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 قرار مجلس الوزراء

 مٍالدٌة 2014لسنة ( 74)رقم 

 بالموافقة على دمج الثوار فً العمل بالمجال المدنً

 

 :مجلس الوزار

 ّثعذ االطالع عهى االعالٌ انذستٕسي ٔتعذٌالت. 

  يٍالدٌة، ثشأٌ إصذاس قبٌَٕ عالقبت انعًم ٔالئحتّ انتُفٍزٌة 2010نسُة ( 12)ٔعهى انقبٌَٕ سقى. 

  يٍالدي، فً شأٌ تعٍٍٍ سئٍس انٕصساء  2012نسُة ( 9)ٔعهى قشاس انًؤتًش انٕطًُ انعبو سقى

 .ٔتكهٍفّ ثتشكم انحكٕية انًؤقتة

  يٍالدٌة، فً شأٌ يُح انثقة نهحكٕية  2012نسُة ( 10)ٔعهى قشاس انًؤتًش انٕطًُ انعبو سقى

 .انًؤقتة

  يٍالدي، ثتشكٍم نجُة ٔتحذٌذ يٓبيٓب ٔتقشٌش  2013نسُة ( 305)ٔعهى قشاس يجهس انٕصساء سقى

 .ثعض األحكبو

  يٍالدي 18/12/2013انًؤسخ ( 13/17)ٔعهى كتبة يقشس انهجُة انعهٍب إلديبج انثٕاس سقى. 

  يٍالدي 21/1/2013انًؤسخ فً ( 36)ٔعهى كتبة أيٍٍ شؤٌٔ يجهس انٕصساء سقى. 

  يٍالدي 2013ٔعهى يب قشسِ يجهس انٕصساء فً اجتًبعّ انعبدي األسثعٍٍ نسُة. 

 

 قـــــــــــــــــــرر

 

 ( 1)مادة 

ٌٕافق نٕصاسة انعًم ٔانتأٍْم عهى إتخبر االجشاءات انالصية نتُسٍت انثٕاس انتبثعٍٍ نهجُة األيٍُة انعهٍب 

نهعًم ثبنًجبل انًذًَ ٔتٕصٌعٓى عهى كبفة انٕصاست ٔانًصبنح ٔاألجٓضة ٔانٍٓئبت ( 10575)ٔعذدْى 

ٔعذو نتأكذ يٍ انشقى انٕطًُ ثبستثُبء ٔصاستً انُفط ٔانغبص ٔانتشثٍة ٔانتعهٍى ٌٔشتشط عُذ انتُسٍت ا

 .اإلصدٔاجٍة

 

 ( 2)مادة 

عهى ٔصاسة انعًم ٔانتأٍْم انتُسٍق يع انهجُة انعهٍب إلديبج انثٕاس فً اتخبر االجشاءات انالصية نتُفٍز 

 .ْزا انقشاس
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 ( 3)مادة 

 . ٌعًم ثٓزا انقشاس يٍ تبسٌد صذٔسِ، ٔعهى انجٓبت انًختصة تُفٍزِ

 

 مجلس الوزراء

 هـ1435/ربٍع الثانً/4 صدر بتارٌخ

 مٍالدي  4/2/2014الموافق 

 


