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   2022 ينايـر 18بتاريخ  00/2022رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العـووهيت رقن 

 رام صفقاث ـام إبـتضياث نظـهدى احترام هقبشأى 

 ................................الوطني الوكتب 

 

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت، 

 ؛ 2021جطشزُ 09انًزٕصم ثٓب ثزبضٚد  «........................»شكبٚخ شطكخ ثُبء ػهٗ 

انًزٕصم ثٓب  21/2/42ضلى  ................................ٔػهٗ انطسبنخ انجٕاثٛخ نهًكزت انٕغُٙ 

 ؛2021أكزٕثط  5ثزبضٚد 

( انًزؼهك 2015سجزًجط  21) 1436ش٘ انحجخ  7انصبزض فٙ  2.14.867انًطسٕو ضلى  ٔػهٗ

 ثبنهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔلغ رغٛٛطِ ٔرزًًّٛ؛

زٚسًجط  25انًصبزق ػهّٛ ثزبضٚد  ........................ٔػهٗ انُظبو انًزؼهك ثصفمبد يكزت 

 ؛2013

مسو يٍ غطف انًمطض انؼبو إنٗ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕغُٛخ ٔثؼس زضاسخ ػُبصط انزمطٚط انً

 نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛

ٔثؼس يسأنخ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ذالل انجهسخ انًغهمخ انًُؼمسح 

   ،  2022ُٚبٚط  18ثزبضٚد 

 : الوعطياث أوال

 فزحفٙ لطاض نجُخ  «........................»شكبٚزٓب انًشبض إنٛٓب أػالِ، غؼُذ شطكخ ثٕاسطخ 

انجسٚس، انص٘ ٓب انًبنٙ إنٗ يُبفسٓب الػزجبضْب أٌ ػطظ 2021/10إسُبز غهت انؼطٔض ضلى  األظطفخ

انًشطٔع، ْٕ األكثط أفعهٛخ، ٔشنك ثؼسيب أسفطد ػًهٛخ انزمٛٛى  لسيزّ ثُبء ػهٗ غهت يكزٕة نصبحت

 .يزُبفسٍٍٛ رسبٔ٘ ػطٔض ثالثخ األٔل نهؼطض انزمُٙ ٔانًبنٙ نهًزُبفسٍٛ ػ

ٔثؼس يطبنجزّ ثبغالع انهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػهٗ يٕلفّ يٍ انًؤاذصاد انٕاضزح فٙ 

أٌ ػًهٛخ رمٛٛى انؼطض انزمُٙ ٔانًبنٙ  ،........................شكبٚخ انشطكخ انًصكٕضح، أٔظح يكزت 

 ،)ثــــ – 40نهًزُبفسٍٛ رًذ غجمب نًمزعٛبد انُظبو انًزؼهك ثصفمبد انًكزت انسبنف انصكط ٔذبصخ انًبزح 

ػطٔظٓى انزمُٛخ  رسبٔدانزٙ أجبظد نهجُخ غهت انؼطٔض أٌ رطهت كزبثخ، يٍ انًزُبفسٍٛ انهصٍٚ 

يٍ أجم اذزٛبض انؼطض األكثط أفعهٛخ، ْٕٔ يب ػًهذ ػهٗ  ٔانًبنٛخ، أٌ ٚمسيٕا ػطٔظب يبنٛخ جسٚسح

 انًصكٕضح. انهجُخرطجٛمّ 
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كًب أكس انًكزت انًصكٕض اَّ ثؼس رٕصهّ ثؼطظٍٛ يبنٍٛٛ جسٚسٍٚ الثٍُٛ يٍ انًزُبفسٍٛ غجك ػهٗ 

انًبنٛخ يٍ جسٚس يًب جؼم انؼطض ٔ انزمُٛخ انصٛغخ انربصخ ثزمٛٛى انؼطٔضْصٍٚ انؼطظٍٛ انًبنٍٛٛ 

زبنٙ رى اسزجؼبزِ نصبنح انؼطض انًبنٙ نفعهٛخ ٔثبأنٙ نهشطكخ انًشزكٛخ ال ًٚثم انؼطض انًبنٙ األكثط انًب

  نهشطكخ انًُبفسخ.

 : االستنتاجاثثانيا 

رُص ػهٗ أَّ  ........................ثـــــ يٍ انُظبو انًزؼهك ثصفمبد يكزت  – 40انًبزح حٛث إٌ  

 ،جم اذزٛبض انؼطض األكثط أفعهٛخأفٙ حبنخ رسبٔ٘ انؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبنٛخ نجؼط انًزُبفسٍٛ ٔيٍ 

سبٔد ػطٔظٓى انزمُٛخ ٔانًبنٛخ، أٌ رًٚكٍ نهجُخ غهت انؼطٔض أٌ رطهت كزبثخ يٍ انًزُبفسٍٛ انصٍٚ 

 ؛عروض أثواى جديدةٚمسيٕا 

أَّ ٔثؼس رمٛٛى  2021أثطٚم  29نجُخ غهت انؼطٔض انًؤضخ فٙ  ٚزعح يٍ يحعطٔحٛث  

انؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبنٛخ نهًزُبفسٍٛ، ذهصذ انهجُخ انًصكٕضح إنٗ رسبٔ٘ انُمطخ اإلجًبنٛخ نثالثخ يزُبفسٍٛ 

 ؛ «.........»ٔ  «.....» ٔ «........................»ْٔى ػهٗ انزٕانٙ شطكخ 

، 2021يب٘  10ثزبضٚد  3ٔثُبء ػهّٛ، لبيذ نجُخ انؼطٔض، كًب ْٕ يجٍٛ فٙ انًحعط ضلى  

سبٔد َمطٓى اإلجًبنٛخ، ثؼس رمٛٛى انؼطٔض انزمُٛخ رطهت ػطٔض يبنٛخ جسٚسح يٍ انًزُبفسٍٛ انصٍٚ ث

 َظبو صفمبد انًكزت انسبنف انصكط؛ ثـــــ يٍ – 4 – 40ٔانًبنٛخ ٔشنك غجمب نهًبزح 

 ،حٛث لبيذ نجُخ غهت انؼطٔض ثفزح انؼطٔض انًبنٛخ انجسٚسح انًزٕصم ثٓب يٍ انًزُبفسٍٛ 

ٛخ نجًٛغ انهصٍٚ لسيب ػطظٍٛ يبنٍٛٛ جسٚسٍٚ، ٔػًسد ثؼس شنك إنٗ إػبزح رمٛٛى انؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبن

زمٛٛى األٔل نهؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبنٛخ كًب ْٕ يجٍٛ فٙ انهصٍٚ رى إلصبؤْى فٙ انئك فٛٓى أٔن انًزُبفسٍٛ ثًب

 انسبنف انصكط؛ 3ضلى نجُخ غهت انؼطٔض  يحعط

ثشكم ٔاظح، ػهٗ أَّ فٙ حبنخ  ،َصذ انسبنف شكطْب ة – 4 – 40ٔحٛث إٌ يمزعٛبد انًبزح  

جسٚسح ٔنٛس ػطٔض  عروض أثواىٚزى انهجٕء إنٗ غهت  ،رسبٔ٘ انؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبنٛخ نهًزُبفسٍٛ

رمُٛخ ٔيبنٛخ جسٚسح نهًزُبفسٍٛ ٔثبنزبنٙ ٚزى اذزٛبض انًزُبفس انص٘ لسو انؼطض األلم ثًُب ٔنٛس إػبزح رمٛٛى 

 انؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبنٛخ نهًزُبفسٍٛ يطح أذطٖ.

 : رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت ثالثا

 : هطهجٛبد انؼًٕيٛخ أٌ، رطٖ انهجُخ انٕغُٛخ نانًصكٕضح أػالِثُبء ػهٗ انًؼطٛبد ٔاالسزُزبجبد  

 طح انثبَٛخ غٛط يجُٛخ ػهٗ أسبس؛ًػًهٛخ رمٛٛى انؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبنٛخ نهًزُبفسٍٛ نه -1

ثؼس رسبٔ٘ انُمطخ اإلجًبنٛخ جطاء انزمٛٛى  األلم ثًٍانانًزُبفس انص٘ لسو  ػطض االلزصبض ػهٗ -2

يٍ زٌٔ انهجٕء إنٗ إػبزح رمٛٛى انؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبنٛخ  ،األٔل نهؼطٔض انزمُٛخ ٔانًبنٛخ نهًزُبفسٍٛ

 نهًزُبفسٍٛ نهًطح انثبَٛخ.


