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يكد ٚددْا إ ٚادبٓا االخالقٞ ٚاالنادميٞ ٜفسض اٚ حيتِ عًٝٓا  تٛع١ٝ ٚتجكٝف            
 . منا يف نٌ ايدٍٚ يف عاملٓا ايّٝٛدْا ٚاغعبٓا سٍٛ املفاِٖٝ ايكا١ْْٝٛ ايجابت١، يٝظ يف بً

را ايكساز َٔ خالٍ ايٓكاط عًٝ٘، ضٛف ْكّٛ بتٛضٝح ْعستٓا ايكا١ْْٝٛ سٍٛ ٖ           
 -:االت١ٝ

 اوال / رقم القرار النياتً  ومضمونه 
/ سصٜسإ َٔ ايفصٌ 10ًطت٘ اـاَط١ املٓعكد٠ بتازٜذ قسز فًظ ايٓٛاب ظ"          

/ 28ايدٚز٠ االْتداب١ٝ ايسابع١ ٚاضتٓادا اىل املاد٠  ،ايط١ٓ ايتػسٜع١ٝ ايجا١ْٝ ،ْٞايتػسٜعٞ ايجا
 :/ اٚال َٔ ايدضتٛز َا 61ًٜٞاد٠ اٚال ٚامل
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زفض اٟ اضتكطاع َٔ زٚاتب املٛظفني ٚاملتكاعدٜٔ ٚاملٓح املاي١ٝ املعطا٠ قاْْٛا  -1
َٓصٛص ٚزفض اٟ ضسا٥ب ددٜد٠ غري  ،بػهٌ َباغس اٚ غري َباغس ٚنٌ ايػسا٥ح

 عًٝٗا قاْْٛا تفسض قاْْٛا ع٢ً تًو ايسٚاتب ٚاملٓح .
ِٖ  ال ٜػٌُ ٖرا ايكساز ايس٥اضات ايجالخ ٚايطٝدات ٚايطاد٠ ايٓٛاب ٚايٛشزا٤ َٚٔ -2

 . بدزدتِٗ ٚايدزدات اـاص١"
 4242لسنة  42ثانيا/ القيمة القانونية لقرار جملس النواب ذي الرقم 

ايٓافر ٜعترب ايطًط١ املدتص١  2005ضتٛز ملا نإ فًظ ايٓٛاب ٚفكا يٓصٛص د  
 بتػسٜع ايكٛاْني ٚايسقاب١ ع٢ً ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ ٚميجٌ ايػعب اَاّ اؿه١َٛ .  

 يط١ٓ 24فإ ايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْفط٘ ٖٛ، َا ق١ُٝ اعالٕ فًظ ايٓٛاب يكسازٙ املسقِ 
 .ٚاملٛضح َطُْٛ٘ ًاعالٙ 2020
ز فًظ ايٛشزا٤ املتطُٔ فسض طبعا يٝظ يكساز فًظ ايٓٛاب بسفض قسا  

ق١ُٝ َٛاش١ٜ يًعٌُ ايتػسٜعٞ؛ يهْٛ٘ غري  ،ايطسٜب١ ع٢ً زٚاتب املٛظفني ٚاملتكاعدٜٔ
ّٔ ايكإْٛ )اٟ املعٝاز ايػهًٞ يًكإْٛ(, بٌ ٜهٕٛ ي٘ ق١ُٝ  َطتٍٛف يًػسع١ٝ ايػه١ًٝ يط

سازات إعالٕ ضٝاض١ٝ, ساي٘ ساٍ بك١ٝ ايكسازات ايٓٝاب١ٝ اييت اصدزٖا فًظ ايٓٛاب، َجٌ ق
 . عفس ٚغريٖا َٔ ايكسازات ايٓٝاب١ٝاملٓاطل املٓهٛب١ يف املٛصٌ ٚتً

تبدٚ االداب١ عٔ ٖرا ايطؤاٍ أَسًا صعبا بايٓعس يعدّ ٚدٛد َفّٗٛ قدد ملديٍٛ   
ايكإْٛ ايرٟ ٜتٛىل فًظ ايٓٛاب ضّٓ٘, فال تٛدد َػه١ً اذا نإ املػسع ايدضتٛزٟ قد 

اْٞ، نُا فعٌ دضتٛز اؾُٗٛز١ٜ ايفسْط١ٝ اـاَط١ يط١ٓ سدد َٛضٛعات ايكإْٛ ايربمل
(, يهٔ املػه١ً إ املػسع ايعساقٞ مل ٜسضِ َفًَٗٛا قددًا, مما ٜجري 34يف املاد٠) 1958

 قسازًا تػسٜعًا ًَصًَا.  2020يط١ٓ  24ذيو َد٣ اعتباز قساز فًظ ايٓٛاب املسقِ 
كإْٛ ايدضتٛزٟ َعٝازٜٔ يتشدٜد ع٢ً ا١ٜ ساٍ البد َٔ االغاز٠ اىل تٓاٍٚ فك٘ اي  

 ايعٌُ ايتػسٜعٞ ُٖا:
: ٚمبكتطاٙ ٜتِ ايٓعس يف ؼدٜد ايعٌُ ايتػسٜعٞ إىل َٛضٛع (املادٟ)اٚاًل: املعٝاز 

ايكإْٛ، فإذا دا٤ ايعٌُ ضُٔ َٛضٛعات َع١ٓٝ ٜعدٖا ايدضتٛز داخ١ً ضُٔ َفّٗٛ 
ايتٓفٝرٟ, ٜٚرتى يًشه١َٛ  ُعًد ذيو ايعٌُ تػسٜعًٝا, ٚغالف٘ ٜدخٌ ضُٔ ايعٌُ ،ايكإْٛ

ضًط١ ٚاضع١ يف اصداز ايكسازات ايتٓع١ُٝٝ يف املٛضٛعات االخس٣، نُا ٖٞ اؿاٍ يف املاد٠ 
َٚٔ ابسش اْصاز ٖرا املعٝاز ايفكٝ٘ دٜهٞ ٚدري 1958( َٔ ايدضتٛز ايفسْطٞ يط١ٓ 37)
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ضتٛز . ٖٚٛ َا مل ٜأخر ب٘ ايدذات٘ َٚطُْٛ٘ ٚبْٛاز ايرٜٔ ٜٓعسٕٚ اىل طبٝع١ ايعٌُ
 ايعساقٞ.

: ٚمبكتطاٙ ٜهٕٛ ايعٌُ تػسٜعًٝا َاداّ ٜتِ ايتصٜٛت ثاًْٝا: املعٝاز ايعطٟٛ )ايػهًٞ(
عًٝ٘ َٔ قبٌ اهل١٦ٝ ايربملا١ْٝ طبكًا يإلدسا٤ات املكسز٠ يف ايدضتٛز أًٜا نإ َٛضٛع٘ 

١ٝ . ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ بـ)ايػسعيفكٝ٘ زٜفريٚاسرتاًَا يإلزاد٠ ايعا١َ، َٚٔ أبسش أْصازٙ ا
ايػه١ًٝ( ٚتس٣ اْ٘ ال بد العتباز قاعد٠ َا تػسٜعًا ٜكتطٞ تٛافس عٓصسٜٔ ز٥ٝطٝني : اٚهلُا 
صدٚزٖا َٔ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ املدتص١ ٚثاُْٝٗا اتباعٗا اصٛاًل َع١ٓٝ يف تهٜٛٓٗا اٟ اتباع 
 َساسٌ ضٔ ايتػسٜع يف ضٔ ايكاعد٠ بكصد ٚضعٗا َٛضع ايتطبٝل, ٚبدٕٚ ٖرٙ املساسٌ ال

ٖٚٛ املعٝاز املتبع يف ايعسام . إذ ٜتطًب املػسع يف دضتٛز  ٕ تصبح ايكاعد٠ قاًْْٛا.ميهٔ ا
َسٚز ايكإْٛ يف عد٠ َساسٌ بد٤ًا َٔ االقرتاح ٚاالقساز ٚاملصادق١ ٚاالصداز ٚايٓػس  2005

/ثايجًا( َٔ ايدضتٛز. ٚال ضُٝا إ َٛضٛع ايتصدٜل ايكإْٛ 73, 60اضتٓادًا اىل املٛاد )
ايكسازات، إذ ْص ايدضتٛز ع٢ً اْ٘ "ٜصادم ٜٚصدز ايكٛاْني اييت ٜطٓٗا  سصسًا ٚيٝظ

فًظ ايٓٛاب، ٚتعد َصادقا عًٝٗا بعد َطٞ مخط١ عػس َٜٛا َٔ تازٜذ تطًُٗا". نُا 
يٝظ َٔ بني اختصاصات فًظ ايٓٛاب يف ايدضتٛز ٖٛ اصداز قسازات هلا ق٠ٛ االيصاّ ػاٙ 

ْٕٛ. يف سني ناْت االسهاّ االْتكاي١ٝ يًدضتٛز ػعٌ االفساد ٚايطًطات َا مل تفسغ بػهٌ قا
َٛضٛع ايتصدٜل ايرٟ خيتص ب٘ فًظ ايس٥اض١ ايكٛاْني ٚايكسازات اييت ٜصدزٖا فًظ 

 ايٓٛاب. 
ٜرتتب ع٢ً ذيو إ قسازات فًظ ايٓٛاب غري املطتٛف١ٝ يًػسع١ٝ ايػه١ًٝ يطٔ   

. ٚال ميهٔ اؿدٜح ٚصف ايعٌُ ايتػسٜعٜٞٓطبل عًٝٗا  ايكإْٛ ال تٓتر اثازًا قا١ْْٝٛ, اٟ ال
عٔ اعتبازٙ قسازًا ادازًٜا، بايٓعس يٛدٛد تعدٍّ دطِٝ ع٢ً االختصاص خالفًا يًكإْٛ, مما 
ميهٔ عدٙ غهاًل َٔ اغهاٍ ايكساز املعدّٚ. إذ ٜس٣ ايفكٝ٘ زٜفريٚ بإ االعتدا٤ املادٟ ٜٓػأ 

اٜطًا اىل إ ايكساز املعدّٚ ٖٛ َٔ ٚدٛد عٝب دطِٝ يف ايكساز االدازٟ, ٚميٌٝ بازمتًٞ 
 ايتصسف ايرٟ ٜصدز عُٔ يٝطت ي٘ ضًط١ اصداز تصسفات اداز١ٜ, اٟ ٜصدز َٔ غدص

 . يٝظ ي٘ صف١ اصداز ايكساز باألصٌ
ٚايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْفط٘ ٖٛ: َا َٛقف احمله١ُ االؼاد١ٜ ايعًٝا َٔ قسازات   

فًظ ايٓٛاب يف اصداز قسازات  فًظ ايٓٛاب؟ اْهست احمله١ُ يف قساز تفطريٟ هلا ضًط١
بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ االَا١ْ ايعا١َ جملًظ ايٛشزا٤ سٍٛ َد٣ ايصا١َٝ قسازات -هلا ق٠ٛ ايكإْٛ 
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فًظ ايٓٛاب ػاٖٗا ٚاـاص١ بتػسٜع قإْٛ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًُعاقني ٚؽصٝص ْطب١ 
ايٛثٝك١ ايدٚي١ٝ % َٔ ايٛظا٥ف يرٟٚ االستٝادات اـاص١ ٚتٛفري ايطهٔ يًُعاقني ٚتطبٝل 5

( َٔ ايدضتٛز ببٓٛدٖا 138فذا٤ يف ايكساز )...إٔ االسهاّ ايٛازد٠ يف املاد٠ ) -اـاص١ بِٗ
َٚٓٗا ايبٓد )خاَطا( اسهاّ اْتكاي١ٝ اقتطتٗا َسس١ً )ايدٚز٠ االٚىل( جملًظ ايٓٛاب ٚاْتٗت 

ب ٚبعدَا اخر باْتٗا٥ٗا ٚال ميهٔ ضشبٗا ع٢ً املساسٌ ايالسك١ يًدٚز٠ االٚىل جملًظ ايٓٛا
( َٔ ايدضتٛز ٚيٝظ 73ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ ميازع صالسٝات٘ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ )

 .كسازات اييت ٜػسعٗا فًظ ايٓٛاب(َٔ بٝٓٗا االعرتاض ع٢ً ايكٛاْني ٚاي
عترب ادازًٜا ع٢ً اَا يٛ نإ ايكإْٛ ٜطُح جملًظ ايٓٛاب بإصداز ايكساز, فاْ٘ ٜ  

ٚفل تفطري احمله١ُ االؼاد١ٜ ايعًٝا, إذ قطت بسد دع٣ٛ قساز اقاي١ قافغ نسنٛى يعدّ 
اختصاص احمله١ُ يف ايٓعس يف ايطعٕٛ املكد١َ ضد قسازات فًظ ايٓٛاب بإقاي١ 
احملافعني, ٚاييت هلا َسدع آخس يًطعٔ فٝٗا. اٟ يهٕٛ َٛضٛع ايدع٣ٛ ال ٜػهٌ قسازًا 

 ٚامنا ٖٛ قساز ادازٟ.تػسٜعًٝا, 
ميهٔ عدٙ تٛدًٝٗا غري   2020يط١ٓ  24ٖٚهرا، إٕ قساز فًظ ايٓٛاب املسقِ   

ًَصّ يًطًط١ ايتٓفٝر١ٜ، اٟ إ ايعٌُ ٖٛ عباز٠ عٔ تٛدٝ٘ زضا٥ٌ اىل ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ 
بطسٚز٠ االٖتُاّ باملٛضٛع، مما ٜكابٌ سل االخري٠ يف تٛدٝ٘ ايسضا٥ٌ ايتػسٜع١ٝ اىل 

إ نُا، ٖٞ اؿاٍ يف ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ, ٚبسٜطاْٝا. ٚإ ْػس ايكساز يف دسٜد٠ ايربمل
ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ اَس ال ٜطفٞ عًٝ٘ ايصف١ االيصا١َٝ؛ يهْٛٗا ال تتعد٣ ٚض١ًٝ اعال١َٝ زمس١ٝ, 

ّٕ املػسع ايعساقٞ قد تأثس باالػاٙ االْهًٛضهطْٛٞ ايرٟ ميٌٝ اىل اَها١ْٝ اصدا ز ٚبايتايٞ إ
 قسازات غري ًَص١َ َٔ قبٌ ايربملإ. 

ّٕ ٖرا ايكساز   , َٚع ذيو فإ ي٘ ق١ُٝ ضٝاض١ٝ ايربملاْٞ ال حيكل اثازًا ًَص١َ يرا، إ
بطسٚز٠ االٖتُاّ مبطاي١ عدّ فسض ايطسٜب١ ع٢ً زٚاتب املٛظفني ٚاملتكاعدٜٔ، ألْ٘ خط 

سد ضشب ايجك١ َٔ  . ٜٚرتتب ع٢ً عدّ االخر بايكساز آثاز تصٌ اىل"قٛت ايػعب" امحس
. إذ َٔ املُهٔ إ تجاز ايرٟ ٜب٢ٓ ع٢ً اضاع اـطأ اؾطِٝايٛشاز٠ بطبب تصسفٗا 

املطؤٚي١ٝ ايٛشاز١ٜ ع٢ً أضاع ذيو اـطأ ع٢ً ٚفل قٛاعد ايٓعاّ ايربملاْٞ، نُا ٖٞ اؿاٍ 
يف بسٜطاْٝا، فطال عٔ اَها١ْٝ ايًذ٤ٛ اىل احمله١ُ االؼاد١ٜ ايعًٝا يًطعٔ بكساز فًظ 

 ايٛشزا٤ ... ٖٚرا َا ضٓٛضش٘ السكا.   
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 اؿًٍٛ ٚاملكرتسات             :ثايجا
قساز فًظ ايٛشزا٤  خٝازات اَاّ فًظ ايٓٛاب ملٛاد١ٗتٛدد عد٠  ،يف اؿكٝك١      

املتعًل بفسض ايطسٜب١ ع٢ً زٚاتب املتكاعدٜٔ ٚاملٛظفني ...ع٢ً اعتباز إ فًظ ايٓٛاب 
ب ... ال إ ٜٛاد٘ ٖرا ايكساز بكساز بسملاْٞ ٜٓص ع٢ً ايسفض اٚ ميجٌ اٚ جيطد ازاد٠ ايػع

. ٚذيو باختصاز ٚاقتطاب ٖرا املٛقف َعٝب َٔ فًظ ايٓٛاب عدّ ايكبٍٛ ... بٌ لد إ
ايرٟ نإ ي٘  ،بكساز فًظ ايٛشزا٤ ت َجٌ "قسزْا زفض اٚ عدّ ايكبٍٛ"املٛضٛع بهًُا

  -:ٖٚٞ  اجملتُع٠ َٔ اثازٙ االقتصاد١ٜ ع٢ً  قٛت غسا٥ح نبري
ميهٔ جملًظ ايٓٛاب إ ٜطتددّ ادٚات٘ ايسقاب١ٝ اييت ْص عًٝٗا ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ  -1

ضشب ايجك١ َٔ اؿه١َٛ " اْطالقا َٔ  ،ايتشكٝل ،االضتذٛاب ،ٖٚٞ " ايطؤاٍ 2005
ٚيٝظ اصداز قسازات اٚ  ،فهس٠ ايٓعاّ ايربملاْٞ اييت قاّ عًٝٗا ْعاّ اؿهِ يف ايعسام

ٝاض١ٝ تعبريًا عٔ َٛقف٘ بٛصف٘ ضًط١ تػسٜع١ٝ ػاٙ عٌُ اٚ تصسف قاَت بٝاْات ض
 ب٘ اؿه١َٛ ... فٗهرا قسازات ْٝاب١ٝ ال ق١ُٝ قا١ْْٝٛ هلا يف عامل ايكإْٛ . 

ٚذيو بسفع ايدع٣ٛ  ،ميهٔ جملًظ ايٓٛاب إ ًٜذأ اىل احمله١ُ االؼاد١ٜ ايعًٝا -2
فسض ايطسٜب١ ع٢ً زٚاتب املتكاعدٜٔ ايدضتٛز١ٜ ٚايطعٔ بكساز فًظ ايٛشزا٤ املتعًل ب

 -:ٚميهٓ٘ االضتٓاد اىل اؿذر االت١ٝ ،ٚاملٛظفني. طايبني ايػا٤ٙ
 " 61، 47ْص عًٝ٘ ايدضتٛز يف املادتني " االخالٍ مببدأ ايفصٌ بني ايطًطات ايرٟ -1

ٚفٝٗا ٜتِ تٛشٜع اختصاصات  ،ٜعد ٖرا املبدأ َٔ املكَٛات االضاض١ٝ يدٚي١ ايكإْٛ     
ٚايكطا١ٝ٥ عٝح تهٕٛ نٌ ضًط١ كتص١  ،ايتٓفٝر١ٜ ،ت ايجالخ ايتػسٜع١ٝايطًطا

باختصاصات  قدد٠ ع٢ً ضبٌٝ اؿصس. ٚبايتايٞ ال جيٛش إ تتذاٚش اؿدٚد املسض١َٛ هلا 
ألْ٘ ضٛف تكف تٛادٗٗا ٚمتٓعٗا عٔ ذيو . عًٝ٘ ٜعد  ،ٚتدخٌ يف اختصاص ضًط١ اخس٣

ًظ ايٓٛاب ع٢ً ٚفل يٓص ٔ اختصاص فقساز فًظ ايٛشزا٤ عُال تػسٜعا ٜدخٌ ضُ
ال تفسض ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ٚال اييت تٓص ع٢ً إ " 2005ٔ دضتٛز / اٚال 28َاملاد٠ 

. فتػسٜع ايكإْٛ ٜكع ضُٔ االختصاص ػب٢ ٚال ٜعف٢ َٓٗا اال بكإْٛ"تعدٍ، ٚال 
 ايس٥ٝطٞ ألٟ بسملإ يف ا١ٜ دٚي١ . 

احمله١ُ االؼاد١ٜ ايعًٝا يف ايعسام اىل اْهاز ضًط١ ال بد َٔ االغاز٠ اىل  اػاٙ قطا٤        
 فًظ ايٓٛاب يف اصداز قسازات هلا ق٠ٛ ايكإْٛ, ٜٚأتٞ ذيو اْطذاًَا َع َبدأ ايفصٌ بني
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ايطًطات ايرٟ مبٛدب٘ خيتص فًظ ايٓٛاب بتػسٜع ايكٛاْني ٚايسقاب١ ع٢ً ايطًط١ 
 .2005يعسام يط١ٓ ( َٔ دضتٛز ا61, 47ايتٓفٝر١ٜ اضتٓادًا اىل املادتني )

 خسم َبدأ املػسٚع١ٝ  -2
ٜكتطٞ ٖرا املبدأ خطٛع اؾُٝع سهاَا ٚقهَٛني ؿهِ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، فًٛ   

فكس٠  7لد إ املاد٠ "  ،املعد1983ٍيط١ٓ  113زدعٓا اىل قإْٛ ضسٜب١ ايدخٌ املسقِ 
ٜٔ َٔ ضسٜب١ " َٔ ايفصٌ ايسابع اـاص باإلعفا٤ات تٓص ع٢ً اعفا٤ َدخٛالت املتكاعد6

ايدخٌ اييت تػٌُ ايسٚاتب ايتكاعد١ٜ ٚاملهافأ٠ ايتكاعد١ٜ َٚهافأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ ٚزٚاتب 
 االداشات االعتٝاد١ٜ .

ض ايطسٜب١ ع٢ً زٚاتب ًٜشغ أْ٘ ال ٜٛدد فٝ٘ ْص صسٜح ٜطُح يًشه١َٛ بفس  
 . املتكاعدٜٔ

شزا٤ فًظ ايٛ عًٝ٘ ٜعد، ٖرا ايكساز ايصادز َٔ داْب اسد٣ ضًطات ايدٚي١ ٖٚٓا  
 ،ايطًط١ ايتػسٜع١ٝايتايٞ ال جيٛش يًطًطات االخس٣ ". ٚباْتٗانا ملبدأ املػسٚع١ٝ –

 . ً٘ املدايف يًكإْٛ ٚايدضتٛز َعا" فازا٠ فًظ ايٛشزا٤ يف عُٚايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ
 االخالٍ مببدأ ايتدزز ايكاْْٛٞ  -3

تب ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ سٝح ترت ،إ قساز فًظ ايٛشزا٤ اْتٗو َبدأ تدزز ايكٛاْني  
ا َع ضسٚز٠ االيتصاّ عٓد َٔ االع٢ً اىل االد٢ْ ٚفكا يكٛتٗا ٚاؾ١ٗ املٓٛط بٗا أصدزاٖ

ريا ايكسازات ايتٓع١ُٝٝ . ٖٚرا ايرتتٝب ٜػٌُ اهلسّ ايدضتٛز ثِ ايكإْٛ ٚاخايتطبٝل
 . كٛاْنيبدأ مسٛ ايدضتٛز ٚتدزز اي. ٖٚٓا ٜهٕٛ قساز فًظ ايٛشزا٤ ٖرا قد اخٌ مبٚايفسد١ٜ

 عدّ اسرتاّ سكٛم االْطإ  -4
ألْ٘ مل ميٓح  ،إ قساز فًظ ايٛشزا٤ ٜعد خسقا فاضشا ؿكٛم ٚسسٜات املٛاطٓني  

َٔ خالٍ  ،ايػعب ٚال ممجًٝ٘ دٚزا يف املػازن١ يف اؽاذ ايكسازات اييت تُٗ٘ ٚتؤثس فٝ٘
َعٝػ١ ني َٚطت٣ٛ اصدازٙ قسازات غري َطؤٚي١ ٚغري َدزٚض١ ٚتطس مبصًش١ املٛاطٓ

ٚبايكٛاْني ٚايتػسٜعات  ،املٛظفني ٚاملتكاعدٜٔ" ٚاالضتٗا١ْ بٗا ٚبايدضتٛزاملالٜني َِٓٗ "
ألٕ  ،. ٚعدّ اسرتاّ فهس٠ اؿكٛم املهتطب١طا١َٓ هلا ٚبطسٜك١ غري دميكساط١ٝايطسٜب١ اي

ٚضاع قساز فًظ ايٛشزا٤ ميظ سكٛم َٚسانص قا١ْْٝٛ اضتكست ٚانتًُت ٚثبتت يف ظٌ ا
 .  ابك١ ض١ًُٝ ٚصشٝش١قا١ْْٝٛ ض
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