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                                      1212 دجنبر 12خ بتاري 79 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت رقن

 هدى احترام هقتضياث هباراة هعـواريتبشأى 

  

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت،

 انًزٕصم ثٓب ....................................شكبٚخ انًُٓذط انًؼًبس٘ انغٛذ ثُبء ػهٗ  

 ؛2021 َٕٕٚٛ 9ثزبسٚخ 

انًزٕصم  3747سقى  ................................ٔػهٗ انشعبنخ انجٕاثٛخ نهًذٚش انجٕٓ٘ ل 

 ؛2021ٕٚنٕٛص  14ثٓب ثزبسٚخ 

( 2015عجزًجش  21) 1436ر٘ انحجخ  7انصبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 انًزؼهق ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ 

( 2013يبسط  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8انصبدس فٙ  1.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 ثبنصفقبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ انًزؼهق

إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد  انًقذو ٔثؼذ دساعخ ػُبصش رقشٚش انًقشس انؼبو 

 انؼًٕيٛخ؛

 خالل انجهغخ انًغهقخ انًُؼقذح ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

 ،2021 دجُجش 23   ثزبسٚخ

 : الوعطياثأوال 

ثٕاعطخ انشكبٚخ انًشبس إنٛٓب أػالِ، ُٚبصع انًُٓذط انًؼًبس٘ انغٛذ  

فٙ األعجبة انزٙ اعزُذ ػهٛٓب صبحت انًششٔع فٙ إقصبء ػشضّ يٍ  ....................................

انًؼهٍ ػُٓب يٍ طشف انًذٚشٚخ انجٕٓٚخ  2021/01انًُبفغخ فٙ إطبس انًجبساح انًؼًبسٚخ سقى 

، ٔانزٙ ٚشٖ أَٓب رزؼبسض يغ يقزضٛبد انفقشح .………………ثجٓخ  ................................ل

 يٍ َظبو انًجبساح انًؼًبسٚخ انًزكٕسح؛ 6)د( يٍ انًبدح 

فٙ حٍٛ ٚشٖ صبحت انًششٔع فٙ يؼشض جٕاثّ ػهٗ انًؤاخزاد انًُغٕثخ إنّٛ، أٌ إقصبء  

ًبسٚخ يٕضٕع انشكبٚخ، ػشض انًزُبفظ انًؼُٙ قذ رى طجقب نهًقزضٛبد انقبََٕٛخ انًؤطشح نهًجبساح انًؼ

       

 

 

 

 

 

          

 

 ولكت الوـغـربيـتـالو    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهحكٕيـخ

 انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    

 

 



 

2 

 6صبءْب نؼشض انًُٓذط انًشزكٙ ػهٗ انفقشح )ة( يٍ انًبدح ٔأٌ نجُخ انًجبساح انًؼًبسٚخ اعزُذد فٙ إق

 يٍ َظبو انًجبساح انًؼًبسٚخ انغبنفخ انزكش.

 : االستنتاجاثثانيا 

ثبنشجٕع إنٗ يحضش نجُخ فزح األظشفخ ٚزضح أٌ ْزِ األخٛشح قذ ػًذد إنٗ إقصبء حٛث 

، ػاليخ يحذدح ٔيجُٛخ انًشزكٙ ثذػٕٖ أٌ خزًّ نهظشف انًزضًٍ نؼشضّ ثبنشًغ ٚؼزجش ػشض

يٍ َظبو انًجبساح انًؼًبسٚخ  6( يٍ انًبدح نٕٓٚزّ ْٕٔ يب ٚزؼبسض يغ يقزضٛبد انفقشح )ة

 ؛ يٕضٕع انشكبٚخ

فٙ فقشرٓب )ة( ػهٗ انًزُبفغٍٛ ػذو إظٓبس  ٔنئٍ أٔججذ، انًزكٕسح 6حٛث إٌ انًبدح ٔ

ْٕٚزٓى ػهٗ انٕثبئق انًطهٕثخ، عٕاء كبٌ رنك ػجش ثٛبٌ أعًبئٓى أٔ سيض يؼٍٛ أٔ إشؼبس أٔ ػاليخ 

أٌ ال ركٌٕ  َصذ ػهٗكًب  أٔ سعى ثٛبَٙ أٔ إيضبء أٔ رٕقٛغ ثبألحشف األٔنٗ أٔ كزبثخ خطٛخ،

، انًؼُٙ رنك رحذ طبئهخ إقصبء ػشض انًزششحٔ يشئٛخ انٕثبئق انًزضًُخ فٙ انظشف انًذنٗ ثّ

فئٌ انفقشح )د( يٍ َفظ انًبدح أٔججذ أٌ ٚكٌٕ انظشف انًزضًٍ نزهك انٕثبئق يخزٕيب، حٛث 

 ؛ «Enveloppe scellée»جبءد انؼجبسح ثبنفشَغٛخ كًب ٚهٙ 

ػشف كهًخ  «Lexis Nexis» 2012يؼجى انًصطهحبد انقبََٕٛخ انصبدس عُخ حٛث إٌ ٔ

«Scellé» فزح شٙء  غإنٗ يُ رٓذف كبرت، ثجزخ ثخزى شًؼٙ، يؼهًخ ثخزى"أخزبو" "ثشاثطخ ػبدٚخ ي

 ؛أٔ يحم"

انغبنفخ انزكش  6ٔسدد فٙ يقزضٛبد انًبدح  «Enveloppe scellée»ػجبسح ٔحٛث إٌ  

 يٍ دٌٔ ثٛبٌ كٛفٛخ ٔضغ انخزى أٔ طشٚقخ غهق انظشف؛

  قٛبو انًزُبفظ انًؼُٙ ثخزى انظشف انًزضًٍ نؼشضّ نٛظ عٕٖ رطجٛقب يُّ  ٔحٛث إٌ 

  ؛يقزضٛبد يُصٕص ػهٛٓب فٙ َظبو انًجبساح انًؼًبسٚخ يٕضٕع انشكبٚخ 

كٌٕ عججب إلقصبء ػشٔض ٚاالنزضاو ثًب جبء فٙ َظبو االعزشبسح ال ًٚكٍ أٌ ٔحٛث إٌ  

 انًزُبفغٍٛ؛ 

 للطلبياث العووهيتأي اللجنت الوطنيت ر ثالثا:

انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ فئٌ ، انًزكٕسح أػالِثُبء ػهٗ انًؼطٛبد ٔاالعزُزبجبد  

انًؼهٍ ػُّ يٍ طشف  2021/01يٍ انًجبساح انًؼًبسٚخ سقى  انًشزكٙػشض قشاس إقصبء  رشٖ أٌ

ظ خُٛفشح قشاس غٛش يجُٙ ػهٗ أع-ثجٓخ ثُٙ يالل ................................انًذٚشٚخ انجٕٓٚخ ل

 خ.قبََٕٛخ عهًٛ

 


