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الجمهىرٌــت التىوسٍــت
بلذٌـت تىوـس

محضـــر جلســـة
اجتماع لجنـــة مراجعــــة المعاليـــــم
بتاريخ  04فيفري 2014

انزأيذ ثقظش انجهذٚخ ثبنقظجخ  ،اجزًبع نجُخ يشاجؼخ انًؼبنٛى انجهذٚخ ٕٚو انضالصبء  4فٛفش٘ 2014
ػهٗ انضبػخ انضبَٛخ ٔانُظف ثؼذ انظٓش ثشئبصخ انضٛذ يُظف ػًّٕص سئٛش انهجُخ ٔحؼشْب
انضٛذاد ٔانضبدح انًزكٕس ٍٚثٕسقخ انحؼٕس انًظبحجخ ٔرنك نهُظش ف: ٙ
 -1طلب السٍذ محمذ خلٍل السلٍتً إعفاءي مه خالص معلىم الحجز على سٍارة،
 -2إعادة الىظر فً طلب السٍذ محمذ به محمذ الشعري إعفاءي مه خالص معلىم الحجز على
سٍارة،
 -3طلب العىن البلذي حسان به خمٍس الرٌاحً إعفاءي مه خالص معلىم حجز دراجتً
الىارٌت.
افززح انجهضخ انضٛذ سئٛش انهجُخ يشحجب ثبنحؼٕس يشٛشا إنٗ انذٔاػ ٙانز ٙجؼهذ اإلداسح رجشيج
اَؼقبد ْزِ انجهضخ ٔانًزًضهخ ف ٙرشدّد انضٛذ يحًذ خهٛم انضهٛز ٙػهٗ قظش انجهذٚخ ثبنقظجخ ٔػهٗ
انذائشح انجهذٚخ ثبنزحشٚش ثبػزجبس أٌ سئٛش نجُخ يشاجؼخ انًؼبنٛى ْٕ َفضّ سئٛضب نهذائشح انًزكٕسح
ٔيب اَج ّش ػٍ رشدّدارّ انًزؼذّدح يٍ رٕرش نهؼالقخ ثٔ ُّٛثقٛخ األػٕاٌ ٔاإلطبساد انجهذٚخ ٔانز٘ يب
اَفك خالل ْزِ انزٚبساد نهًقشاد اإلداسٚخ ٚشزك ٙيٍ انشٔر ٍٛاإلداس٘ ٔانجٛشٔقشاطٛخ اإلداسٚخ
انز ٙرضجّجذ ف ٙرؼطٛهّ ٔأػشّد ثٕػؼٛزّ االجزًبػٛخ.
ٔثبنشجٕع إنٗ يهف انضٛذ يحًذ خهٛم انضهٛز ٙحٛش حجزد صٛبسرّ يٍ قجم يشكز األيٍ انٕطُٙ
ثبنجٛبسح ثزبسٚخ  31أٔد ، 2013ف ٙح ٍٛأرٌ سئٛش يشكز األيٍ انٕطُ ٙثًُطقخ انجٛبسح ثشفغ
انحجز ػٍ صٛبسح ثزبسٚخ ٔٔ ،2013/12/ 25قغ رضهٛى اإلرٌ ثشفغ انحجز رحذ ػذد 1925
ثزبسٚخ  2013/12/25إنٗ يضزٕدع انحجز انجهذ٘ طّ حض.ٍٛ
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ٔثبنزبن ٙسأٖ أػؼبء انهجُخ إنٗ ػشٔسح إػبدح احزضبة يؼهٕو انحجز ٔرنك ثبحزضبة أٚبو انحجز
يُز ربسٚخ انحجز إنٗ غبٚخ ٔطٕل اإلرٌ ثشفغ انحجز إنٗ انًضزٕدع انجهذ٘ أ٘ ثزبسٚخ
.2013/12/25
ٔػهٗ ْزا األصبسٚ ،ظجح يؼهٕو انحجز :األٚبو يٍ

 2013/8/31إنٗ غبٚخ  2013/12/25أ٘

حٕان 4 ٙأشٓش ٕٚ 120يب  4Xدُٚبس=  480د .
ٔثبنشجٕع إنٗ حبنخ انضٛبسح يٍ َبحٛخ حٛش أكّذ انضٛذ ٔكٛم يضزٕدع انحجز انجهذ٘ أٌ انضٛبسح
انًزكٕسح حبنزٓب صٛئخ نهغبٚخ ٔإنٗ انٕػؼٛخ االجزًبػٛخ انظؼجخ نظبحت انضٛبسح يٍ َبحٛخ
أخشٖ ،قرّرث اللجىت التخفٍض فً معلىم الحجز لٍتفقىا فً األخٍر على معلىما للحجز قذري
 150د.
ص ّى ر ّى انزطشّق إنٗ انُقطخ انضبَٛخ يٍ جذٔل أػًبل انجهضخ ٔانًزًضهخ ف ٙإػبدح انُظش ف ٙطهت
انضٛذ يحًذ ثٍ يحًذ انشؼش٘ إػفبءِ يٍ خالص يؼهٕو انحجز ػهٗ صٛبسرّ ،حٛش رٕنٗ انضٛذ
نطف ٙانطشٔد٘ انقبثغ انجهذ٘ ثزقذٚى ثؼغ اإلٚؼبحبد خبطخ ٔأٌ انًؼُ ٙثبأليش رؼشّع إنٗ
ػًهٛخ رحّٛم يٍ انغٛش أدّد إنٗ حجز صٛبسرّ يشٛشا إنٗ ػذو يضؤٔنٛزّ ثًب حذس.

كًب ر ّى األخز

ثؼ ٍٛاالػزجبس ثحبنزّ االجزًبػٛخ انضٛئخ.
نزنك قررث اللجىت التخفٍض مه معلىم الحجز لٍتفقىا على اعتماد وسبت  % 60لٍصبح المبلغ
المطالب بً فً حذود  650د.
أيب ف ٙيب ٚخض انُقطخ األخٛشح يٍ جذٔل أػًبل انجهضخٔ ،ثؼذ انزضجذ يٍ كٌٕ انضٛذ حضبٌ ثٍ
خًٛش انشٚبح ْٕ ،ٙػٌٕ ثهذ٘ ثئداسح انُظبفخ قضى انحفظٛخ َٔظشا نظشٔفّ انًبدٚخ انظؼجخ كًب
ْٕ يج ٍٛيٍ خالل اصزظٓبسِ ثجطبقخ ثٛبَٛخ ف ٙاألجش حٛش ٚجهغ األجش انظبف ٙنٓزا انؼٌٕ
 32.174دُٚبسا قرّرث اللجىت إعفاءي مه خالص معلىم الحجز عه دراجتً الىارٌت.

