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 االجــــــــــــراءات
بصفته  العلٌا واإلدارٌة/ محمود على السٌد محمد المحامى بالنقض  األستاذ أودع 11/10/2011 ٌوم الثالثاء الموافق فًانه 

محكمة القضاء اإلداري  الصادر من الحكم  فًالعلٌا تقرٌرا مسببا بالطعن  اإلدارٌةقلم كتاب المحكمة  وكٌال عن الطاعن بصفته
 والقاضً فً منطوقة حكمت المحكمة 32/9/3122م ٝحُٜخىٍ رـِٔش  65ُٔ٘ش  34248حُيػٟٞ ٍهْ ك٢ 

 أوال: بقبول تدخل السٌد محمد محمد الرفاعً خصماً منضماً إلى المدعٌن فً طلباتهم.
 ثانٌاً ـ برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئٌاً بنظر الدعوى ، وباختصاصها.

 مدعً األول إبراهٌم قطب محمد شرؾ للخصومة فً الدعوى،وألزمته المصروفات.ثالثاً ـ بإثبات ترك ال
رابعاً ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من ؼٌر ذي صفة أو مصلحة ، وبقبولها ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى 

 لرفعها على ؼٌر ذي صفة بالنسبة للمدعى علٌها السادسة ، وبقبولها بالنسبة لها.
 ساً ـ  برفض الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري ، وبقبولها.  خام

الصادر من اللجنة الوزارٌة للخصخصة والمعتمد من ضوع بإلؽاء القرار المطعون فٌه ،سادساً ـ بقبول الدعوى شكالً، وفى المو
وما ٌترتب على ذلك من آثار، أخصها  % من أسهم شركة طنطا للكتان والزٌوت ،100مجلس الوزراء بالموافقة على بٌع 

% من أسهم شركة طنطا للكتان والزٌوت المبرم بٌن كل من الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة كنائبة 100بطالن عقد بٌع 
 عن الدولة بتفوٌض من وزارة االستثمار وبنك االستثمار القومً وٌمثله وزٌر المالٌة ، وبٌن شركة الوادي لتصدٌر الحاصالت

%( 25السٌاحٌة والعقارٌة ) ةوالتنمٌ لالستثمار%( وشركة النٌل 35ذور )%( وشركة النوبارٌة إلنتاج الب30الزراعٌة )
%( وٌمثلهم عبد اإلله محمد صالح كعكً وناصر فهمً المؽازي ، وبطالن جمٌع 10وشركة ناصر لالستثمارات الدولٌة )

حل إعداد العقد ونفاذه،وبطالن أٌة قٌود أو تسجٌالت بالشهر العقاري ألٌة القرارات والتصرفات التً تقررت وترتبت خالل مرا
أراضً تخص هذا العقد ، وبطالن شرط التحكٌم الوارد بالمادة الرابعة عشر من العقد المشار إلٌه ، وإعادة المتعاقدٌن إلى 

ة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي الحالة التً كانا علٌها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجمٌع أصول الشركة وكاف
حقوق عٌنٌة تبعٌة ٌكون المشترى قد أجراها ، وإعادة العاملٌن إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم 

ذلك وحوافزهم وحقوقهم ، وتحمل المشتري وحده كامل الدٌون وااللتزامات التً رتبها خالل فترة نفاذ العقد، وما ٌترتب على 
 من آثار، وذلك على النحو المبٌن باألسباب. وألزمت الجهة اإلدارٌة والمدعى علٌهم المصروفات.

 وطلب الطاعن بصفته فً ختام تقرٌر الطعن الحكم بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بإلؽاء الحكم المطعون فٌه والقضاء مجددا 
 تها إلى محكمة جنوب القاهرة االبتدائٌة أصلٌا: بعدم اختصاص المحكمة والئٌا بنظر الدعوى وإحال

 احتٌاطٌا: رفضها موضوعا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
 

أودع األستاذ / عبد النبيً فيرج عنتير المحيامى بيالنقض واإلدارٌية العلٌيا بصيفته  3/11/2011 ثم انه فً ٌوم الخمٌس الموافق
محكميية القضيياء رٌييرا مسييببا بييالطعن فييً الحكييم الصييادر ميين ق تق58لسيينة  1977وكييٌال عيين الطيياعن بصييفته فييً الطعيين رقييم 

 والقاضً فً منطوقة حكمت المحكمة 32/9/3122م ٝحُٜخىٍ رـِٔش  65ُٔ٘ش  34248ك٢ حُيػٟٞ ٍهْ اإلداري  
 أوال: بقبول تدخل السٌد محمد محمد الرفاعً خصماً منضماً إلى المدعٌن فً طلباتهم.

 محكمة والئٌاً بنظر الدعوى ، وباختصاصها.ثانٌاً ـ برفض الدفع بعدم اختصاص ال
 ثالثاً ـ بإثبات ترك المدعً األول إبراهٌم قطب محمد شرؾ للخصومة فً الدعوى،وألزمته المصروفات.

رابعاً ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من ؼٌير ذي صيفة أو مصيلحة ، وبقبولهيا ، وبيرفض اليدفع بعيدم قبيول اليدعوى 
 ي صفة بالنسبة للمدعى علٌها السادسة ، وبقبولها بالنسبة لها.لرفعها على ؼٌر ذ

 خامساً ـ  برفض الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري ، وبقبولها.  
الصادر من اللجنة الوزارٌة للخصخصة والمعتمد مين ضوع بإلؽاء القرار المطعون فٌه ،سادساً ـ بقبول الدعوى شكالً، وفى المو

% من أسيهم شيركة طنطيا للكتيان والزٌيوت ، وميا ٌترتيب عليى ذليك مين آثيار، أخصيها 100زراء بالموافقة على بٌع مجلس الو
% من أسهم شركة طنطا للكتان والزٌوت المبرم بٌن كل من الشركة القابضية للصيناعات الكٌماوٌية كنائبية 100بطالن عقد بٌع 

القومً وٌمثله وزٌر المالٌة ، وبٌن شركة اليوادي لتصيدٌر الحاصيالت  عن الدولة بتفوٌض من وزارة االستثمار وبنك االستثمار
%( 25السييٌاحٌة والعقارٌيية ) ةوالتنمٌيي لالسييتثمار%( وشييركة النٌييل 35ذور )%( وشييركة النوبارٌيية إلنتيياج البيي30الزراعٌيية )

زي ، وبطييالن جمٌييع %( وٌمييثلهم عبييد اإللييه محمييد صييالح كعكييً وناصيير فهمييً المؽييا10وشييركة ناصيير لالسييتثمارات الدولٌيية )
القرارات والتصرفات التً تقررت وترتبت خالل مراحل إعداد العقد ونفاذه،وبطالن أٌة قٌيود أو تسيجٌالت بالشيهر العقياري ألٌية 
أراضً تخص هذا العقد ، وبطيالن شيرط التحكيٌم اليوارد بالميادة الرابعية عشير مين العقيد المشيار إلٌيه ، وإعيادة المتعاقيدٌن إليى 
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كانا علٌها قبل التعاقد، واسترداد الدولية لجمٌيع أصيول الشيركة وكافية ممتلكاتهيا المسيلمة للمشيتري مطهيرة مين أي الحالة التً 
حقوق عٌنٌية تبعٌية ٌكيون المشيترى قيد أجراهيا ، وإعيادة العياملٌن إليى سيابق أوضياعهم السيابقة ميع مينحهم كاميل مسيتحقاتهم 

ون وااللتزامات التً رتبها خالل فترة نفياذ العقيد، وميا ٌترتيب عليى ذليك وحوافزهم وحقوقهم ، وتحمل المشتري وحده كامل الدٌ
 من آثار، وذلك على النحو المبٌن باألسباب. وألزمت الجهة اإلدارٌة والمدعى علٌهم المصروفات

 اء مجددا وطلب الطاعن بصفته فً ختام تقرٌر الطعن الحكم بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بإلؽاء الحكم المطعون فٌه والقض
 أصلٌا: بعدم اختصاص المحكمة والئٌا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات

 الوقـــــــائع
أهااخّ حُٔاايػٕٞ ٛااٌٙ حُاايػٟٞ  21/5/2011رظااخ٣ٍن تخلييص وقييائع الطعيين حسييبما جيياء ميين األوراق وميين الحكييم المطعييون فٌييه انييه 

حُٔلٌٔش ١ِٝزٞح ك٢ هظخٜٓخ حُلٌْ رٞهق ط٘ل٤ٌ هَحٍ حُٔطؼإٞ ٟايْٛ ٓاٖ ح٧ٍٝ كظا٠ حَُحراغ رز٤اغ ٗاًَش  رٜل٤لش أٝىػض هِْ ًظخد

١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص رٔخ طَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ أهٜٜخ رطا٬ٕ ػواي حُز٤اغ حُٔلاٍَ را٤ٖ حُٔطؼإٞ ٟايٛٔخ حُؼخُاغ ٝحَُحراغ ًطاَف 

ٕ ٓ٘اظ١َ ، ٝاػاخىس حُٔظؼخهاي٣ٖ اُا٠ حُلخُاش حُظا٢ ًاخٗٞح ػ٤ِٜاخ هزاَ أٍٝ رخثغ ، ٝحُٔطؼٕٞ ٟيْٛ ٖٓ حُٔخىّ كظ٠ حُظخٓغ ًطَف ػاخ

 حُظؼخهي ، ٝك٢ حُٟٔٞٞع ربُـخء حُوَحٍ حُطؼ٤ٖ ٝاُِحّ حُٔطؼٕٞ ٟيْٛ حَُٜٔٝكخص ٝٓوخرَ أطؼخد حُٔلخٓخس  ػٖ حُ٘و٤ٖ .

ؼإٞ ٟايٙ حُؼخُاغ رٜالظٚ راخع ًا٬ ٓاٖ حُٔطؼإٞ ٟايٙ حَُحراغ ٝحُٔط 2005كزَح٣اَ  9ٝهخٍ حُٔايػٕٞ ٗاَكخ ُايػٞحْٛ أٗاٚ رظاخ٣ٍن   

ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍس ر٘ي ح٫ٓظؼٔخٍ حُو٢ٓٞ ًخَٓ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِاٞص حُظا٢ ًخٗاض اكايٟ ٗاًَخص هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ 

ٝحُظخرؼاش ُِ٘اًَش حُوخر٠اش ُِٜاا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش ُِٔطؼإٞ ٟايْٛ ٓااٖ حُٔاخىّ كظا٠ حُظخٓاغ ، ًٝخٗااض طزِاؾ اؿٔاخ٢ُ أٓاْٜ حُ٘ااًَش 

ٓاْٜ )ػ٬ػاش  3352870ٔٔش ٤ِٕٓٞ ٝطٔؼٔخثش ٝػَ٘س أ٫ف ْٜٓ ( ، ًخٕ حُٔطؼإٞ ٟايٙ حَُحراغ ٣ٔظِاي ٜٓ٘اخ ْٜٓ )ه 5910000

٤ِٕٓٞ ٝػ٬ػٔخثش ٝحػ٤ٖ٘ ٝهٕٔٔٞ أُق ٝػٔخٗٔخثش ٝٓزؼٕٞ ٜٓٔخً( ، ًٝخٕ ر٘ي ح٫ٓظؼٔخٍ حُو٢ٓٞ ٝح١ٌُ ٣َأٓٚ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش ٣ٔظِاي 

أُق ٝٓخثش ٝػ٬ػٕٞ ٜٓٔخً(، ٝرؼي حُٔلخٟٝخص را٤ٖ حُٔ٘اظ١َ ٝحُزاخثغ ْٜٓ )٤ِٓٞٗخٕ ٝهٔٔٔخثش ٝٓزؼش ٝهٕٔٔٞ  2557130ٜٓ٘خ 

% ٖٓ ح٧ْٜٓ رٔزِؾ 100% ٖٓ أْٜٓ ٍأٓٔخٍ حًَُ٘ش حُٜٔيٍ ، ٝطليى ػٖٔ ر٤غ 100هزَ حُزخثغ ػَٝ حُٔ٘ظ١َ حُوخٙ رَ٘حء 

ٕ ٝٓاخثظ٢ أُاق ؿ٤٘اٚ( كاخٍ % ٖٓ حُاؼٖٔ )ػ٬ػاش ٝػ٬ػإٞ ٤ِٓا٤ِٓ40ٕٞٞ ؿ٤٘ٚ )ػ٬ػش ٝػٔخٕٗٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ( ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ٓيحى  83

% ٓااٖ حُااؼٖٔ ٝهاايٍٙ )طٔااؼش ٝأٍرؼاإٞ ٤ِٓاإٞ 60حُظؼخهااي رٔٞؿااذ أٍرؼااش ٗاا٤ٌخص ٫ ٣ٔاا١َ حُؼوااي ا٫ رؼااي ٛااَف ه٤ٔظٜااخ ، ٝحُزااخه٢ 

 ٝػٔخٗٔخثش أُق ؿ٤٘ٚ( ٣ظْ ٓيحىٙ ػ٠ِ ػ٬ػش أهٔخ١ ٠ٓخكخً ا٤ُٜخ ػٞحثي حُظؤؿ٤َ .

ؼَٟٞح ٬ُٟاطٜخى ٓ٘اٌ ر٤اغ حُ٘اًَش ِٞح رًَ٘ش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ٝطٝأٟخف حُٔيػٕٞ أْٜٗ ٖٓ ح٧ٍٝ كظ٠ حُؼخَٗ ٖٓ ح٣ٌُٖ ػٔ

ٝأؿزَٝح ٖٓ حُؼخ٢ٗ كظ٠ حُؼخَٗ ػ٠ِ حُظويّ رطِزخص ُِوَٝؽ ا٠ُ حُٔؼخٕ حُٔزٌَ رؼي َٛحع ه٠خث٢ ٣ََٓ ٓاغ ٓا٬ى حُ٘اًَش حُـايى ، 

ٔخػِاش كٔخ٣اش ُِٔاخٍ حُؼاخّ اً طٔاض اؿاَحءحص أٓخ ح٧ٍٝ كٔخُحٍ ٣ؼَٔ رخًَُ٘ش ، ٝأْٜٗ ط٠ٍَٝح ٖٓ اؿاَحءحص حُز٤اغ كؤهاخٓٞح حُايػٟٞ حُ

حُز٤غ ػ٠ِ ٗلٞ ٣وخُق ٛا٣َق حُواخٕٗٞ ٓٔاخ أٛايٍ حُٔاخٍ حُؼاخّ هخٛاش إٔ طلي٣اي ح٧ٛاٍٞ ٓلاَ حُز٤اغ طاْ ػِا٠ أٓاخّ حًَُٔاِ حُٔاخ٢ُ 

ْ اطزاخع ٝٛٞ ٓخ ٣ؼ٢٘ كٔخرٜخ ٝكوخ ُِو٤ٔش حُيكظ٣َش ٓوٜاٞٓخ ٜٓ٘اخ ٗٔاذ ح٩ٛا٬ى حُٔا٣ٞ٘ش ُٝاْ ٣اظ 30/6/2004حُٔؼظٔي ًَُِ٘ش ك٢ 

حُوٞحػي حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ هخٕٗٞ حُِٔح٣يحص ٝحُٔ٘خهٜخص ٝهخٕٗٞ هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ ، ُاٌح كابْٜٗ ٣طؼ٘اٞح ػِا٠ هاَحٍ ر٤اغ حُ٘اًَش 

رٔخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ أهٜٜخ رط٬ٕ ػوي حُز٤غ ٝاػخىس حُٔظؼخهي٣ٖ ا٠ُ حُلخُش حُظا٢ ًاخٗٞح ػ٤ِٜاخ هزاَ حُظؼخهاي ٝحٓاظَىحى حُيُٝاش 

ٝكَٝع حًَُ٘ش ًٝخكش ٓٔظٌِخطٜخ ٓطَٜس ٖٓ ًَ حَُٕٛٞ أٝ حُي٣ٕٞ حُظ٢ هي ٣ٌٕٞ طْ اؿَحثٜخ ٓاٖ هزاَ حُٔ٘اظ١َ ٝاػاخىس  ٌُخكش أٍٛٞ

حُؼخ٤ِٖٓ ا٠ُ ٓخرن أٟٝخػْٜ حُٔخروش ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُز٤غ ٓغ ٓ٘لْٜ ٓٔظلوخطْٜ ٝكوٞهْٜ ٌٓ٘ ارَحّ حُؼوي ٝكظ٠ طخ٣ٍن ط٘ل٤اٌ حُلٌاْ ، 

ح٫ُظِحٓخص حُظ٢ هي ٣ٌٕٞ ٍطزٜخ ها٬ٍ كظاَس ٗلاخً حُؼواي ، ٝأٗاٚ ٝهاي طاٞكَ ُِايػٟٞ ٤ًٍٜ٘اخ ٓاٖ ٝطل٤َٔ حُٔ٘ظ١َ ٝكيٙ ًخكش حُي٣ٕٞ ٝ

 .حًٌَُ ح٧ٗلشحُـي٣ش ٝح٫ٓظؼـخٍ كبْٜٗ ٣طِزٕٞ حُلٌْ ُْٜ رخُطِزخص 
 ٝأػيص ٤ٛجش ٓل٢ٟٞ حُيُٝش طو٣ََحً رخَُأ١ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ حُيػٟٞ حٍطؤص ك٤ٚ ٧ٓزخرٚ حُلٌْ :

ٌٔش ٫ٝث٤خً ر٘ظاَ حُايػٟٞ ٝاكخُظٜاخ رلخُظٜاخ اُا٠ ٓلٌٔاش ؿ٘اٞد حُواخَٛس ح٫رظيحث٤اش ٝارواخء حُلٜاَ كا٢ أ٤ِٛخ : رؼيّ حهظٜخٙ حُٔل

 حَُٜٔٝكخص .

 حكظ٤خ٤١خ:

 أ٫ٝ ـ روزٍٞ طيهَ ح٤ُٔي ٓلٔي ٓلٔي حَُكخػ٢ ح٠ٗٔخ٤ٓخً ُِٔيػ٤ٖ .

 .حًُٞخُشرؼيّ هزٍٞ حُيػٟٞ رخُ٘ٔزش ُِٔيػ٤٤ٖ ح٧ٍٝ ٝحُلخى١ ػَ٘ ُؼيّ طوي٣ْ ٓ٘ي  ػخ٤ٗخ:

 حَُٜٔٝكخص.ػخُؼخ ـ روزٍٞ حُيػٟٞ ٬ًٌٗ رخُ٘ٔزش ُزخه٢ حُٔيػ٤ٖ ٍٝك٠ٜخ ٟٓٞٞػخً ٝاُِحْٜٓ 

كٌٜٔااخ أٛاايٍص حُٔلٌٔااش  21/9/2011ٝهاي طاايحُٝض حُٔلٌٔااش حُاايػٟٞ ػِاا٠ حُ٘لااٞ حُؼخرااض رخُـِٔااخص ٝرـِٔااظٜخ حُٔ٘ؼواايس رظااخ٣ٍن 

 حُٔز٤ٖ رٜيٍ ٌٛح حُظو٣ََ.

 وقد شيدت المحكمة قضائيا استنادا إلى:
. هاخ٢ٗٞٗٝك٤غ إ حُوَحٍ ح١ٌُ ٣ٜيٍ ٖٓ ؿٜش ح٩ىحٍس ربرَحّ ػوي ٖٓ حُؼوٞى ٣ٔؼَ اكٜاخف ح٩ىحٍس ػاٖ اٍحىطٜاخ روٜاي اكايحع أػاَ   

رابرَحّ حُؼواي اُا٠ ح٧ؿاِحء حٌُٔٞٗاش ُاٚ، ٣ظ٠اق إٔ حُواَحٍحص حُٔاخروش أٝ ح٬ُكواش ػِا٠ حُؼواي،  ط٘ظ٢ٜ حُظ٢ٝرظل٤َِ حُؼ٤ِٔش حُوخ٤ٗٞٗش 

ُٔ٘خهٜش أٝ حُِٔح٣يس، ٝهَحٍحص ُـ٘ش كلٚ حُؼطخءحص، ٝهَحٍحص ُـ٘ش حُزض، ٝحُوَحٍ ربٍٓاخء حُٔ٘خهٜاش أٝ ًٟٞغ ح٩ىحٍس ١َُٝ٘ ح

رـ٤َ ٓ٘خُع هَحٍحص اىح٣ٍش ٓ٘لٜاِش ػاٖ حُؼواي، ٝٓاٖ ػاْ ٣ـاُٞ حُطؼاٖ ك٤ٜاخ رخ٩ُـاخء رٔازذ طـاخُٝ حُٔاِطش، ٣ٌٝٔاٖ  ٢حُِٔح٣يس، ٛ

 7ُٔ٘ش  734. حُيػٟٞ ٍهْ ح٩ىح١ٌٍُٜح حُظؼ٣ٞٞ ٓلَ. )ٓلٌٔش حُو٠خء  حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٧َٟحٍ حُٔظَطزش ػ٤ِٜخ إ ًخٕ

ٓ٘ش ٙ  15ـ ّ  14/4/1979م ـ ؿِٔش  666/24ـ ٝحُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ـ حُطؼٖ ٍهْ 135ٙ  10ـ ّ 8/1/1956م. ؿِٔش 

178) 

٣ٜٔي رٜخ ٩راَحّ ٛاٌح حُؼواي أٝ  ٢ؿَحءحص حُظطزَٓٚ ؿٜش ح٩ىحٍس، ٝر٤ٖ ح٩ ١ٝك٤غ اٗٚ ٣٘زـ٢ حُظ٤٤ِٔ ك٢ ٓوخّ حُظ٤٤ٌق ر٤ٖ حُؼوي حٌُ 

ط٤ٜات ُُٔٞايٙ، ًُاي أٗاٚ روطاغ حُ٘ظاَ ػاٖ ًإٞ حُؼواي ٓاي٤ٗخً أٝ اىح٣ٍاخً كابٕ ٓاٖ ٛاٌٙ ح٩ؿاَحءحص ٓاخ ٣اظْ رواَحٍ ٓاٖ حُٔاِطش ح٩ىح٣ٍاش 
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ؼخٓاش رٔوظ٠ا٠ ٝٓوٞٓخطٚ ٖٓ ك٤غ ًٞٗٚ اكٜاخكخً ػاٖ اٍحىطٜاخ حُِِٔٓاش ر٘اخء ػِا٠ ٓاِطظٜخ حُ ح٩ىح١ٍحُٔوظٜش ُٚ هٜخثٚ حُوَحٍ 

 ٢حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق روٜي اكايحع ًَٓاِ هاخ٢ٗٞٗ طلو٤واخً ُٜٔاِلش ػخٓاش ٣ظـ٤خٛاخ حُواخٕٗٞ. ٝٓؼاَ ٛاٌٙ حُواَحٍحص ٝإ ًخٗاض طٔاْٜ كا

١ز٤ؼظٜخ ػٖ حُؼوي ٓي٤ٗخً ًخٕ أٝ اىح٣ٍاخً ٝط٘لٜاَ ػ٘اٚ، ٝٓاٖ ػاْ ٣ـاُٞ ُاٌٟٝ حُ٘اؤٕ  ٢ط٣ٌٖٞ حُؼوي ٝطٔظٜيف اطٔخٓٚ، كبٜٗخ ط٘لَى ك

و٫٬، ٣ٌٕٝٞ ح٫هظٜخٙ ر٘ظَ ١ِذ ح٩ُـخء ٝحُلخٍ ًٌُي ٓؼوٞىح ُٔلخًْ ٓـِْ حُيُٝش ىٕٝ ؿ٤َٛخ، ًُي إٔ حُٔ٘اخ١ حُطؼٖ ك٤ٜخ حٓظ

م. ؿِٔااش 17" ُٔاا٘ش 320ٝ 456ح٫هظٜااخٙ ٛااٞ حُظ٤٤ٌااق حُٔاا٤ِْ ُِظٜااَف. )حُٔلٌٔااش ح٩ىح٣ٍااش حُؼ٤ِااخ. حُطؼ٘ااخٕ ٍهٔااخ " ٢كاا

 (307ٙ  20ـ ّ 5/4/1975

رظاااخ٣ٍن  2000ُٔااا٘ش  1765وٜاااش حُٜاااخىٍ رظ٘ااا٤ٌِٜخ هاااَحٍ ٍثااا٤ْ ٓـِاااْ حُاااٍُٞحء ٍهاااْ ٝك٤اااغ إ حُِـ٘اااش حُُٞح٣ٍاااش ُِوٜ 

هااي حهظٜااض ٝكوااخً ُِٔااخىس حُؼخ٤ٗااش ٓااٖ حُوااَحٍ ريٍحٓااش ًااَ ٓااخ ٣ظؼِاان رٟٔٞااٞػخص حُوٜوٜااش كاا٢ ٓوظِااق حُٔـااخ٫ص  20/8/2000

نهيا تحيت سيٌطرة الدولية، والشيركات التيً ٌمكين طرحهيا للخصخصية، وميا ٌتعيٌن أن ٌبقيى مٝهٜٜخ حُوَحٍ رظلي٣ي حَُٔ٘ٝػخص 
واقتراح المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة ، واقتراح أوجه صرؾ أو استثمار نيات  الخصخصية ، ثيم اعتمياد 
توصٌات الوزراء المعنٌيٌن بشي ن قٌمية الشيركات واألصيول المطروحية والجيدول الزمنيً لطيرح هيذه الشيركات واألصيول ورفيع 

رٌاً إلى مجلس الوزراء ، وفً نطاق هيذا االختصياص أصيدرت اللجنية الوزارٌية للخصخصية باجتماعهيا تقارٌرها وتوصٌاتها شه
شيركة منهيا عليى األقيل  113شركة عليى أن ٌيتم بٌيع  127قراراً ببٌع عدد من الشركات وعددها  23/11/2003المعقود بتارٌخ 

 111نطا للكتيان والزٌيوت ) الجيدول " ب " مسلسيل " ( ومنها شركة ط2006و  2005و  2004خالل األعوام الثالثة القادمة )
" ( ، وأقييرت اللجنيية الوزارٌيية مجموعيية ميين القواعييد الجدٌييدة لتقٌييٌم تلييك الشييركات مييع تقييدٌم حييوافز للمسييتثمرٌن تييرؼبهم فييً 

ٜاخ ٗاًَش ( ػ٠ِ ر٤اغ حُ٘اًَخص حُٔ٘اخٍ ا٤ُٜاخ ٝٓاٖ ر80/1/4/7٘٤ٝحكن ٓـِْ حٍُُٞحء رخُوَحٍ ٍهْ ) 6/1/2004ٝرـِٔش الشراء، 

ٝطؼااي٣ِٜخ  ١23/11/2003٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ، ٝحُٔٞحكوااش ػِا٠ حػظٔاخى هااَحٍحص حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش ُِوٜوٜااش حُٔؼواٞىس رظاخ٣ٍن 

 (  2/7( ٝ )1/9ربٟخكش ر٘ي٣ٖ ؿي٣ي٣ٖ رَه٢ٔ )

اشييرت الشييركة وبالتييالً فقييد ب ( ،6ٝ  4ٝ  2ـ حُٔٔااظ٘ي ٍهااْ  4/7/2011ـ ؿِٔااش  1)كخكظااش ٓٔااظ٘يحص ٤ٛجااش ه٠ااخ٣خ حُيُٝااش ٍهااْ 
رخػظزخٍٛخ حُـٜش حُظ٢ طظزؼٜخ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ٝحُٔلٟٞش ٖٓ ُٝحٍس ح٫ٓاظؼٔخٍ كا٢ ر٤اغ القابضة للصناعات الكٌماوٌة، 

ر٘اؤٕ  2005ُٔا٘ش  1506ٓٔخٛٔخص حُٔخٍ حُؼخّ حًُِٔٔٞش ُِيُٝاش حُٔظؼِواش رظِاي حُ٘اًَش ٝكواخً ُواَحٍ ٍثا٤ْ ٓـِاْ حُاٍُٞحء ٍهاْ 

ٝ  30/5/2003ؾ اىحٍس ح٧ٍٛٞ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ، اؿَحءحص حُز٤غ رخ٩ػ٬ٕ رـ٣َيط٢ ح٧َٛحّ ٝح٧هزاخٍ رظاخ٣ٍن ط٘ظ٤ْ ك٤ِٜش رَٗخٓ

% ٓااٖ ٗااًَش ١٘طااخ ٌُِظااخٕ ٝح٣ُِااٞص ٝكوااخ ُِ٘اا١َٝ حُااٞحٍىس 100ػااٖ ِٓح٣اايس ػخٓااش ر٘ظااخّ حُٔظااخ٣ٍق حُٔـِوااش ُز٤ااغ  5/6/2003

ُزض ك٤ٜخ ٖٓ هزَ ُـ٘ش حُزض، ٝحكان ٓـِاْ اىحٍس حُ٘اًَش حُوخر٠اش رظاخ٣ٍن رٌَحٓش ح١َُٝ٘ ، ٝرؼي حطوخً ًخكش اؿَحءحص حُِٔح٣يس ٝح

% ٓاٖ أٓاْٜ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ 100ػ٠ِ حُؼَٝ حُٔويّ ٖٓ ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش َُ٘حء  23/10/2004

٣٘اش ُايٟ حُ٘اًَش حُوخر٠اش ـ رخٓاظؼ٘خء كٔاخرخص ٓي 30/6/2004ٝح٣ُِٞص ٗخِٓش ح٧ٛاٍٞ حُؼخرظاش ٝحُٔظيحُٝاش ػِا٠ أٓاخّ ٤ِٓح٤ٗاش 

ؿ٤٘ٚ( ٓزؼش ٝأٍرؼٕٞ ٤ِٕٓٞ ٝطٔاؼٔخثش ٝػ٬ػاش ٝطٔاؼٕٞ أُاق ٝػ٬ػٔخثاش ٝػ٬ػاش ٝٓاظٕٞ ؿ٤٘اٚ ، ٝحُ٘وي٣اش  47993363ٓويحٍٛخ )

ؿ٤٘ٚ( طٔؼش ػَ٘ ٤ِٕٓٞ ٝػٔخٗٔخثش ٝٝحكاي ٝٓازؼٕٞ أُاق ٝػ٬ػٔخثاش ٝٝحكاي ٝٓاظٕٞ  19871361رخُز٘ٞى ٝحُٜ٘يٝم ٝٓويحٍٛخ )

% ىكؼاش ٓويٓاش ٝحُزاخه٢ 40ؿ٤٘ٚ( ػ٬ػش ٝػٔخٕٗٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ، طٔيى رٞحهغ  83000000ٓؼَ َٗحء ٓويحٍٙ )ؿ٤٘ٚ ـ ًُٝي ٓوخرَ 

% ٓا٣ٞ٘خً 10% طٔظلن حُيكؼش ح٠ُٝ٧ رؼي ٓ٘ش ٖٓ حٓظ٬ّ حُ٘اًَش ٓاغ طلٔا٤ِْٜ كٞحثاي طؤؿ٤اَ 20ػ٠ِ ػ٬ع ىكؼخص ٣ٞ٘ٓش رٞحهغ 

% 10حُٔئؿِااش ، ٝكاا٢ كخُااش ٍؿزااش ح٫طلااخى كاا٢ ٗااَحء ٗٔاازش  ػِاا٠ حُٔزااخُؾ حُٔئؿِااش ، ٝٓوخرااَ هطااخد ٟاأخٕ ُظـط٤ااش حُاايكؼخص

% كو٢ ًَُ٘ش حُٞحى١، ػْ أهَص حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ُِ٘اًَش حُوخر٠اش رخؿظٔخػٜاخ حُا١ٌ ػواي 90حُٔوٜٜش ُْٜ ٤ٓظْ ر٤غ 

يص ًاَ ٓاٖ حُِـ٘اش ر٤غ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ا٠ُ ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش، ٝحػظٔا 28/10/2004رظخ٣ٍن 

 حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٝٓـِْ حٍُُٞحء ٌٛح حُز٤غ.

١ِاذ حُلٌاْ رٞهاق ط٘ل٤اٌ ػاْ اُـاخء هاَحٍ ًاَ ٓاٖ حُِـ٘اش  كا١٢ِزاخص حُٔايػ٤ٖ اٗٔاخ طظٔؼاَ  ٝك٤غ اٗٚ رخُز٘خء ػ٠ِ ٓخ طويّ كبٕ كو٤وش

ٗااًَش حُااٞحى١ ُظٜااي٣َ % ٓااٖ أٓااْٜ ٗااًَش ١٘طااخ ٌُِظااخٕ ٝح٣ُِااٞص اُاا٠ 100حُُٞح٣ٍااش ٝٓـِااْ حُااٍُٞحء رخُٔٞحكوااش ػِاا٠ ر٤ااغ 

حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش ، ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُاي ٓاٖ آػاخٍ، أهٜاٜخ رطا٬ٕ ػواي ر٤اغ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص حُٔزاَّ را٤ٖ ًاَ ٓاٖ 

حُ٘ااًَش حُوخر٠ااش ُِٜاا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝااش ً٘خثزااش ػااٖ حُيُٝااش رظلاا٣ٞٞ ٓااٖ ُٝحٍس ح٫ٓااظؼٔخٍ ٝر٘ااي ح٫ٓااظؼٔخٍ حُواا٢ٓٞ ٣ٝٔؼِااٚ ٣ُٝااَ 

%( ٝٗااًَش ح٤ُ٘ااَ 35%( ٝٗااًَش حُ٘ٞرخ٣ٍااش ٩ٗظااخؽ حُزااٌٍٝ )30ًش حُااٞحى١ ُظٜااي٣َ حُلخٛاا٬ص حٍُِحػ٤ااش )حُٔخ٤ُااش ، ٝراا٤ٖ ٗااَ

%( ٣ٝٔاؼِْٜ ػزاي ح٩ُاٚ ٓلٔاي ٛاخُق 10%( ٝٗاًَش ٗخٛاَ ٬ُٓاظؼٔخٍحص حُي٤ُٝاش )٬ُ25ٓظؼٔخٍ ٝحُظ٤ٔ٘اش حُٔا٤خك٤ش ٝحُؼوخ٣ٍاش )

ٔزش ًَُِ٘ش ح٧ه٤َس ، ٝرط٬ٕ ؿ٤ٔغ حُواَحٍحص ٝحُظٜاَكخص حُظا٢ ًؼ٢ٌ رخُ٘ٔزش ًَُِ٘خص حُؼ٬ع ح٠ُٝ٧ ٝٗخَٛ ك٢ٜٔ حُٔـخ١ُ رخُ٘

 طوٍَص ٝطَطزض ه٬ٍ َٓحكَ اػيحىٙ ٝٗلخًٙ ، ٝاُِحّ حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ٝحُٔ٘ظ٣َٖ حُٔيػ٠ ػ٤ِْٜ حَُٜٔٝكخص . 

ؼَحٝ إ حُ٘ظَ ك٢ هزاٍٞ حُظايهَ ٓاٖ ػيٓاٚ ٣اؤط٢ كا٢ حُٜايحٍس طلي٣ايحً ُِوٜاٞٓش ػخٓاش هزاَ حُظطاَم ُزلاغ حُايػ١ٞ رخٓاظٝك٤غ 

حُيكٞع ح٤ٌُِ٘ش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُيكخع ٝطٔل٤ٚ حُٔٔظ٘يحص ٝح٧ٍٝحم حُٔويٓش ْٜٓ٘ ؿ٤ٔؼاخً هِٞٛاخً اُا٢ ٗظ٤ـاش هاي طواق ػ٘اي ػايّ 

حُوزٍٞ ٝهي ط٘لٌ ا٢ُ حُٟٔٞٞع ، ٝهزٍٞ حُظيهَ ك٢ حُيػ١ٞ ارظيحًء ٣َطٜٖ رٔخ ٣ٌٕٞ ُِٔظيهَ ٖٓ ِٜٓلش َٓطـاخس ٫ٝ ٣ظٞهاق رلاخٍ 

حُيػ١ٞ رؼيثٌ كؼ٢ ٫ ٣ؤط٢ ٍؿٔخً رآؿاَ أٝ ٜٓاخىٍس ُؼخؿاَ، ٝٓاٖ ػاْ كابٕ حُٔلٌٔاش ط٘ظاَ حُظايهَ كا٢  ػٔخ هي ٣ٔلَ ػ٘ٚ حُلَٜ ك٢

 حُٜيحٍس طلي٣يحً ُِوٜٞٓش هزَ حُظطَم ُزلغ حُوٜٞٓش ٬ًٌٗ ٟٝٓٞٞػخً . 

٣وٜااي رااٚ طاايهَ ح٠ٗاأخ٠ٓ ٝ كاابٕ حُظاايهَ ٗٞػااخٕ:حُٔي٤ٗااش ٝحُظـخ٣ٍااش ( ٓااٖ هااخٕٗٞ حَُٔحكؼااخص 126ُٔااخىس )ُلٌااْ حٝكوااخً ٝك٤ااغ اٗااٚ 

٣زـا٠  أٝ هٜخ٢ٓ  ٝطيهَ ٛـ٢ٓٞ، حُٔظيهَ حُٔلخكظش ػ٠ِ كوٞهٚ ػٖ ٣َ١ن ٓٔخػيس أكي ١َك٢ حُوٜٞٓش ك٢ حُيكخع ػٖ كوٞهٚ

ٓ٘ٚ حُٔظيهَ حُيكخع ػٖ ٜٓاِلظٚ حُوخٛاش ٟاي ١َكا٢ حُايػٟٞ، ٣ٝ٘اظ١َ ُوزاٍٞ حُظايهَ ر٘ٞػ٤اٚ ٗا١َخٕ: ح٧ٍٝ إٔ طٌإٞ ُطخُاذ 

ٕٞ ٛ٘خى حٍطزخ١ ر٤٘ٚ ٝرا٤ٖ حُايػٟٞ ح٧ٛا٤ِش ، ٣ٝظلوان ح٫ٍطزاخ١ رٞؿاٞى ٛاِش طـؼاَ ٓاٖ حُظيهَ ِٜٓلش ك٢ حُظيهَ ٝحُؼخ٢ٗ إٔ ٣ٌ

كٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش ٗظَٛٔخ ٓؼخً ُظلو٤ؤٜخ ٝحُلَٜ ك٤ٜٔاخ رلٌاْ ٝحكاي ط٬ك٤اخً ٫كظٔاخٍ ٛايٍٝ أكٌاخّ ٓظ٘خه٠اش أٝ ٣ٜــاـؼذ حُظٞك٤ان 
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رطِزٚ ٗالخٛش كا٢  خىس َُكغ حُيػ١ٞ هزَ ٣ّٞ حُـِٔش، ٝحُؼخ٤ٗش، ٣ٝظؼ٤ٖ إٔ ٣ظْ حُظيهَ رؤكي ٤ِٓٝظ٤ٖ: ح٠ُٝ٧ رخ٩ؿَحءحص حُٔؼظر٤ٜ٘خ

 ٫ٝ ٣وزَ حُظيهَ رؼي اهلخٍ رخد حَُٔحكؼش. حُـِٔش رل٠ٍٞ حُوْٜ،

ا٠ُ حُٔيػ٤ٖ كوي أرايٟ ػايى ٓاٖ حُؼاخ٤ِٖٓ ر٘اًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ٝػايى آهاَ  أ٠ٗ٫ٔخ٢ٓٝك٤غ اٗٚ رخُ٘ٔزش ُطخُز٢ حُظيهَ 

اُا٠ حُٔايػ٤ٖ ا٫ إٔ ١ِازْٜ ُاْ ٣ٌاٖ كا٢ ك٠اٍٞ ؿ٤ٔاغ حُوٜاّٞ ٝٓاٖ ػاْ ًاخٕ  أ٠ٗ٫أخ٢ٓحُظايهَ  ٖٓٔ هَؿٞح ا٠ُ حُٔؼخٕ حُٔزٌَ

ربطزخع ح٩ؿَحءحص حُٔؼظخىس َُكغ حُيػٟٞ ٝٛٞ ٓخ ُْ ٠ٜ٘٣ٞح ا٤ُٚ رٔخ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُٔلٌٔش ح٫ُظلاخص  أ٠ٗ٫ٔخ٣٢ٓظؼ٤ٖ ػ٤ِْٜ حُظيهَ 

ٝحطواٌ اؿاَحءحص حُظايهَ رٔٞؿاذ ٛال٤لش ٓؼِ٘اش ٝرؼاي ٓايحى حَُٓاْ  ػٖ طِي حُطِزخص ، ر٤٘ٔخ ١ِاذ حُظايهَ ح٠ٗأخ٤ٓخً اُا٠ حُٔايػ٤ٖ

حُٔوٍَ هخٗٞٗخ ح٤ُٔي ٓلٔي ٓلٔي حَُكخػ٢ رٞٛلٚ أكي حُؼخ٤ِٖٓ رًَ٘ش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص، ٖٝٓ ػْ كبٕ طيهِاٚ ٣ٌإٞ هاي طاْ ٓاٖ 

 ػ٤ٖ.١ً ٛلش ِٜٝٓلش ٝرخ٩ؿَحءحص حُٔوٍَس هخٗٞٗخً رٔخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ هزٍٞ طيهِٚ ح٠ٗٔخ٤ٓخً ا٠ُ حُٔي

         
ٓاٖ ح٧ٓاٍٞ حُٔٔأِش إٔ ح٫هظٜاخٙ حُا٫ٞث٢ ٣ؼظزاَ ٓاٖ وحٌث إنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئٌاً بنظر اليدعوى ، ؾ

حُ٘ظخّ حُؼخّ، ٣ٌٕٝٞ ٓطَٝكخ ىحثٔخ ػ٠ِ حُٔلٌٔش ًٔٔؤُش أ٤ُٝش ٝأٓخ٤ٓش طو٠٠ ك٤ٜاخ ٓاٖ طِواخء ٗلٔاٜخ ىٕٝ كخؿاش اُا٠ ىكاغ راٌُي 

لاَ أ٫ طو٠ا٠ حُٔلٌٔاش كا٢ حُايػٟٞ أٝ كا٢ ٗان ٜٓ٘اخ ػِا٠ كا٤ٖ طٌإٞ حُٔ٘خُػاش رَٓظٜاخ ٓٔاخ ٣واَؽ ػاٖ ٖٓ أكي حُوّٜٞ رٔاخ ٣ٌ

ُٔا٘ش  1597ـ ٝحُطؼاٖ ٍهاْ  20/6/1994ؿِٔاش  –م  34ُٔا٘ش  382حُطؼٖ ٍهْ  –حهظٜخٜٛخ ٣٫ٝٝظٜخ. )حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ 

 (8/6/1991ؿِٔش  –م  30

ر اليدعوى ٌتحيدد بحسيب المنازعية المعروضية عليى المحكمية وطبٌعية القيرار وحٌث إن اختصياص محكمية القضياء اإلداري بنظي
، طؤ٤ٓٔااخً ػِاا٠ اإلداري المطعييون فٌييه إن وجييد ، والثابييت أن القييرار المطعييون فٌييه ولييئن صييدر وفقيياً للتكٌٌييؾ السييالؾ البٌييان 

ة التيً تعتبير مين أشيخاص القيانون إحيدى الشيركات القابضيح٩ؿَحءحص حُظ٢ حطزؼظٜخ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ، ٢ٛٝ 
حُ٘اًَخص حُٔٔاخٛٔش حُظا٠ ٣ٔاَٟ ػ٤ِٜاخ ٜٗاٞٙ هاخٕٗٞ حُ٘اًَخص حُٔٔاخٛٔش ٝٗاًَخص حُظٞٛا٤ش رخ٧ٓاْٜ الخياص بحسيبانها مين 

، وفقا لما تقضيى بيه الميادة األوليى مين ميواد إصيدار 1981ُٔ٘ش  159ٝحًَُ٘خص ًحص حُٔٔج٤ُٞش حُٔليٝىس حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ 
ك٤ٔخ ُْ ٣َى ر٘ؤٗٚ ٗٚ هخٙ ك٢ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٝرٔاخ ٫ ، 1991لسنة  203قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم قانون شركات 

، إال أن صدوره على سند من تلك اإلجراءات التً اتبعتها الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة ال ٌنفى عين ٣ظؼخٍٝ ٓغ أكٌخٓٚ
اكٜاخكخ ُا٪ىحٍس رٔاخ ُٜاخ ٓاٖ ٓاِطش ػاٖ اٍحىطٜاخ حُِِٔٓاش روٜاي اكايحع ًَٓاِ عتبياره القرار المطعون فٌه صفة القرار اإلداري با

ٌخخيرج اليدعوى الماثلية عين نطياق االختصياص هخ٢ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ ٓظ٠ ًخٕ ًُي ؿخثِحً ٌٝٓٔ٘خ حرظـخء طلو٤ن ِٜٓلش ػخٓش ، ومن ثيم ال 
أٓاَ حُوٜوٜاش إلداري ، ذليك أن الدولية ليم تتيرك الوالئً المقرر لمحاكم مجلس الدولة، أو ٌجعلها ؼٌر مقبولة النتفياء القيرار ا

تنفٌيذ ُٓيٟ ، ًٔخ ُاْ طظاَى أٓاَ طلي٣اي حُٔ٘اَٝػخص ٝحُ٘اًَخص حُظا٢ ططاَف ُِوٜوٜاش ٝطِاي حُظا٢ طزوا٠ طلاض ٓا٤طَس حُيُٝاش ، ٝ
خطتهييا، لتوسييٌع قاعييدة ملكٌيية شييركات قطيياع األعمييال العييام ميين خييالل تنفٌييذ برنييام  الخصخصيية والتحييول إلييى القطيياع الخيياص 

تطوٌر أداء الشركات فً إطار السٌاسة العامة للدولة ، لم تترك ذلك كله لشيركات قطياع األعميال العيام ذاتهيا، سيواء كانيت مين و
، وإنما حرصيت عليى أن ٌكيون تنفٌيذ هيذه الخطية مين اختصياص  ُظوٍَ ر٘ؤٜٗخ ٓخ ط٘خء ٖٓ هَحٍحص الشركات القابضة أو التابعة

اإلدارٌيية بموجيب قييرارات تصيدر عنهيا وتحييت رقابتهيا وإشييرافها، وهيو أميير ليٌس بؽرٌييب الدولية ووزاراتهيا ولجانهييا وأجهزتهيا 
فالمال محل الخصخصة هو من األموال المملوكية للدولية ملكٌية خاصية، وحصيٌلة بٌيع هيذا الميال العيام هيً مين نصيٌب الخزانية 

فقييد أشييركت الدوليية معهييا الشييركات  العاميية للدوليية ولييٌس ميين نصييٌب خزانيية الشييركات القابضيية أو الشييركات التابعيية ، وميين ثييم
القابضيية فييً بعييض إجييراءات عملٌييات الخصخصيية بمنحهييا قييدر ميين اختصاصييات الجهيية اإلدارٌيية بتفوٌضييها نٌابيية عيين وزارة 
االستثمار فً اتخاذ إجراءات البٌع والخصخصة وإبرام عقد البٌع وفقياً لقيرارات تنظٌمٌية صيادرة عين الدولية ، ولٌيتم ذليك تحيت 

ة ومتابعة وموافقة واعتماد الجهات اإلدارٌة المنوط بهيا تنفٌيذ برنيام  الخصخصية ممثلية فيً مجليس اليوزراء ، إشراؾ ومراقب
ومن ثم ال تكون الشركات القابضة حٌن تميارس وتباشير هيذا االختصياص المفوضية بيه مين قبيل الجهيات اإلدارٌية ، مباشيرة ليه 

فتها مفوضيية مين الدوليية فيً اتخيياذ إجيراءات محييددة ضييمن بصيفتها شييخص مين أشييخاص القيانون الخيياص ، وإنميا تباشييره بصي
برنييام  الخصخصيية وفقيياً لموافقييات سييابقة وأخييرى الحقيية واعتميياد ميين الجهييات اإلدارٌيية المسييئولة عيين الخصخصيية للخطييوات 

ِـ٘اش رظ٘ا٤ٌَ حُ 2000ُٔا٘ش  1765هَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ  20/8/2000، ٖٝٓ ػْ كوي ٛيٍ رظخ٣ٍن التمهٌدٌة والنهائٌة 

ونصيت الميادة الثانٌية منيه عليى أن )تخيتص ( ، 30/8/2000ٖٓ حُٞهخثغ حُٜٔا٣َش رظاخ٣ٍن  197حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش )حُؼيى ٍهْ 
 اللجنة بدراسة كل ما ٌتعلق بموضوعات الخصخصة فً مختلؾ المجاالت، ولها على األخص:

 قى منها تحت سٌطرة الدولة.تحدٌد المشروعات والشركات التً ٌمكن طرحها للخصخصة، وما ٌتعٌن أن ٌب 

 ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بٌانات أو تقارٌر. ًف ًوضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنام  زمن 

 تتم على أساسها الخصخصة. ًاقتراح المعاٌٌر والضوابط الت 

 .اقتراح أوجه صرؾ أو استثمار نات  الخصخصة 

 لطرح هيذه الشيركات  ًلشركات واألصول المطروحة والجدول الزمناعتماد توصٌات الوزراء المعنٌٌن بش ن قٌمة ا
 واألصول(

 ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن )ترفع اللجنة تقارٌرها وتوصٌاتها شهرٌا إلى مجلس الوزراء(.
صدر من السلطات اإلدارٌة وعلى ذلك فالشركات القابضة ال تملك أي حق فً بٌع أي قدر من هذا المال إال وفقاً لقرارات إدارٌة ت

بالدولة ضمن برنام  الخصخصة تبدأ بتحدٌد اللجنة العلٌا للخصخصة المشار إلٌها وحدها ودون ؼٌرها المشروعات والشيركات 
التً ٌمكن طرحها للخصخصة، وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة ، ووضع خطة شياملة للخصخصية مدعمية ببرنيام  

مه الجهات المختصة من بٌانات أو تقارٌر، واقتراح المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة زمنً فً ضوء ما تقد
، وتوجٌه صرؾ أو استثمار نات  الخصخصة إلى الخزانة العامة، ثم اعتمادها لتوصٌات الوزراء المعنٌٌن بش ن تقٌٌم الشيركات 
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ً لطرح هذه الشركات واألصول ، وتنتهً بتيولً اللجنية رفيع تقارٌرهيا واألصول المطروحة للبٌع وتحدٌد قٌمتها والجدول الزمن
وتوصييٌاتها شييهرٌاً إلييى مجلييس الييوزراء الييذي ٌتعييٌن علٌييه اعتميياد أو رفييض اعتميياد عملٌيية البٌييع التييً تييتم فييً إطييار برنييام  

 الخصخصة.
نظٌم وزارة االستثمار على قٌام الوزارة بت 2004لسنة  231( من المادة األولى من قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 2وقد أكد البند )

بالعمييل علييى تنمٌيية وتشييجٌع االسييتثمار ميين خييالل )توسييٌع قاعييدة ملكٌيية شييركات قطيياع األعمييال العييام ميين خييالل تنفٌييذ برنييام  
ىس ( ٓاٖ حُٔاخ2ًٔاخ أًاي حُز٘اي )الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص وتطوٌر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العامة للدولية( ، 

حُؼخ٤ٗش ٖٓ هَحٍ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔاش حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ حهظٜاخٙ ُٝحٍس ح٫ٓاظؼٔخٍ رظ٘ل٤اٌ ًخكاش ح٫هظٜخٛاخص ٝحُٔٔاج٤ُٞخص حُٜٔ٘اٞٙ 

٫ٝثلظاٚ حُظ٘ل٣ٌ٤اش ، ٝرٜالش هخٛاش حطواخً  1991ُٔا٘ش  203ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ ًَٗخص هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ حُٜاخىٍ رخُواخٕٗٞ ٍهاْ 

م حُيُٝش ك٢ ًَٗخص هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ ، ٝح٩َٗحف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ رَٗخٓؾ ٗواَ ح٤ٌُِٔاش ُِوطاخع حُوَحٍحص ح٬ُُٓش ُِٔلخكظش ػ٠ِ كوٞ

حُوخٙ ٝأِٓٞد حُز٤غ ٝرَحٓؾ اػخىس ٤ٌِٛش حًَُ٘خص حُظخرؼش ٤ٌِٛٝاش حُؼٔخُاش ، ٝحهظاَحف أٝؿاٚ حٓاظويحّ ػٞحثاي حُز٤اغ ، ٝح٩ٗاَحف 

 . وَ ح٤ٌُِٔش ُِوطخع حُوخٙ ، ٝرَحٓؾ اػخىس ٤ٌِٛش حًَُ٘خص حُظخرؼشػ٠ِ ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُٔ٘ق حُٔويٓش ُِٔٔخػيس ك٢ ط٘ل٤ٌ رَٗخٓؾ ٗ
٤ُا٘ظْ كٜا٤ِش رَٗاخٓؾ اىحٍس ح٧ٛاٍٞ حًُِٔٔٞاش ُِيُٝاش ٤ُٞؿاذ ا٣ايحع  2005ُٔا٘ش  1506ٝؿخء هَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حُاٍُٞحء ٍهاْ 

ٓازؼش أ٣اخّ ػٔاَ ٓاٖ طاخ٣ٍن  ك٤ِٜش ر٤غ حُلٜٚ ك٢ كٔخد أٓخٗخص رخُز٘ي ح١ًَُِٔ )ُلٔخد حُوِحٗش حُؼخٓش ُِيُٝش(، ًُٝاي ها٬ٍ

طل٤ِٜٜخ ، ٤ُٝاظْ طل٣ٞاَ كٜا٤ِش حُز٤اغ اُا٠ كٔاخد حُـٜاخص حُٔ٘اخٍ ا٤ُٜاخ كٔاذ ٓٔاخٛٔش ًاَ ٜٓ٘اخ رؼاي حٓاظٌٔخٍ اؿاَحءحص حُز٤اغ 

ك٤ٔخ ػيح ك٤ِٜش ر٤غ ًَٗخص هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼاخّ أٝ ٝٓٞحكوش ُٝحٍط٢ حُٔخ٤ُش ٝح٫ٓظؼٔخٍ ًظخر٤خً ، ١زوخً ُِوٞحػي حُٔؼٍٔٞ رٜخ، ًُٝي 

ٛاُٜٞخ ح٩ٗظخؿ٤اش أٝ ٓٔاخٛٔظٜخ كا٢ حُ٘اًَخص حُٔ٘اظًَش ـ ٜٝٓ٘اخ كٜا٤ِش ر٤اغ حُ٘اًَش حُظخرؼاش ٓلاَ حُز٤اغ ـ ك٤ظا٠ُٞ حُز٘اي رٔـاَى أ

اهطخٍٙ ٖٓ هزَ ُٝحٍس ح٫ٓظؼٔخٍ ه٤يٛخ ُلٔخد ُٝحٍس حُٔخ٤ُش رؼاي هٜاْ طٌاخ٤ُق ٜٝٓاَٝكخص حُز٤اغ حُٔؼظٔايس ٓاٖ حُـٜاخص حُوخثٔاش 

 . رخُز٤غ"
( 2005نيوفمبر  6فيً  251)الوقيائع المصيرٌة ـ العيدد  2005لسينة  342ار وزٌير االسيتثمار رقيم وبعد ذلك جياءت نصيوص قير

قاطعة الداللة على أن قٌام بعض الجهات ومنها الشركات القابضة ببٌع مسياهمات الميال العيام واألصيول المملوكية للدولية ، إنميا 
. فقد نصت الميادة الثانٌية مين القيرار المشيار عليى الجهات ٌتم بتفوٌض من وزارة االستثمار ولحساب الدولة ولٌس لحساب تلك

أن )تلتزم كافة الجهات التى تفوضها وزارة االستثمار فيى بٌيع مسياهمات الميال العيام المملوكية للدولية والبنيوك وشيركات قطياع 
مصيرى باسيم "حصيٌلة بٌيع األعمال العام واألشخاص االعتبارٌة العامة بإٌداع حصٌلة البٌع فى حسياب ٌفيتح بالبنيك المركيزى ال

 " وذلك خالل سبعة أٌام عمل من تارٌخ التحصٌل(.المملوكة للدولةاألصول 
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن )على الجهة المفوضة بالبٌع موافاة إدارة األصول بوزارة االستثمار بصيورة كاملية 

بٌع األصيول المملوكية للدولية" المخصيص ليذلك بالبنيك المركيزى  من مستندات البٌع وما ٌفٌد تحوٌل الحصٌلة لحساب "حصٌلة
 فور إتمام عملٌة البٌع ...........(

ونصييت المييادة الرابعيية ميين القييرار المشييار إلٌييه علييى أن )تقييوم إدارة األصييول بييوزارة االسييتثمار بإخطييار وزارة المالٌيية بإتمييام 
 من تارٌخ استالمها للمستندات المشار إلٌها فً المادة السابقة(.إجراءات البٌع وتورٌد حصٌلة البٌع خالل سبعة أٌام عمل 

ٌٓااٍَحً( ٓااٖ ح٬ُثلااش حُظ٘ل٣ٌ٤ااش ُوااخٕٗٞ ٗااًَخص هطااخع ح٧ػٔااخٍ حُؼااخّ حُٜااخىٍس روااَحٍ ٍثاا٤ْ  26ٝكاا٢ ًحص حُٔاا٤خم ؿااخءص حُٔااخىس ) 

ُظٞؿاذ إٔ ٣اظْ ١اَف   2006ُٔا٘ش  980ٝح٠ُٔاخكش رواَحٍ ٍثا٤ْ ٓـِاْ حُاٍُٞحء ٍهاْ  1991ُٔا٘ش  1590ٓـِْ حُاٍُٞحء ٍهاْ 

، ٤ٌُٕٝٞ ١َف حُ٘اًَش حُظخرؼاش رخٌُخٓاَ أٝ رؤؿِز٤اش   حًَُ٘خص حُظخرؼش ك٢ ا١خٍ رَٗخٓؾ اىحٍس ح٧ٍٛٞ حُٔؼظٔي أ٣خ ًخٗض ٤ِٓٝش حُز٤غ

رؼاي ػاَٝ حُا٣َُٞ حُٔواظٚ ػِا٠  -ح٧ْٜٓ ك٤ٜاخ رط٣َان ح٫ًظظاخد أٝ ر٘ظاخّ ػاَٝٝ حُ٘اَحء ٓاٖ ها٬ٍ رٍٞٛاش ح٧ٍٝحم حُٔخ٤ُاش 

حُظاا٢ ط٘ااٌِض رٔٞؿااذ هااَحٍ ٍثاا٤ْ ٓـِااْ  ُٞح٣ٍااش ٤ُِٔخٓااخص ح٫هظٜااخى٣ش رل٠ااٍٞ ٣ُٝااَ حُوااٟٞ حُؼخِٓااش ٝحُٜـااَسحُٔـٔٞػااش حُ

ر٘ؤٕ ط٤ٌَ٘ حُٔـٔٞػخص حُُٞح٣ٍش ، ػ٠ِ إٔ ٣ظْ حُؼَٝ ػ٠ِ حُٔـٔٞػاش حُٔ٘اخٍ ا٤ُٜاخ ٫ٓاظٌٔخٍ  2006ُٔ٘ش  127حٍُُٞحء ٍهْ 

ػْ كبٕ اؿَحءح هٜوٜش أ١ َٓ٘ٝع أٝ ر٤غ أ١ ٖٓ حًَُ٘خص حُظخرؼاش اؿَحءحص حُز٤غ ُٔٔظؼَٔ ٍث٢ٔ٤ أٝ أًؼَ رٜلش ٜٗخث٤ش ، ٖٝٓ 

 ـ ٜٝٓ٘خ حًَُ٘ش حُظخرؼش ٓلَ حُز٤غ ـ ٣َٔ رٔـٔٞػش ٖٓ حَُٔحكَ ح٩ىح٣ٍش ح٤ُِٔٔس:

أُٜٝاخ ـ َٓكِاش طو٣َاَ حُز٤اغ رظلي٣اي حُ٘اًَش ٓلاَ حُز٤اغ ُظٌإٞ ٓلا٬ً ُِوٜوٜاش ٝهَٝؿٜاخ ٓاٖ طلاض ٓا٤طَس حُيُٝاش ، ٝحهظاَحف 

حر٢ حُظ٢ طظْ ػ٠ِ أٓخٓاٜخ هٜوٜاش طِاي حُ٘اًَش ، ٝحهظاَحف أٝؿاٚ ٛاَف أٝ حٓاظؼٔخٍ ٗاخطؾ هٜوٜاش حُ٘اًَش ، حُٔؼخ٤٣َ ٝح٠ُٞ

ُٔاا٘ش  1765ٝٛااٞ ٓااخ طظاا٫ٞٙ "حُِـ٘ااش حُُٞح٣ٍااش ُِوٜوٜااش" حُٔ٘ااٌِش ٝحُٔلاايى حهظٜخٛااٜخ روااَحٍ ٍثاا٤ْ ٓـِااْ حُااٍُٞحء ٍهااْ 

ٝح٧ٛااٍٞ حُٔطَٝكااش ، ػااْ طل٤ِااٚ ُٔـِااْ حُااٍُٞحء  ٝحُظا٢ طؼظٔااي طٞٛاا٤خص ٣ُٝااَ ح٫ٓااظؼٔخٍ حُٔوااظٚ ر٘ااؤٕ ه٤ٔااش حُ٘ااًَش 2000

 ٫ػظٔخىٙ.

ٝػخ٤ٜٗخ ـ َٓكِش طل٣ٞٞ ٣َُٝ ح٫ٓظؼٔخٍ ًَُِ٘ش حُوخر٠ش حُٔوظٜش ٫طواخً اؿاَحءحص ١اَف حُ٘اًَش ُِوٜوٜاش ٝاؿاَحءحص اراَحّ 

رظ٘ظا٤ْ ُٝحٍس  2004 ُٔا٘ش 231ػوي حُز٤غ ٤ٗخرش ػٖ حُيُٝش ٓخٌُش ٍأّ ٓاخٍ حُ٘اًَش رخٌُخٓاَ ٝكواخً ُواَحٍ ٍثا٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔاش ٍهاْ 

 .  2005ُٔ٘ش  342ح٫ٓظؼٔخٍ ، ٝهَحٍ ٣َُٝ ح٫ٓظؼٔخٍ ٍهْ 

 2006ُٔا٘ش  127ٝػخُؼٜخ ـ َٓكِش ٓٞحكوش حُٔـٔٞػش حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص ح٫هظٜخى٣ش حٌُِٔ٘ش روَحٍ ٍثا٤ْ ٓـِاْ حُاٍُٞحء ٍهاْ 

 203( ٌٓاٍَحً ٓاٖ ح٬ُثلاش حُظ٘ل٣ٌ٤اش ُِواخٕٗٞ ٍهاْ 26رَثخٓش ٣َُٝ حُٔخ٤ُش ػ٠ِ حٓظٌٔخٍ اؿَحءحص ر٤غ حًَُ٘ش ط٘ل٤ٌحً ُلٌْ حُٔخىس )

حُظا٢ أٝؿزاض ٓٞحكواش حُٔـٔٞػاش حُُٞح٣ٍاش ٤ُِٔخٓاخص  2006ُٔا٘ش  980ح٠ُٔخكش روَحٍ ٍث٤ْ ٓـِاْ حُاٍُٞحء ٍهاْ  1991ُٔ٘ش 

ظـاخٍس ، ًُٝاي ح٫هظٜخى٣ش ػ٠ِ حٓظٌٔخٍ ر٤غ حًَُ٘خص حُظخرؼش ُٔٔظؼَٔ ٍث٢ٔ٤ هزَ حُؼَٝ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِ

 ( ٌٍَٓحً حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ. 26رخُ٘ٔزش ُٔخ ٣ظْ ر٤ؼٚ ٖٓ حًَُ٘خص رؼي طؼي٣َ حُٔخىس )

ٍٝحرؼٜخ ـ َٓكِش ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػ٠ِ حُز٤غ ٝكوخً ُوخٕٗٞ ًَٗخص هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهاْ 

 .1991ُٔ٘ش  203
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 غ حًَُ٘ش ػ٠ِ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٝٓـِْ حٍُُٞحء ٩هَحٍ ٝحػظٔخى حُز٤غ. ٝهخٜٓٔخ ـ ػَٝ طل٬٤ٜص ػ٤ِٔش ر٤ 

ٝٓخىٜٓخ ـ ه٤خّ حُـٜش حُٔلٟٞش رخُز٤غ ٖٓ ٣َُٝ ح٫ٓظؼٔخٍ )حًَُ٘ش حُوخر٠ش حُٔوظٜش( رٔٞحكخس اىحٍس ح٧ٛاٍٞ راُٞحٍس ح٫ٓاظؼٔخٍ 

ر٤اغ ح٧ٛاٍٞ حًُِٔٔٞاش ُِيُٝاش" حُٔوٜاٚ ُاٌُي رٍٜٞس ًخِٓش ٖٓ ٓٔاظ٘يحص حُز٤اغ ٝٓاخ ٣ل٤اي طل٣ٞاَ حُلٜا٤ِش ُلٔاخد "كٜا٤ِش 

ُظو٤ي ك٢ هِحٗش حُيُٝاش ُٝلٔاخرٜخ ٓٔؼِاش  2005ُٔ٘ش  342رخُز٘ي ح١ًَُِٔ كٍٞ اطٔخّ ػ٤ِٔش حُز٤غ ٝكوخً ُوَحٍ ٣َُٝ ح٫ٓظؼٔخٍ ٍهْ 

ٓـِاْ حُاٍُٞحء ٍهاْ ك٢ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش رؼي هْٜ طٌخ٤ُق َٜٝٓٝكخص حُز٤غ حُٔؼظٔيس ٓاٖ حُـٜاش حُوخثٔاش راخُز٤غ ٝكواخً ُواَحٍ ٍثا٤ْ 

 ر٘ؤٕ ط٘ظ٤ْ ك٤ِٜش رَٗخٓؾ اىحٍس ح٧ٍٛٞ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش. 2005ُٔ٘ش  1506

طظ٠ُٞ ر٤غ ٓٔخٛٔخص حُٔاخٍ حُؼاخّ حًُِٔٔٞاش ُِيُٝاش ٝحُز٘اٞى ٝٗاًَخص هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ  ٢ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ حُـٜخص حُظ

ػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝااش اٗٔااخ طوااّٞ راابؿَحءحص حُز٤ااغ ٤ٗخرااش ػااٖ حُيُٝااش ٝح٧ٗااوخٙ ح٫ػظزخ٣ٍااش حُؼخٓااش، ٜٝٓ٘ااخ حُ٘ااًَش حُوخر٠ااش ُِٜاا٘خ

كو٤واش ح٧ٓاَ، ا٫  ٢، كا٢طٜايٍٛخ طِاي حُـٜاخص ٓاخ ٛا ٢ٝأٗوخٜٛخ ح٫ػظزخ٣ٍش حُؼخٓش، ٝرظل٣ٞٞ ٜٓ٘خ، ٝٓاٖ ػاْ كابٕ حُواَحٍحص حُظا

تحقيقاً  ًَخص هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ ط٤ٔ٘ش ٝط٘ـ٤غ ح٫ٓظؼٔخٍ ٖٓ ه٬ٍ ط٤ٓٞغ هخػيس ٤ٌِٓش ٗبقصد طؼز٤َحً ػٖ ح٩ٍحىس حُِِٔٓش ُِيُٝش 

، ٝطؼااي رٜاٌٙ حُٔؼخرااش ٛاخىٍس ػاٖ ٛااٌٙ حُـٜاخص رخػظزخٍٛااخ ٓاِطش ػخٓاش ، ٝطٌاإٞ حُٔٞحكواش ػ٤ِٜااخ ٓاٖ حُٔـٔٞػااش للمصالح  للاًةا 

حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص ح٫هظٜخى٣ش ػْ حػظٔخىٛخ ٖٓ ًَ ٖٓ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜاش ٝٓـِاْ حُاٍُٞحء هاَحٍحص اىح٣ٍاش ٓٔاخ ٣٘ايٍؽ 

 ؼٖ ػ٤ِٜخ ٟٖٔ حهظٜخٙ ٓـِْ حُيُٝش ر٤ٜجش ه٠خء اىح١ٍ.حُط

وإن كانت من األموال المملوكة للدولة ملكٌة خاصة، وفقا  ًتتولى تلك الجهات بٌعها، نٌابة عن الدولة، فه ًأما عن األموال الت
ٓاٖ ح٧ٓاٞحٍ حًُِٔٔٞاش ُِيُٝاش  ط٘ٚ ػ٠ِ إٔ " طؼظزَ أٓٞحٍ حُ٘اًَش ٢( ٖٓ هخٕٗٞ هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ حُظ12) حُٔخىسلما تقضى به 

تصيدرها تليك الجهيات للتصيرؾ  ًعلى القرارات الت اإلداري، إال أن ذلك ال ٌمنع من إضفاء صفة القرار ٤ٌِٓش هخٛش............"
 هذا الش ن التمٌٌز بٌن نوعٌن من األعمال:  ًهذه األموال، إذ ٌتعٌن ف ًف

تصيرؾ ناقيل للملكٌية  يساب الدولة لملكٌة أموالها الخاصة أو التصرؾ فٌهيا بي تؤدى إلى اكت ًالنوع األول: وٌشمل األعمال الت
كالبٌع أو الهبة، أو مقٌد لها كتقرٌر حق من الحقوق العٌنٌية األصيلٌة علٌهيا كحيق االنتفياع أو حيق االرتفياق أو الحقيوق العٌنٌية 

 أو حقوق االمتٌاز:  ًالتبعٌة كالرهن الرسم

طاا٘ظْ ٤ًل٤ااش ه٤خٜٓااخ رٜااٌٙ ح٧ػٔااخٍ،  ٢رخػظزخٍٛااخ "ٓااِطش ػخٓااش" ٝكوااخ ُِوااٞح٤ٖٗ ٝحُِااٞحثق حُظااٝطٜاايٍ ٛااٌٙ ح٧ػٔااخٍ ػااٖ حُيُٝااش 

٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِٜخ ح٫ُظِحّ رٜخ ػ٘ي اؿَحثٜخ ٌُٜٙ حُظَٜكخص، ًوٞح٤ٖٗ ُٝاٞحثق حُٔ٘خهٜاخص ٝحُِٔح٣ايحص، ًُٝاي  ٢ٝح٩ؿَحءحص ٝحُوٞحػي حُظ

٤ٌش هخٛش، رـ٤اش طلو٤ان ٜٓاِلش ػخٓاش. ٝرٜاٌٙ حُٔؼخراش طؼظزاَ ٛاٌٙ ٗؤٕ حُٔخٍ حُِٔٔٞى ُٜخ ِٓ ٢ٓؼ٤ٖ ك ٢روٜي اكيحع ًَِٓ هخٗٞٗ

حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِواش رٞهاق ط٘ل٤اٌٛخ ٝاُـخءٛاخ ٝحُظؼا٣ٞٞ ػاٖ  ٢ح٧ػٔخٍ هَحٍحص اىح٣ٍش ٓٔخ ٣وظٚ ه٠خء ٓـِْ حُيُٝش رخُلَٜ ك

 ح٧َٟحٍ حُ٘خطـش ػٜ٘خ.

س ٝحٓظؼٔخٍ ٝحٓظـ٬ٍ ح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُٜخ ٤ٌِٓش هخٛش رٔٞؿزٜخ طٔخٍّ حُيُٝش حُلن ك٠ اىحٍ ٢: ٣َٝ٘ٔ ح٧ػٔخٍ حُظ٢حُ٘ٞع حُؼخٗ

 ٝح٫ٗظلخع رٜخ، ٓؼِٜخ ك٠ ًُي ٓؼَ ػّٔٞ ح٧كَحى حُؼخى٤٣ٖ ٖٓ ح٧ٗوخٙ حُطز٤ؼ٤٤ٖ أٝ ح٫ػظزخ٤٣ٍٖ:

طؼٍٞ ر٘ؤٜٗخ ػٖ ح٫هظٜخٙ حُا٫ٞث٠ ُٔلاخًْ  ٢، ٝطوَؽ حُٔ٘خُػخص حُظح٩ىح١ٍٖٝٓ ػْ ٫ ٣ٜيم ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٝٛق حُوَحٍ  

 ـِْ حُيُٝش ُظوظٚ رٜخ ؿٜش حُو٠خء حُؼخىٟ.ٓ

طظؼِان رابىحٍس  ٢ُؼايّ اٟالخء ٛالش ح٧ػٔاخٍ ح٩ىح٣ٍاش ػِا٠ حُواَحٍحص ؿ٤اَ ح٬ُثل٤اش حُظا ٢ٝهي حٗظ١َ ه٠اخء ٓـِاْ حُيُٝاش حُلَٗٔا

 Les decisions non reglementaires relatives aح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٝأٗوخٜٛخ ح٫ػظزخ٣ٍش حُؼخٓش ٤ٌِٓش هخٛاش 

la gestation due domaine prive   أ٫ طٌٕٞ ٌٛٙ حُوَحٍحص ٓ٘لِٜش"Detachable"  ػٖ اىحٍس حُٔخٍ حُوخٙ، أٝ طظؼِان

رخػظزاخٍ  حُل٢َٔٗ. ٖٝٓ ػْ ه٠٠ ٓـِْ حُيُٝش "se rattache a l'execution d'un service public"رظ٤٤َٔ َٓكن ػخّ 

ُٞحهؼش رٔزخ٠ٗ ًِٓٔٞش ُِيُٝش ٤ٌِٓش هخٛش ر٤ٖ رؼاٞ حُ٘وخراخص هاَحٍحص اىح٣ٍاش، حُوَحٍحص حُٜخىٍس رظو٤ْٔ حٓظؼٔخٍ رؼٞ ح٧ٓخًٖ ح

ًٔخ ه٠٠ رخػظزخٍ حُوَحٍ حُٜخىٍ رخُظَه٤ٚ روطغ ح٧ه٘خد ربكايٟ حُـخراخص حًُِٔٔٞاش ُِيُٝاش ٤ٌِٓاش هخٛاش هاَحٍحً اىح٣ٍاخً ٫ٍطزخ١اٚ 

  (Rene Chapus, Droit Administratif General, tom1, 11edition, p480-482)رَٔكن كٔخ٣ش حُـخرخص.

ٝك٤غ اٗٚ ك٢ ٟٞء ٓخ طويّ، كبٕ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ُٝجٖ طؼِان ٟأٖ َٓحكِاٚ رابؿَحءحص هٜوٜاش ٝر٤اغ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ 

ٝح٣ُِٞص ًٔخٍ ِٓٔٞى ُِيُٝش ٤ٌِٓش هخٛاش حُظا٢ طُٞظٜاخ حُ٘اًَش حُوخر٠اش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش ٍؿاْ ًٜٞٗاخ ٗاوٚ ٓاٖ أٗاوخٙ 

حيددت شيركة أٗٚ ٣ُؼي هَحٍحً اىح٣ٍاخً رخٓظ٤اخُ، رخػظزاخٍ أٗاٚ ؿاخء طؼز٤اَح ػاٖ ح٩ٍحىس حُِِٔٓاش ُـٜاش ح٩ىحٍس حُظا٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ، ا٫ 
أٗخرااض ٝكٟٞااض حُ٘ااًَش حُوخر٠ااش طنطييا للكتييان والزٌييوت ضييمن برنييام  الخصخصيية  وقييررت معيياٌٌر وضييوابط خصخصييتها ، و

حءحص ٝأهاَص رٔاخ حٗظٜاض ا٤ُاٚ راخُؼَٝ ػِا٠ ًاَ ٓاٖ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش حًٌٍُٔٞس ك٠ حُظؼز٤َ ػٖ ٌٛٙ ح٩ٍحىس رَ ٝحػظٔيص طِي ح٩ؿَ

% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ. ٖٝٓ ػْ ٫ ٣ٌٕٞ ػٔش ٗاي 100ُِوٜوٜش ٝٓـِْ حٍُُٞحء ، ٝط٠ٖٔ طَٜكخ ٗخه٬ ٤ٌُِِٔش رز٤غ 

، ح٧َٓ حُا١ٌ ٣ظؼا٤ٖ ٓؼاٚ ٍكاٞ ك٢ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُِوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ، ٝرخُظخ٢ُ طوظٚ ٌٛٙ حُٔلٌٔش رخُلَٜ ك٢ ١ِذ اُـخءٙ 

 حُيكغ رؼيّ حهظٜخٙ حُٔلٌٔش ٫ٝث٤خً ر٘ظَ حُيػٟٞ ٝحُو٠خء رخهظٜخٜٛخ.

ري٫ُاش كخكظاش ٓٔاظ٘يحطٜخ  ٝػٖ حُيكغ حُٔزيٟ ٖٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞصٝك٤غ اٗٚ ٝطلي٣يحً ١٧َحف حُوٜٞٓش ك٢ حُيػٟٞ ، 

، كبٗاٚ ٓاٖ حُٔواٍَ إٔ ٍٝ ُو٤خٓٚ ربُـخء حُظ٤ًَٞ ُِٔلخ٢ٓ ٍحكغ حُايػٟٞرؼيّ هزٍٞ حُيػٟٞ رخُ٘ٔزش ُِٔيػ٢ ح٧ 11/7/2011رـِٔش 

( ٖٓ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص إٔ ػ٠ِ حُوّٜٞ، ك٢ ح٤ُّٞ حُٔليى ُ٘ظَ حُايػٟٞ، إٔ ٣ل٠اَٝح رؤٗلٔاْٜ 73( )72ٓوظ٠٠ أكٌخّ حُٔخىط٤ٖ )

ٝكواخ ٧كــــاـٌخّ هاخٕٗٞ حُٔلخٓاخس، أٝ ٣ل٠َ ػْٜ٘ ٖٓ ٣ًِٞٞٗاٚ ٓــاـٖ حُٔلاخ٤ٖٓ، ٣ٝـاذ ػِا٠ ح٤ًُٞاَ إٔ ٣ؼزاض ًٝخُظاٚ ػاٖ ًِٓٞاٚ 

ُِٝٔلٌٔش ػ٘ي ح٠ٍَُٝس إٔ طَهٚ ٤ًَُِٞ ك٢ اػزخص ًٝخُظٚ ك٢ ٤ٓؼخى طليىٙ ػ٠ِ إٔ ٣اظْ كا٢ ؿِٔاش حَُٔحكؼاش ػِا٠ ح٧ًؼاَ ، ٝٓاٖ 

ػ٘اي  ػْ كبٗٚ ُٝجٖ ُْ ٣ٌٖ ٫ُٓخً ػ٠ِ حُٔلخ٢ٓ اػزاخص ًٝخُظاٚ ػ٘اي ا٣يحػاٚ ػ٠٣َاش حُايػٟٞ ٤ٗخراش ػاٖ ًِٓٞاٚ ، ا٫ أٗاٚ ٣ظؼا٤ٖ ػ٤ِاٚ

ك٠ٍٞٙ حُـِٔش اػزخص ًٝخُظٚ ، كبًح ًخٕ حُظ٤ًَٞ حُا١ٌ ٣ٔاظ٘ي ا٤ُاٚ هخٛاخً أٝىػاٚ ِٓاق حُايػٟٞ، أٓاخ اًح ًاخٕ طا٬٤ًًٞ ػخٓاخً ك٤ٌظلا٠ 

رب٬١ع حُٔلٌٔش ػ٤ِٚ ٝاػزخص ٍهٔٚ ٝطخ٣ٍوٚ ٝحُـٜش حُٔلاٍَ أٓخٜٓاخ رٔل٠اَ حُـِٔاش ، ُِٝوٜاْ ح٥هاَ إٔ ٣طخُزاٚ ربػزاخص ًٝخُظاٚ 
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ظَٔحٍ ك٢ اؿَحءحص ٜٓيىس رخ٩ُـخء ، ًٔخ إٔ ُِٔلٌٔش ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ إٔ ططخُزٚ رظوي٣ْ حُي٤َُ ػ٠ِ ًٝخُظاٚ ، كظ٠ ٫ ٣ـزَ ػ٠ِ ح٫ٓ

ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ًُي ك٢ ؿِٔش حَُٔحكؼش ػ٠ِ ح٧ًؼَ، ٣ٝـذ ػ٠ِ حُٔلٌٔش ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ إٔ طظلون ٖٓ إٔ ٓا٘يحص ط٤ًٞاَ حُٔلاخ٢ٓ 

ز٤ٖ ُٜخ أٗٚ كظ٠ طخ٣ٍن كـِ حُيػٟٞ ُِلٌْ ُْ ٣ويّ حُٔلخ٢ٓ أٝ ٣ؼزض ٓ٘ي ًٝخُظاٚ أٝ ك٢ حُيػٟٞ ٓٞىػش أٝ ػخرظش رَٔكوخطٜخ ، كبًح ط

ط٤ًِٞٚ ، طؼ٤ٖ ػ٤ِٜخ حُلٌْ رؼيّ هزٍٞ حُيػٟٞ ٬ًٌٗ ، ًُي أٗٚ ٣٘ظ١َ ُوزٍٞ حُيػٟٞ إٔ طَكغ ٖٓ ٛخكذ حُلن حُٔطِٞد حُلٌْ راٚ 

٣ِٔي حُلن حُٔطِٞد رخُيػٟٞ ، ٫ٝ ٛٞ ًٓٞاَ ٓاٖ أٛالخد ، أٝ إٔ طَكغ رخْٓ ٤ًَٝ ٓلٞٝ ك٢ ٍكؼٜخ ، كبًح ًخٕ ٍحكغ حُيػٟٞ ٫ 

 حُلن ك٢ اهخٓظٜخ ، كبٕ حُيػٟٞ طٌٕٞ َٓكٞػش ٖٓ ؿ٤َ ١ً ٛلش رٔخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُلٌْ رؼيّ هزُٜٞخ .

ٝك٤ااغ اٗااٚ ٓظاا٠ ًااخٕ ٓااخ طواايّ ًٝااخٕ حُؼخرااض ٓااٖ ح٧ٍٝحم إٔ ٛاال٤لش حُاايػٟٞ حُٔخػِااش هااي طااْ ا٣اايحػٜخ هِااْ ًظااخد حُٔلٌٔااش رظااخ٣ٍن 

ٓظ٠ٔ٘ش حْٓ حُٔيػ٢ ح٧ٍٝ/ ارَح٤ْٛ هطذ ٓلٔي َٗف رٔؼَكاش ح٧ٓاظخً/ هخُاي ػِا٢ ػٔاَ حُٔلاخ٠ٓ )رطخهاش ػ٠ا٣ٞش  21/5/2011

ح٧ٓاظخً/ ٝك٤اغ إ حٓظج٘خف( ح١ٌُ طؼٜي رظوي٣ْ ٓ٘ي حًُٞخُش ػ٘ي أٍٝ ؿِٔش ُ٘ظَ حُيػٟٞ ،  155890/2010ر٘وخرش حُٔلخ٤ٖٓ ٍهْ 

، ٬٤ًًٝ ػٖ حُٔيػ٢ ح٧ٍٝ ارَح٤ْٛ رٔٞؿذ حُظ٤ًَٞ ٍهاْ 21/5/2011رظخ٣ٍن  لش حًٌَُهي أهخّ حُيػٟٞ حُٔخػِش رخُطِزخص ح٥ٗ حُٔلخ٠ٓ

طٞػ٤ن ١٘طخ حًُ٘ٔٞؿ٢ حُٔخ١ٍ حُٔلؼٍٞ ك٢ طخ٣ٍن ا٣يحع ٛل٤لش حُايػٟٞ، ا٫ إٔ حُٔايػ٢ ح٧ٍٝ هاخّ رظاخ٣ٍن  2011ء ُٔ٘ش  2856

، حُا١ٌ  8/6/2011ٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ رٜاٌح ح٩ُـاخء رظاخ٣ٍن ـ رؼي ٍكغ حُايػٟٞ ـ ربُـاخء حُظ٤ًٞاَ ، ٝطا٠ُٞ اهطاخٍ حُٔلاخ٢ٓ حُ 29/5/2011

حٓظـخد َُؿزش ًِٓٞٚ كِْ ٣ويّ حُظ٤ًَٞ حُِٔـ٢ ًٔخ ُْ ٣ويّ ىكخػخً ٣ًٌَ ػاٖ ًُاي حُٔايػ٢ ، ٝٓاٖ ػاْ كابٕ حُايػٟٞ رخُ٘ٔازش ُِٔايػ٢ 

ٓظٜاخ ٛال٤لش ح٧ٍٝ طٌٕٞ هي أه٤ٔاض رٔٞؿاذ ط٤ًٞاَ ٣واٍٞ حُٔلاخ٢ٓ ٍكاغ حُايػٟٞ ٝطٌإٞ حُوٜاٞٓش كا٢ حُايػٟٞ هاي حٗؼوايص ربهخ

رظ٤ًَٞ ٓخٍ ٝهض ٍكغ حُيػٟٞ، ٝاً حٍطؤٟ حُٔايػ٢ ح٧ٍٝ رؼاي ٍكاغ حُايػٟٞ إٔ ٣اٞحُٕ را٤ٖ ٜٓاِلظٚ كا٢ اهخٓظٜاخ أٝ حُؼايٍٝ ػٜ٘اخ 

رلٔزخٗٚ أكي حُؼخ٤ِٖٓ حُلخ٤٤ُٖ رًَ٘ش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِاٞص حُٔايػ٠ ػ٤ِٜاخ حُوخٓٔاش كخٍطاؤٟ اُـاخء حُظ٤ًٞاَ ٓٔاخ طؼاٌٍ ٓؼاٚ ػِا٠ 

طوي٣ْ حُظ٤ًَٞ حُِٔـ٢ ٝحُظِّ ربٍحىس ًِٓٞٚ ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ؼي ٖٓ ؿخٗذ حُٔيػ٢ طًَاخً ُِوٜاٞٓش كا٢ حُايػٟٞ  حُٔلخ٢ٓ ٍحكغ حُيػٟٞ

رؼي حٗؼوخىٛخ ٛل٤لش ري٫ُش اُـخء حُظ٤ًَٞ ، رٔخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُلٌْ رظَى حُٔيػ٢ ح٧ٍٝ حُوٜٞٓش ك٢ حُايػٟٞ ٝاُِحٓاٚ رٜٔاَٝكخطٜخ 

 ( ٖٓ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص حُٔي٤ٗش ٝحُظـخ٣ٍش.143)( ٝ 141رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ ػ٬ًٔ رلٌْ حُٔخىط٤ٖ )

كبٗٚ ٖٓ حُٔواٍَ إٔ حُٜٔاِلش ٛا٢ حُٔٔاخّ  ٝػٖ حُيكغ رؼيّ هزٍٞ حُيػٟٞ ٫ٗظلخء حُٜلش ٝحُِٜٔلش رخُ٘ٔزش ُِٔيػ٤ٖ،ٝك٤غ اٗٚ 

كا٢ حُايػ١ٞ كٜا٢ أٓخ حُٜالش  رخًَُِٔ حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔيػ٢ ك٢ حُيػ١ٞ حُٟٔٞٞػ٤ش أٝ ح٫ػظيحء ػ٢ِ كوٚ حٌُحط٢ ك٢ حُيػ١ٞ حٌُحط٤ش،

ك٢ٜ رخُ٘ٔزش ُِلاَى ًٞٗاٚ أٛا٬٤ً أٝ ًٝا٬٤ً، ٓٔاؼ٬ً  "هيٍس حُ٘وٚ ػ٢ِ حُٔؼٍٞ أٓخّ حُو٠خء ك٢ حُيػ١ٞ ًٔيػ٢ أٝ ًٔيػ٠ ػ٤ِٚ"

أٝ ٤ٛٝخً أٝ ه٤ٔخً، ٢ٛٝ رخُ٘ٔزش ُِـٜش ح٩ىح٣ٍش ًٕٞ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٛخكذ ح٫هظٜخٙ ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ حُـٜش ح٩ىح٣ٍاش أٝ حُ٘اوٚ 

ّ حُٔيػ٢ ػ٤ِٚ ك٢ حُيػ١ٞ ٝحُٔظَٜ رٜخ ٟٓٞٞػخً، ٝحُا١ٌ طٌإٞ ُاٚ حُوايٍس حُٞحهؼ٤اش ػِا٢ ٓٞحؿٜظٜاخ هخٗٞٗاخً راخَُى ح٫ػظزخ١ٍ حُؼخ

 شلٛا صحً شُؤٔآ شلِٜأُح ٕبك ١ٞػيُح ٢ك ٍٞهيُح َزه ق٠ظط ش٤ٌِٗ شُؤٔٓ شلُٜح خ٤٘ٔرٝ ،  رخُظ٘ل٤ٌ   ٝرظوي٣ْ حُٔٔظ٘يحص ، ٝٓخ٤ُخً 

 ،شلٜاُِ َٝؼاظُِ خً ٤اُخط ٌٕٞا٣ شلُِِٜٔ َٝؼظُح ٕبك ْػ ٖٓٝ ،خ٤ٜك ١ٞػيُح عٟٞٞٓ ٚلك ي٘ػ ٫ا ٤ٖزط ٫ٝ ق٠ظط ٫ ش٤ػٟٞٞٓ

  ٣ٌإٞ   هاي   أٗاٚ   ًُاي   ك٤ٜاخ،   ىكاخع   ءحيرااٝ ءخ٠اوُح ّخٓاأ ١ٞػيُاح ٌٙٛا سَٗاخزُٔ ١َٗا شلٜاُح خٔا٤٘ر ،١ٞػيُاح ٍٞزاوُ ١َٗا شلِٜأُخك

  ػايّ   أٓزخد   ٖٓ   ٓزذ   ُو٤خّ   ر٘لٔٚ   حُيػ١ٞ   ٌٛٙ   ِٓحُٝش   ُٚ   ٣ـُٞ   ٫   ًُي   غٝٓ   حُوَحٍ،   اُـخء   ١ِذ   ُٚ   طـ٤ِ   ِٜٓلش   ٛخكذ   حُ٘وٚ 

 خٔاثخه ٍٙحَٔظٓاح ٤ٖؼاظ٣ خٔاً ،ٟٞػيُاح شٓاخها ي٘اػ ءحيظرح َٙكحٞط ٤ٖؼظ٣ ١َٛٞؿ ١َٗ ٞٛ شلُِٜٔح ١َٗ ٕأ ُِْٔٔح ٖٓٝ ،  ح٤ِٛ٧ش 

 ٖٓا نوالظُح ش٣اٍحى٩ح شٜٓٞوُح صحءحَؿا ٠ِػ ش٤رخـ٣ا ش٤ٔ٘ٛ ٖٓ ُٚ خٔر ١ٍحى٩ح ٢ٟخوُح ٠ِػ ٚٗأٝ ، خ٤ٜك ٢ثخٜٗ ٌْك ٍٝيٛ ٠ظك

 ءٟٞا ٢كا شٜٓٞاوُح ٢كا ٍحَٔظٓا٫ح ُحٞؿ ٟيٓٝ ،صخزِطُح خ٤ِٜػ ض٤٘ر ٢ظُح دخز٧ٓحٝ خ٤ٜك ّٜٞوُح شلٛٝ شلُِٜٔح ١َٗ َكحٞط

 ءخـا٩ُح ٟٞػاى ٕأ خٔاً ، خٜاثحٍٝ ٖٓا ٟٝيؿا ٫ صخٜٓٞاور ١ٍحى٩ح ءخ٠اوُح َـ٘ا٣ ٫ ٠ظاك يًُٝ ،خٜكح٧١َ ش٤ٗٞٗخوُح ًِحَُٔح ٤َـط

 ٍحَواُح ٍٝيٛا َزاه ٤ٚاِػ ضٗاخً خٓا ٠ُاا عخٟا٧ٝح سىخػاا فيٜظٔاطٝ ٚطاحً ٢كا ١ٍحى٩ح ٍحَواُح ش٤ػَٝ٘آ ٠ِػ ذٜ٘ط ٤٘٤ٚػ ٟٞػى

 ١َٗا ءخلاظ٫ٗ خُٜٞزه ّيؼر ٌْلُح ٤ٖؼظ٣ٝ ٟٞػيُح ٢ك ٍحَٔظ٬ُٓ ٚؿٝ شٔػ ٣ٌٕٞ ٫ ٢ٗٞٗخه غٗخٓ يًُ ٕٝى ٍخك حًبك ٙإخـُا دِٞطُٔح

 .شلُِٜٔح

ُٔا٘ش  9122حُطؼاٖ ٍهاْ ـ ٝ 129 ٙ -1حُـاِء  - 52ٌٓظذ ك٘ا٢ ّ   - 11/11/2006ؿِٔش  -م  52ُٔ٘ش  12915حُطؼٖ ٍهْ )

 (142 ٙ  - 1حُـِء   - 52 ّ  -25/11/2006ؿِٔش  -م  48

َ ػ٘اٚ حُٔٔاظوَ ػ٤ِاٚ إٔ حُٜالش ط٘ايٓؾ كا٢ حُٜٔاِلش كا٢ حُايػخٟٝ ح٩ىح٣ٍاش ٝروخٛاش ىػاخٟٝ حُٔ٘اَٝػ٤ش ، ٝٛاٞ ٓاخ ٣ؼزاإٔ  ًٔخ

رخُِٜٔلش حُٔخٗلش ُِٜلش ك٢ حُظوخ٢ٟ ، ٝٛٞ ٓخ أٝؿزظٚ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ٌُٜٙ حُيػخٟٝ، ًٔخ كَٟٚ ٛايكٜخ ح٧ٓا٠ٔ حُا١ٌ حٓاظ٘ض 

ٖٓ أؿِٚ ٌٛٙ ح٤ُِٓٞش حُو٠خث٤ش ُظٌإٞ ٟأخٗخً ُٔزايأ حُٔ٘اَٝػ٤ش حُا١ٌ ٣َطٌاِ ػ٤ِاٚ ر٘اخء حُايٍٝ حُٔظل٠اَس، ٝحُا١ٌ ٣ئٓاْ ػ٤ِاٚ 

ػ٤ِٜخ ر٘خء حُلوٞم ٝحُل٣َخص حٌُٔلُٞش ىٓظ٣ٍٞخً ٝى٤ُٝخً ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٫ ٣ـاُٞ ٓؼاٚ ططز٤ان ٗاٚ حُٔاخىس  حُز٤٘ش حُظلظ٤ش حُظ٢ ٣ئْٓ

كا٢ حُ٘اِحع حُٔؼاخٍ ٝػِا٠ حُ٘لاٞ حُا١ٌ ٣طزان  1996( ُٔا٘ش 81( ٖٓ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص حُٔي٤ٗاش ٝحُظـخ٣ٍاش ٓؼيُاش رخُواخٕٗٞ ٍهاْ )3)

خُػش ح٩ىح٣ٍش ٝٛاٞ ٓاخ ٣لواي حُا٘ٚ حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ ٗا١َ حٗطزخهاٚ كَك٤اخً ػِا٠ رخُيػخٟٝ ُٔخ ٣ٔؼِٚ ك٢ ًُي ٖٓ طؼخٍٝ ٓغ ١ز٤ؼش حُٔ٘

ُٔا٘ش  1522ىحثَس طٞك٤ي حُٔزخىة ك٢ كٌٜٔخ حُٜخىٍ ك٢ حُطؼٖ ٍهاْ  –ٍٝحر٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ،ٝٛٞ ٓخ أًيطٚ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ 

م ػ٤ِاخ رـِٔاش  55ُٔا٘ش  6013ٝ  5546ٔا٢ ، ٝك٢ كٌاْ حُٔلٌٔاش ح٩ىح٣ٍاش حُؼ٤ِاخ كا٢ حُطؼ٘ا٤ٖ ٍه 9/4/2007م ػ٤ِخ رـِٔش 27

27/2/2010  . 

( من دستور جمهورٌة مصر العربٌة الساقط( 33)للمادة )حُٔوخرِش  ( من اإلعالن الدستوري المعمول به حالٌا6)حُٔخىس ٝك٤غ إ 
فقيد ألقيى المشيرع قد نصت على أن )للملكٌة العامة حرمية، وحماٌتهيا ودعمهيا واجيب عليى كيل ميواطن وفقيا للقيانون( ، وبيذلك 

على عاتق كل مواطن التزاماً بحماٌية الملكٌية العامية مين أى اعتيداء واليذود عنهيا ضيد كيل مين ٌحياول العبيث بهيا أو  يالدستور
انتهاك حرمتهيا، األمير اليذى مين شي نه أن ٌجعيل لكيل ميواطن صيفة ومصيلحة أكٌيدة فيى اللجيوء للقضياء مطالبيا بحماٌية الملكٌية 

لدعوى ابتداء أو بالتدخل فى دعوى مقامة بالفعل. ومتى كانيت شيركة طنطيا للكتيان والزٌيوت مين األميوال العامة، سواء بإقامة ا
المملوكة للدولة، فقد أصبح عليى كيل ميواطن، بميا فيى ذليك الميدعٌن والخصيم المتيدخل، واجيب حماٌتهيا بالمطالبية بيالتحقق مين 
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ٝٓاٖ ػاْ ٣ظاٞحكَ ُِٔايػ٤ٖ كا٢ حُايػٟٞ حُٜالش ٌيع أسيهمها، مشروعٌة اإلجراءات التى اتخذت للتصرؾ فٌهيا وميدى صيحة عقيد ب

ٝحُِٜٔلش ًٔخ ٣ظٞكَ ُِوْٜ حُٔظيهَ حُٜلش ٝحُِٜٔلش كا٠ طؤ٤٣اي حُٔايػ٤ٖ كا٠ ١ِزاخطْٜ ٝح٠ٗ٫أخّ اُا٤ْٜ ُِو٠اخء رٜاٌٙ حُطِزاخص، 

خٕٗٞ ٓٔاخ ٣ظؼا٤ٖ ٝرخُظخ٢ُ ٣ـايٝ حُايكغ رؼايّ هزاٍٞ حُايػٟٞ ٫ٗظلاخء ٗا٢١َ حُٜٔاِلش ٝحُٜالش ؿ٤اَ هاخثْ ػِا٠ أٓاخّ ٓا٤ِْ ٓاٖ حُوا

 حُو٠خء رَك٠ٚ. 

ٝػااٖ حُاايكغ حُٔزاايٟ ٓااٖ ٗااًَش حُااٞحى١ ُظٜااي٣َ حُلخٛاا٬ص حٍُِحػ٤ااش )حُٔاايػ٠ ػ٤ِٜااخ حُٔخىٓااش( رؼاايّ هزااٍٞ حُاايػٟٞ ٝك٤ااغ اٗااٚ 

، طؤ٤ٓٔاخً ػِا٠ إٔ حُ٘اًَش حُٔاًٌٍٞس هاي رخػاض  رخُ٘ٔزش ا٤ُٜخ َُكؼٜخ ػ٠ِ ؿ٤َ ١ً ٛالش ٝاهَحؿٜاخ ٓاٖ حُايػٟٞ رـ٤اَ ٜٓاَٝكخص

ؿ٤ٔغ ح٧ْٜٓ حًُِٔٔٞش ُٜخ ك٢ ًَٗش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص اُا٠ ٗاًَش ح٤ُ٘اَ ٬ُٓاظؼٔخٍ ٝحُظ٤ٔ٘اش حُٔا٤خك٤ش  12/2/2007رظخ٣ٍن 

ٝحُؼوخ٣ٍش )حُٔيػ٠ ػ٤ِٜخ حُؼخٓ٘ش( ، كبٕ ٌٛح حُيكغ هي ٍٝى ػ٠ِ ؿ٤َ ٓ٘ي ٖٓ حُواخٕٗٞ ، ًُاي إٔ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص 

ٖٓ ًٜٞٗخ حُٔ٘ظ١َ ٝحُطَف حُؼخ٢ٗ ك٢ ػوي ر٤غ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص حُٔزاَّ  حٍُِحػ٤ش طٌظٔذ ٛلظٜخ ك٢ حُيػٟٞ حرظيحءً 

رٜالظٜخ ٓ٘اظ٣َش ر٘ٔازش  9/2/2005ٝحُٔٞهغ ٖٓ ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍطٜخ حُٔٔظؼَٔ حُٔؼٞى١ ػزي ح٩ُٚ ٓلٔي ٛخُق ًؼٌا٢  رظاخ٣ٍن 

كِوي طْ  12/2/2007هخٍؽ حُٔوٍٜٞس رظخ٣ٍن  %( ، ٫ٝ ٣ـ٤َ ٖٓ حٓظَٔحٍ طِي حُٜلش إٔ طٌٕٞ أْٜٓ طِي حًَُ٘ش هي طْ ر٤ؼٜخ30)

حُز٤اغ ٜٓ٘اخ اُا٠ ٗا٣ٌَٜخ حُٔ٘اظ١َ حُطاَف حُؼاخ٢ٗ ٝٛاٞ ٗااًَش ح٤ُ٘اَ ٬ُٓاظؼٔخٍ ٝحُظ٤ٔ٘اش حُٔا٤خك٤ش ٝحُؼوخ٣ٍاش ٝحُظا٢ ٣ٔؼِٜاخ ًااٌُي 

 %25% + 30%( كٜاخٍص ٓ٘اظ٣َش ر٘ٔازش )25حُٔٔظؼَٔ حُٔؼٞى١ ًحطٚ ػزي ح٩ُٚ ٓلٔي ٛخُق ًؼ٢ٌ رٜلظٜخ ٓ٘ظ٣َش ر٘ٔزش )

%( ، ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼِٜخ ًًَ٘ش ٓ٘ظ٣َش حرظيحًء ػْ ًًَ٘ش رخثؼش حٗظٜخًء ًحص ٛلش ك٢ حُيػٟٞ ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُو٠اخء 55= 

 رَكٞ حُيكغ رؼيّ هزٍٞ حُيػٟٞ رخُ٘ٔزش ا٤ُٜخ ، ٝروزُٜٞخ. 

٤خٗٚ ٖٓ طٞحكَ حُوَحٍ ح٩ىح١ٍ حُـاخثِ ، كبٗٚ ىكغ َٓىٝى رٔخ ِٓق ر ٝػٖ حُيكغ رؼيّ هزٍٞ حُيػٟٞ ٫ٗظلخء حُوَحٍ ح٩ىح١ٍٝك٤غ اٗٚ 

 حُطؼٖ ػ٤ِٚ ٝكوخً ُِظ٤٤ٌق حُوخ٢ٗٞٗ ُطِزخص حُٔيػ٤ٖ ، رٔخ ٣ٌٕٞ ٓؼٚ ٌٛح حُيكغ ه٤ِوخً رخَُكٞ.

، كبٕ حُٔلٌٔش طَؿات حُلٜاَ كا٠ ٛاٌٙ حُٔٔاؤُش ُلا٤ٖ حُلٜاَ ٝػٖ ٓيٟ َٓحػخس حُٔٞحػ٤ي حُٔوٍَس هخٗٞٗخً ُيػٟٞ ح٩ُـخءٝك٤غ اٗٚ 

 خء.ك٠ ٟٓٞٞع ١ِذ ح٩ُـ

 ٝك٤غ إ حُلَٜ ك٢ ١ِذ ح٩ُـخء ٣ـ٢٘ ـ رلٔذ ح٧َٛ ـ ػٖ حُلَٜ ك٢ ١ِذ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ.

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ه٤خىس حُوطخع حُؼاخّ ُ٘ـخكاخص ٜٓٔاش ٌٓ٘اض ٜٓاَ ، كبٗٚ ٝػٖ ٟٓٞٞع ١ِذ اُـخء حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚٝك٤غ اٗٚ 

ي ٛخٓش ُِٜ٘خػش حُؼو٤ِش ٝحُٜا٘خػخص ح٫ٓاظ٤ً٬ٜش، ٖٓ ر٘خء أػظْ َٓ٘ٝػخطٜخ ػ٢ِ َٓ حُؼٍٜٞ ٜٝٓ٘خ حُٔي حُؼخ٢ُ، ٝر٘خء هٞحػ

ٝط٤ٔ٘ش ٝطط٣َٞ هطخع حُٜ٘خػش، رَ ٌٝٓ٘ض َٜٓ ٖٓ ٓٞحؿٜش حُظلي٣خص حُوخٍؿ٤ش حُٔظٔؼِش ك٢ ح١٧ٔخع ح٩َٓحث٤ِ٤ش ه٬ٍ حُلظَس 

ط٘ا٤ٌَ  ، حُظا٢ أػزاض ح٫هظٜاخى حُٜٔا١َ ه٬ُٜاخ ٝرخُاٌحص هطخػاٚ حُٜا٘خػ٢، هيٍطاٚ ػِا1973٢، 1967ٝحُلَؿش ٓخ ر٤ٖ كَر٢ 

٤ًٍِس أٓخ٤ٓش ُِيُٝش، ا٫ أٗٚ ٌٝٓ٘ ريء ح٫ٗلظخف ح٫هظٜخى١ كبٕ حُلٌٞٓخص ح٣َُٜٔش حُٔظظخرؼش، هي طًَض ٌٛح حُوطاخع ٣ـاَم كا٢ 

ٓٞء ح٧ىحء ٝٓٞء ح٩ىحٍس ٟٝؼق ًلخءس ه٤خىحطٚ ٝطل٢٘ حُلٔخى ك٢ أٍؿخثٚ، ٓٔخ ػَٟٚ ُِؤخثَ ًٝخٕ ًُاي ط٤ٜٔايحً ُطاَف ٛاٌح 

خٙ ح١َُٜٔ ٝح٧ؿ٘ز٢ ٟٖٔ ػ٤ِٔش حُظلٍٞ ٗلٞ ح٫هظٜخى حَُأٓٔخ٢ُ حُلَ ك٢ َٜٓ، ط٘ل٤اٌحً ٤ُٔخٓاخص حُوطخع ُِز٤غ ُِوطخع حُو

ٝٓظطِزخص حُز٘ي حُي٢ُٝ ٝٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ، ري٫ ٖٓ ا٬ٛف ٛاٌح حُوطاخع، ٓاغ كاظق حُٔـاخٍ أٓاخّ حُوطاخع حُواخٙ ُِؼٔاَ كا٢ 

 ؿ٤ٔغ هطخػخص ح٫هظٜخى.

ٓٔاظط٤َحً ٣ـاذ ٓوخٝٓظاٚ ، ًٔاخ أٜٗاخ ٤ُٔاض ه٤اَحً ٓطِواخً ٣ظؼا٤ٖ إٔ طاٌَُ أٓخٓاٚ حُطاَم ك٢ ًحطٜاخ ٤ُٔاض ٗاَحً  حُوٜوٜش ٝك٤غ إ

اٗٔااخ طؼ٘اا٢ كاا٢ ٓلٜٜٞٓاخ حُل٘اا٢ ه٤ااخّ حُيُٝااش رظل٣ٞاَ ٤ٌِٓااش حُٔئٓٔااخص حُؼخٓااش أٝ  كخُوٜوٜاشٝطلاظق ح٧رااٞحد ػِاا٠ ٜٓااَحػ٤ٜخ ، 

ٖٓ ها٬ٍ ح٫ػظٔاخى ػِا٠  ٤ٖٔ حٌُلخءس ح٫هظٜخى٣شحَُٔ٘ٝػخص حُؼخٓش ؿِث٤خً أٝ ٤ًِخً ا٠ُ حُوطخع حُوخٙ، ٝطٜيف حُوٜوٜش ا٠ُ طل

طٞٓا٤غ ؼخ٢ٗ ٖٓ حُؤاخٍس حٌُز٤اَس كا٢ ٗاًَخص حُوطاخع حُؼاخّ، ٝحُظ٢ ط ػٖ حُيٍٝآ٤ُخص حُٔٞم ٝحُٔ٘خكٔش، ٝطول٤ق ح٧ػزخء حُٔخ٤ُش 

اُا٠ ؿخٗاذ  –ٝػِا٠ ٛاٌح كابٕ أٓاِٞد حُوٜوٜاش ٣ظ٠أٖ حُوطخع حُوخٙ، ٝح٫ػظٔخى ػ٤ِٚ أًؼاَ كا٢ ػ٤ِٔاش حُ٘ٔاٞ ٝحُظ٤ٔ٘اش،  كـْ

حُظلٍٞ أ٠٣اخ كا٢ أٓاخ٤ُذ حُؼٔاَ ك٤اغ ٣اظْ اطزاخع أٓاخ٤ُذ ػٔاَ ؿي٣ايس طٜاظْ كا٢ حُٔواخّ  –طل٣َٞ ٤ٌِٓش حُٔ٘٘آص حُؼخٓش ا٠ُ هخٛش 

ح٧ٍٝ رخُٔ٘خكٔش ٝطِز٤ش حكظ٤خؿخص حُٔٞم ٝٛٞ ٓخ ٣ئى١ ا٠ُ ح٫ٍطوخء رٌلخءس ٝاٗظخؿ٤ش حُٔئٓٔخص ،ًٔخ أٗاٚ ٣ظ٠أٖ اػطاخء حُٔاٞم 

حُوٜوٜش رخٓظٜيحكٜخ ٍكغ حٌُلخءس ح٩ٗظخؿ٤ش ُِٔ٘٘ؤس حُظ٢ طاْ طو٤ٜٜاٜخ حُيٍٝ ح٧ًزَ ك٢ حُٔـظٔغ، ٝطظ٤ِٔ حُلَ ٝحُوطخع حُوخٙ 

ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ ح٫هظَحد ٖٓ كخؿخص ٍٝؿزخص حُؼ٬ٔء،  ،ٜخ، ٝطل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش ٝؿٞىس حُويٓخص ٝحُِٔغ حُٔويٓش ُِؼ٬ٔءثٝطل٤ٖٔ أىح

٣ُٝخىس كؼخ٤ُش ح٩ىحٍس ٖٓ ه٬ٍ طو٤ِٚ ىٍٝ حُيُٝش ك٢ اىحٍس حُٔئٓٔاخص حُؼخٓاش ٝط٤َٗي حُظٌخ٤ُق، ٣ُٝخىس حُٔ٘خكٔش ر٤ٖ حًَُ٘خص، 

ٝحُظوِٚ ٖٓ حُو٤ٞى حُل٤ٌٓٞش ٝحَُٝط٤٘٤ش ٝحُز٤َٝهَح٤١ش، ٝط٤ٓٞغ كَٙ ح٫ٓظؼٔخٍ حُٔلِا٢ ٝحُاي٢ُٝ، ٓاٖ ها٬ٍ حؿظاٌحد ٍإّٝ 

ىس ط٣ُٞغ ٜٓخىٍ ٝا٣َحىحص حُيُٝش ر٘اٌَ أك٠اَ ، ح٧ٓٞحٍ حُٔل٤ِش ٝحُؼخ٤ُٔش َُ٘حء أٝ طؤؿ٤َ حَُٔ٘ٝػخص أٝ حُويٓخص حُؼخٓش، ٝاػخ

ا٫ إٔ حَُ٘ حُٔٔظط٤َ ح١ٌُ ٣ٜخكذ حُوٜوٜش حُٔيَٓس ٫هظٜخى ح١ُٖٞ ٛٞ حُوٜوٜاش حُوخثٔاش ػِا٠ ح٩ًػاخٕ ُز٤اغ حُوطاخع حُؼاخّ 

ؼ٤خً ٗلاٞ ر١َٝ٘ حُٔئٓٔخص حُي٤ُٝش ٩ػطخء حُوَٝٝ ٝحُظ٬٤ٜٔص حُـي٣يس ٝحُٔٔخف ربػاخىس حُـيُٝاش ُازؼٞ حُاي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤اش، ٓا

رابػ٬ٕ ؿٜٔا١ٍٞ كا٢ هطاخد ٍثا٤ْ  1991طٜل٤ش حُوطخع حُؼخّ ، ٢ٛٝ حُوٜوٜش حُظ٢ ريأص حُلٌٞٓاش رَٗخٓـٜاخ كا٢ ٜٓاَ ػاخّ 

رؤٕ )حُلٌٞٓش ٓٞف طظز٢٘ حُوٜوٜش ٤ًٔخٓش ٤ٍٔٓش 1991حُـ٣ٍٜٞٔش حُٔخرن رٔ٘خٓزش ح٫كظلخٍ رؼ٤ي حُؼٔخٍ ك٢ ح٧ٍٝ ٖٓ ٓخ٣ٞ 

رٔٞؿاذ حطلخه٤اش را٤ٖ رَٗاخٓؾ  ٠1992 اػاَ ًُاي طاْ اٗ٘اخء ٌٓظاذ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ كا٢ رٜيف هِن حهظٜاخى أًؼاَ ك٣َاش ( ، ٝػِا

ٝحُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش ُ٪َٗحف ػ٠ِ رَٗخٓؾ حُوٜوٜش ٝٓظخرؼاش ط٘ل٤اٌٙ ، ٝحُظ٘ٔا٤ن ٠ُأخٕ طاٞك٤َ  UNDPحُظ٤ٔ٘ش ٨ُْٓ حُٔظليس 

ُؼ٤ِخ ك٢ حُيحهَ ٝحُوخٍؽ، ٝحُظ٘ٔا٤ن را٤ٖ حُـٜاٞى ر٤جش ط٘ظ٤ٔ٤ش ٬ٓثٔش ُِوٜوٜش ٝط٤َٜٔ ػ٤ِٔش حَُهخرش ٍٝكغ حُظوخ٣ٍَ ُِـٜخص ح
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حُظ٢ طزٌُٜخ ح١٧َحف حُٔظؼيىس ٖٓ ؿخٗذ حُلٌٞٓش )رٔخ ك٤ٜخ حًَُ٘خص حُوخر٠ش ٝحًَُ٘خص حُظخرؼش ُٜخ( ٝحُٔخٗل٤ٖ ٝٓٔظ٘اخ٣ٍْٜ ٓاٖ 

َ أٛايٍطٚ حُٔالخٍس حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش، ٖٝٓ ػْ حط٠لض ح٩ٍحىس ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ اه٠خع ح٤ُٔخىس ح٣َُٜٔش ٤ُٔخٓاخص حُوٜوٜاش كا٢ طو٣َا

: " إ حٗظ٘خٍ ٗظخّ ٤ٌِٓش حُيُٝاش ك٤غ ٍٝى رخُظو٣ََىػض ك٤ٚ ٓزخَٗس ا٠ُ حُظو٢ِ ػٖ ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش  1991ح٤ٌ٣َٓ٧ش رخُوخَٛس ك٢ 

ك٢ حُوطخع حُٜ٘خػ٢ هي ٟٝغ ػزجخً ػو٬٤ً ػ٠ِ ح٫هظٜخى حُو٢ٓٞ ٝػ٠ِ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش، رٔخ هِواٚ ٓاٖ ٓ٘اَٝػخص ػي٣ايس طظٔاْ روِاش 

ءس، ٝط٠اوْ حُؼٔخُااش را٬ ٓزااٍَ، ٝٓاٖ ٗظااخّ حُايػْ ٝحُااظلٌْ كا٢ طلخٛا٤َ حُ٘٘ااخ١ ح٫هظٜاخى١، رٜاايف كٔخ٣اش حُوطااخع حُؼاخّ ٓااٖ حٌُلاخ

 u.s.a embassy in )حُٔ٘خكٔاش، ح٧ٓاَ حُا١ٌ ٗاـغ ػِا٠ طزي٣اي حُٔاٞحٍى ٝٗاٞٙ ٓٔاخٍٛخ، ٝه٘ان حُلاخكِ ػِا٠ ٣ُاخىس ح٩ٗظاخؽ"

cairo:foreign economic trends and their , implications for the u.s , report for the a. r.e ,april 

1991 , p. 3)  

 ك٤ٔخ ٢ِ٣:ٝك٤غ اٗٚ ٖٓ حُٔوٍَ إٔ أٓخ٤ُذ حُوٜوٜش ٝأٌٗخُٜخ طظليى أٜٛٔخ  

حُز٤غ حُٔزخَٗ أٝ حُظـخ١ٍ ٝٛٞ حُز٤غ ح١ٌُ ٣ظْ ك٢ كخ٫ص حًَُ٘خص حُوخَٓس أٝ ر٤غ حًَُ٘خص حُؼخٓش ًٞكايحص ٓ٘لٜاِش أٝ كا٢ أ٫ًٝ ـ 

خُش ػايّ ٝؿاٞى ٓاٞم ٓخ٤ُاش ٗخ٤ٓاش طٜاِق ُظ٘ل٤اٌ ػ٤ِٔاخص حُوٜوٜاش، ٝؿخُزاخً ٓاخ ٣ٔاظويّ حُز٤اغ حُٔزخٗاَ ُٔاخ ٣ؼاَف رخُٔٔاظؼَٔ ك

 .ح٫ٓظَحط٤ـ٢ أٝ حُٔٔظؼَٔ حَُث٢ٔ٤

أٝ ُٔٔظؼَٔ ٍث٤ٔا٢ ٓاٖ ها٬ٍ رٍٞٛاش ح٧ٍٝحم حُٔخ٤ُاش ،٣ٝاظْ ٛاٌح حُ٘اٞع ٓاٖ حُز٤اغ ٓاٖ ها٬ٍ ١اَف  (IPO)ػخ٤ٗخً ـ حُز٤غ ُِـٍٜٔٞ

ْ حًَُ٘خص حُؼخٓش ك٢ رٍٞٛش ح٧ٍٝحم حُٔخ٤ُش ٧ًزَ ػيى ٓاٖ حُـٜٔاٍٞ ،  ٣ٝلوان ٛاٌح حُ٘اٞع ٓاٖ حُز٤اغ ٓلٜاّٞ طٞٓا٤غ هخػايس أٜٓ

ح٤ٌُِٔش ك٢ ػ٤ِٔخص حُوٜوٜش ،  ٣ٝظٞهق ٗـخكٚ ػ٠ِ ػٞحَٓ ًؼ٤اَس ٜٓ٘اخ أٓاخ٤ُذ حُظو٤ا٤ْ ٝحُوا٤ْ حُظا٢ ططاَف رٜاخ ح٧ٓاْٜ ٝٓايٟ 

 اىحٍس حُٔٞم ًٌُٝي ٗظخكش حُزَٗخٓؾ ٝػ٤ٗ٬ش ٝٗلخك٤ش ؿ٤ٔغ ح٩ؿَحءحص.  ٗٔٞ ٝططٍٞ ٓٞم حُٔخٍ ٝٓئٓٔخطٚ ٝأٓخ٤ُذ

 ػخُؼخً ـ حُز٤غ ُٔٔظؼَٔ ٍث٢ٔ٤ رخُظلخٝٝ حُٔزخَٗ.

ٍحرؼخً ـ حُز٤غ ٫طلخىحص حُؼخ٤ِٖٓ حُٔٔخ٤ٖٔٛ، ٝح١ٌُ ؿخُزخً ٓخ ٣ٌٕٞ رظ٬٤ٜٔص ِٝٓح٣خ هخٛش ٝٓ٘ـؼش ، ٣ٝظطِذ ٗـخف ٌٛح ح٧ِٓٞد 

 ٖ ػ٠ِ حُظلٍٞ ا٠ُ اىحٍس حَُٔ٘ٝػخص حُوخٛش.طي٣ٍذ حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُٔي٣َ٣

 حُظٜاااااااااااااال٤ش حُوخ٤ٗٞٗااااااااااااااش ُِ٘ااااااااااااااًَخص حُؼخٓااااااااااااااش ٝر٤ااااااااااااااغ ٌٓٞٗخطٜااااااااااااااخ ًٞكاااااااااااااايحص ٓ٘لٜااااااااااااااِش أٝ  هخٓٔااااااااااااااخً 

 ًؤٍٛٞ ٓ٘ظـش ًَُ٘خص ٝٓٔظؼ١َٔ حُوطخع حُوخٙ.

ؿَ ح٧ٛاٍٞ ٓخىٓخً ـ طؤؿ٤َ حُ٘اًَخص ٝحُٞكايحص ح٩ٗظخؿ٤اش ٝح٧ٛاٍٞ ُِوطاخع حُواخٙ، ُظ٘اـ٤ِٜخ ك٤اغ طزوا٠ ح٤ٌُِٔاش ُِلٌٞٓاش ٝطائ

 رٔوخرَ ٬ُٓظـ٬ٍ ٖٓ هزَ حُٔٔظؼ٣َٖٔ.

حُز٤غ ُٔٔاظؼَٔ ٍث٤ٔا٢ حُظا٢ طو٤َطٜاخ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش ُِوٜوٜاش ، كبٜٗاخ طظلٜاَ ك٤ٔاخ ٝك٤غ اٗٚ ٝػٖ ح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣َٔ رٜخ 

:٢ِ٣ 

و٤ا٤ْ ٓاٖ ها٬ٍ طوّٞ حًَُ٘خص حُوخر٠ش ربٓ٘خى ػ٤ِٔخص طو٤٤ْ حًَُ٘خص حُظخرؼش ٫ٓظ٘خ٤٣ٍٖ ٓل٤٤ِٖ ٝػاخ٤٤ُٖٔ، ٣ٝاظْ حُظ .1

ح٫ٓظ٘خ٤٣ٍٖ رخ٧ِٓٞد ح١ٌُ ٣ظلن ٓاغ ١ز٤ؼاش ٗ٘اخ١ حُ٘اًَش. ٣ٝواّٞ حٌُٔظاذ حُل٘ا٢ ُا٣َُٞ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ رايٍٝ 

ًٔااخ ٣وااّٞ هزااَحء ٓااٖ حُ٘ااًَخص حُظخرؼااش طلااض اٗااَحف حُ٘ااًَش حُوخر٠ااش حُٔؼ٤٘ااش راابؿَحء  ح٫ٓظ٘ااخ٤٣ٍٖ،حُٔ٘ٔاان راا٤ٖ 

ُِوٜوٜاش هٞحػاي ُظو٤ا٤ْ حُ٘اًَخص هخٛاش حُٜا٘خػ٤ش ٜٓ٘اخ حُوخٓاَس أٝ طٜيٍ ػٖ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش  ٓٔخػِش،طو٤٤ٔخص 

 ٝه٤ِِش حَُرل٤ش.

٣ظْ حػظٔخى ٌٛٙ حُظو٤٤ٔخص ٖٓ حُـٜخُ حًَُٔا١ِ ُِٔلخٓازخص رخػظزاخٍٙ ر٤اض حُوزاَس حُٔاخ٢ُ حُا٢٘١ٞ، ٝحَُٔحهاذ حُا٢٘١ٞ  .2

 ٫ػظزخٍ.ُلٔخرخص حًَُ٘خص حُؼخٓش. ٣ٝظْ ٌٛح ح٫ػظٔخى رؼي حَُٔحؿؼش ٝأهٌ ًخكش ٬ٓكظخطٚ ٟٓٞغ ح

طؼَٝ ٌٛٙ حُظو٤٤ٔخص رؼي حػظٔخىٛخ ٖٓ حُـٜخُ حًَُٔا١ِ ُِٔلخٓازخص ػِا٠ حُـٔؼ٤اش حُؼخٓاش ُِ٘اًَش حُظخرؼاش ُيٍحٓاظٜخ  .3

 ٝحػظٔخىٛخ، ٝطٜيٍ حُوَحٍحص رخ٩ؿٔخع.

 طؼَٝ حُظو٤٤ٔخص رؼي ًُي ػ٠ِ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِيٍحٓش ٝح٫ػظٔخى ٣ٜٝيٍ حُوَحٍ رخ٩ؿٔخع. .4

٤ْ حًَُ٘ش ٓاٖ حُـٜاخص حُٔاًٌٍٞس طاظْ ٓٞحكواش حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش ُوطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ ػِا٠ ر٤اغ حُ٘اًَش رؼي حػظٔخى طو٤ .5

ُٔٔظؼَٔ ٍث٢ٔ٤ ، ٝرؼي ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػ٠ِ حُز٤غ طوّٞ حًَُ٘ش حُوخر٠ش رخهظ٤خٍ 

 حَُٔٝؽ أٝ طظ٠ُٞ حُو٤خّ ر٘لٜٔخ ػ٤ِٔش حُظ٣َٝؾ ٝحُز٤غ.

 حَُٔٝؽ أٝ حًَُ٘ش حُوخر٠ش )كٔذ حُلخُش( ربػيحى ًٌَٓحص حُز٤خٗخص ٝٓٞحى حُظ٣َٝؾ ٝاػ٬ٗخص حُظ٣َٝؾ ٝحُز٤غ.٣وّٞ  .6

ط٘٘ااَ اػ٬ٗااخص حُظاا٣َٝؾ ٝحُز٤ااغ كاا٢ حُٜاالق حُٔل٤ِااش ٝحُؼخ٤ُٔااش حُظاا٢ طظاا٤ق ُِٔٔااظؼَٔ ح١٩اا٬ع ػِاا٠ ًخكااش حُز٤خٗااخص  .7

ٝطٔأق ُاٚ راخُللٚ حُل٘ا٢ ٝحُٔاخ٢ُ ٝحُواخ٢ٗٞٗ  ٝحُٞػخثن ٝح٩كٜاخف ػاٖ حُ٘اًَش حُٔطَٝكاش ٝطلايى ُاٚ ٗا١َٝ حُز٤اغ

 . Due Delegenceًَُِ٘ش حُٔطَٝكش ٝاؿَحء حُظو٤٤ٔخص ح٬ُُٓش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٙ ًٔ٘ظَٟ 

 ٣ظويّ حُٔ٘ظَٟ هزَ ٜٗخ٣ش حُٔيس حُٔليىس ك٢ ح٩ػ٬ٕ رؼَٟٚ حُل٢٘ ٝحُٔخ٢ُ. (1)

ُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓازخص طوّٞ حًَُ٘ش حُوخر٠ش رظ٤ٌَ٘ ُـ٘ش ُظِو٠ حُؼَٝٝ ٝك٠ٜخ ٣ٝيػ٠ ُٜخ ٓٔؼِٞ ح (2)

 ٝحَُهخرش ح٩ىح٣ٍش ٣ٝظْ كٞ حُؼَٝٝ ك٢ ؿِٔش ػ٤ِ٘ش. 

( طٌَ٘ ُـ٘ش ُِزض ك٢ حُؼَٝٝ حُٔويٓش ر٘لْ حُط٣َواش ٝحُظٌا٣ٖٞ حُواخٙ رِـ٘اش طِوا٠ حُؼاَٝٝ. ٝطاظْ ػ٤ِٔاش حُزاض رؼاي 10)

 طو٤٤ْ ك٢٘ ٝٓخ٢ُ ىه٤ن. 

٤ُاش ٣ٝاظْ ٓلخٟٝاش حُٔ٘اظَٟ اًح ًاخٕ حُؼاَٝ أهاَ ٓاٖ ه٤ٔاش ( طليى ُـ٘ش حُزاض أك٠اَ حُؼاَٝٝ ٓاٖ حُ٘خك٤اش حُل٤٘اش ٝحُٔخ11)

 حًَُ٘ش حُٔؼظٔيس ، ٝطويّ حُِـ٘ش ط٤ٛٞخطٜخ. 

 ( طؼَٝ ط٤ٛٞش ُـ٘ش حُزض ػ٠ِ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ح١ٌُ ٣يٍّ ط٤ٛٞش حُِـ٘ش ٣ٜٝيٍ هَحٍٙ )رخ٩ؿٔخع(. 12)

 ش حُظ٢ طٜيٍ هَحٍٛخ )رخ٩ؿٔخع(. ( ٣ؼَٝ هَحٍ ٓـِْ ح٩ىحٍس ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر13٠)
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( ٣ؼَٝ هَحٍ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػِا٠ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش حُؼ٤ِاخ ُِوٜوٜاش حُظا٢ طٜايٍ هَحٍٛاخ )رخ٩ؿٔاخع( 14)

رؼي ٓٞحكوش حُٔـٔٞػش حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص ح٫هظٜخى٣ش ُلخ٫ص حُز٤غ حُظ٢ طظْ رؼي اٗ٘خثٜخ، ػْ طظْ ٓٞحكوش ٓـِْ حٍُُٞحء ػِا٠ 

 ٤ِٔش حُز٤غ. ػ

( طوّٞ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ربػيحى ػوي حُز٤اغ حُا١ٌ ٣اظْ طٞه٤ؼاٚ ٓاغ حُٔ٘اظَٟ ـ ٤ٗخراش ػاٖ حُيُٝاش ٓخٌُاش حُٔاخٍ حُؼاخّ ـ رؼاي إٔ 15)

 ٣ٌٕٞ هي ٓيى حُؼٖٔ حُٔظلن ػ٤ِٚ .

ٓوظاخٍ هطاخد ـ : ح٩ٛا٬ف ح٫هظٜاخى١ ٝحُوٜوٜاش )حُظـَراش حُٜٔا٣َش( ـ رلاغ ُا٣َُٞ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ /ى. ك٢ ٛاٌح حُٔؼ٘ا٠) 

 (ًَٗش طٔظٌِٜخ حُيُٝش 203ُٝحٍس هطخع ح٧ػٔخٍ رخػض ك٢ ػٜي ح٣َُُٞ حُزخكغ ـ ٓـِْ حٍُُٞحء ـ  2003

حُٞحهغ ٝك٠ حُوخٕٗٞ، ًُٝي ًًَٖ ٓاٖ أًٍاخٕ  ٣٢ـذ إٔ ٣وّٞ ػ٠ِ ٓزذ ٣زٍَٙ ك ح٩ىح١ٍإٔ حُوَحٍ  ٢ٝك٤غ إ حُوخػيس حُٔٔظوَس ٛ

ٛٞ ٓلَ حُواَحٍ  ٢كخُش ٝحهؼ٤ش أٝ هخ٤ٗٞٗش طلَٔ ح٩ىحٍس ػ٠ِ حُظيهَ روٜي اكيحع أػَ هخٗٞٗٛٞ  ح٩ىح١ٍحُوَحٍ  ٢حٗؼوخىٙ، ٝحُٔزذ ك

حُواَحٍ ؿ٤اَ حُٔٔازذ  ٢ٛٞ ؿخ٣ش حُوَحٍ. ٝأٗٚ ُٝجٖ ًخٗض ح٩ىحٍس ؿ٤َ ِِٓٓش رظٔز٤ذ هَحٍحٛخ ٣ٝلظاَٝ كا ١حرظـخء حُٜخُق حُؼخّ حٌُ

ش حُٔازذ، ا٫ أٜٗاخ اًح ًًاَص أٓازخرخً ُاٚ كبٜٗاخ طٌإٞ هخٟاؼش أٗٚ هخّ ػ٠ِ ٓززٚ حُٜل٤ق ٓاخ ُاْ طٌ٘اق ح٧ٍٝحم ػاٖ ػايّ ٓ٘اَٝػ٤

 ُِظلون ٖٓ ٓيٟ ٓطخروظٜخ أٝ ػيّ ٓطخروظٜخ ُِوخٕٗٞ ٝأػَ ًُي ك٢ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ حٗظ٠ٜ ا٤ُٜخ حُوَحٍ. ح٩ىح١ٍَُهخرش حُو٠خء 

٣ظٜاَ حطٜاخ٫ً ٓزخٗاَحً ، كابٕ رلاغ ٓايٟ ٓا٬ٓش حُواَحٍ أٝ ػايّ ٓ٘اَٝػ٤ظٚ  ٝػٖ ٓيٟ َٓ٘ٝػ٤ش حُوَحٍ حُٔطؼإٞ ك٤اٚٝك٤غ اٗٚ 

رخَُٔحكَ حُظ٢ حًظ٘لض اٛيحٍ حُوَحٍ ريءحً ٖٓ ٓيٟ ؿٞحُ ه٠ٞع حًَُ٘خص ٝح٧ٍٛٞ حُٔئٓٔش أٝ حُِٔ٘ٝع ٤ٌِٓظٜخ ُِوٜوٜش ٝٓاخ 

٣٘ـْ ػٜ٘خ ٖٓ ٓوخ١َ طـ٤٤َ ؿخ٣خص حُظؤ٤ْٓ أٝ ِٗع ح٤ٌُِٔش أٝ حُظَٜف ك٢ ح٧ٍحٟا٢ حُٔواخّ ػ٤ِٜاخ حُ٘اًَخص أٝ حُٔ٘اَٝػخص ٓلاَ 

ِٗع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ، ٝٓيٟ َٓ٘ٝػ٤ش طو٤اَ ٝطلي٣اي ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ًؤكاي حُ٘اًَخص حُظا٢ ٣ظؼا٤ٖ  حُظؤ٤ْٓ أٝ

ٝط٘ظٜا٢ ػاخّ  2004ًَٗش أهَٟ ٍَٟٝٝس إٔ ٣ظْ حُز٤غ ه٬ٍ أػٞحّ ػ٬ػش كو٢ طزايأ ٓاٖ ػاخّ  127ر٤ؼٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ حَُٔػش ٟٖٔ 

حُظ٢ هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜاش ُظو٤ا٤ْ حُ٘اًَش ٝكاٞحكِ ح٫ٓاظؼٔخٍ  ، ٍَٝٓٝحً رٔيٟ َٓ٘ٝػ٤ش ح٠ُٞحر٢ ٝحُوٞحػي 2006

حُظ٢ هٍَطٜخ ًحص حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍاش ُِٔٔاظؼ٣َٖٔ طَؿ٤زاخً ُٜاْ كا٢ ٗاَحء حُ٘اًَش ، ٝٓايٟ ٓا٬ٓش طو٤ا٤ْ حُ٘اًَش ٝحُظِحٜٓاخ ر٠اٞحر٢ 

ِٞد حُز٤اغ ٓاٖ ٟأٖ ح٧ٓاخ٤ُذ حُٔواٍَس هخٗٞٗاخً ٝهٞحػي حُظو٤٤ْ حُظ٢ هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ، ػْ ٓيٟ طو٤َ حُيُٝش ٧ٓ

أٝ طو٤َ أٓخ٤ُذ ُْ طوٍَٛخ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق ، ٝحٗظٜخًء رٔيٟ َٓ٘ٝػ٤ش حُظ٤َٓش ٝحُزض ػِا٠ حُٔ٘اظ١َ ٝٓا٬ٓش ر٘اٞى حُظؼخهاي كا٢ 

 ٟٞء ٛيف كٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ٝحٓظَٔحٍ حُ٘٘خ١ ٍٝػخ٣ش كوٞم حُؼخ٤ِٖٓ.

ًخص ٝح٧ٍٛٞ حُٔئٓٔش أٝ حُِٔ٘ٝع ٤ٌِٓظٜاخ ُِوٜوٜاش ٝٓاخ ٣ا٘ـْ ػٜ٘اخ ٓاٖ ٓواخ١َ ٝػٖ ٓيٟ ؿٞحُ ه٠ٞع حَُٖ٘ٝٓ ك٤غ اٗٚ 

طـ٤٤َ ؿخ٣خص حُظؤ٤ْٓ أٝ ِٗع ح٤ٌُِٔش أٝ حُظَٜف ك٢ ح٧ٍح٢ٟ حُٔوخّ ػ٤ِٜخ حًَُ٘خص أٝ حُٔ٘اَٝػخص ٓلاَ حُظاؤ٤ْٓ أٝ ٗاِع ح٤ٌُِٔاش 

خ ٣ؼ٘ا٢ ٗواَ ٤ٌِٓاش أٓاٞحٍ حُٔ٘اَٝع حُواخٙ اُا٢ حُيُٝاش كوي ًٛزض حُٔلٌٔاش حُيٓاظ٣ٍٞش حُؼ٤ِاخ اُا٠ إٔ حُظاؤ٤ْٓ اٗٔا ، ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش

رؤًِٜٔاخ أٝ كا٢ ؿااِء ٜٓ٘اخ ٝكواخ ُٔااخ ٣واٍَٙ هااخٕٗٞ حُظاؤ٤ْٓ رظؼا٣ٞٞ طئى٣ااٚ حُيُٝاش حُظاا٢ آٍ ا٤ُٜاخ حُٔ٘اَٝع حُٔاائْٓ ٧ٛالخرٚ ٝكوااخ 

أٝ ٩ٜٗاخء حُ٘وٜا٤ش  ٧ٜٗزظْٜ ك٢ ٍأّ ٓخُٚ ، ُْٝ ٣ظيهَ حَُٔ٘ع روٞح٤ٖٗ حُظؤ٤ْٓ ُظٜل٤ش حُٔ٘اَٝػخص حُظا٢ أه٠اؼظٜخ ٧كٌخٜٓاخ

ح٫ػظزخ٣ٍش حُظ٢ ًخٗض ُٜخ ٖٓ هزَ حُظؤ٤ْٓ ٝاٗٔخ ٗوَ حَُٔ٘ع ٓزخَٗس ٤ٌِٓظٜخ ؿِث٤خ أٝ ٤ًِخ ا٢ُ حُيُٝش ٓئًيح ك٢ حُلاخُظ٤ٖ حكظلخهٜاخ 

ر٘و٤ٜظٜخ ح٫ػظزخ٣ٍش حُٔاخروش ٝحٓاظَٔحٍٛخ كا٢ ٓزخٗاَس ٗ٘اخ١ٜخ ٣ٝظاَ ٗظخٜٓاخ حُواخ٢ٗٞٗ ًٝٓظٜاخ حُٔخ٤ُاش ٓٔاظو٤ِٖ ػاٖ ٗوٜا٤ش 

ُش ًٝٓظٜخ حُٔخ٤ُش ٖٝٓ ػْ كبٕ حُظؤ٤ْٓ اًح ٓخ كَٝ ػ٢ِ حُٔ٘٘ؤس ٫ ٣َٜ٘ف ا٠ُ ٓخ ٫ طٌِٔٚ ٌٛٙ حُٔ٘٘ؤس، كبًح ًخٕ حُؼواخٍ حُا١ٌ حُيٝ

ط٘ـِٚ حُٔ٘٘ؤس حُٔئٓٔش ٓئؿَحً ُٜخ كبٕ حُظؤ٤ْٓ ٫ ٣اَى ػِا٢ حُؼواخٍ اٗٔاخ كوا٢ ٣اَى ػِا٢ كان ح٣٩ـاخٍ رخػظزاخٍٙ ػٜ٘اَح ٓاٖ ػ٘خٛاَ 

 حُٔ٘٘ؤس حُٔئٓٔش .

 (.431حُٜللش  - 1حُـِء  - 5حٌُٔظذ حُل٢٘ ّ  ـ 7/3/1992ؿِٔش  -م ـ ط٘خُع  9ُٔ٘ــش   16ؼٖ ٍهْ )حُط

ٝك٤غ ػٖ اكظخء حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ هي حٓظوَ ػ٠ِ إٔ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ط٘اِع ٤ٌِٓظٜاخ ُِٔ٘لؼاش حُؼخٓاش طؼظزاَ ٓاٖ 

( ٓاٖ حُواخٕٗٞ حُٔاي٢ٗ ٫ ٣ـاُٞ حُظٜاَف ك٤ٜاخ ، أٝ حُلـاِ ػ٤ِٜاخ ، أٝ طٌِٜٔاخ 87أٓٞحٍ حُيُٝش حُؼخٓش ، ٌٝٛٙ ح٧ٓٞحٍ ١زوخً ُِٔخىس )

رخُظوخىّ . ٖٝٓ ػْ كبٕ ح٧ٍح٢ٟ حُِٔ٘ٝع ٤ٌِٓظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٫ طيهَ ٟٖٔ أٍٛٞ حًَُ٘ش ، ٝإٔ ٗوَ حُٔخٍ حُؼاخّ ٓاٖ ؿٜاش اُا٠ 

ٝاٗٔاخ ٛاٞ كا٢ كو٤وظاٚ ٗواَ اٗاَحف ٍٝػخ٣اش ٝٛا٤خٗش  أه١َ ٤ُْ ٗو٬ً ُِٔي ٣ظٌٖٔ رٚ حُٔ٘وٍٞ ا٤ُاٚ ٓاٖ حٓاظـ٬ُٚ ٝحُظٜاَف ك٤اٚ ،

ٝاىحٍس ُٔخٍ ٛٞ هخٍؽ ػٖ ٓـخٍ حُظؼخَٓ رٔٞؿذ طو٤ٜٜٚ ُِ٘لغ حُؼخّ ، ٝهي حٗظٜض حُـٔؼ٤اش حُؼ٤ٓٞٔاش ُؤا٢ٔ حُلظاٟٞ ٝحُظ٘ا٣َغ 

٤ش ٝح٤ٌِٓ٬ُش طُؼي ٖٓ ك٢ هظخّ كظٞحٛخ ا٠ُ إٔ )ح٧ٍح٢ٟ حُظ٢ ِٗػض ٤ٌِٓظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ُٜخُق ح٤ُٜجش حُو٤ٓٞش ٬ُطٜخ٫ص حٌُِٔ

 ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش ، ٫ٝ طيهَ ٟٖٔ أٍٛٞ حًَُ٘ش ح٣َُٜٔش ٬ُطٜخ٫ص .

 (275/  2/  7)كظٟٞ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ ـ ِٓق ٍهْ 

رٔ٘خٓزش ١ِاذ ًٔخ إٔ ًَ ٖٓ اىحٍس حُلظٟٞ ُُٞحٍط٢ حُوخٍؿ٤ش ٝحُؼيٍ ٝحُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ ك٢ كظ٤٣ٖٞ ُٜخ 

حَُأ١ كٍٞ ٓيٟ ؿٞحُ ٓٔخٛٔش اكي١ حُٔلخكظخص ك٢ طؤ٤ْٓ ًَٗش حٓظؼٔخ٣ٍش رخُٔ٘خًٍش ك٢ ٍأٓٔخُٜخ رلٜش ػ٤٘٤اش ػزاخٍس ػاٖ 

هطؼش أٍٝ طٔؼَ ؿِءحً ٖٓ ٓٔطق ِٓ٘ٝع ٤ٌِٓظٚ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ، كخٗظٜض اىحٍس حُلظٟٞ ُُٞحٍط٢ حُوخٍؿ٤ش ٝحُؼيٍ ك٢ كظٞحٛخ ٍهاْ 

ا٠ُ ػيّ ؿٞحُ ًُي ٝػيّ ؿٞحُ حُٔا٤َ كا٢ اؿاَحءحص طٔاـ٤َ هطؼاش ح٧ٍٝ ػِا٠ ٓا٘ي ٓاٖ حُواٍٞ رؤٗاٚ )  20/7/1987رظخ٣ٍن  260

ًخٕ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُٔلخكظش حكظَحّ حُـَٝ ح١ٌُ ِٗػض ٖٓ أؿِٚ ٤ٌِٓش حُؼوخٍ ٝٛٞ اهخٓاش ٓ٘اَٝع ُ٪ٓاٌخٕ حُؼخؿاَ ٝػايّ ٓـخُٝطاٚ 

ِٔااش حُـٔؼ٤ااش حُؼ٤ٓٞٔااش ُؤاا٢ٔ حُلظااٟٞ ٝحُظ٘اا٣َغ كاا٢ رظوااي٣ْ هطؼااش ح٧ٍٝ ًلٜااش ػ٤٘٤ااش كاا٢ اكاايٟ ٗااًَخص ح٫ٓااظؼٔخٍ ( ، ٝرـ

حٗظٜض ا٠ُ طؤ٤٣ي كظٟٞ اىحٍس حُلظاٟٞ حُٔ٘اخٍ ا٤ُٜاخ ، ٝأػ٤اي ػاَٝ حُٟٔٞاٞع ًحطاٚ ػِا٠ حُـٔؼ٤اش حُؼ٤ٓٞٔاش ُؤا٢ٔ  21/6/1989

ِؼايٍٝ ػاٖ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ ر٘خء ػ٠ِ حُطِذ حُٔويّ ٖٓ ٣َُٝ حُؼيٍ ا٠ُ حُٔٔظ٘خٍ ٍثا٤ْ ٓـِاْ حُيُٝاش ُِؼاَٝ ػِا٠ حُـٔؼ٤اش ُ

حٓظزخٕ ُِـٔؼ٤اش إٔ: " ٓاخ حٗظٜاض ا٤ُاٚ رـِٔاظٜخ  17/10/1990ًُي حَُأ١ ٝح٩كظخء روخ٤ٗٞٗش حُظو٤ٜٚ ، ٝربػخىس حُؼَٝ رظخ٣ٍن 

ٓخُلش حُز٤خٕ ٖٓ ػيّ هخ٤ٗٞٗش طو٤ٜٚ حُٔٔطق حُِٔ٘ٝػش ٤ٌِٓظٚ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ًلٜش ػ٤٘٤ش ٓاٖ حُٔلخكظاش كا٢ ٍأٓأخٍ ٗاًَش 

ٙ حُيٓاظٍٞ ػِا٠ طؤ٤ًايٙ ٓاٖ ٛإٞ ٤ٌُِِٔاش حُوخٛاش ٝػايّ حُٔٔاخّ رٜاخ ا٫ ُِٔ٘لؼاش حُؼخٓاش ٝٓوخراَ حٓظؼٔخ٣ٍش ٣وّٞ ػ٠ِ ٓاخ كاَ
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ر٘ااِع ٤ٌِٓااش  1969ُٔاا٘ش  1071طؼاا٣ٞٞ ٝكوااخً ُِوااخٕٗٞ ، ٝإٔ ٍثاا٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔااش كاا٢ حُلخُااش حُٔؼَٟٝااش هااي أٛاايٍ هااَحٍٙ ٍهااْ 

٩هخٓاش "ٓ٘اَٝع ح٩ٓاٌخٕ حُؼخؿاَ ُظاٞك٤َ حُٔاٌٖ حُٜال٢  حُؼوخٍحص حٌُخث٘ش رِٓخّ ٗخك٤ش ٓخه٤ش ٢ٌٓ رٔي٣٘ش حُـ٤ِس ُِٔ٘لؼاش حُؼخٓاش

ُِٔٞح٤٘١ٖ " ٖٝٓ ػْ كوي ًخٕ ٣ظؼا٤ٖ ػِا٠ ؿٜاش ح٩ىحٍس )ٓلخكظاش حُـ٤اِس ( حكظاَحّ حُـاَٝ ٓاٖ ٗاِع ٤ٌِٓاش حُٔٔاطق حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ 

ٖٓ ًُاي حُواٍٞ راؤٕ ٝػيّ ٓـخُٝطٚ ا٠ُ كي طوي٣ْ ؿِء ٖٓ حُٔٔطق ًلٜش ػ٤٘٤ش ك٢ ٍأّ ٓخٍ حًَُ٘ش ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش ، ٝأٗٚ ٫ ٣٘خٍ 

حَُٔ٘ع ك٢ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ٗٚ ػ٠ِ كخ٫ص اٜٗخء طو٤ٜٚ حُٔاخٍ حُؼاخّ ُِٔ٘لؼاش حُؼخٓاش ًٞٓا٤ِش ُظل٣ِٞاٚ اُا٠ ٓاخٍ هاخٙ ، ٝٓاٖ 

ر٤ٖ ٌٛٙ حُلخ٫ص ٛيٍٝ هَحٍ ٖٓ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ربٜٗخء حُظو٤ٜٚ ، ٝإٔ حُٔلخكظ رٔوظ٠٠ هخٕٗٞ ٗظاخّ ح٩ىحٍس حُٔل٤ِاش أٟالض 

َُٔحكن حُؼخٓش حُظ٢ طيهَ ك٢ حهظٜخٛٚ ؿ٤ٔغ حُِٔطخص ٝح٫هظٜخٛخص حُظ٘ل٣ٌ٤ش حُٔوٍَس ٍُُِٞحء ك٢ حُواٞح٤ٖٗ ُٚ رخُ٘ٔزش ُـ٤ٔغ ح

ٝحُِٞحثق ، ٓٔخ ٣ـُٞ ٓؼٚ ٛيٍٝ هَحٍ ٖٓ حُٔلخكظ ربٜٗخء طو٤ٜٚ حُٔخٍ ُِٔ٘لؼاش حُؼخٓاش ٝطل٣ِٞاٚ اُا٠ ٓاخٍ هاخٙ ػاْ حٓاظويحٓٚ 

كخ٫ص اٜٗخء طو٤ٜٚ حُٔاخٍ حُؼاخّ ُِٔ٘لؼاش حُؼخٓاش حُٔ٘اخٍ ا٤ُٜاخ كا٢ حُٔاخىس ًلٜش ػ٤٘٤ش ك٢ ًَٗش ، كٌٜح حُوٍٞ َٓىٝى ػ٤ِٚ رؤٕ 

( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٫ ط٘طزن ا٫ ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش حًُِٔٔٞش ٨ُٗوخٙ حُؼخٓش رٌٜح حُٞٛق حرظيحًء ، ىٕٝ طِاي حُظا٢ ِٗػاض 88)

ٞحٍ ػخٓاش ا٫ رخٗظٜاخء حُـاَٝ حُا١ٌ ُهٜٜاض ٓاٖ ٤ٌِٓظٜخ ٖٓ ح٧كَحى ُظلو٤ن ؿَٝ ٓؼ٤ٖ ١ً ٗلغ ػخّ، ٝحُظ٢ ٫ طلوي ٛالظٜخ ًاؤٓ

ٝحُوٍٞ رـ٤َ ًُي ٣ٌَ٘ حٗظٜخًخً ٛاخٍهخً ٧كٌاخّ ٗاِع ( حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ، 88أؿِٚ طِي ح٧ٓٞحٍ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ١زوخً ٣َُٜق ٗٚ حُٔخىس )

ِاي حُلايٝى ٝػايّ ٓـخُٝطٜاخ" ، ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حُظ٢ ُْ طظوٍَ ا٫ حٓظؼ٘خًء ٝك٢ كيٝى ٓؼ٤٘ش ٓٔخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ ح٫هظٜخٍ ػِا٠ ط

ٝحٍطؤص حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ إٔ طِي ح٧ٓزخد حُظ٢ هخّ ػ٤ِٜخ اكظخإٛخ حُٔاخرن ٛال٤لش كا٢ حُٞحهاغ ٝحُواخٕٗٞ 

ٝ ٝأًيص حُلظٟٞ ػ٠ِ ٓٔخثَ ٝٓزخىة ٓظؼيىس ٜٓ٘خ : )إٔ حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ٤ُٔض ًَٗش ٫ٝ طخؿَحً ، ٫ٝ ٣لن ُٜخ إٔ طوَؽ ػٖ حُـَ

حُٔليى ُِ٘ع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓاش ؿ٣َاخً ٍٝحء طلو٤ان ٜٓاِلظٜخ حُٔخ٤ُاش ، كاٌُي ٓٔاخ ٣ظٔاْ رؼايّ حُٔ٘اَٝػ٤ش ُٔاخ ك٤اٚ ٓاٖ اٛايحٍ 

َُٗػض ٖٓ أؿِٚ( ، ٝأٗٚ )٫ ٣ٜق كا٢ ٛاٌح  ٠ُِٔخٗخص حُظ٢ كيىٛخ حُيٓظٍٞ ُِ٘ع ح٤ٌُِٔش ٝحٗلَحف رٌٜٙ ح٤ُِٓٞش ػٖ حُـَٝ ح١ٌُ 

ؼخٓش ، اً ٤ُٔض ٛ٘خى ٜٓاِلش ػخٓاش طظلوان رٔوخُلاش أكٌاخّ حُواخٕٗٞ ٝحُيٓاظٍٞ( ، ٝػوزاض حُلظاٟٞ ػِا٠ حُٔوخّ حُظؼَِ رخُِٜٔلش حُ

حُوٍٞ رؤٕ هَحٍ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش رِ٘ع ٤ٌِٓش طِي ح٧ٍح٢ٟ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش هي حٗو٠٠ ػ٤ِٚ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ػ٣َٖ٘ ػخٓخً ، ٝإٔ ٬ٓى 

ٝ ه٠اخًء ، كؤًاي ح٩كظاخء : )إٔ ًُاي ٫ ٣ـ٤اَ ٓاٖ ٝؿاٚ حُاَأ١ حُٜال٤ق كا٢ طِي ح٧ٍح٢ٟ طوخٟٞح ٓوخرَ ٗاِع ح٤ٌُِٔاش ٍٟاخًء رو٤ٔظاٚ أ

حُٔٔؤُش ك٢ ٢ٗء، ٖٓ ك٤غ أػَ حُوَحٍ ك٢ ْٟ ٤ٌِٓظٜخ اُا٠ ٤ٌِٓاش حُيُٝاش حُؼخٓاش ، ٝطو٤ٜٜاٜخ ُِـاَٝ حُا١ٌ كايىٙ ًحى حُواَحٍ ، 

ح٤ٌُِٔاش حُوخٛاش ُِ٘اًَش حُوخٛاش حُظا٢ ٤ُْٝ ك٢ حُوخٕٗٞ ٓخ ٣ـؼَ ُِٔلخكظاش أٝ ُا٪ىحٍس حُؼخٓاش إٔ طوَؿٜاخ ٓاٖ طِاي ح٤ٌُِٔاش اُا٠ 

أٍحىص حُٔلخكظش إٔ طْٜٔ ك٢ ٍأٓٔخُٜخ رو٤ٔاش طِاي ح٧ٍٝ ًلٜاش ػ٤٘٤اش ك٤اٚ( ، ٝحٗظٜا٠ ٍأ١ حُـٔؼ٤اش حُؼ٤ٓٞٔاش ُؤا٢ٔ حُلظاٟٞ 

 ك٢ ٌٛٙ حُٔٔؤُش. 21/6/1987ٝحُظ٣َ٘غ ا٠ُ طؤ٤٣ي كظٞحٛخ حُٔخروش رـِٔش 

رَثخٓاش حُٔٔظ٘اخٍ  100/1/73ـ ِٓاق ٍهاْ  18/12/1990رظاخ٣ٍن  1071هْ )كظٟٞ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ ٍ

 ػزي حُلظخف ٓلٔي ٛوَ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش(

حُظؤ٤ْٓ ِٝٗع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٣ظْ رٜٔخ ٗوَ ٤ٌِٓش ح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ٤ٌِٓش هخٛاش ٖٝٓ ك٤غ إ حُٔٔظلخى ٓٔخ طويّ إٔ ًَ ٖٓ 

ظؤ٤ْٓ أٝ حُوَحٍ حُـ١ٍٜٞٔ رِ٘ع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ًُٝي رظؼ٣ٞٞ طئى٣ٚ حُيُٝش حُظا٢ ا٢ُ ٤ٌِٓش حُيُٝش ٝكوخ ُٔخ ٣وٍَٙ هخٕٗٞ حُ

آُض ا٤ُٜخ ح٤ٌُِٔش حُوخٛش ا٠ُ ٓخ٢ٌُ ح٧ٍٝ أٝ حَُٔ٘ٝع ، ٝطلظلظ طِي حَُٔ٘ٝػخص ر٘و٤ٜظٜخ ح٫ػظزخ٣ٍاش حُٔاخروش ٝطٔاظَٔ كا٢ 

ح٧ٓاٞحٍ حُظا٢ ٗوٜا٤ش حُيُٝاش ًٝٓظٜاخ حُٔخ٤ُاش ، ٝراٌُي كابٕ  ٓزخَٗس ٗ٘خ١ٜخ ٣ٝظَ ٗظخٜٓخ حُوخ٢ٗٞٗ ًٝٓظٜاخ حُٔخ٤ُاش ٓٔاظو٤ِٖ ػاٖ

طِ٘ع ٤ٌِٓظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش طؼظزاَ ٓاٖ أٓاٞحٍ حُيُٝاش حُؼخٓاش ، ٫ٝ ٣ـاُٞ حُظٜاَف ك٤ٜاخ ، أٝ حُلـاِ ػ٤ِٜاخ ، أٝ طٌِٜٔاخ رخُظواخىّ ، 

ِاٚ ٤ٌِٓاش حُؼواخٍ ٝػايّ ٓـخُٝطاٚ ٝرخُظخ٢ُ ٫ طيهَ ٟٖٔ أٍٛٞ حًَُ٘ش ، ًٔخ أٗٚ ٖٓ حُٔظؼ٤ٖ حكظَحّ حُـاَٝ حُا١ٌ ِٗػاض ٓاٖ أؿ

ا٠ُ أ١ ؿَٝ ٓـخ٣َ، ٝأٓخّ ًُي ٛٞ ٓخ كَٙ حُيٓظٍٞ ػ٠ِ طؤ٤ًيٙ ٖٓ ٛإٞ ٤ٌُِِٔاش حُوخٛاش ٝػايّ حُٔٔاخّ رٜاخ ا٫ ُِٔ٘لؼاش 

( ٓاٖ 88حُؼخٓش ٝٓوخرَ طؼ٣ٞٞ ٝكوخً ُِوخٕٗٞ ، ٝإٔ كخ٫ص اٜٗاخء طوٜا٤ٚ حُٔاخٍ حُؼاخّ ُِٔ٘لؼاش حُؼخٓاش حُٔ٘اخٍ ا٤ُٜاخ كا٢ حُٔاخىس )

٫ ط٘طزن ا٫ ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش حًُِٔٔٞش ٨ُٗوخٙ حُؼخٓش رٌٜح حُٞٛق حرظيحًء ىٕٝ طِي حُظ٢ ِٗػاض ٤ٌِٓظٜاخ ٓاٖ ٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُوخ

ح٧كَحى ُظلو٤ن ؿَٝ ٓؼ٤ٖ ١ً ٗلغ ػخّ ، ٝحُظا٢ ٫ طلواي ٛالظٜخ ًاؤٓٞحٍ ػخٓاش ا٫ رخٗظٜاخء حُـاَٝ حُا١ٌ ُهٜٜاض ٓاٖ أؿِاٚ طِاي 

ٝحُوٍٞ رـ٤َ ًُاي ٣٘اٌَ حٗظٜخًاخً ٛاخٍهخً ٧كٌاخّ ٗاِع ح٤ٌُِٔاش  ( حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ،٣َ88ق ٗٚ حُٔخىس )ح٧ٓٞحٍ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ١زوخً ُٜ

ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حُظ٢ ُْ طظوٍَ ا٫ حٓظؼ٘خًء ٝك٢ كيٝى ٓؼ٤٘ش ٓٔخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ ح٫هظٜخٍ ػ٠ِ طِي حُليٝى ٝػايّ ٓـخُٝطٜاخ" ، ٝرخُظاخ٢ُ 

ع ٤ٌِٓظٚ أٝ حُٔئْٓ ٤ُٔض ًَٗش ٤ُٝٔض طخؿَحً ، ٫ٝ ٣لن ُٜخ إٔ طوَؽ ػاٖ حُـاَٝ كبٕ حُـٜش ح٩ىح٣ٍش حُٔخٌُش ُِٔخٍ حُؼخّ حُِٔ٘ٝ

حُٔليى ُِ٘ع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ؿ٣َخً ٍٝحء طلو٤ن ِٜٓلظٜخ حُٔخ٤ُش كظ٠ ُٝٞ ًخٗض ٓيحى ى٣ٕٞ حًَُ٘خص حُظخرؼش حُوخَٓس ٝكان 

ِٗع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش أٝ حُا١ٌ طواٍَ طؤ٤ٓٔاٚ ُـخ٣اخص رَٗخٓؾ حُوٜوٜش، ك٬ ٣ـُٞ ُٜخ حُٔٔخف رظـ٤٤َ حُ٘٘خ١ ح١ٌُ طوٍَص ُٚ 

ٓليىس ، كاٌُي ٓٔاخ ٣ظٔاْ رؼايّ حُٔ٘اَٝػ٤ش ُٔاخ ك٤اٚ ٓاٖ اٛايحٍ ٠ُِأخٗخص حُظا٢ كايىٛخ حُيٓاظٍٞ ُ٘اِع ح٤ٌُِٔاش ٝحُظاؤ٤ْٓ ٝحٗلاَحف 

َُٗػض ٓاٖ أؿِاٚ، ٫ٝ ٣ٜاق كا٢ ٛاٌح حُٔواخّ حُظؼِاَ رخُٜٔاِلش حُؼخٓاش حُيحػ٤اش ٩طزاخع أٓاِٞد  رٜخط٤ٖ ح٤ُِٓٞظ٤ٖ ػٖ حُـَٝ ح١ٌُ 

حُوٜوٜااش، اً ٤ُٔااض ٛ٘ااخى ٜٓااِلش ػخٓااش طظلواان رٔوخُلااش أكٌااخّ حُوااخٕٗٞ ٝحُيٓااظٍٞ، ٝٓااٖ ػااْ ٫ ٣ـااُٞ كاا٢ ٓـااخٍ ٤ٓخٓااخص 

حُوٜوٜااش إٔ طٌاإٞ ح٧ٍٝ حُٔئٓٔااش أٝ حُٔ٘ااِٝع ٤ٌِٓظٜااخ ُِٔ٘لؼااش حُؼخٓااش حُٔوااخّ ػ٤ِٜااخ حُٔ٘ااَٝع أٝ حُ٘ااًَش حُظخرؼااش حُٔااَحى 

٬ً ُِز٤ااغ ٓااٖ حُيُٝااش ٓٔؼِااش كاا٢ ٓـِااْ حُااٍُٞحء أٝ ٣ُٝااَ ح٫ٓااظؼٔخٍ أٝ ٣ُٝااَ حُٔخ٤ُااش أٝ حُ٘ااًَخص هٜوٜااظٜخ ١َٝكٜااخ ُِز٤ااغ ٓلاا

حُوخر٠ش ا٠ُ حُٔٔظؼَٔ أٝ حُٔ٘ظ١َ ًَُِ٘ش أٝ حَُٔ٘ٝع ، أٝ ٓل٬ً ُِز٤غ ٖٓ ؿخٗذ حُٔٔظؼَٔ أٝ حُٔ٘ظ١َ ا٠ُ حُـ٤اَ ٓاٞحء حكاظلظ 

٘٘اخ١ ، كخُٔاخٍ ٓلاَ حُظاؤ٤ْٓ أٝ حُٔاخٍ ٓلاَ ٗاِع ح٤ٌُِٔاش هاي ٛاخٍ كا٢ ًُي حُـ٤َ ر٘٘خ١ حُ٘اًَش أٝ حُٔ٘اَٝع أٝ ُاْ ٣لاظلظ راٌُي حُ

ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ُِيُٝش ، ٓوٜٜخً ُِـَٝ ح١ٌُ كيىٙ حُوخٕٗٞ أٝ حُوَحٍ ، ٤ُْٝ ك٢ حُوخٕٗٞ ٓخ ٣ـؼاَ ُِيُٝاش ـ أ٣اخً ٓاٖ ًاخٕ ٣ٔؼِٜاخ ـ 

حُوخٛاش حُٔ٘اظ٣َش ، ٝرخُظاخ٢ُ ٫ ٣ـاُٞ ٨ُٓاٞحٍ إٔ طوَؿٜخ ٖٓ طِي ح٤ٌُِٔش ا٠ُ ح٤ٌُِٔش حُوخٛش ُِٔ٘ظ١َ أٝ حُٔٔظؼَٔ أٝ ًَُِ٘ش 

حُظ٢ طِ٘ع ٤ٌِٓظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش أٝ حُظ٢ طٌٕٞ ٓل٬ً ُِظؤ٤ْٓ رلٔزخٜٗخ ٖٓ أٓٞحٍ حُيُٝاش حُؼخٓاش ، إٔ طٌإٞ ٓلا٬ً ُِظٜاَف ك٤ٜاخ ، 
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ُؼ٤٘ا٢ أٝ ُِاَٖٛ أ٣اخً ًاخٕ ٗٞػاٚ أٝ حُلـِ ػ٤ِٜخ ، أٝ طٌِٜٔخ رخُظوخىّ ، ًٔخ ٫ ٣ـُٞ إٔ طو٠غ ُِظٔـ٤َ رخَُٜ٘ حُؼوخ١ٍ أٝ حُٔـَ ح

 ٫ٝ ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ُِـ٤َ أ١ ٖٓ حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش حُظزؼ٤ش ٓٞحء أًخٕ ٍٛ٘خً ٤ٍٔٓخً أٝ ٍٛ٘خً ك٤خ٣ُخً أٝ  كن حهظٜخٙ أٝ كن حٓظ٤خُ .

ٗاًَش  % ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ا100٠ُٝك٤غ اٗٚ ٝربِٗحٍ ٓخ طويّ ػ٠ِ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخُٔٞحكوش ػ٠ِ ر٤غ 

حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش ، ٗخِٓش ح٧ٍٝ ، كبٕ حُؼخرض ٓاٖ ح٧ٍٝحم إٔ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص طؤٓٔاض ً٘اًَش 

، ٝه٠ااؼض حُ٘ااًَش ٧كٌااخّ هااَحٍ ٍثاا٤ْ  4/11/1954ٓٔااخٛٔش ٜٓاا٣َش ٝٛاايٍ ٗظخٜٓااخ ح٧ٓخٓاا٢ رٔٞؿااذ َٓٓااّٞ ٛااخىٍ كاا٢ 

ٛايٍ  8/8/1963ؼٞ ح٧كٌخّ حُوخٛش رزؼٞ حًَُ٘خص حُوخثٔش ، ػْ ٝرظخ٣ٍن رظو٣ََ ر 1961ُٔ٘ش  119حُـ٣ٍٜٞٔش رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

ك٢ ٗؤٕ طؤ٤ْٓ رؼٞ حًَُ٘خص ٝحُٔ٘٘آص َٗٔ ٟٖٔ ٓخ َٗٔ طاؤ٤ْٓ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص  1963( ُٔ٘ش 72حُوخٕٗٞ ٍهْ )

ُٔا٘ش  119ٝ  118و٠اغ ُِواٞح٤ٖٗ ٟٖٔ حًَُ٘خص حُظخرؼش ُِٔئٓٔش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش )حُز٘اي أ٫ًٝ ـ ٗاًَخص ط

ًٞكايس ٛا٘خػ٤ش ٓظٌخِٓاش  ٧ؿاَحٝ ٓلايىس( ، ٖٝٓ ػاْ طٌإٞ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ٛا٢ اكايٟ حُ٘اًَخص حُٔئٓٔاش 1961

ُظ٤ٜ٘غ ٓلٍٜٞ حٌُظخٕ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٓ٘ظـخص ٛ٘خػ٤ش ًحص ه٤ٔش حهظٜخى٣ش ًز٤َس ، ٝطؼي حُظوخ١ٝ حُٔ٘ظوخس رٔؼَكظٜاخ ٓاٖ ح٧ٛا٘خف 

خ٤ُٔش رخُظؼخٕٝ ٓاغ ُٝحٍس حٍُِحػاش ، ٝطواّٞ رظـ٤ٜاِ ٓلٜاٍٞ هاٖ حٌُظاخٕ )ط٣َٞٔ/طؼط٤ٖ/ط٘٘ا٤َ( ًُٝاي ٩ٗظاخؽ ٗاؼَ حُٔل٤ِش ٝحُؼ

حٌُظخٕ ٝٓ٘ظوخطٚ )كٍٞص( ُِظٜي٣َ ُٜٝا٘خػخص حُـاٍِ ٝحُ٘ٔا٤ؾ ٝحُاٍٞم حُلاخهَ ، ٝاٗظاخؽ هِطاش أٓاخّ ُٜٔاخٗغ ح٧ى٣ٝاش ، ٝطواّٞ 

ٓخًٍش )حُـ٤ِٖٔ( ٢٣َٗٝ حٌُظخٕ حُؼاخى١ ٝحُٔزا٤ٞ ُِٔاٞم حُٔلِا٢ ٝحُظٜاي٣َ ، رظ٤ٜ٘غ أ٤ُخف حٌُظخٕ ٝطل٣ِٜٞخ ا٠ُ ىٝرخٍس حُلزخٍ 

ًُٔاذ راٌٍس حٌُظاخٕ ُٜٔاخٗغ ح٧ػا٬ف حُٔل٤ِاش ٝحُظٜاي٣َ ، ٝاٗظاخؽ أُاٞحف حُو٘اذ  ٝاٗظخؽ ٣ُض حُز٣ٞش حُٔـ٢ِ )ٓخًٍش أرٞ ح٣َُٖ( ٝ

)راخ٤ُٖٞٗ( ، ٝاٗظاخؽ حُو٘اذ حٌُاٞٗظَ حُٔٔايد حُلز٤ز٢ حُٔخىس )٤ٌُْ٘ َٜٓ( ٝحٌُٔٔٞ رخ٤ٓ٬٤ُٖٔ )ك٤ًٔٔ٬ٖ( ٝرخُوَ٘س حُطز٤ؼا٢ 

 3ر٤ً٬ٚ )١٘طخ رٍٞى( ٖٓ حُو٘ذ حُطز٤ؼ٢ ًٌُٝي حٌُٔٔٞ هَ٘س ى٣ٌٍٞ ، ٝاٗظخؽ حُو٘ذ حُلز٤ز٢ حَُك٤غ ري٣َ )ح٧ر٬ًخؽ( طوخٗاخص )

خػ٤ش ٝحُطز٤ؼ٤اش ، ْٓ( ٓخىس ٌٝٓؼز٢ ٤ٓ٬٤ٖٓ أٝ ٍهخثن ى٣ٌٍٞ ، ٝاٗظخؽ حُٔٞر٤ِ٤خ ُِٔٞم حُٔل٢ِ ٝحُظٜي٣َ ٖٓ ح٧ه٘خد حُٜا٘ 4ٝ 

ٝرخُظخ٢ُ طظَ طِي حًَُ٘ش حُٔئٓٔش ًِٓٔٞش ٤ٌِٓش ػخٓش ُِيُٝش ، ٫ٝ ٣ـُٞ ُِـٜش ح٩ىح٣ٍش حُٔخٌُش ُِٔخٍ حُؼخّ حُٔئْٓ إٔ طوَؽ ػٖ 

حُـَٝ حُٔليى ُِظؤ٤ْٓ ؿ٣َخً ٍٝحء طلو٤ن ٜٓاِلظٜخ حُٔخ٤ُاش كظا٠ ُٝاٞ ًخٗاض ٓايحى ى٣إٞ حُ٘اًَخص حُظخرؼاش حُوخٓاَس ٝكان رَٗاخٓؾ 

ش، ك٬ ٣ـُٞ ُٜخ حُٔٔخف رظـ٤٤َ حُ٘٘خ١ ح١ٌُ طوٍَص ُٚ ِٗع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش أٝ ح١ٌُ طوٍَ طؤ٤ٓٔٚ ُـخ٣خص ٓلايىس ، حُوٜوٜ

ًٔخ ٫ ٣ـُٞ ُٜخ ر٤غ أٍح٢ٟ طِي حُ٘اًَش ٣٧اش ؿٜاش كاٌُي ٓٔاخ ٣ظٔاْ رؼايّ حُٔ٘اَٝػ٤ش ُٔاخ ك٤اٚ ٓاٖ اٛايحٍ ٠ُِأخٗخص حُظا٢ كايىٛخ 

َُٗػض ٖٓ أؿِٚ ، ًٔاخ ٫ ٣ـاُٞ ُِـٜاش ح٩ىح٣ٍاش اٜٗاخء طوٜا٤ٚ حُٔاخٍ حُيٓظٍٞ ُِظؤ٤ْٓ ٝحٗلَحف رٌٜٙ حُ ٤ِٓٞش ػٖ حُـَٝ ح١ٌُ 

( ٖٓ حُواخٕٗٞ حُٔاي٢ٗ ا٫ ػِا٠ ح٧ٓاٞحٍ حُؼخٓاش حًُِٔٔٞاش ٨ُٗاوخٙ حُؼخٓاش رٜاٌح ٫88 ط٘طزن حُٔخىس )حُؼخّ حُٔئْٓ ُـخ٣خص ٓؼ٤٘ش اً 

ٖٓ ح٧كَحى ُظلو٤ن ؿَٝ ٓؼ٤ٖ ١ً ٗلاغ ػاخّ ، ٝحُظا٢ ٫ طلواي ٛالظٜخ  حُٞٛق حرظيحًء ، ىٕٝ طِي حُظ٢ طْ طؤ٤ٜٓٔخ أٝ ِٗػض ٤ٌِٓظٜخ

 ( حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ،88ًؤٓٞحٍ ػخٓش ا٫ رخٗظٜخء حُـَٝ ح١ٌُ ُهٜٜض ٖٓ أؿِٚ طِي ح٧ٓٞحٍ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ١زوخً ٣َُٜق ٗٚ حُٔخىس )

ؼخٓاش حُظا٢ ُاْ طظواٍَ ا٫ حٓاظؼ٘خًء ٝكا٢ كايٝى ٓؼ٤٘اش ٝحُوٍٞ رـ٤َ ًُي ٣ٌَ٘ حٗظٜخًخً ٛخٍهخً ٧كٌخّ حُظؤ٤ْٓ   ِٝٗع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُ

ٓٔخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ ح٫هظٜخٍ ػ٠ِ طِي حُليٝى ٝػيّ ٓـخُٝطٜخ، ٖٝٓ ػْ كٔظ٠ هخٓاض حُـٜاش ح٩ىح٣ٍاش رز٤اغ أٍحٟا٢ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ 

خّ حُو٤ٔاش ٝح٣ُِٞص ٟٖٔ ١َف حًَُ٘ش ك٢ ِٓح٣يس ػخٓش ، ٝٓألض ُٝاٞ ٟأ٘خً ُِٔٔاظؼَٔ حُٔ٘اظ١َ ٓايحى كاَم حُظو٤ا٤ْ ػِا٠ أٓا

حُٔٞه٤ش ػ٘ي طَٜكٚ ك٢ ح٧ٍٝ أٝ حٓظؼٔخُٜخ ك٢ ؿ٤َ ح٧ؿَحٝ حُٜا٘خػ٤ش كابٕ هَحٍٛاخ حُٔطؼإٞ ك٤اٚ ٣ٌإٞ هاي هاَؽ ػاٖ ٗطاخم 

 حَُٔ٘ٝػ٤ش هَٝؿخً ؿ٤ٔٔخً ٣ـؼِٚ ٝحُؼيّ ٓٞحء.

ٗاًَش  127ٖٔ ٝػٖ طو٤َ ٝطلي٣ي ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ًؤكي حًَُ٘خص حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ ر٤ؼٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُٔاَػش ٟاٝك٤غ اٗٚ 

، كبٗٚ ُٝجٖ ًخٕ ُِـٜش ح٩ىح٣ٍش ِٓطش  2006ٝط٘ظ٢ٜ ػخّ  2004أهَٟ ٍَٟٝٝس إٔ ٣ظْ حُز٤غ ه٬ٍ أػٞحّ ػ٬ػش كو٢ طزيأ ٖٓ ػخّ 

ُٓزَ حٓظؼٔخُٚ ، ا٫ إٔ ٌٛٙ حُِٔطش ٤ُٔض ِٓطش ٓطِوش ، ٝاٗٔخ ٢ٛ ِٓطش ٣ليٛخ  طوي٣َ حُظَٜف ك٢ حُٔخٍ حُِٔٔٞى ُِيُٝش أٝ طو٤َ 

ك٢ حٓظؼٔخٍ حُِٔطش ك٤ظؼ٤ٖ إٔ طٌٕٞ ػٔش ٍَٟٝس ِٓلش أٝؿزاض حُظٜاَف كا٢ حُٔاخٍ حُؼاخّ حُٔطِاٞد حُظٜاَف ك٤اٚ  ػ٤ذ ح٫ٗلَحف

ٝأ٫ طٌإٞ حُيُٝاش ٓٔؼِاش كا٢ حُلٌٞٓاخص حُٜٔا٣َش ُٔخ ٣ٔؼِٚ ٖٓ ػذء ػ٠ِ هِحٗش حُيُٝش ٣ؼٞم أىحثٜاخ ُٞحؿزخطٜاخ حُٔواٍَس هخٗٞٗاخً ، 

ٜخ طـَم ك٢ ٓٞء ح٧ىحء ٝٓاٞء ح٩ىحٍس ٟٝاؼق ًلاخءس حُو٤اخىحص ٝطل٘ا٢ حُلٔاخى رٔاخ حُٔظظخرؼش، هي طًَض ٌٛح حًَُ٘ش حُظ٢ طوٍَ ر٤ؼ

ُٔـاَى ح٫ٜٗا٤خع ٝإٔ طٌٕٞ حُيُٝش هي رٌُض ٖٓ حُـٜاي ٓاخ ٣ٌلا٢ ٩ٛا٬كٜخ ٝاػاخىس ٤ٌِٛظٜاخ ، ٝأ٫ ٣ٌإٞ حُز٤اغ ٣ؼَٟٜخ ُِؤخثَ ، 

ٜخى١ ُِز٬ى رـخ٣ش ١َف حًَُ٘ش ٟٖٔ هطاخع ح٧ػٔاخٍ ُٔظطِزخص ؿٜخص أؿ٘ز٤ش أٝ حطلخهخص ى٤ُٝش طْٔ ٤ٓخىس حُوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٫هظ

حُؼخّ ُِز٤غ ُِوطخع حُوخٙ ح١َُٜٔ ٝح٧ؿ٘ز٢ ٟٖٔ ػ٤ِٔش حُظلٍٞ ٗلٞ ح٫هظٜخى حَُأٓٔخ٢ُ حُلَ ك٢ ٝهض ُاْ طٌاٖ حُ٘اًَش طلظاخؽ 

 ٟٓٞ رؼٞ ح٬ٛ٩ف ح٤َُٗي.

حُٔؼظٔاي ٓاٖ  23/11/2003حُٔ٘ؼوايس رظاخ٣ٍن ٝك٤غ إ حُؼخرض ٖٓ ح٧ٍٝحم إٔ هَحٍ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜاش حُٜاخىٍ رـِٔاظٜخ 

ـ رـِٔااش  1)كخكظااش ٓٔااظ٘يحص حُـٜااش ح٩ىح٣ٍااش ٍهااْ  6/1/2004حُٔ٘ؼواايس رظااخ٣ٍن  2004ُٔاا٘ش  80ٓـِااْ حُااٍُٞحء رـِٔااظٚ ٍهااْ 

ٗاًَش ٜٝٓا٘غ ٝراخه٢ كا٢ كاُٞس هطاخع ح٧ػٔاخٍ  202( هي ط٠ٖٔ أٗاٚ هاي طاْ هٜوٜاش 6ٝ  4ٝ  2ـ حُٔٔظ٘يحص أٍهخّ  7/4/2011

( ٗاًَش ٍحرلاش ، ٝأٗاٚ هاي طواٍَ ر٤اغ 66( ٗاًَش طلوان أٍرخكاخً ٛخٓ٘ا٤ش ، ٝ )52( ًَٗش هخٓاَس ٝ )59ًَٗش ، ٜٓ٘خ ) 178حُؼخّ 

، ٍٝٝىص ٗااًَش ١٘طااخ ٌُِظااخٕ  2006اُاا٠  2004( ٗااًَش ػِاا٠ ٝؿااٚ حُٔااَػش هاا٬ٍ أػااٞحّ ٓااٖ 113( ٗااًَش ٜٓ٘ااخ )127ػاايى )

٤ِٓإٞ  4776٘اًَخص ه٤ِِاش حَُرل٤اش حُظا٢ ٣زِاؾ ا٣اَحىحص ٗ٘اخ١ٜخ )( حُٔظؼِواش رخُ 111ٝح٣ُِٞص ٟٖٔ حُوخثٔش )د( ) حَُِٔٔٔ ٍهاْ 

٤ِٓإٞ ؿ٤٘اٚ( ، ٝط٠أٖ حُواَحٍ كا٢ حُز٘اي )ٓخىٓاخ( ٓ٘اٚ حُظٔاخإٍ كاٍٞ )٤ًاق ٣ٌٔاٖ ر٤اغ ٛاٌٙ  573ؿ٤٘ٚ( ، ٝطزِاؾ ه٤ٔاش أٍرخكٜاخ )

٤ٔاَس ٝٓا٘ق كاٞحكِ حًَُ٘خص ك٢ ٌٛح حُِٖٓ حُو٤َٜ ٗٔز٤خً؟؟( ٝط٠ٖٔ حُوَحٍ ك٢ ًحص حُز٘ي ح٩ؿخرش رؤٗٚ ) ٫ري ٖٓ ٟٝا ُٓ غ ٟاٞحر٢ 

ٝحٟلش ُِٔٔظؼ٣َٖٔ ٩ٌٓخٕ طلو٤ن حُٜيف ( ، ٝحُؼخرض ٓٔخ طوايّ ٝٓاٖ ٓاًٌَس حُؼاَٝ ػِا٠ حُـٔؼ٤اش حُؼخٓاش ؿ٤اَ حُؼخى٣اش ُِ٘اًَش 

ٓاٖ  2حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش حُٔويٓاش ٓاٖ ٓـِاْ ح٩ىحٍس ُِٔٞحكواش ػِا٠ ر٤اغ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص )حُٔٔاظ٘ي ٍهاْ 

( إٔ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ًخٗض ٓاٖ حُ٘اًَخص حُٜٔا٘لش 7/4/2011حُٔويٓش رـِٔش  4ظ٘يحص حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ٍهْ كخكظش ٓٔ

ًًَ٘ش ٓظؼؼَس ، ٝأٗٚ ٓؼ٤خً ٬ٛ٩ف ٤ٌِٜٛخ حُظ٢ِ٣ٞٔ طْ طل٣َٞ هَٝ ر٘ي ح٫ٓظؼٔخٍ حُو٢ٓٞ ا٠ُ ٓٔخٛٔش ، ٝأٛزلض ٗٔازش ٤ٌِٓاش 
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% ٓاٖ ٍأٓأخٍ حُ٘اًَش ، ُٝز٘اي ح٫ٓاظؼٔخٍ حُوا٢ٓٞ حُِٔٔاٞى ُِيُٝاش رٔٞؿاذ هاَحٍ 56773حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش 

% ، ٝإٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش طلِٔاض هٔاخثَ رخُـاش ٌُٜٝ٘اخ حٓاظَٔص كا٢ ٓؼخٝٗاش حُ٘اًَش 43727ٗٔزش  1980ُٔ٘ش 119اٗ٘خثٚ ٍهْ 

، ٝٓلاخى ٓاخ طوايّ  ٠ )ٗاًَش ٍحرلاش(كظلُٞض ٖٓ )ًَٗش ٓظؼؼَس( ٓؼَٟش ُِظٜل٤ش اُاكظ٠ حٗؼٌٔض طِي حُٔؼخٝٗش ػ٠ِ أىحء حًَُ٘ش 

ػٔش ٍَٟٝس ِٓلش أٝؿزض حُظَٜف ك٢ حُٔخٍ حُؼخّ حُِٔٔٞى ُِيُٝش رز٤غ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِاٞص ، اً ُاْ طٌاٖ طٔؼاَ  أٗٚ ُْ طٌٖ

ٛٔش ر٘اي ػزجخً ػ٠ِ هِحٗش حُيُٝش ٣ؼٞم أىحثٜاخ ُٞحؿزخطٜاخ حُٔواٍَس هخٗٞٗاخً ، ٓا٤ٔخ رؼاي إٔ ٓاؼض حُيُٝاش ُظو٣ٞاش ًَٓاِ حُ٘اًَش رٔٔاخ

ح٫ٓظؼٔخٍ حُو٢ٓٞ ك٢ ٍأٓٔخُٜخ كول٠ض ى٣ٜٞٗخ ، ٝرؼي إٔ ٓؼض حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُٔؼخٝٗظٜخ كلُٞظٜخ ٖٓ ًَٗش ٓظؼؼَس اُا٠ ٗاًَش 

ح٧َٓ ح١ٌُ ٠٣ل٠ ٓؼٚ طو٤َ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ًَُ٘ش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ُوٜوٜاظٜخ حهظ٤اخٍحً ٫ ٣زاٍَٙ أ١ ٍحرلش ، 

ط٣َٞٔ حُـٜاخص ح٧ؿ٘ز٤اش ُواَحٍحص حُوٜوٜاش كا٢ ٜٓاَ  ٌٕٞ هٜوٜش طِي حًَُ٘ش ا٫ حٓظـخرش ُٔظطِزخص، ٫ٝ ط ٓ٘ي ٖٓ حُوخٕٗٞ

ٝحُظا٢ ًخٗاض ه٤ااَ ٗاخٛي ػِاا٠ حُظايهَ حُٔاخكَ كاا٢ حُ٘اجٕٞ ح٫هظٜااخى٣ش حُيحه٤ِاش ُِاز٬ى ٝطٔااو٤َ أٓاٞحٍ حُٔاا٘ق ٝحُٜزاخص حُٔ٘اا١َٝش 

ظزخٍحص حؿظٔخػ٤ش ، ًُٝي ػ٠ِ ٓخ طٌ٘ق ػ٘ٚ )حطلخه٤ش ٓ٘لاش ُِٔٔخّ ر٤ٔخىس ح١ُٖٞ ٝطلو٤ن ؿخ٣خص حُوٜوٜش ىٕٝ حُ٘ظَ ٣٧ش حػ

َٓ٘ٝع حُوٜوٜش ر٤ٖ كٌٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔاش ٜٓاَ حُؼَر٤اش ٝح٣٫ُٞاخص حُٔظلايس ح٤ٌ٣َٓ٧اش( ـ ٓٔؼِاش كا٢ حًُٞخُاش ح٤ٌ٣َٓ٧اش ُِظ٤ٔ٘اش 

ٝحُظا٢  1993ُٔا٘ش  534ْ ، ٝحُٜخىٍ رخُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ هَحٍ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٍها 30/9/1993حُي٤ُٝش ـ حُٔٞهؼش رخُوخَٛس رظخ٣ٍن 

ٝٗ٘اَص  12/3/1994ٝطٜي٣ن ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش حُٔخرن رظخ٣ٍن  8/3/1994كظ٤ض رٔٞحكوش ٓـِْ حُ٘ؼذ حُٔ٘لَ ًُٝي رظخ٣ٍن 

ٝحُظا٢ حٓاظٜيكض ٓٔاخػيس حُٔٔ٘اٞف )ؿ٣ٍٜٞٔاش  5/5/1994رظاخ٣ٍن  1994ُٔا٘ش  39رخُـ٣َيس ح٤َُٔٓش روَحٍ ٣َُٝ حُوخٍؿ٤ش ٍهْ 

رَٗخٓـٚ ُِوٜوٜش ٖٓ ه٬ٍ حُظط٣َٞ حُٔئ٢ٔٓ ٝطواي٣ْ حُٔٔاخػيس ُز٤اغ ٓ٘اَٝػخص ٝأٛاٍٞ ػخٓاش طزِاؾ َٜٓ حُؼَر٤ش( ك٢ ط٘ل٤ٌ 

َٓ٘ٝػخً ٝأَٛ ٖٓ ح٧ٍٛٞ حٌُز٤َس حُظ٢ طٔظٌِٜخ حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش ، ٝٛٞ ٓخ ٣ْٜ طو٤َ ًَٗش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص كاخٍ  150

َ حُواَحٍ حُٔطؼإٞ ك٤اٚ ك٤ٔاخ ط٠أ٘ٚ ٓاٖ طو٣َاَ ر٤ؼٜاخ ٟأٖ ًٜٞٗخ ٖٓ حًَُ٘خص حَُحرلش رخ٫ٗلَحف ك٢ حٓظؼٔخٍ حُٔاِطش رٔاخ ٣ـؼا

 حًَُ٘خص حُٔظؼؼَس ٝه٤ِِش حَُرل٤ش كخهيحً ٓ٘يٙ ٝأٓخٓٚ ٖٓ حُوخٕٗٞ.

ٝػٖ ٓيٟ طٞحكن ح٠ُٞحر٢ ٝحُوٞحػاي حُظا٢ هٍَطٜاخ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش ُِوٜوٜاش ُظو٤ا٤ْ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ، ٝك٤غ اٗٚ 

حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِٔٔاظؼ٣َٖٔ طَؿ٤زاخً ُٜاْ كا٢ ٗاَحء حُ٘اًَش ٓاغ أكٌاخّ هاخٕٗٞ هطاخع ح٧ػٔاخٍ  ٝكٞحكِ ح٫ٓظؼٔخٍ حُظ٢ هٍَطٜخ ًحص

، كبٕ حُؼخرض ٓاٖ حٓاظوَحء حُوٞحػاي حُظا٢ هٍَطٜاخ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش ُِوٜوٜاش ُظو٤ا٤ْ ٛاٌٙ  1991ُٔ٘ش  203حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

ٝحُٔؼظٔايس رؼاي طؼاي٣ِٜخ ٓاٖ  23/11/2003حُٜاخىٍس رظاخ٣ٍن  حًَُ٘ش ٝؿ٤َٛخ ٓٔخ أ١ُِن ػ٤ِٜاخ حُ٘اًَخص حُوخٓاَس ٝه٤ِِاش حَُرل٤اش

 203حُٜخىٍ رخُواخٕٗٞ ٍهاْ  ( ٖٓ هخٕٗٞ هطخع ح٧ػٔخ10ٍهي هخُلض حُلوَس ح٧ه٤َس ٖٓ حُٔخىس ) 6/1/2004ٓـِْ حٍُُٞحء رظخ٣ٍن 

ش حُؼخٓش ١ٝزوخ ُِوٞحػاي حُظا٢ حُظ٢ ٫ طـ٤ِ حُظَٜف رخُز٤غ ك٢ أَٛ ٖٓ هط١ٞ ح٩ٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش ا٫ رؼي ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ 1991ُٔ٘ش 

، ك٤غ ُْ طيٍؽ حُوٞحػي حُظ٢ أهَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍاش ُِوٜوٜاش ٟأٖ ح٬ُثلاش حُظ٘ل٣ٌ٤اش ُواخٕٗٞ هطاخع   طليىٛخ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش

٤واٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ط٘ز٤ٚ ٍثا٤ْ حُـٜاخُ حًَُٔا١ِ ُِٔلخٓازخص ػ٠اٞ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش حُا١ٌ ٗزاٚ كا٢ طؼِ ح٧ػٔخٍ حُؼخّ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ

ػ٠ِ طِي ح٠ُٞحر٢ ٝحُوٞحػي ـ رلن ـ رؤٗٚ ٣ظؼ٤ٖ )ػَٝ هَحٍحص حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ك٢ ٛاٌح حُ٘اؤٕ ػِا٠ ٓـِاْ حُاٍُٞحء 

٩هَحٍٛاخ ٝحػظٔخىٛاخ( ، ًٔاخ ٗزاٚ ًاٌُي ـ ٝرلان ـ اُا٠ ٝؿاٞد )ٛايٍٝ هاَحٍ ٓاٖ ٍثا٤ْ ٓـِاْ حُاٍُٞحء رظؼاي٣َ ح٬ُثلاش حُظ٘ل٣ٌ٤اش 

"٣ظزاغ كا٢ ٗاؤٕ طو٤ا٤ْ حُ٘اًَخص حُوخٓاَس ٝه٤ِِاش حَُرل٤اش روٜاي ر٤ؼٜاخ أٝ حُٔؼ٘ا٠ ح٥طا٢: ٣ظ٠أٖ  1991ُٔا٘ش  203ُِوخٕٗٞ ٍهْ 

، ا٫ إٔ أكاايحً ُااْ ٣ِظلااض ُااٌُي  طؤؿ٤َٛااخ ح٠ُااٞحر٢ حُظاا٢ ٣ؼظٔاايٛخ ٓـِااْ حُااٍُٞحء ر٘ااخء ػِاا٠ حهظااَحف حُِـ٘ااش حُُٞح٣ٍااش ُِوٜوٜااش"

ر٢ حُظ٢ أهَٛاخ ٓـِاْ حُاٍُٞحء رٔاخ ٣ـؼاَ طِاي حُوٞحػاي ٝحٓظَٔص ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٓظ٠ٔ٘ش ُوٞحػي أهَٟ ٓـخ٣َس ُِوٞحػي ٝح٠ُٞح

( ٓاٖ ح٬ُثلاش حُظ٘ل٣ٌ٤اش ُواخٕٗٞ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ حُٜاخىٍس 26ٝح٠ُٞحر٢ ٝحُؼيّ ، ًٔاخ هخُلاض طِاي ح٠ُاٞحر٢ ٝحُوٞحػاي حُٔاخىس )

٢ أَٛ ٓاٖ هطا١ٞ حُظ٢ ٜٗض ػ٠ِ أٗٚ " ٫ ٣ـُٞ ًَُِ٘ش حُظَٜف رخُز٤غ ك 1991ُٔ٘ش  1590روَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ 

 ح٩ٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش ا٫ رٔٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ١ٝزوخً ُٔخ ٣ؤط٢:

إٔ طٌٕٞ حًَُ٘ش ػخؿِس ػٖ ط٘ـ٤َ ٛاٌٙ حُوطا١ٞ ط٘اـ٬٤ حهظٜاخى٣خ أٝ إٔ ٣ائى١ ح٫ٓاظَٔحٍ كا٢ ط٘اـ٤ِٜخ اُا٠ طل٤ٔاَ حُ٘اًَش  ـ  1

 هٔخثَ ٓئًيس.

( ٖٓ حُوخٕٗٞ " ، اً حُؼخرض إٔ ٗاًَش ١٘طاخ 19حُِـ٘ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس )أ٫ ٣وَ ٓؼَ حُز٤غ ػٖ حُو٤ٔش حُظ٢ طويٍٛخ  ـ  2

ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ُْ طٌٖ ٖٓ حًَُ٘خص حُؼخؿِس ػٖ ط٘ـ٤َ هط١ٞ ح٩ٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش ط٘ـ٬٤ً حهظٜخى٣خً ، ًٔخ ُْ ٣ؼزض إٔ ح٫ٓظَٔحٍ كا٢ 

ِا٠ حُؼٌاْ كواي ػزاض إٔ حُ٘اًَش ٓاٖ حُ٘اًَخص حُظا٢ طلوان ط٘ـ٤ِٜخ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ئى١ ا٠ُ طل٤َٔ حًَُ٘ش هٔخثَ ٓئًيس ، ٝاٗٔخ ػ

 أٍرخكخً ٝأٜٗخ هي ٠ٜٗض ٖٓ ػؼَطٜخ ٝكووض كخث٠خً ٓ٘خٓزخً ٝأٍرخكخً ٓؼوُٞش.

ٝػااٖ ٓاايٟ ٓ٘ااَٝػ٤ش ح٠ُااٞحر٢ ٝحُوٞحػااي حُظاا٢ هٍَطٜااخ حُِـ٘ااش حُُٞح٣ٍااش ُِوٜوٜااش ُظو٤اا٤ْ ٗااًَش ١٘طااخ ٌُِظااخٕ ٝٓااٖ ك٤ااغ اٗااٚ 

ٍَطٜاخ ًحص حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش ُِٔٔاظؼ٣َٖٔ طَؿ٤زاخً ُٜاْ كا٢ ٗاَحء حُ٘اًَش ٝٓايٟ حطٔاخهٜخ ٓاغ ٝح٣ُِٞص ، ٝكٞحكِ ح٫ٓظؼٔخٍ حُظا٢ ه

، كابٕ حُؼخراض  هٞحػي حُظو٤٤ْ حُٔٔظوَس ٝحُٔؼٍٔٞ رٜخ ٝأػَٛخ ػ٠ِ حٍطلخع أٝ طي٢ٗ ه٤ٔش حًَُ٘خص ٓلاَ حُز٤اغ ٜٝٓ٘اخ حُ٘اًَش حُٔخػِاش

حُ٘ااًَش ٝؿ٤َٛااخ ٓٔااخ أ١ُِاان ػ٤ِٜااخ حُ٘ااًَخص حُوخٓااَس ٝه٤ِِااش  إٔ حُوٞحػااي حُظاا٢ هٍَطٜااخ حُِـ٘ااش حُُٞح٣ٍااش ُِوٜوٜااش ُظو٤اا٤ْ ٛااٌٙ

هااي طواايّ رٜااخ حُاايًظٍٞ/  6/1/2004ٝحُٔؼظٔاايس رؼااي طؼااي٣ِٜخ ٓااٖ ٓـِااْ حُااٍُٞحء رظااخ٣ٍن  23/11/2003حَُرل٤ااش حُٜااخىٍس رظااخ٣ٍن 

ض ؿ٤ٔؼٜاخ ٓوظخٍ هطخد ٣َُٝ هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ طلض ٠ٔٔٓ "كخَٟ ٝٓٔظوزَ رَٗخٓؾ حُوٜوٜش" ٝط٠ٔ٘ض طٔاغ ر٘اٞى هَؿا

ٝك٢ ٓـٔٞػٜخ ػٖ ١َم طو٤٤ْ حًَُ٘خص ٝحَُٔ٘ٝػخص حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ حهظٜخى٣خً ٝٓخ٤ُخً ٓٞحء طِاي حُظا٢ طؼظٔاي كا٢ طو٤ا٤ْ ح٧ٛاٍٞ 

ػ٠ِ حُظٌِلش حُظخ٣ٍو٤ش أ١ حُو٤ٔش حُظ٢ طلٜق ػٜ٘خ حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ٝطؼٌْ ٓخ طلِٔظٚ حًَُ٘ش ك٢ ٓز٤َ حُلٜاٍٞ ػِا٠ أٛاُٜٞخ كا٢ 

رؤهاٌ ػٞحٓاَ حُظ٠اوْ كا٢ ح٫ػظزاخٍ  ،  ٢ ٣ٌإٞ حُظو٤ا٤ْ ك٤ٜاخ ػِا٠ أٓاخّ حُظـ٤اَ كا٢ حُٔٔاظٟٞ حُؼاخّ ٨ُٓاؼخٍحُٔخ٢ٟ ، أٝ طِاي حُظا

ٝطؼي٣َ ه٤ٔش ح٧ٍٛٞ ا٠ُ ه٤ٔظٜخ رخ٧ٓاؼخٍ حُٔاخثيس ٝهاض حُظو٤ا٤ْ ، أٝ طِاي حُظا٢ طئٓاْ طو٤ا٤ْ ح٧ٛاٍٞ ػِا٠ أٓاخّ حُو٤ٔاش حُؼخىُاش 

َ ػ٘ي ر٤ؼٚ ، أٝ طِي حُظا٢ طؼظٔاي طو٤ا٤ْ حُ٘اًَش ػِا٠ أٓاخّ ٣َ١واش ٠ٓاخػق حُٔظٞهؼش رظلي٣ي حُو٤ٔش حُٔظٞهغ طل٤ِٜٜخ ٖٓ ًَ أٛ

حَُرل٤ش ، أٝ حُظ٢ طؼظٔي ك٢ طو٤٤ْ ح٧ٍٛٞ ػ٠ِ أٓخّ حُو٤ٔش حُلخ٤ُش ُِظيكوخص حُ٘وي٣ش حُٔوٜٞٓش ، رَ ؿاخءص طِاي حُوٞحػاي روِا٢٤ 
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حػض ك٤ٚ ـ ًٔخ ٍٝى ٛاَحكش رظِاي حُوٞحػاي ـ ٟٝاغ ٖٓ أْٓ حُظو٤٤ْ ُْ طَحع ك٤ٚ حُو٤ٔش حُلو٤و٤ش ٧ٍٛٞ حًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ ٝاٗٔخ ٍ

ٍثا٤ْ حُـٜاخُ  (رـ٤اَ كان)ٟٞحر٢ ٤ٓٔاَس ، ٝطواي٣ْ كاٞحكِ ٝحٟالش ُِٔٔاظؼ٣َٖٔ ُظاَؿ٤زْٜ كا٢ حُ٘اَحء ، ٝٛاٞ ٓاخ كاخٍٝ طز٣َاَٙ 

 روُٞٚ:  23/11/2003ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓزخص ػ٠ٞ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش رٔل٠َ ؿِٔش حُِـ٘ش رظخ٣ٍن 

٤ُٔي حُيًظٍٞ ٣َُٝ هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ ٣ٔؼَ حٓظؼ٘خًء ٖٓ حُٔزغ ١َم حُٔظؼاخٍف ػ٤ِٜاخ ُظو٤ا٤ْ حُ٘اًَخص ٤ُطزان )إٔ ٓخ ؿخء روطش ح

ػ٠ِ حُ٘اًَخص حُوخٓاَس ٝه٤ِِاش حَُرل٤اش ، ٝإٔ ٛاٌح ح٫ٓاظؼ٘خء أِٓظاٚ ح٠ُاٍَٝس حُٔظٔؼِاش كا٢ حُاظوِٚ ٓاٖ ح٣ُِ٘اق حُايحثْ ُِؤاخثَ 

ًَا١ِ ُِٔلخٓازخص ٣ٞحكان ػِا٠ ٛاٌٙ ح٤ُٔخٓاش ٣ٝايػْ ٛاٌح حُظٞؿاٚ حُواخثْ ػِا٠ ٝح١ٌُ طظؼاَٝ ُاٚ ٛاٌٙ حُ٘اًَخص ، ٝإٔ حُـٜاخُ حُٔ

حُظوِٚ ٖٓ ٌٛٙ حًَُ٘خص رخُز٤غ أٝ رظز٢٘ أِٓٞد حٓظؼ٘خث٢ ك٢ حُظو٤ا٤ْ هَٝؿاخً ػِا٠ حُوٞحػاي حُؼخٓاش( ، ٝٓاٖ ػاْ كواي ٗاخد هٞحػاي 

ٟٞ حُاظوِٚ ٓاٖ ٗاًَخص هطاخع ح٧ػٔاخٍ طو٤٤ْ حًَُ٘خص حَُٔٗلش ُِوٜوٜش ح٫ٗظوخء حُؼ٘ٞحث٢ ُوٞحػاي ٓظلَهاش ٫ ٍحرا٢ ر٤ٜ٘اخ ٓا

حُؼخّ ٜٓٔخ ًخٕ حُظو٤٤ْ ، ٝٝؿيص طِي حُوٞحػي حُٔوخُلاش ٓٔاخٗيس ٝىػاْ ٝطؤ٤٣اي ٓاٖ ؿٜاخُ حُيُٝاش حُواخثْ ػِا٠ حَُهخراش رـ٤اَ ٓا٘ي ٓاٖ 

٠ُااٍَٝس  حُوااخٕٗٞ ٝٛااٞ حُـٜااخُ حًَُٔاا١ِ ُِٔلخٓاازخص كااؤهَ أٓااِٞرخً ػ٘ااٞحث٤خً حٓااظؼ٘خث٤خً ُظو٤اا٤ْ حُ٘ااًَخص ٓزااٍَحً ح٫ٓااظؼ٘خء رٌٞٗااٚ

حُظوِٚ ٖٓ ح٣ُِ٘ق حُيحثْ ُِؤخثَ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ طظَٜ طِي حُوٞحػي رًَ٘خص ؿ٤َ هخَٓس طلون أٍرخكخً كظ٠ ُٝٞ ًخٗض ه٤ِِش كا٬ 

٣ِٜ٘ٔخ ٓ٘ي حُـٜخُ حُٔاًٌٍٞ ٓاٖ اىػاخء ح٣ُِ٘اق حُايحثْ ُِؤاخثَ ، ٝٓاٖ ػاْ ؿاخءص طِاي حُوٞحػاي ٝح٠ُاٞحر٢ ٓوخُلاش ُطاَم حُظو٤ا٤ْ 

 ٝحهظٜخى٣خً رٔخ ٣ـؼِٜخ ٓوخُلش ُِوخٕٗٞ ؿ٤َ ؿي٣َس رخُظطز٤ن ػ٠ِ حًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ. حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ ٓخ٤ُخً 

، كواي ط٠أ٘ض طِاي  ٝػٖ ٓظخَٛ حُظل٢٣َ ك٢ طو٤٤ْ حُٔخٍ حُؼخّ ُِظوِٚ ٓ٘ٚ ٝكوخً ٤ُٔخٓخص حُوٜوٜش ٓاخُلش حُز٤اخٕٖٝٓ ك٤غ اٗٚ 

 حُوٞحػي:

  ُِحثيس ػٖ ح٫طلخم ٓغ حُٔ٘ظ١َ ػ٠ِ حكظلخهٚ رٌخٓاَ حُؼٔخُاش )طلَٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُظٌِلش حُٔؼخٕ حُٔزٌَ ُِؼٔخُش ح

 (1/5حُٔٞهلش ػ٘ي حَُ٘حء ، ٝهْٜ طِي حُظٌِلش ٖٓ ػٖٔ حَُ٘حء حُٔظلن ػ٤ِٚ( )حُز٘ي 

  حُظِحّ حُٔ٘اظ١َ رؼايّ حٓاظويحّ ح٧ٍحٟا٢ حُٔ٘اظَحس كا٢ ؿ٤اَ ح٧ؿاَحٝ حُٜا٘خػ٤ش ، كابًح هاخّ رظـ٤٤اَ حُـاَٝ ٣ٔايى(

لَم ر٤ٖ ػٖٔ حُٔٞم ٨ٍُح٢ٟ حُٔ٘ظَحس ٝر٤ٖ ػٖٔ ح٧ٍح٢ٟ حُٜ٘خػ٤ش ك٢ أهاَد ٓي٣٘اش ُِيُٝش " ُٝحٍس حُٔخ٤ُش " حُ

 (1/8ػَٔح٤ٗش ؿي٣يس( )حُز٘ي 

  .... طو٤٤ْ ح٧ٍح٢ٟ ح٬ُُٓش ُِ٘٘خ١ ٟٓٞٞع حُز٤غ رٔؼَ حُٔظَ ك٢ ح٧ٍح٢ٟ حُٜ٘خػ٤ش رؤهَد ٓي٣٘اش ػَٔح٤ٗاش ؿي٣ايس(

 ( 2/1( )حُز٘ي 

 ؿ٤٘ااٚ ُِٔظااَ حَُٔرااغ اًح هِااض حُو٤ٔااش  150خ١ ك٤ٜااخ رخُو٤ٔااش حُيكظ٣َااش أٝ رٔزِااؾ )طو٤اا٤ْ حُٔزااخ٢ٗ حُظاا٢ ٣ااظْ ِٓحُٝااش حُ٘٘اا

 (2/2حُيكظ٣َش ُِٔظَ حَُٔرغ ػٖ ٌٛح حُٔزِؾ( )حُز٘ي 

  طو٤اا٤ْ ح٫٥ص ٝحُٔؼاايحص ٝح٧ػااخع ٝٓؼاايحص حٌُٔخطااذ رخُو٤ٔااش حُيكظ٣َااش حُظااخَٛس كاا٢ آهااَ ٤ِٓح٤ٗااش ٓؼظٔاايس ٓااٖ َٓحهااذ(

 (2/4ٝ  2/3حُلٔخرخص()حُز٘يحٕ 

 (2/6ْ حُٔوِٕٝ ٝحُٔي٣ٕ٘ٞ رخُو٤ٔش حُيكظ٣َش ُٜٔخ اًح ٍؿذ حُٔ٘ظ١َ ك٢ َٗحثٜٔخ( )حُز٘ي )طو٤٤ 

  طو٤اا٤ْ حُ٘ااًَخص حُٜاا٘خػ٤ش ه٤ِِااش حَُرل٤ااش حُااٞحٍىس كاا٢ حُـاايٍٝ )أ( ٝحُـاايٍٝ )د( رخ٧ٓااِٞد ٝحُوٞحػااي حُظاا٢ طوااٍَص(

هزاَ حُلٞحثاي ُِٔا٘ٞحص حُاؼ٬ع  ًَُِ٘خص حُٜا٘خػ٤ش حُوخٓاَس ، ٝرلاي أىٗا٠ حُٔظٞٓا٢ حُٔا١ٞ٘ ُو٤ٔاش ح٧ٍراخف حُٜاخك٤ش

ـ  2/7ح٧ه٤َس ١زوخً ُِوٞحثْ حُٔخ٤ُش حُٔؼظٔيس ٖٓ حُـٜخُ حًَُٔا١ِ ُِٔلخٓازخص ٠ٓاَٝرش كا٢ ٠ٓاخػق ػٔخ٤ٗاش( )حُز٘اي 

 (6/1/2004رظخ٣ٍن  80رخُـِٔش ٍهْ  80/01/04/7حُٔؼيُش روَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ 

 خً حُواَحٍحص حُٔٞحكواش ػِا٠ ػٔاٖ ٣واَ ػاٖ حُو٤ٔاش حُيكظ٣َاش اًح )ُِـٔؼ٤خص حُؼخٓش ًَُ٘خص هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ ػ٘ي حطو

ٓاٖ هٞحػاي طو٤ا٤ْ حُ٘اًَخص حُٜا٘خػ٤ش حُظا٢ أهَطٜاخ حُِـ٘اش  2ٍأص ك٢ ًُي ِٜٓلش طويٍٛخ( )حُلوَس ح٧ه٤َس ٖٓ حُز٘اي 

 .23/11/2003حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش رظخ٣ٍن 

 

 حُٔخُق ر٤خٜٗخ رط٬ٕ ٝحٗؼيحّ طِي حُوٞحػي ُؼيس أٓزخد: ٖٝٓ ػْ ٣ز٤ٖ ٖٓ ٓظخَٛ حُظل٢٣َ ك٢ طو٤٤ْ حُٔخٍ حُؼخّ ُِظوِٚ ٓ٘ٚ

  

كوي ٓٔلض هٞحػاي حُظو٤ا٤ْ ُِٔٔاظؼَٔ حُٔ٘اظ١َ رظٜال٤ش ؿخٗاذ ٓاٖ حُؼٔخُاش ر٘اخء ػِا٠ ٍؿزظاٚ حُٔطِواش ٝطلي٣ايٙ ُٔاخ  حُٔزذ ح٧ٍٝ ـ

حثيس ػٖ ح٫طلاخم ٓاغ حُٔ٘اظ١َ ػِا٠ أٓٔظٚ حُوٞحػي رخُؼٔخُش حُِحثيس ٝطلَٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُظٌِلش حُٔؼخٕ حُٔزٌَ ُظِي حُؼٔخُش حُِ

ح٫كظلخه رخُؼٔخُش حُٔٞهلش ػ٘ي حَُ٘حء ، ٝهْٜ طِي حُظٌِلش ٖٓ ػٖٔ حَُ٘حء حُٔظلن ػ٤ِٚ، ٝٛٞ ٓخ أىٟ ا٠ُ طٜل٤ش ُؼايى ًز٤اَ ٓاٖ 

ٕ ػٔ٘اخً حُؼخ٤ِٖٓ ٣ُٝخىس ٓؼي٫ص حُزطخُش ، ٝطلٔاَ حُيُٝاش رظٌِلاش حُٔؼاخٕ حُٔزٌاَ هٜأخً ٓاٖ ػٔاٖ حُ٘اَحء حُا١ٌ ًاخٕ ٣ظؼا٤ٖ إٔ ٣ٌاٞ

ٗخؿِحً ًٝخ٬ًٓ ٣ظلن ٝحُوٞحػي حُل٤٘ش حُٔلخٓز٤ش ُظو٤٤ْ ح٧ٍٛٞ حُٔزخػش ٫ إٔ ٣ٌٕٞ ػٔ٘خً ٓوٜٞٓخً ٓ٘ٚ طِاي حُظٌِلاش ، ٝرخُظاخ٢ُ ٣ٌإٞ 

  ، ؿ٤َ هخثْ ػ٠ِ ؿٜٞى حُوٜوٜش ٝاٗٔخ ٣ظْ أٓخٓاخ ٓاٖ ها٬ٍ ر٤اغ حُ٘اًَخص رٔاي٤ٗٞ٣خطٜخ  ، ح٩ىػخء رظول٤ٞ ٓي٤ٗٞ٣خص حُوطخع حُؼخّ

رٔاخ ٣٘ا٤َ اُا٠ حُظٞه٤اق حُٔا٤ت   ، ويحّ ػخثي ر٤غ رؼٞ حًَُ٘خص حُظا٢ طلوان أٍرخكاخً ًز٤اَس كا٢ ٓايحى ى٣إٞ ٗاًَخص هخٓاَسأٝ حٓظ

 ، ٝٛٞ ٓخ ٣زوْ حُو٤ٔش حُز٤ؼ٤ش ٨ٍُٛٞ ٣ٝظؼخٍٝ ٓغ حُؼٖٔ حُٔليى ُظو٤٤ْ ح٧ٍٛٞ حُٔ٘ظَحس. ُؼخثيحص حُوٜوٜش

١َ( رؤ٣َٖٓ ٓوخُل٤ٖ ُِوخٕٗٞ، أُٜٝٔخ طـ٤٤َ حُـَٝ ٖٓ حٓاظويحّ ح٧ٍٝ كوي ٓٔلض طِي حُوٞحػي ُِٔٔظؼَٔ )حُٔ٘ظ حُٔزذ حُؼخ٢ٗ ـ

ٖٓ ح٧ؿَحٝ حُٜ٘خػ٤ش ا٠ُ ؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ؿَحٝ رٔلٞ اٍحىطٚ ٝحُظ٤ِْٔ ُٚ رلؼَ ًُي َٛحكش ٟٝٔ٘خً ، ٝػخ٤ٜٗٔاخ رظؼاي٣َ أٓاِٞد 

ُٔٔاظؼَٔ ًُاي ٝٝهظٔاخ ٗاخء ، ًُٝاي رظو٣َاَ حُظو٤٤ْ حُٔؼظٔي ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ا٠ُ أِٓٞد حُظو٤٤ْ ٝكوخً ُِو٤ٔاش حُٔاٞه٤ش ٓظا٠ أٍحى ح

( طو٢٠ رخُظِحّ حُٔ٘ظ١َ رؼيّ حٓظويحّ ح٧ٍح٢ٟ حُٔ٘ظَحس ك٢ ؿ٤َ ح٧ؿَحٝ حُٜا٘خػ٤ش ، كابًح 1/8هخػيس ٖٓ هٞحػي حُظو٤٤ْ )حُز٘ي 

ُٜا٘خػ٤ش كا٢ هخّ رظـ٤٤َ حُـَٝ ٣ٔيى ُِيُٝش " ُٝحٍس حُٔخ٤ُش " حُلَم ر٤ٖ ػٖٔ حُٔٞم ٨ٍُح٢ٟ حُٔ٘اظَحس ٝرا٤ٖ ػٔاٖ ح٧ٍحٟا٢ ح

أهَد ٓي٣٘ش ػَٔح٤ٗش ؿي٣يس ، ٝٛٞ طل٢٣َ ٗـغ حُٔٔظؼَٔ ػ٠ِ هزٍٞ حُ٘اَحء ٝكواخً ُٔاخ طواٍَٙ حُيُٝاش ٓاٖ هٞحػاي ُِظو٤ا٤ْ ٝحُظاَرٚ 

رلَٛش طـ٤٤َ حُـَٝ ًٔخ ٣٘خء ٝٝهظٔخ ٣َ٣ي ٤ُوظَٜ ح٧َٓ ػ٠ِ ٓيحىٙ ُلاَم حُظو٤ا٤ْ ىٕٝ ٗظاَ ٠ُاٍَٝس حُٔلخكظاش ػِا٠ حٓاظَٔحٍ 
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يى حُؼٔخُااش حُوخثٔااش ٝىٕٝ َٓحػااخس ٠ُااخر٢ طـ٘ااذ ر٤ااغ ح٧ٍحٟاا٢ ٝأ١ أٛااٍٞ أهااَٟ ُحثاايس ػِاا٠ حُ٘٘ااخ١ حُ٘٘ااخ١ ٝػِاا٠ ٗٞػ٤ااش ٝػاا

( ٖٓ ح٠ُٞحر٢ حُؼخٓش ، ٝٛٞ ٓخ ٣ؼيّ طِي حُوٞحػي ٓاٖ أٓخٓاٜخ 1/1ٝٝؿٞد ٗوَ ٤ٌِٓظٜخ ا٠ُ حًَُ٘ش حُوخر٠ش حُٔوظٜش ٝكوخً ُِز٘ي )

ث٢ ُٜاخ ١ٞ٘ٓاخً رَؿزاش حُٔ٘اظ١َ ٝٝكان أٓاِٞد حُظو٤ا٤ْ حُا١ٌ ٣لوان ١خُٔخ ًاخٕ طـ٤٤اَ حُـاَٝ ٓاٖ ح٧ٍٝ حُٔ٘اظَحس ٝحُظو٤ا٤ْ حُٜ٘اخ

 ِٜٓلظٚ ٛٞ ٫ ِٜٓلش حَُٔ٘ٝع ٓلَ حُز٤غ.

كوي طؼخِٓض هٞحػي طو٤٤ْ حًَُ٘خص حُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ٓغ ًَ ٓاٖ حُ٘اًَخص حُوخٓاَس ٝحُ٘اًَخص حَُحرلاش  حُٔزذ حُؼخُغ ـ 

ْٜ٘ ، ًٔخ ُْ طليى ٓؼ٤خٍحً ُِظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حًَُ٘خص حَُحرلش ٝح٧هَٟ ه٤ِِش حَُرل٤اش ٝحًَُ٘خص ه٤ِِش حَُرل٤ش ٓؼخِٓش ٝحكيس كِْ طلَم ر٤

أٝ راا٤ٖ حُ٘ااًَخص حُوخٓااَس ٝحُ٘ااًَخص ح٧هااَٟ "ه٤ِِااش حَُرل٤ااش" ، رااَ ؿؼِااض طِااي حُوٞحػااي ٍحثااي حُظو٤اا٤ْ ُٜااخ ؿ٤ٔؼااخً ٛااٞ )حُو٤ٔااش 

ح٫ُظِحّ ك٢ هخثٔش حًَُِٔ حُٔاخ٢ُ ١٧ ٤ًاخٕ  ( ٝٛٞ ٜٓطِق ٓلخٓز٢ ٣طِن ػ٠ِ ٤ٍٛي كٔخد ح٧َٛ أٝ Book Value) حُيكظ٣َش(

حهظٜخى١ ٓٞحء ًاخٕ كاَىحً أٝ ٗاًَش أٝ كٌٞٓاش ، ٝطؼظٔاي ٣َ١واش كٔاخد ٛاٌٙ حُو٤ٔاش ػِا٠ ح٤ُٔخٓاش حُٔلخٓاز٤ش حُٔظزؼاش كا٢ طو٤٤اي 

ح٩ٛا٬ى أٝ ه٤ٔظاٚ  ح٧َٛ أٝ ح٫ُظِحّ، كبٓخ طٌٕٞ ٓٔخ٣ٝش ُو٤ٔظٚ حُٞحهؼ٤ش )ًخُ٘وي ٝحُٞىحثغ حُز٤ٌ٘ش( أٝ ه٤ٔاش ٗاَحءٙ ٗخهٜاخً ٓـٔاٞع

حُظوي٣َ٣ش ، ًٔخ طوخّ حُو٤ٔش حُيكظ٣َش ُِ٘اًَخص ػاٖ ٣َ١ان كٔاخد حُلاَم را٤ٖ اؿٔاخ٢ُ حُو٤ٔاش حُيكظ٣َاش ٨ُٛاٍٞ ٝاؿٔاخ٢ُ حُو٤ٔاش 

ٝٛاٞ أٓاخّ ُِظو٤ا٤ْ ٣ُازوْ ٓاٖ حُيكظ٣َش ٬ُُظِحٓخص، ٓٔخ ٣ٔخ١ٝ حُو٤ٔش حُيكظ٣َاش ُلواٞم ح٤ٌُِٔاش ٝٛا٢ حُو٤ٔاش حُيكظ٣َاش ُِ٘اًَش، 

ص ٝحُٔؼيحص ٝح٧ػاخع ٝٓؼايحص حٌُٔخطاذ ، ٣ٝظٜاخىّ ٓاغ ؿخ٣اش ٝٛايف حُز٤اغ ٝحُوٜوٜاش حُواخثْ ػِا٠ حٓاظَٔح٣ٍش حُ٘٘اخ١ ه٤ٔش ح٫٥

ٝػ٠ِ حُظِحّ حُٔٔظؼَٔ رظط٣َٞ حًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ ، ًٔخ أٗٚ أٓخّ ٫ ٣لَم ر٤ٖ كيحػش أٝ هيّ ح٧َٛ ٓلاَ حُظو٤ا٤ْ ، ٝاًح ؿاخُ ُٜاٌح 

 بٗٚ ر٤و٤ٖ ٫ ٣ظلن ٓغ طو٤٤ْ حًَُ٘خص حَُحرلش ٫ٝ حًَُ٘خص ه٤ِِش حَُرل٤ش.ح٧ٓخّ إٔ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حًَُ٘خص حُوخَٓس ك

طو٤٤ْ ح٧ٍح٢ٟ ح٬ُُٓش ُِ٘٘خ١ ٟٓٞٞع حُز٤اغ أ٣اخً ًخٗاض حُٔي٣٘اش حٌُخث٘اش رٜاخ رٔاؼَ حُٔظاَ كا٢   كوي طز٘ض طِي حُوٞحػي حُٔزذ حَُحرغ ـ

را٤ٖ حُٔ٘اظ١َ ُا٨ٍٝ رخُٔايٕ حُٜٔا٣َش ػِا٠ حهظ٬كٜاخ  ح٧ٍح٢ٟ حُٜ٘خػ٤ش رؤهَد ٓي٣٘ش ػَٔح٤ٗش ؿي٣يس، ٝٛٞ ٓخ ٤ٔ٣ِ رـ٤اَ ٓا٘ي

ٝر٤ٖ حُٔ٘ظ١َ ٩كيٟ ًَٗخص هطاخع ح٧ػٔاخٍ حًُِٔٔٞاش ُِيُٝاش ، كز٤٘ٔاخ ٣٘اظ١َ حُٔٔاظؼَٔ حَُحؿاذ كا٢ اهخٓاش ٓ٘اَٝع ؿي٣اي راؤ١ 

ا٤ُٜااخ ٫ طزاا٤ق ٗـااي إٔ هٞحػااي حُظو٤اا٤ْ حُٔ٘ااخٍ   ، ٓي٣٘ااش رخُٔااؼَ حُٔااٞه٢ ُاا٨ٍٝ ك٤ٜااخ ٠ٓاا٤لخً أٛاا٫ًٞ اٗظخؿ٤ااش ٝكااَٙ ػٔااَ ؿي٣اايس 

َٗحء ٓظَ ح٧ٍٝ رٔاؼَ حُٔظاَ كا٢ أٍحٟا٢ حُظ٤ٔ٘اش حُٜا٘خػ٤ش راؤهَد   ا٫  ُِٔ٘ظ١َ ًَُ٘ش هطخع ح٧ػٔخٍ حُٔٞؿٞىس ك٢ ًحص حُٔيٕ

ُِٔظاَ حَُٔراغ ٤ُاظٌٖٔ حُٔٔاظؼَٔ ٓاٖ   ٓخثش ٝهٔٔإٞ ؿ٤ٜ٘اخً  ٝحُظ٢ ٓؼَٛخ ٝكوخً ُظوي٣َ طِي حُوٞحػي كٍٞ ٓؼَ  ٓي٣٘ش ػَٔح٤ٗش ؿي٣يس

حًَُ٘ش رؼي ًُي ٝر٤غ ح٧ٍٝ أٝ طٞه٤لٜخ ك٢ حٓظويحٓخص ؿي٣يس ٓغ طلو٤ن أٍرخف طَٜ ا٢ُ أٟؼخف حُٔاؼَ حُا١ٌ ىكاغ طؼٔي طٜل٤ش 

، ٫ٝ ٣ُلظَ ػ٤ِٚ ًُاي ٝاٗٔاخ كوا٢ طٞٛا٢ حُوٞحػاي رظلٜا٤َ حُلاَم را٤ٖ ٛاٌح حُظو٤ا٤ْ ٝحُو٤ٔاش حُٔاٞه٤ش   ك٢ حًَُ٘ش ػ٘ي هٜوٜظٜخ

  ٚ ، رٔخ ٣لوي طِي حُٔؼخ٤٣َ أ١ ه٤ٔش هخ٤ٗٞٗش طٔ٘يٛخ.٨ٍُٝ ٝٛٞ ٓ٘ظ٠ٜ ٓخ ٣ٜيف ا٤ُٚ حُٔٔظؼَٔ ٣ٝزظـ٤

كوي ط٠ٔ٘ض طِي حُوٞحػي طو٤٤ْ حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش ه٤ِِش حَُرل٤ش حُٞحٍىس ك٢ حُـيٍٝ )أ( ٝحُـيٍٝ )د( رخ٧ٓاِٞد  حُٔزذ حُوخْٓ ـ

ٜاخك٤ش هزاَ حُلٞحثاي ُِٔا٘ٞحص ٝحُوٞحػي حُظ٢ طوٍَص ًَُِ٘خص حُٜ٘خػ٤ش حُوخَٓس ، ٝرلي أىٗا٠ حُٔظٞٓا٢ حُٔا١ٞ٘ ُو٤ٔاش ح٧ٍراخف حُ

ـ حُٔؼيُاش  2/7حُؼ٬ع ح٧ه٤َس ١زوخً ُِوٞحثْ حُٔخ٤ُش حُٔؼظٔيس ٖٓ حُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓزخص ٠َٓٝرش ك٢ ٠ٓاخػق ػٔخ٤ٗاش( )حُز٘اي 

ش ( أ١ إٔ حُلي ح٧ىٗا٠ ُظو٤ا٤ْ حُ٘اًَخص ه٤ِِاش حَُرل٤ا6/1/2004رظخ٣ٍن  80رخُـِٔش ٍهْ  80/01/04/7روَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ 

رٔخ ٓلخىٙ آٌخ٤ٗش حٓظَىحى حُٔ٘اظ١َ ًاَ ٓاخ   ،  ٣ٌٕٞ ٛٞ ػٔخ٤ٗش أٟؼخف حُٔظ٢ٓٞ ح١ُٞ٘ٔ ٧ٍرخكٜخ ه٬ٍ حُٔ٘ٞحص حُؼ٬ع هزَ ر٤ؼٜخ

ر٤٘ٔاخ حُٔٔاظوَ ػ٤ِاٚ كا٢ حُزٍٞٛاش حُٜٔا٣َش إٔ ٠ٓاخػق حَُرل٤اش أٝ   ، ىكؼٚ ٖٓ ه٬ٍ ح٧ٍرخف حُٔؼظخىس كا٢ ؿ٠إٞ ػٔخ٤ٗاش أػاٞحّ

ًٔاخ إٔ ٛاٌٙ   ، ػخٓاخً   هٔاْ ٝػ٘ا٣َٖ  ػخٓخً اُا٢ أًؼاَ ٓاٖ  هٔٔش ػَ٘ طزِؾ ٖٓ    ٖٓ ه٬ٍ ح٧ٍرخف ح٣ُٞ٘ٔشكظَس حٓظَىحى ٍأّ حُٔخٍ 

كبٕ طلي٣ي حُٔاؼَ   ، ٖٝٓ ػْ  حُوخػيس هي أؿلِض آٌخ٤ٗش طي٢ٗ أٍرخف حًَُ٘ش رٔزذ ٓٞء ح٩ىحٍس كظ٠ ُٝٞ ًخٗض أُٜٛٞخ ػخ٤ُش حُو٤ٔش

  ، رٔخ ٣لٔي طِي حُوٞحػي ٣ٝزطِٜخ.  خٍ حُؼخّاٗٔخ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ اٛيحٍ حُٔ  ، رٌٜٙ حُط٣َوش

إٔ هٞحػي حُظو٤٤ْ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ هي ٗخرٜخ "طل٢٣َ ؿي هط٤َ" ، رظو٣ٞاَ حُـٔؼ٤اخص حُؼخٓاش ُ٘اًَخص هطاخع ح٧ػٔاخٍ  حُٔزذ حُٔخىّ ـ

ش حُظا٢ طوايٍٛخ طِاي كن حُٔٞحكوش ػ٠ِ ػٖٔ ُز٤غ حًَُ٘خص )٣وَ ػٖ حُو٤ٔاش حُيكظ٣َاش( رايحػ٢ حُٜٔاِل رَثخٓش ٣َُٝ ح٫ٓظؼٔخٍحُؼخّ 

حُـٔؼ٤خص حُؼخٓش ، ٝٛٞ ٓخ ٣ُطِن حُؼ٘خٕ ًَُِ٘خص حُوخر٠اش رـٔؼ٤خطٜاخ حُؼخٓاش ُز٤اغ حُ٘اًَخص حُظخرؼاش ـ ٝٛا٢ ٓاٖ ح٧ٓاٞحٍ حًُِٔٔٞاش 

ُِيُٝش ـ رٔؼَ ؿ٤َ ٓو٤ي رلي أى٠ٗ ، كلظ٠ حُو٤ٔش حُيكظ٣َش أ٣خً ٓاخ ًخٗاض ٗٔازش ح٩ٛا٬ى ك٤ٜاخ أؿاخُص طِاي حُوٞحػاي حُ٘اٍِٝ ػٜ٘اخ اُا٠ 

ه٤ٔش طيٗٞٛخ رٔخ ٫ ٣ٔخٗيٙ أ١ ٓزٍَ ٖٓ حُِٜٔلش حُؼخٓش ، ٫ٝ ٣لَٔٙ ٓا١ٞ إٔ ؿخ٣اش طِاي حُوٞحػاي ُِظو٤ا٤ْ ُاْ طٌاٖ ٓاٟٞ حُاظوِٚ 

ؿ٤َ حُٔزٍَ ٖٓ حُٔخٍ حُؼخّ حُِٔٔٞى ٌُٜح حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ ا٠ُ أ١ ٓٔظؼَٔ ٣وزَ حُٔؼَ ح١ٌُ ٣يٗٞ ٓؼَ حُو٤ٔاش حُيكظ٣َاش ُِ٘اًَخص ، 

ٞحػاي ػِا٠ طو٤ا٤ْ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص )حَُحرلاش( ٝحُٔٔأخس "ه٤ِِاش حَُرل٤اش" راخ٬١ً رط٬ٗاخً ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼَ ططز٤ان طِاي حُو

و٤َ.  ُٓ  ٓطِوخً ٫ ٣و٤ِٚ ٖٓ ػؼَطٚ 

ٝػٖ ٓيٟ ٬ٓٓش طو٤٤ْ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ٝحُظِحّ حُظو٤٤ْ ر٠ٞحر٢ ٝهٞحػي حُظو٤٤ْ ٓاٞحء حُٔواٍَس رواخٕٗٞ ٖٝٓ ك٤غ اٗٚ 

أٝ حُوٞحػي ٝح٠ُٞحر٢ حُزخ١ِش حُظ٢ هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٝحُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ، ٝٓايٟ  هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ

، كبٕ حُؼخرض ٖٓ ح٧ٍٝحم إٔ طو٤٤ْ أٍٛٞ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِاٞص ٝاػاخىس حُظو٤ا٤ْ هاي طاْ ٝكواخً ٧ٓاْ  اٛيحٍ حُظو٤٤ْ ُِٔخٍ حُؼخّ

 ٝطظٔؼَ أْٛ ٓوخُلخص حُظو٤٤ْ ك٤ٔخ ٢ِ٣:ٔخُق ر٤خٗٚ ، رخ١ِش ٜٝٓيٍس ُِٔخٍ حُؼخّ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُ

( ٓاٖ ح٠ُاٞحر٢ ٝحُوٞحػاي 1/9: ٓوخُلش ػيّ اُـخء حُِٔح٣يس حُؼخٓش ٝػيّ اػخىس ١َكٜخ ٖٓ ؿي٣ي ٗلاخًحً ُلٌاْ حُز٘اي )حُٔوخُلش ح٠ُٝ٧ 

وٜااش حُٔؼوااٞىس رظااخ٣ٍن ( ٓااٖ هااَحٍ حُِـ٘ااش حُُٞح٣ٍااش ُِو1/9ًُٜااي إٔ حُز٘ااي )،  6/1/2004حُٔؼظٔاايس ٓااٖ ٓـِااْ حُااٍُٞحء كاا٢ 

هي ٗٚ ػ٠ِ أٗٚ )رخُ٘ٔازش ُِ٘اًَخص حُظا٢ ٓازن  6/1/2004ٝح٠ُٔخكش ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ُيٟ حػظٔخىٙ ُِوَحٍ ك٢  23/11/2003

اػايحى طو٤٤ٔاخص ُٜاخ ُٝاْ طُطاَف رؼاي كا٢ رَٗاخٓؾ حُوٜوٜاش ُِز٤اغ أٝ حُظاؤؿ٤َ أٝ ٣ُاخىس ٍأّ حُٔاخٍ ، أٝ ١َُكاض ُٝاْ ٣اظْ حُزاض كاا٢ 

ٜ٘خ ٍٝٝىص ك٢ هٞحثْ )أ( ٝ )د( حُظ٢ طْ ػَٟٜخ ػ٠ِ حُِـ٘ش حُوخٛاش رخُ٘اًَخص حُوخٓاَس أٝ ه٤ِِاش حَُرل٤اش ، حُؼَٝٝ حُٔويٓش ػ

كاا٢ ا١ااخٍ رَٗااخٓؾ  ٣ُٝؼااخى ١َكٜااخ ُِز٤ااغطو٤٤ٜٔااخ كٔااذ حُوٞحػااي حُااٞحٍىس كاا٢ ٛااٌح حُوااَحٍ ،  ٣ُٝؼااخىحُظو٤٤ٔااخص حُٔااخرن اػاايحىٛخ  كظِـاا٠
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هاخُق ٟاٞحر٢ ٝهٞحػاي حُظو٤ا٤ْ حُؼخراض إٔ طو٤ا٤ْ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص حُوٜوٜش ػ٠ِ أٓخّ هٞحػاي حُظو٤ا٤ْ حُـي٣ايس( ، ٝ

 حُٜخىٍس ػٖ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٝهَحٍحص ٓـِْ حٍُُٞحء حُٜخىٍس رخػظٔخى ٝطؼي٣َ طِي حُوٞحػي ٖٓ ٝؿ٤ٜٖ:

 

 ُوَحٍ حُاُٞح١ٍ ٍهاْ حُٞؿٚ ح٧ٍٝ ـ إٔ طو٣ََ طو٤٤ْ ًَٗش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ح٧ٍٝ هاي طاْ رٔؼَكاش ُـ٘اش حُظلوان حُٔ٘اٌِش راخ

 2ٓاٖ كخكظاش حُٔٔاظ٘يحص ٍهاْ  2)ًٔاخ ٍٝى رخُٔٔاظ٘ي ٍهاْ ح٧ٍٝ رخُٜاللش  30/6/2002ًُٝي كا٢  1998ُٔ٘ش  225

% ٓاٖ أٓاْٜ حُ٘اًَش ُِز٤اغ كا٢ 100( ، ػاْ طاْ ١اَف ٤ُٜ4/7/2011جش ه٠خ٣خ حُيُٝش حُٔٞىػش ِٓق حُيػٟٞ رـِٔش 

رـ٣َايط٢  5/6/2003ٝرظاخ٣ٍن  30/5/2003ـِواش رظاخ٣ٍن ا١خٍ رَٗخٓؾ حُوٜوٜش ك٢ ِٓح٣ايس ػخٓاش رخُٔظاخ٣ٍق حُٔ

(، ٝرخُظاخ٢ُ كابٕ 4/7/2011حُٔٞىػاش رـِٔاش  3ٖٓ كخكظش ٤ٛجش ه٠خ٣خ حُيُٝش ٍهاْ  1ح٧َٛحّ ٝح٧هزخٍ )حُٔٔظ٘ي ٍهْ 

ٗاًَش ١٘طااخ ٌُِظااخٕ ٝح٣ُِااٞص طٌإٞ ٓااٖ حُ٘ااًَخص حُظاا٢ ٓازن اػاايحى طو٤٤ٔااخص ُٜااخ ١َُٝكاض ُِز٤ااغ كاا٢ ِٓح٣اايس ػخٓااش 

حُٔـِوااش ً٘ااًَش ه٤ِِااش حَُرل٤ااش ٝكوااخً ُوٞحػااي حُظو٤اا٤ْ حُِٔـااخس، ٝٓااٖ ػااْ كبٗااٚ ٝرؼااي ٛاايٍٝ هٞحػااي حُظو٤اا٤ْ رخُٔظااخ٣ٍق 

( ٓاخُق حُز٤اخٕ اؿاَحء 1/9كواي ًاخٕ ٣ظؼا٤ٖ ططز٤واخً ُِز٘اي ) 6/1/2004حُـي٣يس ٝحػظٔخىٛخ ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء رظاخ٣ٍن 

 أ٣َٖٓ ؿ٤٣َٖٛٞ : 

 طو٤٤ٜٔخ كٔذ حُوٞحػي حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح حُوَحٍ. خىسٝاػحُظو٤٤ٔخص حُٔخرن اػيحىٛخ  اُـخءأُٜٝٔخ ـ 

 كا٢ ِٓح٣ايس ػخٓاش ؿي٣ايسكا٢ ا١اخٍ رَٗاخٓؾ حُوٜوٜاش ػِا٠ أٓاخّ هٞحػاي حُظو٤ا٤ْ حُـي٣ايس  اػاخىس ١اَف حُ٘اًَش ُِز٤اغٝػخ٤ٜٗٔاخ ـ 

 رخُٔظخ٣ٍق حُٔـِوش.

طُِاؾ ، ُٝاْ ٣اظْ اػاخىس ١اَف حُ٘اًَش  ٝحُؼخرض ٖٓ ٓـَٔ أٍٝحم حُيػٟٞ إٔ حُِٔح٣يس حُٔطَٝكش ٖٓ حًَُ٘ش حُوخر٠ش هِض هخثٔش ُْٝ

( ٓاٖ هاَحٍ ٓـِاْ حُاٍُٞحء حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ ، راَ طاْ اٟاخكش ٓٔاظؼ٣َٖٔ ؿايى اُا٠ ًحص 1/9ُِز٤غ كا٢ ِٓح٣ايس ؿي٣ايس ًٔاخ ططِاذ حُز٘اي )

ٌُظخٕ( حُِٔح٣يس ْٛ )حُٔـٔٞػش حُي٤ُٝش ٬ُٓظؼٔخٍ ، ًَٝٗش كخ٣ٖ ٝٝى ُِٜ٘خػخص حُو٘ز٤ش ، ٝحُـٔؼ٤ش حُظؼخ٤ٗٝش حٍُِحػ٤ش ُٔ٘ظـ٢ ح

ٝرؼااي ٓااخ ٣ِ٣ااي ػِاا٠ ٓاا٘ش ًخِٓااش ٓااٖ ٓٞحػ٤ااي كااٞ حُٔظااخ٣ٍق ُِِٔح٣اايس حُؼخٓااش ٝحُظلااخٝٝ ٓااغ  5/4/2004، ٝهااي طااْ ًُااي رظااخ٣ٍن 

ٝىٕٝ اُـخء  5/4/2004حُٔؼِٖ ك٤ٜٔخ ػٖ حُِٔح٣يس حُؼخٓش ٝكظ٠  5/6/2003ٝطخ٣ٍن  30/5/2003حُٔظِح٣ي٣ٖ ح٤٤ِٛ٧ٖ ٖٓ طخ٣ٍن 

 ُِِٔح٣يس ٝاػخىس ١َكٜخ ٖٓ ؿي٣ي .

ٓاٖ كخكظاش حُـٜاش  1)حُٔٔاظ٘ي ٍهاْ  16/8/2004حُٞؿٚ حُؼخ٢ٗ ـ إٔ اػخىس طو٤٤ْ حًَُ٘ش هي طْ حػظٔخىٙ ٖٓ ٣َُٝ ح٫ٓظؼٔخٍ رظاخ٣ٍن 

٤ٌُإٞ ٓؼزاَحً ػاٖ حُو٤ٔاش حُلو٤و٤اش  30/6/2004( ًٝخٕ ٖٓ حُٔظؼ٤ٖ إٔ ٣ظْ حُظو٤٤ْ كا٢ 4/7/2011حُٔويٓش رـِٔش  2ح٩ىح٣ٍش ٍهْ 

٥هَ ٤ِٓح٤ٗخطٜخ ػ٘ي حُطَف ُِز٤غ ، ا٫ إٔ حُؼخراض ٓاٖ حُٔٔاظ٘ي حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ إٔ طو٣َاَ حُظلوان ٓاٖ طو٤ا٤ْ  ُظو٤٤ْ أٍٛٞ حًَُ٘ش ٝكوخً 

ُٝاْ ٣ؼظاي راخُظو٤٤ْ ػِا٠ أٓاخّ طاخ٣ٍن  30/6/2002راي٬٣ً ػاٖ طاخ٣ٍن  30/6/2003أٍٛٞ حًَُ٘ش ُظلي٣غ حُظو٤٤ْ هي حػظٔي طاخ٣ٍن 

رٔاخ ٣ـؼاَ حُظو٤ا٤ْ ؿ٤اَ ٓؼزاَ ػاٖ حُو٤ٔاش  16/8/2004حُظو٣َاَ رظاخ٣ٍن كخٍ ًٕٞ ٣ُٝاَ ح٫ٓاظؼٔخٍ هاي حػظٔاي طلاي٣غ  30/6/2004

حُلو٤و٤ش ٨ٍُٛٞ ٓلاَ حُظو٤ا٤ْ ٝٓاٖ ػاْ ٠٣ال٢ حػظٔاخى حُظو٣َاَ راخ٬١ً ُو٤خٓاٚ ػِا٠ أٓاخّ ٤ِٓح٤ٗاش ٓاخروش ٤ُِِٔح٤ٗاش ح٧ه٤اَس ُؼاخّ 

 حُٞحؿذ حطوخًٛخ أٓخٓخً ُظلي٣غ حُظو٤٤ْ. 2004

حُظا٢  1991ُٔا٘ش  203حُٜاخىٍ رخُواخٕٗٞ ٍهاْ  ( ٖٓ هخٕٗٞ هطاخع ح٧ػٔاخ٤10ٍَس ٖٓ حُٔخىس )ٓوخُلش حُلوَس ح٧ه حُٔوخُلش حُؼخ٤ٗش :

كظاَص حُظٜاَف راخُز٤غ كا٢ أ١ أٛاَ ٓاٖ هطا١ٞ ح٩ٗظاخؽ حَُث٤ٔا٤ش ا٫ رؼاي ٓٞحكواش حُـٔؼ٤اش حُؼخٓاش  ١ٝزواخ ُِوٞحػاي حُظا٢ طلاايىٛخ 

ٞحػي حُوخٛش رظو٤ا٤ْ حُ٘اًَخص حُٜا٘خػ٤ش حُظا٢ ٝحكواض ػ٤ِٜاخ طو٤٤ْ أٍٛٞ حًَُ٘ش هي حطزغ ح٠ُٞحر٢ ٝحُو ، ًُي إٔ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش

حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٝحُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ٝحُٔوخُلش ُِوخٕٗٞ ٝحُٜخىٍس ٖٓ ؿ٤َ ِٓطش ٓوظٜاش ربٛايحٍٛخ ٝرـ٤اَ 

خّ ، ًُٝااي رخُٔوخُلااش ُِلوااَس ح٧ىحس حُظ٘اا٣َؼ٤ش حُٔلاايىس هخٗٞٗااخً ُظو٤اا٤ْ حُ٘ااًَخص ٝٛاا٢ ح٬ُثلااش حُظ٘ل٣ٌ٤ااش ُوااخٕٗٞ هطااخع ح٧ػٔااخٍ حُؼاا

حُظا٢ كظاَص حُظٜاَف راخُز٤غ كا٢ أ١  1991ُٔا٘ش  203حُٜاخىٍ رخُواخٕٗٞ ٍهاْ  ( ٖٓ هاخٕٗٞ هطاخع ح٧ػٔاخ10ٍح٧ه٤َس ٖٓ حُٔخىس )

، ك٤اغ ُاْ طايٍؽ  أَٛ ٖٓ هط١ٞ ح٩ٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش ا٫ رؼاي ٓٞحكواش حُـٔؼ٤اش حُؼخٓاش ١ٝزواخ ُِوٞحػاي حُظا٢ طلايىٛخ ح٬ُثلاش حُظ٘ل٣ٌ٤اش

ػِا٠ حُاَؿْ ٓاٖ  ٞحػي حُظ٢ أهَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٟٖٔ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٕٗٞ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚحُو

ط٘ز٤ٚ ٍث٤ْ حُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓزخص ػ٠ٞ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش حُا١ٌ ٗزاٚ كا٢ طؼ٤ِواٚ ػِا٠ طِاي ح٠ُاٞحر٢ ٝحُوٞحػاي ـ رلان ـ رؤٗاٚ 

ح٣ٍش ُِوٜوٜش ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ ػ٠ِ ٓـِْ حٍُُٞحء ٩هَحٍٛخ ٝحػظٔخىٛخ(، ًٔخ ٗزٚ ًاٌُي ـ رلان ٣ظؼ٤ٖ )ػَٝ هَحٍحص حُِـ٘ش حُُٞ

٣ظ٠أٖ حُٔؼ٘ا٠  1991ُٔا٘ش  203ـ ا٠ُ ٝؿٞد )ٛايٍٝ هاَحٍ ٓاٖ ٍثا٤ْ ٓـِاْ حُاٍُٞحء رظؼاي٣َ ح٬ُثلاش حُظ٘ل٣ٌ٤اش ُِواخٕٗٞ ٍهاْ 

ٓـخ٣َس ُِوٞحػي ٝح٠ُٞحر٢ حُظ٢ أهَٛخ ٓـِْ حُاٍُٞحء رٔاخ حُٔخُق ر٤خٗٚ ، ا٫ إٔ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش حٓظَٔص ٓظ٠ٔ٘ش ُوٞحػي أهَٟ 

٣ـؼااَ ططز٤اان ح٠ُااٞحر٢ ٝحُوٞحػااي حُٔؼظٔاايس ٓااٖ ٓـِااْ حُااٍُٞحء ىٕٝ ط٠اا٤ٜٔ٘خ ح٬ُثلااش حُظ٘ل٣ٌ٤ااش ًحطٜااخ أٝ ىٕٝ طو٣ٞااَ ٓـِااْ 

 حٍُُٞحء ٟٝغ طِي ح٠ُٞحر٢ ري٣ِش ػٔخ ط٠ٔ٘ظٚ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝحُؼيّ ٓٞحء.

( ٖٓ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٕٗٞ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ حُٜاخىٍس رواَحٍ ٍثا٤ْ 26طو٤٤ْ حًَُ٘ش ُلٌْ حُٔخىس ) ٓوخُلشحُٔوخُلش حُؼخُؼش : 

حُظا٢ ٜٗاض ػِا٠ أٗاٚ " ٫ ٣ـاُٞ ُِ٘اًَش حُظٜاَف راخُز٤غ كا٢ أٛاَ ٓاٖ هطا١ٞ ح٩ٗظاخؽ  1991ُٔا٘ش  1590ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهاْ 

 ٔخ ٣ؤط٢:حَُث٤ٔ٤ش ا٫ رٔٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ١ٝزوخً ُ

إٔ طٌٕٞ حًَُ٘ش ػخؿِس ػٖ ط٘ـ٤َ ٛاٌٙ حُوطا١ٞ ط٘اـ٬٤ حهظٜاخى٣خ أٝ إٔ ٣ائى١ ح٫ٓاظَٔحٍ كا٢ ط٘اـ٤ِٜخ اُا٠ طل٤ٔاَ حُ٘اًَش  ـ  1

 هٔخثَ ٓئًيس.

( ٓاٖ حُواخٕٗٞ " اً حُؼخراض إٔ ٗاًَش ١٘طاخ 19أ٫ ٣وَ ٓؼَ حُز٤غ ػٖ حُو٤ٔش حُظ٢ طويٍٛخ حُِـ٘ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔاخىس ) ـ  2

ٝح٣ُِٞص ُْ طٌٖ ٖٓ حًَُ٘خص حُؼخؿِس ػٖ ط٘ـ٤َ هط١ٞ ح٩ٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش ط٘ـ٬٤ً حهظٜخى٣خً ، ًٔخ ُْ ٣ؼزض إٔ ح٫ٓظَٔحٍ كا٢  ٌُِظخٕ

ط٘ـ٤ِٜخ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ئى١ ا٠ُ طل٤َٔ حًَُ٘ش هٔخثَ ٓئًيس ، ٝاٗٔخ ػِا٠ حُؼٌاْ كواي ػزاض إٔ حُ٘اًَش ٓاٖ حُ٘اًَخص حُظا٢ طلوان 

ٝكووض كخث٠خً ٓ٘خٓزخً ٝأٍرخكخً ٓؼوُٞش رٔخ ٣ـؼَ طو٤٤ٜٔاخ ط٤ٜٔايحً ُز٤ؼٜاخ رـ٤اَ ٓا٘ي ٓاٖ حُواخٕٗٞ أٍرخكخً ٝأٜٗخ هي ٠ٜٗض ٖٓ ػؼَطٜخ 

 ٝحُٞحهغ.
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طو٤٤ْ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِاٞص ػِا٠ أٓاخّ ًَٓاِ ٓاخ٢ُ هاي٣ْ ٓاَ ػ٤ِاٚ أًؼاَ ٓاٖ ػاخّ ٫ٝ ٣ؼزاَ ػاٖ كو٤واش حُٔوخُلش حَُحرؼش : 

، ًُي إٔ طو٤٤ْ حًَُ٘ش هي حطوٌ أٓخٓاخً ُاٚ حًَُٔاِ حُٔاخ٢ُ ُِ٘اًَش كا٢ ٤ْ ٣ٝزطِٚ حُٟٞغ حُٔخ٢ُ ٨ٍُٛٞ ٓلَ حُظو٤٤ْ رٔخ ٣لٔي حُظو٤

أػظايص راخًَُِٔ حُٔاخ٢ُ ُِ٘اًَش كا٢  2002ُٔا٘ش  157، ػْ رؼي حُظؼي٣َ رٔؼَكش ُـ٘اش حُظلوان حُٔ٘اٌِش راخُوَحٍ ٍهاْ  30/6/2002

رلٔازخٕ طٔاخّ حُظو٤ا٤ْ ٝحػظٔاخىٙ رظاخ٣ٍن  30/6/2004، ر٤٘ٔخ ًخٕ ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِٜخ ح٫ػظايحى راخًَُِٔ حُٔاخ٢ُ ُِ٘اًَش كا٢  30/6/2003

ٝٛٞ ٓخ ٣لويٙ حُٜٔيحه٤ش ٝحُظؼز٤َ ػٖ حًَُِٔ حُٔخ٢ُ حُلو٤وا٢  30/6/2004أ١ رؼي طلي٣ي حًَُِٔ حُٔخ٢ُ ًَُِ٘ش ك٢  16/8/2004

 ًَُِ٘ش.

ض ٓ٘ٞحص رٔخ ٫ ٣ؼزَ رط٬ٕ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ كَٜ ٓٔخك٢ ٧ٍح٢ٟ ٝٓٞحهغ حًَُ٘ش ٠٠ٓ ػ٤ِٚ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ٓحُٔوخُلش حُوخٓٔش : 

، ًُي إٔ حُظو٤٤ْ ُٔٞحهغ حًَُ٘ش ٝٓٔخكظٜخ ُْ ٣ظْ ػِا٠ أٓاخّ كـاْ حُٔٞحهاغ ػٖ حُٞحهغ حُلؼ٢ِ ُِلَٜ حُٔٔخك٢ ك٢ طخ٣ٍن حُظو٤٤ْ 

حُلؼ٤ِش ٝحُٔٔخكش حُلو٤و٤ش ٧ٍح٢ٟ حًَُ٘ش ك٢ ػخّ حُظو٤٤ْ أٝ ك٢ ٝهض ه٣َاذ ٓؼخٛاَ ُاٚ ، ٝاٗٔاخ طاْ ػِا٠ ٓاخ ًًاَص ُـ٘اش حُظو٤ا٤ْ 

( ـ " ٖٓ ٝحهغ حُلَٜ حُٔٔخك٢ ح١ٌُ طْ رٔؼَكش ٜٓاِلش حُٔٔاخكش 4/7/2011ُِـٜش ح٩ىح٣ٍش ـ ؿِٔش  2َٛخ ـ )حُلخكظش ٍهْ رظو٣َ

 ". 25/1/1998رخُـَر٤ش ك٢ 

 

ٓوخُلش طل٤َٔ حُيُٝش ى٣ٕٞ حًَُ٘ش ٓوٜٞٓش ٖٓ ٗخطؾ حُظو٤٤ْ ىٕٝ طل٤ِٔٚ ُِٔٔاظؼَٔ حُٔ٘اظ١َ ٟأٖ ٛالوش حُٔوخُلش حُٔخىٓش : 

إٔ حُظو٤٤ْ هي طْ ىٕٝ طل٤َٔ حُٔ٘ظ١َ حُي٣ٕٞ حُٔٔظلوش ػ٠ِ حًَُ٘ش ُِز٘ٞى رلٔزخٕ إٔ ًُي ؿخٗذ ٖٓ أٛايحف حُز٤اغ ،  ، ًُي حُز٤غ

ٝطل٤َٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش رٜخ ُظظ٠ُٞ ط٣ٞٔظٜخ ٓغ حُيحث٤ٖ٘ ٝٛٞ ٓخ طْ هٜٔٚ ٖٓ ٗخطؾ ر٤غ حًَُ٘ش ٝٓؼَ أػزخًء ػِا٠ حُيُٝاش ٝطاي٢ٗ 

لِٔش ري٣ٕٞ ٝحُظِحٓخص حًَُ٘ش ر٤٘ٔخ طَى حُظو٤ا٤ْ حُٔ٘اظ١َ ٓظٔظؼاخً رٌخكاش كواٞم حُ٘اًَش ػ٘اي ًز٤َ ُِو٤ٔش حُز٤ؼ٤ش ٨ٍُٛٞ ؿ٤َ حُٔ

ـَُّ ح١ٌُ طلِٔظٚ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش. ـُْ٘ ىٕٝ حُ  حُز٤غ ك٘خٍ حُٔٔظؼَٔ حُ

وٜاٞٓش اُا٠ ٓوخُلش حُٔٔخف ُِٔ٘ظ١َ رظـ٤٤َ أْٓ حُظو٤٤ْ ربٍحىطاٚ حُٔ٘لاَىس ٓاٖ أٓاِٞد حُظايكوخص حُ٘وي٣اش حُٔحُٔوخُلش حُٔخرؼش : 

أِٓٞد حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ٨ٍُٛٞ ، ٓظ٠ ٗخء طـ٤٤َ حُ٘٘خ١ ٝح٧ؿَحٝ حُٜ٘خػ٤ش ، ٝحُٔٔخف ُٚ رٌُي ٓظ٠ ىكغ حُلَم را٤ٖ حُظو٤٤ٔا٤ٖ 

، كوي طْ اؿَحء طو٤٤ْ أٍح٢ٟ ٜٓخٗغ حًَُ٘ش رٔؼَ حُٔظَ حَُٔرغ ٧هاَد ٓي٣٘اش ٛا٘خػ٤ش ٓاغ حُظٜا٣َق ُِٔ٘اظ١َ رظـ٤٤اَ ح٧ؿاَحٝ 

ٌ حُلَم ر٤ٖ ٓؼَ ح٧ٍح٢ٟ رخُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ٝٓؼَ ح٧ٍح٢ٟ حُٜا٘خػ٤ش كا٢ أهاَد ٓي٣٘اش ػَٔح٤ٗاش ؿي٣ايس ، حُٜ٘خػ٤ش ٝطلِٔٚ ػ٘يث

ٝٛٞ طو٤٤ْ ًَُِ٘ش ٫ ٠٣غ كا٢ حػظزاخٍٙ ٝؿاٞد حُٔلخكظاش ػِا٠ ٗ٘اخ١ حُ٘اًَش ىٕٝ طـ٤٤اَ ػِا٠ ًخٓاَ ٜٓاخٗغ ٝأٍحٟا٢ حُ٘اًَش ، 

٠ ٗ٘خ١ٜخ ٫ٝ طٌٕٞ ٌُُي ٖٓ طزؼاش ٓاٟٞ طلِٔاٚ راخُلَم را٤ٖ ٝاٗٔخ ٣ؼظَف َٛحكش ربٌٓخ٤ٗش طٜل٤ش حُٔ٘ظ١َ ًَُِ٘ش ٝحُو٠خء ػِ

ط٘خه٠خً ٗاخًحً ٝٓاخهطخً را٤ٖ طو٤اَ ٣َ١واش حُظو٤ا٤ْ ػِا٠ أٓاخّ هاَحٍ ٓـِاْ  ٓؼَ حُظو٤٤ْ ٝحُٔؼَ رخُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ٔؼَ

ىػاخء رؤٜٗاخ طظ٘خٓاذ ٓاغ طو٤ا٤ْ ر٠ٞحر٢ ٝهٞحػي طو٤٤ْ حًَُ٘خص حُوخٓاَس ٝه٤ِِاش حَُرل٤اش، ٝح٩ 6/1/2004حٍُُٞحء حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 

ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ٤ًٌخٕ حهظٜخى١ ٓٔظَٔ ٣ٔخْٛ ك٢ هِن ه٤ٔش ٠ٓخكش ٬ُهظٜخى حُو٢ٓٞ ٫ٝ ٣ظ٠أٖ طٜال٤ش حُ٘٘اخ١ أٝ 

ؿِء ٓ٘ٚ ٫ٝ ٣وزَ ر٤غ أ١ ٖٓ أُٛٞٚ أٝ ٓزخ٤ٗٚ ، ٝر٤ٖ ٓيحى حُٔ٘ظ١َ ُِلَم را٤ٖ ه٤ٔاش ح٧ٛاٍٞ ٝكواخً ُظو٤ا٤ْ حُِـ٘اش ٝرا٤ٖ ه٤ٔظٜاخ 

ُٔٞه٤ش ك٢ كخُش طـ٤٤َ حُٔ٘ظ١َ ٨ُؿَحٝ حُٜ٘خػ٤ش أٝ ك٢ كخُاش ر٤اغ أٍحٟا٢ حُ٘اًَش ٝٛاٞ ٓاخ ٣ظ٘اخهٞ ٓاغ ًإٞ حُ٘اًَش ٤ًاخٕ ح

 ٓٔظَٔ أ١ ؿ٤َ هخرَ ُِٔٔخف ُِٔ٘ظ١َ رز٤غ أ١ أَٛ ٖٓ أُٛٞٚ.

٧ٛاٍٞ ٝحُوٜاّٞ رٔؼَكاش ٓوخُلش اؿَحء طو٤٤ْ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ىٕٝ ح٫ػظايحى رٔاخروش طو٤ا٤ْ ًحص ححُٔوخُلش حُؼخٓ٘ش : 

)كخكظااش ٓٔااظ٘يحص حُٔاايػ٤ٖ  1996( ُٔاا٘ش 87حُِـ٘ااش حُٔ٘ااٌِش روااَحٍ ٓـِااْ اىحٍس حُ٘ااًَش حُوخر٠ااش ُِٜاا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝااش ٍهااْ )

( ٝٛااٞ حُظو٤اا٤ْ حُاا١ٌ حػظَكااض حُ٘ااًَش حُوخر٠ااش ُِٜاا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝااش رٔااًٌَطٜخ حُٔويٓااش ُِٔلٌٔااش رـِٔااش 4/7/2011رـِٔااش 

رز٤خٗخطٚ ٝحػظٌٍص ػٖ ػيّ آٌخٕ طوي٣ْ أِٛٚ ُؼيّ حكظلخه حًَُ٘ش حُوخر٠اش راٚ ُظٔاخّ اؿَحءحطاٚ كا٢  رلُٜٞٚ ٝأهَص 11/7/2011

هَ اىحٍس ٓخروش ُٝؼيّ حٗظَحى أ١ ٖٓ حُٔٔج٤ُٖٞ رخًَُ٘ش كخ٤ُخً ك٢ اػيحىٙ ُٝٔاٍَٝ ُٓاٖ ٣ٞ١اَ ػ٤ِاٚ ، ٫ٝكظواخىٙ ٤ٔٛ٧ظاٚ ٝػايّ 

، ٝٛاٞ  6/1/2004ؼَٔ ر٠ٞحر٢ ٓـِاْ حُاٍُٞحء حُٔؼظٔايس ٓ٘اٚ رظاخ٣ٍن حُظؼ٣َٞ ػ٤ِٚ ك٢ أ١ ٖٓ اؿَحءحص طو٤٤ْ حًَُ٘ش ٝرٔزذ حُ

 اٛيحٍ ٖٓ ؿخٗذ حًَُ٘ش ُظو٤٤ْ كو٤و٢ ًخٕ ٖٓ حُٔظؼ٤ٖ حٌُ٘ق ػ٘ٚ ُِـ٘ش حُظو٤٤ْ ُظ٠ؼٚ ك٢ حػظزخٍٛخ ػ٘ي اػيحى طو٤٤ٜٔخ حُٜ٘خث٢.

حُظو٤ا٤ْ حُٜال٤لش حُظا٢ ط٠أٜ٘خ طو٣َاَ ُـ٘اش ٓوخُلش حُظو٤٤ْ ح١ٌُ أؿَطٚ ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو٤٤ْ ُوٞحػاي حُٔوخُلش حُظخٓؼش : 

، ًُاي إٔ حُٔوخٍٗاش  ٝطي٢ٗ حُو٤ٔش حُظوي٣َ٣ش ُظِي ح٧ٍٛٞ كا٢ حُظو٣َاَ حُا١ٌ هاخّ حُز٤اغ ػِا٠ أٓخٓاٚ 1996طو٤٤ْ أٍٛٞ حًَُ٘ش ػخّ 

حُٔوخٍٗاش را٤ٖ  ر٤ٖ حُظو٤ٔ٤٤ٖ طٌ٘ق ػٖ ٓ٘وش حُزؼي ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ طلي٣ي حُو٤ٔاش حُلو٤و٤اش ٨ُٛاٍٞ ، ٝٛاٞ ح٧ٓاَ حُا١ٌ ٣زا٤ٖ ٓاٖ ها٬ٍ

 طو٤٤ْ ًَ ُـ٘ش ٜٓ٘ٔخ ٝح٧هَٟ ٌَُ ٖٓ ػ١َٜ٘ ح٧ٍح٢ٟ ٝحُٔزخ٢ٗ ، ٣ٝز٤ٖ ًُي ٓٔخ ٢ِ٣:

 رخُ٘ٔزش ُظو٤٤ْ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش : 

ؿ٤٘اٚ ٧ٍحٟا٢ ٤ٓاض كزا٤ٖ حُزل٣َاش حُزاخُؾ  225ٓزِؾ  1992رِؾ طو٤٤ْ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش ٝكوخً ُِظو٣ََ ح٧ٍٝ رٔؼَ حُٔظَ حَُٔرغ ػخّ 

ؿ٤٘اٚ( + طو٤ا٤ْ أٍحٟا٢ ٜٓا٘غ حُايٝرخٍس حُواي٣ْ ـ حٓاظ٘خىحً  80847990ٓظَ َٓرغ كظٜزق ه٤ٔظٜخ ح٩ؿٔخ٤ُاش ) 359324.4ٓٔخكظٜخ 

ؿ٤٘ٚ ٝأهاٌ  1500ُظوي٣َ ٌٓظز٤ٖ حٓظ٘خ٤٣ٍٖ أكيٛٔخ حٓظ٘خ١ٍ حًَُ٘ش ٝح٥هَ حٓظ٘خ١ٍ ٓلخ٣ي ـ رظوي٣َٛٔخ ُِٔظَ حُٔٔطق رٔزِؾ 

ٓظَ َٓرغ كظٜزق ه٤ٔاش أٍٝ ٜٓا٘غ حُايٝرخٍس حُواي٣ْ ح٩ؿٔخ٤ُاش  13587ش ؿ٤٘ٚ ُٔٔخك 1125حُظو٣ََ رظوي٣َ حُٔظَ حُٔٔطق رٔزِؾ 

 ؿ٤٘ٚ( ، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ اؿٔخ٢ُ ه٤ٔش ح٧ٍٝ حًُِٔٔٞش ًَُِ٘ش ٢ٛ: 14006250)

 ؿ٤٘ٚ 80847990ــ أٍٝ ٤ٓض كز٤ٖ حُزل٣َش                        

 ؿ٤٘ٚ 14006250ــ أٍٝ ٜٓ٘غ حُيٝرخٍس حُوي٣ْ                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــ                                                        

 ؿ٤٘ٚ     94854240ــ اؿٔخ٢ُ طو٤٤ْ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش                      
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ٚ( ٝكواخً ُظلي٣اي ؿ٤٘ا120ٝرِؾ طو٤٤ْ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش ٝكوخً ُِظو٣ََ ح٧ه٤َ رخُ٘ٔزش ٨ٍُٝ ىحهَ أٓٞحٍ حًَُ٘ش رٔؼَ حُٔظَ حَُٔراغ )

، ُٝظ٤ِٔ ح٧ٍٝ ٝٝؿاٞى ًخٓاَ حَُٔحكان رٜاخ طاْ اٟاخكش ٗٔازش  ٣ُٝ9/2/2003َ ح٩ٌٓخٕ ٝحَُٔحكن ٝحُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُٔئٍم 

ؿ٤٘اٚ  22712766725ٓظاَ َٓراغ رٔزِاؾ  1720667411ؿ٤٘ٚ( ُٔٔخكش هيٍٛخ 132% ٤ُٜزق ٓؼَ حُٔظَ حَُٔرغ رٔزِؾ )10ط٤ِٔ 

ٓظااَ َٓرااغ رٔزِااؾ  141114744ؿ٤٘ااٚ( ُٔٔااخكش هاايٍٛخ  120ٟاا٢ هااخٍؽ أٓااٞحٍ حُ٘ااًَش رٔزِااؾ )، ٝٓااؼَ حُٔظااَ حَُٔرااغ ٨ٍُح

 ؿ٤٘ٚ ، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ اؿٔخ٢ُ ه٤ٔش ح٧ٍٝ حًُِٔٔٞش ًَُِ٘ش ٢ٛ: 1693373278

 ؿ٤٘ٚ 22712766725ــ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش ىحهَ حٍُٔٞ                          

 ؿ٤٘ٚ 1693373278        ــ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش هخٍؽ حٍُٔٞ                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             

 ؿ٤٘ٚ 39646499705ــ اؿٔخ٢ُ طو٤٤ْ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش                           

 

 ؿ٤٘ٚ     94854240700حُلخٍم ر٤ٖ حُظو٤٤ْ ح٧ٍٝ ٝطو٤٤ْ حُِـ٘ش ح٧ه٤َ            

 ؿ٤٘ٚ 39646499705                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               

 ؿ٤٘ٚ 55208740795                                                               

 )كو٢ هٔٔش ٝهٕٔٔٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ٝٓخثظخٕ ٝػٔخ٤ٗش أُق ٝٓزؼٔخثش ٝأٍرؼٕٞ ؿ٤٘ٚ(

ٝٛٞ كخٍم ك٢ حُظو٤٤ْ ٣لوي حُظو٤ا٤ْ ح٧ه٤اَ حُا١ٌ أػيطاٚ ُـ٘اش حُظلوان ٓاٖ طو٤ا٤ْ أٛاٍٞ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص أ١ ٜٓايحه٤ش 

 ُو٤خٓٚ ػ٠ِ أْٓ رخ١ِش طٜيٍ حُٔخٍ حُؼخّ.

 ْ ٓزخ٢ٗ حًَُ٘ش : رخُ٘ٔزش ُظو٤٤

ك٢ حُظو٣ََ ح٧ٍٝ : طْ طو٤٤ْ حُٔزخ٢ٗ ػ٠ِ أٓخّ ه٤ٔظٜاخ حُلخ٤ُاش ٠ٓاَٝرخً كا٢ ٗٔازش ٛا٬ك٤ظٜخ رَٔحػاخس ػايى ح٧ىٝحٍ ٝح٫ٍطلخػاخص 

 ٗٔزش ٬ٛك٤ش حُٔز٠٘ ، ٝحٗظ٠ٜ حُظو٤٤ْ ا٠ُ إٔ:× حُٔٔخكش × ٌَُ ٓز٠٘ ، كظٌٕٞ طٌِلش ًَ ٓز٠٘ طٔخ١ٝ حُظٌِلش 

 ؿ٤٘ٚ( 20434630= )طٌِلش طو٤٤ْ حُٔزخ٢ٗ 

ر٤٘ٔخ ك٢ طو٣ََ ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو٤٤ْ ح٧ه٤َس : طاْ طو٤ا٤ْ حُٔزاخ٢ٗ رلٔاخد حُظٌِلاش حُيكظ٣َاش ٝٓـٔاغ ح٩ٛا٬ى ػاْ حٓاظوَحؽ 

 ٛخك٢ حُظٌِلش حُيكظ٣َش ، ٝحكظٔزض طٌِلش حُٔزخ٢ٗ ٠ٓخكخً ا٤ُٜخ حَُٔحكن ٝحُطَم،

 ؿ٤٘ٚ( 8461347ٓزِؾ   = ) ٝرِـض طٌِلش حُٔزخ٢ٗ ٝح٩ٗ٘خءحص ٝحَُٔحكن ٝحُطَم

 ؿ٤٘ٚ 20434630ٝحُلخٍم ر٤ٖ طو٤٤ْ حُٔزخ٢ٗ ح٧ٍٝ ٝطو٤٤ْ حُِـ٘ش ح٧ه٤َ     

 ؿ٤٘ٚ 8461347                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               

 ؿ٤٘ٚ 11973283=                                                               

 )كو٢ أكي ػَ٘ ٤ِٕٓٞ ٝطٔؼٔخثش ٝػ٬ػش ٝٓزؼٕٞ أُق ٝٓخثظخٕ ٝػ٬ػش ٝػٔخٕٗٞ ؿ٤٘ٚ(

٤ْ أٛاٍٞ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظااخٕ ٝٛاٞ كاخٍم كا٢ طو٤اا٤ْ حُٔزاخ٢ٗ ٝكايٛخ ٣لواي حُظو٤اا٤ْ ح٧ه٤اَ حُا١ٌ أػيطاٚ ُـ٘ااش حُظلوان ٓاٖ ٛالش طو٤اا

 ٝح٣ُِٞص أ١ ٜٓيحه٤ش ُو٤خٓٚ ػ٠ِ أْٓ رخ١ِش طٜيٍ حُٔخٍ حُؼخّ.

 رط٬ٕ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ ُٔخ ٗخرٜخ ٖٓ رط٬ٕ ًُٝي ٖٓ ػيس أٝؿٚ: حُٔوخُلش حُؼخَٗس :

ح٧ٍحٟا٢ حًُِٔٔٞاش  إٔ طو٤ا٤ْ ح٧ٍحٟا٢ هاي طاْ ىٕٝ إٔ طزا٤ٖ حُِـ٘اش ح٧ٓاْ حُل٤٘اش حُٔؼظٔايس ُظلي٣اي ٓاؼَ حُٔظاَ ٓاٖ حُٞؿٚ ح٧ٍٝ ـ

ًَُِ٘ش ٝأٓزخد طو٤َ ٓؼَ حُٔظَ رٔي٣٘ش حُٔخىحص ًؤهَد ٓي٣٘ش ٛ٘خػ٤ش ؿي٣يس ، ٝٓا٘ي ٗٔازش حُظ٤ٔاِ ح٠ُٔاخكش ُٔاؼَ حُٔظاَ ٝٓايٟ 

كا٢ طلي٣اي طِاي حُ٘ٔازش ٝأٓاْ  9/2/2003حهظٜخٙ ِٝٓطش ٣َُٝ ح٩ٓاٌخٕ ٝحُٔـظٔؼاخص حُؼَٔح٤ٗاش حُـي٣ايس رواَحٍٙ حُٜاخىٍ كا٢ 

ُظو٤٤ْ رخ٫ٗولخٝ حُ٘ي٣ي ك٢ طو٤٤ْ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش ك٤غ ُْ ٣ٔاظ٘ي حُظو٤ا٤ْ اُا٠ طو٣َاَ هز٤اَ ػواخ١ٍ كظَحٝكاض طلي٣يٛخ ، ًٔخ حطْٔ ح

 ؿ٤٘ٚ ُِٔظَ ىٕٝ أْٓ ٓ٘طو٤ش أٝ ٝحهؼ٤ش. 132ؿ٤٘ٚ ٝ  120ح٧ٓؼخٍ ٓخ ر٤ٖ 

راَ هاخّ ػِا٠ أٓاخّ ٛاخك٢ إٔ طو٤٤ْ حُٔزخ٢ٗ ؿخء هِٞحً ٖٓ أْٓ كٔخد ٓؼَ حُٔظَ حَُٔرغ ٖٓ حُٔزاخ٢ٗ حًُِٔٔٞاش ،  حُٞؿٚ حُؼخ٢ٗ ـ

حُو٤ٔش حُيكظ٣َش حُظ٢ رِـض )ٛلَحً( كا٢ رؼاٞ حُٔزاخ٢ٗ ػِا٠ حُاَؿْ ٓاٖ حٓاظَٔحٍٛخ هخثٔاش ٝٛاخُلش ٧ىحء ىٍٝٛاخ ، ٝطاْ طو٤ا٤ْ راخه٢ 

ؿ٤٘ااٚ( ٓخثااش  150حُٔزااخ٢ٗ رٔااؼَ ؿِحكاا٢ هيٍطااٚ حُِـ٘ااش رٔزِااؾ ػخرااض ٌُااَ أٗااٞحع حُٔزااخ٢ٗ ٝح٩ٗ٘ااخءحص ٝحَُٔحكاان ٝحُطااَم هاايٍٙ )

، ٝك٢ طو٤٤ْ ؿ٤ٔغ حُٔزخ٢ٗ ُْ ٣َحع ٗٔذ ٬ٛك٤ش حُٔزخ٢ٗ ٝحُؼَٔ حُٔظزو٢ ُٜاخ ، ك٠ا٬ً ػاٖ أٗاٚ هاي طاْ ىٕٝ ٓؼخ٣٘اش ٝهٕٔٔٞ ؿ٤٘ٚ 

 حُٔزخ٢ٗ.

إٔ طو٤٤ْ ح٫٥ص ٝحُٔؼيحص طْ ػ٠ِ أْٓ ؿ٤َ ٝحهؼ٤ش ك٤غ طلايىص ه٤ٔاش طِاي ح٧ٛاٍٞ ٝكواخً ُٜاخك٢ حُو٤ٔاش حُيكظ٣َاش  حُٞؿٚ حُؼخُغ ـ

حُٔواايّ ٓااٖ  1996ك٤ش ٝحُلخُااش حُل٤٘ااش ُٜخ،ر٤٘ٔااخ ًااخٕ حُظو٤اا٤ْ ح٧ٍٝ ُاا٫٦ص ٝحُٔؼاايحص كاا٢ ػااخّ حُظااخَٛس ىٕٝ َٓحػااخس ٗٔااذ حُٜاا٬

ُٝٔيس ػ٣َٖ٘ ٓا٘ش رٔاخ  ٠٣1996غ ك٢ حػظزخٍٙ حُؼَٔ ح٩ٗظخؿ٢ ٫٦ُص ٌٓ٘ ػخّ  11/7/2011حُٔيػ٤ٖ رلخكظش ٓٔظ٘يحطْٜ رـِٔش 

٠ِ أٓخّ حُو٤ٔش حُيكظ٣َش ُظِي ح٫٥ص ٝحُٔؼيحص ٝح٫ػظٔخى ػِا٠ ًخٕ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ ػ٠ِ ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو٤٤ْ اٛيحٍ حُظو٤٤ْ ػ

حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ُٜخ ػ٘ي حُظو٤٤ْ ك٢ ٟٞء ٗٔذ ٬ٛك٤ظٜخ ٝكخُظٜخ حُل٤٘ش ٝحُؼَٔ حُٔظزو٢ ُظِي ح٬ُٜك٤ش رلٔزخٜٗخ ٓلاَ ح٫ٓاظويحّ 

 حُلؼ٢ِ ُظ٘ـ٤َ ٜٓخٗغ حًَُ٘ش.

ي ٖٓ حُٜٔخٗغ حُلي٣ؼش ٗٔز٤خً طٌ٘ق ٓيٟ اٛيحٍ حُٔخٍ حُؼاخّ راخُظو٤٤ْ حُا١ٌ حُٞؿٚ حَُحرغ ـ إٔ ٓوخٍٗش طو٤٤ْ آ٫ص ٝٓؼيحص ٜٓ٘غ ٝحك

)ٓٔاظ٘يحص حُٔايػ٤ٖ ـ  1996أؿَطٚ ُـ٘اش حُظلوان ٓاٖ ٛالش حُظو٤ا٤ْ ، كخُؼخراض ٓاٖ ح٧ٍٝحم ٝكواخً ُظو٣َاَ حُظو٤ا٤ْ حُلخٛاَ كا٢ ػاخّ 

غ( ٛااٞ أكااي حُٜٔااخٗغ حُـي٣اايس حُاا١ٌ ( أٓااْ حُيٍحٓااش( إٔ )ٜٓاا٘غ حُو٘ااذ حَُك٤اا1حُز٘ااي ) 16ـ حُٜااللش ٍهااْ  11/7/2011ؿِٔااش 

% ػاْ 30رطخهش هيٍٛخ  ٣1995/1996ٔظـَ ًخَٓ ١خهظٚ ح٩ٗظخؿ٤ش ، ٝإٔ ٝكيس اٗظخؽ ح٣ٍٞ٤ُخ كٍٞٓخُيٛخ٣ي هي ريأص اٗظخؿٜخ ٖٓ ػخّ 
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،  % ٝكواخً ُيٍحٓاش ؿايٟٝ حُٔ٘اَٝع100% ، ك٢ حُٔ٘ش حُظخ٤ُش ، ػاْ كا٢ حُٔا٘ٞحص حُظخ٤ُاش رطخهاش اٗظخؿ٤اش هايٍٛخ 70رطخهش هيٍٛخ 

ػ٠ِ أٓخّ إٔ ه٤ٔش آ٫ص ٛاٌح حُوا٢ ٛا٢  1996ٝرخُظخ٢ُ كوي ؿخء طو٤٤ْ حُٔؼيحص ٝح٫٥ص ٌُٜح حُٜٔ٘غ ٝكوخً ُظو٤٤ْ ُـ٘ش حُظو٤٤ْ ػخّ 

%( كظٌٕٞ ه٤ٔش آ٫ص حُٜٔ٘غ طٔاخ١ٝ 90ٓخٍى أُٔخ٢ٗ( ػَ٘س ٤٣٬ٖٓ ٓخٍى أُٔخ٢ٗ ، ٝحػظزخٍ إٔ ٗٔزش ح٬ُٜك٤ش ) 10000000)

: 

 ؿ٤٘ٚ ( كو٢ حػ٘خٕ ٝػ٬ػٕٞ ٤ِٕٓٞ ٝأٍرؼٔخثش أُق ؿ٤٘ٚ. 32400000=  079×  176×  2725×  10000000)

رٔزِااؾ  30/6/2003ر٤٘ٔااخ ؿااخء طو٤اا٤ْ ُـ٘ااش حُظلواان ٓااٖ ٛاالش حُظو٤اا٤ْ ُٜٔاا٘غ حُو٘ااذ حَُك٤ااغ ٤ُلاايى حُو٤ٔااش حُيكظ٣َااش ُااٚ كاا٢ 

ِلاش حُيكظ٣َاش كا٢ حُظاخ٣ٍن ًحطاٚ ؿ٤٘اٚ( ، ٝٛاخك٢ حُظٌ 16399516ؿ٤٘ٚ( ، ٝٓـٔغ ح٬ٛ٩ى ك٢ ًحص حُظاخ٣ٍن رٔزِاؾ ) 30441247)

ؿ٤٘اٚ( كوا٢  14041731ؿ٤٘ٚ( ، ٤َُٜ ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ ا٠ُ طو٤٤ْ ٓؼيحص ٝآ٫ص حُٜٔا٘غ حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ رٔزِاؾ ) 14041731رٔزِؾ )

رٔاخ أٍرؼش ػَ٘ ٤ِٕٓٞ ٝٝحكي ٝأٍرؼٕٞ أُق ٝٓزؼٔخثش ٝحكي ٝػ٬ػٕٞ ؿ٤٘ٚ ، ٤ٌُٕٞ حُلخٍم ر٤ٖ حُظو٤ٔ٤٤ٖ ٓٔؼ٬ً ٩ٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ 

 ؿ٤٘ٚ( كو٢ ػٔخ٤ٗش ػَ٘ ٤ِٕٓٞ ٝػ٬ػٔخثش ٝػٔخ٤ٗش ٝهٕٔٔٞ أُق ٝٓخثظخٕ ٝطٔؼش ٝٓظٕٞ ؿ٤٘ٚ. ٣18358269ٔخ١ٝ ٓزِؾ ٝهيٍٙ )

   

طااْ طو٤اا٤ْ ٝٓااخثَ حُ٘وااَ ٝح٫ٗظوااخٍ رخُو٤ٔااش حُيكظ٣َااش حُظااخَٛس ُٜااخ ىٕٝ َٓحػااخس ُ٘ٔااذ ٛاا٬ك٤ظٜخ ٝكخُظٜااخ حُل٤٘ااش  حُٞؿااٚ حُوااخْٓ ـ

ٞه٤ش ، ك٠ا٬ً ػاٖ ػايّ اىٍحؽ حُو٤ٔاش حُيكظ٣َاش ٌُاَ أٛاَ ٓاٖ ح٧ٛاٍٞ حُؼخرظاش ٝٓـٔاغ ح٩ٛا٬ى ٝٛاخك٢ ٝه٤ٔظٜخ ٝكوخً ٨ُٓاؼخٍ حُٔا

 حُو٤ٔش حُيكظ٣َش رٔخ ٣ظؼخٍٝ ٓغ هٞحػي ح٩كٜخف ٟٝٔخٗخص حُ٘لخك٤ش. 

ٝك٤ااغ اٗااٚ ـ ٝك٠اا٬ً ػٔااخ طواايّ ـ ٝػااٖ ٓاايٟ ٓ٘ااَٝػ٤ش اؿااَحءحص ١ااَف ٗااًَش ١٘طااخ ٌُِظااخٕ ٝح٣ُِااٞص ُِز٤ااغ رخُِٔح٣اايس حُؼخٓااش 

رخُٔظخ٣ٍق حُٔـِوش ٝاؿَحءحص حُٔلخٟٝخص ٝحُزض ٝحُظ٤َٓش ػ٠ِ حُٔ٘ظ١َ ، كبٕ ح٧ٛاَ إٔ طاظْ آاخ ػِا٠ أٓاخّ حُوٞحػاي حُوخٛاش 

 203( ٖٓ هخٕٗٞ ًَٗخص هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهاْ  6ًَُِ٘ش حُظ٢ ٠٣ؼٜخ ٓـْ اىحٍس حًَُ٘ش ػ٬ًٔ رلٌْ حُٔخىس )

وخٕٗٞ حُؼخّ ُظ٘ظ٤ْ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص ػ٘ي ػيّ ٝؿٞى ُٞحثق هخٛش طا٘ظْ اؿاَحءحص حُٔ٘خهٜاخص ، أٝ ٝكوخً ٧كٌخّ ح1991ُُٔ٘ش 

ٝحُِٔح٣يحص حُظ٢ طـ٣َٜخ حًَُ٘خص ، ُٝٔخ ًخٗض حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُْ طويّ ٓخ ٣ل٤ي ه٠ٞع ٓ٘خهٜخطٜخ ِٝٓح٣ايحطٜخ ٣٧اش ُاٞحثق ط٘ظٜٔاخ 

واخً ٧كٌاخّ حُواخٕٗٞ حُؼاخّ حُٔا٘ظْ ٩ؿاَحءحص ١اَف حُٔ٘خهٜاخص ٝحُِٔح٣ايحص رخًَُ٘ش ، ٖٝٓ ػْ طؼ٤ٖ ٍهخرش اؿَحءحص طِي حُِٔح٣ايس ٝك

 حُٔخ١ٍ ك٢ طخ٣ٍن ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُِٔح٣يس.

ٝك٤غ إ ١َف ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ـ ك٢ ا١خٍ رَٗخٓؾ حُلٌٞٓش ُظ٤ٓٞغ هخػيس ح٤ٌُِٔش "حُوٜوٜاش" ـ كا٢ ِٓح٣ايس ػخٓاش 

٤ٔا٢ أٝ ُٔـٔٞػاش ٓاٖ حُٔٔاظؼ٣َٖٔ حُٔل٤ِا٤ٖ أٝ ح٧ؿخٗاذ هاي طاْ ٝكواخً ُِوٞحػاي % ٜٓ٘خ ُٔٔاظؼَٔ ٍث100رخُٔظخ٣ٍق حُٔـِوش ُز٤غ 

ٝحُٜ٘ٞٙ حُلخًٔش ُِظَٜف ك٢ ح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ، ٌُُي طْ حُ٘ٚ َٛحكش ك٢ حُز٘ي )ٓخرؼخً( ـ )حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ان:( 

طو٠غ ػ٤ِٔش حُز٤غ ٧كٌخّ حُواخٕٗٞ حُٜٔا١َ % ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ػ٠ِ إٔ : ) 100ٖٓ ًَحٓش ح١َُٝ٘ ُز٤غ 

، ٣ٝااظْ طلٔاا٤َٛخ ٝكوااخً ُااٚ ( ، ٝٓااٖ ػااْ طو٠ااغ ػ٤ِٔااش حُز٤ااغ رٌخٓااَ اؿَحءحطٜااخ ١َكااخً ٝرظااخً ٝطَٓاا٤ش ٝطؼخهاايحً ٧كٌااخّ هااخٕٗٞ ط٘ظاا٤ْ 

ر٤ااغ  رلٔاازخٗٚ أكااي حُوااٞح٤ٖٗ حُٜٔاا٣َش حُظاا٢ طو٠ااغ ُٜااخ ػ٤ِٔااش 1998ُٔاا٘ش  89حُٔ٘خهٜااخص ٝحُِٔح٣اايحص حُٜااخىٍ رخُوااخٕٗٞ ٍهااْ 

( 89ٝهٜوٜش ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ، ٝهي أكَى حَُٔ٘ع ك٢ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهٜاخص ٝحُِٔح٣ايحص حُٜاخىٍ رخُواخٕٗٞ ٍهاْ )

، رخرخً ًخ٬ًٓ ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٨ُكٌاخّ حُظا٢ أٝؿاذ حُؼٔاَ رٜاخ كا٢ ر٤اغ حُؼواخٍحص ٝحُٔ٘وا٫ٞص ٝحُٔ٘اَٝػخص ٝحُظاَه٤ٚ 1998ُٔ٘ش 

( ٓاٖ هاخٕٗٞ ط٘ظا٤ْ حُٔ٘خهٜاخص ٝحُِٔح٣ايحص ػِا٠ إٔ " ٣ٌإٞ ر٤اغ ٝطاؤؿ٤َ 30خٍحص، ٝهاي ٜٗاض حُٔاخىس )رخ٫ٗظلخع أٝ رخٓظـ٬ٍ حُؼوا

حُؼوخٍحص ٝحُٔ٘و٫ٞص ٝحَُٔ٘ٝػخص حُظ٢ ٤ُْ ُٜخ حُ٘و٤ٜش ح٫ػظزخ٣ٍش، ٝحُظَه٤ٚ رخ٫ٗظلخع أٝ  رخٓظـ٬ٍ حُؼواخٍحص رٔاخ كا٢ ًُاي 

 أٝ  ٓل٤ِش أٝ  رخُٔظخ٣ٍق حُٔـِوش. حُٔ٘٘آص ح٤ُٔخك٤ش ٝحُٔوخٛق، ػٖ ٣َ١ن ِٓح٣يس ػ٤ِ٘ش ػخٓش 

 ٝٓغ ًُي ٣ـُٞ حٓظؼ٘خء، ٝروَحٍ ٓٔزذ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش، حُظؼخهي رط٣َن حُٔٔخٍٓش حُٔليىس ك٤ٔخ ٢ِ٣ : 

 ح٤ٗ٧خء حُظ٢ ٣و٠٘ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُظِق رزوخء طو٣ِٜ٘خ.  -أ

 كخ٫ص ح٫ٓظؼـخٍ حُطخٍثش حُظ٢ ٫ طلظَٔ اطزخع اؿَحءحص حُِٔح٣يس.  -د

 خف حُظ٢ ُْ طويّ ػٜ٘خ أ٣ش ػَٝٝ ك٢ حُِٔح٣يحص أٝ حُظ٢ ُْ ٣َٜ ػٜٔ٘خ ا٠ُ حُؼٖٔ ح٧ٓخ٢ٓ. ح٧ٛ٘ -ؽ

 حُلخ٫ص حُظ٢ ٫ طـخُٝ ه٤ٔظٜخ ح٧ٓخ٤ٓش ه٤ٖٔٔ أُق ؿ٤٘ٚ.  -ى

 يٝىس . ٣ٝظْ ًُي ًِٚ ٝكوخً ١َُِٝ٘ ٝح٧ٟٝخع حُظ٢ طز٤ٜ٘خ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش. ٫ٝ ٣ـُٞ ك٢ أ٣ش كخٍ طل٣َٞ حُِٔح٣يس ا٠ُ ٓٔخٍٓش ٓل

( ٓاٖ حُواخٕٗٞ حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ ػِا٠ أٗاٚ " ٣ـاُٞ كا٢ حُلاخ٫ص حُؼخؿِاش حُظا٢ ٫ طلظٔاَ اطزاخع اؿاَحءحص حُِٔح٣ايس أٝ 31ٜٝٗض حُٔخىس )

 حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس. 

 إٔ ٣ظْ حُظؼخهي رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخَٗ ر٘خء ػ٠ِ طَه٤ٚ ٖٓ : 

 ح٧هَٟ، ًُٝي ك٤ٔخ ٫ طـخُٝ ه٤ٔش ػ٣َٖ٘ أُق ؿ٤٘ٚ. ٍث٤ْ ح٤ُٜجش، أٝ ٍث٤ْ حُِٜٔلش ٖٝٓ ُٚ ِٓطخطٚ ك٢ حُـٜخص  -أ

 ح٣َُُٞ حُٔوظٚ، ٖٝٓ ُٚ ِٓطخطٚ، أٝ حُٔلخكظ ك٤ٔخ ٫ طـخُٝ ه٤ٔظٚ ه٤ٖٔٔ أُق ؿ٤٘ٚ.  -د

( ٖٓ حُوخٕٗٞ ًحطٚ ػ٠ِ إٔ " طظ٠ُٞ ح٩ؿَحءحص ك٢ حُلخ٫ص حُٜٔ٘اٞٙ ػ٤ِٜاخ كا٢ ٛاٌح حُزاخد ُـاخٕ ط٘اٌَ ػِا٠ 32ٜٝٗض حُٔخىس )

٘ٔزش ُِـخٕ كظق حُٔظخ٣ٍق ُٝـخٕ حُزض ك٢ حُٔ٘خهٜخص، ٝطٔا١َ ػِا٠ حُز٤اغ أٝ حُظاؤؿ٤َ أٝ حُظاَه٤ٚ رخ٫ٗظلاخع أٝ حُ٘لٞ حُٔوٍَ رخُ

رخٓظـ٬ٍ حُؼوخٍحص رط٣َن حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس ًحص حُوٞحػي ٝح٩ؿَحءحص حُٔ٘ظٔش َُِ٘حء رط٣َن حُٔٔخٍٓاش حُٔلايٝىس، ًُٝاي ًِاٚ 

 حُظَه٤ٚ " .  رٔخ ٫ ٣ظؼخٍٝ ٓغ ١ز٤ؼش حُز٤غ أٝ حُظؤؿ٤َ أٝ

( ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ  " طٌَ٘ روَحٍ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش ُـ٘ش ط٠ْ حُوزَحص ٝحُظوٜٜاخص حُ٘ٞػ٤اش ح٬ُُٓاش، طٌإٞ 33ٜٝٗض حُٔخىس )

ٜٓٔظٜخ طلي٣ي حُؼٖٔ أٝ حُو٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش ُٔلَ حُظؼخهي ٝكوخً ُِٔؼخ٤٣َ ٝح٠ُٞحر٢ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٤ِٜاخ ح٬ُثلاش حُظ٘ل٣ٌ٤اش، ػِا٠ إٔ ٣ٌإٞ 

 ٣َٓخً " .  –٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش حُؼٖٔ أٝ حُو

( ٖٓ ًحص حُوخٕٗٞ ػ٠ِ إٔ "٣ٌٕٞ آٍاخء حُِٔح٣ايس ػِا٠ ٓوايّ أػِا٠ ٓاؼَ ٓٔاظٞف ُِ٘ا١َٝ، ر٘ا١َ أ٫ ٣واَ 34ًٔخ ٜٗض حُٔخىس )

 ػٖ حُؼٖٔ أٝ حُو٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش " 
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ٝ حهظ٠ض حُِٜٔلش حُؼخٓاش ًُاي، ( ٖٓ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ إٔ " طِـ٠ حُِٔح٣يس هزَ حُزض ك٤ٜخ اًح حٓظـ٠٘ ػٜ٘خ ٜٗخث٤خً، أ35ٜٝٗض حُٔخىس )

 أٝ ُْ طَٜ ٗظ٤ـظٜخ ا٠ُ حُؼٖٔ أٝ حُو٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش، ًٔخ ٣ـُٞ اُـخإٛخ اًح ُْ ٣ويّ ٟٓٞ ػَٝ ٝك٤ي ٓٔظٞف ١َُِٝ٘. 

٣ٌٕٝٞ ح٩ُـخء ك٢ ٌٛٙ حُلخ٫ص روَحٍ ٖٓ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ، ٖٝٓ ُٚ ِٓطخطٚ ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٛٞش ُـ٘اش حُزاض، ٣ٝـاذ إٔ ٣٘اظَٔ هاَحٍ 

 ٣يس أٝ اُـخثٜخ ػ٠ِ ح٧ٓزخد حُظ٢ ر٠٘ ػ٤ِٜخ. ٝط٘ظْ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٓخ ٣ظزغ ٖٓ اؿَحءحص ك٢ كخُش ح٩ُـخء. آٍخء حُِٔح

( ٖٓ ح٬ُثلش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ػِا٠ إٔ )طِـا٠ حُِٔح٣ايس أٝ حُٔٔخٍٓاش حُٔلايٝىس هزاَ حُزاض كا٢ 127ٝط٘ٚ حُلوَس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخىس )

ظ٠اض حُٜٔاِلش حُؼخٓاش ًُاي، أٝ ُاْ طٜاَ ٗظ٤ـظٜاخ اُا٠ حُاؼٖٔ أٝ حُو٤ٔاش ح٧ٓخٓا٤ش، ًٔاخ أ١ ٜٓ٘ٔخ اًح حٓظـ٠٘ ػٜ٘خ ٜٗخث٤اخ، أٝ حه

 ٣ـُٞ اُـخإٛخ اًح ُْ ٣ويّ ٟٓٞ ػَٝ ٝك٤ي ٓٔظٞف ١َُِٝ٘(

هي طٞهق حػظزاخٍحً ٓاٖ طاخ٣ٍن حُؼٔاَ  1983ُٔ٘ش  9ٝ  1962( ُٔ٘ش 147ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ حُؼَٔ رؤكٌخّ حُوخ٤ٖٗٞٗ ٍه٢ٔ )

ًٌُٝي أ١ كٌْ آهَ ٣وخُق أكٌاخّ ٛاٌح حُواخٕٗٞ، حُا١ٌ ؿؼاَ ح٧ٛاَ كا٢  8/6/1998آٗق حًٌَُ ك٢  1998( ُٔ٘ش 89رخُوخٕٗٞ ٍهْ )

حُظَٜف كا٢ ح٧ٍحٟا٢ حًُِٔٔٞاش ُِيُٝاش ٝٝكايحص ح٩ىحٍس حُٔل٤ِاش ٨ُكاَحى ٓاٞحء راخُز٤غ أٝ حُظاؤؿ٤َ أٝ حُظاَه٤ٚ رخ٫ٗظلاخع رٜاخ أٝ 

ن ِٓح٣ايس ػ٤ِ٘اش، ػخٓاش أٝ ٓل٤ِاش أٝ رخُٔظاخ٣ٍق حُٔـِواش، ٝحٓاظؼ٘خء آاخ رط٣َان رخٓظـ٬ٍ حُؼوخٍحص أ٬ٓى حُيُٝش إٔ ٣اظْ ػاٖ ٣َ١ا

حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس ك٢ كخ٫ص ٓليىس أٝ حُظؼخهاي رط٣َان ح٫طلاخم حُٔزخٗاَ كا٢ كاخ٫ص ػخؿِاش ٓؼ٤٘اش كٜاَحً ػِا٠ إٔ طظزاغ كا٢ ٛاٌٙ 

( 132( اُا٠ )114ٌٙ ح٧كٌاخّ كا٢ حُٔاٞحى ٓاٖ )حُلخ٫ص ح٩ؿَحءحص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٫ٝثلظٚ حُظ٘ل٣ٌ٤ش حُظا٢ طظ٠أٖ ٛا

 ٖٓ ٌٛٙ ح٬ُثلش. 

ٝحُؼٔاَ راٚ،  1998( ُٔا٘ش 89ٝك٤غ اٗٚ ُٔخ ًخٕ ٓخ طويّ، كبٗٚ رٜيٍٝ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ )

ُـٜاخُ ح٩ىح١ٍ ُِيُٝاش ٝح٧ٗاوخٙ كوي ٛخٍ ٌٛح حُوخٕٗٞ رٔؼخرش حُ٘ا٣َؼش حُؼخٓاش كا٢ ٗاؤٕ ؿ٤ٔاغ حُظؼخهايحص حُظا٢ طـ٣َٜاخ ٝكايحص ح

حُٔؼ٣ٞ٘ااش حُؼخٓااش ٝحُظؼخهاايحص حُٔظٜااِش رخُظٜااَف كاا٢ حُٔااخٍ حُؼااخّ رلٔاازخٗٚ هااي ط٠اأٖ ط٘ظ٤ٔااخً ؿخٓؼااخً ٓخٗؼااخً ٌُااَ ١ااَم ٝأٓااخ٤ُذ 

 ٝاؿَحءحص ٌٛٙ حُظؼخهيحص ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٕٞ ٓاٖ ك٤اغ ٗطاخم ٓا٣َخٗٚ ؿخٓؼاخً ٌُاَ حُٞكايحص ح٩ىح٣ٍاش حُظا٢ ٣ظٌإٞ ٜٓ٘اخ حُـٜاخُ ح٩ىح١ٍ

ُِيُٝش ٖٓ ُٝحٍحص ٜٝٓخُق ٝأؿِٜس ُٜاخ ٓٞحُٗاخص هخٛاش ٝٝكايحص ح٩ىحٍس حُٔل٤ِاش ٝح٤ُٜجاخص حُؼخٓاش هي٤ٓاش ًخٗاض أٝ حهظٜاخى٣ش، 

ٝؿخٓؼخّ ًٌُي ٌَُ أٗاٞحع حُظؼخهايحص حُظا٢ طزَٜٓاخ ٛاٌٙ حُـٜاخص، ٝأ٠٣اخً ٓاخ طـ٣َاٚ حُيُٝاش ٓاٖ طٜاَكخص كا٢ حُٔاخٍ حُؼاخّ ػاٖ ٣َ١ان 

ز٤ان أ١ أكٌاخّ هخ٤ٗٞٗاش أهاَٟ ػِا٠ ٛاٌٙ حُظؼخهايحص ٓاٞحء ًخٗاض ٛاٌٙ ح٧كٌاخّ ػخٓاش أٝ هخٛاش، حًَُ٘خص حُوخر٠ش ، ٝٓخٗؼاخً ٓاٖ طط

رلٔزخٗٚ هي ٗٚ َٛحكش ػ٠ِ اُـخء رؼٞ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ًخٗض ط٘ظْ ١َم ٝاؿَحءحص طِي حُظؼخهيحص، ًٔخ ٗٚ ػ٠ِ اُـخء ٗخَٓ ٌَُ 

٘ظ٤ْ . ) ك٢ ٛاٌح حُٔؼ٘ا٠ كٌاْ حُٔلٌٔاش ح٩ىح٣ٍاش كا٢ حُطؼاٖ ٓخ ٣وخُلٚ ٖٓ أكٌخّ أهَٟ ٓخروش ػ٤ِٚ ط٘ظْ حُظَٜكخص حُظ٢ ػ٘خٛخ رخُظ

رظاخ٣ٍن  55، ٝاكظخء حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٘ا٣َغ رٔـِاْ حُيُٝاش ٍهاْ 6/7/2003م.ع ؿِٔش 48ُٔ٘ش  9820ٍهْ 

ْ ـ ٝكٌا 227/2/7ِٓاق  14/1/2004ؿِٔاش  22/3/2004رظاخ٣ٍن  224، ٍهاْ  96/1/58ِٓاق 17/2/2001ؿِٔاش  16/5/2001

ـ ٝكٌاْ حُٔلٌٔاش  22/6/2010حُو٠اخث٤ش ـ ؿِٔاش  63ُٔا٘ش  12622ٓلٌٔاش حُو٠اخء ح٩ىح١ٍ كا٢ ه٠ا٤ش ٓاي٣٘ظ٢ ـ حُايػٟٞ ٍهاْ 

حُو٠اخث٤ش ػ٤ِاخ ـ  56ُٔا٘ش  31314ٝ  30952ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ك٢ ًحص حُو٤٠ش طؤ٤٣يحً ُلٌْ ٓلٌٔاش حُو٠اخء ح٩ىح١ٍ ـ حُطؼ٘اخٕ ٍهٔاخ 

 (. 14/9/2010ؿِٔش 

حَُٔ٘ع كايى كٜاَحً كا٢ أكٌاخّ  ك٢ ه٠خء ٓـِْ حُيُٝش ٝاكظخء حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ إٔ ٝك٤غ إ حُٔٔظوَ

هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص أٓاخ٤ُذ حُظؼخهاي ٝٛا٢ حُِٔح٣ايس حُؼخٓاش ، ٝحُٔ٘خهٜاش حُؼخٓاش ٝحُٔ٘خهٜاش حُٔلايٝىس ٝحُٔ٘خهٜاش 

ِٓٞد ٜٓ٘خ كيٝىٙ ٝر٤ٖ كخ٫طٚ ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣وظ٤٠ٜخ ح٧هٌ رٚ ٝٓاٖ ه٬ُاٚ، حُٔل٤ِش ٝحُٔٔخٍٓش ٝح٧َٓ حُٔزخَٗ، ٍْٝٓ ٌَُ أ

كخُوخػايس كا٢  ٝػِا٠ ًُاي ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓخ٤ُذ ٓـخٍ اػٔخُاٚ حُا١ٌ ٫ ٣ـاُٞ إٔ طواظ٢ِ ه٬ُاٚ رـ٤اَٙ ٓاٖ ح٧ٓاخ٤ُذ ،

ٔ٘خكٔاش، رٔاخ ٣ٔأق رخٗاظَحى أًزاَ ػايى ٌٓٔاٖ ٓاٖ حُِٔح٣يس حُؼخٓش ٢ٛ ه٤خٜٓخ ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ ٓزخىة حُؼ٤ٗ٬ش ٝحُٔٔخٝحس ٝك٣َش حُ

ٓوي٢ٓ حُؼطخءحص ٝحُؼَٝٝ ُِظَٞٛ ا٠ُ أك٠َ حُ٘ا١َٝ ٝأهاَ ح٧ٓاؼخٍ كا٢ كخُاش حُٔ٘خهٜاش، ٝأػِا٠ ح٧ٓاؼخٍ كا٢ كخُاش حُِٔح٣ايس ، 

٣يس حُظ٢ ٣ـذ ٖٝٓ ػْ كبٗٚ ٓٔخ ٣ظؼخٍٝ ٓغ ٌٛٙ حُٔزخىة اؿزخٍ حُٔظِح٣ي٣ٖ ػ٠ِ حُيهٍٞ ك٢ حُٔٔخٍٓش رؼي إٔ طؼِوض كوٞهْٜ رخُِٔح

إٔ طٌٕٞ ح٧ٓخّ ك٢ حهظ٤خٍ حُؼَٝ ح٧ك٠َ ١َٝٗخ ٝح٧ػ٠ِ ٓؼَحً ، ًُي إٔ ُِٔٔخٍٓش كخ٫طٜاخ ُٝا٤ْ ٓاٖ ر٤ٜ٘اخ طل٣ٞاَ حُِٔح٣ايس 

حُؼخٓش اُا٠ ٓٔخٍٓاش ، ٝأٗاٚ رلاظق حُٔظاخ٣ٍق حُٔـِواش حُٔويٓاش كا٢ حُِٔح٣ايس حُؼخٓاش ٣لظاَ حُايهٍٞ كا٢ ٓلخٟٝاخص ٓاغ أكاي ٓواي٢ٓ 

ػَٟٚ ا٫ ك٢ حُليٝى حُٔوٍَس ُِـ٘ش حُزض ٝحُظ٢ ٫ طـخُٝ ٓلخٟٝش ٓويّ حُؼاَٝ ح٧ػِا٠ حُٔوظإَ راظللظ حُؼَٝٝ ك٢ ٗؤٕ طؼي٣َ 

أٝ رظللظخص ٍُِِ٘ٝ ػٜ٘خ ًِٜخ أٝ رؼ٠ٜخ ٝٓلخٟٝش ٛاخكذ حُؼطاخء ح٧ػِا٠ ؿ٤اَ حُٔوظإَ رظللظاخص ُِٞٛاٍٞ اُا٠ ٓٔاظٟٞ أٓاؼخٍ 

ح٣ايس هزاَ حُزاض ك٤ٜاخ اًح حٓاظـ٠٘ ػٜ٘اخ ٜٗخث٤اخً، أٝ حهظ٠اض حُٜٔاِلش أٝ حُؼٖٔ أٝ حُو٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش ُٔلاَ حُز٤اغ ، ٝطِـا٠ حُِٔ حُٔٞم

ٌُُٝي كبٗٚ ٫ ٣ـُٞ ُِـ٘ش حُزض ٫ٝ ُِِٔطش حُٔوظٜش رخ٫ػظٔخى إٔ حُؼخٓش ًُي، أٝ ُْ طَٜ ٗظ٤ـظٜخ ا٠ُ حُؼٖٔ أٝ حُو٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش ، 

ظَٔحٍ ك٢ حُِٔح٣ايس ٣ظؼاخٍٝ ٓاغ حُٜاخُق حُؼاخّ أٝ إٔ طلٍٞ حُِٔح٣يس حُؼخٓش ا٠ُ ٓٔخٍٓش ، ًَٝ ٓخ ٣ٌٖٔ اطزخػٚ اًح ٓخ طز٤ٖ إٔ ح٫ٓ

أػ٠ِ حُٔظِح٣ي٣ٖ ُْ ٣َٜ ػَٟٚ ا٠ُ حُؼٖٔ أٝ حُو٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش ح٣َُٔش إٔ ط٢ٛٞ ُـ٘ش حُزاض ربُـاخء حُِٔح٣ايس رؼاي حُظؼزاض ٓاٖ ه٤اخّ 

ٌٓاٖ ُِٔاِطش حُٔوظٜاش اكيٟ حُيٝحػ٢ حُٔزٍَس ُ٪ُـخء، ٣ٝؼوذ ًُي ٛيٍٝ هَحٍ ٓٔزذ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش، كبًح ٓخ كيع ًُي، أ

١َف حُؼ٤ِٔاش كا٢ ٓٔخٍٓاش ٓظا٢ طلوواض اكايٟ حُلاخ٫ص حُظا٢ ٣ـاُٞ اؿاَحء حُٔٔخٍٓاش ك٤ٜاخ ١زواخ ٧كٌاخّ هاخٕٗٞ ط٘ظا٤ْ حُٔ٘خهٜاخص 

 .ٝحُِٔح٣يحص

 :)حٗظ٠ٜ ٍأ١ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ  ك٢ ٗخٕ اكيٟ حُٔ٘خهٜخص حُؼخٓش ٝطل٣ِٜٞخ ا٠ُ ٓٔخٍٓش ا٠ُ ٓخ ٣ؤط٢

)ٝٛاٞ ٓاخ ٣ٔا١َ ػِا٠ حُِٔح٣ايس حُؼخٓاش رخُٔظاخ٣ٍق .: ػيّ ؿٞحُ طل٣ٞاَ حُٔ٘خهٜاش حُؼخٓاش اُا٠ ٓٔخٍٓاش كا٢ حُلخُاش حُٔؼَٟٝاشأ٫ٝ

 حُٔـِوش(.

ػخ٤ٗخ: ٣ـاُٞ ُِٔاِطش حُٔوظٜاش كا٢ ٛاٌٙ حُلخُاش إٔ طِـا٢ حُٔ٘خهٜاش ػاْ طؼ٤اي ١اَف حُؼ٤ِٔاش كا٢ ٓٔخٍٓاش اًح طاٞحكَص حُ٘ا١َٝ حُظا٢ 

  ٣ظطِزٜخ حُوخٕٗٞ.
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 280/1/54ـ ٍهاْ حُِٔاق  11/4/1990رظخ٣ٍن  21/3/1990ـ ؿِٔش  44ُٔ٘ش  404ُي ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ :حُلظٟٞ ٍهْ ٣َحؿغ ك٢ ً

 (715حُٜللش ٍهْ 

أػِ٘اض حُ٘اًَش حُوخر٠اش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش ـ كا٢ ا١اخٍ  5/6/2003ٝ  30/5/2003ٝك٤غ إ حُؼخرض ٖٓ ح٧ٍٝحم أٗٚ رظاخ٣ٍو٢  

% 10% ٓاغ ػاَٝ ٤ٌ100اش )حُوٜوٜاش( ـ ػاٖ ِٓح٣ايس ػخٓاش رخُٔظاخ٣ٍق حُٔـِواش ُز٤اغ رَٗاخٓؾ حُلٌٞٓاش ُظٞٓا٤غ هخػايس حُِٔ

٫طلخى حُؼخ٤ِٖٓ أٝ ًٞكيحص ٓ٘لِٜش ٖٓ ًَٗش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ٓاغ آٌخ٤ٗاش ح٣٩ـاخٍ ُٔايس ػا٬ع ٓا٘ٞحص ًلاي أهٜا٠ ط٘ظٜا٢ 

( ُٔا٘ش 66ٛيٍ حُوَحٍ ٍهاْ ) 31/7/2003 رخَُ٘حء ُٔٔظؼَٔ ٍث٢ٔ٤ أٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُٔل٤٤ِٖ أٝ ح٧ؿخٗذ ، ٝرظخ٣ٍن

( هٔٔاش ػاَٝٝ ـ حٓاظزؼي 5رظ٤ٌَ٘ ُـ٘ش رَثخٓش ٍثا٤ْ ٓـِاْ ح٩ىحٍس ٫ٓاظ٬ّ ٝكاٞ حُؼاَٝٝ ، ٝطوايّ اُا٠ حُِٔح٣ايس ) 2003

 ٜٓ٘خ ػَٝ ًَٗش ٓخّ ُِـٍِ ٝح٤ُٔ٘ؾ ُؼيّ ط٠ٖٔ حُؼَٝ ُوطخد ح٠ُٔخٕ ٝرو٢ أٍرؼش ػَٝٝ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 

٤ِٓإٞ ؿ٤٘اٚ( ٓاظش  36حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش : ُ٘اَحء ًخٓاَ ٝكايحص ٜٓاخٗغ حُ٘اًَش رٔزِاؾ )ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ  (1)

 ٝػ٬ػٕٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ )٨ٍُٛٞ حُؼخرظش ٝحُٔوِٕٝ حُِٔؼ٢(

٤ِٓإٞ ؿ٤٘اٚ( هٔٔاش ٝػ٬ػإٞ  3575ٓلٔي ػزي حُل٤ٔي حُلو٢ ٝآهَٕٝ : َُ٘حء ؿ٤ٔغ ح٧ٍٛٞ حُؼخرظاش كوا٢ رٔزِاؾ )  (2)

 ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ.

خٍس ٝط٣ُٞااغ ح٧ػاا٬ف ٝحُظٜااي٣َ رخ٫ٗااظَحى ٓااغ ٍثاا٤ْ ٓـِااْ اىحٍس حُ٘ااًَش حُٜٔاا٣َش ٌُِظااخٕ ٗااًَش حُز٘ااخء ٝحُظـاا (3)

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘اٚ( هٔٔاش ػ٘اَ ٤ِٓإٞ  15/ػ١ٞٔ٤ ٓلٔٞى ح٢ٜٔ٣ُٞ٘ ػٖ ٗلٔٚ: َُ٘حء ٝكيحص اٗظخؽ ح٧ه٘خد رٔزِؾ )

 ؿ٤٘ٚ.

َ ٝحٌُٔذ ٝح٣ُِض حُٔـِا٢ ُٔايس ًَٗش أ٤ُٝٞ ط٣َي ُِظـخٍس ٝحُظ٣ُٞغ : ُِظؤؿ٤َ رط٣َن حُظؤؿ٤َ حُظ٢ِ٣ٞٔ ٧ٗ٘طش حُؼٜ (4)

 ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ( ٤ِٕٓٞ ٝٓخثش أُق ؿ٤٘ٚ. 171ػ٬ع ٓ٘ٞحص ط٘ظ٢ٜ رخَُ٘حء رٔزِؾ )

ُاْ ٣زِاؾ حُاؼٖٔ أٝ ٤ِٓإٞ ؿ٤٘اٚ(  36ٝهي طز٤ٖ إٔ أػ٠ِ حُؼَٝٝ حُٔويّ ٓاٖ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش ٝحُزاخُؾ )

ط٘ا٤ٌَ  19/8/2003رظخ٣ٍن  194، كوٍَ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش رـِٔظٚ ٍهْ  حُو٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش حُٔليىس ٝكوخً ُِظو٤٤ْ حُٔؼظٔي

ُـ٘ش رَثخٓش ٍثا٤ْ ٓـِاْ ح٩ىحٍس ُٔلخٟٝاش ٛاخكز٢ حُؼَٟا٤ٖ حُِا٣ٌٖ طوايٓخ ُ٘اَحء ًخٓاَ أٛاٍٞ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص 

٣ُِاض ٝح٥هاَ حُا١ٌ طوايّ ُ٘اَحء ُٔلخُٝش حٍُٞٛٞ ا٠ُ أك٠َ ٓؼَ ػ٠ِ إٔ ٣ظلايى حُٔٞهاق ٓاٖ حُؼاَٝ حُا١ٌ طوايّ ُ٘اَحء ٗ٘اخ١ ح

ٝكاايحص اٗظااخؽ حُو٘ااذ ػِاا٠ ٟااٞء ٗظ٤ـااش حُظلااخٝٝ ٓااغ أٛاالخد حُؼااَٝٝ حٌُٔظِٔااش ، ٝراايأ حُظلااخٝٝ ٝحُٔٔخٍٓااش ٓااغ ٛااخكز٢ 

 4/9/2003حُؼ٤َٟٖ ح٧ػ٠ِ ٝٛٔخ ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش ٝ ٓلٔاي ػزاي حُل٤ٔاي حُلوا٢ ٝآهإَٝ حػظزاخٍحً ٓاٖ 

٢ ُِِٔح٣يس أٓخّ ٓوي٢ٓ حُؼَٝ ًٔخ ً٘لض حُِـ٘ش ػٖ ر٘ٞى حُظو٤٤ْ طل٤ِ٤ٜخً ٝأػِٖ ٍث٤ْ حُِـ٘ش ػٖ ه٤ٔاش ٝطْ ً٘ق حُٔؼَ ح٧ٓخٓ

% ٓاٖ حُظو٤ا٤ْ حُٔؼظٔاي ، 36ٓوخرَ طو٤٤ْ ح٧ٍح٢ٟ ٝحُٔزخ٢ٗ ، ٝإٔ ػَٝ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش ٣ٔؼاَ كوا٢ 

ٔؼظٔاي ٝأٗاٚ ٣ِاِّ ٠ٓاخػلظٚ ، ُٝاْ ٣ٔالَ حُظلاخٝٝ ٝحُٔٔخٍٓاش را٤ٖ % ٖٓ حُظو٤٤ْ ح50ُٝإٔ ػَٝ ٓلٔي حُلو٢ ٝآهَٕٝ ُْ ٣زِؾ 

ٛخكز٢ حُؼ٤َٟٖ ػٖ ٗظخثؾ ا٣ـخر٤ش ُزِاٞؽ حُلاي ح٧ىٗا٠ ُِو٤ٔاش حُظوي٣َ٣اش ُِز٤اغ ٝكواخً ُِظو٤ا٤ْ حُٔؼظٔاي ك٤اغ ُاْ طـا٢ ح٧ٓاؼخٍ ٓاٟٞ 

ـ  21/3/2004ا٫ أٗاٚ رظاخ٣ٍن  %( ٖٓ حُظو٤٤ْ حُٔؼظٔي ، ٍٝكاٞ حُٔظِح٣ايٕٝ أ١ ٣ُاخىس ُِٔاؼَ حُٔؼاَٝٝ ٓاٖ ًاَ ٜٓ٘ٔاخ ، 6371)

ٝحٓاظ٬ّ حُٔظاخ٣ٍق حُٔـِواش ٝك٠اٜخ  30/5/2003ٝرؼي ٓخ ٣وَد ٖٓ ػَ٘س ٍٜٗٞ ػ٠ِ ١َف ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص رظخ٣ٍن 

ٝحٓظزؼخى ٖٓ ُْ طظٞحكَ ُٚ ح١َُٝ٘ ٝحٌُ٘ق ػٖ حُٔؼَ ح٧ٓخ٢ٓ ُِز٤غ ٝكوخً ُِظو٤٤ْ حُٔؼظٔي ٝٓلخٟٝش أػ٠ِ ػَٟا٤ٖ رٔٔخٍٓاظٜٔخ 

أك٠َ حُؼَٝٝ ـ طويّ ا٠ُ حًَُ٘ش رؼٞ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ٖٓ هخٍؽ ٗطخم حُٔظوي٤ٖٓ ُِِٔح٣يس حُؼخٓش ، ٝأريٝح حَُؿزش كا٢ ٗاَحء ُظوي٣ْ 

اَٗحى  17/3/2004حُٜخىٍ رظخ٣ٍن  2004ُٔ٘ش  34حًَُ٘ش كوٍَ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش روَحٍٙ ٍهْ 

ح٧ٓؼخٍ حُٔؼَٟٝش ُزِاٞؽ حُٔاؼَ ح٧ٓخٓا٢ حُا١ٌ ٛاخٍ ٓؼِٞٓاخً ٌُِخكاش ٝطٔاض ىػاٞطْٜ  حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُـيى ك٢ حُظلخٝٝ كٍٞ ٣ُخىس

ٌُاَ ٓاٖ  أٟا٤قرخ٩ٟخكش ا٠ُ ٛخكز٢ حُؼ٤َٟٖ حُٔوي٤ٖٓ ك٢ حُٔٞػي حُٔليى ُظوي٣ْ ػَْٟٜ حُٜ٘خث٢ َُ٘حء حُ٘اًَش ٝٓاٖ ػاْ كواي 

 حُظخ٤ُش: ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش ٝحُيًظٍٞ ٓلٔي حُلو٢ ٝآهَٕٝ حًَُ٘خص 

 (1.ًٍَٗش حُٔـٔٞػش حُي٤ُٝش ٬ُٓظؼٔخ ) 

 (2.ٕحُـٔؼ٤ش حُظؼخ٤ٗٝش حٍُِحػ٤ش حُؼخٓش ُٔ٘ظـ٢ حٌُظخ ) 

 (3ًَٗش كخ٣ٖ ٝٝى ُِٜ٘خػخص حُو٘ز٤ش) 

ك٤غ طوايٓٞح رؼَٟٝاْٜ حُظا٢ ُاْ طٔالَ ػاٖ ٣ُاخىس ٨ُٓاؼخٍ طَها٠ ُزِاٞؽ حُٔاؼَ ح٧ٓخٓا٢، ٝطٌاٍَص حُايػٞس ُِٔلخٟٝاخص ُظلٔا٤ٖ 

روَٜ حُٔلخٟٝش ٝحُٔٔخٍٓاش ػِا٠ أػِا٠ ػا٬ع ػاَٝٝ ٝٛاْ  14/8/2004حٍ ٓـِْ ح٩ىحٍس رـِٔظٚ رظخ٣ٍن حُؼَٝٝ ، ٝٛيٍ هَ

ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش ، ٝحُـٔؼ٤ش حُظؼخ٤ٗٝش حٍُِحػ٤ش حُؼخٓش ُٔ٘ظـا٢ حٌُظاخٕ ، ٝٓـٔٞػاش حُٔٔاظؼ٣َٖٔ حُا٣ٌٖ 

طٔض ىػٞطْٜ ُظل٤ٖٔ ػَْٟٜٝ ك٢ ٓظاخ٣ٍق ٓـِواش  ٣17/8/2004ن ٣ٔؼِْٜ حُيًظٍٞ ٓلٔي حُلو٢ ٝحٓظزؼخى رخه٢ حُؼَٝٝ ، ٝرظخٍ

ُٝاْ طٔالَ ػاٖ رِاٞؽ حُٔاؼَ  14/9/2004، طاْ ك٠اٜخ رظاخ٣ٍن  30/6/2004ُٔوخرِش ٓؼَ طو٤٤ْ حًَُ٘ش ١زوخً ًَُِِٔ حُٔخ٢ُ ُٜخ ك٢ 

ٞحى١ ُظٜااي٣َ ك٠ااض ُـ٘ااش حُٔلخٟٝااش حُٔظااَٝك٤ٖ حُٔوااي٤ٖٓ ٓااٖ ًااَ ٓااٖ ٗااًَش حُاا 17/10/2004ح٧ٓخٓاا٢ ُِظو٤اا٤ْ ، ٝرظااخ٣ٍن 

حُلخٛاا٬ص حٍُِحػ٤ااش ٝٓـٔٞػااش حُٔٔااظؼ٣َٖٔ )حُاايًظٍٞ ٓلٔااي حُلواا٢( ٝطزاا٤ٖ إٔ ٓـٔٞػااش حُاايًظٍٞ حُلواا٢ هااي حػظَٟااض ػِاا٠ 

حُٔلخٟٝخص ٝأِٓٞد حُظ٘خكْ حُٔطَٝف ٜٓ٘خ ٝأًيص ػ٠ِ إٔ )أٓؼخٍ حًَُ٘خص حُٔ٘خكٔش ُاْ طٌاٖ ٝحٟالش ، ٌُاْٜٞٗ ٣َ٣ايٕٝ ٗاَحء 

 ٣ٌٖ حُٔؼَ حُٜ٘خث٢ ُْٜ ٝحٟلخً ١ِٝذ :أٍٛٞ حًَُ٘ش ىٕٝ هٜٜٞٓخ ٖٝٓ ػْ ُْ 

ــ طل٤َِ أٓؼخٍ حًَُ٘خص حُٔ٘خكٔش ك٢ حَُ٘حء رٌَ٘ ٝحٟق كظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُْٜ ٟٝغ ٓؼَْٛ حُٜ٘خث٢ ٝٓاٞف ٣وٞٓإٞ ػ٘يثاٌ ر٣ِاخىس 

 ٓؼَْٛ.

 ــ هزٍٞ اؿَحء ٓٔخٍٓش ػ٤ِ٘ش ر٤ٖ حًَُ٘خص حُٔ٘خكٔش رؼي طٞك٤ي ػ٘خَٛ ٝر٘ٞى حَُ٘حء طؼز٤ظخً ُِ٘لخك٤ش .
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حٓظزؼيص ُـ٘ش حُٔلخٟٝخص ػَٝ ٓـٔٞػش حُلو٢ ريػٟٞ ٟٝٞف ح٧ْٓ حُظ٢ ططِزٜخ حُٔـٔٞػش، ٝطٔاض  21/10/2004ٝرظخ٣ٍن 

٤ِٓإٞ ؿ٤٘اٚ(  83ىػٞس ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش ٝار٬ؿْٜ روزٍٞ ػَْٟٜ ٓزيث٤خً ر١َ٘ حُٔيحى حُلا١ٍٞ ُٔزِاؾ )

ُ٘اًَش حُٔاًٌٍٞس كا٢ ٓلخٟٝاخص كاٍٞ أٓاِٞد حُٔايحى ُظؼايٍ ػاٖ ٗا١َٜخ حُٔؼَٟٝش ، ا٫ إٔ حُِـ٘ش هزِض حُايهٍٞ ٓاٖ ؿي٣اي ٓاغ ح

 رخُٔيحى حُل١ٍٞ ُٝظوَ رَٗخٓؾ حُٔيحى حُٔؼَٝٝ ػ٤ِٜخ ٖٓ طِي حًَُ٘ش.

اؿَحءحص ١َف حُِٔح٣يس حُؼخٓش رخُٔظخ٣ٍق حُٔـِوش ُز٤غ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص هي ٗخرٜخ حُؼي٣اي ٝك٤غ إ حُؼخرض ٓٔخ طويّ إٔ 

 ـ٤ٔٔش حُظ٢ أٛيٍص ٓزخىة حُؼ٤ٗ٬ش ٝحُٔٔخٝحس ٝك٣َش حُٔ٘خكٔش ، ٝأهٜٜخ :ٖٓ حُٔوخُلخص حُ

( ٓااٖ هااخٕٗٞ ط٘ظاا٤ْ 35ـاا ػاايّ حطوااخً اؿااَحءحص اُـااخء حُِٔح٣اايس حُؼخٓااش ُظلواان أكااي ح٧ٓاازخد حُٞؿٞر٤ااش ٩ُـخثٜااخ ٝكوااخً ُلٌااْ حُٔااخىس ) 

ٝ حُو٤ٔااش ح٧ٓخٓاا٤ش ، ك٤ااغ ُااْ ٣زِااؾ أػِاا٠ حُٔ٘خهٜااخص ٝحُِٔح٣اايحص حُٔظٔؼااَ كاا٢ ػاايّ ٝٛااٍٞ ه٤ٔااش ػااَٝٝ حُِٔح٣اايس اُاا٠ حُااؼٖٔ أ

% ٖٓ حُٔؼَ ح٧ٓخ٢ٓ حُٔليى ٝكوخً ُِظو٤٤ْ حُٔؼظٔي ، ٝحٓظَٔص حُؼَٝٝ ىٕٝ ٓٔاظٟٞ حُٔاؼَ ح٧ٓخٓا٢ ٤١ِاش 36حُؼَٝٝ ٗٔزش 

َٓحكااَ حُظلااخٝٝ ٝحُٔٔخٍٓااش حُٔلاايٝىس ٝكظاا٠ حُزااض ٝحُظَٓاا٤ش ٝطٞه٤ااغ حُؼوااي ، ك٤ااغ ُااْ ٣ٜااَ أ١ ٓااٖ حُٔظِح٣ااي٣ٖ ح٧ٛاا٤٤ِٖ أٝ 

 خك٤ٖ ـ ىٕٝ ٝؿٚ كن ـ ا٠ُ حُٔؼَ ح٧ٓخ٢ٓ .ح٠ُٔ

 

/د( ٓاٖ ح٬ُثلاش 29ـ ػيّ حطوخً اؿاَحءح اُـاخء حُِٔح٣ايس حُؼخٓاش ٫هظاَحٕ حُؼاَٝٝ حُٔويٓاش ًِٜاخ رظللظاخص ططز٤واخً ُلٌاْ حُٔاخىس ) 2

 حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ.

٧ٓخ٢ٓ ُز٤غ حًَُ٘ش ٝكوخً ُِظو٤٤ْ حُٔؼظٔي ٧ٛالخد حُؼاَٝٝ ٝٛاٞ حُٔاؼَ حُٔظؼا٤ٖ ـ ه٤خّ ُـ٘ش حُٔلخٟٝخص رخٌُ٘ق ػٖ حُٔؼَ ح 3

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ.33ح٩روخء ػ٤ِٚ ٣َٓخً رخُٔوخُلش ُلٌْ حُٔخىس )

ىس ـ طل٣َٞ حُِٔح٣يس حُؼخٓش ا٠ُ ٓٔخٍٓش ٓليٝىس ٧ػ٠ِ ػ٤َٟٖ ٖٓ حُؼَٝٝ حُٔظ٘خكٔش رخُٔوخُلش ُلٌْ حُلوَس ح٧ه٤اَس ٓاٖ حُٔاخ 4

 ( ٖٓ حُوخٕٗٞ ًحطٚ حُظ٢ كظَص ك٢ أ٣ش كخُش طل٣َٞ حُِٔح٣يس ا٠ُ ٓٔخٍٓش ٓليٝىس .30)

ـ حُٔأخف ُـ٤اَ حُٔظِح٣اي٣ٖ حُٔظواي٤ٖٓ ُِِٔح٣ايس حُؼخٓاش رخُٔ٘اخًٍش كا٢ حُٔٔخٍٓاش حُٔلايٝىس رؼاي حٗظٜاخء ٓٞحػ٤اي حُظوايّ ُِِٔح٣ايس  5

حُٔؼَ ح٧ٓخ٢ٓ ُز٤غ ًَٗش ١٘طخ ٝكواخً ُِظو٤ا٤ْ حُٔؼظٔاي ،  ٝحٗظٜخء كٞ حُٔظخ٣ٍق ٝحُظلخٝٝ ٓغ أػ٠ِ ػ٤َٟٖ ْٜٓ٘ ٝحٌُ٘ق ػٖ

( حُـٔؼ٤ااش حُظؼخ٤ٗٝااش حٍُِحػ٤ااش حُؼخٓااش 2( ٗااًَش حُٔـٔٞػااش حُي٤ُٝااش ٬ُٓااظؼٔخٍ )1ًُٝااي راايػٞس ٓٔااظؼ٣َٖٔ ؿاايى ُِظ٘ااخكْ ٝٛااْ )

ُٔٔاخٝحس ٝك٣َاش حُٔ٘خكٔاش ، (ًَٗش كخ٣ٖ ٝٝى ُِٜ٘خػخص حُو٘ز٤ش ، ًُٝي رخُٔوخُلش ُِوخٕٗٞ ُٝوٞحػي حُؼ٤ٗ٬اش ٝح3ُٔ٘ظـ٢ حٌُظخٕ )

اؿزخٍ حُٔظِح٣ي٣ٖ ػ٠ِ حُيهٍٞ ك٢ حُٔٔخٍٓش رؼي إٔ طؼِوض كوٞهْٜ رخُِٔح٣يس حُظ٢ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ح٧ٓخّ ك٢ حهظ٤اخٍ  ك٤غ ٫ ٣ـُٞ

حُؼَٝ ح٧ك٠َ ١َٝٗخ ٝح٧ػ٠ِ ٓؼَحً ، ًُي إٔ ُِٔٔخٍٓش كخ٫طٜاخ ُٝا٤ْ ٓاٖ ر٤ٜ٘اخ طل٣ٞاَ حُِٔح٣ايس حُؼخٓاش اُا٠ ٓٔخٍٓاش ، ٝأٗاٚ 

ظق حُٔظخ٣ٍق حُٔـِوش حُٔويٓش ك٢ حُِٔح٣يس حُؼخٓش ٣لظَ حُيهٍٞ ك٢ ٓلخٟٝخص ٓغ أكي ٓوي٢ٓ حُؼَٝٝ كا٢ ٗاؤٕ طؼاي٣َ ػَٟاٚ رل

ا٫ ك٢ حُليٝى حُٔوٍَس ُِـ٘ش حُزض ٝحُظ٢ ٫ طـخُٝ ٓلخٟٝش ٓويّ حُؼَٝ ح٧ػ٠ِ حُٔوظَٕ رظللظ أٝ رظللظخص ٍُِِ٘ٝ ػٜ٘خ ًِٜاخ أٝ 

أٝ حُاؼٖٔ أٝ حُو٤ٔاش ح٧ٓخٓا٤ش  ٠ِ ؿ٤َ حُٔوظَٕ رظللظخص ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ٓٔظٟٞ أٓؼخٍ حُٔٞمرؼ٠ٜخ ٝٓلخٟٝش ٛخكذ حُؼطخء ح٧ػ

، ٌُُٝي كبٗٚ ٫ ٣ـُٞ ُِـ٘ش حُزض ٫ٝ ُِِٔطش حُٔوظٜش رخ٫ػظٔخى إٔ طلٍٞ حُِٔح٣يس حُؼخٓش ا٠ُ ٓٔخٍٓش ، ًَٝ ٓخ ٣ٌٖٔ  ُٔلَ حُز٤غ

ُٜاخُق حُؼاخّ أٝ إٔ أػِا٠ حُٔظِح٣اي٣ٖ ُاْ ٣ٜاَ ػَٟاٚ اُا٠ حُاؼٖٔ أٝ اطزخػٚ اًح ٓخ طزا٤ٖ إٔ ح٫ٓاظَٔحٍ كا٢ حُِٔح٣ايس ٣ظؼاخٍٝ ٓاغ ح

حُو٤ٔش ح٧ٓخ٤ٓش ح٣َُٔش إٔ ط٢ٛٞ ُـ٘ش حُزض ربُـاخء حُِٔح٣ايس رؼاي حُظؼزاض ٓاٖ ه٤اخّ اكايٟ حُايٝحػ٢ حُٔزاٍَس ُ٪ُـاخء، ٣ٝؼواذ ًُاي 

ش ك٢ ٓٔخٍٓش ٓظ٢ طلووض اكايٟ ٛيٍٝ هَحٍ ٓٔزذ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش، كبًح ٓخ كيع ًُي، أٌٖٓ ُِِٔطش حُٔوظٜش ١َف حُؼ٤ِٔ

 .حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ـُٞ اؿَحء حُٔٔخٍٓش ك٤ٜخ ١زوخ ٧كٌخّ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص

( ٓاٖ 28( ٓاٖ حُواخٕٗٞ ٝحُٔاخىس )16ـ ػيّ طٞك٤ي أْٓ حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حُؼَٝٝ حُٔويٓش ٓاٖ ؿ٤ٔاغ حُ٘اٞحك٢ ًٔاخ طو٠ا٢ حُٔاخىس ) 6

حَُؿْ ٖٓ حػظَحٟخص ٓـٔٞػش حُيًظٍٞ حُلوا٢ ػِا٠ حُٔلخٟٝاخص ٝأٓاِٞد حُظ٘اخكْ حُٔطاَٝف  ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِوخٕٗٞ ًحطٚ، ػ٠ِ

ٜٓ٘خ ٝػيّ ٟٝٞف أٓؼخٍ حًَُ٘خص حُٔ٘خكٔش ، ٌُْٜٞٗ ٣َ٣يٕٝ َٗحء أٍٛٞ حًَُ٘ش ىٕٝ هٜٜٞٓخ ٖٝٓ ػْ ُْ ٣ٌٖ حُٔؼَ حُٜ٘خث٢ 

حُٔ٘خكٔاش كا٢ حُ٘اَحء ر٘اٌَ ٝحٟاق كظا٠ ٣ظٔا٠٘ ُْٜ ٝحٟلخً ١ِٝذ طٞك٤يحً ٧ْٓ حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حُؼَٝٝ طل٤ِاَ أٓاؼخٍ حُ٘اًَخص 

ُْٜ ٟٝغ ٓؼَْٛ حُٜ٘خث٢ ٝٓٞف ٣وٕٞٓٞ ػ٘يثٌ ر٣ِخىس ٓؼَْٛ ، ٝهزٍٞ اؿَحء ٓٔخٍٓش ػ٤ِ٘ش ر٤ٖ حًَُ٘خص حُٔ٘خكٔش رؼي طٞك٤اي 

كخٓاظزؼيص  ػ٘خَٛ ٝر٘ٞى حَُ٘حء طؼز٤ظخً ُِ٘لخك٤ش ، ا٫ إٔ ُـ٘ش حُٔلخٟٝخص كٔاَص حُطِاذ رؤٗاٚ حٓظ٘خػاخً ػاٖ طواي٣ْ ػاَٝ رخ٣ُِاخىس

حُؼَٝ ٝرو٢ ُاي٣ٜخ ػاَٝ ٝك٤اي طاْ حُظَٓا٤ش ػ٤ِاٚ ٍؿاْ ػايّ رِٞؿاٚ حُو٤ٔاش ح٧ٓخٓا٤ش حُٔلايىس ُٔاؼَ ر٤اغ حُ٘اًَش ٝكواخً ُِظو٤ا٤ْ 

٤ِٓاإٞ ؿ٤٘ااٚ( رؤٗااٚ ٣ـطاا٢  83حُٔؼظٔااي ، ٝطل٤ِااَ حُِـ٘ااش ُِٔااؼَ حُٔواايّ ٓااٖ ٗااًَش حُااٞحى١ ُظٜااي٣َ حُلخٛاا٬ص حٍُِحػ٤ااش ٝهاايٍٙ )

 ُيحهِش ك٢ حُٜلوش.%( ٖٓ طو٤٤ْ حُز٘ٞى ح 89785)

ـ حُظ٤َٓش ػ٠ِ ٛخكذ ػَٝ ٣وَ ٓؼَٙ ػٖ حُٔؼَ ح٧ٓخ٢ٓ حُٔليى رٔؼَكش ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو٤ا٤ْ ، كاخُؼزَس كا٢ ٓايٟ  7

ٓ٘خٓزش ٓؼَ حُؼَٝ ٓلَ حُظ٤َٓش ٝح٩ٓ٘خى ا٤ُٚ اٗٔخ طٌٕٞ رخُٔؼَ ح٢ِٛ٧ ُِظو٤٤ْ حُا١ٌ طاظْ ػِا٠ أٓخٓاٚ هٜوٜاش حُ٘اًَش هزاَ 

ػ٤ِٚ رؼي حُٔلخٟٝش ك٢ ٗؤٗٚ، رخػظزخٍ إٔ حُٔلخٟٝش ك٢ ١َٝٗ ٝأٓؼخٍ حُؼَٝٝ ٫ ٣ـذ إٔ طظْ ا٫ ٓغ ٛاخكذ اىهخٍ أ٣ش طؼي٬٣ص 

حُؼَٝ حُٔوزٍٞ ٓخ٤ُخً ٝك٤٘خً حُٔٔاظٞك٢ ُ٘ا١َٝ حُِٔح٣ايس حُؼخٓاش ؿ٤اَ حُٔوظإَ ػَٟاٚ راؤ١ طللظاخص أٝ حٗاظَح١خص هخٛاش ُاْ طاَى 

ٝحُؼخرض ٓاٖ حُؼاَٝ حُٔوايّ ٓاٖ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص رٌَحٓش ح١َُٝ٘ ، ًُٝي ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ١َٝٗ ٝأٓؼخٍ أك٠َ. 

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ( ػ٬ػش ٝػٔخٕٗٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ، ك٢ كا٤ٖ إٔ حُو٤ٔاش  83حٍُِحػ٤ش َُ٘حء ًخَٓ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص رٔزِؾ )

ٝٓازؼٔخثش ٝٝحكاي ٝطٔاؼٕٞ ؿ٤٘ٚ( حػ٘خٕ ٝطٔؼٕٞ ٤ِٕٓٞ ٝػ٬ػٔخثش ٝٓظش ٝٓزؼٕٞ أُق  92376791حُٔويٍس ُؼٖٔ حًَُ٘ش رِـض )

ٝرٌُي طظَ أٓؼخٍ ػَٝ ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش ًؤهَ حُؼَٝٝ حُٔويٓش أهاَ ٓاٖ ح٧ٓاؼخٍ حُظا٢ هايٍطٜخ ؿ٤٘ٚ ، 

ؿ٤٘ٚ( طٔاؼش ٣٬ٓا٤ٖ ٝػ٬ػٔخثاش ٝٓاظش ٝٓازؼٕٞ أُاق  9376791ؿٜش ح٩ىحٍس رٞحٓطش ُـ٘ش حُظو٤٤ْ ُز٤غ حًَُ٘ش رلخٍم ٣َٜ ا٠ُ )

كي ٝطٔؼٕٞ ؿ٤٘ٚ ، ح٧َٓ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔظٞؿذ هخٗٞٗخً ٝكلخهخً ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ ٝػيّ ح٤ٔٗ٫خم هِق طؼ٤ِٔخص ح٩ٓاَحع ٝٓزؼٔخثش ٝٝح

ك٢ حُظوِٚ ٖٓ أٍٛٞ طِي حًَُ٘ش إٔ طوّٞ ُـ٘ش حُزض ٌٓ٘ حُزيح٣ش رخٓظزؼخى ٌٛح حُؼَٝ ـ ٝؿ٤اَٙ ٓٔاخ طوايّ ٓؼاٚ كا٢ ح٤ُٔؼاخى ٝٓٔاخ 
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ػَٝٝ ٓظي٤ٗش رؼي كظق حُٔظخ٣ٍق ٝاػ٬ٕ حُٔؼَ ح٧ٓخ٢ٓ ًٝ٘لٚ ـ ُؼايّ طاٞحكَ ٗا١َٝ ٓٔق ُْٜ رـ٤َ ٓٔٞؽ ٖٓ حُوخٕٗٞ رظوي٣ْ 

هزٍٞ ٛاٌٙ حُؼاَٝٝ، راي٫ً ٓاٖ هزُٜٞاخ ٝهزاٍٞ ؿ٤َٛاخ ٝحُايهٍٞ ٓؼٜاْ كا٢ ٓلخٟٝاخص ُظلٔا٤ٖ أٓاؼخٍْٛ ، ًٝاخٕ ٓاٖ حُٔظؼا٤ٖ ػِا٠ 

حطْٔ رٜخ ؿ٤ٔغ حُٔ٘خًٍٕٞ كا٢ ػ٤ِٔاش حُز٤اغ ٓاؼ٤خً حًَُ٘ش حُوخر٠ش أ٫ طوَ ًُي حُوزٍٞ حُلخٓي ٝحُزخ١َ ح١ٌُ ًخٕ ٍحثيٙ حُؼـِش حُظ٢ 

٩راَحّ حُٜالوش ٝراؤ١ ػٔاٖ ًااخٕ رٔاخ طٔازذ كا٢ اٛايحٍ حُٔااخٍ حُؼاخّ ٝطاي٤َٓ ٓ٘٘اؤس ٍحثايس ٍٝحرلااش ٝط٘ا٣َي ػٔخُظٜاخ ٜٝٗاذ كوااٞهْٜ 

ًش )٣واَ ػاٖ حُٔٞحكواش ػِا٠ ػٔاٖ ُز٤اغ حُ٘اَ ٫ٝ ٣ـ٤َ ٖٓ ًُي حُوٍٞ رلن حُـٔؼ٤ش حُؼخٓاش ُِ٘اًَش حُوخر٠اش كا٢ هزاٍٞ حَُٔ٘ٝػش .

حُو٤ٔش حُيكظ٣َش( أٝ حُو٤ٔش حُٔويٍس ٓاٖ ُـ٘اش حُظو٤ا٤ْ رايحػ٢ حُٜٔاِلش حُظا٢ طوايٍٛخ طِاي حُـٔؼ٤اخص حُؼخٓاش ، اً إٔ كا٢ ًُاي ا١ا٬م 

حُؼ٘خٕ ًَُِ٘ش حُوخر٠ش رـٔؼ٤ظٜخ حُؼخٓش ُز٤غ حًَُ٘خص حُظخرؼش ُٜخ ـ ٢ٛٝ ٖٓ ح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ـ رٔؼَ ؿ٤َ ٓو٤اي رلاي أىٗا٠ 

ُظٞؿٚ ا٠ُ حُظو٤٤ْ حُٔٔزن ٧ٍٛٞ حًَُ٘ش ؿ٤َ ١ً ؿيٟٝ ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼَ ططز٤ن طِي حُوٞحػي ػ٠ِ طو٤ا٤ْ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٣ـؼَ ح

و٤اَ ، ُٓ كلظا٠ حُو٤ٔاش حُيكظ٣َاش أ٣اخً ٓاخ ًخٗاض  ٝح٣ُِٞص )حَُحرلش( ٝحُٔٔٔخس "ه٤ِِش حَُرل٤ش" رخ٬١ً رط٬ٗخً ٓطِوخً ٫ ٣و٤ِٚ ٓاٖ ػؼَطاٚ 

طِي حُوٞحػي حُ٘اٍِٝ ػٜ٘اخ اُا٠ ه٤ٔاش طايٗٞٛخ رٔاخ ٫ ٣ٔاخٗيٙ أ١ ٓزاٍَ ٓاٖ حُٜٔاِلش حُؼخٓاش ، ٫ٝ ٣لٔاَٙ ٗٔزش ح٬ٛ٩ى ك٤ٜخ أؿخُص 

١ٞٓ إٔ ؿخ٣اش طِاي حُوٞحػاي ُِظو٤ا٤ْ ُاْ طٌاٖ ٓاٟٞ حُاظوِٚ ؿ٤اَ حُٔزاٍَ ٓاٖ حُٔاخٍ حُؼاخّ حُِٔٔاٞى ُٜاٌح حُ٘اؼذ حُٜٔا١َ اُا٠ أ١ 

، ٝحُؼخرض أٗٚ ك٬٠ً ػٔخ طوايّ كابٕ حُـٔؼ٤اش حُؼخٓاش ُِ٘اًَش حُوخر٠اش  ٓٔظؼَٔ ٣وزَ حُٔؼَ ح١ٌُ ٣يٗٞ ٓؼَ حُو٤ٔش حُيكظ٣َش ًَُِ٘خص

ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ُْ ط٘خهٖ أَٓ طي٢ٗ حُٔؼَ حُٔؼَٝٝ حُا١ٌ ٝحكواض ػ٤ِاٚ رخُٔوخٍٗاش رخُٔاؼَ ح٧ٛا٢ِ ُِظو٤ا٤ْ ُٝاْ طزاي رٔل٠اَ 

طِاي حُٔٞحكواش ٜٓ٘اخ ٣ٝزطاَ حػظٔاخى أ٣اش أٓازخد طزاٍَ هزاٍٞ حُٔاؼَ حُٔظاي٢ٗ ٝٛاٞ ٓاخ ٣زطاَ  27/10/2004حؿظٔخع طِي حُـٔؼ٤اش كا٢ 

 ٓـِْ حٍُُٞحء ٌُُي حُز٤غ ٣ٝـؼَ ػ٤ِٔش حُز٤غ ٖٓ ريح٣ظٜخ ٝكظ٠ ٜٗخ٣ظٜخ ٝحُؼيّ ٓٞحء.

ٓوخُلش حُؼَٝ حُٔوزٍٞ ٨ُكٌاخّ حُاٞحٍىس رٌَحٓاش حُ٘ا١َٝ ، كٔاٖ حُٔواٍَ أٗاٚ ٣٘اظ١َ ُوزاٍٞ أ١ ػاَٝ، إٔ ٣ٌإٞ حُؼاَٝ ـ  8

ؿ٤اَ ٓطاخرن َ أٗاٚ ريٍحٓاش حُؼاَٝ حُٔوايّ كا٢ حُِٔح٣ايس حُٔ٘اخٍ ا٤ُٜاخ طزا٤ٖ أٗاٚ ٓطخروخ ١َُِٝ٘ حُٞحٍىس رٌَحٓاش حُ٘ا١َٝ ، ؿ٤ا

 ١َُِٝ٘ ٨ُٓزخد ح٥ط٤ش:

( ٓاٖ طواي٣ْ حُؼاَٝٝ حُاٞحٍىس رٌَحٓاش 4( ٖٓ ر٤خٗخص حُؼطخء ٝاهَحٍحص ٓوي٢ٓ حُؼطاخءحص، ٝحُز٘اي )6حُٔزذ ح٧ٍٝ ـ كوي ٗٚ حُز٘ي )

٫ٝ ٣ـاُٞ ُٔوايّ حُؼاَٝ خكش ح١َُٝ٘ ٝح٧كٌخّ حُٞحٍىس ك٢ ًَحٓش حُ٘ا١َٝ، ح١َُٝ٘ ػ٠ِ حػظزخٍ طوي٣ْ حُؼَٝ هز٫ًٞ ٖٓ ٓويٓٚ ٌُ

٣ٝؼظزَ ٓوايّ حُؼاَٝ هاي ٝحكان ػِا٠  رؼي طوي٣ْ حُؼطخء اىهخٍ أ١ طؼي٬٣ص أٝ طللظخص أٝ اٟخكخص ػ٠ِ أ١ ٖٓ ر٘ٞى ًَحٓش ح١َُٝ٘

ظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش  حُؼطاخء طِي ح١َُٝ٘ رظوي٣ٔٚ ُؼَٟٚ ، ٝٓغ ًُي كوي هاخّ ٓواي٢ٓ حُؼاَٝٝ رٔاخ كا٤ْٜ ٗاًَش حُاٞحى١ ُ

ربٟخكش ١َٝٗخً ؿي٣يس ا٠ُ حُؼَٝ حُٔويّ ٜٓ٘خ طظؼِن رظو٤٤ْ ح٧ٍح٢ٟ ٝػيّ ح٫ُظِحّ رٔيحى ًخَٓ ه٤ٔش حُٜلوش كٍٞ حُظؼخهي ٝحٗاظ١َ 

ِا٠ حُاَؿْ ٝهي هزِض ُـ٘ش حُزض ٝحُـٔؼ٤ش حُؼخٓش حُظؼي٬٣ص حُظ٢ أىهِٜخ ٓويّ حُؼَٝ ػ٠ِ ػَٟٚ، ػطو٤ٔطٜخ ػ٠ِ ٗلٞ ٓليى ٓ٘ٚ. 

 ٖٓ ٓوخُلش ًُي ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ.

( ٖٓ )طخٓؼخً ـ ػوي ٗوَ ح٤ٌُِٔاش ٝٓايحى حُاؼٖٔ( 4( ٝ )3( ٝ )2ٝحُٔزذ حُؼخ٢ٗ ـ ٓوخُلش حُؼَٝ حُٔوزٍٞ ٖٓ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُِز٘ٞى )

، ٝإٔ ٣ٌإٞ ح٣٩ايحع  حُٞحٍىس رٌَحٓش ح١َُٝ٘ ر٘ؤٕ ا٣يحع ه٤ٔش حَُ٘حء ك٢ حُلٔخد حُٔؼِن ٝكوخً ُ٪ؿَحءحص حُٔلايىس راخُِٔلن )ٝ(

ٌُخَٓ ه٤ٔش حُظؼخهي أٝ طل٣ََ ٤ٗي َٜٓك٢ ٓؼظٔي رٌخَٓ حُو٤ٔش حُز٤ؼ٤ش رخْٓ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٤ُائٍٝ رؼاي ًُاي 

اُاا٠ كٜاا٤ِش حُوٜوٜااش رلٔااخد ُٝحٍس حُٔخ٤ُااش ، ٝٝؿااٞد ٓااٖ ٣ُوزااَ ػَٟااٚ طلٔااَ ٓاايحى ًااَ ح٠ُااَحثذ ٝحَُٓااّٞ حُٔلاايىس ٝكوااخً 

َٜٓ حُؼَر٤ش ، ٢ٛٝ ؿ٤ٔؼخً ١َٝٗ ُْ ٣وزِٜخ ٓويّ حُؼَٝ ٝٝحكوظٚ ُـ٘ش حُزض ػ٠ِ حٓظزيحٍ ؿ٤َٛخ رٜاخ ٝهخٛاش  ُوٞح٤ٖٗ ؿ٣ٍٜٞٔش

%( ٖٓ حُؼٖٔ ًيكؼش ٓويٓش ، ٝحُزاخه٢ ػِا٠ ػا٬ع ىكؼاخص ٓا٣ٞ٘ش رٞحهاغ 40ٗوَ ح٤ٌُِٔش ٝأِٓٞد ٓيحى حُؼٖٔ ح١ٌُ طـ٤َ ا٠ُ ٓيحى )

حٓاظ٬ّ حُ٘اًَش ٓوخرااَ طلِٜٔاخ رخُلٞحثاي ٝهطااخد ٟأخٕ ُظـط٤اش حُاايكؼخص  %( ، ػِا٠ إٔ طٔاظلن حُيكؼاش ح٧ُٝاا٠ رؼاي ٓا٘ش ٓاا20ٖ)

حُٔئؿِش ، ٝٛٞ ٓخ ٣وخُق ح١َُٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ كا٢ ًَحٓاش حُ٘ا١َٝ ، ًٝاخٕ ًُاي ٣ٌلا٠ ٝكايٙ ٧ٕ ٣ٌإٞ ٓاززخً ٫ٓاظزؼخى ٛاٌح 

حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ٓاٖ ٝؿاٞد حٓاظزؼخى  ( ٖٓ هخٕٗٞ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص16حُؼَٝ ٝاُـخء حُِٔح٣يس ، ك٠ ٟٞء ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس )

 حُؼطخءحص ؿ٤َ حُٔطخروش ١َُِٝ٘ أٝ حُٔٞحٛلخص. 

% 100ٝك٤غ اٗٚ ٝطَط٤زخً ػ٠ِ ٓخ طويّ ، ٣ز٤ٖ إٔ هَحٍ ًَ ٖٓ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ٝٓـِْ حٍُُٞحء حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخُٔٞحكوش ػ٠ِ ر٤غ 

ٍِحػ٤ش ، هي ٗخرٚ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼ٤اٞد حُظا٢ طٜاز٢ راٚ ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ا٠ُ ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حُ

ا٠ُ ٓيحٍؽ ح٫ٗؼيحّ كٞهغ رخ٬١ً رط٬ٗخً ٓطِوخً ، ٫ٗطٞحثاٚ ػِا٠ ر٤اغ ٧ٍحٟا٢ ٝأٛاٍٞ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص كاخٍ ًٜٞٗاخ ٓاٖ 

ؤ١ ٛاٍٞس ، ُٝظو٤اَ حًَُ٘خص حُٔئٓٔش حُظ٢ ٫ طو٠غ أٍح٤ٟٜخ ُِظَٜف ك٤ٜخ ػ٠ِ أ١ ٗلٞ ٫ٝ ٣ـُٞ طـ٤٤َ حُـَٝ ٓاٖ طؤ٤ٜٓٔاخ را

ٗاًَش أهاَٟ ٟٝاٍَٝس إٔ  127ٝطلي٣ي ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ًؤكي حًَُ٘خص حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ ر٤ؼٜاخ ػِا٠ ٝؿاٚ حُٔاَػش ٟأٖ 

كاخٍ ًٜٞٗاخ ٓاٖ حُ٘اًَخص حَُحرلاش ، ُٝٔوخُلاش ح٠ُاٞحر٢  2006ٝط٘ظٜا٢ ػاخّ  ٣2004ظْ حُز٤غ ه٬ٍ أػٞحّ ػ٬ػش كو٢ طزيأ ٓاٖ ػاخّ 

ُِـ٘ااش حُُٞح٣ٍااش ُِوٜوٜاش ُظو٤اا٤ْ ٗااًَش ١٘طااخ ٌُِظااخٕ ٝح٣ُِاٞص ، ٝكااٞحكِ ح٫ٓااظؼٔخٍ حُظاا٢ هٍَطٜااخ ًحص ٝحُوٞحػاي حُظاا٢ هٍَطٜااخ ح

ُٔا٘ش  203حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِٔٔظؼ٣َٖٔ طَؿ٤زخً ُْٜ ك٢ َٗحء حًَُ٘ش ٓغ أكٌخّ هخٕٗٞ هطخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ حُٜاخىٍ رخُواخٕٗٞ ٍهاْ 

ُظو٤٤ْ حُٔٔظوَس ٝحُٔؼٍٔٞ رٜخ رٔخ أىٟ ا٠ُ طي٢ٗ ه٤ٔش حًَُ٘ش ٓلاَ حُز٤اغ ، ُٝؼيّ حطٔخم طِي ح٠ُٞحر٢ ٝحُوٞحػي ٓغ هٞحػي ح1991

، ُٝٔخ ػخَٛ ػ٤ِٔش حُز٤غ ٖٓ ٓظخَٛ حُظل٢٣َ ٝحُلٔخى ك٢ طو٤٤ْ حُٔخٍ حُؼخّ ُِظوِٚ ٓ٘ٚ ٝكوخً ٤ُٔخٓاخص حُوٜوٜاش ٓاخُلش حُز٤اخٕ 

و٤٤ْ ٓٞحء حُٔوٍَس روخٕٗٞ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ أٝ ، ُٝزط٬ٕ طو٤٤ْ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ٝػيّ ح٫ُظِحّ ر٠ٞحر٢ ٝهٞحػي حُظ

( 1/9حُوٞحػي ٝح٠ُٞحر٢ حُزخ١ِش حُظ٢ هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍاش ُِوٜوٜاش، ٩ٝٛايحٍ حُظو٤ا٤ْ ُِٔاخٍ حُؼاخّ ، ُٝٔوخُلاش حُظو٤ا٤ْ ُِز٘اي )

( ٓاٖ هاخٕٗٞ هطاخع ح٧ػٔاخٍ 10، ٝحُلوَس ح٧ه٤َس ٖٓ حُٔاخىس ) 6/1/2004ٖٓ ح٠ُٞحر٢ ٝحُوٞحػي حُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ك٢ 

حُظا٢ كظاَص حُظٜاَف راخُز٤غ كا٢ أ١ أٛاَ ٓاٖ هطا١ٞ ح٩ٗظاخؽ حَُث٤ٔا٤ش ا٫ رؼاي ٓٞحكواش  1991ُٔا٘ش  203حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهاْ 

( ٓاٖ ح٬ُثلاش حُظ٘ل٣ٌ٤اش 26حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ١ٝزوخ ُِوٞحػي حُظ٢ طليىٛخ ح٬ُثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ىٕٝ ؿ٤َٛخ ٓاٖ حُوٞحػاي ، ُٝلٌاْ حُٔاخىس )

، ٩ٝؿاَحء طو٤ا٤ْ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ  1991ُٔا٘ش  1590ٕٗٞ هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍس روَحٍ ٍثا٤ْ ٓـِاْ حُاٍُٞحء ٍهاْ ُوخ

ٝح٣ُِٞص ػ٠ِ أٓخّ ًَِٓ ٓخ٢ُ هي٣ْ َٓ ػ٤ِٚ أًؼَ ٖٓ ػخ٤ٖٓ ٫ٝ ٣ؼزَ ػٖ كو٤وش حُٟٞغ حُٔخ٢ُ ٨ٍُٛٞ ٓلاَ حُظو٤ا٤ْ رٔاخ ٣لٔاي 
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٠ كَٜ ٓٔخك٢ ٧ٍح٢ٟ ٝٓٞحهغ حًَُ٘ش ٠٠ٓ ػ٤ِٚ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ٓاض ٓا٘ٞحص رٔاخ ٫ ٣ؼزاَ حُظو٤٤ْ ٣ٝزطِٚ ، ُٝزط٬ٕ ح٫ػظٔخى ػِ

ػٖ حُٞحهغ حُلؼ٢ِ ُِلَٜ حُٔٔخك٢ ك٢ طخ٣ٍن حُظو٤٤ْ ، ُٝـ٘ٞف حُظو٤٤ْ ا٠ُ طل٤َٔ حُيُٝش ى٣ٕٞ حًَُ٘ش ٓوٜٞٓش ٖٓ ٗخطؾ حُظو٤ا٤ْ 

٤٤ااَ أٓااْ حُظو٤اا٤ْ ربٍحىطااٚ حُٔ٘لااَىس ٓااٖ أٓااِٞد ىٕٝ طل٤ِٔااٚ ُِٔٔااظؼَٔ حُٔ٘ااظ١َ ٟاأٖ ٛاالوش حُز٤ااغ ، ُِٝٔاأخف ُِٔ٘ااظ١َ رظـ

حُظيكوخص حُ٘وي٣ش حُٔوٜٞٓش ا٠ُ أِٓٞد حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ٨ٍُٛٞ ٓظ٠ ٗاخء رظـ٤٤اَ حُ٘٘اخ١ ٝح٧ؿاَحٝ حُٜا٘خػ٤ش ٓظا٠ ىكاغ حُلاَم 

ؼَكاش حُِـ٘اش ر٤ٖ حُظو٤ٔ٤٤ٖ ، ٩ٝؿَحء طو٤ا٤ْ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ىٕٝ ح٫ػظايحى رٔاخروش طو٤ا٤ْ ًحص ح٧ٛاٍٞ ٝحُوٜاّٞ رٔ

رو٤ٔاش طؼِاٞٙ ًؼ٤اَحً ٍؿاْ ٠ٓا٢ ٓاخ ٣ِ٣اي 1996( ُٔا٘ش 87حٌُِٔ٘ش روَحٍ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٍهْ )

ػِاا٠ ػٔااخٕ ٓاا٘ٞحص ػِاا٠ حُظو٤اا٤ْ ح٧ٍٝ ٝح٧ػِاا٠ ، ُٝٔوخُلااش حُظو٤اا٤ْ حُاا١ٌ أؿَطااٚ ُـ٘ااش حُظلواان ٓااٖ ٛاالش حُظو٤اا٤ْ ُوٞحػااي حُظو٤اا٤ْ 

ٝطاي٢ٗ حُو٤ٔاش حُظوي٣َ٣اش ُظِاي ح٧ٛاٍٞ كا٢ حُظو٣َاَ حُا١ٌ هاخّ  1996طو٣ََ ُـ٘ش طو٤٤ْ أٍٛٞ حُ٘اًَش ػاخّ  حُٜل٤لش حُظ٢ ط٠ٜٔ٘خ

حُز٤غ ػ٠ِ أٓخٓٚ ، ك٬٠ً ػٖ ػيّ ٓيٟ َٓ٘ٝػ٤ش اؿَحءحص ١َف ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ُِز٤غ رخُِٔح٣يس حُؼخٓاش رخُٔظاخ٣ٍق 

٘ااظ١َ ُٔوخُلااش ًَحٓااش حُ٘اا١َٝ ٝأكٌااخّ هااخٕٗٞ ط٘ظاا٤ْ حُٔ٘خهٜااخص حُٔـِوااش ٝاؿااَحءحص حُٔلخٟٝااخص ٝحُزااض ٝحُظَٓاا٤ش ػِاا٠ حُٔ

 ، رٔخ ٣ـؼَ حُوَحٍ حُطؼ٤ٖ رخ٬١ً رط٬ٗخً ٓطِوخً ٣َٜ ا٠ُ كي حُؼيّ 1998ُٔ٘ش  89ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

ز٤ؼااش حُوااَحٍ ٝك٤ااغ اٗااٚ ٝػااٖ ٗااٌَ حُاايػٟٞ ٤ٓٝؼااخى هزُٜٞااخ حُاا١ٌ أٍؿؤطااٚ حُٔلٌٔااش ُلاا٤ٖ حُلٜااَ كاا٢ ٟٓٞااٞع حُاايػٟٞ ُظزاا٤ٖ ١ 

حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝٓيٟ ٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي ُلوٚ ٖٓ رط٬ٕ ٝىٍؿش ٛاٌح حُازط٬ٕ إ ٝؿاي ، كابٕ حُواَحٍحص حُظا٢ طُٞاي كواخ أٝ ًَٓاِحً 

ٗو٤ٜخً ٨ُكَحى ٫ ٣ـُٞ ٓلزٜخ ك٠ أٟ ٝهض ٓظ٠ ٛيٍص ٤ِٓٔش ًُٝي حٓظـخرش ُيٝحػ٠ حُِٜٔلش حُؼخٓش حُظ٠ طوظ٠٠ حٓظوَحٍ طِي 

ش ُِواَحٍحص حُلَى٣اش ؿ٤اَ حُٔ٘اَٝػش كخُوخػايس ػٌاْ ًُاي اً ٣ـاذ ػِا٠ ؿٜاش ح٩ىحٍس إٔ طٔالزٜخ حُظِحٓاخً ٜٓ٘اخ ح٧ٝحَٓ، أٓخ رخُ٘ٔز

رلٌْ حُوخٕٗٞ ٝطٜل٤لخً ٨ُٟٝخع حُٔوخُلش ُٚ. ا٫ إٔ ىٝحػ٠ حُِٜٔلش حُؼخٓش أ٠٣خ طوظ٠٠ أٗٚ اًح ٛايٍ هاَحٍ اىحٍٟ كاَىٟ ٓؼ٤اذ 

ظوَ ػوذ كظَس ٖٓ حُِٖٓ رل٤غ ٣َٟٔ ػ٤ِٚ ٓخ ٣َٟٔ ػ٠ِ حُوَحٍ حُٜل٤ق حُاٌٟ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ُٞي كوخً كبٕ ٌٛح حُوَحٍ ٣ـذ إٔ ٣ٔ

٣ٜيٍ ك٠ حُٟٔٞٞع ًحطٚ. ٝهي حٓظوَ حَُأٟ ػ٠ِ طلي٣ي ٌٛٙ حُلظَس رٔظ٤ٖ ٣ٞٓخً ٓاٖ طاخ٣ٍن ٗ٘اَ ٛاٌح حُواَحٍ أٝ اػ٬ٗاٚ ه٤خٓاخً ػِا٠ 

أٟ اُـاخء أٝ طؼاي٣َ ٣ٜٝازق ػ٘يثاٌ ُٜاخكذ  ٓيس حُطؼٖ حُو٠خث٠، رل٤غ اًح حٗو٠ض ٌٛٙ حُلظَس حًظٔذ حُواَحٍ كٜاخٗش طؼٜأٚ ٓاٖ

حُ٘ؤٕ كن ٌٓظٔذ ك٤ٔخ ط٠ٔ٘ٚ حُوَحٍ، ا٫ إٔ ٛ٘خى ػٔش حٓظؼ٘خءحص ٖٓ ٓٞػي حُٔظ٤ٖ ٣ٞٓخ طظٔؼَ أ٫ٝ ك٤ٔاخ اًح ًاخٕ حُواَحٍ ٓؼايٝٓخً 

ٓـاَى أ١ ُلوض رٚ ٓوخُلش ؿ٤ٔٔش ُِوخٕٗٞ طـَىٙ ٓاٖ ٛالظٚ ًظٜاَف هاخ٠ٗٞٗ ُظ٘اٍِ راٚ اُا٠ كاي ؿٜاذ حُٔاِطش ٝط٘لايٍ راٚ اُا٠ 

حُلؼَ حُٔخىٟ حُٔ٘ؼيّ ح٧ػَ هخٗٞٗخ ٫ٝ طِلوٚ أٟ كٜخٗٚ، ٝػخ٤ٗخ ك٤ٔخ ُٞ كَٜ أكاي ح٧كاَحى ػِا٠ هاَحٍ اىحٍٟ ٗظ٤ـاش ؿاٖ أٝ طاي٤ُْ 

ٖٓ ؿخٗزٚ، اً إٔ حُـٖ ٣ؼ٤ذ حَُٟخء ٣ٝ٘اٞد ح٩ٍحىس، ٝحُواَحٍ حُاٌٟ ٣ٜايٍ ٓاٖ ؿٜاش ح٩ىحٍس ٗظ٤ـاش حُـاٖ ٝحُظاي٤ُْ ٣ٌإٞ ؿ٤اَ 

ح٧كاٞحٍ ح٫ٓاظؼ٘خث٤ش حُظا٠ طٞؿاذ ٓالذ حُواَحٍ ىٕٝ حُظو٤اي رٔٞػاي حُٔاظ٤ٖ ٣ٞٓاخ، ٣ٌٝإٞ ُـٜاش ح٩ىحٍس ؿي٣َ رخُلٔخ٣اش. ٝكا٠ ٛاٌٙ 

ٓلذ هَحٍٛخ كا٠ أٟ ٝهاض كظا٠ رؼاي كاٞحص ٛاٌح حُٔٞػاي ، ًٔاخ طٌإٞ ىػاٟٞ اُحُاش حُلؼاَ ٝح٧ػاَ حُٔاخى١ ُِواَحٍ ٓوزُٞاش ىٕٝ طو٤اي 

 رٔٞحػ٤ي ىػٟٞ ح٩ُـخء.

ُز٤اغ ٓاٖ حُؼخراض إٔ حُواَحٍ حُٔطؼإٞ ك٤اٚ هاي هاخُق أكٌاخّ حُواخٕٗٞ ٝحُواَحٍحص حُٔ٘ظٔاش ٝك٤اغ اٗاٚ كا٢ ٟاٞء ٓاخ طوايّ كبٗاٚ ٣ٌإٞ 

ٓٔااخٛٔخص حُٔااخٍ حُؼااخّ حًُِٔٔٞااش ُِيُٝااش ٝحُز٘ااٞى ٝٗااًَخص هطااخع ح٧ػٔااخٍ حُؼااخّ ٝح٧ٗااوخٙ ح٫ػظزخ٣ٍااش حُؼخٓااش، ٝهااي رِـااض ٛااٌٙ 

حُؼاخّ ٝحُظلا٢٣َ ك٤اٚ رز٤اغ أٓاْٜ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ حُٔوخُلخص ػ٠ِ ٗلٞ ٓاخ ٓاِق ر٤خٜٗاخ كايحً ٓاٖ حُـٔاخٓش أىٟ اُا٠ اٛايحٍ حُٔاخٍ 

ٝح٣ُِٞص رؼٖٔ ٫ ٣ظ٘خٓذ ٓطِواخً ٝه٤ٔاش ح٧ٛاٍٞ ٝحُلواٞم ٝح٫ٓظ٤اخُحص حُظا٢ كٜاَ ػ٤ِٜاخ حُٔ٘اظَٟ، ٝطٌٔا٤ٖ حُٔٔاظؼَٔ ٓاٖ ر٤اغ 

ز٢ ٝطل٤ٔاَ أٍٛٞ حًَُ٘ش رخُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ٍؿْ طو٤٤ٜٔخ ػ٠ِ أٓاخّ حُظايكوخص حُ٘وي٣اش حُٔوٜاٞٓش ، ٝط٤ٌٔ٘اٚ ٓاٖ حُظٜاَد ح٠ُا٣َ

حًَُ٘ش ه٤ٔش ح٠َُحثذ حُٔٔاظلوش ح٧ىحء ، ٝؿ٤َٛاخ ٓاٖ حُٔوخُلاخص حُٔاخُق ر٤خٜٗاخ ،  ٝٛا٢ ٓوخُلاخص ٓاٖ ٗاؤٜٗخ إٔ طٜاٟٞ راخُوَحٍ 

حُٔطؼٕٞ ك٤اٚ اُا٠ ىٍى ح٫ٗؼايحّ، ٤ُٜازق ٛاٞ ٝحُؼٔاَ حُٔاخى١ ٓاٞحء، كا٬ طِلواٚ أ١ كٜاخٗش، ٫ٝ ٣ظو٤اي ٓاٖ ػاْ رخُٔٞحػ٤اي حُٔواٍَس 

 .  ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ هزٍٞ حُيػٟٞ ٬ًٌٗ ح٩ىح٣ٍشُٔلذ ٝاُـخء حُوَحٍحص 

ٝٓٔااخ ٣ئًااي حٗؼاايحّ حُوااَحٍ حُٔطؼاإٞ ك٤ااٚ إٔ حُ٘ااًَش حُوخر٠ااش ُِٜاا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝااش ٤ٗخرااش ػااٖ حُيُٝااش ٓٔؼِااش كاا٢ ٓـِااْ حُااٍُٞحء 

ػِا٠ ٓايحٍ طخ٣ٍواٚ ١َ٣ُٝٝ حُٔخ٤ُش ٝح٫ٓظؼٔخٍ طَٜكض كا٢ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ُا٤ْ رخػظزخٍٛاخ ٛاَكخً ٛا٘خػ٤خً ٓاخْٛ 

حُط٣ٞااَ ٓااٖ هاا٬ٍ ٜٓااخٗؼٚ حُٔوظِلااش كاا٢ طِز٤ااش حُلخؿااخص ح٧ٓخٓاا٤ش ُوطخػااخص ػ٠٣َااش ٓااٖ حُ٘ااؼذ ٝكاا٢ طِز٤ااش ٓظطِزااخص حُظٜااي٣َ 

رخػظزخٍٛخ ٍؿْ ٖٓ ػَٔ ح٤ُ٘طخٕ ٣ـذ حُظطَٜ ٓ٘ٚ رؤ١ ػٖٔ ، أٝ رٞٛلٜخ ًٗزخً ٣ِو٢ ػ٠ِ حُ٘اًَش ٝحُيُٝاش ٝحؿاذ ُِوخٍؽ، ٌُٖٝ 

، ٝطؼخِٓااض ٓاغ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ، رٌااَ ٓاخ حٗاظِٔض ػ٤ِاٚ ٓاٖ آ٫ف ٓاٖ حُؼٔااخٍ ٍ ػاٖ حٍطٌخراٚطواي٣ْ حُوَراخٕ ٬ُٓاظـلخ

ًٝؤٜٗاخ ًٔاخً ٓاٖ حُٜٔٔا٬ص أٝ ًؤٜٗاخ أٛا٘خكخً ٓا٣َؼش حُظِاق ٣ظؼا٤ٖ ٝحُٔٞهل٤ٖ ٝأٍحٝ ٝػوخٍحص ٝٓزخ٢ٗ ٜٝٓاخٗغ ٝآ٫ص ٝٓؼايحص، 

َٓ ح١ٌُ ٖٓ ٗاؤٗٚ إٔ ٣ؼ٤اَ حُ٘اي ٝح٣َُزاش كاٍٞ كو٤واش حُظٜاَكخص . ح٧حُظَٜف ك٤ٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ حَُٔػش هزَ ٜٗخ٣ش طخ٣ٍن ح٬ُٜك٤ش

، كِوي رِـض طِي حُظٜاَكخص كايحً ًز٤اَحً ٓاٖ حُـٔاخٓش ٣ٜاَ اُا٠ ٗازٜش حُظٞح١ائ حُظ٢ هخّ رٜخ ؿ٤ٔغ حُٔٔج٤ُٖٞ ػٖ اطٔخّ طِي حُٜلوش

 ُظ٤َٜٔ ط٣ََٔ حُٜلوش رٌَ ٓخ ٗخرٜخ ٖٓ ٓوخُلخص.

أػاَ ًُاي ٣ا٘ؼٌْ رخ٠ُاٍَٝس راخُزط٬ٕ ػِا٠ حٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٨ُٓازخد ٓاخُلش حُز٤اخٕ، كابٕ ٝك٤غ اٗٚ ٝطَط٤زخً ػ٠ِ ػزٞص حٗؼيحّ حُوَ 

، ك٤٘ٔلذ ٌٛح حُزط٬ٕ رلٌاْ حُِاِّٝ ػِا٠ ًخٓاَ ح٫ُظِحٓاخص حُظا٠ طَطزاض ػِا٠ حُؼواي، ًُٝاي ٝكواخ حُؼوي ح١ٌُ طٔوٞ ػٖ ٌٛح حُوَحٍ

أٗٚ " ك٢ كخُظ٢ ارطخٍ حُؼوي ٝرط٬ٗٚ ٣ؼخى حُٔظؼخهيحٕ اُا٠  ( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٠ٗ حُظ٠ ط٘ٚ ػ142٠ُِلٌْ حُلوَس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخىس )

حُلخُش حُظ٠ ًخٗخ ػ٤ِٜخ هزَ حُظؼخهي. كبًح ًخٕ ٌٛح ٓٔظل٬٤ً ؿخُ حُلٌْ رظؼ٣ٞٞ ٓؼخىٍ ". ًُي إٔ رطا٬ٕ اؿاَحءحص حُز٤اغ ػِا٠ حُ٘لاٞ 

ّ را٤ٖ حُ٘اًَش حُوخر٠اش ُِٜا٘خػخص حُٔخُق ر٤خٗٚ طـؼاَ ؿ٤ٔاغ ٓاخ ٣ظَطاذ ػِا٠ ٛاٌٙ ح٩ؿاَحءحص ٝحُؼايّ ٓاٞحء ك٠٤ال٢ حُؼواي حُٔزاَ

ح٤ٌُٔخ٣ٝش رٜلظٜخ ٓلٟٞش ػٖ ٣َُٝ ح٫ٓظؼٔخٍ حُٔٔؼَ ُِيُٝاش ٓخٌُاش ح٧ٓاٞحٍ ٓلاَ حُز٤اغ ٝرا٤ٖ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص 

حُظؼخهاي، حٍُِحػ٤ش ٛٞ ح٥هَ ٝحُؼيّ ٓٞحء ٫ٝ ٣٘ظؾ ػٔش أػَ هخ٢ٗٞٗ، رٔخ ٣ٔظٞؿذ اػخىس حُٔظؼخهي٣ٖ ا٠ُ حُلخُش حُظ٢ ًخٗخ ػ٤ِٜاخ هزاَ 

كظٔظَى حُيُٝش ؿ٤ٔاغ أٛاٍٞ ٜٝٓاخٗغ حُ٘اًَش ًٝخكاش ٓٔظٌِخطٜاخ حُٔٔأِش ُِٔ٘اظ١َ ٓطٜاَس ٓاٖ أ١ ٍٛإٞ أٝ حُظِحٓاخص ٣ٌإٞ هاي 

ٝاػخىس حُؼخ٤ِٖٓ ا٠ُ أٟٝخػْٜ حُٔخروش ٓغ ٓ٘لْٜ ًخَٓ ٓٔظلوخطْٜ ٝكوٞهْٜ ػٖ حُلظَس ٌٓ٘ ارَحّ حُؼواي ٝكظا٠ أؿَحٛخ حُٔ٘ظَٟ، 
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٣ٝظلَٔ حُٔ٘ظ١َ ٝكايٙ ًخٓاَ حُاي٣ٕٞ ٝح٫ُظِحٓاخص حُظا٢ ٍطزٜاخ ها٬ٍ كظاَس ٗلاخً حُؼواي، ًٝاٌح  َٓ أؿِحثٚ،طخ٣ٍن ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُلٌْ رٌخ

ؿ٤ٔغ حُؤخثَ حُظ٢ ػٔخٛخ طٌٕٞ هي ٗـٔض ه٬ٍ ٓيس اىحٍطٚ ًَُِ٘ش ٝٓيحى ؿ٤ٔغ حُٔٔظلوخص ح٣َ٠ُز٤ش ٗاخِٓش ح٠ُاَحثذ حُ٘خٗاجش 

٤ٜاخ ٓاٖ حُز٘اٞى ر٠أخٕ حُؼواي، ٝرطا٬ٕ ر٤اغ حُٔٔاظؼَٔ ١٧ ٗٔازش ٓاٖ ه٬ٍ كظَس ٗلخً حُؼوي، ٝٓيحى ؿ٤ٔغ حُوَٝٝ حُظا٢ كٜاَ ػِ

ٍأّ ٓخٍ حًَُ٘ش ا٠ُ أ١ ؿٜش ًخٗض ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ، ٝرط٬ٕ ؿ٤ٔغ ٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي أرَٓٚ حُٔٔاظؼَٔ ٓاغ حُـ٤اَ 

خِٓش أ٣اش حطلخهاخص طظؼِان رز٤اغ أٝ ٖٓ ػوٞى أٝ حطلخهخص ر٘ؤٕ أ١ ٓاٖ حُلواٞم أٝ ح٫ُظِحٓاخص حُ٘خٗاجش ػاٖ حُؼواي ها٬ٍ كظاَس ٗلاخًٙ ٗا

رخُٞػاي رز٤اغ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِااٞص أٝ أ١ ؿاِء ٜٓ٘اخ ُِـ٤اَ كا٢ حُٔخٟا٢ أٝ كاا٢ حُلاخٍ أٝ حُٔٔاظوزَ، ٝرطا٬ٕ أ٣اش ه٤ااٞى أٝ 

ً طٔـ٬٤ص رخُٔـَ حُؼ٢٘٤ أٝ رخَُٜ٘ حُؼوخ١ٍ ٣٧ش أٍح٢ٟ طظؼِان رٜاٌح حُؼواي ، ٝطلٔاَ حُٔٔاظؼَٔ ُـ٤ٔاغ أػزاخء ٝطٌاخ٤ُق كظاَس ٗلاخ

أِض ُااٚ ، ٝكا٢ حُٔوخرااَ  ُٓ حُؼواي ٝٓايحى ه٤ٔااش كواٞم ح٣٩ـااخٍ أٝ ح٫ٗظلاخع رخُؼواخٍحص أٝ ح٧ٛااٍٞ أٝ حُٔؼايحص ٝح٫٥ص ٝؿ٤َٛااخ حُظا٢ 

اؿاَحء حُٔوخٛااش راا٤ٖ ٓااخ أىحٙ حُٔٔااظؼَٔ ُِيُٝااش ٓااٖ ٓوخرااَ ُِٜاالوش ٝراا٤ٖ ٓااخ كٜااَ ػ٤ِااٚ ٝٓااخ حٓااظلن ػ٤ِااٚ ٓااٖ أٓااٞحٍ أٝ ى٣اإٞ، 

 وٞهٚ حُ٘خطـش ػٖ حُٔوخٛش.ٝكٍٜٞ ًَ ٖٓ ١َك٢ حُظؼخهي ػ٠ِ ك

 

ٝك٤ااغ إ حُٔلٌٔااش ٝهااي كلٜااض ٓاايٟ ٓ٘ااَٝػ٤ش حُوااَحٍ حُٔطؼاإٞ ك٤ااٚ ًؤكااي حُوااَحٍحص حُظاا٢ طٔوااٞ ػٜ٘ااخ ر٤ااغ أكااي هاا٬ع        

ٝكظا٠ ح٥ٕ ، ط٤ٜاذ  1991ػٔش آػخٍ ٝٗظخثؾ حهظٜخى٣ش ُزَٗخٓؾ حُوٜوٜش ح١ٌُ طاْ ط٘ل٤اٌٙ ٓاٖ ػاخّ حُٜ٘خػش ك٢ َٜٓ ، ُظِلظ إٔ 

إٔ ط٠ااؼٜخ ٓلااَ حُيٍحٓااش ٝح٫ٛظٔااخّ ٓااؼ٤خً ٗلااٞ ٓـظٔااغ حُؼيحُااش ح٫ؿظٔخػ٤ااش  2011وااخْٓ ٝحُؼ٘اا٣َٖ ٓااٖ ٣٘ااخ٣َ رلٌٞٓااش ػااٍٞس حُ

ٝكٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ٝطلل٤ِحً ٬ُٓظؼٔخٍ حُـخى حُؼخَٓ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش كا٢ ح٠ُٜ٘اش ح٫هظٜاخى٣ش ٝٓلخٓازش ٌُاَ ٓاٖ أٓاْٜ كا٢ طـ٣َاق 

اٛايحٍ كا٢ ٝ، ٝػِا٠ حُزطخُاش ، ط٘ل٤اٌٛخ طاؤػ٤َ ؿاي هط٤اَ ػِا٠ ح٫ٓاظؼٔخٍ ، كِوي ًاخٕ ٤ُٔخٓاخص حُوٜوٜاش ٝٓازَ  ح٫هظٜخى حُو٢ٓٞ

ػْ ػ٠ِ ٤ٓطَس ٍأّ حُٔخٍ ح٧ؿ٘ز٢ ٝطؤػ٤َٙ ػ٠ِ ٓظطِزخص كٔخ٣ش ح٧ٖٓ حُوا٢ٓٞ حُٜٔا١َ ، كواي أػاَص ، حُٔخٍ حُؼخّ ٤ٗٝٞع حُلٔخى 

٫ٓظؼٔخٍحص ا٠ُ ط٣َٞٔ طايحٍٝ أٛاٍٞ ٤ٓخٓش حُوٜوٜش ػ٠ِ ح٫ٓظؼٔخٍ روطغ حُط٣َن ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حٓظؼٔخٍحص ؿي٣يس، ك٤غ طلُٞض ح

هخثٔش كؼ٤ِخً، ٝٛٞ ٓخ ىكغ ح٫هظٜخى ا٠ُ حُـٔٞى ٝحًَُٞى، ًٔاخ ُاْ طٔاظويّ حُيُٝاش كٜا٤ِش حُوٜوٜاش كا٢ ر٘اخء ٓ٘اَٝػخص اٗظخؿ٤اش 

 رَٗخٓؾ حُوٜوٜش ًخٕ أهَد ٓخ ٣ٌٕٞ ا٠ُ حٓظ٬ٜى ٤ٍٛي ح٧ٍٛٞ ح١ٌُ ر٘ظٚ ح٧ؿ٤خٍ ٝحُلٌٞٓاخص حُٔاخروش ُٜاخُقؿي٣يس، ًُي إٔ 

ٝروخٛاش رٔازذ حُظٜاَد ح٠ُاا٣َز٢  ط٣ٞٔاَ ح٩ٗلاخم حُـاخ١ٍ ُِلٌٞٓاش ُظـط٤اش ػـِٛااخ ػاٖ طاٞك٤َ حُظ٣ٞٔاَ ح٠ُا١ٍَٝ ُٜااٌح ح٩ٗلاخم

حُؼٔاَ ػِا٠ كٔخ٣اش حُٔٔاظؼَٔ حُلان كٔاٖ ح٤ُ٘اش رلٜاُٞٚ ػِا٠ ٓاخ َٓحػاخس َُؿخٍ ح٧ػٔخٍ ، ٝؿ٤خد حُٔٔج٤ُٞش ح٫ؿظٔخػ٤ش ُْٜ ، ٝ

 َحٍ رخُٔخٍ حُؼخّ ، ٝرـ٤َ كٔخى ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُؼوٞى أٝ طو٣َذ ٬ُهظٜخى.ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي أٗلوٚ ٖٓ أٓٞحٍ رـ٤َ اٟ

، ك٢ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ رخُٔخىس حَُحرؼش ػَ٘ ٖٓ حُؼوي حُٔل٢ِ رٔيٟ حٓظيحى آػخٍ رط٬ٕ حُؼوي ا٠ُ ١َٗ حُظل٤ٌْٝك٤غ اٗٚ ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

ر٘اؤٕ  1994ُٔا٘ش  27( ٓاٖ حُواخٕٗٞ ٍهاْ 23) ٟٞء رطا٬ٕ حُؼواي ٝحٓاظو٬ٍ ٗا١َ حُظلٌا٤ْ ػاٖ حُؼواي ح٧ٛا٢ِ ٝكواخ ُا٘ٚ حُٔاخىس

طو٠٠ رؤٕ )٣ؼظزَ ١َٗ حُظل٤ٌْ حطلخهخً ٓٔظو٬ً ػٖ ١َٝٗ حُؼوي ح٧هَٟ، ٫ٝ ٣ظَطذ ػِا٠  ٢حُظل٤ٌْ ك٢ حُٔٞحى حُٔي٤ٗش ٝحُظـخ٣ٍش حُظ

ٚ(. كابٕ ًُاي ٣ظٞهاق رط٬ٕ حُؼوي أٝ كٔوٚ أٝ اٜٗخثٚ أ١ أػَ ػ٠ِ ١َٗ حُظل٤ٌْ ح١ٌُ ٣ظ٠أ٘ٚ اًح ًاخٕ ٛاٌح حُ٘ا١َ ٛال٤لخً كا٢ ًحطا

 ػ٠ِ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُؼوي ر٤غ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص، َٝٛ ٣ؼظزَ ػويحً ٓي٤ٗخً أّ ٖٓ حُؼوٞى ح٩ىح٣ٍش.

ٝك٤غ إ حُٔٔظوَ ػ٤ِٚ إٔ حُؼوي ح٩ىح١ٍ ٣ظ٤ٔاِ ػاٖ حُؼواي حُٔاي٢ٗ أٝ حُظـاخ١ٍ ٓاٖ ػ٬ػاش ٝؿاٞٙ. أُٜٝاخ: أٗاٚ ػواي ٣زَٓاٚ ٗاوٚ  

خٕٗٞ حُؼخّ. ٝػخ٤ٜٗخ: أٗٚ ٫ ٣ٍِ٘ ك٤ٚ ػ٘ي ارَحٓٚ ُِٓ٘ش ح٧كَحى ٝأٗاوخٙ حُواخٕٗٞ حُواخٙ ٓاٖ ر٤اغ ٝا٣ـاخٍ ٓؼ١ٞ٘ ٖٓ أٗوخٙ حُو

ٝٗلٞٙ ٌُٝ٘ٚ ٣زَٓٚ ك٢ ا١خٍ حٓظويحٓٚ ُٔاِطظٚ ٝٓاخ ٗا٢٤ راٚ ٓاٖ أٓخٗاش اىحٍس حُٜٔاخُق حُؼخٓاش ٝاٗ٘اخء حَُٔحكان حُؼخٓاش ٝط٘ظ٤ٜٔاخ 

ُِـٔخػااش ٝٓٔخٍٓااظٚ ُٞٓااخث٢ حَُػخ٣ااش ٝحُظ٘ظاا٤ْ ٝح٠ُااز٢ حُاا١ٌ ٓااخ هخٓااض ٝطٔاا٤٤َٛخ، أ١ ٣زَٓااٚ رٔ٘خٓاازش طٜااي٣ٚ ُِ٘ااؤٕ حُؼااخّ 

ح٧ٗوخٙ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُؼخٓش أٝ ح٤ُٜجخص حُؼخٓش ٝٓخ طزٞأص ٌٓخٗظٜخ ك٢ حُٔـظٔغ ػ٠ِ ٍأّ حُـٔخػش ا٫ ُِو٤اخّ راٚ. ٝػخُؼٜاخ: إٔ ٣ظٜاَ 

ٗا١َٝخً حٓاظؼ٘خث٤ش ؿ٤اَ ٓؤُٞكاش كا٢ حُواخٕٗٞ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ حُؼخّ ٤ٗظٚ ك٢ ح٧هٌ رؤِٓٞد حُوخٕٗٞ حُؼاخّ ٝأكٌخٓاٚ رظ٠ا٤ٖٔ حُؼواي 

 . Clauses Exorbitantesحُوخٙ 

% ٓاٖ أٓاْٜ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص هاي ؿاَٟ ارَحٓاٚ ٓاغ ًاَ ٓاٖ ر٘اي ح٫ٓاظؼٔخٍ حُوا٢ٓٞ حُٔ٘٘اؤ 100ٝك٤غ إ ػوي ر٤غ 

ٔخ٤ُاش ٍثا٤ْ ٓـِاْ اىحٍس حُز٘اي ، حُِٔٔٞى ُِايٍٝ ٝحُا١ٌ ٣ٔؼِاٚ ٣ٝٔؼِٜاخ كا٢ طٞه٤اغ حُؼواي ٣ُٝاَ حُ 1981ُٔ٘ش  119رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

ٝحًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٢ٛٝ ًَٗش ٖٓ ًَٗخص هطخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ كُٟٞاٜخ ٣ُٝاَ ح٫ٓاظؼٔخٍ كا٢ حطواخً اؿاَحءحص 

١ااَف حُ٘ااًَش ُِوٜوٜااش ٝاؿااَحءحص ارااَحّ ػوااي حُز٤ااغ ٤ٗخرااش ػااٖ حُيُٝااش ٓخٌُااش ٍأّ ٓااخٍ حُ٘ااًَش رخٌُخٓااَ، ٝهااي طٔااض اؿااَحءحص 

رظ٘ظاا٤ْ ُٝحٍس ح٫ٓااظؼٔخٍ، ٝهااَحٍ ٣ُٝااَ  2004ُٔاا٘ش  231ِ٘ااًَش كاا٢ ارااَحّ حُؼوااي ٝكوااخً ُوااَحٍ ٍثاا٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔااش ٍهااْ حُظلاا٣ٞٞ ُ

، ٖٝٓ ػْ كبٕ ارَحّ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش ُِؼواي ٟٓٞاٞع حُ٘اِحع ؿاخء رخػظزخٍٛاخ 2005ُٔ٘ش  342ح٫ٓظؼٔخٍ ٍهْ 

ٝرظلا٣ٞٞ ٜٓ٘اخ ٝكواخ ُِواَحٍحص ٓاخُلش حُز٤اخٕ رخ٫ٗاظَحى ٓاغ ٣ُٝاَ حُٔخ٤ُاش. ٝراٌُي  ُٝحٍس ح٫ٓاظؼٔخٍ، ٢ٗخثزخ ػٖ حُيُٝش، ٓٔؼِاش كا

٣ٌٕٞ أكي أ١َحف حُؼوي ٗوٜخً ٖٓ أٗاوخٙ حُواخٕٗٞ حُؼاخّ ٓٔاؼ٬ً كا٢ ٣ُٝاَ ح٫ٓاظؼٔخٍ حُا١ٌ كاٞٝ حُ٘اًَش حُوخر٠اش ُِظـاخٍس كا٢ 

َٓكان  ٢ٝهاي طؼِان حُؼواي رظٔا٤٤َ َٓكان ػاخّ ٣ظٔؼاَ كا ارَحّ حُؼوي ٤ٗخرش ػٖ حُيُٝش ٣َُٝٝ حُٔخ٤ُش حُٔٔؼَ ُز٘اي ح٫ٓاظؼٔخٍ حُوا٢ٓٞ .

حُٜاا٘خػش ٝح٩ٓااٜخّ كاا٢ ط٤ٔ٘ااش حُٜاا٘خػخص حُٔل٤ِااش ٝطلو٤اان ح٫ًظلااخء حُااٌحط٢ ٝحُظٜااي٣َ ٩ٗظااخؽ ٝطٜاا٤٘غ أ٤ُااخف حٌُظااخٕ ٝٓ٘ااظوخطٚ 

ُيُٝاش ٩ىحٍس ح٧ٛاٍٞ ٝحُو٘ذ حُلز٤ز٢ ٝحُِٜٔن ٤ٓ٬٤ٖٓ ٝح٣ُِٞص ٝط٣ٞٔوٜخ ىحه٤ِخً ٝهخٍؿ٤خً ، ًُٝي ٝكوخً ُِزَٗخٓؾ ح١ٌُ هٍَطٚ ح

رظ٤ٌَ٘ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش حُٜاخىٍ  2000ُٔ٘ش  1765حًُِٔٔٞش ُٜخ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔز٤ٖ روَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ 

ر٘ؤٕ ط٘ظ٤ْ ك٤ِٜش رَٗخٓؾ اىحٍس ح٧ٍٛٞ حًُِٔٔٞاش  2005ُٔ٘ش  1506، ٝهَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ  20/8/2000رظخ٣ٍن 

ٌح حُؼوي ر٤ؼخً ٓٔخ طٍِ٘ راٚ ح٩ىحٍس ُِٓ٘اش ح٧كاَحى حُؼاخى٤٣ٖ، ٓظا٠ ًاخٕ ٣ٜايف اُا٠ طٔا٤٤َ َٓكان حُٜا٘خػش ٝحُظ٤ٔ٘اش ُِيُٝش. ٫ٝ ٣ؼي ٛ

حُٜ٘خػ٤ش ُظِز٤ش كخؿخص حُٔٞح٤٘١ٖ ٖٓ طِاي حُٜا٘خػخص، ًٔاخ ٣ٜايف ـ رلٔاذ ٓاخ ٍٝى ري٣زخؿاش ر٘اٞى حُظؼخهاي ـ اُا٠ حٓاظَٔحٍ حُ٘٘اخ١ 

ٔٞع حُٔاٞح٤٘١ٖ ٝحُٔلخكظاش ػِا٠ حٓاْ حُٔ٘٘اؤس ٝحُؼاخ٤ِٖٓ ك٤ٜاخ ٝكواٞهْٜ ِٝٓح٣اخْٛ. حُٜ٘خػ٢ ًَُِ٘ش حُٔزخػش ٝطط٣َٞٙ ُويٓش ؿ

( ٓااٖ حُؼوااي ٓااٖ حُظااِحّ 10ًٔاخ ط٠اأٖ حُؼوااي ٗاا١َٝخً حٓاظؼ٘خث٤ش ؿ٤ااَ ٓؤُٞكااش كاا٢ ٓـااخٍ حُواخٕٗٞ حُوااخٙ ٜٓ٘ااخ ٓااخ ٍٝى كاا٢ حُٔاخىس )
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٠ ًخكااش ِٓح٣خٛااخ ٝأؿٍٞٛااخ ٝػاايّ ؿااٞحُ ٝػِاا 30/6/2004حُٔ٘ااظ١َ رخُللااخه ػِاا٠ ؿ٤ٔااغ حُؼٔخُااش حُٔٞؿااٞىس رخُ٘ااًَش كاا٢ طااخ٣ٍن 

ح٫ٓظـ٘خء ػٖ أ١ ػخَٓ ا٫ ٝكوخً ُوخٕٗٞ حُؼَٔ ،حُظِحّ حُٔ٘ظ١َ رخٓظَٔح٣ٍش ٗ٘خ١ حًَُ٘ش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طط٣َٞٙ كا٢ ؿ٤ٔاغ حُٔٞحهاغ 

ٜا٘خػ٤ش ( ٖٓ حُؼوي ، ٝػيّ حٓظـ٬ٍ أٍح٢ٟ حًَُ٘ش ا٫ ك٢ ح٧ؿَحٝ ح١6ُزوخً ُوطش حُظط٣َٞ ٝحُظلي٣غ حُٟٔٞلش ك٢ ِٓلن ٍهْ )

ك٤غ ٍٝػ٢ ك٢ طو٤٤ٜٔخ ٌٛح حُـَٝ ، ٝطَط٤زخً ػ٠ِ ٓخ طويّ ٣ٌٕٞ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ ًاَ ٓاٖ حُ٘اًَش حُوخر٠اش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش 

رٜالظٜخ ٓلٟٞاخً ٓاٖ ٣ُٝاَ ح٫ٓاظؼٔخٍ ُظٔؼ٤اَ حُيُٝاش حُٔخٌُاش ٧ٓاٞحٍ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص رخُٔ٘اخًٍش ٓاغ ر٘اي ح٫ٓاظؼٔخٍ 

 ى١ ُظٜي٣َ حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش ٝآهَٕٝ ٛٞ ػوي اىح١ٍ طٌخِٓض ُٚ ؿ٤ٔغ ح١َُٝ٘ ح٬ُُٓش ُِؼوي ح٩ىح١ٍ.حُو٢ٓٞ ٝر٤ٖ ًَٗش حُٞح

ٝك٤غ اٗٚ ٫ ٣٘خٍ ٖٓ حػظزخٍ حُؼوي ٓلَ حُِ٘حع ػويحً اىح٣ٍخً، حُوٍٞ راؤٕ ح٧ٓاٞحٍ ٓلاَ حُؼواي، أٓاْٜ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ، 

ط٠ٖٔ حُؼواي طٜاَكخً ٗاخه٬ً ٤ٌُِٔاش ٛاٌٙ ح٧ٓاٞحٍ، ػٔا٬ً رخُظلَهاش ٓاخُلش حُز٤اخٕ را٤ٖ ٖٓ ح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٤ٌِٓش هخٛش، ٓظ٠ 

طئىٟ ا٠ُ حًظٔخد حُيُٝش ٤ٌُِٔش أٓٞحُٜخ حُوخٛش ٝحُظَٜف ك٤ٜخ رؤٟ طَٜف ٗخهاَ ٤ٌُِِٔاش ًاخُز٤غ أٝ حُٜزاش، أٝ ٓو٤اي ح٧ػٔخٍ حُظ٠ 

كان ح٫ٍطلاخم أٝ حُلواٞم حُؼ٤٘٤اش حُظزؼ٤اش ًاخَُٖٛ حَُٓا٠ٔ أٝ  ُٜخ ًظو٣ََ كن ٖٓ حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش ح٤ِٛ٧ش ػ٤ِٜخ ًلن ح٫ٗظلاخع أٝ

، ٝح٧ػٔخٍ حُظ٠ رٔٞؿزٜخ طٔاخٍّ حُيُٝاش حُلان كا٠ اىحٍس ٝحٓاظؼٔخٍ ٝحٓاظـ٬ٍ كوٞم ح٫ٓظ٤خُ، ٝحػظزخٍ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ أػٔخ٫ اىح٣ٍش

 ح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُٜخ ٤ٌِٓش هخٛش ٝح٫ٗظلخع رٜخ، ٫ ٣ٜيم ػ٤ِٜخ ٝٛق ح٧ػٔخٍ ح٩ىح٣ٍش.

ح٠ُٔاخكش  ر٘اؤٕ حُظلٌا٤ْ كا٢ حُٔاٞحى حُٔي٤ٗاش ٝحُظـخ٣ٍاش 1994ُٔا٘ش  27حُواخٕٗٞ ٍهاْ ( ٓاٖ 1حُٔاخىس )ٝك٤غ إ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٓاٖ 

حُظلٌا٤ْ رٔٞحكواش حُا٣َُٞ  )ٝرخُ٘ٔزش ا٠ُ ٓ٘خُػخص حُؼواٞى ح٩ىح٣ٍاش ٣ٌإٞ ح٫طلاخم ػِا٠ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ  1997ُٔ٘ش  9رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

 حُؼخٓش، ٫ٝ ٣ـُٞ حُظل٣ٞٞ ك٢ ًُي( رخُ٘ٔزش ٨ُٗوخٙ ح٫ػظزخ٣ٍشحُٔوظٚ أٝ ٖٓ ٣ظ٠ُٞ حهظٜخٛٚ 

( ٓااٖ ًحص حُوااخٕٗٞ ػِاا٠ أٗااٚ )٫ ٣ـااُٞ ح٫طلااخم ػِاا٠ حُظلٌاا٤ْ ا٫ ُِ٘ااوٚ حُطز٤ؼاا٢ أٝ ح٫ػظزااخ١ٍ حُاا١ٌ ٣ِٔااي 11ٝطاا٘ٚ حُٔااخىس )

 ك٢ كوٞهٚ ...... ( حُظَٜف

حُؼواٞى ح٩ىح٣ٍاش، ٝإٔ )ٓٞحكواش حُا٣َُٞ( ػِا٠ ٗا١َ حُظلٌا٤ْ ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ ح٧َٛ ٛٞ ػيّ ؿٞحُ حُظل٤ٌْ ك٢ ٓ٘خُػاخص 

ك٢ ٓ٘خُػخص حُؼوٞى ح٩ىح٣ٍش ٢ٛ ١َٗ ؿ١َٛٞ ٣ظَطذ ػ٠ِ طوِلٚ رط٬ٕ حُ٘ا١َ ًحطاٚ، كواي أٍٝى طو٣َاَ ُـ٘اش حُ٘اجٕٞ حُيٓاظ٣ٍٞش 

رخُ٘ٔاازش ٨ُٗااوخٙ  ٝحُظ٘اا٣َؼ٤ش إٔ طِااي حُٔٞحكوااش )ٝؿٞر٤ااش( ٝأٜٗااخ ٫ طٌاإٞ ا٫ ٓااٖ )حُاا٣َُٞ حُٔوااظٚ( أٝ ٓااٖ ٣ظاا٠ُٞ حهظٜخٛااٚ

ح٫ػظزخ٣ٍش حُؼخٓش، ٝكيى حُظو٣ََ ح٧ٗوخٙ ح٫ػظزخ٣ٍش حُؼخٓاش حُظا٢ طظا٠ُٞ حهظٜاخٙ حُا٣َُٞ رؤٜٗاخ )ح٧ٗاوخٙ ح٫ػظزخ٣ٍاش حُؼخٓاش 

حُظ٢ ٫ طظزغ ح٣َُُٞ ًخُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓزخص( ٤ُٝٔض ح٤ُٜجخص حُؼخٓش حُظ٢ طظزؼاٚ. ٝاكٌخٓاخً ٠ُاٞحر٢ ح٫ُظـاخء اُا٠ حُظلٌا٤ْ كا٢ 

ُػخص حُؼوٞى ح٩ىح٣ٍش كظَ حُٔ٘اَع حُظلا٣ٞٞ كا٢ ًُاي ح٫هظٜاخٙ كا٬ ٣زخٗاَٙ ا٫ ٓاٖ أًٝاَ ُاٚ حُواخٕٗٞ ٛاٌٙ حُٜٔٔاش، اػا٬ًء ٓ٘خ

ُ٘ااؤٜٗخ ٝطوااي٣َحً ُوطٍٞطٜااخ، ٫ٝػظزااخٍحص حُٜااخُق حُؼااخّ، ٝرخػظزااخٍ إٔ حُاا٣َُٞ ٣ٔؼااَ حُيُٝااش كاا٢ ُٝحٍطااٚ. )طو٣َااَ ُـ٘ااش حُ٘ااجٕٞ 

 (.21/4/1997ْ ٓـِْ حُ٘ؼذ رظخ٣ٍن حُيٓظ٣ٍٞش ٝحُظ٣َ٘ؼ٤ش حُٔويّ ا٠ُ ٍث٤

ٝك٤غ إ حُز٤ٖ ٓٔخ طويّ إٔ ٓٞحكوش حُا٣َُٞ حُٔواظٚ ػِا٠ ٗا١َ حُظلٌا٤ْ كا٢ ٓ٘خُػاخص حُؼواٞى ح٩ىح٣ٍاش راخُظطز٤ن ػِا٠ حُٔ٘خُػاش 

 حُٔخػِش طلٌٜٔخ ٟٞحر٢ ط٣َ٘ؼ٤ش ٫ كٌخى ٜٓ٘خ:

ُ٘ظخّ حُؼخّ ٫ ٣ٜق ١َٗ حُظل٤ٌْ ك٢ ٓ٘خُػخص حُؼواي أُٜٝخ: إٔ ٓٞحكوش ح٣َُُٞ حُٔوظٚ حُٔٔؼَ ُِيُٝش ك٢ ُٝحٍطٚ ٢ٛ ٓٞحكوش ٖٓ ح

ح٩ىح١ٍ ا٫ رٞؿٞىٛخ ر٠ٞحرطٜخ حُٔوٍَس هخٗٞٗخً، ٝرظوِلٜخ ػ٠ِ أ١ ٗلٞ ٣زطَ ح١َُ٘ ٤ٜ٣َٝ ػيٓخً ٫ طظـ٤َ راٚ ٣٫ٝاش أٝ حهظٜاخٙ 

 ٣ٝزطَ ًَ اؿَحء ؿَٟ كخٍ طوِق طِي حُٔٞحكوش .

١ٞ٘ رٚ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ١َٗ حُظل٤ٌْ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ رخُ٘ٔزش ُُٞحٍطاٚ ٝح٤ُٜجاخص ٝػخ٤ٜٗخ : إٔ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ٝكيٙ ىٕٝ ؿ٤َٙ ٛٞ حُٔ 

حُؼخٓش ٝحُٞكايحص ح٩ىح٣ٍاش حُظخرؼاش ُاٚ ٓاٞحء طٔظؼاض طِاي ح٤ُٜجاخص حُؼخٓاش رخُ٘وٜا٤ش ح٫ػظزخ٣ٍاش أٝ ُاْ طظٔظاغ رٜاخ، أٓاخ ح٧ٗاوخٙ 

ٞكايحص ح٩ىح٣ٍاش حُظا٢ طظزاغ حُا٣َُٞ، ٝاٗٔاخ ٛا٢ ح٫ػظزخ٣ٍش حُؼخٓش حُظا٢ طظا٠ُٞ حهظٜاخٙ حُا٣َُٞ كٜا٢ ٤ُٔاض ح٤ُٜجاخص حُؼخٓاش أٝ حُ

ح٧ٗوخٙ ح٫ػظزخ٣ٍش حُؼخٓاش حُظا٢ ٫ طظزاغ ٣ُٝاَحً رٌحطاٚ ًخُـٜاخُ حًَُٔا١ِ ُِٔلخٓازخص، ًُاي إٔ ح٤ُٜجاخص حُؼخٓاش حُظخرؼاش ُِا٣َُٞ ٫ 

ِا٠ طِاي ح٤ُٜجاخص. طٔظوَ ػ٘ٚ ٝاٗٔخ طو٠غ ٩َٗحكٚ ػ٤ِٜاخ ٝٓٞحكوظاٚ ٝحػظٔاخىٙ ُوَحٍحطٜاخ أٝ ٍك٠اٜخ رٞٛالٚ حُٔاِطش حُٞٛاخث٤ش ػ

ٖٝٓ ػْ ٫ ٣ـ٢٘ ػٖ ٓٞحكوش حُا٣َُٞ حُٔواظٚ ػِا٠ ٗا١َ حُظلٌا٤ْ كا٢ ٓ٘خُػاخص حُؼواي ح٩ىح١ٍ طٞه٤اغ ٍثا٤ْ ٓـِاْ اىحٍس ح٤ُٜجاش 

حُؼخٓااش حُظخرؼااش ُااٚ ػِاا٠ حُؼوااي أٝ حطلااخم حُظلٌاا٤ْ أٝ حُٔلااٞٝ ٓ٘ااٚ كاا٢ طٞه٤ااغ حُؼوااي كِااجٖ ؿااخُ حُظلاا٣ٞٞ كاا٢ ر٘ااٞى حُؼوااي ح٩ؿَحث٤ااش 

٫ ٣ـُٞ حُظل٣ٞٞ ك٢ حُظٞه٤غ أٝ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ١َٗ حُظل٤ٌْ ٖٝٓ ػْ ك٬ حهظٜخٙ هخ٢ٗٞٗ ١٧ ٖٓ ٛائ٫ء كا٢ ٝحُٟٔٞٞػ٤ش كبٗٚ 

 ًُي ٫ٝ ؿٞحُ ُظل٣ٞٞ ُْٜ أٝ ُـ٤َْٛ ك٢ ٌٛح ح٫هظٜخٙ.

ٝػخُؼٜااخ : إٔ حُوطااخد حُظ٘اا٣َؼ٢ ر٠ٔاإٔٞ حُوخػاايس حُوخ٤ٗٞٗااش ٓٞؿااٚ ُطَكاا٢ حُظؼخهااي ٓٔااٖ ٍؿزااٞح كاا٢ اىٍحؽ ٗاا١َ حُظلٌاا٤ْ كاا٢  

٘خُػخص حُؼوٞى ح٩ىح٣ٍش حُٔزَٓش ر٤ٜ٘ٔخ، ك٤ِْ ُطَف إٔ ٣ِو٢ رؼذء حُظؤًي ٖٓ طلوان حُٔٞحكواش ػِا٠ حُطاَف ح٥هاَ، ٝاٗٔاخ ػِا٠ ٓ

٤ًِٜٔااخ حُٔااؼ٢ ُٟٞااغ حُ٘اا١َ حُٔظلاان ػ٤ِااٚ ك٤ٔااخ ر٤ااْٜ٘ ٟٓٞااغ حُظطز٤اان ٝا٫ ًااخٕ ًُااي طوخػٔااخً ػااٖ طِز٤ااش حُوطااخد حُظ٘اا٣َؼ٢، 

 ٔلٌٔش حُٔوظٜش أ٬ًٛ ر٘ظَ حُِ٘حع.ٝح٤ٜٗخػخً ٝهز٫ًٞ ٬ُهظٜخٙ ح٤ٛ٧َ ُِ

ٝك٤غ اٗٚ ٓظ٠ ًخٕ ٓخ طويّ ؿ٤ٔؼٚ، ًٝخٕ حُؼوي حُٔو٠٠ رزط٬ٗٚ طزؼخً ُزط٬ٕ ٝحٗؼيحّ اؿَحءحص ر٤غ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص هاي 

حُ٘ا١َ ُاْ ٣٘اَ ط٠ٖٔ ك٢ حُٔخىس حَُحرؼش ػَ٘ ٓ٘ٚ ١َٗخً ُِظل٤ٌْ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ك٢ أ١ ِٗحع ٣٘٘ؤ ػٖ حُؼوي أٝ ٣ظؼِن رٚ، ًٝخٕ ٛاٌح 

ٓٞحكوش ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ٝٛٞ ٣َُٝ ح٫ٓظؼٔخٍ، رـ٤َ ه٬ف ك٢ ًُي ر٤ٖ ؿ٤ٔغ أ١َحف حُؼواي ٝأ١اَحف حُايػٟٞ حُٔخػِاش، ٝاٗٔاخ ٝهاغ 

حُؼوي ٓظ٠ٔ٘خً ح١َُ٘ ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٍٝث٤ْ ٓـِْ اىحٍس ر٘ي ح٫ٓظؼٔخٍ حُو٢ٓٞ، ٝٓاٖ 

 ْ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ هي ٝهغ  رخ٬١ً رط٬ٗخً ٓطِوخً ٫ أػَ ُٚ ٣ٌٕٝٞ ٛٞ ٝحُؼيّ ٓٞحء ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ.ػْ ٣ٌٕٞ ١َٗ حُظل٤ٌ

أػَ حُلٌْ حُٔخػَ ػ٠ِ طٔظغ حُٔٔظؼَٔ رخُلوٞم حُٔوٍَس رخطلخم حُظؼخٕٝ ح٫هظٜخى١ ٝحُظـخ١ٍ ٝح٫ٓظؼٔخ١ٍ ٝحُل٘ا٢ ٝك٤غ اٗٚ ٝػٖ 

ٝحُٜخىٍ رٜخ هاَحٍ ٍثا٤ْ  13/3/1990حُٔٞهغ رخ٣َُخٝ رظخ٣ٍن  ٌش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣شر٤ٖ كٌٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحُِٔٔ

ـ رلٔزخٕ إٔ حُٔ٘ظ١َ ٝحُٔٔظؼَٔ ح٧ؿ٘ز٢ حُٔٔؼاَ ُِطاَف حُؼاخ٢ٗ رخُؼواي ٛاٞ ٓٔاظؼَٔ  1990ُٔ٘ش  208حُـ٣ٍٜٞٔش رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ ٝحُيُٝش ، ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ حُو٠خء ٛاٞ ٓؼٞى١ حُـ٤ٔ٘ش ـ  كبٕ ًُي ح٫طلخم ُْ ٣ظ٠ٖٔ طلي٣يحً ٧ِٓٞد كٞ حُٔ٘خُػخص 
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ٛخكذ ح٣٫ُٞش ك٢ حُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػاٖ ًُاي ح٫طلاخم  ، ًٔاخ إٔ كٌٞٓاش ؿ٣ٍٜٞٔاش ٜٓاَ حُؼَر٤اش هاي حُظِٓاض رـ٤ٔاغ 

ٓخطاٚ حُؼوي٣اش ك٤اخٍ ر٘ٞى ح٫طلخم حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ك٢ حُظؼخٕٝ حُٔ٘ظَى ٓغ حُٔٔظؼَٔ ، ح١ٌُ أهَ رخُظِحٓخطٚ ك٢ ػَٟاٚ ٝكا٢ ط٘ل٤اٌ حُظِح

كٜاَ حُؼٔاخٍ ىٕٝ ٓزاٍَ ٝح٫ٓظ٘اخع ػاٖ حٓظَٔح٣ٍش حُ٘٘خ١ ٝك٤خٍ طط٣َٞٙ ٝطلي٣ؼٚ ٝك٤خٍ حُللخه ػ٠ِ كوٞم حُؼٔخُش ِٝٓح٣خٛخ ، ٝ

ر٬ؿخً ا٠ُ حُ٘خثذ حُؼخّ ٖٓ ٓلخكظ حُـَر٤اش ُِظلو٤ان كا٢ حُٔوخُلاخص حُظا٢ هاخّ رٜاخ َٛف ح٧ؿٍٞ، ٝطؼط٤َ ح٩ٗظخؽ ٝٛٞ ٓخ طلٍَ ػ٘ٚ 

َ حُٔؼٞى١ ٌٓ٘ َٗحإٙ ُِ٘اًَش ٝٓ٘ؼاٚ حُؼٔاخٍ ٓاٖ حُؼٔاَ ٝا٣واخف حُظ٘اـ٤َ ٓوخُلاخً راٌُي حُؼواي حُٔزاَّ ر٤٘اٚ ٝرا٤ٖ حُ٘اًَش حُٔٔظؼٔ

حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ، ٢ٛٝ أٍٓٞ أػاخٍص ح٫ٟاطَحد ح٫ؿظٔاخػ٢ ٝح٧ٓ٘ا٢ ،ٝٛاٞ ٓاخ أىٟ ُظٔا٣ٞش طِاي حُٔ٘ا٬ٌص رخطلخه٤اش 

ز٤غ ٤ُْ رخُؤخثَ حُلخىكش كلٔذ ٝاٗٔخ أٛخد ح٫هظٜخى حُٜٔا١َ كا٢ حُٜا٤ْٔ ، ٝٛاٞ ػَٔ ؿٔخػ٤ش ، ح٧َٓ أٛخد حًَُ٘ش ٓلَ حُ

ٓخ ٣وَ رخُظِحٓخص حُٔٔظؼَٔ ٤ُْ رخُؼواي حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ كلٔاذ ، ٝاٗٔاخ رخطلاخم حُظؼاخٕٝ ح٫هظٜاخى١ ٝحُظـاخ١ٍ ٝح٫ٓاظؼٔخ١ٍ ٝحُل٘ا٢ 

 حُٔزَّ ر٤ٖ كٌٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش.

ٌ٘ش حُٔٔظؼَٔ حُِـاٞء اُا٠ حُظلٌا٤ْ حُاي٢ُٝغ اٗٚ ٫ ٣٘خٍ ٓٔخ طويّ ، ٝك٤ ُٓ إٔ طٌإٞ ًاَ ٓاٖ ؿ٣ٍٜٞٔاش ٜٓاَ حُؼَر٤اش  ٫ٝ ٣ـؼَ ك٢ 

ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش هي ح٠ٗأظخ اُا٠ ح٫طلخه٤اش حُوخٛاش رظٔا٣ٞش حُٔ٘خُػاخص حُ٘خٗاجش ػاٖ ح٫ٓاظؼٔخٍ را٤ٖ حُايٍٝ ٍٝػخ٣اخ ىٍٝ 

، ٝحُظا٢ ىهِاض  ٤ٗٞ٣1972اٚ  2ٝحُظا٢ ػٔاَ رٜاخ حػظزاخٍحً ٓاٖ  1972كزَح٣اَ  11حٗ٘طٖ رظخ٣ٍن حُٔٞهغ ػ٤ِٜخ رٞ(ICSID) أه١َ 

،  ٤ٗٞ٣1980اٚ  7ٝرخُ٘ٔزش ٌُِِٔاش حُؼَر٤اش حُٔاؼٞى٣ش رظاخ٣ٍن  ٤ٗٞ٣1972ٚ  2ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ رخُ٘ٔزش ُـ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش رظخ٣ٍن 

 ًُي ٣َٓ٧ٖ :

( ٖٓ 1ُظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ ح٫ٓظؼٔخٍ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس ) ح٧َٓ ح٧ٍٝ ـ إٔ ح٫هظٜخٙ حُٔؼوٞى ًَُِِٔ حُي٢ُٝ

ح٫طلخه٤ش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ر٘ظَ أ٣ش ١ِزخص ُِظل٤ٌْ حُي٢ُٝ ػٖ أ٣ش ه٬كخص هخ٤ٗٞٗش ط٘٘ؤ ٓزخَٗس ػاٖ حٓاظؼٔخٍ را٤ٖ ىُٝاش ٓظؼخهايس ٝرا٤ٖ 

ا٫ اًح ٝحكن ١َك٢ حُِ٘حع "ًظخراش" ػِا٠ طواي٣ٜٔخ ًَُِٔاِ ( ٖٓ ح٫طلخه٤ش ٫ ٣ظلون 25ٓٞح١ٖ ٖٓ ىُٝش أهَٟ ٓظؼخهيس ٝكوخً ُِٔخىس )

، كبًح أػط٠ حُطاَك٤ٖ ٓٞحكوظٜٔاخ ٫ ٣لان ١٧ ٜٓ٘ٔاخ إٔ ٣ٔالذ طِاي حُٔٞحكواش ىٕٝ هزاٍٞ ٓاٖ حُطاَف ح٥هاَ ، ٝحُؼخراض إٔ أ١ ٓاٖ 

ٜٔخ ػٖ ٌٛح حُؼوي ًَُِٔاِ ١َك٢ حُظؼخهي كٍٞ ر٤غ َٝٗحء ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ُْ ٣ُؼ٢ ٓٞحكوظٚ "ًظخرش" ػ٠ِ طوي٣ْ ٓ٘خُػخط

( ٖٓ ح٫طلخه٤ش ، رَ ػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ًُي كواي حطلان 1حُي٢ُٝ ُظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ ح٫ٓظؼٔخٍ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس )

ٓاٖ  (26حُطَكخٕ ػ٠ِ حُِـٞء ػ٘ي حُِ٘حع ا٠ُ حُظل٤ٌْ حُٔل٢ِ ح١ٌُ ػزض رط٬ٗٚ ُِٔزذ حُٔخُق ر٤خٗٚ ، ًٔخ أٗاٚ ٝكواخً ُلٌاْ حُٔاخىس )

ح٫طلخه٤ش ًحطٜخ طؼظزَ ٓٞحكوش ح١٧َحف ػِا٠ حُظلٌا٤ْ كا٢ هاَ ٛاٌٙ ح٫طلخه٤اش ٓٞحكواش ػِا٠ حٓاظزؼخى أ١ ػا٬ؽ آهاَ ٓاخ ُاْ ٣ا٘ٚ ػِا٠ 

هاا٬ف ًُااي ، ٝٓااٖ ػااْ كوااي طو٤ااَ حُٔظؼخهاايحٕ حُظلٌاا٤ْ حُٔلِاا٢ ٓٔااظزؼي٣ٖ حُظلٌاا٤ْ حُااي٢ُٝ حُٜٔ٘ااٞٙ ػ٤ِااٚ كاا٢ ح٫طلخه٤ااش حُوخٛااش 

، ك٬٠ً ػٖ إٔ ١َك٢ حُظؼخهاي ٓظٔؼِا٤ٖ كا٢ ًاَ (ICSID) ح٫ٓظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ىٍٝ أه١َ رظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ 

ٖٓ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش هي حطلوخ ك٢ طخ٣ٍن ٫كن ُظخ٣ٍو٢ ىهٍٞ ح٫طلخه٤ش حُٔ٘اخٍ ا٤ُٜاخ ك٤اِ حُ٘لاخً 

هظٜااخى١ ٝحُظـااخ١ٍ ٝح٫ٓااظؼٔخ١ٍ ٝحُل٘اا٢ راا٤ٖ كٌااٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔااش ، ػِاا٠ ارااَحّ حطلااخم حُظؼااخٕٝ ح٫ 7/6/1980ٝ  2/6/1972كاا٢ 

ٝحُٜاخىٍ رٜاخ هاَحٍ ٍثا٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔاش رخُواخٕٗٞ  13/3/1990َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش حُٔٞهاغ رخ٣َُاخٝ رظاخ٣ٍن 

حُظلٌاا٤ْ حُااي٢ُٝ أٝ ، ىٕٝ ط٠ا٤ٖٔ ًُااي ح٫طلااخم ٜٗٞٛاخً طِااِّ ١َكا٢ حُظؼخهااي أٝ ١ااَف ٜٓ٘ٔاخ رااخُِـٞء اُا٠ 1990ُٔاا٘ش  208ٍهاْ 

 حُٔل٢ِ .

ٝح٧َٓ حُؼخ٢ٗ ـ إٔ حُٔٔظوَ ػ٤ِاٚ كا٢ ِٗحػاخص حُظلٌا٤ْ أٓاخّ ًَٓاِ طٔا٣ٞش ٓ٘خُػاخص ح٫ٓاظؼٔخٍ رٞحٗا٘طٖ )ح٩ًٔا٤ي( ، إٔ " حُؼواي 

 حُٔظلَٜ ػ٤ِٚ رط٣َن حُلٔخى ؿ٤َ ؿي٣َ رخُلٔخ٣ش حُي٤ُٝاش حُٔواٍَس ٬ُٓاظؼٔخٍحص ح٧ؿ٘ز٤اش ٝحُظا٢ ٣ـط٤ٜاخ ٣ٝ٘ظاَ ٓ٘خُػخطٜاخ ًَٓاِ

،  ordre public international  طٔا٣ٞش ٓ٘خُػاخص ح٫ٓاظؼٔخٍ كا٢ ٝحٗا٘طٖ ، ُٔاخ ك٤ٜاخ ٓاٖ ٓوخُلاش ُِ٘ظاخّ حُؼاخّ حُاي٢ُٝ  

 ُِٝ٘ظخّ حُؼخّ حُيحه٢ِ ك٢ ًَ ٖٓ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ".

 
ح٫طلخه٤ش حُوخٛش رظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗاجش ػاٖ كٌخّ ٣ٝئًي ًُي ٣ٝيػٔٚ حُٔٞحرن حُظل٤ٔ٤ٌش حُٜخىٍس ػٖ ٤ٛجخص حُظل٤ٌْ ٝكوخً ٧

، ٜٝٓ٘خ ٓاخ ٛايٍ ػاٖ ًَٓاِ 1972كزَح٣َ  11حُٔٞهغ ػ٤ِٜخ رٞحٗ٘طٖ رظخ٣ٍن (ICSID) ح٫ٓظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ىٍٝ أه١َ 

 .ICSID Case Noطٔاا٣ٞش ٓ٘خُػااخص ح٫ٓااظؼٔخٍ رٞحٗاا٘طٖ )ح٩ًٔاا٤ي( ، ٓااٖ ٤ٛجااش حُظلٌاا٤ْ كاا٢ حُو٠اا٤ش حُظل٤ٔ٤ٌااش ٍهااْ   

ARB/00/7 كا٢ حُ٘اِحع حُواخثْ را٤ٖ ٗاًَش  4/10/2006[ ، رظاخ٣ٍنWorld Duty Free Limited   ٟاي حُـ٣ٍٜٞٔاش ح٤٘٤ٌُاش

 ٖٓ حُلٌْ أٗٚ : 157كٍٞ ه٤خّ حُلٌٞٓش ح٤٘٤ٌُش رلٔن ػوي حُظِحّ طط٣َٞ ٓطخٍ ٤٘٤ًخ حُي٢ُٝ ، كوي ر٤٘ض ٤ٛجش حُظل٤ٌْ ك٢ حُلوَس 

"157. In light of domestic laws and international conventions relating to corruption, and in light 

of the decisions taken in this matter by courts and arbitral tribunals, this Tribunal is convinced 

that bribery is contrary to the international public policy of most, if not all, States or, to use 

another formula, to transnational public policy. Thus, claims based on contracts of corruption or 

on contracts obtained by corruption cannot be upheld by this Arbitral Tribunal." 

  ٝٓلخى ٌٛٙ حُلوَس أٗٚ :

ٝح٫طلخه٤خص حُي٤ُٝش حُٔظؼِواش رخُلٔاخى، ٝكا٢ ٟاٞء ح٧كٌاخّ حُٜاخىٍس كا٢ حُوٜاٞٙ "ٝٛي٣خً رٔخ ٍٝى ك٢ ًَ ٖٓ  حُوٞح٤ٖٗ حُيحه٤ِش 

ٖٓ حُٔلخًْ ٤ٛٝجخص حُظل٤ٌْ ، كبٗٚ ٣ٌٕٞ هي ٝهَ ك٢ ٤َٟٔ ٌٛٙ ح٤ُٜجش إٔ ؿ٣َٔش حَُٗٞس طوخُق حُ٘ظاخّ حُؼاخّ حُاي٢ُٝ كا٢ ٓؼظاْ ، 

حُلٔخى أٝ ػ٠ِ ػوٞى طْ حُظلَٜ ػ٤ِٜخ رط٣َان حُلٔاخى ، حُيػخٟٝ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ ػوٞى إ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ؿ٤ٔغ ، ىٍٝ حُؼخُْ ، ٌُٜٝح كبٕ 

 ".٫ ٣ٌٖٔ إٔ طلظ٠ رظؤ٤٣ي ٤ٛجش حُظل٤ٌْ حُٔخػِش 

 ح٧َٓ ح١ٌُ هِٜض ٓؼٚ ٤ٛجش حُظل٤ٌْ ك٢ ٜٗخ٣ش كٌٜٔخ ا٠ُ إٔ:
"3) The Claimant is not legally entitled to maintain any of its pleaded claims in these proceedings 

as a matter of ordre public international and public policy under the contract’s applicable laws." 
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" إٔ حًَُ٘ش حُٔيػ٤ش ٤ُْ ُٜخ هخٗٞٗخً حُلان كا٢ ١ِزخطٜاخ حُٔويٓاش أػ٘اخء ٛاٌٙ ح٩ؿاَحءحص ٗظ٤ـاش ُِ٘ظاخّ حُؼاخّ حُاي٢ُٝ ٝحُ٘ظاخّ حُؼاخّ 

 ٢ حُؼوي ".حُيحه٢ِ ُِوخٕٗٞ ٝحؿذ حُظطز٤ن ٌَُ ٖٓ ىُٝظ

ٝػِا٠ ًُاي كابٕ ٓاخ ٗااخد ح٩ؿاَحءحص حُٔاخروش ػِا٠ حُظؼخهاي ٓااٖ ٓاٞح١ٖ حُلٔاخى ٝحُازط٬ٕ ٣ٌ٘اق إٔ ػوااي ر٤اغ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظااخٕ 

ٝح٣ُِٞص هي طْ ارَحٓٚ ٓ٘ٞرخً رخُلٔخى ٝاٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ ٝحُٔٔخّ ٝح٩ٟاَحٍ رخ٫هظٜاخى حُوا٢ٓٞ ، ٝٝكان ٤ٓخٓاخص حهظٜاخى٣ش هاخّ 

ٔج٤ُٖٞ ػخػٞح ك٢ ح٧ٍٝ كٔخىحً كطخُظْٜ ح٫طٜخٓخص حُـ٤ٔٔش ربٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ ٝحُظَرق ٝطو٣َاذ ح٫هظٜاخى ػ٤ِٜخ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٔ

ح١َُٜٔ ك٤غ ٗخًٍْٜ ٗلَ ٖٓ حُٔٔظؼ٣َٖٔ ُْ ٣ٌٖ ؿخ٣ظْٜ ح٫ٓظؼٔخٍ حُلن ٝاٗٔاخ ٣ُاخىس أٍراخكْٜ ػِا٠ كٔاخد حُظِحٓاخطْٜ حُؼوي٣اش 

ظزخكظٚ ، ح٧َٓ ح١ٌُ  ٣ـؼَ ٌٛح حُؼوي حُزخ١َ ٝكوخً ُٔاخ حٓاظوَ كا٢ ٓـاخٍ حُظلٌا٤ْ ٝػ٠ِ كٔخد كوٞم حُؼٔخُش ٝاٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ ٝحٓ

حُااي٢ُٝ أٓااخّ ًَٓااِ طٔاا٣ٞش ٓ٘خُػااخص ح٫ٓااظؼٔخٍ رٞحٗاا٘طٖ )ح٩ًٔاا٤ي( ػواايحً طااْ حُظلٜااَ ػ٤ِااٚ رط٣َاان حُلٔااخى ، ٝٛااٞ ٓااخ ٣ـؼِااٚ 

ز٤ش ٝحُظ٢ ٣ـط٤ٜخ ٣ٝ٘ظَ ٓ٘خُػخطٜاخ ًُاي حًَُٔاِ ، ٝٓ٘خُػخص حُٔٔظؼَٔ ك٤ٚ ؿ٤َ ؿي٣َ رخُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش حُٔوٍَس ٬ُٓظؼٔخٍحص ح٧ؿ٘

، ُِٝ٘ظاخّ حُؼاخّ حُايحه٢ِ كا٢ ًاَ ٓاٖ ؿ٣ٍٜٞٔاش  ordre public international  ُٔخ ك٢ ًُي ٖٓ ٓوخُلش ُِ٘ظخّ حُؼخّ حُاي٢ُٝ  

 .  َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش
حهظٜاخٙ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ٝحٓظلوخهخص ًَ ١اَف ٓاٖ  ٝك٤غ اٗٚ ٝطَط٤زخً ػ٠ِ ٓخ طويّ طظَ أٍٓٞ طٜل٤ش آػخٍ ػوي ر٤غ

رؼاي ػزااٞص  ٣ٝٔاو٢ ح٩ىػاخء رٞؿااٞى أ١ ٓاز٤َ ُِـااٞء ُِظلٌا٤ْ حُٔلِاا٢ٛااخكذ ح٣٫ُٞاش حُٔوااٍَس ىٓاظٍٞحً ٝهخٗٞٗااخً  حُو٠اخء حُٜٔا١َ

ُظلٌا٤ْ كا٢ حُٔاٞحى حُٔي٤ٗاش ر٘اؤٕ ح 1994ُٔا٘ش  27( ٓاٖ حُواخٕٗٞ ٍهاْ 1رط٬ٕ ١َٗ حُظل٤ٌْ ٝكوخً ُلٌْ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔاخىس )

ٝكواخً ٫طلاخم حُظؼاخٕٝ ٓاٞحء  ًٔخ ٣ٔو٢ أ١ اىػخء رؤ١ حهظٜخٙ ُِظلٌا٤ْ حُاي٢ُٝ، 1997ُٔ٘ش  9ح٠ُٔخكش رخُوخٕٗٞ ٍهْ ٝحُظـخ٣ٍش 

ح٫هظٜخى١ ٝحُظـخ١ٍ ٝح٫ٓظؼٔخ١ٍ ٝحُل٘ا٢ را٤ٖ كٌاٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔاش ٜٓاَ حُؼَر٤اش ٝحٌُِٔٔاش حُؼَر٤اش حُٔاؼٞى٣ش حُٔٞهاغ رخ٣َُاخٝ 

٬ُطلخه٤اش حُوخٛاش رظٔا٣ٞش ٝكواخً ، أٝ  1990ُٔا٘ش  208ٝحُٜخىٍ رٜخ هاَحٍ ٍثا٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔاش رخُواخٕٗٞ ٍهاْ  13/3/1990رظخ٣ٍن 

 1972كزَح٣اَ  11، حُٔٞهاغ ػ٤ِٜاخ رٞحٗا٘طٖ رظاخ٣ٍن (ICSID) حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ ح٫ٓظؼٔخٍ ر٤ٖ حُايٍٝ ٍٝػخ٣اخ ىٍٝ أها١َ 

 ط٣ٞٔش ٓ٘خُػخص ح٫ٓظؼٔخٍ رٞحٗ٘طٖ )ح٤ًٔ٩ي( ٝكوخً ُِٔٞحرن حُظل٤ٔ٤ٌش أٓخّ ًَِٓ، ٝ ٤ٗٞ٣1972ٚ  2ٝحُظ٢ ػَٔ رٜخ حػظزخٍحً ٖٓ 

 حُظ٢ طـؼَ ٓ٘خُػخص ػوٞى ح٫ٓظؼٔخٍ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حُلٔخى أٝ حُٔظلِٜش ػٖ ٣َ١ن حُلٔخى ؿ٤َ ؿي٣َس رخُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش .

، كبٕ ٌٛٙ حُٔلٌٔش ٝهي ٛخُٜاخ ٓاخ حٗطاٞص ػ٤ِاٚ ٝك٤غ اٗٚ ُٝجٖ ًخٗض حُؼُٞٔش ىحكؼخً ُوٜوٜش حًَُ٘خص ٝح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ك٢ َٜٓ 

حُيػٟٞ ٖٓ ٓؼخُْ حُلٔخى ح١ٌُ ػخع ك٢ أ٬ٓى حُيُٝش ٝأٓٞحُٜخ كخٓظزخكٜخ ٝأٛيٍٛخ ُظ٘ٞٙ ا٠ُ كٔخى ؿي هط٤اَ ٛاخكذ ط٘ل٤اٌ ٛالوش 

حءحص ٓاٖ ح٩ؿاَ حُا١ٌ ؿاخء ٟأٖ كِٓاش ط٣ٞٔاَ حُـٜاخص ح٧ؿ٘ز٤اش ُواَحٍحص حُوٜوٜاش كا٢ ٜٓاَر٤غ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ أ٫ ٝٛاٞ 

حُظِٓااض رٜااخ ٜٓااَ ُِٞٛااٍٞ اُاا٠ حطلااخم ٓااغ حُز٘ااي حُااي٢ُٝ ٝٛاا٘يٝم حُ٘وااي حُااي٢ُٝ ، ُِااظوِٚ ٓااٖ ٜٗااق ى٣ٜٞٗااخ حُوخٍؿ٤ااش ٓطِااغ 

طٔؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ، ٝحُظ٢ ًخٗض ه٤َ ٗخٛي ػ٠ِ حُظيهَ حُٔخكَ ك٢ حُ٘جٕٞ ح٫هظٜخى٣ش حُيحه٤ِش ُِز٬ى ٝطٔو٤َ أٓٞحٍ حُٔا٘ق 

ىس حُا١ٖٞ ٝطلو٤ان ؿخ٣اخص حُوٜوٜاش ىٕٝ حُ٘ظاَ ٣٧اش حػظزاخٍحص حؿظٔخػ٤اش ، ٣ٝزا٤ٖ ًُاي ٓاٖ ٝحُٜزخص ح١َُٝ٘ٔش ُِٔٔاخّ رٔا٤خ

ه٬ٍ ح٬١٩ع ػ٠ِ )حطلخه٤ش ٓ٘لش َٓ٘ٝع حُوٜوٜش ر٤ٖ كٌٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش( ـ ٓٔؼِاش 

، ٝحُٜاخىٍ رخُٔٞحكواش ػ٤ِٜاخ هاَحٍ ٍثا٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔاش 30/9/1993ك٢ حًُٞخُش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ُِظ٤ٔ٘ش حُي٤ُٝش ـ حُٔٞهؼش رخُوخَٛس رظخ٣ٍن 

 12/3/1994ٝطٜي٣ن ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔاش رظاخ٣ٍن  8/3/1994ٝحُظ٢ كظ٤ض رٔٞحكوش ٓـِْ حُ٘ؼذ رظخ٣ٍن  1993ُٔ٘ش  534ٍهْ 

ٖ ٝطاااْ حُؼٔاااَ رٜاااخ حػظزاااخٍحً ٓااا 5/5/1994رظاااخ٣ٍن  1994ُٔااا٘ش  39ٝٗ٘اااَص رخُـ٣َااايس حَُٓااا٤ٔش رواااَحٍ ٣ُٝاااَ حُوخٍؿ٤اااش ٍهاااْ 

، ٝهاي أٍٝىص ح٫طلخه٤اش إٔ ٛايكٜخ ٓٔاخػيس حُٔٔ٘اٞف )ؿ٣ٍٜٞٔاش ٜٓاَ حُؼَر٤اش( كا٢ ط٘ل٤اٌ رَٗخٓـاٚ ُِوٜوٜاش ٓاٖ  30/9/1994

ٓ٘اَٝػخً ٝأٛاَ ٓاٖ ح٧ٛاٍٞ حٌُز٤اَس حُظا٢  150ه٬ٍ حُظط٣َٞ حُٔئ٢ٔٓ ٝطوي٣ْ حُٔٔاخػيس ُز٤اغ ٓ٘اَٝػخص ٝأٛاٍٞ ػخٓاش طزِاؾ 

َ حُوزَحص ٝط٤ٔ٘ش هيٍحص ٌٓظذ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ ٝحُ٘اًَخص حُوخر٠اش ٝر٘اٞى طٔظٌِٜخ حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش ، ٝإٔ حَُٔ٘ٝع ٤ٓٞك

٤ِٓإٞ  35حُيُٝش ُظ٘ل٤ٌ حُٜٔخّ حُوخٛش رخُوٜوٜش ، ٝٓٞف ٣ظطِذ حَُٔ٘ٝع ط٬٣ًٞٔ ٖٓ حًُٞخُش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ُِظ٤ٔ٘ش حُي٤ُٝش هايٍٙ 

 ى٫ٍٝ أ٢ٌ٣َٓ، ٝإٔ حَُٔ٘ٝع ٤ًَِٓ ػ٠ِ ط٣َٞٔ هٔٔش ٓـخ٫ص ٍث٤ٔ٤ش:

 حُظ٣َٝؾ ُِزَٗخٓؾ( .أُٜٝخ )

 ٝػخ٤ٜٗخ )حُظط٣َٞ حُظ٘ظ٢ٔ٤( .

ٝػخُؼٜخ )حُٔز٤ؼخص( رظٞك٤َ هيٓخص ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػٖ ٣َ١ن ٌٓظذ هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ ُٝز٘ٞى حُيُٝش ػاٖ ٣َ١ان حُز٘اي حًَُٔا١ِ 

ش رز٤ااغ ٛااٌٙ حُٜٔاا١َ ُظو٤اا٤ْ ٛاا٬ك٤ش حُؼ٘خٛااَ حَُٔٗاالش ُِوٜوٜااش ُِؼااَٝ كاا٢ حُٔااٞم ٝحُٔٔااخػيس كاا٢ حُٜٔٔااش حُِٔلااش حُوخٛاا

 حُؼ٘خَٛ .

 ٍٝحرؼٜخ )طط٣َٞ ح٧ىٝحص حُٔخ٤ُش( . 

 ٝهخٜٓٔخ )طيػ٤ْ حطوخً حُوَحٍ( .

ٝهي أى٣اَص ٓٔاج٤ُٞخص ط٘ل٤اٌ حُوٜوٜاش رٞحٓاطش )ٌٓظاذ حُ٘اجٕٞ حُٔخ٤ُاش ٝح٫ٓاظؼٔخٍ حُظاخرغ ٩ىحٍس حُظـاخٍس ٝح٫ٓاظؼٔخٍ رخًُٞخُاش  

كا٢ حُٔٔاج٤ُٞخص حُوخٛاش رخُظ٘ل٤اٌ ، ٝػاٖ أٓاِٞد حُٔٔاخػيس كا٢ ػ٤ِٔاش  ح٤ٌ٣َٓ٧ش ُِظ٤ٔ٘ش حُي٤ُٝش( ٢ٛٝ ؿٜش أؿ٘ز٤ش طلٌٔض طٔخٓخً 

( ٖٓ ح٫طلخه٤ش ػِا٠ إٔ حًُٞخُاش ح٤ٌ٣َٓ٧اش ُِظ٤ٔ٘اش حُي٤ُٝاش ٓاظزَّ ػوايحً ُٔٔاخػيس حُلٌٞٓاش حُٜٔا٣َش كا٢ 1حُز٤غ ٗٚ حُِٔلن ٍهْ )

حُؼواي ٓـٔٞػاش ٓاٖ حُلاٞحكِ ُِٔواخٍٝ  ػ٤ِٔش حُز٤غ ٓغ ًٍٞٗٔٞط٤ّٞ ٖٓ ر٘اٞى أػٔاخٍ أ٤ٌ٣َٓاش ٣اي٣َٙ ر٘اي أ٣ٌَٓا٢ ٝحكاي ، ٝٓا٤ٞكَ

ُظ٘ل٤اٌ ٝٓظخرؼاش ػ٤ِٔاخص حُز٤اغ كا٢ ٜٓااَ ، ٝٗظاْ ػ٤ِٔاخص حُايكغ ػ٘اي حُظٞٛاَ اُاا٠ حطلاخم را٤ٖ )حُٔاِطش حُٔوظٜاش رخُوٜوٜاش كاا٢ 

 حُلٌٞٓش( ٓٞحء حًَُ٘ش حُوخر٠ش أٝ ٌٓظذ هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ أٝ ر٘اي حُيُٝاش ٓاغ ٓواخٍٝ هايٓخص حُو٤اخّ راخُز٤غ ، ًٔاخ طزاَّ ػواٞىحً 

ٓٔظوِش ٓغ حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش طَ٘ٔ ٤ٛخًَ أطؼخد ٓليىس ِٓلخً طزؼخً ُِ٘ـخف أٝ ح٩هلخم ٝأطؼخد )حُٔلخٟٝخص حُٔظؼِواش رؼ٤ِٔاش حُز٤اغ( 

، ٝٓ٘لض ح٫طلخه٤ش ُِـخٗذ ح٢ٌ٣َٓ٧ )حًُٞخُش( كن حُٔظخرؼش ٝحَُٔحؿؼش ٝحُظو٤٤ْ رخ٫ٗظَحى رٜلش ٓ٘ظظٔاش ٓاغ ٓاٞهل٢ ٌٓظاذ هطاخع 

ًَخص حُوخر٠ااش ، ًٝااٌُي ػااٖ ٣َ١اان )حُظوااخ٣ٍَ( ٝهُٞااض ُـخٗااذ ح٣َٓ٧ٌاا٢ كاان )طلي٣ااي حُو٤ااٞى ػِاا٠ حٓااظَٔحٍ ح٧ػٔااخٍ حُؼااخّ ٝحُ٘اا

( ، ٝأٗااخٍص ح٫طلخه٤ااش اُاا٠ أٜٗااخ ط٠ااغ كاا٢ حػظزخٍٛااخ 1حُلٌٞٓااش حُٜٔاا٣َش كاا٢ ػ٤ِٔااش حُظو٤ٜٜاا٤ش( )حُز٘ااي ٍحرؼااخً ٓااٖ حُِٔلاان ٍهااْ 
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٤ِٕٓٞ ؿ٤٘اٚ ُٜاخُق ٌٓظاذ  23ٖٓ طٞك٤َ حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش ُٔزِؾ  ٓٔخٛٔخص حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش حُٔوٍَس ٌُحص حُـَٝ حُظ٢ طز٤٘ظٜخ

)حُز٘اي ٓخىٓاخً ٓاٖ  1993/  1992هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ ٖٓ كٔاخد حُزاخد حُؼخُاغ ٓاٖ ٤ِٓح٤ٗاش حُلٌٞٓاش حُٜٔا٣َش ػاٖ حُٔا٘ش حُٔخ٤ُاش

( ٜٓ٘اخ اُا٠ ) حُظاِحّ حُلٌٞٓاش 1ْ )ٖٓ ح٫طلخه٤ش( ٝٓخ ط٬ٛخ ٖٓ ٤ِٓح٤ٗخص ، ػاْ أٗاخٍص ح٫طلخه٤اش كا٢ هظاخّ حُِٔلان ٍها 1حُِٔلن ٍهْ 

ح٣َُٜٔش رظوي٣ْ طوخ٣ٍَ ٣ٞ٘ٓش ا٠ُ حًُٞخُش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ُِظ٤ٔ٘ش حُي٤ُٝش ػٖ ػيى حَُٔ٘ٝػخص حُؼخٓاش ٝحُؼ٘خٛاَ حَُٔٗالش ُِوٜوٜاش 

را٬ؽ حُظ٢ طْ ر٤ؼٜخ ر٘ـخف ٗظ٤ـاش ُزَٗاخٓؾ حُظو٤ٜٜا٤ش ٝػ٤ِٔاخص حُز٤اغ حُظا٢ ط٠أ٘ض ٓٔاخػيس حًُٞخُاش حُوخٛاش رؼ٤ِٔاخص حُز٤اغ ، ٝا

حًُٞخُش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ػٖ ٣َ١ن ٌٓظذ هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ ػ٘ي اطٔخّ ًَ ػ٤ِٔش ٖٓ ػ٤ِٔاخص حُز٤اغ ٝرو٤ٔاش أطؼاخد حُ٘ـاخف حُٔيكٞػاش ( ، 

( ٖٓ ح٫طلخه٤ش رؼٞ أكٌخّ حُ٘اَحء ٓاٖ حُٔ٘لاش كؤٝؿاذ ػِا٠ حُلٌٞٓاش حُٜٔا٣َش ػ٘اي ط٣ِٜٞٔاخ ُٔا٤خٍحص ٓاٖ 2ٝأٍٝى حُِٔلن ٍهْ )

٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُ٘وَ حُـ١ٞ حٍُٔٔٞ ٖٓ حُٔ٘لش ٤ٌُِِٔش أٝ ح٧ٗاوخٙ ٝأٓظؼاظْٜ حُٔ٘لش إٔ طٌٕٞ ٖٓ ٛ٘غ ح

 حُ٘و٤ٜش ػ٠ِ ٗخه٬ص طلَٔ ػ٬ٓش ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش .

  

٘ز٤اش ٝػ٠ِ ًُي كبٕ ػ٤ِٔخص حُوٜوٜش ٜٝٓ٘خ هٜوٜش ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص هي ىحٍص ربَٗحف ٍٝهخرش ٝط٣ٞٔاَ ؿٜاخص أؿ

ٝٝكوخً ُظؼ٤ِٔخطٜخ ٝطٞؿ٤ٜخطٜاخ ، ٝأٓأٜض أٓاٞحٍ حُٔ٘لاش كا٢ حَُؿزاش حُـخٓلاش ٩طٔاخّ حُوٜوٜاش كا٢ أٓاَع ٝهاض ٝػِا٠ أ١ ٗلاٞ 

رِٞؿخً ٫ٓظ٘لخى حُٔزخُؾ حُٔليى رخُٔ٘لش ٝطـ٘ذ ٓخ هي ٠ٔٔ٣ ح٩هلخم ح١ٌُ ٓاٖ ٗاؤٗٚ حٓاظَىحى ٓاخ ػٔاخٙ هاي ٛاَف ٓاٖ طِاي حُٔ٘لاش 

ـِْ حُ٘ؼذ حُٔ٘لَ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔؼَ ح٧ٓش إٔ ٣ٞحكن ػِا٠ ٓؼاَ طِاي حُٔ٘لاش حُٔخٓاش رٔا٤خىس حُيُٝاش ح٧َٓ ح١ٌُ ٓخ ًخٕ ٣٘زـ٢ ػ٠ِ ٓ

ٝحُظاايهَ كاا٢ ٗااجٜٞٗخ حُيحه٤ِااش ، ٝٛااٞ ًحص ٓااخ ًااخٕ ٣ظؼاا٤ٖ ٓؼااٚ ػِاا٠ ٍثاا٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔااش حُٔااخرن أ٫ ٣ٞحكاان ػ٤ِٜااخ حرظاايحًء كاا٢ 

 . 12/3/1994ش ك٢ ٓغ حُظللظ ر١َ٘ حُظٜي٣ن ػْ ٣ظ٠ُٞ حُظٜي٣ن ػ٠ِ ح٫طلخه٤ 28/12/1993

كبٕ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُِٔٔظؼَٔ ٛا٢ ٓاٖ أراَُ ح٠ُأخٗخص حُظا٢ ٣ؼاي طلايٝ  ٝػٖ أػَ حُلٌْ حُو٠خث٢ ػ٠ِ ٓ٘خم ح٫ٓظؼٔخٍٝك٤غ اٗٚ 

رخُٔٔظؼ٣َٖٔ ا٠ُ إ ٣وٍَٝح حطوخً هَحٍ ح٫ٓظؼٔخٍ ، ٖٝٓ ػاْ ٣ٌإٞ طلل٤اِ حُٔٔاظؼَٔ حُـاخى رٔ٘لاٚ ٟأخٗخص حُلٔخ٣اش ٓاٖ حُظؼاَٝ 

ي ح٠ُٔا٤ق، ًاخُلَٝد أٝ حُظاؤ٤ْٓ أٝ حُٔ٘اغ ٓاٖ طل٣ٞاَ ٗاخطؾ ح٫ٓاظؼٔخٍ اُا٠ حُواخٍؽ ، ٛاٌٙ حُٔواخ١َ ٫ طظؼِان رخُظؼخٓاَ ُٔوخ١َ حُزِ

ُٓزَ كُٜٞٚ ػ٠ِ طؼخهيحطٚ ك٢ حُيُٝش ح٤٠ُٔلش ٝٓيٟ كَٛٚ ػ٠ِ ٜٓخُلٜخ ح٤٘١ُٞش ٝح٫هظٜاخى٣ش ، ٝٓاٖ ػاْ  حُظـخ١ٍ ُِٔٔظؼَٔ ٝ

ٗزٜخص حُلٔخى ٫ ٣ٌٖٔ حػظزاخٍٙ ٓٔاظؼَٔحً كٔاٖ ح٤ُ٘اش ٓا٤ٔخ ػ٘ايٓخ ٣ظٌ٘اق حُـاَٝ  كبٕ حُٔٔظؼَٔ حُٔوطت ٝح١ٌُ طؼظ١َ طؼخهيحطٚ

ٓاٖ حُظؼخهااي ٝأٓاخ٤ُزٚ كاا٢ حٗظٜاخى هااٞح٤ٖٗ حُيُٝاش ح٠ُٔاا٤لش ٝػايّ حُٔلخكظااش ػِا٠ حُ٘٘ااخ١ ٓلاَ ح٫ٓااظؼٔخٍ ٝحُظواخػْ ػااٖ ططاا٣َٞٙ 

ٔٔ٘ي ا٤ُٚ ، ٝػ٘يٓخ ط٘ٞد ػ٤ِٔش حُظؼخهي حُلٔاخى ٍٝػخ٣ش حُؼخ٤ِٖٓ رٚ ، ٝٓيٟ ح٩كٔخى ٝحُظو٣َذ ٝحُظي٤َٓ ح١ٌُ أُلوٚ رخَُٔ٘ٝع حُ

ٛٔض حُو٠خء ػٖ ٌٛٙ حُـَحثْ ٝػايّ حُو٠اخء رٔاخ ٛاٞ كان رايحع حُللاخه ػِا٠ حُٔٔاظؼَٔ ، أٝ ر٣ٌٍؼاش حُللاخه ػِا٠ حُلخكٖ ، كبٕ 

ػٖ حُٔخٍ حُؼخّ ٣ٝطخُذ ، ٝٓؼخهزش ٖٓ ؿخٗذ حُو٠خء ٌَُ ٖٓ ٣يحكغ  ٓ٘خم ح٫ٓظؼٔخٍ ، ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ اٌٗخٍحً ُِؼيحُش ٣ُؼخهذ ػ٤ِٚ حُوخ٢ٟ

رٔٔظؼَٔ ك٣َٚ ػ٠ِ كٔخ٣ش ٍٝػخ٣ش ٜٓخُق حُيُٝش ح٤٠ُٔلش ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ ط٤ٔ٘ظٜخ ٝكا٢ ًحص حُٞهاض ٓاخع ُِلٜاٍٞ ػِا٠ ٍرلاٚ 

حَُٔ٘ٝع ٓظٔظؼخً رـ٤ٔغ كٞحكِ ح٫ٓظؼٔخٍ ٟٝٔخٗخطٚ ، ٖٝٓ ػْ ٫ ٣ٌٕٞ حُو٠خء رخُلن ٝحُؼيٍ ا٫ كٔخ٣اش ُِٔٔاظؼَٔ حُـاخى ٝط٘اـ٤ؼخً 

ٝط٘و٤ش ُٔ٘خم ح٫ٓظؼٔخٍ ٖٓ حُٔظِٔو٤ٖ ٝحُٔخػ٤ٖ ُظي٤َٓ حهظٜخى٣خص حُيُٝش ح٤٠ُٔلش ٬ُٓظؼٔخٍ، ٖٝٓ ٛ٘خ كبٗٚ ٣وغ ػِا٠ ٬ُٓظؼٔخٍ 

ػخطن حُيُٝش ٓٔؼِش ك٢ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش طو٤َ حُٔٔاظؼَٔ حُـاخى ٝٓ٘لاٚ أهٜا٠ ح٠ُأخٗخص ، ٝأ٫ طٔأق ُِٔ٘ظٔا٤ٖ ا٤ُٜاخ إٔ ٣ظَرلاٞح 

آااٜخّ كاا٢ طو٤ااَ ٓٔااظؼَٔ ؿ٤ااَ ؿااخى ، ٝإٔ طٔااخٍع اُاا٠ حطوااخً حُوااَحٍحص ح٬ُُٓااش ٝحُٔاا٣َؼش ػِاا٠ كٔااخد حُيُٝااش ٝح٫ٓااظؼٔخٍ رااؤ١ 

ٝحُلخٓاأش ُظ٘و٤ااش أؿااٞحء ح٫ٓااظؼٔخٍ ٓااٖ حُـااغ ٝحُوز٤ااغ ، هزااَ إٔ طٜااَ حُٔ٘خُػااش اُاا٠ حُو٠ااخء ، ٝإٔ ط٘لااٌ ٓااخ ٣ٜاايٍ ٓااٖ ح٧كٌااخّ 

ٝكٔخ٣ااش ه٠ااخء كاا٢ كٔخ٣ااش حُيُٝااش ح٠ُٔاا٤لش ،  حُو٠ااخث٤ش حُظاا٢ طٜاايٍ ُٔٞحؿٜااش ًُااي حُلٔااخى ، ٝإٔ ٣طٔااجٖ حُٔٔااظؼَٔ حُـااخى أٗااٚ

حُٔ٘اَٝػ٤ش ٫ ٠٣اا٤غ ُااٚ كان ٫ٝ ٣لااَّ ٓااٖ كاخكِ أٝ ٤ٓااِس أٝ ٟاأخٕ ١خُٔااخ حُظاِّ حُوااخٕٗٞ ٝحكظااَّ كواٞم حُؼٔااَ ٝكوااٞم حُيُٝااش 

   ح٤٠ُٔلش. 

ػِا٠ حُٜ٘اٞٝ  ( ٛٞ ٖٓ ٣ْٜٔ ك٢ ط٤ٔ٘ش حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ٔظؼَٔ أٓٞحُٚ ك٤اٚ ٣ٝؼٔاَ)حُٔٔظؼَٔ حُلنٝك٤غ اٗٚ ٤ُْ ٖٓ ٗي ك٢ إٔ 

كل٠اا٤ِش  رخُٔ٘ااَٝع حٌُِٔااق رظ٤ٔ٘ظااٚ ٝططاا٣َٞٙ ُٝاا٤ْ كواا٢ ط٤ٔ٘ااش أٓٞحُااٚ ٝحٓااظؼٔخٍحطٚ ػِاا٠ كٔااخد حُظؼخهاايحص حُظاا٢ حُظااِّ رٜااخ.

ح٫ٓظؼٔخٍ حُلن اٗٔخ طظٔؼَ ك٢ هيٍ ٖٓ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٍإ٣ش ؿخىس ُِيُٝش ح٤٠ُٔلش ٬ُٓظؼٔخٍ رخُلَٙ ػ٠ِ ٍػخ٣ش ٜٓخُلٜخ ح٤٘١ُٞاش 

٠ حُٔٔظٌِخص حُؼخٓش ٝػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ رٜخ ٝكوٞهْٜ، ٣وخرِٚ ِٓٔي ؿاخى ٓاٖ حُٔٔاظؼَٔ كا٢ طؼخهايٙ ٓاغ ٓاِطخص ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حُللخه ػِ

حُيُٝش ح٤٠ُٔلش، ِٓٔي ٣وِٞ رخ٧هَ ٖٓ ٗازٜخص حُلٔاخى أٝ ح٩كٔاخى ، ك٠ا٬ ػاٖ ط٘ل٤اٌ ح٫ُظِحٓاخص رلٔاٖ ٤ٗاش رلٔازخٕ طؼايى أٝؿاٚ 

ًُااي ٣ؼظزااَ ٓلظَٟااخ أ٤ُٝااخً ٌُٞٗااٚ أٛاازق ٓااٖ حُؼِااْ حُؼااخّ كاا٢ ػوااٞى  ٝأٛاايحف حُوٜوٜااش ح٫هظٜااخى٣ش ٝحُٔخ٤ُااش ٝح٫ؿظٔخػ٤ااش، ًااَ

 ح٫ٓظؼٔخٍ حُظ٢ طزَّ ك٢ ا١خٍ حُوٜوٜش، طل٫ًٞ ٖٓ حهظٜخى ٓٞؿٚ ا٠ُ ٗظخّ ح٫هظٜخى حُلَ. 

ك٢ٜ ٓٔج٤ُٞش طوّٞ ػ٠ِ ٓزخىة حَُ٘ػ٤ش ٝه٠ٞع حُلاخًْ ٝحُٔلٌاّٞ  ٝػٖ ٓٔج٤ُٞش حُيُٝش ػٖ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُو٠خث٤شٝك٤غ اٗٚ  

ِوخٕٗٞ ، كؤٓخّ حُٞؿٞى حَُ٘ػ٢ ُِِٔطش حُلخًٔش ٛٞ حكظَحّ ٝط٘ل٤اٌ ح٧كٌاخّ حُو٠اخث٤ش ، ٝطـايٝ طِاي حُٔٔاج٤ُٞش أًؼاَ أ٤ٔٛاش كا٢ ُ

ؿ٤ٔغ َٓحكَ حُلٌْ ٝػ٠ِ ٍأٓاٜخ حَُٔحكاَ ح٫ٗظوخ٤ُاش ػ٘ايٓخ طظؼِان راؤ٣َٖٓ ؿا٤٣َٖٛٞ أُٜٝٔاخ كٔخ٣اش حُٔاخٍ حُِٔٔاٞى ُِيُٝاش ٝٓ٘اغ 

ٓلاَ حػظايحء ؿ٤اَ ٓ٘اَٝع ، ٝػخ٤ٜٗٔاخ َٓحكاَ ح٩ٛا٬ف ح٤ُٔخٓا٢ ٝح٫ؿظٔاخػ٢ ٝح٫هظٜاخى١ حُظا٢ ِٓزٚ أٝ ٜٗزٚ ٝحٓظَىحى ٓخ ًخٕ 

طظطِذ طلو٤ن ح٬ٛ٩ف حُٔلون ُِظ٤ٔ٘ش ٝح٫ٓظوَحٍ ح٢٘ٓ٧ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ، ٖٝٓ ٛ٘خ كبٗاٚ ُٝاجٖ ًاخٕ حُو٠اخء ٛاٞ ِٓـاؤ ٓاٖ ٣ِاًٞ راٚ 

ٝط٢ ٖٓ ػِّ ٝػ٣ِٔش ػ٠ِ أىحء ىٍٝٙ ٣ؼخٝٗٚ ك٢ ًُي ًَ ؿٜخص ٣ٝٔظـ٤غ ُلٔخ٣ش ٓزيأ حَُ٘ػ٤ش ٝكٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ، كبٗٚ ٜٝٓٔخ أ

حَُهخرش ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ ، كبٗٚ ُٖ ٣ُِز٢ ٓظطِزخص اػٔخٍ ٓزيأ حَُ٘ػ٤ش ا٫ رخٓظـخرش ك٣ٍٞش ٝاٍحىس كؼخُش ٓاٖ حُٔاِطش حُظ٘ل٣ٌ٤اش ػِا٠ 

حُٔاِطش حُظ٘ل٣ٌ٤اش ه٠اخء ٓـِاْ حُيُٝاش إٔ ط٘لٌ أكٌخّ حُو٠خء ٝإٔ طٜ٘ٞ رٔٔج٤ُٞخطٜخ حُيٓظ٣ٍٞش ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ ـ رؼي إٔ كٟٞاض 

 ك٢ حُلٌْ رٔخ ٣َحٙ ٓلووخً ُِِٜٔلش حُؼخٓش ٝكٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ .

كبٕ ٝحؿزخً ٛخٓخً ٠٣ل٢ ٝحهؼخً ػِا٠ ًخٛاَ )حُـٜاش ح٩ىح٣ٍاش( ٍٝثا٤ْ ٓـِاْ حُاٍُٞحء ٝٗخثاذ  ُٝل٤ٖ حُظ٘ل٤ٌ حٌُخَٓ ُِلٌْٝك٤غ اٗٚ 

خكظ حُـَر٤اش( ، ٝٛاٞ إٔ كٔخ٣اش ٓواخٍ ٝأٓاخًٖ حُ٘اًَش ٓلاَ ط٘ل٤اٌ حُلٌاْ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٣ُٝٝاَ هطاخع ح٧ػٔاخٍ ٝػِا٠ )ٓلا
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حُو٠خث٢ ٖٓ أ١ ػزغ رٔٔظ٘يحطٜخ ٝٝػخثوٜاخ حَُٓا٤ٔش أٝ ػواٞى هٜوٜاظٜخ أٝ أ١ ط٬ػاذ ٓ٘ظظاَ ُٜاخ ، ٝكٔخ٣اش ٓاخ روا٢ ٜٓ٘اخ ٓاٖ 

ٔااخ ر حءحص حُظللظ٤ااش حُل٣ٍٞاشح٩ؿاَأ١ا٬ٍ أٍحٝ أٝ ٓزاخ٢ٗ أٝ ٓؼاايحص ٝآ٫ص أٝ ػٔخُاش ٓاخَٛس ، ٝإٔ طظوااٌ حُٔاِطخص حُٔوظٜااش ٓاٖ 

٣لٍٞ ىٕٝ ح٩ٛيحٍ أٝ ح٩َٟحٍ رخ٣ُِٔي ٖٓ حُٔخٍ حُِٔٔٞى ُِيُٝش ، ٝإٔ طٔخٍع ا٠ُ ٟٝاغ آ٤ُاخص طٔاِْ حُ٘اًَش ػِا٠ حُ٘لاٞ حُٔزا٤ٖ 

رخ٧ٓزخد ، ٝرٔخ ٫ ٣لٍٞ ىٕٝ حٓظَٔحٍ ط٘ـ٤َ حُ٘اًَش ػِا٠ حُ٘لاٞ حُٔلوان ُلٔخ٣اش حُٔٔاظ٘يحص ٝحُٞػاخثن ٝٓؼايحص ٝآ٫ص حُ٘اًَش 

 ٜخُق حُؼخّ .ٝحُ

ٝك٤غ إ حُٔلٌٔش ٢ٛٝ طئى١ ٍٓخُظٜخ حُو٠خث٤ش هي طٌ٘ق ُٜاخ ٓاخ طوايّ ٓاٖ اٛايحٍ ؿٔا٤ْ ُِٔاخٍ حُؼاخّ ٝطـ٣َاق ٧ٛاٍٞ ح٫هظٜاخى 

ـ إ ػزظاض رؼاي طلو٤وٜاخ ـ طْ طلض ه٤خىس حُؼي٣ي ٖٓ حُُٞحٍحص ٧ًزَ ػ٤ِٔخص طو٣َذ ٬ُهظٜخى ح١َُٜٔ ٢ٛٝ ؿاَحثْ ؿ٘خث٤اش  ح١َُٜٔ

( ٖٓ هخٕٗٞ ح٩ؿَحءحص حُـ٘خث٤ش حُظ٢ أٝؿزض ػِا٠ 25َ كٔخىحً اىح٣ٍخً ٣ٔظٞؿذ حُٔٔخءُش ، ٝػ٬ًٔ رلٌْ حُٔخىس )ك٬٠ً ػٖ ًٜٞٗخ طٔؼ

إٔ ٣زِاؾ ح٤ُ٘خراش حُؼخٓاش أٝ أكاي ٓاؤ١ٍٞٓ  ًَ ٖٓ ػِْ رٞهٞع ؿ٣َٔش ٣ـُٞ ٤ُِ٘خراش حُؼخٓاش ٍكاغ حُايػٟٞ ػٜ٘اخ رـ٤اَ ٗاٌٟٞ أٝ ١ِاذ

ٕٞ ًحطٚ حُظ٢ أٝؿزض ػ٠ِ ًَ ٖٓ ػِْ ٖٓ حُٔٞهل٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ أٝ حٌُِٔلا٤ٖ رويٓاش ( ٖٓ حُوخ26ٗح٠ُز٢ حُو٠خث٢ ػٜ٘خ ، ٝحُٔخىس )

رـ٤اَ ٗاٌٟٞ أٝ ١ِاذ،  ػِٔٚ أٝ رٔزذ طؤى٣ظٚ رٞهٞع ؿ٣َٔش ٖٓ حُـَحثْ ٣ـُٞ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓاش ٍكاغ حُايػٟٞ ػٜ٘اخ ػخٓش أػ٘خء طؤى٣ش

خث٢" ، كبٕ حُٔلٌٔش طؼظزَ كٌٜٔخ حُو٠خث٢ ٌٛح ر٬ؿاخً ح٠ُز٢ حُو٠ إٔ ٣زِؾ ػٜ٘خ كٍٞح ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ، أٝ أهَد ٓؤٍٓٞ ٖٓ ٓؤ١ٍٞٓ

ٌَُ ؿٜخص حُظلو٤ن رخُيُٝش ، ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ، ٤ٗٝخرش ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش ، ٝاىحٍس حٌُٔذ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع ، ٝح٤ُ٘خراش ح٩ىح٣ٍاش ، ُظظواٌ ًاَ 

 ؿٜش ك٤خٍ ٌٛح ح٧َٓ ٓخ أٝؿزٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝٓخ ٣و٢ حُز٬ى َٗ حُلٔخى.

لٌْ ٛخىٍ ربُـخء حُوَحٍ حُٔطؼإٞ ك٤اٚ ، حُٜاخىٍ ٓاٖ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش ُِوٜوٜاش ٝحُٔؼظٔاي ٓاٖ ٓـِاْ حُاٍُٞحء ٝك٤غ إ ٌٛح حُ

% ٓاٖ أٓاْٜ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ، ٝٓاخ ٣ظَطاذ ػِا٠ ًُاي ٓاٖ آػاخٍ، أهٜاٜخ رطا٬ٕ ػواي ر٤ااغ 100رخُٔٞحكواش ػِا٠ ر٤اغ 

حُ٘ااًَش حُوخر٠ااش ُِٜاا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝااش ً٘خثزااش ػااٖ حُيُٝااش % ٓااٖ أٓااْٜ ٗااًَش ١٘طااخ ٌُِظااخٕ ٝح٣ُِااٞص حُٔزااَّ راا٤ٖ ًااَ ٓااٖ 100

رظل٣ٞٞ ٖٓ ُٝحٍس ح٫ٓظؼٔخٍ ٝر٘ي ح٫ٓظؼٔخٍ حُوا٢ٓٞ ٣ٝٔؼِاٚ ٣ُٝاَ حُٔخ٤ُاش ، ٝرا٤ٖ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش 

ٓظؼٔخٍحص حُي٤ُٝش ،ٝرطا٬ٕ ًَٝٗش حُ٘ٞرخ٣ٍش ٩ٗظخؽ حُزٌٍٝ ًَٝٗش ح٤َُ٘ ٬ُٓظؼٔخٍ ٝحُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخك٤ش ٝحُؼوخ٣ٍش ًَٝٗش ٗخَٛ ٬ُ

ؿ٤ٔغ حُوَحٍحص ٝحُظَٜكخص حُظ٢ طوٍَص ٝطَطزض ه٬ٍ َٓحكَ اػيحى حُؼوي ٝٗلخًٙ،ٝرط٬ٕ أ٣اش ه٤اٞى أٝ طٔاـ٬٤ص رخُ٘اَٜ حُؼواخ١ٍ 

٠ ٣٧ش أٍح٢ٟ طوٚ ٌٛح حُؼوي ، ٝرط٬ٕ ١َٗ حُظل٤ٌْ حُٞحٍى رخُٔخىس حَُحرؼش ػَ٘ ٓاٖ حُؼواي حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ ، ٝاػاخىس حُٔظؼخهاي٣ٖ اُا

حُلخُش حُظ٢ ًخٗخ ػ٤ِٜخ هزاَ حُظؼخهاي، ٝحٓاظَىحى حُيُٝاش ُـ٤ٔاغ أٛاٍٞ حُ٘اًَش ًٝخكاش ٓٔظٌِخطٜاخ حُٔٔأِش ُِٔ٘اظ١َ ٓطٜاَس ٓاٖ أ١ 

كوااٞم ػ٤٘٤ااش طزؼ٤ااش ٣ٌاإٞ حُٔ٘ااظَٟ هااي أؿَحٛااخ ، ٝاػااخىس حُؼااخ٤ِٖٓ اُاا٠ ٓااخرن أٟٝااخػْٜ حُٔااخروش ٓااغ ٓاا٘لْٜ ًخٓااَ ٓٔااظلوخطْٜ 

َحّ حُؼوي ٝكظ٠ طخ٣ٍن ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُلٌْ رٌخَٓ أؿِحثٚ، ٝطلٔاَ حُٔ٘اظ١َ ٝكايٙ ًخٓاَ حُاي٣ٕٞ ٝكٞحكِْٛ ٝكوٞهْٜ ػٖ حُلظَس ٌٓ٘ ار

ٝح٫ُظِحٓخص حُظ٢ ٍطزٜخ ه٬ٍ كظَس ٗلخً حُؼواي، ٝٓاخ ٣ظَطاذ ػِا٠ ًُاي ٓاٖ آػاخٍ، ًُٝاي ػِا٠ حُ٘لاٞ حُٔزا٤ٖ رخ٧ٓازخد، ًٝخٗاض حُٔاخىس 

حُلٌاْ حُظا٢ ٣ٌإٞ حُظ٘ل٤اٌ رٔٞؿزٜاخ رواخطْ حُٔلٌٔاش ٣ٝٞهؼٜاخ ( ٖٓ هاخٕٗٞ حَُٔحكؼاخص حُٔي٤ٗاش ٝحُظـخ٣ٍاش طٞؿاذ هاظْ ٛاٍٞس 181)

حٌُخطذ رؼي إٔ ٣ٌ٣ِٜخ رخ٤ُٜـش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ، ٫ٝ طُِْٔ ا٫ ُِوْٜ ح١ٌُ طؼٞى ػ٤ِٚ ٓ٘لؼش ٓاٖ ط٘ل٤اٌ حُلٌاْ ، ٝاًح طؼايى حُٔلٌاّٞ ُٜاْ أٝ 

ل٣ٌ٤اش ُِظ٘ل٤اٌ رٔوظ٠اخٛخ ك٤ٔاخ ُكٌاْ راٚ، طؼيى ٖٓ طؼٞى ػ٤ِٚ ٓ٘لؼش ٖٓ ط٘ل٤ٌ حُلٌْ ًخٕ ٌَُ ْٜٓ٘ حُلن ك٢ حُلٜاٍٞ ػِا٠ ٛاٍٞس ط٘

ٖٝٓ ػْ كبٕ حُيُٝش ٓٔؼِش ك٢ ٤ٛجش ه٠خ٣خ حُيُٝش )ٗخثزش ػٖ ًاَ ٓاٖ ٍثا٤ْ حُاٍُٞحء ٣ُٝٝاَ حُٔخ٤ُاش ٣ُٝٝاَ ح٫ٓاظؼٔخٍ(، ٝحُ٘اًَش 

١٘طاخ  ، رخٓاظؼخىس أٛاٍٞ ٗاًَش ٣ٌٞٗٞح ٖٓ حُوّٜٞ حُا٣ٌٖ "طؼاٞى ػِا٤ْٜ ٓ٘لؼاش ٓاٖ ط٘ل٤اٌ حُلٌاْ"حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش، 

ح٧ٓاَ حُا١ٌ ٣لان ٌُاَ ٓاٖ ٛاٌٙ حُـٜاخص حُلٜاٍٞ ػِا٠ ٛاٍٞس ط٘ل٣ٌ٤اش ُِلٌاْ ٓا٬٣ًٌ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔز٤ٖ رخ٧ٓازخد، 

 رخ٤ُٜـش حُظ٘ل٣ٌ٤ش.

 

 م كوي ١ؼٖ ػ٤ِٚ ٨ُٓزخد ح٥ط٤ش:58ُٔ٘ش  196حُطؼٖ ٍهْ  ك٢ٝاً ُْ ٣ِو٠ حُلٌْ هز٫ٞ ُيٟ حُطخػٖ 
 

 ٕ ٝطؤ٣ِٝٚ:أ٫ٝ: حُوطؤ ك٠ ططز٤ن حُوخٗٞ

 

ُوي ؿيح ٖٓ حُِٔٔٔخص حُظ٢ طظٔخ٠ٓ ػٖ حُـيٍ ا٫ طظٜايٟ حُٔلٌٔاش ُٟٔٞاٞع حُايػٟٞ حُٔطَٝكاش ػ٤ِٜاخ ا٫ رؼاي إٔ طظؤًاي ٓاٖ إٔ 

أَٓ حُلَٜ ك٤ٜخ ٣٘يٍؽ ك٢ ٣٫ٝظٜخ ٝا٫ ًخٕ ًُي حػظايحء ػِا٠ ٣٫ٝاش ه٠اخء آهاَ، ٝاًح ًاخٕ حُيٓاظٍٞ هاي كاَٙ ػِا٠ ط٣ُٞاغ ٣٫ٝاش 

٤ظ٤ٖ ٢ٛ حُو٠خء حُؼخى١ ٝح٩ىح١ٍ ٝؿؼِٜخ أٓخٓخ ُِ٘ظاخّ حُو٠اخث٢ كا٠ ٜٓاَ ، كا٬ ٣ٔاٞؽ ٣٫ٝاش ؿٜاش إٔ حُو٠خء ر٤ٖ ؿٜظ٤ٖ ه٠خث

 طظـٍٞ ػ٠ِ حهظٜخٙ ؿٜش ه٠خث٤ش أهَٟ ٝا٫ ًخٕ ًُي طو٠٣ٞخ ُِ٘ظخّ حُؼخّ ك٢ حُيُٝش.

ٜاخ حُيُٝاش ًاَ كواٞم ح٤ٌُِٔاش ٝاًح ًخٕ حُو٠خء ح٩ىح١ٍ هي حٓظوَ ػ٠ِ ٍَٟٝس حُظلَهش ر٤ٖ أٓٞحٍ حُيُٝش حُوخٛش حُظ٢ طٔاخٍّ ػ٤ِ

حُظ٢ هُٜٞخ حُوخٕٗٞ ٝحُيٓظٍٞ ُِٔٞح٤٘١ٖ ٖٓ حٓظؼٔخٍ.... ٝحٗظلخع... ٝطٜاَف... ٗاؤٜٗخ كا٢ ًُاي ٗاؤٕ حٟ ٓاٞح١ٖ، كابٕ ًُاي ٣اؤط٢ 

ػ٠ِ ه٬ف ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش حُظ٢ كـِٛخ حُيٓظٍٞ ُِ٘ؼذ ، ًخُٔخء ٝحُزلخٍ ٝح٧ٜٗخٍ ٝحُـٔاٍٞ ٝؿ٤اَ ًُاي ٓاٖ ح٧ٓاٞحٍ حُؼخٓاش حُظا٢ 

َ حُيُٝش أ٤ٓ٘ش ٝكخٍٓش ػ٤ِٜخ، كخُظلَهش ر٤ٖ ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش ٝح٧ٓٞحٍ حُوخٛش طلَهش طو٤ِي٣اش حٓاظوَص كا٢ ٟا٤َٔ حُـٔخػاش ٓ٘اٌ ؿؼ

ٗ٘ؤس حُيُٝش ٝأًيطٜخ حُٔٞحػ٤ن حُي٤ُٝش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُيحه٤ِش، ا٫ إٔ حُلٌْ حُطؼ٤ٖ ًاخٕ ُاٚ ٍأٟ أهاَ ٫ ٣ٔاظٔي أٓخٓاٚ ٓاٖ حُواخٕٗٞ أٝ 

ٙ ٖٓ أ٣يُٞؿ٤ش حُظؤ٤ْٓ ٝحُٜٔخىٍس حُظ٢ ٣ئ٣يٛخ حُلٌْ حُطؼ٤ٖ ٣ٝلَٙ ػ٤ِٜخ كخهظِن هخػيس ؿي٣يس ٫ طؼاَف حُيٓظٍٞ ، ٝاٗٔخ ٣ٔظٔي

ُٜخ ٜٓيٍح ٢ٛ إٔ ح٧ٓٞحٍ ٝحُٔٔظٌِخص حُٔظلِٜش ٖٓ حُظؤ٤ْٓ ٝحُٜٔاخىٍس كا٠ حُؼٜاٞى حُٔال٤وش طؼاي أٓاٞح٫ ػخٓاش ٫ٝ ٣ـاُٞ ُِيُٝاش 

ٖٓ ًُي ا٠ُ إٔ حُٔ٘خُػاخص حُٔظؼِواش رٜاٌٙ ح٧ٓاٞحٍ ٝحُٔٔظٌِاخص رٔاخ ك٤ٜاخ ٓاٖ  حُظَٜف ك٤ٜخ ٫ٟ ٓزذ ٖٓ ح٧ٓزخد ، ٝحٗظ٠ٜ حُلٌْ

هَحٍحص ٝػوٞى اىح٣ٍش ٣وظٚ ر٘ظَٛخ حُو٠خء ح٩ىح١ٍ ، ٝط٘خ٠ٓ حُلٌْ إٔ حُظاؤ٤ْٓ ٝحُٜٔاخىٍس ًحطٜاخ هاي طٔاض رٔوظ٠ا٠ هاٞح٤ٖٗ راَ 
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ٜاخص حُيُٝاش ٗلاٞ طٞٓا٤غ هخػايس ح٤ٌُِٔاش ٝط٤ٔ٘اش رٔوظ٠٠ هَحٍحص روٞح٤ٖٗ ٝحٕ طِي حُوٞح٤ٖٗ هي طْ طط٣َٞٛخ ٝطؼي٣ِٜخ ك٠ ا١اخٍ طٞؿ

ربٛيحٍ هخٕٗٞ ٟٔخٗخص ٝكٞحكِ ح٫ٓاظؼٔخٍ ٫ٝثلظاٚ حُظ٘ل٣ٌ٤اش ٝحُا١ٌ أًاي كا٢ ٓخىطاٚ ٍهاْ  97ُٔ٘ش  8ح٫ٓظؼٔخٍ كٜيٍ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

خع ح٧ػٔاخٍ ربٛايحٍ هاخٕٗٞ هطا 1991ُٔا٘ش  203( رؤٗٚ ٫ ٣ـُٞ طؤ٤ْٓ حًَُ٘خص ٝحُٔ٘٘خص أٝ ٜٓاخىٍطٜخ، ٝٛايٍ حُواخٕٗٞ ٍهاْ 8)

حُؼااخّ ٝحُاا١ٌ حٓااظٜيف ط٘ظاا٤ْ حُوطااخع حُٔااًٌٍٞ ػِاا٠ طؼااي٣َ أٓااِٞد اىحٍس ح٧ٓااٞحٍ ٝحُٔ٘ااَٝػخص حًُِٔٔٞااش ُِيُٝااش ػِاا٠ ؿااَحٍ 

حَُٔ٘ٝػخص حُوخٛش ٝطل٣ََٛخ ٖٓ ٍروش حَُٝط٤ٖ حُل٢ٌٓٞ كخُـ٢ ٤ٛجخص حُوطخع حُؼخّ ٝٗاٚ كا٢ حُٔاخىس حُؼخ٤ٗاش ٓ٘اٚ ػِا٠ إٔ طلاَ 

ًٔاخ طلاَ حُ٘اًَخص حُظخرؼاش ٓلاَ حُ٘اًَخص  1983ُٔا٘ش  97ُوطخع حُؼخّ حُظا٠ طو٠اغ ُِواخٕٗٞ ٍهاْ حًَُ٘خص حُوخر٠ش ٓلَ ٤ٛجخص ح

 حُظ٢ طَ٘ف ػ٤ِٜخ ٌٛٙ ح٤ُٜجخص حػظزخٍح ٖٓ طخ٣ٍن حُؼَٔ رٌٜح حُوخٕٗٞ ٝىٕٝ كخؿش ا٠ُ اؿَحء أهَ.

ٝحُظخرؼاش ٗاٌَ حُ٘اًَخص حُٔٔاخٛٔش ًٔخ ٜٗض حُٔيس ح٠ُٝ٧ ٖٓ ٓٞحى ح٩ٛيحٍ ػ٠ِ أٗٚ "... ٝطظوٌ ٌٛٙ حًَُ٘خص ر٘ٞػ٤ٜخ حُوخر٠اش 

 1981ُٔا٘ش  ٣ٝ159َٟٔ ػ٤ِٜخ ك٤ٔخ ُْ ٣َى ر٘ؤٗٚ ٗٚ هخٙ ك٢ ٌٛح حُوخٕٗٞ... هخٕٗٞ ًَٗخص حُٔٔخٛٔش حُٜاخىٍ رخُواخٕٗٞ ٍهاْ 

( ٓااٖ حُوااخٕٗٞ حُٔااًٌٍٞ ٝحُٔااخ١ٍ حُٔلؼااٍٞ كظاا٠ ح٥ٕ "... ػِاا٠ أٗااٚ ٣ٜاايٍ رظؤٓاا٤ْ حُ٘ااًَخص هااَحٍ ٓااٖ ٍثاا٤ْ 1ٝطاا٘ٚ حُٔااخىس )

حء ر٘خء ػ٠ِ حهظَحف ح٣َُُٞ حُٔوظٚ، ٣ٝؼزض ُٜخ حُ٘و٤ٜش ح٫ػظزخ٣ٍش ٖٓ طاخ٣ٍن ه٤ايٛخ كا٢ حُٔاـَ حُظـاخ١ٍ، ٝطؤهاٌ ٓـِْ حٍُُٞ

 حًَُ٘ش حُوخر٠ش ٌَٗ حًَُ٘ش حُٔٔخٛٔش ٝطؼظزَ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُوخٙ..."

 ش ٤ٌِٓش هخٛش.ٖٓ ًحص حُوخٕٗٞ ػ٠ِ أٗٚ... طؼظزَ أٓٞحٍ حًَُ٘ش ٖٓ ح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝ 12ٝط٘ٚ حُٔخىس 

كاابًح ًخٗااض حُ٘ااًَخص حُوخر٠ااش ٝحُظخرؼااش ١زوااخ ُٜاا٣َق ٜٗااٞٙ حُوااخٕٗٞ ٛاا٢ ٗااوٚ ٓااٖ أٗااوخٙ حُوااخٕٗٞ حُوااخٙ ٫ٝ ٣ؼزااض ُٜااخ 

حُ٘و٤ٜش ا٫ رخُو٤ي ك٢ حُٔـَ حُظـخ١ٍ ًزخه٢ ح٧ٗوخٙ حُطز٤ؼ٤٤ٖ ٝحًَُ٘خص حُٔٔخٛٔش ح٧هَٟ ٝأٓٞحُٜخ أٓٞحٍ هخٛاش كٜاَ ٣ؼاي 

طَكغ حُيػٟٞ ك٠ أ٣ش ٓ٘خُػش ٟي طِي حًَُ٘خص أٓخّ حُو٠خء ح٩ىح١ٍ ُٔـِْ حُيُٝش؟! ٝاًح ٍكؼاض ًُي ٖٓ ٓ٘خُع؟! َٝٛ ٣ـُٞ إٔ 

 هطؤ كَٜ ٣ـُٞ ُِوخ٢ٟ ح٩ىح١ٍ رؤ٣ش كـش ٝطلض أ٣ش ٓ٘ي إٔ ٣ظٜيٟ ٟٓٞٞػخ ُظِي حُٔ٘خُػخص.

أهاَٟ ٓٔاخ ٣ٜأٚ رخُوطاؤ إٔ حُلٌْ حُطؼ٤ٖ اً طٜيٟ ُٟٔٞٞع طِي حُٔ٘خُػش ٣ٌٕٞ هي طـٍٞ ػ٠ِ ح٫هظٜخٙ ح٫ُٞث٠ ُـٜش ه٠خء 

 حُـ٤ْٔ ح١ٌُ ٣٘ليٍ رٚ ا٠ُ َٓطزش ح٫ٗؼيحّ.

 

 ػخ٤ٗخ: حُوٍٜٞ ك٢ طل٤َٜ حُٞهخثغ طل٬٤ٜ ىه٤وخ ٝحك٤خ:

% ٓاٖ 100طاْ ح٩ػا٬ٕ ػاٖ ر٤اغ  5/6/2004ٝرظاخ٣ٍن  30/5/2003حٕ حُويٍ حُٔظ٤وٖ ٖٓ حُٞهخثغ حُظ٢ ٫ ه٬ف ػ٤ِٜخ أٗٚ رظخ٣ٍن 

% ٓاٖ ح٧ٓاْٜ ٫طلاخى حُؼاخ٤ِٖٓ 10ُظخرؼش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٓغ طو٤ٜٚ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ح

حُٔٔخ٤ٖٔٛ اًح ٓخ ٍؿذ ك٢ ًُي ، كظويٓض أٍرغ ًَٗخص رؼَٟٜٝخ ٝطْ حُظلخٝٝ ٓغ ٓوي٢ٓ حُؼَٝٝ ٝأٓلَص حُٔلخٟٝخص ػٖ إٔ 

كاظْ ٓا٘لْٜ كَٛاش أهاَٟ ُِيٍحٓاش  30/6/2003% ٖٓ حُظو٤٤ْ حُٔؼظٔي ًَُِ٘ش كا٢ 63.1أك٠َ حُؼَٝٝ حُٔويٓش ٫ ٣ـط٠ ٟٓٞ 

ًٔٞػي ٜٗخث٢ ٧ٛلخد حُؼَٝٝ ُظوي٣ْ ػَْٟٜٝ. ٝكا٠ ها٬ٍ طِاي حُِٜٔاش هاٍَص حُٔـٔٞػاش حُُٞح٣ٍاش  5/4/2004ٝطلي٣ي ٓٞػي 

حُٔٞحكوش ػ٠ِ ر٤غ ػيس ٗاًَخص ٜٝٓاخٗغ ٓاٖ حُ٘اًَخص  2000ُٔ٘ش  1765ُِوٜوٜش حٌُِٔ٘ش روَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ 

خع ح٧ػٔااخٍ حُؼااخّ كاايىطٜخ رخُـااي٤ُٖٝ حُِٔلواا٤ٖ رااخُوَحٍ )أ ، د( ٟٝٝااؼض ُٜااخ ػاايس ٟااٞحر٢ ُِـ٤ٔااغ ، ٝٓااٖ راا٤ٖ ٛااٌٙ حُظخرؼااش ُوطاا

 حًَُ٘خص ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝطْ حػظٔخى ٌٛٙ ح٠ُٞحر٢ ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء.

ًَش ١زوااخ ٤ُِِٔح٤ٗااش هااي هخٓااض رظو٤اا٤ْ حُ٘اا 159/2002ُٝٔااخ ًخٗااض ُـ٘ااش حُظو٤اا٤ْ حُظاا٢ ٗااٌِض روااَحٍ ٓااٖ ٣ُٝااَ هطااخع ح٧ػٔااخٍ ٍهااْ 

 30/6/2004ػِا٠ أٓاخّ ح٤ُِٔح٤ٗاش حُٔؼظٔايس كا٢  ْؿ٤ٜ٘خ ٝطاْ طلاي٣غ ٛاٌح حُظو٤ا138.650981٤رٔزِؾ  30/6/2003حُٔؼظٔيس ك٢ 

ؿ٤ٜ٘خ ػ٠ِ أٓخّ كٌف حُي٣ٕٞ حُٔٔظلوش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػ٠ِ حُـ٤َ ٝحُظ٢ ٍأص ٓاٖ ح٧ك٠اَ إٔ طواّٞ ٛا٢  ٤ُ92.376791ٜزق 

ٍؿاْ حٗولاخٝ ه٤ٔاش حُظو٤ا٤ْ اُا٠ حُلاي  16/8/2004ظو٤ا٤ْ كا٢ ُطٔض ٓوخ١زش حًَُ٘ش حُوخر٠ش ر٘ظ٤ـش ٌٛح حرخهظ٠خثٜخ ٖٓ حُيحث٤ٖ٘ ٝ

حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ، كابٕ أك٠اَ حُؼاَٝٝ حُٔويٓاش ًخٗاض حُؼاَٝٝ حُٔويٓاش ٓاٖ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش ٝٓـٔٞػاش 

ْ رخػظزخٍٙ حُؼٖٔ ح٧ٓخ٢ٓ ح١ٌُ طَط٤٠ٚ حُ٘اًَش حُوخر٠اش ٝحُظا٢ حُلو٠ كظْ اؿَحء حُٔلخٟٝخص ٓؼٜٔخ ُْٝ ٣زِؾ حٟ ْٜٓ٘ ه٤ٔش حُظو٤٤

٤ِٓإٞ ؿ٤٘اٚ ٤ِ٣اٚ حُؼاَٝ  83ُْ طؼِٖ ػ٘ٚ، ًٝخٕ أك٠َ حُؼَٝٝ ٛٞ ػَٝ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش رٔزِاؾ 

حُظا٠ طاْ طو٤ٜٜاٜخ  ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ، ُْٝ ٣َؿذ حطلخى حُؼخ٤ِٖٓ حُٔٔخ٤ٖٔٛ ك٠ َٗحء كٜظٚ 65.25حُٔويّ ٖٓ ٓـٔٞػش حُلو٠ ٝهيٍٙ 

كٞحكان ػِا٠ حُؼاَٝ حُٔوايّ ٓاٖ  30/10/2004ُٚ كظْ ػَٝ ح٧َٓ ػ٠ِ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠اش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش كا٢ 

ًَٗش حُٞحى١ ُظٜي٣َ حُلخٛا٬ص حٍُِحػ٤اش ُٝٔاخ ًاخٕ حُؼاَٝ حُٔاًٌٍٞ ٣واَ كا٢ ه٤ٔظاٚ ػاٖ حُو٤ٔاش حُٔوايٍس ٓاٖ ُـ٘اش حُظو٤ا٤ْ كواي 

ك٤ااغ ٝحكوااض حُـٔؼ٤ااش  27/10/2004رظااخ٣ٍن  ٠َ ؿٔؼ٤ااش ػ٤ٓٞٔااش ؿ٤ااَ ػخى٣ااش ، ح٧ٓااَ حُاا١ٌ طااْ رخُلؼااحهظ٠اا٠ ح٧ٓااَ ، حُؼااَٝ ػِاا

حُؼ٤ٓٞٔش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠اش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش ػِا٠ ر٤اغ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص اُا٠ ٗاًَش حُاٞحى١ ُظٜاي٣َ 

حُ٘اًَش حُوخر٠اش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش ٝر٘اي ح٫ٓاظؼٔخٍ حُوا٢ٓٞ  حُلخ٬ٛص حٍُِحػ٤ش ، ٝر٘خء ػ٠ِ ٌٛح حُٔٞحكوش طْ ارَحّ حُؼوي ر٤ٖ

ًطااَف أٍٝ رااخثغ ٝراا٤ٖ ٗااًَش حُااٞحى١ ٝٗااًَش حُ٘ٞرخ٣ٍااش ٩ٗظااخؽ حُزااٌٍٝ )ٗٞرخ٤ٓي(ٝٗااًَش ح٤ُ٘ااَ ٬ُٓااظؼٔخٍ ٝحُظ٤ٔ٘ااش حُٔاا٤خك٤ش 

٬ّ حُ٘ااًَش ٝاػااخىس ٝحُؼوخ٣ٍااش ٝٗااًَش ٗخٛااَ ٬ُٓااظؼٔخٍحص حُي٤ُٝااش ًطااَف ػااخ٢ٗ )ٓ٘ااظَٟ( ٝهااخّ حُطااَف حُؼااخ٢ٗ حُٔ٘ااظَٟ رخٓااظ
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٤ٌِٛظٜخ ٟٝن ح٧ٓٞحٍ ح٬ُُٓش ُظط٣َٞٛخ ًُٝي ك٢ حُ٘٘خ١ حُظ٢ ًخٗض طوّٞ رٚ حًَُ٘ش ٝك٠ كيٝى ح٧ٛيحف حُٔواٍَس ُٜاخ ًُٝاي ػِا٠ 

حُٞؿٚ حُؼخرض رخُٔٔظ٘يحص حُٔويٓش ُِٔلٌٔش ٝحُظ٢ ٓٞف طويٜٓخ أٓخّ ػيحُش حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِاخ، ٍٝؿاْ ًُاي كابٕ حُلٌاْ حهظِان 

٫ ِٛش رٜخ رلو٤وش حُٞحهغ كوٍَ ك٢ ٓيٝٗخطٚ أٗٚ هي طْ ً٘ق حُؼٖٔ ح٫ٓخ٠ٓ ٝاػ٬ٗٚ ُٜاخكز٢ حُؼاَٝ ح٧ػِا٠ ٝٛاٞ أٓاَ ُاْ  ٝهخثغ

٣ليع ُْٝ ٣وْ ك٢ ح٧ٍٝحم ى٤َُ ػ٠ِ ػزٞطٚ ٝٛٞ أَٓ ُٞ ٛق ُوٍَص حًَُ٘ش ٍكغ ػَٟاٜخ ٤ُٜاَ اُا٠ حُٔاؼَ ح٧ٓخٓا٢ كظا٠ طلاُٞ 

ش ٓٔلض ًَُِ٘ش حُطخػ٘ش رظـ٤٤َ حُ٘٘خ١ ٝطؼي٣ِٚ ىٕٝ إٔ طيكغ كَٝم ه٤ٔش ح٧ٍٝ ٓاغ رخُٜلوش، ًٔخ هٍَ حُلٌْ إٔ حًَُ٘ش حُوخر٠

إٔ حًَُ٘ش ُْ طوْ أ٬١هخ رظـ٤٤َ حُ٘٘خ١ رَ هخٓض رظط٣َٞٙ ٝطؼ٤ٔواٚ طلو٤واخ ٨ُٛايحف حَُٔؿاٞس ك٤اٚ ىٕٝ حٟ طـ٤٤اَ كا٢ ١ز٤ؼظاٚ ػِا٠ 

ش هزِض حُؼَٝ حُٔويّ ٖٓ حًَُ٘ش حُطخػ٘ش ٍؿاْ أٗاٚ حهاَ ح٬١٩م ٝكظ٠ ٓخػش أػيحى ٌٛح حُطؼٖ ، ًٔخ هٍَ حُلٌْ حُطؼ٤ٖ إٔ حًَُ٘

ٖٓ حُٔؼَ ح٫ٓخ٠ٓ ٝىٕٝ أٗظؼَٝ ح٧َٓ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش.... ٝٛٞ أٓاَ ٣واخُق حُٞحهاغ، ٝكو٤واش ح٧ٓاَ إٔ 

ش ؿ٤اَ حُؼخى٣اش ُِ٘اًَش ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش ٝحكن ػ٠ِ حُؼَٝ حُٔويّ ٖٓ حًَُ٘ش حُطخػ٘ش ٝهخّ رؼَٝ ح٧َٓ ػ٠ِ حُـٔؼ٤اش حُؼخٓا

حُوخر٠ش حُظ٢ ٝحكوض ػ٠ِ حُز٤غ رخُو٤ٔش حُٔؼَٟٝش رخػظزخٍٛخ حُٔخٌُش ٧ٍٛٞ حًَُ٘ش. ك٤غ ٜٗض حُوٞحػي حُوخٛش رظو٤٤ْ حُ٘اًَخص 

( ػ٠ِ حٗٚ ٣ٌٖٔ ُِـٔؼ٤خص حُؼخٓش ًَُ٘خص هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ ػ٘اي حطواخً حُواَحٍحص إٔ طٞحكان 2/7حُوخَٓس ٝه٤ِِٚ حَُرل٤ش )حُز٘ي 

٠ِ ػٖٔ ٣وَ ػ٘خ ُو٤ٔش حُيكظ٣َش اًح ًخٕ ك٢ ًُي ِٜٓلش طويٍٛخ ، ٝٓوظ٠٠ ًُي إٔ طوي٣َ حُو٤ٔش حُظ٢ ٣ظْ رٜاخ حُز٤اغ ُٝاٞ ًاخٕ حهاَ ػ

ٖٓ حُو٤ٔش حُيكظ٣َش ٛٞ ٓظَٝى ُظوي٣َ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ١زوخ ُِٔطظٜخ حُظوي٣َ٣ش حُظ٢ طاَهٚ ك٤ٜاخ رخػظزخٍٛاخ حُٔخٌُاش ُـ٤ٔاغ ح٧ٓاْٜ 

ُظو٤٤ْ ٝرٌٜٙ حُٞهخثغ حُظ٢ حهظِوٜخ حُلٌْ ٍؿْ ٓوخُلظٜاخ ُِلو٤واش ٝحٓاظوِٚ ٜٓ٘اخ حُ٘ظ٤ـاش حُظا٢ حٗظٜا٠ ا٤ُٜاخ رٔخ طٔٔق رٚ ٟٞحر٢ ح

٣ٌٕٞ حُلٌْ ؿ٤َ ٓٔظوِٚ ٖٓ كوخثن طئىٟ ا٤ُٚ رط٣َوش ٓخثـش ٝٓوزُٞش ٝطـؼِٚ ٓ٘ظِػخ حٗظِحػخ ٖٓ أٛاٍٞ ٓوظِواش ٝؿ٤اَ ٝحٍىس 

 حُٞحهغ أٝ حُوخٕٗٞ.ك٢ ح٧ٍٝحم ٓٔخ ٣ـؼَ حُلٌْ ؿ٤َ هخثْ ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ 

 

 ػخُؼخ: حُظؼٔق ك٠ طل٤َٔ حُٜ٘ٞٙ ٝطؤ٣ِٜٝخ:

ػزااخٍحص  كاا٢حُؼوااي ، ًُٝااي  ارطااخٍ اُاا٠طٜااٍٞطٜخ ٝىػظٜااخ  حُظاا٢حُوخ٤ٗٞٗااش  ح٧هطااخءك٘اايص حُٔلٌٔااش كاا٢ كٌٜٔااخ حُطؼاا٤ٖ ٓـٔٞػااش 

ُاازؼٞ حُوااٟٞ  ٤خٓاا٣ٓ٢ظ٠اأٜ٘خ هطااخد  إٔحُٟٔٞااٞػ٤ش حُٔلخ٣اايس ، رااَ طٜااِق  ح٧كٌااخّطااؤط٠ رٜااخ  أ٤ٓ٬ٕٛااش ٫ ٣ـااُٞ  اٗ٘ااخث٤ش

ٍؿْ ٖٓ ػَٔ حُ٘ا٤طخٕ ٣ـاذ  أٜٗخًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ػ٠ِ  ك٢حًَُ٘ش حُوخر٠ش طَٜكض  إٔ ا٠ُح٤ُٔخ٤ٓش، ٝحٗظٜض ٓ٘ٚ 

٫  صػزاخٍحرٞٛلٜخ ًٗزخ ٣ِو٠ ػ٠ِ حًَُ٘ش ٝحؿذ طوي٣ْ حُوَحر٤ٖ ٬ُٓظـلخٍ ػٖ حٍطٌخرٚ ٠ٛٝ  أٝ( 53حُظطَٜ ٓ٘ٚ رخٟ ػٖٔ )ٛللش 

 حهظِواٚ حُا١ٌ حُواخ٢ٗٞٗحٗٚ ٓخ ٣ٔظيػ٠ حُ٘ظَ ٣ٝٞؿذ حُٔٞحؿٜاش ٛاٞ ًُاي حُ٘ظاخّ  ا٫ حُو٠خث٢ٓـخٍ حُطؼٖ  ك٤٢ٜخ ٣ٔٞؽ ُ٘خ حَُى ػِ

 أٟالضؿ٤ٔاغ حُٔ٘اَٝػخص حُٔئٓٔاش  إٔ اُا٠طل٤َٔح ُِٜ٘ٞٙ ٝٓخ حٍِٗ هللا رٚ ٖٓ ِٓطخٕ كوي حٗظٜا٠ حُلٌاْ  ٤ٗٝيٙحُلٌْ حُطؼ٤ٖ 

 ٝاًح ح٩ىح٣ٍاشػ٘ان حُـٜاخص  كا٢ أٓخٗٚ ك٢ٜحُظَٜف ك٤ٜخ رخٟ ٝؿٚ ٖٓ حُٞؿٞٙ ػخٓش ٫ ٣ـُٞ  أٓٞحُٜخػخٓش  أٗوخٛخروٞس حُوخٕٗٞ 

ًخٕ طِاي حُٔؼاخ٤٣َ ٝح٠ُاٞحر٢ رخ١ِاش رط٬ٗاخ.  اًح٣ٌٕٞ ًُي ١زوخ ُٔؼخ٤٣َ ٟٝٞحر٢ ىه٤وش ٝحٗٚ  إٔكَٝ ٝطْ حُظَٜف ك٤ٜخ كخٗٚ ٣ـذ 

هاخٕٗٞ حُٔ٘خهٜاخص ٝحُِٔح٣ايحص  كا٢ي حُاٞحٍىس كخٗٚ ٣ظؼا٤ٖ ططز٤ان حُوٞحػا –ػ٠ِ كي هٍٞ حُلٌْ  –ٝحُؼيّ ٓٞحء  ٢ٛ ٝأٛزلضٓطِوخ 

حُِٔح٣اايس  اُـااخءٝطؼي٬٣طااٚ ٝٓوظ٠ااخٙ حٗااٚ اًح ُااْ طزِااؾ حُؼااَٝٝ كااي حُٔااؼَ ح٫ٓخٓاا٠ ٝؿااذ  1998ُٔاا٘ش  89حُٜااخىٍ رخُوااخٕٗٞ ٍهااْ 

ٍ حُٔـظٔاغ ٝطلاِع ًاَ ٓٔاظؼَٔ ٣اٞى حٓاظؼٔخ كا٢ حُواخ٢ٗٞٗػٜ٘خ ٌٝٛح حُظؼٔق ك٠ طلٔا٤َ حُٜ٘اٞٙ ٣لاٞٝ حُ٘ظاخّ  ح٩ػ٬ٕ ٝاػخىس

 أٓاٞحٍ ٛا٢حُٔ٘اَٝػخص حُٔئٓٔاش  أ٣ٕواٍٞ  إٌٔٛح حُ٘ظخّ ه٤٘ش طل٤َٔٙ رٔخ ٣ظ٘خك٠ ٓغ ٓلٜٞٓاٚ َٝٓٓاخٙ كا٬ ٣ِٔاي حكاي  ك٢ أٓٞحُٚ

 كاا٢حُٜ٘خ٣ااش  كاا٢حٗلٜااَص  حُظاا٢طِااي حُٔ٘ااَٝػخص  إٔحُٞهااض ٣اا٘ٚ حُٔ٘ااَٝع ٛااَحكش ػِاا٠  كاا٢ػخٓااش ٫ ٣ـااُٞ حُظٜااَف ك٤ٜااخ 

 أٗااوخًٙاا٬ ٜٓ٘ااخ ٗااوٚ ٓااٖ  إٔٗااٌَ ٗااًَخص هخر٠ااش ٝٗااًَخص طخرؼااش  كاا٢ – ح٧ػٔااخ٣ٍ٘ظٜٔااخ هااخٕٗٞ هطااخع  حُظاا٢حُٔ٘ااَٝػخص 

٫ٝ ٣و٠اؼٕٞ كا٠  أٓاٞحُْٜ كا٢حُطز٤ؼ٤إٞ حُظٜاَف  ح٧ٗاوخٙهخٛش طِٔي حُظَٜف ك٤ٜخ ٣ِٔاي  أٓٞحٍ ٝأٓٞحُٚ –حُوخٕٗٞ حُوخٙ 

خ ًاخٕ ٣ٔاٞؽ ُِلٌاْ حُطؼا٤ٖ ْٛ كَحّ حُوخٕٗٞ ٝٓيٗٚ حُؼيحُش كٔا حُو٠خسًخٕ  ٝاًحهخٕٗٞ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص  ٧كٌخٌّٛح حُ٘ؤٕ 

حٍط٠اخٙ حُٔ٘اَع ُظِاي  حُا١ٌٜٓي٣ٍش حُ٘و٤ٜش ٓوٟٞخ ًُاي حُ٘ظاخّ حُواخٕٗٞ  ٝأكٌخٍحُٜ٘ٞٙ ح٣َُٜلش رٔخ ٣ظلن  أػ٘خمإٔ ٣ِٟٞ 

حُظٜاَف كا٠  كا٢ٟٝاؼض ٟاٞحر٢ طلاي ٓاٖ ٓاِطخص طِاي حُ٘اًَخص  حُظا٢حُوٞحػاي ٝحُٔؼاخ٤٣َ  أرطاًَاخٕ حُلٌاْ هاي  ٝاًححَُٔ٘ٝػخص 

طظلٍَ ٌٛٙ حًَُ٘خص ٖٓ ٍروش حُو٤ٞى حُوخ٤ٗٞٗش حُِٔوخس ػ٠ِ ػخطوٜاخ ُظؼاٞى  إٔ ح٩رطخٍيّ ٓٞحء كخٕ ٓوظ٠٠ ٌٛح ٝؿؼِٜخ ُٝؼ أٓٞحُٜخ

حُٔلٌٔاش ٍأص ُٔازذ ٫ ٣ؼِٔاٚ ا٫  إٔ ا٫حُؼواٞى ٝٛاٞ ٓزايأ "ٓاِطخٕ ح٩ىحٍس"  اراَحّ ك٢ حُطز٤ؼ٣٢وَٙ حُوخٕٗٞ  ح١ٌُحُؼخّ  حُٔزيأ ا٠ُ

٫ ٣ظوزاَ  حُا١ٌحُٔخٍ حُؼخّ ٝٛٞ هٞحػاي هاخٕٗٞ حُٔ٘خهٜاخص ٝحُِٔح٣ايحص   ك٢حُل٤ٌٓٞش ُِظَٜف  كظ٤َس حُوٞحػي ك٢طـَ حُؼوي  إٔهللا 

ػِا٠ حُا٘ٚ ٛاَحكش ػِا٠ حٓاظزؼخى ططز٤ان هاخٕٗٞ  اٛايحٍٙٓاٞحى  ك٢كَٙ حَُٔ٘ع  ٝح١ٌُحُؼخّ  ح٧ػٔخٍٖٓ ه٣َذ أٝ رؼ٤ي روخٕٗٞ 

 ػ٤ِٚ. حُل٢ٌٓٞحُِٔح٣يحص 

 

 م كوي ١ؼٖ ػ٤ِٚ ٨ُٓزخد ح٥ط٤ش:58ُٔ٘ش  1977ُطؼٖ ٍهْ ٝاً ُْ ٣ِو٠ حُلٌْ هز٫ٞ ُيٟ حُطخػٖ ك٠ ح
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 أ٫ٝ: حُوطؤ ك٠ حُوخٕٗٞ ٝططز٤وٚ

 ٫ٝث٤خ ر٘ظَ حُطؼٖ: ح٩ىح١ٍػيّ حهظٜخٙ ٓلٌٔش حُو٠خء  -أ

كيىص حهظٜخٙ حُٔـِاْ ىٕٝ ؿ٤اَٙ  ٝحُظ٢ر٘ؤٕ ٓـِْ حُيُٝش  47/1972ٜٗض حُٔخىس حُؼخَٗس ٖٓ هَحٍ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٍهْ 

١ِزاخص اُـخءٛاخ إٔ ٣ٌإٞ  كا٣٢٘اظ١َ  حُظا٢ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ٓاخثَ حُٔ٘خُػاخص ح٩ىح٣ٍاش  14حُلوَس  ك٢ٔخثَ حُٟٔٞلش حُٔ ك٢رخُلَٜ 

ططز٤وٜاخ أٝ طؤ٣ِٜٝاخ اً أٓاخءص  كا٢حٌَُ٘ أٝ ٓوخُلش حُوٞح٤ٖٗ أٝ حُِٞحثق أٝ حُوطاؤ  ك٢َٓؿغ حُطؼٖ ػ٤ِٜخ ػيّ ح٫هظٜخٙ أٝػ٤ذ 

كٔاْ أٓاَ  حرظـاخءٓوخّ حهظٜخٙ ٓـِاْ حُيُٝاش  ك٢ ح٩ىح١ٍءٙ طلي٣ي ٓيٍُٞ حُوَحٍ ٣ظٞؿذ اُح ح١ٌُحٓظؼٔخٍ حُِٔطش ، ٝٛٞ ح٧َٓ 

ػ٤ِاٚ أّ أٗاٚ ٫ ٣٘ايٍؽ طلاض  ح٩ىح١ٍحُوَحٍ حُٜخىٍ رز٤غ ًَٗش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ٝػٔاخ اًح ًاخٕ ٣ٌٔاٖ اٟالخء ٝٛاق حُواَحٍ 

 ٖٓ كوَحص: ٢ِ٣ٓ٘طَكٜخ ك٤ٔخ  حُظ٢ٝٛق ٌٛٙ حُوَحٍحص ٬ُػظزخٍحص ٝح٧ٓخ٤ٗي 

أٝ  هاخ٢ٗٞٗاٗ٘اخء ًَٓاِ  كا٢كٔزٔخ حٓظوَ ػ٤ِٚ حُلوٚ ٛٞ اكٜاخف ؿٜاش ح٩ىحٍس ػاٖ أٍحىطاٚ رخػظزخٍٛاخ ٓاِطش ػخٓاش  ح٩ىح١ٍوَحٍ حُ

حُ٘اٌَ  كا٢طؼي٣ِٚ أٝ اُـخءٙ، ٝهي حٓظوَ ه٠خء حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍاش حُؼ٤ِاخ ػِا٠ إٔ حُٔوٜاٞى راخُوَحٍ ح٩ىحٟ ٛاٞ اكٜاخف ؿٜاش ح٩ىحٍس 

ٓظ٠ ًاخٕ ًُاي  هخ٢ٗٞٗخ حُِِٔٓش رٔخ ُٜخ ٖٓ ِٓطش ػخٓش رٔٞؿذ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق ك٠ أكيحع ًَِٓ ٣ليىٙ حُوخٕٗٞ ػٖ اٍحىطٜ ح١ٌُ

 ٌٓٔ٘خ ٝؿخثِحً ٓٔظٜيكخ حُِٜٔلش حُؼخٓش.

 3/5/1992ؿِٔش  –م 37ُٔ٘ش  ١4358ؼٖ ٍهْ 

ِِٔٓاش رٔٞؿاذ حُواٞح٤ٖٗ ٛٞ اكٜخف ح٩ىحٍس رٞٛلٜخ ٓاِطش ػخٓاش ػاٖ اٍحىطٜاخ حُ ح٩ىح١ٍأكٌخّ أهَٟ ا٠ُ إٔ حُوَحٍ  ك٢ًٔخ ًٛزض 

 ٓؼ٤ٖ حرظـخء طلو٤ن حُِٜٔلش حُؼخٓش. هخ٢ٗٞٗأكيحع أػَ  ك٢ٝحُِٞحثق 

 2/9/1967 ك٢م 12ُٔ٘ش  674ػ٤ِخ حُطؼٖ ٍهْ   - 263حُيػٟٞ ٍهْ 

٣ظٞؿاذ ٩ٟالخء ٛاٌح حُٞٛاق ػ٤ِاٚ طوظ٠ا٠ ٝؿاٞد ٛايٍٝٙ  حُا١ٌ ح٩ىح١ٍٝك٤غ إٔ حُٔٔظزخٕ ٖٓ ؿٔخع ٓخ طويّ إٔ أًٍخٕ حُوَحٍ 

كلاٞحٙ أٝ ٠ٓأٞٗٚ اىح٣ٍاخ راؤٕ  كا٢ػخّ ٝإٔ ٣ٌٕٞ اىح٣ٍخ رللٞحٙ ٠ٓٝٔٞٗٚ، كبًح ٓخ ٛيٍ ػٖ ٗوٚ هخٙ ُْٝ ٣ٌاٖ ػٖ ٗوٚ 

طؼِن رٔٔؤُش ٖٓ ٓٔخثَ حُوخٕٗٞ حُوخٙ هَؽ ٖٓ ػيحى حُوَحٍحص ح٩ىح٣ٍش ، ٝٛاٞ ًحص ٓاخ ًٛزاض ا٤ُاٚ حُٔلٌٔاش ح٩ىح٣ٍاش حُؼ٤ِاخ أٗاٚ 

رطِاذ اُـاخءٙ اً ٫راي ُظلوان ٛاٌح حُٞٛاق إٔ  ح٩ىح١ٍحٍحً اىح٣ٍخ ٣واظٚ حُو٠اخء ٤ُْ ًَ هَحٍ ٣ٜيٍ ػٖ ٤ٛجش اىح٣ٍش ػخٓش ٣ؼي هَ

 هخٙ ك٬ ٣ؼظزَ ٖٓ هز٤َ حُوَحٍحص ح٩ىح٣ٍش. ٓؼ٣١ٌٕٞ٘ٞ ًٌُي رلٌْ ٟٓٞٞػٚ ، كبًح ٓخ طؼِن ر٘وٚ 

٤ٌِٓاش هخٛاش  ٝك٤غ إٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٗوٚ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٝإٔ أٓٞحُٜاخ حًُِٔٔٞاش ُِيُٝاش

ٝرخُز٘خء ػ٠ِ ًُي كبٕ هَحٍ ؿٔؼ٤ظٜخ حُؼخٓش رز٤غ ًَٗش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ ٝح٣ُِاٞص ٣لظواي حُ٘اَحث٢ ح٧ٓخٓا٤ش ٩ٟالخء ٝٛاق حُواَحٍ  –

راؤٕ هَحٍحطٜاخ طٜايٍ رظلا٣ٞٞ ٓاٖ حُيُٝاش أٝ ٓاٖ ُـ٘اش حُوٜوٜاش ػِا٠  حُٔلخؿاخس٫ٝ ٣ٌٖٔ  –ٟٞء ٓخ أِٓل٘خٙ  ك٢ػ٤ِٚ  ح٩ىح١ٍ

ك٤اغ إٔ  –غ حًَُ٘خص ك٠ كيٝى حُزَٗخٓؾ حُٔؼي ٌُُي ٖٝٓ ػْ كبٕ هَحٍ حُز٤غ ٛخىٍ ػٖ حُيُٝش ً٘اوٚ ػاخّ ٝؿٚ حُظلي٣ي ربطٔخّ ر٤

ً٘اوٚ ٓٔاظوَ ٣ظٔظاغ  1991ُٔا٘ش  203ح٫ٓظ٘خى ك٠ ؿ٤َ ٓلِٚ ٝرٚ طو٤ي ُيٍٝ حًَُ٘ش حُوخر٠ش حَُّٔٓٞ رٜ٘ٞٙ حُواخٕٗٞ ٍهاْ 

 اٛايحٍيىحً رٜ٘اٞٙ هاَحٍحص هخٛاش راَ ٓاٖ ٣واٍٞ ٓاِطش ٝحُؼزَس ك٠ ًُاي ٛاٞ ُا٤ْ رٔاٖ ٣ٔاخٍّ حهظٜخٛاخ ٓلا –رٌٓش ٓ٘لِٜش 

هخ١ؼش ك٠ طو٣َٞ حًَُ٘ش حُوخر٠ش رٔـِْ اىحٍطٜخ ٝؿٔؼ٤ظٜخ حُؼخٓش  1991ُٔ٘ش  203حُوَحٍ ٓلَ حُطؼٖ ، ٜٝٗٞٙ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

راَ حُظٜاَف  اىحٍس ٓللظش ح٧ٍٝحم حُٔخ٤ُش ر٤ؼخً َٝٗحء رٔخ طظ٠ٔ٘ٚ ٖٓ أْٜٓ أٝ ٌٛٞى ط٣َٞٔ ٝٓ٘يحص ٝأ٣ش أٛاٍٞ ٓخ٤ُاش أهاَٟ

حُ٘اًَش حُوخر٠اش  حهظٜاخٙكابًح ٓاخ ًاخٕ  –رخُز٤غ ك٤ٔخ طٌِٔٚ ٓاٖ هطا١ٞ اٗظاخؽ ٍث٤ٔا٤ش كظا٠ ُاٞ هاَ ػٔاٖ حُز٤اغ ػاٖ ٓاؼَ حُظو٤ا٤ْ 

ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٓٔظٔي ٖٓ ٜٗٞٙ حُوخٕٗٞ ٓزخَٗس ك٬ ٣ٌٖٔ رلخٍ ٖٓ ح٧كاٞحٍ طو٤٤اي ا١ا٬م ٓاخ طلظ٣ٞاٚ ٓاٖ أكٌاخّ رٞٓاخثَ 

راٚ ُٔؼَكاش حُلٌاْ حُٜال٤ق  ح٫ُظاِح٣ّظٞؿاذ  حُا١ٌرخػظزخٍ إٔ حُظ٣َ٘غ ٛٞ أ٠ٔٓ ٜٓاخىٍ حُواخٕٗٞ  –غ أهَٟ أهَ ٖٓ َٓطزش حُظ٣َ٘

حٌُٟ ٣ظٞؿذ ح٧هٌ رٚ ىٕٝ حَُؿٞع ا٠ُ أ٣ٚ حؿظٜخىحص ٓ٘زؼوش ػٖ هَحٍحص أٝ ُٞحثق أ٣خً ًخٕ َٓطزظٜاخ ، ٝكا٠ ٗاؤٕ ُـ٘اش حُوٜوٜاش 

كااايى ٜٓٔاااش حُِـ٘اااش  حُااا١ٌ 20/8/2000كااا٠  1765ٍهاااْ  ػِااا٠ ٝؿاااٚ حُظلي٣اااي حُٜاااخىٍ رظ٘ااا٤ٌِٜخ هاااَحٍ ٍثااا٤ْ ٓـِاااْ حُاااٍُٞحء

 ٝحهظٜخٛخطٜخ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 ٣ٌٖٔ ١َكٜخ ُِوٜوٜش ٝٓخ ٣ظزو٠ طلض ٣ي حُيُٝش. حُظ٢طلي٣ي حَُٔ٘ٝػخص  -1

 ٟٞء ٓخ طويٓٚ حُـٜخص حُٔوظٜش. ك٢ ٢ُٟ٘ٓٝغ هطش ٗخِٓش ٓيػٔش رزَٗخٓؾ  -2

 طظْ ػ٤ِٜخ حُوٜوٜش. حُظ٢حهظَحف حُٔؼخ٤٣َ ٝح٠ُٞحر٢  -3

 

 ح٫ٗلَحف ػٖ ٛل٤ق كٌْ حُوخٕٗٞ: -د

أؿِٜطٜخ حُٔوظِلش هي كٟٞض حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜا٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝاش كا٠  ك٢حػظ٘ن حُلٌْ حُطؼ٤ٖ ٗظ٣َش ٓئىحٛخ إٔ حُيُٝش ٓٔؼِش  -أ

ر٤غ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ، ٝاٜٗخ طزخَٗ ٌٛح حُلن ْٜٓ٘ رابؿَحءحص ٓلايىس ٟأٖ رَٗاخٓؾ حُوٜوٜاش ٝكان ٓٞحكواخص 

ٝحُلٌْ هي ؿخء ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ كوي ٗخرٚ حُوطؤ حُـ٤ْٔ ًُي إٔ حهظٜخٙ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُِ٘اًَش حُوخر٠اش  –خروش ٝأهَٟ ٫كوش ٓ

٫ ٣ٌٔاٖ إٔ ٣ولا٠ ػِا٠ ػيحُاش  حُا١ٌؿٜاش أهاَٟ ٝح٧ٓاَ حُٔٔاظوَ  أ١حٗزؼن ػٖ ٜٗٞٙ حُوخٕٗٞ ىٕٝ إٔ ٣اًَٖ اُا٠ طلا٣ٞٞ ٓاٖ 
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٣ـ٤ِ ُٜخكذ ح٫هظٜاخٙ ح٧ٛا٤َ ٓزخٗاَس ٛاٌح حُظٜاَف ٝإٔ ٣ٌإٞ ُٔايس ٓلايىس  ٢ٗٞهخ٫ٗ ٣ـُٞ ا٫ ر٘ٚ  ٞحُٔلٌٔش إٔ حُظل٣ٞ

كخُظ٘خ حُٔخػِش اً ٤ُٔض حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍاش ُِوٜوٜاش أٝ  ك٢ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُٔلٞٝ ٓخٌُخً ٩ؿَحء ٌٛح حُظَٜف ٝٛٞ ح٧َٓ حُٔلظوي طٔخٓخً 

ٓـِاْ اىحٍس حُ٘اًَش حُوخر٠اش ٣ٌٔاْٜ٘ حُظٜاَف  ٓـِْ حٍُُٞحء أٝ ٣َُٝ هطخع ح٧ػٔخٍ حُؼخّ أٝ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء أٝ ٍثا٤ْ

٫ ٣ِٔي أ٣خ ْٜٓ٘ كن حُظل٣ٞٞ ك٤ٔاخ ٫ ٣ٌِٔاٚ ،  ٝرخُظخ٢ُٓٞحء ٓـظٔؼ٤ٖ أٝ ٓ٘ل٣َٖ  ح٩ٗظخؿ٤شرخُز٤غ ك٠ أْٜٓ حًَُ٘خص أٝ ٝكيحطٜخ 

ـ٤اَ حُـٜاش ٝٛا٫ًٞ اُا٠ ػواي ح٫هظٜاخٙ ُ ح٠ُا٢٘ٔهطاؤ ؿٔا٤ْ اً حػظ٘ان كٌاَس حُظلا٣ٞٞ  كا٢ك٬٠ ػاٖ ًُاي كابٕ حُلٌاْ هاي ٝهاغ 

٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٛا٣َلخً ُٝٔايس ٓلايىس ٝٓاٖ ؿٜاش  ح١ٌُ ح٢٘ٔ٠ُحُٔوظٜش هخٗٞٗخ ٫ٝ ٓـخٍ ا٬١هخ ك٠ ػخُْ حُوخٕٗٞ ُلٌَس حُظل٣ٞٞ 

 طِٔي كن ٌٛح ح٩ٛيحٍ.

،  120،  119 ٖط٠ٖٔ حُلٌْ حُطؼ٤ٖ ا٠ُ إٔ حُٞكيحص آُض ٤ٌِٓظٜخ ُِيُٝش ػٖ ٣َ١ن هٞح٤ٖٗ حُظاؤ٤ٖٓ حُٜاخىٍس رٔٞؿاذ حُواٞح٤ٗ -د

ٗوِاض ٤ٌِٓاش حُٞكايحص  حُظا٢ٍٝىٗاخ ػِا٠ ًُاي إٔ ح٧ىٝحص حُوخ٤ٗٞٗاش  –كيٝى ٓخ ٣ويّ حُ٘لغ حُؼاخّ  ك٫٢ ٣ـُٞ حُظَٜف ك٤ٜخ ا٫  121

٫ ٣ـُٞ حُٔٔاخّ رٜاخ ٝٓاٖ ػاْ طٌإٞ هخرِاش  حُظ٢حُٔئٓٔش ُِيُٝش ٫ طظـخُٝ َٓطزش حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش ٤ُٝٔض رخُٜ٘ٞٙ حُيٓظ٣ٍٞش 

ؿؼَ ٖٓ حًَُ٘خص حُوخر٠ش ٝحُظخرؼش ٗٞحس هطخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ كابٕ  ح١ٌُ 1991ُٔ٘ش  203يٍٝ حُوخٕٗٞ ٍهْ ُِظؼي٣َ أٝ ح٩ُـخء ٝرٜ

ٜٗاٞٙ حُواخٕٗٞ  أطاضطظ٘خٍٝ ًخكش ٓاخ ٣ظؼِان رٜاٌٙ حُٞكايحص ، كابًح ٓاخ  حُظ٢ٜٗٞٙ حُوخٕٗٞ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ط٠ل٠ حُلخًٔش حُٞك٤يس 

طِااي ح٧ٛااٍٞ كاا٬ ٝؿااٚ ا٬١هااخ ُِظٔٔااي روٞحػااي هخٛااش  كاا٢رااخُز٤غ " ٝأؿااخُص ٛااَحكش حُظٜااَف 1991ُٔاا٘ش  203حُٔ٘ااخٍ ا٤ُااٚ "

ح٧ه٤ااَس حُٔلٜااّٞ  ح٥ٝٗااش كاا٢هزااَ إٔ ٣ظـ٤ااَ  آٗااٌحىًااخٕ ٓااخثيح  حُاا١ٌ ح٤ُٔخٓاا٢ًخٗااض ُااٚ ٬ٓرٔااخطٚ كاا٠ ٟااٞء حُ٘ظااخّ  حُاا١ٌرخُظااؤ٤ْٓ 

ٓااٖ كِااٍٞ حُ٘ااًَخص  أكٌخٓااٚٝٓااخ ٜٗااض ػ٤ِااٚ  1991ُٔاا٘ش  203ُِااز٬ى ، ك٤ااغ أٗااٚ رٜاايٍٝ حُوااخٕٗٞ ٍهااْ  ٝح٫هظٜااخى١ ح٤ُٔخٓاا٢

حُوخر٠ش ٓلَ ٤ٛجاخص حُوطاخع حُؼاخّ ٝٗواَ ًخكاش ٓاخ ُظِاي ح٤ُٜجاخص ٓاٖ كواٞم ُِ٘اًَش حُوخر٠اش ٝٛا٠ ٓاٖ أٗاوخٙ حُواخٕٗٞ حُواخٙ 

ٓاٖ أؿِاٚ هٜٜاض طِاي ح٧ٓاٞحٍ ُِٔ٘لؼاش حُؼخٓاش كٔازٔخ طو٠ا٠ راٚ  ح١ٌُحُـَٝ  ٫ٗظٜخءكويص طِي ح٧ٓٞحٍ ٛلظٜخ حُؼخٓش  ٝرخُظخ٢ُ

 .حُٔي٢ٖٗٓ حُوخٕٗٞ  88حُٔخىس 

 

 ػخ٤ٗخ: حُلٔخى ك٠ ح٫ٓظي٫ٍ:

ٖٓ ر٢ٔ ُِٔطخٜٗخ ُظَ٘ٔ حُظٞٛا٤خص حُٜاخىٍس ٓاٖ حُِـ٘اش حُُٞح٣ٍاش  ح٩ىح١ًٍٔخ ٓزن إٔ أٟٝل٘خ كبٕ ٓخ هخٓض رٚ ٓلٌٔش حُو٠خء 

 ٕٝ ٓا٘ي ٓاٖ حُواخٕٗٞ ٝرخُٔوخُلاش ح٩ىح١ٍُِوٜوٜش ٝحُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء كظ٠ طٜازؾ ػِا٠ حُؼواي حُطؼا٤ٖ ٛالش حُواَحٍ 

ٛاخىٍ ٝكواخ ٩ؿاَحءحص كايىٛخ ٍٝٓاْ هطٞحطٜاخ حُواخٕٗٞ  ٓاي٢ُِٗٞحهغ ك٤غ ٓزن ُ٘خ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ حُؼوي ٟٓٞٞع حُطؼٖ ٛاٞ ػواي 

 رخػظٔااخىاُاا٠ اُـااخء هااَحٍ ِٓااْ حُااٍُٞحء  حٗظٜاا٠ ح٩ىح٫ٝ١ٍثلظااٚ حُظ٘ل٣ٌ٤ااش، ا٫ إٔ كٌااْ ٓلٌٔااش حُو٠ااخء  1991ُٔاا٘ش  203ٍهااْ 

ػ٠ِ ًُي ًاؤػَ ٓاٖ أػاخٍ ٛاٌح ح٩ُـاخء ٝٛاٞ رطا٬ٕ ػواي ر٤اغ أٓاْٜ ٗاًَش ١٘طاخ ٌُِظاخٕ  ط٤ٛٞخص حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٍٝطذ

أٛايٍ حُواَحٍ ٛاٞ حُـٔؼ٤اش  حُا١ٌٝح٣ُِٞص ٍؿْ إٔ ٓـِْ حٍُُٞحء أٝ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ُْ طٜيٍ هَحٍحً رز٤غ حًَُ٘ش رَ 

راخُوَحٍ حُٜاخىٍ ٓاٖ ٓـِاْ حُاٍُٞحء حُٔ٘اخٍ ا٤ُاٚ، حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ٛخكزش ح٫هظٜخٙ ٫ٝ ٗاؤٕ رواَحٍ حُز٤اغ 

ػظ٘وٚ ٖٓ طَط٤ذ رط٬ٕ ػوي حُز٤غ ًؤػَ ٓاٖ حح٫ٓظي٫ٍ ػ٠ِ ٟٞء ٓخ  ك٢هي ٗخرٚ حُلٔخى  ح٩ىح١ٍكبٕ كٌْ ٓلٌٔش حُو٠خء  ٝرخُظخ٢ُ

 أػخٍ اُـخء هَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء ك٠ ٌٛح حُ٘ؤٕ.

 ػخُؼخ: حُوطؤ ك٠ حُظل٤َٔ:

روٞحػي حُ٘الخك٤ش حُٔظطِزاش هخٗٞٗاخً ػ٘اي ١اَف حُ٘اًَش  ح٫ُظِحًَّش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ػيّ ٗؼ٠ حُلٌْ حُطؼ٤ٖ ػ٠ِ حُ٘ -أ

ٝٛاٞ ٓاخ  1998ُٔا٘ش  89ش ر٬ثلش حُٔ٘خهٜخص حُل٤ٌٓٞش حُٜاخىٍس رخُواخٕٗٞ ٍهاْ حُُٞح٣ٍح٧كٌخّ  اطزخعًُي ا٠ُ ػيّ  ك٢ُِز٤غ ٍحً٘خً 

إ ُْ ٣ظْ ٟٝغ ٫ثلش ٓز٤ؼخص هخٛش رٜخ ا٫ إٔ ٓاخ ًٛزاض ا٤ُاٚ حُٔلٌٔاش ٓاَىٝى  ُِٔلٌٔش حٓظزخًٕخٕ ٣ـذ ػ٤ِٜخ حُظو٤٤ي رٚ رؼي إٔ 

 ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ: ٝحُظ٢ػ٤ِٚ ٓٔخ ط٠ٔ٘ظٚ حُٔخىس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ 

ُِيُٝااش  ح٩ىح١ٍٝطٔااَٟ أكٌخٓااٚ ػِاا٠ ٝكاايحص حُـٜااخُ  صٝحُِٔح٣اايحٗااؤٕ ط٘ظاا٤ْ حُٔ٘خهٜااخص  كاا٢)٣ؼٔااَ رؤكٌااخّ حُوااخٕٗٞ حَُٔحكاان 

 حص ٜٝٓخُق ٝأؿِٜس رٜخ ٓٞحُٗخص هخٛش ٝػ٠ِ ٝكيحص ح٩ىحٍس حُٔل٤ِش(ُٝٝحٍ

طظاَ  حُظا٢ٓٔخ ٣ؼ٠٘ ػيّ ه٠ٞع حًَُ٘خص حُوخر٠ش أٝ حُظخرؼش ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ رخػظزخٍٛخ ٖٓ أٗاوخٙ حُواخٕٗٞ حُواخٙ 

ٝرٔخ ٣لون حُٜخُق حُؼاخّ  ًٖخكش حُٔظوي٤ٓ ٝحُ٘لخك٤ش ٝاطخكش حُلَٛش أٓخّ ح٩كٜخفٖٓ  حُٔي٢ٗحُوخٕٗٞ  ك٢ٓلٌٞٓش رخُوٞحػي حُؼخٓش 

رٚ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ٖٓ اؿَحءحص رٜيى ١َف ٝر٤غ أْٜٓ ًَٗش ١٘طخ ٌُِظخٕ ٝح٣ُِٞص ٓاٖ ح٩ػا٬ٕ ػاٖ حُز٤اغ كا٠  أُظِٓضٌٝٛح ٓخ 

ه٤ٔاش  حُؼاَٝٝ ُِٞٛاٍٞ اُا٠ أػِا٠ ٓواي٢ٓح٧هزخٍ ٝح٧َٛحّ ٝاؿَحء حُؼي٣ي ٖٓ حُٔلخٟٝخص ٓغ  رـ٣َيط٢ِٓح٣يس ػ٤ِ٘ش أػِٖ ػٜ٘خ 

ر٤ؼ٤ش ًَُِ٘ش ٓغ اطخكش حُلَٛش ٌَُ ٖٓ ٣َؿذ كا٠ حُظوايّ ُِ٘اَحء ٝاؿاَحء حُٔلخٟٝاخص ٝطواي٣ْ ػَٟٝاْٜ كا٠ ٓظاخ٣ٍق ٓـِواش طاْ 

 ك٠ٜخ رٔؼَكش ُـ٘ش ٌِٓ٘ش ٌُٜح حُـَٝ ٟٔض ٟٖٔ ػ٣ٞ٠ظٜخ أكي حُٔخىس حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ ٗٞحد ٓـِْ حُيُٝش.

ٓخ ٣ـؼَ ٖٓ ٜٗٞٛٚ أ٬ٛ ػخٓاخ ٣ل٤اي رٔا٣َخٗٚ ػِا٠ ًخكاش  1998ش ُٔ٘ 89ٝك٬٠ ػٖ ًُي ًِٚ كبٗٚ ٫ ٣ٞؿي ك٠ ٜٗٞٙ حُوخٕٗٞ 

 1991ُٔا٘ش  203حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص رَ حُؼٌْ ٛٞ حُٜال٤ق ٣ٝظؤًاي ًُاي ٓاٖ حَُؿاٞع اُا٠ حُٔاًٌَس ح٠٣٩اخك٤ش ُِواخٕٗٞ ٍهاْ 
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خ ىٕٝ حُظو٤اي راخُِٞحثق ٍٝى رٜخ َٛحكش إٔ حَُٔ٘ع هي ٛيف إٔ ط٠غ ًَ ًَٗش ٖٓ ًَٗخص هطاخع ح٧ػٔاخٍ حُؼاخّ ٝح٩ىح٣ٍاش رٜا حُظ٢

 حُل٤ٌٓٞش.

 

 الــــــــــراى القانوني
هو الحكم بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بإلؽاء الحكم  ق58لسنة 196لطاعن فى الطعن رقم ومن حٌث أن ما ٌهدؾ إلٌه ا -

 المطعون فٌه والقضاء مجددا 
 مة جنوب القاهرة االبتدائٌة أصلٌا: بعدم اختصاص المحكمة والئٌا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محك

 احتٌاطٌا: رفضها موضوعا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
هيو الحكيم بقبيول الطعين شيكال وفيى الموضيوع بإلؽياء  ق58لسينة 1977لطاعن فى الطعين رقيم ومن حٌث أن ما ٌهدؾ إلٌه ا -

 الحكم المطعون فٌه والقضاء مجددا 
 ى وإحالتها إلى المحكمة المختصة وإلزام المطعون ضدهم المصروفاتبعدم اختصاص المحكمة والئٌا بنظر الدعو

 ومن حيث انو عن شكل الطعنين: 
  11/10/2011تيم إٌداعيه بتيارٌخ  األول حٌث إن تقرٌير الطعينو 21/9/2011ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه صدر بجلسة 

فً المواعٌد القانونٌة عميال بحكيم الميادة  اقٌما ٌن قد عناألمر الذي ٌضحى معه الط3/11/2011وتم إٌداع الطعن الثانً بتارٌخ 
 من قانون مجلس الدولة ومن حٌث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلٌة فإنهما ٌضحً مقبوال شكال. 44
 

النتهاء صفة النفع العام عن شركة  ومن حٌث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئٌا بنظر الدعوى
 وكذلك التعسؾ فى تفسٌر النصوص:طنطا للكتان  

 

"هو كل اتفاق ٌعقد بٌن طرفٌن احدهما شخصا معنوٌا عاما وذلك بهدؾ إدارة  فان الثابت فقهاء وقضاء أن العقد االدارى

تنظٌم أو استؽالل مرفق عام ، وتظهر فً العقد نٌة تطبٌق أحكام القانون العيام وهيذا ٌظهير بجيالء فيً احتيواء مثيل هيذا االتفياق 

وطا ؼٌر م لوفة فً التعاقد الخاص سواء بتمتع اإلدارة بامتٌيازات وسيلطات ال ٌتمتيع بهيا األفيراد  أو بمينح المتعاقيد سيلطات شر

استثنائٌة فً مواجهة الؽٌر ال ٌتمتع بها لو تعاقد مع ؼٌره من اإلفراد كجعله صاحب احتكيار فعليى أو حيق نيزع الملكٌية للمنفعية 

 ات.العامة إلى ؼٌر ذلك من السلط

وحٌيث إن المسيتقر علٌيه أن العقيد اإلداري ٌتمٌيز عين العقيد  " وفى ذلك درجيت أحكيام المحكمية اإلدارٌية العلٌيا مين أن

المدنً أو التجاري من ثالثة وجوه. أولها: أنه عقد ٌبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العيام. وثانٌهيا: أنيه ال ٌنيزل فٌيه 

انون الخاص من بٌع وإٌجار ونحوه ولكنه ٌبرمه فً إطار استخدامه لسلطته وما نٌط بيه عند إبرامه منزلة األفراد وأشخاص الق

من أمانة إدارة المصالح العامة وإنشاء المرافق العامية وتنظٌمهيا وتسيٌٌرها، أي ٌبرميه بمناسيبة تصيدٌه للشي ن العيام للجماعية 

عنوٌة العامة أو الهٌئات العامة وما تبوأت مكانتها فيً وممارسته لوسائط الرعاٌة والتنظٌم والضبط الذي ما قامت األشخاص الم

المجتمييع علييى رأس الجماعيية إال للقٌييام بييه. وثالثهييا: أن ٌظهيير الشييخص المعنييوي العييام نٌتييه فييً األخييذ ب سييلوب القييانون العييام 

 . Clauses Exorbitancesوأحكامه بتضمٌن العقد شروطاً استثنائٌة ؼٌر م لوفة فً القانون الخاص 

 9/2/1993جلسة  –ق.ع 37لسنة  3703م المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الطعن رقم " حك

ومن ناحٌة أخرى فان فكرة المرفق العام والتً تناولها الشرط الثيانً مين شيروط اعتبيار العقيد إدارٌيا هيً مين األفكيار المطاطية 

وذلك الختالؾ طرٌقة تعرٌؾ كيل فرٌيق فهنياك مين والتً اختلفت وتباٌنت فٌها اآلراء الفقهٌة والقانونٌة وحدث فٌها جدل واسع 

ٌعتمد على الناحٌة الشكلٌة أو العضوٌة فٌعرؾ " ب نه كل مشروع أو منظمة تنشؤه اإلدارة لتحقٌق مصيلحة عامية إميا التعرٌيؾ 

 مة"األخر فٌرتكز على الناحٌة الوظٌفٌة أو الموضوعٌة فٌعرؾ " ب نه النشاط التً تقوم به اإلدارة لتحقٌق خدمة عا

ٌكمل بعضهما اليبعض لكيً نصيل إليى تعرٌيؾ المرفيق العامية اليذي ال ٌبيدو فيً حقٌقتيه سيوء  نوفى الحقٌقة فان كال من المعنٌٌ

 مشروع تنشؤه الدولة بداءة أو تنقله من الملكٌة الخاصة إلى الملكٌة العامة بالت مٌم مستهدفة بذلك تحقٌق مصلحة عامة.

تليك الفكيرة فعميدت إليى توسيٌع فكيرة المرفيق  لدولة منذ فجر والٌتها القضائٌةومن هذا المعنى تبنت محاكم مجلس ا

العام حتى لو تم إبرام العقد من قبل شخصا خاصا ولكن عمله ٌنصرؾ إلى تسٌر مرفق عام ذات نفع عام فذهبت محكمة القضياء 

ة الشاي وعهيدت فيً ذليك إليى لجنية توزٌيع االدارى إلى انه " طالما أن وزارة التموٌن قد تدخلت فً تنظٌم وتداول وتوزٌع سلع

الشاي ثم المعبئٌن الذٌن أصبحوا مسئولٌن عن توصٌل هذه السلعة بعد تعبئتها إلى التجار فهذا ٌتضمن أمرا بتكلٌؾ هيذه اللجنية 
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ى المصيالح بخدمة عامة وتكون االتفاقات والعقود التً تعقدها اللجنة هً عقيودا إدارٌية ٌالحيظ فٌهيا تؽلٌيب المصيالح العامية علي

التجارٌة الخاصة وان الحكومة تشرؾ على تنفٌذ هذه العقود وتراقبها ضمانا لتحقٌق المصلحة العامة التيً تهيدؾ إلٌهيا ، وهيذا 

 ٌجب أن ٌسود شروط العقد وعالقة المتعاقدٌن فً تطبٌقه وتفسٌره وإنهاؤه.

 307مجموعة األحكام ص -24/4/1956جلسة  –فً هذا المعنى حكم محكمة القضاء االدارى السنة العاشرة 

متى استبان أن تعاقد الفرد أو الهٌئة الخاصية إنميا كيان فيً الحقٌقية لحسياب كما استقر قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا على أن " 

العقيد  اإلدارة ومصلحتها فان هذا التعاقد ٌكسب صفة العقد االدارى إذا ما توافرت العناصر األخرى التً ٌقوم علٌها معٌار تمٌٌيز

االدارى ومن ثم فانه متى كان الثابت أن شركة شل تعاقدت لحساب ومصلحة الحكومة فً العقدٌن موضوع النزاع فال نيزاع فيً 

 إن العقدٌن المذكورٌن قد ابرما بقصد تسٌٌر مرفق عام وفى أنهما اتبعت فٌها وسائل القانون العام"

 763السنة التاسعة ص -7/1/1963لسة ج -1558الطعن رقم  –حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا 

ومن حٌث إن المستقر علٌه فً إفتاء الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة أن " األصيل فيً ملكٌية الدولية 

فياع بالميال أو مصالحها أو هٌئاتها العامة أنها ملكٌة عامة تتؽٌا منها أدارة المرافق  العامة التً تضيطلع ب عبائهيا وان نقيل االنت

العام بٌن أشخاص القانون العام ٌكون بنقل األشراؾ االدارى علٌها  وال ٌعد ذلك من قبٌل النزول عن أموال الدولية أو التصيرؾ 

 فٌها إنما هو نقل للتخصٌص من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه أخر من هذه الوجوه"

 25/6/27جلسة  -7/1/139ملؾ رقم  646رقم الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع فتوى 

المشيرع قيد حيدد الملكٌية وقسيمها إليى ثالثية أنيواع وهيى الملكٌية العامية ، والملكٌية التعاونٌية   إنومن حٌث 

 والملكٌة الخاصة وعرؾ الملكٌة العامة ب نها " ملكٌة الشعب وتت كد بالدعم المستمر للقطاع العام "

ك المفهيوم هيو التنظيٌم القيانونً لملكٌية الشيعب المعرفية بكونهيا الملكٌية العامية فٌعتبير مين ومفاد ذلك أن القطاع العيام وفقيا ليذل

 القطاع العام ما ٌعبر من األشكال القانونٌة عن الملكٌة العامة.

بمجليس الدولية انيه ليم تثير  ومن حٌث انه وفقا لما استقر علٌه إفتاء الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشيرٌع

اق وصؾ القطاع العام على الشركات التً قام بتنظٌمها قانون هٌئات القطاع العام وشيركاته الصيادر بالقيانون رقيم شبهة فً إلح

وان ابعيد فيً ميادة إصيداره  1991لسينة  203، ولما كان قانون قطياع األعميال العيام الصيادر بالقيانون رقيم  1983لسنة  67

فقيد قضيت ميادة إصيداره الثانٌية بحليول الشيركات  1983لسينة  97ن رقيم األولى الشركات الخاضعة له من مجال تطبٌق القيانو

وبحليول الشيركات  1983لسينة  97القابضة التً أنشاها قيانون قطياع األعميال محيل هٌئيات القطياع العيام التيً نظمهيا القيانون 

ات التابعية لهيا ............" القابضة فً القانون الالحق محل شركات القيانون األسيبق " وتنتقيل إليى الشيركات القابضية والشيرك

كافة ما لهٌئات القطاع العام وشركاته الملؽياة مين حقيوق قيد اسيتبدل تشيكٌل بتشيكٌل وتنظٌميا بي خر دون أن ٌؽٌير بذاتيه أوضياع 

 الملكٌة العامة وال صفة الملكٌة العامة لألموال التً تقوم علٌها هذه التشكٌالت وال نسبتها الى الشعب .

" مين وقيانون قطياع األعميال العيام عليى أن الشيركة القابضية تتيولى فيى 2عة العامة للملكٌة ، نصت المادة "وبموجب هذه الطبٌ

مجال نشاطها ومن خالل الشركات التابعة لها المشاركة فً تنمٌة االقتصياد القيومً وفيى أطيار السٌاسية العامية للدولية" ، وهيو 

ميين مهييام  1983لسيينة  97لعييام بموجييب المييادة "أ" ميين القييانون نييص ٌستصييحب للشييركات القابضيية مييا كييان لهٌئييات القطيياع ا

 المشاركة فً تنمٌة االقتصاد القومً والعمل على تحقٌق أهداؾ خطة التنمٌة طبقا للسٌاسة العامة للدولة وخططها "

للسٌاسية العامية وبمالحظة أن النص الجدٌد ابقً للشركات القابضية ميا كيان لهٌئية القطياع العيام مين مشياركة فيً التنمٌية طبقيا 

للدولة ومن حٌث انه ٌستبان من كل ذلك أن قانون قطاع األعمال العام وان كان ؼاٌر من أسيلوب إدارة الشيركات التيً أخضيعها 

ألحكامييه وأعيياد تنظٌمهييا بمييا ٌكفييل لهييا قييدر اكبيير ميين وسييائل التسييٌٌر الييذاتً واإلدارة الذاتٌيية وقييدرا اقييل ميين هٌمنيية السييلطات 

ل قٌام عالقة التبعٌة بٌن مستوٌاتها ب سلوب التتابع إذ ٌناط بكل مستوى تشكٌل ما دونه ، ال ب سلوب التوازي الوصائٌة وبما ٌكف

الذي ٌتٌح للمستوى األعلى التدخل المباشر فً شئون ما تتابع من مسيتوٌات ادنيً وبميا ٌكفيل تعيرٌض هيذه الوحيدات لألوضياع 

أمكان توسٌع قاعدة الملكٌة مستقبال وان كان القيانون األخٌير قيد ؼياٌر فيً  االقتصادٌة للسوق ومساءلتها حسب النتائ  وتٌسٌر

كل ذلك ، فال تزال الطبٌعة القانونٌة لشيركات القطياع العيام بحسيبان أن معٌيار وصيؾ الشيركة ب نهيا مين وشيركات القطياع العيام 

رتبه الملكٌة العامة من وجوب التعبٌر عنهيا فيً ٌتعلق بالملكٌة العامة ألموالها ال ب سلوب إدارتها وإمكانات نشاط وبحسبان ما ت

أطار اإلرادة العامة التيً تمثيل الشيخص المعنيوي الماليك للميال وؼنيى عين البٌيان أن الجمعٌية العامية للشيركات المسياهمة طبقيا 



 38 

بالقانون رقيم  تتكون من والمالك حملة األسهم أنفسهم ، بٌنما الجمعٌة العامة للشركات المنظمة 1981لسنة  159للقانون رقم 

فتتكون من ممثليٌن للشيخص العيام الماليك للميال العيام وعضيو هيذه الجمعٌية العامية األخٌيرة ال ٌمليك بنفسيه  1991لسنة  203

 وإنما ٌمثل المالك وٌعبر عن إرادته .

لطبٌعة القانونٌية ٌعتبر من حٌث ا 1991لسنة  203وترتٌبا على ما تقدم فان شركات قطاع األعمال العام المنظمة بالقانون رقم 

 داخله فً عموم ما عبر عنه القانون بالقطاع العام.

ملييؾ رقييم  -27/10/1993جلسيية  -13/11/1993بتييارٌخ  904 –فتييوى الجمعٌيية العمومٌيية لقسييمً الفتييوى والتشييرٌع رقييم 

86/4/1276 

الواسيع لهيا سيواء تتصيل ب حيد المرافيق إذا تعليق واتصيل ب حيد المرافيق العامية بيالمفهوم  ن األمر فان العقد ٌعتبر إدارٌا وأٌا كا

التقلٌدٌة "اإلدارٌة" أو احد المرافق العامة المستحدثة " االقتصادٌة" أو المهنٌة وأٌيا كيان صيورة االتصيال بيٌن العقيد والمرفيق 

 عن طرٌق تنظٌمه أو إدارته أو استؽالله أو المساهمة والمعاونة فً إدارته"

ألصيول  تتم طبقيا التً تبرمها الدولة بوصفها سلطة عامة مقٌدة فٌما تجرٌه من تعامالت منازعات العقود اإلدارٌةومن حٌث إن 

ند شيرعٌتها سلطة عامة إال وهيو مقٌيدة ومحيددة بسيوثوابت قانونٌة قاطعة الداللة على ضرورة مراعاة الصالح العام فلٌس من 

وإدارة الشيئون العامية  –صيرؾ وتسيٌٌر المصيالح العامية العيام فيً التالمال وسٌلتٌن للجهات القوامة على  والعقد اإلداري ثانً

وهما ٌتفقان فً ضوابط باعتبارهما صادرتٌن عن والٌة تستند الختصاص مفيوض بيإجراء  وأولى الوسٌلتٌن هما القرار اإلداري

 التصرؾ فً ش ن ٌتعدى ذات مصدر القرار إلى مال ومصالح وشئون هو أمٌن علٌها بموجب حكم شرعً.

ر ٌجد مردوده الطبٌعيً اسيتناداً إليى أن الدولية كتنظيٌم شيخص للجماعية ٌسيتمد مين هيذا التشيخٌص فٌه إن هذا األم ومما ال شك

شرعٌة نفاذ القول على الؽٌر بش ن أو ضاع الجماعة حفظاً وضيبطاً وتسيٌٌراً وتنمٌية فيً كيل المجياالت  هقٌامه وٌستمد منمبرر 

تعييدد التنظٌمييات  ألصييول ثالثيية أولهمييا:ة والتمثٌييل لهييا وهييو تمثٌييل ٌخضييع هييذه الدوليية تقييوم علييى مفهييوم النٌابيية عيين الجماعيي

 وثالثهميا:اخيتالؾ أسيالٌب التشيكٌل لهيذه التنظٌميات.  وثانٌهميا:األساسٌة التً تشكل منها الدولة فال تكون كٌاناً تنظٌمٌا واحداً. 

 ؾ الجهد ممثلة أو نائبة عن ؼٌرها.أن وظائؾ التقرٌر والتنفٌذ ال تستمد أي من الجهات شرعٌة ممارستها إال بوص

تنفٌيذ  من حٌث إن أجهزة الدولة المنوط بها إدارة المرافق العامة تكون ملتزمة بحزمة من الضوابط  القانونٌة التيً تكفيل لهيا و

زام بالخطيياب القييانونً بييااللت راد الييوطن الواحييد وهييى كييذلك المعنٌييةتلييك السٌاسييات بمييا ٌحقييق التكافييل وتكييافؤ الفييرص بييٌن أفيي

بالشرعٌة والعدالية االجتماعٌية فٌميا تتخيذه مين إجيراءات أو تصيرفات وهيى بصيدد القٌيام بيدورها المنيوط بهيا فيً إدارة وتسيٌر 

المرافق العامة من أراضى الدولة وممتلكاتها العامة والخاصة والتً هيً فيً األسياس مملوكية للدولية والمفوضية والوكٌلية مين 

 تؽاللها بما ٌحقق الصالح العام.قبل أفراد الشعب على إدارتها واس

 وهو نفس ما رددته الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع حٌنما أفتت ب ن:

 األفيرادوالهٌئية العامية تبرميه ثانٌياً ال فٌميا تنيزل فٌيه منزلية   العقد االدارى أوالً تبرمه هٌئة عامية مين أشيخاص القيانون العيام"

 إدارة أمانياتنيٌط بهيا مين  اسيتخدامها لسيلطتها وميا إطيار فيًونحيوه ولكنهيا تبرميه  ارإٌجوأشخاص القانون الخاص من بٌع و 

تبرمه بمناسبة تصيدٌها للشي ن العيام للجماعية وممارسيتها  أنهااى   المرافق العامة وتنظٌمها وتسٌٌرها وإنشاءالمصالح العامة 

المجتميع عليى رأس الجماعية إال للقٌيام  فيًوأت مكانتهيا ما قامت الهٌئات العامية وميا تبي التًلوسائط الرعاٌة والتنظٌم والضبط 

تبيرم بيٌن  التيًالعقيود المدنٌية  فيًالسيابقٌن ٌتضيمن شيروطاً اسيتثنائٌة مميا ال ٌعتياد  األميرٌنبها.والعقد االدارى ثالثاً وبموجب 

ٌَّن  فيًترتيد  التيًميارة والسيلطة تخيتلط ب وضياع اإل  ٌعرفهيا فقيه القيانون الخياص التيًوهنيا تخيتلط  عالقيات التعاقيد   طرفٌن ند

بعيض وجيوه مرجعٌتهيا إليى قوامية الدولية عليى  فيًولكنهيا ترتيد   صيٌاؼة عقيد ميا فًمرجعٌتها لٌس فقط إلى الرضاء االتفاقى 

ومن قوامية الدولية عليى الشي ن العيام   المجتمع وسلطانها علٌه لحماٌة الجماعة وتنظٌم شئونها العامة وتسٌٌر مصالحها العامة

تنقسيم نيوعن نشياط ومكيانن إقليٌم ومجيالن تخصيص.ومن جهية  التيًتفارٌع إلى الهٌئات والمصالح وسائر الوحدات العامية تتفرع ال

يها الدولية وتقيوم علٌهيا مين الناحٌية   مصالح وأوضياعاً ومقاصيد منشيودة  ف ن الش ن العام هو ش ن الجماعة والجماعية تشخصه

هيذه الدولية ٌرسيم   العيام بوصيفها شيعباً عليى إقليٌم علٌيه حكومية اليدولًانون ٌدرسيها القي التيًوالدولية   المؤسسيٌة التنظٌمٌية
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ولكنهيا تتكيون مين الناحٌية التنظٌمٌية مين هٌئيات كبيرى تتيوزع   وهى ال تتشكل من هٌئية واحيدة  العام التنظٌمًالدستور كٌانها 

وهيى ميع تشيكلها بالتنسيٌق بيٌن هيذه   اءوذلك بما عرؾ مين سيلطات التنفٌيذ والتشيرٌع والقضي  علٌها مراحل تشكل العمل العام

يين   الجهييات ميين اسييتٌعاب مكنيية القٌييام وحييدها بالعمييل العام.فالدوليية كتنظييٌم  أحييداهافهييو تنسييٌق ٌحفييظ قييدراً ميين التييوازن ال ٌمكه

ص للجماعة ٌستمد من هذا التشيخٌص مبيرر قٌاميه وٌسيتمد منيه شيرعٌة نفياذ القيول عليى الؽٌير بشي ن أوضياع الجماعية   مشخه

وهيو تمثٌيل   هيذه الدولية تقيوم عليى مفهيوم النٌابية عين الجماعية والتمثٌيل لهيا  كل المجياالت فًظاً وضبطاً وتسٌٌراً وتنمٌة حف

وثانٌهيا: اخيتالؾ   تتشكل منها الدولة فال تكيون كٌانياً تنظٌمٌياً واحيداً  التً األساسٌةأولها: تعدد التنظٌمات   ثالثة ألصولٌخضع 

سلطة التقرٌير تكيون باالنتخياب وسيلطة التنفٌيذ  أنباعتبار   ظٌمات وفقاً الختالؾ المهام الموزعة علٌهاأسالٌب التشكل لهذه التن

وسيلطة الرقابية عليى الشيرعٌة تقيوم اسيتقالالً   األوليىذات القوة المادٌة تكون بالتعٌٌن من أعلى مع خضوعها لقرارات السلطة 

مين الجهيات شيرعٌة  اىولية.وثالثها: ان وظيائؾ التقرٌير والتنفٌيذ ال تسيتمد وكل ذلك هو الد  األولٌٌنبمراعاة توازن السلطتٌن 

 أصيٌالش ن عام إال وهيو مفيوض بيذلك ال  فًممارستها اال بوصؾ هذه الجهة ممثلة أو نائبة عن ؼٌرها. فال ٌوجد من ٌتصرؾ 

ام عليى شي ن عي  هٌئية كيان أو مجلسياً أو فيرداً   عن نفسه وال صاحب ش ن بذاتيه وصيفة  تمثٌليًام  بموجيب وصيؾ إنميا هيو قيو 

مجيال القيانون  فيًدستوراً كان أو قانوناً أو الئحة أو قراراً فردٌا وهو ما ٌعبير عنيه باالختصياص   تفوٌضٌة أتته من مستند عام

 التصيرؾ أوالعميل العيام  إصدار فًهٌئة كانت أو فرداً صالحٌتها   هو تفوٌض تستمد منه الجهات المختصة  فرد أوالعام لهٌئة 

بموجيب تيوافر شيروط أهلٌية   في ن اى تصيرؾ ٌصيح وٌنفيذ عليى نفيس المتصيرؾ وميا ليه  أخيرىشان عام. ومين جهية  أي فً

حيق ؼٌير المتصيرؾ بموجيب ميا ٌتيوافر  فيًاى تصيرؾ ٌصيح وٌنفيذ  و  نفسه بقول ٌصدر عنيه إلزامتمكنه من  التًالمتصرؾ 

قيول  إمضياءكانت توافر فٌهيا مكنية  أنوهى خاصة   صة أو عامةالقول على هذا الؽٌر. والوالٌة خا إمضاءللمتصرؾ من والٌة 

تكون نٌابية مصيدرها القيانون  أنكان شخصاً معٌناً أو جماعة محصورة وقابلة للتعٌٌن كل بذاته. وهذه الوالٌة أما  إذاعلى الؽٌر 

التفيوٌض ونحيوه.  أوالوكالية مصدرها االتفاق ك أو الصبًالمعٌن على  كالوصًعلى طفله أو مصدرها القضاء  الشرعً كالولً

وهيى ميا ٌتعليق   القيول عليى ؼٌير ليٌس محيدداً و ال محصيوراً وال معٌنياً  إمضياءتيوافر لهيا مكنية  أنتكيون والٌية عامية  أن وإما

 شيرعً. وهيو ال تقيوم وال بمسيتند وإفرادهياوتنظٌماتهيا وهٌئاتهيا ووحيداتها  أجهزتهاالشئون العامة وما ٌتفرع عن  فًبالدولة 

فٌميا ٌتعليق بتصيرؾ  اإلباحيةحالية عيدم وجيود الينص هيو  إلٌيهالمرجيوع  واألصيلور أو قانون أو الئحة أو قرار فردى. من دست

 شرعًأحوال الوالٌة خاصها وعامها فإن األصل الرجوع إلٌه بش نها إذا لم ٌوجد مستند  فًأما   شئون ذاته وماله فًالشخص 

وال سيلطان ألحيد عليى ؼٌيره وال   لشخص على ؼٌره إال بمستند ٌجٌز هيذا المضياءاألصل ساعتها هو المنع ألنه ال منضاء قوٍل  

وهيى مقٌيدة ومحيدودة  إالٌجٌيز هيذا النفياذ عليى الؽٌير. فليٌس مين سيلطة عامية  شيرعًبحكيم  إاللشيخص عليى مين سيواه  أمرة

 وإدارةوتسيٌٌر المصيالح العامية  التصيرؾ فيًوسٌلتٌن للجهات القوامة عليى العميل العيام  ثانًبمستند شرعٌتها.والعقد االدارى 

باعتبارهميا صيادرٌن عين والٌية تسيتند  إعمالهمياضيوابط  فًوهما ٌتفقان   وأولى الوسٌلتٌن هو القرار االدارى  الشئون العامة

علٌهيا بموجيب حكيم  أميٌنش ن ٌتعدى ذات مصدر القرار إلى ماٍل ومصالٍح وشيئوٍن هيو  فًالتصرؾ  بإجراءالختصاص مفوض 

بقيدر ميا تيرد   المكنية تتفسيحنطاق ما جرى شرعاً تخوٌليه بيه وتفوٌضيه فٌيه. وبقيدر ميا تكيون السيلطة وبقيدر ميا  . وفىشرعً

تيرد عليى ارداتهيا  التيًالعقيد االدارى تقابلهيا القٌيود  فًالعامة  لإلدارةوالسلطة المكفولة   وقد تسنح الروادع  القٌود والضوابط

 إدارةالقييانون العييام  أشييخاصتشييرؾ علٌييه  الييذيٌيية الدوليية للمييال العييام والخيياص وملك  التعاقييد وممارسيية الشييئون العاميية فييً

ميال  أنوكيل ذليك بحسيبان   أنما تيرد علٌيه مين القٌيود والضيوابط ميا تصيل مخالفية بعضيه إليى حيد الجرٌمية  واستؽالال وتصرفاً 

هيو للدولية كشيخص  إنميا  التصيرؾ فٌيه الدولة عاماً كان أو خاصاً ممليوك ال لمين ٌيدٌره وال لمين هيو مخيول مكنية اسيتؽالله أو

تنقسييم إلٌهييا الوظييائؾ  التييًميين مكوناتهييا العاميية أو الوحييدات  اى إرادة فييًكامليية  إراداتهيياعييام. والدوليية ال تسييتوعب  اعتبيياري

رات. القٌيام بالعميل العيام بحكيم الدسيتور والتشيرٌعات والقيرا أعبياءجمياع ميا توزعيت علٌيه  هيًالعامة للدولة  واإلرادة  المؤداة

مفوضة فٌه من اختصاص زمان أو مكان أو مجيال  هًاالستؽالل والتصرؾ باعتبار ما  فًاى من الوحدات العامة  إرادةوتصح 

 األشيخاصوهذا هو مفهيوم االختصياص الحياكم لوجيوه نشياط   أعمالوبحسبانها أمٌنة ونائبة فٌما تقوم به من   عمل وتخصص

ميين أحكييام موضييوعٌة  إلرادتهيياوالميينظم  إلٌهييابشييروط التفييوٌض الصييادر  إالمييل الع فييًمفوضيية  إراداتهيياوال تصييح   العاميية
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اى من الجهيات  إرادةالمرسومة عند إعمال  واإلجراءاتوهذا هو أساس االلتزام ب حكام التشرٌع   وردت بالتشرٌعات وإجراءات

اقها المعيٌن وبيالقٌود الضيابطة لهيا. وهيو بشرطها المضروب وفى نط إالتمارس والٌة عامة  وال عامةأمر والٌة  واألمرالعامة. 

  اإلنابية أوبشرطها المضروب وفى نطاقها المعٌن وبالقٌود الضابطة لهيا. وعليى اى مين وصيفى الوالٌية  إالأمر نٌابة ال تمارس 

ومين   ن أنابهولٌس لنائب ان ٌنٌب ؼٌره فٌما فوض فٌه إال بإذن م  بإذن من وال ه إالٌولى ؼٌره فٌما ولى علٌه  أن للولًفلٌس 

التفوٌض ال ٌرد على تفوٌض.والعقد االدارى ٌرد فى نطياق االختصياص المعيٌن للجهية العامية المتعاقيدة فيال  أنهنا تظهر قاعدة 

 اليذيتنزل عنيه لؽٌرهيا عليى خيالؾ ميا أجيازه التشيرٌع  أنعن مرفق معٌن  مسئولًولٌس لجهة عامة   ٌجاوز هذا االختصاص

وال أن تفيوض   والتسٌٌر بميا ٌجياوز ميا رخيص التشيرٌع لهيا بيه اإلدارةٌس لها أن تعدل من أسلوب ول  أقامها على هذا المرفق

تعاقييداتها بمييا رسييمه التشييرٌع ميين  فييًالعاميية أٌضيياً مقٌييدة  اإلدارةؼٌرهييا فييى شيي ن لييم ٌجييز لهييا التفييوٌض فٌييه صييراحة. وجهيية 

مقٌيدة  إنهيالتعاقيد معيه وشيروط ذليك وضيوابطه وأحواليه. كميا تتعلق بطرٌقة اختٌار المتعاقد معهـــــيـا وطرٌقية إتميام ا إجراءات

وأسيلوب اسيتخدامها   ب وضاع ورسوم تتعلق بممارستها لسلطاتها التعاقدٌة واستٌفاء حقوقها العقدٌة من الطرؾ المتعاقيد معهيا

 "العالقة العقدٌة أو فسخها أو ؼٌر ذلك إنهاء إلمكانات

جلسية  -22/2/1997بتيارٌخ  160سمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة فتوى رقم فً هذا المعنى فتوى الجمعٌة العمومٌة لق
 54/1/239رقم  18/12/1996

 
اللجنة الوزارٌية للخصخصية الصيادر بتشيكٌلها قيرار رئيٌس مجليس اليوزراء رقيم  ه بتطبٌق ما تقدم ولما كان الثابت انوحٌث إن

ة الثانٌيية ميين القييرار بدراسيية كييل مييا ٌتعلييق بموضييوعات قييد اختصييت وفقيياً للميياد 20/8/2000بتييارٌخ  2000لسيينة  1765

الخصخصة فً مختلؾ المجاالت وخصها القرار بتحدٌد المشروعات والشيركات التيً ٌمكين طرحهيا للخصخصية، وميا ٌتعيٌن أن 

ٌبقييى منهييا تحييت سييٌطرة الدوليية، واقتييراح المعيياٌٌر والضييوابط التييً تييتم علييى أساسييها الخصخصيية ، واقتييراح أوجييه صييرؾ أو 

ستثمار نات  الخصخصة ، ثم اعتمياد توصيٌات اليوزراء المعنٌيٌن بشي ن قٌمية الشيركات واألصيول المطروحية والجيدول الزمنيً ا

لطرح هذه الشركات واألصيول ورفيع تقارٌرهيا وتوصيٌاتها شيهرٌاً إليى مجليس اليوزراء ، وفيً نطياق هيذا االختصياص أصيدرت 

شيركة عليى  127قراراً ببٌع عدد من الشركات وعددها  23/11/2003خ اللجنة الوزارٌة للخصخصة باجتماعها المعقود بتارٌ

( ومنهيا شيركة طنطيا للكتيان 2006و  2005و  2004شركة منها على األقل خالل األعيوام الثالثية القادمية ) 113أن ٌتم بٌع 

لتقٌٌم تلك الشيركات ميع  " ( ، وأقرت اللجنة الوزارٌة مجموعة من القواعد الجدٌدة 111والزٌوت ) الجدول " ب " مسلسل " 

( عليى بٌيع 80/1/4/7وافق مجلس اليوزراء بيالقرار رقيم ) 6/1/2004تقدٌم حوافز للمستثمرٌن ترؼبهم فً الشراء، وبجلسة 

الشركات المشار إلٌها ومن بٌنهيا شيركة طنطيا للكتيان والزٌيوت ، والموافقية عليى اعتمياد قيرارات اللجنية الوزارٌية للخصخصية 

 (  2/7( و )1/9وتعدٌلها بإضافة بندٌن جدٌدٌن برقمً ) 23/11/2003المعقودة بتارٌخ 

وبالتالً فقد باشرت الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة، باعتبارها الجهة التً تتبعها شركة طنطا للكتان والزٌوت والمفوضة 

ركة وفقاً لقرار رئٌس مجلس اليوزراء رقيم من وزارة االستثمار فً بٌع مساهمات المال العام المملوكة للدولة المتعلقة بتلك الش

بش ن تنظٌم حصيٌلة برنيام  إدارة األصيول المملوكية للدولية ، إجيراءات البٌيع بياإلعالن بجرٌيدتً األهيرام  2005لسنة  1506

% مين شيركة طنطيا للكتيان 100عن مزاٌدة عامة بنظام المظارٌؾ المؽلقة لبٌع  5/6/2003و  30/5/2003واألخبار بتارٌخ 

ٌوت وفقا للشروط اليواردة بكراسية الشيروط ، وبعيد اتخياذ كافية إجيراءات المزاٌيدة والبيت فٌهيا مين قبيل لجنية البيت، وافيق والز

علييى العييرض المقييدم ميين شييركة الييوادي لتصييدٌر الحاصييالت الزراعٌيية  23/10/2004مجلييس إدارة الشييركة القابضيية بتييارٌخ 

ـ  30/6/2004ة األصيول الثابتية والمتداولية عليى أسياس مٌزانٌية % من أسهم شركة طنطا للكتان والزٌوت شيامل100لشراء 

جنٌه( سبعة وأربعون ملٌون وتسيعمائة وثالثية وتسيعون  47993363باستثناء حسابات مدٌنة لدى الشركة القابضة مقدارها )

ر ملٌون وثمانمائة جنٌه( تسعة عش 19871361ألؾ وثالثمائة وثالثة وستون جنٌه ، والنقدٌة بالبنوك والصندوق ومقدارها )

جنٌيه( ثالثية وثميانون  83000000وواحد وسبعون أليؾ وثالثمائية وواحيد وسيتون جنٌيه ـ وذليك مقابيل سيعر شيراء مقيداره )

% تستحق الدفعة األولى بعد سنة مين 20% دفعة مقدمة والباقً على ثالث دفعات سنوٌة بواقع 40ملٌون جنٌه ، تسدد بواقع 

% سنوٌاً على المبالػ المؤجلة ، ومقابيل خطياب ضيمان لتؽطٌية اليدفعات المؤجلية ، 10وائد ت جٌل استالم الشركة مع تحمٌلهم ف

% فقيط لشيركة اليوادي، ثيم أقيرت الجمعٌية العامية 90% المخصصة لهم سٌتم بٌيع 10وفً حالة رؼبة االتحاد فً شراء نسبة 
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ٌع شيركة طنطيا للكتيان والزٌيوت إليى شيركة اليوادي ب 28/10/2004ؼٌر العادٌة للشركة القابضة باجتماعها الذي عقد بتارٌخ 

 لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة، واعتمدت كل من اللجنة الوزارٌة للخصخصة ومجلس الوزراء هذا البٌع.

وعلى ذلك فالشركات القابضة ال تملك أي حق فً بٌع أي قدر من هذا المال إال وفقاً لقرارات إدارٌة تصدر من السلطات اإلدارٌة 

ة ضمن برنام  الخصخصة تبدأ بتحدٌد اللجنة العلٌا للخصخصة المشار إلٌها وحدها ودون ؼٌرها المشروعات والشيركات بالدول

التً ٌمكن طرحها للخصخصة، وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة ، ووضع خطة شياملة للخصخصية مدعمية ببرنيام  

تقارٌر، واقتراح المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة  زمنً فً ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بٌانات أو

، وتوجٌه صرؾ أو استثمار نات  الخصخصة إلى الخزانة العامة، ثم اعتمادها لتوصٌات الوزراء المعنٌٌن بش ن تقٌٌم الشيركات 

تنتهً بتيولً اللجنية رفيع تقارٌرهيا واألصول المطروحة للبٌع وتحدٌد قٌمتها والجدول الزمنً لطرح هذه الشركات واألصول ، و

وتوصييٌاتها شييهرٌاً إلييى مجلييس الييوزراء الييذي ٌتعييٌن علٌييه اعتميياد أو رفييض اعتميياد عملٌيية البٌييع التييً تييتم فييً إطييار برنييام  

 الخصخصة.

بتنظيٌم وزارة االسييتثمار علييى قٌييام  2004لسيينة  231( مين المييادة األولييى مين قييرار رئييٌس الجمهورٌية رقييم 2وقيد أكييد البنييد )

الوزارة بالعمل على تنمٌة وتشجٌع االستثمار من خالل )توسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خالل تنفٌيذ برنيام  

( مين الميادة 2الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص وتطوٌر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العامة للدولة( ، كما أكيد البنيد )

رٌة المشار إلٌه اختصاص وزارة االسيتثمار بتنفٌيذ كافية االختصاصيات والمسيئولٌات المنصيوص الثانٌة من قرار رئٌس الجمهو

والئحتيه التنفٌذٌية ، وبصيفة خاصية اتخياذ  1991لسنة  203علٌها فً قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 

العيام ، واإلشيراؾ علييى تنفٌيذ برنييام  نقيل الملكٌيية  القيرارات الالزمية للمحافظيية عليى حقييوق الدولية فيً شييركات قطياع األعمييال

للقطاع الخاص وأسلوب البٌع وبيرام  إعيادة هٌكلية الشيركات التابعية وهٌكلية العمالية ، واقتيراح أوجيه اسيتخدام عوائيد البٌيع ، 

م  إعيادة هٌكلية واإلشراؾ على االسيتفادة مين المينح المقدمية للمسياعدة فيً تنفٌيذ برنيام  نقيل الملكٌية للقطياع الخياص ، وبيرا

 الشركات التابعة. 

لٌنظم حصٌلة برنام  إدارة األصول المملوكية للدولية لٌوجيب إٌيداع  2005لسنة  1506وجاء قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

حصٌلة بٌع الحصص فً حساب أمانات بالبنك المركزي )لحساب الخزانة العامة للدولة(، وذلك خالل سبعة أٌام عميل مين تيارٌخ 

ا ، ولٌتم تحوٌل حصٌلة البٌع إليى حسياب الجهيات المشيار إلٌهيا حسيب مسياهمة كيل منهيا بعيد اسيتكمال إجيراءات البٌيع تحصٌله

وموافقة وزارتً المالٌة واالستثمار كتابٌاً ، طبقاً للقواعد المعمول بها، وذلك فٌما عدا حصٌلة بٌع شيركات قطياع األعميال العيام 

الشركات المشتركة ـ ومنها حصٌلة بٌع الشركة التابعة محل البٌيع ـ فٌتيولى البنيك بمجيرد  أو أصولها اإلنتاجٌة أو مساهمتها فً

إخطاره من قبل وزارة االستثمار قٌدها لحساب وزارة المالٌة بعد خصم تكالٌؾ ومصروفات البٌيع المعتميدة مين الجهيات القائمية 

 بالبٌع" .

( 2005نيوفمبر  6فيً  251)الوقيائع المصيرٌة ـ العيدد  2005 لسنة 342وبعد ذلك جاءت نصوص قرار وزٌر االستثمار رقم 

قاطعة الداللة على أن قٌام بعض الجهات ومنها الشركات القابضة ببٌع مسياهمات الميال العيام واألصيول المملوكية للدولية ، إنميا 

ة مين القيرار المشيار عليى ٌتم بتفوٌض من وزارة االستثمار ولحساب الدولة ولٌس لحساب تلك الجهات. فقد نصت الميادة الثانٌي

أن )تلتزم كافة الجهات التى تفوضها وزارة االستثمار فيى بٌيع مسياهمات الميال العيام المملوكية للدولية والبنيوك وشيركات قطياع 

باسيم "حصيٌلة بٌيع  المصيري المركيزياألعمال العام واألشخاص االعتبارٌة العامة بإٌداع حصٌلة البٌع فى حسياب ٌفيتح بالبنيك 

 مملوكة للدولة" وذلك خالل سبعة أٌام عمل من تارٌخ التحصٌل(.األصول ال

ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن )على الجهة المفوضة بالبٌع موافاة إدارة األصول بوزارة االستثمار بصيورة كاملية 

لمخصيص ليذلك بالبنيك المركيزى من مستندات البٌع وما ٌفٌد تحوٌل الحصٌلة لحساب "حصٌلة بٌع األصيول المملوكية للدولية" ا

 فور إتمام عملٌة البٌع ...........(

ونصييت المييادة الرابعيية ميين القييرار المشييار إلٌييه علييى أن )تقييوم إدارة األصييول بييوزارة االسييتثمار بإخطييار وزارة المالٌيية بإتمييام 

 مشار إلٌها فً المادة السابقة(.إجراءات البٌع وتورٌد حصٌلة البٌع خالل سبعة أٌام عمل من تارٌخ استالمها للمستندات ال

مكيرراً( مين الالئحية التنفٌذٌية لقيانون شيركات قطياع األعميال العيام الصيادرة بقيرار رئيٌس  26وفً ذات السٌاق جاءت المادة ) 

لتوجب أن ٌيتم طيرح   2006لسنة  980والمضافة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1991لسنة  1590مجلس الوزراء رقم 
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، ولٌكييون طييرح الشييركة التابعيية بالكامييل أو   بعيية فييً إطييار برنييام  إدارة األصيول المعتمييد أٌييا كانييت وسييٌلة البٌييعالشيركات التا

بعيد عيرض اليوزٌر المخيتص  -ب ؼلبٌة األسهم فٌها بطرٌق االكتتاب أو بنظام عروض الشراء من خالل بورصة األوراق المالٌة 

التً تشيكلت بموجيب قيرار رئيٌس مجليس  ور وزٌر القوى العاملة والهجرةعلى المجموعة الوزارٌة للسٌاسات االقتصادٌة بحض

 بش ن تشكٌل المجموعات الوزارٌة ، 2006لسنة  127الوزراء رقم 

تتولى بٌع مساهمات المال العيام المملوكية للدولية والبنيوك وشيركات  ًوحٌث إن مفاد ما تقدم أن الجهات الت 

العامية، ومنهيا الشيركة القابضية للصيناعات الكٌماوٌية إنميا تقيوم  قطاع األعميال العيام واألشيخاص االعتبارٌية

 ًبإجراءات البٌع نٌابة عن الدولة وأشخاصها االعتبارٌة العامة، وبتفوٌض منها، ومين ثيم فيإن القيرارات التي

حقٌقية األمير، إال تعبٌيراً عين اإلرادة الملزمية للدولية بقصيد تنمٌية وتشيجٌع  ً، فيًتصدرها تلك الجهات ما هي

سيتثمار ميين خييالل توسيٌع قاعييدة ملكٌيية شييركات قطياع األعمييال العييام تحقٌقيياً للمصيلحة العاميية، وتعييد بهييذه اال

 كما  المثابة صادرة عن هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة ، 

وتكييون الموافقيية علٌهييا ميين المجموعيية الوزارٌيية للسٌاسييات االقتصييادٌة ثييم اعتمادهييا ميين كييل ميين اللجنيية  

ومجلس الوزراء قرارات إدارٌة مما ٌندرج الطعن علٌها ضمن اختصاص مجلس الدولة  الوزارٌة للخصخصة

 بهٌئة قضاء إداري.

فان الثابت من األوراق أن الطرٌقة التً اتبعتها الشركة القابضة فً التروٌ  لتلك الصفقة بداٌية مين اإلعيالن  فضال على كل ذلك

لبٌع وكيذلك تحدٌيد موعيدا لفيتح المظيارٌؾ واسيتقرار لجنية البيت عليى عنها فً مناقصة عامة وطرح كراسة الشروط الخاصة با

العطاء المقدم المستثمر السعودي ومذكرة المستشار القانونً الذي أوضح فٌها من انه ال مانع من قبول العطاء على اليرؼم مين 

ميين إبيرام العقيد فمثيل تلييك  ميا ٌمنيع 1998لسينة  89كونيه عطياء وحٌيد وانيه ال ٌوجييد فيً قيانون المناقصيات والمزاٌييدات رقيم 

اإلجراءات ؼٌر متعارؾ علٌها فً العقود التً تبرم بٌن أشخاص القانون الخاص وهيو ميا ٌصيب فيً نهاٌتيه أن الجهية اإلدارٌية 

تعاملت منذ البداٌة مع تلك الصفقة على أنها من الميال العيام ومين ثيم فيان العقيد ٌعيد مين العقيود اإلدارٌية كميا أن الطيرؾ األخير 

معها على تلك الصفة وإال لو كان األمر على عكسه لما اضطرت الجهة اإلدارٌة إلى إتباع تلك اإلجيراءات واكتفيت بطرٌيق  تعامل

االتفيياق المباشيير إنمييا حقٌقيية األميير أنهييا أرادت إلبيياس تلييك الصييفقة ثييوب المشييروعٌة والشييفافٌة ميين حٌييث إتباعهييا اإلجييراءات 

عام باعتباره صيفقه خاصية أرادت تحقٌيق مكاسيب شخصيٌة لمين أجراهيا وناضيل فيً سيبٌل القانونٌة بٌد أنها تعاملت مع المال ال

 إخراجها إلى النور دون معرفة السبب الحقٌقً لذلك اإلصرار على الرؼم من بٌع تلك األصول بثمن بخس.

ة إجراءا خصخصة أي مشروع أو بٌيع أي مين الشيركات التابعية ـ ومنهيا الشيركة التابعيإضافة على  ذلك فان 

 :محل البٌع ـ ٌمر بمجموعة من المراحل اإلدارٌة الممٌزة

مرحلة تقرٌر البٌيع بتحدٌيد الشيركة محيل البٌيع لتكيون محيالً للخصخصية وخروجهيا مين تحيت سيٌطرة الدولية ، واقتيراح  أولها ـ

صية الشيركة ، المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها خصخصة تلك الشركة ، واقتيراح أوجيه صيرؾ أو اسيتثمار نيات  خصخ

لسينة  1765وهو ما تتيواله "اللجنية الوزارٌية للخصخصية" المشيكلة والمحيدد اختصاصيها بقيرار رئيٌس مجليس اليوزراء رقيم 

والتً تعتمد توصٌات وزٌر االستثمار المخيتص بشي ن قٌمية الشيركة واألصيول المطروحية ، ثيم تحٌليه لمجليس اليوزراء  2000

 العتماده.

االستثمار للشركة القابضة المختصة التخاذ إجراءات طرح الشيركة للخصخصية وإجيراءات إبيرام  مرحلة تفوٌض وزٌر وثانٌها ـ

بتنظيٌم وزارة  2004لسينة  231عقد البٌع نٌابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة بالكامل وفقاً لقرار رئٌس الجمهورٌة رقيم 

 .  2005لسنة  342االستثمار ، وقرار وزٌر االستثمار رقم 

لسيينة  127مرحليية موافقيية المجموعيية الوزارٌيية للسٌاسييات االقتصييادٌة المشييكلة بقييرار رئييٌس مجلييس الييوزراء رقييم  ا ـوثالثهيي

( مكيرراً مين الالئحية التنفٌذٌية للقيانون 26برئاسة وزٌر المالٌة على استكمال إجراءات بٌع الشركة تنفٌذاً لحكم الميادة ) 2006
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التً أوجبت موافقة المجموعة الوزارٌية  2006لسنة  980لس الوزراء رقم المضافة بقرار رئٌس مج 1991لسنة  203رقم 

للسٌاسات االقتصادٌة على استكمال بٌع الشيركات التابعية لمسيتثمر رئٌسيً قبيل العيرض عليى الجمعٌية العامية للشيركة القابضية 

 ر إلٌها. ( مكرراً المشا26للتجارة ، وذلك بالنسبة لما ٌتم بٌعه من الشركات بعد تعدٌل المادة )

ـ مرحلة موافقة الجمعٌة العامة للشركة القابضة على البٌع وفقياً لقيانون شيركات قطياع األعميال العيام الصيادر بالقيانون ورابعها 

 .1991لسنة  203رقم 

 ـ عرض تفصٌالت عملٌة بٌع الشركة على اللجنة الوزارٌة للخصخصة ومجلس الوزراء إلقرار واعتماد البٌع.  اوخامسته 

ـ قٌام الجهة المفوضة بالبٌع من وزٌر االستثمار )الشركة القابضة المختصة( بموافاة إدارة األصول بوزارة االستثمار  سهاوساد

بصورة كاملة من مستندات البٌع وميا ٌفٌيد تحوٌيل الحصيٌلة لحسياب "حصيٌلة بٌيع األصيول المملوكية للدولية" المخصيص ليذلك 

لتقٌيد فيً خزانية الدولية ولحسيابها  2005لسينة  342فقياً لقيرار وزٌير االسيتثمار رقيم بالبنك المركزي فور إتمام عملٌة البٌع و

ممثلة فً وزارة المالٌة بعد خصم تكالٌؾ ومصروفات البٌع المعتمدة من الجهة القائمة بالبٌع وفقاً لقرار رئٌس مجلس الوزراء 

 للدولة.بش ن تنظٌم حصٌلة برنام  إدارة األصول المملوكة  2005لسنة  1506رقم 

تتولى بٌع مساهمات المال العيام المملوكية للدولية والبنيوك وشيركات قطياع األعميال العيام  ً ن الجهات التفما تقدم  وترتٌبا على

واألشييخاص االعتبارٌيية العاميية، ومنهييا الشييركة القابضيية للصييناعات الكٌماوٌيية إنمييا تقييوم بييإجراءات البٌييع نٌابيية عيين الدوليية 

تنتفيً عين تليك الشيركات وظيل ميع نقيل تبعٌتهيا  ليمومن ثم فان صفة النفع العيام  امة، وبتفوٌض منهاوأشخاصها االعتبارٌة الع

 خاضعة إلشراؾ ورقابه الدولة ومالها مال عام.

وال ٌنال مما تقدم أو ٌقدح منه ما دفع به الطاعن من عدم جواز تطبٌق قانون المناقصيات والمزاٌيدات سيالؾ 

 :البٌان

اع األعمال العام وان كان ؼاٌر مين أسيلوب إدارة الشيركات التيً أخضيعها ألحكاميه وأعياد تنظٌمهيا بميا ومن حٌث أن قانون قط 

ٌكفل لها قدر اكبر من وسائل التسيٌٌر اليذاتً واإلدارة الذاتٌية وقيدرا اقيل مين هٌمنية السيلطات الوصيائٌة وبميا ٌكفيل قٌيام عالقية 

مسيتوى تشيكٌل ميا دونيه ، ال ب سيلوب التيوازي اليذي ٌتيٌح للمسيتوى األعليى التبعٌة بٌن مستوٌاتها ب سلوب التتابع إذ ٌناط بكل 

التدخل المباشر فً شئون ما تتابع من مستوٌات ادنً وبما ٌكفل تعرٌض هذه الوحدات لألوضاع االقتصادٌة للسيوق ومسياءلتها 

اٌر فيً كيل ذليك ، فيال تيزال الطبٌعية حسب النتائ  وتٌسٌر أمكان توسيٌع قاعيدة الملكٌية مسيتقبال وان كيان القيانون األخٌير قيد ؼي

القانونٌة لشركات القطاع العام بحسبان أن معٌار وصؾ الشركة ب نها من وشركات القطاع العام ٌتعلق بالملكٌية العامية ألموالهيا 

ة التيً تمثيل ال ب سلوب إدارتها وإمكانات نشاط وبحسبان ما ترتبه الملكٌة العامة من وجوب التعبٌر عنها فً أطيار اإلرادة العامي

 العام.الشخص المعنوي المالك للمال 

تدخل فً مفهيوم شيركات قطياع األعميال  ن شركات قطاع األعمال العام وشركة طنطا للكتان والزٌوت تعد م أنالثابت  ولما كان 

قية إداراتهيا والتً لم تنحسير عنهيا صيفة النفيع العيام وان اختلفيت مين حٌيث طرٌ 1991لسنة  203العام المنظمة بالقانون رقم 

تعتبر من حٌث الطبٌعة القانونٌة داخله فً عموم ما عبر عنيه القيانون بالقطياع  تصدرها تلك الجهات ًفإن القرارات الت ومن ثم

تتييولى بٌييع مسيياهمات المييال العييام المملوكيية للدوليية والبنييوك وشييركات قطيياع األعمييال العييام  ً ن الجهييات التييلً فييوبالتييا العييام

 ة العاميية، ومنهييا الشييركة القابضيية للصييناعات الكٌماوٌيية إنمييا تقييوم بييإجراءات البٌييع نٌابيية عيين الدوليية واألشييخاص االعتبارٌيي

 .، وبتفوٌض منهاوأشخاصها االعتبارٌة العامة

بحسيانها  العيام،عين روابيط القيانون الخياص فياألولى ٌحكمهيا وٌنظمهيا القيانون  إن روابط القانون العيام تختليؾومن حٌث 

وبالتيالً فيان إرادة الشيخص  الخاصة.الشركة  أوشخاص اعتبارٌة عامة مثل الوزارات والهٌئات وبٌن اإلفراد روابط تقوم بٌن أ

 االعتباري المذكورة مقٌدة بإجراءات وضوابط تستهدؾ ابتداء وانتهاء تحقٌق المصلحة العامة  وتنفٌذ أحكام القانون..
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 أحكاماستنهاض  إلىعملٌات الخصخصة  إدارةوالقائمة على  باألمرٌة المعن اإلدارةجهة  لج تمتى فانه  على ما تقدموترتٌبا 

اختٌيار طرٌيق  إليى االقتصياديبسند من رؤٌتها لمطٌات النشياط  إلٌه لج ت إنقانون المناقصات والمزاٌدات فانه ال تثرٌب علٌها 

عيروض المقدمية مالٌيا وفنٌيا وذليك كليه ال أفضيلالتنافس بٌن المتقدمٌن من خالل المزاٌدة للحصول على عائد ممكن والتعاقد مع 

أن عملٌية الخصخصية هيً مين االقتصيادٌة ، السيٌما  األزميةالمترتبية عليى  اآلثيارتليك  فيًضيوء تقيدٌرها لكافية االعتبيارات  فً

م العملٌات ذات الطبٌعة القانونٌة المعقدة فاألمر لٌس مجرد تصرؾ فً المال العام باى وجه كيان إنميا هيً عملٌية ٌنبؽيً أن تقيو

على توازن عدد من المصالح المتعارضة بحٌيث تسيتطٌع الدولية االسيتفادة مين اسيتثمار المشيروعات التيً تطرحهيا للخصخصية 

ب كبر عائد ممكن وفى ذات الوقيت إحكيام الرقابية عليى المسيتثمرٌن فيً عيدم توقيؾ النشياط االقتصيادي ، ومين ثيم فيان مين حيق 

هذا األمر وال جناح إن هً اختيارت تطبٌيق  فًقتصادٌة وفقا لما تراه من معطٌات الجهة اإلدارٌة أن توازن بٌن أفضل الطرق اال

أحكييام قييانون المناقصييات والمزاٌييدات وجعلييت ملٌيية البٌييع بنظييام المزاٌييدة بطرٌييق المظييارٌؾ المؽلقيية باعتبييار أن ذلييك ٌخضييع 

 لتقدٌراتها االقتصادٌة من خالل معطٌات السوق .

عندما أفتت بيان " ومين حٌيث انيه وفيى سيبٌل الحفياظ عليى  الفتوى والتشرٌع لقسمًالجمعٌة العمومٌة  أكدتهوهو ما 

المييال العييام وحماٌيية ممتلكييات الشييعب ومقدراتييه نظييم المشييرع بمقتضييى القييوانٌن واللييوائح المتعاقبيية والمتعلقيية بالمناقصييات 

أفضل المتقدمٌن للتعاقيد ميع جهيات اإلدارة اإلجراءات والسبل الكفٌلة باختٌار  1998لسنة  89والمزاٌدات وأخرها القانون رقم 

سواء من حٌث األهمٌة والكفاٌة الفنٌة والمالٌة وضمانا فى الوقيت ذاتيه للوصيول إليى انسيب العيروض وأكثرهيا تحقٌقيا للصيالح 

ت هيً العام وذلك صونا وتؽلٌبا للمصلحة العامة للدولية مين مختليؾ النيواحً بميا ميؤداه أن أصيبح قيانون المناقصيات والمزاٌيدا

وتشيجٌعها  ةالصيناعالشرٌعة واجبة التطبٌق على الجهات اإلدارٌة جمعٌها ، والحظيت الجمعٌية العمومٌية انيه وليئن كيان قيانون 

قيانون المناقصيات  أحكياماسيتنهاض بعيض  إليى، فانه متى لج ت الجهة اإلدارٌة على منح التراخٌص سالؾ البٌان ال ٌزال قائما 

ها أن هً لج ت بسند مين رؤٌتهيا لمعطٌيات النشياط الصيناعً المطليوب التيرخٌص بيه إليى اختٌيار فانه ال تثرٌب علٌوالمزاٌدات 

طرٌق التنافس بٌن المتقدمٌن من خالل المزاٌدة توصال للحصول على أفضيل عائيد ممكين والتعاقيد ميع أفضيل العيروض المقدمية 

هٌئة باعتمياد نتٌجية المزاٌيدة والترسيٌة عليى العيرض مالٌا وفنٌا لمنح الترخٌص المطلوب ، وحٌث انه وفٌما ٌتعلق بمدى حق ال

المشار إلٌه أو إلؽاء المزاٌدة على تلك الرخصة وإعادة طرحها من جدٌد فً مزاٌدة علنٌة على أساس أن قٌمية العيرض المشيار 

ٌة " ملٌييون جنٌييه وهييو مييا ٌقييل عيين السييوق الفعلييً فييً تلييك المنطقيية علييى ضييوء ترسييٌة مييزاد الجلسيية الصييباح34.5إلٌييه "

اعتمياد نتٌجية المزاٌيدة  –" جنٌيه فيان الجمعٌية العمومٌية تيرى أن هيذا األمير 251للمشروعات الجدٌدة بذات المحافظة بمبليػ "

هيو محيض تقيدٌر اقتصيادي وميالً لقيوى العيرض والطليب والتنيافس عليى اليرخص والظيروؾ  –على تليك الرخصية أو إلؽائهيا 

قيدٌر الجمعٌية العمومٌية فيً مجيال اإلفتياء القيانونً اليذي ٌنحصير فيً الجوانيب االقتصادٌة المحٌطة مما ٌخرج كلٌة عن نطياق ت

القانونٌة المتعلقة بطلب الراى على ما سلؾ البٌان وهو ميا تخيتص معيه الجمعٌية العمومٌية إليى أن لجهية اإلدارة كاميل سيلطتها 

مزاٌيدة  فيًطرحهيا  وإعيادة وإلؽائهياميذكورة التقدٌرٌة وعلى مسئولٌتها فى الخٌار بٌن اعتمياد نتٌجية المزاٌيدة عليى الرخصية ال

االقتصيادٌة العالمٌية الحالٌية  األزميةالمترتبية عليى  اآلثيارذليك  فيًضيوء تقيدٌرها لكافية االعتبيارات بميا  فيًوذليك  أخيرىعلنٌة 

ٌيدة عليى جهة اإلدارة وهى فً سبٌلها الختٌيار ترسيٌة المزاهذا الخصوص ، وان  فً قد ٌكون بها دور واضح والتًوتداعٌاتها 

الشركة صاحبة العرض المشار إلٌيه قيد تقيدر انيه فيً ظيل الوضيع االقتصيادي الحيالً قيد ال ٌتحقيق لهيا قٌمية تليك العيرض اليذي 

توصلت إلٌه مع الشركة المذكورة  ، ولما كانت ممارسة جهة اإلدارة سلطتها التقدٌرٌة فً هذا الش ن وموجبيات مفاضيلتها بيٌن 

رات وحج  اقتصادٌة ومالٌة ال على أسانٌد وحج  قانونٌة ومن ثيم فليٌس مين شيك بيه انيه ال ٌمكين الرأٌٌن إنما تقوم على اعتبا

وهيى وحيدها التيً  إٌاهيامنحهيا القيانون  التيً إلٌهياوهى بصيدد ممارسية السيلطة المشيار  اإلدارٌةجهة الحلول محل الجهة  ألٌه

 تملك مقومات إعمالها فً هذا الخصوص"

 2/5/1999جلسة  – 54/1/459ٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم فً هذا المعنى فتوى الجمع 
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 ومن حٌث انه عن الدفع بالخط  فً تطبٌق القانون إلهدار المال العام:

( مــن دســتور رميوريــة مرــر العر يــة 33( مــن االعــلن الدســتوري المعمــول  ــو حاليــا  المقا مــة لممــادة  6وحيــث إن المــادة  
 لمممكيـة العامـة حرمـةح وحمايتيـا ودعميـا وارـب عمـى كـل مـواطن ووقـا لمقـانون( ح و ـذلك وقـد ألقـى  الساقط( قد نرـت عمـى أن

حاول الع ث  يـا عمى عاتق كل مواطن التزامًا  حماية الممكية العامة من أى اعتداء والذود عنيا ضد كل من ي يالمشرع الدستور 
 .أو انتياك حرمتيا

 شــان  1998لســنة  89ن قــد شــا يا الكميــر مــن المحالعــات نحكــام القــانون رقــم ومــن حيــث إن رــعقة  يــن شــركة طنطــا لمكتــا
 المناقرات والمزايدات وذلك من عدة وروه و ترتب عمي ذلك إىدار رسيم لممال العام ح وقد تمممت تمك المحالعات ويما يمي.

 أوال الوجه األول: تحوٌل المزاٌدة إلى ممارسة 
تنص عمـى انـو " يكـون  يـن وتـارير العقـارات  1998لسنة  89المناقرات والمزايدات رقم  " من قانون30ومن حيث إن المادة "

والمنقوالت والمشروعات التي لـيس ليـا الشحرـية االعت اريـة والتـرحيص  االنتعـاع أو  اسـتقلل العقـارات  مـا وـي ذلـك المنشـات 
المقمقة .............. وال يروز وي أيو حـال تحويـل  السياحية والمتاحف عن طريق مزايدة عمنية عامة أو محمية أو  المظاريف

 المزايدة إلى ممارسة محدودة"
ومن حيث إن المسـتعاد مـن أحكـام قـانون المناقرـات والمزايـدات أن المشـرع حـدد حرـرا أسـاليب التعاقـد وىـى المناقرـة العامـة 

رسم لكل أسموب منيا حدوده و ين حاالتو واالرـراءات والمناقرة المحدودة أو المناقرة المحمية أو الممارسة و انمر الم اشر و 
التي يقتضييا انحذ  و ومن حللو ومن مم يكون لكل من ىذه انساليب مرال إعمالو الذي ال يروز ان تحـتمط حللـو  قيـره مـن 

 انساليب.
والمسـاواة وحريـة المناوسـة ح ومن حيث انو متى كانت القاعدة وي المناقرة العامة ىي قياميا عمى أساس من م ادئ العلنيـة 

وانو مما يتعارض من ىذه الم ادئ إر ار المتناقرين عمى الـدحول وـي الممارسـة  عـد أن تعمقـت حقـوقيم  المناقرـة التـي يرـب 
 أن تكون انساس وي احتيار العطاء انوضل شروطا وانقل سعرا. 

ت والمزايـدات والئحتـو التنعيذيـة انـو ولـئن كانـت لمممارسـة ومن حيث انو ولما كان ذلك وكان ال ـادئ مـن أحكـام قـانون المناقرـا
حاالتيا وليس من  ينيا تحويل المناقرة العامة إلى ممارسة عامة وانو و عـت  المظـاريف المقدمـة وـي المناقرـة العامـة  حظـر 

ت والتــي ال ترــاوز الــدحول وــي معاوضــات مــن احــد مقــدمي العطــاءات وــي شــان تعــديل عطائــو إال وــي الحــدود المقــررة لمرنــة ال ــ
معاوضــة مقــدم العطــاء انقــل  ــتحعظ أو  تحعظــات لمنــزول عنيــا كميــا أو  عضــيا ومعاوضــة رــاحب العطــاء انقــل  يــر المقتــرن 
 تحعظــات لمنــزول عنيــا كميــا أو  عضــيا ومعاوضــة رــاحب العطــاء انقــل  يــر المقتــرن  تحعظــات لمورــول إلــى مســتوى أســعار 

التـو الـملث المحـددة قانونـا ويـتم ىـذا االلقـاء  قـرار مسـ ب مـن السـمطة المحترـة  نـاء عمـى السوق وان إلقاء المناقرـة لـو حا
تورية لرنة ال ت وان طرح العممية وي ممارسة يتم  قرار مـن سـمطة االعتمـاد المحترـة ومـن مـم وانـو ال يرـوز لمرنـة ال ـت وال 

ل ما يمكن ات اعة إذا ما ت ين أن االستمرار وي المناقرة السمطة المحترة  االعتماد أن تحول المناقرة العامة إلى ممارسة وك
يتعارض من الرال  العام أن تورى لرنة ال ت  إلقاء المناقرة  عد التم ت من قيام إحدى الدواعي الم ـررة لللقـاء ويعقـب ذلـك 

رسة متى تحققت إحـدى ردور قرار مس ب من السمطة المحترة وإذا ما حدث ذلك أمكن لمسمطة المحترة طرح العممية وي مما
 الحاالت التي يروز وييا إرراء الممارسة.  

 21/3/1990جلسة  -54/1/280ملؾ رقم 404رقم الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع فتوى " 

دىا ووى ذات المعنى قضت المحكمة االدارية العميا " انرل وي التعاقد ىـو طريـق المناقرـات العامـة وط قـا للرـراءات التـي حـد
القــانون والئحتــو التنعيذيــة تنعيــذا نحكامــو وال يرــوز الحــروج عمــى ىــذا انرــل إال اســتمناء عنــد تحقــق الضــرورة الممحــة ليــذا 
االستمناء ويتم التعاقد  طريق الممارسة وظاىر من ىذه انحكام أن المشرع قد استيدف حماية المال العام  الحرـول عـن طريـق 

سـعار وأوضـل الشـروط وكـذلك يراعـى الحعـاظ عمـى حسـن سـير وانتظـام المراوـق العامـة  ضـمان المناقرة العامة عمـى ارحـص ان
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توريد وتووير كل انرناف والميمـات التـي تمزميـا نداء مياميـا وتـووير حـدماتيا وـي حدمـة المـواطنين ويتعـين لـذلك ان تتحقـق 
لمواعيـد المحـددة لـذلك  ـإقرار السـمطة الماليـة واالداريـة الضرورة التي تعمق  رال  حسن سير المروق العام وأدائو لوار اتو وـي ا

المحترة  ذلك حتى يتسنى المرؤ إلى الطريق االستمنائي لمتعاقد عمى التوريد وىـو طريـق الممارسـة العامـة حيـث يقمـب السـرعة 
 التي تحتميا الضرورة وي الشراء عمى االعت ارات المالية التي توورىا المناقرة العامة.  

 22/10/1988رمسة  -ق 32لسنة  74و  68وى الطعنين رقمي  –المعنى حكم المحكمة االدارية العميا وي ىذا 
 

% مـن اىـم شـركات 100الشـركة القا ضـة كانـت قـد طرحـت  يـن  أن انوراقومن حيث انو  تط يق ما تقدم ولما كان الما ت من 
 ة حمس شركات ىى:تمك المزايد إلىطنطا لمكتان وذلك  مورب مزايدة عمنية وقد تقدم 

 شركة الوادي لتردير الحارلت الزراعية -1
 شركة ال نا لمترارة والتوزين -2
 شركة سام لمقزل والنسيج  -3
 شركة د/ محمد ع د الحميد العقى وآحرين  -4
 شركة اوليوتريد لمترارة والتوزين -5

لتمقى العطاءات  دأت لرنة وض المظاريف المشكمة  القرار و عد استيعاء االرراءات انتياء المدة المقررة من ق ل الرية االدارية 
وقامت  تعريغ العطاءات أال أن تمك  5/8/2003وي ارتماعيا  تاريخ  31/7/2003الرادر وى  2003لسنة  66االدارى رقم 

ديرية الرـراءات الطـرح المرنة  دال من أن تعاضل  ين العطاءات واحتيار أوضميا شروطا وأكمرىا سعرا من مقارنة ذلك  القيمة التق
 قامت  معاوضة كل من : 10/9/203قامت  معاوضة مقدمي العطاءات حول الشروط الواردة  عطاء كل منيم و تاريخ 

 د/ محمد ع د الحميد العقى وشركاه -1
 شركة الوادي لتردير الحارلت الزراعية -2

 رموعة الدكتور محمد العقى وشركاه.ارتمعت لرنة التعاوض مرة أحرى لمتعاوض من م 22/9/2003و تاريخ 
 شركة الوادي لتردير الحارلت الزراعية ارتمعت لرنة التعاوض مرة أحرى لمتعاوض من 12/10/2003و تاريخ 
 شركة الوادي لتردير الحارلت الزراعية ارتمعت لرنة التعاوض مرة أحرى لمتعاوض من 20/10/2003و تاريخ 
 شركة الوادي لتردير الحارلت الزراعية التعاوض مرة أحرى لمتعاوض منارتمعت لرنة  28/12/2003و تاريخ 

والــذي حظــر تمامــا معاوضــة احــد مقــدمي  1998لســنة  89وذلــك  المحالعــة نحكــام قــانون تنظــيم المناقرــات والمزايــدات رقــم 
 شـان المناقرـات  1983نة لسـ 9العطاءات  عد تقديم عطائو ننو وان كان ذلك انمر م ررا ومسـموح  ـو وـى ظـل القـانون رقـم 

وىـو قـانون ناسـخ الى قـانون أحـر وـي مرالـو وين قـي التقيـد  مـا ورد  1998لسنة  89والمزايدات إال انو و ردور القانون رقم 
لسـنة  89 نرورو االمره وىو ما درج عميو إوتاء الرمعية العمومية لقسمي العتـوى والتشـرين مـن انـو " و رـدور القـانون رقـم 

المناقرات والمزايدات والعمل  و وما تضمنو من إوراح ريير عـن سـريان أحكامـو عمـى وحـدات الريـاز االدارى   تنظيم 1998
لمدولة واالدارة المحمية والييئات الحدمية واالقترادية وقد أر حت رمين ىذه الريات  ما وييا المحاوظات حاضعة نحكامو دون 

دارى لمدولـة واالدارة المحميـة التـي تسـرى عمييـا اننظمـة الحكوميـة او تنـدرج وـى تعرقة  ين كونيا تنتمي إلى وحدات  الريـاز اال
عداد الييئات العامة التي تنظميا قوانين ولوائ  حارة وىذا النيج الذي سمكو المشرع يقاير نيج قـانون المناقرـات والمزايـدات 

ويما لم يرد  شانو نص حاص وي القـوانين أو الذي كان يقضى  سريان أحكامو عمى  عض الريات  1983لسنة  9السا ق رقم 
ذ عمـد المشـرع إلـى إلقـاء ذلـك القـانون  مورـب القـانون رقـم  المشـار  1998لسـنة  89القرارات المتعمقة  إنشائيا وتنظيميا ح وا 

ك  مـا قـد إليو واحضن رمين الريات المنروص عمييا وي المادة المالمة من مواد إرداره نحكامو  رعو مطمقة دون أن يقيد ذلـ
يرد من نروص وي القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة ليا وانو ال مناص من القول  حضوع وحدات االدارة المحمية نحكامـو 

 ويما نظمو من وسائل ال رام العقود وأيا كانت ط يعتيا القانونية.
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ا مسـتقل نظـم ويمـو السـ ل الوارـب ولوريـا ل يـن قـد اوـرد  ا ـ 1998لسنة  89ولما كان قانون تنظيم المناقرات والمزايدات رقم 
وتارير العقارات أو المنقوالت و المشروعات والترحيص  االنتعاع أو  استقلل العقارات وانـو يكـون قـد نسـخ مـا ق مـو مـن قـوانين 

ا تمـك  ـاالرراءات  ما مؤداه تقيد رميـن الريـات الحاضـعة نحكامـو وـى ترـرواتي مولوائ  كانت سارية وي شان ما تناولو  التنظي
 المنروص عمييا ويو وإذا ولت ورييا عن ىذه االرراءات كان تررويا محالعة لمقانون.

مليييؾ رقيييم  21/3/2001جلسييية  -30/4/2001بتيييارٌخ  227رقيييم الجمعٌييية العمومٌييية لقسيييمً الفتيييوى والتشيييرٌع فتيييوى 
54/1/368" 

مزايدة عمنيـة  نظـام المظـاريف  ويأسيم شركة طنطا لمكتان ولما كان ذلك وحيث إن الشركة القا ضة كانت قد طرحت عممية  ين 
المقمقـة إال أن الريـة االداريـة ات عـت أسـموب الممارسـة ومعاوضـة المتقـدمين وـي شـروط عطـائتيم وإنيـا  ـذلك تكـون قـد حالعـت 

ورة ممرئـو الرـراء القانون وحررت عميو دون االستناد إلى اى أساس قانوني م رر لذلك وضل عمى ذلك لم تكن ىنـاك حالـة ضـر 
إن الما ــــت مــــن انوراق أن قــــرار المرنــــة الوزاريــــة لمحرحرــــة الرــــادر  رمســــتيا المنعقــــدة  تــــاريخ ح الســــيما . الممارســــة

قد تضمن أنـو قـد تـم   6/1/2004المنعقدة  تاريخ  2004لسنة  80المعتمد من مرمس الوزراء  رمستو رقم  23/11/2003
( شــركة 52( شــركة حاســرة و  59شـركة ح منيــا   178ة قطــاع انعمــال العــام شــركة ومرــنن و ــاقي وـي حــوز  202حرحرـة 

( شـركة عمـى ورـو السـرعة 113( شـركة منيـا  127( شـركة را حـة ح وأنـو قـد تقـرر  يـن عـدد  66تحقق أر احـًا ىامشـية ح و  
( المتعمقـة  111رقـم  ح ووردت شركة طنطا لمكتان والزيوت ضمن القائمـة  ب(   المسمسـل 2006إلى  2004حلل أعوام من 

مميـون رنيـو( ح وتضـمن  573مميـون رنيـو( ح وت مـغ قيمـة أر احيـا   4776 الشركات قميمة الر حية التي ي مغ إيـرادات نشـاطيا  
القرار وي ال ند  سادسا( منو التساؤل حول  كيف يمكن  ين ىـذه الشـركات وـي ىـذا الـزمن القرـير نسـ يًامم( وتضـمن القـرار وـي 

را ة  انو   ال د من وضن ضوا ط مييسرة ومن  حواوز واضـحة لممسـتممرين المكـان تحقيـق اليـدف ( ح والما ـت ممـا ذات ال ند اال
تقـدم ومــن مــذكرة العـرض عمــى الرمعيــة العامـة  يــر العاديــة لمشـركة القا ضــة لمرــناعات الكيماويـة المقدمــة مــن مرمــس االدارة 

المقدمــة  رمســة  4مــن حاوظــة مســتندات الريــة االداريــة رقــم  2مســتند رقــم لممواوقــة عمــى  يــن شــركة طنطــا لمكتــان والزيــوت  ال
( أن شركة طنطا لمكتان والزيوت كانت من الشركات المرنعة كشركة متعمرة ح وأنـو سـعيًا الرـلح ىيكميـا التمـويمي 7/4/2011

% 56773مرـناعات الكيماويـة تم تحويل قرض  نك االستممار القومي إلى مسـاىمة ح وأرـ حت نسـ ة ممكيـة الشـركة القا ضـة ل
% ح 43727نسـ ة  1980لسـنة 119من رأسمال الشركة ح ول نك االسـتممار القـومي المممـوك لمدولـة  مورـب قـرار إنشـائو رقـم 

وأن الشـركة القا ضــة تحممـت حســائر  القـة ولكنيــا اسـتمرت وــي معاونـة الشــركة حتـى انعكســت تمـك المعاونــة عمـى أداء الشــركة 
يكـن يورـد اسـتعرال يور ـو حسـن سـير تعمرة( معرضة لمترعية إلى  شركة را حة( ح ومعاد ما تقدم أنـو لـم وتحولت من  شركة م

المروق العام وم رر استعمال أسموب الممارسة ولذا كان وار ـا االلتـزام  إت ـاع أسـموب المناقرـة العامـة وااللتـزام  احكـام القـانون 
ت اع أوضل الطرق وانساليب. ريمما أن انمر يتعمق  الحعاظ عمى المال العام  من حلل تنظيم التررف ويو وا 

 من اللئحة التنعيذية لو: 29من القانون و 30و 15مانيا الورو الماني: محالعة نروص المواد أرقام 
ومن حيث انو ووقا لما استقر عميو قضاء ىذه المحكمة من أن " المـال العـام مممـك لمشـعب وحـده ولـو حرمتـو وعمـى كـل مـواطن 
المحاوظة عميو و رـعة حارـة اى مـواطن عمـومي مسـئول لـو رـمو  الحعـاظ عميـو أو توزيعـو أو أنتارـو أو الترـرف ويـو ويـو 

مـن قـانون نظـام العـاممين المـدنين  76،77 نوضل عن النص عميو وـى المـادتي نوارب وضن لو المشرع نص حاص وى القانو
وذلك ييدر وارب الموظف العام وي الحعاظ عمى أموال وممتمكـات الريـة ومن مم  1978لسنة  47 الدولة الرادر  القانون رقم 

التي يسيل وييا كما انو يتنـاوى مـن االمانـو الوار ـة وـى أداء الموظـف العـام لوار اتـو ويتعـارض مـن الم ـادئ انساسـية لمتنظـيم 
 االدارى والمالي ويمير الشك والري ة وى سلمة التررف.
 23/9/1989رمسة  –ق.ع  31لسنة  9010وى ىذا المعنى الطعن رقم 

إن الما ــت مــن انوراق أن قــرار المرنــة الوزاريــة لمحرحرــة الرــادر ومــن حيــث انــو ووــى حرــوص الحالــة الراىنــة ولمــا كــان 
ـــاريخ  ـــم  23/11/2003 رمســـتيا المنعقـــدة  ت ـــوزراء  رمســـتو رق ـــس ال ـــاريخ  2004لســـنة  80المعتمـــد مـــن مرم المنعقـــدة  ت
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( 59شركة ح منيا   178شركة ومرنن و اقي وي حوزة قطاع انعمال العام  202قد تم حرحرة  قد تضمن أنو 6/1/2004
( 113( شـركة منيـا  127( شركة را حة ح وأنو قد تقرر  ين عـدد  66( شركة تحقق أر احًا ىامشية ح و  52شركة حاسرة و  

لمكتــان والزيــوت ضــمن القائمــة  ب(   ح ووردت شــركة طنطــا  2006إلــى  2004شــركة عمــى ورــو الســرعة حــلل أعــوام مــن 
مميـون رنيـو( ح وت مـغ قيمـة أر احيـا  4776( المتعمقة  الشركات قميمة الر حيـة التـي ي مـغ إيـرادات نشـاطيا   111المسمسل رقم 

ر مميون رنيو( ح وتضمن القرار وي ال ند  سادسا( منو التساؤل حول  كيف يمكن  ين ىذه الشركات وي ىذا الـزمن القرـي 573 
نس يًامم( وتضمن القـرار وـي ذات ال نـد االرا ـة  انـو   ال ـد مـن وضـن ضـوا ط مييسـرة ومـن  حـواوز واضـحة لممسـتممرين المكـان 

ح وتنعيذا لذلك وقد وضعت المرنة الوزارية المعنية  الحرحرة عددا من الضوا ط العامة والضوا ط الحارة من  تحقيق اليدف (
 :النحو التاليت طنطا لمكتان والزيوت وذلك عمى ارل التحقق من تقييم نرول شركا

 أوال انسس العامة:
تقييم أرول شركة طنطا لمكتـان والزيـوت ووقـا لمضـوا ط العامـة الرديـدة وقواعـد تقيـيم الشـركات الرـناعية التـي واوقـت عمييـا  -

زراء  رمســتو المنعقــدة  تــاريخ المرنــة الوزاريــة لمحرحرــة والريــاز المركــزي لممحاســ ات وتــم الترــديق عمييــا مــن مرمــس الــو 
و حد ادني المتوسط السنوي للر اح الراوية ق ل العوائد لمسنوات الممث انحيـرة ووقـا لمقـوائم الماليـة المعتمـدة مـن  6/1/2004

 ."8الرياز المركزي مضرو ة وي مضاعف "
ــي  - ــالي و ــام المركــز الم أساســا لمتقيــيم  23/10/2003وــي المعتمــدة مــن الرمعيــة العامــة لمشــركة  30/6/2003اتحــاذ أرق

 .30/6/2003و التالي وان تاريخ التقييم ىو 
  25/1/1998تحديد مواقن الشركة ومساحتيا من واقن الحرر المساحي الذي تم  معروة مرمحة المساحة  القر ية وي  -
 اآلالت والمعدات...الخ. –زيارة الشركة والمعاينة عمى الط يعة "الموقن" المنشات  -
 تمرار الشركة وي نشاطيا الرناعي ط قا لمقرض الوارد وى النظام االساسى ليا .اس -
مــن الســيد المينــدس / رئــيس الشــركة  2004الرــادر وــي و رايــر  2004لســنة  20التحقــق مــن تنعيــذ الكتــاب الــدوري رقــم  -

اضـى وانرـول الزائـدة عـن نشـاطيا القا ضة لمرناعات الكيماوية والمرسل لشركة طنطا لمكتان والزيوت  حروص نقل ممكية االر 
 .ةإلى الشركة القا ضة لمرناعات الكيماوي

عــدم تقيــيم كاوــة الــديون المســتحقة لم نــوك والحرــوم حيــث ســيتم نقميــا إلــى الشــركة القا ضــة لمرــناعات الكيماويــة  قيمتيــا  -
 من الدائنين وي حالة  ين الشركة. ةالدوتري

 مانيا: أسس تقييم انرول:
االراضى اللزمة لمنشاط الرناعي "أراضى مرانن الشركة"  اسعار المتر المر ن نقرب مدينة رناعية رديدة وىـى  يتم تقييم -1

مدينة السادات من إضاوة نس ة تميـز وذلـك ووقـا لكتـاب السـيد المينـدس الـدكتور وزيـر االسـكان والمرتمعـات العمرانيـة الرديـدة 
حالـة عـدم اســتحدام المشـترى أو المســتارر  وــيمـة السـوقية نســعار االراضـى عمــى أن يـتم انحــذ  القي 9/2/2003 وـيالمـؤرخ 

االراضـى المشـتراه وـي  يــر اال ـراض الرـناعية وـإذا قــام  تقيـر القـرض يسـدد لمدولــة "وزارة الماليـة " العـرق  ـين الســعر االرض 
  القيمة السوقية وسعر االراضى الرناعية وى اقرب مدينة عمرانية رديدة .

ي واالنشاءات المراوق والطرق تم حررىا مـن واقـن المعاينـة الععميـة والرسـومات اليندسـية والمسـاحات الععميـة  ـالمتر الم ان -2
المسط  لكل م نى من مراعاة تعدد الطوا ـق أن ورـدت ط قـا لم يانـات المعتمـدة مـن الشـركة ومقارنتيـا  سـرلت انرـول الما تـة 

 رنييا لممتر المسط . 150القيمة الدوترية و حد ادني وقد تم تقييم الم اني واالنشاءات  راوي 
يتم تقييم اآلالت والمعـدات والعـدد واندوات وانمـاث ومعـدات المكاتـب  رـاوي القيمـة الدوتريـة الظـاىرة وـي أحـر قائمـة مركـز  -3

 مالي معتمدة من الرياز المركزي لممحاس ات.
ة وى أحر قائمة مركز مالي معتمدة من الرياز المركزي لممحاسـ ات  القيمـة يتم تقييم وسائل النقل واالنتقال الممموكة لمشرك -4

 السوقية.
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 يتم تقييم المحزون والمدينون  القيمة الدوترية ليا. -5
ومن حيث إن ال ين من تمك انسـس والضـوا ط التـي وضـعتيا المرنـة الوزاريـة لمحرحرـة أنيـا رـاءت معتقـرة إلـى  الموضـوعية 

رانن شركة طنطا لمكتان وترتب عمييـا إىـدار المـال العـام ويـي مـن ريـة لـم تعتمـد عمـى اى أسـاس ونـي أو ويما يتعمق  تقييم م
 عمى النحو التالي:ميني لعمل التقييم ومن ناحية أحرى تضمنت الكمير من المحالعات 

وتـم عمـى أساسـو  اي اعتمـدتياالراضى الحارة  الشركة ومـم توضـ  تمـك الضـوا ط انسـاس القـانوني التـ:  ويما يتعمق  تقييم أوال
رنييــا متــر مســاوية وــي ذلــك  ــين رميــن االراضــى  150تقيــيم ســعر متــر انرض ووقــا لســعر اقــرب مدينــة رــناعية وحددتــو ب 

واتحـذت  ذات الموقـن أو الط يعـة المكانيـة وتميـز  عضـيا عـن الـ عض وـيوالمرانن الممموكة لمشركة والتي ليست كميـا متماممـة 
وضـل عمـى أن الما ـت مـن انوراق إن  قدية أساسـا لـذلك التقيـيم وكـان عمييـا أن تاحـذ  اسـموب سـعر السـوقأسموب التدوقات الن

وقد قدرت سعر المتـر المسـط  لـ رض  مـا عمييـا مـن انشـات والحارـة  مرـنن  1991ىناك طم ات شراء تم تقديميا منذ عام 
ومنيـــا الطمـــب المقـــدم مـــن المكتـــب المرـــري لمترـــميمات رنييـــا " يرارـــن حاوظـــة المســـتندات"  1600الـــدو ارة  طنطـــا  حـــوالي 

وكــذلك الطمــب المقــدم مــن المــواطن / روعــت محمــود ســلم  تــاريخ  25/11/1990واالستشــارات اليندســية واالنشــاءات  تــاريخ 
مـن الشــركة  15/3/1990رنييـا لممتــر المسـط  وأيضـا الطمـب المقــدم وـي  1500والـذي قـدر سـعر المتــر  نحـو  8/5/1990

ذلـك وـان ذلـك التقيـيم قـد وـت   إلـىرنييـا لممتـر ح إضـاوة  1500رية لمترارة االسلمية والذي قدرت سعر المتـر المر ـن  ـــــــــالعقا
عدم استمرار نشاط الشـركة وذلـك وـي حالـة إذا مـا قـام المسـتممر أو المسـتارر  تقيـر نشـاط الشـركة وممـل ىـذا  وي اب التلعب 

وى عدم ر  ة الحكومة المررية او تحديدا المرنة الوزارية لمحرحرة وى عـدم اسـتمرار نشـاط اآلمر يحمل وي طياتو نية م يتة 
الشركة إذ لو أنيا أرادت الحرحرة لذاتيا كنوع من أنـواع إنعـاش الشـركة وضـخ أمـوال رديـدة وييـا لمـا اشـترطت وأرـرت عمـى 

 استمرار نشاط الشركة ككيان اقترادي مورود منذ أمد  عيد من الزمن.
 يا: ويما يتعمق  تقييم الم اني:مان

ومم توض  الضوا ط وانسس التي وضعتيا المرنة الوزارية لمحرحرة االعت ارات العنية واالنشائية والتـي اعتمـدت عمييـا والـذي 
ضـن وـي رنييا لممتر المسط  وراء  يذا التقييم انو تم  راوي القيمة الدوتريـة دون أن ي 150 مور ة تم تحديد سعر المتر  ــــــ

وكــذلك تعــدد طوا قيــا وأيضــا تميــز  عــض الم ــاني ســواء كــان مــن حيــث الموقــن  لاالعت ــارات حالــة الم ــاني ورــلحيتيا للســتعما
ىناك م اني حديمة لتمك المرـانن تـم انشـائيا وكـذلك ىنـاك العديـد  أنالطراز المعماري المتميز لتمك الم اني متناسيا  أوالرقراوي 

تحتـل أمـاكن متميـزة وـي المحاوظـات المورـودة  يـا ح وضـل عمـى أن  عـض المرـانن تحتـل ىـي أيضـا من الشـقق السـكنية التـي 
سعر المتر المسط  قدرت  نحو  أنأماكن متميزة وي مواقعيا  ومنيا عمى س يل الممال مرنن الدو ارة لمكتان  مدينة طنطا حيث 

 من مقدرات الدولة من المال العام. رقد أىدرت الكمي وىو ما يتض  منو أن تمك القواعد 1990رنييا وذلك منذ عام  1500
 مالما: ويما يتعمق  تتقيم اآلالت والمعدات:

أن تقييم اآلالت والمعدات تم عمى أسس  ير واقعية حيث تحددت قيمة تمـك انرـول ووقـًا لرـاوي القيمـة الدوتريـة الظـاىرة دون 
المقدم مـن المـدعين  حاوظـة  1996تقييم انول لآلالت والمعدات وي عام مراعاة نسب الرلحية والحالة العنية لياح ينما كان ال

ولمـدة عشـرين سـنة  مـا كـان يتعـين  1996يضن وي اعت اره العمر االنتاري لآلالت منذ عام  11/7/2011مستنداتيم  رمسة 
والمعـدات واالعتمـاد عمـى القيمـة  معو عمى لرنة التحقق من رحة التقييم إىدار التقييم عمى أساس القيمة الدوترية لتمك اآلالت

السوقية ليـا عنـد التقيـيم وـي ضـوء نسـب رـلحيتيا وحالتيـا العنيـة والعمـر المت قـي لتمـك الرـلحية  حسـ انيا محـل االسـتحدام 
ـان مقارنة تقييم آالت ومعدات مرنن واحد من المرانن الحديمة نس يًا تكشف مـدى إىـدار ح كما الععمي لتشقيل مرانن الشركة.

ريــر التقيــيم الحارــل وــي عــام لمــال العــام  ــالتقييم الــذي أررتــو لرنــة التحقــق مــن رــحة التقيــيم ح والما ــت مــن انوراق ووقــًا لتقا
أن  مرــنن الحشــب الرويــن( ىــو أحــد المرــانن الرديــدة الــذي يســتقل كامــل طاقتــو االنتاريــة ح وأن وحــدة إنتــاج اليوريــا 1996

% ح وـي السـنة التاليـة ح مـم وـي 70% مـم  طاقـة قـدرىا 30 طاقـة قـدرىا  1995/1996وورمالدىايد قد  دأت إنتاريا من عـام 
% ووقــًا لدراســة رــدوى المشــروع ح و التــالي وقــد رــاء تقيــيم المعــدات واآلالت ليــذا 100الســنوات التاليــة  طاقــة إنتاريــة قــدرىا 
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مـارك ألمـاني( عشـرة  10000000ط ىـي  عمـى أسـاس أن قيمـة آالت ىـذا الحـ 1996المرنن ووقـًا لتقيـيم لرنـة التقيـيم عـام 
 %( وتكون قيمة آالت المرنن تساوي :90مليين مارك ألماني ح واعت ار أن نس ة الرلحية  

 رنيو ( وقط امنان وملمون مميون وأر عمائة ألف رنيو. 32400000=  079×  176×  2725×  10000000 
 م مــغ  30/6/2003الحشــب الرويــن ليحــدد القيمــة الدوتريــة لــو وــي  ينمــا رــاء تقيــيم لرنــة التحقــق مــن رــحة التقيــيم لمرــنن 

رنيـو( ح ورـاوي التكمعـة الدوتريـة وـي التـاريخ  16399516رنيو( ح ومرمن االىلك وـي ذات التـاريخ  م مـغ   30441247 
 14041731غ  رنيو( ح ليرل وي نياية انمر إلى تقيـيم معـدات وآالت المرـنن المشـار إليـو  م مـ 14041731ذاتو  م مغ  

رنيو( وقط أر عة عشر مميون وواحد وأر عون ألف وس عمائة واحد وملمـون رنيـو ح ليكـون العـارق  ـين التقييمـين ممـمًل الىـدار 
رنيـو( وقـط ممانيـة عشـر مميـون وملممائـة وممانيـة وحمسـون ألـف ومائتـان  18358269المال العام  ما يسـاوي م مـغ وقـدره  

 وتسعة وستون رنيو.
 ويما يتعمق  تتقيم وسائل النقل:أما  

ـ تم تقييم وسائل النقل واالنتقال  القيمة الدوترية الظاىرة ليا دون مراعاة لنسب رلحيتيا وحالتيا العنية وقيمتيـا ووقـًا ل سـعار 
وتريــة  مــا الســوقية ح وضــًل عــن عــدم إدراج القيمــة الدوتريــة لكــل أرــل مــن انرــول الما تــة ومرمــن االىــلك ورــاوي القيمــة الد

 يتعارض من قواعد االوراح وضمانات الشعاوية.  
قميمة الر حية الواردة وي الردول  أ( والردول  ب(  انسموب والقواعد  تضمنت تمك القواعد تقييم الشركات الرناعية كما

عوائــد لمســنوات الــملث التــي تقــررت لمشــركات الرــناعية الحاســرة ح و حــد أدنــى المتوســط الســنوي لقيمــة انر ــاح الرــاوية ق ــل ال
ـ المعدلـة  قـرار  2/7انحيرة ط قًا لمقوائم المالية المعتمدة من الرياز المركزي لممحاس ات مضرو ة وـي مضـاعف ممانيـة(  ال نـد 

( أي أن الحـد اندنـى لتقيـيم الشـركات قميمـة الر حيـة 6/1/2004 تـاريخ  80 الرمسـة رقـم  80/01/04/7مرمس الـوزراء رقـم 
 مـا معـاده إمكانيـة اسـترداد المشـتري كـل   ح  انية أضعاف المتوسط السنوي نر احيا حلل السنوات الملث ق ل  يعيـايكون ىو مم

 ينمـا المسـتقر عميـو وـي ال وررـة المرـرية أن مضـاعف الر حيـة   ح ما دوعو من حلل انر اح المعتادة وي  ضون ممانية أعوام
كمـا أن   ح عامـاً   حمـس وعشـرين  عامـًا إلـي أكمـر مـن  حمسة عشـر ت مغ من     اح السنويةأو وترة استرداد رأس المال من حلل انر 

وإن تحديـد   ح ومن مم  ىذه القاعدة قد أ عمت إمكانية تدني أر اح الشركة  س ب سوء االدارة حتى ولو كانت أروليا عالية القيمة
   ما يعسد تمك القواعد وي طميا.ح   إنما ينطوي عمى إىدار المال العام  ح السعر  يذه الطريقة

االنتقاء العشوائي لقواعـد معرقـة  وقد شاب قواعد تقييم الشركات المرشحة لمحرحرة وترتي ا عمى ما تقدم ومن مم
ال را ط  ينيا سوى التحمص من شركات قطاع انعمال العام ميما كان التقييم ووردت تمك القواعد المحالعة مساندة ودعم وتاييد 

الدولـة القـائم عمـى الرقا ـة  قيـر سـند مـن القـانون وىـو الريـاز المركـزي لممحاسـ ات وـاقر أسـموب عشـوائي اسـتمنائي  مـن ريـاز
الشركات م ررا االستمناء  كونو لضرورة التحمص من النزيف الدائم لمحسائر وـي الوقـت الـذي تترـل تمـك القواعـد  شـركات  ملتقيي

 يشمميا سند الرياز المركزى من ادعاء النزيف الدائم لمحسائر ومن مـم رـاءت تمـك حاسرة تحقق أر احا حتى ولو كانت قميمة ول
 العة لمقانون  ير رديرة  التط يقالقواعد و الضوا ط محالعة لطرق التقييم المتعارف عمييا ماليا واقتراديا  ما يرعميا مح

 
 ومن مظاىر التعريط وى الممال العام االتى: 

وي  ير ان راض الرناعية ح وإذا قام  تقيير القرض يسدد لمدولة " وزارة  المشتراهم استحدام انراضي التزام المشتري  عد أ٫ٝ:
 (1/8و ين ممن انراضي الرناعية وي أقرب مدينة عمرانية رديدة  ال ند  المشتراهالمالية " العرق  ين ممن السوق ل راضي 

معمالة الزائدة عن االتعاق من المشتري عمى احتعاظو  كامل العمالة الموظعة تحمل الشركة القا ضة لتكمعة المعاش الم كر لمانيا:
 (1/5وحرم تمك التكمعة من ممن الشراء المتعق عميو  ال ند  الشراءحعند 
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ية رنيو لممتر المر ن إذا قمت القيمة الدوتر  150تقييم الم اني التي يتم مزاولة النشاط وييا  القيمة الدوترية أو  م مغ  ا:مالم
 (2/2لممتر المر ن عن ىذا الم مغ  ال ند 

... ال ند رديدة.تقييم انراضي اللزمة لمنشاط موضوع ال ين  سعر المتر وي انراضي الرناعية  اقرب مدينة عمرانية :را عا
2/1 ) 

د التي تقررت لمشركات تقييم الشركات الرناعية قميمة الر حية الواردة وي الردول  أ( والردول  ب(  انسموب والقواعا: حامس
الرناعية الحاسرة ح و حد أدنى المتوسط السنوي لقيمة انر اح الراوية ق ل العوائد لمسنوات الملث انحيرة ط قًا لمقوائم المالية 

ـ المعدلة  قرار مرمس الوزراء رقم  2/7المعتمدة من الرياز المركزي لممحاس ات مضرو ة وي مضاعف ممانية  ال ند 
 (6/1/2004 تاريخ  80 الرمسة رقم  80/01/04/7

 (2/6تقييم المحزون والمدينون  القيمة الدوترية ليما إذا ر ب المشتري وي شرائيما  ال ند ا : سادس

تقييم اآلالت والمعدات وانماث ومعدات المكاتب  القيمة الدوترية الظاىرة وي آحر ميزانية معتمدة من مراقب الحسا ات  سا عا:
 (2/4و  2/3 ال ندان 
لمرمعيات العامة لشركات قطاع انعمال العام عند اتحاذ القرارات المواوقة عمى ممن يقل عن القيمة الدوترية إذا رأت وي  مامنا:

من قواعد تقييم الشركات الرناعية التي أقرتيا المرنة الوزارية لمحرحرة  2 العقرة انحيرة من ال ند  اذلك مرمحة تقدرى
 .23/11/2003 تاريخ 

 1998لسـنة  225ذلك انو ووقا لقرار وزير قطاع انعمـال العـام رقـم  ولم ينتيي انمر عند ىذا الحد  ل أن ان رب من
وقـد  30/6/2002تم تشكيل لرنة لمتحقق من راوى أرول وحروم شركة طنطا لمكتان والزيوت وي ضوء ميزانيـة الشـركة وـي 

 راء وى ىذا التقرير: 
 نتائج التقييم: -

 رنييا 18544512ى انرول                               ارمال
 رنييا  113553707ارمالى الحروم                             

 راوى انرول
 رنييا 74990805=113553707 -188544512

 القيمة التقديرية لمشركة " راوى حقوق الممكية"
 رنييا 81751152ارمالى تقييم انرول الما تة                
 30/6/2002رنييا وى  26987614راوى القيمة الدوترية ل رول الما تة       
 رنييا  54763538وروق التقييم                                

 راوى حقوق والممكية –وروق التقييم 
 رنييا 51222751رأس المال+                                

 رنييا 15294473               االحتياطات+                
 رنييا 5763538وروق التقييم                               
 رنييا  403000حقوق الردك                              
 رنييا                             16692957العرز المرحل                            

 رنييا. 74990805قدرت  نحو  وانتيت المرنة إلى أن قيمة الشركة
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تم تشكيل لرنة لمتحقق من تقييم أرول شـركة طنطـا  2002لسنة  157وى حين انو وووقا لقرار وزير قطاع انعمال العام رقم 
حيـث انتيـت  23/11/203والمعتمدة من الرياز المركـزي لممحاسـ ات وـى  2003لمكتان والزيوت وي ضوء ميزانية الشركة وي 

 نتائج اآلتية:الالمرنة إلى 
 رنييا 69491095انرول الما تة                              
 رنييا 14048111المحزون                                    
 رنييا 54086361عملء وأوراق مدينة ق ض وحسا ات مدينة 
 رنييا 1025414الشقق الممموكة وحق الردك                

 رنييا 46665052                       حسا ات مدينة لمشركة
رنييــا وتــم تحــديث تمــك التقييمــات وــي  92376791وانتيــت المرنــة إلــى أن تقيــيم الشــركة لمعنارــر التــي طرحــت لم يــن ت مــغ 

30/6/2004. 
 92376791ومن مم وانو يكون من المعترض ووقا ليذا التقييم أن يتم طرح الشركة لم ين وي حالة االررار عمى ذلك ىو م مغ 

 وـيتعننـوا رنييا إال أن القـائمين عمـى انمـر لـم يرتضـوا أن يـتم ال يـن  يـذا الم مـغ و ـدال مـن أن يقومـوا  زيـادة الم مـغ تـدريريا 
كيعية تقميرو واالنتقاص منـو وذلـك ووقـا لمـا ىـو ما ـت مـن محضـر ارتمـاع الرمعيـة العموميـة القيـر عاديـة 

 يث انو ورد  يذا المحضر :ح 28/10/2004لمشركة والمنعقدة  تاريخ 
"انـو  النسـ ة لعـرض شـركة الـوادي لترـدير الحارـلت الزراعيــة  عـد معاوضـة " المشـترى" تقـدمت  عـرض انسـعار النيائيـة عــن 

 مميون رنييا وىذا السعر يشمل  83شراء أسيم شركة طنطا لمكتان والزيوت  م مغ 
ارريـة والمقـرات العقاريـة الممموكـة والمـؤرر+ المحـزون  الكامـل شـامل رمين انرـول الما تـة + كـل وـروع الشـركة الداحميـة والح
 المحرص الحاص  يم. المحرص+ العملء وأوراق الق ض وحسا ات مدينة شامل
دعـوى شـركة الـوادي لتاكيـد السـداد سـيكون وـوري ح  19/10/2004وانو  العرض عمـى مرمـس االدارة قـرر وـي رمسـتو  تـاريخ 

تمعت لرنة المعاوضة من شركة الوادي حيث أوادوا  رعو ة السـداد العـوري حيـث أنيـم  رـدد تنعيـذ ار 21/10/2004و تاريخ 
  رنامج وحطة تطوير شاممة لمشركة وان السداد العوري سيؤدى إلى تاريل التنعيذ.

ي ـدأ سـداد % وال ـاقي عمـى مـلث دوعـات سـنوية 40و عد معاوضات طويمة أوادوا أن أقرى مـا يسـتطعون دوعـو ىـو سـداد مقـدم 
% سويا عمى الم ـالغ المؤرمـة و 10% سنويا من تحميميم ووائد تاريل 20اول دوعو  عد انقضاء عام من استلم الشركة  واقن 

مقا ل حطاب ضمان يقطى الدوعات المؤرمة وانتيت المـذكرة إلـى أن العـرض المقـدم مـن شـركة الـوادي لمحارـلت الزراعيـة ي مـغ 
 % من تقييم  نود الرعقة"89.85ى مميون رنييا اى انو يقط 83

م تنص عمى أنو "تمقى المناقرة ق ل ال ت وييا 1998لسنة  89من قانون المناقرات والمزايدات رقم  15ومن حيث أن المادة 
 إذا استقنى عنيا نيائيا أو اقتضت المرمحة العامة ذلك كما يروز إلقاؤىا وي اى من الحاالت اآلتية:

 ء وحديح أو لم ي عد  عد العطاءات المست عدة االعطاء واحد.إذا لم يقدم سوى عطا -أ
 إذا اقترنت العطاءات كميا أو ا م يا متحعظات. -ب
 إذا كانت قيمة العطاء انقل تزيد عمى القيمة التقديرية." -ج

تضـت المرـمحة العامـة من ذات القانون عمى أنو "تمقى المزايدة ق ل ال ت وييـا إذا اسـتقنى عنيـا نيائيـا أو اق 35وتنص المادة 
كمــا يرــوز إلقاؤىــا إذا لــم يقــدم ســوى عــرض وحيــد مســتوف  أو لــم ترــل نتيرتيــا إلــى الــممن أو القيمــة انساســيةذلــك 

 لمشروط...."
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لســنة  1367مــن اللئحــة التنعيذيــة لقــانون تنظــيم المناقرــات والمزايــدات الرــادر  قــرار وزيــر الماليــة رقــم  29وتــنص المــادة 
..... ويرــوز  قــرار مــن الســمطة المحترــة  نــاء عمــى توريــو لرنــة ال ــت ق ــول العطــاء الوحيــد إذا تــواورت م عمــى أنــو ".1988

 الشروط اآلتية:
 أن تكون حارة العمل ال تسم   إعادة طرح المناقرة أو ال تكون ممة وائدة تررى من إعادتيا. -1
 أن يكون العطاء الوحيد مطا قا لمشروط ومناس ا من حيث السعر." -2

ومن حيث أن معاد ما تقـدم مـن نرـوص أن المشـرع حـدد حرـر أسـاليب التعاقـد وىـى المناقرـة العامـة والمناقرـة المحـددة أو 
المناقرة المحمية والممارسة وانمر الم اشـر ورسـم لكـل أسـموب منيـا حـدوده و ـين حاالتـو واالرـراءات التـى يقتضـييا انحـذ  ـو 

 اليب مرال إعمالو الذي ال يروز أن تحتمط حللو مقيرة من انساليب.ومن حللو ومن مم يكون لكل من ىذه انس
ومن حيث أنو متى كانت القاعدة وي المناقرة العامة ىـي قياميـا عمـى أسـاس مـن م ـادئ العلنيـة والمسـاواة وحريـة المناوسـة 

ت حقوقيم  المناقرة التى يرـب أن قوإنو مما يتعارض من ىذه الم ادئ إر ار المتناوسين عمى الدحول وى الممارسة  عد أن تعم
 تكون انساس وى احتيار العطاء انوضل.

ممـف  21/3/1990رمسـة  11/4/1990 تـاريخ  404وتوى الرمعية العمومية لقسمي العتوى والتشـرين  مرمـس الدولـة رقـم "
 "54/1/280رقم 

شــرين  مرمــس الدولــة "أنــو تعــت  المظــاريف أنــو ووقــا لمــا اســتقر عميــو إوتــاء الرمعيــة العموميــة لقســمي العتــوى والتومــن حيــث 
المقدمـة وــي المناقرــة العامــة يحظــر الــدحول وــى معاوضــات مــن أحــد مقــدمي العطــاءات وــي شــان تعــديل عطــاؤه إال وــي الحــدود 
المقـررة لمرنـة ال ـت والتـي ال ترـاوز معاوضـة مقدمـو العطــاء انقـل تـتحعظ أو تحعظـات لمنـزول عنيـا كميـا أو  عضـيا ومعاوضــة 

العطاء انقل  ير المقترن متحعظات لمورول إلى مستوى أسعار السوق. وأن إلقـاء المناقرـة لـو حاالتـو الـملث الـواردة رحب 
من ىذا القانون ويتم ىذا االلقـاء  قـرار مسـ ب مـن السـمطة المحترـة  نـاء عمـى توحيـد لرنـة ال ـتح وأن طـرح  15 نص المادة 

ــتم  قــرار مــن ســمطة االع ــم وإنــو ال يرــوز لمرنــة ال ــت وال لمســمطة المحترــة العمميــة وــى ممارســة ي تمــاد والمحترــة... ومــن م
 االعتماد أن تحول المناقرة العامة إلى ممارسة وكل ما يمكن إت اعو إذا مـا ت ـين أن االسـتمرار يتعـارض مـن الرـال  العـام أن 

طة المحترـة ماءح وإذا ما حدث ذلـك أمكـن لمسـتورى لرنة ال ت  إلقاء المناقرة  عد ال ت من قيام أحدى الدواعي الم ررة لللق
 طرح العممية وي ممارسة متى تحققت أحدى الحاالت التي يروز إرراء الممارسة".

ممـف  20/3/2002رمسـة  29/5/2002 تـاريخ  469وتوى الرمعية العمومية لقسـمي العتـوى والتشـرين  مرمـس الدولـة رقـم 
 "78/2/54رقم 

ولما كان الما ت من انوراق أن الممن المعروض لشراء الشركة اقل من القيمة التقديرية لمشركة وحيث انو و ال ناء عمى ما تقدم 
تقـوم الريـة االداريـة  إلقـاء  أنومن مم  ـات مـن الوارـب و حكـم المـزوم  30/6/2004و  30/6/2003وى ضوء ميزانيتيا وي 

عادة طرحيا مرة أحـرى امتمـاال وحنوعـا نحكـام القـانون إ مسـمكيا  أضـحىال أنيـا ارتـات االلتعـات عـن القـانون ومـن مـم المزايدة وا 
 محالعا لمقانون رديرا  االلقاء.

أن  يـن تمـك الشـركات إنمـا رـاء وـي أطـار  رنـامج معـد سـمعا مـن ارـل  مـن أما مـا تتعمـل  ـو المرنـة الوزاريـة لمحرحرـة
م أضـحت الحارـة ممحـة إلـى 1990ر منـذ عـام النيوض  االقتراد المرري السيما انو ووى ظل االقتراد الحر والتي ت نتو مرـ

زالـة العـبء المـالي عـن كاىـل الموازنـة العامـة لمدولـة ح  اتطوير تمك الشركات عـن طريـق حرحرـتي وضـخ أمـوال رديـدة وييـا وا 
ظـل  ودائما ما تستحدم تمك الع ارات المطاطة واليلمية المعر ة من مضمونيا من ق ل الحكومات العاشمة والتي تعاق ـت مـررا وـي

نظام واسـد احـل  كـل مواميـق الشـرف واالمانـو التـي منحيـا إيـاه الشـعب أرادت  مور يـا ال حـث عـن حـل سـرين لمواريـة وشـل و 
تدىور انوضاع االقترادية  ال لد و دال من أن ت ذل قرارى ريدىا لوئد المشاكل مـن رـذورىا وال حـث عـن  ـديل دون التعـرض 

درات الشــعب المرــري وررــيده وأموالــو  يــر مكترمــة  حرمــة المــال العــام ومــا أضــعاه أرــول الدولــة ومورميــا وضــمت الع ــث  مقــ
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القانون عميو من قيود وحرص عمى تاكيـد ذلـك وـي  ـاب مسـتقل لـو واوـرد نرـوص قانونيـة  عينيـا  ـل أن انمـر ورـل  يـا ومـن 
حلليا  مقة الشعب  يا إلى دررة المراممة وي تمك انموال سواء مح  ميا أو دوليا السعو والقرور وا 

ــد داحــل  وانــو ومــن الما ــت أن عمميــة الحرحرــة وان كانــت تعنــى " توســين الممكيــة الحارــة ومــن  القطــاع الحــاص دور متزاي
إال أنيا ووى المقا ل ليست مررد تحول وي الممكية لتر   المؤسسات ممموكة لمقطـاع الحـاص وقـط  ـل ىـي حزمـة  " ح االقتراد

يدف تحقيق انىداف التنموية والتوزيعية  عاعمية اك ر من حلل إطلق آليات السوق وم ادرات متكاممة من السياسات التي تست
القطاع الحاص وتوسـين نطـاق المناوسـة مـن ارـل الكعـاءة ح والحرحرـة ال تعـد  ايـة وـي حـد ذاتيـا إنمـا ىـي أداه مـن  رنـامج 

 جالنمـوذج ال ريطـاني لعمميـة الحرحرـة ىـو النمـوذشامل ذي أدوات متعددة ييـدف إلـى إرـلح االقترـاد وـي دولـة مـا ح ولعـل 
انممل الذي كان ين قي عمى االدارة االقترادية وي رميورية مرر العر ية االحتذاء  و ويو يعد أول ترـارب الحرحرـة وأكمرىـا 

كومة أحذت وقد ترمعت أس اب لنراح ترر ة الحرحرة ال ريطانية لس ب أن الح 1979شع ية وقد  دأت ىذه الترر ة منذ عام 
دور ايرا ي وي اتراه التحرير االقترادي وتشرين المناوسة كما أنيا ركزت عمى االعلم المورـو إلـى الشـعب والـى العـاممين وـي 

 المشروعات المحولة.
 113 112ص  –الحرحرة منيج اقترادي متكامل  –محسن احمد حضيرى  –د 

 

لطـرق التـي اسـتحدمت وـي حرحرـة المشـارين العامـة ووـى الحـدود العميـا وت دو روانب التميز وي الترر ة ال ريطانية وي تنوع ا
التــي وضــعت لمممكيــة العرديــة ل ســيم المحميــة وانرن يــة وأيضــا  النســ ة لتحريــر ســعر  يــن عــادل ســواء  النســ ة لممــواطنين أو 

مي  االضــاوة إلــى امتلكيــا المسـتممرين مــن وضــن قيـود عمــى مشــاركة رأس المـال االرن ــى وــي القطــاع الـذي يتعمــق  ــانمن القـو 
السيم الذى ي وىو ع ارة عن سيم حاص تحتعظ  و الحكومة وـي المشـروع المحـول وتـتمكن الحكومـة مـن حـلل السـيم الـذى ي 

 وي حضور الرمعيات العمومية ويحق ليا الترويت ىو ما يحكم رقا ة الدولة عمى تمك المشروعات المحررة.
لحرحرة أن تحمـق الدولـة مناحـا مواتيـا النعـاش اقترـاديات السـوق لتحريـر انسـعار ووـى ومن مم وانو يتعين لضمان  رنامج ا

مقدمتيا سعر الرـرف وسـعر الـرف وسـعر العائـدة والترـارة الحارريـة وعـودة إنعـاش  وررـة انوراق الماليـة وأسـواق رأس المـال 
ير القوانين والتشريعات المنظمـة لشـركات القطـاع و ير ذلك من المتطم ات الرئيسية لمتحرر االقترادي كذلك يرب العمل عمى تق

 العام وى الدولة حتى تؤدى عمميا وى ظل معطيات وظروف رديدة.

j Vickers yarrow.prviatization an economic analyses cambrideKma press1988 
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حـاص إذ أن لمحرحرـة حـدود حيـث انـو مـن  ير أن عممية الحرحرة ال تستيدف تحويل القطاع العام  اكممو إلى القطاع ال -

نما المطموب ىو أعادة النظر وي الدائرة التي ين قي أن يقطييـا  و ير الممكن سياسيا ومن  ير المر وب اقتراديا تحقيق ذلك وا 
ن القطاع العام عمـى النحـو الـذي يتعـق ومتطم ـات التنميـة والقالـب أال تط ـق الحرحرـة عمـى المؤسسـات العامـة ح وال يقيـب عـ

ال ال إن عمميات الحرحرة التي ررى الترويج ليا وي ال مدان الناميـة أو دول العـالم المالـث ارت طـت  عمسـعة ال نـك الـدولي ومـا 
حاول أن يعرضو عمى تمك الدول المدينة من ضقوط من ارل االقراض أو إسقاط الـديون  إت ـاع أسـموب الترـعية أو تحرـيم دور 

ووت  أواق رديدة لممستممر االرن ى أو االورو ى من ارل دحول مضـمار المع ـة االقترـادية وـى  الدولة وي المشاركة االقترادية
 تمك ال مدان وي أطار حطة طويمة انرل من ارل أحكام السيطرة االقترادية عمى تمك ال مدان.

واشـنطن"الذي تـم رـيا تو ومن ناحية أحرى وان الس ب وي ومسعة ال نك الدولي  شان الحرحرة يررن إلى ما يسمى "  تواوـق 
م  ين كل من ال نك الدولي ورندوق النقد الدولي والواليـات المتحـدة انمريكيـة وقـد تـم رـيا ة ىـذا التواوـق لينط ـق 1989عام 

 عمى اى وترة تاريحية واى اقتراد و يدف التورل  اسرع ما يمكن إلى ترعية اى ىيئة أو تنظيم من رانب الدولة

 28رنام  الخصخصة فى مصر . صتقٌٌم ب –د حامد مرسى 

بٌد أن عملٌات الخصخصة ال تستهدؾ تحوٌل القطاع العام ب كمليه إليى القطياع الخياص إذ أن للخصخصية حيدود حٌيث انيه مين  -

ؼٌر الممكن سٌاسٌا ومن ؼٌر المرؼوب اقتصادٌا تحقٌق ذلك إنما المطلوب هو إعادة النظير فيً اليدائرة التيً ٌنبؽيً أن ٌؽطٌهيا 
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عام على النحو الذي ٌتفق ومتطلبات التنمٌة ، فمن المعروؾ انه من المبياد  الرئٌسيٌة إلدارة عملٌيات الخصخصية هيو القطاع ال

ضرورة أن ٌعهد بذلك إلى جهاز خاص على المستوٌات السٌاسٌة ٌناط به أعداد برنام  متكامل للخصخصة بما فً ذلك تصينٌؾ 

مؤهل والمراحل المتعاقبية التيً ٌمير بهيا هيذا البرنيام  ، كميا انيه ال ٌجيوز  المؤسسات العامة وتحدٌد ما هو مؤهل وما هو ؼٌر

إسناد الخصخصة للوزارات او الهٌئات العامة القائمة لتنفٌذه فيً دائيرة اختصاصيها وذليك لوجيود تعيارض ظياهر بيٌن المصيلحة 

ن المصيلحة العامية ، ومميا ٌؤكيد تخيبط التً تمٌل بطبٌعتها إليى توسيٌع سيلطاتها اإلبقياء عليى ميواطن نفوذهيا وبيٌ ةالبٌروقراطٌ

اإلدارة السٌاسييٌة فييً مصيير وعييدم فهمهييا لواقييع االقتصيياد المصييري المعقييد اتجاههييا إلييى التقلٌييل ميين ثميين المؤسسييات المييراد 

تخصٌصها فً كل األحوال وهو ما أدى بطبٌعته إلى أهدار المال العام بصيورة واضيحة وملموسية فضيال عميا أدى إلٌيه ذليك مين 

م البنييوك العاميية فييً مصيير لييم تييؤدى الييدور المنييوط بهييا فييً خدميية االقتصيياد المصييري ألنهييا ال تعمييل فييً ظييل القواعييد عييدم قٌييا

المصرفٌة السلٌمة بل بتعلٌمات واومر علٌا فً ظل منيا  اقتصيادي فاسيد بصيفة عامية داخيل البنيوك إضيافة إليى ذليك أٌضيا فيان 

أضيحت احيد الوافيد الهامية التيً تؽيذى البطالية فيى مصير باإلضيافة إليى إدارة عملٌة الخصخصة بتلك الصورة التيً تميت علٌهيا 

 الداخلٌن سنوٌا لسوق العمل. 

وأخٌيرا فييان عيدم كفيياءة وتخصيٌص المييوارد أصييبحت سيمة ممٌييزة لالقتصياد المصييري وقييد أشيارت إلييى ذليك التقييارٌر المتتابعيية 

 لرئٌس 

 لم تجد لها صدى سوى أنها حبٌسة اإلدراج. الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب "الموقر" والتً

دحال مستممرين ردد:" 1998لسنة  89رقم  " من القانون2مالما الورو المالث: محالعة نص المادة "  وا 
تخضيع كيل مين    بش ن المناقصات والمزاٌدات تنص عليى انيه "  1998لسنة  89ومن حٌث أن المادة الثانٌة من القانون رقم 

الممارسة العامة لمباد  العالنٌة وتكافؤ الفرص والمساواة وحرٌة المنافسة ، وكلتاهما إما داخلٌة بعلن عنهيا المناقصة العامة و

فى مصر أو خارجٌة ٌعلن عنها فى مصر وفى الخارج ، وٌكون اإلعالن فى الصحؾ الٌومٌة ، وٌصح أن ٌضاؾ إلٌها ؼٌير ذليك 

 من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار .

فالقاعيدة فيً المزاٌيدة العامية هيً قٌامهيا عليى أسياس مين مبياد  العالنٌية والمسياواة  وعلى ذلك  مفاد ما تقدم  أنومن حٌث   

وحرٌة المنافسة، بما ٌسمح باشتراك أكبر عدد ممكن من مقدمً العطاءات والعروض للتوصل إلى أفضل الشروط وأقل األسيعار 

، ومين ثيم فإنيه مميا ٌتعيارض ميع هيذه المبياد  إجبيار المتزاٌيدٌن عليى  فً حالية المناقصية، وأعليى األسيعار فيً حالية المزاٌيدة

الدخول فً الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم بالمزاٌدة التً ٌجب أن تكون األساس فً اختٌيار العيرض األفضيل شيروطا واألعليى 

ه بفيتح المظيارٌؾ المؽلقية المقدمية سعراً ، ذلك أن للممارسة حاالتها ولٌس من بٌنها تحوٌل المزاٌدة العامة إليى ممارسية ، وأني

فً المزاٌدة العامة ٌحظر الدخول فً مفاوضات مع أحد مقدمً العروض فيً شي ن تعيدٌل عرضيه إال فيً الحيدود المقيررة للجنية 

البت والتً ال تجاوز مفاوضة مقدم العرض األعلى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنها كلهيا أو بعضيها ومفاوضية صياحب 

األعلى ؼٌر المقترن بتحفظيات للوصيول إليى مسيتوى أسيعار السيوق أو اليثمن أو القٌمية األساسيٌة لمحيل البٌيع ، وتلؽيى العطاء 

المزاٌييدة قبييل البييت فٌهييا إذا اسييتؽنى عنهييا نهائٌيياً، أو اقتضييت المصييلحة العاميية ذلييك، أو لييم تصييل نتٌجتهييا إلييى الييثمن أو القٌميية 

 األساسٌة

أعلنييت الشييركة القابضيية للصييناعات  5/6/2003و  30/5/2003ن األوراق أنييه بتييارٌخً ميي حٌييث إن الثابييتلمييا كييان ذلييك وو

% 100الكٌماوٌة ـ فً إطار برنام  الحكومة لتوسٌع قاعدة الملكٌة )الخصخصة( ـ عن مزاٌيدة عامية بالمظيارٌؾ المؽلقية لبٌيع 

ميع إمكانٌية اإلٌجيار لميدة ثيالث سينوات % التحاد العاملٌن أو كوحدات منفصلة من شركة طنطا للكتيان والزٌيوت 10مع عرض 

صيدر  31/7/2003كحد أقصى تنتهً بالشراء لمستثمر رئٌسً أو مجموعة مين المسيتثمرٌن المحلٌيٌن أو األجانيب ، وبتيارٌخ 

( 5بتشكٌل لجنة برئاسة رئيٌس مجليس اإلدارة السيتالم وفيض العيروض ، وتقيدم إليى المزاٌيدة ) 2003( لسنة 66القرار رقم )

ـ استبعد منها عرض شركة سام للؽزل والنسٌ  لعدم تضمن العرض لخطاب الضمان وبقً أربعية عيروض عليى  خمسة عروض

 النحو التالً:

ملٌيون جنٌيه( سيتة وثالثيون  36لشراء كاميل وحيدات مصيانع الشيركة بمبليػ ) الزراعٌة:شركة الوادي لتصدٌر الحاصالت :أوال

 ملٌون جنٌه )لألصول الثابتة والمخزون السلعً(

ملٌون جنٌيه( خمسية وثالثيون ملٌيون  3575وآخرون : لشراء جمٌع األصول الثابتة فقط بمبلػ ) ألفقًمحمد عبد الحمٌد  :ثانٌا 

 جنٌه.
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شركة البناء والتجارة وتوزٌع األعالؾ والتصدٌر باالشتراك مع رئيٌس مجليس إدارة الشيركة المصيرٌة للكتيان /عٌسيوي  ا:ثالث

 ملٌون جنٌه( خمسة عشر ملٌون جنٌه. 15ه: لشراء وحدات إنتاج األخشاب بمبلػ )محمود النوٌهمً عن نفس رابعا:

شركة أولٌو ترٌد للتجيارة والتوزٌيع : للتي جٌر بطرٌيق التي جٌر التميوٌلً ألنشيطة العصير والكسيب والزٌيت المؽليً لميدة  :خامسا

 ملٌون جنٌه( ملٌون ومائة ألؾ جنٌه. 171ثالث سنوات تنتهً بالشراء بمبلػ )

ملٌيون جنٌيه( ليم ٌبليػ اليثمن أو  36د تبٌن أن أعلى العروض المقدم من شركة الوادي لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة والبيالػ )وق

 19/8/2003بتيارٌخ  194القٌمة األساسٌة المحددة وفقاً للتقٌيٌم المعتميد ، فقيرر مجليس إدارة الشيركة القابضية بجلسيته رقيم 

لمفاوضية صياحبً العرضييٌن الليذٌن تقيدما لشيراء كاميل أصيول شيركة طنطيا للكتييان  تشيكٌل لجنية برئاسية رئيٌس مجليس اإلدارة

والزٌوت لمحاولة الوصول إلى أفضل سعر على أن ٌتحدد الموقؾ من العرض الذي تقدم لشراء نشاط الزٌت واآلخير اليذي تقيدم 

التفاوض والممارسة مع صياحبً لشراء وحدات إنتاج الخشب على ضوء نتٌجة التفاوض مع أصحاب العروض المكتملة ، وبدأ 

 4/9/2003العرضٌن األعلى وهما شركة الوادي لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة و محمد عبد الحمٌد الفقً وآخيرون اعتبياراً مين 

وتم كشؾ السعر األساسً للمزاٌدة أمام مقدمً العرض كما كشفت اللجنية عين بنيود التقٌيٌم تفصيٌلٌاً وأعلين رئيٌس اللجنية عين 

% ميين التقٌييٌم 36تقٌييٌم األراضييً والمبييانً ، وأن عييرض شييركة الييوادي لتصييدٌر الحاصييالت الزراعٌيية ٌمثييل فقييط  قٌميية مقابييل

% ميين التقٌييٌم المعتمييد وأنييه ٌلييزم مضيياعفته ، ولييم ٌسييفر التفيياوض 50المعتمييد ، وأن عييرض محمييد الفقييً وآخييرون لييم ٌبلييػ 

ألدنى للقٌمة التقدٌرٌة للبٌع وفقياً للتقٌيٌم المعتميد حٌيث ليم تؽيط والممارسة بٌن صاحبً العرضٌن عن نتائ  إٌجابٌة لبلوغ الحد ا

ـ وبعد ما ٌقرب من عشرة  21/3/2004%( من التقٌٌم المعتمد ، ورفض المتزاٌدون أي إال أنه بتارٌخ  6371األسعار سوى )

واستبعاد من ليم تتيوافر  واستالم المظارٌؾ المؽلقة وفضها 30/5/2003شهور على طرح شركة طنطا للكتان والزٌوت بتارٌخ 

له الشروط والكشؾ عن السعر األساسً للبٌع وفقاً للتقٌٌم المعتمد ومفاوضة أعلى عرضٌن بممارستهما لتقدٌم أفضل العروض 

ـ تقدم إلى الشركة بعض المستثمرٌن من خارج نطاق المتقدمٌن للمزاٌدة العامة ، وأبدوا الرؼبة فً شراء الشركة فقرر مجليس 

إشييراك المسييتثمرٌن  17/3/2004الصييادر بتييارٌخ  2004لسيينة  34ركة القابضيية للصييناعات الكٌماوٌيية بقييراره رقيم إدارة الشي

الجدد فً التفاوض حول زٌادة األسعار المعروضة لبلوغ السعر األساسً الذي صار معلوماً للكافة وتمت دعيوتهم باإلضيافة إليى 

عرضهم النهائً لشراء الشركة ومن ثم فقد أضٌؾ لكل من شركة اليوادي صاحبً العرضٌن المقدمٌن فً الموعد المحدد لتقدٌم 

 لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة والدكتور محمد الفقً وآخرون الشركات التالٌة: 

 ( شركة المجموعة الدولٌة لالستثمار.1)

 ( الجمعٌة التعاونٌة الزراعٌة العامة لمنتجً الكتان.2)

 (شركة فاٌن وود للصناعات الخشبٌة3)

حٌث تقدموا بعروضهم التً لم تسيفر عين زٌيادة لألسيعار ترقيى لبليوغ السيعر األساسيً، وتكيررت اليدعوة للمفاوضيات لتحسيٌن 

بقصير المفاوضية والممارسية عليى أعليى ثيالث عيروض  14/8/2004العروض ، وصدر قيرار مجليس اإلدارة بجلسيته بتيارٌخ 

التعاونٌة الزراعٌة العامة لمنتجيً الكتيان ، ومجموعية المسيتثمرٌن  وهم شركة الوادي لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة ، والجمعٌة

تمييت دعييوتهم لتحسييٌن عروضييهم فييً  17/8/2004الييذٌن ٌمييثلهم الييدكتور محمييد الفقييً واسييتبعاد بيياقً العييروض ، وبتييارٌخ 

وليم  14/9/2004، تيم فضيها بتيارٌخ  30/6/2004مظارٌؾ مؽلقية لمقابلية سيعر تقٌيٌم الشيركة طبقياً للمركيز الميالً لهيا فيً 

فضييت لجنية المفاوضيية المظيروفٌن المقيدمٌن ميين كيل ميين  17/10/2004تسيفر عين بلييوغ السيعر األساسييً للتقٌيٌم ، وبتيارٌخ 

شركة الوادي لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة ومجموعة المستثمرٌن )الدكتور محمد الفقً( وتبٌن أن مجموعية اليدكتور الفقيً قيد 

نافس المطروح منها وأكدت على أن )أسعار الشركات المنافسة لم تكن واضحة ، لكيونهم اعترضت على المفاوضات وأسلوب الت

 ٌرٌدون شراء أصول الشركة دون خصومها ومن ثم لم ٌكن السعر النهائً لهم واضحاً وطلب :

دئذ بزٌادة ــ تحلٌل أسعار الشركات المنافسة فً الشراء بشكل واضح حتى ٌتسنى لهم وضع سعرهم النهائً وسوؾ ٌقومون عن

 سعرهم.

 للشفافٌة.ــ قبول إجراء ممارسة علنٌة بٌن الشركات المنافسة بعد توحٌد عناصر وبنود الشراء تثبٌتاً 

استبعدت لجنة المفاوضيات عيرض مجموعية الفقيً بيدعوى وضيوح األسيس التيً تطلبهيا المجموعية،  21/10/2004وبتارٌخ 

ملٌون  83ة وإبالؼهم بقبول عرضهم مبدئٌاً بشرط السداد الفوري لمبلػ )وتمت دعوة شركة الوادي لتصدٌر الحاصالت الزراعٌ
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جنٌه( المعروضة ، إال أن اللجنة قبلت اليدخول مين جدٌيد ميع الشيركة الميذكورة فيً مفاوضيات حيول أسيلوب السيداد لتعيدل عين 

 شرطها بالسداد الفوري ولتقر برنام  السداد المعروض علٌها من تلك الشركة.

خالفيت ت مما تقدم أن إجراءات طرح المزاٌيدة العامية بالمظيارٌؾ المؽلقية لبٌيع شيركة طنطيا للكتيان والزٌيوت قيد وحٌث إن الثاب

لؽٌر المتزاٌدٌن المتقدمٌن للمزاٌدة العامة بالمشياركة فيً الممارسية المحيدودة بعيد انتهياء مواعٌيد التقيدم القانون حٌنما سمحت 

أعلى عرضٌن منهم والكشؾ عن السعر األساسً لبٌع شركة طنطا وفقاً للتقٌيٌم  للمزاٌدة وانتهاء فض المظارٌؾ والتفاوض مع

( الجمعٌية التعاونٌية 2( شركة المجموعة الدولٌية لالسيتثمار )1المعتمد ، وذلك بدعوة مستثمرٌن جدد للتنافس وهم )

لقيانون ولقواعيد العالنٌية ، وذلك بالمخالفة ل (شركة فاٌن وود للصناعات الخشبٌة3الزراعٌة العامة لمنتجً الكتان )

والمساواة وحرٌة المنافسة ، حٌث ال ٌجوز إجبار المتزاٌدٌن على الدخول فيً الممارسية بعيد أن تعلقيت حقيوقهم بالمزاٌيدة التيً 

ٌجب أن تكون األساس فً اختٌار العرض األفضل شروطا واألعليى سيعراً ، ذليك أن للممارسية حاالتهيا وليٌس مين بٌنهيا تحوٌيل 

لعامة إلى ممارسة ، وأنه بفتح المظارٌؾ المؽلقة المقدمية فيً المزاٌيدة العامية ٌحظير اليدخول فيً مفاوضيات ميع أحيد المزاٌدة ا

مقييدمً العييروض فييً شيي ن تعييدٌل عرضييه إال فييً الحييدود المقييررة للجنيية البييت والتييً ال تجيياوز مفاوضيية مقييدم العييرض األعلييى 

ا ومفاوضة صاحب العطاء األعلى ؼٌير المقتيرن بتحفظيات للوصيول إليى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنها كلها أو بعضه

مستوى أسعار السوق أو الثمن أو القٌمة األساسٌة لمحل البٌع ، ولذلك فإنه ال ٌجوز للجنة البت وال للسلطة المختصة باالعتماد 

ار فً المزاٌدة ٌتعارض مع الصالح العام أو أن تحول المزاٌدة العامة إلى ممارسة ، وكل ما ٌمكن إتباعه إذا ما تبٌن أن االستمر

أن أعلى المتزاٌدٌن لم ٌصل عرضه إلى الثمن أو القٌمة األساسٌة السرٌة أن توصً لجنة البيت بإلؽياء المزاٌيدة بعيد التثبيت مين 

للسيلطة  قٌام إحدى الدواعً المبررة لإللؽاء، وٌعقب ذلك صيدور قيرار مسيبب مين السيلطة المختصية، فيإذا ميا حيدث ذليك، أمكين

المختصة طرح العملٌية فيً ممارسية متيً تحققيت إحيدى الحياالت التيً ٌجيوز إجيراء الممارسية فٌهيا طبقيا ألحكيام قيانون تنظيٌم 

 .المناقصات والمزاٌدات

 أما المخلفة األخرى للقانون هً مخالفة نصوص قانون قطاع األعمال العام.
عمـى انـو " وال  1991لسـنة  203انعمـال الرـادر  القـانون رقـم  ( مـن قـانون قطـاع10انحيـرة مـن المـادة  العقرة  تنصحيث 

يروز التررف  ال ين وي أرل من حطوط االنتاج الرئيسية اال  عد مواوقة الرمعية  العامة وط قـا لمقواعـد التـي تحـددىا اللئحـة 
 التنعيذية"

حظرت  انيا1991لسنة  203در  القانون رقم ( من قانون قطاع انعمال الرا10العقرة انحيرة من المادة  ومن حيث إن معاد 
التررف  ال ين وي أي أرل من حطـوط االنتـاج الرئيسـية إال  عـد مواوقـة الرمعيـة العامـة  وط قـا لمقواعـد التـي تحـددىا اللئحـة 

 ح التنعيذية
لسـنة  1590زراء رقـم ( من اللئحـة التنعيذيـة لقـانون قطـاع انعمـال العـام الرـادرة  قـرار رئـيس مرمـس الـو 26 وتنص المادة 

التي نرت عمى أنو " ال يروز لمشركة التررف  ال ين وي أرل من حطوط االنتاج الرئيسية إال  مواوقة الرمعيـة العامـة  1991
  ير العادية وط قًا لما ياتي:

ى تحميـل الشـركة أن تكون الشركة عارزة عن تشقيل ىذه الحطوط تشقيل اقترـاديا أو أن يـؤدي االسـتمرار وـي تشـقيميا إلـ ـ  1
 حسائر مؤكدة.

 ( من القانون19أال يقل سعر ال ين عن القيمة التي تقدرىا المرنة المنروص عمييا وي المادة  ـ  2
أن تقييم أرـول الشـركة قـد ات ـن الضـوا ط والقواعـد الحارـة  تقيـيم الشـركات الرـناعية التـي واوقـت عمييـا ولما كان ذلك وحيث 

المعتمدة من مرمس الوزراء والمحالعة لمقـانون والرـادرة مـن  يـر سـمطة محترـة  إرـدارىا و قيـر المرنة الوزارية لمحرحرة و 
انداة التشــريعية المحــددة قانونــًا لتقيــيم الشــركات وىــي اللئحــة التنعيذيــة لقــانون قطــاع انعمــال العــام ح وذلــك  المحالعــة لمعقــرة 

التي حظرت الترـرف  ـال ين وـي أي  1991لسنة  203 القانون رقم  ( من قانون قطاع انعمال الرادر10انحيرة من المادة  
ح حيـث لـم تـدرج  أرل من حطوط االنتاج الرئيسية إال  عد مواوقة الرمعية العامة وط قـا لمقواعـد التـي تحـددىا اللئحـة التنعيذيـة

عمال العـام المشـار إليـو عمـى الـر م مـن القواعد التي أقرتيا المرنة الوزارية لمحرحرة ضمن اللئحة التنعيذية لقانون قطاع ان
تن يو رئيس الرياز المركـزي لممحاسـ ات عضـو المرنـة الوزاريـة الـذي ن ـو وـي تعميقـو عمـى تمـك الضـوا ط والقواعـد ـ  حـق ـ  انـو 
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(ح كمـا عرض قرارات المرنة الوزارية لمحرحرة وي ىـذا الشـان عمـى مرمـس الـوزراء القرارىـا واعتمادىـايتعـين  
 203ردور قرار من رئيس مرمـس الـوزراء  تعـديل اللئحـة التنعيذيـة لمقـانون رقـم  حق ـ إلى وروب   ن و كذلك ـ
إال أن اللئحـة التنعيذيــة اســتمرت متضــمنة لقواعــد أحــرى مقــايرة لمقواعــد  يتضــمن المعنــى الســالف  يانــو ح 1991لســنة 

د المعتمـدة مـن مرمـس الـوزراء دون تضـمينيا اللئحـة والضوا ط التـي أقرىـا مرمـس الـوزراء  مـا يرعـل تط يـق الضـوا ط والقواعـ
اما المحالعة  و اللئحة التنعيذية والعدم سواءالتنعيذية ذاتيا أو دون تحويل مرمس الوزراء وضن تمك الضوا ط  ديمة عما تضمنت

الشـركات العـارزة عـن تشـقيل  " إذ الما ت أن شركة طنطا لمكتان والزيوت لم تكن من"سالعة ال يان 26المانية ويى محالعة المادة"
حطوط االنتاج الرئيسية تشقيًل اقتراديًا ح كما لم يم ت أن االستمرار وي تشقيميا من شانو أن يؤدي إلى تحميل الشركة حسـائر 
نمـا عمـى العكــس وقـد م ـت أن الشــركة مـن الشـركات التــي تحقـق أر احـًا وأنيــا قـد نيضـت مــن عمرتيـا وحققـت وائضــًا  مؤكـدة ح وا 

 ًا وأر احًا معقولة  ما يرعل تقييميا تمييدًا ل يعيا  قير سند من القانون والواقن.مناس 
 را عا: إ رام العقد  المحالعة لمقانون:

  طلن العقد:-1

المستقر عميو وقياء وقضاء أن العقد االدارى ىو " كل اتعاق يعقد  ين طروين احدىما شحص معنوي عام وذلـك  يـدف إدارة من 
 تقلل مروق عام ح وتظير وى العقد نية تط يق أحكام القانون العام "وتنظيم أو اس

وىــذا يظيــر  رــلء وــى احتــواء ممــل ىــذا االتعــاق عمــى شــروطا  يــر مالووــة وــي التعاقــد الحــاص ســواء  تمتــن االدارة  امتيــازات 
تمتن  يا لو تعاقـد مـن  يـره مـن انوـراد وسمطات ال يتمتن  يا االوراد ح أو  من  المتعاقد سمطات استمنائية وى موارية القير ال ي

وىــذا ىــو منــاط تميــز العقــود االداريــة عــن العقــود المدنيــة  طــا ن حــاص ح  ســ ب ارت اطيــا  ــالمراوق العامــة وــإذا كانــت مرــال  
إذ يرـب انطراف المتعاقدة وى العقود المدنية متساوية وتحكميـا قاعـدة العقـد شـريعة ح وإنيـا وـى العقـود االداريـة  يـر متسـاوية 

سمو المرمحة العامة عمى المرمحة العردية الحارـة ويـنعكس ذلـك عمـى مضـمون العقـد االدارى سـمطة االشـراف والوريـو عمـى 
 . تنعيذه وحق تعديل العقد  ما يتعق ورال  المروق العام

 134و  117ص -2002دار النيضة العر ية ط –النشاط االدارى  –د / انس رععر 
 تضمن وى المادة الر عة منو تحت  ند ممن الشراء وشروط السداد نود العقد موضوع الطن وانو قد ومن حيث انو و مطالعة 

رنييــا ويــتم ســداد  83000000أســيم مــن أســيم الشــركة  م مــغ  591000% مــن انســيم وعــددىا 100تحــدد ممــن شــراء  -
 الممن عمى النحو االتى:

% من الممن م سدادىا حـال 40يون ومائتي رنييا ن ير"  ما يوازى رنييا " وقط ملمة وملمون مم 33200000دوعة مقدمة  
رنييـا " 49800000التعاقد  مورب أر عة شيكات " مروق رورتيا" و ال يسرى ىـذا العقـد إال  عـد رـرف قيمتيـا وال ـاقي وقـدره 

 تسعة وأر عون مميون و ممانمائة ألف رنييا" تسدد عمى ملمة أقساط.
قــرارات مقــدمي ومــن حيــث انــو و مطالعــة كر  ــا:  يانــات العطــاء وا  اســة شــروط  يــن شــركة طنطــا لمكتــان والزيــوت رــاء  ال نــد ماني

 العطاءات انو:
 وسوف يكون المشترى ممتزما  سداد قيمة العرض المقدم  اى الطرق المتاحة.

الى الم مـغ وـور إيـداع وت  حساب معمق تودع ويو كامل قيمة الشراء من أعطاء الشركة القا ضة الرـلحية وـى سـحب ارمـ أوال:
 مستندات نقل ممكية انسيم .

 أن يقوم المشترى  تحرير شيك مرروي معزز  كامل قيمة الشراء لمشركة القا ضة مانيا:
إيداع قيمة م مغ الشراء  الكامل  ما وي ذلك اى تكاليف أضاوية تتعمق  إرراءات الحساب المعمق وي حـلل  ىويرب عمى المشتر 
 ا.المدة المتعق عميي
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قرارات مقدمي العطاءاتح وال ند  6ال ند  كما أن  عمـى نرـا ( من تقديم العروض الواردة  كراسة الشروط 4( من  يانات العطاء وا 
اعت ـار تقـديم العــرض ق ـواًل مـن مقدمــو لكاوـة الشـروط وانحكــام الـواردة وـي كراســة الشـروطح وال يرـوز لمقــدم العـرض  عـد تقــديم 

أو تحعظـات أو إضـاوات عمـى أي مـن  نـود كراسـة الشـروط ويعت ـر مقـدم العـرض قـد واوـق عمـى تمـك العطاء إدحـال أي تعـديلت 
الشــروط  تقديمــو لعرضــو ح ومــن ذلــك وقــد قــام مقــدمي العــروض  مــا وــييم شــركة الــوادي لترــدير الحارــلت الزراعيــة  العطــاء 

االلتــزام  ســداد كامــل قيمــة الرــعقة وــور التعاقــد  إضــاوة شــروطًا رديــدة إلــى العــرض المقــدم منيــا تتعمــق  تقيــيم انراضــي وعــدم 
واشترط تقسيطيا عمى نحو محدد منو. وقد ق مت لرنة ال ت والرمعية العامة التعديلت التي أدحميـا مقـدم العـرض عمـى عرضـوح 

 عمى الر م من محالعة ذلك نحكام القانون
عمى مرحمتين انولى تتم وييا انعمال التمييدية والمانيـة يـتم ومن حيث انو ومن المقرر وي القانون االدارى أن العقد االدارى يم 

وييا إ رام العقد وانعمال التمييديـة مـن وضـن شـروط المناقرـة واالعـلن عنيـا وتمقـى العطـاءات المقدمـة وييـا وتحقيـق شـروط 
دارة للورـاح عـن إرادتيـا ىـي المناقرة مم المعاضمة  ين العطاءات وإرسـاء المناقرـة  عـد ذلـك  قـرارات إداريـة تتحـذىا ريـة اال

 يرب آن تسير وييا رية االدارة عمى مقتضى التنظيم االدارى المقرر لذلك. توحدىا دون  يرىا وكل ما يردر من ىذه القرارا
 "1951ديسم ر  13 تاريخ  684وتوى رقم  –وتوى الرمعية العمومية لقسمي العتوى والتشرين 

م الريات االدارية  ات اع إرراءات معينـة ح وقيـدىا  قيـود حـال إ راميـا لمعقـد االدارى وذلـك ولما كان ذلك وحيث إن المشرع قد ألز 
مررعو ارت اط العقد االدارى  المروق العام الذي يستحدم أموال عامة من ريـة ويسـتيدف تحقيـق المنععـة العامـة مـن ريـة أحـرى 

ران ين أمر ضروري ال  نى عنو ويرب عمى االدارة مراعاتيا مما يستورب ضرورة المحاوظة عمى تمك انموال العامة وكل من ال
 عند إ رام العقد .

( و 2محالعة العـرض المق ـول مـن الرمعيـة العامـة لم نـود   ومن حيث انو ووى حرورية العقد موضوع الطعن ولما كان الما ت
شـان إيـداع قيمـة الشـراء وـي الحسـاب المعمـق ( من  تاسعًا ـ عقد نقل الممكية وسداد الممن( الـواردة  كراسـة الشـروط  4( و  3 

ووقــًا للرــراءات المحــددة  ــالممحق  و( ح وأن يكــون االيــداع لكامــل قيمــة التعاقــد أو تحريــر شــيك مرــروي معتمــد  كامــل القيمــة 
ب مـن ال يعية  اسم الشركة القا ضة لمرناعات الكيماوية ليؤول  عد ذلك إلـى حرـيمة الحرحرـة  حسـاب وزارة الماليـة ح وورـو 

ييق ل عرضو تحمل سداد كل الضرائب والرسوم المحددة ووقًا لقوانين رميورية مرر العر ية ح وىي رميعًا شروط لم يق ميـا مقـدم 
%( مـن 40العرض وواوقتو لرنة ال ت عمى است دال  يرىا  يا وحارة نقل الممكية وأسموب سداد الممن الـذي تقيـر إلـى سـداد  

%( ح عمـى أن تسـتحق الدوعـة انولـى  عـد سـنة مـن اسـتلم 20ي عمـى مـلث دوعـات سـنوية  واقـن  الممن كدوعة مقدمة ح وال اق
الشركة مقا ل تحمميا  العوائد وحطاب ضمان لتقطيـة الـدوعات المؤرمـة ح وىـو مـا يحـالف الشـروط المنرـوص عمييـا وـي كراسـة 

 الشروط 
لشـروط العامـة والتـي تعـد وـي وقـو القـانون االدارى وسـيمة االعـلن وترتي ا عمى ذلك يكون العقد ا رم  المحالعة لما ورد  كراسـة ا

رراء من االرراءات التمييدية التي يتكون منيا العقد االدارى حينما سم  لممتعاقد  تقسـيط ممـن الرـعقة إلـى دوعـات  عن ال ين وا 
ح ولمـا كـان ون كـامل لكامـل الـممن ملمة وي حين أن الشروط الواردة  كراسة الشروط لم تضمن ذلك إنما اشترطت أن يكون الد

ذلك وحيـث إن االيرـاب وـي العقـد االدارى ويـو يورـو عمـى أسـاس الشـروط العامـة المعمـن عنيـا والتـي تسـتقل 
وان محالعة ما ورد  إيراب الرية  ومن مم االدارة  وضعيا دون أن يكون لممتعاقد انحر حق االشتراك وي ذلك

 . طلن العقد الذي إ رام عمى أساسو وىو ما تحقق وي الحالة الراىنة االدارية وي العقد يعد من مور اتو
سمحت لممستممر  المشتري(  ـامرين محـالعين لمقـانونح أوليمـا تقييـر  وضل عمى ذلك وقد تضمنت  نود العقد عمى قواعد و نود 

تســميم لــو  ععــل ذلــك رــراحة القــرض مــن اســتحدام انرض مــن ان ــراض الرــناعية إلــى  يرىــا مــن ان ــراض  محــض إرادتــو وال
وضمنًا ح ومانييما  تعديل أسموب التقييم المعتمد من مرمس الوزراء إلى أسموب التقييم ووقًا لمقيمة السـوقية متـى أراد المسـتممر 

وي  اهالمشتر ( تقضي  التزام المشتري  عدم استحدام انراضي 1/8ذلك ووقتما شاء ح وذلك  تقرير قاعدة من قواعد التقييم  ال ند 
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و ـين  المشـتراه ير ان راض الرناعية ح وإذا قام  تقيير القرض يسدد لمدولة " وزارة المالية " العرق  ين ممن السـوق ل راضـي 
ممن انراضي الرناعية وي أقرب مدينة عمرانية رديدة ح وىـو تعـريط شـرن المسـتممر عمـى ق ـول الشـراء ووقـًا لمـا تقـرره الدولـة 

تــر ص  عررــة تقييــر القــرض كمــا يشــاء ووقتمــا يريــد ليقترــر انمــر عمــى ســداده لعــرق التقيــيم دون نظــر مــن قواعــد لمتقيــيم وال
لضرورة المحاوظة عمى استمرار النشاط وعمى نوعية وعدد العمالة القائمة ودون مراعاة لضـا ط ترنـب  يـن انراضـي وأي أرـول 

( مـن الضـوا ط العامـة ح وىـو مـا 1/1ة المحترـة ووقـًا لم نـد  أحرى زائدة عمى النشاط ووروب نقـل ممكيتيـا إلـى الشـركة القا ضـ
والتقيـيم النيـائي ليـا منوطـًا  ر  ـة المشـتري وووـق  المشـتراهيعدم تمك القواعد من أساسيا طالما كان تقييـر القـرض مـن انرض 

 أسموب التقييم الذي يحقق مرمحتو ىو ال مرمحة المشروع محل ال ين.
 تو العقديةإحلل المتعاقد  التزاما -
تـنص عمـى " العقـد شـريعة  1948لسـنو  131من القانون المدني المرري الرادر  القانون رقم  147ومن حيث أن المادة  -

 المتعاقدين ول يروز نقرو اوتعديمو إال  اتعاق الطروين أو ل س اب التي يقررىا القانون " 
تنعيذ العقد ط قا لما اشتمل عميو و طريقـو تتعـق مـن مـا ير ـو  من القانون المدني تنص عمى " يرب 148ومن حيث إن المادة 

 حسن النية " 
 147ومن حيث إن ال ين من ىاتين النرين أن المشرع المدني ارسي قواعـد أساسـيو وـي إ ـرام العقـود حيـث قـرر وـي المـادة  -

ىـذا التعـديل  ـالنقص أو  الزيـادة وضـل عـن  أن العقد ال يمكن تعديمو إال  االتعاق  ين أطراوو أما  ير ذلك وقير رائز سواء كـان
حسـن  أضـحىو يـذا الـنص  النيـةوم ـدأ حسـن سا قو ال يان أن التنعيذ يرـب أن يكـون متعـق  148أن المشرع اورب وي المادة 

 تنعيذ العقود .  وي أريلم دأ  النية
ىـو شــريعة  –العقـد شــريعة المتعاقـدين  –مــن القـانون المـدني  148ح  147ولقـد ذى ـت الرمعيـة العموميــة إلـى أن " المادتـان 

اتعاقيو يمزم عاقديو  ما يرد االتعاق عميو متى وقن رحيحا وانرل انو ال يرـوز نحـد طروـي العقـد أن يسـتقل  نقرـو أو تعديمـو 
نما يقترر عممو عمى تعسير مضمونيا  الرروع إلى نية ىـؤالء الع اقـدين وـل وال يروز ذلك لمقاضي ننو ال يتولى إنياء العقود وا 

 يروز نقص العقد وال تعديمو إال لس ب من انس اب المقررة وي القانون أو  تراضي عاقديو.
 1987/  10/  28جلسيه  1987/  12/  20بتيارٌخ  1057"راجع فً ذلك فتوى الجمعٌة العمومٌة للفتوى والتشيرٌع رقيم 

 "1421/ 32/2ملؾ رقم 

 انو:راءت تحت مسمى التزامات المشترى تنص عمى  والتيالطعن المادة العاشرة من العقد موضوع  إنومن حيث 
 : االتييمتزم المشترى  30/6/2004اعت ارا من تاريخ استلم الشركة وووقا لميزانية 

وعــدم رــواز االســتقناء عــن اى عامــل اال ووقــا  وأرورىــاالحعــاظ عمــى رميــن العمالــة المورــودة  الشــركة وعمــى كاوــة مزاياىــا  -1
 .لقانون العمل

" مـن 6استمرار نشاط الشركة والعمل عمى تطويره وى رمين المواقن ط قا لحطة التطوير والتحديث الموضحة وى ممحق رقم " -2
 ىذا العقد.

تقييميا ىذا القرض ووى حالة تررف الشركة لقيـر  وي روعيالرناعية حيث  ان راض وي إالالشركة  أراضىعدم استقلل  -3
وقت التررف والقيمة التي  ـاع  يـا انرض إلـى وزارة سداد العرق  ين قيمة ارض المناطق الرناعية الرناعية تمتزم   ان راض
 المالية.

 المحاوظة عمى ووائد انر اح الحارة  العاممين وي الشركة  اعت ارىا من حقوقيم الم ينة  الميزانية. -4
 الشركة  يئيا ووقا نحكام قانون ال يئة. أوضاعتوويق  -5

انو و االطلع عمى اتعاقية العمل الرماعية الم رمة  ين المشترى " رعتو" و ين وزارة القـوى العاممـة واليرـرة معوضـة  ومن حيث
من حكومـة رميوريـة مرـر العر يـة والنقا ـة العامـة لعمـال القـزل والنسـيج قـد تضـمن الكميـر مـن ال نـود االتعاقيـة التـي يراعييـا 
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االتعاقية نرـت عمـى أن " يـتم رـرف أرـور العـاممين شـاممة العـلوات الدوريـة واالرتماعيـة المشترى ونرد أن المادة المالمة من 
 "2010اعت ارا من شير يوليو 

 2010رنييــا اعت ــارا مــن يوليــو  90 إلــى" واوقــت الشــركة عمــى زيــادة  ــدل الور ــة القذائيــة  أنمــى ع" منيــا 4ونرــت المــادة "
 االستمرار وى العمل  الشركة " ويالعمل والرا  ين  رأسلمعاممين الذين عمى 

 عد تشقيل الشركة وذلك لكاوـة العـاممين  2010 أ سطسررف الحواوز اعت ارا من شير  ي دأ"  أن" منو عمى 5ونرت المادة "
 المستمرين وى العمل........"

العقـد والتـي التـزم  يـا وتلقـت العقديـة الـواردة ضـمن  نـود  والتزاماتـ ذومن حيث إن الما ت من انوراق أن المشترى لـم يقـم  تنعيـ
 عمييا إرادتو من الرية االدارية وقد تمممت تمك المحالعات وى االتى:

 المحالعــة لمــا تقضــى  ــو المــادة  1/7/2008االساســى اعت ــارا مــن  انرــر% مــن 7عــدم رــرف العــلوة الدوريــة  نســ ة  : أوال
 الحاص  قانون العمل. 2003لسنة  12المالمة من القانون رقم 

  ما انتيرتو كاوة الشركات الرناعية. أسوةتررف لمعاممين  التي:روض زيادة قيمة الور ة القذائية مانيا 
  النقا ة العامة. أعضاءا: قيام المشترى  عرل الكمير من العاممين من  ينيم مالم
 المكاسب.الشركة تحقق العديد من  أنلمعاممين ر م  إر اح: عدم ررف را عا
لسـنة  12383 إقامـة الرنحـة رقـم  االداريـةاالرتماعيـة لمعـاممين لـدييا ممـا حـدا  الريـة  التامينـاتمـو  سـداد ا : عدم قياحامس
2010. 

ومن حيث إن العقد  معناه العام يع ر عن تواوق إرادتين أو أكمر عمى ترتيب امـر قـانوني معـين سـواء كـان ذلـك  إنشـاء التـزام أو 
ذا قام العقد رحيحا  ين طرويو ويو ياحـذ حكـم القـانون  النسـ ة إلييمـا معـا وىـذا مـا يع ـر تعديمو أو نقمو أو إنيائو ح ومن مم وإ

عنو وي العقو  م دأ القوة الممزمة لمعقـد ويترتـب عمـى اعت ـار العقـد قـانون الطروـي إنيمـا يمتزمـان  تنعيـذه وال يرـوز نحـدىما أن 
وضعيا المتعاقد انحر كما يترتب أيضا عمـى اعت ـار العقـد قـانون  يستقل  نقضو او تعديمو وان يحترم كل من الطروين المقة التي

 الطروي أن القاضي يرب عميو أن يحترم ىذا القانون الحاص  الطروين ح ويقوم  تعسيره ووقا لما انرروت إليو إرادتيما المشتركة
ترـاه تـواور  النسـ ة لمقـانون  ورـو عـام ت التـيومـو نعـس القـوة   اطراوـويعـد قانونـا محـدود النطـاق  إذالعقـد  أنويترتب عمى ذلـك 

 عقد عام والعقد قانون حاص  اطراوو. نالحاضعين لو ح طالما أن القانو
ومن حيث أن قضاء ىذه المحكمة قد استقر عمى أن حقوق المتعاقد من رية االدارية والتزاماتو إنما تتحدد ط قا لنروص  -

 .ية االدارةالعقد وليس عمى أساس مكات ات ومراسلت تردر عن ر

 "وما بعدها 348، ص35الموسوعة اإلدارٌة الحدٌثة ج م195/1993جلسة  –ق 34لسنة  800هذا المعنى الطعن رقم "في 

إن المشترى قد ألزم نعسو  التزامـات عقديـة م ناىـا وسـندىا القـانوني العقـد الم ـرم  ينيمـا ولما كان ذلك وحيث انو ووقا لما تقدم 
وان ىو حـالف القـانون وانـو يكـون قـد مات ىي القانون الحاكم لمعلقة  ينو و ين رية االدارة ومن مم ومن مم أضحت تمك االلتزا

يـرت ط  أدارىالعقد موضوع الطعن ىو عقد  أناحل  التزاماتو العقدية ويضحى والحال كذلك من حق رية االدارة وسخ العقد ريمما 
  تنظيم مروق عام . انولالمقام  وي
الدولة والقائمة عمى انمـر أن تتحـرى الدقـة ويمـا ترريـو  ويوإننا نمزم الييئات المسئولة مق ومن ىذا المنط -

من ترروات ترت ط وي المقام انول  مقدرات الشعب المرري وان تكون أكمر حررا وحرـاوة مينيـة وـي إدارة 
ى أرحاب والح رات العمميـة عيد إلتالعممية االقترادية وما يرت ط  يا من عمميات أحرى وانو قد آن انوان أن 

والعممية الواسعة الدارة تمك العممية وت تعد عن قواعـد المراممـة والمحسـو ية والتـي أدت إلـى تـدىور االقترـاد 
ىـو  المرـريمقدرات ومروات الشعب  أنالحس ان  ويواضعة  والداني القارييعممو  الذيالمرري عمى النحو 

الحـدود وووـق  أضـيق وـي إالظـرف مـن الظـروف  أومن الحاالت اى حالو  ويحط احمر ال يروز المساس  و 
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 المرـريالشـعب  إياىـاحمميا  التي وانمانةحالعت ذلك تكون قد حانت المقة  ىيمعايير اقترادية سميمة وان 
ــَاَ ْيَن َأن يَ  إنــا"وحالعــت قولــو تعــالى  ــالر َو  َ ــَماَواتر َواْنَْرضر َواْلرر ــَة َعَمــى السا ــا َعَرْضــَنا اْنََماَن ْنَي ــا َوَأْشــَعْقَن مر ْمَنَي ْحمر

نَساني إرناوي َكاَن َظميومًا َرييواًل {  َوَحَمَمَيا االْر
وىـو حـق ال تـامين الروىريـة  االنسـانحقـوق  أىـمىـو مـن  التقاضـيولـيس  ـاحر وانـو ولـئن كـان حـق  وأحيرا
اللزمـة  التقاضـييات حق دون كعالتو كامل  ير منقوص وان من مقتض نمنوو ال لحريتو وال  االنسانلحياة 

الحقـة  المسـاواة تـووير  إالال تقـوم لـو قائمـة  انحيـر الوكالـة وىـذا الحـق  أو أرالةوالمريقة  و كحق مقدس 
ضرورة كعالة حـق الـرد عمـى مـا  المساواةوسائل تحقيق ىذه  ألزممنرة القضاء وان من  أمام ين المتقاضين 
 أورـوكعتـو ميـزان العدالـة مـا شـاء مـن  وـييضـن كـل طـرف  المحكمـة مـن مسـتندات حتـى إلىيقدمو الحروم 

 أنشــرع مــن ارمــو ال  الــذييســتحدم ىــذا الحــق عمــى النحــو  أن أحــرىومــن ناحيــة  ين قــيحقــو ح وانــو  إم ــات
  ــالنواحي انولالقضــائية  مطــاعن ال تــرت ط وــى المقــام  انحكــاميســتحدم عــن ســوء قرــد مــن ارــل النيــل مــن 

والتقاليــد  انعــرافالطعــن الن العمــل  قيــر ذلــك يحــالف  أومرت طــة  موضــوع الــدعوى ال االررائيــة أوالقانونيــة 
  االحترام المت ادل  ين المتقاضين و ين منرة القضاء . إحللالقضائية وكذلك 

ىو ترري   عبارات إنشائٌة هالمٌة ال ترقى إال أن تكون خطاب سٌاسًومن مم وان ورف الطاعن الحكم انو 
سعاف وأعـاد انمـور حيمياتـو  وـيالحكـم  أوضـحيا التـيسـوى النيـل مـن الحكـم وطمـس الحقـائق  ال محـل لـو وا 

لنرا يا الرحي  وانحكام القضائية ليست ع ارات إنشائية إنما ىي وليدة لمعدالة الحقو التـي ينشـدىا الرميـن 
عــلء لم ــدأ ســيادة القــانون وان القاضــي يحاســ و ضــميره ق ــ ل أن يحاســ و وترســيخ لم ــادئ قانونيــة حالرــة وا 

أشحاص  اعينيم وذواتيم ويتحول قممو وحكمو إلى معول ليدم قلع العساد والضرب  يد من حديد عمى ايـدى 
 المعسدين ونرره المظموم واقتضاء الحق من الظالم 

ومن مم كان  انحرى عمى الطاعن  دال من أن يتيكم عمـى حكـم قضـائي وـي إسـعاف مقرـود منـو واعت ـار مـا 
النظر إلى حال مـا ورـل  –ا ىو إال ع ارات إنشائية ىلمية ال ترقى إال أن تكون حطاب سياسي ورد  الحكم م

إليو االقتراد المرري وما أرا و من عطب سواء أكـان عـن قرـد أو عـن إىمـال وعـدم اكتـراث نتيرـة الريـل 
رـاد المرـري مــن عـرض الحــائط  قيـة تعريـغ االقت السـا قة  ـالموائ  والقـوانين التـي مـا ضــر ت  يـا الحكومـات

عمـم وارتضـى  الوضـن وـان انمـر سـواء أكـان  أومضمونو ضمن حطة معدة سمعا لذلك وان ىو لـم يعمـم  ـذلك 
 وعدم احترام ليي ة وقوة انحكام القضائية.. نىذا أو ذاك يع ر عن ريل  القانو

  حكـم القـانون ويقـدو الطعـن عمـى سـوقو احـذ  ـذلك وانـو يكـون قـد رـادف رـحي اسـتويالحكم المطعون ويو قـد  إنومن حيث 
 عميو واقدا لسنده القانوني السميم رديرا  الروض.

 من قانون المراوعات المدنية والترارية. 184ومن حيث إن من يحسر الطعن يمزم المررووات عمل  حكم المادة 
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