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 انعبزٚخ انًحبكى اذزصبص – اإلزاض٘ انعقس نًقٕيبد افزقبضْب( – نهسٔنخ انربص انًهك ططف يٍ انًجطيخ )انزفٕٚذ عقٕز

 اإلزاض٘ انعقس نًقٕيبد الفزقبضْب ذبصخ عقٕزا رعزجط انرٕاص يع نهسٔنخ انربص انًهك إزاضح رجطيٓب انزٙ انزفٕٚذ عقٕز

. عًٕيٙ يطفق ثزسٛٛط رعهقٓب يقسيزٓب ٔفٙ

. اإلزاضٚخ نهًحبكى ٔنٛس انعبزٚخ نهًحبكى ثشأَٓب االذزصبص ُٚعقس انربصخ ثبنعقٕز انًزعهقخ انًُبظعبد

 انًهك جالنخ ثبسى

. نهقبٌَٕ طجقب انًسأنخ ٔثعس

 :  انـشـكم فٙ

 ).....( اإلزاضٚخ انًحكًخ عٍ انصبزض ).....(عسز انحكى اسزأَفذ( انربص انًهك )انسٔنخ أٌ انًهف ٔصبئق يٍ ٚؤذص حٛش

 عسز انًهف فٙ 16/9/2004 ثزبضٚد

 ثزبضٚد انًحكًخ َفس أيبو رقسيب عهًٛٓب انًسزأَف أٌ شنك انطهت، فٙ نهجذ إنٛٓب االذزصبص ثبَعقبز ٔانقبضٙ ،).....(

 انطسى شاد ").....(" انًسًبح انسٔنخ يهك فٙ أضضٛخ نقطعخ انسطحٛخ حق ًٚهكبٌ أًَٓب فّٛ عطضب ثًقبل 6/5/2004

 نكًَٕٓب إنًٛٓب انًهكٛخ حق رفٕٚذ إنٗ ٚٓسف ثطهت رقسيب عهّٛ ٔثُبء ثُبٚبد، فٕقٓب شٛسا ٔأًَٓب يكطض ).....(انعقبض٘

 انًطثع انًزط صًٍ حسزد انًكهفخ انهجُخ أٌ ثعس فًٛب نًٓب رجٍٛ ٔأَّ جٕاة ثسٌٔ ظم انطهت ْصا ٔأٌ انسطحٛخ حق ًٚهكبٌ

 ٔاٌ زضًْب( 1500 )يجهغ اقزطحب ٔأًَٓب انسطحٛخ حق ًٚهكبٌ نكًَٕٓب زضًْب( 4900 )إنٗ ررفٛضّ ٔقع( 7000 )فٙ

 رجبضٚخ يحالد ٚضى انطهت يٕضٕع انعقبض أٌ ٚفٛس 20/4/2004 ثزبضٚد ثّ رٕصال كزبة ثٕاسطخ أذجطرًٓب اإلزاضح

 اإلزاض٘ انقطاض إنغبء ٚهزًسٌٕ فئَٓى نطهجٓى ضفضب ٚعزجط اإلزاضح يٕقف أٌ ٔثًب انطهت ثُفس رقسيٕا ثسٔضْى ٔأَٓى نألغٛبض

 اإلزاضح ٔانزًسذ انًسبٔاح عُصط رٕفط نعسو انسهطخ اسزعًبل فٙ ثبالَحطاف ٔٚزسى يعهم غٛط نكَّٕ طهجٓى ثطفض

. اإلزاضٚخ نهًحكًخ االذزصبص ثبَعقبز انحكى فصسض انطهت فٙ نهجذ انُٕعٙ االذزصبص ثعسو انزصطٚح

 يبزايذ اإلزاضٚخ نهًحكًخ انُٕعٙ االذزصبص ثبَعساو ثبنسفع رًسكٓب"( انربص انًهك "انسٔنخ )انًسزأَفخ جسزد ٔحٛش

 انعبو انًطفق رسٛٛط أٔ عبيخ ذسيخ رقسٚى ألجم رجطو ٔال انربص انقبٌَٕ ٔسبئم فٛٓب ٔرسزعًم اإلزاضح رجطيٓب انزٙ انعقٕز

 انُٕعٙ االذزصبص ثعسو ٔانزصطٚح انًسزأَف انحكى إنغبء ٔانزًسذ 90-41 انقبٌَٕ يٍ 8 انفصم نًقزضٛبد ررضع ٔال

. اإلزاضٚخ نهًحكًخ

 ٔال إزاضٚب عقسا نٛس انربص انًهك شأٌ فٙ انرٕاص يع نهسٔنخ انربص انًهك إزاضح رجطيّ انص٘ انزفٕٚذ عقس إٌ ٔحٛش

 ثسعٕٖ شنك فٙ يُبظعزّ رقسٚط صالحٛخ ططف ٔنكم انجٛع صًٍ ثزقسٚط انًزعهقخ انًُبظعخ ٔثبنصاد عبو يطفق ثزسٛٛط ٚزعهق

 انُٕعٙ اذزصبصٓب ثبَعقبز صطحذ نًب اإلزاضٚخ انًحكًخ فئٌ ٔثبنزبنٙ انًرزصخ انًحكًخ أيبو انشبيم انقضبء ططٚق عٍ

 ٚحصط انص٘ اإلزاضٚخ نهًحبكى انًحسس 90-41 انقبٌَٕ يٍ 8 انفصم يقزضٛبد ذطقذ قس ركٌٕ انحبنٛخ انسعٕٖ فٙ نهجذ

. انعبزٚخ انعقٕز ٔنٛس اإلزاضٚخ انعقٕز عٍ انُبشئخ انُعاعبد فٙ انًحبكى ْصِ اذزصبص

 األسجبة نٓـصِ

. َٕعٛب اإلزاضٚخ انًحكًخ اذزصبص ثعسو ٔانزصطٚح انًسزأَف انحكى ثئنغبء األعهٗ انًجهس قضٗ

 ثبنطثبط األعهٗ  ثبنًجهس انعبزٚخ انجهسبد ثقبعخ أعالِ انًصكٕض ثبنزبضٚد انًُعقسح انعهُٛخ انجهسخ فٙ ٔرهٙ انحكى صسض ٔثّ

  يٍ يزطكجخ انحبكًخ انٓٛئخ ٔكبَذ


