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 إستخدام الهاتف/  قرارات متفرقة
 اووعإللووماإلااوواإلمكتضووياإل( ماخطووراإلماخ ر ووت)تتوور اإلمكانية ووتإلالتضووياإلموووعإلماومورقووتإلماو   ووتإل

"11"1. 

 موووا الإلمات  ووواإل اافوووياإلماايل ووويمإلاوووامل إلما وووااإلماموووياة إلق وووألإلماا وووياإلماامل  وووتإل اووو  إلماا وووياإل

ماخياج ت
 . 

 اتبائووتإلةاووتإلماةوويا  عإل وو إلمامياةووتإلاووويإلإلننرارج وويإلماوة راوويمإل مالتضوويالمتاامجةووتإلاالوواإلمووا الإل

  ت قإلق  همإلاعإلابياغإلايا تإلجامءإلمفتخاماإلماهيتفإلقنواإلتوالهمإلاو الإلماهويتفإلن إلمةت وياإلماهويتفإلالفومإل

شووخآإلرلوواإلن إلمةت ووياهمإلا ةووو إل وو إلانوويلإلرلوواإلخملوو إلمامياةووتإل لم ووي إلاوو الإلف  ووتواإلم تطووي إلماوبووياغإل

ماهيتفإلا مم إل يفوهإلماوتاتبتإلاعإلامتبإلاعإل ب أل
 . 

 مووا الإلماللتضووياإلن نوويءإلمالتضووياإلاووجإلنا ووياإلماجهووالإلماخ ر ووتإلماو ووتخااتإلاووا إل ةوو إلماةوويا  عإل وو إل

مامياةتإل مات إل زقتإلق  همإلامتضياإل همإلن نيءإلما يجتإلاهمإلاةو إلافوو إل و إللياوتإلقوااإلترمجوا مإل و إل

انيتبهم
 . 

 اجإل يتفإل(  ان + ا   إل)  إلماوبيشاما الإلا طإل رمتفإلماةوامءإلماوونرلتإلا الإلمالتضياإلماخياج

ما وونات الإل  وو إل ووا ا يإلت ووراإل توودا عإلماةو وواإلن إلماوووا اإل ونياويتووهإلماخياج ووتإل ةاوولإلاتخا ووفإلما وو طإل

ماشا اإلق ألإلقو إلاآا اإلماو  م
 . 

 خ ويئقإلاوعإلامتوبإلا وتخااإلماهويتفإلماضويخالإلانوهإلفورمءإل( 11) ف تمإللضمإلن تإلانياوتإلتا اإلااتهيإلق وأل

ا1/1/1991اعإلإلمقتبيامليصتإل ةالإلإلليةتإلماونياوتإلافو تإلن 
 . 

 كافووياإلافوويئ إلمااوويل إلإل مفووتخاماهمااوويل إلكجووامءإلماونياووويمإلماهيتا ووتإلإلمفووتخاماماتدل وواإلق ووألإلقووااإل

ماافو تإل  ط
 . 

 قنواإلشوامءإلن إلصواوإلن إلفتوموإلنهإلنجهوالإلإلوالاإلتننرارج يإلماوة رايمإل مالتضيالم اجألإلمااجر إلا

ل إل غ ا ويإلا اامفوتإل ماتن و بإل ياشوامءإلن إلماضواوإلن إلاعإلنجهالإل ويتفإل  ويإل يالتضيالماهيإلقم تإل

مكتموإلن إلفقيخلإلماضاو
1. 

 

                                                 
 .ا 11 / /1 تيا خإل   1- -1- 1ا مإلإلاالاإلتننرارج يإلماوة رايمإل مالتضيالملتيبإلاا اإل  1
 .ا111 / /  تيا خإل  1  / /1/ 1تةو مإلائ  إلمامياةتإل  إللتي هإلا مإل   
 .ا111 / /11 تيا خإل     / /1/ 1تةو مإلائ  إلمامياةتإل  إللتي هإلا مإل   
 .ا111 / /  تيا خإل   1 / /1/ 1تةو مإلائ  إلمامياةتإل  إللتي هإلا مإل   
 .ا9/1999/ 1 تيا خإل  11 / /1/ 1تةو مإلائ  إلمامياةتإل  إللتي هإلا مإل   
 .ا1991/ /9  تيا خإل     / /1/ 1 اماإلائ  إلمامياةتإل  إللتي هإلا مإل   
 .ا9/1999/ 1 تيا خإل 1 1 / /1/ 1 اماإلائ  إلمامياةتإل  إللتي هإلا مإل   
 .ا11/1999/ 1 تيا خإل     / / / 1لتيبإلةيئبإلائ  إلمامياةتإل  إللتي هإلا مإل  1


