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ُتتذػٟٞ سهتتْ  كتت٢–ٓ٘جصػجس ثالعتتضغٔجسٝرُي هؼ٘ج ػ٠ِ فٌْ ٓقٌٔز ثُونجء ثإلدثس١ دثةشر   م65ُغتت٘ز  46654ث

 3/8/2011ٝثُقجدس دؾِغز 

 ثإلؽشثءثس

 /ف٘ل٢ ثفٔذ فغٖ ثُٔقج٠ٓ دجُ٘ول ٝثإلدثس٣تتز ثُؼ٤ِتتج أٝدع  ثألعضجر 18/8/2011أٗٚ ك٢ ٣ّٞ ثُخ٤ٔظ ثُٔٞثكن 
ذٛفطٗ ٚو١ال عٓ جٌّّػً جٌمحٟٔٛٔ ٌٍرٕه جالٍ٘ٝ جٌّطكى لٍُ وطحخ جٌّكىّس جإلوج٠ٌةةس جٌي١ٍةةح  ضم٠ٍةةٍجع ذةةحٌكيٓ  ةةٟ قىةةُ 

ٞةةٟ  ةةٟ ِٕكٛلةةس  3/8/2011ق ٚجٌٛحوٌ ذؿٍٓس 65ٌٕٓس  46654جٌىعٜٛ ٌلُ  ِكىّس جٌمٟحء جإلوجٌٞ  ٟ ٚجٌمح

 ىّس"قىّص جٌّك

 أٚالع ـ ذٍ ٝ جٌى ع ذيىَ جنطٛح٘ جٌّكىّس ٚالت١حع ذٕظٍ جٌىعٜٛ ، ٚذحنطٛحٚٙح. 
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ٌةةىعٜٛ الٔطفةةحء جٌمةةٍجٌ  ٌةةى ع ذيةةىَ لرةةٛي ج ٚةةفس ، ٚذةةٍ ٝ ج ٍةةٝ ذ١ةةٍ يٞ  ٙةةح ع غح١ٔحع ـ ذٍ ٝ جٌى ع ذيىَ لرٛي جٌىعٜٛ ٌٍ ي

 .جإلوجٌٞ ، ٚذمرٌٛٙح ٖىالع 
ٕةةح  عةةٓ ٓةةٍرٟ ذحالِط ٚ   غحٌػحع ـ ذٛلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ جٌ ٓةةرس ٌفةٍة ٍةةٝ جٌٍّى١ةةس ذحٌٕ ٌةةٛجٌوز ع ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ج ٖةةكد ِٚكةةٛ ل١ةةٛو جٌ

ِةةٓ  ٍةةٝ أٞ  ِةةٓ ل١ةةٛو ع ٓةةطؿى  ِةةح ٠ ٌةةىعٜٛ  ٚةةك١فس ج ٛةةىٌ  ِٚمحٌ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذؿ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ٚجٌٛجٌوز ذ

 خ. ٍٚ  جٌٍٗوس لى ٠ىْٛ ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ٘ٓ عمحٌٞ ، ِٚح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ عٍٝ جٌٕكٛ جٌّر١ٓ ذحألْرح

٘ةةٓ عمةةحٌٞ  ٙةةح لةةٛجتُ ل١ةةى ٌ ٌجذيحع ـ ذٛلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ جٌٍٓرٟ ذحالِطٕح  عٓ ِكٛ ٖٚكد ل١ٛو جٌٍ٘ٓ ٌأل ٍ  جٌّطٍضد ع١ٍ

ٓةة٠ّٛ ـ ١ِةةص  ٍةةٛجْ ـ ٠ٕكةةح ـ جٌ ٘ةةٌٛ ـ ق جو ـ جٌُ ِةٍة ٓةةٛوجْ ـ  ٛةةٍ ٚجٌ ْةة١س ـ جٌكؿةةحَ ـ عةةىٌٟ ـ ِ ٛةةٛجٌكٟ ـ جٌيرح ٟٚ٘ )جٌ

ٗةةٍٙ  ذٍّ( ِٚكٛ ٖٚكد وح س جٌٍْ٘ٛ ج١ٌٍّْس جٌيمح٠ٌس ٛةةٍ جٌيٍذ١ةةس ٚجٌّ عٍٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذؿ٠ٌّٛٙس ِ

ّةةٍ  ٖةةٍوس ع ٍةةٝ  ةةٍٚ   ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس جٌّم١ةةىز ع ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌيمح٠ٌس جٌهحٚس ذٙح ٚجٌطأ١ٍٖ عٍٝ ؾ١ّع لٛجتُ ج

ِةةٓ آغةةحٌ ذط ٌةةه  ٍةةٝ ي ِةةح ٠طٍضةةد ع ٗةةٍٙ، ٚ  ِةةٓ جٌيمةةى ٚجٌ ٌةةركالْ وةةً  ك١ٙةةٍ أ ٕىٞ ذّح ٠ف١ى ٖكد ِٚكٛ جٌٍ٘ٓ و١ٍحع وةةأغٍ 

 ؾ١ّع  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ِٓ جٌٍْ٘ٛ أٚ أ٠س ل١ٛو عٍٝ جٌٍّى١س ذٛفس عحِس.

ٌتتْ ثُٔطؼتتٕٞ ك٤تتٚ ـتتجء ثُق ٌتتْ دوذتتٍٞ ثُطؼتتٖ ؽتتٌا ٝكتت٠ ثُٔٞمتتٞع دئُ  ٝهِخ ثُطتتجػٖ كتت٢  ضتتجّ صوش٣تتش ثُطؼتتٖ ثُق

ُتتض ٙٝثػضذجس ُتتذػٟٞ ٝإ ٘تتي ٝسكتتل ث ٛتتج ثُٔؾتتضشٟ ُقتتجُـ ثُذ ثّ ًٖ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ؽجٕ ثُشٕٛٞ ثُض٢ عتتذن ٝثٕ أؽشث

 ثُؾٜز ثإلدثس٣ز ثُٔقشٝكجس.

 أٝدع  ثألعضجر ثُذًضٞس/ص٠ً ٛجؽْ ثُٔقج٠ٓ دجُ٘ول ٝثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِتتج 29/8/2011عْ ثٗٚ ك٢ ٣ّٞ ثألفذ ثُٔٞثكن 
ٓةةس جٌى١ٌٚةةسذٛفطٗ ٚو١ال عٓ جٌّّػةةً جٌمةةحٟٔٛٔ  ّةةس جإلوج٠ٌةةس جٌي١ٍةةح  ضم٠ٍةةٍجع ذةةحٌكيٓ  ةةٟ قىةةُ  ٌٍّإْ ٍةةُ وطةةحخ جٌّكى ل

ٞةةٟ  ةةٟ ِٕكٛلةةس  3/8/2011ق ٚجٌٛحوٌ ذؿٍٓس 65ٌٕٓس  46654جٌىعٜٛ ٌلُ  ِكىّس جٌمٟحء جإلوجٌٞ  ٟ ٚجٌمح

 "قىّص جٌّكىّس

 أٚالع ـ ذٍ ٝ جٌى ع ذيىَ جنطٛح٘ جٌّكىّس ٚالت١حع ذٕظٍ جٌىعٜٛ ، ٚذحنطٛحٚٙح. 

ٌةةىعٜٛ الٔطفةةحء جٌ ٌةةى ع ذيةةىَ لرةةٛي ج ٚةةفس ، ٚذةةٍ ٝ ج ٍةةٝ ذ١ةةٍ يٞ  ٙةةح ع مةةٍجٌ غح١ٔحع ـ ذٍ ٝ جٌى ع ذيىَ لرٛي جٌىعٜٛ ٌٍ ي

 .جإلوجٌٞ ، ٚذمرٌٛٙح ٖىالع 
ٕةةح  عةةٓ ٓةةٍرٟ ذحالِط ٚ   غحٌػحع ـ ذٛلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ جٌ ٓةةرس ٌفةٍة ٍةةٝ جٌٍّى١ةةس ذحٌٕ ٌةةٛجٌوز ع ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ج ٖةةكد ِٚكةةٛ ل١ةةٛو جٌ

ِةةٓ  ٍةةٝ أٞ  ِةةٓ ل١ةةٛو ع ٓةةطؿى  ِةةح ٠ ٌةةىعٜٛ  ٚةةك١فس ج ٛةةىٌ  ِٚمحٌ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذؿ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ٚجٌٛجٌوز ذ

 ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ٘ٓ عمحٌٞ ، ِٚح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ عٍٝ جٌٕكٛ جٌّر١ٓ ذحألْرحخ. ٍٚ  جٌٍٗوس لى ٠ىْٛ 

٘ةةٓ عمةةحٌٞ  ٙةةح لةةٛجتُ ل١ةةى ٌ ٌجذيحع ـ ذٛلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ جٌٍٓرٟ ذحالِطٕح  عٓ ِكٛ ٖٚكد ل١ٛو جٌٍ٘ٓ ٌأل ٍ  جٌّطٍضد ع١ٍ

جو ـ جٌ ِةٍة ٓةةٛوجْ ـ  ٛةةٍ ٚجٌ ْةة١س ـ جٌكؿةةحَ ـ عةةىٌٟ ـ ِ ٛةةٛجٌكٟ ـ جٌيرح ٓةة٠ّٛ ـ ١ِةةص ٟٚ٘ )جٌ ٍةةٛجْ ـ ٠ٕكةةح ـ جٌ ٘ةةٌٛ ـ ق ُ

ٗةةٍٙ  ٛةةٍ جٌيٍذ١ةةس ٚجٌّ ذٍّ( ِٚكٛ ٖٚكد وح س جٌٍْ٘ٛ ج١ٌٍّْس جٌيمح٠ٌس عٍٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذؿ٠ٌّٛٙس ِ

ّةةٍ  ٖةةٍوس ع ٍةةٝ  ةةٍٚ   ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس جٌّم١ةةىز ع ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌيمح٠ٌس جٌهحٚس ذٙح ٚجٌطأ١ٍٖ عٍٝ ؾ١ّع لٛجتُ ج

ِةةٓ آغةةحٌ ذطك١ٙةةٍ أ ٕىٞ ذّح ٠ف١ى ٖكد  ٌةةه  ٍةةٝ ي ِةةح ٠طٍضةةد ع ٗةةٍٙ، ٚ  ِةةٓ جٌيمةةى ٚجٌ ٌةةركالْ وةةً  ِٚكٛ جٌٍ٘ٓ و١ٍحع وةةأغٍ 

 ؾ١ّع  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ِٓ جٌٍْ٘ٛ أٚ أ٠س ل١ٛو عٍٝ جٌٍّى١س ذٛفس عحِس.

ٌتتْ ثُٔطؼتتٕٞ ك٤تتٚ ـتتجء ثُق ٌتتْ دوذتتٍٞ ثُطؼتتٖ ؽتتٌا ٝكتت٠ ثُٔٞمتتٞع دئُ  ٝهِخ ثُطتتجػٖ كتت٢  ضتتجّ صوش٣تتش ثُطؼتتٖ ثُق

 -دث:ٝثُونجء ٓؾذ

 ػذّ ث ضقجؿ ثُٔقٌٔز ٝالة٤ج د٘ظش ثُذػٟٞ  -أٝال:

 ػذّ هذٍٞ ثُذػٟٞ الٗضلجء ثُوشثس ثالدثسٟ -عج٤ٗج :

ٔتتٞدأٝدع  ثألعضجر / ٣1/10/2011ّٞ ثُغذش ثُٔٞثكن  ك٢عْ ثٗٚ  ثُٔقتتج٠ٓ دتتجُ٘ول ٝثإلدثس٣تتز  ػقتتجّ كتتٞص١ ٓق

ٕةةه عةةٛوٖذٛفطٗ ٚو١ال عٓ جٌّّػةةً جٌمةةحٟٔٛٔ  ثُؼ٤ِج ّةة ٌر ٍةةُ وطةةحخ جٌّكى س جإلوج٠ٌةةس جٌي١ٍةةح  ضم٠ٍةةٍجع ذةةحٌكيٓ  ةةٟ قىةةُ ل

ٞةةٟ  ةةٟ ِٕكٛلةةس  3/8/2011ق ٚجٌٛحوٌ ذؿٍٓس 65ٌٕٓس  46654جٌىعٜٛ ٌلُ  ِكىّس جٌمٟحء جإلوجٌٞ  ٟ ٚجٌمح

 "قىّص جٌّكىّس

 أٚالع ـ ذٍ ٝ جٌى ع ذيىَ جنطٛح٘ جٌّكىّس ٚالت١حع ذٕظٍ جٌىعٜٛ ، ٚذحنطٛحٚٙح. 

ٌةةىعٜٛ الٔطفةةحء جٌمةةٍجٌ  غح١ٔحع ـ ذٍ ٝ جٌى ع ذيىَ لرٛي جٌىعٜٛ ٌةةى ع ذيةةىَ لرةةٛي ج ٚةةفس ، ٚذةةٍ ٝ ج ٍةةٝ ذ١ةةٍ يٞ  ٙةةح ع ٌٍ ي

 .جإلوجٌٞ ، ٚذمرٌٛٙح ٖىالع 
ٕةةح  عةةٓ ٓةةٍرٟ ذحالِط ٚ   غحٌػحع ـ ذٛلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ جٌ ٓةةرس ٌفةٍة ٍةةٝ جٌٍّى١ةةس ذحٌٕ ٌةةٛجٌوز ع ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ج ٖةةكد ِٚكةةٛ ل١ةةٛو جٌ

ِةةٓ ِٚمحٌ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذؿ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ٚجٌٛجٌوز ذ ٍةةٝ أٞ  ِةةٓ ل١ةةٛو ع ٓةةطؿى  ِةةح ٠ ٌةةىعٜٛ  ٚةةك١فس ج ٛةةىٌ 

  ٍٚ  جٌٍٗوس لى ٠ىْٛ ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ٘ٓ عمحٌٞ ، ِٚح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ عٍٝ جٌٕكٛ جٌّر١ٓ ذحألْرحخ.
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٘ةةٓ عمةةحٌٞ  ٙةةح لةةٛجتُ ل١ةةى ٌ ٌجذيحع ـ ذٛلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ جٌٍٓرٟ ذحالِطٕح  عٓ ِكٛ ٖٚكد ل١ٛو جٌٍ٘ٓ ٌأل ٍ  جٌّطٍضد ع١ٍ

ٓةة٠ّٛ ـ ١ِةةص  ٟٚ٘ ٍةةٛجْ ـ ٠ٕكةةح ـ جٌ ٘ةةٌٛ ـ ق جو ـ جٌُ ِةٍة ٓةةٛوجْ ـ  ٛةةٍ ٚجٌ ْةة١س ـ جٌكؿةةحَ ـ عةةىٌٟ ـ ِ ٛةةٛجٌكٟ ـ جٌيرح )جٌ

ٗةةٍٙ  ٛةةٍ جٌيٍذ١ةةس ٚجٌّ ذٍّ( ِٚكٛ ٖٚكد وح س جٌٍْ٘ٛ ج١ٌٍّْس جٌيمح٠ٌس عٍٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذؿ٠ٌّٛٙس ِ

ٌةةٍ٘ ّةةٍ لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌيمح٠ٌس جٌهحٚس ذٙح ٚجٌطأ١ٍٖ عٍٝ ؾ١ّع لٛجتُ ج ٖةةٍوس ع ٍةةٝ  ةةٍٚ   ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس جٌّم١ةةىز ع ٓ جٌٍ

ِةةٓ آغةةحٌ ذطك١ٙةةٍ  ٌةةه  ٍةةٝ ي ِةةح ٠طٍضةةد ع ٗةةٍٙ، ٚ  ِةةٓ جٌيمةةى ٚجٌ ٌةةركالْ وةةً  أ ٕىٞ ذّح ٠ف١ى ٖكد ِٚكٛ جٌٍ٘ٓ و١ٍحع وةةأغٍ 

 ؾ١ّع  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ِٓ جٌٍْ٘ٛ أٚ أ٠س ل١ٛو عٍٝ جٌٍّى١س ذٛفس عحِس.

ٌتتْ د ٌتتْ ثُٔطؼتتٕٞ ك٤تتٚٝهِخ ثُطتتجػٖ كتت٢  ضتتجّ صوش٣تتش ثُطؼتتٖ ثُق ـتتجء ثُق  وذتتٍٞ ثُطؼتتٖ ؽتتٌا ٝكتت٠ ثُٔٞمتتٞع دئُ

 -ٝثُونجء ٓؾذدث:

 ػذّ ث ضقجؿ ثُٔقٌٔز ٝالة٤ج د٘ظش ثُذػٟٞ  -أٝال:

 ػذّ هذٍٞ ثُذػٟٞ الٗضلجء ثُوشثس ثالدثسٟ -عج٤ٗج :
 

 جةغـــــثُٞه

ٗتتٚ دضتتجس٣   ٌتتْ ثُٔطؼتتٕٞ ك٤تتٚ ث ٓتتٖ ثألٝسثم ٝثُق ٓتتش ثُؾتتشًز  27/7/2011صخِـ ٝهجةغ ثُ٘ضثع فغتتذٔج ؽتتجء  أهج

 ثُو٤ٓٞز ُِضؾ٤٤ذ ٝثُضؼ٤ٔش ثُذػٟٞ ثُٔجعِز دقق٤لز أٝدػش هِْ ًضجح ٛزٙ ثُٔقٌٔز هجُذز ثُقٌْ:

 ـ ذمرٛي جٌىعٜٛ ٖىالع. أٝالً 

ٓةةرس  عج٤ٗجً  ٍةةٝ جٌٍّى١ةةس ذحٌٕ ٌةةٛجٌوز ع ٖةةكد ِٚكةةٛ جٌم١ةةٛو ج ـ ذٛفس ِٓطيؿٍس ذٛلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ جٌٍٓرٟ ذحالِطٕح  عةةٓ 

ٕةة ٌةةىعٜٛ ٌفٍٚ  ِٚمحٌ ٍٖوس عٍّ أ  ٚةةك١فس ج ٛةةىٌ  ٌةةٛجٌو ذ ٛةةٍ جٌيٍذ١ةةس ٚج ِةةىْ ؾ٠ٌّٛٙةةس ِ ز ذىح ةةس  ٗةٍة ىٞ جٌّٕط

ٕةةىٞ ،  ّةةٍ أ  وس ع ٗةٍة ٍةةٝ ذيةةٝ جأل ةةٍ  ٌ ْةةّٟ جٌيمةةحٌٞ ع ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٓةةؿالش ٌمةةٛجتُ ل١ةةى ج يوةةٍ ذيةةٝ جألٌلةةحَ ٚجٌّ

ـ  ٖٚكد ل١ٛو جٌٍ٘ٓ ٌأل ٍ  جٌّطٍضد ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ٘ٓ عمحٌٞ ٟٚ٘ )جٌٛٛجٌكٟ ـ جٌيرح١ْس ـ جٌكؿةةحَ ـ عةةىٌٟ

ٍةةٝ  ِةةٓ ل١ةةٛو ع ٍِٛ ٚجٌٓٛوجْ ـ ٍِجو ـ جٌٌُ٘ٛ ـ قٍٛجْ ـ ٠ٕكح ـ ج٠ٌّٛٓ ـ ١ِص ذٍّ( ، ذهالف ئٌغحء ِح ٠ٓطؿى 

ٍةةٝ  ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس ع ٘ةةْٛ جٌٍ ٖةةكد وح ةةس جٌٍ أٞ ِٓ  ٍٚ  جٌٍٗوس لى ٠ىْٛ ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ٘ٓ عمحٌٞ ِٚكةةٛ ٚ

ٙةةح ٚةةس ذ ْةة١ّس   ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ٚجٌٍّٗٙ لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌيمح٠ٌس جٌهح ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٍةةٝ ؾ١ّةةع لةةٛجتُ ج ٖةة١ٍ ع ٚجٌطأ

ِةةٓ آغةةحٌ  ٌةةه  ٍةةٝ ي ِةةح ٠طٍضةةد ع ِةةع  ٌةةٍ٘ٓ و١ٍةةحع  جٌيمح٠ٌس جٌّم١ى عٍٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذّح ٠ف١ى ٖكد ِٚكةةٛ ج

ّةةىعٝ  ِةةع جٌطةةُجَ جٌ ِةةس  ٛةةفس عح ٍةةٝ جٌٍّى١ةةس ذ ٘ةةْٛ أٚ أ٠ةةس ل١ةةٛو ع ِةةٓ جٌٍ ٟ٘ ضك١ٍٙ ؾ١ّع  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ 

ٓةةةحع ذطٕف ٕةةةى نحِ ٍةةة١ُٙ ذحٌر ٙةةةس جإلوج٠ٌةةةس ع ٌةةةُجَ جٌؿ ِةةةع ئ ٓةةةٛوضٗ ٚذغ١ةةةٍ ئعةةةالْ ،  ٌةةةىعٜٛ ذّ ٛةةةحوٌ  ةةةٟ ج ١ةةةً جٌكىةةةُ جٌ

 جٌٍّٛٚ حش.

ّةةىعٝ ع١ٍةةٗ  عجُغتتجً  ٌةةُجَ جٌ ِةةع ئ ِةةٓ آغةةحٌ ،  ٌةةه  ٍةةٝ ي ِةةح ٠طٍضةةد ع ِةةع  ٞةةٛ  ذاٌغةةحء جٌمةةٍجٌ جٌّكيةةْٛ  ١ةةٗ  ـ ٚ ةةٟ جٌّٛ

 جٌٍّٛٚ حش ِٚمحذً أضيحخ جٌّكحِحز.

 ٝرُي ػ٠ِ ع٘ذ ٖٓ ثُوٍٞ
ِةةص ذر١ةةع أْ جٌٍٗوس جٌمحذٟس ٌ  ٗةة١١ى ٚجٌطي١ّةةٍ قح١ٌةةحع( لح ٗةةٍوس جٌم١ِٛةةس ٌٍط ْةةحذمحع )جٌ ٖةةٍوس  90ٍطؿحٌز  ْةةُٙ  ِةةٓ أ  %

ّةةحٌٟ لةةىٌٖ  ٍةة  ئؾ ٌةةٍقّٓ جٌم١ٕةةر١ ِمحذةةً ِر ١ٍِةةْٛ  590عٍّ أ ٕىٞ ئٌٝ ٍٖوس أٔٛجي جٌّطكىز ٌٍطؿةةحٌز ٚؾ١ّةةً عرةةى ج

ٕةةىٞ ٚجٌرةةحٌ  عةةىو٘ح  ّةةٍ أ  ٍةةٝ ؾ١ّةةع  ةةٍٚ  ع ٘ةةًج جٌر١ةةع ع ٖةةطًّ  ٘ةةٛ ج 82ؾ١ٕٗ ٚج ّةةس  ٍعةةحع ٚ ٟةةص ِكى ٌةةًٞ ل ٌر١ةةع ج

ٌةةىعٜٛ ٌلةةُ  ٓةةٕس  11492جٌمٟحء جإلوجٌٞ ذركالٔٗ  ٟ ج ٟةةحت١س  65ٌ ٘ةةًج جٌر١ةةع جٌرح٠ةةً لةةحَ جٌّّػةةً جٌم ٍةةٝ أغةةٍ  ، ٚع

ٌةةريٝ  ْةةّٟ  جٌمحٟٔٛٔ ٌٍٗوس عٍّ أ ٕىٞ ذحٌطٛل١ع عٍٝ عمٛو ض١ًٙٓ جتطّحٟٔ ٚعمٛو لٍٜٚ ٚلٛجتُ ٌ٘ٓ عمحٌٞ ٌ

 جٌرٕٛن عٍٝ ذيٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ:

ِةةإٌل  ج دجُ٘غذز ُذ٘ي ػٞدرٜٓ٘    ٓةةْٛ ١ٍِةةْٛ ؾ١ٕةةٗ ، ٚعمةةى جٌمةةٍٜ  11/9/2007عمى ض١ًٙٓ جتطّحٟٔ  ٍةة  نّ ذّر

ٍةةٝ جٌفةةٍٚ   28/4/2009جٌّإٌل  ْةةّٟ ع ٘ةةٓ عمةةحٌٞ ٌ ٟةةّحْ ٌ ذّرٍ  نّٓس عٍٗ ١ٍِْٛ ؾ١ٕةةٗ ، ٚعمةةى لةةٍٜ ذ

ٓةة١ٙالش جالتطّح١ٔةةس ٚعمةةى جٌمةةٍٜ جٌّ ٟةةّحْ ٌٍط ٞةةكس ذحٌيمةةى و ٕةةىٞ جٌّٛ ّةةٍ أ  ٗةةٍوس ع ٗةةحٌ ئ١ٌةةٗ ، ٚلةةى جٌٍّّٛوةةس ٌ

 ضّٟٓ عمى جٌمٍٜ ذ١حٔحع ذحٌيمحٌجش جٌٍّ٘ٛٔس ٟٚ٘:

ٖةةحٌ  جٌّٕطةةُٖ 16ـ وحًِ أٌٜ ٚذٕحء جٌيمحٌ ٌلُ ) 1 ِةةٓ  ( ٖحٌ  ْيى ذحٖح َذٍٛي قحٌز جٌفهٍجٟٔ ٖحٌ  جٌك٠ٍس 

 ـ ٔحق١س ١ِص ذٍّ ـ ِكح ظس جٌىل١ٍٙس.

ٛةةٍ ٌلةةُ )ـ  وحًِ أٌٜ ٚذٕحء ؾُء ِٓ ِرحٟٔ جٌٓٛق جٌٍّوُٞ  ذحٌّٕكمس جٌػح١ٔ 2 ٕةةس ٔ ( 16س ١ٌّٕٗس جٌك١ٍجْ ذّى٠

 ( ـ ْحذمحع ٖحٌ  أقّى  إجو ١ُٓٔ ـ ِى٠ٕس ٍٔٛ ـ جٌمحٍ٘ز.36قح١ٌحع )

 ( ِٓ ٖحٌ  جٌؿ١ٕ لُٓ غحٌع ج٠ٌّٛٓ ـ ِكح ظس ج٠ٌّٛٓ.338ـ وحًِ أٌٜ ٚذٕحء جٌيمحٌ ٌلُ ) 3

 ْ.( ٖحٌ  ٌِٕٛٛ ذحٖح قٜٛ قّحِحش ِى٠ٕس قٍٛج55ـ وحًِ أٌٜ ٚذٕحء جٌيمحٌ ٌلُ ) 4



 4 

 ( ٖحٌ  جًٌّٛٚ ـ ذٕىٌ ٠ٕكح ضرع لُٓ أٚي ـ ِكح ظس جٌغٍذ١س .25ـ وحًِ أٌٜ ٚذٕحء جٌيمحٌ ٌلُ ) 5

 ٟٚ٘ جٌيمحٌجش جٌطٟ ضُ ٍٖٙ لحتّس ل١ى ٌ٘ٛٔٙح جٌيمح٠ٌس عٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ:

ٓةةُ أٚي ـ ِكح ظةةس جٌغ 25أ ـ ٍٖٙ لحتّس ل١ى جٌٍ٘ٓ جٌيمحٌٞ ٌٍيمحٌ ٌلُ  ٕةةىٌ ٠ٕكةةح ضرةةع ل ٚةةً ـ ذ ٍذ١ةةس ، ٖحٌ  جٌّٛ

 ِىطد ٠ٕكح ذحٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ. 2009ٌٕٓس  872ذّٛؾد لحتّس جٌٍ٘ٓ جٌٍّٗٙز ذٍلُ 

ٛةةٍ ـ 36( قح١ٌةةحع )16خ ـ ٍٖٙ لحتّس ل١ى جٌٍ٘ٓ جٌيمةةحٌٞ ٌٍيمةةحٌ ٌلةةُ ) ٕةةس ٔ ٓةة١ُ ـ ِى٠ ّةةى  ةةإجو ٔ ٖةةحٌ  أق ْةةحذمحع  ( ـ 

ٗةةٍٙز ٌةةٍ٘ٓ جٌّ ّةةس ج ِةةٓ و٠ٌٚةةٓ، ذّٛؾةةد لحت ٕةةىٞ  ّةةٍ أ  ٕةةٝ ِكةةالش ع ٘ةةٟ ِر لُ  ِكح ظس جٌمةةحٍ٘ز ٚ ٓةةٕس  6396ذةٍة ٌ

 ِىطد ّٖحي جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ. 2009

ِةةٓ 16ؾـ ـ ٍٖٙ لحتّس ل١ى جٌٍ٘ٓ جٌيمحٌٞ ٌٍيمحٌ ٌلُ ) ٖةةحٌ  جٌك٠ٍةةس  ٔةةٟ  ٍةةٛي قةةحٌز جٌفهٍج ٖةةح َذ ( ٖحٌ  ْيى ذح

ِىطةةد  2009ٌٕٓس  804ٖحٌ  جٌّٕطُٖ ـ ٔحق١س ١ِص ذٍّ ـ ِكح ظس جٌىل١ٍٙس ، ذّٛؾد لحتّس جٌٍ٘ٓ جٌٍّٗٙز ذٍلُ 

 ٌٛز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ.جٌّٕٛ

ٌةةٍ٘ٓ جٌيمةةحٌٞ ٌٍيمةةحٌ ٌلةةُ ) ّةةس ل١ةةى ج ٖةةٍٙ لحت ٓةةُ 55و ـ  ٍةةٛجْ ـ ل ٕةةس ق ِةةحش ِى٠ ٖةةح قةةٜٛ قّح ٛةةٌٛ ذح ٖةةحٌ  ِٕ  )

 ِىطد قٍٛجْ ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ. 2009ٌٕٓس  951قٍٛجْ ، ذّٛؾد لحتّس جٌٍ٘ٓ جٌٍّٗٙز ذٍلُ 

ْةةح36( قح١ٌةةحع )16٘ـ ـ ٍٖٙ لحتّس ل١ى جٌٍ٘ٓ جٌيمةةحٌٞ ٌٍيمةةحٌ ٌلةةُ ) ٛةةٍ ـ ( ـ  ٕةةس ٔ ٓةة١ُ ـ ِى٠ ّةةى  ةةإجو ٔ ٖةةحٌ  أق ذمحع 

لُ  ٗةةٍٙز ذةٍة ٌةةٍ٘ٓ جٌّ ّةةس ج ِةةٓ و٠ٌٚةةٓ، ذّٛؾةةد لحت ٕةةىٞ  ّةةٍ أ  ٕةةٝ ِكةةالش ع ٘ةةٟ ِر ٓةةٕس  6396ِكح ظس جٌمةةحٍ٘ز ٚ ٌ

 ِىطد ّٖحي جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ. 2009

 30/4/2009ء ذطةةح٠ٌم 391،ذاذٍجَ عمٛو ض١ًٙٓ جتطّحٟٔ ٚلٍٜ ِٛغك ذةةٍلُ  ٜٝٓ٘ج دجُ٘غذز ُِذ٘ي ثأل٢ِٛ ثُٔضقذ

ٕةةه  ٕةةىٞ ٚجٌر ّةةٍ أ  ٖةةٍوس ع ٍةٝة عمةةى جٌمةةٍٜ جٌّكةةٌٍ ذةة١ٓ  ٓةةحع ع ِةةٓ جٌفةةٍٚ  ضأ١ْ ، ٚأعمرٗ لٛجتُ ٌ٘ٓ عمحٌٞ ٌيىو 

ٌةةٍ٘ٓ  ِةةٓ جٌفةةٍٚ  جٌطةةٟ ل١ةةى ج ٍةةٍ٘ٓ ٚ ٌةةٝ ٌ جألٍٟ٘ جٌّطكى وٍّضرس غح١ٔس ٌٍٍ٘ٓ ، ِٚإْٓس جٌط٠ًّٛ جٌى١ٌٚس وٍّضرةةس أٚ

ٗةةٍٙ ٌلةةُ جٌيمحٌٞ ع١ٍٙح  ٍ  جٌٛٛجٌكٟ ٚ ٍ  جٌيرح١ْس ٚ ٍ  جٌك ٌةةٍ٘ٓ ذحٌّ ّةةس ج ٖةةٍٙ لحت ؿحَ ٚ ٍ  عىٌٟ ، ٚضُ 

 ِىطد ؾٕٛخ جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ ، ٚوًٌه  ٍعٟ ٍِٛ ٚجٌٓٛوجْ ٍِٚجو . 2009ٌٕٓس  1173

ٙةةح  ةةٟ         ٟةةحء جإلوجٌٞ قىّ ّةةس جٌم ٚةةىٌش ِكى ْةةرك أْ أ ٔةةٗ لةةى  ٌةةىعٛج٘ح أ ٖةةٍقحع  ٗةةٍوس جٌّىع١ةةس  ٞةةح ص جٌ ٚأ

 :  7/5/2011ذؿٍٓس جٌمٟحت١س  65ٌٕٓس  11492جٌىعٜٛ ٌلُ 

ٖةةرىس أٝال ٓةة١ٛٔٝ  ٍةةٝ جٌر قّٓ، ع ٌةٍة ّةةى ٌر١ةةد عرةةى ج ّةةى أق ٛةةي١ىٜ، ِك ٔةةٌٛ عك١ةةس جٌ ٍةةٝ أ ِةةٓ ع : ذمرةةٛي ضةةىنً وةةً 

 نِٛٛحع ١ِّٟٕٓ ئٌٝ جٌّىعٝ  ٟ ٠ٍرحضٗ.

ٞةةٛ  عج٤ٗتتج ٖةةىالع، ٚ ةةٝ جٌّٛ ٌةةىعٜٛ  ٓتتٖ  عتتجسي : ذمرةةٛي ج ُتتي  ِتت٠ ر ٓتتج ٣ضشصتتخ ػ ٓتتغ  ـتتجء ثُوتتشثس ثُٔطؼتتٕٞ ك٤تتٚ ي  دئُ

٘تتذ١ ثُٔذتتشّ دتت٤ٖ ثُؾتتشًز ثُوجدنتتز ُِضؾتتجسر )ثُو٤ٓٞتتز 90د٤تتغ  أ قتتٜج دطتتإ ػوتتذ ٔتتش أك ٓتتٖ أعتتْٜ ؽتتشًز ػ  %

ٔتتذ ثُو٘ذتت٤و ي ٝدطتتإ  ُتتشفٖٔ ٓق ُِضؾ٤٤ذ ٝثُضؼ٤ٔش ـ فج٤ُجً( ًَٝ ٖٓ ؽشًز أٗٞثٍ ثُٔضقذر ُِضؾتتجسر ٝؽ٤ٔتتَ ػذتتذ ث

ُقجُز ثُض٢ ًجٗج ػ٤ِٜج هذَ ؽشه ثُضق٤ٌْ ثُٞثسد دجُٔجدر ثُؼؾش٣ٖ ٖٓ ثُؼوذ ثُٔؾجس إ٤ُٚ ي ٝإػجدر ثُٔضؼجهذ٣ٖ إ٠ُ ث

ًتتَ  ٓتٖت  ٜتتشر  ٜتتج ثُٔغتتِٔز ُِٔؾتتضش١ ٓط ُتتز ُؾ٤ٔتتغ أفتتٍٞ ٝكتتشٝع ثُؾتتشًز ًٝجكتتز ٓٔضٌِجص ثُضؼجهذي ٝثعتتضشدثد ثُذٝ

ٓتتَ  ٓتت٘قْٜ ًج ٓتتغ  ُتت٠ عتتجدن أٝمتتجػْٜ ثُغتتجدوز  ٛتتج ثُٔؾتتضشٟي ٝإػتتجدر ثُؼتتج٤ِٖٓ إ ٛتتٕٞ ثُضتت٢ عتتذن إٔ أؽشث ثُش

ٔتتَ ثُٔؾتتضش١ ٓغضقوجصْٜ ٝفوٞهْٜ ػٖ ثُلضشر ٓ٘ز إدشثّ ثُؼوذ ٝفض ٠ صجس٣  ص٘ل٤ز ٛزث ثُقٌْ دٌجَٓ أؽضثةتتٚي ٝصق

ٓتتٖ سأط 5ٝفذٙ ًجَٓ ثُذ٣ٕٞ ٝثالُضضثٓجس ثُض٢ سصذٜج  اٍ كضشر ٗلجر ثُؼوذي ٝدطتتإ د٤تتغ ثُٔغتتضغٔش ُ٘غتتذز   %

ٓتتش  ِتت٠ ثُ٘قتتٞ ثُٔذتت٤ٖ دجألعتتذجح. ٝأُض ُتتي ػ ٓتتٖ  عتتجسي ٝر ُتتي  ِتت٠ ر ٓجٍ ثُؾشًز إ٠ُ ٓؤعغز ثُض٣َٞٔ ٝٓج ٣ضشصخ ػ

  ٝثُغجُظ ٝثُشثدغ ٝثُضجعغ ثُٔقشٝكجس. ٢ْ ثألٍٝ ٝثُغجٗثُٔذػ٠ ػ٤ِٜ
ٓةةٕس  118جٌطٟ ضُ ّٞٙح ئٌٝ جٌىعٜٛ ٌلُ  2011ٌٕٓس  123وّح ألحِص جٌٍٗوس جٌّىع١س جٌىعٜٛ ٌلُ  ِةةحَ  2011ٌ أ

ٓةةةس  ٟةةةص ذؿٍ ْةةةطػّحٌ جٌطةةةٟ ل ٛةةةحو٠س ٚجال ٟةةةحء جإلوجٌٞ ـ وجتةةةٍز جٌّٕحَعةةةحش جاللط ّةةةس جٌم دوذتتتٍٞ  4/7/2011ِكى

ك٢ ثُذػٟٞ  7/5/2011ٝدٞهق ص٘ل٤ز ثُوشثس ثُغِذ٢ دجالٓض٘جع ػٖ ص٘ل٤ز ثُقٌْ ثُقجدس دؾِغز  ثُذػ٤٣ٖٞ ؽٌاً ي

ٌتتْ ثُٔؾتتجس إ٤ُتتٚ  56ُغ٘ز  11492سهْ  ثُونجة٤ز ي ٝٓج ٣ضشصخ ػ٠ِ رُي ٖٓ  عجس أ قٜج ثالعضٔشثس ك٢ ص٘ل٤ز ثُق

ِتتضّ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُٔذ٤ٖ دأعذجدٚ ي ٝثُضضثّ ًَ ٖٓ ثُؾٜز ثإلدثس٣ز ٝثُؾشًز ثُو٤ٓٞز ُِ ٓتتج ٣ ضؾتت٤٤ذ ٝثُضؼ٤ٔتتش دجصختتجر 

ٖٓ إؽشثءثس ُض٘ل٤ز ثُقٌْ ٓغضخذٓز ٓج ُٜج ٖٓ ثٓض٤جصثس ثُغِطز ثُؼجٓز ك٢ فٔج٣ز ثُٔشثكن ثُؼجٓز ٝثُقلجظ ػ٠ِ 

ثُٔجٍ ثُؼجّ ي ٝأُضٓضٜٔج ٓقشٝكجس ٛزث ثُطِخ ي ٝػ٠ِ إٔ ٣٘لز ثُقٌْ دٔٞؽخ ٓغتتٞدصٚ ثألفتت٤ِز ٝدـ٤تتش إػتتإ ي 

ُتتز ثُؾتتن ثُٔٞمتتٞػ٢  ٓتتشس دئفج ُتتذػ١ٞ سهتتْ ٝأ ٓتتٖ ث ِتتخ ثُغتتج٢ٗ  ِتتخ ٝثُط ٜتتزث ثُط ُتت٠ ٤ٛتتتز  2011ُغتت٘ز  118ُ إ

 ٓلٞم٢ ثُذُٝز ُضقن٤شٛٔج ٝػذثد صوش٣ش دجُشأ١ ثُوج٢ٗٞٗ ك٤ٜٔج .
ٚجْطكٍوش جٌٍٗوس جٌّىع١س لحتٍس أْ ِٕكٛق ٚأْرحخ وً ِٓ جٌكى١ّٓ ْحٌفٟ جًٌوٍ لى أعحوج جٌكحي ئٌٝ ِح وحْ  

جٌّىع١س ٍٖٚوس عٍّ أ ٕىٞ ِٚكٛ ٖٚكد جٌم١ٛو جٌطٟ ٌٚوش عٍٝ جٌٍّى١س  ع١ٍٗ لرً ئذٍجَ جٌيمى ذ١ٓ ِّػً جٌٍٗوس
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ِٚكٛ ٖٚكد ل١ٛو جٌٍ٘ٓ جٌٍّْٟ جٌيمحٌٞ ٚجٌٍّٗٙ عٍٝ ذيٝ  ٍٚ  ِٚمحٌ عٍّ أ ٕىٞ ذىح س أٔكحء 

(ِٓ ضي١ٍّحش ٍِٛكس جٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ ٚجٌطٛغ١ك 569( ٚ )565( ٚ )564( ٚ )216جٌؿ٠ٌّٛٙس ، ٚأٔٗ ٚ محع ٌٍّٛجو )

جٌّطيٍمس ذحٌىعحٜٚ جٌيمح٠ٌس جٌّطيٍمس ذأِٛجي جٌىٌٚس ٚذٕحء عٍٝ جٌكى١ّٓ ْحٌفٟ جٌر١حْ  أٗ  2001جٌػحٌػس  ـ جٌكريس

٠كك ٌٍٍٗوس جٌّىع١س ئلحِس ًٖ٘ جٌىعٜٛ ذكٍد ِكٛ جٌم١ٛو جٌٛجٌوز عٍٝ جٌٍّى١س ذحٌٕٓرس ٌفٍٚ  ِٚمحٌ ٍٖوس عٍّ 

جٌٛٛجٌكٟ ـ جٌيرح١ْس ـ جٌكؿحَ ـ عىٌٟ ـ ٍِٛ )أ ٕىٞ جٌّٕطٍٗز ذىح س ِىْ ؾ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ٟٚ٘ أ ٍ  

ٚجٌٓٛوجْ ـ ٍِجو ـ جٌٌُ٘ٛ ـ قٍٛجْ ـ ٠ٕكح ـ ج٠ٌّٛٓ ـ ١ِص ذٍّ( ، ذهالف ئٌغحء ِح ٠ٓطؿى ِٓ ل١ٛو عٍٝ أٞ ِٓ 

 ٍٚ  جٌٍٗوس لى ٠ىْٛ ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ٘ٓ عمحٌٞ ِٚكٛ ٖٚكد وح س جٌٍْ٘ٛ ج١ٌٍّْس جٌيمح٠ٌس عٍٝ  ٍٚ  

ٍٗٙ لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌيمح٠ٌس جٌهحٚس ذٙح ٚجٌطأ١ٍٖ عٍٝ ؾ١ّع لٛجتُ جٌٍ٘ٓ ج١ٌٍّْس جٌيمح٠ٌس ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ٚجٌّ

جٌّم١ى عٍٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذّح ٠ف١ى ٖكد ِٚكٛ جٌٍ٘ٓ و١ٍحع ِع ِح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ ٟ٘ ضك١ٍٙ 

ُجَ جٌّىعٝ ع١ٍُٙ ذحٌرٕى ؾ١ّع  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ِٓ جٌٍْ٘ٛ أٚ أ٠س ل١ٛو عٍٝ جٌٍّى١س ذٛفس عحِس ِع جٌط

نحِٓحع ذطٕف١ً جٌكىُ جٌٛحوٌ  ٟ جٌىعٜٛ ذّٓٛوضٗ ٚذغ١ٍ ئعالْ ، ِع ئٌُجَ جٌّىعٝ ع١ٍُٙ جٌٍّٛٚ حش ، ٚئي ضٛ ٍ 

ٌكٍد ٚلف جٌطٕف١ً ٌو١ٕٗ ِٓ جٌؿى٠س ٚجالْطيؿحي ٚوحْ جِطٕح  جٌّىعٝ ع١ٍٗ ئٌغحء ِٚكٛ جٌم١ٛو ٚجٌٍْ٘ٛ جٌّٗحٌ 

حَ جٌمٟحء جإلوجٌٞ ٚجعطرحٌ٘ح عمرس  ٟ ْر١ً ضٕف١ً ضٍه جألقىحَ  مى ألحِص جٌٍٗوس ئ١ٌٙح ِٓ ٖأٔٗ ِهحٌفس قؿ١س أقى

 ٌٍكىُ ٌٙح ذحٌكٍرحش جألٔفس جًٌوٍجٌّىع١س ًٖ٘ جٌىعٜٛ 

ق١ع وحٔص جٌٍٗوس جٌّىع١س لى أٚوعص ٌ ك ٚك١فس وعٛج٘ح قح ظس  28/7/2011ٚٔظٍش جٌىعٜٛ ذؿٍٓس  

ِرٍَ ذ١ٓ ذٕه  11/9/2007ٓ عمى ض١ًٙٓ جتطّحٟٔ ِإٌل ِٓطٕىجش ٠ٛ٠ص عٍٝ أٌذع ِٓطٕىجش ضّٟٕص ٌٚٛجع ِ

ِرٍَ ذ١ّٕٙح ، ٚعمى ٌ٘ٓ ٌّْٟ عمحٌٞ ِٛغك  28/4/2009عٛوز ٍٖٚوس عٍّ أ ٕىٞ ، ٚعمى لٍٜ ِإٌل 

، ٌٚٚٛز ِٓ جٌٓؿً جٌطؿحٌٞ ٌٍٗوس عٍّ أ ٕىٞ ، ٚذًٖٙ جٌؿٍٓس لىَ جٌكحٍٞ عٓ  2009ٌٕٓس  1381ذٍلُ 

٠ص أٚال٘ح عٍٝ ٌٚٛز ٞٛت١س ِٓ وٗف ٠ر١ٓ ِٛلف جٌٍْ٘ٛ عٍٝ  ٍٚ  جٌٍٗوس جٌّىع١س قح ظطٟ ِٓطٕىجش ٠ٛ

ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ، ٠ٛ٠ٚص غح١ٔطٙح عٍٝ أًٚ جإلًٔجٌ جٌّٛؾٗ ِٓ جٌٍٗوس جٌّىع١س ئٌٝ جٌّىعٝ ع١ٍُٙ ذحٌطٕر١ٗ 

 26/7/2011ذٌٍٟٚز ِكٛ ٖٚكد لٛجتُ ل١ى جٌٍ٘ٓ جٌيمحٌٞ جٌطٟ ضّص ٌفٍٚ  ِٚمحٌ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ِإٌل 

جٌكحٍٞ عٓ ذٕه عٛوز ذيىَ جنطٛح٘ جٌّكىّس ٚالت١حع ذٕظٍ جٌىعٜٛ ، ٚذيىَ لرٛي جٌىعٜٛ ٌٍ يٙح  ، وّح و ع

جٌمٟحت١س ، ٚذٍ ٝ جٌىعٜٛ ،  65ٌٕٓس  11492ِٓ ذ١ٍ يٞ ٚفس ، ٚذيىَ قؿ١س جٌكىُ جٌٛحوٌ  ٟ جٌىعٜٛ ٌلُ 

،  11/9/2007إٌل ٚلىَ قح ظس ِٓطٕىجش ٠ٛ٠ص عٍٝ غالغس ِٓطٕىجش ضّٟٕص ٌٚٛز ِٓ عمى ض١ًٙٓ جتطّحٟٔ ِ

، ٌٚٚٛز ِٓ عمى جٌٍ٘ٓ جٌٍّْٟ جٌيمحٌٞ جٌّرٍَ ذ١ٓ ذٕه عٛوز  28/4/2009ٌٚٚٛز ِٓ عمى لٍٜ ِإٌل 

ٌإل٠ال  ٚئعالْ  3/8/2011، ٚضأؾٍص جٌىعٜٛ ٌؿٍٓس  2009ٌٕٓس  1381ٍٖٚوس عٍّ أ ٕىٞ جٌّٛغك ذٍلُ 

ذٕه عٛوز ًِوٍز ذى حعٗ ٚذحٌى ٛ  جٌّرىجز جٌّىعٝ ع١ٍٙح جٌٓحذيس ٌٚطمى٠ُ جٌّٓطٕىجش ٚجٌٍو عٍٝ جٌىعٜٛ ١ٌٚمىَ 

 ذّكٍٟ جٌؿٍٓس.

لىَ جٌكحٍٞ عٓ ذٕه عٛوز ًِوٍز ذى حعٗ ٚو ٛعٗ ُّٚ  ١ٙح عٍٝ ٠ٍرحضٗ جٌٓحذك جٌطأو١ى  3/8/2011ٚذؿٍٓس 

، وّح لىَ جٌكحٍٞ عٓ جٌٍٗوس جٌّىع١س ًِوٍز ذى حعٗ و ع  ١ٙح ذيىَ  28/7/2011ع١ٍٙح ذّكٍٟ ؾٍٓس 

حع ذٕظٍ جٌىعٜٛ ، ٚذيىَ لرٌٛٙح ٌٍ يٙح عٍٝ ذ١ٍ يٞ ٚفس ، ٚالٔطفحء جٌمٍجٌ جإلوجٌٞ ، جنطٛح٘ جٌّكىّس ٚالت١

 ٚذٍ ٝ جٌىعٜٛ.

 أٚىٌش قىّٙح جٌّر١ٓ ذٛىٌ ً٘ج جٌطم٠ٍٍ  3/8/2011ٚذؿٍٓطٙح جٌّٕيمىز ذطح٠ٌم   

 ٝهذ ؽ٤ذس ثُٔقٌٔز فٌٜٔج 

ٌةةىعٖٛةةىً ذكع ٠ٍرةةحش جٌطةةىنً ٚ ٟجالنطٛح٘ ٠ٓرك جٌفًٛ   ِٟٚٓ ق١ع ئْ جٌركع   ٞةةٛعٙح ٠ٚطيةة١ٓ ٜ ج ِٛٚ

   .ٌيحَجٌُ ٠ػٍٖ أقى ِٓ جٌهَٛٛ ٌطيٍمٗ ذحٌٕظحَ  عٍٝ جٌّكىّس أْ ضطٛىٜ ٌٗ ٌٚٛ

ٗةةٍوس  جٌّرىٞٚق١ع ئٔٗ ٚعٓ جٌى ع   ٌةةىعٜٛ ،  ةةاْ ٠ٍرةةحش جٌ ِٓ ذٕه عٛوز ذيىَ جنطٛح٘ جٌّكىّس ٚالت١حع ذٕظةةٍ ج

 جٌّىع١س لى جْطٙى ص أ٠ٍِٓ: 

ٓةةرس ٌفةةٍٚ  أٌّٚٙح ـ ٚلف ضٕف١ً ٚئٌغحء جٌمٍجٌ جٌ ٍةةٝ جٌٍّى١ةةس ذحٌٕ ٌةةٛجٌوز ع ٖةةكد ِٚكةةٛ جٌم١ةةٛو ج ٕةةح  عةةٓ  ٍٓرٟ ذحالِط

ٓةةطؿى  ِةةح ٠ ِٚمحٌ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ جٌّٕطٍٗز ذىح س ِىْ ؾ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ٚجٌٛجٌوز ذٛىٌ ٚك١فس جٌىعٜٛ 

 ِٓ ل١ٛو عٍٝ أٞ ِٓ  ٍٚ  جٌٍٗوس لى ٠ىْٛ ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ٘ٓ عمحٌٞ .

ٙةةح لةةٛجتُ ل١ةةى ٚغح١ّٔٙح ـ ٚلف ضٕف١ً ٚئٌغةةح ٌةةٍ٘ٓ ٌأل ةٍة  جٌّطٍضةةد ع١ٍ ٖةةكد ل١ةةٛو ج ٕةةح  عةةٓ ٚ ٓةةٍرٟ ذحالِط ء جٌمةةٍجٌ جٌ

ٍةةٛجْ ـ ٠ٕكةةح ـ  ٘ةةٌٛ ـ ق ِةةٍجو ـ جٌُ ٓةةٛوجْ ـ  ٌ٘ٓ عمحٌٞ ٟٚ٘ )جٌٛٛجٌكٟ ـ جٌيرح١ْس ـ جٌكؿحَ ـ عىٌٟ ـ ٍِٛ ٚجٌ

ٚجٌٍّٗٙ لةةٛجتُ ج٠ٌّٛٓ ـ ١ِص ذٍّ( ِٚكٛ ٖٚكد وح س جٌٍْ٘ٛ ج١ٌٍّْس جٌيمح٠ٌس عٍٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ 

ّةةٍ  ٖةةٍوس ع ٍةٝة  ةةٍٚ   ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس جٌّم١ةةى ع ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٍةةٝ ؾ١ّةةع لةةٛجتُ ج ٖةة١ٍ ع جٌٍ٘ٓ جٌيمح٠ٌس جٌهحٚس ذٙح ٚجٌطأ
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ٕةةىٞ  أ ٕىٞ ذّح ٠ف١ى ٖكد ِٚكٛ جٌٍ٘ٓ و١ٍحع ِع ِح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ ٟ٘ ضك١ٍٙ ؾ١ّع  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ 

 ِٓ جٌٍْ٘ٛ أٚ أ٠س ل١ٛو عٍٝ جٌٍّى١س ذٛفس عحِس.

 ٠ً٘ٓ جٌكٍر١ٓ ّ٘ح ٠ٍرحش جٌٍٗوس جٌّىع١س ذكٓد جٌطى١١ف جٌمحْٔٛ جٌٛك١ف ٌكٍرحضٙح.ٚ

ٚق١ع ئْ جٌرحوٞ ِٓ جألٌٚجق أْ ْٕى جٌٍٗوس جٌّىع١س  ٟ ٠ٍر١ٙح ئّٔح ٠مَٛ عٍٝ ِكٛ جٌم١ٛو جٌيمح٠ٌس ٖٚكد ل١ةةٛو  

ّةةح جٌٍْ٘ٛ ج١ٌٍّْس جٌيمح٠ٌس ال عٍٝ أْحِ جألقىحَ جٌّٕظّس ٌّكٛ ٖٚكد جٌٍْ٘ٛ جٌّمٌٍ   ٟ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ ، ٚئٔ

ِةةح ٠طٍضةةد  ٍةةٝ جٌٍّى١ةةس ٚ ٌةةٛجٌوز ع ٍةةٝ جٌم١ةةٛو ج عٍٝ أْحِ ِح ٌمٍجٌ ذ١ع أٚٛي ٚ ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ِٓ آغةةحٌ ع

ٙةةحش  ِةةٓ غةةُ  ةةاْ جٌؿ ٕةةطؽ أغةةٍجع ، ٚ ٚةةحٌ لةةٍجٌ جٌر١ةةع ِٕيةةىِحع ال ٠ ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس ذيةةى أْ  ٘ةةْٛ جٌٍ ِةةٓ ل١ةةٛو جٌٍ ٙةةح  ع١ٍ

ّةة ٙةةح جٌمةةحْٔٛ ذاع ٙةةح جٌّكيةةْٛ ع١ٍةةٗ جإلوج٠ٌةةس ِطةةٝ أٌُِ ٕةةىٞ ،  ةةاْ جِطٕحع ّةٍة أ  وس ع ٖةٍة حي آغةةحٌ جٌكىةةُ ذحٔيةةىجَ ذ١ةةع 

ٛةةحوٌ ذحٌمةةحْٔٛ ٌلةةُ ٠10ٟكٟ ِٓ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌٍٓر١س عّالع ذكىُ جٌّحوز ) ٌةةس جٌ ٍةةّ جٌىٚ  47( ِٓ لحْٔٛ ِؿ

ٓةةٕس  ٌةةس  1972ٌ ٍةةّ جٌىٚ ٟةةحء ِؿ ّةةح ٠هةةطٙ ل ٔةةحع ٌمةةٍجٌ ئوجٌٞ ِ ٕةةح  ِىٛ ٌةةه جالِط ٍةةٝ ي ذٕظةةٍٖ ، ، ٠ٚىةةْٛ جٌكيةةٓ ع

ٌةةى ع ذيةةىَ لرةةٛي  ٚةةٙح، ٚذةةٍ ٝ ج ّةةس ٚذحنطٛح ٛةةح٘ جٌّكى جألٍِ جًٌٞ ٠طي١ٓ ِيٗ جٌمٟحء ذٍ ٝ جٌى ع ذيةةىَ جنط

 جٌىعٜٛ الٔطفحء جٌمٍجٌ جإلوجٌٞ جٌّرىٜ ِٓ وً ِٓ ذٕه عٛوز ٚجٌؿٙس جإلوج٠ٌس.

ٕةةه  ٕةةه عةةٛوز ٚجٌر ٓةةرس ٌر ٚةةفس ذحٌٕ ٍةةٝ ذ١ةةٍ يٞ  ٙةةح ع ٍةةٟ جٌّطكةةى، ٚق١ع ئٔٗ ٚعٓ جٌى ع ذيىَ لرٛي جٌىعٜٛ ٌٍ ي جأل٘

ٙةةح  ٖةةٍز ٌىٛٔ ٛةةفس جٌّرح ٚةةحقرس جٌ ٘ةةٟ  ٙةةس جإلوج٠ٌةةس  ٔةةص جٌؿ ٌةةثٓ وح ٔةةٗ ٚ ٌةةه أ ِةةٓ جٌمةةحْٔٛ ، ي ْةةٕىٖ  ٔةةٗ لةةى ؾةةحء  حلةةىجع   ا

ٌةةىعٜٛ  ٚةةفس  ةةٟ ج ٚةةحقرٟ  ٍةةٟ جٌّطكةةى ٠يةةىج  ٕةةه جأل٘ ٕةةه عةةٛوز ٚجٌر ٓةةٍرٟ جٌّكيةةْٛ ع١ٍةةٗ ئال أْ ذ ٛةةىٌز جٌمةةٍجٌ جٌ ِ

ْةةّ ٘ةةْٛ جٌٍ ٛةةحٌكّٙح لةةٛجتُ جٌٍ ٚةةىٌش ٌ ِةةٓ  ٓةةرحّٔٙح  ٌةةًٞ ٠طيةة١ٓ ِيةةٗ ٌ ةةٝ ذك ِةةٍ ج ٌةةى ع ١س جٌيمح٠ٌةةس ، جأل ٘ةةًج ج

ٌةةىعٜٛ ٌلةةُ  ٛةةحوٌ  ةةٟ ج ٖةةأْ جٔطفةةحء قؿ١ةةس جٌكىةةُ جٌ ٕةةه عةةٛوز  ةةٟ   11492ٚق١ع ئٔٗ ١ٌّ ٚك١كحع ِح ي٘د ئ١ٌةةٗ ذ

ٓةةٕس  ٓةةرٟ ٠هةةٙ  65ٌ ّةةحع يٚ أغةةٍ ٔ ٔةةٗ قى ٟةةحت١س ٌىٛ ٍةةه جٌم ٛةةّحع  ةةٟ ض ٌةةُ ٠ىةةٓ ن ّةةًوٌٛ  ٕةةه جٌ أ٠ٍج ةةٗ قةةحي وةةْٛ جٌر

ٙةةح    ٟ   ٟ٘   جإلٌغحء    ع ذىٌٖٚ عٍٝ ذ١ٍ ْٕى ِٓ جٌمحْٔٛ ئي أْ وعٛٞجٌىعٜٛ ،  اْ ً٘ج جٌى ٓةةص   قم١مط ٙةةس   ١ٌ ٌةةٟ   ِٛؾ   ئ

ٍةةٟ   ضمةةَٛ  " ع١ٕ١ةةس   نِٛٛس "  ٟ٘   ٚئّٔح   ٖه١ٛس   وعٛٞ   ١ٌٓص    ٟٙ   جإلوجٌز  ٛةةحَ   ع   يجضةةٗ   جٌّي١ةةد   جإلوجٌٞ   جٌمةةٍجٌ   جنط

ٛةةى  ٚةةً   ذم ٌةةٟ   جٌطٛ ٛةةحوٌ  ُ ىةةكٌج ْا ةة ُغةة ِٓةةٚ ،  ئٌغحتةةٗ   ئ ٙةةح   جٌ ٍةةٟ   قؿةةس   ٠ىةةْٛ   جإلوجٌٞ   جٌمةةٍجٌ   ذاٌغةةحء    ١  ،  جٌىح ةةس   ع

 ٗيةةِ ١ٓيةةط٠ حِةة ٛ٘ةةٚ ، س ةةحىٌج سٙةةؾجِٛ ٟ ةة َىيةة٠ٕٚ ٌٞجوإلج ٌجٍمةةٌج ًكةةر١  ٍغةةألج س١ةة١ٕع ءحغةةٌإلج َحىقأ ْا  ٌٟحطٌحذٚ

 .ع ىٌج جً٘ ٝ ٌ

ٍةةٝ ج  ٙةةس ٚق١ع ئٔٗ ٚعٓ ٖىً جٌىعٜٛ ،  اْ ١ِيةةحو جٌكيةةٓ ع ٍةةص ؾ ّةةح   ّةةح ٠حٌ ٓةةٍر١س ٠ظةةً لحت ٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس جٌ

 جإلوجٌز عٍٝ ِٛلفٙح ِٓ جالِطٕح  عٓ جضهحي جإلؾٍجء جٌٛجؾد ع١ٍٙح جضهحيٖ لحٔٛٔحع.

 ٚق١ع ئْ جٌىعٜٛ لى جْطٛ ص ْحتٍ أٚٞحعٙح جٌٗى١ٍس جألنٍٜ جٌّمٌٍز لحٔٛٔحع ،  أٙح ضىْٛ ِمرٛي ٖىالع. 

ّةةحوز )ٚق١ع ئٔٗ عٓ ٠ٍد ٚلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ ج ِةةٓ جٌ ٌةةٝ  ٌةةس 49ٌّكيْٛ  ١ٗ  اْ جٌفمةةٍز جألٚ ٍةةّ جٌىٚ ِةةٓ لةةحْٔٛ ِؿ  )

ّةةس ٚلةةف ضٕف١ةةً جٌمةةٍجٌ  1972ٌٕٓس  47جٌٛحوٌ ذحٌمحْٔٛ ٌلُ  ٌةةٝ جٌّكى ضٕٙ عٍٝ أٔٗ )ال ٠طٍضد عٍٝ ٌ ع جٌكٍد ئ

ٌةةىعٜٛ ٌٚأش جٌّك ٚةةك١فس ج ٌةةه  ةةٟ  ٍةةد ي ّةةس جٌّكٍٛخ ئٌغحؤٖ عٍٝ أٔٗ ٠ؿَٛ ٌٍّكىّس أْ ضأٍِ ذٛلف ضٕف١ًٖ ئيج ٠ ى

 أْ ٔطحتؽ جٌطٕف١ً لى ٠طيًٌ ضىجٌوٙح(

( ِٓ لحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٌٚس ِٗطمس ِٓ ٍْكس 49ٚق١ع ئْ ٍْكس ٚلف ضٕف١ً جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس عّالع ذكىُ جٌّحوز )

جإلٌغحء ٚ ٍ  ِٕٙح ٚيٌه ذر١ٓ جٌٍلحذس جٌمح١ٔٛٔس عٍٝ جٌمٍجٌ جإلوجٌٞ عٍٝ أْحِ َٚٔٗ ذ١ُّجْ جٌمحْٔٛ َٚٔح ِٕح٠ٗ 

إلٞح س ئٌٝ ضٛج ٍ ٌوٓ جالْطيؿحي ذأْ ضٍٜ جٌّكىّس أْ ٔطحتؽ ضٕف١ً جٌمٍجٌ  ٟ ق١ٕٗ ٠طيًٌ عٍٝ جٌٍّٗٚع١س، ذح

جٌكحعٓ ضىجٌوٙح  ١ّح ٌٛ ذمٝ جٌمٍجٌ ٔح ًجع ٌك١ٓ جٌفًٛ  ٟ ٠ٍد جإلٌغحء . )جٌّكىّس جإلوج٠ٌس جٌي١ٍح ـ جٌكيٓ ٌلُ 

 (22/1/1995ق ـ ؾٍٓس  40ٌٕٓس  2409

١ْحوز جٌمحْٔٛ أْحِ جٌكىُ  ٟ ضٕٙ عٍٝ أْ "  جٌٓحل١ ( ِٓ جٌىْط64ٌّٛحوز )جٌئٔٗ عٓ ٌوٓ جٌؿى٠س  اْ ٚق١ع  

 جٌىٌٚس " .

ٛةةحوٌ  ةةٟ 24ٚضٕٙ جٌّحوز ) ْةةطٌٛٞ جٌ ّةةحوز ) 30/3/2011( ِٓ جإلعةةالْ جٌى ٍةةس ٌٍ ٓةةحل١ 72جٌّمحذ ْةةطٌٛ جٌ ِةةٓ جٌى  )

ّةةٛ ف١ٓ ٘ح أٚ ضيك١ةةً ضٕف١ةةًعٓ ضٕف١ةةً٘ح  جالِطٕح ٠ٚىْٛ جٌٗيد، ضٛىٌ جألقىحَ ٚضٕفً ذأٍِ عٍٝ أْ "  ٔةةد جٌ ِةةٓ ؾح

ٖةةٍز ؾ٠ٍّس ٠يحلد ع١ٍٙح جٌّهط١ٛٓ جٌي١١ِّٛٓ  جٌمحْٔٛ، ٌٍّٚكىَٛ ٌٗ  ٟ ًٖ٘ جٌكحٌس قك ٌ ع جٌىعٜٛ جٌؿٕحت١ةةس ِرح

 " .ئٌٝ جٌّكىّس جٌّهطٛس

ّةةحوز ) ّةةحوز )48ٚضةةٕٙ جٌ ٍةةس ٌٍ ٗةةحٌ ئ١ٌةةٗ جٌّمحذ ْةةطٌٛٞ جٌّ ِةةٓ جإلعةةالْ جٌى ٍةةٝ أْ " 172(  ٓةةحل١ ع ْةةطٌٛ جٌ ِةةٓ جٌى  )

ٌةةس ٘ ٌةةىعحٜٚ جٌطأو٠ر١ةةس ، ٠ٚكةةىو ِؿٍّ جٌىٚ ٛةةً  ةةٟ جٌّٕحَعةةحش جإلوج٠ٌةةس ٚ ةةٝ ج ٓةةطمٍس، ٠ٚهةةطٙ ذحٌف ٟةةحت١س ِ ١ثةةس ل

 جٌمحْٔٛ جنطٛحٚحضٗ جألنٍٜ ".
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ٓةةٕس  47( ِٓ لحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٌٚس جٌٛحوٌ ذحٌمحْٔٛ ٌلُ 50ٚق١ع ئْ جٌّحوز )  ٍةةٝ أْ " ال ٠طٍضةةد  1972ٌ ضةةٕٙ ع

ز  كةةٙ جٌكيةةْٛ ذغ١ةةٍ عٍٝ جٌكيٓ أِحَ جٌّكىّس جإلوج٠ٌس جٌي١ٍح ٚلف ضٕف١ ِةةٍش وجتةٍة ً جٌكىُ جٌّكيْٛ  ١ةةٗ ئال ئيج أ

 يٌه ....... " .

ّةةحوز )  ٗةةٌّٛس 54ٚضةةٕٙ جٌ ٚةةٌٛضٙح جٌطٕف٠ً١ةةس ِ ٛةةحوٌز ذحإلٌغةةحء ضىةةْٛ  ٍةةٝ أْ " جألقىةةحَ جٌ ِةةٓ يجش جٌمةةحْٔٛ ع  )

ِةةح  ٟةةحٖ ، أ ٘ةةًج جٌكىةةُ ٚئؾةةٍجء ِمط ٛةة١ٓ ضٕف١ةةً  ٛةةحٌف جٌّهط ْةةحء جٌّ ٌةةٌَٛجء ٌٚؤ ٍةةٝ ج ٛةة١غس ج٢ض١ةةس : ع جألقىةةحَ ذحٌ

ٙةةس جٌطةة ٍةةٝ جٌؿ ٛةة١غس ج٢ض١ةةس " ع ٙةةح جٌطٕف١ةةً أْ ضرةةحوٌ  ٟجألنٍٜ  طىْٛ ٌٚٛضٙح جٌطٕف٠ً١س ٌِّٗٛس ذحٌ ٕةةح٠ ذ ِطةةٝ  ئ١ٌةة٠ٗ

  جٌمٛز ِطٝ ٠ٍد ِٕٙح يٌه " . ذحْطيّحي٠ٍد ِٕٙح ٚعٍٝ جٌٍٓكحش جٌّهطٛس أْ ضي١ٓ عٍٝ ئؾٍجتٗ ٌٚٛ 

ٔٗ ٠ؿد عٍٝ جٌؿٙحش جإلوج٠ٌس ٚذ١ٍ٘ح جٌّرحوٌز ئٌٝ جٌّٓطمٍ ع١ٍٗ  ٟ لٟحء جٌّكىّس جإلوج٠ٌس جٌي١ٍح أ ْٚق١ع ئ

ضٕف١ً ِح ٠ٛىٌ ٞى٘ح ِٓ أقىحَ قحتُز ٌمٛز جٌٟٗء جٌّمٟٟ ذٗ،  اْ ٟ٘ جِطٕيص وْٚ قك عٓ ضٕف١ً٘ح  ٟ ٚلص 

ِٕحْد أٚ ضيّىش ضيك١ً ً٘ج جٌطٕف١ً، جعطرٍ يٌه ذّػحذس لٍجٌ ئوجٌٞ ٍْرٟ ِهحٌف ٌٍمحْٔٛ. )جٌّكىّس جإلوج٠ٌس 

 (25/5/1968ق. ؾٍٓس  12ٌٕٓس  1474ٌلُ جٌكيٓ  -جٌي١ٍح

جٌمٟحت١س ٚ محع ٌّح ْكٍضٗ  65ٌٕٓس  11492ٚق١ع ئْ ِمطٟٝ ضٕف١ً جٌكىُ جٌمٟحتٟ جٌٛحوٌ  ٟ جٌىعٜٛ ٌلُ 

أْرحذٗ أْ ٠طٍضد عٍٝ جٔيىجَ جٌمٍجٌ جٌّكيْٛ  ١ٗ ذر١ع ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ئٌٝ جٌّٓطػٍّ جٌٓيٛوٞ ذكالْ جٌيمى 

٠ٕٓكد ً٘ج جٌركالْ ذكىُ جٌٍَُٚ عٍٝ وحًِ جالٌطُجِحش جٌطٟ ضٍضرص عٍٝ جٌيمى، جًٌٞ ضّهٝ عٓ ً٘ج جٌمٍجٌ ، ٚ

( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّىٔٝ جٌطٝ ضٕٙ عٍٝ أٔٗ "  ٟ قحٌطٟ ئذكحي جٌيمى 142ٚيٌه ٚ مح ٌكىُ جٌفمٍز جألٌٚٝ ِٓ جٌّحوز )

١الع ؾحَ جٌكىُ ذطي٠ٛٝ ِيحوي ٚذكالٔٗ ٠يحو جٌّطيحلىجْ ئٌٝ جٌكحٌس جٌطٝ وحٔح ع١ٍٙح لرً جٌطيحلى.  ايج وحْ ً٘ج ِٓطك

ركالْ ئؾٍجءجش جٌر١ع عٍٝ جٌٕكٛ جٌٓحٌف ذ١حٔٗ ضؿيً ؾ١ّع ِح ٠طٍضد عٍٝ ًٖ٘ جإلؾٍجءجش ٚجٌيىَ ْٛجء " ،  

 ١ٟكٟ جٌيمى جٌّرٍَ ذ١ٓ جٌٍٗوس جٌمحذٟس ٌٍطؿحٌز ذٛفطٙح ِفٛٞس عٓ ٠ٍَٚ جالْطػّحٌ جٌّّػً ٌٍىٌٚس ِحٌىس 

جٌم١ٕر١ ذٗهٛٗ ٚذٛفطٗ جٌّّػً جٌمحٟٔٛٔ ٌٍٗوس أٔٛجي ٘ٛ ج٢نٍ ٚجٌيىَ ج١ٌٓى ؾ١ًّ  جألِٛجي ِكً جٌر١ع ٚذ١ٓ

ْٛجء ٚال ٠ٕطؽ غّس أغٍ لحٟٔٛٔ، ذّح ٠ٓطٛؾد ئعحوز جٌّطيحلى٠ٓ ئٌٝ جٌكحٌس جٌطٟ وحٔح ع١ٍٙح لرً جٌطيحلى،  طٓطٍو 

ٟ ْرك أْ جٌط (ِكٍٙز ِٓ وً جٌٍْ٘ٛ)جٌىٌٚس ؾ١ّع أٚٛي ٚ ٍٚ  جٌٍٗوس ٚوح س ِّطٍىحضٙح جٌٍّّٓس ٌٍّٗطٍٞ 

جٌّٗطٍٜ، ٌٍٍٚج١ٕ٘ٓ جٌٍؾٛ  عٍٝ جٌّى٠ٓ ٌٙح وْٚ أٞ قك  ٟ جٌٍؾٛ  ذحٌٍ٘ٓ أٚ نال ٗ عٍٝ أٚٛي أؾٍج٘ح 

% ِٓ ٌأِ ِحي جٌٍٗوس ئٌٝ ِإْٓس جٌط٠ًّٛ 5ٚذكالْ ذ١ع جٌّٓطػٍّ ٌٕٓرس ٚ ٍٚ  جٌٍٗوس ِٓ أِٛجي عحِس ، 

ِٗ جٌّٓطػٍّ ِع جٌغ١ٍ ِٓ عمٛو أٚ جضفحلحش ِٚح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ، ٚذكالْ ؾ١ّع ِح عٓٝ أْ ٠ىْٛ لى أذٍ

ذٗأْ أٞ ِٓ جٌكمٛق أٚ جالٌطُجِحش جٌٕحٖثس عٓ جٌيمى نالي  طٍز ٔفحيٖ ٖحٍِس أ٠س جضفحلحش ضطيٍك ذر١ع أٚ ذحٌٛعى ذر١ع 

ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ أٚ ؾُء ِٕٙح ٌٍغ١ٍ  ٟ جٌكحي أٚ جٌّٓطمرً، ٚضكًّ جٌّٓطػٍّ ٌؿ١ّع أعرحء ٚضىح١ٌف  طٍز ٔفحي 

ٍُّْص جٌيمى ٚ ْىجو ل١ّس قمٛق جإل٠ؿحٌ أٚ جالٔطفح  ذحٌيمحٌجش ٚجألٚٛي ٚجٌفٍٚ  ٚجٌّيىجش ٚج٢الش ٚذ١ٍ٘ح جٌطٟ 

ٌٗ وْٚ ٚؾٗ قك ٚجٌطٟ ٌُ ضٍو ذىٍجْس ج٠ٌٍٚٗ، ٚ ٟ جٌّمحذً ئؾٍجء جٌّمحٚس ذ١ٓ ِح أوجٖ جٌّٓطػٍّ ٌٍىٌٚس ِٓ 

، ٚقٛٛي وً ِٓ ٠ٍ ٟ جٌطيحلى عٍٝ ِمحذً ٌٍٛفمس ٚذ١ٓ ِح قًٛ ع١ٍٗ ِٚح جْطكك ع١ٍٗ ِٓ أِٛجي أٚ و٠ْٛ

 قمٛلٗ جٌٕحضؿس عٓ جٌّمحٚس.

أْ جٌكمٛق ضٕٗأ ٚضُٚي  ذطٕظ١ُ جٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ 1946ٌٕٓس  114جٌمحْٔٛ ٌلُ جٌّٓطمٍ ع١ٍٗ ٚ محع ألقىحَ  ٚق١ع ئْ

ٍع ْ جٌطٓؿ١ً أٚ جٌم١ى ١ٌّ ِٓ ٖأٔٗ أْ ٠هأٚ، ذحٌّكٌٍجش جٌطٟ ضطّٟٕٙح ٚجٌطٟ ضيطرٍ ْٕى ئٔٗحتٙح أٚ َٚجٌٙح 

ْ ٠ٍد جٌٍٗٙ أٌٚىش ٚك١كس ، وّح ٚ جٌٛكس عٍٝ عمٛو ٌٚىش ذح٠ٍس ، وّح ١ٌّ ِٓ ٖأْ ئذفحٌٗ أْ ٠ركً عمٛوجع 

ٔٗ ق١ٓ ٠مىَ ئٌٝ ِأ٠ٌِٛس جٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ جٌّهطٛس اٚجْ وحْ  ٟ ٠ٌٖٛ جألٚي ِٓ ٕٚع أٚكحخ جٌٗأْ ٚئٔٗحتُٙ  

ر١حٔحش جٌٛجٌوز ذٗ ،  ٟال عٍٝ أْ جٌٍّٗ  لى ئّٔح ٠ىنً  ٟ ٍِقٍس جٌطّك١ٙ ٚجٌٍّجؾيس ٌالْط١ػحق ِٓ ِكحذمس جٌ

جٖط٠ٍ ٌٍٗٙ ٚئ٠ىج  ذيٝ جٌمٛج١ٔٓ ٚجٌمٍجٌجش أْ ٠ٕٙ  ١ٙح عٍٝ ؾٛجَ جٌٍٗٙ ،  حْ ٌُ ٠ٍو ً٘ج جٌٕٙ  ال ٠ؿَٛ 

 جٌٍٗٙ ذحإل٠ىج  .

جٌمٟحت١س أْ عمى ذ١ع ٍٖوس  65ٌٕٓس  11492ٚق١ع ئْ جٌرحوٞ ِٓ جألٌٚجق ٚجٌكىُ جٌٛحوٌ  ٟ جٌىعٜٛ ٌلُ 

 ٕىٞ ٌُ ٠طّٟٓ ض١ٍّىحع ٌٍّٗطٍٞ ٌألٚٛي ٚجٌفٍٚ  وّح ٌُ ٠ّٕكٗ قمحع  ٟ جٌطٍٛف ذحٌر١ع  ٟ أ٠س أٚٛي أٚ عٍّ أ

 ٍٚ  ِفٍَز ٠ّىٓ ضٓؿ١ٍٗ ٍٖٚٙ٘ح ٚضٍض١د أٞ قمٛق ِٓ أٞ ٔٛ  ع١ٍٙح ، ٚئّٔح وحْ ِكً جٌر١ع ٚ محع ٌٍّحوز 

ألٚي لى ذح  ـ ذ٠ٍٚٗ ٚل١ٛو عى٠ىز جٌػحٌػس ِٓ جٌيمى جٌطٟ قٍّص عٕٛجْ )ذ١ع ٍٖٚجء جألُْٙ( ٘ٛ أْ جٌكٍف ج

% ِٓ أُْٙ جٌٍٗوس ٚ محع ألقىحَ لحْٔٛ ْٛق جٌّحي، ٚجْ جٌٍّى١س جٌطٟ 90ضّٟٕٙح جٌيمى ـ ئٌٝ جٌكٍف جٌػحٟٔ ٔٓرس 

جٔطمٍص ٌٍّٗطٍٞ ٌُ ضىٓ ٍِى١س أٚٛي ٚ ٍٚ  ِفٍَز ٠مطٍْ ذٙح قمٗ  ٟ جٌطٍٛف ، ٚذّٕح ِح جٔطمً ئٌٝ جٌّٗطٍٞ 

حع ٌٕٙ جٌّحوز جٌٓحذيس ِٓ جٌيمى جٌطٟ ٔٛص عٍٝ أْ )٠طُ ٔمً ٍِى١س جألُْٙ ِٛٞٛ  ً٘ج ٘ٛ جألُْٙ ِكً جٌيمى ٚ م

جٌيمى ....( ، ٚأْ جٌّٗطٍٞ لى جٌطَُ ذحْطٍّج٠ٌس ٔٗح٠ جٌٍٗوس ٚ محع ٌكىُ جٌّحوز جٌكحو٠س عٍٗ ِٓ جٌيمى ٚجٌطٟ ٌُ 
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ق٠ٍس جٌّٗطٍٞ  ٟ ضغ١١ٍ جْطهىجَ  ضكىو ٌٍّٗطٍٞ أٚٛالع ذًجضٙح ٠ّىٕٗ جٌطٍٛف  ١ٙح أٚ ٌٕ٘ٙح ، ذً ئْ جٌيمى ل١ى

ذيٝ جألٚٛي ِػٍّح  يً  ٟ جٌّحوز جٌهحِٓس عٍٗ ِٓ جٌيمى ق١ٓ أوىش عٍٝ أْ أٌٜ جٌٍٗوس ذّى٠ٕس ٍٔٛ 

)ِٕكمس جٌؿرً جألقٍّ( ٟ٘ أٌٜ ِهٛٛس ِٚهككس ٌالْطهىجَ جٌٕٛحعٟ ٚأٔٗ ال ٠ؿَٛ ضغ١١ٍ ً٘ج جالْطهىجَ 

كس جٌّهطٛس ، ٚجٌرحوٞ ِٓ وً ِح ضمىَ أْ جٌٍٗوس جٌّىعٝ ع١ٍٙح ئال ٚ محع ٌٍٟٛجذ١ جٌمح١ٔٛٔس جٌٛحوٌز ِٓ جٌٍٓ

جٌٓحذيس )ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ( ٌُ ٠ىٓ ٌٙح غّس قمٛق ِفٍَز ضطيٍك ذحٌطٍٛف  ٟ أٚٛي ذي١ٕٙح ِٚٓ غُ ٌُ ٠ىٓ 

( ٖحٌ  ْيى ذحٖح َذٍٛي قحٌز جٌفهٍجٟٔ ٖحٌ  16ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ أْ ٠ٍٗٙ وحًِ أٌٜ ٚذٕحء جٌيمحٌجش أٌلحَ )

ٓ ٖحٌ  جٌّٕطُٖ ـ ٔحق١س ١ِص ذٍّ ـ ِكح ظس جٌىل١ٍٙس ، ٚوحًِ أٌٜ ٚذٕحء ؾُء ِٓ ِرحٟٔ جٌٓٛق جٌك٠ٍس ِ

( ـ ْحذمحع ٖحٌ  أقّى  إجو ١ُٓٔ ـ 36( قح١ٌحع )16جٌٍّوُٞ  ذحٌّٕكمس جٌػح١ٔس ١ٌّٕٗس جٌك١ٍجْ ذّى٠ٕس ٍٔٛ ٌلُ )

١ٕ لُٓ غحٌع ج٠ٌّٛٓ ـ ِكح ظس ( ِٓ ٖحٌ  جٌؿ338ِى٠ٕس ٍٔٛ ـ جٌمحٍ٘ز ، ٚوحًِ أٌٜ ٚذٕحء جٌيمحٌ ٌلُ )

( ٖحٌ  ٌِٕٛٛ ذحٖح قٜٛ قّحِحش ِى٠ٕس قٍٛجْ ، ٚوحًِ أٌٜ 55ج٠ٌّٛٓ ، ٚوحًِ أٌٜ ٚذٕحء جٌيمحٌ ٌلُ )

( ٖحٌ  جًٌّٛٚ ـ ذٕىٌ ٠ٕكح ضرع لُٓ أٚي ـ ِكح ظس جٌغٍذ١س ، ئي أْ ع١ٍّس جٌٍٗٙ ٟ٘ 25ٚذٕحء جٌيمحٌ ٌلُ )

ٌّٓطػٍّ جًٌٞ ال ٠طّطع ذكمٛق ِكٍمس عٍٝ ضٍه جألٚٛي ٌر١يٙح جٌّمىِس جألٌٚٝ ٌٍطٍٛف ذحٌر١ع ِٓ ؾحٔد ج

ٚجٌطٍٛف  ١ٙح ِٚٓ ذحخ أٌٚٝ ال ٠طّطع ذػّس قمٛق  ٟ ضك١ًّ ضٍه جألٚٛي ذأ٠س ٌْ٘ٛ ، جألٍِ جًٌٞ ٠ٟكٟ ِيٗ 

ِٕيىِحع ؾ١ّع جإلؾٍجءجش جٌطٟ جضهً٘ح جٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ ٌٍٗٙ ضٍه جألٚٛي ٚؾيٍٙح ٚحٌكس ٌٍٍ٘ٓ جٌيمحٌٞ ِٚح 

ٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ ضطيٍك ذٍٗٙ ؾ١ّع لٛجتُ ل١ى جٌٍ٘ٓ جٌيمحٌٞ ٌطٍه جألٚٛي ذؿ١ّع ِىحضد جٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ ٠طٍضد ع

ِىطد ٠ٕكح ذحٌٍٗٙ  2009ٌٕٓس  872ٚضٟكٟ ٟ٘ وًٌه ٚجٌيىَ ْٛجء ٚذهحٚس لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌٍّٗٙز ذٍلُ 

ِىطد  2009ٌٕٓس  804ِىطد ّٖحي جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ ، ٚذٍلُ  2009ٌٕٓس  6396جٌيمحٌٞ ، ٚذٍلُ 

 2009ٌٕٓس  6396ِىطد قٍٛجْ ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ ، ٚذٍلُ  2009ٌٕٓس  951جٌٌّٕٛٛز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ ، ٚذٍلُ 

ِىطد ّٖحي جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ ، ٚوًٌه لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌيمحٌٞ ٌيىو ِٓ جٌفٍٚ  ٌٍرٕه جألٍٟ٘ جٌّطكى ضأ١ْٓحع 

ٕه جألٍٟ٘ جٌّطكى وٍّضرس غح١ٔس ٌٍٍ٘ٓ ، ِٚإْٓس جٌط٠ًّٛ عٍٝ عمى جٌمٍٜ جٌّكٌٍ ذ١ٓ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ٚجٌر

جٌى١ٌٚس وٍّضرس أٌٚٝ ٌٍٍ٘ٓ ِٚٓ جٌفٍٚ  جٌطٟ ل١ى جٌٍ٘ٓ جٌيمحٌٞ ع١ٍٙح  ٍ  جٌٛٛجٌكٟ ٚ ٍ  جٌيرح١ْس ٚ ٍ  

ِىطد ؾٕٛخ جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ  2009ٌٕٓس  1173جٌكؿحَ ٚ ٍ  عىٌٟ ، ٚضُ ٍٖٙ لحتّس جٌٍ٘ٓ ذحٌٍّٗٙ ٌلُ 

 ٍعٟ ٍِٛ ٚجٌٓٛوجْ ٍِٚجو ، ٟٚ٘ ؾ١ّيٙح ل١ٛو ذح٠ٍس ٌطيٍمٙح ذٍٗٙ أٚٛي عمحٌجش ٌُ ٠ّٕف  جٌيمحٌٞ ، ٚوًٌه

 جٌيمى ٌٍّٗطٍٞ قمٛلحع نحٌٛس  ٟ ٍٖٙ٘ح أٚ جٌطٍٛف  ١ٙح.

ٚجٌيمى جٌّرٍَ  ٟ ٖأْ ً٘ج جٌر١ةةع جٌرح٠ةةً ذكةةالْ جٌر١ةةع  لٍجٌ ذ١ع ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞضٍضد عٍٝ جٔيىجَ ٚق١ع ئٔٗ ٚلى 

ٌةةه ٚ مةةح ٌكىةةُ جٌفمةةٍز جألٍِ جًٌٞ  ٚجٌيمى  ٍةةٝ جٌيمةةى، ٚي ِةةحش جٌطةةٝ ضٍضرةةص ع ِةةً جالٌطُج ٍةةٝ وح ٍةةَُٚ ع ٠ٕٓكد ذكىُ جٌ

ٔةةٗ ٠يةةحو جٌّطيحلةةىجْ 142جألٌٚٝ ِٓ جٌّحوز ) ( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّىٔٝ جٌطٝ ضٕٙ عٍٝ أٔٗ "  ٟ قحٌطٟ ئذكحي جٌيمى ٚذكال

ٌةةس  ٌةةٝ جٌكح ٓةةطك١الع ؾةةحَ جٌك جٌطةةٟئ ٘ةةًج ِ ٙةةح لرةةً جٌطيحلةةى.  ةةايج وةةحْ  ٔةةح ع١ٍ ٌةةه أْ ذكةةالْ وح ىةةُ ذطيةة٠ٛٝ ِيةةحوي ". ي

ْةةٛجء ٘ةةًٖ جإلؾةةٍجءجش ٚجٌيةةىَ  ٍةةٝ  ِةةٓ غةةُ  ةةاْ  ئؾٍجءجش جٌر١ع عٍٝ جٌٕكٛ جٌٓحٌف ذ١حٔٗ ضؿيً ؾ١ّع ِح ٠طٍضد ع ٚ ،

ٍٖٙ وحًِ أٌجٟٞ ٚذٕحء جألٚٛي جٌٓحٌف ذ١حٔٙح ذّيٍ س جٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ ٠ىْٛ ٍٖٙجع ِٕيةةىِحع جذطةةىجءع ، غةةُ ٚذةةركالْ 

ٖةةٍٙ لةةٛجتُ جٌر١ع ٚذكالْ جٌيمى ٠ىٛ ٟةةحتٟ ، ٚئي وةةحْ  ْ يٌه جٌٍٗٙ ٚجؾد جٌٗكد ٚجٌّكٛ ئعّحالع ٌكؿ١ةةس جٌكىةةُ جٌم

ٓةةٕس  872جٌٍ٘ٓ جٌٍّٗٙز ذٍلُ  ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ، ٚذةةٍلُ  2009ٌ ٓةةٕس  6396ِىطةةد ٠ٕكةةح ذحٌ ٖةةّحي  2009ٌ ِىطةةد 

ٓةةٕس  804جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ جٌيمةةحٌٞ ، ٚذةةٍلُ  ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ، ٚذةةٍلُ  2009ٌ ٛةةٌٛز ٌٍ ٓةةٕ 951ِىطةةد جٌّٕ  2009س ٌ

لُ  ٓةةٕس  6396ِىطد قٍٛجْ ٌٍٍٗٙ جٌيمةةحٌٞ ، ٚذةٍة ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ، ٚذةةٍلُ  2009ٌ ٖةةّحي جٌمةةحٍ٘ز ٌٍ  1173ِىطةةد 

ٓةةحٌف  2009ٌٕٓس  ٖةةٍٙ جٌيمةةحٌجش جٌ ٌةةٝ  ْةةطٕحوجع ئ ِةةٓ جٌمةةٛجتُ لةةى ضةةُ ج ٘ةةح  ِىطد ؾٕٛخ جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ جٌيمةةحٌٞ ٚذ١ٍ

ٛةةحوٌ ذةةركالْ جٌر١ةةع ذ١حٔٙح جًٌٞ غرص ذكالٔٗ ٚجٔيىجِٗ جذطىجءع ٌألْرحخ جٌٓحٌف ذ١ ٙةةحءع وةةأغٍ ٌكؿ١ةةس جٌكىةةُ جٌ ٙةةح ٚجٔط حٔ

ِةةٓ  ٌةةه  ٚذكالْ جٌيمى ،  اْ ضٍه جٌٍْ٘ٛ ضىْٛ ذح٠ٍس ِٕٚيىِس  ٟ قك جٌىٌٚس ٚجٌٍٗوس جٌّىع١ةةس ، ٚوْٚ أْ ٠غ١ةةٍ ي

ٍةةٗ  قك جٌٍج٘ٓ  ٟ جٌٍؾٛ  عٍٝ جٌّمطٍٜ ٚجٌىجتٓ جٌٍّضٙٓ )جٌّٓطػٍّ جٌّٗطٍٞ( ذؿ١ّع ِح ٌٗ ِٓ قمٛق ٚو٠ةةْٛ لر

ٗةةح٠ ، ٚال ٠ ٍةةٝ ٔ ٓةة١ٙالش أٔفمةةص ع ٕةةىٞ ذحعطرةةحٌ أْ جٌط ّةةٍ أ  ٖةةٍوس ع ٍةةٝ  ٗةةٍوس جٌّىع١ةةس أٚ ع كطؽ ذحٌٍؾٛ  عٍٝ جٌ

ٌةةى٠ْٛ  ّةةً ؾ١ّةةع ج ٌةةًٞ ٠طك جٌٍٗوس ،  حٌٍٗوس جٌّي١ٕس وحٔص ٟ٘ ِكً جٌر١ع جٌرح٠ً ٚجٌّٗطٍٞ ٘ٛ جٌٗهٙ جٌٛق١ى ج

 جٌطٟ ؾٕطٙح ٠ىجٖ .

ّةةح   ٓةةرحْ أْ ٚق١ع ئٔٗ ٚلى ضٛ ٍ ٌكٍد ٚلف جٌطٕف١ً ٌوٓ جٌؿى٠ةةس ٌ ْةةطيؿحي ذك ٌةةٗ ٌوةةٓ جال ّةةح ضةةٛ ٍ  ٔةةٗ ، و ْةةٍف ذ١ح

ٛةةحوٌز  ةةٟ  ٟةةحت١س جٌ ٛةةٍس ذحٌطيؿ١ةةً ذطٕف١ةةً جألقىةةحَ جٌم ِةةٌٛ يجش جٌ ضك١ٍٙ جألٚٛي ِّح ٌكمٙح ِٓ ٌْ٘ٛ ٘ٛ ِٓ جأل

ٖأْ جْطيحوز جٌىٌٚس ٌفٍٚ  ٚأٚٛي ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ، جألٍِ جًٌٞ ٠طي١ٓ ِيٗ جٌكىُ ذٛلف ضٕف١ً جٌمةةٍجٌ جٌّكيةةْٛ 

ٖةةٍوس  ١ٗ ِٚح ٠ ٓةةرس ٌفةةٍٚ  ِٚمةةحٌ  طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ ، أنٛٙح ٖكد ِٚكٛ جٌم١ٛو جٌٛجٌوز عٍٝ جٌٍّى١ةةس ذحٌٕ
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ٍةةٝ  عٍّ أ ٕىٞ جٌّٕطٍٗز ذىح س ِىْ ؾ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ٚجٌٛجٌوز ذٛىٌ ٚك١فس جٌىعٜٛ ِح ٠ٓطؿى ِٓ ل١ٛو ع

ٗةةٍٙ جٌر ٗةةٍٙز أٞ ِٓ  ٍٚ  جٌٍٗوس لى ٠ىْٛ ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ٘ٓ عمحٌٞ ، ٚوأغٍ ٌٍ ٚةةٛي ٚجٌيمةةحٌجش جٌّ ح٠ةةً ٌأل

٘ةةٓ  ٙةةح لةةٛجتُ ل١ةةى ٌ ٌةةٍ٘ٓ ٌأل ةةٍ  جٌّطٍضةةد ع١ٍ ٗةةكد ل١ةةٛو ج ذحٌّهحٌفس ٌٍمحْٔٛ ٌّٚكٖٛ ٖٚكرٗ ذّٛؾد ً٘ج جٌكىةةُ ذ

ٍةةٛجْ ـ ٠ٕكةةح ـ  ٘ةةٌٛ ـ ق ِةةٍجو ـ جٌُ ٓةةٛوجْ ـ  ٛةةٍ ٚجٌ ْةة١س ـ جٌكؿةةحَ ـ عةةىٌٟ ـ ِ ٛةةٛجٌكٟ ـ جٌيرح ٘ةةٟ )جٌ عمةةحٌٞ ٚ

ٌٍْ٘ٛ ج١ٌٍّْس جٌيمح٠ٌس عٍٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ٚجٌٍّٗٙ لةةٛجتُ ج٠ٌّٛٓ ـ ١ِص ذٍّ( ِٚكٛ ٖٚكد وح س ج

ّةةٍ  ٖةةٍوس ع ٍةةٝ  ةةٍٚ   ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس جٌّم١ةةىز ع ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ جٌٍ٘ٓ جٌيمح٠ٌس جٌهحٚس ذٙح ٚجٌطأ١ٍٖ عٍٝ ؾ١ّةةع لةةٛجتُ ج

ٕةةىٞ  ّةةٍ أ  ٖةةٍوس ع ِةةٓ آغةةحٌ ذطك١ٙةةٍ ؾ١ّةةع  ةةٍٚ   ٌةةه  أ ٕىٞ ذّح ٠ف١ى ٖكد ِٚكٛ جٌٍ٘ٓ و١ٍحع ِع ِح ٠طٍضد عٍٝ ي

 ِٓ جٌٍْ٘ٛ أٚ أ٠س ل١ٛو عٍٝ جٌٍّى١س ذٛفس عحِس

 كوذ هؼٖ ك٤ٚ ُألعذجح ث٥ص٤ز: م57ُغ٘ز 41124ك٠ ثُطؼٖ سهْ  ٝإر ُْ ٣ِو٠ ثُقٌْ هذٞال ُذٟ ثُطجػٖ

 فق٤قج. أػاٗجثُذ٘ي  إػإػذّ 

ٔةةحجٌرٕه ٌُ ٠يٍٓ ذٛك١فس جٌىعٜٛ  أْ جألٌٚجقجٌػحذص ِٓ  ئْق١ع  ِةةٓ  أعال   ةةٟٗ و حعةة ئعةةىجوٚةةك١كح قطةةٝ ٠ةةطّىٓ 

ٌةةىعٜٛ  ج طىٌٜٛحٌكٗ ِٓ ٍٖوس عٍّ  أذٍِص جٌطٟ ج١ٌٍّْسجٌٍْ٘ٛ   ٟ جٌػحذطسٖحْ قمٛلٗ  ٚةةك١فس ج ّةةٓ ِكحٌيةةس   

ٙةةح  أْٔؿى  ٍةةُ ذ ٓةةحعس جٌػح١ٔةةس  جٌرٕه جٌكةةحعٓ ع ٓةةس   ةةٟٙةةٍج قةةٛجٌٟ جٌ ٌةةىعٜٛ  ٠28/7/2011ةةَٛ ؾٍ جٌّكةةىوز ٌٕظةةٍ ج

ٌةةه  ِةةٓ ٔط١ؿةةس ي ِةةٓ جٌّػةةٛي  أْٚوةةحْ  ٕةةه  ِةة ٚئذةةىجءقةةٍَ جٌر ٘ةةٛ  ّةةحوز "و حعةةٗ ٚ ٔةةٙ جٌ ِةةٓ لةةحْٔٛ 66ح ٠هةةحٌف   "

وفٍٗ جٌمحْٔٛ ٌىً  جًٌٞٚحٌل ٌكك جٌى ح   أ٘ىجٌعٍٝ  ٠ٕكٛٞو حعٗ  أذىجء  ٟجٌفٍٚس ٌٍرٕه  ئضحقسجٌٍّج يحش  يىَ 

٘ةةٛ  أ٠ةةٍجف ٛةةِٛس ٚ ِةةٍجٌه ٌةةس ٚوةةً جٌمةةٛج١ٔٓ  ضأذةةٗ أ ٍةةُ ٠ةةطُ  جٌيىج ٌةةه   ٍةةٝ ي ٟةةال ع ٚةةس  جإلؾةةٍجءجش أضرةةح ،   جٌهح

ٟةةف أْ 30/2"ِحوز ٌىٌٚس ِكحوُ ِؿٍّ ج أِحَ ذحإلعالْ ّةةٓ ِكحٌيةةس أٌٚجق جإلعةةالْ ٠ط " ِٓ لحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٌٚس  

ّةةحوز  ٔةةٙ جٌ ّةةح  30/2جٌرٕه لى جعطٍٜ ذٌٛٛز ٠ٍٚكس عٍٝ جإلعالْ ٚ٘ٛ ِح نةةحٌف  ٗةةحٌ ئ١ٌةةٗ ِٚ ِةةٓ جٌمةةحْٔٛ جٌّ

 ضمىَ ٠طٟف أْ جٌرٕه ٌُ ٠يٍٓ ذٛك١فس جٌىعٜٛ جٌّحغٍس ٚ ك ٚك١ف ٔٛٛ٘ جٌمحْٔٛ.

ُتتذػٟٞ سهتتْ ػٖ ثُطِذجس ك٢ ثُذػ ُتتز١ فتتذس كتت٢ ث ٌتتْ ث  11492ٟٞ ٓقَ ثُقٌْ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ثُض٢ د٤٘ش ػ٠ِ ثُق

م ٝثُز١ ُْ ٣قذد ثُشٕٛٞ ثُٔطِٞح صط٤ٜشٛج صقذ٣ذث ده٤وج أٝ ثُؾٜز ثُض٢ ػوذس ثُشٕٛٞ ٝصٔغٌ٘ج دؼذّ 65ُغ٘ز 

 هذٍٞ ثُذػٟٞ ُشكؼٜج ػ٠ِ ؿ٤ش رٟ فلٚ.

ذمرٛي جٌىعٜٛ ٖىالع، ق ٠ر١ٓ جٔٗ لٟٝ " 65ٕٓس ٌ 11492ق١ع جٔٗ ِٚٓ ِكحٌيس جٌكىُ جٌٛحوٌ  ٝ جٌىعٜٛ 

% ِٓ 90ٚ ٝ جٌّٛٞٛ  ذاٌغحء جٌمٍجٌ جٌّكيْٛ  ١ٗ ، ِع ِح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغحٌ، أنٛٙح ذكالْ عمى ذ١ع 

أُْٙ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ جٌّرٍَ ذ١ٓ جٌٍٗوس جٌمحذٟس ٌٍطؿحٌز )جٌم١ِٛس ٌٍط١١ٗى ٚجٌطي١ٍّ ـ قح١ٌحع( ٚوً ِٓ ٍٖوس 

ٍطؿحٌز ٚؾ١ًّ عرى جٌٍقّٓ ِكّى جٌمٕر١١ ، ٚذكالْ ٠ٍٖ جٌطكى١ُ جٌٛجٌو ذحٌّحوز جٌي٠ٍٗٓ ِٓ أٔٛجي جٌّطكىز ٌ

جٌيمى جٌّٗحٌ ئ١ٌٗ ، ٚئعحوز جٌّطيحلى٠ٓ ئٌٝ جٌكحٌس جٌطٟ وحٔح ع١ٍٙح لرً جٌطيحلى، ٚجْطٍوجو جٌىٌٚس ٌؿ١ّع أٚٛي 

ٟ ْرك أْ أؾٍج٘ح جٌّٗطٍٜ، ٚ ٍٚ  جٌٍٗوس ٚوح س ِّطٍىحضٙح جٌٍّّٓس ٌٍّٗطٍٞ ِكٍٙز ِٓ وً جٌٍْ٘ٛ جٌط

ٚئعحوز جٌيح١ٍِٓ ئٌٝ ْحذك أٚٞحعُٙ جٌٓحذمس ِع ِٕكُٙ وحًِ ِٓطكمحضُٙ ٚقمٛلُٙ عٓ جٌفطٍز ًِٕ ئذٍجَ جٌيمى 

ٚقطٝ ضح٠ٌم ضٕف١ً ً٘ج جٌكىُ ذىحًِ أؾُجتٗ، ٚضكًّ جٌّٗطٍٞ ٚقىٖ وحًِ جٌى٠ْٛ ٚجالٌطُجِحش جٌطٟ ٌضرٙح نالي 

% ِٓ ٌأِ ِحي جٌٍٗوس ئٌٝ ِإْٓس جٌط٠ًّٛ ِٚح ٠طٍضد عٍٝ يٌه 5طػٍّ ٌٕٓرس  طٍز ٔفحي جٌيمى، ٚذكالْ ذ١ع جٌّٓ

ٚجٌػحٌع ٚجٌٍجذع ٚجٌطحْع  ٚجٌػحِٟٔٓ آغحٌ، ٚيٌه عٍٝ جٌٕكٛ جٌّر١ٓ ذحألْرحخ. ٚأٌُِص جٌّىعٝ ع١ٍُٙ جألٚي 

 جٌٍّٛٚ حش. 

ٔةةٛجيلٛىٖ جٌكىُ ٘ٛ ٍٖوس  جًٌٞجٌّٗطٍٜ  ئْٚق١ع  ّةةٍ  أ ٖةةٍوس ع ٌةة١ّ  ٘ةةً ج طةةىٜجٌّطكةةىز ٚ ؾةةىجي  ١ةةٗ ٚلةةى  ج الٚ

ٌةةٍ٘ٓ  أ٠ٗجٌرٕه جٌّطكى ٌُ ٠طيحًِ ِع يٌه جٌّٗطٍٜ ٌُٚ ٠ىٓ ذّٙح  أْذحخ عٓ جٌكىُ  عمةةىش  جٌطةةٍٟٚس ٚجْ عمةةٛو ج

ِةةٓ ل٠ٍةةد  ٙةةح  ٌةةُ ٠طةةىنال  ١ ّةةح ٚ ٛةةىٌ ِٕٙ ّةةحذي١ةةى  أٌٚٛحٌف جٌرٕه ٌُ ضيمى ِيّٙح ٌُٚ ض ٍةةٝ  ٚئٔ ٕةةه جال٘ عمةةىش ذةة١ٓ جٌر

ٖةةٍوس ذي١ةةىز وةةً جٌريةة ٘ةةٟ جٌطةةٟ ج طىٍٜٖٚوس عٍّ  ٔةةٛجيى عةةٓ  ٌةةٍقّٓ جٌمٕرةة١١  أ ٖةةهٙ ؾ١ّةةً عرةةى ج ٘ةةٟ ٚ ٓةةص  ١ٌ

ٍةةٛخ  ٘ةةْٛ جٌّك جٌٍْ٘ٛ جٌطٟ ٚىٌش ِٓ ٍٖوس عٍّ ج طىٜ ٌٛحٌف جٌرٕه جٌّطكةةى ٚوةةحْ ٠ؿةةد ذةةً ٠طيةة١ٓ ضكى٠ةةى جٌٍ

 ضك١ٍٙ٘ح ضكى٠ىج لح٠يح .

 ز:كوذ هؼٖ ك٤ٚ ُألعذجح ث٥ص٤ م57ُغ٘ز 43480ك٢ ثُطؼٖ سهْ  ٝإر ُْ ٣ِو٠ ثُقٌْ هذٞال ُذٟ ثُطجػٖ

 ػذّ ث ضقجؿ ثُٔقٌٔز ٝالة٤ج د٘ظش ثُذػٟٞ:

 ّٓ جٌّٓطمٍ ع١ٍٗ  ٟ لٟحء جٌىْط٠ٌٛس جٌي١ٍح أْ ؾٙس جٌمٟحء جٌيحوٞ ٟ٘ جٌطٟ جنطٛٙح جٌٍّٗ  ذٛال٠س جٌفًٛ  ٟ 

وح س جٌّٕحَعحش ئال ِح جْطػٕٝ ِٕٙح ذٕٙ نح٘ ٚئيج وحٔص جٌّٕحَعس جٌّطيٍمس ذحٌٍّى١س ٟ٘ نِٛٛس ِى١ٔس ذكٓد 

  حْ ًٖ٘ جٌؿٙس ٟ٘ جٌّهطٛس ذحٌفًٛ  ١ٙح . ٠ر١يطٙح ٚجٍٚٙح
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ٞةةى٘ح  ٚئيج ٍةةطّّ  ٌةةٝوحْ يٌه  حٌػحذص جْ قم١مس ٠ٍرةةحش جٌّ ٍةةطّّ   ةةٟ جألٚ ٌةةىعٜٛ جٌّ ٙةةح ضطّػةةً   ةةٟج  ئٌغةةحء  ةةٟقىّ

 ذىح س ِىْ جٌؿ٠ٌّٛٙس ......... ج طىٜٖٚكد ِٚكٛ جٌم١ٛو جٌٛجٌوز عٍٝ جٌٍّى١س ذحٌٕٓرس ٌفٍٚ  ِٚمحٌ ٍٖوس عٍّ 

ٖةة ّةةح ال  ِةةٓ غةةُ  ّ ٍةةك ذكةةك ه  ١ةةٗ ٚ ٙةةح ضطي ّةةحِ جٌّحغةةً ٚجٌكٍرةةحش  ١ ٙةةح ذحالٌط ٌةةىعٜٛ جٌّكيةةْٛ  ةةٟ قىّ أْ ٠ر١يةةس ج

٘ةةحِٕ  ٍةةٝ  ٗةةكد ذةةًٌه ع ٖةة١ٍ ذةةحٌّكٛ ٚجٌ ٙةةح ٚجٌطأ ٗةةأضٙح َٚٚجٌ ِةةٓ ق١ةةع ٔ ْةةّٟ  ٌةةٍ٘ٓ جٌيمةةحٌٞ جٌٍ جٌٍّى١ةةس ٚقةةك ج

ٓةةحتً جٌمةةحْٔٛ جٌهةةح٘ جٌطةةٟ ٠ ِةةٓ ِ ٟةةحء جٌيمٛو جٌّٓؿٍس ٚجٌم١ٛو ٚلٛجتُ جٌٍ٘ٓ ًٖٚ٘ جٌكمٛق ؾ١ّيٙح  ٙةةح جٌم هةةطٙ ذ

ٌةةٝ ِأ٠ٌِٛةةحش  ٓةةحٌف يوةةٍٖ ٠ٕرغةةٟ أْ ٠طمةةىَ ئ ٌةةٝ جٌ ٞةةى٘ح جألٚ جٌيحوٞ ٚعٍٝ ٘ىٜ ِح ضمىَ  حٔٗ ٚ مح ٌكٍد جٌّكيْٛ 

ّةةٍ  ٖةةٍوس ع ٍةةٝ عمةةحٌجش  ٌةةٛجٌوز ع ٓةةؿٍس ج ٖةةكد جٌيمةةٛو جٌّ جٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ ذكٍد جٌطأ١ٍٖ جٌٙحِٟٗ ذاٌغحء ِٚكٛ ٚ

 طمىَ ذكٍد ئٌٝ ٌت١ّ جٌّكىّس جالذطىجت١س جٌّهطٛس.ج طىٜ ٚجْ لٌٍش جٌّأ٠ٌِٛس قفظ ٠ٍرٗ  حْ ع١ٍٗ أْ ٠

 ػذّ هذٍٞ ثُذػٟٞ الٗضلجء ثُوشثس ثالدثسٟ:

 يٌه جٔٗ ال ِكً ٌمٍجٌ ٍْرٟ ِكٍٚـ عٍٝ جٌّكىّس جٌطٟ أٚىٌش جٌكىُ جٌّكيْٛ  ١ٗ ٌٛؾ١ٙٓ ّ٘ح:

ٔتتج –ثألٍٝ: إٔ أػٔجٍ ٓقِقز ثُؾٜش ثُؼوجس١  ُتتشٖٛ د ِتت٠ هتتٞثةْ ث ٛتت٢  دؾجٕ ثُٔقٞ ٝثُو٤ذ ٝثُضأؽتت٤ش ػ ُتتي  ٣ل٤تتذ ر

 أػٔجٍ ٓجد٣ز.

 .ثكضذٟهجٗٞٗج دٔقٞ ٝؽطخ ثُو٤ٞد ثُٞثسدر ػ٠ِ ؽشًز ػٔش  ثُؼوجس١عج٤ٗج: ػذّ ٝؽٞد ثٟ ثُضضثّ ػ٠ِ ثُؾٜش 

ٜتتج هتتجٕٗٞ ثُؾتتٜش ثُؼوتتجس١  ٗتتجه د ٔتتٖ ثُٔوتتشس إٔ ثإلؽتتشثءثس ثُضتت٢  ِتتن دجُٞؽتتٚ ثألٍٝي ك ٔتتج ٣ضؼ ٗتتٚ ٝك٤ ٓتتٖ ف٤تتظ ث ٝ

ٌتتْ ثُوتتجٕٗٞ ٝثٕ ٓأٓٞس٣ز ثُؾٜش ثُؼوجس١ ٓقذدر صقذ٣تتذث ده٤وتت ٜتتج ٤ُٝتتذر ف ج كتت٢ ثُوتتجٕٗٞ ٝث٥عتتجس ثُضتت٢ صضشصتتخ ػ٤ِ

ثألػٔجٍ ثُقجدسر ْٜٓ٘ ك٢ ٛزث ثُؾإٔ ٖٓ هذ٤َ ثألػٔجٍ ثُٔجد٣ز ثُض٢ ال ٣وقذ دٜج صقو٤ن ٓشثًض هج٤ٗٞٗز ال صضٞثكش 

 ك٤ٜج ٓوٞٓجس ثُوشثس ثالدثسٟ.

ِةةٓ  ّةةٛجو  ّةةحال ٌكىةةُ جٌ ٔةةٗ ٚأع ٍةةك ذحٌٛؾةةٗ جٌػةةحٟٔ  ح ّةةح ٠طي ِةةح  ١ ٓةةٕس  159ِةةٓ جٌمةةحْٔٛ ٌلةةُ  76 قطةةٝ 55أ ٌ1981 

ذاٚىجٌ لحْٔٛ ٍٖوحش جٌّٓحّ٘س  حْ لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌٍّْٟ جٌهح٘ ذّإْٓس جٌط٠ًّٛ جٌطٟ آؾٍج٘ح جٌّّػةةً جٌمةةحٟٔٛٔ 

ٌةةه  ٖةةكرٙح ٚي ٘ةةح أٚ  ٓةةس جٌط٠ّٛةةً جٌى١ٌٚةةس أٚ ِكٛ ٌٍٗوس عٍّ ج طىٜ ٚك١كس ٚ ال ٠ؿَٛ جٌطّٓه ذركالٔٙح لرً ِإْ

 ٌّح ٠ٛىٌ ِٓ أقىحَ ئي ال ٠ّطى ً٘ج جٌركالْ ٌمٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌٍّْٟ جًٌّوٌٛز. ألٔٙح ضيى ِٓ جٌغ١ٍ ذحٌٕٓرس

ِةةٓ ذ١ةةٍ أْ ٠ىةةْٛ  ٗةةٍوس  ٛةةفطٗ ٚوةة١ال عةةٓ جٌ ٔةةص ذ ّةةٍ ج طةةىٜ وح ٖةةٍوس ع ٍةةّ ئوجٌز  ٛةةٍ حش ِؿ ٍةةٝ أْ ض ٟةةال ع  

ٔةةٗ ٚ مةةح  ّةةح ج ٌةةٛ أذكةةً عمةةى جٌر١ع.و ّةةٍ ج طةةىٜ قطةةٝ  ٗةةٍوس ع ٛةةٍ حش ٌ ٘ةةًٖ جٌط ذحألٚحٌس عٓ ٔفٓٗ ِّح ضٍٕٛف ِيةةٗ 

 ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ ٠ظً جٌٍ٘ٓ ذحل١ح. 1034ٙ جٌّحوز ٌٕ

ُتتشٖٛ ثُشعتت٢ٔ ثُخجفتتز دٔؤعغتتز ثُض٣ٞٔتتَ  فٍٞ صقشكجس سة٤ظ ٓؾِظ إدثسر ؽشًز ػٔش ثكضذٟ دو٤تتذٙ ُوتتٞثةْ ث

ٛتتزٙ ثُضقتتشكجس  ثُذ٤ُٝز ًجٗش دقلضٚ ٤ًٝا ػٖ ثُؾشًز ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣ٌٕٞ دجألفجُز ػٖ ٗلغٚ ٓٔج ص٘قشف ٓؼٚ 

 ٝصِضضّ دٜج ثُؾشًز.

 أْْةةؿً ضؿةةحٌٜ جٌمةةحٍ٘ز  166618ٚجٌّم١ى ذٍلُ  ج طىٌٍٜٗوس عٍّ  جٌطؿحٌٞجٌٓؿً  أْ جألٌٚجقجٌػحذص ِٓ  ْأ ئي

ٍةةّ  جٌمحِّٟٔٛٔػٍٙح  ٌةةٍقّٓ جٌمٕرةة١١ ٌتةة١ّ ِؿ ٓةة١ى ؾ١ّةةً عرةةى ج ٍةةّ  جإلوجٌز٘ةةٛ جٌ ٔةةص عاللةةس ٌتةة١ّ ِؿ جإلوجٌز ٚوح

ٓةةح١ّ٘ٓ  ١ أْحِمَٛ عٍٝ ٚجٌيٟٛ جٌّٕطىخ ض ٛةةٍف جٌٛوحٌس ٚجٌطّػ١ً ٌّؿّٛ  جٌّ ٗةةٍوس ٚضٕ يةةى ٔحترةةح لح١ٔٛٔةةح عةةٓ جٌ

ٌةةه  جٌّىِٟٔٓ جٌمحْٔٛ  105جٌٍٗوس ٚيٌه عّال ذٕٙ جٌّحوز  ئٌِٝح ٠رٍِٗ ِٓ عمٛو ِع جٌغ١ٍ  أغحٌوح ٗ  ٌّٚح وةةحْ ي

ٌةةٍ٘ٓ  ج طىٍٜٖوس عٍّ  ئوجٌزضٍٛ حش ٌت١ّ ِؿٍّ  أْ جألٌٚجقٚوحْ جٌػحذص ِٓ  ْةةّٟذم١ىٖ ٌمٛجتُ ج جٌهةةح٘  جٌٍ

ٛةةٍف وحٔص ذذحٌّإْٓس جٌى١ٌٚس  ّةةح ضٕ ٓةةٗ ِ ٚةةحٌس عةةٓ ٔف ٛفطٗ ٚو١ال عٓ ٍٖوس عٍّ ج طىٜ ِٓ ذ١ةةٍ أْ ٠ىةةْٛ ذحأل

 ِيٗ ًٖ٘ جٌطٍٛ حش ٌٍٗوس عٍّ ج طىٜ ٚضٍطَُ ذٙح جٌٍٗوس .

 كوذ هؼٖ ك٤ٚ ُألعذجح ث٥ص٤ز: م58ُغ٘ز 13ك٢ ثُطؼٖ سهْ  ٝإر ُْ ٣ِو٠ ثُقٌْ هذٞال ُذٟ ثُطجػٖ

ُتتذػٟٞ سهتتْ  ٌتتْ ثُقتتجدس كتت٠ ث ٘تتي ػتتٞدر ُؼتتذّ ث ضقتتجٓٚ كتت٢ 65ز ُغتت٘ 11492ػتتذّ فؾ٤تتز ثُق ٜتتز د م كتت٢ ٓٞثؽ

  :ثُذػٟٞ

٘ةةًٖ  ٛةةُ  ِةةح ضكمةةك ٌٍه ٌةةىعٜٛ  ةةايج  ٍةة١ٓ  ةةٟ ج ٌةة٠ًٓ وةةحٔٛج ِّػ ٛةةَٛ ج  ّٓ جٌػحذص أْ جٌكؿ١س ضػرص ٠ٚكطؽ ذٙح لرةةً جٌه

ّةةحوز  ّةةال ذكىةةُ جٌ ٌةةه ع ٙةةح  ٚي ٛةةحوٌ  ١ ٟةةحء جٌ ج٠ٌٍٚٗ جعطرٍ جٌكىُ جٌٛحوٌ  ٟ جٌىعٜٛ قؿس ٌٗ أٚ ع١ٍٗ قٓد جٌم

ٖةة٠ٍٚ " ِٓ ل101" حْٔٛ جإلغرحش وّح أْ جٌّٓطمٍ ع١ٍٗ أْ وعٜٛ جإلٌغحء ال ٠ّىٓ أْ ضٛؾٗ ئٌٝ جٌيمٛو يٌه جْ ِٓ 

٘ةةٛ ضٛج ةةك  ِةةٓ جٌيمةةٛو الْ جٌيمةةى  ٌةةٝ عمةةى  لرٛي وعٜٛ جإلٌغحء أْ ضٛؾٗ ئٌٝ لٍجٌ أوجٌٜ ٌٚىٕٙح ال ٠ّىةةٓ أْ ضٛؾةةٗ ئ

يٕٝ ذكحي ِٓ جألقٛجي عىَ أِىةةحْ ئذكةةحي جٌيمةةى ئٌجوض١ٓ ذ١ّٕح جٌمٍجٌ ٘ٛ ضير١ٍ عٓ ئٌجوز جإلوجٌز ذّفٍو٘ح ٚيٌه ال ٠

ْةةحِ ال ٠ّىةةٓ أْ  ٘ةةًج جأل ٍةةٝ  ٚجْ ِؿحي يٌه جٌمٟحء جٌىحًِ ٚ ٠طٍضد عٍٝ يٌه ٔط١ؿس ٘حِس ٚ٘ٝ أْ أذكحي جٌيمةةى ع

 ٠ًٛ ئ١ٌٗ ئال جقى ئ٠ٍج ٗ ألٔٗ ١ٌّ ٌغ١ٍ جٌكٍ ١ٓ أْ ٠ٍ ع وعٜٛ ضٓطٕى ئٌٝ جٌيمى.
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ٌةةىعٜٛ ٌلةةُ   ٟٚق١ع جْ جٌكىُ جٌٛحوٌ  ٓةةٕس  11492ج ٌةة١ّ 65ٌ ِةةٓ غةةُ  ةةحْ جٌكىةةُ  ٕةةه عةةٛوٖ ٚ ٙةةح ذ ٌةةُ ٠ّػةةً  ١ ق 

ٌةةٝ ئٌغةةحء  ٛةةٍف  مةة١ ئ قؿس ع١ٍٗ ٚال ٠غ١ٍ ِٓ يٌه جٌمٛي ذحْ وعحٜٚ جإلٌغحء ٟ٘ وعحٜٚ ع١ٕ١س ق١ع ئْ جٌي١ٕ١ةةس ضٕ

 جٌمٍجٌ جالوجٌٜ ٚال ضّطى ئٌٝ جغٍ ٠طيٍك ذأ٠ٗ عمٛو .

 ُذثةٖ ثُٔشصٜٖ:ثُضضثّ ثُؾٜش ثُؼوجس١ دجإلدوجء ػ٠ِ ػوٞد ثُشٖٛ ُٔقِقز ث

" ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ  حٔٗ ٠رمٝ لحتّح ٌٍّٛكس جٌىجتٓ جٌٍّضٙٓ جٌٍ٘ٓ جٌٛحوٌ 1034ق١ع جٔٗ ٠ٚرمح ٌكىُ جٌّحوز "

ِٓ جٌّحٌه جًٌٞ ضمٌٍ ئذكحي ْٕى ٍِى١طٗ أٚ  ٓهٗ أٚ ئٌغحؤٖ أٚ َٚجٌٗ الٜ ْرد ِٓ جألْرحخ ئيج وحْ جٌىجتٓ قٓٓ 

 ج١ٌٕس  ٟ جٌٛلص جًٌٞ جذٍَ  ١ٗ جٌٍ٘ٓ"

ٍةةٝ  ةةٍٚ  ٚ ْةةّٟ ع ٌةةٍ٘ٓ جٌيمةةحٌٞ جٌٍ ِٓ غُ  حْ عىَ ل١حَ ٍِٛكس جٌٍٗٙ جٌيمحٌٞ ذاؾٍجء جٌّكٛ ٚجٌٗكد ٌمٛجتُ ج

ّةةحوز " ئؾٍجء٠يى  ج طىٍٜٖوس عٍّ  ٌةةٕٙ جٌ ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ  ٔةةد جٌ ٌةةًوٍ 1034ِكحذك ٚضكر١ك ١ٍُْ ِٓ ؾح ْةةحٌفس ج  "

 لى نحٌف جٌكىُ جٌّكيْٛ ع١ٍٗ. جٌيمحٌِٞٚٓ غُ ال ٠ىْٛ جٌٍٗٙ 

ّةةحوز " ئٌٝال ٠ّىٓ جالْطٕحو وّح جٔٗ  ِةةٓ جٌمةةحْٔٛ 142ٔةةٙ جٌ ّةةىٟٔ"  ٟةةحء ذةةركالْ عمةةى  ئْق١ةةع  جٌ ّةةٍ جٌم ٖةةٍوس ع

ّةةحوز " ّةةال ذكىةةُ جٌ ٍةةٝ 1034ج طىٜ ال ٠إغٍ  ٟ ٚكس عمى جٌٍ٘ٓ يٌه ع ٌةةٕٙ ع ٘ةةًج ج ٗةةٍ  ذّٛؾةةد  " ئي نةةٍؼ جٌّ

ِةة ٛةةٍف ئ١ٌةةٗ  ِةةح ٌضرةةٗ جٌّط ٍةةٝ جٌيةة١ٓ جٌمٛجعى جٌيحِس جٌطٟ ضمٟٝ ذُٚجي جٌطٍٛف ذأغٍ ٌؾيٝ ٠ُ٠ةةً  ٛةةٍ حش ع ٓ ض

ٓةةم أٚ جٌغةةٟ الٜ  ٛةةٍف أٚ   ٌةةص ئ١ٌةةٗ ٍِى١ةةس جٌيمةةحٌ ٔح ةةًج قطةةٝ ئيج أذكةةً جٌط ِةةٓ آ  ١ظً جٌٍ٘ٓ جٌٍّْٟ جًٌٞ ٠ٍضرٗ 

 ْرد.

 ٖٓ هجٕٗٞ ثُؾٜش ثُؼوجس١: 17ٝ  15" ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ ٓغ ثُٔجدص٤ٖ 142صؼجسك صطذ٤ن ثُٔجدر "

ٌةةٝ ض ّةةحوز  ّٓ جٌػحذص أْ جٌكىُ جٌّكيْٛ  ١ٗ لى جْطٕى ئ ٔةةٙ جٌ ٔةةٗ ذةةًٌه ٠ىةةْٛ لةةى  142كر١ةةك  ّةةىٟٔ  ح ِةةٓ جٌمةةحْٔٛ جٌ

ّةةحوز " ٔةةٙ جٌ ٍةةٝ  ٗةةٍ  لةةى قةةى ج٢غةةحٌ جٌّطٍضرةةس ع ٗةةحٌ 142أنكح  ٟ ضكر١ك جٌمحْٔٛ ئي  حش ع١ٍٗ ٚجذفً أْ جٌّ " جٌّ

ّةةحوض١ٓ  ّةةحوض١ٓ ٚؾةةٛخ  17ٚ  15ئ١ٌٙح ذّٛؾةةد جٌ ٘ةةحض١ٓ جٌ ِةةٓ نةةالي  ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ جي جٚؾةةد جٌمةةحْٔٛ  ِةةٓ لةةحْٔٛ جٌ

ٓةةؿ١ً  ٍةةٝ أْ ض ٟةةحء ع ٓةةؿ١ً جٌّكةةٌٍ جٌرح٠ةةً ،  مةةى ضةةٛجضٍ جٌفمةةٗ ٚجٌم ٘ةةحِٕ ض ٍةةٝ  ٙةةح ع ٖةةٍ ذ ٌةةركالْ أٚ ٠إ وعةةٜٛ ج

ِٓ جٌمةةحْٔٛ  142ئؾٍجءجش جٌطأ١ٍٖ ٚجٌطٓؿ١ً ٟ٘ ئؾٍجءجش الَِس ٚضيى ِٓ لر١ً جٌم١ٛو جٌطٟ ضكى ِٓ ضكر١ك جٌّحوز 

 جٌّىٟٔ 

 ثُــــــــــشثٟ ثُوج٢ٗٞٗ
ٌنن  ٌنن ياحيمنن يٌينن  ي   دوذتتٍٞ ثُطؼتٖت ؽتتٌا ٝكتت٠ قيا ثكنن ي57 سنن  ي41144ا طعننحيم نن يا طنن  حي ننًييومننحيث

ٛتتج ثُٔؾتتضشٟ  ٙٝثػضذجس ثُٔٞمٞع دئُـجء ثُقٌْ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٛتتٕٞ ثُضتت٢ عتتذن ٝثٕ أؽشث ًٖ ُْ ٣ٌٖ كتت٢ ؽتتجٕ ثُش

 ُقجُـ ثُذ٘ي ٝسكل ثُذػٟٞ ٝإُضثّ ثُؾٜز ثإلدثس٣ز ثُٔقشٝكجس.

ٌنن  ٌنن ياحيمنن يٌينن  ي   ٌتتْ دوذتتٍٞ ثُطؼتتٖ ؽتتٌا ٝكتت٠  م57 ُغتت٘ز 43480ا طنن  حي ننًيا طعننحيم نن ييومننحيث ثُق

 -ٝثُونجء ٓؾذدث: ثُٔٞمٞع دئُـجء ثُقٌْ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ

 ػذّ ث ضقجؿ ثُٔقٌٔز ٝالة٤ج د٘ظش ثُذػٟٞ  -أٝال:

 ػذّ هذٍٞ ثُذػٟٞ الٗضلجء ثُوشثس ثالدثسٟ -عج٤ٗج :

٠ ثُٔٞمتتٞع ثُقٌْ دوذتتٍٞ ثُطؼتتٖ ؽتتٌا ٝكتت م58ُغ٘ز  13  ٌ يا ط  حي ًيا طعحيم  ييومحيثٌ ياحيم يٌي  

 -ٝثُونجء ٓؾذدث: دئُـجء ثُقٌْ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ

 ػذّ ث ضقجؿ ثُٔقٌٔز ٝالة٤ج د٘ظش ثُذػٟٞ  -أٝال:

 ػذّ هذٍٞ ثُذػٟٞ الٗضلجء ثُوشثس ثالدثسٟ -عج٤ٗج :

ٖٝٓ ف٤ظ إٕ هنجء ٛزٙ ثُٔقٌٔز هذ ؽشٟ ػ٠ِ إٔ ثُطؼٖ أٓجٜٓج ٣غ٤ش ثُٔ٘جصػز دشٓضٜج كض٘ضٍ ػ٠ِ ثُقٌْ 

 .ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ؽ٤ٔؼجً فٌْ ثُوجٕٗٞ ثُقق٤ـ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝثُوشثس
 ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝػٖ ثُذكغ دؼذّ ث ضقجؿ ثُٔقٌٔز ٝالة٤ج د٘ظش ثُذػٟٞ

ٓتتٖ ثُٔغتتجةَ ثُٞع٤وتتز ثُقتتِز دأعتتظ ثُ٘ظتتجّ   ٖٝٓ ف٤تتظ إٕ صٞص٣تتغ ٝال٣تتز ثُونتتجء دتت٤ٖ ؽٜض٤تتٚ ثُؼتتجد١ ٝثإلدثس١ 

  0 ثُونجة٢ي ٝػ٠ِ ثُونجء ثُضقذ١ ُٜج ٖٓ صِوجء ٗلغٚ
مدى والٌة  فًلفصل لمحاكم مجلس الدولة  أمامن المبادئ األساسٌة الحاكمة للمنازعة من حٌث أنه م

يموضوعهاشكل الدعوى و  فًٌسبق النظر  أن ٌنبغًواختصاص المحكمة بنظر النزاع  يا مثكم ي." ثك 

ي22 يا موسو  ياإل امٌ يا ث ٌث يا جزءي3/2/1881قيجلس يي23 س  يي3322اإل امٌ يا علٌ ي ىيا طعحيم  ي
ي..ي،ي22صـي
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يي يا م  ة ياح يثٌ  يا  ستومي154ومح يا ملغىيمح تنص على انه :"السلطة القضابٌة مستقلة ، وتتوالها  ""
 "…………المحاكم على اختالف  أنواعها ودرجاتها  

ي"ي........واختصاصها. الهٌبات القضابٌة" ٌحدد القانون انه:محيا  ستومي لىيي156وت صيا م  ةي
:" مجلس الدولة هٌبة قضابٌة مستقلة وٌختص بالفصل فى المنازعات ا  ستومي لىيا  يمحيي163وت صيا م  ةي

 اإلدارٌة وفى الدعاوى التأدٌبٌة ، وٌحدد القانون اختصاصاته األخرى "
 اإلدارٌة:" فٌما عدا المنازعات  ل يا  يي1863 س  يي35محي   وحيا سلط يا قض ئٌ يم  يي14/1وت صيا م  ةي

ما استثنى بنص خاص  إاللس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرابم ٌختص بها مج التً
ي"ي.........

تختص محاكم مجلس الدولة دون "  لىيا  ي:ي1863 س  يي36محي   وحيمجلسيا  و  يم  يي12وت صيا م  ةي
 …………غٌرها بالفصل فى المسابل اآلتٌة :

 آخر . إداريباى عقد  أوالتورٌد  أوالعامة  األشغالاللتزام ) حادي عشر ( المنازعات الخاصة بعقود ا
 ........"اإلدارٌة.) رابع عشر ( سابر المنازعات 

:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة النتقاء محي   وحيا مما ع تيا م  ٌ يوا تج مٌ ي لىيا  يي128وت صيا م  ةي
أٌة حالة كانت  فًن تلقاء نفسها ، وٌجوز الدفع به والٌتها أو بسبب نوع الدعوى أو قٌمتها تحكم به المحكمة م

 علٌها الدعوى 
يتق  ي النازعات اإلدارٌة والدعاوى  فًالدستور قد قرر اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل  احومف  يم 

 :7ٌقررها القانون وقد أضاف قانون مجلس الدولة رقم  التً األخرىاالختصاصات  إلى باإلضافةالتأدٌبٌة 
عشر والربع عشر اختصاص محاكم المجلس بالمنازعات الخاصة بعقود االلتزام  الحاديالبند  فًم 1:>2لسنة 

العامة أو التورٌد أو بأي عقد إداري آخر وكذلك  سابر المنازعات اإلدارٌة وفٌما عدا المنازعات  األشغالأو 
(بكافة المنازعات  العادي) القضاء ٌختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم العادٌة  التًاإلدارٌة بوجه عام 

 أنما استثنى بنص خاص ، كما منح قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة جهات القضاء المختلفة إال والجرابم 
ي.يتحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاص الوالتى عند استنفاذ والٌتها بنظر نزاع معٌن

زعة اإلدارٌة وبصفة خاصة دعاوى اإللغاء تتمٌز بأنها "المسلم به فً الفقه والقضاء أن المناٖٝٓ ف٤ظ إٕ 
إحدى الوسابل التً نظمها الدستور والقانون لتحقٌق سٌادة الدستور والقانون وإعالء المشروعٌة فى الدولة من 
خالل أحكام الرقابة على قرارات اإلدارة وتصرفاتها بواسطة محاكم مجلس الدولة فً الدعاوى التً ٌقٌمها 

ذوى المصلحة وأصحاب الشأن طعنا باإللغاء فً القرارات اإلدارٌة المخالفة للقانون. وتحقٌقا لهذا  المواطنون
الغرض ومن ثم فإن هذه الدعاوى بما تحققه من أسهام فى تحقٌق الشرعٌة وسٌادة القانون فى الدولة تتمٌز 

دعون فٌها من أصحاب المصلحة بطبٌعتها اإلدارٌة المرتبطة بالصالح العام للدولة وللمجتمع وأن كان الم
والمراكز القانونٌة الخاصة وعلٌه فإن قضاء المشروعٌة فً المنازعات اإلدارٌة ٌراعى هذه الطبٌعة الممٌزة 

 لدعوى اإللغاء.

جالقطٍجَ جٌٛجؾد  ضكم١كدػٟٞ ثإلُـجء صؼذ دػٟٞ ٓٞمٞػ٤ز صٜذف إ٠ُ  إٕثُٔغضوش ػ٤ِٚ كوٜجء ٝهنجء  ًٔج إٔ

٘ةةًج  ٌّرىأ ٌةةىعٜٛ ألْ ٌج يةةٟجٌٍٗع١س ٚ ٘ةةًٖ ج ِةةىٜ  ٓةةع  ٞةةٌٍٚز أْ ٠ط ٕةةٟ  ٖةةأٔٗ أْ  ٠ي ِةةٓ  ِةةْٛ ذةةىٌٚ  ٌةةىعٜٛ ٠مٛ ج

ِةةٓ  ٠كمك ١ْحوز قىُ جٌمحْٔٛ ٚذحٌطحٌٟ ضكم١ك ٍِٛكس عحِس ذ١ى أْ جألنً ذًٙج جٌّرىأ عٍٝ ئ٠اللٗ ِٓ ٖأٔٗ أْ ٠ؿيً 

ٞةةع ٠ىطفةةٟضكٛي ٌىح س جٌّٛج١ٕ٠ٓ قك ٍِجلرس جإلوجٌز  ٟ ضٍٛ حضٙح ٌٚطال وعٜٛ جإلٌغحء وعٜٛ قٓرس ٘ةةًج جٌٛ  لةةٟ 

ٌةةه ضكر١مةةح ٛةةٍكس ٚي ٘ةةح  جٌمٟحء جإلوجٌٞ ذحٖطٍج٠ أْ ٠ىْٛ جٌكحعٓ  ٟ وعٜٛ جإلٌغحء ٌٗ ِ ٌٍمحعةةىز جٌّيٍٚ ةةس ِٚيٕح

ٗةةط٠ٍ ٌمرةةٛي ٌةةه ال ٠ ٍةةٝ ي ٛةةٍكس ال ضىةةْٛ وعةةٜٛ ٚع وعةةٜٛ جإلٌغةةحء أْ ٠ىةةْٛ ٌٍكةةحعٓ قمةةح لةةى ضةةُ  ق١ع ال ضىْٛ ِ

ٌةةٗ ٚئّٔحجالعطىجء ع١ٍٗ  ٛةةٍكس ٠ىطفٟ ذأْ ٠ىةةْٛ  ٙةةًٖ  ِ ٘ةةٛ ع١ٍةةٗ  ةةٟ وعةةحٜٚ جٌطيةة٠ٛٝ   ّةةح  ٞةةع ع ٍةةف جٌٛ ٕةةح ٠هط ٘ٚ

٘ةةًج ٠ؿد أْ ضٓطٕى ئٌٝ قك ِةةٓ ؾةةٍجء  ٞةةٌٍ  ِةةٓ جالعطةةىجء  ٌٍج يٙح ضُ جالعطىجء ع١ٍٗ جٌٍّ جًٌٞ ٠يٕٟ أٔٗ لى ٌكمٗ  ٚ

ٍةةٝ  جٌؿى٠ٍ ذحًٌوٍ أْ جٔىِحؼ ٠ٍٖ جٌٛفس ٚجٌٍّٛكس أّٔح ٠ٕطؽ عةةٓ جٌطكر١ةةك جٌيةةحوٞ ٌمٛجعةةى جٌٍّج يةةحش جٌّى١ٔةةس ٚع

جإلٌغحء ٚذًٌه  اْ ِكىّس جٌمٟحء جإلوجٌٞ ٌُ ضةةأضٟ  ه ١ٌّ ٕ٘حن ذٍجذس أْ ٠طكمك ٔفّ جٌٟٗء ذهٛٛ٘ وعٜٛيٌ

ٞةةٟ ٚةةفس جٌّطمح ٌةةص أْ  ٕةةىِح لح ٍةةد  ذؿى٠ةةى ع ٛةةٍكس  ١ىفةةٟ ٌمرةةٛي ٠ ٕةةىِؽ  ةةٟ جٌّ ٟةةحء جإلٌغةةحء ض جٌمةةٍجٌ  ئٌغةةحء ةةٟ ل

ٚةةفجٌٍّٛكس جٌٗه١ٛس  جإلوجٌٞ ضٛج ٍ ٠ٍٖٚ ٔةةص  ّةةح وح ٌةةىعٜٛجٌّرحٍٖز  ةةٟ جإلٌغةةحء ِٙ ٘تت٠  س ٌج ةةع ج ٛتتزث ثُٔؼ كتت٠ 

 2004/  9  / 4م.ع ـ ؽِغز  38ُغ٘ز  4151فٌْ ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج ـ هؼٖ سهْ 
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ٔةةٗ ٍةةٝ ج ٟةةال ع ٞةةٛع١س أٚ    ٌةةىعٛٞ جٌّٛ ّةةىعٟ  ةةٟ ج ٓةةحِ ذةةحٌٍّوُ جٌمةةحٟٔٛٔ ٌٍ ٘ةةٟ جٌّ ٛةةٍكس  ِةةٓ جٌّمةةٌٍ أْ جٌّ

ٌةةىعٛٞ جًٌجض١ةةس، ٌةةًجضٟ  ةةٟ ج ٍةةٟ قمةةٗ ج ٌةةىعٛ جالعطةةىجء ع ٛةةفس  ةةٟ ج ِةةح جٌ ٙةةٟ أ ِةةحَ "ٞ   ٍةةٟ جٌّػةةٛي أ ٗةةهٙ ع لةةىٌز جٌ

ّةةحع،  "جٌمٟحء  ٟ جٌىعٛٞ وّىعٟ أٚ وّىعٝ ع١ٍٗ ٚةة١حع أٚ ل١ ّةةػالع أٚ ٚ ٚةة١الع أٚ ٚوةة١الع، ِ ٔةةٗ أ  ٟٙ ذحٌٕٓرس ٌٍفٍو وٛ

ٗةةهٙ  ٙةةس جإلوج٠ٌةةس أٚ جٌ ٟٚ٘ ذحٌٕٓرس ٌٍؿٙس جإلوج٠ٌس وْٛ جٌّىعٝ ع١ٍٗ ٚحقد جالنطٛح٘  ةةٟ جٌطير١ةةٍ عةةٓ جٌؿ

ٙةةح  جالعطرحٌٞ جٌيحَ جٌّىعٟ ٍةةٟ ِٛجؾٙط ع١ٍٗ  ٟ جٌىعٛٞ ٚجٌّطًٛ ذٙح ِٛٞٛعحع، ٚجًٌٞ ضىْٛ ٌٗ جٌمىٌز جٌٛجلي١س ع

 ْا ةة ٞٛعىٌةةج ٟ ةة يٛنىٌةةج ًرةةل فٟةةطض س١ٍىٖةة سٌأٓةةِ سفٛةةٌج ح١ّٕذٚ ،  دجُض٘ل٤ز   ي ٝٓج٤ُجً  لحٔٛٔحع ذحٌٍو ٚذطمى٠ُ جٌّٓطٕىجش

 ْا ةة ُغةة ِٓةةٚ ،حٙةة١  ٞٛعىٌةةج  ٛٞةةِٛ ٙكةة  ىٕةةع الئ ١ٓرةةض الٚ فٟةةطض ال س١عٛٞةةِٛ سفٚةة شجي سٌأٓةةِ سكٌٍّٛج

 ًٖ٘ةة زٍٖةةحرٌّ ٠ٍٖةة سفٌٛج ح١ّٕذ ،ٞٛعىٌج يٛرمٌ ٠ٍٖ سكٌٍّٛح  ،سفٌٍٛ ٍٜيطٌٍ حع ١ٌحض ْٛى٠ سكٌٍٍّٛ ٍٜيطٌج

ٛةةٍكس   ٚةةحقد   جٌٗهٙ   ٠ىْٛ   لى   أٔٗ   يٌه    ١ٙح،   و ح    ءجىذئٚ ءحٟمٌج َحِأ ٞٛعىٌج ٍةةد   ٌةةٗ   ضؿ١ةةُ   ِ   جٌمةةٍجٌ،   ئٌغةةحء   ٠

ِةةع  ٌةةه   ٚ ٌةةس   ٌةةٗ   ٠ؿةةَٛ   ال   ي ٌةةىعٛٞ   ٘ةةًٖ   ُِجٚ ٓةةٗ   ج ْةةرحخ   ِةةٓ   ْةةرد   ٌم١ةةحَ   ذٕف  ٠ٍٖةة ْأ ٍُٓةةٌّج ِٓةةٚ ،  جأل١ٍ٘ةةس   عةةىَ   أ

 ُىةةق ٌٚىٚةة ٝطةةق حّتحل ٌٖجٍّطْج ١ٓيط٠ حّو ،ٜٛعىٌج سِحلئ ىٕع ءجىطذج ٍٖ جٛض ١ٓيط٠ ٍٞ٘ٛؾ ٠ٍٖ ٛ٘ سكٌٍّٛج

 ِٓةة كمةةكطٌج س٠ةةٌجوإلج سِٛٛةةهٌج شجءجٍؾةةئ ٍٝةةع س١ةةذحؿ٠ئ س١ّٕ٘ ِٓ ٌٗ حّذ ٌٞجوإلج ٟٞحمٌج ٍٝع ٗٔأٚ ، ح١ٙ  ٟتحٙٔ

 ٟ ةة ٌجٍّطْةةالج َجٛؾةة ٜىِةةٚ ،شحرةةٍكٌج حٙةة١ٍع ص١ةةٕذ ٟطةةٌج خحرْةةألجٚ حٙةة١  َٛٛةةهٌج سفٚةةٚ سكٍٛةةٌّج ٠ٍٖةة ٍ جٛض

 ٜٚىؾةة ال شحِٛٛهذ ٌٞجوإلج ءحٟمٌج ًغ٠ٗ ال ٝطق هٌيٚ ،حٙ ج٠ٍأل س١ٔٛٔحمٌج ُوجٌٍّج ١ٍغض ءٛٞ ٟ  سِٛٛهٌج

 زوحعةةئ فىٙطٓةةضٚ ٗضجي ٟ  ٌٞجوإلج ٌجٍمٌج س١عٍِٚٗ ٍٝع دٕٛض ١ٕ١ٗع ٜٛعو ءحغٌإلج ٜٛعو ْأ حّو ، حٙتجٌٚ ِٓ

 ٗؾةةٚ سّغ ْٛى٠ ال ٟٔٛٔحل عٔحِ هٌي ْٚو يحق جيا  ٖؤحغٌئ خٍٛكٌّج ٌجٍمٌج ٌٚىٚ ًرل ١ٍٗع صٔحو حِ ٌٝئ  حٞٚألج

 .سكٌٍّٛج ٠ٍٖ ءحفطٔال حٌٙٛرل َىيذ ُىكٌج ١ٓيط٠ٚ ٜٛعىٌج ٟ  ٌجٍّطْالٌ

ـ ٝثُطؼٖ  129ؿ  -1ثُؾضء  - 52ثُل٢٘ ط  ـ ثٌُٔضخ 11/11/2006م ـ ؽِغز  52ُغ٘ز  12915سهْ ثُطؼٖ 

 142 ـ ؿ 1ثُؾضء  - 52 ـ ط25/11/2006ؽِغز  -م  48ُغ٘ز  9122سهْ 

ٌٙح ئي عٍٝ جٌّكىّس  جٌمحٟٔٛٔجٌىعٜٛ قم١مس جٌطى١١ف   ٟأْ ضُٕي عٍٝ جٌكٍرحش  ٖٝٓ ف٤ظ إٗٚ ُٝتٖ ًجٕ ُِٔقٌٔز

أْ ضطمٛٝ ًٖ٘ جٌكٍرحش ٚأْ ضٓطظٍٙ ٍِج١ِٙح ِٚح لٛىٖ  -ِٓ ١ّٕ٘س عٍٝ ضى١١ف جٌهَٛٛ ٌكٍرحضُٙ ذّح ٌٙح  -

جٌٛك١ف عٍٝ ٘ىٜ ِح ضٓطٕركٗ ِٓ ٚجلع جٌكحي  ١ٙح  جٌمحٟٔٛٔجٌهَٛٛ ٚأْ ضيكٝ جٌىعٜٛ ٚٞيٙح جٌكك ٚضى١١فٙح 

 ي محْٔٛ  كٓدً٘ج جٌٛىو ذطى١١ف جٌهَٛٛ ٌٙح ٚئّٔح ذكىُ جٌ  ِٟٚالذٓحضٙح ٚيٌه وْٚ أْ ضطم١ى 

ذٕظٍ جٌكيٓ  ٟ جٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس  ئوجٌٞأ٠ٟحع عٍٝ أْ جنطٛح٘ ِؿٍّ جٌىٌٚس ذ١ٙثس لٟحء  ًٔج ؽشٟ هنجءٛج

ٌةةه ٚجؾرةةحع ٚوةةحْ ِطٍٚوةةحع  جضهحيجٌٍٓر١س ٠ِٕٛ ذأْ ٠ىْٛ ِٓ جٌٛجؾد عٍٝ جٌؿٙس جإلوج٠ٌس لحٔٛٔحع  جٌمٍجٌ  ايج ٌُ ٠ىةةٓ ي

ٗةةىً  جضهحي ٌّكٝ ضمى٠ٍ٘ح  اْ ْىٛش جٌؿٙس جإلوج٠ٌس عٓ ٕةةح ِػً ً٘ج جٌمٍجٌ ال ٠ ٛةةٛو ذةةحٌفمٍز جألن١ةةٍز  جالِط جٌّم

 .47/1972ِٓ جٌّحوز جٌيحٍٖز ِٓ لحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٌٚس جٌٛحوٌ ذحٌمحْٔٛ ٌلُ 

وعٜٛ ع١ٕ١س ضٛؾٗ  ١ٙح جٌهِٛٛس ئٌٝ جٌمٍجٌ  ٟ٘جٌّمٌٍ  ٟ لٟحء ًٖ٘ جٌّكىّس أْ وعٜٛ جإلٌغحء وّح جٔٗ ِٚٓ 

جٔطفٝ جٌمٍجٌ جإلوجٌٞ ذّفِٙٛٗ جالٚكالقٟ ، ْٛجء وحْ ئ٠ؿحذ١ح أٚ ٍْر١حع جٔيىَ ِكً جإلوجٌٞ جًٌٞ ٘ٛ ِكٍٙح  ايج 

 جٌىعٜٛ ٚضي١ٓ ِٓ غُ جٌمٟحء ذيىَ لرٌٛٙح .

ٌٕٓس  47ِٓ لحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٌٚس ٌلُ ٖٓ ف٤ظ إٕ ثُوشثس ثُغِذ٢ ك٢ ٓلّٜٞ ثُلوشر ثأل ٤شر ٖٓ ثُٔجدر ثُؼجؽشر ٚ

إلوج٠ٌس أٚ جِطٕحعٙح عٓ جضهحي لٍجٌ وحْ ِٓ جٌٛجؾد ع١ٍٙح جضهحيٖ ٠طكمك ل١حِٗ  ٝ قحٌس ٌ ٝ جٌٍٓكحش ج 1972

ٚ محع ٌٍمٛج١ٔٓ ٚجٌٍٛجتف ٚأٔٗ ئيج ٌُ ضىٓ جإلوجٌز ٍُِِس لحٔٛٔحع ذحضهحي جٌمٍجٌ ذأْ وحْ ِّح ضطٍنٙ  ٟ ئٚىجٌٖ ٚ محع 

ك٢ ٛزث ثُٔؼ٠٘ فٌْ " . أٝ ثالٓض٘جع ػٖ رُي ال صوّٞ ٓؼٚ ُِوشثس ثُغِذ٢ هجةٔز ٌٍٓكطٙح جٌطمى٠ٍ٠س  اْ ٌ ٟٙح جضهحيٖ

 "1/1/2005ؽِغز –م.ع  48ُغ٘ز  8075ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج ك٢ ثُطؼٖ سهْ 

ٕةة٠ٛ ذةةأْ  جٌكيٓ  ٟ جٌمٍجٌجش ث ضقجؿ ٓؾِظ ثُذُٝز د٤ٜتز هنجء إدثس١ د٘ظشٖٝٓ ف٤ظ إٕ  جإلوج٠ٌس جٌٍٓر١س ِ

ه ٚجؾرح ٚوةةحْ ِطٍٚوةةح ٌّكةةٝ ضمةةى٠ٍ٘ح ،  ايج ٌُ ٠ىٓ يٌ ٠ىْٛ ِٓ جٌٛجؾد عٍٝ جٌؿٙس جإلوج٠ٌس لحٔٛٔح جضهحي جٌمٍجٌ

ٙةةس جإلوج٠ٌةةس عةةٓ ْةةىٛش جٌؿ ّةةحوز   ةةاْ  ِةةٓ جٌ ٛةةٛو ذةةحٌفمٍز جألن١ةةٍز  ٕةةح  جٌّم ٗةةىً جالِط ٘ةةًج جٌمةةٍجٌ ال ٠ جضهةةحي ِػةةً 

 . 1972ٌٕٓس  47ِٓ لحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٌٚس جٌٛحوٌ ذحٌمحْٔٛ ٌلُ  جٌيحٍٖز

جٌكٍرحش عٍٝ  جٌيرحٌجش جٌطٟ ٠ٛٛذْٛ ذٙح ًٖ٘ٚضكى٠ى جألٌفح  ٚ صقذ٣ذ هِذجصْٜ إٗٚ ُٝتٖ ًجٕ ثُخقّٖٞٝٓ ف٤ظ 

قم١مطٙح أٍِ ضٓطمً ذٗ جٌّكىّس جٌّٕظٌٛ  ئْ ضى١١ف ًٖ٘ جٌكٍرحش ٚضكى٠ى ٌّٛحٌكُٙ ئالجٌٕكٛ جًٌٞ ٠ٍٚٔٗ ِكممح 

جٌطى١١ف ٘ٛ جًٌٞ ضطٛلف ع١ٍٗ ضكى٠ى ٚال٠س جٌّكىّس ٚجنطٛحٚٙح  أِحِٙح جٌىعٜٛ ٌّح ٘ٛ ٍُِٓ ذٗ ِٓ أْ ً٘ج
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 -لرً جٌفًٛ  ٟ ِٛٞٛعٙح ًٚ٘ج وٍٗ ِٓ جٌّٓحتً جأل١ٌٚس جٌّطٍٛس ذحٌٕظحَ جٌيحَ  ِحِٙحِٚىٜ لرٛي جٌىعٜٛ أ

 871هؼٖ سهْ  . "ٌٍهَٛٛ ٚال ضمف عٕى  حٍ٘ جألٌفح  ٟٚ٘ ذٛىو ضى١١ف جٌىعٜٛ ضطمٛٝ ج١ٌٕس جٌكم١م١س جٌّكىّس

 "26/8/2001ؽِغز  –م.ع  45ُغ٘ز 

ُتتذػٟٞ سهتتْ أفذسس ٓقٌٔز  7/5/2011ُٝٔج ًجٕ رُي ٝف٤ظ ثٗٚ دؾِغز  ٜتتج كتت٢ ث  11492ثُونجء ثإلدثس١ فٌٔ

 ثُونجة٤ز ٝهنش:  65ُغ٘ز 

ٔةةٌٛ عك١ةةس  ٍةةٝ أ ِةةٓ ع ٛةةي١ىٞأٚال: ذمرةةٛي ضةةىنً وةةً  ٖةةرىس جٌ ٓةة١ٛٔٝ  ٍةةٝ جٌر ٌةةٍقّٓ، ع ّةةى ٌر١ةةد عرةةى ج ّةةى أق ، ِك

 نِٛٛحع ١ِّٟٕٓ ئٌٝ جٌّىعٝ  ٟ ٠ٍرحضٗ.

ٛةةٙح  ذمرٛي جٌىعٜٛ ٖىالع، ٚ ٝ جٌّٛٞٛ  ذاٌغحء جٌمٍجٌ جٌّكيْٛ  ١ٗعج٤ٗج:  ِةةٓ آغةةحٌ، أن ، ِع ِح ٠طٍضد عٍٝ يٌه 

% ِٓ أُْٙ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ جٌّرٍَ ذ١ٓ جٌٍٗوس جٌمحذٟس ٌٍطؿحٌز )جٌم١ِٛس ٌٍط١١ٗى ٚجٌطي١ّةةٍ ـ 90ذكالْ عمى ذ١ع 

ٌةةٛجٌو  ٖةة٠ٍ جٌطكىةة١ُ ج ّةةى جٌمٕرةة١١ ، ٚذكةةالْ  ٌةةٍقّٓ ِك قح١ٌحع( ٚوً ِٓ ٍٖوس أٔٛجي جٌّطكىز ٌٍطؿحٌز ٚؾ١ًّ عرةةى ج

ٌةةس  ذحٌّحوز جٌي٠ٍٗٓ ْةةطٍوجو جٌىٚ ِٓ جٌيمى جٌّٗحٌ ئ١ٌٗ ، ٚئعحوز جٌّطيحلى٠ٓ ئٌٝ جٌكحٌس جٌطٟ وحٔح ع١ٍٙح لرً جٌطيحلةةى، ٚج

٘ةةح  ْةةرك أْ أؾٍج ٘ةةْٛ جٌطةةٟ  ِةةٓ وةةً جٌٍ ٙةةٍز  ٗةةطٍٞ ِك ٓةةٍّس ٌٍّ ٙةةح جٌّ ٌؿ١ّع أٚٛي ٚ ٍٚ  جٌٍٗوس ٚوح س ِّطٍىحض

ٕةةً ئذةةٍجَ جٌّٗطٍٜ، ٚئعحوز جٌيح١ٍِٓ ئٌٝ ْحذك أٚٞحعُٙ جٌٓحذمس ِع ِٕكُٙ وحًِ  ِٓطكمحضُٙ ٚقمٛلُٙ عٓ جٌفطةةٍز ِ

ٙةةح  ِةةحش جٌطةةٟ ٌضر ٌةةى٠ْٛ ٚجالٌطُج ِةةً ج ٗةةطٍٞ ٚقةةىٖ وح ّةةً جٌّ ِةةً أؾُجتةةٗ، ٚضك جٌيمى ٚقطٝ ضح٠ٌم ضٕف١ً ً٘ج جٌكىُ ذىح

ٓةةرس  ٓةةطػٍّ ٌٕ ِةةح ٠طٍضةةد 5نالي  طٍز ٔفحي جٌيمى، ٚذكالْ ذ١ع جٌّ ٓةةس جٌط٠ّٛةةً ٚ ٌةةٝ ِإْ ٗةةٍوس ئ ِةةحي جٌ ِةةٓ ٌأِ   %

ٌةة ِةةٓ آغةةحٌ، ٚي ٌةةه  ٍةة١ُٙ جألٚي ٚجٌػةةحٔعٍٝ ي ّةةىعٝ ع ِةةص جٌ ْةةرحخ. ٚأٌُ ٍةةٝ جٌٕكةةٛ جٌّرةة١ٓ ذحأل ٌةةع ٚجٌٍجذةةع  ٟه ع ٚجٌػح

   ٚجٌطحْع جٌٍّٛٚ حش.

ٗتتٚ ٝ دؾِغتتز  ٔتتج ث ٔتتز ثُونتتجء ثإلدثس١ 4/7/2011ً دثةتتشر ثُٔ٘جصػتتجس ثالهضقتتجد٣ز ٝثالعتتضغٔجس كتت٠ ـ  هنتتش ٓقٌ

ُتتذػٟٞ سهتتْ  2011ُغتت٘ز  123ثُذػٟٞ سهْ  ُتت٠ ث ٖةةىالع ، " 2011ُغتت٘ز  118ثُضتت٢ صتتْ متتٜٔج إ ٌةةىع١٠ٛٓ  ذمرةةٛي ج

ٓةةس  ٛةةحوٌ ذؿٍ ٌةةىعٜٛ ٌلةةُ  7/5/2011ٚذٛلف ضٕف١ً جٌمٍجٌ جٌٍٓرٟ ذحالِطٕح  عٓ ضٕف١ً جٌكىُ جٌ ٓةةٕس  11492 ةةٟ ج ٌ

ٍةةٝ جٌٕكةةٛ جٌّرةة١ٓ  56 ٗةةحٌ ئ١ٌةةٗ ع ْةةطٍّجٌ  ةةٟ ضٕف١ةةً جٌكىةةُ جٌّ ٛةةٙح جال ِةةٓ آغةةحٌ أن جٌمٟحت١س ، ِٚح ٠طٍضد عٍٝ يٌه 

ٙةةس ج ِةةٓ جٌؿ ِةةٓ ئؾةةٍجءجش ٌطٕف١ةةً ذأْرحذٗ ، ٚجٌطُجَ وً  ٍةةَُ  ِةةح ٠ ٗةة١١ى ٚجٌطي١ّةةٍ ذحضهةةحي  ٗةةٍوس جٌم١ِٛةةس ٌٍط إلوج٠ٌةةس ٚجٌ

ّةةحي جٌيةةحَ ،  ٍةةٝ جٌ ِةةس ٚجٌكفةةح  ع ِةةس  ةةٟ قّح٠ةةس جٌٍّج ةةك جٌيح ٓةةٍكس جٌيح ِةةٓ جِط١ةةحَجش جٌ ٙةةح  ِةةح ٌ ٓةةطهىِس  جٌكىةةُ ِ

ٌةةس ٚأٌُِطّٙح ٍِٛٚ حش ً٘ج جٌكٍد ، ٚعٍٝ أْ ٠ٕفً جٌكىُ ذّٛؾد ِٓٛوضٗ جأل١ٍٚس ٚذغ١ةةٍ ئعةةالْ ، ٚ ِةةٍش ذاقح أ

ٌةةىعٛٞ ٌلةةُ  ِةةٓ ج ٍةةد جٌػةةحٟٔ  ٍةةد ٚجٌك ٙةةًج جٌك ٞةةٛعٟ ٌ ٗةةك جٌّٛ ٓةةٕس  118جٌ ٌةةس  2011ٌ ٞةةٟ جٌىٚ ٌةةٝ ١٘ثةةس ِفٛ ئ

 ٌطك١ٍّٟ٘ح ٚعىجو ضم٠ٍٍ ذحٌٍأٞ جٌمحٟٔٛٔ  ١ّٙح .

ثُقجدس ك٤ٜج ثُقٌْ ثُٔطؼٕٞ ػ٤ِٚ صخِـ ك٢ "ثُقٌْ  ٖٝٓ ف٤ظ إٕ هِذجس ثُؾشًز ثُٔطؼٕٞ مذٛج ك٢ ثُذػٟٞ

ِتت٠ ث٤ٌُِٔتتز دجُ٘غتتذز ُلتتشٝعدٞهق ص٘ل٤ز عتتْ إُ ُتتٞثسدر ػ ٘تتجع ػتٖت ؽتتطخ ٝٓقتتٞ ثُو٤تتٞد ث  ـتتجء ثُوتتشثس ثُغتتِذ٢ دجالٓض

ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ جٌّٕطٍٗز ذىح س ِىْ ؾ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ٚجٌٛجٌو ذٛىٌ ٚك١فس جٌىعٜٛ يوٍ ذيةةٝ  ٝٓوجس

ٕةةىٞ  ّةةٍ أ  ٗةةٍوس ع ٍةةٝ ذيةةٝ جأل ةةٍ  ٌ ْةةّٟ جٌيمةةحٌٞ ع ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٖةةكد ل١ةةٛو جألٌلحَ ٚجٌّٓؿالش ٌمةةٛجتُ ل١ةةى ج ٚ ،

ٛةةٍ  ْةة١س ـ جٌكؿةةحَ ـ عةةىٌٟ ـ ِ ٛةةٛجٌكٟ ـ جٌيرح ٘ةةٟ )جٌ ٘ةةٓ عمةةحٌٞ ٚ ٙةةح لةةٛجتُ ل١ةةى ٌ ٌةةٍ٘ٓ ٌأل ةةٍ  جٌّطٍضةةد ع١ٍ ج

ِةةٓ  ٚجٌٓٛوجْ ـ ٍِجو ـ جٌٌُ٘ٛ ـ قٍٛجْ ـ ٠ٕكح ـ ج٠ٌّٛٓ ـ ١ِص ذٍّ( ، ذهالف ئٌغحء ِح ٠ٓطؿى ِٓ ل١ٛو عٍٝ أٞ 

٘ةةٓ عمةةحٌٞ ِٚكةة ٍةةٝ  ةةٍٚ   ٍٚ  جٌٍٗوس لى ٠ىْٛ ع١ٍٙح لٛجتُ ل١ى ٌ ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس ع ٘ةةْٛ جٌٍ ٖةةكد وح ةةس جٌٍ ٚ ٛ

ْةة١ّس جٌيمح٠ٌةةس  ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ٚجٌٍّٗٙ لٛجتُ جٌٍ٘ٓ جٌيمح٠ٌس جٌهحٚس ذٙح ٚجٌطأ١ٍٖ عٍٝ ؾ١ّع لٛجتُ ج

٘ةةٟ ضك١ٙةةٍ  جٌّم١ى عٍٝ  ٍٚ  ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ ذّح ٠ف١ى ٖكد ِٚكٛ جٌٍ٘ٓ و١ٍحع ِع ِح ٠طٍضد عٍٝ يٌه ِٓ آغةةحٌ 

ٕةةى ؾ١ّع  ٍٚ  ٖ ٍةة١ُٙ ذحٌر ّةةىعٝ ع ِةةع جٌطةةُجَ جٌ ِةةس  ٍوس عٍّ أ ٕىٞ ِٓ ٚجٌٍْ٘ٛ أٚ أ٠س ل١ٛو عٍٝ جٌٍّى١س ذٛفس عح

 نحِٓحع ذطٕف١ً جٌكىُ جٌٛحوٌ  ٟ جٌىعٜٛ ذّٓٛوضٗ ٚذغ١ٍ ئعالْ ، ِع ئٌُجَ جٌؿٙس جإلوج٠ٌس جٌٍّٛٚ حش.

 ُ٘ظش ػٖ ثُؼذجسثسٓ٘جه صقذ٣ذ ث ضقجؿ ثُٔقٌٔز ٛٞ ٓج فذدصٚ فو٤وز هِذجس ثُخقّٞ دـل ثٖٝٓ ف٤ظ ثٕ 

ال ضقجؿ ؽٜجس  ٝرُي ك٢ مٞء ٗقٞؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔقذدر –ثُٔغضؼِٔز دٕٝ إ٣وجف ك٢ صلغ٤شٛج أٝ كٜٜٔج 

 ثُونجء ثُٔخضقز 

ثُقٌْ دٞهق ص٘ل٤ز ٝإُـجء ثُوتتشثس  هِخ ك٢ صٌٖٔٝصشص٤ذج ػ٠ِ ٓج صوذّ كجٕ فو٤وز هِذجس ثُؾشًز ثُٔطؼٕٞ مذٛج 

 ثُونجء ثالدثسٟ عأُل٠ ثُزًش ثُغِذ٢ دجالٓض٘جع ػٖ ص٘ل٤ز ف٢ٌٔ ٓقٌٔز

ٔتتز ثإلدثس٣تتز ثُؼ٤ِتتج كتت٢ٖٝٓ ف٤ظ إٕ ثُٔغضوش ػ٤ِٚ  ٚةةىٌٚجع عةةٓ  جٌطةةٟأْ جألقىةةحَ ي  هنتتجء ثُٔقٌ ٌةةس  ٘ةةح جٌيىج ضفٍَ

ْةةر   جإلوجٌِٞكحوُ جٌمٟحء  ّةةح أ ، ٌُ ٠طٍن جٌٍّٗ  أٍِ٘ح ْىٜ ، ٌُٚ ٠ى  ِح ضٕكك ذٗ ِٓ قك ٚعىي ، ٘رةةحء ، ٚئٔ

ٌةةس  1972ٌٕٓس  47ِٓ لحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٌٚس ٌلُ ( 52ع١ٍٙح ٠رمحع ٌكىُ جٌّحوز ) ٚةة٠ٍكس جٌىال ٕةةٝ  ذيرحٌجش ؾ١ٍس جٌّي
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ال ضٕفه عةةٓ جٌكىةةُ ذكةةحي  جٌطٟ، لٛز جٌٟٗء جٌّكىــَٛ  ١ٗ ، ذّح ٠مط١ٟــٗ يٌه  ِٓ ضكر١ك جٌمٛجعى جٌهحٚس ذحٌكؿ١س 

ْةةطٌٛ  ةةٝ ، ٚٔظٍجع ٌمى١ْس جألقىحَ جٌمٟحت١س ٌٍٚٞٚز جٌّرحوٌز ئٌٝ ضٕف١ً٘ح ِطٝ وحٔص ٚجؾرس جٌٕ فحي ،  مى ضّٟٓ جٌى

ٔةةد جٌّٛ ةةف جٌّهةةطٙ ، ٠يةةى ذّػحذةةس  جٌمٟحتٟ( ِٕٗ أْ جالِطٕح  عٓ ضٕف١ً جٌكىُ 72جٌّحوز ) أٚ ضيك١ً ضٕف١ًٖ ِٓ ؾح

ّةةحوز ) ٙةةح ذةةحٌكرّ ٚجٌيةةُي ٚ مةةحع ٌكىةةُ جٌ ّةةس ؾٕحت١ةةس ٠يحلةةد ع١ٍ ٓةةرحْ أْ جٌكىةةُ 123ؾ٠ٍ ِةةٓ لةةحْٔٛ جٌيمٛذةةحش ، ذك  )

ٕةةٛجْ جٌكم١مةةس جٌمح جٌمٟحتٟ ٌةةٛؼ ٠ٍ٠ةةك ٘ٛ ع ٛةةً  ١ةةٗ جٌكىةةُ ئال عةةٓ ٠ٍ٠ةةك ٚ ّةةح   ٌةةس  ١ ٔةةٗ ال ٠ؿةةَٛ جٌّؿحو ١ٔٛٔةةس ٚأ

ٙةةس جإلوجٌز جٌّرةةحوٌز  جًٌٞجٌكيٓ  ٍةةٝ ؾ ٠مٌٍٖ جٌمحْٔٛ  ٝ ً٘ج جٌٗأْ ، ذك١ةةع ئيج وةةحْ جٌكىةةُ ٚجؾةةد جٌٕفةةحي ، ضيةة١ٓ ع

ٍةةه جٌكؿ١ةةس  ٌةةٗ ، ض ٟةةحت١س جٌّمةةٌٍز  ِةة جٌطةةٟئٌٝ ضٕف١ًٖ ، جقطٍجِح ٌٍكؿ١ةةس جٌم ّةةس  ةةٝ  ٍةةٝ جٌم ىجٌؼ جٌٕظةةحَ جٌيةةحَ ال ضيةةى ع

كئٕ ثٓض٘ؼش ثإلدثسر ػٖ ص٘ل٤ز ثُقٌْ دٕٝ ٝؽٚ فن أٝ صؼٔذس صؼط٤تتَ ص٘ل٤تتزٙ ثػضذجس ٝال صغٔٞ ػ٤ِٜج ٓقِقز ي  ٠يٍٛ٘ح

ُتتي دٔغجدتتز هتتشثس  ٔتتج  عتتِذ٢ي ًجٕ ٓغٌِٜج ٓخجُلجً ُِوجٕٗٞ ي ٝثػضذش ر ٌتتْ ي ٓ ٔتتظ ثُقؾ٤تتز ثُونتتجة٤ز ثُٔوتتشسر ُِق ٣

ُتت٠  ٔتتج ثعتتضوش  ثإلدثس١ثُونتتجء ٣قن ٓؼٚ ُزٟٝ ثُؾإٔ ثالُضؾتتجء إ ٘تتٚ ي ٝكوتتجً ُ ُٞهتتق ص٘ل٤تتزٙ ٝإُـجةتتٚ ٝثُضؼتت٣ٞل ػ

 "5/12/2009ؽِغز  -م.ع    52 ُغ٘ز   18669هؼٖ سهْ  ." ػ٤ِٚ هنجء ٛزٙ ثُٔقٌٔز

 ُٝٔج ًجٕ رُي ٝف٤ظ ثٗٚ ٝهذ أؽذدش أٝسثم ثُذػٟٞ ػٖ أ١ إؽشثء ؽذ١ ِٓٔٞط عؼش ثُؾٜز ثإلدثس٣ز الصخجرٙ ُض٘ل٤ز
، وّح أٔٙح ٚلى ١١ٔ ذٙح ضٕف١ً ِٛؾرحش جألقىحَ جٌمٟحت١س جقطٍجِح ٌكؿ١طٙح ٌُ ضي١ ضف١ٍٓجع  حٌفٝ جًٌوٍِٛؾرحش جٌكى١ّٓ ْ

لح١ٔٛٔحع ْحتغحع ِٚمرٛالع ٠رٌٍ ليٛو٘ح ٚجِطٕحعٙح عٓ ضٕف١ً ً٘ج جٌكىُ ٚئعّحي ِمطٟحٖ ،  ٟ جٌٛلص جًٌٞ ٌُ ٠ٛىٌ قىُ ِٓ 

ٝػ٤ِٚ ٣نق٠ ثٓض٘جع ؽٜز ثإلدثسر ػٖ ص٘ل٤ز ثُق٤ٌٖٔ ي  كىُوجتٍز  كٙ جٌكيْٛ جٌّهطٛس لحٔٛٔحع ذٛلف ضٕف١ً يٌه جٌ

ٝػذّ ثُو٤جّ دجؽشثءس  ثُٔؾجس إ٤ُٜٔج ك٤ٔج صنٔ٘جٙ ٖٓ صط٤ٜش ًَ فٍٞ ٝكشٝع ػٔش ثكضذٟ ٖٓ ثُذ٣ٕٞ ٝثُشٕٛٞ

هذ ؽجء دٕٝ ٓغٞؽ هج٢ٗٞٗ ٣ٝنق٠ ٝثألٓش ًزُي ٣ؾٌَ هشثسث عِذ٤ج ٓٔج  ثُؾطخ ٝثُٔقٞ ُضِي ثُو٤ٞد ٝثُشٕٛٞ 

دجػضذجسٙ فجفخ ثُٞال٣ز ثُؼجٓز ُِلقَ ك٢ ثُٔ٘جصػجس ثإلدثس٣ز ٝدػجٟٝ ثإلُـجء ثألٓش ٓؾِظ ثُذُٝز ٣خضـ د٘ظشٙ 

 ثُذكغ ؽذ٣شث دجُشكل.ٓؼٚ ٣ـذٝ ثُز١ 

يومحيثٌ يا  ي حيشكليا طعح:ي
ٌننه صنندر بجلسننة  ٌننث إن الحكننم المطعننون ف ٌننر الطعنن 3/8/2011ومننن ح ٌننداعهوو أن تقر بتننارٌ   ا تباعننان تننم إ

قانونننا. خالل المٌعاد المقرر  أقٌمتون الطع تلككون تفمن ثم 2/10/2011و  2011/ 29/8و  18/8/2011
ٌننة عمننال بحكننم المننادة  هن مقامننومعه الطعنن تضحىاألمر الذي  ٌنند القانون مننن قننانون مجلننس الدولننة  44فننً المواع

     ضحً مقبوال شكال.ا الشكلٌة فإنها تسابر أوضاعه ون قد استوفتومن حٌث إن الطع
ثٗٚ ٝػٖ ثُذكغ دؼذّ هذٍٞ ثُذػٟٞ الٗضلجء ثُوشثس ثالدثسٟ ٝثػضذجس إٔ ثإلؽشثءثس ثُٔضذؼز أٓجّ ٓقِقز  ٖٝٓ ف٤ظ

 ثُؾٜش ثُؼوجس١ ٢ٛ إؽشثءثس ٓجد٣ز.

( ِٓ جٌىْطٌٛ جٌٓحل١ 72جٌّمحذٍس ٌٍّحوز ) 30/3/2011جٌٛحوٌ  ٟ  ( ٖٓ ثإلػإ ثُذعضٞس24١ثُٔجدر ) ٖٓ ف٤ظ إٕٝ

ِٓ ؾحٔد جٌّٛ ف١ٓ أٚ ضيك١ً ضٕف١ً٘ح عٓ ضٕف١ً٘ح  جالِطٕح ٠ٚىْٛ جٌٗيد، ضٕفً ذأٍِ ضٛىٌ جألقىحَ ٚضٕٙ عٍٝ أْ " 

جٌمحْٔٛ، ٌٍّٚكىَٛ ٌٗ  ٟ ًٖ٘ جٌكحٌس قك ٌ ع جٌىعٜٛ جٌؿٕحت١س ِرحٍٖز ئٌٝ ؾ٠ٍّس ٠يحلد ع١ٍٙح جٌّهط١ٛٓ جٌي١١ِّٛٓ 

 " .جٌّكىّس جٌّهطٛس

( ِٓ جٌىْطٌٛ جٌٓحل١ عٍٝ أْ " ِؿٍّ 172ذٍس ٌٍّحوز )جٌّٗحٌ ئ١ٌٗ جٌّمح ( ٖٓ ثإلػإ ثُذعضٞس48١ٝص٘ـ ثُٔجدر )

جٌىٌٚس ١٘ثس لٟحت١س ِٓطمٍس، ٠ٚهطٙ ذحٌفًٛ  ٟ جٌّٕحَعحش جإلوج٠ٌس ٚ ٝ جٌىعحٜٚ جٌطأو٠ر١س ، ٠ٚكىو جٌمحْٔٛ 

 ". جنطٛحٚحضٗ جألنٍٜ

ال ٠طٍضد ضٕٙ عٍٝ أْ "  1972ٌٕٓس  47جٌٛحوٌ ذحٌمحْٔٛ ٌلُ  ( ٖٓ هجٕٗٞ ٓؾِظ ثُذُٝز50ٝف٤ظ إٕ ثُٔجدر )

عٍٝ جٌكيٓ أِحَ جٌّكىّس جإلوج٠ٌس جٌي١ٍح ٚلف ضٕف١ً جٌكىُ جٌّكيْٛ  ١ٗ ئال ئيج أٍِش وجتٍز  كٙ جٌكيْٛ ذغ١ٍ يٌه 

" ....... . 

جألقىحَ جٌٛحوٌز ذحإلٌغحء ضىْٛ ٌٚٛضٙح جٌطٕف٠ً١س ٌِّٗٛس ذح١ٌٛغس "  ( ٖٓ رثس ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ أ54ٕٝص٘ـ ثُٔجدر )

ء جٌّٛحٌف جٌّهط١ٛٓ ضٕف١ً ً٘ج جٌكىُ ٚئؾٍجء ِمطٟحٖ ، أِح جألقىحَ جألنٍٜ  طىْٛ ج٢ض١س : عٍٝ جٌٌَٛجء ٌٚؤْح

ِطٝ ٠ٍد ِٕٙح ٚعٍٝ  ئ٠ٗ١ٌٕح٠ ذٙح جٌطٕف١ً أْ ضرحوٌ  ٌٟٚٛضٙح جٌطٕف٠ً١س ٌِّٗٛس ذح١ٌٛغس ج٢ض١س " عٍٝ جٌؿٙس جٌط

 جٌمٛز ِطٝ ٠ٍد ِٕٙح يٌه " . ذحْطيّحيجٌٍٓكحش جٌّهطٛس أْ ضي١ٓ عٍٝ ئؾٍجتٗ ٌٚٛ 

جٌمحْٔٛ ٚأْ جٌؿٙس ج٠ٌّٕٛ ذٙح  ٚجْطٛؾرْٗ ضٕف١ً جألقىحَ أٍِ ئْطٍُِٗ جٌىْطٌٛ  ا ٖٓ ٓلجد ٓج صوذّٖٝٝٓ ف٤ظ إٗٚ 

يٌه أْ ضٓطيًّ  ٟجٌّكٍٛخ ِٕٙح جٌم١حَ ذطٕف١ًٖ ٌٚٙح   ًٌٟٙج جألٍِ ذطٕف١ً جٌكىُ جٌمٟحت ج١ٛٔحعحجٌطٕف١ً ٠ؿد أْ ضٍطَُ 

 ٟالع عّح  –ً٘ج جٌٛجؾد ٚأعٍٞص عٓ يٌه جألٍِ ٖىً ٍِٓىٙح ً٘ج  عٓ ٔىٍص ٟيٌه ،  اْ ٘ ئ١ٌٙحجٌمٛز ِطٝ ٠ٍد 

ٚأًٚ ِٓ جألٚٛي جٌمح١ٔٛٔس  ْٟحْألٍجٌجع ٍْر١حع ذ١ٍ ٍِٗٚ  ِٚهحٌفس لح١ٔٛٔس ٌّرىأ  – ٟع١ٍٗ ِٓ ؾٍَ ؾٕحت ٠ٕٞكٛ
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مٍجٌ ِكالع ٠ؿيً ً٘ج جٌ ٞغحذطحع جألٍِ جًٌ جْطمٍجٌججألٚٞح  ٚجٌكمٛق  جْطمٍجٌجٌكّأ١ٕٔس جٌيحِس ٌٍٚٞٚز  ٠ٟىّٓ  

 ٌإلٌغحء أٚ جٌطي٠ٛٝ ذكٓد جألقٛجي .

 أٗ ِٓ جٌّظحٍ٘ جألْح١ْس ٌٍّى١ٔحش جٌكى٠ػس نٟٛ  جٌىٌٚس  ٟ ضٍٛ حضٙح ٌكىُ  ٛزث ٖٓ ٗجف٤ز ي ٖٝٓ ٗجف٤ز أ شٟ 

 جٌمحْٔٛ، قطٝ أْ جٌىٚي ٌططرح٘ٝ  ١ّح ذ١ٕٙح ذّىٜ ضيٍمٙح ذأ٘ىجخ جٌمحْٔٛ ٌٚٞٛنٙح ٌّرحوتٗ ٚأقىحِٗ، ًٌٌٚه  اْ جٌطُجَ

جإلوجٌز ذحٌطٕف١ً جٌىحًِ ذ١ٍ جٌّٕمٛ٘ ٌألقىحَ جٌمٟحت١س ٠يطرٍ عٕٛجٔحع ٌٍىٌٚس جٌّطّى٠ٕس ٌٍٚىٌٚس جٌمح١ٔٛٔس، ٠ٚيى جِطٕح  

جإلوجٌز عٓ ضٕف١ً جٌكىُ جٌمٟحتٟ جٌٛجؾد جٌٕفحي ٠رمحع ٌمحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٌٚس أٚ ضٕف١ًٖ ضٕف١ًجع ِرطٍٓجع ِهحٌفس لح١ٔٛٔس 

ذٍى ِطكٍٟ أْ ضّطٕع عٓ ضٕف١ً جألقىحَ جٌمٟحت١س أٚ أْ ضٕكٍف عٓ جٌطٕف١ً جٌٛك١ف ٚحٌنس ، ئي ال ١ٍ٠ك ذكىِٛس  ٟ 

ٌّٛؾرحضٙح ذغ١ٍ ٚؾٗ قك لحٟٔٛٔ ٌّح ٠ٍضرٗ ً٘ج جالٔكٍجف ِٓ ئٖحعس ٌٍفٛٞٝ ٚ مىجْ ٌٍػمس  ٟ ١ْحوز جٌمحْٔٛ، ئي ال 

ع١س، ٚال ل١ّس ًٌٙج جٌّرىأ جألن١ٍ ِح ٌُ ل١حَ ٌٍىٌٚس جٌمح١ٔٛٔس ئال ذاعالء ِرىأ نٟٛ  جٌىٌٚس ٌٍمحْٔٛ ٚئعالء ِرىأ جٌٍّٗٚ

٠مطٍْ ذّرىأ ضمى٠ّ ٚجقطٍجَ أقىحَ جٌمٟحء ٚٚؾٛخ ضٕف١ً٘ح،  ال قّح٠س لٟحت١س ئال ذطّحَ ضٕف١ً جألقىحَ جٌٛحوٌز ِٓ 

 جٌٍٓكس جٌمٟحت١س ٚال ل١ّس ٌٍمحْٔٛ ذغ١ٍ ضكر١ك ٚضٕف١ً ٚئعّحي ِمطٟحٖ عٍٝ جٌٛؾٗ جٌٛك١ف 

ٚع١س أٞ ٔظحَ ١ْحْٟ ٚجْطٍّجٌٖ أٚ ْم٠ٛٗ ئّٔح ضىّٓ أٚي ِح ضىّٓ  ٟ جقطٍجَ ٚق١ع ئْ جٌم١ّس جٌكم١م١س ٌٍّٗ

جألقىحَ جٌمٟحت١س ، ذً ٚجٌّرحوٌز ئٌٝ ضٕف١ً٘ح  ٌٛ ٚىٌٚ٘ح وْٚ ضٍىأ أٚ ضٍجل ذغ١ٍ جٔطظحٌ ٌإلعالْ ذحٌكىُ ذكٓرحٔٗ 

 اْ ضٕف١ً جإلوجٌز ٌٍكىُ ٘ٛ  ٚحوٌجع  ٟ قٌٟٛ جإلوجٌز ٚ ٟ ِٛجؾٙطٙح ،  ايج وحْ جٌكىُ جٌمٟحتٟ ٘ٛ عٕٛجْ جٌكم١مس ،

عٕٛجْ ٍِٗٚع١س جٌٕظحَ جٌكحوُ جًٌٞ ضّػٍٗ، ٚوُ ِٓ أٔظّس ذحوش الْطٙطحٌ٘ح ذًٖٙ جٌكم١مس جٌي١ٍح ، ِٚح جٌرحٌقس ذري١ى ، 

ئال ئعالٔحع ٌيىَ ٍِٗٚع١س جٌٕظحَ جٌكحوُ  2011 ّح ْم٠ٛ جٌٕظحَ جٌٓحذك ٚل١حَ غٌٛز جٌهحِّ ٚجٌي٠ٍٗٓ ِٓ ٠ٕح٠ٍ 

ْطيٍٝ عٍٝ قؿ١س جألقىحَ جٌمٟحت١س جٌطٟ ضيٍٛ ٚال ٠ُيٍٝ ع١ٍٙح ، ٚوحْ جألؾىٜ ـ ٚجٌكحٌس ًٖ٘ ـ عٍٝ ق١ّٕح ضيحٌٝ ٚج

أْ ٠ُ٠ٍٛج ذرحٌ عىَ جٌٍّٗٚع١س ٚأْ ٠كٍٙٚج  2011جٌمحت١ّٓ عٍٝ ض١١ٍٓ ٖثْٛ جٌرالو ًِٕ جٌكحوٞ عٍٗ ِٓ  رٍج٠ٍ 

ٝ ضٕف١ً ِح ٌُ ٠ٕفً ِٓ جألقىحَ جٌمٟحت١س ، ٚأْ ٠ّطٕيٛج غٛذٙح ِّح ضٍكم ذٗ ِٓ آغحٌ جٌىٌٚس ذ١ٍ جٌمح١ٔٛٔس ، ٚأْ ٠رحوٌٚج ئٌ

ٔٙحت١حع عٓ ضي٠ٛك ضٕف١ً أٞ قىُ لٟحتٟ ٠ٛىٌ  ٟ  ً عٍٛ ِح ذيى جٌػٌٛز جٌّؿ١ىز ، ئال أْ ِؿحي جقطٍجَ ِرىأ 

 جٌٍّٗٚع١س ٚضمى٠ّ أقىحَ جٌمٟحء  ً  ٟ ِىحٔٗ ٌُ ٠رحٌقٗ ٌُٚ ضىٌوٗ جٌػٌٛز ٌذُ وٛٔٗ ْررحع ٌم١حِٙح.

ثُٔقٌّٞ   ثُؾ٠ك٢ ؽجٜٗج ثُوٞثػذ  ثُخجفز دوٞر  صطذن  ُٝزذٖٓ ٓقجًْ ٓؾِظ ثُصقذس  ثُض٢ثألفٌجّ  ٖٝٓ ف٤ظ إٔ 

ك٤ٚ ك٤ٔج كقِش  ك٤ٚ  ٠ٛٝ فؾ٤ز صقٍٞ دزثصٜج دٕٝ ثُٔؾجدُز ك٤ٜج دجػضذجسٛج ػ٘ٞثٕ ثُقو٤وز فذسس دجعْ ثُؾؼخ 

صؼجسمٜج ٝصقجدٜٓج ٓغ أفٌجّ  ثُذعضٞس أٝ صؼط٤ِٚ كنا ػٖ  ص٘ل٤زٛجدجعٔٚ ٝإٛذثسٛج دجالٓض٘جع ػٖ  ص٘ل٤زٛج٣ٝؾخ 

ٝٓشٝهجً ٜٓ٘ج ٣ٔغَ ؽش٣ٔز ؽ٘جة٤ز ٝثكضتجصج ػ٠ِ عِطز ثُونجء ٝثالعضٜجٗز دأفٌجٓٚ ٝصؼط٤ا ُقغٖ ع٤ش ثُؼذثُز  

ٝص٘ل٤زٛج فغذٔج هنش دٚ ك٢  ٓ٘طٞهٜج ٝثألعذجح ثٌُِٔٔز ُٚ ٝإال دن٤جع ٔج ٓون٤ج ثالٓضغجٍ ُضِي ثألفٌجّ ٣ٌٕٝٞ فض

ٌجّ ٝثُٔق٤ٌٖٓٞ ٝثُوٍٞ دـ٤ش رُي ٣لشؽ ثُذجدا ثُذعضٞس٣ز ٖٓ ٓنٜٔٞٗج ٜٝٓ٘ج فن ثُضوجم٢ ُٜج ٖٓ ؽجٗخ ثألف

٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ  ثُؾٜجس ثإلدثس٣ز إٔ ص٘جا ػٖ إػاء ٌجّ ٝع٤جدر ثُؾؼخ ٝؿ٤شٛج ٝٛٞ أٓشٝثعضواٍ ثُونجء ٝفؾ٤ز ثألف

ؽِغز  - م ع5ُغ٘ز   303 سهْ  ثُؼ٤ِج ك٢ هؼٖ ثُٔؼ٠٘ فٌْ ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ك٢ ٛزث"  ُِؾشػ٤ز  ٝع٤جدر ثُوجٕٗٞ

2/6/2010" 

ٚةةىٌٚج "  ٖٓ إٔثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج  هنجء ػ٤ِٚ ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝكوج ُٔج ثعضوش جألقىحَ جٌطٟ ضفٍَ٘ح جٌيىجٌس 

ٙةةح  ْةةر  ع١ٍ ّةةح أ عٓ جٌمٟحء جإلوجٌٞ ٌُ ٠طٍن جٌٍّٗ  أٍِ٘ح ْىٜ ، ٌُٚ ٠ى  ِح ضٕكك ذٗ ِٓ قةةك ٚعةةىي  ٘رةةحء ٚئٔ

ٌةةس ٌلةةُ  ٠52رمح ٌكىُ جٌّحوز  ٓةةٕس  47ِٓ لحْٔٛ ِؿٍّ جٌىٚ ٌةةس ، لةةٛز  1972ٌ ٚةة٠ٍكس جٌىال ٕةةٝ  ذيرةةحٌجش ؾ١ٍةةس جٌّي

ٚةةس ذحٌكؿ١ةةس جٌطةةٝ ال ضٕفةةه ذكةةحي عةةٓ جٌكىةةُ ،  ِةةٓ  ضكر١ةةك جٌمٛجعةةى جٌهح ٌةةه  ٟةة١ٗ ي ّةةح ٠مط ٗةةٟء جٌّكىةةَٛ  ١ةةٗ ، ذ جٌ

حْٔٛ ئٔٗ ال ٠طٍضةةد ِٓ يٌه جٌم 50ٚأٚؾد ضٕف١ً٘ح قطٝ ٌٚٛ ٠يٓ ع١ٍٙح ، ٚلٌٍ  ٝ ٍٚجقس ٚٚٞٛـ  ٔٙ جٌّحوز 

ٌةةُ ضمةةٝ وجتةةٍز  كةةٙ جٌكيةةْٛ  ِةةح  عٍٝ  جٌكيٓ ع١ٍٙح أِحَ جٌّكىّس جإلوج٠ٌس جٌي١ٍح ٚلف ضٕف١ً جٌكىُ جٌّكيْٛ  ١ةةٗ 

ٌةةٝ ضٕف١ةةً٘ح ِطةةٝ  ٙةةس جإلوجٌز جٌّرةةحوٌز ئ ٍةةٝ ؾ ٟةةحت١س  ةةاْ ع ْةة١س جألقىةةحَ  جٌم ذطٍه جٌّكىّس ذٛلف ضٕف١ً٘ح ، ٚٔظٍج ٌمى

ٛةةً  ١ةةٗ جٌكىةةُ ئال عةةٓ وحٔص ٚجؾرس جٌٕفحي ،  حٌكىُ جٌمٟحت ّةةح   ٟ ٘ٛ عٕٛجْ جٌكم١مس جٌمح١ٔٛٔس ٚال ٠ؿَٛ جٌّؿحوٌس  ١

ٌةةٝ ضٕف١ةةًٖ  ٠ٍ٠ك ٌٚٛؼ ٠ٍ٠ك جٌكيٓ جٌّمٌٍ لحٔٛٔح ، ٚئي ذىج جٌكىُ ٚجؾد جٌٕفحي ضي١ٓ عٍٝ ؾٙس جإلوجٌز جٌّرةةحوٌز ئ

َ جٌيحَ  ال ٠يٍٛ٘ح جعطرةةحٌ ٚال جقطٍجِح ٌٍكؿ١س جٌمٟحت١س جٌّمٌٍز ٌٗ ضٍه جٌكؿ١س جٌطٟ ضيى عٍٝ جٌمّس  ٝ ِىجٌؼ جٌٕظح

٘ةةًج جٌطٕف١ةةً  ّةةى٘ح ضيك١ةةً  ضّٓٛ ع١ٍٙح ٍِٛكس ، ًٌٌه  اْ جِطٕح  ؾٙس جإلوجٌز عٓ ضٕف١ةةً جٌكىةةُ وْٚ ٚؾةةٗ قةةك أٚ ضي

ٗةةأْ جالٌطؿةةحء  ٌةةًٜٚ جٌ وحْ ٍِٓىٙح ِهحٌفح ٌٍمحْٔٛ ، ٚجعطرٍ ذّػحذس لٍجٌ ٍْرٟ ٠ّّ جٌكؿ١ةةس جٌّمةةٌٍز ٌٍكىةةُ ٠ٚكةةك 

 هنجء ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج ك٠ ٛزث ثُؾإٔ  ٚئٌغحءٖ  ٚجٌطي٠ٛٝ عٕٗ ٚ مح  ٌّح جْطمٍ ع١ٍٗئٌٝ جٌمٟحء ٌٛلف ضٕف١ًٖ 

 2/6/2010ؽِغز  –م 50ُغ٘ز  303ك٠ ٛزث ثُٔؼ٠٘ ثُطؼٖ سهْ ثُطؼٖ سهْ 
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إفصاح جهة اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى  ومن حٌث إن القرار االدارى ٌعرف بأنه "
 "ابتغاء تحقٌق مصلحة عامة ٌتغٌاها القانون  قانونًواللوابح بقصد إحداث أثر القوانٌن 

ي-و ستخلصيمحيهذايا تعمٌ يخص ئصيا قمامياال امىي:

انه تصرف قانونً وهو كل تعبٌر عن إرادة ٌرتب علٌها القانون أثرا معٌنا ومن ثم ال تدخل األعمال ي-اوال:
عمال ال تنشا أو تعدل أو تلغى مراكز قانونٌة قابمة ، ذلك أن المادٌة ضمن هذا المضمون حٌث أن هذه األ

األعمال المادٌة التً تقوم بها إحدى الجهات اإلدارٌة أما أن تكون أعمال غٌر مقصودة مثل األخطاء التً 
 ٌرتكبها العاملون أثناء قٌامهم بوظابفهم المختلفة أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبٌرا عن إرادة اإلدارة

 كاألعمال الفنٌة التً ٌقوم بها العاملون لدى اإلدارة بحكم قٌامهم بوظابفهم.

صدوره من جهة إدارٌة فالقرار االدارى ٌتخذ هذه الصفة وٌتحدد بالنظر إلى شخص من أصدره ي-ث  ٌ :
 واإلدارة هً التً تصدر القرارات اإلدارٌة.

ي.لمخاطبٌن بهصدوره باإلرادة المنفردة دون االعتداد برضا اي-ث  ث :

ي.ٌجب أن ٌصدر ممن ٌملك التعبٌر عن إرادة اإلدارة من أصحاب االختصاص طبقا للقانون واللوابحي-مابع :

يٌجب أن ٌرتب أثارا قانونٌة وتتمثل هذه اآلثار فً إنشاء أو تعدٌل أو إلغاء المراكز القانونٌة فٌكتسبي-ا:خ مس 
ي.ء أكان القرار تنظٌمٌا أو فردٌاالمخاطبون فٌها حقوقا وٌلتزمون بالتزامات سوا

ٌننة التننً تتصننل يو ىيا مق بلي  حيا عمليا م  ي هو عبارة عن مجرد واقعة مادٌة غٌر مؤثرة فننً المراكننز القانون
ٌننار العمننل المننادي ، ٌننة فننان غٌبننة هننذا األثننر هننو مع يبها فإذا كان وجود األثر القانونً هو معٌار القننرارات اإلدار

ٌننة التننً ال فاألعمال اإلدارٌة أما  أن تكون أفعال إرادٌة إرادتهننا اإلدارة وتنندخلت لتحقٌقهننا مثننل اإلجننراءات التنفٌذ
 تسمو على مرتبة القرار االدارى كهدم المنازل اآلٌلة للسقوط تنفٌذا لقرار الهدم.

ٌننة مباشننرة  ٌننة ألنهننا ال ترتننب أثننارا قانون ٌننة اإلدار أو تخننره هننذه فاإلعمال المادٌة ال تعد من قبٌل األعمال القانون
ٌننا  ٌننة العل ٌننه أحكننام المحكمننة اإلدار األعمال من نطاق الطعن باإللغنناء أمننام القضنناء االدارى وهننو مننا اسننتقرت عل
حٌنما قضت " بان العمل المادي الذي ال ٌختص به القضاء االدارى ٌكون دابما واقعة مادٌة أو إجننراء مثبتننا لهننا 

 كان منها ولٌد إرادة المشرع مباشرة إلرادة جهة اإلدارة"دون أن ٌقصد به تحقٌق أثارا قانونٌا أال ما 
ٌننا ال ٌعنند  وٌستخلصيمحيهذا ٌننة سننلبٌا كننان أم اٌجاب أن كل قرار لننم ٌصنندر عننن إرادة اإلدارة وٌرتننب أثننارا قانون

 قرار أدارى صالح للطعن فٌه باإللغاء وال ٌعدو أن ٌكون أجراء تنفٌذٌا أو عمال مادٌا.
ٌننث انننه ولننبن كانننت اإلجننراءات المتبعننة فننً شننهر المحننررات أو شننطبها أو محوهننا أو وح وتمتٌب ي لىيم يتقنن  

القٌام باى عملٌة من عملٌات الشهر فان تلك اإلجراءات ال تعدو أن تكون أعمال مادٌة وذلك ألنها تتم وفق نظننام 
ٌننة لنصننوص قانونً ثابت بمقتضى قانون الشهر العقاري اى أن تلك اإلجراءات تغدو فً حقٌقتها إجننراءا ت تنفٌذ

 القانون المنظم لها.
ٌنن يذ نن ياحيطلننريا شننيم وان كننان فننً طننوره األول مننن صنننع أصننحاب الشننأن وإنشننابهم فانننه حننٌن ٌقنندم إلننى  و 

ٌنندخل فننً مرحلننة المراجعننة والتمحننٌص لالسننتٌثاق مننن مطابقننة البٌانننات  مأمورٌة الشهر العقاري المختصة إنما 
اإلٌداع فان صدور قرار من مأمورٌة الشهر العقاري بخصوص إجراء من  الواردة بها وان الشهر ال ٌتم بمجرد

تلك اإلجراءات المتعلقة بالعملٌة الفنٌة من مراجعة واستٌضاح أمرا فنٌا فال ٌعد ذلك قرارا إدارٌا إنما هو أجننراء 
 تنفٌذي لمجموعة القواعد التً تنظم تلك العملٌات.

ع مصلحة الشهر عن شهر محررا مننا دون أن ٌكننون هننذا االمتننناع رفض أو امتنا بٌ ي حياآلمميمختل ي ًيث   
ٌننر صننالح للشننهر فننان هننذا  مناطه أو سببه خلل ما فً العملٌة الفنٌة أو جاء بعنند المراجعننة والدراسننة فتبننٌن انننه غ

 الرفض أو االمتناع ٌعد قرارا سلبٌا باالمتناع عن شهر المحرر المراد شهره .
بمننا لهننا مننن  اإلدارةإفصنناح  المصرٌة حٌنما قضننت بننان " القننرار االدارى هننو وهو ما ذهبت إلٌه محكمة النقض

مصلحة عامة ،  ابتغاءمعٌن متى كان ذلك جابزا و ممكنا  قانونًالملزمة بقصد أحداث مركز  إرادتهاسلطة عن 
ذي ال انعقاده  وهو بذلك ٌفترق عن العمننل المننادي الننلٌست شرطا من شروط صحة القرار و ال ركنا من أركان 

تتجه فٌه اإلدارة بإرادتها الذاتٌة إلى أحداث ذلك األثر وان رتب علٌه القانون أثننارا معٌنننة الن هننذه اآلثننار تعتبننر 
  ولٌدة إرادة المشرع ولٌس ولٌدة اإلرادة الذاتٌة لإلدارة.
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ر المحرر قد اعتدت باإلجراءات التً اتخذت لشه ا شيميا عق ميأن مصلحة  ثٌ ي حيا ث بتيمحياألوماقيومح

م. الجٌزة عن حصة مفرزة واتخذت لذلك سببا لالمتننناع عننن شننهر الحكننم الصننادر لصننالح  ;9>2لسنة  72رقم 

ٌننث إن هننذا االمتننناع عننن  ٌننه والحٌلولننة دون شننهر ذلننك الحكننم وح ٌننة األرض إل الطاعن بما مؤداه عنندم انتقننال ملك
مصلحة عن أرادتها الذاتٌة فننان االختصنناص شهر المحرر لٌس ولٌدة إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من ال

ٌننه والتعننوٌض عنننه معقننود لجهننة القضنناء  بنظر طلب الفاء القرار الصادر باالمتناع عن شننهر المحننرر المشننار إل
 االدارى"

مجمو نن يي–ي22/1/1882جلسنن يي-قي54 سنن  يي1828 ننًيهننذايا مع ننىيثكنن يمثكمنن يا نن ققي ننًيا طعننحيم نن ي

ٌننليي1882ٌ نن ٌميي-1جي31ا سنن  يي–  ٌ يواألثننواليا شخصننٌ ياألثك  يا ص  مةيمحيا  وائميا م ي1882ثتننىيابم

يوم يبع ه ي244صي

ٔتتز ثإلدثس٣تتز ثُؼ٤ِتتج ٔتتج أًذصتتٚ أ٣نتتج ثُٔقٌ ٔةةٗ "  ً ٟةةص ذأ ّةةح ل ٚةةً ق١ٕ ٟةةحء   ةةٟئْ جأل ِةةحَ جٌم لرةةٛي ٠يةةٓ ذحإلٌغةةحء أ

ٗةة جإلوجٌٞ ٟةةحت١س أنةةٍٜ ذةةٗ ذ ٙةةس ل ٛةةح٘ ؾ ٍةةٝ جنط ٖةةٍ ٠ةةٕٙ جٌمةةحْٔٛ ع ٠ٍ أْ ضطةةٛ ٍ أال ٠ٛؾى ٠يةةٓ ِمحذةةً ٚ ِرح

ٟةةحء جإلٌغةةحء ٚ  ٚةةحقد  ٞةةّحٔحضٗ.ٌٍكحعٓ أِحِٙح ُِج٠ح ل ٟةةحء ٚالت١ةةحع ال ٠ؿةةى  ١ةةٗ  ٙةةس ل ٘ةةًٖ جٌؿ ٗةة٠ٍ أال ضىةةْٛ  ٚ ذ

ٗةة٠ٍٚ  ٘ةةًٖ جٌ ٛةة١ٕحع ضّكةةٙ ٌى٠ةةٗ أٚؾةةٗ و حعةةٗ ٚ ٠القةةظ أْ ذيةةٝ  ِةةٛتالع ق ٗةةأْ  ٙةةح عةةىَ لرةةٛي  جٌطةةٟجٌ ٠طٛلةةف ع١ٍ

ٗةةٍٙ  35ٌّْطٗ جٌّحوز  ًٌٞجكيٓ ج٠ٍ٠ٌك   ٟجٌىعٜٛ  أِحَ لٟحء جإلٌغحء ذ١ٍ ِطٛج ٍ  ٌلةةُ  جٌيمةةحٌِٞةةٓ لةةحْٔٛ جٌ

ّةةح ضةةً٘د  -ٌّْٗ جٌمحْٔٛ جًٌّوٌٛ  جًٌٞيٌه أْ جٌك٠ٍك  1946ٌٕٓس  114 ٖةةٍ، و  ٟالع عٓ وٛٔٗ ٠ٍ٠مةةحع ذ١ةةٍ ِرح

ٟةةحق١س  ٌةةه ًِوٍضةةٗ جإل٠ ٍةةٝ جٌّيطةةٍٜ ئيج  -ئٌٝ ي ٓةةطغٍك ع ٔةةٗ لةةى ٠ ٕةةع ا ِةةح  أِط ٌةةٝ  ٗةةٍٙ عةةٓ ئؾحذطةةٗ ئ ِةة١ٓ ِىطةةد جٌ أ

ٙةةس  35حوز أٚؾرطٗ ع١ٍٗ جٌّ ٛةةٌٛز ٔحؾيةةس ألْ جٌؿ ٕةةحَع١ٓ ذ ْحٌفس جًٌوٍ، ٚ ٘ٛ  ٛق يٌه ال ٠ىفةةً قّح٠ةةس قمةةٛق جٌّط

ضكُٓ جٌهالف جٌمحتُ قٛي ٌَُٚ جٌر١حٔحش أٚ عىَ ٌُِٚٙح ال ٠ؿٍٜ لٟحؤ٘ح  ٝ ِٛجؾٙس جٌهَٛٛ ٚ ال ضّكةةٙ  جٌطٟ

٘ةةح  ٛةةىٌ لٍجٌ ٌةةٛالتْٟٚحتً و ةةحعُٙ ذةةً ض ٓةةٍعس ٚ  ج ٍةةٝ ٚؾةةٗ جٌ ٟةةٍُ٘ ٚ ٠ىةةْٛ  ةةٟع ٘ةةح ذ١ةةٍ لحذةةً  ذ١ةةٍ ِك لٍجٌ

٠ىْٛ وجتّحع ٚجليس ِحو٠س أٚ ئؾٍجء ِػرطةةحع  جإلوجٌٞال ٠هطٙ ذٗ جٌمٟحء  جًٌٞ جٌّحوْٞ ِكً جٌيًّ ِٚٓ غُ  حٌٍكيٓ .

ٓتتج  جإلوجٌز.ٌٙح وْٚ أْ ٠مٛى ذٗ ضكم١ك آغحٌ لح١ٔٛٔس ِي١ٕس ئال ِح وحْ ِٕٙح ١ٌٚى ئٌجوز جٌٍّٗ  ِرحٍٖز إلٌجوز ؾٙس  أ

 ثُغتتج٢ٗػٖ ثُضأؽ٤ش ػ٠ِ ٓقشس ثُٔذػ٤ز دوذُٞٚ ُِؾٜش هذَ ٓقشس ثُٔذػ٠ ػ٤ِتتٚ  وجس١ثُؼٓأٓٞس٣ز ثُؾٜش  ثٓض٘جع

ٌتتجّ هتتجٕٗٞ ثُؾتتٜش  ٗتتٚ ٣قتتذط أعتتشثً هج٤ٗٞٗتتجً ٓخجُلتتجً ألف ِتت٠ أعتتذو٤ز ٓقتتشس ثُٔذػ٤تتز كئ فتتجفخ ثألعتتذو٤ز ثُافوتتز ػ

ٍةةٝ ٍِى١س جٌيمحٌ جٌّر١ع ئ١ٌ جٔطمحيع١ٍٙح ٍٖٙ جٌر١ع ٚ  أِطٕعذّح ضٟحٌذٗ جٌّىع١س ئي  ثُؼوجس١ ِةةح ٠طٍضةةد ع ٌةةٝ آنةةٍ  ٙح ئ

 1191/"11/1جمسة  -ق.ع 13لسنة  240طعن رقم " . ِٓ أٍٞجٌ لى ضٍكك ذٙح ذٓرد يٌه جالِطٕح ً٘ج 

ٌننذيولما كان ذلك وحٌث إن الثابت أن حقٌقة النزاع فننً الطعننن الماثننل    منن يٌتعلننقيب مت نن ايجينن ياإل امةي ننحيت ف

 نن ٌوحيوا مهننوحيا تننًيتنن يشننيمه ي ك  نن ي ننموايواصننوليثك ي ض ئًيب تي ٌم يتضم  يمحياجننماءيمثننوي ك  نن يا

ٌننة المحننو  شمك ي مم ٌننرا كننامال ومننن ثننم فننان التننزام مصننلحة الشننهر العقنناري بننإجراء عمل افتدى وتطهٌرها تطه

ي–"يو ننٌسيمثننقيموائمنن تيتقنن ٌمه يمننحيج  بينن ي43 لٌي يبقوةيا قنن  وحي"منن  ةيوالشطب هو التزام مفروض 

ا مثكو يييا شى ًيش  ي يا قوا  ييا خ ص يبقوةييتطبقو  ي حيمث ك يمجلسيا تص مميا تًاألثك  ييم  طيذ  ي

ٌنن يتثننوليبننذاتي ي وحيا مج   نن ي ٌينن يب  تب مهنن ي  ننواحيا ثقٌقنن يصنن متيب سنن ي  ٌ ي ٌم ي صلتيي ٌ ييوهننىيثج

ٌننذه ب سم يو ه امه يب المت  اي ننحييت فٌذه ا شعريوٌجري اويتعطٌلنن ي ضنن ي ننحيتع مضنني يوتصنن  مي يمنن ييت ف

ٌنن يوا تئ تنن ي لننىيسننلط يا قضنن ءيواالسننتي   يبالثك منن يوتعطننٌ يا ثك  ييا  ستوميوممو  ًيم ي يٌمثليجمٌم يج  ئ

ٌننذه يثسننبم ي ضننتيبنن ي ننً م طو ينن يي ثسننحيسننٌميا ع ا نن ييوٌكننوحيثتمنن يمقضننٌ ياالمتثنن لي تلنن ياألثكنن  ييوت ف

ٌنننميذ ننن يٌفنننم يا يواألسنننب ريا مكملننن ي ننن يو اليبضنننٌ اي يننن يمنننحيج  نننرياألثكننن  يوا مثكنننومٌحيوا قنننول بننن   يمبغ

ا  ستومٌ يمحيمضمو ي يوم ي يثقيا تق ضًيواستق ليا قض ءيوثجٌ ياألثك  يوسٌ  ةيا شعريوغٌمهنن يوهننوي

يوح.   ءي لشم ٌ ييوسٌ  ةيا ق  ي   اممييٌتعٌحي لىييا جي تياإل امٌ ياحيت   ي

ٌةةى٠ٛ ٖةةٍٙ٘ح ٌىح ةةس  ةةٍٚ  جألٍِ جًٌٞ ٠يى ِيٗ لٍجٌ جٌؿٙس جإلوج٠ٌس ذحالِطٕح  عةةٓ ِكةةٛ وح ةةس ج ٘ةةْٛ جٌطةةٟ ضةةُ  ْ ٚجٌٍ

ٔتتج ٣ؾ٤تتض ثُطؼتتٖ ػ٤ِتتٚ ٚأٚٛي ٍٖوس عٍّ ج طىٜ ٚضك١ٍٙ٘ح ضك١ٍٙج وحِال  ٓتتجد١ ٓ ٔتتَ  ُتت٤ظ ػ ٛتتٞ هتتشثسث عتتِذ٤ج ٝ

 .دجإلُـجء ٖٝٓ عْ ٣ٌٕٞ ثُذكغ دؼذّ هذٍٞ ثُذػٟٞ الٗضلجء ثُوشثس ثالدثسٟ ك٢ ؿ٤ش ٓقِٚ ؽذ٣شث دجُشكل
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بإص امي   وحيشمك تيي1871 س  يي148 يا مطعوحي ٌ ي لق  وحيم  يمخ  ف يا ثكومحيثٌ يا  يو حيا    يب

ي"يمحيا ق  وحيا م  ً:1223ا مس هم يوا م  ةي"

يبقى قائما لمصمحة الدائن المرتين الرىن "يمحيا ق  وحيا م  ًيت صي لىيا  ي"ي1223ومحيثٌ ياحيا م  ةي"
ذا كان ىذا  الىأو زوالو  اؤهإلغتقرر إبطال سند ممكيتو أو فسخو أو  الذيالصادر من المالك  سبب آخر وا 
يابرم فيو الرىن الذيالوقت  فيالدائن حسن النية 

تنص على بإص امي   وحيشمك تيا مس هم يي1871 س  يي148"يمحيا ق  وحيم  ي44ومحيثٌ ي حيا م  ةي"
د لجانه أو من انه " ٌعتبر ملزما للشركة اى عمل أو تصرف ٌصدر من الجمعٌة العامة أو مجلس اإلدارة أو اح

ٌنوب عنه من أعضابه فً اإلدارة أثناء ممارسته ألعمال اإلدارة على الوجه المعتاد ، وٌكون للغٌر حسن النٌة 
 ان ٌحتج بذلك فى مواجهة الشركة ..............."

ال ٌعتبر ملزما للشركة اى تصرف ٌصدر من احد موظفٌها "يمحيذاتيا ق  وحي لىيا  ي"ي45وت صيا م  ةي"
الوكالء عنها ، ما لم ٌكن مرخص به ..................................... ومع ذلك ٌجوز للغٌر حسن النٌة إن  آو

 ٌتمسك فً مواجهة الشركة باى تصرف ٌجرٌه احد موظفً الشركة"
ال ٌجوز للشركة أن تتمسك فً مواجهة الغٌر حسن النٌة من "يمحيذاتيا ق  وحي لىيا  ي"ي46وت صيا م  ةي"ي

 المتعاملٌن معها باى نصوص عقد الشركة ..................."
وضمانا لمبدأ استقرار المعامالت القانونٌة بصفة عامة ومحيثٌ ي حيمف  يم يتق  يمحي صوصياحيا مشماي

والتجارٌة بصفة خاصة والتً تقوم على مبدأ الثقة واألمان فً التعامل فقد ألزم الشركة باى عمل أو تصرف 
لجمعٌة العامة أو مجلس اإلدارة أو احد لجانه أو من ٌنوب عنه حتى لو كانت تلك األعمال ٌصدر من ا

والتصرفات قد صدرت بالمخالفة ألحكام القانون أو لقرارات مجلس اإلدارة متى كان الغٌر الذي صدر لصالحه 
وضع الظاهر وحماٌة هذا التصرف او الفعل حسن النٌة ولعل تلك القاعدة تجد حدها الطبٌعً فً استقرار ال

للغٌر الذي ال ٌعلم بمضمون المخالفة وتعامل على ذاك الوضع الظاهر الذي تكون فً خضم هذا التصرف ولو 
 كان معٌبا أو مخالفا للقانون .

ياخ  ى يهويمب ا يثسحيا  ٌ  فً المقام األول أكثر منه قانونً فهو ٌعتمد بشكل اساسى على البواعث   مب ا
اعتماده على الظواهر والبواعث المادٌة الملموسة ونظرا ألهمٌته فقد تم ترجمته إلى مبدأ الداخلٌة أكثر من 

 قانونً وبخاصة فٌما ٌتعلق بالمعامالت فهو وسٌلة حماٌة للمتعاقدٌن فً مواجهة بعضهم البعض.
انون فً ٌوم بٌن مبدأ حسن النٌة والقانون هو عالقة وطٌدة ذلك ان الق ومحيه  يٌمكحياحي ستخلصياحيا ع   

من االٌام لم ٌكن بعٌدا عن األخالق فبٌنهما عالقة أساسٌة وكثٌرا من األحكام القانونٌة ما هً إال ترجمة 
لواجبات أخالقٌة تم نقلها من المجال االخالقى إلى النظام القانونً ، والعالقة بٌن هذٌن القطاعٌن تتطور 

القى للقانون غٌر أن الحرص على هذه المعانً ٌفترض فً باستمرار حٌث ٌتزاٌد تقدم اإلنسانٌة والفرز االخ
بعض الحاالت إدخال عناصر نفسٌة فً االعتبار حتى ٌتحقق تطابق عادل بٌن األعمال القانونٌة ذاتها وما 

ي.يٌسعى األفراد إلى تحقٌقه من إغراض وذلك من اجل تحقٌق الحماٌة لكل متعاقد فى مواجهة المتعاقد اآلخر
التجاه نحو تزاٌد االهتمام باالعتبارات النفسٌة وتحدٌدا مبدأ حسن النٌة فً المعامالت باعتباره ومن هنا كان ا

مبدأ هام من مبادئ حماٌة المتعاقدٌن فً مواجهة بعضهم البعض ومواجهة للغٌر وقد استقر هذا المبدأ القانونً 
مة بان العقود تقتضى حسن النٌة فً القانونٌن المصري والفرنسً على حد سواء بحٌث ٌمكن القول بصفة عا
 حتى لو كان حسن النٌة المطلوب ٌختلف من نوع معٌن من العقود إلى آخر.

وبالرغم من ان مبدأ حسن النٌة هو مبدأ مستقر علٌه فً كافة النظم القانونٌة إال انه ونظرا لكونه عنصرا 
الشخص حسن النٌة هو الشخص الذي  " بان  ق يذهريا بعقي  ىيتعمٌف اخالقى فال ٌوجد تعرٌف واحد له ، 

ٌختار الطرٌق الذي تفرضه االمانه واإلخالص واالستقامة وأداء الواجب " بٌنما ٌكون الشخص سا النٌة " إذا 
بأنه " التزام كل من  و م  ي مٌقيث  ًكان ٌقصد الخٌانة والجور على حقوق الغٌر وقصد اإلضرار به " 

 ل تعامالتهم"الطرفٌن بالتصرف العادل واألمٌن خال
أن مبدأ حسن النٌة ٌستند إلى فكرة العدالة وبالتالً ٌختلف نطاقه وفق  و عليا ق س يا مشتم يبٌحيهذهيا تعمٌف ت

طبٌعة كل عقد ، فمبدأ حسن النٌة كما ٌتطلب من الشخص االمتناع عن إتٌان تصرفات معٌنة ، فكذلك ٌتطلب 
لتزم المتعاقد باالمتناع عن القٌام باى تصرف ٌحول دون تنفٌذ منه القٌام بتصرفات اٌجابٌة معٌنة وعلٌه قد ٌ

والغرض االساسى من تلك الفكرة هً حماٌة مصلحة األفراد حسنى النٌة الذٌن ٌركنون فً  –اآلخر اللتزامه 
أعمالهم وتصرفاتهم إلى ظواهر األمور المستقرة وٌنبنً على ذلك أن الظاهر المستقر الذي اطمأن إلٌه الناس 

تعامالتهم ٌبقى فً حماٌة القانون حتى لو خالف الحقٌقة وٌقوم كما لو كان هو الحقٌقة ذاتها لذلك ذهب جانب فً 
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من الفقه إلى القول بان لحسن النٌة وظٌفتان األولى وظٌفة مالبمة وتوفٌق تدخل فى تكوٌن وتنفٌذ التصرفات 
 والثانٌة وظٌفة إنشابٌة.

 ئٌ يمحيذ  ياحيمب ايثسحيا  ٌ يٌقو ي ًيا مق  ياألوليوٌمتكزيبصف يومحيجم ايم يتق  ي  حيا مثصل يا  ي
يا ظ همي يك حيا وض  ي إذا يا تع مل ياس س  ي لى يوا ذييت  يا ظ همة ياألوض ا ي لىيوضوحيواستقمام اس سٌ 
يك حيا وض يذات يمتذبذريوغٌميمستقمي ي ذا يٌكوحي ًيثم ٌ يا ق  وحيام  يوب تي لك   يا  يكذ  ي ي   مستقما

ياليٌستقٌ يمع يا قوليب حيتعتمٌ ي ياليٌكوحيمستقميبطبٌع يا ث ليوهويم  ا م  ز  تيواال ز  يا قض ئٌ ي ي  
يمب ايثسحيا  ٌ يمتوا ميثم ٌ ي لوض يا ظ هميا مستقم.

يٌ تىي وميا ق ضًي ًياستخ ص محيخ لي ٌ سياستقماميوث بتيوجود أو عدم وجود مبدأ حسن النٌة  وه  
يثم ٌ يا مما  يا ظ هم يا ظ هميا وض  يا وض  يوثقٌق  يطبٌع  ي لكش ي ح يٌلز  يم  يبكل يذ   ي ً يمستصثب  ت 

كان أو غٌر مستقر وفقا لتقدٌره ألدلة اإلثبات وما عسى أن ٌقدمه الخصوم كال على حدا إضافة إلى  مستقما
مبدأ  تقدٌر الظروف والوقابع التً صاحبت تكوٌن العالقة القانونٌة المتنازع علٌها وال ٌعد ذلك افتبات على

وحدة األدلة أو قطعٌتها فلم ٌعد القاضً بمثابة شاهد صامت للمنازعة القضابٌة لٌس له إال الحكم فٌها فللقاضً 
مركزا اٌجابٌا فً تسٌٌر الدعوى وفى تصحٌح شكلها وله من تلقاء نفسه أن ٌأمر بإدخال من ٌرى إدخاله 

أما من ناحٌة اإلثبات فدوره ٌقتصر على تلقى األدلة لمصلحة العدالة وإلظهار الحقٌقة هذا من ناحٌة اإلجراءات 
 كما ٌقدمها الخصوم ثم ٌتولى تقدٌرها مراعٌا فً ذلك بما ٌحدده المشرع من قٌم ثم ٌصدر حكمه بناء على ذلك.
ي  م ي ي ائم  ياويا تماض  يذات ياليٌمكحيا تعم ي لٌ يمجم ا ي ًيث  يا  ي ئٌ يمحيذ  ياحيا مب ا ي   مثصل   ذا

ميوجو هياوي   يوجو هي  ىيم يٌص ثب يوٌمتبطيب يمحيوس ئليم  ٌ يملموس يتس   ي ًيا كش يٌخض يتق ٌ
ي حيوجو هياوي ثب تي كس .

ي ق ي صت يا مب ا ي يذا سالف الذكر على انه " ال ٌعتبر  "يمحي   وحيشمك تيا مس هم 47ا م  ةي" وتمسٌخ 

و كان فً مقدوره أن ٌعلم بحسب موقعه من من كان ٌعلم بالفعل أ –فً حكم المواد السابقة  –حسن النٌة 
 الشركة أو عالقته بها بأوجه النقص أو العٌب فً التصرف المراد التمسك به فً مواجهة الشركة........."

وان كان مبدأ هاما ومستقرا علٌه إال أن التعرف  ومحيثٌ ي حيا بٌحيمحيا م  ةيا س بق ي حيمب ايثسحيا  ٌ 
فابه إنما ٌرتبط فً المقام األول بما ٌصاحبه من قرابن ووقابع مادٌة تدلل وتساعد فً علٌه وتبٌان وجوده أو انت

 مٌ  يبٌان وجود المبدأ فجعلت تلك المادة من العلم بأوجه التصرف أو العٌب فً التصرف المراد التمسك به 
يتتس ي  ىيكل يه   يا عل  يو مٌ   يا متع ملي، ي لتعم ي لىيتق ي لىيسوءي ٌ  يمت ث  يا وض يوسٌل  ٌميثقٌق 

يا ظ هميمحيكو  يمستقمايمحي  م يب  تب مياحيهذايهويا  ا  يا مئٌسًيإلتم  يا عملٌ يا ق  و ٌ .
و م يك حيذ  يوثٌ يا  ياليج الي ًياحيسلط يا مثكم ي ًيتق ٌميا وا ع يو كحيمم مس يهذهيا سلط ياليٌمكحي

التحكم الذي ٌتنافى مع وظٌفة القضاء ٌخره عن قواعد العقل والمنطق وإال أصبحت ضربا من ضروب  اح
وإذا كانت المحكمة حرة فً اقتناعها وغٌر ملزمه ببٌان عله اقتناعها فإنها مقٌدة بان ٌكون هذا االقتناع ولٌد 

وترتٌبا على ما تقدم ولما كان الثابت من األوراق أن الشركة القابضة للتجارة سابقاً )الشركة القومٌة  المنطق 
% من أسهم شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة وجمٌل  9>ٌر حالٌاً( قامت ببٌع للتشٌٌد والتعم

ملٌون جنٌه واشتمل هذا البٌع على جمٌع فروع عمر أفندي  9>8عبد الرحمن القنبٌط مقابل مبلغ إجمالً قدره 
لسنة  1>227ً الدعوى رقم فرعاً وهو البٌع الذي قضت محكمة القضاء اإلداري ببطالنه ف 1;والبالغ عددها 

، وعلى أثر هذا البٌع الباطل قام الممثل القانونً لشركة عمر أفندي بالتوقٌع على عقود تسهٌل القضابٌة  98
 ابتمانً وعقود قروض وقوابم رهن عقاري رسمً لبعض البنوك على بعض فروع شركة عمر أفندي:

بمبلغ خمسون ملٌون جنٌه ، وعقد القرض  :199/>/22منها بالنسبة لبنك عودة عقد تسهٌل ابتمانً مؤرخ  
بمبلغ خمسة عشر ملٌون جنٌه ، وعقد قرض بضمان رهن عقاري رسمً على الفروع  >7/199/;1المؤرخ 

المملوكة لشركة عمر أفندي الموضحة بالعقد كضمان للتسهٌالت االبتمانٌة وعقد القرض المشار إلٌه ، وقد 
 المرهونة وهً: تضمن عقد القرض بٌاناً بالعقارات

( شارع سعد باشا زغلول حارة الفخرانً شارع الحرٌة من شارع 29ـ كامل أرض وبناء العقار رقم ) 2
 المنتزه ـ ناحٌة مٌت غمر ـ محافظة الدقهلٌة.

( 29ـ كامل أرض وبناء جزء من مبانً السوق المركزي بالمنطقة الثانٌة لمنشٌة الطٌران بمدٌنة نصر رقم ) 1
 ـ سابقاً شارع أحمد فؤاد نسٌم ـ مدٌنة نصر ـ القاهرة. (69حالٌاً )

 سوٌس.( من شارع الجٌش قسم ثالث السوٌس ـ محافظة ال;66ـ كامل أرض وبناء العقار رقم ) 6

 ( شارع منصور باشا حوض حمامات مدٌنة حلوان.88ـ كامل أرض وبناء العقار رقم ) 7
 ل ـ بندر طنطا تبع قسم أول ـ محافظة الغربٌة .( شارع الموص18ـ كامل أرض وبناء العقار رقم ) 8

 وهً العقارات التً تم شهر قابمة قٌد رهونها العقارٌة على النحو التالً:
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شارع الموصل ـ بندر طنطا تبع قسم أول ـ محافظة الغربٌة ،  18أ ـ شهر قابمة قٌد الرهن العقاري للعقار رقم 
 مكتب طنطا بالشهر العقاري. >199لسنة  1:;بموجب قابمة الرهن المشهرة برقم 

( ـ سابقاً شارع أحمد فؤاد نسٌم ـ مدٌنة نصر ـ 69( حالٌاً )29ب ـ شهر قابمة قٌد الرهن العقاري للعقار رقم )
لسنة  9>96محافظة القاهرة وهً مبنى محالت عمر أفندي من دورٌن، بموجب قابمة الرهن المشهرة برقم 

 قاري.مكتب شمال القاهرة للشهر الع >199
( شارع سعد باشا زغلول حارة الفخرانً شارع الحرٌة من 29جـ ـ شهر قابمة قٌد الرهن العقاري للعقار رقم )

 >199لسنة  97;شارع المنتزه ـ ناحٌة مٌت غمر ـ محافظة الدقهلٌة ، بموجب قابمة الرهن المشهرة برقم 
 مكتب المنصورة للشهر العقاري.
( شارع منصور باشا حوض حمامات مدٌنة حلوان ـ قسم 88ري للعقار رقم )د ـ شهر قابمة قٌد الرهن العقا

 مكتب حلوان للشهر العقاري. >199لسنة  82>حلوان، بموجب قابمة الرهن المشهرة برقم 
( ـ سابقاً شارع أحمد فؤاد نسٌم ـ مدٌنة نصر ـ 69( حالٌاً )29هـ ـ شهر قابمة قٌد الرهن العقاري للعقار رقم )

لسنة  9>96اهرة وهً مبنى محالت عمر أفندي من دورٌن، بموجب قابمة الرهن المشهرة برقم محافظة الق
 مكتب شمال القاهرة للشهر العقاري. >199

 >69/7/199ء بتارٌ  2>6ومنها بالنسبة للبنك األهلً المتحد ،بإبرام عقود تسهٌل ابتمانً وقرض موثق برقم 
تأسٌساً على عقد القرض المحرر بٌن شركة عمر أفندي والبنك  ، وأعقبه قوابم رهن عقاري لعدد من الفروع

األهلً المتحد كمرتبة ثانٌة للرهن ، ومؤسسة التموٌل الدولٌة كمرتبة أولى للرهن ومن الفروع التً قٌد الرهن 
العقاري علٌها فرع الصوالحً وفرع العباسٌة وفرع الحجاز وفرع عدلً ، وتم شهر قابمة الرهن بالمشهر رقم 

 مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري ، وكذلك فرعً مصر والسودان ومراد . >199لسنة  22:6
ومحيثٌ يا  يٌ بغًياحيٌكوحيا تصم يا ق  و ًيس  يا ملكٌ يوا ذييٌص ميمحيغٌميم   ياحيٌكوحيا متصم ي

 ٌ يو تيتلقىي  ٌ يثسحيا  ٌ ياليٌعل يب حيمحيتصم ي  ٌ يغٌميم   ي لعق ميا متصم ي ٌ يواحيٌكوحيثسحيا 
ا ثقيوهويم ي  يٌ طقيب ي س حيث لياوماقيا طعحيا م ثليومحي بل يا    وىيوا طعوحياألخمىيوا تًيص متي

%يمحياسي يشمك ي مميا ت ىي،ي محي82 ًيذاتيموضوايا طعحيوا تًيا تيتيجمٌع ي  ىيبط حيصفق يبٌ ي
ي يت مٌخ يم ذ ي بمام  يجمى يببط    ي ضى يوا ذي يا بٌ  ي ق  ياح يا م  ز  تيي32/11/3225ا ث بت ياح  ال

اىي بلي تم  ي ملٌ يا صفق يبم يٌوازىيثم  ٌ ياشيميو بليي4/2/3225وا م ثق تيا قض ئٌ يب اتيم ذيت مٌخي
ي3225 س  يي17ا ب  يا مقٌ يتثتيم  ي بما ياولي ق يمهحيمسمًيبم يٌوازىي   يو ص يا ع  يب اٌ يمحي

يا  يمح يا مق   يا ق همة" ياستئ    يتثقٌق ي"ثصم ي ب  يثسٌح يمي  س/ٌثٌى يبت مٌخيا ي  ي يا ع   يا   ئر   ى
ا   يي ي ٌ يب ألثك  يا قض ئٌ يا تًيص متيجمٌعي يبشالحي جماءاتي ملٌ يبٌ ياسي يشمك ي مميي4/2/3225

موا ق ي بعضي يا بعقيوابطلتيا عق يا مطعوحي لٌ ي،ي ض   ي  ىيذ  ي  حيا ث بتياحيتل يا صفق ي  يتت ي ًي
مايمك وحي  م يهًيصفق ي لمي يا ق صًيوا  ا ًيمحيجموايا ما يا شعريا مصمييوت  و تي يا خف ءيوكال ي يس

يا و ف تي يمح يا كثٌم يث و  ي لى ي ض  يب اٌتي  يم ذ يم ي  يوا مقمؤه يوا ممئٌ  يا سمعٌ  ياأل    يوس ئل كذ  
يإلجب مه ي لىيتم  يتل يا صفق ي ظما يا تماض   ي لىيا خموجياالثتج جٌ يواإلضماب تيمحي بليا ع ملٌحيبي 

ي  ىيا مع شيا مبكميو   يصم يتعوٌض تي ي ي.
ي تثقٌقيا ص  حي ي  م يهًيوسٌل  ومحيثٌ ي حيا مستقمي لٌ ي حيا  صوصيا ق  و ٌ ي ٌستيغ ٌ ي ًيذاتي 
ا ع  يوهىيثكم يٌ بغًياحيٌتوخ ه يا مشماي   يسحيا تشمٌ يوٌبت  ي يا ق ضًي   يا تالوٌليوا تطبٌقي ٌم ي

يضٌ .ٌعمقي لٌ يمحيا 
ومحيثٌ يا  يو  ياستقمي ًيوج احيا مثكم يواٌ ت ي ٌوحياألوماقي حيا مؤسس تيا ط    يك  تي لىي ل ي
بم يص ثريصفق ي مميا ت ىيمحيصخريا  مىيو   و ًيوم ياكت في يم ذيب اٌتي يمحيمشك تيسواءيم يتعلقي

ياكثميمحيذ  يوكذ  يمشك تيا عم   يبل ي يا بٌ يو ه اميا م ليا ع   يبقٌم  يبالحيا  و  ي   تع ملتيم ي ي لمي 
شمك ي مميا   يي،يبكليم ياشتملتي لٌ يمحيآال يمحيا عم ليوا موظفٌحيواماقيو ق ماتيو موايم ي يم ي

 مٌ يٌشي ي لىي ما  يهذهيا ب  يوتثضمه ،يوكال ي يكم ًييمعم ميا تبمت يا  و  يآث ماًيوم ي يم يٌتمٌزيبطمازي
ل يٌتعٌحيا تصم ي ٌي ي لىيوج يا سم  ي بلي ي ٌ يت مٌخيا ص ثٌ .ياألمميمحيا ميم تيواص    ًيسمٌع يا ت

يتل ييا تًمحيشال  ياحيٌثٌميا ش يوا مٌب يثوليثقٌق يا تصم  تييا ذي يجمٌ يا مسئو ٌحي حي تم      يبي 
بكليي لق يبلغتيتل يا تصم  تيث اًيكبٌماًيمحيا جس م يٌصلي  ىيشبي يا تواطؤي تسيٌليتممٌميا صفق يا صفق ،

يمحي قيومحيتق مٌميا جي زي54 س  يي11383مخ  ف ت،ي ض   ي  ىيكليذ  ي   ث بتيمحيا ثك يم  يم يش بي 
ياألخمىيتثو يا م  بٌ  ي لمث سب تيواألجيزة ي ط اييلا ممكزي يظل ي ً يمابث  يشمك  يا   ييمح ي مم شمك 

يا ع  يثٌ يبلغيا ف ئقيا ممثلي ثوي  يامب حيس وٌ يب ثويبخ ي22/5/3224ملٌوحيج ٌ ي ًيي43األ م ل
  ىييي22/5/3225ملٌوحيج ٌ ي ًيي3,5،يويوامب حيس وٌ ياخمىيب ثويي22/5/3224ملٌوحيج ٌ ي ًيي3,1

ي25ملٌوحيج ٌ يبم يٌع  ليي512 ثويي22/5/3228شمك يخ سمةيتثتي  امةيا مشتميي،ي بلغتيا خس ئمي ًي
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يا م ل. يماس يمح يممة ي لى ي ض  ي ثو يبلغت يثٌ  يا ملكٌ  يثقوق ي ًيي372تآكل يب  س  ر يج ٌ  ملٌوح
ي22/5/3228 يب ثو يموجب  يملكٌ  يثقوق يمق بل ي ًيوملٌي122، يا شمك  يتسلٌ  يت مٌخ ي ً يج ٌ  ح
ت  ًيثج يا مبٌع تيا مستمميا ذييبلغيخ لي   يو.ي22/5/3224ملٌوحيج ٌ ي ًيي138،يو ثوي37/13/3225

يي3226/3227 يي338 ثو يمق بل يج ٌ  يي332ملٌوح ي    يخ ل يج ٌ  ي   ي3223/3224ملٌوح يخ ل يوبلغ ،
وهويم يٌثٌميا مٌب يي3224/3225ملٌوحيج ٌ يخ لي   يي286ملٌوحيج ٌ يمق بليي332 ثويي3227/3228

ياحي يا متع م ي لٌ  يمح ياح يا معطٌ تيالسٌم  يتل  ي كل يو ق  يا ط     يا مؤسس ت يتع مل يثقٌق  يثول وا ش 
تصم  تياويتبمم يمحي قو ياويمع م تيوم يا مؤسس تيا تج مٌ ياكثمي   يوث ك ي   و ٌ ي ٌم يتجمٌ يمحي

ي لىياموالي يم ي  يثمص  يا م  ًي لمتع مليمعي  يا ممكز يوا و و ي لىيثقٌق  يذ  يمحيتثمىيا     ٌستتبع 
يا مو  ٌحيوا مستثممٌحيبي يمٌثم ي ذايتعلقياألمميبصفق يبيذايا ثج يومب  غيم  ٌ يكبٌمةي

وال بان عملٌة بٌع عمر افتدى تمت فً إطارها القانونً السلٌم وهو ما ال ٌستقٌم معه القول باى حال من األح
وان الوضع أصبح مستقرا للمستثمر السعودي والذي جرى التعامل معه ومن ثم فانه الٌمكن القول بان 
المؤسسات الطاعنة حسنه النٌة فٌما أبرمته من عقود ورهون لعلمها السابق بحقٌقة الوضع القانونً والمالً 

يم ذ يا مو  ٌحيي لشمك  ي ثقوق يم ي  يم  ٌ  يا صفق  يتل  يإلبما  يتتسما ياال يبي  ياألثمى ي ك ح ب اٌت 
يا ق  و ًي يا لغط يمح يا كثٌم ياكت في  يا مصٌم يمعلوم  يغٌم يصفق  ي بما  ي  ى يتس ما ي ح يال ي  ٌي  وا مستثممٌح

يواالخ  ىي.

 ثُشٖٛػوٞد ٖٝٓ ف٤ظ ػٖ ثُذكغ دذوجء ٝفقز 

٘تتق ثُونتتجء  –ثُوج٢ٗٞٗ ثُذه٤ن  دٔؼ٘جٙ ثُل٢٘ –ثإلدثس١ ثُوجٕٗٞ  كجٕ ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ دذث٣ز  هذ ٗؾأس ٓذجدةتتٚ كتت٢ ً

 جٌطةةٟلحْٔٛ قى٠ع جٌٕٗأز، ٚذحٌٕظٍ ئٌٝ أْ ً٘ج جٌمحْٔٛ ٘ٛ جٌكةةحوُ ٌٍيمةةٛو جإلوج٠ٌةةس  ٔيطٗ جٌفمٙحء ذأٔٗ ثإلدثس١ي ُزُي

ٞةةٛـ ضةةحَ أٚي جٌّرةةحو ٟةةحت١س ذٛ ٌةةًج أذةةٍَش جألقىةةحَ جٌم ٙةةح،  ٌةةس أٚ أقةةى أؾُٙض ٙةةح جٌىٚ ٙةةًٖ جٌيمةةٛو  بضرٍِ ّةةس ٌ جٌكحو

ٚةةس، ئي ي٘رةةص ٙةةح ٚذةة١ٓ جٌيمةةٛو جٌهح ٍةةٝ  ٚجٌّر١ٕس ألٚؾٗ جٌفةةٍق ذ١ٕ ٙةةح ٚع ٕةةً ذةةٛجو١ٍ أقىحِ ّةةس جإلوج٠ٌةةس جٌي١ٍةةح ِ جٌّكى

ٙةةح  2/6/1956ٚر١كس  ٚؾٗ جٌهٛٛ٘  ٟ قىّٙح جٌٛحوٌ  ٝ ئٌٝ: " أْ ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌهح٘ ضهطٍف  ٝ ٠ر١يط

ٌةةطكىُ ٌٚجذةة١ جٌمةةحْٔٛ جٌهةةح٘، ٚال ضكرةةكجٌيحَ، ٚأْ لٛجعى جٌمحٔ عٓ ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ ٚؾٛذةةح  ْٛ جٌّىٟٔ لى ٚٞيص 

َ ٌةةُ ٠ٛؾةةى  ةةال ٠ٍطةُة ٟةةحء جإلوجٌٞ ذطكر١ةةك جٌمٛجعةةى  عٍٝ ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌيحَ ئال ئيج ٚؾى ٔٙ ٠مٟٝ ذةةًٌه.  ةةاْ  جٌم

ٗةةأ  ةةٝ ٚجْطمالٌٗ  ٝ جذطىج  جٌكٍٛي جٌّٕحْرس ٌٍٍٚجذ١ جٌمح١ٔٛٔ جٌّى١ٔس قطّح ٚوّح ٘ٝ، ٚئّٔح ضىْٛ ٌٗ ق٠ٍطٗ س جٌطٟ ضٕ

ِةةٓ ِؿحي جٌمحْٔٛ ٍةةٗ أْ ٠كرةةك  ِةةح  جٌيحَ ذ١ٓ جإلوجٌز  ٝ ل١حِٙح عٍٝ جٌٍّج ك جٌيحِس ٚذ١ٓ جأل ةةٍجو،   جٌمٛجعةةى جٌّى١ٔةةس 

  ٠كٌٛ٘ح ذّح ٠كمك ً٘ج جٌطالؤَ ٠طالءَ ِيٙح، ٌٚٗ أْ ٠كٍقٙح ئْ وحٔص ذ١ٍ ِطالتّس ِيٙح، ٌٚٗ أْ

ٔتتز ثإلدثس٣تتز ثُ ٌتتْ ثُٔقٌ ٘تت٠ ف ٜتتج ثُقتتجدس ؼ٤ِتتج ٝٓٔج ٣ؤًذ ٛزث ثُٔؼ ئْ “ ف٤تتظ صوتتٍٞ ٤ٗٞ٣1956تتٚ عتت٘ز  2 كتت٢فٌٔ

ٌةةطكىُ  جٌّى٠ٟٔر١يطٙح عٓ ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌيحَ ، ٚئْ لٛجعى جٌمحْٔٛ   ٌٟٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌهح٘ ضهطٍف  لى ٚٞيص 

ٌةةُ ٠ٛؾةةى  ٟةةٝ ذةةًٌه .  ةةاْ  ٔةةٙ ٠م ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌهح٘ ، ٚال ضكرك ٚؾٛذحع عٍٝ ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌيحَ ئال ئيج ٚؾى 

ّةةح  جإلوج٠ٌٍٞطَُ جٌمٟحء   ال ُتتٚ فش٣ضتتٚ ٝثعتتضواُٚ كتت٠  ، ٘ةةٟذطكر١ك جٌمٛجعى جٌّى١ٔس قطّحع ٚو ٌتتٕٞ  ٔتتج ص  أدضتتذثعٝإٗ

ه٤جٜٓج ػ٠ِ ثُٔشثكن ثُؼجٓز  ك٢ٓؾجٍ ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ د٤ٖ ثإلدثسر  ك٢ص٘ؾأ  ثُض٢ثُقٍِٞ ثُٔ٘جعذز ُِشٝثدو ثُوج٤ٗٞٗز 

ٜتتج . ٣ضاءّ ٝد٤ٖ ثألكشثد ي كِٚ إٔ ٣طذن ٖٓ ثُوٞثػذ ثُٔذ٤ٗز ٓج ٕةةح ٠فطةةٍق جٌمةةحْٔٛ  ٓؼ ِةةٓ ٘ عةةٓ جٌمةةحْٔٛ جإلوجٌٞ ٚ

ٟةةحء   ٟ جٌّىٟٔ ِةةى ، ٠ٚط١ّةةُ جٌم ٟةةحء  جإلوجٌٞأٔٗ ذ١ٍ ِمٕٓ ، قطٝ ٠ىْٛ ِطكٌٛجع ذ١ةةٍ ؾح ّةةىٟٔعةةٓ جٌم ٔةةٗ   ةةٟ جٌ أ

ٟةةحء  ضكر١م١ٌّٟ ِؿٍو لٟحء  ٍةةد ل ٍةةٝ جألذ ٘ةةٛ ع ٗةةحتِّٟٙطٗ ضكر١ك ٔٛٛ٘ ِمٕٕس ِمىِحع ، ذً  ٌةةٗ  ئٔ ال ِٕىٚقةةس 

ِةةٓ ٠ر١يةةس ٌٚجذةة١ جٌمةةحْٔٛ جٌيةةحَ ،  لحٟٔٛٔجٌكً جٌّٕحْد ، ٚذًٙج أٌْٝ جٌمٛجعى ٌٕظحَ  ِٓ نٍك لةةحتُ ذًجضةةٗ ، ٠ٕرػةةك 

ٛةةحٌف جٌفٍو٠ةةس  ٚجٌّٛجءِسٍِوُ جٌطٛجَْ  ٚئ٠ؿحوٚجقط١حؾحش جٌٍّج ك ِٚمط١ٟحش قٓٓ ١ٍْ٘ح ،  ٌةةه ٚذةة١ٓ جٌّ ذةة١ٓ ي

ِةةس ذةةحٌّٛ ف ْرك ذٙح جٌمح أًٚ٘ج جٌٗأْ   ٟجْطمً ذٙح  جٌطٟ،  حذطى  ٔظ٠ٍحضٗ  ْٔٛ جٌهح٘ ، ْٛجء  ةةٝ عاللةةس جٌكىٛ

ٓةةث١ٌٛس ، جٚ  ةةٝ ذ١ةةٍ   ةةٟ أٚ،  جإلوج٠ٌس، جٚ ٝ جٌٍّج ك جٌيحِس ٌٍٚٞٚز جْطىجِطٙح ٚقٓٓ ١ٍْ٘ح جٚ  ٝ جٌيمٛو  جٌّ

 يٌه ِٓ ِؿحالش جٌمحْٔٛ جٌيحَ 

 1854/يي1/ي3ق.ايبجلس يي7 س  يي1378ق.ايو ىيذاتيا مع ىيا طعحيم  يي3 س  ي146ا طعحيم  ي
٠فطٍق عٓ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ  ةةٟ ِيحٌؿةةس جٌيمةةى جإلوجٌٞ، ٚ ةةٝ يجش جٌٛلةةص  ِّٚح ضمىَ ٠طٟف ٌٕح أْ جٌمحْٔٛ جإلوجٌٞ "

ٟةةحء ضكر١مةةٟ ِّٙطةةٗ ضكر١ةةك ٠طٟف ٌٕح أ٠ٟحع أْ ٌةة١ّ ِؿةةٍو ل ٔةةٗ  ّةةىٟٔ  ةةٟ أ ٟةةحء جٌ  جٌمٟحء جإلوجٌٞ ٠ط١ّةةُ عةةٓ جٌم
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ٗةةحتٟ ال ِٕىٚقةةس ٟةةحء ئٔ ٍةةد ل ٍةةٝ جألذ ٘ةةٛ ع ٍةةك جٌكةةً ٔٛٛ٘ ِمٕٕس ِمىِحع، ذةةً  ِةةٓ ن ْةةٝ  ٌةةٗ  ٙةةًج أٌ ْةةد، ٚذ جٌّٕح

ِةةٓ ٠ر١يةةس ٌٚجذةة١ جٌمةةحْٔٛ جٌيةةحَ ْةة١ٍ٘ح، ٚئ٠ؿةةحو  جٌمٛجعى ٌٕظحَ لةةحتُ ذًجضةةٗ ٠ٕرػةةك  ٟةة١حش  ٚجقط١حؾةةحش جٌٍّج ةةك ِٚمط

 جٌطةةٟجٌّٛحٌف جٌفٍو٠س، ًٌٌه ٔؿى ً٘ج جٌمٟحء لى جذطةةى  جٌٕظ٠ٍةةحش جٌمح١ٔٛٔةةس  ٍِوُ جٌطٛجَْ ٚجٌّٛجتّس ذ١ٓ يٌه ٚذ١ٓ

ٚجٌظةةٍٚف  ً٘ج جٌٗأْ ْٚرك ذٙح جٌمحْٔٛ جٌهح٘، ِػً ٔظ٠ٍس  يً جأل١ٍِ ٚٔظ٠ٍس جٌظٍٚف جٌكحٌتةةس ٝ  جْطمً ذٙح

 .جالْطػٕحت١س جٌطٟ ال ٔؿى ًٌٙ ِػ١ً  ٟ لٛجعى جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ

 عٍٝ جٔٗ " ال ٠ٕيمى جٌٍ٘ٓ ئال ذٌٛلس ١ٌّْس" " ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ ص٘ـ1031ٖٝٓ ف٤ظ إٕ ثُٔجدر"

عٍٝ جٔٗ "ئيج وحْ جٌٍج٘ٓ ذ١ٍ ِحٌه ٌٍيمحٌ  جٌٍّْ٘ٛ  حْ عمى جٌٍ٘ٓ  ثُوجٕٗٞ " ٖٓ رثس1033ٝص٘ـ ثُٔجدر" 

٠ٛرف ٚك١كح ئيج جلٍٖ جٌّحٌه جٌكم١مٟ ذٌٛلس ١ٌّْس ٚئيج ٌُ ٠ٛىٌ ً٘ج جإللٍجٌ  حْ قك جٌٍ٘ٓ ال ٠طٍضد عٍٝ 

 جٌيمحٌ ِٓ جٌٛلص جًٌٞ ٠ٛرف  ١ٗ جٌيمحٌ ٍِّٛوح ٌٍٍج٘ٓ"

عٍٝ جٔٗ " ٠رمٝ لحتّح ٌٍّٛكس جٌىجتٓ جٌٍّضٙٓ جٌٍ٘ٓ جٌٛحوٌ  وجٕٗٞ" ٖٓ رثس ث1034ُٖٝٓ ف٤ظ إٕ ثُٔجدر "

ِٓ جٌّحٌه جًٌٞ ضمٌٍ ئذكحي ْٕى ٍِى١طٗ أٚ  ٓهٗ أٚ ئٌغحؤٖ أٚ َٚجٌٗ الٜ ْرد آنٍ ئيج وحْ جٌىجتٓ قٓٓ ج١ٌٕس  ٟ 

 جٌٛلص جًٌٞ جذٍَ  ١ٗ جٌٍ٘ٓ ..........."

" ال ٠ؿَٛ أْ ٠ٍو جٌٍ٘ٓ جٌٍّْٟ ئال عٍٝ عمحٌ  ضٕٙ عٍٝ جٔٗ " ٖٓ رثس ثُوج1035ٕٖٞٗٝٓ ف٤ظ إٕ ثُٔجدر "

 ِح ٌُ ٠ٛؾى ٔٙ ٠مٟٝ ذغ١ٍ يٌه 

ع١ٕح  ش" ٠ٚؿد أْ ٠ىْٛ جٌيمحٌ جٌٍّْ٘ٛ ِّح ٠ٛف جٌطيحًِ  ١ٗ ٚذ١يٗ ذحٌُّجو جٌيٍٕٟ ٚجْ ٠ىْٛ ِي١ٕح ذحًٌج2"

القك ٚئال ٚلع ول١مح ِٓ ق١ع ٠ر١يس ِٚٛليٗ ٚ أْ ٠ٍو ً٘ج جٌطي١ٓ ئِح  ٟ عمى جٌٍ٘ٓ يجضٗ أٚ  ٟ عمى ٌّْٟ 

 جٌٍ٘ٓ ذح٠ال"

ٍةةٝ  ٖٝٓ ف٤ظ إٕ ٓلجد ٓج هذّ ْةةّٟ ٚع ٍةٝة جٌيمةةى جٌٍ ٍةةك ع ٚٚ مح ٌّح ٌٚو ذحًٌّوٍز جإل٠ٟحق١س ٌٍمحْٔٛ أْ جٌٍ٘ٓ ٠ك

ّةةى٠ٓ   ٘ةةٛ جٌ ٌةةٍج٘ٓ عةةحوز  ّةةٍضٙٓ ٠ٚىةةْٛ ج ٌةةىجتٓ جٌ ٌةةٍج٘ٓ ٚج جٌكك جٌي١ٕٟ جًٌٞ ٠ٕٗثٗ ً٘ج جٌيمى  حٌٍ٘ٓ عمى ٠ةةطُ ذةة١ٓ ج

ْةةٍكس  ٚلى ٠ىْٛ ذ١ٍ جٌّى٠ٓ  ١ّٓٝ ٙةةٛ  ٌةةٍ٘ٓ   ِةةح قةةك ج ْةة١ّس ٌوةةٓ  ةةٟ جٌيمةةى ال ٠مةةَٛ ذةةىٚٔٙح ٚئ ٕةةح ٚجٌٍ وفةة١ال ع١ٕ١

٘ةةًج  ْةةّٝ  ٌٍىجتٓ عٍٝ جٌيمحٌ جٌٍّْ٘ٛ ٠ٓطٛ ٝ ذّمطٟحٖ جٌى٠ٓ ِٓ غّٓ جٌيمحٌ ،  حْ جْطٛ حٖ  ٟ ِٛجؾٙس وجتةةٓ أنةةٍ 

٘ةةةًج ضطريةةةح . ْةةةّٝ  ٘ةةةْٛ  ٍةةةص أ١ٌةةةٗ ٍِى١ةةةس جٌيمةةةحٌ جٌٍّ ِةةةٓ جٔطم ٙةةةس  ْةةةطٛ حٖ  ةةةٟ ِٛجؾ ٔتتتزًشر ٝضمةةةىِح ٚجْ ج ظتتتجٛش إٔ ثُ

 -ثإل٣نجف٤ز صؾ٤ش إ٠ُ إٔ ًِٔز "ثُشٖٛ" ٣لْٜ ٜٓ٘ج ٓؼ٤٘جٕ ٓخضِلجٕ ثفذٛٔج ٖٓ ثأل ش:
 عمى جٌٍ٘ٓ يجضٗ  ٚ٘ٛ الذى أْ ٠ىْٛ  ٟ ٌٚلس ١ٌّْس  ٙٛ عمى ٖىٍٟ ٠مطٟٝ ج١ٌٍّْس ٌٛؾٛوٖ.-1

ٍةةٝ جٌيمةةحٌ جٌ -2 ٌةةىجتٓ ع ْةةٍكس ج ٘ةةٛ  ْةةّٟ ٚ ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٗةةح عةةٓ عمةةى ج ٌةةًٞ ٠ٕ ْةةّٟ ج ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٓةةطٛ ٝ قةةك ج ٘ةةْٛ ٠ ٍّ

ِةةٓ  ٙةةس  ْةةطٛ حٖ  ةةٟ ِٛجؾ ٘ةةًج ضمةةىِح ٚجْ ج ْةةّٝ  ٙةةس وجتةةٓ أنةةٍ  ْةةطٛ حٖ  ةةٟ ِٛجؾ ذّمطٟحٖ جٌى٠ٓ ِٓ غّٓ جٌيمحٌ  ةةحْ ج

ْةةّٟ  ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ جٔطمٍص أ١ٌٗ ٍِى١س جٌيمحٌ جٌٍّْ٘ٛ ّْٝ ً٘ج ضطريح ، ْٚٛجء وحْ جٌٍّجو عمى جٌٍ٘ٓ جٌٍّْٟ أٚ قةةك ج

ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٓ حْ جٌّي١١ٕ ٓةةح٠ٍجْ ِيةةح  ةةٟ ٔظةةحَ ج ٌةةٍ٘ٓ ٠ط ٘ةةًج جٌيمةةى ٚج ٗةةح عةةٓ  ْةةّٟ ذحعطرةةحٌٖ عمةةىج ٚذحعطرةةحٌٖ قمةةح ٠ٕ
ٌتتٕٞ ٓقتتذسٙ ثإلسثدر  ٌتتٕٞ ٓقتتذسٙ ػوتتذث سعتت٤ٔج أٝ ؿ٤تتش سعتت٢ٔ ٝهتتذ ٣ ُتتذ٣ٖ هتتذ ٣ ثُشعتت٢ٔ دجػضذتتجسٙ فوتتج صجدؼتتج ٗؾتتج ُضتتج٤ٖٓ د٣تتٖ ٝث

 ثُٔ٘لشدر أٝ ثُؼَٔ ؿ٤ش ثُٔؾشٝع أٝ ٣ٌٕٞ ٓقذسٙ ثُوجٕٗٞ .

ٌنن يي–ي12جي–ا ظننميا وسننٌطي ننًيشننمحيا قنن  وحيا منن  ًي ت قننٌحيي– ي بنن يا ننمزاقيا سنن يومييي–ا ثقننوقيا عٌ 

ي"238ويي237صيي–ا مستش مي/يمصطفىيا فقىي

ٖةة٠ٍٚ  ٘ةةٝ  ْةةّٝ ٚ ٌةةٍ٘ٓ جٌٍ ٚةةكس جٔيمةةحو ج ٘ةةح  ةةٝ  ٗةة٠ٍٚ جٌٛجؾةةد ضٛج ٍ ٓةةطهٍٙ جٌ ِٚٓ ً٘ج جٌطي٠ٍف ٠ّىةةٓ جْ ٔ

 -غالغس:

 "1031إٔ ٣لشؽ ػوذ ثُشٖٛ ك٢ فٞسر سع٤ٔز "ٓجدر  -أٝال:

 "1033ذثةٖ ثُشثٖٛ ٛٞ ٓجُي ثُؼوجس ثُٔشٕٛٞ " ٓجدر إٔ ٣ٌٕٞ ثُ -عج٤ٗج:

 "1035إٔ ٣شد ثُشٖٛ ػ٠ِ ػوجس ٓٔج ٣ؾٞص ثُضؼجَٓ ػ٤ِٚ ٝد٤ؼٚ دجُٔضثد ثُؼ٢ِ٘ "ٓجدر  -عجُغج:

 ٝٓج ٣ٜٔ٘ج ك٢ ٛزث ثُؾإٔ ٛٞ ثُؾشه ثُغج٢ٗ ٝثُغجُظ

 ٕٞثُشثٖٛ ٛٞ ٓجُي ثُؼوجس ثُٔشٛ ثُغج٢ٗ إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔذ٣ٖٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝدجُ٘غذز ُِؾشه 
ٍةةّ  1971ِٚٓ ق١ع ئْ وْطٌٛ ؾ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س جٌىجتُ  ِةةٓ جٌّؿ ٛةةحوٌ  ْةةطٌٛٞ جٌ لرً ئٌغحتةةٗ ذةةحإلعالْ جٌى

ٓةةٍكس  ٍةةٝ ٌٍمةةٛجش جٌّ ٔتتجدر " –جألع ٗتت4ًٚتتجٕ ٣تت٘ـ كتت٢ ثُ ِتت٠ ث ٛةةحوٞ ٌؿ٠ٌّٛٙةةس "  " هذتتَ صؼتتذ٣ِٜج ػ ْةةحِ جاللط جأل
ٌةةٝ ٍِٛ جٌيٍذ١س ٘ٛ جٌٕظحَ جالٖطٍجوٟ جٌى٠ّمٍج٠ٟ جٌمحتُ عٍٝ جٌىفح٠س ٚج ٌيىي ، ذّح ٠كٛي وْٚ جالْطغالي ٠ٚإوٜ ئ

 ........." ضم٠ٍد جٌفٛجٌق ذ١ٓ جٌىنٛي

ٗتتٚ "  " 29ًٖٓٝجٗش ثُٔجدر "  ٔةةٛج  ثُذعضٞس ص٘ـ ػ٠ِ ث ضهٟع جٌٍّى١س ٌٍلحذس جٌٗيد ٚضك١ّٙح جٌىٌٚس ٚ٘ٝ غالغةةس أ
 : جٌٍّى١س جٌيحِس ٚجٌٍّى١س جٌطيح١ٔٚس ٚجٌٍّى١س جٌهحٚس"
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ٓةةطٍّ ٌٍمكةةح  ٞس ص٘ـ ػ٠ِ ثٗٚ " ٖٓ ثُذعض "30ًٝجٗش ثُٔجدر " ٌةةىعُ جٌّ جٌٍّى١س جٌيحِس ٟ٘ ٍِى١س جٌٗيد، ٚضطأوى ذح
 "جٌيحَ، ٠ٚمٛو جٌمكح  جٌيحَ جٌطمىَ  ٟ ؾ١ّع جٌّؿحالش ٠ٚطكًّ جٌّٓث١ٌٛس جٌٍت١ٓ١س  ٟ نكس جٌط١ّٕس

ٔتتجدر " ٗتتش ثُ ٓتتٖ ثُذعتتضٞس33ًٝج ٗتتٚ "  "  ِتت٠ ث ٍةةصتت٘ـ ػ ٙةةح ٚجؾةةد ع ٙةةح ٚوعّ ِةةٗ، ٚقّح٠ط ِةةس قٍ ٝ وةةً ٌٍٍّى١ةةس جٌيح
 "ِٛج٠ٓ ٚ مح ٌٍمحْٔٛ ذحعطرحٌ٘ح ْٕىج ٌمٛز ج٠ٌٛٓ ٚأْحْح ٌٍٕظحَ جالٖطٍجوٟ ِٚٛىٌج ٌٍ ح١٘س جٌٗيد

ٔتتجدر " ٓتتٖ ثإلػتتإ ثُذعتتضٞس١ 5ٝص٘ـ ثُ ٗتتٚ "  30/3/2011ثُقتتجدس دضتتجس٣  "  ِتت٠ ث ٛةةحو  ةةٟ ؾ٠ٌّٛٙةةس ػ ٠مةةَٛ جاللط
ٌةةس ٍةةٝ  ٍِٛ جٌيٍذ١س عٍٝ ض١ّٕس جٌٕٗح٠ جاللطٛحوٞ ٚجٌيىجٌس جالؾطّحع١س ٚوفح ٖةةىحي جٌّهطٍفةةس ٌٍٍّى١ةةس ٚجٌكفةةح  ع جإل

 "قمٛق جٌيّحي

ِةةٛج٠ٓ ػ٠ِ ثٗٚ " " ٖٓ رثس ثإلػإ 6ٝٗقش ثُٔجدر "  ٌٍٍّى١س جٌيحِس قٍِٗ، ٚقّح٠طٙح ٚوعّٙح ٚجؾد عٍٝ وً 
 "ٚ مح ٌٍمحْٔٛ

ٛةةٍٞ ذؿ١ّةةع ٠ٛجتفةةٗ ٚض ٗةةيد جٌّ ِةةٛجي جٌٍّّٛوةةس ٌٍ ٍةةه جأل ٘ةةٟ ض ِةةس  مةةَٛ ِٚٓ ق١ع ئْ ِفحو ِح ضمىَ أْ جٌٍّى١س جٌيح
ٙةةةح أٚ  ٘ةةةىجٌ٘ح أٚ جٌطفةةة١٠ٍ  ١ ٘ةةةح  ةةةٟ  ةةةً قّح٠ةةةس ضكةةةٛي وْٚ ئ ٍةةةٝ أٍِ ٖةةةهح٘ جالعطرح٠ٌةةةس جٌّهطٍفةةةس ع ٌةةةس ٚجأل جٌىٚ
ٚةةس ٚجٌٍّى١ةةس جٌطيح١ٔٚةةس  ةةٟ  ِةةع جٌٍّى١ةةس جٌهح ِةةس  ٗةةحٌن جٌٍّى١ةةس جٌيح ِةةس ، ٚض ٛةةٍكس جٌيح جْطهىجِٙح  ٟ ذ١ٍ ٚؾٗ جٌّ

ٛةةحوٌ جٌػةةٍٚز جٌم١ِٛةةس ،  ٙةةح ِ ْةةط٠ٌٛس جٌي١ٍةةح لةةى جٌىٌٚ جالؾطّحعٟ ٌٍّحي ٚضىةةْٛ ؾ١ّي ّةةس جٌى ٟةةحء جٌّكى ٚئيج وةةحْ ل
ٌةةس  ٌةةُ ضيةةى قمةةحع ِكٍمةةحع ٚال  –ضٛجضٍ عٍٝ أْ جٌٍّى١س  ٟ ئ٠حٌ جٌٕظُ جٌٛٞي١س جٌطةةٟ ضةةٍجٚـ ذةة١ٓ جٌفٍو٠ةةس ٚضةةىنً جٌىٚ

ْةةح   ِةةٓ غةةُ  ٚةةٍ٘ح ، ٚ ٗةةٍٚ  ذيٕح ِةةح ٠ؿةةحَٚ جالٔطفةةح  جٌّ ِةةٓ جٌكّح٠ةةس  ٙةةح  ٌةة١ّ ٌ ٗةة٠ٍيٟ ٚ ٛةة١س عةةٓ جٌطٕظةة١ُ جٌط ع
ٓةةٙح ضك١ٍّٙح ذحٌم١ٛو ج ِةةٓ  ةةٍج  ، ٚال ضفةةٍٜ ٔف ٙةةح  ٘ةةٟ ٚ ١فةةس ال ٠طكةةىو ٔكحل ٙةةح جالؾطّحع١ةةس ، ٚ ٙةةح ٚ ١فط ٌطٟ ضطكٍر

ٞةةٛء ٚجلةةع  ٍةةٝ  ٙةةح ، ِكةةىوز ع ٚةةى٘ح ع١ٍ ضكىّحع ذً ع١ٍٙح ٠ر١يس جألِٛجي ِكً جٌٍّى١س ، ٚجألذٍجٜ جٌطٟ ٠ٕرغةةٟ ٌ
ٍةةٛن ٌٍى ّةةحي جٌّّ ٙةةح.  ٚجٌ ٙةةح ٚضٛؾٙحض ٛةةٗ جؾطّحعٟ ِي١ٓ ،  ٟ ذ١ثس ذًجضٙح ، ٌٙح ِمِٛحض ِةةحع قةةحي ضه١ٛ ٌةةس ٠ىةةْٛ عح ٚ

ٛةةٍف  ١ةةٗ  –ٌٍٕفع جٌيحَ ذحٌفيً أٚ ذّمطٟٟ لحْٔٛ أٚ ٍَِْٛ أٚ لٍجٌ ِٓ ج٠ٌٍَٛ جٌّهةةطٙ ٚنةةح٘  ٙةةح جٌط ٠ىةةْٛ ٌ
ِةةس أل ةةٍجو  ٛةةٍكس جٌيح ٌةةس ٌطكم١ةةك ٚؾةةٗ جٌّ ٓةةطهىِٙح جٌىٚ ّةةح أوٚجش ض ٖةةأْ جأل ةةٍجو ، ٚوال٘ ٌةةه  ٖةةأٔٙح  ةةٟ ي ٚئوجٌضةةٗ 

ّةةحعٟ ذةة ٓةةالَ جالؾط ٍةةٝ جٌ ٗةةيد ٚجٌكفةةح  ع ٙةةح  ةةٟ جٌ ّةةص ٌذرط ٙةةح ٚضيح  ّةةح جنطٍفةةص جقط١حؾحض ّةةع ِٙ ١ٓ ٠رمةةحش جٌّؿط
ْةةررحع ضح١ٌةةحع  ةةٟ  ْةةطهىجِٗ  ِةةٓ ج ٛةةى ضكم١ةةك جألٌذةةحـ  ٟةةع ل ٙةةح أْ ض جْطهىجِٗ ،  ٚجٌىٌٚس  ٟ وح ٗ جٌكحالش ٚجؾةةد ع١ٍ

ِةةٓ جٌمةةِٟٛ  ٙةةَٛ جأل ٌةةًٞ جأل١ّ٘س إلٖرح  جٌكحؾحش جٌيحِس ٌٍّٛج١ٕ٠ٓ ٚجٌّكح ظس عٍٝ جْطمٍجٌ جٌّؿطّع ضةةىع١ّحع ٌّف ج
ٌةةٛالء وٍذةةح٠ ِمةةىِ ذةة١ٓ ّةةحء ٚج ْةةر١ً ضةةىع١ُ جالٔط ٔتتٞثهٖ ٝثألسك  ال ٠طكمك ٚجليحع ٍِّْٛحع ئال ذحٌٍٞحء جٌيحَ ٚ٘ٛ  ثُ

ٜتتج ٓجد٣تتجً ٝٓؼ٣ٞ٘تتجً  ٔتت٢ إ٤ُ ٔتتز ثُذعتتضٞس٣ز ثُؼ٤ِتتج ثُونتت٤ز سهتتْ "ثُضتت٢ ٣٘ض ٌتتْ ثُٔقٌ ٘تت٠ ف ٛتتزث ثُٔؼ  –م 15ُغتت٘ز14كتت٢ 
 "6/7/1996دعضٞس٣ز دؾِغز 

ئْ لحْٔٛ "  ػ٤ِٚ إكضجء ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُوغ٢ٔ ثُلضٟٞ ٝثُضؾش٣غ دٔؾِظ ثُذُٝز ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝكوج ُٔج ؽشٟ

ّةةح ٠ىفةةً  ٙةةح ذ لكح  جألعّحي جٌيحَ ٚجْ وحْ لى ذح٠ٍ  ٟ أٍْٛخ ئوجٌز جٌٍٗوحش جٌطٟ أنٟيٙح ألقىحِٗ ٚأعةةحو ضٕظ١ّ

ّةةح ٠ىفةةً ل١ةةحَ عاللةةس ٌٙح لىٌج ِٓ ْٚحتً جٌط١١ٍٓ جًٌجضٟ ٚجإلوجٌز جًٌجض١س ٚلىٌج جلً ِٓ ١ّٕ٘س جٌٍٓكحش جٌٛ ٚحت١س ٚذ

ٓةةطٜٛ  ٌةةًٞ ٠طةة١ف ٌٍّ جٌطري١س ذ١ٓ ِٓط٠ٛحضٙح ذأٍْٛخ جٌططحذع ئي ٠ٕح٠ ذىً ِٓطٜٛ ضٗى١ً ِح وٚٔٗ ال ذأٍْٛخ جٌطٛجَٞ ج

ٞةةةح   ٘ةةةًٖ جٌٛقةةةىجش ٌألٚ ّةةةح ٠ىفةةةً ضيةة٠ٍٝ  ٔةةٟ ذ ٓةةةط٠ٛحش جو ِةةةٓ ِ ِةةةح ضطةةحذع  ٖةةةثْٛ  ٖةةةٍ  ةةٟ  ٍةةٝ جٌطةةةىنً جٌّرح جألع

ٓةةطمرال ٚجْ وةةحْ جٌمةةحْٔٛ جألن١ةةٍ جاللطٛحو٠س ٌٍٓٛق ِٚٓحءٌطٙح قٓد جٌٕ طحتؽ ٚض١ٓ١ٍ ئِىحْ ض١ْٛع لحعةةىز جٌٍّى١ةةس ِ

ِةةٓ  ٙةةح  ٗةةٍوس ذأٔ ٚةةف جٌ ٓةةرحْ ِي١ةةحٌ ٚ وحش جٌمكةةح  جٌيةةحَ ذك ٗةٍة لى ذح٠ٍ  ٟ وً يٌه  ةةال ضةةُجي جٌكر١يةةس جٌمح١ٔٛٔةةس ٌ

ٓةةر ٗةةح٠ٙح ٚذك ٔةةحش ٔ ٙةةح ٚئِىح ْةةٍٛخ ئوجٌض ٙةةح ال ذأ ِةةس ألِٛجٌ ٍةةك ذحٌٍّى١ةةس جٌيح ِةةح ضٍضرةةٗ ٖةةٍوحش جٌمكةةح  جٌيةةحَ ٠طي حْ 

ّةةحي   ٌةةه ٌٍ ٕةةٛٞ جٌيةةحَ جٌّح ٗةةهٙ جٌّي ِةةس جٌطةةٟ ضّػةةً جٌ ٙةةح  ةةٟ ئ٠ةةحٌ جإلوجٌز جٌيح جٌٍّى١س جٌيحِس ِٓ ٚؾٛخ جٌطير١ٍ عٕ

ٓةةٕس  159ٚذٕٝ عٓ جٌر١حْ أْ جٌؿّي١س جٌيحِس ٌٍٍٗوحش جٌّٓحّ٘س ٠رمح ٌٍمحْٔٛ ٌلةةُ  ّةةالن  1981ٌ ِةةٓ ٚجٌ ضطىةةْٛ 

ٍةة١ٓ  1991ٌٕٓس  203ٍٍٗوحش جٌّٕظّس ذحٌمحْٔٛ ٌلُ أٔفُٓٙ ، ذ١ّٕح جٌؿّي١س جٌيحِس ٌقٍّس جألُْٙ  ِةةٓ ِّػ  ططىْٛ 

ٌةةه ٠ٚيرةةٍ عةةٓ  ٌٍٗهٙ جٌيحَ جٌّحٌه ٌٍّحي جٌيحَ ٚعٟٛ ًٖ٘ جٌؿّي١س جٌيحِس جألن١ٍز ال ٠ٍّه ذٕفٓٗ ٚئّٔح ٠ّػةةً جٌّح

ٗةةف وّح جْطظٍٙش جٌؿّي١س جٌي١ِّٛس أ٠ٟح ِٚح جْطمٍ ع١ٍٗ ئ طحؤ٘ح ِٓ وْٛ أٚٞح  جٌط٠ٍٗع جٌٍّٛٞ . ئٌجوضٗ ضى

ٙةةح  1983ٌٕٓس  97عٓ جْ جٌمكح  جٌيحَ ال ٠هطٙ ذٗ ضٕظ١ُ ٚق١ى ٌٚو ذحٌمحْٔٛ ٌلُ  ِٚح ْرك ِٓ لةةٛج١ٔٓ قةةً ِكٍ

ٗةةح٠ ِػةةً ل ٔةةٛ  جٌٕ ٓةةد  ٌةةٕظُ جٌطةةٝ ضٕٛعةةص ق ِةةٓ ج ٕةةٛن ٚلكةةح  جٌرطةةٍٚي جٚ ٚجْ جٌمكح  جٌيحَ عٍف جٌيى٠ى  كةةح  جٌر

ٖةةٍوحش جٌّمةةحٚالش ٚجْ جٔطمةةحي  قٓد جٌّٕحْرحش جٌطح٠ٌه١س ِػً جٌٍٗوحش جٌمحذٟس ٌريٝ ج١ٌٙثحش جٌيحِس جٚ ذيةةٝ 

ٟةةٛ  ٌمةةحْٔٛ  1983ٌٕٓس  97عىو ِٓ جٌٍٗوحش ِٓ جٌهٟٛ  ٌٍمحْٔٛ  ٖةةٍوحضٗ ٚ جٌه ذٗحْ ١٘ثحش جٌمكح  جٌيةةحَ ٚ

ٛةةحوٌ ذحٌمةةحْٔٛ ٌ ٓةةٕس  203لةةُ لكح  جألعّحي جٌيحَ جٌ ٘ةةًٖ  991ٌ ٚةةف جٌمكةةح  جٌيةةحَ عةةٓ  ٓةةحٌ ٚ ال ٠ف١ةةى ذًجضةةٗ جٔك

ُتتي ثُٞفتتق  عٍٝ ًٖ٘ جٌٍٗوحش  ال ٠فمةةى٘ح 1983ٌٕٓس  97جٌٍٗوحش وّح أْ عىَ جٔكرحق  أقىحَ جٌمحْٔٛ ٌلُ  دزثصتتٚ ر
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ٔتتجدر " ُتتٞثسد دجُ ٓتتز دتتجُٔؼ٠٘ ث ٓتتٖ ثُذعتتضٞس.29ٓتتج دو٤تتش كتت٢ إهتتجس ث٤ٌُِٔتتز ثُؼج وغتت٢ٔ ثُلضتتٟٞ كضتتٟٞ ثُؾٔؼ٤تتز ثُؼ٤ٓٞٔتتز ُ " 

 8/7/3004ؽِغز  47/1/238ِٓق سهْ  8/7/2004دضجس٣   591ٝثُضؾش٣غ  سهْ 

ٓتتز  ٓتتٞثٍ ػج ٖٝٓ عْ دجس ٖٓ ثُٞثمـ ٝثُٔؤًذ إٔ ثألٓٞثٍ ثًُِٔٔٞز ُؾشًجس ثُوطجع ثُؼجّ إٗٔج ٢ٛ ك٢ هذ٤ؼضٜج أ

٢ ػ٤ِٔز هقذ دٜج كوو كٜ  قخقز ثإلدثسرٝثٕ ًجٕ ثُٔؾشع هذ ؿج٣ش ك٢ أعِٞح إدثسصٜج كئٗٔج ًجٕ ثألعجط ٛٞ 

ِتتي  ِتتن دتتئدثسر ص ِتتز كتت٢ ثُؾتتشًجس ثُوجدنتتز عتتِطز أٝعتتغ كتت٢ ٓٔجسعتتز ٗؾتتجهٜج ثُٔضؼ إػطجء ثُؾٜجس ثإلدثس٣تتز ٓٔغ

 :ٝأ٣ٚ رُي صضشًض ك٢ ثُ٘وجه ثُضج٤ُزثُٔشثكن ُْٝ ٣غقخ رُي ثألعش أٝ ثُقٌْ ػ٠ِ ثُطذ٤ؼز ثُوج٤ٗٞٗز ُضِي ثألٓٞثٍ 

ٙةةحش جإلوج٠ٌةةس  ةةٟ أٝال: ٍةةٝ قةةك جٌؿ ٌةةس أٚ ألقةةى  ٔٙ جٌمةةحْٔٛ ع ِةةً ٌٍىٚ ٟةةس ضىةةْٛ ٍِّٛوةةس ذحٌىح ٖةةٍوحش لحذ ٗةةحء  ئٔ

 .جألٖهح٘ جالعطرح٠ٌس جٌيحِس جألنٍٜ

% ٖٓ سأط 51فن ثُؾشًز ثُوجدنز ػ٠ِ إٗؾجء ؽشًجس صجدؼز ُٜج ٝ ٓؼجٝٗز ؽش٣طز إٔ صٔضِي ٢ٛ ٗغذز  عج٤ٗج:

 .ثُٔجٍ إلفٌجّ ثُغ٤طشر ػ٠ِ ثصخجر ثُوشثس ٝثُقلجظ ػ٠ِ أٓٞثٍ ثُذُٝز

ِةةٓ ضىٛ عجُغج: ٚةةً ذةة١ٓ وةةً  ٍةة٠ٍَٛ جٌّهةةطٙ ٠ٚىةةْٛ قٍمةةس جٌٛ ٙةةح ٌ ْ ٌتحْس جٌٍٗوحش جٌمحذٟس ٚجٌٍٗوحش جٌطحذيس ٌ

ٗةةٍوحش  ٘ةةًٖ جٌ ٗةةح٠  ٌةةٌَٛجء ضمةةح٠ٌٍ و٠ٌٚةةس عةةٓ ٔ ٍةةّ ج ٌةةٝ ِؿ ِةةس ٠ٚمةةىَ ئ ٟةةس ٚجٌطحذيةةس ٚذةة١ٓ ٌٍكىٛ وحش جٌمحذ ٗةٍة جٌ

ِةٍة ضكى٠ةةى  ُْىٜ ، وّح ٌُ ضطٍن أ وحش ١ٌّٚ أوي عٍٝ يٌه أْ جٌىٌٚس ٌُ ضطٍن أٍِ جٌهٛهٛس  ٗةٍة ٗةةٍٚعحش ٚجٌ جٌّ

ٖةةٍوحش لكةةح   جٌطٟ ضكٍـ ٌٍهٛهٛس ٚضٍه جٌطٟ ضرمٝ ضكص ١ْكٍز جٌىٌٚس ، ٚضٕف١ً نكطٙح، ٌط١ْٛع لحعىز ٍِى١ةةس 

ٗةةٍوحش  ةةٝ ئ٠ةةحٌ  جألعّحي جٌيحَ ِٓ نالي ضٕف١ً ذٍٔحِؽ جٌهٛهٛس ٚجٌطكٛي ئٌٝ جٌمكح  جٌهح٘ ٚضكةة٠ٍٛ أوجء جٌ

ٟةةس ج١ٌٓحْس جٌيحِس ٌٍىٌٚس ، ٌُ ضطٍن يٌه وٍٗ ٌٍٗوح ٗةةٍوحش جٌمحذ ِةةٓ جٌ ٔةةص  ش لكح  جألعّحي جٌيحَ يجضٙح، ْٛجء وح

ٛةةح٘  ِةةٓ جنط ٘ةةًٖ جٌهكةةس  ٍةةٝ أْ ٠ىةةْٛ ضٕف١ةةً  ٚةةص ع ّةةح قٍ ِةةٓ لةةٍجٌجش ، ٚئٔ ٗةةحء  ِةةح ض ٗةةأٔٙح  أٚ جٌطحذيس ٌطمٌٍ ذ

ِةةٍ  ٘ةةٛ أ ٖةةٍج ٙح، ٚ ٙةةح ٚئ ٙةةح ٚضكةةص ٌلحذط ٛةةىٌ عٕ جٌىٌٚس َٚٚجٌجضٙح ٌٚؿحٔٙح ٚأؾُٙضٙح جإلوج٠ٌس ذّٛؾد لٍجٌجش ض

ٌةةس  ١ٌّ ذغ٠ٍد ِةةس ٌٍىٚ ٔةةس جٌيح  حٌّحي ِكً جٌهٛهٛس ٘ٛ ِحي عحَ ٚق١ٍٛس ذ١ع جٌّحي جٌيحَ ٟ٘ ِٓ ١ٛٔد جٌهُج

 ١ٌّٚ ِٓ ١ٛٔد نُجٔس جٌٍٗوحش جٌمحذٟس أٚ جٌٍٗوحش جٌطحذيس

ٔتتجٍ  ثُض٢إٔ ثُؾٜجس ٖٝٓ ف٤ظ  صض٠ُٞ د٤غ ٓغجٛٔجس ثُٔجٍ ثُؼجّ ثًُِٔٔٞز ُِذُٝز ٝثُذ٘ٞى ٝؽتتشًجس هطتتجع ثألػ

ػضذجس٣ز ثُؼجٓزي ٜٝٓ٘ج ثُؾشًز ثُوجدنز ُِضؾجسر إٗٔج صوّٞ دئؽشثءثس ثُذ٤غ ٤ٗجدز ػٖ ثُذُٝز ثُؼجّ ٝثألؽخجؿ ثال

ٝأؽخجفٜج ثالػضذجس٣ز ثُؼجٓزي ٝدضل٣ٞل ٜٓ٘جي ٖٝٓ عْ كئٕ ثُوشثسثس ثُض٠ صقذسٛج صِي ثُؾٜجس ك٠ ٛزث ثُؾإٔ 

ُتتز دوقتتذ ص٤ٔ٘تتز ٝ كتت٢ي ٛتت٢ٓتتج  ٓتتز ُِذٝ ٓتتشي إال صؼذ٤تتشث ػتتٖ ثإلسثدر ثُِٔض ٓتتٖ  تتاٍ فو٤وتتز ثأل صؾتتؾ٤غ ثالعتتضغٔجس 

ٛتتزٙ  ٜتتزٙ ثُٔغجدتتز فتتجدسر ػتتٖ  صٞع٤غ هجػذر ٤ٌِٓز ؽشًجس هطجع ثألػٔجٍ ثُؼجّ صقو٤وجً ُِٔقِقز ثُؼجٓزي ٝصؼتتذ د

 . ثُؾٜجس دجػضذجسٛج عِطز ػجٓز

ٓتتٖ ف٤تتظ إٕ. ٔتتجدرج ٝ ٓتتٖ ثُوتتجٕٗٞ 142)ُ ٔتتذ٢ٗ(  ٔةةٗ ٠يةةحو  جٌطةةٟ ثُ ٔةةٗ "  ةةٟ قةةحٌطٟ ئذكةةحي جٌيمةةى ٚذكال ٍةةٝ أ ضةةٕٙ ع

 "وحٔح ع١ٍٙح لرً جٌطيحلى.  ايج وحْ ً٘ج ِٓطك١الع ؾحَ جٌكىُ ذطي٠ٛٝ ِيحوي  جٌطٟئٌٝ جٌكحٌس  جٌّطيحلىجْ

ٌةةٝ ذح٠ةةس ،  أْ جٌيمى ٠مَٛ عٍٝ جإلٌجوز ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٖٝٓ ثُٔوشس جٜ ضٍجٞٝ جٌّطيحلى٠ٓ ٚجإلوجٌز ٠ٚؿد أْ ضطؿٗ ئ

ٙةةٛ ٌوةةٓ  ةةٟ جالٌطةةُجَ ال  ةةٟ جٌيمةةى ٌٚىةةٓ  ٍِٗٚعس ًٚ٘ج ٘ٛ جٌٓرد  ٍٍيمى ئيج ٌوٕحْ جٌطٍجٟٞ ٚجٌٓرد أِح جٌّكً  

ٕةةٗ  أ١ّ٘طٗ ال ضظٍٙ ئال  ٟ جالٌطُجَ جًٌٞ ٠ٕٗأ ِٓ جٌيمى ، ِٚٓ غُ  حْ ِكً جالٌطُجَ ذ١ٍ جٌطيحلىٞ ٠طٌٛٝ جٌمةةحْٔٛ ضي١١

ِةةحْ  ٍةةًجْ ٠مٛ ّةةح جٌ ِةةح ِكةةً جالٌطةةُجَ جٌيمةةىٞ  ةةحْ جٌّطيحلةةى٠ٓ ٘ ٗةة٠ٍٚ أ ٓةةطٛ ٝ ٌٍ ّةةحي أْ ٠ىةةْٛ ذ١ةةٍ ِ  ١ٍّ غّس جقط

ٔةةح ذحٌيمةةى ٚذحٌطةةحٌٟ  ذطي١١ٕٗ  ٛؾرح أْ ٠ٍجع١ح جْط١فحتٗ ٠ٌٍٍٚٗ جًٌٞ ٠طكٍرٙح جٌمحْٔٛ ِٚٓ غةةُ  حٌّكةةً ٠ةةًوٍ عةةحوز ِمطٍ

  حْ جألٌوحْ جٌطٟ ٠مَٛ ع١ٍٙح جٌيمى ئوج٠ٌح وحْ أٚ ِى١ٔح ضطّػً  ٟ جالضٝ 

 : ثُشمج ثُشًٖ ثألٍٝ

 : ثُٔقَ ثُشًٖ ثُغج٢ٗ

 : ثُغذخ ثُشًٖ ثُغجُظ

 .ثُض٢ ٣ضطِخ ثُوجٕٗٞ إكشثؽ ثُؼوذ ك٢ ؽٌَ ٓؼ٤ٖ ثُؾٌَ ك٢ ثُؼوٞد ثُشًٖ ثُشثدغ:

ٓتتَ ٓغتتضٞك٤ٚ ُؾتتشٝهٜج  ٗتتٚ ًج ِتت٠ ػتتذّ ثعتتضؾٔجع ُؼوتتذ ألسًج ٛتتٞ ثُؾتتضثء ثُوتتج٢ٗٞٗ ػ ٓتتٖ عتتْ كتتجٕ دطتتإ ثُؼوتتذ  ٝ

 كجُذطإ ٛٞ ثٗؼذثّ ثعش ثُؼوذ دجُ٘غذز إ٠ُ ثُٔضؼجهذ٣ٖ ٝدجُ٘غذز إ٠ُ ثُـ٤ش.
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ُتت٠ إٔ ُتت٘ول إ ٌتتجّ ث ٘تت٠ رٛذتتش أف ٛتتزث ثُٔؼ ٓةةرد ذكةةالْ "  ٝكتت٠  ٛةةٍف جٌمةةحٟٔٛٔ جٌّي١ةةد ذ ٚةةف ٠ٍكةةك ذحٌط جٌيمةةى ٚ

ٛةةٛوز ٕةةطؽ أغةةحٌٖ جٌمح١ٔٛٔةةس جٌّم ٚةةحٌف الْ ٠ ٍةةٗ ذ١ةةٍ  ٗةةحتٗ  ١ؿي ّةةس إلٔ ٔتتز  .ِهحٌفطةةٗ ألقىةةحَ جٌمةةحْٔٛ جٌّٕظ ٌتتْ ٓقٌ ف

 23/11/20094ؽِغز  –م  72ُغ٘ز  1859 –ثُ٘ول ك٢ ثُطؼٖ سهْ 

ُتتذطإ ٔتتٖ ثُٔؼتتشٝف إٔ ث ٖةةى١ٍس أٚ  ك ٌةةٝ جعطرةةحٌجش  ِةةح أْ ٠ٍؾةةع ئ ٌةةٝ ئ ٌةةس جألٚ ٞةةٛع١س  فةةٟ جٌكح ٌةةٝ جعطرةةحٌجش ِٛ ئ

ِةةح ئيج ٌؾةةع  ٠ىْٛ جٌيمى ٖىٍٟ جًٌٞ ال ٠طٛج ٍ ٌوٓ جٌٗىً  ١ٗ ذح٠ال ٌٚىٓ ذحٌمىٌ جًٌٞ ٠طكٍرٗ جٌمحْٔٛ ِٓ جٌٗىً ، ئ

ٌةةه ٔمةةٛي أْ  ٚةةٍ جٌيمةةى ، ٚلرةةً ي ٚةة١ً عةةٓ ٠ٍ٠ةةك ضك١ٍةةً عٕح ٕةةح ٠ؿةةد جٌطأ ٞةةٛع١س  ٙ ٌةةٝ جعطرةةحٌجش ِٛ ٌةةركالْ ئ ج

ٌةةٝ  ٌةةركالْ لةةى ٠ٍؾةةع ئ ٗةةٍ  ، ٌٚىةةٓج ّةةٗ ضٛنةةحٖ جٌّ ُتت٠  ٔةةٙ جٌمةةحْٔٛ ٌكى ٓتتج ٣شؽتتغ إ ُتتز١ ٣شؽتتغ أًغتتش  ُتتذطإ ث ث

 ثػضذجسثس ٓٞمٞػ٤ز 

ّةةح  ةةحْ جٌيمةةى ال ٠مةةَٛ ذكر١يطةةٗ  رُي إٔ ُِؼوذ أسًجٗج عاعز ٓةةرد ،  ةةايج جٔيةةىَ جٜ ٌوةةٓ ِٕٙ ٞةةح ٚجٌّكةةً ٚجٌ ٘ةةٝ جٌٍ ٚ

ّةةح ٠ٚىْٛ ذح٠ال ِٚػً جٔيىجَ جٌٍوٓ جنطالي ٠ٍٖٗ  حٌٍٞح ٠ٗط٠ٍ  ١ٗ جٌط١ّ ِةةع ضكحذمٙ ١ُ ٚضمحذً جإل٠ؿةةحخ ٚجٌمرةةٛي 

ٗةة٠ٍٚ جٌط١١ّةُة ٚجٌطمحذةةً  ٗةةٍٚع١س   ٗةةط٠ٍ  ١ةةٗ جٌّ ٓةةرد ض ٗةةٍٚع١س ٚجٌ ٗةةط٠ٍ  ١ةةٗ جإلِىةةحْ ٚجٌطيةة١ٓ ٚجٌّ ِةةع جٌّكةةً ٠

ٖةة٠ٍ  ٖةة٠ٍٚ ٠ر١ي١ةةس ال ٠مةةَٛ جٌيمةةى ذةةىٚٔٙح ٚ ٘ةةٟ  ٠ ٚجإلِىةةحْ ٚجٌطي١ةة١ٓ  ةةٟ جٌّكةةً  ٖةٍة ٞةةح ٚ ٚجٌطكةةحذك  ةةٟ جٌٍ

ٖةة١حء أٚ جٌٍّٗٚع١س  ٟ جٌّكً  ايج جنطً ٍٖ ٕةةح ض١ٍّةةٗ ٠ر١يةةس جأل ٌةةركالْ ٘ ٗةة٠ٍٚ وةةحْ جٌيمةةى ذةةح٠ال ٚج ٘ةةًٖ جٌ ِةةٓ   ٠

ٛةةٍكس  ٕةةطؽ أغةةٍج ٠ٚؿةةَٛ ٌىةةً يٞ ِ ٖةةٍعح  ةةال ٠ ٠فٍٞٗ جٌمحْٔٛ قّح٠س ٌٍّٛكس عحِس ٚجٌيمى جٌرح٠ً ِٕيىَ ٠ر١يس ٚ

كتت٢ ؽتتشؿ د / ػذذ ثُشصثم ثُغتتٜ٘ٞس١ ثُٞعتت٤و  . أْ ٠طّٓه ذركالٔٗ ٌٍّٚكىّس أْ ضمٟٝ ذحٌركالْ ِٓ ضٍمحء ٔفٓٙح

 397 396ؿ  –ص٘و٤ـ ثُٔغضؾجس ثفٔذ ٓذفش ثُٔشثػ٠  ––ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ 

ٌةةًٞ ٠مةةٌٍٖ  ٝٛٞ ٓج رٛذش إ٤ُٚ ٓقٌٔز ثُ٘ول ثُٔقش٣ز ٌةةركالْ ج ٌةةس ج ٗةةٍ  لةةٌٍ جٌطفٍلةةس ذةة١ٓ قح  مٟص ذةةحْ " جٌّ

ٖةةىً ِيةة١ٓ أٚ جٚؾةةد أْ ٍةةٝ ٚؾةةٛخ ئضرةةح   ٔةةٙ جٌمةةحْٔٛ ع ٌةةٕٙ ع١ٍةةٗ  ةةايج  ٌةةس عةةىَ ج ٚةة٠ٍكس ٚقح  جٌمةةحْٔٛ ذيرةةحٌز 

ٍةةٝ  –ضّٟٓ جٌٌٛلس ذ١حٔح ِي١ٕح ٚلٌٍ جٌركالْ ٍٚجقس ؾُجء عٍٝ عىَ جقطٍجِٗ  حْ جإلؾٍجء ٠ىْٛ ذح٠ال  ٌةة١ّ ع ٚ

ٍةةد  ٕةةىِح ٠طك ٛةةِٛس ،  حٌمةةحْٔٛ ع ِةةٓ جٌه ٕةةس  ٛةةَٛ ئال أْ ٠ػرةةص ضكم١ةةك ذح٠ةةس ِي١ ِةةٓ جٌه ٛةةٍكطٗ  ِٓ ضمٌٍ جٌٗىً ٌّ

ٙةةح  ةةٟ  ٌةةه أْ جإلؾةةٍجء أٚ ٖىال ِي١ٕح أٚ ذ١حٔح ِي١ٕح  أّح ٠ٍِٝ ئٌٝ ضكم١ةةك ذح٠ةةس ضكمم ٗةةىً أٚ جٌر١ةةحْ ي ٘ةةًج جٌ ضةةٛج ٍ 

ٖةةىً  ِةةح ضمةةىَ  ةةايج جٚؾةةد جٌمةةحْٔٛ  جٌيًّ جالؾٍجتٝ ٘ٛ عًّ لحٟٔٛٔ ٠ؿد أْ ضطٛج ٍ  ١ٗ ٠ٍٖٚ ِي١ٕس ٚضٍض١رح عٍٝ 

ِةةٓ  ٓةةطٙى ٗ  ٔةةحش ٠ ٘ةةًٖ جٌر١ح ِةةٓ  ٗةٍة   ِةةٍجو جٌّ ٌةةٝ  ٌةةطفكٓ ئ ٘ةةٛ ج ِي١ٓ أٚ ذ١حٔح  ٟ جإلؾٍجء  حْ ِٕح٠ جٌكىُ ذحٌركالْ 

 10/5/1988ؽِغز  –م  49ُغ٘ز  1065 –فٌْ ٓقٌٔز ثُ٘ول ك٢ ثُطؼٖ سهْ  ِي١ٕس. ضكم١ك ذح٠س

ٞةةٌٍٚز  ٌةةٗ ٚال  ٚةةىٌٚ قىةةُ ذاذكح ٌةةٝ  ٌةةٗ ٚؾةةٛو لةةحٟٔٛٔ  ةةال قحؾةةس ئيْ ئ ٌةة١ّ  ِٚٓ غُ  حٔٗ ٌّٚح وحْ جٌيمةةى جٌرح٠ةةً 

ٛةةٍكس ٌةةٗ ِ ِةةٓ  ِةةٓ جألقةةٛجي  ةةال ٠كطةةحؼ  ٓةةطم١ُ  ةةٟ وػ١ةةٍ   ةةٟ ضم٠ٍةةٍ  ٌٍكىُ ذحٌيىَ عٍٝ ِيىَٚ ًٖٚ٘ ٔط١ؿس ِٕكم١س ض

٘ةةًج جالعطرةةحٌ  ٛةةٍ ٗ عةةٓ  ٛةةىٌ  ةةٟ ض جٌركالْ أْ ٠ٍ ع وعٜٛ ذًٌه ِٚح ع١ٍٗ ئال أْ ٠يطرٍ جٌيمةةى جٌرح٠ةةً ِيةةىِٚح ٠ٚ

ٜتتٞ ال ٣تتضثٍ كتت٢  كِٞ ًجٕ ثُؼوذ ثُذجهَ د٤ؼج ًجٕ ُِذجةغ دٕٝ إٔ ٣ققَ ػ٠ِ فٌْ دذطاٗٚ ثٕ ٣ضقتتشف كتت٢ ثُٔذ٤تتغ ك

٠ ثُؼاهز ك٤ٔج د٤ٖ ثُٔضؼجهذ٣ٖ دَ ٣ؾجٝصٛج إ٠ُ ثُـ٤ش كتتئرث ٝال ٣وضقش ثعش ثُذطإ ػٌِِٓٚ ٣ٌٕٝٞ د٤ؼٚ فق٤قج ي 

سصخ ثُٔؾضشٟ ػ٠ِ ثُؼ٤ٖ ثُض٠ ثؽضشثٛج دؼوذ دجهَ أٝ هجدَ ُإلدطجٍ فوج ػ٤٘٤ج أٝ سٛ٘ج سع٤ٔج أٝ فن ثسصلجم ٓغا 

ُتتٞ دتتجع ًتتزُي  ٜتتج ثُٔؾتتضشٟ  ٓتتٖ ثُقوتتٞم ثُؼ٤٘٤تتز ثُضتت٢ سصذ  عْ صوشس دطتتإ ثُذ٤تتغ كتتجٕ ثُذتتجةغ ٣غتتضشد ثُؼتت٤ٖ  ج٤ُتتز 

ثٗظتتش ثُٞعتت٤و كتت٠ ؽتتشؿ " .ثُٔؾضشٟ ثُؼ٤ٖ إ٠ُ أ ش كجٕ ثُذجةغ دؼذ صوش٣ش ثُذطإ ٣غضشدٛج ٖٓ ثُٔؾضشٟ ثُغج٢ٗ

 "437ٝ ؿ  429ص٘و٤ـ ثُٔغضؾجس ٓذفش ثُٔشثؿ٠ ؿ  -د/ ػذذ ثُشصثم ثُغٜ٘ٞس١ – 1ػ –ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ 

٘ةةٛ أْ ٠يةةحو ق١ّٕح لٟص ذحْ "جألغٍ جٌّطٍض ٝك٠ ٛزث ثالصؾجٙ عجسس ٓقٌٔز ثُ٘ول ثُٔقش٣ز د عٍٝ ذكالْ جٌيمةةى 

جٌّطيحلىجْ ئٌٝ جٌكحٌس جٌطٟ وحٔح ع١ٍٙح لرً جٌطيحلى ئال جٔٗ لى ٠ىْٛ ً٘ج ِٓطك١ال ٚ٘ٛ ِح الَِٗ أْ ٠ّكٛ جٌركالْ وةةً 

ٌةٝة  ٍةةٙ جٌكىةةُ جٌّكيةةْٛ  ١ةةٗ ئ ٞةةّٕٟ ذةة١ٓ عحلى٠ةةٗ ، ٚئي ن ٚةة٠ٍف أٚ  ٘ةةًج جألغةةٍ ٔط١ؿةةس جضفةةحق  جغٍ ٌٍيمى ْٛجء وةةحْ 

ٔةةٗ ال ٠ىةةْٛ لةةى ذكالْ جٌيمى ٚعٛوز ٠ٍ ِةةٓ ِرةةحٟٔ  ح ٙةةح  ِةةح ع١ٍ ٓةة١ٍُ جٌيةة١ٓ ٚ ِةةٓ لرةةً جٌطيحلةةى ذط  ١ٗ ئٌٝ ِح وحْ ع١ٍةةٗ 

ٓةةٕس  ٠1482يةةٓ ٌلةةُ نةةحٌف جٌمةةحْٔٛ" "  ٓةةس  –ق 50ٌ ٓةةٕس  2270ٚ جٌكيةةٓ ٌلةةُ  28/6/1987ؾٍ ٓةةس 56ٌ ق ؾٍ

 "432و/ جٌٌٕٓٙٛٞ ٘حِٕ ٘ – 1ؼ –ِٗحٌ ئ١ٌّٙح  ٟ ِإٌف ج١١ٌْٛ  ٟ ٍٖـ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ  23/1/1990

ٛةةٍف  ةةحألٌٚٝ ٠ٚرمةةح ٌمٛجعةةى جٌّٕكةةك أْ ٠كرةةك  ٗةةإ جٌط ٕةةً ٔ ٚذحٌطحٌٟ ٌّٚح وحْ قىُ جٌركالْ ٠ٕٓكد ذأغٍ ٌؾيٝ ِ

 – م67ُغتت٘ز  47سهتتْ  ٟ جٌكيةةٓ  ٓقٌٔز ثُ٘ول ثُٔقش٣زالٜ ضٍٛف ٠ؿٍٜ ئذٍجِٗ ِٓطمرال ٚ٘ٛ ِح أٚٞكطٗ 
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ًتتجٕ ثٗٚ ٣ضشصخ ػ٠ِ ثُذطإ ثٗقاٍ ثُؼوذ دق١ّٕح لٟص ذحْ "  11/6/1998ؾٍٓس  أعش سؽؼ٠ ٓ٘ز ٗؾٞةٚ ٣ٝؼضذش 

ًتتزُي كتتا ص٘لتتز ثُضقتتشكجس  ُْ ٣ٌٖ ٣ٝؼجد ًَ ؽب إ٠ُ ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ ٖٓ هذَ ال دجُ٘غذز ُطشك٤ٚ ٌُٖٝ دجُ٘غذز ُِـ٤ش 

 "ثُض٢ سصذٜج ثفذ ثُٔضؼجهذ٣ٖ ػ٠ِ ٓقَ ثُضؼجهذ أع٘جء ه٤جّ ثُؼوذ ك٢ فن ثُطشف ثأل ش أػٔجال ُٜزث ثألعش ثُشؽؼ٠

ٌتتْٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝدضطذ٤ن ٓ ٓتتٖ ثُق ٓتتٖ ثألٝسثم ٝ ًتتجٕ ثُغجدتتش  ٔتتج  م ٝثُقتتجدس  65ُغتت٘ز  11492 سهتتْ ج صوذّ ُٝ

ُتت٠ إٔ   7/5/2011دؾِغز  ـتتش فتتذثً ٝثُز١ هن٠ دذطإ ػوذ د٤غ ؽشًز ػٔش ثكضتتذٟ ثعتتض٘جدث إ ثُٔخجُلتتجس ٝهتتذ دِ

ٔتتش  ٔتتجٍ ثُؼتتجّ ٝثُضلتتش٣و ك٤تتٚ دذ٤تتغ أعتتْٜ ؽتتشًز ػ ٛتتذثس ثُ ُتت٠ إ ٘تتذ١ٖٓ ثُؾغجٓز أدٟ إ ٓطِوتتجً  دتتغٖٔ ال ٣ض٘جعتتخ أك

ٗتتجً  ثُض٢ٝثُقوٞم ٝثالٓض٤جصثس  ًتتز ُِؾتتشًز ٓؾج فقَ ػ٤ِٜج ثُٔؾضشٟي كنا ػٖ صغ٤ِْ ثُٔؾتتضشٟ ػوتتجسثس ِٓٔٞ

ٝثُغٔجؿ ُٚ دذ٤غ أفٍٞ رثس هجدغ أعش١ ٝصجس٣خ٢ ٝفنجس١ ال ٣ؾٞص  ٝدٕٝ أٟ ٓوجدَ ػ٠ِ ثُ٘قٞ عجُق ثُذ٤جٕي

ِتت٠ أعتتجط ثُضتتذكوجس ثُضقشف ك٤ٜج ي ٝص٤ٌٖٔ ثُٔغضغٔش ٖٓ د٤غ أفٍٞ ثُؾشًز دجُو٤ٔز ثُ ٜتتج ػ غتتٞه٤ز سؿتتْ صو٤٤ٔ

٘تتٚ  ٔتتز ثُنتتشثةخ ثُٔغتتضقوز ثألدثء ٓ ٜتتشح ثُنتتش٣ذ٢ ٝصق٤ٔتتَ ثُؾتتشًز ه٤ ٓتتٖ ثُض ٘تتٚ  ثُ٘وذ٣تتز ثُٔخقتتٞٓز ي ٝص٤ٌٔ

ٌةةُ ٠ىةةٓ ّةةى٠ٚضٍض١رح عٍٝ ِح ضمىَ  حْ جٌّٓطػٍّ جالؾٕرٝ " جٌ ي ثال شٟؽخق٤جًي ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثُٔخجُلجس  ٌةةٍج٘ٓ"  ٓ ج

ٌةةٍ٘ٓ ِحٌىح ٌٍٍٗوس ٚلص ئذٍجَ عمةةٛ ٌةةىعٜٛ ٌلةةُ العتت٤ٔج و ج ٛةةحوٌ  ةةٟ ج ِةةٓ جألٌٚجق ٚجٌكىةةُ جٌ  11492ئْ جٌرةةحوٞ 

ُتتْ ٣ٔ٘قتتٚ جٌمٟحت١س  65ٌٕٓس  ٔتتج  ٌتتجً ُِٔؾتتضش١ ُألفتتٍٞ ٝثُلتتشٝع ً إٔ ػوذ د٤غ ؽشًز ػٔش أك٘ذ١ ُْ ٣ضنتتٖٔ ص٤ِٔ

ٗتتٞ ٓتتٖ أ١  ع فوجً ك٢ ثُضقشف دجُذ٤غ ك٢ أ٣ز أفٍٞ أٝ كشٝع ٓلشصر ٣ٌٖٔ صغؾ٤ِٚ ٝؽتتٜشٛج ٝصشص٤تتخ أ١ فوتتٞم 

ٛتتٞ إٔ  ٘تتٞثٕ )د٤تتغ ٝؽتتشثء ثألعتتْٜ(  ِتتش ػ ٓتتٖ ثُؼوتتذ ثُضتت٢ فٔ ٔتتجدر ثُغجُغتتز  ػ٤ِٜج ي ٝإٗٔج ًجٕ ٓقتتَ ثُذ٤تتغ ٝكوتتجً ُِ

ٓتتٖ أعتتْٜ ثُؾتتشًز 90ثُطشف ثألٍٝ هذ دجع ـ دؾشٝه ٝه٤ٞد ػذ٣ذر صنٜٔ٘ج ثُؼوذ ـ إ٠ُ ثُطشف ثُغتتج٢ٗ ٗغتتذز   %

ٌتتٖ ٤ٌِٓتتز أفتتٍٞ ٝكتتشٝع ٓلتتشصر ٣وضتتشٕ ٝكوجً ألفٌجّ هجٕٗٞ عٞم ثُٔجٍي ٝثٕ ث٤ٌُِٔز ثُض٢ ثٗضوِش ُِٔؾضش ١ ُْ ص

دٜج فوٚ ك٢ ثُضقشف ي ٝؿ٘ٔج ٓج ثٗضوَ إ٠ُ ثُٔؾضش١ ٛٞ ثألعْٜ ٓقَ ثُؼوذ ٝكوجً ُ٘ـ ثُٔجدر ثُغجدؼز ٖٓ ثُؼوتتذ 

ثُض٢ ٗقش ػ٠ِ إٔ )٣ضْ ٗوَ ٤ٌِٓز ثألعْٜ ٓٞمٞع ٛزث ثُؼوذ ....( ي ٝإٔ ثُٔؾضش١ هذ ثُضتتضّ دجعتتضٔشثس٣ز ٗؾتتجه 

ٜتتج أٝ ثُؾشًز ٝكوجً ُقٌْ  ثُٔجدر ثُقجد٣ز ػؾش ٖٓ ثُؼوذ ٝثُض٢ ُْ صقذد ُِٔؾضش١ أفٞالً دزثصٜج ٣ٌٔ٘ٚ ثُضقشف ك٤

ٔتتجدر ثُخجٓغتتز ػؾتتش  سٜٛ٘ج ي دَ إٕ ثُؼوذ ه٤ذ فش٣ز ثُٔؾضش١ ك٢ صـ٤٤ش ثعضخذثّ دؼل ثألفٍٞ ٓغِٔج كؼَ كتت٢ ثُ

ٛتت٢ أسك ٔتتش(  ٓخققتتز ٝٓخططتتز  ٖٓ ثُؼوذ ف٤ٖ أًذس ػ٠ِ إٔ أسك ثُؾشًز دٔذ٣٘ز ٗقش )ٓ٘طوز ثُؾذَ ثألف

ٓتتٖ ثُغتتِطز  ٛتتزث ثالعتتضخذثّ إال ٝكوتتجً ُِنتتٞثدو ثُوج٤ٗٞٗتتز ثُقتتجدسر  ٗتتٚ ال ٣ؾتتٞص صـ٤٤تتش  ُاعتتضخذثّ ثُقتت٘جػ٢ ٝأ

ِتتن دجُضقتتشف كتت٢  ثُٔخضقز ي ٝثُذجد١ ٖٓ ًَ ٓج صوذّ إٔ )ؽشًز ػٔش أك٘ذ١( ُْ ٣ٌٖ ُٜج عٔز فوٞم ٓلتتشصر صضؼ

 .أفٍٞ دؼ٤ٜ٘ج ثُؼوجس١ 

٘تتذ١ صشصخ ػ٠ِ ثٗؼذثّٚق١ع ئٔٗ ٚلى  ٔتتش أك ٛتتزث ثُذ٤تتغ ثُذجهتتَ دطتتإ  هشثس د٤غ ؽتتشًز ػ ٝثُؼوتتذ ثُٔذتتشّ كتت٢ ؽتتإٔ 

ٚيٌه ٚ مح ٌكىُ  صشصذش ػ٠ِ ثُؼوذي ثُض٣٢٘غقخ دقٌْ ثُِضّٝ ػ٠ِ ًجَٓ ثالُضضثٓجس ثألٓش ثُز١   ٓؼج ثُذ٤غ ٝثُؼوذ

ٜتتج  "142" جٌفمٍز جألٌٚٝ ِٓ جٌّحوز ٘تتجء ثألفتتٍٞ ثُغتتجُق د٤جٗ دٔؼشكتتز ثُؾتتٜش  ٖٝٓ عْ كئٕ ؽٜش ًجَٓ أسثمتت٢ ٝد

ُتتي ثُؾتتٜش ٝثؽتتخ ثُؾتتطخ ٝثُٔقتتٞ  ٌتتٕٞ ر ثُؼوجس١ ٣ٌٕٞ ؽٜشثً ٓ٘ؼذٓجً ثدضذثًء ي عْ ٝدذطإ ثُذ٤غ ٝدطإ ثُؼوذ ٣

ٓةةٕس  872جٌٍّٗٙز ذٍلُ  ، ٚئي وحْ ٍٖٙ لٛجتُ جٌٍ٘ٓإػٔجالً ُقؾ٤ز ثُقٌْ ثُونجة٢  ٗةةٍٙ  2009ٌ ِىطةةد ٠ٕكةةح ذحٌ

ٓةةٕس  6396جٌيمةةحٌٞ ، ٚذةةٍلُ  ٖةةّحي جٌمةة 2009ٌ ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ، ٚذةةٍلُ ِىطةةد  ٓةةٕس  804حٍ٘ز ٌٍ ِىطةةد  2009ٌ

ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ، ٚذةةٍلُ  2009ٌٕٓس  951جٌٌّٕٛٛز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ ، ٚذٍلُ  ٍةةٛجْ ٌٍ ٓةةٕس  6396ِىطةةد ق ٌ2009 

ٓةةٕس  1173ِىطد ّٖحي جٌمحٍ٘ز ٌٍٍٗٙ جٌيمحٌٞ ، ٚذةةٍلُ  ٘ةةح  2009ٌ ٗةةٍٙ جٌيمةةحٌٞ ٚذ١ٍ ٕةةٛخ جٌمةةحٍ٘ز ٌٍ ِىطةةد ؾ

ٙةةح ِٓ جٌمٛجتُ لى ضُ جْطٕحو ٓةةحٌف ذ١حٔ جع ئٌٝ ٍٖٙ جٌيمحٌجش جٌٓحٌف ذ١حٔٙح جًٌٞ غرص ذكالٔٗ ٚجٔيىجِٗ جذطىجءع ٌألْرحخ جٌ

ٓتتز كتت٢ فتتن ٚجٔطٙحءع وأغٍ ٌكؿ١س جٌكىُ جٌٛحوٌ ذركالْ جٌر١ع ٚذكالْ جٌيمى ،  ِتتز ٝٓ٘ؼذ ٌتتٕٞ دجه كئٕ صِي ثُشٕٛٞ ص

ٔتت٘ـ ثُؼوتتذ ُِٔؾتتضش١ فوٞهتتجً  جُ ،ثُذُٝز  ُتتْ ٣ ٜتتجُضؼِوٜج دؾتتٜش أفتتٍٞ ػوتتجسثس   قتتز كتت٢ ؽتتٜشٛج أٝ ثُضقتتشف ك٤
ٔتتشصٜٖ )ثُٔغتتضغٔش ثُٔؾتتضش١( دؾ٤ٔتتغ ٚوْٚ أْ ٠غ١ٍ يٌه ِٓ قك  ُتتذثةٖ ثُ ثُشثٖٛ ك٢ ثُشؽٞع ػ٠ِ ثُٔوضشك ٝث

٘تتذ١  ٔتتش أك ِتت٠ ؽتتشًز ػ ِتت٠ ثُؾتتشًز ثُٔطؼتتٕٞ متتذٛج أٝ ػ ِتتٚ ي ٝال ٣قتتضؼ دتتجُشؽٞع ػ ٓج ُٚ ٖٓ فوٞم ٝد٣تتٕٞ هذ

ٛتتٞ دجػضذجس إٔ ثُضغ٤ٜاس أٗلوش ػ٠ِ ٗؾجه ثُؾشًز ي ك جُؾشًز ثُٔؼ٤٘ز ًجٗش ٢ٛ ٓقَ ثُذ٤غ ثُذجهَ ٝثُٔؾتتضش١ 

 . ثُؾخـ ثُٞف٤ذ ثُز١ ٣ضقَٔ ؽ٤ٔغ ثُذ٣ٕٞ ثُض٢ ؽ٘ضٜج ٣ذثٙ
 أٓج ثُذكغ دجٕ ػوٞد ثُشٖٛ هذ صْ ؽٜشٛج ٝصغؾ٤ِٜج سع٤ٔج ٖٝٓ عْ ك٢ٜ فؾٚ ك٢ ٓٞثؽٜز ثُـ٤ش:

ٌتتجّ ثُوتتجٕٗٞ " ثُضغؾ٤َ ه لٟحء ِكىّس جٌٕمٝ ج٠ٌٍّٛس أْٖٝٓ ف٤ظ إٔ ثُٔغضوش ػ٤ِٚ ك٢  ُغتت٘ز  114ذوتتج ألف

٤ُٝغش ُٚ فؾ٤ز ًجِٓز دض٘ظ٤ْ ثُؾٜش ثُؼوجس١ ٛٞ ٗظجّ ؽخق٢ ٣ؾشٟ ٝكوج ُألعٔجء ال دقغخ ثُؼوجسثس  1946

ِتتخ أفتتقجح ثُؾتتإٔ  ِتت٠ ه ك٢ رثصٚ كٜٞ ال ٣ققـ ثُؼوٞد ثُذجهِز أٝ ٣ٌَٔ ثُؼوٞد ثُ٘جهقز دَ صضْ إؽشثءثصٚ د٘جء ػ
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ٗتتجس  ِتت٠ متتٞء ثُذ٤ج ٓتتٖ ٣وتتّٞ ٓوتتجْٜٓ ػ ٔتتجدر"أٝ  ٛتتزث ثُوتتجٕٗٞ ثؽتتضٔجٍ هِذتتجس ثُؾتتٜش 22ثُضتت٢ أٝؽذتتش ثُ ٓتتٖ   "

ُتتي ثُغتتجدن  ثُؼوجس١ ػ٤ِٜج ٜٝٓ٘ج ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دأفَ فن ث٤ٌُِٔز أٝ ثُقن ثُؼ٢٘٤ ٓقَ ثُضقتتشف ٝثعتتْ ثُٔج

أٝ فجفخ ثُقن ثُؼ٢٘٤ ٝهش٣ن ثٗضوجٍ ث٤ٌُِٔز أٝ ثُقن ثُؼ٢٘٤ إ٤ُٚ ي ٝٓض٠ هجٓش ٓقِقز ثُؾٜش ثُؼوجس١ دذقظ 

ُتتْ  أفَ ُتتٞ  ٜتتج ٝ ث٤ٌُِٔز أٝ ثُقن ثُؼ٢٘٤ ك٢ فذٝد ٛزٙ ثُذ٤جٗجس ٝصِي ثألٝسثم ٝهجٓش دؾتتٜش ثُٔقتتشس ثعتتض٘جدث إ٤ُ

٣ضشصخ ػ٠ِ ٛزث ثُضغؾ٤َ ثٗضوجٍ ث٤ٌُِٔز إ٠ُ هجُخ ثُؾٜش ُذ٤جٕ ع٘ذ ث٤ٌُِٔز أٝ ٌُٕٞ ثُٔضقشف ؿ٤ش ٓجُي ُِقن 

ٓتتز ال ص٘ذتت٢ ػتت ٓتتٖ ثٗضوتتجٍ ثُقتتن" ثُٔضقشف ك٤ٚ هجُٔج إٔ ثألٝسثم أٝ ثُٔغض٘ذثس ثُٔوذ ٔتتجٗغ  " ٗوتتل ٖ ثُؼ٤تتخ ثُ

ج١١ٌْٛ ٓؾجس إ٤ُٚ ك٢ ٓؤُق  847ؿ  153سهْ  33ٓؾٔٞػز أفٌجّ ثُ٘ول ثُغ٘ز  -٤ٗٞ٣1982ٚ  30ٓذ٢ٗ ك٢ 

 "488ٚ  487و/ جٌٌٕٓٙٛٞ ٘حِٕ ٘ – 9ؼ – ٟ ٍٖـ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ 

ٔج ص٘ضوتتَ دتتأٓش٣ٖ ثفتتذٛٔج أفتت٠ِ ٖٓ رُي إر صوٍٞ " إٔ ث٤ٌُِٔز ال ص٘ضوَ دجُضغؾ٤َ ٝفذٙ إٗ ٚضمٍخ ِكىّس جٌٕمٝ

ِتت٠  ثعجع٠ ٝٛٞ ثُؼوذ ثُقق٤ـ ثُ٘جهَ ٤ٌُِِٔز ٝعج٤ٜٗٔج صذؼ٠ ٝٛٞ ثُضغؾ٤َ .... إرٕ كجُؼوٞد ثُقتتٞس٣ز ثُٔذ٤٘تتز ػ

 ثُـؼ ٝثُضذ٤ُظ ال ٣قققٜج ثُضغؾ٤َ ".

ٙةةح جٚؾةةد ٠ٚإنً ِٓ ً٘ج جٌٕٙ جٔٗ ٚجْ وحٔص جٌيمٛو جٌّر١ٕس عٍٝ جٌغٕ ٚجٌطى١ٌّ ال ٠ٛككٙح جٌطٓؿ١ً  حٌمحعىز ي جض

ٚةةك١ف ٍِضرةةح ألغةةحٌٖ  ٔةةٗ  ٖةةة ذأ ٍةةٝ  ٔةةح أْ ٠كىةةُ ع أْ ضكرك عٍٝ جٌيمٛو جٌرح٠ٍس ألٔٙح  ٟ قىُ جٌيىَ ٚال ٠طٌٛٛ لحٔٛ

ِةةحٌُ  ٘ةةٛ  ٞةةٍٚخ جٌٍغةةٛ جٌمةةحٟٔٛٔ ٚ ِةةٓ  ٞةةٍذح  جٌمح١ٔٛٔس  ٟ ق١ٓ أْ جألْحِ جًٌٞ جْطٕى ع١ٍٗ ذح٠ً ٚئال جعطرٍ يٌه 

 ٠ٓطم١ُ عّال. 

ُتتز ٝثُغؤثٍ ثألْٛ ٝثُز١ ٗؾذ ثٗٚ ُضث ُتتشٖٛ ثُشعتت٢ٔ كتت٢ فج ٓج إٔ ٗغٞهٚ ك٢ ٛزث ثُٔٞمتتغ ٣تتذٝس فتتٍٞ ثعتتش ػوتتذ ث

ٌتتْ  ٛتتَ ٣٘غتتقخ ف ٘تت٢ ٝ ٔتتضثد ثُؼِ صوجػظ ثُٔذ٣ٖ ػٖ عذثد ه٤ٔز ثُشٖٛ... َٛ ٣ضْ ثُض٘ل٤ز ػ٠ِ ثُؼوجس ٝد٤ؼٚ كتت٠ ثُ

 ٛزث ثألعش ػ٠ِ ًا ٖٓ أٓٞثٍ ثُذُٝز ثُؼجٓز ٝثُخجفز؟

ٓتتٖ ثإلؽتتشثءثس ثُضتت٢ ٣ٞؽتتخ ف٤ظ ثٗٚ دذث٣ز كجٕ ثُض٘ل٤ز ثُؼوجس١ ك٢ فٞسٖٝٓ  صٚ ثُشة٤غ٤ز ػذجسر ػٖ ٓؾٔٞػز 

ِتت٠  ٔتتجٍ ػوتتجسث ك٤ؾتتشٟ ثُض٘ل٤تتز ػ ٛتتزث ثُ ًتتجٕ  ٘تتٚ ٝ ٓتتجٍ ٓذ٣ ثُوجٕٗٞ ثصخجرٛج إرث ٓج أسثد ثُذثةٖ ثُض٘ل٤ز ثُؾذش١ ػ٠ِ 

ٗتتضع  ٔتتذ٣ٖ ٣غتت٠ٔ  ِتتٖ ُِ ِتت٠ ثُؼوتتجس دض٘ذ٤تتٚ ٣ؼ ثُؼوجس دطش٣ن فؾض ثُؼوجس ٝد٤ؼٚ دجُٔضثد ثُؼ٢ِ٘ ؽذشث ٣ٝضْ ثُقؾض ػ

ٔتتز ثُ ٓتتج د٤تتغ ثُؼوتتجس كضغتتذوٚ إؽتتشثءثس ص٤ٜٔذ٣تتز فتتذدٛج ثُوتتجٕٗٞ صذتتذأ دأػتتذثد هجة ٤ٌِٔز ٣ؼوخ رُي صغؾ٤َ ثُض٘ذ٤تتٚ أ

ُتتزٟٝ  دؾشٝه د٤غ ثُؼوجس ثُز١ عذن فؾضٙ ٝإ٣ذثع ٛزٙ ثُوجةٔز ٓقٌٔز ثُض٘ل٤ز ٣ٝؼِٖ ػٖ ٛزث ثإل٣ذثع فض٠ ٣ٌٖٔ 

ِتت٠  ًتتزُي ثػضشثمتتجصْٜ ػ ٛتتزٙ ثُؾتتشٝه ٝ ِتت٠  ٌتتٖ ثُؾتتإٔ إدتتذثء ٓافظتتجصْٜ ػ ٓتتٖ إؽتتشثءثس فضتت٠ ٣ٔ ٓتتج عتتذن  ًتتَ 

٘تت٢ "  ِتت٠ ثُؼوتتجس ٓشفِضتتٚ ثُٜ٘جة٤تتز دذ٤ؼتتٚ دتتجُٔضثد ثُؼِ  –ثٗظتتش ثُض٘ل٤تتز ثُؼوتتجس١ فغتتٜٔج هذتتَ إٕ ٣تتذ َ ثُض٘ل٤تتز ػ

 22ٝ 21ؿ  -ثُٔغضؾجس إعٔجػ٤َ ثُض٣جدٟ

عمررى  إال الرسررمييرد الرررىن  إن ( ال يجوز 1)ص٘ـ ػ٠ِ ثٗٚ "  " ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّى1035ٟٔجٌّحوز "ٖٝٓ ف٤ظ إٕ 
 عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

٘ةةْٛ(  2)  ، وان يكررون معينررا بالررذات  ام لناا ممااي ح اات امل يمااو يحااو لمح ااو ماايممزا   ٠ٚؿد أْ ٠ىْٛ جٌيمحٌ جٌٍّ
الحررق ، ،  رسررميعقررد  فرريعقد الرررىن ذاتررو أو  في أماتعيينا دقيقا من حيث طبيعتو وموقعو ، وان يرد ىذا التعيين 

ال  .ميطاللقع امرىن  لا 
لحؤخذ من ىذا امنص أن شرط ان قي  امرىن على عقير م حن ممي حجلز امل يمو علحو لمح و ميممزا  ام لن  ىاال 

الى ساامم ماان  –لحساالدي  ماان ذمااا أن مااي ال ح اات مح ااو ماايممزا  ام لناا   –شاارط مقاايج للجاال  م اا   اماارىن 
ع م جلاز ام جااز ميعلمااير ان ام جااز  الن امنص على ل رحم امرىن إنمي من  على –ال حجلز  جزه  –األسميم 

 لاممحع ىمي امغيح  امنييئح  امل  لكدو ملمرلين اقلضيج  قو من امميو اممرىلن.
حيث انو ولئن كان األصل ىو جواز الحجز عمى أموال المدين جميعيا ال فرق في ذلك بررين مررال وأخررر فرران  ومن

رف فيو ومنيا مررا حرررم ال ررارع حجررزه مراعرراة لممصررمحة منيا ما ال يجوز حجزه بطبيعتو أو بسبب عدم قابميتو لمتص
 العامة.

وأمرروال الييئررات والمؤسسررات العامررة ىرري أمرروال ال يجرروز التصرررف  لماان  حاا  إن أماالاو ام لماا  ام يماا  لامخي اا 
فييا أو الحجز عمييا ، فمن المقرررر أن المررال العررام بيررر قابررل لمتصرررف فيررو اى ال يجرروز نقررل ممكيتررو لغيررر الدولررة 

أل خاص االعتبارية العامة نظرا لما يترتب عميو أجازة التصرف فيو من تعطيل لممنفعة العامررة الترري خصررص أو ا
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ليا فان ىذا المال يصبح بالتالي بير قابل لمتنفيذ عميو أيررا كرران طريررق التنفيررذ ، فضررم عمررى أن أمرروال المؤسسررات 
 1971ط-أحكام التنفيررذ الجبررري وطرقررو –نة النمر انظر د/ أميالعامة تعتبر ىي كذلك من أموال الدولة العامة. " 

 "239و  238ص 
المصرية حينما قضت بان " األصل في المرافق العامررة أن تتوالىررا الدولررة  لىل امراى امذي  عملو م كم  امنقض

ام إال انو لرريس ىنرراك مررا يمنررت مررن ان تتعيررد بإدارتيررا إلررى إفررراد أو  ررركات وسرروام كرران اسررتغمل الدولررة لممرفررق العرر
يين مم أ لجلم اضااطرا  اممرياان لانلظيمااو حسااللزم إن لكاالن األ لا  لاممنشااي  بنفسيا أو عيدت بو إلى بيرىررا 

 – لاآلال  لامميمي  اممخ    إل ارة اممرين ممنجية عاان ام جااز علحيااي شااينيي ياا  ذمااا شااين األماالاو ام يماا 
والررذي  1955لسررنة  538ي القررانون رقررم وىررذه القاعرردة تعررد مررن أصررول القررانون االدارى قررد ك ررف عنيررا الم رررع فرر

لتقضررى بهنررو " ال يجرروز  1947لسررنة  129لسررنة  129" مكرررر مررن قررانون المرافررق العامررة رقررم 8أضرراف المررادة "
الحجررررررز و ال اتخرررررراذ إجرررررررامات الحجررررررز و ال اتخرررررراذ إجرررررررامات تنفيررررررذ أخرررررررى عمررررررى المن ررررررات وا الت والميمررررررات 

ا الحكرررم ولرررو كانرررت ىرررذه األمررروال ىررري أمررروال خاصرررة سررروام كانرررت المخصصرررة ردارة المرافرررق العامرررة وينطبرررق ىرررذ
السررنة  1/11/1962جمسررة  –ق 7لسررنة  176طعررن نقررم رقررم تستغميا الدولة بنفسيا أو عيدت بو إلررى بيرىررا." 

المست رررار عبرررد الحميرررد المن ررراوي و  –األصرررول العمميرررة لمتنفيرررذ الجبرررري  –م رررار إليرررو فررري مؤلرررف  953ص  13
 "242مراد ص  المست ار عبد الفتاح

ٝٗلظ ثألعش ٣٘غقخ إ٠ُ أٓٞثٍ ثُذُٝز ثُخجفز ف٤ظ ٣زٛخ ًغ٤ش ٖٓ ثُؾشثؿ ثُوج٤ٖٗٞٗ سؿْ ػذّ ٝؽٞد ٗـ إ٠ُ 

ُتت٠  ثٗٚ ال ٣ؾٞص ثُض٘ل٤ز د٘ضع ث٤ٌُِٔز ػ٠ِ أٓٞثٍ ثُذُٝز ثُخجفز ٝرُي ثعض٘جدث إ٠ُ إٔ ثُذُٝز ٓٞعتتٞم د٤غتتجسٛج ٝث

 ثُقغجدجس ثُق٤ٌٓٞز. إٕ ثُض٘ل٤ز ػ٤ِٜج ٣ٔظ د٤ٜذضٜج ٣ٝضؼجسك ٓغ كٞثةذ

ٙةةح ِهةةحذة  ٗةةح ع١ٍ ٚضكر١مح ًٌٙج جٌكىُ قىُ ذيىَ ؾٛجَ جٌكؿُ عٍٝ جالٌجٞٝ جٌٍّّٛوس ٍِى١س نحٚس ٌٍىٌٚس ٚجٌطةةٟ ضٕ

ِةةس" "  ِةةٛجي جٌيح ِةةٓ جأل ِةةس ٚذحٌطةةحٌٟ  ٛةةس ٌٍّٕفيةةس جٌيح ِةةىٟٔ  ةةٟ ئي ذًٙج جإلٔٗحء ضيطرٍ ِهٛ  – 23/4/1968ٔمةةٝ 

ٌةةف ج ٗةةحٌ ئ١ٌةةٗ  ةةٟ ِإ ٌةةٕمٝ ِ ٟةةحتٟ جالوجٌٜ ِؿّٛعةةس ئقىةةحَ ج ٌةةٝ ٘ –ٌطٕف١ةةً جٌؿرةةٍٞ جٌم  ٠ 177و/  طكةةٟ ٚج

1980                                                                                                    " 

ُتتذػٟٞ   ٔتتز ثُونتتجء ثالدثسٟ كتت٢ ث ٌتتْ ٓقٌ ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝدئٗضثٍ ٓج صوذّ ُٝٔج ًجٕ ثُغجدش ٖٓ ثألٝسثم ٝٝكوج ُق

ثألٓٞثٍ ثًُِٔٔٞز ُؾشًجس ثُوطجع ثُؼجّ ٝثُض٢ ثٗضوِش إ٠ُ ؽشًجس هطجع ثإلػٔجٍ ثُؼجّ إٔ  65ُغ٘ز  11492سهْ 

ٓتتز دجػضذتتجس  ٓتتٞثٍ  أ٢ٕٛ أٓٞثٍ ػج ِتتي ثأل ِتت٠ ثعتتضغٔجس ص ٘تتز ٝثُٔغتت٤طشر ػ ٛتت٢ ث٤ُٜٔٔ ٜتتج ثُٔخضِلتتز  ُتتز دأؽٜضص ثُذٝ

٘تتٞى ٝؽتتشًجس ٝدجُضج٢ُ كإٔ ثُؾٜجس ثُض٢ صض٠ُٞ د٤غ ٓغجٛٔجس ثُٔجٝثُضقشف ك٤ٜج  ُتتز ٝثُذ ًتتز ُِذٝ ٍ ثُؼجّ ثُِٔٔٞ

إٗٔج صوّٞ دئؽشثءثس ثُذ٤غ ٤ٗجدز ػٖ  ؽشًز ػٔش ثكضذٟٜٝٓ٘ج هطجع ثألػٔجٍ ثُؼجّ ٝثألؽخجؿ ثالػضذجس٣ز ثُؼجٓزي 

ِتتي ثُؾتتشًجس  ثُذُٝز ٝأؽخجفٜج ثالػضذجس٣ز ثُؼجٓزي ٝدضل٣ٞل ٜٓ٘ج ٖٝٓ عْ كجٕ فلز ثُ٘لغ ثُؼجّ ُْ ص٘ضل٢ ػٖ ص

 ٜج  جمؼز إلؽشثف ٝسهجدٚ ثُذُٝز ٝٓجُٜج ٓجٍ ػجّ.ٝظَ ٓغ ٗوَ صذؼ٤ض

ُتتز إكضجءٝٛٞ ٓج أ٣ذٙ  ِتتظ ثُذٝ ٕةةىِح  ثُؾٔؼ٤تتز ثُؼ٤ٓٞٔتتز ُوغتت٢ٔ ثُلضتتٟٞ ٝثُضؾتتش٣غ دٔؾ ٘ةةًج جالضؿةةحٖ ٚأوىضةةٗ ع  ةةٝ 

ٓةةٕس  344ألٍش " ذأْ جٌّحوز جألٌٚٝ ِٓ لحْٔٛ جٌؿٙحَ جٌٍّوُٞ ٌٍّكحْرحش جٌٛحوٌ ذحٌمحْٔٛ ٌلةةُ  ضةةٕٙ  1988ٌ

ٙةةىف عٍٝ جٔٗ " جٌؿٙح ٗةةيد ، ٠ٚ َ جٌٍّوُٞ ٌٍّكحْرحش ١٘ثس ِٓطمٍس يجش ٖه١ٛس جعطرح٠ٌس عحِس ٠ٍكك ذّؿٍّ جٌ

ٖةةهح٘  ِةةٓ جأل ٘ةةح  ِةةس جألنةةٍٜ ٚذ١ٍ ٖةةهح٘ جٌيح ِةةٛجي جأل ٍةةٝ أ ٌةةس ، ٚع ِةةٛجي جٌىٚ ٍةةٝ أ أْحْح ئٌٝ ضكم١ةةك جٌٍلحذةةس ع

 جٌّٕٛٛ٘ ع١ٍٙح  ٟ ً٘ج جٌمحْٔٛ............"

ٙةةحش ج٢ض١ةةس..... " ِٓ يجش جٌمحْٔٛ عٍٝ ج3ٗٔٚضٕٙ جٌّحوز "  ٓةةرس ٌٍؿ ٚةةحضٗ ذحٌٕ ٙةةحَ جنطٛح .........  -1" ٠رحٍٖ جٌؿ

ج١ٌٙثحش جٌيحِس ٚجٌّإْٓحش جٌيحِس ١٘ٚثحش جٌمكح  جٌيحَ ٍٖٚوحضٗ ٚجٌّٕٗحش ٚجٌؿّي١ةةحش جٌطيح١ٔٚةةس جٌطحذيةةس الٜ  -2

 ِّٕٙح  ٟ جألٔٗكس جٌّهطٍفس ذىح س ِٓط٠ٛحضٙح ٠رمح ٌٍمٛج١ٔٓ جٌهحٚس ذىً ِٕٙح.

ٖةةٍوحش جٌمكةةح  وحش جٌطٍجٌٗ -3 ِةةٓ  ٖةةٍوس  ٖةةهٙ عةةحَ أٚ  ٙةةح  ٓةةحُ٘  ١ ٟ ال ضيطرٍ ِٓ ٍٖوحش جٌمكح  جٌيحَ جٌطٟ ٠

 % ِٓ ٌأّْحٌٙح............."25جٌيحَ أٚ ذٕه ِٓ ذٕٛن جٌمكح  جٌيحَ ذّح ال ٠مً عٓ 

ٙةةح  -7 ٍةةٝ جعطرةةحٌ أِٛجٌ ٙةةح أٚ ٠ةةٕٙ جٌمةةحْٔٛ ع ٍةةٍذف  ١ ٔةةٟ ٌ ِةةٓ جٜ ؾٙس أنٍٜ ضمَٛ جٌىٌٚس ذاعحٔطٙح جٚ ّٞحْ قى جو

 جألِٛجي جٌٍّّٛوس ٌٍىٌٚس.
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ِةةٛجي  ٝثعضظٜشس ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ٍةةٝ أ ِّح ضمىَ أْ جٌٍّٗ  أٔح٠ ذحٌؿٙحَ جٌٍّوُٞ ٌٍّكحْرحش ٍْكس جٌٍلحذس ع

ٖةةٍوحش  ِةةٓ  جٌىٌٚس وّح قىو جٌؿٙحش جٌطٟ ٠رحٍٖ جٌؿٙحَ جنطٛحٚحضٗ ذحٌٕٓرس ٌٙح ِٚٓ ذ١ٕٙح جٌٍٗوحش ئٌٝ ال ضيطرةةٍ 

ْةةّحٌٙح ٚئيج وةةحْ ئ طةةحء 25ٙح ٍٖوس ِٓ ٍٖوحش جٌمكح  جٌيحَ ذّح ال ٠مً عٓ جٌمكح  جٌيحَ ٚجٌطٟ ضٓحُ٘  ١ ِةةٓ ٌأ  %

ٍةةٝ أْ لةةحْٔٛ  جٌؿّي١س جٌي١ِّٛس  ٟ ِؿحي ضكى٠ى جٌكر١يس جٌمح١ٔٛٔس ٌٍٗوحش لكح  جألعّحي جٌيحَ جْطمٍ ٚجٞكٍجو ع

ٚةةف ذح٠ٍ  ٟ وً يٌه  ال ضُجي جٌكر١يس جٌمح١ٔٛٔس ٌٍٗوحش جٌمكةةح  ج لكح  جألعّحي جٌيحَ لى ٓةةرحْ ِي١ةةحٌ ٚ ٌيةةحَ ذك

ٗةةح٠ٙح  ٔةةحش ٔ ٙةةح ٚئِىح ْةةٍٛخ ئوجٌض ٙةةح ال ذأ ِةةس ألِٛجٌ ٍةةك ذحٌٍّى١ةةس جٌيح ٖةةٍوحش جٌمكةةح  جٌيةةحَ ٠طي ِةةٓ  ٙةةح  وس ذأٔ ٗةٍة جٌ

ٕةةٛٞ  ٗةةهٙ جٌّي ِةةس جٌطةةٟ ضّػةةً جٌ ٙةةح  ةةٟ ئ٠ةةحٌ جإلوجٌز جٌيح ٚذكٓرحْ ِح ضٍضرٗ جٌٍّى١س جٌيحِس ِٓ ٚؾةةٛخ جٌطير١ةةٍ عٕ

ٓةةحّ٘س ٠رمةةح ٌٍمةةحْٔٛ ٌلةةُ  ٚذٕٝ عٓ جٌر١حْجٌيحَ جٌّحٌه ٌٍّحي   ٗةةٍوحش جٌّ ٓةةٕس  159أْ جٌؿّي١س جٌيحِس ٌٍ ٌ1981 

ْةةُٙ  ٍةةس جأل ّةةالن قّ ِةةٓ ٚجٌ ّةةس ذحٌمةةحْٔٛ ٌلةةُ ضطىةةْٛ  ٗةةٍوحش جٌّٕظ ِةةس ٌٍ ّةةح جٌؿّي١ةةس جٌيح ٓةةُٙ ، ذ١ٕ ٓةةٕس  203أٔف ٌ

ٍةةه 1991 ِةةس جألن١ةةٍز ال ٠ّ ٘ةةًٖ جٌؿّي١ةةس جٌيح ٟةةٛ  ّةةحي جٌيةةحَ ٚع ٓةةٗ   ططىْٛ ِٓ ِّػ١ٍٓ ٌٍٗهٙ جٌيحَ جٌّحٌه ٌٍ ذٕف

ِةةٓ وةةْٛ . ٚئّٔح ٠ّػً جٌّحٌه ٠ٚيرٍ عٓ ئٌجوضةةٗ ٘ةةح  ْةةطمٍ ع١ٍةةٗ ئ طحؤ ِةةح ج ٟةةح ٚ ْةةطظٍٙش جٌؿّي١ةةس جٌي١ِّٛةةس ج٠ ّةةح ج و

ٗةةف عةةٓ جْ جٌمكةةح  جٌيةةحَ ال ٠هةةطٙ ذةةٗ ضٕظةة١ُ ٚق١ةةى ٌٚو ذحٌمةةحْٔٛ ٌلةةُ  ٛةةٍٞ ضى ٗةة٠ٍع جٌّ ٞةةح  جٌط ٓةةٕس  97أٚ ٌ

ٗةةح٠ ِٚح ْرك ِٓ لٛج١ٔٓ قً ِكٍٙح ٚجْ جٌمكح  جٌيحَ عٍف جٌيى٠ 1983 ٔةةٛ  جٌٕ ٓةةد  ٌةةٕظُ جٌطةةٝ ضٕٛعةةص ق ى ِٓ ج

ِةةس جٚ  ٌةةريٝ ج١ٌٙثةةحش جٌيح ٟةةس  ِػً لكح  جٌرٕٛن ٚلكح  جٌرطٍٚي جٚ قٓد جٌّٕحْرحش جٌطح٠ٌه١س ِػً جٌٍٗوحش جٌمحذ

ٟةةٛ  ٌٍمةةحْٔٛ  ِةةٓ جٌه ٗةةٍوحش  ِةةٓ جٌ ٖةةٍوحش جٌّمةةحٚالش ٚجْ جٔطمةةحي عةةىو  ٓةةٕس  97ذيةةٝ  ٗةةحْ ١٘ثةةحش  1983ٌ ذ

ال ٠ف١ى ذًجضةةٗ  991ٌٕٓس  203محْٔٛ لكح  جألعّحي جٌيحَ جٌٛحوٌ ذحٌمحْٔٛ ٌلُ جٌمكح  جٌيحَ ٍٖٚوحضٗ ٚ جٌهٟٛ  ٌ

٘ةةًٖ  1983ٌٕٓس  97جٔكٓحٌ ٚٚف جٌمكح  جٌيحَ عٓ ًٖ٘ جٌٍٗوحش وّح أْ عىَ جٔكرحق  أقىحَ جٌمحْٔٛ ٌلُ  عٍٝ 

ّةةحو ٌةةٛجٌو ذحٌ ِةةس ذةةحٌّيٕٝ ج ِةةح ذم١ةةص  ةةٟ ئ٠ةةحٌ جٌٍّى١ةةس جٌيح ٚةةف  ٌةةه جٌٛ وحش  ال ٠فمةةى٘ح ذًجضةةٗ ي ٗةٍة ِةةٓ 29ز "جٌ  "

 جٌىْطٌٛ.

ٔتتجٍٝصشص٤ذج ػ٠ِ ٓج صوذّ كجٕ ؽشًجس هطجع  ٓتتٖ ف٤تتظ ثُطذ٤ؼتتز  ثألػ ٔتتز دجُوتتجٕٗٞ ثُٔؾتتجس إ٤ُتتٚ صؼضذتتش  ثُؼتتجّ ثُٔ٘ظ

ِتتي  ٓتتج صغتتجْٛ ك٤تتٚ ص ٓتتٖ عتتْ كتتجٕ  ٘تتٚ ثُٔؾتتشع كتت٠ ثُذعتتضٞس دجُوطتتجع ثُؼتتجّ ٝ ٓتتج ػذتتش ػ ٔتتّٞ  ثُوج٤ٗٞٗز دث ِٚ كتت٠ ػ

ٔتتج ٣٘ذغتتو إ٤ُتتٚ 25ُؼجّ دٔج ال ٣وَ ػتتٖ ثُؾشًجس ٖٓ ؽشًجس ال صؼضذش ٖٓ ؽشًجس ثُوطجع ث ٔتتجٍ إٗ ٓتتٖ سثط ثُ  %

ٜتتجص دجػضذتتجسٙ ٓشثهذتتج 3/3فٌْ ثُٔجدر " ًتتض١ ُِٔقجعتتذجس ٝدجُضتتج٢ُ صخنتتغ ُٞال٣تتز ثُؾ ٜتتجص ثُٔش ٓتتٖ هتتجٕٗٞ ثُؾ  "

ٜتتجس ثُضتت٠ ٣تت٘ـ  –ُقغجدجصٜج  ٓتتٞثٍ ؽ٤ٔتتغ ثُؾ ِتت٠ أ ٓتتج كتت٠ ثُشهجدتتز ػ ٣ٝذػْ رُي ٣ٝؤ٣ذٙ إٔ ُِؾٜجص ث ضقجفتتج ػج

ٝٛٞ ٓج ٣ضقون ًأفَ ػجّ ك٢ ؽشًجس هطجع ثألػٔجٍ ثُؼجّ  –ذجسٛج ٖٓ ثألٓٞثٍ ثًُِٔٔٞز ُِذُٝز ثُوجٕٗٞ ػ٢ِ ثػض

ٓتتج ٣غتتجْٛ دتتٚ ثُوطتتجع ثُختتجؿ كتت٢ دؼتتل ثُؾتتشًجس ثُضجدؼتتز  جفتتز ثٕ ٗقتتٞؿ ثُوتتجٕٗٞ  ُغتت٘ز  144دجعتتضغ٘جء 

ٓتتٞثٍ ثُٔغتتضغٔش 1988 ٓتتش ثأل ر هتتذ عتتجٛٔش ثُٔؾجس إ٤ُٚ ال صٔ٘غ ٖٓ ٓٔجسعز ٛزٙ ثُشهجدز دَ ٝصقل ػ٤ِٜج ٓجدث

ٗةة٠ٍع  ٌلةةُ ." ٓذجؽش ثٝ ؿ٤ش ٓذجؽش ك٤ٜج ثُذُٝز دطش٣ن ذطةةح٠ٌم  863 طٜٛ جٌؿّي١س جٌي١ِّٛس ٌمّٟٓ جٌفطةةٜٛ ٚجٌط

 7/12/1994ؾٍٓس  47/1/238ٍِف ٌلُ  15/12/1994

ٔتتجٍ ػتتجّ ٔتتش ثكضتتذٟ ثفضلظتتش دقتتلضٜج ً ٓتتج عتتذن ٝف٤تتظ إٕ ؽتتشًز ػ ِتت٠  كتتا صتتضثٍ ثُطذ٤ؼتتز ثُوج٤ٗٞٗتتز  ٝصشص٤ذتتج ػ

ٓتتز ُؾتتشًجس ثُوطتت ِتتن دج٤ٌُِٔتتز ثُؼج ٓتتٖ ؽتتشًجس ثُوطتتجع ثُؼتتجّ ٣ضؼ ٜتتج  جع ثُؼتتجّ دقغتتذجٕ ٓؼ٤تتجس ٝفتتق ثُؾتتشًز دأٗ

ٜتتج كتت٢ ٓتتٖ ٝؽتتٞح ثُضؼذ٤تتش ػ٘ ٓتتز   ألٓٞثُٜج ال دأعِٞح إدثسصٜج ٝإٌٓجٗجس ٗؾجهٜج ٝدقغذجٕ ٓج صشصذتتٚ ث٤ٌُِٔتتز ثُؼج

ٟةةيص ، أِح جٌفطٍئ٠حٌ جإلوجٌز جٌيحِس جٌطٟ ضّػً جٌٗهٙ جٌّيٕٛٞ جٌيحَ جٌّحٌه ٌٍّحي  ٍةةص ع١ٍّةةس جٌر١ةةع ٚن ز ٚجٌطةةٟ ض

ٔتتز ثُونتتجء جٌٍٗوس إلوجٌز جٌّٓطػٍّ جالؾٕرٝ  حْ  ٌتتْ ٓقٌ ٗتتٚ ٝهذوتتج ُق ِتتي ثُقتتلز ف٤تتظ ث ٓتتٖ ص ػوذ ثُذ٤غ ُْ ٣ـ٤تتش 

ٛتتزث 65ُغ٘ز  11492ثالدثسٟ ك٠ ثُذػٟٞ سهْ  ٗتتٚ ٝدقتتذٝس  ُتتزًش كج م ٝثُز١ هن٠ دذطإ ػوتتذ ثُذ٤تتغ عتتجُق ث

ٓتتج  ٓتتجال ػج ٌتتْ ثفضلظتتش ثُؾتتشًز دٞفتتلٜج  ٌتتْ ثُوتتجٕٗٞ ٝػتتجدس ثُق ُتتز صتتْ ثُضقتتشف ك٤تتٚ دجُٔخجُلتتز ُق ًتتج ُِذٝ ِٞٔٓ

ٛتت٢ ؽتتشًز ٓغتتجٛٔز  ع٤شصٜج ٔتتج ٣تتذَُ ثأل٠ُٝ فض٠ ُٝٞ أعذؾ ػ٠ِ ٛزث ثُؼوذ فلز ثُؼوذ ثُختتجؿ ٝثٕ ثُؾتتشًز  ٓٝ

ٓتتٖ ثُو٤تتٞد  ٗتتٚ صنتتٖٔ ػتتذدث  ٗتتٚ ف٤تتظ ث ُتتز١ هنتت٠ دذطا ػ٠ِ ثفضلجظ ثُؾشًز دقلز ثُٔجٍ ثُؼجّ ػوذ ثُذ٤غ رثصٚ ٝث

 ذٜج ال ٣غضو٤ْ ثُوٍٞ دجٕ صِي ثألٓٞثٍ ٢ٛ أٓٞثٍ  جفز ؽجٜٗج ؽجٕ ثألٓٞثٍ ثًُِٔٔٞز ُألكشثد ف٤ظ ثٕٝثُض٢ دٔٞؽ

ػوذ د٤غ ؽشًز ػٔش أك٘ذ١ ُْ ٣ضنٖٔ ص٤ٌِٔجً ُِٔؾضش١ ُألفٍٞ ٝثُلشٝع ًٔج ُْ ٣ٔ٘قٚ فوجً ك٢ ثُضقتتشف دتتجُذ٤غ 

ًتتجٕ ٓقتتَ ك٢ أ٣ز أفٍٞ أٝ كشٝع ٓلشصر ٣ٌٖٔ صغؾ٤ِٚ ٝؽٜشٛج ٝصشص٤خ أ١ فوٞم ٖٓ أ١  ٔتتج  ٜتتج ي ٝإٗ ٗتتٞع ػ٤ِ
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ثُذ٤غ ٝكوجً ُِٔجدر ثُغجُغز ٖٓ ثُؼوذ ثُض٢ فِٔش ػ٘ٞثٕ )د٤غ ٝؽشثء ثألعْٜ( ٛٞ إٔ ثُطشف ثألٍٝ هذ دجع ـ دؾشٝه 

ٔتتجٍي 90ٝه٤ٞد ػذ٣ذر صنٜٔ٘ج ثُؼوذ ـ إ٠ُ ثُطشف ثُغج٢ٗ ٗغذز  % ٖٓ أعْٜ ثُؾشًز ٝكوجً ألفٌجّ هجٕٗٞ عتتٞم ثُ

ٓتتج ٝثٕ ث٤ٌُِٔز ثُض٢ ثٗضوِش ُِٔؾ ٔتتج  ضش١ ُْ صٌٖ ٤ٌِٓز أفٍٞ ٝكشٝع ٓلشصر ٣وضشٕ دٜج فوٚ ك٢ ثُضقشف ي ٝؿ٘

ِتت٠ إٔ )٣تتضْ ٗوتتَ  ٓتتٖ ثُؼوتتذ ثُضتت٢ ٗقتتش ػ ٔتتجدر ثُغتتجدؼز  ُتت٘ـ ثُ ثٗضوَ إ٠ُ ثُٔؾضش١ ٛٞ ثألعْٜ ٓقتتَ ثُؼوتتذ ٝكوتتجً 

ٌتت ٔتتجدر ٤ٌِٓز ثألعْٜ ٓٞمٞع ٛزث ثُؼوتتذ ....( ي ٝإٔ ثُٔؾتتضش١ هتتذ ثُضتتضّ دجعتتضٔشثس٣ز ٗؾتتجه ثُؾتتشًز ٝكوتتجً ُق ْ ثُ

ثُقجد٣ز ػؾش ٖٓ ثُؼوذ ٝثُض٢ ُْ صقذد ُِٔؾضش١ أفٞالً دزثصٜج ٣ٌٔ٘ٚ ثُضقشف ك٤ٜج أٝ سٜٛ٘ج ي دتتَ إٕ ثُؼوتتذ ه٤تتذ 

ِتت٠  فش٣ز ثُٔؾضش١ ك٢ صـ٤٤ش ثعضخذثّ دؼل ثألفٍٞ ٓغِٔج كؼَ ك٢ ثُٔجدر ثُخجٓغز ػؾش ٖٓ ثُؼوذ ف٤ٖ أًذس ػ

ٗتتٚ إٔ أسك ثُؾشًز دٔذ٣٘ز ٗقش )ٓ٘طوز ثُؾذَ ثألفٔش( ٢ٛ أ سك ٓخققز ٝٓخططز ُاعتتضخذثّ ثُقتت٘جػ٢ ٝأ

 .ال ٣ؾٞص صـ٤٤ش ٛزث ثالعضخذثّ إال ٝكوجً ُِنٞثدو ثُوج٤ٗٞٗز ثُقجدسر ٖٓ ثُغِطز ثُٔخضقز

ٓتتٞثٍ  ٓتتٖ أفتتٍٞ ٝكتتشٝع صتتذ َ متتٖٔ ثأل ٌتتٚ  ٓتتج صِٔ ٌتتَ  ُٝٔج ًجٕ رُي ٝف٤ظ ثٗٚ ٝهذ عذش إٔ ؽشًز ػٔش ثكضذٟ د

ٜتتج  ٜتتج ثٝ ثُض٘ل٤تتز ػ٤ِ ٔتتجدر ثُضتت٢ ال ٣ؾتتٞص ثُقؾتتض ػ٤ِ ٌتتجّ ثُ ٌتتٕٞ هتتذ صتتْ دجُٔخجُلتتز ألف ٜتتج ٣ ٛتتٕٞ ػ٤ِ كتتجٕ ثٗؼوتتجد ثُش

ٛتتٞ  ٣ؾٞص " ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔذ٢ٗ الٗؼوجد ثُشٖٛ ػ٠ِ ػوجس ٓٔج ال1035" ٘تت٢ ٝ ثُقؾض ػ٤ِٚ أٝ د٤ؼتتٚ دتتجُٔضثد ثُؼِ

  ٓج ٣ؾؼَ صِي ثُشٕٛٞ دجهِز دطاٗج ٓطِوج ٝال صِقوٜج إؽجصر أٝ صقققٜج.

ٓتتٖ ثُز١ ٣وش ٜٝٓٔج ٣ٌٖ ٖٓ ؽل٤غ ُِشثٟ ُتتشؿْ  ِتت٠ ث س دوجء ثُشٖٛ ثُشع٢ٔ  ٝثُٔؼوٞد ػ٠ِ ؽشًز ػٔش ثكضذٟ ػ

سأٟ ص٘جٛنٚ ثالػضذجسثس ثُؼ٤ِٔز ٝال صتتٜ٘ل دتتٚ دطإ ػوذ ثُذ٤غ ٝثُز١ صْ ػ٠ِ أعجعٚ ثُشٖٛ كجٗٚ ك٢ ثُقو٤وز 

ِتتيثالػضذجسثس ثُؼ٤ِٔز  ٛتتٞ ِٓ ثُؾتتؼخ  ي أٓج ثالػضذجسثس ثُؼ٤ِٔز كجٕ ثُٔجٍ ثُز١ ؽشٟ ثُضؼجَٓ ػ٤ِٚ ٛٞ ٓجٍ ػجّ ٝ

ٛتتزث ثُضؾتتخ٤ـ ٓذتتشس  ٝفذٙ ٝثٕ ثُذُٝز ٓلٞمٚ ك٠ إدثسصٚ رُي ٓتتٖ  ُتتز ًض٘ظتت٤ْ ؽتتخـ ُِؾٔجػتتز ٣غتتضٔذ  إٔ ثُذٝ

ًتتَ  ه٤جٓٚ ٣ٝغضٔذ ٓ٘ٚ ؽشػ٤ز ٗلجر ثُوٍٞ ػ٠ِ ثُـ٤ش دؾإٔ أٝ مجع ثُؾٔجػز فلظجً ٝمذطجً ٝصغ٤٤شثً ٝص٤ٔ٘تتز كتت٢ 

ٜتتّٞ ث٤ُ٘جدتتز ػتٖت ثُؾٔجػتتز ٝثُضٔ ِتت٠ ٓل ُتتز صوتتّٞ ػ ٛتتزٙ ثُذٝ ٛتتٞ صٔغ٤تتَ ٣خنتتغ ألفتتٍٞ عاعتتز ثُٔؾتتجالس  ٜتتج ٝ غ٤تتَ ُ

ٔتتج: ث تتضاف  ٗتتجً ص٘ظ٤ٔ٤تتج ٝثفتتذثً. ٝعج٤ٜٗ ٌتتٕٞ ٤ًج ُتتز كتتا ص ٜتتج ثُذٝ أُٜٝٔج: صؼذد ثُض٘ظ٤ٔجس ثألعجعتت٤ز ثُضتت٢ صؾتتٌَ ٓ٘

ٜتتجس ؽتتشػ٤ز  ٓتتٖ ثُؾ ٔتتج: إٔ ٝظتتجةق ثُضوش٣تتش ٝثُض٘ل٤تتز ال صغتتضٔذ أ١  ٔتتجس. ٝعجُغٜ ٜتتزٙ ثُض٘ظ٤ أعتتج٤ُخ ثُضؾتت٤ٌَ ُ

إٕ أؽٜضر ثُذُٝز ثُٔ٘ٞه دٜج إدثسر ثُٔشثكتتن  ٓٔغِز أٝ ٗجةذز ػٖ ؿ٤شٛج ي كنا ػ٠ِ ق ثُؾٜذٓٔجسعضٜج إال دٞف

ٔتتج ٣قوتتن ثُضٌجكتتَ  ِتتي ثُغ٤جعتتجس د ٜتتج  ص٘ل٤تتز ص ٓتٖت ثُنتتٞثدو  ثُوج٤ٗٞٗتتز ثُضتت٢ صٌلتتَ ُ ٓتتز  ٓتتز دقض ٌتتٕٞ ِٓضض ثُؼجٓز ص

ًتتزُي ثُٔؼ٤٘تتز دجُخطتتجح ثُوتتج٢ٗٞٗ دتتجالُضضثّ د ٛتت٠  ُتتٞهٖ ثُٞثفتتذ ٝ ُتتز ٝصٌجكؤ ثُلتتشؿ دتت٤ٖ أكتتشثد ث جُؾتتشػ٤ز ٝثُؼذث

ثالؽضٔجػ٤ز ك٤ٔج صضخزٙ ٖٓ إؽشثءثس أٝ صقشكجس ٠ٛٝ دقذد ثُو٤جّ دذٝسٛج ثُٔ٘ٞه دٜج ك٢ إدثسر ٝصغ٤ش ثُٔشثكن 

ُتتز ٝثُٔلٞمتتز  ًتتز ُِذٝ ٛتت٢ كتت٢ ثألعتتجط ِٓٔٞ ٓتتز ٝثُخجفتتز ٝثُضتت٢  ٜتتج ثُؼج ُتتز ٝٓٔضٌِجص ٓتتٖ أسثمتت٠ ثُذٝ ٓتتز  ثُؼج

 ٜج دٔج ٣قون ثُقجُـ ثُؼجّ.ٝث٤ًُِٞز ٖٓ هذَ أكشثد ثُؾؼخ ػ٠ِ إدثسصٜج ٝثعضـاُ

ٛتتٕٞ  أٓج ثالػضذجسثس ثُؼ٤ِٔز ِتت٠ ثُؼوتتجس ثُٔش ُتتذثةٖ ػ ُتتشٖٛ ثٓض٤تتجصثس صضٔغتتَ كتت٢ عتتِطز ث ٝٛٞ ثٗٚ ٣٘ؾج ػٖ ػوتتذ ث

٣ٝغضٞك٠ دٔوضنجٙ ثُذ٣ٖ ٖٓ عٖٔ ثُذ٣ٖ ٖٓ عٖٔ ثُؼوجس كجٕ ثعضٞكجٙ ك٢ ٓٞثؽٜز دثةٖ   ش ع٠ٔ ٛزث صوذٓج ٝثٕ 

ٓتتٖ ثألفتتٞثٍ صطذ٤وتتٚ أٝ ثعضٞكجٙ ك٢ ٓٞثؽٜز ٖٓ ثٗضوِش إ٤ُٚ ٓ ٤ٌِز ثُؼوجس ع٠ٔ ٛزث صضذؼج ٝٛٞ ٓج ال ٣ؾٞص دقجٍ 

 أػٔجٍ أعجسٙ ػ٠ِ أٓٞثٍ ؽشًز ػٔش ثكضذٟ دجػضذجسٛج ٖٓ أٓٞثٍ ثُذُٝز ثُؼجٓز .

ِتت٠  ُتتٞثسدر ػ ٛتتٕٞ ث ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝػٖ ثُذكغ دؼذّ ٝؽٞد ثُضضثّ ػ٠ِ ٓقِقز ثُؾٜش ثُؼوجس١ دٔقتتٞ ثُو٤تتٞد ٝثُش

 ؽشًز ػٔش ثكضذٟ.

ِتت٠ 45كجٕ ثُٔجدر " 1946ُغ٘ز  118ٝدجالهاع ػ٠ِ هجٕٗٞ ثُؾٜش ثُؼوجس١ سهْ  ظ ثٖٗٚٝٓ ف٤ " ٓ٘ٚ ص٘ـ ػ

ٌةةه ٠ىطفةةٟ  ةةٟ ئؾةةٍجء ال ثٗٚ "  ٠ؿَٛ ِكٛ جٌم١ى ئال ذّمطٟٝ قىُ ٔٙحتٟ أٚ ذٍٞحء جٌىجتٓ ذطم٠ٍٍ ٌّْٟ ِٕٗ ِٚع ي

 " ِٛىق عٍٟ جٌطٛل١ع  ١ٗجٌّكٛ  ٟ قحٌس ٌ٘ٓ جٌك١حَز جٌيمحٌٞ ٚقمٛق جالِط١حَ جٌيمح٠ٌس ذالٍجٌ عٍ ٟ 

ٔةةٗ 2001" ٖٓ صؼ٤ِٔجس ثُؾتتٜش ثُؼوتتجس١ 580ٝص٘ـ ثُٔجدر "  ٍةةٝ ج ٟةةٝ قىةةُ ال "  ع ٠ؿةةَٛ ِكةةٛ جٌم١ةةى ئال ذّمط

٘ةةٓ جٌك١ةةحَز جٌيمةةحٌٞ  ٌةةس ٌ جء جٌّكةةٛ  ةةٟ قح ٌةةه ٠ىطفةةٟ  ةةٟ ئؾةٍة ِةةع ي ٕةةٗ ٚ ْةةّٟ ِ ٌةةىجتٓ ذطم٠ٍةةٍ ٌ ٞةةحء ج ٔٙحتٟ أٚ ذٍ

 " ٌطٛل١ع  ١ٗٚقمٛق جالِط١حَ جٌيمح٠ٌس ذالٍجٌ عٍ ٟ ِٛىق عٍٟ ج

 جٌّكٛ عحوش ٌٍم١ى ٍِضرطٗ جأل١ٍٚس............"ئيج أٌغٝ " ٖٓ رثس ثُضؼ٤ِٔجس ػ٠ِ ثٗٚ " 586ٝص٘ـ ثُٔجدر " 

 -٣ٝؤ ز ٖٓ ٛزٙ ثُ٘قٞؿ إٔ ٛ٘جى هش٣و٤ٖ ُٔقٞ ه٤ذ ثُشٖٛ ثُشع٢ٔ:
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ٌةةىجتٓ  -1 ٘ةةٝ ئٌجوز ج –جٌّكٛ جالنط١حٌٞ ٠ٚىْٛ ذٍٞح ج ٍةةٝ ئٌجوز ٚجقةةىز ٚ ٕةةٝ ع ٛةةٍف ِر ٙةةٛ ئيْ ض ٌةةىجتٓ ذطم٠ٍةةٍ  

.ِٕٗ ٌّْٟ 

ٟةةحء  -2 ٌةةٝ جٌم ِةةٍ ئ ِةةٓ ٌ ةةع جأل ٌةةىجتٓ ٚوةةحْ الذةةى  ٞةةح ج جٌّكٛ جٌمٟحتٟ  حٔٗ لى ٠ىْٛ ِٓ جٌٛيد جٌكٛٛي عٍٝ ٌ

  ١كىُ ذحٌّكٛ جٌمٟحتٟ قىّح ٔٙحت١ح.

ٌةةٍ٘ٓ لةةى ٠ىةةْٛ ذةةح٠ال أٚ  ٠ٚٓطفحو ِٓ يٌه أْ جٌّكٛ  ٟ ِؿٍّٗ ٌٗ أْرحخ عىز  مى ٠ىْٛ جٌى٠ٓ ٚك١كح لحتّح ٌٚىٓ ج

ّةةح لحذ ّةةح وةةحْ جٌم١ةةى ئٔ ٌةةى٠ٓ ٌٚ ِةةع ذمةةحء ج ٌةةٍ٘ٓ  ٟةةحء ج ْةةرحخ جٔم ِةةٓ أ ً ٌإلذكحي ٚلٟٝ ذاذكحٌٗ أٚ جٔمٟٝ الٜ ْرد 

ٌةةٍ٘ٓ ٠ىةةْٛ  ّةةح ٚوةةًٌه ج ٚةةك١كح لحت ٌةةى٠ٓ  ٠طيٍك ذٍ٘ٓ ٚك١ف لحتُ  حْ جٌم١ى  ٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ٠ؿد ِكٖٛ ٚلى ٠ىةةْٛ ج

٘ةةًٖ جٌك ٟةةح  ةةٟ  ٚةةك١ف  ١ؿةةد أ٠ ٟةةح ِكةةٛ جٌم١ةةى.  حٌم١ةةى ئيْ ٠ؿةةد ٚك١كح لحتّح ٌٚىٓ جٌم١ى ٔفٓٗ ٠ىْٛ ذ١ةةٍ  ٌةةس أ٠ ح

 ٓقٞٙ إٓج ُغذخ ٣ضؼِن دجُذ٣ٖ ثُٔنٕٔٞ ٝإٓج ُغذخ ٣ضؼِن دجُؼوجس ثُٔشٕٛٞ 

ِكىّس جٌمٟحء جإلوجٌٞ  ٟ جٌىعٜٛ ٌلةةُ ِٚٓ قىُ  ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝدضطذ٤ن ٓج صوذّ ُٝٔج ًجٕ ثُغجدش ٖٓ ثألٝسثم

ٓةةٕس  11492 ٓةةس  65ٌ ٟةةحت١س ذؿٍ ٟةٝة  7/5/2011جٌم ٌةةًٞ ل ٞةةٛ  ذمرةةٛ " ٚج ٖةةىالع، ٚ ةةٝ جٌّٛ ٌةةىعٜٛ  ـتتجء ي ج دئُ

ٔتتش 90ثُوشثس ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ي ٓغ ٓج ٣ضشصخ ػ٠ِ رُي ٖٓ  عتتجسي أ قتتٜج دطتتإ ػوتتذ د٤تتغ  ٓتتٖ أعتتْٜ ؽتتشًز ػ  %

ٗتتٞثٍ ثُٔضقتتذر  ٓتتٖ ؽتتشًز أ ًتتَ  أك٘ذ١ ثُٔذشّ د٤ٖ ثُؾشًز ثُوجدنز ُِضؾجسر )ثُو٤ٓٞز ُِضؾتت٤٤ذ ٝثُضؼ٤ٔتتش ـ فج٤ُتتجً( ٝ

ٓتتٖ ثُؼوتتذ ثُٔؾتتجس ُِضؾجسر ٝؽ٤َٔ ػذذ ثُشفٖٔ ٓقٔ ٔتتجدر ثُؼؾتتش٣ٖ  ُتتٞثسد دجُ ٌتت٤ْ ث ذ ثُو٘ذ٤و ي ٝدطإ ؽتتشه ثُضق

إ٤ُٚ ي ٝإػجدر ثُٔضؼجهذ٣ٖ إ٠ُ ثُقجُز ثُض٢ ًجٗج ػ٤ِٜج هذَ ثُضؼجهذي ٝثعضشدثد ثُذُٝز ُؾ٤ٔغ أفٍٞ ٝكشٝع ثُؾشًز 

ٛتتج ثُٔؾتتضشٟي ٝإ ٛتتٕٞ ثُضتت٢ عتتذن إٔ أؽشث ػتتجدر ثُؼتتج٤ِٖٓ ًٝجكز ٓٔضٌِجصٜج ثُٔغِٔز ُِٔؾضش١ ٓطٜشر ٖٓ ًَ ثُش

٘تتز إدتتشثّ ثُؼوتتذ ٝفضتت٠ صتتجس٣   ٓتتَ ٓغتتضقوجصْٜ ٝفوتتٞهْٜ ػتتٖ ثُلضتتشر ٓ إ٠ُ عجدن أٝمجػْٜ ثُغجدوز ٓغ ٓ٘قْٜ ًج

ٜتتج  تتاٍ كضتتشر ٗلتتجر  ٓتتجس ثُضتت٢ سصذ ُتتذ٣ٕٞ ٝثالُضضث ٓتتَ ث ٔتتَ ثُٔؾتتضش١ ٝفتتذٙ ًج ص٘ل٤ز ٛزث ثُقٌْ دٌجَٓ أؽضثةٚي ٝصق

ٓتتٖ % ٖٓ سأط ٓجٍ ث5ُثُؼوذي ٝدطإ د٤غ ثُٔغضغٔش ُ٘غذز  ُتتي  ِتت٠ ر ٓتتج ٣ضشصتتخ ػ ؾشًز إ٠ُ ٓؤعغز ثُض٣َٞٔ ٝ

ِتت٤ْٜ ثألٍٝ ٝثُغتتجٗ ٔتتذػ٠ ػ ٓتتش ثُ ِتت٠ ثُ٘قتتٞ ثُٔذتت٤ٖ دجألعتتذجح. ٝأُض ُتتي ػ ُتتظ ٝثُشثدتتغ ٝثُضجعتتغ  ٢ عتتجسي ٝر ٝثُغج

  ثُٔقشٝكجس.
ّةةٟ ِكىّس جٌمٟحء جإلوجٌٞ أْ جٌػحذص ِٓ قىُ وّح  ٓةةٕس  118ٚ  123 ٟ جٌىع١٠ٛٓ ٌل ز جٌّٕحَعةةحش 2011ٌ ـةة وجتةٍة

ٛةةحو ٓةةس جاللط ٟةةص ذؿٍ ْةةطػّحٌ جٌطةةٟ ل ُتتذػ٤٣ٖٞ ؽتتٌاً ي ٝدٞهتتق ص٘ل٤تتز ثُوتتشثس ثُغتتِذ٢  ٠4/7/2011س ٚجال دوذتتٍٞ ث

ثُونجة٤ز ي ٝٓج ٣ضشصخ  56ُغ٘ز  11492ك٢ ثُذػٟٞ سهْ  7/5/2011دجالٓض٘جع ػٖ ص٘ل٤ز ثُقٌْ ثُقجدس دؾِغز 

ِتت٠ ثُ٘قتتٞ ثُٔذتت ٓتتٖ ػ٠ِ رُي ٖٓ  عجس أ قٜج ثالعضٔشثس ك٢ ص٘ل٤ز ثُقٌْ ثُٔؾجس إ٤ُٚ ػ ًتتَ  ٤ٖ دأعتتذجدٚ ي ٝثُضتتضثّ 

ٜتتج  ٓتتج ُ ٌتتْ ٓغتتضخذٓز  ثُؾٜز ثإلدثس٣ز ٝثُؾشًز ثُو٤ٓٞز ُِضؾ٤٤ذ ٝثُضؼ٤ٔش دجصخجر ٓج ٣ِضّ ٖٓ إؽتتشثءثس ُض٘ل٤تتز ثُق

ٛتتزث  ٔتتج ٓقتتشٝكجس  ٔتتجٍ ثُؼتتجّ ي ٝأُضٓضٜ ِتت٠ ثُ ٓتتز ٝثُقلتتجظ ػ ٖٓ ثٓض٤جصثس ثُغِطز ثُؼجٓز ك٢ فٔج٣ز ثُٔشثكن ثُؼج

 ٞؽخ ٓغٞدصٚ ثألف٤ِز ٝدـ٤ش إػإ ي.ثُطِخ ي ٝػ٠ِ إٔ ٣٘لز ثُقٌْ دٔ

 ُٝٔج ًجٕ رُي ٝف٤ظ إٔ ٓ٘طٞم ٝأعذجح ًَ ٖٓ ثُق٤ٌٖٔ عأُل٢ ثُزًش هذ أػجدث ثُقجٍ إ٠ُ ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ هذَ 

إدشثّ ثُؼوذ د٤ٖ ٓٔغَ ثُؾشًز ثُٔذػ٤ز ٝؽشًز ػٔش أك٘ذ١ ٝٓقٞ ٝؽطخ ثُو٤ٞد ثُض٢ ٝسدس ػ٠ِ ث٤ٌُِٔز ٝٓقٞ 

ٝثُٔؾٜش ػ٠ِ دؼل كشٝع ٝٓوجس ػٔش أك٘ذ١ دٌجكز أٗقجء ثُؾٜٔٞس٣ز ي  ٝؽطخ ه٤ٞد ثُشٖٛ ثُشع٢ٔ ثُؼوجس١

كجٗٚ  (ٖٓ صؼ٤ِٔجس ٓقِقز ثُؾٜش ثُؼوجس586١( ٝ )580(ٖٓ هجٕٗٞ ثُؾٜش ثُؼوجس١ ٝ )45ٝأٗٚ ٝكوجً ُِٔٞثد )

ٓقٞ ثُو٤ٞد ثُٞثسدر ػ٠ِ ث٤ٌُِٔز دجُ٘غذز ُلشٝع ٝٓوجس ؽشًز ػٔش أك٘ذ١ ثُٔ٘ضؾشر دٌجكز ٓذٕ ؽٜٔٞس٣ز ٣ؾخ 

)ثُقٞثُق٢ ـ ثُؼذجع٤ز ـ ثُقؾجص ـ ػذ٢ُ ـ ٓقش ٝثُغٞدثٕ ـ ٓشثد ـ ثُضٛٞس ـ فِٞثٕ ـ قش ثُؼشد٤ز ٢ٛٝ أكشع ٓ

ه٘طج ـ ثُغ٣ٞظ ـ ٤ٓش ؿٔش( ي دخاف إُـجء ٓج ٣غضؾذ ٖٓ ه٤ٞد ػ٠ِ أ١ ٖٓ كشٝع ثُؾشًز هذ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜج 

ع ؽشًز ػٔش أك٘ذ١ ٝثُٔؾٜش هٞثةْ ه٤ذ سٖٛ ػوجس١ ٝٓقٞ ٝؽطخ ًجكز ثُشٕٛٞ ثُشع٤ٔز ثُؼوجس٣ز ػ٠ِ كشٝ

هٞثةْ ثُشٖٛ ثُؼوجس٣ز ثُخجفز دٜج ٝثُضأؽ٤ش ػ٠ِ ؽ٤ٔغ هٞثةْ ثُشٖٛ ثُشع٤ٔز ثُؼوجس٣ز ثُٔو٤ذ ػ٠ِ كشٝع ؽشًز 

ػٔش أك٘ذ١ دٔج ٣ل٤ذ ؽطخ ٝٓقٞ ثُشٖٛ ٤ًِجً ٓغ ٓج ٣ضشصخ ػ٠ِ رُي ٖٓ  عجس ٢ٛ صط٤ٜش ؽ٤ٔغ كشٝع ؽشًز 

 ٤ٌِز دقلز ػجٓز .ػٔش أك٘ذ١ ٖٓ ثُشٕٛٞ أٝ أ٣ز ه٤ٞد ػ٠ِ ثُٔ

 

 

   

م ك٢ ٓٞثؽٜز د٘ي 65ُغ٘ز  11492ؼذّ فؾ٤ز ثُقٌْ ثُقجدس ك٠ ثُذػٟٞ سهْ دٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝػٖ ثُذكغ 
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ٛةةحَ جٌمةةٍجٌ  ٟ٘ جإلٌغحءوعٜٛ   ٟجٌهِٛٛس  أْ ٖٝٓ ف٤ظ إٗٚ ٖٓ ثُٔوشس هجٗٞٗج      ٙةةح جنط نِٛٛس ع١ٕ١ةةس ِٕح٠

ٛةةِٛس يجضٗ جْ  ٟجالوجٌٜ  ٞةةٛ  جٌه ٘ةةٛ ِٛ ٘ةةًج جٌٕكةةٛ  ٍةةٝ  طٙىج حع ٌٍّجلرس ٍِٗٚع١طٗ ، ٚئي وةةحْ جٌمةةٍجٌ جالوجٌٜ ع

ٌةةىعٜٛ  جإلٌغةةحءوعةةٜٛ   ِٟٚكٍٙح  ٔةةٗ ٠طيةة١ٓ ٌمرةةٛي ج ٌةةىعٜٛ  أْ،  ح ِةةس ج ٕةةى ئلح ّةةحع ِٕٚطؿةةحع ألغةةحٌٖ ع ٠ىةةْٛ جٌمةةٍجٌ لحت

 ،. جإلٌغحءٌىٛٔٗ ٘ٛ ِٕح٠ لرٛي وعٜٛ 

ء أْ جٌّٕحَعس جإلوج٠ٌس ٚذٛفس نحٚس وعحٜٚ جإلٌغحء ضط١ُّ ذأٔٙح ئقةةىٜ "جٌٍُّٓ ذٗ  ٟ جٌفمٗ ٚجٌمٟح ٖٝٓ ف٤ظ إٕ

ِةةٓ نةةالي  ٌةةس  ٗةةٍٚع١س  ةةٝ جٌىٚ ْةةطٌٛ ٚجٌمةةحْٔٛ ٚئعةةالء جٌّ ْةة١حوز جٌى جٌْٛحتً جٌطٟ ٔظّٙح جٌىْطٌٛ ٚجٌمحْٔٛ ٌطكم١ك 

ٙةةح ٌةةىعحٜٚ جٌطةةٟ ٠م١ّ ٕةةْٛ  أقىحَ جٌٍلحذس عٍٝ لٍجٌجش جإلوجٌز ٚضٍٛ حضٙح ذٛجْكس ِكحوُ ِؿٍّ جٌىٌٚس  ٟ ج جٌّٛج٠

ِةةٓ  ٙةةًج جٌغةةٍٜ ٚ يٜٚ جٌٍّٛكس ٚأٚكحخ جٌٗأْ ٠يٕح ذحإلٌغحء  ٟ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌّهحٌفس ٌٍمحْٔٛ. ٚضكم١مةةح ٌ

ٙةةح جإلوج٠ٌةةس  ٌةةس ضط١ّةةُ ذكر١يط ْةة١حوز جٌمةةحْٔٛ  ةةٝ جٌىٚ ٗةةٍع١س ٚ غُ  اْ ًٖ٘ جٌىعحٜٚ ذّح ضكممٗ ِٓ أْٙحَ  ٟ ضكم١ةةك جٌ

ّةةع ٚ ٌةةس ٌٍّٚؿط ٛةةحٌف جٌيةةحَ ٌٍىٚ ٛةةٍكس ٚجٌٍّجوةةُ جٌمح١ٔٛٔةةس جٌٍّضركةةس ذحٌ ٚةةكحخ جٌّ ِةةٓ أ ٙةةح  ّةةىعْٛ  ١ أْ وةةحْ جٌ

ٛتتزث جٌهحٚس ٚع١ٍٗ  اْ لٟحء جٌٍّٗٚع١س  ٟ جٌّٕحَعحش جإلوج٠ٌس ٠ٍجعٝ ًٖ٘ جٌكر١يس ج١ٌُّّز ٌىعٜٛ جإلٌغحء. كتت٢ 

ٔتتز ثإلدثس٣تتز ثُؼ٤ِتتج ثُطؼتتٖ سهتتْ  ٌتتْ ثُٔقٌ ٘تت٠ ف ثُٔٞعتتٞػز ثإلدثس٣تتز  10/1/1993م ؽِغتتز 35ُغتت٘ز  779ثُٔؼ
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ُتت٠  إٕثُٔغضوش ػ٤ِٚ كوٜجء ٝهنجء  إٔ ف٤ظٖٝٓ  ٜتتذف إ جالقطةةٍجَ  ضكم١ةةكدػٟٞ ثإلُـجء صؼذ دػٟٞ ٓٞمٞػ٤ز ص

ٖةةأٔٗ  جٌٍٗع١س ًٚ٘ج ٠يٕٟ ٌٍٞٚز أْ ٠طٓع ِىٜ ًٖ٘ جٌىعٜٛ ألْ ٌج يٟ ٌّرىأجٌٛجؾد  جٌىعٜٛ ٠مِْٛٛ ذىٌٚ ِٓ 

ٖةةأٔٗ أْ ٠ؿيةةً  ذ١ى أْ ٠كمك ١ْحوز قىُ جٌمحْٔٛ ٚذحٌطحٌٟ ضكم١ك ٍِٛكس عحِس أْ جألنً ذًٙج جٌّرىأ عٍٝ ئ٠اللٗ ِٓ 

ٓةةرس ٞةةع  ِٓ وعٜٛ جإلٌغحء وعةةٜٛ ق ٘ةةًج جٌٛ ٛةةٍ حضٙح ٌٚطاللةةٟ  ّةةٛج١ٕ٠ٓ قةةك ٍِجلرةةس جإلوجٌز  ةةٟ ض ضكةةٛي ٌىح ةةس جٌ

ٌةةه ضكر١مةةح ٠ىطفٟ ٛةةٍكس ٚي ٌةةٗ ِ ٌٍمحعةةىز جٌّيٍٚ ةةس  جٌمٟحء جإلوجٌٞ ذحٖطٍج٠ أْ ٠ىةةْٛ جٌكةةحعٓ  ةةٟ وعةةٜٛ جإلٌغةةحء 

ٗةةط٠ٍ ٌمرةةٛي ِٚيٕح٘ح ق١ع ال وعةةٜٛ جإلٌغةةحء أْ ٠ىةةْٛ ٌٍكةةحعٓ قمةةح  ضىْٛ ٍِٛكس ال ضىْٛ وعٜٛ ٚعٍٝ يٌه ال ٠

ٌةةٗ ٚئّٔحلى ضُ جالعطىجء ع١ٍٗ  ٘ةةٛ ع١ٍةةٗ  ةةٟ وعةةحٜٚ جٌطيةة٠ٛٝ  ٠ىطفٟ ذأْ ٠ىةةْٛ  ّةةح  ٞةةع ع ٍةةف جٌٛ ٕةةح ٠هط ٛةةٍكس ٚ٘ ِ

ٞةةٍ  ًٖٙ ٠ؿد أْ ضٓطٕى ئٌٝ قك ٘ةةًجٌٍج يٙح ضُ جالعطىجء ع١ٍٗ جٌٍّ جًٌٞ ٠يٕٟ أٔٗ لةةى ٌكمةةٗ  ِةةٓ ؾةةٍجء  جالعطةةىجء  ٌ 

ٕةةطؽ عةةٓ جٌطكر١ةةك جٌيةةحوٞ ّةةح ٠ ٛةةٍكس أٔ ٛةةفس ٚجٌّ ٌمٛجعةةى جٌٍّج يةةحش جٌّى١ٔةةس  ِٚٓ جٌؿى٠ٍ ذحًٌوٍ أْ جٔىِحؼ ٠ٍٖ جٌ

ّةةس ٚعٍٝ يٌه ١ٌّ ٕ٘حن ذٍجذس أْ ٠طكمك ٔفّ جٌٟٗء ذهٛٛ٘ وعٜٛ ثُونتتجء ثإلدثس١  جإلٌغحء ٚذًٌه  ةةاْ ِكى

ٞةةٟ ضأضُْٟ  ٚةةفس جٌّطمح ٌةةص أْ  ٕةةىِح لح ٍةةد  ذؿى٠ةةى ع ٛةةٍكس  ١ىفةةٟ ٌمرةةٛي ٠ ٕةةىِؽ  ةةٟ جٌّ ٟةةحء جإلٌغةةحء ض  ئٌغةةحء ةةٟ ل

 جٌّرحٍٖز  ٟ جإلٌغحء ِّٙح وحٔص ٚفس ٌج ع جٌىعٜٛجٌٍّٛكس جٌٗه١ٛس  جٌمٍجٌ جإلوجٌٞ ضٛج ٍ ٠ٍٖٚ

 2004/  9  / 4م.ع ـ ؽِغز  38ُغ٘ز  4151فٌْ ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج ـ هؼٖ سهْ ك٠ ٛزث ثُٔؼ٠٘ 

ُتتذػ١ٞ ثُٔٞمتتٞػ٤ز أٝ ٖٓ ثُٔوتتشس كنا ػ٠ِ ثٗٚ ٔتتذػ٢ كتت٢ ث ٛتت٢ ثُٔغتتجط دتتجُٔشًض ثُوتتج٢ٗٞٗ ُِ  إٔ ثُٔقتتِقز 

ٌةةىعٛٞ جًٌجض١ةةس، ٌةةًجضٟ  ةةٟ ج ٍةةٟ قمةةٗ ج ٙةةٟ  جالعطةةىجء ع ٌةةىعٛٞ   ٛةةفس  ةةٟ ج ِةةح جٌ ِةةحَ "أ ٍةةٟ جٌّػةةٛي أ ٗةةهٙ ع لةةىٌز جٌ

ٚةة١ "جٌمٟحء  ٟ جٌىعٛٞ وّىعٟ أٚ وّىعٝ ع١ٍٗ ّةةػالع أٚ ٚ ٚةة١الع أٚ ٚوةة١الع، ِ ٔةةٗ أ ّةةحع،  ٟٙ ذحٌٕٓرس ٌٍفٍو وٛ حع أٚ ل١

ٗةةهٙ  ٙةةس جإلوج٠ٌةةس أٚ جٌ ٟٚ٘ ذحٌٕٓرس ٌٍؿٙس جإلوج٠ٌس وْٛ جٌّىعٝ ع١ٍٗ ٚحقد جالنطٛح٘  ةةٟ جٌطير١ةةٍ عةةٓ جٌؿ

ٙةةح  ٍةةٟ ِٛجؾٙط جالعطرحٌٞ جٌيحَ جٌّىعٟ ع١ٍٗ  ٟ جٌىعٛٞ ٚجٌّطًٛ ذٙح ِٛٞٛعحع، ٚجًٌٞ ضىْٛ ٌٗ جٌمىٌز جٌٛجلي١س ع

 ْا ةة ٞٛعىٌةةج ٟ ةة يٛنىٌةةج ًرةةل فٟةةطض س١ٍىٖ سٌأِٓ سفٌٛج ح١ّٕذٚ ،  ٌطٕف١ًذح   لحٔٛٔحع ذحٌٍو ٚذطمى٠ُ جٌّٓطٕىجش ، ِٚح١ٌحع 

 ْا ةة ُغةة ِٓةةٚ ،حٙةة١  ٞٛعىٌةةج  ٛٞةةِٛ ٙكةة  ىٕةةع الئ ١ٓرةةض الٚ فٟةةطض ال س١عٛٞةةِٛ سفٚةة شجي سٌأٓةةِ سكٌٍّٛج

 ًٖ٘ةة زٍٖةةحرٌّ ٠ٍٖةة سفٌٛج ح١ّٕذ ،ٞٛعىٌج يٛرمٌ ٠ٍٖ سكٌٍّٛح  ،سفٌٍٛ ٍٜيطٌٍ حع ١ٌحض ْٛى٠ سكٌٍٍّٛ ٍٜيطٌج

ٛةةٍكس   ٚةةحقد   جٌٗهٙ   ٠ىْٛ   لى   أٔٗ   يٌه    ١ٙح،   و ح    ءجىذئٚ ءحٟمٌج َحِأ ٞٛعىٌج ٍةةد   ٌةةٗ   ضؿ١ةةُ   ِ   جٌمةةٍجٌ،   ئٌغةةحء   ٠

ِةةع  ٌةةه   ٚ ٌةةس   ٌةةٗ   ٠ؿةةَٛ   ال   ي ٌةةىعٛٞ   ٘ةةًٖ   ُِجٚ ٓةةٗ   ج ْةةرحخ   ِةةٓ   ْةةرد   ٌم١ةةحَ   ذٕف  ٠ٍٖةة ْأ ٍُٓةةٌّج ِٓةةٚ ،  جأل١ٍ٘ةةس   عةةىَ   أ

 ُىةةق ٌٚىٚةة ٝطةةق حّتحل ٌٖجٍّطْج ١ٓيط٠ حّو ،ٜٛعىٌج سِحلئ ىٕع ءجىطذج ٍٖ جٛض ١ٓيط٠ ٍٞ٘ٛؾ ٠ٍٖ ٛ٘ سكٌٍّٛج

 ِٓةة كمةةكطٌج س٠ةةٌجوإلج سِٛٛةةهٌج شجءجٍؾةةئ ٍٝةةع س١ةةذحؿ٠ئ س١ّٕ٘ ِٓ ٌٗ حّذ ٌٞجوإلج ٟٞحمٌج ٍٝع ٗٔأٚ ، ح١ٙ  ٟتحٙٔ

 ٟ ةة ٌجٍّطْةةالج َجٛؾةة ٜىِةةٚ ،شحرةةٍكٌج حٙةة١ٍع ص١ةةٕذ ٟطةةٌج خحرْةةألجٚ حٙةة١  َٛٛةةهٌج سفٚةةٚ سكٍٛةةٌّج ٠ٍٖةة ٍ جٛض
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 ٜٚىؾةة ال شحِٛٛهذ ٌٞجوإلج ءحٟمٌج ًغ٠ٗ ال ٝطق هٌيٚ ،حٙ ج٠ٍأل س١ٔٛٔحمٌج ُوجٌٍّج ١ٍغض ءٛٞ ٟ  سِٛٛهٌج

 زوحعةةئ فىٙطٓةةضٚ ٗضجي ٟ  ٌٞجوإلج ٌجٍمٌج س١عٍِٚٗ ٍٝع دٕٛض ١ٕ١ٗع ٜٛعو ءحغٌإلج ٜٛعو ْأ حّو ، حٙتجٌٚ ِٓ

 ٗؾةةٚ سّغ ْٛى٠ ال ٟٔٛٔحل عٔحِ هٌي ْٚو يحق جيا  ٖؤحغٌئ خٍٛكٌّج ٌجٍمٌج ٌٚىٚ ًرل ١ٍٗع صٔحو حِ ٌٝئ  حٞٚألج

 .سكٌٍّٛج ٠ٍٖ ءحفطٔال حٌٙٛرل َىيذ ُىكٌج ١ٓيط٠ٚ ٜٛعىٌج ٟ  ٌجٍّطْالٌ

ـ ٝثُطؼٖ  129ؿ  -1ثُؾضء  - 52ثُل٢٘ ط  ـ ثٌُٔضخ 11/11/2006م ـ ؽِغز  52ُغ٘ز  12915ثُطؼٖ سهْ 

 142 ـ ؿ 1ثُؾضء  - 52 ـ ط25/11/2006ؽِغز  -م  48ُغ٘ز  9122سهْ 

ٛتتٞ  ًٔج إٔ ثُٔغضوش ػ٤ِٚ إٔ ثُقلز ص٘ذٓؼ ك٢ ثُٔقِقز ك٢ ثُذػجٟٝ ثإلدثس٣ز ٝدخجفز دػجٟٝ ثُٔؾشٝػ٤ز ي ٝ
ٞةةٗ  ٓج ّةةح  ٍ ٌةةىعحٜٚ، و ٠يرٍ عٕٗ ذحٌٍّٛكس جٌّحٔكس ٌٍٛفس  ٟ جٌطمحٟٞ ، ٚ٘ٛ ِح أٚؾرطٗ جٌكر١يس جٌمح١ٔٛٔس ًٌٖٙ ج

ٕةةحء ٘ى ٙح جألّْٝ جًٌٞ جْطٕص ِٓ أؾٍٗ ًٖ٘ جٌٛ ٌةةًٞ ٠ٍضىةةُ ع١ٍةةٗ ذ ٗةةٍٚع١س ج ١ٍْس جٌمٟحت١س ٌطىْٛ ّٞحٔحع ٌّرةةىأ جٌّ
ْةةط٠ٌٛحع  ٌةةس و ٕةةحء جٌكمةةٛق ٚجٌك٠ٍةةحش جٌّىفٛ ٙةةح ذ جٌىٚي جٌّطكٍٟز، ٚجًٌٞ ٠إّْ ع١ٍٗ جٌر١ٕس جٌطكط١س جٌطٟ ٠إّْ ع١ٍ

ٌةةس ذحٌمةةحْٔٛ ( ِٓ لةةحْٔٛ جٌٍّج يةةحش جٌّى١ٔةةس ٚجٌطؿح٠ٌةةس 3ٚو١ٌٚحع ، جألٍِ جًٌٞ ال ٠ؿَٛ ِيٗ ضكر١ك ٔٙ جٌّحوز ) ِيى
ِةةٓ ضيةةحٌٜ  1996( ٌٕٓس 81ٌلُ ) ٌةةه   ٟ جٌُٕج  جٌّػحي ٚعٍٝ جٌٕكٛ جًٌٞ ٠كرك ذحٌىعحٜٚ جٌّى١ٔس ٌّح ٠ّػٍٗ  ٟ ي

ٛتتٞ ي  جٌيةةحَ ِع ٠ر١يس جٌّٕحَعس جإلوج٠ٌس ٚ٘ٛ ِح ٠فمى جٌٕٙ جٌّٗحٌ ئ١ٌٗ ٠ٍٖ جٔكرحلٗ قٍ ١حع عٍٝ ٌٚجذ١ جٌمةةحْٔٛ ٝ
ٔتتز ثإلدثس٣تتز ثُؼ٤ِتتج  ٜتتج ثُقتتجدس كتت٢ ثُطؼتتٖ سهتتْ د –ٓتتج أًذصتتٚ ثُٔقٌ ُغتت٘ز 1522ثةتتشر صٞف٤تتذ ثُٔذتتجدا كتت٢ فٌٔ

ٔتت٢  9/4/2007م.ػ٤ِج ـ ؽِغز 27 ٘تت٤ٖ سه ٔتتز ثإلدثس٣تتز ثُؼ٤ِتتج كتت٢ ثُطؼ ٌتتْ ثُٔقٌ  55ُغتت٘ز  6013ٝ  5546ي ٝف
 27/2/2010م.ػ٤ِج دؾِغز 

 

 وج ُضِي ثالػضذجسثس كئٕٝدجإلفجُز إ٠ُ ٓج صوذّ ُٝضأف٤َ ثُطذ٤ؼز ث٤ُٔٔضر  ُذػٟٞ ثإلُـجء ٗٞد إٔ ٗؾ٤ش إ٠ُ ثٗٚ ٝك

جٌطى١١ف جٌمحٟٔٛٔ ج١ٌٍُٓ ٌٍٍّوُ جٌمحٟٔٛٔ ٌٍٍٓكس جٌيحِس ٚ٘ٝ ذٛىو أوجٌضٙح ٌٍٍّج ك جٌيحِس ٠هٟع ٌٍٚجذ١ جٌمةةحْٔٛ 

ِةةٓ  ٌةةس جٌطةةٟ  ٍةةه جٌٛوح ِةةس ذكةةىٚو ض جٌيحَ ٚ٘ٛ ِح ٠يرٍ عٕٗ  ٟ  مٗ جٌمحْٔٛ جٌهح٘ ذحٌٛوحٌس ، ٚذّٛؾد يٌه  ٟٙ ٍِطُ

 ٌيحَ ٚضيٛو ذأورٍ وٌؾحش جٌٕفع عٍٝ أ ٍجو جٌٗيد جٌّحٔف ٌٙح يٌه جٌٍّوُ جٌمحٟٔٛٔ ،جٌّفطٍٜ ذٙح ضكمك جٌٛحٌف ج

ٌةةس وْٚ أْ  ٍةةَُ ذطٕف١ةةً جٌٛوح ِةةٍ ذي١ةةى "أْ جٌٛو١ةةً ِ  حٌٛو١ً وّح عٍ طٗ ِكىّس جٌٕمٝ ج٠ٌٍّٛس ٚوٌؾص ع١ٍٗ ًِٕ أ

ٌةةًٞ ٠ؿحَٚ قىٚو٘ح جٌٍِّْٛس ٠ٚؿد إللٍجٌ ِح ٠رحٍٖ نحٌؾحع عٓ ًٖ٘ جٌكىٚو أْ ٠ىْٛ جٌّمٍ  عحٌّحع ذةةأْ جالٌطةةُجَ ج

ٌةةس". ُتت٘ول كتت٢ ثُطؼتتٖ سهتتْ ٠مٍٖ نحٌؼ عةةٓ قةةىٚو جٌٛوح ٔتتز ث ٌتتْ ٓقٌ ٘تت٠ ف ٛتتزث ثُٔؼ م ؽِغتتز  18ُغتت٘ز  133كتت٢ 

 401ّ ٌٓضخ ك٠٘ فـ6/4/1950

ٙةةًج جٌٛجؾةةد ٌو ع١ٍةةٗ  ٚ ٝ يٌه أ٠ٟح "أْ جٌٛو١ً وىً ِطيحلى ٍَُِ لحٔٛٔحع أْ ٠ٕفً ِح ضيٙى ذٗ ذكٓٓ ١ٔةةس  ةةايج أنةةً ذ
ٕةة ٘ةةٛ ِّ ٍةةٗ"لٛىٖ ٚ ٓةةحخ ِٛو ٛةةً ع١ٍةةٗ ٌك ٗةةٟ ٚوةةً  ١ةةٗ أْ ٠ك ٓةةٗ ذ ٓةةطأغٍ ٌٕف ِةةٓ أْ ٠ ٔةةحع  ٘تت٠ ٛ  لحٔٛ ٛتتزث ثُٔؼ كتت٢ 

 9/12/1948ّم ؽِغز 17ُغ٘ز  72ٓقٌٔز ثُ٘ول ك٢ ثُطؼٖ سهْ 

٘تتز ثُٞصثس٣تتز ُِخقخقتتز دطتتشؿ أعتتْٜ ؽتتشًز ٣طِذ ثُٔطؼٕٞ مذْٛ ف٤ظ إٕ ُٔج ًجٕ رُي ٝٝ ٕٞ إُـجء هشثس ثُِؾ

 ُاػضذتتجسثسٝرُي   ٖٓ ثألؿ٤جس ػٖ ثُؼاهز ثُضؼجهذ٣ز ْثُؼوذ ثُطؼ٤ٖ دشؿْ ًٜٞٗدطإ  ُِذ٤غ ٖٝٓ عْ  ثكضذٟػٔش 

 ث٥ص٤ز:
ٟةةع ٌمٛجعةةى جٌمةةحْٔٛ  ئوجٌٞعمةةى  ذحعطرةةحٌٖ  :أٚالع  ٛةةً ذةةٍٚجذ١ جٌمةةحْٔٛ جٌيةةحَ ٠ٚه ّةةس  جإلوج٠ٌٞط ٛةةٍص جٌّكى ٚئي  

ِةةٓ  ٚلٌٍش جإلوجٌٞلحْٔٛ جٌمٟحء   جْطماليأوػٍ ِٓ قىُ ٚأ ٛكص عٓ   ٟجإلوج٠ٌس جٌي١ٍح  ٚةةس ذىج٠ةةس  يجض١طةةٗ جٌهح
ٍةةف “ق١ةةع ضمةةٛي  ١ٔٛ٠1956ٗ ْٕس  2  ٟقىّٙح جٌٛحوٌ  ٙةةح عةةٓ ٌٚجذةة١   ةةٟئْ ٌٚجذةة١ جٌمةةحْٔٛ جٌهةةح٘ ضهط ٠ر١يط

ّةةىٟٔجٌمةةحْٔٛ جٌيةةحَ ، ٚئْ لٛجعةةى جٌمةةحْٔٛ  ٍةةٝ  جٌ ٌةةطكىُ ٌٚجذةة١ جٌمةةحْٔٛ جٌهةةح٘ ، ٚال ضكرةةك ٚؾٛذةةحع ع ٞةةيص  لةةى ٚ
ذطكر١ك جٌمٛجعةةى جٌّى١ٔةةس  جإلوجٌٞه .  اْ ٌُ ٠ٛؾى  ال ٠ٍطَُ جٌمٟحء ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌيحَ ئال ئيج ٚؾى ٔٙ ٠مٟٝ ذًٌ

ٗةةأ  جٌطٟجٌكٍٛي جٌّٕحْرس ٌٍٍٚجذ١ جٌمح١ٔٛٔس  أذطىج   ٟ، ٚئّٔح ضىْٛ ٌٗ ق٠ٍطٗ ٚجْطمالٌٗ  ٟ٘قطّحع ٚوّح  ِؿةةحي   ةةٟضٕ
ِةةح  ل١حِٙح عٍٝ جٌٍّج ك جٌيحِس ٚذ١ٓ جأل ٍجو ،  ٍٗ أْ ٠كرك ِٓ  ٟجٌمحْٔٛ جٌيحَ ذ١ٓ جإلوجٌز   ٠ةةطالءَجٌمٛجعى جٌّى١ٔةةس 

ِةةى ،   ٟ جٌّىٟٔعٓ جٌمحْٔٛ  جإلوجٌِٞيٙح . ِٚٓ ٕ٘ح ٠فطٍق جٌمحْٔٛ  ٔةةٗ ذ١ةةٍ ِمةةٕٓ ، قطةةٝ ٠ىةةْٛ ِطكةةٌٛجع ذ١ةةٍ ؾح أ
ٕةةس ِمةةىِحع  ضكر١مٟأٔٗ ١ٌّ ِؿٍو لٟحء   ٟ جٌّىٟٔعٓ جٌمٟحء  جإلوج٠ٌٚٞط١ُّ جٌمٟحء  ٛةةٛ٘ ِمٕ ِّٙطةةٗ ضكر١ةةك ٔ

ْةةٝ جٌمٛجعةةى ٌٕظةةحَ  ئٔٗحتٟ، ذً ٘ٛ عٍٝ جألذٍد لٟحء  ٙةةًج أٌ ْةةد ، ٚذ ٍةةك جٌكةةً جٌّٕح ِةةٓ ن ٌةةٗ   لةةحٟٔٛٔال ِٕىٚقس 
ْةة١ٍ٘ح ،  ٓةةٓ  ٟةة١حش ق ٍِوةةُ  ٚئ٠ؿةةحولحتُ ذًجضٗ ، ٠ٕرػك ِٓ ٠ر١يس ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌيحَ ، ٚجقط١حؾحش جٌٍّج ك ِٚمط

ٙةةح  جٌطةةٟذ١ٓ يٌه ٚذ١ٓ جٌّٛحٌف جٌفٍو٠ةةس ،  حذطةةى  ٔظ٠ٍحضةةٗ  ٚجٌّٛجءِسجٌطٛجَْ  ْةةطمً ذ ٙةةح  أٚٗةةأْ ٘ةةًج جٌ  ةةٟج ْةةرك ذ
ْةة١ٍ٘ح  أٚ  ٟجٌمحْٔٛ جٌهح٘ ، ْٛجء  ٝ عاللس جٌكىِٛس ذحٌّٛ ف ،  ٓةةٓ  ْةةطىجِطٙح ٚق جٌٍّج ك جٌيحِس ٌٍٚٞٚز ج

 م.ع  2ُغتت٘ز 157ُطؼٖ سهْ ذ١ٍ يٌه ِٓ ِؿحالش جٌمحْٔٛ جٌيحَ   ٟ أٚجٌّٓث١ٌٛس ،   ٟ أٚ،  جإلوج٠ٌسجٚ  ٝ جٌيمٛو 
 1965/  1/ 2دؾِغز  م.ع 8ُغ٘ز  1289ٝك٠ رثس ثُٔؼ٠٘ ثُطؼٖ سهْ 
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ْةةحءز  ٟال عةةٓ عمى ذ١ٍ ٍِٗٚ  إلذٍجِٗ عٍٝ نالف جٌمحْٔٛ  ذحعطرحٌٖ :ٚغح١ٔحع  ْةةطيّحيـ ئ ٙةةس جإلوج٠ٌةةس ـ  ج ِةةٓ جٌؿ
 جٌطٍٛف  ٝ جٌٍّى١س جٌيحِس ٚ٘ٝ جألٌٜ ِكً جٌيمى   ٌٍٟٓكحضٙح 

ٌةة ِٛج٠ِٕٟٓ  ذحعطرحٌُ٘ :ٚغحٌػحع  ْةةطٌٛ ٠ٚكةةك  ِةةٓ ؾ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ِٚهح٠ةةد ذأقىةةحَ جٌى ٌةةى ح  عةةٓ قةةك  ٗ ج
ِةةٓ  ٕةةح٘  ِةةٓ غةةُ  ةةال ِ ٌةةس ، ٚ ٞةةٝ جٌىٚ ٌةةىعٜٛ ِٕحَعةةس يجش ٠ر١يةةس  جعطرةةحٌقمٛلٗ جٌّطيٍمس ذر١ع ؾُء ِٓ أٌج ٍةةه ج ض

ٍةةه   ةةٟذ١ٓ وعٜٛ جإلٌغحء ٚجٌيمةةٛو جإلوج٠ٌةةس  ِٕكمِٟٛٞٛع١س ، ٚال ضيى ِٕحَعس يجض١س ، ئي ال ٠ٛؾى غّس ضيحٌٜ  ض
ِةةٓ غةةُ ٠ّىةةٓ جٌٛفس ٚجٌٍّٛكس ،  ذ٠ٍٟٗجٌىعٜٛ  ١ّح ٠طيٍك  ِةةس ٚ نحٚس ٚأٔٙح وعٜٛ ذكالْ عمى ِكٍٗ ٍِى١ةةس عح

ٛةةٍكس  العطرحٌجشجٌٛفس ٚجٌٍّٛكس  ٠ٍٖٟ ذأضٓح جٌمٛي  ٗةةط٠ٍ ألْ ضمةةَٛ جٌّ ضطيٍك ذحٌٍٗع١س ٚجٌٕظحَ جٌيةةحَ  ةةال ٠
ٚةةس  ٌةةس لح١ٔٛٔةةس نح ٛةةٍكس أْ ٠ىةةْٛ جٌكةةحعٓ  ةةٝ قح ٛةةفس ٚجٌّ  ١ٙح عٍٝ قك أ٘ىٌٖ جٌيمى جٌكيةة١ٓ ذةةً ٠ىفةةٝ ٌطةةٛ ٍ جٌ

ِةةٓ ٠ةةٕٙٝ  جٌطىجعٟجٌيمى ِكً  ِٚٓ ٖأْ ِةةحَ  ٟةةحء أ ْةةطغالق أذةةٛجخ جٌم أْ ٠إغٍ  ١ٗ ، ٚجٌمٛي ذغ١ٍ يٌه ٠إوٜ ئٌٝ ج
 ٌٍى ح  عٓ جٌكمٛق جٌيحِس ٚ ٝ جٌمٍد ِٕٙح قّح٠س جٌٍّى١س جٌيحِس.

ٙةةح  ٕةةىِؽ  ١ ِةةح ِٚٓ ؾٙس أنٍٜ  حْ ِح ضط١ُّ ذٗ جٌّٕحَعحش جإلوج٠ٌس ِٓ ٠ر١يس نحٚس ض ٘ةةٛ  ٛةةٍكس ٚ ٛةةفس  ةةٟ جٌّ جٌ
٘ةةى ٙح ٠يرةةٍ ع ٞةةٗ  ّةةح  ٍ ٌةةىعحٜٚ، و ٙةةًٖ ج ٙةةح جٌكر١يةةس جٌمح١ٔٛٔةةس ٌ ٞةةٟ أٚؾرط ٛةةفس  ةةٟ جٌطمح ٛةةٍكس جٌّحٔكةةس ٌٍ ٕةةٗ ذحٌّ

ٌةةىٚي  ٕةةحء ج ٌةةًٞ ٠ٍضىةةُ ع١ٍةةٗ ذ ٗةةٍٚع١س ج جألّْٝ جًٌٞ جْطٕص ِٓ أؾٍٗ ًٖ٘ ج١ٌٍْٛس جٌمٟحت١س ٌطىْٛ ّٞحٔحع ٌّرىأ جٌّ
 .جٌكمٛق ٚجٌك٠ٍحش جٌّىفٌٛس وْط٠ٌٛحع ٚو١ٌٚحع  جٌّطكٍٟز، ٚجًٌٞ ٠إّْ ع١ٍٗ جٌر١ٕس جٌطكط١س جٌطٟ ٠إّْ ع١ٍٙح ذٕحء

ٌةةد جإلٌغةةحء ٚال ٠مرةةً  ِٚٓ غُ  أٗ ال ٠مرً جٌكيٓ عٍٝ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس ئال ئيج ِٓص ٍِٛكس ٖه١ٛس ِرحٍٖز ٌكح
ّةةح وةةحْ  ٛةةحٌف جٌيةةحَ ٌٚ جٌكٍد ِٓ أٞ ٖهٙ ٌّؿٍو أٔٗ ِٛج٠ٓ ٠ّٙٗ أٔفحي جٌمحْٔٛ جٌّطيٍك ذحٌٕظحَ جٌيةةحَ ٚقّح٠ةةس جٌ

ٌةةٗ  يٌه ٚق١ع ٞةةع  ٘ةةٛ ٚجؾةةد ٚ ِةةٛج٠ٓ جٌّكح ظةةس ع١ٍةةٗ ٚ ٍةةٝ وةةً  ٌةةٗ قٍِطةةٗ ٚع ٗةةيد ٚ ئْ جٌّحي جٌيحَ ٘ٛ ٍِه ٌٍ
ٗةةه ٚج٠ٌٍرةةس  ةةٟ  ٔةةٗ جٌٛجؾرةةس ٌٍكفةةح  ع١ٍةةٗ ٠ٚػ١ةةٍ جٌ ِةةع جالِح ٕةةح ٝ  ٘ةةىجٌٖ ٠ط ْةةطٌٛ ٚجْ ئ ٚةة٠ٍف  ةةٟ جٌى جٌٍّٗ  ٔٙ 

 ْالِس ضٍٛف جٌمحتُ ذٗ .
ٌةةىعٜٛ ٌلةةُ   ١ٟٓ ِٚٓ ق١ع جٔٗ ٚضٍض١رح عٍٝ ِح ضمىَ ٌّٚح وحٔص ٠ٍرحش جٌّىع ٓةةٕس  11492ج ٛةةق 65ٌ   ةةٟ صضٍه

 ٖدطإ ثُؼوذ ثُطؼ٤ ُِذ٤غ ٖٝٓ عْ  ػٔش ثكضذٟإُـجء هشثس ثُِؾ٘ز ثُٞصثس٣ز ُِخقخقز دطشؿ أعْٜ ؽشًز  ٠ٍد
ٜتتزث ثُؾتتٌَ  إُـجءٝثٕ ثُقٌْ ثُٔؾجس هذ فذس ٝكن رُي ثُض٤٤ٌق ٝفذس ٓضنٔ٘ج  ٌتتٕٞ د ثُوشثس ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ كجٗٚ ٣

ـتتجءدػتتٟٞ  كتت٢هذ فذس  ٓتتَ ؽتتشثةطٜج ثُوج٤ٗٞٗتتز إُ ِتت٠  ثعتتضٞكش ًج ٔتتج كقتتَ ك٤تتٚ ػ ًتتزُي فؾتتز ك٤ ٣ٝقتتذـ ٝثُقتتجٍ 
ُتتْ ٣ٌ ُتتٞ  ٘تتضثع كتت٢ أهتتشثف ٞثٗتتٞثٌُجكتتز فضتت٠ ٝ ُتتي إٔ  – ثُخقتتٞٓز ثُونتتجة٤ز ٓقتتَ ثُ ٘تتجه ر إلهووًدعوو اإللغاءوو  إلٓ

حجههة بإلغائههه بهههلم المثابههة يكههون ،إل إلأنإللاحكمإللاصوو درإلهٌ وو إلإللغدلريلاقرلرإلإللختص مخص مةإلعٌنٌةإلتق مإلعلىإل
على الكافة ، بينما دعوى غير اإللغاء هى خصومة لاتية يكون للحكم الصادر فيها حجية نسبية مقصورة على 

 . .إلإلاستمرارمأطرافه ، إال أن كال الدعويين ال تخرجان عن كونهما خصومة قضائية مبناها قيام النزاع و 
ـتتجء إٔ صٞؽتتٚ إٔ دػٟٞ ثإلُـجء ال ٣ٌٖٔ إٔ صٞؽٚ إ٠ُ ثُؼوٞد رُ ثٓج ثُوٍٞ دجٕ ٓتتٖ ؽتتشٝه هذتتٍٞ دػتتٟٞ ثإلُ ي ثٕ 

إ٠ُ هشثس أدثسٟ ٌُٜٝ٘ج ال ٣ٌٖٔ إٔ صٞؽٚ إ٠ُ ػوذ ٖٓ ثُؼوٞد الٕ ثُؼوذ ٛٞ صٞثكن إسثدص٤ٖ د٤٘ٔج ثُوشثس ٛٞ صؼذ٤ش 

  ػٖ إسثدر ثإلدثسر دٔلشدٛج ٝرُي ال ٣ؼ٠٘ دقجٍ ٖٓ ثألفٞثٍ ػذّ أٌٓجٕ إدطجٍ ثُؼوذ ٝثٕ ٓؾجٍ رُي ثُونجء ثٌُجَٓ

ٓتتٖ أؽتتَ إدتتشثّ  ٚ ٖٝٓ ثُٔوشسإٖٗٓ ف٤ظ ٝ ثإلدثسر ٢ٛٝ كتت٢ عتتذ٤ِٜج ُِضؼجهتتذ ي هتتذ صضختتز هتتشثسثس إدثس٣تتز ص٤ٜٔذ٣تتز 

ٜتتج ٝعتت٤ِز … ثُؼوذ أٝ ثُغٔجؿ دئدشثٓٚ أٝ صقٍٞ دٕٝ إدشثٓٚ  ٜتتج ي ٌُٝ٘ ثُ  . ٝٛزٙ ثُوشثسثس ٤ُغش دـج٣ز كتت٢ رثص

٘تتذ ٓتتٖ ثُضؼجهتتذي ٝص سػ دجُضتتج٢ُ كتت٢ هنتتجء ثُؼوتتٞد أ١ ثُونتتجء إلصٔجّ أٝ ػذّ إصٔجّ ػ٤ِٔز ثُضؼجهذ . كَٜ صؼتتذ ؽتتضءثً 

 ثٌُجَٓ ؟ أّ صؼجَٓ ػ٠ِ أعجط ٤ًجٜٗج ثُزثص٢ي ٖٝٓ عْ ٣ؾٞص ثُطؼٖ ك٤ٜج ثعضواالً ػٖ ػ٤ِٔز ثُضؼجهذ ؟

ضةةطُ  ٢ٛٝ صِي ثُوشثسثس ثُض٢ صذ َ ك٢ ػ٤ِٔز هج٤ٗٞٗز ٓشًذتتز ٝٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُوشثسثس ٣ؼشف دجُوشثسثس ثُٔشًذز

ٛةةس  ةةٟ ِٓ عىز ٍِجقً ِٚٓ ًٖ٘ جٌمٍج جء جٌّٕحل ٌجش لٍجٌ ُٔ  جٌٍّى١س ٌٍّٕفيس جٌيحِس ٚلٍجٌ ئٌْحء جٌُّجو أٚ أؾةٍة

ْةةحذمس  جٌيمٛو جإلوج٠ٌس  حٌمٍجٌ جإلوجٌٞ جٌٛحوٌ ذُٕ  جٌٍّى١س ٌٍّٕفيس جٌيحِس ضٛحقرٗ أعّحي ئوج٠ٌس أنٍٜ لى ضىةةْٛ 

محٌ ِٛٞٛ  ُٔ  جٌٍّى١س غةةُ أعةةىجو أٚ ِيحٍٚز أٚ القمٗ ٌٗ ٚضطُ عٍٝ ٍِجقً ِطيىوز ضرىأ ذطم٠ٍٍ جٌّٕفيس جٌيحِس ٌٍي

 وٗٛف جٌكٍٛ ٌٙح ٚأن١ٍجع ٚىٌٚ لٍجٌ 

ٓتتز  ٛتتزث ثُضوغتت٤ْصوش٣تتش ثُٔ٘لؼتتز ثُؼج ٜتتش أ٤ٔٛتتز  ٘ةةح  صظ ٙةةح ذحإلٌغةةحء ذحعطرحٌ ٓةة١كس ٠ّىةةٓ جٌكيةةٓ  ١  ةةٟ أْ جٌمةةٍجٌجش جٌر

ٟةة٠ٍ١س جٌطةةٟ لٍجٌجش ئوج٠ٌس ٔٙحت١ٗ أِح  ٟ قحٌس جٌمةةٍجٌجش جٌٍّورةةس  ةةال ٠ؿةةَٛ جٌكيةةٓ ذةةحٌمٍجٌجش جٌط١ّٙى٠ةةس أٚ ج ٌطك

ٙةةحتٟ ٔطةةحؼ جٌي١ٍّةةس جٌٍّورةةس ٝ  ضطكٍد ضٛى٠ك ؾٙحش ئوج٠ٌس أنٍٜ ٚال ٠ّىٓ جٌكيٓ ذحإلٌغحء ئال ذحٌمٍجٌ جإلوجٌٞ جٌٕ

ٔتتجٍ  ٓغ رُي كوذ عٔـ ثُونجء ثإلدثس١ دلقَ ثُوشثس ثإلدثس١ ثُز١ ٣غجْٛ ك٢ ػ٤ِٔز ٓشًذز ٝكن ٓج ٣غتت٢ٔ دجألػ

ِتت٠ إٔ ٓؼ٤٘ز وِز ٝدؾشٝه ثُوجدِز ُاٗلقجٍ ٝهذَ ثُطؼٖ ك٤ٜج دقلز ٓغض كوذ ثعضوش ثُونجء ثإلدثس١ ك٢ كشٗغج ػ

ثُوشثسثس ثإلدثس٣ز ثُغجدوز ػ٠ِ أدشثّ ثُؼوذ أٝ ثُٜٔٔذر الٗؼوجدٙ ٓغَ هشثسثس ُؾجٕ كقـ ثُؼطجءثس ُٝؾجٕ ثُذتتظ 

ٛتت٢ هتتشثسثس إدثس٣تتز ٓغتتضوِز  ٜتتج  ػتتٖ ك٢ ثُؼطجءثس ٝهشثس ثعضذؼجد ثفذ ثُٔضوذ٤ٖٓ ٝهشثس إسعجء ثُٔضث٣تتذر أٝ إُـجة
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ِةةٓ جٌغ١ةةٍ أْ ثُؼوذ ٣ؾٞص ثُطؼٖ دٜج دذػٟٞ ثإلُـجء  ٛةةٍكس  ٌةةٗ ِ ّةةٓ  ٛةةٍس ٌ ّْٚكص ٔظ٠ٍس جألعّحي جإلوج٠ٌس جٌّٕف

ٍةةٝ  ٠كيٓ ذحإلٌغحء  ٟ ًٖ٘ جٌمٍجٌجش أِح جٌّطيحلىْٚ  ١ٍّ ٌُٙ أْ ٠كيٕٛج  ٟ ًٖ٘ جٌمٍجٌجش ئال أِحَ لحٟٞ جٌيمى ٚع

 ثٌُجَٓ . أْحِ وعٜٛ جٌمٟحء

ُتتز ثُل ِتتظ ثُذٝ ٛةةحي جًٌجض١ةةس  شٗغتت٣ٝ٢ذتتذٝ إٕ ٓؾ ٞةةٛع١س عةةٓ جٌي١ٍّةةس جإلوج٠ٌةةس ألةٍة ذيةةى ضى١١فةةٗ ٌمحذ١ٍةةس جالٔف ٚ جٌّٛ

جٌّٕفٍٛس أٚ جٌمحذٍس ٌالٔفٛحي عٓ جٌي١ٍّةةس جإلوج٠ٌةةس يجض١ةةح أٚ  جٌٍّٗٚعس،ذىعٜٛ جإلٌغحء  ٟ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس ذ١ٍ 

ٞةةٛع١ح. ٓةةد جٌّي١ةةحٌ  ِٛ ٌةةًجضٟ،ٚ ق ٔةةٗ ٠ؿةةَٛ جٌكيةةٓ  ةةٟ جٌمةةٍجٌجش  ج ٛةةٍس، ا ٙةةح جٌغ١ةةٍ ذيةةىَ  ئيج جٌّٕف ِةةح ٠يةةٓ  ١

ِةةحَ  ع١س ٚ وعةةٜٛ جإلٌغةةحء أ ٗةٍة ٙةةح الْ جٌكةةٍف جالؾٕرةةٝ أٚ جٌغ١ةةٍ عةةٓ جٌ ٛةةس ذ ٟةةحت١س جٌّهط ٙةةحش جٌم جٌي١ٍّةةحش جٌؿ

 جإلوج٠ٌس جٌٍّورس ال ٠ٍّه قك جْطيّحي وعحٜٚ جٌمٟحء 

ُتتز١ ثُٔشًذز ٝ ؿ٤ش ثُٔؾشٝػز . ثٌُجَٓ مذ ثُؼ٤ِٔز ثإلدثس٣ز  ٓتتٖ ًٔج ٣قن ُقجفخ ثُقتتلز ٝ ثُٔقتتِقز ث ال ٣ؾتتذ دػتتٟٞ 

ٛتتزٙ ثُوتتشثسثس  ِتتذكجع ػتتٖ فوٞهتتٚ ٝ ٓقتتجُقٚ إٔ ٣طؼتتٖ كتت٢  ٓتتَ ُ ُتتذػجٟٝ ثُٔشًذتتزيدػتتجٟٝ ثُونتتجء ثٌُج ِتتي ث  ًض

 . ثُض٢ ٣شكؼٜج ٍٓٔٞ ثُنشثةخ مذ ثُوشثسثس ثإلدثس٣ز ثُٔشًذز ثُٔضقِز دجُؼ٤ِٔز

ٟةةحء  ،ثُٔٞمٞػ٢ٝ فغخ ثُٔؼ٤جس  ٛةةً جٌمةةٍجٌجش جإل جإلوجٌٞ، اْ ضكر١مةةحش جٌم وج٠ٌةةس جٌٍّورةةس عةةٓ لةةى أؾةةحَش  

ٓةةطمٍس عةةٓ وعةةحٜٚ  جٌٍٗع١س،ٚ جٌكيٓ  ١ٙح ذيىَ  جٌٍّورس،جٌي١ٍّحش جإلوج٠ٌس  ٛةةٍس ٚ ِ ٚ وعٜٛ جإلٌغحء ذٌٛٛز ِٕف

ٌةةىعحٜٚ  جٌٍّورس.جٌمٟحء جٌىحًِ جٌّمٌٍز ٌكً ِٕحَعحش جٌي١ٍّحش جإلوج٠ٌس  ٚ ن١ٍ ِػحي ٘ٛ جٌىعحٜٚ جالٔطهحذ١ةةس ٚ ج

ٟةة٠ٍر١س ٚ  ٚةةةسجٌ ٔةةةُ  جٌٍّى١ةةةس جٌهح ِةةةس  وعةةةحٜٚ  ٍةةةس  جٌٕٙح٠ةةةس،ـةةـ  ةةةٟ ٌٍّٕفيةةةس جٌيح ٛةةةً جٌمةةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةةس جٌمحذ ئْ  

ٛةةحي، ٞةةٛع١س، عةةٓ جٌي١ٍّةةحش جٌٍّورةةس ٌالٔف ٓةةأٌس ِٛ ٟةةحء  ضيةةى ِ ِةةحَ جٌم الْ ذةةًٌه ٠ّىةةٓ ٌ ةةع وعةةحٜٚ جإلٌغةةحء أ

 جٌّهطٛس ذحٌٕظٍ ٚجٌفًٛ  ٟ وعٜٛ جإلٌغحء.عٍٝ أْحِ أْ ؾٙحش جٌمٟحء جإلوجٌٞ ٟ٘  جإلوجٌٞ،

ْةةٛجء وةةحْ عمةةىج ئوج٠ٌةةح أٚ  –ضىْٛ جإلوجٌز أقةةى أ٠ٍج ةةٗ  جًٌٞأْ جٌيمى "  هنجء ٓؾِظ ثُذُٝزٝٛٞ ٓج ؽشٟ ػ٤ِٚ 

ٓةةح٠ٌس  ٌةةٕظُ جٌ ٖةةطٝ ٚ مةةح ٌألقىةةحَ ٚج ٓةةٍه ئؾةةٍجءجش  ٕةةٗ ذٍّجقةةً ِطيةةىوز ٠ٚ ّةةً ضى٠ٛ  ٠ٕٚرغةةِٟى١ٔح ئّٔح ٠ٍّ قطٝ ٠ىط

ِةةٗ جًٌٞجٌط١١ُّ ذ١ٓ جٌيمى  جءجش  ضرٍ ٙةةح ٌإلذةةٍجَ  جٌطةةٟجإلوجٌز ٚذةة١ٓ جإلؾةٍة ٙةةى ذ ٔةةٗ ضّ ٌةةه أ ٌةةىٖ ي ٘ةةًج جٌيمةةى أٚ ض١ٙةةة ٌّٛ

ٌةةٗ  ٛةةس  ٓةةٍكس جٌّهط ِةةٓ جٌ ِةةح ٠ةةطُ ذمةةٍجٌ  ٘ةةًٖ جإلؾةةٍجءجش  ِةةٓ  ِةةى١ٔح أٚ ئوج٠ٌةةح  ةةاْ  ذمكةةع جٌٕظةةٍ عةةٓ وةةْٛ جٌيمةةى 

ٛةةى  جإلوجٌٞنٛحتٙ جٌمٍجٌ  ٍةةٛجتف ذم ِٚمِٛحضٗ ِٓ ق١ع وٛٔٗ ئ ٛحقح عٓ ئٌجوضٙح جٌٍُِّس ذّمطٟٝ جٌمةةٛج١ٔٓ ٚجٌ

ٛةةٍكس لحٟٔٛٔئقىجظ جغٍ  ٓةةُٙ  ةةٝ ضىةة٠ٛٓ جٌيمةةى  ضكم١مح ٌّ ٔةةص ض ٘ةةًٖ جٌمةةٍجٌجش ٚجْ وح ٘ةةح جٌمةةحْٔٛ. ِٚػةةً  ِةةس ٠طغ١ح عح

٘ةةًٖ  ْةةطمالال. ٚ ٚضٓطٙىف ئضّحِٗ  أٙح ضٕفٍو عٓ جٌيمى ٚضٕفًٛ عٕٗ ِٚٓ غُ ٠ؿَٛ ًٌٜ جٌٗأْ جٌكيٓ  ١ٙح ذحإلٌغةةحء ج

ٍةةٝ ؾةةٛجَ جٌكيةةٓ ذةةىعٜٛ جإلٌ جٌطٟ ٍٔٓح ٍِٚٛ   ٟجذطىعٙح ِؿٍّ جٌىٌٚس  جٌطٟجٌٕظ٠ٍس  جٌمةةٍجٌجش   ةةٟغةةحء ضمةةَٛ ع

ٍةٝة جٌيمةةٛو ذةةً ضكرةةك  ٟ٘جإلوج٠ٌس جٌّٕفٍٛس  ٙةةح ع ٛةةٍ ضكر١م ِةةىٜ  ةةال ٠مط ْةةع  ٙةةٟوةةً ع١ٍّةةس ٍِورةةس   ةةٟٔظ٠ٍس أٚ   

أٜ لةةٍجٌ ئوجٌٜ   ةةًٟٖ٘ جالٔطهحذةةحش جْ ٠كيةةٓ ذحإلٌغةةحء   ٟضكرك ذحٌٕٓرس ٌالٔطهحذحش جإلل١ّ١ٍس ق١ع ٠ؿَٛ ٌٍٍّٖف 

ّةة ٗةةح٠ ٠طيٍك ذحٌي١ٍّس جالٔطهحذ١س ٠رمةةح ٌٕظ٠ٍةةس جألع ٘ةةٝ ضكرةةك  ةةٝ جٌٕ ٛةةٍس ٚ ْةةٟحي جٌّٕف ٔةةص  جٌىذٍِٛح ٌةةثٓ وح ٔةةٗ ٚ ئي ج

ٓةة١حوز  ٟةةحء ئال أْ جٌمةةٍجٌجش  جٌطةةٟجٌّيح٘ىجش جٌى١ٌٚس ِٓ أعّحي جٌ ٟةةع ٌٍلحذةةس جٌم ٌةةس ضٕف١ةةًج  جٌطةةٟال ضه ٛةةىٌ٘ح جٌىٚ ض

ّةةحي جٌّ ِةةٓ جألع ٔةةٗ ٠يطرةةٍ  ٟةةٝ ذأ ٟةةحت١س ٚئيج ل ٟةةع ٌٍٍلحذةةس جٌم ٌةةس ضه ٘ةةًٖ جٌىٚ ٛةةٍس ًٌٖٙ جٌّيح٘ىجش ٚضّّ ٌعح٠ةةح  ٕف

ّةةح  ٟةةٌٍٚز و ٌةةس جٌّ ٌةةٝ ٌعح٠ةةح جٌىٚ ِةةحش جألؾٕر١ةةس ئ جٌمةةٍجٌجش جٌّطيٍمةةس ذط٠َٛةةع ضيةة٠ٛٝ ؾُج ةةٟ و يطةةٗ ئقةةىٜ جٌكىٛ

ِةةس ٚةةٌٛ جٌطي١ةة١ٓ  ةةٝ جٌٛ ةةحتف جٌيح ٔةةُ  جٌٍّى١ةةس ٚذيةةٝ  ٓتتز ضكرك أ٠ٟح  ٝ ئؾٍجءجش  ُتتق ثألعتتظ ثُؼج ٣شثؽتتغ ٓؤ

 .183ؿ  – 1975ُِؼوٞد ثإلدثس٣ز ُِذًضٞس ع٤ِٔجٕ ثُطٔجٟٝ ثُطذؼز ثُغجُغز ػجّ 
١ٌّ ذحٌم١ٍٛ عٍٝ جٌفًٛ ذ١ٓ جٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس جٌط١ّٙى٠ةةس ٖٝٓ ف٤ظ إٔ أفٌجّ ٓؾِظ ثُذُٝز هذ دأدش ٓ٘ز ٝهش 

ٍةةص ٌىةةً  جٌٓحذمس عٍٝ ئذٍجَ جٌيمى ٚجٌّيٍٚ س ذحُْ " جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌّٕفٍٛس " عٓ ذحل١س أؾةةُجء جٌيمةةى يجضةةٗ  ؿي

ٚةةس  ةةال ٠ةةإوٜ ذكةةال ّةةح و١ٕٛٔطةةٗ جٌكر١ي١ةةس جٌهح ّةةح ؾةةُء ِٕٙ ٌةةٝ ذكةةالْ جٌيمةةى ذحعطرةةحٌ أْ وةةً ِٕٙ ٍةةه جٌمةةٍجٌجش ئ ْ ض

ٍةةه جٌمةةٍجٌجش  ةةٟ  ِةةٓ ض ٓةةر١ً ١ٌٍٕةةً  ٘ةةٛ جٌ ْةةطمالال  ٍةةه جٌمةةٍجٌجش ج ِٓطمً ذًجضٗ  ١ىْٛ جٌكيٓ عٓ ٠ٍ٠ك جإلٌغحء  ٟ ض

ٌةةٗ قحٌس ٚىٌٚ٘ح ِٗٛذس ذحٌركالْ ٚضىْٛ ِٓ جٌغ١ٍ ذحٌٕٓرس ٌٍيمى ذ١ّٕح ٔؿةةى أْ جٌكيةةٓ  ةةٟ جٌيمةةى يٌطةةٗ ال ٠ىةةْٛ ِؿح

  ئال وعٜٛ جٌمٟحء جٌىحًِ ٚ٘ٝ ال ضمرً ئال ذحٌكيٓ عٍٝ جٌيمى ِٓ جقى ٠ٍ ٟ جٌيمى

ٓتتش ال  ٛتتزث ثأل ٔتتج إال إٔ  ٓتتشث ٜٓ ُتت٤ظ أ ٛتتذثف الٟ هجػتتذر هج٤ٗٞٗتتز  ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝثٕ ًجٕ ثُذقظ كتت٢ ثُذٞثػتتظ ٝثأل

ّةةٓ جٌّيةةٍٚف أْ جٌمةةحْٔٛ جالوجٌٜ  –ذحٌٕٓرس ٌمٛجعةةى جٌمةةحْٔٛ جالوجٌٜ  ٣قَٔ ػ٠ِ أهاهز ٗةةحتٝ ذ١ةةٍ   ٘ةةٛ لةةحْٔٛ جٔ

ِةةٓ  ْةةص جٌيى٠ةةى  ٗةةحتٗ ذىٌؾةةس ور١ةةٍز ٚأٌ ِمٕٓ ذٕٛٛ٘ لح١ٔٛٔس غحذطس ئّٔح ْحّ٘ص أقىحَ ِكحوُ ِؿٍّ جٌىٌٚس  ٟ ئٔ
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جٌمٛجعى جٌمح١ٔٛٔس ٚجٌّرحوب جٌمٟحت١س ٚجٌطٟ أٚركص  ١ّح ذيى ؾُء ِٓ جألقىحَ جٌيحِس ٌٗ ضمَٛ ِمحَ جٌمٛجعى جٌمح١ٔٛٔةةس 

 ١ٓ ذأقىحِٗ .جٌكحوّس ٌٗ ٚضكرك عٍٝ جٌّهح٠ر

ٔتتج  ُتتز ثُٔقتتش١ إٗ ِتتظ ثُذٝ ٓتتٖ دؼتتذٙ ٓؾ ٝٓٔج ال ؽي ك٤ٚ إٔ صِي ثُ٘ظش٣ز ثُض٢ ثدضذػٜج ٓؾِظ ثُذُٝز ثُلشٗغتت٢ ٝ

إلٌٓج٤ٗز هذٍٞ هؼٖ ثُـ٤ش ػ٠ِ ثُؼوذ ثالدثسٟ ٤ُظ ػٖ هش٣ن دػٟٞ ثُونجء  ٝؽ٤ٌِج ٢ٛ ك٢ فو٤وضٜج فا هج٤ٗٞٗج

ِتتي ثٌُجَٓ إٗٔج ػٖ هش٣ن ثُطؼٖ دجإلُـجء ك٢ ثُوشثسثس ث إلدثس٣ز ثُٔ٘لقِز ػٖ ثُؼوذ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝثُقو٤وتتز إٔ ص

ٜتتج ٓخجفتتٔز ثُؼوتتذ  ٔتتج ثُٔوقتتٞد د ثُذػٟٞ ٤ُظ ثُٔوقٞد دزثصٜج ٓخجفٔز ثُوشثسثس ثُغجدوز ػ٠ِ إدشثّ ثُؼوذ ٝإٗ

ثالدثسٟ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝثُغٞثدن ثُونجة٤ز ك٢ رُي ًغ٤شر ك٢ إٔ ٗطجم سهجدز ثُونجء ثالدثسٟ ال ٣وضقش كوو ػ٠ِ 

ِتت٠ ثُؼوتتذ ثالدثسٟ ٓشثهذ ُتتذطإ ػ ُتتي ث ٔتتج ٣ٔضتتذ أ٣نتتج ُضق٤ِتتَ ثعتتش ر ز ٓؾشٝػ٤ز ثُوشثسثس ثُٔ٘لقِز ػٖ ثُؼوذ ٝإٗ

ٔتتز دتتذطإ  ٌتتْ ثُٔقٌ ٓتتج إرث ف ُتتز  ُتتي ٣غ٤تتش صغتتجعال ػتتٖ ثُٞمتتغ ثُوتتج٢ٗٞٗ كتت٢ فج ٓقَ ثُذػٟٞ ي أٓج ثُوتتٍٞ دـ٤تتش ر

ء دتتجه٢ أؽتتضثء ثُؼوتتذ عتت٤ِٔز؟ ٤ًٝتتق أٝ ثُٔضث٣تتذر ٝدوتتج زٝإُـجء هشثس ثإلػتتإ ػتتٖ ثُٔ٘جهقتتز أٝ صشعتت٤ٚ ثُٔ٘جهقتت

 ٣ٌٖٔ ص٘ل٤ز رُي ثُقٌْ ك٢ فجُز دوجء ثُؼوذ ٓغضٔشث ٝٗجكزث د٤ٖ هشك٤ٚ؟

ـتتجء دتتذػٟٞ ثُوتتشثسثس  كنا ػ٠ِ رُي كجٗٚ ٝدجُشًٕٞ إ٠ُ صِي ثُ٘ظش٣ز ٣قتتذـ هتتشثس إدتتشثّ ثُؼوتتذ دزثصتتٚ ٓقتتا ُإلُ

 ثإلدثس٣ز ثُٔ٘لقِز!

٤ج إال أٜٗج ؿ٤ش هجدِز ُِضطذ٤ن ثُؼ٢ِٔ ي كٖٔ ثُٔؼتتشٝف ٝثُغجدتتش ٖٝٓ ف٤ظ إٕ صِي ثُ٘ظش٣ز ٝثٕ ًجٗش ٓوذُٞز ؽٌِ

إٔ ثُؼوذ ثالدثسٟ ٛٞ ػوذ ٓشًخ ٣ٔش دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُٔشثفَ ثُض٢ صِضضّ دٜج ثُؾٜز ثإلدثس٣ز ٠ٛٝ ك٢ رُي ِٓضضٓز 

ٓتت ُتت٤ظ  ٗتتٚ  ٓتتٖ عتتْ كج ٜتتج ي ٝ ٜتتج ٝكوتتج ُِض٘ظتت٤ْ ثُٔوتتشس ُ ٖ دقضٓز ٖٓ ثُوٞثػذ ثُوج٤ٗٞٗز ٝثإلؽشثة٤تتز ٝثُضتت٢ صغتت٤ش ك٤

ثُٔضقٞس ٝثُٔوذٍٞ دقٌْ ثُٔ٘طن ٝثُوجٕٗٞ إٔ دطإ ثفذ أؽضثء ثُؼوذ ال ٣ؤدٟ إ٠ُ دطتتإ دتتجه٢ ثألؽتتضثء ك٤ٌتتق 

 ٣جص٠ ثُُٔٞٞد ع٤ِٔج؟ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى صؾٞٛجس عْ 

ٝثُقو٤وز إٔ صِي ثُ٘ظش٣ز ٝثٕ ًجٗش هذ الهش هذٞال ُذٟ ًغ٤ش ٖٓ ثُؾشثؿ ٝكوٜجء ثُوجٕٗٞ ثالدثسٟ دجػضذجسٛج فا 

شؽج ع٤ِٔج ُٔخجفٔز ثُؼوذ ثالدثسٟ ػ٠ِ ثُشؿْ أْٜٗ ٖٓ ثألؿ٤جس كئٗ٘ج ٗشٟ إٔ ٓذشس رُي ٛٞ ٓقجسدز هج٤ٗٞٗج ٝٓخ

 زعطٞر ثُؾٜجس ثإلدثس٣ز إٕ ٢ٛ أدشٓش ثفذ ثُؼوٞد دجُٔخجُلز ُِوجٕٗٞ ُْٝ صِضضّ دجُنٞثدو ٝثإلؽشثءثس ثُض٘ظ٤ٔ٤

ِتتي ثُؼوتتٞد دٔشثكتتن ثهضقتتجد٣ز ثُٔقذدر ُٜج  ؾ٤ز ثُٔغتتجُز ثُوج٤ٗٞٗتتز أٝ ثُٔقجعتتذز ثُغ٤جعتت٤ز العتت٤ٔج إ رث صؼِوتتش ص

ٛجٓز ُزُي ٗؾذ إٔ ثُونجء ثُلشٗغ٢ ٖٝٓ دؼذٙ هنجء ٓؾِظ ثُذُٝز ثُٔقش١ هذ سفخ دضِي ثُ٘ظش٣ز ٝعجسع إ٠ُ 

 إ شثؽٜج إ٠ُ ف٤ض ثُ٘ٞس دجػضذجسٛج ٝع٤ِز ٖٓ ٝعجةَ إفٌجّ ثُشهجدز ثُونجة٤ز ػ٠ِ أػٔجٍ ثُغِطز

سٛج ٝع٤ِز ٖٓ ٝعجةَ إفٌجّ ثُشهجدز ثُونجة٤ز ػ٠ِ أػٔجٍ ثُغِطز ٝعجسع إ٠ُ إ شثؽٜج إ٠ُ ف٤ض ثُ٘ٞس دجػضذج

 ثإلدثس٣ز إر ٢ٛ ثسصٌذش أ طجء ٝثٓض٘ؼش ػٖ ثُضٔغي دجُذطإ 

ُتتز ٓغتتج٣شث  ِتتظ ثُذٝ ٓتتٖ دؼتتذٙ ٓؾ ُتتز ثُلشٗغتت٢ ٝ ِتتظ ثُذٝ د٤ذ ثٗٚ ٝثٕ ًجٗش صِي ثُ٘ظش٣ز ثُض٢ ثدضذػٜج ًا ٖٓ ٓؾ

ٛةةيد ضيى ِمرٌٛس ِٓ جٌٕحق١س جٌ إ٣جٙ ك٢ ٛزث ثالصؾجٙ ِةةٓ جٌ ٔةةٗ  ٟةةف ج ٕظ٠ٍس ئال أْ ئعّحي لٛجعةةى جٌّٕكةةك ٚجٌمةةحْٔٛ ٠ط

ِةةح ٠طٍضةةد  ٌةةٝ ذكةةالْ  ٛةةٍس ٠ةةإوٞ ئ ٟةةٟ ذةةأْ ئٌغةةحء جٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس جٌّٕف ضكر١مٙح ع١ٍّح جي ْ جٌّٕكك جٌكمٛلٟ ٠م

ٔةةحش ٔةةص ضٕفةةٍو عةةٓ ذةةحلٟ ِىٛ ٍةةه جٌمةةٍجٌجش ٚجْ وح ٍةةٝ جٌرح٠ةةً ذح٠ةةً ،ٚ ق١ةةع ئْ ض  ع١ٍٙح ِٓ ٔطحتؽ ، ألْ ِح ٠رٕٝ ع

ّةةح ٠ىةةْٛ  ِةة١الو جٌيمةةى ٚٚؾةةىٖٚ ئٔ ِةةٓ وةةً الْ  ٙةةح ال ضٕفةةه عةةٓ جٌيمةةى ٚضيةةى ؾةةُء  ٛةةٗ ئال أٔ جٌيمةةى جالوجٌٜ  ةةٝ نٛحت

ٛةةكس  ِةةٓ ق١ةةع جٌ ٌ٘رٓ ذٛكس ضٍه جٌمٍجٌجش ٚٔفحي٘ح لحٔٛٔح ِٚٓ غُ ذحش ِٓ جٌٛجٞف أْ قىُ جٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس 

 . ٚجٌركالْ ٠ٕٓكد ذىٌٖٚ عٍٝ جٌيمى ٠ٚىٌٚ ِيٗ ٚؾٛوج ٚعىِح

 1905/  8/  4ًذ ٛزث ثُٔؼ٠٘ ثُقٌْ ثُشة٤غ٢ ُٔؾِظ ثُذُٝز ثُلشٗغ٢ ك٢ ٛزث ثُقذد ٛٞ فٌٔٚ ثُقجدس ك٢ ٝهذ أ

ُتتز كتت٢ ٓزًشصتتٚ ف٤تتظ ٣وتتٍٞ ٓخجهذتتجً ٓغضؾتتجس١  Clartin ك٢ هنتت٤ز ِتتي ثُقج ٓتتز س٤ٓٝتتٞ ص ٝهتتذ دتت٤ٖ ٓلتتٞك ثُقٌٞ

 :ثُٔؾِظ

ِتتن  سؿْ فٌْ ثإلُـجء ي كغ٤ٌٕٞ ُٜزث ثُقٌْ دثةٔجً أعش ٛجّ" إٗ٘ج ال ٌٗ٘ش   ُتتْ ٣ـ ٣ضشًض ك٢ أٗٚ ٖٓ فٌْ ثُوجٕٗٞ ي ٝ

" كجإلدثسر صغضط٤غ إٔ  Platoniqueإٔ ه٤ٔز ثإلُـجء ك٢ ٛزٙ ثُقجُز ٗظش٣ز " أدٞثح ثُٔقٌٔز ك٢ ٝؽٚ ٓٞثهٖ 

ُتت٠ هجمتت٢ ثُٔٞمتتٞع  صققـ ثُٞمغ دئؽشثء الفن ي ٝهذ ٣ذو٠ ثُؼوذ دشؿْ ثإلُـجء إرث ُْ ٣ضوتتذّ أفتتذ ثُٔضؼجهتتذ٣ٖ إ

ٓتتجً إٔ ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز ٣ؾخ إٔ ال صذٛؾٌْ أٝ صذؼتتظ ثُضتتشدد كتت٢ ٗلٞعتتٌْي  دطِخ كغ  ثُؼوذ . ٌُٖٝ ٔتتٕٞ صٔج كتتأٗضْ صؼِ

ًتتجٕ  دػٟٞ ثإلُـجء ك٢ دؼل ثُقجالس ال صؤد١ إ٠ُ ٗضجةؼ ٗظش٣تتز ٔتتج إرث  ـتتجء إٔ ٣ذقتتظ ك٤ ِتت٠ هجمتت٢ ثإلُ ِتت٤ظ ػ ي ك
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ٛتتزث ِتت٠  ٔتتج ٣ضشصتتخ ػ ٜتتضْ د ـتت٠ ي دٕٝ إٔ ٣ ـتت٠ أٝ ٣ؾتتخ إٔ ال ٣ِ ٓتتٖ ٗضتتجةؼ  ثُوشثس ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٣ؾخ إٔ ٣ِ ـتتجء  ثإلُ

ٔتتَ كتت٢ ه٤جصتتٚ أعتت٠ٔ  ٣تتجس  ٛتتزث ٣ق عِذ٤ز أٝ إ٣ؾجد٤ز . كئرث فققش ثإلدثسر ثُٞمتتغ ثُوتتج٢ٗٞٗ دتتئؽشثء الفتتن كتتئٕ 

ثالفضشثّ ُقٌٌْٔ . أٓج إرث فْٔ ثُطشكجٕ ػ٠ِ ثالفضلجظ دجُؼوذ ٣غضؼَٔ س قز هذ  ُٞٚ إ٣جٛج ثُوجٕٗٞ ٢ٌُ ٣شثهخ 

س ثُشأ١ ثُؼج ّٞ ٛتتزٙ ثُضقتتشكجس ثُخجهتتتز . هشثسثس ثإلدثسر ي ٝأٗٚ هذ ٗ ُتت٠  ّ دق٤ظ ٣ٔض٘غ ك٢ ثُٔغضوذَ ػتتٖ ثُؼتتٞدر إ

  … " .ٝٛزث ٣ضلن دقلز هجهؼز ٓغ صوج٤ُذ هنجةٌْ ثُٔغض٤٘ش ي ٝٓغضِضٓجس ثُذ٣ٔوشثه٤ز ثُٔ٘ظٔز 

ٗتتٚ ٣ضنتتٖٔ ص٘جهنتتجً ٝثمتتقجً ي ف٤تتظ  ٌُٖٝ ٣ذذٝ إٔ ثُلوٜجء ثُقذ٣غ٤ٖ ٣٘ضوذٕٝ ٓٞهق ثُونجء ثإلدثس١ ثُلشٗغتت٢ أل

ِتت٠ عتتآضٚ إٔ ثُوتتشثس  ٓتتٖ ٓشثفتتَ ثُؼ٤ِٔتتز ثُٔشًذتتز ي ٣ٝضشصتتخ ػ ِتتز  ٛتتٞ ٓشف ٌتتْ دئُـجةتتٚ ي  ُتتز١ ٣ق ثُٔ٘لقتتَ ي ٝث

 . عآز ثُؼ٤ِٔز ًِٜج ي ٝػ٠ِ إدطجُٚ إدطجٍ ثُؼ٤ِٔز دٌجِٜٓج

أْ جٌمٟحء جٌٓحذك ذ١ٍ ِٕكمٟ : ي "  ثُلو٤ٚ د٤ٌ٤٘ٞ ٣شٟ ك٢ سعجُضٚ ػٖ " ثُ٘ظش٣ز ثُؼجٓز ُِؼوذ ثإلدثس١ٌٝٛزث كئٕ 

ٚةة١ً ، أْ ألْ عىَ ِ ٘ةةًج جٌكةةً جأل ٟةةحء  ٍٗٚع١س جٌمٍجٌ ٠ٍٓٞ ئٌٝ جٌيمى جٌّرٕٟ ع١ٍٗ . ٚلى جلطٍـ ، ئيج ٌُ ٠مرةةً جٌم

ّةةً  ٌةةٝ جإلوجٌز ٌطي ِةةٍ ئ ِةةس ،  ١ك١ةةً جأل ٠ٍٓه  ٟ ً٘ج جٌٛىو جٌٍّٓه جًٌٞ وػ١ٍجع ِح ٠ٍؿأ ئ١ٌةةٗ  ةةٟ ِؿةةحي جٌٛ ١فةةس جٌيح

 قىُ جٌمحْٔٛ ، أٞ ضيًّ عٍٝ ئٌغحء جٌيمى".

ٓةةٍكس  ذيٕٛجْ: أٗ  ٟ ٌْحٌطٗ جٌٙحِس "  eilP.Wثُلو٤ٚ " أٓج   ٠ةةٍٜ" ٔطحتؽ ئٌغةةحء جٌمةةٍجٌ جإلوجٌٞ ٌي١ةةد ضؿةةحَٚ جٌ

ِةةح  أْ  ًٛ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌطٟ ضٓحُ٘  ٟ ضى٠ٛٓ جٌي١ٍّس جٌٍّورس ئّٔح ٠مٛى ذةةٗ ِؿةةٍو لرةةٛي وعةةٜٛ جإلٌغةةحء . أ

أ  ١ركةةً جٌيمةةى ئيج ذكةةً أٞ لةةٍجٌ عٕى جٌٕظٍ ئٌٝ ٍٖع١س جٌي١ٍّس ذٍِطٙح ،  ١ؿد أْ ٠ٕظٍ ئٌٝ جٌي١ٍّةةس وىةةً  ال ٠طؿةُة

 ئوجٌٞ وحْ أْحْحع إلٔٗحتٗ .

ٔتتٚ ثُقتتجدس كتت٢  ٓتتٖ فٌ ُتتي  /  3/  ٣ٝ1ذذٝ إٔ ٓؾِظ ثُذُٝز ثُلشٗغ٢ هذ دذأ ٣غ٤ش ك٢ ٛزث ثالصؾجٙ. ٝال أدٍ ػ٠ِ ر

ٍةةد جٌ ي كل٢ ٛزث 1954 ٓةة١ٍ جٌكىُ لٟٝ جٌّؿٍّ ذأْ ئٌغحء جٌمٍجٌ جٌٛحوٌ ذحٌطٛى٠ك عٍٝ عمى جِط١حَ ، ٠ؿيً ٠ طف

ٓتتٖ إٔ جٌّمىَ ئٌٝ جٌّؿٍّ ذيى يٌه ذ١ٍ يٞ ِٛٞٛ  ،  ألٕ ثُؾشٝه ثُٞثسدر ك٢ ثُؼوذ ال ٣ٌٖٔ ص٘ل٤تتزٛج ي دتتجُشؿْ 

 . ثإلدثسر ٝثُٔضؼجهذ ٓؼٜج ُْ ٣طِذج أٓجّ هجم٢ ثُؼوذ صشص٤خ ث٥عجس ثُض٢ صضُٞذ ػٖ ثُقٌْ ثُقجدس دجإلُـجء

ك٢ ٝؽٞد ٝدوجء ثُؼوتتذ ثالدثسٟ كتت٢ دتتجه٢ أؽضثةتتٚ إٕ  عشثُٔ٘لقِز صؤ زدثس٣ ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝثٕ ًجٗش ثُوشثسثس إال

ِتتي ثُوتتشثسثس ٣تتؤعش  ُتت٤ظ ثٟ دطتتإ ٣ِقتتن دض ٗتتٚ  ٢ٛ فذسس دجُٔخجُلز ُِوجٕٗٞ ٝ أفذقش ٓؾٞدز دتتجُذطإ د٤تتذ ث

ِتت٠ دتتجه٢ أؽتتضثء ثُؼوتتذ ٔةةح ٚجٌطةةٟ ال ٠ةةإوٜ  دجُضذؼ٤ز ػ ٙةةح لحٔٛ ٓةةّٛـ ذ ٕةةحن ذيةةٝ جٌّهحٌفةةحش ٚجألنكةةحء جٌّحو٠ةةس جٌّ ٙ 

ٙةةس جإلوج٠ٌةةس جٌضىحذٙح ئٌٝ  ْةةس جٌؿ ِةةٓ ِّحٌ ٕةةطؽ  ٘ةةح لةةى ض ذكالْ جٌيمى  طٍه جألنكحء أؾحَ٘ح جٌٍّٗ  ٚجٌمحْٔٛ ذحعطرحٌ

ٛةةٛو ذةةحٌركالْ  ّةةح جٌّم النطٛحٚحضٙح ذك٠ٍمس نح٠ثس  ٟال عٍٝ أٔٙح ذ١ٍ ِإغٍز عٍٝ ذمحء ٚٚكس ٚٚؾٛو جٌيمى ئٔ

ُتتز١ ٣تتؤعش  ثُؼوتتذ جًٌٞ ١ٛ٠د جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌّٕفٍٛس عةةٓ ُتتذطإ ٝث ِتت٠ فتتقز ثُؼوتتذ ٝٝؽتتٞدٙ ٝدوجةتتٚ ٛتتٞ ث ػ

  ٣ٝؼذ ٓؤعشث ك٢ ؽشٝهٚ ثُؾٞٛش٣ز ٝٛٞ ال ٣ٌٕٞ ًزُي إال إرث ٗجٍ ثُذطإ ثفذ أسًجٕ ثُؼوذ.

ْةةُ جٌمةةٍجٌجش  ٍةةٝ ئذةةٍجَ جٌيمةةى ٚجٌطةةٟ ضيةةٍف ذح ْةةحذمس ع ٚذحٌطحٌٟ  ح وً ِح ضطهًٖ ؾٙس جإلوجٌز ِٓ ئؾةةٍجءجش ض١ّٙى٠ةةس 

ٔتتا دتتَ الدذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزث ثُشًٖ ٛجإلوج٠ٌس جٌّٕفٍٛس  ٞ ؽضء ال ٣ضؾضءث ٖٓ صِي ثإلؽشثءثس ٤ُظ دجػضذجسٙ ؽضء ٌٓ

٘تتز  ٛتتزث ثُؾتتشه ٓ ِتتق  ٓتتج صخ ٓتتٖ أعجعتتٚ ٝدجُضتتج٢ُ  كتتئرث  دجػضذجسٙ سً٘ج س٤ً٘ج ٖٓ إسثدر ؽٜز ثإلدثسر ٝٛذف ثُضؼجهذ 

ٛتت٢ ٝثُؼتتذّ  ثُض٤ٜٔذ ُٞؽٞد ثُؼوذ أٝ ثُضقشف أمقش ؽ٤ٔغ صقشكجس ثُؾٜز ثإلدثس٣ز ثُٔضشصذز ػ٠ِ رُي ثإلؽتتشثء 

ٖٓ ف٤تتظ ثُؼ٘جفتتش  ثُٔذ٢ٗؽأٗٚ ؽإٔ ثُؼوذ ثُغجدش ٝثُٔؼشٝف إٔ ثُؼوذ ثالدثسٟ  ثٕ رُي عٞثء ٝال صِقوٜج أؽجصٙ.

ِتت٠  ثُضضثٓجسثألعجع٤ز ُض٣ٌٞ٘ٚ ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ صٞثكن إسثدص٤ٖ دئ٣ؾجح ٝهذٍٞ إلٗؾجء   ثُضشثمتت٢صؼجهذ٣ز صوتتّٞ ػ

ٓتتز صضٔضتتغ د٤ٖ هشك٤ٖ أفذٛٔج ثُذُٝز أٝ أفذ ثألؽخجؿ ثإلدثس٣ز ي د٤ذ أ ٗتتٚ ٓض٤ٔتتض دتتإٔ ثإلدثسر دٞفتتلٜج عتتِطز ػج

ٓتتٖ ثُٔشثكتتن ي  ال ٣ضٔضغ دٔغِٜج ثُٔضؼجهذ ٓؼٜج ٝثٓض٤جصثسدقوٞم  ٝرُي دوقذ صقو٤ن ٗلغ ػتتجّ أٝ ٓقتتِقز ٓشكتتن 

ثُؼجّ ٣ؼضٔذ ك٠ إدشثٓٚ ٝص٘ل٤زٙ ػ٠ِ أعج٤ُخ  ثُٔؼ١ٞ٘ك٠ ًٕٞ ثُؾخـ  ثُٔذ٢ًٗٔج أٗٚ ٣لضشم ػٖ ثُؼوذ  ثُؼجٓز ي

ٛتتزٙ  ثعضغ٘جة٤زٝٝعجةِٚ إٓج دضن٤ٔ٘ٚ ؽشٝهجً ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ  ٗتتش  ؿ٤ش ٓأُٞكز ك٠ ػوتتٞد ثُوتتجٕٗٞ ثُختتجؿ عتتٞثء ًج

ٓتتغ ثإلدثسر ك٤تتٚ فوٞهتتجً ال  ٔتت٘ـ ثُٔضؼجهتتذ  ِتتٞثةـ أٝ د ثُؾشٝه ٝثسدر ك٠ رثس ثُؼوذ أٝ ٓوشسر دٔوضنتت٠ ثُوتتٞث٤ٖٗ ٝثُ

ؼجٕٝ ثُغتتِطز ثإلدثس٣تتز ٣ٝؾتتضشى ٓوجدَ ُٜج ك٠ سٝثدو ثُوجٕٗٞ ثُخجؿ دغذخ ًٞٗٚ ال ٣ؼَٔ ُٔقِقز كشد٣ز ي دَ ٣

ٔتتج ٣ؾؼتتَ ٓقتتجُـ ثُطتتشك٤ٖ كتت٠ ثُؼوتتذ  ثعضـاُٚٓؼٜج ك٠ إدثسر ثُٔشكن ثُؼجّ أٝ صغ٤٤شٙ أٝ  صقو٤وتتجً ُِ٘لتتغ ثُؼتتجّ د٤٘

ِتتصـ٤ِذتتجً ُِٔقتتِقز  ثإلدثس١ٓضغج٣ٝز ٝٓضٞثصٗز إر إٔ ًلض٠ ثُٔضؼجهذ٣ٖ ؿ٤ش ٓضٌجكتتتز كتت٠ ثُؼوتتذ  ثُٔذ٢ٗ ٓتتز ػ  ٠ثُؼج
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ٔتتجٍ ثُض٘ل٤تتز ٝث ض٤تتجس هش٣وضتتٚ ثُٔقِقز ثُلشد٣ز ٓٔج ٣ؾؼ َ ُإلدثسر عتتِطز ٓشثهذتتز ص٘ل٤تتز ؽتتشٝه ثُؼوتتذ ٝصٞؽ٤تتٚ أػ

ٜتتج ثُٔ٘لتتشدر فغتتذٔج  ُتتي دئسثدص ٜتتج ٝر ٓتتز ثُضتت٠ ٣ؤد٣ ٔتتٚ ٝثُخذ ٝفتتن صؼتتذ٣َ ؽتتشٝهٚ ثُٔضؼِوتتز دغتت٤ش ثُٔشكتتن ٝص٘ظ٤

ٜتتج فتتن ٓتتز دٕٝ إٔ ٣ضقتتذٟ ثُطتتشف ث٥ تتش دوجػتتذر إٔ ثُؼوتتذ ؽتتش٣ؼز ثُٔضؼجهتتذ٣ٖ ُٝ صٞه٤تتغ  صوضن٤ٚ ثُٔقتتِقز ثُؼج

ي دٕٝ سمجء ٛزث ثُٔضؼجهذ ٝدٕٝ صذ َ ثُونتتجء  إدثس١ثُؾضثءثس ػ٠ِ ثُٔضؼجهذ ٝفن كغ  ثُؼوذ ٝإٜٗجةٚ دئؽشثء 

ٓتتٖ ف٤تتظ  ثُز١ٛٞ ثُؼوذ  ثإلدثس١ٝػ٠ِ ٓج صوذّ كئٕ ثُؼوذ  ِتتن د٘ؾتتجه ٓشكتتن ػتتجّ  ٌتتٕٞ ثإلدثسر هشكتتجً ك٤تتٚ ي ٣ٝضؼ ص

ٓتتز ي ٝصأ تتز ك٤تتٚ ثإلدثسر ٓشث ثفض٤جؽجصتتٚص٘ظ٤ٔٚ ٝصغ٤٤شٙ دـ٤ز  ذٓز أؿشثمٚ ٝصقو٤ن  ػتتجر ُٞفتتذر ثُٔقتتِقز ثُؼج

 .دأعِٞح ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ دٔج صنٔ٘ٚ ٖٓ ؽشٝه ثعضغ٘جة٤ز ؿ٤ش ٓأُٞكز ك٠ ػوٞد ثُوجٕٗٞ ثُخجؿ

ٓتتز  ٝثُؼوذ ثإلدثس١ عج٢ٗ ٝإدثسر  –ٝع٤ِض٤ٖ ُِؾٜجس ثُوٞثٓز ػ٠ِ ثُٔجٍ ثُؼجّ ك٢ ثُضقشف ٝصغتت٤٤ش ثُٔقتتجُـ ثُؼج

ٔتتج فتتجدسص٤ٖ ػتتٖ ٝال٣تتز  ٖ ٛٔج ثُوشثس ثإلدثس١ٝأ٠ُٝ ثُٞع٤ِض٤ثُؾتٕٞ ثُؼجٓز  ٝٛٔج ٣ضلوجٕ ك٢ متتٞثدو دجػضذجسٛ

ٛتتٞ  ٓتتجٍ ٝٓقتتجُـ ٝؽتتتٕٞ  ُتت٠  صغض٘ذ ال ضقجؿ ٓلٞك دئؽشثء ثُضقشف ك٢ ؽتتإٔ ٣ضؼتتذٟ رثس ٓقتتذس ثُوتتشثس إ

 أ٤ٖٓ ػ٤ِٜج دٔٞؽخ فٌْ ؽشػ٢.

ٌتتٕٞ إلسثدر ٛتتٞ ؽتتشهج ؽٞٛش٣تتج ٓ ٔتتج  ٖٝٓ عْ أفذـ ؽشه ثعضٜذثف ثُٔقِقز ثُؼجٓز ثُظجٛشر  ٜتتز ثإلدثس٣تتز ك٤ ثُؾ

ٓتتٖ  ِتتي ثُضقتتشكجس  ِتتي ثُقتتلز ٣ؼتتذ ؽتتشه دوتتجء ٝٝؽتتٞد ُض ٜتتٞ دض صؾش٣ٚ ٖٓ صقشكجس هج٤ٗٞٗز ٓضؼِوز دجُٔجٍ ثُؼجّ ك

ِتتي  ٓتتٖ صقتتشكجس دٞفتتلٜج ٓلٞمتتز دتتئؽشثء ص ٓتتج صؾش٣تتٚ ثإلدثسر  ٔتتجد  ٜتتٞ دتتزُي ٣ؼتتذ ػ ُتتذطإ ك ف٤تتظ ثُقتتقز ٝث

ٙةةحش  ثُضقشكجس . ِةةح ضؿ٠ٍةةٗ جٌؿ ٍةةٝ  ٕةةٝ ع ٌةةه جٌّي ٛةةٍ ي ٟةةّْٛ جٌيمةةٛو ٚال ٠مط ٛةةٍ حش ضةةىنً  ةةٟ ِ ِةةٓ ض جإلوج٠ٌةةس 

ٔةةص  ْةةٛجء وح ٛةةىٌٖ ِىةةٓ لةةٍجٌجش ئوج٠ٌةةس  ِةةح ض ٌةةٝ  ٟةةح ئ ٓةة١كس أٚ جإلوج٠ٌس ئّٔح ٠ٕٓكد ً٘ج جألغٍ أ٠ ٍةةه جٌمةةٍجٌجش ذ ض

ٓتتٖ ثُؼوتتذ ثالدثسٟ ٝثٕ دطتتإ  .ٍِورس ٛتت٢ ؽتتضء ال ٣ضؾتتضأ  ُٝٔج ًجٕ رُي ٝف٤ظ إٕ ثُوشثسثس ثإلدثس٣ز  ثُٔ٘لقِز 

فذسس دجُٔخجُلز ألفٌجّ ثُوجٕٗٞ ٝٗجُش ٖٓ ٓؾشٝػ٤ٚ ثٟ سًٖ ٖٓ ثألسًجٕ ثألسدؼز ثُغجدوز  صِي ثُوشثسثس إرث ٓج

ِتت٠ دتتجه٢  ٜتتج ػ ِتتز ٣ٝ٘غتتقخ فٌٔ ُِؼوذ ٝدخجفز ثعضٜذثف صقو٤ن ثُٔقِقز ثُؼجٓز كجٕ صِي ثُوتتشثسثس صنتتق٠ دجه

العتت٤ٔج إٔ ثعتتضٜذثف ذٝس ٓغ ثُؼوذ ٝؽٞد ٝػذٓج ٠ٛٝ ثألفَ ك٢ إدشثّ ثُؼوتتٞد ثإلدثس٣تتز صأؽضثء ثُؼوذ دجػضذجسٛج 

ِتتش  ٓتتش ٝأػٔ ٛتت٢ ُض ٜتتز ثإلدثس٣تتز كتتجٕ  ثُٔقِقز ثُؼجٓز ٛٞ ثُٔؼ٤جس ثُز١ ٣وجط ػ٤ِٚ فتتقز ٝدطتتإ صقتتشف ثُؾ

ُتتي  ث٣ز ثإلؽشثءثس ثُض٤ٜٔذ٣ز ػذ صقشكٜج ع٤ِٔج أٓج ٝثٕ ٢ٛ ؿنتتش ثُطتتشف ػتتٖذػ٠ِ صقو٤ن رُي ثُؾشه ٓ٘ز د ر

 ج ٖٓ إؽشثءثس الفوز دجهِز .ٝأؿلِش إػٔجٍ ٛزث ثُؾشه صشصخ ػ٠ِ رُي إٕ ًَ ٓج ٣قذس ػٜ٘

ٝإر رٛخ ثُقٌْ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ   زث دٜزث ثُٔغِي كجٗٚ ٣ٌٕٞ فجدف فق٤ـ فٌْ ثُوجٕٗٞ ٣ٝـذٝ ثُطؼٖ ػ٤ِٚ كجهذث 

 .ُغ٘ذٙ ثُوج٢ٗٞٗ ثُغ٤ِْ ؽذ٣شث دجُشكل
 ٓشثكؼجس 184ٖٝٓ ف٤ظ إٕ ٖٓ ٣خغش ثُطؼٖ ٣ِضّ ٓقشٝكجصٚ ػٔاً دقٌْ ثُٔجدر 

 ُٜزٙ ثألعذجح

 ثُٔقشٝكجس ٤ٖٓٞمٞػج ٝإُضثّ ثُطجػ٘ جٕ ؽٌا ٝسكنٜٞذٍٞ ثُطؼٗشٟ ثُقٌْ: دو

 مفوض الدولة  املقرر:                                                                                                   
 املستشار أمين قناوي                      د.عمر محاد                                                                     
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ٗتتٚ الدتتذ إٔ  ٓتتٖ هذ٤ؼتتز  جفتتز ص٤ٔتتضٙ ػتتٖ عتتجةش ثُؼوتتٞد كج إال ثٗٚ ٝك٤ٔج ٣ضؼِن دجُؼوذ ثالدثسٟ ٝٗظشث ُٔج ٣ضغْ دٚ 

ٓتتز ٝثُٔقتتَ ٝثُغتتذخ إمتتجكز  صضٞثكش ك٤ٚ أسًجٕ ثُؼوٞد ثُٔؼشٝكز ٠ٛٝ ثُشمج ُتت٠ ؽتتشه ثعتتضٜذثف ثُٔقتتِقز ثُؼج إ

 .ثُظجٛشر

ٔتتذ٢ٗؽتتأٗٚ ؽتتإٔ ثُؼوتتذ ثُغجدش ٝثُٔؼتتشٝف إٔ ثُؼوتتذ ثالدثسٟ كٖٔ  ٌتتٕٞ صٞثكتتن  ثُ ٘تتٚ ال ٣ؼتتذٝ إٔ ٣ ٓتٖت ف٤تتظ ثُؼ٘جفتتش ثألعجعتت٤ز ُض٣ٌٞ

ُتتز أٝ أفتتذ ثألؽتتخجؿ ثإلدثس٣تتز ي د٤تتذ دتت٤ٖ هتتشك٤ٖ أفتتذٛٔج ثُذ ثُضشثمتت٢صؼجهذ٣ز صوّٞ ػ٠ِ  ثُضضثٓجسإسثدص٤ٖ دئ٣ؾجح ٝهذٍٞ إلٗؾجء  ٝ

ٜتتج ٝثٓض٤جصثسأٗٚ ٓض٤ٔض دإٔ ثإلدثسر دٞفلٜج عِطز ػجٓز صضٔضغ دقوٞم  ُتتي دوقتتذ صقو٤تتن ٗلتتغ ي  ال ٣ضٔضغ دٔغِٜج ثُٔضؼجهتتذ ٓؼ ٝر

ٗتتٚ ٣لضتتشم ػتٖت ثُؼوتتذ  ػجّ أٝ ٓقِقز ٓشكن ٖٓ ثُٔشثكن ثُؼجٓز ي ٔتتذ٢ًٗٔج أ ًتتٕٞ ثُؾتتخـ  ثُ ٘تت١ٞكتت٠  ٔتتذ كتت٠  ثُٔؼ ثُؼتتجّ ٣ؼض

ؿ٤تتش ٓأُٞكتتز كتت٠ ػوتتٞد ثُوتتجٕٗٞ ثُختتجؿ عتتٞثء  ثعتتضغ٘جة٤زٚ ٝص٘ل٤زٙ ػ٠ِ أعج٤ُخ ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ ٝٝعجةِٚ إٓج دضن٤ٔ٘ٚ ؽشٝهجً إدشثٓ

ٜتتج  ًجٗش ٛزٙ ثُؾشٝه ٝثسدر ك٠ رثس ثُؼوذ أٝ ٓوشسر دٔوضن٠ ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُِٞثةـ أٝ دٔ٘ـ ثُٔضؼجهذ ٓغ ثإلدثسر ك٤تتٚ فوٞهتتجً ال ٓوجدتتَ ُ

ٜتتج كتت٠ إدثسر ثُٔشكتتن ثُؼتتجّ ك٠ سٝثدو ثُوجٕٗٞ ثُخجؿ دغ ذخ ًٞٗٚ ال ٣ؼَٔ ُٔقِقز كشد٣ز ي دَ ٣ؼجٕٝ ثُغِطز ثإلدثس٣ز ٣ٝؾتتضشى ٓؼ

ٗتتز إر إٔ ًلضتت٠ ثُٔضؼجهتتذ٣ٖ  ثُٔذ٢ٗصقو٤وجً ُِ٘لغ ثُؼجّ د٤٘ٔج ٣ؾؼَ ٓقجُـ ثُطشك٤ٖ ك٠ ثُؼوذ  ثعضـاُٚأٝ صغ٤٤شٙ أٝ  ٓضغتتج٣ٝز ٝٓضٞثص

ُتتإلدثسر عتتِطز ٓشثهذتتز ص٘ل٤تتز ؽتتشٝه ثُؼوتتذ  ٠ثُؼجٓز ػِ صـ٤ِذجً ُِٔقِقز ثإلدثس١ؿ٤ش ٓضٌجكتز ك٠ ثُؼوذ  ٔتتج ٣ؾؼتتَ  ثُٔقِقز ثُلشد٣تتز ٓ

ٜتتج  ُتتي دئسثدص ٜتتج ٝر ٓتتز ثُضتت٠ ٣ؤد٣ ٔتتٚ ٝثُخذ ٝصٞؽ٤ٚ أػٔجٍ ثُض٘ل٤ز ٝث ض٤جس هش٣وضٚ ٝفن صؼذ٣َ ؽشٝهٚ ثُٔضؼِوز دغ٤ش ثُٔشكتتن ٝص٘ظ٤

ٓتتز دٕٝ إٔ ٣ضقتتذٟ ثُطتتشف ث٥ تتش دوجػتتذ ٜتتج فتتن صٞه٤تتغ ثُٔ٘لتتشدر فغتتذٔج صوضنتت٤ٚ ثُٔقتتِقز ثُؼج ر إٔ ثُؼوتتذ ؽتتش٣ؼز ثُٔضؼجهتتذ٣ٖ ُٝ

ٓتتج صوتتذّ ي دٕٝ سمجء ٛزث ثُٔضؼجهتتذ ٝدٕٝ صتتذ َ ثُونتتجء  إدثس١ثُؾضثءثس ػ٠ِ ثُٔضؼجهذ ٝفن كغ  ثُؼوذ ٝإٜٗجةٚ دئؽشثء  ِتت٠  ٝػ

ٔتتٚ ٝصغتت٤٤شٙ  ثُز١ٛٞ ثُؼوذ  ثإلدثس١كئٕ ثُؼوذ  صٌٕٞ ثإلدثسر هشكجً ك٤ٚ ي ٣ٝضؼِن د٘ؾجه ٓشكن ػجّ ٖٓ ف٤ظ ص٘ظ٤

ٓتتز ي ٝصأ تتز ك٤تتٚ ثإلدثسر دأعتتِٞح ثُوتتجٕٗٞ  ثفض٤جؽجص٤ٚز  ذٓز أؿشثمٚ ٝصقو٤ن دـ ٓشثػتتجر ُٞفتتذر ثُٔقتتِقز ثُؼج

 .٤ش ٓأُٞكز ك٠ ػوٞد ثُوجٕٗٞ ثُخجؿثُؼجّ دٔج صنٔ٘ٚ ٖٓ ؽشٝه ثعضغ٘جة٤ز ؿ

ٓتتز  ٝثُؼوذ ثإلدثس١ عج٢ٗ ٔتتجٍ ثُؼتتجّ كتت٢ ثُضقتتشف ٝصغتت٤٤ش ثُٔقتتجُـ ثُؼج ِتت٠ ثُ ٓتتز ػ ٜتتجس ثُوٞث ٓتتز  –ٝعتت٤ِض٤ٖ ُِؾ ٝإدثسر ثُؾتتتٕٞ ثُؼج

ٝٛٔج ٣ضلوجٕ ك٢ مٞثدو دجػضذجسٛٔج فجدسص٤ٖ ػتتٖ ٝال٣تتز صغتتض٘ذ ال ضقتتجؿ ٓلتتٞك دتتئؽشثء  ٝأ٠ُٝ ثُٞع٤ِض٤ٖ ٛٔج ثُوشثس ثإلدثس١

 ثُضقشف ك٢ ؽإٔ ٣ضؼذٟ رثس ٓقذس ثُوشثس إ٠ُ ٓجٍ ٝٓقجُـ ٝؽتٕٞ ٛٞ أ٤ٖٓ ػ٤ِٜج دٔٞؽخ فٌْ ؽشػ٢.

ٔتتج  ٖٝٓ عْ أفذـ ؽشه ثعضٜذثف ثُٔقِقز ثُؼجٓز ٜتتز ثإلدثس٣تتز ك٤ ٌتتٕٞ إلسثدر ثُؾ ٛتتٞ ؽتتشهج ؽٞٛش٣تتج ٓ ثُظجٛشر 

ٓتتٖ  ِتتي ثُضقتتشكجس  ِتتي ثُقتتلز ٣ؼتتذ ؽتتشه دوتتجء ٝٝؽتتٞد ُض ٜتتٞ دض صؾش٣ٚ ٖٓ صقشكجس هج٤ٗٞٗز ٓضؼِوز دجُٔجٍ ثُؼجّ ك

ِتتي  ٓتتٖ صقتتشكجس دٞفتتلٜج ٓلٞمتتز دتتئؽشثء ص ٓتتج صؾش٣تتٚ ثإلدثسر  ٔتتجد  ٜتتٞ دتتزُي ٣ؼتتذ ػ ُتتذطإ ك ف٤تتظ ثُقتتقز ٝث

 ثُضقشكجس .

ضقش رُي ثُٔؼ٠٘ ػ٠ِ ٓج صؾش٣ٚ ثُؾٜجس ثإلدثس٣ز ٖٓ صقشكجس صذ َ ك٢ ٓنٕٔٞ ثُؼوٞد ثإلدثس٣ز إٗٔج ٣٘غقخ ٛزث ثألعش أ٣نج ٝال ٣و

 .صِي ثُوشثسثس دغ٤طز أٝ ٓشًذز إ٠ُ ٓج صقذسٙ ٌٖٓ هشثسثس إدثس٣ز عٞثء ًجٗش

ٓتٖت ؽتتشٝه ثػضذتت ٜتتج ثُؾتتشه ثُغتتج٢ٗ  ٌتتشر ثُٔشكتتن ثُؼتتجّ ٝثُضتت٢ ص٘جُٝ ٌتتجس ثُٔطجهتتز ٖٝٓ ٗجف٤ز أ شٟ كجٕ ك ٓتتٖ ثألك ٛتت٢  جس ثُؼوتتذ إدثس٣تتج 

ٓتتٖ  ٘تتجى  ًتتَ كش٣تتن كٜ ُتتي ال تتضاف هش٣وتتز صؼش٣تتق  ٝثُض٢ ث ضِلش ٝصذج٣٘ش ك٤ٜج ث٥سثء ثُلو٤ٜز ٝثُوج٤ٗٞٗز ٝفذط ك٤ٜج ؽذٍ ٝثعتتغ ٝر

ٓتتج ث ٓتتز إ ٔتتز ص٘ؾتتؤٙ ثإلدثسر ُضقو٤تتن ٓقتتِقز ػج ًتتَ ٓؾتتشٝع أٝ ٓ٘ظ ُضؼش٣تتق ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثُ٘جف٤ز ثُؾ٤ٌِز أٝ ثُؼن٣ٞز ك٤ؼشف " دأٗٚ 

 ثأل ش ك٤شصٌض ػ٠ِ ثُ٘جف٤ز ثُٞظ٤ل٤ز أٝ ثُٔٞمٞػ٤ز ك٤ؼشف " دأٗٚ ثُ٘ؾجه ثُض٢ صوّٞ دٚ ثإلدثسر ُضقو٤ن  ذٓز ػجٓز"



 44 

ٓتتٖ ثُٔؼ٤٘تت٤ ًتتا  ُتتز١ ال ٣ذتتذٝ كتت٢ فو٤وضتتٚ عتتٞء  ٖٝك٠ ثُقو٤وز كتتجٕ  ٓتتز ث ُتت٠ صؼش٣تتق ثُٔشكتتن ثُؼج ٌتت٢ ٗقتتَ إ ُتتذؼل ُ ٔتتَ دؼنتتٜٔج ث ٌ٣

 ٖٓ ث٤ٌُِٔز ثُخجفز إ٠ُ ث٤ٌُِٔز ثُؼجٓز دجُضأ٤ْٓ ٓغضٜذكز دزُي صقو٤ن ٓقِقز ػجٓز.ٓؾشٝع ص٘ؾؤٙ ثُذُٝز دذثءر أٝ ص٘وِٚ 

ٖٝٓ ٛزث ثُٔؼ٠٘ صذ٘ش ٓقجًْ ٓؾِظ ثُذُٝز ٓ٘ز كؾش ٝال٣ضٜج ثُونجة٤ز صِي ثُلٌشر كؼٔذس إ٠ُ صٞع٤غ كٌشر ثُٔشكن ثُؼجّ فض٠ ُٞ صْ 

ٗتتٚ إدشثّ ثُؼوذ ٖٓ هذَ ؽخقج  جفج ٌُٖٝ ػِٔٚ ٣٘قشف إ٠ُ صغ٤ش ٓشكن ػج ُتت٠ ث ٔتتز ثُونتتجء ثالدثسٟ إ ّ رثس ٗلغ ػتتجّ كتتزٛذش ٓقٌ

" هجُٔج إٔ ٝصثسر ثُض٣ٖٞٔ هذ صذ ِش ك٢ ص٘ظ٤ْ ٝصذثٍٝ ٝصٞص٣غ عِؼز ثُؾج١ ٝػٜذس ك٢ رُي إ٠ُ ُؾ٘ز صٞص٣غ ثُؾتتج١ عتتْ ثُٔؼذتتت٤ٖ 

ٌتتٕٞ ثُز٣ٖ أفذقٞث ٓغت٤ُٖٞ ػٖ صٞف٤َ ٛزٙ ثُغِؼز دؼذ صؼذتضٜج إ٠ُ ثُضؾجس كٜزث ٣ضنٖٔ أٓشث دض٤ٌِق ٛزٙ ثُ ٓتتز ٝص ِؾ٘ز دخذٓز ػج

ِتت٠ ثُٔقتتجُـ ثُضؾجس٣تتز ثُخجفتتز ٝثٕ  ٓتتز ػ ٜتتج صـ٤ِتتخ ثُٔقتتجُـ ثُؼج ثالصلجهجس ٝثُؼوٞد ثُض٢ صؼوذٛج ثُِؾ٘ز ٢ٛ ػوٞدث إدثس٣تتز ٣افتتع ك٤

ٛتتزث ٣ؾتتخ إٔ ٣غتتٞد ؽتتشٝه  ٜتتج ي ٝ ٜتتذف إ٤ُ ٓتتز ثُضتت٢ ص ثُقٌٞٓز صؾشف ػ٠ِ ص٘ل٤ز ٛزٙ ثُؼوٞد ٝصشثهذٜج مٔجٗج ُضقو٤ن ثُٔقتتِقز ثُؼج

 ٝػاهز ثُٔضؼجهذ٣ٖ ك٢ صطذ٤وٚ ٝصلغ٤شٙ ٝإٜٗجعٙ.ثُؼوذ 

 307ٓؾٔٞػز ثألفٌجّ ؿ -24/4/1956ؽِغز  –ك٢ ٛزث ثُٔؼ٠٘ فٌْ ٓقٌٔز ثُونجء ثالدثسٟ ثُغ٘ز ثُؼجؽشر 

ًتتجٕ كتت٢ ثُقو٤وتتز ُقغتتجح ًٔج ثعضوش هنجء ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج ػ٠ِ إٔ "  ٔتتج  ٓض٠ ثعتتضذجٕ إٔ صؼجهتتذ ثُلتتشد أٝ ث٤ُٜتتتز ثُخجفتتز إٗ

ٜتتج ٓؼ٤تتجس ص٤٤ٔتتض ثُؼوتتذ ثإل دثسر ٝٓقِقضٜج كجٕ ٛزث ثُضؼجهذ ٣ٌغخ فلز ثُؼوذ ثالدثسٟ إرث ٓج صٞثكشس ثُؼ٘جفش ثأل شٟ ثُضتت٢ ٣وتتّٞ ػ٤ِ

ٗتتضثع كتت٢  ٘تتضثع كتتا  ٓتتز كتت٢ ثُؼوتتذ٣ٖ ٓٞمتتٞع ثُ ثالدثسٟ ٖٝٓ عْ كجٗٚ ٓض٠ ًجٕ ثُغجدش إٔ ؽشًز ؽَ صؼجهذس ُقغجح ٝٓقِقز ثُقٌٞ

 دوقذ صغ٤٤ش ٓشكن ػجّ ٝك٠ أٜٗٔج ثصذؼش ك٤ٜج ٝعجةَ ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ"إٕ ثُؼوذ٣ٖ ثُٔزًٞس٣ٖ هذ ثدشٓج 

 763ثُغ٘ز ثُضجعؼز ؿ -7/1/1963ؽِغز  -1558ثُطؼٖ سهْ  –فٌْ ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج 

ٜتتج عتتٞثء صضقتتَ دأفتتذ ث  ٓتتز دتتجُٔلّٜٞ ثُٞثعتتغ ُ ُٔشثكتتن ٝأ٣ج ًجٕ ثألٓش كجٕ ثُؼوذ ٣ؼضذش إدثس٣ج إال إرث صؼِن ٝثصقَ دأفذ ثُٔشثكتتن ثُؼج

ًتتجٕ فتتٞسر ثالصقتتجٍ دتت٤ٖ ثُؼوتتذ ٝثُٔشكتتن  ثُضو٤ِذ٣ز "ثإلدثس٣ز" أٝ ثفذ ثُٔشثكن ثُؼجٓز ثُٔغضقذعز " ثالهضقتتجد٣ز" أٝ ث٤ُٜ٘ٔتتز ٝأ٣تتج 

 ػٖ هش٣ن ص٘ظ٤ٔٚ أٝ إدثسصٚ أٝ ثعضـاُٚ أٝ ثُٔغجٛٔز ٝثُٔؼجٝٗز ك٢ إدثسصٚ"

ٔتتش 90إٕ ػوتتذ د٤تتغ  غجدش ٖٓ ثألٝسثمثٗٚ دضطذ٤ن ٓج صوذّ ٝك٠  قٞف٤ز ثُقجُز ثُشثٛ٘ز ُٝٔج ًجٕ ثُ ٝف٤ظ ٓتٖت أعتتْٜ ؽتتشًز ػ  %

أك٘ذ١ هذ ؽشٟ إدشثٓٚ ٓغ ثُؾشًز ثُوجدنز ُِضؾجسر ٢ٛٝ ؽشًز ٖٓ ؽشًجس هطجع ثألػٔجٍ ثُؼجّ كُٞمٜج ٝص٣ش ثالعتتضغٔجس كتت٢ ثصختتجر 

ٓتتجٍ ثُؾتتشًز دجٌُج ٌتتز سأط  ُتتز ٓجُ ٔتتش إؽتتشثءثس هتتشؿ ثُؾتتشًز ُِخقخقتتز ٝإؽتتشثءثس إدتتشثّ ػوتتذ ثُذ٤تتغ ٤ٗجدتتز ػتتٖ ثُذٝ ٓتتَي ٝهتتذ ص

دض٘ظتت٤ْ ٝصثسر ثالعتتضغٔجسي ٝهتتشثس  2004ُغتت٘ز  231إؽشثءثس ثُضل٣ٞل ُِؾشًز ك٢ إدشثّ ثُؼوذ ٝكوجً ُوشثس سة٤ظ ثُؾٜٔٞس٣تتز سهتتْ 

ي ٖٝٓ عْ كئٕ إدشثّ ثُؾشًز ثُوجدنز ُِضؾجسر ُِؼوذ ٓٞمٞع ثُ٘ضثع ؽجء دجػضذجسٛج ٗجةذتتج ػتتٖ 2005ُغ٘ز  342ٝص٣ش ثالعضغٔجس سهْ 

ِتتز  ُتتزي ٓٔغ ٓتٖت  ٢كتتثُذٝ ٌتتٕٞ أفتتذ أهتتشثف ثُؼوتتذ ؽخقتتجً  ٜتتج ٝكوتتج ُِوتتشثسثس عتتجُلز ثُذ٤تتجٕ. ٝدتتزُي ٣ ٝصثسر ثالعتتضغٔجسي ٝدضلتت٣ٞل ٓ٘

ِتتن  ُتتز. ٝهتتذ صؼ أؽخجؿ ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ ٓٔغاً ك٢ ٝص٣ش ثالعضغٔجس ثُز١ كٞك ثُؾشًز ثُوجدنز ُِضؾجسر ك٢ إدشثّ ثُؼوذ ٤ٗجدتتز ػتتٖ ثُذٝ

ٗتتجٓؼ ٓشكتتن ثُضؾتتجس كتت٢ثُؼوذ دضغ٤٤ش ٓشكن ػتتجّ ٣ضٔغتتَ  ُتتز١ر ثُذث ٤ِتتز ٝكوتتجً ُِذش ِتت٠  ث ٜتتج ػ ًتتز ُ ُتتز إلدثسر ثألفتتٍٞ ثُِٔٔٞ هشسصتتٚ ثُذٝ

ُتتتٞصسثء سهتتتْ  ِتتتظ ث ٘تتتز ثُٞصثس٣تتتز ُِخقخقتتتز ثُقتتتجدس دضتتتجس٣   2000ُغتتت٘ز  1765ثُ٘قتتتٞ ثُٔذتتت٤ٖ دوتتتشثس سةتتت٤ظ ٓؾ دضؾتتت٤ٌَ ثُِؾ

دثسر ثألفٍٞ ثًُِٔٔٞز ُِذُٝز. دؾإٔ ص٘ظ٤ْ فق٤ِز دشٗجٓؼ إ 2005ُغ٘ز  1506ي ٝهشثس سة٤ظ ٓؾِظ ثُٞصسثء سهْ  20/8/2000

 ٝال ٣ؼذ ٛزث ثُؼوذ د٤ؼجً ٓٔج ص٘ضٍ دٚ ثإلدثسر ٓ٘ضُز ثألكشثد ثُؼجد٤٣ٖي ٓض٠ ًجٕ ٣ٜذف إ٠ُ صغ٤٤ش ٓشكن ثُضؾجسر ثُذث ٤ِز ُضِذ٤ز فجؽتتجس

ُتت٠ ثعتتضٔشثس ثُ٘ؾتتجه ثُضؾتتجس١ ثُٔذجػتتز ُِؾتتشًز  ثُٔٞثه٤ٖ٘ ٖٓ ثُغِغ ثألعجع٤زي ًٔج ٣ٜذف ـ دقغخ ٓج ٝسد دذ٣ذجؽز د٘ٞد ثُضؼجهذ ـ إ

ٔتتج صنتتٖٔ ثُؼوتتذ ؽتتشٝهجً  ٜتتج ٝفوتتٞهْٜ ٝٓضث٣تتجْٛ. ً ِتت٠ ثعتتْ ثُٔ٘ؾتتأر ٝثُؼتتج٤ِٖٓ ك٤ ٔتتٞثه٤ٖ٘ ٝثُٔقجكظتتز ػ ٝصط٣ٞشٙ ُخذٓز ؽٔٞع ثُ

ِتتز كتت٢ ثُؾتتشًز ثُٔلٞمتتز دتتئدشثّ ثُؼوتتذ كتت٢ متتٔجٕ ثُٔؾتتضش١  ُتتز ٓٔغ ٜتتج فتتن ثُذٝ ثعضغ٘جة٤ز ؿ٤ش ٓأُٞكز ك٢ ٓؾجٍ ثُوجٕٗٞ ثُخجؿ ٓ٘

ٔتتجٕٗٞ ٤ِٓتتٕٞ ؽ٤٘تتٚ العضٔشثس٣ز ٗؾجه ثُٔ ِتتؾ هتتذسٙ ٓجةتتز ٝع ٓتتٚ دئٗلتتجم ٓذ شكن ثالهضقجد١ ٝثُٔقجكظز ػ٤ِٚ ٝصط٣ٞشٙ ٝصقذ٣غٚ ٝثُضضث

ُتتز  ٓتتٖ ثُؼوتتذ ي ٝثُضتتضثّ ثُٔؾتتضش١ دٌجكتتز فوتتٞم ثُؼٔج ٔتتجدص٤ٖ ثُقجد٣تتز ػؾتتش ٝثُشثدؼتتز ػؾتتش  ٓتتٖ ثُ ًتتَ  ٌتتْ  ُتتي ثُضطتت٣ٞش ٝكوتتجً ُق كتت٢ ر

َ صٌج٤ُق دشٗجٓؼ ثُٔؼجػ ثُٔذٌش ثال ض٤جس١ ثُٔؼٍٔٞ دٚ ُذٟ ثُذتتجةغ ُؼتتذد ٝثُضضثٓٚ دضقٔ 30/6/2005ثُٔٞؽٞدر دجُؾشًز ك٢ صجس٣  

ٓتتٖ ثُضؼجهتتذ  ٓقذد ٖٓ ثُؼٔجُز دضٌِلز هذسٛج  ٔغٕٞ ٤ِٕٓٞ ؽ٤٘ٚ ٝأال ٣غضـ٠٘ ػٖ ٓج ٣ض٣ذ ػ٠ِ عضٔجةز ػجَٓ  تتاٍ عتت٘ٞثس ٓقتتذدر 

ٓتتٖ ثُؼوتتذي ٝػتتذّ صـ٤٤تتش ثالعتتضخذثّ ثُقتت٘جػ٢ ألسثمتت٢ ثُؾتتشً ٘تتز ٗقتتش إال ٝكوتتجً ُِنتتٞثدو ثُوج٤ٗٞٗتتز ٝكوجً ُِٔجدر ثُغج٤ٗز ػؾتتش  ز دٔذ٣

ثُقجدسر ٖٓ ثُغِطز ثُٔخضقز ٝكوجً ُِٔجدر ثُخجٓغز ػؾش ٖٓ ثُؼوذي  عْ فن ثُذُٝز ٓٔغِز كتت٢ ثُؾتتشًز ثُوجدنتتز ُِضؾتتجسر ثُٔلٞمتتز 

ٔتتٞثد  ُتتٞثسدر كتت٢ ثُ ٓتتجس ث ٓتتٖ ثالُضضث ٓتتٖ  14ٝ  13ٝ  12ٝ  11ك٢ صٞه٤غ ثُؼوذ ك٢ كغ  ثُؼوذ ك٢ فجُز إ اٍ ثُٔؾضش١ دتتأ١ ثُضتتضثّ 

ثُؼوذ ٝكوجً ُِٔجدر ثُضجعؼز ػؾش ٖٓ ثُؼوذ. ٝصشص٤ذجً ػ٠ِ ٓج صوذّ ٣ٌٕٞ ثُؼوتتذ ثُٔذتتشّ دتت٤ٖ ثُؾتتشًز ثُوجدنتتز ُِضؾتتجسر دقتتلضٜج ٓلٞمتتجً 

ٗتتٞثٍ  ٖٓ ٝص٣ش ثالعضغٔجس ُضٔغ٤َ ثُذُٝز ثُٔجٌُز ألٓٞثٍ ؽشًز ػٔش أك٘ذ١ ٝد٤ٖ ثُٔغضغٔش ثُٔزًٞس دؾخقٚ ٝدقلضٚ ٓٔغاً ُؾتتشًز أ

 ذر ُِضؾجسر ٛٞ ػوذ إدثس١ صٌجِٓش ُٚ ؽ٤ٔغ ثُؾشٝه ثُاصٓز ُِؼوذ ثإلدثس١.ثُٔضق
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% ِٓ أُْٙ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ لى ؾٍٜ ئذٍجِٗ ِع جٌٍٗوس جٌمحذٟس ٌٍطؿحٌز 90ٚق١ع ئْ عمى ذ١ع 

 ٟ جضهحي ئؾٍجءجش ٠ٍـ  كُٞمٜج ٝص٣ش ثالعضغٔجسٟٚ٘ ٍٖوس ِٓ ٍٖوحش لكح  جألعّحي جٌيحَ 

، إدشثّ ػوذ ثُذ٤غ ٤ٗجدز ػٖ ثُذُٝز ٓجٌُز سأط ٓجٍ ثُؾشًز دجٌُجَٓ ٝإؽشثءثسجٌٍٗوس ٌٍهٛهٛس 

ٌٕٓس  231ٚلى ضّص ئؾٍجءجش جٌطف٠ٛٝ ٌٍٍٗوس  ٟ ئذٍجَ جٌيمى ٚ محع ٌمٍجٌ ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس ٌلُ 

إدشثّ ، ِٚٓ غُ  اْ 2005ٌٕٓس  342ذطٕظ١ُ َٚجٌز جالْطػّحٌ، ٚلٍجٌ ٠ٍَٚ جالْطػّحٌ ٌلُ  2004

ر ُِؼوذ ٓٞمٞع ثُ٘ضثع ؽجء دجػضذجسٛج ٗجةذج ػٖ ثُذُٝزي ٓٔغِز ك٠ ٝصثسر ثُؾشًز ثُوجدنز ُِضؾجس

ٝدزُي ٣ٌٕٞ أفذ أهشثف ثُؼوذ ؽخقجً . ثالعضغٔجسي ٝدضل٣ٞل ٜٓ٘ج ٝكوج ُِوشثسثس عجُلز ثُذ٤جٕ

جًٌٞ  ٜٛ جٌٍٗوس جٌمحذٟس ٌٍطؿحٌز  ٟ ئذٍجَ ٝص٣ش ثالعضغٔجس ِّػالع  ٟ  ٖٓ أؽخجؿ ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ

ٚ محع  دضغ٤٤ش ٓشكن ػجّ ٣ضٔغَ ك٠ ٓشكن ثُضؾجسر ثُذث ٤ِزجٌىٌٚس. ٚلى ضيٍك جٌيمى جٌيمى ١ٔحذس عٓ 

سة٤ظ ٓؾِظ  دوشثسٌٍرٍٔحِؽ جًٌٜ لٌٍضٗ جٌىٌٚس إلوجٌز جألٚٛي جٌٍّّٛوس ٌٙح عٍٝ جٌٕكٛ جٌّر١ٓ 

جٌٛحوٌ ذطح٠ٌم  دضؾ٤ٌَ ثُِؾ٘ز ثُٞصثس٣ز ُِخقخقز 2000ُغ٘ز  1765ثُٞصسثء سهْ 

دؾإٔ ص٘ظ٤ْ فق٤ِز  2005ُغ٘ز  1506ظ ٓؾِظ ثُٞصسثء سهْ هشثس سة٤، ٚ 20/8/2000

. ٚال ٠يى ً٘ج جٌيمى ذ١يحع ِّح ضُٕي ذٗ جإلوجٌز ٌُِٕس جأل ٍجو دشٗجٓؼ إدثسر ثألفٍٞ ثًُِٔٔٞز ُِذُٝز

جٌيحو١٠ٓ، ِطٝ وحْ ٠ٙىف ئٌٝ ض١١ٍٓ ٍِ ك جٌطؿحٌز جٌىجن١ٍس ٌطٍر١س قحؾحش جٌّٛج١ٕ٠ٓ ِٓ جٌٍٓع 

ٓد ِح ٌٚو ذى٠رحؾس ذٕٛو جٌطيحلى ـ ئٌٝ جْطٍّجٌ جٌٕٗح٠ جٌطؿحٌٞ ٌٍٍٗوس جألْح١ْس، وّح ٠ٙىف ـ ذك

جٌّرحعس ٚضك٠ٍٖٛ ٌهىِس ؾّٛ  جٌّٛج١ٕ٠ٓ ٚجٌّكح ظس عٍٝ جُْ جٌّٕٗأز ٚجٌيح١ٍِٓ  ١ٙح ٚقمٛلُٙ 

ِٕٙح قك صنٖٔ ثُؼوذ ؽشٝهجً ثعضغ٘جة٤ز ؿ٤ش ٓأُٞكز ك٢ ٓؾجٍ ثُوجٕٗٞ ثُخجؿ ُِٚج٠حُ٘. وّح 

وس جٌّفٛٞس ذاذٍجَ جٌيمى  ٟ ّٞحْ جٌّٗطٍٞ الْطٍّج٠ٌس ٔٗح٠ جٌٍّ ك جٌىٌٚس ِّػٍس  ٟ جٌٍٗ

جاللطٛحوٞ ٚجٌّكح ظس ع١ٍٗ ٚضك٠ٍٖٛ ٚضكى٠ػٗ ٚجٌطُجِٗ ذأفحق ِرٍ  لىٌٖ ِحتس ٚغّحْٔٛ ١ٍِْٛ ؾ١ٕٗ 

 ٟ يٌه جٌطك٠ٍٛ ٚ محع ٌكىُ وً ِٓ جٌّحوض١ٓ جٌكحو٠س عٍٗ ٚجٌٍجذيس عٍٗ ِٓ جٌيمى ، ٚجٌطُجَ 

ٚجٌطُجِٗ ذطكًّ ضىح١ٌف  30/6/2005ق جٌيّحٌس جٌّٛؾٛوز ذحٌٍٗوس  ٟ ضح٠ٌم جٌّٗطٍٞ ذىح س قمٛ

ذٍٔحِؽ جٌّيحٔ جٌّرىٍ جالنط١حٌٞ جٌّيّٛي ذٗ ٌىٜ جٌرحتع ٌيىو ِكىو ِٓ جٌيّحٌس ذطىٍفس لىٌ٘ح 

نّْٓٛ ١ٍِْٛ ؾ١ٕٗ ٚأال ٠ٓطغٕٝ عٓ ِح ٠ُ٠ى عٍٝ ْطّحتس عحًِ نالي ْٕٛجش ِكىوز ِٓ جٌطيحلى 

١ٔس عٍٗ ِٓ جٌيمى، ٚعىَ ضغ١١ٍ جالْطهىجَ جٌٕٛحعٟ ألٌجٟٞ جٌٍٗوس ذّى٠ٕس ٍٔٛ ٚ محع ٌٍّحوز جٌػح

ئال ٚ محع ٌٍٟٛجذ١ جٌمح١ٔٛٔس جٌٛحوٌز ِٓ جٌٍٓكس جٌّهطٛس ٚ محع ٌٍّحوز جٌهحِٓس عٍٗ ِٓ جٌيمى،  غُ 

قك جٌىٌٚس ِّػٍس  ٟ جٌٍٗوس جٌمحذٟس ٌٍطؿحٌز جٌّفٛٞس  ٟ ضٛل١ع جٌيمى  ٟ  ٓم جٌيمى  ٟ قحٌس 

ِٓ جٌيمى ٚ محع  14ٚ  13ٚ  12ٚ  11جٌّٗطٍٞ ذأٞ جٌطُجَ ِٓ جالٌطُجِحش جٌٛجٌوز  ٟ جٌّٛجو  ئنالي

ٌٍّحوز جٌطحْيس عٍٗ ِٓ جٌيمى. ٚضٍض١رحع عٍٝ ِح ضمىَ ٠ىْٛ جٌيمى جٌّرٍَ ذ١ٓ جٌٍٗوس جٌمحذٟس ٌٍطؿحٌز 

ٚذ١ٓ جٌّٓطػٍّ ذٛفطٙح ِفٛٞحع ِٓ ٠ٍَٚ جالْطػّحٌ ٌطّػ١ً جٌىٌٚس جٌّحٌىس ألِٛجي ٍٖوس عٍّ أ ٕىٞ 

جًٌّوٌٛ ذٗهٛٗ ٚذٛفطٗ ِّػالع ٌٍٗوس أٔٛجي جٌّطكىز ٌٍطؿحٌز ٘ٛ عمى ئوجٌٞ ضىحٍِص ٌٗ ؾ١ّع 

 ج٠ٌٍٚٗ جٌالَِس ٌٍيمى جإلوجٌٞ.
 

ٚق١ع ئٔٗ ال ٠ٕحي ِٓ جعطرحٌ جٌيمى ِكً جٌُٕج  عمىجع ئوج٠ٌحع، جٌمٛي ذأْ جألِٛجي ِكً جٌيمى،        

جٌٍّّٛوس ٌٍىٌٚس ٍِى١س نحٚس، ِطٝ ضّٟٓ جٌيمى ضٍٛ حع ٔحلالع أُْٙ ٍٖوس عٍّ أ ٕىٜ، ِٓ جألِٛجي 

صؤدٟ إ٠ُ ثًضغجح ثُذُٝز ٤ٌُِٔز أٓٞثُٜج ٌٍّى١س ًٖ٘ جألِٛجي، عّالع ذحٌطفٍلس ْحٌفس جٌر١حْ ذ١ٓ جألعّحي جٌطٝ 

٤ز ثألف٤ِز ػ٤ِٜج ثُخجفز ٝثُضقشف ك٤ٜج دأٟ صقشف ٗجهَ ٤ٌُِِٔز ًجُذ٤غ أٝ ثُٜذزي أٝ ٓو٤ذ ُٜج ًضوش٣ش فن ٖٓ ثُقوٞم ثُؼ٤٘

، ًقن ثالٗضلجع أٝ فن ثالسصلجم أٝ ثُقوٞم ثُؼ٤٘٤ز ثُضذؼ٤ز ًجُشٖٛ ثُشع٠ٔ أٝ فوٞم ثالٓض٤جصي ٝثػضذجس ٛزٙ ثألػٔجٍ أػٔجال إدثس٣ز

ٚجألعّحي جٌطٝ ذّٛؾرٙح ضّحٌِ جٌىٌٚس جٌكك  ٝ ئوجٌز ٚجْطيّحي ٚجْطغالي جألِٛجي جٌٍّّٛوس ٌٙح 

 ٠ٛىق ع١ٍٙح ٚٚف جألعّحي جإلوج٠ٌس.ٍِى١س نحٚس ٚجالٔطفح  ذٙح، ٚال 
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ٗتتج ٓتتٖ ثُٔوتتشس هجٗٞ ٗتتٚ  ٛةةِٛس  أْ ٖٝٓ ف٤ظ إ ٛةةحَ جٌمةةٍجٌ  ٘ةةٟ جإلٌغةةحءوعةةٜٛ   ةةٟجٌه ٙةةح جنط ٛةةِٛس ع١ٕ١ةةس ِٕح٠ ن

ٛةةِٛس   ٟجالوجٌٜ  ٞةةٛ  جٌه ٘ةةٛ ِٛ ٘ةةًج جٌٕكةةٛ  ٍةةٝ  يجضٗ جْطٙىج حع ٌٍّجلرس ٍِٗٚع١طٗ ، ٚئي وةةحْ جٌمةةٍجٌ جالوجٌٜ ع

ٌةةىعٜٛ ،  ح جإلٌغةةحءوعةةٜٛ   ِٟٚكٍٙح  ٌةةىعٜٛ  أْٔةةٗ ٠طيةة١ٓ ٌمرةةٛي ج ِةةس ج ٕةةى ئلح ّةةحع ِٕٚطؿةةحع ألغةةحٌٖ ع ٠ىةةْٛ جٌمةةٍجٌ لحت

 ،. جإلٌغحءٌىٛٔٗ ٘ٛ ِٕح٠ لرٛي وعٜٛ 

"جٌٍُّٓ ذٗ  ٟ جٌفمٗ ٚجٌمٟحء أْ جٌّٕحَعس جإلوج٠ٌس ٚذٛفس نحٚس وعحٜٚ جإلٌغحء ضط١ُّ ذأٔٙح ئقةةىٜ  ٖٝٓ ف٤ظ إٕ

ِةةٓ نةةالي جٌْٛحتً جٌطٟ ٔظّٙح جٌىْطٌٛ ٚجٌمحْٔٛ ٌطكم١ك  ٌةةس  ٗةةٍٚع١س  ةةٝ جٌىٚ ْةةطٌٛ ٚجٌمةةحْٔٛ ٚئعةةالء جٌّ ْةة١حوز جٌى

ٕةةْٛ  ٙةةح جٌّٛج٠ ٌةةىعحٜٚ جٌطةةٟ ٠م١ّ أقىحَ جٌٍلحذس عٍٝ لٍجٌجش جإلوجٌز ٚضٍٛ حضٙح ذٛجْكس ِكحوُ ِؿٍّ جٌىٌٚس  ٟ ج

ٙةةًج جٌغةةٍٜ  ِةةٓ يٜٚ جٌٍّٛكس ٚأٚكحخ جٌٗأْ ٠يٕح ذحإلٌغحء  ٟ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌّهحٌفس ٌٍمحْٔٛ. ٚضكم١مةةح ٌ ٚ

ٙةةح جإلوج٠ٌةةس   ٟغُ  اْ ًٖ٘ جٌىعحٜٚ ذّح ضكممٗ ِٓ أْٙحَ  ٌةةس ضط١ّةةُ ذكر١يط ْةة١حوز جٌمةةحْٔٛ  ةةٝ جٌىٚ ٗةةٍع١س ٚ ضكم١ةةك جٌ

ٛةةٍكس ٚجٌٍّجوةةُ جٌمح١ٔٛٔةةس  ٚةةكحخ جٌّ ِةةٓ أ ٙةةح  ّةةىعْٛ  ١ ّةةع ٚأْ وةةحْ جٌ ٌةةس ٌٍّٚؿط ٛةةحٌف جٌيةةحَ ٌٍىٚ جٌٍّضركةةس ذحٌ

ٛتتزث س ٠ٍجعٝ ًٖ٘ جٌكر١يس ج١ٌُّّز ٌىعٜٛ جإلٌغحء.جٌهحٚس ٚع١ٍٗ  اْ لٟحء جٌٍّٗٚع١س  ٟ جٌّٕحَعحش جإلوج٠ٌ كتت٢ 

ٔتتز ثإلدثس٣تتز ثُؼ٤ِتتج ثُطؼتتٖ سهتتْ  ٌتتْ ثُٔقٌ ٘تت٠ ف ثُٔٞعتتٞػز ثإلدثس٣تتز  10/1/1993م ؽِغتتز 35ُغتت٘ز  779ثُٔؼ

 "738فـ 33ثُقذ٣غز ػ

ٍةةه جالعطرةةٚذحإلقحٌس ئٌٝ ِح ضمىَ ٌٚطأ١ًٚ جٌكر ٔةةٗ ٚ مةةح ٌط ٌةةٝ ج ٗةة١ٍ ئ ٔةةٛو أْ ٔ حٌجش  ةةاْ ١يس ج١ٌُّّز  ٌىعٜٛ جإلٌغةةحء 

جٌطى١١ف جٌمحٟٔٛٔ ج١ٌٍُٓ ٌٍٍّوُ جٌمحٟٔٛٔ ٌٍٍٓكس جٌيحِس ٚ٘ٝ ذٛىو أوجٌضٙح ٌٍٍّج ك جٌيحِس ٠هٟع ٌٍٚجذ١ جٌمةةحْٔٛ 

ِةةٓ  ٌةةس جٌطةةٟ  ٍةةه جٌٛوح ِةةس ذكةةىٚو ض جٌيحَ ٚ٘ٛ ِح ٠يرٍ عٕٗ  ٟ  مٗ جٌمحْٔٛ جٌهح٘ ذحٌٛوحٌس ، ٚذّٛؾد يٌه  ٟٙ ٍِطُ

 رٍ وٌؾحش جٌٕفع عٍٝ أ ٍجو جٌٗيد جٌّحٔف ٌٙح يٌه جٌٍّوُ جٌمحٟٔٛٔ ،جٌّفطٍٜ ذٙح ضكمك جٌٛحٌف جٌيحَ ٚضيٛو ذأو

ٌةةس وْٚ أْ  ٍةةَُ ذطٕف١ةةً جٌٛوح ِةةٍ ذي١ةةى "أْ جٌٛو١ةةً ِ  حٌٛو١ً وّح عٍ طٗ ِكىّس جٌٕمٝ ج٠ٌٍّٛس ٚوٌؾص ع١ٍٗ ًِٕ أ

ٌةةًٞ ٠ؿحَٚ قىٚو٘ح جٌٍِّْٛس ٠ٚؿد إللٍجٌ ِح ٠رحٍٖ نحٌؾحع عٓ ًٖ٘ جٌكىٚو أْ ٠ىْٛ جٌّمٍ عحٌّحع ذةةأْ جال ٌطةةُجَ ج

ٌةةس". ُتت٘ول كتت٢ ثُطؼتتٖ سهتتْ ٠مٍٖ نحٌؼ عةةٓ قةةىٚو جٌٛوح ٔتتز ث ٌتتْ ٓقٌ ٘تت٠ ف ٛتتزث ثُٔؼ م ؽِغتتز  18ُغتت٘ز  133كتت٢ 

 401ّ ٌٓضخ ك٠٘ فـ6/4/1950

ٙةةًج جٌٛجؾةةد ٌو ع١ٍةةٗ  ٚ ٝ يٌه أ٠ٟح "أْ جٌٛو١ً وىً ِطيحلى ٍَُِ لحٔٛٔحع أْ ٠ٕفً ِح ضيٙى ذٗ ذكٓٓ ١ٔةةس  ةةايج أنةةً ذ
ِةةٓ  ٔةةحع  ٕةةٛ  لحٔٛ ٘ةةٛ ِّ ٍةةٗ"لٛىٖ ٚ ٓةةحخ ِٛو ٛةةً ع١ٍةةٗ ٌك ٗةةٟ ٚوةةً  ١ةةٗ أْ ٠ك ٓةةٗ ذ ٓةةطأغٍ ٌٕف ٘تت٠ أْ ٠ ٛتتزث ثُٔؼ كتت٢ 
 9/12/1948ّم ؽِغز 17ُغ٘ز  72ٓقٌٔز ثُ٘ول ك٢ ثُطؼٖ سهْ 

٘تتز ثُٞصثس٣تتز ُِخقخقتتز دطتتشؿ أعتتْٜ ؽتتشًز ٣طِذ ثُٔطؼٕٞ مذْٛ ف٤ظ إٕ ُٔج ًجٕ رُي ٝٝ ٕٞ إُـجء هشثس ثُِؾ

 ُاػضذتتجسثسٝرُي   ٖٓ ثألؿ٤جس ػٖ ثُؼاهز ثُضؼجهذ٣ز ْشؿْ ًٜٞٗدطإ ثُؼوذ ثُطؼ٤ٖ د ُِذ٤غ ٖٝٓ عْ  ػٔش ثك٘ذٟ

 ث٥ص٤ز:
ٟةةع ٌمٛجعةةى جٌمةةحْٔٛ  ئوجٌٞعمةةى  ذحعطرةةحٌٖ  :أٚالع  ٛةةً ذةةٍٚجذ١ جٌمةةحْٔٛ جٌيةةحَ ٠ٚه ّةةس  جإلوج٠ٌٞط ٛةةٍص جٌّكى ٚئي  

ٚةةس جإلوجٌٞلحْٔٛ جٌمٟحء   جْطماليأوػٍ ِٓ قىُ ٚأ ٛكص عٓ   ٟجإلوج٠ٌس جٌي١ٍح  ِةةٓ  ٚلٌٍش يجض١طةةٗ جٌهح ذىج٠ةةس 
ٍةةف “ق١ةةع ضمةةٛي  ١ٔٛ٠1956ٗ ْٕس  2  ٟقىّٙح جٌٛحوٌ  ٙةةح عةةٓ ٌٚجذةة١   ةةٟئْ ٌٚجذةة١ جٌمةةحْٔٛ جٌهةةح٘ ضهط ٠ر١يط

ّةةىٟٔجٌمةةحْٔٛ جٌيةةحَ ، ٚئْ لٛجعةةى جٌمةةحْٔٛ  ٍةةٝ  جٌ ٌةةطكىُ ٌٚجذةة١ جٌمةةحْٔٛ جٌهةةح٘ ، ٚال ضكرةةك ٚؾٛذةةحع ع ٞةةيص  لةةى ٚ
ذطكر١ك جٌمٛجعةةى جٌّى١ٔةةس  جإلوجٌٞى  ال ٠ٍطَُ جٌمٟحء ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌيحَ ئال ئيج ٚؾى ٔٙ ٠مٟٝ ذًٌه .  اْ ٌُ ٠ٛؾ

ٗةةأ  جٌطٟجٌكٍٛي جٌّٕحْرس ٌٍٍٚجذ١ جٌمح١ٔٛٔس  أذطىج   ٟ، ٚئّٔح ضىْٛ ٌٗ ق٠ٍطٗ ٚجْطمالٌٗ  ٟ٘قطّحع ٚوّح  ِؿةةحي   ةةٟضٕ
ِةةح ل١حِٙح عٍٝ جٌٍّج ك جٌيحِس ٚذ١ٓ جأل ٍجو ،  ٍٗ أْ ٠كرك ِٓ جٌمٛجعى جٌّىٔ  ٟجٌمحْٔٛ جٌيحَ ذ١ٓ جإلوجٌز   ٠ةةطالء١َةةس 

ِةةى ،   ٟ جٌّىٟٔعٓ جٌمحْٔٛ  جإلوجٌِٞيٙح . ِٚٓ ٕ٘ح ٠فطٍق جٌمحْٔٛ  ٔةةٗ ذ١ةةٍ ِمةةٕٓ ، قطةةٝ ٠ىةةْٛ ِطكةةٌٛجع ذ١ةةٍ ؾح أ
ٕةةس ِمةةىِحع  ضكر١مٟأٔٗ ١ٌّ ِؿٍو لٟحء   ٟ جٌّىٟٔعٓ جٌمٟحء  جإلوج٠ٌٚٞط١ُّ جٌمٟحء  ٛةةٛ٘ ِمٕ ِّٙطةةٗ ضكر١ةةك ٔ

ِةة ئٔٗحتٟ، ذً ٘ٛ عٍٝ جألذٍد لٟحء  ٌةةٗ  ْةةٝ جٌمٛجعةةى ٌٕظةةحَ ال ِٕىٚقس  ٙةةًج أٌ ْةةد ، ٚذ ٍةةك جٌكةةً جٌّٕح  لةةحٟٔٛٔٓ ن
ْةة١ٍ٘ح ،  ٓةةٓ  ٟةة١حش ق ٍِوةةُ  ٚئ٠ؿةةحولحتُ ذًجضٗ ، ٠ٕرػك ِٓ ٠ر١يس ٌٚجذ١ جٌمحْٔٛ جٌيحَ ، ٚجقط١حؾحش جٌٍّج ك ِٚمط

ٙةةح  جٌطةةٟذ١ٓ يٌه ٚذ١ٓ جٌّٛحٌف جٌفٍو٠ةةس ،  حذطةةى  ٔظ٠ٍحضةةٗ  ٚجٌّٛجءِسجٌطٛجَْ  ْةةطمً ذ ٗةةأْ   ةةٟج ٙةةح أٚ٘ةةًج جٌ  ْةةرك ذ
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ْةة١ٍ٘ح  أٚ  ٟجٌمحْٔٛ جٌهح٘ ، ْٛجء  ٝ عاللس جٌكىِٛس ذحٌّٛ ف ،  ٓةةٓ  ْةةطىجِطٙح ٚق جٌٍّج ك جٌيحِس ٌٍٚٞٚز ج
 م.ع  2ُغتت٘ز 157ُطؼٖ سهْ ذ١ٍ يٌه ِٓ ِؿحالش جٌمحْٔٛ جٌيحَ   ٟ أٚجٌّٓث١ٌٛس ،   ٟ أٚ،  جإلوج٠ٌسجٚ  ٝ جٌيمٛو 

 1965/  1/ 2م.ع دؾِغز  8ُغ٘ز  1289ٝك٠ رثس ثُٔؼ٠٘ ثُطؼٖ سهْ 
ْةةحءز  ٟال عةةٓ عمى ذ١ٍ ٍِٗٚ  إلذٍجِٗ عٍٝ نالف جٌمحْٔٛ  ذحعطرحٌٖ :ٚغح١ٔحع  ْةةطيّحيـ ئ ٙةةس جإلوج٠ٌةةس ـ  ج ِةةٓ جٌؿ

 جٌطٍٛف  ٝ جٌٍّى١س جٌيحِس ٚ٘ٝ جألٌٜ ِكً جٌيمى   ٌٍٟٓكحضٙح 

ٌةةى ح  عةةٓ قةةك ِٛج٠ِٕٟٓ  ذحعطرحٌُ٘ :ٚغحٌػحع  ٌةةٗ ج ْةةطٌٛ ٠ٚكةةك  ِةةٓ  ؾ٠ٌّٛٙس ٍِٛ جٌيٍذ١س ِٚهح٠ةةد ذأقىةةحَ جٌى

ِةةٓ  ٕةةح٘  ِةةٓ غةةُ  ةةال ِ ٌةةس ، ٚ ٞةةٝ جٌىٚ ٌةةىعٜٛ ِٕحَعةةس يجش ٠ر١يةةس  جعطرةةحٌقمٛلٗ جٌّطيٍمس ذر١ع ؾُء ِٓ أٌج ٍةةه ج ض

ٍةةه   ةةٟذ١ٓ وعٜٛ جإلٌغحء ٚجٌيمةةٛو جإلوج٠ٌةةس  ِٕكمِٟٛٞٛع١س ، ٚال ضيى ِٕحَعس يجض١س ، ئي ال ٠ٛؾى غّس ضيحٌٜ  ض

ِةةٓ غةةُ ٠ّىةةٓ جٌٛفس ٚجٌٍّٛكس ، نحٚس ٚأٔٙح وعٛ ذ٠ٍٟٗجٌىعٜٛ  ١ّح ٠طيٍك  ِةةس ٚ ٜ ذكالْ عمى ِكٍٗ ٍِى١ةةس عح

ٛةةٍكس  العطرحٌجشجٌٛفس ٚجٌٍّٛكس  ٠ٍٖٟ ذأضٓح جٌمٛي  ٗةةط٠ٍ ألْ ضمةةَٛ جٌّ ضطيٍك ذحٌٍٗع١س ٚجٌٕظحَ جٌيةةحَ  ةةال ٠

ٚةةس  ٌةةس لح١ٔٛٔةةس نح ٛةةٍكس أْ ٠ىةةْٛ جٌكةةحعٓ  ةةٝ قح ٛةةفس ٚجٌّ  ١ٙح عٍٝ قك أ٘ىٌٖ جٌيمى جٌكيةة١ٓ ذةةً ٠ىفةةٝ ٌطةةٛ ٍ جٌ

ِةةٓ ٠ةةٕٙٝ  ىجعٟجٌطِٚٓ ٖأْ جٌيمى ِكً  ِةةحَ  ٟةةحء أ ْةةطغالق أذةةٛجخ جٌم أْ ٠إغٍ  ١ٗ ، ٚجٌمٛي ذغ١ٍ يٌه ٠إوٜ ئٌٝ ج

 ٌٍى ح  عٓ جٌكمٛق جٌيحِس ٚ ٝ جٌمٍد ِٕٙح قّح٠س جٌٍّى١س جٌيحِس.

ٙةةح  ٕةةىِؽ  ١ ِةةح ِٚٓ ؾٙس أنٍٜ  حْ ِح ضط١ُّ ذٗ جٌّٕحَعحش جإلوج٠ٌس ِٓ ٠ر١يس نحٚس ض ٘ةةٛ  ٛةةٍكس ٚ ٛةةفس  ةةٟ جٌّ جٌ

ٛةةٍكس جٌ ٕةةٗ ذحٌّ ٘ةةى ٙح ٠يرةةٍ ع ٞةةٗ  ّةةح  ٍ ٌةةىعحٜٚ، و ٙةةًٖ ج ٙةةح جٌكر١يةةس جٌمح١ٔٛٔةةس ٌ ٞةةٟ أٚؾرط ٛةةفس  ةةٟ جٌطمح ّحٔكةةس ٌٍ

ٌةةىٚي  ٕةةحء ج ٌةةًٞ ٠ٍضىةةُ ع١ٍةةٗ ذ ٗةةٍٚع١س ج جألّْٝ جًٌٞ جْطٕص ِٓ أؾٍٗ ًٖ٘ ج١ٌٍْٛس جٌمٟحت١س ٌطىْٛ ّٞحٔحع ٌّرىأ جٌّ

 .حش جٌّىفٌٛس وْط٠ٌٛحع ٚو١ٌٚحع جٌّطكٍٟز، ٚجًٌٞ ٠إّْ ع١ٍٗ جٌر١ٕس جٌطكط١س جٌطٟ ٠إّْ ع١ٍٙح ذٕحء جٌكمٛق ٚجٌك٠ٍ

ٌةةد جإلٌغةةحء ٚال ٠مرةةً  ِٚٓ غُ  أٗ ال ٠مرً جٌكيٓ عٍٝ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس ئال ئيج ِٓص ٍِٛكس ٖه١ٛس ِرحٍٖز ٌكح

ّةةح وةةحْ  ٛةةحٌف جٌيةةحَ ٌٚ جٌكٍد ِٓ أٞ ٖهٙ ٌّؿٍو أٔٗ ِٛج٠ٓ ٠ّٙٗ أٔفحي جٌمحْٔٛ جٌّطيٍك ذحٌٕظحَ جٌيةةحَ ٚقّح٠ةةس جٌ

ٌةةٗ يٌه ٚق١ع ئْ جٌّحي جٌيح ٞةةع  ٘ةةٛ ٚجؾةةد ٚ ِةةٛج٠ٓ جٌّكح ظةةس ع١ٍةةٗ ٚ ٍةةٝ وةةً  ٌةةٗ قٍِطةةٗ ٚع ٗةةيد ٚ َ ٘ٛ ٍِه ٌٍ

ٗةةه ٚج٠ٌٍرةةس  ةةٟ  ٔةةٗ جٌٛجؾرةةس ٌٍكفةةح  ع١ٍةةٗ ٠ٚػ١ةةٍ جٌ ِةةع جالِح ٕةةح ٝ  ٘ةةىجٌٖ ٠ط ْةةطٌٛ ٚجْ ئ ٚةة٠ٍف  ةةٟ جٌى جٌٍّٗ  ٔٙ 

 ْالِس ضٍٛف جٌمحتُ ذٗ .

٤ٜذ٣ز ٖٓ أؽَ إدتتشثّ ثُؼوتتذ أٝ ثُغتتٔجؿ ثإلدثسر ٢ٛٝ ك٢ عذ٤ِٜج ُِضؼجهذ ي هذ صضخز هشثسثس إدثس٣ز صٖٔٓ ف٤ظ ثٕ ٝ

ٔتتجّ أٝ ػتتذّ … دئدشثٓٚ أٝ صقٍٞ دٕٝ إدشثٓٚ  ٜتتج ٝعتت٤ِز إلص ٜتتج ي ٌُٝ٘ ٛتتزٙ ثُوتتشثسثس ٤ُغتتش دـج٣تتز كتت٢ رثص ثُ  . ٝ

ٓتتَ  إصٔجّ ػ٤ِٔز ثُضؼجهذ . كَٜ صؼذ ؽضءثً ٖٓ ثُضؼجهذي ٝص٘ذسػ دجُضج٢ُ ك٢ هنجء ثُؼوٞد أ١ ثُونجء ثٌُجَٓ ؟ أّ صؼج

 ُزثص٢ي ٖٝٓ عْ ٣ؾٞص ثُطؼٖ ك٤ٜج ثعضواالً ػٖ ػ٤ِٔز ثُضؼجهذ ؟ػ٠ِ أعجط ٤ًجٜٗج ث

ضةةطُ  ٢ٛٝ صِي ثُوشثسثس ثُض٢ صذ َ ك٢ ػ٤ِٔز هج٤ٗٞٗز ٓشًذتتز ٝٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُوشثسثس ٣ؼشف دجُوشثسثس ثُٔشًذز

ٛةة جء جٌّٕحل س  ةةٟ ِٓ عىز ٍِجقً ِٚٓ ًٖ٘ جٌمٍجٌجش لٍجٌ ُٔ  جٌٍّى١س ٌٍّٕفيس جٌيحِس ٚلٍجٌ ئٌْحء جٌُّجو أٚ أؾةٍة

ْةةحذمس  جٌيمٛو جإلوج٠ٌس  حٌمٍجٌ جإلوجٌٞ جٌٛحوٌ ذُٕ  جٌٍّى١س ٌٍّٕفيس جٌيحِس ضٛحقرٗ أعّحي ئوج٠ٌس أنٍٜ لى ضىةةْٛ 

أٚ ِيحٍٚز أٚ القمٗ ٌٗ ٚضطُ عٍٝ ٍِجقً ِطيىوز ضرىأ ذطم٠ٍٍ جٌّٕفيس جٌيحِس ٌٍيمحٌ ِٛٞٛ  ُٔ  جٌٍّى١س غةةُ أعةةىجو 

 وٗٛف جٌكٍٛ ٌٙح ٚأن١ٍجع ٚىٌٚ لٍجٌ 

ٓتتز صوش٣تتش  ٛتتزث ثُضوغتت٤ْثُٔ٘لؼتتز ثُؼج ٜتتش أ٤ٔٛتتز  ٘ةةح  صظ ٙةةح ذحإلٌغةةحء ذحعطرحٌ ٓةة١كس ٠ّىةةٓ جٌكيةةٓ  ١  ةةٟ أْ جٌمةةٍجٌجش جٌر

ٟةة٠ٍ١س جٌطةةٟ  لٍجٌجش ئوج٠ٌس ٔٙحت١ٗ أِح  ٟ قحٌس جٌمةةٍجٌجش جٌٍّورةةس  ةةال ٠ؿةةَٛ جٌكيةةٓ ذةةحٌمٍجٌجش جٌط١ّٙى٠ةةس أٚ جٌطك

ٙةةحتٟ ٔطةةحؼ جٌي١ٍّةةس جٌٍّورةةسضطكٍد ضٛى٠ك ؾٙحش ئوج٠ٌس أنٍٜ ٚال ٠ّىٓ جٌكيٓ ذحإلٌغحء ئال  ٝ  ذحٌمٍجٌ جإلوجٌٞ جٌٕ

ٔتتجٍ  ٓغ رُي كوذ عٔـ ثُونجء ثإلدثس١ دلقَ ثُوشثس ثإلدثس١ ثُز١ ٣غجْٛ ك٢ ػ٤ِٔز ٓشًذز ٝكن ٓج ٣غتت٢ٔ دجألػ

ِتت٠ إٔ ٓؼ٤٘ز ثُوجدِز ُاٗلقجٍ ٝهذَ ثُطؼٖ ك٤ٜج دقلز ٓغضوِز ٝدؾشٝه  كوذ ثعضوش ثُونجء ثإلدثس١ ك٢ كشٗغج ػ

ثس٣ز ثُغجدوز ػ٠ِ أدشثّ ثُؼوذ أٝ ثُٜٔٔذر الٗؼوجدٙ ٓغَ هشثسثس ُؾجٕ كقـ ثُؼطجءثس ُٝؾجٕ ثُذتتظ ثُوشثسثس ثإلد

ٛتت٢ هتتشثسثس إدثس٣تتز ٓغتتضوِز ػتتٖ  ٜتتج  ك٢ ثُؼطجءثس ٝهشثس ثعضذؼجد ثفذ ثُٔضوذ٤ٖٓ ٝهشثس إسعجء ثُٔضث٣تتذر أٝ إُـجة

ِةةٓ جٌغ١ةةٍ أْ ّْٚكص ٔظ٠ٍس جألعّحي جإلوج٠ٌس جٌّٕثُؼوذ ٣ؾٞص ثُطؼٖ دٜج دذػٟٞ ثإلُـجء  ٛةةٍكس  ٌةةٗ ِ ّةةٓ  ٛةةٍس ٌ ف

ٍةةٝ  ٠كيٓ ذحإلٌغحء  ٟ ًٖ٘ جٌمٍجٌجش أِح جٌّطيحلىْٚ  ١ٍّ ٌُٙ أْ ٠كيٕٛج  ٟ ًٖ٘ جٌمٍجٌجش ئال أِحَ لحٟٞ جٌيمى ٚع
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ٛةةحي جًٌجض١ةةس  ٓةةٟ ذيةةى ضى١١فةةٗ ٌمحذ١ٍةةس جالٔف ٌةةس جٌفٍٔ ٍةةّ جٌىٚ ٞةةٛع١س عةةٓ جٌي١ٍّةةس جإلوج٠ٌةة٠ٚرةةىٚ ئْ ِؿ س ألةةٍ ٚ جٌّٛ

جٌّٕفٍٛس أٚ جٌمحذٍس ٌالٔفٛحي عٓ جٌي١ٍّةةس جإلوج٠ٌةةس يجض١ةةح أٚ  جٌٍّٗٚعس،ذىعٜٛ جإلٌغحء  ٟ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس ذ١ٍ 

ٞةةٛع١ح. ٓةةد جٌّي١ةةحٌ  ِٛ ٌةةًجضٟ،ٚ ق ٔةةٗ ٠ؿةةَٛ جٌكيةةٓ  ةةٟ جٌمةةٍجٌجش  ج ٛةةٍس، ا ٙةةح جٌغ١ةةٍ ذيةةىَ  جٌّٕف ِةةح ٠يةةٓ  ١ ئيج 

ِةةحَ  ع١س ٚ وعةةٜٛ جإلٌغةةحء أ ٗةٍة ٟةةحت١س جٌّجٌ ٙةةحش جٌم ٙةةح الْ جٌكةةٍف جالؾٕرةةٝ أٚ جٌغ١ةةٍ عةةٓ جٌؿ ٛةةس ذ جٌي١ٍّةةحش هط

 جإلوج٠ٌس جٌٍّورس ال ٠ٍّه قك جْطيّحي وعحٜٚ جٌمٟحء 

ٓتتٖ ثُٔشًذز ٝ ؿ٤ش ثُٔؾشٝػز . ثٌُجَٓ مذ ثُؼ٤ِٔز ثإلدثس٣ز  ُتتز١ ال ٣ؾتتذ دػتتٟٞ  ًٔج ٣قن ُقجفخ ثُقتتلز ٝ ثُٔقتتِقز ث

ِتتذكجع ػتتٖ فوٞهتتٚ ٝ ٓقتتجُقٚ إٔ ٣طؼتتٖ كتت٢  ٓتتَ ُ ُتتذػجٟٝ ثُٔشًذتتزيٛتتزٙ ثُوتتشثسثس دػتتجٟٝ ثُونتتجء ثٌُج ِتتي ث  ًض

 . ثُض٢ ٣شكؼٜج ٍٓٔٞ ثُنشثةخ مذ ثُوشثسثس ثإلدثس٣ز ثُٔشًذز ثُٔضقِز دجُؼ٤ِٔز

ٟةةحء  جٌّٛٞٛعٟ،ٚ قٓد جٌّي١حٌ  ٛةةً جٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس جٌٍّورةةس عةةٓ  جإلوجٌٞ، ةةاْ ضكر١مةةحش جٌم لةةى أؾةةحَش  

ٗةةٍع١س  ٙةةح ذيةةىَ جٌ ٓةةطمٍس عةةٓ جٌي١ٍّةةحش جإلوج٠ٌةةس جٌٍّورةةس ، ٚ جٌكيةةٓ  ١ ٛةةٍس ٚ ِ ٛةةٌٛز ِٕف ، ٚ وعةةٜٛ جإلٌغةةحء ذ

ٌةةىعحٜٚ جالٔطهحذ١ةةس ٚ  ٘ةةٛ ج وعحٜٚ جٌمٟحء جٌىحًِ جٌّمٌٍز ٌكً ِٕحَعحش جٌي١ٍّحش جإلوج٠ٌس جٌٍّورس . ٚ ن١ٍ ِػحي 

ٍةةس  جٌٕٙح٠س،ــ  ٟ وعحٜٚ ُٔ  جٌٍّى١س جٌهحٚس ٌٍّٕفيس جٌيحِس جٌىعحٜٚ ج٠ٌٍٟر١س ٚ  ئْ  ًٛ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌمحذ

ٛةةحي،ٌالٔ ٞةةٛع١س، عةةٓ جٌي١ٍّةةحش جٌٍّورةةس ف ٓةةأٌس ِٛ ٟةةحء  ضيةةى ِ ِةةحَ جٌم الْ ذةةًٌه ٠ّىةةٓ ٌ ةةع وعةةحٜٚ جإلٌغةةحء أ

 جٌّهطٛس ذحٌٕظٍ ٚجٌفًٛ  ٟ وعٜٛ جإلٌغحء.عٍٝ أْحِ أْ ؾٙحش جٌمٟحء جإلوجٌٞ ٟ٘  جإلوجٌٞ،

عمةةىج ئوج٠ٌةةح أٚ ْةةٛجء وةةحْ  –ضىْٛ جإلوجٌز أقةةى أ٠ٍج ةةٗ  جًٌٞأْ جٌيمى "  ٝٛٞ ٓج ؽشٟ ػ٤ِٚ هنجء ٓؾِظ ثُذُٝز

ٓةةح٠ٌس  ٌةةٕظُ جٌ ٖةةطٝ ٚ مةةح ٌألقىةةحَ ٚج ٓةةٍه ئؾةةٍجءجش  ٕةةٗ ذٍّجقةةً ِطيةةىوز ٠ٚ ّةةً ضى٠ٛ  ٠ٕٚرغةةِٟى١ٔح ئّٔح ٠ٍّ قطٝ ٠ىط

ِةةٗ جًٌٞجٌط١١ُّ ذ١ٓ جٌيمى  جءجش  ضرٍ ٔةةٗ  جٌطةةٟجإلوجٌز ٚذةة١ٓ جإلؾةٍة ٌةةه أ ٌةةىٖ ي ٘ةةًج جٌيمةةى أٚ ض١ٙةةة ٌّٛ ٙةةح ٌإلذةةٍجَ  ٙةةى ذ ضّ

ِةةى١ٔح أٚ ئو ٌةةٗ ذمكةةع جٌٕظةةٍ عةةٓ وةةْٛ جٌيمةةى  ٛةةس  ٓةةٍكس جٌّهط ِةةٓ جٌ ِةةح ٠ةةطُ ذمةةٍجٌ  ٘ةةًٖ جإلؾةةٍجءجش  ِةةٓ  ج٠ٌةةح  ةةاْ 

ٛةةى  جإلوجٌٞنٛحتٙ جٌمٍجٌ  ٍةةٛجتف ذم ِٚمِٛحضٗ ِٓ ق١ع وٛٔٗ ئ ٛحقح عٓ ئٌجوضٙح جٌٍُِّس ذّمطٟٝ جٌمةةٛج١ٔٓ ٚجٌ

ٓةةُٙ  ةةٝ ضىةة٠ٛٓ جٌيمةة لحٟٔٛٔئقىجظ جغٍ  ٔةةص ض ٘ةةًٖ جٌمةةٍجٌجش ٚجْ وح ٘ةةح جٌمةةحْٔٛ. ِٚػةةً  ِةةس ٠طغ١ح ٛةةٍكس عح ى ضكم١مح ٌّ

٘ةةًٖ  ْةةطمالال. ٚ ٚضٓطٙىف ئضّحِٗ  أٙح ضٕفٍو عٓ جٌيمى ٚضٕفًٛ عٕٗ ِٚٓ غُ ٠ؿَٛ ًٌٜ جٌٗأْ جٌكيٓ  ١ٙح ذحإلٌغةةحء ج

ٍةةٝ ؾةةٛجَ جٌكيةةٓ ذةةىعٜٛ جإلٌغةةحء  جٌطٟ ٍٔٓح ٍِٚٛ   ٟجذطىعٙح ِؿٍّ جٌىٌٚس  جٌطٟجٌٕظ٠ٍس  جٌمةةٍجٌجش   ةةٟضمةةَٛ ع

ٙةة ٟ٘جإلوج٠ٌس جٌّٕفٍٛس  ٛةةٍ ضكر١م ِةةىٜ  ةةال ٠مط ْةةع  ٍةٝة جٌيمةةٛو ذةةً ضكرةةك ٔظ٠ٍس أٚ ٙةةٟوةةً ع١ٍّةةس ٍِورةةس   ةةٟح ع   

أٜ لةةٍجٌ ئوجٌٜ   ةةًٟٖ٘ جالٔطهحذةةحش جْ ٠كيةةٓ ذحإلٌغةةحء   ٟضكرك ذحٌٕٓرس ٌالٔطهحذحش جإلل١ّ١ٍس ق١ع ٠ؿَٛ ٌٍٍّٖف 

ٗةةح٠  ٘ةةٝ ضكرةةك  ةةٝ جٌٕ ٛةةٍس ٚ ّةةحي جٌّٕف ْةة٠ٟطيٍك ذحٌي١ٍّس جالٔطهحذ١س ٠رمةةح ٌٕظ٠ٍةةس جألع ٔةةص  جٌىذٍِٛح ٌةةثٓ وح ٔةةٗ ٚ ئي ج

ٓةة١حوز  جٌّيح٘ىجش ٟةةحء ئال أْ جٌمةةٍجٌجش  جٌطةةٟجٌى١ٌٚس ِٓ أعّحي جٌ ٟةةع ٌٍلحذةةس جٌم ٌةةس ضٕف١ةةًج  جٌطةةٟال ضه ٛةةىٌ٘ح جٌىٚ ض

ٛةةٍس  ّةةحي جٌّٕف ِةةٓ جألع ٔةةٗ ٠يطرةةٍ  ٟةةٝ ذأ ٟةةحت١س ٚئيج ل ٟةةع ٌٍٍلحذةةس جٌم ٌةةس ضه ٘ةةًٖ جٌىٚ ًٌٖٙ جٌّيح٘ىجش ٚضّّ ٌعح٠ةةح 

ِةةحش جألؾٕ ّةةح جٌمةةٍجٌجش جٌّطيٍمةةس ذط٠َٛةةع ضيةة٠ٛٝ ؾُج ةةٟ و يطةةٗ ئقةةىٜ جٌكىٛ ٟةةٌٍٚز و ٌةةس جٌّ ٌةةٝ ٌعح٠ةةح جٌىٚ ر١ةةس ئ

ِةةس ٚةةٌٛ جٌطي١ةة١ٓ  ةةٝ جٌٛ ةةحتف جٌيح ٔةةُ  جٌٍّى١ةةس ٚذيةةٝ  ٓتتز ضكرك أ٠ٟح  ٝ ئؾٍجءجش  ُتتق ثألعتتظ ثُؼج ٣شثؽتتغ ٓؤ

 .183ؿ  – 1975ُِؼوٞد ثإلدثس٣ز ُِذًضٞس ع٤ِٔجٕ ثُطٔجٟٝ ثُطذؼز ثُغجُغز ػجّ 
ٝ جٌفًٛ ذ١ٓ جٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس جٌط١ّٙى٠ةةس ١ٌّ ذحٌم١ٍٛ عٍٖٝٓ ف٤ظ إٔ أفٌجّ ٓؾِظ ثُذُٝز هذ دأدش ٓ٘ز ٝهش 

ٍةةص ٌىةةً  جٌٓحذمس عٍٝ ئذٍجَ جٌيمى ٚجٌّيٍٚ س ذحُْ " جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌّٕفٍٛس " عٓ ذحل١س أؾةةُجء جٌيمةةى يجضةةٗ  ؿي

ّةةح ؾةةُء  ٌةةٝ ذكةةالْ جٌيمةةى ذحعطرةةحٌ أْ وةةً ِٕٙ ٍةةه جٌمةةٍجٌجش ئ ٚةةس  ةةال ٠ةةإوٜ ذكةةالْ ض ّةةح و١ٕٛٔطةةٗ جٌكر١ي١ةةس جٌهح ِٕٙ

ٍةةه جٌمةةٍجٌجش  ةةٟ ِٓطمً ذًجضٗ  ِةةٓ ض ٓةةر١ً ١ٌٍٕةةً  ٘ةةٛ جٌ ْةةطمالال  ٍةةه جٌمةةٍجٌجش ج  ١ىْٛ جٌكيٓ عٓ ٠ٍ٠ك جإلٌغحء  ٟ ض

ٌةةٗ  قحٌس ٚىٌٚ٘ح ِٗٛذس ذحٌركالْ ٚضىْٛ ِٓ جٌغ١ٍ ذحٌٕٓرس ٌٍيمى ذ١ّٕح ٔؿةةى أْ جٌكيةةٓ  ةةٟ جٌيمةةى يٌطةةٗ ال ٠ىةةْٛ ِؿح

   ٟ جٌيمىئال وعٜٛ جٌمٟحء جٌىحًِ ٚ٘ٝ ال ضمرً ئال ذحٌكيٓ عٍٝ جٌيمى ِٓ جقى ٠ٍ

ٓتتش ال  ٛتتزث ثأل ٔتتج إال إٔ  ٓتتشث ٜٓ ُتت٤ظ أ ٛتتذثف الٟ هجػتتذر هج٤ٗٞٗتتز  ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝثٕ ًجٕ ثُذقظ كتت٢ ثُذٞثػتتظ ٝثأل

ٗةةحتٝ ذ١ةةٍ  –ذحٌٕٓرس ٌمٛجعةةى جٌمةةحْٔٛ جالوجٌٜ  ٣قَٔ ػ٠ِ أهاهز ٘ةةٛ لةةحْٔٛ جٔ ّةةٓ جٌّيةةٍٚف أْ جٌمةةحْٔٛ جالوجٌٜ   

ِةةٓ ِمٕٓ ذٕٛٛ٘ لح١ٔٛٔس غحذطس ئّٔح ْحّ٘ص أقىحَ ِكحوُ  ْةةص جٌيى٠ةةى  ٗةةحتٗ ذىٌؾةةس ور١ةةٍز ٚأٌ ِؿٍّ جٌىٌٚس  ٟ ئٔ

جٌمٛجعى جٌمح١ٔٛٔس ٚجٌّرحوب جٌمٟحت١س ٚجٌطٟ أٚركص  ١ّح ذيى ؾُء ِٓ جألقىحَ جٌيحِس ٌٗ ضمَٛ ِمحَ جٌمٛجعى جٌمح١ٔٛٔةةس 

 جٌكحوّس ٌٗ ٚضكرك عٍٝ جٌّهح٠ر١ٓ ذأقىحِٗ .
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ٔتتج ٝٓٔج ال ؽي ك٤ٚ إٔ صِي ثُ٘ظش٣ز ثُض٢ ثدضذػٜج ٓؾِظ ثُذُٝز  ُتتز ثُٔقتتش١ إٗ ِتتظ ثُذٝ ٓتتٖ دؼتتذٙ ٓؾ ثُلشٗغتت٢ ٝ

إلٌٓج٤ٗز هذٍٞ هؼٖ ثُـ٤ش ػ٠ِ ثُؼوذ ثالدثسٟ ٤ُظ ػٖ هش٣ن دػٟٞ ثُونجء  ٝؽ٤ٌِج ٢ٛ ك٢ فو٤وضٜج فا هج٤ٗٞٗج

ِتتي  ثٌُجَٓ إٗٔج ػٖ هش٣ن ثُطؼٖ دجإلُـجء ك٢ ثُوشثسثس ثإلدثس٣ز ثُٔ٘لقِز ػٖ ثُؼوذ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝثُقو٤وتتز إٔ ص

ٜتتج ٓخجفتتٔز ثُؼوتتذ ثُذػٟٞ ٤ُظ ثُٔ ٔتتج ثُٔوقتتٞد د وقٞد دزثصٜج ٓخجفٔز ثُوشثسثس ثُغجدوز ػ٠ِ إدشثّ ثُؼوذ ٝإٗ

ثالدثسٟ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝثُغٞثدن ثُونجة٤ز ك٢ رُي ًغ٤شر ك٢ إٔ ٗطجم سهجدز ثُونجء ثالدثسٟ ال ٣وضقش كوو ػ٠ِ 

ُتتي  ٔتتج ٣ٔضتتذ أ٣نتتج ُضق٤ِتتَ ثعتتش ر ِتت٠ ثُؼوتتذ ثالدثسٟ ٓشثهذز ٓؾشٝػ٤ز ثُوشثسثس ثُٔ٘لقِز ػٖ ثُؼوذ ٝإٗ ُتتذطإ ػ ث

ٔتتز دتتذطإ  ٌتتْ ثُٔقٌ ٓتتج إرث ف ُتتز  ُتتي ٣غ٤تتش صغتتجعال ػتتٖ ثُٞمتتغ ثُوتتج٢ٗٞٗ كتت٢ فج ٓقَ ثُذػٟٞ ي أٓج ثُوتتٍٞ دـ٤تتش ر

أٝ ثُٔضث٣تتذر ٝدوتتجء دتتجه٢ أؽتتضثء ثُؼوتتذ عتت٤ِٔز؟ ٤ًٝتتق  زٝإُـجء هشثس ثإلػتتإ ػتتٖ ثُٔ٘جهقتتز أٝ صشعتت٤ٚ ثُٔ٘جهقتت

 وذ ٓغضٔشث ٝٗجكزث د٤ٖ هشك٤ٚ؟٣ٌٖٔ ص٘ل٤ز رُي ثُقٌْ ك٢ فجُز دوجء ثُؼ

ـتتجء دتتذػٟٞ ثُوتتشثسثس  كنا ػ٠ِ رُي كجٗٚ ٝدجُشًٕٞ إ٠ُ صِي ثُ٘ظش٣ز ٣قتتذـ هتتشثس إدتتشثّ ثُؼوتتذ دزثصتتٚ ٓقتتا ُإلُ

 ثإلدثس٣ز ثُٔ٘لقِز!

ٖٝٓ ف٤ظ إٕ صِي ثُ٘ظش٣ز ٝثٕ ًجٗش ٓوذُٞز ؽ٤ٌِج إال أٜٗج ؿ٤ش هجدِز ُِضطذ٤ن ثُؼ٢ِٔ ي كٖٔ ثُٔؼتتشٝف ٝثُغجدتتش 

ثالدثسٟ ٛٞ ػوذ ٓشًخ ٣ٔش دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُٔشثفَ ثُض٢ صِضضّ دٜج ثُؾٜز ثإلدثس٣ز ٠ٛٝ ك٢ رُي ِٓضضٓز إٔ ثُؼوذ 

ٓتتٖ  ُتت٤ظ  ٗتتٚ  ٓتتٖ عتتْ كج ٜتتج ي ٝ ٜتتج ٝكوتتج ُِض٘ظتت٤ْ ثُٔوتتشس ُ دقضٓز ٖٓ ثُوٞثػذ ثُوج٤ٗٞٗز ٝثإلؽشثة٤تتز ٝثُضتت٢ صغتت٤ش ك٤

٣ؤدٟ إ٠ُ دطتتإ دتتجه٢ ثألؽتتضثء ك٤ٌتتق ثُٔضقٞس ٝثُٔوذٍٞ دقٌْ ثُٔ٘طن ٝثُوجٕٗٞ إٔ دطإ ثفذ أؽضثء ثُؼوذ ال 

 ٣جص٠ ثُُٔٞٞد ع٤ِٔج؟ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى صؾٞٛجس عْ 

ٝثُقو٤وز إٔ صِي ثُ٘ظش٣ز ٝثٕ ًجٗش هذ الهش هذٞال ُذٟ ًغ٤ش ٖٓ ثُؾشثؿ ٝكوٜجء ثُوجٕٗٞ ثالدثسٟ دجػضذجسٛج فا 

إٔ ٓذشس رُي ٛٞ ٓقجسدز كئٗ٘ج ٗشٟ  ثألؿ٤جسهج٤ٗٞٗج ٝٓخشؽج ع٤ِٔج ُٔخجفٔز ثُؼوذ ثالدثسٟ ػ٠ِ ثُشؿْ أْٜٗ ٖٓ 

 زعطٞر ثُؾٜجس ثإلدثس٣ز إٕ ٢ٛ أدشٓش ثفذ ثُؼوٞد دجُٔخجُلز ُِوجٕٗٞ ُْٝ صِضضّ دجُنٞثدو ٝثإلؽشثءثس ثُض٘ظ٤ٔ٤

ِتتي ثُؼوتتٞد دٔشثكتتن ثهضقتتجد٣ز  ثُٔقذدر ُٜج  ؾ٤ز ثُٔغتتجُز ثُوج٤ٗٞٗتتز أٝ ثُٔقجعتتذز ثُغ٤جعتت٤ز العتت٤ٔج إرث صؼِوتتش ص

ٖٝٓ دؼذٙ هنجء ٓؾِظ ثُذُٝز ثُٔقش١ هذ سفخ دضِي ثُ٘ظش٣ز ٝعجسع إ٠ُ ٛجٓز ُزُي ٗؾذ إٔ ثُونجء ثُلشٗغ٢ 

 إ شثؽٜج إ٠ُ ف٤ض ثُ٘ٞس دجػضذجسٛج ٝع٤ِز ٖٓ ٝعجةَ إفٌجّ ثُشهجدز ثُونجة٤ز ػ٠ِ أػٔجٍ ثُغِطز

ٔتتجٍ ثُغتتِطز  ِتت٠ أػ ٌتتجّ ثُشهجدتتز ثُونتتجة٤ز ػ ٝعجسع إ٠ُ إ شثؽٜج إ٠ُ ف٤ض ثُ٘ٞس دجػضذجسٛج ٝع٤ِز ٖٓ ٝعتتجةَ إف

صٞع٤غ ثُونجء ثالدثسٟ ك٢ كٌشر  رُي إر ٢ٛ ثسصٌذش أ طجء ٝثٓض٘ؼش ػٖ ثُضٔغي دجُذطإ ٝثُذ٤َُ ػ٠ِثإلدثس٣ز 

 فض٠ دجس ُِذؼل أٜٗج ٖٓ دػجٟٝ ثُقغذز.ثُٔقِقز دجُ٘غذز ُذػٟٞ ثإلُـجء 

ـتتجء  كجُغجدتتش ْةةٙحَ  ةةٝ  كٖٔ ف٤ظ ثٗٚ ػٖ دػتتٟٞ ثإلُ ٍةةه جٌّٕحَعةةحش ذحإل ضر١ ذةةٗ ض ّةةح ضةٍة أْ وعةةحٜٚ جإلٌغةةحء ٔظةةٍجع ٌ

ِةةح أوىضةةٗ أقىةةحَ  ٘ةةٛ  ٛةةحٌف جٌيةةحَ ٚ ٙةةح جإلوج٠ٌةةس جٌٍّضركةةس ذحٌ ضكم١ك جٌٍٗع١س ١ْٚحوز جٌمحْٔٛ  ٝ جٌىٌٚس ٚيٌه ٌكر١يط

 -جإلوج٠ٌس جٌي١ٍح  ١ّح جْطمٍ لٟحتٙح عٍٝ أْ:

"جٌٍُّٓ ذٗ  ٟ جٌفمٗ ٚجٌمٟحء أْ جٌّٕحَعس جإلوج٠ٌس ٚذٛفس نحٚس وعحٜٚ جإلٌغحء ضط١ُّ ذأٔٙح ئقىٜ جٌْٛحتً جٌطةةٟ  

ِةةٓ نةةالي أقىةةحَ جٌٍلحذةةس ٔظّٙ ٌةةس  ٗةةٍٚع١س  ةةٝ جٌىٚ ح جٌىْطٌٛ ٚجٌمحْٔٛ ٌطكم١ك ١ْحوز جٌىْطٌٛ ٚجٌمحْٔٛ ٚئعةةالء جٌّ

ٕةةةْٛ يٜٚ  ٙةةةح جٌّٛج٠ ٌةةةىعحٜٚ جٌطةةةٟ ٠م١ّ ٌةةةس  ةةةٟ ج ٍةةةّ جٌىٚ ْةةةكس ِكةةةحوُ ِؿ ٛةةةٍ حضٙح ذٛج ٍةةةٝ لةةةٍجٌجش جإلوجٌز ٚض ع

محْٔٛ. ٚضكم١مح ًٌٙج جٌغٍٜ ِٚٓ غُ  ةةاْ جٌٍّٛكس ٚأٚكحخ جٌٗأْ ٠يٕح ذحإلٌغحء  ٟ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌّهحٌفس ٌٍ

ًٖ٘ جٌىعحٜٚ ذّح ضكممٗ ِٓ أْٙحَ  ٝ ضكم١ك جٌٍٗع١س ١ْٚحوز جٌمحْٔٛ  ٝ جٌىٌٚس ضط١ُّ ذكر١يطٙح جإلوج٠ٌةةس جٌٍّضركةةس 

ٚةةس ٚع١ٍةةٗ  ٛةةٍكس ٚجٌٍّجوةةُ جٌمح١ٔٛٔةةس جٌهح ٚةةكحخ جٌّ ذحٌٛحٌف جٌيحَ ٌٍىٌٚس ٌٍّٚؿطّع ٚأْ وحْ جٌّىعْٛ  ١ٙح ِٓ أ

 ٍٚع١س  ٟ جٌّٕحَعحش جإلوج٠ٌس ٠ٍجعٝ ًٖ٘ جٌكر١يس ج١ٌُّّز ٌىعٜٛ جإلٌغحء. اْ لٟحء جٌّٗ

جالقطٍجَ جٌٛجؾد  ضكم١كدػٟٞ ثإلُـجء صؼذ دػٟٞ ٓٞمٞػ٤ز صٜذف إ٠ُ  إٕثُٔغضوش ػ٤ِٚ كوٜجء ٝهنجء  ًٔج إٔ

ٌةةىعٜٛ ألْ ٌج يةةٟ ٌّرىأ ٘ةةًٖ ج ِةةىٜ  ٓةةع  ٞةةٌٍٚز أْ ٠ط ٕةةٟ  ٘ةةًج ٠ي ٖةةأٔٗ أ جٌٍٗع١س ٚ ِةةٓ  ِةةْٛ ذةةىٌٚ  ٌةةىعٜٛ ٠مٛ ْ ج

ِةةٓ  ٠كمك ١ْحوز قىُ جٌمحْٔٛ ٚذحٌطحٌٟ ضكم١ك ٍِٛكس عحِس ذ١ى أْ جألنً ذًٙج جٌّرىأ عٍٝ ئ٠اللٗ ِٓ ٖأٔٗ أْ ٠ؿيً 

ٞةةع ٠ىطفةةٟ ٜٛ جإلٌغحء وعٜٛ قٓرسوع ٘ةةًج جٌٛ  ضكٛي ٌىح س جٌّٛج١ٕ٠ٓ قك ٍِجلرس جإلوجٌز  ٟ ضٍٛ حضٙح ٌٚطاللةةٟ 

ٌةةه ضكر١مةةحجٌمٟحء جإلوجٌٞ ذحٖطٍج٠ أْ ٠ىْٛ جٌكحعٓ  ٟ وعٜٛ جإلٌغح ٛةةٍكس ٚي ٘ةةح  ء ٌٗ ِ ٌٍمحعةةىز جٌّيٍٚ ةةس ِٚيٕح

ٗةةط٠ٍ ٌمرةةٛي ٌةةه ال ٠ ٍةةٝ ي ٛةةٍكس ال ضىةةْٛ وعةةٜٛ ٚع وعةةٜٛ جإلٌغةةحء أْ ٠ىةةْٛ ٌٍكةةحعٓ قمةةح لةةى ضةةُ  ق١ع ال ضىْٛ ِ
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ٌةةٗ ٚئّٔحجالعطىجء ع١ٍٗ  ٙةةًٖ  ٠ىطفٟ ذأْ ٠ىةةْٛ  ٘ةةٛ ع١ٍةةٗ  ةةٟ وعةةحٜٚ جٌطيةة٠ٛٝ   ّةةح  ٞةةع ع ٍةةف جٌٛ ٕةةح ٠هط ٛةةٍكس ٚ٘ ِ

٘ةةًج ٠ؿد أْ ضٓطٕى ئٌٝ قك ِةةٓ ؾةةٍجء  ٞةةٌٍ  ِةةٓ جالعطةةىجء  ٌٍج يٙح ضُ جالعطىجء ع١ٍٗ جٌٍّ جًٌٞ ٠يٕٟ أٔٗ لى ٌكمٗ  ٚ

ٍةةٝ  جٌؿى٠ٍ ذحًٌوٍ أْ جٔىِحؼ ٠ٍٖ جٌٛفس ٚجٌٍّٛكس أّٔح ٠ٕطؽ عةةٓ جٌطكر١ةةك جٌيةةحوٞ ٌمٛجعةةى جٌٍّج يةةحش جٌّى١ٔةةس ٚع

 ضأضُٟونجء ثإلدثس١ ُْ ث جإلٌغحء ٚذًٌه  اْ ِكىّس يٌه ١ٌّ ٕ٘حن ذٍجذس أْ ٠طكمك ٔفّ جٌٟٗء ذهٛٛ٘ وعٜٛ

ٞةةٟ ٚةةفس جٌّطمح ٌةةص أْ  ٕةةىِح لح ٍةةد  ذؿى٠ةةى ع ٛةةٍكس  ١ىفةةٟ ٌمرةةٛي ٠ ٕةةىِؽ  ةةٟ جٌّ ٟةةحء جإلٌغةةحء ض جٌمةةٍجٌ  ئٌغةةحء ةةٟ ل

 جٌّرحٍٖز  ٟ جإلٌغحء ِّٙح وحٔص ٚفس ٌج ع جٌىعٜٛجٌٍّٛكس جٌٗه١ٛس  جإلوجٌٞ ضٛج ٍ ٠ٍٖٚ

 2004/  9  / 4م.ع ـ ؽِغز  38غ٘ز ُ 4151فٌْ ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج ـ هؼٖ سهْ ك٠ ٛزث ثُٔؼ٠٘ 

ٔةةٗ ٍةةٝ ج ٟةةال ع ٞةةٛع١س أٚ    ٌةةىعٛٞ جٌّٛ ّةةىعٟ  ةةٟ ج ٓةةحِ ذةةحٌٍّوُ جٌمةةحٟٔٛٔ ٌٍ ٘ةةٟ جٌّ ٛةةٍكس  ِةةٓ جٌّمةةٌٍ أْ جٌّ

ٌةةىعٛٞ جًٌجض١ةةس، ٌةةًجضٟ  ةةٟ ج ٍةةٟ قمةةٗ ج ٙةةٟ  جالعطةةىجء ع ٌةةىعٛٞ   ٛةةفس  ةةٟ ج ِةةح جٌ ِةةحَ "أ ٍةةٟ جٌّػةةٛي أ ٗةةهٙ ع لةةىٌز جٌ

ّةةحع،  "جٌمٟحء  ٟ جٌىعٛٞ وّىعٟ أٚ وّىعٝ ع١ٍٗ ٚةة١حع أٚ ل١ ّةةػالع أٚ ٚ ٚةة١الع أٚ ٚوةة١الع، ِ ٔةةٗ أ  ٟٙ ذحٌٕٓرس ٌٍفٍو وٛ

ٗةةهٙ  ٙةةس جإلوج٠ٌةةس أٚ جٌ ٟٚ٘ ذحٌٕٓرس ٌٍؿٙس جإلوج٠ٌس وْٛ جٌّىعٝ ع١ٍٗ ٚحقد جالنطٛح٘  ةةٟ جٌطير١ةةٍ عةةٓ جٌؿ

ٍةةٟ ِ ٙةةح جالعطرحٌٞ جٌيحَ جٌّىعٟ ع١ٍٗ  ٟ جٌىعٛٞ ٚجٌّطًٛ ذٙح ِٛٞٛعحع، ٚجًٌٞ ضىْٛ ٌٗ جٌمىٌز جٌٛجلي١س ع ٛجؾٙط

 ْا ةة ٞٛعىٌةةج ٟ ةة يٛنىٌةةج ًرةةل فٟةةطض س١ٍىٖ سٌأِٓ سفٌٛج ح١ّٕذٚ ،  ذحٌطٕف١ً   لحٔٛٔحع ذحٌٍو ٚذطمى٠ُ جٌّٓطٕىجش ، ِٚح١ٌحع 

 ْا ةة ُغةة ِٓةةٚ ،حٙةة١  ٞٛعىٌةةج  ٛٞةةِٛ ٙكةة  ىٕةةع الئ ١ٓرةةض الٚ فٟةةطض ال س١عٛٞةةِٛ سفٚةة شجي سٌأٓةةِ سكٌٍّٛج

 ًٖ٘ةة زٍٖةةحرٌّ ٠ٍٖةة سفٌٛج ح١ّٕذ ،ٞٛعىٌج يٛرمٌ ٠ٍٖ سكٌٍّٛح  ،سفٌٍٛ ٍٜيطٌٍ حع ١ٌحض ْٛى٠ سكٌٍٍّٛ ٍٜيطٌج

ٛةةٍكس   ٚةةحقد   جٌٗهٙ   ٠ىْٛ   لى   أٔٗ   يٌه    ١ٙح،   و ح    ءجىذئٚ ءحٟمٌج َحِأ ٞٛعىٌج ٍةةد   ٌةةٗ   ضؿ١ةةُ   ِ   جٌمةةٍجٌ،   ئٌغةةحء   ٠

ِةةع  ٌةةه   ٚ ٌةةس   ٌةةٗ   ٠ؿةةَٛ   ال   ي ٌةةىعٛٞ   ٘ةةًٖ   ُِجٚ ٓةةٗ   ج ْةة   ِةةٓ   ْةةرد   ٌم١ةةحَ   ذٕف  ٠ٍٖةة ْأ ٍُٓةةٌّج ِٓةةٚ ،  جأل١ٍ٘ةةس   عةةىَ   رحخأ

 ُىةةق ٌٚىٚةة ٝطةةق حّتحل ٌٖجٍّطْج ١ٓيط٠ حّو ،ٜٛعىٌج سِحلئ ىٕع ءجىطذج ٍٖ جٛض ١ٓيط٠ ٍٞ٘ٛؾ ٠ٍٖ ٛ٘ سكٌٍّٛج

 ِٓةة كمةةكطٌج س٠ةةٌجوإلج سِٛٛةةهٌج شجءجٍؾةةئ ٍٝةةع س١ةةذحؿ٠ئ س١ّٕ٘ ِٓ ٌٗ حّذ ٌٞجوإلج ٟٞحمٌج ٍٝع ٗٔأٚ ، ح١ٙ  ٟتحٙٔ

 ٟ ةة ٌجٍّطْةةالج َجٛؾةة ٜىِةةٚ ،شحرةةٍكٌج حٙةة١ٍع ص١ةةٕذ ٟطةةٌج خحرْةةألجٚ حٙةة١  َٛٛةةهٌج سفٚةةٚ سكٍٛةةٌّج ٠ٍٖةة ٍ جٛض

 ٜٚىؾةة ال شحِٛٛهذ ٌٞجوإلج ءحٟمٌج ًغ٠ٗ ال ٝطق هٌيٚ ،حٙ ج٠ٍأل س١ٔٛٔحمٌج ُوجٌٍّج ١ٍغض ءٛٞ ٟ  سِٛٛهٌج

 زوحعةةئ فىٙطٓةةضٚ ٗضجي ٟ  ٌٞجوإلج ٌجٍمٌج س١عٍِٚٗ ٍٝع دٕٛض ١ٕ١ٗع ٜٛعو ءحغٌإلج ٜٛعو ْأ حّو ، حٙتجٌٚ ِٓ

 ٗؾةةٚ سّغ ْٛى٠ ال ٟٔٛٔحل عٔحِ هٌي ْٚو يحق جيا  ٖؤحغٌئ خٍٛكٌّج ٌجٍمٌج ٌٚىٚ ًرل ١ٍٗع صٔحو حِ ٌٝئ  حٞٚألج

 .سكٌٍّٛج ٠ٍٖ ءحفطٔال حٌٙٛرل َىيذ ُىكٌج ١ٓيط٠ٚ ٜٛعىٌج ٟ  ٌجٍّطْالٌ

ـ ٝثُطؼٖ  291ؿ  -1ثُؾضء  - 52ثُل٢٘ ط  ـ ثٌُٔضخ 11/11/2006م ـ ؽِغز  52ُغ٘ز  12915ثُطؼٖ سهْ 

 142 ـ ؿ 1ثُؾضء  - 52 ـ ط25/11/2006ؽِغز  -م  48ُغ٘ز  9122سهْ 

وّح أْ جٌّٓطمٍ ع١ٍٗ أْ جٌٛفس ضٕىِؽ  ٟ جٌٍّٛكس  ٟ جٌىعحٜٚ جإلوج٠ٌس ٚذهحٚس وعحٜٚ جٌٍّٗٚع١س ، ٚ٘ٛ ِح 

عحٜٚ، وّح  ٍٞٗ ٠يرٍ عٕٗ ذحٌٍّٛكس جٌّحٔكس ٌٍٛفس  ٟ جٌطمحٟٞ ، ٚ٘ٛ ِح أٚؾرطٗ جٌكر١يس جٌمح١ٔٛٔس ًٌٖٙ جٌى

٘ى ٙح جألّْٝ جًٌٞ جْطٕص ِٓ أؾٍٗ ًٖ٘ ج١ٌٍْٛس جٌمٟحت١س ٌطىْٛ ّٞحٔحع ٌّرىأ جٌٍّٗٚع١س جًٌٞ ٠ٍضىُ ع١ٍٗ ذٕحء 

جٌىٚي جٌّطكٍٟز، ٚجًٌٞ ٠إّْ ع١ٍٗ جٌر١ٕس جٌطكط١س جٌطٟ ٠إّْ ع١ٍٙح ذٕحء جٌكمٛق ٚجٌك٠ٍحش جٌّىفٌٛس وْط٠ٌٛحع 

( ِٓ لحْٔٛ جٌٍّج يحش جٌّى١ٔس ٚجٌطؿح٠ٌس ِيىٌس ذحٌمحْٔٛ ١3ك ٔٙ جٌّحوز )ٚو١ٌٚحع ، جألٍِ جًٌٞ ال ٠ؿَٛ ِيٗ ضكر

 ٟ جٌُٕج  جٌّػحي ٚعٍٝ جٌٕكٛ جًٌٞ ٠كرك ذحٌىعحٜٚ جٌّى١ٔس ٌّح ٠ّػٍٗ  ٟ يٌه ِٓ ضيحٌٜ  1996( ٌٕٓس 81ٌلُ )

ٝٛٞ ي  جٌيحَ محِْٔٛع ٠ر١يس جٌّٕحَعس جإلوج٠ٌس ٚ٘ٛ ِح ٠فمى جٌٕٙ جٌّٗحٌ ئ١ٌٗ ٠ٍٖ جٔكرحلٗ قٍ ١حع عٍٝ ٌٚجذ١ جٌ

ُغ٘ز 1522دثةشر صٞف٤ذ ثُٔذجدا ك٢ فٌٜٔج ثُقجدس ك٢ ثُطؼٖ سهْ  –ٓج أًذصٚ ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج 

 55ُغ٘ز  6013ٝ  5546ي ٝفٌْ ثُٔقٌٔز ثإلدثس٣ز ثُؼ٤ِج ك٢ ثُطؼ٤ٖ٘ سه٢ٔ  9/4/2007م.ػ٤ِج ـ ؽِغز 27

 27/2/2010م.ػ٤ِج دؾِغز 

ُتتز ٓغتتج٣شث د٤ذ ثٗٚ ٝثٕ ًجٗش صِي ثُ٘ظش٣ز ث ِتتظ ثُذٝ ٓتتٖ دؼتتذٙ ٓؾ ُتتز ثُلشٗغتت٢ ٝ ِتتظ ثُذٝ ُض٢ ثدضذػٜج ًا ٖٓ ٓؾ

ٛةةيد  إ٣جٙ ك٢ ٛزث ثالصؾجٙ ِةةٓ جٌ ٔةةٗ  ٟةةف ج ضيى ِمرٌٛس ِٓ جٌٕحق١س جٌٕظ٠ٍس ئال أْ ئعّحي لٛجعةةى جٌّٕكةةك ٚجٌمةةحْٔٛ ٠ط

ٌةةٝ ذ ٛةةٍس ٠ةةإوٞ ئ ٟةةٟ ذةةأْ ئٌغةةحء جٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس جٌّٕف ِةةح ٠طٍضةةد ضكر١مٙح ع١ٍّح جي ْ جٌّٕكك جٌكمٛلٟ ٠م كةةالْ 

ٔةةحش  ٔةةص ضٕفةةٍو عةةٓ ذةةحلٟ ِىٛ ٍةةه جٌمةةٍجٌجش ٚجْ وح ٍةةٝ جٌرح٠ةةً ذح٠ةةً ،ٚ ق١ةةع ئْ ض ع١ٍٙح ِٓ ٔطحتؽ ، ألْ ِح ٠رٕٝ ع

ّةةح ٠ىةةْٛ  ِةة١الو جٌيمةةى ٚٚؾةةىٖٚ ئٔ ِةةٓ وةةً الْ  ٙةةح ال ضٕفةةه عةةٓ جٌيمةةى ٚضيةةى ؾةةُء  ٛةةٗ ئال أٔ جٌيمةةى جالوجٌٜ  ةةٝ نٛحت
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ٛةةكس ٌ٘رٓ ذٛكس ضٍه جٌمٍجٌجش ٚٔفحي٘ح لحٔٛٔح ِٚٓ غُ ذ ِةةٓ ق١ةةع جٌ حش ِٓ جٌٛجٞف أْ قىُ جٌمةةٍجٌجش جإلوج٠ٌةةس 

 . ٚجٌركالْ ٠ٕٓكد ذىٌٖٚ عٍٝ جٌيمى ٠ٚىٌٚ ِيٗ ٚؾٛوج ٚعىِح

 1905/  8/  4ٝهذ أًذ ٛزث ثُٔؼ٠٘ ثُقٌْ ثُشة٤غ٢ ُٔؾِظ ثُذُٝز ثُلشٗغ٢ ك٢ ٛزث ثُقذد ٛٞ فٌٔٚ ثُقجدس ك٢ 

ُتت Clartin ك٢ هنتت٤ز ِتتي ثُقج ٓتتز س٤ٓٝتتٞ ص ز كتت٢ ٓزًشصتتٚ ف٤تتظ ٣وتتٍٞ ٓخجهذتتجً ٓغضؾتتجس١ ٝهتتذ دتت٤ٖ ٓلتتٞك ثُقٌٞ

 :ثُٔؾِظ

ٕةةح ال ٕٔىةةٍ   ٌةةس ٔظ٠ٍةةس " " ئٔ ٘ةةًٖ جٌكح ّةةس جإلٌغةةحء  ةةٟ  ٞةةع  Platoniqueأْ ل١ ٛةةكف جٌٛ ٓةةطك١ع أْ ض "  ةةحإلوجٌز ض

ٓةةم جٌيمةةى .  ٍةةد   ٞةةٛ  ذك ٞةةٟ جٌّٛ ذاؾٍجء القك ، ٚلى ٠رمٝ جٌيمى ذٍذُ جإلٌغحء ئيج ٌُ ٠طمىَ أقى جٌّطيحلى٠ٓ ئٌٝ لح

 أٔطُ ضيٍّْٛ ضّحِحع أْ وعٜٛ جإلٌغةةحء  ةةٟ ذيةةٝ ٌٕط١ؿس ٠ؿد أْ ال ضى٘ٗىُ أٚ ضريع جٌطٍوو  ٟ ٔفْٛىُ، ٌٚىٓ ًٖ٘ ج

،  ١ٍّ عٍٝ لحٟٞ جإلٌغحء أْ ٠ركع  ١ّح ئيج وحْ جٌمٍجٌ جٌّكيْٛ  ١ٗ ٠ؿةةد أْ  جٌكحالش ال ضإوٞ ئٌٝ ٔطحتؽ ٔظ٠ٍس

٘ةةًج جإلٌغةة ٍةٝة  ّةةح ٠طٍضةةد ع ٚةةككص ٠ٍغٝ أٚ ٠ؿد أْ ال ٠ٍغٝ ، وْٚ أْ ٠ٙطُ ذ ْةةٍر١س أٚ ئ٠ؿحذ١ةةس .  ةةايج  ِةةٓ ٔطةةحتؽ  حء 

ٚةةُّ  ِةةح ئيج  ْةةّٝ آ٠ةةحش جالقطةةٍجَ ٌكىّىةةُ . أ ّةةً  ةةٟ ١٠حضةةٗ أ ٘ةةًج ٠ك ٞةةع جٌمةةحٟٔٛٔ ذةةاؾٍجء القةةك  ةةاْ  جإلوجٌز جٌٛ

ٌذُ قىُ جإلٌغحء ،  ١ٓىْٛ ًٌٙج جٌكىُ وجتّحع أغٍ ٘حَ ٠طٍوُ  ٟ أٔٗ ِٓ قىةةُ جٌمةةحْٔٛ جٌكٍ حْ عٍٝ جالقطفح  ذحٌيمى 

جٌجش جإلوجٌز ، ، ٌُٚ ٠غٍك  أذٛجخ جٌّكىّس  ٟ ٚؾٗ ِٛج٠ٓ ٠ٓطيًّ ٌنٛس لى نٌٛٗ ئ٠ح٘ح جٌمةةحْٔٛ ٌىةةٟ ٠ٍجلةةد لةٍة

ٛةةفس  ٘ةةًج ٠طفةةك ذ ٛةٍة حش جٌهح٠ثةةس . ٚ ٘ةةًٖ جٌط ٌةةٝ  ٓةةطمرً عةةٓ جٌيةةٛوز ئ ٕةةع  ةٟة جٌّ ٌ جٌٍأٞ جٌيةةحَ ذك١ةةع ٠ّط ّٛ ٚأٔٗ لى ٔ

  .… " لح٠يس ِع ضمح١ٌى لٟحتىُ جٌّٓط١ٍٕ ، ِٚٓطٍُِحش جٌى٠ّمٍج١٠س جٌّٕظّس 

ٗتتٚ ٣ضنتتٖٔ ص٘جهنتتجً ٝثمتتقجً ي ف٤تتظ  ٌُٖٝ ٣ذذٝ إٔ ثُلوٜجء ثُقذ٣غ٤ٖ ٣٘ضوذٕٝ ٓٞهق ثُونجء ثإلدثس١ ثُلشٗغتت٢ أل

ِتت٠ عتتآضٚ  ٓتتٖ ٓشثفتتَ ثُؼ٤ِٔتتز ثُٔشًذتتز ي ٣ٝضشصتتخ ػ ِتتز  ٛتتٞ ٓشف ٌتتْ دئُـجةتتٚ ي  ُتتز١ ٣ق إٔ ثُوتتشثس ثُٔ٘لقتتَ ي ٝث

 . عآز ثُؼ٤ِٔز ًِٜج ي ٝػ٠ِ إدطجُٚ إدطجٍ ثُؼ٤ِٔز دٌجِٜٓج

أْ جٌمٟحء جٌٓحذك ذ١ٍ ِٕكمٟ : ي "  ثُلو٤ٚ د٤ٌ٤٘ٞ ٣شٟ ك٢ سعجُضٚ ػٖ " ثُ٘ظش٣ز ثُؼجٓز ُِؼوذ ثإلدثس١زث كئٕ ٌٝٛ

ٚةة١ً ، أْ  ٘ةةًج جٌكةةً جأل ٟةةحء  ألْ عىَ ٍِٗٚع١س جٌمٍجٌ ٠ٍٓٞ ئٌٝ جٌيمى جٌّرٕٟ ع١ٍٗ . ٚلى جلطٍـ ، ئيج ٌُ ٠مرةةً جٌم

ّةةً ٠ٍٓه  ٟ ً٘ج جٌٛىو جٌٍّٓه جًٌٞ وػ١ٍجع ِح ٠ٍؿأ ئ١ٌةةٗ  ٌةةٝ جإلوجٌز ٌطي ِةةٍ ئ ِةةس ،  ١ك١ةةً جأل  ةةٟ ِؿةةحي جٌٛ ١فةةس جٌيح

 قىُ جٌمحْٔٛ ، أٞ ضيًّ عٍٝ ئٌغحء جٌيمى".

ٓةةٍكس  ذيٕٛجْ: أٗ  ٟ ٌْحٌطٗ جٌٙحِس "  P.Weilثُلو٤ٚ " أٓج   ٠ةةٍٜ" ٔطحتؽ ئٌغةةحء جٌمةةٍجٌ جإلوجٌٞ ٌي١ةةد ضؿةةحَٚ جٌ

ِةةح أْ  ًٛ جٌمٍجٌجش جإلوج٠ٌس جٌطٟ ضٓحُ٘  ٟ ضى٠ٛٓ جٌي١ٍّس جٌٍّو رس ئّٔح ٠مٛى ذةةٗ ِؿةةٍو لرةةٛي وعةةٜٛ جإلٌغةةحء . أ

أ  ١ركةةً جٌيمةةى ئيج ذكةةً أٞ لةةٍجٌ  عٕى جٌٕظٍ ئٌٝ ٍٖع١س جٌي١ٍّس ذٍِطٙح ،  ١ؿد أْ ٠ٕظٍ ئٌٝ جٌي١ٍّةةس وىةةً ال ٠طؿةُة

 ئوجٌٞ وحْ أْحْحع إلٔٗحتٗ .

ٔتتٚ  ٓتتٖ فٌ ُتتي  /  3/  1ثُقتتجدس كتت٢ ٣ٝذذٝ إٔ ٓؾِظ ثُذُٝز ثُلشٗغ٢ هذ دذأ ٣غ٤ش ك٢ ٛزث ثالصؾجٙ. ٝال أدٍ ػ٠ِ ر

ٓةة١ٍ  ي كل٢ ٛزث 1954 ٍةةد جٌطف جٌكىُ لٟٝ جٌّؿٍّ ذأْ ئٌغحء جٌمٍجٌ جٌٛحوٌ ذحٌطٛى٠ك عٍٝ عمى جِط١حَ ، ٠ؿيً ٠

ِةةٓ أْ جٌّمىَ ئٌٝ جٌّؿٍّ ذيى يٌه ذ١ٍ يٞ ِٛٞٛ  ،  ٌةةٛجٌوز  ةةٟ جٌيمةةى ال ٠ّىةةٓ ضٕف١ةةً٘ح ، ذةةحٌٍذُ  ٗةة٠ٍٚ ج ألْ جٌ

 ٟٞ جٌيمى ضٍض١د ج٢غحٌ جٌطٟ ضطٌٛى عٓ جٌكىُ جٌٛحوٌ ذحإلٌغحء .جإلوجٌز ٚجٌّطيحلى ِيٙح ٌُ ٠كٍرح أِحَ لح

ك٢ ٝؽٞد ٝدوجء ثُؼوتتذ ثالدثسٟ كتت٢ دتتجه٢ أؽضثةتتٚ إٕ  ثُٔ٘لقِز صؤعش زدثس٣ ٖٝٓ ف٤ظ ثٗٚ ٝثٕ ًجٗش ثُوشثسثس إال

ِتتي ثُوتتشثسثس ٣تتؤعش  ُتت٤ظ ثٟ دطتتإ ٣ِقتتن دض ٗتتٚ  ٢ٛ فذسس دجُٔخجُلز ُِوجٕٗٞ ٝ أفذقش ٓؾٞدز دتتجُذطإ د٤تتذ ث

ُتت٠  ُضذؼ٤ز ػ٠ِ دجه٢ أؽضثء ثُؼوذدج ٜتتج إ ٗتتج ٝثُضتت٢ ال ٣تتؤدٟ ثسصٌجد ٜتتج هجٗٞ كٜ٘جى دؼل ثُٔخجُلتتجس ٝثأل طتتجء ثُٔجد٣تتز ثُٔغتتٔٞؿ د

ٜتتز ثإلدثس٣تتز ال ضقجفتتجصٜج  دطش٣وتتز  جهتتتز دطإ ثُؼوذ كضِي ثأل طجء أؽجصٛج ثُٔؾشع ٝثُوجٕٗٞ دجػضذجسٛج هذ ص٘ضؼ ٖٓ ٓٔجسعز ثُؾ

ُتتز١ ٣قتت٤خ ثُوتتشثسثس ثإلدثس٣تتز ثُٔ٘لقتتِز ػتٖت كنا ػ٠ِ أٜٗج ؿ٤ش ٓؤعشر ػ٠ِ د وجء ٝفقز ٝٝؽٞد ثُؼوذ إٗٔج ثُٔوقتتٞد دتتجُذطإ ث

ٌتتٕٞ  ثُؼوتتذ ٛٞ ثُذطإ ٝثُز١ ٣ؤعش ػ٠ِ فقز ثُؼوذ ٝٝؽٞدٙ ٝدوجةٚ ٣ٝؼذ ٓؤعشث ك٢ ؽشٝهٚ ثُؾٞٛش٣ز ٝٛٞ ال ٣

  ًزُي إال إرث ٗجٍ ثُذطإ ثفذ أسًجٕ ثُؼوذ.

ِز سر ٖٓ إؽشثءثس ص٤ٜٔذ٣ز عجدوز ػ٠ِ إدشثّ ثُؼوذ ٝثُض٢ صؼشف دجعْ ثُوتتشثسثس ثإلدثس٣تتز ثُٔ٘لقتتٝدجُضج٢ُ كج ًَ ٓج صضخزٙ ؽٜز ثإلدث

ٜتتز  ٓتتٖ إسثدر ؽ ٘تتج  ٘تتج س٤ً ٔتتا دتتَ دجػضذتتجسٙ سً الدذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزث ثُشًٖ ٛٞ ؽضء ال ٣ضؾضءث ٖٓ صِي ثإلؽشثءثس ٤ُظ دجػضذجسٙ ؽضء ٌٓ

ٛزث ثُؾشه ٓ٘ز ثُض٤ٜٔذ ُٞؽٞد ثُؼوذ أٝ ثُضقشف أمتتقش ؽ٤ٔتتغ صقتتشكجس ثإلدثسر ٝٛذف ثُضؼجهذ ٖٓ أعجعٚ ٝدجُضج٢ُ  كئرث ٓج صخِق 

 ثُؾٜز ثإلدثس٣ز ثُٔضشصذز ػ٠ِ رُي ثإلؽشثء ٢ٛ ٝثُؼذّ عٞثء ٝال صِقوٜج أؽجصٙ.
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ِتتي  ٓتتٖ ثُؼوتتذ ثالدثسٟ ٝثٕ دطتتإ ص ٛتت٢ ؽتتضء ال ٣ضؾتتضأ  ُتتي ٝف٤تتظ إٕ ثُوتتشثسثس ثإلدثس٣تتز  ثُٔ٘لقتتِز  ًتتجٕ ر ٔتتج  ُٝ

ًتتجٕ ثألسدؼتتز ثُغتتجدوز ثُوشثسثس إرث ٓج فذسس دجُٔخ ٓتتٖ ثألس ًتٖت  ٓتتٖ ٓؾتتشٝػ٤ٚ ثٟ س ُتتش  جُلز ألفٌجّ ثُوجٕٗٞ ٝٗج

ِتت٠ دتتجه٢  ٜتتج ػ ِتتز ٣ٝ٘غتتقخ فٌٔ ُِؼوذ ٝدخجفز ثعضٜذثف صقو٤ن ثُٔقِقز ثُؼجٓز كجٕ صِي ثُوتتشثسثس صنتتق٠ دجه

عتتضٜذثف ذٝس ٓغ ثُؼوذ ٝؽٞد ٝػذٓج ٠ٛٝ ثألفَ ك٢ إدشثّ ثُؼوتتٞد ثإلدثس٣تتز العتت٤ٔج إٔ ثصأؽضثء ثُؼوذ دجػضذجسٛج 

ِتتش  ٓتتش ٝأػٔ ٛتت٢ ُض ٜتتز ثإلدثس٣تتز كتتجٕ  ثُٔقِقز ثُؼجٓز ٛٞ ثُٔؼ٤جس ثُز١ ٣وجط ػ٤ِٚ فتتقز ٝدطتتإ صقتتشف ثُؾ

ُتتي  ث٣ز ثإلؽشثءثس ثُض٤ٜٔذ٣ز ػذ صقشكٜج ع٤ِٔج أٓج ٝثٕ ٢ٛ ؿنتتش ثُطتتشف ػتتٖذػ٠ِ صقو٤ن رُي ثُؾشه ٓ٘ز د ر

 س الفوز دجهِز .ٝأؿلِش إػٔجٍ ٛزث ثُؾشه صشصخ ػ٠ِ رُي إٕ ًَ ٓج ٣قذس ػٜ٘ج ٖٓ إؽشثءث
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