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 سامح احمد إبراهٌم  123 ماجد محمد محمود  81 ناجٌة موسً بدوي 37

 حسام حامد حسن  124 هٌم محمد صادق إبرا 81 عبد الرحٌم حسن أحمد  38

 محمد حسن أحمد  125 وائل محمد رامً  82 أشرف جمٌل محمد  39

 زكً بدٌر محمد 126 أحمد بشٌر  83 هبة عبد العزٌز محمد  41

 السعٌد عبد الجلٌل حنطور 127 عماد الدٌن سبع  84 سمٌة محمد السٌد  41

 أبو الخٌر فتح هللا 128 غادة محمد الطاهر  85 شهٌرة عزت راغب 42

 إبراهٌم ربٌع سلٌم  129 نهً محمد خلٌل  86 أسامة حسن محمد  43
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 د المنعم الصٌادمجدي عب 141 طارق محمد حسن  97 أحمد سالم المحامً  54

 مٌنا أمٌن صبري 141 محمود محمود المحالوي 98 أٌمن رائف أحمد  55

 محمد احمد محمد  142 مصطفً محمد عبد العظٌم  99 أحمد رائف أحمد  56
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 عبٌر عبد الرحمن راشد 155 هانً صالح أحمد   112 هشام عبد المجٌد محمد  69
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 د حلمً محمد احم 249 سهً فاروق أحمد 216 منار محمد محمد 163

 ٌارة عاصم أحمد 251 هشام موسً سٌد 217 سوزان ٌوسف أحمد 164

 معتز باهلل محمد 251 محمود محمد عبده 218 أمنٌة لطفً ٌوسف 165

 أحمد حسن عبد الراضً  252 طارق محمد محمد 219 سهً سٌد التركً 166

 العزٌز هشام سلٌمان عبد 253 إٌمان أحمد عبد هللا 211 عبد الرحمن السٌد 167

 -------------------------- -- محمد عبد ربه عبد الحكٌم 211 ملك بشٌر محمود  168

 -------------------------- -- هشام محمد محمد 212 عالٌة رمضان عبد هللا  169

 -------------------------- -- كمال الدٌن سٌف هللا 213 سحر حامد عبد الفتاح 171

 -------------------------- -- شهاب عبد المجٌد وجٌه 214 مد كمال الهامً مح 171

 -------------------------- -- محمد محسن ناجً 215 رٌمون وٌصا متري 172

 -------------------------- -- باسم بدر الدٌن 216 إٌمان حسٌن عبد العزٌز 173

 -------------------------- -- محمد أحمد زكً 217 علً عصام علً  174

 -------------------------- -- أحمد محمود علٌوة  218 عزت بدٌر الباز 175

 -------------------------- -- بدٌع حسن حسنً  219 مجدي محمد عبد العزٌز 176

 -------------------------- -- سامح عبد الحً 221 شهاب أحمد عصام  177

 -------------------------- -- هانم محمد احمد 221 ٌف ماٌكل عرٌان نص 178

 -------------------------- -- فتحً عبد المعبود 222 منال أنور محمد 179

 -------------------------- -- جٌالن عبد الرحمن عمر 223 مسعد محمد عبد المنعم  181

 -------------------------- -- رؤوف سعٌد عبد الحافظ 224 هدٌل عصام عاطف 181

 -------------------------- -- رٌهام أسعد منصور 225 محمد صبري محمود 182

 -------------------------- -- آمال أبو القاسم 226 اٌرٌس عادل سوٌف 183

 -------------------------- -- محمد عبد العزٌز أحمد 227 هشام عبد السالم محمد 184

 -------------------------- -- عمرو صبحً محمد 228 رو محمد محمودعم 185

 -------------------------- -- راضً محمود محمد 229 محمد عبد الهادي رمضان  186

 -------------------------- -- أحمد ماهر إبراهٌم 231 إٌمان محمد محمد  187

 -------------------------- -- زٌزولٌد جالل عبد الع 231 مآثر عمر محمد  188

 -------------------------- -- عالء ربٌع حسن  232 هشام عبد المجٌد  189

 -------------------------- -- محمد محمد سعد الدٌن 233 محمد أحمد هرٌدي  191

 -------------------------- -- نادر جرجس متى 234 عماد رٌاض محمد 191

 -------------------------- -- جمال ضٌاء الدٌن 235 وى حسٌن صالحمر 192

 -------------------------- -- علً عبد الرازق عبد الداٌم 236 لمً ٌحًٌ زكرٌا  193

 -------------------------- -- أحمد محمد عبد القادر 237 عمرو محمد سعٌد 194

 -------------------------- -- نٌنمحمد صابر حس 238 إٌهاب محمد حسن  195

 -------------------------- -- أشرف محمد منصور 239 مصطفً محمود أحمد  196

 -------------------------- -- هانً إبراهٌم رزق 241 محمد السٌد علً  197

 -------------------------- -- ٌاسمٌن عاصم أحمد 241 سوسن وجٌه عطٌة  198

 -------------------------- -- منى عاصم احمد 242 محمود كما محمد 199

      

 ق65سنة ل15777و  5087 ارقم تٌنالدعو فً–ًُٝي طؼ٘خ ػ٠ِ كٌْ ٓلٌٔش حُوضخء ح٩ىح١ٍ رخُوخَٛس

 22/11/2011والصادر بجلسة  

 ح٩ؿَحءحص

ٞه٢ حُٔتت٤ي حُٔلتتخ٠ٓ رتتخُ٘وا ٝح٩ىح٣ٍتتش حُؼ٤ِتتخ أٝىع  ح٧ٓتتظخً  حُتتيًظٍٞ/ شتت 18/1/2012أنههه فههً ٌههوم ا ربعههاء الموافههق 

هِتْ ًظتخد حُٔلٌٔتش  حُٔٔؼَ حُوخ٢ٗٞٗ ُِشًَش حُؼَر٤ش ُِٔشَٝػخص ٝحُظط٣َٞ حُؼَٔحٗت٢" شتًَش ٓٔتخٛٔش ٓصت٣َشرصلظٚ ٬٤ًٝ ػٖ 
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در والصها ق65لسهنة  15777و  5087 ًرقمه تٌنالهدعو فهًح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِتخ  طو٣َتَحب رتخُطؼٖ كت٢ كٌتْ ٓلٌٔتش حُوضتخء ح٩ىح١ٍ 

 ٝحُوخض٢ ك٢ ٓ٘طٞهش "كٌٔض حُٔلٌٔش22/11/2011بجلسة 

 ق ، وألزمتهما المصروفات. 65لسنة  5087بإثبات ترك المدعٌٌن الخصومة فً الدعوى رقم  -أوالً: 

ق، وبقبول الدعوى شهكًً، وفهً الموعهو  : بصهحة عقهد البٌه  65لسنة  15777بقبول طلبات التدخل فً الدعوى رقم  -ثانٌاً:

بٌن هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌهدة والشهركة العربٌهة للمشهروعات والتطهوٌر العمرانهً ، وألزمهت  8/11/2010ً المبرم ف

علهً النحهو  –اللجنة العلٌا للتقٌٌم بالهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة بإعهادة تقٌهٌم المسهاحة التهً لهم ٌهتم حجزهها والتعاقهد علٌهها 

 والمتدخل معهما المصروفاتوألزمت المدعٌٌن  –المبٌن با سباب 

اُـتخء ؿِث٤تخ ك٤ٔتخ هضت٠  ٝطِذ حُطخػٖ ك٢ هظخّ طو٣ََ حُطؼٖ حُلٌْ روزٍٞ حُطؼٖ ش٬ٌ ٝك٠ حُٔٞضٞع ربُـخء حُلٌتْ حُٔطؼتٕٞ ك٤تٚ

م ربُِحّ حُِـ٘ش حُؼخٓتش ُِوتيٓخص حُل٤ٌٓٞتش ربػتخىس طو٤ت٤ْ ح٧ٍي حُظت٢ ُتْ ٣تظْ كـِٛتخ أٝ حُظؼخهتي  65ُٔ٘ش  15777رٚ ك٠ حُيػٟٞ 

 ٝحُوضخء ٓـيىح رصلش حُؼوي ٍٝكا حُيػٟٞ ٝاُِحّ حُٔطؼٕٞ ضيْٛ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ حُٔصَٝكخص. ٜخ ػ٤ِ

حُٔلخ٠ٓ رخُ٘وا ٝح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ / طخَٛ ػط٤ش أرٞ حُ٘صَ أٝىع  ح٧ٓظخً   19/1/2012ثم انه فً ٌوم الخمٌس الموافق 

د حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ  طو٣ََحب رخُطؼٖ ك٢ كٌْ ٓلٌٔش حُوضتخء هِْ ًظخم 58ُٔ٘ش  7032حُطخػ٤ٖ٘ ك٢ حُطؼٖ رصلظٚ ٬٤ًٝ ػٖ 

ٝحُوخضتت٢ كتت٢ ٓ٘طٞهتتش "كٌٔتتض 22/11/2011والصههادر بجلسههة  ق65لسههنة  15777و  5087 ًرقمهه تٌنالههدعو فههًح٩ىح١ٍ 

 حُٔلٌٔش

 ق ، وألزمتهما المصروفات. 65لسنة  5087بإثبات ترك المدعٌٌن الخصومة فً الدعوى رقم  -أوالً: 

ق، وبقبول الدعوى شهكًً، وفهً الموعهو  : بصهحة عقهد البٌه  65لسنة  15777بقبول طلبات التدخل فً الدعوى رقم  -نٌاً:ثا

بٌن هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌهدة والشهركة العربٌهة للمشهروعات والتطهوٌر العمرانهً ، وألزمهت  8/11/2010المبرم فً 

علهً النحهو  –دمات الحكومٌة بإعهادة تقٌهٌم المسهاحة التهً لهم ٌهتم حجزهها والتعاقهد علٌهها اللجنة العلٌا للتقٌٌم بالهٌبة العامة للخ

 "وألزمت المدعٌٌن والمتدخل معهما المصروفات –المبٌن با سباب 

 ٝطِذ حُطخػٖ ك٢ هظخّ طو٣ََ حُطؼٖ حُلٌْ روزٍٞ حُطؼٖ ش٬ٌ ٝك٠ حُٔٞضٞع

حُؼوتي حُٔزتَّ رت٤ٖ حُشتًَش حُؼَر٤تش ُِٔشتَٝػخص ٝحُظطت٣َٞ حُؼَٔحٗت٢ ٤ٛٝجتش ٝحُوضخء ٓـتيىح رتزط٬ٕ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ  ربُـخء -أ٫ٝ:

 حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣يس ُٔٔخكش ػٔخ٤ٗش أ٫ف كيحٕ ٩هخٓش ٓشَٝع ٓي٣٘ظ٢.

" ٌٓتٍَ ُٔتخ كت٢ ًُتي ػتيٍٝ ػتٖ كٌتْ حُٔلٌٔتش ح٩ىح٣ٍتش 54ربكخُش حُطؼٖ ا٠ُ ىحثَس طٞك٤ي حُٔزخىة حُٔشتٌِش طزوتخ ُِٔتخىس " -ػخ٤ٗخ:

 م56ُٔ٘ش  31314ٝ  30952ؼ٤ِخ ك٢ حُطؼ٤ٖ٘ ٍه٢ٔ حُ

حُٔلتخ٠ٓ رتخُ٘وا ٝح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتتخ / ٝحثتَ كٔتي١ حُٔتتؼ٤ي أٝىع  ح٧ٓتظخً   21/1/2012الموافهق  السههبتثهم انهه فهً ٌهوم 

ُوضتخء هِْ ًظخد حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ  طو٣ََحب رتخُطؼٖ كت٢ كٌتْ ٓلٌٔتش حم 58ُٔ٘ش  7308حُطخػٖ ك٢ حُطؼٖ رصلظٚ ٬٤ًٝ ػٖ 

ٝحُوخضتت٢ كتت٢ ٓ٘طٞهتتش "كٌٔتتض 22/11/2011والصههادر بجلسههة  ق65لسههنة  15777و  5087 ًرقمهه تٌنالههدعو فههًح٩ىح١ٍ 

  -:حُٔلٌٔش

 ق ، وألزمتهما المصروفات. 65لسنة  5087بإثبات ترك المدعٌٌن الخصومة فً الدعوى رقم  -أوالً: 

ق، وبقبول الدعوى شهكًً، وفهً الموعهو  : بصهحة عقهد البٌه  65لسنة  15777بقبول طلبات التدخل فً الدعوى رقم  -ثانٌاً:

بٌن هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌهدة والشهركة العربٌهة للمشهروعات والتطهوٌر العمرانهً ، وألزمهت  8/11/2010المبرم فً 

علهً النحهو  –والتعاقهد علٌهها اللجنة العلٌا للتقٌٌم بالهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة بإعهادة تقٌهٌم المسهاحة التهً لهم ٌهتم حجزهها 

 "وألزمت المدعٌٌن والمتدخل معهما المصروفات –المبٌن با سباب 

ٝحُوضتخء ٓـتيىح رتزط٬ٕ ربُـتخء حُلٌتْ حُٔطؼتٕٞ  ٝطِذ حُطخػٖ ك٢ هظخّ طو٣َتَ حُطؼتٖ حُلٌتْ روزتٍٞ حُطؼتٖ شت٬ٌ ٝكت٠ حُٔٞضتٞع

٤ٛٝجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣تيس ُٔٔتخكش ػٔخ٤ٗتش أ٫ف كتيحٕ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ حُشًَش حُؼَر٤ش ُِٔشَٝػخص ٝحُظط٣َٞ حُؼَٔح٢ٗ 

 ٩هخٓش ٓشَٝع ٓي٣٘ظ٢.

 حُٞهــــــــخثغ

ق بصهههحٌفة أودعهههت قلهههم كتهههاب المحكمهههة بتهههارٌ   65لسهههنة  5087أقٌمهههت الهههدعوى ا ولهههى رقهههم تخلهههق وقهههاب  النهههزا  أن 

بوقؾ تنفٌذ القرار السلبً بامتنا  جهة اإلدارة عهن  ، و طلب المدعٌان فً ختامها : الحكم أوالً و بصفة مستعجلة4/11/2010

بالمزاد العلنً طبقاً لقانون المناقصات و المزاٌدات، م  ما ٌترتهب  -بٌ  ا رض موعو  عقد مدٌنتً المقعً ببطًنه بحكم بات

القهرار المطعهون فٌهه  على ذلك من آثار أخصها إلؽاء قرار إعادة ا رض إلى هشام طلعت مصطفى، ثانٌاً وفى الموعو : بإلؽهاء

م  ما ٌترتب على ذلك من آثار، و إلزام جهة اإلدارة بالمصروفات و أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بؽٌر كفالهة، و 

 حفظ كافة الحقوق القانونٌة ا خرى، و ذلك لألسباب الواردة تفصًًٌ بصحٌفة الدعوى .
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، وطلهب المهدعٌان 15/1/2011ق بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌ   65لسنة  15777و أقٌمت الدعوى الثانٌة رقم 

فهدان للشهركة  8000ببٌ  مساحة  8/11/2010فً ختامها: الحكم أوالً وبصفة مستعجلة بوقؾ تنفٌذ قرار إبرام العقد المإرخ 

 ا ٌترتب على ذلك من آثار .العربٌة للمشروعات و التطوٌر العمرانً، وفى الموعو  بإلؽاء القرار المطعون فٌه م  م

 ثانٌاً: الحكم بصفة مستعجلة ببطًن عقد البٌ  المشار إلٌه .

لسداد دٌون الؽارمٌن فً السجون المصرٌة  المصريثالثاً: إلزام جهة اإلدارة بدف  تعوٌض ٌود  فً حساب خاق باسم الشعب 

 لعمل . العاطل عن ا المصريمن الرجال و النساء، ودف  إعانة بطالة للشباب 

جنٌة خمسمابة جنٌه على ا قل شهرٌاً إلى أن ٌتم تدبٌر فرق عمل لهم ، وبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج  500بواق  

 . المحاماةتوز  علٌهم مجاناً ، وإلزام المدعً علٌهم بالمصروفات وأتعاب 

  -: وذكر المدعٌان شرحاً للدعوى

ق بجلسهههة  63لسهههنة  12622ادر مهههن محكمهههة القعهههاء اإلداري فهههً الهههدعوى رقهههم أن وزارة اإلسهههكان لهههم تعبهههؤ بهههالحكم الصههه

لسهنة  31314و  30952فهً الطعنهٌن رقمهً  14/9/2010والحكم الصادر من المحكمة اإلدارٌة العلٌها بجلسهة 22/6/2010

،  8/11/2010ق.  ، وأعههادت تخصههٌق أرض مههدٌنتً مههرة أخههرى للشههركة المههدعً علٌههها ، وذلههك بعقههد جدٌههد مههإرخ  56

جنٌه  297ببطًنه ، م  تعدًٌت طفٌفة فً الشكل تتمثل فً تخفٌض مقابل ا رض لٌصبح  المقعًوبنفس سعر وشروط العقد 

 –قرشا للمتر شههرٌا ، واسهتندت جههة اإلدارة فهً تبرٌرهها كهذلك  99سنه هى مدة المشرو  ، أي بواق  25للمتر مقسطا على 

تقرة ، وأعاؾ المدعٌان أن الشركة تبٌ  ا رض والوحدات السهكنٌة والمحهًت التجارٌهة على أنها تحمً المراكز القانونٌة المس

بؤسعار باهظة ، وأن قعاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا بإعادة البٌ  بمزاد علنً ٌعلن عنه فً الداخل والخارج بالسعر الحهالً قهد تهم 

م تسههتؽل سههوى نسههبة قلٌلههة مههن مسههاحة ا رض ، ومههازال االلتفههاؾ علٌههه ، واسههتطرد المههدعٌان : أن الشههركة المههدعً علٌههها لهه

% مههن الوحههدات السههكنٌة دون الوحههدات 7معظمههها أرض فعههاء ، وقههد تمههت عملٌههة إعههادة البٌهه  لههألرض بكاملههها بههنفس نسههبة 

ًً تقرٌباً مقهدرا   العقهد  عامها ، وانتههى المهدعٌان إلهى بطهًن 25ملٌهار جنٌهه بالتقسهٌط علهى  9.9التجارٌة ، ووععوا لها سعراً

لمخالفته الحكم الصادر من المحكمة اإلدارٌهة العلٌها وقهانون المناقصهات والمزاٌهدات ، والؽهبن فهً  8/11/2010الجدٌد المإرخ 

 . 2006لسنة  148( من القانون رقم 31الثمن ، ولعدم انطباق نق المادة )

 واختتم المدعٌان دعواهما بالطلبات سالفة البٌان .

حعهر المهدعٌان فهً الهدعوٌٌن ، وطلبها تهرك  28/3/2011النحو الثابت بمحاعهر الجلسهات ، وبجلسهة الدعوٌان على  ولتاوتد

 ق ، والبقاء فً الدعوى الثانٌة بنفس الطلبات الواردة بها . 65لسنة  5087الخصومة فً الدعوى ا ولى رقم 

لنحهو الثابهت بمحاعهر جلسهاتها ، وأعهدت وأحٌلت الدعوٌان بعد عهمهما إلهى هٌبهة مفوعهً الدولهة فتناولتهمها بالتحعهٌر علهى ا

ق  65لسههنة  5087تههرك المههدعٌٌن للخصههومة فههً الههدعوى رقههم  بإثبههاتتقرٌههراً مسههببا بههالرأي القههانونً ارتههؤت فٌههه : القعههاء 

انعههمامٌاً إلههى جانههب المههدعٌٌن ،  –وإلزامهمهها بالمصههروفات ، وفههً الههدعوى الثانٌههة : بقبههول تههدخل : عصههام علههى عبههد الحلههٌم 

تههدخل كهل مههن : رعها سههند عرفهة ومصههطفى السههٌد علهى ونانسههً مصهطفى السههٌد وسهامٌة أحمههد إبهراهٌم ومحمههد نصههر  وبقبهول

إنعههمامٌا إلههى جانههب جهههة اإلدارة ، وبقبههول الههدعوى شههكً ورفعههها موعههوعاً مهه  إلههزام المههدعٌٌن والمتههدخلٌن  –الصههباحً 

 بالمصروفات .

ت بمحاعر الجلسات ، وقدم أطراؾ الخصهومة ا وراق والمسهتندات المرتبطهة وتدوولت الدعوٌان أمام المحكمة على النحو الثاب

 بموعو  الدعوى وبصفة خاصة ما ٌلً :

 . 8/11/2010المحرر بتارٌ   –عقد البٌ  المطعون علٌه 

 .63لسنة  12622فً الدعوى رقم  22/6/2010حكم محكمة القعاء اإلداري بجلسة 

 ق.  . 56لسنة  31314و  30952فً الطعنٌن رقمً  14/9/2010حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا بجلسة 

 .1/8/2005مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوق المخالفات التً شابته العقد ا ول المبرم بتارٌ  

ٌهٌم بشؤن تحدٌد اللجنة العلٌا للخدمات الحكومٌهة   ) تق 27/10/2010مذكرة وزارة المالٌة المقدمة لربٌس مجلس الوزراء فً 

 سعر المتر بؤرض مشرو  مدٌنتً الكابن بالقاهرة الجدٌدة ( .

تقرٌر اللجنة المشكلة بقرار ربٌس مجلس الهوزراء لدراسهة الحكهم الصهادر عهن المحكمهة اإلدارٌهة العلٌها بشهؤن مشهرو  مهدٌنتً 

 وأسلوب تنفٌذ  .

لعمرانٌهة بخصهوق تخهوؾ رجهال ا عمهال مهن كتاب المجلس ا علهى للقهوات المسهلحة إلهى وزٌهر اإلسهكان والمرافهق والتنمٌهة ا

 خارج مصر . ماستثماراتهاستمرار حالة عدم االستقرار فً البًد ووجود نواٌا حقٌقٌة لتحوٌل 

 . 200/2010مذكرة النٌابة العامة فً البًغ رقم 
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 طلبات التدخل فً الدعوى وما أرفق بها من مستندات لبٌان الصفة والمصلحة فً التدخل .

 الخصوم مذكرات دفا  خلصوا فٌها إلى ما ٌلى :كما قدم 

 الطلبات:

ق وأٌهدهما فهً ذلهك المتهدخل إلهى  65لسهنة  15777طلب المدعٌان القعاء لهما بالطلبات الهواردة بصهحٌفة الهدعوى رقهم  -1 

 جوارهما.

 الدعوى.الحكم برفض  –طلب المتدخلون إلى جانب جهة اإلدارة  -2

  أقصهى عقوبهة علهى المسهبولٌن وشهركابهم وتحمٌهل عابلهة طلعهت مصهطفى بهؤي فهرق فهً توقٌ الصباحً:طلب محمد نصر  -3

 به.والقعاء له بتعوٌض عن الخسابر التً لحقت  السعر،

 طلب أحمد محمد عطٌة سالم : الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعٌٌن بالمصروفات وبتعوٌض مقدار  خمسون ملٌار جنٌه . -4

 الدفــــــــــــــو  :

دف  بعهدم قبهول الهدعوى لرفعهها علهى ؼٌهر ذي صهفة بالنسهبة  -2بعدم قبول الدعوى لرفعها من ؼٌر ذي صفة أو مصلحة ، دف  

 لربٌس مجلس الوزراء ووزٌر االسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة 

 . 2000لسنة  7دف  بعدم قبول طلب التعوٌض لعدم اللجوء للجنة المنصوق علٌها بالقانون رقم  -3

 دف  بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري . -4

 64لسنة  38300فً الدعوى رقم  23/11/2010دف  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فٌها بالحكم الصادر بجلسة  -5

 ق .

طلههب الحاعههر عههن المههدعٌٌن التصههرٌح لههه باسههتخراج شهههادة مههن وزارة الخارجٌههة المصههرٌة لمخاطبههة  4/10/2011وبجلسههة 

 من:فاراتً مصر فً كل س

العربٌههة لبٌههان هٌكههل المسههاهمٌن فههً صههندوق حههورس الثههانً لًسههتثمار ، وهٌكههل  اإلمههاراتالمملكههة المتحههدة البرٌطانٌههة ودولههة 

قهررت المحكمهة  25/10/2011المساهمٌن فً الجزر البرٌطانٌة وباقً الجهات المدونهة أسهماإها بمحعهر الجلسهة ، وبجلسهة 

، وصهرحت للخصهوم بمهذكرات خهًل أسهبو  ، وفٌهه أود   22/11/2011ى بجلسهة الثًثهاء الموافهق الحكهم فهً الهدعو إصدار

محامً المدعٌٌن سكرتارٌة المحكمة طلباً إلعادة الدعوى للمرافعة لتقدٌم البٌانات السابق التصرٌح له بها بالجلسة المشار إلٌها  

دات والمههذكرات المقدمههة فههً الههدعوى كافٌههة تمامههاً لتكههوٌن عقٌههدة ، وقههد التفتههت المحكمههة عههن هههذا الطلههب  ن ا وراق والمسههتن

المحكمة للفصل فٌها ، كما أود  أحمد عطٌهة سهالم ) المتهدخل فهً الهدعوى ( مهذكرة ختامٌهة خهًل فتهرة حجهز الهدعوى للحكهم ، 

 طلب فٌها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعٌٌن بالمصروفات وتعوٌض مقدار  خمسون ملٌار جنٌه .

أود  محامً الشركة العربٌة للمشروعات والتطوٌر العمرانً مذكرة بالدفا  أبدى فٌها دفعاً بعدم قبول الدعوى النتفاء الصهفة و 

والمصلحة ، ودفعاً أخر بعدم قبهول الهدعوى النتفهاء القهرار اإلداري ، وطلهب الحكهم بهرفض الهدعوى ، ومهن بهاب االحتٌهاط بنهدب 

علهى الطبٌعهة وبٌهان الوحهدات التهً تهم تسهلٌمها وعهدد المقٌمهٌن وا نشهطة الموجهودة نظهراً  خبٌر فً الدعوى لمعاٌنة المشرو 

 الستحالة إعادة الحال لما كانت علٌه قبل إبرام العقد .

 صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 22/11/2011وبجلسة الٌوم الثًثاء الموافق 

 ٜخٝهي ش٤يص حُٔلٌٔش كٌٔ
ومن حٌث أنه عن الدف  بعدم قبول الدعوى لرفعها من ؼٌر ذي صفة أو مصلحة ، فقد سبق للمحكمة اإلدارٌة العلٌها فهً حكمهها 

 أن تناولههههههههت هههههههههذا  –ق.   56لسههههههههنة  30952و  31314فههههههههً الطعنههههههههٌن رقمههههههههً  14/9/2010الصههههههههادر بجلسههههههههة 

طلههوب الحكههم ببطًنههه ، ومالههه مههن انعكههاس علههى حقههوق الههدف  بههالرد علٌههه ، بؤنههه بههالنظر إلههى حجههم ا رض محههل التصههرؾ الم

فً محٌق من القول بؤن لكل مواطن مصري صفة ومصلحة فً النعً على مثل هذا  –المدعٌٌن وؼٌرهما فً تراب هذا الوطن 

حسهبة ، التصرؾ وولوج سبٌل الدعوى القعابٌة دفاعاً عن حقه فً هذا المال ، دون أن تختلط دعوا  فً هذ  الحالهة بهدعوى ال

وبناء علٌه ٌكهون للمهدعٌٌن مصهلحة حقٌقهة ولٌسهت نظرٌهة فهً دعواهمها بهبطًن عقهد البٌه  المشهار إلٌهه ، وال وجهه لًحتجهاج 

ببعض أحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا الصهادرة فهً شهؤن المصهلحة والصهفة ، الخهتًؾ الوقهاب  فهً الهدعاوي الصهادرة فٌهها ههذ  

 فٌها الحكم المطعون فٌه. ا حكام عن وقاب  الدعوى الصادر

وبناء على ما تقدم فإن الدف  المشار إلٌه ٌكون ؼٌر قابم على سند من القانون حرٌاً بااللتفهات عنهه ، نهزوالً علهى حكهم المحكمهة 

 اإلدارٌة العلٌا المشار إلٌه.

ول والثهانً )ربهٌس مجلهس ومن حٌث أنه عن الدف  بعدم قبول الدعوى لرفعها علهى ؼٌهر ذي صهفة بالنسهبة للمهدعً علٌهمها ا 

دور فٌمها سٌقعهى بهه فهً ههذا فؤن لكل من ربٌس مجلس الوزراء ووزٌر اإلسكان  –( إدارة هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 

النزا  ال ٌقل عن دورهما بالنسبة لدراسة الحكم الصادر عهن المحكمهة اإلدارٌهة العلٌها بشهؤن مشهرو  مهدٌنتً وأسهلوب تنفٌهذ  ، 

7 
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ون هذا الدف  بدور  ؼٌر قابم على سند من القانون حرٌاً بااللتفات عنهه ، وههو نفهس مها قعهت بهه المحكمهة اإلدارٌهة ومن ثم ٌك

 العلٌا فً حكمها سالؾ البٌان.

ومن حٌث أنه عن الدف  بعدم قبول طلهب التعهوٌض لعهدم لجهوء المهدعٌٌن إلهى لجنهة التوفٌهق فهً بعهض المنازعهات طبقهاً  حكهام 

بإنشاء لجان التوفٌق فً بعض المنازعات التً تكون الوزارات وا شخاق االعتبارٌة العامة طرفاً  2000لسنة  7القانون رقم 

( من القانون المذكور تستثنً الدعاوي المقترنة بطلبات عاجلهة مهن العهرض علهى لجهان التوفٌهق ، 11فإنه طبقاً للمادة ) –فٌها 

لب الموعوعً فً الهدعوى ، وبنهاء علهى ذلهك ٌكهون ههذا الهدف  ؼٌهر قهابم علهى وٌمتد ذلك لطلب التعوٌض الرتباطه الوثٌق بالط

 سند من القانون حرٌاً بااللتفات به.

فههو فهً ؼٌهر محلهه  ن المنازعهة تهدور فهً فلهك العقهد  –ومن حٌث أنهه عهن الهدف  بعهدم قبهول الهدعوى النتفهاء القهرار اإلداري 

 لٌها الدف  بعدم القبول النتفاء القرار اإلداري.اإلداري وتنتمً إلى القعاء الكامل ، وال ٌسري ع

فهً الهدعوى رقهم  23/11/2010ومن حٌث إنه عن الدف  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصهل فٌهها بهالحكم الصهادر بجلسهة 

 25ون رقم ( من قانون اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة الصادر بالقان101ق ، فؤنه طبقاً لنق المادة ) 64لسنة  38300

تكون ا حكام التً حازت قوة ا مر المقعً حجة فٌمها فصهلت فٌهه مهن الحقهوق ، وال ٌجهوز قبهول دلٌهل ٌهنقض  – 1968لسنة 

هذ  الحجٌة ، ولكن ال تكون لتلك ا حكام هذ  الحجٌة إال فً نزا  قام بٌن الخصوم أنفسهم دون أن تتؽٌر صفاتهم وتتعلهق بهذات 

 ً المحكمة بهذ  الحجٌة من تلقاء نفسها .الحق محًً وسبباً ، وتقع

ومفاد ذلك أنه ٌشترط للقعاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فٌها : وجود دعوٌٌن اتحدتا فً الخصوم والمحهل والسهبب 

 ، وأن تكون إحداهما قد صدر فٌها حكم حاز قوة ا مر المقعً.

كان محلها وقؾ تنفٌذ وإلؽاء القهرار  23/11/2010ٌها بجلسة ق والتً قعى ف 64لسنة  38300ومن حٌث أن الدعوى رقم 

ق فٌما قعى به من بطًن عقهد البٌه   63لسنة  12622السلبً بامتنا  جهة اإلدارة  عن تنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى رقم 

، ومهن  8/11/2010مهإرخ ، بٌنما محل الدعوى الماثلة هو بطًن عقد البٌه  الجدٌهد ال 1/8/2005االبتدابً ا ول المبرم فً 

ثم فقد اختلفت الدعوٌان فً المحل ، وعلٌه ٌكون الهدف  بعهدم جهواز نظهر الهدعوى لسهابقة الفصهل فٌهها ؼٌهر قهابم علهى سهند مهن 

 القانون حرٌاً بالرفض.

ا ومن حٌث أن الحاجزٌن والمشترٌن والمساهمٌن فً مشرو  مدٌنتً لهم مصلحة وصفة فً التهدخل فهً الهدعوى ، وقهد تهدخلو

هها للمحهامٌن و( من قانون المرافعات وقدموا ما ٌفٌد صهفتهم والتهوكًٌت التهً حرر126باإلجراءات المنصوق علٌها بالمادة )

 الحاعرٌن عنهم ، ومن ثم ٌتعٌن القعاء بقبول طلبات التدخل شكًً.

 .ومن حٌث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلٌة المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكًً 

ومههن حٌههث إن تكٌٌههؾ الههدعوى هههو أحههد مهههام محكمههة الموعههو  ، ولههها فههً سههبٌل ذلههك أن تتقصههى حقٌقههة طلبههات الخصههوم ، 

وتستظهر مرامٌها ، وما قصهدو  منهها ، وأن تعطٌهها وصهفها القهانونً الصهحٌح علهى ههدى مها تسهتنبطه مهن واقه  الحهال ومهن 

 ظروؾ الدعوى ومًبساتها.

المبههرم بههٌن الشههركة العربٌههة  8/11/2010لمههدعٌٌن هههً القعههاء بههبطًن عقههد البٌهه  المههإرخ ومههن حٌههث أن حقٌقههة طلبههات ا

لمسهاحة ثمانٌهة افلهؾ فهدان إلقامهة مشهرو  مهدٌنتً ،  –للمشروعات والتطوٌر العمرانً وهٌبهة المجتمعهات العمرانٌهة الجدٌهدة 

 والحكم بتعوٌض مناسب.

اق فههً أن المههدعٌٌن كانهها قههد طعنهها علههى عقههد البٌهه  ا ول المههإرخ ومههن حٌههث أن عناصههر المنازعههة تخلههق حسههبما بههٌن ا ور

 ق  63لسنـــة  12622فً الدعـــــوى رقم  22/6/2010وقعت محكمة القعاء اإلداري بجلسة  ،1/8/2005

دارٌة العلٌا على الحكم المشار إلٌه أمام المحكمة اإل –ببطًن ذلك العقد ، وطعنت هٌبة المجتمعات العمرانٌة والشركة المذكورة 

ق.  بههرفض الطعنههٌن لألسههباب الههواردة  56لسههنة  31314،  30952فههً الطعنههٌن رقمههً  14/9/2010التههً قعههت بجلسههة 

 تفصًًٌ بالحكم.

بتشهكٌل لجنهة لدراسهة الحكهم الصهادر عهن المحكمهة اإلدارٌهة  2010لسهنة  2579وقد أصدر ربٌس مجلس الوزراء القرار رقهم 

وملحقهه  1/8/2005بٌان كٌفٌهة تنفٌهذ  ، وأعهدت اللجنهة تقرٌهراً ارتهؤت فٌهه إنههاء العقهد المهإرخ العلٌا بشان مشرو  مدٌنتً و

 2006لسهنة  148( مكرراً المعافة بالقانون رقهم 31، والتصرؾ فٌها مرة أخرى طبقاً لنق المادة ) 21/12/2005المإرخ 

لألسههباب الههواردة تفصههًًٌ  –عات والتطههوٌر العمرانههً ، وإعههادة التصههرؾ بههالبٌ  باالتفههاق المباشههر مهه  الشههركة العربٌههة للمشههرو

بتقرٌر اللجنة والتً ستوعحها المحكمة فٌما بعد ، وقد أعهدت وزارة المالٌهة باالشهتراك مه  وزارة اإلسهكان مهذكرة بههذا الشهؤن 

ور الهذي قامهت عرعت على ربٌس مجلس الوزراء بؤسباب ومبررات التعاقد با مر المباشر مرة أخرى م  نفس الشهركة ، والهد

به الهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة فً تقدٌر قٌمة ا رض والمعاٌٌر التً استندت إلٌها فً تحدٌد سعر المتر ، وانتههت المهذكرة 

)تسهعة ملٌهارات وتسهعمابة وتسهعة  9.979.200إلى الموافقة على إبرام عقد جدٌد م  نفهس الشهركة بحٌهث ال ٌقهل الهثمن عهن 
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ووافههق ربههٌس مجلههس الههوزراء علههى ذلههك ، وتههم إعههداد وإبههرام العقههد الجدٌههد المههإرخ  (تً ألههؾ جنٌههه وسههبعٌن ملٌونههاً ومههاب

8/11/2010. 

 -وٌنعً المدعٌان على العقد الجدٌد بالبطًن لألسباب افتٌة:

مهزاد علنهً بعرورة إعادة بٌه  ا رض ب – 14/9/2010أوالً: مخالفة العقد للقعاء الصادر عن المحكمة إلدارٌة العلٌا بجلسة 

 ٌعلن عنه فً الداخل والخارج بالسعر الحالً.

 فقد تم بؤسلوب ا مر المباشر بؽٌر مبرر لذلك. والمزاٌدات،ثانٌاً: مخالفة العقد لقانون المناقصات 

 35ههو الؽبن فً التعاقد  نه تم بنفس ثمن العقد المقعً ببطًنه وهو ثمن بخس بالقٌاس للثمن الذي تبٌه  بهه الشهركة و ثالثاً:

 عشرة آالؾ للمتر بالوحدات السكنٌة. 10و للمحًت،ألؾ جنٌه للمتر المرب  

لعهدم وجهود  – 2006لسهنة  148المعهافة بالقهانون رقهم  –( مكرراً من قانون المناقصهات 31رابعاً: عدم انطباق نق المادة )

 حالة عرورة إلعادة البٌ  با مر المباشر.

الماثلة ٌنحصر فهً أمهرٌن : ا ول ههو مهدى جهواز التعاقهد باالتفهاق المباشهر طبقها لهنق  ومن حٌث إن مقط  النزا  فً الدعوى

.والثانً هو : مها إذا كهان مقابهل 2006لسنة  148( مكررا المعافة إلى قانون المناقصات والمزاٌدات بالقانون رقم 31المادة )

 العقد قد شابه ؼبن من عدمه .

مههن هههذا القههانون ، ٌجههوز  31و 30إلٌههها تههنق علهى أن " اسههتثناء أحكههام المههادتٌن  ( مكههرراً المشههار31ومهن حٌههث إن المههادة )

التصرؾ فً العقارات أو الترخٌق باالنتفا  بها أو باستؽًلها بطرٌق االتفاق المباشر لواعهعً الٌهد علٌهها الهذٌن قهاموا بالبنهاء 

مابة فدان فً ا راعهً الصهحراوٌة والمستصهلحة علٌها أو لمن قام باستصًحها واستزراعها من صؽار المزارعٌن بحد أقصى 

، وعشرة أفدنة فً ا راعً الزراعٌة القدٌمة ، وكذلك بالنسبة إلى زوابد التنظٌم ، وفً ؼٌر ذلك من حهاالت العهرورة لتحقٌهق 

ا قههرار مههن اعتبههارات اجتماعٌههة أو اقتصههادٌة تقتعههٌها المصههلحة العامههة ، وذلههك كلههه وفقهها للقواعههد واإلجههراءات التههً ٌصههدر بههه

مجلس الهوزراء بنهاء علهى اقتهراي وزٌهر المالٌهة ٌتعهمن الشهروط التهً ٌلهزم توافرهها إلجهراء التصهرؾ أو التهرخٌق ، وتحدٌهد 

 السلطة المختصة بإجرابه واعتماد  ، وأسس تقدٌر المقابل العادل له وأسلوب سداد  ".

، ونق فهً مادتهه الحادٌهة عشهر علهى أنهه "  2006ة لسن 2041وتنفٌذاً للنق السابق صدر قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 

ٌجوز التعامل باالتفاق المباشر على العقارات بالبٌ  أو التؤجٌر أو الترخٌق باالنتفا  أو باالستؽًل فً حاالت العرورة لتحقٌق 

أو المحهافظ المخهتق بنهاء اعتبارات اجتماعٌة أو اقتصادٌة تقتعٌها المصلحة العامة وذلك باالتفاق بهٌن وزٌهر المالٌهة والهوزٌر 

على مبررات تبدٌها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخٌق بالتعامل ، م  اقتراي مقابهل التعامهل وأسهلوب السهداد ، علهى أن تقهوم 

اللجنة العلٌا للتقٌهٌم بالهٌبهة العامهة للخهدمات الحكومٌهة بهالتحقق مهن مناسهبة ههذا المقابهل وٌعهرض وزٌهر المالٌهة مها تنتههً إلهه 

 لجنة على مجلس الوزراء لًعتماد ".ال

فً حاالت العرورة ، لٌس طلٌقاً من كل  –ومن حٌث إن مفاد النصٌن السابقٌن أن تصرؾ جهة اإلدارة بالبٌ  باالتفاق المباشر 

  السهلطة قٌد ، وإنما تحكمه إجراءات وعمانات تكفل عدم إساءة استعمال اإلدارة سلطتها التعاقد با مر المباشر ، وألزم المشر

المختصة طري مبرراتها فً التعاقد با مر المباشر ، ومقابل التعامل علهى العقهار ، وأسهلوب سهداد  ثهم ٌتهولً وزٌهر المالٌهة فهً 

عهرض ا مهر علهى اللجنهة العلٌها للتقٌهٌم بالهٌبهة العامهة للخهدمات الحكومٌهة للتحقٌهق مهن  –حالة االتفهاق مه  السهلطة المختصهة 

ٌقوم الوزٌر بعهرض مها تنتههً إلهه اللجنهة علهى مجلهس الهوزراء  لًعتمهاد ، وٌترتهب علهى عهدم إتبها  ههذ  مناسبة المقابل ، ثم 

اإلجراءات عدم مشروعٌة التصرؾ باالتفاق المباشر حتى ولو توافرت مبرراته ، ذلك أن المبهررات وحهددها ال تؽنهً عهن إتبها  

( المعهافة 31ــة المحكمــة للتحــقق من توافرهما طبقا لنق المادة )اإلجراءات التً حددها القانون ، وٌخع  االثنان معا لرقاب

 2041( من قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 11، والمادة ) 2006لسنة  148إلى قانون المناقصات والمزاٌدات بالقانون رقم 

 المشار إلٌهما . 2006لسنة 

فقهد اطلعهت المحكمهة علهى تقرٌهر اللجنهة المشهكلة  لمعروعهة :ومن حٌث إنه عن مبررات التعاقهد باالتفهاق المباشهر فهً الحالهة ا

لدراسههة الحكههم الصههادر عههن المحكمههة اإلدارة العلٌهها بشههؤن مشههرو   – 2010لسههنة  2579بقههرار ربههٌس مجلههس الههوزراء رقههم 

 مدٌنتً وأسلوب تنفٌذ  ، وتبٌن للمحكمة أن اللجنة أكدت على عدة أمور هً :

أي ا رض البهالػ مسهاحتها ثمانٌهة آالؾ فهدان ، لهم ٌعهد موجهوداً بالحالهة التهً كهان علٌهها  –أن محل العقد المقعً ببطًنهه  -1

إلههى بنٌههة أساسههٌة  –وقههت إبههرام العقههد ، فقههد تحولههت هههذ  ا رض مههن صههحراء جههرداء ال ظههل فٌههها وال مههاء وال شههجر وال بنههاء 

ٌل تجاهله ، كما ٌستحٌل إعادة الحال إلى ما كانت ومجتم  عمرانً ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أمواالً طابلة مما ٌستح

 علٌه قبل التعاقد كنتٌجة طبٌعٌة للحكم ببطًن العقود بصفة عامة .

أن إعادة ا رض البالػ مساحتها ثمانٌة آالؾ فدان لهٌبة المجتمعهات العمرانٌهة كهً تعٌهد التصهرؾ فٌهها مهرة أخهرى دون أن  -2

أمر ال ٌمكن االلتفات عنهه ، وال ٌمكهن معالجهة ذلهك عهن طرٌهق االحتكهام إلهً  –ل وتؽٌٌر تع  فً اعتبارها ما تم علٌها من تحو
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قواعد البناء على أرض الؽٌر ،  ن مإدى ذلك نسج شهبكة متعارعهة ومعقهدة مهن المصهالح المتعهاربة قوامهها مهدى التعهوٌض 

وتعهارب العًقهات بهٌن المتعهاملٌن علهى تلهك  الذي ال قبل  حد به سواء فٌما ٌتعلق بتعهوٌض الشهركة عهن المبهانً والمنشهآت ،

المنشآت وهم جمٌعاً حسنى النٌة ، كما أنهه ال ٌمكهن أن ٌنسهب إلهى تلهك الشهركة خطهؤ أو سهوء نٌهة فهً إبهرام العقهد ، فعهًً عهن 

 افثار السلبٌة الخطٌرة التً تطول جمٌ  ا طراؾ .

مبههانً ومنشههآت بحههوابط وأسههقؾ وأبههواب ، وإنمهها تعههاملوا أن مههن تعههاملوا علههى وحههدات بمشههرو  مههدٌنتً لههم تعههاملوا علههى  -3

 وتحددت افثار المالٌة لتعاملهم ، على أساس وجودهم فً المشرو  بؤكمله وفقا لما تم التخطٌط له عند التعامل ،

هها وبامتهداد والمركز القانونً للمتعامل ٌمتد إلى حقه فً أن ٌكون موقعه فً مجمل مخطط المدٌنة ، وبكامل موجوداتها ومرافق 

 تخومها العمرانٌة .

إنه من ا صول المقررة فً شؤن بطًن العقود أنه ٌعدم وجودها كعمل قانونً ، إال أنها تبقى عمًً مادٌاً وواقعة فعلٌة قابمة  -4

تقرار ، وبهههذ  المثابههة تكههون قههادرة علههى أن تنههتج بههذاتها عههروبا مههن افثههار القانونٌههة ٌحتمههً بههها الظههاهرة ، وٌسههتدعٌها اسهه

 المعامًت والمراكز الذاتٌة لألطراؾ المعنٌة .

ههو ا مهر الزم الحهرق  –إن استقرار المراكز القانونٌة لجمٌ  ا طراؾ المتعاملٌن على مشهرو  مهدٌنتً ، وعهدم تصهدعها  -5

ة افثهار المترتبهة علهى علٌه  نه بؽٌر شك من مقتعٌات الصالح العام ، لذلك ٌتطلب ا مر بالػ التحوط عند تنفٌهذ الحكهم ومعالجه

هذا التنفٌذ ، فا ولوٌهة دابمها للصهالح العهام الهذي ٌهرتبط ارتباطهاً ال ٌقبهل التجزبهة بمصهلحة ومراكهز ا طهراؾ المتعاملهة فهً ههذا 

المشرو  بما فً ذلك بطبٌعة الحال الشركة المتعاقدة والمتعاملٌن معها من ا شخاق الطبٌعٌٌن أو ا شخاق االعتبارٌة ، ومن 

 اء دعابم الثقة م  أجهزة الدولة لمساهمٌن فٌها ،  ن كل ذلك ٌصب فً النهاٌة إلً تدعٌم مناخ االستثمار العام فً مصر وإرسا

مهن  1/8/2005أن ٌكون تنفٌذ الحكم الصادر مهن المحكمهة اإلدارٌهة العلٌها بهبطًن عقهد البٌه  االبتهدابً المهإرخ اللجنة وارتؤت 

 خًل اإلجراءات التالٌة :

 قٌام هٌبة المجتمعات العمرانٌة بإنهاء ذلك العقد وملحقه . -أ

( مكهرراً المعهافة إلهى قهانون 31التصرؾ مرة أخرى بإتبا  اإلجراءات القانونٌة السلٌمة عن طرٌق تطبٌهق أحكهام المهادة ) -ب 

،  ن ذلهك  2006ة لسهن 2041، وتطبٌهق قهرار مجلهس الهوزراء رقهم  2006لسهنة  148المناقصات والمزادات بالقهانون رقهم 

التعدٌل ٌتٌح للهٌبهة التصهرؾ فهً المسهاحة مهرة أخهرى للشهركة العربٌهة للمشهروعات والتطهوٌر العمهران بهالبٌ  بطرٌهق االتفهاق 

المباشر استناداً على توافر حالة العرورة لتحقٌق اعتبارات اجتماعٌة واقتصادٌة تقتعٌها المصهلحة العامهة طبقهاً لصهرٌح نهق 

، فقد أتمت الشركة جانبهاً كبٌهراً  2006لسنة  148اً من قانون المناقصات والمزاٌدات المعافة بالقانون رقم ( مكرر31المادة )

من المشرو  وأصهبح هنهاك بنٌهة أساسهٌة قابمهة بالفعهل علهى أرعهه بمها تشهمله مهن مبهانً ومنشهآت ومرافهق ووسهابل خهدمات 

ٌشهكل مجتمعها عمرانٌهاً جدٌهداً شهٌدته تلهك الشهركة وٌلهزم الحفهاظ باإلعافة إلى إقامة بعض المواطنٌن داخل مساكنهم علهى نحهو 

 علٌه وتدعٌم استمرار  ووجود  دون اتخاذ أي إجراء ٌكون من شؤنه إعاقته أو تعطٌل االستفادة منه .

علههى هٌبههة المجتمعههات العمرانٌههة الجدٌههدة فههً مقههام تحدٌههدها للسههعر الههذي سههٌتم بموجبههه ذلههك التصههرؾ أن تطبههق ا حكههام  -ج

، عهن طرٌهق االتفهاق مه  وزٌهر  2006لسهنة  2041( مهن قهرار ربهٌس مجلهس الهوزراء رقهم 11والشروط الواردة فً المادة )

 المالٌة ووزٌر اإلسكان بناء على المبررات التً تبدٌها كلتا الوزارتٌن فٌما ٌتعلق باقتراي مقابل التعامل وأسلــوب السداد ، 

الهٌبة العامهة للخهدمات الحكومٌهة بهالتحقق مهن مناسهبة ههذا المقابهل ، علهى أن ٌعهرض وزٌهر على أن تقوم اللجنة العلٌا للتقٌٌم ب

 المالٌة ما تنتهً إلٌه اللجنة على مجلس الوزراء العتماد  .

والتهً تعهمنت  27/10/2010وقد اطلعت المحكمة على مذكرة وزارة المالٌة المعروعة علهى ربهٌس مجلهس الهوزراء بتهارٌ  

 كان م  وزارة المالٌة على مبررات التعاقد باالتفاق المباشر م  الشركة المذكورة لًعتبارات افتٌة:اتفاق وزارة اإلس

 المشرو .حماٌة حقوق ا فراد والمتعاقدٌن والحاجزٌن والمستثمرٌن المتعاملٌن م   -1

 مساهم.ألؾ  63حماٌة حقوق المساهمٌن فً الشركة والبالػ عددهم  -2

 ألؾ فرصة عمل . 150عمل المتاحة بالمشرو  ومقدارها حوالً الحفاظ على فرق ال -3

 متها ستون ملٌار جنٌه . ٌسوؾ ٌترتب على استكمال المشرو  توفٌر عوابد واستثمارات لًقتصاد القومً تبلػ ق -4

العمرانٌهة وٌصهب فهً بث الطمؤنٌنة وتوفٌر الثقة فً تصرفات اإلدارة مما ٌنعكس إٌجاباً على سوق ا وراق المالٌة والتنمٌة  -5

 مصلحة االقتصاد القومً .

 تفادي الحكم على هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بؤٌة تعوٌعات قد ٌطالب بها ذوو الشؤن . -6

ومن حٌث إنه بناء علً ما تقهدم فهإن المحكمهة علهً قناعهة تامهة بتهوافر مبهررات التعاقهد باالتفهاق المباشهر مه  الشهركة العربٌهة 

التطوٌر العمرانً لتوافر حالة العرورة لتحقٌهق اعتبهارات اجتماعٌهة واقتصهادٌة تقتعهٌها المصهلحة العامهة طبقهاً للمشروعات و

، وذلهك حفاظهاً 2006لسهنة  148المعافة إلً قانون المناقصات والمزاٌهدات بالقهانون رقهم  –( مكرراً 31لصرٌح نق المادة )
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ٌن والعهاملٌن بالمشهرو ، وان ههذ  المبهررات ثابتهة بمسهتندات قاطعهة، علً حقوق الحهاجزٌن والمشهترٌن والمسهاهمٌن والمقٌمه

وتشٌر المحكمة فً هذا الصدد إلً صورة الكتاب المرسهل مهن المجلهس ا علهى للقهوات المسهلحة إلهً وزٌهر اإلسهكان والمرافهق 

وقد تعمن  –قرب من العام( ) أي بعد توقٌ  العقد المطعون فٌه بما 2011ٌفً ؼعون شهر أكتوبر سنة  –والتنمٌة العمرانٌة 

الكتهاب المشهار إلٌهه أن تقهارٌر المتابعهة الهواردة للمجلهس ا علهى للقهوات المسهلحة أبهرزت ارتفها  نبهرة التهوتر والخهوؾ لرجههال 

ا عمال الشرفاء من استمرار حالة عدم االستقرار فً البًد ووجود نواٌا حقٌقٌة لدي البعض لتحوٌل اسهتثماراتهم خهارج مصهر 

م القدرة علً استعادتها بسهولة ا مر الذي من شهؤنه فقهدان عهدد كبٌهر مهن العهاملٌن بالقطها  الخهاق لوظهابفهم وارتفها  ، وعد

نسبة البطالة عن معدالتها الحالٌة علً نحو ٌهدد ا من القومً المصري، وأن اللقاء الحواري للمجلس ا على للقوات المسلحة 

م والهذي حعهر  عهن الحكومهة وزراء االقتصهاد والمالٌهة ومحهافظ 14/8/2011الموافهق م  رجال ا عمال الشهرفاء ٌهوم ا حهد 

البنك المركزي ووزراء الكهرباء والطاقة والسٌاحة والصناعة والتجارة الخارجٌة والنقل والزراعة واإلسكان والبتهرول وربهٌس 

مهن رجهال ا عمهال ٌمثلهون قطاعهات مختلفهة، هٌبة االستثمار وربٌس مجلس إدارة البنك ا هلً المصهري وعهدد أربعهٌن ععهواً 

عهرورة احتهرام عقهود تخصهٌق ا راعهً التهً وقعتهها الدولهة  -وتعمنت المقترحات المقدمهة بشهؤنه قطها  االسهتثمار العقهاري

 وتجنب الطعن علٌها بالبطًن لما فً ذلك من آثار سلبٌة علً االستثمارات الحالٌهة والمسهتقبلٌة، وتعهٌؾ المحكمهة مهن جانبهها

أن الظروؾ الحالٌة التً تمر بها البًد تتطلب إعادة النظر فً القوانٌن واللوابح المنظمة  عمال واختصاصات هٌبة المجتمعهات 

العمرانٌة الجدٌدة بما ٌتفق والهدؾ الحقٌقً من إنشابها وهو تنمٌة المجتمعات العمرانٌة من خًل خطهط قومٌهة مدروسهة تتفهق 

مجتم  حتى ال تتحول الهٌبة فً نظر المجتم  إلً تاجر ٌتعامل علً أراعهً الدولهة، وتتجنهب ذلهك واحتٌاجات الدولة وظروؾ ال

 السٌل من دعاوى بطًن العقود التً أبرمتها.

ومن حٌث إنه عن النعً علً العقد بالؽبن  نه تم بنفس ثمن العقد ا ول المقعً ببطًنه، وأنه ثمن بخس بالقٌاس للثمن الهذي 

فإن البند السادس من العقد المطعون فٌه ٌنق علً أن " ٌلتزم الطرؾ الثهانً بسهداد قٌمهة ا رض فهً شهكل  –ة تبٌ  به الشرك

  -عٌنً، وذلك علً النحو التالً:

ا راعههً المخصصههة إلقامههة عمههارات : تسههتحق الهٌبههة " الطههرؾ ا ول" مقابههل عٌنههً عنههها عبههارة عههن وحههدات سههكنٌة كاملههة 

سبعة فً المابة من إجمالً مسطحات مبانً العمارات المقامة بالمشرو  شهاملة مها ٌخصهها مهن  %7التشطٌب تعادل مساحتها 

 (. 1ا رض وذلك وفقاً لًشتراطات المحددة من الطرؾ ا ول ووفقاً للمرفق رقم )

و قطه  ا راعهً أ –تعلٌمٌهة  –صحٌة  –قط  ا راعً المخصصة إلقامة فًٌت أو مبانً خدمات أٌاً كان نوعها تجارٌة ــ 2    

مرفقهة أو ؼٌرهها مهن ا راعهً المسهتؽلة فهً أنشهطة  –التً تقوم الشركة بالبنهاء علٌهها وتطرحهها للبٌه  كقطه  أراعهً سهكنٌة 

 أخهههههرى، فتحصهههههل الهٌبهههههة علهههههً مقابهههههل عٌنهههههً كهههههثمن ههههههذ  ا راعهههههً عبهههههارة عهههههن وحهههههدات سهههههكنٌة كاملهههههة التشهههههطٌب 

 % سههبعة فههً المابههة مههن إجمههالً مسههاحات مبانــــــههـً 7ل مسههاحتها ) بمنههاطق ا راعههً المخصصههة إلقامههة العمههارات ( تعههاد

العمارات التً كان ٌمكن إقامتها علً هذ  ا راعً ومها ٌخصهها مهن ا رض وفقهاً لًشهتراطات البنابٌهة المسهموي بهها  راعهً 

 ( . 1العمارات وفقاً للمرفق رقم )

التشهطٌب بمها ال ٌقهل عهن مسهتوى تشهطٌب ومواصهفات وحهدات تسهتحق الهٌبهة إجمهاالً الحصهول علهً وحهدات سهكنٌة كاملهة ـ 3

م وبنسهبة 30/6/2003مشرو  " الرحاب" السابق التنازل عن جزء منها لصالح الهٌبهة طبقهاً للعقهد المبهرم مه  الهٌبهة بتهارٌ  

المخصصهة % سبعة فً المابة من إجمالً مسطحات مبانً العمارات علً كامل أرض المشرو  بعد اسهتنزال ا راعهً 7تعادل 

لمحطات المٌا  والصرؾ الصحً طبقاً للنسبة البنابٌة واالشتراطات واالرتفاعات المسموي بها  راعهً العمهارات وذلهك بفهرض 

  -أن جمٌ  قط  أراعً المشرو  سٌقام علٌها عمارات فقط ، وٌتم ذلك بمراعاة االلتزام با سس والقواعد افتٌة:

وفقاً لتصنٌؾ الوحدات وتقسٌمها إلً مجموعات طبقاً لنسب تمٌزهها بحٌهث تحصهل الهٌبهة مراعاة نسب التمٌز للوحدات السكنٌة 

% سبعة فً المابة من كل صنؾ أو مجموعة من ههذ  الوحهدات طبقهاً لتهدرج نسهب التمٌهز والتهً تكهون ههً ذاتهها 7علً نسبة 

لوحهدات والعمهارات بموجهب التصهمٌمات وذلك بعد وعه  كافهة الشهروط والقواعهد لتحدٌهد تمٌهز ا –نسب التمٌز لوحدات الشركة 

والرسومات الهندسٌة التً ٌتم الموافقة علٌها واعتمادها من الطرؾ ا ول ، وفً حالة تخصٌق عمارات مستقلة للطرؾ ا ول 

 ٌجب أن تكون بمختلؾ مناطق العمارات م  مراعاة نسب التمٌز الموعحة بعالٌه. 

  -ة للهٌبة طبقاً لآلتً:ٌلتزم الطرؾ الثانً بتسلٌم النسبة المستحق

 م 2010% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 6

 م 2011% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 10

 م 2012% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 9

 م 2013ٌتم تسلٌمها خًل عام  % من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة5

 م 2014% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 5
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 م 2015% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 5

 م 2016% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 5

 م 2017هٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام % من اجمالً المساحة المستحقة لل8

 م 2018% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 8

 م 2019% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 10-8

 م 2020%من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 11 -11

 م 2021احة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام % من اجمالً المس6 -12

 م 2022% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 5 -13

 م 2023% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 5 -14

 م 2024% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 5 -15

 م 2025% من اجمالً المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام 4 -16

وفً حالة إخًل الطرؾ الثانً بتسلٌم نسبة المساحة المسهتحقة للهٌبهة فهً المواعٌهد المشهار إلٌهها، ٌلتهزم الطهرؾ الثهانً بهؤداء 

مسهاحة التهً لهم ٌهتم تسهلٌمها فهً الموعهد المحهدد مبلػ ٌعادل نسبة الفابدة المعلن عنها من البنك المركزي عهن القٌمهة البٌعٌهة لل

 العقد واسترداد ا رض إدارٌاً  وفقاً للسعر السابد فً حٌنه ، عن كل سنة تؤخٌر، وذلك دون اإلخًل بحق الطرؾ ا ول فً فس 

عة ملٌهارات " تسه 9.979.200.000تم هذا البٌ  علً أسهاس أن الحهد ا دنهى للقٌمهة البٌعٌهة اإلجمالٌهة لهألرض ههو مبلهػ  -ج

وتسعمابة وتسعة وسبعون ملٌون ومابتً ألؾ جنٌه" ، وفً حالة ما إذا قل ثمن بٌ  الوحدات السهكنٌة المسهتحقة للطهرؾ ا ول 

 عن هذا المبلػ طبقاً للسعر السابد فً حٌنه، ٌلتزم الطرؾ الثانً بسداد الفرق نقداً إلً الطرؾ ا ول . 

  -مقابل عٌنً بدالً من المقابل النقدي:ومن حٌث إنه عن السبب فً االتفاق علً 

م المودعهة صهورتها بحافظهة مسهتندات الشهركة المهدعً 2010لسهنة  200فإن الثابت من مذكرة النٌابة العامة فً القعٌة رقم 

م إلهً وزٌهر 1/11/2006م، أن الشهركة المهذكورة كانهت قهد تقهدمت بطلهب فهً 4/10/2011علٌها، والمقدمة للمحكمة بجلسهة 

لسداد مقابل ا رض نقداً، ورفض طلبها بعد دراسته بمعرفة عدد من اللجان المتخصصة اشهترك فهً ععهوٌتها ممثلهٌن  اإلسكان

عههن هٌبههة الرقابههة اإلدارٌههة ومجلههس الدولههة، وانتهههً الههرأي إلههً أن النظههام النقههدي ال ٌحقههق أي مٌههزة أو مصههلحة للهٌبههة، بٌنمهها 

بر من ذلك، فعًً عن أن الهٌبة تتعامل بنظهام السهداد العٌنهً مه  شهركات عدٌهدة المقابل العٌنً ٌإدي إلً حصول الهٌبة علً أك

مثههل الشههركة ا مرٌكٌههة لًسههتثمار العقههاري، وشههركة شههمال أفرٌقٌهها، والشههركة المصههرٌة للمقههاوالت وشههركة الزهههور لًسههتثمار 

 جدٌدة، وٌحقق أعلً دخل لها.  ن هذا ا سلوب فً السداد ٌصب فً صالح هٌبة المجتمعات العمرانٌة ال –السٌاحً 

فإن الثابت من مذكرة وزارة  –ومن حٌث إنه عما إذا كان الثمن الذي أعٌد به تقٌٌم سعر متر ا رض ٌمثل ثمناً عادالً من عدمه 

م أن أول تقٌههٌم  رض المشههرو  فههً العقههد المقعههً 27/10/2010بتههارٌ  مجلههس الههوزراء المالٌههة المعروعههة علههً ربههٌس 

فهدان، وقهد أعهادت 8000ملٌار جنٌهه للمسهاحة بؤكملهها وههً  8.4جنٌهاً للمتر، بقٌمة إجمالٌة مقدراها 25 0بسعر ببطًنه كان

التقٌٌم مرة أخرى علً عهوء التوصهٌات الصهادرة عهن اللجنهة المشهكلة  –اللجنة العلٌا للتقٌٌم بالهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة 

جنٌههاً بقٌمهة  297العلٌا بشؤن مشرو  مدٌنتً ، وتم تقٌٌم سعر متر ا رض بمبلهػ لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارٌة 

 " تسعة ملٌارات وتسعمابة وتسعة وسبعون ملٌون ومابتً ألؾ جنٌه" ،  9.979.200.000إجمالٌة مقدرها 

  -واستندت اللجنة فً تقٌٌمها الجدٌد علً عدة معاٌٌر من بٌنها ما ٌلً:

جنٌههاً سهنة  168.5جنٌههاً ارتفه  إلهً  42م بسهعر المتهر 2004لشهركة المقهاولون العهرب سهنة سبق تخصٌق مساحة مماثلة 

 م . 2006

أن قسم التخطهٌط العمرانهً بكلٌهة الهندسهة بجامعهة عهٌن شهمس قهام بتقٌهٌم أرض مماثلهة تقه  علهً الطرٌهق الهدابري الثالهث فهً 

جنٌها للمتر  250جنٌه إلً  200بسعر ٌتراوي من  –ٌة المنطقة المحصورة بٌن طرٌق القاهرة / السوٌس الصحراوي والقطام

 المرب  الواحد. 

 القاهرة الجدٌدة( .  –الشروق  –أسعار التصرفات فً أراعً مجاورة  رض مشرو  مدٌنتً فً مدن ) بدر 

ة، وذلههك لألسههباب ومههن حٌههث إن المحكمههة ال تطمههبن إلههً مهها انتهههت إلٌههه اللجنههة العلٌهها للتقٌههٌم بالهٌبههة العامههة للخههدمات الحكومٌهه

  -التالٌة:

، بٌنمها سهعر المتهر فهً عقهد مماثهل فهً دعهوى أخهرى منظهورة أمهام 297أن اللجنة أعادت تقٌٌم سعر متر ا رض بمبلهػ  -أوالً:

 جنٌهاً سبعمابة وخمسون جنٌها.  750المحكمة بخصوق عقد شركة " داماك " ، 
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المتر أن تجري تفرقة بٌن المساحات التهً تهم بناإهها بالفعهل والتعاقهد علٌهها  كان ٌتعٌن علً اللجنة عند إعادة تقٌٌم سعر -ثانٌاً:

م  الحاجزٌن والمساحات ا خرى التً لم ٌفتح باب الحجز بشؤنها، فتبقً المساحات ا ولهً بهنفس السهعر المتعاقهد علٌهه حماٌهة 

ًن ، أخذاً فهً االعتبهار بمها انتههت إلٌهه اللجنهة للمشترٌن والحاجزٌن حسنً النٌة الذٌن ال شان لهم بما شاب العقد ا ول من بط

من عرورة استقرار المراكز القانونٌهة لمهن  –المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا بشؤن مشرو  مدٌنتً 

 تعاملوا م  الشركة بحسن نٌة. 

اعفت قٌمتها بعهد إبهرام العقهد ا ول وأصهبحت تمثهل أؼلهً أن المساحات الخالٌة التً لم ٌتم فتح باب الحجز بشؤنها قد تع -ثالثاً:

العناصههر قٌمههة بالنسههبة للمشههروعات اإلسههكانٌة بصههفة عامههة، ولههم ٌههتم مراعههاة ذلههك عنههد إعههادة التقٌههٌم، ممهها ٌعههد إخههًالً شههدٌداً 

إلهً خسهارة  ي مهن بالتوازن المالً للعقهد، ا مهر الهذي ٌسهتوجب إعهادة التقٌهٌم مهرة أخهرى للوصهول إلهً سهعر عهادل ال ٌهإدي 

 طرفً العقد. 

م بههٌن هٌبههة 8/11/2010أن عقههد البٌهه  أبههرم فههً  -ومههن حٌههث إنههه بنههاء علههً مهها تقههدم تخلههق المحكمههة إلههً أمههرٌن: ا ول :

المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والشركة العربٌة للمشروعات والتطوٌر العمرانً هو عقد صحٌح وال وجهه للنعهً علٌهه بهالبطًن، 

الثانً وهو إعادة تقٌٌم المساحات التً لم ٌتم حجزها أو التعاقد علٌها، فإن المحكمة تقعً بإلزام اللجنة العلٌها للتقٌهٌم أما ا مر 

 بالهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة بإعادة تقٌٌمها فً عوء االعتبارات السالؾ بٌانها. 

  المحكمهة قهد جهري علهً أن مسهبولٌة اإلدارة التهً ومن حٌث انه عن طلب المهدعٌٌن القعهاء لهمها بهالتعوٌض، فهإن قعهاء ههذ

الخطؤ والعرر وعًقة السببٌة بٌنهما، لما كان ذلك ، وكهان التعاقهد  -تقوم علً ثًثة أركان هً: –تستوجب القعاء بالتعوٌض 

ا المصهلحة العامهة م  الشركة المدعً علٌها قد تم استناداً لتوافر حالة عرورة لتحقٌق اعتبهارات اجتماعٌهة واقتصهادٌة اقتعهته

علهً النحهو  -2006لسهنة  148بالقهانون رقهم  –( مكرراً المعهافة إلهً قهانون المناقصهات والمزاٌهدات 31إعماالً لنق المادة )

السالؾ بٌانه، ا مر الذي ٌنفً ركن الخطؤ فً جانب جهة اإلدارة، وال ٌنال من ذلك كون المحكمة قد ألزمت اللجنة العلٌها للتقٌهٌم 

 ن الؽهرض مهن ههذا اإلجهراء ههو إعهادة  –بإعهادة تقٌهٌم ا رض علهً النحهو المشهار إلٌهه  –لعامهة للخهدمات الحكومٌهة بالهٌبة ا

التوازن المالً للعقد علً نحو ٌحقق العدالة بٌن طرفٌه، وال شهؤن للمهدعٌٌن بهذلك ، وإذ انتفهً ركهن الخطهؤ فهإن ذلهك ٌهإدي إلهً 

 باقً أركانها، وٌصبح طلب التعوٌض ؼٌر قابم علً سند من القانون حرٌاً بالرفض. انهٌار المسبولٌة اإلدارٌة دون حاجة لبحث 

الهذي ٌطلهب إلهزام  –ومن حٌث انه عهن طلهب التعهوٌض المقهدم مهن بعهض المتهدخلٌن عهد المهدعٌٌن، ومهنهم أحمهد عطٌهة سهالم 

 ى،المههههههدعٌٌن بتعهههههههوٌض مقهههههههدار  خمسههههههون ملٌهههههههار جنٌهههههههه، فههههههإن ههههههههذا الطلهههههههب منبههههههت الصهههههههلة بموعهههههههو  الهههههههدعو

وال عًقة له بالعقد المطعون فٌه، مما ٌتعٌن معه والحال كذلك القعاء بعدم قبول هذا الطلب دون حاجة إلً تدوٌن ذلك بمنطوق 

 هذا الحكم ، والمتدخل وشؤنه م  المدعٌٌن أمام ساحة القعاء المدنً. 

 ٚ ٨ُٓزخد ح٥ط٤ش:م كوي طؼٖ ػ58٤ُِٔ٘ش  6913ٝاً ُْ ٣ِن حُلٌْ هز٫ٞ ُيٟ حُطخػٖ ك٠ حُطؼٖ ٍهْ 

 حُٞؿٚ ح٧ٍٝ: هضخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رٔخ ُْ ٣ٌٖ ٓطَٝكخ ػ٤ِٚ، أٝ ٓطِٞرخ ٓ٘ٚ حُلصَ ك٤ٚ:

م ٝطِزتتخص حُٔتتيػ٤٤ٖ حُٔٞضتتٞػ٤ش ك٤ٜتتخ ، ٓتتٞحء كتت٢  تتل٤لش حُتتيػٟٞ أٝ طِزتتخطْٜ 15777/65ًُتي إٔ ٓٞضتتٞع حُتتيػٟٞ ٍهتتْ  -1

كتيحٕ ُِشتًَش حُؼَر٤تش ُِٔشتَٝػخص ٝحُظطت٣َٞ حُؼَٔحٗت٢  8000ٔتخكش رز٤تغ ٓ 8/11/2010حُوظخ٤ٓش ، "رزط٬ٕ ػي حُز٤تغ حُٔتئٍم 

ٝحُظؼت٣ٞا كت٠ كخُتش رطت٬ٕ حُؼوتي" ٝػِت٠ ًُتي  –حُزتخثغ  –٤ٛٝجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣يس  –حُطخػ٘ش  –حُٔلٍَ ر٤ٖ حُشًَش 

 أ٣خ ًخٗض أٓزخد حُزط٬ٕ.ًخٕ ٓٞضٞع حُيػٟٞ ، ٝطِزخص حُوصّٞ ك٤ٜخ ٓليىس ر٤ٖ  لش حُؼوي ، حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ، أٝ رط٬ٗٚ 

 –حُٔطؼتٕٞ ضتيٛٔخ ح٧ٍٝ ٝحُؼتخ٢ٗ  –ٝهي هخّ ىكخع أطَحف حُيػٟٞ ك٠ ٓٞضٞػٜخ ، ٝطِزخص حُوصّٞ ك٤ٜخ ، ك٤غ حىػ٠ حُٔتيػ٤خٕ 

ًٝخٕ ىكخع حُشًَش حُطخػ٘ش ٝح٤ُٜجش حُزخثؼتش ٍكتا حُتيػٟٞ ٝ تلش حُؼوتي ٝٓت٬ٓظٚ ٝطتٞحكَ أًٍخٗتٚ ٝاٍحىس طَك٤تٚ  –رزط٬ٕ حُؼوي 

ُٔلَ ٝحُٔتزذ"... هخ تش رؼتي طصت٣ٞذ ح٩ؿتَحءحص ٝكوتخ ُِوتخٕٗٞ ٝحُظِحٓتخ رلٌتْ حُوضتخء ػِت٠ حُٞؿتٚ حُتٌٟ رٔتطض ُتٚ "حَُضخ ٝح

طوخ٣ٍَ حُِـ٘ش حُل٤٘ش ٝحُوضخث٤ش ٝحُوخ٤ٗٞٗش ٝحُٜ٘ي٤ٓش ، حُظ٠ شٌِض ُزلغ ٤ًل٤ش ط٘ل٤ٌ كٌتْ حُتزط٬ٕ حُصتخىٍ رتزط٬ٕ حُؼوتي حُٔتئٍم 

 ُظص٣ٞذ ٝطصل٤ق ح٧ٝضخع طزوخ ُِوخٕٗٞ ُٝٔصِلش حُيُٝش ٝح٤ُٜجش حُزخثؼش.ٝطْ ح 1/12/2005ِٝٓلوٚ حُٔئٍم  5/8/2005

ٝاً ىحكؼض حُشًَش حُطخػ٘ش ػٖ  لش حُؼوي ، ٬ٓٝٓش حٗؼوخىٙ ، ٝطٞحكَ أًٍخٕ حُؼوي حَُضخ ٝحُٔلَ ٝحُٔزذ ٝشَٝط  لظٚ ، ػ٠ِ 

ظ٘خىحب اُت٠ كٌتْ ٓلٌٔتش حُوضتخء ح٩ىح١ٍ حُٔتخرن ك٤ٖ ىكغ حُٔيػ٤خٕ رزط٬ٕ حُؼوي ُٔوخُلش أكٌخّ هخٕٗٞ حُٔ٘خهصخص ٝحُِٔح٣يحص .. حٓ

، ًٔتتخ ىكتتغ  14/9/2010ٝحُٔئ٣تتي رلٌتتْ حُؼ٤ِتتخ رـِٔتتش  22/6/2010م رـِٔتتش 12622/63حُصتتخىٍ رتتخُزط٬ٕ كتت٠ حُتتيػٟٞ ٍهتتْ 

، ٝٛت٠ أٓتزخد  148/2006ٌٍَٓ ٖٓ هخٕٗٞ حُِٔح٣يحص ٝحُٔ٘خهصخص حُٔضخكش رخُوتخٕٗٞ ٍهتْ  31حُٔيػ٤خٕ رؼيّ حٗطزخم ٗص حُٔخىس 

 ك٠ ٓـِٜٔخ ، ك٠ ٗظَ حُٔيػ٤ٖ طئىٟ ا٠ُ رط٬ٕ حُؼوي حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ًُٝي ػ٠ِ ه٬ف حُؼخرض هخٗٞٗخب ٝرخُٔٔظ٘يحص.

ٝك٤تتغ إٔ حُصتتلش أٝ حُتتزط٬ٕ ٝٛٔتتخ ٓظضتتخىحٕ ، كبٓتتخ إٔ ٣ٌتتٕٞ حُؼوتتي  تتل٤لخ ٣ظلتتن ٓتتغ  تتل٤ق أكٌتتخّ حُوتتخٕٗٞ ٓٔتتظٞك٤خ ٧ًٍخٗتتٚ 

حُتتزط٬ٕ حُٔوتتٍَس هخٗٞٗتتخ ٝػِتت٠ ٓتتز٤َ حُلصتتَ ٝحُظتت٠ طصتتِق ٓتتززخ ُِوضتتخء حُوخ٤ٗٞٗتتش ، ٝآتتخ إٔ ٣ٌتتٕٞ هتتي ُلوتتٚ ٓتتزذ ٓتتٖ أٓتتزخد 

 رخُزط٬ٕ ، ٫ٝ ٣ظٞكَ أ١ ٜٓ٘خ ك٢ ٌٛٙ حُيػٟٞ.

ًٌُي هِض حُيػٟٞ ٖٓ طِذ اػخىس حُظٞحُٕ حُٔخ٢ُ ُِؼوي ، اً طليىص ػ٘خ َ حُٔ٘خُػش ، ٝٓٞضتٞع حُتيػٟٞ ٝطِزتخص حُوصتّٞ كت٠ 

 ش "رصلش حُؼوي" ، ٝٓشَٝػ٤ظٚ ٬ٓٝٓظٚ هخٗٞٗخب ٍٝكا حُيػٟٞ.طِذ حُلٌْ "رخُزط٬ٕ" ، ٝطِذ حُشًَش حُطخػ٘



 13 

ٍٝأص حُٔلٌٔتتش كتت٠ كٌٜٔتتخ: "إٔ حُٔلٌٔتتش ػتتٖ ه٘خػتتش طخٓتتش رظتتٞحكَ ٓزتتٍَحص حُظؼخهتتي ٝكوتتخ ٧كٌتتخّ حُوتتخٕٗٞ ُظتتٞحكَ كخُتتش حُضتتٍَٝس 

، ًٔتخ  9ٔتظ٘يحص هخطؼتش  ُظلو٤ن حػظزخٍحص حؿظٔخػ٤ش ٝحهظصخى٣ش طوظض٤ٜخ حُٔصِلش حُؼخٓتش ٝأضتخكض إٔ ٛتٌٙ حُٔزتٍَحص ػخرظتٚ رٔ

،  11إٔ حُٔوخرتتَ حُؼ٤٘تت٢ ٣صتتذ كتت٠  تتخُق ح٤ُٜجتتش حُزتتخثغ ٣ٝلوتتن أػِتت٠ ىهتتَ ُٜتتخ   11أضتتخكض حُٔلٌٔتتش كتت٠ ٓتتيٝٗخص كٌٜٔتتخ  

٣ٝئىٟ ا٠ُ كصٍٞ ح٤ُٜجتش ػِت٠ أًزتَ ٓتٖ حُٔوخرتَ حُ٘وتي١ ، ٝٓتغ ًُتي ػتخىص حُٔلٌٔتش اُت٠ طو٤ت٤ْ حُتؼٖٔ حُتٌٟ هيٍطتٚ حُِـ٘تش حُؼ٤ِتخ 

أُتق ؿ٤٘تٚ ٍٝأص أٜٗتخ ٫ ططٔتجٖ اُت٠  ٤ِٓ200ٕٞ ٝ ٤ِٓ979خٍ ٝ 9ُِٔظَ ٓظٞٓظ رلي أى٠ٗ  297يٓخص حُل٤ٌٓٞش رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِو

 ؿ٤ٜ٘خ. 750ٓزذ ٓوخٍٗش ًُي حُٔؼَ رخُؼٖٔ حُٞحٍى رؼوي آهَ ٓؼَٝي ػ٠ِ حُٔلٌٔش ٣وص شًَش "ىحٓخى" رٔؼَ حُٔظَ 

ُِٔٔتتخكش ٓتتٖ ح٧ٍي حُظتت٠ ُتتْ ٣تتظْ كـِٛتتخ أٝ حُظؼخهتتي ػ٤ِٜتتخ ٝحٗظٜتتض حُٔلٌٔتتش اُتت٠ أٗتتٚ "٣ظؼتت٤ٖ ػِتت٠ حُِـ٘تتش اػتتخىس طوتتي٣َ حُو٤ٔتتش 

حٓظوَحٍح َُِٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش ، ٝإٔ ًُي ٖٓ رخد حُظٞحُٕ حُٔخ٠ُ ُِؼوي كظ٠ ٣تئىٟ ًُتي اُت٠ ٓتؼَ ػتخىٍ ٫ ٣تئىٟ اُت٠ هٔتخٍس أٟ ٓتٖ 

 ٖٓ ٓيٝٗخص حُلٌْ. 12طَك٠ حُؼوي"  

ػوي  ل٤ق ٫ٝ ٝؿتٚ ُ٘ؼت٠ ػ٤ِتٚ رتخُزط٬ٕ  8/11/2010حُٔئٍم  ًٔخ أًيص حُٔلٌٔش ك٠ ٓيٝٗخص كٌٜٔخ َٓس أهَٟ ، إٔ ػوي حُز٤غ

حُلوَس ح٠ُٝ٧ ، ٝهي ٍٝى رٔيٝٗخص حُلٌْ ٝأٓزخرٚ: "إٔ اػخىس طو٤٤ْ حُزخه٠ ٖٓ ح٧ٍي حُظ٠ ُْ ٣تظْ كـِٛتخ أٝ حُظؼخهتي ػ٤ِٜتخ  12 

ٖ رتٌُي ، ُٜٝتٌح ٍأص حٗظلتخء ًٍتٖ حُـَي ٓ٘ٚ اػخىس حُظٞحُٕ حُٔخ٠ُ ُِؼوتي ػِت٠ ٗلتٞ ٣لوتن حُؼيحُتش رت٤ٖ طَك٤تٚ ، ٫ٝ شتؤٕ ُِٔتيػ٤

حُوطؤ ك٠ ؿخٗذ ؿٜش ح٩ىحٍس ، ٝاًح حٗظل٠ ًٍٖ حُوطؤ كبٕ ًُي ٣ئىٟ ا٠ُ ح٤ٜٗخٍ حُٔٔج٤ُٞش ح٩ىح٣ٍش ، ٝهضتض رصتلش حُؼوتي ٝرتبُِحّ 

 حُٔيػ٤٤ٖ ٝحُٔظيهَ ا٠ُ ؿخٗزْٜ رخُٔصَٝكخص" ٍٝكا حُيػٟٞ ٝطِزخص حُٔيػ٤ٖ ٝحُٔظيه٤ِٖ ك٤ٜخ.

 طؼٕٞ ك٤ٚ ك٤ٔخ هض٠ رٚ "ربػخىس حُظو٤٤ْ" ٣وخُق حُؼخرض ك٠ ح٧ٍٝحم:حُٞؿٚ حُؼخ٢ٗ: حُلٌْ حُٔ

ًُي إٔ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هي أْٓ هضخءٙ ك٤ٔخ هض٠ رٚ ٖٓ اُِحّ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ُِظو٤٤ْ حُظخرؼش ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُِويٓخص حُل٤ٌٓٞتش ، 

ِـ٘تش حُؼ٤ِتخ ُِظو٤ت٤ْ رخ٤ُٜجتش حُؼخٓتش ُِوتيٓخص حُل٤ٌٓٞتش ربػخىس طو٤٤ْ حُٔٔخكش حُظ٢ ُْ ٣ظْ كـِٛخ أٝ حُظؼخهتي ػ٤ِٜتخ أٗتٚ هتي أػتخىص حُ

،  22/9/2010حُظو٤٤ْ ٝاػتخىس طوتي٣َ حُتؼٖٔ ٓتَس أهتَٟ ػؼت٠ ضتٞء طٞ ت٤خص حُلٌتْ حُصتخىٍ ٓتٖ حُٔلٌٔتش ح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتخ رـِٔتش 

 ٤ِ11ٜتخ حُِـ٘تش  ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ًلي أى٠ٗ طزوخ ٨ُْٓ حُظ٢ حٓظوَص ػ 9.979.200ؿ٤ٜ٘خ رو٤ٔش اؿٔخ٤ُش  297ٝطوي٣َ ٓؼَ حُٔظَ 

 ٖٓ ٓيٝٗخص حُلٌْ ػ٠ِ ٓزذ ٝك٤ي:

٧ٕ ٓؼَ حُٔظتَ كت٠ ػوتي ٓٔخػتَ كت٠ ىػتٟٞ أهتَٟ ٓ٘ظتٍٞس أٓتخّ حُٔلٌٔتش روصتٞ  ػوتي  –إٔ حُٔلٌٔش ٫ ططٔجٖ ا٠ُ ٌٛح حُظو٤٤ْ 

ٝحُٔٔتخكخص ؿ٤ٜ٘خ ، ٝأٗٚ ًتخٕ ٣ظؼت٤ٖ ػِت٠ حُِـ٘تش كت٠ طوتي٣َ حُلٌتْ ، إٔ طلتَم رت٤ٖ حُٔٔتخكخص حُظت٠ طتْ ر٘خإٛتخ  750شًَش ىحٓخى 

ح٧هَٟ حُظ٢ ُْ ٣لظق رخد حُلـِ رشؤٜٗخ ٝإٔ ٌٛٙ حُٔٔخكخص هي طضخػلض أٓؼخٍٛخ رؼي ارَحّ حُؼوتي ح٧ٍٝ ُٝتْ ٣تظْ َٓحػتخس ًُتي ػ٘تي 

 اػخىس حُظو٤٤ْ ٓٔخ ٣ؼي اه٫٬ رخُظٞحُٕ حُٔخ٢ُ ُِؼوي"

، ٣وتتخُق حُؼخرتتض ، كتت٠ أٍٝحم حُتتيػٟٞ ٝٛتتٌح حُتتٌٟ حٗظٜتت٠ ا٤ُتتٚ حُلٌتتْ حُٔطؼتتٕٞ ك٤تتٚ ، كتت٠ ٛتتٌح حُشتتن ، ٝحُلـتتش حُظتت٢ هتتخّ ػ٤ِٜتتخ 

 ٝٓٔظ٘يحطٜخ ، ٖٓ ًُي:

إٔ طو٣ََ اىحٍس هزَحء حٌُٔذ ؿ٤َ حُٔشَٝع رُٞحٍس حُؼيٍ رؼي حُٔؼخ٣٘ش ػ٠ِ حُطز٤ؼش ، ٝىٍحٓش حُلخ٫ص حُٔٔخػِش ، ٝطلو٤وخص  أ٫ٝ:

ٗظٜض ا٤ُٚ ، هتي أًتيص ؿ٤ٔؼتخ إٔ حُتؼٖٔ كصَ طلو٤ن أٓٞحٍ ػخٓش ػ٤ِخ ٝٓخ ح ٤ٗ200/2010خرش ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش حُؼ٤ِخ ك٠ حُوض٤ش ٍهْ 

% ٝكوتخ ُِؼخرتض ٓتٖ كخكظتش ٓٔتظ٘يحط٘خ حُٔٞىػتش ِٓتق 519حُٔليى رؼوي حُز٤غ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ، أػ٠ِ ٖٓ حُٔؼَ حُٔخثي ٝهظجتٌ ر٘ٔتزش 

 .4/10/2011ؿِٔش  4،  3حُٔٔظ٘ي٣ٖ ٍه٢ٔ  2حُيػٟٞ كخكظش ٍهْ 

أًتي إٔ حُٔتؼَ حُٔلتيى كت٠  26/9/2010ػِت٠ ٓـِتْ حُتٍُٞحء رـِٔتش إٔ طو٣ََ ُـ٘ش حُويٓخص حُل٤ٌٓٞش ًحطتٚ حُتٌٟ ػتَي  ػخ٤ٗخ:

 خُق ح٤ُٜجش حُزخثؼش ٝطلون رٚ حُٔصِلش حُؼخٓش ُِيُٝش ، ٝإٔ طلي٣ي ٓؼَ حُز٤غ هي طْ حكظٔخرٚ ر٘خء ػ٠ِ ٓظٞٓظ ح٧ٓؼخٍ ٓتٖ ٝهتض 

 رخُٔوخٍٗش ا٠ُ كخ٫ص أهَٟ. 8/11/2010كظ٠ اػخىس حُظؼخهي ك٠  2005ارَحّ حُؼوي ػخّ 

إٔ حُؼٖٔ حُٔليى رخُؼوي ٫ ٣وزَ حُظـِثش ر٤ٖ ٓٔخكش ٝأهَٟ ، ٝاٗٔخ ٣ظليى ه٤ٔظٚ رخُ٘ظَ ا٠ُ حُؼٖٔ حُٔليى ٝاؿٔتخ٠ُ حُٔٔتخكش  :ػخُؼخ

، ٝكخ٫ص حُظؼخهي حُٔؼ٤ِش كظ٠ ُٝٞ ًخٗض هي طٔض رط٣َن حُِٔحى حُؼ٠ِ٘ ، ٝحُؼخرض إٔ ٛ٘تخى ٓجتخص حُؼوتٞى كت٠ طتخ٣ٍن حُز٤تغ أهتَ رٌؼ٤تَ 

 2ؼوي ٝهي طويٓض حُشًَش حُطخػ٘ش ر٘ٔخًؽ ُزؼا ٌٛٙ حُؼوٞى أٓخّ ٓلٌٔتش أٍٝ ىٍؿتش رلخكظتش حُٔٔتظ٘يحص ٍهتْ ٖٓ حُؼٖٔ حُٔليى رخُ

 .4/10/2011رـِٔش  6ٓٔظ٘يحص ٍهْ 

أٗٚ ك٠ اؿَحء حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حُؼوي ٓٞضٞع حُِ٘حع ٝحُؼوٞى ح٧هَٟ رٔخ ك٠ ًُي حُؼوي ح١ٌُ أشخٍص ا٤ُٚ حُٔلٌٔش كت٢ كٌٜٔتخ ،  ٍحرؼخ:

كت٠ ًتتَ كخُتتش حُظلَهتش رتت٤ٖ حُٔٞهتغ .. ٝطز٤ؼتتش ح٧ٍي .. ٝحُٔٔتتخكش.. ٝحَُٔحكتن ٝحُوتتيٓخص.. ٝح٫ُظِحٓتخص ح٧هتتَٟ رتت٤ٖ كبٗتٚ ٣ظؼتت٤ٖ 

حُٔظؼخهي٣ٖ ًخ٫ُظِحّ ػ٠ِ طٞ ٤َ ح٤ُٔخٙ .. ٝح٩ٗخٍس .. ٝحُويٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ىحهَ حُٔٞهغ.. أٝ ػِت٠ رؼتي حُٔٞهتغ ٓتٖ حُؼٔتَحٕ ًٝتٌُي 

ٝحُظ٣ٞٔش، ٝأٗٚ ك٤غ طوظِق ٛتٌٙ حُؼ٘خ تَ كبٗتٚ ٫ ٝؿتٚ ُِٔوخٍٗتش ، ٝحُؼخرتض أٗتٚ كت٠ ضتٞء  كخُش ح٧ٍي ٝح٫ٍطلخػخص.. ٝحُظوط٤ظ

حُٔٔظ٘يحص حُٔٞىػش ِٓق حُيػٟٞ ، كبٕ أٓخّ حُٔوخٍٗتش رت٤ٖ حُؼوتي٣ٖ ٓظ٘تخكَس ٝؿ٤تَ ؿتخثِس ، ٫ٝ طتئىٟ اُت٠ حُ٘ظ٤ـتش حُظت٠ حٗظٜت٠ 

لؼض رؼي حُظؼخهي  حُظوي٣ْ أٟ حٍطلخع ح٧ٓؼخٍ ؿخء كت٠ ٝهتض ٫كتن ا٤ُٜخ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ربهَحٍ حُلٌْ ًحطٚ ، إٔ أٓؼخٍ ح٧ٍي حٍط

، ٧ٕ حُتؼٖٔ ٫رتي ٝإٔ ٣وتيٍ أٝ ٣ؼتخى طوتي٣َٙ رخُٔوخٍٗتش رؤٓتؼخٍ  31/12/2005ِٝٓلوش حُٔتئٍم  5/8/2005ٓغ ارَحّ حُؼوي حُٔئٍم 

ػ٤ِٜخ ، ٝحُظت٢ طوتخُق حُؼخرتض حُٔٔتظ٘يحص حُز٤غ ٝهض حُظؼخهي ، ٓٔخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُوضخء ربُـخء ٌٛح حُشن ٖٓ حُلٌْ ٨ُٓزخد حُظ٠ ر٠٘ 

 حُٔٞىػش ِٓق حُيػٟٞ.

 حُٞؿٚ حُؼخُغ: ح٩ه٬ٍ رلن حُيكخع ٝكٔخى ح٫ٓظي٫ٍ:

ًتخٕ أػِت٠  2005ٌٓ٘ حٗؼوخى حُوصٞٓش ، طـخَٛ حُشًَش حُطخػ٘ش ، حُٔيػ٠ ػ٤ِٜخ أ ٬ ، رؤٕ حُؼٖٔ حُٔليى رؼوي حُز٤غ ٓ٘تٌ ػتخّ  -1

٠ ًحص حُٞهض .. ٝضَرض ػ٠ِ ًُي ح٧ٓؼخٍ ُلخ٫ص ٝحهؼ٤ش ٝػوٞى ر٤غ ُٔٔخكخص ٓـخٍٝس ٝأهتَ ، رٌؼ٤َ ٖٓ ػوٞى حُز٤غ حُظ٠ أرَٓض ك

 ٝهيٓض حُٔٔظ٘يحص حُيحُش ػ٠ِ  لش هُٜٞخ.. ٝحٌُٟ ٣ٌشق ٣ٝئًي ػيحُش حُؼٖٔ ٣ُٝخىس.

ُتيكخػٜخ حُٔٔتظ٘يحص حُيحُتش  رَ ٌٛح حُٔٞضٞع طلي٣يحب ٓخىس طلو٤وخص ؿ٘خث٤ش أٓخّ ٤ٗخرش ح٧ٓٞحٍ حُؼ٤ِخ، ٝهيٓض حُشًَش حُطخػ٘تش طؤ٤ًتيحب 

 "1ٓٔظ٘ي ٍهْ  4ٝكخكظش ٍهْ  4/10/2011حُٔويٓش رـِٔش  3حُٔٔظ٘ي ٍهْ  2كخكظش ٍهْ "ػ٠ِ ًُي.
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رتزط٬ٕ حُؼوتي ح٧ٍٝ ِٝٓلوتش  22/6/2010م اىح١ٍ رـِٔتش 12622/63ًٌُي رؼي  يٍٝ كٌْ حُوضخء ح٩ىح١ٍ ك٠ حُيػٟٞ ٍهْ  -2

ٝٛتٞ كٌتْ ٓتخُحٍ ٓطؼتٕٞ ػ٤ِتٚ رتخُزط٬ٕ أٓتخّ حُٔلٌٔتش ح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتخ  –ٔتزذ حُتؼٖٔ ُٔزذ ش٢ٌِ "ػيّ اؿَحء ِٓحى" ُْٝ ٣ٌٖ ر

م ٝهتتي أكخُظتتٚ ٤ٛجتتش حُللتتص حُٔتتٞهَس رخُتتيحثَس حُؼخُؼتتش ػ٤ِتتخ اُتت٠ ىحثتتَس حُٔٞضتتٞع ٝطلتتيى ُ٘ظتتَٙ ؿِٔتتش 2492/57رتتخُطؼٖ ٍهتتْ 

ػِتت٠ أػِتت٠ ٓٔتتظٟٞ طـٔتتغ ػ٘خ تتَ  رؼتتيٛخ  تتيٍ هتتَحٍ ٍثتت٤ْ ٓـِتتْ حُتتٍُٞحء رظشتت٤ٌَ ُـ٘تتش ك٤٘تتش هخ٤ٗٞٗتتش ٛ٘يٓتت٤ش 21/2/2012

هضخث٤ش ٝٛ٘ي٤ٓش ٝهخ٤ٗٞٗش ٝٓخ٤ُش ُيٍحٓش ٤ًل٤ش ط٘ل٤ٌ حُلٌْ .. ٝهتي حٗظٜتض حُِـ٘تش اُت٠ اػتخىس حُظؼخهتي ٓتغ حُشتًَش حُطخػ٘تش ُظتٞحكَ 

ٌٓتٍَ ٓتٖ هتخٕٗٞ  31كخُش حُضٍَٝس ُظلو٤ن حػظزخٍحص حهظصخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش طوظضت٤ٜخ حُٔصتِلش حُؼخٓتش طزوتخ ُصت٣َق ٗتص حُٔتخىس 

 .148/2006ُِٔح٣يحص ٝحُٔ٘خهصخص حُٔضخكش رخُوخٕٗٞ ٍهْ ح

ٝاػٔخ٫ ُلٌْ حُوخٕٗٞ هيٓض ُـ٘ش حُظو٤ت٤ْ ٝٛت٠ حُِـ٘تش حُٔوظصتش هخٗٞٗتخب رظوتي٣َ حُتؼٖٔ ، طو٣َتَح ػتَي ػِت٠ ٣ُٝتَ حُٔخ٤ُتش ٣ُٝٝتَ 

ٞٓتظ طلي٣تي ٓتؼَ ، ك٤تغ حٗظٜتض حُِـ٘تش ف طوتي٣َ حُتؼٖٔ اُت٠ إٔ "ٓظ26/9/2010ح٩ٌٓخٕ ػْ ػَي ػ٠ِ ٓـِْ حٍُُٞحء رـِٔش 

ُِٔظتَ  297رخٓتظويحّ ٓظٞٓتظ حُظؼخهتي ٝرتخػ٠ِ ٓتؼَ  2010اُت٠  2005ٝ  2004ح٧ٍي ك٠ ٓ٘طوش حُوخَٛس حُـي٣يس ك٠ حُلظَس ٓتٖ 

أُق ؿ٤٘ٚ ًلي أى٠ٗ ، ٝطْ اػيحى حُظو٣َتَ رتخُؼٖٔ حُٔلتيى ٝحُتٌٟ كتيى رخُؼوتي ٝحُظتِّ  ٤ِٓ200ٕٞ ٝ  ٤ِٓ979خٍ ٝ ٤ُ9صَ حُؼٖٔ ا٠ُ 

ططؼٖ ػ٤ِٚ ح٤ُٜجش حُزخثؼش رؤ٣ش طؼٖ ، ٧ٕ حُؼٖٔ ك٠ حُصخُق حُؼخّ ٝ خُق ح٤ُٜجش حُزخثؼتش" ٝٛت٠ ٓتِطش طوي٣َ٣تش  رٚ طَك٠ حُؼوي ُْٝ

حُٔوتيٓظ٤ٖ رـِٔتش  4ٓٔتظ٘يحص ٍهتْ  3كخكظتش ٓٔتظ٘يحص ٍهتْ "ُِـٜش ح٩ىح٣ٍش هخُض ك٤ٜخ هُٞظٜخ رلن حٓظ٘خىح ا٠ُ هزَس ٓٞضٞػ٤ش.

4/10/2011" 

٣تيحب رخُٔٔتظ٘يحص ًتخٕ أٓتخّ ح٤ُٜجتش حُٔتٞهَس رٔتًٌَس ىكخػ٘تخ حُٔٞىػتش ِٓتق حُتيػٟٞ ٝطوتيٓ٘خ رٌخكتش ًَ ٌٛح حُيكخع ح١ٌُ أرتيح٣٘خٙ ٝٓئ

حُٔٔظ٘يحص حُظ٢ طئًي ػيحُش حُؼٖٔ ، ٝػيّ ٝؿٞى أ١ شزٜش ٫ٟ  ٍٞس ٖٓ  تٍٞ حُـتزٖ أٝ ح٫ٓتظـ٬ٍ ٓتٞحء ٓتٖ حُٞؿٜتش حُـ٘خث٤تش 

 ٖ حُشًَش حُطخػ٘ش ٝحُٔٞىػش ِٓق حُيػٟٞ.ٝحُظ٢ طلُٞ كـ٤ش أٝ حُٞؿٜش حُٔي٤ٗش ٝكوخ ُِٔٔظ٘يحص حُٔويٓش ٓ

ٌُٖ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هي أٛيٍ ىكخع حُشًَش حُطخػ٘ش ػ٘يٓخ هض٠ ؿِث٤خ ربػخىس حُظو٤٤ْ ُِٔٔخكخص حُظت٠ ُتْ ٣تظْ كـِٛتخ أٝ حُظؼخهتي 

ًتيص حُٔلٌٔتش ػ٤ِٜخ ٍؿْ ٓخ أًيٙ ك٠ أًؼَ ٖٓ َٓس رؤٓزخد ٓخثـش ك٠ ٓيٝٗخص حُلٌتْ ًحطتٚ إٔ حُؼوتي ٓٞضتٞع حُ٘تِحع  تل٤ق ٝهتي أ

"إٔ  10ك٠ حُلوَس ح٧ه٤َس "أٜٗخ ػ٠ِ ه٘خػش طخٓش رظٞحكَ ٓزٍَحص حُظؼخهي" ػْ أًيص َٓس أهَٟ ٍىح ػ٠ِ حُـزٖ كت٠ حُتؼٖٔ   9 

أِٓٞد حُٔيحى حُؼ٢٘٤ ٣صذ ك٠  خُق ٤ٛجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗتش حُـي٣تيس ٝطلو٤تن أػِت٠ ىهتَ ُٜتخ ٓٔتظ٘يس كت٠ ًُتي اُت٠ طلو٤وتخص 

طلو٤وتخص ٤ٗخرتش ح٧ٓتٞحٍ حُؼخٓتش حُؼ٤ِتخ حُٔٞىػتش  تٍٞطٜخ أٓتخّ حُٔلٌٔتش" ، ٝٛت٠ ًحص  200/2010وضت٤ش ٍهتْ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓتش كت٠ حُ

حُوض٤ش حُظ٢  يٍ ك٤ٜخ حُوَحٍ رؤ٫ ٝؿٚ ٩هخٓش حُيػٟٞ حُـ٘خث٤ش.. ٝػيّ ٝؿٞى أ٣ش شزٜش ُـَحثْ حُؼتيٝحٕ ػِت٠ حُٔتخٍ حُؼتخّ "رشتؤٕ 

 حُؼٖٔ".

ٖ.. ٝحٗظلخء حُـزٖ ٌُٜٝح كبٕ ٓخ هض٠ رٚ حُلٌْ ربُِحّ حُِـ٘تش ربػتخىس حُظو٤ت٤ْ .. ح٧ٓتَ ك٤تٚ ًٝخٕ ٓئىٟ ًُي ٓ٘طو٤خ ٝكظٔخ ػيحُش حُؼٔ

اه٬ٍ رلن حُيكخع حٌُٟ أٛيٍٙ حُلٌْ أٝهؼش ك٠ كٔخى ح٫ٓظي٫ٍ اً ط٘خهضض ٓويٓظٚ ٓغ ٓتخ حٗظٜت٠ ا٤ُتٚ اُت٠ ه٘خػتش طخٓتش رخُٔٔتظ٘يحص 

ٔلٌٔش ٫ ططٔجٖ ا٠ُ ٓخ حٗظٜتض ا٤ُتٚ حُِـ٘تش حُؼ٤ِتخ ُِظو٤ت٤ْ" رخُٔوخٍٗتش ٓغ حُوٍٞ "رؤٕ حُ 8/11/2010حُوخطؼش رصلش حُؼوي حُٔئٍم 

ر٤ٖ حُؼٖٔ حُٔليى رخُؼوي ٝػوي آهَ ًخٕ ٓطَٝكخ ػ٠ِ حُٔلٌٔش ك٠ هض٤ش أهَٟ ػوتي ىحٓتخى ٓتغ ػتيّ ؿتٞحُ حُٔوخٍٗتش رت٤ٖ حُؼوتي٣ٖ 

هتَٟ.. ٝٛت٠ أٓتٍٞ ك٤٘تش كٔتٜٔخ ٓتٖ هزتَ ٫هظ٬ف ًَ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ ك٤غ ٓٞضٞع حُؼوي ٝطز٤ؼش حُظؼخهي ٝطخ٣ٍوٚ ٝرخه٠ ح٫ُظِحٓخص ح٧

ٍأٟ حُوزَحء "حٌُٔذ ؿ٤تَ حُٔشتَٝع".. ٝحُِـ٘تش حُٔوظصتش رتخُظو٤٤ْ.. ٝهتَحٍ ٓـِتْ حُتٍُٞحء، ًُٝتي ػِت٠ حُٞؿتٚ حُتٌٟ ٓتزن إٔ 

 أشَٗخ ا٤ُٚ ك٠ ىكخػ٘خ.

 حُٞؿٚ حَُحرغ: حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ طضٖٔ حُوضخء رخُؼِْ حُشوص٢:

٤٤ْ ح٧ٍي حُظ٠ ُْ ٣ظْ كـِٛخ أٝ حُظؼخهي ػ٤ِٜخ رٔشَٝع ٓي٣٘ظ٠ اُت٠ ػوتي ر٤تغ آهتَ ُتْ ٣ٌتٖ حٓظ٘يص ٓلٌٔش أٍٝ ىٍؿش ك٠ اػخىس طو

ٓطَٝكخ ػ٤ِٜخ ، ُْٝ ٣ويٓٚ أٟ ٖٓ حُٔيػ٤ٖ أٝ حُوصْ حُٔظتيهَ ُٝتْ ٣ٌتٖ ٓطَٝكتخ ػ٤ِٜتخ كت٠ حُتيػٟٞ ٝأشتخٍص اُت٠ حٍطلتخع ػٔتٖ 

 ٞع حُيػٟٞ حُٔ٘ظٍٞس أٓخٜٓخ.ح٧ٍي ٝحػظزخٍٛخ أْٛ ػ٘صَ ك٠ حُٔشَٝع ، ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ ر٤ٖ أٍٝحم أٝ ٓٞض

ٝاً ًخٕ ٖٓ حُٔوٍَ هخٗٞٗخ أٗٚ ٫ ٣ـُٞ ُِوخضت٠ إٔ ٣وضت٠ رؼِٔتٚ أٝ ٓؼَكظتٚ حُشوصت٤ش كظت٠ ُٝتٞ ًتخٕ ٓتٖ حُؼِتْ حُؼتخّ أٝ حُٔؼَكتش 

حُؼخٓش كض٬ ػٖ إٔ ٓخ ٍٝى رخُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رٔيٝٗخطٚ ٝأهخّ ػ٤ِٚ هضخثٚ ٖٓ ٓؼخٍف حُوخض٠ حُشوصت٤ش رٔ٘خٓتزش ػوتي ٓ٘ظتٍٞ 

ٜٓتخ كتت٠ ىػتٟٞ أهتتَٟ ٣ظ٘تتخها ٓتغ حُلوتتخثن حُؼخرظتتٚ رتخُٞحهغ ٝحُٔٔتتظ٘يحص ٝطوتخ٣ٍَ حُوزتتَحء حَُٓتت٤ٔش ٝطلو٤وتخص ح٤ُ٘خرتتش حُؼخٓتتش أٓخ

ِٓلوتش ، ًٝتٌُي طوتخ٣ٍَ  1/8/2005ٝطوخ٣ٍَ حُِـ٘ش حُٔوظصش ريٍحٓش ٤ًل٤ش ط٘ل٤ٌ حُلٌْ ح٧ٍٝ حُصتخىٍ رتزط٬ٕ ػوتي حُز٤تغ حُٔتئٍم 

ٝاًح ًتخٕ ٓتخ طوتيّ كتبٕ حُلٌتْ  26/9/2010خ ػتَي ػِت٠ ٓـِتْ حُتٍُٞحء رـِٔتظٚ حُٔ٘ؼوتيس رظتخ٣ٍن حُِـ٘ش حُل٤٘ش حُؼ٤ِخ ُِظو٤٤ْ ٝٓ

حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هي كوي ٓوٞٓخص أًٍخٗٚ ح٧َٓ حٌُٟ ٣٘خها ه٣َ٘ش حُصلش حُظ٠ ٣ظؼ٤ٖ إٔ طصخكزٚ ٝط٬ُٓٚ ٝٛٞ ٓخ ٣ظطِذ ٓؼتٚ حُوضتخء 

 ح٧ٍي حُظ٠ ُْ ٣ظْ كـِٛخ أٝ حُظؼخهي ػ٤ِٜخ رٔشَٝع ٓي٣٘ظ٢. ربُـخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٤ٔخ هض٠ ؿِث٤خ ٖٓ اػخىس طو٤٤ْ ٓؼَ

ٖٝٓ ك٤غ أٗٚ ٓظ٠ ًخٕ ٓخ طويّ ، ًٝخٕ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤تٚ ، ك٤ٔتخ هضت٠ رتٚ ُٝٔتزذ ٝك٤تي ٓتٖ اػتخىس طو٤ت٤ْ حُٔٔتخكش ٓتٖ ح٧ٍي 

ؼيحُش ر٤ٖ طَك٤ٚ ٝٝ ٫ٞ ا٠ُ ٓتؼَ حُظ٠ ُْ ٣ظْ كـِٛخ أٝ حُظؼخهي ػ٤ِٜخ ، ٩ػخىس حُظٞحُٕ حُٔخ٢ُ ر٤ٖ طَك٠ حُؼوي ػ٠ِ ٗلٞ ٣لون حُ

ٝٓٔظ٘يحطٜخ ٝٓتيٝٗخص حُلٌتْ ًحطتٚ طتٌهَ رتؤٕ حُتؼٖٔ حُٔلتيى  ٟػخىٍ ٫ ٣ئىٟ ا٠ُ هٔخٍس أٟ ٖٓ طَك٠ حُؼوي ، ًٝخٗض أٍٝحم حُيػٞ

% ٖٝٓ ػْ كتبٕ ٓتخ هضت٠ رتٚ حُلٌتْ كت٠ ٛتٌح حُشتن ٣وتخُق 519ك٠  خُق ح٤ُٜجش ٝحُصخُق حُؼخّ ٣ِ٣ٝي ػٖ ح٧ٓؼخٍ حُٔخثيس ر٘ٔزش 

ؼخرتتض رتتخ٧ٍٝحم ٝهتتخٕٗٞ حُؼوتتي ، ٝأهتتَ رلتتن حُتتيكخع.. ٝكٔتتخى ح٫ٓتتظي٫ٍ، ٧ٓتتَ حُتتٌٟ ططِتتذ ٓؼتتٚ حُشتتًَش حُطخػ٘تتش ، اُـتتخء حُلٌتتْ حُ

حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٤ٔخ هض٠ رٚ ؿِث٤خ ٝربُِحّ حُِـ٘تش ربػتخىس طوت٤ْ حُٔٔتخكش حُظت٠ ُتْ ٣تظْ كـِٛتخ أٝ حُظؼخهتي ػ٤ِٜتخ ٓتٖ ح٧ٍي حُٔز٤ؼتش 

  لش حُؼوي ٬ٓٝٓظٚ ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٢ِ ًُي ٖٓ آػخٍ. ٝطؤ٤٣ي حُلٌْ ك٤ٔخ هض٠ رٚ ٖٓ
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 م كوي طؼ٘خ ػ٤ِٚ ٨ُٓزخد ح٥ط٤ش:58ُٔ٘ش  7072ٝاً ُْ ٣ِن حُلٌْ هز٫ٞ ُيٟ حُطخػ٤ٖ٘ ك٠ حُطؼٖ ٍهْ 

 أوال: الخطؤ فً تؤوٌل القانون وتطبٌقه

مكهرراً  31تفاق المباشر طبقا لهنق المهادة استند الحكم الطعٌن فٌما انتهى إلٌه من صحة العقد محل الطعن إلى جواز إبرامه باال

مهن قهرار ربهٌس مجلهس الهوزراء  11وكهذا المهادة  2006لسهنة  148المعافة إلى قانون المناقصات والمزاٌدات بالقانون رقم 

 .2006لسنة  2041رقم 

رض وحهد  النصهوق والهذي ٌفته –قانون المناقصات والمزاٌهدات  –الععوٌة للتشرٌ   ةوذلك فً خروج صرٌح عن مبدأ الوحد

القانونٌهة مه  بععهها ال تنافرهها وتباعهدها حتهى وإن اختلفهت مهواطن ورودهها ، إذ ٌجهب النظهر إلهى كهل منهها ال علهى التفهرد فههى 

حكمها بل على أساس تكاملها م  حكهم ؼٌرهها بمها ٌتطهابق حقها مه  مهراد مصهدرها. وكهذلك انهتهج الحكهم المطعهون فٌهه أسهلوب 

وابتعههد عههن اسههتجًء إرادة المشههر  مههن تنظٌمههه  سههلوب التعاقههد باالتفههاق  –المهجههور  –قانونٌههة التفسههٌر الحرفههى للنصههوق ال

المباشر وحاالته المحددة على سبٌل الحصر والؽاٌة التشرٌعٌة منه والمصلحة التى وععت لحماٌته ، والتوس  فهى تفسهٌر ومهن 

ستثناء ال ٌجوز التوس  فى تفسٌر  وال القٌاس علٌه، فعً عن ثم تطبٌق قاعدة استثنابٌة بخًؾ القاعدة الفقهٌة المقررة أن اال

مكرراً من قانون المناقصات والمزاٌدات عسفا بؽاٌتها وهدراً لصهرٌح نصهها فؤحالهها مسهخا  31قٌامه باالجتزاء من نق المادة 

 حتى ٌقٌم للعقد سنداً على صحته.

حرر فٌه اإلدارة من كل القٌود المفروعة علٌها حٌن ولوجها للتعاقهد ومن حٌث إن االتفاق المباشر هو أسلوب للتعاقد اإلداري تت

فً المجال اإلداري الذي ٌخع   سهالٌب محهددة مثهل المناقصهة أو المزاٌهدة أو الممارسهة أو االتفهاق المباشهر ، وتلهك ا سهالٌب 

 اري.المحددة سلفاً لجهة اإلدارة تشكل فً ذاتها قٌداً على حرٌة اإلدارة فً التعاقد اإلد

وعلههى الههرؼم ممهها ٌمثلههه أسههلوب االتفههاق المباشههر مههن تحررٌههه فههً التعاقههد ، إال أن المشههر  أخعههعه لقٌههود عههدة بموجههب نههق 

 –مههن قههانون المناقصههات والمزاٌههدات، تهههدؾ فههً مجملههها إلههى الحفههاظ علههى الصههالح العههام وذلههك باعتبههار   31و  30المههادتٌن 

 م فً التعاقد اإلداري.استثناء من ا صل العا –االتفاق المباشر 

 89مكهرراً لقهانون المناقصهات والمزاٌهدات رقهم  31المهادة  2006لسهنة  148ولما كان المشر  قد أعاؾ موجب القانون رقم 

والتهً  1/8/2006والمعمهول بهها ابتهداء مهن  28/7/2006مكرر فهى  28المنشور بالجرٌدة الرسمٌة فى عددها  1998لسنة 

 نصت على أنه:

من هذا القانون ، ٌجوز التصرؾ فً العقارات أو الترخٌق باالنتفا  بهها أو باسهتؽًلها  31و  30أحكام المادتٌن  "استثناء من

بطرٌههق االتفههاق المباشههر لواعههعً الٌههد علٌههها الههذٌن قههاموا بالبنههاء علٌههها أو لمههن قههام باستصههًحها واسههتزراعها مههن صههؽار 

حراوٌة والمستصلحة وعشرة أفدنه فً ا راعً الزراعٌة القدٌمة ، وكذلك المزارعٌن ، بحد أقصى مابة فدان فً ا راعً الص

بالنسبة إلى زوابد التنظهٌم ، وفهى ؼٌهر ذلهك مهن حهاالت العهرورة لتحقٌهق اعتبهارات اجتماعٌهة أو اقتصهادٌة تقتعهٌها المصهلحة 

علهى اقتهراي وزٌهر المالٌهة ، ٌتعهمن  العامة، وذلك كله وفقا للقواعد واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من مجلهس الهوزراء بنهاء

الشروط التً ٌلزم توافرها إلجراء التصرؾ أو الترخٌق ، وتحدٌد السلطة المختصة بإجرابه واعتماد  وأسس تقدٌر المقابل لهه 

 وأسلوب سداد "

بهما على وجهوب المنصوق  31و  30وحٌث أن مفاد هذا التعدٌل باإلعافة سالؾ البٌان أنه وع  استثناء من أحكام المادتٌن 

ولوج طرٌق المزاٌدة العلنٌة العامة أو المحلٌة أو بالمظهارٌؾ المؽلقهة فهى حهاالت بٌه  وتهؤجٌر العقهارات والمنقهوالت.. واسهتثنى 

الشار  من الطرٌق الوجوبى السابق ذكر  حهاالت حهددها علهى سهبٌل الحصهر ٌهتم التعاقهد بشهؤنها بطرٌهق الممارسهة المحهدودة ، 

بطرٌق االتفاق المباشر فى الحاالت التى ال تحتمل إتبا  إجراءات المزاٌدة أو الممارسة المحهدودة وذلهك فٌمها  ومنح مكنة التعاقد

ال ٌجاوز عشرٌن ألؾ جنٌه بالنسبة إلى ربٌس الهٌبة ومن له سلطاته فى الجهات ا خرى ، وأٌعا فٌمها ال ٌجهاوز خمسهٌن ألهؾ 

 ه.جنٌه بالنسبة إلى الوزٌر المختق ومن له سلطات

وعهه  أٌعهها حههاالت محههددة علههى سههبٌل  2006لسههنة  148مكههرر بموجههب القههانون رقههم  31وحٌههث إن الشههار  بإعههافته المههادة 

من قهانون المناقصهات والمزاٌهدات ومهن ثهم ٌهتم  31و  30الحصر إذا وجدت ٌتم أستثناء ا حكام المنصوق علٌها فً المادتٌن 

ت وع  الٌد الذٌن قاموا بالبناء علٌها أو لمن قام باالستصًي واالستزرا  من التصرؾ بطرٌق االتفاق المباشر ، وذلك فً حاال

صؽار المزارعٌن ، وكذا زوابد التنظٌم وأعاؾ إلى ما تقدم من حاالت حالة العرورة المحققة العتبارات اجتماعٌة أو اقتصادٌة 

ارة التعاقد بطرٌق االتفاق المباشر ، بهل وعه  حهد تقتعٌها المصلحة العامة ولم ٌكتؾ المشر  بتحدٌد الحاالت التً ترخق لإلد

مابة فدان فً ا راعً الصحراوٌة والمستصلحة ، وعشهرة أفدنهه فهً ا راعهً  –مكمل ومتمم لنفاذ أحكام تلك المادة  –أقصى 

 الزراعٌة القدٌمة.

المراكهز القانونٌهة لههم ، عهن  باإلعافة إلى أن تلك المادة أعٌفت لتقنٌن بعض أوعها  الحهابزٌن واعهعً الٌهد ومهن ثهم تصهحٌح

طرٌق الترخٌق للجهات اإلدارٌة بالتعاقد بطرٌق االتفهاق المباشهر معههم حتهى تسهتوي مراكهزهم القانونٌهة وتتوافهق مه  صهحٌح 
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حكم القانون ، تلك الحاالت التً استهدفها المشر  هً فً حقٌقة ا مر حاالت سابقة على إعافة تلهك المهادة للقهانون ال الًحقهة 

ٌها ، حٌث أن توفٌق ا وعا  القانونٌة لهإالء كان أحد العناصر التً آرتؤها المشر  ملجبة لوع  استثناء عن منهاط تطبٌهق عل

من قانون المناقصات والمزاٌدات والتً نظمت أسلوب التعاقد بطرٌق االتفاق المباشهر والهذي ههو فهً  31و  30أحكام المادتٌن 

مكهرراً المعهافة لقهانون المناقصهات والمزاٌهدات ههً  31لتعاقدات اإلدارٌهة ، أي أن المهادة ا صل أسلوب استثنابً من أسالٌب ا

 من ذات القانون. 31و  30فً حقٌقة أمرها تعد استثناء خاق من استثناء عام أورد  المشر  بالمادتٌن 

مكهرراً  31ال التحعهٌرٌة للمهادة واستقصاء إلرادة المشر  مهن إعهافة تلهك المهادة وترصهد ؼاٌتهه منهها ، فإننها نسهتهدى با عمه

 والتً اتخذها الحكم الطعٌن عماداً لصحة العقد المطعون علٌه بالبطًن 

قامت اللجنة المشتركة من لجنهة الخطهة الموازنهة ومكتبهً لجنتهً الشهبون الدسهتورٌة والتشهرٌعٌة والشهبون االقتصهادٌة بإعهداد 

قانون المناقصات والمزاٌدات انتهت فٌه إلهى صهٌاؼة المهادة المشهار تقرٌر تكمٌلً بخصوق مشرو  قانون بتعدٌل بعض أحكام 

 إلٌها على النحو التالً:

 المادة ا ولى

 مكرراً نصها افتً: 31مادة جدٌدة برقم  1998لسنة  89ٌعاؾ إلى قانون المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم 

، ٌجوز التصرؾ فى العقارات أو الترخٌق باالنتفا  بهها أو باسهتؽًلها من هذا القانون  31و  30"استثناء من أحكام المادتٌن 

بطرٌق االتفاق المباشر لواععً الٌهد علٌهها أو لمهن قهام باستصهًحها واسهتزراعها ، وكهذلك بالنسهبة إلهى زوابهد التنظهٌم ، وفهى 

ك كلهه وفقها للقواعهد واإلجهراءات التهً حاالت العرورة لتحقٌق اعتبارات اجتماعٌة أو اقتصادٌة تقتعٌها المصلحة العامهة، وذله

ٌصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علهى اقتهراي وزٌهر المالٌهة ، ٌتعهمن الشهروط التهً ٌلهزم توافرهها إلجهراء التصهرؾ أو 

 الترخٌق وتحدٌد السلطة المختصة بإجرابه واعتماد  وأسس تقدٌر المقابل العادل له وأسلوب سداد "

 بعض التعدًٌت إلعادة صٌاؼة النق بما ٌجعله أكثر انعباطاً وذلك على النحو التالً: حٌث قامت اللجنة بإجراء

حددت اللجنة الحاالت التً ٌكون فٌها التعاقد بطرٌق االتفاق بؤنها الحاالت التً تتم لواعهعً الٌهد أو مهن قهام باستصهًي ا رض 

من قاموا باالستصًي أو االستزرا  نظٌر مها قهاموا بهه مهن أو استزراعها ، وهو أمر طبٌعً أن ٌتم التصرؾ لمن تقدم ذكرهم م

 إنفاق على أي منها.

وقد راعت اللجنة عدم تحدٌد واععً الٌد بؤنهم صؽار واععً الٌد  نه لٌس ثمة معٌار منعبط ٌحدد من هم صؽار واععً الٌد 

 وآثرت اللجنة ترك ا مر فى ذلك لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشؤن.

فت اللجنة أن ٌكون قرار مجلس الوزراء صادرا بناء علهى اقتهراي وزٌهر المالٌهة باعتبهار  الهوزٌر المخهتق بالنسهبة لقهانون أعا

 تنظٌم المناقصات والمزاٌدات.

كههذلك أبقههت اللجنههة علههى مهها ورد فههً الههنق الههوارد مههن الحكومههة مههن التصههرؾ بهها مر المباشههر لتحقٌههق اعتبههارات اجتماعٌههة 

 عافة اعتبار آلة العرورة اتفاقا م  ما ورد بتعدٌل مجلس الشورى فً هذا الشؤن.واقتصادٌة، م  إ

المعقهههودة مسهههاء ٌهههوم الثًثهههاء الموافهههق  118المرفهههق بمعهههبطة الجلسهههة  3)التقرٌهههر التكمٌلهههً للجنهههة المشهههتركة ملحهههق رقهههم

 الفصل التشرٌعً التاس  دور االنعقاد العادي ا ول( 11/7/2006

اللجنة المشتركة أرتآت ترك تحدٌد "صؽار" واععً الٌد للقرار الذي سٌصدر من مجلهس الهوزراء لبٌهان  ومن المًحظ بداٌة أن

 كٌفٌة تنفٌذ هذا النق، أي أن الؽاٌة من إعافة هذا النق هو حماٌة هإالء.

نشهور بالجرٌهدة وًٌحظ أٌعا أن النق كما انتهت إلٌه تلهك اللجنهة جهاء خلهواً مهن فقهرات هامهة وردت بمهتن الهنق الختهامً الم

الرسمٌة مما ٌجعله ٌختلؾ اختًفا جذرٌا عملٌا م  النق فى صورته النهابٌة الذي أقهر بهها والفقهرات التهً أدخلهت علهى الهنق 

 الختامً هً:

ا راعهً الفعهاء المملوكهة  ىالذي قاموا بالبنهاء علٌهها وذلهك خوفها مهن قٌهام الهبعض باسهتخدام مثهل ههذا الهنق للتعامهل عله -1

 ما ٌصاحبها مما ٌطلق علٌه "تسقٌ " ا رض وبٌعها.للدولة و

من صؽار المزارعٌن حتى ٌحقق المشر  وٌصل لؽاٌته من وع  هذا التقنٌن لحماٌة المزارعٌن واععً الٌد علهى ا راعهً  -2

 المستصلحة أو المستزرعة.

مكهرراً مهن قهانون تنظهٌم المناقصهات  31ة ولما كان ذلك كذلك ، فإنه ٌتعح بجًء أن الحكم الطعٌن قد أخطؤ فى تؤوٌل نق الماد

 .148/2006والمزاٌدات المصانة بالقانون 

 م كوي طؼ٘خ ػ٤ِٚ ٨ُٓزخد ح٥ط٤ش:7308/58ٝاً ُْ ٣ِن حُلٌْ هز٫ٞ ُيٟ حُطخػٖ ك٠ حُطؼٖ ٍهْ 

 حُلٔخى ك٠ ح٫ٓظي٫ٍ

َٝف.. ك٤تغ طؤٓتْ حُلٌتْ رتخَُكا ٝكوتخ ٌٓتٍَ ٓتٖ هتخٕٗٞ حُٔ٘خهصتخص ٝحُِٔح٣تيحص ػِت٠ حُ٘تِحع حُٔطت 31ػيّ ؿٞحُ اػٔخٍ حُٔخىس 

ُل٤ؼ٤خص حُلٌْ ػ٠ِ ح٥ط٢: )ٖٝٓ ك٤غ أٗٚ ر٘خء ٓخ طويّ كبٕ حُٔلٌٔش ػ٠ِ ه٘خػش طخٓش رظٞحكَ ٓزٍَحص حُظؼخهي رخ٫طلخم حُٔزخشتَ ٓتغ 
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ٜخ حُٔصتِلش حُشًَش حُؼَر٤ش ُِٔشَٝػخص ٝحُظط٣َٞ حُؼَٔح٢ٗ ُظٞحكَ كخُش حُضٍَٝس ُظلو٤ن حػزظخٍحص حؿظٔخػ٤ش ٝحهظصخى٣ش طوظضت٤

ًُٝتتي  2006ُٔتت٘ش  148ٌٓتتٍَ حُٔضتتخكش اُت٠ هتتخٕٗٞ حُٔ٘خهصتتخص ٝحُِٔح٣تتيحص رخُوتخٕٗٞ ٍهتتْ  31حُؼخٓتش طزوتتخ ُصتت٣َق ٗتص  حُٔتتخىس 

كلخظخ ػ٠ِ كوٞم حُلخؿ٣ِٖ ٝحُٔشظ٣َٖ ٝحُٔٔخ٤ٖٔٛ ٝحُٔو٤ٔ٤ٖ ٝحُؼخ٤ِٖٓ رخُٔشَٝع ٝإٔ ٌٛٙ حُٔزٍَحص ػخرظتٚ رٔٔتظ٘يحص هخطؼتش 

ى اُت٠  تٍٞس حٌُظتخد حَُٔٓتَ ٓتٖ حُٔـِتْ ح٧ػِت٠ ُِوتٞحص حُٔٔتِلش اُت٠ ٣ُٝتَ ح٩ٓتٌخٕ ٝحَُٔحكتن ٝطش٤َ حُٔلٌٔش ك٠ ٛتٌح حُصتي

)أٟ رؼي طٞه٤غ حُؼوي حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رٔخ ٣وَد ٖٓ حُؼخّ( ٝهي طضتٖٔ حٌُظتخد  2011ٝحُظ٤ٔ٘ش حُؼَٔح٤ٗش ك٢ ؿضٕٞ شَٜ أًظٞرَ ٓ٘ش 

حُٔٔتِلش أرتتَُص حٍطلتخع ٗزتتَس حُظتتٞطَ ٝحُوتٞف َُؿتتخٍ ح٧ػٔتتخٍ  حُٔشتخٍ ا٤ُتتٚ إٔ طوتخ٣ٍَ حُٔظخرؼتتش حُتتٞحٍىس ُِٔـِتْ ح٧ػِتت٠ ُِوتتٞحص

 هخٍؽ ٓصَ.. ْحُشَكخء ٖٓ حٓظَٔحٍ كخُش ػيّ ح٫ٓظوَحٍ ك٠ حُز٬ى ٝٝؿٞى ٗٞح٣خ كو٤وش ُيٟ حُزؼا ُظل٣َٞ حٓظؼٔخٍحطٜ

ظتخثلْٜ ٝحٍطلتخع ٗٔتزش ٝػيّ حُويٍس ػ٠ِ حٓظؼخىطٜخ رُٜٔٞش ح٧َٓ حٌُٟ ٖٓ شخٗٚ كويحٕ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رخُوطتخع حُوتخ  ُٞ

حُزطخُش ػٖ ٓؼي٫طٜخ حُلخ٤ُش ػ٠ِ ٗلتٞ ٣ٜتيى ح٧ٓتٖ حُوت٢ٓٞ حُٔصت١َ ٝإٔ حُِوتخء حُلتٞح١ٍ ُِٔـِتْ ح٧ػِت٠ ُِوتٞحص حُٔٔتِلش ٓتٖ 

ٝحُتتٌٟ كضتتَٙ ػتتٖ حُلٌٞٓتتش ٍُٝحء ح٫هظصتتخى ٝحُٔخ٤ُتتش ٝٓلتتخكع حُز٘تتي  14/8/2011ٍؿتتخٍ ح٧ػٔتتخٍ حُشتتَكخء ٣تتّٞ ح٧كتتي حُٔٞحكتتن 

ٌَُٜرخء ٝحُطخهش ٝح٤ُٔخكش ٝحُص٘خػش ٝحُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ٝحُ٘وتَ ٝحٍُِحػتش ٝح٩ٓتٌخٕ ٝحُزظتٍَٝ ٍٝثت٤ْ ٤ٛجتش ح١ًَُِٔ ٍُٝٝحء ح

ح٫ٓظؼٔخٍ ٍٝث٤ْ ٓـِْ اىحٍس حُز٘ي ح٢ِٛ٧ حُٔص١َ ٝػيى أٍرؼ٤ٖ ػضٞح ٖٓ ٍؿخٍ ح٧ػٔتخٍ ٣ٔؼِتٕٞ هطخػتخص ٓوظِلتش ٝطضتٔ٘ض 

ٍٝس حكظَحّ ػوٞى طوص٤ص ح٧ٍحض٠ حُظ٠ ٝهؼظٜخ حُيُٝش ٝطـ٘تذ حُطؼتٖ ضَ –حُٔوظَكخص حُٔويٓش رشؤٗٚ هطخع ح٫ٓظؼٔخٍ حُؼوخ١ٍ 

ػ٤ِٜخ رخُزط٬ٕ ُٔخ ك٠ ًُي ٖٓ أػخٍ ِٓز٤ش ػ٠ِ ح٫ٓظؼٔخٍحص حُلخ٤ُش ٝحُٔٔظوز٤ِش ٝطض٤ق حُٔلٌٔش ٖٓ ؿخٗزٜخ إٔ حُظَٝف حُلخ٤ُش 

ظصخ خص ٤ٛجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣يس رٔتخ حُظ٠ طَٔ رٜخ حُز٬ى طظطِذ اػخىس حُ٘ظَ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق حُٔ٘ظٔش ٧ػٔخٍ ٝحه

٣ظلن ٝحُٜيف حُلو٤وت٢ ٓتٖ اٗشتخثٜخ ٝٛتٞ ط٤ٔ٘تش حُٔـظٔؼتخص حُؼَٔح٤ٗتش ٓتٖ هت٬ٍ هطتظ ه٤ٓٞتش ٓيٍٝٓتش طظلتن ٝحكظ٤خؿتخص حُيُٝتش 

خٟٝ ٝظَٝف حُٔـظٔغ كظ٠ ٫ طظلٍٞ ح٤ُٜجش ك٠ ٗظَ حُٔـظٔتغ اُت٠ طتخؿَ ٣ظؼخٓتَ ػِت٠ أٍحضت٠ حُيُٝتش ٝطظـ٘تذ ًُتي حُٔت٤َ ٓتٖ ىػت

 ٓظٜخ(.أرَ رط٬ٕ حُؼوٞى حُظ٢

ٌٍَٓ ٖٓ هخٕٗٞ حُٔ٘خهصخص ٝحُِٔح٣يحص ٛٞ حٓظي٫ٍ ك٢ ؿ٤َ ٓٞضٞػٚ ٫ٝ ٣ـُٞ اػٔتخٍ ٛتٌٙ حُٔتخىس  31ٝك٤غ إٔ ح٫ٓظ٘خى ُِٔخىس 

 ٌٓتٍَ ٓتٖ هتخٕٗٞ حُٔ٘خهصتخص ٝحُِٔح٣تيحص ٛتٞ حٓتظ٘خى ٓلظوتي ُٔت٘يٙ 31ػ٠ِ حُٞهخثغ حُٔطَٝكش أ٣تش ًُتي إٔ ح٫ٓتظ٘خى ُت٘ص حُٔتخىس 

حُصتخىٍ رخُـ٣َتيس  2006ُٔت٘ش  148ٌٍَٓ ٖٓ هتخٕٗٞ حُٔ٘خهصتخص ٝحُِٔح٣تيحص حُٔضتخكش رخُوتخٕٗٞ  31حُوخ٢ٗٞٗ.. أ٣ش ًُي إٔ حُٔخىس 

ٛتٌٙ حُٔتخىس حُٔضتخكش ٝكوتخ ُلِٔتلش حُظشت٣َغ اٗٔتخ ؿتخءص ًؼت٬ؽ ُلتخ٫ص طٔتض هزتَ  15/7/2006ٌٍَٓ ك٠  272ح٤َُٔٓش حُؼيى ٍهْ 

 اضخكظٜخ.

 ٌٍَٓ 31ٔٞؿزش ٧ػٔخٍ حُٔخىس حٗظلخء كخُش حُضٍَٝس حُ

 م ٝطؤ٤٣يٙ رخُلٌْ حُصخىٍ ٖٓ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ..63ُٔ٘ش  12622رؼي ا يحٍ ٓلٌٔش حُوضخء ح٩ىح١ٍ كٌٔخ ك٠ حُيػٟٞ 

ٝك٠ ٓخروش ؿ٤َ ٓٔزٞهش طصيٟ ح٤ُٔي ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ َف رظش٤ٌَ ٓخ ٠ٔٓ رخُِـ٘ش حُٔلخ٣يس ُزلغ آٌخ٤ٗش ط٘ل٤ٌ حُلٌتْ ٝهتي 

حُٔيػ٤٤ٖ أٗلٜٔٔخ ك٢ حُزلغ ك٢ هخٕٗٞ ٓـِْ حُيُٝش ػٖ ٗص ٣ـ٤ِ اٗشخء ُـ٘ش ػ٤ِخ ٤ٌُٕٞ ُٜخ ح٣٫ُٞش ػ٠ِ ٓـِْ حُيُٝتش  أشو٠

 ٝػ٠ِ أكٌخٓٚ..

٤ًتق إٔ ىُٝتش طتِػْ حكظَحٜٓتخ ُِوتٞح٤ٖٗ إٔ طشتٌَ ٓتخ طٔت٤ٔٚ ُـ٘تش ٓلخ٣تيس ٓتٖ  –إٔ ًحى  –ُتْ ٣لٜتْ حُٔتيػ٠  –ًٝتٌُي  –كِْ ٣ـي 

صطل٠ ٝططِن ػ٤ِٜخ ٝ ق حُِـ٘ش حُٔلخ٣يس.. كتؤ٣ٖ ُٜتخ رخُل٤تخى ٝطضتغ ػِت٠ ٍأٓتٜخ ٓتٖ ٍؿخُٜتخ هضتخس ح٤ُٜجش ٝٓـٔٞػش طِزؼض ٓ

ُت٘لْ  –رخ٧َٓ حُٔزخشَ  –ُِيُٝش ٓخ ط٣َي ٝأ٤ًَ .... ٣ٝظلن ًٖٛ حُِـ٘ش حُٔلخ٣يس ػ٠ِ اػخىس طوص٤ص ح٧ٍي  –ٓخرو٤ٖ ٣شَػٕٞ 

 ٝرٔؼَ أهَ هٔٔش ٤ِٓخٍحص ٖٓ حُٔؼَ حُٔخرن ... –حُشًَش 

ٌٍَٓ ٖٓ هخٕٗٞ حُٔ٘خهصخص ٝحُِٔح٣يحص  31كخُٝض ؿٜش ح٩ىحٍس إٔ طزلغ ػٖ شَػ٤ش ُٜخ ، كخٓظيػ٠ ٓٔظشخ٣ٍٜخ ٗص حُٔخىس ٝهي 

ٝحىػض إٔ ٛ٘تخى كخُتش ضتٍَٝس طزت٤ق ٝطزتٍَ اػتخىس حُظوصت٤ص رتخ٧َٓ  2006ُٔ٘ش  148ٝحُٔضخكش رخُوخٕٗٞ  1998ُٔ٘ش  89ٍهْ 

 حُٔزخشَ.

هيٓخ كخكظش ٓٔتظ٘يحص ط٘طت١ٞ ػِت٠ كظتٟٞ حُِـ٘تش حُؼخُؼتش ُؤت٢ٔ حُلظتٟٞ ٝحُظشت٣َغ  29/3/2011ٝك٤غ حُٔيػ٤٤ٖ أ ٤ِخ ٝرـِٔش 

 148ٝٓتخ رؼتيٛخ ٓتخ ٗصتٚ )ٝكظت٠  تيٍٝ حُوتخٕٗٞ  7ٝهي ٍٝى رتخُلظٟٞ   54/1/477ك٢ حُِٔق ٍهْ  9/2/2011حُصخىٍس رظخ٣ٍن 

حُٔشتخٍ ا٤ُٜٔتخ حُظصتَف كت٠  31،  30ٌٓتٍَ ا٤ُتٚ ٝحُت١ٌ أؿتخُ حٓتظؼ٘خء ٓتٖ أكٌتخّ حُٔتخىط٤ٖ  31ربضخكش ٗتص حُٔتخىس  2006ُٔ٘ش 

حُؼوخٍحص أٝ حُظَه٤ص رخ٫ٗظلخع رٜخ أٝ حٓظـ٬ُٜخ رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ كت٠ أٍرتغ كتخ٫ص ، حػ٘ظتخٕ ٜٓ٘ٔتخ طظؼِوتخٕ رظو٘ت٤ٖ أٝضتخع 

وتخٕٗٞ حُٔشتخٍ ٝحضؼ٢ ح٤ُي ػ٠ِ أٍحض٠ حُيُٝش ح٣ٌُٖ هخٓٞح رخُز٘خء ػ٤ِٜخ أٝ حٓظص٬كٜخ أٝ حٓظٍِحػٜخ هزَ طتخ٣ٍن حُؼٔتَ رؤكٌتخّ حُ

ا٤ُٚ ٝكخُش طظؼِن رِٝحثي حُظ٘ظ٤ْ ح٬ُٔ توش حُؼوتخٍحص حًُِٔٔٞتش ُطخُتذ حُظؼخٓتَ ػ٤ِٜتخ ٝأه٤تَح كتخ٫ص حُضتٍَٝس ُظلو٤تن حػظزتخٍحص 

حؿظٔخػ٤ش أٝ حهظصخى٣ش طوظض٤ٜخ حُٔصِلش حُؼخٓش ، ٠ٛٝ طشَٔ أٟ كخُش طَٟ ك٤ٜخ ؿٜش ٖٓ حُـٜخص حُٔوخطزش رؤكٌتخّ هتخٕٗٞ ط٘ظت٤ْ 

ِٔح٣يحص إٔ ر٤ؼٜخ ُؼوخٍ ِٓٔٞى ُٜخ أٝ طؤؿ٤َٙ ٝحُظَه٤ص رخ٫ٗظلخع رٚ أٝ حٓظـ٬ُٚ رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشتَ ُشتوص حُٔ٘خهصخص ٝحُ

ٓؼ٤ٖ رٌحطتٚ طلو٤وتخ ٫ػظزتخٍحص حهظصتخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤تش طوظضت٤ٜخ حُٔصتِلش حُؼخٓتش ٝطوشت٠ ٓتٖ كتٞحص ٛتٌٙ حُٔصتِلش ك٤ٔتخ ُتٞ ُـتؤص 

حُٔشتتخٍ ا٤ُٜٔتتخ ٝحٗتتظٜؾ حُٔشتتَع كت٠ طلي٣تتيٙ ُ٘صتتخد حُظؼخهتتي رط٣َتتن ح٫طلتتخم  31،  30ُِظؼخهتي طزوتتخ ُِوٞحػتتي حُتتٞحٍىس كتت٠ حُٔتخىط٤ٖ 

ٓتٖ ًحص حُوتخٕٗٞ كز٤٘ٔتخ ؿؼتَ  31ٌٍَٓ حُٔشخٍ ؿ٤ِٜخ ٜٗـخ ٓـخ٣َحب ُٔخ ٛٞ ٓوٍَ ك٠ ٌٛح حُشتؤٕ كت٠ حُٔتخىس  31حُٔزخشَ طزوخ ُِٔخىس 

خم حُٔزخشَ ا٫ ك٠ كيٝى ػش٣َٖ أُتق ؿ٤٘تٚ ُتَث٤ْ ح٤ُٜجتش رل٤غ ٫ ٣ـُٞ حُظَه٤ص رخُظؼخهي رخ٫طل 31ٌٛح حُ٘صخد ٓخ٤ُخ ك٠ حُٔخىس 

أٝ ٍث٤ْ حُٔصِلش ٝه٤ٖٔٔ أُق ؿ٤٘ٚ ٣َُُِٞ حُٔوظص أٝ حُٔلخكع كوي ؿؼَ ٌٛح حُ٘صخد ٓظؼِوخ رٔٔخكش حُؼوخٍ ٓلتَ حُظؼخٓتَ كت٠ 

غ أٝ حُظتؤؿ٤َ أٝ حُظتَه٤ص ٌٍَٓ حُٔشخٍ ا٤ُٜخ ك٤غ ؿؼَ حُلي ح٧هص٠ ُِظؼخَٓ رخُز٤ 31حُلخ٫ص ح٧ٍرغ حُٔ٘صٞ  ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔخىس 

رخ٫ٗظلخع أٝ رخ٫ٓظـ٬ٍ ك٠ كيٝى ػشَس أكيٗٚ ك٠ ح٧ٍحض٢ حٍُِحػ٤ش ٝٓخثتش كتيحٕ كت٠ ح٧ٍحضت٢ حُصتلَح٣ٝش رٔلٜٜٞٓتخ حُتٞحٍى كت٠ 

ٝحُٔوصصتش ٤ُِٜجتخص حُٔشتخٍ ا٤ُٜتخ ك٤ٜتخ ٝٛت٠ ح٤ُٜجتش حُؼخٓتش ُٔشتَٝػخص حُظؼ٤ٔتَ  1991ُٔت٘ش  7حُٔخىس حُؼخ٤ٗتش ٓتٖ حُوتخٕٗٞ ٍهتْ 

٤ش حٍُِحػ٤ش ٤ٛٝجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣يس ٝح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٔخك٤ش ُْٝ ٣ـتِ ٧ٟ شتوص أٝ ؿٜتش طـتخُٝ ٛتٌح ٝحُظ٘ٔ
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حُلي ًُٝي رٔخ ٫ ٣وَ رخُليٝى حُوصٟٞ ٤ٌُِٔش ح٧ٍحض٢ حٍُِحػ٤ش ٝحُصلَح٣ٝش حُٞحٍىس ك٠ طشت٣َؼخص أهتَٟ ٓؼتَ هتخٕٗٞ ح٩ ت٬ف 

ُتْ طٌتٖ  4/4/2007رشؤٕ ح٧ٍحض٢ حُصلَح٣ٝش رل٤غ ٫ ٣تئىٟ حُز٤تغ ٝػِت٠ ًُتي ٝكظت٠  1981ُٔ٘ش  143حٍُِحػ٢ ٝحُوخٕٗٞ ٍهْ 

 كيحٕ.. 8000أٟ شزَ ٖٓ ٓٔخكش  –٤ُْٝ ر٘خء  –حُشًَش هي هخٓض رللَ أٓخّ 

ُظؼتتخُؾ  15/7/2006حُصتتخىٍس كتت٠  148ٌٓتتٍَ حُٔضتتخكش رخُوتتخٕٗٞ  31حُٔتتخىس  –أٝ كتت٠ شتتخٜٗخ  –ٝػِتت٠ ًُتتي .... ٫ طٔتتَٟ ػ٤ِٜتتخ 

 ٌٍَٓ ا٠ُ طـخُٝ حُليٝى حُوصٟٞ ٤ٌُِِٔش حُٔوٍَس ك٠ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ.. 31ص حُٔخروش ػ٤ِٜخ طزوخ ُِٔخىس حُلخ٫

 ٓوخُلش حُلٌْ ُٔخ هض٠ رٚ ٝطـخُٝٙ ُويٍٙ

 حٓظ٘ي حُلٌْ ك٤ٔخ ًٛذ ا٤ُٚ ٖٓ  لش حُؼوي ا٠ُ طٞحكَ كخُش حُضٍَٝس..

طتتتٞحكَ كخُتتتش حُضتتتٍَٝس كتتت٢ شتتتؤٕ  –ؿ٤تتتَ حُلو٤وتتتش  ٝحُـتتتيٍ –ٝك٤تتتغ إٔ حُوخػتتتيس: إٔ حُضتتتٍَٝس طوتتتيٍ روتتتيٍٛخ..ٝرلَي ؿتتتي٠ُ 

 "ٓي٣٘ظ٢"..

كبٕ حُٔٔخكش حُظ٢ أهَص حُشًَش رٞؿٞى اٗشخءحص ػ٤ِٜخ ٝحُصخىٍ ُٜخ هَحٍحص ُٝح٣ٍتش رخُظؤت٤ْ ٝحُظوطت٤ظ طزِتؾ كت٢ كتيٛخ ح٧هصت٠ 

 ...2011كيحٕ ك٠ ٜٗخ٣ش  1250% طٔخٟٝ 16كيحٕ طصَ ا٠ُ  800% ٖٓ ٓٔخكش ح٧ٍي طٔخٟٝ 10

 م(63ُٔ٘ش  12622ٖٓ ٓٔظ٘يحص حُٔيػ٠ ػ٤ِْٜ ٝحُشًَش حُٔظيهِش ك٠ حُيػٟٞ ٍهْ )ٝٛٞ حُؼخرض 

% رتخه٠ اؿٔتخ٢ُ ح٧ٍي 84% ٝٓلزٜخ ُظ٤ِْٔ حُشًَش 16ػ٠ِ ٓٔخكش  –حُلخؿ٣ِٖ  –حٓظ٘خى حُلٌْ ا٠ُ حػظزخٍحص طظِن رٔصخُق 

 ٫ ٣ظلن ٝحُٔ٘طن حُٔي٣ي ٣ٝوخُق هخػيس إٔ حُضٍَٝس طويٍ رويٍٛخ...

% ٖٓ ح٧ٍي.. أ٣ش ًُي ٓتخ ٍٝى 84ٓئ٣يحب ُِطخػ٤ٖ٘ ك٠ ىكؼْٜ رؼيّ طٞحكَ كخُش حُضٍَٝس ُٔٔخكش  –ٓلَ حُطؼٖ  –ٝهي ؿخء حُؼوي 

 -ٖٓ حُز٘ي حُٔخىّ ٖٓ حُؼوي ٝحُظ٢ ط٘ص ػ٠ِ حُظِحّ حُطَف حُؼخ٢ٗ رظ٤ِْٔ حُ٘ٔزش حُٔٔظلوش ٤ُِٜجش طزوخ ٦ُط٢: 3رخُلوَس د/

 ٬2010ٍ ػخّ % ٖٓ اؿٔخ٢ُ حُٔٔخكش حُٔٔظلوش ٣ظْ ط٤ِٜٔٔخ ه6 -1

 2011% ٖٓ اؿٔخ٢ُ حُٔٔخكش حُٔٔظلوش ٤ُِٜجش ٣ظْ ط٤ِٜٔٔخ ه٬ٍ ػخّ 10 -2

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

11-  

12-  

13-  

14-  

15-  

 2025% ٖٓ اؿٔخ٢ُ حُٔٔخكش حُٔٔظلوش ٤ُِٜجش ٣ظْ ط٤ِٜٔٔخ ه٬ٍ ػخّ 4 -16

ٓظٔتظِْ  % ٓتٖ اؿٔتخ٢ُ ح٧ٍي ، ٝٛت٠ كوتظ حُظت16٢إٔ حُٔٔخكش حُظ٢ طْ رخُلؼَ حُز٘تخء ػ٤ِٜتخ ُتْ طصتَ اُت٠  –ٝٓلخى ًُي ٫ُٝٓٚ 

كظت٠ طوتّٞ  2025حُٔٔتخكش كٔتخُحٍ  تلَحء ؿتَىحء ٓتظ٘ظظَ حُيُٝتش كظت٠ ػتخّ  رتخه٢أٓتخ  2010/2011ح٤ُٜجش كصظٜخ ك٤ٜخ ػتخ٢ٓ 

 حُشًَش رخُز٘خء ػ٤ِٜخ طلض ؿطخء شَػ٤ش حُضٍَٝس ٝٓظوّٞ رخٓظ٬ّ كصظٜخ اًح ًخٕ ٌُُي أ٣ضخ ضٍَٝس.

حُظ٘تتخٍُ ػتتٖ كصتتش حُيُٝتتش كلخظتتخ ػِتت٠  –حُضتتٍَٝس  ُتتيٝحػ٢ –ظِتتْ حُشتتؼذ ُِشتتًَش كظوتتٍَ  –ُـ٘تتش أهتتَٟ  –ٝاًح ُتتْ طٌظشتتق 

 حُؼٔخٍ!!!!!!!!

 ٝكلخظخ ػ٠ِ حُلخؿ٣ِٖ!!!!!!!!!

 ٝكلخظخ ػ٠ِ ػيس أ٫ف!!!!!!!!!

 ٝكلخظخ ػ٠ِ ٓ٘خم ح٫ٓظؼٔخٍ!!!!!!!!!

 .....ٓص٤ِٓ.١َٕٞ  80ٝهظ٬ ِٝٓزخ ٜٝٗزخ ُلوٞم 

ططزتن روتيٍٛخ ٝهتيٍٛخ ٛ٘تخ ٣٫ظـتتخُٝ  –ٝكوتخ ُِوتتخٕٗٞ  –ٍَٝس كخُتتش حُضتٍَٝس كتؤٕ ططز٤تن حُضت –ؿتي٫  –ٝػِت٠ ًُتي كتبٕ طتٞحكَص 

 % ٖٓ اؿٔخ٢ُ ٓٔخكش ح٧ٍي..16ربهَحٍ حُشًَش 

 % ٖٓ ح٧ٍي رٔٞؿذ حُلٌْ حُطؼ٤ٖ.84كصٍٞ حُشًَش رخ٧َٓ حُٔزخشَ ػ٠ِ  –٣ٝؼيٝح 

 ًٝٔخ هخُض حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ٝرلن: اٛيحٍ رٞحف ُِٔخٍ حُؼخّ

حُٞحهتغ  كت٢ؿتي٠ُ رظٞحكَٛتخ ... ٝهتَؽ ػتٖ هتيٍٛخ حُٔوتيٍ هخٗٞٗتخ ٝحُٔو٤تي  –ق كخُتش حُضتٍَٝس رلتَي ٝك٤غ إٔ حُلٌْ حُطؼ٤ٖ هخُ

ٓتٖ  تلَحء ؿتَىحء ٫ ظتَ ك٤ٜتخ ٫ٝ  –ًٔخ هٍَ حُلٌتْ  –ح٧ٍي رلُٜٞخ  ك٢ػَٔ  رخٟرؼيّ ؿٞحُ حُو٤خّ  هخ٢ٗٞٗٝػ٠ِ حُطز٤ؼش رو٤ي 

 ٓخء = ُٞحكش ؿ٘خء ا٫ رؼي حُلصٍٞ ػ٠ِ هَحٍ ُٝح١ٍ رٌُي...
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 حُــــــــــَحٟ حُوخ٢ٗٞٗ

حُلٌتْ روزتٍٞ حُطؼتٖ شت٬ٌ ٝكت٠ حُٔٞضتٞع ٛتٞ  م 58ُٔت٘ش  6913ٍهتْ  كت٢ حُطؼتٖ ومن حٌث أن ما ٌهدؾ إلٌهه الطهاعن

م رتبُِحّ حُِـ٘تش حُؼخٓتش ُِوتيٓخص حُل٤ٌٓٞتش  65ُٔت٘ش  15777حُتيػٟٞ  كت٤٢خ ك٤ٔتخ هضت٠ رتٚ اُـخء ؿِث ربُـخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ

ٝحُوضتخء ٓـتيىح رصتلش حُؼوتي ٍٝكتا حُتيػٟٞ ٝاُتِحّ حُٔطؼتٕٞ ضتيْٛ  ظ٢ ُْ ٣ظْ كـِٛخ أٝ حُظؼخهي ػ٤ِٜخ ربػخىس طو٤٤ْ ح٧ٍي حُ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ حُٔصَٝكخص.

 حُلٌْ روزٍٞ حُطؼٖ ش٬ٌ ٝك٠ حُٔٞضٞع ٛٞ م58ُٔ٘ش  7032ك٢ حُطؼٖ ٍهْ ومن حٌث أن ما ٌهدؾ إلٌه الطاعنٌن

ٓـتيىح رتزط٬ٕ حُؼوتي حُٔزتَّ رت٤ٖ حُشتًَش حُؼَر٤تش ُِٔشتَٝػخص ٝحُظطت٣َٞ حُؼَٔحٗت٢ ٤ٛٝجتش  ٝحُوضخءربُـخء حُلٌْ حُٔطؼٕٞ  -أ٫ٝ:

 حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣يس ُٔٔخكش ػٔخ٤ٗش أ٫ف كيحٕ ٩هخٓش ٓشَٝع ٓي٣٘ظ٢.

ٔتش ح٩ىح٣ٍتش " ٌٓتٍَ ُٔتخ كت٢ ًُتي ػتيٍٝ ػتٖ كٌتْ حُٔل54ٌربكخُش حُطؼٖ ا٠ُ ىحثَس طٞك٤ي حُٔزخىة حُٔشتٌِش طزوتخ ُِٔتخىس " -ػخ٤ٗخ:

 م ٝاُِحّ حُٔطؼٕٞ ضيْٛ حُٔصَٝكخص.56ُٔ٘ش  31314ٝ  30952حُؼ٤ِخ ك٢ حُطؼ٤ٖ٘ ٍه٢ٔ 

ربُـتخء  حُلٌْ روزٍٞ حُطؼٖ ش٬ٌ ٝك٠ حُٔٞضتٞعٛٞ  م58ُٔ٘ش  7308ٍهْ ك٢ حُطؼٖ ومن حٌث أن ما ٌهدؾ إلٌه الطاعن

ش ُِٔشتتَٝػخص ٝحُظطتت٣َٞ حُؼَٔحٗت٢ ٤ٛٝجتتش حُٔـظٔؼتتخص ٝحُوضتتخء ٓـتيىح رتتزط٬ٕ حُؼوتتي حُٔزتَّ رتت٤ٖ حُشتتًَش حُؼَر٤تحُلٌتْ حُٔطؼتتٕٞ 

 حُٔطؼٕٞ ضيْٛ حُٔصَٝكخص. ٝاُِحّحُؼَٔح٤ٗش حُـي٣يس ُٔٔخكش ػٔخ٤ٗش أ٫ف كيحٕ ٩هخٓش ٓشَٝع ٓي٣٘ظ٢ 

 ن: وومن حٌث انه عن شكل الطع
و  18/1/2012رٌ  اا تباعا بتهون تم إٌداعهورٌر الطعاو أن تق 22/11/2011ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه صدر بجلسة 

ن وعهحى معهه الطعهقانونها. ا مهر الهذي تخهًل المٌعهاد المقهرر  تأقٌمه قدون الطعكون تفمن ثم  21/1/2012و  19/1/2012

ا سهابر أوعهاعه ون قهد اسهتوفتمن قانون مجلس الدولة ومن حٌث إن الطعه 44فً المواعٌد القانونٌة عمً بحكم المادة  ةمقام

 شكً. ةمقبولتعحً  الشكلٌة فإنها

 ومن حٌث أنه عن الموعو :

أَٓ َٓؿؼٚ ا٠ُ حُٔلٌٔش اً ػ٤ِٜخ إٔ طظؼٔن ك٤ٔتخ ٣لتيىٙ  طلي٣ي حُطِزخص ٝط٤٤ٌق كو٤وش طز٤ؼظٜخ حُوخ٤ٗٞٗش ٖٝٓ ك٤غ إ 

ُظصتَ حُٔلٌٔتش اُت٠ حُظ٤٤ٌتق حُصتل٤ق ُلو٤وتش ٛتٌٙ حُطِزتخص ٝط٘تٍِ  –حُٔ٘خُػش ح٩ىح٣ٍش ٖٓ طِزتخص ٝأٓتخ٤ٗي هخ٤ٗٞٗتش  ك٢حُوصّٞ 

خ حُلٌْ حُوخ٢ٗٞٗ ؿ٤َ ٓظو٤يس رٔخ أٍٝىٙ حُوصْ ٖٓ ػزخٍحص أٝ أُلخظ ٫ طظلون ٖٓ ه٬ٍ ٓؼ٘خٛخ حُٔظخَٛ كو٤وش ٗٞح٣خٙ ٝؿخ٣خطتٚ ػ٤ِٜ

 ٝحُٔزخ٤ُٝ٢ْٗ رخ٧ُلخظ  ٝحُٔؼخ٢ٖٗٓ حُٔ٘خُػخص ح٩ىح٣ٍش ٝٓوخ يٙ ٜٓ٘خ ًُي إٔ ٖٓ حُِٔٔٔخص إٔ حُؼزَس رخُٔوخ ي 

 2006-1-21م .ع  ؿِٔش  47ُٔ٘ش  7453طؼٖ ٍهْ  ك٠  -حُؼ٤ِخك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش 

 

 ٓوطغ حُِ٘حع ك٢ حُطؼٕٞ حُٔخػِش  ٣ٜ٘ا هخثٔخ ػ٠ِ أ٣َٖٓ أٓخ٤ٖٓ: إٖٝٓ ك٤غ 

  ح٧ٍٝ:ح٧َٓ 

م ط٘ل٤ٌح 05ُٔ٘ش  35903ٝ  31313ٔيٟ حُظِحّ حُـٜش ح٩ىح٣ٍش رظ٘ل٤ٌ كٌْ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ك٢ حُطؼ٤ٖ٘ ٍهْ ر٣ظؼِن 

 ٔخ رخػظزخٍٙ ٓلٍٞ ارَحّ حُؼوي ٓٞضٞع حُطؼٖ.٤ِٓ

 ك٤ظؼِن ح٧َٓ حُؼخ٢ٗ:

 رشخٕ حُٔ٘خهصخص ٝحُِٔح٣يحص  3555ُٔ٘ش  131" ٌٍَٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 31حٗطزخم ٗص حُٔخىس " رٔيٟ -1

 ططز٤وخ ٤ِٓٔخ.  3555ُٔ٘ش  131" ٌٍَٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 31حُٔخىس " ٟ حُظِحّ حُـٜش ح٩ىح٣ٍش رظطز٤نٓي -3

 ٝػٖ ح٧َٓ ح٧ٍٝ: ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ

ٟ كٌْ هضخث٢ أ٣خ ٓخ كِٔلش ح إٔٝهزَ حُظؼَي ُٔٞضٞع حُطؼٕٞ حُٔخػِش ك٬ري إٔ ٗش٤َ ا٠ُ ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ريح٣ش 

 ٤٤ًٍٖ٘ أٓخ٤ٖٓ:وّٞ ػ٠ِ ًخٕ ط

 ًُٝتي رخُظؤ٤ًتي ػِت٠ حكظتَحّ حُشتَػ٤ش حُوخ٤ٗٞٗتش ٝح٫ُظتِحّ رخُ٘صتٞ  حُوخ٤ٗٞٗتش ٝحُؼٔتَ ػِت٠ حُوطخد حُوخ٢ٗٞٗ حًَُٖ ح٧ٍٝ :

حُؼيحُتش حُيُٝتش حُوخ٤ٗٞٗتش ٝططز٤تن  هضٞع حُلخ٤ًٖٔ ٝحُٔل٤ٌٖٓٞ ػ٠ِ حُٔٞحء ٧كٌتخّ حُوتخٕٗٞ رخػظزتخٍ إٔ ًُتي أٓتخّ ٝٓضتٕٔٞ 

 حُلوش ٝاػ٬ء ُٔزيأ ٤ٓخىس حُوخٕٗٞ.

: ٣ٝظؤط٠ ًُي رلٔخ٣ش حُلن حُٔطخُذ رٚ ٝحٌُٝى ػ٘ٚ ٍٝىٙ ا٠ُ  تخكزٚ ؿ٤تَ ٓ٘وتٞ  ٝٓ٘تغ  حُوطخد ح٫ ٬ك٠ حًَُٖ حُؼخ٢ٗ :

 ظؼي١ ػ٤ِٚ أٝ ؿصزٚ ك٢ ضٞء ٓخ ٣وَٙ ٖٓ أٝحَٓ ٝٗٞح٢ٛ .حُ

" طصيٍ ح٧كٌخّ ٝط٘لٌ رخْٓ حُشؼذ ٣ٌٕٝٞ ح٫ٓظ٘تخع  ط٘ص ػ٠ِ أٗٚ " حُِٔـ٠"( ٖٓ حُيٓظ23ٍٞحُٔخىس ) ٖٝٓ ك٤غ إ

كغ حُتيػٟٞ ٌٛٙ حُلخُش كن ٍ ك٢ػٖ ط٘ل٤ٌٛخ ٖٓ ؿخٗذ حُٔٞظل٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ حُٔوظص٤ٖ ؿ٣َٔش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝحُٔلٌّٞ ُٚ 

 حُـ٘خث٤ش ٓزخشَس ا٠ُ حُٔلٌٔش حُٔوظصش ".
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ػِتت٠ إٔ " طٔتت١َ كتت٢ شتتؤٕ ؿ٤ٔتتغ ح٧كٌتتخّ  23ُٔتت٘ش  32( ٓتتٖ هتتخٕٗٞ ٓـِتتْ حُيُٝتتش حُصتتخىٍ رخُوتتخٕٗٞ ٍهتتْ 03ٝطتت٘ص حُٔتتخىس )

 ....... " .ك٤ٚ.حُوٞحػي حُوخ ش روٞس حُش٢ء حُٔلٌّٞ 

كت٢ شتخٜٗخ حُوٞحػتي  حُوخ تش  ططزتن  ُٝتشيًْ ٓـِتْ حُطصتيٍ  ٓتٖ ٓلتخ حُظت٢ٖٝٓ ك٤غ إ ٓلخى  ٓخ طويّ إٔ ح٧كٌخّ  

روٞس حُشت حُٔلٌّٞ  ك٤ٚ ك٤ٔخ كصِض  ك٤ٚ  ٠ٛٝ كـ٤تش طلتٍٞ رتٌحطٜخ ىٕٝ حُٔـخىُتش ك٤ٜتخ رخػظزخٍٛتخ ػ٘تٞحٕ حُلو٤وتش  تيٍص رخٓتْ 

حُيٓتتظٍٞ   أٝ طؼط٤ِتتٚ كضتت٬ ػتتٖ طؼخٍضتتٜخ ٝطصتتخىٜٓخ ٓتتغ أكٌتتخّ ط٘ل٤تتٌٛخرخٓتتٔٚ ٝاٛتتيحٍٛخ رخ٫ٓظ٘تتخع ػتتٖ  ط٘ل٤تتٌٛخحُشتتؼذ ٣ٝـتتذ 

َٝٓٝهتخب ٜٓ٘تخ ٣ٔؼتَ ؿ٣َٔتش ؿ٘خث٤تش ٝحكظجخطتخ ػِت٠ ٓتِطش حُوضتخء ٝح٫ٓتظٜخٗش رؤكٌخٓتٚ ٝطؼطت٬٤ ُلٔتٖ ٓت٤َ حُؼيحُتش  ٣ٌٝتٕٞ كظٔتتخ 

ٓوض٤خ ح٫ٓظؼخٍ ُظِي ح٧كٌخّ  ٝط٘ل٤تٌٛخ كٔتزٔخ هضتض رتٚ كت٢  ٓ٘طٞهٜتخ ٝح٧ٓتزخد حٌُِٔٔتش ُتٚ ٝا٫ رضت٤خع ُٜتخ ٓتٖ ؿخٗتذ ح٧كٌتخّ 

٤تتَ ًُتتي ٣لتتَؽ حُزتتخىة حُيٓتتظ٣ٍٞش ٓتتٖ ٓضتتٜٔٞٗخ ٜٝٓ٘تتخ كتتن حُظوخضتت٢ ٝحٓتتظو٬ٍ حُوضتتخء ٝكـ٤تتش ح٧كٌتتخّ ٝحُٔلٌتت٤ٖٓٞ ٝحُوتتٍٞ رـ

"كت٢ ٛتٌح حُٔؼ٘ت٠   ٤ٓٝخىس حُشؼذ ٝؿ٤َٛخ ٝٛٞ أَٓ  ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ  حُـٜخص ح٩ىح٣ٍش إٔ ط٘خة ػٖ اػ٬ء ُِشتَػ٤ش  ٝٓت٤خىس حُوتخٕٗٞ

 "2/6/2010ؿِٔش  - م ع5ُٔ٘ش   303 طؼٖ ٍهْ كٌْ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ك٢ 
طلَُٛتخ حُؼيحُتش  تيٍٝحب ػتٖ ٓلتخًْ  حُظت٢، إٔ ح٧كٌتخّ  هضتخء حُٔلٌٔتش ح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتخ كت٢ٖٝٓ ك٤غ إ حُٔٔظوَ ػ٤ِٚ 

، ُْ ٣ظَى حُٔشَع أَٓٛخ ٓيٟ ، ُْٝ ٣يع ٓخ ط٘طن رٚ ٖٓ كن ٝػيٍ ، ٛزخء ، ٝاٗٔخ أٓزؾ ػ٤ِٜخ طزوخب ُلٌْ حُٔتخىس  ح٩ىح١ٍحُوضخء 

رؼزتخٍحص ؿ٤ِتش حُٔؼ٘ت٠  ت٣َلش حُي٫ُتش ، هتٞس حُشت٢ء حُٔلٌـتـّٞ ك٤تٚ ، رٔتخ  1923ُٔ٘ش  32ْ حُيُٝش ٍهْ ( ٖٓ هخٕٗٞ ٓـ03ِ)

٫ ط٘لتي ػتٖ حُلٌتْ رلتخٍ ، ٝٗظتَحب ُويٓت٤ش ح٧كٌتخّ حُوضتخث٤ش ٝضتٍَٝس  حُظت٣٢وظض٤ــٚ ًُي  ٖٓ ططز٤تن حُوٞحػتي حُوخ تش رخُلـ٤تش 

أٝ  حُوضتخث٢( ٓ٘تٚ إٔ ح٫ٓظ٘تخع ػتٖ ط٘ل٤تٌ حُلٌتْ 23ٖٔ حُيٓظٍٞ ك٠ حُٔخىس )حُٔزخىٍس ا٠ُ ط٘ل٤ٌٛخ ٓظ٠ ًخٗض ٝحؿزش حُ٘لخً ، كوي طض

( ٓتٖ 133طؼط٤َ ط٘ل٤ٌٙ ٖٓ ؿخٗذ حُٔٞظق حُٔوظص ، ٣ؼي رٔؼخرش ؿ٣َٔش ؿ٘خث٤ش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رخُلزْ ٝحُؼٍِ ٝكوخب ُلٌتْ حُٔتخىس )

 ٣ـتُٞ حُٔـخىُتش ك٤ٔتخ كصتَ ك٤تٚ حُلٌتْ ا٫ ػتٖ ٛٞ ػ٘تٞحٕ حُلو٤وتش حُوخ٤ٗٞٗتش ٝأٗتٚ ٫ حُوضخث٢هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ، رلٔزخٕ إٔ حُلٌْ 

٣وٍَٙ حُوخٕٗٞ ك٠ ٌٛح حُشؤٕ ، رل٤غ اًح ًخٕ حُلٌْ ٝحؿذ حُ٘لخً ، طؼ٤ٖ ػ٠ِ ؿٜش ح٩ىحٍس حُٔزتخىٍس  ح١ٌُط٣َن ُٝٞؽ ط٣َن حُطؼٖ 

حُؼتخّ ٫ ٣ؼِٞٛتخ حػظزتخٍ ٫ٝ ا٠ُ ط٘ل٤ٌٙ ، حكظَحٓخ ُِلـ٤ش حُوضخث٤ش حُٔوٍَس ُٚ ، طِي حُلـ٤ش حُظ٠ طؼي ػِت٠ حُؤتش كت٠ ٓتيحٍؽ حُ٘ظتخّ 

طٔٔٞ ػ٤ِٜخ ٓصِلش ، كبٕ حٓظ٘ؼض ح٩ىحٍس ػٖ ط٘ل٤ٌ حُلٌْ ىٕٝ ٝؿٚ كن أٝ طؼٔيص طؼط٤َ ط٘ل٤ٌٙ ، ًخٕ ٓٔتٌِٜخ ٓوخُلتخب ُِوتخٕٗٞ ، 

 ١ٍح٩ىح٣ْٔ حُلـ٤ش حُوضخث٤ش حُٔوٍَس ُِلٌْ ، ٓٔتخ ٣لتن ٓؼتٚ ُتٌٟٝ حُشتؤٕ ح٫ُظـتخء اُت٠ حُوضتخء  ِٓز٢ٝحػظزَ ًُي رٔؼخرش هَحٍ 

ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِخ كت٢ "ُٞهق ط٘ل٤ٌٙ ٝاُـخثٚ ٝحُظؼ٣ٞا ػ٘ٚ ، ٝكوخب ُٔخ حٓظوَ ػ٤ِٚ هضخء ٌٛٙ حُٔلٌٔش .

 "5/12/2009ؿِٔش –م.ع    52 ُٔ٘ش   18669

ٍٞ حُؼوتتي م ٓلتت05ُٔتت٘ش  35903ٝ  31313 ٠ك٤تتغ حٗتتٚ ٝك٤ٔتتخ ٣ظؼِتتن رلٌتتْ حُٔلٌٔتتش ح٩ىح٣ٍتتش حُؼ٤ِتتخ كتت٢ حُطؼ٘تت٤ٖ ٍهٔتتٝٓتتٖ 

ٝهتي ظٜتَص طِتي حُٔوخ تي ٝحُٔوخ تي حُشتَػ٤ش  أهتخّ هضتخثٚ ػِت٠ ػتيى ٓتٖ حُٔزتخىة حُوخ٤ٗٞٗتشحُٔطؼٕٞ ػ٤ِتٚ كخٗتٚ 

ٝحُظت٢ طٔؼِتض كت٢  ُٔ٘طٞهتش. حٌُِٔٔتش حُـ٣َٛٞتشٝحضلش ٝؿ٤ِٚ ك٤ٔخ كٞطٚ ك٤ؼ٤تخص حُلٌتْ ٝٓتخ طضتٔ٘ظٚ أٓتزخرٚ 

 : ح٫ط٠

 أ٫ٝ:

لون حُٔٔخٝحس ٝطٌخكئ حُلَ  ر٤ٖ اكَحى حُٔـظٔغ حُٞحكي ىٕٝ ط٤٤ِٔ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ططز٤ن حُؼيحُش ح٫ؿظٔخػ٤ش رٔخ ٣ 

٫ٝ ٣لخؽ ك٢ ًُي رؤٕ حُوخػيس أٗٚ "٫ رط٬ٕ ا٫ ر٘ص"، ًُتي إٔ ٛتٌح  " ر٤ْٜ٘ ك٢ حَُٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظٔخػِش. ًُٝي ر٘صٚ

ي ٣ِلتن رتٚ رـ٤تَ ٗتص ًٔتخ ُتٞ ًخٗتض حُوٍٞ أضل٠ ه٫ٞب ٜٓـٍٞحب ك٢ حُلوٚ ٝحُوضخء، كٌٔخ إٔ حُزط٬ٕ ٣ِلن رخُظصَف رت٘ص كبٗتٚ هت

حُٔوخُلش حُظ٢ شخرض حُظصَف طشٌَ هَٝؿخب ػ٠ِ ٗص آَٓ ٫ٝ َٓحء ك٢ إٔ حُ٘ص حُت١ٌ ٣ٞؿتذ حُِٔح٣تيس ٓتز٬٤ب ُز٤تغ أٓت٬ى حُيُٝتش 

ُٝظـ٤ٔيٙ ُٔزيأ حُٔٔخٝحس ٝطٌخكئ حُلَ ، كضت٬ب ػتٖ اٗٔخ ٛٞ ٗص آَٓ ُظؼِوٚ رلٔخ٣ش ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ًٔخ أٝؿذ حُيٓظٍٞ، 

 ٖٓ حُلٌْ 27   "٣ضٖٔ ٌَُ ١ً كن كوٚ ك٢ حُٔخٍ حُؼخّ.أٗٚ 

 ػخ٤ٗخ:

حُظؤ٤ًتي ػِتت٠ كٌتَس حُصتتخُق حُؼتخّ ٝحٕ حُٔصتتِلش حُؼخٓتش ٓويٓتتش ػِت٠ حُٔصتتخُق حُلَى٣تش ٝطؼِتتٞ ػ٤ِٜتخ رخػظزخٍٛتتخ  

٤ٗ٬تش أٓخ ك٢ حُلخ٫ص ح٧هَٟ كوي ؿ١َ ح٩ػ٬ٕ ىحهَ ٓصَ ٝهخٍؿٜخ، رَ ؿتَص كِٔتش اػًُٝي ر٘صٚ "  ح٠ُٝ٧ ك٢ حُظطز٤ن.

ح اُت٢  ضؤش ُ٪هزخٍ ػٖ ٓتِحىحص ر٤تغ طِتي ح٧ٍحضت٢ ٝٓٞحػ٤تيٛخ، ك٤تغ ٝ تَ ح٩ػت٬ٕ ػتٖ ًُتي اُت٢ ًٍٝطتٚ ٝؿخ٣ظتٚ، ًُٝتي هصتيب

طلو٤تتن أهصتت٢ ىٍؿتتخص حُشتتلخك٤ش ٝحُؼ٤ٗ٬تتش ٝطٌتتخكئ حُلتتَ ، كزتتيأ ح٧ٓتتَ ٓزٔتتٞطبخ ؿٞحٗزتتٚ ٓؼِٞٓتتش شتتَحثطٚ ُِـ٤ٔتتغ كظ٘تتخكْ ك٤تتٚ 

ُيُٝش ٖٓ ًُي ػ٢ِ أكضَ ح٧ٓؼخٍ ٝكن أ٣َٔ ٝأٗٔذ حُشتَٝط( ًٔتخ رتيأ حُزتٕٞ شخٓتؼبخ ٝكصِض ح –ٓص٤٣َٖ ٝػَربخ  –حُٔظ٘خكٕٔٞ 

ر٤ٖ ٓوخرَ حُز٤غ ك٢ حُلخُش ح٢ُٝ٧ ٝٓؼَ حُز٤غ ك٢ حُلخ٫ص ح٬ُكوش ٍؿتْ إٔ حُز٤تغ أشتظَٔ كت٢ رؼتا ح٧ك٤تخٕ ػِت٢ أٍحضت٢ كت٢ ًحص 

طٔتض رلخ تَ ُٓ٘ت٢ كت٢ رؼضتٜخ ٫ ٣ِ٣تي ػِت٢ رضتؼٚ  ٓ٘طوش حُوخَٛس حُـي٣يس حٌُخثٖ رٜخ ٓٞهغ ٓشَٝع "ٓي٣٘ظ٢"، ٝإٔ ٌٛٙ حُز٤ٞع

 ٖٓ حُلٌْ 27   أشَٜ.

  ػخُؼخ :

حُظؤ٤ًي ػِت٠ ضتٍَٝس حُظتِحّ حُـٜتخص ح٩ىح٣ٍتش حُٔٔتجُٞش ػتٖ حُٔتخٍ حُؼتخّ ٝحُوخثٔتش ػِت٠ اىحٍطتٚ رتخٕ طؼٔتَ ػِت٠ 

٘ظتَ ػتٖ طلو٤تن حُٔ٘لؼتش حُؼخٓتش أ٣تخ ًخٗتض حُٞٓتخثَ حُظت٢ طٔتظويٜٓخ كت٢ ٓٔخٍٓتظٜخ ُ٘شتخطٜخ ح٫ىحٍٟ رصتَف حُ

تخ ٓتٖ حُٔؼتخٍف حُؼخٓتش  "ًُٝتي ر٘صتٚ  حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طلٌٜٔخ. ٓب حُظت٢ ٫ طلظتخؽ كت٢  –ٝٓتٖ ك٤تغ اٗتٚ هتي رتخص ٓؼِٞ
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تخ إٔ ح٤ُٜجتش  ٓب ٣ُؼ٤تي ارتَحّ ِٓلتن حُؼوتي ٓٞضتٞع حُطؼتٖ  حُطخػ٘تش.طوص٢ كو٤وظٜخ ٝطٔل٤صخ اُت٢ أػٔتخٍ هزتَس أٝ طـَرتش . رتخص ٓؼِٞ

اُتت٢ اؿتَحء ٓتِحىحص ًزتت١َ طَكتض ك٤ٜتخ ُِز٤تتغ ٓٔتخكخص شخٓتؼش ىحهتتَ ُٓتخّ حُٔـظٔؼتتخص  2006رتتخىٍص كت٢ حُؼتخّ  –رزضتؼش أشتَٜ 

 حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣يس، رؼضٜخ ك٢ ًحص حُٔ٘طوش حٌُخثٖ رٜخ ٓٞهغ ػوي ٓشَٝع "ٓي٣٘ظ٢" ٢ٛٝ حُوخَٛس حُـي٣يس.

ٖٓ ك٤غ ٓوخٓتٚ ٝشتَطٚ ٝاؿَحءحطتٚ ٝك٤غ اٗٚ رٔوخٍٗش حُز٤غ ح١ٌُ طْ ك٠ حُلخُش حُٔؼَٝضش رخُز٤ٞع حُظ٢ طٔض ك٢ حُلخ٫ص ح٧هَٟ 

...، كبٕ حُٞضغ ريأ ًٝؤٗٚ أَٓ ػـذ، كل٢ حُلخُش حُٔؼَٝضش "ػوي ٓشَٝع ٓي٣٘ظ٢" ريح حُظصَف ك٢ حُٔخٍ حُؼخّ ٓلخطبتخ رخٌُظٔتخٕ 

كظٔوا ح٧َٓ ػتٖ ر٤تغ ٧ٍحضت٢ حُيُٝتش رٔوخرتَ ػ٤٘ت٢ ضتج٤َ ٣تظْ أىحإٙ هت٬ٍ ػشت٣َٖ  –كخشخ طَكخٙ  –٫ ٣ؼِْ أكي ٖٓ أَٓٙ ش٤جبخ 

خ ٣ٌٖٔ ٣ُخىطٜخ ا٢ُ هٔٔش ٝػش٣َٖ، كض٬ب ػٖ حشظٔخٍ حُؼوي ػ٢ِ شَٝط ٓـللتش، كوتي حشتظَٔ حُؼوتي  ٓب ػِت٢  –رتخىة ١ً رتيء  –ػخ

حُظصَف ك٠ هٔٔش آ٫ف كيحٕ، ٣ُيص ك٢ ِٓلوٚ ا٢ُ ػٔخ٤ٗش آ٫ف كيحٕ، اضخكش ا٢ُ طو٣ََ كن حُشًَش ٓخُلش حًٌَُ كت٢ ح٫ٓتظلٞحً 

 ٖٓ حُلٌْ 27   يحٕ رخُشلؼش".ف "أُق ٝػٔخٗٔخثش ك 1800ػ٢ِ ٓٔخكش 

 ٍحرؼخ:

ًُتي رلٌتْ حُضتٍَٝس َٓحهزتش طصتَكخص  ٚحُظؤ٤ًي ػ٠ِ كٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ٝحُللخظ ػ٤ِٚ ٝٓ٘غ اٛيحٍٙ ٝٓتخ ٣ٔتظظزؼ 

ًٌُي ريح ٓوخرَ حُز٤غ كت٢ حُلخُتش حُٔؼَٝضتش ضتج٬٤ب "  حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ك٢ حُٔخٍ حُؼخّ ٝاكٌخّ ح٤ُٔطَس ػ٤ِٚ. ًُٝي ر٘صٚ

خ أٝ ط٣ِتي، أٓتخ كت٢ حُلتخ٫ص ح٧هتَٟ كوتي ؿ٤َ ٓظ٘خٓذ ٓ ٓب غ ه٤ٔش ح٧ٍي حُٔز٤ؼش ٣ظْ أىحإٙ ٝكن َٓحكَ ٤ُ٘ٓش طصَ ا٢ُ ػش٣َٖ ػخ

ريح ػٖٔ ح٧ٍي حُٔز٤ؼش ػخى٫ب ٝٓظٞحكوبخ ٓغ ٓؼَ حُٔٞم ٝح١ٌُ طليى ٖٓ ه٬ٍ ِٓحىحص ػ٤ِ٘ش ػخٓش ػِْ رٜخ ٖٓ رخُتيحهَ ٝحُوتخٍؽ، 

٫  ٝٓؼ٤٘تخ. أٍحي ٤ٌ٘ٓش ٝٓـظٔؼخص ػَٔح٤ٗش، ريص ًٝؤٜٗخ ًُ٘ٞ ٫ ط٘لي حُٔظوٌسٓصَ كخٗزٔظ ح٧َٓ ٝحطٔغ حَُؿخء ٝريص  لخ١ٍ 

 ٣٘ضذ، ؿي٣َس رلٔخ٣ظٜخ ٝحُلَ  ػ٤ِٜخ ٖٓ إٔ طزيى رؤػٔخٕ رؤش.

ٝك٢ حُلخُتش ح٧ُٝت٢ رتيص ٤ٛجتش حُٔـظٔؼتخص حُؼَٔح٤ٗتش حُـي٣تيس ػخُكتش ػتٖ ٓتِٞى ٓتز٤َ اؿتَحءحص ٝأٝضتخع ٝشتَٝط حُطتَف حُظت٢  

، أٓتخ كت٢ حُلتخ٫ص ح٧هتَٟ كوتي ؿت١َ ح٫ُظتِحّ 1998ُٔت٘ش  ٤89ْ حُٔ٘خهصتخص ٝحُِٔح٣تيحص حُصتخىٍ رخُوتخٕٗٞ ٍهتْ كيىٛخ هخٕٗٞ ط٘ظت

خ  –رخُشَػ٤ش ٝطْ حُز٤غ ٝكن أكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ ح١ٌُ شَع  ٓب ُلٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ٝطلو٤تن أهصت٢ ىٍؿتخص حُشتلخك٤ش ٝحُؼ٤ٗ٬تش  –أٓخ

 ك٢ ٌٛٙ حُلخ٫ص ٝأٓلَ ػٖ ر٤غ رؼٖٔ حُٔؼتَ ٝؿ٘تض حُوِحٗتش حُؼخٓتش ٓتٖ ٍٝحء ٝطٌخكئ حُلَ  ػ٘ي حُظصَف ك٤ٚ ٝٛٞ ٓخ ؿ١َ كؼ٬ب 

 " ٖٓ حُلٌْ 27  "ًُي ٓٞحٍى طخثِش.

 هخٓٔخ :

حُظؤ٤ًي ػ٠ِ حُشَػ٤ش حُوخ٤ٗٞٗش رضٍَٝس هضتٞع حُـٜتخص ح٩ىح٣ٍتش ٝح٧ؿٜتِس حُٔٔتجُٞش كت٢ حُيُٝتش ٓؼِٜتخ ٓؼتَ  

كتت٢ هتتخٕٗٞ ط٘ظتت٤ْ حُٔ٘خهصتتخص  –إ ٓلتتخى ٓتتخ طوتتيّ ، إٔ حُٔشتتَع ٝٓتتٖ ك٤تتغ " رتتخه٢ ح٧كتتَحى ٧كٌتتخّ حُوخٕٗٞ.ًُٝتتي ر٘صتتٚ 

حطوتٌ ٓتٖ حُِٔح٣تيس حُؼ٤ِ٘تش حُؼخٓتش أٝ حُٔل٤ِتش ٝحُٔظتخ٣ٍق حُٔـِوتش ٓتز٬٤ب أ ت٤ِبخ ُز٤تغ ٝطتؤؿ٤َ حُؼوتخٍحص  –ٝحُِٔح٣يحص حُٔشخٍ ا٤ُتٚ 

ٝحُٔظخ٣ٍق حُٔظؼِوش طوٞٓتخٕ ػِت٢  –٤ِش ػخٓش ًخٗض أٝ ٓل –حًُِٔٔٞش ُِـٜخص حُوخضؼش ٧كٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ، رلٔزخٕ إٔ حُِٔح٣يس 

حُٔٔخٝحس ٝطـٔي إٔ  ٓزيأ طٌخكئ حُلَ ، كض٬ب ػتٖ طلو٤تن حُٔصتِلش حُؼخٓتش، ك٤تغ ٣طتَف حُؼوتخٍ حُٔطِتٞد ر٤ؼتٚ أٝ طتؤؿ٤َٙ ػِت٢ 

ك٤ش حٌُخكش، ٖٝٓ ػْ ٣ظويّ حَُحؿزٕٞ كت٢ حُشتَحء أٝ ح٫ٓتظجـخٍ رؼَٝضتْٜ، ٝكت٢ ٓتز٤َ حُلتُٞ رتٚ ٣ظ٘تخكْ حُٔظ٘خكٔتٕٞ، كظلتَ حُشتلخ

ٓلَ حُضزخر٤ش، ٝطـ١َ حُِٔح٣يس ٣ٝظْ كظق حُٔظخ٣ٍق حُٔـِوش ػ٢ِ ٍإّٝ ح٧شٜخى، ٣ٝظْ ح٫هظ٤خٍ ٧كضَ حُشَٝط ٝح٧ٓؼخٍ، ٝٓتٖ 

 ػْ طـ٢٘ حُٔصِلش حُؼخٓش ػَٔس ًُي رخُٞ ٍٞ ا٢ُ أػ٢ِ ح٧ٓؼخٍ.

حُيُٝتش، ٝطلَضتٚ حُصتلش حُظٔؼ٤ِ٤تش  ٝإ ٓخ كَضٚ ٝأٝؿزتٚ حُٔشتَع ػِت٢ ٛتٌح حُ٘لتٞ اٗٔتخ ٛتٞ أ تَ ط٤ِٔتٚ ح٩ىحٍس حَُشت٤يس ٧ٓتٞحٍ

رتخُز٤غ أٝ حُظتؤؿ٤َ رخُٔٔخٍٓتش حُٔلتيٝىس ٝح٧ٓتَ  –كت٢ ٛتٌح حُوتخٕٗٞ  –ُٝتْ ٣ٔتٔق حُٔشتَع  ُِوخث٤ٖٔ ػ٢ِ أَٓ ٌٛٙ ح٧ٓٞحٍ ٝر٤ؼٜتخ.

خ إ ػوتي حُظتيحػ٢ ٛتٞ ػوتي ر٤تغ، ٍٝؿتْ ٓتكضت٬ ػِت٠ حٕ  حُٔزخشَ ا٫ ػ٢ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼ٘خء،ٝك٢ كخ٫ص ٓليىس ػ٢ِ ٓتز٤َ حُلصتَ.

حشظَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ر٤غ ٓٔخكخص شخٓؼش طٌل٢ ٩ٗشخء ٓي٣٘ش رؤًِٜٔخ، كوي ؿَٟ ارَحٓٚ رخ٧َٓ حُٔزخشَ، ك٢ هَٝؽ ٓخكَ ٝاٛيحٍ رٞحف 

٧كٌتتخّ هتتخٕٗٞ حُٔ٘خهصتتخص ٝحُِٔح٣تتيحص حُٔشتتخٍ ا٤ُتتٚ ٝٓتتخ طوظضتت٤ٚ أ تتٍٞ ح٩ىحٍس حَُشتت٤يس ٓتتٖ إٔ ٣ـتتَٟ ارَحٓتتٚ ٓتتٖ هتت٬ٍ ِٓح٣تتيس 

ٟ ك٤ٜتخ حُٔظ٘خكٔتٕٞ، ٝٛٞٓتخ ٣ؼ٤تذ ح٩ٍحىس حُظت٢ حٗؼوتي رٔٞؿزٜتخ حُؼوتي، رتَ ٣ِٝوت٠ رظ٬ُتٚ ٣ٝؼٌتْ ٣ظزخٍ -أٝ ٓظخ٣ٍق ٓـِوش -ػ٤ِ٘ش

 رٞ تتلٚ ٓتتٖ ٍٝحرتتظ حُوتتخٕٗٞ حُؼتتخّ  -ُِؼوتتي، ٝٛتتٞ ٓتتخ ٓتتٖ شتتؤٗٚ إٔ ٣صتت٤ذ حُؼوتتي -ٓوتتخر٬ب ٝشتتَٝطخب  -آػتتخٍٙ ػِتت٠ حُظتتٞحُٕ حُٔتتخ٢ُ

 " ٖٓ حُلٌْ ٣27َحؿغ   " رخُزط٬ٕ.

ٌْ ٣ـي إٔ كِٔلظٚ حػظٔيص ك٢ حُٔوخّ ح٧ٍٝ ٝرشتٌَ حٓخٓت٠ ػِت٠ ضتٍَٝس حُظتِحّ ٖٝٓ ك٤غ إ حُٔظؤَٓ ٌُٜح حُل

ٝحُٔ٘لؼتش حُؼخٓتش ك٤ٔتتخ طـ٣َتٚ ٓتٖ طصتتَكخص طتَطزظ حٍطزخطتخ ٝػ٤وتتخ  حُصتخُق حُؼتتخّظلو٤تن رٝاُتِحّ حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتتش 

ش ٝك٣َتتش ٓتتزَ حُؼ٤ٗ٬تتٝاطزتتخع حُتت١ٌ طوتتّٞ ربىحٍطتتٚ ٝػتتيّ حُظلتت٣َظ ك٤تتٚ رتتخروْ ح٧ٓتتؼخٍ ٝحُشتتَٝط  رخُٔتتخٍ حُؼتتخّ

 . خ ٤ًٝلخ ٤ُْ رٞ لٜخ ِٓطش ػخٓش ٌُٖٝ رٞ لٜخ ٗخثزش ػٖ حُٔـظٔغحُٔ٘خكٔش ك٢ طصَكخطٜخ ًٔ

ٝٓٔخ ٫ شي ك٤ٚ إ ٌٛح ح٧َٓ ٣ـتي ٓتَىٝىس حُطز٤ؼت٢ حٓتظ٘خىحب اُت٠ إٔ حُيُٝتش ًظ٘ظت٤ْ شتوص ُِـٔخػتش ٣ٔتظٔي ٓتٖ ٛتٌح حُظشتو٤ص  

أٝ ضخع حُـٔخػش كلظخب ٝضزطخب ٝط٤٤َٔحب ٝط٤ٔ٘ش ك٢ ًَ حُٔـخ٫ص ٌٛٙ ٓزٍَ ه٤خٓٚ ٣ٝٔظٔي ٓ٘ٚ شَػ٤ش ٗلخً حُوٍٞ ػ٠ِ حُـ٤َ رشؤٕ 

 -:ٝٛٞ طٔؼ٤َ ٣وضغ ٧ ٍٞ ػ٬ػش حُيُٝش طوّٞ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ح٤ُ٘خرش ػٖ حُـٔخػش ٝحُظٔؼ٤َ ُٜخ 

 .طؼيى حُظ٘ظ٤ٔخص ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طشٌَ ٜٓ٘خ حُيُٝش ك٬ طٌٕٞ ٤ًخٗخب ط٘ظ٤ٔ٤خ ٝحكيحب  :أُٜٝٔخ 

 ذ حُظش٤ٌَ ٌُٜٙ حُظ٘ظ٤ٔخص. : حهظ٬ف أٓخ٤ُػخ٤ٜٗٔخ 
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 طٔظٔي أ١ ٖٓ حُـٜخص شَػ٤ش ٓٔخٍٓظٜخ ا٫ رٞ ق حُـٜي ٓٔؼِش أٝ ٗخثزش ػٖ ؿ٤َٛخ. ٕ ٝظخثق حُظو٣ََ ٝحُظ٘ل٤ٌ ٫ػخُؼٜٔخ: أ 

رٞ لٜخ ِٓطش ػخٓش ٓو٤يس ك٤ٔخ طـ٣َٚ ٖٓ طؼخ٬ٓص طتظْ طزوتخ  ٖٝٓ ك٤غ إ ٓ٘خُػخص حُؼوٞى ح٩ىح٣ٍش حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش

ٞحرض هخ٤ٗٞٗش هخطؼش حُي٫ُتش ػِت٠ ضتٍَٝس َٓحػتخس حُصتخُق حُؼتخّ كِت٤ْ ٓتٖ ٓتِطش ػخٓتش ا٫ ٝٛتٞ ٓو٤تيس ٝٓلتيىس رٔت٘ي ٧ ٍٞ ٝػ

ٝاىحٍس حُشتجٕٞ  –ُِـٜخص حُوٞحٓش ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ ك٢ حُظصتَف ٝطٔت٤٤َ حُٔصتخُق حُؼخٓتش  ٝحُؼوي ح٩ىح١ٍ ػخ٢ٗ ٤ِٓٝظ٤ٖشَػ٤ظٜخ 

ٝٛٔخ ٣ظلوخٕ ك٢ ضتٞحرظ رخػظزخٍٛٔتخ  تخىٍط٤ٖ ػتٖ ٣٫ٝتش طٔتظ٘ي ٫هظصتخ  ٓلتٞي  ١ٝأ٠ُٝ ح٤ُِٓٞظ٤ٖ ٛٔخ حُوَحٍ ح٩ىحٍحُؼخٓش 

طٌتٕٞ ٕٞ ٛٞ أ٤ٖٓ ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ كٌْ شَػ٢ ًٔتخ حٜٗتخ ربؿَحء حُظصَف ك٢ شؤٕ ٣ظؼيٟ ًحص ٓصيٍ حُوَحٍ ا٠ُ ٓخٍ ٝٓصخُق ٝشج

ُظٌخكتَ ٝطٌتخكئ حُلتَ  رت٤ٖ أكتَحى حُتٞطٖ ِٓظِٓش رلِٓش ٖٓ حُضٞحرظ  حُوخ٤ٗٞٗش حُظت٢ طٌلتَ ُٜتخ  ط٘ل٤تٌ طِتي ح٤ُٔخٓتخص رٔتخ ٣لوتن ح

حُٞحكي ٠ٛٝ ًٌُي حُٔؼ٤٘ش رخُوطخد حُوخ٢ٗٞٗ رخ٫ُظِحّ رخُشَػ٤ش ٝحُؼيحُش ح٫ؿظٔخػ٤تش ك٤ٔتخ طظوتٌٙ ٓتٖ اؿتَحءحص أٝ طصتَكخص ٝٛت٠ 

ُظت٢ ٛت٢ كت٢ رصيى حُو٤خّ ريٍٝٛخ حُٔ٘ٞط رٜخ ك٢ اىحٍس ٝط٤َٔ حَُٔحكتن حُؼخٓتش ٓتٖ أٍحضت٠ حُيُٝتش ٝٓٔظٌِخطٜتخ حُؼخٓتش ٝحُوخ تش ٝح

 ح٧ٓخّ ًِٓٔٞش ُِيُٝش ٝحُٔلٞضش ٝح٤ًُِٞش ٖٓ هزَ أكَحى حُشؼذ ػ٠ِ اىحٍطٜخ ٝحٓظـ٬ُٜخ رٔخ ٣لون حُصخُق حُؼخّ.

 حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظش٣َغ ك٤٘ٔخ أكظض رؤٕ: ٝك٠ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ًٛزض

 ح٧كتَحىش حُؼخٓتش طزَٓتٚ ػخ٤ٗتخب ٫ ك٤ٔتخ ط٘تٍِ ك٤تٚ ُِٓ٘تش ٝح٤ُٜجت  حُؼوتي ح٫ىحٍٟ أ٫ٝب طزَٓتٚ ٤ٛجتش ػخٓتش ٓتٖ أشتوخ  حُوتخٕٗٞ حُؼتخّ"

 اىحٍس أٓخٗتخصٗت٤ظ رٜتخ ٓتٖ  حٓتظويحٜٓخ ُٔتِطظٜخ ٝٓتخ اطتخٍ كت٢ٝٗلتٞٙ ٌُٜٝ٘تخ طزَٓتٚ  ا٣ـتخٍٝأشوخ  حُوخٕٗٞ حُوتخ  ٓتٖ ر٤تغ ٝ 

خّ ُِـٔخػتش ٝٓٔخٍٓتظٜخ طزَٓتٚ رٔ٘خٓتزش طصتي٣ٜخ ُِشتؤٕ حُؼت أٜٗتخحٟ   حَُٔحكن حُؼخٓش ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝطٔت٤٤َٛخ ٝاٗشخءحُٔصخُق حُؼخٓش 

حُٔـظٔتغ ػِت٠ ٍأّ حُـٔخػتش ا٫ ُِو٤تخّ  كت٢ٓتخ هخٓتض ح٤ُٜجتخص حُؼخٓتش ٝٓتخ طزتٞأص ٌٓخٗظٜتخ  حُظت٢ُٞٓخثظ حَُػخ٣ش ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝحُضزظ 

طزتتَّ رتت٤ٖ  حُظتت٢حُؼوتتٞى حُٔي٤ٗتتش  كتت٢حُٔتتخرو٤ٖ ٣ظضتتٖٔ شتتَٝطخب حٓتتظؼ٘خث٤ش ٓٔتتخ ٫ ٣ؼظتتخى  ح٧ٓتت٣َٖرٜخ.ٝحُؼوتتي ح٫ىحٍٟ ػخُؼتتخب ٝرٔٞؿتتذ 

 كت٢طَطتي  حُظت٢طوتظِظ رؤٝضتخع ح٩ٓتخٍس ٝحُٔتِطش   ٣ؼَكٜتخ كوتٚ حُوتخٕٗٞ حُوتخ  حُظت٢ٝٛ٘تخ طوتظِظ  ػ٬هتخص حُظؼخهتي   ك٤ٖ ٗتي٣ٖنطتَ

رؼتا ٝؿتٞٙ َٓؿؼ٤ظٜتخ اُت٠ هٞحٓتش حُيُٝتش ػِت٠  كت٢ٌُٜٝ٘تخ طَطتي    ت٤خؿش ػوتي ٓتخ كت٢َٓؿؼ٤ظٜخ ٤ُْ كوتظ اُت٠ حَُضتخء ح٫طلتخه٠ 

ٝٓتٖ هٞحٓتش حُيُٝتش ػِت٠ حُشتؤٕ حُؼتخّ   ٝط٘ظ٤ْ شجٜٞٗخ حُؼخٓش ٝطٔت٤٤َ ٓصتخُلٜخ حُؼخٓتش حُٔـظٔغ ِٝٓطخٜٗخ ػ٤ِٚ ُلٔخ٣ش حُـٔخػش

ٍَ طوصتص.ٖٝٓ ؿٜتش كتؤٕ  حُظ٢طظلَع حُظلخ٣ٍغ ا٠ُ ح٤ُٜجخص ٝحُٔصخُق ٝٓخثَ حُٞكيحص حُؼخٓش  َٕ اه٤ِْ ٝٓـخ ط٘ؤْ َٗٞع ٗشخط ٌٝٓخ

تتٜخ حُيُٝتتش ٝطوتتّٞ ػ٤ِٜتتخ ٓتتٖ حُ٘خك٤تتش ٝحُـٔ  ٓصتتخُق ٝأٝضتتخػخب ٝٓوخ تتي ٓ٘شتتٞىس  حُشتتؤٕ حُؼتتخّ ٛتتٞ شتتؤٕ حُـٔخػتتش خػتتش طشوصا

ٛتتٌٙ حُيُٝتتش ٣َٓتتْ   حُؼتتخّ رٞ تلٜخ شتتؼزخب ػِتت٠ اهِتت٤ْ ػ٤ِتٚ كٌٞٓتتش حُتتي٣٢ُٝيٍٓتٜخ حُوتتخٕٗٞ  حُظتت٢ٝحُيُٝتتش   حُٔئٓٔت٤ش حُظ٘ظ٤ٔ٤تتش

ًزتَٟ طظتُٞع  ٌُٜٝ٘تخ طظٌتٕٞ ٓتٖ حُ٘خك٤تش حُظ٘ظ٤ٔ٤تش ٓتٖ ٤ٛجتخص  ٝٛت٠ ٫ طظشتٌَ ٓتٖ ٤ٛجتش ٝحكتيس  حُؼتخّ حُظ٘ظ٢ٔ٤حُيٓظٍٞ ٤ًخٜٗخ 

ٝٛت٠ ٓتغ طشتٌِٜخ رخُظ٘ٔت٤ن رت٤ٖ ٛتٌٙ   ًُٝتي رٔتخ ػتَف ٓتٖ ٓتِطخص حُظ٘ل٤تٌ ٝحُظشت٣َغ ٝحُوضتخء  ػ٤ِٜخ َٓحكَ طشٌَ حُؼٔتَ حُؼتخّ

ٌاٖ   حُـٜخص ص  أكيحٛخكٜٞ ط٤ٔ٘ن ٣للع هيٍحب ٖٓ حُظٞحُٕ ٫ ٣ٔ ٖٓ حٓظ٤ؼخد ٌٓ٘ش حُو٤خّ ٝكيٛخ رخُؼَٔ حُؼخّ.كخُيُٝتش ًظ٘ظت٤ْ ٓشتوا

رشتؤٕ أٝضتخع حُـٔخػتش كلظتخب ٝضتزطخب   ٖٓ ٌٛح حُظشو٤ص ٓزٍَ ه٤خٓٚ ٣ٝٔظٔي ٓ٘ٚ شَػ٤ش ٗلخً حُوٍٞ ػ٠ِ حُـ٤تَُِـٔخػش ٣ٔظٔي 

 ػ٬ػش ٧ ٍٞٝٛٞ طٔؼ٤َ ٣وضغ   ٌٛٙ حُيُٝش طوّٞ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ح٤ُ٘خرش ػٖ حُـٔخػش ٝحُظٔؼ٤َ ُٜخ  ًَ حُٔـخ٫ص ك٢ٝط٤٤َٔحب ٝط٤ٔ٘ش 

ٝػخ٤ٜٗتخ: حهتظ٬ف أٓتخ٤ُذ حُظشتٌَ ُٜتٌٙ   َ ٜٓ٘خ حُيُٝش كت٬ طٌتٕٞ ٤ًخٗتخب ط٘ظ٤ٔ٤تخب ٝحكتيحب طظشٌ حُظ٢ ح٧ٓخ٤ٓشأُٜٝخ: طؼيى حُظ٘ظ٤ٔخص  

ِٓطش حُظو٣ََ طٌٕٞ رخ٫ٗظوخد ِٝٓطش حُظ٘ل٤ٌ ًحص حُوٞس حُٔخى٣ش طٌتٕٞ  إٔرخػظزخٍ   حُظ٘ظ٤ٔخص ٝكوخب ٫هظ٬ف حُٜٔخّ حُُٔٞػش ػ٤ِٜخ

ِطش حَُهخرش ػِت٠ حُشتَػ٤ش طوتّٞ حٓتظو٫٬ب رَٔحػتخس طتٞحُٕ حُٔتِطظ٤ٖ ٝٓ  ح٠ُٝ٧رخُظؼ٤٤ٖ ٖٓ أػ٠ِ ٓغ هضٞػٜخ ُوَحٍحص حُِٔطش 

ٓتٖ حُـٜتخص شتَػ٤ش ٓٔخٍٓتظٜخ ح٫ رٞ تق ٛتٌٙ  حًَٟٝ ًُي ٛٞ حُيُٝتش.ٝػخُؼٜخ: حٕ ٝظتخثق حُظو٣َتَ ٝحُظ٘ل٤تٌ ٫ طٔتظٔي   ح٤٤ُٝ٧ٖ

ػتٖ ٗلٔتٚ ٫ٝ  تخكذ شتؤٕ  أ ت٬٤شؤٕ ػخّ ا٫ ٝٛٞ ٓلتٞي رتٌُي ٫  ك٢حُـٜش ٓٔؼِش أٝ ٗخثزش ػٖ ؿ٤َٛخ. ك٬ ٣ٞؿي ٖٓ ٣ظصَف 

حّ ػِت٠ شتؤٕ ػتخّ  رٔٞؿتذ ٝ تق   ٤ٛجش ًخٕ أٝ ٓـِٔخب أٝ كَىحب   رٌحطٚ ٞا   ٝ تلش طل٣ٞضت٤ش أطظتٚ ٓتٖ ٓٔتظ٘ي ػتخّ طٔؼ٤ِت٢اٗٔخ ٛٞ هت

ا ٛتٞ طلت٣ٞ  كتَى أٝٓـتخٍ حُوتخٕٗٞ حُؼتخّ ٤ُٜجتش  كت٢ىٓظٍٞحب ًخٕ أٝ هخٗٞٗخب أٝ ٫ثلش أٝ هَحٍحب كَى٣خ ٝٛٞ ٓخ ٣ؼزَ ػ٘ٚ رخ٫هظصخ  

 أهَٟشخٕ ػخّ. ٖٝٓ ؿٜش  أ١ ك٢حُظصَف  أٝحُؼَٔ حُؼخّ  ا يحٍ ك٤ٛ٢جش ًخٗض أٝ كَىحب  ٬ك٤ظٜخ   طٔظٔي ٓ٘ٚ حُـٜخص حُٔوظصش

ٗلٔتٚ روتٍٞ  اُِحّطٌٔ٘ٚ ٖٓ  حُظ٢رٔٞؿذ طٞحكَ شَٝط أ٤ِٛش حُٔظصَف   كؤٕ حٟ طصَف ٣صق ٣ٝ٘لٌ ػ٠ِ ٗلْ حُٔظصَف ٝٓخ ُٚ 

حُوتٍٞ ػِت٠ ٛتٌح  آضتخءكتن ؿ٤تَ حُٔظصتَف رٔٞؿتذ ٓتخ ٣ظتٞحكَ ُِٔظصتَف ٓتٖ ٣٫ٝتش  كت٢حٟ طصَف ٣صق ٣ٝ٘لتٌ  ٝ  ٣صيٍ ػ٘ٚ

ًتخٕ شوصتخب ٓؼ٤٘تخب أٝ ؿٔخػتش  اًحهتٍٞ ػِت٠ حُـ٤تَ  آضتخءًخٗض طتٞحكَ ك٤ٜتخ ٌٓ٘تش  أ٠ٕٛٝ هخ ش   حُـ٤َ. ٝح٣٫ُٞش هخ ش أٝ ػخٓش

ػِت٠ طلِتٚ أٝ ٓصتيٍٛخ  حُشتَػ٢ ًتخ٢ُُٕٞٞ طٌتٕٞ ٤ٗخرتش ٓصتيٍٛخ حُوتخٗ إٔٓلصٍٞس ٝهخرِش ُِظؼ٤٤ٖ ًتَ رٌحطتٚ. ٝٛتٌٙ ح٣٫ُٞتش أٓتخ 

طتٞحكَ ُٜتخ  إٔطٌتٕٞ ٣٫ٝتش ػخٓتش  إٔ ٝآتخحُظلت٣ٞا ٝٗلتٞٙ.  أٝٓصيٍٛخ ح٫طلخم ًخًُٞخُش  أٝ حُصز٢حُٔؼ٤ٖ ػ٠ِ  ًخُٞ ٢حُوضخء 

ع ػتٖ حُشتجٕٞ حُؼخٓتش ٝٓتخ ٣ظلتَ كت٢ٝٛت٠ ٓتخ ٣ظؼِتن رخُيُٝتش   حُوتٍٞ ػِت٠ ؿ٤تَ ُت٤ْ ٓلتيىحب ٝ ٫ ٓلصتٍٞحب ٫ٝ ٓؼ٤٘تخب  آضخءٌٓ٘ش 

ٖٓ ىٓظٍٞ أٝ هتخٕٗٞ أٝ ٫ثلتش أٝ هتَحٍ كتَىٟ.  شَػ٢. ٝٛٞ ٫ طوّٞ ٫ٝ رٔٔظ٘ي ٝاكَحىٛخٝط٘ظ٤ٔخطٜخ ٤ٛٝجخطٜخ ٝٝكيحطٜخ  أؿِٜطٜخ

أكتٞحٍ  كت٢أٓتخ   شتجٕٞ ًحطتٚ ٝٓخُتٚ كت٢ك٤ٔتخ ٣ظؼِتن رظصتَف حُشتوص  ح٩رخكتشكخُش ػتيّ ٝؿتٞى حُت٘ص ٛتٞ  ا٤ُٚحَُٔؿٞع  ٝح٧ َ

ٍ    شتَػ٢َ حَُؿٞع ا٤ُٚ رشؤٜٗخ اًح ُْ ٣ٞؿي ٓٔظ٘ي ح٣٫ُٞش هخ ٜخ ٝػخٜٓخ كبٕ ح٧  َٓضتخء هتٞ ح٧ تَ ٓتخػظٜخ ٛتٞ حُٔ٘تغ ٧ٗتٚ ٫ 

 شتَػ٢رلٌتْ  ا٫ُشتوص ػِت٠ ٓتٖ ٓتٞحٙ  أٓتَس٫ٝ ِٓطخٕ ٧كي ػِت٠ ؿ٤تَٙ ٫ٝ   ُشوص ػ٠ِ ؿ٤َٙ ا٫ رٔٔظ٘ي ٣ـ٤ِ ٌٛح حُٔضخء

ٝٓتت٤ِظ٤ٖ  ػتتخ٢ٗىس رٔٔتتظ٘ي شتتَػ٤ظٜخ.ٝحُؼوي ح٫ىحٍٟ ٝٛتت٠ ٓو٤تتيس ٝٓلتتيٝ ا٣٫ـ٤تتِ ٛتتٌح حُ٘لتتخً ػِتت٠ حُـ٤تتَ. كِتت٤ْ ٓتتٖ ٓتتِطش ػخٓتتش 
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ٝأُٝتت٠ حُٞٓتت٤ِظ٤ٖ ٛتتٞ حُوتتَحٍ   حُشتتجٕٞ حُؼخٓتتش ٝاىحٍسحُظصتتَف ٝطٔتت٤٤َ حُٔصتتخُق حُؼخٓتتش  كتت٢ُِـٜتتخص حُوٞحٓتتش ػِتت٠ حُؼٔتتَ حُؼتتخّ 

شتؤٕ  كت٢حُظصتَف  رتبؿَحءرخػظزخٍٛٔخ  خى٣ٍٖ ػٖ ٣٫ٝتش طٔتظ٘ي ٫هظصتخ  ٓلتٞي  اػٔخُٜٔخضٞحرظ  ك٢ٝٛٔخ ٣ظلوخٕ   ح٫ىحٍٟ

 ٞٛ  ٕ ٍ  ٝٓصخُق  ٝشجٞ . ٝكت٠ ٗطتخم ٓتخ ؿتَٟ شتَػخب طو٣ِٞتٚ رتٚ شتَػ٢ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ كٌتْ  أ٣ٖ٤ٓظؼيٟ ًحص ٓصيٍ حُوَحٍ ا٠ُ ٓخ

ٝحُٔتِطش   ٝهتي طٔت٘ق حُتَٝحىع  روتيٍ ٓتخ طتَى حُو٤تٞى ٝحُضتٞحرظ  حٌُٔ٘تش طظلٔتقٝطل٣ٞضٚ ك٤ٚ. ٝرويٍ ٓخ طٌتٕٞ حُٔتِطش ٝروتيٍ ٓتخ 

٤ٌِٓٝتش حُيُٝتش   حُظؼخهي ٝٓٔخٍٓش حُشجٕٞ حُؼخٓش ك٢طَى ػ٠ِ حٍىحطٜخ  حُظ٢ؼوي ح٫ىحٍٟ طوخرِٜخ حُو٤ٞى حُ ك٢حُؼخٓش  ُ٪ىحٍسحٌُٔلُٞش 

أٗٔتخ طتَى ػ٤ِتٚ ٓتٖ حُو٤تٞى ٝحُضتٞحرظ ٓتخ   ٝحٓتظـ٫٬ ٝطصتَكخب  اىحٍسحُوخٕٗٞ حُؼتخّ  أشوخ طشَف ػ٤ِٚ  ح١ٌُُِٔخٍ حُؼخّ ٝحُوخ  

ٓخٍ حُيُٝش ػخٓخب ًخٕ أٝ هخ خب ِٓٔٞى ٫ ُٖٔ ٣تي٣َٙ ٫ٝ ُٔتٖ ٛتٞ ٓوتٍٞ  إٕٔ ًَٝ ًُي رلٔزخ  طصَ ٓوخُلش رؼضٚ ا٠ُ كي حُـ٣َٔش

ٓتٖ  حٟ اٍحىس كت٢ًخِٓتش  اٍحىحطٜتخػتخّ. ٝحُيُٝتش ٫ طٔتظٞػذ  حػظزتخ١ٍٛتٞ ُِيُٝتش ًشتوص  اٗٔتخ  ٌٓ٘تش حٓتظـ٬ُٚ أٝ حُظصتَف ك٤تٚ

حُو٤تخّ  أػزتخءؿٔتخع ٓتخ طُٞػتض ػ٤ِتٚ  ٛت٢ُِيُٝتش  حُؼخٓتش ٝح٩ٍحىس  ط٘ؤْ ا٤ُٜخ حُٞظخثق حُٔئىحس حُظ٢ٌٓٞٗخطٜخ حُؼخٓش أٝ حُٞكيحص 

 ٛت٢ح٫ٓظـ٬ٍ ٝحُظصتَف رخػظزتخٍ ٓتخ  ك٢حٟ ٖٓ حُٞكيحص حُؼخٓش  اٍحىسرخُؼَٔ حُؼخّ رلٌْ حُيٓظٍٞ ٝحُظش٣َؼخص ٝحُوَحٍحص. ٝطصق 

ٝٛتٌح ٛتٞ   أػٔتخٍٝرلٔتزخٜٗخ أ٤ٓ٘تش ٝٗخثزتش ك٤ٔتخ طوتّٞ رتٚ ٓتٖ   ٓلٞضش ك٤ٚ ٖٓ حهظصخ  ُٓخٕ أٝ ٌٓخٕ أٝ ٓـخٍ ػَٔ ٝطوصص

 ا٤ُٜتخرشَٝط حُظل٣ٞا حُصخىٍ  ا٫حُؼَٔ  ك٢ٓلٞضش  اٍحىحطٜخ٫ٝ طصق   حُؼخٓش ح٧شوخ ٓلّٜٞ ح٫هظصخ  حُلخًْ ُٞؿٞٙ ٗشخط 

 ٝح٩ؿتتَحءحصٝٛتتٌح ٛتتٞ أٓتتخّ ح٫ُظتتِحّ رؤكٌتتخّ حُظشتت٣َغ   ٍٝىص رخُظشتت٣َؼخص ٝاؿتتَحءحصٓتتٖ أكٌتتخّ ٓٞضتتٞػ٤ش  ٩ٍحىطٜتتخٝحُٔت٘ظْ 

رشتَطٜخ حُٔضتَٝد ٝكت٠  ا٫طٔتخٍّ ٣٫ٝتش ػخٓتش  ٫ٝ ػخٓتشأَٓ ٣٫ٝش  ٝح٧َٖٓٓ حُـٜخص حُؼخٓش. حٟ  اٍحىسحَُٔٓٞٓش ػ٘ي اػٔخٍ 

رشَطٜخ حُٔضَٝد ٝك٠ ٗطخهٜخ حُٔؼ٤ٖ ٝرتخُو٤ٞى حُضتخرطش ُٜتخ.  ا٫ٗطخهٜخ حُٔؼ٤ٖ ٝرخُو٤ٞى حُضخرطش ُٜخ. ٝٛٞ أَٓ ٤ٗخرش ٫ طٔخٍّ 

ُٝت٤ْ ُ٘خثتذ حٕ ٤٘٣تذ ؿ٤تَٙ   ربًٕ ٓتٖ ٫ٝٙا ا٫ؿ٤َٙ ك٤ٔخ ٠ُٝ ػ٤ِٚ  ٠ُٞ٣ إٔ ٢ُُِٞك٤ِْ   ح٩ٗخرش أٝٝػ٠ِ حٟ ٖٓ ٝ ل٠ ح٣٫ُٞش 

حُظلتت٣ٞا ٫ ٣تتَى ػِتت٠ طل٣ٞا.ٝحُؼوتتي ح٫ىحٍٟ ٣تتَى كتت٠ ٗطتتخم  إٔٝٓتتٖ ٛ٘تتخ طظٜتتَ هخػتتيس   ك٤ٔتتخ كتتٞي ك٤تتٚ ا٫ رتتبًٕ ٓتتٖ أٗخرتتٚ

ط٘تٍِ ػ٘تٚ  إَٔٓكتن ٓؼت٤ٖ  ػٖ ٓٔج٤ُٝ٢ُْٞ ُـٜش ػخٓش   ح٫هظصخ  حُٔؼ٤ٖ ُِـٜش حُؼخٓش حُٔظؼخهيس ك٬ ٣ـخُٝ ٌٛح ح٫هظصخ 

ٝحُظ٤٤َٔ رٔتخ ٣ـتخُٝ ٓتخ  ح٩ىحٍس٤ُْٝ ُٜخ إٔ طؼيٍ ٖٓ أِٓٞد   أهخٜٓخ ػ٠ِ ٌٛح حَُٔكن ح١ٌُُـ٤َٛخ ػ٠ِ ه٬ف ٓخ أؿخُٙ حُظش٣َغ 

 كت٢حُؼخٓتش أ٣ضتخب ٓو٤تيس  ح٩ىحٍس٫ٝ إٔ طلٞي ؿ٤َٛخ ك٠ شتؤٕ ُتْ ٣ـتِ ُٜتخ حُظلت٣ٞا ك٤تٚ  تَحكش. ٝؿٜتش   ٍهص حُظش٣َغ ُٜخ رٚ

طظؼِتتن رط٣َوتتش حهظ٤تتخٍ حُٔظؼخهتتي ٓؼٜـــــتتـخ ٝط٣َوتتش اطٔتتخّ حُظؼخهتتي ٓؼتتٚ ٝشتتَٝط ًُتتي  اؿتتَحءحصطٜخ رٔتتخ ٍٓتتٔٚ حُظشتت٣َغ ٓتتٖ طؼخهتتيح

ٓو٤يس رؤٝضخع ٍّٝٓٞ طظؼِن رٔٔخٍٓظٜخ ُٔتِطخطٜخ حُظؼخهي٣تش ٝحٓتظ٤لخء كوٞهٜتخ حُؼوي٣تش ٓتٖ حُطتَف  اٜٗخٝضٞحرطٚ ٝأكٞحُٚ. ًٔخ 

 "حُؼ٬هش حُؼوي٣ش أٝ كٔوٜخ أٝ ؿ٤َ ًُي اٜٗخء خٗخص٩ٌٓٝأِٓٞد حٓظويحٜٓخ   حُٔظؼخهي ٓؼٜخ

ؿِٔتش  -22/2/1997رظتخ٣ٍن  160ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كظٟٞ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔتش ُؤت٢ٔ حُلظتٟٞ ٝحُظشت٣َغ رٔـِتْ حُيُٝتش كظتٟٞ ٍهتْ 
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ٚ ُْ ٣شٌ ػٔتخ ٛتٞ ٓٔتظوَ ػ٤ِتٚ حُؼ٤ِخ حُٔشخٍ ا٤ُ ح٩ىح٣ٍش ٝحٗط٬هخ ٖٓ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٝطِي حُـخ٣ش كخٕ كٌْ حُٔلٌٔش

كوٜخ ٝهضخء كشَط طلو٤ن حُٔصِلش حُؼخٓش أٝ حُصخُق حُؼخّ أ تزق رلٌتْ حُِتِّٝ شتَط ٝؿتٞى ٝروتخء ُظصتَكخص 

ٝرخُظتخ٢ُ أ تزق ؿتِء حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ٝحضل٢ حُو٤ي حُلخًْ ٝحُٔو٤ي ٌَُ ٓخ طـ٣َٚ حُـٜخص ح٩ىح٣ٍش ٖٓ طصتَكخص 

َحء حُظصتَف ٝٛتٞ ٓتخ ٣ت٘ؼٌْ رتيٍٝٙ ػِت٠ ٌٓٞٗتخص حُؼوتي حُت١ٌ طوتّٞ ٌٕٓٞ ٩ٍحىس ؿٜش ح٩ىحٍس حَُحؿزش ك٢ اؿت

 رخٕ أضل٠ ٌٛح حُشَط ًٍ٘خ ٖٓ أًٍخٕ حُؼوي رَ ٫ ٗزخُؾ إٔ ٗوٍٞ حٗٚ أْٛ ًٍٖ ٖٓ أًٍخٗٚ .  ربرَحٓٚ 

ُٔتزذ ، حٟ طَحض٠ حُٔظؼخهي٣ٖ ٝح٩ىحٍس ٣ٝـذ إٔ طظـٚ ا٠ُ ؿخ٣ش ٓشَٝػش ٌٝٛح ٛٞ ح إٔ حُؼوي ٣وّٞ ػ٠ِ ح٩ٍحىس حُؼخرضٖٔ ك

كِِؼوي اًح ًٍ٘خٕ حُظَحض٢ ٝحُٔزذ أٓخ حُٔلَ كٜٞ ًٍٖ ك٢ ح٫ُظِحّ ٫ ك٢ حُؼوي ٌُٖٝ أ٤ٔٛظٚ ٫ طظَٜ ا٫ ك٢ ح٫ُظِحّ ح١ٌُ ٣٘شتؤ ٓتٖ 

حُؼوي ، ٖٝٓ ػْ كخٕ ٓلَ ح٫ُظِحّ ؿ٤َ حُظؼخهي١ ٣ظ٠ُٞ حُوخٕٗٞ طؼ٤٤٘ٚ ك٤ِْ ػٔش حكظٔخٍ إٔ ٣ٌتٕٞ ؿ٤تَ ٓٔتظٞك٠ ُِشتَٝط أٓتخ ٓلتَ 

وتتي١ كتتخٕ حُٔظؼخهتتي٣ٖ ٛٔتتخ حُِتتٌحٕ ٣وٞٓتتخٕ رظؼ٤٤٘تتٚ كٞؿزتتخ إٔ ٣َحػ٤تتخ حٓتتظ٤لخثٚ ُِشتتَٝط حُتت١ٌ ٣ظطِزٜتتخ حُوتتخٕٗٞ ٝٓتتٖ ػتتْ ح٫ُظتتِحّ حُؼ

  كخُٔلَ ٣ًٌَ ػخىس ٓوظَٗخ رخُؼوي ٝرخُظخ٢ُ كخٕ ح٧ًٍخٕ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ حُؼوي اىح٣ٍخ ًخٕ أٝ ٓي٤ٗخ طظٔؼَ ك٢ ح٫ط٠

 : حَُضخ حًَُٖ ح٧ٍٝ

 : حُٔلَ حًَُٖ حُؼخ٢ٗ

 : حُٔزذ حًَُٖ حُؼخُغ

 حُشٌَ ك٢ حُؼوٞى حُظ٢ ٣ظطِذ حُوخٕٗٞ اكَحؽ حُؼوي ك٢ شٌَ ٓؼ٤ٖ. حًَُٖ حَُحرغ:

زط٬ٕ ٛٞ حُـِحء حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ ػيّ حٓتظـٔخع ُؼوتي ٧ًٍخٗتٚ ًخٓتَ ٓٔتظٞك٤ٚ ُشتَٝطٜخ كتخُزط٬ٕ حُٖٝٓ ػْ كخٕ 

 ٛٞ حٗؼيحّ حػَ حُؼوي رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُٔظؼخهي٣ٖ ٝرخُ٘ٔزش ا٠ُ حُـ٤َ.

" رط٬ٕ حُؼوي ٝ ق ٣ِلن رخُظصَف حُوخ٢ٗٞٗ حُٔؼ٤ذ رٔزذ ٓوخُلظتٚ ٧كٌتخّ  ك٠ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ًٛزض أكٌخّ حُ٘وا ا٠ُ إٔٝ

 حُوخٕٗٞ حُٔ٘ظٔش ٩ٗشخثٚ ك٤ـؼِٚ ؿ٤َ  خُق ٫ٕ ٣٘ظؾ أػخٍٙ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔوصٞىس.

 23/11/20094ؿِٔش  –م  72ُٔ٘ش  1859 –كٌْ ٓلٌٔش حُ٘وا ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

خ إٔ ٣َؿغ ا٠ُ حػظزخٍحص ش٤ٌِش أٝ ا٠ُ حػظزخٍحص ٓٞضٞػ٤ش كل٢ حُلخُش ح٠ُٝ٧ ٣ٌٕٞ حُؼوي شت٢ٌِ حُت١ٌ ٫ ٣ظتٞحكَ ًٍتٖ خُزط٬ٕ آك

حُشٌَ ك٤ٚ رخط٬ ٌُٖٝ رخُويٍ ح١ٌُ ٣ظطِزٚ حُوخٕٗٞ ٖٓ حُشٌَ ، آخ اًح ٍؿغ حُزط٬ٕ اُت٠ حػظزتخٍحص ٓٞضتٞػ٤ش كٜ٘تخ ٣ـتذ حُظؤ ت٤َ 
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حُتزط٬ٕ  ًُي ٗوٍٞ إٔ حُزط٬ٕ هي ٣َؿتغ اُت٠ ٗتص حُوتخٕٗٞ ُلٌٔتٚ طٞهتخٙ حُٔشتَع ، ٌُٝتٖػٖ ط٣َن طل٤َِ ػ٘خ َ حُؼوي ، ٝهزَ 

 ح١ٌُ ٣َؿغ أًؼَ ٓخ ٣َؿغ ا٠ُ حػظزخٍحص ٓٞضٞػ٤ش 

، كتبًح حٗؼتيّ حٟ ًٍتٖ ٜٓ٘ٔتخ كتخٕ حُؼوتي ٫ ٣وتّٞ رطز٤ؼظتٚ ٣ٌٝتٕٞ  ًُي إٔ ُِؼوي أًٍخٗخ ػ٬ػش ٝٛت٠ حَُضتخ ٝحُٔلتَ ٝحُٔتزذ

ظ٬ٍ شَطٚ كخَُضخ ٣شظَط ك٤ٚ حُظ٤٤ٔتِ ٝطوخرتَ ح٣٩ـتخد ٝحُوزتٍٞ ٓتغ ططخرؤٜتخ ٓتغ حُٔلتَ ٣شتظَط ك٤تٚ رخط٬ ٝٓؼَ حٗؼيحّ حًَُٖ حه

ح٩ٌٓخٕ ٝحُظؼ٤ٖ ٝحُٔشتَٝػ٤ش ٝحُٔتزذ طشتظَط ك٤تٚ حُٔشتَٝػ٤ش كشتَٝط حُظ٤٤ٔتِ ٝحُظوخرتَ ٝحُظطتخرن كت٢ حَُضتخ ٝشتَط ٝح٩ٌٓتخٕ 

حُٔشَٝػ٤ش ك٢ حُٔلتَ كتبًح حهظتَ شتَط ٓتٖ ٛتٌٙ حُشتَٝط ًتخٕ  ٝحُظؼ٤٤ٖ ك٢ حُٔلَ ٢ٛ شَٝط طز٤ؼ٤ش ٫ ٣وّٞ حُؼوي ريٜٝٗخ ٝشَط

حُؼوي رخط٬ ٝحُزط٬ٕ ٛ٘خ ط٤ِٔٚ طز٤ؼش ح٧ش٤خء أٝ ٣لَضٚ حُوتخٕٗٞ كٔخ٣تش ُٔصتِلش ػخٓتش ٝحُؼوتي حُزخطتَ ٓ٘ؼتيّ طز٤ؼتش ٝشتَػخ كت٬ 

 ٣٘ظؾ أػَح ٣ٝـُٞ ٌَُ ١ً ٓصِلش إٔ ٣ظٔٔي رزط٬ٗٚ ُِٝٔلٌٔش إٔ طوض٠ رخُزط٬ٕ ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ .

 397 396   –٠ ط٘و٤ق حُٔٔظشخٍ حكٔي ٓيكض حَُٔحؿ ––ى / ػزي حَُُحم ح١ٍُٜٞ٘ٔ ح٤ُٓٞظ ك٢ شَف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حٗظَ 

ا٫ حٗٚ ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُؼوي ح٫ىحٍٟ ٝٗظَح ُٔخ ٣ظْٔ رتٚ ٓتٖ طز٤ؼتش هخ تش ط٤ٔتِٙ ػتٖ ٓتخثَ حُؼوتٞى كخٗتٚ ٫رتي إٔ 

شتَط حٓتظٜيحف حُٔصتِلش حُؼخٓتش َ ٝحُٔتزذ اضتخكش اُت٠ طظٞحكَ ك٤ٚ أًٍخٕ حُؼوٞى حُٔؼَٝكش ٠ٛٝ حَُضتخ ٝحُٔلت

 حُظخَٛس

ٖٓ ك٤غ حُؼ٘خ َ ح٧ٓخ٤ٓش ُظ٣ٌٞ٘ٚ ٫ ٣ؼيٝ إٔ ٣ٌٕٞ طٞحكتن اٍحىطت٤ٖ رب٣ـتخد ٝهزتٍٞ  حُٔي٢ٗشؤٗٚ شؤٕ حُؼوي كخُؼوي ح٫ىحٍٟ 

ر٤تي أٗتٚ ٓظ٤ٔتِ رتؤٕ ح٩ىحٍس  رت٤ٖ طتَك٤ٖ أكتيٛٔخ حُيُٝتش أٝ أكتي ح٧شتوخ  ح٩ىح٣ٍتش ، حُظَحض٢طؼخهي٣ش طوّٞ ػ٠ِ  حُظِحٓخص٩ٗشخء 

ًُٝتي روصتي طلو٤تن ٗلتغ ػتخّ أٝ ٓصتِلش ،  ٫ ٣ظٔظتغ رٔؼِٜتخ حُٔظؼخهتي ٓؼٜتخ ٝحٓظ٤تخُحصرٞ لٜخ ِٓطش ػخٓتش طظٔظتغ رلوتٞم 

ارَحٓتٚ ٝط٘ل٤تٌٙ ػِت٠  كت٢حُؼتخّ ٣ؼظٔتي  حُٔؼ٘ت١ًٕٞٞ حُشوص  ك٢ حُٔي٢ًٗٔخ أٗٚ ٣لظَم ػٖ حُؼوي  َٓكن ٖٓ حَُٔحكن حُؼخٓش ،

ػوتٞى حُوتخٕٗٞ حُوتخ  ٓتٞحء ًخٗتض ٛتٌٙ حُشتَٝط  كت٢ؿ٤تَ ٓؤُٞكتش  حٓتظؼ٘خث٤شحُؼخّ ٝٝٓخثِٚ آخ رظض٤ٔ٘ٚ شَٝطخب أٓخ٤ُذ حُوخٕٗٞ 

ٍٝحرتظ حُوتخٕٗٞ  كت٢ٝحٍىس ك٠ ًحص حُؼوي أٝ ٓوٍَس رٔوظض٠ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق أٝ رٔ٘ق حُٔظؼخهي ٓغ ح٩ىحٍس ك٤ٚ كوٞهتخب ٫ ٓوخرتَ ُٜتخ 

اىحٍس حَُٔكتتن حُؼتخّ أٝ طٔتت٤٤َٙ أٝ  كت٢، رتتَ ٣ؼتخٕٝ حُٔتِطش ح٩ىح٣ٍتتش ٣ٝشتظَى ٓؼٜتتخ حُوتخ  رٔتزذ ًٞٗتتٚ ٫ ٣ؼٔتَ ُٔصتتِلش كَى٣تش 

ٓظٔتخ٣ٝش ٝٓظٞحُٗتش اً إٔ ًلظت٠ حُٔظؼخهتي٣ٖ ؿ٤تَ ٓظٌخكجتش  حُٔي٢ٗحُؼوي  ك٢طلو٤وخب ُِ٘لغ حُؼخّ ر٤٘ٔخ ٣ـؼَ ٓصخُق حُطَك٤ٖ  حٓظـ٬ُٚ

ٔخ ٣ـؼَ ُ٪ىحٍس ِٓطش َٓحهزش ط٘ل٤ٌ شَٝط حُؼوتي ٝطٞؿ٤تٚ أػٔتخٍ حُٔصِلش حُلَى٣ش ٓ ٠حُؼخٓش ػِطـ٤ِزخب ُِٔصِلش  ح٩ىح١ٍحُؼوي  ك٢

٣ئى٣ٜخ ًُٝي ربٍحىطٜتخ حُٔ٘لتَىس كٔتزٔخ  حُظ٢حُظ٘ل٤ٌ ٝحهظ٤خٍ ط٣َوظٚ ٝكن طؼي٣َ شَٝطٚ حُٔظؼِوش ر٤َٔ حَُٔكن ٝط٘ظ٤ٔٚ ٝحُويٓش 

ُٜخ كن طٞه٤غ حُـِحءحص ػ٠ِ حُٔظؼخهتي طوظض٤ٚ حُٔصِلش حُؼخٓش ىٕٝ إٔ ٣ظليٟ حُطَف ح٥هَ روخػيس إٔ حُؼوي ش٣َؼش حُٔظؼخهي٣ٖ ٝ

 .ىٕٝ ٍضخء ٌٛح حُٔظؼخهي ٝىٕٝ طيهَ حُوضخء  اىح١ٍٝكن كٔن حُؼوي ٝاٜٗخثٚ ربؿَحء 

طٌتٕٞ ح٩ىحٍس طَكتخب ك٤تٚ ، ٣ٝظؼِتن ر٘شتخط َٓكتن ػتخّ ٓتٖ  حُت١ٌٛتٞ حُؼوتي  ح٩ىح١ٍػ٠ِ ٓخ طويّ كبٕ حُؼوي ر٘خء ٝ

َٓحػتخس ُٞكتيس حُٔصتِلش حُؼخٓتش ، ٝطؤهتٌ ك٤تٚ  ظ٤خؿخطتٚحكك٤غ ط٘ظ٤ٔٚ ٝطٔت٤٤َٙ رـ٤تش هيٓتش أؿَحضتٚ ٝطلو٤تن 

 ح٩ىحٍس رؤِٓٞد حُوخٕٗٞ حُؼخّ رٔخ طضٔ٘ٚ ٖٓ شَٝط حٓظؼ٘خث٤ش ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٠ ػوٞى حُوخٕٗٞ حُوخ  

ٝاىحٍس حُشتجٕٞ حُؼخٓتش  –٤ِٓٝظ٤ٖ ُِـٜخص حُوٞحٓش ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ ك٢ حُظصَف ٝط٤٤َٔ حُٔصتخُق حُؼخٓتش ٝحُؼوي ح٩ىح١ٍ ػخ٢ٗ 

ٝٛٔخ ٣ظلوخٕ كت٢ ضتٞحرظ رخػظزخٍٛٔتخ  تخىٍط٤ٖ ػتٖ ٣٫ٝتش طٔتظ٘ي ٫هظصتخ  ٓلتٞي  ٠ُ ح٤ُِٓٞظ٤ٖ ٛٔخ حُوَحٍ ح٩ىح١ٍٝأٝ

 ربؿَحء حُظصَف ك٢ شؤٕ ٣ظؼيٟ ًحص ٓصيٍ حُوَحٍ ا٠ُ ٓخٍ ٝٓصخُق ٝشجٕٞ ٛٞ أ٤ٖٓ ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ كٌْ شَػ٢.

ٌٓتٕٞ ٩ٍحىس حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش ك٤ٔتخ ٖٝٓ ػْ أ زق شَط حٓظٜيحف حُٔصِلش حُؼخٓش حُظتخَٛس ٛتٞ شتَطخ ؿ٣َٛٞتخ 

طـ٣َٚ ٖٓ طصَكخص هخ٤ٗٞٗش ٓظؼِوش رخُٔخٍ حُؼتخّ كٜتٞ رظِتي حُصتلش ٣ؼتي شتَط روتخء ٝٝؿتٞى ُظِتي حُظصتَكخص ٓتٖ 

 ك٤تتغ حُصتتلش ٝحُتتزط٬ٕ كٜتتٞ رتتٌُي ٣ؼتتي ػٔتتخى ٓتتخ طـ٣َتتٚ ح٩ىحٍس ٓتتٖ طصتتَكخص رٞ تتلٜخ ٓلٞضتتش رتتبؿَحء طِتتي

 . حُظصَكخص

٣َتٚ حُـٜتخص ح٩ىح٣ٍتش ٓتٖ طصتَكخص طتيهَ كت٢ ٓضتٕٔٞ حُؼوتٞى ح٩ىح٣ٍتش اٗٔتخ ٫ٝ ٣وظصَ ًُي حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ ٓخ طـ

٣٘ٔتتلذ ٛتتٌح ح٧ػتتَ أ٣ضتتخ اُتت٠ ٓتتخ طصتتيٍٙ ٓتتٖ هتتَحٍحص اىح٣ٍتتش ٓتتخروش ػِتت٠ ارتتَحّ حُؼوتتي ٝحُظتت٢ طؼتتَف رتتخُوَحٍحص 

 ح٩ىح٣ٍش حُٔ٘لصِش ػٖ حُؼوي. 

ؿخ٣تش  رٜتيف ط٘ظت٤ْ حُل٤تخس ىحهتَ حُٔـظٔتغ طلتيىٛخ كت٢ ًُتيخُوَحٍحص ح٩ىح٣ٍش ٢ٛ ح٧ػٔخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طظيهَ ح٩ىحٍس رٞحٓطظٜخ ك

ٝطظ٤ِٔ ٌٛٙ حُوَحٍحص رٌٜٞٗخ ٤ِٓٝش طٔظؼِٜٔخ حٗط٬هتخ ٓتٖ اٍحىطٜتخ حُٔ٘لتَىس ك٤تغ طوتّٞ  حُٔصِلش ػخٓش ح٢ٔٓ طظٔؼَ ك٢ طلو٤ن

ـٔخػتخص حُٔؼ٤٘تش رٜتخ رٖٔ أػٔخٍ رٔلا اٍحىطٜخ طظَطذ ػ٤ِٜخ كوٞم ٝٝحؿزخص ٫ٝ ٣ظطِذ ىهُٜٞتخ ك٤تِ حُظ٘ل٤تٌ ٍضتخ ح٧كتَحى أٝ حُ

 . ٝٗظَح ٌُٜٞٗخ طوّٞ ػ٠ِ أٓخّ ٓخ ٣وُٞٚ حُظش٣َغ ُ٪ىحٍس ٖٓ  ٬ك٤خص ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخى١

كخُٔصتِلش  ر٤ي إٔ أٝؿٚ طلو٤ن ًُي ح٧َٓ ٫ ٣٘لصَ كوظ ك٢ طِي ح٫ٓظ٤خُحص حُظ٢ طؼط٠ ُ٪ىحٍس ك٣َش ك٢ حُظوي٣َ رٔؼ٠٘ حهظ٤خٍٛتخ

ػيٓٚ ٝك٠ كخُش طيهِٜخ ٝكن حٟ حُٞٓتخثَ أ٫ طل٤تي ػتٖ ح٫شتظَحطخص حُظت٢ أُِٜٓتخ رٜتخ حُوتخٕٗٞ ٝٛت٠ هي طوظض٠ طيهِٜخ ٖٓ حُؼخٓش 
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ه٤ٞى هصي رٜخ حُٔشَع حُلي ٖٓ ك٣َش ح٩ىحٍس ِٝٓطخطٜخ ٝر٤ٖ كوٞم ٝك٣َخص ح٩كَحى ٝرخُظخ٢ُ كخُوَحٍحص ح٩ىح٣ٍش هخضتؼش ُِٔتِطش 

 ُظلو٤ن حُصخُق حُؼخّ .حُظوي٣َ٣ش ٝح٫هظصخ  حُٔو٤ي حُِظخٕ ٣ـذ حُظٞك٤ن ر٤ٜ٘ٔخ 

٣ٝـٔغ حُ٘وي ك٢ ٛتٌح حُوصتٞ  حٗتٚ ٫ ٣ٞؿتي هتَحٍ أىحٍٟ ط٘لتَى ح٩ىحٍس رظلي٣تي ٝطوتي٣َ ٓـٔتَ ػ٘خ تَٙ رتَ ٛ٘تخى رؼتا حُـٞحٗتذ 

حُظوي٣َ٣ش حُٔوظِلش رخهظ٬ف ٓٞضٞع حُوَحٍحص ح٩ىح٣ٍتش حُوخضتؼش َُهخرتش ٝطوتي٣َ حُوضتخء ٧ٗتٚ ٣وشت٠ إٔ طظـتخُٝ ح٩ىحٍس كتيٝىٛخ 

حٓتتظويحّ حٓظ٤خُحطٜتتخ ُـ٤تتَ  تتخُق حٓتتظٜيحف حُٔصتتِلش حُؼخٓتتش ٝٛ٘تتخ رتتخص ٓتتٖ حُضتتٍَٝس َٓحهزتتش ٗشتتخط ح٩ىحٍس كظتت٠ ٫  كظظـتتخُٝ كتت٢

 ط٘صَف ػٖ كيٝى ِٓطخطٜخ ٖٝٓ ػتْ كتخٕ ٝحؿتذ حُوخضت٢ أ٣ضتخ إٔ ٣لتَ  ًتَ حُلتَ  إٔ طٔتظٜيف ح٩ىحٍس ٓتٖ ٍٝحء طصتَكخطٜخ

 . رخُ٘ٔزش ُِوَحٍ ح٫ىحٍٟ ك٢ ًٍٖ حُـخ٣ش٣ٌٖٝٔ شَط حُٔصِلش حُؼخٓش  حٓظٜيحف طلو٤ن حُٔصِلش حُؼخٓش

ػ٘صتَ ٗلٔت٢  حُٜيف ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ ٌٛح حُوتَحٍ اُت٠ طلو٤وتٚ ٝحُـخ٣تش ٣ؼَف رؤٗٚ " حُـخ٣ش ٖٓ حُوَحٍ ح٩ىح١ًٍٍٖ ٝ

،كتبًح حُٔصتِلش حُؼخٓتش ُِٔـظٔتغ ٝؿخ٣تش حُوتَحٍحص ح٩ىح٣ٍتش ًخكتش طظٔؼتَ كت٢ طلو٤تن "ىحه٢ِ ُيٟ ٓصيٍ حُوَحٍ 

ُظلو٤ن أٛيحف طظؼخٍي ٓتغ حُٔصتِلش حُؼخٓتش كتبٕ هَحٍحٛتخ ٣ٌتٕٞ ٓشتٞرخب  خٍ ِٓطظٜخ ٌٛٙ رب يحٍ هَحٍحٗلَكض ح٩ىحٍس ك٢ حٓظؼٔ

ٝح٧ تَ طَى ػ٠ِ حُوَحٍ ح٫ىحٍٟ  حُظ٢حُِٔطش أٝ ح٫ٗلَحف رٜخ، ٣ٝؼي ٌٛح حُؼ٤ذ ٖٓ أٓزخد حُطؼٖ رخ٩ُـخء  رؼ٤ذ آخءس حٓظؼٔخٍ

ي ك٤ٚ ًُتي ٝػِت٠ ٓتٖ ٣تيػ٢ هت٬ف ًُتي ح٩ػزتخص ٝػ٤تذ ح٫ٗلتَحف ٣ٝلظَ إٔ ًَ هَحٍ اىح١ٍ ٣ٔظٜيف طلو٤ن حُٔصِلش حُؼخٓش،

ؿخ٣تش  هصي١ أٝ ػٔي١ ٣ظؼِن ر٤٘تش ٓصتيٍ حُوتَحٍ حُت١ٌ ٣ـتذ إٔ ٣ٌتٕٞ ٓت٢ء ح٤ُ٘تش ٣ؼِتْ أٗتٚ ٣ٔتؼ٠ اُت٠ رخُِٔطش أٝ حُـخ٣ش ػ٤ذ

 ح٩ىحٍس،ول٤تش ُـٜتش ٣ظصتَ رخُزٞحػتغ حُ٘لٔت٤ش حُ ٧ٕٝ ٛتٌح حُؼ٤تذ .ٕٓتش أٝ ؿ٤تَ طِتي حُظت٢ كتيىٛخ حُوتخٗٞرؼ٤يس ػٖ حُٔصتِلش حُؼخ

ٛتٌٙ حُزٞحػتغ ٝٛتٞ أٓتَ رؼ٤تي حُٔ٘تخٍ ، كوتي أضتل٠ حُوضتخء ػِت٠ ٛتٌح حُؼ٤تذ حُصتلش  ٝاػزخطٚ ٣ظطِتذ إٔ ٣زلتغ حُوضتخء كت٢ ٝؿتٞى

حُوَحٍ ح٫ىحٍٟ ٓؼتَ ػتيّ ح٫هظصتخ  حٝ ػ٤تذ حُشتٌَ حٝ ٓوخُلتش ك٬ ٣زلغ ك٢ ٝؿٞىٙ طخُٔخ إٔ ٛ٘خى ػ٤ذ آهَ شخد  ح٫كظ٤خط٤ش

   .حُوخٕٗٞ

 ي حُـخ٣ش ٖٓ حُوَحٍ ح٫ىحٍٟ ٝكوخ ُؼ٬ػش حػظزخٍحص:٣ٌٖٝٔ طلي٣

ؿخ٣تتش كتت٢ ًحطٜتتخ اٗٔتتخ ٛتت٢ ٝٓتت٤ِش ُظلو٤تتن حُـخ٣تتش  : حُٔتتِطش حُظتت٢ طظٔظتتغ رٜتتخ ح٩ىحٍس ٤ُٔتتض حٓتتظٜيحف حُٔصتتِلش حُؼخٓتتشأ٫ٝ:

صتِش ًٔلخرتخس ح٩ىحٍس ػٖ ٌٛح حُٜيف ُظلو٤ن ٓصتخُق شوصت٤ش ٫ طٔتض ُِٔصتِلش حُؼخٓتش ر حُٔظٔؼِش رخُٔصِلش حُؼخٓش ، كبًح كخىص

  ٓؼ٤زتتتتش ٝهخرِتتتتش ُ٪ُـتتتتخءح٫ٗظوتتتتخّ كتتتتبٕ هَحٍحطٜتتتتخ طٌتتتٕٞ أٝ طلو٤تتتتن ؿتتتتَي ٤ٓخٓتتت٢ أٝ حٓتتتتظويحّ حُٔتتتتِطش روصتتتتي  حُـ٤تتتَ

 ٣لتيى كوتي ىحثٔتخب  حُؼخٓتش حُٔصتِلش طلو٤تن طٔتظٜيف ح٩ىحٍس إٔ ٓتٖ حُتَؿْ ػِت٠:  ح٧ٛتيحف طوصت٤ص هخػتيس حكظتَّ ػخ٤ٗتخ:

 ربٓتتخءس ٓؼ٤زتتخب  ٣ٌتتٕٞ هَحٍحطٜتتخ كتتبٕ حُٜتتيف ٛتتٌح هخُلتتض ٓتتخ ٝاًح ُظلو٤وتتٚ ٛتتخهَحٍح طٔتتؼ٠ إٔ ٣ـتتذ هخ تتخب  ٛتتيكخب  ُتت٪ىحٍس حُٔشتتَع

 ٝٓؼتخٍ ح٧ٛتيحف طوصت٤ص رٔزتيأ ٣ؼتَف ٓتخ ٝٛتٌح,  حُؼخٓش حُٔصِلش طلو٤ن هصيص هي رؤٜٗخ ح٩ىحٍس طٌٍػض ُٝٞ حُِٔطش حٓظؼٔخٍ

 ٝ حُؼتخّ ح٧ٓتٖ ػِت٠ حُٔلخكظتش ٝٛت٢ لظٜتخٓوخُ ُت٪ىحٍس ٣ـتُٞ ٫ ػ٬ػتش أٛتيحكخب  حُوتخٕٗٞ ُٜتخ كتيى حُظ٢ ح٩ىح١ٍ حُضزظ هَحٍحص ًُي

ٝؿتي٣َح ٌٛٙ ح٧ٛيحف ك٢ هَحٍحص حُضزظ ح٩ىح١ٍ كبٕ هَحٍٛخ ٌٛح ٣ٌٕٞ ٓؼ٤زخب  حُؼخٓش ٝحُصلش حُؼخٓش ، كبًح هخُلض ح٩ىحٍس ح٤ٌُٔ٘ش

 رخ٩ُـخء.

لو٤ن حُٜيف حُت١ٌ طٔتؼ٠ ا٤ُتٚ حُظ٢ ر٤ٜ٘خ حُوخٕٗٞ ُظ : ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ح٩ىحٍس حكظَحّ ح٩ؿَحءحص حكظَحّ ح٩ؿَحءحص حُٔوٍَس ػخُؼخ:

ا٤ُتٚ كتبٕ  ح٩ؿَحءحص ح٩ىح٣ٍش ح٬ُُٓش ٩ يحٍ هَحٍ ٓؼ٤ٖ ربؿَحءحص أهتَٟ ُظلو٤تن حُٜتيف حُت١ٌ طٔتؼ٢ ، كبًح حٗلَكض ح٩ىحٍس ك٢

ٝطِـتؤ ح٩ىحٍس اُت٠ ٛتٌح ح٧ٓتِٞد أٓتخ  . رتخ٩ؿَحءحص طصَكٜخ ٌٛح ٣ٌٕٞ ٓشٞرخب رؼ٤ذ آخءس حٓظؼٔخٍ حُِٔطش كت٢  تٍٞس ح٫ٗلتَحف

حُشت٤ٌِخص  حطزؼظتٚ ٫ ٣تئى١ ُظلو٤تن أٛتيحكٜخ أٝ أٜٗتخ ٓتؼض اُت٠ حُظٜتَد ٓتٖ ح٩ؿتَحءحص حُٔطُٞتش أٝ ٜٗتخ طؼظوتي إٔ ح٩ؿتَحء حُت٧١ٌ

رتي٫ب ٓتتٖ ٓت٤َٛخ كتت٢ ط٣َتن اؿتتَحءحص ٗتِع ح٤ٌُِٔتتش  حُٔؼوتيس ، ٝٓؼتخٍ ًُتتي إٔ طِـتؤ ح٩ىحٍس اُتت٠ ح٫ٓتظ٬٤ء حُٔئهتتض ػِت٠ حُؼوتتخٍحص

 .ِٗع ح٤ٌُِٔش  حءحصُِٔ٘لؼش حُؼخٓش طلخى٣خب ُطٍٞ اؿَ

خُوَحٍحص كتت ح٧ٓتتخّ حُظتت٢ ٣وتتّٞ ػ٤ِتتٚ ًٍتتٖ حُـخ٣تتش ٛتت٤ٞزتتخ ػِتت٠ ًُتتي كتتخٕ شتتَط حُٔصتتِلش حُؼخٓتتش حُظتتخَٛس طٝطَ

ؿخ٣ش ح٢ٔٓ طظٔؼَ  ٢ٛ ح٧ػٔخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طظيهَ ح٩ىحٍس رٞحٓطظٜخ رٜيف ط٘ظ٤ْ حُل٤خس ىحهَ حُٔـظٔغ طليىٛخ ك٢ ًُي ح٩ىح٣ٍش

٤ِٔ ٌٛٙ حُوَحٍحص رٌٜٞٗخ ٤ِٓٝش طٔظؼِٜٔخ حٗط٬هتخ ٓتٖ اٍحىطٜتخ حُٔ٘لتَىس ك٤تغ طوتّٞ رٔتٖ أػٔتخٍ ٝطظ حُٔصِلش ػخٓش ك٢ طلو٤ن

رٔلا اٍحىطٜخ طظَطذ ػ٤ِٜخ كوٞم ٝٝحؿزخص ٫ٝ ٣ظطِذ ىهُٜٞخ ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ ٍضخ ح٧كَحى أٝ حُـٔخػخص حُٔؼ٤٘تش رٜتخ ٝٗظتَح ٌُٜٞٗتخ 

 . ٓؤُٞكش ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخى١طوّٞ ػ٠ِ أٓخّ ٓخ ٣وُٞٚ حُظش٣َغ ُ٪ىحٍس ٖٓ  ٬ك٤خص ؿ٤َ 

كخُٔصتِلش  ر٤ي إٔ أٝؿٚ طلو٤ن ًُي ح٧َٓ ٫ ٣٘لصَ كوظ ك٢ طِي ح٫ٓظ٤خُحص حُظ٢ طؼط٠ ُ٪ىحٍس ك٣َش ك٢ حُظوي٣َ رٔؼ٠٘ حهظ٤خٍٛتخ

 هي طوظض٠ طيهِٜخ ٖٓ ػيٓٚ ٝك٠ كخُش طيهِٜخ ٝكن حٟ حُٞٓتخثَ أ٫ طل٤تي ػتٖ ح٫شتظَحطخص حُظت٢ أُِٜٓتخ رٜتخ حُوتخٕٗٞ ٝٛت٠حُؼخٓش 

ه٤ٞى هصي رٜخ حُٔشَع حُلي ٖٓ ك٣َش ح٩ىحٍس ِٝٓطخطٜخ ٝر٤ٖ كوٞم ٝك٣َخص ح٩كَحى ٝرخُظخ٢ُ كخُوَحٍحص ح٩ىح٣ٍش هخضتؼش ُِٔتِطش 

 حُظوي٣َ٣ش ٝح٫هظصخ  حُٔو٤ي حُِظخٕ ٣ـذ حُظٞك٤ن ر٤ٜ٘ٔخ ُظلو٤ن حُصخُق حُؼخّ .

٢ حُظصتَف ح٫ىحٍٟ كخٗتٚ ٣٘زـتت٢ ٝرخُظتخ٢ُ كتبًح ٓتخ ٗتص حُٔشتتَع أٝ حُوتخٕٗٞ ػِت٠ ٛتيف ٓؼت٤ٖ أٝ شتتَط ٓؼت٤ٖ كت

 ٝرلٌْ حُِِّٝ حُظلطٖ ا٠ُ َٓحى حُٔشَع ٖٓ طِي حُـخ٣ش أٝ ٌٛح حُشَط ٝٓخ ٣ٔظٜيكٚ ٖٓ طلو٤ن ٛيف ٓؼ٤ٖ
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ٖٝٓ ػْ كبًح ٓخ ططِذ حُوخٕٗٞ شَطخ ٓؼ٤ٖ حٝ حٓظٜيحف طلو٤ن ٛيف ٓؼ٤ٖ ك٢ ًَ ٓخ ٣صيٍ ٖٓ حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش ٓتٖ طصتَكخص كخٗتٚ 

ٞ ٓ٘تخط حُظصتَف ٝػٔتتخىٙ ٣ٝتَطزظ رتٚ ٝؿتٞىح ٝػتتيٓخ كتبًح ٓتخ طوِتق ٛتتٌح حُشتَط ٝحٗظلت٠ ٣ٌتٕٞ ٓ٘تتخط ٫رتي حٕ ٣ٌتٕٞ ًُتي حُٜتتيف ٛت

حُظصَف رخط٬ ُؼيّ طلون حُٜيف حَُٔؿٞ ٖٓ  يٍٝٙ ٝٛٞ ٫ ٣ٌٕٞ ًٌُي ا٫ اًح ًخٕ ٌٛح حُٜيف شَطخ ؿ٣َٛٞتخ ٓتٖ حُشتَٝط حُظت٢ 

 طِظِّ رٜخ ؿٜش ح٩ىحٍس ك٢ طصَكخطٜخ .

حُٔشَع هٍَ حُظلَهتش رت٤ٖ كخُتش حُتزط٬ٕ حُت١ٌ ٣وتٍَٙ حُوتخٕٗٞ وا حُٔص٣َش كوضض رخٕ " ٝٛٞ ٓخ ًٛزض ا٤ُٚ ٓلٌٔش حُ٘

رؼزخٍس  ٣َلش ٝكخُش ػيّ حُ٘ص ػ٤ِٚ كتبًح ٗتص حُوتخٕٗٞ ػِت٠ ٝؿتٞد اطزتخع شتٌَ ٓؼت٤ٖ أٝ حٝؿتذ إٔ طضتٖٔ حٍُٞهتش ر٤خٗتخ ٓؼ٤٘تخ 

٤ُْٝ ػ٠ِ ٖٓ طوٍَ حُشتٌَ ُٔصتِلظٚ ٓتٖ حُوصتّٞ ا٫  –ٝهٍَ حُزط٬ٕ  َحكش ؿِحء ػ٠ِ ػيّ حكظَحٓٚ كخٕ ح٩ؿَحء ٣ٌٕٞ رخط٬ 

إٔ ٣ؼزض طلو٤ن ؿخ٣ش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُوصٞٓش ، كخُوخٕٗٞ ػ٘يٓخ ٣ظطِذ ش٬ٌ ٓؼ٤٘خ أٝ ر٤خٗخ ٓؼ٤٘خ كبٗٔخ ٠َٓ٣ اُت٠ طلو٤تن ؿخ٣تش طلووٜتخ 

ٚ شتَٝط ٓؼ٤٘تش ٝطَط٤زتخ ػِت٠ ك٢ طٞحكَ ٌٛح حُشٌَ أٝ حُز٤خٕ ًُي إٔ ح٩ؿَحء أٝ حُؼَٔ ح٫ؿَحث٠ ٛٞ ػَٔ هخ٢ٗٞٗ ٣ـذ إٔ طظٞحكَ ك٤ت

ٓخ طويّ كبًح حٝؿذ حُوخٕٗٞ شٌَ ٓؼ٤ٖ أٝ ر٤خٗخ ك٢ ح٩ؿَحء كخٕ ٓ٘خط حُلٌْ رخُزط٬ٕ ٛٞ حُظلطٖ ا٠ُ َٓحى حُٔشَع ٖٓ ٌٛٙ حُز٤خٗتخص 

 ٣ٔظٜيكٚ ٖٓ طلو٤ن ؿخ٣ش ٓؼ٤٘ش.

 10/5/1988ؿِٔش  –م  49ُٔ٘ش  1065 –كٌْ ٓلٌٔش حُ٘وا ك٢ حُطؼٖ ٍهْ ك٠ ٌٛح حُٔؼ٠٘  

ك٤تتغ حٗتتٚ ُٝٔتتخ ًتتخٕ حُؼوتتي ح٫ىحٍٟ شتتخٗٚ شتتخٕ رتتخه٢ حُؼوتتٞى ح٧هتتَٟ ٣ظطِتتذ طتتٞحكَ ح٧ًٍتتخٕ ح٧ٍرؼتتش ُتتٚ رخ٩ضتتخكش اُتت٠ ًٍتتٖ  ٝٓتتٖ

ا٫ حٗٚ ٝكت٠ ًحص حُٞهتض ػوتي ًَٓتذ ٣ٔتَ رٔـٔٞػتش ٓتٖ ح٩ؿتَحءحص ٝحَُٔحكتَ حُوخ٤ٗٞٗتش  حٓظٜيحف حُٔصِلش حُؼخٓش حُظخَٛس

خٗتٚ ٝحٕ ًخٗتض ح٧ًٍتخٕ حُؼ٬ػتش ح٧ُٝت٠ ُِؼوتي ٝٛت٠ حَُضتخ ٝحُٔلتَ ٝحُٔتزذ ٣َطزطتٞح ٝحُظ٢ ر٤ٜ٘خ حُوخٕٗٞ ٝكيىٛخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُيهش ك

حٍطزخطخ ٝػ٤وخ رٞؿٞى حُؼوي ٝه٤خٓٚ ٝارَحٓٚ ر٤ٖ اطَحكٚ حٟ ٣ظلوتن طتٞحكَْٛ رؼتي ارتَحّ حُؼوتي ػتٖ ط٣َتن طل٤ِتَ ػ٘خ تَٙ أٝ رٔؼ٘ت٠ 

٤ٖ طَك٤تٚ ا٫ اًح ًتخٕ حُؼوتي هخثٔتخ رٌحطتٚ ػِت٠ حٍي حُٞحهتغ أهَ كخٕ حُٔش٬ٌص حَُٔطزطش رظٞحكَ أٝ ػيّ طٞحكَ أًٍخٕ حُؼوي ٫ طؼٍٞ ر

ر٤٘ٔخ ٗـي إٔ ًٍٖ حٓتظٜيحف حُٔصتِلش حُؼخٓتش حُظتخَٛس ٣تَطزظ رخُؼوتي أٝ حُوتَحٍ ح٫ىحٍٟ ٓ٘تٌ حَُٔحكتَ ح٤ُٝ٧تش ُٜٔتخ حٟ ٓ٘تٌ اػت٬ٕ 

ص اؿتَحء طصتَف طز٤ؼظتٚ ؿتِء ٓتٖ اٍحىس حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش إ ٛت٢ اٍحىحكت٢ ح٩ىحٍس ػٖ كوٜخ ك٢ اؿتَحء حُظصتَف كٜتٞ 

 .ٓؼ٤ٖ

كتتخٕ كٌتْ حُٔلٌٔتتش ح٩ىح٣ٍتش حُٔشتتخٍ ا٤ُتٚ رٔتتخ ُتٚ ٓتتٖ هتٞس ح٧ٓتتَ حُٔوضت٢ رتتٚ ٝكـ٤تش ٓطِوتتش  ًُتيٝطَط٤زتخ ػِتت٠ 

ًٍ٘تخ ٤ًٍ٘تخ ٓتٖ  حًظٔزٜخ روٞس حُوخٕٗٞ رخص ٣شٌَ طـ٤ٔيح ًَُٖ حُٔصِلش حُؼخٓش ٝٓتٖ ػتْ أضتل٠ ٝرلٌتْ حُِتِّٝ

ُٔتخ ؿتَٟ ػ٤ِتٚ هضتخثٚ ٓتٖ ػتيّ اهتَحٍٙ ُِؼوتي حُٔوضت٢ ًُٝي ٝكوتخ   -حُؼوي ٓٞضٞع حُطؼٖ رصلش هخ ش أًٍخٕ

رزط٬ٗٚ ُٔخ شخرٚ ٖٓ ٓوخُلخص طَطذ ػ٤ِٜخ اٛيحٍ ُِٔتخٍ حُؼتخّ ٝأٛتيٍص ٓؼتٚ حُٔصتِلش حُؼخٓتش حُظت٢ ٗت٤ظ رخُـٜتش 

ح٩ىح٣ٍش طلو٤وٜخ ٖٓ ٍٝحء ٌٛح حُظؼخهي ٝٓخ ٣ٔظظزؼٚ ًُي ٓتٖ ضتٍَٝس طصتل٤ق ح٧ٝضتخع حُظت٢ طٌٞٗتض رخُٔوخُلتش 

ٝٓتٖ  ر٤ٌل٤ش ارَحّ حُظؼخهي أٝ رظلي٣تي حُٔتؼَ حُٔ٘خٓتذ ُِز٤تغ  ح٫َٓ طؼِنطزخػٜخ َٓس أهَٟ ٓٞحء ٝػيّ ا ُِوخٕٗٞ

أٓتَحٕ ػْ كخٗٚ أ زق ُِحٓخ ػ٠ِ حُـٜش ح٩ىح٣ٍش إٔ طَحػ٠ ػ٘ي ط٘ل٤ٌٛخ ُِلٌْ إ ٢ٛ حرظـض طلو٤ن حُصخُق حُؼتخّ 

 َٓطزظ رخ٧هَ: ٬ً ٜٓ٘ٔخ

أٝ طظوتخػْ ػ٘تٚ ٖ حُظ٘ل٤تٌ ػت ُٜتخ إٔ طٔظ٘تغ إٔ ٣ٌتٕٞىٕٝ كـ٤ش ح٧َٓ حُٔوضت٢ ًٕٞ حُلٌْ ٛٞ كٌٔخ هضخث٢ ٣لُٞ  ح٧َٓ ح٧ٍٝ:

 .ٝحُظِحٓخ ر٤ٔخىس حُوخٕٗٞ كـ٤ش ح٧كٌخّػ٠ِ  حُٞؿٞٙ ٫ِٖٝٗٓ  أ١ ٝؿٚ ػ٠ِ

 : ًٕٞ حُلٌْ طـ٤ٔيح كو٤و٤خ ُشَط حُٔصِلش حُؼخٓش ٝطلو٤ن حُ٘لغ حُؼخّ ح٧َٓ حُؼخ٢ٗ

 ىٕٝ ح٧هتَ أضتل٠ طصتتَكٜخ رتخط٬ رط٬ٗتخ ٓطِوتخ ٣ٝـتيٝ ٛتتٞ أػِٔتض أٓتَٝكتخٕ ٛت٢ أؿلِتض اػٔتخٍ ح٧ٓتَحٕ ٓؼتتخ 

ٝحُؼيّ ٓٞحء ٫ٝ طِلوٚ حٟ اؿخُس ، ٣ٝٔظ١ٞ ك٢ ًُي ػيّ ط٘ل٤ٌ حُلٌْ ٖٓ أٓخٓٚ أٝ ط٘ل٤ٌٙ رط٣َوش ٫ طظلتن ٓتغ 

 حهَ رٚ هضخثٚ ٝهض٠ رٚ كخُ٘ظ٤ـش ك٢ حُلخُظ٤ٖ ٓٞحء.

 2010لسهنة  2579أصدر القهرار رقهم  ربٌس مجلس الوزراءٕ  ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ٝرظطز٤ن ٓخ طويّ  ُٝٔخ ًخٕ حُؼخرض ٖٓ ح٧ٍٝحم أ

بتشكٌل لجنهة لدراسهة الحكهم الصهادر عهن المحكمهة اإلدارٌهة العلٌها بشهان مشهرو  مهدٌنتً وبٌهان كٌفٌهة تنفٌهذ  ، وأعهدت اللجنهة 

ى طبقهاً لهنق ، والتصهرؾ فٌهها مهرة أخهر 21/12/2005وملحقهه المهإرخ  1/8/2005تقرٌراً ارتؤت فٌه إنهاء العقد المهإرخ 

، وإعهادة التصهرؾ بهالبٌ  باالتفهاق المباشهر مه  الشهركة العربٌهة  2006لسهنة  148( مكرراً المعافة بالقانون رقم 31المادة )

لألسهباب الهواردة تفصهًًٌ بتقرٌهر اللجنهة والتهً ستوعهحها المحكمهة فٌمها بعهد ، وقهد أعههدت  –للمشهروعات والتطهوٌر العمرانهً 

ك م  وزارة اإلسكان مذكرة بههذا الشهؤن عرعهت علهى ربهٌس مجلهس الهوزراء بؤسهباب ومبهررات التعاقهد وزارة المالٌة باالشترا

با مر المباشر مرة أخرى م  نفس الشركة ، والدور الهذي قامهت بهه الهٌبهة العامهة للخهدمات الحكومٌهة فهً تقهدٌر قٌمهة ا رض 

ذكرة إلى الموافقة على إبرام عقد جدٌد مه  نفهس الشهركة بحٌهث والمعاٌٌر التً استندت إلٌها فً تحدٌد سعر المتر ، وانتهت الم
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ووافهق ربهٌس مجلهس  ()تسعة ملٌهارات وتسهعمابة وتسهعة وسهبعٌن ملٌونهاً ومهابتً ألهؾ جنٌهه  9.979.200ال ٌقل الثمن عن 

 .8/11/2010الوزراء على ذلك ، وتم إعداد وإبرام العقد الجدٌد المإرخ 

 

 باالتفاق المباشر فً الحالة المعروعة : ومن حٌث إنه عن مبررات التعاقد

لدراسة الحكهم الصهادر  – 2010لسنة  2579فقد اطلعت المحكمة على تقرٌر اللجنة المشكلة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 

 عن المحكمة اإلدارة العلٌا بشؤن مشرو  مدٌنتً وأسلوب تنفٌذ  ، وتبٌن للمحكمة أن اللجنة أكدت على عدة أمور هً :

أي ا رض البالػ مساحتها ثمانٌهة آالؾ فهدان ، لهم ٌعهد موجهوداً بالحالهة  –أن محل العقد المقعً ببطًنه  -1

إلهى  –وقت إبرام العقد ، فقد تحولت هذ  ا رض من صحراء جهرداء ال ظهل فٌهها وال مهاء وال شهجر وال بنهاء  التً كان علٌها

تكلفهت أمهواالً طابلهة ممها ٌسهتحٌل تجاهلهه ، كمها ٌسهتحٌل إعهادة  بنٌة أساسٌة ومجتم  عمرانً ومرافهق عامهة وطهرق ومنشهآت

 الحال إلى ما كانت علٌه قبل التعاقد كنتٌجة طبٌعٌة للحكم ببطًن العقود بصفة عامة .

أن إعادة ا رض البالػ مساحتها ثمانٌة آالؾ فدان لهٌبة المجتمعات العمرانٌة كً تعٌد التصرؾ فٌها مهرة  -2

أمر ال ٌمكن االلتفات عنه ، وال ٌمكهن معالجهة ذلهك  – ً اعتبارها ما تم علٌها من تحول وتؽٌٌرأخرى دون أن تع  ف

عن طرٌق االحتكام إلً قواعد البناء على أرض الؽٌر ،  ن مإدى ذلك نسهج شهبكة متعارعهة ومعقهدة مهن المصهالح المتعهاربة 

الشركة عن المبهانً والمنشهآت ، وتعهارب العًقهات بهٌن  قوامها مدى التعوٌض الذي ال قبل  حد به سواء فٌما ٌتعلق بتعوٌض

المتعاملٌن على تلك المنشآت وهم جمٌعاً حسنى النٌة ، كما أنه ال ٌمكن أن ٌنسب إلهى تلهك الشهركة خطهؤ أو سهوء نٌهة فهً إبهرام 

 العقد ، فعًً عن افثار السلبٌة الخطٌرة التً تطول جمٌ  ا طراؾ .

بمشرو  مدٌنتً لهم تعهاملوا علهى مبهانً ومنشهآت بحهوابط وأسهقؾ وأبهواب ، أن من تعاملوا على وحدات  -3

، على أساس وجودهم فً المشرو  بؤكملهه وفقها لمها تهم التخطهٌط لهه عنهد وإنما تعاملوا وتحددت افثار المالٌة لتعاملهم 

ة ، وبكامهل موجوداتهها ومرافقهها التعامل ،والمركز القانونً للمتعامل ٌمتد إلى حقه فً أن ٌكون موقعه فً مجمل مخطط المدٌنه

 وبامتداد تخومها العمرانٌة .

إنه من ا صول المقررة فً شؤن بطًن العقود أنه ٌعدم وجودها كعمل قانونً ، إال أنهها تبقهى عمهًً مادٌهاً  -4

بههها الظههاهرة ،  قابمههة ، وبهههذ  المثابههة تكههون قههادرة علههى أن تنههتج بههذاتها عههروبا مههن افثههار القانونٌههة ٌحتمههً وواقعههة فعلٌههة

 وٌستدعٌها استقرار المعامًت والمراكز الذاتٌة لألطراؾ المعنٌة .

ههو  –إن استقرار المراكز القانونٌهة لجمٌه  ا طهراؾ المتعهاملٌن علهى مشهرو  مهدٌنتً ، وعهدم تصهدعها  -5

تحوط عند تنفٌذ الحكم ومعالجة علٌه  نه بؽٌر شك من مقتعٌات الصالح العام ، لذلك ٌتطلب ا مر بالػ ال ا مر الزم الحرق

افثار المترتبة على هذا التنفٌذ ، فا ولوٌة دابما للصالح العهام الهذي ٌهرتبط ارتباطهاً ال ٌقبهل التجزبهة بمصهلحة ومراكهز ا طهراؾ 

ا شهخاق  المتعاملة فً هذا المشرو  بما فً ذلك بطبٌعة الحال الشركة المتعاقدة والمتعاملٌن معها من ا شخاق الطبٌعٌٌن أو

ساء دعابم الثقة االعتبارٌة ، ومن المساهمٌن فٌها ،  ن كل ذلك ٌصب فً النهاٌة إلً تدعٌم مناخ االستثمار العام فً مصر وإر

 .م  أجهزة الدولة

أن ٌكون تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة اإلدارٌهة العلٌها بهبطًن عقهد البٌه  االبتهدابً المهإرخ اللجنة وارتؤت 
 خًل اإلجراءات التالٌة : من 1/8/2005
 قٌام هٌبة المجتمعات العمرانٌة بإنهاء ذلك العقد وملحقه . -أ

( مكهرراً المعهافة إلهى قهانون 31التصرؾ مرة أخرى بإتبا  اإلجراءات القانونٌة السلٌمة عن طرٌق تطبٌهق أحكهام المهادة ) -ب 

،  ن ذلهك  2006لسهنة  2041ر مجلهس الهوزراء رقهم ، وتطبٌهق قهرا 2006لسهنة  148المناقصات والمزادات بالقهانون رقهم 

التعدٌل ٌتٌح للهٌبهة التصهرؾ فهً المسهاحة مهرة أخهرى للشهركة العربٌهة للمشهروعات والتطهوٌر العمهران بهالبٌ  بطرٌهق االتفهاق 

لصهرٌح نهق  المباشر استناداً على توافر حالة العرورة لتحقٌق اعتبارات اجتماعٌة واقتصادٌة تقتعٌها المصهلحة العامهة طبقهاً 

، فقد أتمت الشركة جانبهاً كبٌهراً  2006لسنة  148( مكرراً من قانون المناقصات والمزاٌدات المعافة بالقانون رقم 31المادة )

من المشرو  وأصهبح هنهاك بنٌهة أساسهٌة قابمهة بالفعهل علهى أرعهه بمها تشهمله مهن مبهانً ومنشهآت ومرافهق ووسهابل خهدمات 

اطنٌن داخل مساكنهم علهى نحهو ٌشهكل مجتمعها عمرانٌهاً جدٌهداً شهٌدته تلهك الشهركة وٌلهزم الحفهاظ باإلعافة إلى إقامة بعض المو

 علٌه وتدعٌم استمرار  ووجود  دون اتخاذ أي إجراء ٌكون من شؤنه إعاقته أو تعطٌل االستفادة منه .
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ذلههك التصههرؾ أن تطبههق ا حكههام علههى هٌبههة المجتمعههات العمرانٌههة الجدٌههدة فههً مقههام تحدٌههدها للسههعر الههذي سههٌتم بموجبههه  -ج

، عهن طرٌهق االتفهاق مه  وزٌهر  2006لسهنة  2041( مهن قهرار ربهٌس مجلهس الهوزراء رقهم 11والشروط الواردة فً المادة )

 المالٌة ووزٌر اإلسكان بناء على المبررات التً تبدٌها كلتا الوزارتٌن فٌما ٌتعلق باقتراي مقابل التعامل وأسلــوب السداد ، 

قوم اللجنة العلٌا للتقٌٌم بالهٌبة العامهة للخهدمات الحكومٌهة بهالتحقق مهن مناسهبة ههذا المقابهل ، علهى أن ٌعهرض وزٌهر على أن ت

 المالٌة ما تنتهً إلٌه اللجنة على مجلس الوزراء العتماد  .

التهً تعهمنت و 27/10/2010وقد اطلعت المحكمة على مذكرة وزارة المالٌة المعروعة علهى ربهٌس مجلهس الهوزراء بتهارٌ  

 اتفاق وزارة اإلسكان م  وزارة المالٌة على مبررات التعاقد باالتفاق المباشر م  الشركة المذكورة لًعتبارات افتٌة:

 المشرو .حماٌة حقوق ا فراد والمتعاقدٌن والحاجزٌن والمستثمرٌن المتعاملٌن م   -1

 مساهم.ألؾ  63حماٌة حقوق المساهمٌن فً الشركة والبالػ عددهم  -2

 ألؾ فرصة عمل . 150الحفاظ على فرق العمل المتاحة بالمشرو  ومقدارها حوالً  -3

 متها ستون ملٌار جنٌه . ٌسوؾ ٌترتب على استكمال المشرو  توفٌر عوابد واستثمارات لًقتصاد القومً تبلػ ق -4

ق ا وراق المالٌة والتنمٌة العمرانٌة وٌصب فهً بث الطمؤنٌنة وتوفٌر الثقة فً تصرفات اإلدارة مما ٌنعكس إٌجاباً على سو -5

 مصلحة االقتصاد القومً .

 تفادي الحكم على هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بؤٌة تعوٌعات قد ٌطالب بها ذوو الشؤن . -6

٘ل٤تٌ أٝ  طظوتخػْ  ػ٘تٚ  حُـٜش  ح٩ىح٣ٍش  طِظِّ رظ٘ل٤ٌ حُلٌْ ىٕٝ إٔ  ٣ٌتٕٞ ُٜتخ  إٔ  طٔظ٘تغ ػتٖ حُظحُٔٔظوَ ػ٤ِٚ إ  إومن حٌث 

٣لوتن رٌحطتٚ اػتيحّ ح٧ػتَ    حُتزط٬ٕػ٠ِ  أ١  ٝؿٚ  ٖٓ  حُٞؿٞٙ  ٫ِٝٗ ػِت٠ كـ٤تش  ح٧كٌتخّ ٝحُظِحٓتخ رٔت٤خىس حُوتخٕٗٞ ،  ٝحٕ كٌتْ 

 ٌٓ٘ طو٣ََٙ ىٕٝ إٔ  ٣ظٞهق ًُي ػ٠ِ  طيهَ حُـٜش  ح٩ىح٣ٍش ُِؼوي حُوخ٢ٗٞٗ حُٔزخشَ  

حُلٌتْ  ٌرظ٘ل٤ت حُظ٢ هخٓض رٔٞؿزٜتخ ٤ٛجتش حُٔـظٔؼتخص حُؼَٔح٤ٗتش ٝحُط٣َوش ٤ٌِل٤شٝطزوخ ُُٝٔخ ًخٕ ًُي ٝك٤غ اٗٚ 

كبٜٗخ رٌُي ُْ طوْ رظ٘ل٤ٌ حُلٌْ حُظ٘ل٤ٌ حُصل٤ق ُٚ رَ ػ٠ِ حُؼٌْ  ارَحّ حُؼوي حُٔطؼٕٞ ػ٤ِٚ حُٔشخٍ ا٤ُٚ ٖٝٓ ػْ

ظ٘خىح اُت٠ حٓت ًٍٖٝ ٓتٖ أًٍتخٕ حُؼوتي كَؿض حُلٌْ ٖٓ ٓضٔٞٗٚ ٝكخُٝض ح٫ُظلخف ػ٤ِٚ ٝأٛيٍص ضٔخٗخص ط٘ل٤ٌٙ

 : ح٧ٓزخد ح٥ط٤ش

 حُٔزذ ح٧ٍٝ:

بحكهم اللهزوم رد الشها  صهله  ه ذلهك وو مها ٌسهتتبع أهدرت حجٌة الحكم وما قعى بهه مهن بطهًن عقهد البٌه  ا ول 

ا رض البهالػ مسهاحتها ثمانٌهة آالؾ فهدان ، لهم ٌعهد موجهوداً  وإعادة الحال إلى ما كان علٌهه قبهل التعاقهد واسهتندت فهً ذلهك أن

 –حالة التً كان علٌها وقت إبرام العقد ، فقد تحولت هذ  ا رض من صحراء جرداء ال ظل فٌها وال ماء وال شهجر وال بنهاء بال

إلى بنٌة أساسٌة ومجتم  عمرانً ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أمواالً طابلة مما ٌستحٌل تجاهله ، كما ٌستحٌل إعهادة 

متناسهٌة فهً ذلهك أن تلهك الحقهابق  عامهةكنتٌجة طبٌعٌة للحكم ببطًن العقهود بصهفة  الحال إلى ما كانت علٌه قبل التعاقد

وا سباب كانت تحت سم  وبصر المحكمهة عنهد نظهر الطعهن وتناولتهها فهى أسهباب وحٌثٌهات حكمهها وتكفلهت 

 بالرد علٌها وتفنٌدها وفق صحٌح حكم القانون.

  حُٔزذ حُؼخ٢ٗ:

هً السبب فهً وجودهها بتعاقهدها منهذ البداٌهة بالمخالفهة  حكهام قهانون  اختًق الجهة اإلدارٌة لحالة عرورة 
أن إعادة ا رض البالػ مسهاحتها ثمانٌهة والمزاٌدات بطرق ا مر المباشر وهى على علم تام بتلك المخالفات متعللة  المناقصات

ً اعتبارهها مها تهم علٌهها مهن تحهول آالؾ فدان لهٌبة المجتمعات العمرانٌهة كهً تعٌهد التصهرؾ فٌهها مهرة أخهرى دون أن تعه  فه
أمر ال ٌمكن االلتفات عنه ، وال ٌمكن معالجة ذلك عن طرٌق االحتكام إلً قواعد البناء علهى أرض الؽٌهر ،  ن مهإدى  –وتؽٌٌر 

ذلههك نسههج شههبكة متعارعههة ومعقههدة مههن المصههالح المتعههاربة قوامههها مههدى التعههوٌض الههذي ال قبههل  حههد بههه سههواء فٌمهها ٌتعلههق 
الشركة عن المبانً والمنشآت ، وتعارب العًقات بٌن المتعاملٌن علهى تلهك المنشهآت وههم جمٌعهاً حسهنى النٌهة ، كمها  بتعوٌض

الخطٌهرة التهً تطهول جمٌه  أنه ال ٌمكن أن ٌنسب إلى تلك الشركة خطؤ أو سوء نٌة فً إبهرام العقهد ، فعهًً عهن افثهار السهلبٌة 

ًٌ لنفسها وتمسكت به على الرؼم من أن ا مر برمته منذ بداٌته كان فبات ا مر وكؤنها اصطنعت دل، ا طراؾ 
وهو ما أوعحه وبٌنه الحكم مقارنا بما اتبعته فهً حهاالت مماثلهه ، طو  ٌمٌنها إال أنها أعرعت عنه وخالفته

خهرى مهن حٌهث الحالهة المعروعهة بهالبٌو  التهً تمهت فهً الحهاالت ا  فهًإنه بمقارنة البٌ  الذي تهم  " حٌث جاء نق الحكم

مقامه وشرطه وإجراءاته ...، فإن الوع  بدأ وكؤنه أمر عجب، ففً الحالة المعروعة "عقد مشرو  مدٌنتً" بدا التصرؾ فهً 
فهتمخض ا مهر عهن بٌه   راعهً الدولهة بمقابهل عٌنهً  –حاشها طرفها   –المال العام محاًطا بالكتمان ال ٌعلم أحد من أمهر  شهًٌبا 

شرٌن عاًما ٌمكن زٌادتها إلً خمسة وعشرٌن، فعًً عن اشتمال العقد علً شروط مجحفة، فقد اشهتمل عبٌل ٌتم أداإ  خًل ع
علً التصرؾ فى خمسة آالؾ فدان، زٌهدت فهً ملحقهه إلهً ثمانٌهة آالؾ فهدان، إعهافة إلهً تقرٌهر حهق  –بادئ ذي بدء  –العقد 

 ابة فدان بالشفعة".ؾ "ألؾ وثمانم 1800الشركة سالفة الذكر فً االستحواذ علً مساحة 
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أما فً الحاالت ا خرى فقد جري اإلعًن داخل مصر وخارجها، بهل جهرت حملهة إعًنٌهة عهخمة لإلخبهار عهن مهزادات بٌه  تلهك 
ا راعً ومواعٌدها، حٌث وصل اإلعًن عن ذلك إلً ذروته وؼاٌته، وذلك قصًدا إلً تحقٌق أقصً درجات الشهفافٌة والعًنٌهة 

وحصهلت  –مصهرٌٌن وعرًبها  –ا مهر مبسهوًطا جوانبهه معلومهة شهرابطه للجمٌه  فتنهافس فٌهه المتنافسهون وتكافإ الفرق، فبدأ 
الدولة من ذلك علً أفعل ا سعار وفق أٌسر وأنسب الشروط( كما بدأ البون شاسًعا بهٌن مقابهل البٌه  فهً الحالهة ا ولهً وسهعر 

ٌان علً أراعً فً ذات منطقة القهاهرة الجدٌهدة الكهابن بهها موقه  البٌ  فً الحاالت الًحقة رؼم أن البٌ  أشتمل فً بعض ا ح
 مشرو  "مدٌنتً"، وأن هذ  البٌو  تمت بفاصل زمنً فً بععها ال ٌزٌد علً بععه أشهر.

كذلك بدا مقابل البٌ  فً الحالة المعروعة عبًًٌ ؼٌر متناسب م  قٌمة ا رض المبٌعة ٌتم أداإ  وفق مراحهل زمنٌهة تصهل إلهً 
عاًما أو تزٌد، أما فً الحاالت ا خرى فقهد بهدا ثمهن ا رض المبٌعهة عهادالً ومتوافًقها مه  سهعر السهوق والهذي تحهدد مهن  عشرٌن

خًل مزادات علنٌة عامة علم بهها مهن بالهداخل والخهارج، فانبسهط ا مهل واتسه  الرجهاء وبهدت صهحاري مصهر المتخهذ . أراض 
ال ٌنعهب، جهدٌرة بحماٌتهها والحهرق علٌهها مهن أن تبهدد بؤثمهان  ومعٌنهاتنفهد  سكنٌة ومجتمعات عمرانٌة، بدت وكؤنهها كنهوز ال

 بخسة.
وفً الحالة ا ولً بدت هٌبة المجتمعهات العمرانٌهة الجدٌهدة عازفهة عهن سهلوك سهبٌل إجهراءات وأوعها  وشهروط الطهري التهً  

ا فهً الحهاالت ا خهرى فقهد جهري االلتهزام ، أمه1998لسنة  89حددها قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم 
لحماٌههة المههال العههام وتحقٌههق أقصههً درجههات الشههفافٌة  –أساًسهها  –بالشههرعٌة وتههم البٌهه  وفههق أحكههام هههذا القههانون الههذي شههر  

ة والعًنٌة وتكافإ الفرق عند التصرؾ فٌه وهو ما جري فعًً فً هذ  الحاالت وأسفر عن بٌ  بثمن المثل وجنت الخزانة العامه
 من وراء ذلك موارد طابلة.

فً الحالة ا ولً، وعلً خًؾ ما ٌدعٌه دفا  الشركة الطاعنة، اهتزت الثقة فً السوق العقاري، إثر علم المستثمرٌن بظهروؾ 
ومًبسات بٌ  أرض مشرو  "مدٌنتً" ومقابله وشروطه، وداخل الناس الشك فً أسلوب وكٌفٌهة إخهراج المهال العهام مهن ذمهة 

 الؽٌر، وتحدًٌدا إلً مستثمر بعٌنه. الدولة إلً
أما فً الحاالت ا خر فقد أقبل المستثمرون من كل حدب وصوب، أقبلوا ٌتنافسون فً وعح النهار، كل ٌرٌد الظفر بما ٌسهتطٌ  

كنً من أراعً الدولة، وهو ٌعلم أن استثمار  فٌهها سهٌإتً أكلهه عهعفٌن، فهزادت مهوارد الهبًد، وبهدأ االسهتثمار العقهاري والسه
 ٌؤخذ طرٌقه إلً النمو واالزدهار.

وال ؼرو فً ذلك، فاالستثمار العقاري ٌنمو وٌزدهر فً ظل االلتزام بالشرعٌة وسٌادة القانون، وتحقٌهق أعلهً درجهات الشهفافٌة 
 والعًنٌة وتكافإ الفرق عند التصرؾ فً أموال الدولة.

ٌهة التهً ههً أوجهدتها بخطبهها وسهلوكها المخهالؾ ومن ثم فانه ال ٌجوز أن تتذر  جههة اإلدارة بالحالهة الواقع
 للقانون متخذ  فً ذلك سببا ومتكؤ إلهدار حجٌة الحكم المشار إلٌه وااللتفاؾ علٌه وتسوٌفه.

 :السبب الثالث
من ا صول المقررة فً شؤن بطًن العقود أنه ٌعدم وجودها كعمهل قهانونً ، إال  إنهمحاولة االلتفاؾ على الحكم بمقولة  

تبقى عمًً مادٌاً وواقعة فعلٌة قابمة ، وبهذ  المثابة تكون قادرة على أن تنتج بذاتها عروبا من افثار القانونٌة ٌحتمً بها  أنها

ا ثهر المترتهب إن إال أن تلهك الحجهة تجهد ردهها فهً  الظاهرة ، وٌستدعٌها استقرار المعامًت والمراكز الذاتٌة لألطراؾ المعنٌة

 ن ٌقٌههل العقههد الههذي شهابه الههبطًن مههن عثرتههه،  سهندا ٌسههتويعقههد فٌمها بههٌن طرفٌههه ال علهى الحكههم بههبطًن ال
وبخاصة إذا كان البطًن اثر خروج بواي على القانون بشؤن بٌه  أرض بنهاء مملوكهة للدولهة بلؽهت مسهاحتها 

جهرى العهادي مهن العلهم العهام والم -ثمانٌة آالؾ فدان نظٌر مقابل توحً الظروؾ والمًبسات بعآلته، وٌتؤكهد
محكمهة أن ثقلهت مهوازٌن كلمهة القهانون لهدٌها، فهالحق أحهق أن الومن ثم فً تثرٌب على  -لألمور عدم عدالته

 ٌتب .
 السبب الراب :

إن اسهتقرار المراكهز القانونٌهة لجمٌه  ا طهراؾ المتعهاملٌن علهى مشهرو  تفرٌػ الحكم من معمونه  بادعاء  
زم الحرق علٌه  نه بؽٌهر شهك مهن مقتعهٌات الصهالح العهام ، لهذلك ٌتطلهب ا مهر بهالػ هو ا مر ال –، وعدم تصدعها  مدٌنتً

التحوط عند تنفٌذ الحكم ومعالجة افثهار المترتبهة علهى ههذا التنفٌهذ ، فا ولوٌهة دابمها للصهالح العهام الهذي ٌهرتبط ارتباطهاً ال ٌقبهل 
فً ذلك بطبٌعة الحال الشركة المتعاقدة والمتعاملٌن معها مهن التجزبة بمصلحة ومراكز ا طراؾ المتعاملة فً هذا المشرو  بما 

ا شخاق الطبٌعٌٌن أو ا شخاق االعتبارٌة ، ومن المساهمٌن فٌها ،  ن كل ذلك ٌصب فً النهاٌة إلً تدعٌم مناخ االسهتثمار 

لم ٌتعرض من قرٌب  على الرؼم من أن الحكم موعو  التنفٌذ،  ساء دعابم الثقة م  أجهزة الدولةالعام فً مصر وإر
بهل انهه اقهر وفهى وعهوي شهدٌد حماٌهة تلهك المراكهز  او من بعٌد لمركز الحاجزٌن أو المتعاقدٌن على مشرو  مدٌنتً

بالنسهبة للمتعاقهدٌن "و  ولٌس أدل على ذلك نق الحكم صراحة على ذلك انهوالحرق علٌها وعدم المساس بها تمامها 

ى بقصد التجارة واالستثمار إو إقامة مشروعات الخدمات بمشرو  مدٌنتً، سواء على وحدات سكنٌة أو محًت أو وحدات أخر
كانوا قد تسلموها أو لم ٌتسلموها، فهإن مركهزهم القهانونً لهن ٌعهار عنهد معالجهة آثهار الحكهم بهبطًن عقهد بٌه  أرض المشهرو  

لحكم ببطًن العقد المشار إلٌه. وعلى الجهات المشار إلٌه، فلقد تعاملوا م  باب  ظاهر بحسن نٌة، ومن ثم لن ٌعاروا من آثار ا
والتً من مإداها إنهاء العقد وإعادة ا رض محهل العقهد  -المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم ببطًن العقد، نفاذاً للحكم

بالمقابهل العهادل فهً الوقهت إلى هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة م  تقٌٌد التصرؾ فٌها بإتبا  اإلجهراءات القانونٌهة السهلٌمة و
 -ذلهك أنهه مهن المقهرر قانونهاً  -الحالً والذي تسفر عنه هذ  اإلجراءات التً فرعها القانون للتصهرؾ بهالبٌ  فهً أراعهً الدولهة
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أن البٌ  الصادر من ؼٌر مالك وإن كان باطًً، فإن بطًنهه  -( من القانون المدن467ً( )466على وفق ما تقعً به المادتان )
مطلقاً، وإنما بطًنه مقرر لمصلحة المشترى، وللمالك الحقٌقً )هٌبة المجتمعات العمرانٌة( أن ٌقر هذا البٌ  فهً أي وقهت لٌس 

فٌسرى عندبذ فً حقه وٌنقلب صحٌحاً فً حق المشترى. كما ٌنقلب العقد صحٌحاً فهً حهق المشهتري إذا آلهت ملكٌهة المبٌه  إلهى 
 الباب  بعد إبرام العقد.

، فمن الثابت وفقا لألوراق أن الجههة اإلدارٌهة اسهتنادا إلهى  ار شرط المصلحة العامة وتحقٌق الصالح العامإهد خامسا:

ؼٌهر مكترثهة بمها تعهمنه المبررات التً ساقتها والمشار إلٌها سلفا قامت بإبرام العقد موعهو  الطعهن بطرٌهق االتفهاق المباشهر 

لٌه من إهدار للمال العام وبٌ  مساحات شاسهعة مهن أراعهى الحكم من مخالفة تلك الطرٌقة للقانون وما أدت إ
الدولة بابخس ا سهعار بالمقارنهة بمسهاحات أخهرى تهم البٌه  فٌهها والتصهرؾ بإتبها  طرٌقهة المناقصهة العامهة 

الجههة اإلدارٌهة  عهزوؾ فكهان مهن نتٌجهة الدولة من ذلك علهً أفعهل ا سهعار وفهق أٌسهر وأنسهب الشهروطفحصلت 

عن سهلوك سهبٌل إجهراءات وأوعها  وشهروط الطهري التهً حهددها قهانون تنظهٌم المناقصهات والمزاٌهدات الحكم  المنوط بها تنفٌذ

أن شهروط العقهد الجدٌهد لهم تختلهؾ عهن بالنسبة للعقد الجدٌد " موعو  الطعهن "  1998لسنة  89الصادر بالقانون رقم 
وعهدم اكتهراث الجههة اإلدارٌهة بعهرورة التزامهها  فً التؤكٌهد علهى إههدار المهال العهامالعقد المقعً ببطًنه بل اتحدا 

سهواء مها تعلهق بسهعر المتهر بالمقارنهة بسهعر بٌعهه   وفقها لمها قعهى بهه الحكهم محهل التنفٌهذبتحقٌق الصالح العام 
مه  ثبهات القٌمهة  2025للحاجزٌن أو ما ٌتعلق بطرٌقة سداد  والتهً تمتهد إلهى فتهرات طوٌلهة تصهل إلهى عهام 

مههذكرة وزارة المالٌههة ب وفقهها لمهها جههاءفههق متطلبههات السههوق أو قواعههد العههرض والطلههب الشههرابٌة دون تؽٌٌههر و
م أن أول تقٌههٌم  رض المشههرو  فههً العقههد 27/10/2010بتههارٌ  مجلههس الههوزراء المعروعههة علههً ربههٌس 

ملٌار جنٌه للمساحة بؤكملها وهً  8.4جنٌهاً للمتر، بقٌمة إجمالٌة مقدراها 25 0المقعً ببطًنه كان بسعر
التقٌهٌم مهرة أخهرى علهً  –فدان، وقد أعهادت اللجنهة العلٌها للتقٌهٌم بالهٌبهة العامهة للخهدمات الحكومٌهة 8000

عههوء التوصههٌات الصههادرة عههن اللجنههة المشههكلة لدراسههة الحكههم الصههادر عههن المحكمههة اإلدارٌههة العلٌهها بشههؤن 
 9.979.200.000ة مقهدرها جنٌهاً بقٌمهة إجمالٌه 297مشرو  مدٌنتً ، وتم تقٌٌم سعر متر ا رض بمبلػ 

 " تسعة ملٌارات وتسعمابة وتسعة وسبعون ملٌون ومابتً ألؾ جنٌه" ، 
  -واستندت اللجنة فً تقٌٌمها الجدٌد علً عدة معاٌٌر من بٌنها ما ٌلً:

نة جنٌههاً سه 168.5جنٌهاً ارتف  إلً  42م بسعر المتر 2004سبق تخصٌق مساحة مماثلة لشركة المقاولون العرب سنة  -1
 م2006

أن قسم التخطٌط العمرانً بكلٌة الهندسة بجامعة عٌن شمس قام بتقٌٌم أرض مماثلهة تقه  علهً الطرٌهق الهدابري الثالهث فهً  -2
جنٌها للمتر  250جنٌه إلً  200بسعر ٌتراوي من  –المنطقة المحصورة بٌن طرٌق القاهرة / السوٌس الصحراوي والقطامٌة 

 المرب  الواحد. 
 القاهرة الجدٌدة( –الشروق  –صرفات فً أراعً مجاورة  رض مشرو  مدٌنتً فً مدن ) بدر أسعار الت -3

أساس الحد ا دنى للقٌمهة البٌعٌهة اإلجمالٌهة فعً على أن مجمل المبلػ التً تم به إعادة التقٌٌم ومن ثم البٌ  مقدر على 

ن الجههة اإلدارٌهة تقهوم بتنفٌهذ الحكهم وكهؤ السهوقولٌس الحد ا قصهى أو الهذي ٌتماشهى مه  السهعر السهابد فهً  لألرض

وهو ما وعهح جلٌها فهً بنهود العقهد فنجهد أنهه قهد نهق فهً البنهد السهادس مهن ولكن بالطرٌقة العكسٌة وبمفهوم المخالفة 

تهههم ههههذا البٌههه  علهههً أسهههاس أن الحهههد ا دنهههى للقٌمهههة البٌعٌهههة اإلجمالٌهههة لهههألرض ههههو مبلهههػ  -جالعقهههد فقهههر  

ارات وتسعمابة وتسعة وسبعون ملٌون ومابتً ألؾ جنٌهه" ، وفهً حالهة مها " تسعة ملٌ 9.979.200.000

إذا قل ثمن بٌ  الوحدات السكنٌة المستحقة للطرؾ ا ول عن هذا المبلػ طبقاً للسعر السهابد فهً حٌنهه، ٌلتهزم 

 الطرؾ الثانً بسداد الفرق نقداً إلً الطرؾ ا ول . 

ومن حٌث إن المحكمة ال تطمهبن إلهً الماثلة صراحة بان وهو ما أوعحه حكم محكمة أول درجة فً الطعون 

  -ما انتهت إلٌه اللجنة العلٌا للتقٌٌم بالهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة، وذلك لألسباب التالٌة:
  -أوالً:

حكمهة ، بٌنما سعر المتر فً عقد مماثل فهً دعهوى أخهرى منظهورة أمهام الم297أن اللجنة أعادت تقٌٌم سعر متر ا رض بمبلػ 

 جنٌهاً سبعمابة وخمسون جنٌها.  750بخصوق عقد شركة " داماك " ، 

   -ثانٌاً:
كان ٌتعٌن علً اللجنة عند إعادة تقٌهٌم سهعر المتهر أن تجهري تفرقهة بهٌن المسهاحات التهً تهم بناإهها بالفعهل والتعاقهد علٌهها مه  

سهاحات ا ولهً بهنفس السهعر المتعاقهد علٌهه حماٌهة الحاجزٌن والمساحات ا خهرى التهً لهم ٌفهتح بهاب الحجهز بشهؤنها، فتبقهً الم

للمشترٌن والحاجزٌن حسنً النٌة الذٌن ال شان لهم بما شاب العقد ا ول من بطًن ، أخذاً فهً االعتبهار بمها انتههت إلٌهه اللجنهة 

مراكز القانونٌهة لمهن من عرورة استقرار ال –المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا بشؤن مشرو  مدٌنتً 

 تعاملوا م  الشركة بحسن نٌة. 
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   -ثالثاً:
أن المساحات الخالٌة التً لم ٌتم فتح باب الحجز بشؤنها قد تعاعفت قٌمتها بعد إبهرام العقهد ا ول وأصهبحت تمثهل أؼلهً العناصهر قٌمهة 

الً شهدٌداً بهالتوازن المهالً للعقهد، ا مهر بالنسبة للمشروعات اإلسكانٌة بصفة عامة، ولم ٌتم مراعاة ذلك عند إعادة التقٌٌم ، مما ٌعد إخًه
 .الذي ٌستوجب إعادة التقٌٌم مرة أخرى للوصول إلً سعر عادل ال ٌإدي إلً خسارة  ي من طرفً العقد

أنها اعطرت مرؼمة إلى قبول الدف  العٌنهً بهدال مهن الهدف  الذي بٌعت به تلك المساحات  وقد انعكس عالة السعر
ة رقهم الثابت وري وهو ما كان ٌثرى الخزانة العامة للدولة فالنقدي الف لسهنة  200مهن مهذكرة النٌابهة العامهة فهً القعٌه

م، أن الشهركة المهذكورة 4/10/2011م المودعة صورتها بحافظة مستندات الشركة المدعً علٌها، والمقدمة للمحكمة بجلسهة 2010
ن لسهداد مقابهل ا رض نقهداً، ورفهض طلبهها بعهد دراسهته بمعرفهة عهدد مهن م إلهً وزٌهر اإلسهكا1/11/2006كانت قد تقدمت بطلب فً 

ن عهن هٌبهة الرقابهة اإلدارٌهة ومجلهس الدولهة، وانتههً الهرأي إلهً أن النظهام النقهدي ال  اللجان المتخصصة اشترك فهً ععهوٌتها ممثلٌه
ً عهن أن الهٌبهة تتعامهل بنظهام ٌحقق أي مٌزة أو مصلحة للهٌبة، بٌنما المقابل العٌنً ٌإدي إلً حصول الهٌبة علً أ كبر من ذلهك، فعًه

السههداد العٌنههً مهه  شههركات عدٌههدة مثههل الشههركة ا مرٌكٌههة لًسههتثمار العقههاري، وشههركة شههمال أفرٌقٌهها، والشههركة المصههرٌة للمقههاوالت 
لجدٌهدة، وٌحقهق أعلهً  ن هذا ا سلوب فً السداد ٌصب فً صالح هٌبهة المجتمعهات العمرانٌهة ا –وشركة الزهور لًستثمار السٌاحً 

 .  هذ  واحد  دخل لها
حتهى امتهدت والتً أملت شروطها فً السداد لفترات زمنٌهة طوٌلهة  أما الثانٌة فإنها خععت لشروط الشركة المشترٌة

  2025عام 
ٌلتزم الطرؾ الثهانً بسهداد قٌمهة ا رض فهً شهكل عٌنهً، وذلهك البند السادس من العقد المطعون فٌه علً أن "  نقحٌث 

   -لً النحو التالً:ع
ا راعههً المخصصههة إلقامههة عمههارات : تسههتحق الهٌبههة " الطههرؾ ا ول" مقابههل عٌنههً عنههها عبههارة عههن وحههدات سههكنٌة كاملههة  -1

% سبعة فً المابة من إجمالً مسطحات مبانً العمارات المقامة بالمشرو  شاملة ما ٌخصهها مهن ا رض 7التشطٌب تعادل مساحتها 

   (1طرؾ ا ول ووفقاً للمرفق رقم )طات المحددة من الوذلك وفقاً لًشترا

أو قطه  ا راعهً التهً تقهوم  –تعلٌمٌة  –صحٌة  –قط  ا راعً المخصصة إلقامة فًٌت أو مبانً خدمات أٌاً كان نوعها تجارٌة  -2

فههً أنشهطة أخههرى، فتحصههل مرفقههة أو ؼٌرهها مههن ا راعههً المسهتؽلة  –الشهركة بالبنههاء علٌهها وتطرحههها للبٌه  كقطهه  أراعههً سهكنٌة 

 الهٌبهههههههههة علهههههههههً مقابهههههههههل عٌنهههههههههً كهههههههههثمن ههههههههههذ  ا راعهههههههههً عبهههههههههارة عهههههههههن وحهههههههههدات سهههههههههكنٌة كاملهههههههههة التشهههههههههطٌب 

 % سهههبعة فهههً المابهههة مهههن إجمهههالً مسهههاحات مبانــــــهههـً 7) بمنهههاطق ا راعهههً المخصصهههة إلقامهههة العمهههارات ( تعهههادل مسهههاحتها 

ها من ا رض وفقاً لًشتراطات البنابٌة المسموي بهها  راعهً العمهارات العمارات التً كان ٌمكن إقامتها علً هذ  ا راعً وما ٌخص

 ( . 1وفقاً للمرفق رقم )

تسهتحق الهٌبهة إجمهاالً الحصهول علهً وحهدات سهكنٌة كاملهة التشهطٌب بمها ال ٌقهل عهن مسهتوى تشهطٌب ومواصهفات وحههدات  -3

م وبنسهبة 30/6/2003عقهد المبهرم مه  الهٌبهة بتهارٌ  مشرو  " الرحاب" السابق التنازل عن جزء منها لصالح الهٌبهة طبقهاً لل

% سبعة فً المابة من إجمالً مسطحات مبانً العمارات علً كامل أرض المشرو  بعد اسهتنزال ا راعهً المخصصهة 7تعادل 

بفهرض  لمحطات المٌا  والصرؾ الصحً طبقاً للنسبة البنابٌة واالشتراطات واالرتفاعات المسموي بها  راعهً العمهارات وذلهك

  -أن جمٌ  قط  أراعً المشرو  سٌقام علٌها عمارات فقط ، وٌتم ذلك بمراعاة االلتزام با سس والقواعد افتٌة:

مراعاة نسب التمٌهز للوحهدات السهكنٌة وفقهاً لتصهنٌؾ الوحهدات وتقسهٌمها إلهً مجموعهات طبقهاً لنسهب تمٌزهها بحٌهث تحصهل  -أ

صنؾ أو مجموعة من هذ  الوحدات طبقهاً لتهدرج نسهب التمٌهز والتهً تكهون ههً % سبعة فً المابة من كل 7الهٌبة علً نسبة 

وذلههك بعههد وعهه  كافههة الشههروط والقواعههد لتحدٌههد تمٌههز الوحههدات والعمههارات بموجههب  –ذاتههها نسههب التمٌههز لوحههدات الشههركة 

ة تخصهٌق عمهارات مسهتقلة التصمٌمات والرسومات الهندسٌة التً ٌتم الموافقة علٌها واعتمادها من الطرؾ ا ول ، وفً حاله

 للطرؾ ا ول ٌجب أن تكون بمختلؾ مناطق العمارات م  مراعاة نسب التمٌز الموعحة بعالٌه. 

  -ٌلتزم الطرؾ الثانً بتسلٌم النسبة المستحقة للهٌبة طبقاً لآلتً: - أ
 م 2010المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 6 -1
 م 2011المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  المساحة إجمالً% من 10 -2
 م 2012المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 9 -3
 م 2013المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 5 -4
 م 2014المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 5 -5
 م 2015ساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام الم إجمالً% من 5 -6
 م 2016المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 5 -7
 م 2017المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 8 -8
 م 2018المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 8 -9

 م 2019المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  الًإجم% من 10-8
 م 2020المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً%من 11 -11
 م 2021المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 6 -12
 م 2022المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 5 -13
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 م 2023المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 5 -14
 م 2024المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 5 -15
 م 2025المساحة المستحقة للهٌبة ٌتم تسلٌمها خًل عام  إجمالً% من 4 -16

مساحة المسهتحقة للهٌبهة فهً المواعٌهد المشهار إلٌهها، ٌلتهزم الطهرؾ الثهانً بهؤداء وفً حالة إخًل الطرؾ الثانً بتسلٌم نسبة ال

مبلػ ٌعادل نسبة الفابدة المعلن عنها من البنك المركزي عهن القٌمهة البٌعٌهة للمسهاحة التهً لهم ٌهتم تسهلٌمها فهً الموعهد المحهدد 

 العقد واسترداد ا رض إدارٌاً  الطرؾ ا ول فً فس وفقاً للسعر السابد فً حٌنه ، عن كل سنة تؤخٌر، وذلك دون اإلخًل بحق 

المودعة ملؾ الطعن والخاصة بالحاجزٌن لمشرو  المدٌنة السكنٌة أن هنهاك بهون  إعافة إلى ذلك فالثابت من عقود البٌ 

رض بالنسهبة شاس  بٌن القٌمة التقدٌرٌة لبٌ  تلك الوحدات وبٌن سعر متر ا رض التهً تهم البٌه  علهى أساسهه حٌهث أن متهر ا 

جنٌها مما جعل الشهركة المشهترٌة تجنهى العدٌهد مهن ا ربهاي وتحقٌهق مصهلحتها الخاصهة علهى 4000 ؼلب الوحدات وصل إلى 

والؽرٌب أن هذا ا مر م بمباركهة مهن الدولهة بهل وجعلهت ذلهك قبلتهها فولهت وجههها حساب المصلحة العامة للدولة 

رلِٓش ٖٓ حُضٞحرظ  حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طٌلَ فً إداراتها للمال العام  شطر  متخذ  منه قبلتها متناسٌه أنها ملتزمة

ُٜخ  ط٘ل٤ٌ طِي ح٤ُٔخٓخص رٔخ ٣لون حُظٌخكَ ٝطٌخكئ حُلَ  ر٤ٖ أكَحى حُٞطٖ حُٞحكي ٠ٛٝ ًٌُي حُٔؼ٤٘ش رخُوطتخد 

و٤تتخّ حُوتتخ٢ٗٞٗ رتتخ٫ُظِحّ رخُشتتَػ٤ش ٝحُؼيحُتتش ح٫ؿظٔخػ٤تتش ك٤ٔتتخ طظوتتٌٙ ٓتتٖ اؿتتَحءحص أٝ طصتتَكخص ٝٛتت٠ رصتتيى حُ

ريٍٝٛخ حُٔ٘ٞط رٜخ ك٢ اىحٍس ٝط٤َٔ حَُٔحكن حُؼخٓش ٖٓ أٍحض٠ حُيُٝش ٝٓٔظٌِخطٜتخ حُؼخٓتش ٝحُوخ تش ٝحُظت٢ ٛت٢ 

كتت٢ ح٧ٓتتخّ ًِٓٔٞتتش ُِيُٝتتش ٝحُٔلٞضتتش ٝح٤ًُِٞتتش ٓتتٖ هزتتَ أكتتَحى حُشتتؼذ ػِتت٠ اىحٍطٜتتخ ٝحٓتتظـ٬ُٜخ رٔتتخ ٣لوتتن 

 حُصخُق حُؼخّ.

" ٤ُٔض كٌَس ٗظ٣َش  تؼزش حُظطز٤تن ٫ٝ طؼتي حُؼخٓش "حُصخُق حُؼخّٝٗئًي ػ٠ِ إٔ حُٔصِلش  ٖٝٓ ٗخكِش حُوٍٞ إٔ ٗش٤َ

ًٌُي ٝٓت٤ِش رتَ ٛت٢ ؿخ٣تش كت٢ كتي ًحطٜتخ كخُٔصتِلش حُؼخٓتش ٛت٢ ح٧ٓتخّ حُت١ٌ طٔتظ٘ي ا٤ُتٚ ٝطوتّٞ ٓتٖ حؿِتٚ حُٔتِطش حُلخًٔتش كت٢ 

٢ُ كخُٔصتِلش حُؼخٓتش ًحص حُٔـظٔغ ٖٝٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُوص٤صش ُِٔصِلش حُؼخٓش طٌظٔذ أؿِٜس حُيُٝتش حُشتَػ٤ش ح٬ُُٓتش ُٜتخ ٝرخُظتخ

رتَ ط٘طت١ٞ أٓخٓتخ ػِت٠ آٍتخء طخرغ حه٬هت٠ ٫ٕ حُٔصتِلش حُؼخٓتش ٫ طوظصتَ ػِت٠ إٔ طٌتٕٞ ٓـٔٞػتش ٓتٖ حُلٞحثتي ٝحُٔ٘تخكغ 

 حُل٤خس ح٤ُِٔٔش ُٔـٔٞع ح٩كَحى ك٢ حُٔـظٔغ ٌُُي ًخٗض حُؼيحُش ٖٓ حُؼ٘خ َ حُـ٣َٛٞش ُلٌَس حُٔصِلش حُؼخٓش.

ِٚ طلو٤ن ٓ٘لؼش ػخٓش أ٣خ ًخٗض حُٞٓخثَ حُظ٢ طٔظويٜٓخ ح٩ىحٍس ك٢ ٓٔخٍٓظٜخ ٌُٜح حُشَط رصَف إ ٗشخط حُِٔطش حُؼخٓش ك٢ ٓـٔ

حُ٘ظَ ػٖ حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طلٌٜٔخ ، ٝرؼزخٍس أهَٟ كخٕ ٗشخط ح٩ىحٍس حُظ٢ طوضغ ُِوخٕٗٞ حُوخ  ٣ٜيف اُت٠ طلو٤تن ٓ٘لؼتش 

ىحٍٟ ٝحُٔ٘لؼش حُؼخٓش ٢ٛ حُظ٢ كظٔض اهضخع حُ٘شخط ك٢ حُلخُش ح٠ُٝ٧ ػخٓش ٓؼِٚ ك٢ ًُي ٓؼَ ٗشخطٜخ حُوخضغ ُوٞحػي حُوخٕٗٞ ح٫

 ُوٞحػي حُوخٕٗٞ حُوخ  ٝاهضخػٚ ك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش ُوٞحػي حُوخٕٗٞ ح٫ىحٍٟ.

ٚ ٤ُْٝ أىٍ ػ٠ِ إٔ طِي حُـخ٣ش ٌٝٛح حُٜيف ٛٞ شَط ٝؿٞى ٝروخء ٝحٓظَٔحٍ ٝٗلخً طصَكخص حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش أٗت

طٔتظويّ أٓتخ٤ُذ حُوتخٕٗٞ  اُت٠ إٔ ٜش ح٩ىحٍس ك٢ ط٤٤َٔٛخ َُِٔحكن ح٫هظصخى٣ش حُؼخٓتشؿ هي طؼٔي ك٠ كخ٫ص ًؼ٤َس

حُوخ  ٝٓتخ ًتخٕ ًُتي ا٫ ٫ٕ حٓتظؼٔخٍ ح٩ىحٍس ُت٘لْ حُٞٓتخثَ حُظت٢ ٣ٔتظؼِٜٔخ ح٧كتَحى كت٢ ٓٔخٍٓتظْٜ ُ٘شتخطْٜ 

أٗظخؿتخ ٝأًؼتَ  حُظـخ١ٍ ٝحُص٘خػ٢ ٣ٌٕٞ أًؼَ طلو٤وخ ُِٔصِلش حُؼخٓتش ٓتٖ ك٤تغ أٜٗتخ طـؼتَ ٛتٌٙ حَُٔحكتن أؿتٍِ

 .طلو٤وخ ُِـَي ٖٓ اىحٍطٜخ ٓٔخ ُٞ حٓظويّ ك٢ ط٤٤َٔٛخ أٓخ٤ُذ حُِٔطش حُؼخٓش

ٖٝٓ ك٤غ اٗٚ ٝػٖ ٓٔج٤ُٞش حُيُٝش ػٖ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُوضخث٤ش ك٢ٜ ٓٔج٤ُٞش طوّٞ ػ٠ِ ٓزخىة حُشَػ٤ش 

٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُوضخث٤ش ، ٝطـيٝ كؤٓخّ حُٞؿٞى حُشَػ٢ ُِِٔطش حُلخًٔش ٛٞ حكظَحّ ٝط ٝهضٞع حُلخًْ ٝحُٔلٌّٞ ُِوخٕٗٞ ،

 أُٜٝٔخؿ٤٣َٖٛٞ طِي حُٔٔج٤ُٞش أًؼَ أ٤ٔٛش ك٢ ؿ٤ٔغ َٓحكَ حُلٌْ ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حَُٔحكَ ح٫ٗظوخ٤ُش ػ٘يٓخ طظؼِن رؤ٣َٖٓ 

َٓحكَ  ٝػخ٤ٜٗٔخكٔخ٣ش حُٔخٍ حُِٔٔٞى ُِيُٝش ٝٓ٘غ ِٓزٚ أٝ ٜٗزٚ ٝحٓظَىحى ٓخ ًخٕ ٓلَ حػظيحء ؿ٤َ ٓشَٝع ، 

٫ؿظٔخػ٢ ٝح٫هظصخى١ حُظ٢ طظطِذ طلو٤ن ح٩ ٬ف حُٔلون ُِظ٤ٔ٘ش ٝح٫ٓظوَحٍ ح٢٘ٓ٧ ح٩ ٬ف ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح

ٖٝٓ ٛ٘خ كبٗٚ ُٝجٖ ًخٕ حُوضخء ٛٞ ِٓـؤ ٖٓ ٣ًِٞ رٚ ٣ٝٔظـ٤غ ُلٔخ٣ش ٓزيأ حُشَػ٤ش ٝكٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ، كبٗٚ  ٝح٫ؿظٔخػ٢ ،

َهخرش ػ٠ِ حُٔخٍ حُؼخّ ، كبٗٚ ُٖ ٣ُِز٢ ٓظطِزخص اػٔخٍ ٜٝٓٔخ أٝط٢ ٖٓ ػِّ ٝػ٣ِٔش ػ٠ِ أىحء ىٍٝٙ ٣ؼخٝٗٚ ك٢ ًُي ًَ ؿٜخص حُ

ٓزيأ حُشَػ٤ش ا٫ رخٓظـخرش ك٣ٍٞش ٝاٍحىس كؼخُش ٖٓ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ػ٠ِ إٔ ط٘لٌ أكٌخّ حُوضخء ٝإٔ طٜ٘ا رٔٔج٤ُٞخطٜخ 

ٓلووخب ُِٔصِلش حُؼخٓش  حُيٓظ٣ٍٞش ك٢ ٌٛح حُشؤٕ ، هخ ش رؼي إٔ كٞضض حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش هضخء ٓـِْ حُيُٝش ك٢ حُلٌْ رٔخ ٣َحٙ

 ٝكٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ. 
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ٝطَط٤زخ ػ٠ِ ٓخ طويّ كخٕ ط٘ل٤ٌ حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ُلٌْ حُٔلٌٔتش ح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتخ ٓلتٍٞ ارتَحّ حُؼوتي حُٔطؼتٕٞ ػ٤ِتٚ 

رط٣َوتتٚ ٓوخُلتتش ُٔتتخ طضتتٔ٘ظٚ أٓتتزخرٚ ٝٓ٘طٞهتتش ٝٓوخ تتيٙ طَطتتذ ػ٤ِتتٚ اٛتتيحٍح رتتٞحف  ُشتتَط حُٔصتتِلش حُؼخٓتتش 

ّ رخػظزتخٍ إٔ حُلٌتْ أضتل٠ ٝرٔتخ ٫ ٣تيع ٓـتخ٫ ُِشتي طـٔت٤يح ُٜتٌح حُشتَط ٤ُصتزق ًٍ٘تخ ٓتٖ ٝطلو٤ن حُ٘لغ حُؼتخ

أًٍخٕ حُؼوي حُٔطؼٕٞ ػ٤ِٚ ٝحٕ ك٢ ػيّ ح٫ُظِحّ رٚ ٝط٘ل٤ٌٙ ٝكن ٓخ هضت٠ رتٚ كت٢ أٓتزخرٚ ٝٓ٘طٞهتش ٣ؼتي ضتَد 

ـ٘تش حُٔشتٌِش ُيٍحٓتش ٓتٞحء طؼِتن ح٧ٓتَ روتَحٍ حُِ ًٍٖ ٖٓ أًٍخٕ حُؼوي ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼَ حُؼوي رخط٬ رط٬ٗتخ ٓطِوتخ

 .٤ًل٤ش ط٘ل٤ٌ حُلٌْ ٝحػظزخٍٙ هَحٍ ٓ٘لصَ ػٖ ارَحّ حُؼوي أٝ ربرَحّ حُؼوي ًحطٚ كخُ٘ظ٤ـش ك٢ حُلخُظ٤ٖ ٓٞحء

ػتٖ  حٓظ٘تخع حُـٜتخص ح٩ىح٣ٍتش ٝٛت٠  ٓٔتخُش ؿخ٣تش كت٢ حُوطتٍٞس ٫ٝ ٣ٔؼ٘خ ٝٗلٖ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ ا٫ إٔ ٗشت٤َ اُت٠

٫ُظلخف ػ٤ِٜخ ٝط٘ل٤ٌٛخ ػ٠ِ ؿ٤َ حُٜيف ٝحُـخ٣ش حُظ٢  يٍص رٚ ، كخُلو٤وش إٔ ح٧ٓتَ ٛ٘تخ ٫ ط٘ل٤ٌ ح٩كٌخّ حُوضخث٤ش أٝ طؼط٤ِٜخ أٝ ح

٣ظؼِن ربٛيحٍ كٌٔتخ هضتخث٤خ ٗخكتٌ حُٔلؼتٍٞ ٣ٝلتُٞ كـ٤تش ح٧ٓتَ حُٔوضت٢ رتٚ رتَ إٔ ح٧ٓتَ ٣ظؼتيٟ ٛتٌح ح٧ػتَ رٌؼ٤تَ ٤ُظؼِتن رخ٧ٓتخّ  

ٓغ ٝحُٔظٔؼتَ كت٢ أػت٬ء ُٔت٤خىس حُوتخٕٗٞ ٝهضتٞع ربٛيحٍ هٞحػي حُؼيحُش ٤ُْ رٔؼ٘خٛخ حُض٤ن ٌُٖٝ رٔؼ٘خٛخ حُٞح

 حُـ٤ٔغ ٌُِٔش حُوخٕٗٞ ٝحٕ حُـ٤ٔغ أٓخّ حُوخٕٗٞ ٓٞحء .

كٔٔخ ٫ شي ك٤تٚ إٔ ح٫ٓظ٤تخُحص حُظت٢ طظٔظتغ رٜتخ ح٩ىحٍس ، هخ٤ٗٞٗتش ًخٗتض أّ ٝحهؼ٤تش ، اضتخكش اُت٠ ػتيّ كخػ٤ِتش حُٞٓتخثَ حُظت٢ هٍَٛتخ 

كتتَس كت٢ ٗظتتَ حُتزؼا كتت٢ ط٘ل٤تٌ أٝ ػتتيّ ط٘ل٤تٌ ح٧كٌتتخّ  –حٟ ح٩ىحٍس  –خث٤ش ؿؼِٜتخ حُوتخٕٗٞ ُلٔتتَ ح٩ىحٍس ػِت٠ ط٘ل٤تتٌ ح٧كٌتخّ حُوضتت

طٞحػ٤تتش ٝحهظ٤تتخٍح حكتتي ٓظتتخَٛ  –ٍأٟ إٔ ه٤خٜٓتتخ رظ٘ل٤تتٌ ح٧كٌتتخّ حُوضتتخث٤ش حُصتتخىٍس ضتتيٛخ  " ك٤تتيٍ"حُوضتتخث٤ش كظتت٠ إٔ حُؼ٤ٔتتي 

ط٤غ إٔ طتَكا ط٘ل٤تٌ كٌتْ هضتخث٢  تَحكش أٝ " إٔ ح٩ىحٍس طٔتظٞ" حٝر٠ ٝىٍح ؿٓؼـِس حُوخٕٗٞ ح٫ىحٍٟ ، ًٔخ ٫كع ح٧ٓظخًحٕ 

ضٔ٘خ ػ٘يٓخ طٞحؿٚ  تؼٞرخص ػ٤ِٔتش كت٢ اؿَحثتٚ ك٤تغ طؼتي ٛتٌٙ حُصتؼٞرخص حُٔتزذ حُٔزتٍَ ُتَكا حُظ٘ل٤تٌ ، ُٝتٌُي هِتص ح٧ٓتظخً 

ا٠ُ إٔ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُوضخث٤ش ٣ظٞهق ػ٠ِ حُ٘ٞح٣خ حُلٔ٘ش ُِـٜتخص ح٩ىح٣ٍتش كت٢ ظتَ ؿ٤تخد ٗظتخّ ؿِحثت٢ ٣ٔتظٜيف ضتٔخٕ  ٣ٍٞٛٞ

ح٩شٌخ٫ص حُٞهظ٤ش ك٢ ط٘ل٤تٌ ح٧كٌتخّ ح٩ىح٣ٍتش  –ػَٝص ػزي حُؼخٍ  –حٗظَ ى ٘ل٤ٌ ُلـ٤ش حُشت حُٔوض٢ رٚ حُٔوٍَ ٨ُكٌخّ حُوضخث٤ش.ط

 162   –ىحٍ حُٜ٘ضش حُؼَر٤ش  –

ح٩ُـتخء ٫ٝ شي إٔ ٓشٌِش ط٘ل٤ٌ أكٌخّ حُوضتخء ح٫ىحٍٟ أٝ ح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتخ ٝرصتلش هخ تش حُصتخىٍس كت٢ ىػتخٟٝ حُوضتخء حٌُخٓتَ أٝ 

ٓٞحء ك٢ حُٔٞضٞع أٝ هزَ حُلصَ ك٤ٚ ًؤكٌخّ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ ضي ح٩ىحٍس ٫ طؼي ٖٓ حُٔشخًَ حُلي٣ؼش ، كوي ػزتض ٓ٘تٌ ٝهتض ط٣ٞتَ حٗتٚ 

ٜٓٔخ ًخٗض حَُهخرش ػ٠ِ أػٔخٍ ح٩ىحٍس ٌٓظِٔش ًٝخك٤ش كخٕ كخػ٤ِظٜخ طصطيّ رصؼٞرخص ٝضغ أكٌخّ حُوخضت٢ ح٫ىحٍٟ ٓٞضتغ حُظ٘ل٤تٌ 

طؼتتخ٠ٗ ٓتتٖ ػتتيّ ٝؿتتٞى ضتتٔخٗخص حُظ٘ل٤تتٌ كتت٢ ح٧كٌتتخّ ح٩ىح٣ٍتتش ٫ٓتت٤ٔخ حُصتتخىٍ ٜٓ٘تتخ ضتتي ح٩ىحٍس اُحء حُوصتتٍٞ ٝرٔؼ٘تت٠ أهتتَ كبٜٗتتخ 

ٝٛتٞ  –كض٬ ػٖ ػيّ كخػ٤ِش حُٔٞؿٞى ٜٓ٘تخ  –حُٞحضق ك٢ حُٞٓخثَ حُظ٢ هٍَٛخ حُوخٕٗٞ ُلَٔ ح٩ىحٍس ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُوضخث٤ش 

حٓظويحّ ٝٓخثَ حُـزتَ ٝح٩ًتَحٙ ٩ٍؿخٜٓتخ ػِت٠ حُظ٘ل٤تٌ ، ًٔتخ إٔ ٓٔتج٤ُٞش ح٩ىحٍس رخُ٘ظَ ا٠ُ ػيّ ؿٞحُ  ٚح٧َٓ ح١ٌُ طظؤًي هطٍٞط

حُٔي٤ٗش أٝ حُـ٘خث٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طظوٍَ ٗظ٤ـش ٫ٓظ٘خػٜخ ػٖ ط٘ل٤ٌ كٌْ هضخث٢ ٓٞف طٌٕٞ ٢ٛ ح٧هَٟ ػي٣ٔتش حُـتيٟٝ ٓتخىحّ إٔ 

لتتَ ط٘ل٤تٌٙ كت٠ ٓٞحؿٜتش ٓتتخ طظٔظتغ رتٚ ح٩ىحٍس ٓتتٖ ٛتٌٙ حُٔٔتج٤ُٞش ُتٖ طظوتتٍَ ا٫ رٔوظضت٠ كٌتْ هضتخث٢ ٣زلتتغ رتيٍٝٙ ػتٖ ٝٓت٤ِش طٌ

 حٓظ٤خُحص طٌٜٔ٘خ ٖٓ ح٫ٓظ٘خع ػٖ حُظ٘ل٤ٌ. 

ُوي أٗخط حُوخٕٗٞ رـٜش ح٩ىحٍس ًحطٜخ ٜٓٔش ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُوضخث٤ش ، ك٤غ طوظصَ ٜٓٔتش حُوضتخء ػِت٠ ٓـتَى ا تيحٍ حُلٌتْ ىٕٝ إٔ 

ؼوتٞىح ر٤تي ح٩ىحٍس إ شتخءص ٓتخٍػض اُت٠ ط٘ل٤تٌٙ ٝحٕ شتخءص حٓظ٘ؼتض طٔظي ا٠ُ ط٘ل٤ٌٙ ٝٓئىٟ ًُي إٔ أَٓ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ ح٧كٌخّ ٣ظَ ٓ

ػٖ ط٘ل٤ٌٙ ٖٝٓ ٛ٘خ ًتخٕ حُظلتخٝص رت٤ٖ ًَٓتِ ح٩ىحٍس ٝرت٤ٖ ًَٓتِ ح٧كتَحى رخُ٘ٔتزش ُٔٔتخُش ط٘ل٤تٌ ح٧كٌتخّ ح٩ىح٣ٍتش حُظت٢ طصتيٍ ضتي 

ح ُوِتق شتَط حُوٜتَ ٝحُـزتَ حُت١ٌ ٣وتّٞ ٗظتَ ٌح٩ىحٍس ، ٝك٠ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧كٞحٍ ٫ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓلَ ُِلي٣غ ػٖ ح٩شٌخ٫ص ك٢ حُظ٘ل٤ت

 ػ٤ِٚ ٌٛح حُ٘ظخّ .

شخٜٗخ ك٢ ًُي شخٕ ح٧كٌخّ حُوضخث٤ش ح٧هَٟ حُظت٢ طلتُٞ كـ٤تش ح٧ٓتَ حُٔوضت٢ ٓ٘تٌ  تيٍٝٛخ ، ًٔتخ  –ٝاًح ًخٗض ح٧كٌخّ ح٩ىح٣ٍش 

٫ إٔ ٛ٘تخى كتخٍم ؿت١َٛٞ ٓوظضتخٛخ ٝٛتٞ ٓتخ ٣طِتن ػ٤ِتٚ حُوتٞس حُِِٔٓتش ُِلٌتْ ، ا ٌطَطذ اُِحٓخ ػ٠ِ ػخطن أطَحف حُيػٟٞ رظ٘ل٤ت

 ٤ٔ٣ٌتتِ كتت٢ ٛتتٌح حُصتتيى رتت٤ٖ ح٩ىحٍس ٝح٧كتتَحى كز٤٘ٔتتخ ٣ـتتُٞ حٓتتظويحّ طتتَم حُظ٘ل٤تتٌ حُـزتت١َ ضتتي ح٧كتتَحى ػ٘تتي حٓظ٘تتخػْٜ ػتتٖ حُظ٘ل٤تت

ُٝتتٌُي ٣ٔتتٞى ٓزتتيأ حُظ٘ل٤تتٌ ح٫هظ٤تتخ١ٍ كخٗتتٚ ٣لظتتَ حٓتتظويحّ ٛتتٌٙ حُطتتَم ضتتي ح٩ىحٍس ٩ٍؿخٜٓتتخ ػِتت٠ ط٘ل٤تتٌ ح٧كٌتتخّ حُوضتتخث٤ش 

ٝحُوضخء هي٣ٔٚ ٝكي٣ؼٚ ًتخٕ  ٌحُوخٕٗٞ حُؼخّ ح١ٌُ ٣ٔظ٘ي ػ٠ِ كٖٔ ٤ٗش ح٩ىحٍس ٍٝؿزظٜخ ك٢ حُظ٘ل٤ ح٫هظ٤خ١ٍ ك٢

 حُـز١َ ضي حُيُٝش ٤ٛٝجخطٜخ. ٌىحثٔخ ضي حٓظويحّ طَم حُظ٘ل٤

 ٣ٌٖٔ ؿزَٛتخ ٧ٗٚ ك٢ كخُش ٍكضٜخ أٝ طَحه٤ٜخ كخٗٚ ٫ حطَط٤زخ ػ٠ِ ًُي كخٕ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُصخىٍس ضي ح٩ىحٍس ُٖ ٣ٌٕٞ ا٫ حهظ٤خٍ ٝ

رٞحٓطش حُوٞس حُؼخٓش ، ٌُُٝي كخٕ ط٘ل٤ٌ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧كٌخّ ُٖ ٣ٌٕٞ ا٫ ر٘خء ػ٠ِ حُوضٞع حُظِوخث٢ ٖٓ ح٩ىحٍس ُِوٞحػي حُيٓتظ٣ٍٞش ، 
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ٓتتؤُم حُوتتخٕٗٞ كٔتتخ ىحّ إٔ ٛتتٌح حُظ٘ل٤تتٌ ٣ـتتَٟ رٔؼَكتتش ح٤ُٜجتتش حُلتتخثِس ُِوتتٞس حُؼخٓتتش كخٗتتٚ ٫ ٣ٌٔتتٖ اؿزخٍٛتتخ ػِتت٠ اؿَحثتتٚ ٝٛتتٌح 

٫ٕ حُِٔطش حُظ٢ طؼظزَ ك٢ هيٓش حُؼيحُتش طوتخّٝ ٛتٌٙ حُٔتِطش أك٤خٗتخ حُؼيحُتش ك٤ٌتق ٣ٌٔتٖ أٍؿخٜٓتخ ػِت٠ ح٫ىحٍٟ 

 .حُلٌْ حُصخىٍ ضيٛخ ٌط٘ل٤

ًخٗض حُوخػيس حُؼخٓش ٢ٛ ػيّ ؿتٞحُ حُظ٘ل٤تٌ حُـزت١َ ضتي ح٩ىحٍس كتخٕ طو٤٤تي ٓتِطخص حُوخضت٢ ح٫ىحٍٟ رشتخٕ ط٘ل٤تٌ أكٌخٓتٚ كت٢ ٝاًح 

كَ ش حُظلَِ ٖٓ حُظِحٓخطٜخ حُ٘خشجش ػٖ ط٘ل٤تٌ ح٧كٌتخّ حُوضتخث٤ش ، ًُتي إٔ ىٍٝ حُوخضت٢ ح٫ىحٍٟ ٣٘لصتَ ٓٞحؿٜش ح٩ىحٍس أطخف ُٜخ 

٫ٕ حُظ٘ل٤تٌ ٣وتَؽ  ٙك٢ ٓـَى طو٣ََ ػيّ ٓشَٝػ٤ش حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ُٔوخُلظٚ ُِوتخٕٗٞ رب تيحٍ كٌتْ ح٩ُـتخء ٫ٝ ٣وتظص رظ٘ل٤تٌ

ٌٛح حُشتؤٕ ٓو٤تيس ٝٓلتيٝىس كت٢ ٓٞحؿٜتش ح٩ىحٍس ٗظ٤ـتش ُِلظتَ حُت١ٌ كَضتٚ ػٖ ٝظ٤لظٚ ٣ٝوغ ػ٠ِ ػخطن ح٩ىحٍس اً إٔ ِٓطظٚ ك٢ 

أىٝحص حُظ٘ل٤ٌ حُـز١َ ضي ح٩ىحٍس ٝكظت٠ ٫ ٣ٌتٕٞ ٛ٘تخى حكظجتخص ػِت٠ حٓتظو٬ٍ ح٩ىحٍس ، ُٝوتي طَطتذ  ّػ٠ِ ٗلٔٚ رؼيّ ؿٞحُ حٓظويح

كت٢ ٓ٘طتٞم كٌٔتٚ أٝ ٣لتَ ٓلِٜتخ ٣ٝصتيٍ  ػ٠ِ طو٤٤ي ِٓطخص حُوخض٢ ح٫ىحٍٟ ك٢ ٓٞحؿٜش ح٩ىحٍس حٗٚ ٫ ٣ٔتظط٤غ إٔ ٣ٞؿتٚ أٝحٓتَ

حُوَحٍ حُٔطِٞد ري٫ ٖٓ حُوَحٍ حُزخطَ حُت١ٌ هضت٠ ربُـخثتٚ ٧ٗتٚ ٓتٖ شتخٕ ًُتي إٔ ٣ـؼِتٚ اكتيٟ ٤ٛجتخص ح٩ىحٍس حُؼخِٓتش ٝٓتٖ شتخٗٚ 

لٌتْ ربُـتخء أ٣ضخ إٔ ٣ـؼَ ُٚ ِٓطش ٍثخ٤ٓش طـخٙ ح٩ىحٍس ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ظؼخٍي ٓغ حٓظو٬ٍ ح٩ىحٍس ، كٌَ ٓخ ٣ٌِٔتٚ حُوخضت٢ ٛتٞ إٔ ٣

ٌُٝتٖ ٫ ٣ـتتُٞ إٔ ٣ظـتخُٝ ٛتٌح حُلٌتتْ ك٤ظوتٌ ٓتخ ٣ؼوتتذ حُلٌتْ ٓتٖ اؿتتَحءحص طؼظزتَ ط٘ل٤تٌح ُِلٌتتْ  احُوتَحٍ ؿ٤تَ حُٔشتتَٝع ٝحُظؼت٣ٞ

ٝٓ٘ظـٚ ُِلٌْ ، ٝٛٞ ٓخ ٣تئىٟ اُت٠ طلتٍٞ حَُهخرتش حُوضتخث٤ش ػِت٠ أػٔتخٍ ح٩ىحٍس ػتٖ طلو٤تن ٝظ٤لظٜتخ ح٧ ت٤ِش كت٢ كٔخ٣تش ًٝلخُتش 

ا٠ُ ٤ِٓٝش ُِظؼ٣ٞا حُٔخ٢ُ ح١ٌُ طيكؼٚ ح٩ىحٍس ٓوخرَ ٓوخُلظٜخ ُلـ٤ش ح٧كٌخّ ٝحُت١ٌ ُتٖ ٣ٌلت٠ ٜٓٔتخ رِتؾ حكظَحّ ٓزيأ حُٔشَٝػ٤ش 

ح٩شتٌخ٫ص  –ػَٝص ػزي حُؼخٍ  –حٗظَ ى  حُلٌْ حُصخىٍ ُصخُلٚ ٌٓيحٙ ُـزَ ح٩ضَحٍ ح١ٌُ هي طص٤ذ حُٔلٌّٞ ُٚ ٖٓ ؿَحء ػيّ ط٘ل٤

 167ٝ  166   –ضش حُؼَر٤ش ىحٍ حُٜ٘ –حُٞهظ٤ش ك٢ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ ح٩ىح٣ٍش 

" إٔ حٓظ٘خع ح٩ىحٍس ػٖ ط٘ل٤ٌ كٌْ هضخث٢ ٜٗخث٢ كخثِ  ٝٛٞ ٓخ كط٘ض ا٤ُٚ أكٌخّ حُوضخء ح٫ىحٍٟ ٌٓ٘ ُٖٓ ط٣َٞ روُٜٞخ

ُوٞس ح٧َٓ حُٔوض٢ رٚ ٝٝحؿذ حُ٘لخً.. ٛٞ ٓوخُلش هخ٤ٗٞٗش  خٍهش طٔظٞؿذ ٓٔج٤ُٞش حُلٌٞٓش ػتٖ حُظؼ٣ٞضتخص ، ًُتي حٗتٚ ٫ ٣ِتن 

رِي ٓظلضَ إٔ طٔظ٘غ ػٖ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُٜ٘خث٤ش رـ٤َ ٝؿٚ هخ٢ٗٞٗ ، ُٔخ ٣ظَطذ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔوخُلش حُوط٤َس ٓتٖ اشتخػش رلٌٞٓش ك٢ 

 حُلٞض٠ ٝكويحٕ حُؼوش ك٢ ٤ٓخىس حُوخٕٗٞ..."

 19/11/1952ؿِٔش  – 1952ُٔ٘ش  1181ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ ٓلٌٔش حُوضخء ك٢ حُيػٟٞ ٍهْ 

ػِت٠ ٓـتَى حُـخٗتذ حُٔتِز٢  –ًٔتخ طوتٍٞ ٓلٌٔتش حُوضتخء ح٫ىحٍٟ  –٤ٌ حُلٌتْ حُوضتخث٢ ٫ ٣وظصتَ ٝحُٞحهغ إٔ ٝحؿذ ح٩ىحٍس ك٢ ط٘ل

رخػظزخٍ حُوَحٍ حُِٔـ٠ ٓؼيٝٓخ رَ ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِٜخ هخٗٞٗتخ إٔ طظوتٌ ؿ٤ٔتغ ح٩ؿتَحءحص ح٣٫ـخر٤تش حُظت٢ ٣ٔتظِِٜٓخ ًُتي ، ٝاًح ًتخٕ ٓـِتْ 

٤ش ح٧َٓ حُٔوض٢ رٚ ٣لَضخٕ ػ٠ِ ح٩ىحٍس حُظِحٓخ رخطوخً ًخكش حُوطتٞحص حُيُٝش ٫ ٣ٔظط٤غ ا يحٍ أٝحَٓ ُ٪ىحٍس ا٫ إٔ حُوخٕٗٞ ٝكـ

 " 1029   –هضخء ح٩ُـخء  –٤ِٓٔخٕ حُطٔخٟٝ  –حٗظَ ى حُض٣ٍَٝش ح٣٫ـخر٤ش حُظ٢ ٣ٔظِِٜٓخ حُلٌْ رخ٩ُـخء." 

ضتيٛخ ٓتٖ ٝحٕ ًخٗض ٓٔج٤ُٞش ؿٜش ح٩ىحٍس ػٖ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ حُوضخث٤ش ػخٓش ، كٔٔج٤ُٞظٜخ ػٖ ط٘ل٤ٌ ٓتخ ٣صتيٍ 

 أكٌخّ حشي ٝحٝؿذ.

كٌتْ هضتخث٢ رتَ ٣ظؼت٤ٖ  ٌإٔ طٔظ٘تغ ح٩ىحٍس ػتٖ ط٘ل٤ت ٕٝأه٤َح ٝحٕ ًخٕ ٫ ٤ِ٣ن ك٢ رِي ٓظلضَ ٣وتّٞ ػِت٠ ٓت٤خىس حُوتخٗٞ

٣ٝٔظ١ٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٌْ ٓلَ حُظ٘ل٤ٌ هي  يٍ ُصخُق ح٩ىحٍس أٝ ضتيٛخ ا٫ أٗ٘تخ  ٙػ٤ِٜخ إٔ طزخىٍ ا٠ُ حطوخً ح٩ؿَحءحص ح٬ُُٓش ُظ٘ل٤ٌ

إٔ ػص٤خٕ ح٩ىحٍس ٝطٌَ٘ٛخ ٧كٌخّ ٓـِْ حُيُٝش أ زق حَٓأ ػخى١ طِىحى ٓظخَٛٙ ٓغ حُِٖٓ كظ٠ إٔ ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ أكٌتخّ  ٬ٗكع

ٓـِْ حُيُٝش طظَ رـ٤َ ط٘ل٤ٌ ٗظ٤ـش ُظؼٔي ح٩ىحٍس ٝٓٞء ٤ٗظٜخ ٌُٜٝح ًخٗض ٓٔؤُش أٍؿتخّ ؿٜتش ح٩ىحٍس ػِت٠ حكظتَحّ ٓـِتْ حُيُٝتش 

أ٤ٔٛش ٝحٕ ُْ طٌٖ أٜٛٔخ ػ٠ِ ح٩ط٬م ، ًُي إٔ هضخء ٌٛح حُٔـِْ ٛٞ حُت١ٌ ٣ٞؿتذ ػِت٠ ح٩ىحٍس ٖٓ أًؼَ ٓٔخثَ حُوخٕٗٞ ح٫ىحٍٟ 

ح٫ىحٍٟ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ إٔ طوضغ ُٚ ح٩ىحٍس كتبًح ُتْ  ٕحكظَحّ حُوٞح٤ٖٗ ٝ ٣َْٓ ُٜخ ٤ًل٤ش طل٤َٔٛخ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ضغ ػ٤ِٔخ هٞحػي حُوخٗٞ

ُٝش كخٕ هضخثٚ ٣صزق ًٝؤٗٚ شَف ٗظت١َ ُِوتٞح٤ٖٗ ٤ُٔتض ُتٚ ٓتٖ حُو٤ٔتش طٞؿي ٤ِٓٝش ٩ٍؿخّ ح٩ىحٍس ػ٠ِ حكظَحّ أكٌخّ ٓـِْ حُي

 ٖٓ حُؼَٔ ٝ ٖٓ ح٧ػَ ك٢ حُٞحهغ أًؼَ ٖٓ حُزلٞع حُ٘ظ٣َش ٝح٥ٍحء حُلو٤ٜش.

ػِت٠  2006ُٔت٘ش  148" ٌٍَٓ ٖٓ حُوتخٕٗٞ 31ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ٝػٖ ح٧َٓ حُؼخ٢ٗ حُٔظؼِن رٔيٟ حٗطزخم حُٔخىس"

 -:رٌحص حُٔخىس ٝٓيٟ حُظِحٜٓخ حُؼوي ٓٞضٞع حُطؼٖ

 2006ُٔ٘ش  148" ٌٍَٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ 31رٔيٟ حٗطزخم حُٔخىس"ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن  -أ٫ٝ:

هزَ اُـخثتٚ رتخ٩ػ٬ٕ حُيٓتظ١ٍٞ حُصتخىٍ ٓتٖ حُٔـِتْ ح٧ػِت٠ ُِوتٞحص  1971ٖٝٓ ك٤غ إ ىٓظٍٞ ؿ٣ٍٜٞٔش ٓصَ حُؼَر٤ش حُيحثْ 

" ح٧ٓتخّ ح٫هظصتخى١ ُـ٣ٍٜٞٔتش ٓصتَ حُؼَر٤تش ٛتٞ حُ٘ظتخّ  حٗتٚ" هزَ طؼي٣ِٜخ ػِت٠ 4ًخٕ ٣٘ص ك٢ حُٔخىس " –حُِٔٔلش 

 ح٫شظَح٢ً حُي٣ٔوَحط٢ حُوخثْ ػ٠ِ حٌُلخ٣ش ٝحُؼيٍ ، رٔخ ٣لٍٞ ىٕٝ ح٫ٓظـ٬ٍ ٣ٝئىٟ ا٠ُ طو٣َذ حُلٞحٍم ر٤ٖ حُيهٍٞ ........."
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ٝٛتت٠ ػ٬ػتتش أٗتتٞحع :  حُيٓتتظٍٞ طتت٘ص ػِتت٠ حٗتتٚ " طوضتتغ ح٤ٌُِٔتتش َُهخرتتش حُشتتؼذ ٝطل٤ٜٔتتخ حُيُٝتتش " ٓتت29ًٖٝخٗتتض حُٔتتخىس " 

 ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ٝح٤ٌُِٔش حُظؼخ٤ٗٝش ٝح٤ٌُِٔش حُوخ ش"

ٖٓ حُيٓظٍٞ ط٘ص ػ٠ِ حٗٚ " ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ٛت٢ ٤ٌِٓتش حُشتؼذ، ٝطظؤًتي رخُتيػْ حُٔٔتظَٔ ُِوطتخع حُؼتخّ،  "30ًٝخٗض حُٔخىس "

 حُظ٤ٔ٘ش"٣ٝوٞى حُوطخع حُؼخّ حُظويّ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔـخ٫ص ٣ٝظلَٔ حُٔٔج٤ُٞش حَُث٤ٔ٤ش ك٢ هطش 

ط٘ص ػ٠ِ حٗٚ " ٤ٌُِِٔش حُؼخٓش كَٓٚ، ٝكٔخ٣ظٜتخ ٝىػٜٔتخ ٝحؿتذ ػِت٠ ًتَ ٓتٞحطٖ ٝكوتخ  " ٖٓ حُيٓظ33ًٍٞٝخٗض حُٔخىس "

 ُِوخٕٗٞ رخػظزخٍٛخ ٓ٘يح ُوٞس حُٞطٖ ٝأٓخٓخ ُِ٘ظخّ ح٫شظَح٢ً ٝٓصيٍح َُكخ٤ٛش حُشؼذ"

حٗتٚ " ٣وتّٞ ح٫هظصتخى كت٢ ؿ٣ٍٜٞٔتش ٓصتَ ػِت٠  30/3/2011حُصخىٍ رظتخ٣ٍن " ٖٓ ح٩ػ٬ٕ حُيٓظ١ٍٞ 5ٝط٘ص حُٔخىس "

 حُؼَر٤ش ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش حُ٘شخط ح٫هظصخى١ ٝحُؼيحُش ح٫ؿظٔخػ٤ش ًٝلخُش ح٩شٌخٍ حُٔوظِلش ٤ٌُِِٔش ٝحُللخظ ػ٠ِ كوٞم حُؼٔخٍ"

ػ٠ِ حٗتٚ " ٤ٌُِِٔتش حُؼخٓتش كَٓتٚ، ٝكٔخ٣ظٜتخ ٝىػٜٔتخ ٝحؿتذ ػِت٠ ًتَ ٓتٞحطٖ ٝكوتخ " ٖٓ ًحص ح٩ػ٬ٕ 6ٝٗصض حُٔخىس " 

 "ُِوخٕٗٞ

ٖٝٓ ك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ ٝٓتٖ ك٤تغ إ ح٤ٌُِٔتش حُؼخٓتش ٛت٢ طِتي ح٧ٓتٞحٍ حًُِٔٔٞتش ُِشتؼذ حُٔصت١َ رـ٤ٔتغ طٞحثلتٚ ٝطوتّٞ 

حُيُٝش ٝح٧شوخ  ح٫ػظزخ٣ٍش حُٔوظِلش ػِت٠ أَٓٛتخ كت٢ ظتَ كٔخ٣تش طلتٍٞ ىٕٝ اٛتيحٍٛخ أٝ حُظلت٣َظ ك٤ٜتخ أٝ حٓتظويحٜٓخ كت٢ ؿ٤تَ 

ش حُؼخٓش ٓغ ح٤ٌُِٔش حُوخ ش ٝح٤ٌُِٔش حُظؼخ٤ٗٝش ك٢ حُيٍٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ُِٔخٍ ٝطٌٕٞ ؿ٤ٔؼٜتخ ٝؿٚ حُٔصِلش حُؼخٓش ، ٝطشخٍى ح٤ٌُِٔ

ٓصخىٍ حُؼَٝس حُو٤ٓٞش ، ٝاًح ًخٕ هضخء حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ هي طٞحطَ ػ٠ِ إٔ ح٤ٌُِٔش ك٢ اطخٍ حُ٘ظْ حُٞضؼ٤ش حُظ٢ طتَحٝف 

ش ػتتٖ حُظ٘ظتت٤ْ حُظشتت٣َؼ٢ ُٝتت٤ْ ُٜتتخ ٓتتٖ حُلٔخ٣تتش ٓتتخ ٣ـتتخُٝ ح٫ٗظلتتخع ُتتْ طؼتتي كوتتخب ٓطِوتتخب ٫ٝ ػصتت٤ –رتت٤ٖ حُلَى٣تتش ٝطتتيهَ حُيُٝتتش 

حُٔشَٝع رؼ٘خ َٛخ ، ٖٝٓ ػْ ٓخؽ طل٤ِٜٔخ رخُو٤ٞى حُظ٢ طظطِزٜخ ٝظ٤لظٜخ ح٫ؿظٔخػ٤ش ، ٢ٛٝ ٝظ٤لش ٫ ٣ظليى ٗطخهٜتخ ٓتٖ كتَحؽ ، 

 يٛخ ػ٤ِٜخ ، ٓلتيىس ػِت٠ ضتٞء ٝحهتغ ٫ٝ طلَي ٗلٜٔخ طلٌٔخب رَ ػ٤ِٜخ طز٤ؼش ح٧ٓٞحٍ ٓلَ ح٤ٌُِٔش ، ٝح٧ؿَحي حُظ٢ ٣٘زـ٢ ٍ

ٝحُٔخٍ حُِٔٔٞى ُِيُٝش ٣ٌٕٞ ػخٓخب كخٍ طوص٤صٚ ُِ٘لغ حُؼخّ رخُلؼتَ  حؿظٔخػ٢ ٓؼ٤ٖ ، ك٢ ر٤جش رٌحطٜخ ، ُٜخ ٓوٞٓخطٜخ ٝطٞؿٜخطٜخ. 

كتَحى ٣ٌٕٞ ُٜخ حُظصَف ك٤ٚ ٝاىحٍطٚ شؤٜٗخ ك٢ ًُي شتؤٕ ح٧ –أٝ رٔوظض٢ هخٕٗٞ أٝ َّٓٓٞ أٝ هَحٍ ٖٓ ح٣َُُٞ حُٔوظص ٝهخ  

، ٬ًٝٛٔخ أىٝحص طٔتظويٜٓخ حُيُٝتش ُظلو٤تن ٝؿتٚ حُٔصتِلش حُؼخٓتش ٧كتَحى حُشتؼذ ٝحُللتخظ ػِت٠ حُٔت٬ّ ح٫ؿظٔتخػ٢ رت٤ٖ طزوتخص 

حُٔـظٔغ ٜٓٔخ حهظِلض حكظ٤خؿخطٜخ ٝطؼخظٔض ٍؿزظٜخ ك٢ حٓظويحٓٚ ،  ٝحُيُٝش ك٢ ًخكٚ حُلخ٫ص ٝحؿذ ػ٤ِٜخ إٔ طضغ هصي طلو٤تن 

خ٤ُخب ك٢ ح٤ٔٛ٧ش ٩شزخع حُلخؿخص حُؼخٓش ُِٔٞحط٤ٖ٘ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حٓظوَحٍ حُٔـظٔغ طيػ٤ٔخب ُٔلّٜٞ ح٧ٍرخف ٖٓ حٓظويحٓٚ ٓززخب ط

ح٧ٖٓ حُو٢ٓٞ حُت١ٌ ٫ ٣ظلوتن ٝحهؼتخب ِٓٔٞٓتخب ا٫ رخَُضتخء حُؼتخّ ٝٛتٞ ٓتز٤َ طتيػ٤ْ ح٫ٗظٔتخء ٝحُت٫ٞء ًَرتخط ٓوتيّ رت٤ٖ حُٔتٞحطٖ 

 ٝح٧ٍي حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ ٓخى٣خب ٝٓؼ٣ٞ٘خب 

 "6/7/1996ىٓظ٣ٍٞش رـِٔش  –م 15ُٔ٘ش14حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ حُوض٤ش ٍهْ  ك٠ ٌٛح"

طت٘ص ػِت٢ إٔ : "٣ٌتٕٞ  1998ُٔت٘ش  89ٍهْ ( ٖٓ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهصخص ٝحُِٔح٣يحص 30حُٔخىس ) ٖٝٓ ك٤غ حٕ

٣ق حُٔـِوتش ٝٓتتغ ًُتي ٣ـتُٞ حٓتتظؼ٘خء، ر٤تغ ٝطتؤؿ٤َ حُؼوتخٍحص ٝحُٔ٘وتت٫ٞص، ػتٖ ط٣َتن ِٓح٣تتيس ػ٤ِ٘تش ػخٓتش أٝ ٓل٤ِتتش أٝ رخُٔظتخٍ

 ٝروَحٍ ٓٔزذ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظصش، حُظؼخهي رط٣َن حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 ح٧ش٤خء حُظ٢ ٣وش٢ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُظِق رزوخء طو٣ِٜ٘خ.  -أ

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

 ش ػَٝي ك٢ حُِٔح٣يحص أٝ حُظ٢ ُْ ٣صَ ػٜٔ٘خ ا٢ُ حُؼٖٔ ح٧ٓخ٢ٓ.ح٧ ٘خف حُظ٢ ُْ  طويّ ػٜ٘خ أ٣ -ع

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

ػِت٢ إٔ: "٣ـتُٞ كت٢ حُلتخ٫ص حُؼخؿِتش حُظت٢ ٫ طلظٔتَ اطزتخع اؿتَحءحص حُِٔح٣تيس أٝ  ( ٖٓ ٌٛح حُوتخ31ًٕٞٗٔخ ط٘ص حُٔخىس )

 ُظؼخهي رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ ر٘خء ػ٢ِ طَه٤ص ٖٓ:حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس، إٔ ٣ظْ ح

 ٍث٤ْ ح٤ُٜجش أٝ ٍث٤ْ حُٔصِلش ٖٝٓ ُٚ ِٓطخطٚ ك٢ حُـٜخص ح٧هَٟ، ًُٝي ك٤ٔخ ٫ طـخُٝ ه٤ٔظٚ ػش٣َٖ أُق ؿ٤٘ٚ. -أ

 أٝ حُٔلخكع ك٤ٔخ ٫ طـخُٝ ه٤ٔظٚ ه٤ٖٔٔ أُق ؿ٤٘ٚ"  –ٖٝٓ ُٚ ِٓطخٗٚ  –ـ ح٣َُُٞ حُٔوظص د 

حطوتٌ ٓتٖ حُِٔح٣تيس حُؼ٤ِ٘تش  –ك٢ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهصخص ٝحُِٔح٣يحص حُٔشخٍ ا٤ُٚ  –، إٔ حُٔشَع  ويّٖٝٓ ك٤غ إ ٓلخى ٓخ ط

حُؼخٓتتش أٝ حُٔل٤ِتتش ٝحُٔظتتخ٣ٍق حُٔـِوتتش ٓتتز٬٤ب أ تت٤ِبخ ُز٤تتغ ٝطتتؤؿ٤َ حُؼوتتخٍحص حًُِٔٔٞتتش ُِـٜتتخص حُوخضتتؼش ٧كٌتتخّ ٛتتٌح حُوتتخٕٗٞ، 

٣ٍق حُٔظؼِوش طوٞٓخٕ ػ٢ِ حُٔٔخٝحس ٝطـٔي إٔ  ٓزيأ طٌخكئ حُلَ ، كضت٬ب ٝحُٔظخ –ػخٓش ًخٗض أٝ ٓل٤ِش  –رلٔزخٕ إٔ حُِٔح٣يس 

ػٖ طلو٤ن حُٔصِلش حُؼخٓش، ك٤غ ٣طَف حُؼوخٍ حُٔطِتٞد ر٤ؼتٚ أٝ طتؤؿ٤َٙ ػِت٢ حٌُخكتش، ٝٓتٖ ػتْ ٣ظوتيّ حَُحؿزتٕٞ كت٢ حُشتَحء أٝ 

خر٤ش، ٝطـتت١َ حُِٔح٣تتيس ٣ٝتتظْ كتتظق ح٫ٓتتظجـخٍ رؼَٝضتتْٜ، ٝكتت٢ ٓتتز٤َ حُلتتُٞ رتتٚ ٣ظ٘تتخكْ حُٔظ٘خكٔتتٕٞ، كظلتتَ حُشتتلخك٤ش ٓلتتَ حُضتتز

حُٔظخ٣ٍق حُٔـِوتش ػِت٢ ٍإّٝ ح٧شتٜخى، ٣ٝتظْ ح٫هظ٤تخٍ ٧كضتَ حُشتَٝط ٝح٧ٓتؼخٍ، ٝٓتٖ ػتْ طـ٘ت٢ حُٔصتِلش حُؼخٓتش ػٔتَس ًُتي 
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ٝإ ٓخ كَضٚ ٝأٝؿزٚ حُٔشَع ػ٢ِ ٌٛح حُ٘لٞ اٗٔخ ٛٞ أ َ ط٤ِٔتٚ ح٩ىحٍس حَُشت٤يس ٧ٓتٞحٍ حُيُٝتش،  رخُٞ ٍٞ ا٢ُ أػ٢ِ ح٧ٓؼخٍ.

رتخُز٤غ أٝ حُظتؤؿ٤َ  –كت٢ ٛتٌح حُوتخٕٗٞ  –ُٝتْ ٣ٔتٔق حُٔشتَع  َضٚ حُصتلش حُظٔؼ٤ِ٤تش ُِوتخث٤ٖٔ ػِت٢ أٓتَ ٛتٌٙ ح٧ٓتٞحٍ ٝر٤ؼٜتخ.ٝطل

 ٝك٢ كخ٫ص ٓليىس ػ٢ِ ٓز٤َ حُلصَ. رخُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس ٝح٧َٓ حُٔزخشَ ا٫ ػ٢ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼ٘خء،

 31ٝ 30ٖٓ كٌتْ حُٔتخىط٤ٖ )  حٓظؼ٘خءط٘ص ػ٠ِ حٗٚ " 2006ُٔ٘ش  148ٌٍَٓ ٓضخكش رخُوخٕٗٞ " 31ٖٝٓ ك٤غ إ حُٔخىس "

ح٤ُتي  ُٞحضتؼ٢حُٔزخشتَ   ح٫طلتخمرٜخ أٝ رخٓظـ٬ُٜخ  رط٣َتن  رخ٫ٗظلخع(  ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٣ـُٞ حُظصَف ك٠ حُؼوخٍحص أٝ حُظَه٤ص 

 كت٢ي أهصت٠ ٓخثتش كتيحٕ ٓتٖ  تـخٍ حُٔتِحٍػ٤ٖ  ، رلت  ٝحٓتظٍِحػٜخ رخٓظصت٬كٜخػ٤ِٜخ  ح٣ٌُٖ هتخٓٞح  رخُز٘تخء ػ٤ِٜتخ  أٝ ُٔتٖ هتخّ 

حٍُِحػ٤ش حُوي٣ٔش ، ًٌُٝي رخُ٘ٔزش اُت٠  ُٝحثتي حُظ٘ظت٤ْ ، ٝكت٠   ح٧ٍحض٢ ك٢حُصلَح٣ٝش ٝحُٔٔظصِلش  ، ٝػشَس أكيٗش  ح٧ٍحض٢

طوظضت٤ٜخ حُٔصتِلش حُؼخٓتش  ، ًُٝتي ًِتٚ ٝكوتخ ُِوٞحػتي  حهظصتخى٣شأٝ   حؿظٔخػ٤تش حػظزتخٍحصؿ٤َ ًُي ٖٓ كخ٫ص حُضٍَٝس  ُظلو٤تن 

٣ِتِّ طٞحكَٛتخ  حُظت٣ٝ٢ظضتٖٔ حُشتَٝط ٣ُٝتَ حُٔخ٤ُتش  ،  حهظتَحف٣صيٍ رٜخ هتَحٍ ٓتٖ ٓـِتْ حُتٍُٞحء ر٘تخء ػِت٠  حُظ٢ ٝح٩ؿَحءحص

 "٩ؿَحء حُظصَف أٝ حُظَه٤ص ، ٝطلي٣ي حُِٔطش حُٔوظصش ربؿَحثٚ ٝحػظٔخىٙ  ٝأْٓ  طوي٣َ حُٔوخرَ حُؼخىٍ ُٚ ٝأِٓٞد ٓيحىٙ 

رٔـِتْ حُيُٝتش إٔ حُلظتٟٞ ٝحُظشت٣َغ  ُؤت٢ٔحُـٔؼ٤تش حُؼ٤ٓٞٔتش  اكظتخء ٝطزوتخ ُٔتخ حٓتظوَ ػ٤ِتٚ ٓلتخى ٓتخ طوتيّ إٖٝٓ ك٤تغ 

حُٔشَع أؿخُ حُِـئ ا٠ُ أِٓٞد حُظؼخهي رخ٫طلخم حُٔزخشَ ك٢ حُلخ٫ص حُؼخؿِش حُظ٢ ٫ طلظَٔ اطزخع اؿَحءحص حُِٔح٣تيس أٝ حُٔٔخٍٓتش 

ربضتخكش حُٔتخىس  206ُٔت٘ش  148ُوتخٕٗٞ ٍهتْ حُٔليٝىس ٝٝضغ حُٔشَع ٗصخرخ ضج٬٤ ُِظؼخهي رٌٜح ح٧ٓتِٞد ح٧ه٤تَ اُت٠ إٔ  تيٍ ح

حُظَه٤ص رخ٫ٗظلتخع  أٝحُؼوخٍحص  ك٢حُظصَف  ا٤ُٜٔخ" حُٔشخٍ 31ٝ  30حُٔخىط٤ٖ "  أكٌخّحٓظؼ٘خء ٖٓ  أؿخُ ٝح١ٌُ" ٌٍَٓ  31"

ش حُت٣ٌٖ هتخٓٞح حُيُٝت أٍحضت٠كخ٫ص حػ٘خٕ ٜٓ٘ٔخ طظؼِوخٕ رظو٤ٖ٘ ٝضغ ح٤ُي ػ٠ِ  أٍرغ ك٢رخٓظـ٬ُٜخ رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ  أٝرٜخ 

ٝكخُتش طظؼِتن رِٝحثتي حُظ٘ظت٤ْ ح٬ُٔ توش  ا٤ُتٚحُوخٕٗٞ حُٔشتخٍ  رؤكٌخّحٓظٍِحػٜخ هزَ طخ٣ٍن حُؼَٔ  أٝحٓظص٬كٜخ  أٝرخُز٘خء ػ٤ِٜخ 

كتخ٫ص حُضتٍَٝس ُظلو٤تن حػظزتخٍحص حؿظٔخػ٤تش ٝحهظصتخى٣ش طوظضت٤ٜخ حُٔصتِلش  ٝأه٤تَحُِؼوخٍحص حًُِٔٔٞش ُطخُذ حُظؼخَٓ ػ٤ِٜتخ ، 

ر٤ؼٜتخ ُؼوتخٍ  كت٢ إٔهخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهصتخص ٝحُِٔح٣تيحص  رؤكٌخّطشَٔ حٟ كخُش طَٟ ك٤ٜخ ؿٜش ٖٓ حُـٜخص حُٔوخطزش حُؼخٓش ٠ٛٝ 

كو٤وتتخ ٫ػظزتتخٍحص  رط٣َتتن ح٫طلتتخم حُٔزخشتتَ ُشتتوص ٓؼتت٤ٖ رٌحطتتٚ رخٓتتظـ٬ُٚ أٝحُظتتَه٤ص رخ٫ٗظلتتخع رتتٚ  أٝ طتتؤؿ٤َٙ أِٝٓٔتتٞى ُٜتتخ 

حُظؼخهتي طزوتخ ُِوٞحػتي حُتٞحٍىس  اُت٠ ُـتؤص أٜٗخٝطوش٠ ٖٓ كٞحص ٌٛٙ حُٔصِلش ُٞ حهظصخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش طوظض٤ٜخ حُٔصِلش حُؼخٓش 

" 31طلي٣يٙ ُ٘صخد حُظؼخهي رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ طزوخ ُِٔتخىس " ك٢، ٝحٗظٜؾ حُٔشَع  ا٤ُٜٔخ" حُٔشخٍ 31ٝ  30حُٔخىط٤ٖ " ك٢

 كت٢ٖٓ ًحص حُوتخٕٗٞ كز٤٘ٔتخ ؿؼتَ ٛتٌح حُ٘صتخد ٓخ٤ُتخ " 31حُٔخىس " ك٢ حُشؤٌٕٛح  ك٢ٜٗـخ ٓـخ٣َح ُٔخ ٛٞ ٓوٍَ  ا٤ٌٍَُٚٓ حُٔشخٍ 

" ٌٓتٍَ 31حُٔخىس "  ك٢حُٔ٘صٞ  ػ٤ِٜخ  ح٧ٍرغحُلخ٫ص  ك٢" كوي ؿؼَ حُ٘صخد ٓظؼِوخ رٔٔخكش حُؼوخٍ ٓلَ حُظؼخَٓ 31حُٔخىس "

ح٫ٍحضتت٠  كتت٢ شأكيٗتتكتتيٝى ػشتتَس  كتت٢ح٫ٓتتظـ٬ٍ  أٝحُظتتَه٤ص رخ٫ٗظلتتخع  أٝ حُظتتؤؿ٤َ أُِٝظؼخٓتتَ رتتخُز٤غ  ح٧هصتت٠ك٤تتغ ؿؼتتَ حُلتتي 

ٝحُٔوصصتش  1991ُٔت٘ش  7حُٔتخىس حُؼخ٤ٗتش ٓتٖ حُوتخٕٗٞ ٍهتْ  ك٢ح٫ٍحض٠ حُصلَح٣ٝش رٔلٜٜٞٓخ حُٞحٍى  ك٢حٍُِحػ٤ش ٝٓخثش كيحٕ 

ك٤ٜتتخ ، ٝٛتت٠ ح٤ُٜجتتش حُؼخٓتتش ُٔشتَٝػخص حُظؼ٤ٔتتَ ٝحُظ٤ٔ٘تتش حٍُِحػ٤تتش ٤ٛٝجتتش حُٔـظٔؼتتخص حُؼَٔح٤ٗتتش حُـي٣تتيس  ا٤ُٜتتخ٤ُِٜجتخص حُٔشتتخٍ 

ًُٝتي رٔتخ ٫ ٣وتَ رخُلتيٝى حُوصتٟٞ ٤ٌُِٔتش ح٫ٍحضت٠ حٍُِحػ٤تش ٤خك٤ش ، ُْٝ ٣ـِ ٫ٟ شتوص طـتخُٝ ٛتٌح حُلتي ٤ٛٝجش حُظ٤ٔ٘ش حُٔ

رشتخٕ ح٫ٍحضت٠ حُصتلَح٣ٝش  1981ُٔت٘ش  143ٝحُصلَح٣ٝش حُٞحٍىس ك٢ طش٣َؼخص أهَٟ ٓؼَ هخٕٗٞ ح٩ ٬ف حٍُِحػ٢ ٝحُوخٕٗٞ 

 ٝى حُوصٟٞ ٤ٌُِِٔش حُٔوٍَس ك٢ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ ." ٌٍَٓ ا٠ُ طـخُٝ حُلي31رل٤غ ٫ ٣ئىٟ حُز٤غ طزوخ ُِٔخىس "

" ٌٍَٓ حُٔشخٍ ا٤ُٜخ ُْ طـؼَ طصَف حُـٜخص حُوخضؼش ٧كٌخٓٚ ك٢ كتخ٫ص حُضتٍَٝس 31حُٔخىس " أ٫ٕٝكظض حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش 

ح حُشتؤٕ ، حُٔشخٍ ا٤ُٜخ ك٤ٜخ ط٤ِوخ ٖٓ ًَ ه٤ي ٝاٗٔتخ أهضتؼظٚ ٩ؿتَحءحص ٝضتٔخٗخص طٌلتَ ػتيّ آتخءطٜخ ٫ٓتظؼٔخٍ ٓتِطظٜخ كت٢ ٛتٌ

حُٔزخشتَ ٝٓتخ طوظَكتٚ ٓتٖ ٓوخرتَ ُِظؼخٓتَ ػِت٠  رتخ٧َٓك٤غ حٝؿذ ػ٠ِ حُٔتِطش حُٔوظصتش كت٢ حُـٜتش إٔ ططتَف ٓزٍَحطٜتخ ُِظؼخهتي 

كظت٠ ٓتغ طتٞحكَ ٓزتٍَحص  – ح٩ؿتَحءحصٛتٌٙ  اطزتخعطصتَف حُٔتِطش حُٔوظصتش ىٕٝ  إٔٓيحىٙ ٝٛٞ ٓخ ٣ٔظلخى ٓ٘تٚ  ٝأِٓٞدحُؼوخٍ 

ٓـٔٞػٜتخ ٤ُٔتض  كت٢ ٝح٩ؿتَحءحصػتيّ ٓشتَٝػ٤ش طصتَكخطٜخ ٝٛتٌٙ حُٔزتٍَحص  اُت٣٠ئىٟ كظٔتخ  –حُظؼخهي رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ 

ٓخ اًح ًخٗض حُٔزٍَحص حُظ٢ أريطٜخ حُـٜش حُٔظؼخهيس ًخك٤ش ُو٤خّ كخُتش حُضتٍَٝس ٝٓتيٟ ٣َحهذ  إُٔٚ  ح١ٌُكص٤٘ش ٖٓ ٍهخرش حُوضخء 

 حٓظ٤لخء حُؼوي ُ٪ؿَحءحص ٓخُلش حُز٤خٕ .

 9/2/2011طخ٣ٍن  -54/1/477ِٓق ٍهْ  –ـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ُو٢ٔٔ حُلظٟٞ ٝحُظش٣َغ رٔـِْ حُيُٝش ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كظٟٞ حُ

حُتٞحٍى  ٣ؼي حٓظؼ٘خء ٖٓ ح٫ٓظؼ٘خء" ٌٍَٓ حُٔشخٍ ا٤ُٜخ 31" حُٔخىس ٓـخٍ اػٔخٍٖٝٓ ك٤غ إ حُٔٔظلخى ٓٔخ طويّ إٔ 

ٍ اػٔتتخٍ ٛتتٌح ح٫ٓتتظؼ٘خء كتت٢ حُؼوتتي ٓٞضتتٞع حُطؼتتٖ ُز٤تتخٕ ٓـتتخ ٣ِتتِّ " حُٔشتتخٍ ا٤ُٜٔتتخ ٝرخُظتتخ٢ُ كخٗتت31ٚٝ  30رتت٘ص حُٔتتخىط٤ٖ " 

 .طل٤َٔٛخ ٫ٓظظٜخٍ حُٔوخ ي ٝح٧ٛيحف حُظ٢ ٠ٍٓ حُٔشَع ا٠ُ رِٞؿٜخ ٖٓ ٍٝحء اهَحٍٙ ٌٛح حُ٘ص

طلي٣تي حُٔؼ٘ت٠ حُت١ٌ طظضتٔ٘ٚ حُوخػتيس حُوخ٤ٗٞٗتش ٝطؼ٤ت٤ٖ ٗطخهٜتخ  ٞٛت هتخثْ طل٤َٔ حٟ ٗص هتخ٢ٗٞٗ ٚ ريح٣ش كخٕاٖٗٝٓ ك٤غ 

ٍ ػ٠ِ ٓخ طظضٔ٘ٚ حُوخػيس ٝكظ٠ ٣ٌٖٔ ٓطخروظٜخ ػ٠ِ حُظَٝف حُٞحهؼ٤تش حُظت٢ ٣ؼتخٍ رصتيىٛخ ططز٤تن ٛتٌٙ ًُٝي كظ٠ ٣ٌٖٔ ح٫ٓظي٫

حُوخػيس ،ٝاًح ًخٕ حُٔوصٞى رخُظل٤َٔ ٛٞ حُٞهٞف ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حُوخػيس حُوخ٤ٗٞٗش كظ٠ ططزن ػ٠ِ حُٞحهغ كبٕ ٓـتخٍ ًُتي ٓتٖ حُ٘خك٤تش 
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هخ تتش رخُ٘ٔتتزش ُِوٞحػتتي حُوخ٤ٗٞٗتتش حُظتت٢ طٔتتظٔي ٓصتتيٍٛخ ٓتتٖ حُظشتت٣َغ ٧ٕ  حُؼ٤ِٔتتش ٫ ٣ٌتتٕٞ ا٫ كتت٢ حُوٞحػتتي حُوخ٤ٗٞٗتتش حٌُٔظٞرتتش

حُظش٣َغ ٣َى ػخىس كت٢ حُٔتٞحى حُٔوظصتَس ٓٔتخ ٣تئى١ كت٢ ًؼ٤تَ ٓتٖ حُلتخ٫ص اُت٠  تؼٞرش حُٞهتٞف ػِت٠ كٌٔتٚ ُٜٝتٌح أؿِتذ حُلوتٚ 

 ٣وظصَٕٝ حُظل٤َٔ ػ٠ِ حُظش٣َغ

ٓتتٖ ٣وصتتي رتتٚ حٓتتظو٬  حُلٌتتْ حُوتتخ٢ٗٞٗ  حُضتت٤ن ، أٓتتخ حُٔلٜتتّٞ حكتتيٛٔخ ضتت٤ن ٝح٧هتتَ ٓٞٓتتغٝحُظلٔتت٤َ ُتتٚ ٓلٜٞٓتتخٕ 

ػ٤ِٔتش طظؼِتن ر٤٘تش ٝاٍحىس حُٔؼَكتش طوتّٞ رٜتخ ٓتِطش ٓوظصتش رٜتيف طوصت٤ص ٝطـٔت٤ي  ٞٛتٝ حُ٘صٞ  حُظشت٣َؼ٤ش حُٔؼٔتٍٞ رٜتخ

 طصَكخص ٓليٝىس ٝحُٔؼط٤خص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔٞؿٞىس ، ًُٝي ٫ٓظ٘زخط هخػيس أٝ ٓـٔٞػش هٞحػي ططزن ػ٠ِ ػ٬هخص أٝ َٓح ًِح

ٚ ٣وظصَ حُظل٤َٔ ٝكن ٌٛح حُٔلّٜٞ ػ٠ِ طل٤َٔ حُظش٣َغ ىٕٝ ؿ٤َٙ حػظزخٍحب ٌُٔخٗظٚ ر٤ٖ حُٔصخىٍ ح٧هتَٟ ُِوخػتيس حُوخ٤ٗٞٗتش ٝػ٤ِ

 ُٝـٔٞضٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ٝطزوخب ٌُٜح حُٔلّٜٞ كبٕ ٓـخٍ حُظل٤َٔ ٣وظصَ كوظ ػ٠ِ هٞحػي حُظش٣َغ.

 ٣يحب ح٫ٓظي٫ٍ ػ٠ِ ٓخ طظضٔ٘ٚ حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش ٖٓ كٌْ ٝطلي٣ي حُٔؼ٠٘ ح٣١ٌُوصي رٚ اط٬هخب ٫ طليحُٞحٓغ أٓخ حُظل٤َٔ رٔؼ٘خٙ 

طظضٔ٘ٚ ٛتٌٙ حُوخػتيس كظت٠ ٣ٌٔتٖ ٓطخروظٜتخ ػِت٠ حُظتَٝف حُٞحهؼ٤تش أٝ ٛتٞ اؿتَحء ٜٓ٘ـت٢ طٔتظط٤غ رٞحٓتطظٚ ٓتِطش ٓوظصتش إٔ 

 طزٔظ كٌْ أٝ ٓـٔٞػش أكٌخّ ؿخٓضش أٝ ػ٘صَ ٖٓ ػ٘خ َ حُوخػيس حُٞحؿزش حُظطز٤ن

ك٤ٌٕٞ ٓلّٜٞ حُظل٤َٔ ٌَُ هخػيس هخ٤ٗٞٗش أ٣خب ًخٕ ٓصيٍٛخ ٓٞحء حُظش٣َغ أٝ حُش٣َؼش ح٩ٓت٤ٓ٬ش أٝ حُؼتَف، ٝطزؼتخ ُتٌُي  ٖٝٓ ٛ٘خ

 ٣ظٔغ ٓـخُٚ ك٤شَٔ ؿ٤ٔغ حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش.

  -ٝحُظل٤َٔ ٛ٘خ ٣٘ؤْ ا٠ُ أٗٞحع ػ٬ػش ٠ٛٝ :

 حُظل٤َٔ حُظش٣َؼ٢  -

 حُظل٤َٔ حُوضخث٢  -

 حُظل٤َٔ حُلو٢ٜ  -

ضتتٖٔ أٛتتْ أٗتتٞحع حُظلخٓتت٤َ رخػظزتتخٍٙ حُٔٔخٍٓتتش حُؼ٤ِٔتتش ُظطز٤تتن حٟ هخػتتيس هخ٤ٗٞٗتتش ك٤تتغ إ حُوخػتتيس  حُوضتتخث٢حُظلٔتت٤َ  ٣ٝتتخط٠

حُوخ٤ٗٞٗش طٞضغ ػخٓش ٝٓـَىس ،ٝططز٤وخطٜخ ػ٠ِ حُلخ٫ص حُوخ ش ًؼ٤َح ٓخ طؼظَضٜخ  ؼٞرخص ٓٔخ ٣ٔظٞؿذ حُٞهٞف ػ٠ِ ٓؼ٘خٛتخ 

ز٤وٜخ ك٢ شؤٕ حُلخ٫ص حُوخ ش ،٣ٝظْ ًُتي ػتٖ ط٣َتن حُظلٔت٤َ ،ٝحُظلٔت٤َ طوتّٞ رتٚ حُلو٤و٢ كظ٠ ٣ؼَف ٓخ اًح ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ طط

حُٔلخًْ ًٔخ ٣وّٞ رٚ حُلوٚ ُٝظل٤َٔ حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش أ٤ٔٛش ًزَٟ كظزؼخ ُِط٣َوش حُٔظزؼش ك٢ طل٤َٔ حُ٘ص حُوتخ٢ٗٞٗ ٣ٌٔتٖ طٞٓت٤غ 

ُوخ٤ٗٞٗش ٝٓـخٍ حٓظيحىٛخ ،ًٔخ أٗتٚ ٣ظؼتٌٍ ططز٤تن حُوخػتيس أٝ طض٤٤ن ٗطخم ططز٤وٚ ،كؼ٤ِٔش حُظل٤َٔ طظلٌْ ك٢ ٓيٟ ططز٤ن حُوخػيس ح

حُوخ٤ٗٞٗتتش هزتتَ طلٔتت٤َٛخ هخ تتش اًح ًخٗتتض ًحص ٓتتيٍُٞ ؿتتخٓا ٝٛتتٞ حُظلٔتت٤َ حُتت١ٌ ٣وتتّٞ رتتٚ حُوضتتخس ٝٛتتْ ٣لصتتِٕٞ كتت٢ حُوضتتخ٣خ 

ُوصتّٞ ًٌُتْ حُٔؼَٝضش ػ٤ِْٜ كظ٠ ٣ظـٔيٝح كٌْ حُوتخٕٗٞ ػِت٠ حُٞهتخثغ حُظت٢ رت٤ٖ أ٣تي٣ْٜ ٣ٝوٞٓتٕٞ رٜتٌح ىٕٝ إٔ ٣طِتذ ٓتْٜ٘ ح

ٝحُظل٤َٔ حُوضخث٢ ٣ليع ىحثٔخب ػٌْ حُظل٤َٔ حُظش٣َؼ٢ ٧ٕ حُوخض٢ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣طزن حُوخٕٗٞ هزَ طل٤َٔٙ كخُظل٤َٔ ػَٔ ٓتخرن 

 ُِظطز٤ن ًٔخ ٓزن ًًَٙ.

ٚ ٖٝٓ رظؤػَٙ رخ٫ػظزخٍحص حُؼ٤ِٔش ٧ٗٚ ٣ـت رٔ٘خٓزش ططز٤ن حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٝحهؼش ٓؼ٤٘ش ٓطَٝكش أٓخٓ ٝحُظل٤َٔ حُوضخث٢ ٣ٔظخُ

ه٬ٍ ٓخ طويّ طزت٤ٖ إٔ ىٍٝ حُوخضت٢ أٝٓتغ ٝأىم ٓتٖ ػٔتَ حُٔشتَع ٗلٔتٚ ٧ٕ حُٔتِطش حُظ٘ل٣ٌ٤تش حُٔوظصتش رخُظشت٣َغ ك٤تغ طٔتٖ 

هخػيس هخ٤ٗٞٗش طصلٜخ ىٕٝ حُ٘ظَ ُِلخ٫ص حُوخ ش ٝحُٞهتخثغ حُؼ٤ِٔتش " كخُظشت٣َغ ٣٘زـت٢ إٔ ٣َحػت٢ ك٤تٚ حُؼ٤ٓٞٔتش ٝحُظـ٣َتي ر٤٘ٔتخ 

ٔؼَٝضش ػ٤ِٚ ٣ٝٞحؿٚ ٝهخثغ ٝكخ٫ص ػ٤ِٔش هي طوظِق ك٢ ٓٞضٞػٜخ ٝهي طظشتخرٚ ، ٣ٝطِتذ ٓ٘تٚ حُوخض٢ ٣لصَ ك٢ حُٔ٘خُػخص حُ

 ك٤ٜخ.حُلصَ 

ٝهتخثغ هخ تش ٝكتخ٫ص  ؼَٝضتش ػ٤ِتٚ ٣ٞحؿتٚٔحُؼ٤ِٔتش ٧ٕ حُوخضت٢ ٛتٞ حُت١ٌ ٣لصتَ كت٢ حُٔ٘خُػتخص حُ ٣ٔظتخُ رصت٤ـظٚ ًٔخ حٗٚ

حُوخٕٗٞ أٓخ ٖٓ ك٤غ ٓيٟ هٞس حُظلٔت٤َ حُوضتخث٢ وَٙ هٞحػي ػ٤ِٔش هي طوظِق ك٢ ٓٞضٞػٜخ ٝهي طظشخرٚ ٣ٝطِذ ٓ٘ٚ حُلصَ ك٤ٔخ ط

 كتت٢ ح٩ُتتِحّ كبٗتتٚ ٓتتٖ حُ٘خك٤تتش حُوخ٤ٗٞٗتتش ؿ٤تتَ ِٓتتِّ رخُ٘ٔتتزش ُِٔلٌٔتتش ٗلٔتتٜخ حُتت١ٌ  تتيٍ ٜٓ٘تتخ حُظلٔتت٤َ كتت٢ ٓ٘خٓتتزش ٓؼ٤٘تتش . 

ٞضتٞع حُظلٔت٤َ أٝ كخٕ طل٤َٔ حٟ هخػيس هخ٤ٗٞٗش ٓخ ٫ ٣ؼ٠٘ رلخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ ح٫ٗلَحف ػٖ ٓضتٕٔٞ حُت٘ص حُظشت٣َؼ٢ ٖٓٝٓ ػْ 

حٗظِحع كٌٔخ هخ٤ٗٞٗخ آٝ ؿخ٣ش ؿ٤َ حُظ٢ أٍحىٛخ حُٔشَع ٓتٖ ٍٝحء أهتَحٍ حُت٘ص ًُتي حٗتٚ ٝكت٠ ٓـتخٍ حٓتظظٜخٍ حُٔوخ تي حُظت٢ ٍٓت٠ 

كٌٔخ ٓؼ٤٘خ كخٕ حُؼزخٍس حُظ٢  خؽ حُٔشتَع رٜتخ حُت٘ص حُظشت٣َؼ٢ كت٢ ٓت٤خهٜخ ٝٓلتيىس ػِت٠  أهَحٍٙرِٞؿٜخ ٖٓ ٍٝحء  ا٠ُحُٔشَع 

ٓلَ حُظ٘ظ٤ْ حُظش٣َؼ٢ ٝح٧ؿَحي ا٠ُ ٣ظٞهخٛخ ٢ٛ حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ حُظؼ٣َٞ ػ٤ِٜخ ٫ٝ ٣ـُٞ حُؼيٍٝ ػٜ٘خ حُت٠  حُٔٞضٞعضٞء طز٤ؼش 

 ٓٞحٛخ ا٫ اًح ًخٕ حُظو٤ي رلَك٤ظٜخ ٣٘خها أٛيحف ٝحضلش ٓشَٝػش.

 يٛخ طلَٔ ػ٠ِ ؿ٤َ ٓوخ أ٫ شحُظش٣َؼ٤حُ٘صٞ   ك٢ ح٧ َ"  ا٠ُ إٔٝك٠ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ًٛزض حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ 

شت٣ٜٞخ ُٜتخ ٓتٞحء رلصتِٜخ ػتٖ ط٣ؼظزتَ  أٝح٫ُظتٞحء رٜتخ ػتٖ ٓت٤خهٜخ  اُت٠رٔتخ ٣تئٍٝ  أٝرٔخ ٣وَؿٜخ ػٖ ٓؼ٘خٛخ  ربٍحىطٜخطلَٔ  ٝا٫

حُٞهتٞف ػ٘تيٛخ  ٣٘زـت٢ ٝحُظت٢طيٍ ػ٤ِٜخ ٌٛٙ حُ٘صٞ   حُظ٢ حُٔؼخ٢ٗ إٔحُٔوصٞىس ٜٓ٘خ ، ًُي  ح٧ؿَحيرٔـخُٝطٜخ  أٝٓٞضٞػخ 

 ا٣َحىٛتخٖ كو٤وش ٓلظٞحٛخ ٓلصلش ػٔخ هصيٙ حُٔشَع ٜٓ٘خ ٓز٤٘ٚ ػتٖ كو٤وتش ٝؿٜظتٚ ٝؿخ٣ظتٚ ٓتٖ طؼظزَ ًخشلش ػ حُظ٢طِي  ٢ٛ، 
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حُلتَحؽ ٫ٝ ٣ـتُٞ حٗظِحػٜتخ ٓتٖ ٝحهؼٜتخ ٓلتيىح  ك٢حُ٘صٞ  حُظش٣َؼ٤ش ٫ طصخؽ  إَٔٝٓى ًُي  –ِٓو٤ش حُضٞء ػ٠ِ ٓخ ػ٘خٙ ٜٓ٘خ 

حُٔشتَع  إٔٛتٌٙ حُ٘صتٞ  كت٠ كٌِٜتخ ٣ٝلظتَي ىٝٓتخ  ٜٓ٘خ ٠ٛٝ ٓصِلش حؿظٔخػ٤ش ٣ظؼت٤ٖ حٕ طتيٍٝ حُٔظصيٍسرَٔحػخس حُٔصِلش 

رِٞؿٜخ ٓظوٌح ٖٓ  ٤خؿظٚ ُِ٘صٞ  حُظش٣َؼ٤ش ٓز٬٤ ُٜخ ، ٖٝٓ ػْ طٌٕٞ ٛتٌٙ حُٔصتِلش ح٫ؿظٔخػ٤تش ؿخ٣تش ٜٗخث٤تش ٌُتَ  ا٠ٍٓ٠ُ 

ُظؼتخٍي رٔتخ ٣ِ٣تَ ح حُظشت٣َؼ٣٢٘ظٜٔخ حُؼٔتَ  حُظ٢ُظلي٣ي ٓؼ٘خٙ ٝٓٞطجخ ُضٔخٕ حُٞكيس حُؼض٣ٞش ُِ٘صٞ   ٝاطخٍح طش٣َؼ٢ٗص 

 ر٤ٖ أؿِحثٜخ ٣ٌٝلَ حطصخٍ أكٌخٜٓخ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ُظـيٝ ؿ٤ٔؼخ ٓ٘صَكٚ ا٠ُ حُٞؿٜش ػ٤ٜ٘خ حُظ٢ حرظـخٛخ حُٔشَع ٖٓ ٍٝحء طو٣ََٛخ.

 "6/2/1993ىٓظ٣ٍٞش رـِٔش  –م 31ُٔ٘ش40ك٠ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ حُوض٤ش ٍهْ "

" ٌٓتٍَ  ، كخُؼخرتض ٓتٖ حُٔتًٌَس 31٘خء حُتٞحٍى رت٘ص حُٔتخىس "ح٫ٓتظؼ اػٔتخٍٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔـخٍ 

إٔ ٛ٘خى حػظزخٍحص طصتيٍ ػتٖ ىٝحػت٢ ٝ أٓتزخد حهظصتخى٣ش أك٤خٗتخ ٝحؿظٔخػ٤تش كت٢ أك٤تخٕ أهتَٟ طتيػٞ اُت٠  ُِوخٕٗٞ ح٣٩ضخك٤ش

طَرطتٚ ػ٬هتش  حُظصَف ك٢ ػوخٍ ِٓٔٞى ُِيُٝش أٝ حُظَه٤ص رخ٫ٗظلخع رتٚ أٝ رخٓتظـ٬ُٚ ػتٖ ط٣َتن ح٫طلتخم حُٔزخشتَ اُت٠ شتوص

 ػ٠ِ ٝؿٚ أٝ أهَ رٌٜح حُؼوخٍ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوخٍ ك٢ ٝضغ أٝ كخُش رخُ٘ٔزش ا٠ُ ٌٛح حُشوص ٫ ٣ِحكٔٚ ك٤ٜخ شوص أهَ  .

٣ٝلون حُظصَف أٝ حُظَه٤ص ٌُُي حُشوص أػَح ٣صذ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ك٢ حُٔصِلش حُؼخٓش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حهظصخى١  أٝ حؿظٔتخػ٢ ، رتخٕ 

٘ظـش ك٢ ٓـخٍ أٝ أًؼَ أٝ ا٠ُ حٓظوَحٍ أٝضخع حؿظٔخػ٤ش هِوش ٓٔخ ٫ ٣لووٜخ حطزتخع ح٤ُ٥تخص حُٔوتٍَس ٣ئىٟ ا٠ُ اطخكش ه٤خّ أٗشطش ٓ

 كخ٤ُخ ُِظصَف أٝ حُظَه٤ص.

حُظ٢ طَٟٔ ػِت٠  – 1998ُٔ٘ش  89ٓٔظٔيس ٖٓ هخٕٗٞ حُٔ٘خهصخص ٝحُِٔح٣يحص ٍهْ  –ٝهي طز٤ٖ إٔ ح٧كٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔؼٍٔٞ رٜخ 

٫ طظ٤ق حُظصَف أٝ حُظَه٤ص كت٢ ٓؼتَ حُلتخ٫ص حُٔشتخٍ ا٤ُٜتخ ػتٖ ط٣َتن  –ٗظلخع رٜخ أٝ رخٓظـ٬ُٜخ ر٤غ حُؼوخٍحص ٝحُظَه٤ص رخ٫

 .٣لون ح٫ػظزخٍحص حُٔخرن ًًَٛخ إٔحطلخم ٓزخشَ ٓٔخ ٖٓ شخٗٚ 

ٌٓتٍَ ، طٔتٔق رخُظصتَف أٝ حُظتَه٤ص كت٢ طِتي حُلتخ٫ص  31ٌُٜح ٍإٟ اىهخٍ طؼي٣َ ػ٠ِ أكٌتخّ ٛتٌح حُوتخٕٗٞ ربضتخكش ٓتخىس رتَهْ 

 ط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ ٝرل٤غ ٣ظْ ًُي ٝكوخ ُوٞحػي ٝاؿَحءحص ٣صيٍ رٜخ هَحٍ ٖٓ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء.ر

حُظ٢ طتْ اضتخكظٜخ اٗٔتخ ؿتخءص ُظو٘ت٤ٖ أٝضتخع حُلتخث٣ِٖ ٓتٖ ٝحضتؼ٢ ح٤ُتي  " 31ٌٍَٓحُٔخىس "ٖٝٓ ك٤غ إ حُز٤ٖ ٓٔخ طويّ إٔ 

َُٔحًتِ حُوخ٤ٗٞٗتش ُٜتْ ػتٖ ط٣َتن حُظتَه٤ص ُِـٜتخص ح٩ىح٣ٍتش رط٣َوش ٓوخُلش ُِوتخٕٗٞ ٝٓتٖ ػتْ ػٔتيص طِتي حُٔتخىس اُت٠ طصتل٤ق ح

رخُظؼخهي ػتٖ ط٣َتن ح٫طلتخم حُٔزخشتَ ٓؼٜتْ كظت٠ طظٔتخٟٝ َٓحًتِْٛ حُوخ٤ٗٞٗتش ٝطظٞحكتن ٓتغ  تل٤ق كٌتْ حُوتخٕٗٞ ٝاُحُتش حُٞضتغ 

 أٝحٓظصت٬كٜخ  أٝحُيُٝتش ٓٔتٖ هتخٓٞح رٍِحػظٜتخ  أٍحضت٣٠ظؼِوخٕ رظو٤ٖ٘ ٝضغ ح٤ُي ػِت٠  خحػ٘خٕ ٜٓ٘ٔ كخ٫ص أٍرغحُٔوخُق ٠ٛٝ 

ٛتتٌح حُوتتخٕٗٞ ٝحُلخُتتش حُؼخُؼتتش طظؼِتتن رِٝحثتتي حُظ٘ظتت٤ْ ح٬ُٔ تتوش ُِؼوتتخٍحص حًُِٔٔٞتتش ُطخُتتذ  رؤكٌتتخّحُز٘تتخء ػ٤ِٜتتخ هزتتَ طتتخ٣ٍن حُؼٔتتَ 

 .خٓشػكظظؼِن رلخُش حُضٍَٝس ٣ظطِزٜخ طلو٤ن ٓصِلش  ٝح٧ه٤َسحُظؼخَٓ ػ٤ِٜخ ٝحُلخُش حَُحرؼش 

كتخ٫ص  ح٧ٓتَكو٤وتش  كت٢ ٛت٢حٓظٜيكٜخ حُٔشَع  حُظ٢كخٕ طِي حُلخ٫ص  ح٬٠ُٝ٧ػش ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُلخ٫ص حُؼ

حُوخ٤ٗٞٗتش ُٜتئ٫ء ًتخٕ حكتي حُؼ٘خ تَ  ح٧ٝضتخعطٞك٤تن طِتي  إٔطِي حُٔخىس ُِوخٕٗٞ ٤ُٝٔض ٫كوش ػ٤ِٜتخ رخػظزتخٍ  اضخكشٓخروش ػ٠ِ 

" ٓتٖ هتخٕٗٞ حُٔ٘خهصتخص ٝحُِٔح٣تيحص 31ٝ  30" أكٌتخّ حُٔتخىط٤ٖ ػتٖ ٓ٘تخط ططز٤تن  حٓتظؼ٘خث٢حُٔشَع ِٓـجش ُٞضتغ  أٍطخٛخ حُظ٢

ٝٓتٖ ػتْ كتخٕ حُظؼخهتي ،  أٓتخ٤ُذٓتٖ  حٓتظؼ٘خث٢ أٓتِٞد ح٧ تَ كت٢ٛتٞ  ٝحُت١ٌحُظؼخهي رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ  أِٓٞدٗظٔض  ٝحُظ٢

ًتِ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رلخ٫ص ٝضتغ ح٤ُتي ٝٗتظؾ ػتٖ ًُتي طٌت٣ٖٞ َٓح حُطز٤ؼ٢ اػٔخ٣ُٚـي ٗظخؽ " ٌٍَٓ 31ٓ٘خط ططز٤ن ٗص حُٔخىس " 

حُٔـظٔتغ ٝطصتزق هخػتيس ٝحؿزتش  كت٫٢ػظزتخٍحص طٞؿزٜتخ حُؼيحُتش ٝكٔخ٣تش كًَتش حُظؼخٓتَ  اُحُظٜتخٝحهؼ٤ش حٓظوَص ٝرخص ٖٓ حُصؼذ 

طٌٕٞ حُلخ٫ص حُظ٢ هصيٛخ حُٔشَع ٢ٛ طِي  رخُظخ٢ُٝ ٝحٓظٞكض شَٝط ططز٤وٜخ ،  أػٔخُٜخٓظ٠ طٞحكَص ٓٞؿزخص  ح٩ػٔخٍ

رٞ لٜخ حُوخ٢ٗٞٗ رؼ٤يس ػٖ حٟ طصَف هخ٢ٗٞٗ ٓتخْٛ كت٢ ط٣ٌٜٞ٘تخ حُلخ٫ص حُظ٢ ٗشؤص ًلخُش ٝحهؼ٤ش ٓلَٝضش 

اٗٔخ ٢ٛ كخ٫ص طٌٞٗض ٝٗشؤص رخُٔوخُلش ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ ٝطـي ٓصتيٍٛخ كت٢ حُلؼتَ ؿ٤تَ حُٔشتَٝع ٓ٘تٌ رتيح٣ظٜخ 

 .رؼ٤يس ػٖ حٟ أىحٙ هخ٤ٗٞٗش ٓخٛٔض ك٢ ط٣ٌٜٞ٘خ أٝ اٗشخثٜخ أٝ طو٣ََٛخ 

طو٣َتَ ػٜ٘تخ ٓتٖ هزتَ حُِـ٘تش حُٔشتظًَش ُِوطتش ٝحُٔٞحُٗتش رٔـِتْ  اػتيحىطْ  ٝحُظ٢حُظلض٣َ٤ش  ح٧ػٔخٍ ك٢ٝٛٞ ٓخ ظَٜ رٞضٞف 

 رٜخ:حُشؼذ ك٤غ ؿخء 

ٓتتٖ هتتخّ  أٝح٤ُتتي  ُٞحضتتؼ٢طتتظْ  حُظتت٢حُلتتخ٫ص  رؤٜٗتتخ٣ٌتتٕٞ ك٤ٜتتخ حُظؼخهتتي رط٣َتتن ح٫طلتتخم حُٔزخشتتَ  حُظتت٢حُِـ٘تتش كتتيىص حُلتتخ٫ص  إٔ

ع ٗظ٤تَ ح٫ٓتظٍِح أَٝف ُٖٔ طويّ ًًَْٛ ٖٓٔ هخٓٞح رخ٫ٓظصت٬ف ٣ظْ حُظص إٔ طز٤ؼ٢ أَٓحٓظٍِحػٜخ ٝٛٞ  أٝ ح٧ٍيرخٓظص٬ف 

ٓخ هخٓٞح رٚ ٖٓ اٗلخم ، ٝهي ٍحػض حُِـ٘ش ػيّ طلي٣ي ٝحضؼ٢ ح٤ُي رؤْٜٗ  تـخٍ ٝحضتؼ٢ ح٤ُتي ٧ٗتٚ ُت٤ْ ٛ٘تخى ػٔتش ٓؼ٤تخٍ ٓ٘ضتزظ 

حُِـ٘تش إٔ ٣ٌتٕٞ هتَحٍ  ٣ليى ٖٓ ْٛ  ـخٍ ٝحضؼ٢ ح٤ُي ٝآػَص حُِـ٘ش طَى ح٧َٓ كت٢ ًُتي ُوتَحٍ ٍثت٤ْ ٓـِتْ حُتٍُٞحء ٝأضتخكض

حُت٘ص  كت٢ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء  خىٍح ر٘خء ػ٠ِ حهظَحف ٣َُٝ حُٔخ٤ُش رخػظزخٍٙ ح٣َُُٞ حُٔوظص ، ًٔخ أروض حُِـ٘ش ػ٠ِ ٓتخ ٍٝى 

كخُش حُضٍَٝس حطلخهخ ٓغ ٓتخ  اضخكشحُٞحٍى ٖٓ حُلٌٞٓش ٖٓ حُظصَف رخ٧َٓ حُٔزخشَ ُظلو٤ن حػظزخٍحص حؿظٔخػ٤ش ٝحهظصخى٣ش ، ٓغ 
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حُٔؼوتٞىس  118حَُٔكتن رٔضتزطش حُـِٔتش  3حُٔشتظًَش ِٓلتن ٍهتْ  ُِـ٘تش حُظ٤ٌِٔت٣٢َحؿغ حُظو٣ََ ي٣َ ٓـِْ حُشٍٟٞ " ٍٝى رظؼ

 ح "ح٧ٍٝ حُؼخى١حُظخٓغ ىٍٝ ح٫ٗؼوخى  حُظش٣َؼ٢حُلصَ  11/7/2006ٓٔخء ٣ّٞ حُؼ٬ػخء 

ٍىطٚ ُـ٘ش حُوطش ٝحُٔٞحُٗتش كؤضتخف حُت٘ص ا٫ إ حُٔشَع ٝطلٞطخ ٓ٘ٚ ٝطـ٤ِزخ ُِٜيف ٖٓ ٌٛح حُظش٣َغ ُْ ٣ٌظل٢ رخُ٘ص ح١ٌُ أٝ

 حُلخ٢ُ ُِٔخىس ٬٣ٝكع إٔ حُلوَحص حُظ٢ حىهِٜخ حُٔشَع ػ٠ِ حُ٘ص حُوظخ٢ٓ ٢ٛ:

ح٣ٌُٖ هخٓٞح رخُز٘خء ػ٤ِٜخ ًُٝي هٞكخ ٖٓ ه٤خّ حُزؼا رخٓظويحّ ٓؼَ ٌٛح حُ٘ص ُِظؼخٓتَ ػِت٠ ح٫ٍحضت٠ حُلضتخء حًُِٔٔٞتش  -أ٫ٝ :

 .ُِيُٝش ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ كن ػ٤ِٜخ

اضخكش ػزخٍس ٖٓ  تـخٍ حُٔتِحٍػ٤ٖ كظت٠ ٣لوتن حُٔشتَع حُٜتيف حُٔ٘شتٞى ٓتٖ ٍٝحء ا تيحٍٙ رظو٘ت٤ٖ ح٧ٝضتخع حُٔوخُلتش  -ػخ٤ٗخ:

 ُِوخٕٗٞ 

٫ٝ شي إٔ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ طشٌَ ٝؿٚ حُٔصتِلش حُؼخٓتش حُو٤ٓٞتش ح٧ًؼتَ اُلخكتخ ٝأهطتَ شتؤٗخ ٣ظؼت٤ٖ إٔ طٌتٕٞ كت٢ ٛتٌٙ حَُٔكِتش أُٝت٢ 

اٗتٚ ًُتي ظؼي١ ػ٠ِ أٍي ًِٓٔٞتش ُِيُٝتش ٝٛتٞ أٓتَ ٓشتَٝع ٌُٝ٘تٚ أىٗت٢ ٓتٖ إٔ ٣ٌتٕٞ أكتن رخُظـ٤ِتذ رخَُػخ٣ش ٖٓ ٓـَى اُحُش حُ

رخٓظوَحء حُشَحثغ حُظ٢ طؼظزَ ٓصخىٍ ٤ٍٔٓش أٝ طخ٣ٍو٤ش ُِوخٕٗٞ حُٔص١َ ٣ز٤ٖ ٜٓ٘تخ ؿ٤ِتخ أٜٗتخ هتي طضتٔ٘ض ٓزتيأ ٣وضت٢ رضتٍَٝس 

 ؿ٣َخٕ ٌٛح حُٔزيأ ك٢ ػيس هٞحػي  ىٝحضطَحٝ حُظصَكخص حُوخ٤ٗٞٗش ، أ حُٔٞحُٗش ر٤ٖ حُٔ٘خكغ ٝح٧ضَحٍ حُٔظَطزش ػ٠ِ حُٞهخثغ حُٔخى٣ش

٢ٛٝ حُٔصيٍ حَُث٢ٔ٤ ُِظش٣َغ كت٢ حُوتخٕٗٞ حُٔصت١َ ٝكوتخب ٧كٌتخّ حُٔتخىس حُؼخ٤ٗتش ٓتٖ حُيٓتظٍٞ حُتيحثْ  –كل٢ حُش٣َؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش 

طَطتي اُت٢ حُٔلخكظتش حُضت٣ٍَٝخص أٝ  كبٕ حُٔوخ ي حُشَػ٤ش اٗٔتخ –، ٝطؼي٬٣طٚ  11/9/1971ُـ٣ٍٜٞٔش ٓصَ حُؼَر٤ش حُصخىٍ ك٢ 

ح٤ٌُِخص حُؤْ ، ٢ٛٝ : كلع حُي٣ٖ ٝحُٞطٖ ، ٝكلع حُ٘لْ ) حُلن ك٢ حُل٤خس ٬ٓٝٓش ح٧ؿِحء ( ، ٝكلع حُؼوَ ، ٝكلع حُؼتَي 

ٝٓتخ ؿتَص رتٚ حُظطز٤وتخص ػِت٠ حُلتَٝع ، كٜتٌح ٍؿتَ ٣ٔتؤٍ  –) حُشَف ( ، ٝكلع حُٔخٍ ، ًُي ٛتٞ حُظَط٤تذ حُظ٘تخ٢ُُ ُٜتٌٙ ح٤ٌُِتخص 

هخث٬ب : أٍأ٣ض إ ؿخء٢ٗ ٍؿَ ٣َ٣ي أهٌ ٓخ٢ُ أكؤهخطِٚ ؟ هخٍ : ٗؼْ ، هتخٍ : كتبٕ هظِ٘ت٢ ؟  هتخٍ :  – ٢ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  –ٍٍٓٞ هللا 

كؤٗض ش٤ٜي ، هخٍ : كبٕ هظِظٚ ؟ هخٍ : ٛٞ ك٢ حُ٘خٍ ، ٝهي حٓظ٘زظ حُلوٜخء ٓتٖ ٛتٌح حُلتي٣غ هخػتيس كو٤ٜتش طوضت٢ رٔشتَٝػ٤ش ) ىكتغ 

حُلتي  –ٍض٢ هللا ػ٘تٚ  –ي١ ر٬ ٝؿٚ كن ، ٝك٣َخ ػ٠ِ ًحص حُٜ٘ؾ كوي أٓوظ حُو٤ِلش حُؼخ٢ٗ ػَٔ رٖ حُوطخد حُصخثَ ( ٝٛٞ حُٔؼظ

ػٖ حُٔخٍم ك٢ ػخّ حَُٓخىس ، ٫ٝ شي إٔ هخػيس ) ىكغ حُصخثَ ( اٗٔخ طَطي ا٢ُ هخػيس حُٔٞحُٗش ر٤ٖ حُٔصخُق ، ك٬ شي إٔ ٌَُ ٓتٖ 

ىٕٝ آٌتخٕ طلو٤ؤٜتخ  –حُللخظ ػ٤ِٜخ ، ا٫ أٗٚ ُٔتخ ًخٗتض هتي طؼخٍضتض حُٔصتِلظخٕ حُٔؼظي١ ٝحُٔؼظي١ ػ٤ِٚ ٗلٔخ ٣ظؼ٤ٖ كٔخ٣ظٜخ ٝ

كوي طؼ٤٘ض حُظضل٤ش ر٘لْ حُٔؼظي١ طـ٤ِزخب ُ٘لْ حُٔؼظي١ ػ٤ِٚ ٝطَؿ٤لخب ُٜخ ػ٠ِ ٗلْ حُٔؼظي١ حُظ٢ ٜٛٞٗخ ػيٝحٗتٚ ، ٝأٓتخ  –ٓؼخب 

 ٔخٍ.ٓخ كؼِٚ ػَٔ رٖ حُوطخد ك٤َطي ا٢ُ طـ٤ِذ ٓصِلش كلع ح٧ٗلْ ػ٠ِ كلع حُ

ٝأٓخ ػِٔخء ح٧ ٍٞ ك٢ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ كوي طٞ ِٞح ا٢ُ حٓظ٘زخط ػيس هٞحػي ٖٓ ٌٛٙ حُظطز٤وخص كٌٜح ٛٞ ح٩ٓخّ أرتٞ كخٓتي حُـِحُت٢ 

٣وٍَ أٗٚ ) اٗٔتخ ٤ٗطتض ح٧كٌتخّ رخُٔصتخُق ، ٝأ٣٘ٔتخ ٝؿتيص حُٔصتِلش كؼٔتش ٝؿتٚ هللا ( ، ٝكت٢ ٓـتخٍ  –ك٤ِٔٞف ح٬ٓ٩ّ ٝكـظٚ  –

خُق هتٍَ ح٧ ت٤ُٕٞٞ ػتيٝ هٞحػتي ٜٓ٘تخ ) ىٍء حُٔلخٓتي ٓوتيّ ػِت٠ ؿِتذ حُٔ٘تخكغ ( ٜٝٓ٘تخ ) حٍطٌتخد أهتق حُٔٞحُٗش ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔص

 حُض٣ٍَٖ ( .

طزؼتش ىحٍ حٌُظتذ  –ُ٪ٓتخّ / ؿت٬ٍ حُتي٣ٖ حُٔت٤ٞط٢  –٣َحؿغ ك٢ ًُي ٓئُق / ح٧شزخٙ ٝحُ٘ظخثَ ك٢ هٞحػي ٝكَٝع كوتٚ حُشتخكؼ٤ش    

 .ٝٓخ رؼيٛخ  – 86   1979خّ حُطزؼش ح٢ُٝ٧ ػ –ُز٘خٕ  –حُؼ٤ِٔش رز٤َٝص 

كوتي طزتن ٗظ٣َتش حُٔٞحُٗتش رت٤ٖ  –ٝٛٞ ٓصيٍ طخ٣ٍو٢ ٖٓ ٓصخىٍ حُوخٕٗٞ ٝحُوضتخء ح٩ىح١ٍ  –أٓخ حُوضخء ح٩ىح١ٍ حُل٢َٔٗ      

، ٝطتتظِوص ٝهتتخثغ ٛتتٌٙ  30/11/1923حُٔصتتخُق أٍٝ ٓتتخ طزوٜتتخ كتت٢ هضتت٤ش ) ٣ًٞظ٤تتخّ ( حُظتت٢ كٌتتْ ك٤ٜتتخ ٓـِتتْ حُيُٝتتش رظتتخ٣ٍن 

ٓتتٖ ٓلٌٔتتش ٓٞٓتتش ريُٝتتش طتتْٞٗ ) ارتتخٕ هضتتٞػٜخ  283/1908ٍ ) ٣ًٞظ٤تتخّ ( ػِتت٠ كٌتتْ هضتتخث٢ رـِٔتتش حُوضتت٤ش كتت٢ كصتتٞ

ػٔخ٤ٗتش  38000ظٜخ ك٬ُٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ ( ػ٠ِ كٌْ ٣وض٢ ر٤ٌِٔظٚ ُؼيس هطغ ٖٓ ح٧ٍحض٢ رٔ٘طوتش ) طخر٤تش حُلز٤تَس ( طزِتؾ ٓٔتخ

ٔتٞحط٤ٖ٘ ٣ؼظزتَٕٝ أٗلٔتْٜ حُلتخث٣ِٖ حُشتَػ٤٤ٖ ُٜتخ ٓ٘تٌ ٝػ٬ػ٤ٖ أُق ٌٛظخٍ ، ُٝٔخ ًخٗض ٌٛٙ ح٧ٍي طوتغ كت٢ ك٤تخُس ػتيى ٓتٖ حُ

أُٓخٕ رؼ٤يس ، كوي ٍكضض حُلٌٞٓش حُل٤َٔٗش طِذ ) ٣ًٞظ٤تخّ ( رخٓتظؼٔخٍ حُوتٞس حُؼٔت٣ٌَش ُطتَى حُلتخث٣ِٖ ، كؤهتخّ ضتيٛخ هضت٤ش 

حُلٌٞٓتش ُٔزتٍَحص أٓخّ ٓـِْ حُيُٝش حُل٢َٔٗ ٩ؿزخٍٛخ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُلٌتْ حُٔتي٢ٗ حُصتخىٍ ُصتخُلٚ ، كتؤهَ ٓـِتْ حُيُٝتش ٓٔتِي 

طظِوص ك٢ إٔ ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُلٌْ ٖٓ شؤٗٚ طٌي٣َ ح٧ٖٓ حُؼخّ حُ٘خشت ػٖ طَى حُلخث٣ِٖ ، ر٤٘ٔخ اهَحٍ رلوتٚ كت٢ حُظؼت٣ٞا ػتٖ ػتيّ 

 ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُلٌْ .

 1991طزؼش ػتخّ  –٣َحؿغ ك٢ ًُي ٓئُق ) أكٌخّ حُٔزخىة ك٢ حُوضخء ح٩ىح١ٍ حُل٢َٔٗ ( طَؿٔش حُيًظٍٞ / أكٔي ١َٔ٣ ػزيٙ     

   ٝٓخ رؼيٛخ 223  

ٖٝٓ أرَُ ططز٤وخطٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ كٌَس حُظؼٔق  حُٔص٣َش،ٖٝٓ ٗخك٤ش ػخُؼش كبٕ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش هي أهٌص ططز٤وٜخ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ 

 حُشَػ٢.ٝك٢ حُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ كٌَس حُيكخع  حُلن،ك٢ حٓظؼٔخٍ 
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لش ػخٓتش ، هٞحٓتٚ حُللتخظ ػِت٠ أٓت٬ى حُيُٝتش ٝحُؼٔتَ ػِت٠ ٝؿٚ ٓصِ –ٖٓ ؿ٤َ شي  –ٝك٤غ إ طِي حُـخ٣ش ح٧ه٤َس ٣ظَٜ ٜٓ٘خ  

طو٘ت٤ٖ حٓظـ٬ُٜخ ٝكوخب ٨ُْٓ حُؼ٤ِٔتش ٝحُوطتظ ح٫هظصتخى٣ش ُِيُٝتش ، ا٫ أٗتٚ ػِت٠ حُـخٗتذ ح٥هتَ كتبٕ حٓظ٘تخع حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش ػتٖ 

ٓتغ ٓتخ ظٔؼَ كت٢ طتَىْٛ هطَ ىحْٛ ٣ ٕٝؿ٤َْٛ ٖٓ هخط٢٘  ٝكخث١ِ أٍي ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣ِؽ رْٜ ك٢ أطٞ – رٞحضؼ٢ ح٤ُي ػ٬هظٜخ 

 ٤َٓ٣ٝٚ ك٢ ٓوظَ . ح٫ؿظٔخػ٣٢َطزٚ ًُي ٖٓ كويحْٜٗ ُٔؤٝحْٛ ٝطش٣َيْٛ ٝكويحٕ ٓٞحٍى أٍُحهْٜ ، ٝٛٞ ٓخ ٣ٜيى ح٧ٖٓ ٝح٬ُّٔ 

" ٌٍَٓ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُلخ٫ص حُؼ٬ػش ح٠ُٝ٧ 31ٖٝٓ ؿٔخع ٓخ طويّ كخٕ ح٧ْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ططز٤ن حُٔخىس "

 طظِوص ك٢ ح٫ط٠:

 رخُٔوخُلش ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ. 2006ُٔ٘ش  148ٝؿٞى كخُش طؼيٟ ظخَٛٙ ٓخروش ػ٠ِ حُؼَٔ رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ ٍهْ  -أ٫ٝ:

 حُوتخ٢ٗٞٗ ح٩هت٬ٍ إٔهٞحػتي حُٔٔتج٤ُٞش حُظوصت٣َ٤ش ، ًُتي  أٝ" ٝضغ ح٤ُي" ٓ٘خطٚ حُؼَٔ ؿ٤تَ حُٔشتَٝع  حُظؼي٣١ٌٕٞ  إٔ -ػخ٤ٗخ :

 حُظت٢طٌتٕٞ حَُٔحًتِ حُٞحهؼ٤تش  أ٫ أهتَرٔؼ٘ت٠  أٝرتخُـ٤َ  ح٧ضتَحٍلتَي ػ٤ِتٚ ػتيّ ػتخّ ٣ هتخ٢ٗٞٗرتخُظِحّ  اه٬ٍطِي حُلخُش ٛٞ  ك٢

" ػوتي" أٝ كت٢  تٍٞس  مأًتخٕ  تخىٍح كت٢  تٍٞس حطلتخٓتخ ٓتٞحء  هتخ٢ًٗٞٗ٘ق ػَٔ  أٝهضْ  ك٢طٌٞٗض رخُٔوخُلش ُِوخٕٗٞ ٗخطـش 

 ٓ٘لَىس " هَحٍ ".

 " ٌٍَٓ.31كيىطٜخ حُٔخىس " حُظ٢ُٔٔخكخص أ٫ ط٣ِي حُٔٔخكخص حُٔطِٞد حُظؼخَٓ ػ٤ِٜخ ٝطو٤ٜ٘٘خ ػٖ ح -ػخُؼخ:

ٝ  31314ٝٓتٖ كٌتْ حُٔلٌٔتش ح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتخ كت٢ حُطؼ٘ت٤ٖ ٍهٔت٢   ح٧ٍٝحمٖٝٓ ك٤غ حٗٚ رظطز٤ن ٓتخ طوتيّ ُٝٔتخ ًتخٕ حُؼخرتض ٓتٖ 

 حٗت٢حُؼَٔٓغ حُشتًَش حُؼَر٤تش ُِٔشتَٝػخص ٝحُظطت٣َٞ  أرَٓض٤ٛجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣يس ًخٗض هي  م أ56ُٕٔ٘ش  30952

كتيحٕ رٔي٣٘تش حُوتخَٛس حُـي٣تيس رٔتخ ٣ؼتخىٍ ػ٬ػتش  8000ٔٔتخكش ُػوتي ر٤تغ  21/12/2005 كت٢ِٝٓلوٚ حُٔلتٍَ  1/8/205 ك٢ػويح 

ٝكيحص ٤ٌ٘ٓش ًخِٓش حُظشط٤ذ ٗٔتزظٜخ حُلَ ٓوخرَ ٓ٘ق ح٤ُٜجش  ُ٪ٌٓخٕٓشَٝع  ٩هخٓش – َٓرغٓظَ  أُقٝػ٬ػٕٞ ٤ِٕٓٞ ٝٓظٔخثش 

ٍؿتْ ٓتخ حشتظَٔ ػ٤ِتٚ ٓتٖ ر٤تغ ٓٔتخكخص ٛتٞ كت٢ كو٤وظتٚ ػوتي ر٤تغ ٝحٕ حُؼوتي  ٤ٌ٘شٖ اؿٔتخ٢ُ ٓٔتطلخص حُٞكتيحص حُٔت% 7ٓ

كت٢ هتَٝؽ ٓتخكَ ٝاٛتيحٍ رتٞحف ٧كٌتخّ هتخٕٗٞ حُٔ٘خهصتخص شخٓؼش طٌل٠ ٩ٗشخء ٓي٣٘تش رؤًِٜٔتخ كوتي ؿتَٟ ارَحٓتٚ رتخ٧َٓ حُٔزخشتَ 

 -أٝ ٓظتخ٣ٍق ٓـِوتش -ٍ ِٓح٣تيس ػ٤ِ٘تشٝحُِٔح٣يحص حُٔشخٍ ا٤ُٚ ٝٓخ طوظض٤ٚ أ ٍٞ ح٩ىحٍس حَُشت٤يس ٓتٖ إٔ ٣ـتَٟ ارَحٓتٚ ٓتٖ هت٬

 -٣ظزخٍٟ ك٤ٜخ حُٔظ٘خكٕٔٞ، ٝٛٞٓخ ٣ؼ٤ذ ح٩ٍحىس حُظ٢ حٗؼوي رٔٞؿزٜخ حُؼوتي، رتَ ٣ِٝوت٠ رظ٬ُتٚ ٣ٝؼٌتْ آػتخٍٙ ػِت٠ حُظتٞحُٕ حُٔتخ٢ُ

كخٕ ٝضغ ٣ي ٝرخُظخ٢ُ ،  رخُزط٬ٕ رٞ لٚ ٖٓ ٍٝحرظ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ـ -ُِؼوي، ٝٛٞ ٓخ ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣ص٤ذ حُؼوي -ٓوخر٬ب ٝشَٝطخب 

حُشًَش حُطخػ٘ش ػ٠ِ حُٔٔخكخص حًٌٍُٔٞس ٓلَ حُؼوي اٗٔخ ٣ـي أٓخٓٚ حُطز٤ؼ٢ ك٢ حُؼ٬هتش حُؼوي٣تش ر٤ٜ٘تخ ٝرت٤ٖ 

٤ٛجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حٟ إٔ حُوخٕٗٞ حُلخًْ ُظِي حُؼ٬هش ٛٞ هخٕٗٞ حُؼوي ًحطٚ ٤ُْٝ حُلؼَ ؿ٤تَ حُٔشتَٝع 

رٔت٘ي ٝضتغ ٣تي حُشتًَش ػِت٠ طِتي  ٛت٢لش ٝحُتزط٬ٕ كتخُؼزَس حُؼوي ٖٓ ك٤غ حُص ا٤ُٚ أًٍُٝي رـا حُ٘ظَ ػٔخ 

طٌٞٗض ٝهخٓض ًلخُش ٝحهؼ٤تش كَضتظٜخ ظتَٝف حُلتخٍ ٝٓتخ حٓتظوَص رتٚ ٓتٖ َٓحًتِ ٓصتيٍٛخ  ٢ٛحُٔٔخكخص َٛ 

ٝحضق رخ٫طلخم  هخ٢ٗٞٗٓصيٍٛخ طصَف  إٔ أّػ٠ِ طِي حُٔٔخكخص ىٕٝ ٝؿٚ كن  رخُظؼي١حُؼَٔ حُـ٤َ ٓشَٝع 

ٓش ٓشَٝع ُ٪ٌٓخٕ حُلَ ًخَٓ حَُٔحكن رـتَي حُتَرق كٜتٌح ٛتٞ حُٔؼتٍٞ ح٫ٓخٓت٠ ػ٠ِ ر٤غ طِي حُٔٔخكخص ٩هخ

 ." ٌٍَٓ ٖٓ ػي31ُٚٓز٤خٕ حٗطزخم حُٔخىس " 

ٛتٞ ٝ تق هتخ٠ٗٝ ٣ِلتن رخُؼوتي  ٝحٗتٚ ٝحٕ ًتخٕ حُتزط٬ٕ ٗشتؤط٣ٚظليى ٌٓ٘  اٗٔخٓصيٍ ح٫ُظِحّ  أٝطز٤ؼش  إًُٔي 

ُِلؼَ ًٔصتيٍ ٓتٖ ٓصتخىٍ  حُوخ٣٢ٗٞٗـ٤َ ٖٓ حُٞ ق ى ػ٠ِ ضٞثٚ حُظِحٓخص ٝكوٞم حُٔظؼخهي٣ٖ ٌُٖٝ ٫ ٤ُظلي

ٓخ حٍطزطض رٚ كوٞم ُِـ٤َ كٔتٖ ح٤ُ٘تش ، ًُتي  اًححٗٚ ٣زو٠ كخُش ٝحهؼ٤ش  ا٫ح٫ُظِحّ كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ رط٬ٕ حُؼوي 

 كت٢ٞؿزٜخ حُؼيحُش ٝكٔخ٣تش كًَتش حُظؼخٓتَ طػيس ططز٤وخص ٛخٓش رخُٞضغ حُظخَٛ ٫ػظزخٍحص  ك٢حُٔشَع حػظي  إٔ

صزق ط أٝزظ ؿٔؼ٤خ ٓغ ٝكيس ٜٓ٘خ ٝحطٔخم ٓغ حُلٌْ حُٔشظَى ك٤ٜخ رٔخ ٣لٍٞ ٝ لٜخ رخ٫ٓظؼ٘خء حُٔـٔغ ٝط٘ض

 ٓظ٠ طٞحكَص ٓٞؿزخص اػٔخُٜخ . ح٧ػٔخٍهخػيس ٝحؿزش 

ُٝٔخ ًخٕ ًُي ٝك٤غ إ " حُٔـخٍ حُطز٤ؼ٢ ُِظل٤َٔ ٫ ٣ؼيٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٝهٞكخ ػ٘ي حُٔوخ ي حُلو٤و٤ش حُظ٢ طٞهظٜخ 

حء اهَحٍٛتتخ ُِ٘صتتٞ  حُوخ٤ٗٞٗتتش ٝٛتت٠ ٓوخ تتي ٫ ٣ـتتُٞ طٜٞٛٔتتخ أٝ حكظَحضتتٜخ ًتت٢ ٫ طلٔتتَ ٛتتٌٙ ٓتتٖ ٍٝ حُٔتتِطش حُظشتت٣َؼ٤ش

حُ٘صٞ  ػ٠ِ ؿ٤َ حُٔؼ٠٘ حُٔوصٞى ٜٓ٘خ اريحء ، رَ ٓ٘خطٜخ ٓخ طـ٤خٙ حُٔشَع كوخ كت٤ٖ  تخؿٜخ ٝطِتي ٛت٢ ح٩ٍحىس حُلو٤و٤تش حُظت٢ 

ػٜ٘تخ ٓزِتٍٞس ُٜتخ ٝٛت٠ رؼتي اٍحىس ٫ ٣ـتُٞ حٗظلخُٜتخ رٔتخ  ٫ ٣ـُٞ ح٫ُظٞحء رٜخ ، ٣ٝلظَي ك٢ حُ٘صٞ  حُوخ٤ٗٞٗش إٔ طٌٕٞ ًخشلش

٣٘خها ػزخٍس حُ٘ص ًحطٜخ أٝ ٣ؼظزَ ٓٔوخ أٝ طش٣ٜٞخ ُٜخ ٫ٌٞٗ ػٖ كو٤و٤ش َٓح٤ٜٓخ أٝ حٗظِحػخ ُزؼا أُلخظٜخ ٓتٖ ٓت٤خهٜخ ، ًتٌُي 
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ٌٖ هي هيٍ ػٞحهزٜخ كتن هتيٍٛخ ُْ ٣ ؾٗظخث٫ ٣ـُٞ إٔ ٣ظوٌ حُظل٤َٔ حُظش٣َؼ٢ ٣ًٍؼش ُظص٣ٞذ أهطخ ٝهغ حُٔشَع ك٤ٜخ حٝ ُٔٞحؿٜش 

 ك٤ٖ حهَ حُ٘صٞ  حُٔظصِش رٜخ ، اً ٣ئٍ ًُي ا٠ُ طل٣َلٜخ ٝ ٣ظٔوا ػٖ طؼي٣َ ُٜخ .

 "20/6/1994ىٓظ٣ٍٞش رـِٔش  –م 31ُٔ٘ش34ك٠ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ حُوض٤ش ٍهْ "

ف حُظ٢ حرظـخٛخ حُٔشَع ٖٓ اضتخكش حُٔتخىس ٖٝٓ ػْ كخٗٚ ًخٕ حٝؿذ ػ٠ِ ؿٜش ح٩ىحٍس إٔ طظو٤ي رخُٔوخ ي ٝح٧ٛيح

 آهتتٌٙ" ٌٓتتٍَ ٫ إٔ ط٘ظتتِع أكٌخٓتتخ ٝأٓتتْ هخ٤ٗٞٗتتش ُتتْ ط٘خُٜٝتتخ حُٔتتخىس ػِتت٠ ؿ٤تتَ حُٔؼ٘تت٠ حُٔوصتتٞى ٜٓ٘تتخ 31" 

ح٫طلتتخم حُٔزخشتتَ  ٧ٓتتِٞدحُٔشتتَع ٓتتٖ ط٘ظ٤ٔتتٚ  اٍحىسػتتٖ حٓتتظـ٬ء  ٓزظؼتتيسُِتت٘ص  حُلَكتت٢حُظلٔتت٤َ  رؤٓتتِٞد

ٝضتؼض ُلٔخ٣ظتٚ ٓتغ ػتيّ حُظٞٓتغ  حُظت٢ُـخ٣ش حُظش٣َؼ٤ش ٓ٘ٚ ٝحُٔصِلش ٝكخ٫طٚ حُٔليىس ػ٠ِ ٓز٤َ حُلصَ ٝح

ٓٔتوخ  كؤكخُظٚ ٣َلخ ُ٘صٜخ  ٝاٛيحٍححُو٤خّ ػ٤ِٚ كض٬ ػٖ ه٤خٜٓخ رخ٫ؿظِحء ٖٓ حُ٘ص ػٔلخ رـخ٣ظٜخ  أٝك٤ٚ 

 كظ٠ ٣و٤ْ ُِؼوي ٓ٘يح  ل٤لخ.

ىحٍس ٓتٖ ًتَ حُو٤تٞى حُٔلَٝضتش ػ٤ِٜتخ كت٤ٖ ُٝٞؿٜتخ حُٔزخشَ رخػظزخٍٙ أِٓٞد ُِظؼخهي ح٫ىحٍٟ طظلٍَ ك٤ٚ ح٩ مإ ح٫طلخٖٝٓ ك٤غ 

ًحطٜخ  ك٢طشٌَ  ح٧ٓخ٤ُذُِظؼخهي ك٢ حُٔـخٍ ح٫ىحٍٟ ح١ٌُ ٣وضغ ٧ٓخ٤ُذ ٓليىس ٓؼَ حُٔ٘خهصش أٝ حُِٔح٣يس أٝ حُٔٔخٍٓش ٝحٕ طِي 

ُِؼوي ٓٞضٞع حُطؼٖ رط٣َتن  ٝارَحٜٓخحُظؼخهي ٝحٗٚ روَٝؽ ٤ٛجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش ػ٠ِ طِي حُو٤ٞى  ك٢ ح٩ىحٍسه٤يح ػ٠ِ ك٣َش 

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ػيّ طٞحكَ كخُش ٖٓ حُلخ٫ص حُٔ٘صتٞ   ا٤ُٚ" ٌٍَٓ حُٔشخٍ 31ٗص حُٔخىس " نططز٤ ا٠ُح٫طلخم حُٔزخشَ حٓظ٘خىح 

٣لظتَي ٝكتيس حُ٘صتٞ  حُوخ٤ٗٞٗتش ٓتغ  ٝحُت١ٌحُٞكتيس حُؼضت٣ٞش ُِظشت٣َغ  ُٔزتيأ تخٍهخ  اٛتيحٍح يٍ طِي حُٔتخىس ٣ـتيٝ  ك٢ػ٤ِٜخ 

كٌٜٔتخ رتَ  كت٢ًتَ ٜٓ٘تخ ٫ ػِت٠ حُظلتَى  ا٣٠ُـذ حُ٘ظَ  ا٫ً ط٘خكَٛخ ٝحرظؼخىٛخ كظ٠ ٝحٕ حهظِلض ٓٞحطٖ ٍٝٝىٛخ ،  رؼضٜخ حُزؼا

 رٔخ ٣ظطخرن كوخ ٓغ َٓحى ٓصيٍٛخطٌخِٜٓخ ٓغ كٌْ ؿ٤َٛخ  أٓخّػ٠ِ 

 " 31ٌٍَٓحُٔخىس "  ك٢هصيٛخ حُٔشَع  حُظ٢ٖٝٓ ك٤غ حٗٚ ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رلخ٫ص حُضٍَٝس 

ػتْ أؿزتَص ح٩ىحٍس  حٓتظؼ٘خث٤شكتبًح طتَأص ظتَٝف  حُؼخى٣تش.إٔ حُ٘صٞ  حُظش٣َؼ٤ش اٗٔخ ٝضؼض ُظلٌْ حُظتَٝف ٚ كٖٔ حُٔٔظوَ ػ٤ِ

طِتي حُ٘صتٞ  حُؼخى٣تش .  ٝحضتؼ٢ػ٠ِ ططز٤ن حُ٘صٞ  حُؼخى٣ش كؤٕ ًُي ٣ئىٟ كظٔخب ا٠ُ ٗظخثؾ ؿ٤َ ٓٔظٔخؿش طظؼخٍي كظ٠ ٤ٗٝتش 

كخُتش  كت٢ؼخى٣تش ٝ ٓتخ ىحّ أٗتٚ ٫ ٣ٞؿتي ك٤ٜتخ ٗتص ػِت٠ ٓتخ ٣ـتذ اؿتَحإٙ ح٧كتٞحٍ حُ كت٢طظوتٌ  حُظت٢كخُوٞح٤ٖٗ ط٘ص ػ٠ِ ح٩ؿتَحءحص 

ُتْ طؼٔتَ ُـخ٣تش ٓتٟٞ حُٔصتِلش حُؼخٓتش ىٕٝ  حُظت٢ح٩ؿتَحءحص حُؼخؿِتش  حطوتخًحُوطَ حُؼخؿَ طؼ٤ٖ ػ٘يثٌ ط٤ٌٖٔ حُِٔطش ح٩ىح٣ٍش ٓتٖ 

 حُيُٝتش.خ ٓلصتِٜخ ٝؿتٞد ح٩روتخء ػِت٠ ٌٛح حُٔـخٍ إٔ ٛ٘خى هخػيس طت٘ظْ حُوتٞح٤ٖٗ ؿ٤ٔؼٜتخ ٝ طلٞهٜت ك٢ؿ٤َٛخ . ٝ ؿ٠٘ ػٖ حُز٤خٕ 

كخُتش  كت٢ٝ  حٓتظؼ٘خء٣ٔظظزغ طو٣ٞتَ حُلٌٞٓتش  ح١ٌُكؼ٘خ٣ش ٓزيأ حُٔشَٝػ٤ش ٣ظطِذ أ٫ٝب ٝ هزَ ًَ شت حُؼَٔ ػ٠ِ روخء حُيُٝش ح٧َٓ 

ٓتخ  حُِلظت٢ٓيُُٞتٚ  كت٢ًُتي حُوتخٕٗٞ  كت٣٢ظطِزٜخ حُٔٞهق ٝ ُٞ هخُلتض  حُظ٢ح٩ؿَحءحص  رخطوخًحُضٍَٝس ٖٓ حُِٔطخص ٓخ ٣ٔٔق ُٜخ 

حُصخُق حُؼخّ . ؿ٤َ إٔ ِٓطش حُلٌٞٓش ك٠ ٌٛح حُٔـخٍ ٤ُٔض ٝ ٫ شي ط٤ِوش ٖٓ ًَ ه٤ي رَ طوضتغ ٧ تٍٞ ٝ ضتٞحرظ .  طزـ٢ىحٓض 

ك٤ـذ إٔ طوّٞ كخُش ٝحهؼ٤ش أٝ هخ٤ٗٞٗش طيػٞ ا٠ُ حُظيهَ ، ٝ إٔ ٣ٌٕٞ طصَف حُلٌٞٓش ٫ُٓخب ُٔٞحؿٜش ٌٛٙ حُلخُش رٞ لٚ حُٞٓت٤ِش 

ٓصتِلش ػخٓتش . ٝ رتٌُي طوضتغ ٓؼتَ ٛتٌٙ حُظصتَكخص  حرظـتخءُٔٞهق إٔ ٣ٌتٕٞ ٍحثتي حُلٌٞٓتش كت٠ ٛتٌح حُظصتَف حُٞك٤يس ُٔٞحؿٜش ح

َُهخرش حُوضخء ؿ٤َ إٔ حُٔ٘خط ك٠ ٌٛٙ حُلخُش ٫ ٣وتّٞ ػِت٠ أٓتخّ حُظلوتن ٓتٖ ٓتيٟ ٓشتَٝػ٤ش حُوتَحٍ ٓتٖ ك٤تغ ٓطخروظتٚ أٝ ػتيّ 

ًًَٛخ أٝ ػيّ طٞحكَٛخ كبًح ُْ ٣ٌٖ ٍحثي حُلٌٞٓش ك٠ ٌٛح حُظصَف  ِٓق حُظ٢ٓطخروظٚ ُِوخٕٗٞ ، ٝ اٗٔخ ػ٠ِ أٓخّ طٞحكَ حُضٞحرظ 

 ٌٛٙ حُلخُش رخط٬ب .  ك٢ا٠ُ طلو٤ن ٓصِلش هخ ش ٓؼ٬ب كبٕ حُوَحٍ ٣وغ  حطـٜضحُصخُق حُؼخّ رَ 

 1962/ 14/4م ، ؿِٔش  5ُٔ٘ش  958ٝ  956حُطؼ٘خٕ ٍهٔخ ٌٛح حُٔؼ٠٘  ك٢

ة نفسهها أمهام خطهر داههم ، ٌقتعهى أن تتهدخل فهورا للمحافظهة علهى ا مهن و حالهة العهرورة أن تجهد اإلدارٖٝٓ ػْ كتخٕ ٓوظضت٠ 
حهٌن صهدور حكهم القعهاء لترتهب علهى ذلهك أخطهار جسهٌمة و مهن ثهم قهد جهرى  إلهىالسكٌنة أو الصحة العامهة بحٌهث لهو ترٌثهت 

ون هنهاك خطهر جسهٌم مفهاجا أن ٌكه أوال :القعاء االدارى فً مصر على أنه ال تقوم حالة العرورة إال بتهوافر أركهان أربعهة : 

: أن ٌكهون . ثالثها: أن ٌكون عمل العرورة الصادر من اإلدارة ، هو الوسٌلة الوحٌدة لدف  الخطهر  . ثانٌاٌهدد النظام و ا من 

أن ٌقوم بهذا العمل الموظهؾ المخهتق فٌمها ٌقهوم بهه مهن أعمهال  رابعا:العمل الزما حتما فً ٌزٌد على ما تقعى به العرورة. 

 أصلٌن معروفٌن من أن العرورات تبٌح المحظورات و أن العرورة تقدر بقدرها إلىته. وهذ  ا ركان جمٌعها ترج  وظٌف

 1966 -3 -26م.ع  ؿِٔش  8ٝ  7ُٔ٘ظخ  730ٝ  444طؼ٘خٕ ٍهٔخ حُهذا المعنى  فً

تفاجبههها فتجههد وٌسهتفاد مههن ذلههك أن حالهة العههرورة إنمهها ههً تلههك الحالههة الواقعٌهة التههً تجابههه جههة اإلدارة و
نفسها فً مواجهتها أمام خطر داهم حال أو إخًل خطٌر بالصالح العام ٌتعذر تداركه إال بإصدار القرار، فههً 

فهً تكهون ناشهبة حالة واقعٌة لها مظاهرها الخارجٌة التً ٌمكن تبٌنها، تقوم استقًال عهن إرادة جههة اإلدارة 
إحداثها وإٌجادهها، وال أن تكهون  فًبفعلها أو تصرفها وحد  عن فعلها أو تصرفها وال تكون هً التً تسببت 

 ا،قد سعت من جانبها إلى وقوعها، فً تتحقق العرورة إال بوقوعها استقًال عن إرادتها بل ورؼما عنه
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ٌهذ أن القهرار اإلداري ال ٌجهوز فهً ا صهل أن ٌعطهل تنف "مهن احد أحكامهها  فً اإلدارٌة العلٌا ةوهو ما ذهبت إلٌه المحكم

حكم قعابً نهابً وإال كان مخالفا للقانون إال إذا كان ٌترتب علهى تنفٌهذ الحكهم فهورا إخهًل خطٌهر بالصهالح العهام ٌتعهذر تداركهه 
كحههدوث فتنههة أو تعطٌههل سههٌر مرفههق عههام، فٌرجهه  عندبههذ الصههالح العههام علههى الصههالح الفههردي الخههاق ولكههن بمراعههاة أن تقههدر 

قعاء المحكمة، وعلى ذلهك فبهدون أن تقهوم عهرورة ملجبهة تهإمن معهها جههة اإلدارة مهن  العرورة بقدرها على ما استقر علٌه
قٌام إخًل خطٌر بالصالح العام ٌوجب علٌها سرعة التدخل وإصدار القرار المناسب لمجابهة هذ  العرورة فً حهدودها السهابق 

 ة التً حازت قوة ا مر المقعً.بٌانها، فً ٌسوغ لها إصدار قرار ٌترتب علٌه تعطٌل نفاذ ا حكام النهابٌ
ومن حٌث أن حالة العرورة الملجبة التً تقوم فً مثل ههذ  الحالهة فتوجهب علهى جههة اإلدارة التهدخل بإصهدار القهرار المناسهب 
بما لها من سلطة بموجب القهوانٌن واللهوابح إنمها ههً تلهك الحالهة الواقعٌهة التهً تجابهه جههة اإلدارة وتفاجبهها فتجهد نفسهها فهً 

واجهتها أمام خطر داهم حال أو إخًل خطٌر بالصالح العام ٌتعهذر تداركهه إال بإصهدار القهرار، فههى حالهة واقعٌهة لهها مظاهرهها م
الخارجٌة التى ٌمكن تبٌنهها، تقهوم اسهتقًال عهن إرادة جههة اإلدارة فهً تكهون ناشهبة عهن فعلهها أو تصهرفها وال تكهون ههً التهً 

ى إحداثها وإٌجادها، وال أن تكون قد سهعت مهن جانبهها إلهى وقوعهها، فهً تتحقهق العهرورة إال تسببت بفعلها أو تصرفها وحد  ف
بوقوعها استقًال عن إرادتهها بهل ورؼمها عنهها، إذا كانهت العهرورة التهً تهدعٌها جههة اإلدارة إنمها قهد حهدثت بفعهل مهن جانبهها 

نهت سهببا فهى الحكهم علٌهها بالفسه  واإلخهًء، فتكهون ههً التهً بإخًلها بالتزاماتهها التعاقدٌهة التهً ٌفرعهها علٌهها القهانون، وكا
أوجدتها بفعلها وٌنتفً وصؾ الحالة إذن بؤنها عرورة ملجبة لتخلؾ عنصر المجابهة الخارجً عن اإلرادة والمفاجؤة، فإذا كان 

كمهة نتهابج قانونٌهة معٌنهة، الفعل الذي تسبب فى إٌجاد حالة العرورة فوق ذلك بصفة القانون بؤنه فعل خاطا ورتبت علٌهه المح
وكانههت هههذ  النتههابج القانونٌههة هههى مهها تصههفه جهههة اإلدارة بالعههرورة التههى وقعههت فٌههها، فتكههون فههى الحقٌقههة هههى التههى أوجههدتها 
بإخًلهها بالتزاماتهها التهً فرعهها القهانون، ومهن ثهم ٌنتفهً عنهها وصهؾ العهرورة الملجبهة بالنسهبة لهها، وحٌنبهذ ال تصهلح تلهك 

شبة عنها سندا الستصدار قرار مما ال ٌجوز إصدار  إال استنادا إلى ما ٌوصؾ بؤنه حالة عهرورة حقها، فٌكهون القهرار الحالة النا
 -1 -25جلسههة   -ق.   31لسههنة  501هههذا المعنههى الطعههن رقههم  فًالصههادر فههً تلههك الحالههة فاقههدا صههحٌح سههند  مههن القههانون.
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حُلتخ٫ص حُظت٢ أِٓظٜتتخ طِتي " ٌٓتٍَ ٛت٢ 31حُٔتخىس " كتت٢َع ٝرخُظتخ٢ُ كتخٕ كتخ٫ص حُضتٍَٝس حُظت٢ هصتيٛخ حُٔشت

حُللخظ ػ٠ِ ح٬ُّٔ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٧ٖٓ حُو٢ٓٞ ٝرخُظخ٢ُ ك٢ٜ حُلخ٫ص حُظ٢ طلَضٜخ ظَٝف حُٞحهغ ٝٓخ  ضٍَٝس

رت٤ٖ كتن حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش كت٢ حُللتخظ ػِت٠ أٍحضت٤ٜخ ربُحُتش حٟ طؼتيٟ ػ٤ِٜتخ ٝرتت٤ٖ  ش٣ٔتظظزؼٚ ًُتي ٓتٖ حُٔٞحُٗت

ش أُٝتت٠ ٝحشتتَٔ رخَُػخ٣تتش ٣ٝظٔؼتتَ ًُتتي كتت٢ حُللتتخظ ػِتت٠ حٓتتظوَحٍ حُٞضتتغ حُظتتخَٛ ُطتتخُز٢ طلو٤تتن ٓصتتِلش ػخٓتت

حُظو٤ٖ٘ ٖٝٓ ػْ كخٕ ٓضٕٔٞ كخُش حُضٍَٝس ٝطوي٣َٛخ ٣َطزظ حٍطزخطخ ٝػ٤وخ رخُٜيف ح١ٌُ ٠ٍٓ ا٤ُٚ حُٔشَع ٖٓ 

غ كِٔتلش ٝحضتلش ٓ٘خط ًُي إٔ ك٢ ًَ طشت٣َ –" ٌٍَٓ ٫ ٣٘لي ػ٘ٚ 31ؿَحء طو٣ََ ح٫ٓظؼ٘خء حُٞحٍى رخُٔخىس " 

ٝٓليىٙ طلون ٧كٌخٓٚ حُظ٘خٓن ٝحُظ٘خؿْ ٝضٖٔ  ٬ك٤ظٚ ُِظطز٤ن ػ٠ِ حُٔيٟ حُط٣ٞتَ ىٕٝ حُِـتئ اُت٠ طؼتي٣َ 

ر٤ٖ كت٤ٖ ٝآهتَ ، ٓتظَح ُٔتخ ٣ظٜتَٙ حُظطز٤تن حُؼِٔت٢ ٓتٖ أٝؿتٚ ح٫هتظ٬ف ٝحُظ٘تخها ٝٓتخ ٣تئىٟ ا٤ُتٚ ًُتي ٓتٖ 

حُظت٢ هصتيٛخ حُوتخٕٗٞ اٗٔتخ ٛت٢  حُضتٍَٝسكخُتش  ؼٞرش ح٩كخطش رؤكٌخٓتٚ ٝحٗط٬هتخ ٓتٖ طِتي حُـخ٣تش كتخٕ طلٔت٤َ 

طِِّ ؿٜش ح٩ىحٍس ربطزخع ط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ ك٢ كخُش ػيّ طٞحكَ شَٝط حُظو٤ٖ٘ حُظ٢ ٗص ػ٤ِٜخ حُلخُش حُظ٢ 

حُوخٕٗٞ اًح ٓخ طَطذ ػ٠ِ حٓظويحٜٓخ ُلوٜخ اُحُش حُظؼي٣خص ٝطش٣َي حُٔجتخص ٓتٖ حُٔتٞحط٤ٖ٘ ٝأٓتَْٛ ٗظ٤ـتش كوتي 

ْٜ  ا٠ُ ؿ٤َ ٓوَ رٌَ ٓخ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ًُي ٓتٖ اٛتيحٍ ٨ُٓتْ ٝحُوت٤ْ حُؼخٓتش حُظت٢ ٣وتّٞ ػ٤ِٜتخ حُٞك٤ي ُ حُٔؤٟٝ

حُٔـظٔغ ٖٓ ٍػخ٣ش ٨ُٓتَس ٝح٧هت٬م ٝكٔخ٣ظٜتخ رت٤ٖ ٛتئ٫ء حُٔتٞحط٤ٖ٘ ٝط٣ِٔتن ُِظضتخٖٓ ح٫ؿظٔتخػ٢ ٝأػتخٍٙ 

ٕ ٝؿتٚ حُٔصتِلش ٌُٔخٖٓ حُٔوظ ٝحُلوي ٝهَٝؽ رخ٤ٌُِٔش حُوخ ش ػٖ أىحء ٝظ٤لظٜتخ ح٫ؿظٔخػ٤تش ٝٓتٖ ٛ٘تخ ًتخ

حُؼخٓش هخ ش اًح ًخٕ ٝضغ ح٤ُي ٝٓخ ٗظؾ ػ٘ٚ ٖٓ ٗشئ َٓحًِ ٝحهؼ٤ش حٓظوَص هي ٗشتخ ٓ٘تٌ ٓتيس ط٣ِٞتش ُٝتْ ٣تظْ 

ك٢ حُولخء ٝأٜٓٔض حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ك٢ ٝؿٞىٙ ك٤٘ٔخ ُْ طٔ٘ؼٚ ك٢ رخى١ ح٧َٓ ُْٝ طلَ  ػ٠ِ ٓ٘ؼٚ ٝحطٔخػٚ 

٘شظ كت٢ ٝهظتٚ كتخٕ اُحُظتٚ ٝحُوضتخء ػ٤ِتٚ ُت٤ْ كوتظ ك٢ ٓٔظِٜٚ أٓخ ٝهي ؿضض حُطَف ٝٗؤص رٌُي ؿخٗزخ ُْٝ ط

ٓٔخ ٫ ٣ـُٞ ُ٪ىحٍس كؼِٚ ٌُٝ٘ٚ ٣ٌٕٞ رٔؼخرش اه٬ٍ ٜٓ٘خ رٔٔج٤ُٞظٜخ ٗلتٞ حُللتخظ ػِت٠ حٓتٖ ٝٓت٬ٓش حُٔتٞحطٖ 

ٝػيّ حُٔٔخف رخٕ ٣ظَطذ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش حُوخ ش حُظش٣َي ٝحُظلطت٤ْ ُٔجتخص ح٧ٓتَ ٓتٖ  ٔخػ٢ظح٫ؿٝكٔخ٣ش ح٬ُّٔ 

٫ٝ شي إٔ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ طشتٌَ ٝؿتٚ حُٔصتِلش حُؼخٓتش حُو٤ٓٞتش ح٧ًؼتَ ٍٝس ِٓـجش طزٍَ ًُي حُٔٞحط٤ٖ٘ ىٕٝ ضَ

 اُلخكخ ٝأهطَ شؤٗخ ٣ظؼ٤ٖ إٔ طٌٕٞ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش أ٢ُٝ رخَُػخ٣ش ٖٓ ٓـَى اُحُش حُظؼي١ ػ٠ِ أٍي ًِٓٔٞش

ُتتش حُضتتٍَٝس ، ٝٓتتٖ ػتتْ كتتخٕ حٓتتظويحّ كخُِيُٝتتش ٝٛتتٞ أٓتتَ ٓشتتَٝع ٌُٝ٘تتٚ أىٗتت٢ ٓتتٖ إٔ ٣ٌتتٕٞ أكتتن رخُظـ٤ِتتذ 

حُٔوصٞىس ك٠ حُوخٕٗٞ ٓخُق حًٌَُ ٣َطزظ حٍطزخطخ ٝػ٤وخ رلن حُيُٝش ك٢ اُحُش حُظؼتي٣خص ًُتي حٗتٚ ٝحٕ ًتخٕ ٝؿتٚ 
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حُٔصِلش حُؼخٓش هخثٔخ ك٢ حُللتخظ ػِت٠ أٍحضت٠ حُيُٝتش ٝحُلتَ  ػ٤ِٜتخ ٝٓ٘تغ ؿصتزٜخ أٝ ح٫ٓتظلٞحً ػ٤ِٜتخ ٝ 

 شخ ح٧ُٝتت٠ ٝح٫ٛتتْ كتت٢ اهخٓتتش حُؼيحُتتش ح٫ؿظٔخػ٤تتحٓتتظَىحىٛخ ٓتتٖ كخث٣ِٜتتخ ا٫ إٔ ٛتتٌح حُلتتن ٣صتتطيّ رٔٔتتج٤ُٞظٜ

 ٝطَط٤تتذ أ٣ُٞٝخطٜتتخ ٝكوتتخ ُٔوظضتت٤خص حُٔتت٬ّ ح٫ؿظٔتتخػ٢ ٝحُٞكتتيس حُٞط٤٘تتش ًٝتتٌُي ٍػخ٣تتش ٝكٔخ٣تتش ٓتتخ طِظتتِّ رتتٚ

ح٩ىحٍس حُؼخٓش رظلو٤وٚ ك٢ ٤ٓخٓخطٜخ ، كخُصخُق حُؼخّ ٣ظيٍؽ ك٢ ح٤ٔٛ٧ش طيٍؿخ ٣شزٚ حُظيٍؽ ك٠ َٓحطذ ح٧ىٝحص 

ظِلش كخُصخُق حُوت٢ٓٞ ح٧ػِت٠ حُٔظٔؼتَ كت٢ كٔخ٣تش ٤ًتخٕ ٝٝؿتٞى حُيُٝتش ٝحُٔـظٔتغ ٓتٖ حُؼتيٝحٕ حُظش٣َؼ٤ش حُٔو

٣ٔٔٞ ػ٠ِ حُصخُق حُؼخّ ح٧ى٠ٗ َٓطزش ٣ٝؼِٞ ػ٠ِ حُٔصخُق حُلَى٣ش ٝحٕ ٓصتخُق ٝك٣َتخص ؿٔخػتش ؿ٤تَ ٓلتيىس 

 ٖٓ حُٔٞحط٤ٖ٘ طؼِٞ ػ٠ِ ٓصِلش كَى أٝ ػيى ٖٓ ح٧كَحى.

٫ٓظؼٔخٍ حُـٜتش  ه٤خٍ ٓوخرَ" ٌٍَٓ ٛٞ 31اػٔخٍ كخُش حُضٍَٝس حُٔ٘صٞ  ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس "ٝطَط٤زخ ػ٠ِ ٓخ طويّ ُٝٔخ ًخٕ 

 ح٩ىح٣ٍش ُلوٜخ ك٢ اُحُش حُظؼي١ ػ٠ِ أٍحض٤ٜخ حُ٘خطؾ ػٖ ٝضغ ح٤ُي ٝحٓتظَىحى طِتي حُٔٔتخكخص ٓتٖ كخث٣ِٜتخ ٝهخط٤ٜ٘تخ ٓتَس أهتَٟ 

٣ش ك٢ اُحُش ٓظخَٛ حُظؼي١ ػ٠ِ أٍحض٤ٜخ ٝرت٤ٖ ٓٔتج٤ُٞظٜخ كت٢ ػْ طؤط٠ رؼي ًُي َٓكِش حُٔٞحءٓش ٝحُٔلخضِش ر٤ٖ كن حُـٜش ح٩ىحٍ

ٝٛتٞ ٝطو٤ٖ٘ أٝضخع كخث١ِ طِي حُٔٔخكخص رٔخ ٣ظلن ٝ ل٤ق كٌْ حُوخٕٗٞ كظلضَ حُؼخ٤ٗش ػ٠ِ ح٠ُٝ٧    شاهخٓش حُؼيحُش ح٫ؿظٔخػ٤

 . ٓخ ٫ ٣٘طزن ػ٠ِ حُؼوي ٓٞضٞع حُطؼٖ

هضت٠ رتزط٬ٕ  ٝحُت١ٌم  63ُٔت٘ش  15622كت٢ حُتيػٟٞ ٍهتْ ح٫ىحٍٟ  يٍ كٌْ ٓلٌٔش حُوضخء  22/6/2010كخُؼخرض حٗٚ رظخ٣ٍن 

 ارَحّحُؼ٤ِخ ٓلٍٞ  ح٩ىح٣ٍشػْ  يٍ كٌْ حُٔلٌٔش  21/12/2005 ك٢ِٝٓلوٚ حُٔئٍم  1/8/2005 ك٢حُٔئٍم  ح٫رظيحث٢ػوي حُز٤غ 

 ٤ٗٞ19/6/2010تش رظتخ٣ٍن ط٘ل٤تٌ حُلٌتْ طتْ طشت٤ٌَ ُـ٘تش هخٗ كت٢ ح٩ىح٣ٍتشٗتٚ ٝػ٘تيٓخ شتَػض حُـٜتش ححُؼوي ٓٞضٞع حُطؼٖ  ، ر٤تي 

حُٔزخشتتَ ُظتتٞحكَ  رتتخ٧َٓحُظؼخهتتي ٓتتغ حُشتتًَش ًحطٜتتخ  ربػتتخىسطٞ تت٤ظٜخ  ٝأ تتيٍصحُؼ٤ِتتخ  ح٩ىح٣ٍتتشُيٍحٓتتش ٤ًل٤تتش ط٘ل٤تتٌ كٌتتْ حُٔلٌٔتتش 

 اُت٠حُؼوتي حُـي٣تي  ٩رتَحّهَحٍٛتخ  كت٢ ح٩ىح٣ٍش" ٌٍَٓ ٝحٓظ٘يص حُـٜش 31حُٔخىس "  ك٢ٓٞؿزخص كخُش حُضٍَٝس حُٔ٘صٞ  ػ٤ِٜخ 

 حُطٔؤ٤ٗ٘تتشحُشتتًَش ٝرتتغ  كتت٢ٝحُٔٔتتظؼ٣َٖٔ حُٔظؼخهتتي٣ٖ ٝحُلتتخؿ٣ِٖ ُِٔشتتَٝع ٝكٔخ٣تتش كوتتٞم حُٔٔتتخ٤ٖٔٛ  ح٧كتتَحىوتتٞم كٔخ٣تتش ك

 .حُٔخ٤ُش ح٧ٍٝحمرٔخ ٣٘ؼٌْ ح٣ـخر٤خ ػ٠ِ ٓٞم  ح٩ىحٍسطصَكخص  ك٢ٝطٞك٤َ حُؼوش حُٔشَٝػش 

ح٣ٍتش ٩ تيحٍ هَحٍٛتتخ رتبرَحّ حُؼوتتي طِتي ح٧ٓتتزخد ٝحُتيٝحكغ حُظت٢ حٓتتظ٘يص ا٤ُٜتخ حُـٜتتش ح٩ى ٝٓتٖ ك٤تغ حٗتتٚ ٝكت٠ ٓؼتتَي ُٕٝ

كٌْ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِتخ ٓتخُق حُتًٌَ هتي إٔ ٓٞضٞع حُطؼٖ كٔخ٣ش ُِٔظؼخهي٣ٖ ٝحُلخؿ٣ِٖ ُِٔشَٝع ٣ظضق 

ٝٓ٘تغ حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش ٓتٖ حُظؼتَي ُٜتخ ٝحهَٛتخ  ؼتخ٤ِٖٓ ػِت٠ حُٔشتَٝع ظحُلتخؿ٣ِٖ ٝحُٔ ٧ٝضتخعكٔخ٣تش  أٓزؾ

ػِت٠ ٝكتيحص ٓت٤ٌ٘ش أٝ ٓلت٬ص أٝ ٝكتيحص أهتَٟ روصتي حُظـتخٍس ٝح٫ٓتظؼٔخٍ اٝ اهخٓتش  ُِٔظؼخهي٣ٖ رخُ٘ٔزش"  َحكش ٓ٘ٚ حٗٚ 

ٓشَٝػخص حُويٓخص رٔشَٝع ٓي٣٘ظ٢، ٓٞحء ًخٗٞح هي طِٔٔٞٛخ أٝ ُْ ٣ظِٔٔٞٛخ، كبٕ ًَِْٓٛ حُوخ٢ٗٞٗ ُٖ ٣ضخٍ ػ٘ي ٓؼخُـتش آػتخٍ 

َ رلٔتٖ ٤ٗتش، ٝٓتٖ ػتْ ُتٖ ٣ضتخٍٝح ٓتٖ آػتخٍ حُلٌتْ حُلٌْ رزط٬ٕ ػوي ر٤غ أٍي حُٔشَٝع حُٔشخٍ ا٤ُٚ، كِوي طؼخِٓٞح ٓغ رخثغ ظخٛ

ٝحُظت٢ ٓتٖ  -رزط٬ٕ حُؼوتي حُٔشتخٍ ا٤ُتٚ. ٝػِت٠ حُـٜتخص حُٔوظصتش َٓحػتخس ًُتي ػ٘تي اػٔتخٍ آػتخٍ حُلٌتْ رتزط٬ٕ حُؼوتي، ٗلتخًحب ُِلٌتْ

خ ربطزتخع ح٩ؿتَحءحص ٓئىحٛخ اٜٗخء حُؼوي ٝاػخىس ح٧ٍي ٓلَ حُؼوي ا٠ُ ٤ٛجتش حُٔـظٔؼتخص حُؼَٔح٤ٗتش حُـي٣تيس ٓتغ طو٤٤تي حُظصتَف ك٤ٜت

حُوخ٤ٗٞٗش ح٤ُِٔٔش ٝرخُٔوخرَ حُؼخىٍ ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ ٝح١ٌُ طٔلَ ػ٘تٚ ٛتٌٙ ح٩ؿتَحءحص حُظت٢ كَضتٜخ حُوتخٕٗٞ ُِظصتَف رتخُز٤غ كت٢ 

إٔ حُز٤تغ حُصتخىٍ  -( ٓتٖ حُوتخٕٗٞ حُٔتي467٢ٗ( )466ػ٠ِ ٝكن ٓخ طوض٢ رٚ حُٔخىطتخٕ ) -ًُي أٗٚ ٖٓ حُٔوٍَ هخٗٞٗخب  -أٍحض٢ حُيُٝش

َ ٓخُي ٝإ ًخٕ رخط٬ب، كبٕ رط٬ٗٚ ٤ُْ ٓطِوخب، ٝاٗٔخ رط٬ٗٚ ٓوٍَ ُٔصِلش حُٔشظَٟ، ُِٝٔخُي حُلو٤وت٢ )٤ٛجتش حُٔـظٔؼتخص ٖٓ ؿ٤

حُؼَٔح٤ٗش( إٔ ٣وَ ٌٛح حُز٤غ ك٢ أ١ ٝهض ك٤َٟٔ ػ٘يثٌ ك٢ كوٚ ٣ٝ٘وِذ  تل٤لخب كت٢ كتن حُٔشتظَٟ. ًٔتخ ٣٘وِتذ حُؼوتي  تل٤لخب كت٢ 

ٝٛتٞ ٓتخ ٣٘ظلت٢ ٓؼتٚ ح٧ٓتخّ ٝحُٔتزذ حُظت٢ حٍطٌ٘تض ػ٤ِتٚ  .ا٠ُ حُزخثغ رؼي ارَحّ حُؼويكن حُٔشظ١َ اًح آُض ٤ٌِٓش حُٔز٤غ 

 كخُش حُضٍَٝس طٞحكَ ؿٜش ح٩ىحٍس ك٢ حكظَحي

طوخٍ ُظلو٤ن حُشٌَ حُٔطِتٞد ُِوتَحٍ ٝاٗٔتخ ٛت٢ كخُتش هخ٤ٗٞٗتش ٣ـتذ إٔ  أن العرورة تقدر بقدرها وهً ال تعنً كلمة ًُي

رل٤غ طٞؿذ حُوَٝؽ ػ٠ِ ح٧ َ حُٔخُق ر٤خٗٚ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔلٌٔتش ٓتٖ حُٔٔتظ٘يحص أٝ ح٧ٍٝحم  طٌٕٞ هخثٔش كؼ٬ب أٝ ٓظٞهؼٚ ٣و٤٘خب 

أٝ حُي٫ثَ ٓخ ٣َؿق  لش ًُي ح٧َٓ ٝطٞهؼٚ ٢ٛٝ ٓخ طشٌَ ًٍٖ حُٔزذ ك٢ حُوتَحٍ حُت١ٌ ٣صتيٍ طلو٤وتخب ٫ػظزتخٍحص حُؼيحُتش ح٫ٓت٢ٔ 

زخص حُيحػ٤ش ػ٠ِ أَٓ ١ٞٓ ، ٌٝٛٙ ًِٜخ أٍٓٞ ٓٞضٞػ٤ٚ  طوضتغ حُٞحؿذ ػ٠ِ ًَ ِٓطش َٓحػخطٜخ ، ًُٝي اًح ٓخ ط٬هض طِي حُٔٞؿ

َُِهخرش ٝحُظٔل٤ص ٖٓ حُـٜخص حُوضخث٤ش حُٔوظصش ، ٤ُٝٔض أٓتٍٞحب شت٤ٌِش ٣ٌظلت٢ رتًٌَٛخ كت٢ ح٧ٍٝحم كوتظ ىٕٝ ٓضتٕٔٞ كو٤وت٢ 

كتت٢ حُٔلخًٔتتش  ش٣ٔتتخٗي ًُتتي حُشتتٌَ رـتتَٞٛ  تتل٤ق ٣وظضتت٢ ًُتتي ح٧ٓتتَ ح٫ٓتتظؼ٘خث٢ حُتت١ٌ ٣ـ٤تتِ حُوتتَٝؽ ػِتت٠ أكتتي حًَُتتخثِ حُٜٔٔتت

 حُٔ٘صلش.   

ٝك٤تتغ إ حُوضتتخء ح٩ىح١ٍ كتت٢ ٓٔتتٌِٚ حُؼتتخّ ٫ ٣ضتت٤ن ػِتت٠ ح٩ىحٍس كتت٢ طوتتي٣َٛخ ؿ٤تتَ أٗتتٚ كتت٢ ًحص حُٞهتتض  ٓتتغ كٔخ٣تتش حُل٣َتتش 

ك٬ب َٓض٤خب ُِظٞك٤تن رت٤ٖ  يٝحُٔٔخٝحس حُٞحؿذ َٓحػخطٜخ ، ٌُٜٝح كبٕ ٜٓٔش حُوضخء ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُلخ٫ص طٌٕٞ ػ٤َٔس ٧ٕ ػ٤ِٚ ٣ـ

ك٢ اػٔخٍ حُِٔطش حُؼخٓش ٝحُظ٤ٌٖٔ ُِل٣َش حُلَى٣ش ٝحُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُٔتٞحط٤ٖ٘ ، ٝٓتٖ ػتْ كٜتٞ ٫ ٣ِـت٢ حُوتَحٍ ح٩ىح١ٍ ُؼتيّ  حَُؿزش

ح٬ُٔثٔش ٌُٝ٘ٚ ٣لَي ػ٠ِ ح٩ىحٍس ٍهخرش ك٢ ٤ًل٤ش ٓٔخٍٓخطٜخ  ٫هظصخ خطٜخ حُظوي٣َ٣ش ؿ٤تَ أٜٗتخ ِٓظِٓتش ىحثٔتخب رتؤٕ طضتغ ٗلٔتٜخ 
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و٤خّ رٌٜح حُظوي٣َ ٝإٔ طـ٣َٚ رَٝف ٓٞضٞػ٤ش ٝرشتَط إٔ ٣ٌتٕٞ ُتي٣ٜخ حُؼ٘خ تَ ح٬ُُٓتش ٩ؿَحثتٚ ، ك٢ أكضَ حُظَٝف ٝح٧كٞحٍ ُِ

ُظوتي٣َ  يٌٝٛح ح٫ُظِحّ هخ٢ٗٞٗ ِِّٓ ٫ ٓـَى ضخرظ ٖٓ ضٞحرظ ح٧ه٬م أٝ حُلٖ ح٩ىح١ٍ ، ٝٓوظض٢ ٌٛح حُٔزيأ إٔ حُوضتخء ٫ ٣ؼتَ

ُتٚ إٔ طِتي حُظتَٝف ٫ ٣ٌٔتٖ ٓؼٜتخ اؿتَحء طوتي٣َ ٓت٤ِْ ُصتلش حُوتَحٍ ،  ح٩ىحٍس ك٢ ًحطٚ ٌُٖٝ ُِظَٝف حُظ٢ أكخطض رٚ ، كبٕ طزت٤ٖ

طبعة  –فً هذا المعنً الوجٌز فً القانون اإلداري الدكتور / سلٌمان الطماويطٌٕٞ ح٩ىحٍس هي هَؿض ػ٠ِ حُظِحّ هخ٢ٗٞٗ ٝحؿذ. 

 وما بعدها 578صـ   1992

٠ أٗتٚ ٝإٔ ًتخٕ  تل٤لخب  أٗتٚ ٫ ٓلتَ َُهخرتش حُوضتخء ح٩ىح١ٍ ػِت٠ ػِت –هتي أٓتظوَ  –ٖٝٓ ك٤غ إ هضخء حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُؼ٤ِتخ 

ٓٞحء ٖٓ ك٤تغ حهظ٤خٍٛتخ ُٔلتَ حُوتَحٍ أٝ ٝهتض  خهَحٍحطٜ ٍح٬ُٔءٓخص حُظوي٣َ٣ش حُظ٢ طزخشَٛخ حُِٔطش ح٩ىح٣ٍش حُٔوظصش ػ٘ي ا يح

ح٩ىحٍس حُـخ٣ش ٝط٘لَف ػٖ طلو٤وٜتخ اُت٢ ٝأِٓٞد ط٘ل٤ٌٙ ٓخ ىحّ إٔ ًُي ٣ٌٕٞ ك٢ اطخٍ حُشَػ٤ش ٤ٓٝخىس حُوخٕٗٞ ًُٝي ٓخ ُْ طظٌ٘ذ 

ؿخ٣ش أه١َ ُْ ٣وصيٛخ حُٔشَع ػ٘يٓخ هُٜٞخ طِي حُِٔطش حُظوي٣َ٣ش أٝ طظؼٔي طلو٤ن ؿخ٣خص هخ ش ٧ ِٚ ُٜخ رخُصتخُق حُؼتخّ ا٫ إٔ 

ش حُؼيحُتش ٝكٔخ٣تش ًُي ٣ظؼ٤ٖ أ٫ ٣ـلَ ػٖ إٔ حُِٔطش حُوضخث٤ش ٝر٤ٖ أًٍخٜٗخ ح٧ٓخ٤ٓش ٓلخًْ ٓـِْ حُيُٝش ٓٔج٤ُٞظٜخ ح٢ُٝ٧ اهخٓت

حُشَػ٤ش ٝحُٔشَٝػ٤ش ٤ٓٝخىس حُوخٕٗٞ ٝكٔخ٣ش حُلوٞم ٝحُل٣َخص حُؼخٓتش ٝحُوخ تش حُٔشتَٝػش ُِٔصت٤٣َٖ ًخكتٚ......، ٝكت٢ اطتخٍ 

ٓخ أٍٝىطٚ ٗصتٞ  حُيٓتظٍٞ ٝحُوتخٕٗٞ ٓتٖ أ تٍٞ ٝٓزتخىة ػخٓتش كخًٔتش ُ٘ظتخّ حُيُٝتش ٝحُٔـظٔتغ ٝؿخ٣تخص حُصتخُق حُؼتخّ حُوت٢ٓٞ 

ـخ٣تتخص ٝكوتتخب ُٔوظضتت٤خص حُٔتت٬ّ ح٫ؿظٔتتخػ٢ ٝحُٞكتتيس حُٞط٤٘تتش ٝحُ٘ظتتخّ ح٫ؿظٔتتخػ٢ ٝطٌتتخكئ حُلتتَ  ُـ٤ٔتتغ ٝطَط٤تتذ أ٣ُٞٝتتخص طِتتي حُ

 9ق.  بجلسهة 1914/30، 1875المحكمهة اإلدارٌهة العلٌها ، الطعهن رقهم . ) حُٔص٣َٖ ٝػيحُش ط٣ُٞغ ح٧ػزخء ٝحُظٌخ٤ُق حُؼخٓتش

 .( ،1991مارس 

مكهرراً مهن  31ما ٌفٌد توافر حالة العرورة طبقاً لنق المادة حٌث إنه قد أجدبت ا وراق ملما كان ذلك و و

، من ناحٌة  أخرى لم 2006لسنة  148سالؾ البٌان والمعاؾ بالقانون رقم  1998لسنة  89القانون رقم 

ٌظهر من ا وراق التزام الهٌبة المدعى علٌها بالشروط الواجهب توافرهها إلجهراء مثهل ههذا التصهرؾ، والتهً 

لمذكور ربٌس مجلس الوزراء فً إصدار قرار بتحدٌدها. وعلى ذلك فإن التصرؾ فً ا رض فوض القانون ا

محل النزا  با مر المباشر ٌكون قد جاء فً ؼٌهر ا حهوال المهرخق بهها قانونهاً، ومتجهاوزاً أحكهام القهانون، 

عاء بهبطًن العقهد محهل مما ال مناق معه من الق وبعٌداً عن سلطة الجهة اإلدارٌة المتعاقدة المقررة قانوناً،

 .م توافر حالة من حاالت العرورة الملجبة لطرٌق االتفاق المباشردعالنزا ، سٌما وأن ا وراق أظهرت 

على العقهد موعهو  2006لسنة  148من القانون " مكرر 31تطبٌق المادة " أنومن جما  ما تقدم ٌتعح 

 -الطعن هو تطبٌق فً ؼٌر محله وذلك لألسباب افتٌة:

بوجهود وعه  مخهالؾ للقهانون ٌرجه   ا ولالمقهام  فهًترتبط  حددتها المادة على سبٌل الحصر التًالحاالت  أن -:أوال

االستًٌء علٌها فً حٌن أن وع  ٌد الشهركة الدولة دون وجه حق و أراعىقواعد الفعل ؼٌر المشرو  بؽصب  إلى أساسه فً

وع  ٌد بسند من القانون مبعثهه العقهد المبهرم بٌنهها وبهٌن هٌبهة  الطاعنة على مساحة المشرو  محل العقد موعو  الطعن هو

 المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة اى انه تقرر بادا  قانونٌة سلٌمة ولم ٌنشا كحالة واقعٌة بالمخالفة للقانون.

 " مكرر31عدم توافر شروط وع  الٌد الواردة بالمادة " -ثانٌا:

هذا القانون اى  بؤحكامٌكون قد استقر قبل العمل  أن  الٌد المعنى به البد تقنٌن وع أنالثابت من نق المادة  أنذلك 

واستقرت قبل  ونشؤتتكونت  التًعلى تقنٌن المراكز الواقعٌة ٌنسحب  إنما القانونلهذا  الزمنًالنطاق  أن

القانون  ام حكتمت بالمخالفة  التًعالج حاالت وع  الٌد  وقتًفانه قانون  آخربمعنى  أونفاذ  والعمل به 

الموعوعً والزمنً فً تسرى أحكام هذا القانون وال تقٌد أحكام القوانٌن ا خرى ؼٌر هذا النطاق  فً أما

وال ٌمكن االستناد إلٌه لتطبٌقه على الحاالت الًحقة علٌه ولو كانت توافرت فٌها شروط وع  الٌد واستقرت 

، وعلٌه فانه ٌنبؽً الرجو  إلى الشرٌعة العامة التً تحكم  إلٌهاوفق التكٌٌؾ القانونً الوارد بالمادة سالؾ االشار  

اٗٚ رصيٍٝ ذلك  1998لسنة  89تصرفات الجهة اإلدارٌة فً إدارة المال العام وهو ما ٌلزم عرورة االحتكام إلى القانون رقم 

 خٍ ٌٛح حُوخٕٗٞ رٔؼخرش حُش٣َؼش  ٝحُؼَٔ رٚ، كوي 1998( ُٔ٘ش 89هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُٔ٘خهصخص ٝحُِٔح٣يحص حُصخىٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ )

حُؼخٓش ك٢ شؤٕ ؿ٤ٔغ حُظؼخهيحص حُظ٢ طـ٣َٜخ ٝكيحص حُـٜخُ ح٩ىح١ٍ ُِيُٝش ٝح٧شوخ  حُٔؼ٣ٞ٘ش حُؼخٓش ٝحُظؼخهيحص حُٔظصِش 

ٕٞ ٖٓ رخُظصَف ك٢ حُٔخٍ حُؼخّ رلٔزخٗٚ هي طضٖٔ ط٘ظ٤ٔخب ؿخٓؼخب ٓخٗؼخب ٌَُ طَم ٝأٓخ٤ُذ ٝاؿَحءحص ٌٛٙ حُظؼخهيحص ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌ

ك٤غ ٗطخم ٣َٓخٗٚ ؿخٓؼخب ٌَُ حُٞكيحص ح٩ىح٣ٍش حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ حُـٜخُ ح٩ىح١ٍ ُِيُٝش ٖٓ ُٝحٍحص ٝٓصخُق ٝأؿِٜس ُٜخ 

ٓٞحُٗخص هخ ش ٝٝكيحص ح٩ىحٍس حُٔل٤ِش ٝح٤ُٜجخص حُؼخٓش هي٤ٓش ًخٗض أٝ حهظصخى٣ش، ٝؿخٓؼخا ًٌُي ٌَُ أٗٞحع حُظؼخهيحص حُظ٢ 

ٓخ طـ٣َٚ حُيُٝش ٖٓ طصَكخص ك٢ حُٔخٍ حُؼخّ ػٖ ط٣َن حُشًَخص حُوخرضش ، ٝٓخٗؼخب ٖٓ ططز٤ن أ١ طزَٜٓخ ٌٛٙ حُـٜخص، ٝأ٣ضخب 
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أكٌخّ هخ٤ٗٞٗش أهَٟ ػ٠ِ ٌٛٙ حُظؼخهيحص ٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ ح٧كٌخّ ػخٓش أٝ هخ ش، رلٔزخٗٚ هي ٗص  َحكش ػ٠ِ اُـخء رؼا 

اُـخء شخَٓ ٌَُ ٓخ ٣وخُلٚ ٖٓ أكٌخّ أهَٟ ٓخروش ػ٤ِٚ  حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ًخٗض ط٘ظْ طَم ٝاؿَحءحص طِي حُظؼخهيحص، ًٔخ ٗص ػ٠ِ

 ط٘ظْ حُظصَكخص حُظ٢ ػ٘خٛخ رخُظ٘ظ٤ْ 

، ٝاكظتخء حُـٔؼ٤تش حُؼ٤ٓٞٔتش ُؤت٢ٔ 6/7/2003م.ع ؿِٔتش 48ُٔ٘ش  9820ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٌْ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

رظتتتخ٣ٍن  224، ٍهتتتْ  96/1/58ِٓتتتق 17/2/2001ؿِٔتتتش  16/5/2001رظتتتخ٣ٍن  55حُلظتتتٟٞ ٝحُظشتتت٣َغ رٔـِتتتْ حُيُٝتتتش ٍهتتتْ 

 "ـ  227/2/7ِٓق  14/1/2004ؿِٔش  22/3/2004

المترتبهة علهى  افثارالوقتٌة لعًج بعض  ا حكاممن بعض  2006لسنة  148ومن ثم فان ما قرر  القانون 

ٌكهون مهدعاة وإال  أحكهامالتقٌهد بمها ورد بهه مهن  ٌنبؽهً وإنمهاوع  الٌد المخالؾ للقانون استمرار العمهل بهه 

 .الستخدامه بصورة عامة دون توافر شروط إعماله

أن العقد محل التداعً والسالؾ اإلشارة إلٌهه، والمحهرر بهٌن ومن حٌث انه وبتطبٌق ما تقدم ولما كان الثابت من أوراق الطعن 

، وملحقهه المحهرر فهً 1/8/2005هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  والشهركة العربٌهة للمشهروعات والتطهوٌر العمرانهً فهً 

، قد انصبا علهى بٌه  الهٌبهة المهذكورة إلهى تلهك الشهركة مسهاحة مهن ا رض بمدٌنهة القهاهرة الجدٌهدة، مقهدارها 21/12/2005

وذلهك إلقامهة مشهرو  لإلسهكان  -تعادل ثًثة وثًثٌن ملٌهون وسهتمابة ألهؾ متهر مربه  تحهت العجهز والزٌهادة -ثمانٌة آالؾ فدان

 % من إجمالً مسطحات الوحدات السكنٌة. 7لهٌبة وحدات سكنٌة كاملة التشطٌب نسبتها الحر، مقابل منح ا

م ٝح١ٌُ هض٠ رزط٬ٕ ػوتي  63ُٔ٘ش  15622 يٍ كٌْ ٓلٌٔش حُوضخء ح٫ىحٍٟ ك٢ حُيػٟٞ ٍهْ  22/6/2010ٝ رظخ٣ٍن إال انه 

ْ حُٔلٌٔتش ح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتخ ٓلتٍٞ ارتَحّ ػتْ  تيٍ كٌت 21/12/2005ِٝٓلوتٚ حُٔتئٍم كت٢  1/8/2005حُز٤غ ح٫رظيحث٢ حُٔئٍم كت٢ 

 19/6/2010حُؼوي ٓٞضٞع حُطؼٖ  ، ر٤تي حٗتٚ ٝػ٘تيٓخ شتَػض حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش كت٢ ط٘ل٤تٌ حُلٌتْ طتْ طشت٤ٌَ ُـ٘تش هخ٤ٗٞٗتش رظتخ٣ٍن 

ظتتٞحكَ ُيٍحٓتتش ٤ًل٤تتش ط٘ل٤تتٌ كٌتتْ حُٔلٌٔتتش ح٩ىح٣ٍتتش حُؼ٤ِتتخ ٝأ تتيٍص طٞ تت٤ظٜخ ربػتتخىس حُظؼخهتتي ٓتتغ حُشتتًَش ًحطٜتتخ رتتخ٧َٓ حُٔزخشتتَ ُ

اُت٠ ٗتص حُؼوتي  " ٌٍَٓ ٝحٓظ٘يص حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ك٢ هَحٍٛخ ٩رتَح31ّٓٞؿزخص كخُش حُضٍَٝس حُٔ٘صٞ  ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس " 

  " 31ٌٍَٓحُٔخىس " 

ُؼوي ٧ًٍخٗٚ ًخَٓ ٓٔظٞك٤ٚ ُشَٝطٜخ كخُزط٬ٕ ٛتٞ حٗؼتيحّ حػتَ حٖٝٓ ك٤غ إ رط٬ٕ حُؼوي ٛٞ حُـِحء حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ ػيّ حٓظـٔخع 

 خُ٘ٔزش ا٠ُ حُٔظؼخهي٣ٖ ٝرخُ٘ٔزش ا٠ُ حُـ٤َ.حُؼوي ر

حُوخٕٗٞ  ٝك٠ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ًٛزض أكٌخّ حُ٘وا ا٠ُ إٔ " رط٬ٕ حُؼوي ٝ ق ٣ِلن رخُظصَف حُوخ٢ٗٞٗ حُٔؼ٤ذ رٔزذ ٓوخُلظٚ ٧كٌخّ

 حُٔ٘ظٔش ٩ٗشخثٚ ك٤ـؼِٚ ؿ٤َ  خُق ٫ٕ ٣٘ظؾ أػخٍٙ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔوصٞىس.

 23/11/20094ؿِٔش  –م  72ُٔ٘ش  5918 –كٌْ ٓلٌٔش حُ٘وا ك٢ حُطؼٖ ٍهْ 

خُزط٬ٕ آخ إٔ ٣َؿغ ا٠ُ حػظزخٍحص ش٤ٌِش أٝ ا٠ُ حػظزخٍحص ٓٞضٞػ٤ش كل٢ حُلخُش ح٠ُٝ٧ ٣ٌٕٞ حُؼوي شت٢ٌِ حُت١ٌ ٫ ٣ظتٞحكَ ًٍتٖ ك

ذ حُظؤ ت٤َ حُشٌَ ك٤ٚ رخط٬ ٌُٖٝ رخُويٍ ح١ٌُ ٣ظطِزٚ حُوخٕٗٞ ٖٓ حُشٌَ ، آخ اًح ٍؿغ حُزط٬ٕ اُت٠ حػظزتخٍحص ٓٞضتٞػ٤ش كٜ٘تخ ٣ـت

حُتزط٬ٕ  ػٖ ط٣َن طل٤َِ ػ٘خ َ حُؼوي ، ٝهزَ ًُي ٗوٍٞ إٔ حُزط٬ٕ هي ٣َؿتغ اُت٠ ٗتص حُوتخٕٗٞ ُلٌٔتٚ طٞهتخٙ حُٔشتَع ، ٌُٝتٖ

 ح١ٌُ ٣َؿغ أًؼَ ٓخ ٣َؿغ ا٠ُ حػظزخٍحص ٓٞضٞػ٤ش 

ّٞ رطز٤ؼظتٚ ٣ٌٝتٕٞ رتخط٬ ٝٓؼتَ ًُي إٔ ُِؼوي أًٍخٗخ ػ٬ػش ٠ٛٝ حَُضخ ٝحُٔلَ ٝحُٔزذ ، كبًح حٗؼيّ حٟ ًٍٖ ٜٓ٘ٔخ كتخٕ حُؼوتي ٫ ٣وت

حٗؼتتيحّ حُتتًَٖ حهتتظ٬ٍ شتتَطٚ كخَُضتتخ ٣شتتظَط ك٤تتٚ حُظ٤٤ٔتتِ ٝطوخرتتَ ح٣٩ـتتخد ٝحُوزتتٍٞ ٓتتغ ططخرؤٜتتخ ٓتتغ حُٔلتتَ ٣شتتظَط ك٤تتٚ ح٩ٌٓتتخٕ 

ٝحُظؼ٤ٖ ٝحُٔشَٝػ٤ش ٝحُٔزذ طشظَط ك٤ٚ حُٔشَٝػ٤ش كشَٝط حُظ٤٤ِٔ ٝحُظوخرَ ٝحُظطخرن ك٢ حَُضخ ٝشَط ٝح٩ٌٓخٕ ٝحُظؼ٤ت٤ٖ كت٢ 

لَ ٢ٛ شَٝط طز٤ؼ٤ش ٫ ٣وّٞ حُؼوي ريٜٝٗخ ٝشَط حُٔشتَٝػ٤ش كت٢ حُٔلتَ كتبًح حهظتَ شتَط ٓتٖ ٛتٌٙ حُشتَٝط ًتخٕ حُؼوتي رتخط٬ حُٔ

ٝحُزط٬ٕ ٛ٘خ ط٤ِٔٚ طز٤ؼش ح٧شت٤خء أٝ ٣لَضتٚ حُوتخٕٗٞ كٔخ٣تش ُٔصتِلش ػخٓتش ٝحُؼوتي حُزخطتَ ٓ٘ؼتيّ طز٤ؼتش ٝشتَػخ كت٬ ٣٘تظؾ أػتَح 

 ُِٝٔلٌٔش إٔ طوض٠ رخُزط٬ٕ ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ . ٣ٝـُٞ ٌَُ ١ً ٓصِلش إٔ ٣ظٔٔي رزط٬ٗٚ

 397 396   –ط٘و٤ق حُٔٔظشخٍ حكٔي ٓيكض حَُٔحػ٠  ––ى / ػزي حَُُحم ح١ٍُٜٞ٘ٔ ح٤ُٓٞظ ك٢ شَف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ 

ٝ  1/8/2005طْ ارَحٓتٚ رظتخ٣ٍن  زط٬ٕ حُؼوي ح١ًٌُُي ٝك٤غ إ كٌْ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش هي هض٠ رٝطَط٤زخب ػ٠ِ 

 حُظتت٢رلٌتتْ حُِتتِّٝ ػِتت٠ ًخٓتتَ ح٫ُظِحٓتتخص  ٣٘ٔتتلذ  ٛتتٌح حُتتزط٬ٕكتتخٕ ،  21/12/2005طتتخ٣ٍن  ِٓلوتتٚ حُٔلتتٍَ

طت٘ص ػِت٠ أٗتٚ "  حُظت٢ حُٔي٢ٗ( ٖٓ حُوخٕٗٞ 142طَطزض ػ٠ِ حُؼوي، ًُٝي ٝكوخ ُلٌْ حُلوَس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخىس )

ُظؼخهتي. كتبًح ًتخٕ ٛتٌح ٓٔتظل٬٤ب ًخٗتخ ػ٤ِٜتخ هزتَ ح حُظ٢ك٢ كخُظ٢ ارطخٍ حُؼوي ٝرط٬ٗٚ ٣ؼخى حُٔظؼخهيحٕ ا٠ُ حُلخُش 

ؿخُ حُلٌْ رظؼ٣ٞا ٓؼخىٍ ". ًُي إٔ رط٬ٕ اؿَحءحص حُز٤غ ػِت٠ حُ٘لتٞ حُٔتخُق ر٤خٗتٚ طـؼتَ ؿ٤ٔتغ ٓتخ ٣ظَطتذ 

هٌبهة المجتمعهات العمرانٌهة الجدٌهدة  والشهركة  ػ٠ِ ٌٛٙ ح٩ؿَحءحص ٝحُؼتيّ ٓتٞحء ك٤ضتل٢ حُؼوتي حُٔزتَّ رت٤ٖ
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ٛٞ ح٥هَ ٝحُؼيّ ٓٞحء ٫ٝ ٣٘ظؾ ػٔش أػَ هتخ٢ٗٞٗ،  1/8/2005رظخ٣ٍن  العربٌة للمشروعات والتطوٌر العمرانً

 .رٔخ ٣ٔظٞؿذ اػخىس حُٔظؼخهي٣ٖ ا٠ُ حُلخُش حُظ٢ ًخٗخ ػ٤ِٜخ هزَ حُظؼخهي

ٝٓظ٠ حٓظوخّ ح٧َٓ ػ٠ِ ًُي حُ٘لٞ كخٗٚ ٝ رصيٍٝ كٌْ حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش ٓتخُق ح٩شتخٍس ا٤ُتٚ ٝٓتخ طَطتذ ػ٤ِتٚ 

ٌٖ ٝٛٞ ٓخ ٣لَي رلٌْ حُوخٕٗٞ أػخىس حُٔظؼخهي٣ٖ ا٠ُ حُلخُش حُظ٢ ًخٗخ ػ٤ِٜخ هزتَ ًُي ٖٓ حػظزخٍ حُؼوي ًخٕ ُْ ٣

حُظؼخهي كخٕ ٝضغ ٣ي حُشًَش حُطخػ٘ش ػِت٠ حُٔٔتخكخص ٓٞضتٞع حُؼوتي ٣ـتيٝ ٛتٞ ح٧هتَ ًتخٕ ُتْ ٣ٌتٖ ٝٓتٖ ػتْ ٫ 

 2006ُٔت٘ش  148" ٌٓتٍَ ٓتٖ حُوتخٕٗٞ ٣31ظٞحكَ ك٢ كوٜخ شَٝط ٝضتغ ح٤ُتي حُٔ٘صتٞ  ػ٤ِتٚ كت٢ حُٔتخىس "

رخػظزخٍ إٔ ٝضغ ٣يٛخ حُٔخرن ػ٠ِ  يٍٝ حُوخٕٗٞ أضل٠ ٫ ٝؿٞى ُٚ ٤ٓ٫ٔخ إٔ حُوخٕٗٞ هي كيى حُلتخ٫ص رظِتي 

 حُلخ٫ص حُظ٢ حُٔخروش ػ٠ِ  يٍٝ حُوخٕٗٞ ك٢ ك٤ٖ إٔ حُؼوي حُـي٣ي هي طْ ارَحٓٚ رؼي ٗلخً ٌٛح حُوخٕٗٞ .

 ٫ٝ ٣٘خٍ ٖٓ ًُي حٗٚ ٣ـذ ح٫ٓظ٘خى ا٠ُ ٗظ٣َش طـِثٚ حُؼوي:

" ٖٓ حُوتخٕٗٞ حُٔتي٢ٗ ٫ٕ ح٧ٓتَ ٓوظِتق ، كز٤٘ٔتخ طٌتٕٞ 143ك٤غ حٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ حًَُٕٞ ا٠ُ ٓزيأ طـِثش حُؼوي حُٞحٍى رخُٔخىس "ٖٝٓ 

اٍحىس طَك٢ حُؼوي ك٢ حُؼوٞى حُٔي٤ٗش ٢ٛ حُٔؼ٤خٍ ح٫ٓخ٠ٓ ح١ٌُ ٣َطٌٖ ا٤ُٚ ٝطؼي ًٌُي حُوخٕٗٞ حُلخًْ ُِؼ٬هش حُظؼخهي٣تش اضتخكش اُت٠ 

زظ رظ٤٤َٔ َٓكن ػخّ اٗٔخ ٛت٢ ػ٬هتش ػوي٣تش طلٌٜٔتخ هٞحػتي حُوتخٕٗٞ حُوتخ  ٝحُظت٢ ٣ٔتظط٤غ حُٔظؼخهتيحٕ ك٤ٜتخ ًُي كخٕ حُؼوي ٫ ٣َط

ٓوخُلش ٗص هخ٢ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ أٝ حٓظزؼخى أهَ ٝٛٞ أَٓ ٣ـ٤ِٙ حُوخٕٗٞ ٣ٝز٤لٚ حُٔشَع ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف رلٌَس اٗوخ  حُؼوي ك٤٘ٔخ ٣ٌتٕٞ 

٧هَ كصل٤ق كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ٝري٫ ٖٓ ارطخٍ حُؼوتي ًِتٚ طوضت٠ ٛتٌٙ حُلٌتَس رتخ٫ حُؼوي رخط٬ ك٢ شن ٓ٘ٚ أٝ هخرَ ُ٪رطخٍ آخ شوٚ ح

" ٓتٖ حُوتخٕٗٞ ٣143زطَ ٓ٘ٚ ٓتٟٞ حُـتِء حُزخطتَ أٝ حُوخرتَ ُ٪رطتخٍ ٝطزوت٠ ػِت٠ حُـتِء حُصتل٤ق ٝٛتٌح ٓتخ ٗصتض ػ٤ِتٚ حُٔتخىس "

ٛٞ ح١ٌُ ٣زطَ ا٫ اًح طز٤ٖ إٔ حُؼوي ٓخ ًخٕ ٤ُتظْ  حُٔي٢ٗ روُٜٞخ " اًح ًخٕ حُؼوي ك٢ شن ٓ٘ٚ رخط٬ أٝ هخرَ ُِزط٬ٕ كٌٜح حُشن ٝكيٙ

 رـ٤َ حُشن ح١ٌُ ٝهغ رخط٬ أٝ هخر٬ ُ٪رطخٍ ك٤زطَ حُؼوي ًِٚ"

ٝطلظَي كٌَس اٗوخ  حُؼوي حُظ٢ طؼَٔ ك٢ ٗطخم حُؼوي حُزخطَ ٝحُؼوي حُوخرَ ُ٪رطخٍ ػ٠ِ ٓٞحء إٔ ٣ٌٕٞ شتن ٓتٖ حُؼوتي كوتظ رتخط٬ 

ٍٞ اًح ًخٕ حُؼوي ًِٚ رخط٬ أٝ هخر٬ ُِزط٬ٕ ًٔخ ٫ ٣ظصٍٞ أ٣ضخ اًح ًخٕ حُؼوي ًِٚ  تل٤ق ، ٝػتي أٝ هخرَ ُ٪رطخٍ ٝر٘خء ػ٤ِٚ ٫ ٗظص

ٌٛٙ حُلٌَس طَؿٔش ٩ٍحىس حُٔظؼخهي٣ٖ ٝٓتٖ ػتْ ٣ٔتظزؼي كٌٜٔتخ اًح ػزتض  تخكذ حُٔصتِلش ٓتٖ حُٔظؼخهتي٣ٖ حٗتٚ ٓتخٍ ًتخٕ ٤ُوزتَ حُؼوتي 

 ريٕٝ حُشن حُزخطَ أٝ حُوخرَ ُِزط٬ٕ .
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ٝح٤ُٜجتش حُؼخٓتش     حُوتخٕٗٞ حُؼتخّأ٫ٝب طزَٓٚ ٤ٛجش ػخٓش ٓتٖ أشتوخ خُؼوي ح٫ىحٍٟر٤٘ٔخ ح٧َٓ ٓوظِق ك٢ حُؼوٞى ح٩ىح٣ٍش ك

حٓتظويحٜٓخ  اطتخٍ كت٢ٝٗلتٞٙ ٌُٜٝ٘تخ طزَٓتٚ  ا٣ـتخٍٝأشوخ  حُوخٕٗٞ حُوخ  ٖٓ ر٤تغ ٝ  ح٧كَحىطزَٓٚ ػخ٤ٗخب ٫ ك٤ٔخ طٍِ٘ ك٤ٚ ُِٓ٘ش 

ٔ٘خٓتزش طزَٓتٚ ر أٜٗتخحٟ   حَُٔحكتن حُؼخٓتش ٝط٘ظ٤ٜٔتخ ٝطٔت٤٤َٛخ ٝاٗشتخءحُٔصتخُق حُؼخٓتش  اىحٍس أٓخٗتخصٗت٤ظ رٜتخ ٓتٖ  ُٔتِطظٜخ ٝٓتخ

 كت٢ٓخ هخٓض ح٤ُٜجخص حُؼخٓتش ٝٓتخ طزتٞأص ٌٓخٗظٜتخ  حُظ٢طصي٣ٜخ ُِشؤٕ حُؼخّ ُِـٔخػش ٝٓٔخٍٓظٜخ ُٞٓخثظ حَُػخ٣ش ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝحُضزظ 

حُٔخرو٤ٖ ٣ظضتٖٔ شتَٝطخب حٓتظؼ٘خث٤ش ٓٔتخ ٫ ٣ؼظتخى  ح٣َٓ٧ٖحُٔـظٔغ ػ٠ِ ٍأّ حُـٔخػش ا٫ ُِو٤خّ رٜخ.ٝحُؼوي ح٫ىحٍٟ ػخُؼخب ٝرٔٞؿذ 

طوتظِظ رؤٝضتخع   ٣ؼَكٜتخ كوتٚ حُوتخٕٗٞ حُوتخ  حُظت٢ٝٛ٘تخ طوتظِظ  ػ٬هتخص حُظؼخهتي   طزتَّ رت٤ٖ طتَك٤ٖ ٗتي٣ٖن حُظت٢ُٔي٤ٗش حُؼوٞى ح ك٢

رؼتتا ٝؿتتٞٙ  كتت٢ٌُٜٝ٘تتخ طَطتتي    تت٤خؿش ػوتتي ٓتتخ كت٢َٓؿؼ٤ظٜتتخ ُتت٤ْ كوتتظ اُتت٠ حَُضتتخء ح٫طلتتخه٠  كتت٢طَطتتي  حُظتت٢ح٩ٓتخٍس ٝحُٔتتِطش 

ٝٓتٖ   ٜٗخ ػ٤ِٚ ُلٔخ٣ش حُـٔخػش ٝط٘ظ٤ْ شجٜٞٗخ حُؼخٓش ٝطٔت٤٤َ ٓصتخُلٜخ حُؼخٓتشَٓؿؼ٤ظٜخ ا٠ُ هٞحٓش حُيُٝش ػ٠ِ حُٔـظٔغ ِٝٓطخ

َٕ اهِت٤ْ  حُظت٢هٞحٓش حُيُٝش ػ٠ِ حُشؤٕ حُؼخّ طظلَع حُظلخ٣ٍغ ا٠ُ ح٤ُٜجخص ٝحُٔصخُق ٝٓخثَ حُٞكيحص حُؼخٓش  ط٘ؤتْ ٗتَٞع ٗشتخط ٌٝٓتخ

ٍَ طوصص.ٖٝٓ ؿٜش كؤٕ حُشؤٕ حُؼخّ ٛٞ شؤٕ حُـٔخػتش تٜخ حُيُٝتش   خب ٝٓوخ تي ٓ٘شتٞىسٓصتخُق ٝأٝضتخػ  ٝٓـخ ٝحُـٔخػتش طشوصا

  حُؼخّ رٞ لٜخ شؼزخب ػِت٠ اهِت٤ْ ػ٤ِتٚ كٌٞٓتش حُي٣٢ُٝيٍٜٓخ حُوخٕٗٞ  حُظ٢ٝحُيُٝش   ٝطوّٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔئ٤ٔٓش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش

خك٤تش حُظ٘ظ٤ٔ٤تش ٓتٖ ٤ٛجتخص ٌُٜٝ٘خ طظٌٕٞ ٓتٖ حُ٘  ٠ٛٝ ٫ طظشٌَ ٖٓ ٤ٛجش ٝحكيس  حُؼخّ حُظ٘ظ٢ٔ٤ٌٛٙ حُيُٝش ٣َْٓ حُيٓظٍٞ ٤ًخٜٗخ 

ٝٛت٠ ٓتغ طشتٌِٜخ رخُظ٘ٔت٤ن   ًُٝي رٔخ ػَف ٖٓ ِٓطخص حُظ٘ل٤ٌ ٝحُظش٣َغ ٝحُوضتخء  ًزَٟ طظُٞع ػ٤ِٜخ َٓحكَ طشٌَ حُؼَٔ حُؼخّ

ٌاٖ   ر٤ٖ ٌٛٙ حُـٜخص ْ ٖٓ حٓظ٤ؼخد ٌٓ٘ش حُو٤خّ ٝكتيٛخ رخُؼٔتَ حُؼخّ.كخُيُٝتش ًظ٘ظت٤ أكيحٛخكٜٞ ط٤ٔ٘ن ٣للع هيٍحب ٖٓ حُظٞحُٕ ٫ ٣ٔ

ص ُِـٔخػش ٣ٔظٔي ٖٓ ٌٛح حُظشو٤ص ٓزٍَ ه٤خٓٚ ٣ٝٔظٔي ٓ٘ٚ شَػ٤ش ٗلخً حُوٍٞ ػ٠ِ حُـ٤َ رشؤٕ أٝضتخع حُـٔخػتش كلظتخب   ٓشوا

   ٌٛٙ حُيُٝش طوّٞ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ح٤ُ٘خرش ػٖ حُـٔخػش ٝحُظٔؼ٤َ ُٜخ  ًَ حُٔـخ٫ص ك٢ٝضزطخب ٝط٤٤َٔحب ٝط٤ٔ٘ش 

رٞ لٜخ ِٓطش ػخٓش ٓو٤يس ك٤ٔخ طـ٣َٚ ٖٓ طؼخ٬ٓص طظْ طزوتخ ٧ تٍٞ  ُيُٝشٓ٘خُػخص حُؼوٞى ح٩ىح٣ٍش حُظ٢ طزَٜٓخ حًٔخ حٕ 

 .ٝػٞحرض هخ٤ٗٞٗش هخطؼش حُي٫ُش ػ٠ِ ضٍَٝس َٓحػخس حُصخُق حُؼخّ ك٤ِْ ٖٓ ِٓطش ػخٓش ا٫ ٝٛٞ ٓو٤يس ٝٓليىس رٔ٘ي شَػ٤ظٜخ 

شوص ُِـٔخػش ٣ٔظٔي ٖٓ ٌٛح حُظشو٤ص ٓزتٍَ ٝٓٔخ ٫ شي ك٤ٚ إ ٌٛح ح٧َٓ ٣ـي َٓىٝىس حُطز٤ؼ٢ حٓظ٘خىحب ا٠ُ إٔ حُيُٝش ًظ٘ظ٤ْ 

ه٤خٓٚ ٣ٝٔظٔي ٓ٘ٚ شَػ٤ش ٗلخً حُوتٍٞ ػِت٠ حُـ٤تَ رشتؤٕ أٝ ضتخع حُـٔخػتش كلظتخب ٝضتزطخب ٝطٔت٤٤َحب ٝط٤ٔ٘تش كت٢ ًتَ حُٔـتخ٫ص ٛتٌٙ 

ٓخٓت٤ش حُظت٢ طؼيى حُظ٘ظ٤ٔخص ح٧ ٧ ٍٞ ػ٬ػش أُٜٝٔخ:غ حُيُٝش طوّٞ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ح٤ُ٘خرش ػٖ حُـٔخػش ٝحُظٔؼ٤َ ُٜخ ٝٛٞ طٔؼ٤َ ٣وض
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إٔ ٝظتخثق حُظو٣َتَ  ٝػخُؼٜٔخ:حهظ٬ف أٓخ٤ُذ حُظش٤ٌَ ٌُٜٙ حُظ٘ظ٤ٔخص.  ٝػخ٤ٜٗٔخ:طشٌَ ٜٓ٘خ حُيُٝش ك٬ طٌٕٞ ٤ًخٗخب ط٘ظ٤ٔ٤خ ٝحكيحب. 

 ٝحُظ٘ل٤ٌ ٫ طٔظٔي أ١ ٖٓ حُـٜخص شَػ٤ش ٓٔخٍٓظٜخ ا٫ رٞ ق حُـٜي ٓٔؼِش أٝ ٗخثزش ػٖ ؿ٤َٛخ.

 

بإبرامههها العقههد  علٌههها هٌبههة المجتمعههات العمرانٌههة الجدٌههدةواسههتندت تكههؤت انتفههاء حالههة العههرورة التههً ا :ػخُؼتتخ

 فهً" مكهرر تهرتبط  31ذلك أن حالة العرورة التً رمى إلٌها المشهر  فهً المهادة "  –موعو  الطعن بطرٌق االتفاق المباشر 
لسهنة  148القهانون  أحكهامعلهى صهدور تارٌ  سابق  فًللقانون  بالمخالفةالدولة  أراعىالٌد على  واععًبحاالت  ا ولالمقام 
فهً اسهترداد تلهك المسهاحات العام رجح المشر  تلك المصهالح عهن مصهلحة الدولهة  والشؤن القومًوتقدٌرا منه للصالح  2006

من حابزٌها وواععً الٌد علٌها وعلى الجانب ا خر فان المتعاملٌن على مشرو  مدٌنتً والحاجزٌن فهم فً ا ساس ٌتعاملون 
شرو  استثماري ؼرعه االساسى الربح وانه لن ٌترتب على استرداد الدولة  راعٌها تشرٌدهم أو بقابهم دون مؤوى بل على م

بالنسهبة للمتعاقهدٌن أن حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا موعو  العقد المطعون فٌه قد حصن مراكزهم القانونٌة وذلك بنصه انهه 
إقامهة مشهروعات الخهدمات بمشهرو   أوبقصد التجارة واالسهتثمار  على وحدات سكنٌة أو محًت أو وحدات أخرى

مدٌنتً، سواء كانوا قد تسلموها أو لم ٌتسلموها، فإن مركزهم القانونً لن ٌعار عند معالجة آثار الحكم ببطًن عقد بٌ  أرض 
حكهم بهبطًن العقهد المشهار إلٌهه. المشرو  المشار إلٌه، فلقد تعاملوا م  باب  ظاهر بحسن نٌة، ومهن ثهم لهن ٌعهاروا مهن آثهار ال

والتهً مهن مإداهها إنههاء العقهد وإعهادة  -وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثهار الحكهم بهبطًن العقهد، نفهاذاً للحكهم
المقابهل ا رض محل العقد إلى هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة م  تقٌٌد التصرؾ فٌها بإتبا  اإلجراءات القانونٌهة السهلٌمة وب

ذلهك أنهه مهن  -العادل فً الوقت الحالً والذي تسفر عنه هذ  اإلجراءات التً فرعها القانون للتصرؾ بالبٌ  فً أراعهً الدولهة
أن البٌه  الصهادر مهن ؼٌهر مالهك وإن كهان  -( مهن القهانون المهدن467ً( )466على وفق ما تقعً به المادتان ) -المقرر قانوناً 

طلقاً، وإنما بطًنه مقرر لمصلحة المشترى، وللمالك الحقٌقً )هٌبة المجتمعات العمرانٌة( أن ٌقر ههذا باطًً، فإن بطًنه لٌس م
البٌ  فً أي وقت فٌسرى عندبذ فً حقه وٌنقلب صحٌحاً فً حق المشترى. كما ٌنقلب العقد صهحٌحاً فهً حهق المشهتري إذا آلهت 

 ملكٌة المبٌ  إلى الباب  بعد إبرام العقد.
 

 -:" مكرر31ا ٌتعلق بمدى التزام هٌبة المجتمعات العمرانٌة بتطبٌق نق المادة "فٌم ثانٌا:

ههً التهً تتقٌهد فهً كافهة مظهاهر نشهاطها وأٌها كانهت طبٌعهة سهلطاتها بقواعهد قانونٌهة تعلهو  الدولة القانونٌة إنومن حٌث 

رسة السهلطة لهم تعهد امتٌهازا شخصهٌا  حهد ، علٌها وتكون بذاتها عابطا  عمالها و تصرفاتها فً أشكالها المختلفة ذلك أن مما

ولكنها تمارس نٌابة عن الجماعة ولصالحها ولبن تم القول بان السلطة ال تعتبر مشهروعة مها لهم تكهن ولٌهدة اإلرادة الشهعبٌة و 

بقواعهد قانونٌهة  تعبٌرا عنها إال أن انبثاق هذ  السلطة عن تلك اإلرادة وارتكازها علٌها ال ٌفٌد بالعرورة ان من ٌمارسها ٌعتهد

 تكون عاصما من جموحها وعمانا لردها على أعقابها إن هً جاوزتها متخطٌة حدودها .

 4/1/1994جلسة  – ةق. دستور8ٌلسنة  22فً هذا المعنى حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً القعٌة رقم 

الوحٌهد لمشهروعٌة  ا سهاس ههًقهانون سهٌادة ال أنعلهى انهه "  العلٌها اإلدارٌةوفى هذا المعنى استقر قعاء المحكمة 

السههلطة بمعنههى أن مشههروعٌة السههلطة إنمهها تسههتند إلههى احترامههها  حكههام القههانون وتطبٌقههها إٌهها  فههإذا مهها تؽافلههت السههلطة عههن 

 احترامها للقانون فقدت سند شرعٌتها وسند شرعٌة قرارها.

 22/12/1990جلسة  –ق.   32لسنة  3559فً هذا المعنى الطعن رقم 

أن العقد محل التداعً والسالؾ اإلشارة إلٌهه، والمحهرر بهٌن حٌث انه وبتطبٌق ما تقدم ولما كان الثابت من أوراق الطعن  ومن

، وملحقهه المحهرر فهً 1/8/2005هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  والشهركة العربٌهة للمشهروعات والتطهوٌر العمرانهً فهً 

لمهذكورة إلهى تلهك الشهركة مسهاحة مهن ا رض بمدٌنهة القهاهرة الجدٌهدة، مقهدارها ، قد انصبا علهى بٌه  الهٌبهة ا21/12/2005

وذلهك إلقامهة مشهرو  لإلسهكان  -تعادل ثًثة وثًثٌن ملٌهون وسهتمابة ألهؾ متهر مربه  تحهت العجهز والزٌهادة -ثمانٌة آالؾ فدان

 الوحدات السكنٌة.  % من إجمالً مسطحات7الحر، مقابل منح الهٌبة وحدات سكنٌة كاملة التشطٌب نسبتها 

م ٝح١ٌُ هض٠ رزط٬ٕ ػوتي  63ُٔ٘ش  15622 يٍ كٌْ ٓلٌٔش حُوضخء ح٫ىحٍٟ ك٢ حُيػٟٞ ٍهْ  22/6/2010ٝ رظخ٣ٍن إال انه 

ػتْ  تيٍ كٌتْ حُٔلٌٔتش ح٩ىح٣ٍتش حُؼ٤ِتخ ٓلتٍٞ ارتَحّ  21/12/2005ِٝٓلوتٚ حُٔتئٍم كت٢  1/8/2005حُز٤غ ح٫رظيحث٢ حُٔئٍم كت٢ 

 19/6/2010ر٤تي حٗتٚ ٝػ٘تيٓخ شتَػض حُـٜتش ح٩ىح٣ٍتش كت٢ ط٘ل٤تٌ حُلٌتْ طتْ طشت٤ٌَ ُـ٘تش هخ٤ٗٞٗتش رظتخ٣ٍن حُؼوي ٓٞضٞع حُطؼٖ  ، 

ُيٍحٓتتش ٤ًل٤تتش ط٘ل٤تتٌ كٌتتْ حُٔلٌٔتتش ح٩ىح٣ٍتتش حُؼ٤ِتتخ ٝأ تتيٍص طٞ تت٤ظٜخ ربػتتخىس حُظؼخهتتي ٓتتغ حُشتتًَش ًحطٜتتخ رتتخ٧َٓ حُٔزخشتتَ ُظتتٞحكَ 

 ٍَ ٝحٓظ٘يص حُـٜش ح٩ىح٣ٍش ك٢ هَحٍٛخ ٩رَحّ" 31ٌٓٓٞؿزخص كخُش حُضٍَٝس حُٔ٘صٞ  ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس " 

على  2006لسنة  148من القانون المذكور والمعافة بالقانون رقم " ط٘ص ػ٠ِ حٗٚ  " 31ٌٍَٖٓٝٓ ك٤غ إ حُٔخىس " 

مههن هههذا القههانون، ٌجههوز التصههرؾ فههً العقههارات أو التههرخٌق باالنتفهها  بههها أو  31،  30أنههه " اسههتثناء مههن أحكههام المههادتٌن 

تؽًلها بطرٌق االتفاق المباشر لواععً الٌد علٌها الهذٌن قهاموا بالبنهاء علٌهها أو لمهن قهام باستصهًحها أو اسهتزراعها مهن باس

صؽار المزارعٌن، بحد أقصى مابة فدان فً ا راعً الصحراوٌة والمستصلحة وعشرة أفدنهة فهً ا راعهً الزراعٌهة القدٌمهة 
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ؼٌههر ذلههك مههن حههاالت العههرورة لتحقٌههق اعتبههارات اجتماعٌههة أو اقتصههادٌة تقتعههٌها  وكههذلك بالنسههبة إلههى زوابههد التنظههٌم ، وفههً

المصلحة العامة  وذلك كله وفقاً للقواعد واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من ربهٌس مجلهس الهوزراء بنهاء علهى اقتهراي وزٌهر 

سلطة المختصة بإجرابه واعتماد ، وأسهس المالٌة ٌتعمن الشروط التً ٌلزم توافرها إلجراء التصرؾ أو الترخٌق، وتحدٌد ال

تقههدٌر المقابههل العههادل لههه وأسههلوب سههداد ،" وقههد تههم العمههل بهههذا الههنق اعتبههاراً مههن الشهههر التههالً لتههارٌ  نشههر  الحاصههل فههً 

 المشار إلٌه.  2006لسنة  148طبقاً للمادة الثانٌة من القانون رقم  15/7/2006

" ٌٍَٓ حُٔشتخٍ ا٤ُتٚ 31ُ٘صخد حُظؼخهي رط٣َن ح٫طلخم حُٔزخشَ طزوخ ُِٔخىس " هي حٗظٜؾ  ك٢ طلي٣يٙومن حٌث إن المشر  

" كوتي 31" ٖٓ ًحص حُوخٕٗٞ كز٤٘ٔخ ؿؼتَ ٛتٌح حُ٘صتخد ٓخ٤ُتخ كت٢ حُٔتخىس "31ٜٗـخ ٓـخ٣َح ُٔخ ٛٞ ٓوٍَ ك٢ ٌٛح حُشؤٕ ك٢ حُٔخىس "

" ٌٓتٍَ ك٤تغ ؿؼتَ حُلتي ٤ِ31ٜتخ كت٢ حُٔتخىس " ؿؼَ حُ٘صخد ٓظؼِوخ رٔٔخكش حُؼوخٍ ٓلَ حُظؼخَٓ ك٢ حُلخ٫ص ح٧ٍرغ حُٔ٘صٞ  ػ

ح٧هص٠ ُِظؼخَٓ رخُز٤غ أٝ حُظؤؿ٤َ أٝ حُظَه٤ص رخ٫ٗظلخع أٝ ح٫ٓظـ٬ٍ ك٢ كيٝى ػشَس أكيٗتش كت٢ ح٫ٍحضت٠ حٍُِحػ٤تش ٝٓخثتش كتيحٕ 

ُٔشتخٍ ا٤ُٜتخ ٝحُٔوصصتش ٤ُِٜجتخص ح 1991ُٔت٘ش  7ك٢ ح٫ٍحض٠ حُصلَح٣ٝش رٔلٜٜٞٓخ حُٞحٍى ك٢ حُٔخىس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُوتخٕٗٞ ٍهتْ 

ك٤ٜخ ، ٠ٛٝ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُٔشَٝػخص حُظؼ٤َٔ ٝحُظ٤ٔ٘ش حٍُِحػ٤ش ٤ٛٝجش حُٔـظٔؼخص حُؼَٔح٤ٗش حُـي٣تيس ٤ٛٝجتش حُظ٤ٔ٘تش حُٔت٤خك٤ش ، 

ُْٝ ٣ـِ ٫ٟ شوص طـتخُٝ ٛتٌح حُلتي ًُٝتي رٔتخ ٫ ٣وتَ رخُلتيٝى حُوصتٟٞ ٤ٌُِٔتش ح٫ٍحضت٠ حٍُِحػ٤تش ٝحُصتلَح٣ٝش حُتٞحٍىس كت٢ 

رشخٕ ح٫ٍحض٠ حُصلَح٣ٝش رل٤غ ٫ ٣تئىٟ حُز٤تغ طزوتخ  1981ُٔ٘ش  143هخٕٗٞ ح٩ ٬ف حٍُِحػ٢ ٝحُوخٕٗٞ طش٣َؼخص أهَٟ ٓؼَ 

 ." ٌٍَٓ ا٠ُ طـخُٝ حُليٝى حُوصٟٞ ٤ٌُِِٔش حُٔوٍَس ك٢ ٌٛٙ حُوٞح31ٖ٤ُِٗٔخىس "

وفقها لهنق المهادة للمساحات المتعامهل علٌهها  ا قصىجهٌر منه قد حدد الحد  إفصايوفى المشر   إنولما كان ذلك وحٌث 

حُٔشتَع اًح ٗتص ػِت٠ ٛتيف أن  مناط ذلهك  –تتقٌد بهذا الحد وال تتخطا   أنلزاما وبحكم اللزوم  ٌنبؽًفانه  إلٌها اإلشارةسالؾ 

معٌن أو شرط معٌن فً القانون محل التطبٌق فانه ٌنبؽً وبحكم اللزوم التفطن إلى مراد المشر  مهن تلهك الؽاٌهة أو ههذا الشهرط 

 ه من تحقٌق هدؾ معٌن.وما ٌستهدف

ومن ثم فإذا ما تطلب القانون شرطا معٌن أو استهداؾ تحقٌق هدؾ معٌن فً كل ما ٌصدر من الجهة اإلدارٌة من تصرفات فانه 

البد أن ٌكون ذلك الهدؾ هو منهاط التصهرؾ وعمهاد  وٌهرتبط بهه وجهودا وعهدما فهإذا مها تخلهؾ ههذا الشهرط وانتفهى ٌكهون منهاط 

تحقق الهدؾ المرجو مهن صهدور  وههو ال ٌكهون كهذلك إال إذا كهان ههذا الههدؾ شهرطا جوهرٌها مهن الشهروط  التصرؾ باطً لعدم

 التً تلتزم بها جهة اإلدارة فً تصرفاتها .

علهى لم تلتزم صحٌح حكم القانون وأبرمهت العقهد موعهو  الطعهن علهى تلهك المسهاحات  إال أن هٌبة المجتمعات العمرانٌة

حالههة  أنبحجههة " مكههرر ودافعههت عنههها  31ألزمههت نفسههها وخعههعت لههنق المههادة "الههرؼم مههن أنههها هههً التههً 

أي ا رض البالػ مسهاحتها ثمانٌهة آالؾ فهدان ، لهم ٌعهد موجهوداً  –محل العقد المقعً ببطًنه العرورة  تستلزم ذلك حٌث إن 

 –ظل فٌها وال ماء وال شهجر وال بنهاء بالحالة التً كان علٌها وقت إبرام العقد ، فقد تحولت هذ  ا رض من صحراء جرداء ال 

إلى بنٌة أساسٌة ومجتم  عمرانً ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أمواالً طابلة مما ٌستحٌل تجاهله ، كما ٌستحٌل إعهادة 

تها إعهادة ا رض البهالػ مسهاح كمها أنالحال إلى ما كانت علٌه قبل التعاقهد كنتٌجهة طبٌعٌهة للحكهم بهبطًن العقهود بصهفة عامهة .

ثمانٌة آالؾ فدان لهٌبة المجتمعات العمرانٌة كً تعٌد التصهرؾ فٌهها مهرة أخهرى دون أن تعه  فهً اعتبارهها مها تهم علٌهها مهن 

أمر ال ٌمكن االلتفات عنه ، وال ٌمكن معالجة ذلك عن طرٌق االحتكام إلً قواعد البناء علهى أرض الؽٌهر ،  ن  –تحول وتؽٌٌر 

معقدة من المصالح المتعاربة قوامها مدى التعوٌض الذي ال قبل  حد به سهواء فٌمها ٌتعلهق مإدى ذلك نسج شبكة متعارعة و

بتعوٌض الشركة عن المبانً والمنشآت ، وتعارب العًقات بٌن المتعاملٌن على تلك المنشآت وههم جمٌعهاً حسهنى النٌهة ، كمها 

د ، فعهًً عهن افثهار السهلبٌة الخطٌهرة التهً تطهول جمٌه  أنه ال ٌمكن أن ٌنسب إلى تلك الشركة خطؤ أو سوء نٌة فً إبرام العق

فبات ا مر وكؤن حالة العرورة فً الحفاظ على حقهوق المسهاهمٌن فهً المشهرو  االسهتثماري ههً ا طراؾ .

شؽلها الشاؼل ومهمتها ا ساسٌة و تناست أنها مفوعه بإدارة المال العام وناببة عن جمٌ  أفراد الشعب فً 

ِٓظِٓش رلِٓش ٖٓ حُضٞحرظ  حُوخ٤ٗٞٗتش حُظت٢ طٌلتَ ُٜتخ  ط٘ل٤تٌ طِتي ح٤ُٔخٓتخص رٔتخ ٣لوتن وإنها  إدارة هذا المال

حُظٌخكتتَ ٝطٌتتخكئ حُلتتَ  رتت٤ٖ أكتتَحى حُتتٞطٖ حُٞحكتتي ٝٛتت٠ ًتتٌُي حُٔؼ٤٘تتش رخُوطتتخد حُوتتخ٢ٗٞٗ رتتخ٫ُظِحّ رخُشتتَػ٤ش 

حُٔ٘تتٞط رٜتتخ كتت٢ اىحٍس  ٝحُؼيحُتتش ح٫ؿظٔخػ٤تتش ك٤ٔتتخ طظوتتٌٙ ٓتتٖ اؿتتَحءحص أٝ طصتتَكخص ٝٛتت٠ رصتتيى حُو٤تتخّ رتتيٍٝٛخ

ٝط٤َٔ حَُٔحكن حُؼخٓش ٖٓ أٍحض٠ حُيُٝش ٝٓٔظٌِخطٜخ حُؼخٓش ٝحُوخ ش ٝحُظت٢ ٛت٢ كت٢ ح٧ٓتخّ ًِٓٔٞتش ُِيُٝتش 

 ٝحُٔلٞضش ٝح٤ًُِٞش ٖٓ هزَ أكَحى حُشؼذ ػ٠ِ اىحٍطٜخ ٝحٓظـ٬ُٜخ رٔخ ٣لون حُصخُق حُؼخّ.

ممارستها اختصاصاتها، بالقواعد القانونٌة المسهتقرة فهً تخالفهها، أن الدولة القانونٌة هً التً تتقٌد لدى  ولما كان ذلك وحٌث

وأههم ههذ  القواعهد  ن السلطة المخولة لها فً هذا المقام ال تعد امتٌازاً لمن ٌباشرها، بل هو مقررة لتحقٌق الصالح العهام، 
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المسهاواة وحرٌهة المنافسهة مها تقهوم علٌهه قواعهد المناقصهات والمزاٌهدات مهن مبهادئ التً تتعلق بالموعو  المعهروض، 

وتكههافإ الفههرق للجمٌهه  وهههو مهها ٌتحقههق بالعًنٌههة عههن طرٌههق اإلعههًن عههن المشههروعات الكبههرى ومنههها المشههروعات السههكنٌة 

التعاقهد  1998لسهنة  89وإتاحة الفرصة للكافهة للتقهدم لهها، ولهذلك جعهل قهانون المناقصهات والمزاٌهدات الصهادر بالقهانون رقهم 

ثناء فً حاالت محدودة على سبٌل الحصر، وجعل ا صل هو إتبا  طرق المناقصهة والمزاٌهدة أو الممارسهة، با مر المباشر است

 نها ههً التهً ٌتحقهق مهن ورابهها تحقٌهق المبهادئ وا سهس المتقهدم ذكرهها، ومهن ثهم فهإن اللجهوء للتعاقهد بها مر المباشهر فهً 

أمها خهًل بالمسهاواة وحرٌهة المنافسهة  ، و المزاٌهدة، ٌترتهب علٌهه اإلالحاالت التً تستلزم التعاقد عن طرٌق المناقصة العامهة أ

" مكرر هروبا من مسبولٌتها القانونٌهة 31وان أرادت هٌبة المجتمعات العمرانٌة االستناد إلى نق المادة " 

وما نتج عنه مهن عبهث وإههدار  راعهى الدولهة بهابخس ا ثمهان وادنهً ا سهعار فانهه ومه  التسهلٌم بهان تلهك 

فكههان ٌنبؽههً علههى هٌبههة  علههى سههبٌل الفههرض الجههدلً  مههادة هههً التههً ٌخعهه  لههها العقههد موعههو  الطعههنال

المجتمعات العمرانٌة أن تتقٌد بتلهك المهادة فهً كهل فقراتهها ومهن ثهم ال تبهرم العقهد إال فهً حهدود المابهة فهدان 

هذا له مردود واحد فقط وهو  الواردة بالمادة أما وان الجهة اإلدارٌة وقد أصرت على مخالفة تلك المادة فان

أن الفساد وعدم احترام أحكام القانون بات مًزما لكل تصهرؾ مهن تصهرفات الجههة اإلدارٌهة بخصهوق تلهك 

الصفقة ٌصاحبه جنبا إلى جنب ال ٌفترقان أبدا لتعحً مقهدرات وثهروات الشهعب المصهري مرتعها لكهل عابهث 

ة التً ٌنطهق بهها حهال ا وراق براحتهها التهً تكهاد تهزكم وهدفا للمجاملة والمحاباة وإبرام الصفقات المشبوه

ح٧ٗٞف ٝح٧كٞحٙ ٖٓ شتيس ٓتخ رٜتخ ٓتٖ ٣ُتق ٝكٔتخى ٝٓلتخ٫ٝص ُِظضت٤َِ ٝحهتظ٬م ٨ُٓتزخد ٝحُلـتؾ ٝٓلخُٝتش 

 طط٣ٞغ ٗصٞ  حُوخٕٗٞ رٔخ ٣ويّ طِي حُٔآٍد حُظ٢ ٓخ حٍِٗ هللا رٜخ ٖٓ ِٓطخٕ كزخطض ًخُٜش٤ْ طٌٍٝٙ ح٣َُخف .

٢ٛٝ طئى١ ٍٓخُظٜخ حُوضخث٤ش هي طٌشق ُٜخ ٓخ طويّ ٖٓ اٛيحٍ ؿ٤ْٔ ُِٔخٍ حُؼخّ ٝطـ٣َق  ٝك٤غ إ حُٔلٌٔش

٧ ٍٞ ح٫هظصخى حُٔص١َ طْ طلض ه٤خىس حُؼي٣ي ٖٓ حُُٞحٍحص ٧ًزَ ػ٤ِٔخص طو٣َذ ٬ُهظصخى حُٔص١َ ٢ٛٝ 

خءُش ، ٝػ٬ٔب رلٌْ ؿَحثْ ؿ٘خث٤ش ـ إ ػزظض رؼي طلو٤وٜخ ـ كض٬ب ػٖ ًٜٞٗخ طٔؼَ كٔخىحب اىح٣ٍخب ٣ٔظٞؿذ حُٔٔ

( ٖٓ هخٕٗٞ ح٩ؿَحءحص حُـ٘خث٤ش حُظ٢ أٝؿزض ػ٠ِ ًَ ٖٓ ػِْ رٞهٞع ؿ٣َٔش ٣ـُٞ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش 25حُٔخىس )

إٔ ٣زِؾ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش أٝ أكي ٓؤ١ٍٞٓ حُضزظ حُوضخث٢ ػٜ٘خ ، ٝحُٔخىس  ٍكغ حُيػٟٞ ػٜ٘خ رـ٤َ شٌٟٞ أٝ طِذ

ػِْ ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ حُؼ٤٤ٖٓٞٔ أٝ حٌُِٔل٤ٖ رويٓش ػخٓش أػ٘خء  ( ٖٓ حُوخٕٗٞ ًحطٚ حُظ٢ أٝؿزض ػ٠ِ ًَ 26ٖٓ)

رـ٤َ شٌٟٞ أٝ  ػِٔٚ أٝ رٔزذ طؤى٣ظٚ رٞهٞع ؿ٣َٔش ٖٓ حُـَحثْ ٣ـُٞ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ٍكغ حُيػٟٞ ػٜ٘خ طؤى٣ش

حُضزظ حُوضخث٢" ، كبٕ حُٔلٌٔش طؼظزَ  طِذ، إٔ ٣زِؾ ػٜ٘خ كٍٞح ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ، أٝ أهَد ٓؤٍٓٞ ٖٓ ٓؤ١ٍٞٓ

ٜخ حُوضخث٢ ٌٛح ر٬ؿخب ٌَُ ؿٜخص حُظلو٤ن رخُيُٝش ، ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ، ٤ٗٝخرش ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش ، ٝاىحٍس حٌُٔذ كٌٔ

ؿ٤َ حُٔشَٝع ، ٝح٤ُ٘خرش ح٩ىح٣ٍش ، ُظظوٌ ًَ ؿٜش ك٤خٍ ٌٛح ح٧َٓ ٓخ أٝؿزٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝٓخ ٣و٢ حُز٬ى شَ 

 .حُلٔخى
ح ٜٓٔتتخ ًخٗتتض  تتؼٞرظٚ كتتت حُظصتتي١ ٌُتتَ ٓلخُٝتتش ُظو٣َتتذ ٝٗلتتٖ ٓتتٖ ؿخٗز٘تتخ ُتتٖ ٗتتؤُٞ ؿٜتتيح أٝ ٗوظتتٍِ ٓـٜتتٞى

ٗخ إٔ ِٗظلتض اُت٠ ح٫هظصخى حُٔص١َ ٝطـ٣َلٚ طلض ٠ٔٔٓ ح٫ٓظؼٔخٍ اًح ٓخ  يٍ رخُٔوخُلتش ُِوتخٕٗٞ ُٝتٖ ٣ضت٤َ

 .حٟ ٓلخُٝش طَىٗخ ػٖ ٓوخ يٗخ ٝأٛيحك٘خ

فههدان بههذات المسههاحة للعقههد 8000هٌبههة المجتمعههات العمرانٌههة العقههد موعههو  الطعههن لمسههاحة أرَٓتتض  ٝح٣ٔتتخ ًتتخٕ ح٧ٓتتَ ٝاً

والتهً أرادت تطبٌقهها واالحتكهام إلٌهها فهان  2006لسهنة  148" مهن القهانون 31المقعً ببطًنه ؼٌر ملتزمة بنق المادة " 

ٓٞضتٞع قرارها بإبرام العقد ٌعحى باطً بطًنا مطلقا لمخالفته  حكام القانون وما ٌترتهب علٌهه مهن أثهار أهمهها بطهًن العقهد 

 .حُطؼٖ

إلنشاء مشروعات سكنٌة، فالمحكمة تنو  إلى أن تشجٌ  االستثمار  –تشجٌ  االستثمار  وال ٌحاج فً هذا الشؤن بعرورة

أمر قومً ال خًؾ علٌه لما ٌترتب علٌه من تحقٌق نتابج إٌجابٌة تتحصل فً توفٌر فهرق العمهل وؼٌهر ذلهك مهن نتهابج تتعلهق 

 ٌتؤتى بإهدار المبادئ القانونٌة المستقرة والتً نوههت المحكمهة إلٌهها سهلفاً، بهل أن باالقتصاد بصفة عامة، إال أن تحقٌق ذلك ال

تشجٌ  االستثمار بكافة أنواعه ٌنمهو وٌهزودهم فهً ظهل احتهرام الدولهة لقوانٌنهها ولهٌس فهً ظهل ؼٌهاب العدالهة وتكهافإ الفهرق 

فهة فهً الدولهة المنهوط بهها إدارة أمهوال الدولهة العقارٌهة والمساواة بٌن ا فراد، ولذلك تهٌب المحكمة با جهزة التنفٌذٌهة المختل

والتصرؾ فٌها، أن تحترم سٌادة القانون وأن تقوم من تلقاء ذاتها بمراجعة العقود الخاصة ببٌ  هذ  ا موال وأراعهً الدولهة، 
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ٌكهون ذلهك مهدعاة الحتهرام وتنهً المعٌب منها إعًًء لمبدأ سٌادة القانون حتهى ٌشهٌ  الشهعور بالعهدل بهٌن النهاس كافهة، وحتهى 

 ا فراد للقانون اقتداء باحترام أجهزة الدولة للقانون. 

وأخٌرا وإٌمانا منها بهان احتهرام ا حكهام القعهابٌة والعمهل علهى تنفٌهذها تنفٌهذا سهلٌما ههو مظههر مهن مظهاهر 

القهانون حاكمها  الدولة القانونٌة وسهٌادة القهانون وإعهًء لوجههه العدالهة وترسهٌ  لمبهدأ أن الكهل سهواء أمهام

ومحكوما سلطة وشعبا أفرادا ومجموعات وان القعاء بكهل مها ٌحملهه مهن مسهبولٌة ههو العهمانة ا ساسهٌة 

للحقوق والحرٌات العامة حارسا علٌها مدافعا عنها ال ٌكون فً خصومة م  احد إنما أعًء سٌادة القانون و 

شخاق الخصوم أو ذواتهم أو ما ٌمكن أن ٌحدثه تطبٌقه هو أهم أهدافه واسمً ؼاٌته وذلك دون النظر إلى أ

فهههً عدالهة عمٌههاء معصهوبة العٌنههٌن عهن كههل محابهاة أو مجاملههة ال  –مهن صههخب ٌصهاحب صههدور  وتنفٌهذ  

 .تخاؾ فً هللا لومه البم

فهً ا سهاس  اعم واشمل فهً إن القعاء بكل ما ٌحمله من معانً لٌس مجرد وظٌفة ٌتقلدها القاعً بل هً

 إلههىوالههذود عههن الحقههوق والحرٌههات ورد المظههالم  أصههحابها إلههى ا مانههات بههؤداءاسههمً تتحقههق رسههالة لؽاٌههة 

 .فٌهم تؤخذ شفقة  أو هوادةوهدم قً  الفساد والعرب على اٌدى المفسدٌن دون  أصحابها

هٌب بالجههات المسهبولة عهن إدارة شهبون الهبًد والموكهول لهها رعاٌهة مصهالح ههذا نومن هذا المنطلق فؤننا 

شههعب أن ٌكههون احتههرام ا حكههام القعههابٌة هههو أول مهامههها وأسههمى ؼاٌتههها وان ٌقهه  الحكههم فٌههها موعهه  ال

 االحترام قبل أن ٌق  موع  النفاذ.

ُٔتخ ٣ؤهتٌ رٔتخ طوتيّ كخٗتٚ ٣ٌتٕٞ هتي أهطتخ كت٢ ططز٤تن ٝأ٣خ ًخٕ ح٧َٓ ُٝٔخ ًخٕ ٖٝٓ ك٤غ إ حُلٌتْ حُٔطؼتٕٞ ك٤تٚ 

 حُوخٕٗٞ ٓٔخ ٣ـؼِٚ ؿي٣َح رخ٩ُـخء

ٓتتٖ هتتخٕٗٞ حَُٔحكؼتتخص حُٔي٤ٗتتش  ٤184تتغ إ ٓتتٖ ٣ؤتتَ حُطؼتتٖ ٣ِتتِّ حُٔصتتَٝكخص ػٔتت٬ رلٌتتْ حُٔتتخىس ٝٓتتٖ ك

 ٝحُظـخ٣ٍش.

 كٌِٜٙ ح٧ٓزخد

 " َٟٗ حُلٌْ

ق  بقبولهههه شهههكً ورفعهههه موعهههوعا وإلهههزام الشهههركة الطاعنهههة 58لسهههنة  6913بالنسهههبة للطعهههن  -أوال:

 .المصروفات

بقبولهمهها شهكً وبإلؽهاء الحكهم المطعهون فٌههه  ق58لسهنة  7308و  7032 رقمهً بالنسهبة للطعنهٌن -ثانٌها :

والقعاء مجددا ببطًن العقد المبرم بٌن الشركة العربٌة للمشروعات والتطوٌر العمرانهً وهٌبهة المجتمعهات 

م  ما ٌترتب  8/11/2010 فً  المإرخ العمرانٌة الجدٌدة لمساحة ثمانٌة أالؾ فدان إلقامة مشرو  مدٌنتً

 وإلزام المطعون عدهم المصروفات. على ذلك من أثار
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