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 يحًٕل ال يطهٕة انكشاء – إصجبرّ – انزًبطم

. ـّٛ يزًبطال ال ٔ ألدائّ ساـعب ٚعزجش ال انكشاء ثأداء إَزاس ثأ٘ ٚزٕصم نى انُمط طبنت أٌ انًهؿ ٔصبئك يٍ صجذ إرا- 

 ٔ ٚحًم، ال ٔ ٚطهت انكشاء: لبعذح خبنفذ لذ ركٌٕ انًكزش٘، رًبطم إلصجبد صبثمخ، أحكبو عهٗ ـمط ثبعزًبدْب انًحكًخ- 

. نهُمط رنك ثضجت لشاسْب عشظذ

 انًهك جالنخ ثبصى

... األعهٗ انًجهش إٌ

 نهمبٌَٕ طجمب انًذأنخ ثعذ ٔ

: األٔنٗ انٕصٛهخ شبٌ ـٙ

 أٔ دعبٖٔ أٔ انكشاء أداء عذو ثًجشد ٚضجذ ال انفضخ إنٗ انًؤد٘ انزًبطم عُصش أٌ ٔ يحًٕل ال يطهٕة انكشاء إٌ حٛش

. أدائّ سـط ٔ ثّ انًطبنت انكشاء يجهػ ٚزعًٍ لبََٕٙ إَزاس رٕجّٛ يٍ ثذ ال ثم صبثمخ أحكبو

 عذد 1987 يب٘ 7 ثزبسٚخ).....( ة االصزئُبؾ يحكًخ عٍ انصبدس ـّٛ انًطعٌٕ انمشاس ٔ انًهؿ أٔساق يٍ ٚضزفبد حٛش

 9 ثزبسٚخ).....( ة االثزذائٛخ انًحكًخ أيبو ثذعٕٖ رمذو(س )انُمط ـٙ انًطهٕة أٌ ).....( سلى انكشائٙ انًهؿ ـٙ).....( 

 ٔاججبد أداء عٍ رمبعذ أَّ ٔ ).....(انكبئٍ انًُزل نّ ٚؤجش أَّ ـٛٓب عشض(1س )انُمط طبنت يٕاجٓخ ـٙ 1984 يبسس

 ثأٌ انطبنت ـأجبة ثئـشاؼّ، انحكى يهزًضب رًبطهّ عهٗ حجخ رشكم انزٙ ٔ عهّٛ أحكبو عذح صذٔس سؼى رًبطم ٔ انكشاء

 االثزذائٛخ انًحكًخ أصذسد اإلجشاءاد ثعذ ٔ ثًحًٕل نٛش ٔ يطهٕة انكشاء أٌ ٔ لعبئٛخ أحكبو ثصذٔس ٚضجذ ال انزًبطم

 انحكى ثزأٚٛذ انمبظٙ لشاسْب االصزئُبؾ يحكًخ أصذسد انًزكشاد رجبدل ثعذ ٔ انطبنت اصزأَفّ ثبإلـشاغ انمبظٙ حكًٓب

. انًضزأَؿ انحكى عهم َفش يزجُٛخ االثزذائٙ

 أٌ ٔ ٚحًم ال ٔ ٚطهت انكشاء أٌ ٔ انًطهٕة طشؾ يٍ إَزاس ثأ٘ ٚزٕصم نى كَّٕ انمشاس عهٗ انطبعٍ أعبة حٛش

. انكشائٙ انفضخ رجشس ال ثبألداء صبثمخ لعبئٛخ ثأحكبو اإلدالء

 نى انطبنت أٌ ٚزعح انًهؿ ٔصبئك صبئش ٔ ـّٛ انًطعٌٕ انمشاس إنٗ ثبنشجٕع أَّ رنك انٕصٛهخ، َعزّ يب صحخ رجٍٛ ـمذ حمب

 انمبعذح خبنفذ لذ ركٌٕ انزًبطم إلصجبد صبثمخ لعبئٛخ أحكبو عهٗ ـمط ثبعزًبدْب انًحكًخ أٌ ٔ ثبألداء إَزاس ثأ٘ ٚزٕصم

. نهُمط لشاسْب عشظذ ٔ أعالِ إنٛٓب انًشبس انمبََٕٛخ

 األصجبة  نٓزِ

 جذٚذ يٍ انمعٛخ ـٙ نهجذ).....( ة االصزئُبؾ يحكًخ عهٗ انطشـٍٛ ٔ انًهؿ ثئحبنخ ٔ ـّٛ انًطعٌٕ انمشاس ثُمط لعٗ

. انصبئش انًطهٕة عهٗ ٔ أخشٖ ْٛئخ يٍ يزشكجخ ْٙ ٔ  نهمبٌَٕ طجمب

. ثطشرّ أٔ ـّٛ انًطعٌٕ انحكى إصش).....( ة االصزئُبؾ يحكًخ ثضجالد ْزا حكًّ إصجبد لشس كًب

 ٔ).....( ة األعهٗ ثبنًجهش انعبدٚخ انجهضبد ثمبعخ أعالِ انًزكٕس ثبنزبسٚخ انًُعمذح انعهُٛخ ثبنجهضخ انحكى صذس ثّ ٔ

:  انضبدح يٍ رزشكت انحبكًخ انٓٛئخ كبَذ

   انؽشـخ سئٛش 



 

 

 

 لشاساد يٍ

 انشخصٛخ األحٕال ؼشـخ

 انًٛشاس ٔ

  األٔل انمضى



 


