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بيان وطين رقم 4235/42 :
فً ظً تجبً٘ اٌعٍغبد اٌعٍِّٛخ ٌّغٍت ِعبٌجخ اختالالد اٌمبٔ ْٛاألظبظً اٌّعدي ٚ 240/12تغجٍمب
ٌمساز اٌّجٍط اٌٛعًٕ األخٍس عمد اٌّىتت اٌٛعًٕ اجتّبعب ثّّثًٍ ٍ٘ئبد اٌتدزٌط ( اثتدائً – ِتٛظظ – ثبٔٛي )
اٌٛافدٌٓ عجس ٚالٌبد اٌٛعٓ ثثبٌٔٛخ اإلردزٌعً اٌجصائس اٌعبمّخ ثتبزٌ  21ظجتّجس  2013ثعد ردخٛي ِدزظً
عسف أٚضبعب معجخ عٍى جٍّع األمعدح ٍِٕٙب ٚاجتّبعٍب  ٚتسثٌٛب ٌدزاظخ أ ٚضبع ٘رٖ األظالن ٌّب ٌذمٙب ِٓ
ظٍُ ٚإجذبف ٌ ،عمد ٘را االجتّبع ٚاٌىً عبشَ ٌسفع اٌتذدي ِٓ أجً افتىبن اٌذك اٌّعٍٛة ِٕر مدٚز اٌّسظَٛ
 315/08اٌري دسِ ُٙظٍّب ِٓ إردِبج ُٙفً اٌستت اٌمبعدٌخ اٌجدٌدح ألٔٗ ال ٌعمً أثدا اشتساط شسٚط تٛظٍف جدٌدح
عٍى ِٛظف اظتٛفى شسٚط اٌتٛظٍف آٔران ٚأفٕى دٍبتٗ فً اٌتدزٌط ٌّٚبزض ٔفط ِٙبَ اٌّٛظف اٌجدٌد ٚ،ثعد ٔمبغ
جبرد ٚدبرد ِٚعؤٚي خٍص اٌّجتّع ْٛإٌى :
 .1أتخبة اٌٍجبْ اٌ ٛعٍٕخ ٌٍٙئبد اٌتدزٌط اٌثالثخ ( اٌٍجٕخ اٌٛعٍٕخ ٌّعًٍّ  ٚأظبترح اٌتعٍٍُ االثتدائً – اٌٍجٕخ
اٌٛعٍٕخ ألظبترح اٌتعٍٍُ األظبظً  ٚاٌّتٛظظ – اٌٍجٕخ اٌٛعٍٕخ ألظبترح اٌتعٍٍُ اٌثبٔٛي  ٚاٌتمًٕ ).
 .2اٌتّعه ثّغٍت ِعبٌجخ اختالالد اٌّسظ َٛاٌتٕفٍري  315/08اٌّعدي  ٚاٌّتُّ ثبٌّسظ 240/12 َٛاٌّتضّٓ
اٌمبٔ ْٛاألظبظً ٌّعتخدًِ اٌتسثٍخ اٌٛعٍٕخ ثّب ٌضّٓ دمٛق جٍّع اٌّٛظفٍٓ رد ْٚاظتثٕبء خبمخ األظالن
اٌتً تشتغً عٍى إٌّبمت اٌتً امغٍخ عٍٍٙب ظٍّب ثبٌٍَخ ٌٍصٚاي .
 .3إردِبج ِعًٍّ اٌتعٍٍُ االثتدائً ٚأظبترح اٌتعٍٍُ األظبظً ٚأظبترح اٌتعٍٍُ اٌتمًٕ فً اٌستت اٌمبعدٌخ رد ْٚلٍد أٚ
شسط ألٔٗ دك ِىفٛي فً وً ِساظٍُ اٌجّٛٙزٌخ ِٕر ظٕخ . 1968
 .4ض اعتّبرد ظٕٛاد اٌخجسح إٌٍّٙخ ٌٍتسلٍخ ٌستجتً أظتبذ زئٍعً ٚأظتبذ ِى ّْٛثبعتّبرد اٌّبردح ِ 31ىسز ِٓ
اٌّسظ َٛاٌتٕفٍري  315/08اٌّعدي  ٚاٌّتُّ ثبٌّسظ َٛاٌتٕفٍري .240/12
 .5اٌتّعه ثذمٕب فً ِمبضبح ٚشازح اٌتسثٍخ اٌٛعٍٕخ الظتسجبع دمٛلٕب اٌّٙضِٛخ فً اٌّسظ َٛاٌتٕفٍري 315/08
اٌّعدي  ٚاٌّتُّ ثبٌّسظ َٛاٌتٕفٍري .240/12
ختامـــأ :ؤود زفضٕب اٌّغٍك ٌٙرا اٌذ ٍف ٚاإلجذبف ٔٚ ،ذًّ ٚشازح اٌتسثٍخ اٌٛعٍٕخ ِعؤٌٍٚخ االظتّساز فً
تجبً٘ اٌّغبٌت اٌّشسٚعخ ٌٙرٖ األظالنٔٚ ،عٍٓ تجٕدٔب اٌتبَ إلٔجبح أي دسوخ ادتجبجٍخ ٌعٍٕٙب اٌّجٍط اٌٛعًٕ.
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