1348

لعع اللعرتء اللمعر ي وآة ةحه التاةقرة شاالتة برن
الألتةد مرة وم لس لة ية مكية
للراالتة واللصمت ل واللصرةور برن مخصلف اللنانةعنلنرنن،
وال صن نةبنة لنلن نلن
اللمنصن ال نع واللنحنة نة
اللننمننلننحننة لننصننحننتننرننن
رننننعمننننة اللننننععنننن
ال صمةعي وتنتينرنا

تننين ن لننصننت ننرننة اللننات ننة ال ننصنناالتننرن ننرننة
لإل ح  5202/5202اللصةدرة عن اللم لس الألعلى
للصابرة واللصكت ن واللبحث اللعلمي ،اللنصني دتنع عنلنى
وضع باالمج تعةقع ة برن اللعولة ومنس نتنةتنلنة عنلنى
اللمتصت ة اللصاالبرة ،وبغرة ضنمنةم مرنةرتنة ةنة نعنة
لل لة لليلتض بنةلنمنعر نة منن رن ء آر نة لنرنة

اللبنينرنة الأل نة نرنة
يننني
لنننلنننصنننمنننعر
ظاوف حتية ،ت تتقرع التاةقرصي شاالتة برن م لس
لة ية مكية والألتةد منرنة اللن نلنت نة لنلنصنابنرنة
واللصكت ن ل لة ية مكية من طاف اللترع ن رةلع
بتقاعي عن م لس الل لة و د محمع داللي منع نا
الألتةد مرة الل لت ة للصابرنة واللنصنكنت نن لن نلنة ينة
مكية تمه اللخمرس  52شصيبا  5202بمقا م لس

الل لة.
حضا ماال ر حال اللصتقرع من م نلنس نلنة
ية مكية لحتن اللعنتالةني ةنةان اللناانرنس دحنمنع
اللريعوزي ةةا اللاارس عبع اللحق اللتنعنرنعي رانرنس
ل ية اللرغنل عنبنع اللنازالم اللنمنتمنيني اللنمنع نا اللنعنة
للمصةلح وععةةم اللازوقي رانرنس شنسوم اللناانة نة
واللم لس  .وعن الألتةد مرة آباالهر دوحمت رانرنس
مصلحة اللمر الةرة و د نمنةعنرنل اللنرنت ناني رانرنس
نينة بنكنتر
مصلحة اللرسوم اللقةةتةرة واللراالتة
رارتة مصلحة اللعع ال صمةعي عبع اللنحنق اللنتال
رارس مصلحة اللنصنتال نل وتنصنبنع دشنغنةء اللنمن نلنس
الإلدالري .
ويي تلمة له بةلمية بة ،دتنع منع نا
الألتةد مرة علنى دهنمنرنة تنتقنرنع شناالتنة منع
منن
اللم لس الل لتي ل لة ينة منكنينة
د ل دع اللعرتء اللمعر ي للمنت ن -5202
 5202و عله مصمر ال علنى نعنرنع اللن نلنة
مستعال دم ال تاةقرة تيعرج يي آطةر اللنصنعنبن نة
اللرةملة من د ل اللمنعر نة اللنمنغنابنرنة وهني
بمثةبة تأ رس لراالتة قت ة بنرنن ينةعنلنرنن
د ة ررن من د ل ت ت ع اللعناض اللنمنعر ني
وال رتقة بأدالاه بةل لة  .تنمنة دشنةد بنةلنمنينة نبنة
بةلعع ال صمةعي اللمصمر واللمتصما لل لة لقضة نة
ومرةتل اللصعلر بةل لة مرراال يي اللترةم ذالته آلى
الةاصنةح الألتنةد نمنرنة اللنعالان عنلنى نمنرنع اللنمنبنةدرال
واللرناالتنة منع تنةيننة اللنمنصنعرنلنرننن بنلنعف تن نت ننا
اللميظتمة اللصابت ة على مرع الأل نعنعة رنة نة
يي م ةء اللعع الإل صمةعي مبازال مرع دشكةء اللعع
واللمسالزرة من قبل اللتل ة واللنمن نةلنس اللنمنينصنخنبنة

بةل لة تمة دشةد بةلعور الإل ةبي لت نةانل الإلعن
يي اللصتعرة من د ل عل اللنعرنتء اللنمنعر ني درنت
مصمر ال .

من لصه دتع اللترع رةلع بنتقناعني اللنينةان
الألوء لاارس م لس الل لة على دهنمنرنة ال تنانةقنرنة
بةعصبةرهة تع ال لمبعآ اللع مقاالطرة اللصرةرترة منبنازال
دم م لس لة ية مكية من ر ء هذه اللنمنبنةدرة
لعف آلى دع لتد الألتةد مرة منن ال نل تنحنقنرنق
الألهعالف اللاارترة اللاالمرة آلى تحقرق درتء منعر ني
مصمر .
وبمت هذه ال تاةقرة نلنصن من نلنس نلنة
يننة مننكننيننة بننصننخننصننر ن العننصننمننةد مننةلنني قننعره
 0.222.222.22دره ملرتم دره لصتيرا بنعن
نرنمنة
متصل مة اللصمعر ألبية الأل ا اللمنعنتزة
يي اللميةطق الللرة .
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