
 574  ػـعظ انمـؽاؼ

 21/7/2004 :فٙ انًؤؼش

 986/4/2/2002: ػعظ اإلظاؼ٘ انًهف

  نهطصى انسدخ صُبػخ - انًسبقجخ فسص - ضجؽح - انعؽٚجٛخ انًؽاخؼخ

 ٔال انُؿاع زمٛمخ إثؽاؾ ٚكزٓعف رمُٙ ػًم ْٕ ثشأَٓب يفصم رمؽٚؽ ٔإَدبؾ انًهؿو يسبقجخ ثفسص نهمٛبو ضجٛؽ اَزعاة

. نهطصى زدخ صُبػخ غنك اػزجبؼ ًٚكٍ

 انًهك خالنخ ثبقى

. نهمبٌَٕ ؼجمب انًعأنخ ٔثؼع

:  انـشـكم فٙ

 انًٕظٕع فٙ ٔانجبد انزًٓٛع٘ انسكى ظع 27/05/2002 ثزبؼٚص ).....(ٔؾٚؽ ؼؽف يٍ انًمعو االقزئُبف إٌ زٛث

 ظاضم خبء ، ).....(ػعظ انًهف فٙ 28/02/2002ٔ 22/03/2001 ثزبؼٚص).....( ة اإلظاؼٚخ انًسكًخ ػٍ انصبظؼٍٚ

.  نمجٕنّ لبََٕب انًزؽهجخ انشؽٔغ ٔٔفك انمبََٕٙ األخم

: اندْٕؽ فٙ

 ٔأَّ انجُبء يٕاظ فٙ ربخؽ أَّ فّٛ ٚؼؽض ثًمبل رمعو ػهّٛ انًكزأَف أٌ انًكزأَف انسكى ٔيٍ انًهف أٔؼاق يٍ ٚكزفبظ زٛث

 ػٍ رؼجؽ انزٙ إللؽاؼارّ رمعًّٚ ؼغى 31/12/1995ٔ 01/01/1991 ثٍٛ انٕالؼخ انفزؽح ػٍ انعؽٚجٛخ نهًؽاخؼخ أضعغ

 107ٔ 105 ثبنًبظرٍٛ يكؽؽ ْٕ كًب نهًؽاخؼخ إضعبػٓب ٚجؽؼ انػ٘ ثبنًفٕٓو خكًٛخ إضالالد أٚخ رشٕثٓب ٔال ظضهّ زمٛمخ

 انًبظح نًمزعٛبد ؼجمب انزمبظو ؼبنٓب لع 92ٔ 91 ثٍٛ انٕالؼخ اإلنؿاو فزؽح أٌ كًب انعضم، ػهٗ  انؼبيخ انعؽٚجخ لبٌَٕ يٍ

 أٌ كًب يؼهم غٛؽ خبء لع فّٛ انًؽؼٌٕ انعؽٚجٙ انفؽض ػُّ رؽرت انػ٘ انٕؼُٛخ انهدُخ لؽاؼ ٔأٌ انمبٌَٕ َفف يٍ 113

 ػهٛٓب ٚؼؽض نى فًٛب ٔثزذ 24-86 ؼلى انمبٌَٕ يٍ 41 انفصم غنك ٚفؽض كًب صسٛسب رؽكٛجب رزؽكت نى انهدُخ ْػِ

 يكؽؽح ٔإنغبء ثًٓب انًزؼهك ثبنزسصٛم األيؽ ٔثئنغبء 92ٔ 91 انكُزٍٛ ػٍ انعؽٚجخ ٔثزمبظو يسبقجزّ ثصسخ انسكى يهزًكب

 نزمٛٛى ضجؽح إخؽاء ٔاززٛبؼٛب انهدُخ ْػِ ؼؽف يٍ انًمؽؼح اإلظيبخبد اقزجؼبظ يغ انٕؼُٛخ انهدُخ يمؽؼ ٔكػا انًؽاخؼخ

 انعؽٚجٙ انفؽض ٔإنغبء  انزمبظو ثكجت 91 قُخ ػٍ انًؽاخؼخ ثكمٕغ ٚمعٙ زكى ثئصعاؼ انمعٛخ ٔاَزٓذ يسبقجزّ،

 انصفسخ ثدعٔل انًسعظح اندعٚعح األقف ظٕء ػهٗ اززكبثّ إػبظح يغ خؿئٛب 2430 1990 ؼلى انًكهفٍٛ خعٔل يٕظٕع

. اإلظاؼح ؼؽف يٍ انًكزأَف  انسكى ْٕٔ  انطجؽح رمؽٚؽ يٍ 7 ؼلى

: االقزئُبف أقجبة

: األٔل انـكجـت فٙ

  انزٙ انُمػ خم أٌ غنك انًعَٛخ، انًكؽؽح لبٌَٕ يٍ 59 انفصم يمزعٛبد ثطؽق انًكزأَف انسكى انًكزأَف ٚؼٛت زٛث

 نًب يطبنف ْٔػا انًسعخ انمبََٕٛخ األيٕؼ ظًٍ رعضم ثؽجٛؼزٓب ظايذ يب اضزصبصّ يدبل ػٍ رطؽج انطجٛؽ رُبٔنٓب

. ثبنمبٌَٕ يؽهمب نٓب ػاللخ ال رمُٛخ انطجؽح فٛٓب ردؽ٘ انزٙ انُمػ ركٌٕ أٌ يٍ انًػكٕؼح انًبظح ثّ رمعٙ

 نهمبٌَٕ ؼجمب األؼؽاف اقزعػبء فٙ انطجٛؽ يًٓخ زصؽد انًسكًخ أٌ ٚزجٍٛ انزًٓٛع٘ انسكى ػهٗ ثبإلؼالع إَّ زٛث نكٍ

 انطالف، َمػ كم يٍ يٕلفّ ٔرسعٚع انعؽٚجٙ انًهف ػهٗ ٚؽهغ أٌ ػهّٛ  ايزُبػًٓب زبنخ ٔفٙ انؽؽفٍٛ ثٍٛ صهر ٔإخؽاء

 انطالف يٕظٕع انكجغ نهُمػ رُبٔنّ ٔأٌ ْبرّ يأيٕؼٚزّ َؽبق ػٍ ٚطؽج نى ٔانطجٛؽ يُبقجخ ٚؽاْب انزٙ األقف الزؽاذ ثى

 يسط رمُٙ ػًم لجٛم يٍ ْٙ انًسبقجخ ٔثبئك ػهٗ إؼالػّ ثؼع إنٛٓب رٕصم انزٙ انُزٛدخ ٔأٌ يًٓزّ صًٛى يٍ رؼزجؽ

. أقبـ ثعٌٔ أثٛؽ يب ٔٚكٌٕ

 : انثبَٙ انكجت فٙ

 أٌ غنك اإلثجبد، َظبو ثطؽق انًكزأَف انسكى انًكزأَف ٚؼٛت زٛث



 ْػِ فؼهٗ ٔاإلظاؼح انًهؿو ثٍٛ اإلثجبد ػتء  ٔؾػذ نإلظاؼح انزمعٚؽٚخ ثبنكهؽخ انًزؼهمخ 89/17 انمبٌَٕ يٍ 33 انًبظح

 ػتء ٚزسًم أٌ ػهٗ ضهم ثأ٘ يشٕثخ غٛؽ انًسبقجخ كبَذ إغا يب زبنخ فٙ ثٓب انًصؽذ األؼلبو صسخ ػعو إثجبد األضٛؽح

 ٔرمعٚى اإلثجبد ػتء انًطم انًسكًخ رسًم أٌ ٔػٕض انُص فٙ انًػكٕؼح اإلضالالد يٍ إضالل زبنخ فٙ انًهؿو اإلثجبد

 يٍ ٔقٛهخ إنٗ رسمٛك إخؽاء يٍ انطجؽح ٔرسٕنذ ضجؽح إخؽاء إنٗ انؽايٙ نًهزًكّ اقزدبثذ اظػبئّ صعق ػهٗ انسدخ

. اإلثجبد ٔقبئم

 إثؽاؾ يُّ انٓعف رمُٙ ػًم ْٕ ثشأَٓب يفصم رمؽٚؽ ٔرمعٚى انًهؿو يسبقجخ ثفسص نٛمٕو انطجٛؽ اَزعاة إٌ زٛث نكٍ

 ْٙ انًهؿو ؼؽف يٍ انًًكٕكخ انًسبقجٛخ ٔثبئك أٌ ػهٗ فعال نهطصى،  زدخ صُبػخ غنك اػزجبؼ ًٚكٍ ٔال انسمٛمخ

 ٚكٌٕ نػنك رمؽٚؽِ ػهٛٓب ٔثُٗ انًسمك انًفزش فسصٓب انزٙ َفكٓب ْٔٙ يؼبيالرّ ؼلى إثجبد فٙ اػزًبظْب ًٚكٍ انزٙ ٔزعْب

. يمجٕل غٛؽ انصعظ ثٓػا  أثٛؽ يب

: انثبنث انكجت فٙ

 انزمؽٚؽ ْػا أٌ غنك انًسكًخ ؼؽف يٍ انًؼزًع  انطجؽح رمؽٚؽ فٙ اإلثجبد ٔقبئم ثغٛبة انًكزأَفخ اإلظاؼح رزًكك زٛث 

 انزمؽٚؽ يٍ انؽاثؼخ انصفسخ فٙ ٔؼظ إغ ثبألؼلبو انطالصبد ْٕ انًٓى كأًَب نإللُبع، ٔقٛهخ أٚخ ٚزعًٍ ٔال يٕظٕػٙ غٛؽ

 أَٓب ػهٗ يُٓب اثٍُٛ إال اػزجبؼ ًٚكٍ ال انًفزش ؼؽف يٍ انًثبؼح انكجؼخ انؼٕٛة نالئسخ انًٕظٕػٛخ انعؼاقخ ثؼع أَّ

 خعٔل ػهٗ 7 ؼلى انصفسخ فٙ ضجؽرّ َزبئح زصؽ انطجٛؽ أٌ كًب 89/17 ؼلى انمبٌَٕ يٍ 33 انًبظح ثًفٕٓو خكًٛخ أضؽبء

 انًكؽؽح نغٛبة رمعٚؽْب فٙ أضؽأ ٔأَّ انزفصٛم غٛبة فٙ اقزٛؼبثٓب فٙ انًسكًخ ركؼف نٍ انًجبنغ يٍ يدًٕػخ ٚزعًٍ

. إنٛٓب انًزٕصم انُزبئح رؼهٛم ٔنؼعو انزٕاخٓٛخ

 أٔظر انطجٛؽ أٌ ػهّٛ انًكزأَف ػٍ ).....(ٔ انًكزأَفخ ػٍ ).....(ٔ ).....(انكٛع زعؽْب انزٙ انطجؽح يٍ ٚزجٍٛ زٛث نكٍ

 األضؽبء يٍ يُٓب اثٍُٛ إال اػزجبؼ ًٚكٍ ال أَّ انًفزش ؼؽف يٍ انًثبؼح انكجؼخ انؼٕٛة يؼبندخ ثصعظ ْٕٔ رمؽٚؽِ فٙ

 فٙ ْػا األضؽٖ، انؼٕٛة ثبلٙ ٔكػنك انزمؽٚؽ فٙ رٕظٛسًٓب ثؼع 89/17 ؼلى انمبٌَٕ يٍ 33 انًبظح ثًفٕٓو اندكًٛخ

 يٍ انطجٛؽ إنّٛ رٕصم يب رعزط ثسدح اظػبءارٓب رؼؿؾ نى أَٓب كًب فّٛ ٔلغ انػ٘ انطؽأ انًكزأَفخ رجٍٛ نى انػ٘ انٕلذ

. أقبـ ثعٌٔ أثٛؽ يب يؼّ ٚكٌٕ يًب َزبئح

: انؽاثغ انكجت فٙ

 يٕظٕع فٙ نهُظؽ انطجٛؽ اَزعاثٓب يٍ ثبنؽغى انًسكًخ أٌ غنك انزؼهٛم، ثبَؼعاو انًكزأَف انسكى انًكزأَفخ رؼٛت زٛث

 فٙ كهًزٓب رمٕل أٌ ثعٌٔ انطجٛؽ رمؽٚؽ ػهٗ انًصبظلخ ٚكفٙ ٔال زعح ػهٗ ػُصؽ كم ٔيُبلشخ ثبنجذ يهؿيخ فئَٓب انُبؾنخ

. انزمؽٚؽ فٙ انٕاؼظح انؼُبصؽ يٍ ػُصؽ كم

 أٔظسذ ػُعيب زٛثٛبرٓب فٙ ثُٛزٓب الػزجبؼاد انطجؽح ػهٗ انًصبظلخ رمعٚؽٚخ قهؽخ يٍ ثًبنٓب انًسكًخ اؼرأد زٛث نكٍ

 ػهٗ ٔاػزًبظْب ثبنًٕظٕػٛخ ٔاركبيٓب انزًٓٛع٘ انسكى فٙ انًكؽؽح انُمػ ػٍ انكفبٚخ فّٛ ثًب أخبثذ انطجؽح ثأٌ فٛٓب

 يٍ زعح ػهٗ ػُصؽ كم يُبلشخ ثئػبظح يهؿيخ غٛؽ ٔأَٓب انكفبٚخ فّٛ ثًب زكًٓب ػههذ لع ثػنك ٔأَٓب ظلٛمخ زكبثٛخ يؼبٚٛؽ

. أقبـ ثعٌٔ أثٛؽ يب يؼّ ٚكٌٕ يًب انزمؽٚؽ فٙ انٕاؼظح انؼُبصؽ

: انطبيف انكجت فٙ

 ظؼْى 69.194 ْٕ انًؼزًع األػًبل ؼلى أٌ غنك َٕالص ػعح رشٕثٓب ضجؽح اػزًعد انًسكًخ ثأٌ انًكزأَفخ رزًكك زٛث

 فٙ انًهؿو ػهّٛ ٔافك انػ٘ ْٕٔ قُخ كم ضالل اإلقًُذ يٍ انًجٛؼخ انكًٛخ ػهٗ فّٛ اػزًع انػ٘ انجعبئغ ثُمم انًزؼهك

 إقمبغ ٔاٌ كًب انطجؽح، رمؽٚؽ فٙ ٔؼظ كًب ظؼْى 62.114 ٔنٛف انًفزش إنّٛ ثؼثٓب انزٙ انثبَٛخ انؽقبنخ ػٍ خٕاثّ يؼؽض

. انًهؿو يؽبنجخ يسم ٚكٍ نى انًعيدخ انًجبنغ يٍ انُظبفخ ٔظؽٚجخ انجزبَزب ظؽٚجخ

 انجبنغ 1992 قُخ ػٍ ثبنُمم انًزؼهك األػًبل ؼلى أٌ إنٗ فمػ أشبؼ انطجٛؽ أٌ انطجؽح رمؽٚؽ يٍ ٚزدهٗ خٓخ يٍ زٛث نكٍ

 انطالف َمػ إزعٖ ٚؼزجؽ ػهّٛ انًكزأَف ػٍ انصبظؼح انثبَٛخ انًٕافمخ ؼقبنخ زكت ظؼْى 61.919 ٔنٛف ظؼْى 62.114

. ظؼْى 12.738,65 انجبنغ األػًبل ؼلى اػزًع ثم رمؽٚؽِ فٙ ٚؼزًعِ ٔنى انؽؽفٍٛ ثٍٛ

 انػ٘ انزًٓٛع٘ نهسكى رُفٛػ إال ْٕ يب انًعيدخ انًجبنغ يٍ انُظبفخ ٔظؽٚجخ انجزبَزب ظؽٚجخ إقمبغ إٌ زٛث أضؽٖ خٓخ ٔيٍ

 يًب انًكجك ػهّٛ انًكزأَف انًهؿو يؽبنجخ إنٗ ٚسزبج ٔال انعؽٚجخ نزسعٚع يُبقجخ ٚؽاْب انزٙ األقف الزؽاذ انطجٛؽ إنٗ ػٓع

. انزأٚٛع ٔاخت انًكزأَف انسكى ٔٚكٌٕ أقبـ ثعٌٔ أثٛؽ يب يؼّ ٚكٌٕ



 األقـجـبة نٓـػِ

. انًكزأَف انسكى ثزأٚٛع األػهٗ انًدهف لعٗ

).....( ة األػهٗ ثبنًدهف انؼبظٚخ اندهكبد ثمبػخ أػالِ انًػكٕؼ ثبنزبؼٚص انًُؼمعح انؼهُٛخ اندهكخ فٙ ٔرهٙ انسكى صعؼ ٔثّ

  يٍ يزؽكجخ انسبكًخ انٓٛئخ ٔكبَذ

 

 

 

 

 

 

 

 انطبيف انًسٕؼ

 االخزًبػٛخ انغؽفخ لؽاؼاد يٍ

 



 


