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( ال )ثٓب  االػزضاص – دغح سجغح – انـُضٚك يٓبو – انمؼبئٛخ انزـٕٚخ

. انضٌٕٚ رذمٛك يــغح أثُبء انضٍٚ فٙ نهًُبػػخ كـجت انذؼٕعٚخ غٛغ انذغح ثبنشجغح ٚؼزض ال

 انًزؼًُخ ثٓب انًظغح انضٌٕٚ لبئًخ إػضاص لجم انًضَٕٚٛخ يٍ ٔانزثجذ انًذبؿجزٛخ انٕثبئك صعاؿخ انـُضٚك يٓبو يٍ

. اللزغادبرّ

 انًهك جالنخ ثبؿى

 نهمبٌَٕ ؿجمب انًضأنخ ٔثؼض

 ػضص رذذ).....( ة انزجبعٚخ االؿزئُبف يذكًخ ػٍ انظبصع انزًٓٛض٘ انمغاع ٔيٍ انًهف ٔثبئك يٍ ٚـزفبص دٛث

 لجم( 1شغكخ )أٌ ،19/3/04 ثزبعٚز انظبصع ).....(ػضص انمـؼٙ ٔانمغاع ).....(ػضص انًهف فٙ 31/10/03 ثزبعٚز).....(

 يجهغ فٙ دضصرّ انظ٘ ،(2شغكخ )نهـبنجخ انمؼبئٛخ انزـٕٚخ نـُضٚك ثضُٚٓب 24/07/01 ثزبعٚز طغدذ(1ثُك)ة اَضيبجٓب

 َٔبئجب( 1ؽ )انـُضٚك دؼغ انضٍٚ رذمٛك ٔثجهـخ انًمبٔنخ، سظٕو ػًٍ ايزٛبػٚخ ثظفخ صعًْب 51.304.917,50

 عئٛؾ يُبػػخ ٔأٌ صعًْب 50.808.026,40 ْٕ أطجخ انجُك صٍٚ أٌ انـُضٚك ٔأكض انًمبٔنخ، عئٛؾ ٔرشهف انـغفٍٛ

 ػُّ انزُبػل ٔلغ االيزٛبػ يبصاو ايزٛبػٚب ٔنٛؾ ػبص٘ انضٍٚ أٌ األسٛغح ْظِ َبئت ٔطغح إثجبد ثأ٘ يغفمخ غٛغ انًمبٔنخ

 انجُك صٍٚ ثزذضٚض أيغِ انًُزضة انمبػٙ أطضع انزأيم ٔثؼض انًٕػٕع، يذكًخ أيبو رشـٛت يٕػٕع ثغٔرٕكٕل ثًمزؼٗ

 إطالح ثًمزؼبْب انزًـذ ثًظكغح رمضو ثى ،(2شغكخ )شغكخ اؿزأَفزّ. ايزٛبػٚخ ثظفخ صعًْب 51.304.917,50 يجهغ فٙ

 انًظكٕع انزًٓٛض٘ لغاعْب انزجبعٚخ االؿزئُبف يذكًخ فأطضعد ،(1ثُك )انجُك يٕاجٓخ فٙ اؿزئُبفٓب ٔرٕجّٛ انًــغح

 انمـؼٙ لغاعْب أطضعد انـغفٍٛ ٔرؼمٛت إَجبػِ ٔثؼض انجُك، نُفؾ ثبنضٍٚ رظغٚذٍٛ ٔجٕص ثشظٕص ثذث ثئجغاء

 انًـهٕة انمغاع ْٕٔ انجبلٙ فٙ ٔرأٚٛضِ صعًْب 50.808.026,40 يجهغ فٙ انضٍٚ ثذظغ ٔطنك انًـزأَف األيغ ثزؼضٚم

. َمؼّ



 األٔنٗ، انٕؿٛهخ شأٌ فٙ

 ٔسغق د و يٍ 729ٔ 697ٔ 695ٔ و.و.ق يٍ 345ٔ 50 انفظٕل يمزؼٛبد سغق انمغاع ػهٗ انـبػُخ رُؼٗ دٛث

 أَّ ثضػٕٖ لبََٕٙ، أؿبؽ ػهٗ االعركبػ ٔػضو انزؼهٛم ٔفـبص انؼبو ثبنُظبو يـبؽ نٓب انزٙ نهًــغح انجْٕغٚخ اإلجغاءاد

 فئٌ طنك ػٍ ٔفؼال ثّ، انُـك ربعٚز انذكى رؼًٍٛ ػضو ػهٗ جؼاء أ٘ ٚغرت نى و.و.ق يٍ 50 انفظم أٌ "نهمٕل طْت

 ٕٚو ؿٛكٌٕ ثبأليغ انُـك أٌ ػهٗ انزُظٛض رؼًٍ انًـزأَف األيغ أٌ انُبػنخ فٙ انثبثذ ٔأٌ ثؼؼٓب ركًم انذكى أجؼاء

 انجْٕغٚخ اإلجغاءاد يٍ رؼض و.و.ق يٍ 50 انفظم ثٛبَبد أٌ يغ" انجهـخ يذؼغ ٚؤكضِ انشٙء َٔفؾ ،20/12/02

 األيغ ٔأٌ سبطخ يشبنفزٓب، جؼاء ٚغرت نُض رذزبج ال انزٙ األسغٖ ثبألٔعاق ركًهزٓب أٔ إغفبنٓب ًٚكٍ ال انزٙ نهًــغح

 اٜجبل رـغ٘ انزٙ انـؼٍ ثـغق ٚزؼهك األيغ يبصاو انؼبو، انُظبو يٍ يمزؼٛبرٓب انًؼزجغح انًمبٔنخ طؼٕثخ ثًبصح ٚزؼهك

 نهجـالٌ رؤص٘ نهًــغح انجْٕغٚخ اإلجغاءاد يشبنفخ فئٌ طكغ نًب ثبإلػبفخ انمؼبئٙ، ثبنًمغع انُـك ربعٚز يٍ ثشأَٓب

 يًب ؿٕاء، ٔانؼضو ْٕ ٚؼض انجبؿم اإلجغاء يبصاو انًذكًخ، ؿغف يٍ رهمبئٛب ٔدزٗ كبٌ، أ٘ يٍ ثّ انزًـك ًٚكٍ انظ٘

. فًٛٓب انًـؼٌٕ انمغاعٍٚ َمغ ُٚجغٙ

 اسززبو ثؼض " طهجّ فٙ رؼًٍ فٕٓ ثّ، انُـك نزبعٚز اإلشبعح أغفم لض كبٌ ٔإٌ انًُزضة انمبػٙ أيغ إٌ دٛث نكٍ،

 ْٕ كًب ثبنجبؿم األيغ نٕؿى يؼّ يجغع ال يًب ،"02/12/02 ٕٚو ثبأليغ انُـك لظض نهزأيم انمؼٛخ دجؼ رى انًُبلشبد،

 رؼهٛهٓب فٙ طكغ يب يجًم عاػذ انزٙ ٔانًذكًخ طكغ، نًب رأكٛض يجغص انجهـبد ثًذبػغ صٌٔ يب ٔٚجمٗ ثبنٕؿٛهخ، ٔاعص

. أؿبؽ غٛغ ػهٗ ٔانٕؿٛهخ لبََٕٙ أؿبؽ ػهٗ ٔيغركؼا ؿهٛى ثشكم يؼهال ٔأرٗ يمزؼٗ أ٘ لغاعْب ٚشغق نى انًُزمض،

  انثبَٛخ، انٕؿٛهخ شأٌ فٙ

 نٓب انزٙ انًــغٚخ اإلجغاءاد ٔسغق و،.و.ق يٍ 335ٔ 334ٔ 342 انفظٕل سغق انمغاع ػهٗ انـبػُخ رُؼٗ دٛث

 نى انًمغع انًـزشبع فئٌ نجذث، انًذكًخ ٔنجٕء انمؼٛخ فٙ رذمٛك إجغاء يٍ ثبنغغى أَّ ثضػٕٖ انؼبو، ثبنُظبو ػاللخ

 أنذك يب ْٕٔ انزمغٚغ، ْظا انًهف ٔثبئك ثٍ ٕٚجض ٔال فّٛ، انًـؼٌٕ انمغاع فٙ نظنك ٚشغ ٔنى انًكزٕة، رمغٚغِ ٚذغع

. فّٛ انًـؼٌٕ انثبَٙ انمغاع َمغ ُٚجغٙ يًب صفبػٓب، ثذمٕق يؾ ػغعا ثبنـبنجخ

 أٌ ٚفٛض يًب" انًمغع انًـزشبع رمغٚغ ػهٗ ٔثُبء "نؼجبعح أشبعا فًٛٓب انًـؼٌٕ ٔانمـؼٙ انزًٓٛض٘ انمغاعٍٚ إٌ دٛث نكٍ،

. أؿبؽ غٛغ ػهٗ انٕؿٛهخ رجمٗ ٔثظنك ػهّٛ، ٔاؿهؼذ ػبُٚزّ انًذكًخ

 انثبنثخ، انٕؿٛهخ شأٌ فٙ

 399 ٔانفظٕل د، و يٍ 334ٔ 696ٔ 695ٔ 694ٔ 693ٔ 688ٔ 687 انًٕاص سغق انمغاع ػهٗ انـبػُخ رُؼٗ دٛث

  ع.ل.ق يٍ 873ٔ 586ٔ 477ٔ 400ٔ

 ٔػضو انزؼهٛم ٔاَؼضاو انـهـخ اؿزؼًبل فٙ ٔانشـؾ لبََٕٛخ، ثظفخ يمضيخ يـزُزجبد ػهٗ انجٕاة ٔػضو و.و.ق يٍ 345ٔ

 اٜسغ ٔانـغف انًذكًخ رهؼو أٌ نٓب ٚذك ال أَّ " ثؼهخ انـبنجخ صفٕع اؿزجؼض أَّ ثضػٕٖ لبََٕٙ، أؿبؽ ػهٗ االعركبػ

 يٍ انًؼزًضح انشجغح ٔاؿزجؼبص انشظٕص ثٓظا أثبعرٓب انزٙ انضفٕع كم اؿزجؼبص ٚزؼٍٛ يًب غٛبثّ فٙ أَجؼد دغح ثشجغح

 نؼًهٛبد، طذخ يٍ ٔرأكض انذـبثٛخ انٕثبئك جًٛغ صعؽ انمؼبئٛخ انزـٕٚخ ؿُضٚك ٔأٌ سبطخ انضٍٚ، فٙ نهًُبػػخ ؿغفٓب

 ،23/7/01 فٙ انًؤعر األٔل انزظغٚخ فٙ ثّ انًضنٗ صعًْب 51.304.917,50 فٙ انًذضص انًجهغ طذخ نّ ثجذ ٔثؼضْب

 50.808.026,40 فٙ صُّٚ يجهغ دظغ انظ٘ ثبنٕثبئك انًضػى 26/06/02 فٙ انًؤعر نهجُك انثبَٙ نهزظغٚخ ٔثبنُظغ

 إَّ ثم انجُك، ؿغف يٍ انًؼزًضح انذـبثٛخ انٕثبئك ثضعاؿخ انـُضٚك ٚمى نى دٍٛ فٙ انًجهغ، ْظا اػزًض انـُضٚك فئٌ صعًْب،

 يُبػػخ ؿجت ثأٌ "إٚبِ يشؼغا انًُزضة، انمبػٙ ػهٗ فٛٓب انًزُبػع انضٌٕٚ جًٛغ أدبل انًمبٔنخ، ثًُبػػخ رٕطم نًب

 أصنذ(2شغكخ )ٔأٌ شغٔدّ، نزمضٚى انجُك كبرت ٔأَّ نهمبٌَٕ، يشبنفخ ثـغٚمخ ٔادزـبثٓب انفٕائض اؿزذمبق ػضو ْٕ( 2شغكخ)

 ثبػزجبعِ ٔظٛفزّ فئٌ نهٕثبئك انـُضٚك صعاؿخ فغع ٔػهٗ " صعًْب 30.550.991,32 ثًجهغ فمؾ يضُّٚ أَٓب رثجذ ثشجغح

 يذكًخ أيبو أصنذ إٌ نهضائُخ ؿجك ٔفؼال انًُبػػخ، دبنخ فٙ انًمبٔنخ يضَٕٚٛخ إثجبد رشٕنّ ال نفبئضرٓى، ٔٚؼًم انضائٍُٛ ًٚثم

 يجهغ أفغػد االفزذبص ػًهٛخ أٌ رثجذ ،30/01/03 فٙ يؤعسخ ).....( نهشجٛغ عؿًٛخ غٛغ ثشجغح انزجبعٚخ االؿزئُبف

 يضَٕٚٛخ رزجبٔػ ركٍ ٔنى األٔل، انجغٔرٕكٕل إثغاو ربعٚز 28/12/93 نٕٛو انـبثمخ انًضح ػٍ صعْى 3.103.002,48

 ػمبعٚخ يهكٛبد ثالثخ لًٛخ سظى ٔثؼض صعًْب، 68.454.265,60 يجهغ انثبَٙ انجغٔرٕكٕل ربعٚز 24/9/96 ٕٚو( 2شغكخ)

 صعًْب، 30.550.991,32 ْٕ انًضَٕٚٛخ يجًٕع ٚكٌٕ يُّ جؼء ٔأصاء انجبلٙ ٔجضٔنخ صعْى 5.000.000,00 يجهغ ٔأصاء

 ثأٌ انًٕػٕع لؼبح أيبو ٔألغ انضٍٚ، يجهغ دمٛمخ دٕل ٚذٕو انشك ٚجؼم يًب ثزظغٚذٍٛ أصنٗ انجُك أٌ إنٗ إػبفخ ْظا



 اإلثجبد دغٚخ ْٕ ثشجغح، انًضَٕٚٛخ إثجبد ٚؼكٙ ٔيب انفٕائض، ػٍ ٔانزُبػل انًظكٕعح األصاءاد ثؼض سفؼذ انًضَٕٚٛخ

 ٔرجٍٛ انشجغح يـزُض رُبلش أٌ انًذكًخ ػهٗ كبٌ نظنك انٛمٍٛ، ػهٗ رجُٗ األدكبو ٔكٌٕ انزجبع٘ انًٛضاٌ فٙ ثٓب انًؼًٕل

 يمزؼٛبد سغلذ لض ركٌٕ انُذٕ ْظا ػهٗ ٔثجزٓب رؼهٛم، صٌٔ اؿزجؼضرّ أَٓب غٛغ صالنزّ، أؿمـذ أجهٓب يٍ انزٙ انؼهخ

. انثبَٙ لغاعْب َمغ ُٚجغٙ يًب د و يٍ 334ٔ ع.ل.ق يكٍ 400ٔ 399 انفظهٍٛ

 ال ٔانزٙ انًٕػٕع لؼبح ثٓب ٚـزمم انزٙ انًـبئم ثٍٛ يٍ ٚؼض ػضيّ يٍ ثّ انًضنٗ انشجغح ثًـزُض األسظ إٌ دٛث نكٍ،

 يظضعح ٔانًذكًخ ؿبئغخ، رؼهٛالد ػهٗ يؤؿـب اؿزجؼبصِ أٔ ثّ األسظ يٕجت كبٌ يزٗ األػهٗ، انًجهؾ نغلبثخ رشؼغ

 انًـهٕة، انجُك يٍ ثّ انًظغح انضٍٚ يجهغ فٙ نهًُبػػخ دغح سجغح ثزمغٚغ انـبنجخ نٓب أصنذ انزٙ فّٛ انًـؼٌٕ انمغاع

 اؿزجؼبص يؼّ ٚزؼٍٛ يًب غٛبثّ، فٙ أَجؼد دغح ثشجغح انضائٍ ٔانـغف انًذكًخ رهؼو أٌ نهـبػُخ ٚذك ال ثأَّ " طنك فغصد

 انمؼبئٛخ انزـٕٚخ ؿُضٚك ٔأٌ سبطخ انضٍٚ، فٙ نهًُبػػخ انًؼزًضح انشجغح ٔاؿزجؼبص نشظٕص، ثٓظا أثبعرٓب انزٙ انضفٕع كم

 لغاعْب ػههذ لض ركٌٕ " فٛٓب انًؼًُخ انؼًهٛبد طذخ يٍ ٔرأكض انجُك، ؿغف يٍ انًؼزًضح انذـبثٛخ انٕثبئك جًٛغ صعؽ

 صعاؿخ فٙ انًزجهٛخ انـُضٚك يًٓخ ػٍ ٔأثبَذ انذؼٕعٚخ، غٛغ نهشجغح انمبََٕٛخ انذجٛخ ػضو أثغػد ثؼضيب ؿبئغخ، ثأؿجبة

 أٌ ٔلجم انُبػنخ ٔفٙ اللزغادبرّ، انًزؼًُخ ثٓب انًظغح انضٌٕٚ لبئًخ إػضاص لجم انًضَٕٚٛخ يٍ ٔانزثجذ انًذبؿجٛخ انٕثبئك

 ْظا ٔأٌ األجم سبعج ثضُّٚ طغح انجُك أٌ ثبنمٕل يكزفٛخ انضٍٚ، يجهغ فٙ انـبنجخ رُبلش نى ثبلزغادّ( انـُضٚك )ٚزمضو

 ػهٗ ٔيغركؼا يؼهال لغاعْب أرٗ ٔثظنك االرفبق، ثغٔرٕكٕل ثًمزؼٗ االيزٛبػٚخ طفزّ ػٍ انزُبػل ثؼض ػبصٚب أطجخ األسٛغ

 يب ػضا فًٛب أؿبؽ غٛغ ػهٗ ٔانٕؿٛهخ شـؾ أل٘ يغركجب أٔ يمزؼٗ أل٘ سبعق ٔغٛغ أيبيّ أثٛغ نًب يزجبْم ٔغٛغ أؿبؽ

. يمجٕنخ غٛغ فٓٙ انٕالغ سالف ْٕ

 األؿجـبة نٓـظِ

. انظبئغ انـبنجخ ٔرذًٛم انـهت، ثغفغ األػهـٗ انًجهؾ لؼٗ

. ثبنغثبؽ األػهٗ ثبنًجهؾ انؼبصٚخ انجهـبد ثمبػخ أػالِ انًظكٕع ثبنزبعٚز انًُؼمضح انؼهُٛخ ثبنجهـخ ٔرهٙ انمغاع طضع ٔثّ

  يٍ يزغكجخ انذبكًخ انٓٛئخ ٔكبَذ


