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تيان وطني رقم 6161 / 61 :
ف ٙانٕقذ انذ٘ كُب َُزظز يٍ انذكٕيخ يٕقفب إٚجبثٛب يٍ خالل فزخ أثٕاة انزفبٔع ٔانذٕار انجبد
ٔانًسؤٔل إلٚجبد دهٕل نهًطبنت انًزفٕػخ  ،إال أَٓب ثكم أسف رؼبطذ يؼٓب كبنؼبدح ثسهجٛخ ٔاسزخفبف
ٔاسزًزار ف ٙسٛبسخ انٓزٔة إنٗ األيبو انز ٙال رجذ٘ َفؼب أيبو شزػٛخ انًطبنت انز ٙرًسك ثٓب انًٕظفٌٕ
ٔانؼًبل أٚبو  43ٔ 42، 76،75أكزٕثز َ ، 4174بْٛك ػٍ اسزًزار سٛبسخ انزٓذٚذ ٔانٕػٛذ ٔاػزًبد
انزظزٚذبد االسزفشاسٚخ ٔاإلقظبئٛخ دٛث اػزًذ انٕسٚز األٔل ف ٙنقبئّ ثٕالح انجًٕٓرٚخ ٕٚو
 4174/77/74خطبثب اسزؼزاضٛب يزجبٔسا ف ّٛانذسزٕر يٍ خالل رجذٚذ رأكٛذِ ػهٗ رًزٚز قبٌَٕ إنغبء
األيزٚخ  ، 71/75ضبرثب ػزع انذبئظ انظالدٛبد انذسزٕرٚخ نهٓٛئبد انزشزٚؼٛخ.
ٔثؼذ اسزؼزاع كم انًجبدراد انز ٙسؼٗ يٍ خالنٓب االرذبد ثًؼٛخ انزكزم انُقبث ٙف ٙانزٕاطم يغ أغهت
انكزم انجزنًبَٛخ ٔيخزهف ٔسبئم اإلػالو .
ف ٙظم ْذِ األجٕاء ػقذ انًكزت انٕطُ ٙاجزًبػّ انذٔر٘ ٕٚيَٕ74ٔ73 ٙفًجز  4174ثبنًقز
انٕطُٔ ٙخهض إنٗ يب ٚه: ٙ
 انزًسك ثكم انًطبنت انًذرجخ ف ٙاإلشؼبر ثبإلضزاة انذ٘ أٔدع ثٕسارح انززثٛخ انٕطُٛخ ثزبرٚخ
.4174/77/71
رقٛٛى انذزكبد االدزجبجٛخ انسبثقخ .
 يزبثؼخ انزذضٛزاد انجبرٚخ ػهٗ يسزٕٖ كم انٕالٚبد ٔانجٓبد إلَجبح انذزكبد ٔانزجًؼبد االدزجبجٛخ
انًقجهخ ٔ ،رسى إسززارٛجٛخ إلَجبح إضزاة ٔ 41ٔ،44،47 :إضزاة 4174/77 47ٔ 46 ، 45 :
ثبإلضبفخ إنٗ يخزهف انٕقفبد ٔانزجًؼبد انٕالئٛخ ٔانجٕٓٚخ ٔانٕطُٛخ انًؼهٍ ػُٓب ف ٙانجٛبٌ رقى  15نهزكزم
انُقبث.ٙ
ختاما :إٌ االرذبد انٕطُ ٙنؼًبل انززثٛخ ٔانزكٕٚ ٍٚذًم انذكٕيخ يسؤٔنٛخ إطبنخ ػًز األسيخ ٔاسزًزار
انذزكبد االدزجبجٛخ انًخزهفخ ٚٔ ،ذػٕ كم انًٕظفٔ ٍٛانؼًبل ف ٙيخزهف انقطبػبد إنٗ انٛقظخ ٔ انزجُذ
ٔرص انظفٕف ٔرٕدٛذ انجٕٓد إلَجبح اإلضزاة دفبظب ػهٗ انًكزسجبد ٔافزكبكب نًطبنجُب انًشزٔػخ ،
ٔاالسزؼذاد انزبو أل٘ يسزجذ نزظؼٛذ انذزكخ االدزجبجٛخ ثكم انطزق انًشزٔػخ ٔف ٙإطبر قٕاٍَٛ
انجًٕٓرٚخ ف ٙدبل اسزًزار سٛبسخ اإلقظبء ٔانزجبْم انًُزٓجخ يٍ طزف انذكٕيخ .
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