احلمكمكا ااد مكابمس اح مكابمو ااشمكمكخ ااع مك بن ص رمكمكن مس مكمكق مك مكمكق مك اا مكاب
ممكمكمكمكمكمكابمك اممكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكاب ة أس اخلميمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكة

------------------------حممكمكمكمكمكمكمكمكة متبيمكمكمكمكمكمكمكز أس اخلميمكمكمكمكمكمكمكمكمكة
ادلائمكمكمكمكمكمكمكمك ة ااتجاب ية
هبئة احملمكة :
ئيس ادلائ ة
ئابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسة اارشيف
وعض ية ااش ب يق املشتعاب يقص الح عب اانابطى أب احب و عب اانظمي ع بة
وأمني اارس ااش ب ص مشابم عىل
يف اجللشمكمكمكمكمكة اانلنبة املنن مكمكمكمكمك ة مب مكمكمك احملمكمكمكمكمكمكة بــــ ا اا ضمكمكمكمكمكابب بمإابممإاب ة أس اخلميـة
يف ي م ال بنابب  20جو  1437همك امل افق  27مق أ يل مق اانابم 2016
يف ااطنمكق امل يـ فمك جمإ ول احملمكمإة بمك قـم  164اشنـة  10ق 2015
امل جز :
ج از ااطنق أمابم حممكة المتبزي – اانظابم اانابم – احلا اادابمس مق احملمكة اإبت ائبة

احملمكمكمكمكمكمكة
بن اإطالع عىل الو اق ،ورامع اات يمك اي المكالا اا مكابمل امل مك ص مك ع بمكو وامل افنمكة
وبن امل اوةل:
ميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعو ااعلكبة
وميث ان اا قابئع عمكىل ممكاب بمكني ممكق احلمكا املطنمك ن فيمكو ورمكابئ الو اق التندمكل يف أن
 357اشمك نة  2013ممك أس اخلميمكة اجلزئبمكة عمكىل
املطن ن ضمك ا أقمكابم ادلعمك

ااط مكابعق وأ ر مك – غمكمكخم صتدمكمكم – بطلمكمكو احلمكمكا اا مكزاضام ااتض مكابمق ب مك ن ي مك مس مبل مك
 85000مس مه وااف ائ اا ابن نبة ا اقع  % 12وقابل بباب ًان يكل أنو ميتكل اا دة املهنبة
– دمكم غمكخم صتدمكة
وق مث اإالفابق ممكع
 31726واملشامة
– عىل ببع همكها اا دمكة اهمكاب مب جمكو ع مك ببمكع ممك  14ص  6ص  2010اجمكام مبلمك
 535000مس مه تش مس عىل أقشابط طب ًاب للن واذا امتننت عمكق رمك امس القشمكابط طب مك ًاب
لدلفنابت املبينة اان راباف ااببابن ،ف مث اإالفابق بني الط اف ااثالثمكة عمكىل أن مكل
ون مكل ع مك ببمكع امل هلمكز  ،وي يمك ع مك ببمكع بمكني املطنمك ن
ااطابعق حمل
ض ا وااطابعق بتاب خي 7ص6ص 2014واذا امتنع ااطابعق عق ر امس ادلفنابت املش تن ة طب ًاب
للن و دل مابكل اان اب عىل ما ض املطن ن ض ا اإخالب ومسفع الجمك ة املشمك تنق
 160اشمك نة  2011منابزعمكة ع اب يمكة وقمك ي
عىل اانمكني حممكل ااتمك اع يف ادلعمك
النفيه احلا ومق مث اكنت ادلع
وميث ان امل مك أن جمك از ااطنمكق يف الممكنم ممكق ع ممكو همك قمكاب يتنلمكق اانظمكابم اانمكابم
ويتنني عىل احملمكة أن الن ابنث هها الم وا مق الل ابب نفشهاب وأن اامكنف يف املمكابمسة
 13مق قابن ن حممكة متبزي أس اخلمية للخد م أن يطنن ا اان ض أممكابم حممكمكة المتبمكزي يف
المنم اادابمس ة مق حممكة اإر تئنابف اذ اكنت قمية ادلع  100000مس مه أو اكنمكت
غخم م ة اا مية وذكل يف الم ال الراليمكمكمكمكمكة-:
أ -ب -ج -مس -اذا فدل يف اازناع عىل خالف ما أ ر ر بق أن مك
يف ذات امل ض ع بني نفس اخلد م وحابز اايشب امل ضمك مباب مفابمسا أن املعمك ع قدمك ااطنمكق
المتبزي أ ًال عىل المنم اادمكابمس ة ممكق حممكمكة اإرمك تئنابف ،اإ أنمكو ألمكابز ااطنمكق المتبمكزي يف أ
ما انهتابيئ أ ًاي اكنت احملمكة اايت أ الو يف حابةل واح ة عىل ربيل اإرمك تثنابب ويه صابافمكة احلمكا
حلكـم راببق بني اخلد م  ،أنفشهم وحابز ق ة الممك امل ضمكمكى ملمكاب اكن ذكل ،واكن احلمكا

مق حممكة ابت ائبة هببئة ارمك تئنابفية وممكاب ي عبمكو ااطمكابعق يف رمكبو
املطن ن فيو ق
طننو أن هها احلا خاباف مكامً رابب ًاب بني اخلد م أنفشهم وحابز ق ة الم امل ىضمك
بو فابنو غخم حصبح اذ أن هها احلا اادابمس يف ادلع قـم  161اش نة  2011منابزعة
ع اب يـة اكنت بني مابكل اان اب واملطنمك ن ضمك ا – املشمك ت ج ال مكل وممكق مث فمكابن احلمكا
املطن ن فيو مل خياباف احلا ااشاباف ااببابن ويك ن ااطنق فيو بط يق المتبزي غخم لابئز
وملاب ال م

امكمكمكمكمكمكمكمكهكل
ممكت احملمكة بن م ج از ااطنق وأازمت ااطابعق اا ر م واملرصوفابت مع مدابمس ة مبل
اات مني

