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 125/3/1/2000 عضص ثنضججع٘ ثنًهف

 آثجعِ – ثنشجطب ثنضظغٚخ – ثنذجؼ عهٗ ثنًظجصلز – ثنذُك

 ثنضظغٚخ عضو دًثجدز ٚعض ثنعكؾ، أثذضش ثنشذغر كٌٕ عغى نضّٚ نهًذجٕػ دـجح ٔجٕص دعضو نضّٚ ثنًذجٕػ ثنذُك صظغٚخ

 عهٗ ثنًضشظ ثنضٍٚ يذهغ ْٙ ٔثنضٙ ٔثنًظجعٚف، صمع نى ثنضٙ ثاللضطجعجس دأصثةّ ثنذُك عهٗ ثنذكى فٙ ثنذك نهًذكًز ٚعطٙ

. ثنذجؼ صذهٛغ ٔلش دجنذـجح يٕجٕصث كجٌ ثنظ٘ ثنًذهغ ٔنٛؾ ثنذجؼ أؿجؿّ

 ثنًهك جالنز دجؿى

 نهمجٌَٕ، طذمج ثنًضثٔنز ٔدعض

 ثألٔنٗ، ثنٕؿٛهز شأٌ فٙ

 عضص صذش  22/4/99 دضجعٚز ).....(ثؿضتُجفٛز عٍ ثنظجصع فّٛ ثنًطعٌٕ ثنمغثع ٔيٍ ثنًهف أٔعثق يٍ ٚـضفجص دٛث

 ل صثةُز أَٓج فّٛ صعغع 10/3/1989 دضجعٚز ).....(ثدضضثةٛز نضٖ  دًمجل صمضيش(1شغكز )أٌ ).....( عضص ثنًهف فٙ).....(

 فٙ ثألصثء دجنز  ثنًذهغ دُفؾ كًذٛجنز ؿهًضٓج ثألسٛغر ْظِ ٔثٌ ثلضُضٓج دؼجعز لًٛز ًٚثم ثنظ٘ صعْى 2500 دًذهغ(2شغكز)

 ٚض٘ دٍٛ صعْى 3000 يذهغ دذجؼ أيغث ثؿضظضعس ٔأَٓج ثنغطٛض الَعضثو صـضٚض صٌٔ أعجعش أَٓج إال 10/6/1988

 دعضو لغثع طضع 21/2/1989 ٔدضجعٚز دجؼ يذؼغ دًمضؼٗ  27/9/1988 دضجعٚز صُفٛظِ صى 2/9/1988 دضجعٚز( 1دُك)

  دجألصثء و.و.ق 158 ثنفظم إطجع فٙ أيغث 13/10/1988 دضجعٚز ثؿضظضعس ٔلض ثنًذجٕػ ثنًذهغ كفجٚز نعضو ثالصفجق

 نٓج  دأصثةّ ثألسٛغ ْظث عهٗ ٔثنذكى(1دُك )نضٖ ثنًفضٕح( 2شغكز  )دـجح عهٗ أجغ٘ ثنظ٘ ثنذجؼ عهٗ ثنًظجصلز يهضًـز

 50 لضعْج صٓضٚضٚز غغثيز طجةهز صذش  ثنذهٕل صجعٚز يٍ ثنمجََٕٛز ثنفٕثةض يع دجنذجؼ ثأليغ فٙ ثنٕثعص صعْى 3000 يذهغ

 فٙ( 4شغكز )ٔ( 3شغكز )يٍ كم إلصسجل عثو دًمجل(1دُك )ٔصمضو. ثنذكى طضٔع صجعٚز يٍ ثدضضثء صأسٛغ ٕٚو كم عٍ صعْى

 دًمجل( 4شغكز )ٔصمضيش. ثنضعٕٖ فٙ صضسهًٓج أجم يٍ ٔطنك طغفٓج يٍ أسغٖ دذجٕػ دهغ أَّ ثعضذجع عهٗ ثنضعٕٖ

  صٌٔ دمٛش كًذٛجالس أعدع لذم يٍ صعْى 1.554.307,43 دًذهغ( 5شغكز )ل صثةُز أَٓج فّٛ صعغع 24/12/1990 دضجعٚز

( 6شغكز )دأصثء ٚمؼٙ ).....(ح ثالدضضثةٛز ثنًذكًز عةٛؾ ثنـٛض عٍ دجألصثء أيغث ثؿضظضعس ٔأَٓج  أجهٓج دهٕل عغى أصثء

 يج دذجؼ أيغث ثؿضظضعس ٔلض ).....( يهف 20/1/87 دضجعٚز طجصع دمغثع ثؿضتُجفٛج أٚض صعْى 1.6084.650,69 يذهغ نٓج

 ٔثنفٕثةض ثألطم طنك فٙ دًج صُٚٓج أصثء نؼًجٌ صعْى 2.000.000 يذهغ دضٔص فٙ( 1دُك )ٚض٘ دٍٛ  ثنغٛغ نضٖ نهًضٍٚ

 أيغ طضع 21/4/1986 ٔدضجعٚز 23/1/1986 فٙ يؤعر ثنغٛغ نضٖ دجؼ يذؼغ دًمضؼٗ ثنذجؼ  صُفٛظ ٔصى ثنمجََٕٛز

 ثنضضسم فٙ يذمز  ٔأَٓج ،(6شغكز )ثؿى فٙ دـجح  أ٘ عهٗ نضّٚ ثنًذجٕػ صٕفغ عضو دضعٕٖ ثالصفجق دعضو ٚمؼٙ لؼجةٙ

 ثأليغ عهٗ  دجنًظجصلز ثنضظغٚخ  يهضًـز و.و.ق يٍ 111 ثنفظم عهٗ دُجء(7شغكز )طغف يٍ  ثنًغفٕعز  ثنًـطغر فٙ

 ثنمجََٕٛز ثنفٕثةض يع ثنًظكٕع ثنًذهغ نٓج دأصثةّ(1دُك )نضّٚ ثنًذجٕػ عهٗ ٔثنذكى صعْى 2.000.000 يذهغ دضٔص فٙ دجنذجؼ

 نفجةضر ثنذجؼ عهٗ دجنًظجصلز لؼٗ دكًج ثنًذكًز  فأطضعس. ثاليضُجع صجعٚز يٍ ثدضضثء صٓضٚضٚز غغثيز طجةهز صذش

 صجعٚز يٍ ثنمجََٕٛز ثنفٕثةض يع صعْى 2600 يذهغ(8شغكز )يٍ كم نفجةضر ثألسٛغ ْظث ٔأصثةّ(1دُك )ٚض٘ دٍٛ ثنًضعٛضٍٛ

 صٓضٚضٚز غغثيز طجةهز صذش ثالؿضذمجق صجعٚز يٍ ثنمجََٕٛز ثنفٕثةض يع صعْى 1.684.650,59 يذهغ(9شغكز )ٔل ثالؿضذمجق

 ثنًذكًز فأٚضصّ عهّٛ ثنًذكٕو ثؿضأَفّ لجََٕٛز دظفز نهضُفٛظ لجدال ثنذكى طٛغٔعر صجعٚز يٍ ثدضضثء ٕٚيٛج  صعْى 30 لضعْج

. فّٛ ثنًطعٌٕ لغثعْج دًمضؼٗ ثالؿضتُجفٛز

 و.و.ق يٍ 494 ثنفظم ٔسغق ثنضعهٛم ٔثَعضثو لجََٕٙ أؿجؽ عهٗ ثالعصكجػ عضو ثنمغثع عهٗ ثنطجعٍ ثنذُك ُٚعٗ دٛث

 ثنمجََٕٛز ثنفٕثةض يع صعْى 1.684.650,69 يذهغ نهذججؼ دأصثةّ ثنطجعٍ عهٗ لؼٗ ثنظ٘ ثنًـضأَف ثنذكى أٚض أَّ دضعٕٖ

 ثنغٛغ دؼٕع عضو عهٗ ٚضغصخ "أَّ عهٗ ثنثجنثز  فمغصّ فٙ و.و.ق يٍ 494 ثنفظم ُٚض دًُٛج ثالؿضذمجق صجعٚز يٍ

 ٔيذكًز" ٔثنًظجعٚف صمع نى ثنضٙ ثاللضطجعجس دأصثء نهضُفٛظ لجدال دكًج عهّٛ ثنذكى  صظغٚذّ عضو أٔ نضّٚ ثنًذجٕػ

 ال ثنًظكٕع ثنفظم ألٌ لجََٕٙ أؿجؽ عهٗ لغثعْج صؤؿؾ نى  ثنمجََٕٛز ثنفٕثةض دأصثء عهّٛ لؼٗ نذكى دضأٚٛضْج ثالؿضتُجف

 ثنذكى ثنًًكٍ يٍ كجٌ أَّ دجعضذجع  دضٗ أَّ كًج ثنًظجعٚف ٔكظث دٓج ثنمٛجو  ٚهؼو كجٌ ثنضٙ ثاللضطجعجس غٛغ عهٗ ُٚض

 دجنغجٕع ٔأَّ صمع نى  ثنضٙ ثاللضطجعجس ًٚثم ثنظ٘  ثنًذهغ ْٕ ثنًذهغ ْظث كٌٕ يٍ ثنضذمك ٚضعٍٛ فئَّ يج يذهغ دأطم عهّٛ



 يطجدمز يٍ ثنضأكض يٍ فعال لجو ثنمغثع أٌ يٍ ٔثنضذمك ثنشأٌ ْظث فٙ علجدضّ يًجعؿز يٍ ثنًجهؾ ًٚكٍ يج ٕٚجض ال نهمغثع

 أَٓى إال ثنشذغر سالل يٍ طنك يٍ ثنضأكض دجٔنٕث ثالؿضتُجف لؼجر ٔثٌ ثلضطجعجس يٍ ٚضى أٌ ٚجخ كجٌ نًج دّ ثنًذكٕو ثنًذهغ

 شٓغ فٙ ثنشغكز دـجح عهّٛ ٚضٕفغ كجٌ ثنظ٘ ثنغطٛض عٍ دجنذذث ).....( ثنـٛض ثنشذٛغ كهفٕث فمض ثنًغثلذز فعال ًٚجعؿٕث نى

 نهضؼجعح ٔثعضذجعث دٓج، ٚضنٙ ثنضٙ ثنمغثع َـشز يٍ ٔثػخ ْٕ كًج ُٚجٚغ 31 فٙ طضع دجنذجؼ ثأليغ أٌ يع 1986 ُٚجٚغ

 فٙ إال ٚظضع نى ثنظ٘ ثأليغ ٔصجعٚز 23/1/1986 ْٕ أَّ ثنضذهٛغ يذؼغ فٙ ججء ثنظ٘ ثنذجؼ صذهٛغ صجعٚز دٍٛ ثنٕثلع

 ثنشذٛغ صكهٛف ثالؿضتُجف لؼجر عهٗ نؼثيج كجٌ ٔدجنضجنٙ ثنذمٛمٙ ثنضذهٛغ ٕٚو ثنغطٛض عٍ ثنذذث نؼثيج كجٌ 31/1/1986

 كجَش 31/1/1986 فٙ فئَّ دجل كم عهٗ ٔأَّ 23/1/1986 فٙ أٔ 31/1/1986 فٙ ثنذـجح ٔػعٛز عٍ دجنذذث

 ٔثجخ كجٌ ثنظ٘ ْٕ ثنًذهغ ٔطنك ثنشذٛغ صمغٚغ يٍ ثنـجصؿز ثنظفذز يٍ ٚضجهٗ كًج صعْى 903,76 ْٙ ثنذـجح ٔػعٛز

 يٍ 494 ثنفظم يٍ ثنثجنثز ثنفمغر ٔسغق ثنظٕثح سجنف لض ٚكٌٕ ثنًذهغ طنك يٍ دأكثغ عهّٛ دكى ثنظ٘ ٔثنمغثع ثاللضطجع

 نهمجٌَٕ يشجنفج ٔٚكٌٕ  صمع نى ثنضٙ ثاللضطجعجس دأصثء إال نضّٚ ثنًذجٕػ عهٗ ثنذكى  ًٚكٍ ال أَّ  عهٗ صُض ثنضٙ و.و.ق

 ثإلٚججدٙ  ثنضظغٚخ صمضٚى عضو عهٗ عصخ 494 ثنفظم دأٌ "لغثعْى عههٕث ثالؿضتُجف لؼجر أٌ إنٗ إػجفز ثنضعهٛم ٔيُعضو

 عهٛٓج ثنًذجٕػ دظيز ثنًضغصخ ثنًذهغ دأصثء عهّٛ ثنذكى ثنغٛغ نضٖ نهًضٍٚ يج دجنذجؼ دجأليغ ثنًذهغ نضّٚ ثنًذجٕػ طغف يٍ

 ثنًذجٕػ ثنغٛغ  دؼٕع عضو عهٗ ٚضغصخ أَّ عهٗ فّٛ ججء إط طنك غٛغ عهٗ ُٚض 494 ثنفظم أٌ يع" ثنذججؼر نفجةضر

 صعهٛم يعّ ٚكٌٕ يًج "ٔثنًظجعٚف صمع نى ثنضٙ ثاللضطجعجس  دأصثء نهضُفٛظ لجدال دكًج عهّٛ ثنذكى صظغٚذّ عضو أٔ نضّٚ

. نهُمغ ٚعغػّ  طنك ٔكم نهمجٌَٕ سجعلج ثنمغثع

 صجعٚز دٍٛ صؼجعح ٔٔجٕص ثنذجؼ طضٔع صجعٚز فٙ شك ٔجٕص ٔدٕل ثنفٕثةض دٕل ثنٕؿٛهز فٙ ٔعص يج إٌ دٛث نكٍ،

 فٙ ٔعص يج ٔدشظٕص ثألعهٗ ثنًجهؾ أيجو يغر ألٔل أثٛغ ثنذجؼ دًذؼغ ثنًؼًٍ ثنذجؼ صذهٛغ ٔصجعٚز دجنذجؼ ثأليغ

 دعضو طغح ثنطجعٍ يًثم أٌ 21/4/86 ٔصجعٚز ).....( عضص ثنًذؼغ يٍ نٓج ثذش ثنضٙ فجنًذكًز ثنٕؿٛهز يٍ ثنثجنث ثنفغع

 يٍ نٓج ثذش كًج ثنًظكٕعر ثنشغكز نضهك دـجح عهٗ  ٚضٕفغ كجٌ ثنذُك أٌ ٔعغى(9شغكز )ح سجص نضّٚ دـجح ٔجٕص

 ٔصمغٚغ ثنًظكٕع، دجنًذؼغ ثنذُك يًثم صظغٚخ ٚؤكضِ يج ْٕٔ ثنذـجح طنك ٔجٕص ).....(ثنشذٛغ ٚض عهٗ  ثنًُجؼر ثنشذغر

  ؿهًٛج صطذٛمج و.و.ق 494 ثنفظم يمضؼٛجس طذمش لض صكٌٕ ثنذججؼر صٍٚ نًذهغ ثنذُك  أصثء طنك عهٗ ٔعصذش ـ ثنشذغر

 نهضُفٛظ  لجدال  دكًج عهّٛ ثنذكى صظغٚذّ  عضو أٔ نضّٚ ثنًذجٕػ  ثنغٛغ  دؼٕع عضو عهٗ ٚضغصخ أَّ عهٗ ُٚض ٔثنظ٘

 ٔثنٕؿٛهز دشغلّ ثنًذضج نهًمضؼٗ سجعق ٔغٛغ  ٔيعهال أؿجؽ عهٗ يغصكؼث لغثعْج ٔٚكٌٕ ٔثنًظجعٚف ثاللضطجعجس  دأصثء

. ثنذجلٙ فٙ أؿجؽ غٛغ ٔعهٗ ٔثنثجَٙ ثألٔل فغعٛٓج فٙ يمذٕنز غٛغ



 : ثنثجَٛز ثنٕؿٛهز شأٌ فٙ

 ثنظ٘ ثنؼعٛف صعهٛهّ فٙ ثالدضضثةٙ ثنذكى أٚض أَّ دضعٕٖ الَعضثيّ ثنًـجٔ٘  ثنضعهٛم َمظجٌ ثنمغثع عهٗ ثنطجعٍ ُٚعٗ دٛث 

 ثالدضضثةٛز ثنًذكًز عةٛؾ ثنـٛض عٍ ثنظجصع  ثأليغ يٍ ٚضذٍٛ أَّ "فّٛ ججء ٔثنظ٘ ثجدضج كجٌ ثنذججؼٍٚ صٍٚ أٌ كٛف ٚذٍٛ نى

 يٍ كم صٍٚ أٌ 20/1/1987 دضجعٚز ).....(ح ثالؿضتُجف يذكًز عٍ ثنظجصع ثنمغثع َٔـشز 13/10/1988 دضجعٚز

  دك يغثلذز يٍ ثنًجهؾ ًٚكٍ أٌ شأَّ يٍ نٛؾ ٔطنك" ثجدضٍٛ( 11شغكز )ٔ( 10شغكز )ثنضعٕٖ فٙ ٔثنًضضسهز  ثنًضعٛز

 دضٗ ٔال نهضُفٛظ لجدم ٔأَّ دّ ثنًمؼٗ ثنشٙء لٕر  ثكضـٗ لض إنّٛ أشٛغ ثنظ٘ ثأليغ  كٌٕ يٍ ٔثنضأكض ثنضعهٛم عهٗ ثنًغثلذز

 يجصثو 20/1/1987 فٙ ثنظجصع ثنمغثع َـشز عهٗ علجدضّ يًجعؿز كظنك ثنًجهؾ دٕؿع ٔنٛؾ دّ يعُٙ ْٕ ثنظ٘ ثنطغف

 أٌ صعهٛهٓى ثعضًضٔث ثنظٍٚ ثالؿضتُجف لؼجر ٔدجنضجنٙ  ثألٔنٗ ثنضعجز لؼجر عهٗ كجٌ أَّ كًج إنّٛ ٚشغ نى ثالدضضثةٙ ثنذكى

 عًال نٓج لًٛز ال ثنظٕع أٌ يع يًُٓج شًـٛز  دظٕعر إال ثإلصالء ٚضى ٔنى نهضُفٛظ لجدهٍٛ ٔثنمغثع ثنذكى كٌٕ يٍ ٚضذممٕث

 يعّ ٚكٌٕ يج ْٕٔ ثنٕثٛمضٍٛ دأطم ٔإيج نألطم دًطجدمضٓج  يشٕٓص دظٕع  ثإلصالء إيج نؼثيج ٔكجٌ ع.ل.ق  440 دجنفظم

. نهُمغ ٔعغػز ثنمجََٕٛز نهًذجصا ٔسجعلج الَعضثيّ ثنًـجٔ٘ ثنضعهٛم َجلض ٔثنمغثع نهظٕثح يشجنفج ثالدضضثةٙ ثنذكى

. يمذٕنز غٛغ فضكٌٕ ثألعهٗ ثنًجهؾ أيجو يغر ألٔل أثٛغ ثنٕؿٛهز يٕػٕع إٌ دٛث نكٍ،

 ثألؿذجح نٓـظِ

  ثنظجةغ ثنطجنخ ٔصذًٛم ثنطهخ، دغفغ  ثألعهٗ ثنًجهؾ لؼٗ

 ).....(. ح ثألعهٗ دجنًجهؾ ثنعجصٚز ثنجهـجس دمجعز أعالِ ثنًظكٕع دجنضجعٚز ثنًُعمضر ثنعهُٛز دجنجهـز ٔصهٙ ثنمغثع طضع ٔدّ

 ).....(. يٍ يضغكذز ثنذجكًز ثنٓٛتز ٔكجَش

 

  ثنكجصذز                     ثنًمغع ثنًـضشجع                          ثنغةٛؾ



 


