
www.mhabc.net 

___________________________________________________________ 

MHABC Download Center 

____________________________________________________ 

 1996نسُت  (4)قاَوٌ رقى 

 بشأٌ تعديم بعض أحكاو قاَوٌ

 انتأييٍ وانًعاشاث
  

 رئيس انهجُت انتُفيذيت نًُظًت انتحزيز انفهسطيُيت 

 رئيس انسهطت انوطُيت انفهسطيُيت 
 و ، ثشأٌ َمم انسهطبد ٔانظالحٍبد ، 1995نسُخ  (5)ثعذ اإلطالع عهً انمبٌَٕ سلى 

ٔعهً لبٌَٕ انزأيٍٍ ٔانًعبشبد نًٕظفً ٔيسزخذيً اإلداسح انعبيخ ٔانًجبنس انًحهٍخ ٔانجهذٌخ ٔدائشح 

 ٔرعذٌالرّ ،ٔعهً لشاس انًجهس انزُفٍزي سلى 1964نسُخ  (8)األٔلبف اإلساليٍخ انظبدس ثمشاس ثمبٌَٕ سلى 

 ثشأٌ لٕاعذ ٔششٔط طشف إعبَخ غالء انًعٍشخ، 1963 نسُخ 3

 نسُخ 25/10 1/7ٔ 3/6ٔٔعهً لشاساد يجهس إداسح طُذٔق انزأيٍٍ ٔانًعبشبد ثجهسبرّ انًُعمذح ثزبسٌخ 

:- ٔثُبء عهً يمزضٍبد انًظهحخ انعبيخ ٔثعذ يٕافمخ يجهس انسهطخ ، أطذسَب انمبٌَٕ انزبنً .  و 1995

  

 (1)يادة 
فمشح أ ،  (2)رسشي عهً انًٕظف انًحبل عهً انًعبش أحكبو إعبَخ غالء انًعٍشخ انًُظٕص عهٍٓب فً انًبدح 

 و 1/6/1995 و انًشبس إنٍّ اعزجبسًا يٍ 1963نسُخ  (3)ة ،ج يٍ لشاس انًجهس انزُفٍزي سلى 

  

 (2)يادة 
يٍ انًشرت انسُٕي عٍ كم سُخ يٍ % 15رظشف نهًٕظفٍٍ انزٌٍ رُزًٓ خذيبرٓى يكبفأح َٓبٌخ خذيخ ثٕالع 

. سُٕاد انخذيخ انزً رضٌذ عٍ انحذ األلظى نهًعبش 

  

 (3)يادة 
. يٍ ْزا انمبٌَٕ عهً انًٕظفٍٍ انزٌٍ اَزٓذ خذيبرٓى لجم سشٌبَّ (2) رسشي أحكبو انًبدح 

  

 (4) يادة 

 :- انًشار إنيه نيصبح عهي انُحو انتاني 1964نسُت (8)يٍ انقاَوٌ رقى  (2) يعدل َص انًادة 
ٌُشأ ثئداسح انحبكى انعبو طُذٔق نهزأيٍٍ ٔانًعبشبد نفئبد انًُزفعٍٍ ثأحكبو ْزا انمبٌَٕ ٌٔعٓذ ثئداسرّ إنً 

دائشح انزأيٍٍ ٔاالدخبس ٔرسًً دائشح طُذٔق انزأيٍٍ ٔانًعبشبد ٔنٓب انشخظٍخ االعزجبسٌخ ٔيٍضاٍَخ خبطخ 

رهحك ثبنًٍضاٍَخ انعبيخ نهذٔنخ ًٌٔثهٓب سئٍس يجهس إداسح انظُذٔق فً طالرٓب ثبنغٍش ٔرعزجش لشاساد يجهس 

. يٍ انزٕاسٌخ انزً ٌحذدْب يجهس اإلداسح .  انزُفٍزِإداسح انظُذٔق سبسٌخ انًفعٕل ٔٔاجت

 (5)يادة
:-  ، انًشبس إنٍّ نٍظجح عهً انُحٕ انزبنً 1964نسُخ  (8)يٍ انمبٌَٕ سلى  (16)ٌعذل َض انًبدح .     1

( 15)رسٕي انًعبشبد ثٕالع جضء يٍ أسثعٍٍ جضءا يٍ يجهغ انًشرت األخٍش كًب ركش فً انًبدح 

. ٔرنك عٍ كم سُخ يٍ سُٕاد انخذيخ انًحسٕثخ فً انًعبش 

. ٌسشي ْزا انزعذٌم عهً جًٍع يسزحمً انًعبش .     2

  

 (6)يادة 

 ، انًشار إنيه نيصبح عهي انُحو انتاني 1964نسُت  (8)يٍ انقاَوٌ رقى  (52)يعدل َص انًادة 

-: 
عهً كم جّٓ أٌ رؤدي ثبنُسجخ نكم يُزفع ٌزٕفى أثُبء انخذيخ َفمبد جُبصرّ ٔرمذس ْزِ انُفمبد ثًمذاس انًشرت 

يبئزبٌ ٔخًسٌٕ شٍكال جذٌذا ٔال ٌهزضو انظُذٔق ثٓزِ  (250)انًسزحك عٍ شٓش ٔاحذ ثحذ أدًَ لذسِ 

. انُفمبد 

ٌٔهضو انظُذٔق ثأٌ ٌؤدي ثبنُسجخ إنً كم طبحت يعبش َفمبد جُبصرّ ٔرمذس ْزِ انُفمبد ثًمذاس يعبش شٓش 

. يبئزبٌ ٔخًسٌٕ شٍكال جذٌذا (250)ٔاحذ ثحذ أدًَ لذسِ 

ٔرؤدي ْزِ انُفمبد فٕسًا انً يٍ ٌثجذ لٍبيّ ثذفعٓب سٕاء كبَذ أسيهخ انًُزفع أٔ أسيهخ طبحت انًعبش أٔ 

. أسشذ عبئهخ أٔ أي شخض ٌمذو يب ٌثجذ لٍبيّ ثذفع ْزِ انُفمبد

  

 (7)يادة 
. ٌهغً كم حكى ٌخبنف أحكبو ْزا انمبٌَٕ 
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 (8)يادة 
عهً جًٍع انجٓبد انًخزظخ ، كم فًٍب ٌخظّ، رُفٍز ْزا انمبٌَٕ ٌٔعًم ثّ يٍ ربسٌخ طذٔسِ ٌُٔشش فً 

. انجشٌذح انشسًٍخ 

  

  
 و 1/1/1996:  طذس ثًذٌُخ غضح ثزبسٌخ                                                                   

 ْجشي 1416/ شعجبٌ / 10:    انًٕافك                                                                  

  

  

 ياسز عزفاث                     

  رئيس انهجُت انتُفيذيت نًُظًت انتحزيز انفهسطيُيت 

 رئيس انسهطت انوطُيت انفهسطيُيت 
 


