمهل، الة لا   عا ة 

  1291/ن تااد  نج اا   /51ففاام  الردتااع عشااج 
مهلااا، شااا جل  نإنشااادجعاااد   ح اااث صاااةج  ماااج

الح  مااا  فااام  إفرااادج إل ااا الح  مااا  الاااكي عراااة 
 الرشاااااج ع    الفصااااا  فااااام  اإلةاج ااااا المتااااادض  
 صاااةجت نعاااة كلاااف عاااة    اإلةاج ااا المندقعااادت 
 إلنشااادج ااا  هاااجت محاااد الت عة اااة   رشاااج عدت 

   ر للت  ك  الهرا ة ندلنهادح  إلن مهل، الة ل  
لتاان  ( 115)ن   مهلاا، الة لاا  ج اا  ااد نصااة ج
 ااا  رعد نااات علااان رنفااا   مهلااا، الة لااا   1195

لتان  ( 1)المصجي عاة   ا ان    ام الوادن   ج ا 
 1122لتااااااان  ( 152) الوااااااادن   ج ااااااا  1191

  الواادن   ج اا  1121لتاان  ( 22) الواادن   ج اا 
الندفك  الكي هجت عل ا  عاة   1195لتن  ( 99)

 عااد  جماا  ةتاار ( 195)رعااة الت  مد    الماادة 
مهلااا، الة لااا    ضااا  ) نصااات علااان     1191

  اادض   متاارول   خاارو ندلفصاا  فاام المندقعاادت 
حااةة الواادن     فاام الااةعد ل الرألة ن اا    اإلةاج اا 

 نادلجد  ما     مهلا، (99)(ايخجل اخرصدصدر 
المهرمع ممد  فم  م ج الة ل  فم مصج  ة  تروج

  ف ااادج ندلغااامااا   1195عاااد   إنشااادض خلاااا مناااك 
فدلااا  العةالااا  االهرمدع ااا   جعد ااا  العمااا  فااام  

 نعاة (92)المجاف  العدم  الصدل  العد   حت  ت ج

                                                 
(99)

مهلا، الة لا    نفج الة ر ج      ع ادة تاالم   
ةاج  الواااد ج   نااا   النوااادج  اإللغااادج  ةجاتااا  مودجنااا  

 مد نعاة د  إناجا     51و 1115 لعجن   النر   ا
 الرعل   علن نص و  ادن   مهلا، الة لا   المنهم 

فجاج الفواااا    ح ااااد   فرااااد ل الو اااادج  فاااام  اااا ج
 5001 5اإلةاجي  اإلتاا نةج    منشااأل  المعاادجا   

 . مد نعة د 12و
(92)

الاااة ر ج ع ماااد  خل ااا  ع ماااد   ر ااا ج الو ااادج   
ة   مهل  العلا   اإلةاجي فم الهمر ج   العجن   المرح

 ماااد  51العاااةة ال ااادنم واإلةاج ااا   التااان  اي لااان  
الاااة ر ج تااادمم هماااد  الاااة    الج دنااا  علااان   نعاااة د

 منااة  المشااج ع   ( الو اادج اإلةاجي) عمااد  اإلةاج  
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المهرمع  رحو   ال   اج  فم  م ج  كا االتروجاج
لااكلف لاا ، ماا  الهاادضق الرف  ااج فاام  ماا  النهاادح 

 ها   صاج   إنمادنفد   نات الاقم   ج دنا   إلغدج
 (91)النحث علن ةجات   تدض   صالح  اكا النفاد 

ةفد  ع  مهلا، الة لا   اد  جةا علان      كا ال
 إلاان ااةع    جرفااع صاا ر  فرااج   اا  خفاات   ارهااد 

  إلغادج  اإلةاجيالعادةي الم دلن  نر ح ة الو ادج 
   الةتاار ج المصااجي لعااد   إال (20)مهلاا، الة لاا 

مناا  لمهلاا، ( 195)  ااة حواا  فاام الماادة  1191
فاال  الة ل    دناد  ر ضا    ادض   متارول  لا   ما، 

 اإلةاجيالانو      ا   الو ادج   رص ج مع  كا
محصاااااا جا فاااااام ةاضااااااج  ماااااا  ة اضااااااج مح ماااااا  

 (  ضاا    اادض   متاارول ) فعناادج ( الرم  ااق)الاانول
كار ااااد مرم ااااقا عاااا  الو اااادج   نمااااد رعناااام   دنااااد

 (21).العدةي
 

فااام الفوااا   اآل ل ااا  ماااد رواااة  فد  االرهاااد   -21
مهلا، الة لا   إلغادج إلان ا     الاةع    الودن نم 

شااألنرد رواا  ل صااجح شاادمخ  المصااجي  نمااد ماا 
 هااةج معاا  اال رفاادج  إلاام ايمااج  اإلةاج اا للعةالاا  

نةجاتاااا   تاااادض  رااااةع   نفااااد  مهلاااا، الة لاااا  
 ااا      (25)مقا اااد  نأل صااان رجتااا خ   االتااارفدة  

                                                                        

رنف   الو دج اإلةاجي  اإلت نةج   منشاأل  المعادجا  
 .520-592و 1121

(91)
 اإلةاجي الة ر ج محمة فباة مرند ةج ، الوادن    
التااااان  ( الج دنااااا  الو ااااادض   علااااان إعماااااد  اإلةاج )

مشاااادج إل اااا  فاااام  95و 1129-1125الهدمع اااا  
مهلاااا، الة لاااا  ناااا   النواااادج     اااا  ع اااادة تااااالم   

 . 11 اإللغدج  و
(20)

الوااااد ج  ( ناااادةي الو ااااد )  نفااااج مهلاااا  الو ااااد   
 59و 1125فنجا اج  - ال ادنم  ناد ج العةةا  اي  

 . 151و 1110    ن  - عةة  ند ج 50 و
(21)

الو ادج اإلةاجي  الة ر ج مص فن  ن ق ة فرمم   
منشااأل   اإلتاا نةج   ال نعاا  الجانعاا    مهلاا، الة لاا  

 .520-591و  992فوج   1191 المعدجا 
(25)

الااة ر ج    اا  ع اادة تااالم  حرم   نواادج مهلاا،   
 ج خ ا   ةتار ج   دةجات  مودجنا  ر الة ل  المصجي 

 ورصاااج عملااا  علااان الو ااادج  مهلااا، الة لااا  ال
فر   مدج، العم  الرشج عم  م   عةاة   اإلةاجي

  الة ل اااا  الااااج ي فاااام المتاااادض  إنااااةاج صاااا دد  
 الةتاار ج    د ج ااد ماا  المتاادض  الودن ن اا  الراام 

نتن    م ررد  المندقعدت الرام رنشاأل   إل ردرحد  
نااا   الااا قاجات    نااا   المصااادل  العدمااا     نااا   

   ناا   المبتتاادت العدماا     ناا    الر ضاادت العدماا 
   نااا    اااك  الهرااادت  نع ااارد  الر ضااادت المحل ااا 

 المترشاادج  اا     مهلاا، الة لاا   مااد (21)الاانعل
  ضاا   ي اا   قاج     فااال  هاا ق الواادن نم للة لاا  

 عدماا     مصاالح  ماا  مصاادل  الة لاا     رنااج    
صال     رح ا      رنفاك   ي عواة    ره اق رون    

 جاج مح ما   فام مادة  رق اة   مرراد علان خمتا  
المخرصااا  فااام  اإلةاج  اتااارفردج فالا هن ااا  نغ اااج
 .(22 )مهل، الة ل 

 
 د  مادج، مهلا، الة لا   الو ادج  فم ت ج -29

 الرشااااج ع  صاااا ددر   عااااةاةإ الفراااا ل   اإلةاجي
المعااة   1121لتاان  ( 22)نم هاا  الواادن   ج اا 

  1151لتاااان  ( 20)ندلمجتاااا   الرشااااج عم ج اااا 
 فم لنند   ر لن مهل، ش جل الة ل   ك  المراد  

لتاان  ( 111)نم هاا  المجتاا   االشاارجاعم ج اا 
لا، شا جل  فم رج  د  عا ة رألتا ، مه  1121
قماا  الة لاا  الع مدن اا  ح ااث راا  فاام  إلاانالة لاا  
رألت تااا   (1252عاااد  )  1592/كي الوعاااة /11

 التااااان    ااااا  رعد نااااات صاااااة ج اإلجاة  نصاااااة ج
  إ ااااااادف رنف مااااااا   إلعااااااادة التااااااان    اإلجاةات

فم العراة     ترمج الحد مردم   إلن اخرصدصدت

                                                                        

التاااان   العااااةة اي     ماااا  ةاج    ااااد د الح إمهلاااا  
 .15و 1115مدج، - ند ج التدةت   ال ال    

(21)
ة ج مهلاااا،  الااااة ر ج منصاااا ج محمااااة  حمااااة    

 الود ج   ةجات  مودجن   الة ل  فم المهد  الرشج عم 
 ماااد نعاااة د    51و 5009ةاج النر ااا  العجن ااا  

  الرعل   علن نص و  ادن   مهلا، المنهم إنجا   
   مااد نعااة د 11ج تاادنود  ومصااةج مااك   الة لاا  

( 99)م   دن   مهل، الة ل  ج  ( 55) انفج المدة 
 .1195لتن  
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لتاااان  ( 551)فصااااةجالودن   ج اااا  الهمراااا جي 
صااة ج الواا ان   المنفماا    اا  رعد ناات (29)1151

نااج      اا  اادن   ندفااك  فخااج إلاانيعمااد  المهلاا، 
 رااااا لن    ااااا   المعاااااة  1125لتااااان ( 5292)

 الرشااااج ع  صاااا ددر   عااااةاةإ  اإلةاجي الو اااادج
مهلااا، )   تااامن المهلااا، فااام ال  ااات الحد اااج

    مهل، مترو   مدج، مردم   فا   (الش جل
المجهااع فاام االترشاادج    الواادن     اا  الةتاار ج

 رج تا    اة ج    م لا   العل اد  اإلةاج ا مح م   ال
 رود اااد  جضااا ،  جضااا ، المهلااا،   رود ااان ماااد
 حواا      امر اادقاتمح ماا  الرم  ااق ماا  جاراا  

 ر اا   عال اا  المهلاا، مااع الح  ماا  عاا   ج اا  
 ل  م اقن  مترول   م   جضدت  مهل، ال قجاج 

 .الم اقن  التن    العدم  للة ل 
 

 إلااان     ر ج ناااد  ماااد فااام العجا  فواااة تااان -22
المحااد الت الراام هااجت للن اا  ماا  مهلاا، شاا جل 

نهعااا  مهلااا، االن اااند  العاااد    دناااد  الة لااا   
عاااااة فصااااال  عااااا  مهلااااا، شااااا جل  متاااااروال  
النفااج فاام ال عاا     إند اا   1121الة لاا  عد  

مح ماا   إلاانفاام  ااجاجات مهلاا، االن ااند  العااد  
نغااةاة    عاا ة   اتاارضندامح ماا   إلاانالرم  ااق  اا  
مهلا، شا جل الة لا   إلان ند  العد  مهل، االن

 ماااااد      1121لتااااان  ( 105)ندلوااااادن   ج ااااا 
 اام  مهلاا،  اإلةاجيمح ماا  الو اادج  اتاارحةاث

شاا جل الة لاا  ه ناا   ناادالعرجال  خدصاا  مماا  
 عرااادة علااان الو ااادج العااادةي  هجت محاااد الت 

الر ضااا  العدمااا  لمهلااا،  اخرصااادوعة اااة  لتااال  
د  شاا جل الة لاا  فاام النفااج فاام ال عاا   فاام  ح اا

  ااااةمت مشااااج عدت   اإلةاجيمح ماااا  الو اااادج 
لوااا ان   عة اااة  لرحو ااا   اااكا الراااةا  ل ااا   اااك  

 فاام  ااكا االرهااد  هاادج  المشااج عدت لاا  رشااج  

                                                 
(29)

 نفج فم رألت ، مهل، ش جل الة ل  فم الة لا    
الع مدن ااااا   الر ااااا جات الرااااام ماااااج نراااااد المهلااااا،  
النج فت ج إتمدع   حوام  ا ج لم  جضا ، المهلا، 

 مااد  5 الم نعاا  الحة  اا   و 1129 نوااج   تاادنود 
 (.ندللغ  الرج   ) د نعة

النفاااج فااام ال عااا   نواااجاجات  اخرصااادوهعااا  
لاةل المح ما  االرحدة ا    اإلةاجيمح م  الو دج 

 كلف نم ه  الودن   ( المح م  الةتر ج  ) العل د
 إلاان  تاارنة  ااكا الواادن    5002لتاان  ( 10)ج اا 

 الة لاا  العجا  اا  للمجحلاا  االنرودل اا   إةاج  اادن   
خدل اد  ايخ اجفم ال  ت الكي هدج ف    كا الودن   

 مااد  ماا   ي نااو  رعلاا  ندالخرصاادو المااك  ج 
 اخرصدصااادتعناااةمد عاااةة  5002ةتااار ج عاااد  

م ااا   اااكا  لااا   اااك ج المح مااا  االرحدة ااا  العل اااد 
 إلان عدة  االخرصدو  لكلف ر ه  االخرصدو 

  ا  الر ضا  العدما   ايصالمصدح  االخرصدو 
علمااد نااأل   دن ناا  ال ااقا   لمهلاا، شاا جل الة لاا  

 ال اقا   اكا االخرصادو منص صاد عل اا   ندفاكا 
 .م   دن   المهل،( 9 / دن د/ ) فم الفوج 

 

ماا  ( 101) نعااة    نصاات الماادة     اآل  -25
  نوااادن    هااا ق )علااان  نااا  5002عاااد   ةتااار ج

 نشااادج مهلااا، ة لااا   خااارو ن فااادضا الو ااادج 
 الصااااا دد   رم  ااااا  الة لااااا    اإلفرااااادج  اإلةاجي

مد  إال   تدضج الر ضدت العدم   مد  هردت الو دج 
  اااة  جةت  اااك  المدة   ااام  (  تااار نم نوااادن  
مااااا  الفصااااا  (  ح اااااد  عدمااااا ) الفاااااج  ال دلاااااث

ماااا  النااااد  ال دلااااث ( التاااال   الو اااادض  )ال دلااااث
ر ها  العما   ما  الةتار ج ( التل دت االرحدة ا)

مهلا، ) إلنالح  ث لرح    مهل، ش جل الة ل  
 ااكا المهلاا،  من اا   دلمااد ر لااع  فإنشاادج  (الة لاا 
الند،  فاجاةا  ما ا ن   ل م   ا   لرا  منا   إل رد

حااة ة د  اإلةاج اا التاال    مااد  اابمنر  ماا  رهااد ق
  صاا   لراا  حواا  ر   نلرااد   هعاا   لماا  الواادن   

ف عااة مهلاا، الة لاا   رر  نرااد  اام العل ااد فاام عال اا
الرااام رشاااهج نااا    اإلةاج ااا  د ااام المندقعااادت 

  اا  حاادمم الحواا     اإلةاج اا  الهراادت  ايفااجاة
العدم   الحج دت الفجة ا      صادضغ الرشاج عدت 

ف مااد  الراام رعااة د الح  ماا      مترشاادج الة لاا 
مهلا،  فلنشادج (22) عجل لرد م  مشد    دن ن ا 

                                                 
(22)

 نفااج المااك ج  اإل  اادح   لواادن   مهلاا، الة لاا    
 الماااك ج   1191لتااان  ( 1)المصاااجي ال ااادنم ج ااا 



 66 

 إصااالحدت فدرحاا   الة لاا   صااالح   اادضم هل اا 
  هاااااااااااااااااااااااااا   ةاج اااااااااااااااااااااااااا إ دن ن اااااااااااااااااااااااااا  

( 101) فاااااام فاااااا  الماااااادة   اآل  (25)  تاااااامن
الصااج ح   ال ا ااح   صاان  للو اادج  الةتاار ج  
فراك  المادة  لا    دن  المترو   حصادنر    اإلةاجي
 اإلةاجيمناااااة   هااااا ة الو ااااادج  ناااااإعال ر رااااا 

المتاااااارو  ن  ر اااااام  الاااااانو علاااااان هاااااا  ج 
ماا   اانوو  مهلاا، الة لاا  حراان ال اخرصدصاادت

 رنف ااكا للماادة  ( 29)(29) رلااف االخرصدصاادت شاا 
 جة فااام الر صااا دت  الةتااار ج    نندج علااان ماااد

الصاادةج  عااا  الناااة   ال دن اا  لمشاااج   الرخ ااا   
االتاااااارجار هم للعةالاااااا  الهندض اااااا  المنعوااااااة فاااااام 

 فااااام مة نااااا ( 5005/   لااااا  / 59-50)الفراااااج 
فااام مواااج المعراااة  (صاااول  /ا  دل اااد/ تااا جا  قا)

نر   ج مهل، شا جل  الهندض    العدلم للةجاتدت
للو ااااد  ندلمرااااد   (22)(مهلاااا، ة لاااا ) إلاااانالة لاااا  

فواة را   الهت م  الرم  ر لنرد رنف ك  كا المشاج   
 ع ا     رألل ا لهن  نجضدت   در   اك  التا  ج

عةة م  المترشدج   فم المهل، يعةاة مشاج   
 اااادن   مهلاااا، الة لاااا   كلف فاااام   اخااااج عااااد  

رمررااااد  راااا   عااااةاة   نهااااقت اللهناااا  م  5005
المشااج   ندالتاارفدة  ماا  رهاادج  ة اا ا  الرااة    
الودن نم  مهل، شا جل الة لا   ةجاتا  رهادج  
مهااادل، الة لااا  فااام العة اااة مااا  الاااة   العجن ااا  

 مااااااادة  ( 11)  ااااااا  المشاااااااج     ايهنن ااااااا 
 نحد      نوة   ف دجند  رص جارند حا   مهلا، 

                                                                        

المصااجي الخاادم، اإل  اادح   لواادن   مهلاا، الة لاا  
 .1195لتن  ( 99)ج  

(25)
 نفااج ندلنتاان  إلاان الواادن   المصااجي   الااة ر ج   

(  رد  ال دنمال)الودن   اإلةاجي  ع مد  خل   ع مد  
ةاج الف اااج   الة لااا   ال نعااا  ال دن اا   الواااد ج  مهلاا،

 . 1العجنم و
تاال مد  .الواادن   المصااجي ة  نفااج ندلنتاان  إلاان  (29)

محمة ال ماد ي  فام الو ادج اإلةاجي  ال راد  اي   
 .102و 1195 نع  (   دج اإللغدج)
(22)

 اااد  ل درااا   اااك  التااا  ج شاااجا  ردنااا  معفااا   
 .فوجات  ك  الر ص دت

كلاف   الةتار ج  إلان اترندةاالة ل  المجاة رألت ت  
 .فم  ال   نن ة

 
 األولالبند 

 الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة
 ــــ
 

 الرصاا جات  يف اادجان ااجح فاام  ااكا الننااة  -29
خرصدصااا  اجرند ااا   احااا   رألتااا ، المهلااا،  

 الر ضاااادت الراااام   اااامرد المهلاااا،  الرشاااا  الت 
 .اإلةاج  

 : اجرند    الت رألت ، مهل، الة ل  
 

ح    مهلا، ندت م  ال اه  العم  هة د لر -22
مهلااا، الة لااا   كلف رنف اااكا  إلااانشااا جل الة لااا  

لاانو ةتاار جي    ااة   اادج نواادش حاا   االجرنااد  
للمهل،       نوان ماع  قاج  العاة      اإلةاجي

 ااااجن  نجضدتاااا  الهمر ج اااا     نجضدتاااا  مهلاااا، 
 ال قجاج   نااا     نناااةي ج  اااد حااا   الم  ااا   
 ف ا  اال اال  علان رهاادج  مهادل، الة لا  فاام 

فااام   اااد  المهلااا،  ففااام مصاااج  نعااال الاااة  
   ضا   دضما  ناكاررد   لحا  نا قاج  العاة   النةا   

   ا    ضا      ض  مترول    لح  نجضدت  ال قجاج  
 ااا   لحااا    متااارول    لحااا  نجضدتااا  الهمر ج ااا 

فوااااة  صاااان     خ ااااجا المهلاااا، ناااا قاج  العااااة  
نم ها  الوادن   (   ض    ادض   متارول ) المهل، 
 فم تا ج د  اد  مهلا،   1195لتن  ( 99)ج  

  ضاا  متاارول  رلحاا  نجضدتاا   فاام النةا اا   الة لاا  
    صن  المهل،   ض  متارول  رلحا   الهمر ج   

 فم فجنتد   ا   جضا ،  نجضدت  مهل، ال قجاج 
مااا   جض تاااد لمهلااا، الة لااا   مهلااا، الااا قجاج 

 الندح اااا  الجتاااام    الشاااا ل    ل   الااااكي  ااااة ج
جضاا ،  المهلاا،   راا لن هم ااع شااب ن   اا  ندضاا 

  ايصا     مترشدج  ادن نم فام  مهل، الة ل  
ج فااام شاااب   مهلااا، ا راااةخ  جضااا ، الااا قج  ال

مهلاااا، )الة لاااا    فاااام رج  ااااد مهلاااا، الشاااا جل
ندلح  ماا   ارصاادل    اا      ضاا  متاارول  ( الة لاا 
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 نعااة  ااكا  عاا   ج اا  جضدتاا  مهلاا، الاا قجاج 
االتاارعجال   نعااة      لعنااد علاان ه اناا  ماا  

مهل، ش جل الة ل   ناجل  الرهدج  الرم مج نرد
ناااأل    ااا   مهلااا، الة لااا  الماااجاة رألت تااا  فااام 

 قاج  العااة       اا  هراا   متااروال عاا  العااجا  
   اإلةاجي خااجل      رمرااع ندالتااروال  الماادلم 

 فااااام  ةاج  شاااااب ن   فااااام رجشااااا   الرع  نااااادت 
 فااام ارخااادك  للواااجاجات  للمندصااا  فااام المهلااا، 

 اجياإلة   ااااكا الحااااد  فاااام الو اااادج   الفرااااد ل 
 مهلاااااااا،  اإلةاجينفجع   مح ماااااااا  الو اااااااادج 

خدصا  ( مح م    دج الم فف  ) االن ند  العد 
لااا   5002مااا  ةتااار ج عاااد  ( 101)    المااادة 
 .مهل، الة ل  نأل   هر  اجرند  نو علن 
 :مهل، الة ل  اخرصدصدت دن د ت 

 
 : خرو مهل، الة ل  نمد  ألرم -21
الرااة     صاا دد  مشااج عدت الرشااج عدت ماا   - 

  ها ق   ال  ان     نفما  ةاخل ا   رعل مادت  
عااجل  ي مشااج     ايحاا ا نااألي حااد  ماا  

للوااااادن   علااااان مهلااااا، النااااا ا     مهلااااا، 
 ة   رة  و  م  مهل، الة لا   مد ال ال قجاج 
نفااااد  ةاخلاااام      ي نفااااد     نشااااج  هاااا ق

رعل مدت فم الهج ة  الجتم   مد ل    ا  ماة ود 
 . م  مهل، الة ل 

الاج ي  الرح ا   فام   إناةاجش ج   الم اإلفردج - 
 ناجل  الودن ن   للة لا   الو اد  العاد   ايم ج

     ااااا   ج ي المهلااااا، ملقماااااد للااااا قاجات 
 . الهردت د ج المجرن   ن قاج 

 ناااااةاج المشااااا ج  الودن ن ااااا  فااااام االرفد  ااااادت  -ج
  المعد ااةات الة ل اا   ناا  الرفااد ل نشااألنرد   

 . رد   الرصة   عل إل ردعوة د    االن مد  

 نفجع اااا    اإلةاجيالو ااااد  ن فاااادضا الو اااادج  -ة
 .  دج الم ا ن      دج الم فف  

رم  ااا  الااا قاجات  الهرااادت د اااج المجرن ااا   - 
ن قاج   مد   الو دج فم الو د د الرام  حاةة د 

 .المهل،

المح م  االرحدة   العل اد فام   مد رم    الة ل   - 
الو ااااد د الراااام رنشااااأل عاااا  ر ن اااا  الواااا ان   

 .حدة  االر
 

 : دل د ت   ضدت مهل، الة ل 
 

 :اآلر   ر    المهل، م  الر ضدت  -10
 .   ض  الجضدت  -  . الر ض  العدم  - 
الر ضاا  الرم  ق اا  للو اادج  -ة . الر ضاا  الم تااع  -ج

 .اإلةاجي
مح ماا    اادج  - . اإلةاجيمح ماا  الو اادج  -  

 .الر ضدت المرخصص  -ق. الم فف  
 

 :لمهل، ش جل الة ل  ةاج  اإلالرش  الت  :جانعد
 

عاد  حدصا   للمهل،  م   عد  نةجه  مة ج -11
علاااان شااااردة  هدمع اااا    ل اااا  فاااام الواااادن   فم 

  جرن  نااجض ، المهلاا،   عد ناا  عااةة ماا  اي اا 
 : ألرم  ر لن مد .الم فف  

علان  اإلشاجاا -رنف   مجاتالت المهل،     - 
 . للمهل،  اإلةاج  المدل    ايم ج
  اااا   ااااجاجات علاااان رنفاااا    رن اإلشااااجاا -ج 

الو اااد د المعج  ااا   ل ااادترر ضااا     -ة. المهلااا،
علااان الر ضااا  العدمااا     ااا   مواااججا لراااد  رجرن  

 تااا  الشاااب    - : اآلر ااا  اي تاااد  العاااد   ناااديم  
ج .  ت  الةعد ل الرم  ق   -  . دل   الم اإلةاج  

 تااااا  نفااااا   -ة .  تااااا  مصااااادةج الرشاااااج عدت -
 إةاج  تاااا   - . ردنعاااا تاااا  تاااا  الم  . المعل ماااادت

  ااادج  إةاج  تااا   -ق . اإلةاجيمح مااا  الو ااادج 
 .الم فف  

 
نااااجل نااااأل   اااار  رشاااا    م راااا  فناااام فاااام   -15

 :المهل،  ر لن
الو اعااة  المنادة  الودن ن اا  الراام  اتارخالو-  

روجج ااااد الر ضاااا  العدماااا  للمهلاااا،  الر ضاااا  
 مح ما   اإلةاجيالرم  ق    مح م  الو دج 

 .  نرد  فرجتررد  دج الم فف    رن
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 ايح ااد مهلاا  المهلاا،  مهم عاادت  إصااةاج - 
( 2) رشاااااا   لهناااااا    امرااااااد   الفرااااااد ل 

مترشدج   نجضدتاا  جضاا ، المهلاا، مرمررااد 
مهلااا  تااان    رنشاااج ف راااد النحااا ث  إصاااةاج

كات العال اااااااااااا  نمرااااااااااااد    الةجاتاااااااااااادت
المهلاا،  المناادة  الو اادض     اخرصدصاادت

 . الوجاجات  الفرد ل الصدةج  ع  المهل،
مردنع  الرشج عدت الرم رصةج رندعاد   عاةاة - ج

النحاا ث الفن اا  الراام   لنرااد جضاا ، المهلاا، 
 .ف مد  رعل  نعمل 

الو ااد  نمرااد  الرجهماا  الراام رر لنرااد  عمااد  - ة
 .المهل،

 
 البند الثاني

 اإلداريالقضاء 
 ـــ

 
 :اإلداريأوالـ محكمة القضاء 

نجل نأل       رألل ا  اك  المح ما  نجضدتا   -11
   مترشدج  اإلةاجيض  الجض ، لشب   الو دج ند

 ع اااااا    ماااااا  المترشاااااادج    المترشاااااادج   
  عاادة النفااج فاام اخرصدصاادت  ااك   المتاادعة   

   اااا   الاااارفل    اآلراااامالمح ماااا  علاااان النحاااا  
 :اخر دج د

 الواااااجاجات  اي اماااااجالنفاااااج فااااام صاااااح  -  
الرااااام رصاااااةج عااااا  المااااا فف    اإلةاج ااااا 

 ااااج  الر ضاااادت فاااام الاااا قاجات  الهراااادت د
 .المجرن   ن قاج 

ال عااا  فااام  اااجاجات مهااادل، المحدففااادت -  
 . المهدل، النلة    المحل  

المندقعااادت الندشاااض  عااا   ر ن وااادت  ااادن   - ج
 .الهنت  

 .اإلةاج  المندقعدت الندشض  ع  العو ة - ة 
 فاام نغااةاة  اإلةاجيرشاا   مح ماا  الو اادج  -19

رشااا    محاااد    خاااجل  عناااة اال ر ااادج    هااا ق 
نن ااد   فاام مجا ااق المحدففاادت  اإلةاجي للو اادج

ماا   ا رااجاحنناادج علاان   صااةج  جضاا ، المهلاا، 
 .  ض  الجضدت   نشج فم الهج ة  الجتم  

 
 ااار  ال عااا  فااام  اااجاجات مح مااا  الو ااادج  -12

 اإلةاجي ماااد  الر ضااا  الرم  ق ااا  للو ااادج  اإلةاجي
المشااا ل   ااام  مهلااا، الة لااا    رنعواااة نجضدتااا  

     جنعاا  مترشاادج   ن اناا حااة    جضاا ، المهلاا، 
 مترشاااااادج   منرااااااةن    رمدج،  ااااااك  الر ضاااااا  
االخرصدصااادت الرااام رمدجتااارد مح مااا  الرم  اااق 
المنصاااااا و عل رااااااد فاااااام  اااااادن   المجافعاااااادت 
المةن   عنااة النفااج فاام  ااجاجات مح ماا  الو اادج 

 .اإلةاجي
 

  كا م اات اإلةاجي  الوااجاج ايمااجرحصاا    -15
    جناديم  مد م  راألج خ رنلاغ ال ادع  ( 50)مة 

كا  ااد  ماا  إ منلغااد  اعرناادج      اإلةاجيالوااجاج 
 الم ا   حواد مع ناد  إ تد     الوجاج ايمجشأل  
   الواجاج علان داش    راةل ،  ايمج ك  ننم  إال

 .   رق  ج
 

كا رنااااادق  اخرصااااادو مح مااااا  الو ااااادج إ -19
   مح ما    اادج الماا فف   ماا  هراا      اإلةاجي

المجهااع ف عاا      خااجلمح ماا  مةن اا  ماا  هراا  
 ال اا   خراادج   جضاا ،    ع اادج  ضاا    امرد تاار  

 فخاااج  المهلااا، مااا   ع ااادج المهلااا،   ال ااا  
 رهرمااع الر ضاا    خراادج   جضاا ، مح ماا  الرم  ااق 
جضاا ، مح ماا   نجضدتاا  جضاا ، مهلاا، الة لاا    

ندلرند      جاج الر ضا  الصادةج ندالرفاد   الرم  ق 
 . عة ندرد  ملقمد اي  ج     
 

 :  دج الم فف   دن دت مح م  
  عاااادة  رشاااا    مهلاااا، االن ااااند  العااااد   -12

    ر اا    (مح ماا    ادج الماا فف  )ت رتام ر  ناا
    اإلةاجينجضدت  ندض  الاجض ، لشاب   الو ادج 

 مترشاادج  ع اا    ماا   ع اادج مهلاا، الة لاا  
مع ها اق رشا    محاد          موج د فم نغةاة 

 .لو دج الم فف   فم مجا ق المحدففدت  خجل
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مح م    ادج  اخرصدصدت عدة  النفج فم  -11

ح ااث رخاارو ندلفصاا  فاام المتاادض   الماا فف    
 :اآلر  
النفاااج فااام الاااةعد ل المةن ااا  الرااام  و مراااد   - 

الم فا علن ة اضج الة ل   الو دع   العاد  
 المخاارل  عاا  الحواا   الندشااض  عاا   اادن   

الرام  اينفما الخةم  المةن ا     الوا ان      
نااا   الم فاااا  الهرااا  الرااام  رح ااا  العال ااا 
 . عم  ف رد

النفااج فاام الااةعد ل الراام  و مرااد الم فااا -  
علااااان ة اضاااااج الة لااااا   الو ااااادع   العاااااد   
 المخارل  لل عاا  فاام العو ناادت االن ااند    

 ان ااااند المنصاااا و عل رااااد فاااام  اااادن   
     1111لتاان  ( 19) الة لاا  ج ااماا ففم 

 . ي  دن    ح  محل 
لهناا  رااة    ) النفااج فاام ال عاا   نوااجاجات- ج

الصاادةج  ر ن وااد لواادن   (   ااد د المرودعااة  
( 1)ما  المادة ( 5)  ك ج    الفواج  الرودعة 

لتاان  ( 11)ماا   اادن   الرودعااة المااةنم ج اا 
 بلاا مهلا، ) دنت رنو علان     1155

الراااة    مااا  ع ااا    مااا   نااادج مااا ففم 
 قاج  العاااة   ع ااا  رع نااا  الااا قاج  الرااام 

حاة الع ا    الم فا         إل رد نرت  
 قاج  المدل اااااا  جض تااااااد  إلاااااانالمنتاااااا ن   
مهلاا، )  ااد  المهلاا،  تاامن  ( للمهلاا،

( 2)  دنات الفواج  (رة      د د المرودعاة  
مااااا  المااااادة  الماااااك  ج  ره اااااق للمعراااااجل 
 للمعراااجل عل ااا      م اااق  اااجاج مهلااا، 
الرااة    لااةل مح ماا  الرم  ااق خااال   ال اا   
  ماااد مااا  راااألج خ رنلغااا  نااا     ااا    اااجاج 

 عنةمد صةج  ح م  الصدةج نكلف   ع د الم
لتاااان  ( 59)لرودعااااة الم حااااة ج اااا  اااادن   ا
ماااااااااا  (   ال)نااااااااااو الننااااااااااة  (21)5005

                                                 
(21)

 9012نشج فام ال  ادضع العجا  ا  نعاةة د الماج     
 . 19/1/500فم 

 رشا   لهنا  رتامن - )من  علن ( 50)المدة 
نجضدتااا  " لهنااا  راااة      اااد د المرودعاااة  "

 ااادل مااا  الصااانا ال ااادنم  نرةنااا  مهلااا، 
الو دج  ع ا    ما  الما فف   الوادن ن    

 حاة مد  ال ف ف   عا  ماة جرو  ةجهررمد  ال
ما   قاج  الاةفد    ايخجم   قاج  المدل   
   نفااج فاام هم ااع ندي  ج اا ررخااك  جاجاررااد 

  د د الرودعاة المعراجل عل راد الندشاض  ما  
  عااا   -  .  ر ن ااا   ح اااد   اااكا الوااادن  

د مااا  نواااجاجات اللهنااا  خاااال  رتاااع     مااا
    الاااا ق جرااااألج خ الرنل ااااغ    العلاااا  نوااااجاج 

  ناو النناة( ةاضج     ةاضاج  الرودعاةجض ، ال
للمعراجل )م  المادة  كارراد علان    (  دل د)

 المعرجل عل       م ق  اجاج لهنا  راة    
العدما  لمهلا،  لةل الر ض     د د المرودعة 

ش جل الة لا  خاال  تار     ماد ما  راألج خ 
 الماك  ج     ا    اجاج  نواجاج اللهنارنل غ  

 را  رعاة  ( ع اد  فالصادةج ناكلالر ض  العدم  
ماا  ( 50)ماا  الماادة (  دل ااد)  اا  نااو الننااة
نم هاااا   5005لتاااان  ( 59)الواااادن   ج اااا 

لتااان  ( 51)مااا  الوااادن   ج ااا ( 11)المااادة 
للواااادن    اي    اااا  الرعااااة    (10) 5009
  نح اااااث   ااااا   5005لتااااان  ( 59)ج ااااا 

االعرااجال علاان  ااجاج لهناا  رااة      ااد د 
المرودعاااة   لاااةل مح مااا  الرم  ق ناااةال مااا  

لر ض  العدم  لمهل، ش جل الة ل  فم حا   ا
 اااجاج    نماااد  اااالماااك  ج     اااجاجا للهنااا إ 
  اا   ال عاا  ف اا     فماا  ال ن عاام  ي ةاج

   الر ضاااا    اإلةاجيلااااةل مح ماااا  الو اااادج 
كا مااد  جةنااد إ العدماا  لمهلاا، شاا جل الة لاا  

للمرودعااة   فمد عال اا   اإلهااجاجات اخرصاادج
مح مااااااااا  الرم  اااااااااق نااااااااادل ع  نااااااااادلوجاج 

( 11) فوااادن   الرودعاااة الماااةنم ج ااا ةاجياإل
 اااد   ااانو علااان      ااا    1155لتااان  

                                                 
(10)

( 9025) نشج فم ال  دضع العجا    نعةة د المج    
علاان      اا   نفاادك  ماا  رااألج خ  59/15/5009فاام 
19/1/5005. 
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ال ع  لةل مح ما  الرم  ق فام ال  ات الاكي 
نعة عاد    ة  نشأل  مد اإلةاجيل      الو دج 

 اإلةاجي  ي نعاااااة  نشااااادج الو ااااادج  1121
ف ها       ا   االعراجال علان الواجاجات 

  اإلةاجيلااااةل مح ماااا  الو اااادج  اإلةاج اااا 
  اآل  ل   ا  هرا    ادض    خاجل  ل ، لاة

هعاا  ال عاا  فاام  ااجاجات  إلااننحاا  نااةع  
لهناا  رااة      ااد د المرودعااة   لااةل مح ماا  
  اااادج الم فف    رخ ااااع  ااااجاجات  ااااك  

 ال عاا  لااةل الر ضاا  الرم  ق اا  إلاانالمح ماا  
فم مهلا، الة لا   رمدج،  اإلةاجيللو دج 

 اااك  الر ضااا  االخرصدصااادت الرااام رمدجتااارد 
المنص و عل راد فام  ادن   مح م  الرم  ق 

المجافعاااادت المةن اااا         ااااجاج مح ماااا  
  دج الم فف   د اج الم عا   ف ا   الر ضا  

نر ها  ال عا  ندراد  اإلةاجيالرم  ق   للو دج 
 . ملقمد

 
  ك ج    مح م  الرم  ق االرحدة ا   لنات  -100

 5005/الر ضاا  العدماا /25/21/91ن ردنرااد المااج  
االرحدة اا  العل ااد ماا  المح ماا   11/9/5005فاام 

ماا  (    ال50)النفااج فاام ةتاار ج   نااو الماادة 
 5005لتااان  ( 59) ااادن   الرودعاااة الم حاااة ج ااا 

 الناااات فاااام شااااجع ر   الراااام نصاااات علاااان    
للمعرجل  للمعرجل عل       م اق  اجاج لهنا  )

رة      د د المرودعة   لةل الر ض  العدم  لمهل، 
ح اااث راااجل الر ضااا  العدمااا  ...( شااا جل الة لااا  

ضرد ناأل   اكا مح م  الرم  ق  نج ي    ج ا   ع ادل
تند  ال اجة  فم  جاج اد النو د ج ةتر جي لأل

فاااااااام  5002/الر ضاااااااا  العدماااااااا /21) المااااااااج  
مااا  ( 99)المر ااام  ناااأل  المااادة  51/1/5005

العااااجا  نصاااات نااااأل  ر اااا     ةتاااار ج همر ج اااا
التاااال دت االرحدة اااا  ماااا  التاااال دت الرشااااج ع   

 رصدصااااادررداخ الرنف ك ااااا   الو ااااادض   رمااااادج، 
  مردمراااد علااان  تاااد، الفصااا  نااا   التااال دت 
 ح ااث    مهلاا، شاا جل الة لاا   ااجرن  ناا قاج  
العة  فر  ردنع للتل   الرنف ك ا    ر ا   دادلن رر  

 ندلرااادلم فاااد  نفاااج   د اااج الو ااادالم لوااا  مااا  
ال عاا   ماا   ناا  المهلاا، المااك  ج  خاا  نمنااة  

    المشاااج    هااا      الفصااا  نااا   التااال دت 
راااة      اااد د المرودعاااة    د ااام   اااج ، لهنااا 

فاال  منرة  م  مهلا، الو ادج   ع ادج فخاج   
 ه ق النفاج رم  اقا فام الواجاجات الصادةج  منراد 

 ن نات  قاج  المدل ا   م   ن    ض  د ج   دض    
فاااااااااام  205/19/15925)ن ردنرااااااااااد المااااااااااج  

  ف اا  رشاا    اللهناا   النصاا و  12/2/5005
ة الرم رح ااا  الرودعاااة الم حااا الودن ن ااا  فااام  ااادن  

   لهناا  رااة      ااد د المرودعااة   رعرنااج  اللهناا  
لهناا   ةاج اا      الوااجاجات الراام رصااةج د   اام 

 إلااان  اتاارندةا  ااجاجات  ةاج اا   ل تااات   اادض   
النصااا و الودن ن ااا  فاااأل  الر ضااا  العدمااا  لمهلااا، 
ش جل الة ل   ام المخرصا  نادلنفج فام ال عا   

 لمرودعاة   لهن  رة      د د ا تنوجاجاالرم  ق   
  ججت المح ما  االرحدة ا  العل اد    لهنا  راة    
  د د المرودعة   رنفج فم شب   المرودعة   م  
ماا ففم الة لاا  ماا  ح ااث الحواا   الرودعة اا      
الوجاجات الرم رصةج د  ام  اجاجات كات  ن عا  

 ل ،  جاجات  اإلةاج  خدص  رغل  عل رد الصف  
الرم  رج ترد    دض   صجف  ندلجد  م     اللهن 

  الواجاجات الرام إفا  د م  نرةن  مهل، الو دج 
لااكلف فااأل   رصااةج د رعرنااج كات  ن عاا  خدصاا   

ماا   اادن   الرودعااة ( 50)ماا  الماادة  (  دل ااد)الننااة
 رعاادجل مااع  ال 5005لتاان  ( 59)الم حااة ج اا 

الو ادج  اتاروال التال دت  مناة  منة  الفص  ن   
   ناا   الرااةخ  فاام شااب   التاال   الو اادض   ماا

التاااال   الرنف ك اااا     اااا    لاااا  الر ضاااا  العدماااا  
 (11)رم  ق د ج  اجة لكا  اجج جة ال لا لمح م  ال

  ااكا  ب ااة  هراا  نفجنااد فاام  اا   الر ضاا  العدماا  
لمهل، شا جل الة لا   ام المخرصا  نادلنفج فام 
 ال ع   نوجاجات لهنا  راة      اد د المرودعاة   
الراااام  اااام لهناااا   ةاج اااا    جاجاررااااد   ااااجاجات 

                                                 
(11)

فاااام  5005/ ارحدة اااا /2 نفااااج الوااااجاج المااااج     
المح مااا   منشااا ج فااام  م ااام نااادهم  51/2/5005
 .21ت 92ة   العل د  مشدج إل   تدنود واالرحد
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ةاج   لكلف  ر ه  رعاة    ادن   الرودعاة الم حاة  
الر ضا  العدما  لمهلا،  إلانل م  ع ة االخرصدو 

 . الن مهل، الة ل  عنة رألت ت  ش جل الة ل  
 

 البند الثالث
 الخدمة في مجلس الدولة

 ــــ
 :  ال ت الرع   

نااجل      اا   الرع اا   فاام المهلاا، علاان  -101
 :ايرمالنح  
جضااا ،   ال ااا  نااا ا   راااأللا المهلااا، مااا  - 1

ندضاااا  لشااااب   الرشااااج ع  ندضاااا   للااااجض ، 
لشااااب   الااااج ي  الفراااا ل  ندضاااا  لشااااب   

    عااةة ماا  المترشاادج   الاإلةاجيالو ادج 
مترشااادجا  مااا  عاااةة مااا  ( 10) وااا  عااا 

 واااا   عااااةة    المترشاااادج   المتاااادعة   ال
 ق اااااة علااااان نصاااااا عاااااةة   ال( 12)عااااا 

 .المترشدج  
نادج علان  ع   الجض ، نمجت   همرا جي  ن- 5

   اا     ااة  الناا ا   رجشاا   الر ضاا  العدماا  
فاام المهلاا،  اا  المجشاا     عدماا  معدملاا  
الاا ق ج فاام الجاراا   المخصصاادت  هم ااع 
الحو    االمر دقات  ل  صالح دت الا ق ج 
المخاااارو ف مااااد  رعلاااا  نرع اااا   الماااا فف   

 إلاان  حاادلرر    ان ااند ر خااةمرر     ماا ج
 .الرودعة  الصالح دت الموجج   دن ند

 عااا   ندضااا  الاااجض ،  المترشااادج نمجتااا   - 1
ماا    ضاا  الجضدتاا  فاام  نااد رجاح همراا جي 
    اا    اا  منرمااد نةجهاا   ق ااج  المهلاا، 

  عاااا   فاااام المهلاااا، ن ف فاااا  مترشاااادج  ال
ع   ج   الرج    م   ف ف   مد إنمندشج  )

ندضاااااااا  جضاااااااا ،    ( مترشاااااااادج متاااااااادعة
 .المهل، م  خدجج مالف المهل،

 لمااالف الفناام للمهلاا،ا إلاان  اا   الااةخ   - 9
ندلرع    ن ف فا  مترشادج (  ع دج المهل،)

 ننناااادج علاااا نمجتاااا   همراااا جي  متاااادعة 
  شارج   رجش     ض  الجضدت  فام المهلا، 

        حدصال علن شردة  المدهتار ج فام 
 لاااا  خةماااا    اااادض     اي اااا الواااادن   فاااام 

  دن ن اا  فعل اا  فاام ة اضااج الة لاا   ممدجتاا  
 واا  مهماا    ااك    الفعل اا  لمرناا  المحدمااد  

 ق ااة عمااج   تاان      ال( 12) الخنااج  عاا 
 ر ااا    عناااة الرجشااا    تااان  ( 20)علااان 
للحدصاا  علاان شااردة  الااة ر جا  ( 15)المااة 

  ف فا  مترشادج إلان مد رج  را   فم الودن   
هملا  شاج   ف    منرد م ام  ف ننغم ر فج

ما  فعل ا  فام تان ات خة( 2)رو  ع  مة  ال
ج متااادعة    نااات المهلااا، ن ف فااا  مترشاااد

خاللراااد  فااادج  ه اااة   مواااةج  علااان العمااا  
عدل ااااا  فااااام  عاااااةاة مشاااااج عدت   إنرده ااااا 

الج ي  المشا ج    إنةاجالرشج عدت  رة  ورد 
الودن ن اا    فاادج  فاام العماا  الو دضم تاا اج 

   فاام مح ماا   اإلةاجيفاام مح ماا  الو اادج 
            كلف ماةعمد    دج الم فف   

ماااع نشاااج نح ااا      اإلحصااادض دت نديج اااد 
فااام مهاااالت علم ااا    اي ااا فااام   ااادن ن    

ر صاا     ضاا   إلاان إ اادف  معرمااة   مح ماا  
 .علن رج  ر  ندإلهمد جضدت  المهل، 

 بةي جض ، المهل،  مد  جض ، الهمر ج   - 2
      إخاالو م ند نأل   ابةي عملا  نألمدنا  

  ن  الودن   نح ادة  رهاجة    ابةي ال ما   
هلااا، الة ل   ع ااادج الر ضااا  العدمااا  لم إماااد 

 نااا ا  الاااجض ،  مترشااادج   المهلااا، مااا 
 ناااااا   منرااااااةن    مترشاااااادج   متاااااادعة   

 .مندشجرر   فدضفر  
ت  حفج الهمع ن    حةل  فدضا مهل، الة لا  5

 رفاا   عماا  فخااج ال  ي مقا لاا  الرهاادج     
  ااااكلف    اتاااارواللردمااااع  جاماااا  ال ف فاااا  

 حفااااج علاااان  ع اااادج المهلاااا، االشاااارغد  
 إفشاااادج  منعاااا   ماااا   تاااام  ندلعماااا  الت د

 .المةا الت الرم رهجي فم المهل،
  

 : دن دت االنرةا 
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 ف ااا      عرماااة المهلااا، علااان مال درااا   -105
مااادنع مااا   المال ااادت  ةعمراااد  ال   ر ااا  ج  اااك
االنراااةا  مااا  خااادجج المهل، عناااة  إلاااناللهااا ج 

ال اااج ج  الوصااا ل  رااا فج ال فااادجات الودن ن ااا  
المهلااا،  ماااع  لااانإ انراااةانر اله اااة  لاااةل الماااجاة 

 : ألرممجاعد  مد 
 
ة   )     ا   االنرااةا  لماة   جنااع تاان ات - 1

 ا راجاحنمجت   همر جي ننادج علان ( رمة ة
 اتر ال نعة  م    ض  الجضدت  فم المهل، 

 الهراااا  الراااام  عماااا   انرةاناااا ج ي المااااجاة 
المهلا،  إلانمد  ج ة نودج المنراة    إكاف رد 

 اا  النفااج نعااة   ناادت ال فاادج   الموةج  ف ف
 .مالف المهل، إلنفم نول  

 إلاان ق ااة عااةة المترشاادج   المنرااةن    ال   - 5
المهلااااا، علااااان  لاااااث عاااااةة المترشااااادج   

 .ايصل   
 ع دج الر ضدت الرةج ت   فم  انرةا  ف   - 1

مما    ل دت الودن   فم الهدمعادت الجتام   
 (اي   تردك متدعة فم )  حم  لو  علمم

الااةجهدت الخدصاا   صااحد   انرااةا  هاا ق - 9
 المة ج   العادم   فام الا قاجات  الهرادت 

مما  لرا  خناج  فام  د ج المجرن   نا قاج  
   اال رصاادة    اإلةاج اا الودن ن اا      ايماا ج

   العلااا   المدل ااا   المحدتااان    رر فج فااا ر  
الشاااج   الودن ن ااا  للعمااا   مترشااادج   فااام 

 .المهل،
ج   هاا ق انرااةا  المااة ج   العاادم   فاام  قا- 2

 فاااا   المهلاااا،  إلاااانالعااااة   مترشاااادج   
 .الشج   التدنو 

الو اااد    ع ااادج االةعااادج  انراااةا  هااا ق - 5
 . ف  الشج   التدنو   مترشدج    العد  

 
 إلاااان مااااد االنرااااةا  ماااا  ةاخاااا  المهلاااا،  -101

الم لاااا نراااد  ايعماااد فنفاااجا لهتااادم   خدجهااا  
ق اااادة   ااااك  المال اااادت  إلاااانالمهلاااا،  حدهراااا  

 : ألرم جل مدلكلف ن  ر   ج د 

المترشدج للعم   مترشادج فام  انرةا  ه ق - 1
جضدتاااااا  الهمر ج اااااا     جضدتاااااا  مهلاااااا، 

 .ال قجاج لمة   جنع تن ات 
المترشاااادج    المترشاااادج  انرااااةا  هاااا ق  ال- 5

 .خدجج المهل، إلنالمتدعة 
 

 :اإلهدقات دل د ت 
م  ح ث  نجل     عدم   ع دج المهل،  -109

 :ايرمعلن النح    اإلهدقات
   ايع اادج تاارح  جضاا ، المهلاا،  ن اناا  - 1

 هدق  اعر دة        احة ع      مدن     اد  
 .م  الخةم  الفعل  

المتااارحو   الرااام لااا   ااار   اإلهااادقاتراااة ج - 5
  ماان  عنرااد جارنااد  اادمال عنااة  الرمرااع نرااد 

 .خةمر   مرمد  دنت المة  انرردج
المج ااااا    فااااا   ندإلهااااادقات ااااار  الرمراااااع - 1

علااان     عااادلج الاااجض ،  لندفاااك  الوااا ان   ا
نر    المصاااد  ماااايع ااادج ن انااا   نو ااا  

علان نفوا    نمجل هجاج ال ف ف     نتننرد
 .الة ل 

لع   المهلا، الرمراع نألهادق  ةجاتا   لماة  - 9
تاااانر    دنلاااا  للرهة ااااة لمااااة  تاااان   احااااة  

 .للحص   علن شردة   علن
 :الرودعة إلن اإلحدل  :جانعد 
ج المهلااا، نااانعل  ع اااد إحد ااا  ف ااا   -102

ال اامدندت ماا  ح ااث الرودعااة  كلف علاان النحاا  
 :ايرم
 جضاا ، المهلاا،  ندضاا  الااجض ،  المترشاادج- 1

   المترشااادج المتااادعة المنراااة  المترشااادج
 .د ج  دنل   للعق 

( 1) هاا ق  حدلاا   ي ماا  المااك  ج   فاام ال- 5
ال ننادج إ تن  ( 51)علن الرودعة  ن    مدلر 
تند  صح   نندج علن  لن  الرحج جي    ي

علاان روج ااج صاادةج ماا  لهناا   ن اا  جتاام   
 .مخرص 

راار   حدلاا  المنصاا و علاا ر  عنااة نلاا در  - 1
تااان  مااا  العماااج نواااجاج مااا  جضااا ، ( 52)
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الرودعاة  إلن مد الجض ، فرر   حدلر   المهل، 
 .نمجت   همر جي

 اعرااقا للااجض ،  ندضاا  الااجض ،  المترشاادج - 9
المهل، رو  الخةم  فم  الخةم  نشج     ال

( 51)  و  عماج  عا  تن      ال( 12)ع 
  حارفف ما   عراق  الخةما  فم رناد    تن  

جارناااااااا  الرودعااااااااةي  ج اراااااااا   هدقاراااااااا  
 . خجلالمرجا م       حو   

 
 اإلةاج ااا نوراااجح رشااا    مهلااا، للشاااب    -105

 المدل ااااا  للمهلااااا،  نجضدتااااا  جضااااا ، المهلااااا، 
 ع ااااا    ن انااااا  ال ال ااااا    ال ااااا  مااااا    اااااة  

للنفااج فاام الرع  ناادت  الرجشاا حدت    المترشاادج  
علااااان الرودعاااااة   اإلحدلااااا  الرج  ااااا   االنراااااةا  

 الةجاتااااااا   يع ااااااادج المهلااااااا،   اإلهااااااادقات
علن  عةاة الم اقنا  التان     الماالف   اإلشجاا
 .للمهل،

 
 (:الرألة ن  )االن ند    ايم جخدمتدت 
 الحاااف     ااادن   مهلااا، شااا جل الة لااا   -109

االن ند     نديم جل  هدج خدل د م   ي نو  رع
ددم اااد  نفجا  ايماااجلمنرتااانم المهلااا،  راااجف 

للمرد  الهت م  الرم  مدجترد المهل،  لكلف نجل 
 االن اااند    يع ااادج المهلااا،  ايمااا جرنفااا   

 رألم   الحصدندت  ال امدندت لرا  لحماد رر  ما  
 : نجل مجاعد  مد  ألرم اله ج  الرعتا 

كناا   اجر ااد ع اا  المهلاا،  إلاانكا  تاانة إ- 1
 رعلاااا  ندل ف فاااا  العدماااا     اااا   هج ماااا  

فرواااا   الر ضاااا  العدماااا   رتاااار ه  معد نراااا  
ع   ج   لهن  ر ا   ال ا   نألهجاج رحو   

 ع اادج يهااجاج الرحو اا   روااة   ر صاا دررد 
الرام لراد    رواجج ر ه ا   الر ض  العدما   إلن

 .الررم     دل  الو   
فرار   ع ا  المهلا،  إلانكا  هرت الررما  إ- 5

مر  م  لهن    امرد  ال ا   ع ادج ما  محد 
 الوااااااجاج المندتاااااا    إصااااااةاج المهلاااااا، 

 مد    للع   المرر  ال ع  فم  جاج اللهن  
 .الر ض  العدم 

كا  هاااةت اللهنااا     الفعااا  المجر ااا  مااا  إ- 1
 تر ه  فاجل عو نا   إل ردالع   المحد  

 حااةل العو ناادت     روااجج فعل رااد ان ااند   
 المهلاا، عل رااد الراام  هاا      اانو  اادن   

 هةت اللهن     الفع  المجر ا  ما    كا  مد
الع اا  المحااد    اا   هج ماا   عد اا  عل رااد 

االن اند     إهجاجارراد إ وداالودن   فعل رد 
يهاااجاج  المح مااا  المخرصااا  إلااان  حدلرااا  
 .محد مر 

م   ح    إةان كا  ججت المح م  المخرص  إ- 9
نااادلح   عل ااا  نهند ااا     هنحااا  مخلااا   إل راااد

 إنرادجفعلن الر ض  العدما     رواجج  ندلشجا 
 ماد  كا   لاق   دن ناد  ماد  ارخدك خةمر  ف جا 

 فللهناا  فااجل مااد  ااججت المح ماا  ننجاجراا  
 .رجا  مندتند م  العو ندت االن ند   

رفااجل العو ناادت االن ااند    الردل اا  علاان - 2
المهلاا، ة   المتااد، نمااد  ااة  رخااك  ع اا 

ان   رفج اااارد الواااا  إهااااجاجات ااااة  ماااا  
 :ايخجل
ة ت .    ج ت الل  .    اإلنكاج  ت .    ت الرنن  
 رفاااجل  اااك  العو نااا   كا  الخةمااا   إنرااادج

صةج علن الع   ح   نردضم ع  هند ا     
 .هنح  مخل  ندلشجا م  مح م  مخرص 

  دما      الودن ن   اإلهجاجات ارخدك  ه ق ال- 5
 انرراادجنعااة  الااةع ل علاان  ع اادج المهلاا، 

 كا  اااد  ناااة  فااام الرحو ااا      ال خاااةمرر  
 .الخةم  انرردجالمحد م   ن  

هااا ق  ييفااام د اااج حدلااا  الرلااان، نهند ااا  - 9
ندضااااااا  الاااااااجض ،     ر   اااااااا الاااااااجض ،   

المترشااااااااادج    المترشااااااااادج المنراااااااااة     
نم افو  رحج ج   م   إال المترشدج المتدعة 

 .الر ض  العدم  لمهل، الة ل 
 

 البند الرابع
 ة مع الجهات القانونيةتعاون مجلس الدول
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 ــــــ
 

 ف اا     ر اا   لمهلاا، الة لاا  عال اادت  -102
الودن ن اا  فاام ةاخاا  العااجا   دن ن اا  مااع الهراادت 

  كلاااف لرنااادة  الخناااجات  المرااادجات    خدجهااا 
 :ايرم كلف علن النح  

 لمهلاا، الة لاا  الرعااد   مااع مهاادل، الة لاا  - 1
 كلاااف نعواااة    ايهنن ااا فااام الااانالة العجن ااا  

لمند شاااااااا   ت  حلواااااااادت نودشاااااااا   نااااااااة ا
الم  اااا عدت الودن ن اااا   الو اااادض   الراااام 
رشاغ  الف اج الواادن نم  رنادة  الخناجات ف مااد 
 رعلاااا  نر اااا  ج  تاااادل    عااااةاة  صاااا دد  

 إلاان إ اادف   اإلةاجيالرشااج عدت  الو اادج 
رنااادة  الم ن عااادت الرااام رصاااةج عااا   اااك  

 .المهدل،
 ع اااااادج مهلاااااا، الة لاااااا  فاااااام  اشاااااارجاف- 5

دن ن اا   الو اادض   الراام رعوااة الماابرمجات الو
فم ةاخ  العجا   خدجه   روة   الةجاتادت 

 . النح ث ف رد
 ف اا      عوااة مهلاا، الة ل  نااة    دن ن اا  - 1

لمند شاا  المشااد    المع  اادت الراام  تاان    
رعرااجل العماا  فاام المهل، مااع رخصاا و 

 رنادة   م      ادن نم مرا  للراةاج، ف ا  
جضا ،      ح ج  ك  النة  الخنجات نشألن  

مااااع   ايع اااادجالمهلاااا،  ن اناااا   هم ااااع 
 تالاااا قاجامم لاااا   للااااة اضج الودن ن اااا  فاااام 
  ع اادج   الهراادت د ااج المااجرن  ناا قاج  
 .الر ضدت الرةج ت   فم  ل دت الودن  

 
 خاتمة
 ــــ
 

ة ااا ا  )    رنااا   لناااد فم  اااك  الةجاتااا   -101
 رم ا  1111المبت، فم عد  ( الرة    الودن نم
   ناا   رشاا  الر   العااةة الول اا  مااع نتااد   فاام ر

    جتاااخ   اعاااة   صااا    للماااة ن   الوااادن ن    
الصااا دد  الودن ن ااا     حاااة  تااا، الرشاااج ع     

ر ااا   فجاج  فراااد ل الاااة  ا  ملقمااا  للااا قاجات 
 الهراادت الجتاام   ناادلجد  ماا  عااة   هاا ة نااو 
ناااااكلف فااااام  ااااادن   الاااااة  ا   مد لعااااا  مهلااااا، 

ة    الواادن نم العااد  الراادنع لااة  ا  الراا االن ااند 
الحمد   علن الم فاا العاد   إتندغة جا مرمد فم 
      اا   ح مااد محد ااةا فاام  اإلةاج ماا  رعتااا 

 ق  العو ناادت االن ااند     روااة ج رندتاانرد مااع 
المجر اا  ماا  الم فا  اا   ااك   اإلةاجيالااكن  
هعلت ة  ا  الرة    الودن نم م  اع  وا   ايم ج

 .الودن ن   ايم جفم   اعرمدة الهردت الجتم   
 

المحد الت الرم هاجت لرح  ا    م   نجق -110
 ااد   مهلاا، الة لاا   إلاانة اا ا  الرااة    الواادن نم 

مشااج   الواادن   المعااة ماا  لهناا  شاا لت فاام عااد  
فم  قاج  العاة  ما  عاةة ما  الوادن ن     1151

ال ل ع   المخرص   فم م اةا  الو دج  الو ادج 
 نااا ج ندلاااكات  ل   المشاااج   لااا   اااج ال اإلةاجي

 للفج ا الرم  د  النلة  مج نراد فام كلاف ال  ات 
نح اث   اجا ة المشاج  العجا ام  ايما  نوم  اكا 
 ايتاااند  نشااادج مهلااا، الة لااا  فااام  إلااان شااادج 

  1151الم هناا  لواادن   المجافعاادت المةن اا  لعااد  
لرحو ا    ل   ل  رنك  محاد الت هة ا   نعاة كلاف 

 . ايم  كا 
 

 ارهرااتة لاا   نااةال ماا  رألتاا ، مهلاا، ال -111
مهل، ش جل  إلنرح    ة  ا  الرة     إلنالن   

ماع رعاة الت مرما   1191الة ل   كلاف فام عاد  
فم  مد   حة  الرشج ع  ر ح اة  اإلترد   إند  

 تاااااا، الصاااااا دد  الرشااااااج ع    المصاااااا لحدت 
مااع هعاا  فجاج  فرااد ل   إل اا   الرعاادن ج الودن ن اا  
فااام نعااال الحااادالت لل قاجات  المهلااا، ملقمااا  

  ااكلف  نااةاج  الهراادت د ااج المجرن اا  ناا قاج   
المشااا ج  الودن ن ااا  فااام االرفد  ااادت  المعد اااةات 

    هجت عة إل ردالة ل    ن  عوة د    االن مد  
نراةا منحا  ن عاد  رعة الت علن  دن   المهلا، 

 اجرنااد   إعاادة ماا  االتااروالل   عاا   قاج  العااة  
مهل، االن ند  العد  نمهل، ش جل الة ل   مع 
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فاااااااام  اإلةاجيمح ماااااااا  الو اااااااادج  اتاااااااارحةاث
الر ضااا    ماااد  جاجارراااد لل عااا    إخ اااد المهل، 

 ندلجد  ما  الو ا ة  العدم  لمهل، ش جل الة ل  
مح م  الو ادج  اخرصدصدتال   ج  ال اجة  علن 

 نرد رم نت م  الةفد  ع  الم ا    إال  اإلةاجي 
 اإلةاج اا  الوااجاجات  اإلةاج فاام م اهراا  رعتااا 

    اينفما خج د    مخدلفا  للوادن       الرم رم  
الرعل مدت    صة ج د خالفد لو اعاة االخرصادو 

    هاا ة خ ااأل فاام ر ن اا      مع نااد فاام شاا ل  
الوادن      النفاد     الرعل ماادت    فام الرفتاا ج    

   رعتاااااا التااااال    ةع ند  فااااام  اااااك   إتااااادج 
هم اااع الو ااا ة الااا اجة  علااان  إلغااادج إلنالةجاتااا  

 اخرصاااادومااااع هعاااا   مح ماااا  ال اخرصدصاااادت
النفج فم ال عا   نواجاجات المح ما  لاةل الر ضا  
العدماااا  لمهلاااا، شاااا جل الة لاااا  رنف ااااكا لواااادن   

 مع كلف فد    ندف عة  مالحفدت رجة  المهل، 
علاان  اادن   المهلاا،  رعة الراا   الراام ن ند ااد فاام 

 . ند د  ك  الةجات 
 

 فااام عاااد   نعاااة    ناااو الةتااار ج   اآل  -115
رألت ، مهلا، الة لا  ل ام  را لن  علن( 5002)

 صااااا دد    اإلفرااااادج اإلةاجي فااااادضا الو ااااادج 
الرشااج عدت  رم  اا  الة لاا   الر ضاادت العدماا   مااد  
الو دج ندت م  ال ج جي العم   هة د  لرح    
مهلاا، شاا جل الة لاا  الاان مهلاا، الة لاا    عااةاة 
 اادن   للمهلاا، رنف ااكا للاانو الةتاار جي  رحو وااد 

فاااااام صااااااة ج  الراااااام  دناااااات رهاااااا ش لآلمااااااد 
الواادن ن     فم  ااك  الةجاتاا   ااةمند مهم عاا  ماا  

 الرصاا جات لرااكا المهل،  نناا     مرااد  ايف اادج
 :ف مد  ألرم

مهل، الة ل    ض  مترول  ررمرع ندلشخصا   - 1
  ااة    اإلةاجيالمعن  اا   االتااروال  الماادلم 

 كلااف عنااةمد   ااع الماادة  إلاانناا   الةتاار ج 
 اااام  الفااااج    نرألتاااا ، المهلاااا،( 101)

 مااا  الفصااا  ال دلاااث(  ح اااد  عدمااا ) ال دلاااث
  كا معناد   فم الةتر ج ( التل   الو دض  )

    مهلاا، الة لاا    ضاا    اادض    متاارول  ال
 .ررنع     هر 

 عاااةة ( 10)إلااانق ااادة  عاااةة المترشااادج   - 5
 .اي  فم ( 12)إلنالمترشدج   المتدعة   

 معدمل  جضا ، مهلا، الة لا  معدملا   ق اج - 1
 .ن  معدمل  ةجه   ق ج معدمل  ن ا

ندضاا   رع اا    ال اا  ناا ا  لااجض ، المهلاا، - 9
لشااااب   الرشااااج ع  ندضاااا  لشااااب   الااااج ي 

 .اإلةاجي الفر ل  ندض  لشب   الو دج 
فاام النةا اا        اا   الرع اا   فاام المهلاا، - 2

 إلااان ااا  الرج  ااا   ن ف فااا  مترشااادج متااادعة 
 فاااا  شااااج   رفصاااا ل     ف فاااا  مترشاااادج 

الرع ا     ه قال   ت  ك جند د فم  ك  الةجا
جضاا ،     ندضاا  جضاا ،    ن ف فاا  مترشاادج

 .م  ةاخ  مالف المهل،   ف  اال ةم   إال
فااام  اإلةاجينشااادج   ضااا  رم  ق ااا  للو ااادج إ- 5

رنفج فم ال ع   نوجاجات مهلا،  المهل، 
 راار  رتاام ر  فاام الواادن   ) االن ااند  العااد 

"( مح مااااااا    ااااااادج المااااااا فف  "الهة اااااااة 
 ر اا     اإلةاجيو اادج   ااجاجات مح ماا  ال

ندضناااا   الر ضاااا  نجضدتاااا  جضاااا ، المهلاااا،   
 .اإلةاجيلشب   الو دج 

مح ماااااا  الو اااااادج  اخرصدصاااااادتر تاااااا ع - 9
لرنفج فاااااااام صااااااااح  الوااااااااجاجات  اإلةاجي
الصاادةج  ماا  الماا فف    اإلةاج اا   اي امااج

 الر ضاااادت فاااام الاااا قاجات  الهراااادت د ااااج 
 المجرن   نا قاج   الو اد  العاد   المخارل  

فااام  اااجاجات مهااادل، المحدففااادت  ال عااا  
 المهاااادل، المحل اااا   النلة اااا   المندقعاااادت 
الندشاااااض  عااااا  ر ن وااااادت  ااااادن   الهنتااااا   

 .اإلةاج   المندقعدت الندشض  ع  العو ة 
 كلااف نمنااع الهراا   اإلةاجيرحصاا   الوااجاج - 2

      الوااااجاج  ايمااااجماااا  تااااح   اإلةاج اااا 
 تر     ماد( 50)نعة م م إلغدب    رعة ل  
    الواجاج    ناديمجخ رنلغ ال ادع  م  رألج 
    ايمااجكا  ااد  ماا   شااأل  إ منلغااد  اعرناادج 
كا إال إ الماا ا   حوااد مع نااد  إ تااد الوااجاج 
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علن داش    راةل ،     الوجاج    ايمجننم 
 .رق  ج

هعاا  الاارفل  ه اق ااد نااةال ماا  ال هاا    ناا  - 1
 .اإلةاجي  دم  الةع ل  مد  الو دج 

مح مااا  )ت  العاااد  نااارتااام   مهلااا، االن اااند- 10
 اخرصدصاااادررد ر تااااع (   اااادج الماااا فف  

لهناا  )لرشاام  النفااج فاام ال عاا   نوااجاجات 
ماااع النفاااج فااام ( راااة      اااد د المرودعاااة  

الااةعد ل الراام  و مرااد الم فااا فاام ة اضااج 
الة ل   الو د  العد   المخارل  عا  الحوا   
الندشض  ع  الو ان   الرام رح ا  العال ا  نا   

  ااكلف  م  عماا  ف رااد الم فااا  الهراا  الراا
الااةعد ل الراام  و مرااد الم فااا علاان ة اضااج 
الة لاا   الو ااد  العااد   المخاارل  لل عاا  فاام 

 .العو ندت االن ند    
  اينفما هع  عجل مشاج عدت الوا ان   - 11

هلاا، الةاخل اا   الرعل ماادت علاان م  اينفماا 
ل م  ار    إلقام د لألعةاة    الرة      الة ل 

الرشااج ع     اامد  ر ح ااة  تاا، الصاا دد  
 حااااة  الرشااااج ع  المصاااا لحدت  الرعاااادن ج 

 .الودن ن  

 إلقام ادهع  ج ي المهل،  مش جر   فرا ا  - 15
 . المتر  ح للهر  المترفتج  

 ف اااا  الاااانو فاااام  اااادن   المهلاااا، علاااان - 11
للمهلا،  اإلةاج ا الر ضدت الفن    الرش  الت 

   اإلهاااادقات شااااج   الرع اااا    االنرااااةا  
االن ااااند    يع اااادج   ج ايماااا الرودعااااة 

 .المهل، مع الحصدندت  ال مدندت لر 
 ف ااا  الااانو علااان الرعاااد   نااا   مهلااا، - 19

الة ل  المبم  رألت ت  مع مهدل، الة ل  فام 
العااادل  ف ماااد  رعلااا  نر ااا  ج  تااادل    عاااةاة 

 اإلةاجي صااااا دد  الرشاااااج عدت  الو ااااادج 
 مشاادج    ع اادج المهلاا، فاام الماابرمجات 

لحلواادت النودشاا   الراام  النااة ات الودن ن اا   ا
رعوااااة فاااام ةاخاااا  العااااجا   خدجه   روااااة   

 .النح ث  الةجاتدت
مهلااا   نإصاااةاجالااانو علااان   اااد  المهلااا، - 12

 دن ن   معرمة   مح ما  رنشاج ف راد النحا ث 
 الةجاتاادت  المناادة  الو اادض    الوااجاجات 

عاااااا  المهلاااااا،   الفرااااااد ل الراااااام رصااااااةج
 . رش  الر 
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 المصادر
 ــــ

 
 تأـ المؤلفا

الرعل   علان  ادن   مهلا،  المنهم  إنجا   - 1
الة ل  فم  ا ج فجاج الفوا    ح اد   فراد ل 

منشاااااااأل    اإلتااااااا نةج    اإلةاجيالو ااااااادج 
 5001المعدجا ال نع  ال دن   

الو ااادج فااام المندقعااا   ة ج  تااا حتااا  نتااا  نم5
ةجاتاااا  ر ن و اااا  مودجناااا  للاااانف    اإلةاج اااا 

 الو اااادض   فاااام مصااااج  فجنتااااد  الهقاضااااج 
 . 1121د ج  عدل  ال ر  الو

الج دنااا  علااان  عماااد   تااادمم هماااد  الاااة   - 1
  منة  المشاج ع  ( اإلةاجيالو دج ) اإلةاج 

   اإلتاااااا نةج    اإلةاجيرنفاااااا   الو اااااادج 
1121 . 

  اإلةاجيالو اادج  تاال مد  محمااة ال مااد ي - 9
الواد ج   نعا  ( اإللغدج  دج ) اي  ال رد  
1195. 

ل ه ق فم الو ادج تل مد  محمة ال مد ي  ا- 2
ةجاتاا  مودجناا  الود ج   ةاج الف ااج   اإلةاجي
 . 1122العجنم 

 اإلةاجيالوااااادن    ع ماااااد  خل ااااا  ع ماااااد  - 5
ال نعاااا  ( ال رااااد  ال اااادنم  مهلاااا، الة لاااا )
 .الود ج  ةاج الف ج العجنم  ن  ال د

  صاا   الرشااج ع  عصاامت عنااة المه ااة ن ااج- 9
نغاةاة ( ةجات  فم  عةاة الرشج ع  ص ددر )

1111 . 
 صاا   رفتاا ج  عصاامت عنااة المه ااة ن ااج - 2

 . 5009نغةاة  الودن   
شااجح  ح ااد   اادن    داادقي ف صاا  مرااةي - 1

لاا   الو ااد  العااد  ج اا  ان ااند  ماا ففم الة 
 .5001نغةاة    1111لتن  ( 19)
 الوااااجاج  صاااادل  عااااال ي الهناااا جي مااااد ج- 10

 . 1111  نغةاة  اإلةاجي

 إلةاجياالو اادج  مصاا فن  ناا  ق ااة فرماام - 11
منشاأل  المعادجا  اإلتا نةج   مهل، الة ل  

1191 . 
 اإلةاجيالو اادج  مصاا فن  ناا  ق ااة فرماام - 15

  اإلتا نةج  ( اإللغدج  دج )  مهل، الة ل 
  5002ةاج الهدمع  الهة ة  

ة ج مهل، الة ل  فام  محمة  حمة  منص ج- 11
الوااد ج   ةجاتاا  مودجناا   المهااد  الرشااج عم 
 . 5009ةاج النر   العجن   

     ع دة تالم  مهل، الة لا  نا   النوادج - 19
ةجاتااااااا  مودجنااااااا  الود ج  ةاج    اإللغااااااادج

 . 1115النر   العجن   
 

 ب ـ بحوث ودراسات
فاا   عاةاة  صاا دد  الواا ان      اج  الاا رجي - 1

نغاةاة العاةة  نودن  المحادم     مهل  الو دج 
 . 1191ال دلث 

 ةاجياإلر  ج الو ادج  ع مد  خل   ع مد  - 5
مهل  العل       المرحة  فم الهمر ج   العجن

 .اي لن العةة ال دنم التن  اإلةاج  
ةتار ج   الوا ان    عصمت عنةالمه ة ن اج - 1

 ل نااد  )مهلاا ( 5002-1152)العااجا  فاام
 .(5002()9)التن ( 19)العةة( ترجار هم

دااااادقي ف صااااا  مرةي الحاااااة ة الودن ن ااااا  - 9
فااااام  اإلةاجيلتااااال دت مح مااااا  الو ااااادج 

 نغاةاة   قاج  العاة   مهل  العةال   العجا  
  5001العةة ال دنم 

مد ج صدل  عاال ي الهن جي الج دنا  علان - 2
 رحواا  النفااع العااد  فاام  ااجاجات االتاارمالف 

مهلا  العلا   الودن ن ا  العاةة  ةجات  مودجنا  
 . 1119المهلة العدشج   اي  

حا   نعال  مد ج صدل  عال ي الهن جي - 5
مهلاا، االن ااند  العااد  فاام فاا   اهرراادةات
م ففم الة ل   الو د  العاد   ان ند  دن   
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 مهلاااا  العةالاااا    1111لتاااان   (19)ج اااا 
التااااان  ال دن ااااا   اي   قاج  العاااااة  العاااااةة 

5000 . 
حرم ااا  نوااادج مهلااا،     ااا  ع ااادة تاااالم  - 9

ج خ ااا  دةجاتاا  مودجنااا  ر الة لاا  المصاااجي 
 مهلااا   ةاج    اااد د الح  مااا    ةتااار ج   

 التااااان  التدةتااااا   ال ال ااااا    اي  ة العاااااة
 .1115مدج،  - ند ج

 
 ج ـ قرارات

ت  1120)فراااد ل مهلااا، شااا جل الة لااا - 1
مج اق /م  منش جات  قاج  العاة ( 1129

 . 1129النح ث الودن ن    نغةاة 
 اااادن   مهلاااا، شاااا جل الة لاااا    جاجاراااا  - 5

  ااجاجات مهلاا، االن ااند  العااد   مح ماا  
 الرااام ة وراااد   الرشاااج عدت اإلةاجيالو ااادج 

نغاةاة  عةاة صندح صادة  هعفاج االننادجي إ
5009 . 

 
 د ـ متون القوانين

( 91)مااا ففم الة لااا  ج ااا  ان اااند  ااادن   - 1
 . 1151لتن  

( 51)مااا ففم الة لااا  ج ااا  ان اااند  ااادن   - 5
 . 1115لتن  

( 19) ااادن   ان اااند  مااا ففم الة لااا  ج ااا - 1
 .1111لتن  

( 91)  ااادن   ة ااا ا  الراااة    الوااادن نم ج ااا- 9
( 15)المعااااة  ندلواااادن   ج اااا  1111لتاااان  
 . 1191لتن  

لتان  ( 52) دن   مهل، ش جل الة لا  ج ا - 2
 .مع رعة الر  1191

لتاااان  ( 59) اااادن   الخةماااا  المةن اااا  ج اااا - 5
1150  

 . 1155لتن  ( 11) دن   الرودعة ج  - 9
لتاااان  ( 59) اااادن   الرودعااااة الم حااااة ج اااا - 2

لتاان   (51)مااع رعة لاا  الواادن   ج اا  5005
5009 . 

لتااان  ( 21) ااادن   المجافعااادت المةن ااا  ج ااا - 1
1151 . 

لتاان  ( 190)ج اا  اإلةاج اا  اادن   المحااد   - 10
لتاان  ( 111)المعااة  ندلواادن   ج اا  1199
لتاااان  ( 50)الملغاااان ندلواااادن   ج اااا  1120
1122. 

( 99) ااادن   مهلااا، الة لااا  المصاااجي ج ااا - 11
 .مع رعة الر  1195لتن  

( 22)  التااا جي ج ااا  ااادن   مهلااا، الة لااا- 15
 .مع رعة الر  1121لتن  

الرج ااام ( مهلااا، الة لااا ) ااادن   الشااا جل - 11
 .مع رعة الر  1125لتن   (5292)ج  

 

 


