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حٌّمخَ ِٓ

َٗوش حٌزلَ حألكَّ ٌٍظعيٓ٠
ٟــــــــي

 َ٠ُٚ -1حٌزظَٚي

"رٜفظٗ".

ٍ -2ثِ ْ١ـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش

"رٜفظٗ"

ًٌٚه ١عٕخ عٍ ٝكىُ ِلىّش حٌم٠خء حإلىحٍ ٞحٌيحثَس حٌؼخِٕش – عمٛى في الدعوى رقم  36956لسنة 76ق
والصادر بجلسة 3122/8/5
حإلؿَحءحص
أٔٗ ـ َٛ٠ ٟحٌٔزض حٌّٛحـك  2011/8/20أٚىع حألٓظخً .ى  /ؿخرَ ؿخى ٜٔخٍح ٌّلخِ ٝر خٌٕمٚ ٞحإلىحٍ ٠ش حٌعٍ ١خ لٍ ُ وظ خد حٌّلىّ ش
حإلىحٍ ٠ش حٌعٍ ١خ – طمََ ٠حا ر خٌطعٓ ـ  ٟكى ُ ِلىّ ش حٌم ٠خء حإلىحٍ ٞـ  ٟحٌ يعٍ ٜٛل ُ ٕ ٌٔ 25845ش 65ق ٚحٌ ٜخىٍ رـٍٔ ش
ٚ َ2011/7/4حٌمخ ٟٟـِٕ ٟطٛلش "كىّض حٌّلىّش ( رمزٛي حٌيع ٜٛحأل١ٍٛش ٗىالا ٚرَـٍ١ ٞذ ٚل ؿ حٌظٕفٚ ٌ ١أٌِِ ض حٌ٘ َوش
حٌّيع ١ش َِٜٚـخطٗٚ ،أَِص ربكخٌش حٌطٍذ حٌّٛ ٟٛع ِٕٙ ٟخ ٚحٌ يع ٜٛحٌفَع ١ش اٌ ١٘ ٟج ش ِف ٟ ٟٛحٌي ٌٚش إلع يحى طمَ َ ٠ر خٌَأٜ
حٌمخٔ ٟٔٛـّٙ١خ )
ٍ١ٚذ حٌطخعٓ ـ ٟهظخَ طمَ َ٠حٌطعٓ حٌلىُ رمزٛي حٌطعٓ ٗىال ٚـ ٝحٌّٟٛٛع ربٌؽ خء حٌلى ُ حٌّطع  ْٛـٚ ٗ ١حٌم ٠خء ِـ يىحا رٛل ؿ
طٕف ٌ١حٌمَحٍ حٌّطعٚ ْٛحعظزخٍٖ وؤْ ٌُ ٠ىٓ ٚاٌِحَ حٌّطعٟ ْٛيّ٘خ حٌَّٜٚـخص.

حٌٛلــــــــخثع
طوٍ ٚ ٚل خثع حٌٕ ِحع كٔ زّخ ؿ خء ِ ٓ حألٍٚحق ٚحٌلى ُ حٌّطع  ْٛـ ٗ ١حْ حٌ٘ َوش حٌ يع ٜٛحٌّخػٍ ش رعَ ٠٠ش أٚىع ض لٍ ُ وظ خد
حٌّلىّ ش رظ خٍ٠ن ٍ١ٚ 2011/4/2ز ض ـ  ٟهظخِ ٙخ حٌلى ُ رمز ٛي حٌ يع ٗ ٜٛىال ٚر ٜفش ِٔ ظعـٍش رٛل ؿ طٕف ٌ ١حٌم َحٍ حٌ ٜخىٍ ِ ٓ
حٌّيع ٟعٍ ٗ ١حٌؼ خٍٔ ٟل ُ ٕ ٌٔ 13ش  2011رظ خٍ٠ن  2011/3/9ربٌؽ خء عم ٛى حتٓ ظؽالي حٌ ٜخىٍس أٍل خَ ،1579 ، ،1557 ،1543
ِٚ 1707 ،1706 ،1639 ، 1580خ ٠ظَطذ عًٌٍ ٟه ِ ٓ ثػ خٍ أهٙ ٜخ ا ٛيحٍ حٌّٛحـم ش رخٌٔ ّخف ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش رظ ٜي َ٠ه خَ
حٌفٓٛفخص ٚـمخ ٌعمٛى حتٓظؽالي حٌٜخىٍس ٌٙخ ٚ ،ـ ٝحٌّٟٛٛع ربٌؽخء حٌمَحٍ حٌّطع ْٛـٚ ٗ١وخـش ِخ ٠ظَط ذ عٍ  ًٌ ٟه ِ ٓ ثػ خٍ ِ ع
اٌِحَ حٌّيع ٟعٍّٙ١خ رخٌَّٜٚـخص ِٚمخرً أطعخد حٌّلخِخس .
ًٚوَص حٌَ٘وش َٗكخ ٌيعٛح٘خ
أٔ ٗ رظ ٛحٍ٠ن  2004/1/24 ، 2003/1/29 ، 2002/4/1 ، 2001/10/29طل ٍَص عم ٛى حٓ ظؽالي حٌّع خىْ أٍل خَ ،1557 ،1543
 1639 ،1580 ،1579رٕٙ١خ ٚر َ٠ُٚ ٓ١حٌٕٜخعش ٚحٌظّٕ١ش عٓ ِٕطمظ  ٟحٌ٘ ؽذ ٚحٌّ٘خٗ  ٟرخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش  ًٌٚه رٕ خء عٍ ٝ
ط َحه ٚ١حٌزل غ ع ٓ حٌّع خىْ أٍل خَ  3503ـ  3502 ، 2001/2/14 ٟـ  ٛٚ - 2011/2/14 ٟلظٗ (، 3579 ، )2001/2/14
 3580ـٚ 2001/10/29 ٟطَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ  240ـٚ .2003/7/28 ٟرظخٍ٠ن  2005/6/2طلٍَ ٌ ٙخ عم ي ٞحٓ ظؽالي حٌّع خىْ
ٍلّ 1707 ،1706 ٟعٓ ِٕطمظ ٚ ٟحى ٞحٌز خطٚ ٍٛحٌ٘ ؽذ رخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش رٕ خء عٍ  ٟطَه ٝ ٜ١حٌزل غ ٍلّ 1819 ،3817 ٟ
حٌٜخىٍ ٓ٠ـ. 2004/6/26 ٟ
ٚحٓظطَىص حٌَ٘وش حٌّيع١ش أٔٙخ ٌِٕ طٛحٍ٠ن طلَ َ٠عمٛى حتٓظؽالي ٌٙخ  ٟ٘ٚطزخَٗ عٍّٙخ ٚطٛـ ٝرخٌظِحِخطٙخ عٍ ٝأوّ ً ٚؿ ٗ
 ،ات أٔٙخ ـٛؿجض ـ ٟؼ ِ َٞٙٗ ْٛ٠خٍّ  2009ٗ ١ٌٛ٠ٚرم ١خَ حٌ١ٙج ش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ حٌؼخٔ ١ش ربٌؽ خء ط َحه ٚ١رل غ ع ٓ ِٛحل ع
أهَٛ ٞخىٍس ٌٙخ ٚحِظٕعض عٓ اٛيحٍ عمٛى حٓظؽالي ٌٙخ عٓ طٍه حٌظَحه ٚ١ـؤلخِض ىع ٓ١٠ٛل٠خث١ظ١ ٓ١عٕخا عٍ  ٟل َحٍحص حٌ١ٙج ش
ـٌ٘ ٝح حٌو. ٜٙٛ
ٚأٟخـض حٌَ٘وش حٌّيع١ش أٔٙخ ـٛؿجض رظخٍ٠ن  2010/2/23رم١خَ حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍٙ١خ رظمي ُ٠رالغ اٌ ٝحٌٕ١خرش حٌعخِش طيعٟ
ـ ٗ١أْ طَحه ٚ١حٌزلغ حٌؼخٔ١ش حٌٔخٌفش عٓ هخَ حٌفٓٛفخص أٍلخَ 3852 ،3818 ،3925 ،3924 ،3923 ، 3922 ،3921
1

ٚطَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ  244ل ي ِٕل ض ٌٍ٘ َوش رطَ ٠ك حٌؽ ٖ ٚحٌظ ٛح١ت ٚل ي حٔظ ٙض حٌٕ١خر ش حٌعخِ ش ـ  2010/5/23 ٟاٌ  ٝكفه ٗ
اىحٍ٠خ ا ٚل١ي ر َلُ ٕ ٌٔ 42ش  ٗ 2010ىخِ ٞٚلفٛة ش وّ خ أ ٟخـض حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش أٔ ٗ ٚـ  ٟؼ َٙ ٗ ْٛ ٠ـزَح 2011 َ ٠طم يِض
حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍٙ١خ حٌؼخٔ١ش رزالغ ثهَ عٓ عمٛى حتٓظؽالي ِٟٛٛع حٌيع ٜٛحٌّخػٍش طيع ٟـٛ ٗ١يٍ٘ٚخ رخٌّوخٌفش ٌٍمخٔ ْٛر ٕفْ
ِز ٍَحص حٌ زالغ حٌٔ خرك  ِٚخ ُحي ل ١ي حٌظلم ١ك وّ خ طم يِض ر زالغ اٌ  ٝحٌٕ١خر ش حإلىحٍ ٠ش ٌٍٕ ٜخعش  ٟي
رع ٞحٌّٛةفٌ ٓ١يٙ٠خ .
ٚأٟخـض حٌَ٘وش حٌّيع١ش أٔٙخ رظخٍ٠ن  2011/3/14طميِض رعيى  ّٔ 6خًؽ ط ٜي َ٠اٌ  ٝحٌ١ٙج ش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ رؽ َ ٝحٌلٛ ٜي
عٍ ٟحٌّٛحـمش حٌظٜي٠َ٠ش رخٌّٔخف ٌ ٙخ رظ ٜي َ٠ه خَ حٌف ٓٛفخص ٚـم خ ا ٌعم ٛى حتٓ ظؽالي حٌّلفٛة ش ٌ ٙخ ٚحٌظ  ِ ٝخ ُحٌ ض ٓ خٍ٠ش ُ ٌٚ
ٜ٠يٍ ر٘ؤٔٙخ أ٠ش لَحٍحص ات أْ حٌ١ٙجش حِظٕعض عٓ اٛيحٍ حٌّٛحـمش حٌظٜي٠َ٠ش ٌٙخ ٚ .رظ خٍ٠ن  2011/3/20طم يِض رع يى  ّٔ 6خًؽ
ط ٜي َ٠أه َ ٞـ َـ ٞحٌّٛة ؿ حٌّو ظ ٚرخٌ١ٙج ش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ حٓ ظالِٙخ ـ  ٝطعٔ ؿ ٚح ٟق ٠َ ٛٚق  ،ػ ُ ـٛؿج ض رظ خٍ٠ن
 2011/3/28ربهطخٍ حٌ١ٙجش ٌٙخ رؤٔٗ طُ اٌؽخء عمٛى حتٓ ظؽالي حٌّّٕٛك ش ٌ ٙخ  ًٌٚه رٕ خء عٍ  ٟل َحٍ ِـٍ ْ حإلىحٍس ٍل ُ ٕ ٌٔ 13ش
 2011حٌٜخىٍ ـ. 2011/3/9 ٟ
ٚطٕع ٟحٌَ٘وش حٌّيع١ش عٌٍ٘ ٟح حٌمَحٍ أٔٗ لي ٛي ِـلفخ ا رلمٛلٙخ ِوخٌفخ ا ٌٍمخٌٜٔ ْٛي ِٓ ٍٖٚؼِ َ ١و ظ ٚك ١غ ٔ خ١
حٌمخٔ ْٛر َ٠ُٛحٌٕٜخعش ٍٓطش اٛيحٍ ِؼً ًٌه حٌمَحٍ ٚأْ حٌٌ ٜأٛيٍٖ ِ٘ ٛـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍ ٙ١خ حٌؼخٔ ١ش ِفظجظ خا عٍ ٟ
ٍٓطش حٌ. َ٠ُٛـ٠الَ عٓ ِوخٌفش ًٌه حٌمَحٍ ٌٍمخٔ ْٛألٔٗ ٛيٍ ىٓ ْٚزذ ٛل١ق ٚىٚ ْٚل ٛع هط ؤ ِٕ ٙخٚ .أْ ِ خ ٔٔ ذ اٌ ٙ١خ ـ ٟ
حٌزالؼخص حٌّميِش ٌٍٕ١خرش حٌعخِش ِخ ُحي ِلً طلم١ك أِخَ حٌٕ١خرش حٌعخِش ٚ .وخْ ٠ظع ٓ١عٍ ٟحٌّيع ٟعٍ ٗ١حٌؼ خٔ ٟأْ ٕ٠ظه َ ِ خ طٔ فَ
عٕٗ حٌظلم١مخصٚ ،أْ حٌمَحٍ حٌّطع ْٛـِٛ٘ ٗ١د رع١ذ آخءس حٓظعّخي حٌٍٔطش  ،.ـ٠الَ عٓ أْ ًٌه حٌم َحٍ  ٠ئى ٞاٌ  ٝع يَ طّى ٓ١
حٌَ٘وش حٌّيع١ش ِٓ حٌٛـخء رخٌظِحِخطٙخ ِٓ طٜي َ٠حٌفٓٛفخص ٌٍَ٘وخص حٌّظعخليس ِعٙخ ٠ٚ ،فمي٘خ حٌؼمش ـ ٟحٌظعخِ ً  ِ ٛ ٘ٚخ  ٠ئىٞ
ـ ٟحٌٕٙخ٠ش اٌ ٝهٔخثَ ٟوّش ٌاللظٜخى حٌّ. َٜٞ
ٚأ ٟخـض حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش أْ حٌ ٙيؾ حٌلم١م ٍٚ ٓ ِ ٟحء ا ٛيحٍ حٌم َحٍ حٌّطع  ْٛـٍ ٛ ٘ ٗ ١ؼز ش حٌ١ٙج ش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ ـ ٟ
حٌّ٘خٍوش رلٜش ـ ٟأٍرخف حٌَ٘وشٚ .ـ٠الَ عٓ ًٌه ـبْ حِظٕخع حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍ ٙ١خ ع ٓ ا ٛيحٍ حٌّٛحـم خص حٌظ ٜي٠َ٠ش ٌٍ٘ َوش
١ٜ٠زٙخ رؤَٟحٍ ؿّٔ١ش ِٕٙخ ٚؿٛى حٌَّحوذ ـٕ١ِ ٟخء ٓفخؿخ حٌظعي ٟٕ٠ـ ٝحٔظهخٍ حٓظالَ وّ١خص حٌوخَ حٌّظفك عٍٙ١خ ِع حٌ٘ َوخص
حٌّٔظٍٛىس ِّخ ٠ئى ٞاٌ ٝىـع ؼَحِخص ٌىً َِوذ طظلٍّٙخ حٌَ٘وش رّزخٌػ وزَ١س ٚ ،طعط ً١كَوش حٌّ ٕ١خء ٚحِ ظالء ِو ِْ حٌوخِ خص
حٌّٛؿٛى رخٌّٕ١خء ٚ ،طٙي٠ي كَوش حإلٔظخؽ رخٌَ٘وش ٚعّخٌٙخ ٙ٠ٚ ،يى٘خ رَـع ىعخ ٜٚل٠خث١ش  ٟي٘خ ٔ ٟ ٘ٚ ،ظ خثؾ ٠ظع ٌٍ ط يحٍوٙخ ،
٠ٚلك ٌٙخ رٌٌه ٍ١ذ ٚلؿ طٕف ٌ١حٌمَحٍ حٌّطع ْٛـٚ ، ٗ١حهظظّض حٌَ٘وش حٌّيع١ش عَ٠٠ش حٌيع ٜٛرخٌطٍزخص حٌّ٘خٍ اٌٙ١خ .
ٚعٕ١ض حٌّلىّش ٌٕهَ حٌ٘ك حٌعخؿً ِٓ حٌ يع ٜٛأِخِ ٙخ ؿٍٔ ش ٚ 2011/4/19ـ ٙ١خ ل يَ ٚو ١ال حٌ٘ َوش طٔ ع ك ٛحـد ِٔ ظٕيحص
 ٠ٛ١ض عٍ  ٍٛ ٛ ٝحٌّٔ ظٕيحص حٌّع الس عٍ  ٝأؼٍفظ ٙخ  ِٕٙٚخ ٍٛ ٛس وظ خد حٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش ربهط خٍ حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ربٌؽ خء عم ٛى
حتٓظؽالي ِلً حٌيع ٍٛٛٚ .ٜٛعمٛى حتٓظؽالي  ٍٛٛٚطَحه ٚ١حٌزلغ حٌظٛ ٟيٍص رٕخء عٍٙ١خ عمٛى حتٓظؽالي ٍٛٛٚ .س وظ خد
ٗ َوش ٍ٘ٛ١رٛط خّ حٌفَٔٔ ١ش ـ ٍٛ ٛ ، 2011/3/28 ٟس وظ خد ٘ـَٛ٠ط خ اٌ  ٝحٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ـ  ٌ٘ 2011/4/13 ٟلٓ ه خَ
حٌفٓٛفخصٍٛٛٚ .س ٌِوَس كفد رالغ حٌ١ٙجش ٟي حٌَ٘وش رو ٜٙٛطَحه ٚ١رلغ أٍل خَ 3925 ،3924 ،3923 ،3922 ،3921
(ٌٔ١ض طَحه ٚ١حٌزلغ حٌّظعٍمش رعمٛى حتٓظؽالي ِلً حٌيع ٞٛحٌّخػٍش ).
ٍٛٛس ِلِ َ٠ل ٍَ ِ ٓ اىحٍس طفظ  ٖ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ  ٟي حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ل ٌّٕ 2011/4/6 ٟع ٙخ ِ ٓ حٌعّ ً رخٌّٕ خؿُ .
 ٍٛٛٚو٘ٛؾ َِطزخص ٌٍعخٍِ ٓ١رخٌَ٘وشٍٛٛ ،س ٟٛث١ش ِ ٓ عم ي هز َس ٚطم ي ُ٠حٓظ٘ خٍحص ـٕ ١ش ر  ٓ١حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ٚحٌ٘ َوش
حٌّ٠َ ٜش ٌٍؼ َٚحص حٌظعي ١ٕ٠ش رظ خٍ٠ن ٍٛ ٛ ،2003/6/23س ٛ ٟث١ش ِ ٓ عم ي هز َس إلؿ َحء ىٍحٓ ش رلؼ ١ش ٌّٕطم ش ىحه ً ط َهٚ١
حٌلّخ٠ش ٍلُ  240ـٍٛٛٚ .2003/8/24 ٟس طمَ َ٠ـٕٛ ٟخىٍ عٓ حٌ١ٙجش ٌّٕطم ش حٌلّخ ٠ش ٍل ُ  240رـ ٙش ٚحى ٞحٌ٘ ؽذٍٛ ٛ .س
ِٓ عمي هزَس ٌعيى  ِٕ 4خ١ك تٓ ظؽالي ه خَ حٌف ٓٛفخص ىحه ً ط َحه ٚ١رل غ أٍل خَ  ًٌٚ 3580 ،3579 ،3553 ،2552ه رظ خٍ٠ن
.2002/11/13
وّخ ليَ حٌلخ َٟعٓ حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍٙ١خ كخـهش ِٔظٕيحص ٠ٛ١ض عٍ ٍٛٛ ٟحٌّٔظٕيحص حٌّعالس عٍ ٟؼالـٙخ.
ٚرـٍٔش  2011/5/10ليَ ٚو ً١حٌَ٘وش حٌّيع١ش ٌِوَس  ُّ ٛـ ٙ١خ عٍ  ٟحٌطٍز خص ٚل يَ حٌلخ َ ٟع ٓ حٌ١ٙج ش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ ػ الع
كٛحـد ٠ٛ١ض عٍ ٍٛٛ ٟحٌّٔظٕيحص حٌّعالس عٍ ٟؼالـ ٙخ  ِٕٙٚخ طم خٌٍ َ٠ـٕ ش حٌظفظ  ٖ١عٍ  ٟطف خط ٖ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٚحٌو َحث٢
حٌـٌٛٛ١ؿ١ش حٌظعي١ٕ٠ش ٚططز١ك اكيحػ١خص عمٛى حتٓظؽالي حٌّّٕٛكش ٌٍَ٘وش حٌّيع١ش عٍ ٟحٌّٕخ١ك حٌظ ٝلخِض حٌ١ٙجش
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رزلؼٙخ  ،وّخ  ،وّخ ليَ ٔخثذ حٌيٌٚش حٌظف ٞ٠ٛحٌٜخىٍ ِٓ ِـٍْ اىحٍس حٌ١ٙج ش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ حٌؼخٔ ١ش رظف ١٘ ٞ٠ٛج ش ل ٠خ٠خ حٌي ٌٚش
رّزخٗ َس حٌ يعٚ ٜٛأٚىع ٓ ض ك ٛحـد ِٔ ظٕيحص  ٠ٛ١ض عٍ  ٍٛ ٛ ٟحٌّٔ ظٕيحص حٌّع الس عٍ  ٝأؼٍفظ ٙخ  ِٕٙٚخ  ٍٛ ٛطم خٌٍ َ٠ـٕ ش
حٌظفظٌٍّٕ ٖ١خؿُ ٚحٌّلخؿَ رو ٜٙٛعمٛى حتٓظؽالي حٌ ٜخىٍس ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش حٌّظّٕ ٠ش حٌّوخٌف خص حٌظ  ٗ ٝخرض اؿ َحءحص طٍ ه
حٌعمٛى ٚر١خْ حألرلخع حٌظ  ٟلخِ ض ر ٙخ حٌ١ٙج ش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ عٍ  ٝحٌّٕ خ١ك حٌظ  ٟط ُ ِ ٕق عم ٛى حٓ ظؽالي ٚط َحه ٚ١رل غ ٌٍ٘ َوش
حٌّيع١ش ـٙ١خ ٚ،ططز١ك اكيحػ١خص عمٛى حتٓظؽالي حٌّّٕٛكش ٌٍ٘ َوش ِ ع حٌّٕ خ١ك حٌظ  ٟلخِ ض حٌ١ٙج ش رزلؼ ٙخ ٚىٍحٓ ظٙخ ٚ .حٌو َحث٢
حٌظعي١ٕ٠ش ٌوخَ حٌفٓٛفخص .
ٚرـٍٔش  2011/5/24ليَ و ً ِ ٓ ٚو ٟ ٍ١حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ِ ٌوَس ر يـخعٙخ  ُّ ٛـ ٙ١خ عٍ  ٟحٌطٍز خص ٚ ،ل يَ حٌلخ َ ٟع ٓ حٌ١ٙج ش
حٌّيع ٟعٍٙ١خ حٌؼخٔ١ش ػالع كٛحـد ِٔظٕيحص ٠ٛ١ض عٍ ٍٛٛ ٝحٌّٔ ظٕيحص حٌّع الس عٍ  ٟأؼٍفظ ٙخ  ِٕٙٚخ وظ خد حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش اٌ ٝ
حٌ٘ َوش حٌّ٠َ ٜش ٌٍؼ َٚحص حٌظعي ١ٕ٠ش رَؼزظ ٙخ ـ  ٟاٌؽ خء حٌعم ي حٌّز ََ ر ّٕٙ١خ ـ  2003/6/23 ٟر٘ ؤْ حٌ يعُ حٌفٕ  ًٌٚ ٟه ـ ٟ
ٍٛٛٚ 2006/2/6س وظخد حٌَ٘وش حٌّيع١ش ـ 2006/3/12 ٟرٌحص حٌطٍذ ِٛٚحـمش حٌَ٘وش حٌّ٠َ ٜش ٌٍؼ َٚحص حٌظعي ١ٕ٠ش عٍ  ٝاٌؽ خء
حٌعمي ٚطَؿّش ٌٍظمَ َ٠حٌٕٙخثٌٍ ٟعمي ٍلُ  1247ـ ٟحٌفظَس ِٓ  1968 – 1966رزلغ ِٕخ١ك حٌ٘ؽذ ٚك٘خٕ ٚٚحى ٞحٌزخطِ( ٍٛل ً
حٌعمي ِٟٛٛع حٌيعًٌٚ ) ٜٛه رّعَـش حٌـٌٛٛ١ؿ ٓ١١حٌّٚ ٓ١٠َٜحٌٔٛـ١ض ٍٛٛٚس حٌظمَ َ٠حٌّٛػك رخٌٍؽ ش حألؿٕز ١ش  ٍ١ٚذ حٌلخَ ٟ
عٓ حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍٙ١خ حٌؼخٔ١ش حٌظ٠َٜق رخإلىعخء ـَع١خ ٟي حٌَ٘وش حٌّيع ١ش ٚرّطخٌزظ ٙخ ر يـع ِزٍ ػ  ١ٍِ 2ٚ2خٍ ؿٕ ٗ ١ل ّ١ش ه خَ
حٌفٓٛفخص حٌظ ٟحٓظوَؿظٗ ريٚ ْٚؿٗ كك ٚ ،حٔٔ ٌٗ ُ٠خثذ حٌيٌٚش ـٍ١ ٝزٗ َٛٚكض حٌّلىّش رٌٌه ٚرـٍٔش  2011/6/7ليَ ٔخثذ
حٌيٌٚش كخـهظِٔ ٟظٕيحص ٠ٛ١ض اكيحّ٘خ عٍ ٟحعظّخى  َ٠ُٚحٌزظَٚي ٌّل َ٠حؿظّ خع ِـٍ ْ اىحٍس حٌ١ٙج ش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ حٌّظّٓ ٠
اٌؽخء حٌعمٛى ِلً حٌيع ٞٛحٌّخػٍش ٠ٛ١ٚض حألهَ ٜعٍِٔ ٟظٕيحص وّ١خص حٌف ٓٛفخص ِ ٓ حٌعم ٛى حٌٍّؽ خس ٚأٚىع حٌلخ َ ٟع ٓ حٌ١ٙج ش
حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ ك خـهظ ِٔ ٟظٕيحص ٠ٛ١ظ خ عٍ  ٟاـ خىس حٌّل خِ ٟحٌع خَ ٌٕ١خر خص ؼ َد حٌم خَ٘س ـ  2011/5/31 ٟر٘ ؤْ حٌظلم١م خص ـ ٟ
حٌم١٠ش ٍلُ  557رٕٔش  2011حٌّم ١يس ر َلُ ٕ ٌٔ 12ش  2011ك ٚ َ ٜطلم ١ك أِ ٛحي عخِ ش ؼ َد حٌم خَ٘س ر٘ ؤْ ر الغ حٌ١ٙج ش  ٟي
حٌَ٘وش حٌّيع١ش رو ٜٙٛعمٛى حتٓ ظؽالي ِل ً حٌ يع ٜٛحٌّخػٍ ش ٚ ،أٔ ٙخ ِخُحٌ ض ل ١ي حٌظلم ١ك  ٠ ُ ٌٚظُ حٌظَ ٜؾ ـ ٙ١خ ٍٛ ٛٚ ،س
وظخد حٌٕ١خرش حٌعخِش أِٛحي عخِش رٕظ١ـش حٌظَ ٜؾ ـ  ٟحٌم١ ٠ش ٍل ُ ٕ ٌٔ 190ش ٚ 2010حٌظ  ٝحٔظ ٟ ٙحٌظَ ٜؾ ـ ٙ١خ رلفه ٙخ اىحٍ ٠خا .
ٍٛٛٚس طهٍُ حٌ١ٙجش اٌ ٝحٌٕخثذ حٌعخَ ِٓ لَحٍ حٌلفد ٍٛٛٚ .س ِٓ ٚػ١مش عمي ُٚحؽ حٌّيع ٛعزيٖ ِلّي ِلّٛى حٌىٛى ِٓ ٞحٌٔ ١يس
َ١ِ /ـض كِٔ ٓ١لّٛى رىَ ٚأٚىع ٛل١فش ِعٍٕش رخٌ يع ٜٛحٌفَع ١ش  ٟي حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش  ٍ١ٚذ ـ  ٟهظخِ ٙخ حٌلى ُ ر بٌِحَ ٗ َوش
حٌزلَ حألكَّ ٌٍظع ي – ٓ٠حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ـ  ٝحٌ يع ٜٛحأل١ٍ ٛش – ر يـع ِزٍ ػ ٚل يٍٖ حػٕ  ١ٍِ ٓ١خٍ ٚحػٕ ٚ ٓ١ع٘ َ ٔٛ١ٍِ ٓ٠خ ا  ٓٚزعش
ٚهّٔ ٓ١أٌفخ ِٚخثش ٓٚزع ٓ١ؿٕٙ١خ ِ٠َٜخ وظع ٞ٠ٛعٓ ل ّ١ش ه خَ حٌف ٓٛفخص حٌٍّّ ٛن ٌٍي ٌٚش ٚحٌّٔ ظوَؽ ر يٚ ْٚؿ ٗ ك ك رٕ خء
عٍ ٟحٌعمٛى حٌٍّؽخس ٚحٌزخٍ١ش رطالٔخ ِطٍم خ ٌ ٜيٍ٘ٚخ رٕ خء عٍ  ٝحٌؽ ٖ ٚحٌظ يٌ ٌٜ ْ١خٌق حٌ٘ َوش حٌّعٍ ٓ اٌ ٙ١خ ـ  ٝحٌطٍ ذ حٌع خٍٝ
ٚحٌفٛحثي حٌمخٔ١ٔٛش ِٓ طخٍ٠ن حٌّطخٌزش حٌم٠خث١ش ٚكظ ٟطخٍ٠ن طّخَ حٌٔيحى ِع كفد كك حٌط خٌز ٓ١ر ٜفظّٙ١خ ـ  ٟحٌّطخٌز ش رؤ ٠ش ِز خٌػ
أهَٔ ٞخطـش عٓ حٓظويحَ هخَ حٌفٓٛفخص حٌٕخؿُ عٓ حٌعمٛى حٌٍّؽخس طلٍٜض عٍٙ١خ حٌَ٘وش ىٚ ْٚؿٗ كك ٌي ٞػزٛص ًٌ ه رّٔ ظٕيحص
ؿي٠يس ِع اٌِحِٙخ رَّٜٚـخص حٌيع ٜٛحأل١ٍٛش ٚحٌطٍذ حٌعخٍ. ٝ
ٚرخٌـٍٔش حٌّٕعميس رظخٍ٠ن  2011/7/4أٛيٍص حٌّلىّش كىّٙخ حٌّز ٓ١رٜيٍ ٌ٘ح حٌظمَ. َ٠

ٚلي ٗ١يص حٌّلىّش كىّٙخ
 ِٓٚك١غ اْ حٌَ٘وش حٌّيع١ش ـ ٝحٌيع ٜٛحأل١ٍٛش ططٍذ حٌلىُ رٛلؿ طٕف ٌ١لَحٍ ٍثِ ْ١ـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ حٌؼخٔ ١ش
ٍلُ ٕ ٌٔ 13ش  2011رـٍٔ ظٗ ـ ٚ 2011/3/9 ٟحٌّعظّ ي ِ ٓ  َ ٠ُٚحٌزظ َٚي رظ خٍ٠ن ٚ 2011/6/1حٌّظ ّٓ ٠اٌؽ خء عم ٛى حتٓ ظؽالي
حٌٜخىٍس ٌٍَ٘وش حٌّيع ١ش أٍل خَ  ِٚ 1707 ،1706 ،1639 ،1580 ،1579 ،1557 ،1543خ ٠ظَط ذ عٍ  ًٌ ٟه ِ ٓ ثػ خٍ أهٙ ٜخ
اٛيحٍ حٌّٛحـمش رخٌّٔخف ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش رظ ٜي َ٠ه خَ حٌف ٓٛفخص ٚـم خ ٌظٍ ه حٌعم ٛى ٚـ  ٟحٌّٛ ٟٛع ربٌؽ خء حٌم َحٍ حٌّطع  ْٛـٗ ١
ٚوخـش ِخ ٠ظَطذ عٍ ِٓ ٗ١ثػخٍ ٚاٌِحَ حٌّيع ٟعٍّٙ١خ رٜفظّٙخ رخٌَّٜٚـخص .
 ِٓٚك١غ اْ حٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش ططٍذ ـ ٟحٌيع ٞٛحٌفَع١ش حٌلىُ ربٌِحَ َٗوش حٌزلَ حألكّ َ ٌٍظع ي( ٓ٠حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش
ـ ٟحٌيع ٜٛحأل١ٍٛش ) ريـع ِزٍػ ِميحٍٖ حػٕ١ٍِ ٓ١خٍ ٚحػٕٚ ٓ١عَ٘ٔٛ١ٍِ ٓ٠خ ٓٚزعش ٚهّٔ ٓ١أٌفخ ِٚخثش ٓٚزع ٓ١ؿٕٙ١خ
ِ٠َٜخ لّ١ش هخَ حٌفٓٛفخص حٌٍّّٛن ٌٍيٌٚش ٚحٌٌ ٜحٓظوَؿظٗ حٌَ٘وش ريٚ ْٚؿٗ كك رٕخء عٍ ٟعمٛى حتٓظؽالي حٌٍّؽخس رخإلٟخـش
اٌ ٝـٛحثي ٌ٘ح حٌّزٍػ حٌمخٔ١ٔٛش ِٓ طخٍ٠ن حٌّطخٌزش حٌم٠خث١ش ٚكظ ٝطّخَ حٌٔيحى ٚحٌَّٜٚـخص .
 ِٓٚك١غ أٗ عٓ حٌيـع حٌّزي ِٓ ٞحٌلخ َٟعٓ حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍٙ١خ ـ ٟحٌيع ٜٛحأل١ٍٛش حٌّظعٍك رعيَ حهظٜخ ٙحٌّلىّش رٕهَ

3

حٌيعٛٔ ٞٛع١خ ا ٚاكخٌظٙخ اٌ ٝحٌيحثَس حٌؼخٌؼش رّلىّش حٌم٠خء حتىحٍ ٞرخٌمخَ٘س ٌالهظٜخ ، ٙـبٔٗ ٌّٚخ وخْ ِٟٛٛع حٌ يع ٜٛحٌّخػٍ ش
ٍ٘١ ٛذ ٚلؿ طٕفٚ ٌ١اٌؽخء لَحٍ حٌ١ٙجش حٌّ يع ٟعٍ ٙ١خ ربٌؽ خء عم ٛى حٓ ظؽالي حٌّع خىْ حٌّزَِ ش ر  ٓ١حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ٚر  ٓ١حٌ١ٙج ش
حٌّيع ٟعٍٙ١خ حٌؼخٔ١ش  ٌٖ٘ٚحٌعمٛى أرَِض رٕخ اء عٍ ٟطَحه ٚ١رلغ ٛيٍص ِٓ حٌ١ٙجش اٌ ٝحٌَ٘وش عٓ هخَ حٌفٓٛفخص ات أٔٙخ طظعٍ ك
ربٌؽخء عمٛى حتٓظؽالي طٍه ِّ ،خ ٕ٠عمي حتهظٜخ ٙرٕه َ حٌّٕخُع خص حٌٕخٗ جش عٕ ٙخ ٌ ٌٖ ٙحٌّلىّ ش ٠ٚ ،ى  ْٛحٌ يـع حٌّز ي ٞـ ٌ ٘ ٟح
حٌو ٜٙٛؼ َ١لخثُ عٍٕٓ ٟيٖ ؿيَ٠حا رختٌظفخص عٕٗ .

 ِٓٚك١غ اْ حٌيع ٜٛحأل١ٍٛش لي حٓظٛـض ٓخثَ أٟٚخعٙخ حٌ٘ىٍ١ش حٌّمٍَس ـّٓ ػُ طىِ ْٛمزٌٛش ٗىال.
 ِٓٚك١غ أٗ عٓ ٍ١ذ ٚلؿ حٌظٕف ٌ١ـبْ حٌّمٍَ عٍِ ٝخ ؿَ ٞرٗ ل٠خء ِـٍْ حٌيٌٚش أٔٗ ١زمخا ٌلىُ حٌّخىس  ِٓ 49ل خِٔ ْٛـٍ ْ
حٌيٌٚش ٍلُ ٌٕٔ 47ش ٠ 1972ظعٌٍ ٓ١لىُ رٛلؿ طٕف ٌ١حٌمَحٍ حتىحٍ ٞطٛحـَ ٍوٕ ، ٓ١أٌّٙٚخ ٍوٓ حٌـي٠ش ر ؤْ ٠ى  ْٛحٌم َحٍ حٌّطع ْٛ
ـ ، ٗ١رلٔذ حٌهخَ٘ ِٓ حألٍٚحق ٚ ،ى ْٚحٌّٔخّ رطٍذ حإلٌؽخء َِ ،ؿق حإلٌؽخء ألٓزخد ة خَ٘س طىف  ٟر ٌحطٙخ ٌلّ ً ٘ ٌٖ حٌٕظ١ـ ش ،
ٚحٌؼخٍٔ ٟوٓ حتٓظعـخي رؤْ ٠ظَطذ عٍ ٟطٕف ٌ١حٌمَحٍ حٌّطع ْٛـٔ ٗ١ظخثؾ ٠ظع ٌٍ ط يحٍوٙخ ٚ ،أٔ ٗ ٠ـ ذ ط ٛحـَ حٌ َوِٕ ٓ١ع خ ا رل ١غ اًح
طوٍؿ أ ٚحٔظف ٟأكيّ٘خ ٠ظع ٓ١حٌلىُ رَـٍ١ ٞذ ٚلؿ حٌظٕف.ٌ١
" حٌّلىّش حإلىحٍ٠ش حٌعٍ١خ ـ ٟحٌطعٓ ٍلُ ٌٕٔ 2832ش 26ق .ع ؿٍٔش ."1991/12/23
 ِٓٚك١غ أٗ عٓ ٍوٓ حٌـي٠ش ،ـبْ حٌزخى ِٓ ٞةخَ٘ حألٍٚحق ٚرخٌميٍ حٌالَُ ٌٍف ًٜـ ٟحٌ٘ ك حٌعخؿ ً ِ ٓ حٌ يع ، ٜٛأْ حٌ١ٙج ش
حٌّيع ٟعٍٙ١خ حٌؼخٔ١ش وخٔض لي طعخليص ِع حٌَ٘وش حٌّيع١ش رعمٛى حٓظؽالي حٌّع خىْ أٍل خَ  1543ـ  1557 ، 2001/10/29 ٟـ ٟ
1580 ،1579 ، 2002/4/1ـ  1639 ،2003/1/29 ٟـ  1706 ، 2004/1/24 ٟـ  1707 ، 2005/6/2 ٟـ .2005/6/2 ٟ
 ًٌٚه حٓ ظٕخىحا اٌ  ٝط َحه ٚ١حٌزل غ أٍل خَ  3503 :ـ  3502 ، 2001/2/14 ٟـ  3579 ، 2001/2/14 ٟـ ، 2001/10/29 ٟ
 3580ـ ٚ ، 2001/10/29 ٟط َحه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٍل ُ  240ـ  3817 ، 2003/7/28 ٟـ  3819 ، 2004/6/26 ٟـ ٟ
.2004/6/26
ٚلي ٗىٍض حٌ١ٙجش ٌـٕش ٌٍظفظ ٖ١عٍ  ٟطفظ  ٖ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٚوٍفظ ٙخ رلَِٚ َ ٜحؿع ش عم ٛى حتٓ ظؽالي حٌٔ خٍ٠ش ٚحٌ ٜخىٍس
ٌٍَ٘وش حٌّيع١ش ِٚيٛ ٞلش حإلؿَحءحص حٌوخٛش رٙخ ٚر١خْ رخألرلخع حٌظ ٝلخِض رٙخ حٌ١ٙجش عٍ ٝحٌّٕخ١ك حٌظ ٝط ُ ِٕل ٙخ ٌٍ٘ َوش
ِٚخ اًح وخْ لي ٓزك اٛيحٍ طَحه ٚ١رلغ أ ٚعمٛى رلغ ٌَ٘وخص أهَ ِٓ ٞعيِ ٗ ٚر ١خْ اؿّ خٌ ٟحتكظ ١خ ٟ١حٌّئو ي ٚحٌّلظّ ً
ٌىً عمي ٚر١خْ حإلٔظخؽ حٌٌٕٔ ٞٛىً عمي ِٚخ طُ طٜيِ َٖ٠ئ٠يحا رخٌّٔظٕيحص ٚ ،اً حٔظٙض طٍه حٌٍـٕش رظمََ٘٠خ اٌ ٝرط الْ اؿ َحءحص
طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حتٓظؽالي حٌٜخىٍس ٌٍَ٘وش حٌّيع١ش ٚأْ ِٛحلع طٍه حٌعمٛى طمع ؿّ١ع ٙخ ـ  ِٕ ٝخ١ك لخِ ض حٌ١ٙج ش رزلؼ ٙخ
ٚاؿَحء حٌيٍحٓ خص حٌـٌٛٛ١ؿ ١ش عٍ ٙ١خ ٚكٍ ٜض حٌ٘ َوش عٍ  ٟط َحه ٚ١حٌزل غ ػ ُ عم ٛى حتٓ ظؽالي ر خٌؽٖ ٚحٌظٛح ١ئ ِ ع رع ٞ
حٌعخٍِ ٓ١رخإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَحهٚ ٚ١طفظ ٖ١حٌّلخؿَ ٚأٓفَص ع ٓ ل ١خَ حٌ٘ َوش رخٓ ظوَحؽ وّ ١خص ـ ٓٛفخص رٍؽ ض لّ١ظ ٙخ أوؼ َ
ِٓ أػٕ١ٍِ ٓ١خٍ ؿٕ ٗ١ريٚ ْٚؿٗ كك ٚأْ ٌ٘ح ّ٠ؼً ا٘يحٍحا ٌٍّخي حٌعخَ ٚعًٌٍ ٟه ـمي أٛيٍ ِـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش ـ2011/3/9 ٝ
لَحٍٖ ٍلُ 13ربٌؽخء عمٛى حتٓظؽالي حٌٜخىٍس ٌٍَ٘وش ـؤلخِض حٌَ٘وش ىعٛح٘خ حٌّخػٍش رخٌطٍزخص حٌّ٘خٍ اٌٙ١خ .
 ِٓٚك١غ اْ حٌّخىس ( ِٓ )6حٌمخٍٔ ْٛلُ ٕ ٌٔ 86ش  1956حٌو خ ٙرخٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ط ٕ ٚعٍ  ٟأٔ ٗ " ٌى ً ٗ و١ ٚز١ع  ٟأٚ
حعظزخٍ ٞكَ٠ش حٌى٘ؿ عٓ حٌّ ٛحى حٌّعئ ١ش رخٌ٘ َٚ ١ٚحأل ٟٚخع حٌّم ٍَس ـ ٌ ٘ ٝح حٌم خٔ ....... ْٛرظ َه ٜ٠ ٚ١يٍ ٚـم خ ٌٍ٘ َ١ٚ
ٚحألٟٚخع حٌّمٍَس ـٌ٘ ٝح حٌمخٔ ، ْٛعٍ ٟأٔٗ ٠ـ ُٛرمَحٍ ِٓ ِـٍْ حٌٍُٛحء كهَ حٌزلغ أ ٚحتٓظؽالي رخٌٕٔ زش اٌ ِ ٝع يْ ِع ٓ١
ٌٗ أّ٘١ش هخٛش رختلظٜخى حٌمٚ ِٟٛـ ٌٖ٘ ٝحٌلخٌش طٍؽ ٟؿّ١ع طَحه ٚ١حٌزل غ ٚحتٓ ظؽالي حٌٔ خرك ِٕل ٙخ ِ ع كف د ك ك  ٛخكذ
حٌ٘ؤْ ـ ٟحٌّطخٌزش رخٌظع ٞ٠ٛحٌع خىي اًح حلظ ٟ ٠حألِ َ ًٌ ه ٚ ،ـ  ٌٖ ٘ ٝحٌلخٌ ش طم ُٚ َٛحٍس حٌظـ خٍس ٚحٌٕ ٜخعش رؤعّ خي حٌزل غ أٚ
حتٓظؽالي ِزخَٗس أ ٚرطَ٠ك حتٌظِحَ ٚـمخ ٌٍَ٘ٚ ١ٚحألكىخَ حٌّمٍَس ـ ٟحٌّخىس ٌ٘ ِٓ 50ح حٌمخٔ." ْٛ
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )7حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟأٔٗ :
" طعي ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٓـالص ٌم١ي أّٓخء حٌىخٗفٚ ٓ١أهَ ٞطم١ي ـٙ١خ حٌطٍزخص حٌظ ٝط َى اٌ ٙ١خ ٌٍظ َه ٚ١ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ
حٌّٛحى حٌّعئ١ش ٚ .طم١ي حٌطٍزخص رظَط١ذ ٓخعش ٍٚٚ َٛ٠ٚى٘خ ." ...
ٚط ٕ ٚحٌّ خىس (ً ٓ ِ )8حص حٌم خٔ ْٛعٍ  ٟأٔ ٗ " ِ ع َِحع خس أكى خَ حٌّ ٛحى  32 ،17 ،15 ،13طى  ْٛحأل ٠ٌٛٚش ـ ٕ ِ ٝق ط َحهٚ١
حٌزلغ ٚعمٛى حتٓظؽالي ٌّميِ ٟحٌطٍزخص ٚـمخ ألٓزم١ش ٓخعش ٍٚٚ َٛ٠ٚى حٌطٍزخص .
وّخ طٕ ٚحٌّ خىس ( ٓ ِ ) 10حٌم خٔ ْٛحٌّ٘ خٍ اٌ ٗ ١عٍ  ٟأٔ ٗ "  ٘٠ظَٕ ٌّ ١ق ط َه ٚ١حٌزل غ أْ طظ ٛحـَ ٌ ي ٞحٌطخٌ ذ حٌىفخ ٠ش حٌفٕ ١ش
حٌالُِش ٌٌٙح حٌؽَٚ ٝأْ ٍ٠ظَِ ربٔفخق ِخ طٔظٍِِٗ أعّخي حٌزلغ عٍ ٟحٌٛؿٗ حٌٌ ٜطٛحـك عٍٍ ِٜ ٗ ١لش حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ  ٜ٠ٚيٍ
طَه ٚ١حٌزلغ رمَحٍ ِٓ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ٌٍّيس حٌظ٠ ٝطٍز ٙخ حٌطخٌ ذ ٠ٚـ  ُٛطـي ٠ي٘خ ر٘ َ ١أت طِ ٠ي حٌّ يس أ ٛالا ٚطـي ٠يحا
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عٍ ٟأٍرع ٕٓٛحص ًٌٚ .ه رخٌَ٘ٚ ١ٚحألٟٚخع حٌّمٍَس ـٌ٘ ٟح حٌمخٔٚ .ْٛطىٍِٜ ْٛلش حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٘  ٟحٌٔ ٍطش حٌّوظ ٜش
رظـي٠ي طَه ٚ١حٌزلغ ِخ ىحَ حٌَّه ٌٗ ٚلخثّخ ا رظٕف ٌ١حٌظِحِخطٗ ".
ٚطٕ ٚحٌّخىس ( ِٓ ) 14حٌمخٔ ْٛحٌّ٘خٍ اٌ ٗ١عٍ ٟأٔٗ " ٠ىٌٍَّ ْٛه ٌٗ ٚـ ٟحٌزلغ أػٕخء َٓ٠خْ ِيس حٌظَه ٚ١ك ك حٌلٛ ٜي
عٍ ٟعمي حٓظؽالي عٓ وً حٌّٔخكش حٌَّه ٌٗ ٚـ ٟحٌزل غ ـ ٙ١خ أ ٚـ  ٟرعٙ ٠خ رخٌ٘ َٚ ١ٚحأل ٟٚخع حٌّم ٍَس ـ ٌ ٘ ٟح حٌم خٔ... ْٛ
ٜ٠ٚيٍ عمي حتٓظؽالي رمَحٍ ِٓ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ."....
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ ) 16حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟأٔٗ " ٘٠ظَ ١إلٛيحٍ عمي حٓظؽالي ِعيْ ِخ ـِٔ ٝخكش ِع ٕ١ش أْ  ٔ٠زمٗ ط َه ٚ١ـ ٟ
حٌزلغ عٓ ًٌه حٌّعيْ ـ ٟطٍه حٌّٔخكش ٚأْ ٠ؼزض حٌَّه ٗ ٌ ٚـ  ٟحٌزل غ ٚؿ ٛى حٌو خَ حٌّّى ٓ ط٘ ؽ ٜ٠ٚ ، ٍٗ١يٍ عم ي حتٓ ظؽالي
رخٌَ٘ ١ٚحٌّمٍَس ـٌ٘ ٟح حٌمخٔ."... ْٛ
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )17حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟحٔٗ ( حٓ ظؼٕخء ِ ٓ أكى خَ حٌّ خىس حٌٔ خرمش ٠ـ  ُٛا ٛيحٍ عم ي حتٓ ظؽالي ـ  ٝحٌّٔ خكخص
حٌظ٠ ٟظزٌٍّٜ ٓ١لش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚؿٛى حٌّعيْ ـٙ١خ رىّ١خص طّٔق رخٓظؽالٌٗ .
ٚطيٍؽ ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ـٓ ٝـً هخ ٙوً ِخ ِ٘ ٛعَٚؾ ٌٙخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٔخكخص ٠ٚزخف حإل١الع عٌٍ٘ ٟح حٌٔـً ـ ٟو ً
ٚلض ٠ٚ ،طَف ـِِ ٟح٠يس عخِش ِخ طَ ٞحٌٍّٜلش َ١كٗ ِٕٙخ ِٚخ ٠ميَ عٕٗ ِٓ ٍ١زخص ٌالٓظؽالي ٚـ ٌٖ٘ ٟحٌلخٌ ش طل ً ٜحٌِّح ٠يس
هالي ٓظش أٗ ِٓ َٙطخٍ٠ن حٌطٍذ ـبًح ٌُ ٠ظميَ أكي ٌٍِّح٠يس ططزك أكىخَ حٌّخىس حٌؼخِٕش .
ٜ٠ٚيٍ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش لَحٍحا رظ٘ىٌ ً١ـٕش ٌٟٛع لٛحعي حإلٗٙخٍ عٓ عمي حتٓظؽالي عٍ ٟأٓخّ حٌىف خءس حإلٔظخؿ ١ش ِ ٓ
ٔخك١ش لّ١ش حإلٔظخؽ ٚطلٔٛٔ ٓ١ع حٌوخَ ٚحٌّٕ٘جخص حٌالُِش ٌٌٌه ًٌٚ .ه عالٚس عٍ ٟحإل٠ـخٍ حٌّمٍَ ـ ٟحٌّخىس . 21
٠ٚـ  ٌٖ ٌٙ ُٛحٌٍـٕ ش رّٛحـم ش  َ ٠ُٚحٌظـ خٍس ٚحٌٕ ٜخعش ؿع ً ل ّ١ش حإل٠ـ خٍ وخٍِ ش أِ ٚوف ٠ش أٓخٓ خا ٌ ٗ ٙخٍ  ًٌٚه اًح ٚؿ يص
ِزٍَحص ـٕ١ش أ ٚحلظٜخى٠ش طٛؿذ هف ٞحٌلي حألىٔٙٗ ٌ ٟخٍ".
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ ) 18حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟأْ "  ٜ٠يٍ عم ي حتٓ ظؽالي ٌٍّ يس حٌظ ٠ ٝل يى٘خ حٌطخٌ ذ رل ١غ ت طـ خ ُٚػالػ  ٓ١عخِ خ
.....................
٠ٚـ ُٛاٌؽخء حٌعمي اًح أٚلؿ حتٓظؽالي ٌّيس ػالع ٕٓٛحص ِظظخٌ١ش عٍ ٝحأللً ٠ ُ ٌٚم ُ حٌّٔ ظؽً ِ ٓ ؿخٔز ٗ رخٌظؽٍ ذ عٍ  ٝحألٓ زخد
حٌظ ٠ ٝل ً ٜرّمظ ٠خ٘خ عٍ  ٟاعفخث ٗ ِ ٓ حٌظِحِ خص حٌظ٘ ؽ ً١عٍ  ٝحٌٕل  ٛحٌّز  ٓ١ـ  ٝحٌالثل ش حٌظٕف ٠ٌ١ش أ ٚاًح أٚل ؿ حتٓ ظؽالي ىْٚ
حٌلٜٛي عٌٍ٘ ٟح حإلعفخء وظخرش ًٌٚه رٕخء عٍ ٟحلظَحف ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ِٛٚحـمش  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ".
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ٓ ِ )46حص حٌم خٔ ْٛعٍ  ٟأٔ ٗ " ٠ـ ٌٍ ُٛـ ٙش حٌظ  ٝأ ٛيٍص عم ي حتٓ ظؽالي اٌؽ خء حٌعم ي رم َحٍ ِٕ ٙخ  ًٌٚه ـ ٟ
حٌلختص حٌظ٠ ٟىٌٙ ْٛخ ـٙ١خ ٌ٘ح حٌلك ١زمخ ا ألكىخَ حٌعمي .".
ٚطٕ ٚحٌّخىس ( ِٓ )11حٌالثلش حٌظٕف٠ٌ١ش ٌمخٔ ْٛحٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ حٌّ٘ خٍ اٌ ٗ ١حٌ ٜخىٍس رم َحٍ  َ ٠ُٚحٌٕ ٜخعش ٍل ُ ٕ ٌٔ 69ش
 1959عٍ ٟأٔٗ " ٠ميَ ٍ١ذ حٌلٜٛي عٍ ٟحٌظَه ٚ١ـ ٟحٌزلغ اٌٍِٜ ٝلش حٌّٕخؿُ٠ٚ ..........ـذ أْ ٘٠ظًّ حٌطٍذ عٍ ٟحٌز١خٔ خص
ح٢ط١ش ٚأْ َ٠ـك رٗ حألٍٚحق حٌّزٕ١ش ـّ١خ رعي :
 -1حُٓ ١خٌذ حٌظَهِٚ ٚ١لً الخِظٗ ٚؿٕٔ١ظٗ.
 -2حٌّٔظٕيحص حٌّؼزظش ٌ٘و١ٜظٗ حٌّعٕ٠ٛش  ٌٗ ِٓٚكك حٌظٛل١ع عٕٙخ اًح ٌُ ٠ىٓ حٌطخٌذ ـَىحا .
 -3حُٓ هخَ حٌّعيْ حٌّطٍٛد حٌزلغ عٕٗ .
ِ -4ميحٍ حٌّٔخكش حٌّطٍٛد حٌزلغ ـٙ١خ ٚأرعخى٘خ.
ِٛ -5لع حٌّٔخكش حٌّطٍٛد حٌزلغ ـٙ١خ ِزٕ١ش عٍ ٟهَ٠طش ِٔخك١ش...
ِ -6يس طَه ٚ١حٌزلغ حٌّطٍٛد حٌلٜٛي عٍٙ١خ .
 -7حٌز١خٔخص حٌيحٌش عٍ ٝطٛحـَ حٌىفخ٠ش حٌفٕ١ش ٌٍم١خَ رؤعّخي حٌزلغ ِئ٠يس رخٌّٔظٕيحص .
 -8طعٙي حٌطخٌذ ربٔفخق ِخ طٔظٍِِٗ أعّخي حٌزلغ عٍ ٝحٌٛؿٗ حٌٌ ٞطٛحـك عٍ ٗ١حٌٍّٜلش .
٠ٚ ... -9ئَٗ حٌّٛةؿ حٌّوظ ٚعٍ ٝوً ٍ١ذ رّـَى ٍٚٚىٖ ٌٍٍّٜلش رّخ ٠ف١ي حٌَّحؿع ش ٚحٌٔ  َ١ـ  ٝاؿ َحءحص حٌم ١ي ـ  ٝحٌٔ ـً
ِع ر١خْ طخٍ٠ن ٓٚخعش حٌٍٚٛى  ،وّخ ٠ئَٗ رخٓظ١فخء حٌز١خٔخص ٚحألٍٚحق حٌٔخٌؿ ر١خٔٙخ ." ...
ٚطٕ ٚحٌّخىس ( ِٓ )12طٍه حٌالثل ش عٍ  ٟأٔ ٗ " طم ١ي ؿّ ١ع ٍ١ز خص حٌزل غ ـ  ٝحٌٔ ـً حٌّع ي ٌ ٌٌه ١زم خ ٌٍّ خىس ٌ ٘ ٓ ِ 16ح حٌم َحٍ
٠ٚى ْٛحٌم١ي ـ ٝحٌٔـً رظَط١ذ طخٍ٠ن ٓٚخعش ٍٚٚى وً ٍ١ذ ٚطم١ي حٌز١خٔخص حٌّئٚش ـ ٟحٌطٍذ ـ ٝحٌٔـً ."...
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ ) 13حص حٌالثلش عٍ ٟأْ ٠ " :م َٛحٌّٛةؿ حٌّوظ ٚرّىظذ حٌَُٓ رَّحؿع ش حٌز١خٔ خص حٌوخ ٛش ر خٌّٛلع ٠ٚؼز ض
ِالكهخط ٗ عٍ ٗ ١رّ خ ٠ف ١ي هٍ  ٓ ِ ٖٛحٌلم ٛق ٌٍؽ ٓ ِ َ ١عيِ ٗ  ...وّ خ ٠ز ِٛ ٓ١ل ع حٌّٔ خكش حٌّطٍ ٛد حٌزل غ ـ ٙ١خ عٍ  ٟحٌو َحث٢
حٌّٛؿٛىس ٌي ٗ٠ػُ ٠ع١ي حٌطٍذ اٌ ٝحٌّٛةؿ حٌّٕ ١ٛرٗ حٌم١ي ـ ٟحٌٔـً ٌظي ٌٖ٘ ٓ٠ٚحٌّالكهخص ".
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ ) 14حص حٌالثلش عٍ ٟأْ ( طمٍِٜ َٛلش حٌّٕخؿُ ٚحٌٛلٛى رَّحؿعش حٌطٍذ ٚحٌز١خٔ خص حٌّي ٔٚش رٔ ـً ل ١ي ٍ١ز خص
حٌزلغ ـ ٝحألٓزٛع حٌؼخٔ ِٓ ٟوً ٌٍٕٗ َٙهَ ٚحٌزض ـٍ١ ٝزخص طَحه ٚ١حٌزلغ حٌّٔظٛـخس حٌّم١يس رخٌٔ ـً ع ٓ و ً ِٔ خكش ٚطلي ٠ي
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ٛخكذ كك حأل٠ٌٛٚش ِٓ رِ ٓ١ميِ ٟطٍه حٌطٍزخص ٚاهطخٍٖ رٌٌه ِع ِطخٌزظٗ رؤىحء ا٠ـخٍ ِٔخكش حٌزل غ ٚحٌظ ؤِ١ ٓ١زم خ ألكى خَ ٘ ٌٖ
حٌالثلش .) .....
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ ) 15حص حٌالثلش عٍ ٟأٔٗ " طمٍِٜ َٛلش حٌّٕ خؿُ ٚحٌٛل ٛى ـ  ٍٛحطو خً حإلؿ َحءحص حٌّزٕ ١ش ـ  ٟحٌّ خىس حٌٔ خرمش
ر برالغ ُٚحٍس حٌٕ ٜخعش إل ٛيحٍ ط َحه ٚ١حٌزل غ ١زم خ ا ٌٍّٕ ًٛؽ حٌّع ي ٌ ٌٌه ٚألكى خَ حٌم خٕٔ ٌٔ 86 ْٛش  1956حٌو خ ٙرخٌّٕ خؿُ
ٚحٌّلخؿَ ٚطٍُٔ ٌٜخكذ حٌ٘ؤْ ـ ٍٛاٛيحٍٖ ".
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )22حص حٌالثلش عٍ ٟأْ ( ٠ميَ ٍ١ذ حٌلٜٛي عٍ ٝعمي حتٓ ظؽالي اٌ ٍ ِٜ ٝلش حٌّٕ خؿُ ٠ٚ ...ـ ذ أْ ط٘ ظًّ
عٍ ٟحٌز١خٔخص ح٢ط١ش ٚأْ َ٠ـك رٗ حألٍٚحق حٌّزٕ١ش ـّ١خ رعي: .
 -1حُٓ ١خٌذ حٌعمي ٌٚمزٗ ٚؿٕٔ١ظٗ .
 -2عٕٛحٔٗ ِٚلٍٗ حٌّوظخٍ.
 -3حٌّٔظٕيحص حٌّؼزظش ٌٍ٘و١ٜش حتعظزخٍ٠ش  ٌٗ ِٓٚكك حٌظٛل١ع عٕٙخ اًح ٌُ ٠ىٓ ٓزك ا٠يحعٗ ـ ٟحٌٍّٜلش .
ٍ -8 ............-7 ............-6 .............-5لُ طَه ٚ١حٌزلغ أ ٚطَه ٚ١حٌلّخ٠ش حٌٌٔ٠ ٜظٕي اٌ ٗ١حٌطخٌذ ـ ٟحٌلٜٛي عٍ ٝعم ي
حتٓظؽالي ٚطخٍ٠ن حٔظٙخء ِيطٗ .
 -9حٓظّخٍس طلي٠ي حٌّٔخكش حٌّطٍٛد حٓظؽالٌٙخ .........
٠ٚئَٗ حٌّٛةؿ حٌّوظ ٚعٍ ٟوً ٍ١ذ رّـَى ٍٚٚىٖ ٌٍٍّٜلش رّخ ٠ف١ي حٌَّحؿعش ٚحٌٔ َ١ـ ٟاؿَحءحص حٌظٕف ٌ١ـ  ٟحٌٔ ـً حٌّع ي
ٌٌٌه ِع ر١خْ طخٍ٠ن ٓٚخعش حٌٍٚٛى  ،وّخ ٠ئَٗ رخٓظ١فخء حٌز١خٔخص ٚحألٍٚحق ."..
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )23حص حٌالثلش عٍ ٝأْ طم١ي ١زمخ ٌٍّخىس حٌٔخرمش ؿّ١ع ٍ١زخص حتٓظؽالي حٌظ ٝطَى اٌ  ٝحٌٍّ ٜلش ـ  ٓ ٝـً ٠ع ي
ٌٌٌه ٠ٚى ْٛحٌم١ي ـ ٝحٌٔـً رظَط١ذ طخٍ٠ن ٓٚخعش ٍٚٚى حٌطٍذ ."...
ٚطٕ ٚحٌّخىس ( ِٓ ) 24حٌالثلش حٌّ٘خٍ اٌٙ١خ عٍ ٟأْ ( ٠م َٛحٌّٛةؿ حٌّوظ ٚرخٌَُٓ رَّحؿعش حٌز١خٔ خص حٌوخ ٛش ر خٌّٛلع ٠ٚؼز ض
ِالكهخطٗ عٍ ... ٗ١ػُ ٠ع١ي حٌطٍذ اٌ ٝحٌّٛةؿ حٌّٕ ١ٛرٗ حٌم١ي ـ ٟحٌٔـً ٌظي ٌٖ٘ ٓ٠ٚحٌّالكهخص رٗ ".
ٚط ٕ ٚحٌّ خىس ( ٓ ِ ) 25حٌالثل ش حٌّ٘ خٍ اٌ ٙ١خ عٍ  ٟأْ " طم  َٛحٌٍّ ٜلش رَّحؿع ش حٌطٍز خص ٚحٌز١خٔ خص حٌّي ٔٚش رخٌٔ ـً ػ ُ طع ي
َِ٘ٚع عمي حتٓظؽالي رخٌّطخرم ش ٌٍّٕ ًٛؽ حٌّع ي ٌ ٌٌه ٚألكى خَ حٌم خٍٔ ْٛل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956حٌو خ ٙرخٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍُ ٔ٠ٚ
حٌعمي ٌٜخكزٗ ـ ٍٛاٛيحٍٖ ".
ٚطٕ ٚحٌّ خىس ( ٓ ِ ) 26طٍ ه حٌالثل ش عٍ  ٟأْ " ٠ع ي ـ ٍ ِٜ ٟلش حٌّٕ خؿُ ٚحٌٛل ٛى ٓ ـً ٌم ١ي و ً ِ خ ٘ ِ ٛع َٚؾ ٌٍٍّ ٜلش ِ ٓ
حٌّٔخكخص حٌظٛ٠ ٟؿي ر ٙخ هخِ خص ِعئ ١ش رىّ ١خص طٔ ّق رخٓ ظؽالٌٙخ ٚطط َف حٌٍّ ٜلش ـ ِِ ٝح ٠يس عخِ ش ِ خ ط ََ١ ٞك ٗ ِ ٓ ٘ ٌٖ
حٌّٔخكخص ٚ ..طعٍٓ حٌٍّٜلش عٓ ٌٖ٘ حٌّٔخكخص ـ ٝحٌـَ٠يس حٌَّٓ١ش هالي ٕٗ٠ َٙخ ِٓ َ٠وً ٕٓش ٠ٚميَ ٍ١ذ حتٓ ظؽالي ع ٓ أٜ
ِٔخكش ِيٍؿش رخٌٔ ـً اٌ  ٝحٌٍّ ٜلش  ..رخٌ٘ َ ١ٚحٌّز ٕ١ش ـ  ٟحٌّ خىس  ِ 22ع ر ١خْ ٍل ُ حٌم ١ي رٔ ـً ِٔ خكخص حتٓ ظؽالي ١َٚ ٗٚ
حتٓظؽالي حٌظ٠ ٟعَٟٙخ حٌطخٌذ ".
وّ خ ط ٕ ٚحٌّ خىس حٌؼخٌؼ ش ِ ٓ ل َحٍ  َ ٠ُٚحٌزظ َٚي ٚحٌؼ َٚس حٌّعئ ١ش ٍل ُ ٕ ٌٔ 8ش  1990عٍ  ٟأٔ ٗ " َ٠حع  ٟح٢ط  ٟعٕ ي حٌظ َهٚ١
رخٌزلغ ٚارَحَ عمٛى حتٓظؽالي ٌوخِخص حٌّٕخؿُ -3 ..........:عيَ اٛيحٍ عمٛى حتٓظؽالي ـ ِٕ ٝخ١ك حٌَٚحٓ ذ حٌّعئ ١ش حٌظ  ٝلخِ ض
٘١جش حٌّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌَّ٘ٚعخص حٌظعي١ٕ٠ش رعًّ أرلخع عٍٙ١خ ٍٚـعض ِٓ لّ١ظٙخ حتلظٜخى٠ش ٓٛحء ٌٍمطخع حٌع خَ أ ٚحٌو خٙ
ات رعي ِٛحـمش ِـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌٌ٠٠ ٜع أْٓ حٓظَىحى ِخ طُ أفخلٗ عٍ ٟحألرل خع  ٜ٠ٚيٍ حٌظ َه ٚ١رختٓ ظؽالي ١زم خ ألكى خَ
لخٔ ْٛحٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍلُ ٌٕٔ 86ش ٚ 1956طعي٠الطٗ ٚتثلظٗ حٌظٕف٠ٌ١ش ".
 ِٓٚك١غ اْ حٌّٔظفخى ِٓ حٌٕ ٜٙٛحٌّظميِش ـ ٝه ٜٙٛحٌيع ٜٛحٌّخػٍش حْ حٌَّ٘ع ٔهُ حٓظؽالي حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ألٔ ٙخ ِ ٓ
أِ ٛحي حٌي ٌٚش حٌّظعٍم ش رختلظ ٜخى حٌم ٚ ، ِٟٛأعط  ٟو ً ٗ و١ ٚز١ع  ٟأ ٚحعظز خٍ ٞكَ ٠ش حٌى٘ ؿ ع ٓ حٌّ ٛحى حٌّعئ ١ش رخٌ٘ َ١ٚ
حٌّمٍَس رخٌمخًٌٔٚ ْٛه رظ َه ٜ٠ ٚ١يٍ ٚـم خ ٌٍ٘ َٚ ١ٚحأل ٟٚخع حٌّم ٍَس ـ  ٝحٌم خٌٌٔ ٌٚ ، ْٛه ـم ي أٚؿ ذ عٍ ٍ ِٜ ٝلش حٌّٕ خؿُ
ٚحٌّلخؿَ (حٌ١ٙجش حٌّ٠َٜش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش كخٌ١خ) أْ طعي ٓ ـالص ٌم ١ي أٓ ّخء حٌىخٗ فٚ ٓ١أْ طع ي ٓ ـالص أه َ ٞطم ١ي ـ ٙ١خ
حٌطٍز خص حٌظ  ٝط َى اٌ ٙ١خ ٌٍظ َه ٚ١ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ حٌّ ٛحى حٌّعئ ١ش ٚأْ طم ١ي حٌطٍز خص رظَط ١ذ ٓ خعش ٚط خٍ٠ن ٍٚٚى٘ خ ٚ ،أٚؿ ذ
حٌَّ٘ع أْ طى ْٛحأل٠ٌٛٚش ـِٕ ٝق طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعم ٛى حتٓ ظؽالي ٌّم يِ ٟحٌطٍز خص ٚـم خ ألٓ زم١ش ٓ خعش ٍٚٚ َٛ ٠ٚى حٌطٍز خص.
ٚلي حٗظَ ١حٌَّ٘ع ٌّٕق طَه ٚ١حٌزلغ أْ طظٛحـَ ٌي ٞحٌطخٌذ حٌىفخ٠ش حٌفٕ١ش حٌالُِش ٌٌٙح حٌؽَٚ ٝأْ ٍ٠ظَِ ربٔف خق ِ خ طٔ ظٍِِٗ
أعّخي حٌزلغ عٍ  ٝحٌٛؿٗ حٌٌ ٜطٛحـك عٍ ٗ١حٌٍّٜلش ٜ٠ٚيٍ حٌظَه ٚ١رمَحٍ ِٓ حٌ  ٌٍّ َ٠ُٛيس حٌظ ٠ ٝل يى٘خ حٌطخٌ ذ ٚت طِ ٠ي ع ٓ
أٍرع ٕٓٛحص ٠ٚ .ى ٌّٓ ْٛك ًٜعٍ ٟطَه ٚ١رل غ ك ك حٌلٛ ٜي عٍ  ٝعم ي حٓ ظؽالي ع ٓ و ً حٌّٔ خكش حٌّ َه ٗ ٌ ٚـ  ٟحٌزل غ
ـٙ١خ أ ٚرعٙ٠خ ًٌٚ ،ه رَ٘ ١أْ ٔ٠زمٗ طَه ٚ١ـ ٟحٌزل غ ع ٓ حٌّع يْ ر ٌحص حٌّٔ خكش ٚأْ ٠ؼز ض حٌّ َه ٗ ٌ ٚـ  ٟحٌزل غ ٚؿ ٛى
حٌوخَ حٌّّىٓ ط٘ؽٜ٠ٚ، ٍٗ١يٍ عمي حتٓظؽالي ـ ٌٖ٘ ٟحٌلخٌش ٌٜخكذ طَه١ ٚ١خٌّخ طٛحـَص طٍه حٌَ٘.١ٚ
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عٍ ٝأٔٗ رخٌٕٔزش ٌٍّٔخكخص حٌظ٠ ٝظزٌٍٍّٜ ٓ١لش ٚؿٛى حٌّعيْ ـٙ١خ رىّ١خص طّٔق رخٓظؽالٌٗ .ك خي اؿَحث ٙخ حألرل خع حٌـٌٛٛ١ؿ ١ش
ٚـمخ تهظٜخٙٛخ  .طيٍؽ ـٓ ٝـً هخ٠ ، ٙزخف حإل١الع عٍ ٗ١ـ ٝوً ٚلض ٚ ،ططَف ـِِ ٝح٠يس عخِش ـبًح ٌُ ٠ظميَ أكي ـ ٟحٌِّح ٠يس
 ،ططزك ر٘ؤٔٙخ أكىخَ حٌّخىس ( ِٓ )8حٌمخٔ ْٛحٌّ٘خٍ اٌ ٗ١ـ١ظُ ِٕق حٌعمٛى عٕ ٙخ ٚـم خ ألٓ زم١ش حٌطٍز خص حٌظ  ٝطم يَ ر٘ ؤٔٙخ  ٜ٠ٚ .يٍ
عمي حتٓظؽالي ٌٍّيس حٌظ٠ ٝليى٘خ حٌطخٌذ رل١غ ت طـخ ُٚػالػ ٓ١عخِخ ٚ ،اًح أٚلؿ حٌّظعخلي حإلٓظؽالي ٌّيس ػ الع ٓ ٕٛحص ّ٠ ُ ٌٚىٕ ٗ
حٌظؽٍذ عٍ ٟحألٓزخد حٌظ ٝأٌـؤطٗ ٌٍظٛلؿ أ ٚى ْٚاًْ ِٓ حٌٍّٜلش ٠ـ ُٛاٌؽخء حٌعم ي ٌٌ ٙح حٌٔ زذ ٌٚآ زخد حٌظ  ٕٚ ٠ ٝعٍ ٙ١خ ـ ٟ
حٌعمي ًحطٗ .
 ِٓٚك١غ أٗ ٔٚهَحا ٌاّ٘١ش حٌوخٛش ٌطٍ ذ حٌلٛ ٜي عٍ  ٟط َه ٚ١حٌزل غ  ِٚخ ٠ظَط ذ عٍ ٓ ِ ٗ ١أ ٠ٌٛٚش ٚكم ٛق ٌٍطخٌ ذ ـ ٟ
ِٛحؿٙش حٌٍّٜلش ٚح٢هَ ٓ٠ـمي أٚؿذ حٌَّ٘ع أْ ٘٠ظًّ عٍ ٝر١خٔخص ٠ٍَٟٚش ِٚليىس ٚأْ طَـك رٗ أٍٚحق ِليىس رٕ١ظ ٙخ حٌّ خىس
( ٓ ِ )11حٌالثل ش حٌظٕف ٠ٌ١ش ٌٍم خٔ ْٛحٌّ٘ خٍ اٌ ٝ ٘ٚ ٗ ١أْ  ٘٠ظًّ حٌطٍ ذ عٍ  ٝحٓ ُ ١خٌ ذ حٌظ َهِٚ ٚ١ل ً الخِظ ٗ ٚؿٕٔ ١ظٗ
ٚحٌّٔ ظٕيحص حٌّؼزظ ش ٌ٘و١ ٜظٗ حٌّعٕ ٠ٛش  ٗ ٌ ٓ ِٚك ك حٌظٛل ١ع عٕ ٗ ٚحٓ ُ حٌو خَ حٌّطٍ ٛد حٌزل غ عٕ ٗ ٚحٌّٔ خكش حٌّطٍ ٛد
حٌزلغ ـٙ١خ ٚأرعخى٘خ ِٛٚلعٙخ عٍ ٝحٌوَ٠طش حٌّٔخك١ش ٚطلي٠ي ِيس حٌظَهٚ ٚحٌز١خٔخص حٌيحٌش عٍ ٝطٛحـَ حٌىفخ٠ش حٌفٕ١ش ٌٍم ١خَ
رؤعّخي حٌزل غ ِئ ٠يس رخٌّٔ ظٕيحص ٚحْ ٠ظع ٙي حٌطخٌ ذ ربٔف خق ِ خ طٔ ظٍِِٗ أعّ خي حٌزل غ عٍ  ٝحٌٛؿ ٗ حٌ ٌ ٜطٛحـ ك عٍٗ ١
حٌٍّٜلش .
ٌٚاّ٘١ش حٌوخٛش رؤٓزم١ش حٌطٍذ  ،ـمي أٌ َِ حٌّ٘ َع أْ ٠ئٗ َ حٌّٛة ؿ حٌّو ظ ٚعٍ  ٝو ً  ٍ١ذ رّـ َى ٍٚٚىٖ ٌٍٍّ ٜلش رّ خ
٠ف١ي حٌَّحؿعش ٚحٌٔ َ١ـ ٟاؿَحءحص حٌم١ي ـ ٟحٌٔـً ِع ر ١خْ ٓ خعش ٚط خٍ٠ن حٌ ٍٚٛى ٚحْ ٠ئٗ َ رخٓ ظ١فخء حٌز١خٔ خص ٚحألٍٚحق
حٌٔخٌؿ ًوَ٘خ ٚ ،أْ ٠م١ي حٌطٍزخص ـ ٟحٌٔـً رظَط١ذ ٓخعش ٚطخٍ٠ن ٍٚٚى وً ٍ١ذ ٚأٚؿذ حٌَّ٘ع أ٠٠خ أْ طف ١ي حٌز١خٔ خص
حٌّي ٗ ٔٚـ  ٟحٌطٍ ذ ـ  ٟحٌٔ ـً ػ ُ أٚؿ ذ حٌّ٘ َع كفخة خ عٍ  ٝكم ٛق حٌؽٚ َ ١كم ٛق حٌٍّ ٜلش  -أْ ٠م  َٛحٌّٛة ؿ
حٌّوظ ٚرّىظذ حٌَُٓ رخٌٍّٜلش رَّحؿعش حٌز١خٔخص حٌوخٛش رخٌّٛلع ( حٌّٔ خكش حٌّطٍ ٛد حٌزل غ ـ ٙ١خ ) ٠ٚؼز ض ِالكهخط ٗ
عٍ ٗ١رّخ ٠ف١ي هٍ ِٓ ٖٛحٌلمٛق ٌٍؽ ِٓ َ١عيِ ٗ وّ خ ٠ز ِٛ ٓ١ل ع حٌّٔ خكش حٌّطٍ ٛد حٌزل غ ـ ٙ١خ عٍ  ٝحٌو َحث ٢حٌّٛؿ ٛىس
ٌي ٠ش ػ ُ ٠ع ١ي حٌطٍ ذ اٌ  ٝحٌّٛة ؿ حٌّٕ  ١ٛر ٗ حٌم ١ي ـ  ٟحٌٔ ـً ٌ ١ي ٌٖ ٘ ْٚحٌّالكه خص رخٌٔ ـً ٚ ،حْ ط ظُ َِحؿع ٗ حٌطٍ ذ
ٚحٌز١خٔخص حٌّئٚش ـ ٟحٌٔـً -رّعَـ ش حٌٍّ ٜلش ٌٍٕ -ه َ ٚحٌز ض ـ ٍ١ ٟزخط ٗ ط َحه ٚ١حٌزل غ حٌّٔ ظٛـخس حٌّم ١يس رخٌٔ ـً
عٓ وً ِٔخكش ٚطلي٠ي ٛخكذ كك حأل٠ٌٛٚش ِٓ رِ ٓ١ميِ ٟحٌطٍز خص ٚاهط خٍٖ ر ٌٌه ِٚطخٌزظ ٗ ٓ يحى حإل٠ـ خٍ ٚحٌظ ؤِ، ٓ١
ٚطم َٛحٌٍّٜلش ـ ٍٛحطوخً طٍه حإلؿ َحءحص ر برالغ حٌ ُٛحٍس إل ٛيحٍ حٌظ َه١ ٚ١زم خ ٌٍّٕ ًٛؽ حٌّع ي ٌ ٌٌه ٚطظز ع اؿ َحءحص
ِؼٌ ٍٗ١ظٍه حإلؿَحءحص تٓظٜيحٍ عمٛى حتٓظؽالي رَ٘ ١أْ ٠ز ٓ١حٌطخٌذ ٍلُ طَه ٚ١حٌزلغ حٌٌ ٔ٠ ٜظٕي اٌ ٗ ١ـ  ٟحٌلٛ ٜي
عٍ ٝعمي حتٓظؽالي ٚطلي٠ي طخٍ٠ن حٔظٙخء ِيس ط َه ٚ١حٌزل غ ٚطلي ٠ي حٌّٔ خكش ٚرع ي حٌَّحؿع ش طع ي حٌٍّ ٜلش ِ٘ َٚع عم ي
حتٓظؽالي ١زمخ ًٌٍّٕٛؽ حٌّعي ٌٌٌه  ٍُٔ٠ٚحٌعمي ٌٜخكزٗ ـٛ ٍٛي.ٍٖٚ
ٚـٟٛ ٟء ِخ طميَ ٌّٚ،خ وخْ حٌز خىة ِ ٓ ة خَ٘ حألٍٚحق  ،أْ حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ( ٗ َوش حٌزل َ حألكّ َ ٌٍظع يَ ٗ )ٓ٠وش ط١ ٛٛش
رٔ ١طش طؤٓٔ ض رظ َهٍ ٓ ِ ٚ١ث  ْ١حٌ١ٙج ش حٌعخِ ش ٌالٓ ظؼّخٍ ٚحٌّٕ خ١ك حٌل َس ٍل ُ ٚ 2000 ٕٗ ٌٔ 1885ل ١يص رخٌٔ ـً
حٌظـخٍ ٞرظخٍ٠ن ِٚ 2000 /7/18يطٙخ 25عخِخ طزيأ ِٓ طخٍ٠ن ل١ي٘خ رخٌٔـً.
ٚحٌز خى ٓ ِ ٞة خَ٘ حألٍٚحق ـ  ٟه ٙٛ ٜعم ٛى حتٓ ظؽالي ِل ً حٌم َحٍ حٌّطع  ْٛـ ٝ ٘ٚ ٗ ١أٍل خَ ، 1579 ، 1557 ، 1543
.1707 ، 1706 ، 1639 ، 1580

أٚت  -:رخٌٕٔزش ٌٍعمي ٍلُ 1543
حٌ ٜخىٍ ٌٍ٘ َوش رظ خٍ٠ن  2001 /10/29عم ي حٓ ظؽالي ِع خىْ( ـ ٓٛفخص) ٌّٔ خكش ٘ 380ىظ خٍ رٕخك ١ش حٌ٘ ؽذ رخٌ ٜلَحء
حٌَ٘ل١ش رب٠ـخٍ ِٕٓ ٞٛميحٍٖ  1900ؿٌّٕ ٗ١يس ػالػ ٓ١عخِ خ ٚ.حٌظ ؤِ ٓ١حٌّٔ يى  1900ؿٕ ١ش ٚل ي  ٛيٍ ٘ ٌح حٌعم ي رختٓ ظٕخى
ٌظ َه ٚ١حٌزل غ ٍل ُ ٚ ،. 3503حٌز خى ٓ ِ ٞة خَ٘ حألٍٚحق  ،روٌ ٘ ٙٛ ٜح حٌظ َه ٚ١رخٌزل غ  ،أٔ ٗ ل ي  ٛيٍ ٌ ٜخٌق
حٌَ٘وش رٕخء عٍ ٝحإلؿَحءحص حٌظخٌ١ش
رظ خٍ٠ن  2000/6/24طم يَ حٌّ يع /ٛعز يٖ ِلّ ي ِلّ ٛى حٌى ٛى ٜرطٍ ذ رخٓ ُ ٗ َوش حٌزل َ حألكّ َ ٌٍظع يٓ٠
( حٌّيع١ش ) لز ً طؤٓٙ ٔ١خ  ،رطٍ ذ ط َه ٚ١رل غ ل ١ي حٌطٍ ذ ر َلُ ٌٍ 2000 ٕٗ ٌٔ 437زل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش
حٌ٘ؽذ ٚلي طؤَٗ عٍ ٝحًٌّٕٛؽ حٌّزٌٍّٛ ٓ١لع ٚحٌّٔخكش حٌّطٍٛرش رؤْ حٌطٍذ ِظيحهً ِع  0 ١د ٍلُ 1999 ٕٗ ٌٔ 527
ـ ٓٛفخص ٌ٘ َوش حٌٌٍٕ َ ٜف ٓٛفخص ٚ ،ل ي أػز ض ِم يَ حٌطٍ ذ حٌّ٘ خٍ اٌ ٗ ١أٔ ٗ ٚو ١ال ع ٓ حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش رظٛوٍ ً ١ل ُ
/2566د 99 /وّخ أػزض عٍ ٝحٌطٍذ عزخٍس " رَؿخء ِٕلٕخ عمي حٓظؽالي ِزخَٗ عٓ ٔفْ ٌ٘ح حٌطٍذ ٚر١خٔخطٗ ١زمخ ٌٍم َحٍ
حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٚ 1990 ٌٕٗٔ 8حٌَ٘وش عٍ  ٝحٓ ظعيحى ٌٔ يحى طىٍف ش أرل خع حٌ١ٙج ش ـ  ٌٖ ٘ ٟحٌّٕطم ش ٚحٌظ  ٟطَح٘ خ ِٕخٓ زش
ٌٍظىٍفش حتلظٜخى٠ش ٚىٍحٓخص حٌـي ٜٚعٓ حٌّٕطمش ػُ ٚل ع "ٚ .رع ي ًٌ ه ٚرظ خٍ٠ن  2000/8/2طم يَ حٌـٛ ٌٛ١ؿ ٟحٌّ ٌوٍٛ
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رطٍذ ثهَ رخُٓ حٌَ٘وش حٌّيع١ش ٠طٍذ ـ ٗ١طَه ٚ١رلغ ع ٓ ًحص حٌّٕطم ش حٌّل يىس رخٌطٍ ذ ٍل ُ ٚ 2000 /437ل ١ي ٘ ٌح
حٌطٍذ حٌـي٠ي رَلُ  2000 ٌٕٗٔ 552رٌحص حإلكيحػ١خص ٌٍّٕطم ش ِ ع طع ي١ ً٠ف ١ؿ ـ ٙ١خ ٌظف خى ٜحٌظ يحهً ِ ع  ٍ١ذ ٗ َوش
حٌٌٍٕ َٜفٓٛفخص  ٚ ،لي أَٗ ِٛةؿ حٌَُٓ عٍ ٝحٌّٕ ًٛؽ حٌّز ٌٍّٕ ٓ١طم ش حٌَّـ ك رخٌطٍ ذ رؤٔ ٗ ٠زع ي ك ٛحٌِ 100 ٟظ َ
ع ٓ  ٍ١ذ ٗ َوش حٌٌٍٕ َ ٜف ٓٛفخص ٚع يح ًٌ ه ـخٌّٕطم ش هخٌ ١ش ٠ ُ ٌٚؼز ض أْ حٌطٍ ذ ِظ يحهً ِ ع حٌطٍ ذ ٍل ُ 2000 /437
حٌٔ خرك طميٌ ٌ ٗ ّ٠حص حٌمطع ش ِ ٓ حٌ٘ َوش ًحط ٙخ ٠ ُ ٌٚؼز ض كم ٛق حٌ١ٙج ش ٍ ،ؼ ُ أْ حٌّٕ يٚد حٌفٕ َ ٌٍ٘ ٟوش حٌّيع ١ش (
حٌـٌٛٛ١ؿ ٟحٌٌّو ) ٍٛوخْ لي أـخى وظخرش عٍ ٝحٌطٍذ حألٚي ٍؼزٗ حٌَ٘وش ـ  ٟحٌلٛ ٜي عٍ  ٝعم ي حٓ ظؽالي ِزخٗ َ ٌٍمطع ش
ش.
خص حٌ١ٙج
خع ٚىٍحٓ
ش أرل
يـع طىٍف
ظعيحى ٌ
 ٝحٓ
خ عٍ
ذ ٚأٙ
ً حٌطٍ
ِل
ػُ رظخٍ٠ن  2001/2/4لخِض حإلىحٍس حٌَّوِ٠ش ٌٍّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ رظميٌِ ُ٠وَس ٌٍعَ ٝعٍٍ ٝثِ ْ١ـٍ ْ اىحٍس حٌ١ٙج ش
حٌّيع ٝعٍٙ١خ حٌؼخٔ١ش ر ٘خْ ٍ١ذ حٌَ٘وش حٌّيع١ش ٚأٙخ ٌٌ ْ١يٙ٠خ ِخٔع ِٓ اٛيحٍ حٌظَه ، ٚ١ـٜيٍ حٌمَحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ
ِ 2001 ٌٕٗٔ 37ظّٕ ٠خ ِ ٕق حٌ٘ َوش ط َه ٚ١حٌزل غ ٍل ٌُ 3503و خَ حٌف ٓٛفخص  ًٌٚه رظ خٍ٠ن ٚ 2001/2/14رظ خٍ٠ن
 2001/2/19أهطَص حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظ ٖ١حٌَ٘وش حٌّيع١ش ر ٜي ٍٚحٌظ َهٍ١ٚ ٚ١ز ض ِٕ ٙخ ِٛحـ خس حٌ١ٙج ش
رَّ٘ٚع ِف ًٜعٓ أعّخي حٌزلغ حٌظ ٝطعظَِ حٌَ٘وش حٌم١خَ رٙخ ِٚخ طٔظٍِِٗ طٍه حألعّخي ِٓ ِز خٌػ ٌ ٔف خق عٍ ٙ١خ ٚ -ـم خ
ٌَ٘ ١ٚحٌظَه ٚ١حٌّزٕ١ش رخٌّخىس ( ِٓ )11حٌالثلش حٌظٕف٠ٌ١ش ٌمخٔ ْٛحٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ حٌٔخٌؿ ًوَ٘خ ٚرٕٔ وش حٌظ َه( ٚ١
حٌزٕي حٌوخِْ ).
ٚرظخٍ٠ن  2001/7/8ل خَ طفظ  ِٕ ٖ١خؿُ أٓ ٛحْ رعّ ً ِلَِ َ ٠حؿع ش ٚطٔ ٍ ٌّٔ ُ١خكش ط َه ٚ١حٌزل غ ٍل ُ  3503اٌ  ٝحٌ٘ َوش
حٌّيع١ش.
ٚرظخٍ٠ن  2001/9/2طم يِض حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش رخٌطٍ ذ ٍل ُ ٌٍ 2001 / 72لٛ ٜي ع ً عم ي حٓ ظؽالي ه خَ حٌف ٓٛفخص ٚل ي
طؤَٗ عٍ ٝحًٌّٕٛؽ حٌّزٌّٛ ٓ١لع حٌّٔخكش حٌّطٍٛرش رخٌطٍذ رؤٔٙخ ىحهً طَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ .3503
ٚطى  ْٛر ٌٌه حٌ٘ َوش حٌّيع ١شٚ -ـم خ ٌٍز خى ٓ ِ ٜة خَ٘ حألٍٚحق  -ل ي ٍ١ز ض عم ي حتٓ ظؽالي حٓ ظٕخىح ٌظ َه ٚ١حٌزل غ ٍل ُ
 3503رع ي طٔ ٍّٙ١خ ِٔ خكش حٌظ َه ٚ١رّ يس ٗ  ٜٔٚ َٙؿ ـم ٠ ُ ٌٚ . ٢ؼز ض ِ ٓ ة خَ٘ حألٍٚحق  ،طم يِٙخ رخٌّ٘ َٚع
حٌّف ًٜألعّخي حٌزلغ حٌظ ٝطعظ َِ حٌم ١خَ ر ٙخ  ِٚخ طٔ ظٍِِٗ ِ ٓ ٔفم خص وّ خ ٠ ُ ٌٚؼز ض طم يّٙ٠خ ر ؤ ٜطم خٍ َ٠أ ِٔ ٚظٕيحص
طؼزض ل١خِٙخ رؤعّخي حٌزلغ ِٚميحٍ ِخ ط ُ أفخل ٗ عٍ ٙ١خ ِ ٓ ِز خٌػ ٚ ،ـم خ ٌ٘ َ ١ٚحٌظ َه ٚ١رخٌزل غ ٍٚؼ ُ ًٌ ه ٚرظ خٍ٠ن
 2001/10/21عَٟض حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَحهٚ ٚ١حٌظفظٌِ ٖ١وَس عٍٍ ٝثِ ْ١ـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش ر٘ ؤْ  ٍ١ذ حٌ٘ َوش
ـ ٜيٍ حٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ  2001 ٕٗ ٌٔ 55ـ ِ 2001/10/29 ٟظّٕ ٠خ ِ ٕق حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ
 ، 1543ى ْٚاطز خع حإلؿ َحءحص حٌظ  ٝططٍز ٙخ ل خٔ ْٛحٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٚتثلظ ٗ حٌظٕف ٠ٌ١ش حٌّ٘ خٍ اٌ ٙ١خ ٓ ٍفخ ٚاؼف خي ِ خ
طّٕ٠ظٗ حٌّٔخكش ِٟٛٛع حٌعمي ِٓ كمٛق ٌٍ١ٙجش ـّ١خ لخِض رٗ ِٓ ىٍحٓخص ٚأرلخع .

ػخٔ١خ  -:رخٌٕٔزش ٌعمي حتٓظؽالي ٍلُ 1557
ٛيٍ رخُٓ حٌَ٘وش حٌّيع١ش رظخٍ٠ن  2002/4/1تٓ ظؽالي ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٔ خكش ٘ 900ىظ خٍ ر ٛحى ٜحٌّ٘ خٕ رخٌ ٜلَحء
حٌَ٘ل١ش ٌّيس ػالػ ٓ١عخِخ رب٠ـخٍ ِٕٓ ٞٛميحٍٖ  4500ؿٕٚ ٗ١لي ٛيٍ حٓظٕخىح ٌظَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ ٚ – 3502حٌزخىٓ ِ ٜ
ةخَ٘ حألٍٚحق  -روٌ٘ ٜٙٛح حٌظَهٚ١
طخرع حٌلىُ ـ ٟحٌيعٍ ٜٛلُ ٌٕٔ 25845ش 65ق
رخٌزلغ أٔٗ ـ – 2000 /6/24 ٟلزً ط خٍ٠ن أ٘ خء حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش  -طم يَ حٌّ يع /ٛعز يٖ ِلّ ي ِلّ ٛى حٌى ٛى - ٞر ٜفظٗ
ِٕيٚرخ عٓ حٌَ٘وش حٌّيع١ش رطٍذ طَه ٚ١رلغ ل١ي رَلُ ٌ 2000 /440وخَ حٌفٓٛفخص  ،رـٙش حٌّ٘ خٕ ٚ ،أػز ض ِٕ يٚد
حٌَ٘وش حٌـٌٛٛ١ؿ ٟحٌٌّو ٍٛعٍ ٝحٌطٍذ ٍؼزش حٌَ٘وش ـ ٟطلَ َ٠عمي حٓظؽالي ِزخَٗ عٓ ٔفْ ٌ٘ح حٌطٍذ ٚأْ حٌَ٘وش عٍ ٝ
حٓظعيحى ٌ يـع طىٍف ش أرل خع حٌ١ٙج ش ـ  ٌٖ ٘ ٟحٌّٕطم ش ٚحٌظ  ٟطَح٘ خ ِٕخٓ زش ٌٍظىٍف ش حتلظ ٜخى٠ش ٚىٍحٓ خص حٌـ ي ٜٚع ٓ
حٌّٕطمش ٍٚ .ؼُ ًٌه ٚ ،ـمخ ٌٍزخى ِٓ ٜةخَ٘ حألٍٚحق  ،رلخـه ش ِٔ ظٕيحص ٍل ُ (١ٌٍٙ )2ج ش حٌّ يع ٝعٍ ٙ١خ حٌؼخٔ ١ش رـٍٔ ش
 ، 2011/5/10طؤَٗ عٍ ٝحٌّٕ ًٛؽ حٌّز ٌّٛ ٓ١ل ع  ِٔٚخكش ط َه ٚ١حٌزل غ حٌَّـ ك رخٌطٍ ذ ر ؤْ حٌّٕطم ش هخٌ ١ش ١ ٓٚظُ
عَ ٟٗعٌٍ ٝـٕش  ،وّخ ٚطُ حٌظؤَٗ١عٍ ٗ١رؤٔٗ ٍٚىص هَحث ٢حٌيـخع ٚطُ عًّ هطخد ٌٍيـخع ـٚ 2000 /9/6 ٟلي هال ًٌ ه
حٌّٕ ًٛؽ ِ ٓ طٛل ١ع ِ ي َ٠ع خَ حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ ٍٚ ، ٖ١ؼ ُ ًٌ ه ٚرظ خٍ٠ن  2001 /2/4لخِ ض حتىحٍس
حٌَّوِ٠ش ٌٍّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ربعيحى ٌِوَس ٌٍعَ ٝعٍ ٍ ٝث ِ ْ١ـٍ ْ اىحٍس حٌ١ٙج ش ر٘ ؤْ  ٍ١ذ حٌ٘ َوش حٌلٛ ٜي عٍ ٝ
أٍرع طَحه ٚ١رلغ ِٕٙٚخ حٌطٍ ذ حٌّخػ ً ٚأ ٙخ ٌ  ٌ ْ١يٙ٠خ ِ خٔع ِ ٓ ا ٛيحٍ ط َحه ٚ١حٌزل غ ٚرٕ خء عٍ  ًٌ ٝه  ٛيٍ
حٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ  2001 ٕٗ ٌٔ 37رب ٛيحٍ ط َحه ٚ١حٌزل غ حتٍرع ش  ِٕٙٚخ حٌظ َهٍ ٚ١ل ُ  ًٌٚ 3502ه رظ خٍ٠ن /2/14
ٚ 2001طُ طٍٔ ُ١حٌظَهٌٍَ٘ ٚ١وش ـ ، 2001 /7/18 ٟػُ طميِض حٌَ٘وش رخٌطٍ ذ ٍل ُ ٌٍ 2001 ٕٗ ٌٔ 83لٛ ٜي عٍ ٝ
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عمي حٓظؽالي هخَ حٌفٓٛفخص ريحهً ِٔخكش طَه ٚ١حٌزلغ حٌٌّو ٌُٚ ، ٍٛطميَ طمخٍ َ٠ـٕ١ش طؼزض ل١خِٙخ رؤ ٜأعّ خي رل غ
ىحهً ِٕطمش حٌظَهٛ ٌِٕ ٚ١ي ٍٖٚاٌٙ١خ ٌٚ ،ىٓ طؤَٗ عٍ ٝحًٌّٕٛؽ حٌّزٌّٛ ٓ١لع ِٔٚخكٗ حٌمطعش حٌَّـك رخٌطٍذ ر ؤْ
حٌطٍ ذ ىحه ً ط َه ٚ١حٌزل غ ٍل ُ ٚ 3502حطو ٌص حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ ٚ ٖ١حإلىحٍس حٌَّوِ ٠ش ٌٍّٕ خؿُ
ٚحٌّل خؿَ اؿ َحءحص حٓظ ٜيحٍ عم ي حتٓ ظؽالي ٌٍ٘ َوش  ٛٚيٍ عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ  1557ر خٌمَحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ ٕٗ ٌٔ 66
 2002ـٍ 2002 /2/14 ٟؼُ عيَ ػزٛص ل١خَ حٌَ٘وش رؼّش أعّخي رلغ رخٌّٕطمش ـ ٟحٌفظ َس ِ خ ر  ٛ ٓ١ي ٍٚط َهٚ١
حٌزلغ ٚكظٛ ٝي ٍٚعمي حتٓظؽالي حٓظٕخىح اٌٚ ٗ ١ى ْٚاطز خع حإلؿ َحءحص حٌظ  ٝططٍز ٙخ ل خٔ ْٛحٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٚتثلظ ٗ
حٌظٕف٠ٌ١ش حٌّ٘خٍ اٌٙ١خ ٍٓفخ ٚ ،اؼف خي ِ خ طّٕ ٠ظٗ حٌّٔ خكش ِٛ ٟٛع حٌعم ي ِ ٓ كم ٛق ٌٍ١ٙج ش ـ ّ١خ لخِ ض ر ٗ ِ ٓ أرل خع
ٚىٍحٓخص .

ػخٌؼخ  :رخٌٕٔزش ٌعمي حتٓظؽالي ٍلُ 1579
 ٛيٍ ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش رظ خٍ٠ن  2003/1/29تٓ ظؽالي ه خَ حٌف ٓٛفخص ٌّٔ خكش ٘ 800ظى خٍ رٕخك ١ش حٌّ٘ خٕ رخٌ ٜلَحء
حٌَ٘ل١ش رب٠ـخٍ ِٕٓ ٞٛميحٍٖ  4000ؿٕٛٚ ٗ١يٍ حٓظٕخىح ٌظَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ ٚ 3579حٌزخى ِٓ ٞةخَ٘ حألٍٚحق أْ ٌ٘ح
حٌظَه ٚ١رخٌزلغ ليَ رّعَـش ٔفْ ِٕيٚد حٌ٘ َوش حٌّ ٌو ،ٍٛـ  2000/11/18 ٟل ١ي ر َلُ ٌٍ 862لٛ ٜي عٍ  ٝط َهٚ١
رل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رـ ٙش ٚحى ٜحٌّ٘ خٕ ٚل ي طؤٗ َ عٍ  ٝحٌّٕ ًٛؽ حٌّز ٌّٛ ٓ١ل ع  ِٔٚخكش حٌظ َه - ٚ١حٌَّـ ك
رخٌطٍذ  -رؤْ حٌطٍذ ِظيحهً ِع ؿِء ٛؽِ َ١ع حٌطٍذ ٍل ُ َ ٌ٘ 2000 /413وش حٌم خَ٘س ٌٍظع ي ( ٓ٠ـ ٓٛفخص ) ٚع يح ًٌ ه
ـخٌّٕطمش هخٌ١ش  ،وّخ طؤَٗ عٍ ٝحًٌّٕٛؽ رؤٔٗ ٍٚىص هَحث ٢حٌيـخع ٚط ُ عّ ً وظ خد حٌ يـخع ـ  ًٌٚ ، 2000/1/6 ٟه وٍ ٗ
ٍؼُ أْ حٌزخىٍٛٛ ِٓ ٜس حٌطٍ ذ أٔ ٗ ِٛل ع عٍ ٗ ١رظٛل ١ع ٠م َأ " ٗ َوش حٌزل َ حألكّ َ ٌٍظع يٌ ٠ ُ ٌٚ "ٓ٠وَ حٓ ُ ِ ٓ ل يَ
حٌطٍذ ٚحٌّٔظٕيحص حٌظ ٝطؼزض ِٓ ٌٗ كك حٌظٛل١ع عٓ حٌَ٘وش و٘و ٚحعظزخٍ ٞوّ خ ؿ خء حٌطٍ ذ هٍ ٛح ِ ٓ طٛل ١ع ِ يَ٠
عخَ حٌظَحهٚ ٚ١حٌظفظٍٚ ٖ١ؼُ ًٌه ٚـ 2001/10/15 ٟلخِض حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظ ٖ١ربعيحى ٌِوَس ٌٍع َٝ
عٍٍ ٝثِ ْ١ـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش ر٘ؤْ ًٌه حٌطٍذ ٚأٔٗ ٌٌ ْ١يٙ٠خ ِ خٔع ِ ٓ ا ٛيحٍ حٌظ َهٍ ٚ١ل ُ  3579ـ ٜيٍ حٌم َحٍ
ٍلُ  2001 ٌٕٗٔ 55رظَه ٚ١حٌزلغ ٌٍَ٘وش ٚرظخٍ٠ن  2002 /1/14لخَ طفظِٕ ٖ١خؿُ حٌم َ١ٜرعًّ ِلَِ َ ٠حؿع ٗ
ٚطٍِٔٛ ُ١لع طَه ٚ١حٌزلغ ٌٍَ٘وش عٍ ٝحٌطز١ع ش  ،ـظم يِض حٌ٘ َوش رخٌطٍ ذ ٍل ُ  2002 ٕٗ ٌٔ 20ـ 2002 /4/20 ٟ
ٌٍلٛ ٜي عٍ  ٝعم ي حٓ ظؽالي ـ ٓٛفخص ٍؼ ُ أٔ ٗ ٌ ُ ٠ؼز ض  ٓ ِ ،ة خَ٘ حألٍٚحق  ،طم ي ُ٠حٌ٘ َوش أَٚ ِ٘ ٜع ِفً ٜ
ألعّخي حٌزلغ ىحهً ِٕطمش حٌظَهٍ ٚ١لُ  3579أ ٚأِٔ ٜظٕيحص أ ٚطمخٍ َ٠طف١ي ل١خِٙخ رؤعّ خي حٌزل غ ىحه ً حٌّٕطم ش
ِلً حٌظَه ٚ١رخٌزلغ ِٚميحٍ ِخ طُ أفخلٗ عٍٙ١خ ِٓ طخٍ٠ن طٍّٔٙخ حٌّٕطمش كظ ٝطخٍ٠ن طميّٙ٠خ ٌطٍ ذ عم ي حتٓ ظؽالي  ًٌٚه
ى ْٚاطزخع حإلؿَحءحص ٚحألٟٚخع حٌظ ٝططٍزٙخ لخٔ ْٛحٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚتثلظٗ حٌظٕف٠ٌ١ش أٔف ش حٌ ٌوَ ٚ ،اؼف خي كم ٛق حٌ١ٙج ش
رٌحص حٌّٕطمش ِٓ ىٍحٓخص ٚأرلخع.

ٍحرعخ -:حٌعمي ٍلُ1580
 ٛيٍ ٌٍ٘ َوش رظ خٍ٠ن  2003/1/29أ ٠٠خ تٓ ظؽالي ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٔ خكش ٘ 760ظى خٍ رٕخك ١ش ٚحى ٜحٌّ٘ خٕ
رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش رب٠ـخٍ ِٕٓ ٞٛميحٍٖ  3800ؿٕ١ش حٓظٕخىح ٌظَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ  ، 3580حٌزخى ٓ ِ ٞة خَ٘ حألٍٚحق
أ٠٠خ رو ٜٙٛطَه ٚ١حٌزل غ ٘ ٌح  -أْ حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش طم يِض رطٍ ذ رّعَـ ش ٔف ْ حٌـٛ ٌٛ١ؿ ٝحٌّ يع / ٛعز يٖ ِلّ ي
ِلّٛى حٌىٛى ٞل١ي رَلُ ًٌٚ 863ه رظخٍ٠ن ً (2000 /11/18حص
طخرع حٌلىُ ـ ٟحٌيعٍ ٜٛلُ ٌٕٔ 25845ش 65ق
طخٍ٠ن طمي ُ٠حٌطٍذ ٍلُ ٓ 862خٌؿ حٌز١خْ ) ـظؤَٗ عٍ ٝحًٌّٕٛؽ حٌّز ٌّٛ ٓ١ل ع  ِٔٚخكش حٌظ َه ٚ١حٌّطٍ ٛد ر ؤْ حٌّٕطم ش
هخٌ ( ٗ١هخٌ ِٓ ٗ١كمٛق حٌ١ٙجش أ ٚحٌؽ٠ٚ ) َ١زعي عٓ حٌطٍذ ٍلُ ٌٕ 2000 /862فْ حٌَ٘وش ٔٚفْ حٌوخَ .
ٚرظ خٍ٠ن  2001/10/15عَ ٟض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ ٌ ِ ٖ١وَس ر٘ ؤْ ٍ١ز  ٝحٌظ َهٍ ٚ١لّ / 863 ، 862 ٝ
ٚ 2000أٔ ٙخ ٌ  ٌ ْ١يٙ٠خ ِ خٔع ِ ٓ ا ٛيحٍ حٌظَهٍ ٓ١ ٜ١لّ ٌٍ 3580 ، 3579 ٝزل غ ع ٓ حٌف ٓٛفخص رـ ٙش حٌّ٘ خٕ
رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش ٚرخٌفع ً  ٛيٍ حٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ 2001 ٕٗ ٌٔ 55ـ  2001/10/29 ٟرظَهٝ ٜ١
حٌزلغ حٌٌّوٚ ٓ٠ٍٛطُ طٍِٔٛ ُ١لع حٌظَهٌٍَ٘ ٓ١ٜ١وش حٌّيع١ش ـ 2002/1/14 ٟػ ُ رظ خٍ٠ن 2002 /4/20طم يِض حٌ٘ َوش
رطٍز  ٓ١ل ١يح رَلّ ٌٍ 2002 ٕٗ ٌٔ 21 ، 20 ٝلٛ ٜي عٍ  ٝعم ي ٞحٓ ظؽالي ٌّٔ خكش طَه ٝ ٜ١حٌزل غ ٍلّ ، 3579 ٝ
ٍ 3580ؼ ُ ع يَ طم يّٙ٠خ ٌٍّ٘ َٚع حٌّف ً ٜألعّ خي حٌزل غ حٌظ  ٓ ٝظم َٛر ٙخ ـ ِٕ ٝطم ش طَه ٝ ٜ١حٌزل غ ى ْٚاطز خع
حإلؿَحءحص ٚحألٟٚخع حٌّمٍَس ـ ٟلخٔ ْٛحٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚتثلظٗ حٌظٕف٠ٌ١ش ٚ ،ت ٕ٠خي ِٓ ًٌه طميِٙخ ٍ١ ٝ١ز ٟعميٞ
حتٓ ظؽالي رظمَ ٓ٠َ ٠ألعّ خي رل غ لخِ ض ر ٙخ ـ ِٕ ٟطمظ  ٟحٌظَهٍ ٓ١ ٜ١لّ  3580 ، 3579 ٝعز خٍس ع ٓ عّ ً رع ٞ
حٌظَٔ٘ خص ٚأه ٌ ع ٕ١خص ٠ي ٠ٚش عٍ  ٝأعّ خق ِوظٍف ش ٚ -ط خٍ٠ن حٌظمَ ٓ٠َ ٠ـ  2001/2/15 ٟأ ٜـ  ٟط خٍ٠ن ٓ خرك عٍ ٝ
9

كٜٛي حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش عٍ  ٝطَه ٝ ٜ١حٌزل غ أ ٛال ٍٚ -ؼ ُ ًٌ ه ٚرظ خٍ٠ن  2002/6/24ل خَ طفظ  ِٕ ٖ١خؿُ حٌمَ١ ٜ
رعّ ً ِلَِ َ ٠حؿع ش ٌعم ي ٜحتٓ ظؽالي حٌّطٍ ٛر ٓ١ىحه ً طَه ٝ ٜ١حٌزل غ ٍلّ  ٌٚ 3580 ،3579 ٝي ٜع ٍَ١ ٝز ٝ
حٌ٘ َوش تٓظ ٜيحٍ عم ي ٞحتٓ ظؽالي ٗ ىٍض ٌـٕ ش ر خٌمَحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ  2002 ٕٗ ٌٔ 121رظ خٍ٠ن ٌ 2002 /7/6زل غ
ٍ١زخص حٌَ٘وخص روٍ١ ٜٙٛزخص طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حٓظؽالي حٌّعخىْ .
ٚحٔظ ٙض حٌٍـٕ ش روٍ١ ٙٛ ٜز  ٝحٌ٘ َوش حٌّيع ١ش رؤٔ ٗ ٔه َح ألْ حٌ٘ َوش ٌ يٙ٠خ ع يى (  )8ط َحه ٚ١رل غ رّٔ خكش (
 )105.1وِ ٛ ٍ١ظ َ َِر ع ـ ٓٛفخص ٚع يى (  )4عم ٛى حٓ ظؽالي ربؿّ خٌ ِٔ ٝخكش (  )23.3وِ ٛ ٍ١ظ َ َِر ع ٌ ٕفْ ه خَ
حٌفٓٛفخص  ،ـؤٛٚض حٌٍـٕش رعيَ حٌّٛحـمش عٍ ٍ١ ٝز  ٝحٌ٘ َوش حٌّيع ١ش كظ  ٝت ٠ل يع حكظى خٍحا ٌو خَ حٌف ٓٛفخص ِ ٓ لز ً
حٌَ٘وش حٌٌّوٍٛس ٚلي حعظّي حٌ ٌٖ٘ َ٠ُٛحٌظ١ٛٛش ـٍٚ ، 2002 /9/29 ٟؼ ُ ًٌ ه ٚـم خ ٌٍز خى ٓ ِ ٞة خَ٘ حألٍٚحق أ ٠٠خ
حٔٗ رظخٍ٠ن  2003 /1/26لخِض حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظ ٖ١ربعيحى ٌِوَس ٌٍعَ ٝعٍ ٝحٌ  َ٠ُٛروٍ١ ٙٛ ٜز خص
حٌَ٘وش عم ٛى حٓ ظؽالي حٌف ٓٛفخص ىحه ً ط َحه ٚ١حٌزل غ أٍل خَ  3580 ، 3579 ، 553 ،552رـ ٙش حٌّ٘ خٕ رخٌ ٜلَحء
حٌَ٘ل١ش ٚأٔٙخ ٌٌ ْ١يٙ٠خ ِخٔع ِٓ اٛيحٍ عمٛى حتٓظؽالي ٌٍَ٘وش ٌّيس عَ٘ ٕٓٛحص ٚأػزظض عٌٍِ ٝوَطٙخ أْ حٌَ٘وش
ٌ يٙ٠خ ع يى ( ) 8ط َحه ٚ١رل غ ٚع يى (  )4عم ٛى حٓ ظؽالي ـ ٓٛفخص  ُ ٌٚط ٌوَ أٔ ٗ ٓ زك ِٛحـم ش حٌ  َ٠ُٛعٍ  ٝع يَ ِ ٕق
حٌَ٘وش عم ٛى حٓ ظؽالي ؿي ٠يس  ،عٍ ٔ ٝل  ِ ٛخ ٓ ٍؿ ر١خٔ ٗ  ،كظ  ٝت طلظى َ هخِ ش حٌف ٓٛفخص ٚرٕ خء عٍ  ٝطٍ ه حٌّ ٌوَس ط ُ
حٌٔ َ١ـ ٟاؿَحءحص اٛيحٍ عمٛى حتٓ ظؽالي أٍل خَ َ ٌٍ٘ 1580 ، 1579 ، 1578 ، 1577وش حٌّيع ١ش ٚرظ خٍ٠ن /1/29
ٛ 2003يٍ حٌمَحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ  2003 ٕٗ ٌٔ 24رب ٛيحٍ عم ٛى حتٓ ظؽالي حألٍرع ٗ حٌّ ٌوٍٛس ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش ىْٚ
طميّٙ٠خ أِٔ ٜظٕيحص طؼزض ـٙ١خ أعّخي رلغ ٚرخٌّوخٌفش ٌظ١ٛٛش حٌٍـٕش حٌّوظٜش عٍ ٝحٌٕل ٛحٌٔخٌؿ ًوَٖ .

هخِٔخ -:رو ٜٙٛعمي ٜحتٓظؽالي ٍلّ1707 ، 1706 ٝ
ـبْ حٌزخى ِٓ ٞة خَ٘ حألٍٚحق أْ حٌعم ي ٍل ُ  ٛ 1706يٍ ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش رظ خٍ٠ن  2005 /6/2تٓ ظؽالي حٌف ٓٛفخص ـ ٟ
ِٔ خكش ل يٍ٘خ ٘ 1500ىظ خٍ ر ٛحى ٞحٌز خط ٍٛرخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش ِمخر ً ا٠ـ خٍ ٓ ِٕ ٞٛم يحٍٖ  7500ؿٕ ٌّ ٗ ١يس ػالػ ٓ١
عخِخٚ .لي ٛيٍ حٓظٕخىح ٌظَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ ٚ ، 3817أْ حٌزخى ِٓ ٞة خَ٘ حألٍٚحق رو ٙٛ ٜط َه ٚ١حٌزل غ (3817
) أٔ ٗ رظ خٍ٠ن  2000 /8/14طم يَ حٌـٛ ٌٛ١ؿ ٓ ٟخٌؿ حٌ ٌوَ رطٍ ذ ل ١ي ر َلُ ٌٍ 605لٛ ٜي عٍ  ٝط َه ٚ١رل غ ع ٓ
حٌفٓٛفخص  ،ـ ِٔ ٟخكش  15و ُ  2رـ ٙش ٚحى ٞحٌز خط ٍٛرخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش  ًٌٚه ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش ٚ ،ل ي أٗ َ حٌّٛة ؿ
حٌّوظ ٚرّىظذ حٌَُٓ ـ  2000/9/2 ٟأْ ٘ ٌح حٌطٍ ذ ٘ ٔ ٛف ْ حٌطٍ ذ ٍل ُ ٌ 2000 ٕٗ ٌٔ 407و خَ حٌف ٓٛفخص ٌ٘ َوش
حٌمخَ٘س ٌٍظعيٍٚ ، ٓ٠ؼُ ًٌه ٌُ ٠ظُ كفد ٍ١ذ حٌَ٘وش حٌّيع١ش ألٓزم١ش حٌطٍذ حٌوخ ٙرَ٘وش حٌمخَ٘س ٌٍظعيٚ ٓ٠أ٠ٌٛٚظٗ ،
ٚرظخٍ٠ن  2002 /1/12طؤَٗ عٍ ٝحٌطٍذ رّعَـش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش رخٌ١ٙجش حٌّيعٛس َ١ِ /ـ ض كٔ  ٓ١رؤٔ ٗ ٍٚىص ه َحث ٢حٌ يـخع
ٚطُ عًّ هطخد حٌيـخع ٚ .رٕخ اء عٍ ٗ١طُ حٌٔ َ١ـ ٟحٓظوَحؽ طَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ . 3817
ٚرظخٍ٠ن  2001/10/30طميِض حٌَ٘وش حٌّيع١ش رّعَـ ش ِٕ يٚرٙخ حٌفٕ  ٟحٌـٛ ٌٛ١ؿ ٝحٌّ ٌو ٍٛأ ٠٠خ رطٍ ذ رل غ ل ١ي ر َلُ
ٌٍ 2001 / 1009لٜٛي عٍ ٝطَه ٚ١رلغ عٓ حٌفٓٛفخص رـٙش حٌ٘ؽذ رّٔخكش  10وُ ٚ 2طؤٗ َ عٍ  ٝحٌّٕ ًٛؽ حٌّز ٓ١
ٌّٛلع ِٔٚخكش حٌظَه ٚ١رؤْ حٌطٍذ ٌٛ 2001 /1009كٗ ّٗخي ٚحى ٜحٌزخط ٍٛحٌّٕطمش هخٌ.ٗ١
طخرع حٌلىُ ـ ٟحٌيعٍ ٜٛلُ ٌٕٔ 25845ش 65ق
ٚرظ خٍ٠ن  2003 /6/10ل يِض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍّ٘ َٚعخص رخٌ١ٙج ش حٌّ يع ٝعٍ ٙ١خ رىظخر ٙخ اٌ  ٝحإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َحهٚ١
ٚحٌظفظ ٖ١رخٌّٛحـمش ٚحٌظٕزٔ ٗ١ل ٛكفد حٌّٕ خ١ك ر  ( ٓ١هط  ٝع َّ ٗ 25 40 - 25 10 ٝخت  ،هط ٛ ١ ٝي ِ ٓ حًٌٕ ١
ؼَرخ  ٚكظَٗ 33 20 ٝلخ ) ًٌٚه ألرلخع حٌ١ٙجش ٌّيس هّْ ٕٓٛحص ِٓ طخٍ٠وٗ ًٌٚه ٌوخَ حٌفٓٛفخص رّٕطمش حٌٔ زخع١ش
٠ٚ ،م ع ّٕٙ ٟخ ِٔ خكظ ٟحٌطٍز ٍ ٓ١لّ  2001 /1009 ، 2000 / 605 ٝحٌّم يِ ٓ ِ ٓ١حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ٌٍلٛ ٜي عٍ ٝ
طَه ٜٝ١حٌزلغ حٌٌّوٍٚ ٓ٠ٍٛؼُ ًٌه ـمي أع يص حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ ٌ ِ ٖ١وَس ٌٍع َ ٝعٍ  ٝحٌ  َ٠ُٛر٘ ؤْ
ٍ١ز ٝحٌَ٘وش حٌّيع١ش حٌّ ٌوٚ ٓ٠ٍٛحٔظ ٙض ـ ٌ ِ ٟوَطٙخ أٔ ٙخ ٌ  ٌ ْ١يٙ٠خ ِ خٔع ِ ٓ ا ٛيحٍ حٌظ َحه ٚ١حٌّطٍٛر ش  ِٕٙٚخ
حٌظَهٍ ٓ١ٜ١لُ  3817رّٔ خكش  15و ُ  2رٕخك ١ش ٚحى ٞحٌز خط ٍٛرخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش ٍ .ل ُ  3819رّٔ خكش  10و ُ 2
رٕخك ١ش حٌ٘ ؽذ رخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش ٚ .رظ خٍ٠ن  ٛ 2004 /6/26يٍ حٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٜل ُ ٕ ٌٔ 178ش  2004رب ٛيحٍ
طَه ٝ ٜ١حٌزل غ ٍلّ ٌ 3819 ، 3817 ٟو خَ حٌف ٓٛفخص ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش ػ ُ رظ خٍ٠ن  2004/7/14ط ُ طٔ ٍ ِٔ ُ١خكظٟ
حٌظَه ٓ١ٜ١عٍ ٝحٌطز١عش ٌٍَ٘وش حٌّيع١ش ـظميِض حٌ٘ىش حٌّيع١ش رظخٍ٠ن  2004 /9/6رخٌطٍزٍ ٓ١لّ ٕٗ ٌٔ 84 ، 83 ٝ
ٌٍ 2004لٜٛي عٍ  ٝعم ي ٜحٓ ظؽالي ه خَ حٌف ٓٛفخص رىخِ ً ِٔ خكش طَه ٝ ٜ١حٌزل غ ٍلّ ٍ 3819 ،3817 ٝؼ ُ أٔ ٗ ٌ ُ
 ّٞ٠عٍ ٝحٓظالِٙخ ِٛلع حٌظَه ٓ١ ٜ١ات ِ يس أل ً ِ ٓ ٗ  ُ ٌٚ ٓ٠َٙطم يَ طمََ ٠حا ـٕ ١خا ألعّ خي رل غ ر ّٙخ ات ـ /1/19 ٟ
 2005أ ٜرع ي طم يٍ١ ُ٠ز خص عم ٛى حتٓ ظؽالي ٍ ،ؼ ُ ًٌ ه لخِ ض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ  ٖ١رخٓظ ٜيحٍ عم يٞ
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حتٓ ظؽالي ٚل ي  ٛيٍ حٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ ٕ ٌٔ 22ش  2005ـ  2005 /6/2 ٟرب ٛيحٍ عم ي ٞحتٓ ظؽالي ٍلّ ، 1706 ٟ
 1707حٌَ٘وش حٌّيع١ش .
 ٓ ِٚك ١غ اْ حٌز خى ٓ ِ ٞة خَ٘ حألٍٚحق أ ٠٠خ اْ ؿّ ١ع حٌطٍز خص حٌّميِ ش ِ ٓ حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ٌٍلٛ ٜي عٍ  ٝط َحه ٚ١حٌزل غ
ٚعمٛى حتٓظؽالي حٌٔخٌؿ ًوَ٘خ .ؼِٛ َ١لعٗ ِٓ ِ ي َ٠ع خَ حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ ٛ٠ٚ ، ٖ١ؿ ي حٌّى خْ حٌّوٚ ٜ
ٌٌٌه حٌظٛل١ع هخٌ١خ عٍ ٝطٍه حٌطٍزخص ٚحٌّٕخًؽ حٌَّـمش ر ٙخ  ،وّ خ أْ حٌز خى ٓ ِ ٞة خَ٘ حألٍٚحق أ ٠٠خ أْ ؿّ ١ع طٍ ه
حٌطٍزخص ٚحٌّٕخًؽ حٌَّـمش رٙخ ٍٚى عٍٙ١خ طٛل١عخ ٠مَأ ( ؽ َ١ِ /ـض كٔ ) ٓ١ر ً ٚأْ حٌطٍ ذ حٌٛحك ي ِئٗ َح عٍ ٗ ١ر ٌحص
حٌظٛل١ع أوؼَ ِٓ َِس ٚطظوٌ حإلؿَحءحص رٕخء عٍ. ٗ١
 ِٓٚك ١غ اْ حٌز  ٓ ِ ٓ١حألٍٚحق – ( رلخـه ش ِٔ ظٕيحص ( )1حٌ١ٙج ش حٌّ يع ٝعٍ ٙ١خ حٌؼخٔ ١ش حٌّميِ ش رـٍٔ ش  ) 2011/5/10أْ
حٌ١ٙجش حٌعخِٗ ٌٍّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٓ خرمخ حٌ١ٙج ش حٌّ٠َ ٜش حٌعخِ ش ٌٍؼ َٚس حٌّعئ ١ش كخٌ ١خ (حٌّ يع ٝعٍ ٙ١خ حٌؼخٔ ١ش ) وخٔ ض ل ي
لخِض رؤعّخي أرل خع كمٌٍٍ ٗ ١ف ٓٛفخص ىحه ً حٌّٕطم ش حٌّلٍٛ ٜس ر  ٓ١حىـ ٚ ٛلٕ خ رّعَـ ش ؿٛ ٌٛ١ؿ ٓ١١حٌ١ٙج ش ٚحٌـٛ ٌٛ١ؿٓ١١
حٌٔٛـ١ض رٕخء عٍ ٝحتطفخل١ش حٌّزَِٗ رٚ َِٜ ٓ١حتطل خى حٌٔ ٛـ١ظٍ ٝل ُ ٚ ، 1247أع يص طمََ ٠حا رلؼ ١خا ع خَ ٚٚ 1970ػ ك
ٌ٘ح حٌظمَ َ٠رخٌ١ٙجش طلض ٍلُ  3733رظخٍ٠ن ٚ 1971 /9/2طّ ض ىٍحٓ ش أِ خوٓ ٚط٠ُٛع خص حٌف ٓٛفخص ـ  ِٕ ٟخ١ك ٗ َق
ٚؼَد حٌٌّٕٛ ً١حلع ِٕٙٚخ ٚحى ٜحٌّ٘خٕ ٚٚحى ٞحٌ٘ؽذ ٚٚحى ٞحٌزخط ٍٛرخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش.
ٚأْ حٌزخى ِٓ ٞةخَ٘ حألٍٚحق ٚ ،عٍٔ ٝلِ ٛخ أٍٓفض حٌّلىّش ر١خٔٗ ـم ي ط ُ اعط خء حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش ط َحه ٚ١حٌزل غ
ػُ عمٛى حتٓظؽالي رّٕخ١ك ٚحى ٞحٌّ٘خٕ ٚٚحى ٞحٌ٘ؽذ ٚٚحى ٜحٌزخط ٍٛرخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش حٌٔ خرك رلؼ ٙخ رّعَـ ش
حٌ١ٙجش ٚطلي٠ي أِ خوٓ ط٠ُٛع خص ه خَ حٌف ٓٛفخص ر ٙخ ٚ ،أػز ض ًٌ ه ِٕ يٚد حٌ٘ َوش ـ  ٟرع  ٞحٌطٍز خص حٌّميِ ش ِٕ ٗ رخٓ ُ
حٌَ٘وش ٌلٌٜٙٛخ عٍ ٝط َه ٚ١رل غ ع ٓ ًحص حٌو خَ رظٍ ه حٌّٕ خ١ك رّ خ ى ٗ ٔٚعٍ  ٝطٍ ه حٌطٍز خص حٌّميِ ش ٌٍلٛ ٜي عٍ ٝ
طَحه ٚ١رلغ ٍ ِٓ ،ؼزش حٌ٘ َوش ـ  ٟطلَ َ ٠عم ٛى حٓ ظؽالي ِزخٗ َس ٌ ٌحص حٌطٍز خص ٚأ ٙخ عٍ  ٝحٓ ظعيحى ٌ يـع طىٍف ٗ
أرلخع حٌ١ٙجش رخٌّٕخ١ك حٌّطٍٛرش .
 ِٓٚك١غ أٔٗ  ِٓٚؿٍّش ِ خ طم يَ ٚ ،ـم خ ٌٍه خَ٘ ِ ٓ حألٍٚحق  ،ـ بْ عم ٛى حٓ ظؽالي ه خَ حٌف ٓٛفخص حٌظ  ٛ ٝيٍص ٌٍ٘ َوش
حٌّيع١ش ِلً حٌمَحٍ حٌّطٍٛد ٚلؿ طٕف ٌٖ١رخٌطٍ ذ حٌّخػ ً  -ل ي  ٛيٍص ى ْٚاطز خع حإلؿ َحءحص ٚحأل ٟٚخع حٌظ  ٝططٍز ٙخ ل خْٔٛ
حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚتثلظٗ حٌظٕف٠ٌ١ش ٚ ،لي طىٍَص ًحص حٌّوخٌفخص ـ ٝوً عمي عٍ ٝكيس  ،عٍٔ ٟلِ ٛخ أٍٓفض حٌّلىّش ر١خٔ ٗٚ ،ل ي
ٛيٍص ى ْٚػزٛص ل١خَ حٌَ٘وش حٌّيع١ش رؤ ٜأعّخي رلغ ـ ٝحٌّٕخ١ك ِلً طٍه حٌعمٛى أ ٚطم يّٙ٠خ ٌّٔ ظٕيحص أ ٚطم خٍ َ٠ـٕ ١ش طؼز ض
ل١خِٙخ رؤعّخي حٌزلغ أ ٚكظ ٝحٌّ٘ َٚع حٌظف ٍٟ١ ٜألعّ خي حٌزل غ حٌظ  ٓ ٝظم َٛر ٙخ ـ  ٟو ً ِٕطم ش ٚ ،ـ ٠الَ ع ٓ ًٌ ه ـم ي و٘ فض
حألٍٚحق ٚ ،ـمخ ٌٍزخى ِٓ ٞةخَ٘٘خ  ،أْ ًحص حٌّٕخ١ك حٌظٛ ٝيٍص ٌٍَ٘وش حٌّيع١ش عٕ ٙخ ط َحه ٚ١رل غ ػ ُ عم ٛى حٓ ظؽالي  ،ل ي
ٓزك رلؼٙخ رّعَـش حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍٙ١خ ٚكيىص أِخوٓ طٛحؿ ي ه خَ حٌف ٓٛفخص ـ ٙ١خ ٚ ،ـم خ ٌٍظم خٍ َ٠حٌّٛػم ش ٌ ي ٞحٌ١ٙج ش ـ ٌ ٘ ٟح
حٌ٘ؤْ ِ ٛ٘ٚ ،خ ػزض عٍُ حٌَ٘وش حٌّيع١ش رٗ  ،عٍ ٟحٌٕل ٛحٌٌّو ٍٛـ ٟرعٞ
حٌطٍزخص حٌّميِش ِٕٙخ ٌٍلٜٛي عٍ ٟطَحه ٚ١حٌزلغ حٌظٛ ٝيٍص رٕخء عٍٙ١خ عمٛى حتٓظؽالي ِلً حٌم َحٍ حٌّطٍ ٛد ٚل ؿ طٕفٌٖ ١
ٚأْ طٍه حٌّٕخ١ك ٚلي ٓزك رلؼٙخ رّعَـش حٌ١ٙجش ـبْ ِٕق عمٛى حتٓظؽالي عٕٙخ ٠ى ْٛعٓ ٠َ١ك حٌِّح٠يس حٌعٍٕ١ش ..
ٚـ٠الَ عّخ طميَ ـبْ حألٍٚحق ل ي و٘ فض – كٔ ذ حٌز خى ٓ ِ ٞةخَ٘٘ خ -أْ حٌ٘ َ٠ه حٌّ ٟ ٛٛرخٌ٘ َوش حٌّيع ١ش  ٛ ٘ٚحٌـٛ ٌٛ١ؿٟ
حٌّيع / ٛعزيٖ ِلّي ِلّٛى حٌىٛىُٚ ٛ٘ ٞؽ حٌـٌٛٛ١ؿ١ش َ١ِ /ـض كِٔ ٓ١لّٛى رىَ حٌّٛةفش رخٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍٙ١خ ٚحٌظ ٍٚ ٝى
طٛل١عٙخ عٍ ٝؿّ١ع ٍ١ز خص حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش حٌّظعٍم ش رظ َحه ٚ١حٌزل غ ٚعم ٛى حتٓ ظؽالي ٚـم خ ٌٍٛ ٜس ٚػ١م ش ُٚحؿ ّٙخ حٌَّـم ش
رّٔظٕيحص حٌ١ٙجش .
 ِٓٚك١غ أٗ ِظ ٟوخْ ِخ طميَ ٚ ،وخْ حٌزخى ِٓ ٞةخَ٘ حألٍٚحق عٍٔ ٝلِ ٛخ أٍٓفض حٌّلىّش ر١خٔٗ أْ حٌمَحٍ حٌّطع ْٛـٚ ٗ١ل ي
ٛيٍ ِٓ ِـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌّيع ٟعٍٙ١خ ٚحعظّي ِٓ حٌ َ٠ُٛحٌّوظٚ ٚحٓظٕخىحا اٌِ ٝخ ٗخد طٍه حٌعم ٛى ِ ٓ ِوخٌف خص ٓ خرمش
عٍ ٝاٛيحٍ٘خ عٍٔ ٝلِ ٛخ أٍٓفظٗ حٌّلىّش طف١ٜالا  ،ـبٔٗ رٌٌه ٚرلٔذ حٌهخَ٘ ِٓ حألٍٚحق ٚرخٌميٍ حٌىخـٌ ٟزلغ حٌ٘ك حٌعخؿ ً –
٠ى ْٛحٌمَحٍ حٌّطع ْٛـ ٗ١لي  ٛيٍ ِظفم خ ا  ٛٚل١ق كى ُ حٌم خٕٔ٠ٚ ْٛظف  ٟر ٌٌه ٍو ٓ حٌـي ٠ش حٌّز ٍَ ٌٛل ؿ طٕف ِّ ٌٖ ١خ ٠ظع ِ ٓ١ع ٗ
حٌم٠خء رَـٍ١ ٞذ ٚلؿ حٌظٕف ٌ١ى ْٚحٌلخؿش ٌزلغ ٍوٓ حتٓظعـخي ٌعيَ حٌـيٚ .ٜٚاٌِحَ حٌَ٘وش حٌّيع١ش َِٜٚـخطٗ عّ ال رلى ُ
حٌّخىس َِ 184حـعخص.
ٚاً ٌُ ٍ٠ك حٌلىُ لزٛت ٌي ٜحٌطخعٓ ـمي ١عٓ عٌ ٗ١آزخد ح٢ط١ش:

أٚت :رخٌٕٔزش ٌعمي حتٓظؽالي ٍلُ 1543
حٌ ٜخىٍ ٌ ٜخٌق حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش رظ خٍ٠ن  ًٌٚ 2001/10/29ه تٓ ظوَحؽ ِع يْ حٌف ٓٛفخص رّٔ خكش ٘ 380ىظ خٍ رٕخك ١ش حٌ٘ ؽذ
رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ٚلي ٛيٍ ٌ٘ح حٌعمي ٌّيس ػالػ ٓ١عخِخا رب٠ـخٍ ٗ 1900 َٞٙؿٕٚ ٗ١ك١غ اْ ل ي ر يأص أ ٝ ٌٚحٌوط ٛحص ٌٍلٛ ٜي
عٌٍ٘ ٝح حٌعمي لزً حٌظميَ رطٍذ حٌظ َه ٚ١رخٌزل غ رل ٛحٌ ٟع خِ ٓ١حٓ ظؽَلٙخ ؿٛ ٌٛ١ؿ ٟحٌ٘ َوش حٌٔ ١ي عز يٖ ِلّ ٛى حٌى ٛى ٞـ ٟ
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حٌزلغ عٕٗ وّ١خص حٌو خَ ر ٜفظٗ  ٛخكذ ِٚئٓ ْ ٗ َوش حٌم خَ٘س ٌٍظع ي ٓ٠حٌظ  ٟوخٔ ض طعّ ً ـ ٌ ٘ ٟح حٌّـ خي رخٓ ظؼّخٍحص رٔ ١طش
ٔٚهَحا ألْ حٓظوَحؽ هخَ حٌفٓٛفخص ِٓ طٍ ه حٌّٕ خ١ك حٌٕخث ١ش ٠ظطٍ ذ حٓ ظؼّخٍحص ِٚز خٌػ ١خثٍ ش طظّؼ ً ـ ّ١خ ٠لظخؿ ٗ حٓ ظوَحؽ ٘ ٌح
حٌّعيْ ِٓ ِعيحص ٚـّ١خ ٠لظخؽ ِٓ ٗك َ١لٗ ِ ٛ٘ٚخ ٠ظطٍذ أفخق ِزخٌػ ١خثٍش طف ٛق اِىخٔ ١خص ٗ َوش حٌم خَ٘س ٌٍظع يٌٌ ٌ ٓ٠ه ل خَ
حٌـٌٛٛ١ؿ ٟعزيٖ حٌى ٛىٚ ٞثه َ ٓ٠رظؤٓ َ ٗ ْ١وش حٌزل َ حألكّ َ ٌٍظع ي ٓ٠و٘ َ٠ه ِ ٝ ٛٛـ  ٟطٍ ه حٌ٘ َوش حٌظ  ٟطؤٓٔ ض.رظخٍ٠ن
 2000/6/13رّٛؿذ عمي َٗوش ط١ٛٛش رٔ١طش حٌّٛلع ر ٓ١حٌٔ١يس ؼخىس عخ٠ي ٜحٌزٔط ٝٔ٠ٛوَ٘٠ه ِظ ٠خِٓ ٚر  ٓ١حٌٔ ١ي عز يٖ
ِلّي حٌىٛى ٞوَ٘٠ه ِ ٝ٘ٚ ٝٛٛحٌَ٘وش حٌظ ٟطىٔٛض ٌؽَ ٝحٓظؼّخٍ أِٛحٌٙخ ـ ٟحٓظوَحؽ حٌوخِخٖ حٌظعي١ٕ٠ش ٚرّـَى ارَحَ عمي
رظؤٓ ْ١حٌَ٘وش لخَ حٌٔ١ي عزيٖ حٌىٛى ٞرخٌظميَ رطٍذ اٌ ٝحٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش رظخٍ٠ن  2000/6/24ل١ي رَلُ ٕ ٌٔ 437ش
 ًٌٚ 2000ه ٌٍظ َهَ ٌٍ٘ ٚ١وش حٌطخعٕ ش ٚحٌظ  ٟطل ض حٌظؤٓ  ْ١ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش حٌ٘ ؽذ ٚـ ك حإلك يحػ١خص
حٌٛحٍىس رٌٙح حٌطٍذ.
ات أٔٗ لي حط٠ق أْ ٌٖ٘ حإلكيحػ١خص طظيحهً ِع حٌطٍذ حٌٌ ٞوخْ لي طميَ رٗ حٌـٌٛٛ١ؿ ٟعزيٖ حٌى ٛى ٞرخٓ ُ ٗ َوش حٌم خَ٘س ٌٍظع يٓ٠
 ٝ٘ٚحٌَ٘وش حٌظ ٟحٔظٙض تٔيِخؿٙخ ـ َ ٗ ٟوش حٌزل َ حألكّ َ  ِ ٛ ٘ٚخ ىـ ع حٌٔ ١ي عز يٖ حٌى ٛىٚ ٞرع ي  ٛي ٍٚل َحٍ ٍث  ْ١حٌ١ٙج ش
حٌعخِش ٌالٓظؼّخٍ رخٌظَه ٚ١رظؤٓ ْ١حٌَ٘وش حٌطخعٕش ـ 2000/7/16 ٟاٌ ٝحٌظميَ رطٍ ذ ثه َ اٌ  ٝحٌ١ٙج ش حٌعخِ ش ٌٍؼ َٚس حٌّعئ ١ش
رخٌظَهٌٍَ٘ ٚ١وش حٌطخعٕش ـ ٝحٌزلغ عٓ هخَ حٌفٓٛفخص ـِٕ ٝطمش حٌ٘ؽذ رخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش ل ١ي ر َلُ ٕ ٌٔ 522ش  2000ر يي
ِٓ حٌطٍ ذ حألٚي ٍل ُ ٕ ٌٔ 437ش  2000رع ي طع ي ً٠اك يحػ١خص حٌّٕطم ش ٌظف خى ٜحٌظ يحهً ر  ٓ١حٌطٍ ذ حألٚي ٚحٌطٍ ذ ٍل ُ ٕ ٌٔ 527ش
.2000
ٚرعي أْ حٓظٛـ ٝحٌطٍذ وخـش حٌز١خٔخص ٚحٌّٔظٕيحص ٚحٌّٛحـمخص حٌّظطٍزش عٍ ٝحٌٛؿٗ حٌّزٓ ٓ١خرمخ ـ٠ال عٓ ػزٛص عيَ طعخٍِ ٟٗع
ح ٜكمٛق ٌٍؽ َ١أ ٚحٌ١ٙجش ـمي طُ عَ ٝحٌطٍذ عٍِ ٝـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌظ ٟحٔظٙض اٌ ٝأٔٗ ٌ ٕ٘ ْ١خن ِ خٔع ٌ يٙ٠خ ِ ٓ حٌظ َهٚ١
ٌٍَ٘وش حٌطخعٕ ش ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رخٌّٕطم ش حٌّل يىس رخٌطٍ ذ  ِ ٛ ٘ٚخ  ٛيٍ ر٘ ؤٔٗ حٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ ٕ ٌٔ 37ش
 2001ـ 2001/2/14ٝرخٌظَهٌٍَ٘ ٚ١وش حٌطخعٕش ـ ٟحٌزلغ عٓ هخَ حٌفٓٛفخص ِ ٛ٘ٚخ لخِض ِعٗ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش رع ي  ٛيٍٚ
حٌمَحٍ رخٌّٛحـمش عٍِٕ ٝق حٌَ٘وش ط َه ٚ١رخٌزل غ رعّ ً طلي ٠ي ِٔ خك ٌٍّٔ ٟخكش حٌّ َه ٚر ٙخ عٍ  ٝحٌطز١ع ش  ٟٚٚع عالِ خص
طلي٠ي ٌٙخ ١زمخ ٌّخ ططٍزٗ حٌمخٌٔ ْٛظم َٛرعي٘خ حٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش رظخٍ٠ن  2001/7/8رظٍٔ ُ١حٌَ٘وش ٌّٔخكش حٌظ َهٚ١
ٌظزيأ حٌَ٘وش ـ ٝعٍّ١ش حٌزلغ عٓ حٌوخَ عٓ ٠َ١ك عًّ حٌَ٘وش ٗزىش حرخٍرلؼ١ش رٍؽض  918رجَ رلؼ.ٗ١
ٚرّـَى طؤوي حٌَ٘وش حٌطخعٕ ش ِ ٓ ٚؿ ٛى حٌو خَ رع ي طلٍ ً ١حٌع ٕ١خص حٌّظو ٌس ِ ٓ ٘ ٌٖ ح٢ر خٍ حٌّٕظ٘ َس رّٔ خكش حٌظ َه ٚ١طم يِض
حٌَ٘وش اٌ ٝحٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش رطٍذ ٌّٕلٙخ عمي حٓظؽالي عٓ حٌّٕطمش حٌ ٜخىٍ ٌ ٙخ ط َه ٚ١رل غ ٍل ُ  3503رّٕطم ش
حٌ٘ؽذ.
ٚت ٕ٠خي ِٓ ٛلش حإلؿَحءحص حٌظٛ ٟيٍ عٍ ٝأٓخٓٙخ طَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ ِٚ 3530خ طَطذ عٍ ٛ ٓ ِ ٗ١ي ٍٚعم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ
ِ 1543خ ً٘زض اٌ ٗ١حٌلى ُ حٌطع  ٓ ِ ٓ١حٌم ٛي ر ؤْ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ل ي ٍ١ز ض حٌلٛ ٜي عٍ  ٝعم ي حٓ ظؽالي رع ي طٔ ٍّٙ١خ ِٔ خكش
حٌظَه ٚ١رّيس ٜٗٔٚ َٙؿ ـم٠ ٌُٚ ٢ؼزض طميّٙ٠خ حٌَّ٘ٚع حٌّف ًٜألعّخي حٌزلغ حٌظ ٟطعظَِ حٌم١خَ رٙخ ِٚخ طٔ ظٍَِ ِ ٓ ٔفم خص
وّخ ٌُ ٠ؼزض طميّٙ٠خ رخ ٜطمَ َ٠أِٔ ٚظٕيحص طؼزض ـٙ١خ ل١خِٙخ رؤعّخي حٌزلغ ِٚخ طُ أفخلٗ عٍّٙ١خ ِٓ ِزخٌػ.
ِٚخ ً٘ذ اٌ ٗ١حٌلىُ حٌّطع  ْٛـ ٗ ١ـ ٌ ٘ ٟح حٌ٘ ؤْ ت  ٔ٠ظٕي اٌ  ٛ ٝل١ق ِ ٓ حٌٛحل ع ٚحٌم خٔ ًٌٚ ْٛه أٔ ٗ ٚعٍ  ٝـ َ ٝع يَ طم يُ٠
حٌَ٘وش حٌطخعٕش حٌَّ٘ٚع حٌّف ًٜألعّخي حٌزل غ  ِٚخ طٔ ظٍِِٗ أعّ خي حٌزل غ ِ ٓ ٔفم خص أ ٚطم خٍ َ٠طؼز ض ل١خِ ٙخ رؤعّ خي حٌزل غ
 ٛ٘ٚحٌفَ ٝحٌّوخٌؿ ٌٍلم١مش ٚحٌٛحلع عٍ ٝحٌٛؿٗ حٌٔخرك ر١خٔٗ ِ ٓ ػز ٛص طم ي ُ٠حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ٌظمَ َ ٠ـٕ  ٗ ٟخًِ ع ٓ أعّ خي
حٌزل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش حٌ٘ ؽذ رخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش ىحه ً ط َه ٚ١حٌزل غ ٍل ُ ٚ 3503ل ي طٌ ٘ ّٓ ٠ح حٌظمَ َ ٠ر ١خْ
رخٌَّ٘ٚع حٌعخَ ألعّخي حٌزلغ ِٚخ طٔظٍِِٗ ِٓ ٔفمخص ٚط ّٓ٠ر١خْ طىخٌ١ؿ حٌظ ٝأٔفمظٙخ حٌَ٘وش عٍ َٚ ِ٘ ٝع حٌزل غ ٚل ي أٍـ ك
ٌ٘ح حٌظمَ َ٠رطٍذ حٌلٜٛي عٍ ٝعمي حٓظؽالي وؤكي حٌّٔظٕيحص حٌّظطٍزش ٌمزٛي ٌ٘ح حٌطٍذ ـؤٔٗ ٚعٍ ٝـَ ِٓ ٝعيَ طمي ُ٠حٌ٘ َوش
ٌ٘ح حٌظمَ َ٠ـبْ حٌزِ ِٓ ٓ١طخٌعش أكىخَ حٌمخٍٔ ْٛلُ ٌٕٔ 86ش ٚ 56هخٛش حٌّخىطٍ ٓ١لّ  ٓ ِ 16 ، 14 ٟحٌم خٔٚ ْٛحٌّ خىس ٓ ِ 22
حٌالثلش حٌظٕف٠ٌ١ش ٌٍمخٔٚ ْٛحٌظ ٟطّٕ٠ض حٌَ٘ ١ٚحٌٛحؿ ذ طٛحـَ٘ خ ٌ ٜي ٍٚعم ي حٓ ظؽالي ٚحٌظ  ٟؿ خءص ؿّ١ع ٙخ هٍ ٛحا ِ ٓ حٗ ظَح١
طمي ُ٠حٌَّه ٌٗ ٚرخٌزلغ طمََ٠حا ـٕ١خ ا عٓ أعّخي حٌزلغ أ ٚحٗظَحِ ١يس ِع ٕ١ش طٔ ظؽَلٙخ حألرل خع ٌٍٛ ٛٛي اٌ  ٝحٌو خَ ـٍ ُ  ٘٠ظَ١
حٌَّ٘ٚع ـ ٟحٌّخىس  ٜٛٓ 16أْ ٔ٠زك عمي حتٓظؽالي طَه.ٚ١

ػخٔ١خ :رخٌٕٔزش ٌعمي حتٓظؽالي ٍلُ 1557
حٌٜخىٍ ٌٜخٌق حٌَ٘وش حٌطخعٕش رظخٍ٠ن  ًٌٚ 2002/4/1ه تٓ ظوَحؽ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٔ خكش ٘ 900ىظ خٍ رٕخك ١ش ٚأى ٜحٌّ٘ خٕ
رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ٚلي ٛيٍ ٌ٘ح حٌعمي ٌّيس ػالػ ْٛعخِخا رب٠ـخٍ ٕٓ 4500 ٞٛؿٕٚ ٗ١لي ريأص أ٠٠خ أ ٝ ٌٚهط ٛحص حٌلٛ ٜي عٍ ٝ
ٌ٘ح حٌعمي لزً حٌظميَ رطٍذ حٌلٜٛي عٍ  ٝط َه ٚ١حٌزل غ رّ يس وزَ ١س حٓ ظؽَلٙخ ؿٛ ٌٛ١ؿ ٟحٌ٘ َوش ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ أِ خوٓ طٛحؿ ي
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حٌوخَ رىّ١خص ِٕخٓزش طّٔق رخٓظؽالي حلظٜخى٠خ ًٌٚه عٓ ٠َ١ك عًّ حٌظـخٍد حٌّعٍّ١ش ٚحٌلمٍ١ش ٌٍظٌ ً ٛٛىّ ١خص حٌو خَ حٌّٛؿ ٛى
رخٌّٛلع لزً حٌظمي ُ٠رطٍذ حٌزلغ ٚرعي أْ طؤويص حٌَ٘وش حٌطخعٕش ِٓ أِخوٓ طٛحؿ ي حٌو خَ ٚوّ١خط ٗ ٚرؤٔ ٙخ وّ ١خص طٔ ّق رخٓ ظؽالي
حلظٜخى٠خ ا ٚطميِض عٓ ٠َ١ك حٌـٌٛٛ١ؿ ٟعزيٖ حٌىٛى ٞأكي حٌَ٘وخء ـ ٟحٌَ٘وش رطٍز ٗ اٌ  ٝحٌ١ٙج ش حٌعخِ ش ٌٍؼ َٚس حٌّعئ ١ش رظ خٍ٠ن
 2000/6/24عٍ ٝحًٌّٕٛؽ حٌّعي ٌٌٌه.
ٔٚهَحا تٓظ١فخء حٌطٍذ ٌىخـش حٌز١خٔخص ٚحٌّٛحـمخص ٚحٌّٔظٕيحص حٌّظطٍزش عٍ ٝحٌٛؿ ٗ حٌٔ خرك ر١خٔ ٗ ـ ٠ال ع ٓ ػز ٛص ع يَ ِعخٍ ٟش
حٌطخٌذ ِع أ ٜكك ِٓ كمٛق حٌؽ َ١أ ٚحٌ١ٙجش ـمي طُ عَ ٝحٌطٍذ عٍِ ٝـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌظ ٟحٔظ ٙض اٌ  ٝأٔ ٗ ٌ  ٕ٘ ْ١خن ِ خٔع
ٌيٙ٠خ ِٓ حٌظَهٌٍَ٘ ٚ١وش حٌطخعٕش ـ ٟحٌزلغ عٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش حٌّ٘ خٕ حٌّم يَ عٕ ٙخ حٌطٍ ذ ٍل ُ ٕ ٌٔ 440ش 2000
ٌٜ١يٍ رعي ٌٖ٘ حٌّٛحـمش حٌمَحٍ حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٌٕٔ 37ش  2001حٌٜخىٍ رخٌّٛحـمش عٍ ٝط َه ٚ١حٌزل غ ٍل ُ ٚ 3502ط َه ٚ١أه َ
ًٌٚه رظخٍ٠ن ِ ٛ٘ٚ 2001/2/14خ لخِض ِعٗ حٌَ٘وش حٌطخعٕ ش ٚرع ي  ٛي ٍٚحٌم َحٍ رخٌّٛحـم ش عٍ ٕ ِ ٝق حٌ٘ َوش ط َه ٚ١حٌزل غ
ٚحٓظالِٙخ ِٛلع حٌّٔخكش رعًّ طلي٠ي ِٔخكٌٍّٔ ٟخكش حٌَّه ٚرٙخ ـ ٝحٌزلغ عٍ ٝحٌطز١عش ٟٚٚع عالِخص طلي٠ي ٌٙخ ١زم خا ٌّ خ
ططٍزٗ حٌمخٌٔ ْٛظم َٛرعي٘خ حٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش رظٔ ٍ ُ١حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش حٌّٛل ع ِٛ ٟٛع ط َه ٚ١حٌزل غ ٌظز يأ حٌ٘ َوش
رعي٘خ ـ ٝعٍّ١ش حٌزلغ عٓ حٌوخَ عٓ ٠َ١ك عًّ حٌَ٘وش ٌ٘زىش ثرخٍ رلؼ ٗ١ىحهً طَه ٚ١حٌزلغ ٍل ُ  3502رٍؽ ض  726رج َ ِ ٓ
ح٢رخٍ حٌزلؼ١ش حٌظ ٝطُ كفَ٘خ عٓ ٠َ١ك حٌَ٘وش رؤعّخق ِوظٍفش ًٌٚه ٌٍظ ًٛٛألِخوٓ طٛحؿي حٌوخَ ٚوّ١خط ٗ ٚرّـ َى طؤو ي حٌ٘ َوش
حٌطخعٕش ِٓ ٚؿٛى حٌوخَ رظلخٌ ً١حٌعٕ١خص حٌّؤهًٛس ِٓ طٍ ه ح٢ر خٍ حٌّ٘ ظَحٖ رّٔ خكش حٌظ َحه ٚ١ر يأص حٌ٘ َوش ـ  ٝاع يحى حٌظمََ ٠
حٌّف ًٜعٓ أعًّ حٌزلغ حٌظ ٝطّض ىحهً ِٛلع طَه ٚ١حٌزلغ ٍل ُ  3502رـ ٙش حٌّ٘ خٕ ٚل ي طٌ ٘ ّٓ ٠ح حٌظمَ َ ٠ر ١خْ رّ خ ط ُ
أٔفخلٗ ِٓ أعّخي حٌزلغ وُ ط ّٓ٠حٌَّ٘ٚع حٌّف ًٜألعّخي حٌزلغ ٚحٌِّ١حٔ١ش حٌّوٜٜش ٌأفخق عٍ ٝطٕف ٌ١عمي حتٓ ظؽالي ٛ ٘ٚ
ِخ طميِض ِعٗ حٌَ٘وش حٌطخعٕش اٌ ٝحٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش رطٍذ ٌّٕلٙخ عمي حٓظؽالي عٓ حٌّٕطمش حٌٜخىٍ ٌٙخ طَه.ٚ١
ٚرعي حٌظميَ ر ٓ٠ٌٙحٌطٍزٚ ٓ١حٌظؤٗ َ١عٍّٙ١خ ِ ٓ لز ً حٌّٛة ؿ حٌّو ظ ٚرظ خٍ٠ن  ٓٚخعش ٍٚٚى و الا ِ ٕ ُٙاٌ  ٝحٌ١ٙج ش ٚل ١يٖ ر يـظَ
ٍ١زخص حٌزلغ حٌّعي ٌٌٌه ريأص حٌ١ٙجش ـ ٝحطوخً اؿَحءحطٙخ ٌَّحؿعش اكيحػ١خص حٌطٍز١ٌ ٓ١ظ٠ق ٌٙخ رعي َِحؿع ش طٍ ه حإلك يحػ١خص عٍ ٝ
حٌوَحث ٢حٌّٛؿٛىس رخٌ١ٙجش حٌّٟٛق عٍٙ١خ وخـش ٍ١زخص حٌزلغ ٚطَه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حتٓ ظؽالي أْ حٌطٍ ذ ٍل ُ ِ 862ظ يحهً ـ ٝ
ؿِء رِٔ ِٕٗ ٢١ع حٌطٍذ ٍلٌُٕٔ 413ش  2000حٌميَ ِٓ َٗوش حٌمخَ٘س ٌ٘ٚح حٌظيحهً ٘ ٛطيحهً رِّٔٛٔٚ ٢١ف رٗ ٚت  ّٕ٠ع ِ ٓ
اٛيحٍ طَه ٚ١رخٌزلغ أ ٚحتٓظؽالي ـ٠ال عٓ أْ َٗوش حٌمخَ٘س ٌٍظعي ٟ٘ ٓ٠حٌَ٘وش حٌٍّّٛوش ٌٍـٛ ٌٛ١ؿ ٟعز ي حٌى ٛى ٞحٌ٘ َ٠ه
حٌّ ٝٛٛرَ٘وش حٌزلَ حألكَّ ٔٚهَحا ألْ ٘ ٌح حٌظ يهً ر  ٓ١حٌطٍز  ٛ ٘ ٓ١ط يحهً رٔ  ٢١ت ٠ع ٛق حٌزل غ ـم ي أهط َص حٌ١ٙج ش حٌ٘ َوش
حٌطخعٕش رظيحهً ٍ١ذ حٌ٘ َوش ِ ع حٌطٍ ذ حٌّم يَ ِ ٓ ٗ َوش حٌم خَ٘س ٚأْ ٘ ٌح حٌظ يحهً ت  ّٕ٠ع ِ ٓ  ٛي ٍٚل َحٍ رل غ ٌظز يأ رع ي٘خ
اؿ َحءحص حٓظ ٜيحٍ ِٛحـم ش ُٚحٍس حٌ يـخع عٍ  ٝحٌطٍز ٍ ٓ١لّ  ًٌٚ 863 ، 762 ٝه ع ٓ  ٠َ١ك ِوخ١ز ش ُٚحٍس حٌ يـخع ٌّعخ ٕ٠ش
حٌّٛلع ٓ١حٌّٟٛل ٓ١عٍ ٝحٌوَحث ٢حٌّٛؿٛىس رُٛحٍس حٌيـخع ٚرعي ِعخ ٕ٠ش حٌّ ٛلع ٓ ِ ٓ١لز ً ٘١ج ش حٌعٍّ ١خص ر ُٛحٍس حٌ يـخع حٔظ ٙض
اٌ ٝأٔٗ ت ِخٔع ِٓ حٌظَهٌٍَ٘ ٚ١وش ـ ٝحٌزلغ ٚلي طؤَٗ عٍ ٝحٌطٍز ٓ١رّخ ٠ف١ي ِٛحـم ش ُٚحٍس حٌ يـخع ٚأهط َص حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش
رٌٌه طّ ١ٙيحا ٌع َ ٝحٌطٍز  ٓ١عٍ ِ ٝـٍ ْ اىحٍس حٌ١ٙج ش ٌ ٜ١يٍ ل َحٍ ر٘ ؤّٔٙخ ٔٚه َحا تٓ ظ١فخء حٌطٍز ٍ ٓ١لّ ٕ ٌٔ 863 ، 862 ٟش
 2000حٌّميِ ِٓ ٓ١حٌَ٘وش ٌىخـش حٌز١خٔخص ٚحٌّٔظٕيحص ٚحٌّٛحـمخص حٌّظطٍزش لخٔٔٛخ ـ ٠ال ع ٓ ػز ٛص ع يَ طعخٍّٙ ٟخ ِ ع كم ٛق
حٌؽٌ َ١عيَ طؤػ َ١حٌظيهً ـّ١خ رٍ١ ٓ١ذ حٌَ٘وش ٍلُ ٍ١ٚ 862ذ َٗوش حٌمخَ٘س ٌٍظعيٌ ٓ٠ى ٗ ٔٛط يحهً رٔ  ٢ـم ي حٔظِ ٝ ٙـٍ ْ اىحٍس
حٌ١ٙجش اٌ  ٝأٔ ٗ ٌ  ٕ٘ ْ١خن ِ خ  ّٕ٠ع ِ ٓ ِ ٕق حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ط َه ٚ١رل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش حٌّ٘ خٕ رخإلك يحػ١خص
حٌّٟٛلش رخٌطٍزٍ ٓ١لّٜ١ٌ 863 ٚ 862 ٟيٍ رعي٘خ حٌمَحٍ حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٌٕٔ 55ش  2001ـ 2011/10/29 ٝر خٌظَهَ ٌٍ٘ ٚ١وش
ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش حٌّ٘ خٕ ٌظ ٜيٍ طَه ٟ ٜ١حٌزل غ ٍلّ ٚ 1580 ٚ 3579 ٟرّـ َى  ٛي ٍٚطَهٟ ٜ١
حٌزلغ.ات أْ حٌَ٘وش ـٛؿجض ٚعٕي عَ ٝحٌطٍز ٓ١عٍ ٝحٌٍـٕش حٌظ  ٗ ٟىٍض ٌزل غ ٍ١ز خص حتٓ ظؽالي حٌّم يَ ِ ٓ حٌ٘ َوش َ ٗٚوخص
أهَ ٜـٛؿجض ر ؤْ حٌٍـٕ ش حٔظ ٙض اٌ  ٝأْ حٌ٘ َوش ٌ يٙ٠خ ع يى 8ط َحه ٚ١رل غ رّٔ خكش  105وِ ٛ ٍ١ظ َ ٚع يى  4عم ٛى ٚحٓ ظؽالي
رّٔخكش  23.3وٍِ ٛ١ظَ ٌٕفْ هخَ حٌفٓٛفخص ِ ٛ٘ٚخ أٛٚض ِعٗ حٌٍـٕش رعيَ حٌّٛحـمش عٍ ٍ١ ٝذ حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش كظ  ٝت ٠ل يع
حكظىخٍ ٌوخَ حٌفٓٛفخص ِ ٛ٘ٚخ أٛٚض ِعٗ حٌٍـٕش رعيَ حٌّٛحـمش عٍٍ١ ٝذ حٌَ٘وش حٌّيع١ش كظ ٝت ٠ليع حكظى خٍ ٌو خَ حٌف ٓٛفخص
 ِ ٛ ٘ٚخ ح ٟطَص حٌ٘ َوش ِع ٗ اٌ  ٝأْ طهٍّ ض ِ ٓ ٘ ٌٖ حٌظ١ ٛٛش  ًٌٚه ٌّوخٌفظ ٙخ ٌ٠َ ٜق ٔ  ٚحٌّ خىس  ٓ ِ 14ل خٔ ْٛحٌّٕ خؿُ
ٚحٌّلخؿَ حٌظ ٟأعطض حٌلك ٌٍَّه ٌٗ ٚـ ٝحٌزلغ ـ ٝحٌلٛ ٜي عٍ  ٝعم ي حٓ ظؽالي ع ٓ و ً حٌّٔ خكش حٌّ َه ٚـ ٙ١خ رخٌزل غ أٚ
رعٙ ٠خ ى ْٚطٛل ؿ ًٌ ه عٍ  ٝاٍحىس حٌ١ٙج ش ًٌ ه أٔ ٗ ِٚظ  ٝأ ٛيٍص حٌ١ٙج ش ط َه ٚ١رل غ ٚـ ك اؿ َحءحص ٓ ٍّ١ش ٚلخِ ض حٌ٘ َوش
رخٌزلغ عٓ حٌوخَ ٚأٔفمض ِزخٌػ ١خثٍش عٍ ٝأعّخي حٌزلغ ٌظِ٠ي ِٓ حٌمّ١ش حتلظٜخى٠ش ٌّٕطمش حٌزلغ ٚأٛزق ٌٍَّه ٗ ٌ ٚـ ٌٖ ٘ ٝ
حٌلخٌش حٌلك ـ ٝحٌلٜٛي عٍ ٝعمي حٓظؽالي ى ْٚأْ ٠ظٛلؿ ًٌه عٍ ٝاٍحىس حٌ١ٙجش ِظ ٝطٛحـَص حٌ٘ َ ١ٚحٌّظطٍز ش ٌّ ٕق حٌّ َهٚ
ٌٗ عمي حٓظؽالي ـ٠ال ع ٓ أْ ِ ٕق حٌ١ٙج ش ٌع يى  6عم ٛى حٓ ظؽالي ٌو خَ حٌف ٓٛفخص ٌ ٜخٌق حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ت ّ٠ؼ ً ٚوّ خ ُعّ ض
حٌٍـٕش حكظىخٍ ٌوخَ حٌفٓٛفخص ًٌٚه ٌٔزك ِٕق حٌ١ٙجش أكي حٌَ٘وخص حٌظخرع ش ٌٍ١ٙج ش ٌع يى  16عم ي حٓ ظؽالي ٌو خَ حٌف ٓٛفخص ٚأ ٠٠خ
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حٌعي٠ي ِٓ حٌَ٘وخص حألهَِ ٛ٘ٚ ٜخ ٠ئوي أٔٗ ت ٛ٠ؿي حكظىخٍ  ِٓٚؿخٔذ حٌَ٘وش ٌوخَ حٌفٓٛفخص  ِ ٛ ٘ٚخ حٔظ ٙض ِع ٗ حٌ١ٙج ش عٕ ي
عٍَ١ ٝذ حٌَ٘وش َٗٚوخص أهَ ٜوخٔض حٌٍـٕش ل ي أ ٛٚض رع يَ ِٕل ٙخ عم ٛى حٓ ظؽالي ٌع يَ حكظىخٍ٘ خ ه خَ حٌف ٓٛفخص ٚهخِ خص
ألهَ ٜرٌحص حٌٌّوَس ٚعٍ ٝحٌَؼُ ِٓ ًٌه أ ٛيٍص لَحٍ٘ خ رخٌّٛحـم ش عٍ  ٝعم ي ٞحٓ ظؽالي ع ٓ طَه ٟ ٜ١حٌزل غ ٍلّ ، 2579 ٟ
 ِ ٛ٘ٚ 3582خ  ٛخىق عٍ ٗ ١حٌٔ ١ي  َ ٠ُٚحٌظـ خٍس ٚحٌٕ ٜخعش ـب ٛيحٍ ل َحٍٖ ٍل ُ ٕ ٌٔ 24ش  2003رخٌّٛحـم ش عٍ  ٝا ٛيحٍ عم يٞ
حتٓظؽالي ٍلِّ ٛ٘ٚ 1580 ، 1579 ٟخ كٍَ عّٕٙخ عمي ٞحتٓظؽالي ٍلّ  1580 ، 1579 ٟر  ٓ١حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ٚحٌٔ ١ي َ ٠ُٚ
حٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش رٜفظٗ ِ ٛ٘ٚخ ٠ظؤوي ِعٗ ٛلش حإلؿَحءحص ٚحٌّٔظٕيحص حٌظ ٝأىص اٌ ٝحٓظٜيحٍ حٌعميٓ ٓ٠خٌف ٝحٌٌوَ.

ػخٌؼخ :أِخ رخٌٕٔزش ٌعمي ٞحتٓظؽالي ٍلّ1707 ، 1706 ٟ
ٚحٌٜخىٌٍٜ ٓ٠خٌق حٌَ٘وش حٌطخعٕش رظخٍ٠ن ًٌٚ 2005/6/2ه تٓظوَحؽ هخَ حٌفٓٛفخص أ٠٠خ ًٌٚه رّٔ خكش ٘ 1500ىظ خٍ ـ  ٟو ً
عمي ِٓ عمي ٞحتٓظؽالي رٛحى ٞحٌزخطٚ ٍٛحٌ٘ؽذ رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ٚرمّ١ش ا٠ـخٍ 7500 ٗ٠ؿٕ ٗ ١ع ٓ حٌعم ي حٌٛحك ي ٌّ يس ػالػ ْٛ
عخَ ٚلي ٛيٍ ٌ٘ ٓ٠حٌعمي ٓ٠حٓظٕخىح اٌ ٝحإلؿَحءحص حٌظخٌ١ش حٌظ ٟريأص لزً حٌظميَ رطٍذ حٌلٜٛي عٍ ٝطَه ٚ١حٌزلغ  ًٌٚه رع ي أْ
طؤويص حٌَ٘وش ِٓ هالي حٌـٌٛٛ١ؿ ٟرٙخ ِٓ أِخوٓ طٛحؿ ي حٌو خَ رىّ ١خص طٔ ّق رخٓ ظؽالٌٗ حلظ ٜخى٠خ  ِ ٛ ٘ٚخ طم يِض ِع ٗ حٌ٘ َوش
حٌطخعٕ ش رظ خٍ٠ن  2000/8/14ع ٓ  ٠َ١ك حٌـٛ ٌٛ١ؿ ٟعز يٖ حٌى ٛى ٞأك ي حٌ٘ َوخء ـ  ٟحٌ٘ َوش رطٍ ذ عٍ  ٝحٌّٕ ًٛؽ حٌّع ي ٌ ٌٌه
ٌٍلٜٛي عٍ ٝطَه ٚ١رلغ ل١ي رَلُ .605
وّخ طميَ ًحص حٌـٌٛٛ١ؿ ٟعزيٖ حٌىٛى ٞرخٌطٍذ ٍلُ ٌٕٔ 1009ش  2001عٍ ٝحٌّٕ ًٛؽ حٌّع ي ٌ ٌٌه ِ ٓ لز ً حٌ١ٙج ش  ًٌٚه ٌٍلٛ ٜي
عٍ ٝطَه ٚ١رلغ عٓ هخَ حٌفٓٛفخص ـِٔ ٝخكش 10ن ِظَ رـٙش حٌ٘ؽذ رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ًٌٚه ٚـك حإلك يحػ١خص حٌ ٛحٍىس رٌ ٙح
حٌطٍ ذ ٚل ي طٌ ٘ ّٓ ٠ح حٌطٍ ذ أ ٠٠خ وخـ ش حٌز١خٔ خص ٚحٌّٔ ظٕيحص حٌّظطٍز ش لخٔ ٔٛخ ا  ِ ٛ ٘ٚخ ىع  ٝحٌّٛة ؿ حٌّو ظ ٚرع ي َِحؿع ش
اكيحػ١خص حٌطٍذ رخٌظؤٗ َ١عٍ ٗ١رظخٍ٠ن ٓٚخعش ٍٚىٚى حٌطٍذ ٚرؤْ حٌّٕطمش هخٌ١ش ِ ٓ أ ٜكم ٛق ٌٍؽ َ ١أٍ١ ٚز خص رل غ ِميِ ش ِ ٓ
حٌؽ َ١عٓ ًحص حٌّٕطمش ًٌٚه رعي َِحؿعش اك يحػ١خص حٌطٍ ذ عٍ  ٝحٌو َحث ٢حٌّٛؿ ٛىس رخٌ١ٙج ش ٚحٌّ ٟٛق عٍ ٙ١خ وخـ ش ٍ١ز خص حٌزل غ
ٚط َه ٚ١حٌزل غ ٚعم ٛى حتٓ ظؽالي  ًٌٚه ٌٍظؤو ١ي ِ ٓ هٍ  ٛحٌّٕطم ش حٌّم يَ ر٘ ؤٔٙخ حٌطٍ ذ ٌٍٚظؤو ي أ ٠٠خ ِ ٓ أْ حٌّٕطم ش ؼَ ١
ِوٜٜش ِٚـُٛس ألرلخع حٌ١ٙجش ٌظزيأ رعي٘خ حٌ١ٙجش ـ ٟحٓظىّخي اؿَحءحص حٌلٜٛي عٍِٛ ٝحـمش ُٚحٍس حٌيـخع عٍ ٕ ِ ٝق ط َهٚ١
حٌزلغ ٚرّـَى ٍٚٚى ِٛحـمش ُٚحٍس حٌيـخع عٍِٕ ٝق حٌَ٘وش طَه ٚ١حٌزلغ ـ ٝحٌّٕطمظ ٓ١حٌّميَ عّٕٙخ ٍ١ز ٟحٌزلغ ٍلّ605 ٟ
ًٌٚ 1009 ،ه رعي اؿَحء حٌّعخٕ٠ش عٍ ٝحٌطز١عش حٌالُِش عٓ ٠َ١ك حٌٍـخْ حٌّ٘ىٍش ِٓ لزً ٘١جش عٍّ١خص حٌمٛحص حٌٍّٔلش  ِ ٛ ٘ٚخ
أعيص ِعٗ حٌ١ٙجش ٚرعي حٌظؤٗ َ١عً حٌطٍز ٓ١رٍٚٛى ِٛحـمش ُٚحٍس حٌيـخع – ٌِوَس ر٘ؤْ  ٍ١ذ حٌ٘ َوش ٚحٔظ ٙض ـ ٙ١خ اٌ  ٝأٔ ٗ ٌ ْ١
ٕ٘خن ِخٔع ِٓ حٌظَهَ ٌٍ٘ ٚ١وش حٌطخعٕ ش ـ  ٝحٌزل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطمظ ٚ ٟحى ٞحٌز خطٚ ٍٛحٌ٘ ؽذ  ِ ٛ ٘ٚخ  ٛيٍ ر٘ ؤٔٗ
حٌمَحٍ حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٌٕٔ 178ش  2004ـ 2004/6/26 ٝربٛيحٍ طَه ٟٜ١حٌزلغ ٍلًٌّٚ 3819 ، 3817 ٟه رخٌظَهَ ٌٍ٘ ٚ١وش
حٌطخعٕش ـ ٟحٌزلغ عٓ هخَ حٌفٓٛفخص.
ٚت ٕ٠خي ِٓ ٛلش ٛي ٍٚعمي ٞحتٓظؽالي ٍلّٚ 1707 ، 1706 ٟـك اؿَحءحص ِٔٚظٕيحص ٍّٓ١ش ِخ ً٘ذ اٌ ٗ١حٌلىُ حٌطعٓ ِ ٓ١
ل١خَ حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍّ٘ َٚعخص رخٌ١ٙج ش حٌعخِ ش ٌٍؼ َٚس حٌّعئ ١ش رّوخ١ز ش حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َه ٚ١رىظخر ٙخ رظ خٍ٠ن 2003/6/10
رخٌّٛحـمش ٚحٌظٕزٔ ٗ١ل ٛكفد حٌّٕخ١ك ر ٓ١هط ٝعَّٗ 40.25 – 25.10 ٝخت ٚهطٛ١ ٝي ِ ٓ حٌٕ ً ١ؼَر خ ٚكظ َ ٗ 20.33 ٝلخا
ًٌٚه ألرلخع حٌ١ٙجش ٌّيس هّْ ٕٓٛحص ِٓ طخٍ٠وٗ ًٌٚه ٌوخَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش حٌٔ زخع١ش ٚحٌظ ٠ ٟم ع ّٕٙ ٟخ ِٔ خكظ ٟحٌطٍز ٓ١
ٍلٌّٕٔ 605 ٟش ٌٕٔ 1009 ، 2000ش  2001حٌّميِ ِٓ ٓ١حٌ٘ َوش ٌٍلٛ ٜي عٍ  ٝط َه ٚ١رل غ ع ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص  ًٌ ،ه أْ
حٌؼخرض ِٓ ٍ١ز ٟحٌزلغ حٌّميِ ٓ ِ ٓ١حٌ٘ َوش أٔ ّٙخ ل ي ل يِخ رظ خٍ٠ن  2000/8/4رخٌٕٔ زش ٌٍطٍ ذ ٍل ُ ٕ ٌٔ 605ش ٚ 2000رظ خٍ٠ن
 2001/10/30رخٌٕٔزش ٌٍطٍذ ٍلُ ٌٕٔ 1009ش ٚ 2001لي طؤَٗ عٍ ٝحٌطٍز ٓ١رظخٍ٠ن  ٓٚخع ٍٚٚىّ٘ خ اٌ  ٝحٌ١ٙج ش ٚل ١ي ـ  ٝىـظ َ
ل ١ي حألٓ زم١ش ـؤ ٛزق ٌٍ٘ َوش ر ٌٌه أٓ زم١ش ٚأ ٠ٌٛٚش ـ  ٝحٌلٛ ٜي عٍ  ٝط َه ٚ١رخٌزل غ ٓ ٛحء ـ ِٛ ٝحؿ ٙش حألـ َحى ٚحٌ٘ َوخص
حألهَ ٜحٌظ ٟطظميَ رطٍذ رلغ عٓ ًحص حٌّٕطمش أ ٚرخٌٕٔزش ٌٍ١ٙج ش اًح ِ خ طى٘ ؿ ٌ ٙخ ـ  ٟأٚ ٞل ض ع ٓ ٚؿ ٛى حٌو خَ  ًٌٚه ططز ١ك
ٌٕ ٚحٌّخىس  8حٌظ ٟأعطض حأل٠ٌٛٚش ـ ٝحٌلٜٛي عٍ ٝطَه ٚ١رلغ أ ٚعمٛى حتٓظؽالي ٌّميِ ٟحٌطٍز خص ٚـ ك أٓ زم١ش ٓ خعش َٛ ٠
ٍٚٚى حٌطٍذ ٚعًٌٍ ٝه ـبٔٗ ِظ ٝو خْ ٌٍ٘ َوش حٌطخعٕ ش أٓ زم١ش رخٌٕٔ زش ٌٍطٍز ٍ ٓ١لّ ٌٍٚٛ 1009 ، 605 ٟىّ٘ خ اٌ  ٝحٌ١ٙج ش لز ً
ٍ١زٙخ كـِ حٌّٕخ١ك ألرلخع حٌ١ٙجش ـبٔٗ ٠ىٌٍَ٘ ْٛوش أ٠ٌٛٚش ـ ٟحٌلٜٛي عٍ ٝطَه ٚ١رلغ ـ ٝحٌّٕطمظ ٓ١حٌّم يَ عٕ ٙخ حٌطٍز ٓ١
ٓخٌف ٝحٌٌوَ ِ ٛ٘ٚخ ٠ظؤوي ِعٗ ٛلش ٛي ٍٚطَه ٚ١حٌزلغ ٍلّ ٚ 3819 ، 3817 ٟـ ك ِ خ ٔ ٜض عٍ ٗ ١حٌّ خىس ِ ٓ حٌم خٍٔ ْٛل ُ
ٌٕٔ 86ش .1956
وّخ ت ٕ٠خي ِٓ ًٌه أ٠٠خ ِخ ً٘ذ اٌ ٗ١حٌلىُ حٌطع  ٓ ِ ٓ١أْ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش طم يِض رطٍز  ٟحٌلٛ ٜي عٍ  ٝعم ي ٞحتٓ ظؽالي رع ي
حٓظالِٙخ ِٛلع حٌظَه ٓ١ٜ١رّيس ألً ِٓ ٗ ٌُٚ ٓ٠َٙطميَ طمََ٠حا ـٕ١خ ألعّخي حٌزلغ رّٙخ ات رعي .2005/1/19
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وّخ ت ٕ٠خي ِٓ  ٛلش  ٛي ٍٚعم ٛى حتٓ ظؽالي ٚـ ك اؿ َحءحص  ِٔٚظٕيحص  ٛل١لش ِٚطخرم ش ألكى خَ حٌم خٔ ِ ْٛخ ً٘ ذ اٌ ٗ ١حٌلى ُ
حٌّطع ْٛـ ِٓ ٗ١أْ حٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش وخٔض ل ي لخِ ض رؤعّ خي أرل خع كمٍ ١ش ٌٍف ٓٛفخص ىحه ً حٌّٕطم ش حٌّٛؿ ٛىس ر ٓ١
حىـٚ ٛلٕخ رّعَـش ؿٌٛٛ١ؿ ٓ١١حٌ١ٙجش ٚحٌـٌٛٛ١ؿ ٓ١١حٌٔٛـ١ض رٕ خء عٍ  ٝحتطفخل ١ش حٌّزَِ ش ر ٚ َ ِٜ ٓ١حتطل خى حٌٔ ٛـ١ظٚ ٟأع يص
طمََ٠حا رلؼ١خ ا عخَ ٚٚ 1970ـك ٌ٘ح حٌظمَ َ٠رخٌ١ٙجش طلض ٍلُ  3733رظخٍ٠ن ٚ 1971/9/2طلض ىٍحٓش أِخوٓ ط٠ُٛع حٌف ٓٛفخص ـ ٟ
ِٕخ١ك َٗق ٚؼَد حٌِٕٕٙٚ ً١خ ِٛحلع ٚحى ٞحٌّ٘خٕ ٚحٌ٘ؽذ ٚحٌزخط ٍٛرخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ًٌه أْ طٍ ه حألرل خع حٌظ  ٟلخِ ض ر ٙخ
حٌ١ٙجش ِع حٌـٌٛٛ١ؿ ٓ١١حٌ ٔٛـ١ض لخِض رَٜؾ اعيحى ه َحث ٢ؿؽَحـ ١خ ٌظ ٟٛق حٌطز١ع ش حٌـؽَحـ ١ش ٌى ً ِٕطم ش  ِٚخ ٛ٠ؿ ي ر ٙخ ِ ٓ
ِعخىْ ـّخ لخِض رٗ حٌ١ٙجش ِٓ أرلخع ٌُ ٠ىٓ رٙيؾ حٓظى٘خؾ هخَ حٌفٓٛفخص تٓظوَحؿٗ عٓ ٠َ١ك كفَ ح٢ر خٍ حٌزلؼ ١ش أ ٚر ٙيؾ
طلي٠ي أِخوٓ طٛحؿ يٖ ط١ٛج ٗ ٌطَك ٗ ـ ِِ ٟح ٠يس عٍٕ ١ش ٠ ُ ٌٚى ٓ ر ٙيؾ كـ ِ طٍ ه حألِ خوٓ ألرل خع حٌ١ٙج ش  ًٌٚه أْ اؿ َحءحص ل ١ي
حٌّٕخ١ك حٌّعَٚـش ٌ ي ٜحٌ١ٙج ش أ ٚكـِ٘ خ ٌّٕ خ١ك ِع ٕ١ش ألرلخػ ٙخ ل ي ٔ  ٚعٍ ٙ١خ حٌم خٔ ْٛـ  ٝحٌّ خىس ٚ 17حٌظ  ٜٔ ٟض عٍ  ٝأٔ ٗ:
"حٓ ظؼٕخء ِ ٓ أكى خَ حٌّ خىس حٌٔ خرمش ٠ـ  ُٛا ٛيحٍ عم ي حتٓ ظؽالي ـ  ٝحٌّٔ خكخص حٌظ ٠ ٟظز ٍ ٌّٜ ٓ١لش حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٚؿ ٛى
حٌّعيْ ـٙ١خ رىّ١خص طّٔق رخٓظؽالٌٗ.
ٚطيٍؽ ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ـٓ ٝـً هخ ٙوً ِخ ِ٘ ٛعَٚؾ ٌٙخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٔ خكخص ٠ٚز خف حإل ١الع عٍ ٌ ٘ ٝح حٌٔ ـً ـ ٝ
وً ٚلض٠ٚ ،طَف ـِِ ٝح٠يس عخِش ِخ طَ ٜحٌٍّٜلش َ١كٗ ِٕٙخِٚ ،خ ٠ميَ عٕٗ ٍ١زخص ٌالٓظؽالي ٚـ ٌٖ٘ ٝحٌلخٌش طل ًٜحٌِّح ٠يس
هالي ٓظش أٗ ِٓ َٙطخٍ٠ن حٌطٍذ ،ـبًح ٌُ ٠ظميَ أكي ٌٍِّح٠يس ططزك أكىخَ حٌّخىس حٌؼخِٕش".
ٚعًٌٍ ٝه ـبٔٗ ٚٚـمخ ا ٌ٠َٜق ٔ ٚحٌّخىس ٓ 17خٌفش حٌ ٌوَ و خْ ٠ـ ذ عٍ  ٝحٌ١ٙج ش ٚل ي لخِ ض رؤرل خع كمٍ ١ش ٚل ي طى٘ ؿ ٌ ٙخ عٕ ٗ
أِخوٓ طٛحؿي حٌوخَ أْ طم َٛربىٍحؽ ر١خٔخص ِخ طٍٛٛض اٌ ِٓ ٗ١حوظ٘خـخص ـ ٝحٌٔـً حٌّعي ٌٌٌه رخٌ١ٙجش ٌ١ى ِ ْٛظ خف حإل ١الع عٍ ٙ١خ
ِٓ لزً حألـَحى ٚحٌَ٘وخص حٌظ ٟطَؼذ ـ ٝارَحَ عمٛى حٓظؽالي ِزخَٗ عٓ طٍه حٌّٕخ١ك عٓ ٠َ١ك حٌِّح٠يس حٌعٍٕ١ش ِ ٛ٘ٚخ ٌُ طم َٛ
رٗ حٌ١ٙجش ـٍُ طيٍؽ أ ِٓ ٜحٌّٕخ١ك حٌّميَ عٕٙخ ِٓ لزً حٌَ٘وش حٌطخعٕش ٍ١زخص رلغ ـٓ ٝـٍٙخ حٌوخ ٙحٌّع ي ٌ ٌٌه  ُ ٌٚطم يَ أٜ
ِٔظٕي  َ١٘٠اٌ ٝأْ طٍه حٌّٕخ١ك وخٔض ِلـُٛس ألرلخع حٌ١ٙجش أ ٚأْ حٌ١ٙجش لي لخِض رؤعّخي رلغ ـ  ٝطٍ ه حٌّٕ خ١ك  ِ ٛ ٘ٚخ أو يٖ
حٌّٔجٚ ٌْٛٛحٌعخٍِ ْٛرخٌ١ٙجش ـ ٝطلم١مخص حٌٕ١خرش حٌعخِش ـ ٝحٌم١٠ش حٌّم١يس رَلُ ٌٕٔ 79ش  2010عَحث ٞأِ ٛحي عخِ ش ٚحٌّم ١يس
رَلُ ٌٕٔ 190ش  2010ك َٜأِٛحي عخِش عٍ١خ ٍٚلُ ٌٕٔ 76ش  2010ك َٜطلم١ك أِٛحي عخِش ٚحٌظ ٝحطّٙض ـٙ١خ ٍث ِ ْ١ـٍ ْ
إلىحٍس حٌ١ٙجش حٌَ٘عش حٌطخعٕش رخْ عمٛى حتٓظؽالي ٛيٍص عٓ أِخوٓ ِلـُٛس ألرلخع حٌ١ٙجش.
ٔٚفخًحا ألكىخَ حٌمخٔٓ ْٛخٌفش حٌٌوَ ـمي طلٍَص عمٛى حتٓظؽالي أٍلخَ  1580 ، 1579 ، 1557 ، 1543ر ٓ١حٌٔ١ي  َ ٠ُٚحٌٕ ٜخعش
ٚحٌؼَٚس حٌّعئ١ش حٌظخرعش ٌٗ حٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش ـ ٝطخٍ٠ن ارَحَ حٌعمٛى رٜفظٗ ٔخثزخ ا ع ٓ حٌلى ِٛش حٌّ٠َ ٜش ٚر َ ٗ ٓ١وش
حٌزلَ حألكّ َ وّ خ طل ٍَ أ ٠٠خ ا عم ي ٞحتٓ ظؽالي ٍلّ  1707 ، 1706 ٟر  ٓ١حٌٔ ١ي َ ٠ُٚ /حٌزظ َٚي رع ي ٔم ً طخرع ١ش حٌ١ٙج ش حٌعخِ ش
ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش ٌُٛحٍس حٌزظَٚي ٚرَٗ ٓ١وش حٌزلَ حألكَّ ٚلي ٔ ٚـ ٝحٌزٕي حٌلخىٚ ٞحٌعَ٘ ِٓ ْٚعم ٛى حتٓ ظؽالي ٓ خٌفش حٌ ٌوَ
– ًٌٚه ٔفخًحا ٌٍّخىط ِٓ 64 ، 18 ٓ١حٌمخٍٔ ْٛلُ ٕ ٌٔ 86ش  – 56عٍ  ٝأٔ ٗ٠" :ى  َ٠ُٛ ٌ ْٛحٌٕ ٜخعش ٚحٌؼ َٚس حٌّعئ ١ش حٌل ك ـ ٟ
ـٔن حٌعمي رمَحٍ ِٕٗ ـ ٝحٌلختص ح٢ط١ش".
.............-1
"............ -2
ٚحٌز ٜٙٛٔ ِٓ ٓ١حٌّٛحى ٓخٌفش حٌٌوَ أْ حٌَّ٘ع كيى رٟٛٛف حٌـٙش حٌّٕ ١ٛرٙخ اٛيحٍ عمٛى حتٓظؽالي ــعً ٌ  َ٠ُٛحٌٕ ٜخعش
ٚكيٖ حٌلك ـ ٝارَحَ عمٛى حتٓظؽاليًٌٚ ،ه ٚـك ٠َٛق ٔ ٚحٌّيس ٓ 14خٌفش حٌٌوَ وّخ ؿع ً ك ك اٌؽ خء طٍ ه حٌعم ٛى ٌ ٌحص حٌـ ٙش
حٌظ ٝأعطخ٘خ حٌلك ـ ٝارَحَ عمٛى حتٓظؽالي  َ٠ُٚ ٛ٘ٚ ،حٌٕٜخعش حٌ ٌٚ ٗ ٌ ٜك يٖ ٓ ٍطش اٌؽ خء طٍ ه حٌعم ٛى ٚـ ك حٌ٘ َ ١ٚحٌّظف ك
عٍٙ١خ ر ٓ١حٌّظعخلي ٓ٠ـ ٝعمي حتٓظؽالي ِ ٛ٘ٚ ،خ رٕ١ظ ٗ حٌّ خىس  ٓ ِ 21عم ٛى حتٓ ظؽالي كَ ٜحا ٚأعط ض حٌل ك ـ ٍ ٓ ٝطش حإلٌؽ خء
ٌ َ٠ُٛحٌٕٜخعش ـم ٢أ َ٠ُٚ ٚحٌزظَٚي كٔذ حألكٛحي رعي ٔمً طزع١ش ٘١جش حٌؼَٚس حٌّعئ١ش ٌُٛحٍس حٌزظَٚي  ًٌٚه ِظ  ٝط ٛـَص اك يٜ
حٌلختص حٌّٕ ٜٙٛعٍٙ١خ عٍٓ ٝز ً١حٌل َٜـ ٝحٌّخىس  ِٓ 21عمٛى حتٓظؽالي.
ٚك١غ أٗ ٌّخ وخْ ِخ طميَ ٚ ،وخْ حٌؼخرض أْ حٌمَحٍ حٌّطع ْٛـ ٗ١لي ٛيٍ عٓ ِـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ ١ش ِظّٕ ٠خا
اٌؽخء عمٛى حتٓظؽالي أٍلخَ ًٌٚ 1707 ، 1706 ، 1639 ، 1579 ، 1557 ، 1543ه عٍ ٝحٌَؼُ ِٓ أْ حٌ١ٙجش ٌ ٔ١ض ٌ ٙخ ٓ ٍطش
اٌؽخء طٍه حٌعمٛى ٌوَٚؽ ًٌه عٓ حتهظٜخٛخص حٌّوٌٛش ٌٙخ رٕ ٚحٌّخىس  ِٓ 46 ، 18حٌم خٍٔ ْٛل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956حٌظ  ٝأعط ض
ٌ َ٠ُٛحٌزظَٚي ٚكيٖ ٍٓطش اٌؽخء طٍه حٌعمٛى رّخ ٠عي ِعٗ حٌمَحٍ حٌّطع ْٛعٍ ٗ١لي  ٛيٍ ِ ٓ ؼِ َ ١و ظ ٚرب ٛيحٍٖ لخٔ ٔٛخا ٠ٚ ،ع ي
ًٌه حؼظٜخرخ ٌٍٍٔطش حٌظ ٟأعطخ٘خ حٌَّ٘ع ٌ َ٠ُٛحٌزظ َٚي ـ  ٝاٌؽ خء عم ٛى حتٓ ظؽالي رّٛؿ ذ ٔ  ٚحٌّ خىط ٓ ٓ١خٌفظ ٝحٌ ٌوَ حألِ َ
حٌٌ٠ ٞعي ِعٗ حٌلىُ حٌّطع ْٛـٚ ٗ١لي حٔظ ٝٙاٌٛ ٝلش حٌمَحٍ حٌٜخىٍ عٓ ِـٍْ اىحٍس حٌ١ٙجش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش ـّ١خ طّٕٗ ٜ
ِٓ اٌؽخء عمٛى حتٓظؽالي عٍ  ٝحٌ َؼُ ِ ٓ ع يَ حهظٜخٙ ٛخ رب ٛيحٍ ٘ ٌح حٌم َحٍ رلى ُ حٌم خٔٚ ْٛل ي أهط ؤ ـ  ٝططز ١ك حٌم خٔ ْٛرّ خ
ٔ٠ظٛؿذ اٌؽخء ٌ٘ح حٌلىُ.
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ٌّخ وخْ ِخ طميَ ـبٔٗ ٚعٍ ٝـَٛ ٝي ٍٚحٌمَحٍ حٌّطع ْٛـ ٓ ِ ٗ١حٌّو ظ ٚرب ٛيحٍٖ  ٛ ٘ٚـ َِ ٝو خٌؿ ٌٍلم١م ش ـ بْ حٌز ٓ ِ ٓ١
حٌّخىس ٍلُ  ٚٔ ِٓٚ 18حٌّخىس ٍلُ  ِٓ 21عمٛى حتٓظؽالي أّٔٙخ لي كيىطخ حٌلختص حٌظ٠ ٝـ ُٛـٙ١خ ٌ َ٠ُٛحٌزظَٚي أٌٍ ٚـٙش حٌظ ٝ
أرَِض حٌعمي حٌ لك ـ ٝاٌؽ خء حٌعم ي عٍ  ٓ ٝز ً١حٌلٚ َ ٜك ١غ أْ أ ٌٖ ٘ ٓ ِ ٜحٌل ختص ٌ ُ طظ ٛحـَ ـ  ٟك ك حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش  ًٌٚه
ٌم١خِٙخ رىً حٌظِحِخطٙخ حٌظ ٟـَٟٙخ عٍٙ١خ حٌعمي ٚحٌمخٔ.ْٛ
ًٌٚه أٔٗ  ٌِٕٚطل ً٠ٛطَحه ٚ١حٌزل غ اٌ  ٝعم ٛى حٓ ظؽالي ٚل ي ر يأص حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ـ  ٟحٓ ظؽالي حٌّٕ خؿُ حٓ ظؽالت ؿ ي٠خا ١زم خ
ٌعمٛى حتٓظؽالي ى ْٚطٛل ؿ ،وّ خ أٔ ٙخ ٌ ُ طظ ؤهَ ـ  ٓ ٝيحى حٌم ّ١ش حإل٠ـخٍ ٠ش حٌّٕ ٙٛ ٜعٍ ٙ١خ رظٍ ه حٌعم ٛى  ،وّ خ أْ حٌ٘ َوش ٌ ُ
طظٕخُي عٓ كمٛلٙخ حٌٕخٗجش عٓ طٍه حٌعمٛى ٌٍؽ٠ ٌُٚ ، َ١لىُ ر٘ َٙاـالٓٙخ ٜ٠ ٌُٚيٍ لَحٍ رظٜف١ظٙخ أ ٚكٍٙخ رّخ ٠ئوي عيَ ط ٛحـَ
أ٠خ ِٓ حٌلختص حٌظ ٚٔ ٝعٍٙ١خ حٌمخٔ ْٛـ ٝحٌّخىس ٍلُ  18وّ خ أٔ ٗ ٌ ُ طظ ٛحـَ أ ٠خ ِ ٓ حٌل ختص حٌّٕ ٙٛ ٜعٍ ٙ١خ ـ  ٝحٌعم ي ٚحٌظ ٝ
طعط ٝحٌلك ٌ َ٠ُٛحٌزظَٚي كخٌ١خ (رعي ٔمً طزع١ش حٌ١ٙجش ٌُٛحٍس حٌزظَٚي)  َ٠ُٚٚحٌٕٜخعش ٓخرمخ حٌلك ـ  ٝاٌؽ خء طٍ ه حٌعم ٛىٚ .عٍ ٝ
ًٌه ـبٔٗ ٚعٍ ٝـَٛ ٝي ٍٚحٌمَحٍ حٌّطع ْٛـ ِٓ ٗ١حٌّوظ ٚربٛيحٍٖ لخٔٔٛخ ا  ٛ٘ٚحٌفَ ٝحٌّوخٌؿ ٌٍم خٔ ْٛعٍ  ٝحٌٛؿ ٗ حٌّز ٓ١
ـ ٝحٌزٕي أٚت .ـبْ ٌ٘ح حٌمَحٍ لي ٗخرٗ أ٠٠خ هطؤ ـ ٝططز ١ك حٌم خٌٔ ْٛع يَ ط ٛحـَ أ ٠خ ِ ٓ حٌل ختص حٌظ  ٝأؿ خُ ـ ٙ١خ حٌم خٔ ْٛأ ٚحٌعم ي
حإلٌؽخء ِ ٛ٘ٚخ  ُٛٛ٠حٌلىُ حٌّطع ْٛعٍ.ٗ١
رعيِخ ً٘ذ رخٌّوخٌفش ٌٍمخٔ ْٛاٌٛ ٝلش حٌمَحٍ حٌٜخىٍ عٓ ٘١جش حٌؼَٚس حٌّعئ١ش ربٌؽخء عمٛى حتٓظؽالي ًٌٚه عٍ ٝحٌَؼُ ِٓ ع يَ
طٛحـَ أ٠خ ِٓ حٌلختص حٌّٕ ٜٙٛعٍٙ١خ كَٜح ـ ٝحٌّخىس ٍلُ  ، 18حٌّخىس ٍلُ  ِٓ 21طٍه حٌعمٛى ٚل ي أهط ؤص ـ  ٝططز ١ك حٌم خْٔٛ
ِ ٛ٘ٚخ ٛ٠ؿذ اٌؽخء ٌ٘ح حٌلىُ ٚحٌم٠خء ِـيىحا رٛلؿ طٕف ٌ١حٌمَحٍ حٌّطع ْٛـ.ٗ١

حٌٔزذ حٌؼخٔ :ٟـٔخى حٌلىُ حٌّطع ْٛـ ٗ١ـ ٝحتٓظيتي ِٚوخٌفش حٌؼخرض رخألٍٚحق:
ِٓ ك١غ أْ حٌلىُ حٌّطع ْٛـ ٗ ١ل ي حٓ ظٕي ـ ّ١خ حٔظ ٝ ٙاٌ ٓ ِ ٗ ١حٌم ٠خء ر َـ ٍ١ ٞذ ٚل ؿ حٌظٕف ٌ ١اٌ  ٝحٌم ٛي" :ر ؤْ حألٍٚحق ل ي
و٘ فض كٔ ذ حٌز خى ٓ ِ ٞةخَ٘٘ خ أْ حٌ٘ َ٠ه حٌّ ٝ ٛٛرخٌ٘ َوش  ٛ ٘ٚحٌـٛ ٌٛ١ؿ ٟحٌٔ ١ي /عز يٖ حٌى ٛىُٚ ٛ ٘ ٞؽ حٌـٌٛٛ١ؿ ١ش
حٌٔ ١يسَ١ِ /ـ ض كٔ  ٓ١رى َ حٌّٛةف ش رخٌ١ٙج ش ٚحٌظ ٍٚ ٟى طٛل١ع ٙخ عٍ  ٝؿّ ١ع ٍ١ز خص حٌ٘ َوش حٌّظعٍم ش رظ َه ٚ١حٌزل غ ٚعم ٛى
حتٓظؽالي ٚـمخ ٌٍٜٛس ٚػ١مش ُٚؿّٙخ حٌَّـمش رّٔ ظٕيحص حٌ١ٙج ش" ِ ٛ ٘ٚ ،خ ٠ئ ٠ي ُع ُ حٌ١ٙج ش حٌّطع  ٟ ْٛي٘خ ِ ٓ أْ ط َحهٚ١
حٌزلغ  ِٓٚرعي٘خ عمٛى حتٓظؽالي لي ٛيٍص رٕخء عٍ ٝؼٖ ٚطٛح١ئ ر ٓ١حٌَ٘٠ه حٌّ ٝٛٛـ ٝحٌَ٘وش حٌـٌٛٛ١ؿ /ٟعز يٖ حٌى ٛىٞ
ٚحكي حٌّٛةفخص ـ ٝحٌ١ٙجش  ٝ٘ٚحٌٔ١يسَ١ِ /ـض كٔ ٓ١رىَ ًٌٚه ٌٛؿٛى عاللش ُٚؿ١ش رٌ٘ٚ ُٕٙ١ح حٌٌ ٞطٔ خٔي اٌ ٗ ١حٌلى ُ حٌطع ٓ١
لي ٗخرٗ ـٔخىحا ـ ٝحتٓظيتي ِٚوخٌفش ٌٍؼخرض رخألٍٚحق.

حٌٛؿٗ حٌؼخٔ : ٟهط ؤ حٌلى ُ حٌّطع  ْٛـ ٗ ١ك  ٓ١أـظ َ ٝكٛ ٜي حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش عٍ  ٝعم ٛى حتٓ ظؽالي حٌٍّؽ خس
رخٌمَحٍ حٌّطع ْٛـ ٗ١عٓ ٠َ١ك حٌؽٖ ٚحٌظٛح١ئ ى ْٚىٌ ِٓ ً١حٌٛحلع أ ٚحٌمخٔ:ْٛ
ًٌه أْ حٌَ٘وش حٌطخعٕش ٚـ ٝؼ ْٛ٠حٌفظَس ِٓ ٚ 2000كظ 2004 ٝوخٔض لي طميِض رعيى ٍ١ 15ذ ٌٍظ َهَ ٌٍ٘ ٚ١وش ـ  ٝحٌزل غ
عٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رخٌّٕ خ١ك حٌّوظٍف ش ىحه ً حٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش ٚل ي ل ٍَص حٌ١ٙج ش ِ ٕق حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ٌظٍ ه حٌظ َه ٚ١ات أْ
حٌَ٘وش ٚرعي اؿَحثٙخ ٌعٍّ١ش حٌزلغ ىحه ً حٌّٕ خ١ك حٌوّ ْ ع٘ َ حٌ ٜخىٍ ٌ ٙخ ط َه ٚ١رل غ طز  ٌٙ ٓ١خ ع يَ ٚؿ ٛى حٌو خَ رع يى 5
ِٕخ١ك ٌٍزلغ ِ ٛ٘ٚخ ١خٌزض ِعٗ حٌَ٘وش حٌطخعٕش ِٓ حٌ١ٙجش حٌعخِ ش ٌٍؼ َٚس حٌّعئ ١ش اٌؽ خء ع يى  3ط َه ٚ١رل غ أٍل خَ ، 1542
ٚ 1578 ، 1577عمي ٞحٌلّخ٠ش ٍلًٌّٚ 239 ، 238 ٟه رعي أْ طز١ٌٍٙ ٓ١جش عيَ ٚؿٛى هخَ رظٍ ه حٌّٕ خ١ك  ِ ٛ ٘ٚخ  ٛيٍ ر٘ ؤٔٗ
لَحٍ حٌ١ٙجش ربٌؽخء طَه ٚ١حٌزلغ ٚحٌلّخ٠ش ٓخٌفش حٌٌوَ رٕخء عٍٍ١ ٝذ حٌَ٘وش ًٌٚه ـ 2007/7/15 ٝرٕخء عٍ ٝحٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٞ
ٍلُ ٌٕٔ 4ش  2007وّخ ١خٌزض حٌَ٘وش ربٌؽخء عمي حتٓظؽالي ٍلُ ٚ 1558طَحه ٚ١حٌلّخ٠ش أٍلخَ  ًٌٚ 243 ، 242 ، 241ه أ ٠٠خ
رعي أْ حٓظزخْ ٌٍَ٘وش عيَ ٚؿٛى حٌوخَ رظٍه حٌّٕخ١ك ِ ٛ٘ٚخ ٛيٍ ر٘ؤٔٗ أ٠٠خ لَحٍ حٌ١ٙج ش ـ  2005/11/21 ٝرٕ خء عٍ  ٝحٌم َحٍ
حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٌٕٔ 5ش  2005ربٌؽخء ًٌه حٌعمي ٚطَحه ٚ١حٌلّخ٠ش حٌَّطزطش رٗ ًٌٚه أ٠٠خ رٕخء عٍ  ٍ١ ٝذ حٌ٘ َوش ٌ ٜ١زق اؿّ خٌٟ
طَه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حتٓظؽالي حٌظٍ١ ٟزض حٌَ٘وش ربٌؽخث ٙخ ٌع يَ ٚؿ ٛى حٌو خَ ٘  ٟع يى  ِٕ 9خ١ك ِ ٓ أِٛ 15 ً ٛل ع  ِ ٛ ٘ٚخ
ٕ٠فٗ ٝزش ٚؿٛى ؼٖ أ ٚطٛح١ئ ر ٓ١حٌَ٘وش ٚر ٓ١أ ٠خ ِ ٓ ِٔ ج ٌٟٛحٌ١ٙج ش ٌٍلٛ ٜي عٍ  ٝعم ٛى حتٓ ظؽالي ٚات ِ خ وخٔ ض حٌ٘ َوش
١خٌزض رخٌظَهٌٙ ٚ١خ ـ ٝحٌزلغ رظٍ ه حٌّٕ خ١ك حٌظٔ ع ٚحٌظ ١ ٟخٌز ض رع ي ًٌ ه ربٌؽخث ٙخ رع ي أْ حٓ ظزخْ ٌ ٙخ ع يَ ٚؿ ٛى حٌو خَ رظٍ ه
حٌّٕخ١ك ًٌٚه كظ ٝطٛـَ حٌ٘ َوش حٌّز خٌػ حٌطخثٍ ش حٌظ  ٟطٕفم ٙخ ـ  ٟعٍّ ١ش حٌزل غ ع ٓ حٌو خَ ـ  ٝطٍ ه حٌّٕ خ١ك رّ خ ٠ئو ي ع يَ عٍ ُ
حٌَ٘وش حٌطخعٕش رّي ٜطٛحـَ حٌوخَ ـ ٟطٍه حٌّٕخ١ك ٕ٠ٚف ٝأ٠ش ٗ زٗ ٌٍؽ ٖ أ ٚحٌظٛح ١ئ ر  ٓ١حٌ٘ َوش ٚر  ٓ١أ ٠خ ِ ٓ ِٔ ج ٌٟٛحٌ١ٙج ش
أى ٜاٌ ٝاٍٗخى حٌَ٘وش عٓ ِٕخ١ك طٛحؿي حٌوخَ ـ٠ال عٓ أٔٗ ٚاْ وخٔض حٌ١ٙجش عٍ ٝعٍ ُ رؤِ خوٓ طٛحؿ ي حٌو خَ  ٛ ٘ٚحـظ َح ٝؼَ ١
ٛل١ق ٌىخٔض حٌ١ٙجش لخِض رم١ي طٍه حٌّٕخ١ك رخٌيـظَ حٌّعي ٌٌٌه رخٌ١ٙجش ٚحٌٌ ٞاٌِحِٙخ حٌم خٔ ْٛـ  ٝحٌّ خىس  ٗ ِٕ 17أْ طم  َٛر يٍؽ
طٍه حٌّٕخ١ك ـٓ ٟـً هخ ٙرخٌ١ٙجش ٠ٚزخف حإل١الع عٍ ٗ١ـ  ٝأٚ ٜل ض  ِ ٛ ٘ٚخ ٌ ُ طم يَ حٌ١ٙج ش ىٌ ١الا ٚحك ي ـ  ٟحألٍٚحق عٍ  ٝأٔ ٙخ
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وخٔض عٍ ٝعٍُ رؤِخوٓ طٛحؿي حٌوخَ رظٍه حٌّٕخ١ك أ ٚل١خِٙخ ربىٍحؽ طٍه حٌّٔخكخص ـ ٝحٌٔـً حٌوخ ٙرٌٌه  ِ ٛ٘ٚخ ٠ئو ي ع يَ عٍ ُ
أ٠خ ِٓ ِٔج ٌٟٛحٌ١ٙجش رؤِخوٓ طٛحؿي حٌوخَ ِ ٛ٘ٚخ ٠ئوي عيَ ٛلش ُعُ حٌ١ٙجش رٜي ٍٚطَحه ٚ١حٌزلغ.

الــــــــــراى القانوني
 ِٓٚك١غ أْ ِخ طٙيؾ اٌ ٗ١حٌَ٘وش حٌطخعٕش ٘ ٛحٌلى ُ رمز ٛي حٌطع ٓ ٗ ىال ٚـ  ٝحٌّٛ ٟٛع ربٌؽ خء حٌلى ُ حٌّطع  ْٛـٚ ٗ ١حٌم ٠خء
ِـيىح ربٌؽخء حٌمَحٍ حٌّطع ْٛـٚ ٗ١اٌِحَ حٌّطعٟ ْٛيّ٘خ حٌَّٜٚـخص عٓ ىٍؿظ ٟحٌظمخ.ٟٟ

ومن حيث انه عن شكل الطعن:

 ِٓٚك١غ اْ حٌلىُ حٌّطع ْٛـٛ ٗ١يٍ رـٍٔش  ٚ 2011/7/4اْ طمَ َ٠حٌطعٓ طُ ا٠يحعٗ رظ خٍ٠ن  2011/8/20حألِ َ حٌ ٌ ٠٠ ٞلٝ
ِعٗ حٌطعٓ ِمخَ ـ ٟحٌّٛحع١ي حٌمخٔ ١ٔٛش عّ ال رلى ُ حٌّ خىس  ٓ ِ 44ل خِٔ ْٛـٍ ْ حٌي ٌٚش  ٓ ِٚك ١غ اْ حٌطع ٓ ل ي حٓ ظٛـ ٓ ٝخثَ
أٟٚخعٗ حٌ٘ىٍ١ش ـبّٔٙخ ٠٠لِ ٟمزٛت ٗىال.

ومن حيث انه عن الموضوع:
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚكَٛخ عٍٚ ٝلض عيحٌش ٘١جش حٌّلىّش ـؤٕٔخ ٔٛؿِ ىـٛع حٌَ٘وش حٌطخعٕش ـ ٟحٌيـٛع ح٢ط١ش-:

أٚت :حٌيـع رّوخٌفش حٌلىُ حٌّطع ْٛـٌٍ ٗ١مخٌٜٔ ْٛي ٍٚعمٛى حتٓظؽالي ٚـمخ إلؿَحءحص ٛل١لش.
ػخٔ١خ :حٌيـع رّوخٌفش حٌلىُ حٌّطع ْٛـٌٍ ٗ١مخٌٔ ْٛعيَ طٛحـَ كخٌٗ ِٓ كختص حإلٌؽخء حٌّٕ ٜٙٛعٍٙ١خ لخٔٔٛخ.
ػخٌؼخ :حٌيـع رّوخٌفش حٌلىُ حٌّطع ْٛـٌٍ ٗ١مخٌٜٔ ْٛي ٍٚحٌمَحٍ حٌّطع ْٛـ ِٓ ٗ١ؼِ َ١وظ.ٚ
ٍحرعخ :حٌيـع رّوخٌفش حٌلىُ حٌّطع ْٛـٌٍ ٗ١مخٌٔ ْٛعيَ طٛحـَ كخٌٗ ِٓ كختص حٌؽٖ ٚحٌظيٌ.ْ١
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚـ ٝحٌزيح٠ش تري أْ ٔ٘ َ١اٌ ٝأْ حٌمخٔ ْٛحٌٛحؿذ حٌظطز١ك عٍ  ٝحٌلخٌ ش حٌَحٕ٘ ش ٘  ٛل خٔ ْٛطٕه ُ١
حٌّٕخؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956رخعظز خٍٖ حٌم خٔ ْٛحٌل خوُ ٌٍعالل ش حٌعمي ٠ش ر  ٓ١حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ٚر ٓ١
حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ِ ٛ٘ٚخ ألَص رٗ حٌـّع١ش حٌعّ١ِٛش ٌمّٔ ٟحٌفظٚ ٜٛحٌظَ٘٠ع كّٕ١خ أـظض
" أٔٗ ٌٚجٓ وخْ حأل ًٛحٌعخَ حٌٌ ٞطٛحطَ عٍ ٗ١اـظخإ٘خ ٌِٕ ريء حٌعًّ رؤكىخَ لخٔ ْٛطٕه ُ١حٌّٕخلٜخص ٚحٌِّح٠يحص حٌٜخىٍ رخٌم خْٔٛ
ٍلُ ٌٕٔ 89ش ٠َٓ ٛ٘ 1998خْ أكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔ ْٛعٍ ٝؿّ١ع حٌعمٛى حٌظ  ٟطزَِ ٙخ ؿّ ١ع ٚك يحص حٌـ ٙخُ حإلىحٌٍٍ ٞي ٌٚش ٚحإلىحٍس
حٌّلٍ١ش ٚحٌ١ٙجخص حٌعخِش هيِ١ش وخٔض أ ٚحلظٜخى٠شٔٔٚ ،ن وً ِخ ٠وخٌفٙخ ِٓ أكى خَ ٍٚىص ـ  ٟح ٜل خٔ ٓ ْٛخرك عٍ ،ٗ ١ات أٔ ٗ ـ ٝ
ٟٛء رع ٞحألكىخَ حٌٛحٍىس ـ ٟل خٔ ْٛحٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ حٌّ٘ خٍ اٌ ٓ ِٚ ٗ ١ر ٕٙ١خ ِ خ ٔ ٜض عٍ ٗ ١حٌّ خىس ( ٓ ِ )32أ ٠ٌٛٚش ِخٌ ه
حألٍ ٝحٌظ ٟطٛؿي رٙخ ِٛحى ِلـَ ٗ٠ـ ٝحٌلٜٛي عٍ ٝطَه ٚ١رخٓظؽالي ٌٖ٘ حٌّٛحى عٍ ِٓ ٝعيحٖ ِٓ حألٗوخِ ٙع اعفخث ٗ ِ ٓ
أىحء ا٠ـخٍ حٌّلـَ ٚأكم١ظٗ ـ ٝحٌلٜٛي عٍٜٔ ٝؿ حإل٠ـخٍ ـ ٝكخٌش حٌظَهٌ ٚ١ؽ َٖ١رخٓظؽالي ٌٖ٘ حٌّٛحى رخعظزخٍ أْ ٌٖ٘ حٌّ ٛحى
ٍِّٛوش ٌٍيٌٚش رؽ ٞحٌٕهَ عٓ ٍِى١ش حألٍ ٝحٌظ  ٟطل ٙ٠ٛخ ِٚ ،خ ٔ ٜض عٍ ٗ ١حٌّ خىس ( ٓ ِ )73حٌالثل ش حٌظٕف ٠ٌ١ش ٌٍم خٔ ْٛحٌّ٘ خٍ
اٌِٚ ٗ١خ و٘ فض عٕ ٗ و ٌٌه حٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش ١خٌز ش حٌ َح ٜـ رخعظزخٍ٘ خ حٌـ ٙش حٌمٛحِ ش عٍ َِ َ١ ٓ ٝـ ك حٌّل خؿَ ـ ِ ٓ أْ عٍّ ١خص
حٌظَه ٚ١رخٓظؽالي حٌّلخؿَ لي ٔ٠زمٙخ رع ٞحألعّخي حٌظّ١ٙي ٠ش حٌظ ٠ ٟم  َٛر ٙخ ١خٌ ذ حٌظ َه ٚ١عٍ ٔ ٝفمظ ٗ حٌوخ ٛش ك ١غ ٠م َٛ
رخإلٍٗخى عٓ ِ ٛلع حٌّلـَ حٌَّحى حٓظؽالٌٗ رع ي ل١خِ ٗ رعّ ً طّ ١ٙي  ٗٚك حٌطَ ٠ك حٌّ ً ٛٛاٌ  ٝحٌّلـ َ ٚحٓ ظز١خْ ١زم خص حٌو خَ
حٌٜخٌق ٌالٓظؽالي ٌّٚ .خ وخٔض ٌٖ٘ حتعظزخٍحص حٌعٍّ١ش ٚحٌٛحلع١ش طظؤرِ ٝع َ١ف أ ٚحٓظؽالي هخِ خص حٌّلـ َ ـ  ٌٖ ٘ ٝحٌل ختص ـ ٝ
ِِح٠يس عٍٕ١ش عخِش ١زمخ ا ٌمخٔ ْٛطٕه ُ١حٌّٕخلٜخص ٚحٌِّح٠يحص حٌّ٘خٍ اٌ _ ٗ١ات ـ ٟكخٌش طِحكُ حٌطٍزخص ١زمخ ا ٌلىُ حٌّ خىس (ٓ ِ )8
حٌمخٍٔ ْٛلُ ٕ ٌٔ 86ش  1956حٌّ٘ خٍ اٌ٠ _ ٗ ١م ؿ ـ ٙ١خ و ً ِ ٓ ِخٌ ه حألٍ ٝحٌٛحل ع ـ ٙ١خ حٌّلـ َ أِ ٚىظ٘ ؿ حٌّلـ َ عٍ  ٝل يَ
حٌّٔ خٚحس ِ ع ؼٕ٠ ُ ٌ ٓ ِّ َٖ ١فم ٛح أ ٠ش ِز خٌػ ٠ ُ ٌٚز ٌٌٛح أ ٠ش أٔ٘ طش ـ  ٓ ٟز ً١حإلٍٗ خى ع ٓ ِٛل ع حٌّلـ َ ِل ً حٌِّح ٠يس أٚ
حٌّّخٍٓش٠ٚ ،ىِ ْٛع١خٍ حٌّفخٍٟش ر ُٕٙ١ـٙ١ــخ
لخثّخ ا عٍ ٝأٓخّ حٌظميَ رؤعٍٓ ٝعَ ى ْٚحٌٕهَ اٌ ٝأ ٞحعظزخٍحص أهَِ ٛ٘ٚ ،ٜخ ٓ١ظَطذ عٍ ٗ١حإلؿل خؾ رلم ٛق ِخٌ ه حألٍ ٝأٚ
ِىظ٘ ؿ حٌّلـ َ ـ  ٟكخٌ ش ٍٓ  ٛحٌّ ِحى أ ٚحٌّّخٍٓ ش عٍ  ٝأ ٗ ٞو ٚثه َ هالـ ّٙخ  ٛ ٘ٚ .حألِ َ حٌ ٌ٠ ٞمظ ٝ ٠طؽٍ ١ذ ٘ ٌٖ
حتعظزخٍحص حٌعٍّ١ش عٍِ ٝخ عيح٘خ ِٓ أكىخَ لخٔ١ٔٛش لي طى ِ ْٛظع ٌٍس حٌظطز ١ك ـ  ٝرع  ٞحٌل ختص حٌٛحلع ١ش ٌظٕخـ ٙ١خ ِ ع حعظز خٍحص
حٌعيحٌش ٚكّخ٠ش حٌلمٛق حٌّىظٔزش  ٝ٘ٚحٌؽخ٠ش حٌظٙ٠ ٟيؾ أٔ ٞهخَ لخٔ ٟٔٛاٌ ٝطلم١مٙخ ،وّخ ٘ ٛحٌلخي ـ ٝحٌّٔؤٌش حٌّعَٟٚش .
ٚت ٠فٛص حٌـّع١ش حٌعّ١ِٛش ـٌ٘ ٝح حٌ٘ؤْ حٌظٕ ٗ٠ٛاٌٍَٟٚ ٝس حٓظٜيحٍ طَ٘٠ع ؿي٠ي ٕ٠هُ عٍّ ١خص حٓ ظؽالي حٌّل خؿَ عٍ ٚ ٝؿ ٗ
ٗخًِ طَحع ٝـ ٗ١حٌطز١عش حٌوخٛش ٌ ٌٖٙحٌعٍّ١خص هخٛش أْ حٌظَ٘٠ع حٌمخثُ لي ِ ٝ٠عٍ ٝحٌعًّ رٗ أوؼَ ِ ٓ هّٔ  ٓ١عخِ خا طط ٍٛص
هالٌ ٙخ طمٕ١خص حٌزلغ ٚحٌظٕم١ذ ٚحٌى٘ؿ عٓ حٌّٛحى حٌّلـَ٠ش عٍٔ ٝل ٛوز٠ َ١ظع  ٓ١أْ ٛ٠حوز ٙخ طط ِّ ٍٛخػ ً ٌٍظ٘ َ٠عخص حٌّٕهّ ش
تٓظؽالٌٙخ ".
17

أٚت ِٓٚ :ك١غ حٔٗ عٓ حٌ يـع رّوخٌف ش حٌلى ُ حٌّطع  ْٛـٌٍ ٗ ١م خٔ ٌٜ ْٛي ٍٚعم ٛى حتٓ ظؽالي ٚـم خ إلؿ َحءحص
ٛل١لش.
 ِٓٚك١غ اْ حٌّٔظمَ عٍ ٗ١أْ حٌعمٛى حإلىحٍ٠ش حٌظ ٟطزَِٙخ حٌيٌٚش رٛٛفٙخ ٍٓطش عخِش ِم١يس ـّ١خ طـَ ٓ ِ ٗ٠طع خِالص ط ظُ ١زم خ
ألٛٛي ٚػٛحرض لخٔ١ٔٛش لخ١عش حٌيتٌ ش عٍ ٍَٚ ٟ ٝس َِحع خس حٌ ٜخٌق حٌع خَ ـٍ ٍ ٓ ٓ ِ ْ١طش عخِ ش ات ِ ٛ ٘ٚم ١يس ِٚل يىس رٔ ٕي
َٗع١ظٙخ ٚحٌعمي حإلىحٍ ٞػخٍٔ١ٓٚ ٟظٌٍ ٓ١ـٙخص حٌمٛحِش عٍ ٝحٌّخي حٌعخَ ـ ٟحٌظَ ٜؾ ٚطٔ  َ١١حٌّ ٜخٌق حٌعخِ ش – ٚاىحٍس حٌ٘ جْٛ
حٌعخِش ٚأ ٌٝٚحٌٍ١ٓٛظّ٘ ٓ١خ حٌمَحٍ حإلىحٍّ٘ٚ ٞخ ٠ظفمخْ ـٛ ٟ ٟحر ٢رخعظزخٍّ٘ خ  ٛخىٍط ٓ١ع ٓ ٚت ٠ش طٔ ظٕي تهظ ٜخِ ٙف ٝٛ
ربؿَحء حٌظَٜؾ ـٗ ٟؤْ ٠ظعيً ٜحص ِٜيٍ حٌمَحٍ اٌِ ٝخي ِٜٚخٌق ٗٚج ٛ٘ ْٛأِ ٓ١عٍٙ١خ رّٛؿذ كىُ َٗع.ٟ
ِّٚخ ت ٗه ـ ٗ١اْ ٌ٘ح حألَِ ٠ـي َِىٚىس حٌطز١ع ٟحٓظٕخىحا اٌ ٝأْ حٌيٌٚش وظٕهٗ ُ١وٌٍ ٚـّخعش ٔ٠ظّي ِٓ ٌ٘ح حٌظ٘وِ ٚ١ز ٍَ
ل١خِٗ ٔ٠ٚظّي ِٕٗ َٗع١ش ٔفخً حٌم ٛي عٍ  ٝحٌؽ َ ١ر٘ ؤْ أ ٟ ٚخع حٌـّخع ش كفه خ ا  ٟٚزطخ ا ٚطٔ َ١١حا ٚطّٕ ١ش ـ  ٟو ً حٌّـ ختص ٘ ٌٖ
حٌيٌٚش طم َٛعٍِ ٝف َٛٙحٌٕ١خرش عٓ حٌـّخعش ٚحٌظّؼٌٙ ً١خ  ٛ٘ٚطّؼ٠ ً١و٠ع ألٛٛي ػالػش أٌّٙٚخ :طعيى حٌظٕهّ١خص حألٓخٓ ١ش حٌظ ٟ
ط٘ىً ِٕٙخ حٌيٌٚش ـال طى ْٛو١خٔخ ا طٕه١ّ١خ ٚحكيحاٚ .ػخّٔٙ١خ :حهظالؾ أٓخٌ١ذ حٌظ٘ى ٌٌٖٙ ً١حٌظٕهّ١خصٚ .ػخٌؼّٙخ :أْ ٚة خثؿ حٌظمََ ٠
ٚحٌظٕف ٌ١ت طٔظّي أ ِٓ ٞحٌـٙخص َٗع١ش ِّخٍٓظٙخ ات رٛٛؿ حٌـٙي ِّؼٍش أٔ ٚخثزش عٓ ؼَ٘١خ.
 ِٓ ٚك١غ اْ أؿِٙس حٌيٌٚش حٌّٕ ١ٛرٙخ اىحٍس حٌَّحـك حٌعخِش طىٍِ ْٛظِِ ش رلِِ ش ِ ٓ حٌٛ ٠حر ٢حٌمخٔ ١ٔٛش حٌظ  ٟطىف ً ٌ ٙخ طٕفٌ ١
طٍه حٌٔ١خٓخص رّخ ٠لمك حٌظىخـً ٚطىخـئ حٌفَ ٙر ٓ١أـَحى حٌ ٓ١ٛحٌٛحكي  ٝ٘ٚوٌٌه حٌّعٕ١ش رخٌوطخد حٌم خٔ ٟٔٛر ختٌظِحَ رخٌ٘ َع١ش
ٚحٌعيحٌش حتؿظّخع١ش ـّ١خ طظوٌٖ ِٓ اؿَحءحص أ ٚطَٜـخص  ٝ٘ٚرٜيى حٌم١خَ ر يٍ٘ٚخ حٌّٕ  ١ٛر ٙخ ـ  ٟاىحٍس ٚطٔ  َ١حٌَّحـ ك حٌعخِ ش
ِٓ أٍح ٟٝحٌيٌٚش ِّٚظٍىخطٙخ حٌعخِش ٚحٌوخٛش ٚحٌظ ٟ٘ ٟـ ٟحألٓخّ ٍِّٛوش ٌٍي ٌٚش ٚحٌّف ٟٛش ٚحٌٛو ٍ١ش ِ ٓ لز ً أـ َحى حٌ٘ عذ
عٍ ٝاىحٍطٙخ ٚحٓظؽالٌٙخ رّخ ٠لمك حٌٜخٌق حٌعخَ.
 ِٓٚك١غ اْ حٌَّ٘ع لي ٟٚع ـ ٟلخٔ ْٛحٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ طٕه ّ١خ ٗ خِال ٌظّٕ ١ش حٌؼ َٚحص حٌّعئ ١ش رخٌّٕ خؿُ ِ ٓ ك ١غ حٌى٘ ؿ
عٕٙخ ٚحٓظؽالٌٙخ ٚحعظزَ٘خ ِٓ حألِٛحي حٌٍّّٛوش ٌٍي ٌٚش  ٔٚخ ١ر ُٛحٍس حٌٕ ٜخعش " حٌ١ٙج ش حٌعخِ ش حٌّ٠َ ٜش ٌٍّٔ خكش حٌـٌٛٛ١ؿ ١ش
ٚحٌَّ٘ٚعخص حٌظعي١ٕ٠ش " ى ْٚؼَ٘١خ حتهظٜخ ٙرظّٕ١ش حٌؼ َٚس حٌّعئ ١ش ٚحٓ ظؽالٌٙخ ٚحٌم ١خَ رؤعّ خي حٌّٔ ق ٚحٌى٘ ؿ ٚحٌظٕم ١ذ
حٌـٌٛٛ١ؿٚ ٟحٌظعيٚ ٟٕ٠رظٕف ٌ١حٌّعئ١ش ٚاٛيحٍ حٌظَحهِٕٚ ٚ١ق عمٛى حتٓ ظؽالي حٌوخ ٛش ٚحٌزل غ ٚحٓ ظؽالي حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ
ٔفٔٙخ ٌٙٚ ،خ أْ طعٙي اٌ ٝؼَ٘١خ حٌم١خَ رٌٌه َٗ٠طش اٛيحٍ حٌظَحه ٚ١حٌالُِش ٌٌٌه ِٕٚق حٌَّ٘ع ٌىً ٗو١ ٚز١عٚ ٟحعظز خٍٞ
كَ٠ش حٌى٘ؿ عٓ حٌّٛحى حٌظعي١ٕ٠ش رَ٘ ١حٓظٜيحٍ حٌظَه ٚ١حٌالَُ ٌٌٌه ًٌٚه رؽ ٞحٌٕهَ عٓ و ْٛحألٍ ٝحٌّٛؿٛى ـ  ٟرخ ٕٙ١خ
حٌّعيْ ٍِّٛن ٌٍ١ٙجش ِ ٓ عيِ ٗ  ًٌٚه تْ ِ خ ـ  ٟر خ ٓ١حألٍ ٓ ِ ٝػ َٚحص ٠ع ي ٍِّٛو خ ٌٍي ٌٚش ٚت ٠ـ ٌ ُٛؽ َ ١حٌ١ٙج ش حٌّ٠َ ٜش
حٌعخِش ٌٍّٔ خكش حٌـٌٛٛ١ؿ ١ش حٌظَ ٜؾ ـ ٗ ١ر خٚ ٜؿ ٗ ِ ٓ أٚؿ ٗ حٌظَ ٜـخص حٌمخٔ ١ٔٛش ٚات و خْ ٘ ٌح حٌظَ ٜؾ ر خ١ال تـظجخط ٗ عٍ ٝ
حٌٍٔطش حٌّوٌٛش ٌ١ٙجش حٌّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌَّ٘ٚعخص حٌظعي١ٕ٠ش .
ـظ ٜٛحٌـّع١ش حٌعّ١ِٛش ٌمّٔ ٟحٌفظٚ ٜٛحٌظَ٘٠ع ٍلُ  -442رظخٍ٠ن ٍِ – 2004/5/30ؿ ٍلُ 3386/6 /32
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٌّٚخ وخْ حٌؼخرض ِٓ حألٍٚحق أْ عمٛى حتٓظؽالي أٍل خَ ٚ 1580 -1579 -1557 -1543حٌظ  ٟطل ٍَص ر  ٓ١حٌ٘ َوش
حٌطخعٕ ش ٚر  َ ٠ُٚ ٓ١حٌٕ ٜخعش ٚحٌؼ َٚس حٌّعئ ١ش ٚحٌعم يٍ ٓ٠لّ ٚ 1707 – 1706 ٟحٌّزَِ ش ر  ٓ١حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ٚر َ ٠ُٚ ٓ١
حٌزظَٚي رعي ٔمً طزع١ش حٌ١ٙج ش حٌعخِ ش ٌٍؼ َٚس حٌّعئ ١ش ٌ ُٛحٍس حٌزظ َٚي ل ي ٗ خرٙخ حٌعي ٠ي ِ ٓ حٌّوخٌف خص حٌمخٔ ١ٔٛش ٚأٚؿ ٗ حٌ زطالْ

ٓٛحء وخْ ًٌه ـَِ ٟحكً ارَحِٙخ أ ٚطٕفٌ٘١خ ًٌٚه عٍ ٝحٌٕل ٛحٌظخٌ:ٟ
حٌّوخٌفش حأل :ٌٝٚرطالْ ٛي ٍٚطَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ ٌٕٔ 240ش 2003
 ِٓٚك١غ اْ حٌّخىس "  "2من القانون رقمم  97لسمنة  2:67الخما بالمنماجم والمجماجر من

علمي أنم "...........
َ٠ٚحى رظَه ٚ١حٌلّخ٠ش – حٌظَه ٚ١حٌٌٜ٠ ٞيٍ ٌٍّٔظؽً عٓ ِٔخكش ىحهً ِٔخكش َِه ٗ ٌ ٚرخٌزل غ ـ ٙ١خ ِٚال ٛمش ٌٍّٔ خكش
حٌظٔ٠ ٟظؽٍٙخ أ ٚرطٍذ حٓظؽالٌٙخ رمٜي حتكظفخة رٙخ إلطّخَ حٌزلغ ٚحٌلٜٛي عٍ ٝعمي حٓظؽالي ـٙ١خ"
 ِٓٚك١غ اْ حٌّخىس ( ِٓ )6حٌمخٍٔ ْٛل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956حٌو خ ٙرخٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ط ٕ ٚعٍ  ٟأٔ ٗ " ٌى ً ٗ وٚ
١ز١ع ٟأ ٚحعظزخٍ ٞكَ٠ش حٌى٘ؿ عٓ حٌّٛحى حٌّعئ١ش رخٌ٘ َٚ ١ٚحأل ٟٚخع حٌّم ٍَس ـ ٌ ٘ ٝح حٌم خٔ ....... ْٛرظ َه ٜ٠ ٚ١يٍ ٚـم خ
ٌٍَ٘ٚ ١ٚحألٟٚخع حٌّمٍَس ـٌ٘ ٝح حٌمخٔ ، ْٛعٍ  ٟأٔ ٗ ٠ـ  ُٛرم َحٍ ِ ٓ ِـٍ ْ حٌ ٍُٛحء كه َ حٌزل غ أ ٚحتٓ ظؽالي رخٌٕٔ زش اٌ ٝ
ِعيْ ِع ٌٗ ٓ١أّ٘١ش هخٛش رختلظٜخى حٌمٚ ِٟٛـ ٌٖ٘ ٝحٌلخٌش طٍؽ ٟؿّ ١ع ط َحه ٚ١حٌزل غ ٚحتٓ ظؽالي حٌٔ خرك ِٕل ٙخ ِ ع كف د
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كك ٛخكذ حٌ٘ؤْ ـ ٟحٌّطخٌزش رخٌظع ٞ٠ٛحٌعخىي اًح حلظ ٟ٠حألَِ ًٌه ٚ ،ـ ٌٖ ٘ ٝحٌلخٌ ش طم ُٚ َٛحٍس حٌظـ خٍس ٚحٌٕ ٜخعش رؤعّ خي
حٌزلغ أ ٚحتٓظؽالي ِزخَٗس أ ٚرطَ٠ك حتٌظِحَ ٚـمخ ٌٍَ٘ٚ ١ٚحألكىخَ حٌّمٍَس ـ ٟحٌّخىس ٌ٘ ِٓ 50ح حٌمخٔ." ْٛ
 ِٓٚك١غ اْ حٌّٔظفخى ِٓ حٌٕ ٜٙٛحٌّظميِش ـ ٟه ٜٙٛحٌيع ٜٛحٌّخػٍش اْ حٌَّ٘ع ٔهُ حٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ألٔ ٙخ
ِٓ أِٛحي حٌيٌٚش حٌّظعٍمش رختلظٜخى حٌمٚ ، ِٟٛأعط ٟوً ٗو١ ٚز١ع ٟأ ٚحعظزخٍ ٞكَ٠ش حٌى٘ؿ عٓ حٌّ ٛحى حٌّعئ ١ش رخٌ٘ َ١ٚ
حٌّمٍَس رخٌمخًٌٔٚ ْٛه رظَهٜ٠ ٚ١يٍ ٚـمخ ٌٍَ٘ٚ ١ٚحألٟٚخع حٌّمٍَس ـ ٟحٌمخٔ. ْٛ
 ِٓٚك١غ اْ رظطز١ك ِ خ طم يَ  ٌّٚخ و خْ حٌؼخر ض ِ ٓ حألٍٚحق حٔ ٗ رظ خٍ٠ن  2003/6/18طم يِض ٗ َوش حٌزل َ حألكّ َ ٌٍظع يٓ٠
رطٍذ اٌ ٝحٌـٙش حإلىحٍ٠ش ٌٍلٜٛي عٍ ٝطَه ٚ١كّخ٠ش ٌٜخٌق عمي حتٓظؽالي ٍلُ  1543رـٙش ٚحى ٞحٌ٘ؽذ رخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش
ٚرٕخء عًٌٍ ٝه لخِض حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَحهٚ ٚ١حٌظفظ ٖ١ريٍحٓش حٌطٍذ ٚحٌٔ َ١ـ ٟاؿَحءحص  ٍ١ذ ط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٌ ٜخٌق عم ي
حتٓ ظؽالي ٍل ُ  ٛٚ 1543يٍ رٕ خء عٍ  ًٌ ٝه حٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ  2003/177رب ٛيحٍ ط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٍل ُ  ٌٜ 240خٌق عم ي
حتٓظؽالي ٍلُ ًٌٚ 1543ه رظخٍ٠ن 2003/7/28
 ِٓٚك١غ اْ حٌؼخرض ِٓ حألٍٚحق أْ ط َه ٚ١حٌزل غ ٍل ُ  3503حٌ ٜخىٍ رٕ خء عٍ ٗ ١عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ  1543ل ي ط ُ اٌؽخث ٗ
رظخٍ٠ن ًٌٚ 2003/2/13ه ٌعيَ طـي٠يٖ ـ ٟحٌّ١عخى حٌمخِٔ ٛ٘ٚ ٟٔٛخ ٌُ طٕف ٗ١حٌـٙش حإلىحٍ٠ش أ ٚطم ُ١حٌيٌ ً١عٍ ٝعىٔٗ.

 ِٓٚك١غ اْ حٌعمي حتىحٍِ ٜخ ٘ ٛات كِِش ِٓ حإلؿَحءحص حٌمخٔ١ٔٛش حٌظ ٟـَٟٙخ حٌمخٔ ْٛعٍ ٝحٌـٙخص حإلىحٍ٠ش
ٌٕفخً طَٜـخطٙخ حٌمخٔ١ٔٛش  ٝ٘ٚرٜيى طٔ َ١١حكي حٌَّحـ ك حٌعخِ ش أ ٚحتلظ ٜخى٠ش ٌٍي ٌٚش ٚحٌظ  ٟطع ي أ٘ ُ حٌّز خىة
حٌمخٔ١ٔٛش حٌّٔظمَ عٍٙ١خ  ِٓٚ ،ػُ ـخْ ٛالك١ش ؿٙش حإلىحٍس ـ ٟارَحَ حٌعم ٛى حإلىحٍ ٠ش أّ خ طظل يى ٚـ ك ٗ َ١ٚ
حإلرَحَ ٚاؿَحءحطٗ حٌظ ٟطَى رخٌمخٔٚ ْٛرخٌظخٌ ٟطع ٓ١عٍ ٝحٌـٙش حإلىحٍ٠ش أْ طٔ َ١عٍ ٝحٌّمظ ٝ٠حٌظٕه ُ١حتىحٍٜ
حٌّمٍَ ٌٙخ ـخْ هخٌفض ًٌ٘ ٟه أٟل ٝطَٜـٙخ رخ١ال ٌّوخٌفظٗ ٌٍمخْٔٛ
ٌّٚخ وخْ ًٌه ٚك١غ اْ حٌَّ٘ع حٓظٍَِ ريح٠ش ٚلزً اٛيحٍ ط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش حٌّ٘ خٍ اٌ ٗ ١ـ  ٟحٌّ خىس "ٓ ِ "2
حٌمخٔ ْٛحٌّ٘خٍ اٌ ٗ١حٌلٜٛي ِٔزمخ عٍ ٝطَه ٚ١رلغ ٌٍّٔخكخص حٌَّحى اٛيحٍ طَه ٚ١كّخ ٠ش ٌ ٙخ ٚرخٌظ خٌٟ
أٟل ٝحٌلٛ ٜي عٍ  ٝط َه ٚ١حٌزل غ ٘  ١َ ٗ ٛحٓخٓ ٌٍ ٝلٛ ٜي عٍ  ٝط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش  ٠يِ ٍٚع ٗ ٚؿ ٛىح
ٚعيِخ ـبًح ٌ ُ ٠ظلم ك ٘ ٌح حٌ٘ َ ١حٔظف ِ ٝع ٗ طلم ك حٌ٘ َ ١حٌّعٍ ك عٍ ٛ ٘ٚ ٗ ١ـ  ٌٖ ٘ ٟحٌلخٌ ش حٌلٛ ٜي عٍ ٝ
طَه ٚ١حٌلّخ٠ش.
ٚطَط١زخ عًٌٍ ٝه ٠ى ْٛطَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ ٚ 2003/ 240حٌٜخىٍ رٕخء عٍ ٝطَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ ٚ 3503حٌٌ ٞط ُ اٌؽخث ٗ رظ خٍ٠ن
٠ 2003/2/13ى ْٛلي ٛيٍ رخٌّوخٌفش ٌ٠َٜق كى ُ حٌم خٔ ِ" ْٛخىس  "6ترظٕخث ٗ عٍ  ِٔ ٝخكش رل غ ٌ ُ ٠ع ي ِ َه ٚرختٓ ظؽالي
ـٙ١خ ٚأٟلض ٚحٌلخي وٌٌه ٍٍِ ه ٌٍي ٌٚش تٓ ّ١خ أْ ط خٍ٠ن اٌؽ خء ط َه ٚ١حٌزل غ ط ُ رظ خٍ٠ن  ٛ ٘ٚ2003/2/23ط خٍ٠ن ٓ خرك عٍ ٝ
طخٍ٠ن ٛي ٍٚطَه ٚ١حٌلّخ٠ش . 2003/7/28
ـ٠ال عٍ  ًٌ ٝه ـخٌؼخر ض ٚرظ خٍ٠ن ٚ 202 /9/29حـ ك حٌ يوظ َ ٠ُٚ /ٍٛحٌٕ ٜخعش ٚحٌظّٕ ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ ١ش عٍ  ٝل َحٍ حٌٍـٕ ش حٌّ٘ ىٍش
رخٌمَحٍ حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٚ 2002/121حٌظ ٟط ّٓ٠حٔٗ لي " طز ٌٍ ٓ١ـٕ ش اْ ٗ َوش حٌزل َ حألكّ َ ٌٍظع ي ٌ ٓ٠يٙ٠خ ع يى " "8ط َحهٚ١
رلغ ٌوخَ حٌفٓٛفخص رخؿّ خٌ ِٔ ٝخكش  105.1و ُ َِر ع  ٌٚيٙ٠خ أ ٠٠خ ع يى " "4عم ٛى حٓ ظؽالي رخؿّ خٌ ِٔ ٝخكش 23.3و ُ َِر ع
ٌٕفْ هخَ حٌفٓٛفخص ٚعٍ ٗ١ط ٝٛٛحٌٍـٕش رعيَ حٌّٛحـمش عٍ ٝحٌطٍذ حٌّميَ ِٓ حٌَ٘وش كظ ٝت ٠ليع حكظىخٍ ٌظٍه حٌوخِش ِ ٓ لز ً
حٌَ٘وش ِّخ ٠ظ١ق حٌفَٛش ٢هٌَ ٓ٠الٓظؼّخٍ ـٌ٘ ٟح حٌوخَ " ات حٔٗ ٚعٍ ٝحٌَؼُ ِٓ ٛي ٍٚل َحٍ  َ ٠ُٚحٌٕ ٜخعش ٚحٌ ٌ٠ ٞع ي ِ ٓ
لز ً١حٌمَحٍحص حٌظٕه١ّ١ش ٚحٌظ ٟطؤهٌ كىُ حٌمٛحعي حٌمخٔ١ٔٛش حٌّٕهّ ش ٌٍعّ ً لخِ ض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ  ٖ١رخٌٔ  َ١ـ ٟ
اؿَحءحص حٌظَه ٚ١رخٌلّخ٠ش رظخٍ٠ن ١ٌ 2003/7/28ظُ رعي ًٌه طٍٔ ُ١حٌّٔخكش عٍ ٝحٌطز١عش رظخٍ٠ن . 2003/8/9

حٌّوخٌفش حٌؼخٔ١ش :رطالْ عمي ٞحتٓظؽالي ٍلُ 1707 ٚ 1706
 ِٓٚك١غ اْ حٌّخىس " ِٓ "4لخٔ ْٛطٕه ُ١حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍلُ ٌٕٔ 86ش  1956عٍ ٝحٔٗ " طم ُٚ َٛحٍس حٌظـ خٍس
ٚحٌٕٜخعش ١زمخ ألكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔ ْٛرظٕه ُ١حٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍٚلخرظٙخ".....................
ٚط ٕ ٚحٌّ خىس (ً ٓ ِ )8حص حٌم خٔ ْٛعٍ  ٟأٔ ٗ " ِ ع َِحع خس أكى خَ حٌّ ٛحى  32 ،17 ،15 ،13طى  ْٛحأل ٠ٌٛٚش ـ ٕ ِ ٝق

طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حتٓظؽالي ٌّميِ ٟحٌطٍزخص ٚـمخ ألٓزم١ش ٓخعش ٍٚٚ َٛ٠ٚى حٌطٍزخص .
طٕ ٚحٌّخىس ( ِٓ )10حٌمخٔ ْٛحٌّ٘خٍ اٌ ٗ١عٍ ٟأٔٗ "  ٘٠ظَٕ ٌّ ١ق ط َه ٚ١حٌزل غ أْ طظ ٛحـَ ٌ ي ٞحٌطخٌ ذ حٌىفخ ٠ش حٌفٕ ١ش
حٌالُِش ٌٌٙح حٌؽَٚ ٝأْ ٍ٠ظَِ ربٔفخق ِخ طٔظٍِِٗ أعّخي حٌزلغ عٍ ٟحٌٛؿٗ حٌٌ ٜطٛحـك عٍٍِٜ ٗ١لش حٌّٕخؿُ ٚحٌّل خؿَ  ٜ٠ٚيٍ
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طَه ٚ١حٌزلغ رمَحٍ ِٓ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ٌٍّيس حٌظ٠ ٝطٍزٙخ حٌطخٌذ ٠ٚـ ُٛطـي ٠ي٘خ ر٘ َ ١أت طِ ٠ي حٌّ يس أ ٛالا ٚطـي ٠يحا
عٍ ٟأٍرع ٕٓٛحص ًٌٚ .ه رخٌَ٘ٚ ١ٚحألٟٚخع حٌّمٍَس ـٌ٘ ٟح حٌمخٔٚ .ْٛطىٍِٜ ْٛلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٘ ٟحٌٔ ٍطش حٌّوظ ٜش
رظـي٠ي طَه ٚ١حٌزلغ ِخ ىحَ حٌَّه ٌٗ ٚلخثّخ ا رظٕف ٌ١حٌظِحِخطٗ ".
ٚطٕ ٚحٌّخىس ( ٓ ِ )14حٌم خٔ ْٛحٌّ٘ خٍ اٌ ٗ ١عٍ  ٟأٔ ٗ " ٠ى َ ٌٍّ ْٛه ٗ ٌ ٚـ  ٟحٌزل غ أػٕ خء ٓ َ٠خْ ِ يس حٌظ َه ٚ١ك ك
حٌلٜٛي عٍ ٟعمي حٓظؽالي عٓ و ً حٌّٔ خكش حٌّ َه ٗ ٌ ٚـ  ٟحٌزل غ ـ ٙ١خ أ ٚـ  ٟرعٙ ٠خ رخٌ٘ َٚ ١ٚحأل ٟٚخع حٌّم ٍَس ـ ٌ ٘ ٟح
حٌمخٜٔ٠ٚ ...ْٛيٍ عمي حتٓظؽالي رمَحٍ ِٓ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ."....
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )16حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟأٔٗ " ٘٠ظَ ١إلٛيحٍ عمي حٓظؽالي ِعيْ ِخ ـ ِٔ ٟخكش ِع ٕ١ش أْ  ٔ٠زمٗ ط َهٚ١
ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ ًٌ ه حٌّع يْ ـ  ٟطٍ ه حٌّٔ خكش ٚأْ ٠ؼز ض حٌّ َه ٗ ٌ ٚـ  ٟحٌزل غ ٚؿ ٛى حٌو خَ حٌّّى ٓ ط٘ ؽ ٜ٠ٚ ، ٍٗ١يٍ عم ي
حتٓظؽالي رخٌَ٘ ١ٚحٌّمٍَس ـٌ٘ ٟح حٌمخٔ."... ْٛ
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )17حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟحٔٗ ( حٓظؼٕخء ِٓ أكىخَ حٌّ خىس حٌٔ خرمش ٠ـ  ُٛا ٛيحٍ عم ي حتٓ ظؽالي ـ  ٝحٌّٔ خكخص
حٌظ٠ ٟظزٌٍّٜ ٓ١لش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚؿٛى حٌّعيْ ـٙ١خ رىّ١خص طّٔق رخٓظؽالٌٗ .
ٚطيٍؽ ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ـٓ ٝـً هخ ٙوً ِخ ِ٘ ٛعَٚؾ ٌٙخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٔخكخص ٠ٚزخف حإل١الع عٌٍ٘ ٟح حٌٔـً ـ ٟو ً
ٚلض ٠ٚ ،طَف ـِِ ٟح٠يس عخِش ِخ طَ ٞحٌٍّٜلش َ١كٗ ِٕٙخ ِٚخ ٠ميَ عٕٗ ِٓ ٍ١زخص ٌالٓظؽالي ٚـ ٌٖ٘ ٟحٌلخٌ ش طل ً ٜحٌِّح ٠يس
هالي ٓظش أٗ ِٓ َٙطخٍ٠ن حٌطٍذ ـبًح ٌُ ٠ظميَ أكي ٌٍِّح٠يس ططزك أكىخَ حٌّخىس حٌؼخِٕش .
ٜ٠ٚيٍ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش لَحٍحا رظ٘ىٌ ً١ـٕش ٌٟٛع لٛحعي حإلٗٙخٍ عٓ عم ي حتٓ ظؽالي عٍ  ٟأٓ خّ حٌىف خءس حإلٔظخؿ ١ش ِ ٓ
ٔخك١ش لّ١ش حإلٔظخؽ ٚطلٔٛٔ ٓ١ع حٌوخَ ٚحٌّٕ٘جخص حٌالُِش ٌٌٌهًٌٚ .ه عالٚس عٍ ٟحإل٠ـخٍ حٌّمٍَ ـ ٟحٌّخىس . 21
٠ٚـ ٌٌٖٙ ُٛحٌٍـٕش رّٛحـمش  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ؿعً لّ١ش حإل٠ـخٍ وخٍِش أِ ٚوف٠ش أٓخٓخ ا ٌ ٗٙخٍ  ًٌٚه اًح ٚؿ يص ِز ٍَحص
ـٕ١ش أ ٚحلظٜخى٠ش طٛؿذ هف ٞحٌلي حألىٔٙٗ ٌ ٟخٍ".
ٚط ٕ ٚحٌّ خىس (ً ٓ ِ )18حص حٌم خٔ ْٛعٍ  ٟأْ "  ٜ٠يٍ عم ي حتٓ ظؽالي ٌٍّ يس حٌظ ٠ ٟل يى٘خ حٌطخٌ ذ رل ١غ ت طـ خ ُٚػالػ ٓ١
عخِخ.....................
٠ٚـ ُٛاٌؽخء حٌعمي اًح أٚلؿ حتٓظؽالي ٌّيس ػالع ٕٓٛحص ِظظخٌ١ش عٍ ٝحأللً ٠ ٌُٚمُ حٌّٔظؽً ِٓ ؿخٔزٗ رخٌظؽٍذ عٍ ٝحألٓ زخد حٌظ ٝ
٠ل ًٜرّمظ٠خ٘خ عٍ ٟاعفخثٗ ِٓ حٌظِحِخص حٌظ٘ؽ ً١عٍ ٝحٌٕل ٛحٌّز ٓ١ـ  ٝحٌالثل ش حٌظٕف ٠ٌ١ش أ ٚاًح أٚل ؿ حتٓ ظؽالي ى ْٚحٌلٛ ٜي
عٌٍ٘ ٟح حإلعفخء وظخرش ًٌٚه رٕخء عٍ ٟحلظَحف ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ِٛٚحـمش  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ".
ومن جيث إن المس فاد من النصو الم قدمة أن المشرع نظم اس غالل المناجم والمجاجر ألنها من أمموال الدولمة الم قلقمة
باالق صاد القومي  ،وأعطي كل شخ طبيقي أو اع باري جريمة الكشمع عمن الممواد المقدنيمة بالشمروط المقمررن بالقمانون و لم
ب ممرخي يصممدر وفقمما للشممروط واألورمماع المقممررن فممي القممانون  ،ول م ل فقممد أوجممل علممم مصمملجة المنمماجم والمجمماجر الهي ممة
المصرية القامة للثرون المقدنية جاليا) أن قد سجالت لقيد أسماء الكاشفين وأن قد سجالت أخمري قيمد فيهما الطلبمات ال مي مرد
إليها لل مرخي فمي البجمث عمن الممواد المقدنيمة وأن قيمد الطلبمات ب ر يمل سماعة و ماريو وروداما  ،وأوجمل المشمرع أن كمون
األولويممة فممم مممني ممراخي البجممث وعقممود االس م غالل لمقممدمي الطلبممات وفقمما ألسممبقية سمماعة ويمموم ورود الطلبممات وقممد اش م رط
المشرع لمني رخي البجث أن وافر لدي الطالل الكفايمة الفنيمة الالةممة لهم ا الغمر وأن يل مةم بمنفماق مما سم لةم أعممال
البجث علم الوج ال ي وافق علي المصلجة ويصدر ال رخي بقرار من الوةير للمدن ال مم يجمدداا الطالمل وال ةيمد عمن أربم
سنوات ويكون لمن جصل علي رخي بجث جق الجصول علم عقد اس غالل عن كمل المسماجة الممرخ لم فمي البجمث فيهما
أو بقرها  ،و ل بشرط أن يسبق رخي في البجث عن المقدن ب ات المساجة وأن يثبت المرخ ل فمي البجمث وجمود الخمام
الممكن شغيل ،ويصدر عقد االس غالل في ا ه الجالة لصاجل رخي طالما وافرت ل الشروط
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚـمخ ٌّ خ طم يَ  ٌّٚخ و خْ حٌؼخر ض ِ ٓ حألٍٚحق أٔ ٗ رظ خٍ٠ن  2000 /8/14طم يِض حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش رطٍ ذ ل ١ي
رَلُ ٌٍ 605لٜٛي عٍ  ٝط َه ٚ١رل غ ع ٓ حٌف ٓٛفخص  ،ـ  ِٔ ٟخكش  15و ُ  2رـ ٙش ٚحى ٞحٌز خط ٍٛرخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش

ٚلي أَٗ حٌّٛةؿ حٌّوظ ٚرّىظذ حٌَُٓ ـ 2000/9/2 ٟأْ ٌ٘ح حٌطٍذ ٘ٔ ٛفْ حٌطٍذ ٍل ُ ٕٗ ٌٔ 407
ٌ 2000وخَ حٌفٓٛفخص حٌّميَ ِٓ َٗوش حٌمخَ٘س ٌٍظعيٍٚ ، ٓ٠ؼُ ًٌه ٌُ  ٠ظُ كف د  ٍ١ذ حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش
ألٓ زم١ش حٌطٍ ذ حٌو خ ٙر٘ َوش حٌم خَ٘س ٌٍظع يٚ ٓ٠أ٠ٌٛٚظ ٗ ٚ ،رظ خٍ٠ن  2002 /1/12طؤٗ َ عٍ  ٝحٌطٍ ذ
رّعَـش حٌّٛةؿ حٌّوظ ٚرؤٔٗ ٍٚىص هَحث ٢حٌيـخع ٚطُ عّ ً هط خد حٌ يـخع ٚ .رٕ خ اء عٍ ٗ ١ط ُ حٌٔ  َ١ـ  ٟحٓ ظوَحؽ
طَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ ٚ .3817رظخٍ٠ن  2001/10/30طميِض حٌ٘ َوش حٌّيع ١ش رّعَـ ش ِٕ يٚرٙخ حٌفٕ  ٟأ ٠٠خ رطٍ ذ رل غ ل ١ي
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رَلُ ٌٍ 2001 / 1009لٛ ٜي عٍ  ٝط َه ٚ١رل غ ع ٓ حٌف ٓٛفخص رـ ٙش حٌ٘ ؽذ رّٔ خكش  10و ُ ٚ 2طؤٗ َ عٍ  ٝحٌّٕ ًٛؽ
حٌّزٌّٛ ٓ١لع ِٔٚخكش حٌظَه ٚ١رؤْ حٌطٍذ ٌٛ 2001 /1009كٗ ّٗخي ٚحى ٞحٌزخط ٍٛحٌّٕطمش هخٌ.ٗ١

ٚرظخٍ٠ن  2003 /6/10ليِض حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍَّ٘ٚعخص رخٌ١ٙجش حٌّيع ٝعٍٙ١خ رىظخرٙخ اٌ  ٝحإلىحٍس حٌعخِ ش
ٌٍظ َحهٚ ٚ١حٌظفظ  ٖ١رخٌّٛحـم ش ٚحٌظٕزٔ ٗ ١ل  ٛكف د حٌّٕ خ١ك ر  ( ٓ١هط  ٝع َ25 40 - 25 10 ٝ
ّٗخت  ،هطٛ١ ٝي ِٓ حٌٕ ً١ؼَرخ  ٚكظَٗ 33 20 ٝلخ ) ًٌٚه ألرلخع حٌ١ٙجش ٌّ يس هّ ْ ٓ ٕٛحص ِ ٓ
طخٍ٠وٗ ًٌٚه ٌوخَ حٌفٓٛفخص رّٕطمش حٌٔزخع١ش ٠ٚ ،مع ّٕٟٙخ ِٔخكظ ٟحٌطٍزٍ ٓ١لّ، 2000 / 605 ٟ
 2001 /1009حٌّميِ ِٓ ٓ١حٌَ٘وش حٌّيع١ش ٌٍلٜٛي عٍ ٝطَه ٟٜ١حٌزلغ حٌّ ٌوٍٚ ٓ٠ٍٛؼ ُ ًٌ ه ـم ي
أعيص حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظٌِ ٖ١وَس ٌٍعَ ٝعٍ ٝحٌ َ٠ُٛر٘خْ ٍ١ز ٟحٌَ٘وش حٌطخعٕش حٌّ ٌوٓ٠ٍٛ
ٚحٔظٙض ـٌِ ٟوَطٙخ أٔٙخ ٌٌ ْ١يٙ٠خ ِخٔع ِٓ اٛيحٍ حٌظَحه ٚ١حٌّطٍٛرش ِٕٙٚخ حٌظَهٍ ٓ١ٜ١لُ  3817رّٔ خكش  15و ُ
 2رٕخك ١ش ٚحى ٞحٌز خط ٍٛرخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش ٍ .ل ُ  3819رّٔ خكش  10و ُ  2رٕخك ١ش حٌ٘ ؽذ رخٌ ٜلَحء حٌ٘ َل١ش .
ٚرظخٍ٠ن ٛ 2004 /6/26يٍ حٌمَحٍ حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٌٕٔ 178ش  2004رب ٛيحٍ طَه ٟ ٜ١حٌزل غ ٍلّ ٌ 3819 ، 3817 ٟو خَ

حٌف ٓٛفخص ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش ػ ُ رظ خٍ٠ن  2004/7/14ط ُ طٔ ٍ ِٔ ُ١خكظ ٟحٌظَه ٓ١ ٜ١عٍ  ٝحٌطز١ع ش ٌٍ٘ َوش حٌّيع ١ش
ـظم يِض حٌ٘ ىش حٌّيع ١ش رظ خٍ٠ن  2004 /9/6ر خٌطٍزٍ ٓ١لّ ٌٍ 2004 ٕٗ ٌٔ 84 ، 83 ٟلٛ ٜي عٍ ٝ
عمي ٞحٓظؽالي هخَ حٌف ٓٛفخص رىخِ ً ِٔ خكش طَه ٟ ٜ١حٌزل غ ٍلّ ٍ 3819 ،3817 ٟؼ ُ أٔ ٗ ٌ ُ ٞ ّ٠
عٍ ٝحٓظالِٙخ ِٛلع حٌظَه ٓ١ٜ١ات ِ يس أل ً ِ ٓ ٗ  ُ ٌٚ ٓ٠َٙطم يَ طمََ ٠حا ـٕ ١خ ا ألعّ خي رل غ ر ّٙخ ات ـ ٟ
 2005 /1/19أ ٞرع ي طم يٍ١ ُ٠ز خص عم ٛى حتٓ ظؽالي  ،وّ خ بممين أيرمما إن جمي م الطلبممات المقدمممة مممن الشممركة
البجممث وعقممود االسم غالل السممالع كرامما غيممر موققم مممن مممدير عممام
المدعيممة للجصممول علممم ممراخي
اإلدارن القامة لل رخي وال ف يش ،ويوجد المكان المخص ل ل ال وقي خاليا علم لم الطلبمات والنمما
المرفقممة بهمما ،إال انم ٍ ٚؼ ُ ًٌ ه لخِ ض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ  ٖ١رب ٛيحٍ عم ي ٞحتٓ ظؽالي  ًٌ ٚه رّٛؿ ذ حٌم َحٍ
حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٌٕٔ 22ش  2005ـ2005 /6/2 ٟ
 ِٓٚك١غ اْ حٌؼخرض ِٓ حألٍٚحق حٔٗ رظخٍ٠ن  2004/6/26أٛٚض حٌٍـٕش حٌّ٘ىٍش رمَحٍ  َ٠ُٚحٌٕٜخعش ٍلُ  2002/121رخٌّٛحـم ش
عٍ ٝاٛيحٍ عمي ٞحتٓظؽالي ىحهً طَه ٟٜ١حٌزلغ ٍلّ ٌ 3819 ٚ 3817 ٟو خَ حٌف ٓٛفخص ٌّ يس ع٘ َ ْٚعخِ خ رّٕطم ٚ ٟحىٞ
حٌزخطٚٚ ٍٛحى ٞحٌ٘ؽذ رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش رخٌّٔخكخص حٌّزٕ١ش رظَه ٟٜ١حٌزلغ
ر١ي حٔٗ ٌٔٚزذ ؼِ َ١فٚ َٛٙرعي ٛي ٍٚلَحٍ  َ٠ُٚحٌزظَٚي ٍلُ ٌٕٔ 1133ش  2004رع ي ٔم ً طزع ١ش حٌ١ٙج ش اٌ ُٚ ٝحٍس حٌزظ َٚي
طُ اعخىس عَ ٝحألَِ ٔفٔٗ ٚحٌٌٓ ٞزك حٌّٛحـمش عٍ ٝا ٛيحٍ عم ي ٞحتٓ ظؽالي ٌ ّٙخ عٍ  ٝحٌٍـٕ ش ِ َس أه ٌَ ٜظ ٜيٍ حٌٍـٕ ش ِ َس
لَحٍ٘ خ ِ ٕق حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش عم ٛى حٓ ظؽالي ٌّ يس ػالػ  ْٛعخِ خ ىً ْٚو َ أٍل خَ ٘ ٌٖ حٌظ َحهٚ ٚ١ى ْٚحإلٗ خٍس اٌ  ٓ ٝخرك

عَّٟٙخ عٍ  ٝحٌٍـٕ ش ِ ٓ لز ً ٚر ١خْ ٘ ً و خْ ًٌ ه رٕ خء عٍ  ٍ١ ٝذ حٌ٘ َوش حَ ِـ َى ِـخٍِ ش ٌّ خ طم  َٛر ٗ حٌ٘ َوش
ٌويِخص ؿٍٍ١ش ٌـّ٠ٍٛٙش ِ َٜحٌعَر١ش؟
ٌّٚخ وخْ ًٌه ٚك١غ اْ ِخ ٍٓىظٗ حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ِٓ ٍٓٛن ؼِ َ١زٍَ ٌُ طميَ حٌٔزذ حٌمخٔ ٟٔٛحٌٌ ٞىـعٙخ عٍ ٝاعخىس ع َ ٝحألِ َ
َِس أهَ ٜرعي ٛي ٍٚحٌمَحٍ رّٕق حٌَ٘وش حٌطخعٕش عمي ٞحتٓظؽالي ٌّيس عَ٘ ْٚعخِخ ٚحٓظمَحٍ حٌٟٛع حٌمخٌٔٙ ٟٔٛخ ٍِٔ ٛ٘ٚه
ٌُ ٠ظ ّٕٗ٠حٌمخٔ ْٛأ ٕٚ٠ ٚعٍ ِ ٛ ٘ٚ ٗ ١خ ٍ٠م  ٝره الي حٌ٘ ه ٚحٌَ٠ز ش ك ٛي ١ز١ع ش حٌعالل ش ر  ٓ١حٌم خثّ ٓ١رؤعّ خي اىحٍس حٌظ َحهٚ١
ٚحٌظفظ ٖ١رخٌـٙش حإلىحٍ٠ش ٚر ٓ١حٌَ٘وش حٌطخعٕش  ْ١ٌٚأىي عًٌٍ ٝه أْ ًحص حألَِ لي طىٍَ َِس أهَ ، ٜـخٌؼخر ض ٚرظ خٍ٠ن
 2003/10/28أٛٚض حٌٍـٕش ًحطٙخ ٚحٌّ٘ىٍش رخٌمَحٍ ٍلُ ٌٕٔ 121ش  2002رٕخء عٍ ٝحٌطٍذ حٌّميَ ِٓ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ٌٍلٛ ٜي

عٍ  ٝعم ي حٓ ظؽالي ٌو خَ حٌف ٓٛفخص ع ٓ وخِ ً ط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٍل ُ  ٌّٔ 2003/240خكش ٘ 3200ىظ خٍ ٌّ يس
عَ٘س أعٛحَ وخٍِش  ،ات حٔٗ ٚرظخٍ٠ن  2004/1/3طُ عَ ٝحألَِ ِ َس أه َ ٜعٍ  ٝحٌ  َ٠ُٛحٌّو ظ َ ٠ُٚ " ٚحٌٕ ٜخعش ثٔ ٌحن"
رٕخء عٌٍِ ٝوَس ِٓ حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ ٚ ٖ١حٌظ  ٟأ ٛٚض رّ ٕق حٌ٘ َوش عم ي حٓ ظؽالي ٌّ يس ع٘ َ ْٚعخِ خ ٓ ِٚ
ك١غ حٔٗ ٚـمخ ٌّخ طميَ ـخْ رطالْ عمي ٞحتٓظؽالي ٍلَّ٠ 1707 ٚ 1706 ٟطىِ عٍ ٝحٌّوخٌفخص ح٢ط١ش:
 -2عدم جفمظ الطلمل رقمم ٌٍ 605لٛ ٜي عٍ  ٝط َه ٚ١رل غ ع ٓ حٌف ٓٛفخص  ،ـ  ِٔ ٟخكش  15و ُ  2رـ ٙش ٚحى ٞحٌز خطٍٛ
رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش رخعظزخٍ أْ ٌ٘ح حٌطٍذ ٘ٔ ٛفْ حٌطٍذ ٍلُ ٌ 2000 ٌٕٗٔ 407وخَ حٌفٓٛفخص ٌَ٘وش حٌم خَ٘س ٌٍظع يٓ٠
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ٍٚ ،ؼُ ًٌه ٌُ ٠ظُ كفد ٍ١ذ حٌَ٘وش حٌّيع١ش ألٓزم١ش حٌطٍذ حٌو خ ٙر٘ َوش حٌم خَ٘س ٌٍظع يٚ ٓ٠أ٠ٌٛٚظ ٗ ٍؼ ُ حْ حٌّٛة ؿ
حٌّو ظ ٚرّىظ ذ حٌَٓ ُ ل ي أٗ َ ـ  2000/9/2 ٟرخعظز خٍ أْ ٘ ٌح حٌطٍ ذ ٘ ٔ ٛف ْ حٌطٍ ذ ٍل ُ ٌ 2000 ٕٗ ٌٔ 407و خَ
حٌفٓٛفخص ٌَ٘وش حٌمخَ٘س ٌٍظعيًٌٚ ، ٓ٠ه رخٌّوخٌفش ٌٕ ٚحٌّخىس " "9من القانون

 -3السممير فممي إصممدار رخيصممي البجممث علممم الممرغم مممن ك ممال اإلدارن القامممة للمشممروعات نجممو جفممظ المنمماطق ر  " ٓ١هط ٝ
ع َّ ٗ 25 40 - 25 10 ٝخت  ،هط ٛ ١ ٝي ِ ٓ حٌٕ ً ١ؼَر خ  ٚكظ َ ٗ 33 20 ٝلخ "  ًٌٚه ألرل خع
حٌ١ٙجش ٌّ يس هّ ْ ٓ ٕٛحص ِ ٓ طخٍ٠و ٗ  ًٌٚه ٌو خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش حٌٔ زخع١ش ٚ ،حٌظ ٠ ٟم ع ّٕٙ ٟخ ِٔ خكظ ٟحٌطٍز ٓ١
ٍلّ 2001 /1009 ، 2000 / 605 ٟحٌّميِ ِٓ ٓ١حٌَ٘وش حٌّيع١ش ٌٍلٜٛي عٍ  ٝطَه ٟ ٜ١حٌزل غ حٌّ ٌو ٓ٠ٍٛمخالفمة
بل ن

المادن" "28من القانون وال ي أوجبت طرح ل المناطق في مةايدن علنية

 -4مني الشركة الطاعنة عقدي االس غالل بالمخالفة للقمانون ب قديل مدن االس غالل من عشرون عاما إلم ثالثمون عامما
عن طريق الغش وال واطوء
 -5مخالفممة القممانون جيممث إن جمي م الطلبممات المقدمممة مممن الشممركة المدعيممة للجصممول علممم ممراخي البجممث وعقممود االس م غالل
السالع كراا غير موقق من مدير عام اإلدارن القامة لل رخي وال ف يش ،ويوجد المكان المخص ل ل ال وقيم خاليما علمم
ل الطلبات والنما المرفقة بها
 -6عدم قديم الشركة قريرا فنيا بن يجة أعمال البجث بداخل رخيصي البجث و قدمها بطلبي عقدي االس غالل بقد شمهرين فقمط
من جصولها علم مساج ي البجث مما يؤكد عدم الدراية الفنية والكفاءن المهنية ويؤكد أيرا إنها علم علم بوجود الخام في ل
المناطق مسبقا وإنها علم علم ببواطن األمور فرال علم أنها لم قمدم طمََ ٠حا ـٕ ١خ ا ألعّ خي رل غ ر ّٙخ ات ـ 2005 /1/19 ٟ
أ ٞرعي طميٍ١ ُ٠زخص عمٛى حتٓظؽالي و ل بالمخالفة لن

المادن "  "27من القانون

المخالفة الثالثة; بطالن الققد رقم -;2654
ومن جيث ان ن المادن  )8من القانون رقم  97لسنة  2:67ن

علي أنم ;" قمد مصملجة المنماجم والمجماجر
في البجث عن المواد المقدنية و قيمد الطلبمات

سجالت لقيد أسماء الكاشفين وأخري قيد فيها الطلبات ال ي رد إليها لل رخي
ب ر يل ساعة ويوم وروداا "
المممادن  )9مممن ات القممانون علممي أنم " مم مراعممان أجكممام المممواد  43 ،28 ،26 ،24كمون األولويممة فممم مممني
و من
راخي البجث وعقود االس غالل لمقدمي الطلبات وفقا ألسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات
بمك ل الرسم بمراجقة البيانات الخاصمة بمالموق ويثبمت
المادن  )24من القانون علي أن " يقوم الموظع المخ
ون
كمما يبمين موقم المسماجة المطلمول البجمث فيهما علمي الخمرا ط
مالجظا عليم بمما يفيمد خلموه ممن الجقموق للغيمر ممن عدمم
"
الموجودن لدي
ٚط ٕ ٚحٌّ خىس (ً ٓ ِ )16حص حٌم خٔ ْٛعٍ  ٟأٔ ٗ "  ٘٠ظَ ١إل ٛيحٍ عم ي حٓ ظؽالي ِع يْ ِ خ ـ  ِٔ ٟخكش ِع ٕ١ش أْ  ٔ٠زمٗ
طَه ٚ١ـ ٟحٌزلغ عٓ ًٌه حٌّعيْ ـ ٟطٍه حٌّٔخكش ٚأْ ٠ؼزض حٌَّه ٌٗ ٚـ ٟحٌزلغ ٚؿٛى حٌوخَ حٌّّىٓ ط٘ؽ ٜ٠ٚ ، ٍٗ١يٍ عم ي
حتٓظؽالي رخٌَ٘ ١ٚحٌّمٍَس ـٌ٘ ٟح حٌمخٔ."... ْٛموظع المنوط ب القيد في السجل ل دوين ا ه المالجظات "

و ممن المممادن " "58مممن الال جممة ال نفي يممة لقممانون المنمماجم والمجمماجر المشممار إلي م الصممادرن بقممرار وةيممر
الصناعة رقم  7:لسنة  2:6:علم ان " لمصلجة المناجم والوقود أن رف اع ماد اى مساجة أو جمةء منهما إ ا بمين
أن للغير عليها من الجقوق وما ي قار
ومن جيث إن مفاد ما قدم من نصو

م الجقوق ال ي يطلبها المرخ

ل "

فان المشرع قد نظم عملية ال قدم بطلبات البجث واالس غالل فجقل المقول االساسمم

بمك ممل الرسممم مراجقممة ل م الطلبممات و ممدوين
قيممد الطلبممات و ر يبهمما جسممل سمماعة ويمموم ورودامما وأنمماط بممالموظع المخ م
المالجظات الم قلقة بها وبيان ال سبق قديم طلبات مسبقة عن ات المساجات ممن عدمم وان يثبمت لم ويقيمده جسمبما مراى
ل من األوراق وفم جالة وجود جقوق أي جقوق للغير أو أسبقية فمي ال قمدم قمار مم الطلمل ال مالي فلم أن يمرف اع مماد
ل المساجة أو جةء منها
ومن جيمث انم وب طبيمق مما قمدم ممن األوراق انم ب ماريو  3111/7/35قمدمت الشمركة الطاعنمة عمن طريمق منمدوبها الفنمي
بجث قيد الطلل برقم  548لسن  3111للبجث عن خام الفوسفات بمنطقة الشغل وقد أشر علم
بطلل رخي
المبين للموق والمسماجة المطلوبمة بمأن الطلمل م مداخل مم ط  1ل رقمم  638لسمن  2:::فوسمفات
النمو
لشممركة النصممر للفوسممفات  ،وبقممد ل م وب مماريو  3111/9/3قممدمت الشممركة الطاعنممة بطلممل رخممر باسممم الشممركة
بجث عن ات المنطقة المجددن بالطلل رقم  3111 /548وقيد ا ا الطلمل الجديمد بمرقم
المدعية يطلل في رخي
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 663لسممن  3111ب م ات اإلجممداثيات للمنطقممة م م قممديل طفيممع فيهمما ل فممادى ال ممداخل م م طلممل شممركة النصممر
للفوسفات  ،و قد أشر موظع الرسم علم النمو المبين للمنطقة المرفق بالطلل بأن يبقمد جموالي  211م مر عمن
طلممل شممركة النصممر للفوسممفات وعممدا لم فالمنطقممة خاليممة ولممم يثبممت أن الطلممل م ممداخل م م الطلممل رقممم /548

 3111السابق قديم ل ات القطقة من الشركة ا ها
علم ر يس مجلمس إدارن الهي مة
وب اريو  3112/3/5قامت اإلدارن المركةية للمناجم والمجاجر ب قديم م كرن للقر
المدعم عليها الثاني ة بشان طلل الشركة المدعية وإنها لميس لمديها ممان ممن إصمدار ال مرخي  ،فصمدر القمرار الموةاري

البجث رقم 4614لخام الفوسفات و ل

ب ماريو

رقم  48لسن  3112م رمنا مني الشركة رخي
وال ف ممميش الشمممركة المدعيمممة بصمممدور
 ، 3112/3/25وب ممماريو  3112/3/2:أخطمممرت اإلدارن القاممممة لل مممرخي
ال مرخي وطلبت منها موافان الهي ة بمشروع مفصل عن أعمال البجث ال ي ق ةم الشركة القيمام بهما
المبينمة بالممادن  )22ممن
وما س لةم ل األعمال من مبالغ لإلنفاق عليهما  -وفقما لشمروط ال مرخي
البند الخامس )
الال جة ال نفي ية لقانون المناجم والمجاجر السالع كراا وبنسخة ال رخي

وب اريو  3112/8/9قام ف يش مناجم أسوان بقمل مجرر مراجقة و سليم لمسماجة مرخي البجمث رقمم  4614إلمم الشمركة
الطاعنممة وب مماريو  3112/:/3قممدمت الشممركة المدعيممة بالطلممل رقممم  3112 / 83للجصممول عممل عقممد اس م غالل خممام
البجمث رقمم 4614
المبمين لموقم المسماجة المطلوبمة بالطلمل بأنهما داخمل مرخي
الفوسفات وقد أشر علم النممو
وال ف ميش مم كرن علمم ر ميس مجلمس إدارن الهي مة بشمأن
وب اريو  3112/21/32عررت اإلدارن القامة لل راخي
طلل الشركة فصدر القرار الوةاري رقم  66لسن  3112في  3112/21/3:م رمنا ممني الشمركة المدعيمة عقمد
االسم غالل رقممم  ، 2654دون إ بمماع اإلجممراءات ال ممي طلبهمما قممانون المنمماجم والمجمماجر وال ج م ال نفي يممة المشممار إليهمما
سلفا وإغفال ما رمن المساجة موروع الققد من جقوق للهي ة فيما قامت ب من دراسات وأبجاث

و ر يبا علم ما قدم يكون عقد االس غالل  2654قد صدر بالمخالفة للقانون و ل لألسبال اآل ية;
 -2مخالفة ن

المادن"  "9من القانون والمادن " "58من الال جة ال نفي ية ل واو ما أورج اللجنة الفنية ل ف يش المنماجم

والمجاجر في قريراا " يراج

قرير اللجنة سي مر  "3121جيث إنها أورجت ان قد م ال أشير علم نممو

مرخي

البجث رقمم  663لسمنة  3111بمان المنطقمة بقمد 211م عمن طلبمي البجمث رقمما  637و  638لسمنة  2:::وكالامما لشمركة
النصر للفوسفات مما جدا باللجنة إلم مراجقة الطلبات القديمة لشركة البجر األجممر لل قمدين ف بمين للجنمة أن الطلمل رقمم 548
لسنة  3111رمن مساجة رخي البجث رقم  663لسنة  3111ولكن م داخل مم طلبمي بجمث شمركة النصمر للفوسمفات ،

وقد ا ري للجنة ان قد م قديل المساجة في الطلل الثاني " "3111/663ج م ي م فادى ال داخل م طلبي
بجث شركة النصر للفوسفات ب قليل مساجة الطلل رقم  311/ 663و م ل بمال واطوء والغمش بمين منمدول
والممدليل علممم ل م أن " اجممداثم الممركن الشمممالي الغربممي للطلبممين وةاويممة
الشممركة وبممين الموظممع المخ م
االنجراع واجدن"
 -3إادار المال القام بال قاقد مباشرن وإبرام عقد االس غالل وإصدار رخي البجث وعدم طرح ل المسماجة فمي مةايمدن
علنية أعماال لمن

الممادن " " 28ممن القمانون علمم المرغم ممن مقرفمة كمال ممن الجهمة اإلداريمة والشمركة الطاعنمة علمم السمواء

بوجود الخام في ل المنطقة جيث ان الثابت ان المندول الفني للشركة الطاعنة كان قد أفماد ك ابمة علمم الطلمل
األول رغب الشركة في الجصول علم عقد اس غالل مباشر للقطقة مجل الطلل وإنها علم اس قداد لدف
كلفة أبجاث ودراسات الهي ة ِّخ ٠ف١ي عٍّٗ ِٔزمخ رٛؿٛى حٌوخَ ٚحْ ٕ٘خن أرلخع ٚىٍحٓخص لي طّض ِٓ لزً حٌ١ٙجش
 -4إصمدار الققمد دون إ بماع االجممراات القانونيمة ال مي نم

عليهمما القمانون فمي الممادن "  "27مممن القمانون والبنمد الخمامس مممن

رخي البجث جيث ان الشركة الطاعنة لم قمدم مشروع مفصل عن أعمال البجث ال ي ق مةم الشمركة القيمام
المبينة بالقانون كمما انم
بها وما س لةم ل األعمال من مبالغ لإلنفاق عليها  -وفقا لشروط ال رخي
لم يثبت من األوراق أن الشركة الطاعنة قدمت المشروع المنوه عن واو ما أجدبت عن األوراق كاملة إال انم علمم المرغم ممن

ل أصدرت الجهة اإلدارية عقد االس غالل ال سيما أن عقد االس غالل صدر بقد سليمها مساجة ال رخي
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بمدن شمهر

ونصع فقط واو ما يثير عالمات ال ساؤل جول مااية قدرن الشركة الها لة ال ي فوق بكثير قدرن الدولة في البجث وال نقيل
خالل ل الف رن الوجيةن وما س لةم عمليات ال جليل من مدد طويلة إلظهار الن ا ج ؟

المخالفة الرابقة; بطالن الققد رقم  274:والصادر بناء علم رخي

الجماية رقم -;3114/ 351

 ٓ ِٚك ١غ اْ حٌّ خىس " ٓ ِ "4ل خٔ ْٛطٕه  ُ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956عٍ  ٝحٔ ٗ " طم ُٚ َٛحٍس
حٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ١زمخ ألكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔ ْٛرظٕه ُ١حٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍٚلخرظٙخ ٚوً ِخ ٠ظعٍ ك رٙخ ٌٙٚ.............خ أْ طم َٛ
رؤعّخي حٌى٘ؿ ٚحٌزلغ عٓ حٌّٛحى حٌّعئ١ش ٚحٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚوً ِخ ٠ظعٍ ك ر ٙخ اِ خ رٕفٔ ٙخ ِزخٗ َس ٚـ  ٌٖ ٘ ٝحٌلخٌ ش
ٌٙخ أْ طم َٛرلفد حٌّٔخكش حٌظ ٟطزخَٗ ـٙ١خ أعّخي حٌزلغ حٌظعي١ٕ٠ش أ ٚحٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٛ١حي ِيس حٌزلغ"...............
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )17حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟحٔٗ ( حٓظؼٕخء ِٓ أكىخَ حٌّخىس حٌٔخرمش ٠ـ ُٛاٛيحٍ عمي حتٓظؽالي ـ ٟحٌّٔخكخص
حٌظ٠ ٟظزٌٍّٜ ٓ١لش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚؿٛى حٌّعيْ ـٙ١خ رىّ١خص طّٔق رخٓظؽالٌٗ.
ٚطيٍؽ ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ـٓ ٝـً هخ ٙوً ِخ ِ٘ ٛعَٚؾ ٌٙخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٔخكخص ٠ٚزخف حإل١الع عٌٍ٘ ٟح حٌٔـً ـ ٟو ً
ٚلض ٠ٚ ،طَف ـِِ ٟح٠يس عخِش ِخ طَ ٞحٌٍّٜلش َ١كٗ ِٕٙخ ِٚخ ٠ميَ عٕٗ ِٓ ٍ١زخص ٌالٓظؽالي ٚـ ٌٖ٘ ٟحٌلخٌ ش طل ً ٜحٌِّح ٠يس
هالي ٓظش أٗ ِٓ َٙطخٍ٠ن حٌطٍذ ـبًح ٌُ ٠ظميَ أكي ٌٍِّح٠يس ططزك أكىخَ حٌّخىس حٌؼخِٕش .
ٜ٠ٚيٍ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش لَحٍحا رظ٘ىٌ ً١ـٕش ٌٟٛع لٛحعي حإلٗٙخٍ عٓ عم ي حتٓ ظؽالي عٍ  ٟأٓ خّ حٌىف خءس حإلٔظخؿ ١ش ِ ٓ
ٔخك١ش لّ١ش حإلٔظخؽ ٚطلٔٛٔ ٓ١ع حٌوخَ ٚحٌّٕ٘جخص حٌالُِش ٌٌٌهًٌٚ .ه عالٚس عٍ ٟحإل٠ـخٍ حٌّمٍَ ـ ٟحٌّخىس . 21
٠ٚـ ٌٌٖٙ ُٛحٌٍـٕش رّٛحـمش  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ؿعً لّ١ش حإل٠ـخٍ وخٍِش أِ ٚوف٠ش أٓخٓخ ا ٌ ٗٙخٍ ًٌٚه اًح ٚؿيص ِز ٍَحص
ـٕ١ش أ ٚحلظٜخى٠ش طٛؿذ هف ٞحٌلي حألىٔٙٗ ٌ ٝخٍ".
 ِٓٚك١غ اْ ِفخى ما قمدم ممن نصمو أن المشمرع وسمد إلمم وةارن الصمناعة رنم ا عمليمة نظميم كمل مما ي قلمق باسم غالل
المناجم والمجاجر وأجكام الرقابة عليها سواء كمان لم بقيامهما بنفسمها عمن طريمق مراكمة األبجماث القوميمة أو عمن طريمق ممني
راخي البجث للغير إال ان وفم الجالة األولم فمنها مل ةمة وفقا ألجكام ا ا القانون بان قوم بجفظ المساجات ال ي أجرت فيهما
عملية البجث وال نقيل و لها أن قد سجل خا ب ل المناطق وفم جالة الرغبة في اس غالل ل المناطق عمن طريمق الغيمر فانم
يكون بطرجها في مةايدن علنية وفقا ألجكام القانون المنظم لها
 ٓ ِٚك ١غ اْ حٌؼخر ض ِ ٓ حألٍٚحق حٔ ٗ رظ خٍ٠ن  2003/6/18طم يِض حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش رطٍ ذ ل ١ي ر َلُ ٌٍ 2003/14لٛ ٜي عٍ ٝ
ط َه ٚ١كّخ ٠ش ٌ ٜخٌق عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ  1543رـ ٙش ٚحى ٞحٌ٘ ؽذ ٚ ،رظ خٍ٠ن  2003/7/8لخِ ض حٌٍـٕ ش حٌّ٘ ىٍش ر خٌمَحٍ
حٌُٛحٍٍ ٞلُ  2002/121ربعيحى ٌِوَس طف١ٍ١ٜش رخٌّٟٛٛع ٌٍع َ ٝعٍ  َ ٠ُٚ – ٝحٌٕ ٜخعش ٚحٌظّٕ ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ ١ش ٚل ي طّٕ ٠ض
حٌٌّوَس – ـ ٟحٌزٕي ػخٌؼخ – ـم َس  ٍ١ 3ذ ط َه ٚ١كّخ ٠ش ٌعم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ ٌ 1543و خَ حٌف ٓٛفخص رّٔ خكش ٘ 320ىظ خٍ رـ ٙش
ٚحى ٞحٌ٘ؽذ رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ٚ ،لي حٔظٙض حٌٍـٕش ـ ٟط١ٛٛظٙخ رخٌّٛحـمش عٍ ٝاٛيحٍ طَه ٚ١حٌلّخ٠ش ِع حٌظ ِحَ حٌّ َهٗ ٌ ٚ
رخٌّ خىس " ٓ ِ "20حٌالثل ش حٌظٕف ٠ٌ١ش ٌٍم خٍٔ ْٛل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956ر٘ خْ حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٚرٕ ٛى حٌظ َه ٜ١ٌ ٚ١يٍ رع ي ًٌ ه
طَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ  240رّٛؿ ذ حٌم َحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ ٚ 2003/177حٌ ٜخىٍ رظ خٍ٠ن ٚ ، 203/7/28رظ خٍ٠ن  2003/8/9لخِ ض
حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌظفظ  ِٕ ٖ١خؿُ حٌم َ١ ٜرعّ ً ِلَِ َ ٠حؿع ش ٚطٔ ٌٍ ُ١ظ َه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٍل ُ ٚ 240ؿ خءص حٌّعخ ٕ٠ش حْ حٓ ظّخٍس
حٌظلي٠ي ِطخرمش ٌٍٛحلع.
ٌظظميَ حٌَ٘وش حٌطخعٕش عمذ ًٌه رخٌطٍ ذ ٍل ُ  2003/118رظ خٍ٠ن ٌٍ 2003/10/1لٛ ٜي عٍ  ٝعم ي حٓ ظؽالي ٌٍّٔ خكش ٚحٌ ٜخىٍ
ر ٙخ ط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٍل ُ ٚ ، 2003/240رظ خٍ٠ن  2003/10/28أ ٛٚض حٌٍـٕ ش حٌّ٘ ىٍش ر خٌمَحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ 2002/121
رخٌّٛحـمش عٍ ٝحٌطٍذ حٌّميَ ِٓ حٌَ٘وش حٌطخعٕش ٌٍلٜٛي عٍ ٝعم ي حٓ ظؽالي ٌىخِ ً ِٔ خكش ط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٓ خٌؿ حٌ ٌوَ ٌّ يس
عَ٘ ٕٓٛحص وّخ أٛٚض حٌٍـٕش أ٠٠خ ربٌؽخء طَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ ٌٜ 240ي ٍٚعمي حتٓظؽالي .
ٚرظخٍ٠ن  2004/1/20طُ اعيحى ِ ٌوَس ٌٍع َ ٝعٍ  ٝحٌٔ ١ي  َ ٠ُٚ /حٌٕ ٜخعش ٚحٌظّٕ ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ ١ش ر٘ ؤْ  ٍ١ذ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش
حٌلٜٛي عٍ ٝعمي حٓظؽالي هخَ حٌفٓٛفخص ـ ٟوً ِٔخكش طَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ ٚ 240حٌٜخىٍ ٌ ٜخٌق عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ 1543

– رـٙش حٌ٘ؽذ رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ٚلي ط ّٓ ٠حٌّ ٌوَس ر خْ حٌ١ٙج ش ٌ  ٌ ْ١يٙ٠خ ِ خٔع ِ ٓ ا ٛيحٍ عم ي حتٓ ظؽالي ٌّ يس ع٘ َْٚ
عخِخ.؟
ٌٜ١يٍ رعي ًٌه حٌمَحٍ حٌُٛحٍٍ ٞل ُ ٕ ٌٔ 20ش  204رظ خٍ٠ن  2004/1/24رب ٛيحٍ عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ  1639رـ ٙش حٌ٘ ؽذ ٌّ يس
عَ٘ ْٚعخِخ.
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 ِٓٚك١غ اْ حٌؼخرض ِٓ حألٍٚحق حٔٗ رظخٍ٠ن ٚ 2002/9/29حـك حٌٔ١ي  َ ٠ُٚ /حٌٕ ٜخعش ٚحٌظّٕ ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ ١ش
" حٌّوظ ٚثٌٔحن" عٍ ٝحٌٌّوَس حٌّميِش ِٓ حٌٍـٕش حٌّ٘ىٍش رخٌمَحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ ٚ 2002/121حٌظ  ٟطّٓ ٠
حٔٗ لي " طزٌٍ ٓ١ـٕش اْ َٗوش حٌزلَ حألكَّ ٌٍظعي ٌ ٓ٠يٙ٠خ ع يى " "8ط َحه ٚ١رل غ ٌو خَ حٌف ٓٛفخص رخؿّ خٌٝ
ِٔ خكش  105.1و ُ َِر ع  ٌٚيٙ٠خ أ ٠٠خ ع يى " "4عم ٛى حٓ ظؽالي رخؿّ خٌ ِٔ ٝخكش 23.3و ُ َِر ع ٌ ٕفْ ه خَ
حٌفٓٛفخص ٚعٍ ٗ١ط ٝٛٛحٌٍـٕش رعيَ حٌّٛحـمش عٍ ٝحٌطٍذ حٌّميَ ِٓ حٌَ٘وش كظ ٝت ٠ليع حكظىخٍ ٌظٍ ه حٌوخِ ش
ِٓ لزً حٌَ٘وش ِّخ ٠ظ١ق حٌفَٛش ٢هٌَ ٓ٠الٓظؼّخٍ ـٌ٘ ٟح حٌوخَ " ٚرٕخء عٍٛ ٗ١يٍ حٌمَحٍ رعيَ ِٕق حٌَ٘وش
حٌطخعٕش أ ٗ٠عمٛى حٓظؽالي أ ٚطَحه ٚ١رلغ وّخ حٔٗ ٌُ ٠ؼزض ِٓ حألٍٚحق اٌؽخء ًٌه حٌمَحٍ أٓ ٚلزٗ.
ٚرظ خٍ٠ن  2003/6/10طم يِض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍّ٘ َٚعخص رىظخر ٙخ اٌ  ٝحإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ ٖ١
رخٌّٛحـمش ٚحٌظٕزٔ ٗ١ل ٛكفد حٌّٕ خ١ك حٌظخٌ ١ش ألرل خع حٌ١ٙج ش هّ ْ ٓ ٕٛحص ِ ٓ طخٍ٠و ٗ  ًٌٚه ٌو خَ حٌف ٓٛفخص
رّٕطمش حٌٔزخع١ش ٚٚحى ٞحٌّ٘خٕ ٚحٌّلٍٜٛس ر:ٓ١
هط ٝعَّٗ 25 40 -25 10 ٝخت
َٗ 33لخ
هطٛ١ ٝي ِٓ حٌٕ ً١ؼَرخ ٚكظ20 ٝ
ٚحٔٗ ٚرظٛل١ع اكيحػ١خص حٌطٍذ ٍلُ  2003/14طز ٓ١أْ ِٔخكش ٌ٘ح حٌطٍذ طمع ىحهً أرلخع حٌ١ٙجش حت حٔٗ ٚعٍ  ٝحٌ َؼُ ِ ٓ ًٌ ه ط ُ
حٌٔ َ١ـ ٟاؿَحءحص حٌظَهٚ ٚ١اٛيحٍٖ.
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚـمخ ٌّخ حٓظمَ عٍ ٗ١ل٠خء ٌٖ٘ حٌّلىّش عٍ ٝأْ "أِخ اًح وخٔض حٌـٙش حإلىحٍ ٠ش ل ي طعّ يص أ٘ يحٍ حٌ٘ َع١ش ١ ٓٚخىس
حٌمخٔ ْٛطَٜـض هخٍؽ ٔطخق حٌمخٔ ِٓٚ ..ْٛك ختص ًٌ ه أْ رٍؽ ض حٌّوخٌف ش ِ ٓ حٌـٔ خِش ك يحا رٍ ػ حٌّوخٌف ش حٌ٠َ ٜلش ٌّ خ ّ ٟظٗ
ٔ ٜٙٛحٌيٓظٚ ٍٛحٌوَٚؽ عٓ حٌّزخىة ٚحألٓ ْ حٌعخِ ش حٌّظٍ ٜش رخٌٕه خَ حٌع خَ حٌ ٌ ٞت ٠ل يع كىّ خ ات اًح حٔلَـ ض حإلىحٍس ع ٓ
ٚة١فظٙخ ٚؼخ٠ظٙخ حٌلظّ١ش حٌظ ٟطٍظَِ رٙخ ىِٚخ ا ٚ ٝ٘ٚؿٛد أْ طٔظٙيؾ ٚؿٗ حٌلك ٚحٌٜخٌق حٌعخَ حٌٌ ٞكيىٖ ٔٚهّ ٗ حٌّ٘ َع ـ ٟ
حٌٕهخَ حٌمخٔ ٟٔٛحٌٌٛ ٞيٍ حٌمَحٍ حإلىحٍ ٞـ ٟا١خٍٖ ططز١مخ ٌٗٚ ،حٌٌ ٞؿعٍٗ ؿ َ٘ٛحا ٍٚوٕ خ أٓخٓ ١خ ا ٌّز يأ حٌ٘ َع١ش ٚحٌ ٜخٌق حٌع خَ
حألعٍ ٛ ٌٍّ ٝح ٓ١ٕ١حٌ ٌّ٠ ٞؼ ً حٌؽخ ٠ش حٌعٍ ١خ ٌٍي ٌٚش حٌ٘ َع١ش حٌظ ٠ ٟظع  ٓ١أْ طم ٚ َٛطعّ ً ى ِٚخا ٚأٓخٓ خ ا ٌلّخ ٠ش حٌ ٜخٌق حٌع خَ
ٌٍّ ٛح ٓ ِٚ ٓ١ٕ١ػ ُ ـ بْ حتعظ يحء ٠ى ِٛ ْٛؿ ٙخ ا اًح ىـع ض حٌّوخٌف ش ٌاكى خَ حٌّظعٍم ش رخٌٕه خَ حٌع خَ اٌ  ٝو ال حتعظز خٍ ٓ٠حٌ٘ َع١ش
ٚحٌٜخٌق حٌعخَ حألعٌٍٍّٛ ٝح ِٓٚ – ٓ١ٕ١ػُ ـبْ ططز١ك لخعيس كّخ٠ش ٌٖ٘ حٌمَحٍحص ٚاعطخثٙخ – ٔزٛحص حٌّٛحع ١ي ك ٜخٔش – طعٍّ ٙخ
ِٓ حإلٌؽخء طظَطذ عٍ ٗ١عّالا ٚـ٠ال عٓ ا٘يحٍ حٌَ٘ع١ش ١ٓٚخىس حٌمخٔٚ ْٛططٍٙ١خ ٌٜخٌق حألـَحى رِٚحط ُٙحٔ١ٙخٍ حٌٕه خَ حٌع خَ ٚأٔ ٗ
ـ  ٟحٌّـ خي حٌم خٔ ٟٔٛحٌ ٌ ٛ ٞيٍص ٘ ٌٖ حٌم َحٍحص أٓخٓ خ ا ططز١م خ ا ألكىخِ ٗ  ٓ ِٚػ ُ ـ بْ حٌم َحٍحص حإلىحٍ ٠ش حٌظ  ٟطم  َٛعٍ  ٝحٌؽ ٖ
ٚحٌوط ؤ حإلىحٍ ٞحٌف خكٖ ٚحٌـٔ ٚ ُ١حتؼظ ٜخد حٌه خَ٘ ٌٍلم ٛق حٌعٍ ١خ ٌٍـّخع ش رع ي ؼ يٚحا رخٌّ ٜخٌق حٌعٍ ١خ ٚحٌعخِ ش ٌّـّ ٛع
حٌّ ٛح ٌّ ٓ١ٕ١خ ٕ٠ط  ٞٛعٍ ٓ ِ ٗ ١حعظ يحء ؼِ َ ١ز ٍَ عٍ  ٝل  ُ١حٌّـظّ ع ِٚمِٛخط ٗ  ِٜٚخٌلٗ حٌعٍ ١خ ٚت ٛ٠ؿ ي حٕ ٓ ٜي ـ  ٟا ١خٍ
حٌَ٘ع١ش ١ٓٚخىس حٌمخٔ ْٛألْ طىظٔذ أ٠ش كٜخٔش طعّٜٙخ ِٓ حٌٔلذ أ ٚحإلٌؽخء".
في هذا المعنى – الطعن رقم  553لسنة 34ق – جمسة 1992/4/26م الموسوعة اإلدارية الحديثة ج 65صـ 1058وما
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٌّٚخ وخٔض َِحكً اٛيحٍ عمي حتٓظؽالي ٍلُ  1639ريح٠ش ِٓ طميٍ١ ُ٠ذ حٌظَه ٚ١رخٌزلغ اٌ ٝط خٍ٠ن  ٛي ٍٚحٌعم ي
لي ٗخرٙخ حٌعي٠ي ِٓ حٌّوخٌفخص حٌـّٔ١ش ٚحٌظ ٟط ًٜاٌ ٝىٍؿش حتٔعيحَ ٚرخٌظ خٌ ٟط ٛى ٞاٌ ٠ ٝط الْ حٌعم ي ٚط ظٍو ٚطٍ ه حٌّوخٌف خص
ـ ٟحتط:ٝ

أٚت  :طـخً٘ حٌٍـٕش حٌّ٘ىٍش رّٛؿذ حٌمَحٍ ٍلُ ٚ 2002/121حٌّٕ ١ٛرٙخ عَ ٝحٌطٍزخص حٌّميِ ش ِ ٓ  ١خٌزٟ
عمٛى حتٓظؽالي ٚطَحه ٚ١حٌزلغ عٍ ٝحٌ َ٠ُٛحٌّوظ – ٚل َحٍ  َ ٠ُٚحٌٕ ٜخعش ٚحٌ ٜخىٍ رظ خٍ٠ن ٚ 2002/9/29حٌ ٌٍ ٞـ ٞ
ِٕق َٗوش حٌزلَ حألكَّ ٌٍظعي ٓ٠أ٠ش عمٛى طَه ٚ١أ ٚحٓظؽالي ٌلٌٜٙٛخ عٍ "8" ٝعمٛى طَه ٚ١رل غ  "5" ٚعم ٛى حٓ ظؽالي
رّٔخكش اؿّخٌ١ش 105.1وُ َِرع.
ٌّٚخ وخْ ًٌه  ٚك١غ اْ ِٓ حٌّٔ ظمَ عٍ ٗ ١اْ حٌمٛحع ي حٌظٕه ١ّ١ش حٌعخِ ش حٌظ  ٟ ٟعٙخ ؿ ٙش حإلىحٍس طى  ٍِِِ ْٛش ٌ ٙخ ـ  ٟحٌل ختص
حٌفَى٠ش ٗخٔٙخ ٗخْ – حٌالثلش حٌظٕف٠ٌ١ش ٌٍمخٔ.ْٛ
وّخ حٔٗ  ِٓٚحٌٍُّٔ رٗ أْ كك ؿٙش حإلىحٍس ـ  ٟٚ ٟع حٌمٛحع ي حٌظٕه ١ّ١ش ٌٔ  َ١حٌَّـ ك حٌ ٌ ٞطم  َٛعٍ  ٗ ٝجٚ ٗٔٛحْ ٌ ٙخ ـ  ٟحٜ
ٚلض طعي ٌٖ٘ ً٠حٌمٛحعي ٚاٌؽخثٙخ ٚـمخ ٌّخ ط َحٖ حألكٔ ٓ ٌّ ٠خْ كٔ ٓ ٓ  َ١حٌَّـ ك ٚلَحٍ٘ خ ـ ٌ ٘ ٟح حٌ٘ ؤْ ِ ٓ حت١الل خص حٌظ ٟ
طٔظمً رٙخ ىِ ْٚعمذ عٍٙ١خ ِيحَ هال ِٓ آخءس حٓظعّخي حٌٍٔطش.
كىُ ِلىّش حٌم٠خء حتىحٍ – ٜحٌيعٍ ٜٛلُ 5/1618ق – ؿٍٔش  1954/2/25حٌٕٔش 678 ٙ 8
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 ِٓٚك١غ اْ حٌز ِٓ ٓ١حألٍٚحق أْ لَحٍ  َ٠ُٚحٌٕ ٜخعش ٓ خٌؿ حٌ ٌوَ أّ خ ـ  ٟكم١مظ ٗ ٘  ٛل َحٍ طٕه ٟٚ ٟ ّ١ع ٌٍل ي ِ ٓ حٔف َحى
حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش رىخِ ً ِٔ خكخص حٌزل غ ٚحٌظٕم ١ذ تٓ ّ١خ أٔ ٙخ طٔ ظؽً ِٔ خكخص ل يٍص  105.1و ُ َِر ع  ِٔ ٝ ٘ٚخكخص وزَ ١س
ٗٚخٓعش ٚت ٕ٠خي ِٓ ١ز١عظٗ وٍِٜ ِْ ٗٔٛلش ٗو١ٜش ٌٍَ٘وش حٌطخعٕ ش ـٌ ٙح حألِ َ ؿ خثِ ِ خىحَ حٔ ٗ  ٟٚع ٌّ ٠خْ كٔ ٓ ٓ َ١
حٌعًّ ٠ٚعي ـ ٟكىُ حٌمخٔ ِٓٚ ْٛػُ ٠ؤهٌ كىّٗ ٚحْ ِوخٌفظٗ ٠ظَطذ عٍ ٗ١رطالْ حٌظَٜؾ حٌٌ ٞحرََ رخٌّوخٌفش ٌٗ.

ػخٔ١خِٕ :ق حٌَ٘وش حٌطخعٕش عمي حتٓظؽالي ٍلُ ٌّ 1639يس عَ٘ ْٚعخِخ رخٌّوخٌفش ٌٍمخٔ.ْٛ
 ٓ ِٚك ١غ اْ حٌّٔ ظمَ عٍ ٗ ١اْ حٌم َحٍحص حإلىحٍ ٠ش حٌظ  ٟطم  َٛعٍ  ٝحٌؽ ٖ ٚحٌوط ؤ حإلىحٍ ٞحٌف خكٖ ٚحٌـٔ ُ١
ٚحتؼظٜخد حٌهخَ٘ ٌٍلمٛق حٌعٍ١خ ٌٍـّخعش رعي ؼيٚحا رخٌّٜخٌق حٌعٍ ١خ ٚحٌعخِ ش ٌّـّ ٛع حٌّ ٛح ٌّ ٓ١ٕ١خ ٕ٠ط ٞٛ
عٍ ِٓ ٗ١حعظيحء ؼِ َ١زٍَ عٍ ٝل ُ١حٌّـظّع ِٚمِٛخطٗ ِٜٚخٌلٗ حٌعٍ ١خ ٚت ٛ٠ؿ ي حٕ ٓ ٜي ـ  ٟا ١خٍ حٌ٘ َع١ش
١ٓٚخىس حٌمخٔ ْٛألْ طىظٔذ أ٠ش كٜخٔش طعّٜٙخ ِٓ حٌٔلذ أ ٚحإلٌؽخء".
 ٓ ِٚك ١غ أْ حٌؼخر ض ِ ٓ حألٍٚحق حٔ ٗ رظ خٍ٠ن  2003/6/18طم يِض حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش رطٍ ذ ل ١ي ر َلُ ٌٍ 2003/14لٛ ٜي عٍ ٝ
ط َه ٚ١كّخ ٠ش ٌ ٜخٌق عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ  1543رـ ٙش ٚحى ٞحٌ٘ ؽذ ٚ ،رظ خٍ٠ن  2003/7/8لخِ ض حٌٍـٕ ش حٌّ٘ ىٍش ر خٌمَحٍ
حٌُٛحٍٍ ٞلُ  2002/121ربعيحى ٌِوَس طف١ٍ١ٜش رخٌّٟٛٛع ٌٍعَ ٝعٍ َ٠ُٚ – ٝحٌٕٜخعش ٚحٌظّٕ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ ١ش ٌظظم يَ حٌ٘ َوش
حٌطخعٕ ش عم ذ ًٌ ه رخٌطٍ ذ ٍل ُ  2003/118رظ خٍ٠ن ٌٍ 2003/10/1لٛ ٜي عٍ  ٝعم ي حٓ ظؽالي ٌٍّٔ خكش ٚحٌ ٜخىٍ ر ٙخ ط َهٚ١
حٌلّخ ٠ش ٍل ُ ٚ ، 2003/240رظ خٍ٠ن  2003/10/28أ ٛٚض حٌٍـٕ ش حٌّ٘ ىٍش ر خٌمَحٍ حٌ ُٛحٍٍ ٞل ُ  2002/121رخٌّٛحـم ش عٍ ٝ

حٌطٍذ حٌّميَ ِٓ حٌَ٘وش حٌطخعٕش ٌٍلٜٛي عٍ ٝعمي حٓظؽالي ٌىخًِ ِٔخكش طَه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٓ خٌؿ حٌ ٌوَ ٌّ يس ع٘ َ ٓ ٕٛحص
وّخ أٛٚض حٌٍـٕش أ٠٠خ ربٌؽخء طَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ ٌٜ 240ي ٍٚعمي حتٓظؽالي .
ٚرظخٍ٠ن  2004/1/20طُ اعيحى ِ ٌوَس ٌٍع َ ٝعٍ  ٝحٌٔ ١ي  َ ٠ُٚ /حٌٕ ٜخعش ٚحٌظّٕ ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ ١ش ر٘ ؤْ  ٍ١ذ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش
حٌلٜٛي عٍ ٝعمي حٓظؽالي هخَ حٌفٓٛفخص ـ ٟوً ِٔخكش طَه ٚ١حٌلّخ٠ش ٍلُ ٚ 240حٌٜخىٍ ٌ ٜخٌق عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ 1543

– رـٙش حٌ٘ؽذ رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ٚلي ط ّٓ ٠حٌّ ٌوَس ر خْ حٌ١ٙج ش ٌ  ٌ ْ١يٙ٠خ ِ خٔع ِ ٓ ا ٛيحٍ عم ي حتٓ ظؽالي ٌّ يس ع٘ َْٚ
عخِخ.؟
ٚحٌ٘ت حٌّل َ١ـ ٟحألَِ ٌ ْ١ـِٕ ٟق حٌَ٘وش حٌطخعٕش عمٛى حٓظؽالي أ ٚطَحه ٚ١رل غ أّ خ حٌ٘ ت حٌّل َ ١أْ حٌٍـٕ ش ًحط ٙخ
٘ ٟحٌظ ٟأٛٚض رعيَ ِٕق حٌَ٘وش حٌطخعٕش ا ٗ٠طَحه ٚ١رل غ أ ٚعم ٛى حٓ ظؽالي كظ  ٝت ٠ل يع حكظى خٍ ٌٍوخِ ش ٚعٍ  ٝحٌ َؼُ ِ ٓ

ًٌه ـبٔٙخ ٘ ٟرٌحطٙخ حٌظ ٟلخِض رعَ ٝط١ٛٛظٙخ عٍ ٝحٌ  َ٠ُٛحٌّو ظ ٚع ٓ  ٠َ١ك حٌؽ ٖ ٚع يَ حإلٗ خٍس اٌ  ٓ ٝخرك
ط١ٛٛظٙخ حٌٔخرمش رٍَٚ ٠س ِ ٕق حٌ٘ َوش عم ي حٓ ظؽالي ٌّ يس ع٘ َ ٓ ٕٛحص ٠ ُ ٌٚمظ َ ٜحألِ َ ـم  ٢عٍ  ًٌ ٝه ر ً أٔ ٙخ لخِ ض
رعَ ٝحألَِ َِس ػخٔ١ش ٌظ ٝٛٛرّٕق حٌَ٘وش عمي حٓظؽالي ٌّيس عَ٘ ْٚعخِخ ى ْٚأْ ٔٔظٟٛق ِ ٓ حألٍٚحق حألٓ زخد ٌ ٌٌه
حٌظل ٛي ـ  ٟحتطـ خٖ ٌٚع ً حٌظفٔ  َ١حٌٛح ٟق حٌ ٌ ٞة ً  ٠يحعزٕخ ِ ٓ حألٍٚحق أْ حٌٔ زذ حٌَثٌٌ ٌ ٟ ٔ١ه أّ خ َ٠ؿ ع اٌ ٛ ٓ ٝء اىحٍس
حٌَّحـك حٌم١ِٛش ٚحتلظٜخى٠ش ـ ٟةً حٌلمزش حٌِِٕ١ش حٌٔخرمش ٚحْ ِعخ َ١٠حٌـٙخص حإلىحٍ ٠ش إلىحٍس حٌَّحـ ك حتلظ ٜخى٠ش أّ خ  ٜٕ٠ذ
ـ ٟحٌّمخَ حألٚي عٍ ٝلٛحعي حٌّـخٍِش ٚحٌّلٔٛر١ش ٚحٌفٔخى ٚطمخ ٟٝحٌعّٛتص ى ْٚحٌٕهَ اٌ ٝحٌٍّٜلش حٌعخِش.
ـ٠ال عٍ ٝوً ِخ طميَ ـٍُ ٠ىي حألَِ ٌ١ظٛلؿ عٕي ٌ٘ح حٌعمي ـم ٢رً حٔٗ طىٍَ ٍ١١ش طم ي ُ٠حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ٌطٍزخط ٙخ ٓ ٛء رخٌلٛ ٜي
عٍ ٝطَحه ٚ١رلغ ح ٚعمٛى حٓظؽالي ـخٌؼخرض حٔ ٗ رظ خٍ٠ن  2003/1/26لخِ ض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َحهٚ ٚ١حٌظفظ  ٖ١ربع يحى ِ ٌوَس
ٌٍعَ ٝعٍ َ ٠ُٚ ٝحٌٕ ٜخعش ٚحٌظّٕ ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ ١ش ر٘ خْ ٍ١ز خص حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش حٌلٛ ٜي عٍ  ٝط َحه ٚ١رل غ رؤٍل خَ -3552
 3580 – 3579 – 3553رـٙش ٚحى ٞحٌّ٘خٕ – رخٌٜلَحء حٌَ٘ل١ش ٌٜ١يٍ رعي٘خ حٌمَحٍ حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٕ ٌٔ 24ش  2003رب ٛيحٍ
عمٛى حتٓظؽالي.

ػخٌؼخ :ا٘يحٍ حٌّخي حٌعخَ:
ٚك١غ اْ حٌؼخرض رظخٍ٠ن  2003/6/10طميِض حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍَّ٘ٚعخص رىظخرٙخ اٌ ٝحإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظ  ٖ١رخٌّٛحـم ش
ٚحٌظٕزٔ ٗ ١ل  ٛكف د حٌّٕ خ١ك حٌظخٌ ١ش ألرل خع حٌ١ٙج ش هّ ْ ٓ ٕٛحص ِ ٓ طخٍ٠و ٗ  ًٌٚه ٌو خَ حٌف ٓٛفخص رّٕطم ش حٌٔ زخع١ش ٚٚحىٞ
حٌّ٘خٕ ٚحٌّلٍٜٛس ر:ٓ١
هط ٝعَّٗ 25 40 -25 10 ٝخت
َٗ 33لخ
هطٛ١ ٝي ِٓ حٌٕ ً١ؼَرخ ٚكظ20 ٝ
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ٚك ١غ حٔ ٗ ٚر خت١الع عٍ  ٝحٌطٍ ذ حٌّم يَ ٚحٌّم ١ي ر َلُ  2003/14ر٘ خْ حٌلٛ ٜي عٍ  ٝط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٍل ُ ٠ 2003/240م ع
 ّٓ ٟحٌّٔ خكخص حٌّلفٛة ش ألرل خع حٌ١ٙج ش  ٓ ِٚػ ُ ـ خْ و خْ عٍ  ٝحٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش أْ طّظٕ ع ع ٓ ِ ٕق أ ٠ش عم ٛى أ ٚطـ َ ٜحٜ
طَٜـخص عٍ ٝطٍه حٌّٔخكخص ات عٓ ٠َ١ك حٌِّح٠يس حٌعٍٕ١ش ٚـمخ ألكىخَ حٌّخىس " ِٓ "17حٌمخٔ. ْٛ
وّ خ أْ حٌؼخر ض ِ ٓ حٌّ ٌوَس حٌّئٍه ش رظ خٍ٠ن ٚ 2010/2/17حٌّعَ ٟٚش عٍ ٍ ٝث  ْ١حٌ١ٙج ش رو ٙٛ ٜحٌّٕ خ١ك حٌ ٜخىٍ عٕ ٙخ
طَحه ٚ١حٌزلغ ٌَ٘وش حٌزلَ حألكَّ ٌٍظعيٚ ٓ٠حٌظ ٟؿخء رٙخ-:
ِٕ -1طمش ٗؽذ " 3طَحه"ٚ١
ِٕ -2طمش حٌّ٘خٕ"ٍ 1ه"ٚ١
ِٕ -3طمش حٌزخط 1" ٍٛطَه"ٚ١

ٚحْ حٌّٕخ١ك حٌؼالػش طُ رلؼٙخ ِٓ لزً حٌ١ٙجش ٌِٕ عخَ ٚ 1968حْ ٕ٘خن حٌعي٠ي ِٓ حألرلخع حٌظ  ٟطؽط  ٝحٌّٕ خ١ك
حٌٜخىٍ عٕٙخ طَحه ٚ١حٌزلغ ٌَ٘وش حٌزلَ حألكَّ ٚـمخ ٌّخ -:ٍٝ٠
ِٕ -1طم ش حٌ٘ ؽذ " ط َحه ٚ١أٍل خَ  "3924 -3923 -3922طز  ٓ١أْ طمَ َ ٠حٌزعؼ ش  " 2005/diحٌظمََ ٠
٠ "2007/23ؽط  ٝؿّ ١ع ِٛحل ع حٌظ َحه ٚ١حٌؼالػ ش حٌوخ ٛش رّٕطم ش حٌ٘ ؽذ ٚحْ حٌزعؼ ش لخِ ض رعّ ً ع٘ َ
طَٔ٘خص ـِٕ ٝطمش ٗؽذ ٚحٌظَٔ٘خص طلًّ أٍلخَ "32 – 30 – 29 – 27 – 25 – 10 – 9 – 8 – 6 – 5
ِٕ -2طمش حٌّ٘خٕ طَه ٚ١رلغ  3925طز ٓ١أْ حٌظمَ٠ 2007/23 َ٠ؽطِٛ ٝل ع حٌظ َه ٚ١رّٕطم ش حٌّ٘ خٕ
ٚحْ حٌزعؼش لخِض رعًّ عَ٘ طَٔ٘خص طلًّ أٍلخَ "24 – 23 – 22 -21 – 20 -18 – 17 – 16 – 15 -14
ِٕ -3طمش حٌزخط ٍٛطَه ٚ١رلغ  3921طز ٓ١أ٠٠خ ِٓ ٠ؽطِٛ ٝلع حٌظَه ٚ١رّٕطمش حٌزخطٚ ٍٛحْ حٌزعؼ ش لخِ ض
رعًّ طَٖٔ ٚحكي ـمٚ ٢طُ ؿّع عٚ ٕٗ١حكيٖ ٚطُ طلٍٍٙ١خ ٌالوخٓ١ي حٌَث١ٔ١ش ِٕٙٚخ ٚ po ,حٔٗ ٚرعي عًّ حٓظَؿخع رٛك يس
حٌلخٓذ حتٌ ٝعٍ ٝحٌّٕخ١ك حٌّطٍٛد حٌظَه ٚ١ـٙ١خ طز ٓ١أْ ٕ٘ خن طمَ٠ َ ٠لّ ً ٍل ُ ِٛ 1975/71ؿ ٛى عٍ ٝ
لخعيس ر١خٔخص حٌ١ٙجش ٠ ٛ٘ٚؽط ٝؿّ١ع حٌّٕخ١ك حٌّطٍٛد حٌظَه ٚ١ـٙ١خ.
 ٚطَط١زخ عٍِ ٝخ طميَ ـخْ حٌّٕخ١ك ٚحٌٜخىٍ عٕٙخ طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعم ٛى حتٓ ظؽالي ٌ ٜخٌق حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ِعَٚـ ش  ِٔٚـٍش
ٌي ٜحٌ١ٙجش ِٓ أٔٙخ ِٕخ١ك طُ ـٙ١خ حٌزلغ ٚطُ حوظ٘خؾ حٌوخَ رٙخ ٚحْ طٍه حٌز١خٔخص ِٛؿٛىس ومخعيس ر١خٔخص  ِٓٚػُ وخْ ّ٠ظٕع عٍ ٝ
حٌـٙش حإلىحٍ٠ش حٌظَه ٚ١ـ ٙ١خ ر خألَِ حٌّزخٗ َ ٚـم خ ألكى خَ حٌم خٕٔ ٌٔ 86 ْٛش  1956ر٘ خْ حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٚأّ خ و خْ ٕ٠زؽ ٝ
عٍٙ١خ َ١ف طٍه حٌّٕخ١ك ـِِ ٟح٠يس عٍٕ١ش ٚططز١ك أكى خَ ل خٔ ْٛحٌّٕخل ٜخص ٚحٌِّح ٠يحص ـ  ًٌ ٟه أعّ خت ٌلى ُ حٌّ خىس "ٓ ِ "17
حٌمخٔ ْٛـخْ ٘ ٟـعٍض عىْ ًٌه ـخْ طَٜـٙخ ٠ى ْٛلي ٛيٍ رخٌّوخٌفش ٌٍمخٔ٠٠ٚ ْٛلٚ ٝحٌلخي وٌٌه رخ١ال ؿيَ٠ح رخإلٌؽخء.

المخالفة الخامسة; بطالن عقد االس غالل رقم 2668
بجث قيمد بمرقم /551
فالثابت من األوراق أن في  -– 3111 /7/35قدمت مندول عن الشركة الطاعنة بطلل رخي
 3111لخام الفوسمفات  ،بجهمة المشماش  ،وأثبمت منمدول الشمركة علمم الطلمل رغبمة الشمركة فمي جريمر عقمد اسم غالل
مباشر عن نفس ا ا الطلل وأن الشركة علم اس قداد لدف كلفة أبجاث الهي مة فمي ام ه المنطقمة وال مي رااما مناسمبة
لل كلفة االق صادية ودراسات الجدوى عن المنطقة ورغم ل  ،وفقا للبمادي ممن  ،جافظمة مسم ندات رقمم  )3للهي مة
البجممث المرفممق
المممدعم عليهمما الثانيممة بجلسممة  ، 3122/6/21أشممر علممم النمممو المبممين لموقم ومسمماجة ممرخي
بالطلل بأن المنطقة خالية وسي م عرر علم لجنة  ،كما و م ال أشير علي بأن وردت خمرا ط المدفاع و مم عممل خطمال

للدفاع في  3111 /:/7وقد خال ل

النمو

من وقي

مدير عام اإلدارن القامة لل رخي

وال ف يش ،

علمم ر ميس مجلمس
ورغم ل وب اريو  3112 /3/5قامت اإلدارن المركةية للمناجم والمجاجر بمعداد م كرن للقر
بجث ومنها الطلل الماثل وإنها لميس لمديها ممان ممن
إدارن الهي ة بشأن طلل الشركة الجصول علم أرب راخي
البجث وبناء علم ل صمدر القمرار الموةاري رقمم  48لسمن  3112بمصمدار مراخي البجمث األربقمة
إصدار راخي
للشمركة فمي  ، 3112 /8/29ثمم قمدمت
رقم  4613و ل ب اريو  3112 /3/25و م سليم ال رخي
ومنها ال رخي
البجممث
الشممركة بالطلممل رقممم  94لسممن  3112للجصممول علممم عقممد اسم غالل خممام الفوسممفات بممداخل مسمماجة ممرخي

منم صمدوره

الم كور  ،ولم قدم قارير فنية ثبمت قيامهما بماى أعممال بجمث داخمل منطقمة ال مرخي
إليها  ،ولكن أشر علم النممو المبمين لموقم ومسماج القطقمة المرفمق بالطلمل بمأن الطلمل داخمل مرخي
رقم  4613وا خ ت اإلدارن القامة لل رخي

البجمث

وال ف يش واإلدارن المركةية للمناجم والمجاجر إجمراءات اس صمدار عقمد
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االس غالل للشركة وصمدر عقمد االسم غالل رقمم  2668بمالقرار الموةاري رقمم  77لسمن  3113فمي  3113 /3/25رغمم

عدم ثبوت قيام الشركة بثمة أعمال بجث بالمنطقة في الف رن ما بين صدور مرخي البجمث وج مم صمدور
عقد االس غالل اسم نادا إليم ودون إ بماع اإلجمراءات ال مم طلبهما قمانون المنماجم والمجماجر وال ج م
ال نفي ية المشار إليهما سملفا  ،وإغفمال مما رممن المسماجة مورموع الققمد ممن جقموق للهي مة فيمما
قامت ب من أبجاث ودراسات
ليصممدر عقممد االس م غالل ب مماريو  3113/5/2الس م غالل خممام الفوسممفات بمسمماجة  :11اك ممار بمموادي المشمماش بالصممجراء
البجث رقم 4613
الشرقية لمدن ثالثين عاما بميجار سنوي مقداره  5611جني وقد صدر اس نادا ل رخي

حٌّوخٌفش حٌٔخىٓش :بطالن عقد االس غالل رقم -;268:
ومن جيث إن الثال من األوراق ان ب اريو  3111/22/29قمدمت الشمركة الطاعنمة بطلمل ،قيمد بمرقم  973للجصمول علمم
رخي بجث عن خام الفوسفات بجهة وادي المشماش وقمد أشمر علمم النممو المبمين لموقم ومسماجة ال مرخي

المرفممق بالطلممل  -بممأن الطلممل م ممداخل م م جممةء صممغير م م الطلممل رقممم  3111 /524لشممركة القمماارن
لل قدين فوسفات ) وعدا ل فالمنطقة خالية  ،كما أشمر علمم النممو بأنم وردت خمرا ط المدفاع و مم عممل
ك ممال الممدفاع فممي  ، 3111/2/7و لم كلم رغممم أن البممادي مممن صممورن الطلممل أنم موقم عليم ب وقيم يقممرأ " شممركة
البجر األجمر لل قدين" ولم ي كر اسم من قدم الطلل والمس ندات ال ي ثبت من ل جق ال وقيم عمن
وال ف ميش ورغمم لم
اع باري كما جاء الطلل خلوا من وقي مدير عمام ال مراخي
الشركة كشخ
علم ر ميس مجلمس إدارن الهي مة
وال ف يش بمعداد م كرن للقر
وفي  3112/21/26قامت اإلدارن القامة لل رخي
رقممم  468:فصممدر القممرار رقممم  66لسممن 3112
بشممأن ل م الطل مل وأن م لمميس لممديها مممان مممن إصممدار ال ممرخي
البجممث للشممركة وب مماريو  3113 /2/25قممام ف مميش منمماجم القصممير بقمممل مجرممر مراجقم و سممليم موقم
ب ممرخي
البجث للشركة علم الطبيقة  ،ف قدمت الشركة بالطلمل رقمم  31لسمن  3113فمي  3113 /5/31للجصمول
رخي

علممم عقممد اس م غالل فوسممفات رغممم أن م لممم يثبممت  ،مممن ظمماار األوراق  ،قممديم الشممركة أي مشممروع مفصممل
رقمم  468:أو أي مسم ندات أو قمارير فيمد قيامهما بأعممال
ألعمال البجث داخل منطقة ال مرخي
البجث داخل ال منطقة مجل ال رخي بالبجث ومقدار ما م إنفاق عليها من اريو سلمها المنطقة ج م
اريو قديمها لطلل عقمد االسم غالل و لم دون إ بماع اإلجمراءات واألورماع ال مم طلبهما قمانون المنماجم
والمجاجر وال ج ال نفي ية أنفة ال كر  ،وإغفال جقوق الهي ة ب ات المنطقة من دراسات وأبجاث
وب اريو  3114/2/3:الس غالل خام الفوسفات لمساجة  911اك ار بناجية المشماش بالصمجراء الشمرقية بميجمار سمنوي
البجث رقم 468:
مقداره  5111جني وصدر اس نادا ل رخي

حٌّوخٌفش حٌٔخرعش; بطالن عقد االس غالل رقم2691
 ب مماريو  "3111 /22/29ات مماريو قممديم الطلممل رقممم  973سممالع البيممان" قممدمت الشممركة الطاعنممة بطلمملبمقرفة مندوبها  -قيد برقم  )974ف أشمر علمم النممو المبمين لموقم ومسماجة ال مرخي المطلمول بمأن المنطقمة خاليم
خالي من جقوق الهي ة أو الغير ) ويبقد عن الطلل رقم  3111 /973لنفس الشركة ونفس الخام
وال ف يش مم كرن بشمأن طلبمي ال مرخي رقممي 974 ، 973
وب اريو  3112/21/26عررت اإلدارن القامة لل رخي
 3111 /وأنها ليس لديها مان من إصمدار ال رخيصمين رقممي  4691 ، 468:للبجمث عمن الفوسمفات بجهمة المشماش
بالصمممجراء الشمممرقية للشمممركة المدعيمممة وبالفقمممل صمممدر القمممرار الممموةاري رقمممم 66لسمممن  3112فمممي 3112/21/3:
ب رخيصي البجث الم كورين و م سليم موق ال رخيصين للشركة المدعيمة فمي  3113/2/25ثمم ب ماريو3113 /5/31
قدمت الشركة بطلبين قيمدا برقممي  32 ، 31لسمن  3113للجصمول علمم عقمدي اسم غالل لمسماجة رخيصمي البجمث

رقمي  4691 ، 468:رغم عدم قديمها للمشروع المفصل ألعمال البجث ال ي س قوم بهما فمي منطقمة
رخيصممي البجممث دون إ بمماع اإلجممراءات واألورمماع المقممررن فممي قممانون المنمماجم والمجمماجر وال ج م
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ال نفي ية  ،وال ينال من ل قدمها طم طلبي عقدي االس غالل ب قريرين ألعمال بجث قامت بها في
ال رنشات وأخ عينات يدوية علم
منطق ي ال رخيصين رقمي  4691 ، 468:عبارن عن عمل بق
أعماق مخ لفة  -و اريو ال قريمرين فمي  3112/3/26أى فمي ماريو سمابق علمم جصمول الشمركة
المدعيممة علممم رخيصممي البجممث أصممال  -ورغممم لم وب مماريو  3113/7/35قممام ف مميش منمماجم القصممير بقمممل
طلبممي
مجرممر مراجقممة لققممدي االس م غالل المطلمموبين داخممل رخيصممي البجممث رقمممم  4691 ،468:ولممدى عممر
الشركة الس صدار عقدي االس غالل شكلت لجنة بالقرار الوةاري رقم  232لسن  3113ب اريو  3113 /8/7لبجمث
طلبات راخي البجث وعقود اس غالل المقادن
طلبات الشركات بخصو

وان هممت اللجنممة بخصممو طلبممي الشممركة المدعيممة بأن م نظممرا ألن الشممركة لممديها عممدد  )9ممراخي بجممث
بمسماجة  )216 2كيلمو م مر مربم فوسمفات وعمدد  )5عقمود اسم غالل بمجممالي مسماجة )34 4
كيلو م ر مرب لنفس خام الفوسمفات  ،فأوصمت اللجنمة بقمدم الموافقمة علمم طلبمي الشمركة المدعيمة
ج م ال يجدث اج كاراً لخام الفوسفات من قبل الشركة الم كورن وقد اع مد الوةير ا ه ال وصمية فمي
 ، 3113 /:/3:ورغمممم لممم وفقممما للبمممادي ممممن األوراق أيرممما انممم ب ممماريو  3114 /2/37قاممممت اإلدارن القاممممة
لل مرخي
راخي

وال ف ميش بمعمداد مم كرن للقمر علمم الموةير بخصمو طلبمات الشمركة عقمود اسم غالل الفوسمفات داخممل
البجث أرقام  4691 ، 468: ، 664 ،663بجهة المشماش بالصمجراء الشمرقية وأنهما لميس لمديها ممان ممن

إصممدار عقممود االس م غالل للشممركة لمممدن عشممر سممنوات وأثب ممت علممم م م كر ها أن الشممركة لممديها عممدد 9
) راخي بجث وعدد  ) 5عقود اس غالل فوسفات ولم كر أن سبق موافقة الوةير علم عمدم ممني
الشركة عقود اس غالل جديدن  ،علم نجو ما سلع بيان  ،ج مم ال ج كمر خاممة الفوسمفات وبنماء علمم
لم الم م كرن ممم السممير فممي إجممراءات إصممدار عقممود االس م غالل أرقممام ، 268: ، 2689 ، 2688
 2691للشمممركة المدعيمممة وب ممماريو  3114 /2/3:صمممدر القمممرار الممموةاري رقمممم  35لسمممن 3114
بمصممدار عقممود االس م غالل األربقممة الم م كورن للشممركة المدعيممة دون قممديمها أى مس م ندات ثبممت فيهمما
أعمال بجث وبالمخالفة ل وصية اللجنة المخ صة علم النجو السالع كره
ليصدر للشركة ب ماريو  3114/2/3:أيرما السم غالل خمام الفوسمفات بمسماجة  871اك مار بناجيمة وادي المشماش
البجث رقم ، 4691
بالصجراء الشرقية بميجار سنوي مقداره  4911جنية اس نادا ل رخي

حٌّوخٌفش حٌؼخِٕش :رطالْ ؿّ١ع طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حتٓظؽالي حٌظٛ ٟيٍص ٌٍَ٘وش حٌطخعٕش:
 ٓ ِٚك ١غ اْ حٌّ خىس " ٓ ِ "4ل خٔ ْٛطٕه  ُ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956عٍ  ٝحٔ ٗ " طم ُٚ َٛحٍس
حٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ١زمخ ألكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔ ْٛرظٕه ُ١حٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍٚلخرظٙخ ٚوً ِخ ٠ظعٍ ك رٙخ ٌٙٚ.............خ أْ طم َٛ
رؤعّخي حٌى٘ؿ ٚحٌزلغ عٓ حٌّٛحى حٌّعئ١ش ٚحٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚوً ِخ ٠ظعٍ ك ر ٙخ اِ خ رٕفٔ ٙخ ِزخٗ َس ٚـ  ٌٖ ٘ ٝحٌلخٌ ش
ٌٙخ أْ طم َٛرلفد حٌّٔخكش حٌظ ٟطزخَٗ ـٙ١خ أعّخي حٌزلغ حٌظعي١ٕ٠ش أ ٚحٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٛ١حي ِيس حٌزلغ"...............
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )16حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟأٔٗ " ٘٠ظَ ١إلٛيحٍ عمي حٓظؽالي ِعيْ ِخ ـِٔ ٟخكش ِعٕ١ش أْ ٔ٠زمٗ ط َهٚ١
ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ ًٌ ه حٌّع يْ ـ  ٟطٍ ه حٌّٔ خكش ٚأْ ٠ؼز ض حٌّ َه ٗ ٌ ٚـ  ٟحٌزل غ ٚؿ ٛى حٌو خَ حٌّّى ٓ ط٘ ؽ ٜ٠ٚ ، ٍٗ١يٍ عم ي
حتٓظؽالي رخٌَ٘ ١ٚحٌّمٍَس ـٌ٘ ٟح حٌمخٔ."... ْٛموظع المنوط ب القيد في السجل ل دوين ا ه المالجظات "
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )17حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟحٔٗ ( حٓظؼٕخء ِٓ أكىخَ حٌّخىس حٌٔخرمش ٠ـ ُٛاٛيحٍ عمي حتٓظؽالي ـ ٟحٌّٔخكخص
حٌظ٠ ٟظزٌٍّٜ ٓ١لش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚؿٛى حٌّعيْ ـٙ١خ رىّ١خص طّٔق رخٓظؽالٌٗ.
ٚطيٍؽ ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ـٓ ٝـً هخ ٙوً ِخ ِ٘ ٛعَٚؾ ٌٙخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٔخكخص ٠ٚزخف حإل١الع عٌٍ٘ ٟح حٌٔـً ـ ٟو ً
ٚلض ٠ٚ ،طَف ـِِ ٟح٠يس عخِش ِخ طَ ٞحٌٍّٜلش َ١كٗ ِٕٙخ ِٚخ ٠ميَ عٕٗ ِٓ ٍ١زخص ٌالٓظؽالي ٚـ ٌٖ٘ ٟحٌلخٌ ش طل ً ٜحٌِّح ٠يس
هالي ٓظش أٗ ِٓ َٙطخٍ٠ن حٌطٍذ ـبًح ٌُ ٠ظميَ أكي ٌٍِّح٠يس ططزك أكىخَ حٌّخىس حٌؼخِٕش .
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ٜ٠ٚيٍ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش لَحٍحا رظ٘ىٌ ً١ـٕش ٌٟٛع لٛحعي حإلٗٙخٍ عٓ عم ي حتٓ ظؽالي عٍ  ٟأٓ خّ حٌىف خءس حإلٔظخؿ ١ش ِ ٓ
ٔخك١ش لّ١ش حإلٔظخؽ ٚطلٔٛٔ ٓ١ع حٌوخَ ٚحٌّٕ٘جخص حٌالُِش ٌٌٌهًٌٚ .ه عالٚس عٍ ٟحإل٠ـخٍ حٌّمٍَ ـ ٟحٌّخىس . 21
٠ٚـ ٌٌٖٙ ُٛحٌٍـٕش رّٛحـمش  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ؿعً لّ١ش حإل٠ـخٍ وخٍِش أِ ٚوف٠ش أٓخٓخ ا ٌ ٗٙخٍ ًٌٚه اًح ٚؿيص ِز ٍَحص
ـٕ١ش أ ٚحلظٜخى٠ش طٛؿذ هف ٞحٌلي حألىٔٙٗ ٌ ٝخٍ".

و ممن المممادن " "58مممن الال جممة ال نفي يممة لقممانون المنمماجم والمجمماجر المشممار إلي م الصممادرن بقممرار وةيممر
الصناعة رقم  7:لسنة  2:6:علم ان " لمصلجة المناجم والوقود أن رف اع ماد اى مساجة أو جمةء منهما إ ا بمين
أن للغير عليها من الجقوق وما ي قار

و ممن
ال رخي
-2
-3

م الجقوق ال ي يطلبها المرخ

ل "

المممادن الثالثممة مممن قممرار وةيممر الب ممرول والثممرون المقدنيممة رقممم  9لسممنة  2::1علممم ان م " يراعممم عنممد
بالبجث إبرام عقود االس غالل لخامات المناجم;

 -4عدم إصدار عقود اس غالل في مناطق الرواسمل المقدنيمة ال مي قاممت اي مة المسماجة الجيولوجيمة والمشمروعات ال قدينيمة "
الهي ة المصرية القامة للثرون المقدنية" بقمل أبجاث عليها ورفقت من قيم ها االق صادية سواء للقطاع القام أو الخما إال بقمد
موافقة مجلس إدارن الهي ة إلم ير اس رداد ما م إنفاق علم البجث ويصدر ال رخي طبقما ألجكمام قمانون المنماجم والمجماجر
رقم  97لسنة  2:67وال ج ال نفي ية
 ِٓٚك١غ اْ ِفخى ما قدم من نصمو

أن المشمرع وسمد إلمم وةارن الصمناعة رنم ا عمليمة نظميم كمل مما ي قلمق باسم غالل

المناجم والمجاجر وأجكام الرقابة عليها سواء كان ل بقيامها بنفسمها عمن طريمق مراكمة األبجماث القوميمة أو عمن طريمق ممني
راخي البجث للغير إال ان وفم الجالة األولم فمنها مل ةمة وفقما ألجكمام ام ا القمانون بمان قموم بجفمظ المسماجات ال مي أجمرت
فيها عملية البجث وال نقيل و لها أن قد سجل خا ب ل المناطق وفم جالة الرغبة في اس غالل ل المناطق عن طريق الغيمر
فان يكون بطرجها في مةايدن علنية وفقا ألجكام القانون المنظم لها
ومن جيث ان وبالوقوع علم الجكمة والغاية ال شريقية ال ي أراداا المشرع من ل النصو

ان ولما كانت عمليات

البجث وال نقيل للخامات والمواد المقدنية وال قدينية وال ي ج ا إلم الكثير من الوقت والجهد وإنفاق الكثير من األموال لم ل
رخم القممانون للجهممة اإلداريممة بمق رممم نصممو قممانون المنمماجم والمجمماجر سممالع البيممان جممق مممني ممراخي البجممث وعقممود

االس غالل عن طريق اال فاق المباشر م الراغبين في إجراء عمليات البجث وال نقيل شريطة أن ي قدموا بما يفيد جدية
األبجمماث وال قممارير ال ممي قمماموا بهمما بقممد جصممولهم علممم ممراخي البجممث وال جرممير لجصممولهم علممم عقممود
االس غالل إال ان وفم المقابل فنجمد القمانون قمد قيمد الجهمات اإلداريمة المخ صمة إلصمدار لم ال مراخي بقيمد وامو
ررورن إ باع القواعد القامة الممول بها بشان صرع الدولة في أمالكها واو قانون المناقصات والمةايمدات
الشريقة القامة الواجبة ال طبيق في جالة إ ا ما ثبت بطريق أو بأخر أن المساجات موروع طلبمات البجمث أو
عقود االس غالل سبق بجثها من قبل ومسجها جيولوجيا من قبل الجهمة اإلداريمة أو اى جهمة أخمرى ولمو كمان
مس غل أخر رغبة من فم جقيق اكبر قدر ممكن من قواعد الشمفافية وجريمة المنافسمة و جقيمق اكبمر فا مدن اق صمادية ممكنمة
للدولة السيما أن ل الققود س مر لف رات طويلة

 ِٓٚك١غ اْ أؿِٙس حٌيٌٚش حٌّٕ ١ٛرٙخ اىحٍس حٌَّحـك حٌعخِش طىٍِ ْٛظِِش رلِِش ِٓ حٌٛ٠حر ٢حٌمخٔ١ٔٛش حٌظ ٟ
طىفً ٌٙخ طٕف ٌ١طٍه حٌٔ١خٓخص رّخ ٠لم ك حٌظىخـ ً ٚطى خـئ حٌف َ ٙر  ٓ١أـ َحى حٌ  ٓ١ٛحٌٛحك ي  ٝ ٘ٚو ٌٌه حٌّعٕ ١ش
رخٌوطخد حٌمخٔ ٟٔٛرختٌظِحَ رخٌ٘ َع١ش ٚحٌعيحٌ ش حتؿظّخع ١ش ـ ّ١خ طظو ٌٖ ِ ٓ اؿ َحءحص أ ٚطَ ٜـخص  ٝ ٘ٚر ٜيى
حٌم١خَ ريٍ٘ٚخ حٌّٕ ١ٛرٙخ ـ ٟاىحٍس ٚطٔ َ١حٌَّحـك حٌعخِش ِٓ أٍح ٟٝحٌيٌٚش ِّٚظٍىخطٙخ حٌعخِش ٚحٌوخٛش ٚحٌظٟ
٘ ٟـ ٟحألٓخّ ٍِّٛوش ٌٍيٌٚش ٚحٌّفٟٛش ٚحٌٛوٍ١ش ِٓ لز ً أـ َحى حٌ٘ عذ عٍ  ٝاىحٍط ٙخ ٚحٓ ظؽالٌٙخ رّ خ ٠لم ك
حٌٜخٌق حٌعخَ.
31

ومن جيث ان ولما كان ل وجيث أن البين والثابت من األوراق أن انا القديد ممن الدراسمات وال قمارير الفنيمة والبجثيمة ال مي
أجر ها الجهة اإلدارية " اي ة المساجة الجيولوجيمة" علمم المنماطق الصمادر فيهما جميم عقمود االسم غالل وممن قبلهما مراخي
البجث للشركة الطاعنمة وامم منماطق المشماش والشمغل ووادي البما ور وان لم األبجماث وال مي بمدأت منم عمام 2:51م بدايمة
إرسال البقثات القلمية قد اثبت بما ال يدع مجاال للش في وجود خام الفوسفات في ل المناطق وبكميات كبيرن سمي باس غالل
ولف رات طويلمة وان لم األبجماث والدراسمات أصمبجت قاعمدن بيانمات لمدى الهي مة إال انم وعلمم المرغم ممن وجمود لم ال قمارير
صدرت جمي راخي البجث وعقود االس غالل دون النظر إلم ل األبجاث وقد ركةت ل ال قارير في اال م;

أوال; قرير رقم 2:79/26
عٕٛحْ حٌظمَ " َ ٠طمَٔ ْ َ ٠ظ خثؾ حٌّٔ ق حٌـٛ ٌٛ١ؿٚ ٟحتٓظى٘ خـٌٍ ٟف ٓٛفخص ـ  ٟحٌّٕطم ش حٌٛحلع ش ِ خ ر  ِ ٓ١يٕ٠ظ ٟحىـ  -ٛلٕ خ
"ٚحى ٞحٌٌٕ٘ٚ "ً١ح حٌظمَ١ َ٠زمخ ٌٍعمي ٍلُ  1247حٌّزََ ر ٓ١حٌـخٔذ حٌّٚ َٜٞحٌٔٛـ١ظ.ٟ
حٌّئٌؿ:
حٌـخٔذ حٌّ"`m ghanem" َٜٞ
حٌـخٔذ حٌَmikhailov""ٟٓٚ
ٚلي ط ّٓ٠حٌظمَ َ٠حٌعي٠ي ِٓ حٌّٕخ١ك ِٙخ ِٕخ١ك حٌ٘ؽذ  ٚحٌّ٘خٕ ٚٚحى ٞحٌزخطٚ ٍٛـمخ ٌّخ -:ٍٟ٠
ِٕطمش حٌّ٘خٕ:
أفاد ال قرير بان الرواسمل الجاملمة للفوسمفات فمي مكمون الرموى قمد مم قسميمها إلمم ثمالث مسم ويات ر يسمية سمفلم ووسمطم
وعلوية
المس وى السفلم; ب طبقات رقيقة سمكها من  21الم%26ويصل ركية خامس أكسيد الفوسفور إلم  %31 :2وام ه غيمر
اق صادية لصغر سم المس وى األوسط
المس وى األوسط; وب عدن من " "5-3طبقة من الفوسفات ي راوح سمكها من  3/2إلم  %2 6وي راوح ال ركيمة فمي الطبقمة
السفلية من ا ا المس وى من  26 36إلم  %33 6خمامس أكسميد الفوسمفور والطبقمة القلويمة يصمل ركيةاما ممن 28 78إلمم
%38 6
المس وى القلوي; ب عدد ثالث طبقمات ،طبق مين ممنهم اق صمادية ،الطبقمة السمفلية للفوسمفات سممكها ممن 2 8 – 56وم وسمط
سم من  9 – 7وم وسط ركية  %33 -31خامس أكسيد الفوسفور  ،والطبقة القلوية سمكها من  6 – 56إلم %2 8

وقد م قدير االج ياطي الكلم لخام الفوسفات بالمنطقة بجوالي  469مليمون طمن واالج يماطي القابمل لالسم خرا 26:
مليون طن
منطقة الشغل;
أفاد ال قرير بان الرواسل الجاملة للفوسمفات فمي مكمون الرموى قمد مم قسميمها إلمم ثمالث مسم ويات ر يسمية أيرما فمي منطقمة
الشغل سفلية ووسطم وعلوية ولكن الطبقات االق صادية فم ام ه المنطقمة وجمد بصمفة أساسمية فمي المسم وى األوسمط وجة يما
في المس وى القلوي
جيث إن المس وى األوسط ب ثالث طبقات من الفوسفات راوح سمم الطبقمة السمفلية بم  8 – 3ودرجمة ركيمة – 27 8:
 %43 74لخامس أكسيد الفوسفور والطبقة الم وسطة بسم ةيد عن 2م ودرجمة ركيمة  %37 81والطبقمة القلويمة ممن 7
– ا وبدرجة ركية %36 6

وقمد ممم قممدير االج يمماطي الكلممم لخممام الفوسممفات بالمنطقممة بجمموالي  652 7مليممون طممن واالج يمماطي القابممل لالسم خرا
 258مليون طن
منطقة البا ور ; أفاد ال قرير بان الرواسل الجاملة للفوسفات في مكون الروى ركة فم المس وى األوسط بشكل اساسمم وقمد

ممم قممدير االج يمماطي الكلممم لخممام الفوسممفات بالمنطقممة بجمموالي  596 2مليممون طممن واالج يمماطي القابممل لالسمم خرا
السطجي  455 9مليون طن وال ج ي بجوالي  91 3مليون طن
وقممد أفمماد ال قريممر بأن م ممم عمممل دراسممة رواسممل الفوسممفات بمنمماطق المشمماش والشممغل البمما ور بال فصمميل مممن جيممث الوصممع
الجيولوجي للرواسل الجاملة لطبقة الفوسفات وجسمال االج يماطي و قيميم درجمة الجمودن الخمام ممن القينمات السمطجية وال ج يمة
و م عما دراسات فصيلية من جيث سم طبقات الفوسفات ودرجة ركية كل طبقة واالج يماطي الجيولموجي وال جاليمل الكيما يمة
له ه المناطق

ثانيا; قرير -;2:79/2:
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عٕٛحْ حٌظمَ ; َ٠قرير جمول البيانمات الجيولوجيمة القاممة بشمان المصمادر المقدنيمة فمم الجمهوريمة القربيمة الم جمدن وال مي مم
انجاةاا نفي ا للققد رقم " 2358الجةء الثاني"
حٌّئٌؿ:
حٌـخٔذ حٌّ"`el – ramly - atia" َٜٞ
حٌـخٔذ حٌَ"ivanov""ٟٓٚ
ٚأٟٚق حٌظمَ َ٠حٌيٍحٓخص حٌـٌٛٛ١ؿ١ش حٌظ ٟطّض عٍٛ ٝو ٍٛحٌفٓٛفخص ٚحٌلـَ حٌـٚ َٜ١ل ي ط ُ عّ ً ط ٠ُٛع ٌّٕ خ١ك حٌف ٓٛفخص
رخٌظمَ َ٠وّخ :ٍٟ٠
ِٕ -1طمش حٌّلخِ١ي :
ٚطمع ٌٖ٘ حٌّٕطمش ر ٓ١حىـٚ ٛحٕٓخ ٚطّظي ١ٌٛ١خ رّٔخـش 45وُ ٚعَ20 ٝوُ  َ ٙٔٚحٌٕ٠ ً ١مٔ ُ ٘ ٌٖ حٌّٕطم ش اٌ  ٝؿ ِث ، ٓ١١ك ١غ
طظ َحٚف ٔٔ زش ه خِْ أؤ ١ي حٌف ٓٛفٚ %26 – 20 ٓ ِ ٍٛحتكظ ١خ ٟ١حٌىٍ ٌ ٝو خَ حٌف ٓٛفخص ٠م يٍ رٕل ٓ ١ ْٛ ١ٍِ 309.4 ٛ

ٚحتكظ١خ ٟ١حٌمخرً ٌالٓظوَحؽ حٌٔطل.ٓ١ ْٛ١ٍِ 185.8 ٟ
ِٕ -2طمش ٚحى ٞحٌزخط:ٍٛ
ٚطّظي ٌٖ٘ حٌّٕطمش ـ ٟحٌـخٔذ حٌَ٘لِٕ ٓ ِ ٟطم ش حٌّلخِ ١ي ٚ ،طٛؿ ي ر ٚ ٓ١حى ٞحٌز خطٚٚ ٍٛحى ٞطٕير ٗ ٚحٌ٘ ؽذ ٚ ،طّظ ي ٍٚحٓ ذ
حٌفٓٛفخص ـ ٌٖ٘ ٟحٌّٕطمش رلٛحٌ120 ٟوُ ٚطظَحٚف ٔٔزش ه خِْ أؤ ١ي حٌف ٓٛف %22 – 20 ٓ ِ ٍٛـ  ٟرع  ٞحٌطزم خص ٚو ٌٌه
 %18 -10طِ٠ي اٌٚ ٚ %22 – 20 ٝحتكظ١خ ٟ١حٌىٌٍ ٝوخَ حٌفٓٛفخص ٠ميٍ رٕل.ْ١ ْٛ١ٍِ-280 ٛ
ِٕ -3طمش حٌ٘ؽذ:
ٚطمع ٌٖ٘ حٌّٕطمش ـ ٟحٌـخٔذ حٌَ٘لِٕ ِٓ ٟطمش حٌزخطٚ ٍٛطّظي ٍٚحٓذ حٌف ٓٛفخص ـ  ٌٖ ٘ ٟحٌّٕطم ش ـ  ٟحتطـ خٖ حٌ٘ ّخٌ ٟحٌؽَر ٟ
رطٛي 30وُ ٚرعَ15-10 ٝوُ ٚطظَحٚف ٔٔزش هخِْ أؤ١ي حٌفٓٛفٚ %23 – 20 ِٓ ٍٛحتكظ١خ ٟ١حٌىٌٍ ٝو خَ حٌف ٓٛفخص ٠م يٍ

رٕل.ٓ١ ْٛ١ٍِ-435 ٛ
ِٕ -4طمش حٌّ٘خٕ:
ٚطمع ٌٖ٘ حٌّٕطمش ـ ٟحتِظيحى حٌّ٘خٌٌّٕ ٟطمش حٌ٘ؽذ  ،ك١غ طّظي ـ ٝحتطـخٖ حٌّ٘خٌ ٟحٌؽَر ٟرٚ ٓ١حى ٞحٌّ٘خٕ ٚحٌ٘ؽذ رط ٛي
36وُ ٚرعَ14 – 9 ٝوُ ٚطظَحٚف ٔٔزش هخِْ أؤ١ي حٌفٓٛفٚ %24 – 20 ِٓ ٍٛحتكظ١خ ٟ١حٌىٌٍ ٝوخَ حٌف ٓٛفخص ٠م يٍ رٕل ٛ

.ٓ١ ْٛ١ٍِ-360
رخإلٟخـش اٌ ٝطٍه حٌظمخٍٚ َ٠ؼَ٘١خ ِٓ حٌظمخٍ َ٠حألهَ ٜحٌَّـمش رلٛحـد حٌّٔظٕيحص ـخْ ٕ٘خن حٌعي٠ي ِ ٓ حألرل خع ٚحٌظم خٍ َ٠حٌفٕ ١ش
حٌٍّٕ٘ٛس رّىظزش حٌ١ٙجش ٚحٌظ ٟطعي أُ٘ لخعيس ر١خٔخص عٓ ٚؿٛى حٌفٓٛفخص ـ ٝحٌّٕخ١ك حٌؼالػش حٌّ٘خٍحٌٙ١خ ِٕٙٚخ عٍٓ ٝز ً١حٌّؼخي

ت حٌل َٜحتط:ٝ
 -1رلغ رعٕٛحْ ٍِ :ؤ ٚظخثؾ حألعّخي حٌظ ٟطّض رٛحٓطش ـَ٠ك ِٓ حٌـٌٛٛ١ؿ ٓ١١حٌّٚ ٓ١٠َٜحٌَّٚ
حٌّئٌؿ
حٌـخٔذ حٌّ َٜٞعؼّخْ ِلََ – حٌٍَِٟ
حٌـخٔذ حٌَ ٟٓٚح٠فخٔ – ْٛؿخٗـٍ١يحُ
ٍلُ حٌظٛػ١ك 3733
ٕٓش حٌَٕ٘ 1970
ٌ ٘ٚح حٌزل غ ٠ظٕ خٚي حٌٕظ خثؾ حٌظ  ٟط ُ حٌلٛ ٜي عٍ ٙ١خ ِ ٓ ه الي حٌّٔ ق حٌـٛ ٌٛ١ؿٌّٕ ٟطم ش حىـ  – ٛلٕ خ عٍ  ٝؿ خٔزٚ ٟحى ٞحًٌٕ ١
رّٔخكش طميٍ رلٛحٌ13800 ٟوُ َِرع ٌ٘ٚح حٌزلغ حهظ ٚـ ٟىٍحٓش حٌَٚحٓذ حٌلخٍِش ٌٍفٓٛفخص ـ ٌٖ٘ ٟحٌّٕطمش.

ٚل ي ط ُ ىٍحٓ ش حٌّٔ ٠ٛخص حٌؼالػ ش حٌلخٍِ ش ٌَٚحٓ ذ حٌف ٓٛفخص رخٌظف ٓ ِ ً١ ٜه الي لطخع خص ؿٌٛٛ١ؿ ١ش ـ  ِٕ ٟخ١ك " حٌز خطٍٛ
حٌّ٘خٕ  ِٔٚطق ٠خٓ  ٠٘ٚ ٓ١زش حٌلـَ ٠ش ٚحٌ٘ ؽذ " ٚل ي طع َ ٝحٌزل غ ٌظمٍٚ ُ١ ١حٓ ذ حٌف ٓٛفخص ر ٛحى ٞحٌٕ ً ١ألك ي ع٘ َ
ِٛلعخ رٙخ  " ٝ٘ٚؿزً أر ٛكخى – ٚحى ٞكّخِش – ٚحى ٞحٌَٔح – ٞؿزً حٌـ – َ١ؿزً حٌمَْ – ؿزً كـخُٚ – ٞحى ٞحٌّ٘ خٕ –
ٚحى ٞحٌ٘ؽذ – ٚحى ٞحٌزخط – ٍٛحٌزال – ٙؿزً حٌزِٕ"ٜ
ٚلي طُ طمي َ٠حتكظ١خٌٍّٕ ٟ١خ١ك حٌٔخرك ًوَ٘ خ ر خؿّ خٌٚ ٓ ١ ْٛ ١ٍِ 1564.6 ٝحتكظ ١خ ٟ١حٌمخر ً ٌالٓ ظوَحؽ رٕه خَ حٌّ ٕـُ
حٌّفظٛف . ٓ١ ْٛ١ٍِ 828.1
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أِخ رخٌٕٔزش ٌالكظ١خٚ ٟ١ىٍؿش طَوِٕ ِ١خ١ك حٌّ٘خٕ ٚحٌ٘ؽذ ٚٚحى ٞحٌزخط ٍٛـ ٟٙوخٌظخٌ:ٟ
حٌّٕطمش
حٌّ٘خٕ
حٌ٘ؽذ
حٌزخطٍٛ

حتكظ١خ ٟ١حٌىٍ ٝرخٌٍّٓ١ ْٛ١

ٓ١ ْٛ١ٍِ 359
ٓ١ ْٛ١ٍِ 496
ٓ١ ْٛ١ٍِ 279

ىٍؿش حٌظَوِ١
22.67
21.29
21.32

حتكظ١خ ٟ١حٌمخرً ٌالٓظوَحؽ رخٌٍّٓ١ ْٛ١

ٓ١ ْٛ١ٍِ 134.3
ٓ١ ْٛ١ٍِ 349
ٓ١ ْٛ١ٍِ 199.5

-2رلغ رعٕٛحْ :حٌٌّوَس حٌظفٔ٠َ١ش ٌٍوَ٠طش حٌّ١ظخٌٛؿ١ٕ١ش ٌِّ – َٜم١خّ حْٛ١ٍِ :
حٌّئٌؿ :حٌ١ٙجش حٌّ٠َٜش حٌعخِش ٌٍّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌَّ٘ٚعخص حٌظعي١ٕ٠ش.
ٍلُ حٌظٛػ١ك 10172
ٕٓش حٌَٕ٘ 2001
رظخٍ٠ن  1990/6/30إٔٓيص أوخى١ّ٠ش حٌزلغ حٌعٍّٚ ٟحٌظىٌٕٛٛؿ١خ " ِـٍْ رلٛع حٌؼَٚس حٌّعئ ١ش" اٌ  ٝحٌ١ٙج ش حٌّ٠َ ٜش حٌعخِ ش
ٌٍّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌَّ٘ٚعخص حٌظعي١ٕ٠ش حٌَّ٘ٚع حٌمٌٍ ِٟٛوَ٠ط ش حٌّ١ظخٌٛؿ ١ٕ١ش ـ  ٟا ١خٍ حٌوط ش حٌؤّ ١ش 1992 -87
ٚوخْ ٌ٘ح حإلٕٓخى رٕخء عٍ ٝهزَس حٌّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌعخٍِ ٓ١رٙخ ـ ٟاع يحى حٌو َحث ٢حٌٕٛع ١ش حٌّظو ٜٜش ك ١غ ٓ زك ا ٛيحٍ
ٌٛكظ" ٓ١لٕخ – أٓٛحْ" ِم١خّ  ِٓ 500000:1حٌوَ٠طش حٌّ١ظخٌٛؿ١ٕ١ش ٌّ.َٜ
ٚطُ طٕف ٌ ١حٌّ٘ َٚع حٌم ٌٍ ِٟٛوَ٠ط ش حٌّ١خٌٛؿ ١ٕ١ش – ِم ١خّ  ْٛ ١ٍِ :1رظّ ِ٘ ً ٠ٛظَن ر  ٓ١حألوخى ١ّ٠ش " ِم يحٍٖ ٍِ ْٛ ١ؿٕٗ ١
ٔميح" ١٘ٚجش حٌّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش "  ْٛ١ٍِ 3ؿٕ ٗ١ع١ٕ١خ"
 ٛٚيٍص حٌوَ٠ط ش ـ  ٟػّ خْ ٌٛك خص ٌٛٚك ش طفٔ ٠َ١ش ٚأٍر ع ِالك ك ٚوظ خد طفٔ  َٞ١رع ي ؿّ ع ِٚعخٌـ ش ٚطمٚ ُ١ ١طٛل ١ع حك يع
حٌّعٍِٛخص ٚحٌز١خٔخص عٓ حٌوخِخص حٌّعئ١ش حٌظ ٟؿّعض هالي حٌفظَس ِٓ 1995 – 1990
ٚأٓفَ حٔـخُ ٌ٘ح حٌعًّ عٓ وُ ؼِ ِٓ َ٠حٌّعٍِٛخص حٌّظىخٍِش عٓ حٌَٚحٓذ ٚحٌّٛحلع حٌّعئ١ش ـ  َ ِٜ ٟأِى ٓ ؿّع ٙخ ٚطوِ ٕٙ٠خ
ـ ٟلخعش ر١خٔخص ط٘ىً كخٌ١خ رٕىخ ٌٍّعٍِٛخص عٓ حٌؼَٚحص حٌّعئ١ش ٠ ،ظزع ٌ١ٙجش حٌّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش " ِمَ لخعيس ر١خٔخص".

ٚحٔٗ ٚرخت١الع عٍ ٝحٌّالكك حٌظفٔ٠َ١ش ٌٍوَ٠طش طز ٓ١ـ  ٟحٌٍّل ك ٍل ُ " "1ر ١خْ اك يحػ١خص حٌّٕ خ١ك حٌٛحلع ش
ر ٓ١حىـٚ ٛلٕخ هٜٛٛخ ِٕخ١ك حٌّ٘خٕ "ِٕٚ "971 ً ٍِٔٔ 43 ٓ ِ 27 ٙطم ش حٌ٘ ؽذ " 43 ٓ ِ 27 ٙ
ًٍِٔٔ ِٕٚ "1232طمش حٌزخط 9ٙ " ٍٛاٌٚ "323 ً ٍِٔٔ 43 ٝـ  ٝحٌٍّل ك ٍل ُ  2ر ١خْ اك يحػ١خص ِٛٚحل ع
طٛحؿي حٌفٓٛفخص ٌٍّٕخ١ك حٌٛحلعش ر ٓ١حىـ – ٛلٕخ ٚحٌظّٕٟٙ ِٓ ٟخ ِٕخ١ك ٚحى ٞحٌّ٘خٕ – حٌزخطٚ – ٍٛحٌ٘ؽذ
" ٛفلخص  13 ِٓ11 ٚ 10رؤٍلخَ ٍٍِٔٔش "  "312 ٚ 299 ٚ 288عٍ ٝحٌظٛحٌ.ٟ
 وّخ حٔٗ ٚرخت١الع عٍ ٝطمَ َ٠ػَٚحص حٌـّ ٠ٍٛٙش حٌعَر ١ش حٌّظل يس حٌّعئ ١ش ٚحٌظ  ٟط ُ ؿّع ٙخ ه الي حٌعم ي  1247ـ  ٟحٌفظ َس ِ ٓ 1968 -1966عٓ ِخىط ٟحٌفٓٛفخص ٚحٌىَرٔٛخص حٌوخَ ٚحٌٜخىٍ ِٓ حٌّئٓٔش حٌّ٠َٜش حٌعخِ ش ٌارل خع حٌـٌٛٛ١ؿ ١ش ٚحٌظع ي– ٓ٠
حٌّٔ خكش حٌـٌٛٛ١ؿ ١ش ٌٍـّ ٠ٍٛٙش حٌعَر ١ش حٌّظل يس – ٚحٌ ٜخىٍ ع خَ ٚ 1968حٌّٛػ ك رٛك يس حٌظٛػ ١ك رَّو ِ حٌّعٍ ِٛخص ر َلُ
 – 1968/19طز ِٓ ٓ١حٌظمَٚ َ٠ؿٛى هخَ حٌفٓٛفخص ـِٕ ٟخ١ك ٚحى ٞحٌٕ ِٕ ٝ ٘ٚ ً١خ١ك ٍحٓ ذ حٌز خط – ٍٛحٌ٘ ؽذ ٚحى ٞحٌّ٘ خٕ
" َ٠حؿع حٌظمَ"7 ٚ 6 ٚ 5 ٙ َ٠
اٟخـش اٌ ٝوً ِخ طميَ ـٕٙخن حٌعي٠ي ِٓ حٌوَحث ٢حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌظعي١ٕ٠ش حٌّعيس ِٓ حٌ١ٙجش ٚحٌظ ٟطٟٛق أِخوٓ ٚؿٛى حٌفٓٛفخص ـ ٟ
ٛلَحء ِ َٜحٌَ٘ل١ش ِٕٙٚخ-:

 -1حٓ ُ حٌوَ٠ط ش  :هَ٠ط ش طز  ٓ١ط٠ُٛع خص حٌَٚحٓ ذ حٌلخٍِ ش ٌٍف ٓٛفخص ٚحٌ ٜو ٍٛحٌـ ٠َ١ش ـ  ٝحٌـّ ٠ٍٛٙش
حٌعَر١ش حٌّظليس.
ِم١خّ حٌَُٓ 1000000:1::
حٌٕٔش1968 :
ٍلُ حٌظٛػ١ك1968/19 :
ِ ّْٛ٠حٌوَ٠ط ش  :طز  ٓ١ط٠ُٛع خص حٌف ٓٛفخص ـ  ِٟٛٚ َ ِٜ ٟق ر ٙخ ِٛحل ع طى  ٓ٠ٛحٌ ٜٛ ٠حٌلخِ ً ٌٍف ٓٛفخص ٚحٌ ٌ٠ ٞهَ ٙ
رٟٛٛف ـ ٟحٌوَ٠طش حٌٛحلعش ر ٓ١حىـٚ ٛلٕخ.
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 -2حُٓ حٌوَ٠طش ٍُٓ :ر١خٔ٠ٌٍّ ٟخ٘خس ر ٓ١لطخعخص ٍٚحٓذ حٌفٓٛفخص ـٚ ٟحى ٞلٕخ ٚٚحكش وَوَ.
ِم١خّ حٌَُٓ200:1 :
ٍلُ حٌظٛػ١ك1968/19 :
ِ ّْٛ٠حٌوَ٠طش  :طز ٓ١لطخع خص حٌَٚحٓ ذ حٌلخٍِ ش ٌٍف ٓٛفخص ألٍرع ش ع٘ َ لطخع خ ِ ٓ ّٕٙ ٟخ ٚحى ٞحٌّ٘ خٕ – حٌز خط– ٍٛ
حٌ٘ؽذ ِٟٛٚق عٍٙ١خ ١زمخص حٌفٓٛفخص رخٌٍ ْٛحألٓٛى.
 -3حُٓ حٌوَ٠طش  :حٌوَ٠طش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٌّٕطمش أٓٛحْ َِٜ
ِم١خّ حٌَُٓ50000000:1 :
ٍلُ حٌظٛػ١ك1971/59 :
ِ ّْٛ٠حٌوَ٠طش  :طز ٓ١حٌوَ٠طش أِيحى ِى ْٛحٌ "duwi phosphate formation" ٜٛ٠ـ ٟحٌّٕطمش ر ٓ١حىـٚ ٛلٕخ.
ومن حٌث انه وفقا لما استقر علٌه قضاء هذه المحكمة من انه ٌشترط فً محل العقد  -أٌا ً كان العقد  -أن ٌكون قااالًً
للتعامل فٌه و ٌكون الشا غٌر قاالل للتعامل فٌه فاً ٌلالم محاًً لًلتااا إذا كاان التعامال فٌاه محااوراً قانوناا ً أو غٌار مشارو
لمخالفته للناا العا  .و ٌنالنً على ذلك أن العقد ٌقع الاطًً قانونا ً و ال ٌنتج أثراً و ٌجوا لكل ذي مللحة أن ٌتمساك الالطًناه و
للمحكمة أن تقضى الالالطًن من تلقاء نفسها و ال تلم أجااا العقاد و إذا تقارر الاالطًن فٌعااد المتعاقادان إلاى الحالاة التاً كاناا
علٌها قالل العقد .
الطعن رق 3131لسنة  38مكتب فنً 31السنة لفحة رق  - 494التارٌخ 3966-31-13
ٚطَط١زخ عٍِ ٝخ طميَ ـخٌؼخرض  ٌِٕٚحٔ٘ؤ ٘١جش حٌّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش حٌّ٠َٜش ع خَ  ٌ ِٕ 1896حٌم َْ حٌّخٚ ٟ ٟحْ ٕ٘ خن حٌعي ٠ي
ِٓ حألرلخع ٚحٌيٍحٓخص حٌـخىس حٌظ ٟطّض ـٛ ٟع١ي ِٚ َٜهخٛش حٌّٕخ١ك حٌٛحلعش ر  ٓ١لٕ خ ٚأٓ ٛحْ ر ٜلَحء ِ َ ٜحٌ٘ َل١ش ـ ظُ

حوظ٘خؾ حٌفٓٛفخص ٚحٓظوَحؿٗ ٌِٕ عخَ ًٌٚ 1907ه ِ ٓ ِٕطمظ  ٓ ٟفخؿخ ٚحٌم َ١ ٜعٍ  ٓ ٝخكً حٌزل َ حألكّ َ
ِٕ ِٓٚطمظ ٟحٌٔزخع١ش ٚحٌّلخِ١ي ر ٓ١لٕخ ٚحىـ ٛعٍٟ ٝفخؾ حٌٕ.ً١
ٚرخٌظخٌ ٟأٟل ِٓ ٝحٌٛحٟق ٚحٌّئوي أْ حٌّٕخ١ك حٌٜخىٍ ٌٍَ٘وش حٌطخعٕش عم ٛى حتٓ ظؽالي ٚط َحه ٚ١حٌزل غ ٘  ٟحٌّٕ خ١ك حٌظ ٟ
ٓزك ٌ١ٙجش حٌّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ِٓ حٌّٕخ١ك حٌظ ٟأؿَص ـ ٙ١خ حألرل خع ٚحٌيٍحٓ خص ع ٓ ٚؿ ٛى ه خَ حٌف ٓٛفخص ٚحٓ ظوَحؿٗ ِٕ ٙخ
ٚرىّ١خص وزَ١س ٟٚٚلض ًٌه ٚٚػمظٗ عٓ ٠َ١ك َِحوِ حٌّعٍِٛخص ٚلٛحعي حٌز١خٔخص حٌّٔـٍش ٌيٙ٠خ عٓ ٚؿٛى حٌو خَ رظٍ ه حٌّٕ خ١ك
ٚكٔخد حتكظ١خ ٟ١حٌّئوي ٌىً ِٕطمش ٚٚؿٛىٖ طلض ٓطق حألٍ. ٝ
ٚطَط١زخ عًٌٍ ٝه أٛزلض طٍه حٌّٕخ١ك ٚرؤعّ خي  ٛل١ق كى ُ حٌم خٔ ٓ ِ ْٛحٌّٕ خ١ك حٌّعٕ ١ش ـ  ٟحٌّ خىس" ٓ ِ "17ل خٔ ْٛحٌّٕ خؿُ
ٚح ٌّلخؿَ ـ١ى ْٛحتٓظؽالي ـٙ١خ عٓ ٠َ١ك َ١كٙخ ـِِ ٟح٠يس عٍٕ١ش طظىخـؤ ـٙ١خ ـَ ٙحٌّظِح٠يٚ ٓ٠أعّخت ٌمٛحعي كَ ٠ش حٌّٕخـٔ ش

ٚاعّخت ٌٌٌه ـخْ وً ِخ أؿَطٗ حٌـٙش حإلىحٍ ٠ش ِ ٓ طَ ٜـخص ـ  ٟطٍ ه حٌّٕ خ١ك ٚار َحَ عم ٛى حٓ ظؽالي ر خٌطَ٠ك
حٌّزخَٗ أٟلض طَٜـخص رخٍ١ش ٌٜيٍ٘ٚخ رخٌّوخٌفش ٌٜل١ق كىُ حٌمخٔ. ْٛ
 ِٓٚك١غ أْ ِخ طزَِٗ حٌـٙخص حإلىحٍ٠ش ِٓ عمٛى أّخ طزَِٙخ رٛٛفٙخ لٛحِش عٍ ٝحٌ٘ؤْ حٌعخَ  ،ـّٓ لٛحِ ش حٌي ٌٚش عٍ  ٝحٌ٘ ؤْ
حٌعخَ طظفَع حٌظفخٍ٠ع اٌ ٝحٌ١ٙجخص ٚحٌّٜخٌق ٓٚخثَ حٌٛكيحص حٌعخِش حٌظ ٟطٕمُٔ ٔٛع ٔ٘خِٚ ١ىخْ الٍِٚ ُ١ـخي طو ، ٜٚـخٌ٘ ؤْ
حٌع خَ ٘  ٗ ٛؤْ حٌـّخع ش ِ ٜخٌلخ ا  ٚأ ٟٚخعخ ا ِٚمخ ٛي ِٕ٘ ٛىس  ٚ .حٌـّخع ش ط٘وٙ ٜخ حٌي ٌٚش  ٟ ٘ٚ ،ت طظ٘ ىً ِ ٓ ٘١ج ش ٚحك يس
ٌٚىٕٙخ طظى ِٓ ْٛحٌٕخك١ش حٌظٕه١ّ١ش ِٓ ٘١جخص وزَ ٞطظُٛع عٍٙ١خ َِحكً ط٘ىً حٌعًّ حٌعخَ ًٌٚ ،ه رّخ ع َؾ ِ ٓ ٓ ٍطخص حٌظٕفٌ ١
 ٚحٌظَ٘٠ع  ٚحٌم٠خء -ـخٌيٌٚش وظٕهِ٘ ُ١وٌٍ ٚـّخعش – ٔ٠ظّي ِٓ ٌ٘ح حٌظٕهِ ُ١زٍَ ل١خِٗ ٔ٠ٚظّي ِٕ ٗ – و ٌٌه َ ٗ -ع١ش ٔف خً
حٌمٛي عٍ ٝحٌؽ َ١ر٘ؤْ أٟٚخع حٌـّخعش كفخةخ ٟ ٚزطخ ا ٚطَٔ١١حا ٚطّٕ١ش ـ ٟو ً حٌّـ ختص  ٌٖ ٘ ،حٌي ٌٚش طم  َٛعٍ ِ ٝف َٛ ٙحٌٕ١خر ش
عٓ حٌـّخعش  ٚحٌظّؼٌٙ ً١خ .
ٕ٘ ِٓٚخ  ،ـبْ ٚةخثؿ حٌظٕف ٌ١ت طٔظّي أ ِٓ ٞحٌـٙخص حٌَ٘ع١ش ِّخٍٓظٙخ ات رٛٛؿ ٌٖ٘ حٌـٙش ِّؼٍش أٔ ٚخثزش عٓ ؼَ٘١خ  ،ـ ال
ٛ٠ؿي ِٓ ٠ظَٜؾ ـٗ ٟؤْ عخَ ات ِ ٛ٘ٚف ٝٛـًٌ ٟه ت أ١ٛال عٓ ٔفٔٗ ٚت ٛخكذ ٗؤْ رٌحطٗ ٘١ج ش وخٔ ض أِ ٚـٍٔ خا أ ٚـ َىحا
،أّخ ٘ ٛلٛحَ عٍٗ ٝؤْ عخَ رّٛؿذ ٛٚؿ طّؼٛٚ ٍٟ١فش طف١٠٠ٛش أطظٗ ِٓ ِٔظٕي عخَ ىٓظٍٛحا و خْ أ ٚلخٔ ٔٛؤا أ ٚل َحٍحا ـَى ٠خ ،
ِ ٛ٘ٚخ ٠عزَ عٕٗ رختهظٜخ ٙـِ ٟـخي حٌمخٔ ْٛحٌعخَ.
 ِٓٚؿٙش أهَ ، ٞـبْ أ ٞطَٜؾ ٜ٠ق ٕ٠ٚفٌ عٍٔ ٝفْ حٌّظَٜؾ ِٚخٌٗ رّٛؿذ طٛـَ َٗ ١ٚأٍ٘ ١ش حٌّظَ ٜؾ حٌظ  ٟطّىٕ ٗ ِ ٓ
اٌِحَ ٔفٔٗ رمٛي ٜ٠يٍ عٕٗ  ،رّٕ١خ ٜ٠ق أ ٞطَٜؾ ٕ٠ٚفي ـ ٟكك ؼ َ١حٌّظَٜؾ رّٛؿذ ِخ ٠ظٛـَ ٌٍّظَٜؾ ِٓ ٚت٠ش اِ٠خء
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حٌمٛي عٍ ٝحٌؽٚ . َ١حٌٛت٠ش اِخ هخٛش أ ٚعخِش ٚ ،طى ْٛحٌٛت٠ش عخِش ِظ ٟطٛـَ ٌٙخ ِىٕش اِ٠خء حٌمٛي عٍ ٝؼِ ْ١ ٌ َ١ل يىح ٚت
ِلٍٜٛح ٚت ِعٕ١خ ِ ٟ٘ٚ ،خ ٠ظعٍك رخٌيٌٚش ـ ٟحٌ٘ج ْٛحٌعخِش ِٚخ ٠ظفَع عٓ أؿِٙطٙخ ٚطٕهّ١خطٙخ ١٘ٚجخط ٙخ ٚٚك يحطٙخ  ٚأـَحى٘ خ
 ٟ٘ٚ .ت طم َٛات رّٔظٕي َٗع ِٓ ٟىٓظ ٍٛأ ٚلخٔ ْٛأ ٚتثلش أ ٚلَحٍ ـَى ، ٞـٍٍ ٓ ِٓ ْ١طش عخِ ش ات ِ ٟ ٘ٚم ١يس ِٚل يٚىس
رّٔظٕي َٗع١ظٙخ  ٚرميٍ ِ خ طى  ْٛحٌٔ ٍطش ٚرم يٍ ِ خ طظفٔ ق حٌّىٕ ش رم يٍ ِ خ ط َى حٌمٛ ١ى  ٚحٌٛ ٠حرٌ ٘ٚ ، ٢ح ٗ ؤْ حٌعم ي حإلىحٍٞ
رخعظز خٍٖ  ٛخىٍح ع ٓ ٚت ٠ش طٔ ظٕي تهظ ٜخِ ٙف  ٝٛر بؿَحء حٌظَ ٜؾ ـ  ٗ ٟؤْ ٠ظع يً ٞحص ِ ٜيٍ حٌم َحٍ اٌ  ِ ٝخي  ِٜ ٚخٌق
 ٗٚج ٛ ٘ ْٛأِ  ٓ١عٍ ٙ١خ رّٛؿ ذ كى ُ ل خٔٚ ٟٔٛـ ٔ ٟط خق ِ خ ؿ َ ٞطو ٗ ٍ٠ٛر ٗ ٚطف ٗ ٠٠ٛـ ًٌٚ . ٗ ١ه رلٔ زخْ أْ ِ خي حٌي ٌٚش
رؤؿِٙطٙخ حٌّوظٍفش – عخِخا وخْ أ ٚهخٛخ ا – ٍِّٛن ت ٌّٓ ٠يٚ َٖ٠ت ٌّٓ ِ٘ ٛوٛي ِىٕش حٌظَٜؾ ـ ، ٗ ١أّ خ ٘ ٌٍ ٛي ٌٚش و٘ وٚ
حعظزخٍ ٞعخَ ٚ .رٕخء عٍ ، ٗ١ت طٜق اٍحىس أ ِٓ ٞحٌـٙخص حإلىحٍ٠ش حٌمٛحِش عٍ ٌ ٘ ٟح حٌّ خي ات ر٘ َ ١ٚحٌظف  ٞ٠ٛحٌ ٜخىٍ اٌ ٙ١خ ٚ
حٌّ ٕهُ إلٍحىط ٙخ ِ ٓ أكى خَ ِٛ ٟٛع١ش  ٚاؿ َحءحص ٍٚىص رخٌظ٘ َ٠عخص  ،ـ خألَِ أِ َ ٚت ٠ش عخِ ش  ٛ ٘ٚأِ َ ٔ١خر ش ت طّ خٍّ ات
رَ٘ٙ١خ حٌَّٚ٠د ٚـٔ ٟهخِٙخ حٌّعٚ ٓ١رخٌمٛ١ى حٌ٠خرطش ٌٙخ .
ٚرٕخء عٍِ ٝخ طميَ  ،ؿَ ٞل٠خء حٌّلىّش حإلىحٍ٠ش حٌعٍ١خ عٍ ٝأٔٗ ِٓ حألٛٛي حٌٍّّٔش أْ حإلىحٍس ت طٔظِ ٞٛع حألـ َحى ـ  ٟكَ ٠ش
حٌظعزَ١عٓ حإلٍحىس ـ ٟارَحَ حٌعمٛى ،اىحٍ٠ش وخٔض أِ ٚئ١شًٌ ،ه أٔٙخ طٍظَِ ـٌ٘ ٟح حٌٔز ً١ربؿَحءحص  ٚأٟٚخع ٍّٓٙخ حٌّ٘ َع ـ ٟ
حٌمٛحٔ ٚ ٓ١حٌٍٛحثق وفخٌش تهظ١خٍ أـ ً٠حألٗوخٌٍ ٙظعخلي ّٟٚ ،خٔخ ا ـ ٟحٌٛلض ًحطٗ ٌٍٛٛٛي اٌ ٝأٔٔ ذ حٌع َ ٚ ٝٚأوؼَ٘ خ طلم١م خ
ٌٍٍّٜلش حٌعخِش.

ٚت ٕ٠خي ِّ خ ٓ زك أ٠ ٚل خؽ ِٕ ٗ ِ خ طٕع خٖ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ِ ٓ أْ حٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش ٌ ُ طعٍ ُ أْ طٍ ه حٌّٕ خ١ك
ِلـُٛس أ ٚأٔٙخ ِٕخ١ك رلغ ٓخرمش  ِٓٚػُ ـخْ ؿّ١ع حٌعمٛى ط٠لّ١ٍٓ ٝش ٚت ٠ظلًّ ٘ٔ ٛظ١ـش ٘ ٌح حٌوط ؤ
ـٌٙح حٌٕع ٟـ ٟؼِ َ١لٍٗ ًٌ ،ه أْ ِٓ حٌّمٍَ حٔٗ ٚـمخ ٌٍّخىط ِٓ 121 ٚ 120 ٓ١حٌم خٔ ْٛحٌّ ئ ٟحٌّ َٞ ٜأْ ٌٍّظعخل ي حٌ ٌٞ
ٚلع ـ ٟؼٍ ٢ؿ َٞ٘ٛـ ٟل ّٗ١حٌ٘ ٝأْ ٠طٍذ ارطخي حٌظَٜؾ حٌٌٗ ٞخرٗ ٌ٘ح حٌؽٍِ ٢ظ ٝوخْ ٘ ٛحٌيحـع حٌَث ٟٔ١اٌ ٝحٌظعخلي ٚٚل ع
ـ ٗ١حٌّظعخلي حألهَ أ ٚحط ًٜعٍّٗ رٗ أ ٚوخْ ِٓ حٌٔ ًٙعٍ ٗ١أْ ٠ظز ، ٕٗ١وّخ حٔٗ ٚـم خ ٌٍفم َس حٌؼخٔ ١ش ِ ٓ حٌّ خىس  ٓ ِ 125حٌم خْٔٛ
حٌّئ٠ ٟعظزَ طئٌ١خ حٌٔىٛص عّيح ِٓ ٚحلعش أِ ٚالرٔش اًح ػزض أْ حٌّيٌْ عٍِ ٗ١خ وخْ ٌ١زََ حٌعمي ٌ ٛعٍ ُ رظٍ ه حٌٛحلع ش أٌٖ ٘ ٚ
حٌّالرٔش ٚ ،حْ طمي َ٠ػزٛص حٌؽٍ ٢حٌّ ٜلٛد رخٌظ يٌ ْ١حٌ ٌ٠ ٞـ ِ ١ارط خي حٌعم ي أ ٚع يَ ػزٛط ٗ ٘  ٓ ِ ٛحٌّٔ خثً حٌظ  ٟطٔ ظمً ر ٙخ
ِلىّش حٌّٟٛٛع ىِ ْٚعمذ عٍٙ١خ ِخىحَ ل٠خثٙخ ِمخِخ عٍ ٝأٓزخد ٓخثؽش "
كىُ ِلىّش حٌٕم ٞـ ٟحٌطعٍٕ ٓ١لٌّٕٔ 8296 ٚ 8240 ٟش 65ق ؿٍٔش 1997/7/23

 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚطَط١زخ عٍِ ٝخ طميَ ٚعٍ ٝـَ١ٟش ٛلش ٛٚيق حٌَ٘وش حٌطخعٕش ـّ١خ طمٍَٖ ـخٔٗ ٚـمخ ٌّخ ٓزك
٠ى ِٓ ْٛكك حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ارطخي حٌعمٛى ٚاٌؽخثٙخ رخعظزخٍ أٔٙخ ٚلعض ـ ٟؼٍ ٢ؿٔ ُ١ـِٟٛٛ ٟع حٌعمٛى حٌظ ٟ
أرَِظٙخ ٚأٔٙخ ٌ ٛطزٕ١ض ٌ٘ح حٌؽٍِ ٢خ وخٔض ٌظزَِٙخ رخٌّوخٌفش ٌٍمخٔ ْٛتْ حٌمخٔ ْٛلي ل١ي كم ٙخ ـ  ٟار َحَ حٌعم ٛى
رطَ٠ك حتطف خق حٌّزخٗ َ ـ  ٟكخٌ ٗ عٍّ ٙخ رى  ْٛحٌّٕ خ١ك ِ ٓ حٌّٕ خ١ك حٌّٛؿ ٛى ر ٙخ حٌو خَ ٌ١ى َ١ ْٛك ٙخ ع ٓ
٠َ١ك حٌِّح٠يس حٌعٍٕ١ش ـخْ ٘ ٟوخٔض طـًٌ ًٙه ٚحْ وٕخ ِٓ ؿخٔزٕخ ت ٔئ٠ي ٌ٘ح حتطـخٖ ـبٔٙخ طى ْٛل ي ٚلع ض ـ ٟ
ؼٍ ٢ؿ َٞ٘ٛطَطذ عٍ ٗ١ارَحَ ؿّ١ع حٌعمٛى رخٌّوخٌفش ٌٍمخِٔ ٛ٘ٚ ْٛخ ٠ـٌٙ ِ١خ ارطخي ٌٖ٘ حٌعمٛى.
ٚحٓظوالٛخ ِّخ طميَ ـخْ أٓزخد حٌزطالْ حٌظٗ ٟخرض عم ٛى حتٓ ظؽالي ٚط َحه ٚ١حٌزل غ حٌظ  ٛ ٟيٍص ٌٍ٘ َوش
حٌطخعٕش ّ٠ىٓ اؿّخٌٙخ ـ ٟحٌٕمخ ١ح٢ط١ش:
حٌٔزذ حألٚي:
ِوخٌفش ٔ ٚحٌّخىط ِٓ "17 ٚ 4 " ٓ١لخٔ ْٛطٕه ُ١حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍلُ ٌٕٔ 86ش ٚ 1956حٌّخىس حٌؼخٌؼش ِٓ
لَحٍ  َ٠ُٚحٌزظ َٚي ٚحٌؼ َٚس حٌّعئ ١ش ٍل ُ ٕ ٌٔ 8ش  19990رب ٛيحٍ ط َحه ٚ١رل غ ٚعم ٛى حٓ ظؽالي ٌٍ٘ َوش حٌطخعٕ ش
رطَ ٠ك ح تطف خق حٌّزخٗ َ ـ  ِٕ ٟخ١ك ػز ض أٔ ٙخ ِٕ خ١ك ط ُ اؿ َحء حٌيٍحٓ خص ٚحألرل خع ـ ٙ١خ ٚحوظ٘ خؾ حٌو خَ ٚحٓ ظوَحؿٗ أ ٠٠خ
ٚحتٌظفخؾ عٍ ٝحٌمخٔٚ ْٛعيَ َ١ف طٍه حٌّٕخ١ك ـِِ ٟح٠يس عٍٕ١ش ٚـمخ ٌّخ ٜٔض عٍ ٗ١حٌّخىس " ِٓ "17حٌمخٔ. ْٛ

 ِٓٚك١غ حٔٗ ت َِحء ـ ٟأْ حٌ١ٙج خص حٌعخِ ش ٘  ٓ ِ ٟأٗ وخ ٙحٌم خٔ ْٛحٌع خَ ٚأْ ِ خ طزَِ ٗ ِ ٓ عم ٛى طظً ٜ
رٕ٘خٚ ١طٔ َ١١حٌَّحـك حٌمخثّش طعي عمٛىح اىحٍ٠ش.
وّخ أْ حٌّٔظمَ عٍ -ٗ١ل٠خءٚ -اـظخء -أْ حٌعمٛى حٌظ  ٟطزَِ ٙخ حإلىحٍس ِ ع حألـ َحى رّٕخٓ زش ِّخٍٓ ظٙخ ٌٕ٘ خٙ١خ ـ  ٟاىحٍس حٌَّحـ ك
حٌعخِش ٚطٔ َ٘١١خ ٌ ٔ١ض ٓ ٛحء ـّٕ ٙخ ِ خ ٠ع ي عم ٛىح اىحٍ ٠خ طؤه ٌ ـ ٙ١خ حإلىحٍس ر ٓٛخثً حٌم خٔ ْٛحٌع خَ ر ٛٛفٙخ ٓ ٍطش عخِ ش طظّظ ع
رلم ٛق ٚحِظ ١خُحص ت ٠ظّظ ع  ،رّؼٍ ٙخ حٌّظعخل ي ٚل ي طٕ ِي  ِٕٚخ ١حٌعم ي حإلىحٍ ٞأْ طى  ْٛحإلىحٍس أك ي أَ١حـ ٗ ٚحْ ٠ظ ً ٜرٕ٘ خ١
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حٌَّـك حٌعخَ ِٓ ك١غ طٕهٚ ّٗ١طٔ َٖ١١رؽ١ش هيِش أؼَحٚ ٟٗطلم١ك حكظ١خؿخطٗ َِحع خس ٌٛ ٚؿ ٗ حٌٍّ ٜلش حٌعخِ ش ٚأْ ٠ؤه ٌ حٌعم ي
رؤٍٓٛد حٌمخٔ ْٛحٌع خَ رّ خ ٕ٠ط  ٞٛعٍ ١َٚ ٗ ٓ ِ ٗ ١حٓ ظؼٕخث١ش ؼِ َ ١ؤٌٛـ ش ـ  ٟعم ٛى حٌم خٔ ْٛحٌو خٛ ٓ ٙحء ط ّٓ ٠حٌعم ي ٘ ٌٖ
حٌَ٘ ١ٚأ ٚوخٔض ِمٍَس رّمظ ٝ٠حٌمٛحٔٚ ٓ١حٌٍٛحثق0..

 ِٓٚك١غ ِٓ ٍِّٔخص حٌمخٔ ْٛحتىحٍ ٜأْ حٌم ٛحٔ ٚ ٓ١حٌٍ ٛحثق حٌظ  ٠ ٟظُ حٌظعخل ي عٍ ٙ١خ أّ خ طوخ ١ذ حٌىخـ ش ٚ ،
عٍّ ُٙرّلظٛح٘خ ِفَ ، ٝٚـبْ ألزٍٛح  -كخي ل١خِٙخ  -عٍ ٝحٌظعخلي ِع حإلىحٍس ـ خٌّفَ ٝٚأٔ ُ ٙل ي حٍطٛ ٠ح و ً
ِ خ ٍٚى ر ٙخ ِ ٓ أكى خَ  ٚ ،كٕ١ج ٌ طٕ يِؾ ـ  ١َٚ ٗ ٟعم ٛىُ٘  ٚط َ١ ٜؿ ِءح ت ٠ظـ ِأ ِٕ ٙخ ك ١غ ت ـى خن ِ ٓ
حتٌظِحَ رٙخ ِخ ٌُ  ٕٚ٠حٌعمي َٛحكش عٍ ٝحٓظزعخى أكىخِٙخ وٍٙخ أ ٚرعٙ٠خ عيح ِخ طعٍك ِٕٙخ رخٌٕهخَ حٌعخَ .
فً هذا المعنى  -الطعن رق  858لسنة  33ق.

-السنة  – 31جلسة 3968/3/6

ِ ِٓٚئىِ ٞخ طميَ  ،أٔٗ ِظ ٟكيى حٌَّ٘ع – رّٛؿذ ِخ  ٓ ِ ٕٗٔ٠ل ٛحٔٛ ٌٚ ٓ١حثق– ٠َ١م ش ِع ٕ١ش ٚاؿ َحءحص
ِل يىس إلر َحَ عم ٛى حإلىحٍس  ،طم يَ٠حا ِ ٓ حٌّ٘ َع ألْ ٘ ٌٖ حٌطَ٠م ش ٘  ٟحٌظ ٠ ٟظلم ك ر ٙخ حٌّٔ خٚحس  ٚطى خـئ
حٌفَ – ٙكٔزّخ ٛ٠ؿزٗ حٌيٓظ –ٍٛـ٠ال عٓ كَ٠ش حٌّٕخـٔش ِٚخ طؼَّس ِٓ طٕخـْ طظلمك رٗ حٌٍّٜلش حٌعخِش ،ك١غ ٠ظزخٍٞ
حٌّظميِ ْٛـ ٟطمي ُ٠أـ ً٠حٌعَ .ٝٚـف ٌٖ٘ ٟحٌلخٌش طوظٍ٠َ١ ٢م ش حٌظعز َ ١ع ٓ حإلٍحىس – ربطز خع ٘ ٌٖ حٌطَ٠م ش أ ٚع يَ اطزخع ٙخ –
رَّ٘ٚع١ش حإلٍحىس ًحط ٙخ –  ٓ ِٚػ ُ ت طى  ْٛحإلٍحىس – ٚحٌظ  ٟ ٘ ٟل ٛحَ ٍو ٓ حٌَ ٟخ ـ  ٟحٌعم ي ٛ -ل١لش ِٚعظز َس ات ربطز خع ٘ ٌٖ
حٌطَ٠مش ،هخٛش اًح وخْ حٌّمزً عٍ ٝحٌظعخلي ِع ؿٙش حإلىحٍس ٠عٍُ كم١م ش أ ٚكىّ خ– ِ ٓ ه الي عٍّ ٗ حٌّفظ َ ٝر خٌمٛحٔٚ ٓ١حٌٍ ٛحثق
حٌظ ٟطٛؿزٗ ٌٖ٘ حٌطَ٠مش ٓز١ال إلرَحَ حٌعمي – رٛؿٛد اطزخع ٌٖ٘ حٌطَ٠مش ٌظلم١ك ٌ٘ح حٌؽَ.ٝ
 ِٓٚك١غ اْ ٍٚحر ٢حٌمخٔ ْٛحٌعخَ طوظٍؿ ع ٓ ٍٚحر  ٢حٌم خٔ ْٛحٌو خ ٙـ خأل٠ ٌٝٚلىّ ٙخ ٕ٠ٚهّ ٙخ حٌم خٔ ْٛحٌع خَ  ،رلٔ خٔٙخ
ٍٚحر ٢طم َٛر ٓ١أٗوخ ٙحعظزخٍ٠ش عخِش ِؼً حٌُٛحٍحص ٚحٌ١ٙجخص ٚر ٓ١حإلـَحى ح ٚحٌ٘ َوش حٌوخ ٛش ٚ .رخٌظ خٌ ٟـ خْ اٍحىس حٌ٘ وٚ
حتعظزخٍ ٞحٌٌّوٍٛس ِم١يس ربؿَحءحص ٟٛٚحر ٢طٔظٙيؾ حرظيحء ٚحٔظٙخء طلم١ك حٌٍّٜلش حٌعخِش ٚطٕف ٌ١أكىخَ حٌمخٔ..ْٛ

 ٓ ِٚػ ُ ـخٔ ٗ ٚرّٛؿ ذ ٔ  ٚحٌّ خىس" ٓ ِ "17ل خٔ ْٛطٕه  ُ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956أ ٟلٝ
لخٔ ْٛحٌّٕخلٜخص ٚحٌِّح٠يحص ًٌٚه رخٌٕٔزش ٌٍّٕخ١ك حٌّوخ١ز ش رؤكى خَ طٍ ه حٌّ خىس ًٌ ه أْ ِ خ طزَِ ٗ حٌ١ٙج ش أٚ
حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ِٓ عمٛى حعظزخٍح ِٓ طخٍ٠ن حٌعًّ رمخٔ ْٛحٌّٕخلٜخص ٚحٌِّح ٠يحص ِّ خ  َٜ ٔ٠ـ  ٗ ٟخْ ارَحِ ٙخ
ططز١ك أكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔٛٓ ْٛحء وخٔض لٛحٔ ٓ١حٚحٌٍٛحثق حٌّعّٛي رٙخ ىحهً حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ت طٕ ٚعًٌٍ ٝه
ألٔ ٗ  ٓ ِٚحٌّم ٍَ لخٔٔٛا خ أْ حٌع خَ ٍ٠ؽ  ٟحٌو خ ٙر خٌَٕ ٛ ٚحكش عٍ  ٟاٌؽخث ٗ ،أ ٚرخٓ ظعّخي عز خٍحص ـ ٓ ٓ ٟ
أكىخِٗ ت ّ٠ىٓ ِعٙخ ططز١ك ٌٖ٘ حألكى خَ ات ر خٌمٛي رٕٔ ن حألكى خَ حٌ ٛحٍىس ـ  ٟحٌظ٘ َ٠ع حٌو خ ،ٙطؽٍ١١ا خ إلٍحىس
حٌَّ٘ع حٌلي٠ؼش عٍ ٟاٍحىطٗ حٌٔخرمش.
ٌّٚخ وخْ ًٌه ـخٔٗ "رٜي ٍٚلخٔ ْٛحٌّٕخلٜخص ٚحٌِّح٠يحص ٍلُ ٌٕٔ 89ش  َ1998طٕه ُ١حٌّٕخلٜخص ٚحٌِّح٠يحص ٚحٌعًّ رٗ  ِٚخ
ط ٓ ِ ّٕٗ ٠اـ ٜخف ؿ َ ١ٙع ٓ ٓ َ٠خْ أكىخِ ٗ عٍ ٚ ٝك يحص حٌـ ٙخُ حإلىحٌٍٍ ٞي ٌٚش ٚحإلىحٍس حٌّلٍ ١ش ٚحٌ١ٙج خص حٌعخِ ش حٌويِ ١ش
ٚحتلظٜخى٠ش ـمي أٛزلض ؿّ١ع ٌٖ٘ حٌـٙخص رّخ ـٙ١خ حٌّلخـهخص هخٟعش ألكىخِٗ ى ْٚطفَلش ر ٓ١وٙٔٛخ طٕظّ ٟاٌٚ ٝكيحص حٌـ ٙخُ
حإلىحٌٍٍ ٞي ٌٚش ٚحإلىحٍس حٌّلٍ ١ش حٌظ  ٟطٔ َ ٜعٍ ٙ١خ حألٔهّ ش حٌلى ١ِٛش أ ٚطظ يٍؽ ـ  ٟع يحى حٌ١ٙج خص حٌعخِ ش حٌظ  ٟطٕهّ ٙخ ل ٛحٔٓ١
ٌٛٚحثق هخٛش ٌ٘ٚح حٌٕٙؾ حٌٌٍٓ ٞىٗ حٌَّ٘ع ٠ؽخ ٙٔ َ٠ؾ ل خٔ ْٛحٌّٕخل ٜخص ٚحٌِّح ٠يحص حٌٔ خرك ٍل ُ ٕ ٌٔ 9ش  َ1983حٌ ٌ ٞو خْ
٠م ٝ٠رَٔ٠خْ أكىخِٗ عٍ ٝرع ٞحٌـٙخص ـّ١خ ٌُ َ٠ى ر٘ؤٔٗ ٔ ٚهخ ٙـ ٟحٌمٛحٔ ٓ١أ ٚحٌمَحٍحص حٌّظعٍم ش ربٔ٘ خثٙخ ٚطٕهّ ٙخ ٚاً
عًّ حٌَّ٘ع اٌ ٝاٌؽخء ًٌه حٌمخٔ ْٛرّٛؿذ حٌمخٍٔ ْٛلُ ٌٕٔ 89ش  َ1998حٌّ٘ خٍ اٌ ٗ ١حه ٠ع ؿّ ١ع حٌـ ٙخص حٌّٕ ٙٛ ٜعٍ ٙ١خ
ـ ٟحٌّخىس حألِٛ ِٓ ٌٝٚحى اٛيحٍٖ ألكىخِٗ.
ـٌ٘ ٟح حٌّعٕ ٝـظ ٜٛحٌـّع١ش حٌعّ ١ِٛش ٌمٔ ّ ٟحٌفظ ٚ ٜٛحٌظ٘ َ٠ع رّـٍ ْ حٌي ٌٚش – ـظ ٍ ٜٛل ُ  224رظ خٍ٠ن  ٍِ 2004/3/22ؿ
ٍلُ ِ 227/2/7ـّٛعش حٌّزخىة حٌظ  ٟحلَط ٙخ حٌـّع ١ش حٌعّ ١ِٛش ٌمٔ ّ ٟحٌفظ ٚ ٜٛحٌظ٘ َ٠ع رّـٍ ْ حٌي ٌٚش ِ ٓ أوظ ٛرَ – 2003
ٓزظّزَ 2004
ٚرخإلكخٌش اٌِ ٝخ طميَ  ٌّٚخ وخٔ ض ٔ ٙٛ ٜل خٔ ْٛحٌّٕخل ٜخص ٚحٌِّح ٠يحص ٓ خٌؿ حٌ ٌوَ طع ي ِ ٓ لز ً ١حٌٕ ٙٛ ٜحَ ِ٢س ٚحٌمٛحع ي
حٌّـَىس حٌّوخ١ذ رٙخ ؿّ١ع أؿِٙس ١٘ٚجخص حٌي ٌٚش حٌّٕ  ١ٛر ٙخ ِٔ ج١ٌٛش طٔ ٚ َ١١اىحٍس حٌَّحـ ك حٌع خَ ـّ ٓ ػ ُ ـ ال ٠ـ  ُٛحتطف خق
عٍِ ٝخ ٠وخٌفٙخ أ ٚحٌِٕٚي عٕٙخ ٌظعٍمٙخ رخٌٕهخَ حٌعخَ ٚط٠ل ٟ٘ ٟحٌمٛحعي ٚحؿزش حٌظطز١ك.
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وّخ ٘ ٛحٌلخي ٌّخ ـعٍٗ حٌَّ٘ع ـ ٟحٌّخىس حألِٛ ِٓ ٌٟٚحى اٛيحٍ حٌمخٍٔ ْٛلُ ٕ ٌٔ 89ش  1998حٌّ٘ خٍ اٌ ،ٗ ١ـم ي ؿ خءص عز خٍحص
ٌ٘ح حٌٕ – ٚعٍٔ ٟلِ ٛخ ٍٓؿ ر١خٔٗ – ؿٍ١ش حٌّعٕ ٟلخ١عش حٌيتٌش عٍ٠َٓ ٟخْ أكى خَ ل خٔ ْٛحٌّٕخل ٜخص ٚحٌِّح ٠يحص حٌّ٘ خٍ اٌٗ ١
عٍ ٟحٌ١ٙجخص حٌعخِش  ِٓٚى ْٚأْ ٠م١ي ًٌه رّخ هٍض ِٕٗ ٔ ٙٛ ٜحٌم ٛحٔٚ ٓ١حٌم َحٍحص حٌّظعٍم ش رظٍ ه حٌ١ٙج خص وّ خ و خْ حٌل خي ـ ٟ
حٌمخٔ ْٛحٌٔخركِ ٛ٘ٚ ،خ ت ٠ظؤط ٟاعّخٌٗ ات رخٌمٛي رٕٔن ؿّ١ع حألكىخَ حٌظ ٟطّٕ٠ظٙخ طٍه حٌمٛحٔٚ ٓ١حٌم َحٍحص ـ ّ١خ طعخٍ ٟض ـٗ ١
ِع أكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔ،ْٛ

حٌٔزذ حٌؼخٔ:ٟ
ِوخٌفش ٔ ٙٛ ٜحٌّ ٛحى " ٓ ِ "13 – 8 – 7ل خٔ ْٛطٕه  ُ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍل ُ ٕ ٌٔ 86ش ٚ 1956حٌّ خىس " ٓ ِ "47حٌالثل ش
حٌظٕف ٠ٌ١ش ٌٍم خٔ ْٛحٌ ٜخىٍس ر خٌمَحٍ ٍل ُ ٕ ٌٔ 69ش  ًٌٚ 1959ه رخٌٔ  َ١ـ  ٟاؿ َحءحص  ٍ١ذ حٌظ َهٍ ٚ١ل ُ ٕ ٌٔ 552ش 2000
ٚحٌٜخىٍ ر٘ؤٔٗ طَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ  ِٓٚ 3503رعيٖ عمي حتٓظؽالي ٍلُ  1543عٍ ٝحٌَؼُ ِ ٓ طيحهٍ ٗ ِ ع حٌطٍز خص حٌّميِ ش ِ ٓ
َٗوش حٌٌٍٕ َٜفٓٛفخص أٍلخَ ٌٕٔ 527 ٚ 526ش ٚ1999حٌٌ ٜط ُ حٌظؤٗ  َ١عٍ ٗ ١حٔ ٗ ِظ يحهً ِ ع حٌطٍ ذ ٍل ُ ٕ ٌٔ 527ش َ1999

ٌٚىٓ ِع طعي١ ً٠ف ١ؿ ـ  ٟحإلك يحػ١خص ٌظف خى ٜحٌظ يحهً ِ ع ٍ١ز َ ٗ ٟوش حٌٌٍٕ َ ٜف ٓٛفخص ٚحٌ ٌ ٞط ُ ر خٌظٛح١ئ ر  ٓ١و ال ِ ٓ
حٌّٛةؿ حٌّوظٚ ٚرِٕ ٓ١يٚد حٌَ٘وش تّٓ١خ حٔٗ طَطذ عًٌٍ ٝه ا٘يحٍح ٌٍّخي حٌعخَ ـخٌؼخرض ٚـمخ ٌّخ حٔظ ٙض اٌٗ ١
حٌٍـٕش حٌّ٘ىٍش ٌٍظفظ ٖ١عٍ ٝحٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ أْ :
 -1حٌَ٘وش حٌطخعٕش كخٍٛش عٍ "5" ٝعمٛى حٓظؽالي ـِٕ ٟخ١ك حٌ٘ؽذ ٚحٌزخطٚ ٍٛحْ حتكظ١خ ٟ١ر ٙخ  ً ٜ٠اٌ "47134490 " ٝ
ًٍِ ٓ١ ْٛ١حص ؿٛىس عخٌ١ش.
ٔ -2ظخثؾ أعّخي حٌَ٘وش هالي حٌفظَس ِٓ  2002كظ 2008 ٝطم يٍ رل ٛحٌ ١ٍِ 1.8 ٟخٍ ؿٕ ُ ٌ ٗ ١طل ً ٜعٍز ٙ١خ حٌي ٌٚش ات عٍ 90 ٝ
أٌؿ ؿٕٙ١خ " طٔع ْٛأٌؿ ؿٕٙ١خ تؼزَ"
 -3أْ حتكظ١خ ٟ١حٌّظٛحؿي ـِٕ ٟخ١ك حتٓ ظؽالي ِ ٓ لز ً حٌ٘ َوش ّ ٔ٠ق ٌالٓ ظؽالي حٌظ١ٕ ٜعٌ ْ١ ٌٚ ٟز ١ع حٌو خَ ـم ّ ٔ٠ ٢ق ٌ ٙخ
رختَّٓحٍ ٌّيس  66عخِخ لخىِخ.
 -4حؿّ خٌ ٝحٌىّ ١خص حٌّٕظـ ش ٚحٌّٔ ظوَؿش ِ ٓ ه خَ حٌف ٓٛفخص رّعَـ ش ٗ َوش حٌزل َ حألكّ َ ٌٍعم ٛى أٍل خَ " – 1639 – 1543
ٚ " 1707 – 17066 – 1580 – 1579 – 1577ر١خٔظٙخ وخٌظخٌ-: ٟ
(أ) – حؿّخٌ ٝحٌىّ١خص حٌّٕظـش 4.237.610
(د)  -حؿّخٌ ٝحٌىّ١خص حٌّٜيٍس1.476.192
(ؽ)  -حؿّخٌ ٝحٌىّ١خص حٌٍّٛىس ِلٍ١خ 3.761.418
(ء)  -حؿّخٌ ٝحٌىّ١خص حٌّٕظـش وٍٙخ 2.028.14.562

ٚطميٍ رّزٍػ ١ٍِ2خٍ  14 ٚ ْٛ١ٍِ 28ٚأٌؿ  502ٚؿٕٙ١خ.
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚـمخ ٌّخ حٓظمَ عٍ ٗ١ل٠خء ٌٖ٘ حٌّلىّش حٔٗ "ٚحْ وخْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ليى ِيٌٛي حٌؽٖ أ ٚحٌظالع ذ حٌّٛؿ ذ
ٌظٛل ١ع ٘ ٌٖ حٌـ ِحءحص ٗ ي٠يس حٌ  ١ ٛخٖ ٌظع يى حألٓ خٌ١ذ ٚحٌ ٍٛ ٜحٌظ ّ٠ ٟى ٓ أْ طظو ٌ٘خ ٚطط ٍ٘ٛخ ِ ٓ أْ أله َ ات أْ ل ٠خء ٘ ٌٖ
حٌّلىّش لي طٛحطَ عٍ ٝطٛحـَ حٌؽٖ ٚحٌظالعذ ـ  ٟحٌل ختص حٌظ  ٟط ظُ ع ٓ ع يَ حٌظ ِحَ حٌّظعخل ي ـ  ٟطٕف ٌ ١حٌظِحِخط ٗ ِٚلخٌٚظ ٗ ا٠ـ خى
حٌٔزً ٚحٌؼؽَحص حٌظ ٟطىفً حٌلًٍ ِٕٙخ حرظؽخء طلم١ك ِٕفعش ؼَِٚ٘ َ١عش عٍ ٝكٔخد حٌٍّٜلش حٌعخِ ش  ِ ٛ ٘ٚخ ت ٠ظ ؤط ٝات رؼز ٛص
ٓٛء ٔ١ظٗ رم١خَ حٌيٌ ً١عٍ ٝحٓظٙيحـٗ طلم١ك ٍِٜلش ؼَِٚ٘ َ١عش ٚحٓظعّخي حٌظلخٌ ً٠ظلم١ك ًٌه".
ـٌ٘ ٝح حٌّعٕ ٝحٌطعٓ ٍلُ – ٌٕٔ 18249ش 52ق – ؿٍٔش 2010/3/16
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚـمخ ٌّخ حٓظمَ عٍ ٗ١ل٠خء ِلىّش حٌٕم ِٓ ٞأْ " حٓظوال ٙعٕخ َٛحٌظيٌ ْ١حٌٌ٠ ٞـ ِ ١ارط خي حٌعم ي
ِ ٓ ٚل خثع حٌ يعٚ ٜٛطم ي َ٠ػزٛط ٗ أ ٚع يَ ػزٛط ٗ ٚعٍ  ِ ٝخ ؿ َ ٜر ٗ ل ٠خء ٘ ٌٖ حٌّلىّ ش ِ ٓ حٌّٔ خثً حٌظ  ٟطٔ ظمً ر ٙخ ِلىّ ش
حٌّٟٛٛع ىٍ ْٚلخرش عٍٙ١خ ِٓ ِلىّش حٌٕمِ ٞخىحَ ل٠خثٙخ ِمخِخ عٍ ٝأٓزخد ٓخثؽش "
كىُ ِلىّش حٌٕم ٞـ ٟحٌطعٓ ٍلُ – ٌٕٔ 2351ش 51ق -ؿٍٔش 28ّ 1987/11/29ع1025ٙ 2
ٚـ ٝكىُ أهَ " طميٓٚ َ٠خثً حٌؽٖ ٚحإلوَحٖ ِٚزٍػ ؿٔخِش وً ِٕٙخ ٚطؤػَ٘١خ ـ ٔ ٟف ْ حٌّظعخل ي ِ ٓ حألِ  ٍٛحٌّٛ ٟٛع١ش حٌظ ٟ
طٔظمً رٙخ ِلىّش حٌّٟٛٛع ٚت ٍلخرش عٍٙ١خ ِٓ ِلىّش حٌٕم ٞـًٌ ٟه ِظ ٝألخِض ل٠خء٘خ عٍ ٝأٓزخد ٓخثؽش"
كىُ ِلىّش حٌٕم ٞـ ٟحٌطعٓ ٍلُ – ٌٕٔ 2373ش 51ق -ؿٍٔش 39ّ 1988/4/10ع636ٙ 1
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 ِٓٚك١غ حٔٗ ٌّٚخ وخْ حٌز ِٓ ٓ١حألٍٚحق أْ ٗٛح٘ي حٌظٛح١ئ ٚحٌؽٖ لي تُِض حٌعم ٛى ِٕ ٌ ريح ٠ش ارَحِ ٙخ كظ ٝ
ٔٙخ٠ظٙخ ٌٌٌٚه ِهخَ٘ عيس:
أٚت  ٛ :ي ٍٚط َه ٚ١حٌلّخ ٠ش ٍل ُ ٚ 2003/ 240حٌ ٜخىٍ رٕ خء عٍ  ٝط َه ٚ١حٌزل غ ٍل ُ ٚ 3503حٌ ٌ ٞط ُ اٌؽخث ٗ رظ خٍ٠ن
 2003/2/13رخٌّوخٌفش ٌ٠َٜق كىُ حٌمخٔ ْٛترظٕخثٗ عٍِٔ ٝخكش رل غ ٌ ُ ٠ع ي ِ َه ٚرختٓ ظؽالي ـ ٙ١خ تٓ ّ١خ أْ ط خٍ٠ن اٌؽ خء
طَه ٚ١حٌزلغ طُ رظخٍ٠ن ٓ 2003/2/23خرك عٍ ٝطخٍ٠ن ٛي ٍٚطَه ٚ١حٌلّخ٠ش .2003/7/28
ػخٔ١خِ :وخٌفش لَحٍ  َ٠ُٚحٌٕٜخعش ٚحٌظّٕ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش رعيَ حٌّٛحـمش عٍ ٝحٌطٍذ حٌّميَ ِٓ حٌ٘ َوش كظ  ٝت ٠ل يع حكظى خٍ ٌظٍ ه
حٌوخِش ِٓ لزً حٌَ٘وش ِّخ ٠ظ١ق حٌفَٛش ٢ه ٌَ ٓ٠الٓ ظؼّخٍ ـ ٌ ٘ ٟح حٌو خَ " ٍؼ ُ حْ طٍ ه حٌظ١ ٛٛش ط ُ عَٙ ٟخ ِ ٓ لز ً حإلىحٍس
حٌعخِش ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظٚٚ ٖ١حـمض عٍٙ١خ ات حٔٗ ٚعٍ ٝحٌ َؼُ ِ ٓ ًٌ ه لخِ ض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ ً ٖ١حط ٙخ رخٌٔ َ١
ـ ٟاؿَحءحص حٌعي٠ي ِٓ طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حتٓظؽاليِ .وخٌفش لَحٍ  َ٠ُٚحٌٕٜخعش.

ػخٌؼ خ :مممني الشممركة الطاعنممة عقممدي االس م غالل رقمممي  2817و  2818بالمخالفممة للقممانون ب قممديل مممدن االس م غالل مممن
عشرون عامما إلمم ثالثمون عامما و كمرار األممر بالنسمبة لققمد االسم غالل رقمم  274:و مرخي الجمايمة رقمم
3114/351
رابقا; جمي الطلبات المقدمة من الشركة المدعية للجصول علم راخي البجث وعقمود االسم غالل السمالع كراما غيمر موققم
من ممدير عمام اإلدارن القاممة لل مرخي وال ف ميش ،ويوجمد المكمان المخصم لم ل ال وقيم خاليما علمم لم الطلبمات والنمما
المرفقة بها
خامسا; ال غاري عن قديم الشركة الطاعنة الى قارير فنية ِفٍٜش رٕظخثؾ حٌزلغ حٌظ ٟلخِض رٙخ ٚوٌٌه حٌظمخٍ َ٠حٌفٕ١ش حٌ٘٠َٙش.
ٓخىٓخ :حٌظ َه ٚ١رختٓ ظؽالي ع ٓ  ٠َ١ك حتطف خق حٌّزخٗ َ ٌٍ٘ َوش حٌطخعٕ ش عٍ  ٝحٌ َؼُ ِ ٓ ِعَـظ ٙخ ٓ خرمخ ر خْ حٌّٕ خ١ك حٌؼالػ ش
ِلـُٛس ألرلخع حٌ١ٙجش ٚأٙخ ِٕخ١ك ِٔـٍش ِٓ لزً أٔٙخ ِٛحلع حوظ٘خؾ ٌٍوخَ .
ٚطَط١ز خ عٍ  ِ ٝخ طم يَ ـ خْ  ٛي ٍٚل َحٍ ٞحٌظ َهٚ ٚ١حتٓ ظؽالي ٍلّ ٚ 1543 ٚ 3503 ٟحٌعي ٠ي ِ ٓ ط َحه ٚ١حٌزل غ ٚعم ٛى
حتٓظؽالي ٚـمخ ٌٍظٛح١ئ أ ٚحٌؽٖ ٓٛحء ِٓ لزً حٌـٙش حإلىحٍ٠ش أ ِٓ ٚلزً حٌَ٘وش حٌطخعٕش ٘ ٟلَحٍحص رخ ٍ١ش رطالٔ خ ِطٍم خ ٚطؤه ٌ
كىُ حٌمَحٍحص حٌّعيِٚش  ِٓٚػُ ت طٍلمٙخ ح ٜكٜخٔٗ طعّٜٙخ ِٓ حإلٌؽ خء أ ٚحٌم ٠خء رزطالٔ ٙخ ٌ ٘ٚح حألِ َ ٠ـ ي ِ َىٚىس حٌطز١ع ٟ
"ـ ٟأْ حٌمَحٍحص حإلىحٍ٠ش حٌظ ٟطٌٛي كمخ أَِ ٚوِح ٗو١ٜخ ٌاـَحى ت ٠ـ ٓ ُٛلزٙخ ـ  ٟحٚ ٜل ض ًٌ ه حٓ ظـخرش ٌ يٚحع ٟحٌٍّ ٜلش
حٌعخِش حٌظ ٟطم ٝ٠حٓظمَحٍ طٍه حٌَّحوِ – اًح وخٔض ؼَِٚ٘ َ١عش طع ٓ١عٍ ٝؿٙش حإلىحٍس ٓلزٙخ حٌظِحِخ رلى ُ حٌم خٔٚ ْٛط ٜل١لخ
ٌاٟٚخع حٌّوخٌفش ـ ٟكخٌش كٜٛي حكي حألـَحى عٍ ٝلَحٍ أىحٍٔ ٜظ١ـش حٌؽٖ أ ٚحٌظيٌ ٓ ِ ْ١ؿخٔز ٗ – ـخٌظ يٌ ْ١ع ١ذ ِ ٓ عٛ ١د
حإلٍحىس اًح ٗخد حٌظَٜؾ أرطٍٗ أعّخت رخْ حٌؽٖ ٠فٔي وً ٗت ٠زم ٝأْ ٠ى  ْٛحٌظ يٌ ْ١حٌّ ٜخكذ ٌَّحك ً ا ٛيحٍ حٌم َحٍ حتىحٍٜ
لٜي٠خ ٍ٠ـؤ ـٛ ٗ١خكذ حٌ٘ؤْ اٌَ١ ٝق حكظ١خٌ١ش رٕ١ش حٌظٌٍٛٛٛ ً١ٍ٠ي اٌ ٝؼَ ٝؼَٚ ِ٘ َ ١ع  ٠يـع حإلىحٍس اٌ  ٝا ٛيحٍ لَحٍ٘ خ
 ٍَِ٠ٚـ ٗ١أ٠٠خ أْ ٠ىٛ ْٛخىٍح ِٓ حٌّٔظف١ي أ٠ ٚؼزض حٔٗ وخْ ٠عٍُ رٗ أ ِٓ ٚحٌّفظَ ٝكظّخ أْ ٠عٍُ ر ٗ رل ١غ ت  ٠٠خٍ حٌّٔ ظف١ي
أْ طوٍؿ ٍوٓ حٌعٍُ – أٓخّ ًٌه ِعخلزش حٌّيٌْ ًحطٗ ٚكَِخٔٗ ِٓ ٔظ١ـش عٍّٗ".

حٌٔزذ حٌؼخٌغ:
ِوخٌفش لَحٍ  َ٠ُٚحٌٕٜخعش حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن  2002/9/29رعيَ حٌّٛحـم ش عٍ ٕ ِ ٝق حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش أ ٗ ٠ط َحه ٚ١رل غ ح ٚعم ٛى
حٓظؽالي كظ ٝت ٠ليع حكظىخٍ ٌٍوخِش ات حٔٗ ٚعٍ ٝحٌَؼُ ِٓ ًٌه لخِض حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَحه ٚ١رّٕق حٌَ٘وش حٌطخعٕش حٌعي٠ي ِٓ
طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حتٓظؽالي رخٌّوخٌفش ٌٌٙح حٌمَحٍ .
ك١غ اْ حٌؼخرض ِٓ حألٍٚحق حٔٗ رظخٍ٠ن ٚ 2002/9/29حـك حٌٔ١ي  َ٠ُٚ /حٌٕٜخعش ٚحٌظّٕ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش " حٌّو ظ ٚثٔ ٌحن" عٍ ٝ
حٌٌّوَس حٌّميِش ِٓ حٌٍـٕش حٌّ٘ىٍش رخٌمَحٍ حٌُٛحٍٍ ٞلُ ٚ 2002/121حٌظ ٟط ّٓ٠حٔٗ لي " طزٌٍ ٓ١ـٕ ش اْ ٗ َوش حٌزل َ حألكّ َ
ٌٍظعيٌ ٓ٠يٙ٠خ عيى " "8طَحه ٚ١رلغ ٌوخَ حٌفٓٛفخص رخؿّخٌِٔ ٝخكش  105.1وُ َِر ع  ٌٚيٙ٠خ أ ٠٠خ ع يى " "4عم ٛى حٓ ظؽالي

رخؿّخٌِٔ ٝخكش 23.3وُ َِرع ٌٕفْ هخَ حٌفٓٛفخص ٚعٍ ٗ١ط ٝٛٛحٌٍـٕش رعيَ حٌّٛحـمش عٍ  ٝحٌطٍ ذ حٌّم يَ ِ ٓ حٌ٘ َوش كظ  ٝت
٠ليع حكظىخٍ ٌظٍه حٌوخِش ِٓ لزً حٌَ٘وش ِّخ ٠ظ١ق حٌفَٛش ٢هٌَ ٓ٠الٓظؼّخٍ ـ ٌ ٘ ٟح حٌو خَ " ٚرٕ خء عٍ ٛ ٗ ١يٍ حٌم َحٍ رع يَ
ِٕق حٌَ٘وش حٌطخعٕش أ ٗ٠عمٛى حٓظؽالي أ ٚطَحه ٚ١رلغ وّخ حٔٗ ٌُ ٠ؼزض ِٓ حألٍٚحق اٌؽخء ًٌه حٌمَحٍ أٓ ٚلزٗ
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٌّٚخ وخْ حٌّٔظمَ عٍ ٗ١ل٠خء  ٚاـظخء أْ " حٌٍُّٔ رٗ أْ ٌـٙش حإلىحٍس أْ ط٠ع ِٓ حٌمٛحعي حٌظٕه١ّ١ش ِ خ
طَحٖ ِالثّخ ٌلٔٓ ٓ َ١حٌعًّ رخٌَّحـك ٚحْ طليى حٌٛل ض حٌّٕخٓ ذ ٌظٕفٌ٘ ١خ وّ خ ٌ ٙخ أْ طع يي ٘ ٌٖ حٌمٛحع ي أ ٚطٍؽ ٙ١خ كٔ زّخ ط َحٖ
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ِ لممخ ٌٜخٌق حٌعًّ ٚ ،ت ِلً ٌٍطعٓ عٍ ٝطَٜـٙخ ـٌ٘ ٟح حٌ٘ ؤْ ِ خىحَ ل ي ط ُ رٕ خء عٍ  ٝحٌٔ ٍطش حٌّو ٌٛش ٌ ٙخ رّمظ ٝ ٠حٌم خْٔٛ
ٚىِ ْٚـخُٚس ٌليٚى٘خ أ ٚحٌوَٚؽ عٍٙ١خ ـ ٟحٌظطز١ك حٌفَى"ٞ
ـٌ٘ ٟح حٌّعٕ ٝحٌطعٓ ٍلُ – ٌٕٔ 382ش 14ق.ع – ؿٍٔش 1974/1/27
ٚطَط١زخ عٍِ ٝخ طميَ ـخْ حتٌظفخؾ عٍ  ٝل َحٍ  َ ٠ُٚحٌٕ ٜخعش عٍ  ٝحٌٕل  ٛحٌّز ٍ ٓ ٓ١فخ  ٘٠ىً اه الي ر ٛحف ٌٕ ٙٛ ٜحٌم خْٔٛ
ـخٌؼخرض ٚٚـمخ ٌٕ ٚحٌّخىس " ِٓ "4لخٔ ْٛحٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٓ خٌؿ حإلٗ خٍس اٌٚ ٗ ١حٌظ  ٟط ٕ ٚعٍ  ٝحٔ ٗ " طم ُٚ َٛحٍس حٌظـ خٍس
ٚحٌٕٜخعش ١زمخ ألكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔ ْٛطٕه ُ١حٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍٚلخرظٙخ ٚوً ِخ ٠ظعٍك رٙخ "............

 ِٓٚك١غ اْ حٌّٔ ٍُ ر ٗ ـ ِ ٟـ خي حٌظفٔ  َ١أْ ٔ ٙٛ ٜحٌظ٘ َ٠ع حٌٛحك ي ٠ـ ذ ات طظٕخٓ ن ر ً ٠ظع  ٓ١طفٔ َ٘١خ
رخعظزخٍ٘خ ٚكيس ِظىخٍِش ٠فَٔ رعٙ٠خ رع ٠خ عٍ  ٝحٌٕل  ٛحٌ ٌ٠ ٞلم ك أعّ خي ؿّ ١ع حٌٕ ٙٛ ٜت اّ٘ خي ٌ زعٞ
ِٕٙخ
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 ِٓٚػُ رخص ِٓ حٌٛحٟق أْ حٌمَحٍحص حإلىحٍ ٠ش ح  ٚحٌمٛحع ي ٚحٌٍ ٛحثق حٌظٕه ١ّ١ش ٚحٌظٕف ٠ٌ١ش حٌظ  ٟط ٠عٙخ حٌـ ٙش
حإلىحٍ٠ش حٌّوظٜش ربٛيحٍ عمٛى حتٓظؽالي ٚطَحه ٚ١حٌزلغ " ُٚحٍس حٌٕٜخعش ٓ خرمخ ُٚٚحٍس حٌزظ َٚي كخٌ ١خ"
أّخ طٔظّي لٛطٙخ ِٓ حٌمخٔ ْٛحٌٌ ٞطٜيٍ طٕفٌ١ح ألكىخِٗ رّٛؿذ حٌٕ ٚعٍٙ١خ ـظ٠ل ٟطٍه حٌمٛحعي ٓٛحء أوخٔض ٌٛحثق طٕف ٠ٌ١ش أٚ
طٕه١ّ١ش حطوٌص  ٍٛٛلَحٍحص ِىظٛرش أ ٚؼِ َ١ىظٛرش أ ٚكظ ٝحٌظعٍّ١خص ٚحٌىظذ حٌي٠ٍٚش ؿِء ِ ٓ حٌم خٔ ْٛحٌّ خٔق ٌ ٙخ طؤه ٌ كىّ ٗ
ٚأػخٍٖ  ٚطيِ ٍٚعٗ ٚؿٛىح ٚع يِخ رخعظزخٍ٘ خ ِٕزؼم ش عٕ ٗ ٠ٚظٛل ؿ َِ٘١ ٜخ عٍِ ٗ ١خىحِ ض ؿ خءص طلم١م خ ٌٍ ٜخٌق حٌع خَ ّ ٠ٌٚخْ
كٔٓ ٓٚ َ١حٔظهخَ حٌَّـك حٌعخَ ـظى ْٛؿّ١ع حٌظَٜـخص حٌظ ٟطزَِٙخ حٌـ ٙخص حٌّوخ١ز ش رؤكىخِ ٙخ رخ ٍ١ش اًح ِ خ  ٛيٍص رخٌّوخٌف ش
ٌٙخ.
وّخ أْ حٌمٛحعي حٌظٕه ١ّ١ش حٌعخِ ش حٌظ  ٟط ٜيٍ ِّ ٓ ٍّ٠ى ٙخ ،وخٌّ ي َ٠حٌع خَ ٌٍٍّ ٜلشِ .ظٔ ّش رط خرع حٌعّ ١ِٛش  ٚحٌظـَ ٠ي  ،طى ْٛ
رّؼخرش حٌالثل ش أ ٚحٌمخع يس حٌمخٔ ١ٔٛش حٌٛحؿز ش حإلطز خع ـ  ٛ ٟيى ِ خ  ٛيٍص ر٘ ؤٔٗ  .ـٍ١ظ َِ رَّحعخط ٙخ ت حٌَّءٚ ْٛ ٓٚك يُ٘ ،ر ً
حٌَثٔ ٛ٘ ْ١فٔٗ وٌٌه ـ ٟحٌظطز١ك عٍ ٟحٌلختص حٌفَى٠ش١ ،خٌّخ ٌُ ٜ٠يٍ ِٕٗ طعي ً٠أ ٚاٌؽخء ٌٙخ ر ٕفْ حألىحء ،أ ٞرم َحٍ طٕهٟ ّ١
عخَ ِّخػً ،ت ـ ٟططز١ك ـَى ٞلخَٛح عٍ.ٗ١

ٌّٚخ وخْ ًٌه ٚك١غ حٔٗ  ِٓٚحٌّمٍَ أْ " رطالْ حٌعمي ٛٚؿ ٍ٠لك رخٌظَٜؾ حٌمخٔ ٟٔٛحٌّع١ذ رٔذ ِوخٌفظٗ ألكىخَ
حٌمخٔ ْٛحٌّٕهّ ش إلٔ٘ خثٗ ـ١ـعٍ ٗ ؼ ٛ َ ١خٌق تْ  ٕ٠ظؾ أػ خٍٖ حٌمخٔ ١ٔٛش حٌّمٛ ٜىس" أ ٟلض ؿّ ١ع حٌعم ٛى حٌظ  ٟأرَِظ ٙخ حٌـ ٙش
حإلىحٍ٠ش رخٌّوخٌفش ٌٜل١ق كىُ حٌمخٔ ْٛرخٍ١ش ٚؿٛىح ٚكىّخ إلرَحِ ٙخ رخٌّوخٌف ش ألكى خَ حٌم خٔ ْٛحٌّ ٕهُ إلٔ٘ خثٙخ ٚت طٕ ظؾ أػخٍ٘ خ
حٌمخٔ١ٔٛش وّخ أْ أٓزخد حٌزطالْ ت طِٚي رختؿخُٖ.

 ِٓٚك١غ حٔٗ عٓ حٌيـع رّوخٌفش حٌلىُ حٌّطع ْٛـٌٍ ٗ ١م خٌٔ ْٛع يَ ط ٛحـَ كخٌ ٗ ِ ٓ ك ختص حإلٌؽ خء حٌّٕٙٛ ٜ
عٍٙ١خ لخٔٔٛخ:
 ٓ ِٚك ١غ اْ حٌّ خىس  ٓ ِ 147حٌم خٔ ْٛحٌّ ئ ٟحٌّ َٞ ٜحٌ ٜخىٍ رخٌم خٍٔ ْٛل ُ  1948 ٕٗ ٌٔ 131ط ٕ ٚعٍ  " ٝحٌعم ي
َٗ٠عش حٌّظعخلي ٓ٠ـال ٠ـٔ ُٛم ٜٗأ ٚطعي ٍٗ٠ات رخطفخق حٌطَـ ٓ١أٌ ٚآزخد حٌظ٠ ٟمٍَ٘خ حٌمخٔ" ْٛ
ٚطٕ ٚحٌّخىس  ِٓ 148حٌمخٔ ْٛحٌّئ ٟطٕ ٚعٍ ٝحٔٗ"٠ـذ طٕف ٌ١حٌعمي ١زمخ ٌّخ حٗظًّ عٍٚ ٗ١رطَ٠م ٗ طظف ك ِ ع ِ خ ٛ٠ؿز ٗ
كٔٓ حٌٕ١ش"
" ِٓٚك١غ اْ حٌزٌ٘ ِٓ ٓ١ح حٌٕٓ ٚخٌؿ حٌٌوَ أْ حٌعمٛى رٜفٗ عخِٗ ٠لىُ ارَحِٙخ ِزيأ حٌَٟخث ٗ١حرظ يحء ٌ يهٛي َ١ـ  ٟحٌظعخل ي
ـ ٟحٌَحرطش حٌعمي٠ش ِ ٛ٘ٚخ ٔ٠ظظزع أ ٠٠خ ٍَٚ ٟس ط ٛحـَ حٌَ ٟخ ِ ٓ َ١ـ  ٟحٌعم ي عٕ ي اىه خي ح ٜطع ي٠الص عٍٚ ٗ ١ت  ٍّ٠ه حٓ ِ ٜ
َ١ـ ٟحٌعمي ٍٓطٗ طعي ً٠حٌعمي رخت ٍحىٖ حٌّٕفَىس ىِٛ ْٚحـم ش حٌط َؾ حأله َ ـخأل ً ٛأْ كم ٛق َ١ـ  ٟحٌظعخل ي طل يى ٚـم خ ٌّ خ ٘ ٛ
ِٕ ٜٙٛعٍ ٗ١ـ ٝحٌعمي  0ات أْ حٌٟٛع ٠وظٍؿ وؼَ١ح ـ ٟحٌعم ٛى حتىحٍ ٗ ٠اً أْ حٌـ ٙش حتىحٍ٠ ٗ ٠ل ك ٌ ٙخ أْ طع يي ـ  ٟحٌعم ي ر خت
ٍحىٖ حٌّٕفَىس رؽ ٗ١طلم١ك حٌٜخٌق حٌعخَ  ٛ٘ٚكك ِمٍَ ٌٍـٙش حتىحٍٚ ٗ٠ت ٠ـ ٌٙ ُٛخ أْ طظٕ خُي عٕ ٗ ألٔ ٗ ِظ ً ٜرخٌ ٜخٌق حٌع خَ ،
ـخٌعمي حتىحٍ٠ ٜوظٍؿ عٓ حٌعمي حٌّئ ٟك١غ حْ حٌٍّٜلش حٌعخِش ـ ٟحٌعم ٛى حتىحٍ ٗ ٠طؽٍ ذ عٍ  ٝحٌٍّ ٜلش حٌوخ ٛش ر ٙيؾ طٔ َ١١
حٌَّـك حٌعخَ 0
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 ِٓٚك١غ اْ ِٓ حٌٍُّٔ ر ٗ أْ حٌعم ٛى حإلىحٍ ٠ش ٘  ٟاك ي ٜحٌ ٓٛخثً حٌظ  ٟطٍـ ؤ اٌ ٙ١خ ؿ ٙش حإلىحٍس  ٝ ٘ٚر ٜيى ِزخٗ َس ٔ٘ خ١خطٙخ
حٌّوظٍفش حٌَّـم١ش ِٕ ٙخ ٚحٌطز١ع ١ش  ٕ٘٠ ٛ ٘ٚخ ٔظ١ـ ش طالل  ٝحٍحىط  ٝحٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش  ٚحٌّظعخل ي ِع ٙخ ٚطوظٍ ؿ ـ  ًٌ ٟه ِ ع حٌم َحٍ
حتىحٍٚ ٜحٌٌٜ٠ ٞيٍ رخإلٍحىس حٌّٕفَىس ٌـٙش حإلىحٍس  ِٓٚػُ ـخْ ٗ خٔٗ ٗ خْ حٌعم ٛى حٌّئ ١ش ٠و ٠ع اٌ  ٝل خٔ ْٛحٌعم ي ٚحٌ ٌ٠ ٞـ ي
َِىٚىس حٌطز١ع ٟـِ ٟزيأ ٍٓطخْ حإلٍحىس رى ْٛأْ حتٌظ ِحَ حٌعم ي ٔ٠ ٞظٕي اٌ  ٝاٍحىس حٌط َـ ٓ١حٌّظعخل ي ٓ ِٚ ٓ٠ػ ُ ـطخٌّ خ أْ حٌعم ي
أٛزق رظٍه حٌٍٜٛس ٘ ٛلخٔ ْٛحٌطَـ ٓ١طّض ١ٛخؼظٗ رخإلٍحىس حٌل َس ٌٍط َـ ٓ١ـ ٛ ٙىحثّ خ ل خٔ ْٛع خىي  ِ ٛ ٘ٚ ،خ ٠عز َ عٕ ٗ رّز يأ
حٌمٛس حٌٍِِّش ٌٍعمي ٠ٚظَطذ عٍ ٝحعظزخٍ حٌعمي لخٔ ْٛحٌطَـ ٓ١أّٙخ ٍ٠ظِِخْ رظٕفٚ ٌٖ١ت ٠ـ ُٛألكيّ٘خ أْ ٔ٠ظمً رٕم ٗ٠أ ٚطعيٗ ٍ٠
ٚحْ ٠لظََ وً َ١ؾ حٌؼمش حٌظٟٚ ٟعٙخ حٌّظعخلي ح٢هَ وّخ ٠ظَطذ عٍ ٗ١أ٠٠خ أْ حٌمخ٠ ٟٟـذ عٍ ٗ١أْ ٠لظََ ٌ٘ح حٌمخٔ ْٛحٌو خٙ
رخٌطَـ ٓ١ـ١م َٛرظٕفٚ ٌٖ١ـك ِخ حَٜٔـض اٌ ٗ١اٍحىطّٙخ حٌّ٘ظَوش وّخ ٠ظَطذ عٍ ٗ ١حٔ ٗ ٠ـ ذ عٍ  ٝحٌّ٘ َع أْ ٠لظ ََ ٘ ٌح حٌم خْٔٛ
حٌوخ ٙـال ٠عيي ِٓ أػخٍٖ رمخٔ ْٛؿي٠ي  ٜ٠يٍٖ ٔ ٓ ِٚ ،خك ١ش أه َ ٜـ بًح وخٔ ض عز خٍحص حٌعم ي ٚح ٟلش ح ٜطؼ َ ١ـ  ٟحٌ ٌ٘ٓ ِعٕ ٝ
ٚحك ي إلٍحىس حٌّظعخل ي ٔ٠ ٓ٠ظوٍ ِٕٙ ٚخ ـ ِ ٍٛطخٌعظ ٙخ ـ ال ٠ـ ٌٍ ُٛمخ ٟ ٟحتٔل َحؾ ع ٓ ٘ ٌح حٌّعٕ ٌٍ ٝزل غ ع ٓ اٍحىس أه َٜ
ٌٍّظعخلي ٓ٠ـ ٌٖٙحإلٍحىس لي عزَ عٕٙخ والا ِٓ َ١ـ  ٟحٌعم ي ـ ال ٠ـ  ُٛألك ي ِ ٓ حٌط َـ ٓ١أْ  ٠يع ٝأْ ٘ ٌٖ حإلٍحىس حٌه خَ٘س طو خٌؿ
اٍحىطٗ حٌزخ ٚ ٓ١ت ٠ـٌٍ ُٛمخٕ٘ ٟٟخ أْ ٠ؽٍذ حإلٍحىس حٌزخ ٓ١عٍ  ٝحإلٍحىس حٌه خَ٘س أِ خَ حٌمخع يس حٌعخِ ش ٚحأل ً ٛحٌع خَ ـ  ٟحٌعم ٛى
رٜفش عخِش.
ومن جيث إن من المقرر في قراء ا ه المجكمة أن الخطأ الققدي او عدم قيام الم قاقد ب نفي ال ةاما الناش ة عن الققد أيا
كان السبل في ل وسواء كان عدم ال نفي ناشم ا عمن عممده أو إامالم أو فقلم دون عممد أو إاممال  ،والققمد اإلداري كغيمره
من الققود الملةمة لطرفيها يولد ال ةامات عقدية علم كل منهما  ،وال ش أن أخ ال ةامات اإلدارن في عقد مقاولة األعممال
أن مكن الم قاقد مقها من موق نفي ا ه األعمال بجيث يبسط علي سيطر المادية بما يمكن من البدء في ال نفي كما يقم
عليها أيرا االل ةام برمان اس مراره بالموق فمال يق ررم أجمد ينمةع عنم جياة م أو يجمول بينم وبمين إ ممام األعممال مجمل
الققد فان أخلت اإلدارن ب ل ولم مكن الم قاقد مقها من موق القملية ليبدأ في ال نفي أو مكن من ولم رمن لم االسم مرار
في كانت مر كبة لخطأ عقدي يس وجل ال ةامها ب قوي الم قاقد مقها عما يكون قمد لجمق بم ممن األرمرار ن يجمة لخط هما ،
وغني عن البيان أن مبلغ ال قوي ال ي ل ةم الجهة اإلدارية بأدا في ا ه الجالة يجل أن يكون جابراً لكافة األرمرار ال مي
ر بت علم الخطأ وأن يكون م كاف ا مق فمال يةيمد عليم أو يكمون دونم  ،ويقم علمم الم قاقمد المرمرور عملء بيمان عناصمر
الررر ال ي ألم ب من خطأ اإلدارن و جديد الدليل ال ي يؤيده
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 ِٓٚك١غ أْ حٌؼخرض ٚحٌز ِٓ ٓ١حألٍٚحق أْ حٌَ٘وش حٌطخعٕش لي أهٍض رظٕف ٌ ١حٌظِحِخط ٙخ حٌّفَ ٟٚش عٍ ٙ١خ رم ٛس
حٌمخٔ ْٛحٌل خوُ ٌٍعالل ش ر ٕٙ١خ ٚر  ٓ١حٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش أ ٚرّمظ ٝ ٠حٌم ٛس حٌٍِِّ ش ٌٍعم ٛى حٌّزَِ ش ر ُٕٙ ١ل ي طّؼ ً
اهالي حٌَ٘وش حٌطخعٕش رخٌظِحِخطٙخ حٌعمي٠ش ـ ٟحٌٕمخ ١ح٢ط١ش:
أٚت :حٌّوخٌفش حأل ٌٝٚطٛلفٙخ عٓ حٌعًّ أوؼَ ِٓ َِس:
 ِٓٚك١غ أْ حٌّخىس " ِٓ "18لخٔ ْٛحٌّلخؿَ ٚحٌّٕخؿُ ٍلُ  َ1986ط ٕ ٚعٍ  ٝأٔ ٗ " ٜ٠يٍ عم ي حتٓ ظؽالي ٌٍّ يس
حٌظ٠ ٟليى٘خ حٌطخٌذ رل١غ ت طـخ ُٚػالػ ...ٓ١وّخ ٠ـ  ُٛاٌؽ خء حٌعم ي أ ٠٠خ اًح أٚل ؿ حٌّٔ ظؽً حتٓ ظؽالي ٌّ يس ٓ ٕٗ ى ْٚحٌلٛ ٜي
عٍ ٝاًْ وظخرٓ ٟخرك ِٓ  َ٠ُٚحٌٕ ٜخعش ٠ٚى  ْٛاٌؽ خء حٌعم ي رم َحٍ ِ ٓ  َ ٠ُٚحٌٕ ٜخعش ٠ٚعٍ ٓ ر ٗ  ٛخكذ حٌ٘ ؤْ رىظ خد ِٝ ٛٛ
عٍ"......ٗ١
ٚطٕ ٚحٌّخىس  ِٓ 29حٌالثلش حٌظٕف٠ٌ١ش عٍ  ٝحٔ ٗ "عٍ  ٝحٌّو ظ ٗ ٌ ٚـ  ٝحتٓ ظؽالي أْ ٠زخٗ َ حٌعّ ً  ٔ٠ٚظؼَّ ـ ٗ ١رطَ٠م ٗ
طٕه١ّ١ش ٚت ٠ـ ٌٗ ُٛا٠مخؾ حٌعًّ ٌّيس طـخ ُٚػالػش أِٗ َٙخ ٌُ ٠ل ً ٜعٍ  ٝاًْ وظ خر ٟر ٌٌه ِ ٓ ٍِ ٜلش حٌّٕ خؿُ ٚحٌٛل ٛى رٕ خء
عٍٍ١ ٝذ ٌٍٍّٜ ًَٓ٠لش رىظخد ِ ٝٛٛعٍ٠ ٗ١عٍُ حٌٛ ٛٛي ٚأْ ٠ز  ٓ١ـ ِ ٗ ١ي ٜحإل٠م خؾ حٌظ َ٠ ٟؼ ذ حٌلٛ ٜي عٍ ٙ١خ ٚحألٓ زخد
ٚحٌّزٍَحص حٌظٔ٠ ٟظٕي اٌٙ١خ ـٍ١ ٟذ حإل٠مخؾ".......
ٚط ٕ ٚحٌّ خىس  ٓ ِ 30حٌالثل ش حٌظٕف ٠ٌ١ش حٌ ٜخىٍس ر خٌمَحٍ ٕ ٌٔ 69ش  َ1959ط ٕ ٚعٍ  ٝأ ٗ "عٍ  ٝحٌّ َهٗ ٌ ٚ
رختٓظؽالي أْ ٠وطَ حٌٍّٜلش رىظخد ِٔـً رعٍُ حٌٛٛٛي رظخٍ٠ن حٓظجٕخؾ حٌعًّ لزً حٔم٠خء ِيس حإل٠مخؾ رؤٓزٛع عٍ ٝحألل ً ـ بًح
ٌُ ٌ٘ ًَٓ٠ح حإلهطخٍ حعظزَ أٔٗ ِظٛلؿ عٓ حٌعًّ ى ْٚاًْ ِٓ حٌٍّٜلش؟....
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 ِٓٚك١غ أْ حٌّخىس  ِٓ 31حٌالثلش حٌظٕف٠ٌ١ش ِ ٓ ًحص حٌم خٔ" ْٛاًح حٔم ٠ض ِ يس حإل٠م خؾ حٌَّ ٜف ٌٍّٔ ظؽً ر ّٙخ ُ ٌٚ
٠ظؽٍذ عٍ ٝحألٓزخد حٌظ ٝك ًٜعٍ ٝأٓخٓٙخ حإل٠مخؾ ـٍ ٗ أْ ٠طٍ ذ لز ً ٔٙخ ٠ش حٌّ يس رؤٓ زٛع ِ ٓ١ي٘خ ٌّ يس ت طـ خ ُٚػالػ ش أٗ َٙ
عٍ ٝأْ ٠زًٌ ٓ١ه ـٍ١ ٝزٗ ٚأْ ٠ز ٓ١أ٠٠خ ِخ لخَ ِٓ ؿخٔزٗ ـٓ ٝز ً١حٌظؽٍذ عٍ ٝطٍه حألٓزخد"....

 ٓ ِٚك ١غ أْ ِف خى ِ خ طم يَ أْ حٌّ٘ َع ل ي ِ ٕق ٌٍ  َ٠ُٛحٌّو ظِ ٚىٕ ٗ اٌؽ خء عم ٛى حتٓ ظؽالي اًح ِ خ طٛل ؿ
حٌّٔظؽً عٓ حتٓظؽالي ٌّيس ٕٓٗ اًح وخْ ًٌه ى ْٚحٌلٜٛي عٍٓ ٝزك رٌٌه أ ٚاهطخٍ حٌـٙش حإلىحٍ ٠ش ر خٌظٛلؿ
ٚـ ٝحٌلخٌش حٌؼخٔ١ش  ٝ٘ٚكخٌش ك ٌٜٗٛعٍ ٝاًْ ِٔزك رخٌظٛلؿ ـٍ ٗ اْ ٠وط َ حٌ١ٙج ش أ ٚحٌٍّ ٜلش لز ً حٔم ٠خء
ِ يس حٌظٛل ؿ رؤٓ زٛع عٍ  ٝحألل ً ـ بًح ٌ ُ  ٠ظُ آٍ خي ٘ ٌح حٌوط خد حعظز َ أٔ ٗ ِظٛل ؿ ع ٓ حٌعّ ً ى ْٚاًْ ِ ٓ
حٌٍّٜلش.
 ِٓٚك١غ أْ حٌزٕي  ِٓ 21رٕٛى عمي حتٓظؽالي طٕ ٚعٍ ٝأٔٗ "٠ى َ٠ٌُٛ ْٛحٌٕٜخعش ٚحٌؼَٚس حٌّعئ١ش حٌل ك ـ  ٝـٔ ن
حٌعمي رمَحٍ ِٓ ـ ٝحٌلختص ح٢ط١ش:
..........
..........
..........
..........
 -5اًح ٌُ ٠ظُ حٌّٔظؽً رخٌظؽٍذ عٍ ٝحألٓزخد حٌظ٠ ٝل ًٜعٍٙ١خ رّمظ٠خ٘خ عٍ ٝاعفخثٗ ِٓ حٌظِحِخص حٌظ٘ؽٌّ ً١يس ػالع ٓ ٕٛحص أٚ
اً أٚل ؿ حتٓ ظؽالي ىِ ْٚز ٍَ ٠ل ً ٜرّمظ ٠خٖ عٍ  ٝحألع ٠خء ١زم خ ا ٌٍّ خىس  ٓ ِ 18حٌم خٍٔ ْٛل ُ ٚ َ1956 ٕٗ ٌٔ 86تثلظ ٗ
حٌظٕف٠ٌ١ش.
 ِٓٚك١غ أٔ ٗ ٚطَط١ز خ ا عٍ  ِ ٝخ طم يَ ٚك ١غ أٔ ٗ ٚرظ خٍ٠ن ٚ 2004/6/14حـم ض حإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ َ ٌ٘ ٖ١وش حٌزل َ
حألكَّ ٌٍظعي ٓ٠رخٌظٛلؿ ٌّ يس ٓ ظش أٗ  َٙطز يأ ِ ٓ  2004/5/4اٌ  ًٌٚ 2004/11/4 ٝه ٌٍعم ٛى أٍل خَ ٚ 1579 ٚ 1577 ٚ 1558
 1580عٍ ٝأْ ٠ظُ اهطخٍ حإلىحٍس رظخٍ٠ن حٓظجٕخؾ حٌعًّ لزً حٔم٠خء ِيس حٌظٛلؿ رؤٓزٛع عٍ ٝحأللً ٚات حعظزَ حٌعّ ً ِظٛل ؿ ـ ٟ
حٌعمٛى ى ْٚاًْ ، .ات أٔٗ ٚلزً ٍ١ذ حٌَ٘وش حألًْ رخٌظٛلؿ عٓ حٌعًّ ِٓ  2004/5/4اٌ  2004/11/4 ٝػز ض ِ ٓ حٌظم خٍ َ٠حٌفٕ ١ش
ٚطمخٍ َ٠حٌَّ ٍٚأْ حٌعًّ ِظٛل ؿ أوؼ َ ِ ٓ ِ َسٚ .وّ خ ٍٚى رىظ خد ٘١ج ش حٌّٔ خكش حٌـٌٛٛ١ؿ ١ش ٚحٌّ٘ َٚعخص حٌظعي ١ٕ٠ش – حإلىحٍس
حٌعخِش ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظٌٍّٕ ٖ١خؿُ ٚحٌّلخؿَ – طفظِٕ ٖ١خؿُ حٌمٚ – َ١ٜحٌّئٍم رظخٍ٠ن  2004/4/25اٌ َ ٗ ٝوش حٌزل َ حألكّ َ
ٌٍظع ي ٓ٠ر ؤْ حٌعّ ً ِظٛل ؿ أوؼ َ ِ ٓ ع خَ ٚت طٛؿ ي أعّ خي حٓ ظؽالي ِ ٓ ط خٍ٠ن ا ٛيحٍ حٌعم ٛى أٍل خَ ٚ 1879 ٚ 1580 ٚ 1558
 1577رّٕطم ٗ حٌّ٘ خٕ ى ْٚاًْ وظ خر ٓ ِ ٟحإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ  ِ – ٖ١ع  ٍ١ذ حإلـ خىس ع ٓ أٓ زخد حٌظٛل ؿ ٚع يَ
حإلٔظخؽ ٌوخَ حٌفٓٛفخص – ٚطز ِٓ ٓ١حٌظمخٍ َ٠حٌفٕ١ش أْ طٛلؿ أعّخي حٌَ٘وش ـ ٝحٌّخىس ِٓ  2003/4/5كظ.2004/6/19 ٝ
وّ خ أٔ ٗ ٚـم خ ا ٌٍظم خٍ َ٠حٌفٕ ١ش ٚحٌّ َ ٍٚعٍ  ٝحٌّٕ خ١ك حٌ ٜخىٍ ر ٙخ عم ٛى حتٓ ظؽالي أٍل خَ – 1579 - 1577 - 1558 ٚ 1557

 َ1980هالي حٌفظَحص حٌّوظٍفش حػزض أْ حٌعًّ ِظٛلؿ ـ ٟطٍه حٌّٕخ١ك عٓ أظخؽ حٌفٓٛفخص ِٕٙٚخ:
 :1طمَ َ٠ـٕ  ٟع ٓ أعّ خي طّ ض ه الي حٌفظ َس ِ ٓ  2003/3/25كظ ٚ 2003/4/20 ٝأـ خى رؤٔ ٗ "ت طٛؿ ي أ ٞأعّ خي
ِٕظـٚ ٗ١وٌٌه ت طٛؿي ِعيحص ِٔظويِش ٚت ٛ٠ؿي أظخؽ ٗٚ َٞٙأْ ٕ٘خن طٕ٘٠ٛخص ـ ٝأِخوٓ ِظفَلش ِٓ ِٔ خكش حٌعم ٛى رل ٛحٌٟ
.ٓ١ 20000
 -2طمَ َ٠ـٕ ٟعٓ عمٛى حتٓظؽالي أٍلخَ – 1578 ٚ 1577 ٚ 1558 ٚ 1542 ٚ 1580 ٚ 1579ؿٙش حٌّ٘خٕ.
طخٍ٠ن حٌّؤِ٠ٍٛش2003/5/18 :
حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص ات ـ ٝحٌعمي ٍلُ .1578
حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

 -3طمَ َ٠طفظ 2003/6/22 ِٓ ٖ١كظ.2003/7/20 ٝ
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حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص.
حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

 -4طمَ َ٠ـٕ ٟعٓ حألعّخي حٌظ ٟطّض هالي حٌفظَس ِٓ  2003/7/21كظ.2003/8/20 ٝ
حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص
حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

 -5طمَ َ٠ـٕ 2003/9/25 ِٓ ٟكظ2003/10/24 ٝ
حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص
حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

 -6طمَ َ٠ـٕ 2003/10/25 ِٓ ٟكظ2003/11/24 ٝ
حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص
حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

 -7طمَ َ٠ـٕ 2003/11/25 ِٓ ٟكظ2004/1/24 ٝ
حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص .
حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

 -8طمَ َ٠ـٕ 2003/1/25 ِٓ ٟكظ2004/2/24 ٝ
حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص
حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

 -9طمَ َ٠ـٕ 2003/2/25 ِٓ ٟكظ2004/3/24 ٝ
حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص
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حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

 -10طمَ َ٠ـٕ 2003/3/25 ِٓ ٟكظ2003/4/24 ٝ
حٌّعيحص حٌّٔظويِش :ت طٛؿي
حإلٔظخؽ حٌ٘ :َٞٙت ٛ٠ؿي
حٌظٕ٘٠ٛخص :ت طٛؿي طٕ٘٠ٛخص
حٌعّخٌش :ت طٛؿي.
حألعّخي حٌّٕـّ١ش :حٌعًّ ِظٛلؿ.

ـ٠ال عٍ ٝوً ًٌه ـٍمي ػزض ِٓ حٌظمخٍ َ٠حٌفٕ١ش حٌّئٍهش ِٓ ِٚ 2004/8/19خ رعي٘خ كظ 2005/1/16 ٝأٔٗ رعي
حٔظٙخء ِيس حٌظٛلؿ ٌُ ٠ظُ حٓظؤٔؿ حٌعًّ ٚةً حٌعًّ ِظٛلؿ ـ ٟؿّ١ع حٌعمٛى ري ْٚاًْ وظخر.ٟ
ٚرخٌزٕخء عٍِ ٝخ طميَ ـبٔٗ ٌٚجٓ و خْ حٌعم ي ٗ َ٠عش حٌّظعخل ي ٓ٠ت ٠ـ ٔ ُٛم ٗ ٠أ ٚطعي ٗ ٍ٠ات رخطف خق حٌط َـ ٓ١أٚ
ٌآزخد حٌظ٠ ٟمٍَ٘خ حٌم خٔ ْٛـ بْ طٍ ه حٌمخع يس ٕ٠زؽ  ٟطظو ٌ ٌٍٕ ِٚع ٚحٌو َٚؽ ع ٓ أكى خَ ِٚمظ١ ٠خص حٌم خْٔٛ
حٌلخوُ أٛال ٌٍعاللش حٌعمي٠ش ٚأّخ ٕ٠زؽ ٟأْ طيٚ ٍٚؿٛىحا ٚعيِخ ا ِع ِمظ١٠خطٗ ٚأكىخِٗ  ِٓٚػُ ـبٔٗ وخْ ٠ـذ عٍ ٝ
حإلىحٍس حٌعخِش ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظ ٖ١اٌؽخء ٚـٔن عمٛى حتٓظؽالي أٍلخَ ًٌٚ 1580 ٚ 1577 ٚ 1558 ٚ 1557ه ٌٍظٛلؿ عٓ حٌعًّ
أوؼَ ِٓ َِس اعّختا ألكى خَ حٌّ خىس  ٓ ِ 18حٌم خٔ ٓ ْٛخٌؿ حٌ ٌوَ ٚحٌظ  ٟؿ خء ٔٙ ٜخ ٠َ ٛلخ ا لخ١ع خا عٍ  ٝططز ١ك ًٌ ه حٌـ ِحء عٍ ٝ
حٌّٔظؽً حٌّوخٌؿ حٌٌ ٞطٛلؿ عٓ أعّخي حتٓظؽالي ٌّيس عخَ ِ ٛ٘ٚخ طٛحـَ ـ ٟكك حٌَ٘وش حٌطخعٕش.

ٚت ٠لخؽ ـًٌ ٟه

ِٓ كٜٛي حٌَ٘وش عٍ ٝاًْ رخٌظٛلؿ ِٓ حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ِٓ حٌفظَس ِ ٓ  2004/5/4اٌ 2004/11/4 ٝ

 ِٓٚػُ ت ٕٔ٠لذ كىُ ٌٖ٘ حٌّخىس عٍ ٙ١خ ـٌ ٙح حٌم ٛي ِ َىٚى عٍ ٗ ١ر ؤْ حٌؼخر ض أْ ـظ َحص طٛل ؿ حٌ٘ َوش ع ٓ حألعّ خي حٌّٕـّ ١ش
ٚأعّخي حتٓظؽالي ٓ خرمش عٍ  ٝـظ َس حٌظٛل ؿ ر ؤًْ ٚطال٘ خ أ ٠٠خ أٔ ٗ ٚرع ي حٔظ ٙخء ـظ َس حٌظٛل ؿ حٓ ظَّص أ ٠٠خ
حٌَ٘وش حٌطخعٕش عٓ حألعّخي ى ْٚاًْ ِٔزك رٌٌه.
وّخ ت ٠لخؽ ـًٌ ٟه ِخ ىـعض رٗ حٌَ٘وش حٌطخعٕش ِٓ أٔٙخ ؼٍِِِ َ١ش رظمي ُ٠طمخٍ٠َٙٗ َ٠ش عٓ أعّخٌٙخ.
ـّ ٓ ك١غ أٔ ٗ ٚـم خ ٌٍّ خىس  ٓ ِ 42ل خٔ ْٛطٕه  ُ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍل ُ ٕ ٌٔ 86ش  َ1956ط ٕ ٚعٍ  ٝأٔ ٗ "عٍ ٝ
حٌَّه ُ ٌٙ ٚرخٌزل غ أ ٚحٓ ظؽالي حٌّٕ خؿُ أْ ٠زعؼ ٛح اٌ ٍ ِٜ ٝلش حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ رى٘ ٛؾ ٗ ٠َٙش ِٔ ظوَؿش ِ ٓ ٓ ـالطُٙ
ِٚي ْٚرٙخ وخـش حٌز١خٔخص حٌّظعٍمش رّٛةفٚ ُٙ١عّخٌٚ ُٙوٌٌه حٌوخَ حٌّٔظوَؽ ٚحٌّٕمٛي ٚحٌّوِٚ ْٚحٌّزخع ٚطلٍٚ ٍٗ١أٓعخٍ ر١ع ٗ
ٚوٌٌه حٌّفَلعخص ٚؼَ٘١خ ِٓ حٌز١خٔخص حألهَ ٜحٌظ ٟطٍَِٜ ٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٌِ ِٙٚخ ٌّ ٠خْ ؿي ٠ش ٓ  َ١أعّ خي حٌزل غ أٚ
حتٓ ظؽالي .......وّ خ عٍ ٗ ١أْ  ً َٓ٠اٌ  ٝو ً ِ ٓ ٍِ ٜلش حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍ ِٜٚلش حٌ٘ َوخص ٍٛ ٛحا ِ ٓ ـ ٛحط َٖ١حٌوخ ٛش
رختٓظؽالي".
 ِٓٚك١غ أْ حٌزٕي"ٔٔ ِٓ "5وش طَه ٚ١حٌزلغ ط ٕ ٚعٍ  ٝأٔ ٗ "ٍ٠ظ َِ حٌّ َه ٗ ٌ ٚرخٌزل غ ر ؤْ ٠م يَ اٌ  ٝحٌ١ٙج ش
حٌّ٠َٜش حٌعخِش ٌٍّٔخكش حٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌَّ٘ٚعخص حٌظعي١ٕ٠ش ـِ ٝيس أل ٜخ٘خ ٓ ظ ِٛ٠ ٓ١خ ا ِ ٓ ط خٍ٠ن طٔ ٍّٗ حٌظ َهَٚ ِ٘ ٚ١عخا
ِفٜالا ألعّخي حٌزلغ حٌظ٠ ٝعظَِ حٌم١خَ رٙخ ِٚخ طٔظٍِِٗ طٍه حألعّ خي ِ ٓ ِز خٌػ ٌ ٔف خق ِٕ ٙخ ٌظٕفٙ٠ٌ ١خ ٚأْ ٠ل ً ٜعٍ ِٛ ٝحـم ش
حٌ١ٙجش عًٌٍ ٝه حٌَّ٘ٚع .....وّخ ٍ٠ظَِ رؤْ ٠ميَ ٌٍ١ٙجش طمََ٠حا ِفٜالا ٠ز ٓ١ـِ ٗ١ي ٜل١خِٗ رظٕفٌ ٌ١ىً حألعّخي ٚطعيحى ِخ طُ أفخل ٗ
عٍٙ١خ ِٓ ِزخٌػ ٚؿذ أْ ٠ى ْٛحٌظمَِ َ٠ئ٠يحا رخٌّٔظٕيحص حٌيحٌش عٍ ٝحٌظٕفٚ ٌ١حإلٔفخق"...

 ِٓٚك١غ أْ ِفخى ِخ طميَ ِٓ ٔ ٙٛ ٜأْ حٌّ٘ َع أٌ َِ ِّ ٓ  ٛيٍ ٌ ُ ٙط َحه ٚ١رخٌزل غ ر خٌظِحَ ً ٗ ٞمٓ١
حألٚي ِٓ ٠ظعٍ ك رٍَٚ ٠س آٍ خي ِ٘ َٚعخص ِف ٜالا ألعّ خي حٌزل غ  ِٚخ طٔ ظٍِِٗ طٍ ه حألعّ خي ِ ٓ ِز خٌػ ط ُ
أفخلٙخ عٍ ٝطٍه حألعّخي عٍ ٝأْ ٠ىًٌ ْٛه حألَِ ِئ٠يحا رخٌّٔظٕيحص حٌيحٌش عٍٚ ٗ١كـُ حإلٔفخق أِخ حٌ٘ ك حٌؼ خٟٔ
ِٓ حتٌظِحَ ـ١ى ْٛربٍٓخي طمَ٠َٙٗ َ٠ش ِطخرمش طّخِخ ٌّخ ِ٘ٛ ٛؿٛى رٔـالط ُٙحٌّلظفه ٓ١رٙخ ِي ْٚرٙخ وخـش
حٌز١خٔخص حٌوخٛش رّٛةفٚ ُٙ١أعّخٌٚ ُٙكـُ حإلٔظخؽ ٚطلٍٚ ٍٗ١أٓعخٍ ر١عٗ.
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 ِٓٚك١غ أٔٗ ٚطَط١زخ عٍِ ٝخ طميَ ٚك١غ اْ حٌؼخرض ِٓ حألٍٚحق ِوخٌفش حٌَ٘وش حٌطخعٕش رخٌٕٔزش ٌظٍه حٌّٔ ؤٌش
ِٓ عيس أٚؿٗ:
أٔٗ رخٌٕٔزش ٌظَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ ٚ 3503حٌ ٌ ٛ ٞيٍ ع ٓ عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ  1543ـٍم ي حط ٠ق ع يَ ٚؿ ٛى طم خٍ َ٠ـٕ ١ش
ٗ٠َٙش ـ  ٝحٌفظ َس ِ ٓ  ٛي ٍٚط َه ٚ١حٌزل غ كظ  ٛ ٝي ٍٚعم ي حتٓ ظؽالي أِ خ حٌ ٌٚ ٞؿ ي ٘  ٛطمَ َ ٠ـٕ  ٟع ٓ ط َحه ٚ١حٌزل غ
حٌٜخىٍس ٌٜخٌق َٗوش حٌزلَ حألكَّ ٌٍظعي ٓ٠رظخٍ٠ن  2002/10/24ح ٜرعي ٛي ٍٚعم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ ٚ – 1543حٌ ٜخىٍ رظ خٍ٠ن
.2001/10/29
رخٌٕٔزش ٌظَه ٚ١حٌزلغ ٍلُ ٚ 3502حٌٌٛ ٞيٍ عٓ عمي حتٓظؽالي ٍلُ  1577ـمي طز ٓ١عيَ ٚؿٛى طمخٍ َ٠ـٕ١ش ٌِٕ  ٛيٍٚ
طَحه ٚ١حٌزلغ ٍلُ  3502كظٛ ٝي ٍٚعمي حتٓظؽالي ٍلُ  – 1557اٟخـش عًٌٍ ٝه ـٍمي هٍض حألٍٚحق ِٓ ػّ ش ِ٘ َٚع ِفً ٜ
ألعّخي حٌزلغ ٚأهً حٌّٔخكش حٌَّه ٚرٙخ ٚحٌظ ٟطعظَِ حٌَ٘وش حٌم١خَ رٙخ أ ٚكـُ حإلٔفخق حٌالُِش ٌظٕفٌ٘١خ – ِ ٛ٘ٚخ كيح رخٌـ ٙش
حإلىحٍ٠ش اٌٍ١ ٝذ ًٌه ِٓ حٌَ٘وش ـ ٝهطخرٙخ حٌّئٍم .2001/2/19
رخٌٕٔزش ٌعم ي ٞحتٓ ظؽالي ٍلّ ٚ 1707 – 1706 ٟحٌ ٜخىٍ ٓ٠رٕ خء عٍ  ٝطَه ٟ ٜ١رل غ أٍل خَ  3819 ٚ 3817ك ١غ أْ
حٌؼخرض عيَ طمي ُ٠حٌَ٘وش أ٠ش َِ٘ٚع ِف ًٜرؤعّخي حٌزلغ أ ٚحألعّخي حٌّٕـّ ١ش ٚو ٌٌه ر ١خْ كـ ُ حألِ ٛحي حٌظ  ٟط ُ أفخل ٙخ عٍ ٝ
طٍ ه حٌّٔ خكخص ٚحٌ يٌ ً١عٍ  ًٌ ٝه أْ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش وخٔ ض ل ي كٍ ٜض عٍ  ٝط َه ٚ١حٌزل غ ٍلّ  3819 ٚ 3817 ٟرظ خٍ٠ن

ٚ 2004/7/14طم يِض ٌٍلٛ ٜي عٍ  ٝعم ي ٞحٓ ظؽالي ر خٌطٍز 2004/84/83 ٓ١رظ خٍ٠ن  ٝ ٘ٚ 2004/9/6ـظ َس ُِٕ ١ش ١ ٟمش
ٚؿِ١س إلعيحى َِ٘ٚع ِف ًٜرٕظ١ـش أعّخي حٌزلغ ِٚخ ٔ٠ظٍِِٗ ًٌه ِٓ ـظَحص ٍ٠ٛ١ش توظ٘خؾ حٌو خَ ت ٓ ّ١خ
أْ حٌطز١ع ٟأْ طى ْٛطٍه حٌّٔخكخص ِـٌٛٙش رخٌٕٔزش ٌطخٌز ٟحٌزلغ ـ ٝحكظٛحثٙخ أ ٚعيَ حكظٛحث ٙخ عٍ  ٝحٌو خَ..
ِ ٛ٘ٚخ ٍ٠م ٝرهالي حٌ٘ه كٛي ِعَـش حٌَ٘وش ِٔزمخا رزٛح ٓ١حألِٚٚ ٍٛؿٛى حٌوخَ ـ ٝطٍه حٌّٕطمش.
ا ٟخـش اٌ  ًٌ ٝه ل ي طمخعٔ ض حٌ٘ َوش ع ٓ آٍ خي حٌى٘ ٛؾ حٌ٘ ٠َٙش حٌوخ ٛش رّ ٛةفٚ ُٙ١عّ خٌٚ ُٙحٌو خَ حٌّٔ ظوَؽ ٚحٌّٕم ٛي
ٚحٌّزخع وّخ أْ حٌىّ١خص حٌّٕظـش ِٓ هخَ حٌفٓٛفخص ٌُ ٠ظُ طلي٠ي ىٍؿش ؿٛىطٙخ ٚحٌظ ٟعٍ ٝأٓخٓٙخ ٠ظليى حٌٔعَ ٚأْٓ حٌّلخٓ زش
وّخ أٔٗ طز ِٓ ٓ١طمٌَ َ٠ـٕش حٌظفظ ٖ١عٍ ٝحٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ "ٓزظّزَ  "2010أٔٗ ٌُ طعي عٍ ٝأ ٞر١خٔ خص ٌ ٔظ خؽ ـ  ٝحٌفظ َس ِ ٓ
ٕ٠خ 2006 َ٠كظٛٓ 2007 ٛ١ٌٛ٠ ٝحء ـ ٝحٌظفخط ٖ١أ ٚحإلىحٍس.
وّخ أٔٗ طز ِٓ ٓ١طمٌَ َ٠ـٕش حٌظفظ ٖ١عٍ ٝحٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ "ٓزظّزَ  "2010أٔٗ رخٌٕٔزش ٌظَه ٟٜ١حٌزلغ ٍلّ 3579 ٟ
 3580 ٚطز٠ٍٛٛ ٓ١ش وال ِٕ ّٙخ ٚث ٠ش ًٌ ه أْ عّ ً ٔظ خثؾ حٌظلخٌ ً ١حٌّٛؿ ٛىس رخٌظم خٍ َ٠ط ُ رظ خٍ٠ن  2001/2/15أ ٜلز ً  ٛيٍٚ
حٌظَه ٓ١ٜ١رعخَ وخٍِش ا ٟخـش أْ و ً حٌز١خٔ خص حٌّٛؿ ٛىس ر خٌظمٍَٛ ٛ ٟ ٘ ٓ٠َ٠س ١ز ك حألٌ ً ٛى ً ِٕ ّٙخ ـ ٠ال اٌ  ٝلٍ ش حألعّ خي
حٌزلؼ١ش حٌظ ٟطّض رّعَـش حٌَ٘وش ٚحٌظ ٟت طظٕخٓذ طّخِخ ا ِع اؿّخٌِٔ ٟخكخص حٌظَحهِ ٛ٘ٚ ٚ١خ ٌُ طـّيٖ حٌـٙش حإلىحٍ٠ش أ ٚطم ُ١
حٌيٌ ً١عٍ ٝعىْ ِخ ؿخء رٗ وّخ أٔٙخ ٌّض طظميَ ر ِٓ ٍٜٛحٌظمخٍ َ٠حٌ٘٠َٙش حٌّٕ ٖٛعٕٙخ أَِٚ٘ ٚعخص طفٍ١ٜش ٌىً عمي حٓ ظؽالي
ٚطَه ٚ١رلغ كٍٜض عٍِ ٗ١وخٌفش رٌٌه حٌّخىس " ِٓ 42حٌمخٔٚ ْٛحٌزٕي حٌوخِْ ِٓ ٔٔوش حٌظَه."ٚ١

ػخٔ١خ :حٌّوخٌفش حٌؼخٔ١ش الخِش ِٕ٘آص ري ْٚطَه ِٓ ٚ١حٌـٙش حإلىحٍ٠ش حٌّوظٜش:
ط ٕ ٚحٌّ خىس  ٓ ِ 36ل خٔ ْٛطٕه  ُ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956عٍ  ٝأٔ ٗ "ط َهٍ ِٜ ٚ١لش حٌّٕ خؿُ
ٚحٌّلخؿَ إلؼَح ٝط٘ؽ ً١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ربٔ٘ خء حٌط َق حٌعخِ ش أ ِ ٚي هط  ١ٛحٌٔ ىه حٌلي٠ي ٠ش أ ٚهط  ١ٛحألٓ الن حٌٛٙحث ١ش
ٚحٌىَٙرخث١ش ٚحٌظٍ١فٔٛخص أ ٚربٔ٘خء حٌّطخٍحص أ ٚهط ١ٛحألٔخر١ذ أ ٚحٌَّحِٓٚ ٝخ ٠ظزعٙخ وؤكٛح ٝحٌظ٘ٚ ٓ٠ٛؼَ٘١خ ًٌٚه رختطفخق
ِع حٌّٜخٌق حٌّوظٜش".
ٚطٕ ٚحٌّخىس ً ِٓ 37حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٝأٔٗ "طلٍِٜ ًٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ا٠ـخٍحا ٕٓ٠ٛخا عٓ حٌّٔخكش حٌظ ٔ٠ ٝظؤؿَ٘خ
حٌَّه ٌٗ ٚـ ٝحٌزل غ أ ٚـ  ٝحتٓ ظؽالي ه خٍؽ ِٔ خكش حٌزل غ أ ٚحتٓ ظؽالي رم ٜي الخِ ش ِٕ٘ آص أِ ٚز خٔ ٝعٍ ٙ١خ ِّ خ  ٔ٠ظٍِِٗ
حٌعًّ رخٌّٔخكش".
ٚطٕ ٚحٌّخىس ً ِٓ 47حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٝأٔٗ "ـ ٝأكٛحي حٌّوخٌفش حٌظ٠ ٟو٘ ِ ٝع ٙخ ٚل ٛع  ٍَ ٟط َ ٜحٌٍّ ٜلش حٌّوظ ٜش
ٚؿٛد طيحٍوٗ ـٍٛحا ٠ٚىٌٙ ْٛخ حٌلك ـ ٝاُحٌش أٓزخد حٌّوخٌفش اىحٍ٠خ عً ٔفمش حٌّوخٌؿ".

44

ٚطٕ ٚحٌّخىس  ٓ ِ 52حٌالثل ش حٌظٕف ٠ٌ١ش ٌٍم خٔ ْٛعٍ  ٝأٔ ٗ "ٌٍّ َه ٗ ٌ ٚـ  ٟكخٌ ش حٌزل غ أ ٚحتٓ ظؽالي حٌلٛ ٜي عٍ ٝ
طَحهٍِٜ ِٓ ٚ١لش حٌّٕخؿُ ٚحٌٛلٛى رختطفخق ِع حٌّٜخٌق حٌّوظٜش ألؼَح ٝط٘ؽ ً١حٌّٕخؿُ عٍ ٝحٌظف ً١ٜحٌ ٛحٍى ـ  ٝحٌّ خىطٓ١
 ِٓ 37ٚ 36حٌمخٍٔ ْٛلُ ٌٕٔ 86ش ."1956
ومن حٌث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علً أنه ٌجب تنفٌذ العقود وفقا ً لما اشتملت علٌاه شاروطه والماا ٌتفاق ومالادأ
حسن النٌة طالقاا ً لصلال العاا المقارر فاً االلتااماات عموماا ً ومان مقتضاً ذلاك أن حقاوق المتعاقاد ماع اادار والتااماتاه إنماا
تتحدد طالقا ً لشروط العقد الذي ٌرالطه الها  ،والذلك فإن الحك الذي ٌتجدد الاتفاق المتعاقدٌن فً العقاد ااداري ٌفٌاد طرفٌاه ك لال
عا  ،ومرد ذلك إلً أن ما اتفق علٌاه طرفاا ً التعاقاد هاو شارٌعتها التاً تًقات عنادها إرادتاهماا وقاالً تالعاا ً لاذلك ترتٌاب حقاوق
والتاامات كل منهما علً أساسه إعماالً لقاعد أن العقد شرٌعة المتعاقدٌن  ،كما قد أثر قضاء هذه المحكمة علاً أن اصلال فاً
تفسٌر العقود – مدٌن كانت أو إدارٌة – أنه إذا كانت عالار العقد واضحة ال غموض فٌها فاً ٌجاوا االنحاراه عهاا عان طرٌاق
تفسااٌرها أو ٌكتفهااا ال مااوض فعندبااذ ٌلااا تقلااى النٌااة المشااتركة للمتعاقاادٌن دون الوقااه عنااد المعنااً الحرفااً لصلفاااا مااع
االستهداء فً ذلك الطالٌعة التعامل وما ٌنال ً أن تتوافر من أمانة وثقة الٌن المتعاقدٌن وفقا ً للعره الذي جري فً هذا النو مان
المعامًت
 ِٓٚك١غ حٔ ٗ رظطز ١ك ِ خ طم يَ  ٌّٚخ و خْ حٌؼخر ض أٔ ٗ ٚعٕ ي ِ َِ ٍٚفظ٘ ٍ ِٜ ٟلش حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ عٍ  ٝحٌّٔ خكخص حٌّ ئؿَس
ٌٍَ٘وش حٌطخعٕش طزٚ ٓ١ؿٛى رَؽ ِلطش آٍخي ِلّٛي عٕي حكيحػ:ٝ
33
15
43
هٛ١ ٢ي
35
20
53
ه ٢عَٝ
ٚأْ ٌ٘ح حٌز َؽ ٠م ع ىحه ً عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ ٚ 1543أٔ ٗ ط ُ طٛل ١ع اك يحػ١خص حٌّٛحل ع ٓ خٌفش حٌ ٌوَ رخٓ ظويحَ رَٔ خِؾ " Free
 "ware versionوّخ أٔٗ رظخٍ٠ن  2009/10/21أـخى ٍث ْ١طفظِٕ ٖ١خؿُ ؼَد حٌزَحِ١ي ـ ٟوظخرٗ اٌ  ٝحإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ١
ٚحٌظفظ ٖ١رؤٔٗ أػٕخء حٌَّ ٍٚعٍِٔ ٝخكش عمي حتٓظؽالي ٍلُ ٚ 1543حٌٜخىٍ ٌَ٘وش حٌزلَ حألكّ َ ٌٍظع ي ٓ٠طالك د ٌ ٗ طٛحؿ ي ر َؽ
حطٜختص ٌٍَ٘وش حٌّ٠َٜش ٌويِخص حٌظٍ١ف ْٛحٌّلّٛي عٕي اكيحػ١خص:
43.2
52.9

33
25

15
20

هٛ١ ٢ي
ه ٢عَٝ
ٚطزٍػ ِٔخكش ِٛلع حٌزَؽ 2َ15×10
ٚرظ خٍ٠ن  2010/2/17أٍٓ ً طفظ  ِٕ ٖ١خؿُ ؼ َد حٌزَحِ ١ي وظخر ٗ اٌ  ٝحإلىحٍس حٌعخِ ش ٌٍظ َهٚ ٚ١حٌظفظ  ٖ١ر٘ ؤْ رَؿ  ٝحط ٜختص
حٌّلّٛي ىحهً عمي حتٓظؽالي ٍلُ  1543رـٙي حٌ٘ؽذ.
وّخ أٔٗ ٚرظخٍ٠ن ٚ 2010/1/23أػٕخء حٌِ٠خٍس حٌلمٍ١ش رّعَـش ٌـٕش طفظ ٖ١حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٌّعخٕ٠ش عمي ا٠ـ خٍ حألٍٍ ٝل ُ 469
رـٙش ٚحى ٞحٌّ٘خٕ طٛحؿي ٚؿ ٛى ؤ خٍس ٔٛ ِ٘ٚخص ه خَ حٌف ٓٛفخص  ٓٚىٓ ٌٍع خٍِٚ ٓ١أٔ ٗ رظٛل ١ع حإلك يحػ١خص طز ٌٍ ٓ١ـٕ ش ح٢ط ٟ
"طمَ َ٠ـٕٓ ٟزظّزَ :"2010
أكيحػ ٟحٌىٔخٍس ٚؿيحٔٙخ طمع ىحهً عمي ا٠ـخٍ حألٍٍ ٝلُ ٚ 469ر١خْ حألكيحع:
33
12
14.7
هٛ١ ٢ي
35
38
14.8
ه ٢عَٝ
 -2أْ رَؽ حٌّلّٛي ٠مع عٍ ٝكيٚى عمي حإل٠ـخٍ ٓخٌؿ حٌٌوَ ٚحٌٌ٠ ٜمع رىخٍِٗ ىحهً عمي حتٓ ظؽالي ٍل ُ ٚ 1578حٌ ٌ ٜط ُ اٌؽخث ٗ
ِٔزمخ ا ٌ٘ٚح حٌزَؽ ٛ٠ؿي عٕي اكيحػ١خص
33
12
26.3
هٛ١ ٢ي
25
38
28.7
ه ٢عَٝ
ٚ -3رظٛل١ع اكيحػ١خص ِٕطمش ِ٘ٔٛخص هخَ حٌفٓٛفخص ٚؿيص أٔٙخ طمع هخٍؽ ِٔخكش عمي حإل٠ـخٍ ٍلُ ًٌٚ 469ه عٕي اكيحػ١خص:
33
12
30.7
هٛ١ ٢ي
25
38
16
ه ٢عَٝ
ٚ -4رظٛل١ع اكيحػٓ ٟىٓ حٌّعخٍِ ٓ١رخٌَ٘وش ٚؿي حٔٗ ٠مع هخٍؽ عمي ا٠ـخٍ حألٍح ٟٟحٌٌّوٍٛس ًٌٚه عٕي اكيحػ:ٟ
33
12
14.7
هٛ١ ٢ي
25
38
14.8
ه ٢عَٝ
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وّخ أٔٗ طزَِ ِٓٚ ٓ١حؿعش حٌّل َ٠حٌوخ ٙرخٓظّخٍس طلي٠ي عمي ا٠ـخٍ حألٍح ٟٟحٌّطٍٛد رـٙي ٚحى ٞحٌّ٘خٕ
ٌٜخٌق عمي ٞحتٓظؽالي ٍلّٚ 1706 ٚ 1557 ٟحٌٜخىٌٍٜ ٓ٠خٌق َٗوش حٌزلَ حألكَّ طزٌٍ ٓ١ـٕش أْ ِفظٖ حٌّٕخؿُ أػزض أػٕخء
َِحؿعظٗ ٌّٔخكش عمي حإل٠ـخٍ أْ ؼخٌز١ش حٌعمي حٌّطٍٛد ٠مع رؤِخوٓ رٙخ أعّخي طعي١ٕ٠ش ىحهً عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ  1578حٌ ٌ٠ ٞم ع
عم ي حإل٠ـ خٍ حٌّطٍ ٛد ريحهٍ ٗ ٚأ ٟٚق رؤٔ ٗ ٔه َحا ٌٛؿ ٛى ؤ خٍطخْ ٚع يس ِز خٔ ٌ ٟعخٗ ش ِٚو خُْ ِٚز خٔ ٟاىحٍ ٠ش ىحه ً عم ي
حتٓظؽالي حٌٌّو ، ٍٛطُ حٌظميَ رٌٙح حٌطٍذ ٌعمي ا٠ـخٍ حألٍح.ٟٟ
ات أٔ ٗ ٚرخٌّعخ ٕ٠ش طز  ٓ١أْ ِعه ُ حٌّز خٔ ٟحٌٔ ىٕ١ش ٚحإلىحٍ ٠ش طم ع ه خٍؽ عم ي ا٠ـ خٍ حألٍحٚ ٟ ٟت ٛ٠ؿ ي ؼَ ١
حٌىٔخٍط ٓ١ريحهً عمي ا٠ـخٍ حألٍح ٟٟحٌٌّو ، ٍٛـ ٠ال ـٍم ي ػز ض ٌٍـٕ ش أْ عم ي حتٓ ظؽالي ٍل ُ  1578ل ي ط ُ اٌؽخث ٗ  ٓ ِٚػ ُ ثٌ ض
طزع١ظٗ ٌٍيٌٚش.
ومن حٌث إن العقد المعناه العا ٌعالار عان توافاق إرادتاٌن أو أكثار علاى ترتٌاب اثار قاانونً معاٌن ساواء كاان ذلاك الإنشااء
التاا أو تعدٌله أو نقله أو إنهابه  ،ومن ث فإذا قا العقد لحٌحا الٌن طرفٌه فهو ٌ خذ حك القانون الالنسالة إلٌهما معا وهذا ماا
ٌعالر عنه فً الفقه المالدأ القو الملامة للعقد وٌترتب على اعتالار العقد قانون الطرفً إنهماا ٌلتاماان التنفٌاذه وال ٌجاوا صحادهما
أن ٌستقل النقضه او تعدٌله وان ٌحتر كل مان الطارفٌن الثقاة التاً وضاعها المتعاقاد اصخار كماا ٌترتاب أٌضاا علاى اعتالاار العقاد
قانون الطرفً أن القاضً ٌجب علٌه أن ٌحتر هذا القانون الخاص الالطرفٌن  ،فٌقو التفسٌره وفقاا لماا انلارفت إلٌاه إرادتهماا
المشتركة وٌترتب على ذلك أن العقد إذ ٌعد قانونا محدود النطاق ال طرافه فله نفس القو التً تتوافر الالنسالة للقانون الوجه عاا
تجاه الخاضعٌن له  ،طالما أن القانون عقد عا والعقد قانون خاص ال طرافه.
وحٌاث اناه وفقاا لماا تقاد إن الم شاتر قاد ألاا نفساه الالتااماات عقدٌاة مالناهاا وساندها القاانونً العقاد المالار الٌنهماا ومان ثا
أضحت تلك االلتاامات هً القانون الحااك للعًقاة الٌناه والاٌن جهاة اادار ومان ثا فاان هاو خااله القاانون فاناه ٌكاون قاد اخال
الالتااماته العقدٌة وٌضحى والحال كذلك من حق جهة اادار فسخ العقد رٌثماا أن العقاد موضاو الطعان هاو عقاد أدار ٌارتالط
فً المقا اصول التناٌ مرفق عا .

ٌّٚخ وخْ ًٌه ٚك١غ أْ حٌَ٘وش حٌطخعٕش لي ػزض أٔٙخ أهٍض رظٕف ٌ ١حٌظِحِخط ٙخ حٌعمي ٠ش ٓ ٛحء وخٔ ض حٌظ  ٟـَٙ ٟخ
عٍ ٙ١خ حٌم خٔ ْٛحٌل خوُ ٌٍعالل ش ر ٕٙ١خ ٚر  ٓ١ؿ ٙش حإلىحٍس أٌ ٚزٕ ٛى حٌعم ٛى حٌّزَِ ش ر ٕٙ١خ ٚر  ٓ١ؿ ٙش حإلىحٍس ٚحٌظ  ٟطع ي حٌّع ٛي
حألٓخٌٓ ٟظلي٠ي حٌظِحِخص ٚكمٛق وً ِظعخلي ِّٕٙخٚ .أْ عيَ طٕف ٌ١حٌظِحِخطٙخ ٠ـعً ِٓ كك ؿٙش حإلىحٍس ـٔ ن حٌعم ٛى رخعظز خٍ أْ
ًٌه أكي ٜحتِظ١خُحص حٌّمٍَس ٌـٙش حإلىحٍس ـبْ ٘ ٟـعٍض ًٌه ـال طؼَ٠ذ عٍٙ١خ ٌظّخػً ٍٓٛوٙخ ِع ٛل١ق كىُ حٌمخٔ.ْٛ

ػخٌؼخ :حٌّوخٌفش حٌؼخٌؼش حٓظ١الء حٌَ٘وش حٌطخعٕش عٍ ٝهخَ حٌفٓٛفخص رخٌّوخٌفش ٌٍمخٔٚ ْٛىٚ ْٚؿٗ كك:
 ِٓٚك١غ ح حٌّخىس " ِٓ "43لخٔ ْٛطٕه ُ١حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍلُ ٌٕٔ 86ش  1956طٕ ٚعٍ ٝحٔٗ " ٠عخلذ رعمٛرش حٌَٔلش أٚ
حٌَ٘ٚع ـٙ١خ وً ِٓ حٓظوَؽ أَٗ ٚع ـ ٟحٓظوَحؽ ِٛحى ِعئ١ش ِٓ حٌّٕخؿُ أ ٚحِ ٜخىس ِٓ ِٛحى حٌّلخؿَ ري ْٚطَه.ٚ١
٠ٚلىُ رّٜخىٍس أىٚحص ٚثتص حٌظ٘ؽ".ً١
 ِٓٚك١غ اْ حٌّخىس "ً ِٓ "45حص حٌمخٔ ْٛعٍ  ٝحٔ ٗ " ٠ى ٌّ ْٛفظ٘ ِٕٙٚ ٟيٓ ٍ ِٜ ٟلش حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ  ِٔٚخعيُٙ٠
ٚحٌّٛةف ٓ١حٌفٕ ٓ١١ر ٌٖٙحٌٍّٜلش أٍِٜ ٚلش حٌَ٘وخص ٛ ..........فش ِخِ ٍٜٛحٌ ٠ز ٢حٌم ٠خث ٟإلػز خص ِ خ ٠م ع رخٌّوخٌف ش ألكى خَ
ٌ٘ح حٌمخٔٚ ْٛحٌمَحٍحص حٌّٕفٌس ٌٗ "
 ِٓٚك١غ اْ ِفخى ِخ طميَ ٚٚـمخ ٌّخ ؿَ ٜعٍ ٗ١ل٠خء ِلىّش حٌٕم ِٓ ٞحٔٗ ٌّخ وخٔض حٌّخىس  ِٓ 43حٌمخٍٔ ْٛلُ 86
ٌٕٔش  1956حٌوخ ٙرخٌّٕخؿُ  ٚحٌّلخؿَ اً ٔ ٜض ـ  ٟـمَط ٙخ حأل ٝ ٌٚعٍ  ٝأْ " ٠عخل ذ رعمٛر ش حٌٔ َلش أ ٚحٌ٘ َٚع ـ ٙ١خ و ً ِ ٓ
آظوَؽ أَٗ ٚع ـ ٟحٓظوَحؽ ِٛحى ِعئ١ش ِٓ حٌّٕخؿُ أ ٚحِ ٜخىس ِٓ ِٛحى حٌّلخؿَ ري ْٚطَه " ٚ١ـبٔٙخ رٌٌه طى  ْٛل ي ىٌ ض
عٍ ٝأٔٗ ٠ىفٌٛ ٝلٛع حٌـَّ٠ش حٌّٕ ٜٙٛعٍٙ١خ ـٙ١خ أْ ٔ٠ظوَؽ حٌـخٔ ٟحٌّٛحى حٌٌّوٍٛس أَ٘٠ ٚع ـ ٟحٓظوَحؿٙخ لز ً حٌلٛ ٜي
عٍ ٝحٌظَه٠ ٚ ، ٚ١ظلمك حٌمٜي حٌـٕخث ٟـ ٌٖ٘ ٟحٌـَّ٠ش رّـَى عٍُ حٌـخٔٚ - ٟلض حٓظوَحؿٗ حٌّٛحى أَٚٗ ٚعٗ ـًٌ ٝه  -رعيَ
حٌلٜٛي عٍ ٝحٌظَه ، ٚ١ألْ حٌمخٔ ْٛت ٠عظي ات رٗ وٍٜٛس ٌٍَٟخء حٌ ٌ٠ ٞل ٛي ىٚ ْٚل ٛع حٌـَ ّ٠ش  ٓ ِ ٚ ،ػ ُ ـ بْ أ ٞاؿ َحء
ثهَ ت ٠مِ َٛمخِٗ  ٚت ٠ؽٕ ٝعٕٗ
حٌطعٓ ٍلُ ٌٕٔ 0286ش ِ 48ىظذ ـٕٛ 29 ٟفلش ٍلُ  - 574رظخٍ٠ن 1978-06-11
 ِٓٚك١غ اْ حٌؼخرض ِٓ حٌٌّوَس حٌّميِش ِٓ حٌٔ١ي حٌـٌٛٛ١ؿ / ٟعزيٖ ٓخٌُ ِلّي ٓخٌُ حٌٌ٠ ٞعّ ً ِف ظٖ ِٕ خؿُ ر خإلىحٍس حٌعخِ ش
ٌٍظَهٚ ٚ١حٌظفظ ٖ١رؤٓٛحْ ٚحٌٌ ٞطميَ رٙخ اٌ ٝحٌـٙش حإلىحٍ٠ش ِٓ حٔٗ ٚأػٕخء حٌَّ ٍٚعٍ  ِٕ ٝخ١ك حٌزل غ رّٕ خ١ك ٚحى ٞحٌز خطٍٛ
46

ٚحٌ٘ؽذ ٚٚحى ٞحٌّ٘خٕ ٚؿي أْ َٗوش حٌزلَ حألكَّ ٌٍظعي ٓ٠لخِض رختٓ ظ١الء عٍ  ٓ ِ ٓ ١17000 ٝه خَ حٌف ٓٛفخص ٚر١ع ٗ ىْٚ
طَه ٚ١رٌٌه ِٓ حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ٚىٛ ِٔ ْٚغ ل خٔ ٟٔٛحألِ َ حٌ ٌٚ ٞعٍ  ٝأػ َٖ ط ُ طلَِ َ ٠ل َ ٠ل ١ي ر َلُ ٕ ٌٔ 742/37ش 205

أكٛحي َِوِ حىـ ٛ٘ٚ ٛحألَِ حٌٌ ٞىـع حٌَ٘وش حٌطخعٕش اٌِ ٝوخ١زش حٌـٙش حإلىحٍ٠ش رىظخرٙخ حٌّئٍم رظخٍ٠ن ٚ 2005/11/29حٌٌٞ
ؿخء ـ.ّٗٔٛ٠ِ ٟ
حٌٔ١ي حألٓظخً حٌيوظ ٍٛحٌـٌٛٛ١ؿٍ / ٟث ْ١حٌ١ٙجش حٌّ٠َٜش حٌعخِش ٌٍؼَٚس حٌّعئ١ش
طل١ش ١١زش ٌٔ١خىطىُ ٚرعي
ِميِٗ ٌٔ١خىطىُ َٗ /وش حٌزلَ حألكَّ ٌٍظعيٚ ٓ٠أطَ٘ؾ رعَ ٝرختط-:ٟ
طُ طلَِ َ٠لٍ َ٠لُ ٌٕٔ 742/37ش  2005أكٛحي َِوِ حىـٛ
ٚحٌّم١ي كخٌ١خ رَلُ ٌٕٔ 742/7ش  2005أكٛحي َِوِ َٗ١ش حىـ ٛرظخٍ٠ن 2005/4/13
ٟي وً ِٓ ١ٟخء حٌيِ ٓ٠لّي هٍٚ ً١عز يٖ ِلّ ي ِلّ ٛى حكّ ي حٌى ٛىٚ ٞكٔ ٓ ِلّ ي ر ٜفظٕخ ٍث  ْ١حٌ٘ َوش ٚحٌّ ي َ٠حٌّٔ جٛي
ِٕٙٚيّ حٌَ٘وشٚ ،لي طُ طلَ َ٠حٌّل َ٠حٌّ٘خٍ اٌٟ ٗ١ئخ رَٔلش هخَ حٌفٓٛفخص ٚـمخ ٌٍىّ١ش حٌّليىس رخٌّل.َ٠

رَؿخء حٌظىََ رخٌّٛحـمش عٍ ٝلزٛي طٜخٌلٕخ ـ  ٟحٌّلٍ َ ٠ل ُ ٕ ٌٔ 742 /7ش  2005أك ٛحي َِو ِ حىـ  ٓٚ ٛيحى
حٌّزٍػ حٌّطٍٛد"
ٚلي طؤَٗ عٌٍ٘ ٝح حٌطٍذ رخْ لّ١ش ِخ طُ َٓلظٗ ٠ميٍ رلٛحٌٓٚ ْٛ١ٍِ ٟزعّخثش ٓٚظش أتؾ  ِٚخثظٚ ٓ١هّٔ  ْٛؿٕ ٙ١خ " ٚٚحـم ض
حإلىحٍس حٌّخٌ١ش عًٌٍ ٝه ٚلخِض ربٌِحَ حٌَ٘وش رٔيحى ِزٍػ  ِٓ %20حٌّزٍػ ٠ٚميٍ رلٛحٌ 341250 ٟؿٕٙ١خ ى ْٚأْ طٟٛق حٌـٙش

حإلىحٍ٠ش حٌٔزذ ٍٚحء طمٔ ٢١حٌّزٍػ عًٌٍ ٝه حٌٕل  ِ ٛع حٌعٍ ُ حٔ ٗ و خْ ٠ـ ذ عٍ  ٝحٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش أْ طم  َٛرخلظ ٠خء حٌّز خٌػ ـ ٍٛ
ٚلٛع ؿَّ٠ش حتٓظ١الء ٚحٌَٔلش ٚحْ طزخىٍ اٌ ٝاٌؽخء ؿّ١ع حٌعمٛى ٚحٌظ َحه ٚ١حٌ ٜخىٍس اٌ  ٝحٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش
ًٌٚه إلهالٌ ٙخ رخٌؼم ش ٚحتِخٔ ٗ حٌٛحؿ ذ طٛحـَ٘ خ ر  ٓ١حٌّظعخل ي ٓ٠ـ ٠ال عٍ  ٝأْ طٍ ه حألٗ ١خء ِ ٓ أِ الن حٌي ٌٚش
ٚحٌظ  ٟؿ ََ حٌم خٔ ْٛحتٓ ظ١الء عٍ ٙ١خ ٚطٍ ه حألِ  ٍٛطـ ي رخعؼ ٙخ حتٓخٓ  ٝـ  ٝأْ حٌّٕ خؿُ ط يحٍ رّعَـ ش اىحٍس
ِوظٜش ٚؿٙخُ اىحٍ٠ ٞم َٛعٍَِ ٟحلزش عٍّ١ش حٓظؽالٌٙخ ٚحٌظؤوي ِٓ طٛحـَ وخـش حٌَ٘ ١ٚحٌّمٍَس ـ٠ ّٓ١م َٛرختٓ ظؽالي
ٚ ِٓٚـخثٗ رىخـش حٌظِحِخطٗ حٌّليىس رخٌعمي حٌّزََ ِعٗ رً اْ عٍّ١ش حٓظؽالي حٌّٕـُ ًحط ٙخ  ِٚخ طٔ ظٍِِٗ ِ ٓ ٔم ً ٚط٘ ٚ ٓ٠ٛؼَٖ ١

رّع يحص ٚثتص ١ ٓٚخٍحص ط يهً اٌ  ٟحٌّ ٕـُ  ٚطو َؽ ِٕ ٗ ر ٜفش ىحثّ ش طى ٚ ْٛـ ك حٌمٛحع ي حٌظ  ٟط ٠عٙخ اىحٍس حٌّ ٕـُ
ٚطٔظٛؿذ طٔـٟٚ ً١ز ٢ىهٛي ٚهَٚؽ ٌٖ٘ حٌّعيحص ٚاػزخطٙخ ٚحٌظؤوي ِٓ أٔٙخ طظ َىى عٍ ٕ ِ ٟـُ  ٠ظُ حٓ ظؽالٌٗ
رطَ٠مش َٗع١ش،
تّٓ١خ أْ حٌمخٔ ْٛلٜي ِٓ حٌعمخد عٍ ٝؿَّ٠ش حٓظوَحؽ هخِخص حٌّلخؿَ ري ْٚطَه ٚ١أ ٚحٌَ٘ٚع ـ ٙ١خ اٌ ٝ
أْ ٠ـعً ِٕٙخ ؿَّ٠ش ِٓ ٔٛع هخ ٙلٛحِٙخ حٌعزغ رظٍه حٌّلخؿَ  ٚحٓ ظؽالٌٙخ هف ١ش  ِ ٛ ٘ٚخ أل َص ر ٗ ِلىّ ش
حٌٕم ٞكّٕ١خ ل٠ض رؤٔٗ " ٌّخ وخٔض حٌّخىس  ِٓ 43حٌمخٍٔ ْٛل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956ط ٕ ٚعٍ  ٝأْ " ٠عخل ذ رعمٛر ش حٌٔ َلش أٚ
حٌَ٘ٚع ـٙ١خ وً ِٓ أٓظوَؽ أ َٗ ٚع ـ ٝحٓظوَحؽ ِٛحى ِعئ١ش ِٓ حٌّٕ خؿُ أ ٚأ ِ ٜخىس ِ ٓ ِ ٛحى حٌّل خؿَ ى ْٚط َهٚ " ٚ١
وخْ حٌّٔظفخى ِّخ أٍٚىٖ ـ ٜٙٛٔ ٟحٌّٛحى  ٓ ِ 32 ٚ 31 ٚ 29 ٚ 27 ، 25 ، 4 ، 3 ، 1/3حٌم خٔ ْٛحٌّ ٌو ٍٛأْ حٌ٘ خٍع ت ٠عٕ ٝ
رخٌظؤػِ ُ١ـَى ٔمً ِٛحى حٌّٕخؿُ  ٚحٌّلخؿَ ِٓ ِىخٔٙخ رل١غ ٠ىٌ٘ ْٛح حٌٕمً ٍٕ٘خ ا رخٌلٜٛي عٍ  ٝط َه ٚ ٚ١أّ خ ٠عٕ  ٝحٓ ظوَحؽ
طٍه حٌّٛحى ِٓ ِىخٔٙخ رّخ ٠ئى ٜاٌٌ ٗ١فد حتٓظوَحؽ ِٓ ِعٌٕ ٝؽ ِ ٚ ٜٛيٌٛي ا ٛطالك ٛ ٘ ٝحٓ ظٕزخ ِ ١خ ـ  ٟحٌّٕ خؿُ  ٚحٌّل خؿَ
ِٓ ِٛحى رمٜي حٓظعّخٌٙخ حٓظعّخت ِؽخَ٠حا ٌّـَى رمخثٙخ ـ  ٝحألٍ٠ . ٝئو ي ًٌ ه ِ خ أٍٚىٖ حٌم خٔ ٓ ِ ْٛأكى خَ تٓ ظؽالي حٌّٕ خؿُ ٚ
حٌّلخؿَ ِ ٚخ ٟٚعٗ ِٓ طٕهٌٌٙ ُ١ح حتٓظؽالي رٕخء عٍ ٝأْ ِخ ٛ٠ؿي ـٙ١خ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٛحى  -ـّ١خ عيح ِٛحى حٌزٕخء ِٕٙ ٚخ حٌظ ٟطٛؿ ي
ـ ٟحٌّلخؿَ حٌظ ٟطؼزض ٍِى١ظٙخ ٌٍؽ ٚ َ١حٌظ٠ ٟـ ُٛحٌظَهٌّ ٚ١خٌىٙخ أْ ٔ٠ظوَؿٙخ رمٜي حٓ ظعّخٌٗ حٌو خ ٙى ْٚحٓ ظؽالٌٙخ ٛ ٘ -
ِٓ أِٛحي حٌيٌٚش ٠ـَ ٜحٓ ظؽالٌٗ طل ض ٍلخرظ ٙخ  ٚاٗ َحـٙخ  ٚرظ َه ِٕٙ ٚ١خ ٕ ّ٠ق ِظ  ٝط ٛحـَص حٌ٘ َ ٚ ١ٚحأل ٟٚخع حٌظ ٚ ٔ ٟ
عٍٙ١خ حٌمخٔ ٚ . ْٛاً وخْ حٌ٘خٍع لي ىي رٍّٔىٗ ٌ٘ح عٍ ٝأٔٗ لٜي ِٓ حٌعمخد عٍ ٝؿَّ٠ش حٓظوَحؽ حٌّٛحى  ٚحٌوخِخص ِٓ حٌّٕخؿُ
 ٚحٌّل خؿَ ر ي ْٚط َه ٚ١أ ٚحٌ٘ َٚع ـ ٙ١خ أْ ٠ـع ً ِٕ ٙخ ؿَ ّ٠ش ِ ٓ ٔ ٛع ه خ ٙلٛحِ ٙخ حٌعز غ رظٍ ه حٌّٕ خؿُ  ٚحٌّل خؿَ ٚ
حٓظؽالٌٙخ هف١ش ،
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كىُ ِلىّش حٌٕم ٞـ ٟحٌطعٓ ٍلُ ٌٕٔ 1788ش  52ق  -ؿٍٔش 1982/6/9

ٔ ِٓٚخك١ش أهَ ٜـخْ حٌَّ٘ع عٕيِخ ٔ ٚعٍ ٝؿَّ٠ش حٓ ظوَحؽ هخِ خص حٌّل خؿَ ر ي ْٚط َه ٚ١أ ٚحٌ٘ َٚع
ـٙ١خ اٌ ٝأْ ٠ـعً ِٕٙخ ؿَّ٠ش ِٓ ٔٛع هخ ٙلٛحِٙخ حٌعزغ رظٍ ه حٌّل خؿَ  ٚحٓ ظؽالٌٙخ هف ١ش ـخٔ ٗ ٌ ُ ٠ف َق –
ر ٛ٘ ِٓ ٓ١كخ ًٛعٍ ٝطَه ٚ١حٓظؽالي أ - ٚرِ ٓ١خٌه حألٍ ٚ ٝؼ َٖ١ــعً حٌـَّ٠ش عخِش رخٌٕٔزش ٌىٍّٙ١خ ٚحٚؿذ
ٍَٟٚس حٌعمخد عٍَِ ٝطىزٙخ
ِ ٛ٘ٚخ أٟٚلظٗ ِلىّش حٌٕم ِٓ ٞأْ "ٔ ٚحٌمخٍٔ ْٛلُ ٌٕٔ 86ش  1956حٌوخ ٙرخٌّٕخؿُ  ٚحٌّلخؿَ ـ ِ ٟخىط ٗ حألٝ ٌٚ
عٍ ٝأْ ططٍك عزخٍس " هخِخص حٌّلخؿَ " عٍٛ ِ ٝحى حٌزٕ خء  ٚؼ َ٘١خ ِّ خ ٍٚى ًو َٖ ـ ٙ١خ ٌٖ ٘ ٓ ِ ٚ ،حٌّ ٛحى حٌَِ خي ٚ ....ططٍ ك
وٍّش " حٌّلخؿَ عٍ ٝحألِىٕش حٌظ ٟطلظ  ٜٛعٍ  ِ ٝخىس أ ٚأوؼ َ ِ ٓ هخِ خص حٌّل خؿَ  -وّ خ ٔ  ٚـ  ٟحٌّ خىس  ٗ ِٕ 43عٍ  ٝأٔ ٗ " :
٠عخلذ رعمٛرش حٌَٔلش أ ٚحٌ٘ َٚع ـ ٙ١خ و ً ِ ٓ آ ظوَؽ أَ ٗ ٚع ـ  ٟحٓ ظوَحؽ ِ ٛحى ِعئ ١ش ِ ٓ حٌّٕ خؿُ أ ٚح ِ ٜخىس ِ ٓ ِ ٛحى
حٌّلخؿَ ري ْٚطَه٠ ٚ ٚ١لىُ رّٜخىٍس أىٚحص  ٚثتص حٌظ٘ؽِ ٚ . " ً١ف خى حٌّ خىس حأل ٝ ٌٚأْ ؿّ ١ع حألٍح ٟ ٟحٌظ  ٟطلظ  ٜٛعٍ ٝ

ِخىس أ ٚأوؼَ ِٓ حٌوخِخص حٌظٜٔ ٟض عٍٙ١خ طعظزَ ـ ٟكىُ ٘ ٌح حٌم خِٔ ْٛل خؿَ ٚ،ل ٜي حٌ٘ خٍع ِ ٓ ٘ ٌح حٌم خٔ ْٛأْ ٠لم ك
اَٗحؾ حٌيٌٚش عٍ ٝحٓظوَحؽ طٍه حٌوخِخص  ٚحٓظؽالٌٙخ  ،وّخ أٔٗ ىي رّخ ؿخء ـ ٙٛ ٜٔ ٟحٌم خٔ ْٛحٌّ٘ خٍ اٌٗ ١
عٍ ٝأٔٗ لٜي ِٓ حٌعمخد عٍ ٝؿَّ٠ش حٓظوَحؽ هخِخص حٌّلخؿَ ري ْٚط َه ٚ١أ ٚحٌ٘ َٚع ـ ٙ١خ اٌ  ٝأْ ٠ـع ً
ِٕٙخ ؿَّ٠ش ِٓ ٔٛع هخ ٙلٛحِٙخ حٌعزغ رظٍه حٌّلخؿَ  ٚحٓظؽالٌٙخ هف١ش ٠ ُ ٌ ٚ .ف َق حٌم خٔ ْٛـ  ٝحٌّ خىس 32
ِٕٗ  -رخٌٕٔزش اٌ ٝحٌلٜٛي عٍ ٝحٌظَهٌ ٚ١الٓظؽالي  -رِ ٓ١خٌه حألٍ ٚ ٝؼِّ . َٖ١خ وخْ ٠ظع ِ ٓ١ع ٗ ِعخلز ش
حٌّطعٟ ْٛيٖ رعمٛرش حٌَٔلش ٚـمخ ا ٌّخ طم ٝ٠رٗ حٌّخىس  ِٓ 43حٌمخٔ ِٓ ٚ . ْٛػ ُ ـ بْ حٌلى ُ حٌّطع  ْٛـ ٗ ١اً
ل ٝ٠رخٌؽَحِش ١زمخ ا ٌٍّخىس ٠ 44ى ْٛلي أهطؤ ـ ٟططز١ك حٌمخٔ.ْٛ
كىُ ِلىّش حٌٕم ٞـ ٟحٌطعٓ ٍلُ ٌٕٔ1184ش ِ 34ىظذ ـٕٛ 15 ٟفلش ٍلُ  820رظخٍ٠ن 1964-12-14
 ٓ ِٚك ١غ حٔ ٗ ٚـم خ ٌّ خ طم يَ ٚك ١غ حٔ ٗ ٚل ي ػز ض رّ خ ت  ٠يع ِـ خت ٌٍ٘ ه رخٍطى خد حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ؿَ ّ٠ش ٓ َلش حٌف ٓٛفخص
ٚحعظَحـٙخ رٌٌه حألَِ ىِٛ ْٚحٍرش ٚعٍٔ ٝل ٛلخ١ع ٚطَ٠زخ عٍ ٗ١و  ْٛحٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ل ي هخٔ ض حألِخٔ ش ٚحٌؼم ش ٚحٌّفظ َ ٝأ ٙخ
أٓخّ حٌعاللش حٌمخثّش ر ٕٙ١خ ٚر  ٓ١حٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش ٚ ،حٌٔ ئحي حٌ ٌ٠ ٞط َف ٔفٔ ٗ عٍ  ٝرٔ خ ١حٌّٕخل٘ ش ِ خ ٘  ٛىحـ ع حٌ٘ َوش اٌ ٝ
حٍطىخد ؿَّ٠ش حٌَٔلش عٍ ٝحٌَؼُ ِٓ ٛي ٍٚعمٛى حٓظؽالي رّٔخكخص ٗخٓعش ؟
ٚحإلؿخرش عٓ ٌ٘ح حٌٔئحي ّ٠ى ٓ حٓظوالٙ ٛخ ِ ٓ ٓ ١خق حألٍٚحق ِ ٓ أْ ِ خ كٍ ٜض ٌ ٗ ١حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ِ ٓ عم ٛى حٓ ظؽالي أّ خ
كٍٜض عٍ ٗ١رطَ٠ك حٌّوخٌفش ٌٍمخٔ ْٛاٟخـش اٌ  ٟ ٝعؿ حٌَلخر ش ٚحإلٗ َحؾ عٍ ٙ١خ ِ ٓ لز ً حٌـ ٙش حإلىحٍ ٠ش ِ ٓ ؿ ٙش ا ٟخـش اٌ ٝ
ط٘خره حٌّٜخٌق ٚلٛحعي حٌّـخٍِش ِٓ ؿٙش أهَ.ٜ
ومن حٌث انه وفقا لما استقر علٌه قضاء هذه المحكمة "فإن للجهة اادارٌة الحق فً فسخ العقاد و ملاادر التا مٌن
و شطب االس و هذه لٌست إال جااءات تملك توقٌعهاا علاى المتعاقاد معهاا إذا تخلاه عان الوفااء الماا ٌفرضاه علٌاه العقاد أو إذا
أستعمل ال ش أو التًعب فً معلوماته معها  ،و لما كان توقٌع هذه الجااءات إنما ٌهده أساسا ً إلى حسن تنفٌاذ العقاد المتلال
السٌر المرفق العا و ضمان استمراره و انتاامه تحقٌقا ً للمللحة العامة و من حق جهة اادار توقٌعهاا دون انتااار لحكا مان
القضاء  ،فإنه ال وجه التخاذ أي إجراء ٌحول دون استعمال الجهة اادارٌة لهذا الحق ال ٌة لور من اللور مهما ٌكن من أمار
ما ٌدعٌه المدعى فً هذا الش ن عند نار ألال الموضاو ذلاك أن الملالحة العاماة و الملالحة الفردٌاة ال تتوااٌاان فاً مجاال
الرواالط القانونٌة التً تنش الٌن اصفراد و اادار الل ٌجب أن تعلو المللحة العامة فً مثل هذا اصمر الذي ٌتعلق أساساا ً التساٌٌر
مرفق عا و إنما تتحول المللحة الف ردٌة إلى تعوٌض إذا كاان ذلاك علاى أسااس مان القاانون  ،ذلاك أناه مماا ٌجاب التنالٌاه إلٌاه
الادئ ذي الدء ك لل ثاالت ألٌل ال ٌقالل الجدل و الالقدر الًا الفلل فً الطلب المستعجل ماع عاد المسااس ال لال الحاق 33ن
من القواعد المسلمة فً القانون ااداري أن الدولة هً المكلفة ألًً الإدار المرافق العامة فإذا ما عهدت إلى غٌرها ال مر القٌا
الذلك ل ٌخرج المتعاقد مع الدولة فً إدارته عن أن ٌكون معاونا ً لها و نابالا ً عنها فى أمر هو من أخص واٌفتها و خلابلها ،
و هذا النو من التعاقد و العالار أخر هذه الطرٌقة غٌر المالاشار ادار المرفاق العاا ال تعتالار تناااالً أو تخلٌاا ً مان الدولاة عان
المرفق العا الل تال ضامنة له و مسبولة عن إدارته و است ًله و هً فً سالٌل القٌا الهذا الواجب تتدخل فً شبون المرفق و
تعدل أركان تناٌمه و قواعد إداراته كلما اقتضت المللحة العامة ذلك و هً فً هذا ال تستند إلى العقد ااداري الل إلى سالطتها
الضاالطة للمرافق العامة  ،و تحقٌقا ً ل اٌات هذه السلطة و أهدافها تتمتع الدولة الامتٌاا و سلطان ٌنتفً معهماا كال طااالع تعاقادي
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ضمانا ً لحسن سٌر المرافق العامة الانتاا و أطراد و اسات ًلها و إدارتهاا علاى الوجاه اصكمال و كفالاة ذلاك محققاة الماا لهاا مان
حقوق ااشراه و التدخل و التعدٌل حسالما تملٌه المللحة العاماة و هاى حقاوق ال تملاك جهاة اادار التنااال عنهاا كماا أنهاا و
هى تستعمل هذه الحقوق ال ٌمكن أن تحتاج ال نها تمس الحق اصعلى أو تخل الشروط عقدٌة صن ااجراءات التى تتخاذها فاى هاذا
الش ن إنما تتناول نااما ً قانونٌا ً خالا ً صنه متعلق المرفق عا فهً تملك تعدٌل أركان تناٌ المرفق العا و قواعاد إدارتاه الال أن
لها أن تنهى العقاد نفساه قالال اصوان متاى اقتضات الملالحة العاماة ذلاك أٌضاا ً  .و مان حٌاث أن تادخل المنطقاة الطالٌاة و واار
اللحة فى شابون العقاد المالار ماع المادعى لا ٌكان إال القلاد القٌاا الماا ألتاا الاه المادعى تنفٌاذاً للعقاد و ٌقلاد الوفااء الحاجاة
المنتفعٌن الالمرفق أي أن الجهة اادارٌة استعملت حقا ً من حقوقها المستمد من طالٌعة المرفق العا و عمًً الالقواعد اصلاولٌة
فى العقود اادارٌة التً تقضى الها طالٌعة العقود اادارٌة و أهدافها و قٌامها علاى فكار حسان اساتمرار المرافاق العاماة كماا أن
استعمال هذا الحق هو فى الحدود المنلوص علٌها فى عقد التورٌد فى الماد  17من االشتراطات العاماة الخالاة الالمناقلاات
و التورٌدات الساالق ااشار إلٌها .
الطعن رق  3339لسنة 38مكتب فنً -السنة  -9لفحة رق  -114التارٌخ 3961-31-18
 ِٓٚك١غ ح ٔٗ ٌّٚخ وخْ حٌمخٔ ْٛلي أطخف ٌـٙش حإلىحٍس حٌلك ـ ٟـٔن حٌظعخلي اًح ِ خ حه ً حٌّظعخل ي ـ  ٟطٕف ٌ ١حٌظِحِخط ٗ حٌعمي ٠ش عٍ ٝ
حٌٛؿٗ حٌّٕ ٜٙٛعٍ ٗ١ـ ٟحٌمخٔٚ ْٛطّٕ٠ظٗ حٌمٛحعي حٌعمي٠ش حٌلخوّش ٌٍعالل ش حٌظ  ٘ٔ ٟؤص رٚ ُٕٙ ١طالل ض عٍ ٙ١خ اٍحىطٚ ُ ٙأعٍّ ض
ٛل١ق كىّٙخ ـ ُٙ١ـخٔٗ ٠لك ٌٍـٙش حإلىحٍ٠ش ـ ٟحٌطعٓ حٌّخػً اٌؽخء ٚـٔ ن حٌعم ٛى حٌّزَِ ش ر ٕٙ١خ ٚر  ٓ١حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش حٓ ظٕخىح
اٌ ٝحٌعي٠ي ِٓ حتٔظٙخوخص حٌظ ٟحٍطىزظٙخ حٌَ٘وش حٌطخعٕش ٚـم خ ٌٍع َ ٝحٌٔ خرك ـ خْ ٘ ٍ ٓ ٟىض ًٌ ه ـ ال طؼَ ٠ذ عٍ ٙ١خ ـ ّ١خ ٓ ٍىظٗ
٠ٚؽيِ ٚظفمخ ٛٚل١ق كىُ حٌمخٔ. ْٛ

ػخٌؼخ :حٌيـع رّوخٌفش حٌلىُ حٌّطع ْٛـٌٍ ٗ١مخٌٜٔ ْٛي ٍٚحٌمَحٍ حٌّطع ْٛـ ِٓ ٗ١ؼِ َ١وظ.ٚ
ومن حٌث إن الماد " "4من القانون رقا  86لسانة  3956التنااٌ المنااج والمحااجر تانص علاى اناه " تقاو
واار التجار واللناعة طالقا صحكا هذا القانون التناٌ اسات ًل المنااج والمحااجر ورقاالتهاا وكال مال ٌتعلاق الهاا مان تلانٌع
ونقااال أو تخااااٌن ولهاااا أن تقاااو ال عماااال الكشاااه والالحاااث عااان الماااواد المدنٌاااة واسااات ًل المنااااج والمحااااجر وماااا ٌتعلاااق
الها"...................

ومن حٌث إن الماد الثالثة من قرار ربٌس الجمهورٌة رق  45لسنة  3986فً شان تناٌ الهٌبة الملرٌة
العامة للمساحة الجٌولوجٌة والمشاروعات التعدٌنٌاة إلاى اناه " تهاده الهٌباة الملارٌة العاماة للمسااحة الجٌولوجٌاة
والمشروعات التعدٌنٌة إلى تنمٌة الثرو المعدنٌة وحسن است ًلها وتختص الما ٌلى -:
(أ)......................... -
(ب" ..................... -
(ج) – إلاادار التااراخٌص وماانم عقااود االساات ًل الخالااة الالالحااث واساات ًل المناااج وتحدٌااد ااتاااوات والرسااو وااٌجااارات
المتعلقة الها وتنفٌذ القوانٌن واللوابم السارٌة فً هذه المجاالت)
ونص الماد التاسعة من ذات القرار على انه " تاللغ قرارات مجلس إدار الهٌبة إلى واٌر الالترول العتمادها"
وماان حٌااث انااه والتااارٌخ  1334/33/34لاادر القاارار الجمهااوري رق ا  116لساانة  1334نقاال تالعٌااة الهٌبااة
الملرٌة العامة للمساحة الجٌولوجٌة والمشروعات التعدٌنٌة إلاى واار الالتارول الادال مان واار التجاار واللاناعة وناص فاً
مادته اصولى على اناه "تتالاع الهٌباة الملارٌة العاماة للمسااحة الجٌولوجٌاة والمشاروعات التعدٌنٌاة واٌار الالتارول وتسامى
الهٌبة الملرٌة العامة للثرو المعدنٌة"
ومن حٌاث إن مفااد ماا تقاد أن القاانون اساند إلاى واار التجاار واللاناعة مان قالال مهماة تنااٌ اسات ًل المنااج والمحااجر
والرقاالااة علٌهااا فااً كاال مااا ٌتعلااق الاالساات ًل فٌهااا وجعاال المشاار ماان هٌبااة المساااحة الجٌولوجٌااة الجهااة المنااوط الهااا إلاادار
التراخٌص ومنم عقود االست ًل والالحث وتحدٌد الرسو على أن تاللغ قراراتها إلى واٌر الالترول.
ومن حٌث انه وفقا لما استقر علٌه قضاء هذه المحكمة من اناه ٌتعاٌن علاى جهاة اادار عنادما تماارس اختلالااتها
فً إلدار القرارات اادارٌة أن تراعى القواعد وااجراءات التً تتطلالها القوانٌن واللوابم الموضوعٌة فاً هاذا الشا ن فاإذا ماا
خالفت اادار فً ممارستها لذلك االختلاص القواعد المحدد قانونا فان قرارها ٌكون معٌب حقٌقاا الاال ااء فالقاعاد إن تحدٌاد
االختلاص الإلدار القارار االدار ساواء مان ناحٌاة الشاكل أو مان ناحٌاة الموضاو هاو مان عمال المشار ومان ثا وجاب أن
ٌلدر القرار من الجهة التً ٌنص علٌها التشارٌع كاان ٌجاب ن الناحٌاة اصحار أن ٌلادر القارار مان الجهاة التاً ٌانص علٌهاا
التشرٌع كما ٌجب من الناحٌة اصخر فً حدود االختلاص المخولة للجهة اادارٌة.
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حك محكمة القضاء االدار – الدعو رق  568لسنة 15ق – جلسة  3971/33/13السنة  17ص 15
ومن حٌث أنه التطالٌق ما تقد ولما كان الثاالت من اصوراق الهٌبة المطعون ضدها كانت قاد تعاقادت ماع الشاركة المدعٌاة العقاود
است ًل المعادن أرقاا  3541فاً  3557 ،1333/33/19فاً 3583 ،3579 ،1331/4/3فاً  3619 ،1331/3/19فاً
 3736 ،1334/3/14فااً  3737 ،1335/6/1فااً  .1335/6/1وذلاااك اسااتناداً إلاااى تااراخٌص الالحاااث أرقااا  1531 :فاااً
 1531 ،1333/1/34فً  1579 ،1333/1/34فً  1583 ،1333/33/19فً  ،1333/33/19وتاراخٌص الحماٌاة رقا
 143فً  1837 ،1331/7/18فً  1839 ،1334/6/16فً .1334/6/16
وقد شكلت الهٌ بة لجنة للتفتٌش علً تفتٌش المناج والمحاجر وكلفتها الحلر ومراجعة عقاود االسات ًل الساارٌة واللاادر
للشركة المدعٌة ومدي لحة ااجراءات الخالة الها والٌان الاصالحاث التً قامت الها الهٌبة على المناطق التً ت منحها للشاركة
وما إذا كان قد سالق إلدار تراخٌص الحث أو عقود الحث لشركات أخري من عدمه والٌاان إجماالً االحتٌااطً الم كاد والمحتمال
لكل عقد والٌان اانتاج السنوي لكل عقد وما ت تلدٌره م ٌداً الالمستندات  ،وإذ انتهت تلك اللجنة التقرٌرها إلى الطًن إجراءات
تراخٌص الالحث وعقود االست ًل اللادر للشركة المدعٌة وأن مواقع تلك العقود تقع جمٌعها فاى منااطق قامات الهٌباة الالحثهاا
وإجراء الدراسات الجٌولوجٌاة علٌهاا وحلالت الشاركة علاً تاراخٌص الالحاث ثا عقاود االسات ًل الاال ش والتواطا ماع العاض
العاملٌن الاادار العامة للتراخٌص وتفتٌش المحاجر وأسفرت عن قٌاا الشاركة الاساتخراج كمٌاات فوسافات الل ات قٌمتهاا أكثار
ماان أثن اٌن ملٌااار جنٌااه الاادون وجااه حااق وأن هااذا ٌمثاال إهااداراً للمااال العااا والناااء عل اً ذلااك ألاادر مجلااس إدار الهٌبااة فااً
 1333/1/9قراره رق 31الإل اء عقود االستغالل الصادرة للشركة وذلك العد اعتماد وموافقة السٌد واٌر الالترول.

ولما كان ذلك وحٌث إن القرار المطعون فٌه رق  31لسنة  1333وان كان لادر مان الهٌباة العاماة للثارو
المعدنٌااة إال انااه ت ا التلاادٌق علٌااه واعتماااده ماان السااٌد واٌاار الالتاارول والالتااالً ٌكااون القاارار المطعااون قااد
استوفى كافة اشتراطاته القانونٌة التً نص علٌها القانون والالتالً ٌضاحى القارار الطعاٌن لادر الااد سالٌمة
موافقة للحٌم حك القانون.
أما ما تنعاه الشركة الطاعنة من أن الهٌبة العامة للثرو المعدنٌة ملدر القرار ل ٌلدر لها تفاوٌض الإلادار القارار المطعاون

فٌه ومن ث فان القرار ٌكون مشوالا العٌب عد االختلاص – فهاذا النعاً فاً غٌار محلاه ،حٌاث اناه وفقاا لماا اساتقر
علٌه قضاء هذه المحكمة من أن " إذا أناط التشرٌع مواه ما اختلاص معٌن النص لرٌم فً ٌجوا ل ٌاره أن ٌتلاد لهاذا
االختلاص أو أن ٌحل فٌه محل لاحالها إال الناء على حك القانون " ألالة او تفوٌض" وإال كان المتلدي م تلالا للسلطة.
الطعاااان رقاااا  831لساااانة 11ق – جلسااااة  – 3973/4/1الساااانة  36ص ، 138الطعاااان رقاااا  184لساااانة 37ق – جلسااااة
 – 3979/4/7مجموعة  35عاما ص 135
كما أن التفوٌض وفقا لما عرفاه فقهااء القاانون هاو " إن ٌعهاد لااحب االختلااص الممارساة جاناب مان اختلالاه ساواء فاً
مسالة معٌنة أو فً نو معٌن من المسابل إلى فرد أخر"
وهو ذا المعنى تنكالت أحكا المحكمة اادارٌة العلٌا ودرالت على درالاه فعرفات التفاوٌض ال ناه " التفاوٌض فاً
االختلاص عندما ٌجوا قانونا فانه ال ٌفتارض وال ٌساتدل علٌاه الا دوات اساتنتاج وال تعالار عناه لاراحة أو ضامنا – وال تا د
إلٌه الالٌقٌن الن التفوٌض إسناد السلطة ونقل للوالٌاة ومتعاٌن مان ثا إفراغاه فاً لاٌ ة تقطاع الإرادتاه وٌلاا التعالٌار أن ٌكاون
لرٌحا ال تشواله مانة و ال تعترٌه خفٌه وان ٌكون استاهاره مالاشر من مسنده.
فى هذا المعنى حك المحكمة اادارٌة العلٌا فى  -الطعن رق  3138لسنة 15ق – .جلسة 3994/3/13

ومن حٌث انه وتمشٌا مع دفا الشركة الطاعنة من الهٌبة المطعون ضدها هً التً ألدرت القرار المطعون فٌه وعلى لحة
فرضٌة حدوثه فان هذا اصمر ال ٌعٌب القرار المطعون فٌه أو ٌولمه العٌب عد االختلاص حٌث ان الثاالت وفقا لقارار قارار
ربٌس الجمهورٌة رق  45لسنة  3986فً مادته الثالثاة أن اختلالاات الهٌباة تقاررت الا دا قانونٌاة سالٌمة حٌاث أن
الالٌن من النص المشار إلٌه انه جاء التحدٌد قاطع على حق الهٌبة فً إلدار التراخٌص ومنم عقود االست ًل الخالاة الالالحاث
واست ًل المناج وتحدٌد ااتاوات والرسو وااٌجارات المتعلقة الها وتنفٌذ القوانٌن واللوابم السارٌة فاً هاذه المجااالت إذ لاو

أراد المشر أن ٌكون هناك مرحلة إلى من مراحال التادرج االدار الالنساالة للقارار لكاان أضااه عالاار " العاد عرضاها علاى
الواٌر المختص والموافقة علٌها" ففً هذه الحالة ٌمتنع علٌها إلدار القرارات منفرد دون الرجو إلى الواٌر المختص
والدلٌل على ذلاك ماا جااء الانص المااد التاساعة مان ذات القارار مان إالاًا الاواٌر " واٌار الالتارول" التلاك القارارات العتمادهاا
فااجراء هنا ٌقتلر على عملٌة ااالًا فقط واالعتماد والحكمة هنا ال تتعلاق الحاق الهٌباة المطعاون ضادها فاً إلادار قارارات
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العٌنها وإال ما كان المشر نص لراحة على حقها فً إلدار العقود إنما ٌعلق فٌما ٌعره النهابٌة القارار ذلاك ان تحدٌاد نهابٌاة
القرار االدار كما ٌرٌده المشر ٌختله الحساب اصحاوال فقاد ٌكاون قلاده مان تعالٌاره النهابٌاة القارار أن ٌتخاذ لاٌ ة أو لافة
تنفٌذٌة معٌنة.
أما القول الان القانون أجاا للهٌبة فقط إالرا العقود وإلدار التراخٌص ولكن ل ٌمنحهاا الحاق فاً إل ااء العقاود فهاذا القاول فاً

غٌر محله  ،حٌث أن المتعاره علٌه فً العره االدار وما تواترت علٌه أحكاا محااك مجلاس الدولاة مان أن
الجهة التً ألدرت القرار المطعون فٌه هً الجهة المنوط الها إل ااء أو ساحب القارار الاعتالارهاا الجهاة التاً
تعل كل الاروه والمًالسات التً تحٌط الاالقرار االدار وهاى اصعلا الطالٌعاة الحاال الاالمراكا القانونٌاة التاً
ترٌد من إلدار القرار إنشابها أو تعدٌلها أو إل ابها أما القول ال ٌر ذلاك ٌا د والالحتمٌاة اللاومٌاة إلاى تعادد
الجهات التً تهٌمن على القرار االدار أو السط سلطانها علٌاه و مان ثا ال ٌمكان الطعان علٌاه أو النٌال مناه
قضابٌا فً حالة لدوره من جهة و إل ابه من جهة أخر  ،وهو ما ل ٌرتضٌه المشر أو ٌرٌده .
ومن حٌث إن االختلاص فً مجال القرارات اادارٌاة هاو سالطة إلادارها وحتاى ٌكاون القارار االدار سالٌما مراعٌاا لقواعاد
االختلاص ٌجب أن ٌلدر عن مواه له سلطة إلداره وٌتحدد االختلاص أما اللور مالاشر أو غٌر مالاشر وتعاد اللاور
اصولى هً اصلل اذ أن القاعد فا تحدٌد االختلاص انه من عمل المشر الذي ٌحدد اختلاص الموااه أو الهٌباة لاراحة ،
ومن ناحٌة أخر فان االختلاص ٌتقرر أٌضا المقتضى احد المالادئ القانونٌاة العاماة وهاى قواعاد ال تارد فاً ناص مكتاوب وال
تنالع من عره الل ٌستخللها القاضً من ضمٌر المشر وٌعلنها فً أحكامه.
المستشار حمدي ٌاسٌن عكاشة – موسوعة القرار االدار فى قضاء مجلس الدولة – ص 585
ومن حٌث انه ولما كانت القاعد إن تحدٌد االختلاص هو من عمل المشر وعلى الهٌبة المنوط الها إلدار القرار االدار أن
تسحاله أو تل ٌه أن تلتا حدود االختلاص ومن ث عمد المشر إلى توحٌد قواعد االختلاص الان تكون الجهة ملدر القرار
هً الجهة المنوط الها إل ابه أو تسحاله اصمر الذي ٌكون معه القرار المطعون فٌه لدر وفقا للحٌم حك القانون.

حٌيـع رّوخٌفش حٌلىُ حٌّطع ْٛـٌٍ ٗ١مخٌٔ ْٛعيَ طٛحـَ كخٌٗ ِٓ كختص حٌؽٖ ٚحٌظيٌْ١
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚـمخ ٌّخ حٓظمَ عٍ ٗ١ل٠خء ٌٖ٘ حٌّلىّش ِ ٓ " اْ حٌؽ ٖ ٠فٔ ي و ً ٗ ت  -حٌظ يٌ ْ١عّ ً ل ٜي٠ ٞظ ٛحـَ رخٓ ظعّخي
ٛخكذ حٌ٘ ؤْ َ١ل خ ا حكظ١خٌ ١ش رٕ ١ش حٌظٛ ٌٍٛٛ ً١ٍ ٠ي اٌ  ٝؼ َ ٝؼَٚ ِ٘ َ ١ع  ٠ -يـع حإلىحٍس ـع الا اٌ  ٝا ٛيحٍ لَحٍ٘ خ  -حٌط َق
حتكظ١خٌ١ش اِخ أْ طىَ١ ْٛلخ ا ِخى٠ش وخـ١ش إلهفخء حٌلم١مش أ ٚعّالا ٍٓز١خ ا ِل٠خا ٠ظّؼً ـٍٛٛ ٟس وظّخْ  ٛخكذ حٌ٘ ؤْ عّ يحا رع ٞ
حٌّعٍ ِٛخص حألٓخٓ ١ش حٌظ  ٟطـ ٍٙٙخ ؿ ٙش حإلىحٍس  ٚت طٔ ظط١ع ِعَـظ ٙخ  ٠ ٚئػَ ؿ ٍٙٙخ ط ؤػَ١حا ؿ ٠َ٘ٛخ ا ـ  ٝاٍحىط ٙخ  ِٕ -خ ١طَط ١ذ
حٌظيٌ ْ١أػَٖ ـ ٝارطخي حٌظَٜؾ أْ ٠ى ْٛحٌظيٌٛ ْ١خىٍحا ِٓ حٌّٔظف١ي ٠ -ىف ٝـٌ ٘ ٝح حٌ٘ ؤْ ػز ٛص عٍ ُ حٌّٔ ظف١ي رٌ ٙح حٌظ يٌْ١
أ ٚأٔٗ وخْ ِٓ حٌّف َ ٝٚكظّ خ ا أْ ٠عٍ ُ ر ٗ  -أٓ خّ ًٌ ه أت  ٠٠خٍ حٌّٔ ظف١ي ِ ٓ ـع ً ؼ - َٖ ١ـى َس حٌظ يٌ ْ١طم  َٛعٍ ِ ٝعخلز ش
حٌّيٌْ ًحطٗ  ٚكَِخٔٗ ِٓ حتٓظفخىس ِٓ ٔخطؾ عٍّٗ

حٌطعٓ ٍلُ ٌٕٔ 2423ش ِ 27ىظذ ـٕ ٟحٌٕٔش ٛ 32فلش ٍلُ  1203ؿٍٔش 1987-05-09 -
 ِٓٚك١غ حٔٗ رظطز١ك ِخ طميَ ٌّٚخ وخْ حٌؼخرض ٚـمخ ٌّخ أـٜلض عٕٗ حألٍٚحق أْ عٕخ َٛحٌؽٖ ٚحٌظيٌ ْ١حٌظ ٟأىهٍظٙخ حٌَ٘وش

حٌطخعٕش عٍ ٝحٌـٙش حإلىحٍ٠ش طزٍٍٛص ـَِ ٟكٍظ:ٓ١
حٌَّكٍش حأل-:ٌٝٚ

حٔعيحَ حٌ٘و١ٜش حٌمخٔ١ٔٛش ٌٍَ٘وش عٕي طميٍ١ ُ٠زخص حٌظَهٚ١
 ِٓٚك١غ اْ حٌّخىس " ِٓ "506حٌمخٔ ْٛحٌّئ ٚٔ ٟعٍ ٝأْ " طعظزَ حٌَ٘وش رّـَى طىٕٙ٠ٛخ ٗوٜخ حعظزخٍ٠خ ٌٚىٓ ت ٠لظؾ
ر ٌٖٙحٌ٘و١ٜش عٍ ٝحٌؽ"............َ١
 ِٓٚك١غ اْ ِفخى ِخ طميَ أْ حٌَ٘وش طعي ٗوٜخ ِعٕ٠ٛخ رّـَى طىٕٙ٠ٛخ ى ْٚكخؿش حٌ ٝحٌَٕ٘ ؼخ٠ش حألَِ حٔٗ اًح أٍحىص حٌَ٘وش
أْ طلىُ ر٘وٙ١ٜخ عٍ ٝحٌؽ٠ ِّٓ َ١ظعخًِ ِعٙخ أ ٚعٍ ٝحٌيحثٌٕٙ ٓ١خ ـخٔٗ ٠ظع ٓ١حٓظ١فخء اؿَحءحص حٌَٕ٘
كىُ ِلىّش حٌٕم ٞـ ٟحٌطعٓ ٍلُ ٌٕٔ 552ش  42ق – ؿٍٔش 1979/6/16
 ِٓٚك١غ اْ حٌ٘و١ٜش حٌمخٔ١ٔٛش "٘ ٟحٌٜالك١ش ٌؼزٛص حٌلم ٛق ٚحٌٛحؿز خص ٌٖ ٘ٚ ،حٌ ٜالك١ش ٌؼز ٛص حٌلم ٛق ٚحٌٛحؿز خص ،وّ خ
طظ ٛحـَ ٌٍ٘ و ٚحٌطز١ع  ٟأ ٚحإلٔٔ خْ ،ل ي طظ ٛحـَ ٌٍ٘ و ٚحٌّعٕ  ٞٛأ ٚحتعظز خٍٚ ،ٞحٌ٘ و ٚحٌّعٕ ِ ٛ ٘ ٞٛـّ ٛع ِ ٓ حٌٕ خّ
٠زظؽ ْٛطلم١ك ؼَِ ٝع".ٓ١
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 ِٓٚػُ ـخٔٗ ّ٠ىٓ طعَ٠ؿ حٌَ٘وش رؤٔ ٙخ" عم ي ٍ٠ظ َِ رّمظ ٠خٖ ٗو ٜخْ أ ٚأوؼ َ ر ؤْ  ٔ٠خُ٘ و ً ِ ٕ ُٙـ َٚ ِ٘ ٝع
حلظٜخى ٞأِ ٚخٌ ٟإٔٛ ٚخع ، ٟرظمي ُ٠كٜش ِٓ ِخي أ ٚعًّ تلظٔخَ ِخ لي ٕ٘٠ؤ عٓ ٌ٘ح حٌَّ٘ٚع ِ ٓ ٍر ق أٚ
ِٓ هٔخٍس "
ٚرٕخء عًٌٍ ٝه طعظزَ حٌَ٘وش رّـَى طىٕٙ٠ٛخ ٗوٜخ ِعٕ ٠ٛخ ،ؼ َ ١أْ ٘ ٌٖ حٌ٘و١ ٜش ت طى  ْٛكـ ش عٍ  ٝحٌؽ َ ١ات رع ي
حٓظ١فخء اؿَحءحص حٌ٘ َٙحٌٌ ٕٚ٠ ٞعٍ ٗ١حٌمخْٔٛ
 ٚعًٌٍ ٝه ت – ٍَِ٠وؤ ًٛعخٌَ-ى ٟطىظٔذ حٌ٘ َوش حٌ٘و١ ٜش حٌّعٕ ٠ٛش حطو خً اؿ َحءحص حٌ٘  َٙحٌظ ٠ ٟمٍَ٘ خ حٌم خٔ .ْٛتْ ٘ ٌٖ
حإلؿَحءحص لٜي رٗ ـم ٢اعالَ حٌؽ َ١رٛؿٛى حٌَ٘وش و٘ وِ ٚعٕ  ٞٛكظ ّ٠ ٝى ٓ حتكظـ خؽ عٍ ٙ١خ رع ي ًٌ ه رٌ ٙح حٌٛؿ ٛى ٚرخٌظ خٌٟ

طعظزَ حٌَ٘وش ٗوٜخ ِعٕ٠ٛخ رّـَى طىٕٙ٠ٛخ ى ْٚأْ ٠ظٛلؿ ًٌه عٍ  ٝحٓ ظىّخي اؿ َحءحص حٌ٘  َٙحٌظ ٠ ٟمٍَ٘ خ حٌم خٔ ْٛات أٔ ٗ ت
٠ـ ُٛحتكظـخؽ ر ٌٖٙحٌ٘و١ٜش عٍ ٝحٌؽ َ ١ات رع ي حٓ ظىّخي اؿ َحءحص حٌ٘ ٌ َٙى ٓ ٠ـ ٌٍ ُٛؽ َ ١حٌظّٔ ه رخ٢ػ خٍ
حٌّظَطزش عٍ ٝحٌ٘و١ٜش حٌّعٕ٠ٛش  ُ ٌ ٛ ٌٚط ظُ اؿ َحءحص حٌ٘  ،َٙأ ٞأْ حٌ٘ ِ َٙمٛ ٜى ر ٗ ٍِ ٜلش حٌؽٛ ٘ٚ َ ١
رّؼخرش اٗٙخٍ عٍ ٝل١خَ حٌ٘و ٚحٌّعٕ ٞٛو٘ٙخىس حٌّ١الى رخٌٕٔزش ٌٍ٘و ٚحٌطز١ع ٠ٚ ،ٟالك د أْ ٌٍ٘ َوخص حٌّئ ١ش
ٗو١ٜش ِعٕ٠ٛش ٍؼُ أٔٙخ ت طو٠ع أل٠ش اؿ َحءحص ٗ  َٙهخ ٛش ِّ ،خ ٠ئو ي حٔظف خء حٌعالل ش ر  ٓ١حٌ٘و١ ٜش حٌّعٕ ٠ٛش ٚحٌ٘ ٚ َٙأْ
حٌ٘و١ٜش حٌّعٕ٠ٛش ت طظٛلؿ عٍ ٝحٓظىّخي اؿَحءحص حٌ٘  َٙرخعظز خٍ أْ حٌّ٘ َع ل ي ع َؾ حٌ٘ َوش رؤٔ ٙخ عم ي  ٠ظُ ر ٗ ٓ١وٓ١ ٜ
ٚأوؼَ ٚؿذ طٛحـَ حألٍوخْ حٌّٟٛٛع١ش حٌعخِش حٌظ ٟطم َٛعٍٙ١خ طم َٛعٍٙ١خ ٓ خثَ حٌعم ٛى ٔٚه َح اٌ  ٝأْ عم ي حٌ٘ َوش ٠م  َٛهالـ خ
ٌزم١ش حٌعمٛى عٍ ٝحطلخى حٌّٜخٌق ر ٓ١أَ١حـ ٗ ْ١ ٌٚ ،طمخرٍ ٙخ أ ٚطعخٍٙ ٟخ أٚؿ ذ أْ ط ٠خؾ حألٍو خْ حٌوخ ٛش حٌظ  ٟطّ ِٖ ١ع ٓ ِ خ
٘٠ظزٗ ِٓ عمٛى ٚأٔهّش ١ٚخٌّخ أْ عمي حٌَ٘وش ٠ئى ٞاٌ  ٝهٍ ك ٗ وِ ٚعٕ  ٛ ٘ ٞٛحٌ٘ َوش ،حٓ ظٍَِ حٌّ٘ َع حطو خً حإلؿ َحءحص

حٌالُِش ٌ٘ َٖٙإلعالَ حٌؽ.َ١
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚطَط١زخ عٍِ ٝخ طميَ ٚك١غ حٔٗ ٚـمخ ٌّخ ألَص رٗ حٌَ٘وش حٌطخعٕش  ٌُٚطٕى َٖ حٔ ٗ رظ خٍ٠ن  2000/6/13رّٛؿ ذ
عمي َٗوش ط١ٛٛش رٔ١طش ِٛل ع ر  ٓ١حٌٔ ١يس ؼ خىس حٌزٔط٠َ ٗ " ٝ ٔ٠ٛه ِظ ٠خِٓ" ٚر  ٓ١حٌٔ ١ي عز يٖ ِلّ ي حٌى ٛى٠َ ٗ " ٞه

ِ "ٝٛٛطُ طؤَٓٗ ْ١وش حٌزلَ حألكَّ ٌٍظعيٚ ٓ٠حٔٗ ٚرظخٍ٠ن

 2000/7/ 18طُ ٗ َٙعمي حٌَ٘وش رم١ي٘خ ـ ٟحٌٔـً حٌظـخٍٞ

حٌّوظٚ ٚحْ ِٕيٚد حٌَ٘وش  ٛ٘ٚحٌٔ١ي  /عزيٖ ِلّي حٌىٛى ٞطميَ رؤٚي ٍ١زخص حٌَه ٚ١رظخٍ٠ن .2000/6/24
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚرخت١الع عٍٍ١ ٝذ حٌظَهٚ ٚ١حٌّم١ي رَلُ  2000/437طز ٓ١أْ ِميَ حٌطٍذ ٘ ٛحٌٔ١ي  /عزيٖ ِلّي حٌىٛى ٞطم يَ

رٗ رٜفٗ ٚو١ال عٓ حٌَ٘وش رّٛؿذ طٛو ً١عخَ رَلُ  2566د ٌٕٔش  َ1999ح ٜلزً طؤٓ ْ١حٌَ٘وش رٕل ٛعخَ وخِ ً
ٚحٌلم١مش ت ٔيٍ ٜو١ؿ ٔ٠ظم ُ١حألَِ عٌٍ٘ ٝح حٌٕل ٛ؟
ٌّٚخ وخْ ًٌه ٚك١غ أْ حٌَ٘وخص طعظّي رٜفش أٓخٓ ١ش ـ  ٟلٛحِ ٙخ عٍ ٚ ٝؿ ٛى عم ي .ـظى َ ٗ ٓ٠ٛوش ِ خ  ٔ٠ظٍَِ ٚؿ ٛى
اٍحىط ِ ٓ١ظم خرٍظ ٓ١عٍ  ٝاك يحع أػ َ ل خِٔ ٟٔٛع ٠ ٓ١ظّؼ ً ـ  ٟالخِ ش ِ٘ َٚع حلظ ٜخى ٞأ ِ ٚخٌ ٟإٔ ٛ ٚخع، ٟ
ٚطلم١ك ٍرق ٔخطؾ عٓ ٌ٘ح حٌَّ٘ٚع ٠ظُ حلظٔخِٗ ر ٓ١أَ١حـٗ ٌ٘ٚ .ح حأل ًٛحٌظعخل يَ ٌٍ٘ ٞوش ٠ظلم ك ـ  ٗ ٝؤْ
وخـ ش حٌ٘ َوخص حٌظـخٍ ٠ش ٛ ٓ ،حء ـ  ًٌ ٝه ٗ َوخص حألٗ وخَ ٗٚ ٙوخص حألِ ٛحي ٚحٌ٘ َوخص حٌّوظٍط ش  ،و ٌٌه
حٌَ٘وخص حٌّئ١ش ٚعًٌٍ ٝه ـبْ طى ٓ٠ٛحٌَ٘وش ٛل١لخ ٠مظ ٝ٠ط ٛحـَ وخـ ش حألٍو خْ حٌّٛ ٟٛع١ش ٌٍعم ي ر ٜفش
عخِش  ٝ ٘ٚ ،حٌَ ٟخء ٚحٌّل ً ٚحٌٔ زذ  .أِ خ حٌَ ٟخء ـّمظ ٠خٖ طمخر ً اٍحىط  ٓ١أ ٚأوؼ َ ِظط خرمظٔ ٓ١ل  ٛطى ٓ٠ٛ
َٗوش ٚ ،أِخ ِلً عمي حٌَ٘وش ـ ٛٙطىٍ ٓ٠ٛأّ ِخي ِ٘ظَن ِ ٓ ِـّ ٛع ك ٚ ٜحٌ٘ َوخء ٚ ،أِ خ ٓ زذ عم ي
حٌ٘ َوش ـ ٛ ٙحٓ ظؽالي ٍأّ حٌّ خي حٌّ٘ ظَن ٚط ٠ُٛع حٌّو خ َ١رٌٍ ُٕٙ ١لٛ ٜي عٍ ٍ ٝر ق ُٛ ٠ع ر١ ُٕٙ ١زم خ ا
ٌلٚ . ُٜٜٙحطفخق طؤٓ ْ١حٌَ٘وش ٘ ٛعمي وزخل ٟحٌعمٛى ،ـبْ حٌمخعيس ٘  ٝأْ حتكظـ خؽ رخٌ٘و١ ٜش حٌّعٕ ٠ٛش
ٌَ٘وخص حألٗوخ ٙـِٛ ٟحؿٙش حٌؽ َ١رخٓظؼٕخء َٗوش حٌّلخ ٛش – ت ٠ى  ْٛات ر بؿَحءحص ٗ ىٍ١ش تكم ش إلر َحَ
حٌعم ي  .وّ خ أْ حٌ٘و١ ٜش حٌّعٕ ٠ٛش ت طٕ٘ ؤ ت رخٌٕٔ زش ٌٍ٘ َوخء ٚت ـ ِٛ ٟحؿ ٙش حٌؽ َ ١ات رع ي اطز خع اؿ َحءحص
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حٌ٘ َٙحٌّٕ ٜٙٛعٍٙ١خ لخٔٔٛخ ِٚ .ع ًٌه ـبْ ارَحَ حٌعمي ٚكيٖ وخـ١خ ا ٌؼزٛص حٌ٘و١ٜش حٌّعٕ ٠ٛش ر  ٓ١حٌ٘ َوخء
ـِٛ ٟحؿٙش حٌؽ َ١رخٌٕٔزش ٌٍَ٘وش حٌّئ١ش.
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚربِٔحي ِخ طميَ ٌّٚخ وخْ حٌز ِٓ ٓ١حألٍٚحق أْ ِميَ ٍ١زخص حٌظَه ٛ٘ٚ ٚ١حٌٔ١ي  /عزيٖ ِلّي حٌىٛى ٞطميَ رٜفظٗ
ٚو ١ال ع ٓ حٌ٘ َوش رخٌظٛوٍ ً ١ل ُ  2566د ٌٔ ٕش  َ1999ـ  ٟك  ٓ١أْ عم ي حٌ٘ َوش حر ََ رٚ ٗ ٕ١ر  ٓ١ر خل ٟحٌ٘ َوخء رظ خٍ٠ن
 ِٓٚ 2000/6/13ػُ ٠ى ْٛحٌى١خْ حٌمخٌٍَٔ٘ ٟٔٛوش ـ ّ١خ ر ُٕٙ ١ل ي طلم ك ِٕ ٌ ًٌ ه حٌظ خٍ٠ن ـم  ٢رّ خ ِف خىٖ ١ٚزم خ ألكى خَ حٌم خْٔٛ
ٚلٛحعي حٌّٕطك أْ حٌَ٘وش ـ ٟكىُ حٌعيَ لز ً ٘ ٌح حٌظ خٍ٠ن ٚأٔ ٙخ و ١خْ ؼِٛ َ ١ؿ ٛى  ٛ ٗ ٌ ْ١ ٌٚفش ٚؿ ٛى لخٔ ١ٔٛش طّٕل ٗ
حٌظعخًِ ِع حٌؽٚ َ١رخٌظخٌ ٟطى ْٛؿّ١ع حٌظَٜـخص حٌظ ٟأرَِض رخٌزٕخء عٍ ٌٖ٘ ٝحٌٜفش حٌزخٍ١ش حٌظ ٟطعخًِ رٙخ ِٕ يٚد حٌ٘ َوش عٍ ٝ

ًٌ ه حٌٕل  ٟ ٘ ٛطَ ٜـخص رخ ٗ ٍ١رطالٔ خ ِطٍم ش ٚت طٍلم ٙخ اؿ خُس ٠ ُ ٌٚ ،مظ َ ٜحألِ َ عٍ  ًٌ ٝه حٌٕل  ٛر ً حٔ ٗ ًٍٚ ً ٛٚط ٗ
رخٓظعّخي ٓٚخثً حٌظلخٚ ً٠حٌظالعذ إلىهخي حٌؽٖ ٚحٌظيٌ ْ١عٍ ٝحٌـٙش حإلىحٍ ٠ش ٌ يـعٙخ ٌٍظعخل ي حٌظلخ ً ٠حٌ ٌ ً ٛٚ ٞاٌ ٝ
كي ِوخٌفش حٌمخٔ ْٛك١غ اْ حٌّخىس " ِٓ "11حٌالثلش حٌظٕف٠ٌ١ش ٌٍمخٔٚ ْٛحٌٜخىٍس ر خٌمَحٍ ٕ ٌٔ 69ش  ٚ ٔ 1959عٍ  ٝحٔ ٗ
" ٠ميَ ٍ١ذ حٌلٜٛي عٍ ٝحٌظَحه ٚ١ـ ٟحٌزلغ اٌٍِٜ ٝلش حٌّٕخؿُ ٠ٚـذ أْ ٘٠ظًّ حٌطٍ ذ عٍ  ٝحٌز١خٔ خص ح٢ط ١ش ٚحْ َ٠ـ ك ر ٗ
حألٍٚحق حٌّزٕ١ش ـّ١خ رعي:
(....................... -)1
(-)2حٌّٔظٕيحص حٌّؼزظش ٌ٘و١ٜظٗ حٌّعٕ٠ٛش  ٌٗ ِٓٚكك حٌظٛل١ع عٕٙخ اًح ٌُ ٠ىٓ حٌطخٌذ ـَىح
ٚطٕ ٚحٌّخىس "ً ِٓ "22حص حٌالثلش عٍ ٝحٔٗ " ٠ميَ ٍ١ذ حٌلٜٛي عٍ ٝعمي حٓظؽالي عٍٍِٜ ٝلش حٌّٕخؿُ٠ٚ..........ـ ذ
أْ ٘٠ظًّ عٍ ٝحٌز١خٔخص ح٢ط١ش أْ َ٠ـك رٗ حألٍٚحق حٌّزٕ١ش ـّ١خ رعي:
(....................... -)1
(.......................-)2
( -)3حٌّٔظٕيحص حٌّؼزظش ٌٍ٘و١ٜش حتعظزخٍ٠ش  ٌٗ ِٓٚكك حٌظٛل١ع عٕٙخ اًح ٌُ ٠ىٓ ٓزك ا٠يحعٗ ـ ٟحٌٍّٜق
 ِٓٚػُ رخطض حٌّٔظٕيحص حٌيحٌش ٚحٌّؼزظش ٌٍ٘و١ٜش حٌّعٕ٠ٛش ٌٍَ٘وش رخٌٕٔزش ٌٍى١خٔخص حٌظـخٍ٠ش ٘ ٟحك ي ِٔ ظٍِِخص حٌلٛ ٜي عٍ ٝ
طَحه ٚ١حٌزلغ ـ ٟكخٌش ِٛحـمش حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ٚحٓظىّخي رخل ٟحإلؿَحءحص حٌمخٔ١ٔٛش

ٚرٕخء عٍ ٗ١ـخْ طميَ حٌ٘ َوش حٌطخعٕ ش ٌٍلٛ ٜي عٍ  ٝط َحه ٚ١حٌزل غ  ٓ ِٚرع ي٘خ عم ٛى حتٓ ظؽالي ط ُ رب ٙ٠خَ
حٌـٙش حإلىحٍ٠ش رٛؿٛى٘خ حٌمخٔ ٌِٕ ٟٔٛطخٍ٠ن طميِٙخ ر ؤٚي  ٍ١ذ ط َه ٌٙ ٚ١خ رظ خٍ٠ن  2000/6/24عٍ  ٝحٌ َؼُ
ِٓ أْ ٚؿٛى٘خ حٌمخٔ ٟٔٛطمٍَ رظخٍ٠ن ٚ 2000/7/18حٌٕظ١ـ ش حٌطز١ع ١ش ٌ ٌٌه أٔ ٙخ ٌ ُ طظم يَ ر خألٍٚحق حٌّطٍٛر ش
ٚحٌظ ٟطؼزض حٌ٘و ١ٜش حٌّعٕ٠ٛش ٌٍَ٘وش أ ٚأٔٙخ ليِض أٍٚحق عٍ ٝؼ َ١كم١مظٙخ ٚحعظّيطٙخ ؿ ٙش حإلىحٍس ر ٟٛع
أ ٚرخهَعٍ ٝحٌَؼُ ِٓ ِعَـظٙخ رٌٌه ٚرخٌظخٌ ٟـخْ كٜٛي حٌَ٘وش عٍ ٝطَحه ٚ١رلغ ٚعمٛى حٓ ظؽالي رب ٙ٠خَ
حٌـٙش حإلىحٍ٠ش رٛؿٛى٘خ حٌمخٍٔ ٟٔٛؼُ عيَ حوظّخٌٗ أّخ طُ عٓ ٠َ١ك حٓ ظويحَ أٓ خٌ١ذ َ ١ٚق ؼَٚ ِ٘ َ ١عش
أ٘يٍص ـٙ١خ لٛحعي حٌعيحٌش ِٚوخٌفش حٌمخٔٚ ْٛحْ وخْ ح َِ٢ت ٠ـذ ِٔج١ٌٛش حٌـٙش حإلىحٍ٠ش ـٍَٚ ٟ ٟس طؼزظ ٙخ
ِٓ ٛلش حٌّٔظٕيحص حٌّميِش اٌٙ١خ ٚحٌظ١مٓ ِٓ ٓالِظٙخ لخٔٔٛخ ٚرخٌظخٌ ٟـخْ ٘ ٌح حألِ َ ٍ٠م  ٝره الي حٌ٘ ه ك ٛي
١ز١عش حٌعاللش ر ٓ١حٌمخثّ ٓ١عٍٗ ٝج ْٛحٌظَحه ٚ١ـ ٟحٌـٙش حإلىحٍ٠ش ٚرِٕ ٓ١يٚر ٟحٌ٘ َوش ات أْ ٘ ٌح حألِ َ ت
ّ٠ىٓ حطوخًٖ ًٍ٠عش ٌظٜل١ق ٟٚع طُ حٓظمَحٍٖ رخٌّوخٌفش ٌٜل١ق كىُ حٌمخٔ ْٛوّ خ ت ّ٠ى ٓ حٌ ظلـؾ رخٓ ظمَحٍ
حٌٟٛع حٌمخٌٍَٔ٘ ٟٔٛوش ـٌٌه ح َِ٢وخْ ِٓ حٌّّىٓ أْ ٔ٠ظم ُ١اًح وخْ حٌوط ؤ ٘  ٛهط خ ؼِ َ ١مٛ ٜى ت طعظَٗ ٠
حِ ٜهٕش طٛح١ئ أ ٚطلخ ً٠أِخ ٚحْ وخْ حألَِ لي حٓظمخَ عٍ ٝحٌٕل ٛحٌّزٍٓ ٓ١فخ ـخْ ؿّ١ع حٌمَحٍحص حٌظٛ ٟيٍص
ر٘خْ ِٕق حٌَ٘وش حٌطخعٕش طَحه ٚ١رلغ أ ٚعمٛى حٓظؽالي ط٠ل ٝـ ٟكىُ حٌع يَ ٚطى  ْٛرخ ٍ١ش رطالٔ خ ِطٍم خ
تْ حٌؽٖ ٚحٌظيٌ٠ ْ١فٔي وً َٗ٠ٚ ٟى حٌّيٌْ عٓ لٜيٖ
.
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حٌلخٌش حٌؼخٔ١ش :حىعخء حٌَ٘وش حٌطخعٕش رعيَ ِعَـظٙخ رؤِخوٓ ٚؿٛى حٌوخَ
 ٓ ِٚك ١غ اْ حٌّ خىس " ٓ ِ "4ل خٔ ْٛطٕه  ُ١حٌّٕ خؿُ ٚحٌّل خؿَ ٍل ُ ٕ ٌٔ 86ش  1956عٍ  ٝحٔ ٗ " طم ُٚ َٛحٍس
حٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ١زمخ ألكىخَ ٌ٘ح حٌمخٔ ْٛرظٕه ُ١حٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٍٚلخرظٙخ ٚوً ِخ ٠ظعٍ ك رٙخ ٌٙٚ.............خ أْ طم َٛ
رؤعّخي حٌى٘ؿ ٚحٌزلغ عٓ حٌّٛحى حٌّعئ١ش ٚحٓظؽالي حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚوً ِخ ٠ظعٍ ك ر ٙخ اِ خ رٕفٔ ٙخ ِزخٗ َس ٚـ  ٌٖ ٘ ٝحٌلخٌ ش
ٌٙخ أْ طم َٛرلفد حٌّٔخكش حٌظ ٟطزخَٗ ـٙ١خ أعّخي حٌزلغ حٌظعي١ٕ٠ش أ ٚحٌـٌٛٛ١ؿ١ش ٛ١حي ِيس حٌزلغ"...............
 ِٓٚك١غ اْ حٌّخىس "ً ِٓ "8حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٝحٔٗ " ِع َِحعخس أكىخَ حٌّٛحى  32 ٚ 17 ٚ 15 ٚ 13طى ْٛحأل٠ٌٛٚش ـِٕ ٟق
طَحه ٚ١حٌزلغ ٚعمٛى حتٓظؽالي ٌّميِ ٟحٌطٍزخص ٚـمخ ألٓزم١ش ٓخعش ٍٚٚ َٛ٠ٚى حٌطٍزخص"
ٚطٕ ٚحٌّخىس "ً ِٓ "13حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٝحٔٗ " طم١ي ـٓ ٟـً هخ ٙرٍّٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ حٌّٔخكخص حٌظ  ٔ٠ ٟم ٢ك ك
حٌَّه ٌٗ ٚـ ٟحٌزلغ ـٙ١خ – اًح وخْ ل ي ل خَ ـ ٙ١خ رؤعّ خي طِ ٠ي ِ ٓ لّ١ظ ٙخ – ٠ٚعٍ ٓ عٕ ٙخ ؤّ خكخص هخٌ ١ش ٌٍزل غ ـ  ٟحٌـَ ٠يس
حٌَّٓ١ش ـبًح طميَ عٓ ِٔخكش حٌزلغ أوؼَ ِٓ ٍ١ذ ٚحكي هالي ػالػِٛ٠ ٓ١خ ِٓ طخٍ٠ن حإلعالْ ٚؿذ َ١كٙخ ـِِ ٟح٠يس عخِش "...
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )16حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟأٔٗ " ٘٠ظَ ١إلٛيحٍ عمي حٓظؽالي ِعيْ ِخ ـِٔ ٟخكش ِعٕ١ش أْ ٔ٠زمٗ ط َهٚ١
ـ  ٟحٌزل غ ع ٓ ًٌ ه حٌّع يْ ـ  ٟطٍ ه حٌّٔ خكش ٚأْ ٠ؼز ض حٌّ َه ٗ ٌ ٚـ  ٟحٌزل غ ٚؿ ٛى حٌو خَ حٌّّى ٓ ط٘ ؽ ٜ٠ٚ ، ٍٗ١يٍ عم ي
حتٓظؽالي رخٌَ٘ ١ٚحٌّمٍَس ـٌ٘ ٟح حٌمخٔ."... ْٛموظع المنوط ب القيد في السجل ل دوين ا ه المالجظات "
ٚطٕ ٚحٌّخىس (ً ِٓ )17حص حٌمخٔ ْٛعٍ ٟحٔٗ ( حٓظؼٕخء ِٓ أكىخَ حٌّخىس حٌٔخرمش ٠ـ ُٛاٛيحٍ عمي حتٓظؽالي ـ ٟحٌّٔخكخص
حٌظ٠ ٟظزٌٍّٜ ٓ١لش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ٚؿٛى حٌّعيْ ـٙ١خ رىّ١خص طّٔق رخٓظؽالٌٗ.
ٚطيٍؽ ٍِٜلش حٌّٕخؿُ ٚحٌّلخؿَ ـٓ ٝـً هخ ٙوً ِخ ِ٘ ٛعَٚؾ ٌٙخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٔخكخص ٠ٚزخف حإل١الع عٌٍ٘ ٟح حٌٔـً ـ ٟو ً
ٚلض ٠ٚ ،طَف ـِِ ٟح٠يس عخِش ِخ طَ ٞحٌٍّٜلش َ١كٗ ِٕٙخ ِٚخ ٠ميَ عٕٗ ِٓ ٍ١زخص ٌالٓظؽالي ٚـ ٌٖ٘ ٟحٌلخٌ ش طل ً ٜحٌِّح ٠يس
هالي ٓظش أٗ ِٓ َٙطخٍ٠ن حٌطٍذ ـبًح ٌُ ٠ظميَ أكي ٌٍِّح٠يس ططزك أكىخَ حٌّخىس حٌؼخِٕش .
ٜ٠ٚيٍ  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش لَحٍحا رظ٘ىٌ ً١ـٕش ٌٟٛع لٛحعي حإلٗٙخٍ عٓ عم ي حتٓ ظؽالي عٍ  ٟأٓ خّ حٌىف خءس حإلٔظخؿ ١ش ِ ٓ
ٔخك١ش لّ١ش حإلٔظخؽ ٚطلٔٛٔ ٓ١ع حٌوخَ ٚحٌّٕ٘جخص حٌالُِش ٌٌٌهًٌٚ .ه عالٚس عٍ ٟحإل٠ـخٍ حٌّمٍَ ـ ٟحٌّخىس . 21
٠ٚـ ٌٌٖٙ ُٛحٌٍـٕش رّٛحـمش  َ٠ُٚحٌظـخٍس ٚحٌٕٜخعش ؿعً لّ١ش حإل٠ـخٍ وخٍِش أِ ٚوف٠ش أٓخٓخ ا ٌ ٗٙخٍ ًٌٚه اًح ٚؿيص ِز ٍَحص
ـٕ١ش أ ٚحلظٜخى٠ش طٛؿذ هف ٞحٌلي حألىٔٙٗ ٌ ٝخٍ".

و ممن المممادن " "58مممن الال جممة ال نفي يممة لقممانون المنمماجم والمجمماجر المشممار إلي م الصممادرن بقممرار وةيممر
الصناعة رقم  7:لسنة  2:6:علم ان " لمصلجة المناجم والوقود أن رف اع ماد اى مساجة أو جمةء منهما إ ا بمين
أن للغير عليها من الجقوق وما ي قار
 ِٓٚك١غ اْ ِفخى ما قدم من نصمو

م الجقوق ال ي يطلبها المرخ

ل "

أن المشمرع وسمد إلمم وةارن الصمناعة رنم ا عمليمة نظميم كمل مما ي قلمق باسم غالل

المناجم والمجاجر وأجكام الرقابة عليها سواء كان ل بقيامها بنفسمها عمن طريمق مراكمة األبجماث القوميمة أو عمن طريمق ممني
راخي البجث للغير إال ان وفم الجالة األولم فمنها مل ةمة وفقما ألجكمام ام ا القمانون بمان قموم بجفمظ المسماجات ال مي أجمرت
فيها عملية البجث وال نقيل و لها أن قد سجل خا ب ل المناطق وفم جالة الرغبة في اس غالل ل المناطق عن طريق الغيمر
فان يكون بطرجها في مةايدن علنية وفقا ألجكام القانون المنظم لها
ومممن جيممث ان م وبمماالطالع علممم طلبممات ال ممرخي المقدمممة مممن الشممركة الطاعنممة بممين منهمما أن منممدول الشممركة رمممن طلبممات

ال ممراخي وصممية مفادامما " برجمماء منجنمما عقممد اسم غالل مباشممر عممن نفممس الطلممل وبيانا م طبقمما ألجكممام القممرار
الوةاري رقم  9لسنة  2::1وان الشركة علم اس قداد لسداد كلفة أبجاث الهي ة في ا ه المنطقة ال ي رااا
مناسبة لل كلفة االق صادية ودراسات الجدوى عن المنطقة"
ولقل من الواري والبين من ل ال وصية ال ي أدرج ها الشركة الطاعة في طلبا ها ؤكمد بمما ال يمدع مجماال للشم مقرفمة وعلمم
الشركة الطاعنة بان المنماطق مورموع عقمود االسم غالل امي منماطق وجمود للخمام بطريقمة مؤكمدن وإال مما امو فسمير عبمارن أن
الشركة " علم اس قداد لسداد كلفة أبجاث الهي ة ودراسمات الجمدوى" إال إ ا كانمت الشمركة قلمم بمان لم المنماطق امي منماطق
دراسات وأبجاث سابقة من قبل الهي ة وان الخام موجود بها وبكميات كبيرن  ،ولقمل ال فسمير المنطقمي لموقمع الشمركة الطاعنمة
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المادن " "28من القانون بقيد طلبا هما فمي سمجل

وال ي اس ورجناه من سياق األوراق او رغبة الشركة في فادى طبيق ن
ال راخي وليس في سجل طلبات االس غالل
ومفاد ل ومناط أن المشرع بقد نظم سجل طلبات الجصمول علمم مراخي البجمث وسمجل الكاشمفين فمي الممادن السمابقة أورد
اس ثناءات أخرى بموجل المادن الثامنة وام مراعان أجكام المواد  24و  26و  43ويسم بان ممن لم أن المشمرع فصمل مامما
بين أسبقية الطلبات المقدمة عن المساجات ال ي سمقط جمق الممرخ فيهما إ ا كانمت قمد مم فيهما أعممال بجمث رفقمت ممن قيم هما
االق صادية وبين أولوية مال المسطي المقمرر بالمماد ين  26و  43وبمين طلبمات االسم غالل المقمررن بموجمل الممادن  28وال مي
ممرى الهي ممة وجممود الخممام بكميممات سمممي باس م غالل مباشممرن دون أن يسممبق ممرخي بجممث إال ان م وعلممم الممرغم مممن ل م فممان
المس ولين باإلدارن القامة لل رخي وال ف يش بالهي ة قاموا بقيمد الطلبمات فمي سمجل طلبمات ال مرخي ولميس طلبمات االسم غالل
كما قررت الشركة الطاعنة في طلبا ها
ومممن جيممث إن المسم قر عليم فممي قرمماء مجكمممة الممنق أن " اس م خال عناصممر ال ممدليس الم ي يميممة إبطممال الققممد مممن وقمما
الدعوى و قدير ثبو أو عدم ثبو وعلم ما جرى علي قرماء ام ه المجكممة ممن المسما ل ال مي سم قل بهما مجكممة المورموع
دون رقابها عليها من مجكمة النق مادام قرا ها مقاما علم أسبال سا غة"
في ا ا المقنم جكم مجكمة النق في الطقن رقم  3462لسنة  62ق – جلسة  2:98/22/3:السنة 2136 39
ومن جيمث إن عناصمر الغمش وال مدليس وال واطمؤ ال مي اسم قمل ها الشمركة الطاعنمة للجصمول علمم عقمود االسم غالل بطريقمة أو
بأخرى ظهرت بصورن علنية في جسال المدد الةمنية ما بين ال قدم بطلبات ال رخي ثم ال قدم بطلبات االسم غالل المباشمر علمم
الرغم من أن عمليات البجث وال نقيل ال ي جدث بقد مرجلة الجصول علم رخي البجث ج ا إلم الكثير من الوقمت والجهمد
قد س مر إلم عدن أعموام إال أن األممر مخ لمع بالنسمبة للشمركة الطاعنمة جيمث أن عمليمات البجمث لمم سم غرق مقهما سموى ايمام
مقدودات و ل وفقا لما يلم;
عقد حتٓظؽالي
2654
2668
 268:و 2691
274:
 2817و 2818

المساجة
 3.8وُ َِرع
 9وُ َِرع
 8وُ َِرع  7.6 ٚوُ َِرع
3.2وُ َِرع
15وُ َِرع 10 ٚوُ َِرع

اريو اس الم مساجة رخي
البجث
2001/7/18
2001/7/18
2002/1/14
2003/8/9
2004/14

اريو جويل إلم عقد
اس غالل
2001/9/2
2001/11/5
2002/4/20
2003/10/1
2004/9/6

 ِٓٚك١غ أْ ل٠خء ٌٖ٘ حٌّلىّش لي حٓظمَ عٍ ٝأْ "كك حإلىحٍس ـٓ ٟلذ حٌمَحٍحص حإلىحٍ٠ش ؼ َ١حٌَّ٘ٚعش ٚطٜل١ق حألٟٚخع
حٌّوخٌفش ٌٍمخٔ ْٛأ ٍُِٔ ًٛر ٗ حكظَحِ خا ٌّز يأ حٌّ٘ َٚع١ش ١ ٓٚخىس حٌم خٔ ْٛ َِ٘ ٛ ٘ٚ ْٛر ؤْ طٕ٘  ٢حإلىحٍس ـ ِّ ٟخٍٓ ظٗ ه الي
حٌّ١عخى حٌّمٍَ ٌٍطعٓ حٌم٠خثًٌٚ ٟه تعظزخٍحص طظعٍك رخٌٍّٜلش حٌعخِش طظّؼً ـ ٝحٓظمَحٍ حٌَّحو ِ حٌمخٔ ١ٔٛش حٌظ  ٟطظ ٌٛي ع ٓ ٘ ٌٖ
حٌمَحٍحص  ،ات أٔٗ ٚرٕخء عٍِ ٝزيأ ٓ ١خىس حٌم خٔٚ ْٛهٛ ٠ع حألـ َحى ٚحٌ يٚي ٌٍم خٔ ْٛحٌ ٌ ٜٔ ٞض عٍ ٗ ١حٌّ خىطٓ ِ "65 ، 64" ٓ١
حٌيٓظ ٍٛـ  ٟحٌز خد حٌَحر ع حٌو خ١ ٌٔ ٙخىس حٌم خٔ ْٛـ بْ ػّ ش ك ختص ت ٠و ٠ع ٓ لزٙخ ٌّ١ع خى حٌٔ ظ ِٛ٠ ٓ١خ حٌّم ٍَ ٌٔ لذ حٌم َحٍ
حإلىحٍ ٞحٌّع١ذ  ٝ٘ٚطظّؼً ـ ٝكخٌش ِخ اًح ك ًٜحكي حألـَحى عٍ ٝلَحٍ ٔظ١ـش حٌظيٌ ْ١أ ٚحٌؽٖ ـال ٠ىظٔذ ٌ٘ح حٌمَحٍ أ٠ش ك ٜخٔش
طعّٜش ِٓ حٌٔلذ أ ٚحإلٌؽخء رعي حٔم٠خء حٌّٛحع١ي حٌمخٔ ١ٔٛش حٌّم ٍَس ٌٔ لذ حٌم َحٍحص حإلىحٍ ٠ش ًٌ ه أْ ٓ ١خىس حٌم خٔ ْٛطعٍ  ٛو ً
اٍحىس ت ٜـَى أ ٚأل٠ش ٍٓطش – ت ٛٔ٠غ أْ ٔ٠ظَّ أ ٞلَحٍ أ ٚطَٜؾ اىحٍ ٞهخٍؽ ٔطخق ٓ١خىس حٌمخٔ ْٛلخثّخ ـ  ٟى ٌٚش حٌ٘ َع١ش
ٚحٌَّ٘ٚع١ش ٢ػخٍٖ رخٌظفخِ ٝٚعٙخ ـخٌظيٌ ْ١أ ٚحٌؽٖ ٠فٔي ىحثّخ ا ؿّ ١ع حٌظَ ٜـخص ومخع يس عخِ ش ٚأ٠ ٍٗ١ ٛظٛهخ٘ خ حٌٕه خَ حٌع خَ
حٌيٓظٚ ٍٞٛحٌمخٔ ْٛحٌمخثُ عٍ ٝحٌَ٘ع١ش ١ٓٚخىس حٌمخٔٚ ْٛت ٠ـ ُٛأْ ٠ف١ي حٌّيٌْ ِٓ ٔظخثؾ عٍّٗ ؼ َ١حٌَّ٘ٚع".
في هذا المعنى – الطعن رقم  1941لسنة 33ق جمسة 1991/12/1م الموسوعة اإلدارية الحديثة  35صـ 1055وما بعدها"
ٚـ ٝكىُ أهَ ً٘زض حٌّلىّش حإلىحٍ٠ش اٌ ٝحٌظؤو١ي عًٍ ٝحص حٌّعٕ ٝرم٠خثٙخ عٍ ٝأْ "أِخ اًح وخٔض حٌـٙش حإلىحٍ٠ش لي طعّيص أ٘يحٍ
حٌ٘ َع١ش ١ ٓٚخىس حٌم خٔ ْٛطَ ٜـض ه خٍؽ ٔط خق حٌم خٔ ٓ ِٚ ..ْٛك ختص ًٌ ه أْ رٍؽ ض حٌّوخٌف ش ِ ٓ حٌـٔ خِش ك يحا رٍ ػ حٌّوخٌف ش
حٌ٠َٜلش ٌّخ ّٟظٗ ٔ ٜٙٛحٌيٓظٚ ٍٛحٌوَٚؽ عٓ حٌّز خىة ٚحألٓ ْ حٌعخِ ش حٌّظٍ ٜش رخٌٕه خَ حٌع خَ حٌ ٌ ٞت ٠ل يع كىّ خ ات اًح
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حٔلَـض حإلىحٍس عٓ ٚة١فظٙخ ٚؼخ٠ظٙخ حٌلظّ١ش حٌظ ٟطٍظَِ رٙخ ىِٚخ ا ٚ ٝ٘ٚؿٛد أْ طٔظٙيؾ ٚؿٗ حٌلك ٚحٌٜخٌق حٌعخَ حٌ ٌ ٞك يىٖ
ٔٚهّٗ حٌّ٘ َع ـ  ٟحٌٕه خَ حٌم خٔ ٟٔٛحٌ ٌ ٛ ٞيٍ حٌم َحٍ حإلىحٍ ٞـ  ٟا ١خٍٖ ططز١م خ ٌ ٗٚ ،حٌ ٌ ٞؿعٍ ٗ ؿ َ٘ٛحا ٍٚوٕ خ أٓخٓ ١خا ٌّز يأ
حٌ٘ َع١ش ٚحٌ ٜخٌق حٌع خَ حألعٍ ٛ ٌٍّ ٝح ٓ١ٕ١حٌ ٌّ٠ ٞؼ ً حٌؽخ ٠ش حٌعٍ ١خ ٌٍي ٌٚش حٌ٘ َع١ش حٌظ ٠ ٟظع  ٓ١أْ طم ٚ َٛطعّ ً ى ِٚخ ا ٚأٓخٓ خا
ٌلّخ٠ش حٌ ٜخٌق حٌع خَ ٌٍّ ٛح ٓ ِٚ ٓ١ٕ١ػ ُ ـ بْ حتعظ يحء ٠ى ِٛ ْٛؿ ٙخ ا اًح ىـع ض حٌّوخٌف ش ٌاكى خَ حٌّظعٍم ش رخٌٕه خَ حٌع خَ اٌ  ٝو ال
حتعظز خٍ ٓ٠حٌ٘ َع١ش ٚحٌ ٜخٌق حٌع خَ حألعٍ ٛ ٌٍّ ٝح ٓ ِٚ – ٓ١ٕ١ػ ُ ـ بْ ططز ١ك لخع يس كّخ ٠ش ٘ ٌٖ حٌم َحٍحص ٚاعطخث ٙخ – ٔز ٛحص
حٌّٛحع ١ي ك ٜخٔش – طعٍّ ٙخ ِ ٓ حإلٌؽ خء طظَط ذ عٍ ٗ ١عّ الا ٚـ ٠ال ع ٓ ا٘ يحٍ حٌ٘ َع١ش ١ ٓٚخىس حٌم خٔٚ ْٛطط ٍٙ١خ ٌ ٜخٌق حألـ َحى
رِٚحط ُٙحٔ١ٙخٍ حٌٕهخَ حٌعخَ ٚأٔٗ ـ ٟحٌّـخي حٌم خٔ ٟٔٛحٌ ٌ ٛ ٞيٍص ٘ ٌٖ حٌم َحٍحص أٓخٓ خ ا ططز١م خا ألكىخِ ٗ  ٓ ِٚػ ُ ـ بْ حٌم َحٍحص
حإلىحٍ٠ش حٌظ ٟطم َٛعٍ ٝحٌؽٖ ٚحٌوطؤ حإلىحٍ ٞحٌفخكٖ ٚحٌـٔٚ ُ١حتؼظٜخد حٌهخَ٘ ٌٍلمٛق حٌعٍ ١خ ٌٍـّخع ش رع ي ؼ يٚحا رخٌّ ٜخٌق
حٌعٍ١خ ٚحٌعخِش ٌّـّٛع حٌّٛحٌّ ٓ١ٕ١خ ٕ٠ط ٞٛعٍ ِٓ ٗ١حعظيحء ؼِ َ١زٍَ عٍ ٝل  ُ١حٌّـظّ ع ِٚمِٛخط ٗ  ِٜٚخٌلٗ حٌعٍ ١خ ٚت ٛ٠ؿ ي
حٕٓ ٜي ـ ٟا١خٍ حٌَ٘ع١ش ١ٓٚخىس حٌمخٔ ْٛألْ طىظٔذ أ٠ش كٜخٔش طعّٜٙخ ِٓ حٌٔلذ أ ٚحإلٌؽخء".
في هذا المعنى – الطعن رقم  553لسنة 34ق – جمسة 1992/4/26م الموسوعة اإلدارية الحديثة ج 65صـ 1058وما
 ِٓٚك١غ حٔٗ ٚاعّخت ٌّخ طم يَ ـ خْ لٛحع ي حٌعيحٌ ش طمظ ٝ ٠حٌم ٠خء ر زطالْ ؿّ ١ع ط َحه ٚ١حٌزل غ ٚعم ٛى ٚحتٓ ظؽالي حٌ ٜخىٍس
ٌٍَ٘وش حٌطخعٕش ٌٜيٍ٘ٚخ رخٌّوخـش ٌٍم خٔٛ ٓ ْٛحء وخٔ ض ِوخٌف خص ِزخٗ َس أ ٚؼِ َ ١زخٗ َس ع ٓ  ٠َ١ك حٓ ظعّخي أٓ خٌ١ذ َ ١ٚق
ؼَِٚ٘ َ١عش ٌٍلٜٛي ٌ ٝحٌظعخليحص تّٓ١خ أْ حِ َِ٢ظعٍك رّخي ِٓ أِٛحي حٌيٌٚش طُ حٓ ظزخكظٗ ٚحتٓ ظٙخٔش ر ٗ ٚا٘ يحٍٖ رٍٛ ٜس
ــش.

ٚأهَ ١ح ِٕ ٓ ِٚطٍ ك ٚحؿزٕ خ حٌّم يّ ٚحٌ ٌ ٞحٍطٕ١ ٠خ طلٍّ ٗ ٚحٌم ١خَ ر ٗ عٍ  ٝأوّ ً ٚؿ ٗ رخعظزخٍٔ خ ك َحّ
حٌ َ٘ع١ش حٌمخٔ١ٔٛش ٓٚئش حٌعيحٌش حإلىحٍ٠ش ٚحٌمخثّ ٓ١عٍٙ١خ ِٓ حؿً اع الء ٓ ١خىس حٌم خٔ ْٛـبٕٔ خ ٔ ١ٙذ رخٌٔ ٍطش
حٌظ٘ َ٠ع١ش ـ  ٟحٌ زالى أْ طٔ خٍع ل يِخ رب ٛيحٍ ط٘ َ٠ع ؿي ٠ي رّ خ ٌ ٙخ ِ ٓ ٓ ٍطخص حٓ ظمظٙخ ِ ٓ ؿّ ٛع حٌ٘ عذ
حٌّ٠ َٜٞى ْٛأوؼَ ّٗ١ٌٛش ٚطٕه ٕ١ٌ ُ١خٓ ذ حٌَّكٍ ش حتلظ ٜخى٠ش حٌظ  ٟك يػض ـ  ٟح ٔٚ٢ش حألهَ ١س ٚحٌل ي ِ ٓ
ا٘ يحٍ طٍ ه حٌؼ َٚحص ٚحٌظ  ِ ٟخ ِ ٓ ٗ ه أٔ ٙخ طّؼ ً ل ٛس ٔخعّ ش ٌ  ٛأكٔ ٕض حإلىحٍس حٌمخثّ ش عٍ  ٗ ٝج ْٛحٌ زالى
حٓظؽالٌٙخ ٌعخى ًٌه رؤوزَ حٌفٛحثي حتلظٜخى٠ش عٍ ٝحٌزالى.
وترتيبا عمى ما تقـدم ولمـا كـان الثابـت مـن ا وراق حن الحكـم المطعـون فيـه قـد سـار عمـى ذلـا الـنال القـانوني السـميم مسـتماماً
قضـاهه الشــاما والعــادل مــن تـراث مــن ســبقوو فــي عرسـا قواعــد العدالــة والشــرعية وبنـا عمــى مــا تكشـ

لـه مــن حقــاهق حكــدتاا

المستندات وا دلة الدامغة والتي حوتاا ا وراق العن هوى حو عمم شخصي عنما متفقة عمى ما استقر عميه قضاهاا وحساب فيه

ا مر الذي يكون الدفع قد حقيم عمى غير سندو من القانون جدي ارً بالرفض.

 ِٓٚك١غ اْ ِٓ ٠ؤَ حٌطعٓ َِٜٚ ٍَِ٠ـخطٗ عّالا رلىُ حٌّخىس َِ 184حـعخص
ٌ ٌٖٙحألٓزخد
َٔ ٜحٌلىُ :بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا والزام الشركة الطاعنة المصروفات.
مفوض الدولة رهيس الداهرة
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