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مقدمــة 

 

 زعظد آنّٛ اطعاؼ انزشؽٚؼبد ثؼعظ يٍ انمٕاػع انشكهّٛ انٕاخت ارجبػٓب لجم انًظبظلّ ػهٗ انمبٌَٕ، 

ػهٗ اػزجبؼ اٌ انًدهف انزشؽٚؼٙ ْٕ طبزت االضزظبص االطٛم فٙ انزشؽٚغ، فبنؼًهّٛ انزشؽٚؼٛخ ٚدت 

اٌ رًؽ ثؼعظ يٍ انمؽاءاد ٚزى يٍ ضالنٓب ظؼاقخ يشؽٔع انمبٌَٕ  ٔيُبلشزّ ٔ اضػ ؼأ٘ اطسبة انًشٕؼح 

اغٌ االطم فٙ .ٔاالضزظبص يٍ انفئّ انًكزٓعفخ ٔثًشبؼكخ انًدزًغ انًعَٙ انػٍٚ نٓى ػاللّ ثبنمبٌَٕ 

انزشؽٚغ ٚؽخغ انٗ انًدهف انزشؽٚؼٙ كَّٕ يًثم ػٍ ؼغجخ انشؼت ، اال اٌ َض انمبٌَٕ االقبـ انًؼعل 

ٚدٕؾ نؽئٛف انكهطخ انٕطُٛخ فٙ زبالد "  يُّ ٔانزٙ َظذ ػهٗ ا43َّٔضغ اقزثُبء ػهٗ غنك فٙ انًبظح 

انضؽٔؼح انزٙ ال رسزًم انزبضٛؽ فٙ غٛؽ اَؼمبظ انًدهف انزشؽٚؼٙ اطعاؼ لؽاؼاد نٓب لٕح انمبٌَٕ ٔٚدت 

ػؽضٓب ػهٗ انًدهف انزشؽٚؼٙ فٙ أل خهكخ ٚؼمعْب ثؼع طعٔؼ ْػِ انمؽاؼاد ٔاال ؾال يب نٓب يٍ لٕح 

" .  انمبٌَٕ

 

ٔػهّٛ ٔرجؼب نٓػِ انًبظح ػًم انؽئٛف ػهٗ اطعاؼ ػعظ يٍ  انمؽاؼاد نٓب لٕح انمبٌَٕ ، ٕٔٚخع ػعظ كجٛؽ 

يٍ ْػِ انمٕاٍَٛ يُٓب اطعؼد ٔيُٓب يسبنّ انٗ انؽئٛف الطعاؼْب ، ٔلع لًُب  ثؼًم ظؼاقخ لبََٕٛخ ٔ 

: رسهٛهخ  نٓػِ  انمؽاؼاد، ٔ رى رظُٛفٓب انٗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

القرارات بقوانين والتي عدلث قوانين سارية المفعول الصادرة من المجلس التشريعي : اوال 

 

  ٍَٛ(غٛؽ طبظؼح  ) انٗ انؽئٛف يؼعنخ ٔيسبنخلؽاؼاد ثمٕا  

 .2008لؽاؼ ثمبٌَٕ  ثشأٌ رُظٛى اػًبل انٕكالء انزدبؼٍٚٛٛ نكُخ  . أ

  .2005 نكُخ 20 ثشأٌ رؼعٚم لبٌَٕ انزأيٍٛ ؼلى 2009لؽاؼ ثمبٌَٕ نكُخ  . ة

 .2005 نكُخ 14 لؽاؼ ثمبٌَٕ ثشأٌ لبٌَٕ يؤقكخ اظاؼح ايٕال انٛزبيٗ ؼلى  . د

 .2004 نكُخ 7 لؽاؼ ثمبٌَٕ ثشأٌ لبٌَٕ انطفم انفهكطُٛٙ ؼلى  . س

يؽفك يغ انعؼاقخ خعأل يمبؼَّ ندًٛغ ْػِ انمٕاٍَٛ انًػكٕؼح اػالِ ٔرؼزجؽ خؿء يٍ  . ج

 .انعؼاقخ

 

  ٍَٛيٍ انؽئٛف  يؼعنخ ٔ طبظؼحانمؽاؼاد ثمٕا 
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لؽاؼ ثمبٌَٕ  نكُخ .  أ

 ثشأٌ رؼعٚم 2008

 . 2005 نكُخ 5لبٌَٕ انًؽٔؼ ؼلى 

. 1997 نكُخ 1 ثشأٌ رؼعٚم لبٌَٕ انٓٛئبد انًسهٛخ ؼلى 2008 نكُخ 9لؽاؼ ثمبٌَٕ ؼلى . ة

 .يؽفك يغ انعؼاقخ خعأل يمبؼَّ نٓػِ انمٕاٍَٛ ٔرؼزجؽ خؿء يٍ انعؼاقخ . ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القوانين الجديدة : ثانيا 

:- ٕٚخع ػعح لٕاٍَٛ خعٚعح طبظؼح ٔيسبنخ انٗ انؽئٛف ٔانزٙ قٛزى ػؽضٓب كبنزبنٙ 

  انٗ انؽئٛف انًسبنخانمٕاٍَٛ اندعٚعح  :

:  يشؽٔع لؽاؼ ثمبٌَٕ ثشأٌ طُعٔق ظػى ٔرطٕٚؽ لطبع انثؽٔح انسٕٛاَٛخ (1

ْػا انًشؽٔع ٚزسعس ػٍ اَشبء طُعٔق خعٚع ا٘ خكى خعٚع ٚزًزغ ثشطظٛخ اػزجبؼٚخ يكزمهّ ٕٔٚخع نّ 

يدهف اظاؼح  ، ٔٚطظض نّ يٕاؼظ يبنّٛ يٍ ضؿُٚخ انعٔنخ ، فٓػا ٚؼًم ػهٗ  رؽرٛت اػجبء يبنٛخ ػهٗ 

ضؿُّٚ انعٔنخ  ْٙ فٙ غُٗ ػُٓب فٙ ظم انظؽٔف انسبنٛخ انزٙ رًؽ ثٓب انعٔنخ ، ْٔػا انمبٌَٕ ال ٚزٕافؽ فّٛ 

 يٍ انمبٌَٕ 43شؽٔط انضؽٔؼح  ٔطفخ االقزؼدبل انزٙ ال رسزًم انزبضٛؽ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبظح 

. االقبقٙ

 

 

 

. يشؽٔع لؽاؼ ثمبٌَٕ يكبفسخ انًطعؼاد ٔانًؤثؽاد انؼمهٛخ (2

ْػا انًشؽٔع  يٕخٕظ ػهٗ خعٔل اػًبل انًدهف انزشؽٚؼٙ ثبنًُبلشخ انؼبيخ ْٕٔ لٛع  - أ

انعؼاقخ ٔيٍ انًفؽٔع اٌ ًٚؽؼ ػجؽ انمُٕاد انزشؽٚؼٛخ  ا٘ ثبنمؽاءاد االٔنٗ 

. ٔانثبَٛخ ٔانثبنثخ

اَشأ انًشؽٔع خكى خعٚع ْٕٔ طُعٔق انًكبفسخ ٔانؼالج نّ شطظٛخ اػزجبؼٚخ يكزمهّ  - ة

 .، ٔكًب غكؽَب قبثمب ٚؽرت اػجبء يبنٛخ ػهٗ ضؿُٚخ انعٔنخ

نى ٚكٍ يُظٕص ػهٛٓب ٔانزٙ ثعٔؼْب ٚدت اٌ .فؽع انًشؽٔع خؽائى ٔػمٕثبد خعٚعح - د

 .رًؽ ػجؽ انًدهف انزشؽٚؼٙ نًُبلشزٓب ٔ انًظبظلخ ػهٛٓب

 

 

 

. يشؽٔع لبٌَٕ االزؿاة انكٛبقٛخ (3
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٘ - أ

ـ

رُع يشؽٔع انمبٌَٕ ػهٗ يجعأ انزؼعظٚخ انكٛبقٛخ ٔزؽٚخ رشكٛم االضؽاة ٔيجعأ  

االَزطبثبد انؼبيّ انًجبشؽح ٔانسؽح ، ٔزؽٚخ انزؼجٛؽ ٔانزُظٛى ٔانزدًغ فٙ اطبؼ 

ٔلع يُر انًشؽٔع لٛبو كم زؿة ثؼًم َظبو اقبقٙ نّ ، ٔثٍٛ كٛفٛخ اخؽاء .انمبٌَٕ

انزكدٛم ٔشؽٔط ٔػعظ انًؤقكٍٛ نهسؿة ، ٔثٍٛ انسمٕق ٔانٕاخجبد ٔكٛفٛخ االَزكبة 

 .نؼضٕٚخ انسؿة

ُٚجغٙ انزُٕٚخ ُْب اٚضب انٗ اَّ ٕٚخع يشؽٔع لبٌَٕ  االزؿاة انكٛبقٛخ ػهٗ خعٔل  - ة

 .اػًبل انًدهف انزشؽٚؼٙ فٙ انًُبلشخ انؼبيخ

 .فؽع  انًشؽٔع ػمٕثبد ٔغؽايبد خعٚعِ - د

 

 

 

 

 

 

 

. يشؽٔع  لبٌَٕ ظاؼ االفزبء انفهكطُٛٛخ (4

اَشأ ْػا انًشؽٔع ظاؼ االفزبء انفهكطُٛٛخ ٔضظض نٓب يٕاؾَخ يكزمهّ رؼزًع قُٕٚب يٍ  - أ

. انًٕاؾَخ انؼبيخ نهعٔنخ، فكًب غكؽَب قبثمب فبَّ ٚؽرت اػجبء يبنٛخ ػهٗ ضؿُٚخ انعٔنخ

ثٍٛ انًشؽٔع شؽٔط رؼٍٛٛ انًفزٙ ٔيٓبيّ ، ٔيٓبو ظاؼ االفزبء ٔانُظؽ فٙ لؽاؼاد  - ة

 . ٔرسعس ػٍ رشكٛم يدهف االفزبء االػهٗ.االػعاو ثًب ٚزفك ٔازكبو انشؽٚؼخ االقاليٛخ

 

. يشؽٔع لبٌَٕ  اقزؼًبل ٔزًبٚخ انشبؼح (5

َظى انمبٌَٕ اقزؼًبل انشبؼح انطجٛخ ٔضًٍ اززؽايٓب ٔزًبٚزٓب ٔفؽع انؽلبثخ نضًبٌ  - أ

اقزؼًبنٓب ٔفؽع انسك ثًظبظؼرٓب ٔارطبغ انزعاثٛؽ انالؾيخ نزفبظ٘ قٕء اقزؼًبنٓب، ٔ 

. لبو ثزسعٚع شكهٓب

 .لبو ثفؽع ػمٕثبد قٕاء فٙ ٔلذ انكهى أ انسؽة  - ة

 

. يشؽٔع لبٌَٕ ثشبٌ انزؽاضٛض انًؼًٕل ثٓب نعٖ انٓٛئخ انؼبيّ نهجزؽٔل (6

يُر انمبٌَٕ انٓٛئخ طالزٛخ ردٛع انؽضض نًسطبد انٕلٕظ ٔٔكبالد رٕؾٚغ  اقطٕاَبد  - أ

. انغبؾ انًُؿنٙ ٔاالغٌ ثزؽضٛض انظٓبؼٚح ٔيؽكجبد َمم االقطٕاَبد 

 .فؽع انًشؽٔع ػمٕثبد خعٚعح فٙ زبنخ ضؽق انمبٌَٕ - ة

 ٔانزٙ َظذ 88فؽع ؼقٕو خعٚعِ ْٔػا يطبنف الزكبو انمبٌَٕ  االقبقٙ فٙ انًبظح  - د

 .ػهٗ اٌ فؽع  انضؽائت ٔانؽقٕو ال ٚكٌٕ اال ثمبٌَٕ

 

 

  

 

. يشؽٔع لبٌَٕ االؼشٛف انٕطُٙ (  7

 ٔرى رؼٍٛٛ 2004 نكُخ 152 يؽكؿ االؼشٛف انٕطُٙ ثُبء ػهٗ لؽاؼ يدهف انٕؾؼاء ؼلى أاَش - أ

 . 153ؼئٛف نهًؽكؿ ثمؽاؼ يٍ انًدهف ؼلى 
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لبو  - ة

يشؽ

ٔع انمبٌَٕ ثؼًم لبٌَٕ ضبص نالؼشٛف انٕطُٙ ٔانػ٘ يٍ يٓبيّ خًغ ٔزفظ ٔطٛبَّ انٕثبئك 

انزبؼٚطّٛ انًزؼهمخ ثسٛبح انشؼت انفهكطُٛٙ ، ٔانٕثبئك ٔانكدالد انؼبيخ انًُشأح فٙ انعٔائؽ 

 .انسكٕيٛخ ٔزفظٓب ثظٕؼح ظائًخ

ػًم انًشؽٔع ػهٗ اَشبء خكى خعٚع يكزمم ْٕٔ يؤقكخ االؼشٛف انٕطُٙ االيؽ انػ٘ ٚؽرت  - د

 .  اػجبء يبنّٛ  ػهٗ ضؿُٚخ  انعٔنخ 

 

 

   ػهٛٓب يٍ لجم انؽئٛف انظبظؼح ٔانًظبظقانمؽاؼاد ثمٕاٍَٛ اندعٚعح  .

 ْٙٔ  :

 

 . ثشأٌ لبٌَٕ انؽٚبضخ2008 نكُخ 11انمؽاؼ ثمبٌَٕ ؼلى  - أ

  .2009 نكُخ 13لؽاؼ ثمبٌَٕ انكٓؽثبء انؼبو ؼلى  - ة

 .2009 نكُخ 15لؽاؼ ثمبٌَٕ انٓٛئخ انفهكطُٛٛخ نزُظٛى لطبع االرظبالد ؼلى  - د

 .      ثشأٌ يكبفسخ غكم االيٕال2007 نكُخ 9 لؽاؼا ثمبٌَٕ ؼلى  - س

 . ثشأٌ االػفبء انضؽٚج2007ٙ نكُخ  13 لؽاؼا ثمبٌَٕ ؼلى  - ج

 . ثشأٌ االيٍ انٕلبئ2007ٙ نكُّ 11لؽاؼا ثمبٌَٕ ؼلى  - ذ

 . ثشأٌ زك االضؽاة ثبنطعيخ انًعَٛخ2008 نكُخ 5لؽاؼا ثمبٌَٕ ؼلى  - ش

 

.                                                         (انمؽاؼاد ثمٕاٍَٛ انظبظؼح ػٍ ؼئٛف انكهطخ انٕطُٛخ )لع رى ظؼاقخ ْػِ انمٕاٍَٛ ثبنٕؼلخ االٔنٗ 

. قٛزى اٌٜ ػؽع ٔرسهٛم اندعأل انًؽفمخ ثبنعؼاقخ:  انًؽفمبد - 


