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 .و 2012نسُت (  27) قاَىٌ رقى 

بشأٌ حعذيم بعض أحكاو 

 .و 2012نسُت ( 7) انقاَىٌ رقى 

بشأٌ ئَشاء جهاز انًخابراث انهيبيت 

 

: انًجهس انىطُي االَخقاني

: بعذ االطالع

  ٍو 2011فبزاٚز  22فبزاٚز انصبدر فٙ عهٗ بٛبٌ اَخصبر ثٕرة انسببع عشز ي. 

  ٙو 2011أغسطس  3ٔعهٗ اإلعالٌ انذسخٕر٘ انصبدر ف. 

 ٔعهٗ انالئحت انذاخهٛت نهًجهس .

 ٔعهٗ انُظبو األسبسٙ نعًم انًجهس انٕطُٙ االَخقبنٙ انًؤقج. 

  بشأٌ إَشبء جٓبس انًخببزاث انهٛبٛت. و 2012نسُت  7ٔعهٗ انقبٌَٕ رقى. 

  بخقزٚز حكى بشأٌ  1996نعبو ( 9) بشأٌ حعذٚم انقبٌَٕ رقى  1369نسُت ( 8) ٔعهٗ انقبٌَٕ رقى

 .يُخسبٙ انٓٛئبث انُظبيٛت

  بشأٌ حقبعذ انعسكزٍٚٛ 1974نسُت (  43) ٔعهٗ انقبٌَٕ رقى. 

  بئصذار قبٌَٕ عالقبث انعًم 2010نسُت (  12) ٔعهٗ انقبٌَٕ رقى. 

  يزحببث انٓٛئبث انُظبيٛتبشأٌ  2011نعبو  37ٔعهٗ قزار يجهس انٕسراء رقى. 

  بشأٌ حم جٓبس٘ األيٍ انذاخهٙ  2011نسُت (  17) ٔعهٗ قزار انًجهس انٕطُٙ االَخقبنٙ رقى

  .ٔانخبرجٙ

  بشأٌ إَشبء انٓٛئت انٕطُٛت نأليٍ . و 2011نسُت  53ٔعهٗ قزار انًجهس انٕطُٙ االَخقبنٙ رقى

 .انقٕيٙ

  بشأٌ أٚهٕنت يًخهكبث جٓبس األيٍ  2011نسُت (  134) ٔعهٗ قزار انًجهس انٕطُٙ االَخقبنٙ رقى

 .انخبرجٙ انًُحم إنٗ جٓبس انًخببزاث

  بخقزٚز بعض األحكبو فٙ شأٌ يزحببث انعسكزٍٚٛ ٔحقبعذْى 2012نسُت ( 1) ٔعهٗ انقبٌَٕ رقى. 

  3-13بخبرٚخ ( 1/3)ٔبُبء عهٗ يب عزضّ انسٛذ رئٛس جٓبس انًخببزاث انهٛبٛت فٙ كخببّ رقى-

 .و2012
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أصذر انقاَىٌ اآلحي 

 

( 1)يادة 

 -:حضبف إنٗ انًبدة انثبنثت فقزة جذٚذة ٚجزٖ َصٓب عهٗ انُحٕ انخبنٙ

انخعبٌٔ ٔانخُسٛق يع انجٓبث انًخخصت فٙ حأيٍٛ طبئزاث ٔركبة انخطٕط انجٕٚت انًذَٛت ٔانسفٍ 

 .انخجبرٚت ٔانسٛبحٛت

 

( 2)يادة 

 -:انخبنٙ ٚعذل َص انًبدة انثبيُت عشزة بحٛث ٚكٌٕ عهٗ انُحٕ

ٚكٌٕ انخعٍٛٛ ألٔل يزة فٙ أٔل يزبٕط انذرجت انًقزرة نهٕظٛفت انخٙ ٚخى انخعٍٛٛ عهٛٓب ٔٚصذر رئٛس 

جٓبس انًخببزاث انهٛبٛت قزاراً بخُظٛى شزٔط انُقم يٍ انكبدر انًذَٙ إنٗ انكبدر انعسكز٘ ببنجٓبس 

 .ٔانعكس

 

( 3)يادة 

 .نجزٚذة انزسًٛتٚعًم بٓذا انقبٌَٕ يٍ حبرٚخ صذٔرِ، ُٔٚشز فٙ ا

 

انًجهس انىطُي االَخقاني 

- نيبيا-انًإقج

 .صذر في طرابهس يىو انخًيس

. و19/4/2012: بخاريخ

 

جذول انرحب وانذرجاث انىظيفيت وانخرقياث 

نًُخسبي جهاز انًخابراث انهيبيت 

بشأٌ ئَشاء جهاز انًخابراث انهيبيت . و2012نسُت  7انًرفق بانقاَىٌ رقى 

( 1)جذول رقى 

انحذ األدَى يٍ انسُىاث انًقرر انذرجت انىظيفيت انًقابهت انىظيفت  -انرحبت

قضاؤها نهخرقيت 

غير يقيّذة بسيٍ درجت وزير رئيس انجهاز 

 غير يقيّذة بسيٍوكيم وزارة َائب رئيس انجهاز 

 غير يقيّذة بسيٍانرابعت عشرة نىاء 
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 غير يقيّذة بسيٍانثانثت عشرة عًيذ 

سج سُىاث عشرة انثاَيت عقيذ 

خًس سُىاث انحاديت عشرة يقذو 

أربع سُىاث انعاشرة رائذ 

 خًس سُىاثانخاسعت َقيب 

 خًس سُىاثانثايُت يالزو أول 

 خًس سُىاثانسابعت يالزو 

 

جذول انرحب وانذرجاث انىظيفيت وانخرقياث 

نًُخسبي جهاز انًخابراث انهيبيت 

ئَشاء جهاز انًخابراث انهيبيت  بشأٌ. و2012نسُت  7انًرفق بانقاَىٌ رقى 

( 2)جذول رقى 

انحذ األدَى يٍ انسُىاث انًقرر انذرجت انىظيفيت انًقابهت انىظيفت  -انرحبت

قضاؤها نهخرقيت 

أربع سُىاث انعاشرة َائب ضابظ 

 أربع سُىاثانخاسعت يساعذ ضابظ أول 

 أربع سُىاثانثايُت يساعذ ضابظ 

سُىاثأربع انسابعت رئيس عرفاء أول   

 أربع سُىاثانسادست رئيس عرفاء 

ثالد سُىاث انخايست عريف 

 ثالد سُىاثانرابعت َائب عريف 

 سُخاٌانثانثت َفر 

 

 


