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7/5/2011  

 صحإلؿَحءح

أودع األستاذ/ مدحت منير وهبه المحػام  بػالن ض وااداريػل الا يػا ب ػكته ونػي   ػف  27/6/2011أنه في يـو االثنيف الموافؽ 
ؽ ع ق ـ نتاب المحنمػل ااداريػل الا يػا ت ريػر مسػببًا بػالطاف فػ  حنػـ ال رػا  ااداري 57لسنل  33963الطا ف في الطاف رقـ 

وال اري في منطوقل "حنمت المحنمل: أوال: ب بػوؿ تػد ؿ نػ   7/5/2011وال ادر بتاريخ ؽ 65لسنل  11492في الد وى رقـ 
  ػػوما منرػػميف إلػػ  المػػد   فػػي  د   ػػ  البسػػيون  فػػي  ػػنؿ مػػف   ػػ  أنػػور  طيػػل ال ػػايدي د محمػػد احمػػد لبيػػب  بػػدا ه

 ط باته.
يترتب     ذلؾ مف أثػار أ  ػ ا بطػ ف   ػد بيػع  ما عثانيا: ب بوؿ الد وى  ن  وف  الموروع بإلغا  ال رار المطاوف فيه د م

والتاميػر حاليػا" ونػؿ مػف  ػرنل أنػواؿ  د% مف أس ـ  رنل  مر أفندي المبػـر بػيف ال ػرنل ال ابرػل ل ت ػارة "ال وميػل ل ت ػيي90
ار إليػه واع ػادة محمد ال نبيط وبطػ ف  ػرط التحنػيـ الػوارد بالمػادة الا ػريف مػف الا ػد الم ػ فالمتحدة ل ت ارة و ميؿ  بدا لرحم

نانا   ي ا قبؿ التااقد د واسترداد الدولل ل ميع أ وؿ وفروع ال رنل ونافل ممت نات ا المس مل ل م ػترى مط ػرة  التيالمتااقديف 
مع منح ـ نامؿ مستح ات ـ وح ػوق ـ  ػف الكتػرة منػذ إبػراـ الا ػد وحتػ  تنكيػذ هػذا  الساب لسبؽ أورا  ـ  التيمف نؿ الرهوف 

رتب ػا  ػ ؿ نكػاذ الا ػد وبطػ ف بيػع المسػتثمر لنسػبل  التػي وااللتزامػاتأ زائه وتحمؿ الم ترى وحػد  نامػؿ الػديوف  الحنـ بنامؿ
% مف رأس ماؿ ال رنل إل  مؤسسل التمويؿ وما يترتب     ذلؾ مف أثار وذلؾ     النحو المبيف باألسباب وألزمػت المػد   5

 ع الم روفات."والثالث والرابع والتاس والثاني  ي ـ األوؿ 
حالػل الطاػف إلػ  محنمػل ال رػا   فيوط ب الطا ف   تاـ ت رير الطاف الحنـ ب بوؿ الطاف  ن . بن ض الحنػـ المطاػوف فيػه واع

لزاـ المطاوف ردهـ الم روفات. ااداري  ب يئل أ رى ل ك ؿ فيه مف  ديد واع
ها ػـ المحػام  بػالن ض وااداريػل الا يػا ب ػكته ونػي   أودع األسػتاذ الػدنتور/ زنػ  2/7/2011يـو الث ثا  الموافؽ  فيثـ أنه 

حنػػـ محنمػػل  فػػيؽ ع ق ػػـ نتػػاب المحنمػػل ااداريػػل الا يػػا ت ريػػرًا مسػػببًا بػػالطاف 57لسػػنل  35092 ػػف الطػػا ف فػػ  الطاػػف رقػػـ 
مػل: "حنمػت المحن منطوقػل فػي وال ارػي 7/5/2011ؽ ع وال ػادر ب  سػل 65لسػنل  11492الػد وى رقػـ  فػي ااداريال را  

  ػوما منرػميف  د   ػ  البسػيون  فػ   ػنؿ  بػدا هد محمد احمد لبيػب  ال ايدي  طيلأوال: ب بوؿ تد ؿ ن  مف     أنور 
 إل  المد   ف  ط باته.

ثانيا: ب بوؿ الد وى  ن  وف  الموروع بإلغا  ال رار المطاوف فيه د ـ مػا يترتػب   ػ  ذلػؾ مػف أثػار أ  ػ ا بطػ ف   ػد بيػع 
 أنػواؿوالتاميػر حاليػا" ونػؿ مػف  ػرنل  دل ت ػييالمبػـر بػيف ال ػرنل ال ابرػل ل ت ػارة "ال وميػل  أفندي رنل  مر  % مف أس ـ90

محمد ال نبيط وبطػ ف  ػرط التحنػيـ الػوارد بالمػادة الا ػريف مػف الا ػد الم ػار إليػه واع ػادة  ف بدا لرحمالمتحدة ل ت ارة و ميؿ 
د واسترداد الدولل ل ميع أ وؿ وفروع ال رنل ونافل ممت نات ا المس مل ل م ػترى مط ػرة نانا   ي ا قبؿ التااقد  التيالمتااقديف 

مع منح ـ نامؿ مستح ات ـ وح ػوق ـ  ػف الكتػرة منػذ إبػراـ الا ػد وحتػ  تنكيػذ هػذا  الساب لسبؽ أورا  ـ  التيمف نؿ الرهوف 
رتب ػا  ػ ؿ نكػاذ الا ػد وبطػ ف بيػع المسػتثمر لنسػبل  يالتػ وااللتزامػاتالحنـ بنامؿ أ زائه وتحمؿ الم ترى وحػد  نامػؿ الػديوف 

% مف رأس ماؿ ال رنل إل  مؤسسل التمويؿ وما يترتب     ذلؾ مف أثار وذلؾ     النحو المبيف باألسباب وألزمػت المػد   5
 والثالث والرابع والتاسع الم روفات." والثاني  ي ـ األوؿ 

 بوؿ الطاف  ن  وف  الموروع بإلغا  الحنـ المطاوف فيه وال را  م ددًا: تاـ ت رير الطاف الحنـ ب  فيوط ب الطا ف 



 3 

المبػـر بػيف  أفنػدي% مػف أسػ ـ  ػرنل  مػر 90أ  يا: بادـ ا ت اص المحنمل والئيا بالك ؿ وت رير بط ف   د البيع بنسػبل 
ما تػ   مػف   ػود نػإلثر الغػا  ال ػرارات احمد ال نبيط و  ف بدا لرحمالمتحدة ل ت ارة و ميؿ  أنواؿال رنل ال ابرل ونؿ مف  رنل 
 .ااداريمف غير أف يتوافر فيه  روط الا د  مدنيالمذنور   د  أفنديالمطاوف في ا لنوف   د  مر 

 إداري  ػ  فػرض أنػه   ػد  أفنػدي% مف أس ـ  ػرنل  مػر 90احتياطيا: إلغا  الحنـ المطاوف فيه فيما قر  ببط ف   د بيع 
المتحدة ل ت ارة ومؤسسل التمويؿ الدوليل و ػدـ قبػوؿ  أنواؿالمبـر بيف  رنل  أفنديس ـ  رنل  مر % مف أ5وبط ف   د بيع 

ما قرػ  بػه النك ػاؿ ال ػرارات المطاػوف في ػا ال ػادرة بػالبيع األوؿ  ػف الا ػد ذاتػه ولنػوف رافػع الػد وى وال  ػوـ الػذيف أبػدوا 
 لا د لـ يط بوا بط نه.الد وى مف األغيار بالنسبل ل ا د وألف أطراؼ ا فيط بات 

% مف رأس الماؿ 5مف بط ف بيع المستثمر لنسبل  منطوقلو    سبيؿ االحتياط الن  : إلغا  الحنـ المطاوف فيه فيا قر  به 
 إل  مؤسسل التمويؿ ل رائه.

الا يػا ب ػكته ونػي  أودع األسػتاذ/  الػد فػاروؽ محمػد المحػام  بػالن ض وااداريػل  5/7/2011يـو الث ثػا  الموافػؽ  فيثـ أنه 
ؽ 65لسػنل  11492الػد وى رقػـ  فػي ااداريحنػـ محنمػل ال رػا   فػيؽ ع 57/58لسػنل  33963 ف الطا ف ف  الطاف رقػـ 

د  ال ػايدي  طيػل"حنمػت المحنمػل: أوال: ب بػوؿ تػد ؿ نػ  مػف   ػ  أنػور  منطوقػل فػي وال ارػي 7/5/2011وال ادر ب  سل 
 ط باته. في  وما منرميف إل  المد    ون  في  نؿسيد     الب  بدا همحمد احمد لبيب 

ثانيا: ب بوؿ الد وى  ن  وف  الموروع بإلغا  ال رار المطاوف فيه د ـ مػا يترتػب   ػ  ذلػؾ مػف أثػار أ  ػ ا بطػ ف   ػد بيػع 
 أنػواؿؿ مػف  ػرنل والتاميػر حاليػا" ونػ دل ت ػييالمبػـر بػيف ال ػرنل ال ابرػل ل ت ػارة "ال وميػل  أفندي% مف أس ـ  رنل  مر 90

محمد ال نبيط وبطػ ف  ػرط التحنػيـ الػوارد بالمػادة الا ػريف مػف الا ػد الم ػار إليػه واع ػادة  ف بدا لرحمالمتحدة ل ت ارة و ميؿ 
نانا   ي ا قبؿ التااقد د واسترداد الدولل ل ميع أ وؿ وفروع ال رنل ونافل ممت نات ا المس مل ل م ػترى مط ػرة  التيالمتااقديف 

مع منح ـ نامؿ مستح ات ـ وح ػوق ـ  ػف الكتػرة منػذ إبػراـ الا ػد وحتػ  تنكيػذ هػذا  الساب لسبؽ أورا  ـ  التيالرهوف  مف نؿ
رتب ػا  ػ ؿ نكػاذ الا ػد وبطػ ف بيػع المسػتثمر لنسػبل  التػي وااللتزامػاتالحنـ بنامؿ أ زائه وتحمؿ الم ترى وحػد  نامػؿ الػديوف 

ويؿ وما يترتب     ذلؾ مف أثار وذلؾ     النحو المبيف باألسباب وألزمػت المػد   % مف رأس ماؿ ال رنل إل  مؤسسل التم5
 والثالث والرابع والتاسع الم روفات." والثاني  ي ـ األوؿ 

 تاـ ت رير الطاف الحنـ ب بوؿ الطاف  ن  وف  الموروع بإلغا  الحنـ المطاوف فيه فيما قر  مف استرداد  فيوط ب الطا ف 
أ وؿ وفػروع ال ػرنل ونافػل ممت نات ػا المسػ مل ل م ػترى مط ػرة مػف نػؿ الرهػوف التػ  سػبؽ أف أ راهػا الم ػترى الدولل ل ميع 

رتب ػا  ػ ؿ فتػرة نكػاذ الا ػد وسػداد  ميػع ال ػروض التػ  ح ػؿ   ي ػا مػف  التػيوتحمؿ الم ترى وحد  نامؿ الديوف وااللتزامات 
 ت.البنوؾ برماف الا د مع إلزاـ المطاوف ردهـ الم روفا

 و ودها.

 حُٞهــــــــــخثغ

 

أهككخّ أهككخّ حُٔطؼككٕٞ ٟككيْٛ  21/12/2010طوِككٚ ٝهككخثغ حُطؼككٖ كٔككزٔخ ؿككخء ٓككٖ ححٍٝحم ٝٓككٖ حُلٌككْ حُٔطؼككٕٞ ك٤ككٚ حٗككٚ رظككخ٣ٍن 

هظخٜٓككخ حُلٌككْ: رٜككلش  ١ٝ٢ِككذ ككك 21/12/2010حُٔخػِككش رٔٞؿككذ ٛككل٤لش أٝىػككض هِككْ ًظككخد ٛككٌٙ حُٔلٌٔككش رظككخ٣ٍن "حُٔككيػ٠ "

( أ٤ِٛخً: رٞهق ط٘ل٤ٌ هَحٍ ارَحّ حُؼوكي 1ُٔ٘ظَٟ رٜيى ر٤غ ٌٛٙ حُٜلوش ُؼيى آهَ ٖٓ حًَُ٘خص ححؿ٘ز٤ش: )ٓٔظؼـِش ـ هخٛش ٝإٔ ح

 ٟٓٞٞع حُيػٟٞ ٓغ حُٔ٘ظَٟ "ًَٗش أٗٞحٍ حُٔظليس ُظـخٍس".

 ٝك٢ حُٟٔٞٞع ربُـخء هَحٍ ارَحّ حُز٤غ ٝرطالٕ حُؼوي ٓغ ٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ.

 ًَحٓش ح١َُٝ٘ ٝال ك٠ ٓل٠َ حُظ٤ِْٔ حًٌٍُٔٞ ػخ٤ُٚ. ك٢ٍ ط٤ِْٔ حُلَٝع حُِحثيس ؿ٤َ حُٔٞؿٞىس ( حكظ٤خ٤١خ: رٞهق ط٘ل٤ٌ هَح2)

 طويٍ رٔجخص حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُـ٤ٜ٘خص. ٝحُظ٢ٝك٠ حُٟٔٞٞع رخٓظؼخىس ٌٛٙ حُلَٝع ٝحُ٘خ٤ُٜخص ا٠ُ حُ٘ؼذ 

ٖٓ آػخٍ ، ًُٝي ٗظ٤ـش ُِٔوخُلخص حُظ٠  ( ٖٝٓ رخد حالكظ٤خ١ ح٠ٌُِ: رلٔن حُظؼخهي ٟٓٞٞع ٌٛٙ حُيػٟٞ ٓغ ٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي3)

 .حُو٘ز٢٤حٍطٌزٜخ حُٔٔظؼَٔ ححؿ٘ز٢ ؿ٤َٔ 
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 :ًًَٝ حُٔيػ٠ َٗكخ ُيػٞحٙ 

إٔ حُ٘ككًَش حُوخر٠ككش ُِظ٘كك٤٤ي ٝحُظؼ٤ٔككَ )حُ٘ككًَش حُو٤ٓٞككش ُِظ٘كك٤٤ي ٝحُظؼ٤ٔككَ ـ كخ٤ُككخً( ٓٔؼِككش ُككُٞحٍس حالٓككظؼٔخٍ رخػككض رظككخ٣ٍن  

ٍ حُٔظليس ُِظـخٍس " حًُِٔٔٞش ٤ُِٔي/ؿ٤َٔ رٖ ػزكي حُكَكٖٔ ركٖ ٓلٔكي حُو٤٘كز٢، ًَٗش "ػَٔ أك٘ي١" ًَُ٘ش " أٗٞح 2/11/2006

حُزخُؾ  أك٘ي٤ِٓ١ٕٞ ؿ٤٘ٚ )هٔٔٔخثش ٝطٔؼٕٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ(، ٝحٗظَٔ حُز٤غ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ كَٝع ػَٔ  590ٓوخرَ ٓزِؾ اؿٔخ٢ُ ٓويحٍٙ 

ٓكزؼٔخثش ٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ  رلكٞح٣٢ُويٍ ػٔ٘ٚ  ١ٌحُ( كَػخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـ٣ٍٜٞٔش، رٔخ ك٠ ًُي كَع "أكٔي ػزي حُؼ٣ِِ" 82ػيىٛخ )

طويٍ ه٤ٔكش ححٍٝ حُٔوخٓكش ػ٤ِٜكخ كوك٢ رٔكخ  حُظ٢ػ٠ِ ححهَ، ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُلَٝع ححهَٟ حُٞحهؼش رؤٍه٠ ححٓخًٖ ك٠ ٓيٕ حُـ٣ٍٜٞٔش 

 ال ٣وَ ػٖ أٍرؼش ٤ِٓخٍحص ؿ٤٘ٚ ػ٠ِ ححهَ.

، 1998ُٔك٘ش  89خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ " ٓوخُلظٚ ُوخٕٗٞ حُٔ٘أك٘ي١ٝٗؼ٠ حُٔيػ٠ ػ٠ِ ػوي ر٤غ ًَٗش "ػَٔ  

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ ٓوخركَ ٗكَحء ًخٓكَ  504أػِٖ ػٜ٘خ ُز٤غ حًَُ٘ش حُٔكًٌٍٞس ٓكٟٞ ػطكخء ٝك٤كي رٔزِكؾ  حُظ٢ًُي أٗٚ ُْ ٣ظويّ ُِِٔح٣يس 

ُٜٔك٣َش ر٘ٔكزش % ٓكٖ ٛكٌٙ ححٛكٍٞ كوك٢، ٓكغ حكظلكخو حُلٌٞٓكش ح90أٍٛٞ حًَُ٘ش، ك٠ ك٤ٖ إٔ ححٍٛٞ حُٔطَٝككش ُِز٤كغ طٔؼكَ 

هكيٍطٜخ ُـ٘كش حُظو٤ك٤ْ حَُٓك٤ٔش رٔزِكؾ ٤ِٓكخٍ  حُظك٢% ٜٓ٘خ. ٝهي ؿخء حُٔؼَ حُٔؼَٝٝ ُِ٘كَحء أهكَ رٌؼ٤كَ ٓكٖ حُو٤ٔكش حُظوي٣َ٣كش 10

طويٍ رٔخ ال ٣وَ ػكٖ ٤ِٓكخ٣ٍٖ ٝهٔٔكٔخثش ٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ ، ٝٓكٖ ػكْ كوكي  حُظ٢ٝػالػٔخثش ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ، ٝأهَ ٖٓ حُو٤ٔش حُلؼ٤ِش ًَُِ٘ش 

ـككخء حُِٔح٣ككيس ٝاػككخىس ١ككَف حُؼ٤ِٔككش ٓككَس أهككَٟ، ٝػِكك٠ ًُككي كوككي طككْ هزككٍٞ حُؼككَٝ ٝطككْ حُز٤ككغ ٓككؼَ ٣وككَ ػككٖ حُو٤ٔككش ًككخٕ ٣ظؼكك٤ٖ اُ

ؿ٤٘ٚ. ًٔخ هخُق حُؼوي أكٌخّ هخٕٗٞ ٓـِْ حُيُٝكش حُٜكخىٍ  ٤ِٓخ١ٍحُظوي٣َ٣ش رٔزِؾ ٓزؼٔخثش ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ٝػٖ حُو٤ٔش حُلؼ٤ِش رٔزِؾ 

 د َٓحؿؼش اىحٍس حُلظٟٞ حُٔوظٜش ُِؼوي هزَ ارَحٓٚ.طو٠٠ رٞؿٞ حُظ٢ 1972ُٔ٘ش  47رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

 ٝحُك١ٌٗٚ ػ٤ِٚ حُؼوي  ح١ٝ١ٌُخُذ حُٔيػ٠ رلٔن حُؼوي ُٔوخُلش حُٔ٘ظَٟ ُز٘ٞىٙ، ك٤غ هخّ رظ٣َٔق ػيى ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ٣لٞم حُؼيى 

٠ٓكَٝرخ كك٠ ػكيى ال ٣ـذ إٔ ٣ظـخُٝ ٓظٔخثش ػخَٓ هالٍ ػالع ٓك٘ٞحص ٓكغ طؼك٣ٞٞ حُؼخٓكَ رٔزِكؾ ٣ؼكخىٍ َٓطكذ آهكَ ػالػكش ٗكٍٜٞ 

طؼظك٤ْ حالٓكظلخىس حُ٘كؼز٤ش ٓكٖ ٛكٌٙ  كك٣٢ظٔؼكَ  ٝحُك١ٌ" أك٘كي١ٓ٘ٞحص حُويٓش. ًٔخ هخُق حُٔ٘ظَٟ حُٜكيف ٓكٖ ر٤كغ ٗكًَش "ػٔكَ 

حًَُ٘ش رظ٢٤٘٘ كَٝػٜخ ٣ُٝخىس حُٔؼَٝٝ ٓكٖ حُٔكِغ ٣ُٝكخىس ٓز٤ؼخطٜكخ، رٔكخ ٣كئىٟ اُك٠ ٣ُكخىس كٜك٤ِش حُيُٝكش ٓكٖ ح٠ُكَحثذ ػِك٠ 

ُكْ ٣ظلوكن  حُك١ٌ% ٖٓ أٍٛٞ حًَُ٘ش، ححَٓ 10طلَٜ ػ٤ِٜخ حُيُٝش ٗظ٤ـش الكظلخوٜخ ر٘ٔزش  حُظ٢خف أٍرخف حًَُ٘ش، ٣ُٝخىس ححٍر

ٓطِوخ، رَ ػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ًُي كبٕ ٖٓ هخّ ر٘كَحء حُ٘كًَش ٣طخُكذ حُلٌٞٓكش كك٠ حُٞهكض حُكَحٖٛ رٔزِكؾ ٓخثكش ٝػالػك٤ٖ ٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ 

ّ ٓ٘كظَٟ حُ٘كًَش رخالٓكظ٤الء ػِك٠ أٛكٍٞ ٝػوكخٍحص ُكْ طظ٠كٜٔ٘خ ٤ٜٗذ حُيُٝش ك٠ هٔخثَ حًَُ٘ش. ٝرخإلٟخكش ا٠ُ ٓخ طويّ كوكي هكخ

ٓككؼي ُؿِككٍٞ  ٝػٔككخٍط٢ًَحٓككش حُ٘كك١َٝ أٝ ػككَٝ حُ٘ككَحء ُٝككْ ٣ككظْ َٓحػخطٜككخ ػ٘ككي طلي٣ككي ٓككؼَ حُز٤ككغ، ٓؼككَ ٗككخ٤ُٜخص رِطكك٤ْ، 

رلكن حٗظلكخع ٓؼكَ رخإلٌٓ٘ي٣ٍش، ٝكَٝع ًخِٓش طْ ط٤ِٜٔٔخ رخػظزخٍٛخ ٓئؿَس ك٠ ك٤ٖ أٜٗخ ًِٓٔٞش ُِ٘كًَش أٝ طظٔظكغ حُ٘كًَش ػ٤ِٜكخ 

 ٝأٓٞحٕ ٝٓ٘ٞف ١ٝٔخ ٝٓخهِظٚ ٝه٘خ.  حُؼـ٢ٔكَٝع 

، ك٤غ هٍَص حُيحثَس رٌٜٙ حُـِٔش اكخُش حُيػٟٞ اُك٠ ٛكٌٙ 8/2/2011ٝطليى ُ٘ظَ حُيػٟٞ أٓخّ ىحثَس حُؼوٞى رٌٜٙ حُٔلٌٔش ؿِٔش 

 كك٢خىس ح٥ط٤كش أٓكٔخثْٜ ٍؿزكظْٜ ٝك٤ٜكخ أركيٟ حُٔك 19/2/2011ظليى ُ٘ظكَ حُكيػٟٞ أٓكخّ ٛكٌٙ حُكيحثَس ؿِٔكش كحُيحثَس ُالهظٜخٙ. 

( ا٣ٜكخد 3( حػظٔكخى أٓك٤ٖ أكٔكي ػِك٠ )2) حُـ٤كٕٞ( ٓك٤ِٔخٕ كٔك٤ٖ٘ ر٘كَٟ 1اُك٠ ؿخٗكذ حُٔكيػ٠: ) ح٠ٗكٔخٓخحُكيػٟٞ  ك٢حُظيهَ 

( حُٔك٤ي 7( حكٔي ػزي حُظٞحد ٓك٤ي حُٔك٘خ٠١ )6) ر٢ٓٞ٤ح٤ُٔي  ػ٢ِٓ( ؿٔخٍ 5( ا٣ٔخٕ أرٞ رٌَ ٓلٔي ػط٤ش )4كخٍٝم أكٔي ١خَٛ )

( ػزكي 11( ػخ٣كيس أكٔكي رو٤كض ػزكي م )10( ٓلٔي أكٔي ُز٤كذ ػزكي م ٓلٔكي )9( ٓلٔي ه٤َِ ًخَٓ ػ٠ِ )8ٓلٔي ) ٜٓطل٠ ػ٠ِ

( 14) حُـك١َٛٞ( ػزي حُوخىٍ ٍٜٓ٘ٞ ػزي حُوخىٍ 13ػزي حُؼخٍ ػ٠ٔ٤ ) حُزخه٢( ٓٔؼي ػزي 12حُٜٔ٘ق أرٞ حُل٠َ ٣ٞٓق رل٤َٟ )

( أكٔكي ؿكالد ػَككخٕ 17( ٤ُٝكي ػزكي حُٔكالّ ٝحُك٠ )16ٓلٔي أكٔي حُـَركخٟٝ )( ٜٓطل٠ 15ارَح٤ْٛ ػزي حُل٤ٔي ٗـْ ػزي حُـ٤َِ )

( كخٓكي ػؼٔكخٕ ٓلٔكٞى 21( ٛ٘كخّ ػِك٠ ػط٤كش ػِك٠ )20( كخكظ ارَح٤ْٛ ككخكظ اركَح٤ْٛ )19( حُٔؼ٤ي ؿخٍ أكٔي ٜٗخٍ )18ؿالد )

( 25 آكٔخػ٤َ ػزكي م )( آكٔخػ٤َ ػزكي م24( ٓكخ٢ٓ ٓٔكؼٞى أكٔكي الٗك٤ٖ )23ٗكؼزخٕ ) ٢ػزي حُؼ٣ِِ ٗكِز ٢( ِٗز22ػؼٔخٕ )

( ٝحثكَ ٓلٔكي ٤ٗكَ ػزكي 28( هخُكي أٓك٤ٖ ٜٓكطل٠ ٜٓكطل٠ )27( أكٔكي ػزكي حُٔؼكِ ٓلٔكي ػط٤كش )26ح٤ُٔي حُز٤ك٠ٓٞ ) ػ٢ِٓؿٔخٍ 

 .  حُٜخ١ٝ( ٓلٔي كٔخّ ػخْٛ أكٔي 32ٓلٔي ػ٠ِ ) ٗٞر٢( ٤ٓي 31( أكٔي ػ٠ِ أكٔي ػ٠ِ )30حُوخىٍ )

ُِٔلخٓكزخص ُظوكي٣ْ ٓكخ ُي٣كٚ ٓكٖ ٓٔكظ٘يحص أٝ طوكخ٣ٍَ  حًَُٔك١ِ( حُـٜخُ 1رخهظٜخّ )ٝرٌحص حُـِٔش هٍَص حُٔلٌٔش ط٤ٌِق حُٔيػ٠ 

( ُٝحٍس حُؼوخكش ُظوي٣ْ ٓخ ٣ل٤ي طٔـ٤َ كَػ٠ ػزي حُؼ٣ِكِ ٝٓكؼي ُؿِكٍٞ رٞٛكلٜٔخ ٓكٖ ح٥ػكخٍ 2) أك٘ي١كٍٞ ٛلوش ر٤غ ًَٗش ػَٔ 

( حُٜٔ٘كيّ/٣ل٠٤ 4) أك٘كي١ر٤كغ ٗكًَش ػٔكَ ( حُيًظٍٞ/ؿٔخٍ ػ٠ِ َُٛحٕ ُظوي٣ْ ٓخ ُي٣ٚ ٓكٖ ٓؼِٞٓكخص ٝٓٔكظ٘يحص ككٍٞ ٛكلوش 3)

حُككَث٤ْ حُٔككخرن ُ٘ككًَش رِ٘ح٣ككٕٞ ٝػ٠ككٞ ُـ٘ككش طو٤كك٤ْ أٛككٍٞ حُ٘ككًَش ُظوككي٣ْ ٓككخ ُي٣ككٚ ٓككٖ ٓؼِٞٓككخص ٝر٤خٗككخص  حُٜككخى١كٔكك٤ٖ ػزككي 

 ٝٓٔظ٘يحص. 
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ظٚ  ، هيّ حُٔيػ٢ اػالٗكخً ربىهكخٍ ًكَ ٓكٖ ٣ُٝكَ حُؼوخككش رٜكلظٚ، ٍٝثك٤ْ حُـٜكخُ حًَُٔك١ِ ُِٔلخٓكزخص رٜكل 12/3/2011ٝرـِٔش 

ٝحُٜٔ٘يّ ٣ل٢ ك٤ٖٔ ػزي حُٜكخى١ ، ٝحُكيًظٍٞ ؿٔكخٍ ػِك٢ ُٛكَحٕ ، ٝك٠كَ حُـِٔكش ر٘وٜكٚ حُٔكيهَ حُٔكخرغ حُٜٔ٘كيّ/ ٣ل٤ك٠ 

ك٤ٖٔ ػزي حُٜخى١ ٝأى٠ُ رٔؼِٞٓخطٚ ػٖ وكَٝف ٝٓالرٔكخص ر٤كغ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ رٞٛكق ًكخٕ أككي أػ٠كخء اككيٟ ُـكخٕ طو٤ك٤ْ 

َ حُٔخرغ رظوي٣ْ ًٌَٓس رؤهٞحُٚ حُظ٢ أريحٛخ أٓخّ حُٔلٌٔش ٓئ٣يس رخُٔٔظ٘يحص هالٍ حًَُ٘ش هزَ حُز٤غ ، ًِٝلض حُٔلٌٔش حُوْٜ حُٔيه

 أٓزٞػ٤ٖ، 

 ٝأػيص ٤ٛجش ٓل٢ٟٞ حُيُٝش طو٣ََحً رخَُأ١ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ حُيػٟٞ حٍطؤص ك٤ٚ حٓزخرٚ حُلٌْ :

، ا٣ٜكخد ككخٍٝم أكٔكي ، ا٣ٔكخٕ ، ٤ِٓٔخٕ ك٤ٖ٘ٔ رَٟ٘ ، حػظٔكخى أٓك٤ٖ أكٔكي  ٢أٝالً ـ روزٍٞ طيهَ ًَ ٖٓ ٓلٔي ػ٢ِ ٓلٔي ح٤ُٔٔ

أرٞ رٌَ ٓلٔي ، ؿٔخٍ ػ٢ِٓ ح٤ُٔي ر٢ٓٞ٤ ،  أكٔي ػزي حُظٞحد ٓك٤ي حُٔك٘زخ٢١ ،  حُٔك٤ي ٜٓكطل٠ ػِك٠ ٓلٔكي ، ٓلٔكي ه٤ِكَ ًخٓكَ 

ػ٠ِ ، ٓلٔي أكٔي ُز٤ذ ، ػخ٣يس أكٔكي رو٤كض ػزكي م ، ػزكي حُٜٔ٘كق أركٞ حُل٠كَ ٣ٞٓكق ،  ٓٔكؼي ػزكي حُزكخه٢ ػزكي حُؼكخٍ ،  ػزكي 

ٍٜٓ٘ٞ ػزي حُوخىٍ ، ارَح٤ْٛ ػزي حُل٤ٔي ٗـْ ، ػ٢ِ أٍٗٞ ػط٤ش ، ٜٓطل٠ ٓلٔي أكٔي حُـَرخ١ٝ ، ٤ُٝي ػزي حُٔكالّ ٝحُك٠ ، حُوخىٍ 

أكٔكي ؿكالد ػَككخٕ ، حُٔكؼ٤ي ؿكخرَ أكٔكي ٜٗكخٍ ، ككخكظ اركَح٤ْٛ ككخكظ اركَح٤ْٛ ، ٛ٘كخّ ػِك٠ ػط٤كش ػِك٠ ، كخٓكي ػؼٔكخٕ ٓلٔكٞى 

ٞى أكٔكي الٗك٤ٖ ، آكٔخػ٤َ ػزكي م آكٔخػ٤َ ػزكي م ، أكٔكي ػزكي حُٔؼكِ ٓلٔكي ػؼٔخٕ ، ِٗز٢ ػزكي حُؼ٣ِكِ ٗكِز٢ ، ٓكخ٢ٓ ٓٔكؼ

، ٝحثَ ٓلٔي ٗز٤َ أكٔي ػزي حُوخىٍ ، أكٔي ػ٢ِ أكٔي ػ٢ِ ، ٤ٓي ٗكٞر٢ ٓلٔكي ػِك٢ ، ٓلٔكي  ٠ػط٤ش ،  هخُي أ٤ٖٓ ٜٓطل٠ ٜٓطل

 ٔخ٤ٓخً ُِٔيػ٢.كٔخّ ػخْٛ أكٔي ، ٓلٔي أكٔي ُز٤ذ ػزي م )ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رًَ٘ش ػَٔ أك٘ي١( ح٠ٗ

 5/9/2006ػخ٤ٗخً ـ روزٍٞ حُيػٟٞ ٌٗالً ، ٝك٢ حُٟٔٞٞع ربُـخء هكَحٍ حُٔـٔٞػكش حُُٞح٣ٍكش ٤ُِٔخٓكخص حالهظٜكخى٣ش حُٜكخىٍ رظكخ٣ٍن 

رخُٔٞحكوش ػ٠ِ ر٤كغ ٓٔكخٛٔش حُٔكخٍ حُؼكخّ كك٢ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ ٝٓكخ ٣ظَطكذ ػِك٠ ًُكي ٓكٖ آػكخٍ أهٜكٜخ رطكالٕ حُؼوكي حُٔزكَّ رك٤ٖ 

ر٘كؤٕ ر٤كغ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ ، ٝاُكِحّ حُـٜكش حإلىح٣ٍكش  2/11/2006ِظـخٍس ٝر٤ٖ ًَٗش أٗكٞحٍ حُٔظلكيس رظكخ٣ٍن حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُ

 حَُٜٔٝكخص.  

 ٝهي ٤ٗيص حُٔلٌٔش كٌٜٔخ:

حُٞحهغ ٝك٠ حُوخٕٗٞ، ًُٝي ًًَٖ ٓكٖ أًٍكخٕ  ك٣٢ـذ إٔ ٣وّٞ ػ٠ِ ٓزذ ٣زٍَٙ  حإلىح١ٍإٔ حُوَحٍ  ٢ٛٝك٤غ إ حُوخػيس حُٔٔظوَس 

ٛٞ ٓلَ حُوكَحٍ  هخ٢ٗٞٗٛٞ كخُش ٝحهؼ٤ش أٝ هخ٤ٗٞٗش طلَٔ حإلىحٍس ػ٠ِ حُظيهَ روٜي اكيحع أػَ  حإلىح١ٍحُوَحٍ  ك٢ٝحُٔزذ حٗؼوخىٙ، 

ٛٞ ؿخ٣ش حُوَحٍ. ٝأٗٚ ُٝجٖ ًخٗض حإلىحٍس ؿ٤َ ِِٓٓش رظٔز٤ذ هَحٍحٛخ ٣ٝلظكَٝ كك٠ حُوكَحٍ ؿ٤كَ حُٔٔكزذ  ح١ٌُحرظـخء حُٜخُق حُؼخّ 

ْ طٌ٘كق ححٍٝحم ػكٖ ػكيّ ٓ٘كَٝػ٤ش حُٔكزذ، اال أٜٗكخ اًح ًًكَص أٓكزخرخً ُكٚ كبٜٗكخ طٌكٕٞ هخٟكؼش أٗٚ هخّ ػ٠ِ ٓززٚ حُٜل٤ق ٓكخ ُك

 حٗظ٠ٜ ا٤ُٜخ حُوَحٍ. حُظ٢حُ٘ظ٤ـش  ك٢ُِظلون ٖٓ ٓيٟ ٓطخروظٜخ أٝ ػيّ ٓطخروظٜخ ُِوخٕٗٞ ٝأػَ ًُي  حإلىح١ٍَُهخرش حُو٠خء 

ٗكٚ ػ٤ِٜكخ  حُظك٢ٟ حُظكِحّ ٛكٌح حُوكَحٍ رخ٠ُكٞحر٢ ٝحُٔؼكخ٤٣َ ٝك٤غ اٗٚ ٣٘زـ٢ ُزلغ َٓ٘ٝػ٤ش حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ حُظلون ٓكٖ ٓكي

حُزالؽ حُٔو٤كي  ك٢، ٝٓخ حٗظٜض ا٤ُٚ ٤ٗخرش حٓظج٘خف حُوخَٛس  1/1/2001هَحٍ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش رخؿظٔخػٜخ حُٔؼوٞى رظخ٣ٍن 

ى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش رخؿظٔخػٜخ "كَٜ طلو٤ن حٓظج٘خف حُوخَٛس" ، ٝٓخ هٍَطٚ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخ 2006ُٔ٘ش  18طلض ٍهْ 

، ك٠ال ػٖ ٓيٟ َٓحػخس حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق حُٔ٘ظٔكش ُؼ٤ِٔكش حُِٔح٣كيس ٝٓكيٟ حُظكِحّ حُِٔح٣كيس ٝر٘كٞى 25/9/2006ػوي رظخ٣ٍن  ح١ٌُ

 حُظؼخهي ٝط٘ل٤ٌ حُؼوي ُوٞحػي ٝٓؼخ٤٣َ هٜوٜش حًَُ٘ش ٓلَ حُظؼخهي.   

رظ٘ك٤ٌَ حُِـ٘كش حُُٞح٣ٍكش ُِوٜوٜكش حُٜكخىٍ رظكخ٣ٍن  2000ُٔك٘ش  1765 ٝك٤غ اٗٚ حٓظ٘خىح ا٠ُ هَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهكْ

( أٛكيٍص حُِـ٘كش حُُٞح٣ٍكش ُِوٜوٜكش رخؿظٔخػٜكخ 30/8/2000ٖٓ حُٞهخثغ حُٜٔك٣َش رظكخ٣ٍن 197)حٍُٔ٘٘ٞ رخُؼيى  20/8/2000

ؼَٔ ٍث٤ٔكك٢، ٝكككيىص هكَحٍحً رز٤ككغ رؼككٞ ٗكًَخص حُظـككخٍس حُيحه٤ِكش ٜٓ٘ككخ "ٗككًَش ػٔكَ أك٘ككي١" ُٔٔكظ 1/1/2001حُٔؼوكٞى رظككخ٣ٍن 

 حالُظِحّ رٜخ ػ٘ي اؿَحء حُز٤غ ٜٝٓ٘خ: ٣٘زـ٢ حُظ٢حُِـ٘ش ح٠ُٞحر٢ ٝحُٔؼخ٤٣َ 

 حٓظزؼخى ححٍٛٞ ٝححٍح٢ٟ ؿ٤َ حُٔالثٔش ُِ٘٘خ١ ًٌُٝي حُلَٝع حُوخَٓس ًُٝي ر٘وَ ححٍح٢ٟ ٝحُلَٝع ا٠ُ حًَُ٘ش حُوخر٠ش.

% ٓكٖ 3ٓ٘ش( هخرِش ُِظـي٣ي ٓوخركَ  35ٞى حٗظلخع ٣ٞ١ِش حُٔيس )ر٤غ حًَُ٘خص ريٕٝ ححٍح٢ٟ ػ٠ِ إٔ طئؿَ ححٍح٢ٟ ُِٔ٘ظ١َ رؼو

 % ٣ٞ٘ٓخ أٝ رٔؼيٍ حُظ٠وْ حُٔؼِٖ ٖٓ حُـٜخُ حًَُِٔ ُِظؼزجش حُؼخٓش ٝحإلكٜخء أ٣ٜٔخ أهَ.5حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش طِحى رٔؼيٍ 

خُو٤ْ حُٔكخروش ٝحُؼكَٝ ػِك٠ طو٤٤ْ ٌٛٙ حًَُ٘خص ػ٠ِ أٓخّ حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش حُلو٤و٤ش ًُٝي رخُطَف ػ٠ِ حُٔٞم ٝٓوخٍٗش حُو٤ٔش رك

 حُـٔؼ٤خص حُؼ٤ٓٞٔش ػْ ػ٠ِ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش الطوخً حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ ك٢ ٟٞء حُو٤ٔش حُٔؼَٟٝش.

( ػ٠ِ ر٤غ ػيى ٖٓ حًَُ٘خص ٖٝٓ ر٤ٜ٘كخ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ 80/1/4/7ٝحكن ٓـِْ حٍُُٞحء رخُوَحٍ ٍهْ ) 6/1/2004ػْ ٝرـِٔش 

ُِـ٘ظكك٢ حُ٘ككجٕٞ حالهظٜككخى٣ش ٝحُوطككش ٝحُٔٞحُٗككش حُٔوككيّ اُكك٠ ٍثكك٤ْ ٓـِككْ حُ٘ككؼذ رظككخ٣ٍن  رظو٣َككَ حُِـ٘ككش حُٔ٘ككظًَش 15)ٙ 

21/6/2006) 
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"كَٜ طلو٤ن حٓظج٘خف حُوكخَٛس" حُٔوكيّ ٓكٖ حُٜٔ٘كيّ/٣ل٠٤ كٔك٤ٖ  2006ُٔ٘ش  18ٝك٤غ اٗٚ ػ٠ِ اػَ حُزالؽ حُٔو٤ي طلض ٍهْ 

، كوكي أك٘كي١ر٘ؤٕ اؿَحءحص ػ٤ِٔش ر٤غ أْٜٓ ًَٗش ػٔكَ  5/3/2006)حُوْٜ حُٔيهَ حُٔخرغ( ا٠ُ حُ٘خثذ حُؼخّ رظخ٣ٍن  حُٜخى١ػزي 

ًحص حُظكخ٣ٍن اُك٠ حٓكظزؼخى ٗكزٜش  كك٢حُٔؼظٔيس ٓكٖ حُ٘خثكذ حُؼكخّ  21/3/2006 ك٢حٗظٜض ٤ٗخرش حٓظج٘خف حُوخَٛس رًٌَٔطٜخ حُٔئٍهش 

 حػخس :ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ، ٝه٤ي ححٍٝحم ريكظَ حٌُ٘خٟٝ حإلىح٣ٍش ٝكلظٜخ اىح٣ٍخ، ٓغ َٓ حُؼيٝحٕؿَحثْ 

 حُز٤غ، أهٌ ح٠ُٔخٗخص حُالُٓش ػ٠ِ ٓويّ ػَٝ حَُ٘حء ٖٓ : اطٔخّ)أٗٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس إٔ طَحػ٠، هزَ 

 ـ حُٔلخكظش ػ٠ِ حٓظَٔحٍ حُ٘٘خ١ . 1

 ـ  حإلروخء ػ٠ِ حُؼٔخُش ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ كوٞهٜخ ِٝٓح٣خٛخ. 2

 ـ حُٔلخكظش ػ٠ِ حالْٓ حُظـخ١ٍ ُِ٘٘خ١ . 3

 خكظش ػ٠ِ ححٍٛٞ حُؼخرظش ٝػيّ حُظَٜف ك٤ٜخ.ـ حُٔل 4

ٖٓ حُز٘ٞى ححٍرؼكش ححٓخٓك٤ش ٓكخُلش  الٟكخُش ٓوخُلظٚ  ك٣٢ٞهغ ػ٠ِ حُٔ٘ظَٟ  ح١ٌُحُـِحء حُٔالثْ  حُٜ٘خث٢ٝإٔ ٠٣ٖٔ ػوي حُز٤غ  

 حُز٤خٕ ًُٝي كلخوخ ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ(.

ٓوخركَ  أك٘كي١% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػٔكَ 90ليس ُِظـخٍس َُ٘حء ٝك٤غ اٗٚ رؼي هزٍٞ ُـ٘ش حُزض ُِؼَٝ حُٔويّ ٖٓ ًَٗش أٗٞحٍ حُٔظ 

ػ٠ِ ٓخ حٗظٜض ا٤ُٚ ُـ٘ش حُزض،  6/7/2006ؿ٤ٜ٘خ، ٝحكن ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش رظخ٣ٍن  589410000ٓويحٍٙ  اؿٔخ٢ُٓزِؾ 

كوخ ُِؼخركض ٓكٖ ًظكخد ٝ أك٘ي١ػ٠ِ ر٤غ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ  5/9/2006ًٔخ ٝحكوض حُٔـٔٞػش حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص حالهظٜخى٣ش رظخ٣ٍن 

، ًٔككخ طككْ ارككالؽ ًككَ ٓككٖ حُِـ٘ككش حُُٞح٣ٍككش ُِوٜوٜككش ٝٓـِككْ حُككٍُٞحء رككٌُي 15/9/2006/ٝ حُٔككئٍم ٣ُٝ2696ككَ حُٔخ٤ُككش ٍهككْ 

كوكي ٝحكوكض  25/9/2006ػوي رظكخ٣ٍن  ح١ٌُُالػظٔخى ، ٝرؼَٝ ححَٓ ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش رخؿظٔخػٜخ 

ؿ٤ٜ٘كخ اُك٠ ٗكًَش  589,500ؿ٤ٜ٘كخ ٝرو٤ٔكش اؿٔخ٤ُكش ٓوكيحٍٛخ  38,53رٔكؼَ حُٔكْٜ  أك٘كي١ْ ًَٗش ػٔكَ % ٖٓ أ90ٜٓػ٠ِ ر٤غ 

% ٓكٖ أٓكْٜ حُ٘كًَش حُٔكًٌٍٞس كظك٠ طكظٌٖٔ ٓكٖ ٓظخرؼكش ط٘ل٤كٌ ر٘كٞى 10أٗٞحٍ حُٔظليس ٓغ حكظلخو حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ر٘ٔزش 

 خ ُِؼخ٤ِٖٓ ٓٔظوزال ك٠ كخُش طٞحكَ ح٤ُُٔٞش حُ٘وي٣ش ُي٣ْٜ. حُؼوي ٝحُللخو ػ٠ِ ًخكش كوٞم حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ إٔ ٣٘ظَ ك٠ ط٤ٌِٜٔ

 ٝكيىص حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ح٠ُٞحر٢ ح٥ط٤ش ُؼ٤ِٔش حُز٤غ:

حُظِحّ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـكخٍس ٝحُٔٔكظؼَٔ حُٔ٘كظَٟ رٌَحٓكش حُ٘ك١َٝ ٝرخ٠ُكٞحر٢ ٝحُظٞٛك٤خص حُظك٠ ٍٝىص روكَحٍ حُٔك٤ي ححٓكظخً 

 ُِٔلخٓزخص. ح١ًَُِٔٝٓخ ٍٝى رٔالكظخص حُـٜخُ  21/3/2006ُ٘خثذ حُؼخّ رظخ٣ٍن حُٔٔظ٘خٍ ح

٤ِٓككٕٞ ؿ٤٘ككٚ ٓطِٞرككش ُظطكك٣َٞ حُ٘ككًَش ٝكوككخ ُوطككش  200% ٓككٖ ٓزِككؾ ٤ِٓ90ككٕٞ ؿ٤٘ككٚ طٔؼككَ  180حُظككِحّ حُٔٔككظؼَٔ ربٗلككخم ٓزِككؾ 

 حُظط٣َٞ حُٔويٓش ٓ٘ٚ رخػظزخٍٛخ ؿًِءح ال ٣ظـِأ ٖٓ حُٜلوش.

 ككٞح٢ُرِـض  حُظ٢ٝأٜٛٔخ حُٔطخُزخص ح٣َ٠ُز٤ش  أك٘ي١ًخكش حالُظِحٓخص حُٔخ٤ُش ٝحُي٣ٕٞ حُوخٛش رًَ٘ش ػَٔ حُظِحّ حُٔٔظؼَٔ رٔيحى 
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)كككَع ػزككي حُؼ٣ِككِ  حُظككخ٣ٍو٢أٝ  حُٔؼٔككخ١ٍحُظؤ٤ًككي ػِكك٠ حُظككِحّ حُٔٔككظؼَٔ رخُٔلخكظككش ػِكك٠ حُلككَٝع حُٔٔككـِش ًككؤػَ أٝ ًحص حُطككخرغ 

 ٌ٘ي٣ٍش(رخُوخَٛس، ٝكَع ٓؼي ُؿٍِٞ رخإلٓ

 :حُظخ٢ُٝك٤غ إ حُؼخرض ٖٓ ححٍٝحم إٔ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هخُق ح٠ُٞحر٢ ٝححْٓ ٝحُٔؼخ٤٣َ ٓخُلش حُز٤خٕ، ًُٝي ػ٠ِ حُ٘لٞ  

هكي ط٠كٔ٘ض ر٤خٗكخ رٌخككش أٛكٍٞ حُ٘كًَش ٓكٖ أٍحٝ ٝػوكخٍحص حُالُٓكش  أك٘كي١أٝال: إٔ ًَحٓش ١َٝٗ ػ٤ِٔش ر٤غ أْٜٓ ٗكًَش ػٔكَ 

طلوككن  حُظكك٢ٜخ ٝؿ٤ككَ حُالُٓككش ُككٌُي، ًٔككخ ط٠ككٔ٘ض ر٤خٗككخ رٌخكككش كككَٝع حُ٘ككًَش حَُحرلككش ٜٓ٘ككخ أٝ طِككي ٜٓ٘ككخ ُٔزخٗككَس حُ٘ككًَش ُ٘٘ككخ١

هٔككخثَ، ٝػَٟككض ٛككٌٙ ححٛككٍٞ ٝطِككي حُلككَٝع ؿ٤ٔؼٜككخ ُِز٤ككغ، رخُٔوخُلككش ُوككَحٍ حُِـ٘ككش حُُٞح٣ٍككش ُِوٜوٜككش رخؿظٔخػٜككخ حُٔؼوككٞى 

ُِ٘٘كخ١ ًٝكٌُي حُلكَٝع حُوخٓكَس ٝٗوكَ ٛكٌٙ ححٍحٟك٢  ه٠ك٠ رخٓكظزؼخى ححٛكٍٞ ٝححٍحٟك٢ ؿ٤كَ حُٔالثٔكش ح١ٌُ 1/1/2001 رظخ٣ٍن

 ٝطِي حُلَٝع ا٠ُ حًَُ٘ش حُوخر٠ش.

حًُِٔٔٞككش ُِ٘ككًَش رخُٔوخُلككش ُوككَحٍ حُِـ٘ككش حُُٞح٣ٍككش  حالٍحٟكك٠ُِز٤ككغ ط٠ككٖٔ ر٤ككغ ًخكككش  أك٘ككي١ػخ٤ٗككخ: إٔ ١ككَف أٓككْٜ ٗككًَش ػٔككَ 

ٍحٟك٢ ػِك٠ إٔ طكئؿَ ححٍحٟك٢ ُِٔ٘كظ١َ ه٠ك٠ رز٤كغ حُ٘كًَخص ٓلكَ رَٗكخٓؾ حُوٜوٜكش ركيٕٝ حح حُك١ٌُِوٜوٜش حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ 

% ٓك٣ٞ٘خ أٝ رٔؼكيٍ حُظ٠كوْ 5% ٓكٖ حُو٤ٔكش حُٔكٞه٤ش طكِحى رٔؼكيٍ 3ٓك٘ش( هخرِكش ُِظـي٣كي ٓوخركَ  35رؼوٞى حٗظلخع ٣ٞ١ِكش حُٔكيس )

 حُٔؼِٖ ٖٓ حُـٜخُ حًَُِٔ ُِظؼزجش حُؼخٓش ٝحإلكٜخء أ٣ٜٔخ أهَ. 
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حُٔظٞهكغ  حُ٘وكي١طوّٞ ػ٠ِ أٓخّ إٔ حَُرق ٝحُظيكن  حُظ٢ُِظيكوخص حُ٘وي٣ش" رط٣َوش "حُو٤ٔش حُلخ٤ُش  أك٘ي١ػخُؼخ: طو٤٤ْ ًَٗش ػَٔ 

ه٠ك٠ رظو٤ك٤ْ حُ٘كًَخص ٓلكَ  حُك١ٌٓ٘ٚ ٣ؼظزَ ىحُكش ػِك٠ حُو٤ٔكش، هكي طكْ رخُٔوخُلكش ُوكَحٍ حُِـ٘كش حُُٞح٣ٍكش ُِوٜوٜكش حُٔ٘كخٍ ا٤ُكٚ 

 وخٍٗش حُو٤ٔش رخُو٤ْ حُٔخروش.رَٗخٓؾ حُوٜوٜش ػ٠ِ أٓخّ "حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش حُلو٤و٤ش" ًُٝي رخُطَف ػ٠ِ حُٔٞم ٝٓ

كَٜ طلو٤ن حٓكظج٘خف حُوكخَٛس  2006ُٔ٘ش  18ك٢ حُو٤٠ش ٍهْ  21/3/2006ٍحرؼخً: حٗظ١َ حُ٘خثذ حُؼخّ ك٢ هَحٍٙ حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 

حُٜخىٍ حُٔلخكظش ػ٠ِ ححٍٛٞ حُؼخرظش ًَُِ٘ش ٝػكيّ حُظٜكَف ك٤ٜكخ، ٝأًكيص حُـٔؼ٤كش حُؼخٓكش ؿ٤كَ حُؼخى٣كش ُِ٘كًَش حُوخر٠كش ػِك٠ 

( كَػكخ ٓكٖ 58ُظِحّ رٌُي. ٝٓغ ًُي كوي حٗظٜض ُـ٘ش حُزض رؼي ٓلخٟٝظٜخ ُٔويّ حُؼطخء ا٠ُ حُظ٤ٛٞش رخكظلخوٚ رؼكيى ال ٣وكَ ػكٖ )حال

حُلَٝع، ٝحٗؼٌْ ًُي ػ٠ِ ٜٗٞٙ حُؼوي حُٔزَّ ٓكغ ٓوكيّ حُؼطكخء ك٤كغ ٗكٚ  اؿٔخ٢ُ% ٖٓ 70,7كَٝع حًَُ٘ش رٔخ ٣ؼخىٍ ٗٔزش 

٣ؼ٘ك٠،  حُك١ٌ% كوك٢ ٓكٖ ككَٝع حُ٘كًَش، ححٓكَ ٠70,7 حُظكِحّ حُٔ٘كظَٟ رخالكظلكخو ر٘ٔكزش ( ٓكٖ حُٔكخىس حُلخى٣كش ػ٘كَ ػِك3حُز٘ي )

% . ُٝكْ طٔكِْ حُلكَٝع حُٔٔكـِش 29,3رٔلّٜٞ حُٔوخُلش، أكو٤ش حُٔ٘ظَٟ ك٠ حُظَٜف ك٠ حُ٘ٔزش حُٔظزو٤ش ٓكٖ حُلكَٝع ٝٓوكيحٍٛخ 

ٍطكٚ حُـٔؼ٤كش حُؼخٓكش ؿ٤كَ حُؼخى٣كش ُِ٘كًَش حُوخر٠كش ٓكٖ ًؤػَ أٝ ًحص حُو٤ٔش حُظخ٣ٍو٤ش ٖٓ آٌخ٤ٗش حُظَٜف ك٤ٜخ، رخُٔوخُلكش ُٔكخ هَ

كخُككش "وٜككٍٞ وككَٝف  ككك٢ر٤ككغ ٛككٌٙ حُلككَٝع  ككك٢( ٓككٖ ًحص حُٔككخىس ػِكك٠ كككن حُٔ٘ككظَٟ 4ٟككٍَٝس حُٔلخكظككش ػ٤ِٜككخ، ككك٘ٚ حُز٘ككي )

ػَٟكٜخ ١خٍثش" طخًٍخ أَٓ طوي٣َ ٌٛٙ حُظَٝف ُِٔ٘ظَٟ ٝكيٙ ىٕٝ طلي٣ي ُٜخ أٝ ر٤خٕ ُطز٤ؼظٜخ، ُْٝ ٣٘ظ١َ ُِظَٜف ك٤ٜكخ ٓكٟٞ 

( ٓكٖ حُٔكخىس حُٔ٘كخٍ ا٤ُٜكخ 5ػ٠ِ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِ٘كَحء رٔكؼَ حُٔكٞم. أٓكخ رخُ٘ٔكزش ُاٛكٍٞ حُؼوخ٣ٍكش ُِ٘كًَش كوكي ٓك٘ق حُز٘كي )

حُظَٜف ك٤ٜخ رخُز٤غ ىٕٝ ه٤ي أٝ ١َٗ ٟٓٞ ػَٟٜخ ػ٠ِ حُزخثغ َُِ٘حء "رٔكؼَ حُٔكٞم" ، ٓطِوكخ ركٌُي  ك٢ُِٔ٘ظَٟ ًخَٓ حُلن 

 خكش ححٍٛٞ حُؼوخ٣ٍش ًَُ٘ش ػَٔ أك٘ي١ ".٣ي حُٔ٘ظَٟ ك٢ حُظَٜف ك٢ " ً

طْ حُظؼخهي ٓؼٚ ُظو٤٤ْ حُ٘كًَش  ح١ٌُ حالٓظ٘خ١ٍأػيٛخ حُيًظٍٞ/أكٔي ٓلٔي ٍٗٞ  حُظ٢ٌٛح حُ٘ؤٕ أٗٚ ٝكوخ ُيٍحٓش حُظو٤٤ْ  ك٣ٝ٢الكظ 

أٓكِٞد "حُو٤ٔكش حُ٘كجٕٞ حالهظٜكخى٣ش ٝحُوطكش ٝحُٔٞحُٗكش رٔـِكْ حُ٘كؼذ، ككبٕ طل٠ك٤َ  ُـ٘ظك٢ٝأ٣يٛخ طو٣ََ حُِـ٘ش حُٔ٘ظًَش ٖٓ 

حُلخ٤ُش ُٜخك٠ حُظيكوخص حُ٘وي٣ش" ُظو٤ك٤ْ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ اٗٔكخ ٣ٔكظٔي ٗكَػ٤ظٚ ٓكٖ أٓكخّ ٣َؿكغ، اُك٠ "أٗكٚ ٣لظكَٝ حٓكظَٔحٍ 

حالػظزكخٍ طلخػكَ  كك٢ط٤ٔ٘كش حُ٘كًَخص ٝطط٣َٞٛكخ......، ٣ٝؤهكٌ  ك٢حًَُ٘ش ٤ًٌخٕ حٗظخؿ٠ ٓٔظَٔ، ٣ٝلون أٛيحف رَٗخٓؾ حُوٜوٜش 

حُٔٔظوزَ". ٝإٔ حٓكظزؼخى أٓكِٞد "حُو٤ٔكش حُؼخىُكش ُاٛكٍٞ" اٗٔكخ  ك٢ُظلو٤ن حَُرق ٝحُظيكوخص حُ٘وي٣ش ححٍٛٞ ٓغ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ 

٣َؿغ ا٠ُ إٔ ٌٛح ححِٓٞد " ال ٣٘ظَ ا٠ُ طلخػَ ححٍٛٞ ٓغ رؼ٠كٜخ حُكزؼٞ ُظٌك٣ٖٞ ٓ٘٘كؤس ٓٔكظَٔس ًحص هكيٍس ػِك٠ اٗظكخؽ حُكَرق 

ًَ٘ش. ٝهي طَطذ ػ٠ِ ححهٌ رؤِٓٞد "حُو٤ٔش حُلخ٤ُش ُٜكخك٠ حُظكيكوخص ٝحُظيكوخص حُ٘وي٣ش " ، ٝأٗٚ ٣لظَٝ ر٤غ ححٍٛٞ ٝطٜل٤ش حُ

أركيطٜخ ُـ٘كش حُظلوكن ٓكٖ ٛكلش اؿكَحءحص ٝهٞحػكي حُظو٤ك٤ْ حُٔ٘كٌِش  حُظك٢حُ٘وي٣ش" إٔ رِـض ه٤ٔش حًَُ٘ش، رؼكي َٓحػكخس حُٔالكظكخص 

% ٓكٖ ه٤ٔكش أٍحٟك٠ 100ٔكزش ؿ٤٘كٚ رؼكي اٟكخكش ػكالٝس ر٘ 563105814، ٓزِكؾ 2003ُٔك٘ش  15روَحٍ ٣َُٝ هطخع ححػٔخٍ ٍهكْ 

ًُكي حُلكَٝع  كك٢% ٓكٖ ككَٝع حُ٘كًَش، رٔكخ 29,3حُلَٝع حًُِٔٔٞكش ُِ٘كًَش. ٝٓٔكخ الٗكي ك٤كٚ إٔ حُٔكٔخف ُِٔ٘كظَٟ رز٤كغ ٗٔكزش 

ِٓحُٝش حُ٘٘كخ١ ٝؿ٤كَ  ك٢حُٔٔـِش ًؤػَ ٝحُلَٝع ًحص حُو٤ٔش حُظخ٣ٍو٤ش، ًٝخَٓ ححٍٛٞ حُؼوخ٣ٍش ًَُِ٘ش، حُالُٓش ٜٓ٘خ ُالٓظَٔحٍ 

ٌُي، "ٝكوخ حٓؼخٍ حُٔٞم"، ٖٓ ٗكؤٗٚ إٔ ٣وكٞٝ أٓكْ طو٤ك٤ْ حُ٘كًَش حُوخثٔكش ػِك٠ حالكظلكخو رلكَٝع ٝأٛكٍٞ حُ٘كًَش حُالُٓش ُ

ًلِٜكخ ػوكي حُز٤كغ ُِٔ٘كظَٟ  حُظ٢ٝػيّ حُظَٜف ك٤ٜخ رـَٝ حٓظَٔحٍ حُ٘٘خ١ ، ٣ٝـؼَ ٌٛح حُظو٤٤ْ ؿ٤َ ٓظ٘خٓذ ٓطِوخ ٓغ حُلوٞم 

إٔ ر٤غ ػيى ٓليٝى ٖٓ كَٝع حُ٘كًَش أٝ رؼكٞ أٛكُٜٞخ حُؼوخ٣ٍكش رٔكؼَ حُٔكٞم هكي ٝحُِٔح٣خ حُظ٠ طٔظغ رٜخ رٔٞؿذ ٌٛح حُؼوي، ًُي 

ٗٔكزش ٓكٖ ككَٝع حُ٘كًَش  ك٣٢يٍ ػ٠ِ حُٔ٘ظَٟ ػٔ٘خً ٣لٞم ػٖٔ َٗحء حًَُ٘ش رٌخَٓ كَٝػٜخ ٝأُٜٛٞخ حُؼوخ٣ٍش، ًٔخ إٔ حُظَٜف 

ِحُٝكش ٗ٘كخ١ٜخ. ٝهكي ككيع رخُلؼكَ إٔ هكخّ ٝك٠ أُٜٛٞخ حُؼوخ٣ٍكش ٛكٞ ركخُوطغ ٝح٤ُوك٤ٖ ٓٔكخ ٣كئػَ ٓكِزخً ػِك٠ حٓكظَٔحٍ حُ٘كًَش كك٠ ٓ

%( ٖٓ حُلَٝع حًُِٔٔٞش ًَُِ٘ش ٓوخركَ كٜكُٞٚ ػِك٠ هكَٝٝ ٝطٔك٤ٜالص ر٤ٌ٘كش ر٘لكٞ 50كَػخً ر٘ٔزش ) 16حُٔ٘ظَٟ رَٖٛ ػيى 

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ، ٝٛٞ ٓخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُز٘ٞى حُٔوَٟكش هخٓكض رٔك٘ق حُٔٔكظؼَٔ طٔك٤ٜالص حثظٔخ٤ٗكش ٝهكَٝٝ رِـكض ه٤ٔظٜكخ ٓكخ ٣وكخٍد  462

( كَع ٢ٛ اؿٔخ٢ُ ككَٝع ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١، رٔكخ ٣ئًكي إٔ 85( كَع كو٢ ٖٓ اؿٔخ٢ُ ػيى )16ُٜلوش ًِٜخ ٗظ٤َ ٍٖٛ ػيى )ه٤ٔش ح

حُظو٤٤ْ ح١ٌُ أؿَحٙ حٌُٔظذ حالٓظ٘خ١ٍ ػ٠ِ أٓخّ "حُو٤ٔش حُلخ٤ُش ُٜكخك٠ حُظكيكوخص حُ٘وي٣كش" ٝٝحككن ػ٤ِكٚ ٓـِكْ اىحٍس حُ٘كًَش 

٣ٍش ٤ُِٔخٓخص حالهظٜخى٣ش رَثخٓش ٣َُٝ حُٔخ٤ُش ٝحػظٔخى ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ ُْ ٣ٌٖ طو٤٤ٔخً حُوخر٠ش ُِظـخٍس ٖٝٓ رؼيٙ حُٔـٔٞػش حُُٞح

ٛل٤لخً هخثٔخً ػ٠ِ أ١ ٓ٘ي ٖٓ حُوخٕٗٞ ٝحُٞحهغ، رَ ًخٕ طو٤٤ٔخً ٛٞ ٝحُؼيّ ٓٞحء ، ٝأٗٚ هكي ط٠كٖٔ اٛكيحٍحً ٛكخٍهخً ُِٔكخٍ حُؼكخّ ٓٔكخ 

 ٣ٌَ٘ ؿ٣َٔش ؿ٘خث٤ش ٣ظؼ٤ٖ ٓالكوش حُٔظٔزذ ك٤ٜخ ٝػوخرٚ.
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خٓٔخً : إٔ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ هي ٗخرٜخ حُزطالٕ ـ ٝكوخً ُِٔالكظخص حُظ٢ ً٘كلض ػٜ٘كخ حُِـ٘كش حُٔ٘كٌِش روكَحٍ ٣ُٝكَ هطكخع ححػٔكخٍ ٍهكْ ه

حٌُِٔلش ريٍحٓش ٝطو٤٤ْ حُيٍحٓش حُظو٤ٔ٤٤ش حُٔويٓش ٖٓ حٌُٔظكذ حالٓظ٘كخ١ٍ ُِكيًظٍٞ  30/7/2005حُٔ٘ؼويس رظخ٣ٍن  2003ُٔ٘ش  15

 ز٤ٖ ُِٔلٌٔش ٓالٓش طِي حُٔالكظخص ـ  ًُٝي ٖٓ ػيس أٝؿٚ:أكٔي ٓلٔي ٍٗٞ ، ٝحُظ٢ ط

حُٞؿٚ ححٍٝ ـ إٔ طو٤٤ْ ححٍح٢ٟ هي طكْ ىٕٝ إٔ ٣زك٤ٖ حالٓظ٘كخ١ٍ )ٌٓظكذ حُظو٤ك٤ْ( ححٓكْ حُل٤٘كش حُٔؼظٔكيس ُظلي٣كي ٓكؼَ حُٔظكَ ٓكٖ 

ٓكٖ حُظو٣َكَ( ك٤كغ ُكْ  178 ححٍح٢ٟ حًُِٔٔٞش ًَُِ٘ش ، ًٔخ حطْٔ حُظو٤ك٤ْ رخالٗولكخٝ حُ٘كي٣ي كك٢ طو٤ك٤ْ أٍحٟك٢ حُ٘كًَش )ٛكللش

ؿ٤٘كٚ ُِٔظكَ ىٕٝ أٓكْ ٓ٘طو٤كش أٝ ٝحهؼ٤كش ،  4500ؿ٤٘كٚ ٝ  ٣500ٔظ٘ي حُظو٤٤ْ ا٠ُ طو٣ََ هز٤َ ػوخ١ٍ كظَحٝكض ححٓؼخٍ ٓكخ رك٤ٖ 

 ك٠الً ػٖ ػيّ اىٍحؽ حُو٤ٔش حُيكظ٣َش ُاٍح٢ٟ ُالٓظَٗخى رٜخ.

َ حَُٔركغ ٓكٖ حُٔزكخ٢ٗ حًُِٔٔٞكش ، ًٔكخ أٗكٚ ُكْ ٣كَحع ٗٔكذ حُٞؿٚ حُؼخ٢ٗ ـ إٔ طو٤٤ْ حُٔزكخ٢ٗ ؿكخء هِكٞحً ٓكٖ أٓكْ كٔكخد ٓكؼَ حُٔظك

ٛالك٤ش حُٔزخ٢ٗ ٝحُؼَٔ حُٔظزو٢ ُٜخ ، ك٠الً ػٖ أٗٚ هي طْ ىٕٝ ٓؼخ٣٘ش حُٔزخ٢ٗ ، ًٔكخ ؿكَٟ حُظو٤ك٤ْ ٝكوكخً حٓكؼخٍ طوي٣َ٣كش ٓظي٤ٗكش ، 

 ك٠الً ػٖ ػيّ ٝؿٞى أْٓ ٤ِٓٔش ُظلي٣ي حُٔؼَ.

حىٝحص ٝححػخع ٝٝٓخثَ حُ٘وَ طْ ػ٠ِ أْٓ ؿ٤َ ٝحهؼ٤ش ك٤غ طلكيىص ه٤ٔكش طِكي ححٛكٍٞ حُٞؿٚ حُؼخُغ ـ إٔ طو٤٤ْ ح٥الص ٝحُؼيى ٝح 

 6445ٝكوخً ُٜخك٢ حُو٤ٔش حُيكظ٣َش ىٕٝ َٓحػخس ٗٔذ حُٜالك٤ش ٝحُلخُكش حُل٤٘كش ، هخٛكش ٓكغ ٟكوخٓش حُو٤ٔكش حُٔلظٔكزش ُآكخّ )

ىٕٝ َٓحػخس ُ٘ٔكذ ٛكالك٤ظٜخ ٝكخُظٜكخ حُل٤٘كش ٝه٤ٔظٜكخ % ٖٓ ه٤ٔظٜخ حُيكظ٣َش ٤ِٓ20ٕٞ ؿ٤٘ٚ( ، ًٔخ طْ طو٤٤ْ ٝٓخثَ حُ٘وَ ر٘ٔزش 

ٝكوككخً ُآككؼخٍ حُٔككٞه٤ش ، ك٠ككالً ػككٖ ػككيّ اىٍحؽ حُو٤ٔككش حُيكظ٣َككش ٌُككَ أٛككَ ٓككٖ ححٛككٍٞ حُؼخرظككش ٝٓـٔككغ حإلٛككالى ٝٛككخك٢ حُو٤ٔككش 

 حُيكظ٣َش رٔخ ٣ظؼخٍٝ ٓغ هٞحػي حإلكٜخف ٟٝٔخٗخص حُ٘لخك٤ش.

س طكْ ىٕٝ ر٤كخٕ أٓكْ طلي٣كي ٓوخركَ ككن حالٗظلكخع ٌُكَ ٓٞهكغ ٜٓ٘كخ ، ًٔكخ طكْ طلي٣كي ككن حُٞؿٚ حَُحرغ ـ إٔ طو٤٤ْ حُٔزخ٢ٗ حُٔٔكظؤؿَ 

ؿ٤٘كٚ ُِٔظككَ حَُٔركغ رخُ٘ٔككزش  300ؿ٤٘كٚ ُِٔظكَ حَُٔرككغ ، ر٤٘ٔكخ طككْ طلي٣كي حُلكن رٔزِككؾ  600حالٗظلكخع رـ٤ٔكغ ٓ٘ككخ١ن حُوكخَٛس رٔزِككؾ 

 ٤ٕٞ ؿ٤٘ٚ. ِٓ 142ُٔوِٕ حُٔزظ٤ش رخُوخَٛس ، ٝٛٞ ٓخ ٣ئػَ ػ٠ِ حُظو٤٤ْ رخُ٘وٚ ر٘لٞ 

ؿ٤٘كٚ( ػِك٠  44946784269رٔ٘ي إٔ حًَُ٘ش ٤ًخٕ حهظٜخى١ ٓٔظَٔ ٣ٔخْٛ ك٢ هِن ه٤ٔش ٠ٓخكش ُالهظٜخى حُو٢ٓٞ رو٤ٔش هكيٍٛخ )

% ٓككٖ ه٤ٔكككش أٍحٟكك٢ حُلكككَٝع حًُِٔٔٞككش ُِ٘كككًَش ٝحُظكك٢ طزِكككؾ ٝكوككخً ُِيٍحٓكككش حُظو٤ٔ٤٤ككش حُٔؼكككيس 100إٔ ط٠ككخف ػككالٝس ر٘ٔكككزش 

 ؿ٤٘ٚ(. 56341054814ف رخُز٤غ حٍح٢ٟ طِي حُلَٝع ُظٜزق ه٤ٔش حًَُ٘ش )ؿ٤٘ٚ( ك٢ كخُش حُظَٜ 11344274545)

حُوخٛش ركخُظلون ٓكٖ ٛكلش  2003ُٔ٘ش  15حُٞؿٚ حُوخْٓ ـ ٓوخُلش حُظو٤٤ْ ُوَحٍ حُِـ٘ش حٌُِٔ٘ش روَحٍ ٣َُٝ هطخع ححػٔخٍ ٍهْ 

رظ٠كٔ٘ٚ حُٔٞحكوكش ػِك٠ طو٤ك٤ْ حُ٘كًَش  2005اؿَحءحص ٝهٞحػي طو٤٤ْ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ٝحُٔؼظٔي ٖٓ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ كك٢ ٓكزظٔزَ 

% ٣ٞ٘ٓخً ، ُؼيّ طلي٣ي ححٓكخّ حُوكخ٢ٗٞٗ أٝ حُٔلخٓكز٢ 12ٝكوخً حِٓٞد حُو٤ٔش حُلخ٤ُش ُٜخك٢ حُظيكوخص حُ٘وي٣ش رٔؼيٍ هْٜ ٣زِؾ 

% ٝ 14ٜ٘خ %( ٝٓٞحكوش حٌُٔظذ ػ٤ِٚ ، رؼي إٔ ًخٕ ٌٓظذ حُظو٤٤ْ هي كيى ٗٔذ ٓظؼيىس 12ٓالهظ٤خٍ حُِـ٘ش ُٔؼيٍ حُوْٜ ر٘ٔزش )

% ، ٖٝٓ ػْ ؿخء حُظو٤٤ْ ػ٘ٞحث٤خً ٝحٗظوخث٤خ كِْ ٣ُٔ٘ي حُظو٤٤ْ ُٔؼيٍ هْٜ ٓزكٍَ ٝاٗٔكخ ؿكخء ٓلظٞككخً رو٤كخٍحص ُِ٘كًَش %18 ٝ 16

 ١خُزش حُظو٤٤ْ ٝكوخً ُٔخ طٜٟٞ ٝؿخء ِٓٔي ٌٓظذ حُظو٤٤ْ ٤َٟٓخً ُٔخ ٣وظخٍٙ ٣ٜٝٞحٙ ٛخكذ حُؼَٔ.

طو٤ككَ ٣َ١وككش حُظو٤كك٤ْ ػِكك٠ أٓككخّ حُو٤ٔككش حُلخ٤ُككش ُِظككيكوخص حُ٘وي٣ككش رٔؼككيٍ هٜككْ حُٞؿككٚ حُٔككخىّ ـ حُظ٘ككخهٞ حُ٘ككخً ٝحُٔككخه٢ ركك٤ٖ 

ٝحإلىػخء رؤٜٗخ طظ٘خٓذ ٓغ طو٤٤ْ ًَٗش ػَٔ أك٘كي١ ٤ًٌكخٕ حهظٜكخى١ ٓٔكظَٔ ٣ٔكخْٛ كك٢ هِكن ه٤ٔكش ٠ٓكخكش ُالهظٜكخى حُوك٢ٓٞ ٝال 

% 100ٝر٤ٖ اٟكخكش حُظو٤ك٤ْ ُؼكالٝس هكيٍٛخ ٣ظ٠ٖٔ طٜل٤ش حُ٘٘خ١ أٝ ؿِء ٓ٘ٚ ٝال ٣وزَ ر٤غ أ١ ٖٓ أُٛٞٚ أٝ ٓزخ٤ٗٚ أٝ كَٝػٚ ، 

ك٢ كخُش ر٤غ أٍح٢ٟ حُلَٝع ٝٛٞ ٓخ ٣ظ٘كخهٞ ٓكغ ًكٕٞ حُ٘كًَش ٤ًكخٕ ٓٔكظَٔ أ١ ؿ٤كَ هخركَ ُِٔكٔخف ُِٔ٘كظ١َ رز٤كغ أ١ أٛكَ ٓكٖ 

% ٓكٖ حُلكَٝع ، ٝهزكٍٞ ُـ٘كش حُزكض ٝحُـٔؼ٤كش 30ححٍٛٞ ، ٝٛٞ ٓخ كظق حُزخد أٓخّ حُٔ٘ظ١َ ٤ُوٍَ ٗك١َٝٚ رلوكٚ كك٢ ر٤كغ ٗلكٞ 

 ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػْ حُٔـٔٞػش حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص حالهظٜخى٣ش ٌُٜح حُز٤غ ؿ٤َ حُٔزٍَ ٝحُٔظ٘خهٞ ٓغ أِٓٞد حُظو٤٤ْ .حُؼخٓ

حُٞؿٚ حُٔخرغ ـ حهظَحٕ حهظ٤خٍ ٣َ١وش حُظو٤ك٤ْ رؤٓكِٞد حُظكيكوخص حُ٘وي٣كش حُٔوٜكٞٓش ر٘ك١َٝ ُكْ طظلوكن كك٢ حُظَٓك٤ش ٝحُز٤كغ ٜٝٓ٘كخ 

رؼكيّ حُظٜكَف كك٢ أ١ أٛكَ أٝ ككَع ٓكٖ أٛكٍٞ ، ٝٗك١َ حُللكخو ػِك٠ حُؼكخ٤ِٖٓ رخُ٘كًَش  ١َٗ هزٍٞ حُٔ٘ظ١َ حٓكظَٔحٍ حُ٘٘كخ١ 

ٝػ٠ِ ًخكش كوٞهْٜ ، كوي ٍٝى رٔل٠َ حالؿظٔخع حُٔ٘كظَى رك٤ٖ حُِـ٘كش حُٔ٘كٌِش روكَحٍ ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس حُ٘كًَش حُوخر٠كش ٍهكْ 

ٓش ٓخ ٍٝى رظو٣ََ حُِـ٘كش حُٔكًٌٍٞس حُٔ٘ؼوكي إلػيحى طو٤٤ْ حٓظَٗخى١ ًَُِ٘ش ٝر٤ٖ ٓـٔٞػش حُؼَٔ حٌُِٔ٘ش ُيٍح 2005ُٔ٘ش  136

، إٔ حَُأ١ حٓظوَ ػ٠ِ إٔ ححِٓٞد ح١ٌُ حطزؼظٚ حُِـ٘ش ك٢ حُظو٤٤ْ رخُو٤ٔش حُلخ٤ُش ٝإ ًخٕ أكي أٓخ٤ُذ حُظو٤٤ْ 23/2/2006رظخ٣ٍن 

ُٜٞخ ًٞككيحص أٝ حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ اال أٜٗخ  طِٜق كك٢ كخُكش طٜكل٤ش حُ٘كًَش ٝٝهكق ٗ٘كخ١ٜخ ٝحُظٜكَف كك٢ حُؼكخ٤ِٖٓ رٜكخ ٝر٤كغ أٛك

ًؤؿِحء ٓٔظوِش الٓظويحٜٓخ ك٢ أ١ أؿكَحٝ أٝ أ١ ٛكيف ٣كَٟ حُٔ٘كظ١َ حٓكظويحٜٓخ ٓ٘كٚ ، ر٤٘ٔكخ رخُ٘ٔكزش ُِلخُكش حُٔؼَٟٝكش ككبٕ 
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طو٤٤ْ ححٍٛٞ رٜيف ١َف أْٜٓ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ُِز٤غ ك٢ ِٓح٣يس ر٘ظخّ حُٔظخ٣ٍق حُٔـِوش كوي حٓظوَ ٍأ١ ؿ٤ٔغ أػ٠كخء حُِـ٘كش 

طزخع أِٓٞد حُظيكوخص حُ٘وي٣ش حُٔوٜٞٓش ًؤٗٔذ أِٓٞد ُِظو٤٤ْ طؤ٤ٓٔخً ػ٠ِ ٓخ ٍٝى رٌَحٓش ح١َُٝ٘ حُظك٢ ٝٓـٔٞػش حُؼَٔ ػ٠ِ ا

ٜٗض ػ٠ِ "هزٍٞ حُٔ٘ظ١َ الٓظَٔحٍ حُ٘٘كخ١ ، ٝػكيّ ر٤كغ أ١ أٛكَ ٓكٖ ححٛكٍٞ ، ٝحُللكخو ػِك٠ حُؼكخ٤ِٖٓ رخُ٘كًَش ٝػِك٠ ًخككش 

٤ْ حالٓظلخىس ٓكٖ أٛكٍٞ حُ٘كًَش ٝطط٣َٞٛكخ كك٢ هيٓكش حُ٘٘كخ١ ُٝك٤ْ كوٞهْٜ ىػٔخً ُالهظٜخى حُو٢ٓٞ ٝحالٓظوَحٍ حالؿظٔخػ٢ ٝطؼظ

 حُظَٜف ك٤ٜخ رخُز٤غ ٢ٛٝ ح١َُٝ٘ حُظ٢ أهٌص ك٢ حالػظزخٍ ػ٘ي حُظو٤٤ْ رٌٜح ححِٓٞد.

ٝحُؼخرض إٔ حُٔلخٟٝش ٓغ حُٔ٘ظ١َ أٓلَص ػٖ حُظل٢٣َ ك٢ طِي ححْٓ حُظ٢ هخّ ػ٤ِٜخ حُظو٤٤ْ ، كَؿْ هِٞ حُؼَٝ حُٔكخ٢ُ ٝحُل٘ك٢ 

% ٓكٖ 30طللظ ر٘ؤٕ كن حُٔٔظؼَٔ ك٢ ر٤غ أ١ أَٛ ٖٓ أٍٛٞ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ، كوي طكْ حُٔكٔخف ُِٔ٘كظ١َ رلكن ر٤كغ ٖٓ أ١ 

ححٍٛٞ حًُِٔٔٞش ا٠ُ حُـ٤َ رٔؼَ حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش رظللظ ٝك٤ي ـ ػ٠ِ ٓخ ِٓق حُز٤خٕ ـ ٛٞ أ٣ُٞٝش حَُ٘حء ًَُِ٘ش حُوخر٠ش رخُ٘ٔزش 

خ ٟٖٔ ٓخ ٣ؼظزَ ٖٓ ح٥ػخٍ ، ٝإٔ ٣ظْ حُز٤غ رٔؼَ حُٔٞم أ١ رخُو٤ٔكش حُٔكٞه٤ش حُظك٢ ُلَػ٢ ػزي حُؼ٣ِِ ٝٓؼي ُؿٍِٞ ٍؿْ طٔـ٤ِٜٔ

٠ُٓخف.  حٓظزؼيٛخ أِٓٞد طو٤٤ْ حًَُ٘ش حُٔوظخٍ ٖٓ ٌٓظذ حُظو٤٤ْ ، ٝٛٞ ٓخ ٍٝى ًٌُي رخُ٘ٔزش ُز٤غ رخه٢ ححٍٛٞ ك٢ طللظ ؿي٣ي 

ه٤ٔكش  ٤19/9/2005ك٤ْ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ أٟكخكض كك٢ حُٞؿٚ حُؼخٖٓ ـ إٔ حُِـ٘ش حٌُِٔ٘ش ُِظلون ٓكٖ ٛكلش اؿكَحءحص ٝهٞحػكي طو 

% ٣ٞ٘ٓخً ، ٝأٟخف حُوَحٍ ػالٝس ٤ِٓ12ٕٞ ؿ٤٘ٚ ٝكوخً حِٓٞد حُظيكوخص حُ٘وي٣ش ػ٠ِ أٓخّ ٓؼَ هْٜ  4494678حًَُ٘ش رٔزِؾ 

ٕٞ ؿ٤٘كٚ كك٢ ٤ِٓك 1134427% ٖٓ ه٤ٔش أٍح٢ٟ حُلَٝع حًُِٔٔٞش ًَُِ٘ش حُزخُؾ ه٤ٔظٜخ ٝكوخً ُِيٍحٓش حُظو٤ٔ٤٤كش ٓزِكؾ 100ر٘ٔزش 

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ، ىٕٝ إٔ ٣ٟٞكق حُظو٣َكَ ححٓكخّ حُك١ٌ  5634105كخُش حُظَٜف رخُز٤غ حٍح٢ٟ طِي حُلَٝع ، ُظٜزق ه٤ٔش حًَُ٘ش 

ٝككن طو٤ك٤ْ حُ٘كًَش  1999طْ حالػظٔخى ػ٤ِٚ ك٢ طوي٣َ ه٤ٔكش ححٛكٍٞ ٝححٍحٟك٢ ، ر٤٘ٔكخ رِـكض ه٤ٔكش ححٍحٟك٢ كوك٢ كك٢ طو٤ك٤ْ ػكخّ 

 ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ. 236ص ك٢ ك٤٘ٚ ٓزِؾ حُوخر٠ش ُظ٤ٜ٘غ حُٔ٘ٔٞؿخ

 حُٞؿٚ حُظخٓغ ـ إٔ طو٤٤ْ حًَُ٘ش رؤِٓٞد حُظيكوخص حُ٘وي٣ش ُْ ٣ؼزَ ػٖ حُو٤ٔش حُلو٤و٤ش ًَُِ٘ش ُآزخد حُظخ٤ُش:

حُٔزذ ححٍٝ ـ إٔ حُظو٤٤ْ طْ ٝٝكن ػ٤ِٚ رٌَ ٓكٖ طو٣َكَ حُِـ٘كش حالهظٜكخى٣ش ُٝـ٘كش حُوطكش ٝحُٔٞحُٗكش رٔـِكْ حُ٘كؼذ ػِك٠ أٓكخّ 

٘٘ؤس ٓٔظَٔس( ، ر٤٘ٔخ أطخكض ُـ٘ش حُظلون ك٢ هَحٍٛخ ُِٔ٘ظ١َ كن حُز٤غ ربٟكخكش ه٤ٔكش ؿ٤كَ كو٤و٤كش ٝؿ٤كَ ٓزكٍَس هخ٤ٗٞٗكخً أٜٗخ )ٓ

أٝ ك٤٘خً ك٢ كخُش حَُؿزش ك٢ حُز٤غ ، ًٝخٕ ٖٓ حُٔظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُِـ٘كش إٔ طكَكٞ طو٣َكَ ككن حُٔ٘كظ١َ كك٢ ر٤كغ أ١ ٓكٖ ححٛكٍٞ ، ٝإٔ 

ك٢ كخُش حالٓظـخرش ُظللظ أٝ ٍؿزش حُٔٔظؼَٔ كك٢ ر٤كغ ححٛكٍٞ ٝححٍحٟك٢ ٍؿكْ ٓوخُلكش ًُكي  ططِذ طو٤٤ٔخً رؤِٓٞد حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش

 ًِٚ ُوَحٍ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش.

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ ىٕٝ حٓكظزؼخى ٓؼكيٍ حُ٘ٔكٞ  190ٝحُٔزذ حُؼخ٢ٗ ـ إٔ حُظو٤٤ْ رؤِٓٞد حُظكيكوخص حُ٘وي٣كش هكي أوٜكَ حُو٤ٔكش حُٔظزوكخس ر٘لكٞ 

 ٤ِٓخٍ ؿ٤٘ٚ . 14142% ٣ٞ٘ٓخً ، ٝٓئىٟ ًُي رِٞؽ حُو٤ٔش حُٔظزوخس 10ٔٔظويّ ٝح١ٌُ رِؾ ح١ُٞ٘ٔ ٖٓ ٓؼيٍ حُوْٜ حُ

ٝحُٔزذ حُؼخُغ ـ إ ٣َ١وش حُظيكوخص حُ٘وي٣ش ال طِٜق ك٢ طو٤٤ْ حُٔ٘٘ؤس حُظـخ٣ٍش ٝحُظك٢ طظؼكخوْ ك٤ٜكخ ه٤ٔكش ححٛكٍٞ حُؼوخ٣ٍكش ٓكٞحء 

 ٖٓ طِي حُٔ٘٘آص ًَٗش ػَٔ أك٘ي١.حُظخ٣ٍو٤ش أٝ حُلخ٤ُش ك٢ ٓوخرَ ط٠خإٍ حُؼخثي حُٔلون ٜٓ٘خ ٝ

ٝحُٔكزذ حَُحركغ ـ ػكيّ طلكي٣غ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس ُِظو٤ك٤ْ أهكٌحً كك٢ حالػظزكخٍ حَُٔحًكِ حُٔخ٤ُكش ٝٗظكخثؾ ححػٔكخٍ ػكٖ حُٔك٘ظ٤ٖ 

( 2004ـ  2002( ك٤غ رِـض ٗظخثؾ ححػٔخٍ ػٖ حُٔ٘ٞحص حُٔظوٌس أٓخٓخً ُِيٍحٓش )2006/  2005ـ ٝ  2005/  2004ححه٤َط٤ٖ )

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ أٍركخف ٝطكؤػ٤َ ًُكي  34787( ٗلكٞ 2006ـ  ٤ِٓ2004ٕٞ ؿ٤٘ٚ هٔخثَ ، ر٤٘ٔخ رِـض ػٖ حُٔ٘ٞحص ححه٤كَس ) 2405ٗلٞ 

 ػ٠ِ ه٤ٔش حًَُ٘ش .

ٝحُٔزذ حُوخْٓ ـ أٗٚ ُْ ٣ظْ ٍى ححٍٛٞ حُٔظٞهلش أٝ ؿ٤َ حُٔ٘ظـش ك٢ طخ٣ٍن حُظو٤٤ْ ا٠ُ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس ًٔكخ ؿكخء روكَحٍ 

حُُٞح٣ٍككش ُِوٜوٜككش حُظكك٢ أٝؿزككض ُوٜوٜككش ٗككًَش ػٔككَ أك٘ككي١ إٔ طٔككظزؼي ححٛككٍٞ ٝححٍحٟكك٢ ؿ٤ككَ حُالُٓككش ُِ٘٘ككخ١ ،  حُِـ٘ككش

ًٌُٝي حُلَٝع حُوخَٓس ، ًُٝكي ر٘وكَ ححٍحٟك٢ ٝحُلكَٝع اُك٠ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ، ركَ رخُٔوخُلكش ُِوكَحٍ حُٔ٘كخٍ ا٤ُكٚ طكْ طٔك٤ِْ طِكي 

ٜٗخ ُْ طٔكْٜ كك٢ طلي٣كي ه٤ٔكش حُ٘كًَش رؤٓكِٞد حُظكيكوخص حُ٘وي٣كش ، ًٝكخٕ ٣ظؼك٤ٖ ححٍٛٞ ٝححٍح٢ٟ ٝحُلَٝع ا٠ُ حُٔ٘ظ١َ ، ٍؿْ أ

 طو٤٤ْ ٌٛٙ ححٍٛٞ ٝٓطخُزش حُٔٔظؼَٔ رٜخ رؼي ط٤ٔ٠ٜ٘خ ه٤ٔش حًَُ٘ش.

ؼي رٔؼَكش "ُـ٘كش اػكيحى حُظو٤ك٤ْ حُٔكخ٢ُ ُ٘كًَش ػٔكَ أك٘كي١"  ُٔ حُٞؿٚ حُؼخَٗ ـ ٓوخُلش حُظو٤٤ْ حُٜ٘خث٢ ًَُ٘ش ػَٔ أك٘ي١ ُِظو٤٤ْ حُ

ٝحُٜككخىٍ  26/12/2005حُٜككخىٍ رظككخ٣ٍن  2005ُٔكك٘ش  136٘ككٌِش روككَحٍ ٍثكك٤ْ ٓـِككْ اىحٍس حُ٘ككًَش حُوخر٠ككش ُِظـككخٍس ٍهككْ حُٔ

٤ِٓككٕٞ ؿ٤٘ككٚ( ٤ِٓككخٍ ٝٓخثظككخٕ ٝطٔككؼش 142894221ٝحُكك١ٌ هككيٍ ه٤ٔككش أٛككٍٞ حُ٘ككًَش ربؿٔككخ٢ُ هككيٍٙ ) 8/2/2006طو٣ََٛككخ رظككخ٣ٍن 

ركخُظٞه٤غ ػِك٠ طو٣َكَ ركي٣َ ، ٝٛكٞ  ١ٌ23/2/2006 طكْ طـ٤٤كَٙ رظكخ٣ٍن ٝػٔخٕٗٞ ٤ِٕٓٞ ٝٓخثظخٕ ٝٝحكي ٝػ٘كَٕٝ أُكق ؿ٤٘كٚ ، ٝحُك

ٟكي ًكَ ٓكٖ ٣ُٝكَ  5/3/2006ححَٓ ح١ٌُ ً٘لض ػ٘ٚ ححٍٝحم ٝرالؽ حُٜٔ٘يّ / ٣ل٢ ك٤ٖٔ ػزي حُٜخى١ ا٠ُ حُ٘خثذ حُؼخّ رظكخ٣ٍن 
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رخُٜكلق ٝحُٔـكالص ىٕٝ حالٓظؼٔخٍ ٍٝث٤ْ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠كش ، ٝٓكخ ُٗ٘كَ ػِك٠ ُٔكخٕ حُٔلخٓكذ ٓلٔكي ٛكخى١ كٜٔك٢ 

ط٣ٌٌذ ٖٓ أكي روُٞٚ " أٗٚ رطزؼٚ ؿ٤َ ٤ٓخٍ ُز٤غ حُوطخع حُؼخّ ٌُٝ٘كٚ ًكخٕ ٣٘لكٌ أٝحٓكَ ُٝحٍس حالٓكظؼٔخٍ )كخكظكش ٓٔكظ٘يحص حُوٜكْ 

 (  5ٝ  4ٝ  3ٝ  2حُٔيهَ حُٜٔ٘يّ/٣ل٢ ك٤ٖٔ ػزي حُٜخى١ ـ حُٔٔظ٘يحص أٍهخّ 

 أك٘كي١ُوخر٠ش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ػ٠ِ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ حُظكِحّ ٓ٘كظَٟ ٗكًَش ػٔكَ ٓخىٓخً: كَٛض حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش ح

٣ِظككِّ  حُكك٤ِٓ١ٌككٕٞ ؿ٤٘ككٚ ه٤ٔككش ح٠ُككَحثذ حُٔٔككظلوش ػِكك٠ حُ٘ككًَش، ٝحػظزككخٍ ٛككٌح حُٔزِككؾ ؿككًِءح ٓككٖ ػٔككٖ حُز٤ككغ  155رٔككيحى ٓزِككؾ 

 أك٘كي١إٔ "طِظكِّ ٗكًَش ػٔكَ  حُٔ٘ظَٟ ر٘وٜٚ رٔيحىٙ ٖٓ ٓخُٚ حُوخٙ. ٝٓغ ًُي كوي ٜٗض حُٔخىس حُؼخُؼش ػَ٘ ٓكٖ حُؼوكي ػِك٠

رظٔك٣ٞش ًخكككش حُٔطخُزككخص ح٠ُك٣َز٤ش ِٝٓلوخطٜككخ ٝكوككخ ُِوٞحػكي حُوخ٤ٗٞٗككش حُٔطزوككش ٝٓككيحىٛخ ٝكوكخ ُٔككخ ٣ككظْ حُظٞٛكَ ا٤ُككٚ ٓككغ ٜٓككِلش 

". ٝركٌُي ٣ٌكٕٞ حُؼوكي هكي ٗوكَ ػكذء حالُظكِحّ رٔكيحى ح٠ُك٣َزش ٓكٖ 30/6/2005ح٠َُحثذ ٍٟخء أٝ ه٠خء ًُٝي ػٖ ٗ٘خ١ٜخ كظك٠ 

أٛزق ػ٤ِٜخ إٔ طوّٞ رٔيحى ح٠ُك٣َزش ٓكٖ أٓٞحُٜكخ حُوخٛكش ٝٓكٖ أٍرخكٜكخ، ركَ أٛكزق  حُظ٢وٜٚ ا٠ُ حًَُ٘ش حُٔزخػش حُٔ٘ظَٟ ر٘

% ٓكٖ أٓكْٜ حُ٘كًَش، ُٝكْ ٣ؼكي ركٌُي ٓزِكؾ 10ٓكيحى ٛكٌٙ ح٠ُك٣َزش رخػظزخٍٛكخ ٓخٌُكش ُ٘ٔكزش  كك٢ػ٠ِ حًَُ٘ش حُوخر٠ش إٔ ط٘كخٍى 

 ُلش ُٔخ أًيص ػ٤ِٚ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش. ، رخُٔوخأك٘ي١ح٣َ٠ُزش ؿًِءح ٖٓ ػٖٔ َٗحء ًَٗش ػَٔ 

ٓخرؼخً: كَٛض حُـٔؼ٤كش حُؼ٤ٓٞٔكش ؿ٤كَ حُؼخى٣كش ُِ٘كًَش حُوخر٠كش حُٔ٘كخٍ ا٤ُٜكخ ػِك٠ حُظؤ٤ًكي ػِك٠ ػكيّ حُظِحٜٓكخ رٔكيحى أ٣كٚ ٓزكخُؾ 

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ  200% ٓكٖ ٓزِكؾ ٤ِٓ90كٕٞ ؿ٤٘كٚ طٔؼكَ  180ٝإٔ حُٔ٘كظَٟ ٣ِظكِّ ٝككيٙ "ربٗلكخم ٓزِكؾ  أك٘ي١ُظط٣َٞ ًَٗش ػَٔ 

ٓطِٞركش ُظطك٣َٞ حُ٘كًَش ٝكوكخ ُوطكش حُظطك٣َٞ حُٔويٓكش ٓ٘كٚ رخػظزخٍٛكخ ؿكًِءح ال ٣ظـكِأ ٓكٖ حُٜكلوش". ٝٓكغ ًُكي كوكي ٜٗكض حُٔكخىس 

( ٓكٖ ٗٔكزظٚ كك٠ حُ٘كًَش ٤ِٓ10ٕٞ ؿ٤٘ٚ طٔؼَ كٜش حُزخثغ ) 20حَُحرؼش ػَ٘ ٖٓ حُؼوي ػ٠ِ حُظِحّ حًَُ٘ش حُوخر٠ش "ربٗلخم ٓزِؾ 

طط٣َٞ حًَُ٘ش ...." . ٝرٌُي أُو٠ حُؼوي ػ٠ِ ػخطن حًَُ٘ش حُوخر٠ش حُظِحٓخ ربٗلخم ٓزِؾ ػ٣َٖ٘ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ  ك٢يحٜٓخ كؼ٤ِخ الٓظو

رخُٔوخُلككش ُٔككخ كَٛككض حُـٔؼ٤ككش حُؼخٓككش ُِ٘ككًَش حُوخر٠ككش ػِكك٠ حُظؤ٤ًككي ػ٤ِككٚ، رككَ  أك٘ككي١هطككش ططكك٣َٞ ٗككًَش ػٔككَ  ككك٢ُِٔٔككخٛٔش 

الُظِحّ حُٔ٘ظَٟ ربٗلخم ٓزِؾ ٓخثش ٝػٔكخ٤ٖٗ ٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ ُظطك٣َٞ حُ٘كًَش، رٔكخ ٣ظك٤ق ُِٔ٘كظَٟ  ٝأٟل٠ ٌٛح حالُظِحّ حُظِحٓخً ٓوخرالً 

حُظلَِ ٖٓ ٌٛح حالُظِحّ ٖٝٓ هطش طط٣َٞ حُ٘كًَش اًح ػـكِص حُ٘كًَش حُوخر٠كش ػكٖ حُٞككخء رخُظِحٜٓكخ ربٗلكخم ٓزِكؾ ػ٘ك٣َٖ ٤ِٓكٕٞ 

 ؿ٤٘ٚ ُِٔٔخٛٔش ك٠ هطش حُظط٣َٞ.

ٓكٖ أؿكَ  25/9/2006ًش حُوخر٠ش ُِظـخٍس حُـٔؼ٤ش حُؼخٓكش ؿ٤كَ حُؼخى٣كش ُِ٘كًَش حُٔ٘ؼوكيس رظكخ٣ٍن ػخٓ٘خً: ط٤ِ٠َ ٓـِْ اىحٍس حَُ٘

حُلٍٜٞ ػ٠ِ حػظٔخىٛخ إلؿَحءحص حُز٤غ. ًُكي إٔ حُؼخركض ٓكٖ ححٍٝحم إٔ طو٣َكَ ٓـِكْ اىحٍس حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس هكي ط٠كٖٔ 

حَُٔككن كخكظكش ٓٔكظ٘يحص  10/9/2007رظو٣َكَٙ حُٔكئٍم  ر٤خٗخص ٝٓؼِٞٓخص ؿ٤كَ ٛكل٤لش ـ طٌ٘كلض ُِـٜكخُ حًَُٔك١ِ ُِٔلخٓكزخص

ـ ًخٕ ٖٓ ٗؤٜٗخ حُظ٣ٜٖٞ ٖٓ ه٤ٔش حًَُ٘ش رٜيف حُظؤػ٤َ ػ٠ِ هَحٍ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش رخُٔٞحكوش  16/4/2011حُـٜخُ حُٔٞىػش رـِٔش 

طككذ ػ٤ِٜككخ رطككالٕ ػِكك٠ حُز٤ككغ. ٝحُكك١ٌ طككْ ػِكك٠ أٓككخّ ٛككٌٙ حُٔؼِٞٓككخص ٝحُز٤خٗككخص حُٔـ١ِٞككش كٌخٗككض ٓٞحكوككش ٛكك٢ ٝحُؼككيّ ٓككٞحء ٣ظَ

اؿَحءحص ر٤غ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ٝرطالٕ حُؼوي حُٔزَّ ٓغ حُٔٔظؼَٔ حٓظ٘خىحً ا٠ُ طِكي حإلؿكَحءحص حُٔ٘ؼيٓكش، ٝطظٔؼكَ ٛكٌٙ حُٔؼِٞٓكخص 

 :ح٥ط٢ ك٢ُِٔلخٓزخص،  ح١ًَُِٔٝحُز٤خٗخص ح٠ُِِٔش ، ٝكوخ ُظو٣ََ حُـٜخُ 

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ "  5445ٞحثي حًَُ٘ش ال طـط٢ أؿٍٞ حُؼخ٤ِٖٓ حُزخُـش (  ٓخ هٍَٙ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ٖٓ " إٔ ػ1)

 ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٗظخثؾ ححػٔخٍ حُظ٢ أٍٝىٛخ حُظو٣ََ ٖٓ ٍرق ٝهٔخٍس وَٜص رخُوٞحثْ حُٔخ٤ُش رؼي طلَٔ ه٤ٔش ٌٛٙ ححؿٍٞ.

حُلو٤وكش ك٤كغ رِـكض ه٤ٔكش  ٝٛكٞ ٓكخ ٣وكخُق ححٍحٟك٤ِٓ،٢كٕٞ ؿ٤٘كٚ ٗكخِٓش ه٤ٔكش  496رِكؾ ٗلكٞ  1999( إٔ طو٤ك٤ْ حُ٘كًَش ػكخّ 2)

 ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ريٕٝ ه٤ٔش ححٍح٢ٟ. 540حًَُ٘ش ٗلٞ 

% 76ٍؿكْ إٔ حُٔزِكؾ ال ٣ٔؼكَ ٓكٟٞ  ؿ٤٘كٚ،٤ِٓكٕٞ  244َُ٘حء حًَُ٘ش رخٌُخَٓ رِؾ ٗلكٞ  1999( إٔ ػَٝ ٛ٘خع َٜٓ ػخّ 3)

 كو٢ ٖٓ ه٤ٔش حًَُ٘ش.

ًَُ٘ش حُٔؼظٔكي ًؤٓكخّ ُؼ٤ِٔكش حُز٤كغ ٝحُظك٢ ُكْ طظ٠كٜٔ٘خ طخٓؼخً: ط٤ِْٔ رؼٞ ححٍٛٞ ِٓي حًَُ٘ش ٝحُظ٢ ًخٗض هخٍؽ ٗطخم طو٤٤ْ ح

ًَحٓش ح١َُٝ٘ ا٠ُ حُٔ٘ظ١َ ىٕٝ ٝؿكٚ ككن )طزَػكخً ٝٛزكشً ٓكٖ حُ٘كًَش حُوخر٠كش اُك٠ حُٔٔكظؼَٔ حُٔ٘كظ١َ( ٝطٔؼِكض كك٢ ححٛكٍٞ 

 ٝححٍح٢ٟ ٝحُلَٝع حُظخ٤ُش:

ٗكوش  ٣48كٖ ٝرٌكَ ىٍٝ ٗكوظخٕ ربؿٔكخ٢ُ ػكيى ػٔخٍس( رٌَ ػٔخٍس ىٍٝ 12( ٓز٠٘ )12ــ )٤ٜٓق حُؼخ٤ِٖٓ رٔي٣٘ش رِط٤ْ( رٔٔخكش )

 ٓظَ َٓرغ. 144× 

 ٓظَ َٓرغ . 520ــ )أٍٝ كَع حُؼـ٢ٔ( رٔٔخكش ٗلٞ 
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ٓظَ َٓرغ )ػيح حُلكَع( ، ًٝكَ ٓكٖ حُؼوكخ٣ٍٖ ٣ظٌكٕٞ  1865ٗخٍع ٓؼي ُؿٍِٞ رخإلٌٓ٘ي٣ٍش( رٔٔخكش  50ٝ  48ــ )حُؼوخ٣ٍٖ ٍه٢ٔ 

َف حُٔٔظوِش رخإلٟخكش ُِٔلالص ، ٖٝٓ ػْ  كوي طْ اىٍحؽ ؿِء ٖٓ كَع ٓؼي ٖٓ أٍرؼش أىٝحٍ ، ٝرٌَ ىٍٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘ون ٝحُـ

ُؿٍِٞ رٌَحٓش ح١َُٝ٘ ىٕٝ اىٍحؽ رخه٢ ححؿِحء ٝط٤ِْٔ ًخَٓ حُؼوخٍ ُِٔٔظؼَٔ ٝاؿَحء حُظو٤٤ْ ػ٠ِ ؿخٗذ ٖٓ حُؼوخٍ ىٕٝ رخه٤كٚ ، 

ٓظكَ َٓركغ ،  1694، ٝٓزكخ٢ٗ ٓٔكطلٜخ  ٓظَ َٓرغ 1802ًُٝي ربىٍحؽ "كَع ٓؼي ُؿٍِٞ" رٌَحٓش ح١َُٝ٘ رؤٗٚ أٍٝ ٓٔخكظٜخ 

ٓز٘ك٠ أػِك٠ حُلكَع ، ًٝكَ ٓز٘ك٠  2ىٕٝ ط٤ٔ٠ٖ ًَحٓكش حُ٘ك١َٝ أ١ اٗكخٍس ُزكخه٢ حُؼوكخٍ حُك١ٌ ٣٘ؤكْ كٔكذ حُٔٔكظ٘يحص اُك٠ ػكيى 

ٓظَ َٓركغ ٝ  952497ٜٓ٘ٔخ ٌٕٓٞ ٖٓ أٍرغ أىٝحٍ ، ًَٝ ىٍٝ ٓؤْ ا٠ُ ػيس ٗون ٝؿَف ٓٔظوِش ، ٣ٝزِؾ ٓٔطق أٍٝ حُٔز٤٤ٖ٘ 

ٓظَ َٓرغ ٓوٜٜش ُِٔيحهَ ٝرؼٞ ٓلالص حُوطخع حُوخٙ ، ٝهي طكْ اؿلكخٍ طو٤ك٤ْ ًكَ طِكي  63ظَ َٓرغ ، رخإلٟخكش ا٠ُ ٓ 912451

حُٔٔخكخص ػ٘ي طو٤٤ْ أٍٛٞ حًَُ٘ش ، ًٔخ طْ ط٤ِْٔ ًَ طِي حُٔٔخكخص ُِٔ٘ظ١َ رخإلٛٔخٍ ٝٗزٜش حُظٞح١كئ اً ٓكٖ ؿ٤كَ حُٔ٘طوك٢ إٔ 

حُٔٔظؼَٔ ٓخ ال ٣ٔظلوٚ ٖٓ أٓٞحٍ حُيُٝش رخُٔـكخٕ ٝرـ٤كَ اىٍحؽ ُاٛكٍٞ كك٢ ًَحٓكش ٣ـَٜ حُٔخُي كيٝى ١ٝز٤ؼش ٌِٓٚ ، ك٤ِْٔ ا٠ُ 

 ح١َُٝ٘ .

ط٠كٔ٘ض أهطكخء ؿٔك٤ٔش طٔؼِكض  أك٘ي١ػخَٗحً: إٔ ًَحٓش ح١َُٝ٘ ٝحُٔٞحٛلخص حُظ٠ طْ ػ٠ِ أٓخٜٓخ ١َف ِٓح٣يس ر٤غ ًَٗش ػَٔ 

 ٓوخُلش ُِلو٤وش، طٔؼِض ك٤ٔخ ٢ِ٣: ر٤خٕ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُزؼٞ كَٝع حًَُ٘ش رٌَ٘ ؿ٤َ ىه٤ن ٝرط٣َوش  ك٢

ـ ط٤ٔ٠ٖ ًَحٓش ح١َُٝ٘ رؼٞ حُؼوخٍحص ػ٠ِ أٜٗخ )ٓئؿَس( ، ٍؿْ أٜٗخ )ًِٓٔٞش( ًَُِ٘ش ، ٝٛكٞ ٓكخ أٓكلَ ػكٖ طو٤٤ٜٔكخ رو٤ٔكش  1

ُو٤ٔكش ححٍٛٞ حًُِٔٔٞش ُِـ٤َ ٝحُٔئؿَس ًَُِ٘ش ر٤٘ٔخ ٢ٛ ك٢ كو٤وش ححَٓ ًِٓٔٞش ًَُِ٘ش ٤ٌِٓش ًخِٓش ٝطخٓش رٔخ أىٟ اُك٠ طكي٢ٗ ح

حُظوي٣َ٣ش ًَُِ٘ش حُ٘خؿٔش ػٖ حُظو٤٤ْ ُٜخُق حُٔ٘ظ١َ ٖٝٓ ػخٝٗٚ ك٢ ًُي ٖٓ حُٔٔج٤ُٖٞ ػٖ ط٘ل٤ٌ طِي حُٜلوش رٔخ ٣ٔكظل٤َ ٓؼكٚ 

حإلىػخء رؤٕ ٝٛق حُؼوخٍحص رؤٜٗخ ٓئؿَس ٖٓ هز٤َ حُوطؤ أٝ حُٜٔٞ ٝحُلخٍ إٔ ٓـِكْ حإلىحٍس ٝحُـٔؼ٤كش حُؼخٓكش ٣ُٝٝكَ حالٓكظؼٔخٍ 

ج٤ُٖٞ ػٖ اطٔخّ حُٜلوش ػ٠ِ ًُي حُ٘لٞ حُٔوخُق ، ٝأْٛ حُؼوخٍحص حُظ٢ طْ طو٤٤ٜٔخ ػ٠ِ أٜٗخ )ٓئؿَس( ، ٍؿكْ ًخٗٞح ؿ٤ٔؼخً ٖٓ حُٔٔ

 أٜٗخ )ًِٓٔٞش( ًَُِ٘ش( ٢ٛ : 

ٓظَ َٓرغ ، ر٤٘ٔخ ٓٔطلخص حُٔزكخ٢ٗ هكيٍٛخ  519كَع حُؼـ٢ٔ )ٝٛٞ ِٓٔٞى أٍح٢ٟ ٝٓزخ٢ٗ ًَُ٘ش ػَٔ أك٘ي١ ، ٝٓٔخكش ححٍٝ 

 ٓظَ َٓرغ  1518

 ٓظَ َٓرغ ًِٓٔٞش ُِزخثغ ٤ٌِٓش طخٓش( 4494ٞحٕ )ٝٓٔخكش حُٔزخ٢ٗ كَع أٓ

 كَع ٓ٘ٞف.

ـ ط٤ٔ٠ٖ ًَحٓش ح١َُٝ٘ رؼٞ حُؼوخٍحص ػ٠ِ أٜٗخ )ٓئؿَس( ، ر٤٘ٔخ ٢ٛ )كن حٗظلخع( ٝٛٞ ٓخ أٓلَ ػٖ طو٤٤ٜٔخ رو٤ٔكش ححٛكٍٞ  2

رٔكخ أىٟ اُك٠ طكي٢ٗ حُو٤ٔكش حُظوي٣َ٣كش ُِ٘كًَش  حًُِٔٔٞش ُِـ٤َ ٝحُٔئؿَس ًَُِ٘ش ر٤٘ٔخ ٢ٛ كك٢ كو٤وكش ححٓكَ ٓكٖ هز٤كَ ككن حالٗظلكخع

حُ٘خؿٔش ػكٖ حُظو٤ك٤ْ ُٜكخُق حُٔ٘كظ١َ ٝٓكٖ ػخٝٗكٚ كك٢ ًُكي ٓكٖ حُٔٔكج٤ُٖٞ ػكٖ ط٘ل٤كٌ طِكي حُٜكلوش ٝٛكٞ ٓكخ طَطكذ ػ٤ِكٚ كٜكٍٞ 

ص حُظك٢ حُٔ٘ظ١َ ػ٠ِ ِٓح٣خ طِي حُؼوخٍحص ٝه٤ْ اٟخك٤ش ُْ طٌٖ ك٢ حُلٔزخٕ ػ٘ي طو٤٤ْ حُؼَٝ حُٔويّ ٖٓ حُٔ٘ظ١َ ، ٝأٛكْ حُؼوكخٍح

 طْ طو٤٤ٜٔخ ػ٠ِ أٜٗخ )ٓئؿَس( ، ٍؿْ أٜٗخ )كن حٗظلخع( ًَُِ٘ش ٢ٛ حُلَٝع حُظخ٤ُش:

 2017ــ كَع ١ٔخ كظ٠ ػخّ 

ٓظكَ َٓركغ ، ٝهكي أٗ٘كؤص ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ ػِك٠ طِكي حُٔٔكخكش  2017ــ كَع ٓخهِظش )ٝٛٞ كن حالٗظلخع رب٣ـخٍ ١ٍِٓ كظك٠ ػكخّ 

 ٓزخ٢ٗ طئٍٝ رؼي ًُي ُِٔخُي 

 ٠2013 ػخّ ــ كَع ه٘خ كظ

كخى١ ػَ٘: ٣ٝزيٝ إٔ حُوٍٜٞ ٝػيّ حُيهش ٝحُظوز٢ ك٠ طلي٣ي كَٝع حًَُ٘ش ٝأُٜٛٞخ حُؼوخ٣ٍش ًخٕ ٖٓ أرَُ ٓٔخص حُِٔح٣يس حُظك٠ 

( ٗكوش ٝحٓكظَحكش ًِٓٔٞكش ُِ٘كًَش ٝػكيى 15حٗظٜض رز٤غ حًَُ٘ش، كزخإلٟخكش ا٠ُ ٓخ طويّ كوي ط٠ٔ٘ض ًَحٓش حُ٘ك١َٝ ر٤كخٕ رؼكيى )

َس ُٜككخ رخإلٟككخكش اُكك٠ ٜٓكك٤ق حُؼككخ٤ِٖٓ رَٔٓكك٠ ٓطككَٝف رخػظزخٍٛككخ ٓككٖ ححٛككٍٞ حُؼوخ٣ٍككش ُِ٘ككًَش ( ٗككوش ٝحٓككظَحكش ٓككئؿ8)

)ٛكللش  25/9/2006حُٔؼَٟٝش ُِز٤غ، ك٠ ك٤ٖ َٛف ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ كك٠ حُـٔؼ٤كش حُؼ٤ٓٞٔكش ُِ٘كًَش حُوخر٠كش حُٔ٘ؼوكيس رظكخ٣ٍن 

حُٔ٘كظَٟ كك٠ ٛكٌٙ حُ٘كون ٝحالٓكظَحكخص رؤٗكٚ ٖٓ ٓل٠َ حُـٔؼ٤كش( ٍىحً ػِك٠ ٓكئحٍ ككٍٞ ػكيّ ٝؿكٞى أ٣كش ه٤كٞى ػِك٠ طٜكَف  31

"رخُ٘ٔزش ُِ٘ون ٝحُٔٔخًٖ حُظخرؼش ُِؼخ٤ِٖٓ هٍَص حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش إٔ طوَؽ ٖٓ حُٜلوش ٝٗوَؿٜكخ ٓكٖ حُٜكلوش رـكٞ حُ٘ظكَ ػٔكخ 

طكْ ًُكي أػزض رٌَحٓش ح١َُٝ٘ ٝأٗ٘خ ًـٔؼ٤ش ػخٓش ُ٘خ حُِٔطش أٜٗخ ال ططَف ٝحٌُٟ ٣وٚ حُؼخ٤ِٖٓ ؿ٤َ ٓطَٝف ُِز٤غ ٝهي ٓكزن إٔ 

كك٠ أًؼكَ ٓككٖ ٓ٘خٓكزش أهكَٟ......." ، ٝٓككغ ًُكي كوكي هِككض ححٍٝحم طٔخٓكخ ٓككٖ ػٔكش حطلكخم ٓككغ حُٔ٘كظَٟ ٣ل٤كي حٓككظزؼخى ٛكٌٙ حُ٘ككون 

ٝحالٓظَحكخص ٖٓ حُز٤غ ُْٝ ٣ظ٠ٖٔ حُؼوي أٟ ١َٗ رٌٜح حُٔؼ٠٘، رَ ػ٠ِ حُؼٌْ ٓكٖ ًُكي كوكي ٜٗكض حُٔكخىس ححُٝك٠ ٓكٖ حُؼوكي ػِك٠ 
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ٍٝى ك٤ٜخ رطز٤ؼش حُلخٍ، ؿكِءح ال ٣ظـكِأ ٓكٖ حُؼوكي ، ٝطكْ طٔك٤ِْ حُٔ٘كظ١َ طِكي حُؼوكخٍحص ٝححٛكٍٞ  حػظزخٍ ًَحٓش ح١َُٝ٘، رٌَ ٓخ

 حُوخٍؿش ػٖ ٗطخم حُظؼخهي. 

ٝرؼكي ١كَف ر٤كغ ٗكًَش ػٔكَ  25/9/2006ححَٓ أٗٚ كظ٠ طخ٣ٍن حٗؼوكخى حُـٔؼ٤كش حُؼ٤ٓٞٔكش ُِ٘كًَش حُوخر٠كش حُٔٞحككن  ك٢ٝحُـ٣َذ 

ش حُزض ٖٓ أػٔخُٜخ، ُْ طٌٖ حُ٘كًَش حُوخر٠كش حُوخثٔكش ػِك٠ ػ٤ِٔكش حُز٤كغ طؼِكْ ػِك٠ ٝؿكٚ حُيهكش ِٓح٣يس ػخٓش ٝحٗظٜخء ُـ٘ ك٢ أك٘ي١

( كَػكخً 55( كَػكخً ًِٓٔٞكش ُِ٘كًَش ، ٝر٤كخٕ آهكَ رؼكيى )30ػيى حُلَٝع حُٔؼَٟٝش ُِز٤غ. كوي ط٠ٔ٘ض ًَحٓش ح١َُٝ٘ ر٤خٕ رؼيى )

( كَػكخً. ؿ٤كَ إٔ ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس 85وخ ٌَُحٓش حُ٘ك١َٝ )ػيى حُلَٝع حُٔؼَٟٝش ُِز٤غ ٝك اؿٔخ٢ُٓئؿَس ًَُِ٘ش ٤ٌُٕٞ رٌُي 

( ٓكٖ 30ُِٔلخٓكزخص، ٝكوكخ ُِؼخركض رخُٜكللش ٍهكْ ) حًَُٔك١ِحًَُ٘ش حُوخر٠ش أكخى ٍىحً ػ٠ِ ٓالكظخص أكي حُلخٟك٣َٖ ػكٖ حُـٜكخُ 

كَػكخً  82ٔالكظكش ٝاٗٔكخ كَػكخً ًٔكخ ؿكخء رخُ 85ٓل٠َ حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ، رؤٕ "ػكيى حُلكَٝع ُك٤ْ 

، كؤؿخركٚ ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس حُ٘كًَش رؤٜٗكخ طزِكؾ أك٘كي١كو٢" ، ٖٝٓ ػْ كوي طٔخءٍ ٣ُٝكَ حالٓكظؼٔخٍ ػكٖ ػكيى ككَٝع ٗكًَش ػٔكَ 

ٛكٌٙ حُـٔؼ٤كش  كك٢أػزظكض  ٝحُظك٢ٍأٟ ٣ُٝكَ حالٓكظؼٔخٍ طلي٣كيٛخ "رخػظزكخٍ إٔ ػكيى حُلكَٝع )حُٔظؼكخٍف ػ٤ِٜكخ(  ٝرخُظخ٢ُ( كَع، 82)

( ٝكوخ ُٔكخ ٍٝى رٌَحٓكش حُ٘ك١َٝ. 85، ؿ٤َ إٔ َٓحهذ كٔخرخص حًَُ٘ش حُوخر٠ش ْٛٔ ػ٠ِ إٔ ػيى حُلَٝع ٣زِؾ )كَع" 82ػيىٛخ 

 طلٜك٢ِ٤ٝحٗظ٠ٜ حالؿظٔكخع ىٕٝ طلي٣كي ُؼكيى حُلكَٝع حُٔؼَٟٝكش ُِز٤كغ، ك٤كغ ًِكق ٣ُٝكَ حالٓكظؼٔخٍ حُ٘كًَش حُوخر٠كش رظوكي٣ْ ر٤كخٕ 

 ٞى ٜٓ٘خ ٝحُٔئؿَ ٝحُٔ٘ظَى ر٤ٖ ح٤ٌُِٔش ٝحإل٣ـخٍ. ٓؼظٔي طؼيٙ حًَُ٘ش حُظخرؼش رؼيى كَٝع حًَُ٘ش حُِٔٔ

، كوي طويّ اُك٠ ٛكٌٙ حُِٔح٣كيس ػطكخء أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ 90ٝك٤غ اٗٚ ٝػٖ اؿَحءحص حُِٔح٣يس حُظ٢ ؿَٟ ط٘ظ٤ٜٔخ ُز٤غ 

ظخٓكغ )ؿ٤ٔكَ ػزكي ٝك٤ي ٛٞ حُؼطخء حُٔوكيّ ٓكٖ حُ٘كًَش حُٔكيػ٠ ػ٤ِٜكخ حَُحرؼكش )ٗكًَش أٗكٞحٍ حُٔظلكيس ُِظـكخٍس( ٝحُٔكيػ٠ ػ٤ِكٚ حُ

( ٓكٖ 24حَُكٖٔ ٓلٔي حُو٤٘ز٢(، ٝٓغ ًُي كوي حٗظٜض ُـ٘ش حُزض ا٠ُ حُظ٤ٛٞش روزٍٞ ٌٛح حُؼطخء حٓظ٘خىح ا٠ُ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس )

الثلش ٓ٘ظ٣َخص ًَٗش حُوطٖ ٝحُظـخٍس حُي٤ُٝش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٠ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ٖٓ ؿٞحُ هزٍٞ حُؼطخء حُٞك٤كي "اًح ىػكض 

ؼَٔ ا٠ُ ًُي أٝ ٍؿق ػ٘ي حُِـ٘ش إٔ اػخىس حُٔ٘خهٜش حُؼخٓش ال طئىٟ ا٠ُ ٗظ٤ـكش أك٠كَ"، ًُٝكي رخػظزكخٍ إٔ حُؼطكخء حُٞك٤كي كخؿش حُ

% ٝأٗكٚ ال كخثكيس طَؿك٠ ٓكٖ ٍٝحء اُـكخء حُِٔح٣كيس ُٔكخروش ١كَف حُ٘كًَش ُِز٤كغ 10ه٤ٔظكٚ حُو٤ٔكش حُٔلكيىس ُِز٤كغ ر٘ٔكزش  كك٣٢ظـخُٝ 

 ُِٔح٣يس ك٠ حَُٔط٤ٖ ُظي٠ٗ ححٓؼخٍ ٝٓوخُلش ًَحٓش ح١َُٝ٘ ٝحُٔٞحٛلخص.ٝاُـخء ح 2005ٝ 2001 ػخ٢ٓ ك٢َٓط٤ٖ 

ٝك٤غ إ الثلكش ٓ٘كظ٣َخص ٗكًَش حُوطكٖ ٝحُظـكخٍس حُي٤ُٝكش حُٔؼٔكٍٞ رٜكخ كك٠ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس، ٝكوكخ ُٜكٍٞطٜخ ح٠ُكٞث٤ش 

ظك٤ْ إلؿكَحءحص حُِٔح٣كيس، ٝٓكٖ ػكْ ، هكي هِكض طٔخٓكخ ٓكٖ ػٔكش ط2/4/2011٘حَُٔكوش كخكظش ٓٔظ٘يحص ؿٜش حإلىحٍس حُٔٞىػكش رـِٔكش 

 1998ُٔك٘ش  89أٛزق ٓكٖ حُٔظؼك٤ٖ حٓكظزؼخىٛخ ٓكٖ حُظطز٤كن ٝحَُؿكٞع اُك٠ هكخٕٗٞ حُٔ٘خهٜكخص ٝحُِٔح٣كيحص حُٜكخىٍ رخُوكخٕٗٞ ٍهكْ 

رخػظزخٍٛٔككخ حُ٘كك٣َؼش حُؼخٓككش ككك٢ ٗككؤٕ حُٔ٘خهٜككخص  1998ُٔكك٘ش  1367ٝالثلظككٚ حُظ٘ل٣ٌ٤ككش حُٜككخىٍس روككَحٍ ٣ُٝككَ حُٔخ٤ُككش ٍهككْ 

، رٔخ ٣ـؼكَ حَُؿكٞع اُك٠ الثلكش ٓ٘كظ٣َخص ٗكًَش حُوطكٖ ٝحُظـكخٍس حُي٤ُٝكش حُٔؼٔكٍٞ رٜكخ كك٢ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس ٝحُِٔح٣يحص

 ٝهزٍٞ حُؼَٝ حُٞك٤ي ر٘خًء ػ٤ِٜخ ٝحُؼيّ ٓٞحء.

طكك٘ٚ ػِكك٠ إٔ )طِـكك٠  1998ُٔكك٘ش  89( ٓككٖ هككخٕٗٞ ط٘ظكك٤ْ حُٔ٘خهٜككخص ٝحُِٔح٣ككيحص حُٜككخىٍ رخُوككخٕٗٞ ٍهككْ 15ٝك٤ككغ إ حُٔككخىس ) 

 ٖٓ حُلخالص ح٥ط٤ش: حٟ ك٢٘خهٜش هزَ حُزض ك٤ٜخ اًح حٓظـ٠٘ ػٜ٘خ ٜٗخث٤خ أٝ حهظ٠ض حُِٜٔلش حُؼخٓش ًُي، ًٔخ ٣ـُٞ اُـخإٛخ حُٔ

 )أ( اًح ُْ ٣ويّ ٟٓٞ ػطخء ٝك٤ي، أٝ ُْ ٣زن رؼي حُؼطخءحص حُٔٔظزؼيس اال ػطخء ٝحكي.

...............................................................)............. 

( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ػ٠ِ إٔ )طِـ٠ حُِٔح٣كيس هزكَ حُزكض ك٤ٜكخ اًح حٓكظـ٠٘ ػٜ٘كخ ٜٗخث٤كخ، أٝ 35ٝط٘ٚ حُلوَس حح٠ُٝ ٖٓ حُٔخىس )

حهظ٠ض حُِٜٔلش حُؼخٓش ًُي، أٝ ُْ طَٜ ٗظ٤ـظٜخ ا٠ُ حُؼٖٔ أٝ حُو٤ٔش ححٓخ٤ٓش، ًٔخ ٣ـُٞ اُـخإٛخ اًح ُْ ٣ويّ ٟٓٞ ػكَٝ ٝك٤كي 

 ١َُِٝ٘( ٓٔظٞف

ُٔك٘ش  1367( ٓكٖ حُالثلكش حُظ٘ل٣ٌ٤كش ُوكخٕٗٞ ط٘ظك٤ْ حُٔ٘خهٜكخص ٝحُِٔح٣كيحص حُٜكخىٍس روكَحٍ ٣ُٝكَ حُٔخ٤ُكش ٍهكْ 29ٝطك٘ٚ حُٔكخىس )

 ػِكك٠ إٔ ).............................................................................. ٣ٝـككُٞ روككَحٍ ٓككٖ حُٔككِطش حُٔوظٜككش ر٘ككخء ػِكك٠ 1998

 ٤ش ُـ٘ش حُزض هزٍٞ حُؼطخء حُٞك٤ي اًح طٞحكَص ح١َُٝ٘ ح٥ط٤ش:طٞٛ

 إٔ طٌٕٞ كخؿش حُؼَٔ ال طٔٔق ربػخىس ١َف حُٔ٘خهٜش أٝ ال طٌٕٞ ػٔش كخثيس طَؿ٠ ٖٓ اػخىطٜخ.

 إٔ ٣ٌٕٞ حُؼطخء حُٞك٤ي ٓطخروخ ١َُِٝ٘ ٝٓ٘خٓزخ ٖٓ ك٤غ حُٔؼَ.(
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٤ُٜخ ػ٠ِ إٔ )طِـ٠ حُِٔح٣كيس أٝ حُٔٔخٍٓكش حُٔلكيٝىس هزكَ حُزكض كك٠ أٟ ( ٖٓ حُالثلش حُٔ٘خٍ ا127ٝط٘ٚ حُلوَس حح٠ُٝ ٖٓ حُٔخىس )

ٜٓ٘ٔخ اًح حٓظـ٠٘ ػٜ٘خ ٜٗخث٤خ، أٝ حهظ٠ض حُٜٔكِلش حُؼخٓكش ًُكي، أٝ ُكْ طٜكَ ٗظ٤ـظٜكخ اُك٠ حُكؼٖٔ أٝ حُو٤ٔكش ححٓخٓك٤ش، ًٔكخ ٣ـكُٞ 

 اُـخإٛخ اًح ُْ ٣ويّ ٟٓٞ ػَٝ ٝك٤ي ٓٔظٞف ١َُِٝ٘(

هٜخص ٝحُِٔح٣يحص اٗٔخ طوّٞ رلٔذ ححَٛ ػِك٠ ٓزكيأ "حُؼال٤ٗكش ٝحُٔ٘خكٔكش" رٔكخ ٣ٔكٔق رخٗكظَحى ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ حُٔ٘خ 

كخُكش حُٔ٘خهٜكش، ٝأػِك٠ ححٓكؼخٍ كك٠ كخُكش  كك٢حُؼطكخءحص ُِظٞٛكَ اُك٠ أك٠كَ حُ٘ك١َٝ ٝأهكَ ححٓكؼخٍ  ٓوكي٢ٓأًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ 

ال ٣ـذ حُِـٞء ا٤ُٚ اال ٠ٍَُِٝس حُوٜٟٞ ٝك٠ أ٤ٟن ٗطخم، حُِٔح٣يس. ٣ٝؼي هزٍٞ حُؼطخء حُٞك٤ي حٓظؼ٘خءح ٖٓ ٌٛح ححَٛ، ٖٝٓ ػْ 

رؤٕ طٌٕٞ ٛ٘خى كخؿش ِٓلش ُِظؼخهي رٔخ ال ٣ٔٔق ربػخىس حُٔ٘خهٜش أٝ حُِٔح٣يس َٓس أهَٟ أٝ اًح طز٤ٖ ُِٔكِطش حُٔوظٜكش إٔ ال كخثكيس 

ٕ ٓطخروكخ ُ٘ك١َٝ حُٔ٘خهٜكش أٝ طَؿ٠ ٖٓ اػخىس حُطَف، ًُٝي ٣َٗطش إٔ ٣ٌكٕٞ حُؼطكخء حُٞك٤كي ٓلووكخ ُِٜٔكِلش حُؼخٓكش، ركؤٕ ٣ٌكٞ

 حُِٔح٣يس ٝٓ٘خٓزخ ٖٓ ك٤غ حُٔؼَ.

ىكؼظٜخ ا٠ُ هزٍٞ حُؼطخء حُٞك٤كي حُٔوكيّ كك٠ حُِٔح٣كيس حُٔ٘كخٍ  حُظ٢ٝك٤غ إ ُـ٘ش حُزض ُْ طز٤ٖ ح٠ٍَُٝس حُوٜٟٞ ٝحُلخؿش حُِٔلش 

ػكيّ ؿكيٟٝ اػكخىس حُطكَف كك٢ ِٓح٣كيس ِٓح٣كيط٤ٖ ٓكخروظ٤ٖ ُك٤ْ ىُك٤ال ًخك٤كخ ػِك٠  ك٢ أك٘ي١ر٤غ ًَٗش ػَٔ  ك٢ا٤ُٜخ، ٝإٔ حإلهلخم 

ؿي٣يس،  كل٠ال ػٖ إٔ ٌَُ ِٓح٣يس وَٝف ١َكٜخ ، كبٕ ًُي ٣ؼي ىُك٤ال ػِك٠ ك٘كَ حُ٘كًَش حُوخر٠كش كك٠ حُظك٣َٝؾ ُز٤كغ ٗكًَش ػٔكَ 

ٝؿٌد حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُـخى٣ٖ ٖٓ ًٟٝ حٌُلكخءس حُل٤٘كش ٝحُٔكالءس حُٔخ٤ُكش اُك٠ حُظوكيّ ُ٘كَحء حُ٘كًَش، هخٛكش ٝإٔ ٗكًَش ػٔكَ  أك٘ي١

، رؼكي إٔ ًخٗكض هكي كووكض هٔكخثَ  2006-٤ِٓ2004ٕٞ ؿ٤٘ٚ ػٖ ٓ٘ٞحص  3,787حُٔؼَٟٝش ُِز٤غ هي كووض أٍرخكخ ٓويحٍٛخ  ي١أك٘

ُِٔلخٓكزخص كك٠ ٗكؤٕ ٛكلوش ر٤كغ  حًَُٔك١ِ، ٝكوخ ُِؼخرض ٖٓ طو٣ََ حُـٜكخُ  2004-٤ِٓ2002ٕٞ ؿ٤٘ٚ ػٖ ٓ٘ٞحص  2,05ٓويحٍٛخ 

٣كيٍ ػِك٠ طلٔكٖ أىحء حُ٘كًَش رٔكخ ٣ظك٤ق حُظٞٛكَ  حُك١ٌ، ححَٓ 16/4/2011ش حَُٔكن كخكظش ٓٔظ٘يحطٚ حُٔٞىػش رـِٔ أك٘ي١ػَٔ 

 ٝهض الكن. ك٢ا٠ُ ١َٝٗ ٝأٓؼخٍ أك٠َ اًح ٓخ طوٍَ اُـخء حُِٔح٣يس ٝاػخىس ١َف حًَُ٘ش ُِز٤غ 

٣كش طؼكي٣الص ُِؼطكخء هزكَ اىهكخٍ أ ححٛك٢ِأٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔيٟ ٓ٘خٓزش ٓؼَ حُؼطخء حُٞك٤ي، كبٕ حُؼزَس ك٠ ٌٛح حُ٘ؤٕ طٌكٕٞ ُِٔكؼَ 

ػ٤ِٚ رؼي حُٔلخٟٝش ك٠ ٗؤٗٚ، رخػظزخٍ إٔ حُٔلخٟٝش ك٠ ١َٝٗ ٝأٓؼخٍ حُؼطخء ال ٣ـذ إٔ طظْ اال ٓغ ٛخكذ حُؼطخء حُٔوزكٍٞ ٓخ٤ُكخً 

ُِؼطكخء حُٞك٤كي إٔ ٓوكيّ حُؼطكخء ػكَٝ ٗكَحء ًخٓكَ أٓكْٜ  حُٔكخ٢ُٝك٤٘خً ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ١َٝٗ ٝأٓؼخٍ أك٠َ. ٝحُؼخرض ٖٓ حُؼَٝ 

ؿ٤ٜ٘كخ، كك٠  454.410.000.00ٓكٖ ٛكٌٙ ححٓكْٜ رٔزِكؾ  %90ؿ٤ٜ٘خ َٝٗحء ٗٔكزش  504.900.000.00 رٔزِؾ أك٘ي١ًَٗش ػَٔ 

أريطٜخ ُـ٘كش حُظلوكن ٓكٖ ٛكلش اؿكَحءحص ٝهٞحػكي حُظو٤ك٤ْ  حُظ٢ك٤ٖ إٔ حُو٤ٔش حُٔويٍس ُؼٖٔ حًَُ٘ش رِـض، رؼي َٓحػخس حُٔالكظخص 

% ٓكٖ ه٤ٔكش 100ؿ٤٘كٚ رؼكي اٟكخكش ػكالٝس ر٘ٔكزش  563105814، ٓزِكؾ 2003ُٔ٘ش  15حٌُِٔ٘ش روَحٍ ٣َُٝ هطخع ححػٔخٍ ٍهْ 

أٍح٠ٟ حُلَٝع حًُِٔٔٞش ًَُِ٘ش. ٝرٌُي طظَ أٓؼخٍ حُؼطخء حُٞك٤ي أهَ ٖٓ ححٓؼخٍ حُظ٠ هيٍطٜخ ؿٜكش حإلىحٍس ُز٤كغ حُ٘كًَش، ححٓكَ 

ء حُٞك٤كي كك٢ ٗكؤٗٚ، ركيالً ٓكٖ حٌُٟ ًخٕ ٣ٔظيػ٠ إٔ طوّٞ ُـ٘ش حُزض ٌٓ٘ حُزيح٣ش رخٓظزؼخى ٌٛح حُؼطخء ُؼيّ طٞحكَ ١َٝٗ هزٍٞ حُؼطكخ

هزُٞكٚ ٝحُكيهٍٞ ٓؼكٚ كك٢ ٓلخٟٝككخص ُظلٔك٤ٖ ٓكؼَٙ ، ٝأال طؼظٔكي حُٔككِطش حُٔوظٜكش ًُكي حُوزكٍٞ حُلخٓككي ٝحُزخ١كَ حُك١ٌ ًكخٕ ٍحثككيٙ 

حُؼـِش حُظ٢ حطْٔ رٜكخ ؿ٤ٔكغ حُٔ٘كخًٍٕٞ كك٢ ػ٤ِٔكش حُز٤كغ ٓكؼ٤خً إلركَحّ حُٜكلوش ٝركؤ١ ػٔكٖ ًكخٕ رٔكخ طٔكزذ كك٢ اٛكيحٍ حُٔكخٍ حُؼكخّ 

 َ ٓ٘٘ؤس ٍحثيس ٍٝحرلش ٝط٣َ٘ي ػٔخُظٜخ ٜٝٗذ كوٞهْٜ حَُٔ٘ٝػش .ٝطي٤ٓ

 ٝك٤غ اٗٚ رخإلٟخكش ا٠ُ ٓخ طويّ كبٗٚ ٣٘ظ١َ ُوزٍٞ أٟ ػطخء، ٓٞحء ًخٕ ٝك٤يح أٝ ٟٖٔ ػطخءحص أهَٟ، إٔ ٣ٌٕٞ حُؼطخء ٓطخروكخً 

 طخرن ١َُِٝ٘ ُآزخد ح٥ط٤ش:١َُِٝ٘، ؿ٤َ أٗٚ ريٍحٓش حُؼطخء حُٞك٤ي حُٔويّ ك٠ حُِٔح٣يس حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ طز٤ٖ أٗٚ ؿ٤َ ٓ

حُٔزذ ححٍٝ ـ إٔ ٛلش ٓويّ حُؼطخء حُٞك٤ي ٝأ٤ِٛظٚ ُِظلخٝٝ ٝارَحّ حُؼوي ُْ طٌكٖ ٝحٟكلش ٝػخرظكش ٓ٘كٌ طوكي٣ْ حُؼطكخء ٝكظك٠ اركَحّ 

ٝ ػكٖ ٗلٔكٚ ٝرٜكلظٚ أ –حُؼوي. كوي ٍٝى رخُؼطخء حُٞك٤ي إٔ "ٓويّ حُؼطخء ١ٝخُذ حُ٘كَحء ٛكٞ حُٔك٤ي/ ؿ٤ٔكَ ػزكي حُكَكٖٔ حُو٤٘كز٢ 

% ٝحُٔكي٣َ حُؼكخّ ُ٘كًَش أٗكٞحٍ حُٔظلكيس ُِظـكخٍس 90ر٘ٔكزش  حَُث٤ٔك٢ر٘وٜٚ ًٔٔظؼَٔ ٍث٢ٔ٤ ٝ أٝ رٜلظٚ حُٔئٓكْ ٝحُ٘ك٣َي 

ٓكٖ ٗكؤٗٚ اػكخٍس حُِكزْ ٝحُـٔكٞٝ ككٍٞ ٛكلش ٓوكيّ حُؼطكخء، ٝٛكَ ٣ظوكيّ رٜكٌح حُؼطكخء ػكٖ ٗلٔكٚ ٝرٜكلظٚ  ح١ٌُ........." . ححَٓ 

ُٔظليس ُِظـخٍس؟ أّ رخُٜلظ٤ٖ ٓؼخ؟. ٣ٝئًي ٌٛح حُـٔٞٝ ٣ٝئ٣يٙ ٓخ ٍٝى رخُز٘كي )ػخٗكَحً( حُ٘و٤ٜش؟ أّ رٜلظٚ ٓٔؼالً ًَُ٘ش أٗٞحٍ ح

(: ٓككٖ "إٔ ٓككي٣َ ػككخّ ٗككًَش أٗككٞحٍ حُٔظلككيس 8) ٝحُكك١ٌ ٍٝى رخُٔل٠ككَ طلككض ٍهككْ ) 19/2/2006ٓككٖ طو٣َككَ ُـ٘ككش حُزككض حُٔككئٍم 

حُ٘كًَش ٝهكخطْ ؿَككش حُظـكخٍس ٝحُٜك٘خػش رخٌُِٔٔكش ُِظـخٍس ح٤ُٔي/ؿ٤َٔ ػزي حُكَكٖٔ ٓلٔكي حُو٤٘كز٢ ٝكوكخً ُِٔٔكظ٘ي حُٔوظكّٞ روكخطْ 

حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ) ال ٣ِٔي حُلن ك٢ ارَحّ ػوٞى َٗحء ححٍٛٞ ٝحًَُ٘خص ٓٞحء ىحهَ حٌُِٔٔش أٝ هخٍؿٜكخ( ". ًٔكخ أػزظكض حُِـ٘كش 

يحى ػٔكٖ حُز٤كغ ٝأٗكٚ إٔ ٤ًَٝ حُو٤٘ز٢ ح٤ُٔي/ٓـي١ ١ِزش ػزي حُِط٤ق ٓويّ حُؼَٝ ال ٣ِٔكي حُلكن كك٢ اركَحّ ػوكي حُز٤كغ حُٜ٘كخث٢ ٝٓك

ـ رخُٔل٠َ( ٝحٗظٜكض حُِـ٘كش اُك٠ ٟكٍَٝس ك٠كٍٞ حُٔك٤ي ؿ٤ٔكَ  ٣7ِٔي ط٤ًَٞ طوظَٜ ٛالك٤ظٚ ػ٠ِ طوي٣ْ حُؼطخء ٝحُظلخٝٝ)حُز٘ي 
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حُو٤٘ز٢  ؿِٔش حُٔلخٟٝش ُِظلخٝٝ ك٢ حُو٤ٞى ٝحُظللظخص حُظ٢ أٍٝىٛخ رؼ٤َٟٚ حُل٢٘ ٝحُٔخ٢ُ. ٝػِك٠ حُكَؿْ ٓكٖ أٗكٚ ُكْ ٣ؼزكض ٓكٖ 

طٔؼ٤كَ حُ٘كًَش  كك٢يّ حُؼطخء أٝىع ٖٓ ححٍٝحم ٝحُٔٔظ٘يحص ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ كو٤وش ٛلظٚ كك٠ طوكي٣ْ حُؼطكخء ٝٛكالك٤ظٚ ححٍٝحم إٔ ٓو

حًٌٍُٔٞس ٝحُظؼخهي ٤ٗخرش ػٜ٘خ، ٝٛٞ ٓخ ٣ٌل٠ الٓكظزؼخى حُؼطكخء، ككبٕ ُـ٘كش حُزكض هزِكض ٛكٌح حُؼطكخء ٝأٝٛكض رخُظلكخٝٝ ٓكغ ٓويٓكٚ، 

 ٓـٍٜٞ حُٜلش ٝح٣ُٜٞش، إلطٔخّ حُز٤غ.  

َ حُـٔٞٝ ٣ل٢٤ رٜلش ٓويّ حُؼطخء، ٝحٓظَٔ حُـيٍ ىحثَح كٍٞ ٣ٞٛظكٚ ٝٛكلش طٔؼ٤ِكٚ ُِ٘كًَش حُٔكًٌٍٞس، كظك٠ رؼكي اٛكيحٍ ٝهي و

ػِك٠ ًُكي، كوكي  5/9/2006ُـ٘ش حُزض ط٤ٛٞظٜخ ربٍٓخء حُِٔح٣يس ػ٤ِٚ ٝٓٞحكوش حُٔـٔٞػش حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص حالهظٜخى٣ش رظكخ٣ٍن 

 25/9/2006ػوي رظكخ٣ٍن  ح١ٌُُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش رخؿظٔخػٜخ آػخٍ ٌٛح ححَٓ طٔخإالص ٝطللظخص أػ٠خء ح

كٍٞ ٓخ اًح ًخٕ حُٔٔظؼَٔ ١ً ٛلش ك٢ ارَحّ حُؼوكي أٝ أٗكٚ ُكٚ ٝؿكٞى كؼِك٢ ، كوكي طٔكخءٍ ػ٠كٞ حُـٔؼ٤كش حُٔك٤ي ححٓكظخً/هخُي أكٔكي 

ُحٍ هخثٔخً ....؟" ، كؤؿخد ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ: " إٔ ًَٗش  ىحٝى أرٞ آٔخػ٤َ:  " أ٣ٍي إٔ أ١ٔجٖ ػ٠ِ ٗت ٝحكي َٛ ٌٛح حُٔٔظؼَٔ ٓخ

/ ٝكظ٠ طخ٣ٍوٚ ٝٓخ ُحٍ طلض ٟـ١ٞ ٝؿ٤َ ًُي" !!، ٝػوكذ حُٔٔظ٘كخٍ ٍثك٤ْ 5/9أٗٞحٍ ٓؼِٞٓش ُي٣ٌْ ، ٌُٖٝ حُٔٔظؼَٔ ٖٓ ٣ّٞ 

. حُٔلكخ٤ٖٓ. ُـ٘ش حُزض رؤٕ حًٌٍُٔٞ " ٣ل٠َ ػ٘ٚ ٤ًَٝ حٓٔٚ ٓـي١ ١ِزٚ ػزكي حُِط٤كق ٝٛكٞ ٜٓك١َ ًٔكخ ٣ل٠كَ ػ٘كٚ حػ٘ك٤ٖ ٓكٖ

ٝأٗٚ ُْ ٣َٙ ٌُٖٝ ٍأٟ ٓـي١ ١ِزٚ ٝٓلٔي أرٞ ػ٠ِ حُٔلخ٢ٓ ٝح١ِغ ػ٠ِ حُظ٤ًَٞ حُٜخىٍ ُٚ"، ٝطٔخءٍ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ، "َٛ ٓكخ 

 6/8/2006كؤؿخرككٚ حُٔٔظ٘ككخٍ حُوككخ٢ٗٞٗ ُِ٘ككًَش حُوخر٠ككش "حٗككٚ هككي طككْ اك٠ككخٍ هطككخد ٟككٔخٕ رظككخ٣ٍن  "،ُحٍ ٓظٔٔككٌخً رخُٜككلوش ؟

١ٝخُٔككخ ؿكككيى هطككخد ح٠ُكككٔخٕ كٜككٞ ٓٔكككظَٔ ككك٢ حُٜكككلوش "!! ، كؤًككي ٣ُٝكككَ حالٓككظؼٔخٍ ػِككك٠ إٔ  15/10/2006ٝحُظـي٣ككي ُـخ٣كككش 

"حُٔٔظؼَٔ أػزض ٤ٗظٚ حُط٤زش ك٤غ ُي٣٘خ هطخد ٟٔخٕ ٝٓؼ٘خ حُٔلخ٤ٟٖٝ ػ٘كٚ". ٝػِك٠ حُكَؿْ ٓكٖ ًكَ ٓكخ طوكيّ كِكْ ٣طخُكذ أٟ ٓكٖ 

طلكيى ٛكلظٚ كك٠ طوكي٣ْ  حُظك٢وكي٣ْ حُٔٔكظ٘يحص حَُٓك٤ٔش أػ٠خء ُـ٘ش حُزض أٝ أػ٠خء حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش ربُِحّ ٓويّ حُؼطكخء رظ

حُؼطخء ػ٠ِ ٗلٞ هخ١غ ال ُزْ ك٤ٚ أٝ ؿٔٞٝ، ٝحٓظَٔص حُ٘كًَش حُوخر٠كش كك٠ اطٔكخّ اؿكَحءحص حُظؼخهكي ٓكغ ًٝكالء ٓوكيّ حُؼطكخء ، 

ش ٝحُٜ٘كٞٝ رٜكخ ٝٛٞ ٓخ ؿخء ٜٓيٍحً ٠ُٔخٗخص حُز٤غ ُٔٔظؼَٔ ٍث٢ٔ٤ ُْ ٣ظْ حُظلون ٖٓ ٛلظٚ ٝٓالءطٚ ٝهيٍطكٚ ػِك٠ ه٤كخىس حُ٘كًَ

ٝطلو٤ن آٓخٍ ١ٝٔٞكخص حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ ٝٓيٟ هيٍطٚ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ رًَ٘ش ػٔكَ أك٘كي١ ، ًٔكخ ؿكخء ًُكي ٓوخُلكخً ُز٤خٗكخص ٝاؿكَحءحص 

طوي٣ْ حُؼَٝ حُٞحٍىس رٌَحٓش ح١َُٝ٘ ٝهخٛش )حُز٘ي / ٓخىٓخً( ٜٓ٘خ ح١ٌُ ٣٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ:)٣ـذ ػ٠ِ ٓويّ حُؼكَٝ طوكي٣ْ حُٔٔكظ٘ي 

 حُوخ٢ٗٞٗ ٝٛالك٤خطٚ(.حُٔؼزض ُٜلش ٓٔؼِٚ 

ٝحُٔزذ حُؼخ٢ٗ ـ كوي ٗٚ حُز٘ي هخٓٔخً ٖٓ ر٤خٗخص ٝاؿَحءحص طوي٣ْ حُؼَٝٝ حُٞحٍىس رٌَحٓش ح١َُٝ٘ ػِك٠ "حػظزكخٍ طوكي٣ْ حُؼكَٝ 

هزٞالً ٖٓ ٓويٓٚ ٌُخكش ر٘ٞى ًَحٓش ح١َُٝ٘، ٝال ٣ـُٞ ُٔويّ حُؼَٝ رؼي طوي٣ْ حُؼطخء اىهكخٍ أ١ طؼكي٣الص أٝ طللظكخص أٝ اٟكخكخص 

١ ٖٓ ر٘ٞى ًَحٓش ح١َُٝ٘ ". ٝٓغ ًُي كوي هخّ ٓويّ حُؼطخء حُٞك٤كي ربٟكخكش ٗك١َٝخ ؿي٣كيس اُك٠ حُؼطكخء حُٔوكيّ ٓ٘كٚ طظؼِكن ػ٠ِ أ

أىهِٜكخ ٓوكيّ حُؼطكخء ػِك٠ ػطخثكٚ، ػِك٠  حُظك٢% ٖٓ ححٍٛٞ أٍٟخً ٝر٘خًء. ٝهكي هزِكض ُـ٘كش حُزكض حُظؼكي٣الص 30رلوٚ ك٢ ر٤غ ٗلٞ 

 حَُؿْ ٖٓ ٓوخُلش ًُي حكٌخّ حُوخٕٗٞ.

)أٝالً( ـ أٗٚ ال ٣ـُٞ ٗوكَ ٤ٌِٓكش أٝ ك٤كخُس ححٓكْٜ حُؼٖٔ":ٝحُٔزذ حُؼخُغ ـ ٍٝى رٌَحٓش ح١َُٝ٘ طلض ػ٘ٞحٕ "ٗوَ ح٤ٌُِٔش ٝٓيحى 

ُِؼطكخء حُٞك٤كي )إٔ ٓوكيّ حُؼطكخء ٣ؼكَٝ ٓكيحى ٓكخ  حُٔخ٢ُحُٔزخػش اال رؼي ٓيحى ًخَٓ حُؼٖٔ ِٝٓلوخطٚ(. ٝٓغ ًُي كوي ٍٝى رخُؼَٝ 

% ُيٟ أكي حُز٘كٞى 20وش كٍٞ ٗوَ ٤ٌِٓش ححْٜٓ ا٠ُ حُٔ٘ظ١َ، ٣ٝظْ ا٣يحع رخه٢ ه٤ٔش حُٜلوش ٝهيٍٛخ % ٖٓ ه٤ٔش حُٜل٣80ؼخىٍ 

ك٢ كٔخد هخٙ ٣ٌٕٝٞ ٛكَف حُٔزِكؾ ٓ٘ك١َٝ رظوكي٣ْ ٓل٠كَ حالٓكظالّ حُٜ٘كخث٢ ٌُخٓكَ أٛكٍٞ ٝٓٞؿكٞىحص حُ٘كًَش(.  ٣ٝؼكي ًُكي 

  22/2/2006ظككٚ ُـ٘ككش حُٔلخٟٝككش ككك٠ ٓل٠ككَٛخ حُٔككئٍم طللظككخً ٝٗكك١َخً ٓوخُلككخ ُ٘كك١َٝ حُِٔح٣ككيس حُٔلككيىس رٌَحٓككش حُ٘كك١َٝ ، ٗؼ

"رخُٔوخُلش حُٜخٍهش حكٌخّ ًَحٓش ح١َُٝ٘ ٝحُٔٞحٛلخص...." ك٤ٖ أًيص ػ٠ِ أٗٚ هي حٓظزخٕ ُٜخ " إٔ حُٔظِح٣ي حًٌٍُٔٞ هي ٟٝغ 

لوكن ُٜٔكِلش رؼٞ حُو٤ٞى ٝحُظللظخص حُظ٢ طوَ رخُظٞحُٕ حُل٢٘ ٝحُٔخ٢ُ ركخُؼَٝ ٝطـؼِكٚ ؿ٤كَ ٓظلكن ًَٝحٓكش حُ٘ك١َٝ ٝؿ٤كَ ٓ

حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ًَُِٝ٘ش حُٔطَٝكش ُِز٤غ ، ًٝخٕ ًُي ٣ٌل٠ ٝكيٙ حٕ ٣ٌٕٞ ٓززخً الٓظزؼخى ٌٛح حُؼطخء ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٝاُـكخء 

( ٓكٖ هكخٕٗٞ حُٔ٘خهٜكخص ٝحُِٔح٣كيحص 16أ٣كش ٓلخٟٝكخص، كك٠ ٟكٞء ٓكخ ٜٗكض ػ٤ِكٚ حُٔكخىس ) كك٢حُِٔح٣يس ، هزَ حُكيهٍٞ ٓكغ ٓويٓكٚ 

 ؿٞد حٓظزؼخى حُؼطخءحص ؿ٤َ حُٔطخروش ١َُِٝ٘ أٝ حُٔٞحٛلخص. حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ٖٓ ٝ

ٝك٤غ اٗٚ ٝػٖ حُٔوخُلخص حُظ٢ ٗخرض حُوَحٍ حُطؼ٤ٖ ٝؿؼِظٚ ٓؼيٝٓخً ، ٝٓكٖ ػكْ ؿكخء حُؼوكي حُٔزكَّ رك٤ٖ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس  

١الً رطالٗكخً ٓطِوكخً ، ككبٕ رٜلظٜخ ٓلٟٞكش ٓكٖ ٣ُٝكَ حالٓكظؼٔخٍ كك٢ اؿكَحءحص حُز٤كغ ٝرك٤ٖ حُٔٔكظؼَٔ حُٔكؼٞى١ ر٘وٜكٚ ٝٛكلظٚ ركخ

حُؼخرض ٖٓ ححٍٝحم ٖٝٓ حُٔالكظخص حُظ٢ أريحٛخ حُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓزخص أػ٘خء َٓحكَ ارَحّ حُؼوي حُٔوظِلكش ، ٝطو٣َكَٙ حُٔكئٍم 

 ، ٝحُظك٢ أٛكيٍٛخ حُٔظؼخهكيحٕ ٝحُٔظؼِوكش رز٤كغ أٓكٞحٍ حُيُٝكش ، إٔ اؿكَحءحص 16/4/2011حُٔويّ اُك٠ حُٔلٌٔكش رـِٔكش  10/9/2007
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حُظؼخهي ٝارَحّ حُؼوي طزؼخً ٌُُي هكي ٗكخرٜخ حُكزطالٕ حُـٔك٤ْ الٍطٌكخد حُـٜكش حإلىح٣ٍكش ، ك٠كالً ػٔكخ ٓكِق ر٤خٗكٚ ٓكٖ أٓكزخد ُِكزطالٕ ، 

رطككالٕ اؿككَحءحص حُظؼخهككي ٝػوككي حُز٤ككغ رظ٠كك٤ٖٔ ػوككي حُز٤ككغ ر٘ككٞىحً أٛككيٍص هٞحػككي ٟٝككٞحر٢ حُز٤ككغ حُٔوككٍَس ٓككٖ حُِـ٘ككش حُُٞح٣ٍككش 

 ٘ش حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص حالهظٜخى٣ش ػ٤ِٜخ ، ًُٝي حٓزخد كخِٜٛخ ٓخ ٢ِ٣:ُِوٜوٜش ٝرطالٕ ٓٞحكوش حُِـ

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘كٚ  58.941% ٖٓ ه٤ٔش ححْٜٓ طٔؼَ 10( ٓ٘ٚ ػ٠ِ ه٤خّ حُزخثغ رب٣يحع ٓخ ٣ؼخىٍ 1ـ8حُٔزذ ححٍٝ ـ حُ٘ٚ رخُؼوي رخُٔخىس )

ٍؿكش ركخُوٞحثْ حُٔخ٤ُكش ك٤ٔكخ ػكيح ح٠ُكَحثذ ٣ٝ٘ظٜك٢ ًلٔخد ٓؼِن ُظـط٤ش حُٔزخُؾ حُ٘خطـش ػٖ حالُظِحٓخص حُظ٢ هي طظٜكَ ُٝكْ طٌكٖ ٓي

ٝٛٞ ١َٗ ُْ ٣َى رؼَٝ حُٔٔظؼَٔ رَ  28/12/2006كن حُٔ٘ظ١َ ك٢ حُٔطخُزش رؤ١ ٓزخُؾ ر٢٠ٔ ٓ٘ش ٖٓ طخ٣ٍن ٗوَ ح٤ٌُِٔش ك٢ 

ٍس ػِك٠ ٓكي ٗظؾ ػٖ ٓلخٟٝظٚ رـ٤َ كن ، ًٔخ أٗٚ ١َٗ ٓـلق رخُزخثغ ركَ ُحىٙ اؿلخككخً ىٕٝ ٓزكٍَ ٓٞحكوكش حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخ

 حُِٜٔش ُٔيس ػالػش أَٜٗ أهَٟ ىٕٝ ٓزٍَ وخَٛ.

حُٔزذ حُؼكخ٢ٗ ـ ػكيّ ط٠ك٤ٖٔ حُؼوكي حٓكظزؼخى ٗكون ٝحٓكظَحكخص ٜٝٓكخ٣ق حُؼكخ٤ِٖٓ حُٔكخُق ر٤خٜٗكخ ، ٝٛكٞ ٓكخ أٟكخع ػِك٠ حُ٘كًَش 

٤ِٕٓٞ  34225ظ٘خ١ٍ ٗلٞ حُوخر٠ش ٝحُيُٝش ٌٛٙ حُ٘ون ٝحالٓظَحكخص ٝحُ٘ٞحى١ ٝحُٜٔخ٣ق ٝحُزخُؾ ه٤ٔظٜخ ٝكوخً ُظو٤٤ْ حٌُٔظذ حالٓ

 ؿ٤٘ٚ.

ٝرخُظخ٢ُ ًخٕ ٖٓ حُٔظؼ٤ٖ إٔ ٣ؼٞى كٔخد ٗظخثؾ ححػٔخٍ ا٠ُ   30/6/2004حُٔزذ حُؼخُغ ـ إٔ طو٤٤ْ حًَُ٘ش طْ ػ٠ِ أٓخّ ٤ِٓح٤ٗش 

( ٓكٖ حُؼوكي ، ححٓكَ حُٔوكخُق ُِوكخٕٗٞ ٝحُك١ٌ أى١ اُك٠ ٟك٤خع 4ـك7ًٔخ ٛٞ ٝحٍى رخُٔكخىس ) ٤ُٝ1/7/2005ْ ا٠ُ  1/7/2004طخ٣ٍن 

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ( ، ٝطلٔكَ  74989ٓزخُؾ ٖٓ كن حُ٘كًَش رِكؾ ٓكخ أٌٓكٖ كٜكَٙ ٝكوكخً ُٔالكظكخص حُـٜكخُ حًَُٔك١ِ ُِٔلخٓكزخص ٗلكٞ )

 طو٣ََ ٓالكظخص حُـٜخُ(. 8أُق ؿ٤٘ٚ )ٙ 81حًَُ٘ش ٗلٞ 

ٟٝكٞحر٢ حُز٤كغ  ٝك٤غ اٗٚ ٝػٖ حُزطالٕ ح١ٌُ ٗخد حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ حُٔظٔؼَ ك٢ ط٤ٌٖٔ حُٔٔظؼَٔ )حُٔ٘ظ١َ( ٖٓ اٛيحٍ هٞحػكي

حُٔوٍَس رٌَ ٖٓ هَحٍ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٝػوي حُز٤غ ، ٝحٓظَٔحء ٝطؼٔي ٓوخُلش ر٘ٞى حُظؼخهي حُٔظلن ٜٓ٘خ ٓغ طِي حُوٞحػي 

ٝح٠ُكٞحر٢ ٝحُٔوظِلككش ٜٓ٘ككخ ٓؼٜككخ، كككبٕ حُؼخرككض ٓككٖ ححٍٝحم إٔ حُوككَحٍ حُطؼك٤ٖ رخُٔٞحكوككش ػِكك٠ ارككَحّ ػوككي ر٤ككغ ٗككًَش ػٔككَ أك٘ككي١ 

ٗخص حُللككخو ػِكك٠ حٓككظَٔح٣ٍش ٗ٘ككخ١ حُٔ٘٘ككؤس ٝحُٔ٘ككَٝع ًٌككَ ، ٝاٛككيحٍ حُٔككخٍ حُؼككخّ ٝحٓككظزخكظٚ ، هككي ط٠ككٖٔ ط٤ٌٔ٘ككخً ٝاٛككيحٍٙ ٟككٔخ

ُِٔٔظؼَٔ ٝط٘ـ٤ؼخً ُٚ ػ٠ِ حٗظٜخى هٞحػي حُظؼخهي ػِك٠ ٗلكٞ ؿٔك٤ْ ٠٘٣كق رؼكيّ حالًظكَحع ٝحُالٓزكخالس ٝػكيّ حكظكَحّ ٟكٔخٗخص حُز٤كغ 

ٖٝٓ ػكْ ٗكخد حُوكَحٍ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ ٝحُؼوكي حُٔزكَّ ػِك٠ أٓكخّ ًُكي حُوكَحٍ ٝط٘ل٤كٌٙ ٟٝٔخٗخص ٝكٞحكِ حالٓظؼٔخٍ حُظ٢ طٔظغ رٜخ ، 

 حُؼي٣ي ٖٓ حالٗظٜخًخص حُـ٤ٔٔش طٔؼِض ك٢ ححٝؿٚ حُظخ٤ُش: 

حُٞؿٚ ححٍٝ ـ ٓوخُلش ٟٞحر٢ حٓظَٔحٍ حُ٘٘خ١ ٝطط٣َٞٙ ٝطلي٣ؼٚ رظـ٤٤َ حُٔ٘كظ١َ ُِؼالٓكش حُظـخ٣ٍكش ُِ٘كًَش رلكٌف ٛكٍٞس ٓز٘ك٠ 

ٝرخُٔوخُلكش ُلٌكْ  حُ٘كًَش،خُٔوخُلش ُوٞحػي حٓظَٔح٣ٍش حُ٘٘خ١ ٝحٓظَٔحٍ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍكش ًؤككي ػ٘خٛكَ طو٤ك٤ْ ر حُؼ٣ِِ،كَع ػزي 

 ( ٖٓ حُؼوي.11حُٔخىس )

حُٞؿٚ حُؼخ٢ٗ ـ ػزٞص ػيّ ٓالءس حُٔٔظؼَٔ ح١ٌُ كَ٘ ك٢ ط٣َٞٔ ط٘ـ٤َ حًَُ٘ش حُظ٢ حٗظَحٛخ ٝك٠َ ط٣ِٜٞٔخ ركؤٓٞحٍ حُ٘كًَش ًحطٜكخ 

( كَػخً ٖٓ كَٝع حًَُ٘ش ٍٛ٘خً ك٤خ٣ُخً ُِز٘ي ححِٛك٢ حُٔظلكي ٝر٘كي ػكٞىس 16ٕٛٞ طخٍس أهَٟ ك٤غ ٍٖٛ ػيى )طخٍس ٝرخُوَٝٝ ٝحَُ

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ كك٢ كك٤ٖ ُكْ طٌكٖ  462ٝٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش ، ٓوخرَ كٍٜٞ حُٔٔظؼَٔ ػ٠ِ هَٝٝ ٝط٤ٜٔالص ر٤ٌ٘ش رِـض ٗلٞ 

، ٝكوككخً ُٔكخ أٍٝىٙ حُـٜككخُ حًَُٔك١ِ ُِٔلخٓككزخص كك٢ طو٣َككَٙ ٓككخُق  ٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘ككٚ كك٢ وككَ اىحٍس هطكخع ححػٔككخٍ حُؼكخّ 46طظؼكي ٗلككٞ 

حُز٤خٕ، ٝٛٞ ٓخ ٣ظ٘خك٠ ٓغ ٓزيأ١ ػيّ اػوخٍ حًَُ٘ش رخُي٣ٕٞ ٝحَُٕٛٞ ٝحٓظَٔح٣ٍش ٗ٘خ١ ػَٔ أك٘ي١ ٓظٔظؼخً رٌلكخءس ؿ٤ٔكغ كَٝػكٚ 

ى ٝحُٔكٍٞى٣ٖ اُك٠ اهخٓكش ىػكخٟٝ ، ٝاؿَحهٚ ًَُِ٘ش ك٢ حُي٣ٕٞ ػٖ ٣َ١ن حُٔلذ ػ٠ِ حٌُٔ٘ٞف، ٝحٟطَحٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ طِي حُز٘كٞ

 اكالّ رخُظي٤ُْ ٟي حُٔٔظؼَٔ.

٤ِٓكٕٞ  54حُٞؿٚ حُؼخُغ ـ طلٍٞ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ٖٓ ًَٗش ٍحرلش ك٢ وكَ هطكخع ححػٔكخٍ حُؼكخّ ك٤كغ رِكؾ حُلكخثٞ حَُٔككَ ٗلكٞ 

٤ِٓكٕٞ  246ر٘لكٞ ، ٝ ٝأٍرخف ٓك٣ٞ٘ش أهكَٟ  ٤ِٓ30/6/2005ٕٞ ؿ٤٘ٚ ك٢  241روالف أٍرخف ٣ٞ٘ٓش ر٘لٞ  30/6/2005ؿ٤٘ٚ ك٢ 

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ رٔكخ  613ٗلكٞ  30/6/2009اُك٠ ٗكًَش هخٓكَس طلكض اىحٍس حُٔ٘كظ١َ ، كزِـكض حُؤكخثَ كك٢   30/6/2006ؿ٤٘ٚ ك٢ 

 َٓس ٖٓ ٍأّ حُٔخٍ. ٣36ؼخىٍ 

 ، ٓوخرَ كوٞم ٤ٌِٓكش ٓٞؿزكش ر٘لك٤ِٓ30/6/2009ٕٞٞ ؿ٤٘ٚ رخُٔخُذ ك٢  483حُٞؿٚ حَُحرغ ـ طآًَ كوٞم ح٤ٌُِٔش ك٤غ رِـض ٗلٞ 

 .٤ِٓ30/6/2005ٕٞ ؿ٤٘ٚ ك٢  129، ٝٗلٞ ٤ِٓ28/12/2006ٕٞ ؿ٤٘ٚ ك٢ طخ٣ٍن ط٤ِْٔ حًَُ٘ش ك٢  130
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٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ  ٤ِٓ443كٕٞ ؿ٤٘كٚ ٓوخركَ  229ٗلٞ  2007/2008حُٞؿٚ حُوخْٓ ـ طي٢ٗ كـْ حُٔز٤ؼخص حُٔٔظَٔ ح١ٌُ رِؾ هالٍ ػخّ 

، ٤ِٓ2005/2006ٕٞ ؿ٤٘ٚ هكالٍ ػكخّ  ٤397ٚ ٓوخرَ ٤ِٕٓٞ ؿ٘ 240ٗلٞ  2008/2009، ٝرِؾ هالٍ ػخّ 2004/2005هالٍ ػخّ 

 ٢ٛٝ آػخٍ ٗـٔض ػٖ حهظ٤خٍ حُٔظؼخهي ٝاؿَحءحص حُِٔح٣يس ٝحُزض ٝحُظ٤َٓش ٝحُظل٢٣َ ك٢ حُللخو ػ٠ِ أٓٞحٍ حُيُٝش ٝكٖٔ اىحٍطٜخ.

ٝحُظك٢ هكخّ ػ٤ِٜكخ  30/6/2005حُٞؿٚ حُٔخىّ ـ ٓوخُلش حُٔ٘ظ١َ الُظِحٓخطٚ حُٔظؼِوش رٌخكش كوٞم حُؼٔخُش حُٔٞؿٞىس رخُ٘كًَش كك٢ 

 ٝحُظ٢ طٔؼِض ك٤ٔخ ٢ِ٣: حُؼوي،( ٖٓ 12أِٓٞد حُظو٤٤ْ ٝطؼ٤ِٔخص حُ٘خثذ حُؼخّ ٝكٌْ حُٔخىس )

/ حُز٘ي٣ٖ أ ٝ د( حُِظ٤ٖ هٍَطخ حُظكِحّ حُٔ٘كظ١َ رؼكيّ 12رخُٔوخُلش ُلٌْ حُٔخىس ) 30/6/2009ػخٓالً كظ٠  2433( ـ اٜٗخء هيٓش 1)

 ػخَٓ هالٍ حُٔ٘ٞحص حُؼالع حح٠ُٝ. 600ُزَٗخٓؾ حُٔؼخٕ حُٔزٌَ ٝػيى  ػخَٓ ٝكوخً  1200اٜٗخء هيٓش أًؼَ ٖٓ 

٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ رخُٔوخُلكش ُلٌكْ  74( ـ طل٤َٔ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ طٌِلش ٓخ أٗلن ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ حُٔ٘ظ٤ٜش هيٓظْٜ ٝحُزخُؾ هيٍٛخ ٗلٞ 2)

 /أ، د( حُظ٢ طو٢٠ رؤٕ ٣ظلَٔ حُٔ٘ظ١َ ًَ ٌٛٙ حُظٌِلش ٗو٤ٜخً.12/4حُٔخىس )

( ُِؼكخ٤ِٖٓ حُٔٔكظـ٠٘ ػكْٜ٘ رخ٣ُِكخىس ػكٖ حُؼكيى 12ـ ػيّ حُظِحّ حُٔ٘ظ١َ رخُظؼ٣ٞٞ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ رخُلوَس )د( ٖٓ حُٔكخىس)( 3)

 حُٞحٍى رخُلوَس )أ(.

 ( ـ ػيّ َٛف ٓٔظلوخص حُؼخ٤ِٖٓ ٝأؿٍْٞٛ ٝكٞحكِْٛ ٌٝٓخكآطْٜ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔوٍَ هخٗٞٗخً 4)

ٝػككيّ حُظككِحّ  حُؼوككي،( ٓكٖ 13ص ح٠ُكك٣َز٤ش ُٜٔككِلش ح٠ُكَحثذ رخُٔوخُلككش ُِٔككخىس )حُٞؿكٚ حُٔككخرغ ـككـ ػكيّ ٝكككخء حُٔ٘ككظ١َ رخالُظِحٓكخ

 ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ. 15حُٔ٘ظ١َ رخُزَٗخٓؾ ح٢ُِ٘ٓ ُِظط٣َٞ حُٔظ٠ٖٔ اٗ٘خء ٓؼٜي طي٣ٍذ ُِؼخ٤ِٖٓ هالٍ حُٔ٘ش حح٠ُٝ ر٘لٞ 

َ حُي٤ُٝش )ٗك٣َي أؿ٘زك٢ طكخرغ ُِز٘كي % ٖٓ أْٜٓ حًَُ٘ش ُٔئٓٔش حُظ٣ٞٔ 5حُٞؿٚ حُؼخٖٓ ـ ه٤خّ حُٔ٘ظ١َ رخُظَٜف رخُز٤غ ُ٘ٔزش 

( ٓكٖ ككَٝع حُ٘كًَش ٤ِٓ6ٕٞ ىٝالٍ ٓوخرَ ٍٖٛ ػيى ) 30حُي٢ُٝ( ، ٓغ طِحٖٓ ًُي حُز٤غ حُزخ١َ رلٍٜٞ حًَُ٘ش ػ٠ِ هَٝ ر٘لٞ 

% كك٢ ٍأّ  10ُٜخُق ٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ، ىٕٝ اهطخٍ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس حُظك٢ ٣زِكؾ ٗٔكزش ٓٔكخٛٔظٜخ 

( ٓكٖ هكخٕٗٞ ٓكٞم ٍأّ حُٔكخٍ حُٜكخىٍ رخُوكخٕٗٞ ٍهكْ 8ُٔخٍ ، ٝرخُٔوخُلش ُِوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش حُٔ٘ظٔش ٌُٜح حُ٘٘خ١ رٔٞؿذ حُٔخىس )ح

 ٌٍَٓحً ٖٓ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِوخٕٗٞ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ. 61كظ٠  59ٝحُٔٞحى ٖٓ  1992ُٔ٘ش  95

ٝهكض ٓظك٠ ٛكيٍص ٓك٤ِٔش ًُٝكي حٓكظـخرش  حٟ كك٢ال ٣ـكُٞ ٓكلزٜخ ٝك٤غ إ حُوَحٍحص حُظك٢ طُٞكي كوكخ أٝ ًَٓكِحً ٗوٜك٤خً ُاككَحى  

طوظ٠٠ حٓظوَحٍ طِي ححٝحَٓ، أٓخ رخُ٘ٔزش ُِوَحٍحص حُلَى٣ش ؿ٤َ حُٔ٘كَٝػش كخُوخػكيس ػٌكْ ًُكي اً  حُظ٢حُِٜٔلش حُؼخٓش  ُيٝحػ٢

حُٜٔكِلش حُؼخٓكش  ىٝحػك٢ال إٔ ٣ـذ ػ٠ِ ؿٜش حإلىحٍس إٔ طٔكلزٜخ حُظِحٓكخً ٜٓ٘كخ رلٌكْ حُوكخٕٗٞ ٝطٜكل٤لخً ُاٟٝكخع حُٔوخُلكش ُكٚ. ا

كَىٟ ٓؼ٤ذ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ُٞكي كوكخً ككبٕ ٛكٌح حُوكَحٍ ٣ـكذ إٔ ٣ٔكظوَ ػوكذ كظكَس ٓكٖ حُكِٖٓ  اىح١ٍأ٠٣خ طوظ٠٠ أٗٚ اًح ٛيٍ هَحٍ 

ػ٠ِ طلي٣ي ٌٛٙ حُلظكَس رٔكظ٤ٖ  حَُأ١حُٟٔٞٞع ًحطٚ. ٝهي حٓظوَ  ك٣٢ٜيٍ  ح١ٌُرل٤غ ٣َٟٔ ػ٤ِٚ ٓخ ٣َٟٔ ػ٠ِ حُوَحٍ حُٜل٤ق 

، رل٤كغ اًح حٗو٠كض ٛكٌٙ حُلظكَس حًظٔكذ حُوكَحٍ كٜكخٗش حُو٠كخث٢ٖ طخ٣ٍن َٗ٘ ٌٛح حُوَحٍ أٝ اػالٗٚ ه٤خٓخً ػِك٠ ٓكيس حُطؼكٖ ٣ٞٓخً ٓ

اُـخء أٝ طؼي٣َ ٣ٜٝزق ػ٘يثكٌ ُٜكخكذ حُ٘كؤٕ ككن ٌٓظٔكذ ك٤ٔكخ ط٠كٔ٘ٚ حُوكَحٍ، اال إٔ ٛ٘كخى ػٔكش حٓكظؼ٘خءحص ٓكٖ  أ١ٖٓ  طؼٜٔش

 هكخ٢ُٗٞٗلوض رٚ ٓوخُلش ؿ٤ٔٔش ُِوخٕٗٞ طـَىٙ ٓكٖ ٛكلظٚ ًظٜكَف  أ١حُوَحٍ ٓؼيٝٓخ  ٓٞػي حُٔظ٤ٖ ٣ٞٓخ طظٔؼَ أٝال ك٤ٔخ اًح ًخٕ

كٜخٗٚ، ٝػخ٤ٗخ ك٤ٔخ ُٞ كَٜ  أ١حُٔ٘ؼيّ ححػَ هخٗٞٗخ ٝال طِلوٚ  حُٔخى١ُظٍِ٘ رٚ ا٠ُ كي ؿٜذ حُِٔطش ٝط٘ليٍ رٚ ا٠ُ ٓـَى حُلؼَ 

٣ٜيٍ ٓكٖ  ح١ٌُـٖ ٣ؼ٤ذ حَُٟخء ٣ٝ٘ٞد حإلٍحىس، ٝحُوَحٍ ٗظ٤ـش ؿٖ أٝ طي٤ُْ ٖٓ ؿخٗزٚ، اً إٔ حُ اىح١ٍأكي ححكَحى ػ٠ِ هَحٍ 

طٞؿكذ ٓكلذ حُوكَحٍ ىٕٝ حُظو٤كي  حُظك٢ؿٜش حإلىحٍس ٗظ٤ـش حُـٖ ٝحُظي٤ُْ ٣ٌٕٞ ؿ٤َ ؿي٣َ رخُلٔخ٣ش. ٝك٠ ٌٛٙ ححكٞحٍ حالٓظؼ٘خث٤ش 

 ٝهض كظ٠ رؼي كٞحص ٌٛح حُٔٞػي. أ١ ك٢رٔٞػي حُٔظ٤ٖ ٣ٞٓخ، ٣ٌٕٝٞ ُـٜش حإلىحٍس ٓلذ هَحٍٛخ 

اٗكٚ كك٢ ٟكٞء ٓكخ طوكيّ كبٗكٚ ٣ٌكٕٞ ٓكٖ حُؼخركض إٔ حُوكَحٍ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ هكي هكخُق أكٌكخّ حُوكخٕٗٞ ٝحُوكَحٍحص حُٔ٘ظٔكش ُز٤كغ ٝك٤كغ 

ٓٔككخٛٔخص حُٔككخٍ حُؼككخّ حًُِٔٔٞككش ُِيُٝككش ٝحُز٘ككٞى ٝٗككًَخص هطككخع ححػٔككخٍ حُؼككخّ ٝححٗككوخٙ حالػظزخ٣ٍككش حُؼخٓككش، ٝهككي رِـككض ٛككٌٙ 

رؼٖٔ ال ٣ظ٘خٓذ ٓطِوخً ٝحُلوكٞم  أك٘ي١حُٔخٍ حُؼخّ ٝحُظل٢٣َ ك٤ٚ رز٤غ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ  حُٔوخُلخص كيحً ٖٓ حُـٔخٓش أىٟ ا٠ُ اٛيحٍ

ٓوخركَ ػِك٠ حُ٘لكٞ  أ١كَٜ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظَٟ، ك٠ال ػٖ ط٤ِْٔ حُٔ٘كظَٟ ػوكخٍحص ًِٓٔٞكش ُِ٘كًَش ٓـخٗكخً ٝىٕٝ  حُظ٢ٝحالٓظ٤خُحص 

٣ـكُٞ حُظٜكَف ك٤ٜكخ ، ٝطٌٔك٤ٖ حُٔٔكظؼَٔ ٓكٖ ر٤كغ  ٝحُٔٔخف ُٚ رز٤غ أٍٛٞ ًحص ١خرغ أػك١َ ٝطكخ٣ٍو٢ ٝك٠كخ١ٍ ال ٓخُق حُز٤خٕ،

أٍٛٞ حًَُ٘ش رخُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ٍؿْ طو٤٤ٜٔخ ػ٠ِ أٓكخّ حُظكيكوخص حُ٘وي٣كش حُٔوٜكٞٓش ، ٝط٤ٌٔ٘كٚ ٓكٖ حُظٜكَد ح٠ُك٣َز٢ ٝطل٤ٔكَ 

إٔ طٜكٟٞ  ٜخٓوخُلخص ٖٓ ٗؤ٢ٛٗ ٝ حًَُ٘ش ه٤ٔش ح٠َُحثذ حُٔٔظلوش ححىحء ٓ٘ٚ ٗو٤ٜخً، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔوخُلخص حُٔخُق ر٤خٜٗخ ، 

ٓككٞحء، كككال طِلوككٚ أٟ كٜككخٗش، ٝال ٣ظو٤ككي ٓككٖ ػككْ رخُٔٞحػ٤ككي  حُٔككخى١رككخُوَحٍ حُٔطؼككٕٞ ك٤ككٚ اُكك٠ ىٍى حالٗؼككيحّ، ٤ُٜككزق ٛككٞ ٝحُؼٔككَ 

 حُٔوٍَس ُٔلذ ٝاُـخء حُوَحٍحص حإلىح٣ٍش. 
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ٍ ًٝكٌح حُٔـٔٞػكش حُُٞح٣ٍكش ٝٓٔخ ٣ئًي حٗؼيحّ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ إٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ٤ٗخرش ػٖ حُيُٝش ٓٔؼِكش كك٢ ٣ُٝكَ حالٓكظؼٔخ

٤ُِٔخٓخص حالهظٜخى٣ش طَٜكض ك٢ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ ُك٤ْ رخػظزخٍٛكخ ٛكَكخً طـخ٣ٍكخً ٓكخْٛ ػِك٠ ٓكيحٍ طخ٣ٍوكٚ حُط٣ٞكَ ٓكٖ هكالٍ 

طِز٤ش حُلخؿخص ححٓخ٤ٓش ُوطخػخص ػ٠٣َكش ٓكٖ حُ٘كؼذ، ٌُٝكٖ رخػظزخٍٛكخ ٍؿكْ ٓكٖ  ك٢كَٝػٚ حُؼي٣يس حُٔ٘ظَ٘س ك٠ أٍؿخء حُزالى 

٣ـككذ حُظطٜككَ ٓ٘ككٚ رككؤ١ ػٔككٖ ، أٝ رٞٛككلٜخ ًٗزككخً ٣ِوكك٢ ػِكك٠ حُ٘ككًَش ٝحُيُٝككش ٝحؿككذ طوككي٣ْ حُوَرككخٕ ُالٓككظـلخٍ ػككٖ ػٔككَ حُ٘كك٤طخٕ 

حٍطٌخرٚ، ٝطؼخِٓض ٓغ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ، رٌَ ٓخ حٗظِٔض ػ٤ِٚ ٖٓ آالف ٖٓ حُؼٔخٍ ٝحُٔٞول٤ٖ ٝأٍحٝ ٝػوخٍحص ٝكَٝع ٜٓ٘خ ٓخ 

ك٣َكي ٣٘كٜي ػِك٠ ػَحهكش ٛكٌٙ حُكزالى ٝطل٠كَٛخ، ًٝؤٜٗكخ ًٔكخً ٓكٖ حُٜٔٔكالص  ١ٍٓؼٔكخحػظزَطٚ حُيُٝش آػخٍحً ٜٝٓ٘كخ ٓكخ ٣ظ٤ٔكِ رطكَحُ 

ٓكٖ ٗكؤٗٚ إٔ ٣ؼ٤كَ حُ٘كي  حُك١ٌٝأٛ٘خكخً ٣َٓؼش حُظِق ٣ظؼ٤ٖ حُظَٜف ك٤ٜخ ػ٠ِ ٝؿكٚ حُٔكَػش هزكَ ٜٗخ٣كش طكخ٣ٍن حُٜكالك٤ش. ححٓكَ 

كِوكي رِـكض طِكي حُظٜكَكخص ككيحً ًز٤كَحً ٓكٖ ٝح٣َُزش كٍٞ كو٤وش حُظَٜكخص حُظ٠ هخّ رٜخ ؿ٤ٔكغ حُٔٔكج٤ُٖٞ ػكٖ اطٔكخّ طِكي حُٜكلوش ، 

 حُـٔخٓش ٣َٜ ا٠ُ ٗزٜش حُظٞح١ئ ُظ٤َٜٔ ط٣ََٔ حُٜلوش رٌَ ٓخ ٗخرٜخ ٖٓ ٓوخُلخص. 

طٔوٞ ػٖ ٛكٌح حُوكَحٍ. ٣ٝ٘ٔكلذ ٛكٌح  ح١ٌُٝك٤غ اٗٚ ٣ظَطذ ػ٠ِ حٗؼيحّ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ُآزخد ٓخُلش حُز٤خٕ رطالٕ حُؼوي  

( ٓكٖ حُوكخٕٗٞ 142طَطزض ػ٠ِ حُؼوي، ًُٝي ٝكوكخ ُلٌكْ حُلوكَس ححُٝك٠ ٓكٖ حُٔكخىس ) حُظ٢حالُظِحٓخص  حُزطالٕ رلٌْ حُِِّٝ ػ٠ِ ًخَٓ

ًخٗخ ػ٤ِٜكخ هزكَ حُظؼخهكي. ككبًح ًكخٕ ٛكٌح  حُظ٢ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ " ك٢ كخُظ٢ ارطخٍ حُؼوي ٝرطالٗٚ ٣ؼخى حُٔظؼخهيحٕ ا٠ُ حُلخُش  حُظ٢ حُٔي٢ٗ

رطالٕ اؿَحءحص حُز٤غ ػِك٠ حُ٘لكٞ حُٔكخُق ر٤خٗكٚ طـؼكَ ؿ٤ٔكغ ٓكخ ٣ظَطكذ ػِك٠ ٛكٌٙ ٓٔظل٤الً ؿخُ حُلٌْ رظؼ٣ٞٞ ٓؼخىٍ ". ًُي إٔ 

حإلؿَحءحص ٝحُؼيّ ٓٞحء ك٠٤ل٢ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـكخٍس رٜكلظٜخ ٓلٟٞكش ػكٖ ٣ُٝكَ حالٓكظؼٔخٍ حُٔٔؼكَ ُِيُٝكش 

٢ٗٞ ُ٘كًَش أٗكٞحٍ ٛكٞ ح٥هكَ ٝحُؼكيّ ٓكٞحء ٝال ٓخٌُش ححٓٞحٍ ٓلَ حُز٤غ ٝر٤ٖ ح٤ُٔي ؿ٤َٔ حُو٤٘ز٢ ر٘وٜكٚ ٝرٜكلظٚ حُٔٔؼكَ حُوكخٗ

٣٘ظؾ ػٔش أػَ هخ٢ٗٞٗ، رٔخ ٣ٔظٞؿذ اػخىس حُٔظؼخهي٣ٖ ا٠ُ حُلخُش حُظ٢ ًخٗخ ػ٤ِٜخ هزكَ حُظؼخهكي، كظٔكظَى حُيُٝكش ؿ٤ٔكغ أٛكٍٞ ٝككَٝع 

خ٤ِٖٓ اُكك٠ حُ٘ككًَش ًٝخكككش ٓٔظٌِخطٜككخ حُٔٔككِٔش ُِٔ٘ككظ١َ ٓطٜككَس ٓككٖ ًككَ حَُٛككٕٞ حُظكك٢ ٓككزن إٔ أؿَحٛككخ حُٔ٘ككظَٟ، ٝاػككخىس حُؼكك

أٟٝخػْٜ حُٔخروش ٓغ ٓ٘لْٜ ًخَٓ ٓٔظلوخطْٜ ٝكوٞهْٜ ػٖ حُلظَس ٌٓ٘ ارَحّ حُؼوي ٝكظ٠ طكخ٣ٍن ط٘ل٤كٌ ٛكٌح حُلٌكْ رٌخٓكَ أؿِحثكٚ، 

٣ٝظلَٔ حُٔ٘ظ١َ ٝكيٙ ًخَٓ حُي٣ٕٞ ٝحالُظِحٓخص حُظ٢ ٍطزٜخ هالٍ كظَس ٗلخً حُؼوي، ًٌٝح ؿ٤ٔغ حُؤخثَ حُ٘خؿٔكش ػكٖ ٓكٞء اىحٍطكٚ 

ٔظلوخص ح٣َ٠ُز٤ش ٗخِٓش ح٠َُحثذ حُ٘خٗجش هالٍ كظَس ٗلخً حُؼوكي، ٝٓكيحى ؿ٤ٔكغ حُوكَٝٝ حُظك٢ كٜكَ ػ٤ِٜكخ ٓكٖ ٝٓيحى ؿ٤ٔغ حُٔ

% ٖٓ ٍأّ ٓخٍ حًَُ٘ش ا٠ُ ٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ، 5حُز٘ٞى ر٠ٔخٕ حُؼوي، ٝرطالٕ ر٤غ حُٔٔظؼَٔ ُ٘ٔزش 

حُـ٤َ ٓكٖ ػوكٞى أٝ حطلخهكخص ر٘كؤٕ أ١ ٓكٖ حُلوكٞم أٝ حالُظِحٓكخص حُ٘خٗكجش ٝرطالٕ ؿ٤ٔغ ٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي أرَٓٚ حُٔٔظؼَٔ ٓغ 

ػٖ حُؼوكي هكالٍ كظكَس ٗلكخًٙ ٗكخِٓش أ٣كش حطلخهكخص طظؼِكن رز٤كغ أٝ رخُٞػكي رز٤كغ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ أٝ ؿكِء ٜٓ٘كخ ُِـ٤كَ كك٢ حُلكخٍ أٝ 

حإل٣ـكخٍ أٝ حالٗظلكخع رخُؼوكخٍحص ٝححٛكٍٞ حُٔٔظوزَ، ٝطلَٔ حُٔٔظؼَٔ ُـ٤ٔغ أػزكخء ٝطٌكخ٤ُق كظكَس ٗلكخً حُؼوكي ٝٓكيحى ه٤ٔكش كوكٞم 

ُِٓٔض ُٚ ىٕٝ ٝؿٚ كن ٝحُظك٢ ُكْ طكَى رٌَحٓكش حُ٘ك١َٝ، ٝكك٢ حُٔوخركَ اؿكَحء حُٔوخٛكش  ٝحُلَٝع ٝحُٔؼيحص ٝح٥الص ٝؿ٤َٛخ حُظ٢ 

َكك٢ ر٤ٖ ٓخ أىحٙ حُٔٔظؼَٔ ُِيُٝش ٖٓ ٓوخرَ ُِٜلوش ٝر٤ٖ ٓخ كَٜ ػ٤ِٚ ٝٓخ حٓظلن ػ٤ِٚ ٖٓ أٓٞحٍ أٝ ى٣ٕٞ، ٝكٍٜٞ ًَ ٓكٖ ١

 حُظؼخهي ػ٠ِ كوٞهٚ حُ٘خطـش ػٖ حُٔوخٛش.

ٝك٤غ اٗٚ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔيٟ حٓظيحى آػكخٍ رطكالٕ حُؼوكي اُك٠ ٗك١َ حُظلٌك٤ْ حُٜٔ٘كٞٙ ػ٤ِكٚ رخُٔكخىس حُؼ٘ك٣َٖ ٓكٖ حُؼوكي، كك٢ ٟكٞء 

حُظلٌك٤ْ كك٢ ر٘كؤٕ  1994ُٔ٘ش  27( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 23رطالٕ حُؼوي ٝحٓظوالٍ ١َٗ حُظل٤ٌْ ػٖ حُؼوي حح٢ِٛ ٝكوخ ُ٘ٚ حُٔخىس )

طو٠٠ رؤٕ )٣ؼظزكَ ٗك١َ حُظلٌك٤ْ حطلخهكخً ٓٔكظوالً ػكٖ ٗك١َٝ حُؼوكي ححهكَٟ، ٝال ٣ظَطكذ ػِك٠ رطكالٕ  حُظ٢حُٔٞحى حُٔي٤ٗش ٝحُظـخ٣ٍش 

حُؼوي أٝ كٔوٚ أٝ اٜٗخثٚ أ١ أػَ ػ٠ِ ٗك١َ حُظلٌك٤ْ حُك١ٌ ٣ظ٠كٔ٘ٚ اًح ًكخٕ ٛكٌح حُ٘ك١َ ٛكل٤لخً كك٢ ًحطكٚ(. ككبٕ ًُكي ٣ظٞهكق ػِك٠ 

 ، َٝٛ ٣ؼظزَ ػويحً ٓي٤ٗخً أّ ٖٓ حُؼوٞى حإلىح٣ٍش.أك٘ي١ُؼوي ر٤غ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ  حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش

ٝك٤غ إ حُٔٔظوَ ػ٤ِٚ إٔ حُؼوي حإلىح١ٍ ٣ظ٤ٔكِ ػكٖ حُؼوكي حُٔكي٢ٗ أٝ حُظـكخ١ٍ ٓكٖ ػالػكش ٝؿكٞٙ. أُٜٝكخ: أٗكٚ ػوكي ٣زَٓكٚ ٗكوٚ  

ُِ٘ش ححكَحى ٝأٗكوخٙ حُوكخٕٗٞ حُوكخٙ ٓكٖ ر٤كغ ٝا٣ـكخٍ ٓؼ١ٞ٘ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُؼخّ. ٝػخ٤ٜٗخ: أٗٚ ال ٣ٍِ٘ ك٤ٚ ػ٘ي ارَحٓٚ ٓ

ٝٗلٞٙ ٌُٝ٘ٚ ٣زَٓٚ ك٢ ا١خٍ حٓظويحٓٚ ُٔكِطظٚ ٝٓكخ ٗك٢٤ ركٚ ٓكٖ أٓخٗكش اىحٍس حُٜٔكخُق حُؼخٓكش ٝاٗ٘كخء حَُٔحككن حُؼخٓكش ٝط٘ظ٤ٜٔكخ 

ُكك١ٌ ٓككخ هخٓككض ٝطٔكك٤٤َٛخ، أ١ ٣زَٓككٚ رٔ٘خٓككزش طٜككي٣ٚ ُِ٘ككؤٕ حُؼككخّ ُِـٔخػككش ٝٓٔخٍٓككظٚ ُٞٓككخث٢ حَُػخ٣ككش ٝحُظ٘ظكك٤ْ ٝح٠ُككز٢ ح

ححٗوخٙ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُؼخٓش أٝ ح٤ُٜجخص حُؼخٓش ٝٓخ طزٞأص ٌٓخٗظٜخ ك٢ حُٔـظٔغ ػ٠ِ ٍأّ حُـٔخػش اال ُِو٤كخّ ركٚ. ٝػخُؼٜكخ: إٔ ٣ظٜكَ 

حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ حُؼخّ ٤ٗظٚ ك٢ ححهٌ رؤِٓٞد حُوخٕٗٞ حُؼكخّ ٝأكٌخٓكٚ رظ٠ك٤ٖٔ حُؼوكي ٗك١َٝخً حٓكظؼ٘خث٤ش ؿ٤كَ ٓؤُٞككش كك٢ حُوكخٕٗٞ 
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% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ هي ؿَٟ ارَحٓٚ ٓغ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ٢ٛٝ ًَٗش ٖٓ ًَٗخص هطكخع 90ٝك٤غ إ ػوي ر٤غ 

ححػٔخٍ حُؼخّ كُٟٜٞخ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ ك٢ حطوخً اؿَحءحص ١َف حُ٘كًَش ُِوٜوٜكش ٝاؿكَحءحص اركَحّ ػوكي حُز٤كغ ٤ٗخركش ػكٖ حُيُٝكش 

 231ًش رخٌُخَٓ، ٝهي طٔكض اؿكَحءحص حُظلك٣ٞٞ ُِ٘كًَش كك٢ اركَحّ حُؼوكي ٝكوكخً ُوكَحٍ ٍثك٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔكش ٍهكْ ٓخٌُش ٍأّ ٓخٍ حَُ٘

، ٖٝٓ ػْ ككبٕ اركَحّ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس 2005ُٔ٘ش  342رظ٘ظ٤ْ ُٝحٍس حالٓظؼٔخٍ، ٝهَحٍ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ ٍهْ  2004ُٔ٘ش 

ٓٔؼِش كك٠ ُٝحٍس حالٓكظؼٔخٍ، ٝرظلك٣ٞٞ ٜٓ٘كخ ٝكوكخ ُِوكَحٍحص ٓكخُلش حُز٤كخٕ.  ُِؼوي ٟٓٞٞع حُِ٘حع ؿخء رخػظزخٍٛخ ٗخثزخ ػٖ حُيُٝش،

ٝرٌُي ٣ٌٕٞ أكي أ١َحف حُؼوي ٗوٜخً ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٓٔؼالً ك٢ ٣َُٝ حالٓكظؼٔخٍ حُك١ٌ ككٞٝ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس 

ن حُظـكخٍس حُيحه٤ِكش ٝكوكخً ُِزَٗكخٓؾ حُكٌٟ هٍَطكٚ ك٢ ارَحّ حُؼوي ٤ٗخرش ػٖ حُيُٝش. ٝهي طؼِن حُؼوي رظ٤٤َٔ َٓكن ػكخّ ٣ظٔؼكَ كك٠ َٓكك

رظ٘كك٤ٌَ حُِـ٘ككش  2000ُٔكك٘ش  1765حُيُٝككش إلىحٍس ححٛككٍٞ حًُِٔٔٞككش ُٜككخ ػِكك٠ حُ٘لككٞ حُٔزكك٤ٖ روككَحٍ ٍثكك٤ْ ٓـِككْ حُككٍُٞحء ٍهككْ 

ر٘كؤٕ ط٘ظك٤ْ كٜك٤ِش  2005ُٔك٘ش  1506، ٝهَحٍ ٍث٤ْ ٓـِكْ حُكٍُٞحء ٍهكْ  20/8/2000حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 

رَٗخٓؾ اىحٍس ححٍٛٞ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش. ٝال ٣ؼي ٌٛح حُؼوكي ر٤ؼكخً ٓٔكخ ط٘كٍِ ركٚ حإلىحٍس ُِٓ٘كش ححككَحى حُؼكخى٤٣ٖ، ٓظك٠ ًكخٕ ٣ٜكيف اُك٠ 

ط٤٤َٔ َٓكن حُظـخٍس حُيحه٤ِش ُظِز٤ش كخؿخص حُٔٞح٤٘١ٖ ٖٓ حُِٔغ ححٓخ٤ٓش، ًٔخ ٣ٜيف ـ رلٔذ ٓخ ٍٝى ري٣زخؿش ر٘ٞى حُظؼخهي ـ اُك٠ 

حُظـككخ١ٍ ُِ٘ككًَش حُٔزخػككش ٝططكك٣َٞٙ ُويٓككش ؿٔككٞع حُٔككٞح٤٘١ٖ ٝحُٔلخكظككش ػِكك٠ حٓككْ حُٔ٘٘ككؤس ٝحُؼككخ٤ِٖٓ ك٤ٜككخ  حٓككظَٔحٍ حُ٘٘ككخ١

ٝكوٞهْٜ ِٝٓح٣خْٛ. ًٔخ ط٠ٖٔ حُؼوي ١َٝٗخً حٓظؼ٘خث٤ش ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ ٓـخٍ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٜٓ٘خ كن حُيُٝكش ٓٔؼِكش كك٢ حُ٘كًَش 

ٗ٘كخ١ حَُٔككن حالهظٜكخى١ ٝحُٔلخكظكش ػ٤ِكٚ ٝططك٣َٞٙ ٝطلي٣ؼكٚ ٝحُظِحٓكٚ حُٔلٟٞش ربرَحّ حُؼوي ك٢ ٟكٔخٕ حُٔ٘كظ١َ الٓكظَٔح٣ٍش 

ربٗلخم ٓزِؾ هيٍٙ ٓخثش ٝػٔخٕٗٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ك٢ ًُي حُظط٣َٞ ٝكوخً ُلٌْ ًَ ٖٓ حُٔخىط٤ٖ حُلخى٣ش ػَ٘ ٝحَُحرؼكش ػ٘كَ ٓكٖ حُؼوكي ، 

حٓٚ رظلَٔ طٌخ٤ُق رَٗكخٓؾ حُٔؼكخٕ حُٔزٌكَ ٝحُظِ 30/6/2005ٝحُظِحّ حُٔ٘ظ١َ رٌخكش كوٞم حُؼٔخُش حُٔٞؿٞىس رخًَُ٘ش ك٢ طخ٣ٍن 

حالهظ٤خ١ٍ حُٔؼٍٔٞ رٚ ُيٟ حُزخثغ ُؼيى ٓليى ٖٓ حُؼٔخُش رظٌِلش هيٍٛخ هٕٔٔٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ٝأال ٣ٔظـ٠٘ ػٖ ٓخ ٣ِ٣ي ػِك٠ ٓكظٔخثش 

٢ٟ حًَُ٘ش رٔي٣٘كش ػخَٓ هالٍ ٓ٘ٞحص ٓليىس ٖٓ حُظؼخهي ٝكوخً ُِٔخىس حُؼخ٤ٗش ػَ٘ ٖٓ حُؼوي، ٝػيّ طـ٤٤َ حالٓظويحّ حُٜ٘خػ٢ حٍح

َٜٗ اال ٝكوخً ٠ُِٞحر٢ حُوخ٤ٗٞٗش حُٜخىٍس ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش ٝكوخً ُِٔكخىس حُوخٓٔكش ػ٘كَ ٓكٖ حُؼوكي،  ػكْ ككن حُيُٝكش ٓٔؼِكش كك٢ 

حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس حُٔلٟٞش ك٢ طٞه٤غ حُؼوي ك٢ كٔن حُؼوي ك٢ كخُش اهالٍ حُٔ٘ظ١َ رؤ١ حُظكِحّ ٓكٖ حالُظِحٓكخص حُكٞحٍىس كك٢ 

ٖٓ حُؼوي ٝكوخً ُِٔخىس حُظخٓؼش ػَ٘ ٖٓ حُؼوي. ٝطَط٤زخً ػ٠ِ ٓكخ طوكيّ ٣ٌكٕٞ حُؼوكي حُٔزكَّ رك٤ٖ حُ٘كًَش  14ٝ  13ٝ  12ٝ  11 حُٔٞحى

حُوخر٠ش ُِظـخٍس رٜلظٜخ ٓلٟٞخً ٓكٖ ٣ُٝكَ حالٓكظؼٔخٍ ُظٔؼ٤كَ حُيُٝكش حُٔخٌُكش حٓكٞحٍ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ ٝرك٤ٖ حُٔٔكظؼَٔ حُٔكًٌٍٞ 

 حٍ حُٔظليس ُِظـخٍس ٛٞ ػوي اىح١ٍ طٌخِٓض ُٚ ؿ٤ٔغ ح١َُٝ٘ حُالُٓش ُِؼوي حإلىح١ٍ.ر٘وٜٚ ٝرٜلظٚ ٓٔؼالً ًَُ٘ش أٗٞ

، ٓكٖ ححٓكٞحٍ أك٘كي١ٝك٤غ اٗٚ ال ٣٘خٍ ٖٓ حػظزخٍ حُؼوي ٓلَ حُِ٘حع ػويحً اىح٣ٍخً، حُوٍٞ رؤٕ ححٓٞحٍ ٓلَ حُؼوكي، أٓكْٜ ٗكًَش ػٔكَ 

 حُظك٤ٌِ٢ش ٌٛٙ ححٓكٞحٍ، ػٔكالً رخُظلَهكش ٓكخُلش حُز٤كخٕ رك٤ٖ ححػٔكخٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٤ٌِٓش هخٛش، ٓظ٠ ط٠ٖٔ حُؼوي طَٜكخً ٗخهالً ُٔ

طٜكَف ٗخهكَ ٤ٌُِِٔكش ًكخُز٤غ أٝ حُٜزكش، أٝ ٓو٤كي ُٜكخ ًظو٣َكَ  ركؤ١طئىٟ ا٠ُ حًظٔخد حُيُٝش ٤ٌُِٔش أٓٞحُٜخ حُوخٛش ٝحُظَٜف ك٤ٜكخ 

أٝ كوككٞم  حَُٓكك٤٘٢ٔككش حُظزؼ٤ككش ًككخَُٖٛ كككن ٓككٖ حُلوككٞم حُؼ٤٘٤ككش ححٛكك٤ِش ػ٤ِٜككخ ًلككن حالٗظلككخع أٝ كككن حالٍطلككخم أٝ حُلوككٞم حُؼ٤

رٔٞؿزٜخ طٔخٍّ حُيُٝش حُلن ك٠ اىحٍس ٝحٓكظؼٔخٍ ٝحٓكظـالٍ ححٓكٞحٍ  حُظ٢حالٓظ٤خُ، ٝحػظزخٍ ٌٛٙ ححػٔخٍ أػٔخال اىح٣ٍش، ٝححػٔخٍ 

 حًُِٔٔٞش ُٜخ ٤ٌِٓش هخٛش ٝحالٗظلخع رٜخ، ٝال ٣ٜيم ػ٤ِٜخ ٝٛق ححػٔخٍ حإلىح٣ٍش.

ر٘كؤٕ حُظلٌك٤ْ كك٢ حُٔكٞحى حُٔي٤ٗكش ٝحُظـخ٣ٍكش ح٠ُٔكخكش  1994ُٔك٘ش  27( ٓكٖ حُوكخٕٗٞ ٍهكْ 1حُٔكخىس )ٝك٤غ إ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٓكٖ 

حُظلٌك٤ْ رٔٞحكوكش حُك٣َُٞ  ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ )ٝرخُ٘ٔزش ا٠ُ ٓ٘خُػكخص حُؼوكٞى حإلىح٣ٍكش ٣ٌكٕٞ حالطلكخم ػِك٠ 1997ُٔ٘ش  9رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

 حُؼخٓش، ٝال ٣ـُٞ حُظل٣ٞٞ ك٢ ًُي( حُٔوظٚ أٝ ٖٓ ٣ظ٠ُٞ حهظٜخٛٚ رخُ٘ٔزش ُاٗوخٙ حالػظزخ٣ٍش

( ٓككٖ ًحص حُوككخٕٗٞ ػِكك٠ أٗككٚ )ال ٣ـككُٞ حالطلككخم ػِكك٠ حُظلٌكك٤ْ اال ُِ٘ككوٚ حُطز٤ؼكك٢ أٝ حالػظزككخ١ٍ حُكك١ٌ ٣ِٔككي 11ٝطكك٘ٚ حُٔككخىس )

 ..... (كوٞهٚ.ك٢  حُظَٜف

ش حُك٣َُٞ( ػِك٠ ٗك١َ حُظلٌك٤ْ ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ ححَٛ ٛٞ ػيّ ؿٞحُ حُظل٤ٌْ ك٢ ٓ٘خُػكخص حُؼوكٞى حإلىح٣ٍكش، ٝإٔ )ٓٞحكوك

ك٢ ٓ٘خُػخص حُؼوٞى حإلىح٣ٍش ٢ٛ ١َٗ ؿ١َٛٞ ٣ظَطذ ػ٠ِ طوِلٚ رطالٕ حُ٘ك١َ ًحطكٚ، كوكي أٍٝى طو٣َكَ ُـ٘كش حُ٘كجٕٞ حُيٓكظ٣ٍٞش 

( ٝأٜٗككخ ال طٌككٕٞ اال ٓككٖ )حُكك٣َُٞ حُٔوككظٚ( أٝ ٓككٖ ٣ظكك٠ُٞ حهظٜخٛككٚ رخُ٘ٔككزش ُاٗككوخٙ ٝؿٞر٤ككٚٝحُظ٘كك٣َؼ٤ش إٔ طِككي حُٔٞحكوككش )

حُؼخٓش، ٝكيى حُظو٣ََ ححٗوخٙ حالػظزخ٣ٍش حُؼخٓكش حُظك٢ طظك٠ُٞ حهظٜكخٙ حُك٣َُٞ رؤٜٗكخ )ححٗكوخٙ حالػظزخ٣ٍكش حُؼخٓكش  حالػظزخ٣ٍش

حُظ٢ ال طظزغ ح٣َُُٞ ًخُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓزخص( ٤ُٝٔض ح٤ُٜجخص حُؼخٓش حُظ٢ طظزؼكٚ. ٝاكٌخٓكخً ٠ُكٞحر٢ حالُظـكخء اُك٠ حُظلٌك٤ْ كك٢ 

ٔ٘كَع حُظلك٣ٞٞ كك٢ ًُكي حالهظٜكخٙ ككال ٣زخٗكَٙ اال ٓكٖ أًٝكَ ُكٚ حُوكخٕٗٞ ٛكٌٙ حُٜٔٔكش، اػكالًء ٓ٘خُػخص حُؼوٞى حإلىح٣ٍش كظَ حُ
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ُ٘ككؤٜٗخ ٝطوككي٣َحً ُوطٍٞطٜككخ، ٝالػظزككخٍحص حُٜككخُق حُؼككخّ، ٝرخػظزككخٍ إٔ حُكك٣َُٞ ٣ٔؼككَ حُيُٝككش ككك٢ ُٝحٍطككٚ. )طو٣َككَ ُـ٘ككش حُ٘ككجٕٞ 

 (.21/4/1997حُيٓظ٣ٍٞش ٝحُظ٣َ٘ؼ٤ش حُٔويّ ا٠ُ ٍث٤ْ ٓـِْ حُ٘ؼذ رظخ٣ٍن 

ٝك٤غ إ حُز٤ٖ ٓٔخ طويّ إٔ ٓٞحكوش حُك٣َُٞ حُٔوكظٚ ػِك٠ ٗك١َ حُظلٌك٤ْ كك٢ ٓ٘خُػكخص حُؼوكٞى حإلىح٣ٍكش ركخُظطز٤ن ػِك٠ حُٔ٘خُػكش 

 حُٔخػِش طلٌٜٔخ ٟٞحر٢ ط٣َ٘ؼ٤ش ال كٌخى ٜٓ٘خ:

لٌك٤ْ كك٢ ٓ٘خُػكخص أُٜٝخ: إٔ ٓٞحكوش ح٣َُُٞ حُٔوظٚ حُٔٔؼَ ُِيُٝكش كك٢ ُٝحٍطكٚ ٛك٢ ٓٞحكوكش ٓكٖ حُ٘ظكخّ حُؼكخّ ال ٣ٜكق ٗك١َ حُظ 

حُؼوكي حإلىح١ٍ اال رٞؿٞىٛككخ ر٠كٞحرطٜخ حُٔوككٍَس هخٗٞٗككخً، ٝرظوِلٜكخ ػِكك٠ أ١ ٗلكٞ ٣زطككَ حُ٘كك١َ ٣ٜٝك٤َ ػككيٓخً ال طظـ٤كَ رككٚ ٝال٣ككش أٝ 

 حهظٜخٙ ٣ٝزطَ ًَ اؿَحء ؿَٟ كخٍ طوِق طِي حُٔٞحكوش . 

ظل٤ٌْ حُٔ٘خٍ ا٤ُكٚ رخُ٘ٔكزش ُُٞحٍطكٚ ٝح٤ُٜجكخص ٝػخ٤ٜٗخ : إٔ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ٝكيٙ ىٕٝ ؿ٤َٙ ٛٞ ح١ُٞ٘ٔ رٚ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ١َٗ حُ

حُؼخٓكش ٝحُٞككيحص حإلىح٣ٍكش حُظخرؼككش ُكٚ ٓكٞحء طٔظؼككض طِكي ح٤ُٜجكخص حُؼخٓكش رخُ٘وٜكك٤ش حالػظزخ٣ٍكش أٝ ُكْ طظٔظككغ رٜكخ، أٓكخ ححٗككوخٙ 

ُك٣َُٞ، ٝاٗٔكخ ٛك٢ حالػظزخ٣ٍش حُؼخٓكش حُظك٢ طظك٠ُٞ حهظٜكخٙ حُك٣َُٞ كٜك٢ ٤ُٔكض ح٤ُٜجكخص حُؼخٓكش أٝ حُٞككيحص حإلىح٣ٍكش حُظك٢ طظزكغ ح

ححٗوخٙ حالػظزخ٣ٍكش حُؼخٓكش حُظك٢ ال طظزكغ ٣ُٝكَحً رٌحطكٚ ًخُـٜكخُ حًَُٔك١ِ ُِٔلخٓكزخص، ًُكي إٔ ح٤ُٜجكخص حُؼخٓكش حُظخرؼكش ُِك٣َُٞ ال 

طٔظوَ ػ٘ٚ ٝاٗٔخ طو٠غ إلٗكَحكٚ ػ٤ِٜكخ ٝٓٞحكوظكٚ ٝحػظٔكخىٙ ُوَحٍحطٜكخ أٝ ٍك٠كٜخ رٞٛكلٚ حُٔكِطش حُٞٛكخث٤ش ػِك٠ طِكي ح٤ُٜجكخص. 

٣ـ٢٘ ػٖ ٓٞحكوكش حُك٣َُٞ حُٔوكظٚ ػِك٠ ٗك١َ حُظلٌك٤ْ كك٢ ٓ٘خُػكخص حُؼوكي حإلىح١ٍ طٞه٤كغ ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس ح٤ُٜجكش ٖٝٓ ػْ ال 

حُؼخٓككش حُظخرؼككش ُككٚ ػِكك٠ حُؼوككي أٝ حطلككخم حُظلٌكك٤ْ أٝ حُٔلككٞٝ ٓ٘ككٚ ككك٢ طٞه٤ككغ حُؼوككي كِككجٖ ؿككخُ حُظلكك٣ٞٞ ككك٢ ر٘ككٞى حُؼوككي حإلؿَحث٤ككش 

أٝ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ١َٗ حُظل٤ٌْ ٖٝٓ ػْ كال حهظٜخٙ هخ٢ٗٞٗ ح١ ٖٓ ٛكئالء كك٢  ٝحُٟٔٞٞػ٤ش كبٗٚ ال ٣ـُٞ حُظل٣ٞٞ ك٢ حُظٞه٤غ

 ًُي ٝال ؿٞحُ ُظل٣ٞٞ ُْٜ أٝ ُـ٤َْٛ ك٢ ٌٛح حالهظٜخٙ. 

ٝػخُؼٜخ : إٔ حُوطخد حُظ٣َ٘ؼ٢ ر٠ٕٔٔٞ حُوخػيس حُوخ٤ٗٞٗش ٓٞؿٚ ُطَك٢ حُظؼخهي ٖٓٔ ٍؿزٞح ك٢ اىٍحؽ ١َٗ حُظل٤ٌْ ك٢ ٓ٘خُػخص 

زَٓش ر٤ٜ٘ٔخ، كِك٤ْ ُطكَف إٔ ٣ِوك٢ رؼكذء حُظؤًكي ٓكٖ طلوكن حُٔٞحكوكش ػِك٠ حُطكَف ح٥هكَ، ٝاٗٔكخ ػِك٠ ٤ًِٜٔكخ حُؼوٞى حإلىح٣ٍش حُٔ

حُٔؼ٢ ُٟٞغ ح١َُ٘ حُٔظلن ػ٤ِٚ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٟٓٞغ حُظطز٤ن ٝاال ًخٕ ًُي طوخػٔخً ػٖ طِز٤ش حُوطخد حُظ٣َ٘ؼ٢، ٝح٤ٜٗخػخً ٝهزٞالً 

 ُِ٘حع.ُالهظٜخٙ حح٤َٛ ُِٔلٌٔش حُٔوظٜش أٛالً ر٘ظَ ح

رزطالٗٚ طزؼخً ُزطالٕ ٝحٗؼكيحّ اؿكَحءحص ر٤كغ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ هكي ط٠كٖٔ  حُٔو٢٠ٝك٤غ اٗٚ ٓظ٠ ًخٕ ٓخ طويّ ؿ٤ٔؼٚ، ًٝخٕ حُؼوي 

ك٢ حُٔخىس حُؼَٕ٘ٝ ٓ٘ٚ ١َٗخً ُِظل٤ٌْ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ك٢ أ١ ِٗحع ٣٘٘كؤ ػكٖ حُؼوكي أٝ ٣ظؼِكن ركٚ، ًٝكخٕ ٛكٌح حُ٘ك١َ ُكْ ٣٘كَ ٓٞحكوكش 

٣َ حالٓظؼٔخٍ، رـ٤َ هالف ك٢ ًُي ر٤ٖ ؿ٤ٔغ أ١َحف حُؼوي ٝأ١َحف حُيػٟٞ حُٔخػِكش، ٝاٗٔكخ ٝهؼٜكخ ٍثك٤ْ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ٝٛٞ ُٝ

ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ٝحُؼ٠ٞ حُٔ٘ظيد، ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ ١َٗ حُظلٌك٤ْ حُٔ٘كخٍ ا٤ُكٚ هكي ٝهكغ  ركخ١الً رطالٗكخً ٓطِوكخً ال 

 ٖٓ آػخٍ. أػَ ُٚ ٣ٌٕٝٞ ٛٞ ٝحُؼيّ ٓٞحء ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي

ٝك٤ككغ اٗككٚ ٝػككٖ أػككَ حُلٌككْ حُٔخػككَ ػِكك٠ طٔظككغ حُٔٔككظؼَٔ رككخُلوٞم حُٔوككٍَس رخطلككخم حُظؼككخٕٝ حالهظٜككخى١ ٝحُظـككخ١ٍ ٝحالٓككظؼٔخ١ٍ  

ٝحُٜخىٍ رٜخ هَحٍ  13/3/1990ٝحُل٢٘ ر٤ٖ كٌٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش حُٔٞهغ رخ٣َُخٝ رظخ٣ٍن 

، كبٕ ًُي حالطلكخم ُكْ ٣ظ٠كٖٔ طلي٣كيحً حٓكِٞد ككٞ حُٔ٘خُػكخص رك٤ٖ حُٔٔكظؼَٔ  1990ُٔ٘ش  208ٕ ٍهْ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش رخُوخٗٞ

ٝحُيُٝش ، ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ حُو٠خء ٛٞ ٛخكذ حُٞال٣ش ك٢ حُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ ًُي حالطلخم  ، ًٔخ إٔ كٌٞٓش ؿ٣ٍٜٞٔكش 

٢ حُظؼكخٕٝ حُٔ٘كظَى ٓكغ حُٔٔكظؼَٔ ، حُك١ٌ أهكَ رخُظِحٓخطكٚ كك٢ ػَٟكٚ َٜٓ حُؼَر٤ش هي حُظِٓض رـ٤ٔغ ر٘ٞى حالطلخم حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ كك

حُل٢٘ ٝحُٔخ٢ُ ٝك٢ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓخطٚ حُؼوي٣كش ك٤كخٍ حٓكظَٔح٣ٍش حُ٘٘كخ١ ٝك٤كخٍ ططك٣َٞٙ ٝطلي٣ؼكٚ ٝك٤كخٍ حُللكخو ػِك٠ كوكٞم حُؼٔخُكش 

اٗٔخ أٛكخرض حالهظٜكخى حُٜٔك١َ كك٢ ِٝٓح٣خٛخ ، ٝٓخ أٓلَ ػ٘ٚ ًُي حإلهالٍ ٖٓ هٔخثَ كخىكش ُْ طٜذ حًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ كلٔذ ٝ

ح٤ُْٜٔ ، ٝكَٔ حُٔ٘٘ؤس رخُي٣ٕٞ ٝحُوَٝٝ ٝرخع رـ٤َ كن ٝرـ٤َ ٓك٘ي ٓكٖ حُوكخٕٗٞ ؿخٗكذ ٓكٖ كٜكٚ حُ٘كًَش ، ػكْ ٍٛكٖ ككَٝع 

حُ٘ككًَش ُِز٘ككٞى ، ٝؿ٤َٛككخ ٓٔككخ ٣وككَ رخُظِحٓخطككٚ ُكك٤ْ رخُؼوككي حُٔ٘ككخٍ ا٤ُككٚ كلٔككذ ، ٝاٗٔككخ رخطلككخم حُظؼككخٕٝ حالهظٜككخى١ ٝحُظـككخ١ٍ 

١ٍ ٝحُل٢٘ حُٔزَّ ر٤ٖ كٌٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ، ُٝك٤ْ ٓكٖ ٗكي كك٢ إٔ حُٔٔكظؼَٔ ٝحالٓظؼٔخ

حُلن ٛٞ ٖٓ ٣ْٜٔ ك٢ ط٤ٔ٘ش حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ٔظؼَٔ أٓٞحُٚ ك٤ٚ ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ رخُٔ٘كَٝع حٌُِٔكق رظ٤ٔ٘ظكٚ ٝططك٣َٞٙ ُٝك٤ْ 

 يحص حُظ٢ حُظِّ رٜخ.كو٢ ط٤ٔ٘ش أٓٞحُٚ ٝحٓظؼٔخٍحطٚ ػ٠ِ كٔخد حُظؼخه

ٌ٘ش حُٔٔظؼَٔ حُِـكٞء اُك٠ حُظلٌك٤ْ حُكي٢ُٝ ٝك٤غ اٗٚ ال ٣٘خٍ ٓٔخ طويّ ، ُٓ إٔ طٌكٕٞ ًكَ ٓكٖ ؿ٣ٍٜٞٔكش ٜٓكَ حُؼَر٤كش  ٝال ٣ـؼَ ك٢ 

ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش هي ح٠ٗكٔظخ اُك٠ حالطلخه٤كش حُوخٛكش رظٔك٣ٞش حُٔ٘خُػكخص حُ٘خٗكجش ػكٖ حالٓكظؼٔخٍ رك٤ٖ حُكيٍٝ ٍٝػخ٣كخ ىٍٝ 

، ٝحُظك٢ ىهِكض  ٤ٗٞ٣1972كٚ  2ٝحُظك٢ ػٔكَ رٜكخ حػظزكخٍحً ٓكٖ  1972كزَح٣كَ  11حُٔٞهغ ػ٤ِٜخ رٞحٗ٘طٖ رظخ٣ٍن (ICSID) أه١َ 
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،  ٤ٗٞ٣1980كٚ  7ٝرخُ٘ٔزش ٌُِِٔكش حُؼَر٤كش حُٔكؼٞى٣ش رظكخ٣ٍن  ٤ٗٞ٣1972ٚ  2ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ رخُ٘ٔزش ُـ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش رظخ٣ٍن 

 ح٣َٖٓ :ًُي 

( ٖٓ 1ٙ حُٔؼوٞى ًَُِِٔ حُي٢ُٝ ُظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ حالٓظؼٔخٍ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس )إٔ حالهظٜخححَٓ ححٍٝ ـ 

ر٘ظَ أ٣ش ١ِزخص ُِظل٤ٌْ حُي٢ُٝ ػٖ أ٣ش هالكخص هخ٤ٗٞٗش ط٘٘ؤ ٓزخَٗس ػكٖ حٓكظؼٔخٍ رك٤ٖ ىُٝكش ٓظؼخهكيس ٝرك٤ٖ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ حالطلخه٤ش 

ٖٓ حالطلخه٤ش ال ٣ظلون اال اًح ٝحكن ١َك٢ حُِ٘حع "ًظخركش" ػِك٠ طوكي٣ٜٔخ ًَُِٔكِ  (25ٓٞح١ٖ ٖٓ ىُٝش أهَٟ ٓظؼخهيس ٝكوخً ُِٔخىس )

، كبًح أػط٠ حُطكَك٤ٖ ٓٞحكوظٜٔكخ ال ٣لكن ح١ ٜٓ٘ٔكخ إٔ ٣ٔكلذ طِكي حُٔٞحكوكش ىٕٝ هزكٍٞ ٓكٖ حُطكَف ح٥هكَ ، ٝحُؼخركض إٔ أ١ ٓكٖ 

طوكي٣ْ ٓ٘خُػخطٜٔكخ ػكٖ ٛكٌح حُؼوكي ًَُِٔكِ حُكي٢ُٝ ١َك٢ حُظؼخهي كٍٞ ر٤غ َٝٗحء ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ُْ ٣ُؼ٢ ٓٞحكوظٚ "ًظخرش" ػِك٠ 

( ٓككٖ حالطلخه٤ككش ، رككَ ػِكك٠ حُؼٌككْ ٓككٖ ًُككي كوككي حطلككن 1ُظٔكك٣ٞش حُٔ٘خُػككخص حُ٘خٗككجش ػككٖ حالٓككظؼٔخٍ حُٜٔ٘ككٞٙ ػ٤ِككٚ ككك٢ حُٔككخىس )

( ٓكٖ 26ْ حُٔكخىس )حُطَكخٕ ػ٠ِ حُِـٞء ػ٘ي حُِ٘حع ا٠ُ حُظل٤ٌْ حُٔل٢ِ ح١ٌُ ػزض رطالٗٚ ُِٔزذ حُٔخُق ر٤خٗٚ ، ًٔخ أٗكٚ ٝكوكخً ُلٌك

حالطلخه٤ش ًحطٜخ طؼظزَ ٓٞحكوش حح١َحف ػِك٠ حُظلٌك٤ْ كك٢ وكَ ٛكٌٙ حالطلخه٤كش ٓٞحكوكش ػِك٠ حٓكظزؼخى أ١ ػكالؽ آهكَ ٓكخ ُكْ ٣ك٘ٚ ػِك٠ 

هككالف ًُككي ، ٝٓككٖ ػككْ كوككي طو٤ككَ حُٔظؼخهككيحٕ حُظلٌكك٤ْ حُٔلِكك٢ ٓٔككظزؼي٣ٖ حُظلٌكك٤ْ حُككي٢ُٝ حُٜٔ٘ككٞٙ ػ٤ِككٚ ككك٢ حالطلخه٤ككش حُوخٛككش 

، ك٠الً ػٖ إٔ ١َك٢ حُظؼخهكي ٓظٔؼِك٤ٖ كك٢ ًكَ (ICSID) ص حُ٘خٗجش ػٖ حالٓظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ىٍٝ أه١َ رظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػخ

ٖٓ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش هي حطلوخ ك٢ طخ٣ٍن الكن ُظخ٣ٍو٢ ىهٍٞ حالطلخه٤ش حُٔ٘كخٍ ا٤ُٜكخ ك٤كِ حُ٘لكخً 

م حُظؼككخٕٝ حالهظٜككخى١ ٝحُظـككخ١ٍ ٝحالٓككظؼٔخ١ٍ ٝحُل٘كك٢ ركك٤ٖ كٌككٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔككش ، ػِكك٠ ارككَحّ حطلككخ 7/6/1980ٝ  2/6/1972ككك٢ 

ٝحُٜكخىٍ رٜكخ هكَحٍ ٍثك٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔكش رخُوكخٕٗٞ  13/3/1990َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش حُٔٞهكغ رخ٣َُكخٝ رظكخ٣ٍن 

رككخُِـٞء اُك٠ حُظلٌكك٤ْ حُككي٢ُٝ أٝ  ، ىٕٝ ط٠ك٤ٖٔ ًُككي حالطلككخم ٜٗٞٛكخً طِككِّ ١َكك٢ حُظؼخهككي أٝ ١ككَف ٜٓ٘ٔكخ1990ُٔكك٘ش  208ٍهكْ 

 .حُٔل٢ِ 

( ، إٔ " حُؼوكي ححًٔك٤يٝححَٓ حُؼخ٢ٗ ـ إٔ حُٔٔظوَ ػ٤ِكٚ كك٢ ِٗحػكخص حُظلٌك٤ْ أٓكخّ ًَٓكِ طٔك٣ٞش ٓ٘خُػكخص حالٓكظؼٔخٍ رٞحٗك٘طٖ )

٘خُػخطٜكخ ًَٓكِ حُٔظلَٜ ػ٤ِٚ رط٣َن حُلٔخى ؿ٤َ ؿي٣َ رخُلٔخ٣ش حُي٤ُٝكش حُٔوكٍَس ُالٓكظؼٔخٍحص ححؿ٘ز٤كش ٝحُظك٢ ٣ـط٤ٜكخ ٣ٝ٘ظكَ ٓ

،  ordre public international  طٔك٣ٞش ٓ٘خُػكخص حالٓكظؼٔخٍ كك٢ ٝحٗك٘طٖ ، ُٔكخ ك٤ٜكخ ٓكٖ ٓوخُلكش ُِ٘ظكخّ حُؼكخّ حُكي٢ُٝ  

 ُِٝ٘ظخّ حُؼخّ حُيحه٢ِ ك٢ ًَ ٖٓ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ".

حالطلخه٤ش حُوخٛش رظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗكجش ػكٖ ل٤ٌْ ٝكوخً حكٌخّ ٣ٝئًي ًُي ٣ٝيػٔٚ حُٔٞحرن حُظل٤ٔ٤ٌش حُٜخىٍس ػٖ ٤ٛجخص حُظ

، ٜٝٓ٘خ ٓكخ ٛكيٍ ػكٖ ًَٓكِ 1972كزَح٣َ  11حُٔٞهغ ػ٤ِٜخ رٞحٗ٘طٖ رظخ٣ٍن (ICSID) حالٓظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ىٍٝ أه١َ 

 .ICSID Case No] ( ، ٓككٖ ٤ٛجككش حُظلٌكك٤ْ ككك٢ حُو٠كك٤ش حُظل٤ٔ٤ٌككش ٍهككْ ححًٔكك٤يطٔكك٣ٞش ٓ٘خُػككخص حالٓككظؼٔخٍ رٞحٗكك٘طٖ )

ARB/00/7 ك٢ حُِ٘حع حُوخثْ ر٤ٖ ًَٗش ، ]World Duty Free limited حُـ٣ٍٜٞٔش ح٤٘٤ٌُش كٍٞ ه٤خّ حُلٌٞٓش ح٤٘٤ٌُكش  ٟي

 أٗٚ:ٖٓ حُلٌْ  157رلٔن 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." 

  أٗٚ:ٝٓلخى ٌٛٙ حُلوَس 

حُٜكخىٍس كك٢ حُوٜكٞٙ  ححكٌكخّش حُٔظؼِوكش رخُلٔكخى، ٝكك٢ ٟكٞء ٤ٔخ ٍٝى ك٢ ًَ ٖٓ  حُوٞح٤ٖٗ حُيحه٤ِش ٝحالطلخه٤خص حُيُٝر "ٝٛي٣خً 

ؿ٣َٔش حَُٗٞس طوخُق حُ٘ظكخّ حُؼكخّ حُكي٢ُٝ كك٢ ٓؼظكْ ،  إٔٗٚ ٣ٌٕٞ هي ٝهَ ك٢ ٤َٟٔ ٌٛٙ ح٤ُٜجش بٖٓ حُٔلخًْ ٤ٛٝجخص حُظل٤ٌْ ، ك

رط٣َكن حُلٔكخى ، ػ٠ِ ػوٞى طْ حُظلَٜ ػ٤ِٜخ  إٔٝ حُيػخٟٝ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ ػوٞى حُلٔخى بُْ ٣ٌٖ ك٢ ؿ٤ٔغ ، ىٍٝ حُؼخُْ ، ٌُٜٝح ك ٕا

 ." طلظ٠ رظؤ٤٣ي ٤ٛجش حُظل٤ٌْ حُٔخػِش إٔال ٣ٌٖٔ 

 :إَٔٓ ح١ٌُ هِٜض ٓؼٚ ٤ٛجش حُظل٤ٌْ ك٢ ٜٗخ٣ش كٌٜٔخ ا٠ُ حح
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"3) The Claimant is not legally entitled to maintain any of its pleaded claims in these 

proceedings as a matter of order public international and public policy under the contract’s 

applicable laws." 

حُؼكخّ حُكي٢ُٝ ٝحُ٘ظكخّ حُؼكخّ ٗظ٤ـكش ُِ٘ظكخّ  حإلؿكَحءحصٛكٌٙ  أػ٘كخءحُلكن كك٢ ١ِزخطٜكخ حُٔويٓكش  حًَُ٘ش حُٔيػ٤ش ٤ُْ ُٜخ هخٗٞٗخً  " إٔ

 ". حُيحه٢ِ ُِوخٕٗٞ ٝحؿذ حُظطز٤ن ٌَُ ٖٓ ىُٝظ٢ حُؼوي

ٝػ٠ِ ًُي كبٕ ٓخ ٗخد حإلؿَحءحص حُٔخروش ػ٠ِ حُظؼخهي ٝٓخ وَٜ ُِٔلٌٔش ٖٓ ٓٞح١ٖ حُلٔخى ح١ٌُ ٣ٞؿذ حُظلو٤ن ك٤ٚ ٓٔكخ ٣ٌ٘كق 

حُؼخّ ٝحُٔٔخّ ٝحإلَٟحٍ رخالهظٜخى حُو٢ٓٞ ، ححَٓ حُك١ٌ  إٔ ػوي ر٤غ ػَٔ أك٘ي١ هي طْ حُظلَٜ ػ٤ِٚ رط٣َن حُلٔخى ٝاٛيحٍ حُٔخٍ 

( ػويحً طْ حح٤ًٔي٣ـؼَ ٌٛح حُؼوي حُزخ١َ ٝكوخً ُٔخ حٓظوَ ك٢ ٓـخٍ حُظل٤ٌْ حُي٢ُٝ أٓخّ ًَِٓ ط٣ٞٔش ٓ٘خُػخص حالٓظؼٔخٍ رٞحٗ٘طٖ )

حُي٤ُٝش حُٔوكٍَس ُالٓكظؼٔخٍحص ححؿ٘ز٤كش حُظلَٜ ػ٤ِٚ رط٣َن حُلٔخى ، ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼِٚ ٝٓ٘خُػخص حُٔٔظؼَٔ ك٤ٚ ؿ٤َ ؿي٣َ رخُلٔخ٣ش 

،  order public international  ٝحُظ٢ ٣ـط٤ٜخ ٣ٝ٘ظَ ٓ٘خُػخطٜخ ًُي حًَُِٔ ، ُٔخ ك٢ ًُي ٖٓ ٓوخُلش ُِ٘ظخّ حُؼكخّ حُكي٢ُٝ  

 ُِٝ٘ظخّ حُؼخّ حُيحه٢ِ ك٢ ًَ ٖٓ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش . 

طظَ أٍٓٞ طٜل٤ش آػخٍ ػوي ر٤غ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ٝحٓكظلوخهخص ًكَ ١كَف ٓكٖ حهظٜكخٙ حُو٠كخء  خ طويّٝك٤غ اٗٚ ٝطَط٤زخً ػ٠ِ ٓ 

ح١َُٜٔ ٛخكذ حُٞال٣ش حُٔوٍَس ىٓظٍٞحً ٝهخٗٞٗخً ٣ٝٔو٢ حإلىػخء رٞؿٞى أ١ ٓز٤َ ُِـٞء ُِظل٤ٌْ حُٔلِك٢ رؼكي ػزكٞص رطكالٕ ٗك١َ 

ر٘كؤٕ حُظلٌك٤ْ كك٢ حُٔكٞحى حُٔي٤ٗكش ٝحُظـخ٣ٍكش  1994ُٔك٘ش  27ٍهكْ  ( ٓكٖ حُوكخ1ٕٞٗحُظل٤ٌْ ٝكوخً ُلٌكْ حُلوكَس حُؼخ٤ٗكش ٓكٖ حُٔكخىس )

، ًٔخ ٣ٔو٢ أ١ اىػخء رؤ١ حهظٜخٙ ُِظل٤ٌْ حُي٢ُٝ ٓكٞحء ٝكوكخً الطلكخم حُظؼكخٕٝ حالهظٜكخى١ 1997ُٔ٘ش  9ح٠ُٔخكش رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

ش حُٔٞهككغ رخ٣َُككخٝ رظككخ٣ٍن ٝحُظـككخ١ٍ ٝحالٓككظؼٔخ١ٍ ٝحُل٘كك٢ ركك٤ٖ كٌككٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔككش ٜٓككَ حُؼَر٤ككش ٝحٌُِٔٔككش حُؼَر٤ككش حُٔككؼٞى٣

الطلخه٤ش حُوخٛش رظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػكخص ُٝكوخً ، أٝ  1990ُٔ٘ش  208ٝحُٜخىٍ رٜخ هَحٍ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش رخُوخٕٗٞ ٍهْ  13/3/1990

ٝحُظك٢ ػٔكَ  1972كزَح٣كَ  11، حُٔٞهغ ػ٤ِٜكخ رٞحٗك٘طٖ رظكخ٣ٍن (ICSID) حُ٘خٗجش ػٖ حالٓظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ىٍٝ أه١َ 

( حُظك٢ طـؼكَ حح٤ًٔيٝٝكوخً ُِٔٞحرن حُظل٤ٔ٤ٌش أٓخّ ًَِٓ ط٣ٞٔش ٓ٘خُػخص حالٓظؼٔخٍ رٞحٗ٘طٖ ) ، ٤ٗٞ٣1972ٚ  2خٍحً ٖٓ رٜخ حػظز

  ٓ٘خُػخص ػوٞى حالٓظؼٔخٍ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حُلٔخى أٝ حُٔظلِٜش ػٖ ٣َ١ن حُلٔخى ؿ٤َ ؿي٣َس رخُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش .

ص ٝح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ك٢ َٜٓ ، كبٕ ٌٛٙ حُٔلٌٔش ٝهي ٛخُٜكخ ٓكخ حٗطكٞص ػ٤ِكٚ ٝك٤غ اٗٚ ُٝجٖ ًخٗض حُؼُٞٔش ىحكؼخً ُوٜوٜش حًَُ٘خ

حُيػٟٞ ٖٓ ٓؼخُْ حُلٔخى ح١ٌُ ػخع ك٢ أٓالى حُيُٝش ٝأٓٞحُٜخ كخٓظزخكٜخ ٝأٛيٍٛخ ُظ٘ٞٙ ا٠ُ كٔخى ؿي هط٤كَ ٛكخكذ ط٘ل٤كٌ ٛكلوش 

ظ٢ ًخٗض ه٤كَ ٗكخٛي ػِك٠ حُظكيهَ حُٔكخكَ ر٤غ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ أال ٝٛٞ ط٣َٞٔ حُـٜخص ححؿ٘ز٤ش ُوَحٍحص حُوٜوٜش ك٢ َٜٓ ٝحُ

ك٢ حُ٘جٕٞ حالهظٜخى٣ش حُيحه٤ِش ُِزالى ٍٝٗٞس حُوكخث٤ٖٔ ػِك٠ حُوٜوٜكش ٓكٖ أٓكٞحٍ حُٔك٘ق ٝحُٜزكخص حُٔ٘ك١َٝش ُِٔٔكخّ رٔك٤خىس 

 ح١ُٖٞ ٝطلو٤ن ؿخ٣خص حُوٜوٜش ىٕٝ حُ٘ظَ ح٣ش حػظزخٍحص حؿظٔخػ٤ش ، ٣ٝز٤ٖ ًُي ٖٓ هالٍ حإل١الع ػ٠ِ )حطلخه٤ش ٓ٘لش ٓ٘كَٝع

حُوٜوٜش ر٤ٖ كٌٞٓظ٢ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤كش ٝحُٞال٣كخص حُٔظلكيس حح٤ٌ٣َٓكش( ـ ٓٔؼِكش كك٢ حًُٞخُكش حح٤ٌ٣َٓكش ُِظ٤ٔ٘كش حُي٤ُٝكش ـ 

ٝحُظك٢ كظ٤كض  1993ُٔك٘ش  534، ٝحُٜخىٍ رخُٔٞحكوش ػ٤ِٜكخ هكَحٍ ٍثك٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔكش ٍهكْ  30/9/1993حُٔٞهؼش رخُوخَٛس رظخ٣ٍن 

ٝٗ٘كَص رخُـ٣َكيس حَُٓك٤ٔش روكَحٍ  12/3/1994ٝطٜكي٣ن ٍثك٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔكش رظكخ٣ٍن  8/3/1994رٔٞحكوش ٓـِْ حُ٘كؼذ رظكخ٣ٍن 

، ٝهي أٍٝىص حالطلخه٤كش إٔ ٛكيكٜخ  30/9/1994ٝطْ حُؼَٔ رٜخ حػظزخٍحً ٖٓ  5/5/1994رظخ٣ٍن  1994ُٔ٘ش  ٣ُٝ39َ حُوخٍؿ٤ش ٍهْ 

حُظطك٣َٞ حُٔئٓٔك٢ ٝطوكي٣ْ حُٔٔكخػيس ُز٤كغ ٓٔخػيس حُٔٔ٘ٞف )ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش( ك٢ ط٘ل٤كٌ رَٗخٓـكٚ ُِوٜوٜكش ٓكٖ هكالٍ 

َٓ٘ٝػخً ٝأَٛ ٖٓ ححٍٛٞ حٌُز٤َس حُظ٢ طٔظٌِٜخ حُلٌٞٓش حُٜٔك٣َش ، ٝإٔ حُٔ٘كَٝع ٓك٤ٞكَ  150َٓ٘ٝػخص ٝأٍٛٞ ػخٓش طزِؾ 

 حُوزَحص ٝط٤ٔ٘ش هيٍحص ٌٓظذ هطخع ححػٔخٍ حُؼخّ ٝحًَُ٘خص حُوخر٠ش ٝر٘ٞى حُيُٝش ُظ٘ل٤كٌ حُٜٔكخّ حُوخٛكش رخُوٜوٜكش ، ٝٓكٞف

٤ِٓكٕٞ ىٝالٍ أ٣ٌَٓك٢، ٝإٔ حُٔ٘كَٝع ٓك٤ًَِ ػِك٠ ط٣ٞٔكَ  ٣35ظطِذ حَُٔ٘ٝع ط٣ٞٔالً ٖٓ حًُٞخُش حح٤ٌ٣َٓش ُِظ٤ٔ٘ش حُي٤ُٝش هيٍٙ 

هٔٔككش ٓـككخالص ٍث٤ٔكك٤ش أُٜٝككخ )حُظكك٣َٝؾ ُِزَٗككخٓؾ( ، ٝػخ٤ٜٗككخ )حُظطكك٣َٞ حُظ٘ظ٤ٔكك٢( ، ٝػخُؼٜككخ )حُٔز٤ؼككخص( رظككٞك٤َ هككيٓخص ُِ٘ككًَش 

ححػٔككخٍ حُؼككخّ ُٝز٘ككٞى حُيُٝككش ػككٖ ٣َ١ككن حُز٘ككي حًَُٔكك١ِ حُٜٔكك١َ ُظو٤كك٤ْ ٛككالك٤ش حُؼ٘خٛككَ حُوخر٠ككش ػككٖ ٣َ١ككن ٌٓظككذ هطككخع 

حَُٔٗلش ُِوٜوٜش ُِؼَٝ ك٢ حُٔٞم ٝحُٔٔكخػيس كك٢ حُٜٔٔكش حُِٔلكش حُوخٛكش رز٤كغ ٛكٌٙ حُؼ٘خٛكَ ، ٍٝحرؼٜكخ )ططك٣َٞ ححىٝحص 

كوكي طكْ اؿكَحء ٓ٘خهٜكش ُِظك٣َٝؾ ُِٜكلوش ُكْ طٔكلَ ػكٖ  حُٔخ٤ُش( ، ٝهخٜٓٔخ )طيػ٤ْ حطوخً حُوَحٍ( ، ٝططز٤وخً الٓظؼٔخٍ طِكي حُٔ٘لكش

طؼككيى ُِٔظوككي٤ٖٓ ُِِٔح٣ككيس رككَ أٓككلَص ػككٖ ٓظوككيّ ٝك٤ككي ، ٓككؼ٤خً ُالٓككظلخىس ٓككٖ حطلخه٤ككش ٓ٘لككش ٓ٘ككَٝع حُوٜوٜككش ركك٤ٖ كٌككٞٓظ٢ 

ش رظكخ٣ٍن ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤كش ٝحُٞال٣كخص حُٔظلكيس حح٤ٌ٣َٓكش حُٔ٘كخٍ ا٤ُٜكخ ، ُٝوكي ػزكض  رٔل٠كَ ٓـِكْ اىحٍس حُ٘كًَش حُوخر٠ك

طؼ٤٤ٖ َٓٝؽ ُؼ٤ِٔش ر٤غ ػَٔ أك٘ي١ ٖٓ هالٍ ٓٔخٍٓش ٓليٝىس ، روزكٍٞ حُؼكَٝ حُٔوكيّ ٓكٖ حُز٘كي ححِٛك٢ حُٜٔك١َ  6/12/2005
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% 2% ٖٓ اؿٔكخ٢ُ ه٤ٔكش حُٜكلوش ركيالً ٓكٖ 1425ًَٔٝؽ ٓ٘خٍى ُِظ٣َٝؾ ُؼ٤ِٔش ر٤غ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ رٔوخرَ أطؼخد هيٍٙ 

هٔٔش ٓال٤٣ٖ ٝػٔخٗٔخثش ٝحػ٘كخٕ ٝٓكزؼٕٞ أُكق ؿ٤٘كٚ ، كِكْ ٣ٔكلَ حُظك٣َٝؾ ٓك١ٞ ػكٖ ػكَٝ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ(  548720رٔخ ٣ٔخ١ٝ )

 رخُظللظخص حُٔوخُلش ُِوخٕٗٞ. ٢ِٓءٝك٤ي 

ٝهي أى٣كَص ٓٔكج٤ُٞخص ط٘ل٤كٌ حُوٜوٜكش رٞحٓكطش )ٌٓظكذ حُ٘كجٕٞ حُٔخ٤ُكش ٝحالٓكظؼٔخٍ حُظكخرغ إلىحٍس حُظـكخٍس ٝحالٓكظؼٔخٍ رخًُٞخُكش 

٢ ؿٜش أؿ٘ز٤ش طلٌٔض طٔخٓخً ك٢ حُٔٔج٤ُٞخص حُوخٛكش رخُظ٘ل٤كٌ ، ٝػكٖ أٓكِٞد حُٔٔكخػيس كك٢ ػ٤ِٔكش حح٤ٌ٣َٓش ُِظ٤ٔ٘ش حُي٤ُٝش( ٝٛ

( ٖٓ حالطلخه٤ش ػ٠ِ إٔ حًُٞخُش حح٤ٌ٣َٓكش ُِظ٤ٔ٘كش حُي٤ُٝكش ٓكظزَّ ػوكيحً ُٔٔكخػيس حُلٌٞٓكش حُٜٔك٣َش كك٢ 1حُز٤غ ٗٚ حُِٔلن ٍهْ )

ر٘كي أ٣ٌَٓك٢ ٝحككي ، ٝٓك٤ٞكَ حُؼوكي ٓـٔٞػكش ٓكٖ حُلكٞحكِ ُِٔوكخٍٝ  ػ٤ِٔش حُز٤غ ٓغ ًٍٞٗٔٞط٤ّٞ ٖٓ ر٘ٞى أػٔخٍ أ٤ٌ٣َٓكش ٣كي٣َٙ

ُظ٘ل٤ٌ ٝٓظخرؼش ػ٤ِٔكخص حُز٤كغ كك٢ ٜٓكَ ، ٝٗظكْ ػ٤ِٔكخص حُكيكغ ػ٘كي حُظٞٛكَ اُك٠ حطلكخم رك٤ٖ )حُٔكِطش حُٔوظٜكش رخُوٜوٜكش كك٢ 

ّ ركخُز٤غ ، ًٔكخ طزكَّ ػوكٞىحً حُلٌٞٓش( ٓٞحء حًَُ٘ش حُوخر٠ش أٝ ٌٓظذ هطخع ححػٔخٍ حُؼكخّ أٝ ر٘كي حُيُٝكش ٓكغ ٓوكخٍٝ هكيٓخص حُو٤كخ

ٓٔظوِش ٓغ حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش طَ٘ٔ ٤ٛخًَ أطؼخد ٓليىس ِٓلخً طزؼخً ُِ٘ـخف أٝ حإلهلخم ٝأطؼخد )حُٔلخٟٝخص حُٔظؼِوش رؼ٤ِٔش حُز٤كغ( 

ذ هطكخع ، ٝٓ٘لض حالطلخه٤ش ُِـخٗذ حح٢ٌ٣َٓ )حًُٞخُش( كن حُٔظخرؼش ٝحَُٔحؿؼش ٝحُظو٤٤ْ رخالٗظَحى رٜلش ٓ٘ظظٔش ٓغ ٓكٞول٢ ٌٓظك

ححػٔككخٍ حُؼككخّ ٝحُ٘ككًَخص حُوخر٠ككش ، ًٝككٌُي ػككٖ ٣َ١ككن )حُظوككخ٣ٍَ( ٝهُٞككض ُـخٗككذ حح٣ٌَٓكك٢ كككن )طلي٣ككي حُو٤ككٞى ػِكك٠ حٓككظَٔحٍ 

( ، ٝأٗككخٍص حالطلخه٤ككش اُكك٠ أٜٗككخ ط٠ككغ ككك٢ حػظزخٍٛككخ 1( )حُز٘ككي ٍحرؼككخً ٓككٖ حُِٔلككن ٍهككْ حُظوٜٜكك٤شحُلٌٞٓككش حُٜٔكك٣َش ككك٢ ػ٤ِٔككش 

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ُٜخُق ٌٓظكذ  23ٖٓ طٞك٤َ حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش ُٔزِؾ  طز٤ٜ٘٘خٌُحص حُـَٝ حُظ٢  ٓٔخٛٔخص حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش حُٔوٍَس

)حُز٘كي ٓخىٓكخً ٓكٖ  1993/  1992هطخع ححػٔخٍ حُؼخّ ٖٓ كٔخد حُزخد حُؼخُكغ ٓكٖ ٤ِٓح٤ٗكش حُلٌٞٓكش حُٜٔك٣َش ػكٖ حُٔك٘ش حُٔخ٤ُكش

( ٜٓ٘كخ اُك٠ ) حُظكِحّ حُلٌٞٓكش 1طلخه٤كش كك٢ هظكخّ حُِٔلكن ٍهكْ )ٖٓ حالطلخه٤ش( ٝٓخ طالٛخ ٖٓ ٤ِٓح٤ٗخص ، ػْ أٗخٍص حال 1حُِٔلن ٍهْ 

ح٣َُٜٔش رظوي٣ْ طوخ٣ٍَ ٣ٞ٘ٓش ا٠ُ حًُٞخُش حح٤ٌ٣َٓش ُِظ٤ٔ٘ش حُي٤ُٝش ػٖ ػيى حَُٔ٘ٝػخص حُؼخٓش ٝحُؼ٘خَٛ حَُٔٗكلش ُِوٜوٜكش 

وخٛكش رؼ٤ِٔكخص حُز٤كغ ، ٝاركالؽ ٝػ٤ِٔكخص حُز٤كغ حُظك٢ ط٠كٔ٘ض ٓٔكخػيس حًُٞخُكش حُ حُظوٜٜك٤شحُظ٢ طْ ر٤ؼٜخ ر٘ـخف ٗظ٤ـكش ُزَٗكخٓؾ 

حًُٞخُش حح٤ٌ٣َٓش ػٖ ٣َ١ن ٌٓظذ هطخع ححػٔخٍ حُؼخّ ػ٘ي اطٔخّ ًَ ػ٤ِٔش ٖٓ ػ٤ِٔخص حُز٤غ ٝرو٤ٔكش أطؼكخد حُ٘ـكخف حُٔيكٞػكش ( ، 

( ٖٓ حالطلخه٤ش رؼٞ أكٌخّ حَُ٘حء ٖٓ حُٔ٘لكش كؤٝؿكذ ػِك٠ حُلٌٞٓكش حُٜٔك٣َش ػ٘كي ط٣ِٜٞٔكخ ُٔك٤خٍحص ٓكٖ 2ٝأٍٝى حُِٔلن ٍهْ )

حُٔ٘لش إٔ طٌٕٞ ٖٓ ٛ٘غ حُٞال٣خص حُٔظليس حح٤ٌ٣َٓش ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُ٘وَ حُـ١ٞ حٍُٔٔٞ ٖٓ حُٔ٘لش ٤ٌُِِٔش أٝ ححٗوخٙ ٝأٓظؼظْٜ 

 حُ٘و٤ٜش ػ٠ِ ٗخهالص طلَٔ ػالٓش حُٞال٣خص حُٔظليس حح٤ٌ٣َٓش . 

٣ٞٔكَ ؿٜكخص أؿ٘ز٤كش ٝٝكوكخً ٝػ٠ِ ًُي كبٕ ػ٤ِٔخص حُوٜوٜش ٜٝٓ٘كخ هٜوٜكش ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ هكي ىحٍص ربٗكَحف ٍٝهخركش ٝط

ُظؼ٤ِٔخطٜخ ٝطٞؿ٤ٜخطٜكخ ، ٝأٓكٜٔض أٓكٞحٍ حُٔ٘لكش كك٢ حَُؿزكش حُـخٓلكش إلطٔكخّ حُوٜوٜكش كك٢ أٓكَع ٝهكض ٝػِك٠ أ١ ٗلكٞ رِٞؿكخً 

الٓظ٘لخى حُٔزخُؾ حُٔليى رخُٔ٘لش ٝطـ٘ذ ٓخ هي ٠ٔٔ٣ حإلهلخم ح١ٌُ ٓكٖ ٗكؤٗٚ حٓكظَىحى ٓكخ ػٔكخٙ هكي ٛكَف ٓكٖ طِكي حُٔ٘لكش ححٓكَ 

٣٘زـ٢ ػ٠ِ ٓـِْ حُ٘ؼذ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔؼَ ححٓش إٔ ٣ٞحككن ػِك٠ ٓؼكَ طِكي حُٔ٘لكش حُٔخٓكش رٔك٤خىس حُيُٝكش ٝحُظكيهَ كك٢  ح١ٌُ ٓخ ًخٕ

ٓكغ حُكظللظ  28/12/1993ٗجٜٞٗخ حُيحه٤ِكش ، ٝٛكٞ ًحص ٓكخ ًكخٕ ٣ظؼك٤ٖ ٓؼكٚ ػِك٠ ٍثك٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔكش أال ٣ٞحككن ػ٤ِٜكخ حرظكيحًء كك٢ 

 . 12/3/1994ك٢ ر١َ٘ حُظٜي٣ن ػْ ٣ظ٠ُٞ حُظٜي٣ن ػ٠ِ حالطلخه٤ش 

ٝك٤غ إ حُٔلٌٔش ٢ٛٝ طئى١ ٍٓخُظٜخ حُو٠خث٤ش هي طٌ٘ق ُٜخ ٓخ طوكيّ ٓكٖ اٛكيحٍ ؿٔك٤ْ ُِٔكخٍ حُؼكخّ ٝطـ٣َكق حٛكٍٞ حالهظٜكخى  

ح١َُٜٔ طْ طلض ه٤خىس حُؼي٣ي ٖٓ حُُٞحٍحص حًزَ ػ٤ِٔخص طو٣َذ ُالهظٜخى ح١َُٜٔ ٢ٛٝ ؿكَحثْ ؿ٘خث٤كش ـ إ ػزظكض رؼكي طلو٤وٜكخ ـ 

( ٖٓ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـ٘خث٤ش حُظ٢ أٝؿزض ػِك٠ 25طٔؼَ كٔخىحً اىح٣ٍخً ٣ٔظٞؿذ حُٔٔخءُش ، ٝػٔالً رلٌْ حُٔخىس )ك٠الً ػٖ ًٜٞٗخ 

إٔ ٣زِكؾ ح٤ُ٘خركش حُؼخٓكش أٝ أككي ٓكؤ١ٍٞٓ  ًَ ٖٓ ػِْ رٞهٞع ؿ٣َٔش ٣ـُٞ ٤ُِ٘خركش حُؼخٓكش ٍككغ حُكيػٟٞ ػٜ٘كخ رـ٤كَ ٗكٌٟٞ أٝ ١ِكذ

وخٕٗٞ ًحطٚ حُظ٢ أٝؿزض ػ٠ِ ًَ ٖٓ ػِْ ٖٓ حُٔٞول٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ أٝ حٌُِٔلك٤ٖ رويٓكش ( ٖٓ ح26ُح٠ُز٢ حُو٠خث٢ ػٜ٘خ ، ٝحُٔخىس )

رـ٤كَ ٗكٌٟٞ أٝ ١ِكذ،  ػِٔٚ أٝ رٔزذ طؤى٣ظٚ رٞهٞع ؿ٣َٔش ٖٓ حُـَحثْ ٣ـُٞ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓكش ٍككغ حُكيػٟٞ ػٜ٘كخ ػخٓش أػ٘خء طؤى٣ش

ُو٠خث٢" ، كبٕ حُٔلٌٔش طؼظزَ كٌٜٔخ حُو٠خث٢ ٌٛح رالؿكخً ح٠ُز٢ ح إٔ ٣زِؾ ػٜ٘خ كٍٞح ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ، أٝ أهَد ٓؤٍٓٞ ٖٓ ٓؤ١ٍٞٓ

ٌَُ ؿٜخص حُظلو٤ن رخُيُٝش ، ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ، ٤ٗٝخرش ححٓٞحٍ حُؼخٓش ، ٝاىحٍس حٌُٔذ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع ، ٝح٤ُ٘خركش حإلىح٣ٍكش ، ُظظوكٌ ًكَ 

 ؿٜش ك٤خٍ ٌٛح ححَٓ ٓخ أٝؿزٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝٓخ ٣و٢ حُزالى َٗ حُلٔخى. 

ذ لـ ي ؽ  ؽ ع ف  د طاف   يه لألسباب اآلتيل57لسنل  33963الحنـ قبوال لدى الطا ف في الطاف رقـ  واع
 :السبب األوؿ: م الكل الحنـ المطاوف فيه ال انوف وال طإل ف  تطبي ه وتإلوي ه

ٗكٌال  م ٝحَُٔكٞػكش ٓكٖ حُٔطؼكٕٞ ٟكيٙ حح65ٍُٝٔك٘ش  ٣11492٘ؼ٠ حُطخػٖ ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤كٚ روزُٞكٚ حُكيػٟٞ حَُه٤ٔكش 

 :رخُٔوخُلش ُ٘ٚ حُوخٕٗٞ ٖٓ ػالػش ٝؿٞٙ
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 الو ه األوؿ:  دـ قبوؿ الد وى المبتدئل لرفا ا باد الميااد ال انوني.
ر٤ٖ ًَ ٖٓ حُطخػٖ )حُٔ٘ظَٟ( ٝحًَُ٘ش حُٔطؼكٕٞ  1/11/2006ك٤غ أٗٚ ػخرض رؼ٠٣َش حُيػٟٞ إٔ حُؼوي ٓ٘ي حُظيحػ٢ ٓئٍم ك٢ 

حٟ رؼكي ٓكٍَٝ أًؼكَ ٓكٖ أٍركغ ٓك٘ٞحص ػِك٠  21/12/2010ٕٞ ٟكيٙ ححٍٝ أهكخّ ىػكٞحٙ كك٢ ٟيٛخ حُوخٓٔش )حُزخثؼش( ًُي إٔ حُٔطؼ

 ارَحّ حُظؼخهي ٓخُق حُز٤خٕ ٓٔخ ٣ٌٕٞ ٓؼٚ حُيػٟٞ حَُٔكٞػش ؿ٤َ ٓوزُٞش ٌٗال.

ًّ ٖٓ طخ٣ٍن حُؼِكْ ح٤ُو٤٘ك٢ ركٚ ُٝٔك 60ًٝٔخ طؼِْ ػيحُش حُٔلٌٔش حُٔٞهَس إٔ ٤ٓؼخى طوي٣ْ حُطؼٖ ػ٠ِ حُؼوي حإلىح١ٍ ٛٞ  خ ًكخٕ ر٤كغ ٣ٞ

ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ هي طْ رؼي اؿَحءحص هخ٤ٗٞٗش ٤ِٓٔش ١ٝزوخ ُِوخٕٗٞ ح١َُٜٔ ٝرٔؼَكش حُـٜش حإلىح٣ٍش، ٝطْ حإلػالٕ ػ٘كٚ رخُـ٣َكيس 

ح٤َُٔٓش ٝهي طْ ػِْ حٌُخكش رٚ اال إٔ حُٔطؼٕٞ ٟيٙ ححٍٝ هخّ رَكغ حُيػٟٞ أٓخّ ٓلٌٔكش حُو٠كخء حإلىح١ٍ ركخُطؼٖ ػِك٠ ػوكي حُز٤كغ 

رؼي ٓخ ٣وَد ٖٓ ٍَٓٝ أٍرغ ٓ٘ٞحص ٓٔخ ٣ٌكٕٞ ىػكٞحٙ ؿ٤كَ ٓوزُٞكش ٗكٌال ٓٔكخ ٣ظؼك٤ٖ  أ١ 21/12/2010ك٢  1/11/2006حُٔئٍم 

ٓكٖ حُوكخٕٗٞ  22ططز٤ن حُوخٕٗٞ روزُٞٚ حُيػٟٞ ٌٗال رخُٔوخُلش ُ٘ٚ حُٔخىس  ك٢ٓؼٚ حُوٍٞ إٔ حُلٌْ حُٜخىٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هي حهطؤ 

 ك٠ ٗؤٕ ط٘ظ٤ْ ٓـِْ حُيُٝش. 1959ُٔ٘ش  55

 ظوَص أكٌخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ػ٠ِ أٗٚ:ٝهي حٓ

ك٢ ٗؤٕ ط٘ظ٤ْ ٓـِْ حُيُٝش ُِـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش حُٔظليس ط٘ٚ ػ٠ِ: إٔ ٤ٓؼكخى  1959ُٔ٘ش  55ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  22إٔ حُٔخىس  -1

حُـ٣َكيس حَُٓك٤ٔش  ك٢حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ  حإلىحٍسٍكغ حُيػٟٞ ا٠ُ حُٔلٌٔش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رطِزخص حإلُـخء ٓظٕٞ ٣ٞٓخ ٖٓ طخ٣ٍن َٗ٘ حُوَحٍ 

 أٝ حَُ٘٘حص حُظ٢ طٜيٍٛخ حُٜٔخُق أٝ اػالٕ ٛخكذ حُ٘ؤٕ رٜخ...

أ٣ٜٔكخ  كك٢ٝحَُٔ٘ع اً ٗٚ ػِك٠ ٣َ١وظك٢ حُ٘٘كَ ٝحإلػكالٕ، ُكْ ٣وٜكي إٔ طلكَ اككيحٛٔخ ٓلكَ ححهكَٟ رل٤كغ ٣ـكَٟ ٤ٓؼكخى حُطؼكٖ 

ْ رخُوَحٍ ٓكٖ طكخ٣ٍن ٗ٘كَٙ ك٤كغ ٣ٌكٕٞ حُ٘٘كَ ٛخكذ حُ٘ؤٕ إٔ ػِ ك٢رخُ٘ٔزش حٟ هَحٍ كَى٣خ ًخٕ أٝ ػخٓخ ٝاٗٔخ هٜي إٔ ٣لظَٝ 

ال طوٚ ككَىحً رٌحطكٚ ٝاٗٔكخ حُوطكخد  حُظ٢حُوَحٍحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُؼخٓش  ك٢حُلخٍ  ٢ٛٛٞ حُط٣َوش حُوخ٤ٗٞٗش الكظَحٝ كٍٜٞ حُؼِْ ًٔخ 

٘كَ ٝٓكٖ ػكْ ٣ـكَٟ ٤ٓؼكخى ك٤ٜخ ٓٞؿٚ ا٠ُ حٌُخكش، ٝحُؼِْ رٔؼَ ٌٛٙ حُوَحٍحص رلٌْ ١زخثغ حح٤ٗخء ال ٣ظؤط٠ اال حكظَحٟخ ػٖ ٣َ١ن حُ٘

 حُطؼٖ ك٤ٜخ ٖٓ طخ٣ٍن َٗ٘ٛخ.

 (21/9/1960  سل  1258 كحل رقـ  –ؽ منتب فن  2لسنل  44الطاف رقـ )
 ىٝحػك٢ٝهكض ٓظك٠ ٛكيٍص ٓك٤ِٔش، اال إٔ  أ١ كك٢طُٞي كوكخً أٝ ًَٓكِحً ٗوٜك٤خ ُاككَحى ال ٣ـكُٞ ٓكلزٜخ  حُظ٢حُوَحٍحص حإلىح٣ٍش  -2

هَحٍ كَىٟ ٓؼ٤ذ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ُٞي كوخ، كبٕ ٌٛح حُوَحٍ ٣ـذ إٔ ٣ٔظوَ ػوذ كظَس ٓؼ٤٘كش ٓكٖ  أٗٚ اًح ٛيٍ طوظي١حُِٜٔلش حُؼخٓش 

٣كّٞ ٓكٖ  60حُٟٔٞٞع ًحطٚ، ٝهي حطلن ػ٠ِ ٌٛٙ حُلظكَس ركـ ك٣٢ٜيٍ  ح١ٌُحُِٖٓ رل٤غ ٣َٟٔ ػ٤ِٚ ٓخ ٣َٟٔ ػ٠ِ حُوَحٍ حُٜل٤ق 

اُـكخء أٝ  أ١ٓكٖ  طؼٜكٔشٌٛٙ حُلظَس ٣ٌٔكذ حُوكَحٍ كٜكخٗش  حٗو٠خء – حُو٠خث٢طخ٣ٍن َٗ٘ حُوَحٍ أٝ اػالٗٚ ه٤خٓخ ػ٠ِ ٓيس حُطؼٖ 

 طؼي٣َ.

 (9/2/2002  سل  –ؽ   يا 44لسنل  3964)الطاف رقـ 
  كل. ذي:  دـ قبوؿ الد وى لرفا ا مف غير الثانيالو ه 

ٝهكي ؿكَٟ ًٝٔخ طؼِْ ػيحُش حُٔلٌٔش حُٔٞهَس إٔ ٖٓ ك٤غ ححَٛ ال طوزَ حُيػخٟٝ ٖٓ أٗوخٙ ٤ُٔكض ُٜكْ ك٤ٜكخ ٜٓكِلش ٗوٜك٤ش 

ه٠خء ٌٛٙ حُٔلٌٔش ػ٠ِ إٔ ١َٗ حُِٜٔلش ٣ظؼ٤ٖ طٞحكَٙ حرظيحء، ًٔخ ٣ظؼ٤ٖ حٓظَٔحٍ ه٤خٓٚ ٖٝٓ ػْ ًخٕ ٣ـذ ػ٠ِ ٓلٌٔش حُو٠خء 

أٛيٍص كٌٜٔخ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ حُلٌْ رؼكيّ هزكٍٞ حُكيػٟٞ حَُٔكٞػكش ٓكٖ حُٔطؼكٕٞ ٟكيٙ ححٍٝ ُكِٝحٍ ٗك١َ حُٜٔكِلش  حُظ٢ حإلىح١ٍ

ٍ ًٌٝح ٠ًٍ٘ حُـي٣ش ٝحالٓظؼـخٍ ١زوخ ُٔخ حٓكظوَص ػ٤ِكٚ أكٌكخّ حُٔلٌٔكش حإلىح٣ٍكش حُؼ٤ِكخ كك٠ ٛكٌح حُ٘و٤ٜش ك٠ حُٔطؼٕٞ ٟيٙ ححٝ

 حُٜيى.

 اً حٓظوَص أكٌخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ػ٠ِ أٗٚ: 

أٗكٚ  ٝحُٔخىس حُؼخُؼش ٖٓ هكخٕٗٞ حَُٔحكؼكخص حُٔي٤ٗكش ٝحُظـخ٣ٍكش ٓئىحٛٔكخ 1972ُٔ٘ش  47ٖٓ هخٕٗٞ ٓـِْ حُيُٝش ٍهْ  12حُٔخىس  -1

٣ٝظؼك٤ٖ طكٞحكَ ٛكٌح حُ٘ك١َ ُِٔكيػ٠ ٝهكض ٍككغ حُكيػٟٞ  –حٗظ١َ ُوزٍٞ حُيػٟٞ إٔ ٣ٌٕٞ َُكؼٜخ ِٜٓلش ٗو٤ٜش ٓزخَٗس ٝهخثٔش 

 ٝكظ٠ ٣لَٜ ك٤ٜخ ٜٗخث٤خ.

 (8/12/2001  سل  –ؽ   يا 43لسنل  6756)الطاف رقـ 
ٜكِلش ٣ظؼك٤ٖ طكٞحكَٙ حرظكيحء ػ٘كي اهخٓكش ٓكٖ حُٔوكٍَ إٔ ٗك١َ حُٔ – 1972ُٔك٘ش  47ٓكٖ هكخٕٗٞ ٓـِكْ حُيُٝكش ٍهكْ  12حُٔكخىس  -2

 حُيػٟٞ ًٔخ ٣ظؼ٤ٖ حٓظَٔحٍٙ كظ٠ ٣و٠٠ ك٤ٜخ ٜٗخث٤خ.

إٔ َٓكِش حُطؼٖ ٠ٛ حٓظَٔحٍ إلؿَحءحص حُوٜٞٓش ك٠ حُيػٟٞ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ ططَف حُِ٘حع رَٓظٚ ٌٗال ٟٝٓٞكٞػخ أٓكخّ حُٔلٌٔكش 

اًح ًكخٕ ًُكي ًٝخٗكض ىػكٟٞ  –ُِٜٔلش كظ٠ ٣لٜكَ ك٤ٜكخ ٜٗخث٤كخ حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ُظٍِ٘ ك٤ٚ كٌْ حُوخٕٗٞ ٖٝٓ ػْ ٣ظؼ٤ٖ حٓظَٔحٍ ٌٛٙ ح

أٝ ١َأص أٍٓٞ أػ٘كخء  هخ٢ٗٞٗحإلُـخء طٔظٜيف اػخىس ححٟٝخع ا٠ُ ٓخ هزَ وٍٜٞ حُوَحٍ حُٔطِٞد اُـخإٙ، كبًح ٓخ كخٍ ىٕٝ ًُي ٓخٗغ 
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ؿكيٟٝ، ككبٕ ٜٓكِلش حُطكخػٖ كك٠  ٗظَ حُيػٟٞ أٝ أػ٘خء ٗظَ حُطؼٖ طـؼَ اػخىس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًكخٕ ػ٤ِكٚ هزكَ وٜكٍٞ حُلٌكْ ؿ٤كَ ًح

 حُطؼٖ ط٠ل٠ ٓ٘ظل٤ش ٝال ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٝؿٚ ُالٓظَٔحٍ ك٤ٚ ٣ٝظؼ٤ٖ حُلٌْ رؼيّ هزُٞٚ. ك٢حالٓظَٔحٍ 

 (25/12/2001  سل  –ؽ   يا 40لسنل  2808)الطاف رقـ 
ٓكٖ هكخٕٗٞ  49ٚ حُٔكخىس ه٠خء ٌٛٙ حُٔلٌْ إٔ حُلٌْ رٞهكق ط٘ل٤كٌ حُوكَحٍحص حإلىح٣ٍكش ١زوكخ ُك٘ ك٢ٝك٤غ أٗٚ ٖٓ حُٔٔظوَ ػ٤ِٚ  -3

ٓـِْ حُيُٝش ٣وّٞ ػ٠ِ طٞحكَ ٤ًٍٖ٘ ٓـظٔؼ٤ٖ أُٜٝٔخ ًٍٖ حُـي٣ش ٝػخ٤ٜٗٔخ ًٍٖ حالٓظؼـخٍ، ٝك٤غ إٔ ه٤كخّ ؿٜكش حإلىح٣ٍكش رظ٘ل٤كٌ 

ال ٣ٌكٕٞ ػٔكش ٓؼ٘ك٠  ٝرخُظكخ١٢ُِكذ ٝهكق ط٘ل٤كٌٙ،  كك٢هزكَ حُلٜكَ  حُلؼِك٢حُوَحٍ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ ٣٘لك٠ ًٍكٖ حالٓكظؼـخٍ ُظلو٤كن آػكخٍ 

 رٞهق ط٘ل٤ٌ حُوَحٍ رؼي ط٘ل٤ٌٙ رخُلؼَ.ُِو٠خء 

 (28/11/2001  سل  –ؽ   يا 39لسنل  1274)الطاف رقـ 
 ١َٗ حُِٜٔلش. –ىػٟٞ حإلُـخء اؿَحءحص حُيػٟٞ  -4

 حُيػٟٞ. ك٢ ٜٗخث٣٢ظؼ٤ٖ طٞحكَ حُِٜٔلش حرظيحء، ًٌٝح حٓظَٔحٍ ه٤خٓٚ كظ٠ ٛيٍٝ كٌْ 

 (11/11/2001  سل  –ؽ   يا 43لسنل  673)الطاف رقـ 
ٝػ٠ِ ًُي ٝحٓظ٘خىح ا٠ُ ٗٚ حُوخٕٗٞ ٓخ حٓظوَص ػ٤ِٚ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ طٌٕٞ حُيػٟٞ حَُٔكٞػكش ٓكٖ حُٔطؼكٕٞ ٟكيٙ ححٍٝ 

ٛلش الٗظلخء حُِٜٔلش حُ٘وٜك٤ش حُوخثٔكش ُِٔطؼكٕٞ ٟكيٙ ححٍٝ ٛكٌح ٓكٖ ٗخك٤كش  ١ًٟي حُطخػٖ ؿ٤َ ٓوزُٞش ٌٗال َُكؼٜخ ٖٓ ؿ٤َ 

ك٠ككال ػككٖ ه٤ككخّ حُـٜككش حإلىح٣ٍككش حُٔطؼككٕٞ ٟككيٛخ حُوخٓٔككش  حُظككيحػ١٢َكككخ رخُؼوككي ٟٓٞككٞع  ًُككي إٔ حُٔطؼككٕٞ ٟككيٙ ححٍٝ ُككْ ٣ٌككٖ

حُـي٣كش  ًٍ٘ك٢حُظؼخهكي ٝٓكٖ ػكْ حٗظلكخء  ُطَكك٢ٝرؼكي حٓكظوَحٍ ححٟٝكخع ٝحَُٔحًكِ حُوخ٤ٗٞٗكش  حُظكيحػ٢)حُزخثؼش( رظ٘ل٤ٌ ػوي حُز٤غ ٓ٘ي 

 ي ؿخٗزٚ حُٜٞحد ُٔوخُلظٚ ُٜل٤ق حُوخٕٗٞ.٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُوٍٞ رؤٕ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ه ح١ٌُٝحالٓظؼـخٍ ححَٓ 

 89مف قانوف تنظيـ المناق ات والمزايػدات ال ػادر ب ػانوف  35 د15الو ه الثالث: م الكل الحنـ المطاوف فيه لن وص المواد 
 .1998لسنل 

ٓكٖ هكخٕٗٞ  35،  15ى ؿكخء ٓوخُلكخ ُٜ٘كٞٙ حُٔكٞح حُظكيحػ٣٢ؼ٠٘ حُطخػٖ ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ الٓظ٘خىٙ ا٠ُ إٔ ػوي حُز٤غ ٓ٘ي 

 .1998ُٔ٘ش  89ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ روخٕٗٞ 

 ك٤غ ؿخء رل٤ؼ٤خص حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ:

 ٓوكي٢ٓإٔ حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص اٗٔخ طوّٞ رلٔذ ححَٛ ػ٠ِ ٓزيأ حُؼال٤ٗش ٝحُٔ٘خكٔش رٔخ ٣ٔكٔق رخٗكظَحى أًزكَ ػكيى ٌٓٔكٖ ٓكٖ 

ٓككٖ حُالثلككش حُظ٘ل٣ٌ٤ككش ُوككخٕٗٞ حُٔ٘خهٜككخص  29هككَ ححٓككؼخٍ ٝاٗككٚ ١زوككخ ُكك٘ٚ حُٔككخىس حُؼطككخءحص ُِظٞٛككَ اُكك٠ أك٠ككَ حُ٘كك١َٝ ٝأ

 .1998ٓ٘ش  1367ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍس روَحٍ ٖٓ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش ٍهْ 

 أٗٚ ٣ـُٞ هزٍٞ حُؼطخء حُٞك٤ي اًح طٞحكَص ك٤ٚ ح١َُٝ٘ ح٥ط٤ش:

 .يس طَؿ٠ ٖٓ اػخىطٜخإٔ طٌٕٞ كخؿش حُؼَٔ ال طٔٔق ربػخىس ١َف حُٔ٘خهٜش أٝ ال طٌٕٞ ػٔش كخث

 إٔ ٣ٌٕٞ حُؼطخء حُٞك٤ي ١َُِٝ٘ ٝٓ٘خٓزخ ٖٓ ك٤غ حُٔؼَ.

 ٝهي حٓظََٓ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ا٠ُ:

حُِٔح٣كيس حُٔ٘كخٍ ا٤ُٜكخ،  كك٢ىكؼظٜخ ا٠ُ هزٍٞ حُؼطخء حُٞك٤كي حُٔوكيّ  حُظ٢إٔ ُـ٘ش حُزض ُْ طز٤ٖ ح٠ٍَُٝس حُوٜٟٞ ٝحُلخؿش حُِٔلش 

ِٓح٣كيس ؿي٣كيس...  كك٢ِٓح٣يط٤ٖ ٓخروظ٤ٖ ٤ُْ ى٤ُال ًخك٤خ ػ٠ِ ػيّ ؿيٟٝ اػكخىس حُطكَف  ك٢ ١أك٘يٝإٔ حإلهلخم ك٠ ر٤غ ًَٗش ػَٔ 

 .أك٘ي١حُظ٣َٝؾ ُز٤غ ًَٗش ػَٔ  ك٢كبٕ ًُي ٣ؼي ى٤ُال ػ٠ِ كَ٘ حًَُ٘ش حُوخر٠ش 

 ارَحُ حُلوخثن حُظخ٤ُش: ك٢ٝٛ٘خ ٣وِٚ ٍىٗخ 

٤ٗش ٓليىس طْ ٟٝؼٜخ ٌُٜح حُـكَٝ ٝأٗكَف ػِك٠ ط٘ل٤كٌٛخ ؿٜكخص إٔ ػ٤ِٔش َٗحء ححْٜٓ حًٌٍُٔٞس ُْ طظْ اال رؼي اؿَحءحص هخٗٞ -1

 (.2حُز٘ي ػخُؼخ ) –( طلض ػ٘ٞحٕ ١َٝٗ ٝاؿَحءحص حُز٤غ 15ٌٝٛح ػخرض رٌَحٓش ح١َُٝ٘ )ٙ –ٍهخر٤ش ػي٣يس 

يحً ػكٖ ٗظكخثؾ حُظو٤ك٤ْ حُ٘كخَٓ ط٤ٜٔك حُٜ٘كخث٢"طوّٞ ُـ٘كش حُزكض رخهظ٤كخٍ أك٠كَ حُؼكَٝٝ حُٔٔكظٞكخس ُ٘ك١َٝ حُطكَف ٝاػكيحى حُظو٣َكَ 

ُٜٝكٌٙ حُِـ٘كش حُلكن كك٠ ٓوخٍٗكش أك٠كَ حُؼكَٝٝ حُٔويٓكش ا٤ُٜكخ ٓكٞحء ٓكٖ حُ٘خك٤كش  –حُؼَٝ حُٔوزكٍٞ ٝحُؼكَٝٝ حُزي٣ِكش  الهظ٤خٍ

 حُل٤٘ش أٝ حُ٘خك٤ش حُٔخ٤ُش"

ٝهي طويّ َُ٘حء ٌٛٙ ححْٜٓ ًَٗخص أهَٟ ؿ٤َ حُطخػٖ ، اال إٔ أك٠َ حُؼطخءحص حُظ٠ هيٓض َُِ٘حء ًخٕ ٛكٞ ػكَٝ حُطكخػٖ ٝهكي 

% ٖٓ ححْٜٓ ٝهي طٔض ػ٤ِٔش حُز٤غ رؼي اؿَحءحص هخ٤ٗٞٗش ٤ِٓٔش ٝرؼي ٓلخٟٝكخص 90ٍٞ ػَٟٚ ػْ طْ طٞه٤غ ػوي حُز٤غ ٗٔزش طْ هز

 حًَُٔك١ِطلض اَٗحف ٍٝهخرش حُؼي٣ي ٖٓ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حُٔٔجُٞش ك٠ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش ٠ٛٝ ُٝحٍس حالٓكظؼٔخٍ ٝحُـٜكخُ 

حٗظ٠ٜ حُٔـِْ ا٠ُ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ػ٤ِٔش  ح١ٌُ% أٓخّ ٓـِْ حُ٘ؼذ 90ر٘ٔزش  أك٘ي١َ ُِٔلخٓزخص ، ًٔخ طْ ٓ٘خه٘ش ر٤غ أْٜٓ ػٔ

 حُز٤غ.

 وَ حإلىحٍس حُوي٣ْ: ك٢ أك٘ي١إٔ أرِؾ ى٤َُ ػ٠ِ ٓٞء اىحٍس ًَٗش ػَٔ  -2
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ٜكخ إٔ حًَُ٘ش حُٔطؼٕٞ ٟيٛخ حُوخٓٔش )حُزخثؼش( ال طؼِْ أٍٛٞ حًَُ٘ش ٝهخٓض رؼَٝ رؼٞ ححٍٛٞ ػ٠ِ أٜٗخ ٓئؿَس كك٠ كك٤ٖ أٗ

 ًِٓٔٞش ٝأٍٛٞ أهَٟ ٓئؿَس ٣ظْ ػَٟٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ًِٓٔٞش.

 .٣ٝ25/9/2006ئًي ٌٛٙ حُلو٤وش ٓخ ٍٝى رخؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُٔطؼٕٞ ٟيٛخ حُوخٓٔش رظخ٣ٍن 

ْ ػَٔ أك٘كيٟ ٣ظزك٤ٖ ٓكخ رخإل١الع ػ٠ِ حًٌَُٔس حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ر٘ؤٕ ر٤غ أٜٓ

٢ِ٣. 

% ٓكٖ ػكيى ككَٝع حُ٘كًَش ٟكٔخٗخ الٓكظَٔحٍ حُ٘٘كخ١ 70.7كَع رٔخ ٣ؼخىٍ ٗٔكزش  58حُظِحّ حُٔٔظؼَٔ رخالكظلخو رٔخ ال ٣وَ ػٖ  -1

 أٍٝىٛخ ح٤ُٔي حُٔٔظ٘خٍ حُ٘خثذ حُؼخّ. حُظ٢ٓظلووخً ُِظللظخص 

 :٢ِ٣اال إٔ ٗالكظ ػ٠ِ ًُي ٓخ 

كَػكخً  85ككَٝع حُ٘كًَش ٣زِكؾ  اؿٔكخ٢ُكظلخو ُٜخ ٖٓ ك٤كغ ًٜٞٗكخ ًِٓٔٞكش أٝ ٓكئؿَس ػِٔكخ ركؤٕ ػيّ طلي٣ي ٛلش حُلَٝع حَُٔحى حال

 كَػخً ٓئؿَح. 55كَػخ ًِٓٔٞخ ٝػيى  30ٜٓ٘خ 

 .كي١رخَُى ػ٠ِ ًَ ٓالكظش ػ٠ِ  ك٢ٜٔٓالكظخطٚ ٣وّٞ ححٓظخً/ ٛخىٟ  ك٢هزَ حٓظَٓخٍ حُـٜخُ 

 .ك٢ٜٔح٤ُٔي ححٓظخً/ ٛخىٟ 

 كَػخ كو٢. 82ًٔخ ؿخء رخُٔالكظش ٝاٗٔخ كَػخ  85ػيى حُلَٝع ٤ُٔض 

 ححٓظخً حُيًظٍٞ/ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ

 كَػخ ًٔخ ؿخء رَى حًَُ٘ش. 82كَػخ ًٔخ ؿخء رخُٔالكظش أّ ػيى  85حُـٜخُ  ٍأٟٓخ 

 ححٓظخً/ ارَح٤ْٛ أرٞ ٣ٍٚ َٓحهذ حُلٔخرخص

ٓككٖ  3كَػككخ ٣ٌٝٔككٖ حَُؿككٞع اُكك٠ ٙ 85حُكك٣َُٞ ػككيى حُلككَٝع ١زوككخ ٌَُحٓككش حُ٘كك١َٝ حُٔؼَٟٝككش ػِكك٠ حُـٔؼ٤ككش  ٓؼككخ٢ُرؼككي إً 

 كَػخ. 85كَػخً ٓئؿَحً أٟ أْٜٗ  55( ٗـي 8،  7) ٝٛللظ٢كَػخ ًِٓٔٞخ 30حٌَُحٓش ٗـي 

 ححٓظخً حُيًظٍٞ/ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ

رؤٕ ػيى كَٝع حُ٘كًَش  ه٤ِلشػٖ ػيى حُلَٝع أكخى ح٤ُٔي حُٜٔ٘يّ/ ػِص ػزيٙ  أك٘ي١طٔخءٍ ٖٓ ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍس ًَٗش ػَٔ 

 كَع 82

 حُزض ٝحُٔلخٟٝش: ُـ٘ظ٢ح٤ُٔي حُٔٔظ٘خٍ/ ٓلٔي حُزٜ٘ٔخٟٝ ٓلٔي ٗخثذ ٍث٤ْ ٓـِْ حُيُٝش ٍٝث٤ْ 

% ٖٓ أْٜٓ حًَُ٘ش حُزخُـش 100ًَحٓش حالٗظَح١خص ٝإٔ حُٔٔظؼَٔ ػ٘يٓخ طويّ رؼَٟٚ ػ٠ِ أٓخّ آخ َٗحء  ك٢)ٌٛح حَُهْ ٍٝى 

ْ ٝكككيى حُو٤ٔككش ككك٠ حُلككخُظ٤ٖ ٝكككيى ًككٌُي إٔ حُز٤خٗككخص ٤ِٓككٕٞ ٓككٜ 300ٍ15% ٓككٖ أٓككْٜ حُ٘ككًَش حُزخُـككش ٤ِٓ90ككٕٞ ٓككْٜ أٝ  17

( ككَع اال إٔ 85ًَحٓش حالٗظَح١خص حًَُ٘ش طِظِّ رٜكخ كخُز٤كخٕ حُكٞحٍى كك٠ ًَحٓكش حالٗكظَح١خص أٍٝى إٔ ػكيى حُلكَٝع ) ك٢حَُٔكوش 

ٓٔكخ ٣٘كظؾ ػ٘كٚ أٓخٜٓخ ٗـٔش ؿِء ٜٓ٘خ ِٓٔٞى ٝؿِء ٓئؿَ ٓكؼال ككَع حُـكالء ط٠كٖٔ ؿكِء ِٓكي ٝؿكِء ا٣ـكخٍ  حُظ٢رؼٞ حُلَٝع 

 طٌَحٍ(

ٓكٞحء  أك٘كي١ٝػ٠ِ ًُي ٣ظ٠ق ُؼيحُش حُٔلٌٔش حُٔٞهَس إٔ حًَُ٘ش حُٔطؼٕٞ ٟيٛخ حُوخٓٔش )حُزخثؼش( ال طؼِكْ أٛكٍٞ ٗكًَش ػٔكَ 

 حُلَٝع حًُِٔٔٞش ُٜخ أٝ حُٔئؿَس ُٜخ.

٣وكْ حُطكخػٖ رٜكلظٚ ر٘كَحء ُْٝ  أك٘ي١إٔ ؿ٤ٔغ ححٍٛٞ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ رٜلش ػخٓش ٓٞحء ًخٗض ِٓي أٝ ٓئؿَس كبٜٗخ رخْٓ ػَٔ  -3

% ٓكٖ أٓكْٜ 90ٌٛٙ ححٍٛٞ ٓٞحء ًخٗض ٓئؿَس أٝ ِٓي كظ٠ ٣و٠٠ حُلٌكْ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ ركَى ٓكخ طكْ ٗكَحءٙ ٝركزطالٕ ػوكي ر٤كغ 

 أك٘كي١حُٔزَّ ر٤ٖ حُطخػٖ ٝحًَُ٘ش حُٔطؼٕٞ ٟيٛخ حُوخٓٔش ك٤غ إٔ ٓخ طْ ٗكَحءٙ ٛكٞ أٓكْٜ كك٠ ٗكًَش ػٔكَ  أك٘ي١ًَٗش ػَٔ 

ثٔش ٝٓٔظَٔس ٝٓخٌُش أٝ ٓٔظؤؿَس ُـ٤ٔغ ٌٛٙ ححٍٛٞ ٝٓكٖ ػكْ ٣ٜ٘كَف ا٤ُٜكخ ًخككش حُلوكٞم ٝحالُظِحٓكخص ٌٝٛٙ حًَُ٘ش ٓخُحُض هخ

 حُوخ٤ٗٞٗش حُوخٛش رٜخ.

 أك٘كي١حٓكظ٘خىحً ػِك٠ ػكيّ اىٍحؽ ؿ٤ٔكغ أٛكٍٞ ٗكًَش ػٔكَ  حُظكيحػ٢حٓظ٘ي حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ٟيٙ ك٠ رطالٕ ػوي حُز٤كغ ٟٓٞكٞع  -4

حُوكٞحثْ حُٔخ٤ُكش  كك٢ٓيٍؿكش  كٜك٢ٌٔكش ٝػِك٠ ككَٝ ػكيّ اىٍحؿٜكخ كك٠ ًَحٓكش حُ٘ك١َٝ رٌَحٓش ح١َُٝ٘، ٝٛ٘خ ٟٗٞكق ُؼيحُكش حُٔل

 .30/6/2005ًَُِ٘ش رظخ٣ٍن 

 :٢ٛأٗٚ هي ٓزن ١َف ٌٛٙ ححْٜٓ ُِز٤غ َٓحص ػي٣يس ٝهي رخءص رخُلَ٘ حٓزخد ػيس ٝأٜٛٔخ  -5

٣ٔؼِٜكخ حُ٘كًَش حُٔطؼكٕٞ ٟكيٛخ حُوخٓٔكش  ٝحُك١ٌوكَ ٗظكخّ حإلىحٍس حُوكي٣ْ  كك٢ أك٘كي١ِٝٛض ا٤ُٜخ ٗكًَش ػٔكَ  حُظ٢حُلخُش ح٤ُٔجش 

 )حُزخثؼش(.

 حٗظَٟ رٚ حُطخػٖ ٌٛٙ ححْٜٓ. ح١ًٌَُٗش َُِ٘حء رخ١َُٝ٘ ٝحُٔؼَ  أ١ػيّ طويّ  -6

حُٔ٘ؼويس ُِ٘ظكَ كك٠ ر٤كغ  25/9/2006ٓخ ٛٞ ػخرض رٔل٠َ حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤َ حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس رظخ٣ٍن  -7

 ٛك٢هكيٓض ٓكٖ حُطكخػٖ  حُظك٢رٔل٠َ حالؿظٔخع )إٔ حُِٔح٣كيس  15ط٘خُٜٝخ ُٟٔٞٞع حُِٔح٣يس، كوي ؿخء رـ ٙػ٘ي  أك٘ي١ًَٗش ػَٔ 
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حُٔكك٤ت ٓٔككخ ٗككظؾ ػ٘ككٚ ًُككي ػككيٍٝ ٓككٖ ؿخٗككذ حُٔٔككظؼ٣َٖٔ ػككٖ  أك٘ككي١حُِٔح٣ككيس حَُحرؼككش( ٝٛككٌح ه٤ككَ ى٤ُككَ ػِكك٠ ٟٝككغ ٗككًَش ػٔككَ 

 َٗحءٛخ.

ػ٘يٓخ طٔخءٍ ح٤ُٔي/ ٣َُٝ حالٓكظؼٔخٍ ػٔكخ  ٣25/9/2006ش رظخ٣ٍن رٔل٠َ حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش ؿ٤َ حُؼخى 38،  37ٓخ ٛٞ ػخرض ٙ -8

ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس حُ٘كًَش حُوخر٠كش  كٜٔك٣٢َُم ٝأ٠٣خ ٓخ ؿخء ػ٠ِ ُٔخٕ ح٤ُٔي/ ٛخىٟ  ك٢اًح ًخٕ حُٔٔظؼَٔ )حُطخػٖ( ٓخُحٍ 

ؼ٤َ ػٖ حُٔؼَ حُٔليى أٓخٓكخ ُِظـخٍس رؤٕ حُؼَٝ حُٔويّ ٖٓ حُطخػٖ ٛٞ أك٠َ حُؼَٝٝ ؿ٤ٔؼخ ك٠ ؿ٤ٔغ حُِٔح٣يحص رَ أٗٚ ٣ِ٣ي رٌ

 ٖٓ هزَ حُيُٝش.

حَُؿخء ٖٓ ػيحُش حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِكخ حُٔكٞهَس حَُؿكٞع اُك٠ ٓكخ أٗكَٗخ ا٤ُكٚ ر٘وكخ١ ىكخػ٘كخ ِٝٗكظْٔ ٓكٖ ٓك٤خىطٌْ ٓطخروظٜكخ ٓكغ 

 حُٔٔظ٘يحص حُظ٠ طئًي ٛلش ٓخ ٓطَ رؼ٠٣َش حُطؼٖ حُٔخػِش.

ُِطكخػٖ ٟٓٞكٞع حُطؼكٖ ٣ٌٝكٕٞ ٓكخ ًٛكذ ا٤ُكٚ حُلٌكْ  أك٘كي١ر٤غ أْٜٓ ػَٔ ٖٝٓ ٤ٓخم ٓخ طويّ ًًَٙ ٣ظ٠ق ُؼيحُظٌْ ٛلش ػ٤ِٔش 

ٓككٖ هككخٕٗٞ ط٘ظكك٤ْ حُٔ٘خهٜككخص  35،  15ؿككخء ٓوخُلككخ ُٜ٘ككٞٙ حُٔككٞحى  حُظككيحػ٢حُٔطؼككٕٞ ك٤ٔككخ ه٠كك٠ ك٤ككٚ رطككالٕ ػوككي حُز٤ككغ ٓكك٘ي 

 .1998ُٔ٘ش  89ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ روخٕٗٞ 

حُٔلٌٔكش  أكٌكخّخد حُطؼٖ هكي ؿكخء ١زوكخ ُٜكل٤ق حُوكخٕٗٞ ٝٓكخ حٓكظوَص ػ٤ِكٚ ححٍٝ ٖٓ أٓز حُ٘ؼ٣٢ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُوٍٞ رؤٕ  ح١ٌُححَٓ 

 حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ.

والمبػـر  التػدا يؽ لساب ل الك ؿ ف  موروع الا د سند 65لسنل  11492: ثانيا:  دـ  واز نظر الد وى الرقيمل الثانيالسبب 
لسػنل  583رقػـ  التحنميػلالد وى  فيحنـ التحنيـ  بيف الطا ف وال رنل المطاوف ردها ال امسل بمو ب 2/11/2006بتاريخ 
 و يرورة الحنـ ن ائيا. 10/11/2010ال ادر بتاريخ  2008

ٟي حًَُ٘ش حُو٤ٓٞش ُِظ٘ك٤٤ي ٝحُظؼ٤ٔكَ  2008ُٔ٘ش ٣583٘ؼ٠ حُطخػٖ ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٓوخُلظٚ ُٔ٘طٞم كٌْ حُظل٤ٌْ ٍهْ 

 .2/11/2006ٖٓ ػوي حُز٤غ حُٔزَّ ر٤ٜ٘ٔخ ٝحُٔئٍم  20)حُٔطؼٕٞ ٟيٛخ حُوخٓٔش( ًُٝي حٓظ٘خىحً ُِٔخىس 

 ٖٓ ػوي حُز٤غ ٓخُق حًٌَُ ػ٠ِ أٗٚ: 20ٝهي ٜٗض حُٔخىس  -1

، ٝطٌكٕٞ ُـكش  حُٜٔك١َِٗحع ٣٘٘ؤ ػٖ ٌٛح حُؼوي أٝ ٣ظؼِن رٚ رٞحٓطش حُظل٤ٌْ حُٔؼٍٔٞ رٜكخ كك٠ هكخٕٗٞ حُظلٌك٤ْ  أ١ ك٢)٣ظْ حُلَٜ 

)ػالػكش( ٓلٌٔك٤ٖ ٣ؼ٤٘كٕٞ ٝكوكخ ُوٞحػكي  3كك٠ ٓي٣٘كش حُوكخَٛس، ٝط٘كٌَ ٤ٛجكش حُظلٌك٤ْ ٓكٖ حُِـش حُؼَر٤ش ٣ٝ٘ؼوكي حُظلٌك٤ْ  ٢ٛحُظل٤ٌْ 

١َٗ حُظل٤ٌْ ٌٛح ٝكوخ ُِوٞحػي حُٔؼٔكٍٞ رٜكخ  ٝاٗلخًحُظل٤ٌْ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ، ٣ِٝظِّ حُزخثغ رخٓظٜيحٍ ًخكش حُٔٞحكوخص حُوخٛش رؤػٔخٍ 

 ك٠ حُوٞح٤ٖٗ ح٣َُٜٔش ًحص حُِٜش(.

حُظل٤ٌْ حُٔخػكَ  اه٠خعكخٕ حُطخػٖ )حُٔ٘ظَٟ( ٝحًَُ٘ش حُٔطؼٕٞ ٟيٛخ حُوخٓٔش )حُزخثؼش( ػ٠ِ ٝحكن حُطَ 10/6/2008ٝك٠  -2

 ٖٓ حُؼوي. ١ٝ21زوخ ُِٔخىس  حُي٢ُٝ حُظـخ١ٍُِظل٤ٌْ  حإله٢ٔ٤ُِوٞحػي ًَِٓ حُوخَٛس 

 حُٔو٢٠ثِح ُوٞس ححَٓ ٝأٛزق حُلٌْ ٜٗخث٤خ كخ 10/11/2010ٌٛٙ حُيػٟٞ حُظل٤ٔ٤ٌش ٓخُلش حُز٤خٕ رظخ٣ٍن  ك٢ٝهي ٛيٍ حُلٌْ  -3

 رٚ.

 رؼي: ح٥ط٢ػ٠ِ  10/11/2010كٌْ حُظل٤ٌْ حُٜخىٍ ك٠  ك٢ٝهي ه٠٠  -4

حُٔككئٍم  أك٘ككي١% ٓككٖ أٓككْٜ ٗككًَش ػٔككَ 90ٍكككٞ ١ِككذ حُ٘ككًَش حُٔلككظٌْ ٟككيٛخ )حُٔطؼككٕٞ ٟككيٛخ حُوخٓٔككش( كٔككن ػوككي ر٤ككغ 

 .2008ُٔ٘ش  583ا٠ُ آهَ ٓخ ؿخء رلٌْ حُظل٤ٌْ ٍهْ  2/11/2006

 :ح١َُٜٔر٘ؤٕ حُظل٤ٌْ  1994ُٔ٘ش  27ٖٓ حُوخٕٗٞ  55ُٔخىس ُٝٔخ ًخٗض ح -5

ٝطٌكٕٞ ٝحؿزكش حُ٘لكخً رَٔحػكخس ححكٌكخّ حُٜٔ٘كٞٙ ػ٤ِٜكخ  حُٔو٢٠)طلُٞ أكٌخّ حُٔل٤ٌٖٔ حُٜخىٍس ١زوخ ٌُٜح حُوخٕٗٞ كـ٤ش ححَٓ 

 ٌٛح حُوخٕٗٞ(. ك٢

 .1968ُٔ٘ش  25ٖٓ هخٕٗٞ حإلػزخص ٍهْ  ٣ٝ101٘ظ١َ ُٞؿٞى حُلـ٤ش اطلخى حُوّٜٞ ٝحُٟٔٞٞع ٝحُٔزذ ػٔال ر٘ٚ حُٔخىس  -6

 كك٢طٌٕٞ كـش ك٤ٔخ كِٜض ك٤كٚ ٓكٖ حُلوكٞم ٝال ٣ـكُٞ هزكٍٞ ى٤ُكَ ٣ك٘وٞ ٛكٌٙ حُلـ٤كش اال  حُٔو٢٠كخُص هٞس ححَٓ  حُظ٢ ححكٌخّ)

ء ِٗحع هخّ ر٤ٖ حُوّٜٞ أٗلْٜٔ ىٕٝ إٔ طظـ٤َ ٛلخطْٜ ٝطظؼِكن ركٌحص حُلكن ٓلكالً ٝٓكززخ ٝطو٠ك٠ حُٔلٌٔكش رٜكٌٙ حُلـ٤كش ٓكٖ طِوكخ

 ٗلٜٔخ(

 ٝهي ًٛزض ٓلٌٔش حُ٘وٞ ا٠ُ أٗٚ: -7

ك٤ٔخ كَٜ ك٤ٚ ر٤ٖ حُوّٜٞ أٗلْٜٔ ٓظ٠ حطوٌص حُيػ٣ٞخٕ ٓلال ٝٓكززخ ٝال ٣ـكُٞ اػكخٍس ٛكٌح  حُٔو٢٠حُلٌْ ٣ٌظٔذ كـ٤ش ححَٓ  -1

ش أٝ ُكْ طؼكَ ٝطوكّٞ حُِ٘حع َٓس أهَٟ ر٤ْٜ٘ ُٝٞ رؤىُش هخ٤ٗٞٗش أٝ ٝحهؼ٤ش ؿي٣يس ٓٞحء أػ٤َص طِي حُلـؾ ٝححىُش ك٠ حُيػٟٞ حُٔكخرو

 حٗطٟٞ ػ٤ِٜخ ه٠خءٙ. حُظ٢ُٚ ٌٛٙ حُلـ٤ش ك٠ حُٔٔؤُش ح٤ٌُِش حُ٘خِٓش 

 (14/2/1984ؽ   سل 46لسنل  44)الطاف رقـ 
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ػٔكش ٗك١َٝ ٣ِكِّ طٞحكَٛكخ ُـكٞحُ هزكٍٞ حُكيكغ  1968ُٔ٘ش  25حُٔٞحى حُٔي٤ٗش ٝحُظـخ٣ٍش ٍهْ  ك٢ٖٓ هخٕٗٞ حإلػزخص  101حُٔخىس  -2

ٌٛٙ ح١َُٝ٘ ط٘ؤْ ا٠ُ هٔك٤ٖٔ، هٔكْ ٣ظؼِكن ركخُلٌْ ركؤٕ ًٞٗكٚ كٌٔكخً ه٠كخث٤خ ٝإٔ ٣ٌكٕٞ هطؼ٤كخ ٝإٔ ٣ٌكٕٞ ٝ حُٔو٢٠رلـ٤ش ححَٓ 

ٓ٘طٞم حُلٌْ ٝك٠ أٓزخرٚ حُظ٠ حٍطزطض رخُٔ٘طٞم حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ رل٤غ ال ٣وّٞ حُٔ٘طكٞم ركيٕٝ ٛكٌٙ ححٓكزخد،  ك٢حُظٔٔي رخُلـ٤ش 

 حُوّٜٞ ٝاطلخى ك٠ حُٔلَ ٝحطلخى ك٠ حُٔزذ. ك٢ى حُٔيػ٠ رٚ ك٤٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى اطلخ ٣ِلنٝهْٔ ٣ظؼِن 
 (17/3/2002ؽ   يا   سل 45لسنل  7115الطاف رقـ )

كـ٤ش كٌْ حُٔل٤ٌٖٔ كظ٠ رلَٝ أٗٚ ُْ ٣كظْ ط٘ل٤كٌٙ ١خُٔكخ حُلـ٤كش  ك٢ٝػ٠ِ ٓخ ؿَٟ رٚ ه٠خء ٌٛٙ حُٔلٌٔش ال ٣ـُٞ حُٔـخىُش  -3

 رٜخ هخٗٞٗخً. حُظ٢هخثٔش ُْ ط٘ظوٞ رخٟ ٓزذ ٖٓ ححٓزخد 

 (472ص  29س  15/2/1978ؽ   سل 42لسنل  521)الطاف رقـ 
بتػػاريخ  2008لسػػنل  583واسػػتنادا إلػػ  مػػا ت ػػدـ ينػػوف منطػػوؽ الحنػػـ المطاػػوف فيػػه إذ  ػػالؼ منطػػو الحنػػـ التحنيمػػ  رقػػـ 

الحنػـ  به فر   ف اتحاد ال  ػـو والمحػؿ والسػبب ومػف ينػوف الم ريوهذا الحنـ حنمًا ن ائيًا حاز قوة ال ئ  10/11/2010
وبالم الكل أيرا ألحناـ محنمل الػن ض وألحنػاـ المحنمػل  والذيم الكا لحنـ التحنيـ   وهريالمطاوف فيه قد  ا  م وبا بايب 

 ااداريل الا يا.
السبب الثالث: الكساد ف  االستدالؿ النا      ما استند إليه الحنـ المطاوف فيه إلػ  إ ػ ؿ الطػا ف بالتزاماتػه ال ا ػل ب ػإلف 

 ؽ الامالل المو ودة بال رنل وما قر  به الحنـ بإ ادة  ميع الاام يف إل  سابؽ أورا  ـ مع منح ـ نامؿ مستح ات ـ.ح و
 مف   د البيع ال ا ل بح وؽ الامالل المو ودة بال رنل. 12مف حيث البيف وطب ا لنص المادة 

 الرد     ما  ا  بحيثيات الحنـ المطاوف فيه نحو السبب الرابع:
بغيل الت  ص مف الاام يف نما هو ثابت بالحنـ المطاوف فيػه ولنػف  اال تياريف الطا ف لـ ي ـ بكتح نظاـ المااش المبنر أ -1

نػػاف يتكػػاوض  ػػف  الػػذييؤنػػد  ػػحل ذلػػؾ أف  والػػذيهنػػاؾ الاديػػد مػػف الاػػام يف همػػا ال ػػذيف ت ػػدموا ل سػػتكادة مػػف هػػذا النظػػاـد 
 ـ بال  نل الن ابيل هو األستاذ/ محمد وهب اه وهو الممثؿ ال ػرنل المطاػوف رػدها هذا ال إلف ممث   ن فيالاام يف وباسم ـ 

 طػالبيت دـ بنػا    ػ  ط ػب ـ ب ػكته المػذنورة بت ػري  دفاػل  ديػدة مػف  الذيوهو  أفنديم  س إدارة  رنل  مر  فيال امسل 
 د وهذا ما هو ثابت بالط ب الم دـ منه.اال تياريالمااش المبنر 

بنكس ال ػروط  اال تياريتنـ رغبل ال  نل الن ابيل الاام يف ب رنل  مر أفن  ف   روج الاام يف     المااش المبنر "أن ؿ لسياد
 ".2007 رج ب ا زم ئ ـ ف    ر يونيه لسنل  التيوالمزايا 

ال ابرػل ل ت ػارة مف ذات الا ػد أف نظػاـ الماػاش المبنػر مامػوؿ بػه منػذ أف نانػت ال ػرنل تاباػل ل  ػرنل  12أ ارت المادة  -2
 :اآلتيأ      12/4)ال رنل المطاوف ردها ال امسل( الثابت بالمادة 

(  امؿ بتن كل 1200والماموؿ به حاليا لدى البائع لادد ) اال تياري"ي تـز الم ترى بتنكيذ وتحمؿ تناليؼ برنام  المااش المبنر 
 امػؿ إذ ال  1200أ لف ت طع بإلف الادد المػذنور هػو 12/4ف  حدود  مسوف م يوف  نيه ومف ناحيل أ رى فإف  ياغل المادة 

بتنكيػذ وتحمػؿ  فػييمثؿ الحد األق   وناف لزاما أف يترامف هذا البند فػ  ن ػه وأف ي ػاغ   ػ  النحػو اآلتػ : "ي تػـز الم ػترى 
 1200ال يزيػد  ػف  والمامػوؿ بػه حاليػا لػدى البػائع )ال ػرنل المطاػوف رػدها ال امسػل( لاػدد اال تيػاريبرنام  المااش المبنػر 

  امؿ.
 امؿ ال ي نؿ حدا أق   بؿ ي طع بإلف الطا ف ي تـز بتنكيػذ برنػام  الماػاش المبنػر طب ػا  1200ومف ثـ يترح ب    أف  دد 

 بما تـ  ياغته بالمادة سالكل الذنر.
 فػياف ل ػـ الحػؽ أنه مف أبسط مبػادئ قػانوف الامػؿ بػؿ وح ػوؽ اانسػاف ت ترػ   ػدـ إ بػار األ ػ اص   ػ  الامػؿ أف نػ -3

 الامؿ. في امؿ     االستمرار  أ بارومف ثـ ال يمنف  ال   يإذ أف   د الامؿ ال ائـ     اال تبار  اال تياريال روج 
إال باد ت ديـ ط بات منتوبػل مػف الامػاؿ وباػد تػد ؿ مػف  اال تياريأف الطا ف حرص      دـ تطبيؽ نظاـ المااش المبنر  -4

يرػا وف ػا التكاقيػل  مػؿ  ما يػل بػيف ال ػرنل والن ابػل الاامػل لامػاؿ الت ػارة والموث ػل بػوزارة ال ػوى الاام ػل ال  نل الن ابيل له وأ
 وال  رة.
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 ميػػع قطا ػػات ال ػػرنل  ا ػػل قطػػاع  فػػي ػػام   ديػػدًا م ػػريا  41أف ال ػػرنل الطا نػػل قامػػت بتايػػيف مػػا يزيػػد   ػػ   ػػدد  -5
 ننؿ. الوطنيال اب الم رييف بما ياود بالمنكال     االقت اد  المبياات وذلؾ يؤند دور الطا ف ب كته ف  ت غيؿ

سػ مل وحسػف نيػل الطػا ف فيمػا يتا ػؽ بنظػاـ الماػاش المبنػر ور ايػل ح ػوؽ الاػام يف أف الطػا ف  فػيأف المايار الحاسػـ  -6
  امؿ. 25كاؿ بالنسبل لػ ب كته أتاح لمف يريد الادوؿ     ط به الم دـ منه الستكادة مف نظاـ المااش المبنر وهذا تـ بال

أف الطا ف لـ يت ذ أى  طػوة فػ  حالػل الاػام يف إلػ  نظػاـ الماػاش المبنػر واالسػتغنا   ػن ـ إال بنػا    ػ  اتكاقػات ن ابيػل  -7
  ما يل مع الن ابل المسئولل  ن ـ بما يحكظ ح وق ـ ويرمف حسف إدارة ال رنل واستمرار الن اط.

حػالت ـ ل ماػاش المبنػر تػـ بنامػؿ إرادت ػـ الحػرة وهػـ ولما ناف  ميع الاام يف والذيف ت األه يػل وغيػر  نػام يـ تسػويل ماا ػ ـ واع
م ابيف بثمل آفات    ي ت وب أو تايػب إرادت ػـ فرػ   ػف ح ػول ـ   ػ  نامػؿ ح ػوق ـ الماليػل وذلػؾ طب ػا ألحنػاـ ال ػوانيف 

ذ نػػاف الحنػػـ المطاػػوف فيػػه أغكػػؿ ذلػػؾ تمامػػا وقرػػ   نمػػه بإ ػػادت ـ ل امػػؿ مػػرة أ ػػرى مػػع  ػػرؼ نامػػؿ ح فػػيالمنظمػػل لػػذلؾد واع
 تايف ماه ال وؿ بإلف هذا الحنـ فاسدا ف  االستدالؿ. الذيمستح ات ـ األمر 

السبب الرابع: ينا  الطا ف     الحنـ المطاوف فيه ل رائه بط ف الا د بالم الكل لبنػود  واع ػادة المتااقػديف إلػ  الحالػل التػ  
 رداد الدولل ل ميع فروع ال رنل:نانوا   ي ا قبؿ التااقد واست

نػوف أف  2/11/2006ولما ناف ما قر  به الحنـ المطاوف فيه قد  ػا  بالم الكػل لبنػود الا ػد سػند الطاػف الماثػؿ والمبػـر فػ  
ال ػػك ل المبا ػػل ل طػػا ف ب ػػكته ليسػػت  ػػك ل   اريػػل لبيػػع م مو ػػل محػػددة مػػف الا ػػارات إذ اد ػػت ال ػػرنل المطاػػوف رػػدها 

دفا  ػػا أمػػاـ محنمػػل ال رػػا  اادارى بإلن ػػا لػػـ تنػػف تنػػوى البيػػع ل ػػذ  الكػػروع مػػف البدايػػل ومػػف ث لػػـ تػػدرج باػػض ال امسػػل فػػ  
 مف الا د: 1األ وؿ ف  نراسل ال روط د إال أنه طب ا ل مادة 

ارػر المكاورػل "ياتبر التم يد السابؽ والم حؽ المرف ل ب ذا الا د ونراسل ال روط والارض الم دـ مف الم ترى )الطا ف( ومح
والمػػػذنرة الم دمػػػل مػػػف الم ػػػترى )الطػػػا ف( إلػػػ  ل نػػػل المكاورػػػل فػػػ   19/4/2006د  2/3/2006 بتػػػاري يالا ػػػد  طرفػػػيبػػيف 
  ز ًا ال يت زأ مف هذا الا د ومنم ل ومكسرة لبنود  وتإل ذ أحنامه". 12/4/2006

  د:المن وص   ي ا ف  الا 3وأيرا قر  الحنـ المطاوف فيه بالم الكل ل مادة 
% مف أس ـ ال رنل وف ا ألحناـ سوؽ الماؿ وأحنػاـ 90نسبل  الثاني"يتحدد موروع البيع ف  أف الطرؼ األوؿ بائع إل  الطرؼ 

 الا د ولـ يبع له   ارات أو أ وؿ مكرزة"
ى قػد ا ػترى المالنل لأل وؿ والا ارات الت  تس م ا الم ترى من ا د ولما ناف الطا ف الم ػتر  هي: أفنديوحيث أف  رنل  مر 

 مف بند التاريكات بالا د(. 2الم درة والمدفو ل بالنامؿ )طب ا لنص المادة  أفندي% مف نامؿ أس ـ  رنل  مر 90
 .30/6/2005مثبته بال وائـ الماليل  ف الكترة المنت يل ف   أفنديأف هذ  أ وؿ  رنل  مر  -2

 ونما تا ـ  دالل المحنمل الموقرة:
 (.المدنيمف ال انوف  147/1يف ف  ي وز ن د  أو تادي ه إال باتكاؽ الطرفيف )المادة أف الا د  ريال المتااقد

 (.المدنيمف ال انوف  148/1نما ي ب تنكيذ الا د طب ا لما ا تمؿ   يه وبطري ل تتكؽ مع ما يو به حسف النيل )المادة 
 رد ت ق  إرادتيف متطاب تيف ولـ ي ترط ال ػانوف لػه يتـ بم ررائيأف   د البيع   د  المدنيمف ال انوف  89وطب ا لنص المادة 

  نؿ  اصد ومت  تـ االتكاؽ     البيع والمبيع والثمف ف د تـ البيع.
 وقد است رت أحناـ المحنمل ااداريل الا يا     أنه:

 تنكيذ ما يتكؽ مع حسف النيل: – إداري  د 
داريل يتايف أف ينوف طب ا لما ا تم ت   يه ن وص الا ػد وبطري ػل أف تنكيذ الا ود ومف بين ا الا ود اا قرا مف الم رر  -1

تحدد ح ػوؽ التزامػات طرفيػه وأف ينػوف التنكيػذ طب ػا لمػا ا ػتمؿ   يػه الا ػد وبطري ػل تتكػؽ مػع  التيتتكؽ مع حسف النيل وه  
 حسف النيل.

 (27/11/2001ؽ   يا   سل 45لسنل  1333)الطاف رقـ 
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ىح٣ٍش ٗؤٜٗخ حُؼوٞى حُٔي٤ٗش ٣لٌٜٔخ أَٛ ػخّ ٛٞ إٔ حُؼوي ٣َٗؼش حُٔظؼخهكي٣ٖ ك٤كغ طوكّٞ هٞحػكيٙ ٓوكخّ ٖٓ حُٔوٍَ إٔ حُؼوٞى حإل -2

 .حُوخٕٗٞ رخُ٘ٔزش ُِطَك٤ٖ
 (6/11/2011ؽ   يا   سل 44لسنل  8716)الطاف رقـ 

 تنكيذ الا د: فيحسف النيل  – إداري  د  -3
لنيل أ ؿ  اـ ف  أ وؿ ال انوف ي رػ  بػإلف ينػوف تنكيػذ الا ػد طب ػا تنكيذ الا د طب ا لما ا تمؿ  يه وبطري ل تتكؽ مع حسف ا

 لما ا تم ت   يه ن و ه وما ترمنته أحنامهد وهذا األ ؿ مطبؽ ف  الا ود ااداريل والا ود المدنيل     السوا .
 :إفتاؤهاوحسبما ترى   يه  –استظ رت ال مايل الاموميل 

تنويف الا د بإرادت ا قرػ  بإلنػه ال ي ػوز ن ػض هػذا الا ػد أو تادي ػه إال باتكاق ػا أو التااقد حريل  لطرفيأف الم رع باد أف ترؾ 
ي ررها ال انوف و    أف يتـ تنكيذ  وف ا لمو بات حسف النيل وف  م اؿ   ود اادارة فإن ا ت رع ل ا دة التحػرر  التيلألسباب 

اادارة والمتااقد ما ػا  إرادتيالت ا   يب  راـ   د محدد فإنه مف ال ن يات فما لـ ي ترط الم رع  راحل إ را   ن يا مانيا ف  إب
 ل ياـ الرابطل التااقديل.

 (32/2/3110م ؼ  1/1/2001بتاريخ  3)فتوى رقـ 
   د و وب تنكيذ  طب ا لما ا تمؿ   يه وبما يتكؽ مع ما يو به حسف النيل:

ا تمؿ   يه وبطري ل تتكؽ مع ما يو به حسف النيل ف  إطار  استظ رت ال مايل الاموميل أف تنكيذ الا د ي ب أف يتـ طب ا لما
با تبػػار  أف الا ػد  ػػريال المتااقػديف د فػػإذا نانػػت  باراتػه وارػػحل فػػ   المػػدنيمػػف ال ػانوف  148الرػوابط الػػواردة بػنص المػػادة 

سػػ طاف اادارة وتح ي ػػات  ي ػػوز االنحػػراؼ  ن ػػا  ػػف طريػػؽ تكسػػيرها إذ ي ػػب ا تبارهػػا تابيػػرا  ػػادقا  ػػف إرادت مػػا ر ايػػل لمبػػدأ
 .الست رار الماام ت

 ؿ(78/2/3م ؼ  10/3/1953بتاريخ  110)فتوى رقـ 
ححَٓ ا٠ُ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُوٍٞ رؤٕ ٓخ ًٛذ ا٤ُكٚ حُلٌكْ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ ٝٓكخ ه٠ك٠ ركٚ ركَى ؿ٤ٔكغ حُلكَٝع اُك٠ حُ٘كًَش حُٔطؼكٕٞ ٟكيٛخ 

 ٕٗٞ.حُوخٓٔش ٣ٌٕٞ هي ؿخء ػ٠ِ ؿ٤َ أٓخّ أٝ ٓ٘ي ٖٓ حُٞحهغ أٝ حُوخ

ذ لـ ي ؽ قبوال لدى الطا ف ف  الطاف رقـ   :ؽ ع ف د طاف   يه لألسباب اآلتيل58لسنل  3509واع
 حوؿ قبوؿ الطاف  ن 

إٔ ٛكٌٙ حُٔلٌٔكش ركٌحطٜخ، ٓكٖ هزكَ  كك٢ًُي إٔ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ك٠ هٜٞٙ ١ؼٖ حُوخٍؽ ػٖ حُوٜٞٓش هٍَص أٗٚ ال ؿكيحٍ 

حُلوكٞم حُيٓكظ٣ٍٞش حُؼخٓكش ُِٔكٞح٤٘١ٖ ٝحح٤ٓ٘كش ػِك٠ حالُظكِحّ رٔزكيأ حُ٘كَػ٤ش ٝٓك٤خىس  ٖٝٓ رؼي، هخٟك٠ حُٔ٘كَٝػ٤ش ححٍٝ ُلٔك٠

حُوخٕٗٞ ُٜٝخ إٔ طٍِ٘ كٌْ حُيٓظٍٞ ٝحُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٓخ ٣ؼَٝ أٓخٜٓكخ ٓكٖ ١ؼكٕٞ طظؼِكن أٓخٓكخ ركخُٔ٘غ أٝ حالٗظوكخٝ أٝ حُظو٤كي ُلكن 

٣لٌكْ  حُك١ٌٓكٖ ٛكٌٙ حُلوكٞم اال ػِك٠ حُ٘لكٞ  حٟ ٣ِ٣ِٚال طِلن ٝطظَٜ رخُٔٞح١ٖ ك ٝحُظ٢ٖٓ حُلوٞم حُؼخٓش حُيٓظ٣ٍٞش ُِٔٞح٤٘١ٖ 

حُيٓككظٍٞ أٝ حُوككخٕٗٞ ط٘ظ٤ٔككٚ ٝر٤خٗككٚ، كخُٔ٘خُػككخص حُٔظؼِوككش رلككن ٓككٖ حُلوككٞم حُيٓككظ٣ٍٞش حُؼخٓككش، ٝككك٠ ٓوككيٓظٜخ كككن حالٗظوككخد 

وخَٛٛكخ ٓ٘خُػكش  كك٢ٝحُظَٗق، ٜٝٓٔخ حٛطزـض ٓؼَ ٌٛٙ حُطؼٕٞ رلٌْ حُِكِّٝ رخُٜكزـش حُوخٛكش رخُٔ٘خُػكخص حإلىح٣ٍكش رلٔكزخٜٗخ 

 كك٢كو٤وظٜكخ ٓظك٠ هخٓكض كك٠ أٓخٓكٜخ ٝحٓكظوخّ ٤ًخٜٗكخ ػِك٠ ١ِكذ ىككغ ػكيٝحٕ ٣ظٔؼكَ  ككتطٔؼَ حُـٜش حإلىح٣ٍكش أككي أ١َحكٜكخ، كبٜٗكخ 

ٓككٖ كوككٞم ػخٓككش ٓوككٍَس ُككٚ رخُيٓككظٍٞ، طككظٔوٞ هٜككٞٓش ٣ٌككٕٞ ٛككٌح حُٔككٞح١ٖ ٛككٞ  ٜٓكك١َحٗظوككخٙ أٝ طو٤٤ككي أٝ كَٓككخٕ ٓككٞح١ٖ 

حُٞحهكغ ٝحُوكخٕٗٞ اال ٓظك٠ ًكخٕ  كك٢ طٔكظ١ٞك٤ٜكخ، ككال طوكّٞ حُٔ٘خُػكش ٛكل٤لش ٝال  ١َٜٕٓ ٛخكذ حُِٜٔلش ٝحُ٘ؤٕ ححٍٝ ًبٗٔخ

ٓوظٜٔخ ٝٓخػال ك٤ٜخ، كخَٟح رٜخ ٝإ طوِق رؼي ٛل٤ق اػالٗٚ ربؿَحءحطٜخ، ٝاال ًخٕ ك٠ ط٘ل٤ظٚ ػٜ٘خ ٓٞحء طْ ًُي رلؼَ حُوٜكّٞ 

كك٠ حُكيكخع ػكٖ  حُيٓكظٍٕٞٝ اطخكش حُلَٛش ُٚ ُٔزخَٗس كوٚ أٝ ربٛٔخُْٜ، ٓخ ٣ٌَ٘ ػيٝحٗخ ٛخٍهخً ػ٠ِ كوٞهٚ حُيٓظ٣ٍٞش حُؼخٓش ى

 ٌٛٙ حُلوٞم ٌٝٛح حُؼيٝحٕ ٝحٌُٝى ػٖ حَُٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُلوٞم حُٔوٍَس ُٚ ًٔٞح١ٖ أٝ اٗٔخٕ

 (26/11/1990  سل  –ؽ 37لسنل  163الطاف رقـ  –)المحنمل ااداريل الا يا 
وكَ ححػكَ  كك٢حُطؼكٖ، ككال ٣ظٜكٍٞ  كك٢لو٤وش ك٤ٔخ ؿخء رٚ ػٖ ِٜٓلش حُطكخػٖ حػ٠٘ حُلوٚ ػ٠ِ ٌٛح حُلٌْ رخُوٍٞ رؤٗٚ "هي أٛخد حُ

ٖٓ حُطؼٖ ػِك٠  حُوخ٢ُِٗٞٗلٌْ حُٜخىٍ رخإلُـخء ٝٓٔخٓٚ رِٜٔلش ٓخثَ حُٔوخ١ز٤ٖ رخُوَحٍ إٔ ٣ٔ٘غ ٖٓ ْٓ حُوَحٍ ًَِٓٙ  حُؼ٢٘٤

حُكيكخع ػكٖ حُوكَحٍ ٓكٖ ٓزخٗكَس كوكٚ كك٠  كك٢ػ٠ِ ؿَ ٣ي ٛخكذ حُِٜٔلش حُلو٤و٤ش  ٣٘ط١ٞحُلٌْ حُٜخىٍ ربُـخء ًُي حُوَحٍ، كٌُي 

اريحء ىكخػٚ ػٖ ٛكلش حُوكَحٍ هخٛكش ٝإٔ ٛ٘خُكي ؿٞحٗكذ طظؼِكن رٔكيٟ ٓالءٓظكٚ ٝحٗلَحككٚ ػكٖ حُٜكخُق حُؼكخّ ٝٛك٠ ٓٔكخثَ طظؼِكن 

حُيكخع ػٖ حُوَحٍ روٜٜٞٛخ ا٠ُ ارَحُ ٤ًق ٣ظٌ٘ذ حُوَحٍ حُٜخُق حُؼكخّ  ك٢هخ٤ٗٞٗش َٛكٚ ٝطلظخؽ  ٓ٘خك٢رؤٍٓٞ ٗو٤ٜش ٤ُٝٔض 

هٜكٞٙ  كك٢ حُٔكي٢ٗٗطكخم حُوكخٕٗٞ  ك٢ٖٓ هالٍ ٓٔخع ٝؿٜش ٗظَ حُٔٔظل٤ي ٖٓ حُوَحٍ ٝال ط٘زٚ ىػٟٞ حإلُـخء أٟ ىػٟٞ أهَٟ 

اال رؼكٞ حُكيػخٟٝ حُٔظؼِوكش رخُلخُكش حُ٘وٜك٤ش أٝ حإلككالّ ٝٛك٠ ككخالص ه٤ِِكش ُِـخ٣كش ٓكٖ ٗخك٤كش ٣ٝظكخف ٌُكَ ٛكخكذ  حُؼ٢٘٤أػَٛخ 

ػٟٞ. أٓككخ ىػككٟٞ حإلُـككخء ك٤و٤ٜٔككخ حُٔككيػ٠ ٓوظٜككٔخ حُـٜككش حإلىح٣ٍككش كوكك٢ ٝال ٣ؼِككْ ٜٓككِلش حالهظٜككخّ أٓككخّ حُو٠ككخء ككك٠ ٛككٌٙ حُككي
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أٝ اػالٗكٚ ركخُلٌْ حُٜكخىٍ ك٤ٜككخ. ٓكٖ ٛ٘كخ ًكخٕ ٣َ١ككن  اهطكخٍٙحُٔٔكظل٤ي ٓكٖ حُوكَحٍ رٞؿكٞى ٛككٌٙ حُكيػٟٞ كك٠ أككٞحٍ ًؼ٤كَس اال رؼككي 

ُـخء أٓخّ حُٔلٌٔكش حإلىح٣ٍكش حُؼ٤ِكخ، ركَ ُٝكٞ ُكْ حػظَحٝ حُوخٍؽ ػٖ حُوٜٞٓش ٛٞ حُط٣َن ححٓؼَ ُِطؼٖ ػ٠ِ ححكٌخّ حُٜخىٍس رخإل

إٔ ٣ٔظيػ٤ٚ ٤ُظ٘خٓذ ٓغ ١ز٤ؼش ححكٌكخّ حُٜكخىٍس ٓ٘كٚ كك٠ ىػكٟٞ حإلُـكخء. أٓكخ اؿكالم ركخد  حإلىح٣١ٌٍٖ ٓٞؿٞى ٌُخٕ ػ٠ِ حُو٠خء 

ظؼك٤ٖ حَُؿكٞع حُ٘ظكخّ حإلؿَحثك٠ أٓكخّ ٓلكخًْ ٓـِكْ حُيُٝكش ٣ كك٢حُطؼٖ ُِوخٍؽ ػٖ حُوٜٞٓش ك٠ أكٌخّ حإلُـخء كٜكٞ هٜكٍٞ ٗكي٣ي 

 ًُي هخٛش ٝإٔ ىحثَس طٞك٤ي حُٔزخىة هي ػيُض ػٖ رؼٞ ٓزخىثٜخ ححهَٟ ٗظ٤ـش حػظزخٍحص ٝحهؼ٤ش" ٗؤَٓػ٘ٚ، ٝٗلٖ 

 ػػ  2002طباػل  –الطاف ف  األحناـ ااداريػل  –س س ل المرافاات ااداريل  –أ ار إل  ذلؾ الدنتور/ محمد ماهر أبو الانيف ) 
 وما بادها(. 374

اٗكٌخالص( ١ؼ٘كخ  2011ٓك٘ش  123م )65ُٔك٘ش  39197حُٔئٓٔش حُطخػ٘ش ٓزن إٔ أهخٓض حُظٔخّ اػخىس ٗظَ رَهْ  ٤َ٘ٗٝ ا٠ُ إٔ

 رؼيّ هزُٞٚ ُؼيّ طٞحكَ حكي كخالطٚ. 4/7/2011ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رٔٞؿذ حُطخػٖ حُٔخػَ ، ٝه٠٠ ك٠ ٌٛح حالُظٔخّ رـِٔش 

ك٠ حُيػٟٞ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أٝ ًخٗض أىهِض أٝ طكيهِض ك٤ٜكخ، ُٔخ ًخٕ ًُي، ًٝخٗض حُٔئٓٔش حُطخػ٘ش ُْ طٌٖ ١َكخ 

ػزكيح ر٤ي إٔ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أط٠ ػ٠ِ ػوي ر٤غ ححْٜٓ )حُٔزَّ ر٤ٖ حُٔئٓٔش حُطخػ٘كش ٝحُٔطؼكٕٞ ٟكيٙ حُظخٓكغ )حُٔك٤ي/ ؿ٤ٔكَ 

ىٕٝ  –ػكخٍ اُـكخء حُوكَحٍحص حُٔطؼكٕٞ ك٤ٜكخ ًكؤػَ ٓكٖ آ –( ركخُزطالٕ أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ 5ٓلٔي حُو٤٘ز٢( ُ٘ٔزش  َُٖكٔ

ٓؼظزَحً ا٣خٛخ ١َكخ ك٠ حُيػٟٞ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌْ ٖٓ ؿ٤َ إٔ طظٌٖٔ ٖٓ اريحء أٟ ىكخع ك٠ حُيػٟٞ  –ٓوظ٠٠ ٖٓ حُوخٕٗٞ ٝحُٞحهغ 

ْ ككال ٣ظٜكٍٞ ػٖ كوٞهٜخ حُ٘خٗجش ػٖ ػوي ر٤غ ححْٜٓ حًٌٍُٔٞ، ٝىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػوي ر٤غ ححْٜٓ حًٌٍُٔٞ ٓطَٝكخ أٓخٜٓخ، ٖٝٓ ػك

حُٜككخىٍ رخإلُـككخء ٝٓٔخٓككٚ رٜٔككِلش حُٔئٓٔككش حُطككخػٖ رو٠ككخثٚ رككزطالٕ ػوككي ر٤ككغ  –ُِلٌككْ )حُٔطؼككٕٞ ك٤ككٚ(  حُؼ٤٘كك٢ككك٠ وككَ ححػككَ 

إٔ ٣ٔظ٘غ ػ٠ِ حُٔئٓٔش حُطؼٖ ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤كٚ  –حْٓ حُٔئٓٔش حُطخػ٘ش َٛحكش  ٓ٘طٞهش ك٢ححْٜٓ حًٌٍُٔٞ ٝربىٍحؿٚ 

٤ِكخ رـ٤كش اُـكخإٙ، ٓٔكخ ٣لكن ٓؼكٚ ُِٔئٓٔكش حُطخػ٘كش إٔ ططؼكٖ ػِك٠ حُلٌكْ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ ركخُطؼٖ حُٔخػكَ أٓخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍكش حُؼ

 ُآزخد حُظخ٤ُش ر٤خٜٗخ. حُوخ٢ُٗٞٗٔٔخٓٚ رًَِٔٛخ 

 ، ٖٝٓ ػْ ٖٓ ؿٔخع ٓخ طويّ، ٣ٌٕٞ حُطؼٖ ٓوزٞال ٌٗال.حُوخ٢ٗٞٗٝك٤غ إٔ حُٔئٓٔش حُطخػ٘ش أهخٓض ١ؼٜ٘خ ك٠ ح٤ُٔؼخى 

% ٓكٖ أٓكْٜ 90ُؼوكي ر٤كغ حُكـ رخُظٜكي١ٝالث٤كخ  حإلىح١ٍُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ حُوخٕٗٞ: ُؼيّ حهظٜخٙ ٓلٌٔكش حُو٠كخء أٝال: ٓوخُلش ح

 .حإلىح١ٍٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣ظٞحكَ كٚ ١َٗ حُؼوي  ٓي٢ٗػوي  أك٘ي١ٝحالٗظٜخء ُزطالٗٚ ٝٓخ طالٙ ٖٓ ػوٞى، ٌُٕٞ ػوي ػَٔ  أكظيٟػَٔ 

 تك يؿ لما ت دـ: ي يفيما 
رخُلَٜ ك٤ٜخ ٣ؼكٍٞ ر٘كؤٕ ٓ٘خُػكخص ىٕٝ  حُؼخى١رلض ٣وظٚ حُو٠خء  ٓي٢ٗػوي  أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ػَٔ 90كٍٞ ًٕٞ ػوي ر٤غ حُـ

 ًُي: ك٢ال ٝال٣ش ُٚ  ح١ٌُ حإلىح١ٍحُو٠خء 

ر٘ؤٕ ٓـِْ حُيُٝش هٍَص أٗٚ "طوظٚ ٓلخًْ ٓـِْ حُيُٝش ىٕٝ ؿ٤َٛخ  1972ُٔ٘ش  47ًُي إٔ حُٔخىس حُؼخَٗس ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

ػوكي  ركخٟحُؼخٓكش أٝ حُظ٣ٍٞكي أٝ  ححٗكـخٍػَ٘( حُٔ٘خُػكخص حُوخٛكش رؼوكٞى حالُظكِحّ أٝ  كخى٥١ط٤ش: أٝال: ....)حُٔٔخثَ ح ك٢رخُلَٜ 

 آهَ". اىح١ٍ

ٓكٖ أٗكوخٙ حُوكخٕٗٞ حُؼكخّ روٜكي اىحٍس  ٓؼ٘ك٣١ٞزَٓكٚ ٗكوٚ  حُك١ٌ"ٛكٞ حُؼوكي  حإلىح١ٍػِك٠ إٔ حُؼوكي  حإلىح١ٍٝحٓظوَ حُو٠كخء 

٤ٗظٚ ك٠ ٌٛح حُؼوي رخحهٌ رؤِٓٞد حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝأكٌخٓكٚ، ًُٝكي رظ٠ك٤ٖٔ حُؼوكي ٗك١َٝخ  َٓكن ػخّ أٝ رٔ٘خٓزش ط٤٤َٔٙ، ٝإٔ ٣ظَٜ

 حٓظؼ٘خث٤ش ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٠ حُوخٕٗٞ حُوخٙ...
ؽ   سػػػل 14لسػػػنل  1184ددد الػػػد وى رقػػػـ  2/6/1957ؽ   سػػػل 9لسػػػنل  34800الػػػد وى رقػػػـ  – ألدارىمحنمػػػل ال رػػػا  ) 

25/6/1961.") 
 :ك٢، حؿظٔخع ػالع ١َٝٗ طظٔؼَ اىح١ٍُؼوي ٛٞ ػوي ٖٝٓ ػْ ٣ظؼ٤ٖ ُِوٍٞ رؤٕ رخ

 ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُؼخّ. ٓؼ١ٞ٘إٔ ٣ٌٕٞ أكي أ١َحكٚ ٗوٚ 

 إٔ ٣ٔظٜيف اىحٍس ٝط٤٤َٔ أكي حَُٔحكن حُؼخٓش.

 إٔ ٣ؤهٌ رؤِٓٞد حُوخٕٗٞ حُؼخّ رظ٤ٔ٠٘ٚ ١َٗخ أٝ ١َٝٗخ حٓظؼ٘خث٤ش ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٠ حُوخٕٗٞ حُوخٙ.

كخ٤ُكخ(  -حُٔزَّ ر٤ٖ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس )حُو٤ٓٞش ُِظ٤٤٘ي ٝحُظؼ٤َٔ  أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ 90ٝحُؼخرض إٔ ػوي ر٤غ حُـ

ٓلٔي حُو٤٘ز٢ ال طظٞحكَ ك٤ٚ ح١َُٝ٘ حُٔخٍ ًًَٛخ، ٓٔخ ٣ٔظ٘غ ٓؼكٚ ػِك٠ حُو٠كخء  ٖػزيح َُكًَٔٝٗش أٗٞحٍ حُٔظليس ُِظـخٍس ٝؿ٤َٔ 

 طو٣ََ رطالٗٚ. حإلىح١ٍ

ال ٣ٔظٜيف ط٤٤َٔ ٝاىحٍس أكي حَُٔحكن حُؼخٓش، الٕ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كيٟ ٝٓكخ طوكّٞ  أك٘ي١ٖٓ أْٜٓ ػَٔ % 90إ ػوي ر٤غ ٗٔزش حُـ

 رٚ ٖٓ ٗ٘خ١ ٤ُْ رَٔكن ػخّ.

كخَُٔكن حُؼخّ ػ٠ِ ٓخ حٓظوَ ػ٤ِٚ حُلوٚ ٝحُو٠خء ٛٞ "ًَ َٓ٘ٝع ط٘٘جش حُيُٝش أٝ طَ٘ف ػ٠ِ اىحٍطٚ ٣ٝؼٔكَ رخٗظظكخّ ٝحٓكظَٔحٍ 

٣ظطِزٜخ ال روٜي حَُرق، رَ روٜكي حُٔٔكخٛٔش  حُظ٢ِٔطخص حإلىحٍس ُظ٣ِٝي حُـٍٜٔٞ رخُلخؿخص حُؼخٓش اٗ٘خثٚ ٝط٤٤َٔٙ ر ك٢ٝطٔظؼ٤ٖ 

إٔ ٣ٌككٕٞ حُٔ٘ككَٝع ٓككٖ  ٛكك٢ككك٠ ٛكك٤خٗش حُ٘ظككخّ حُؼككخّ ٝهيٓككش حُٜٔككخُق حُؼخٓككش ككك٠ حُيُٝككش، ٝحُٜككلخص ح٤ُٔٔككِس َُِٔكككن حُؼككخّ 

 – ااداري)محنمػل ال رػا  " ًش أٝ طوكي٣ْ هكيٓخص ػخٓكشحَُٔ٘ٝػخص ًحص حُ٘لغ حُؼخّ، أٟ إٔ ٣ٌٕٞ ؿَٟٚ ٓي كخؿخص ػخٓش ٓ٘كظَ
 (.2/6/1957ؽ   سل 9لسنل  3480الد وى رقـ 

حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ رٔـِْ حُيُٝش "إٔ حَُٔكن حُؼكخّ ًكَ ٓ٘كَٝع ط٘٘كجٚ حُيُٝكش أٝ ط٘كَف ػِك٢  ُو٢ٔٔٝهٍَص حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش 

٣ظطِزٜككخ، ال ٣وٜككي حَُرككغ رككَ روٜككي  حُظكك٢ٍ رخُلخؿككخص حُؼخٓككش اىحٍطككٚ ٣ٝؼٔككَ رخٗظظككخّ ٝحٓككظَٔحٍ ٝطٔككظؼ٤ٖ حإلىحٍس ُظ٣ِٝككي حُـٜٔككٞ

 (.21/3/1965 في 353)فتوى ال مايل الاموميل رقـ ". حُيُٝش ك٤ٛ٢خٗش حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝهيٓش حُٜٔخُق حُؼخٓش  ك٢حُٔٔخٛٔش 
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خ طؼ٣َكق ؿكخٓغ ٓكخٗغ، اال ٝهٍَص حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ًٌُي أٗٚ "ٝإ ًخٗض كٌَس حَُٔكن حُؼخّ ؿ٤َ ٓليىس طلي٣يحً ٝحٟلخ، ٤ُْٝ ُٜك

إٔ حُؼَٜ٘ ححٓخّ ك٤ٜخ ٛٞ ٍَٟٝس ٝؿٞى هيٓش ػخٓش ٣ٜيف حَُٔ٘ع ا٠ُ أىحثٜخ ٝطوّٞ رٜخ حُلٌٞٓش ٓزخٗكَس أٝ ٣وكّٞ رٜكخ ِٓظكِّ 

 (.16/5/1954ك٠  – 178ٟ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ٍهْ ٞٗطخم حُوخٕٗٞ حُؼخّ" )كظ ك٢طلض اَٗحف حُِٔطش حإلىح٣ٍش 

ٗكًَش  أك٘كي٤ُ١ٔكض رَٔككن ػكخّ ػِك٠ ٗلكٞ ٓكخ حٓكظوَ ػ٤ِكٚ حُلوكٚ ٝحُو٠كخء، ك٘كًَش ػٔكَ  أك٘كي١َٔ ٝٓٔخ ال ٗي ك٤ٚ إٔ ًَٗش ػ

كخ٤ُكخ( ًٝكال حُ٘كًَظ٤ٖ ٗكًَش ٓٔكخٛٔش طو٠ككؼخٕ  -ٓٔكخٛٔش ٜٓك٣َش طخرؼكش ُِ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس )حُو٤ٓٞكش ُِظ٘ك٤٤ي ٝحُظؼ٤ٔكَ 

، ٝٓكٖ ػكْ طؼظزكَحٕ ٓكٖ أٗكوخٙ حُوكخٕٗٞ 1981ٔك٘ش ُ 159حكٌكخّ حُٔٔكخٛٔش ٝٗكًَخص حُظٞٛك٤ش رخحٓكْٜ حُٜكخىٍ رخُوكخٕٗٞ ٍهكْ 

 حُوخٙ.

ٛٞ ٗ٘كخ١ طـكخٍٟ رلكض ُك٤ْ حُـكَٝ ٓ٘كٚ طٔك٤٤َ َٓككن ػكخّ ال ٣ٜكيف اُك٠ حُكَرق ُٔكي  أك٘ي١ٌٛح ك٠ال ػٖ إٔ ٗ٘خ١ ًَٗش ػَٔ 

٤ش حُظخرؼكش ٛٔكخ ٗكًَظخٕ ٓكٖ أٗكوخٙ حُوكخٕٗٞ حُوكخٙ ُٜٝٔكخ ٗوٜك أك٘كي١كخؿخص حُـٔخػش، ٝاٗٔخ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ًَٝٗش ػَٔ 

ٓؼ٣ٞ٘ش ٓٔظوِش ػٖ حُيُٝش، ٝطٔخٍٓخٕ ٗ٘خ١ٜٔخ ىٕٝ اَٗحف ٖٓ ؿٜش حإلىحٍس، ٝطٔظٜيكخٕ ا٠ُ طلو٤كن حُكَرق ػكٖ ٣َ١كن ِٓحُٝكش 

طؼخٓالطٜٔكخ ٓكغ حُـ٤كَ  ك٢ٗ٘خ١ ر٤غ حُِٔغ رٔوظِق أٗٞحػٜخ، ٣ٝو٠ؼخٕ  ك٢ٗ٘خ١ طـخٍٟ ٓٔخػَ ُ٘٘خ١ حَُٔ٘ٝػخص حُوخٛش ٓظٔؼَ 

ػٔكخ طٔظكخُ ركٚ حَُٔحككن حُؼخٓكش ٓكٖ ػكيّ ؿكٞحُ  رٔ٘كخ١، ٝال ٣ٌٞٗكخٕ حُظـخ١ٍٝحُوخٕٗٞ  حُٔي٢ٗ حكٌخّ حُوٞح٤ٖٗ حُوخٛش ٖٓ حُوخٕٗٞ

طؼخٓالطٜٔكخ ٓكغ  كك٢حُلـِ ػ٠ِ أٓٞحُٜخ أٝ اٜٗخٍ اكالٓكٜٔخ، أٝ ٗكِع ح٤ٌُِٔكش ُٜٔكِلظٜٔخ، ٝاٗٔكخ ٓؼِٜٔكخ ٓؼكَ ححٗكوخٙ حُوخٛكش 

 حُـ٤َ.

رخُظزؼ٤كش، ر٤كي إٔ ٓخٌُظ٤ٜكخ  أك٘كي١ظ٘ك٤٤ي ٝحُظؼ٤ٔكَ كخ٤ُكخ( ٝٗكًَش ػٔكَ ٝإٔ ًخٗض حُيُٝش ٓخٌُش حْٜٓ حًَُ٘ش حُوخر٠كش )حُو٤ٓٞكش ُِ

٤ٌِٓش هخٛش طظَٜف ك٤ٜخ حُيُٝش طَٜف ححٗوخٙ حُوخٛش حُطز٤ؼ٤٤ٖ أٝ حالػظزخ٣ٍش ، كظ٠ ُٞ إٔ ٛكٌح حُظٜكَف  ٢ٌُٜٛٙ ححْٜٓ 

 .اىح١ٍْٜ ٛٞ ػوي ٣َٔ ربؿَحءحص ٓؼ٤٘ش كٔخ٣ش ٌُٜٙ ححٓٞحٍ، اال إٔ ًُي ال ٣ؼ٠٘ إٔ ر٤غ حُيُٝش ٌُٜٙ ححٓ

ػوي ٓظؼِن رظ٤٤َٔ َٓككن ػكخّ  أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ػَٔ 90ٝال ٣٘خٍ ٖٓ ًُي ٓخ هخُٚ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ "ٖٓ إٔ ػوي ر٤غ ٗٔزش حُـ

 ٍث٤ٔك٢هٍَطٚ حُيُٝش إلىحٍس ححٍٛٞ حًُِٔٔٞش ُٜكخ ػِك٠ حُ٘لكٞ حُٔزك٤ٖ روكَحٍ  ح١ٌَُٓكن حُظـخٍس حُيحه٤ِش ٝكوخ ُِزَٗخٓؾ  ك٣٢ظٔؼَ 

 ٖٓ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ(. 43رظ٤ٌَ٘ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش" )ٙ 2000ُٔ٘ش  1765ٍُٞحء ٍهْ ٓـِْ حُ

كل٤ٔخ هخُٚ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ه٢ِ ٓكخ رك٤ٖ ٓٔكخٛٔش حُيُٝكش ٤ٌِٓٝظٜكخ حٓكْٜ حُ٘كًَش حُوخر٠كش )حُو٤ٓٞكش ُِظ٘ك٤٤ي ٝحُظؼ٤ٔكَ كخ٤ُكخ( 

ٓٔخٛٔش ُٜٔخ ٗو٤ٜش ٓؼ٣ٞ٘ش ٓٔكظوِش ػكٖ  ًَٗظ٢ًَظ٤ٖ ٖٓ ًٜٞٗٔخ ُِ٘ حُوخ٢ٗٞٗحُظخرؼش ٝر٤ٖ ١ز٤ؼش ح٤ٌُخٕ  أك٘ي١ًَٝٗش ػَٔ 

حُزلكض، ٝال ٣ؼكيحٕ ركخٟ ٝؿكٚ ٓكٖ حُٞؿكٚ َٓككن ػكخّ طظك٠ُٞ ؿٜكش حإلىحٍس طٔك٤٤َٙ رـ٤كَ  حُظـكخ١ٍٗو٤ٜش حُيُٝش، ُٜٝٔكخ ٗ٘كخ١ٜٔخ 

طٔظِكي ك٤كٚ حُيُٝكش  ٢ٗٞٗهكخ٤ًكخٕ  أ١ؿَٝ حَُرق إلٗزخع كخؿش حُـٔخػش، ٝحُوٍٞ رـ٤كَ ًُكي ٣َطكذ ٗظكخثؾ ؿ٤كَ هخ٤ٗٞٗكش ٓكٖ حػظزكخٍ 

 أٜٓٔخ ٛٞ َٓكن ػخّ.

% ٓكٖ 90ػخ٤ٗخ: ٓوخُلش حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ حُوكخٕٗٞ: ُؼكيّ هزكٍٞ حٓظكيحى أػكَ اُـكخء حُوكَحٍحص حُٔطؼكٕٞ ك٤ٜكخ حُٔكخروش ػِك٠ ر٤كغ حُكـ

ؼٕٞ ك٤ٜخ حُٜكخىٍس ، الٗلٜخٍ حُوَحٍحص حُٔطاىح١ٍػوٞى ًحطٚ ٝحُظو٣ََ رزطالٗٚ، ػ٠ِ كَٝ أٗٚ ػوي  ك٢ٝٓخ طالٙ  أك٘ي١أْٜٓ ػَٔ 

رخُ٘ٔكزش ُِؼوكي،  ححؿ٤كخٍرخُز٤غ ػٖ حُؼوي، ٌُٕٝٞ ٍحكغ حُيػٟٞ ٝحُوّٜٞ حُٔظيهِٕٞ حُك٣ٌٖ أركيٝ ١ِزكخص كك٠ حُكيػٟٞ ركخُزطالٕ ٓكٖ 

 ٝحٕ أ١َحف حُؼوي ُْ ٣طِزٞح رطالٗٚ.

ط ػب  كك٣٢ؼط٠ ُاكَحى كوخ ٝه٠٠ رؤٕ "ٓخ ٛيٍ ٖٓ هَحٍحص ٓوخُلش ُِوٞح٤ٖٗ أٝ حُِٞحثق أٝ ٓ٘ٞرش رؼ٤ذ آخءس حٓظؼٔخٍ حُِٔطش 
  سػػل  –ؽ 10سػػنل  180الػػد وى رقػػـ  – ااداري)محنمػػل ال رػػا  إلغائ ػػا دوف أف ينػػوف لحنػػـ االغػػا  مساسػػا بػػذات الا ػػد" 

 (.23د ص11د م مو ل أحناـ السنل 18/11/1956
 كك٢حُٔظكيه٤ِٖ حُك٣ٌٖ أركيٝ ١ِزكخص ُٔخ ًخٕ ًُي ًٌُي، ًٝخٕ حُؼخرض إٔ ٍحكغ حُيػٟٞ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝحُوّٜٞ  -4

ًؤػَ ٖٓ آػخٍ اُـكخء حُوكَحٍحص حُٔطؼكٕٞ ك٤ٜكخ، ٣ؼكي ٛكئالء ٓكٖ حُـ٤كَ  أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ػَٔ 90حُيػٟٞ رزطالٕ ػوي ر٤غ ٗٔزش حُـ

حٍ ُِظـكخٍس كخ٤ُخ( ًَٝٗش أٗكٞ -رخُ٘ٔزش ُؼوي ر٤غ ححْٜٓ حًٌٍُٔٞ، اً إٔ حُؼوي حرَّ ر٤ٖ حًَُ٘ش حُوخر٠ش )حُو٤ٓٞش ُِظ٤٤٘ي ٝحُظؼ٤َٔ 

ٝؿ٤َٔ حُو٤٘ز٢، ٖٝٓ ػْ الكن ُْٜ ك٠ ١ِذ رطالٕ ػوكي ر٤كغ ححٓكْٜ أٝ حػظزكخٍ ٛكٌح حُكزطالٕ أػكَ ٓكٖ آػكخٍ اُـكخء حُوكَحٍحص حإلىح٣ٍكش 

رخُٔٞحكوكش ػِك٠ حُز٤كغ ٝحُوكَحٍحص حُٜكخىٍس ٓكٖ  25/9/2006حُٔ٘لِٜش حُٜخىٍس حُٔـٔٞػش حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص حالهظٜخى٣ش رظخ٣ٍن 

 ُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٝٓـِْ حٍُُٞحء رخػظٔخى حُٔٞحكوش ػ٠ِ حُز٤غ، ًُٝي ُ٘ٔزش آػخٍ حُؼوي ػ٠ِ أ١َحكٚ.ًَ ٖٓ حُِـ٘ش حُ

 كك٢ُكْ ٣طِزكٞح  – اىح١ٍػِك٠ ككَٝ أٗكٚ ػوكي  – أك٘كي١% ٓكٖ أٓكْٜ ػٔكَ 90ٖٓ أ١َحف ػوكي ر٤كغ ٗٔكزش حُكـ أ١ٝاً حُؼخرض إٔ  -5

ًُي ؿ٤ٔؼٚ،أٗٚ الكن ُِلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٓي أػَ اُـخثٚ حُوكَحٍحص حُيػٟٞ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌْ حُِٔظْٔ ك٤ٚ رطالٕ ٌٛح حُؼوي. ٓئىٟ 

اُك٠ حُؼوكي ًحطكٚ رظو٣َكَ رطالٗكٚ، ٌُكٕٞ ٍحككغ حُكيػٟٞ  أك٘كي١% ٓكٖ أٓكْٜ ػٔكَ 90حُٔطؼٕٞ ك٤ٜخ حُٔخروش ػ٠ِ ػوكي ر٤كغ ٗٔكزش حُكـ

ٕ حُؼوكي ُكْ ٣طِزكٞح رطالٗكٚ، ٓٔكخ ٝحُوّٜٞ حُٔظيهِٕٞ ك٤ٜخ حُك٣ٌٖ أركيٝ ١ِزكخص كك٠ حُكيػٟٞ ركخُزطالٕ ٓكٖ حُـ٤كَ رخُ٘ٔكزش ُِؼوكي، ٝح

 .أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ػَٔ ٣90ظؼ٤ٖ ٓؼٚ اُـخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٤ٔخ ه٠٠ رٚ ٖٓ رطالٕ ػوي ر٤غ 

حالٓظالٍ: ُظـخُٝ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤كٚ ٝه٠كخثٚ رٔكخ  ك٢هخٓٔخ: ٓوخُلش حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ حُوخٕٗٞ ٝحُوٍٜٞ ك٠ حُظٔز٤ذ ٝحُلٔخى 

حُو٘زك٢٤ ٝٓئٓٔككش  ٖػزكيح ُككَكٔحُٔزَٓكش رك٤ٖ ؿ٤ٔككَ  أك٘ككي١% ٓككٖ أٓكْٜ ٗككًَش ػٔكَ 5وككي حُز٤كغ حُكـُكْ ٣طِزكٚ حُوٜككّٞ ركزطالٕ ػ

 حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش.

ٛيٍ ك٤ٜخ حُلٌْ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ، ُكْ ٣ٌكٖ ٓكٖ ر٤ٜ٘كخ ١ِكذ حُلٌكْ ركزطالٕ ػوكي  حُظ٢حُيػٟٞ  ك٢ًخٗض ٓطَٝكش  حُظ٢ًُي إٔ حُطِزخص 

 ًَش أٗٞحٍ حُٔظليس ُِظـخٍس ٝٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش.حُٔزَٓش ر٤ٖ ٗ أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ 5ر٤غ حُـ

 كخُٔطؼٕٞ ٟيٙ ححٍٝ ١ِذ حُلٌْ:

أٛكك٤ِخ: رٜككلش ٓٔككظؼـِش ٝهككق ط٘ل٤ككٌ هككَحٍ ارككَحّ حُؼوككي ٟٓٞككٞع حُككيػٟٞ ٓككغ حُٔ٘ككظَٟ "ٗككًَش أٗككٞحٍ حُٔظلككيس ُِظـككخٍس"، ٝككك٠ 

 ٍ.حُٟٔٞٞع ربُـخء هَحٍ ارَحّ حُز٤غ ٝرطالٕ حُؼوي ٓغ ٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ أػخ
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ٓلخٟككَ حُظٔكك٤ِْ حُٔككًٌٍٞ ػخ٤ُككٚ، ٝككك٠  ككك٢ًَحٓككش حُ٘كك١َٝ ٝال  ككك٢هككَحٍ طٔكك٤ِْ حُِحثككيس ؿ٤ككَ حُٔٞؿككٞىس  ط٘ل٤ككٌحكظ٤خ٤١ككخ: رٞهككق 

 طويٍ رٔجخص حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُـ٤ٜ٘خص. ٝحُظ٢حُٟٔٞٞع رخٓظؼخىس ٌٛٙ حُلَٝع، ٝحُ٘خ٤ُٜخص ا٠ُ حُ٘ؼذ 
 غ ٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ.رلٔن حُظؼخهي ٟٓٞٞع ٌٛٙ حُيػٟٞ ٓ: ومف باب االحتياط الن  

 ا٠ُ حَُحرغ ا٠ُ حُٔطؼٕٞ ٟيٙ ححٍٝ ك٠ ًحص حُطِزخص. حُؼخ٢ٗٝح٠ْٗ حُٔطؼٕٞ ٟيْٛ ٖٓ 

أٝىػض حُ٘كًَش حُٔطؼكٕٞ ٟكيٛخ حُٔكخرؼش )حُ٘كًَش حُو٤ٓٞكش ُِظ٘ك٤٤ي ٝحُظؼ٤ٔكَ( ٓكًٌَس ركيكخػٜخ ١خُزكض كك٠  16/4/2011ٝرـِٔش 

 هظخٜٓخ حُلٌْ:

% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ أك٘يٟ ٟٓٞٞع حُِ٘حع ٓغ ٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ إلهكالٍ حُٔطؼكٕٞ 90أ٤ِٛخ: حُو٠خء رلٔن هي ر٤غ 

 ٟيٛٔخ حُؼخٖٓ ٝحُظخٓغ رخُظِحٓخطٜٔخ حُٞحٍىس ٖٓ حُؼوي.

ٗظ٤ـككش  حُٔككخى١ٝحكظ٤خ٤١ككخ: حال٠ٗككٔخّ ُطِككذ حُٔككيػ٠ )حُٔطؼككٕٞ ٟككيٙ ححٍٝ( ككك٠ ٗككؤٕ كٔككن حُؼوككي ٓككغ اُككِحّ حُٔ٘ككظَٟ رككخُظؼ٣ٞٞ 

 ُلوض رخُزخثغ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٖٓ ؿَحء ًُي. حُظ٢ حُؤخثَ حُـ٤ٔٔش

 ك٠ أٓزخرٚ ا٠ُ ط٤٤ٌق ١ِزخص حُٔيػ٠ ػ٠ِ أٜٗخ: –ٓلَ حُطؼٖ  –ٝحٗظ٠ٜ حُلٌْ 

 ١25/9/2006ِككذ حُلٌككْ رٞهككق ط٘ل٤ككٌ ػككْ اُـككخء هككَحٍ حُٔـٔٞػككش حُُٞح٣ٍككش ٤ُِٔخٓككخص حالهظٜككخى٣ش حُٜككخىٍ رظككخ٣ٍن  ككك٢"طظٔؼككَ 

، حُو٘زك٢٤ٓلٔكي  ٖػزكيح ُكَكٔاُك٠ ٗكًَش أٗكٞحٍ حُٔظلكيس ُِظـكخٍس ٝؿ٤ٔكَ  أك٘كي١َ % ٓكٖ أٓكْٜ ٗكًَش ػٔك90رخُٔٞحكوش ػ٠ِ ر٤كغ 

ٝحُٔؼظٔي ٖٓ ًَ ٖٓ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش ٝٓـِْ حٍُُٞحء ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٓكٖ آػكخٍ، ٝأٜٛٔكخ رطكالٕ ػوكي ر٤كغ ٗكًَش 

حالٓظؼٔخٍ ٝرك٤ٖ حُٔٔكظؼَٔ حُٔكًٌٍٞ حٓكظ٘خىحً حُٔزَّ ر٤ٖ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ً٘خثزش ػٖ حُيُٝش رظل٣ٞٞ ٖٓ ُٝحٍس  أك٘ي١ػَٔ 

طوكٍَص ٝطَطزكض هكالٍ َٓحككَ اػكيحىٙ ٝٗلكخًٙ،  حُظك٢ا٠ُ ٓخ حٗظٜض ا٤ُٚ ٌٛٙ حُِٔح٣يس ٝرطالٕ ؿ٤ٔكغ حُوكَحٍحص ٝحُظٜكَكخص حُ٘خؿٔكش 

 ٖٓ حُلٌْ حُظْٔ ك٤ٚ(. 13ٝاُِحّ حُـٜش حإلىح٣ٍش ٝحُٔ٘ظَٟ حَُٜٔٝكخص" )ٙ

حُٔزككَّ ركك٤ٖ ٗككًَش أٗككٞحٍ حُٔظلككيس ُِظـككخٍس  أك٘ككي١% ٓككٖ أٓككْٜ ٗككًَش ػٔككَ 5ي ر٤ككغ حُككـٝٓككٖ ػككْ ُككْ ٣ٌككٖ ١ِككذ حُلٌككْ رككزطالٕ ػوكك

 أٛيٍص حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ. حُظ٢ٝٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش، ُْ ٣ٌٖ ٌٛح حُطِذ ٓطَٝكخ أٓخّ حُٔلٌٔش 

ّ ُطِزكخطْٜ ٝطؼطك٠ ٝاً ًخٕ ٖٓ حُٔوٍَ "إٔ ط٤٤ٌق حُيػٟٞ اٗٔخ ٛٞ ٖٓ ط٣َٜق حُٔلٌٔش رٔخ ُٜكخ ٓكٖ ٤ٛٔ٘كش ػِك٠ ط٤٤ٌكق حُوٜكٞ

ٛكٌح  كك٢حُٜل٤ق ػ٠ِ ٛيٟ ٓٔخ طٔكظ٘زطٚ ٓكٖ ٝحهكغ حُلكخٍ ٝٓالرٔكخطٜخ ًُٝكي ىٕٝ حُظو٤كي  حُوخ٢ٗٞٗحُيػٟٞ ٟٝؼٜخ حُلن ٝط٤٤ٌلٜخ 

حُٜكيى رظ٤٤ٌكق حُوٜكّٞ ُٜكخ، ٝاٗٔكخ رلٌكْ حُوكخٕٗٞ كوك٢، اال أٜٗكخ كك٠ ط٤٤ٌلٜكخ ُٜكٌٙ حُطِزكخص ٣٘زـك٠ أال طٜكَ اُك٠ ككي طؼكي٣َ ١ِزككخص 

إٔ ػٔش أَٛ أهَ ٣ِظِّ رٚ حُو٠خء ٓلخىٙ إٔ حُٔيػ٠ ٛٞ حٌُٟ ٣ليى ٗطخم ىػٞحٙ ١ِٝزخطٚ أٓخّ حُو٠كخء ٝ ال طِٔكي  حُوّٜٞ رلٔزخٕ

حُٔلٌٔككش ٓككٖ طِوككخء ٗلٔككٜخ إٔ طظؼككيحٛخ. ٓككئىٟ ًُككي اًح ه٠ككض حُٔلٌٔككش رـ٤ككَ ٓككخ ٣طِزككٚ حُوٜككّٞ كبٜٗككخ طٌككٕٞ هككي طـككخُٝص كككيٝى 

 (.9/12/2001ؽ   سل 43لسنل  1888الطاف رقـ  –)المحنمل ااداريل الا يا " حهظٜخٜٛخ
حُٔزَٓكش رك٤ٖ ٗكًَش أٗكٞحٍ حُٔظلكيس  أك٘كي١% ٖٓ أْٜٓ ٗكًَش ػٔكَ 5اً ًخٕ ًُي، ًٝخٕ حُؼخرض إٔ ١ِذ حُلٌْ رزطالٕ ػوي ر٤غ حُـ

 أٛيٍص حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٖٓ حُوٜكّٞ حُك٣ٌٖ حُظ٢ُِظـخٍس ٝٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش، ُْ ٣ٌٖ ٌٛح حُطِذ ٓطَٝكخ أٓخّ حُٔلٌٔش 

حريٝح ١ِزخص ك٠ حُيػٟٞ، ٓكٞحء ٓكٖ حُٔكيػ٠ أٝ حُوٜكّٞ حُٔظكيه٤ِٖ أٝ حُ٘كًَش حُٔطؼكٕٞ ٟكيٛخ حُٔكخرؼش، ٝكك٠ ط٤٤ٌكق حُٔلٌٔكش 

ًحطٜخ ُطِزخص حُٔيػ٠، ر٤ي إٔ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ طؼيٟ ًُي ٝطـخُٝ كيٝى حهظٜخٛٚ رو٠خثٚ رٔخ ُكْ ٣طِزكٚ حُوٜكّٞ ركزطالٕ ػوكي 

، ٝٛٞ ٓخ ال ٣ٌِٔٚ حُلٌْ الدوليل ٝٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُو٘ز٢٤ ٖػزيح َُكُٔٔزَٓش ر٤ٖ ؿ٤َٔ % ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ أك٘يٟ ح5ر٤غ حُـ

% 5ٓكٖ رطكالٕ ر٤كغ حُٔٔكظؼَٔ ُ٘ٔكزش  ٓ٘طٞهكش كك٢حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٓٔخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُو٠خء ربُـخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٤ٔخ ه٠ك٠ ركٚ 

 رٔخ ُْ ٣طِزٚ حُوّٜٞ. –ٌٛح حُوٜٞٙ ك٠  –( ا٠ُ ٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ ُو٠خثٚ أك٘ي١ٖٓ ٍأّ ٓخٍ حًَُ٘ش )ًَٗش ػَ 

ذ لـ ي ؽ الحنـ  ؽ ع ف  د طاف   يه لألسباب اآلتيل:58لسنل  قبوال لدى الطا ف ف  الطاف رقـ  واع
 أوال: م الكل ال انوف:
ػِك٠ أٗكٚ: )٣زوك٠ هخثٔكخ ُٜٔكِلش  حُٔكي٢ٗٓكٖ حُوكخٕٗٞ  1034: ك٤كغ طك٘ٚ حُٔكخىس حُٔكي٢ٗٓكٖ حُوكخٕٗٞ  1034ُٔوخُلش ٗكٚ حُٔكخىس 

ٓك٘ي ٤ٌِٓظكٚ أٝ ٗٔكوش أٝ اُـكخإٙ أٝ ُٝحُكٚ الٟ ٓكزذ آهكَ اًح ًكخٕ ٛكٌح  ارطكخٍطوٍَ  ح١ٌُحثٖ حَُٔطٜٖ حَُٖٛ حُٜخىٍ ٖٓ حُٔخُي حُي

 حرَّ ك٤ٚ حَُٖٛ(. ح١ٌُحُٞهض  ك٢حُيحثٖ كٖٔ ح٤ُ٘ش 

ٍطزكٚ حُٔظٜكَف  طو٠٠ رخٕ ُٝحٍ حُظَٜف رؤػَ ٍؿؼ٠ ٣ِ٣َ ًكَ ٓكخ حُظ٢ٝهي هَؽ حَُٔ٘ع رٔٞؿذ ٌٛح حُ٘ٚ ػ٠ِ حُوٞحػي حُؼخٓش 

٣َطزٚ ٖٓ آُض ا٤ُٚ ٤ٌِٓش حُؼوخٍ ٗخكٌح كظ٠ اًح أرطكَ حُظٜكَف أٝ كٔكن أٝ  ح١ٌُ ح٢َُٔٓا٤ُٚ ٖٓ طَٜكخص ػ٠ِ حُؼ٤ٖ، ك٤ظَ حَُٖٛ 

 ال ٓزذ، ٣ٝ٘ظ١َ ٌُُي: حُـ٢

٤كَ ًُكي ٓكٖ أٝؿكٚ إٔ طٌٕٞ ح٤ٌُِٔش هي حٗظوِض ا٠ُ حَُحٖٛ ٝهض حٗؼوكخى حُكَٖٛ ٝإٔ ٣ٌكٕٞ حُظٜكَف هكخرال ُ رطكخٍ أٝ حُلٔكن أٝ ُـ-1

 حإلُـخء ًحص ححػَ حَُؿؼ٠.

 إٔ ٣ٌٕٞ حَُٔطٜٖ كٖٔ ح٤ُ٘ش ٝهض حٗؼوخى حَُٖٛ، رخال ٣ٌٕٞ ػخُٔخ رؼ٤ذ ٓ٘ي حَُٖٛ. -2

 إٔ ٣ٌٕٞ ػوي حَُٖٛ ٛل٤لخ ٓٔظٞك٤خ ١َُٝ٘ٚ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ِٓق. -3

 إٔ ٣ٌٕٞ حَُٖٛ ٓو٤يح ك٠ ٝهض ٓخرن ػ٠ِ ٝهض ُٝحٍ ٓ٘ي حَُحٖٛ. -4

١َٝ حُؼالػش، رو٠ حَُٖٛ ُِٜٔلش حُيحثٖ حَُٔطٜٖ ُٝٞ إٔ ٤ٌِٓش َُحٖٛ ُحُض رؤػَ ٍؿؼ٠ ك٤ٔظَى حُٔخُي حُؼوكخٍ كبٕ طٞحكَص ٌٛٙ حُ٘

 ٓلٔال رٌٜح حَُٖٛ.

ٕ.ّ.ّ ُٜكخُق  أك٘كي١ٝطؤ٤ٓ٘خ ٟٝٔخٗخ ُٔيحى حُظ٤ٜٔالص حالثظٔخ٤ٗش حُٔخُق حإلٗخٍس ا٤ُٜخ ٝػٞحثيٛخ ٝػٔٞالطٜكخ ٍٛ٘كض ٗكًَش ػٔكَ 

طٞػ٤ن ر٘ٞى حُوكخَٛس ٝحُٔو٤كيس كخكظظكٚ رؤٍهكخّ  2009ُٔ٘ش  1381حُٔٞػن رَهْ  ح٢َُٔٓ حُؼوخ١ٍَُٖٛ حُز٘ي حُطخُذ رٔٞؿذ ػوي ح

 2009ُٔ٘ش  559ٗٔخٍ حُوخَٛس،  2/11/2009رظخ٣ٍن  2009ُٔ٘ش  6396حٍُٜٔ٘ٞس،  11/11/2009رظخ٣ٍن  2009ُٔ٘ش  804)
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 26/10/2009رظكككخ٣ٍن  2009ُٔككك٘ش  782 كِكككٞحٕ، 3/11/2009رظكككخ٣ٍن  2009ُٔككك٘ش  951حُٔككك٣ْٞ ،  24/10/2009رظكككخ٣ٍن 

ٝٓ٘٘كآص ِٝٓلوكخص ٝٓكخ ٣وكخّ ػ٤ِٜكخ ٓكٖ ٓزكخٕ ٝٓكخ  ٓزكخ١٢ٗ٘طخ( ٍٛ٘خ ٤ٍٔٓخ ٖٓ حُيٍؿكش ححُٝك٠ حُؼوكخٍحص حًُِٔٔٞكش ُِ٘كًَش ٓكٖ 

 -:ًخُظخ٣٢ُِلوٜخ ٖٓ طل٤ٔ٘خص ٝحُؼوخٍحص حَُٔٛٞٗش ر٤خٜٗخ 

رؼوكي  1ٝحُٔؼكخُْ ٝكوكخ َُِٔككن ٍهكْ  ُلوَح٠ٗ، حُٔلكيى حُلكيٝىرخٗخ ُؿٍِٞ، كخٍس ح ٗخٍع ٓؼي 16ًخَٓ أٍٝ ٝر٘خء حُؼوخٍ ٍهْ  -1

 حَُٖٛ.

ٓكخروخ  36كخ٤ُخ  16ٍهْ  –رٔي٣٘ش َٜٗ  –رخُٔ٘طوش حُؼخ٤ٗش ر٤٘٘ٔش حُط٤َحٕ  ح١ًَُِٔحُٔٞم  ٓزخ٢ًٗخَٓ أٍٝ ٝر٘خء ؿِء ٖٓ  -2

 رؼوي حَُٖٛ. 2ٗخٍع حكٔي كئحى ٤ْٔٗ ٝحُٟٔٞلش حُليٝى ٝحُٔؼخُْ ٝكوخ َُِٔكن ٍهْ 

ٓلخكظش ح٣ُْٞٔ ٝحُٟٔٞلش حُليٝى ٝحُٔؼخُْ ٝكوخ  –ٖٓ ٗخٍع حُـ٤ٖ هْٔ ػخُغ ح٣ُْٞٔ  338َٓ أٍٝ ٝر٘خء حُؼوخٍ ٍهْ ًخ -3

 رؼوي حَُٖٛ. 3َُِٔكن ٍهْ 

ٗخٍع ٍٜٓ٘ٞ رخٗخ كٞٝ كٔخٓخص ٓي٣٘ش كِكٞحٕ ٝحُٟٔٞكلش حُلكيٝى ٝحُٔؼكخُْ ٝكوكخ َُِٔككن  55ًخَٓ أٍٝ ٝر٘خء حُؼوخٍ ٍهْ  -4

 رؼوي حَُٖٛ. 4ٍهْ 

ٓلخكظكش حُـَر٤كش ٝحُٟٔٞكلش حُلكيٝى ٝحُٔؼكخُْ  –ر٘كيٍ ١٘طكخ طزكغ هٔكْ أٍٝ  –ٗخٍع حَُٔٞٛ  25ًخَٓ أٍٝ ٝر٘خء حُؼوخٍ ٍهْ  -5

 رؼوي حَُٖٛ. 5ٝكوخ َُِٔكن ٍهْ 

ٕ.ّ.ّ ًٝحركض كك٠ ٓلكَىحص حٌُٓكش حُٔخ٤ُكش ُٜكخ، ٝهكي ٓؼكَ  أك٘كي١ه٤ٔش طِكي حُظٔك٤ٜالص اُك٠ حٌُٓكش حُٔخ٤ُكش ُ٘كًَش ػٔكَ  أ٤ٟلضٝهي 

 ًَُِ٘ش. حُظـخ١ٍُٜخ ٝٛٞ ٍث٤ْ ٓـِْ حإلىحٍس ٝحُؼ٠ٞ حُٔ٘ظيد ٖٓ ٝحهغ حُٔـَ  حُوخ٢ٗٞٗش ك٠ ؿ٤ٔغ طِي حُؼوٞى حُٔٔؼَ حًَُ٘

ًٝخككش ٓٔظٌِخطٜكخ حُٔٔكِٔش  9&أك٘كي١ٝك٤غ إٔ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هي ه٠٠ رخٓظَىحى حُيُٝش ُـ٤ٔغ أٍٛٞ ٝكَٝع حًَُ٘ش )ػٔكَ 

ٍطزٜكخ هكالٍ  حُظك٢أؿَحٛخ حُٔ٘ظَٟ ٝطلَٔ حُٔ٘ظَٟ ٝكيٙ ًخَٓ حُي٣ٕٞ ٝحالُظِحٓخص ٓزن إٔ  حُظ٢ُِٔ٘ظَٟ ٓطَٜس ٌَٓ٘ حَُٕٛٞ 

 كظَس ٗلخً حُؼوي.

كَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُز٘ٞى ر٠ٔخٕ حُؼوي ٝٓخ ٣ظَطذ ػِك٠ ًُكي ٓكٖ  حُظ٢ٝأٍٝى حُلٌْ ك٠ ك٤ؼ٤خطٚ اُِحّ حُٔ٘ظَٟ ٓيحى ؿ٤ٔغ حُوَٝٝ 

ُـ٤َ ٖٓ ػوٞى أٝ حطلخهخص ر٘ؤٕ أٟ ٖٓ حُلوٞم أٝ حالُظِحٓخص حُ٘خٗكجش آػخٍ رطالٕ ؿ٤ٔغ ٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي حرَٓٚ حُٔٔظؼَٔ ٓغ ح

ٝٓخ حٓظوَ ػ٤ِٚ حُلوٚ ٝحُو٠خء ٖٝٓ ػْ كبٕ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ  حُٔي٢ٖٗٓ حُوخٕٗٞ  1034ػٖ حُؼوي، ًُٝي رخُٔوخُلش ُ٘ٚ حُٔخىس 

 ؿي٣َح رخإلُـخء. حُٔي٢ٖٗٓ حُوخٕٗٞ  ٣1034ٌٕٞ هي هخُق حُوخٕٗٞ ُٔوخُلظٚ حُٔخىس 

 ثانيا: م الكل ال انوف:
ُٔوخُلظٚ أكٌخّ حًُٞخُش ٝح٤ُ٘خرش حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٤ُ٘خرش حُظخَٛس ٝأَٜٗف أػَ حُظؼخهي ا٠ُ ًَٗش ػَٔ أك٘يٟ ٕ.ّ.ّ ٝكوخ حكٌكخّ حًُٞخُكش 

 ٝح٤ُ٘خرش.

٣لكيىٛخ حُوكخٕٗٞ، حُيُٝش ًٌُٝي حُٔي٣َ٣خص ٝحُٔيٕ ٝحُوكَٟ رخُ٘ك١َٝ حُظك٠  -1ػ٠ِ أٗٚ: ) حُٔي٢ٖٗٓ حُوخٕٗٞ  52ك٤غ ط٘ٚ حُٔخىس 

 ٝحإلىحٍحص ٝحُٜٔخُق ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔ٘٘آص حُؼخٓش حُظ٠ ٣ٔ٘لٜخ حُوخٕٗٞ ٗو٤ٜش حػظزخ٣ٍش.

 ح٤ُٜجخص ٝحُطٞحثق حُي٤٘٣ش حُظ٠ طؼظَف ُٜخ حُيُٝش ر٘و٤ٜش حػظزخ٣ٍش. -2

 ححٝهخف. -3

 حًَُ٘خص حُظـخ٣ٍش ٝحُٔي٤ٗش. -4

 ك٤ٔخ رؼي. ط٢ٓظؤ حُظ٢حُـٔؼ٤خص ٝحُٔئٓٔخص حُٔ٘٘ؤس ٝكوخ ُاكٌخّ  -5

 ًَ ٓـٔٞػش ٖٓ ححٗوخٙ أٝ ححٓٞحٍ طؼزض ُٜخ حُ٘و٤ٜش حالػظزخ٣ٍش رٔوظ٠٠ ٗٚ ك٠ حُوخٕٗٞ.( -6

ٝك٤غ إٔ حُلوٚ ٝحُو٠خء هكي حٓكظوَ ػِك٠ إٔ طٌك٣ٖٞ حُ٘كًَخص حُٔٔكخٛٔش ٝٗظخٜٓكخ ٝاىحٍطٜكخ ُكْ ٣ؼكي ٓظًَٝكخ إلىحٍس حُ٘كًَخء ٝاٗٔكخ 

 ٜٞٙ آَٓٙ.٣لَٟٜخ ر٘ حُظ٣٢ظٞهق ًَ ًُي ػ٠ِ اٍحىس حَُٔ٘ع 

 حُوكخ٢ٗٞٗٓكـَ طـكخٍٟ حُوكخَٛس إٔ ٓٔؼِٜكخ  166618ٕ.ّ.ّ حُٔو٤ي ركَهْ  أك٘ي١ًَُ٘ش ػَٔ  حُظـخ١ٍٝك٤غ إٔ حُؼخرض ٖٓ حُٔـَ 

 ٍث٤ْ ٓـِْ حإلىحٍس ٝحُؼ٠ٞ حُٔ٘ظيد. حُو٘ز٢٤ٓلٔي  ٖػزيح َُكٔٛٞ ح٤ُٔي/ ؿ٤َٔ 

ًَُِ٘ش طوّٞ ػ٠ِ أٓخّ حًُٞخُش  حُوخ٢ُٗٞٗٔ٘ظيد حُٔٔؼَ ٝهي حٓظوَ حُلوٚ ٝحُو٠خء ػ٠ِ إٔ ػالهش ٍث٤ْ ٓـِْ حإلىحٍس ٝحُؼ٠ٞ ح

ٝحُظٔؼ٤َ ُٔـٔٞع حُٔٔخ٤ٖٔٛ ك٤ؼي ٗخثزخ هخ٤ٗٞٗخ ػٖ حًَُ٘ش ٝطَٜ٘ف ًخكش آػخٍ ٓكخ ٣زَٓكٚ ٓكٖ ػوكٞى ٓكغ حُـ٤كَ اُك٠ حُ٘كًَش ًُٝكي 

ش أٝ رطالٜٗكخ أٝ طـخُٝٛكخ اُك٠ كخُش حٗؼكيحّ ح٤ُ٘خرك ك٢، رَ ًٛذ حُو٠خء ا٠ُ أًؼَ ٖٓ ًُي حُٔي٢ٖٗٓ حُوخٕٗٞ  105ػٔال ر٘ٚ حُٔخىس 

حَٜٗحف أػَ حُؼوي اُك٠ ححٛكَ طؤ٤ٓٔكخ ػِك٠ ح٤ُ٘خركش حُظكخَٛس، ًٝكٌح ٗظ٣َكش ححٟٝكخع حُظكخَٛس كٔخ٣كش الٓكظوَحٍ حُٔؼكخٓالص ٝحُـ٤كَ 

 كٖٔ ح٤ُ٘ش.

ٍم ٕ.ّ.ّ ٝٛكك٠ ػوككي حُظٔكك٤ٜالص حالثظٔخ٤ٗككش حُٔككئ أك٘ككي١ركك٤ٖ حُز٘ككي حُطككخػٖ ٝٗككًَش ػٔككَ  ارَحٜٓككخطككْ  حُظكك٢ٝك٤ككغ إٔ حُؼوككٞى 

 2009ُٔكك٘ش  1381حُٔٞػككن رككَهْ  حَُٓكك٢ٔ حُؼوككخ١ٍ، ًٝككٌح ػوككي حُككَٖٛ 28/4/2009، ًٝككٌح ػوككي حُوككَٝ حُٔككئٍم 11/9/2007

طٞػ٤ن ر٘ٞى حُوخَٛس ٝحُٔ٘خٍ ا٤ُٜٔخ هي ٓؼَ حًَُ٘ش ك٠ ؿ٤ٔغ طِي حُؼوٞى حُٔٔؼَ حُوخ٠ٗٞٗ ُٜخ ٝٛكٞ ٍثك٤ْ ٓـِكْ حإلىحٍس ٝحُؼ٠كٞ 

 .ًَُِ٘ش حُظـخ١ٍحُٔ٘ظيد ٖٓ ٝحهغ حُٔـَ 

ٕ.ّ.ّ( ًٝخككش ٓٔظٌِخطٜككخ  أك٘ككي١ٝك٤كغ إٔ حُلٌككْ حُٔطؼكٕٞ ك٤ككٚ هكي ه٠كك٠ رخٓكظَىحى حُيُٝككش ُـ٤ٔكغ أٛككٍٞ ٝككَٝع حُ٘ككًَش )ػٔكَ 

 حُظك٢ٓزن إٔ أؿَحٛخ حُٔ٘ظَٟ ٝطلَٔ حُٔ٘كظَٟ ٝككيٙ ًخٓكَ حُكي٣ٕٞ ٝحالُظِحٓكخص  حُظ٢حُِٔٔٔش ُِٔ٘ظَٟ ٓطَٜس ٖٓ ًَ حَُٕٛٞ 

 ٍطزٜخ هالٍ كظَس ٗلخً حُؼوي.

كَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُز٘ٞى ر٠ٔخٕ حُؼوي ٝٓخ ٣ظَطذ ػِك٠ ًُكي ٓكٖ  حُظ٢ك٤ؼ٤خطٚ اُِحّ حُٔ٘ظَٟ ٓيحى ؿ٤ٔغ حُوَٝٝ  ك٢ٌْ ٝأٍٝى حُل

ٖٓ حُلوٞم أٝ حالُظِحٓخص حُ٘خٗكجش  أ١آػخٍ رطالٕ ؿ٤ٔغ ٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي أرَٓٚ حُٔٔظؼَٔ ٓغ حُـ٤َ ٖٓ ػوٞى أٝ حطلخهخص ر٘ؤٕ 

 حٓظوَ ػ٤ِٚ حُلوٚ ٝحُو٠خء حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ.ػٖ حُؼوي ًُٝي رخُٔوخُلش ُِوخٕٗٞ ٝٓخ 



 34 

أرَٓظٜكخ حُ٘كًَش ٝٛك٠ ػوكٞى طـخ٣ٍكش  حُظك٢ُِؼوكٞى  رخُظٜكي١ٝالث٤كخ  حإلىح١ٍػخُؼخ: ٓوخُلش حُوخٕٗٞ: ُؼيّ حهظٜخٙ ٓلٌٔش حُو٠خء 

 ًٌٝح ػوي حَُٖٛ: 1999ُٔ٘ش  17ٝكوخ ُوخٕٗٞ حُظـخٍس ٍهْ 

َ ٓ٘لَٜ ػٖ حُؼوي، كبٕ ٌٛح حإلُـخء ٓؼَٝ حٕ ٣زو٠ رال أػَ، حٗٚ حؿكَ أٗٚ "اًح كَٜ حُـ٤َ ػ٠ِ اُـخء ػٔ –ًٌُي  –ٝهٍَ حُلوٚ 

ُِؼوكي الركي ٓكٖ ىهكٍٞ ٓلٌٔكش هخٟك٠ حُؼوكي، ٝٛكٌح ححه٤كَ ال ٣ٌٔكٖ إٔ ٣طكَم أرٞحركٚ اال  حُوكخ٢ٗٞٗٓلذ ٗظخثؾ حإلُـخء ػِك٠ حُٞؿكٞى 

أػكَ ُلٌكْ حإلُـكخء حُٜكخىٍ ػكٖ ٣َ١كن حٓظ٘كخػْٜ ػكٖ  أ١حُٔظؼخهي٣ٖ ػٔال روخػيس ٗٔز٤ش أػَ آػخٍ حُؼوٞى....... كبًح ُْ ٣ؼك٢ حح١كَحف 

حُٔوكظٚ رظو٣َكَ  حُوخٟك٢أػخٍٙ ىػكٟٞ حُكزطالٕ أٓكخّ هخٟك٠ حُؼوكي، ككبٕ ٛكٌح حُؼوكي ٣زوك٠ ٓٔكظَٔحً، حٕ ٓ٘كَٝػ٤ظٚ ُكْ ططكَف أٓكخّ 

 "رطالٗٚ، ٝرٌُي كبٕ حُ٘ظخثؾ حُؼ٤ِٔش إلُـخء حُوَحٍ حُٔ٘لَٜ طؼظٔي ػ٠ِ اٍحىس حح١َحف حُٔظؼخهيس
 (126ص 2003طبال  – ااداريالنتاب األوؿ إبراـ الا د  –الا ود ااداريل  –الدنتور/ محمد ماهر أبو الانيف )المست ار 

 17ػوٞى طـخ٣ٍش ٝكوكخ ُوكخٕٗٞ حُظـكخٍس ٍهكْ  ٢ٕٛ.ّ.ّ  أك٘ي١طْ ارَحٜٓخ ر٤ٖ حُز٘ي حُطخػٖ ًَٝٗش ػَٔ  حُظ٢ك٤غ إٔ طِي حُؼوٞى 

 حإلىح١ٍِككْ طٌككٖ حُيُٝككش أٝ حُ٘ككًَش حُوخر٠ككش ُِظ٘كك٤٤ي ٝحُظؼ٤ٔككَ ر٘ككخء ػِكك٠ حُوككَحٍ ًٝككٌح ػوككي حُككَٖٛ ٝحُٔ٘ككخٍ اُكك٤ْٜ ك 1999ُٔكك٘ش 

رزطالٗٚ ١َكخ ك٠ طِكي حُؼوكٞى ككال طو٠كغ حُٔ٘خُػكخص ر٘كؤٜٗخ ُو٠كخء ٓـِكْ حُيُٝكش ك٤كغ ال ػالهكش ُٜكخ ركخُوَحٍ حُٔطؼكٕٞ  حُٔو٢٠

% ٓكٖ 90ُِظـكخٍس كك٠ طٞه٤كغ ر٤كغ ٝٗكَحء  طل٣ٞٞ ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس حُ٘كًَش حُوخر٠كش ك٢ػ٤ِٚ، كخُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ػ٤ِٚ ٣ظٔؼَ 

ٝال٣كش ه٠كخء ٓـِكْ كك٠ حُلٜكَ كك٠ ٛكلش أٝ ٗلكخً حُؼوكٞى حُظك٠ طكْ ارَحٜٓكخ رك٤ٖ حُز٘كي  ط٘ظلك٢ ٝرخُظكخ٢ُ،  أك٘كي١أْٜٓ ًَٗش ػٔكَ 

 ٕ.ّ.ّ. أك٘ي١حُطخػٖ ًَٝٗش ػَٔ 

ٚ ٝٓكخ ٣ظَطكذ ػِك٠ ًُكي ٓكٖ آػكخٍ حهٜكٜخ حُظٔز٤ذ: ُؼيّ حٓظكيحى أػكَ اُـكخء حُوكَحٍ حُٔطؼكٕٞ ك٤ك ك٢ٍحرؼخ: ٓوخُلش حُوخٕٗٞ ٝحُوٍٜٞ 

 ٕ.ّ.ّ أك٘ي١ر٤ٖ حُطخػٖ ًَٝٗش ػَٔ  أرَحٛٔخطْ  حُظ٢ا٠ُ حُؼوٞى  أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ 90رطالٕ ػوي ر٤غ 

كوي حٓظوَ حُلوٚ ٝحُو٠خء ػ٠ِ إٔ "ىػٟٞ حإلُـخء ال ٣ٌٖٔ إٔ طٞؿٚ ا٠ُ حُؼوٞى، ًُي إٔ ٖٓ ١َٝٗ هزكٍٞ ىػكٟٞ حإلُـكخء إٔ طٞؿكٚ 

، ٌُٜٝ٘خ ال ٣ٌٖٔ إٔ طٞؿكٚ اُك٠ ػوكي ٓكٖ حُؼوكٞى، حٕ ُؼوكي ٛكٞ طٞحككن اىحٍطك٤ٖ ، ر٤٘ٔكخ حُوكَحٍ ٛكٞ طؼز٤كَ ػكٖ اٍحىس اىح١ٍٍ ا٠ُ هَح

حإلىحٍس رٔلَىٛخ، ًُٝي ال ٣ؼ٠٘ رلخٍ ٖٓ ححكٞحٍ ػيّ آٌخٕ ارطخٍ حُؼوي، ٝاٗٔخ ٓـكخٍ ًُكي ٛكٞ حُو٠كخء حٌُخٓكَ، ٣ٝظَطكذ ػِك٠ ًُكي 

، حٗٚ ٤ُْ ُـ٤َ حُطكَك٤ٖ حُٔظؼخهكي٣ٖ ا١َحكٚال ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٜ ا٤ُٚ اال أكي  –ػ٠ِ ٌٛح ححٓخّ  –ي حُؼو ارطخٍٗظ٤ـش ٛخٓش، ٠ٛٝ إٔ 

 إٔ ٣َكغ ىػٟٞ طٔظ٘ي ا٠ُ حُؼوي".
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ٕ.ّ.ّ ػِك٠ حُ٘لكٞ حُٔكخُق حإلٗكخٍس ا٤ُكٚ ُكْ ٣ٌكٖ ُِوكَحٍ  أك٘كي١ر٤ٖ حُز٘ي حُطكخػٖ ٝٗكًَش ػٔكَ  ارَحٜٓخطْ  حُظ٢ٝك٤غ إٔ حُؼوٞى 

ػالهش رٜخ ك٤غ إٔ طِي حُؼوكٞى حُٔزَٓكش رك٤ٖ حُز٘كي حُطكخػٖ ٝٗكًَش  أك٘ي١% ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ 90حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝال ُؼوي ر٤غ 

ٝاؿَحء ٍٖٛ ُٜخُق حُز٘ي حُطخُذ ػ٠ِ ػيى هٔٔش ككَٝع  أك٘ي١ػَٔ  ٓ٘ق ط٤ٜٔالص حثظٔخ٤ٗش ًَُ٘ش ك٢ٕ.ّ.ّ طٔؼِض  أك٘ي١ػَٔ 

 ًِٓٔٞش ًَُِ٘ش ٟٔخٗخً ُِظ٤ٜٔالص حُظ٠ كِٜض ػ٤ِٜخ حًَُ٘ش.

% ٓكٖ أٓكْٜ حُ٘كًَش كِكْ ٣لٜكَ ٛكٌح حُٔٔكظؼَٔ 90حٗظَٟ  ح١ٌُكِْ طٌٖ طِي حُؼوٞى ٓزَٓش ر٤ٖ حُز٘ي حُطخُذ ٝٗوٚ حُٔٔظؼَٔ 

٣ٌٔكٖ  حُظك٢% ٓكٖ حُ٘كًَش كظِكي ٛك٠ حُلخُكش 90حٗكظَحٛخ ٝحُزخُـكش  حُظك٢خٕ ححٓكْٜ ر٘وٜٚ ػ٠ِ هَٝٝ ٖٓ حُز٘كي حُطكخػٖ ر٠كٔ

 حُؼالهش ر٤ٖ حُز٘ي حُطخػٖ ٝحُٔٔظؼَٔ ر٘وٜٚ ػ٠ِ كَٝ ك٢حُوٍٞ ٖٓ هالُٜخ إٔ رطالٕ ر٤غ ححْٜٓ ٣ئػَ 

 

 يراى ال انونػػػػػػػػػػلا 
ع ٛكٞ حُلٌكْ روزكٍٞ حُطؼكٖ ٗكٌال ٝكك٠ حُٟٔٞكٞع م 57ُٔ٘ش  33963ك٢ حُطؼٖ ٍهْ  ومف حيث أف ح ي ل ما ي دؼ إليه الطا ف

 ربُـخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝحُو٠خء ٓـيىح رَكٞ حُيػٟٞ ٝاُِحّ حُٔطؼٕٞ ٟيْٛ حَُٜٔٝكخص.

حُلٌْ روزٍٞ حُطؼٖ ٗكٌال ٝكك٠ حُٟٔٞكٞع ربُـكخء  م ع57ُٔ٘ش  35092ٖٝٓ ك٤غ إٔ كو٤وش ٓخ ٣ٜيف ا٤ُٚ حُطخػٖ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

 ٓـيىحً: حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝحُو٠خء

% ٓكٖ أٓكْٜ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ حُٔزكَّ رك٤ٖ 90أ٤ِٛخ: رؼيّ حهظٜخٙ حُٔلٌٔش ٝالث٤خ رخُلَٜ ٝطو٣ََ رطكالٕ ػوكي حُز٤كغ ر٘ٔكزش 

حكٔي حُو٘ز٢٤ ٝٓخ طالٙ ٖٓ ػوكٞى ًكؤػَ إلُـكخء حُوكَحٍحص  ٖحًَُ٘ش حُوخر٠ش ًَٝ ٖٓ ًَٗش أٗٞحٍ حُٔظليس ُِظـخٍس ٝؿ٤َٔ ػزيح َُكٔ

 ػَٔ أك٘ي١ حًٌٍُٔٞ ػوي ٓي٢ٗ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣ظٞحكَ ك٤ٚ ١َٝٗ حُؼوي حإلىح١ٍ.حُٔطؼٕٞ ك٤ٜخ ٌُٕٞ ػوي 

% ٓكٖ أٓكْٜ ٗكًَش ػٔكَ أك٘كي١ ػِك٠ ككَٝ أٗكٚ ػوكي اىح١ٍ 90حكظ٤خ٤١خ: اُـخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٤ٔخ ه٠٠ رزطالٕ ػوكي ر٤كغ 

ئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش ٝػيّ هزكٍٞ % ٖٓ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ حُٔزَّ ر٤ٖ ًَٗش أٗٞحٍ حُٔظليس ُِظـخٍس 5ٓٝٝرطالٕ ػوي ر٤غ 

ٓخ ه٠٠ رٚ الٗلٜخٍ حُوَحٍحص حُٔطؼكٕٞ ك٤ٜكخ حُٜكخىٍس ركخُز٤غ ححٍٝ ػكٖ حُؼوكي ًحطكٚ ٌُٝكٕٞ ٍحككغ حُكيػٟٞ ٝحُوٜكّٞ حُك٣ٌٖ أركيٝح 

 ١ِزخص ك٢ حُيػٟٞ ٖٓ ححؿ٤خٍ رخُ٘ٔزش ُِؼوي ٝحٕ أ١َحف حُؼوي ُْ ٣طِزٞح رطالٗٚ.
% ٓكٖ ٍأّ حُٔكخٍ 5ْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٤خ ه٠٠ رٚ ٓ٘طٞهش ٖٓ رطالٕ ر٤كغ حُٔٔكظؼَٔ ُ٘ٔكزش اُـخء حُلٌ: و    سبيؿ االحتياط الن  

 ا٠ُ ٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ ُو٠خثٚ.

الحنػـ ب بػوؿ الطاػف  ػن  وفػ  المورػوع  ؽ ع58لسػنل / 33963 رقػـ فػي الطاػف ومف حيث أف ح ي ل ما ي دؼ إليػه الطػا ف
ُـ٤ٔغ أٍٛٞ ٝكَٝع حًَُ٘ش ًٝخكش ٓٔظٌِخطٜخ حُِٔٔٔش ُِٔ٘ظَٟ ٓطٜكَس  ربُـخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٤ٔخ ه٠٠ ٖٓ حٓظَىحى حُيُٝش
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ٖٓ ًَ حَُٕٛٞ حُظ٢ ٓزن إٔ أؿَحٛخ حُٔ٘ظَٟ ٝطلَٔ حُٔ٘ظَٟ ٝكيٙ ًخَٓ حُي٣ٕٞ ٝحالُظِحٓخص حُظ٢ ٍطزٜكخ هكالٍ كظكَس ٗلكخً حُؼوكي 

 روفات.ُٔٚٝٓيحى ؿ٤ٔغ حُوَٝٝ حُظ٢ كَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُز٘ٞى ر٠ٔخٕ حُؼوي ٓغ اُِحّ حُٔطؼٕٞ ٟيْٛ ح
 م 57ُٔ٘ش  35095م ٝ 57ُٔ٘ش  35092ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ رخُ٘ٔزش ُِطؼ٤ٖ٘ ٍه٢ٔ

ٖٓ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص حُِٔـ٠ ػ٠ِ أٗٚ "٣ـُٞ ُٖٔ ٣ؼظزَ حُلٌْ حُٜخىٍ ك٢ حُيػٟٞ ٛلش ػ٤ِكٚ ُٝكْ ٣ٌكٖ هكي أىهكَ  450حُٔخىس  كخٕ

 ح١جٞٙ أٝ اٛٔخُٚ حُـ٤ْٔ".أٝ طيهَ ك٤ٜخ إٔ ٣ؼظَٝ ػ٠ِ ٌٛح حُلٌْ ر١َ٘ اػزخص ؿٖ ٖٓ ًخٕ ٣ٔؼِٚ أٝ طٞ

ٖٝٓ ك٤غ إٔ ٓلخى ٓخ طويّ أٗٚ ٝكوخ ُٔخ طويّ ٣٘ظ١َ ُوزٍٞ حػظَحٝ حُوخٍؽ ػٖ حُوٜٞٓش ػ٠ِ حُلٌْ حُٜخىٍ ك٤ٜخ كٔكزٔخ طو٠ك٠ 

ٓكٖ هكخٕٗٞ حَُٔحكؼكخص حُٔكخرن ٗك١َخٕ: ححٍٝ: إٔ ٣ٌكٕٞ حُٔؼظكَٝ ٓٔكٖ ٣ؼظزكَ حُلٌكْ حُٜكخىٍ كك٢  450حُلوَس حح٠ُٝ ٓكٖ حُٔكخىس 

ش ػ٤ِكٚ ُٝكْ ٣ٌكٖ ٓٔكؼال كك٢ حُوٜكٞٓش ٗوٜك٤خً ٝ حُؼكخ٢ٗ: إٔ ٣ؼزكض حُٔؼظكَٝ ؿكٖ ٓكٖ ٣ٔؼِكٚ أٝ طٞح١كئٙ أٝ اٛٔخُكٚ حُيػٟٞ ٛل

 حُـ٤ْٔ.

 11/2/1969ّؿِٔش  –م 24ُٔ٘ش  584كٌْ ٓلٌٔش حُ٘وٞ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

 

ػكٖ حُوٜكٞٓش كك٢ حُطؼكٖ  ٝك٠ ًحص حالطـخٙ ٓخٍص أكٌخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ كو٠ض "إٔ ٌٛٙ حُٔلٌٔش هي أهَص رلكن حُوكخٍؽ

ًُٝي اًح ُْ ٣ؼِْ رو٤خّ حُوٜٞٓش أٝ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ًَِٓ ٣ٔٔق رظٞهؼٜكخ ٝكك٠ ٛكٌٙ حُلخُكش  –ػ٠ِ حُلٌْ ح١ٌُ ٣ٜيٍ ٣ٝظؼيٟ أػَٙ ػ٤ِٚ 

طلٔذ ٓٞحػ٤ي حُطؼٖ ٖٓ طخ٣ٍن ػِٔٚ رخُلٌْ أٓخ اًح ًخٕ حُـ٤َ ٣ؼِكْ رو٤كخّ حُوٜكٞٓش أٝ كك٢ ًَٓكِ هكخ٢ٗٞٗ ٣ٔكٔق رظٞهؼٜكخ كبٗكٚ ال 

ٖٓ حُطؼ٤ٖ ػ٠ِ حُلٌْ ١خُٔخ ُْ ٣ظيهَ ك٢ حُيػٟٞ ٝحُوٜٞٓش أٓخّ ٓلٌٔش حُو٠خء حإلىح١ٍ اً ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ ٌٛح حُـ٤َ  ٣وزَ

كٞص ػ٠ِ ٗلٔٚ كَٛش ػَٝ والٓظٚ ػ٠ِ ؿٜش حُو٠خء. ٝاًح ًخٗض حػظزكخٍحص كٔكٖ ط٣ُٞكغ حُؼيحُكش طكٞم اكٔكخف حُٔـكخٍ ُِـ٤كَ  هي

٤كخّ حُوٜكٞٓش ُِطؼكٖ ػ٤ِكٚ أٓكخّ حُٔلٌٔكش حإلىح٣ٍكش حُؼ٤ِكخ، ككبٕ ٛكٌٙ حالػظزكخٍحص ًحطٜكخ طكؤر٠ ٖٓ ٣ظؼيٟ حػَ حُلٌكْ ا٤ُكٚ ُٝكْ ٣ؼِكْ رو

ٓٔخٗيس ٌٛح حُـ٤َ ح١ٌُ ػِْ رخُوٜٞٓش ٝهق كخُٜخ ٓٞهق حُٔظَرٚ كبٕ ٛيٍ حُلٌْ ُٜخُلٚ ٌٓض ٝإٔ ٛكيٍ ٟكي ٜٓكخُلٚ ٗكخُع 

 ك٤ٚ ١ٝؼٖ ػ٤ِٚ".

 110ٛـ 16ٍهْ  18ّ حُٔ٘ش 2/6/1973ؿِٔش  –م.ع 15ُٔ٘ش  474حُطؼٖ ٍهْ 

 

ٖٝٓ ك٤كغ أٗكٚ ٝروكَحءس كٌكْ حُٔلٌٔكش حإلىح٣ٍكش حُؼ٤ِكخ حُٔكخرن حإلٗكخٍس ا٤ُكٚ ٗـكي أٜٗكخ ُكْ طظز٘ك٠ حػظكَحٝ حُوكخٍؽ ػكٖ حُوٜكٞٓش 

 ٝحُطؼٖ أٓخٜٓخ ػ٠ِ ػالهش أٝ رٍٜٞس ٓطِوش اٗٔخ حٗظ١َض ٌُُي ححَٓ أٍرؼش ١َٝٗ:

 س كوٞم ٜٝٓخُق َٝٓحًِ هخ٤ٗٞٗش َٓ٘ٝػش ُِطخػٖ.إٔ ٣ْٔ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رط٣َن ٓزخَٗس أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ ححٍٝ:

: إٔ ٣ٌٕٞ حُطخػٖ ك٢ ًَِٓ ال ٣ٔٔق ُٚ رظٞه٤غ حُيػٟٞ أٝ حُؼِْ رٜخ كظ٠ ٣ظيهَ ك٤ٜخ ٝك٠ حُٞهض حُٔ٘خٓذ أٓكخ اًح ًكخٕ ٣ؼِكْ حُؼخ٢ٗ

 يهَ ك٢ حُوٜٞٓش.٠ حُلٌْ ١خُٔخ ُْ ٣ظِرو٤خّ حُوٜٞٓش أٝ ًخٕ ك٢ ًَِٓ هخ٢ٗٞٗ ٣ٔٔق رظٞهؼٜخ كبٗٚ ال ٣وزَ ٓ٘ٚ حُطؼٖ ػ

 : إٔ ٣ٌٕٞ حُطخػٖ هي حٓظـِن ػ٤ِٚ ٓز٤َ حُطؼٖ ك٢ ٌٛح حُلٌْ أٓخّ ٓلٌٔش أهَٟ.حُؼخُغ 

 إٔ ٣و٤ْ حُطؼٖ هالٍ ٓظ٤ٖ ٣ٞٓخ ٖٓ طخ٣ٍن ػِٔٚ ح٤ُو٢٘٤. حَُحرغ:

زكخٍ إٔ وكٞحَٛ حُـكٖ ٖٓ هخٕٗٞ حَُٔحكؼكخص حُِٔـك٠ رخػظ 450اال أٗٚ ٝاُحء حُٜؼٞرش حُ٘ي٣يس ك٢ اػزخص حُلخالص حُظ٢ كيىطٜخ حُٔخىس 

أٝ حُظٞح١ئ أٝ حإلٛٔخٍ ال طوغ طلض كَٜ ٝطٔظـَ رظوي٣َٛخ ٓلٌٔش حُٟٔٞٞع ٌُُي ؿخء هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص حُلخ٢ُ ٜٓكللخ ٓكخ ًخٗكض 

ٝحُك١ٌ حُـك٢ ٣َ١وكش  68ُٔك٘ش  13ـخ٣ٍش ٍهكْ ظٓخُلش حًٌَُ ٝرٜيٍٝ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص حُٔي٤ٗش ٝحُ 450ط٠ٔ٘ٚ ٝط٘ٚ ػ٤ِٚ حُٔخىس 

ٓ٘كٚ ٝأٟكخف  450ٌخّ رط٣َوش حػظَحٝ حُوخٍؽ ػٖ حُوٜٞٓش ٝح١ٌُ ػ٠٘ رظ٘ظ٤ٔٚ حُوكخٕٗٞ حُوكخثْ هزِكٚ كك٢ حُٔكخىس حُطؼٖ ك٢ ححك

حػظَحٝ ٖٓ ٣ؼظزَ حُلٌْ حُٜخىٍ ك٢ حُيػٟٞ ٛكلش ػ٤ِكٚ ُٝكْ ٣ٌكٖ هكي حىهكَ أٝ طكيهَ ك٤ٜكخ اُك٠ أٝؿكٚ حُظٔكخّ اػكخىس حُ٘ظكَ  شكخُ

ك٢ كو٤وظٜخ ٤ُٔض كخُش ٖٓ كخالص حػظَحٝ حُوخٍؽ ػكٖ حُوٜكٞٓش ٝاٗٔكخ ٛك٢ ًُٝي ٓظز٤٘خ ُٔخ أٍٝىطٚ ًٌَٓطٚ حإل٠٣خك٤ش ٖٓ أٜٗخ 

حهَد ا٠ُ حُظظِْ ٖٓ كٌْ ُ٘وٚ ٣ؼي ٓٔؼال ك٢ حُوٜٞٓش ٝإٔ ُْ ٣ٌٖ هٜٔخ وكخَٛحً ك٤ٜكخ ك٤ٌكٕٞ ًُكي حُكظظِْ حهكَد اُك٠ حالُظٔكخّ 

 ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٓ٘ٚ ا٠ُ حالػظَحٝ.

حُؼ٤ِكخ ٛك٢ ححهكَٟ ٓؼيُكٚ ػكٖ حالطـكخٙ ححٍٝ ٓؼظزكَٙ إٔ حػظكَحٝ حُوكخٍؽ ػكٖ ٝٗظ٤ـش ٌُُي حُظـ٤َ طٌ٘زض أكٌخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍكش 

حُوٜٞٓش حهَد ٓ٘ٚ ا٠ُ حُظٔخّ اػخىس حُ٘ظَ ٓ٘ٚ ا٠ُ ١ؼٖ كو٠ض "أٗٚ ٖٝٓ ك٤غ إٔ ٓوظ٠٠ ٓخ طويّ إٔ اُـخء ٣َ١وكش حُطؼكٖ كك٢ 

ٞٗكٞح هٜكٞٓخ كك٢ حُكيػٟٞ حُظك٢ ٛكيٍ ك٤ٜكخ أٝ أكٌخّ ٓلٌٔش حُو٠خء حإلىح١ٍ أٓخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ٖٓ هزَ حُـ٤َ ٖٓٔ ُكْ ٣ٌ

اًح أٛككزق ًُكي ٝؿٜككخ ٓكٖ ٝؿككٞٙ حُظٔكخّ اػككخىس حُ٘ظكَ ككك٢ أكٌكخّ ٓلٌٔككش  –أىهِكٞح أٝ طكيهِٞح ك٤ٜككخ ٓٔكٖ ٣ظؼككيٟ أػكَ حُلٌككْ ُكي٣ْٜ 

 ٖٓ هخٕٗٞ ٓـِْ حُيُٝش" 51حُو٠خء حإلىح١ٍ ٝكوخ ُٔخ ط٘ٚ ػ٤ِٚ حُٔخىس 

ُٔك٘ش  1315حُكيحثَس ححُٝك٠ حُطؼكٖ ٍهكْ  3/1/2004م.ع ؿِٔكش  63ُٔك٘ش  7225خّ أكٌخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ك٢ حُطؼٕٞ أٍه

ٓـٔٞػككش  –ّ 1/7/1979م ؿِٔككش 18ُٔكك٘ش  185حُككيحثَس ححُٝكك٠ ، ًٝككٌح كٌٜٔككخ ككك٢ حُطؼككٖ ٍهككْ  12/6/2004م .ع ؿِٔككش 39

 1351حُٔزخىة حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٠ هٍَطٜخ حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ك٠ هٔٔش ػَ٘ ػخٓخ ٛـ
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٤َ ًال ٖٓ حُل٤ٌٖٔ حُٔخرو٤ٖ ٝحٌُِحٕ ٣ؼزَحٕ ػكٖ حطـكخ٤ٖٛ ٓوظِلك٤ٖ ُِٔلٌٔكش حإلىح٣ٍكش حُؼ٤ِكخ كك٢ هزكٍٞ أٝ ػكيّ ٖٝٓ ك٤غ أٗٚ رظلِ

ؿ٤ككَٙ  هزكٍٞ حػظكَحٝ حُوكخٍؽ ػككٖ حُوٜكٞٓش ركخُطؼٖ أٓككخّ حإلىح٣ٍكش حُؼ٤ِكخ ٗـكي إٔ ٌُككال ٜٓ٘ٔكخ ٝؿخٛظكٚ ٝٛككلظٚ حُوخ٤ٗٞٗكش أُِٓكض

كو٤وظكٚ  كك٢هخْٓ ٓ٘ظَى ر٤ٜ٘ٔخ ٝٛٞ إٔ حُوخٍؽ ػٖ حُوٜكٞٓش أٝ حُٔؼظكَٝ  خ ٛٞ ٝحٕ ًخٕ ٌٛح حالهظالف ال ٣ٔ٘غ إٔ ٛ٘خىُِٜٓٝ

ػكٖ كوكٚ  ُِكٌٝىحُيػٟٞ اال أٗٚ هٜٔخ ُْ ٣ٔظط٤غ أريحء أٝؿٚ ىكخػكٚ أٝ ٓظخرؼكش ىػكٞحٙ رخُوكيٍ حٌُكخف ٝحُكالُّ  ك٢ٛٞ هٜٔخ ٓٔؼال 

 ٣ٌٕٞ ٖٓ ًٟٝ حُ٘ؤٕ. خ٢ُٝرخُظحُيػٟٞ  ك٢ٖٝٓ ػْ كبٕ حٓظطَ أْٛ اؿَحث٤خ ال ٣٘ل٠ ػْٜ٘ ٛلش حالهٜخّ حح٤ِٖٛ 

هي ٣ٜك٤ذ ٓكٖ  ح١ٌُحالطـخٙ ححٍٝ اٗٔخ طوّٞ ػ٠ِ حػظزخٍحص حُؼيحُش ٝكٖٔ ط٣ُٞؼٜخ ٍكؼخ ٠ٍَُِ  ك٢ٝححٓخّ  ح٤ًَُِسكٖٔ ك٤غ إٔ 

ٓكٖ ر٤ٜ٘كخ ًٝٔكخ ٛكٞ ٝحٟكق  ٝحُظك٢ر٤ٜ٘كخ ًُكي حُو٠كخء  حُظ٢حُيػٟٞ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌْ ًُٝي ػ٠ِ حُٞؿٚ ٝرخُو٤ٞى  ك٢ُْ ٣ٌٖ ١َكخ 

ٌٛح حُلٌْ أٓخّ ٓلٌٔش أهَٟ. ٖٝٓ ػْ ٌٓ٘ٚ ٌٛح حُو٠كخء ُِٔلٌٔكش حإلىح٣ٍكش  ك٢حٓزخد إٔ ٣ٌٕٞ هي حٓظـِن ػ٤ِٚ ٓز٤َ حُطؼٖ ٖٓ ح

ححكٌخّ ٛٞ ػٔكَ ٓكٖ  ك٢رَٔحػخس ٓخ ٛٞ ٓوٍَ ٖٓ إٔ طلي٣ي ١َم حُطؼٖ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظْ رخُطؼٖ أٓخٜٓخ اال إٔ ًُي  حُظيحػ٢حُؼ٤ِخ ٖٓ 

 ُوخٕٗٞ حُٔ٘ظْ ُٜخ ٝحُٔليى ُٞٓخثِٜخ.ح ك٢أػٔخٍ حَُٔ٘ع ٣َى كَٜحً 

حُطؼٖ أٓكخّ حُٔلٌٔكش حإلىح٣ٍكش حُؼ٤ِكخ ٝٛك٠ ال طٔكغ حُطؼكٖ  أكٞحٍٖٓ هخٕٗٞ ٓـِْ حُيُٝش  23ٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ كِوي كيىص حُٔخىس 

حُوٜكٞٓش  كك٢أٓخٜٓخ ٖٓ حُوخٍؽ ػٖ حُوٜٞٓش كٖٔ حُٔؼَٝف إٔ حُطؼٖ أٓخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ال ٣ـُٞ اال ٖٓٔ ًكخٕ ١َككخ 

حُوٜككٞٓش ٝاًح ًككخٕ ١ؼككٖ حُوككخٍؽ ػككٖ حُوٜككٞٓش ٗٞػككخ ٓككٖ  ككك٢كككخُطؼٖ أٓككخّ حُٔلٌٔككش حإلىح٣ٍككش حُؼ٤ِككخ ال ٣ـككُٞ اال إٔ ًككخٕ ١َكككخ 

 حُلكخ٢ُهكخٕٗٞ حَُٔحكؼكخص  كك٢ ٝحُـك٢كٜكَ ٓٔكظوَ  كك٢ًخٕ ٣٘ظٔٚ هخٕٗٞ حَُٔحكؼكخص حُٔكخرن  ح١ٌُحػظَحٝ حُوخٍؽ ػٖ حُوٜٞٓش 

ٍٛٞس ١ؼٖ حُوكخٍؽ ػكٖ حُوٜكٞٓش اُك٠ حُٔلٌٔكش  ك٢حٓظزوخثٚ رؼي ٌٛح حإلُـخء  ك٢ّ كال ٓ٘ي 1968ُٔ٘ش  13حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

حُكيػٟٞ. هخٛكش  كك٢ُْ ٣ٌٖ حُوخٍؽ ػكٖ حُوٜكٞٓش ١َككخ أٝ ٓٔكؼال  ٝح١ٌُححػ٠ِ  حُٔوظٜش ر٘ظَ حُطؼٖ ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ 

أٛيٍص حُلٌْ ٤ُْٝ أٓخّ ٓلٌٔش حُطؼٖ ككال ٣ـكُٞ  حُظ٣٢ويّ ا٠ُ ًحص حُٔلٌٔش  اُـخثٚإٔ حػظَحٝ حُوخٍؽ ػٖ حُوٜٞٓش ًخٕ هزَ 

أٛيٍص حُلٌْ ٓلَ حالػظَحٝ ٝٛكٞ  حُظ٢ٍٛٞس حُطؼٖ ا٠ُ ٓلٌٔش حُطؼٖ رؼي إٔ ُْ ٣ؼي ؿخثِحً أٓخّ حُٔلٌٔش  ك٢اػخىطٚ ا٠ُ حُل٤خس 

 ححكٌخّ ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ. ك٢ٓخ ٣ٔؼَ طؼخٍٟخ ٛخٍهخً ٓغ ٓزيأ حٗلَحى حَُٔ٘ع ٝكيٙ رظلي٣ي ١َم حُطؼٖ 

ٓكٖ هكخٕٗٞ ٓـِكْ حُيُٝكش حٗكٚ ُكٞ أٍحى  23/2حُٔكخىس  كك٢ُٝك٤ْ أٍٝ ػِك٠ ًُكي إٔ حُٔ٘كَع ٗكٚ ٛكَحكش ػِك٠ طؼز٤كَ ًٟٝ حُ٘كؤٕ 

ط٤ٓٞغ ػزخٍس ًٟٝ حُ٘ؤٕ ُْٜ ػ٠ِ ؿ٤َ ٓوظ٠ك٠ ٓكخ طوكيّ ُٔكخ حكظكخؽ حُٔ٘كَع حُك٘ٚ حُٜك٣َق حُوكخٙ ُظو٣َكَ حػظزكخٍْٛ ٓكٖ ًٟٝ 

حُيػٟٞ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ١َككخ  ك٢ْٛ ًٟٝ حُ٘ؤٕ  23/2حُٔخىس  ك٢ٟٝ حُ٘ؤٕ حُٞحٍىس حُ٘ؤٕ.. ٝال ٗي إٔ ٌٛح ٣وطغ رؤٕ ٓيٍُٞ ػزخٍس ً

ٗكٞع ٓكٖ  أ١ك٤ٜخ ٝك٠ حُلٌْ حُٜخىٍ ك٤ٜخ رٌحطكٚ ٣ٔؼِكٚ هخٗٞٗكخً ٝال طٜ٘كَف ػزكخٍس ًٟٝ حُ٘كؤٕ اُك٠ ًكَ ٓكٖ ٣كيػ٠ ُكٚ ٜٓكِلش ٓكٖ 

 ٣ظٞالٛخ ٓـِْ حُيُٝش. حُظ٢ححهَٟ  حالِٗػشأٗٞحع 

 12/4/1987ّؿِٔش  م.ع29ُٔ٘ش  ٤3387ي حُٔزخىة حُطؼٖ ٍهْ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ ىحثَس طٞك ك٢

 طٌ٘كؤحالطـخٙ ححٍٝ روزٍٞ حػظكَحٝ حُوكخٍؽ ٓكٖ حُوٜكٞٓش  ٓئ٣ي٣َٝطٌِ ػ٤ِٜخ  حُظ٢ٖٝٓ ٗخكِش حُوٍٞ ُٝجٖ ًخٗض ح٤ًَُِس ححٓخ٤ٓش 

زكخٍحص حُؼيحُكش ًحطٜكخ طكؤر٠ إٔ هي ٤ٜ٣ذ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ١َكخ ُِكيػٟٞ ككبٕ حػظ ح١ٌُػ٠ِ حػظزخٍحص حُؼيحُش ٝكٖٔ ط٣ُٞؼٜخ ٍكؼخ ٠ٍَُِ 

ٝكوخ ُٔخ ٣ظ٤لٚ ًُي ٖٓ طَِٔٔ حُطؼٖ ا٠ُ ؿ٤َ ٜٗخ٣ش رظؼكيى أٛكلخد حُٜٔكخُق، كخالٓكظوَحٍ  حُوخ٣٢ٗٞٗئىٟ ًُي ا٠ُ ػيّ حالٓظوَحٍ 

حُكش ػ٤ِٔخً كو٢ ركَ إٔ ٛكٌح حُظِٔٔكَ ٣ك٘وٞ حػظزكخٍحص حُؼي حػظزخٍح٣وّٞ ػ٠ِ أٓخّ ط٘ظ٤ْ حُطؼٖ ٝطلي٣ي أٓيٙ ٤ُْٝ  هخ٢ٗٞٗحػظزخٍ 

ؿكَٞٛٙ ٛكخىّ ُٜكخ  كك٢ًخٗض أٓخّ حالطـخٙ ًحطٚ ٝرٌُي كبٕ ٌٛح حالطـخٙ ٝإ رخٕ ك٠ وخَٛٙ ٓلووخ ُويٍ ٖٓ حُؼيحُش اال أٗٚ  حُظ٢ًحطٜخ 

 ٓخكوخ ا٣خٛخ.

ط٘ظك٤ْ  كك٢أال ط٘خٍ حػظزخٍحص حُؼيحُش ٝكٖٔ ط٣ُٞؼٜكخ ٓكٖ حُوٞحػكي حُؼخٓكش ٝححٛكٍٞ حُوخ٤ٗٞٗكش حُٔٔكظوَس  ٣٘زـ٢ك٠ال ػ٠ِ ًُي كبٗٚ 

طوّٞ ػ٠ِ ػٞحرض ٝأْٓ ٍحٓوش ٗظٜٔكخ حُوكخٕٗٞ ال ٓك٤ٔخ ٝإٔ حُوٜكٞٓش حُو٠كخث٤ش ًٔكخ طكٞحطَحص ػ٤ِٜكخ   ٝحُظ٢ُوٜٞٓش حُو٠خث٤ش ح

ػ٤ِكٚ حٗؼوكخى حُوٜكٞٓش ٝٛك٠  ٣٘زـك٢ حُك١ٌأكٌخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ طؼزَ ػٖ كخُش هخ٤ٗٞٗش ط٘٘ؤ ػٖ ٓزخَٗس حُيػٟٞ رخإلىػخء 

ُٔلٌٔككش حَُٔكٞػككش أٓخٜٓككخ حُككيػٟٞ ٝط٤ٌِككق حُٔككيػ٠ ػ٤ِككٚ رككخُٔؼٍٞ أٓخٜٓككخ ٌُٜٞٗككخ ػالهككش ركك٤ٖ طوككّٞ ػِكك٠ حطٜككخٍ حُٔككيػ٠ رخ حُظك٢

 ١َك٤ٜخ ٖٓ ؿٜش أٝ ػالهش طز٤ٖ ٣ٌٖٛ حُطَك٤ٖ ٝر٤ٖ حُو٠خء ٖٓ ؿٜش أهَٟ.

ع ٓ٘كٚ حُظٔكخّ اػكخىس حُ٘ظكَ ١زوكخ ُ ؿكَحءحص ٝححٟٝكخ 243حُٔكخىس  كك٢ٝط٘ظ٤ٔكٚ  حُلخ٢ُٖٝٓ ك٤غ أٗٚ ٝرٜيٍٝ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص 

 حُظ٢حُٔوٍَس ٌُُي ٖٝٓ ػْ كبٗٚ ُْ ٣ؼي ًُي ٓٞؿذ إلؿخُس حُطؼٖ أٓخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ٍأٓخ. ك٠ال ػ٠ِ ًُي كبٕ حالػظزخٍحص 

حُكيػٟٞ  كك٢رٜخ حالطـخٙ ححٍٝ هي طلووض ك٤ٔخ ٗٚ ػ٤ِٚ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص ك٤غ كٔن ُٖٔ طؼيٟ ا٤ُٚ أػَ حُلٌْ ُْٝ ٣ٌٖ ١َككخ  ٗخى١

ٓكٖ هكخٕٗٞ ٓـِكْ حُيُٝكش ًُٝكي أٓكخّ  51حُٔكخىس  كك٢ْ ركخد حُظٔكخّ اػكخىس حُ٘ظكَ ػِك٠ حُٞؿكٚ حُٜٔ٘كٞٙ ػ٤ِكٚ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌك

هكخّ ػ٤ِٜكخ هزكٍٞ حػظكَحٝ حُوكخٍؽ ػكٖ  حُظك٢ٝٓكٖ ػكْ ُحُكض حُؼِكش  –حُٔليٝى حُـكخثِ ك٤ٜكخ هخٗٞٗكخ  ك٢أٛيٍص حُلٌْ  حُظ٢حُٔلٌٔش 

حُلٌكْ  كك٢ؽ ػٖ حُوٜٞٓش ال ٣ـُٞ ُٚ حُطؼٖ أٓخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ. ححهٌ رخُوخػيس حُوخ٤ٗٞٗش إٔ حُوخٍ ٝرخُظخ٢ُ –حُوٜٞٓش 

 طؼيٟ ا٤ُٚ أػَٙ ٝاٗٔخ ػ٤ِٚ إٔ ٣ِٔي ٣َ١ن حُظٔخّ اػخىس حُ٘ظَ. ح١ٌُ
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ُكْ ٣ٌٞٗكٞح ٓٔؼِك٤ٖ كك٢ حُكيػٟٞ  م57ُٔك٘ش  35095م ٝ 57ُٔك٘ش  35092ُٝٔخ ًخٕ ًُي ٝك٤غ إٔ حُطخػ٤ٖ٘ كك٢ حُطؼ٘ك٤ٖ ٍهٔك٢ 

حُطؼ٤ٖ٘ هي أه٤ٔخ ٖٓ حُوخٍؽ ػكٖ حُوٜكٞٓش ٝٛكٞ  حىهِٞح ك٤ٜخ ححَٓ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٓؼٚحُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أٝ طيهِٞح أٝ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌْ 

 ؿ٤َ ٓوزٍٞ حرظيحء أٓخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ.

 ق ع:57لسنة  33963ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 
 ومف حيث انه  ف  نؿ الطاف: 

ححٓكَ حُك١ٌ ٠٣كل٠  27/6/2011ٝ إٔ طو٣ََ حُطؼٖ طْ ا٣يحػٚ رظكخ٣ٍن  7/5/2011ِٔش ٖٝٓ ك٤غ إ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٛيٍ رـ

ٓكٖ هكخٕٗٞ ٓـِكْ حُيُٝكش ٝٓكٖ ك٤كغ إ حُطؼكٖ هكي حٓكظٞك٠ ٓكخثَ  44ٓؼٚ حُطؼٖ ٓوخّ ك٢ حُٔٞحػ٤ي حُوخ٤ٗٞٗكش ػٔكال رلٌكْ حُٔكخىس 

 أٟٝخػٚ ح٤ٌُِ٘ش كبٜٗٔخ ٠٣ل٢ ٓوزٞال ٌٗال.

 .د وى المبتدئل لرفا ا باد الميااد ال انونيادـ قبوؿ البومف حيث انه  ف الدفع 
ٖٝٓ ك٤غ إ حُؼخرض كوٜخ ٝه٠خءح إٔ حُوَحٍ حإلىح١ٍ ٛٞ ػَٔ هخ٢ٗٞٗ ٣ٜكيٍ ػكٖ حإلىحٍس رٔكخ ُٜكخ ٓكٖ ٓكِطش ػخٓكش كظلكيع ًَٓكِحً 

 هخ٤ٗٞٗخ ؿي٣َحً أٝ ٣ئػَ ك٢ ًَِٓ هخ٢ٗٞٗ ٓخرن.

طؼي٣َ ححٟٝخع حُوخ٤ٗٞٗش ًٔخ ٠ٛ هخثٔكش ٝهكض ٛكيٍٝٙ أٝ ًٔكخ ٝهي ػَكٚ حُؼ٤ٔي "٤ُٕٞ ىٝؿ٠" رؤٗٚ "ًَ ػَٔ اىح١ٍ ٣ٜيٍ روٜي 

 حُوطٚ ٓٔظوز٤ِش ٓؼ٤٘ٚ". ك٢ٓظٌٕٞ 

 ٝػَكٚ حُؼ٤ٔي "رٞٗخٍ" رؤٗٚ "ًَ ػَٔ اىح١ٍ ٣ليع طـ٤َحً ك٢ ححٟٝخع حُوخ٤ٗٞٗش حُوخثٔش"

 19 ػ  ز  أوؿ  نا لياسيف  حمديف  هذا المان  موسو ل ال رار ااداري ف  قرا  م  س الدولل مست ار/ 
 اكٜكخفرؤٗكٚ " حإلىح١ٍ ٓكٌِض ًُكي حالطـكخٙ كؼَككض حُوكَحٍأكٌخٜٓخ حُو٠خث٤ش ٌٛح حالطـكخٙ ٝ رخًٍٞسُٝوي طٌ٘ض حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش ٌٓ٘ 

أٝ  اٗ٘كخءٓؼك٤ٖ  هكخ٢ًَٗٞٗٓكِ  اككيحعحُـٜش حإلىح٣ٍش ػٖ اٍحىطٜكخ حُِِٔٓكش رٔكخ ُٜكخ ٓكٖ ٓكِطش رٔوظ٠ك٠ حُوكٞح٤ٖٗ ٝحُِكٞحثق روٜكي 

 ".ًخٕ ًُي ٌٓٔ٘خً ٝؿخثِحً ًٝخٕ حُزخػغ ػ٤ِٚ طلو٤ن ِٜٓلش ػخٓشطؼي٣ال أٝ اُـخء ٓظ٠ 

 "9/5/99ؽ.ع   سل 42لسنل  6670حنـ المحنمل ااداريل الا يا ف  الطاف رقـ  -ف  هذا المان "
ٓلذ حُوَحٍحص حإلىح٣ٍش ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش ٝطٜل٤ق ححٟٝخع  ك٢ٖٝٓ ك٤غ إٔ ه٠خء ٌٛٙ حُٔلٌٔش هي حٓظوَ ػ٠ِ إٔ "كن حإلىحٍس 

ٓٔخٍٓكظٚ هكالٍ  كك٢ٔوخُلش ُِوخٕٗٞ أَٛ ِْٓٔ ركٚ حكظَحٓكخً ُٔزكيأ حُٔ٘كَٝػ٤ش ٝٓك٤خىس حُوكخٕٗٞ ٝٛكٞ َٓٛكٕٞ ركؤٕ ط٘٘ك٢ حإلىحٍس حُ

طظُٞكي ػكٖ ٛكٌٙ  حُظك٢ًُٝي الػظزخٍحص طظؼِن رخُِٜٔلش حُؼخٓش طظٔؼَ ك٠ حٓظوَحٍ حَُٔحًكِ حُوخ٤ٗٞٗكش  حُو٠خث٢ح٤ُٔؼخى حُٔوٍَ ُِطؼٖ 

" ٓكٖ 65،  64ٜٗكض ػ٤ِكٚ حُٔكخىط٤ٖ " حُك٠١ٌ ٓزيأ ٓك٤خىس حُوكخٕٗٞ ٝه٠كٞع ححككَحى ٝحُكيٍٝ ُِوكخٕٗٞ حُوَحٍحص ، اال أٗٚ ٝر٘خء ػِ

حُزكخد حَُحركغ حُوكخٙ ُٔك٤خىس حُوكخٕٗٞ ككبٕ ػٔكش ككخالص ال ٣و٠كغ ٓكلزٜخ ٤ُٔؼكخى حُٔكظ٤ٖ ٣ٞٓكخ حُٔوكٍَ ُٔكلذ حُوكَحٍ  كك٢حُيٓظٍٞ 

هَحٍ ٗظ٤ـش حُظي٤ُْ أٝ حُـٖ كال ٣ٌظٔذ ٌٛح حُوَحٍ أ٣ش كٜكخٗش  حُٔؼ٤ذ ٠ٛٝ طظٔؼَ ك٠ كخُش ٓخ اًح كَٜ حكي ححكَحى ػ٠ِ حإلىح١ٍ

ٖٓ حُٔلذ أٝ حإلُـخء رؼي حٗو٠خء حُٔٞحػ٤ي حُوخ٤ٗٞٗكش حُٔوكٍَس ُٔكلذ حُوكَحٍحص حإلىح٣ٍكش ًُكي إٔ ٓك٤خىس حُوكخٕٗٞ طؼِكٞ ًكَ  طؼٜٔش

ىُٝكش حُ٘كَػ٤ش  كك٢ىس حُوخٕٗٞ هخثٔخ هخٍؽ ٗطخم ٤ٓخ اىح١ٍهَحٍ أٝ طَٜف  أ١ال ٣ٔٞؽ إٔ ٣ٔظَٔ  –كَى أٝ ح٣ش ِٓطش  الٟاٍحىس 

ٛكخ حُ٘ظكخّ حُؼكخّ ظٞهخٝحَُٔ٘ٝػ٤ش ٥ػخٍٙ رخُظلخٝٝ ٓؼٜخ كخُظي٤ُْ أٝ حُـٖ ٣لٔي ىحثٔخً ؿ٤ٔكغ حُظٜكَكخص ًوخػكيس ػخٓكش ٝأٛك٤ِٚ ٣

 ٝحُوخٕٗٞ حُوخثْ ػ٠ِ حَُ٘ػ٤ش ٤ٓٝخىس حُوخٕٗٞ ٝال ٣ـُٞ إٔ ٣ل٤ي حُٔيُْ ٖٓ ٗظخثؾ ػِٔٚ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع". حُيٓظ١ٍٞ

 "وما بادها 1055 ػ 35ـ الموسو ل ااداريل الحديثل 1/12/1991ؽ   سل 33لسنل  1941الطاف رقـ  –ذا المان  ه في
ٝك٠ كٌْ أهَ ًٛزض حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش ا٠ُ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ًحص حُٔؼ٠٘ رو٠خثٜخ ػ٠ِ إٔ "أٓخ اًح ًخٗض حُـٜش حإلىح٣ٍش هي طؼٔيص أٛيحٍ 

م حُوككخٕٗٞ.. ٝٓككٖ كككخالص ًُككي إٔ رِـككض حُٔوخُلككش ٓككٖ حُـٔككخٓش كككيحً رِككؾ حُٔوخُلككش حُ٘ككَػ٤ش ٝٓكك٤خىس حُوككخٕٗٞ طٜككَكض هككخٍؽ ٗطككخ

ال ٣لكيع كٌٔكخ اال اًح  حُك١ٌح٣َُٜلش ُٔخ ٟٔظٚ ٜٗٞٙ حُيٓظٍٞ ٝحُوَٝؽ ػٖ حُٔزكخىة ٝححٓكْ حُؼخٓكش حُٔظٜكِش رخُ٘ظكخّ حُؼكخّ 

ككيىٙ  حُك١ٌٕ طٔظٜيف ٝؿٚ حُلن ٝحُٜخُق حُؼخّ طِظِّ رٜخ ىٝٓخً ٠ٛٝ ٝؿٞد أ حُظ٢حٗلَكض حإلىحٍس ػٖ ٝو٤لظٜخ ٝؿخ٣ظٜخ حُلظ٤ٔش 

ؿؼِكٚ ؿكَٞٛحً ًٍٝ٘كخ أٓخٓك٤خً ُٔزكيأ  ٝحُك١ٌا١كخٍٙ ططز٤وكخ ُكٚ،  كك٢ حإلىح١ٍٛكيٍ حُوكَحٍ  حُك١ٌ حُوكخ٢ٗٞٗحُ٘ظكخّ  كك٢ٝٗظٔٚ حُٔ٘كَع 

ٔكَ ىٝٓككخً ٝأٓخٓككخً ٣ٔؼككَ حُـخ٣كش حُؼ٤ِككخ ُِيُٝكش حُ٘ككَػ٤ش حُظكك٠ ٣ظؼك٤ٖ إٔ طوككّٞ ٝطؼ حُكك١ٌحُ٘كَػ٤ش ٝحُٜككخُق حُؼكخّ ححػِكك٠ ُِٔكٞح٤٘١ٖ 

ُلٔخ٣ش حُٜكخُق حُؼكخّ ُِٔكٞح٤٘١ٖ ٝٓكٖ ػكْ ككبٕ حالػظكيحء ٣ٌكٕٞ ٓٞؿٜكخً اًح ىكؼكض حُٔوخُلكش ُاكٌكخّ حُٔظؼِوكش رخُ٘ظكخّ حُؼكخّ اُك٠ ًكال 

ٗزككٞحص  – ٝاػطخثٜككخٝٓككٖ ػككْ كككبٕ ططز٤ككن هخػككيس كٔخ٣ككش ٛككٌٙ حُوككَحٍحص  –حالػظزككخ٣ٍٖ حُ٘ككَػ٤ش ٝحُٜككخُق حُؼككخّ ححػِكك٠ ُِٔككٞح٤٘١ٖ 

طؼِٜٔكخ ٓككٖ حإلُـكخء طظَطكذ ػ٤ِككٚ ػٔكالً ٝك٠كال ػكٖ اٛككيحٍ حُ٘كَػ٤ش ٝٓك٤خىس حُوككخٕٗٞ ٝطط٤ِٜكخ ُٜكخُق ححكككَحى  –كٜكخٗش حُٔٞحػ٤كي 

ٛكيٍص ٛكٌٙ حُوكَحٍحص أٓخٓكخً ططز٤وكخً حكٌخٓكٚ ٝٓكٖ ػكْ ككبٕ حُوكَحٍحص  حُك١ٌ حُوكخ٢ٗٞٗحُٔـخٍ  ك٢رِٝحطْٜ ح٤ٜٗخٍ حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝأٗٚ 

حُلخكٖ ٝحُـ٤ْٔ ٝحالؿظٜخد حُظخَٛ ُِلوٞم حُؼ٤ِكخ ُِـٔخػكش رؼكي ؿكيٝحً رخُٜٔكخُق  حإلىح١ٍطوّٞ ػ٠ِ حُـٖ ٝحُوطؤ  حُظ٢حإلىح٣ٍش 
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ػ٤ِٚ ٖٓ حػظيحء ؿ٤َ ٓزٍَ ػ٠ِ هك٤ْ حُٔـظٔكغ ٝٓوٞٓخطكٚ ٜٝٓكخُلٚ حُؼ٤ِكخ ٝال ٣ٞؿكي  ٣٘ط١ٞحُؼ٤ِخ ٝحُؼخٓش ُٔـٔٞع حُٔٞح٤٘١ٖ ُٔخ 

 ٜٜٔخ ٖٓ حُٔلذ أٝ حإلُـخء".أٟ ٓ٘ي ك٠ ا١خٍ حَُ٘ػ٤ش ٤ٓٝخىس حُوخٕٗٞ حٕ طٌظٔذ أ٣ش كٜخٗش طؼ

 ".وما بادها 1058 ػ 65ج الحديثلـ الموسو ل ااداريل 26/4/1992  سل  –ؽ 34لسنل  553الطاف رقـ  –هذا المان   في
ُٔكك٘ش  1765حٛككيٍ ٍثك٤ْ ٓـِككْ حُكٍُٞحء حُوككَحٍ ٍهكْ  20/8/2000ٝٓكٖ ك٤ككغ أٗكٚ ٝككك٠ هٜكٞٙ حُلخُككش حُكَحٖٛ كبٗككٚ رظكخ٣ٍن 

ُٔٔكظؼَٔ  أك٘كي١أٛكيٍص طِكي حُِـ٘كش هكَحٍحً رز٤كغ ٗكًَش ػٔكَ  1/1/2001ٝرظكخ٣ٍن  – شُِوٜوٜكح٣ٍكش ط٤ٌَ٘ حُِـ٘كش حُُٞ 2000

 ، ٝكيىص حُِـ٘ش ح٠ُٞحر٢ ٝحإلؿَحءحص حُلخًٔش ُِؼ٤ِٔش حٓظٌٔخٍ حُز٤غ ٠ٛٝ:ٍث٢ٔ٤

 ٠ُ حًَُ٘ش حُوخر٠ش.ٝحُلَٝع ا حالٍح٠ٟؿ٤َ حُٔالثٔش ُِ٘٘خ١ ًٌُٝي حُلَٝع حُوخَٓس ًُٝي ر٘وَ  ٝححٍح٢ٟحٓظزؼخى ححٍٛٞ  أٝال:

% 3ٓ٘ٚ" هخرِش ُِظـي٣ي ٓوخركَ  35حُٔيس " ٣ٞ١ِشر٤غ حًَُ٘خص ريٕٝ ححٍٝ ػ٠ِ إٔ طئؿَ ححٍٝ ُِٔ٘ظَٟ رؼوٞى حٗظلخع  ػخ٤ٗخ:

 أ٣ٜٔخ أهَ. ٝحإلكٜخءُِظؼزجش حُؼخٓش  ح١ًَُِٔحُٔؼِٖ ٖٓ حُـٜخُ  حُظ٠وْ% ٣ٞ٘ٓخً أٝ رٔؼيٍ 5ٖٓ حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش طِىحى ر٘ٔزش 

و٤ْ ٌٛٙ حًَُ٘خص ػ٠ِ أٓخّ حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش حُلو٤و٤ش ًُٝي رخُطَف ػ٠ِ حُٔٞم ٝٓوخٍٗش حُو٤ٔكش ركخُو٤ْ حُٔكخروش ٝحُؼكَٝ ط ػخُؼخ:

 .حُٔؼَٟٝشػ٠ِ حُـٔؼ٤خص حُؼ٤ٓٞٔش ػْ ػ٠ِ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش الطوخً حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ ك٠ ٟٞء حُو٤ٔش 

 أٗككٞحٍٝر٘ككخء ػِكك٠ حُؼككَٝ حُٔوككيّ ٓككٖ ٗككًَش  أك٘ككي١ٗككًَش ػٔككَ  ٝحكككن ٓـِككْ حُككٍُٞحء ػِكك٠ حػظٔككخى ٝر٤ككغ 6/1/2004ٝرـِٔككش 

ٓكْٜ  15000000ؿ٤ٜ٘كخ ، ُؼكيى  589410000رو٤ٔكش اؿٔخ٤ُكش طوكيٍ رٔزِكؾ  أك٘كي١% ٓكٖ أٓكْٜ ٗكًَش ػٔكَ 90حُٔظليس ُ٘كَحء 

زكض ٝحككن ٓـِكْ اىحٍس حُ٘كًَش حُوخر٠كش ػِك٠ ٓكخ حٗظٜكض ا٤ُكٚ طٞٛك٤خص ُـ٘كش حُ 6/7/2006"هٔٔش ػَ٘ ٤ِٕٓٞ ْٜٓ" ٝرظخ٣ٍن 

% ٓكٖ ه٤ٔكش 90رٞحهكغ  أك٘كي١ٝحكوض حُٔـٔٞػش حُُٞح٣ٍش ٤ُِٔخٓخص حالهظٜخى٣ش ػ٠ِ ر٤غ أْٜٓ ٗكًَش ػٔكَ  5/9/2006ٝرظخ٣ٍن 

 .% ٖٓ ؿِٔش حح10ْٜٓطِي ححْٜٓ ًَُ٘ش أٗٞحٍ حُٔظليس "ٓؼٞى٣ش حُـ٤ٔ٘ش" ػ٠ِ حكظلخو حًَُ٘ش حُوخر٠ش ر٘ٔزش 
ياسات االقت اديل قد  در م الكًا لألسػس والرػوابط ال انونيػل وقػد تب ػورت ومف حيث ال رار ال ادر مف الم مو ل الوزاريل ل س
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"ػيح حُلكَع"  1865ّ2ر٘خٍع ٓؼي ُؿٍِٞ رخإلٌٓ٘ي٣ٍش رٔٔخكش  50،  48ٝحُؼوخ٣ٍٖ  520ّ2رٔٔخكش ٗلٞ  حُؼـ٢ٔٝأٍٝ كَع 

 اال أٗٚ طْ ط٤ِْٔ حُٔ٘ظَٟ ًخكش ٌٛٙ ححٍٛٞ.

ٝكَع أٓٞحٕ ٝكَع ٓ٘كٞف  حُؼـ٢ُٔؼوخٍحص ػ٠ِ أٜٗخ ٓئؿَس ٍؿْ أٜٗخ ًِٓٔٞش ًَُِ٘ش ٠ٛٝ كَع ط٠ٔ٘ض ًَحٓش ح١َُٝ٘ رؼٞ ح

 ٓخهِظٚ ٝه٘خ. –ك٤ٖ أٜٗخ كن حٗظلخع ٠ٛٝ كَٝع ١ٔخ  ك٢ًٔخ أٜٗخ ط٠ٔ٘ض ػوخٍحص ػ٠ِ أٜٗخ ٓئؿَس 

٘كي طوك٤ْ حُؼكَٝ حُٔوكيّ ٓكٖ حُلٔكزخٕ ػ ك٢ٓٔخ طَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ كٍٜٞ حُٔ٘ظَٟ ػ٠ِ ِٓح٣خ طِي حُؼوخٍحص ٝه٤ْ اٟخك٤ش ُْ طٌٖ 

 حُٔ٘ظَٟ.

 ت ديـ الارض: -2
ٝٓكؼٞى٣خٕ أككيٛٔخ حُٔ٘كظَٟ كك٠ كك٤ٖ طوكيّ ػكَٝ ٝك٤كي ُٝكْ ٣كظْ اػكخىس  ٜٓك١َطويّ َُ٘حء ًَحٓكش حُ٘ك١َٝ ػالػكش ٓٔكظؼ٣َٖٔ 

ظٚ ّ ٝطكْ هزكٍٞ ػَٟكٚ ٝٓلخٟٝك1998ُٔك٘ش  89ٍهكْ  صٝحُِٔح٣كيحٓكٖ هكخٕٗٞ حُٔ٘خهٜكخص  35حُطَف ٝكوخ ُٔخ طوظ٠٠ ركٌُي حُٔكخىس 

 اٟكخكشاال أٗٚ رؼكي  –٤ِٕٓٞ ؿ٤ٜ٘خ  450ٝٛٞ  ححٓخ٤ِٓ٢ٕٓٞ ؿ٤٘ٚ أًزَ ٖٓ حُٔؼَ  504ػ٠ِ أٓخّ إٔ حُؼَٝ حُٔويّ ٓ٘ٚ رٔزِؾ 

 حُك١ٌأًزَ ٖٓ حُؼَٝ حُٔويّ ٖٓ حُٔٔظؼَٔ ححٓكَ  ححٓخ٢ًٓؼالٝس ٣ٜزق حُٔؼَ  ٝححٍح٤ِٓ٢ٟٕٞ ؿ٤٘ٚ ٓوخرَ ححٍٛٞ  113ٓزِؾ 

 ٍ ػ٠ِ ػَٝٝ أهَٟ رٔخ ٠٣ٖٔ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أًزَ ػخثي ٜٓ٘خ.ًخٕ ٣ـذ ٓؼٚ اػخىس حُطَف ُِلٜٞ

 :ـالت يي -3
 449.678ه٤ٔكش حُ٘كًَش ر٘لكٞ  19/9/2005 كك٢ أك٘كي١أوَٜ طو٣ََ حُِـ٘ش حٌُِٔ٘ش ٖٓ ٛلش اؿَحءحص ٝهٞحػي طو٤ْ ًَٗش ػٔكَ 

إٔ ط٠كخف ػكالٝس ر٘ٔكزش  % ٓك٣ٞ٘خً ك٤كغ اٟكخكش حُوكَح٤ِٓ12ٍٕٞ ؿ٤٘ٚ ٝكوخ حِٓٞد حُظيكوخص حُ٘وي٣ش ػِك٠ أٓكخّ ٓكؼَ حُوٜكْ 

 كك٤ِٓ٢كٕٞ ؿ٤ٜ٘كخ  113.427و٤ٔ٤كش حُٔؼكيس ظطزِكؾ ه٤ٔظٜكخ ٝكوكخ ُِيٍحٓكش حُ ٝحُظ٢% ٖٓ ه٤ٔش أٍح٠ٟ حُلَع حًُِٔٔٞش ًَُِ٘ش 100

 ٣ٝالكظ ػ٠ِ ًُي: –٤ِٕٓٞ ؿ٤ٜ٘خ  563.105كخُش حُظَٜف رخُز٤غ حٍح٠ٟ طِي حُلَٝع ُظٜزق ه٤ٔش حًَُ٘ش 

 113.427حُزخُـككش كٔككذ ٍأٟ حُِـ٘ككش  ٝححٍحٟك٢طوكي٣َ ه٤ٔككش ححٛككٍٞ  ككك٢طككْ حالػظٔكخى ػ٤ِككٚ  حُكك١ٌُكْ ٣ٟٞككق حُظو٣َككَ ححٓكخّ  -أ

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ٝكوخ ُِيٍحٓش حُيه٤وش حُٔؼيس هخٛش إٔ هَحٍ حُِـ٘ش حٗكظ١َ اٟكخكظٜخ ككخٍ حُظٜكَف ركخُز٤غ كك٠ ك٤٘كٚ ر٤٘ٔكخ رِـكض ه٤ٔكش 

٤ِٓكٕٞ ؿ٤ٜ٘كخ  336ظٜك٤٘غ حُٔ٘ٔكٞؿخص كك٠ كك٤ٖ رِـكض ٝكن طو٤٤ْ حًَُ٘ش حُوخر٠كش ُ 1999ػخّ  أك٘ي١كو٢ رًَ٘ش ػَٔ  حالٍح٠ٟ
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% ٓكٖ حُلكَٝع ٝحًُِٔٔٞكش ُِ٘كًَش" ٓوخركَ كٜكُٞٚ ػِك٠ هكَٝٝ 50ككَع كوك٢ "ر٘ٔكزش  16ًٔخ طز٤ٖ ه٤خّ حُٔ٘ظَٟ ركَٖٛ ػكيى 

 ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ. 462ٝط٤ٜٔالص ر٤ٌ٘ش ر٘لٞ 

 أف ت ييـ ال رنل ب ذا األس وب ال يابر  ف ال يمل الح ي يل لألسباب اآلتيل: -ب
طوك٤ْ حُ٘ككًَش رؤٓككِٞد حُظككيكوخص حُ٘وي٣ككش طككْ حُٔٞحكوككش ػ٤ِككٚ ًٔ٘٘ككؤس ٓٔككظَٔس رظو٣َككَ ًككَ ٓككٖ حُِـ٘ككش حالهظٜككخى٣ش ُٝـ٘ككش حُوطككش  -1

حُز٤كغ  كك٢كخُش حَُؿزكش  ك٢ك٤ٖ أطخكض ُـ٘ش حُظلو٤ن ك٠ هَحٍٛخ كن حُز٤غ ربٟخكش ه٤ٔش ؿ٤َ كو٤و٤ش  ك٢ٝحُٔٞحُٗش رٔـِْ حُ٘ؼذ 

 .ٝححٍح٢ٟر٤غ حُٔٔظؼَٔ ُاٍٛٞ  ك٤٢ٔخً رؤِٓٞد حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش كخٍ حَُؿزش ًٝخٕ ححؿيٍ ُِـ٘ش إٔ ططِذ طو

ٕ ٓؼككيٍ  حُٔكك٤ِٓ١ٞ٘ككٕٞ ؿ٤٘ككٚ ىٕٝ حٓككظزؼخى ٓؼككيٍ حُ٘ٔككٞ  190ر٘لككٞ  حُٔظز٘ككخسأوٜككَ حُظو٤كك٤ْ رؤٓككِٞد حُظككيكوخص حُ٘وي٣ككش حُو٤ٔككش  -2

 ٤ِٓخٍ ؿ٤٘ٚ. 1.142% ٣ٞ٘ٓخً ٓئىٟ ًُي رِٞؽ حُو٤ٔش حُٔظزوخٙ ر٘ٔٞ 10رِؾ  ٝح١ٌُحُوْٜ حُٔٔظويّ 

ٓؼيٍ حُ٘ٔكٞ  –ٓؼَ حُوْٜ ÷ ٓؼيٍ حُوْٜ ×  100× ِٓلٞوش: "حُظيكوخص حُ٘وي٣ش ٖٓ حُ٘٘خ١ ػٖ حُٔ٘ش ححه٤َس ٖٓ كظَس حُظل٤َِ 

 ؿ٤٘ٚ". 1.141.541.100=  0.322×  35451587=  10 – 12÷  100×  70903173= 

ـخ٣ٍش ٝحُظك٠ طظؼكخوْ ك٤ٜكخ ه٤ٔكش ححٛكٍٞ حُؼوخ٣ٍكش ٓكٞحء حُظخ٣ٍو٤كش أٝ طو٤٤ْ حُٔ٘٘ؤس حُظ ك٢إٔ ٣َ١وش حُظيكوخص حُ٘وي٣ش ال طِٜق  -3

 ٓوخرَ ط٠خإٍ حُؼخثي حُٔلون ٜٓ٘خ. ك٢حُلخ٤ُش 

ػيّ طلي٣غ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس "ٓخروخ" ُِظو٤٤ْ أهٌحً ك٠ حالػظزخٍ حَُٔحًِ حُٔخ٤ُش ٝٗظخثؾ ححػٔخٍ ػٖ حُٔ٘ظ٤ٖ ححه٤كَط٤ٖ  -4

 2.05" ٗلكٞ 2004-2002رِـض ٗظخثؾ ححػٔخٍ ػكٖ حُٔك٘ٞحص حُٔظوكٌس أٓخٓكخً ُِيٍحٓكش "" ك٤غ 2005/2006،  2004/2005"

 ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ أٍرخف ٝطؤػ٤َ ًُي ه٤ٔش حًَُ٘ش. 3.787" ٗلٞ 2006-٤ِٓ2004ٕٞ ؿ٤٘ٚ هٔخثَ ر٤٘ٔخ رِـض ػٖ حُٔ٘ٞحص ححه٤َس "

حُوخر٠ش ُِظـخٍس ٝطْ ط٤ِٜٔٔخ ا٠ُ حُٔ٘ظَٟ ٍؿْ أٜٗكخ ُْ ٣ظْ ٍى ححٍٛٞ حُٔظٞهلش أٝ ؿ٤َ حُٔ٘ظـش ك٠ طخ٣ٍن حُظو٤٤ْ ا٠ُ حًَُ٘ش  -5

ُْ طٔخْٛ ك٠ طلي٣ي ه٤ٔش حًَُ٘ش رؤِٓٞد حُظيكوخص حُ٘وي٣كش ًٝكخٕ ٣ظؼك٤ٖ طو٤ك٤ْ ٛكٌٙ ححٛكٍٞ ٝٓطخُزكش حُٔٔكظؼَٔ رٜكخ رؼكي ط٠ك٤ٜٔ٘خ 

 ه٤ٔش حًَُ٘ش.

 راباا: ا تماد ال مايل الاامل غير الااديل ا را ات البيع:
ُِٔٞحكوكش  25/9/2006 كك٢حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـكخٍس كك٠ حُٔؼكَٝٝ ػِك٠ حُـٔؼ٤كش حُؼخٓكش ؿ٤كَ حُؼخى٣كش ط٠ٖٔ طو٣ََ ٓـِْ اىحٍس 

ٓكٖ ٗكؤٜٗخ حُظٜك٣ٖٞ ٓكٖ ه٤ٔكش حُ٘كًَش ُِظكؤػ٤َ ػِك٠  ٝحُظك٢رؼٞ حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗكخص ؿ٤كَ حُٜكل٤لش  أك٘ي١ػ٠ِ ر٤غ ًَٗش ػَٔ 

 هَحٍ حُـٔؼ٤ش رخُٔٞحكوش ػ٠ِ حُز٤غ ٜٝٓ٘خ:

٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ٍؿكْ إٔ ٗظكخثؾ ححػٔكخٍ حُظك٠ أٍٝىٛكخ حُظو٣َكَ ٓكٖ  54.5ال طـط٠ أؿٍٞ حُؼخ٤ِٖٓ حُزخُـش  أك٘ي١إٔ ػٞحثي ًَٗش ػَٔ  -

 ٍرق أٝ هٔخٍس وَٜص رخُوٞحثْ حُٔخ٤ُش رؼي ػَٔ ه٤ٔش ٌٛٙ ححؿٍٞ.

٤ٔكش حُ٘كًَش ؿخء ػ٠ِ هالف حُلو٤وش ك٤كغ رِـكض ه حالٍح٤ِٓ٠ٟٕٞ ؿ٤٘ٚ ٗخِٓش ه٤ٔش  496رِؾ ٗلٞ  1999إٔ طو٤٤ْ حًَُ٘ش ػخّ  -

 .حالٍح٤ِٓ٠ٟٕٞ ؿ٤٘ٚ ريٕٝ ه٤ٔش  540ٗلٞ 

% ٤ِٓ76كٕٞ ؿ٤٘كٚ ٍؿكْ أٗكٚ ٣ٔؼكَ  244َُ٘حء حًَُ٘ش رخٌُخَٓ رِؾ ٗلكٞ ٓزِكؾ  1999ؿخء رخُظو٣ََ إٔ ػَٝ ٛ٘خع َٜٓ ػخّ  -

 .ٖٓ ه٤ٔش حًَُ٘ش

 :الثانيأما المحور 
ٓكٖ ٝحهكغ ٓكـالص  أك٘كي١ُ٘كًَش ػٔكَ  ٓكخ٢ُػكيحى طوك٤ْ إل 2005ُٔك٘ش  136ك٤ٔؼَ ك٤ٔخ حٗظٜض ا٤ُكٚ حُِـ٘كش حُٔ٘كٌِش ركخُوَحٍ ٍهكْ  

ٝٓٔظ٘يحص حًَُ٘ش ٓ٘خوَس ٝٓطخروش ححٍٛٞ ػ٤ِٜخ. ٝهي حػظٔيص طِي حُِـ٘ش ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ ححْٓ ٝح٠ُكٞحر٢ ٓكٖ أؿكَ اػكيحى 

 .ْحُظو٤٤ًُي 
ُِٔلخٓكزخص  حًَُٔك١ِخُ ٝطلكض اٗكَحف حُـٜك 30/6/2005 كك٢طْ رٔؼَكش ُـخٕ حُ٘كًَش  ٝح١ٌُُاٍٛٞ  حُلؼ٢ِحػظزخٍ حُـَى  أوال:

 .أٓخٓخً ُِظو٤٤ْ حُٔخ٢ُٝحُٔيٕٝ رٔـالص ٝىكخطَ حًَُ٘ش ٝط٠ٔ٘ٚ حًَُِٔ 
 .حُؼخرظشطلي٣ي حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش أٝ حالٓظزيح٤ُش ُاٍٛٞ  ثانيا:

 طليىص رٔؼَكش حُل٤٤ٖ٘ ٖٓ أػ٠خء حُِـخٕ حُلَػ٤ش. حُظ٢: طلي٣ي ٗٔذ حُٜالك٤ش ٌَُ أَٛ ١زوخ ُِٔؼخ٤٣َ حُل٢٘ ػخُؼخ

 نسبل ال  حيل.× السوقيل  : طلي٣ي حُو٤ٔش حُلخ٤ُش ٌَُ أَٛ ًلخَٛ َٟد حُو٤ٔشٍحرؼخ
طْ طلو٤وٜخ ١زوخ ُِٔزخىة حُٔلخٓكزش حُٔظؼكخٍف ػ٤ِٜكخ طكْ طو٤٤ٜٔكخ ١زوكخ ُآكْ حُظلٜك٤ِ٤ش  حُظ٢هخٓٔخ: ححٍٛٞ ٝحُوّٜٞ ححهَٟ 

 أهَطٜخ حُِـ٘ش حَُث٤ٔ٤ش. حُظ٢

 :حُظخ٢ُرٔٞؿزٚ طٔض رٚ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ ػ٠ِ حُ٘لٞ  ١ٌٝحُٝهي ط٠ٖٔ طو٣ََ حُِـ٘ش ػيى ٖٓ حَُٔحكَ 
 مرح ل الت ييـ: -أ
 .ػخرظشٌَُ ٓخ طٔظٌِٚ حًَُ٘ش ٖٓ أٍٛٞ  30/6/2005ك٠  حُٔخ٢ُطْ ٝط٠ٔ٘ٚ حًَُِٔ  ح١ٌُحػظٔيص حُِـ٘ش ػ٠ِ حُـَى  -1

ُككش ػككيّ ٝؿككٞى ٓٔخػككَ ُٜككٌٙ ػٔككٖ ٗككَحء ححٛككَ ؿي٣ككيحً" ُاٛككٍٞ حُٔٔخػِككش أٝ حُٔ٘ككخرٜش ٝككك٠ كخ حُلككخ٢ُطلي٣ككي ٓككؼَ "حُٔككٞم  -2

 ححٍٛٞ ٣ظْ طوي٣َ ه٤ٔش حٓظزيح٤ُش ُٜخ.
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 طلي٣ي ٗٔزش ٛالك٤ش ًَ أَٛ ٖٓ ححٍٛٞ. -3

 ٗٔزش ٛالك٤ش ححَٛ حُٔوّٞ(.× طلي٣ي حُو٤ٔش حُلخ٤ُش رظطز٤ن حُٔؼخىُش حُظخ٤ُش )حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش  -4

ٝاؿَحء حُظول٠٤خص حُالُٓش ػ٤ِكٚ ١زوكخ ُآكْ حُٔطزوكش  ححٍٛٞ حُٔظيحُٝش طْ طو٤٤ْ ٓوِٕٝ ر٠خثغ رـَٝ حُز٤غ رٔؼَ حُظٌِلش -5

 ٣ظْ طو٤ٜٔخ ١زوخ ُ٘ظخثؾ ىٍحٓش ًَ ػَٜ٘ ٜٓ٘خ. حُٔخ٢ُرخًَُ٘ش أٓخ رخه٠ ػ٘خَٛ حًَُِٔ 

 حُٔطخروش حُيكظ٣َش ر٤ٖ حُ٘ظخثؾ ٝحُو٤ْ حُٔيٝٗش رخُيكخطَ ٝحُٔـالص. -6

 ُظِحٓخص ٖٓ ٓـٔٞع حُٔٞؿٞىحص.طلي٣ي ٛخك٠ ه٤ٔش ححٍٛٞ "كوٞم ح٤ٌُِٔش" رخٓظزؼخى ٓـٔٞع حال -7

 كوٞم ح٤ٌُِٔش رؤٔش ه٤ٔش كوٞم ح٤ٌُِٔش ػ٠ِ ػيى ححْٜٓ حُٜٔيٍس ٝحُٔيكٞػش. ك٢طلي٣ي ٤ٜٗذ حُْٜٔ  -8

 ُـخٕ حُظو٤٤ْ حُٔوظِلش: ك٢ حُٔخ٢ُطْ ططز٤وٜخ ػ٠ِ ػ٘خَٛ حًَُِٔ  حُظ٢ححْٓ  -د

 ".ِـخٕ حُل٤٘ش: "طو٤٤ْ ححٍٛٞ حُؼخرظش حُ -1

 ٓؼخٍ حُٔخثيس ك٠ حُٔٞم.: ١زوخ ُاحالٍح٠ٟ

 :المباني
حُظؼ٤ِككش أٝ حُٜككيّ ُِٔز٘كك٠ ٝحُظ٘ككط٤زخص حُٔؼٔخ٣ٍككش ٝحُظـ٤ٜككِحص  ٝآٌخ٤ٗككخصًِٓٔٞككش: ١زوككخ ُآككؼخٍ حُٔككخثيس ككك٠ حُٔككٞم  ٓزككخ٢ٗ -أ

 حُٔٞؿٞىس رخُٔز٠٘.

ص حُٔؼٔخ٣ٍكش ٝحُظـ٤ٜكِحص ٓٔظؤؿَس: ١زوخ ُآكؼخٍ حُٔكخثيس كك٠ حُٔكٞم ٝ آٌخ٤ٗكخص حُظؼ٤ِكش أٝ حُٜكيّ ُِٔز٘ك٠ ٝحُظ٘كط٤زخ ٓزخ٢ٗ -د

 % ٖٓ ٌٛٙ حُو٤ٔش.50حُٔٞؿٞىس رخُٔز٠٘ ٝكٜش حًَُ٘ش طؼخىٍ 

" طْ طو٤ٜٔخ ػ٠ِ أٓخّ حُو٤ٔش حُٔكٞه٤ش ٓطكٍٞٙ ر٘ٔكزش حُٜكالك٤ش ٌُكَ أٛكَ ٓكٖ ٝحُٔزخ٢ٗ حالٍح٠ٟححٍٛٞ حُؼخرظش "روالف  رخه٢

 ححٍٛٞ.

ُظ٠ حٗظ٠ٜ ػَٔٛخ ىكظ٣َكخً ٝٓخُحُكض طؼٔكَ كؤٜٗكخ ه٤ٔكض ػِك٠ أٓكخّ طٞهق اٗظخؽ ٓؼ٤ِظٜخ كخ٤ُخً ًٌُٝي ححٍٛٞ ح حُظ٢ححٍٛٞ حُوي٣ٔش 

 كيىٛخ حُل٤ٕ٘ٞ. حُظ٢حُويٍس حُل٤٘ش 

كٜكَ رؼكٞ ححٛكٍٞ )ككَٝع / أٍٟك٠ ك٠كخء / ٓوكخُٕ( ًحص حُطز٤ؼكش حُوخٛكش ٓكٖ ه٤ٔكش  آٌخ٤ٗش ك٢حٗظٜض حُِـ٘ش أٗٚ ٣ٌٖٔ حُ٘ظَ 

٠ ٛكٌٙ حُلخُكش ط٘ظوكَ اُك٠ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس حػٔكخٍ حُلَٛكش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٞحكَ ُٜخ كَٛش ري٣ِش الٓكظؼٔخٍٛخ ٝكك ٝحُظ٢حُظو٤٤ْ 

 ٠ٛٝ: ٤ِٓ8ٕٞ ؿ٤٘ٚ ٝػيىٛخ  446.131حُزي٣ِش ر٘ؤٜٗخ ٝطزِؾ ه٤ٔش ٌٛٙ ححٍٛٞ ُِظو٤٤ْ 

 / َٓحى رخُـ٤ِس / ٓؼي ُؿٍِٞ رخإلٌٓ٘ي٣ٍش. ػَحر٢/ حُٜٞحُل٠ رٔي٣٘ش َٜٗ /  أٍٝ هِق  ػي٢ُ/  ِػزيح ُؼ٣ِكَٝع: 

 رخُـ٤ِس / أٍٝ ر٠٘ ؿخُذ أ١ٞ٤ٓ. َحر٢ػأٍٝ ك٠خء: هِق 

 ٓوخُٕ: ٓي٣٘ش َٜٗ.

 :أما المحور الثالث
رخػظزخٍٙ ٖٓ أػ٠خء حُِـ٘كش حُل٤٘كش حُٔ٘كٌِش روكَحٍ ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس  حُٜخى١ػزي ك٤ٖٔ  ٣ل٢ٜٗخىس حُٜٔ٘يّ  ك٢كبٜٗخ طظٔؼَ  

ؿخء رٜخ "إٔ حُـ٤ٔغ هكي حطلكن ػِك٠  ٝح١ٌُ أك٘ي١ٝحٌُِٔ٘ش رـَٝ اػخىس طو٤ْ ًَٗش ػَٔ  2005ُٔ٘ش  136حًَُ٘ش حُوخر٠ش ٍهْ 

ٟككٞء إٔ حُز٤ككغ ٝكوككخ ٌَُحٓككش حُ٘كك١َٝ ٛككٞ ر٤ككغ ًخٓككَ ُٝكك٤ْ كككن حٗظلككخع" ٝٛكك٠ ٣َ١وككش حُو٤ٔككش  ككك٢إٔ ححٓككِٞد ححٓؼككَ ُِظو٤كك٤ْ" 

٤ْ طظ٤ٔككِ روككٞس أٛككُٜٞخ حُٔظٞحؿككيس رككؤؿ٠ِ ٝأٍٝع ححٓككخًٖ ٝأٗككٚ طككْ حٓككظزؼخى حُظو٤كك أك٘ككي١حُٔككٞه٤ش حُلخ٤ُككش ال ٓكك٤ٔخ إٔ ٗككًَش ػٔككَ 

 رط٣َوش حُظيكوخص حُ٘وي٣ش حُٔوٜٞٓش حٜٗخ وخُٔش ًَُ٘ش هطخع ػخّ أٍرخكٜخ "طيكوخطٜخ" ه٤ِِش ر٤٘ٔخ أُٜٛٞخ حُؼخرظش ه٣ٞش.

ط٘ك٤ٌَ حُِـ٘كش حُُٞح٣ٍكش ُِوٜوٜكش  2000ُٔك٘ش  1765ًُي ٝك٤غ حٗكٚ حٓكظ٘خىح اُك٠ هكَحٍ ٍثك٤ْ ٓـِكْ حُكٍُٞحء ٍهكْ  ًخٕ ُٝٔخ

أٛكككيٍص حُِـ٘كككش حُُٞح٣ٍكككش  30/8/2000ٓكككٖ حُٞهكككخثغ حُٜٔككك٣َش رظكككخ٣ٍن  197ؼكككيى حُٔ٘٘كككٍٞ رخُ 20/8/2000حُٜكككخىٍ رظكككخ٣ٍن 

" ُٔٔكظؼَٔ أك٘ي١هَحٍحً رز٤غ رؼٞ ًَٗخص حُظـخٍس حُيحه٤ِش ٜٓ٘خ ًَٗش "ػَٔ  1/1/2001ُِوٜوٜش رخؿظٔخػٜخ حُٔؼوٞى رظخ٣ٍن 

 ٜخ:حالُظِحّ رٜخ ػ٘ي اؿَحء حُز٤غ ٓ٘ ٣٘زـ٢ حُظ٢ٝكيىص حُِـ٘ش ح٠ُٞحر٢ ٝحُٔؼخ٤٣َ  ٍث٢ٔ٤

 ٝحُلَٝع ا٠ُ حًَُ٘ش حُوخر٠ش. حالٍح٠ٟؿ٤َ حُٔالثٔش ُِ٘٘خ١ ًٌُٝي حُلَٝع حُوخَٓس ًُٝي ر٘وَ  ٝححٍح٢ٟحٓظزؼخى ححٍٛٞ  -1

% 30ٓ٘ش" هخرِكش ُِظـي٣كي ٓوخركَ  35ُِٔ٘ظَٟ رؼوٞى حٗظلخع ٣ٞ١ِش حُٔيس " حالٍح٠ٟر٤غ حًَُ٘ش ريٕٝ ححٍٝ ػ٠ِ إٔ طئؿَ  -2

 أ٣ٜٔخ أهَ. ٝحإلكٜخءُِظؼزجش  ح١ًَُِٔ% ٣ٞ٘ٓخً أٝ رٔؼيٍ حُظ٠وْ حُٔؼِٖ ٖٓ حُـٜخُ 5يٍ ٖٓ حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش طِىحى رٔؼ

طو٤٤ْ ٌٛٙ حًَُ٘خص ػ٠ِ أٓخّ حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش حُلو٤وكش ًُٝكي ركخُطَف ػِك٠ حُٔكٞم ٝٓوخٍٗكش حُو٤ٔكش ركخُو٤ْ حُٔكخروش ٝحُؼكَٝ  -3

 ٟٞء حُو٤ٔش حُٔؼَٟٝش. ك٢وَحٍ حُٔ٘خٓذ ػ٠ِ حُـٔؼ٤خص حُؼ٤ٓٞٔش ػْ ػ٠ِ حُِـ٘ش حُُٞح٣ٍش ُِوٜوٜش الطوخً حُ

ص ر٘ؤٕ طو٤٤ْ أٛكٍٞ ٝككَٝع ٗكًَش حٍزخاال أٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًَ ًُي ٖٝٓ ؿٔخع ٓخ ٓزن ػَٟٚ ٝط٤ٟٞلٚ ٖٓ أْٓ ك٤٘ش ٝحػظ

رؤٓكِٞد حُظكيكوخص حُ٘وي٣كش  أك٘كي١ػ٠ِ ر٤غ ًَٗش ػَٔ  6/1/2004ٛيٍ هَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء رخُٔٞحكوش رظخ٣ٍن  أك٘ي١ػَٔ 

حُٔلخٓكزش ٝحَُٔحؿؼكش  ٗكٍٞ أٓكظخً حكٔكيأؿَحٛكخ أ.ى/  حُظك٢ظزَطٜخ حٗٔذ حُطَم ُظو٤ْ ٛكٌٙ حُ٘كًَش ٝهكي حػظٔكيص ػِك٠ حُيٍحٓكش ٝحػ

 ، ركَ أٗكٚ ححؿكَد ٓكٖ ًُكي ككبٕ طو٣َكَ ُـ٘كش حُوطكش أك٘كي١إلػيحى ىٍحٓش ُظو٤ْ ػٔكَ  ًخٓظ٘خ١ٍٝػ٤ٔي طـخٍس حإلٌٓ٘ي٣ٍش ححٓزن 
اتباػت وات ػذت أساسػا لت ػيـ  ػرنل  التػياألمػر تمامػًا  ػابًا  ػـ مديحػه   ػ  الطري ػل لؾ والموازنل بم  س ال اب  ا  مؤيدًا لػذ

ترتب     بيع ت ؾ ال رنل ب ذا األس وب ونإلف األمر م رد الت  ص مػف  ػرح  مػ ؽ  التيو دد اآلثار االقت اديل  أفندي مر 
بػػذلؾ غيػػر بثػػا ا  – المارػػيمنػػذ منت ػػؼ ال ػػرف  الم ػػريلنافػػل  مػػوع ال ػػاب  لوالتسػػوي يقػػدـ الاديػػد مػػف ال ػػدمات اانتا يػػل 

حنػـ الونيػؿ مػف  ميػع  فػيسػ يـ ألنػه  اقت ػاديالبػد أف يػدار بإلسػ وب  الم ػريمسئوؿ مف أف أمواؿ الدولل وما يم نه ال ػاب 
م ام ػل أو ت ػؾ األمػواؿ   ػ  طري ػل الفػي ادارة ذلؾ الماؿ والمحافظل   يه ال إهدار  والابػث بػه والمتػا رة  الم ريأفراد ال اب 
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ألحد المستثمريف سوا  تـ ذلؾ  ف طريؽ ال  د مف أ ؿ إتماـ باض ال ك ات ال ا ل بمف هػو المسػئوؿ   ػ  إتمػاـ  المحاباة
الػػب د ومػػا ترتػػب  يػػه مػػف تػػدهور  فػػيإدارة المرافػػؽ االقت ػػاديل  فػػيت ػػؾ ال ػػك ل أـ ا كػػا  ف ػػؿ الحنومػػل طي ػػل ت ػػؾ السػػنوات 

  ػ  سػوقه ونثػر الحػديث وال غػط  يسػتوير نإلنه وسي ل ل   ص مػف ذلػؾ الك ػؿ ولنػف األمػر لػـ األوراع االقت اديل وبات األم
إتمػػاـ ت ػػؾ ال ػػك ل وترتػػب النثيػػر مػػف الب غػػات إلػػ  النائػػب الاػػاـ ونػػذلؾ ط بػػات ااحاطػػل واالسػػت وابات  فػػي ػػف  ػػب ل التواطػػؤ 

بات وسارت الحنومل   ػ  قػدـ وسػاؽ تسػارع الػزمف مػف  إال أنه لـ تناقش أى مف هذ  الط سيد قرار " –بم  س ال اب "الموقر 
 أ ؿ إتماـ البيع.

ُٝٔخ ًخٕ ًُي ٝك٤غ إٔ حُؼخرض ٖٓ ححٍٝحم إٔ حُوَحٍ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ هكي ٛكيٍ ٓوخُلكخً ُـ٤ٔكغ ح٠ُكٞحر٢ ٝححٓكْ حُل٤٘كش ٝحُوخ٤ٗٞٗكش 

ٟٝكؼض أٓكْ حُظو٤ك٤ْ  ٝحُظك٢ 30/8/2000ًٝكٌُي ٓوخُلظكٚ ُوكَحٍ حُِـ٘كش حُُٞح٣ٍكش ُِوٜوٜكش ٝرظكخ٣ٍن  أك٘كي١ُظو٤ْ ًَٗش ػٔكَ 

أػيٛخ أ.ى/ حكٔي ٓلٔٞى ٗكٍٞ ؿخٟكخ  حُظ٢ٝحػظٔي كو٢ ػ٠ِ أِٓٞد حُظيكوخص حُ٘وي٣ش رٔٞؿذ حُيٍحٓش  أك٘ي١ًَٗش ػَٔ  ك٢حُٔظزؼش 

ٗكًَش  أك٘كي١أؿ٣َض رٔؼَكش ؿٜخص حُيُٝش ُظو٤٤ْ أٛكٍٞ ٝككَٝع ٗكًَش ػٔكَ  حُظ٢رَٜٙ ٝر٤َٜطٚ ػٖ ؿ٤ٔغ حُيٍحٓخص ٝححرلخع 

ككَع طٔكخٟٝ  82ٟخٍرخ رٜخ ػَٝ حُلخث٢ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ طِي حُيٍحٓخص حُظو٤ٔ٤ش أػزظض إٔ ه٤ٔش حُٜلوش ًِٜخ ُؼكيى  ي١أك٘ػَٔ 

 ىٕٝ ححٍٝ. ٓزخ٢ٗكو٢ ػٔخ٤ٗش كَٝع 

ٗكخرض اركَحّ  حُظك٣٢ِو٠ ٗزٜش حُظٞح١ئ  ٝح١ٌُٝك٤غ حٗٚ ٝاُحء ًُي حُظؼخٍٝ حُٜخٍم ر٤ٖ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝر٤ٖ ٓخ ٓزن ر٤خٗٚ 

ُكْ  ٝحُظك٢ي حُؼوي ٣ٝؼ٤َ حُظٔخإٍ ػٖٔ ٛٞ حُٔٔظل٤ي ٓكٖ حإلٛكَحٍ ػِك٠ اركَحّ ٝطٞه٤كغ ػوكي حُز٤كغ رظِكي حُٜكٍٞس ٝٛكٞ ححٓكَ ًحطكٚ ًُ

كٌكْ حُوكَحٍ  كك٠٣٢كل٠ ٓؼكٚ حُوكَحٍ حُٔطؼكٖ ك٤كٚ  حُك٣١ٌٔظط٤غ ٓزَٓٞح طِي حُٜلوش ػٖ ط٤ٟٞلٚ أٝ طز٤خٕ كو٤وظٚ أٝ ىالُظٚ ححَٓ 

طٌكٕٞ ٓؼكٚ حُكيػٟٞ  ح١ٌُٝهض ٝٛٞ ححَٓ  أ١ٗش ٖٓ حُٔٞحػ٤ي ٠٣ٝل٠ حُطؼٖ ػ٤ِٚ ؿخثِحً ك٠ ط٘ٔلذ ػ٘ٚ أ٣ش كٜخ ٝح١ٌُحُٔ٘ؼيّ 

 رخُٔوخُلش ُِوخٕٗٞ. أه٤ْهي أه٤ٔض هالٍ ٓٞحػ٤يٛخ حُوخ٤ٗٞٗش ٖٝٓ ػْ ٠٣ل٠ حُيكغ هي 

 

 ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ػٖ حُيكغ رؼيّ هزٍٞ حُيػٟٞ َُكؼٜخ ٖٓ ؿ٤َ ١ً ٛلش

حُٞهٞف كظٔخ ػ٠ِ ٤ً٘ٞٗش حُؼوي ٟٓٞٞع حُطؼكٖ حُٔخػكَ رخػظزكخٍ إٔ ًُكي ٓكٖ ح٠ُكٍَٝس كك٢ ريح٣ش ٝهزَ ط٘خٍٝ ًُي حُيكغ كخٗٚ ٣٘زـ٢ 

 هزٍٞ أٝ ٍكٞ ًُي حُيكغ.

كٖٔ حُٔؼَٝف إٔ حُؼوي حالىحٍٟ "ٛٞ ًَ حطلخم ٣ؼوي ر٤ٖ ١َك٤ٖ حكيٛٔخ ٗوٜخ ٓؼ٣ٞ٘خ ػخٓخ ًُٝكي رٜكيف اىحٍس ط٘ظك٤ْ أٝ حٓكظـالٍ 

حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٌٝٛح ٣ظَٜ رـالء كك٢ حكظكٞحء ٓؼكَ ٛكٌح حالطلكخم ٗك١َٝخ ؿ٤كَ ٓؤُٞككش َٓكن ػخّ ، ٝطظَٜ ك٢ حُؼوي ٤ٗش ططز٤ن أكٌخّ 

ك٢ حُظؼخهي حُوخٙ ٓٞحء رظٔظغ حإلىحٍس رخٓظ٤خُحص ِٝٓطخص ال ٣ظٔظغ رٜخ ححككَحى  أٝ رٔك٘ق حُٔظؼخهكي ٓكِطخص حٓكظؼ٘خث٤ش كك٢ ٓٞحؿٜكش 

كؼ٠ِ أٝ كن ِٗع ح٤ٌُِٔكش ُِٔ٘لؼكش حُؼخٓكش اُك٠ ؿ٤كَ ًُكي ٓكٖ حُـ٤َ ال ٣ظٔظغ رٜخ ُٞ طؼخهي ٓغ ؿ٤َٙ ٖٓ حإلكَحى ًـؼِٚ ٛخكذ حكظٌخٍ 

 حُِٔطخص.

ٝك٤كغ إ حُٔٔكظوَ ػ٤ِكٚ إٔ حُؼوكي حإلىح١ٍ ٣ظ٤ٔكِ ػكٖ حُؼوكي حُٔكي٢ٗ أٝ  ٝك٠ ًُي ىٍؿكض أكٌكخّ حُٔلٌٔكش حإلىح٣ٍكش حُؼ٤ِكخ ٓكٖ إٔ "

خ٤ٜٗكخ: أٗكٚ ال ٣٘كٍِ ك٤كٚ ػ٘كي ارَحٓكٚ حُظـخ١ٍ ٖٓ ػالػش ٝؿٞٙ. أُٜٝخ: أٗٚ ػوي ٣زَٓٚ ٗوٚ ٓؼ١ٞ٘ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُؼكخّ. ٝػ

ُِٓ٘ش ححكَحى ٝأٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٖٓ ر٤غ ٝا٣ـخٍ ٝٗلٞٙ ٌُٝ٘ٚ ٣زَٓكٚ كك٢ ا١كخٍ حٓكظويحٓٚ ُٔكِطظٚ ٝٓكخ ٗك٢٤ ركٚ ٓكٖ أٓخٗكش 

ظٚ اىحٍس حُٜٔخُق حُؼخٓش ٝاٗ٘خء حَُٔحكن حُؼخٓش ٝط٘ظ٤ٜٔكخ ٝطٔك٤٤َٛخ، أ١ ٣زَٓكٚ رٔ٘خٓكزش طٜكي٣ٚ ُِ٘كؤٕ حُؼكخّ ُِـٔخػكش ٝٓٔخٍٓك

ُٞٓخث٢ حَُػخ٣ش ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝح٠ُز٢ ح١ٌُ ٓخ هخٓض ححٗكوخٙ حُٔؼ٣ٞ٘كش حُؼخٓكش أٝ ح٤ُٜجكخص حُؼخٓكش ٝٓكخ طزكٞأص ٌٓخٗظٜكخ كك٢ حُٔـظٔكغ 

ػ٠ِ ٍأّ حُـٔخػش اال ُِو٤خّ رٚ. ٝػخُؼٜخ: إٔ ٣ظَٜ حُ٘وٚ حُٔؼ١ٞ٘ حُؼخّ ٤ٗظٚ ك٢ ححهٌ رؤِٓٞد حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝأكٌخٓٚ رظ٠ك٤ٖٔ 

 . ٤Clauses Exorbitantesش ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ حُؼوي ١َٝٗخً حٓظؼ٘خث

 9/2/1993ؿِٔش  –م.ع 37ُٔ٘ش  3703" كٌْ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

ٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ كخٕ كٌَس حَُٔككن حُؼكخّ ٝحُظك٢ ط٘خُٜٝكخ حُ٘ك١َ حُؼكخ٢ٗ ٓكٖ ٗك١َٝ حػظزكخٍ حُؼوكي اىح٣ٍكخ ٛك٢ ٓكٖ ححكٌكخٍ حُٔطخ١كش 

ٝطزخ٣٘ض ك٤ٜخ ح٥ٍحء حُلو٤ٜش ٝحُوخ٤ٗٞٗش ٝكيع ك٤ٜخ ؿيٍ ٝحٓغ ًُٝكي الهكظالف ٣َ١وكش طؼ٣َكق ًكَ ك٣َكن كٜ٘كخى ٓكٖ ٝحُظ٢ حهظِلض 

٣ؼظٔي ػ٠ِ حُ٘خك٤ش ح٤ٌُِ٘ش أٝ حُؼ٣ٞ٠ش ك٤ؼَف " رؤٗٚ ًَ ٓ٘كَٝع أٝ ٓ٘ظٔكش ط٘٘كئٙ حإلىحٍس ُظلو٤كن ٜٓكِلش ػخٓكش آكخ حُظؼ٣َكق 

 ٤ش ك٤ؼَف " رؤٗٚ حُ٘٘خ١ حُظ٢ طوّٞ رٚ حإلىحٍس ُظلو٤ن هيٓش ػخٓش"ححهَ ك٤َطٌِ ػ٠ِ حُ٘خك٤ش حُٞو٤ل٤ش أٝ حُٟٔٞٞػ

٣ٌٔكَ رؼ٠كٜٔخ حُكزؼٞ ٌُك٢ ٜٗكَ اُك٠ طؼ٣َكق حَُٔككن حُؼخٓكش حُك١ٌ ال ٣زكيٝ كك٢ كو٤وظكٚ ٓكٞء  ٖٝك٠ حُلو٤وش كخٕ ًكال ٓكٖ حُٔؼ٤٘ك٤

 كش رٌُي طلو٤ن ِٜٓلش ػخٓش.َٓ٘ٝع ط٘٘ئٙ حُيُٝش ريحءس أٝ ط٘وِٚ ٖٓ ح٤ٌُِٔش حُوخٛش ا٠ُ ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش رخُظؤ٤ْٓ ٓٔظٜي
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ٖٝٓ ٌٛح حُٔؼ٠٘ طز٘ض ٓلخًْ ٓـِْ حُيُٝش ٌٓ٘ كـَ ٝال٣ظٜخ حُو٠خث٤ش طِي حُلٌَس كؼٔيص ا٠ُ ط٤ٓٞغ كٌَس حَُٔكن حُؼخّ كظ٠ ُٞ طكْ 

ارَحّ حُؼوي ٖٓ هزَ ٗوٜخ هخٛخ ٌُٖٝ ػِٔٚ ٣َٜ٘ف ا٠ُ ط٤َٔ َٓكن ػخّ ًحص ٗلغ ػكخّ ككٌٛزض ٓلٌٔكش حُو٠كخء حالىحٍٟ اُك٠ حٗكٚ 

١خُٔخ إٔ ُٝحٍس حُظ٣ٖٞٔ هي طيهِض ك٢ ط٘ظ٤ْ ٝطيحٍٝ ٝط٣ُٞغ ِٓؼش حُ٘خ١ ٝػٜيص ك٢ ًُي ا٠ُ ُـ٘ش ط٣ُٞغ حُ٘كخ١ ػكْ حُٔؼزجك٤ٖ " 

ح٣ٌُٖ أٛزلٞح ٓٔج٤ُٖٞ ػٖ ط٤َٛٞ ٌٛٙ حُِٔؼش رؼي طؼزجظٜخ ا٠ُ حُظـخٍ كٌٜح ٣ظ٠ٖٔ أَٓح رظ٤ٌِق ٌٛٙ حُِـ٘ش رويٓش ػخٓكش ٝطٌكٕٞ 

حُِـ٘ش ٢ٛ ػوٞىح اىح٣ٍش ٣الككظ ك٤ٜكخ طـ٤ِكذ حُٜٔكخُق حُؼخٓكش ػِك٠ حُٜٔكخُق حُظـخ٣ٍكش حُوخٛكش ٝحٕ  حالطلخهخص ٝحُؼوٞى حُظ٢ طؼويٛخ

حُلٌٞٓش طَ٘ف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ حُؼوٞى ٝطَحهزٜخ ٟٔخٗخ ُظلو٤ن حُٜٔكِلش حُؼخٓكش حُظك٢ طٜكيف ا٤ُٜكخ ، ٝٛكٌح ٣ـكذ إٔ ٣ٔكٞى ٗك١َٝ 

 حُؼوي ٝػالهش حُٔظؼخهي٣ٖ ك٢ ططز٤وٚ ٝطل٤َٔٙ ٝاٜٗخإٙ.

 307ٓـٔٞػش ححكٌخّ ٙ -24/4/1956ؿِٔش  –حُٔؼ٠٘ كٌْ ٓلٌٔش حُو٠خء حالىحٍٟ حُٔ٘ش حُؼخَٗس  ك٢ ٌٛح

ٓظ٠ حٓكظزخٕ إٔ طؼخهكي حُلكَى أٝ ح٤ُٜجكش حُوخٛكش اٗٔكخ ًكخٕ كك٢ حُلو٤وكش ُلٔكخد ًٔخ حٓظوَ ه٠خء حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ػ٠ِ إٔ " 

ٟ اًح ٓخ طٞحكَص حُؼ٘خَٛ ححهكَٟ حُظك٢ ٣وكّٞ ػ٤ِٜكخ ٓؼ٤كخٍ ط٤٤ٔكِ حُؼوكي حإلىحٍس ِٜٝٓلظٜخ كخٕ ٌٛح حُظؼخهي ٣ٌٔذ ٛلش حُؼوي حالىحٍ

 كك٢حالىحٍٟ ٖٝٓ ػْ كخٗٚ ٓظ٠ ًخٕ حُؼخرض إٔ ًَٗش َٗ طؼخهيص ُلٔخد ِٜٝٓلش حُلٌٞٓش كك٢ حُؼوكي٣ٖ ٟٓٞكٞع حُ٘كِحع ككال ٗكِحع 

 ٕٗٞ حُؼخّ"إ حُؼوي٣ٖ ح٣ًٌٍُٖٞٔ هي حرَٓخ روٜي ط٤٤َٔ َٓكن ػخّ ٝك٠ أٜٗٔخ حطزؼض ك٤ٜخ ٝٓخثَ حُوخ

 763حُٔ٘ش حُظخٓؼش ٙ -7/1/1963ؿِٔش  -1558حُطؼٖ ٍهْ  –كٌْ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ 

ٝأ٣خ ًخٕ ححَٓ كخٕ حُؼوي ٣ؼظزَ اىح٣ٍخ اال اًح طؼِن ٝحطَٜ رؤكي حَُٔحككن حُؼخٓكش ركخُٔلّٜٞ حُٞحٓكغ ُٜكخ ٓكٞحء طظٜكَ رؤككي حَُٔحككن  

ُٔٔظليػش " حالهظٜخى٣ش" أٝ ح٤ُٜ٘ٔكش ٝأ٣كخ ًكخٕ ٛكٍٞس حالطٜكخٍ رك٤ٖ حُؼوكي ٝحَُٔككن حُظو٤ِي٣ش "حإلىح٣ٍش" أٝ حكي حَُٔحكن حُؼخٓش ح

 ػٖ ٣َ١ن ط٘ظ٤ٔٚ أٝ اىحٍطٚ أٝ حٓظـالُٚ أٝ حُٔٔخٛٔش ٝحُٔؼخٝٗش ك٢ اىحٍطٚ"

% ٓكٖ أٓكْٜ ٗكًَش ػٔكَ 90إ ػوكي ر٤كغ  حٗٚ رظطز٤ن ٓخ طويّ ٝك٠ ه٤ٜٛٞش حُلخُش حَُحٛ٘ش ُٝٔخ ًخٕ حُؼخرض ٖٓ ححٍٝحم ٝك٤غ

ي١ هي ؿَٟ ارَحٓٚ ٓغ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ٢ٛٝ ًَٗش ٖٓ ًَٗخص هطخع ححػٔخٍ حُؼخّ كُٟٜٞخ ٣َُٝ حالٓكظؼٔخٍ كك٢ حطوكخً أك٘

اؿككَحءحص ١ككَف حُ٘ككًَش ُِوٜوٜككش ٝاؿككَحءحص ارككَحّ ػوككي حُز٤ككغ ٤ٗخرككش ػككٖ حُيُٝككش ٓخٌُككش ٍأّ ٓككخٍ حُ٘ككًَش رخٌُخٓككَ، ٝهككي طٔككض 

رظ٘ظك٤ْ ُٝحٍس حالٓكظؼٔخٍ، ٝهكَحٍ  2004ُٔك٘ش  231كوخً ُوَحٍ ٍثك٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔكش ٍهكْ اؿَحءحص حُظل٣ٞٞ ًَُِ٘ش ك٢ ارَحّ حُؼوي ٝ

، ٖٝٓ ػْ كبٕ ارَحّ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ُِؼوي ٟٓٞٞع حُِ٘حع ؿخء رخػظزخٍٛخ ٗخثزكخ ػكٖ 2005ُٔ٘ش  ٣ُٝ342َ حالٓظؼٔخٍ ٍهْ 

حُز٤ككخٕ. ٝرككٌُي ٣ٌككٕٞ أكككي أ١ككَحف حُؼوككي ٗوٜككخً ٓككٖ  ُٝحٍس حالٓككظؼٔخٍ، ٝرظلكك٣ٞٞ ٜٓ٘ككخ ٝكوككخ ُِوككَحٍحص ٓككخُلش ككك٢حُيُٝككش، ٓٔؼِككش 

أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٓٔؼالً ك٢ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ ح١ٌُ كٞٝ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ك٢ ارَحّ حُؼوي ٤ٗخركش ػكٖ حُيُٝكش. ٝهكي طؼِكن 

ححٛكٍٞ حًُِٔٔٞكش ُٜكخ ػِك٠ هٍَطكٚ حُيُٝكش إلىحٍس  حُك١ٌَٓككن حُظـكخٍس حُيحه٤ِكش ٝكوكخً ُِزَٗكخٓؾ  كك٢حُؼوي رظ٤٤َٔ َٓكن ػخّ ٣ظٔؼكَ 

رظ٘كك٤ٌَ حُِـ٘ككش حُُٞح٣ٍككش ُِوٜوٜككش حُٜككخىٍ رظككخ٣ٍن  2000ُٔكك٘ش  1765حُ٘لككٞ حُٔزكك٤ٖ روككَحٍ ٍثكك٤ْ ٓـِككْ حُككٍُٞحء ٍهككْ 

ر٘ؤٕ ط٘ظ٤ْ ك٤ِٜش رَٗخٓؾ اىحٍس ححٍٛٞ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش.  2005ُٔ٘ش  1506، ٝهَحٍ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ  20/8/2000

ٓٔخ طٍِ٘ رٚ حإلىحٍس ُِٓ٘ش ححكَحى حُؼخى٤٣ٖ، ٓظ٠ ًخٕ ٣ٜيف ا٠ُ ط٤٤َٔ َٓكن حُظـخٍس حُيحه٤ِش ُظِز٤كش كخؿكخص  ٝال ٣ؼي ٌٛح حُؼوي ر٤ؼخً 

حُٔٞح٤٘١ٖ ٖٓ حُِٔغ ححٓخ٤ٓش، ًٔخ ٣ٜيف ـ رلٔذ ٓخ ٍٝى ري٣زخؿش ر٘ٞى حُظؼخهي ـ اُك٠ حٓكظَٔحٍ حُ٘٘كخ١ حُظـكخ١ٍ ُِ٘كًَش حُٔزخػكش 

كظكش ػِك٠ حٓكْ حُٔ٘٘كؤس ٝحُؼكخ٤ِٖٓ ك٤ٜكخ ٝكوكٞهْٜ ِٝٓح٣كخْٛ. ًٔكخ ط٠كٖٔ حُؼوكي ٗك١َٝخً ٝطط٣َٞٙ ُويٓش ؿٔٞع حُٔٞح٤٘١ٖ ٝحُٔلخ

حٓظؼ٘خث٤ش ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ ٓـخٍ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٜٓ٘خ ككن حُيُٝكش ٓٔؼِكش كك٢ حُ٘كًَش حُٔلٟٞكش ركبرَحّ حُؼوكي كك٢ ٟكٔخٕ حُٔ٘كظ١َ 

ٓٚ ربٗلكخم ٓزِكؾ هكيٍٙ ٓخثكش ٝػٔكخٕٗٞ ٤ِٓكٕٞ ؿ٤٘كٚ الٓظَٔح٣ٍش ٗ٘خ١ حَُٔكن حالهظٜخى١ ٝحُٔلخكظش ػ٤ِٚ ٝطط٣َٞٙ ٝطلي٣ؼٚ ٝحُظِح

كك٢ ًُككي حُظطكك٣َٞ ٝكوككخً ُلٌككْ ًككَ ٓككٖ حُٔككخىط٤ٖ حُلخى٣ككش ػ٘كَ ٝحَُحرؼككش ػ٘ككَ ٓككٖ حُؼوككي ، ٝحُظككِحّ حُٔ٘ككظ١َ رٌخكككش كوككٞم حُؼٔخُككش 

ُيٟ حُزكخثغ ُؼكيى ٝحُظِحٓٚ رظلَٔ طٌخ٤ُق رَٗخٓؾ حُٔؼخٕ حُٔزٌَ حالهظ٤خ١ٍ حُٔؼٍٔٞ رٚ  30/6/2005حُٔٞؿٞىس رخًَُ٘ش ك٢ طخ٣ٍن 

ٓليى ٖٓ حُؼٔخُش رظٌِلش هيٍٛخ هٕٔٔٞ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ٝأال ٣ٔظـ٠٘ ػٖ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ٓظٔخثش ػخَٓ هالٍ ٓك٘ٞحص ٓلكيىس ٓكٖ حُظؼخهكي 

ٝكوخً ُِٔخىس حُؼخ٤ٗش ػَ٘ ٓكٖ حُؼوكي، ٝػكيّ طـ٤٤كَ حالٓكظويحّ حُٜك٘خػ٢ حٍحٟك٢ حُ٘كًَش رٔي٣٘كش ٜٗكَ اال ٝكوكخً ٠ُِكٞحر٢ حُوخ٤ٗٞٗكش 

حُِٔطش حُٔوظٜش ٝكوخً ُِٔخىس حُوخٓٔش ػَ٘ ٖٓ حُؼوي،  ػْ كن حُيُٝش ٓٔؼِش ك٢ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس حُٔلٟٞكش  حُٜخىٍس ٖٓ

ٓكٖ  14ٝ  13ٝ  12ٝ  11ك٢ طٞه٤غ حُؼوي ك٢ كٔن حُؼوي ك٢ كخُش اهالٍ حُٔ٘ظ١َ ركؤ١ حُظكِحّ ٓكٖ حالُظِحٓكخص حُكٞحٍىس كك٢ حُٔكٞحى 

وي. ٝطَط٤زخً ػ٠ِ ٓخ طويّ ٣ٌكٕٞ حُؼوكي حُٔزكَّ رك٤ٖ حُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس رٜكلظٜخ ٓلٟٞكخً حُؼوي ٝكوخً ُِٔخىس حُظخٓؼش ػَ٘ ٖٓ حُؼ

ٖٓ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ ُظٔؼ٤َ حُيُٝش حُٔخٌُش حٓٞحٍ ًَٗش ػَٔ أك٘ي١ ٝر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ حًٌٍُٔٞ ر٘وٜٚ ٝرٜلظٚ ٓٔؼالً ًَُ٘ش أٗكٞحٍ 

 ٓش ُِؼوي حإلىح١ٍ.حُٔظليس ُِظـخٍس ٛٞ ػوي اىح١ٍ طٌخِٓض ُٚ ؿ٤ٔغ ح١َُٝ٘ حُالُ

كخٕ حُؼخرض ٖٓ ححٍٝحم إٔ حُط٣َوش حُظ٢ حطزؼظٜخ حًَُ٘ش حُوخر٠كش كك٢ حُظك٣َٝؾ ُظِكي حُٜكلوش ريح٣كش ٓكٖ حإلػكالٕ  ك٠ال ػ٠ِ ًَ ًُي

ػٜ٘خ ك٢ ٓ٘خهٜش ػخٓش ١َٝف ًَحٓكش حُ٘ك١َٝ حُوخٛكش ركخُز٤غ ًٝكٌُي طلي٣كي ٓٞػكيح ُلكظق حُٔظكخ٣ٍق ٝحٓكظوَحٍ ُـ٘كش حُزكض ػِك٠ 

حُٔٔظؼَٔ حُٔؼٞى١ ًٌَٝٓس حُٔٔظ٘خٍ حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ أٟٝق ك٤ٜخ ٖٓ حٗٚ ال ٓخٗغ ٓكٖ هزكٍٞ حُؼطكخء ػِك٠ حُكَؿْ ٓكٖ حُؼطخء حُٔويّ 
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ٓككخ ٣ٔ٘ككغ ٓككٖ ارككَحّ حُؼوككي كٔؼككَ طِككي  1998ُٔكك٘ش  89ًٞٗككٚ ػطككخء ٝك٤ككي ٝحٗككٚ ال ٣ٞؿككي ككك٢ هككخٕٗٞ حُٔ٘خهٜككخص ٝحُِٔح٣ككيحص ٍهككْ 

إٔ حُـٜكش حإلىح٣ٍكش  ٜٗخ٣ظكٚ ٖ أٗكوخٙ حُوكخٕٗٞ حُوكخٙ ٝٛكٞ ٓكخ ٣ٜكذ كك٢حإلؿَحءحص ؿ٤َ ٓظؼخٍف ػ٤ِٜخ ك٢ حُؼوٞى حُظ٢ طزكَّ رك٤

ًٔخ إٔ حُطكَف ححهكَ طؼخٓكَ  حإلىح٣ٍشطؼخِٓض ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٓغ طِي حُٜلوش ػ٠ِ أٜٗخ ٖٓ حُٔخٍ حُؼخّ ٖٝٓ ػْ كخٕ حُؼوي ٣ؼي ٖٓ حُؼوٞى 

٠ اطزخع طِي حإلؿكَحءحص ٝحًظلكض رط٣َكن حالطلكخم ٓؼٜخ ػ٠ِ طِي حُٜلش ٝاال ُٞ ًخٕ ححَٓ ػ٠ِ ػٌٔٚ ُٔخ حٟطَص حُـٜش حإلىح٣ٍش اُ

حُٔزخَٗ اٗٔخ كو٤وش ححَٓ أٜٗخ أٍحىص اُزخّ طِي حُٜكلوش ػكٞد حُٔ٘كَٝػ٤ش ٝحُ٘كلخك٤ش ٓكٖ ك٤كغ اطزخػٜكخ حإلؿكَحءحص حُوخ٤ٗٞٗكش ر٤كي 

َحؿٜكخ اُك٠ أٜٗخ طؼخِٓض ٓغ حُٔخٍ حُؼكخّ رخػظزكخٍٙ ٛكلوٚ هخٛكش أٍحىص طلو٤كن ٌٓخٓكذ ٗوٜك٤ش ُٔكٖ أؿَحٛكخ ٝٗخٟكَ كك٢ ٓكز٤َ اه

 حٍُ٘ٞ ىٕٝ ٓؼَكش حُٔزذ حُلو٤و٢ ٌُُي حإلَٛحٍ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ر٤غ طِي ححٍٛٞ رؼٖٔ روْ.

 :ّ ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ "ال طوزَ حُطِزخص ح٥ط٤ش1972ُٔ٘ش  47ٖٓ هخٕٗٞ ٓـِْ حُيُٝش ٍهْ  12ٖٝٓ ك٤غ إ حُٔخىس 

 حُطِزخص حُٔويٓش ٖٓ أٗوخٙ ٤ُٔض ُْٜ ِٜٓلش ٗو٤ٜش.-أ

 ............. -د

اال  –ٖ ك٤غ إٔ ٓلخى ٓخ طويّ ٝهي حٟطَص أكٌخّ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ػ٠ِ أٗٚ ٣ـكذ إٔ طٌكٕٞ حُٜٔكِلش ٗوٜك٤ش ٝٓزخٗكَس ٝٓ

أٗٚ ٝك٠ ٓـخٍ ىػخٟٝ حإلُـخء ٝك٤غ طظَٜ ٌٛٙ حُيػٟٞ روٞحػي ٝحػظزخٍحص حَُٔ٘ٝػ٤ش ٝحُ٘ظخّ حُؼخّ كبٕ حُو٠خء حإلىح١ٍ ٣كئحٍُٙ 

ًٔكخ ٛكٞ حُلكخٍ رخُ٘ٔكزش  –لش حُ٘و٤ٜش ػ٘ي ٍَٟٝس ٝؿكٞى ككن ٣ٌكٕٞ هكي أٛكيٍٙ أٝ ٓكْ ركٚ حُلوٚ ال ٣وق ك٢ طل٤َٔ ١َٗ حُِٜٔ

ٝاٗٔخ ٣ظـخُٝ ًُي رخُويٍ ح١ٌُ ٣ظلن ٣ْٜٝٔ ك٠ طلو٤ن ٓزخىة حُٔ٘كَٝػ٤ش ٝآٍكخء  –ُيػخٟٝ حُظؼ٣ٞٞ ٝٓخثَ حُيػخٟٝ حُلوٞه٤ش 

ىحكؼٜكخ كك٠ كخُكش هخ٤ٗٞٗكش هخٛكش رخُ٘ٔكزش اُك٠ ٓوظ٤٠خص حُ٘ظخّ حُؼخّ رل٤غ ٣ظٔغ ٢ٗ حُِٜٔلش حُ٘و٢ٜ ٌُكَ ىػكٟٞ اُـكخء ٣ٌكٕٞ 

 حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طـؼَ ٌٛح حُوَحٍ ٓئػَحً ك٠ ِٜٓلش ؿي٣ش ُٚ.

ّ اٛيحٍحص حٌُٔظذ حُل٘ك٢ حُٔك٘ش 26/11/1983م ؿِٔش 27ُٔ٘ش  691ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

 "1ؽ 29

ُٜلش ٣وظِق كك٢ حُٔ٘خُػكخص حإلىح٣ٍكش ػكٖ ؿ٤كَٙ ٓكٖ حالِٗػكش حُو٠كخث٤ش ححهكَٟ ٝهخٛكش ك٤ٔكخ ٣ظؼِكن ٓلّٜٞ حُِٜٔلش أٝ ح ر٤ي إٔ

ريػخٟٝ حإلُـخء ٗظَحً ُٔخ طَطز٢ رٚ طِي حُٔ٘خُػخص رخإلٜٓخّ ك٠ طلو٤ن حَُ٘ػ٤ش ٤ٓٝخىس حُوخٕٗٞ ك٠ حُيُٝش ًُٝي ُطز٤ؼظٜخ حإلىح٣ٍكش 

 -:ش حُؼ٤ِخ ك٤ٔخ حٓظوَ ه٠خثٜخ ػ٠ِ إٔحَُٔطزطش رخُٜخُق حُؼخّ ٝٛٞ ٓخ أًيطٚ أكٌخّ حإلىح٣ٍ

"حُٔٔككِْ رككٚ ككك٢ حُلوككٚ ٝحُو٠ككخء إٔ حُٔ٘خُػككش حإلىح٣ٍككش ٝرٜككلش هخٛككش ىػككخٟٝ حإلُـككخء طظ٤ٔككِ رؤٜٗككخ اكككيٟ حُٞٓككخثَ حُظكك٢ ٗظٜٔككخ  

ىحٍس حُيٓظٍٞ ٝحُوخٕٗٞ ُظلو٤ن ٤ٓخىس حُيٓظٍٞ ٝحُوخٕٗٞ ٝاػالء حُٔ٘كَٝػ٤ش كك٠ حُيُٝكش ٓكٖ هكالٍ أكٌكخّ حَُهخركش ػِك٠ هكَحٍحص حإل

ٝطَٜكخطٜخ رٞحٓطش ٓلخًْ ٓـِْ حُيُٝش ك٢ حُيػخٟٝ حُظ٢ ٣و٤ٜٔخ حُٔٞح١ٕ٘ٞ ًٟٝ حُٜٔكِلش ٝأٛكلخد حُ٘كؤٕ ١ؼ٘كخ رخإلُـكخء كك٢ 

حُوَحٍحص حإلىح٣ٍش حُٔوخُلش ُِوخٕٗٞ. ٝطلو٤وخ ٌُٜح حُـَٝ ٖٝٓ ػكْ ككبٕ ٛكٌٙ حُكيػخٟٝ رٔكخ طلووكٚ ٓكٖ أٓكٜخّ كك٠ طلو٤كن حُ٘كَػ٤ش 

ظ٤ِٔ رطز٤ؼظٜخ حإلىح٣ٍش حَُٔطزطش رخُٜخُق حُؼخّ ُِيُٝش ُِٝٔـظٔغ ٝإٔ ًكخٕ حُٔكيػٕٞ ك٤ٜكخ ٓكٖ أٛكلخد ٤ٓٝخىس حُوخٕٗٞ ك٠ حُيُٝش ط

حُِٜٔلش ٝحَُٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش حُوخٛش ٝػ٤ِٚ كبٕ ه٠خء حَُٔ٘ٝػ٤ش ك٢ حُٔ٘خُػكخص حإلىح٣ٍكش ٣َحػك٠ ٛكٌٙ حُطز٤ؼكش ح٤ُٔٔكِس ُكيػٟٞ 

 حإلُـخء.

 33حُٔٞٓكٞػش حإلىح٣ٍكش حُلي٣ؼكش ؽ 10/1/1993م ؿِٔكش 35ُٔك٘ش  779حُطؼكٖ ٍهكْ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِكخ 

 "738ٛـ
ش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔ٘خُػخص حُؼوٞى حإلىح٣ٍش حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش رٞٛلٜخ ِٓطش ػخٓكش ٓو٤كيس ٢ ٣ظَٜ رٍٜٞس ؿ٤ُِٝؼَ ٌٛح حُٔزيأ حُوخٗٞٗ

ٓكِطش ػخٓكش ُش ػ٠ِ ٍَٟٝس َٓحػخس حُٜخُق حُؼخّ كِك٤ْ ٓكٖ حٍٛٞ ٝػٞحرض هخ٤ٗٞٗش هخ١ؼش حُيال طظْ ١زوخ ك٤ٔخ طـ٣َٚ ٖٓ طؼخٓالص

حُؼككخّ ككك٢ حُظٜككَف ٝطٔكك٤٤َ حُٔككخٍ ٝٓكك٤ِظ٤ٖ ُِـٜككخص حُوٞحٓككش ػِكك٠  ٝحُؼوككي حإلىح١ٍ ػككخ٢ٗ٘ي ٗككَػ٤ظٜخ اال ٝٛككٞ ٓو٤ككيس ٝٓلككيىس رٔكك

رخػظزخٍٛٔكخ ٛكخىٍط٤ٖ ػكٖ ٝٛٔخ ٣ظلوخٕ ك٢ ٟٞحر٢  ٝأ٠ُٝ ح٤ُِٓٞظ٤ٖ ٛٔخ حُوَحٍ حإلىح١ٍٝاىحٍس حُ٘جٕٞ حُؼخٓش  –حُٜٔخُق حُؼخٓش 

ٝال٣ش طٔظ٘ي الهظٜخٙ ٓلٞٝ ربؿَحء حُظَٜف ك٢ ٗكؤٕ ٣ظؼكيٟ ًحص ٜٓكيٍ حُوكَحٍ اُك٠ ٓكخٍ ٜٝٓكخُق ٝٗكجٕٞ ٛكٞ أٓك٤ٖ ػ٤ِٜكخ 

 رٔٞؿذ كٌْ َٗػ٢.

ٓزكٍَ َ ٣ـي َٓىٝىٙ حُطز٤ؼ٢ حٓظ٘خىحً ا٠ُ إٔ حُيُٝش ًظ٘ظ٤ْ ٗوٚ ُِـٔخػش ٣ٔظٔي ٖٓ ٌٛح حُظ٘و٤ٚ ٝٓٔخ ال ٗي ك٤ٚ إ ٌٛح ححٓ

َٗػ٤ش ٗلخً حُوكٍٞ ػِك٠ حُـ٤كَ ر٘كؤٕ أٝ ٟكخع حُـٔخػكش كلظكخً ٟٝكزطخً ٝطٔك٤٤َحً ٝط٤ٔ٘كش كك٢ ًكَ حُٔـكخالص ٛكٌٙ  ٚه٤خٓٚ ٣ٝٔظٔي ٓ٘

طؼيى حُظ٘ظ٤ٔخص ححٓخٓك٤ش حُظك٢  حٍٛٞ ػالػش أُٜٝٔخ:حُيُٝش طوّٞ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ح٤ُ٘خرش ػٖ حُـٔخػش ٝحُظٔؼ٤َ ُٜخ ٝٛٞ طٔؼ٤َ ٣و٠غ 
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إٔ ٝوكخثق حُظو٣َكَ  ٝػخُؼٜٔخ:حهظالف أٓخ٤ُذ حُظ٤ٌَ٘ ٌُٜٙ حُظ٘ظ٤ٔخص.  ٝػخ٤ٜٗٔخ:٤ًخٗخً ط٘ظ٤ٔ٤خ ٝحكيحً. طٌَ٘ ٜٓ٘خ حُيُٝش كال طٌٕٞ 

 ٝحُظ٘ل٤ٌ ال طٔظٔي أ١ ٖٓ حُـٜخص َٗػ٤ش ٓٔخٍٓظٜخ اال رٞٛق حُـٜي ٓٔؼِش أٝ ٗخثزش ػٖ ؿ٤َٛخ.

ط٘ل٤كٌ  ش ٓكٖ ح٠ُكٞحر٢  حُوخ٤ٗٞٗكش حُظك٢ طٌلكَ ُٜكخ ٖٓ ك٤غ إ أؿِٜس حُيُٝش ح١ُٞ٘ٔ رٜخ اىحٍس حَُٔحكن حُؼخٓش طٌٕٞ ِٓظِٓكش رلِٓكٝ

رخُوطخد حُوكخ٢ٗٞٗ ركخالُظِحّ رخُ٘كَػ٤ش  َحى ح١ُٖٞ حُٞحكي ٠ٛٝ ًٌُي حُٔؼ٤٘شطِي ح٤ُٔخٓخص رٔخ ٣لون حُظٌخكَ ٝطٌخكئ حُلَٙ ر٤ٖ أك

ٍس ٝطٔك٤َ حَُٔحككن حُؼخٓكش ٝحُؼيحُش حالؿظٔخػ٤ش ك٤ٔخ طظوٌٙ ٖٓ اؿَحءحص أٝ طَٜكخص ٠ٛٝ رٜيى حُو٤خّ ركيٍٝٛخ حُٔ٘ك١ٞ رٜكخ كك٢ اىح

ٖٓ أٍح٠ٟ حُيُٝش ٝٓٔظٌِخطٜخ حُؼخٓش ٝحُوخٛش ٝحُظ٢ ٢ٛ ك٢ ححٓخّ ًِٓٔٞش ُِيُٝكش ٝحُٔلٟٞكش ٝح٤ًُِٞكش ٓكٖ هزكَ أككَحى حُ٘كؼذ 

 ػ٠ِ اىحٍطٜخ ٝحٓظـالُٜخ رٔخ ٣لون حُٜخُق حُؼخّ.

ُِظـخٍس رٞٛلٜخ ٓلٟٞكش ٓكٖ ٣ُٝكَ حالٓكظؼٔخٍ  إ حًَُ٘ش حُوخر٠شٓخ طويّ ٝك٤غ أٗٚ ُٝٔخ ًخٕ حُؼخرض ٖٓ أٍٝحم حُطؼٖ  نرظطز٤ٝ 

ٝحُوكَحٍحص حُٔ٘ظٔكش ُز٤كغ ٓٔكخٛٔخص ك٢ اطٔخّ اؿَحءحص حُز٤غ ٓغ حُٔٔكظؼَٔ حُٔكؼٞى١ رٜكلظٚ ٝٗوٜكٚ هكي هخُلكض اكٌكخّ حُوكخٕٗٞ 

خُلكخص ككيحً حُٔخٍ حُؼخّ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٝحُز٘ٞى ًَٝٗخص هطخع ححػٔخٍ حُؼكخّ ٝححٗكوخٙ حالػظزخ٣ٍكش حُؼخٓكش، ٝهكي رِـكض ٛكٌٙ حُٔو

ركؼٖٔ ال ٣ظ٘خٓكذ ٓطِوكخً ٝحُلوكٞم ٝحالٓظ٤كخُحص  أك٘كي١ٖٓ حُـٔخٓش أىٟ ا٠ُ اٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ ٝحُظل٢٣َ ك٤ٚ رز٤غ أْٜٓ ًَٗش ػَٔ 

 ٓوخرَ ػِك٠ حُ٘لكٞ ٓكخُق حُز٤كخٕ، أ١كَٜ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظَٟ، ك٠ال ػٖ ط٤ِْٔ حُٔ٘ظَٟ ػوخٍحص ًِٓٔٞش ًَُِ٘ش ٓـخٗخً ٝىٕٝ  حُظ٢

ٍٛٞ ًحص ١خرغ أػ١َ ٝطخ٣ٍو٢ ٝك٠خ١ٍ ال ٣ـُٞ حُظٜكَف ك٤ٜكخ ، ٝطٌٔك٤ٖ حُٔٔكظؼَٔ ٓكٖ ر٤كغ أٛكٍٞ حُ٘كًَش ٝحُٔٔخف ُٚ رز٤غ أ

رخُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ٍؿْ طو٤٤ٜٔكخ ػِك٠ أٓكخّ حُظكيكوخص حُ٘وي٣كش حُٔوٜكٞٓش ، ٝط٤ٌٔ٘كٚ ٓكٖ حُظٜكَد ح٠ُك٣َز٢ ٝطل٤ٔكَ حُ٘كًَش ه٤ٔكش 

ٌكَ ٓكٞح١ٖ ُكٔكٖ ػكْ ككال ٓلك٤ٚ ٓكٖ حُوكٍٞ ركؤٕ   حُٔكخُق ر٤خٜٗكخ َٛخ ٖٓ حُٔوخُلخص ح٠َُحثذ حُٔٔظلوش ححىحء ٓ٘ٚ ٗو٤ٜخً، ٝؿ٤

ش ك٢ حُ٘ؼ٢ ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛح حُظَٜف ُٝٝٞؽ ٓز٤َ حُيػٟٞ حُو٠خث٤ش ًَ ًُكي رلٔكزخٕ إٔ ٓكخٍ حُيُٝكش ػخٓكخً أٝ ل١َٜٓ ٛلٚ ِٜٝٓ

خ١ٍ ػكخّ ٝحُيُٝكش ال هخٛخً ِٓٔٞى ال ُٖٔ ٣َ٣يٙ ٝال ُٖٔ ٛٞ ٓوٍٞ ٣ٌٖٔ حٓظـالُٚ أٝ حُظٜكَف ك٤كٚ اٗٔكخ ٛكٞ ُِيُٝكش ً٘كوٚ حػظزك

ٓش ٝحُٞكيحص حُظ٢ ط٘ؤْ ا٤ُٜخ حُٞوخثق أُٔئىحٙ ٝحإلٍحىس حُؼخٓكش ُِيُٝكش ٛك٢ خٌٓٞٗخطٜخ حُؼحٟ ٖٓ طٔظٞػذ اٍحىطٜخ ًخِٓش ك٢ اٍحىس 

ؿٔخع ٓخ طُٞػض ػ٤ِٚ أػزخء حُو٤خّ رخُؼَٔ حُؼكخّ رلٌكْ حُيٓكظٍٞ ٝحُوكَحٍحص رخػظزكخٍ ٓكخ ٛك٢ ٓلٟٞكٚ ك٤كٚ ٓكٖ حهظٜكخٙ ُٓكخٕ أٝ 

ٝٗخثزش ك٤ٔخ طوكّٞ ركٚ ٓكٖ أػٔكخٍ ٝ طٜكق اٍحىطٜكخ حُٔلٟٞكش كك٠ حُؼٔكَ اال ر٘ك١َٝ  ٚٓـخٍ ػَٔ ٝطوٜٚ ٝرلٔزخٜٗخ أ٤ٓ٘ ٌٓخٕ أٝ

 حُظل٣ٞٞ حُٜخىٍ ا٤ُٜخ ٝحُٔ٘ظْ إلٍحىطٜخ ٖٓ أكٌخّ ٟٓٞٞػ٤ش ٝأكٌخّ ٍٝىص رخُظ٣َ٘ؼخص.

ٞى حإلىح٣ٍش ٛٞ ٓخ ؿؼكَ هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُؼوٝحُوخ٢ٗٞٗ الطٔخع ٓلّٜٞ حُِٜٔلش ٝك٠ حُٔ٘خُػخص حإلىح٣ٍش ٝ ُٝؼَ حُظؤ٤َٛ حُلو٢ٜ

ػِك٠ حُكزؼٞ ركؤٕ طِكي حُكيػخٟٝ طؼكي ٓكٖ ىػكخٟٝ حُلٔكزش ككخحَٓ ؿكي ٓوظِكق ال ٓكٖ ٓ٘ظكٍٞ حالهظٜكخٙ حالكظكخث٠ أٝ ححَٓ ٣ِظكزْ 

٣َغ ك٤٘ٔكخ ٝٛٞ ٗلْ ٓخ ٍىىطٚ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٘كحُو٠خث٢ ٌُٖٝ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُِؼوي حإلىح١ٍ 

 أكظض رؤٕ:

 ححككَحىٝح٤ُٜجكش حُؼخٓكش طزَٓكٚ ػخ٤ٗكخً ال ك٤ٔكخ ط٘كٍِ ك٤كٚ ُِٓ٘كش   حُؼوكي حالىحٍٟ أٝالً طزَٓكٚ ٤ٛجكش ػخٓكش ٓكٖ أٗكوخٙ حُوكخٕٗٞ حُؼكخّ"

 اىحٍس أٓخٗكخصٗك٢٤ رٜكخ ٓكٖ  حٓكظويحٜٓخ ُٔكِطظٜخ ٝٓكخ ا١كخٍ كك٢ٝٗلكٞٙ ٌُٜٝ٘كخ طزَٓكٚ  ا٣ـكخٍٝأٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُوكخٙ ٓكٖ ر٤كغ ٝ 

طزَٓكٚ رٔ٘خٓكزش طٜكي٣ٜخ ُِ٘كؤٕ حُؼكخّ ُِـٔخػكش ٝٓٔخٍٓكظٜخ  أٜٗكخحٟ   حَُٔحكن حُؼخٓش ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝطٔك٤٤َٛخ ٝاٗ٘خءحُؼخٓش  حُٜٔخُق

حُٔـظٔكغ ػِك٠ ٍأّ حُـٔخػكش اال ُِو٤كخّ  كك٢ٓكخ هخٓكض ح٤ُٜجكخص حُؼخٓكش ٝٓكخ طزكٞأص ٌٓخٗظٜكخ  حُظك٢ُٞٓخث٢ حَُػخ٣ش ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝح٠ُز٢ 

طزككَّ ركك٤ٖ  حُظكك٢حُؼوككٞى حُٔي٤ٗككش  ككك٢حُٔككخرو٤ٖ ٣ظ٠ككٖٔ ٗكك١َٝخً حٓككظؼ٘خث٤ش ٓٔككخ ال ٣ؼظككخى  ححٓكك٣َٖرٜخ.ٝحُؼوككي حالىحٍٟ ػخُؼككخً ٝرٔٞؿككذ 

 كك٢طَطكي  حُظك٢طوكظ٢ِ رؤٟٝكخع حإلٓكخٍس ٝحُٔكِطش   ٣ؼَكٜكخ كوكٚ حُوكخٕٗٞ حُوكخٙ حُظك٢ٝٛ٘كخ طوكظ٢ِ  ػالهكخص حُظؼخهكي   ١كَك٤ٖ ٗكي٣ٖ 

رؼكٞ ٝؿكٞٙ َٓؿؼ٤ظٜكخ اُك٠ هٞحٓكش حُيُٝكش ػِك٠  كك٢ٜ٘كخ طَطكي ٌُٝ  ٛك٤خؿش ػوكي ٓكخ كك٢َٓؿؼ٤ظٜخ ٤ُْ كوك٢ اُك٠ حَُٟكخء حالطلكخه٠ 

ٝٓكٖ هٞحٓكش حُيُٝكش ػِك٠ حُ٘كؤٕ حُؼكخّ   حُٔـظٔغ ِٝٓطخٜٗخ ػ٤ِٚ ُلٔخ٣ش حُـٔخػش ٝط٘ظ٤ْ ٗجٜٞٗخ حُؼخٓش ٝطٔك٤٤َ ٜٓكخُلٜخ حُؼخٓكش

َٕ اه٤ِْ  حُظ٢طظلَع حُظلخ٣ٍغ ا٠ُ ح٤ُٜجخص ٝحُٜٔخُق ٝٓخثَ حُٞكيحص حُؼخٓش  ٍَ طوٜكٚ.ٖٝٓ ؿٜكش ككؤٕ ط٘ؤْ َٗٞع ٗ٘خ١ ٌٝٓخ ٝٓـخ

ككٜخ حُيُٝككش ٝطوككّٞ ػ٤ِٜككخ ٓككٖ حُ٘خك٤ككش   ٜٓككخُق ٝأٟٝككخػخً ٝٓوخٛككي ٓ٘٘ككٞىس  حُ٘ككؤٕ حُؼككخّ ٛككٞ ٗككؤٕ حُـٔخػككش ٜا ٝحُـٔخػككش ط٘و

ٛككٌٙ حُيُٝككش ٣َٓككْ   حُؼككخّ رٞٛكلٜخ ٗككؼزخً ػِكك٠ اهِكك٤ْ ػ٤ِكٚ كٌٞٓككش حُككي٣٢ُٝيٍٓكٜخ حُوككخٕٗٞ  حُظكك٢ٝحُيُٝككش   حُٔئٓٔك٤ش حُظ٘ظ٤ٔ٤ككش

ٌُٜٝ٘كخ طظٌكٕٞ ٓكٖ حُ٘خك٤كش حُظ٘ظ٤ٔ٤كش ٓكٖ ٤ٛجكخص ًزكَٟ طظكُٞع   ٝٛك٠ ال طظ٘كٌَ ٓكٖ ٤ٛجكش ٝحككيس  حُؼكخّ حُظ٘ظ٢ٔ٤ حُيٓظٍٞ ٤ًخٜٗخ

ٝٛك٠ ٓكغ ط٘كٌِٜخ رخُظ٘ٔك٤ن رك٤ٖ ٛكٌٙ   ًُٝكي رٔكخ ػكَف ٓكٖ ٓكِطخص حُظ٘ل٤كٌ ٝحُظ٘ك٣َغ ٝحُو٠كخء  ػ٤ِٜخ َٓحكَ طٌَ٘ حُؼٔكَ حُؼكخّ

ٌا   حُـٜخص ٚ  أكيحٛخٖ كٜٞ ط٤ٔ٘ن ٣للظ هيٍحً ٖٓ حُظٞحُٕ ال ٣ٔ ٖٓ حٓظ٤ؼخد ٌٓ٘ش حُو٤خّ ٝكيٛخ رخُؼَٔ حُؼخّ.كخُيُٝكش ًظ٘ظك٤ْ ٓ٘كوا

ر٘كؤٕ أٟٝكخع حُـٔخػكش كلظكخً ٟٝكزطخً   ُِـٔخػش ٣ٔظٔي ٖٓ ٌٛح حُظ٘و٤ٚ ٓزٍَ ه٤خٓٚ ٣ٝٔظٔي ٓ٘ٚ َٗػ٤ش ٗلخً حُوٍٞ ػ٠ِ حُـ٤كَ
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 ػالػش حٍٛٞٝٛٞ طٔؼ٤َ ٣و٠غ   ٔخػش ٝحُظٔؼ٤َ ُٜخٌٛٙ حُيُٝش طوّٞ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ح٤ُ٘خرش ػٖ حُـ  ًَ حُٔـخالص ك٢ٝط٤٤َٔحً ٝط٤ٔ٘ش 

ٝػخ٤ٜٗكخ: حهكظالف أٓكخ٤ُذ حُظ٘كٌَ ُٜكٌٙ   طظٌَ٘ ٜٓ٘خ حُيُٝش ككال طٌكٕٞ ٤ًخٗكخً ط٘ظ٤ٔ٤كخً ٝحككيحً  حُظ٢ ححٓخ٤ٓشأُٜٝخ: طؼيى حُظ٘ظ٤ٔخص  

ِطش حُظ٘ل٤ٌ ًحص حُوٞس حُٔخى٣ش طٌكٕٞ ِٓطش حُظو٣ََ طٌٕٞ رخالٗظوخد ٝٓ إٔرخػظزخٍ   حُظ٘ظ٤ٔخص ٝكوخً الهظالف حُٜٔخّ حُُٔٞػش ػ٤ِٜخ

ِٝٓطش حَُهخرش ػِك٠ حُ٘كَػ٤ش طوكّٞ حٓكظوالالً رَٔحػكخس طكٞحُٕ حُٔكِطظ٤ٖ   حح٠ُٝرخُظؼ٤٤ٖ ٖٓ أػ٠ِ ٓغ ه٠ٞػٜخ ُوَحٍحص حُِٔطش 

ق ٛكٌٙ ٓكٖ حُـٜكخص ٗكَػ٤ش ٓٔخٍٓكظٜخ حال رٞٛك حًَٟٝ ًُي ٛٞ حُيُٝكش.ٝػخُؼٜخ: حٕ ٝوكخثق حُظو٣َكَ ٝحُظ٘ل٤كٌ ال طٔكظٔي   حح٤٤ُٖٝ

ػكٖ ٗلٔكٚ ٝال ٛكخكذ ٗكؤٕ  أٛك٤الٗؤٕ ػخّ اال ٝٛٞ ٓلكٞٝ ركٌُي ال  ك٢حُـٜش ٓٔؼِش أٝ ٗخثزش ػٖ ؿ٤َٛخ. كال ٣ٞؿي ٖٓ ٣ظَٜف 

حّ ػِك٠ ٗكؤٕ ػكخّ  رٔٞؿكذ ٝٛكق   ٤ٛجش ًخٕ أٝ ٓـِٔخً أٝ كَىحً   رٌحطٚ ٞا   ٝٛكلش طل٠٣ٞك٤ش أطظكٚ ٓكٖ ٓٔكظ٘ي ػكخّ طٔؼ٤ِك٢اٗٔخ ٛٞ هك

ٛكٞ طلك٣ٞٞ   ككَى أٝٓـكخٍ حُوكخٕٗٞ حُؼكخّ ٤ُٜجكش  كك٢ش أٝ هَحٍحً كَى٣خ ٝٛٞ ٓخ ٣ؼزَ ػ٘ٚ رخالهظٜخٙ ىٓظٍٞحً ًخٕ أٝ هخٗٞٗخً أٝ الثل

 أهَٟٗخٕ ػخّ. ٖٝٓ ؿٜش  أ١ ك٢حُظَٜف  أٝحُؼَٔ حُؼخّ  اٛيحٍ ك٤ٛ٢جش ًخٗض أٝ كَىحً ٛالك٤ظٜخ   طٔظٔي ٓ٘ٚ حُـٜخص حُٔوظٜش

ٗلٔكٚ روكٍٞ  اُِحّطٌٔ٘ٚ ٖٓ  حُظ٢ٞحكَ ١َٝٗ أ٤ِٛش حُٔظَٜف رٔٞؿذ ط  كؤٕ حٟ طَٜف ٣ٜق ٣ٝ٘لٌ ػ٠ِ ٗلْ حُٔظَٜف ٝٓخ ُٚ 

حُوكٍٞ ػِك٠ ٛكٌح  ا٠ٓكخءككن ؿ٤كَ حُٔظٜكَف رٔٞؿكذ ٓكخ ٣ظكٞحكَ ُِٔظٜكَف ٓكٖ ٝال٣كش  كك٢حٟ طَٜف ٣ٜق ٣ٝ٘لكٌ  ٝ  ٣ٜيٍ ػ٘ٚ

خً أٝ ؿٔخػكش ًكخٕ ٗوٜكخً ٓؼ٤٘ك اًحهكٍٞ ػِك٠ حُـ٤كَ  ا٠ٓكخءًخٗض طكٞحكَ ك٤ٜكخ ٌٓ٘كش  أ٠ٕٛٝ هخٛش   حُـ٤َ. ٝحُٞال٣ش هخٛش أٝ ػخٓش

ػِك٠ ١لِكٚ أٝ ٜٓكيٍٛخ  حُ٘كَػ٢ ًكخ٢ُُٞطٌكٕٞ ٤ٗخركش ٜٓكيٍٛخ حُوكخٕٗٞ  إٔٓلٍٜٞس ٝهخرِش ُِظؼ٤٤ٖ ًكَ رٌحطكٚ. ٝٛكٌٙ حُٞال٣كش أٓكخ 

طكٞحكَ ُٜكخ  إٔطٌكٕٞ ٝال٣كش ػخٓكش  إٔ ٝآكخحُظلك٣ٞٞ ٝٗلكٞٙ.  أٜٝٓيٍٛخ حالطلخم ًخًُٞخُش  أٝ حُٜز٢حُٔؼ٤ٖ ػ٠ِ  ًخ٢ُٛٞحُو٠خء 

حُ٘كجٕٞ حُؼخٓكش ٝٓكخ ٣ظلكَع ػكٖ  كك٢ٝٛك٠ ٓكخ ٣ظؼِكن رخُيُٝكش   ؿ٤كَ ُك٤ْ ٓلكيىحً ٝ ال ٓلٜكٍٞحً ٝال ٓؼ٤٘كخً  حُوكٍٞ ػِك٠ ا٠ٓخءٌٓ٘ش 

ٖٓ ىٓظٍٞ أٝ هكخٕٗٞ أٝ الثلكش أٝ هكَحٍ ككَىٟ.  َٗػ٢. ٝٛٞ ال طوّٞ ٝال رٔٔظ٘ي ٝاكَحىٛخٝط٘ظ٤ٔخطٜخ ٤ٛٝجخطٜخ ٝٝكيحطٜخ  أؿِٜطٜخ

أككٞحٍ  كك٢أٓكخ   ٗكجٕٞ ًحطكٚ ٝٓخُكٚ كك٢ك٤ٔكخ ٣ظؼِكن رظٜكَف حُ٘كوٚ  شحإلرخكككخُش ػكيّ ٝؿكٞى حُك٘ٚ ٛكٞ  ا٤ُٚحَُٔؿٞع  ٝححَٛ

ٍ    ٗكَػ٢حُٞال٣ش هخٜٛخ ٝػخٜٓخ كبٕ ححَٛ حَُؿٞع ا٤ُٚ ر٘ؤٜٗخ اًح ُْ ٣ٞؿي ٓٔظ٘ي  ٠َٓكخء هكٞ ححٛكَ ٓكخػظٜخ ٛكٞ حُٔ٘كغ حٗكٚ ال 

 ٗكَػ٢رلٌكْ  االٓكٖ ٓكٞحٙ  ُ٘كوٚ ػِك٠ أٓكَسٝال ِٓطخٕ حكي ػِك٠ ؿ٤كَٙ ٝال   ُ٘وٚ ػ٠ِ ؿ٤َٙ اال رٔٔظ٘ي ٣ـ٤ِ ٌٛح ح٠ُٔخء

ٝٓكك٤ِظ٤ٖ  ػككخ٢ٗٝٛكك٠ ٓو٤ككيس ٝٓلككيٝىس رٔٔككظ٘ي ٗككَػ٤ظٜخ.ٝحُؼوي حالىحٍٟ  اال٣ـ٤ككِ ٛككٌح حُ٘لككخً ػِكك٠ حُـ٤ككَ. كِكك٤ْ ٓككٖ ٓككِطش ػخٓككش 

ٝأُٝكك٠ حُٞٓكك٤ِظ٤ٖ ٛككٞ حُوككَحٍ   حُ٘ككجٕٞ حُؼخٓككش ٝاىحٍسحُظٜككَف ٝطٔكك٤٤َ حُٜٔككخُق حُؼخٓككش  ككك٢ُِـٜككخص حُوٞحٓككش ػِكك٠ حُؼٔككَ حُؼككخّ 

ٗكؤٕ  كك٢حُظٜكَف  ركبؿَحءرخػظزخٍٛٔخ ٛخى٣ٍٖ ػٖ ٝال٣كش طٔكظ٘ي الهظٜكخٙ ٓلكٞٝ  اػٔخُٜٔخٟٞحر٢  ك٢خ ٣ظلوخٕ ٝٛٔ  حالىحٍٟ

 ٞٛ  ٕ ٍ  ٜٝٓخُق  ٝٗجٞ . ٝكك٠ ٗطكخم ٓكخ ؿكَٟ ٗكَػخً طو٣ِٞكٚ ركٚ ٗكَػ٢ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ كٌكْ  أ٣ٖ٤ٓظؼيٟ ًحص ٜٓيٍ حُوَحٍ ا٠ُ ٓخ

ٝحُٔكِطش   ٝهكي طٔك٘ق حُكَٝحىع  روكيٍ ٓكخ طكَى حُو٤كٞى ٝح٠ُكٞحر٢  شحٌُٔ٘ك طظلٔكقٝطل٠٣ٞٚ ك٤ٚ. ٝرويٍ ٓخ طٌكٕٞ حُٔكِطش ٝروكيٍ ٓكخ 

٤ٌِٓٝكش حُيُٝكش   حُظؼخهي ٝٓٔخٍٓش حُ٘جٕٞ حُؼخٓش ك٢طَى ػ٠ِ حٍىحطٜخ  حُظ٢حُؼوي حالىحٍٟ طوخرِٜخ حُو٤ٞى  ك٢حُؼخٓش  ُ ىحٍسحٌُٔلُٞش 

أٗٔكخ طكَى ػ٤ِكٚ ٓكٖ حُو٤كٞى ٝح٠ُكٞحر٢ ٓكخ   َكخً ٝحٓكظـالال ٝطٜك اىحٍسحُوخٕٗٞ حُؼكخّ  أٗوخٙطَ٘ف ػ٤ِٚ  ح١ٌُُِٔخٍ حُؼخّ ٝحُوخٙ 

ٓخٍ حُيُٝش ػخٓخً ًخٕ أٝ هخٛخً ِٓٔٞى ال ُٖٔ ٣كي٣َٙ ٝال ُٔكٖ ٛكٞ ٓوكٍٞ  إًَٔٝ ًُي رلٔزخٕ   طَٜ ٓوخُلش رؼ٠ٚ ا٠ُ كي حُـ٣َٔش

ٓكٖ  حٟ ٍحىسا كك٢ًخِٓكش  اٍحىحطٜكخػكخّ. ٝحُيُٝكش ال طٔكظٞػذ  حػظزكخ١ٍٛكٞ ُِيُٝكش ً٘كوٚ  اٗٔكخ  ٌٓ٘كش حٓكظـالُٚ أٝ حُظٜكَف ك٤كٚ

حُو٤كخّ  أػزكخءؿٔكخع ٓكخ طُٞػكض ػ٤ِكٚ  ٛك٢حُؼخٓكش ُِيُٝكش  ٝحإلٍحىس  ط٘ؤْ ا٤ُٜخ حُٞوخثق حُٔئىحس حُظ٢ٌٓٞٗخطٜخ حُؼخٓش أٝ حُٞكيحص 

 ٛك٢حالٓظـالٍ ٝحُظٜكَف رخػظزكخٍ ٓكخ  ك٢حٟ ٖٓ حُٞكيحص حُؼخٓش  اٍحىسرخُؼَٔ حُؼخّ رلٌْ حُيٓظٍٞ ٝحُظ٣َ٘ؼخص ٝحُوَحٍحص. ٝطٜق 

ٝٛكٌح ٛكٞ   أػٔكخٍٝرلٔكزخٜٗخ أ٤ٓ٘كش ٝٗخثزكش ك٤ٔكخ طوكّٞ ركٚ ٓكٖ   ٖ حهظٜخٙ ُٓخٕ أٝ ٌٓخٕ أٝ ٓـخٍ ػَٔ ٝطوٜٚٓلٟٞش ك٤ٚ ٓ

 ا٤ُٜكخر١َٝ٘ حُظل٣ٞٞ حُٜخىٍ  االحُؼَٔ  ك٢ٓلٟٞش  اٍحىحطٜخٝال طٜق   حُؼخٓش ححٗوخٙٓلّٜٞ حالهظٜخٙ حُلخًْ ُٞؿٞٙ ٗ٘خ١ 

 ٝحإلؿككَحءحصٝٛككٌح ٛككٞ أٓككخّ حالُظككِحّ رؤكٌككخّ حُظ٘كك٣َغ   خُظ٘كك٣َؼخصٍٝىص ر ٝاؿككَحءحصٓككٖ أكٌككخّ ٟٓٞككٞػ٤ش  إلٍحىطٜككخٝحُٔك٘ظْ 

ر٘ك١َٜخ ح٠ُٔكَٝد ٝكك٠  االطٔكخٍّ ٝال٣كش ػخٓكش  ٝال ػخٓكشأَٓ ٝال٣ش  ٝححَٓحٟ ٖٓ حُـٜخص حُؼخٓش.  اٍحىسحَُٔٓٞٓش ػ٘ي اػٔخٍ 

هٜخ حُٔؼ٤ٖ ٝركخُو٤ٞى ح٠ُكخرطش ُٜكخ. ر١َٜ٘خ ح٠َُٔٝد ٝك٠ ٗطخ االٗطخهٜخ حُٔؼ٤ٖ ٝرخُو٤ٞى ح٠ُخرطش ُٜخ. ٝٛٞ أَٓ ٤ٗخرش ال طٔخٍّ 

ُٝك٤ْ ُ٘خثكذ حٕ ٤٘٣كذ ؿ٤كَٙ   ربًٕ ٓكٖ ٝالٙا اال٠ُٞ٣ ؿ٤َٙ ك٤ٔخ ٠ُٝ ػ٤ِٚ  إٔ ٢ُُِٞك٤ِْ   حإلٗخرش أٝٝػ٠ِ حٟ ٖٓ ٝٛل٠ حُٞال٣ش 

حُظلكك٣ٞٞ ال ٣ككَى ػِكك٠ طل٣ٞٞ.ٝحُؼوككي حالىحٍٟ ٣ككَى ككك٠ ٗطككخم  إٔٝٓككٖ ٛ٘ككخ طظٜككَ هخػككيس   ك٤ٔككخ كككٞٝ ك٤ككٚ اال رككبًٕ ٓككٖ أٗخرككٚ

ط٘كٍِ ػ٘كٚ  إٔػٖ َٓككن ٓؼك٤ٖ  ٓٔج٤ُٝ٢ُْٞ ُـٜش ػخٓش   حالهظٜخٙ حُٔؼ٤ٖ ُِـٜش حُؼخٓش حُٔظؼخهيس كال ٣ـخُٝ ٌٛح حالهظٜخٙ

ٝحُظ٤٤َٔ رٔكخ ٣ـكخُٝ ٓكخ  حإلىحٍس٤ُْٝ ُٜخ إٔ طؼيٍ ٖٓ أِٓٞد   أهخٜٓخ ػ٠ِ ٌٛح حَُٔكن ح١ٌُُـ٤َٛخ ػ٠ِ هالف ٓخ أؿخُٙ حُظ٣َ٘غ 

 كك٢حُؼخٓكش أ٠٣كخً ٓو٤كيس  حإلىحٍسٞٝ ؿ٤َٛخ ك٠ ٗكؤٕ ُكْ ٣ـكِ ُٜكخ حُظلك٣ٞٞ ك٤كٚ ٛكَحكش. ٝؿٜكش ٝال إٔ طل  ٍهٚ حُظ٣َ٘غ ُٜخ رٚ
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طظؼِككن رط٣َوككش حهظ٤ككخٍ حُٔظؼخهككي ٓؼٜـــــككـخ ٣َ١ٝوككش اطٔككخّ حُظؼخهككي ٓؼككٚ ٝٗكك١َٝ ًُككي  اؿككَحءحصطؼخهككيحطٜخ رٔككخ ٍٓككٔٚ حُظ٘كك٣َغ ٓككٖ 

ٔكِطخطٜخ حُظؼخهي٣كش ٝحٓكظ٤لخء كوٞهٜكخ حُؼوي٣كش ٓكٖ حُطكَف ٓو٤يس رؤٟٝخع ٍّٝٓٞ طظؼِن رٔٔخٍٓظٜخ ُ اٜٗخٟٝٞحرطٚ ٝأكٞحُٚ. ًٔخ 

 "حُؼالهش حُؼوي٣ش أٝ كٔوٜخ أٝ ؿ٤َ ًُي اٜٗخء إلٌٓخٗخصٝأِٓٞد حٓظويحٜٓخ   حُٔظؼخهي ٓؼٜخ

ؿِٔكش  -22/2/1997رظكخ٣ٍن  160ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كظٟٞ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔكش ُؤك٢ٔ حُلظكٟٞ ٝحُظ٘ك٣َغ رٔـِكْ حُيُٝكش كظكٟٞ ٍهكْ 

 54/1/239 ٍهْ 18/12/1996

ٝكوخ ُظِكي حالػظزكخٍحص ككبٕ حُظ٤٤ٌكق حُوكخ٢ٗٞٗ ا٠ُ حٗٚ  ٗٞى إٔ ٤َ٘ٗيػٟٞ حإلُـخء ُ حُطز٤ؼش ح٤ُِٔٔس ُٝظؤ٤َٛ ٝرخإلكخُش ا٠ُ ٓخ طويّ 

ح٤ُِْٔ ًَُِِٔ حُوخ٢ٗٞٗ ُِِٔطش حُؼخٓش ٠ٛٝ رٜيى أىحٍطٜخ َُِٔحكن حُؼخٓش ٣و٠غ َُٝحر٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝٛٞ ٓكخ ٣ؼزكَ ػ٘كٚ كك٢ كوكٚ 

ٕٞ حُوخٙ رخًُٞخُش ، ٝرٔٞؿذ ًُي ك٢ٜ ِٓظِٓش رليٝى طِي حًُٞخُش حُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٝ رٜخ طلوكن حُٜكخُق حُؼكخّ ٝطؼكٞى ركؤًزَ حُوخٗ

 ،ىٍؿخص حُ٘لغ ػ٠ِ أكَحى حُ٘ؼذ حُٔخٗق ُٜخ ًُي حًَُِٔ حُوخ٢ٗٞٗ 

خُٝ ككيٝىٛخ حًُٞخُكش ىٕٝ إٔ ٣ـكٝىٍؿض ػ٤ِٚ ٌٓ٘ أَٓ رؼ٤كي "إٔ ح٤ًُٞكَ ِٓكِّ رظ٘ل٤كٌ  ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔشكخ٤ًَُٞ ًٔخ ػَكظٚ 

 ."ح١ٌُ ٣وَٙ هخٍؽ ػٖ كيٝى حًُٞخُشحالُظِحّ ٌٛٙ حُليٝى إٔ ٣ٌٕٞ حُٔوَ ػخُٔخً رؤٕ  خ ٣زخَٗ هخٍؿخً ػٖحَُٔٓٞٓش ٣ٝـذ إلهَحٍ ٓ

 401ّ ٌٓظذ ك٠٘ ٛـ6/4/1950م ؿِٔش  18ُٔ٘ش  133ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ ٓلٌٔش حُ٘وٞ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

 

٤ٗكش ككبًح أهكَ رٜكٌح حُٞحؿكذ ٍى ػ٤ِكٚ هٜكيٙ ٝٛكٞ  ّ هخٗٞٗكخً إٔ ٣٘لكٌ ٓكخ طؼٜكي ركٚ رلٔكَٖ ًٌَ ٓظؼخهكي ِٓكِٝك٠ ًُي أ٠٣خ "إٔ ح٤ًُٞ

 إٔ ٣لَٜ ػ٤ِٚ ُلٔخد ًِٓٞٚ" ًَٚ ك٤ٚ ر٢٘ ٝٓٔ٘ٞع هخٗٞٗخً ٖٓ إٔ ٣ٔظؤػَ ُ٘لٔ

 9/12/1948ّم ؿِٔش 17ُٔ٘ش  72ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٓلٌٔش حُ٘وٞ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

 

حُٜكلش كك٢ حُٜٔكِلش ٝٛكٞ ٓكخ ٣ؼزكَ ػ٘كٚ ِ ركٚ حُٔ٘خُػكخص حإلىح٣ٍكش ٓكٖ ١ز٤ؼكش هخٛكش ط٘كيٓؾ ك٤ٜكخ ٖٝٓ ؿٜش أهكَٟ ككخٕ ٓكخ طظ٤ٔك 

رخُِٜٔلش حُٔخٗلش ُِٜلش ك٢ حُظوخ٢ٟ أٝؿزظٜخ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ٌُٜٙ حُيػخٟٝ، ًٔخ كَٟٚ ٛيكٜخ حح٠ٔٓ ح١ٌُ حٓكظ٘ض ٓكٖ أؿِكٚ 

ِ ػ٤ِٚ ر٘خء حُيٍٝ حُٔظل٠َس، ٝح١ٌُ ٣ئْٓ ػ٤ِٚ حُز٤٘ش حُظلظ٤كش ٌٛٙ ح٤ُِٓٞش حُو٠خث٤ش ُظٌٕٞ ٟٔخٗخً ُٔزيأ حَُٔ٘ٝػ٤ش ح١ٌُ ٣َطٌ

 .حُظ٢ ٣ئْٓ ػ٤ِٜخ ر٘خء حُلوٞم ٝحُل٣َخص حٌُٔلُٞش ىٓظ٣ٍٞخً ٝى٤ُٝخً 

ذ ٓكٖ أ١ ٗكَس ُطخُكذ حإلُـكخء ٝال ٣وزكَ حُطِككبٗٚ ال ٣وزَ حُطؼٖ ػ٠ِ حُوَحٍحص حإلىح٣ٍكش اال اًح ٓٔكض ٜٓكِلش ٗوٜك٤ش ٓزخ ػْٖٝٓ 

ُٝٔخ ًكخٕ ًُكي ٝك٤كغ إ حُٔكخٍ حُؼكخّ ٛكٞ ٣ٜٔٚ أٗلخً حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن رخُ٘ظخّ حُؼخّ ٝكٔخ٣ش حُٜخُق حُؼخّ  ٗوٚ ُٔـَى أٗٚ ٓٞح١ٖ

ِٓي ُِ٘ؼذ ُٝٚ كَٓظٚ ٝػ٠ِ ًكَ ٓكٞح١ٖ حُٔلخكظكش ػ٤ِكٚ ٝٛكٞ ٝحؿكذ ٟٝكغ ُكٚ حُٔ٘كَع ٗكٚ ٛك٣َق كك٢ حُيٓكظٍٞ ٝحٕ اٛكيحٍٙ 

 ك٢ ٓالٓش طَٜف حُوخثْ رٚ .٣ظ٘خك٠ ٓغ حالٓخٗٚ حُٞحؿزش ُِللخو ػ٤ِٚ ٣ٝؼ٤َ حُ٘ي ٝح٣َُزش 

 كٌكخّ حُيٓكظٍٞ ٣ٝلكن ُٜكْٓكٖ حُٔوكخ١ز٤ٖ رؤ خٖٓ ٓٞح٢٘١ ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤كش ٝٛٔك حُٔطؼٕٞ ٟيْٛ ُٔخ ًخٕ ٓخ طويّ، ًٝخٕ ٝ

، ٝٓكٖ ػكْ ٣ٌكٕٞ هكي طكٞحكَ كك٢ ٗكؤٜٗٔخ ٗك١َ أٛكَ ٓكٖ أٛكٍٞ حُيُٝكشحُيكخع ػٔخ ٣زيٝ  ُٜٔخ أٗكٚ ككن ٓكٖ كوٞهٜٔكخ حُٔظؼِوكش رز٤كغ 

رخػظزخٍٛٔككخ ٛٔككخ حُٔككخٗل٤ٖ ُلككن حُيُٝككش ككك٢ اىحٍس حُٔككخٍ حُؼككخّ ُٝكك٤ْ  ُٜٔككخ حُٜككلش ككك٢ اهخٓككش ٛككٌٙ حُككيػٟٞ وككضحُٜٔككِلش ٝطلو

  رلٔزخٜٗٔخ ٓ٘زظ٤ٖ حُِٜش ػ٘ٚ.

موضةو  العةةد سةند العةداع   فة ق لسةببة  الصلة  65لسةن   11492عدم جواز نظر الدعوى الرقيمة  ومن حيث انه عن الدفع ب
ن الطبعن والشرك  المطعةون ضةد ب المبمسة  بموجةة حكةم العحكةيم فة  الةدعوى العحكمية  رقةم بي 2/11/2006والمبرم بعبريخ 

 وليرورة الحكم نهبئيب 10/11/2010اللبدر بعبريخ  2008لسن   583
ػِك٠ أٗكٚ "ححكٌكخّ حُظك٢ ككخُص هكٞس ححٓكَ حُٔو٠ك٢ ركٚ  ّٚ طك1968ُ٘ٔك٘ش  25ٖٓ هخٕٗٞ حإلػزخص ٍهكْ  101ٖٝٓ ك٤غ إٔ حُٔخىس 

ش ك٤ٔخ كِٜض ك٤ٚ ٖٓ كوٞم ٝال ٣ـُٞ هزٍٞ ى٤َُ ٣٘وٞ ٛكٌٙ حُلـ٤كش ٌُٝكٖ ال طٌكٖ ُظِكي ححكٌكخّ ٛكٌٙ حُلـ٤كش اال كك٢ طٌٕٞ ٛل٤ل

ِٗحع هخّ ر٤ٖ حُوّٜٞ أٗلٔكْٜ ىٕٝ إٔ طظـ٤كَ ٛكلخطْٜ ٝطؼِكٖ ركٌحص حُلكن ٓلكالً ٝٓكززخً ٝطو٠ك٠ حُٔلٌٔكش رٜكٌٙ حُلـ٤كش ٓكٖ طِوكخء 

 ٗلٜٔخ"

َُٔ٘ع هي حٓظٜيف ٟٝغ كي ُاِٗػش حُو٠كخث٤ش رك٤ٖ حُٔظوخٛك٤ٖٔ ًٝكٌح ٓ٘كغ حُظ٠كخٍد ٖٝٓ ك٤غ إٔ حُٔٔظلخى ٖٓ ًُي حُ٘ٚ إٔ ح

ر٤ٖ ححكٌخّ رؤٕ حػظزَ ححكٌخّ حُٜخىٍس ك٢ ٌٛٙ حالِٗػش كـش ك٤ٔخ كِٜض ك٤ٚ ٖٓ كوٞم ٝكظَ هزٍٞ أ١ ى٤َُ ٣ك٘وٞ ٛكٌٙ حُلـ٤كش 

ركٌُي أككي حُوٜكّٞ رٔكخ ٓلكخىٙ أٗكٚ ال طٔكٞؽ حككي ًٔخ هٍٞ حُٔلٌٔش ِٓطش حُو٠خء رٌٜٙ حُلـ٤ش ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ. كظ٠ ُٞ ُْ ٣َكغ 

حح١َحف أػخٍس حُِ٘حع ح١ٌُ ٛيٍ ر٘ؤٗٚ كٌْ كخثِ ُوٞس ححَٓ حُٔو٢٠ رٚ ٓـيىحً أٓخّ حُو٠خء ٝاال طؼك٤ٖ حُلٌكْ رؼكيّ هزكٍٞ حُكيػٟٞ 

 ١ حػٔخٍ ٌٛٙ حُلـ٤ش ُٔخروش  حُلَٜ ك٤ٜخ. ر٤ي إٔ حَُٔ٘ع كَٛخً ٓ٘ٚ ػ٠ِ رِٞؽ حُـخ٣ش ٖٓ طو٣ََ كـ٤ش ححكٌخّ حُو٠خث٤ش حٗظَ

حطوككخً حُوٜككّٞ ٝحُٔلككَ ٝحُٔككزذ ركك٤ٖ حُككيػٞط٤ٖ حُٔككخروش ٝحُالكوككش ٝٛككٞ ٓككخ ط٘و٠كك٢ رلٌككْ حُِككِّٝ إٔ ٣ٌككٕٞ حُلٌككْ حُٔؼككٍٞ ػِكك٠ 

 ٛل٤لظ٤ٖ ٛخىٍحً ٖٓ ؿٜش ه٠خث٤ش ٛخكزش ٝال٣ش رخُلَٜ ك٠ حُِ٘حع كظ٠ طٔ٘غ ػ٠ِ حُـٜخص حُو٠خث٤ش ححهَٟ ٗظَٙ.
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ٓـٔٞػككش  – 8/9/2001ؿِٔككش  –م 45ٓكك٘ش  8131،  7122ىح٣ٍككش حُؼ٤ِككخ ككك٢ حُطؼ٘كك٤ٖ ٍهٔكك٢ ككك٢ ٛككٌح حُٔؼ٘كك٠ كٌككْ حُٔلٌٔككش حإل

 ٝٓخ رؼيٛخ 196. ٛـ47حُٔزخىة حُظ٢ هٍَطٜخ حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ حُٔ٘ش 

 

ٌٝٛح حُٔؼ٠٘ أًيطٚ ٓلٌٔش حُ٘وٞ رو٠خثٜخ حُ٘خٓن ػ٘كيٓخ هكٍَص أٗكٚ "ال كـ٤كش ُِلٌكْ اال ك٤ٔكخ ٣ٌكٕٞ هكي كٜكَ ك٤كٚ رك٤ٖ حُوٜكّٞ 

٣َلش أٝ رٜكلش ٟكك٤٘ٔٚ ٛك٣َلش ٓكٞحء ككك٢ حُٔ٘طكٞم أٝ ححٓكزخد حُٔظٜككِش رٜكخ حطٜكخالً ٝػ٤وككخ ٝحُظك٢ ال ٣وكّٞ حُٔ٘طككٞم ٝرٜكلش ٛك

 ريٜٝٗخ".

 19اٛكيحٍحص حٌُٔظكذ حُل٘ك٢ حُٔك٘ش  –ّ 18/4/1968ؿِٔكش  –م 34ُٔ٘ش  294ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ ٓلٌٔش حُ٘وٞ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

 801ٛـ
ك٢ ٗؤٕ حُظل٤ٌْ ك٢ حُٔكٞحى حُٔي٤ٗكش ٝحُظـخ٣ٍكش ٝحُظك٢ طك٘ٚ ػِك٠ أٗكٚ "  1994ُٔ٘ش  27 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 55:ٖٓ ك٤غ إٔ حُٔخىس 

طلُٞ أكٌخّ حُٔل٤ٌٖٔ حُٜخىٍس ١زوخً ٌُٜح حُوخٕٗٞ كـ٤ش ححَٓ حُٔو٢٠ ٝطٌٕٞ ٝحؿزش حُ٘لخً رَٔحػخس ححكٌخّ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ كك٠ 

 ٌٛح حُوخٕٗٞ " .

٠ِ ححكٌخّ حُٜ٘خث٤ش كـ٤ش ححٓكَ حُٔو٠ك٢ ك٤كٚ رٔوظ٠كخٛخ ٣ٌكٕٞ ُِلٌكْ كـ٤كش ٖٝٓ ك٤غ إٔ ٖٓ حُٔوٍَ هخٗٞٗخً إٔ حَُٔ٘ع أٟل٠ ػ 

٣ـُٞ ُِوّٜٞ ك٢ حُيػٟٞ حُظ٢ ٛيٍ ك٤ٜخ حُلٌْ حُؼٞىس ا٠ُ حُٔ٘خُػش كك٢ حُلكن حُك١ٌ ٛكيٍ ك٤كٚ حُلٌكْ ٓكٞحء  ك٤ٔخ ه٠٠ رٚ ، ٝال

 . ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٣ٔظ٘ي ا٤ُٜخ ٌٛح حُلنٖٓ ٗخك٤ش حُٔلَ أٝ ٖٓ ٗخك٤ش حُظَٜف حُوخ٢ٗٞٗ أٝ حُٞحهؼش حُٔخى٣ش أٝ حُوخػيس حُوخ

ك٢ ه٠خء ٌٛٙ حُٔلٌٔش إٔ ححكٌخّ حُٜ٘خث٤ش حُظ٢ ط٠ٔ٘ض كْٔ حُِ٘حع ٓؼ٤ٖ ر٤ٖ ١َك٤ٚ ٣ٌٕٞ ُٜخ كـ٤ش ححٓكَ   إٔ حُٔوٍَ أ٠٣خ  ًٔخ

اٟكلخء حُٔو٢٠ حُظ٢ طٔ٘غ اػخىس ١َف حُِ٘حع ػِك٠ حُو٠كخء ٓكَس أهك١َ طلو٤وكخ الٓكظوَحٍ حُلوكٞم ٝٓ٘ؼكخ ُِظ٠كخٍد رك٤ٖ ححكٌكخّ ٝ

ُِؼوش ٝحالكظَحّ حُٞحؿز٤ٖ ُٜخ ٢ٛٝ كـ٤كش طظؼِكن رخُ٘ظكخّ حُؼكخّ ككال ٣ـكُٞ ٓوخُلظٜكخ أٝ حُوكٍٞ رٔكخ ٣٘كخٍ ٜٓ٘كخ أٝ ػِك٠ هالكٜكخ رل٤كغ 

٣ٌٕٞ حُلٌْ حُٜ٘خث٢ حُزخص  ػ٘ٞحٗخ ُِلو٤وش ك٤ٔخ كَٜ ك٤ٚ ًٝخٕ ٣ٍَٟٝخ ُِ٘ظ٤ـش حُظ٢ هِكٚ ا٤ُٜكخ رٔكخ ٓكئىحٙ ػكيّ ؿكٞحُ حُٔـخىُكش  

 كٔٔٚ حُلٌْ ، َٓس أه١َ ك٤ٔخ 

حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ ه٠ض ركؤٕ " حُظلٌك٤ْ ٛكٞ ػكَٝ ُ٘كِحع ٓؼك٤ٖ رك٤ٖ ١كَك٤ٖ ػِك٠ ٓلٌكْ ٓكٖ حالؿ٤كخٍ ٣ؼك٤ٖ ٖٝٓ ك٤غ إ 

  ًُي حُِ٘حع روَحٍ ٣ٌٕٞ ٗخث٤خً ٖٓ ٗزٜش حُٔٔخحس ك٤ُ٢لَٜ ٌٛح حُٔلٌْ   ٣ليىحٜٗخرخهظ٤خٍٛٔخ أٝ رظل٣ٞٞ ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ ٟٞء ١َٝٗ 

رؼي إٔ ٣ي٠ُ ًَ ٜٓ٘ٔخ رٞؿٜش ٗظَٙ طل٤ٜالً ٓكٖ   أكخُٜخ حُطَكخٕ ا٤ُٚ حُظ٢ؿٞحٗزٜخ  كتٝهخ١ؼخً ُيحرَ حُوٜٞٓش   ٓـَىحً ٖٓ حُظلخَٓ

 حَُث٤ٔ٤ش ...  حُظوخ٢ٟهالٍ ٟٔخٗخص 

  1994/  21/  17ؿِٔش م  15ُٔ٘ش  13ُيػٟٞ حُيٓظ٣ٍٞش ٍهْ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ  ك٢ ح

 

حُوٜكٞٓش ٣َ٣كيحٕ إٔ ٣ٔلكٚ اٍحىطٜٔكخ ٝحطلخهٜٔكخ  ١َكك٢إٔ  كك٢٘وٞ ركؤٕ " كٌٔكش ط٘ك٣َغ حُظلٌك٤ْ ط٘لٜكَ ًٔخ ه٠ض ٓلٌٔش حُك

 ١َكك٢كَٟكخء   ٣و٠ٞح ر٤ٜ٘ٔخ أٝ ٣لٔٔٞح حُِ٘حع رلٌْ أٝ رِٜق ٣وزالٕ ٗك١َٝٚ إٔ ك٤ُ٢ٔض ُْٜ ٝال٣ش حُو٠خء  أٗوخٙطل٣ٞٞ 

ٌٛح حُٜكِق أٝ  اؿَحء ك٢كبٗٚ ٣ـُٞ ُٜٔخ طل٣ٞٞ ؿ٤َٛٔخ ًٝٔخ ٣ـُٞ ُٜٔخ حُِٜق ىٕٝ ٝٓخ١ش أكي   حُظل٤ٌْ أٓخّحُوٜٞٓش ٛٞ 

 حُِ٘حع " ك٢حُلٌْ  ك٢

 1965ٝ ٍهكْ  1983/  4/  14حُو٠كخث٤ش ؿِٔكش  49ُٔ٘ش  908ٝ ٍهْ 1956/  4/  2حُو٠خث٤ش ؿِٔش  22ُٔ٘ش  369حُطؼٕٞ ٍهْ  

 8619/  12/  3حُو٠خث٤ش ؿِٔش  51ُٔ٘ش  573ٍٝهْ  1985/  2/  12حُو٠خث٤ش ؿِٔش  50ُٔ٘ش 

ُٔك٘ش  583ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ٝرظطز٤ن ٓخ طويّ ُٝٔخ ًخٕ حُؼخرض ٖٓ ححٍٝحم ٖٝٓ ٓطخُؼش كٌْ ٤ٛجش حُظل٤ٌْ ك٢ حُو٤٠ش حُظل٤ٔ٤ٌش ٍهْ 

أٜٗكخ ٓوخٓكش ٓكٖ حُٔك٤ي / ؿ٤ٔكَ ػزكي  10/11/2010ٝحُٜخىٍ ٖٓ ًَٓكِ حُوكخَٛس حاله٤ِٔك٠ ُِظلٌك٤ْ حُظـكخ١ٍ حُكي٢ُٝ رظكخ٣ٍن  2008

ٝحُظؼ٤ٔكَ " ٓلكظٌْ ٟكيٙ" ٝهكي  يحُ٘كًَش حُو٤ٓٞكش ُِظ٘ك٤٤ٟــــــــكـي   ٗكٞحٍ حُٔظلكيس "ٓلظٌٔكخٕ"حَُكٖٔ ٓلٔكي حُو٘زك٢٤ ٝٗكًَش أ

 طِوٜض ١ِزخص حُٔلظٌٔخٕ ك٢ حالط٠:

ؿ٤ٜ٘كككخ رٔكككخ ك٤ٜكككخ حُٔزِكككؾ حُٔكككٞىع كككك٢ حُلٔكككخد حُٔؼِكككن ٝهكككيٍٙ  130000000أكو٤كككش حُٔلظٌٔككك٤ٖ كككك٢ ٛكككَف ٓزِكككؾ ٝهكككيٍٙ  -1

 2/11/2006ع حُزَؽ ًُٝي ١زوخ الطلخم حُلٔخد حُٔؼِن حُٔزَّ ؿ٤ٜ٘خ ُيٟ حُز٘ي حال٠ِٛ ح١َُٜٔ ك58941000َ

ؿ٤ٜ٘خ طؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ حالىر٠ ح١ٌُ ُلن رخُٔلظ٤ٌٖٔ ٖٓ ؿكَحء اهكالٍ حُ٘كًَش  5000000اُِحّ حُٔلظٌْ ٟيٛخ رٔيحى ٓزِؾ  -2

 حُٔلظٌْ ٟيٛخ رخُظِحٓخطٜخ حُٔوٍَس رٔٞؿذ حُؼوي ٝحطلخم حُلٔخد حُٔؼِن.

ٔيحى كٞحثي هخ٤ٗٞٗش طـخ٣ٍش ػٖ حُٔزخُؾ حُٔٔظلوش ُِٔلظ٤ٌٖٔ ٝكوخ ُِٔؼَ حُٔخثي ر٘كخٕ حُلٔكخرخص حُٔؼِوكش اُِحّ حُٔلظٌْ ٟيٛخ ر -3

ٝحُٔوٍَ ٖٓ حُز٘ي حُٔلظٞف ُي٣ٚ حُلٔخد، ًُٝي حرظيحء ٖٓ طخ٣ٍن حٓظلوخم طِي حُٔزخُؾ ٝكظ٠ طخ٣ٍن حُٔيحى حُلؼ٢ِ ٖٓ هزَ حُٔلظٌْ 

 ٟيٛخ.

ىٕٝ ٝؿكٚ ككن ٝىٕٝ ٓك٘ي  ٤29/11/2007ش حُؼخٓش حُؼخى٣ش حُظ٢ ػويطٜخ حُٔلظٌْ ٟيٛخ ك٢ طو٣ََ رطالٕ حٗؼوخى ٝهَحٍحص حُـٔؼ -4

 ٖٓ هخٕٗٞ أٝ ٝحهغ.
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اُِحّ حُٔلظٌْ ٟيٛخ رظ٘ل٤ٌ ًخكش حُظِحٓخطٜخ حُٔوٍَس رٔٞؿذ حُؼوي ٝٝكوخ ُٔخ طوظ٤٠ٚ ٓٞؿزكخص حُظؼكخٕٝ ٝكٔكٖ ح٤ُ٘كش كك٢ حُظ٘ل٤كٌ  -5

 طٞه٤خ ح٣ش ٓ٘خُػخص ٓٔظوزال.

 ٌْ ٟيٛخ رٔيحى ًخكش َٜٓٝكخص حُظل٤ٌْ ٝاطؼخد ٤ٛجش حُظل٤ٌْ رٔخ ك٢ ًُي اطؼخد حُٔلخ٤ٖٓ .اُِحّ حُٔلظ -6

 اُِحّ حُٔلظٌْ ٟيٛخ رٔيحى أ٣ش ٓزخُؾ أهَٟ طَٟ ٤ٛجش حُظل٤ٌْ إٔ حُٔلظ٤ٌٖٔ ٣ٔظلوخٛخ ٝكوخ ُز٘ٞى حُؼوي ٝٓوظ٤٠خص حُؼيحُش. -7

 -:ك٤ٔخ طِوٜض ١ِزخص حًَُ٘ش" حُٔلظٌْ ٟيٛخ" ك٤ٔخ ٢ِ٣

 ٠27/12/2007خء كن حُٔلظ٤ٌٖٔ ك٢ حُٔطخُزش رؤ٣ش ٓزخُؾ ُْ طويّ هزَ حٗو -1

 ػيّ ؿٞحُ حُظل٤ٌْ حُٔخػَ  -2

 ػيّ هزٍٞ حُظل٤ٌْ َُكؼٚ ٖٓ ؿ٤َ ١ً ٛلش ًخِٓش. -3

ٝحػكخىس حُلكخٍ اُك٠ ٓكخ ًكخٕ ػ٤ِكٚ هزكَ 2006ٗكٞكٔزَ  2% ٖٓ أْٜٓ ٗكًَش ػٔكَ حكظكيٟ حُٔٞهكغ كك٢ 90كٔن ػوي ر٤غ ٝ َٗحء  -4

 حُؼوي.

 ٝكٞحثيٙ ُِٔلظٌْ ٟيٛخ ٍٝكٞ ١ِزخص حُٔلظ٤ٌٖٔ  58941000ٌْ رؤ٣ُِٞش رخه٢ حُؼٖٔ حُٔٞىع ك٢ حُلٔخد حُٔؼِن ٝهيٍٙ حُل -5

 -ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ٝكوخ ُٔخ طويّ ٝك٤غ إ حُؼخرض إٔ حُيػٟٞ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٠ حُطؼٖ حُٔخػَ أهخٜٓخ ًَ ٖٓ:

 ٢كٔي١ حُيٓٞه٢ ٓلٔي حُلوَحٗ -1

                         حُٜؼ٤ي١ٍ ػط٤ش ػ٠ِ أٗٞ -2

 ٓلٔي أكٔي ُز٤ذ ػزي حَُكٖٔ                    -3

 ٗزٌش                               حُز٠ٗٞ٤ٔػ٠ِ  -4

 ٟــــــــي
    ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء                                    

              ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ                                    

  ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُو٤ٓٞش ُِظ٤٤٘ي ٝحُظؼ٤َٔ 

  ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍس ًَٗش أٗٞحٍ حُٔظليس ُِظـخٍس       

 ٣َُٝ حُيُٝش ُ٘جٕٞ ح٥ػخٍ 

    ٍث٤ْ حُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓزخص رٜلظٚ         

      ٣ل٠٤ ك٤ٖٔ ػزي حُٜخى١                             

     حٕ                                     ؿٔخٍ ػ٠ِ َُٛ

                         حُو٘ز٢٤ؿ٤َٔ ػزي حَُكٖٔ ٓلٔي 

 -:ٝهي طِوٜض ١ِزخطْٜ ك٢

: رٞهق ط٘ل٤ٌ هَحٍ ارَحّ حُؼوي ٟٓٞٞع حُيػٟٞ ٓغ حُٔ٘ظَٟ "ًَٗش أٗٞحٍ حُٔظلكيس ُظـكخٍس".ٝك٢ حُٟٔٞكٞع ربُـكخء هكَحٍ أ٤ِٛخً  

 ي ٓغ ٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ.ارَحّ حُز٤غ ٝرطالٕ حُؼو

 ٓل٠َ حُظ٤ِْٔ حًٌٍُٔٞ ػخ٤ُٚ. ك٢ًَحٓش ح١َُٝ٘ ٝال  ك٢: رٞهق ط٘ل٤ٌ هَحٍ ط٤ِْٔ حُلَٝع حُِحثيس ؿ٤َ حُٔٞؿٞىس حكظ٤خ٤١خ

 طويٍ رٔجخص حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُـ٤ٜ٘خص. ٝحُظ٢ٝك٠ حُٟٔٞٞع رخٓظؼخىس ٌٛٙ حُلَٝع ٝحُ٘خ٤ُٜخص ا٠ُ حُ٘ؼذ 

 حُظك٢: رلٔكن حُظؼخهكي ٟٓٞكٞع ٛكٌٙ حُكيػٟٞ ٓكغ ٓكخ ٣ظَطكذ ػِك٠ ًُكي ٓكٖ آػكخٍ ، ًُٝكي ٗظ٤ـكش ُِٔوخُلكخص ٖٝٓ رخد حالكظ٤خ١ حٌُِك٠

 .حُو٘ز٢٤حٍطٌزٜخ حُٔٔظؼَٔ ححؿ٘ز٢ ؿ٤َٔ 

ُٝٔخ ًخٕ ًُي ٝك٤غ حٗٚ هي ٟٝق ؿ٤ِخ حهظالف هٞحّ ًال ٓكٖ حُكيػٞط٤ٖ ٓكٞحء ٓكٖ ك٤كغ حطلكخى حُوٜكّٞ أٝ حُٔلكَ أٝ حُٔكزذ ٝٛك٠ 

ال  2008ُٔ٘ش  583حُوخٕٗٞ إلػٔخٍ ٓزيأ ٝهخػيس كـ٤ش ححَٓ رٚ  ححَٓ ح١ٌُ ٠٣ل٠ ٓؼٚ كٌْ حُظل٤ٌْ ٍهْ  ح١َُٝ٘ حُظ٢ حٓظِِٜٓخ

٣لُٞ هٞس ححَٓ حُٔو٢٠ رٚ ٝال ٣ٔ٘غ ٖٓ ٗظَ حُيػٟٞ حُٜخىٍ ك٤ٜخ حُلٌْ حُٔطؼكٕٞ ك٤كٚ  ًُٝكي ُؼكيّ طكٞحكَ ٗك١َٝ اػٔكخٍ كـ٤ظكٚ 

َ رخػظزكخٍ إٔ طكٞحكَ طِكي حُ٘ك١َٝ  ٓـظٔؼكش ٛك٢ ٗك١َٝ ٓخٗؼكش ٓكٖ اػكخىس  " ٖٓ هخٕٗٞ حإلػزكخص ٓكخرن حُك101ًٌٝكوخ ُ٘ٚ حُٔخىس "

 ١َف حُٔٔخُش حُوخ٤ٗٞٗش َٓس أهَٟ ػ٠ِ ٓلٌٔش حُٟٔٞٞع.

 حُٔككٞحى حُٔي٤ٗككش ٝحُظـخ٣ٍككش ككك٢حُٔككخىس حَُحرؼككش ٓككٖ هككخٕٗٞ حُظلٌكك٤ْ  ٝكوككخ ُكك٘ٚ حُِـككٞء  ُِظلٌكك٤ْ ٝٓككٖ ٗخك٤ككش أهككَٟ كخٗككٚ ٝحٕ ًككخٕ 

٣ؼٍٞ ر٤ٖ أ١َحف حُوٜٞٓش ٖٓ ِٗحع  َٓىٙ ٝؿٞى حطلخم ٣َٛق  ر٤ٜ٘ٔكخ  ٤ِٓٝش ُلٞ ٓخٛٞ  1994ُٔ٘ش  27حُٜخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

حُظلٌك٤ْ  أٗكٚ  ك٢ط٘خُٜٝخ حُظل٤ٌْ ،  ححَٛ   حُظ٢حُٔٔخثَ  ك٢ُٔخ ٣َطزٚ ٌٛح حالطلخم  ٖٓ أػَ ٣لٍٞ ىٕٝ حهظٜخٙ حُٔلخًْ رخُلَٜ  

ٍٛٔكخ  أٝ رظلك٣ٞٞ ٜٓ٘ٔكخ  أٝ ػِك٠ ٟكٞء ٗك١َٝ  ٣لككيىحٜٗخ ػكَٝ  ٗكِحع ٓؼك٤ٖ رك٤ٖ ١َك٤كٚ ػِك٠ ٓلٌكْ ٓكٖ ححؿ٤ككخٍ ٣ؼك٤ٖ رخهظ٤خ

 ؿٞحٗزٜخ   ك٢ٌٛح حُِ٘حع روَحٍ ٓـَى  ٖٓ حُظلخَٓ ٝهخ١غ ُيحرَ حُوٜٞٓش  ك٤ُ٢لَٜ 
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طو٣ٞكَ حُٔظؼخهكي٣ٖ حُلكن  -ٖٓ هخٕٗٞ حَُٔحكؼكخص  501ٓلخى ٗٚ حُٔخىس ٝٛٞ ًحص حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ أًيطٚ ٓلٌٔش حُ٘وٞ رو٠خثٜخ رخٕ "

ؿٜكش حُظلٌك٤ْ ر٘ظكَ حُ٘كِحع ٝ  كخهظٜخٙظل٤ٌْ ُ٘ظَ ٓخ هي ٣٘٘ؤ ر٤ْٜ٘ ٖٓ ِٗحع ًخٗض طوظٚ رٚ أٛالً حُٔلخًْ ، ا٠ُ حُ حالُظـخء ك٢

ًكَ كخُكش  كك٢ٓزخٗكَس  ٝ  ٣٘ز٘ك٢ؿٜكخص حُو٠كخء اال أٗكٚ  حهظٜكخٙٓكِذ  حٓكظؼ٘خءأؿخُ  ح١ٌُإ ًخٕ ٣َطٌٖ أٓخٓخً ا٠ُ كٌْ حُوخٕٗٞ 

حُوكخٍؽ ػِك٠  كك٢ٜٗٞٙ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص رٔخ ٣ٔ٘غ إٔ ٣ٌكٕٞ حُظلٌك٤ْ  ك٣٢ؤص حُطَك٤ٖ ، ًٔخ إٔ حَُٔ٘ع ُْ  أطلخمػ٠ِ كيس ػ٠ِ 

 حطلخهٜٔككخٝ  اٍحىطٜٔككخحُوٜككٞٓش ٣َ٣ككيحٕ رٔلككٞ  ١َككك٢إٔ  ككك٣٢ككي أٗككوخٙ ؿ٤ككَ ٜٓكك٤٣َٖ ، حٕ كٌٔككش ط٘كك٣َغ حُظلٌكك٤ْ ط٘لٜككَ 

 ١َكك٢ٕ ١َٝٗٚ . كَٟخء إٔ ٣و٠ٞح ر٤ٜ٘ٔخ أٝ ٣لٔٔٞح حُِ٘حع رلٌْ أٝ رِٜق ٣وزال ك٢طل٣ٞٞ أٗوخٙ ٤ُٔض ُْٜ ٝال٣ش حُو٠خء 

اؿكَحء ٛكٌح حُٜكِق  كك٢حُوٜٞٓش ٛٞ أٓخّ حُظل٤ٌْ ، ٝ ًٔخ ٣ـُٞ ُٜٔخ حُِٜق ىٕٝ ٝٓخ١ش أكي كبٗٚ ٣ـُٞ ُٜٔخ طل٣ٞٞ ؿ٤َٛٔخ 

 ككك٢ٜٓككَ ٝ إٔ ٣ـككَٟ حُظلٌكك٤ْ ك٤ٜككخ أٝ إٔ ٣ٌٞٗككٞح ٓٞؿككٞى٣ٖ  ككك٢ًُككي إٔ ٣ٌككٕٞ حُٔلٌٔككٕٞ  ككك٢ ٣ٔككظ١ٞحُ٘ككِحع  ككك٢حُلٌككْ  ككك٢أٝ 

طوِن حُظل٤ٌْ ًط٣َن آظؼ٘خث٠ ُلٞ حُٔ٘خُػخص ، ٝ هي أهَ حُٔ٘كَع ؿكٞحُ  حُظ٢ ٢ٛٛ٘خى كبٍحىس حُوّٜٞ  حُوخٍؽ ٝ ٣ٜيٍ كٌْٜٔ

 ىٕٝ إٔ ٣ْٔ ًُي حُ٘ظخّ حُؼخّ .  -حُوخٍؽ  ك٢ػ٤ِٚ ٝ ُٞ طْ  حالطلخم

 1983-02-01 ؿِٔش 375ٍهْ  34حُٔ٘ش 48ُٔ٘ش  1288ٍهْ حُطؼٖ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ ٓلٌٔش حُ٘وٞ ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

 

اال حٗٚ ٣٘زـ٢ ٝرلٌْ حُِِّٝ إٔ ٣وّٞ حطلخم حُظل٤ٌْ ػ٠ِ ححْٓ حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٠ُٞحر٢ حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُظ٢ أٍٓخٛخ حُوخٕٗٞ ٝطٌلكَ رز٤خٜٗكخ 

 رل٤غ حٗٚ اًح حٗؼيٓض طِي ححْٓ أٝ ُحُض ُحٍ ٓؼٜخ رخُظزؼ٤ش ًَ حػَ طَطذ ػ٠ِ حطلخم حُظل٤ٌْ .

٢ حُٔكٞحى حُٔي٤ٗكش ٝحُظـخ٣ٍكش ح٠ُٔكخكش ر٘كؤٕ حُظلٌك٤ْ كك 1994ُٔك٘ش  27ٕ ٍهكْ ( ٓكٖ حُوكخ1ٞٗٝك٤غ إ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٓكٖ حُٔكخىس )

حُظلٌك٤ْ رٔٞحكوكش حُك٣َُٞ  ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ )ٝرخُ٘ٔزش ا٠ُ ٓ٘خُػكخص حُؼوكٞى حإلىح٣ٍكش ٣ٌكٕٞ حالطلكخم ػِك٠ 1997ُٔ٘ش  9رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

 ظل٣ٞٞ ك٢ ًُي(حُؼخٓش، ٝال ٣ـُٞ حُ حُٔوظٚ أٝ ٖٓ ٣ظ٠ُٞ حهظٜخٛٚ رخُ٘ٔزش ُاٗوخٙ حالػظزخ٣ٍش

( ٓككٖ ًحص حُوككخٕٗٞ ػِكك٠ أٗككٚ )ال ٣ـككُٞ حالطلككخم ػِكك٠ حُظلٌكك٤ْ اال ُِ٘ككوٚ حُطز٤ؼكك٢ أٝ حالػظزككخ١ٍ حُكك١ٌ ٣ِٔككي 11ٝطكك٘ٚ حُٔككخىس )

 ..... (كوٞهٚ.ك٢  حُظَٜف

ظلٌك٤ْ ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ ححَٛ ٛٞ ػيّ ؿٞحُ حُظل٤ٌْ ك٢ ٓ٘خُػكخص حُؼوكٞى حإلىح٣ٍكش، ٝإٔ )ٓٞحكوكش حُك٣َُٞ( ػِك٠ ٗك١َ حُ

ك٢ ٓ٘خُػخص حُؼوٞى حإلىح٣ٍش ٢ٛ ١َٗ ؿ١َٛٞ ٣ظَطذ ػ٠ِ طوِلٚ رطالٕ حُ٘ك١َ ًحطكٚ، كوكي أٍٝى طو٣َكَ ُـ٘كش حُ٘كجٕٞ حُيٓكظ٣ٍٞش 

( ٝأٜٗككخ ال طٌككٕٞ اال ٓككٖ )حُكك٣َُٞ حُٔوككظٚ( أٝ ٓككٖ ٣ظكك٠ُٞ حهظٜخٛككٚ رخُ٘ٔككزش ُاٗككوخٙ ٝؿٞر٤ككٚٝحُظ٘كك٣َؼ٤ش إٔ طِككي حُٔٞحكوككش )

َ ححٗوخٙ حالػظزخ٣ٍش حُؼخٓكش حُظك٢ طظك٠ُٞ حهظٜكخٙ حُك٣َُٞ رؤٜٗكخ )ححٗكوخٙ حالػظزخ٣ٍكش حُؼخٓكش حالػظزخ٣ٍش حُؼخٓش، ٝكيى حُظو٣َ

حُظ٢ ال طظزغ ح٣َُُٞ ًخُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُِٔلخٓزخص( ٤ُٝٔض ح٤ُٜجخص حُؼخٓش حُظ٢ طظزؼكٚ. ٝاكٌخٓكخً ٠ُكٞحر٢ حالُظـكخء اُك٠ حُظلٌك٤ْ كك٢ 

حالهظٜكخٙ ككال ٣زخٗكَٙ اال ٓكٖ أًٝكَ ُكٚ حُوكخٕٗٞ ٛكٌٙ حُٜٔٔكش، اػكالًء ٓ٘خُػخص حُؼوٞى حإلىح٣ٍش كظَ حُٔ٘كَع حُظلك٣ٞٞ كك٢ ًُكي 

ُ٘ككؤٜٗخ ٝطوككي٣َحً ُوطٍٞطٜككخ، ٝالػظزككخٍحص حُٜككخُق حُؼككخّ، ٝرخػظزككخٍ إٔ حُكك٣َُٞ ٣ٔؼككَ حُيُٝككش ككك٢ ُٝحٍطككٚ. )طو٣َككَ ُـ٘ككش حُ٘ككجٕٞ 

 (.21/4/1997حُيٓظ٣ٍٞش ٝحُظ٣َ٘ؼ٤ش حُٔويّ ا٠ُ ٍث٤ْ ٓـِْ حُ٘ؼذ رظخ٣ٍن 

ٔخ طويّ إٔ ٓٞحكوش حُك٣َُٞ حُٔوكظٚ ػِك٠ ٗك١َ حُظلٌك٤ْ كك٢ ٓ٘خُػكخص حُؼوكٞى حإلىح٣ٍكش ركخُظطز٤ن ػِك٠ حُٔ٘خُػكش ٝك٤غ إ حُز٤ٖ ٓ

 حُٔخػِش طلٌٜٔخ ٟٞحر٢ ط٣َ٘ؼ٤ش ال كٌخى ٜٓ٘خ:

: إٔ ٓٞحكوش ح٣َُُٞ حُٔوظٚ حُٔٔؼَ ُِيُٝكش كك٢ ُٝحٍطكٚ ٛك٢ ٓٞحكوكش ٓكٖ حُ٘ظكخّ حُؼكخّ ال ٣ٜكق ٗك١َ حُظلٌك٤ْ كك٢ ٓ٘خُػكخص أُٜٝخ 

ي حإلىح١ٍ اال رٞؿٞىٛككخ ر٠كٞحرطٜخ حُٔوككٍَس هخٗٞٗككخً، ٝرظوِلٜكخ ػِكك٠ أ١ ٗلكٞ ٣زطككَ حُ٘كك١َ ٣ٜٝك٤َ ػككيٓخً ال طظـ٤كَ رككٚ ٝال٣ككش أٝ حُؼوك

 حهظٜخٙ ٣ٝزطَ ًَ اؿَحء ؿَٟ كخٍ طوِق طِي حُٔٞحكوش . 

ُ٘ٔكزش ُُٞحٍطكٚ ٝح٤ُٜجكخص إٔ ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ٝكيٙ ىٕٝ ؿ٤َٙ ٛٞ ح١ُٞ٘ٔ رٚ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ١َٗ حُظل٤ٌْ حُٔ٘خٍ ا٤ُكٚ رخ ٝػخ٤ٜٗخ :

حُؼخٓكش ٝحُٞككيحص حإلىح٣ٍكش حُظخرؼككش ُكٚ ٓكٞحء طٔظؼككض طِكي ح٤ُٜجكخص حُؼخٓكش رخُ٘وٜكك٤ش حالػظزخ٣ٍكش أٝ ُكْ طظٔظككغ رٜكخ، أٓكخ ححٗككوخٙ 

حالػظزخ٣ٍش حُؼخٓكش حُظك٢ طظك٠ُٞ حهظٜكخٙ حُك٣َُٞ كٜك٢ ٤ُٔكض ح٤ُٜجكخص حُؼخٓكش أٝ حُٞككيحص حإلىح٣ٍكش حُظك٢ طظزكغ حُك٣َُٞ، ٝاٗٔكخ ٛك٢ 

وخٙ حالػظزخ٣ٍكش حُؼخٓكش حُظك٢ ال طظزكغ ٣ُٝكَحً رٌحطكٚ ًخُـٜكخُ حًَُٔك١ِ ُِٔلخٓكزخص، ًُكي إٔ ح٤ُٜجكخص حُؼخٓكش حُظخرؼكش ُِك٣َُٞ ال ححٗ

ػ٠ِ طِي ح٤ُٜجخص. ٝٓكٖ  حُٞٛخ٣شطٔظوَ ػ٘ٚ ٝاٗٔخ طو٠غ إلَٗحكٚ ػ٤ِٜخ ٝٓٞحكوظٚ ٝحػظٔخىٙ ُوَحٍحطٜخ أٝ ٍك٠ٜخ رٞٛلٚ حُِٔطش 

حُٔوظٚ ػ٠ِ ١َٗ حُظلٌك٤ْ كك٢ ٓ٘خُػكخص حُؼوكي حإلىح١ٍ طٞه٤كغ ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس ح٤ُٜجكش حُؼخٓكش  ػْ ال ٣ـ٢٘ ػٖ ٓٞحكوش ح٣َُُٞ

حُظخرؼش ُٚ ػ٠ِ حُؼوي أٝ حطلخم حُظل٤ٌْ أٝ حُٔلٞٝ ٓ٘ٚ ك٢ طٞه٤غ حُؼوي كِجٖ ؿخُ حُظل٣ٞٞ ك٢ ر٘ٞى حُؼوكي حإلؿَحث٤كش ٝحُٟٔٞكٞػ٤ش 

حُظل٤ٌْ ٖٝٓ ػْ كال حهظٜخٙ هخ٢ٗٞٗ ح١ ٖٓ ٛئالء كك٢ ًُكي ٝال ؿكٞحُ كبٗٚ ال ٣ـُٞ حُظل٣ٞٞ ك٢ حُظٞه٤غ أٝ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ١َٗ 

 :ٌٝٛح ححَٓ ٣ـي َٓىٝىٙ حُطز٤ؼ٢ ٝكوخ ُٔخ حٓظوَ ػ٤ِٚ اكظخء ٓـِْ حُيُٝش ُظل٣ٞٞ ُْٜ أٝ ُـ٤َْٛ ك٢ ٌٛح حالهظٜخٙ
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ٛكٞ ُِيُٝككش  اٗٔككخ ك٤كٚظٜككَف ٓكخٍ حُيُٝكش ػخٓككخً ًكخٕ أٝ هخٛككخً ِٓٔكٞى ال ُٔككٖ ٣كي٣َٙ ٝال ُٔككٖ ٛكٞ ٓوكٍٞ ٌٓ٘ككش حٓكظـالُٚ أٝ حُ إٔ"

ط٘ؤككْ ا٤ُٜككخ  حُظكك٢ٓككٖ ٌٓٞٗخطٜككخ حُؼخٓككش أٝ حُٞكككيحص  أ١ اٍحىس ككك٢ًخِٓككش  اٍحىحطٜككخػككخّ. ٝحُيُٝككش ال طٔككظٞػذ  حػظزككخ١ًٍ٘ككوٚ 

حُو٤ككخّ رخُؼٔككَ حُؼككخّ رلٌككْ حُيٓككظٍٞ ٝحُظ٘كك٣َؼخص  أػزككخءؿٔككخع ٓككخ طُٞػككض ػ٤ِككٚ  ٛكك٢حُؼخٓككش ُِيُٝككش  ٝحإلٍحىس  حُٞوككخثق حُٔككئىحس

ٓلٟٞكش ك٤كٚ ٓكٖ حهظٜكخٙ ُٓكخٕ أٝ  ٛك٢حالٓكظـالٍ ٝحُظٜكَف رخػظزكخٍ ٓكخ  كك٢حٟ ٖٓ حُٞككيحص حُؼخٓكش  اٍحىسٝطٜق  ٝحُوَحٍحص.

ٌٝٛح ٛٞ ٓلّٜٞ حالهظٜخٙ حُلخًْ ُٞؿٞٙ ٗ٘كخ١   أػٔخٍٝرلٔزخٜٗخ أ٤ٓ٘ش ٝٗخثزش ك٤ٔخ طوّٞ رٚ ٖٓ   ٌٓخٕ أٝ ٓـخٍ ػَٔ ٝطوٜٚ

ٓكٖ أكٌكخّ ٟٓٞكٞػ٤ش  إلٍحىطٜخٝحُٔ٘ظْ  ا٤ُٜخر١َٝ٘ حُظل٣ٞٞ حُٜخىٍ  الاحُؼَٔ  ك٢ٓلٟٞش  اٍحىحطٜخٝال طٜق   حُؼخٓش ححٗوخٙ

حٟ ٓكٖ حُـٜكخص  اٍحىسحَُٔٓكٞٓش ػ٘كي اػٔكخٍ  ٝحإلؿَحءحصٌٝٛح ٛٞ أٓخّ حالُظِحّ رؤكٌخّ حُظ٣َ٘غ   ٍٝىص رخُظ٣َ٘ؼخص ٝاؿَحءحص

حُٔؼك٤ٖ ٝركخُو٤ٞى ح٠ُكخرطش ُٜكخ. ٝٛكٞ  ر٘ك١َٜخ ح٠ُٔكَٝد ٝكك٠ ٗطخهٜكخ االطٔخٍّ ٝال٣ش ػخٓش  ٝال ػخٓشأَٓ ٝال٣ش  ٝححَٓحُؼخٓش. 

  حإلٗخركش أٝر١َٜ٘خ ح٠َُٔٝد ٝكك٠ ٗطخهٜكخ حُٔؼك٤ٖ ٝركخُو٤ٞى ح٠ُكخرطش ُٜكخ. ٝػِك٠ حٟ ٓكٖ ٝٛكل٠ حُٞال٣كش  االأَٓ ٤ٗخرش ال طٔخٍّ 

ٝٓكٖ   خرك٤٘٣ٚذ ؿ٤َٙ ك٤ٔكخ ككٞٝ ك٤كٚ اال ركبًٕ ٓكٖ أٗ أ٤ُْٕٝ ُ٘خثذ   ربًٕ ٖٓ ٝالٙا اال٠ُٞ٣ ؿ٤َٙ ك٤ٔخ ٠ُٝ ػ٤ِٚ  إٔ ٢ُُِٞك٤ِْ 

ٗطكخم حالهظٜكخٙ حُٔؼك٤ٖ ُِـٜكش حُؼخٓكش حُٔظؼخهكيس ككال  كك٢حُظل٣ٞٞ ال ٣َى ػِك٠ طل٣ٞٞ.ٝحُؼوكي حالىحٍٟ ٣كَى  إٔٛ٘خ طظَٜ هخػيس 

 حُك١ٌػكٖ َٓككن ٓؼك٤ٖ حٕ ط٘كٍِ ػ٘كٚ ُـ٤َٛكخ ػِك٠ هكالف ٓكخ أؿكخُٙ حُظ٘ك٣َغ  ٓٔكج٤ُٝ٢ُْٞ ُـٜش ػخٓش   ٣ـخُٝ ٌٛح حالهظٜخٙ

ٝال إٔ طلكٞٝ   ٝحُظٔك٤٤َ رٔكخ ٣ـكخُٝ ٓكخ ٍهكٚ حُظ٘ك٣َغ ُٜكخ ركٚ حإلىحٍسٜكخ إٔ طؼكيٍ ٓكٖ أٓكِٞد ٤ُْٝ ُ  أهخٜٓخ ػ٠ِ ٌٛح حَُٔكن

 اؿكَحءحصحُؼخٓش أ٠٣خً ٓو٤يس ك٠ طؼخهيحطٜخ رٔخ ٍٓٔٚ حُظ٣َ٘غ ٓكٖ  حإلىحٍسٗؤٕ ُْ ٣ـِ ُٜخ حُظل٣ٞٞ ك٤ٚ َٛحكش. ٝؿٜش  ك٢ؿ٤َٛخ 

 " طظؼِن رط٣َوش حهظ٤خٍ حُٔظؼخهي ٓؼٜــــــخ

 54/1/339ِٓق ٍهْ  -22/2/1997رظخ٣ٍن  ٤ٓٞٔ160ش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظ٣َ٘غ رٔـِْ حُيُٝش ٍهْ كظٟٞ حُـٔؼ٤ش حُؼ

: إٔ حُوطخد حُظ٣َ٘ؼ٢ ر٠ٕٔٔٞ حُوخػيس حُوخ٤ٗٞٗش ٓٞؿٚ ُطَك٢ حُظؼخهي ٖٓٔ ٍؿزٞح ك٢ اىٍحؽ ١َٗ حُظل٤ٌْ ك٢ ٓ٘خُػخص ٝػخُؼٜخ 

ظؤًكي ٓكٖ طلوكن حُٔٞحكوكش ػِك٠ حُطكَف ح٥هكَ، ٝاٗٔكخ ػِك٠ ٤ًِٜٔكخ حُؼوٞى حإلىح٣ٍش حُٔزَٓش ر٤ٜ٘ٔخ، كِك٤ْ ُطكَف إٔ ٣ِوك٢ رؼكذء حُ

حُٔؼ٢ ُٟٞغ ح١َُ٘ حُٔظلن ػ٤ِٚ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٟٓٞغ حُظطز٤ن ٝاال ًخٕ ًُي طوخػٔخً ػٖ طِز٤ش حُوطخد حُظ٣َ٘ؼ٢، ٝح٤ٜٗخػخً ٝهزٞالً 

 ُالهظٜخٙ حح٤َٛ ُِٔلٌٔش حُٔوظٜش أٛالً ر٘ظَ حُِ٘حع.

ًٝخٕ حُؼوي ط٠ٖٔ ك٢ حُٔخىس حُؼَٕ٘ٝ ٓ٘ٚ ١َٗخً ُِظل٤ٌْ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ك٢ أ١ ِٗحع ٣٘٘كؤ ػكٖ  ٝك٤غ اٗٚ ٓظ٠ ًخٕ ٓخ طويّ ؿ٤ٔؼٚ،

حُؼوي أٝ ٣ظؼِن رٚ، ًٝخٕ ٌٛح ح١َُ٘ ُْ ٣َ٘ ٓٞحكوش ح٣َُُٞ حُٔوظٚ ٝٛٞ ٣َُٝ حالٓظؼٔخٍ، رـ٤َ هالف كك٢ ًُكي رك٤ٖ ؿ٤ٔكغ أ١كَحف 

، ُٝٔكخ ًكخٕ ٗك١َ  ُ٘كًَش حُوخر٠كش ُِظـكخٍس ٝحُؼ٠كٞ حُٔ٘ظكيدحُؼوي ٝأ١كَحف حُكيػٟٞ حُٔخػِكش، ٝاٗٔكخ ٝهؼٜكخ ٍثك٤ْ ٓـِكْ اىحٍس ح

٣ـ٤كِ ٗك١َ  ط٣َ٘ؼ٢رؼَٔ  االٝال طٌظَٔ حُٞال٣ش ٛ٘خ  أؿِحثٚ ك٢حُٔؼزَس ػٖ ًٔخٍ حُٞال٣ش حُؼخٓش  حإلٍحىسرخًظٔخٍ  االال ٣ٜق  حُظل٤ٌْ

كخُكش ٓوٜٞٛكش  أ٣كش كك٢ًٕ ركٚ أٝ رظلك٣ٞٞ ؿٜكش ػخٓكش ًحص ٗكؤٕ ُكا  حُؼوي حالىحٍٟ ر٠ٞحر٢ ٓليىس ٝهٞحػكي ٓ٘ظٔكش ك٢حُظل٤ٌْ 

ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ ١َٗ حُظل٤ٌْ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ هي ٝهكغ  ركخ١الً رطالٗكخً ٓطِوكخً ال أػكَ ُكٚ ٣ٌٝكٕٞ ٛكٞ ٝحُؼكيّ ًُٝي رَٔحػخس هطَ ٌٛح ح١َُ٘ 

 أٜٛٔخ رطالٕ كٌْ حُظل٤ٌْ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ الرظ٘خثٚ ػ٠ِ ١َٗ رخ١َ.ٓٞحء ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٖٓ آػخٍ.

 

 .1998لسن   89من قبنون المنبقلبت والمزايدات رقم  35,  15بممبلص  الحكم للمبدعين  ومن حيث انه عن الدفع

ـ تنص     أنه "ت غ  المناق ػل قبػؿ البػت في ػا 1998لسنل  89مف قانوف المناق ات والمزايدات رقـ  15ومف حيث أف المادة 
 مف الحاالت اآلتيل: اى فيا إذا استغن   ن ا ن ائيا أو اقترت الم  حل الاامل ذلؾ نما ي وز إلغاؤه

 واحد. اا طا إذا لـ ي دـ سوى  طا  وحديد أو لـ يباد باد الاطا ات المستبادة  -أ
 إذا اقترنت الاطا ات ن  ا أو اغ ب ا متحكظات. -ب
 إذا نانت قيمل الاطا  األقؿ تزيد     ال يمل الت ديريل." -ج

مزايدة قبؿ البػت في ػا إذا اسػتغن   ن ػا ن ائيػا أو اقترػت الم ػ حل الاامػل مف ذات ال انوف     أنه "ت غ  ال 35وتنص المادة 
 إذا لـ ي دـ سوى  رض وحيد مستوؼ ل  روط...." إلغاؤهاذلؾ أو لـ ت ؿ نتي ت ا إل  الثمف أو ال يمل األساسيل نما ي وز 

لسػػنل  1367ب ػػرار وزيػػر الماليػػل رقػػـ مػػف ال ئحػػل التنكيذيػػل ل ػػانوف تنظػػيـ المناق ػػات والمزايػػدات ال ػػادر  29وتػػنص المػػادة 
ـ   ػػ  أنػػه "...... وي ػػوز ب ػػرار مػػف السػػ طل الم ت ػػل بنػػا    ػػ  تو يػػه ل نػػل البػػت قبػػوؿ الاطػػا  الوحيػػد إذا تػػوافرت 1988

 ال روط اآلتيل:
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 أف تنوف حا ل الامؿ ال تسمح بإ ادة طرح المناق ل أو ال تنوف ثمل فائدة تر   مف إ ادت ا. -1
 اطا  الوحيد مطاب ا ل  روط ومناسبا مف حيث السار."أف ينوف ال -2

التااقػد وهػ  المناق ػل الاامػل والمناق ػل المحػددة أو  أسػاليبومف حيث أف مكاد ما ت ػدـ مػف ن ػوص أف الم ػرع حػدد ح ػر 
 ا األ ػذ بػه من ػا حػدود  وبػيف حاالتػه واا ػرا ات التػ  ي ترػي أسػ وبالمناق ل المح يل والممارسل واألمر المبا ػر ورسػـ لنػؿ 
 ال ي وز أف ت ت ط   له مغيرة مف األساليب. الذي إ مالهومف   له ومف ثـ ينوف لنؿ مف هذ  األساليب م اؿ 

قيام ػا   ػ  أسػاس مػف مبػادئ الا نيػل والمسػاواة وحريػل المنافسػل  هػيالمناق ل الاامل  فيومف حيث أنه مت  نانت ال ا دة 
ت ح وق ـ بالمناق ل الت  ي ػب أف  المتنافسيف     الد وؿ ف  الممارسل باد أف تا  بارإ فإنه مما يتاارض مع هذ  المبادئ 

 تنوف األساس ف  ا تيار الاطا  األفرؿ.
م ػؼ رقػـ  21/3/1990  سػل  11/4/1990بتػاريخ  404فتوى ال مايل الاموميل ل سمي الكتوى والت ريع بم  س الدولل رقػـ "

54/1/280" 
المناق ػل   ػ   ػرنل أنػواؿ المتحػدة ل ت ػارة "سػاوديل" قػد  ػدر بالم الكػل لحنػـ ال ػانوف  سػيهبت بتر ومف حيث أف قرار ل نل ال

 وذلؾ مف  دة و و .
 الو ه األوؿ:

أف الثابت مف األوراؽ أنه لـ يت دـ ل مناق ل سو   طا  وحيد ف ط هو الاطا  الم دـ مف  رنل أنواؿ الساوديل ولـ ترػع ل نػل 
مػػف قػػانوف  15 ػػوى والم حػػل التػػي د ت ػػا إلػػ  قبػػوؿ ذلػػؾ الاطػػا  بالم الكػػل ل ػػحيح نػػص المػػادة البػػت مػػا هػػي الرػػرورة ال 

المناق ات والمزايدات إرافل إل  ذلؾ فإف السار الم دـ مف  رنل أنواؿ الساوديل أقؿ مف ال يمل الت ديريػل والتػي حػددت ا ل نػل 
 إ ادة ت يـ أ وؿ وفروع  رنل  مر أفندي.

 الو ه الثاني:
 ػا لمػا اسػت ر   يػه إفتػا  ال مايػل الاموميػل ل سػمي الكتػوى والت ػريع بم  ػس الدولػل "أنػه تكػتح المظػاريؼ الم دمػل فػي أنه وف

المناق ل الاامل يحظر الد وؿ فػ  مكاورػات مػع أحػد م ػدمي الاطػا ات فػي  ػإلف تاػديؿ  طػاؤ  إال فػي الحػدود الم ػررة ل  نػل 
قػؿ تػتحكظ أو تحكظػات ل نػزوؿ  ن ػا ن  ػا أو بارػ ا ومكاورػل  ػحب الاطػا  البت والتي ال ت ػاوز مكاورػل م دمػه الاطػا  األ

األقؿ غير الم ترف متحكظات ل و وؿ إل  مسػتوى أسػاار السػوؽ. وأف إلغػا  المناق ػل لػه حاالتػه الػث ث الػواردة بػنص المػادة 
 نػل البػتد وأف طػرح الام يػل فػ  مف هذا ال انوف ويػتـ هػذا االغػا  ب ػرار مسػبب مػف السػ طل الم ت ػل بنػا    ػ  توحيػد ل 15

ممارسل يتـ ب رار مف س طل اال تماد والم ت ل... ومف ثـ فإنه ال ي وز ل  نل البت وال ل سػ طل الم ت ػل باال تمػاد أف تحػوؿ 
المناق ل الاامل إل  ممارسل ونؿ ما يمنف إتبا ػه إذا مػا تبػيف أف االسػتمرار يتاػارض مػع ال ػالح الاػاـ أف تو ػ  ل نػل البػت 

طل الم ت ػل طػرح الام يػل فػي  إلغا  المناق ل باد البت مف قياـ أحدى الدوا ي المبررة لإللغا د فإذا ما حػدث ذلػؾ أمنػف ل سػب
 ممارسل مت  تح  ت أحدى الحاالت التي ي وز إ را  الممارسل".

م ػؼ رقػـ  20/3/2002   سػل 29/5/2002بتػاريخ  469فتوى ال مايل الاموميل ل سمي الكتوى والت ريع بم  ػس الدولػل رقػـ 
78/2/54" 

% مػف أسػ ـ  ػرنل  مػر 90ومف حيث أنه بإنزاؿ ما ت دـ لما نانت ل نل البت قد فاورت ال رنل  احبل الاطا  الوحيد ل را  
أفندي وقد تمث ػت ت ػؾ المكاورػات وف ػا لمػا هػو ثابػت مػف محرػر ل نػل البػت فػ  الاطػا ات الم دمػل ل ػرا  أسػ ـ  ػرنل  مػر 

 في الو و  اآلتيل: 22/6/2006المنا دة يوـ األرباا  افتدى ب  ست ا 
تػػرى ل  نػػل مكاورػػل م ػػدـ الاطػػا  فػػ  حػػذؼ  بػػارة "بمارفػػل الم ػػترى" لتنػػوف "إلػػ  م  ػػس اادارة ال ديػػد الم ػػنؿ بمارفػػل  -1

 لذنر.ال مايل الاامل" وذلؾ مع مرا اة  دـ اا  ؿ بما ارتإلته ال  نل مف إد اؿ التادي ت مع الك رة أ سالكل ا
 نما ترى ال  نل إرافل  بارة "ل رنل  مر افتدى باد بيا ا" باد لكظ "ال ديد".
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نمػػا تػػرى ال  نػػل بالنسػػبل ل ك ػػرة ج مػػف البنػػد الثػػامف مكاورػػل الم ػػترى فػػ  إرػػافل الابػػارة اآلتيػػل: "الزيػػادة فػػي البرػػائع أو  -2
لػػ  ال ػػرنل ال ابرػػل أو ي ػػـز الم ػػترى بػػرد قيمت ػػا إلػػ  الزيػػادة فػػ  األ ػػوؿ المتداولػػل أو الػػن ص فػػ  ال  ػػوـ المتداولػػل تػػؤوؿ إ

 ال رنل البائال."
أما بالنسبل ل ك رة د مف ثانيا والذى تتا ػؽ بنيكيػل تسػ يـ برػا ل األمانػل فػإف ال  نػل توافػؽ   ػ  الم تػرح األوؿ الػوارد بػالارض 

 .6والم دـ مف المتزايد المذنور ب حيكل رقـ  المالي
األ ػوؿ المتداولػل أو  فػيمف البند ثانيا رأت ال  نل مكاورل الم ترى ف  إرافل الك رة التاليػل "الزيػادة  9أما بالنسبل ل ك رة  -3

 الماتمد تؤوؿ ل  رنل ال ابرل ل ت ارة." الماليال  وـ المتداولل  ما هو ثابت بالمرنز  فيالن ص 
دة الم  ص  ف االلتزامػات يػؤوؿ الكػارؽ إلػ  ال ػرنل مف البند ثانيا تراؼ  بارة "وف  حالل زيا 10أما بالنسبل ل ك رة رقـ -4

 ال ابرل ل ت ارة".
وبالنسبل ل بنػد ثالثػا المتا ػؽ بطري ػل ورػمانات السػداد فػإف ال  نػل تػرى إلزامػه بمػا ورد بنراسػل ال ػروط ب ػذا ال ػدد إذ أف  -5

 ب بوؿ الارض الم دـ منه. أ طار تاريخ نراسل ال روط بالبند ساباا من ا ت تر  بإلف ي تـز بسداد نامؿ الثمف   ؿ   ر مف 
 ػرنل  أسػ ـ% مػف 90المتحػدة  ػاحبل الاطػا  الوحيػد ل ػرا   أنػواؿولما ناف ذلؾ وحيث أف قرار ل نل البت قد فاورػت  ػرنل 

 م ػػدميحظػػرت مكاورػػل  والتػػيمػػف قػػانوف المناق ػػات والمزايػػدات  15قػػد  ػػدر بالم الكػػل ل ػػحيح حنػػـ المػػادة  افتػػدى مػػر 
د فػػتح المظػػاريؼ با تبػػار أف ال ػػانوف نظػػـ طػػرؽ واع ػػرا ات التااقػػد ورسػػـ لنػػؿ طري ػػل من ػػا حػػدود  وبػػيف حاالتػػه الاطػػا ات باػػ

ناف يتايف ماه لزاما     ل نل البػت أف ت ػـو بإلغػا   الذيواع را اته ومف ثـ ال ي وز أف ت ت ط   له بغير  مف األساليب األمر 
 رسل حت  تستطيع أف تكاوض المت دميف     التحكظات الم دمل من ـ. نؿ مما فيت ؾ المناق ل وتايد طرح الام يل 

الو ػػه الرابػػع: م الكػػل ل نػػل البػػت لمػػا ورد وترػػمنته نراسػػل ال ػػروط حيػػث أنػػه ورد بالبنػػد  امسػػا مػػف بيانػػات واع ػػرا ات ت ػػديـ 
 لم ػدميال ػروطد وال ي ػوز  الاروض الواردة بنراسػل ال ػروط   ػ  "ا تبػار ت ػديـ الاػروض قبػوال مػف م دمػه لنافػل بنػود نراسػل

مف بنػود نراسػل ال ػروط" ومػع ذلػؾ ف ػد قػاـ م ػدـ  أي     إرافاتالارض باد ت ديـ الاطا  إد اؿ أى تادي ت أو تحكظات أو 
% مػف األ ػوؿ أررػا وبنػا  وقػد قب ػت 30بيع نحو  فيالاطا  الوحيد بإرافل  روط  ديدة إل  الاطا  الم دـ منه تتا ؽ بح ه 

 أد   ا م دما لاطا       طائه     الرغـ مف م الكل ذلؾ ألحناـ ال انوف. التيلتادي ت ل نل البت ا
نما أنه ورد بنراسل ال روط تحت  نواف "ن ػؿ الم نيػل وسػداد الػثمف" أنػه ال ي ػوز ن ػؿ م نيػل أو حيػازة األسػ ـ المبا ػل إال باػد 

% مػف 80اطا  الوحيد )أف م دـ الاطا  يارض سػداد مػا ياػادؿ ل  الماليثمف وم ح اته ومع ذلؾ ف د ورد بالارض لسداد نامؿ ا
حسػاب  فػي% لػدى أحػدى البنػوؾ 20قيمل ال ك ل فور ن ؿ م نيل األس ـ إل  الم ػترى ويػتـ إيػداع بػاق  قيمػل ال ػك ل وقػدرها 

حكظػا و ػرطا  اص وينوف  رؼ المب غ م روط بت ديـ محرر االست ـ الن ائ  لنامػؿ أ ػوؿ ومو ػودات ال ػرنل( وباػد ذلػؾ ت
بالم الكػل ال ػار ل  22/2/2006محرػرها المػؤرخ  فػيم الكا ل ػروط المزايػدة المحػددة بنراسػل ال ػروط ناػت ل نػل المكاورػل 

أنػػه قػػد اسػػتباف ل ػػا" أف المتزايػػد المػػذنور قػػد ورػػع باػػض ال يػػود    ػػ  أنػػدتألحنػػاـ نراسػػل ال ػػروط والموا ػػكات "....حػػيف 
بالارض وت ا ه غير متكؽ ونراسل ال روط وغير مح ؽ لم  حل ال ػرنل ال ابرػل  والمالي يالكنت ؿ بالتوازف  التيوالتحكظات 

لغػا  المزايػدة قبػؿ  ل ت ارة ول  رنل المطروحل ل بيع. ونػاف ذلػؾ ينكػ  وحػد  ألف ينػوف سػببا السػتبااد هػذا الاطػا  منػذ البدايػل واع
 أيل مكاورات. فيالد وؿ مع م دمه 

ل دولػػل  ااداري  يػػر سػػرياف أحنػػاـ قػػانوف المناق ػػات والمزايػػدات   ػػ  وحػػدات ال  ػػاز  إف ػػاحومػػف حيػػث أف الم ػػرع فػػروض 
ت الؼ أحنػاـ هػذا ال ػانوف وب ػكل  ا ػل  التيالامؿ بنؿ ال وانيف  والغيواادارة المح يل وال يئات الاامل وال دميل واالقت اديل 

هػذا ال ػانوف ال ديػد تنظػيـ أحنػاـ المناق ػات والمزايػدات ف ػد قانوف تنظيـ المناق ات والمزايداتد وأف الم رع إذ أ اد بم ترػ  
ورع نظامًا متنامً  يترػمف تحديػد طػرؽ التااقػد الم ت كػل ورػوابط ا وبػيف هػذ  الطػرؽ المناق ػل الاامػل أو الممارسػل الاامػل 

اسػػتثنائيل ال ي ػػوز ل  ػػل  تطػػرؽ أ ػػ يل ل تااقػػد والمناق ػػل المحػػدودة والمح يػػل والممارسػػل المحػػدودة واالتكػػاؽ  المبا ػػر نطػػرؽ
 اادارة ال  ؤ إلي ا إال ب رار مسبب مف الس طل الم ت ل.
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م ػؼ رقػـ  1/6/2005  ػس  – 16/6/2005بتػاريخ  681الكتوى والت ريع بم  س الدولل رقػـ  ل سميفتوى ال مايل الاموميل 
54/1/427" 

الاطػا    ػ  ال ػرنل  م الكػل قػرار ل نػل البػت بترسػيه راؽولما ناف ذلؾ وحيث أف مف  ماع مػا ت ػدـ ولمػا نػنف الثابػت مػف األو 
المتحػدة ل ت ػارة "سػاوديل ال نسػيل" م الكػل  ػريحل ل ػحيح أحنػاـ ال ػانوف  أنػواؿالمزايدة وهػ   ػرنل  فيت دمت  التيالوحيدة 

في ػا  أهػدرت التػييديػل قد  ابه البط ف ال سػيـ فإنػه وف ػا لػبط ف اا ػرا ات التم  إبرامهتـ  الذيوقد ترتب     ذلؾ أف الا د 
في ػا  أهػدرت التػيأيرا مف الم الكات  هينك  ا ال انوف لحمايل الماؿ الااـ ف  د ترمنت بنود   التي ميع الرمانات والروابط 

قوا د وروابط البيع الم ررة مف ال  نل الوزاريل المت   ل وبط ف مواف ػل ال  نػل الوزاريػل ل سياسػات االقت ػاديل   ي ػا. وقػد 
 :اآلتي فيتمث ت  والتيالا د  إبراـ ابت  التيأورح و دد الم الكات  والذيل محاسبات  المرنزيذلؾ مف ت رير ال  از  تبيف
م يػوف  نيػه  58.941تمثػؿ  األسػ ـ% مػف قيمػل 10" مف   د البيع     قياـ البػائع بإيػداع مػا ياػادؿ 1-8ن ت المادة " أوال:

قػد تظ ػر ولػـ تنػف  التػينحساب ما ؽ لتغطيل نافل المبالغ النات ل  ػف االلتزامػات  الم ري األه يف  حساب وديال لدى البنؾ 
مػف الا ػد  13تنظم ػا المػادة  التػيوذلؾ فيما  دا الرػرائب  30/6/2005 فيمدر ل بال وائـ الماليل  ف السنل الماليل المنت يل 

 28/12/2006 فػيسنل مف تاريخ ن ػؿ الم نيػل  يبمرمبالغ ينظم ا الحساب الما ؽ  باىحؽ الم ترى ف  المطالبل  وينت ي –
حػؽ  فػيوقػد  ػا  هػذا الػنص فػ   ػالح الم ػترى وم حكػا  27/12/2007ما لـ يت دـ بمطالبل قبػؿ انت ػا  المػدة المػذنورة فػ  

مػػدة  تنت ػػي  ػػ  م  ػػل ث ثػػل  ػػ ور أ ػػرى ونػػاف مػػف األ ػػدر أف  واف ػػتالبػػائع يزيػػد   ػػ  ذلػػؾ أف ال ػػرنل ال ابرػػل ل ت ػػارة قػػد 
 .28/2/2007 فيتاريخ التس يـ والتس ـ  فيلحساب الما ؽ ا

وف ػا لتو ػيات المست ػار النائػب  افتػدىل ػرنل  مػر  الثابتػلاأل ػوؿ  فػي: لـ يانس التااقد الح ر النامؿ ب إلف الت ػرؼ ثانيا
حا ػل الم ػترى  " مػف التااقػد   ػ 3-11ح ػر نيابػل االسػتئناؼ ال ػاهرة ن ػت المػادة " 2006لسػنل  18ال رػيل رقػـ  فيالااـ 
% مف فروع ال رنل الستمرار الن اط وتطوير  مف   ؿ رؤيته ومف ثـ السماح ل م ترى بالت رؼ فػ  نسػبل تاػادؿ 70.7لنسبل 
الكروع نما استبدؿ نص الا د لكظ احتياج بدال مف التزاـ الم ترى الوارد باطائه وما ترتب     ذلؾ توسػيع  إ مالي% مف 29.3

 قا دة ت رفه.
حػاؿ  األثػري را  أيػل أ ػوؿ   اريػل أو ذات الطػابع  فيمف الا د حؽ األولويل ل  رنل ال ابرل )البائع(  1ترمنت المادة ثالثا:

 رغبل الم ترى ف  بيا ا     أف ينوف سار إ ادة ال را  بال يمل السوقيل مما يتاارض وأس وب الت ييـ  ند البيع وال دؼ منه.
بتسػويل نافػل المطالبػات الرػريبيل وم ح ات ػا وف ػا ل  وا ػد  افتػدىد   ػ  التػزاـ  ػرنل  مػر مف الا ػ 13ن ت المادة رقـ  راباا:

تحمػؿ المسػتثمر ب ػا  ألزمػت والتػي 25/9/2006 فػيال انونيل المطب ػل بالم الكػل لمػا ورد ب ػرارات ال مايػل الاامػل غيػر الااديػل 
 األرباح. فيوتإلثير ذلؾ     قيمل ال ك ل وحؽ ال رنل ال ابرل 

% مف ح ل الم ترى فػ  مب ػغ 90م يوف  نيه تمثؿ  180مب غ  بإنكاؽمف الا د بالتزاـ الم ترى  14قرت المادة رقـ  مسا: ا
م يػوف  نيػه تمثػؿ  20مب ػغ  بإنكػاؽم يػوف  نيػه م ابػؿ قيػاـ البػائع "ال ػرنل ال ابرػل سػاب ا"  200التطوير المتكؽ   يػه وقػدر  

 -:ي يكا لما % وقد  ا  هذا النص م ال10ح ل البائع 
م يػوف  نيػه  180 بإنكػاؽ  ػ  إلػزاـ المسػتثمر  25/9/2006قرار ال مايل الاامل غير الااديل ل  رنل ال ابرػل ل ت ػارة فػ   -1

م يوف  نيه المط وبل لتطوير ال ػرنل وف ػا ل طػل التطػوير الم دمػل با تبارهػا  ػز  ال يت ػزأ مػف ال ػك ل  200% مف الػ90تمثؿ 
 م يوف  نيه. 20مب غ  إنكاؽبالبائع  إلزاـودوف 

م يػػوف  نيػػه لتطػػوير وتحػػديث  200 طػػل ي تػػـز في ػػا برػػخ اسػػتثمارات إرػػافيل قػػدرها  12/4/2006قػػدـ المسػػتثمر بتػػاريخ  -2
 ديدة تزيد مػف ربحي ػا وتػؤدى  أن طه إرافلسنوات مف تاريخ است مه ل  رنل وذلؾ مف   ؿ  6  ؿ مدة  افتدى رنل  مر 

يدة وقد اقر الم ترى بالمحافظل   ػ  نافػل م ومػات الن ػاط الماديػل والب ػريل وتمثػؿ هػذ  المسػإللل أحػد إل    ؽ فرص  مؿ  د
 ت رير  ل نل البت بال رنل ال ابرل. أند التااقد ماه هو ما  في األساسيلأهـ الرنائز 
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المسػتثمر ل  ػوائـ الماليػل  مػف الا ػد ب  ػوص التػزاـ البػائع بت ػكيل فػرع قطػر يتاػارض مػع قبػوؿ 17: ن ت المادة رقػـ سادسا
 و المدرج ب ا فرع قطر رمف استثمارات  رنل  مر افندى. 30/6/2004 في ـل ت يي
: لػػـ تترػػمف مػػواد الا ػػد أيػػل إ ػػارة إلػػ   ػػ ؽ اسػػتراحات وم ػػايؼ الاػػام يف بالم الكػػات لتا يمػػات األسػػتاذ الػػدنتور وزيػػر سػػاباا

حيػػث أفػػاد سػػيادته بالنسػػبل ل  ػػ ؽ والمسػػانف التاباػػل  25/9/2006اريخ االسػػتثمار بال مايػػل الاامػػل غيػػر الااديػػل ل  ػػرنل بتػػ
 ل اام يف قررت ال مايل الاامل أف ت رج مف ال ك ل بغض النظر  ما اثبت بنراسل ال روط.

  ؿ ومف ناحيل أ رى ف ـ ي ت ر األمر ف ط     م رد م الكل إ را ات إبراـ الا د أو م الكل بنود  بؿ امتد أيرا إل  إ نهابيد 
ونػػذلؾ مػػا  الم ػػري المػػدنيمػػف ال ػػانوف  1-148 – 147/1المتااقػػد بتنكيػػذ بنػػود الا ػػد م الكػػا بػػذلؾ مػػا ن ػػت   يػػه المػػادتيف 

تواترت   يه أحناـ المحنمل ااداريل الا يا مف أنه "وف  م اؿ تنكيذ الا ود  مومػًا مدنيػل نانػت أو إداريػل أنػه ي ػب تنكيػذ الا ػد 
االلتزامػات  مومػا ومػف م ترػ  ذلػؾ  فيوطه وبما يتكؽ ومبدأ حسف ال به طب ا لأل ؿ الااـ الم رر وف ا لما ا تم ت   يه  ر 

 الػذييربطػه ب  ػل اادارة وبػذلؾ فػإف الػنص  الػذيأيرا أف ح وؽ المتااقد مع اادارة والتزاماتػه إنمػا تتحػدد طب ػا ل ػروط الا ػد 
 نإل ؿ  اـ وي بح وا ػب التنكيػذ وتمنػع ال ػروج   ػيد ومػرد ذلػؾ إلػ  أفي يد طرفيه  ااداريالا د  فييتحدد باتكاؽ المتااقديف 

 ت قت  ندها إرادت ما ورتبا     أساس ا نؿ من ما ح وقه والتزاماته". التيما اتكؽ   يه طرؼ التااقد هو  ريات ما 
 "20/4/1993ؽ   سل 33لسنل  933الطاف رقـ  فيهذا المان  حنـ المحنمل ااداريل الا يا  في"

السػاوديل قػد  الكػت الا ػد المبػـر ما ػا  أنػواؿل محاسػبات فػإف  ػرنل  المرنػزيلما ناف ذلؾ وحيث أف الثابت مف ت رير ال  ػاز و 
 وف ا لألسباب اآلتيل:

مػػػف الا ػػػد وال ا ػػػل بالتزامػػػه بالمحافظػػػل   ػػػ  ن ػػػاط ال ػػػرنل وتطػػػوير  وتحديثػػػه د  11م الكػػػل الم ػػػترى ألحنػػػاـ المػػػادة  أوال:
أو ذات قيمػل تاري يػل لػدى ال  ػات الحنوميػل  تػاري يل  ػرنل واالحتكػاظ بػالكروع المسػ  ل نػإلثر  اريلت االسـ والمحافظل     ا

 :التاليالم ت ل وقد وردت م الكات الم ترى ل ذ  المادة     النحو 
 الازيز. قياـ الم ترى بتغيير الا مل الت اريل ل  رنل بحذؼ  ورة مبن  فرع  بد -أ
 المتحد وبنؾ  ود د ولمؤسسل التمويؿ الدوليل. األه يا مف فروع ال رنل رهنا حيازيًا ل بنؾ فر  16رهف  دد  -ب
إلػ  در ػل  30/6/2009وحتػ   28/12/2006 فػيتدهور نتائ  أ ماؿ ال رنل   ؿ الكترة منذ تول  الم ترى إدارة ال رنل  -ج

 -ومف مظاهر ذلؾ:ت ترب مف  دـ الم درة     االستمرار 
ظػؿ قطػاع األ مػاؿ الاػاـ إلػ   ػرنل  اسػرة  ػ ؿ  ػاميف ون ػؼ تحػت إدارة  فػيمف  ػرنل رابحػل  أفنديل  مر تحوؿ  رن -1

مػرة مػف رأس المػاؿ ممػا ي رػع  36م يػوف  نيػه بمػا ياػادؿ  613نحػو  30/6/2009الم ترى حيث ب غت ال سائر المرح ل ف  
أربػاح  ػ ؿ إدارة قطػاع األ مػاؿ الاػاـ حيػث ب ػغ الكػائض  م ابؿ تح يؽ 1981لسنل  159ال رنل ل ت كيل طب ا ألحناـ ال انوف 

و  30/6/2005م يػػػوف  نيػػه فػػػ   2.6و  2.1ب ػػػ ؼ أربػػاح سػػػنويل بنحػػو  30/6/2005م يػػوف  نيػػػه فػػ   54المرحػػؿ نحػػػو 
30/6/2006. 
 345.280مػؿ نحػػو  ػدـ م ػدرة األ ػػوؿ المتداولػل ل  ػػرنل لتغطيػل التزامات ػا المتداولػػل حيػث ب ػػغ الا ػز فػ  رأس المػػاؿ الاا -2

م يػوف  84تحت إدارة الم ترى م ابؿ رأس مػاؿ  امػؿ مو ػب بنحػو  التوالي     30/6/2009و  30/6/2008م يوف  نيه ف  
 تاريخ ن ؿ الم نيل. 28/12/2006د  330/6/2005م يوف  ني ا ف  89 ني ا و 

م يػوف  130م ابػؿ ح ػوؽ مو بػه نحػو  30/6/2009م يػوف  نيػه بالسػالب فػ   483تإلنؿ ح وؽ الم نيل حيث ب غػت نحػو  -3
 .30/6/2005م يوف  ني ا ف  تاريخ  129ونحو  28/12/2006 فيتاريخ تس يـ ال رنل  في نيه 

م يػػوف  نيػػه فػػ   462الػػديوف  ػػف طريػػؽ السػػحب   ػػ  المن ػػوؼ  وال ػػروض البننيػػل التػػ  ب غػػت نحػػو  فػػيال ػػرنل  إغػػراؽ -4
دارة قطاع األ ماؿ وما نت   ن ا مف تحميؿ قائمل الد ؿ بإل با  هذ  الػديوف م يوف ف  ظؿ إ 46حيف لـ تتاد  في 30/6/2009

 م يوف   ؿ فترة إدارته. 66ب غت  والتي
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م يوف  نيه م ابؿ نحو  241.229نحو  2008/2009 د2007/2008  اميب غ   ؿ  والذيالمستمر  تالمبيااتدن  ح ـ  -5
و ػدـ اسػتطا ل إدارة ال ػرنل تح يػؽ ح ػـ األ مػاؿ الم طػط  2005/2006 د2004/2005  اميم يوف  نيه   ؿ  397.443

 ل ا تنكيذًا اللتزاـ الم ترى بالحكاظ     الن اط و استمرار .
قياـ الم ترى بتحميػؿ مػا تػـ  ػرفه تحػت مسػم   طػل التطػوير   ػ  قػوائـ الػد ؿ ل  ػرنل دوف تحم ػه    ػيا بالم الكػل ثانيا:
م يوف  نيػه  62.5بنحو  30/6/2009ال رنل حت   إدارةمنذ توليه  أ وؿ إدراجئـ الماليل ال وا أثبتتمف الا د حيث  14ل مادة 

ومػدى اتكاق ػا مػع  طػل التطػوير الم دمػل منػه  األ ػوؿت ػؾ  ماهيػلو ػدد مػع  ػدـ التح ػؽ مػف  أثاثو را   مبانيتمثؿ  يانل 
ما د تدريب الاػام يف  ػ ؿ السػنل  إن ا ترمف  ذيوالالمحدد  الزمني دـ التزامه بالبرنام   إل  باارافل 12/4/2006بتاريخ 
 .م يوف  نيه 15بنحو  األول 
م يػوف  57لـ ي ـ الم ػترى بسػداد قيمػل المػديونيات المسػتح ل ل  ػرنل ال ابرػل ل ت ػييد والتاميػر والتػي تتمثػؿ فػي نحػو  ثالثا :

وفػػائض الكتػػرة مػػف  2006اػػات قبػػؿ م يػػوف  نيػػه تمثػػؿ ح ػػل ال ػػرنل ال ابرػػل فػػي حسػػاب دائنػػو توزي 48 نيػػه من ػػا نحػػو 
نما لػـ يػتـ  2008لسنل  583ب  ؼ باض المطالبات األ رى الواردة بالد وى التحنيميل رقـ  28/12/2006وحت   1/7/2006

 رد األ وؿ المستول    ي ا دوف و ه حؽ وأيرا لـ يتـ تحديد حؽ انتكاع م اب  ا.
ؿ قيمل المديونيل المستح ل      رنل  مر افتدى ل الح ال رنل ال ابرل م يوف  نيه تمث 55 دـ سداد الم ترى نحو  راباا :

ل غزؿ والنسي  والتي آلت مو را إل  ال رنل ال وميل ل ت ييد والتامير والسابؽ ورودها بت ارير ال  ػاز المرنػزي ل محاسػبات  ػف 
 2009لسػنل  1340ا وني ػه واقرهػا بػالب غ رقػـ ورغـ ما وميل الم ترى بت ؾ الدائنيل وأند   ي ػ 30/6/2005ال وائـ الماليل ف  

 الم دـ ل سيد المست ار النائب الااـ وا ترؼ بإلح يل وو وب سدادها ل  رنل ال وميل ل ت ييد.
م يػوف  1.126م يوف  نيه فرؽ ر يد حساب ال يئل ال وميل ل تإلمينػات اال تما يػل ونػذا نحػو  1.127 دـ سداد مب غ   امسا:

 ت حساب المدة اال تباريل ل اام يف بالمناطؽ النائيل والمستح ل ل  رنل ال ابرل. نيه تمثؿ الم نب تح
م يوف  نيه بػدوف و ػه حػؽ وب ػدؼ  130محاولل االستي       الماؿ الااـ مف   ؿ مطالبته ل  رنل ال ابرل بمب غ  سادسا:

% مػف ال ػك ل بالحسػاب 10م يػوف  نيػه قيمػل  58.9المماط ل في الوفا  بالتزاماته األ رى وتامد استمرار تاطيؿ  ػرؼ مب ػغ 
الما ؽ بإ داد  مرانػز ماليػل غيػر  ػحيحل الح ػل   ػ  المرنػز المػالي ل تسػ يـ والتػي ا تررػت   ي ػا ال ػرنل ال ابرػل ل ت ػييد 

 والتامير.
" الػدوليابع ل بنػؾ % مف أس ـ ال رنل لمؤسسل التمويؿ الدوليل " ريؾ ا نب  تػ5لنسبل قياـ الم ترى بالت رؼ بالبيع  ساباا :

مػف فػروع ال ػرنل ل ػالح المؤسسػل  6م يوف دوالر م ابؿ رهف حيازى لادد  30مع تزامف ذلؾ بح وؿ ال رنل     قرض بنحو 
المػاؿ أق يػل بالم الكػل ل  وا ػد ال انونيػل المنظمػل ل ػذا  رأس في% 10تب غ مساهمت ا  التيال رنل ال ابرل ل ت ارة  أ طاردوف 

  . 1992لسنل  95مف ال انوف رقـ  8ادة الن اط بمو ب الم
 :اآلتي فيتمث ت  والتيمف الا د  12فر      ذلؾ ف  د  الؼ الم ترى المادة 

 ب/أد 12/4المادة  ألحناـوذلؾ بالم الكل  30/6/2009 ام  حت   2433 دمت ـ  أن يتب غ  دد الاام يف الذيف  -1
م يوف  نيه طب ا ل  وائـ الماليل تػـ تحمي  ػا   ػ   74الك رة الساب ل نحو  فيـ الم ار إلي تن كل ما انكؽ     الاام يف  أف -2

ت رػػ  بػػاف يتحمػػؿ الم ػػترى نػػؿ هػػذ  المبػػالغ  والتػػي ب/أد 12/4المػػادة  ألحنػػاـولػػيس الم ػػترى بالم الكػػل  افتػػدى ػػرنل  مػػر 
    يا.

 غن   ن ـ بالزيادة  ف الادد الوارد بالك رة "أ" دـ التزاـ الم ترى بتطبيؽ التاويض الوارد بالك رة"ب" ل اام يف المست -3
او مػػا يكيػػد الوفػػا   30/6/2005مسػػتندات  ا ػػل بػػالموقؼ الرػػريبي ل  ػػرنل  ػػف ن ػػاط ا حتػػ   إيػػهلػػـ ي ػػدـ الم ػػترى  -4

 ".13بااللتزامات الرريبيل لم  حل الررائب بالم الكل ل ا د المبـر "مادة
المتحػدة ل ت ػارة  أنػواؿ ػرنل  إلػ  افتػدى رنل  مر  أس ـ% مف 90  د بيع  فأ م مؿ ما ت دـ يترح إفولما ناف ذلؾ وحيث 

تنكيذيػل  مرح تي فيمرح ل ابرامل ونذا  أوالتم يديل  إ را اتهمرح ل  فيذلؾ  أنافقد ابـر بالم الكل لت حيح حنـ ال انوف سوا  
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 ػددها الم ػرع  والتػيال انونيػل والكنيػل  سػسواألفيػه  ميػع الرػمانات  لنثير مف الم الكات ال سػيمل وأهػدرتحيث انه ترمف ا
يبرم ا ويتم ا بنافل الطرؽ بغػض النظػر  مػا  أفم ري ا  أرادونإلنه م رد  ك ل  األمرالماؿ الااـ وبات  فيالت رؼ  إ را  ند 

 بػادرا مانيػل الدولػل وال فػيوتنالبت     ذلؾ نػؿ ال  ػات المسػئولل  األساارالماؿ الااـ باب س  فييترتب     ذلؾ مف التكريط 
قطػػاع  ػػريض  إلػػ ت ػػديـ  دماتػػه  فػػيطالمػػا ومػػازاؿ مسػػتمر  الػػذياظ ػػار يوب االحتكػػاظ ب ػػذا ال ػػرح الامػػ ؽ  إلػػ هػػذا المرفػػؽ 

مػف  أرادتالسياسػيل  اادارةونػإلف  األمػرالد ؿ ومادوـ الػد ؿ فبػات  محدوديوهو قطاع  الم ريوف يؿ نثير مف  موع ال اب 
بنظػاـ االقت ػاد الحػر  أ ػذت التػيا فا ػت وتسػتظؿ بمظ ػل قانونيػل متا  ػل بػاف ماظػـ دوؿ الاػالـ توارى سو  مػ أف إل ورا  ذلؾ 

 ػف ناهػؿ الموازنػل  األمػررفػع  إلػ رغبػل من ػا  االقت ػاديللماظػـ مراف  ػا تطبيػؽ نظػاـ ال    ػل  إلػ وتحرير السوؽ ات  ت 
  ميػل وبحثيػل ياتمػد  أسػاليبوفػؽ  تطبي ػه   ل ولنف ت ؾ الدوؿ ونحف مف  انبنا نتكؽ تماما مع تطبيؽ نظاـ ال  فيالاامل 

 . األمر  ي ا المانيوف ب ذا 
 فال    ل واف نانت تان  " توسيع الم نيل ال ا ل ومنح ال طاع ال اص دور متزايد دا ؿ االقت اد "

ي حزمػل متنام ػل مػف ليست م رد تحوؿ في الم نيل لت بح المؤسسات مم ونل ل  طػاع ال ػاص ف ػط بػؿ هػوف  الم ابؿ  أن ا إال
السياسات التي تسػت دؼ تح يػؽ األهػداؼ التنمويػل والتوزيايػل بكا  يػل انبػر مػف  ػ ؿ إطػ ؽ آليػات السػوؽ ومبػادرات ال طػاع 

 ذيحػد ذات ػا إنمػا هػي أدا  مػف برنػام   ػامؿ  فػيال اص وتوسيع نطاؽ المنافسل مف ا ؿ النكا ة د فال    ل ال تاد غايل 
 الػذي األمثػؿ جالنمػوذلام يػل ال    ػل هػو  البريطػاني  إ  ح االقت اد في دولل ما د ولاػؿ النمػوذج أدوات متاددة ي دؼ إل

 ػابيل وقػد  وأنثرهػات ػارب ال    ػل  أوؿ م وريل م ر الاربيل االحتذا  به ف و ياػد  فياالقت اديل  اادارة     ينبغيناف 
أ ػػذت دور الحنومػػل  أف ربػػل ال    ػػل البريطانيػػل لسػػبب لن ػػاح ت أسػػبابوقػػد ت ماػػت  1979بػػدأت هػػذ  الت ربػػل منػػذ  ػػاـ 

اي ػػابي فػػي ات ػػا  التحريػػر االقت ػػادي وت ػػ يع المنافسػػل نمػػا أن ػػا رنػػزت   ػػ  اا ػػ ـ المو ػػه إلػػ  ال ػػاب والػػ  الاػػام يف فػػي 
 الم رو ات المحولل.

 113 112ص  –ال    ل من   اقت ادي متنامؿ  –محسف احمد  ريرى  –د 

يز في الت ربل البريطانيل في تنوع الطػرؽ التػي اسػت دمت فػي     ػل الم ػاريع الاامػل وفػ  الحػدود الا يػا التم وانب  دووتب
 أوبالنسػػبل لتحريػػر سػػار بيػػع  ػػادؿ سػػوا  بالنسػػبل ل مػػواطنيف  وأيرػػا واأل نبيػػلالمح يػػل  لألسػػ ـورػػات ل م نيػػل الكرديػػل  التػػي

امت ن ػػا  إلػػ  باارػػافل ال ػومي بػػاألمفيتا ػػؽ  الػذيال طػػاع  فػػي  المػاؿ اال نبػػ رأسرػػع قيػود   ػػ  م ػػارنل المسػتثمريف مػػع و 
الم ػروع المحػوؿ وتػتمنف الحنومػل مػف  ػ ؿ السػ ـ الػذهبي  فػيالذهبي وهو  بارة  ف س ـ  اص تحتكظ به الحنومل الس ـ 

 .حرور ال مايات الاموميل ويحؽ ل ا الت ويت هو ما يحنـ رقابل الدولل     ت ؾ الم رو ات الم   ل في
وف  الم ابؿ فاف برنام  ال    ل في م ر قد  ا  تحت رغط التناقرات الدا  يل لرأسماليل الدولل الم ريل وتحت الرغوط 
األنثػػر فا  يػػل ل ػػدوؿ الدائنػػل و ػػندوؽ الن ػػد الػػدولي   ػػ  رأسػػماليل الدولػػل المإلزومػػل اقت ػػاديا م ابػػؿ إسػػ اط  ػػز  مػػف الػػديوف 

اقي د إما البرنام  نكسه فانه ما ينوف اقرب إل  است  ؾ ر يد األ وؿ الذي بنته األ يػاؿ ال ار يل الم ريل و دولل ال ز  الب
والحنومػػات السػػاب ل ل ػػالح تمويػػؿ اانكػػاؽ ال ػػاري ل حنومػػل الراهنػػل لتغطيػػل   زهػػا  ػػف تػػوفير التمويػػؿ لرػػرورة ل ػػذا اانكػػاؽ 

  ل الحنومي قد ورػع األ انػب فػي مواقػع سػيطرة فػي وب ا ل بسبب الت رب الرريبي لر اؿ األ ماؿ نذلؾ فاف برنام  ال  
هػدار المػاؿ الاػاـ  االقت اد الم ري نذلؾ فاف برنام  ال    ل الحنومي في م ر قد انطػوى   ػ  در ػل  اليػل مػف الكسػاد واع

ت ػديرات وهناؾ مؤ ر أ ر يدلؿ     ح ـ إهدار الماؿ الااـ الذي انطوت   يه  م يل ال    ل وهو مػا يتا ػؽ بالكػارؽ بػيف ال
بياػت ب ػا  ػرناته ب ػا وفرػ   ػف نػؿ مػا سػبؽ فػاف برنػام   التػيوبيف ال يمل الكا يػل  األ ماؿال ا ل بال يمل السوقيل ل طاع 

دفا ػا ال طػاع  التػي األمػواؿ إفقطع الطريػؽ   ػ  تنكيػذ اسػتثمارات  ا ػل  ديػدة يحتا  ػا االقت ػاد حيػث  إل  أدىال    ل 
تمويػؿ  إلػ  ديػدة فتحولػت  تالسػتثمارا زئيػا لبنػا   أوسػتتحوؿ ن يػا  أمػواؿالن ايػل  فػي هػيـ ال طػاع الاػا أ وؿال اص ل را  

دفع االقت اد لحالل مف ال مود وربما الرنود د      نس االستثمارات ال ديدة  فيقائمل فا يا مما يان  المساهمل  أ وؿ را  
 .التي هي رافال النمو السريع الى اقت اد
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يس أدؿ   ػػ  سػػو  إدارة  م يػػات ال    ػػل فػػي م ػػر أف هنػػاؾ باػػض الم ػػرو ات الاامػػل قػػد تػػـ إرػػافل إلػػ  نػػؿ ذلػػؾ ف ػػ
ت  ي  ا لم رد أن ا ح  ت باض ال سائر لباض الوقت واألده  مف ذلؾ  الحنومل لـ تاتمػد   ػ  اى طري ػل مػف طػرؽ إدارة 

نما ل إلت إل  البيع مبا رة األمر الذي  اؿ المستث مريف ي تروف هذ  الم رو ات بإلقؿ مػف سػارها الم رو ات ب ورة مبدئيل واع
 الطبياي بؿ اقؿ مف أ ول ا المو ودة بالكاؿ 

بالس طل الاامل في الدولػل انػه يتاػيف   ي ػا  نػد إدارة  م يػل ال    ػل أف ينػوف أسػ وب البيػع  ومف هذا المنط ؽ فإننا ن يب
االحتنػػارات الطبيايػػل فيمنن ػػا اسػػت داـ طػػرؽ أ ػػرى  هػػو أ ػػر مػػا يمنػػف أف ت  ػػا إليػػه و ا ػػل بالنسػػبل ل م ػػرو ات الاامػػل  أو

ل     ل وف  ذات الوقػت تسػتطيع  ػف طريػؽ هػذ  األسػاليب إحنػاـ سػيطرت ا و مراقبت ػا ل م ػرو ات ال ا ػل ونػذلؾ تػد يـ 
 المنافسل.

ذ ذهب الحنـ المطاوف فيه إل  األ ذ ب ذا المسػ ؾ فانػه ينػوف قػد  ػادؼ  ػحيح ال ػانوف وي غػدو الطاػف   يػه وأيا ناف األمر واع
 فاقدا لسببه ال انوني ال حيح  ديرا بالرفض.

 مف قانوف المرافاات المدنيل والت اريل. 184ومف حيث إف مف ي سر الطاف ي ـز الم روفات  م  بحنـ المادة 
 ف  ذ  األسباب

 نرى الحنـ "
لرفا مػا مػف ال ػارج    ػف ال  ػومل باػدـ قبول مػا  ػن   ؽ57لسػنل  35095ؽ و 57لسػنل  35092: بالنسبل الطانػيف أوال  

لزاـ رافاي ما الم روفات.  واع
 روزُٞٚ ٌٗال ٍٝك٠ٚ ٟٓٞٞػخ ٝاُِحّ حُطخػٖ حَُٜٔٝكخص. ؽ57لسنل  33963 : بالنسبل ل طاف رقـ ثانيا

 مفوض الدولة        املقرر:                                                                                                   
 المست ار.حسيف  ابر                                        د. مر حماد                                                   
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