يرسٕو أيٛر٘ رقى (  ) 4نسُت 2005و
بشأٌ
حشكٛم انًجهس انبهذ٘ نًذُٚت انشارقت
َحٍ سهطاٌ بٍ يحًذ انقاسً ٙحاكى إيارة انشارقت ،
بعددذ االعددلى اهددٗ انقددإٌَ رقددى ( )2نسددُت 1999و بشددأٌ إَشددام انًجهددس انخُم ٛد ٘ شيددارة انشددارقت ٔالئحخددّ
انذاخهٛت ،
ٔانقإٌَ رقى ( )3نسُت 1999و بشأٌ إَشام انًجهس االسخشار٘ شيارة انشارقت ٔالئحخّ انذاخهٛت،
ٔانقإٌَ رقى ( )2نسُت 2004و بشأٌ انبهذٚاث ف ٙإيارة انشارقت ٔحعذٚلحّ ،
ٔانًرسددٕو اييٛددر٘ رقددى ( )2نسددُت 2005و بشددأٌ اخخصاتدداث انجًعٛددت انعًٕيٛددت نهًجددانس انبهذٚددت فدد ٙإيددارة
انشارقت،
ٔيا حقخض ّٛانًصهحـــت انعايت
أتذرَا انًرســـــــٕو انخان-: ٙ
يادة ()1
ُٚشكم انًجهس انبهذ٘ نًذُٚت انشارقت برئاست انسٛذ  /سانى بٍ يحًدذ انعدٕٚس ٔاضٕٚـــــــــدـت كدم يدٍ انسدادة
انخانٛت أسًاؤْى -:
اًر بٍ يحًذ بٍ ابٛذ انشايسٙ
.1
ابذاهلل بٍ يحًذ بٕ رح.ًّٛ
.2
و.3/يحًذ بٍ حًٛذ دنًٕك.
اه ٙفٓذ بٍ شٓٛم.
.4
حًذ يطر يحًذ حرٚى.
.5
سعٛذ بٍ اه ٙانجرٔاٌ.
.6
اه ٙبٍ ابذاهلل انًحًٕد.
.7
و.8/ابٛذ حسٍ بٍ حُخٕش.
سٛف بٍ سانى بٍ خًٛس انسٕٚذ٘ .
.9
بط .ٙبٍ اٛذ انًظهٕو.
10
ابٛذٕٚ .سف انقصٛر.
11
ابذاهلل سهًٛاٌ سهًاٌ انعاير٘.
و.12/
سعٛذ بٍ أحًذ بٍ خادو.
.13
يحًذ بٍ ابذاهلل بٍ ْذِ انسٕٚذ٘.
.14
إبراْٛى اسكر إسًااٛم انعسكر.
.15
يحًذ بٍ راشذ بٍ يحًذ بٍ جرش.
.16

ابٛذ .حًٛذ انخٛال
17
اثًاٌ يحًذ شرٚف زياٌ
.18
ابذاهلل بٍ اه ٙانًطٕى
.19
إبراْٛى حسٍ انرضٕاٌ
.20
بذرٚت حسٍ تانح خهٛمّ بٕكمٛم
.21
حصت ابذاهلل ابذانرحًٍ جًعّ انطُٛج.ٙ
.22
حس ٍٛاه ٙجًعّ ايَصار٘.
.23
يادة ()2
ُٚخخب انًجهدس انبهدذ٘ َائبـــــــــدـلا نهدرئٛس فد ٙأٔل اجخًداى ندّ يدٍ بد ٍٛاياضدام ٔٚكدٌٕ االَخخدا بداالقخراى
انسددر٘ ٔبأبهبٛددت انحاضددرٚٔ ، ٍٚحددم َائددب انددرئٛس يحددم انددرئٛس فدد ٙجًٛدده اخخصاتدداحّ اُددذ بٛابددّ أٔ خهددٕ
يُصبّ .
يادة ()3
يذة انعضٕ ٚت ف ٙانًجهس انبهذ٘ سدُخاٌ يٛلدٚخداٌ حبدذأ يدٍ أٔل اجخًداى ندّ ٔٚسدخًر فد ٙحصدرٚف أاًاندّ ندذٖ
اَخٓام يذحّ إنٗ أٌ ٚخى حع ٍٛٛيجهس جذٚذ ٔٚجٕز إاادة حع ٍٛٛيٍ اَخٓج يذة اضٕٚخٓى.
يادة ()4
ٚكٌٕ نكم يجهس يقرر ٚخى حكهٛمّ اٍ عرٚق انخع ٍٛٛأٔ انُذ ٔٚخخص بًا ٚه:ٙ
 .1ححضٛر جذٔل أاًال انًجهس بانخشأر يه انرئٛس.
 .2حذٔ ٍٚيحاضر انجهساث.
 .3حُظٛى ٔحمظ ٔفٓرست انٕثائق ٔيحاضر االجخًاااث.
 .4يخابعت حُم ٛانقراراث انصادرة اٍ انًجهس.
 .5أ٘ اخخصاتاث ٚخى حكهٛمت بٓا يٍ انًجهس.

يادة ()5
ُٚعًَْددـم بٓد ا انًرسددٕو يددٍ حددارٚع تددذٔرِٔ ،اهددٗ انجٓدداث انًعُٛددت كددم فًٛددا ٚخصددّ حُمٛد أحكايددّ ُٔٚشددر فددٙ
انجرٚذة انرسًٛت.
تذر اُا بخارٚع :
انخًٛس  26 :جًادٖ ائنٗ ْ1425ـ
انًٕافـق  02 :فبراٚر 2005و
سهطاٌ بٍ يحًذ انقاسًٙ
حاكــــــــــــى إيارة انشــــارقت

