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 ثغى هللا انشحًٍ انشحٍى

 انًًهكخ األسدٍَخ انٓبشًٍخ

 َمبثخ انًُٓذعٍٍ انضساعٍٍٍ

 

 ( عهى يب ٌهً:2001( نغُخ ) 3سلى )  ٍَظذ انًبدح انشاثعخ يٍ َظبو انزمبعذ ٔاإلعبَبد نهًُٓذعٍٍ انضساعٍٍ

يٍ ربسٌخ اَزغبثٓى  ٌعزجش جًٍع األعضبء انًغجهٍٍ فً انُمبثخ أعضبء فً انظُذٔق حكًب  -أ  -(  4انًبدح  ) 

ثبعزثُبء انعضٕ انزي رجبٔص انخًغٍٍ عُخ يٍ عًشِ  حٍٍ اَزغبثّ نهُمبثخ فٍحك نّ االشزشان فً انظُذٔق 

 نغبٌبد اإلعبَخ دٌٔ حك االشزشان فٍٓب نغبٌبد انزمبعذ .

ُزٍٍ عهى انشغى يًب ٔسد فً انفمشح ) أ ( يٍ ْزِ انًبدح نهعضٕ انزي اَزغت نهُمبثخ خالل انغ – 1 –ة 

 انزبنٍزٍٍ نزخشجّ أٌ ٌؤجم اشزشاكّ فً انظُذٔق نغبٌبد انزمبعذ نًذح عُزٍٍ اعزجبسا يٍ ربسٌخ رخشجّ .

( يٍ ْزِ انفمشح ٔخالل  1إرا سغت انعضٕ خالل انًذح انزً اجم اشزشاكّ عُٓب ثًمزضى أحكبو انجُذ )  -2

ذ فعهٍّ أٌ ٌغذد عبئذاد االشزشاكبد انًزشرجخ انغُخ انزبنٍخ نٓب فً إضبفخ ْزِ انًذح إنى خذيزّ انمبثهخ نهزمبع

 عُزٍٍ ٔٔفمب نًب ٌمشسِ انًجهظ . صعهٍّ عٍ ْزِ انًذح دفعخ ٔاحذح أٔ عهى ألغبط شٓشٌخ نًذح ال رزجبٔ

 

 انضساعٍٍٍ انًحزشو ٍحضشح انضيٍم / َمٍت انًُٓذعٍ

 رحٍخ طٍجخ ٔثعذ ,,,,

 

انًجٍُخ  2001( نغُخ 3مبعذ ٔاإلعبَبد سلى ) ثعذ اطالعً عهى َض انًبدح انشاثعخ يٍ َظبو طُذٔق انز

يٍ َظبو طُذٔق  13،  9ٔعُذا ألحكبو انًٕاد  2002/  10/  24ٔلشاس انٍٓئخ انعبيخ انًُعمذ ثزبسٌخ  أعالِ 

 .انزمبعذ ٔاإلعبَبد  

 أسجٕ اعزجبس اشزشاكً فً طُذٔق انزمبعذ يٍ ربسٌخ        /         /            و

 عهًب ثأًَُ رخشجذ ثزبسٌخ         /         /             و  ٔنمذ اَزغجذ نهُمبثخ ثزبسٌخ       /        /           و 

 

 عهًب ثبًَ اسغت ثبالشزشان ثششٌحخ انشارت انزمبعذي  )                       ( دٌُبس

 

 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االحزشاو ،،،،

 

 ____         ________       ________      ________انًُٓذط انضساعً : _____

 

 انزبسٌخ :        /           /         و                                                                                    

 

 انزٕلٍع :                                                    

 -خبص ثبنًجهظ :

 شس انًجهظ فً جهغزّ سلى )              (  ثزبسٌخ        /           /          و  فً انمشاس سلى )              (ل

 رأجٍم اشزشان انضيٍم فً طُذٔق انزمبعذ نًذح عبيٍٍ يٍ ربسٌخ انزخشج .انًٕافمخ  /  عذو انًٕافمخ عهى 

  

 أيٍٍ عش انًجهظ                                                                                                       

 

 يحًذ طٕانجخ                                                                                                      


