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ٍثٓ ْ٤ـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ

رٜلظٚ

ضــــــــد

 -1كٔيٓ ١ـخٛي ػزي حُـ٘٢
-2كٖٔ ٓؼي حُٜوٞحف ػوٖ ٗلٔوٝ ٚرٜولظ ٚػ٠وٓ ٞـِوْ اىحٍس ٍٝثو ْ٤حطلوخى حُؼوخِٓ ٖ٤حُٔٔوخ ٖ٤ٔٛر٘وًَش حٗويٍٝحٓخ ٗوزٖ٤
طخًٔظَ٤
 3ـ ارَح ْ٤ٛػزي حَُءٝف ٜٓطل ٢ػ( ٢ٔ٤هٓ ْٜظيهَ)
 4ـ ٓلٔٞى ٓلٔي ٜٓطل( ٢ٓٞٓ ٢هٓ ْٜظيهَ)
 5ـ كٔي ١حُيٓٞهٓ ٢لٔي حُلوَحٗٓ( ٢ظيهَ حٗٔ٠خُِٓٔ ٢يػ)٢
َ٤ٗ -6ح٘٣يحُح ًٓٞخٍ ٓخُزخٗ ٢رٜلظٍ ٚثٓ ْ٤ـِْ اىحٍس ًَٗش حٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طٌٔظَ٤
رٜلظٚ
ٍ -7ثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء
رٜلظٚ
 َ٣ُٝ -8حالٓظؼٔخٍ
وذلك طعنا على حكم محكمة القضاء اإلداري – ك ٢حُيػٍ ٟٞهْ ُ٘ٔ 34517ش  65م ٝحُٜخىٍ رـِٔش 2011/9/21
االجــــــــــــراءات
انه فً ٌوم األربعاء الموافق  2111/11/2أودع األستاذ  /ممدوح عثمان إبراهٌم المحامى بالنقض واإلدارٌة العلٌا بصفته وكٌال
عن الشركة الطاعنة بصفته قلم كتاب المحكمة اإلدارٌة العلٌا تقرٌرا مسببا بالطعن فً الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري
ك ٢حُيػٍ ٟٞهْ ُ٘ٔ 34517ش  65م ٝحُٜخىٍ رـِٔش  2011/9/21والقاضً فً منطوقة حكمت المحكمة" رخُ٘ٔزش ُِيػٟٞ
حُلَػ٤ش:
ـ ربكخُش حُيػ ٟٞحُلَػ٤ش حُٔوخٓش ٖٓ ًَٗش أٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظ َ٤اُ٤ٛ ٠جش ٓل ٢ٟٞحُيُٝش ُظلَٛ٤٠خ ٝاػيحى طوَ َ٣طٌٔ٢ِ٤
رخَُأ ١حُوخٗ ٢ٗٞكٜ٤خ.
رخُ٘ٔزش ُِيػٍ ٖ٤٣ٞهُٔ٘ٔ 40848 ٝ 34517 ٢ش  65حُو٠خث٤ش:
أٝالً  :روز ٍٞطيهَ كٔي ١حُيٓٞهٓ ٢لٔي حُلوَحٗ ٢هٜٔخ ً ٓ٘ٔ٠خ ً اُ ٠حُٔيػ ٖ٤كِ١ ٢زخطٍٝ ، ْٜكٓ ٞخ ػيح ًُي ٖٓ طيهَ.
ػخٗ٤خ ً ـ رَك ٞحُيكغ رؼيّ حهظٜخ ٙحُٔلٌٔش ٝالث٤خ ً ر٘ظَ حُيػٝ ، ٖ٤٣ٞرخهظٜخٜٛخ.
ػخُؼخ ً ـ رَك ٞحُيكغ حُٔزي ٖٓ ٟحًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ رؼيّ هز ٍٞحُيػُٞ ٖ٤٣ٞؿٞى َٗ ١طلٌ.ْ٤
ٍحرؼخ ً ـ رَك ٞحُيكغ رؼيّ هز ٍٞحُيػَُ ٖ٤٣ٞكؼٜٔخ ٖٓ ؿٛ ١ً َ٤لش أِٜٓ ٝلش ٝ ،روزُٜٔٞخ ٝ ،رَك ٞحُيكغ رؼيّ هز ٍٞحُيػٖ٤٣ٞ
َُكؼٜٔخ ػِ ٠ؿٛ ١ً َ٤لش رخُ٘ٔزش ُِٔيػ ٠ػِٜ٤خ حُٔخىٓش ٝ ،روزُٜٔٞخ رخُ٘ٔزش ُٜخ.
هخٓٔخ ً ـ رَك ٞحُيكغ رؼيّ هز ٍٞحُيػ ٖ٤٣ٞالٗظلخء حُوَحٍ حإلىحٍٝ ، ١رَك ٞحُيكغ رؼيّ هز ٍٞحُيػَُ ٖ٤٣ٞكؼٜٔخ رؼي حُٔ٤ؼخى ،
ٝروزُٜٔٞخ.
ٓخىٓخ ً ـ روز ٍٞحُيػٌٗ ٖ٤٣ٞالًٝ ،ك ٠حُٟٔٞٞع ربُـخء حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞك ، ٚ٤حُٜخىٍ ٖٓ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ٝحُٔـٔٞػش
حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش ٓٝـِْ حٍُُٞحء رخُٔٞحكوش ػِ ٠ر٤غ ًخكش حأل ٍٞٛحُؼخرظش حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜزٖ٤
حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ـ ػيح حألٍحٝ ٢ٟحُٔزخٗ ٢حٌُٔ٘٤ش ـ اًَُٗ ٠ش أٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظٝ َ٤حُٔٔخ ْٛكٜ٤خ ًَ ٖٓ "أٗيٍٝحٓخ
( )%70ـ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ( )%18ـ حطلخى حُٔٔخٝ ، ")%12( ٖ٤ٔٛطؤؿ َ٤حألٍُٔ ٝيس ٘ٓ 25ش رٔوخرَ كن حٗظلخع ػخرض رٞحهغ
 ٖٓ %5هٔ٤ظٜخ ٓ٘٣ٞخ ً طـيى ُٔيس ٓٔخػِش ٓٝ ،خ ٣ظَطذ ػًُِ ٠ي ٖٓ آػخٍ ،أهٜٜخ رطالٕ ػوي ر٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ حُٔزَّ ر ٖٓ ًَ ٖ٤حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ً٘خثزش ػٖ حُيُٝش رظلُٝ ٖٓ ٞ٣ٞحٍس حالٓظؼٔخٍ
ًَٗٝش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ًطَف رخثغ ٝ ،رًَٗ ٖ٤ش أٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظً َ٤طَف ٓ٘ظَٝ ،١رطالٕ ؿٔ٤غ
حُوَحٍحص ٝحُظَٜكخص حُظ ٢طوٍَص ٝطَطزض هالٍ َٓحكَ اػيحى حُؼوي ٗٝلخًٝ،ٙرطالٕ أ٣ش هٞ٤ى أ ٝطٔـ٤الص رخُ٘ َٜحُؼوخٍ ١أٝ
حُٔـَ حُؼ ٢٘٤أل٣ش أٍح ٢ٟطوٌٛ ٚح حُؼوي ٝ ،رطالٕ َٗ ١حُظلٌ ْ٤حُٞحٍى رخُٔخىس حُٞحكيس ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣حُؼوي حُٔ٘خٍ اُ، ٚ٤
ٝاػخىس حُٔظؼخهي ٖ٣اُ ٠حُلخُش حُظً ٢خٗخ ػِٜ٤خ هزَ حُظؼخهيٝ ،حٓظَىحى حُيُٝش ُـٔ٤غ أ ٍٞٛحًَُ٘ش ًٝخكش ٓٔظٌِخطٜخ حُِٔٔٔش

ُِٔ٘ظَٓ ١طَٜس ٖٓ أ ١كوٞم ػ٤٘٤ش طزؼ٤ش  ٌٕٞ٣حُٔ٘ظَ ٟهي أؿَحٛخ ٝ ،اػخىس حُؼخِٓ ٖ٤آُ ٠خرن أٟٝخػ ْٜحُٔخروش ٓغ ٓ٘لْٜ
ًخَٓ ٓٔظلوخطٝ ْٜكوٞهٝ ، ْٜطلَٔ حُٔ٘ظَٝ ١كيً ٙخَٓ حُيٝ ٕٞ٣حالُظِحٓخص حُظٍ ٢طزٜخ هالٍ كظَس ٗلخً حُؼويٓٝ ،خ ٣ظَطذ ػِ٠
ًُي ٖٓ آػخًٍُٝ ،ي ػِ ٠حُ٘ل ٞحُٔز ٖ٤رخألٓزخدٝ .أُِٓض حُـٜش حإلىحٍ٣ش ٝحُٔيػ ٠ػِ ْٜ٤حَُٜٔٝكخص.
وطلب الطاعن بصفته فً ختام تقرٌر الطعن الحكم بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بإلؽاء الحكم المطعون فٌه والقضاء مجددا
أصلٌا :بعدم اختصاص المحكمة والبٌا بنظر الدعوى وإحالتها الى مركز القاهرة االقلٌمى للتحكٌم التجاري الدولً
احتٌاطٌا :ػيّ هز ٍٞحُيػَُ ٟٞكؼٜخ ٖٓ ؿٛ ١ً َ٤لش ٝػي هزُٜٞخ َُكؼٜخ رؼي حُٔ٤ؼخى ٝك ٠حُٟٔٞٞع رَك ٞحُيػٝ ٟٞاُِحّ

حُٔطؼٟ ٕٞي ْٛحَُٜٔٝكخص
حُٞهـــــــــخثغ
طوِٝ ٚهخثغ حُطؼٖ كٔزٔخ ؿخء ٖٓ حألٍٝحم ٝحُلٌوْ حُٔطؼو ٕٞك٤و ٚحٕ حُٔويػ ٠كٔويٓ ١ـخٛوي ػزوي حُـ٘و ٢حُويػ ٟٞحألُٝو ٠أهوخّ
ىػووٞح ٙحرظوويح ًء رب٣وويحع ٛوول٤لظٜخ هِووْ ًظووخد ٓلٌٔووش حُو٠ووخء حإلىحٍ ١رخُٔ٘ٞك٤ووش رظووخٍ٣ن ٝ 2010/9/26ه٤وويص رـوويُٜٝخ رووَهْ 9271
ُٔ٘ش  11حُو٠خث٤ش ١خُزخ ً ك ٢هظخٜٓخ حُلٌْ :روز ٍٞحُيػٗ ١ٞوٌالً ٝ ،رٜولٔٓ ٚوظؼـِش رب٣ووخف حُووَحٍ حُٜوخىٍ ٓوٖ حُـٜوش حإلىحٍ٣وش
رز٤غ ًخَٓ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُوُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝكون ا٣ـوخٍ حألٍُٔ ٝويس هٔوْ ٝػ٘وَ ٕٝػخٓوخً
ُِٔيػ ٢ػِ ٚ٤حُوخْٓ ٓٝخ ٣ظَطذ ػًُِ ٢ي ٖٓ آػخٍ ٝ ،ك ٢حُٟٔٞٞع ربُـخء حُوَحٍ ٓٝخ ٣ظَطذ ػًُِ ٢ي ٓوٖ آػوخٍ ٝأهٜوٜخ رطوالٕ
ػوي حُز٤غ ٌُخَٓ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝكن حإل٣ـخٍ ُألٍُٔ ٝويس هٔوْ ٝػ٘وَٕٝ
ػخٓخ ً ٓٝخ ٣ظَطذ ػًُِ ٢ي ٖٓ آػخٍ.
ٝهخٍ حُٔيػَٗ ٢كخ ً ُيػٞحٙ
إٔ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ر٘ز ٖ٤حٌُوً ّٞخٗوض اكوي ٟهوالع ٛو٘خػش حُـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ر٘وزٜٓ ٖ٤وَ ٓٝوَٛوخ ٓي٘٣وش
ٗز ٖ٤حٌُٔٓٝ ّٞخكظٜخ  157كيحٕ ٓخثش ٓٝزؼش ٝهٔٔ ٕٞكويحٗخ ً رخُـٜوش حُزلَ٣وش ٓوٖ حُٔي٘٣وش ٝطظٌو ٕٞحُ٘وًَش ٓوٖ ػويى ٝ 6كويحص
اٗظخؿ٤ش ٓ 17 ٝوِٕ اٗظخؽ ٓٝؼيحص ٝهخٓوخص ٝؿوخٍ ١حٓوظٌٔخٍ حُٞكويس حُٔوخرؼش ٞ٣ٝؿوي ػويى ٓ 3ووخُٕ رٔي٘٣وش حإلٓوٌ٘يٍ٣ش ٌُٔوخٕ
حُ٘لٖ ًخألط-:٢
ٓوِٕ ِٓلخؿ٘٤ٓ ٞخ حُزٓ 60652 َٜظوَ َٓروغ ٓٝ ،ووِٕ ػوٞحىّ ٓ٘٤وخ حُزٜوَ ٓ 831ظوَ َٓروغ ٓٝ ،ووِٕ حُوزوخٍٓ 403.10 ١ظوَ
َٓرووغ ربؿٔووخُٔٓ ٢ووخكش هوويٍٛخ ٓ 2140.62ظووَ َٓرووغ ٓٝ ،ـٜووِس رٔؼوويحص ا١لووخء ٓووخث ٢كووي٣غ – ػووخٗ ٢أًٔٝوو٤ي حٌَُروو -ٕٞرووٞىٍس
ًٔ٤خ٣ٝش ؿخكش رخإلٟخكش اُٗ ٢زٌش ك٘ل٤خص ٝهَح ْ٤١ا١لخء ٝرخٗزٝ ، ١ٍٞإٔ حًَُ٘ش طو ّٞربٗظخؽ ه٤و ١ٞحألهطوخٕ ٝه٤و ١ٞحُٔوِو١ٞ
رخألُ٤ووخف حُٜوو٘خػ٤ش ٝه٤وو ١ٞحإلًَ٤ِ٣ووي ٣ٝووظْ ر٤ووغ ٛووٌ ٙحُٔ٘ظـووخص ُـٔ٤ووغ ى ٍٝحُؼووخُْ ًٝ ،خٗووض حُ٘ووًَش طووو ّٞرظ٘ووـ َ٤ػوويى ًز٤ووَ ٓووٖ
حُؼخِٓ ٖ٤ؿخُز٤ظٓ ْٜوٖ أر٘وخء ٓلخكظوش حُٔ٘ٞك٤وش ٓٔوخ ٓوزذ حٗظؼخٗوخ ً حهظٜوخى٣خ ُِٔوٞحٝ ، ٖ٤٘١كو ٢ؿ٠و ٕٞػوخّ  2006هخٓوض حُ٘وًَش
حُوخر٠ش ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ربؿَحء حُوٞ٤ى حُالُٓش كو ٢ىكخطَٛوخ ٝاهلوخٍ كٔوخرخص حُ٘وًَش ط٘ل٤وٌح ُووَحٍ حُـٔؼ٤وش حُؼخٓوش ؿ٤وَ
حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ك 2006/10/1 ٢طٔ٤ٜيحً ُز٤غ أُٜٞٛخ ك٤غ هخٓض حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِـٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝحُٔالروْ رظلٜوٓ َ٤وخ
ًَُِ٘ش ٖٓ كوٞم ٝطٔ٣ٞش ٓخ ػِٜ٤خ ٖٓ حُظِحٓخص ُل ٖ٤حالٗظٜخء ٜٓ٘خ ٝطْ ح٥ط-:٢
 -1حُٔٞحكوش ػِ ٢اػيحّ  99أُق ؿ٘٤ش ُؼيّ حُظٌٖٔ ٖٓ طلِٜ٤ٜخ.
 -2حُؼَٔ ػِ ٢حُظَٜف كٓ ٢وِ ٕٝهطغ حُـ٤خٍ حُٔٞؿٞى ك ٢حًَُ٘ش رٔؼَكش حًَُ٘ش حُوخر٠ش.
 -3حُٔٞحكووش ػِوو ٢طلٔووَ حُلٞحثووي حُٔٔووظلوش الطلووخى حُٔٔوخ ٖ٤ٔٛػووٖ حُلظووَس ٓووٖ  2006/7/1كظووًٝ 2007/2/14 ٠ووٌح حٌُٔخكووؤس
حَُٜٔ٘كش ُِؼخِٓ ٖ٤رٔ٘خٓزش ط٘ل ٌ٤هَحٍ حُز٤غ .
ٝهٍَص حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش حُٔٞحكوش ػِ ٢حٗو٠وخء ٗوًَش ٜٓوَ ٗوز ٖ٤حٌُوُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ١زووخ ألكٌوخّ حُٔوخىس ٓ 39وٖ
حُوخُٗ٘ٔ 203 ٕٞش ٓ 1991غ ٗووَ ٓخُٜوخ ٓوٖ كووٞم ٓٝوخ ػِٜ٤وخ ٓوٖ حُظِحٓوخص ُِ٘وًَش حُوخر٠وش ١زووخ ُووَحٍ حُـٔؼ٤وش حُؼخٓوش ؿ٤وَ
حُؼخى٣وش ُِ٘ووًَش كوٝ 2006/10/1 ٢حُٔٞحكوووش ػِوٗ ٢ووطذ ٗوًَش ٜٓووَ ٗوز ٖ٤حٌُووُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔوو٤ؾ ٓوٖ حُٔووـَ حُظـوخٍٝ ١اُـووخء
حُزطخهش حُ٣َ٠ز٤ش ٝحُظٔـ َ٤رخَُ٠حثذ ػِ ٢حُٔز٤ؼخص ٝه٤خّ حًَُ٘ش حُوخر٠ش رخطوخً حإلؿَحءحص حُوخٗ٤ٗٞش حُالُٓش ُظ٘لًُ ٌ٤وي ،ك٤وغ
حؿظٔغ ٓـِْ اىحٍس ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ رظخٍ٣ن ٝ 2006/11/29طوْ ػوَ ٝطوَ٣وَ حُ٘٘وخ ١حُٔوويّ ٓوٖ حُوطوخع
حُٔخُ ٢ػٖ حٗـخُحص حًَُ٘ش ك ٢حُلظَس ٖٓ  / ٞ٤ُٞ٣أًظٞرَ ٝ ، 2006رظخٍ٣ن  2007/1/29طْ ىػٞس حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ؿ٤وَ حُؼخى٣وش
ًَُِ٘ش رٔوَ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ رٔوَٛخ رخُوخَٛس ُِ٘ظَ كٗ ٢وَ ًخكش حألٍح ٢ٟحًُِٔٔٞش ُ٘وًَش ٜٓوَ ٗوزٖ٤
حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ اُ ٢حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝحُٔالروْ  ،ػوْ ٝرظوخٍ٣ن  2006/12/21هخٓوض ٍثخٓوش حُ٘وًَش
حُوخر٠ش ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ًٌٝح ٍثخٓش ًَٗش ٓٗ َٜوز ٖ٤حٌُوُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ رظلَ٣وَ ػووي ر٤وغ ًخٓوَ حألٛو ٍٞحُٔخى٣وش
ٝحُٔؼ٘٣ٞوووش ُ٘وووًَش ٜٓوووَ ٗوووز ٖ٤حٌُوووُِ ّٞـوووٍِ ٝحُ٘ٔووو٤ؾ ٝكووون حإل٣ـوووخٍ ُوووألٍُٔ ٝووويس هٔٔوووش ٝػ٘وووَ ٕٝػخٓوووخ ًُٝوووي رٔزِوووؾ
 174.051.398ؿ٘ ( ٚ٤كوٓ ٢خثش ٝأٍرؼش ٓٝزؼٝٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٞحكي ٝهٔٔ ٕٞأُق ٝػالػٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٝطٔؼ ٕٞؿٜ٘٤خً).
ٝأٟخف حُٔيػ ٢ر٤خٗخ ً ُيػٞح ، ٙإٔ هَحٍ حُز٤غ هي هخُق هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهوْ ُٔ 89و٘ش 1998
رظؤؿ َ٤حألٍُٔ ٝيس هْٔ ٝػَ٘ ٕٝػخٓخ ً ٝ ،أٛيٍ كوٞم حُؼٔخٍ حٌُ ٖ٣طوْ ط٘وَ٣يٝ ْٛطٜول٤ظٝ ْٜاكوالٍ آهوَ ٖ٣رويالً ٓو٘ ْٜرؼووٞى
ٓئهظش ٝ ،حهظظْ حُٔيػٛ ٢ل٤لش ىػٞح رخُطِزخص آٗلش حًٌَُ.
ٝهي ػُ٘ ٖ٤ظَ حُ٘ن حُؼخؿَ ٖٓ حُيػ ١ٞأٓوخّ ٓلٌٔوش حُو٠وخء حإلىحٍ ١حُويحثَس رخُٔ٘ٞك٤وش ؿِٔوش ٝ ، 2010/12/28طويٗ ٍٝٝظَٛوخ
رخُـِٔخص ػِ ٢حُ٘ل ٞحُؼخرض رٔلخَٟٛخ ٝكٜ٤خ هيّ حُٔيػ ٢كخكظظٔٓ ٢ظ٘يحص ٣ٞ١ظخ ػِ ٢ألطؼخد.
2

ٝرـِٔووش  2011/5/10هووٍَص ٓلٌٔووش حُو٠ووخء حإلىحٍ ١رخُٔ٘ٞك٤ووش اكخُووش حُوويػ ١ٞاُووٓ ٢لٌٔووش حُو٠ووخء حإلىحٍ ١ىحثووَس حالٓووظؼٔخٍ
رخُوخَٛس ُالهظٜخ.ٙ
ًٔووخ أهووخّ حُٔوويػ ٠كٔووٖ ٓووؼي حُٜووٞحف ػووٖ ٗلٔووٝ ٚرٜوولظٍ ٚثوو ْ٤حطلووخى حُؼووخِٓ ٖ٤حُٔٔووخ ٖ٤ٔٛر٘ووًَش أٗوويٍٝحٓخ ٗووز ٖ٤طخًٔووظَ٤
حُوويػ ٟٞحُؼخٗ٤ووش (ٍهووْ ُٔ 40848وو٘ش  65حُو٠ووخث٤ش) رٜوول٤لش أٝىػووض هِووْ ًظووخد ٓلٌٔووش حُو٠ووخء حإلىحٍ ١رخُٔ٘ٞك٤ووش رظووخٍ٣ن
ٝ 2011/3/14ه٤يص رـيُٜٝخ روَهْ ُٔ 4152و٘ش  12حُو٠وخث٤ش ١خُزوخً كو ٢هظخٜٓوخ حُلٌوْ :أٝالً ـ ٝرٜولش ٓٔوظؼـِش  :رٞهوق ط٘ل٤وٌ
ػوي ١حُز٤غ حُٔئٍهٟٞٞٓ 2007/2/15 ،2006/12/21 ٖ٤ع حُيػٝ ١ٞرلَ ٝحُلَحٓش حُو٠خث٤ش ػًَِٗ ٢ش ٓٗ َٜوز ٖ٤حٌُوّٞ
ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ًَٗش طخرؼش ٓ٣َٜش ٝطؼُ ٖ٤٤ـ٘ش ٓوٖ حُٔظوٜٜو ٖ٤رخُ٘وًَش أ ٝهخٍؿٜوخ إلىحٍس حُ٘وًَش ٝط٘وـِٜ٤خ ٝطٌٔو ٖ٤حطلوخى
حُؼخِٓٝ ٖ٤حُؼٔخٍ ٝحُٔٞظل ٖٓ ٖ٤ىهٓ ٍٞوخٍ ٜٓٝخٗغ حًَُ٘ش ُِو٤خّ رؤػٔخُ.ْٜ
ػخٗ٤خ ـ ٝك ٢حُٟٔٞٞع رزطالٕ ػوي ١حُز٤غ حًٌُٔٝ ٖ٣ٍٞكٔؤٜخ ٝاُـخإٔٛخ ٝحػظزخٍٔٛخ ًؤٕ ُوْ ٌٗٞ٣وخ ٓوغ ٓوخ ٣ظَطوذ ػِوًُ ٢وي ٓوٖ
آػخٍ ٝط٘ل ٌ٤حُلٌْ رٔٔٞىط ٚحأل٤ِٛش ى ٕٝاػالٕ ٝ ،اُِحّ حُٔيػ ٠ػِ ْٜ٤رخُٜٔخٍ٣ق ٝحألطؼخد.
ٝهخٍ حُٔيػ ٢ػٖ ٗلٔٝ ٚرٜلظَٗ ٚكخ ً ُيػٞحٙ
أٗ ٚرٔٞؿذ ػوي ر٤غ ٓوئٍم ٝ 2006/12/21ػووي حُز٤وغ حالرظويحث ٢حُٔوئٍم  2007/2/15رخػوض حُ٘وًَش حُوخر٠وش ُِـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ
ٝحُٔالرْ ًَٗش هخر٠ش ٓٔوخٔٛش ٜٓوَ٣ش ٗٝوًَش ٜٓوَ ٗوز ٖ٤حٌُوُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٗوًَش طخرؼوش ٓٔوخٔٛش ٜٓوَ٣ش اُوٗ ٢وًَش
أٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظًَٗ َ٤ش ٓٔخٔٛش ٓ٣َٜش ًخَٓ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٜٓوَ ٗوز ٖ٤حٌُوُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝكون
ا٣ـخٍ ُٔيس ٘ٓ 25ش ُألٍ ٝحُٞحهؼش رٔي٘٣ش ٗز ٖ٤حٌُوٓ ّٞلخكظوش حُٔ٘ٞك٤وش ٝحُزوخُؾ اؿٔوخُٔٓ ٢وخكظٜخ ٓ 431091ظوَ َٓروغ ٗٝؤَ
حُز٤غ ًخكش حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ٝحُٜٔ٘غ ٝح٥الص ٝهط ١ٞحإلٗظخؽ ًٝخكش حُٔزخٗٝ ٢حُٔ٘٘آص ٝحُظٓٞؼخص ٝحالٓظَحكش ٓٝلطش
حُٔ٤خٓٝ ٙلطش ٍكغ حُٔـخٍ ١ى ٕٝحألًٍٝ ٝخكش حُٔ٘ووٞالص حًُِٔٔٞوش ُِ٘وًَش رٔوخ كوًُ ٢وي ٓٝوخثَ حُ٘ووَ ٝح٥الص ٝهطو ١ٞحإلٗظوخؽ
ٝحُٔؼيحص ٝحألػخع ٝحٌُٔخطذ ٝطـِ٤ٜحص حُٜٔ٘غ ٝحألىٝحص ٝحُؼوخٍحص رخُظوًٝ ، ٚ٤ٜخكش كوٞم حًَُ٘ش حُوخٛش ر٘ظْ حُٔؼِٓٞوخص
ًٝخكوش حُظووَحهٝ ٚ٤حُظٜووخٍ٣ق ٝحُٔٞحكوووخص حُٜو٘خػ٤ش ٝحُز٤ج٤ووش ٝطووَحه ٚ٤حٓووظَ٤حى حألهطوخٕ ٝهووٞحثْ حُؼٔووالء ٝحُٔووٍٞىٝ ٖ٣كوووٞم
حُٔؼَكش ٝحألَٓحٍ حُظـخٍٝ ١حُٔٔؼش حُظـخٍ٣ش ٝحألٓٔخء حُظـخٍ٣وش ٝحُؼالٓوخص حُظـخٍ٣وش ٝ ،حُٔوـالص ٝحُويكخطَ حُٔخُ٤وش ٝحُٔلخٓوز٤ش
ٝحُٔٔظ٘يحص حُوخٛش رخأل ٍٞٛحُٔز٤ؼش ِٓٝلخص حُؼوخِٓٝ ، ٖ٤طوْ ٛوٌح حُز٤وغ ٗظ٤وَ ٓزِوؾ اؿٔوخُٝ ٢هويٍ 174051398 ( ٙؿ٘٤وٓ )ٚخثوش
ٝأٍرؼش ٓٝزؼٝٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٞحكي ٝهٔٔ ٕٞأُق ٝػالػٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٝطٔؼ ٕٞؿ٘ٗ ٚ٤خٓالً حَُ٠حثذ حُٔٔظلوش ػٖ ٗوَ ٌِٓ٤ش حألٍٞٛ
حُٔز٤ؼش أٔٓ ٝظ٘يحص حالٓظلٞحً ٝطٔي٣ي حُؼٖٔ ػِ ٠أهٔخٝ ، ١ط ٖٔ٠ػوي حُز٤غ حالرظويحث ٢حُٔوئٍم  2007/2/15إٔ ٓزوخٗ ٢حُٜٔو٘غ
طظٌٓ ٖٓ ٕٞض ٜٓخٗغ ٝ ،إٔ ٓزخٗ ٢حُٔوخُٕ طظٌ ٖٓ ٕٞحػ٘خ ػ٘وَ ٓوِٗوخ ً ٓٝ ،و٘ق حُٔ٘وظَ ١أٓوؼخٍحً ٓول٠وش َُِٔحكون ٝحٌَُٜروخء
ٝحُٔ٤خس ٝحُـخُ حُطز٤ؼٝ ٢كوخ ً ُِوَحٍ حُـٍٔ ١ٍٜٞهْ ُ٘ٔ 30ش . 2005
ٝأٟخف حُٔيػ ٢ػٖ ٗلٔٝ ٚرٜلظ ٚإٔ ػِٔ٤ش حُز٤غ هي ٗخرٜخ حُؼي٣ي ٖٓ أٝؿ ٚحُزطالٕ ُٔوخُلظٜخ ُِيٓوظٝ ٍٞحُووخٗ ٕٞالٗؼويحّ حُوؼٖٔ
ٝآخءس حٓظؼٔخٍ حُِٔطش ٝحالٗلَحف رٜخ ػٖ حُٜخُق حُؼخّ ٝ ،اً هوخّ حُٔ٘وظَ ١روبؿالم أروٞحد حُ٘وًَش ٜٓٝوخٗؼٜخ ٘ٓٝوغ حُؼوخِٖٓ٤
ٓووٖ ىهُٜٞووخ ٓٝزخٗووَس أػٔووخُ ْٜطٔ٤ٜوويحً ُز٤ووغ آالص ٓٝؼوويحص ٓٝلظ٣ٞووخص ٓ ٜوخٗغ حُ٘ووًَش ًوووَىس ٛٝوويّ ٓ٘٘ووجخطٜخ ٜٓٝووخٗؼٜخ ُز٤ووغ
حألٍح ٢ٟحُٔوخٓش ػِٜ٤خ  ،حألَٓ حٌُ٣ ١ظٞكَ ٓؼ ٚحُطِذ ٝهق حُظ٘لٝ ٌ٤حُطِزخص حُؼخؿِش ًٍ٘ ٢حُـي٣ش ٝحالٓوظؼـخٍ ٝ ،حهظوظْ حُٔويػ٢
ٛل٤لش ىػٞح ٙرخُطِزخص آٗلش حًٌَُ.
ٝهي ػُ٘ ٖ٤ظَ حُ٘ن حُؼخؿَ ٖٓ حُيػ ١ٞأٓخّ ٓلٌٔوش حُو٠وخء حإلىحٍ ١رخُٔ٘ٞك٤وش ؿِٔوش ٝ 2011/6/7كٜ٤وخ هوٍَص حُٔلٌٔوش اكخُوش
حُيػ ١ٞاُ ٌٙٛ ٢حُيحثَس رٔلٌٔش حُو٠خء حإلىحٍ ١رخُوخَٛس ُالهظٜخ ، ٙك٤غ ٍٝىص حُيػ ١ٞاُٜ٤خ ٝه٤يص رـويُٜٝخ روخَُهْ حُٔزوٖ٤
رٜوويٍ ٛووٌح حُلٌووْ ٝ ،ػووُٜ ٖ٤ووخ ؿِٔووش  2011/7/3ك٤ووغ هوويّ حُلخٟووَ ػووٖ حُٔوويػ ٢كخكظووش ٓٔووظ٘يحص ٣ٞ١ووض ػِوو ٠رؼ و ٞحُٜووٍٞ
حُٞ٠ث٤ش ٖٓ أٍٝحم ُز٤خٕ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ٝحالهظٜخى٣ش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ .
ٝرـِٔش ِ١ 2011/7/3ذ حُلخ َٟػٖ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ حُظ٣َٜق ُ ٚرخٓوظوَحؽ ٛوٍٞس ٍٓؤ٤ش
ٖٓ حُٔلٍ َ٠هْ ُ٘ٔ 4419ش  2006اىحٍٗ ١ز ٖ٤حٌُٝ ، ّٞحُؼَ٠٣ش ٍهْ ُ٘ٔ 2893ش  2005ػَحثٗ ٞز ٖ٤حٌُٝ ّٞحُٔو٤يس روَهْ
 5426أٓووٞحٍ ػخٓووش حٓووظج٘خف ٘١طووخ  ،كوووٍَص حُٔلٌٔووش رووٌحص حُـِٔووش  2011/7/3حُظؤؿ٤ووَ ُـِٔووش ٤ُ 2011/7/11ووويّ أ١ووَحف
حُيػٓ ٟٞخ ُيٓ ْٜ٣وٖ ٓٔوظ٘يحص ٓٝوًٌَحص ٛٝ ،وَكض رخٓوظوَحؽ ٛوٍٞس ٍٓؤ٤ش ٓوٖ حُٔلخٟوَ حُٔز٘٤وش رٔل٠وَ حُـِٔوش  ،اال إٔ
١خُذ حُظ٣َٜق رخٓظوَحؽ حُٔلخ َٟحُٔ٘ ٙٞػٜ٘خ رٔل َ٠حُـِٔش ُوْ ٣و٘ ٜٞاُو ٠حٓوظوَحؽ ٛوٍٞس ٓوٖ ٓل٠وَ حُـِٔوش ُ٠وْ طِوي
حُٔلخٝ .َٟرـِٔش  2011/7/11هيّ حُلخ َٟػٖ حُٔيػ ٢كٔيٓ ١ـخٛي ػزي حُـ٘ ٢كخكظوش ٓٔوظ٘يحص ٣ٞ١وض ػِوٛ ٢وٍٞس ٟوٞث٤ش
ٖٓ حإلػالٕ ػٖ ر٤غ ًخٓوَ حُٔوٓٞوخص حُٔخى٣وش ٝحُٔؼ٘٣ٞوش ُ٘وًَش ٜٓوَ ٗوز ٖ٤حٌُوُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝ ،هويّ حُلخٟوَ ػوٖ حُ٘وًَش
حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ًٌَٓس ريكخع حًَُ٘ش ِ١ذ كو ٢هظخٜٓوخ حُلٌوْ رؼويّ حهظٜوخٓ ٙلٌٔوش حُو٠وخء حإلىحٍ١
ٝالث٤وخ ً ر٘ظووَ حُ٘ووِحع ٝ ،رؼوويّ هزو ٍٞحُوويػُٞ ٟٞؿووٞى ٓ٘ووخٍ١ش طلٌو ْ٤طو٠وو ٢رخهظٜووخًَٓ ٙووِ حُووخَٛس حإلهِٔ٤ووُِ ٢ظلٌوو ْ٤حُظـووخٍ١
حُي ٢ُٝرظٔ٣ٞش أِٗ ١حع ػٖ ٣َ١ن حُظلٌٝ ، ْ٤رخػظزخٍ حُويػً ٟٞوؤٕ ُوْ طٌوٖ ُؼويّ اػوالٕ ٛول٤لظٜخ هوالٍ ػالػوش أٗوٓ َٜوٖ طوخٍ٣ن
ٓٞحكوش ٍث ْ٤حُٔلٌٔوش ػِو ٠طلي٣وي ؿِٔوش ُ٘ظوَ حُويػٝ ، ٟٞرؼويّ هزو ٍٞحُويػَُ ٟٞكؼٜوخ ٓوٖ ؿ٤وَ ًٛ ١ولش ٝ ،حكظ٤خ٤١وخً روَكٞ
حُطؼٖ ٝ ،كو ٢ؿٔ ٤وغ حألكوٞحٍ روبُِحّ حُٔويػ ٢رخُٜٔوَٝكخص ٝأطؼوخد حُٔلخٓوخس ٝ ،هويّ ًوٌُي ٓوظش كوٞحكع رخُٔٔوظ٘يحص حُٔز٘٤وش ػِو٠
ؿالف ًَ ٜٓ٘خ ٣ٞ١ض ػِٟٞ ٍٞٛ ٢ث٤ش ٖٓ حُظوخٍ َ٣حُٔ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ حرظويح ًء ٓوٖ ٝ 2001كظو٠
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ٍٞٛٝ ، 2007/2/14س ٟٞث٤ش ٖٓ ػوي ر٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌٍُٞٛٝ ،ّٞس ٟٞث٤ش ٓوٖ حُ٘ظوخّ حألٓخٓوُ٘ ٢وًَش ٜٓوَ ٗوزٖ٤
حٌٍُٞٛٝ ، ّٞس ٟٞث٤ش ٖٓ حُٞ٠حرٝ ٢حُلٞحكِ حُظٝ ٢حكوض ػِٜ٤خ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ك٤ً ٢ل٤وش ر٤وغ حُ٘وًَخص ٛٝ ،وٍٞس
ٟٞث٤ش ٖٓ حػظٔخى طوَُ َ٣ـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش ٝاؿَحءحص طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٛٝ ،وٍٞس ٟوٞث٤ش ٓوٖ
ٓل َ٠حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ر٘ؤٕ ػِٔ٤وش ١وَف ٗوًَش ٜٓوَ ٗوز ٖ٤حٌُوّٞ
رـِٔش ًٝ ، 2006/10/1ظخد  َ٣ُٝحُٔخُ٤ش رخُٔٞحكوش ػِ ٢ر٤غ ٓٔخٔٛخص حُٔخٍ حُؼخّ رًَ٘ش ٓٗ َٜوز ٖ٤حٌُو ّٞر٘وخء ػِوٞٓ ٢حكووش
حُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خ ٓخص حالهظٜخى٣ش ٍٞٛٝ ،س ٟٞث٤ش ػٖ حإلػالٕ ػٖ ر٤غ حُٔوٓٞخص حُٔخى٣ش ٝحألىر٤وش ُ٘وًَش ٜٓوَ ٗوزٖ٤
حٌٍُٞٛٝ ، ّٞس ٟوٞث٤ش ٓوٖ ًَحٓوش حُ٘وَٛٝ ، ١ٝوٍٞس ٟوٞث٤ش ٓوٖ حُؼوَ ٝحُٔوويّ ٓوٖ ٗوًَش حٗويٍٝحٓخ ٛٝ ،وٍٞس ٟوٞث٤ش ٓوٖ
ٓل َ٠اػزخص كخُش رظِٔ ْ٤حُِـ٘ش ٓظَٝف ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش اؿَحءحص ٝهٞحػوي حُظو٤وُ٘ ْ٤وًَش ٜٓوَ ٗوز ٖ٤حٌُوٛٝ ، ّٞوٍٞس
ٟٞث٤ش ٖٓ ٓل َ٠ك ٞحُؼًٌََٓٝ ، ٝٝس ىكخع ٓويٓش ٖٓ ًَٗش حٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظخ.َ٣
ٝرٌحص ؿِٔش  2011/7/11هٍَص حُٔلٌٔوش ٟوْ حُويػٍ ٟٞهوْ ُٔ 40848و٘ش  65حُو٠وخث٤ش اُوٛ ٠وٌ ٙحُويػُٔ 34517( ٟٞو٘ش 65
حُو٠ووخث٤ش) ُالٍطزووخٝ ، ١حُظؤؿ٤ووَ ُٔوويس ٗووُ ٖ٣َٜـِٔووش ٝ ، 2011/9/11أكخُووض حُوويػ ٖ٤٣ٞاُوو٤ٛ ٠جووش ٓلٟٞوو ٢حُيُٝووش إلػوويحى طوَ٣ووَ
رخَُأ ١حُوخٗ ٢ٗٞك ٢حُيػَٛٝ ، ٖ٤٣ٞكض ُـٔ٤غ حُو ّٜٞرخإل١الع ٝطوئٓ ْ٣ظ٘يحص ًٌَٓٝحص هالٍ أٓوزٞػٟٝ ، ٖ٤وْ حُٔٔوظ٘يحص
حُظٓ ٢زن ُِٔلٌٔش حُظ٣َٜق ًَُِ٘ش حُوخر٠ش رخٓظوَحؿٜخ ٝػِ ٠إٔ طلخٍ حُيػ ٖ٤٣ٞاُو٤ٛ ٠جوش ٓلٟٞو ٢حُيُٝوش رؼوي ٟؤٜخ هوالٍ
حُٔ٤ؼووخى ًٔ ،ووخ ٛووَكض ُِ٘ووًَش حُٔوويػ ٠ػِٜ٤ووخ حُوخٓٔووش ربهخٓووش ىػٞحٛووخ حُلَػ٤ووش ٝاػالٜٗووخ هووالٍ حُٔ٤ؼووخى ٓووغ طوووي ْ٣حُٔٔووظ٘يحص
ٝحًٌَُٔحص ُٖٔ ٘٣خء هالٍ حألٓزٞػ ٖ٤هزَ حإلكخُش اُ٤ٛ ٠جش ٓل ٢ٟٞحُيُٝش .
ٝرظوخٍ٣ن  2011/7/19أهخٓوض ٗوًَش حٗوويٍٝحٓخ ٗوز ٖ٤طخًٔوظٔ٣ٝ َ٤ؼِٜووخ ٍثوٓ ْ٤ـِوْ حإلىحٍس رٜولظ ٚىػوو ١ٞكَػ٤وش كوٞٓ ٢حؿٜووش
حُيػ ٖ٤٣ٞحُٔ٘ٔ٠ظٍ ٖ٤هُٔ٘ٔ 40848 ٝ 34517 ٢ش  65حُو٠خث٤ش ١خُزخ ً ك ٢هظخٜٓوخ حُلٌوْ :روزو ٍٞحُويػ ٟٞحُلَػ٤وش ٗوٌالً ٝكو٢
حُٟٔٞٞع ربُِحّ حُٔؼِٖ اُ ٚ٤حألٝ ٍٝحُؼخٗٝ ٢حُؼخُغ ٝحَُحرغ ٟخٓ٘ٓ ٖ٤ظ٠خٓ٘ ٖ٤كٞٓ ٢حؿٜش رخه ٢حُٔؼِٖ اُ ْٜ٤رؤٕ ٣ويكؼٞح ُِ٘وًَش
حُطخُزش ( حُٔيػ٤ش كَػ٤خ ً ):
ٓ -1زِؾ هيٍ 133674961 ٙىٝالٍ أَٓٓ ( ٢ٌ٣خثش ٝػالػش ٝػالػٓٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٞوظٔخثش ٝأٍرؼوش ٓٝوزؼ ٕٞأُوق ٝطٔوؼٔخثش ٝحكوي
ٓٝظ ٕٞىٝالٍ أَٓ ) ٢ٌ٣طؼ٠٣ٞخ ٓخى٣خ ً ٓزيث٤خ ػٔخ أٛخرٜخ ٖٓ أَٟحٍ ٓخى٣ش ٓغ كلع حُلن ك ٢طؼي٣ُٝ ِٚ٣خىط.ٚ
ٓ -2زِؾ ٝهيٍ 52212820 ٙىٝالٍ أَٓ ( ٢ٌ٣حػ٘خٕ ٝهٔٔٓٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٞخثظخٕ ٝحػ٘خ ػَ٘ أُوق ٝػٔخٗٔخثوش ٝػ٘وَ ٕٝىٝالٍ )
هٔ٤ش ٓخ كخطٜخ ٖٓ ًٔذ ٤ٟٝخع حُلَٛش حُلخثظش ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُظؼ٠٣ٞخص ٓغ كلع حُلن ك ٢طؼي٣ُٝ ِٚ٣خىط. ٚ
ٓ -3زِؾ  50000000ىٝالٍ أَٓ ( ٢ٌ٣هٔٔ ٕٞ٤ِٓ ٕٞىٝالٍ ) هٔ٤ش حُظؼ ٞ٣ٞحألىرٓ ٢غ كلع حُلن ك ٢طؼي٣ُٝ ِٚ٣خىط. ٚ
ٝهخٍ حُٔيػ ٢رٜلظَٗ ٚكخ ُيػٞح ٙحُلَػ٤ش
إٔ حُيُٝش كٗ ٢و ٚحُٔؼِٖ حُ ْٜ٤حألٝ ٍٝحُؼخٗٝ ٢حُؼخُغ هخٓض رطَف حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٓخروخ ( حُٔيػ ٢ػِٜ٤خ حَُحرؼش ) ك ٢حُيػ ١ٞحأل٤ِٛش ى ٕٝحألٍ ٝحُٔوخٓش ػِٜ٤خ ٝحُٔٔخًٖ ٝحُ٘خى ١حَُ٣خًُٝ ، ٢ٟي
ُِز٤غ رطَ٣ن حُِٔح٣يس ر٘ظخّ حُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش ٝطْ حإلػالٕ ػٖ ًُي رخُـَحثي حُ٤ٓٞ٤ش  ٢ٛٝحألهزخٍ رظخٍ٣ن ٝ 2005/6/29رظخٍ٣ن
ٝ 2005/7/12حألَٛحّ رظخٍ٣ن ٝ 2005/9/18حألهزخٍ رظخٍ٣ن ٝ 2005/9/25طليى ٞٓ 2005/10/2 ّٞ٣ػيحً ُل ٞحُٔظخٍ٣ق
رٞحٓطش ُـ٘ش حُللٝ ٚحُزض حٌُِٔ٘ش رٔٞؿذ حُوَحٍ ٍهْ ُ٘ٔ 99ش  2004رَثخٓش ٗخثذ ٍثٓ ْ٤ـِْ حُيُٝش ٔٓٝؼَ ػٖ ًَ ٖٓ
ُٝحٍس حُٔخُ٤ش ٝأػ٠خء ٖٓ ً ١ٝحُوزَس حُٔخُ٤ش ٝحُوخٗ٤ٗٞش رخًَُ٘ش حُوخر٠ش ٝحًَُ٘خص حُظخرؼش ٔٓٝؼَ ٖٓ حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُالٓظؼٔخٍ
ًُٝي ٝك وخ ُِوٞحػي ٝحإلؿَحءحص حُٔظزؼش ٝرٔخ ٣لون حُٔ٘خكٔش ٝحُؼالٗ٤ش ٝحُ٘لخك٤ش ٝطٌخكئ حُلَ ٌَُ ٙحَُحؿز ٖ٤ك ٢حُظويّ ُِِٔح٣يس
ٝ ،حٕ حًَُ٘ش حُٔيػ٤ش كَػ٤خ ً طويٓض رؤك َ٠حُؼَٝ ٝٝهخٓض حُِـ٘ش رٔٔخٍٓش ٓويٓ ٢حُؼًََٗ( ْٛٝ ٝٝش أٗيٍٝحٓخ ٝ ،حُٔ٤ي/
ٓلٔي ؿٔخٍ حُيٓ ٖ٣ؼ٤ي حُزِحٍ ٝ ،ح طلخى حُؼخِٓ ٖ٤حُٔٔخ ٖ٤ٔٛرخًَُ٘ش ٝحُٔ٤ي ٗ /ز َ٤أكٔي كٔ٤ن) ١خُزش ٍٓ٘ ْٜكغ حألٓؼخٍ
ٝطلٔ ٖ٤حُؼَ ، ٝٝاال إٔ حُٔٔخٍٓش طٞهلض رٔزذ حُزالؽ حُٔويّ اُ٤ٗ ٠خرش حألٓٞحٍ حُؼخٓش رظخٍ٣ن 2006/3/14 ٝ 2005/12/24
ٝحُٔو٤يس رٔل َ٠اىحٍٍ ١هْ ُ٘ٔ 4419ش  2006اىحٍٗ ١ز ٖ٤حٌُٝ ، ّٞحُؼَ٠٣ش حُٔو٤يس رَهْ ُ٘ٔ 2893ش  2005ػَحثٗ ٞزٖ٤
حٌُٝ ّٞحُٔو٤يس رَهْ  5426أٓٞحٍ ػخٓش حٓظج٘خف ٘١طخ ١ ،ؼ٘خ ً ػِ ٠اؿَحءحص ػِٔ٤ش َ١ف ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ
ٝ ،حُظ ٢حٗظ ٠ٜكٜ٤خ هَحٍ حُٔٔظ٘خٍ حُ٘خثذ حُؼخّ رللع حُزالؽ حُٔويّ ٓ٘ظ٤ٜخً اُٛ ٠لش ًخكش حإلؿَحءحص حُظ ٢طٔض ٝحطلخهٜخ ٛٝل٤ق
حُوخٗٝ ٕٞحُوَحٍحص حُٔ٘ظٔش ُِز٤غ ٛٝخٍ ُِوَحٍ كـ٤ش ٓخٗؼش ٖٓ ٓؼخٝىس حإلىػخء رظٞحكَٝ ، ٙػوذ ًُي طٔض ٓٞحكوش حُٔـٔٞػش
حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش رظخٍ٣ن 2006/8/14ػِ ٠ػَ ٝحُز٤غ ػِ ٠حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش  ،ك٤غ ٝحكوض
رخإلؿٔخع رظخٍ٣ن  2006/10/1ػِ ٠حُؼَ ٝحُٔويّ ٖٓ حًَُ٘ش حُٔيػ ٠ػِٜ٤خ حُوخٓٔش ٌُ ٚٗٞأك َ٠حُؼَ ٝٝحُٔويٓش ٝ ،أٝكض
حًَُ٘ش رـٔ٤غ حُظِحٓخطٜخ حُٔخُ٤ش ٝطْ طٞه٤غ حُؼوي رظخٍ٣ن  ، 2006/12/21اال إٔ حًَُ٘ش حُطخُزش كٞؿجض رؼي َٓ ٍٝأًؼَ ٖٓ هْٔ
ٓ٘ٞحص ػِٞٓ ٢حكوش حُـٜخص حُٔؼ٘٤ش  ٍٞٓٝحُِٔحى ػِ ٜ٤خ ٝاطٔخّ حُز٤غ ٗٝوَ حٌُِٔ٤ش ٓٝيحى ًخكش حُظِحٓخص ػوي حُز٤غ ٝحإل٣ـخٍ
ٝحٓظوَحٍ ًَِٓٛخ حُوخٗ ٢ٗٞريػٓ ١ٞوخٓش ػِٜ٤خ رطِذ حُلٌْ روز ٍٞحُيػٌٗ ١ٞالً ٝ ،رٜلٔٓ ٚظؼـِش ا٣وخف حُوَحٍ حُٜخىٍ ٖٓ
حُـٜش حإلىحٍ٣ش رز٤غ ًخَٓ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝكن ا٣ـخٍ حألٍُٔ ٝيس هٔٔش
ٝػَ٘ ٕٝػخٓخ ً ُِٔيػ ٢ػِٜ٤خ حُوخٓٔش ٝ ،ك ٢حُٟٔٞٞع ربُـخء حُوَحٍ ٓٝخ ٣ظَطذ ػًُِ ٢ي ٖٓ حػخٍ ٝحهٜٜخ رطالٕ ػوي حُز٤غ
ٌُخَٓ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝكن حإل٣ـخٍ ُألٍُٔ ٝيس هٔٔش ٝػَ٘ ٕٝػخٓخ ٓٝخ
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٣ظَطذ ػًُِ ٢ي ٖٓ آػخٍ ٝ ،إٔ حُيػ ٟٞهي أكِ٤ض اُ ٠ىحثَس حالٓظؼٔخٍ  ٢ٛٝىػ ٟٞال طظ٘خر ٚظَٝكٜخ ٝكخُش ر٤غ ًَٗش ػَٔ
أك٘ي ، ١كوي طٔض ػِٔ٤ش َ١ف ر٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝكوخ ً ألكٌخّ حُوٞحٗ ٖ٤حُٔخٍ٣ش ٝ ،طْ حُزض كٜ٤خ ٝكوخً
ُلٌْ حُوخٗٝ ٕٞرؼالٗ٤ش ٗٝلخك٤ش ٝحُلَ ٙػِ ٠حُٔخٍ حُؼخّ ٘٣ ُْٝذ اؿَحءحطٜخ أ ١رطالٕ أ ٝػ٤ذ ٝ ،حٗ ٚكظ ٠ح ٕ٥طل ٢حًَُ٘ش
رخُظِحٓخطٜخ حُؼوي٣ش ٝطط َ٣ٞحًَُ٘ش ٟٝن ًخكش حالٓظؼٔخٍحص ك ٢حًَُ٘ش ربهخٓش هط ١ٞاٗظخؽ كي٣ؼش ٝ ،حُٞكخء رلوٞم حُؼخِٖٓ٤
٘ٓٝلِٓ ْٜح٣خٍ ْٛؿْ َ١ى حُؼخُِٓٔٔ ٖ٤ؼِ ٢حًَُ٘ش حُطخُزش ٝ ،أٜٗخ أهخٓض ىػٞحٛخ حُلَػ٤ش رخػظزخٍ أٗٛ ُٞ ٚيٍ حُلٌْ كٔٞف
٣ظَطذ ػِ ٚ٤كَٓخٕ حًَُ٘ش ٖٓ حَُٔ٘ٝع حالٓظؼٔخٍ ١حٌُ ١طْ َ١ك ٚرطَ٣ن حُِٔح٣يس ٝأرَٓض حُؼوي رلٖٔ ٗ٤ش ٜ٣ ُْٝ ،يٍ ػٜ٘خ
أ ١هطؤ ٝ ،رخُظخُٛ ٌٕٞ٤ٓ ٢ي ٍٝكٌْ ٟيٛخ رلٔن حُظؼخهي أ ٝرطالٗ ٖٓ ٚحُٔلٌٔش َٓطزخ ً ألَٟحٍ ىكؼٜخ إلهخٓش  ٌٙٛحُيػٟٞ
حُلَػ٤ش رطِذ حُظؼ ٞ٣ٞحُٔخىٝ ١حألىر ٢ػِٓ ٠ز َ٤حالكظ٤خٝ ، ١هيٍص حًَُ٘ش حُطخُزش هٔ٤ش حُظؼ ٞ٣ٞػِ ٠حُ٘ل ٞحُٔز ٖ٤رٜل٤لش
ىػٞحٛخ حُلَػ٤ش رٜلش ٓزيث٤ش ٝ ،حهظظْ ٛل٤لش حُيػ ٟٞحُلَػ٤ش رطِزخط ٚآٗلش حًٌَُ حُٔظؼِوش رخُيػ ٟٞحُلَػ٤ش ِ١ٝذ ك٢
حُيػ ٖ٤٣ٞحأل٤ِٛظ ٖ٤حُلٌْ :
أ٤ِٛخ ً  )1( :هز ٍٞحُيكغ رؼيّ حهظٜخ ٙحُٔلٌٔش ٝالث٤خ ً ر٘ظَ حُِ٘حع الٗؼوخى حالهظٜخُٔ ٙلخًْ حُو٠خء حُؼخى( ١حُٔلخًْ
حالهظٜخى٣ش)
( )2ػيّ هز ٍٞحُيػ ٖ٤٣ٞالٗظلخء حُوَحٍ حإلىحٍٓ ١لَ حُطؼٖ َُٝ ،كؼٜٔخ رؼي حُٔ٤ؼخى.
ٝحكظ٤خ٤١خ ً  :رؼيّ هزَ حُيػٝ ٖ٤٣ٞحُظيهالص حالٗٔ٠خٓ٤ش َُكؼٜٔخ ٖٓ ؿِٜٓ ١ً َ٤لش أٛ ٝلش.
 ٖٓٝرخد حالكظ٤خ ١حٌٍُِ : ٢ك ٞحُيػٝ ٖ٤٣ٞحُظيهالص حالٗٔ٠خٓ٤ش ر٘وٜ٤خ حُٔٔظؼـَ ٝحُٟٔٞٞػ.٢
ٝك ٢ؿٔ٤غ حألكٞحٍ اُِحّ حُٔيػ ٢رخُٜٔخٍ٣ق ٝحألطؼخد.
ٝأػيص ٤ٛجش ٓل ٢ٟٞحُيُٝش طوََ٣حً رخَُأ ١حُوخٗ ٢ٗٞك ٢حُيػ ٖ٤٣ٞحأل٤ِٛظٝ ٖ٤حُيػ ٟٞحُلَػ٤ش حٍطؤص ك ٚ٤حُلٌْ:
أ٤ِٛخ :رؼيّ هز ٍٞحُيػٍ ٟٞهْ ُ٘ٔ 40848ش  65ه٠خث٤ش َُكؼٜخ ٖٓ ؿٛ ١ً َ٤لش ٝاُِحّ ٍحكؼٜخ حَُٜٔٝكخص.
ٝحكظ٤خ٤١خ :روز ٍٞطيهَ كٔي ١حُيٓٞهٓ ٢لٔي حُلوَحٗٓ( ٢ظيهالً حٗٔ٠خٓ٤خ ً ُِٔيػ )٢ك ٢حُيػٍ ٟٞهْ ُ٘ٔ 34517ش  65م ،
ٝروز ٍٞحُيػٌٗ ١ٞالً ٍٝ ،كٜ٠خ ٟٓٞٞػخ ً ٝاُِحّ ٍحكؼٜخ حَُٜٔٝكخص.
ٝػٖ حُظؼ ٞ٣ٞك ٢حُيػ ١ٞحُلَػ٤ش:
روزُٜٞخ ٌٗال ٍٝكٜ٠خ ٟٓٞٞػخ ٝاُِحّ ٍحكؼٜخ حَُٜٔٝكخص.
ٗٝظَص حُيػ ٟٞأٓخّ حُٔلٌٔش رـِٔش  2011/9/11هيّ حُلخ َٟػوٖ حُٔويػ ٢كو ٢حُويػٍ ٟٞهوْ ُٔ 40848و٘ش  65حُو٠وخث٤ش ٓو٘ي
ًٝخُظوو ٚػووٖ حُٔوويػًٔ ، ٢ووخ ك٠ووَ حُٔوويػ ٢كوو ٢حُوويػٍ ٟٞهووْ ُٔ 34517وو٘ش  65حُو٠ووخث٤ش ر٘وٜووٝ ، ٚك٠ووَ رووخه ٢حُوٜوو ّٞكوو٢
حُيػٝ ، ٖ٤٣ٞأػخى حُلخ َٟػٖ حُٔيػ ٠ػِٜ٤وخ حُوخٓٔوش ِ١وذ حٓوظوَحؽ ٛوٍٞس ٍٓؤ٤ش ٓوٖ حُظلو٤ووخص كو ٢حُٔل٠وَ حإلىحٍٍ ١هوْ
ُ٘ٔ 4419ش  2006اىحٍٗ ١ز ٖ٤حٌُٝ ّٞحُؼَ٠٣ش ٍهْ ُ٘ٔ 2893ش  2005ػَحثٗ ٞز ٖ٤حٌُ ّٞحُٔو٤يس روَهْ  5426أٓوٞحٍ ػخٓوش
حٓووظج٘خف ٘١طووخ ٓٝووًٌَس حُ٘٤خرووش كٜ٤ووخ ـ ٛٝووً ٢حص حُٔلخٟووَ ٝحُٔٔووظ٘يحص حُظووٓ ٢ووزن ُِٔلٌٔووش حُظٜووَ٣ق رخٓووظوَحؿٜخ رـِٔووخص
 ٜٞ٘٣ ُْ ٝ 2011/7/11 ٝ 2011/7/3أكيحً الٓظوَحؿٜخ ٝطووئٜ٣خ ٝ ،رـِٔوش  2011/9/11هوٍَص حُٔلٌٔوش حُظٜوَ٣ق ُِوٜوّٞ
رخإل١الع ٝحُظؼو٤ذ ػِ ٠طوَ٤ٛ َ٣جش ٓل ٢ٟٞحُيُٝش ٝطوي ْ٣حُٔٔظ٘يحص ٝحًٌَُٔحص ٓوٖ حُوٜو ّٞهوالٍ أؿوَ ؿخ٣ظو ٚحُٔوزض حُٔٞحكون
ٝ ، 2011/9/17كـِ حُيػٜ٤ُ ٟٞيٍ حُلٌْ كٜ٤خ رـِٔش حُ.ّٞ٤
ٝهالٍ حألؿَ حَُٔٝ٠د ٖٓ حُٔلٌٔش ُإل١الع ػِِٓ ٠ق حُيػٝ ٟٞطوَ٣وَ ٤ٛجوش ٓلٟٞو ٢حُيُٝوش ٝحُظؼو٤وذ ػِ٤وٝ ٚطوو ْ٤حُٔٔوظ٘يحص
ٝحًٌَُٔحص ٖٓ حُو ، ّٜٞأٝىػض حًَُ٘ش حُٔيػ ٠ػِٜ٤خ حُوخٓٔش ٝحُٔيػ٤ش كَػ٤خ ً ًٌَٓس ىكخع ِ١زض ك ٢هظخٜٓخ:
أٝالً ـ ٝك ٢حُيػ ٟٞحأل٤ِٛش  :أٛوِ٤خ ً رلوظق روخد حَُٔحكؼوش كو ٢حُويػٍ ٖ٤٣ٞهٔؤُ 40848 ٝ 34517 ٢و٘ش  65حُو٠وخث٤ش ٝحُويػٟٞ
حُلَػ٤شٝ .حكظ٤خ٤١خ ً ـ (أ) روز ٍٞحُيكغ رؼيّ حهظٜخ ٙحُٔلٌٔش ٝالث٤خ ً ر٘ظَ حُيػٝ ، ٖ٤٣ٞالٗظلخء حُووَحٍ حإلىحٍ( . ١د) روزو ٍٞحُويكغ
حُٔزي ٖٓ ٟحًَُ٘ش حُٔيػ ٠ػِٜ٤خ حُوخٓٔش رؼيّ هز ٍٞحُيػَُ ٖ٤٣ٞكؼٜٔخ رؼي حُٔ٤ؼخى ٝكووخ ً ُِٔوخىس (ٓ )24وٖ هوخٗٓ ٕٞـِوْ حُيُٝوش.
(ؿووـ) رؼوويّ هزوو ٍٞحُوويػ ٖ٤٣ٞحُٔ٘ووخٍ أُٜ٤ووخ َُكؼٜٔووخ ٓووٖ ؿ٤ووَ ًٜٓ ١ووِلش أٛ ٝوولشٓٝ .ووٖ رووخد حالكظ٤ووخ ١حٌُِوو ٢رووَك ٞحُوويػٖ٤٣ٞ
ر٘ؤٜ٤خ حُٔٔظؼـَ ٝحُٟٔٞٞػ.٢
ػخٗ٤خ ً ـ ٝك ٢حُيػ ٟٞحُلَػ٤ش :
روزُٜٞخ ٌٗالًٝ .ك ٢حُٟٔٞٞع رخُلٌْ رخُٔزخُؾ حُٞحٍىس رٜل٤لش حُيػ ٟٞحُلَػ٤ش.
ٝك ٢ؿٔ٤غ حألكٞحٍ ربُِحّ حُٔيػٝ ٖ٤٤حُو ّٜٞحُٔظيهِ ٖ٤حُٜٔخٍ٣ق ٝحألطؼخد.
ًٔخ أٝىػض ٤ٛجش ه٠خ٣خ حُيُٝش هالٍ حألؿَ ًحط ٚكخكظش ٓٔظ٘يحص ًٌَٓٝس ىكخع ٣ٞ١ ،وض حُلخكظوش ػِو ٠ػالػوش ػ٘وَ ٓٔوظ٘يحً ط٠ؤٖ
ٛووٟ ٍٞووٞث٤ش ٓووٖ حُ٘ظووخّ حألٓخٓووُ٘ ٢ووًَش ٜٓووَ ٗووز ٖ٤حٌُووُِ ّٞـووٍِ ٝحُ٘ٔوو٤ؾ ٝهووَحٍحص حُِـ٘ووش حُُٞحٍ٣ووش ُِوٜوٜووش رظووخٍ٣ن
 2003/11/23روٞحػي ٟٞٝحر ٢حُوٜوٜش حُٔؼيُش ٝحُٔؼظٔيس روَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء رـِٔظٍ ٚهْ  80رظخٍ٣ن ٝ 2004/1/6طوَ٣وَ
ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝ ،حُوطخروخص حُٔظزخىُوش ر٘وؤًٗٝ ، ٚظوخد ٓٞحكووش حُٔـٔٞػوش
حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش ػِ ٠ر٤غ ٓٔخٔٛش حُٔخٍ حُؼخّ رًَ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٓٝ ،ل َ٠حؿظٔخع حُـٔؼ٤وش
حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ رظخٍ٣ن ٝ ، 2006/10/1هطش طط َ٣ٞحًَُ٘ش.
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ٝهووالٍ ًحص حألؿووَ أٝىػووض ٤ٛجووش ه٠ووخ٣خ حُيُٝووش ٓووًٌَس روويكخع حُـٜووش حإلىحٍ٣ووش ِ١زووض كوو ٢هظخٜٓووخ حُلٌووْ أٝالً ـ رووَك ٞحُوويػٖ٤٣ٞ
حأل٤ِٛظٓ ٖ٤غ اُِحّ ٍحكؼٜخ حَُٜٔٝكخص .ػخٗ٤خ ً ـ رَك ٞحُيػ ٟٞحُلَػ٤ش ٝاُِحّ ٍحكؼٜخ حَُٜٔٝكخص.
ٝرظخٍ٣ن  2011/9/17أٝىع حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص كخكظوش ٓٔوظ٘يحص ٣ٞ١وض ػِو ٠أٍرؼوش ٓٔوظ٘يحص ػِو ٠حُ٘لو ٞحُٔزو ٖ٤ػِو٠
ؿووالف حُلخكظووش ط٠وؤ٘ض ٛووٟ ٍٞووٞث٤ش ٓووٖ ػوووي ر٤ووغ حألٛوو ٍٞحُٔخى٣ووش ٝحُٔؼ٘٣ٞووش ُ٘ووًَش ٜٓووَ ٗووز ٖ٤حٌُووُِ ّٞـووٍِ ٝحُ٘ٔوو٤ؾ
ٝحُٔالكظووخص ػِوو ٠حُوووٞحثْ حُٔخُ٤ووش ُِ٘ووًَش ػووخٓٝ ، 2008 ٝ 2007 ٢طوَ٣ووَ َٓحهووذ حُلٔووخرخص ػِوو ٠حُوووٞحثْ حُٔخُ٤ووش ُِ٘ووًَش كوو٢
ٝ 2006/6/30حُلٔخرخص حُوظخٓ٤ش ػٖ طِي حُٔ٘ش.
ٝهي حُظلظض حُٔلٌٔش ػٖ ِ١ذ كظق رخد حَُٔحكؼش رلٔزخٕ إٔ ٓخ ِ١زظ ٚحًَُ٘ش حُٔيػ ٠ػِٜ٤وخ ٓوٖ حٓوظوَحؽ حُٔلخٟوَ ٝحُظلو٤ووخص
حُٔؼزظش ُللع حُ٘٤خرش حُؼخّ حُزالؽ حُٔويّ اُو٤ٗ ٠خروش حألٓوٞحٍ حُؼخٓوش رظوخٍ٣ن ٝ 2006/3/14 ٝ 2005/12/24حُٔو٤ويس رٔل٠وَ اىحٍ١
ٍهْ ُٔ 4419و٘ش  2006اىحٍٗ ١وز ٖ٤حٌُوٝ ، ّٞحُؼَ٠٣وش حُٔو٤ويس روَهْ ُٔ 2893و٘ش  2005ػوَحثٗ ٞوز ٖ٤حٌُوٝ ّٞحُٔو٤ويس روَهْ
 5426أٓٞحٍ ػخٓش حٓظج٘خف ٘١طخ ١ ،ؼ٘خ ً ػِ ٠اؿَحءحص ػِٔ٤ش َ١ف ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝ ،حُظ ٢حٗظٜو ٠كٜ٤وخ
هَحٍ حُٔٔظ٘خٍ حُ٘خثذ حُؼخّ رللع حُزالؽ حُٔويّ ٓ٘ظ٤ٜخ ً اُٛ ٠لش ًخكش حإلؿَحءحص حُظ ٢طٔوض ٝحطلخهٜوخ ٛٝول٤ق حُووخٗٝ ٕٞحُووَحٍحص
حُٔ٘ظٔوش ُِز٤وغ ٛٝوخٍ ُِوووَحٍ كـ٤وش ٓخٗؼوش ٓووٖ ٓؼوخٝىس حإلىػوخء رظووٞحكَ ، ٙهوي ٓوزن ُِٔلٌٔووش حُظٜوَ٣ق رخٓوظوَحؿ ٚرـِٔووظٝ 3 ٢
 2011/7/11اال إٔ أكيحً ُْ ٣ظويّ الٓوظوَحؽ حُظٜوَ٣ق رظِوي حُٔٔوظ٘يحص  ،ك٠والً ػوٖ إٔ أكويحً ٓوٖ حُوٜوُ ّٞوْ ٘٣وخُع كو ٢حُٞحهؼوش
حَُٔحى اػزخطٜخ  ،كٟٞ ٢ء ٓخ ُِٔلٌٔش ٖٓ طويُ َ٣ـي ٟٝاػزخص حُٔٔوظ٘ي ألٓوَ ال ٗوِحع ػِو ٢كٜو ُٚٞرٔ٘٤وخ ٣و٠وغ أػوَ ٙػِوٓ ٠وِطش
حُٔلٌٔووش كوو ٢كلووٓ ٚووي٘ٓ ٟووَٝػ٤ش طِووي حإلؿووَحءحص ُظوووي َ٣حُٔلٌٔووش  ،حألٓووَ حُووٌ ١ال طووَٓ ٟؼوو ٚحُٔلٌٔووش ؿوويٓ ٟٝووٖ كووظق رووخد
حَُٔحكؼش ٌُٜح حُٔزذ  ،أٓخ كن ؿٔ٤غ حُو ّٜٞك ٢حإل١الع ػِِٓ ٠ق حُيػٝ ٟٞطوَ َ٣حُٔل ٝٞرٜوخ ٝطووي ْ٣حُٔٔوظ٘يحص ٝحُٔوًٌَحص
كوي طويّ حُو ّٜٞرٔخ ُئٓ ٖٓ ْٜ٣ظ٘يحص ًٌَٓٝحص كٟٞ ٢ء حُٞهض حٌُ ١هيٍط ٚحُٔلٌْ ُظلو٤ون ىكوخػ ْٜرٔوخ طِظلوض ٓؼو ٚحُٔلٌٔوش
ػٖ ِ١ذ كظق رخد حَُٔحكؼش رؼي إٔ ط٤ٜؤص حُيػُِ ٖ٤٣ٞل َٜكٜٔ٤خ.

ٝهي ٗ٤يص حُٔلٌٔش كٌٜٔخ حٓظ٘خىح
ٖٓ ك٤غ حٗوٓ ٚوٖ حُٔووٍَ كو ٢ه٠وخء حُٔلٌٔوش حإلىحٍ٣وش حُؼِ٤وخ إٔ طٌ٤٤وق حُويػٝ ٟٞطلي٣وي ِ١زوخص حُوٜو ّٞكٜ٤وخ ٛوٓ ٞوٖ طٜوَ٣ق
ٓلٌٔش حُٟٔٞٞع طـَٝ ٚ٣كوخ ُٔخ ٓ ٞٛوٍَ ٖٓ إٔ حُوخ ٢ٟحإلىحٍ ٖٔ٤ٜ٣ ١ػِ ٠حُيػ ٟٞحإلىحٍ٣ش  ُٚٝكٜ٤خ ى ٍٝح٣ـوخر٣ ٢لوون ٓوٖ
هالُووٓ ٚزوويأ حُٔ٘ووَٝػ٤ش ٓٝوو٤خىس حُوووخُٗٝ ٕٞووٌُي كبٗوؤ٣ ٚووظوِ ٚطٌ٤٤ووق حُوويػٔٓ ٟٞووخ ٣طووَف ػِ٤ووٓ ٚووٖ أٍٝحم ٔٓٝووظ٘يحص ٝىكووخع
ِ١ٝزخص حُو ّٜٞكٜ٤خ ٓٝخ ٔ٣ظٜيك ٖٓ ٚٗٞاهخٓش حُيػ ٟٞى ٕٝطٞهق ػِ ٠كَك٤ش حألُلخظ حُظ ٢طٔظويّ ك ٢اريحء طِي حُطِزوخص ٝىٕٝ
طلَ٣ق ُٜخ أ ٝه٠خء رٔخ ُْ ٣طِزٞح أٜ٣ ٝيك ٕٞاُو ٠طلو٤ووٝ ، ٚحُؼزوَس ىحثٔوخ ً رخُٔوخٛوي ٝحُٔؼوخٗٔ٤ُٝ ٢وض رخألُلوخظ ٝحُٔزوخٗ(. ٢كوـٌْ
حُٔلٌٔش حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ ك ٢حُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 4011ش  50م ع ؿِٔش .)2006/12/5
ٝك٤غ إ حُوَحٍ حٌُٜ٣ ١يٍ ٖٓ ؿٜش حإلىحٍس ربرَحّ ػوي ٖٓ حُؼووٞى ٔ٣ؼوَ اكٜوخف حإلىحٍس ػوٖ اٍحىطٜوخ روٜوي اكويحع أػوَ هوخٗ.٠ٗٞ
ٝرظلِ َ٤حُؼِٔ٤ش حُوخٗ٤ٗٞش حُظ ٠ط٘ظ ٠ٜروبرَحّ حُؼووي اُو ٠حألؿوِحء حٌُٔٗٞوش ُو٣ ،ٚظ٠وق إٔ حُووَحٍحص حُٔوخروش أ ٝحُالكووش ػِو ٠حُؼووي،
ًٟٞغ حإلىحٍس َُ٘ ١ٝحُٔ٘خهٜش أ ٝحُِٔح٣يسٝ ،هَحٍحص ُـ٘ش كل ٚحُؼطخءحصٝ ،هَحٍحص ُـ٘ش حُزضٝ ،حُوَحٍ ربٍٓوخء حُٔ٘خهٜوش أٝ
حُِٔح٣يس ٠ٛ ،رـ٘ٓ َ٤خُع هَحٍحص اىحٍ٣ش ٓ٘لٜوِش ػوٖ حُؼوويٓٝ ،وٖ ػوْ ٣ـو ُٞحُطؼوٖ كٜ٤وخ رخإلُـوخء رٔوزذ طـوخ ُٝحُٔوِطشٌٔ٣ٝ ،وٖ
حُٔطخُزش رخُظؼ ٞ٣ٞػٖ حألَٟحٍ حُٔظَطزش ػِٜ٤خ إ ًخٕ ٌُٜح حُظؼٓ ٞ٣ٞلَٓ( .لٌٔش حُو٠خء حإلىحٍ .ٟحُيػٍ ٟٞهْ ُ٘ٔ 734ش 7
م .ؿِٔش 1956/1/8ـ ّ 135 ٙ 10ـ ٝحُٔلٌٔش حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ ـ حُطؼٖ ٍهْ  24/666م ـ ؿِٔش  1979/4/14ـ ّ ٘ٓ 15ش ٙ
)178
ٝك٤غ اٗ ٘٣ ٚزـ ٢حُظٔ ِ٤٤كٓ ٢وخّ حُظٌ٤٤ق ر ٖ٤حُؼوي حٌُ ١طزَٓ ٚؿٜش حإلىحٍسٝ ،ر ٖ٤حإلؿَحءحص حُظٜٔ٣ ٢ي رٜخ إلروَحّ ٛوٌح حُؼووي أٝ
ط٤ٜوت ُُٔٞويًُ ،ٙوي أٗو ٚروطوغ حُ٘ظوَ ػوٖ ًو ٕٞحُؼووي ٓويٗ٤خ ً أ ٝاىحٍ٣وخ ً كوبٕ ٓوٖ ٛوٌ ٙحإلؿوَحءحص ٓوخ ٣وظْ رووَحٍ ٓوٖ حُٔوِطش حإلىحٍ٣وش
حُٔوظٜش ُ ٚهٜخث ٚحُوَحٍ حإلىحٍٓٝ ١وٓٞخط ٖٓ ٚك٤غ ً ٚٗٞاكٜوخكخ ً ػوٖ اٍحىطٜوخ حُِِٔٓوش ر٘وخء ػِوٓ ٠وِطظٜخ حُؼخٓوش رٔوظ٠و٠
حُوٞحٗٝ ٖ٤حُِٞحثق روٜي اكويحع ًَٓوِ هوخٗ ٢ٗٞطلو٤ووخ ً ُٜٔوِلش ػخٓوش ٣ظـ٤خٛوخ حُووخٗٓٝ .ٕٞؼوَ ٛوٌ ٙحُووَحٍحص ٝإ ًخٗوض طٔو ْٜكو٠
طٌ ٖ٣ٞحُؼوي ٝطٔظٜيف اطٔخٓ ،ٚكبٜٗخ ط٘لَى ك١ ٢ز٤ؼظٜخ ػٖ حُؼوي ٓيٗ٤خ ً ًخٕ أ ٝاىحٍ٣وخ ً ٝط٘لٜوَ ػ٘وٓٝ ،ٚوٖ ػوْ ٣ـوُ ُٞوٌ ٟٝحُ٘وؤٕ
حُطؼٖ كٜ٤خ حٓظوالال ٌٕٞ٣ٝ ،حالهظٜخ ٙر٘ظَ ِ١ذ حإلُـخء ٝحُلخٍ ًٌُي ٓؼوٞىح ُٔلخًْ ٓـِْ حُيُٝش ى ٕٝؿَٛ٤خًُ ،ي إٔ حُٔ٘وخ١
كوو ٠حالهظٜووخٛ ٙوو ٞحُظٌ٤٤ووق حُٔووُِِ ْ٤ظٜووَف( .حُٔلٌٔووش حإلىحٍ٣ووش حُؼِ٤ووخ .حُطؼ٘ووخٕ ٍهٔووخ "ُٔ "320ٝ 456وو٘ش 17م .ؿِٔووش
1975/4/5ـ ّ )307 ٙ 20
ٝك٤غ إ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش حُٜخىٍ رظٌِٜ٘٤خ هَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1765ش  2000رظخٍ٣ن 2000/8/20
هي حهظٜض ٝكووخ ً ُِٔوخىس حُؼخٗ٤وش ٓوٖ حُووَحٍ ريٍحٓوش ًوَ ٓوخ ٣ظؼِون رٟٔٞوٞػخص حُوٜوٜوش كوٓ ٢وظِوق حُٔـوخالص ٝهٜوٜخ حُووَحٍ
رظلي٣ي حَُٔ٘ٝػخص والشركات التً ٌمكن طرحها للخصخصة ،وما ٌتعٌن أن ٌبقى منهاا تحات ساٌطرة الدولاة ،واقتاراح المعااٌٌر
والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة  ،واقتراح أوجه صرؾ أو استثمار ناتج الخصخصة  ،ثم اعتماد توصاٌات الاوزراء
المعنٌٌن بشأن قٌمة الشركات واألصول المطروحة والجدول الزمنً لطرح هذه الشركات واألصول  ،ورفع تقارٌرها وتوصاٌاتها
شااهرٌا إ إلااى مجلااس الااوزراء  ،وفااً نطاااق هااذا االختصاااص أصاادرت اللجنااة الوزارٌااة للخصخصااة باجتماعهااا المعقااود بتااارٌ
 2003/11/23قراراإ ببٌع عدد من الشركات وعاددها  127شاركة علاى أن ٌاتم بٌاع  113شاركة منهاا علاى األقال خاالل األعاوام
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 ،وأقرت اللجنة الوزارٌة مجموعة من القواعد الجدٌدة لتقٌٌم تلك الشركات مع تقادٌم حاوافز للمساتثمرٌن تارؼبهم فاً الشاراء،
ٝرـِٔش ٝ 2004/1/6حكن ٓـِوْ حُوٍُٞحء روخُوَحٍ ٍهوْ ( )7/4/1/80ػِو ٠ر٤وغ حُ٘وًَخص حُٔ٘وخٍ اُٜ٤وخ ٓٝوٖ رٜ٘٤وخ شاركة مصار
شاابٌن الكااوم للؽاازل والنسااٌج ٝ ،حُٔٞحكوووش ػِوو ٠حػظٔووخى هووَحٍحص حُِـ٘ووش حُُٞحٍ٣ووش ُِوٜوٜووش حُٔؼوووٞىس رظووخٍ٣ن 2003/11/23
ٝطؼووويِٜ٣خ ربٟوووخكش ر٘وووي ٖ٣ؿي٣وووي ٖ٣رَهٔووو ، )7/2( ٝ )9/1( ٢وبالتاااالً فقاااد باشااارت الشاااركة القابضاااة للقطااان والؽااازل والنساااٌج
والمالبااس ،رخػظزخٍٛووخ حُـٜووش حُظوو ٢طظزؼٜووخ شااركة مصاار شاابٌن الكااوم للؽاازل والنسااٌج ٝحُٔلٟٞووش ٓووٖ ُٝحٍس حالٓووظؼٔخٍ كوو ٢ر٤ووغ
ٓٔخٔٛخص حُٔخٍ حُؼخّ حًُِٔٔٞش ُِيُٝوش حُٔظؼِووش رظِوي حُ٘وًَش ٝكووخ ً ُووَحٍ ٍثوٓ ْ٤ـِوْ حُوٍُٞحء ٍهوْ ُٔ 1506و٘ش  2005ر٘وؤٕ
ط٘ظووو ْ٤كٜوووِ٤ش رَٗوووخٓؾ اىحٍس حألٛووو ٍٞحًُِٔٔٞوووش ُِيُٝوووش  ،اؿوووَحءحص حُز٤وووغ روووخإلػالٕ رـَ٣ووويس حألهزوووخٍ رظوووخٍ٣ن ٝ 2005/6/29
ٝ 2005/9/25رـَ٣وويس حألٛووَحّ رظووخٍ٣و2005/9/25 ٝ 18 ٢ػووٖ ِٓح٣وويس ر٘ظووخّ حُٔظووخٍ٣ق حُٔـِوووش ُز٤ووغ ًخٓووَ حُٔوٓٞووخص حُٔخى٣ووش
ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج ٝكوخ َُِ٘ ١ٝحُٞحٍىس رٌَحٓش حُ٘وَٝ ، ١ٝرؼوي حطووخً ًخكوش اؿوَحءحص حُِٔح٣ويس
ٝحُزض كٜ٤خ ٖٓ هزَ ُـ٘ش حُزضٝ ،حكن ٓـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ًٔ ،خ ٝحكوض حُٔـٔٞػوش حُُٞحٍ٣وش ُِٔ٤خٓوخص حالهظٜوخى٣ش ػِو٠
ر٤غ ٓٔخٔٛش حُٔخٍ حُؼخّ رًَ٘ش ٓ َٜشبٌن الكوم للؽزل والنسٌج رخؿظٔخػٜ٤خ رظخٍ٣ن  14أؿٔطْ ٓ 5 ٝزظٔزَ  ، 2006ػْ أهوَص
حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش ُِ٘وًَش حُوخر٠وش ُِوطوٖ ٝحُـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝحُٔالروْ رخؿظٔخػٜوخ حُوٌ ١ػووي رظوخٍ٣ن  2006/10/1ر٤وغ
شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج  ،رخُٔٞحكوش ػِ ٠حُؼوَ ٝحُٔوويّ ٓوٖ ٗوًَش أٗويٍٝحٓخ حُؼخُٔ٤وش رخػظزوخٍ ٙأك٠وَ حُؼوَٝٝ
حُؼالػش حُٔويٓش ك ٢حُٞهض حُٔليى ك ٢حُِٔح٣يس ٓؼَحً ٝحطلخهخ ً ٓغ ًَحٓش حََُُ٘٘ ، ١ٝحء حأل ٍٞٛحُؼخرظش ًَُ٘ش مصر شابٌن الكاوم
للؽزل والنسٌج ري ٕٝحألٍحٝ ٢ٟحُٔٔخًٖ ٝحُ٘خى ١حَُ٣خ ٢ٟرٔزِؾ ( 174651398ؿ٘٤وٓ )ٚخثوش ٝأٍرؼوش ٓٝوزؼ٤ِٓ ٕٞوٓٝ ٕٞوظٔخثش
ٝٝحك ي ٝهٔٔ ٕٞأُوق ٝػالػٔخثوش ٝػٔخٗ٤وش ٝطٔوؼ ٕٞؿ٘٤و ، ٚرووالف كون حالٗظلوخع حُٔوُ٘ ١ٞوألٍ ٝرٞحهوغ ٓ %5وٖ هٔ٤ظٜوخ كٔوذ
هٞحػي حُظو ْ٤٤حُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ٝرخَُ٘ٝ ١ٝحُوٞحػي حُٔز٘٤ش روَحٍ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ٝ ،حػظٔيص ًَ ٓوٖ حُِـ٘وش حُُٞحٍ٣وش
ُِوٜوٜووش ٓٝـِوووْ حُوووٍُٞحء ٛوووٌح حُز٤وووغ  ،طووْ اهطوووخٍ حُ٘وووًَش حُٔووويػ ٢ػِٜ٤وووخ حُوخٓٔووش روووٌُي رخٌُظوووخد ٍهوووْ  ّ/1969رظوووخٍ٣ن
. 2006/10/8
ٝك٤غ اٗ ٚرخُز٘خء ػِٓ ٠خ طويّ كبٕ كو٤وش ِ١زخص حُٔيػ ٖ٤ك ٢حُيػ ٖ٤٣ٞاٗٔخ طظٔؼَ كِ١ ٢ذ حُلٌْ رٞهوق ط٘ل٤وٌ ػوْ اُـوخء هوَحٍ ًوَ
ٖٓ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ٝحُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜوخى٣ش ٓٝـِوْ حُوٍُٞحء رخُٔٞحكووش ػِو ٠ر٤وغ ًخكوش حألٛوٍٞ
حُؼخرظش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ـ ػيح حألٍحٝ ٢ٟحُٔزخٗ ٢حٌُٔ٘٤ش ـ اُٗ ٠وًَش أٗويٍٝحٓخ ٗوز ٖ٤طخًٔوظٝ َ٤حُٔٔوخْٛ
كٜ٤خ ًَ ٖٓ "أٗيٍٝحٓخ ( )%70ـ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ( )%18ـ حطلخى حُٔٔخٝ ، ")%12( ٖ٤ٔٛطؤؿ َ٤حألٍُٔ ٝيس ٓ 25و٘ش رٔوخروَ
كن حٗظلخع ػخرض رٞحهغ  ٖٓ %5هٔ٤ظٜخ ٓ٘٣ٞخ ً طـيى ُٔيس ٓٔخػِش ٓٝ ،خ ٣ظَطذ ػِوًُ ٠وي ٓوٖ آػوخٍ ،أهٜوٜخ رطوالٕ ػووي ر٤وغ ٗوًَش
ٜٓووَ ٗووز ٖ٤حٌُووُِ ّٞـووٍِ ٝحُ٘ٔوو٤ؾ حُٔزووَّ رووً ٖ٤ووَ ٓووٖ حُ٘ووًَش حُوخر٠ووش ُِوطووٖ ٝحُـووٍِ ٝحُ٘ٔوو٤ؾ ٝحُٔالرووْ ً٘خثزووش ػووٖ حُيُٝووش
رظلووٓ ٞ٣ٞووٖ ُٝحٍس حالٓوظؼٔخٍ ٗٝووًَش ٜٓووَ ٗووز ٖ٤حٌُووُِ ّٞـووٍِ ٝحُ٘ٔوو٤ؾ ًطووَف رووخثغ ٝ ،رووٗ ٖ٤ووًَش أٗوويٍٝحٓخ ٗووز ٖ٤طخًٔووظَ٤
ًطَف ٓ٘ظَٝ ،١رطالٕ ؿٔ٤غ حُوَحٍحص ٝحُظَٜكخص حُظو ٢طووٍَص ٝطَطزوض هوالٍ َٓحكوَ اػويحىٗٝ ٙلوخًٝ ، ٙاُوِحّ حُـٜوش حإلىحٍ٣وش
ٝحُٔ٘ظَ ٖ٣حُٔيػ ٠ػِ ْٜ٤حَُٜٔٝكخص .
ً
ٝك٤غ إ حُ٘ظَ ك ٢هزو ٍٞحُظويهَ ٓوٖ ػيٓو٣ ٚوؤط ٢كو ٢حُٜويحٍس طلي٣ويح ُِوٜوٓٞش ػخٓوش هزوَ حُظطوَم ُزلوغ حُويػ ١ٞرخٓوظؼَحٝ
حُيكٞع حٌُِ٘٤ش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُيكخع ٝطٔل ٚ٤حُٔٔظ٘يحص ٝحألٍٝحم حُٔويٓش ٓ٘ ْٜؿٔ٤ؼوخ ً هِٛٞوخً اُوٗ ٢ظ٤ـوش هوي طووق ػ٘وي ػويّ
حُوزٝ ٍٞهي ط٘لٌ اُ ٢حُٟٔٞٞع ٝ ،هز ٍٞحُظيهَ ك ٢حُيػ ١ٞارظيح ًء َ٣ط ٖٜرٔخ ُِٔ ٌٕٞ٣ظيهَ ٖٓ ِٜٓلش َٓطـوخس ٝال ٣ظٞهوق رلوخٍ
ػٔخ هي ٔ٣لَ ػ٘ ٚحُل َٜك ٢حُيػ ١ٞرؼيثٌ كؼ ٢ال ٣ؤطٍ ٢ؿٔخ ً رآؿوَ أٜٓ ٝوخىٍس ُؼخؿوَٓٝ ،وٖ ػوْ كوبٕ حُٔلٌٔوش ط٘ظوَ حُظويهَ كو٢
حُٜيحٍس طلي٣يحً ُِوٜٓٞش هزَ حُظطَم ُزلغ حُوٜٓٞش ٌٗالً ٟٞٞٓٝػخ ً .
ٝك٤وغ اٗووٝ ٚكووخ ً ُلٌووْ حُٔووخىس (ٓ )126ووٖ هووخٗ ٕٞحَُٔحكؼووخص حُٔيٗ٤ووش ٝحُظـخٍ٣ووش كووبٕ حُظوويهَ ٗٞػووخٕ :طوويهَ حٗ٠وؤخٓ٣ٝ ٠وٜووي رووٚ
حُٔظيهَ حُٔلخكظش ػِ ٠كوٞه ٚػٖ ٣َ١ن ٓٔخػيس أكي َ١ك ٢حُوٜٓٞش ك ٢حُيكخع ػٖ كوٞهٝ ،ٚطيهَ ٛـ ٢ٓٞأ ٝهٜخٓ٣ ٢زـو٠
ٓ٘ ٚحُٔظيهَ حُيكخع ػٖ ٜٓوِلظ ٚحُوخٛوش ٟوي َ١كو ٢حُويػ٘٣ٝ ،ٟٞوظَُ ١وزو ٍٞحُظويهَ ر٘ٞػ٤وٗ ٚوَ١خٕ :حأل ٍٝإٔ طٌوُ ٕٞطخُوذ
حُظيهَ ِٜٓلش ك ٢حُظيهَ ٝ ،حُؼخٗ ٢إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى حٍطزخ ١رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حُيػ ٟٞحأل٤ِٛش ٣ٝ ،ظلون حالٍطزوخ ١رٞؿوٞى ٛوِش طـؼوَ ٓوٖ
كٖٔ ٓ َ٤حُؼيحُش ٗظَٔٛخ ٓؼخ ً ُظلو٤ؤٜخ ٝحُل َٜكٜٔ٤وخ رلٌوْ ٝحكوي طالك٤وخ ً الكظٔوخٍ ٛوي ٍٝأكٌوخّ ٓظ٘خه٠وش أٜ٣ ٝــوـؼذ حُظٞك٤ون
رٜ٘٤خ٣ٝ ،ظؼ ٖ٤إٔ ٣ظْ حُظيهَ رؤكي ِ٤ٓٝظ :ٖ٤حأل ٠ُٝرخإلؿَحءحص حُٔؼظخىس َُكغ حُيػ ١ٞهزَ  ّٞ٣حُـِٔشٝ ،حُؼخٗ٤ش رطِزٗ ٚولخٛش كو٢
حُـِٔش رل ٍٞ٠حُوٝ ،ْٜال ٣وزَ حُظيهَ رؼي اهلخٍ رخد حَُٔحكؼش.
ٝك٤غ اٗ ٚرخُ٘ٔزش ُطخُز ٢حُظيهَ حالٗٔ٠خٓ ٢اُ ٠حُٔيػ ٖ٤كوي أري ٟػيى ٖٓ حُؼخِٓ ٖ٤ر٘وًَش ٜٓوَ ٗوز ٖ٤حٌُوُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ
ٝػيى آهَ ٖٓٔ هَؿٞح اُ ٠حُٔؼخٕ حُٔزٌَ حُظيهَ حالٗٔ٠خٓ ٢اُ ٠حُٔيػ ، ٖ٤اال إٔ ِ١ز ٌٖ٣ ُْ ْٜك ٢ك ٍٞ٠ؿٔ٤غ حُوٓٝ ّٜٞوٖ
ػْ ًخٕ ٣ظؼ ٖ٤ػِ ْٜ٤حُظيهَ حالٗٔ٠خٓ ٢ربطزخع حإلؿَحءحص حُٔؼظخىس َُكغ حُيػٓٝ ٟٞيحى ٍٓو ّٞحُظويهَ ٛٝوٓ ٞوخ ُوْ ٠ٜ٘٣وٞح اُ٤و، ٚ
ً ٞٛٝحص حألَٓ رخُ٘ٔزش ُطِذ طيهَ ًَ ٖٓ اروَح ْ٤ٛػزوي حُوَإٝف ٜٓوطل ٢ػٔ٤وٓٝ ، ٢لٔوٞى ٓلٔوي ٜٓوطلٓٞٓ ٢و ٢رٔوخ ٣ظؼوٖ٤
ػِوو ٠حُٔلٌٔووش حالُظلووخص ػووٖ طِووي حُطِزووخص  ،رٔ٘٤ووخ ِ١ووذ حُظوويهَ حٗ٠وؤخٓ٤خ ً اُوو ٠حُٔوويػ ٖ٤كٔووي ١حُيٓووٞهٓ ٢لٔووي حُلوَحٗووٝ ٢حطوووٌ
اؿَحءحص حُظيهَ رٔٞؿذ ٛل٤لش ٓؼِ٘ش ٝرؼي ٓيحى حَُْٓ حُٔوٍَ هخٗٗٞوخً  ،ومتاى كانات شاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج
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من األموال المملوكة للدولة ملكٌة عامة والتً أوجب الدساتور ومان بعاده الماادة ( )6مان اإلعاالن الدساتوري علاى كال ماواطن
حماٌتها ودعمها والذود عنها ضد كل من ٌحاول العبث بها أو انتهاك حرمتها ، ،فقد أصبح على كل مواطن ،بما فً ذلك الخصام
المتدخل ،واجب حماٌتها بالمطالبة بالتحقق من مشروعٌة اإلجراءات التً اتخذت للتصرؾ فٌها ومادى صاحة عقاد بٌاع أصاولها
وتأجٌر أراضٌها  ٖٓٝ ،ػْ ٣ظٞحكَ ُِٔظيهَ حٗٔ٠خٓ٤خ ُِٔيػ ٖ٤حُٜلش ٝحُِٜٔلش ك ٢طؤ٤٣وي حُٔويػ ٖ٤كوِ١ ٢زوخطٝ ْٜحالٗ٠ؤخّ اُوْٜ٤
ُِو٠خء ر ٌٜٙحُطِزخص  ٖٓٝ ،ػْ كبٕ طيهِ ٌٕٞ٣ ٚهي طْ ٖٓ ًٛ ١لش ٜٓٝوِلش ٝروخإلؿَحءحص حُٔووٍَس هخٗٗٞوخ ً رٔوخ ٣ظؼوٓ ٖ٤ؼو ٚهزوٍٞ
طيهِ ٚحٗٔ٠خٓ٤خ ً اُ ٠حُٔيػ.ٖ٤
وحٌث إنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والبٌا إ بنظر الدعوى  ،ؾٖٓ حألٓو ٍٞحُٔٔؤِش إٔ حالهظٜوخ ٙحُوٞالث٣ ٢ؼظزوَ ٓوٖ
حُ٘ظخّ حُؼخّٓ ٌٕٞ٣ٝ ،طَٝكخ ىحثٔخ ػِ ٠حُٔلٌٔش ًٔٔؤُش أ٤ُٝش ٝأٓخٓ٤ش طو ٠٠كٜ٤وخ ٓوٖ طِووخء ٗلٔوٜخ ى ٕٝكخؿوش اُو ٠ىكوغ روٌُي
ٖٓ أكي حُو ّٜٞرٔوخ ٌ٣لوَ أال طو٠و ٠حُٔلٌٔوش كو ٢حُويػ ٟٞأ ٝكوٗ ٢ون ٜٓ٘وخ ػِو ٠كو ٖ٤طٌو ٕٞحُٔ٘خُػوش رَٓظٜوخ ٓٔوخ ٣ووَؽ ػوٖ
حهظٜخٜٛخ ٝٝال٣ظٜخ( .حُٔلٌٔش حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ – حُطؼٖ ٍهْ ُٔ 382و٘ش  34م – ؿِٔوش  1994/6/20ـ ٝحُطؼوٖ ٍهوْ ُٔ 1597و٘ش
 30م – ؿِٔش )1991/6/8
وحٌث إن اختصاص محكمة القضاء اإلداري بنظر الدعوى ٌتحدد بحسب المنازعة المعروضة على المحكمة وطبٌعة القرار
اإلداري المطعون فٌه إن وجد  ،والثابت أن القرار المطعون فٌه ولبن صدر وفقاإ للتكٌٌؾ السالؾ البٌان  ،طؤٓٔ٤خً ػِ٠
حإلؿَحءحص حُظ ٢حطزؼظٜخ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ  ٢ٛٝ ،إحدى الشركات القابضة التً تعتبر من
أشخاص القانون الخاص بحسبانها من حًَُ٘خص حُٔٔخٔٛش حُظ َٟٔ٣ ٠ػِٜ٤خ ٗ ٜٙٞهخٗ ٕٞحًَُ٘خص حُٔٔخٔٛش ًَٗٝخص
حُظ٤ٛٞش رخألٓٝ ْٜحًَُ٘خص ًحص حُٔٔج٤ُٞش حُٔليٝىس حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 159ش  ، 1981وفقا لما تقضى به المادة األولى
من مواد إصدار قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم  203لسنة  ،1991كٔ٤خ ُْ َ٣ى ر٘ؤٗ ٚٗ ٚهخ ٙك٠
ٌٛح حُوخٗٝ ٕٞرٔخ ال ٣ظؼخٍٓ ٝغ أكٌخٓ ،ٚإال أن صدوره على سند من تلك اإلجراءات التً اتبعتها حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ال ٌنفى عن القرار المطعون فٌه صفة القرار اإلدارى باعتباره اكٜخكخ ُإلىحٍس رٔخ ُٜخ ٖٓ ِٓطش ػٖ اٍحىطٜخ
حُِِٔٓش روٜي اكيحع ًَِٓ هخٗٓ ٠ٗٞؼٓ ٖ٤ظً ٠خٕ ًُي ؿخثِحً ٌ٘ٔٓٝخ حرظـخء طلو٤ن ِٜٓلش ػخٓش ،ومن ثم ال ٌُخرج الدعوى
الماثلة عن نطاق االختصاص الوالبى المقرر لمحاكم مجلس الدولة ،أو ٌجعلها ؼٌر مقبولة النتفاء القرار اإلداري  ،ذلك أن
ٓئً ، ٟخ ُْ طظَى أَٓ طلي٣ي حَُٔ٘ٝػخص ٝحًَُ٘خص حُظ ٢ططَف ُِوٜوٜش ٝطِي حُظ ٢طزو٠
الدولة لم تترك أَٓ حُوٜوٜش ُ
طلض ٓ٤طَس حُيُٝش  ٝ ،تنفٌذ خطتها ،لتوسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خالل تنفٌذ برنامج الخصخصة
والتحول إلى القطاع الخاص وتطوٌر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العامة للدولة  ،لم تترك ذلك كله لشركات قطاع األعمال
العام ذاتها ،سواء كانت من الشركات القابضة أو التابعة ُظوٍَ ر٘ؤٜٗخ ٓخ ط٘خء ٖٓ هَحٍحص  ،وإنما حرصت على أن ٌكون تنفٌذ
هذه الخطة من اختصاص الدولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها اإلدارٌة بموجب قرارات تصدر عنها وتحت رقابتها وإشرافها،
وهو أمر لٌس بؽرٌب فالم ال محل الخصخصة هو مال عام وحصٌلة بٌع المال العام هً من نصٌب الخزانة العامة للدولة ولٌس
من نصٌب خزانة الشركات القابضة أو الشركات التابعة  ،ومن ثم فقد أشركت الدولة معها الشركات القابضة فً بعض إجراءات
عملٌات الخصخصة بمنحها قدر من اختصاصات الجهة اإلدارٌة بتفوٌضها نٌابة عن وزارة االستثمار فً اتخاذ إجراءات البٌع
والخصخصة وإبرام عقد البٌع وفقا إ لقرارات تنظٌمٌة صادرة عن الدولة  ،ولٌتم ذلك تحت إشراؾ ومراقبة ومتابعة وموافقة
واعتماد الجهات اإلدارٌة المنوط بها تنفٌذ برنامج الخصخصة ممثلة فً مجلس الوزراء  ،ومن ثم ال تكون الشركات القابضة
حٌن تمارس وتباشر هذا االختصاص المفوضة به من قبل الجهات اإلدارٌة  ،مباشرة له بصفتها شخص من أشخاص القانون
الخاص  ،وإنما تباشره بصفتها مفوضة من الدولة فً اتخاذ إجراءات محددة ضمن برنامج الخصخصة وفقا إ لموافقات سابقة
وأخرى الحقة واعتماد من الجهات اإلدارٌة المسبولة عن الخصخصة للخطوات التمهٌدٌة والنهابٌة  ٖٓٝ ،ػْ كوي ٛيٍ رظخٍ٣ن
 2000/8/20هَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1765ش  2000رظٌ٘ َ٤حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش (حُؼيى ٍهْ ٖٓ 197
حُٞهخثغ حُٔ٣َٜش رظخٍ٣ن  ، )2000/8/30ونصت المادة الثانٌة منه على أن (تختص اللجنة بدراسة كل ما ٌتعلق بموضوعات
الخصخصة فى مختلؾ المجاالت ،ولها على األخص:
 -1تحدٌد المشروعات والشركات التً ٌمكن طرحها للخصخصة ،وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة.
 -2وضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنامج زمنً فً ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بٌانات أو تقارٌر.
 -3اقتراح المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة.
 -4اقتراح أوجه صرؾ أو استثمار ناتج الخصخصة.
 -5اعتماد توصٌات الوزراء المعنٌٌن بشأن قٌمة الشركات واألصول المطروحة والجدول الزمنً لطرح هذه الشركات
واألصول)
ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن (ترفع اللجنة تقارٌرها وتوصٌاتها شهرٌا إلى مجلس الوزراء).
وعلى ذلك فالشركات القابضة ال تملك أي حق فً بٌع أي قدر من المال العام إال وفقا إ لقرارات إدارٌة تصدر من السلطات
اإلدارٌة بالدولة ضمن برنامج الخصخصة تبدأ بتحدٌد اللجنة العلٌا للخصخصة المشار إلٌها وحدها ودون ؼٌرها المشروعات
والشركات التً ٌمكن طرحها للخصخصة ،وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة  ،ووضع خطة شاملة للخصخصة
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مدعمة ببرنامج زمنً فً ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بٌانات أو تقارٌر ،واقتراح المعاٌٌر والضوابط التً تتم على
أساسها الخصخصة  ،وتوجٌه صرؾ أو استثمار ناتج الخصخصة إلى الخزانة العامة  ،ثم اعتمادها لتوصٌات الوزراء المعنٌٌن
بشأن تقٌٌم الشركات واألصول المطروحة للبٌع وتحدٌد قٌمتها والجدول الزمنً لطرح هذه الشركات واألصول  ،وتنتهً بتولً
اللجنة رفع تقارٌرها وتوصٌاتها شهرٌا إ إلى مجلس الوزراء الذي ٌتعٌن علٌه اعتماد أو رفض اعتماد عملٌة البٌع التً تتم فً
إطار برنامج الخصخصة.
وقد أكد البند ( )2من المادة األولى من قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  231لسنة  2004بتنظٌم وزارة االستثمار على قٌام الوزارة
بالعمل على تنمٌة وتشجٌع االستثمار من خالل (توسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خالل تنفٌذ برنامج
الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص وتطوٌر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العامة للدولة) ًٔ ،خ أًي حُز٘ي ( ٖٓ )2حُٔخىس
حُؼخٗ٤ش ٖٓ هَحٍ ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش حُٔ٘خٍ اُ ٚ٤حهظٜخُٝ ٙحٍس حالٓظؼٔخٍ رظ٘لً ٌ٤خكش حالهظٜخٛخص ٝحُٔٔج٤ُٞخص حُٜٔ٘ٙٞ
ػِٜ٤خ ك ٢هخًَٗٗ ٕٞخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 203ش ٝ 1991الثلظ ٚحُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝ ،رٜلش هخٛش حطوخً
حُوَحٍحص حُالُٓش ُِٔلخكظش ػِ ٠كوٞم حُيُٝش كًَٗ ٢خص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٝ ،حإلَٗحف ػِ ٠ط٘ل ٌ٤رَٗخٓؾ ٗوَ حٌُِٔ٤ش ُِوطخع
حُوخٝ ٙأِٓٞد حُز٤غ ٝرَحٓؾ اػخىس ٌِ٤ٛش حًَُ٘خص حُظخرؼش ٌِ٤ٛٝش حُؼٔخُش ٝ ،حهظَحف أٝؿ ٚحٓظويحّ ػٞحثي حُز٤غ ٝ ،حإلَٗحف
ػِ ٠حالٓظلخىس ٖٓ حُٔ٘ق حُٔويٓش ُِٔٔخػيس ك ٢ط٘ل ٌ٤رَٗخٓؾ ٗوَ حٌُِٔ٤ش ُِوطخع حُوخٝ ، ٙرَحٓؾ اػخىس ٌِ٤ٛش حًَُ٘خص حُظخرؼش.
ٝؿخء هَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1506ش ٘٤ُ 2005ظْ كِ٤ٜش رَٗخٓؾ اىحٍس حأل ٍٞٛحًُِٔٔٞش ُِيُٝش ُٞ٤ؿذ ا٣يحع
كِ٤ٜش ر٤غ حُل ٜٚك ٢كٔخد أٓخٗخص رخُز٘ي حًَُُِٔ( ١لٔخد حُوِحٗش حُؼخٓش ُِيُٝش)ًُٝ ،ي هالٍ ٓزؼش أ٣خّ ػَٔ ٖٓ طخٍ٣ن
طلِٜ٤ٜخ ٤ُٝ ،ظْ طل َ٣ٞكِ٤ٜش حُز٤غ اُ ٠كٔخد حُـٜخص حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ كٔذ ٓٔخٔٛش ًَ ٜٓ٘خ رؼي حٓظٌٔخٍ اؿَحءحص حُز٤غ
ٞٓٝحكوش ُٝحٍط ٢حُٔخُ٤ش ٝحالٓظؼٔخٍ ًظخر٤خ ً ١ ،زوخً ُِوٞحػي حُٔؼٔ ٍٞرٜخًُٝ ،ي كٔ٤خ ػيح كِ٤ٜش ر٤غ ًَٗخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ أٝ
أُٜٞٛخ حإلٗظخؿ٤ش أٔٓ ٝخٔٛظٜخ ك ٢حًَُ٘خص حُٔ٘ظًَش ـ ٜ٘ٓٝخ كِ٤ٜش ر٤غ حًَُ٘ش حُظخرؼش ٓلَ حُز٤غ ـ ك٤ظ ٠ُٞحُز٘ي رٔـَى
اهطخٍ ٖٓ ٙهزَ ُٝحٍس حالٓظؼٔخٍ ه٤يٛخ ُلٔخد ُٝحٍس حُٔخُ٤ش رؼي ه ْٜطٌخُ٤ق َٜٝٓٝكخص حُز٤غ حُٔؼظٔيس ٖٓ حُـٜخص حُوخثٔش
رخُز٤غ" .
وبعد ذلك جاءت نصوص قرار وزٌر االستثمار رقم  342لسنة ( 2005الوقابع المصرٌة ـ العدد  251فً  6نوفمبر )2005
قاطعة الداللة على أن قٌام ب عض الجهات ومنها الشركات القابضة ببٌع مساهمات المال العام واألصول المملوكة للدولة  ،إنما
ٌتم بتفوٌض من وزارة االستثمار ولحساب الدولة ولٌس لحساب تلك الجهات .فقد نصت المادة الثانٌة من القرار المشار على
أن (تلتزم كافة الجهات التى تفوضها وزارة االستثمار فى بٌع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع
األعمال العام واألشخاص االعتبارٌة العامة بإٌداع حصٌلة البٌع فى حساب ٌفتح بالبنك المركزى المصرى باسم "حصٌلة بٌع
األصول المملوكة للدولة" وذلك خالل سبعة أٌام عمل من تارٌ التحصٌل).
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن (على الجهة المفوضة بالبٌع موافاة إدارة األصول بوزارة االستثمار بصورة كاملة
من مستندات البٌع وما ٌفٌد تحوٌل الحصٌلة لحساب "حصٌلة بٌع األصول المملوكة للدولة" المخصص لذلك بالبنك المركزى
فور إتمام عملٌة البٌع )...........
ونصت المادة الرابعة من القرار المشار إلٌه على أن (تقوم إدارة األصول بوزارة االستثمار بإخطار وزارة المالٌة بإتمام
إجراءات البٌع وتورٌد حصٌلة البٌع خالل سبعة أٌام عمل من تارٌ استالمها للمستندات المشار إلٌها فً المادة السابقة).
ٝكً ٢حص حُٔ٤خم ؿخءص حُٔخىس (ٌٍَٓ 26حً) ٖٓ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخًَٗٗ ٕٞخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍس روَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ
حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1590ش ٝ 1991حُٔ٠خكش روَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 980ش ُ 2006ظٞؿذ إٔ ٣ظْ َ١ف حًَُ٘خص
حُظخرؼش ك ٢ا١خٍ رَٗخٓؾ اىحٍس حأل ٍٞٛحُٔؼظٔي أ٣خ ًخٗض ِ٤ٓٝش حُز٤غ َ١ ٌٕٞ٤ُٝ ،ف حًَُ٘ش حُظخرؼش رخٌُخَٓ أ ٝرؤؿِز٤ش حألْٜٓ
كٜ٤خ رطَ٣ن حالًظظخد أ ٝر٘ظخّ ػَ ٝٝحَُ٘حء ٖٓ هالٍ رٍٛٞش حألٍٝحم حُٔخُ٤ش  -رؼي ػَ ٝحُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚػِ ٠حُٔـٔٞػش
حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش رل َ٣ُٝ ٍٞ٠حُو ٟٞحُؼخِٓش ٝحُٜـَس حُظ ٢طٌِ٘ض رٔٞؿذ هَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ 127
ُٔ٘ش  2006ر٘ؤٕ طٌ٘ َ٤حُٔـٔٞػخص حُُٞحٍ٣ش  ،ػِ ٠إٔ ٣ظْ حُؼَ ٝػِ ٠حُٔـٔٞػش حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ الٓظٌٔخٍ اؿَحءحص حُز٤غ
ُٔٔظؼَٔ ٍث ٢ٔ٤أ ٝأًؼَ رٜلش ٜٗخث٤ش  ٖٓٝ ،ػْ كبٕ اؿَحءح هٜوٜش أَٝ٘ٓ ١ع أ ٝر٤غ أ ٖٓ ١حًَُ٘خص حُظخرؼش ـ ٜ٘ٓٝخ
حًَُ٘ش حُظخرؼش ٓلَ حُز٤غ ـ  َٔ٣رٔـٔٞػش ٖٓ حَُٔحكَ حإلىحٍ٣ش حُِٔٔ٤س:
أُٜٝخ ـ َٓكِش طوَ َ٣حُز٤غ رظلي٣ي حًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ ُظٌٓ ٕٞلالً ُِوٜوٜش ٝهَٝؿٜخ ٖٓ طلض ٓ٤طَس حُيُٝش ٝ ،حهظَحف
حُٔؼخٝ َ٤٣حُٞ٠حر ٢حُظ ٢طظْ ػِ ٠أٓخٜٓخ هٜوٜش طِي حًَُ٘ش ٝ ،حهظَحف أٝؿَٛ ٚف أ ٝحٓظؼٔخٍ ٗخطؾ هٜوٜش حًَُ٘ش ،
ٓ ٞٛٝخ طظٞال" ٙحُِـ٘ ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش" حٌُِٔ٘ش ٝحُٔليى حهظٜخٜٛخ روَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1765ش
ٝ 2000حُظ ٢طؼظٔي ط٤ٛٞخص  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ حُٔوظ ٚر٘ؤٕ هٔ٤ش حًَُ٘ش ٝحأل ٍٞٛحُٔطَٝكش  ،ػْ طلُٔ ِٚ٤ـِْ حٍُُٞحء
الػظٔخى.ٙ
ٝػخٜٗ٤خ ـ َٓكِش طل َ٣ُٝ ٞ٣ٞحالٓظؼٔخٍ ًَُِ٘ش حُوخر٠ش حُٔوظ ٜش الطوخً اؿَحءحص َ١ف حًَُ٘ش ُِوٜوٜش ٝاؿَحءحص ارَحّ
ػوي حُز٤غ ٗ٤خرش ػٖ حُيُٝش ٓخٌُش ٍأّ ٓخٍ حًَُ٘ش رخٌُخَٓ ٝكوخ ً ُوَحٍ ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش ٍهْ ُ٘ٔ 231ش  2004رظ٘ظُٝ ْ٤حٍس
حالٓظؼٔخٍ ٝ ،هَحٍ  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ ٍهْ ُ٘ٔ 342ش . 2005
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ٝػخُؼٜخ ـ َٓكِش ٓٞحكوش حُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش حٌُِٔ٘ش روَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 127ش 2006
رَثخٓش  َ٣ُٝحُٔخُ٤ش ػِ ٠حٓظٌٔخٍ اؿَحءحص ر٤غ حًَُ٘ش ط٘لٌ٤حً ُلٌْ حُٔخىس (ٌٍَٓ )26حً ٖٓ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِوخٍٗ ٕٞهْ 203
ُٔ٘ش  1991حُٔ٠خكش روَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 980ش  2006حُظ ٢أٝؿزض ٓٞحكوش حُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص
حالهظٜخى٣ش ػِ ٠حٓظٌٔخٍ ر٤غ حًَُ٘خص حُظخرؼش ُٔٔظؼَٔ ٍث ٢ٔ٤هزَ حُؼَ ٝػِ ٠حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِظـخٍس ًُٝ ،ي
رخُ٘ٔزش ُٔخ ٣ظْ ر٤ؼ ٖٓ ٚحًَُ٘خص رؼي طؼي َ٣حُٔخىس (ٌٍَٓ )26حً حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ.
ٍٝحرؼٜخ ـ َٓكِش ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػِ ٠حُز٤غ ٝكوخ ً ُوخًَٗٗ ٕٞخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ
ُ٘ٔ 203ش . 1991
ٝهخٜٓٔخ ـ َٓكِش ػَ ٝطل٤ٜالص ػِٔ٤ش ر٤غ حًَُ٘ش ػِ ٠حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ٓٝـِْ حٍُُٞحء إلهَحٍ ٝحػظٔخى حُز٤غ.
ٓٝخىٜٓخ ـ َٓكش ه٤خّ (حًَُ٘ش حُ وخر٠ش حُٔوظٜش) رٔٞحكخس اىحٍس حأل ٍٞٛرُٞحٍس حالٓظؼٔخٍ رٍٜٞس ًخِٓش ٖٓ ٓٔظ٘يحص حُز٤غ ٓٝخ
٣ل٤ي طل َ٣ٞحُلِ٤ٜش ُلٔخد "كِ٤ٜش ر٤غ حأل ٍٞٛحًُِٔٔٞش ُِيُٝش" حُٔوٌُُ ٜٚي رخُز٘ي حًَُِٔ ١ك ٍٞاطٔخّ ػِٔ٤ش حُز٤غ
ٝكوخً ُوَحٍ  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ ٍهْ ُ٘ٔ 342ش ُ 2005ظو٤ي ك ٢هِحٗش حُيُٝش ُٝلٔخرٜخ ٓٔؼِش كُٝ ٢حٍس حُٔخُ٤ش رؼي ه ْٜطٌخُ٤ق
َٜٝٓٝكخص حُز٤غ حُٔؼظٔيس ٖٓ حُـٜش حُوخثٔش رخُز٤غ ٝكوخ ً ُوَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1506ش  2005ر٘ؤٕ ط٘ظْ٤
كِ٤ٜش رَٗخٓؾ اىحٍس حأل ٍٞٛحًُِٔٔٞش ُِيُٝش.
ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ حُـٜخص حُظ ٢طظ ٠ُٞر٤غ ٓٔخٔٛخ ص حُٔخٍ حُؼخّ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٝحُز٘ٞى ًَٗٝخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ
ٝحألٗوخ ٙحالػظزخٍ٣ش حُؼخٓشٜ٘ٓٝ ،خ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ اٗٔخ طو ّٞربؿَحءحص حُز٤غ ٗ٤خرش ػٖ
حُيُٝش ٝأٗوخٜٛخ حالػظزخٍ٣ش حُؼخٓشٝ ،رظلٜ٘ٓ ٞ٣ٞخ ٖٓٝ ،ػْ كبٕ حُوَحٍحص حُظ ٢طٜيٍٛخ طِي حُـٜخص ٓخ  ٢ٛك ٢كو٤وش حألَٓ اال
طؼزَ٤حً ػٖ حإلٍحىس حُِِٔٓش ُِيُٝش بقصد ط٘ٔ٤ش ٝط٘ـ٤غ حالٓظؼٔخٍ ٖٓ هالٍ ط٤ٓٞغ هخػيس ٌِٓ٤ش ًَٗخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ تحقيقاً
للمصلحة العامة ٝ ،طؼي ر ٌٜٙحُٔؼخرش ٛخىٍس ػٖ  ٌٙٛحُـٜخص رخػظزخٍٛخ ِٓطش ػخٓش ٝ ،طٌ ٕٞحُٔٞحكوش ػِٜ٤خ ٖٓ حُٔـٔٞػش
حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش ػْ حػظٔخىٛخ ٖٓ ًَ ٖٓ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ٓٝـِْ حٍُُٞحء هَحٍحص اىحٍ٣ش ٓٔخ ٘٣يٍؽ
حُطؼٖ ػِٜ٤خ  ٖٟٔحهظٜخٓ ٙـِْ حُيُٝش ر٤ٜجش ه٠خء اىحٍ.١
وحٌث إنه ومما ٌؤكد ما تقدم أن األموال التً تتولى تلك الجهات بٌعها ،نٌابة عن الدولة ،فهً وإن كانت مان األماوال المملوكاة
للدولة ملكٌة خاصة ،وفقا لما تقضى به حُٔخىس ( ٖٓ )12هخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُظ ٢ط٘ ٚػِ ٠إٔ " طؼظزَ أٓٞحٍ حًَُ٘ش ٓوٖ
حألٓووٞحٍ حًُِٔٔٞووش ُِيُٝووش ٌِٓ٤ووش هخٛووش ،"............إال أن ذلااك ال ٌحااول دون إضاافاء صاافة القاارار اإلداري علااى القاارارات الت اً
تصدرها تلك الجهات للتصرؾ فً هذه األموال ،إذ ٌتعٌن فً هذا الشأن التمٌٌز بٌن نوعٌن من األعمال:
النوع األول :وٌشمل األعمال التً تؤدى إلى اكتساب الدولة لملكٌة أموالها الخاصة أو التصرؾ فٌهاا باأي تصارؾ ناقال للملكٌاة
كالبٌع أو الهبة ،أو مقٌد لها كتقرٌر حق من الحقوق العٌنٌاة األصالٌة علٌهاا كحاق االنتفااع أو حاق االرتفااق أو الحقاوق العٌنٌاة
التبعٌة كالرهن الرسمً أو حقوق االمتٌاز:
ٛٝوو ٢أػٔووخٍ طٜوويٍ ػووٖ حُيُٝووش رخػظزخٍٛووخ "ٓووِطش ػخٓووش" ٝكوووخ ُِوووٞحٗٝ ٖ٤حُِووٞحثق حُظ و ٢طوو٘ظْ ً٤ل٤ووش ه٤خٜٓووخ رٜووٌ ٙحألػٔووخٍ،
ٝحإلؿَحءحص ٝحُوٞحػي حُظ٣ ٢ظؼ ٖ٤ػِٜ٤خ حالُظِحّ رٜخ ػ٘ي اؿَحثٜخ ُ ٌٜٙحُظَٜكخصً ،وٞحُٗٝ ٖ٤وٞحثق حُٔ٘خهٜوخص ٝحُِٔح٣ويحصًُٝ ،وي
روٜي اكيحع ًَِٓ هخٗٓ ٢ٗٞؼ ٖ٤كٗ ٢ؤٕ حُٔخٍ حُِٔٔٞى ُٜخ ٌِٓ٤ش هخٛش ،رـ٤وش طلو٤ون ٜٓوِلش ػخٓوشٝ .رٜوٌ ٙحُٔؼخروش طؼظزوَ ٛوٌٙ
حألػٔخٍ هَحٍحص اىحٍ٣ش ٓٔخ ٣وظ ٚه٠خء ٓـِْ حُيُٝش رخُل َٜك ٠حُٔ٘خُػوخص حُٔظؼِووش رٞهوق ط٘ل٤وٌٛخ ٝاُـخءٛوخ ٝحُظؼو ٞ٣ٞػوٖ
حألَٟحٍ حُ٘خطـش ػٜ٘خ.
حُ٘وٞع حُؼووخٗ٘٣ٝ :٢وؤَ حألػٔوخٍ حُظو ٢رٔٞؿزٜووخ طٔوخٍّ حُيُٝووش حُلوون كو ٢اىحٍس ٝحٓووظؼٔخٍ ٝحٓووظـالٍ حألٓوٞحٍ حًُِٔٔٞووش ُٜووخ ٌِٓ٤ووش
هخٛش ٝحالٗظلخع رٜخٓ ،ؼِٜخ كًُ ٢ي ٓؼَ ػٔ ّٞحألكَحى حُؼخى ٖٓ ٖ٤٣حألٗوخ ٙحُطز٤ؼ ٖ٤٤أ ٝحالػظزخٍ:ٖ٤٣
 ٢ٛٝأػٔخٍ ال ٜ٣يم ػِٜ٤خ ٛٝق حُوَحٍ حإلىحٍٝ ،١طوَؽ حُٔ٘خُػخص حُظ ٢طؼ ٍٞر٘ؤٜٗخ ػٖ حالهظٜخ ٙحُٞالثُٔ ٢لوخًْ ٓـِوْ
حُيُٝش ُظوظ ٚرٜخ ؿٜش حُو٠خء حُؼخى.ٟ
ٝك٤غ إ ه٠خء ٓـِْ حُيُٝش حُلَٗٔٝ ٢هي حٗظَُ ١ؼيّ اٟلخء ٛلش حألػٔخٍ حإلىحٍ٣وش ػِو ٠حُووَحٍحص ؿ٤وَ حُالثل٤وش حُظو ٠طظؼِون
رووبىحٍس حألٓووٞحٍ حًُِٔٔٞووش ُِيُٝووش ٝأٗوخٛووٜخ حالػظزخٍ٣ووش حُؼخٓووش ٌِٓ٤ووش هخٛووش Les decisions non reglementaires
 relatives a la gestion du domaine priveأال طٌووٛ ٕٞووٌ ٙحُوووَحٍحص ٓ٘لٜووِش " "Detachableػووٖ اىحٍس حُٔووخٍ
حُووخ ،ٙأ ٝطظؼِون رظٔوَٓ َ٤٤كون ػوخّ "ٓٝ ."se rattache a l'execution d'un service publicوٖ ػوْ ه٠وٓ ٠ـِوْ
حُيُٝش حُلَٗٔ ٠رخػظزخٍ حُوَحٍحص حُٜخىٍس رظؤ ْ٤حٓظؼٔخٍ رؼ ٞحألٓخًٖ حُٞحهؼش رٔزخًِٗٞٔٓ ٠ش ُِيُٝوش ٌِٓ٤وش هخٛوش رو ٖ٤رؼوٞ
حُ٘وخرخص هَحٍحص اىحٍ٣شًٔ ،خ ه ٠٠رخػظزخٍ حُوَحٍ حُٜخىٍ رخُظَه ٚ٤روطغ حأله٘خد ربكي ٟحُـخرخص حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٌِٓ٤وش هخٛوش
هَحٍحً اىحٍ٣خ ً الٍطزخ ٚ١رَٔكون كٔخ٣وش حُـخروخص(Rene Chapus, Droit Administratif General, tom1, 11edition, .
)p480-482
ٝك٤غ اٗ ٚكٟٞ ٢ء ٓخ طويّ ،كبٕ حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞكُٝ ،ٚ٤جٖ طؼِون ٟؤٖ َٓحكِو ٚروبؿَحءحص هٜوٜوش ٝر٤وغ ٗوًَش ٜٓوَ ٗوزٖ٤
حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ًٔوخٍ ِٓٔوٞى ُِيُٝوش ٌِٓ٤وش هخٛوش ٝحُظو ٢طُٞظٜوخ حُ٘وًَش حُوخر٠وش ُِوطوٖ ٝحُـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝحُٔالروْ ٍؿوْ
ًٜٗٞخ ٗو ٖٓ ٚأٗوخ ٙحُوخٗ ٕٞحُوخ ، ٙاال أُٗ٣ ٚؼي هَحٍحً اىحٍ٣خ ً رخٓظ٤وخُ ،رخػظزوخٍ أٗو ٚؿوخء طؼز٤وَحً ػوٖ حإلٍحىس حُِِٔٓوش ُـٜوش
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حإلىحٍس حُظ ٢حددت شركة مصر شبٌن الكاوم للؽازل والنساٌج ضامن برناامج الخصخصاة وقاررت معااٌٌر وضاوابط خصخصاتها ،
و أٗخروض ٝكٟٞووض حُ٘ووًَش حُوخر٠ووش حُٔووًٌٍٞس كو ٠حُظؼز٤ووَ ػووٖ ٛووٌ ٙحإلٍحىس ،رووَ ٝحػظٔوويص طِوي حإلؿووَحءحص ٝأهووَص رٔووخ حٗظٜووض اُ٤ووٚ
رخُؼَ ٝػِ ٖٓ ًَ ٠حُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش ٝحُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ٓٝـِْ حٍُُٞحء ٝ ،ط٠ؤٖ طٜوَكخً
ٗخهالً ٌُِِٔ٤ش رز٤غ ٓ % 100وٖ أٛوٗ ٍٞوًَش ٜٓوَ ٗوز ٖ٤حٌُوُِ ّٞـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝآهوَ رظوَ٣وَ كون حٗظلوخع ُٔويس (ٓ )25و٘ش ػِو٠
أٍح ٢ٟحًَُ٘ش طـيى ُٔيس أهَ ٟرٔوخرَ حٗظلخع ػخرض ال ٣ظـ ٖٓٝ .َ٤ػْ ال  ٌٕٞ٣ػٔش ٗي ك ٢حُطز٤ؼش حُوخٗ٤ٗٞش ُِوَحٍ حُٔطؼو ٕٞك٤وٚ
ٝ ،رخُظخُ ٢طوظ ٌٙٛ ٚحُٔلٌٔش رخُل َٜكِ١ ٢ذ اُـخء ، ٙحألَٓ حٌُ٣ ١ظؼٓ ٖ٤ؼٍ ٚك ٞحُيكغ رؼيّ حهظٜخ ٙحُٔلٌٔش ٝالث٤وخ ً ر٘ظوَ
حُيػٝ ٟٞحُو٠خء رخهظٜخٜٛخ.
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ حُيكغ حُٔزي ٖٓ ٟحًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـوٍِ ٝحُ٘ٔو٤ؾ ٝحُٔالروْ رخػظزوخٍ حُويػً ٟٞوؤٕ ُوْ طٌوٖ ُؼويّ اػوالٕ
ٛل٤لظٜخ هالٍ ػالػش أٗ ٖٓ َٜطخٍ٣ن ٍكغ حُيػٝ ٟٞكوخ ً ُِٔوخىس (ٓ )70وٖ هوخٗ ٕٞحَُٔحكؼوخص حُٔيٗ٤وش ٝحُظـخٍ٣وش ،كبٗوُٝ ٚوجٖ ٜٗوض
حُٔخىس ( ٖٓ )70هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش حُٔٔوظزيُش رخُووخٍٗ ٕٞهوْ ُٔ 75و٘ش  1976ػِو ٠أٗو٣ " ٚـو ُٞر٘وخء ػِوِ١ ٠وذ
حُٔيػ ٠ػِ ٚ٤حػظزخٍ حُيػً ٟٞؤٕ ُْ طٌٖ اًح ُْ ٣ظْ طٌِ٤ق حُٔيػ ٠ػِ ٚ٤رخُل٠و ٍٞكو ٢هوالٍ ػالػوش أٗوٓ َٜوٖ طووي ْ٣حُٜول٤لش اُو٠
هِْ حٌُظخد ًٝ ،خٕ ًُي ٍحؿؼخ ً اُ ٠كؼَ حُٔيػ ،" ٢اال إٔ حأل َٛك ٢حُٔ٘خُػخص حإلىحٍ٣ش ٛوٝ ٞؿوٞد ططز٤ون حإلؿوَحءحص حُٜٔ٘وٙٞ
ػِٜ٤خ ك ٢هخٗٓ ٕٞـِْ حُيُٝش  ،أٓخ أكٌخّ هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص كال ططزن اال حٓظؼ٘خ ًء كٔ٤خ ُْ َ٣ى ك ٚٗ ٚ٤كو ٢هوخٗٓ ٕٞـِوْ حُيُٝوش ،
كبًح طؼَٟض  ٌٙٛحألكٌخّ ٜٗخ ً أٍٝ ٝكخ ً ٓغ أكٌخّ هخٗٓ ٕٞـِْ حُيُٝش ٞٓ ،حء ك ٢حإلؿَحءحص أ ٝك ٢أٛو ٍٞحُ٘ظوخّ حُو٠وخث ٢كبٜٗوخ
ال ططزن  ٖٓٝ ،ػْ كوي أٝؿزض حُٔخىس ( ٖٓ )25هخٗٓ ٕٞـِْ حُيُٝش رؼي ا٣يحع ػَ٠٣ش حُيػ ٟٞاػالٜٗخ اُ ١ًٝ ٠حُ٘وؤٕ كو٤ٓ ٢ؼوخى
ال ٣ـخٓ ُٝزؼش أ٣خّ ٖٓ طخٍ٣ن طوئٜ٣خ ٓ ٞٛٝخ ٣ظَطوذ ػِ٤و ٚإٔ ٍكوغ حُويػٝ ٟٞحٗؼووخى حُوٜوٓٞش ٌ٣و ٕٞرب٣ويحع ػَ٠٣وظٜخ ٝرخُظوخُ٢
كبٕ رطالٕ اػالٕ حُؼَ٠٣ش ال ٣زطَ اؿَحءحص ٍكؼٜخ ٓخ ىحٓض حُؼَ٠٣ش ًحطٜخ ٛل٤لش ٝ ،أٝىػض هِْ حٌُظخد ا٣ويحػخً ٛول٤لخً ٓٝ ،وٖ
ػْ كوي حٓظوَ ه٠خء ٓلخًْ ٓـِْ حُيُٝش ػِ ٠إٔ حُيػ ٟٞطؼظزَ هخثٔش ٛٝل٤لش رٔـَى ا٣ويحع ٛول٤لظٜخ هِوْ ًظوخد حُٔلٌٔوش  ،أٓوخ
حإلػالٕ حٌُ٣ ١ظْ رؼي ًُي اُ ٠حُو ّٜٞك ٜٞاؿَحء ٓٔظوَ رٌحط ٚػٖ ٍكغ حُيػٝ ٟٞحٗؼوخى حُوٜٓٞش ٝالكن ُو٤خٜٓخ  ٞٛٝ ،ال ٣ووّٞ
ر ٚـ رلٔذ حأل َٛـ حُوٝ ، ْٜاٗٔخ ٣و ّٞر ٚهِْ ًظخد حُٔلٌٔش روٜي ط٘ز ٚ٤حُو ْٜاُ ٠طل َ٤٠ىكخػو ٚكو ٢حُويػٝ ٟٞطوئ٣وٝ ، ٚإٔ
حُٔ٘خُػش أٓخّ حُو٠خء حإلىحٍ ١طظْ ػِ ٠هالف حُلخٍ ك ٢حُو٠خء حُٔيٗ ٢رب٣يحع حُؼَ٠٣ش هِْ ًظخد حُٔلٌٔش ٝ ،حٕ اػوالٕ حُؼَ٠٣وش
اُ ٠حُوًٍ٘ ْ٤ُ ْٜخ ً ٖٓ أًٍخٕ اهخٓش حُٔ٘خُػش حإلىحٍ٣وش أٗ ٝوَ١خ ً ُٜولظٜخ  ،روَ ٛو ٞاؿوَحء ٓٔوظوَ طوو ّٞرو ٚحُٔلٌٔوش ٓوٖ طِووخء
ٗلٔوٜخ ى ٕٝطويهَ ٓوٖ حُوٜو ّٞـ ا ال اًح ِ١زوض حُٔلٌٔوش ٓوٖ حُوٜو ّٞحُٔٔوخػيس كوًُ ٢وي ـ كوي ٍٝحُٔلٌٔوش كو ٢طلَ٣وي حُٔ٘خُػوش
حإلىحٍ٣ش  ٞٛى ٍٝا٣ـخرِٓ ْ٤ُٝ ٢ز٤خً ٓؼوٞى ُٓخٓ ٚرَؿزش حُو( ّٜٞحُٔلٌٔش حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ ـ حُطؼٍ : ٕٞهْ ُٔ 142و٘ش  2م ػِ٤وخ
ـ ؿِٔش  1957/3/9ـ ٍٝهْ ُ٘ٔ 825ش  18م ػِ٤خ ـ ؿِٔوش  1979/1/27ـ ٓـٔٞػوش حُؤوْ ػ٘وَ ػخٓوخً ـ ؿوـ  960 ٙ 2ـ ٍٝهوْ
ُ٘ٔ 1434ش  30م ػِ٤خ ـ ؿِٔش  1986/1/4ـ ٍٝهْ ُ٘ٔ 982ش  42م ػِ٤خ ـ ؿِٔوش 1990/4/24ـو ٝكٌوْ حُٔلٌٔوش حإلىحٍ٣وش حُؼِ٤وخ
ك ٢حُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 11880ش  47ه٠وخث٤ش ػِ٤وخ ـ ؿِٔوش  2007/3/3ـ ّ  52ـ ؿوـ ٝ ، )436 ٙ 1ه٠وض حُٔلٌٔوش حإلىحٍ٣وش حُؼِ٤وخ
ًٌُي (رؤٕ ٓئى ٟحُٔخىس ( ٖٓ )70هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص حُٔيٗ٤ش  ٝحُظـخٍ٣ش حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 13ش  1968إٔ ػٔش حٓظوالال روٖ٤
ا٣يحع ٛل٤لش حُطؼٖ ٌَٓطخٍ٣ش حُٔلٌٔش ٝحٌُ ١ط٘ؼوي حُوٜٓٞش حإلىحٍ٣ش رٝ ٚر ٖ٤اػالٕ ً ٟٝحُ٘ؤٕ رٜوٌ ٙحُٜول٤لش ٝ ،أٗوٗ ٚظ٤ـوش
ًُي ال ٝؿُِ ٚظٔٔي رلٌْ حُٔخىس ( ٖٓ )70هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص ٍؿْ ً ٕٞػيّ حإلػالٕ ٍحؿؼخ اُو ٠كؼوَ حُطوخػٖ ٝهطجو ٚاً ُوْ طظ٠ؤٖ
ػَ٠٣ش حُطؼٖ ػ٘ٞحٕ حُٔطؼٟ ٕٞي ، ٙكبؿلخٍ ٌٛح حُز٤خٕ ًًٝوَٓ ٙوخُلوخ ً ُِلو٤ووش ُوٓ ْ٤وٖ ٗوؤٗ ٚإٔ ٣زطوَ حُطؼوٖ أٌ٣ ٝوٓ ٕٞـوخالً
إلػٔخٍ كٌْ حُٔخىس حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ١ ،خُٔخ طْ طيحٍى حألَٓ (حُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 1392ــش  33م ػِ٤خ – ؿِٔش  1993/2/9ـ حٌُٔظذ حُل٘٢
ّ  - 38حُـِء  - 1حُٜللش ٍهْ ًٔ ، )655خ ه٠ض حُٔلٌٔش حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ ًٌُي رؤٕ (حُوٜٓٞش حإلىحٍ٣ش ط٘ؼوي ك ٢حُطؼوٖ رب٣ويحع
ٛل٤لش حُطؼٖ ٌَٓطخٍ٣ش حُٔلٌٔش ٝ ،إٔ ػٔش حٓوظوالٍ رو ٖ٤ا٣ويحع ٛول٤لش حُطؼوٖ ٓوٌَطخٍ٣ش حُٔلٌٔوش ٝحُوٌ ١ط٘ؼووي رو ٚحُوٜوٓٞش
ٝر ٖ٤اػالٕ ً ١ٝحُ٘ؤٕ ر ٌٜٙحُٜل٤لش  ،كٌٜح اؿَحء الكن ٓٔظوَ حُٔوٜٞى ٓ٘ ٚارالؽ حُطَف ح٥هَ رو٤خّ حُٔ٘خُػوش ٝىػوٞس ً١ٝ
حُ٘ؤٕ ُظويًٌَٓ ْ٣حطٔٓٝ ْٜظ٘يحطٝ ، ْٜأٗٗ ٚظ٤ـش ٌُُي ال ٘ٛ ٌٕٞ٣خى أػَ ُظَحه ٢حإلػالٕ اُوٓ ٠وخ رؼوي حُٔويس حُٔووٍَس رخُٔوخىس ()70
ٖٓ هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش ٓخىحّ إٔ حُٔطؼٟ ٕٞي ٙهي ك٠وَ ٝحٗؼوويص حُوٜوٓٞش ٛول٤لش ) (كٌوْ حُٔلٌٔوش حإلىحٍ٣وش
حُؼِ٤خ ـ حُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 3187ش  42حُو٠خث٤ش ػِ٤خ ـ ؿِٔش  ٖٓٝ ،)2002/3/31ػْ كبٕ حػظزوخٍ حُويػً ٟٞوؤٕ ُوْ طٌوٖ حٓوظ٘خىحً ُلٌوْ
حُٔخىس ( ٖٓ )70هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش طظؤرٝ ٠طظؼخٍٓ ٝغ ٍٝحرو ٢حُووخٗ ٕٞحُؼوخّ ٛٝ ،وً ٞحص حُلٌوْ حُوٌ ١أًوي ٙىٓٝوخً
ه٠ووخء ٓـِووْ حُيُٝووش ر٘ووؤٕ ٓووو ١ٞحُوٜوٓٞش حٓووظ٘خىحً ُلٌووْ حُٔووخىطٓ )134( ٝ )129( ٖ٤ووٖ حُوووخًٗ ٕٞحطووُ ٚظؼخٍٟوؤٜخ ٓووغ حُ٘ظووخّ
حُو٠خثُٔ ٢ـِْ حُيُٝش ( حُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 1254ش  25م ػِ٤خ ـ ؿِٔش  1983/6/25ـ ّ  ، )925 ٙ 28رلٔزخٕ َٓى حُوٜوٓٞش
ك ٢حُيػ ٟٞحإلىحٍ٣ش ٓ ٞٛزيأ حَُٔ٘ٝػ٤ش ٤ٓٝخىس حُوخٌُٜٗٗٞٝ ٕٞخ ٌِٜٔ٣خ حُوخ ٢ٟحإلىحٍ ١حٌُٞ٣ ١ؿٜٜخ ٌِ٣ٝق حُو ّٜٞكٜ٤وخ رٔوخ
َ٣ح ٙالُٓخ ً الٓظ٤لخء طلَٛ٤٠خ ٝطلو٤وٜخ ٝط٤ٜجظٜخ ُِل َٜكٜ٤خ.
ٝك٤غ اٗٓ ٚظً ٠خٕ ٓخ طويّ كبٕ حُيكغ حُٔزي ٖٓ ٟحًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ رخػظزخٍ حُيػً ٟٞؤٕ ُْ طٌٖ
ُؼيّ اػالٕ ٛل٤لظٜخ هالٍ ػالػش أٗ ٖٓ َٜطخٍ٣ن ٍكغ حُيػٝ ٟٞكوخ ً ُِٔخىس ( ٖٓ )70هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش ٌٕٞ٣
هي ٍٝى كخهيحً ٓ٘يٝ ٙأٓخٓٛ ٖٓ ٚل٤ق كٌْ حُوخٗ ٕٞرؼي إٔ حٗؼويص حُوٜٓٞش ك ٢حُيػٝ ٟٞطْ حإلػالٕ رٜخ اػالٗخً ٛل٤لخً ىٝص
طو٤ي رلٌْ حُٔخىس ( )70حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ُؼيّ حٗطزخهٜخ ػِ ٌٙٛ ٠حُٔ٘خُػش حإلىحٍ٣ش  ،رٔخ ٣ظؼٓ ٖ٤ؼ ٚحُلٌْ رَكٌٛ ٞح حُيكغ.
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ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ حُيكغ رؼيّ هز ٍٞحُيػ ٖ٤٣ٞالٗظلخء حُٜلش ٝحُِٜٔلش رخُ٘ٔزش ُِٔيػ ،ٖ٤كبٗ ٖٓ ٚحُٔوٍَ إٔ حُِٜٔلش  ٢ٛحُٔٔخّ
رخًَُِٔ حُوخُِٗٔ ٢ٗٞيػ ٢ك ٢حُيػ ١ٞحُٟٔٞٞػ٤ش أ ٝحالػظيحء ػِ ٢كو ٚحٌُحط ٢ك ٢حُيػ ١ٞحٌُحط٤ش ،أٓخ حُٜلش ك ٢حُيػ ١ٞك٢ٜ
"هيٍس حُ٘و ٚػِ ٢حُٔؼ ٍٞأٓخّ حُو٠خء ك ٢حُيػًٔ ١ٞيػ ٢أًٔ ٝيػ ٠ػِ" ٚ٤ك ٢ٜرخُ٘ٔزش ُِلَى ً ٚٗٞأ٤ٛالً أ٤ًٝ ٝالًٔٓ ،ؼالً
أ٤ٛٝ ٝخ ً أ ٝهٔ٤خً ٢ٛٝ ،رخُ٘ٔزش ُِـٜش حإلىحٍ٣ش ً ٕٞحُٔيػ ٠ػِٛ ٚ٤خكذ حالهظٜخ ٙك ٢حُظؼز َ٤ػٖ حُـٜش حإلىحٍ٣ش أ ٝحُ٘وٚ
حالػظزخٍ ١حُؼخّ حُٔيػ ٢ػِ ٚ٤ك ٢حُيػٝ ١ٞحُٔظ َٜرٜخ ٟٓٞٞػخًٝ ،حٌُ ١طٌ ُٚ ٕٞحُويٍس حُٞحهؼ٤ش ػِٞٓ ٢حؿٜظٜخ هخٗٗٞخً رخَُى
ٝرظوي ْ٣حُٔٔظ٘يحص ٓٝ ،خُ٤خ ً رخُظ٘لٝ ، ٌ٤رٔ٘٤خ حُٜلش ٓٔؤُش ٌِٗ٤ش طظ٠ق هزَ حُيه ٍٞك ٢حُيػ ١ٞكبٕ حُِٜٔلش ٓٔؤُش ًحص ٛلش
ٟٓٞٞػ٤ش ال طظ٠ق ٝال طز ٖ٤اال ػ٘ي كلٟٞٞٓ ٚع حُيػ ١ٞكٜ٤خ ٖٓٝ ،ػْ كبٕ حُظؼَُِِٜٔ ٝلش  ٌٕٞ٣طخُ٤خً ُِظؼَُِٜ ٝلش،
كخُِٜٔلش َُٗ ١وز ٍٞحُيػ ،١ٞرٔ٘٤خ حُٜلش َُٗٔ ١زخَٗس  ٌٙٛحُيػ ١ٞأٓخّ حُو٠خء ٝاريحء ىكخع كٜ٤خًُ ،ي أٗ ٚهي ٌٕٞ٣
حُ٘وٛ ٚخكذ ِٜٓلش طـِ١ ُٚ ِ٤ذ اُـخء حُوَحٍٓٝ ،غ ًُي ال ٣ـِٓ ُٚ ُٞحُٝش  ٌٙٛحُيػ ١ٞر٘لُٔ ٚو٤خّ ٓزذ ٖٓ أٓزخد ػيّ
حأل٤ِٛش  ٖٓٝ ،حُِْٔٔ إٔ َٗ ١حُِٜٔلش  ١َٗ ٞٛؿ٣ ١َٛٞظؼ ٖ٤طٞحكَ ٙحرظيحء ػ٘ي اهخٓش حُيػًٔ ،ٟٞخ ٣ظؼ ٖ٤حٓظَٔحٍ ٙهخثٔخ
كظٛ ٠ي ٍٝكٌْ ٜٗخث ٢كٜ٤خ ٝ ،أٗ ٚػِ ٠حُوخ ٢ٟحإلىحٍ ١رٔخ ُ٘ٔ٤ٛ ٖٓ ٚش ا٣ـخر٤ش ػِ ٠اؿَحءحص حُوٜٓٞش حإلىحٍ٣ش حُظلون ٖٓ
طٞحكَ َٗ ١حُِٜٔلش ٛٝلش حُو ّٜٞكٜ٤خ ٝحألٓزخد حُظ ٢ر٘٤ض ػِٜ٤خ حُطِزخصٓٝ ،ي ٟؿٞحُ حالٓظَٔحٍ ك ٢حُوٜٓٞش كٟٞ ٢ء
طـ َ٤حَُٔحًِ حُوخٗ٤ٗٞش ألَ١حكٜخًُٝ ،ي كظ ٠ال ٘٣ـَ حُو٠خء حإلىحٍ ١روٜٓٞخص ال ؿيٍٝ ٖٓ ٟٝحثٜخ ًٔ ،خ إٔ ىػ ٟٞحإلُـخء
ىػ ٟٞػ ٚ٤٘٤طٜ٘ذ ػَِٝ٘ٓ ٠ػ٤ش حُوَحٍ حإلىحٍ ١كً ٢حطٝ ٚطٔظٜيف اػخىس حألٟٝخع آُ ٠خ ًخٗض ػِ ٚ٤هزَ ٛي ٍٝحُوَحٍ
حُٔطِٞد اُـخإ ٙكبًح كخٍ ىًُ ٕٝي ٓخٗغ هخٗ ٢ٗٞال  ٌٕٞ٣ػٔش ٝؿُ ٚالٓظَٔحٍ ك ٢حُيػ٣ٝ ٟٞظؼ ٖ٤حُلٌْ رؼيّ هزُٜٞخ الٗظلخء َٗ١
حُِٜٔلش.
(حُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 12915ش  52م ـ ؿِٔش  2006/11/11ـ حٌُٔظذ حُل٘ - 52 ّ ٢حُـِء  129 ٙ -1ـ ٝحُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 9122ش
 48م  -ؿِٔش 2006/11/25ـ ّ  - 52حُـِء  1ـ )142 ٙ
ًٔخ إٔ حُٔٔظوَ ػِ ٚ٤إٔ حُٜلش ط٘يٓؾ ك ٢حُِٜٔلش ك ٢حُيػخ ٟٝحإلىحٍ٣ش ٝروخٛش ىػخ ٟٝحَُٔ٘ٝػ٤ش ٓ ٞٛٝ ،خ ٣ؼزَ ػ٘ٚ
رخُِٜٔلش حُٔخٗلش ُِٜلش ك ٢حُظوخٓ ٞٛٝ ، ٢ٟخ أٝؿزظ ٚحُطز٤ؼش حُوخٗ٤ٗٞش ُ ٌٜٙحُيػخًٔ ،ٟٝخ كَٛ ٟٚيكٜخ حألٓٔ ٠حٌُ ١حٓظ٘ض
ٖٓ أؿِ ٌٙٛ ٚحُِ٤ٓٞش حُو٠خث٤ش ُظٌٟٔ ٕٞخٗخ ً ُٔزيأ حَُٔ٘ٝػ٤ش حٌَُ٣ ١طٌِ ػِ ٚ٤ر٘خء حُي ٍٝحُٔظلَ٠سٝ ،حٌُ٣ ١ئْٓ ػِٚ٤
حُز٘٤ش حُظلظ٤ش حُظ٣ ٢ئْٓ ػِٜ٤خ ر٘خء حُلوٞم ٝحُلَ٣خص حٌُٔلُٞش ىٓظ٣ٍٞخً ٝى٤ُٝخً  ،حألَٓ حٌُ ١ال ٣ـٓ ُٞؼ ٚططز٤ن ٗ ٚحُٔخىس
( ٖٓ )3هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش ٓؼيُش رخُوخٍٗ ٕٞهْ (ُ٘ٔ )81ش  1996ك ٢حُِ٘حع حُٔؼخٍ ٝػِ ٠حُ٘ل ٞحٌُ٣ ١طزن
رخُيػخ ٟٝحُٔيٗ٤ش ُٔخ ٔ٣ؼِ ٚكًُ ٢ي ٖٓ طؼخٍٓ ٝغ ١ز٤ؼش حُٔ٘خُػش حإلىحٍ٣ش ٓ ٞٛٝخ ٣لوي حُ٘ ٚحُٔ٘خٍ اُ ١َٗ ٚ٤حٗطزخه ٚكَك٤خً
ػٍِٝ ٠حر ٢حُوخٗ ٕٞحُؼخّ ٓ ٞٛٝ ،خ أًيط ٚحُٔلٌٔش حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ – ىحثَس طٞك٤ي حُٔزخىة ك ٢كٌٜٔخ حُٜخىٍ ك ٢حُطؼٖ ٍهْ 1522
ُٔ٘ش 27م.ػِ٤خ ـ ؿِٔش ٝ ، 2007/4/9كٌْ حُٔلٌٔش حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ ك ٢حُطؼٍ٘ ٖ٤هُٔ٘ٔ 6013 ٝ 5546 ٢ش  55م.ػِ٤خ رـِٔش
.2010/2/27
ٝك٤غ إ حُٔخىس ( )6من اإلعالن الدستوري المعمول به حالٌا (حُٔوخرِش للمادة ( )33من دستور جمهورٌة مصر العربٌة
الساقط) قد نصت على أن (للملكٌة العامة حرمة ،وحماٌتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون)  ،وبذلك فقد ألقى
المشرع الدستورى على عاتق كل مواطن التزاما إ بحماٌة الملكٌة العامة من أى اعتداء والذود عنها ضد كل من ٌحاول العبث
بها أو انتهاك حرمتها ،األمر الذى من شأنه أن ٌجعل لكل مواطن صفة ومصلحة أكٌدة فى اللجوء للقضاء مطالبا بحماٌة الملكٌة
العام ة  ،سواء بإقامة الدعوى ابتداء أو بالتدخل فى دعوى مقامة بالفعل .ومتى كانت شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج
من األموال المملوكة للدولة ،فقد أصبح على كل مواطن ،بما فً ذلك المدعٌن والخصم المتدخل ،واجب حماٌتها بالمطالبة
بالتحقق من مشروعٌة اإلجراءات التً اتخذت للتصرؾ فٌها ومدى صحة عقد بٌع أصولها وعقد االنتفاع بأراضٌها ٖٓٝ ،ػْ
٣ظٞحكَ ُِٔيػ ٖ٤ك ٢حُيػ ٖ٤٣ٞحُٔخػِظ ٖ٤حُٜلش ٝحُِٜٔلش ًٔخ ٣ظٞكَ ُِو ْٜحُٔظيهَ ػِٓ ٠خ ِٓق حُز٤خٕ حُٜلش ٝحُِٜٔلش ك٢
طؤ٤٣ي حُٔيػ ٖ٤كِ١ ٢زخطٝ ْٜحالٗٔ٠خّ اُُِ ْٜ٤و٠خء ر ٌٜٙحُطِزخصٝ ،رخُظخُ٣ ٢ـي ٝحُيكغ رؼيّ هز ٍٞحُيػ ٖ٤٣ٞالٗظلخء َٗ٢١
حُِٜٔلش ٝحُٜلش ؿ َ٤هخثْ ػِ ٠أٓخّ ِٓ ٖٓ ْ٤حُوخٗٔٓ ٕٞخ ٣ظؼ ٖ٤حُو٠خء رَك.ٚ٠
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ حُيكغ رؼيّ هز ٍٞحُيػ ٖ٤٣ٞالٗظلخء حُوَحٍ حإلىحٍ ، ١كبٗ ٚىكغ َٓىٝى رٔخ ِٓق ر٤خٗ ٖٓ ٚطٞحكَ حُوَحٍ حإلىحٍ١
حُـخثِ حُطؼٖ ػِٝ ٚ٤كوخ ً ُِظٌ٤٤ق حُوخُٗ ٢ٗٞطِزخص حُٔيػ ، ٖ٤رٔخ ٓ ٌٕٞ٣ؼٌٛ ٚح حُيكغ هِ٤وخً رخَُك.ٞ
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٌَٗ حُيػ ٖ٤٣ٞحُٔخػِظٓٝ ٖ٤يَٓ ٟحػخس حُٔٞحػ٤ي حُٔوٍَس هخٗٗٞخ ً ُيػ ٟٞحإلُـخءًٌٝ ،ح ػٖ حُيكغ حُٔزيٖٓ ٟ
حًَُ٘ش حُٔيػ ٠ػِٜ٤خ حُوخٓٔش رؼيّ هز ٍٞحُيػَُ ٖ٤٣ٞكؼٜٔخ رؼي حُٔ٤ؼخى حُٔوٍَ رخُٔخىس ( ٖٓ )24هخٗٓ ٕٞـِْ حُيُٝشٝ ،حُيكغ
رؼيّ هز ٍٞحُيػُٞ ٖ٤٣ٞؿٞى ٓ٘خٍ١ش طلٌ ْ٤طو ٢٠رخهظٜخ ًَِٓ ٙحُوخَٛس حإلهُِِ ٢ٔ٤ظلٌ ْ٤حُظـخٍ ١حُي ٢ُٝرظٔ٣ٞش أِٗ ١حع
ػٖ ٣َ١ن حُظلٌ ، ْ٤كبٕ حُٔلٌٔش طَؿت حُل َٜك ٌَٗ ٢حُيػٝ ٖ٤٣ٞحُيكٞع حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ُ ،ل ٖ٤حُل َٜكٟٞٞٓ ٢ع ِ١ذ
حإلُـخء.
ٝك٤غ إ حُل َٜكِ١ ٢ذ حإلُـخء ٣ـ٘ ٢ـ رلٔذ حأل َٛـ ػٖ حُل َٜكِ١ ٢ذ ٝهق حُظ٘ل.ٌ٤
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٟٓٞٞع ِ١ذ اُـخء حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞك ،ٚ٤كبٗ ٚػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ه٤خىس حُوطخع حُؼخّ ُ٘ـخكخص ٜٓٔش ٌٓ٘ض ٜٓوَ ٓوٖ
ر٘خء أػظْ َٓ٘ٝػخطٜخ ػِ َٓ ٢حُؼٜ٘ٓٝ ٍٜٞخ حُٔي حُؼخُٝ ،٢ر٘خء هٞحػي ٛخٓش ُِٜ٘خػش حُؼوِ٤ش ٝحُٜ٘خػخص حالٓظٜالً٤شٝ ،ط٘ٔ٤وش
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ٝطط َ٣ٞهطخع حُٜ٘خػش ،رَ ٌ٘ٓٝض ٓٞٓ ٖٓ َٜحؿٜش حُظلي٣خص حُوخٍؿ٤ش حُٔظٔؼِش كو ٢حألٔ١وخع حإلٓوَحث٤ِ٤ش هوالٍ حُلظوَس حُلَؿوش
ٓخ ر ٖ٤كَر ،1973ٝ ،1967 ٢حُظ ٢أػزض حالهظٜخى حُٔ ١َٜهالُٜخ ٝرخٌُحص هطخػ ٚحُٜ٘خػ ،٢هيٍط ٚػِ ٢ط٘وٌ٤ًٍ َ٤وِس أٓخٓو٤ش
ُِيُٝش ،اال أٗ ٌ٘ٓٝ ٚريء حالٗلظخف حالهظٜخى ١كبٕ حُلٌٓٞخص حُٔ٣َٜش حُٔظظخرؼش ،هي طًَض ٌٛح حُوطخع ٣ـَم كٞٓ ٢ء حألىحء ٓٝوٞء
حإلىحٍس ٟٝؼق ًلخءس ه٤خىحطٝ ٚطل٘ ٢حُلٔخى ك ٢أٍؿخثٔٓ ،ٚخ ػَُِ ٟٚؤوخثَ ًٝوخٕ ًُوي طٔ٤ٜويحً ُطوَف ٛوٌح حُوطوخع ُِز٤وغ ُِوطوخع
حُوخ ٙحُٔٝ ١َٜحألؿ٘ز ٖٟٔ ٢ػِٔ٤ش حُظلٗ ٍٞل ٞحالهظٜخى حَُأٓٔخُ ٢حُلَ ك ،َٜٓ ٢ط٘لٌ٤حً ُٔ٤خٓخص ٓٝظطِزخص حُز٘ي حُوي٢ُٝ
٘ٛٝيٝم حُ٘وي حُي ، ٢ُٝريال ٖٓ اٛالف ٌٛح حُوطخعٓ ،غ كظق حُٔـخٍ أٓخّ حُوطخع حُوخُِ ٙؼَٔ ك ٢ؿٔ٤غ هطخػخص حالهظٜخى.
ٝك٤غ إ حُوٜوٜش كً ٢حطٜخ ُٔ٤ض َٗحً ٓٔظطَ٤حً ٣ـذ ٓوخٓٝظًٔ ، ٚخ أٜٗخ ُٔ٤ض هَ٤حً ٓطِوخً ٣ظؼ ٖ٤إٔ طٌَُ أٓخٓ ٚحُطَم
ٝطلظق حألرٞحد ػَِٜٓ ٠حػٜ٤خ  ،كخُوٜوٜش اٗٔخ طؼ٘ ٢كٓ ٢لٜٜٓٞخ حُل٘ ٢ه٤خّ حُيُٝش رظل٤ٌِٓ َ٣ٞش حُٔئٓٔخص حُؼخٓش أٝ
حَُٔ٘ٝػخص حُؼخٓش ؿِث٤خ ً أ٤ًِ ٝخ ً اُ ٠حُوطخع حُوخٝ ،ٙطٜيف حُوٜوٜش اُ ٠طلٔ ٖ٤حٌُلخءس حالهظٜخى٣ش ٖٓ هالٍ حالػظٔخى ػِ٠
آُ٤خص حُٔٞم ٝحُٔ٘خكٔشٝ ،طول٤ق حألػزخء حُٔخُ٤ش ػٖ حُي ٍٝحُظ ٢طؼخٗ ٖٓ ٢حُؤخٍس حٌُزَ٤س كًَٗ ٢خص حُوطخع حُؼخّٝ ،ط٤ٓٞغ
كـْ حُوطخع حُوخٝ ،ٙحالػظٔخى ػِ ٚ٤أًؼَ ك ٢ػِٔ٤ش حُ٘ٔٝ ٞحُظ٘ٔ٤شٝ ،ػٌِٛ ٠ح كبٕ أِٓٞد حُوٜوٜش ٣ظ – ٖٔ٠اُ ٠ؿخٗذ
طل٤ٌِٓ َ٣ٞش حُٔ٘٘آص حُؼخٓش اُ ٠هخٛش – حُظل ٍٞأ٠٣خ ك ٢أٓخُ٤ذ حُؼَٔ ك٤غ ٣ظْ اطزخع أٓخُ٤ذ ػَٔ ؿي٣يس طٜظْ ك ٢حُٔوخّ
حأل ٍٝرخُٔ٘خكٔش ٝطِز٤ش حكظ٤خؿخص حُٔٞم ٓ ٞٛٝخ ٣ئى ١اُ ٠حالٍطوخء رٌلخءس ٝاٗظخؿ٤ش حُٔئٓٔخص ًٔ،خ أٗ٣ ٚظ ٖٔ٠اػطخء حُٔٞم
حُلَ ٝحُوطخع حُوخ ٙحُي ٍٝحألًزَ ك ٢حُٔـظٔغٝ ،طظٔ ِ٤حُوٜوٜش رخٓظٜيحكٜخ ٍكغ حٌُلخءس حإلٗظخؿ٤ش ُِٔ٘٘ؤس حُظ ٢طْ طوٜٜ٤ٜخ
ٝطلٔ ٖ٤أىحثٜخٝ ،طلٔٞٗ ٖ٤ػ٤ش ٝؿٞىس حُويٓخص ٝحُِٔغ حُٔويٓش ُِؼٔالءًُٝ ،ي ٖٓ هالٍ حالهظَحد ٖٓ كخؿخص ٍٝؿزخص حُؼٔالء،
ٝطَٗ٤ي حُظٌخُ٤ق٣ُٝ ،خىس حُٔ٘خكٔش ر ٖ٤حًَُ٘خص٣ُٝ ،خىس كؼخُ٤ش حإلىحٍس ٖٓ هالٍ طوِ ٚ٤ى ٍٝحُيُٝش ك ٢اىحٍس حُٔئٓٔخص حُؼخٓش
ٝحُظوِ ٖٓ ٚحُوٞ٤ى حُلٌ٤ٓٞش ٝحَُٝط٤٘٤ش ٝحُزَٝ٤هَح٤١شٝ ،ط٤ٓٞغ كَ ٙحالٓظؼٔخٍ حُٔلِٝ ٢حُي ٖٓ ،٢ُٝهالٍ حؿظٌحد ٍإّٝ
حألٓٞحٍ حُٔلِ٤ش ٝحُؼخُٔ٤ش َُ٘حء أ ٝطؤؿ َ٤حَُٔ٘ٝػخص أ ٝحُويٓخص حُؼخٓشٝ ،اػخىس ط٣ُٞغ ٜٓخىٍ ٝاَ٣حىحص حُيُٝش رٌَ٘ أك، َ٠
اال إٔ حَُ٘ حُٔٔظط َ٤حٌُٜ٣ ١خكذ حُوٜوٜش حُٔيَٓس الهظٜخى حُ ٞٛ ٖ١ٞحُوٜوٜش حُوخثٔش ػِ ٠حإلًػخٕ ُز٤غ حُوطخع حُؼخّ
رَ٘ ١ٝحُٔئٓٔخص حُي٤ُٝش إلػطخء حُوَٝ ٝٝحُظٔ٤ٜالص حُـي٣يس ٝحُٔٔخف ربػخىس حُـيُٝش ُزؼ ٞحُي ٕٞ٣حُوخٍؿ٤شٓ ،ؼ٤خً ٗلٞ
طٜل٤ش حُوطخع حُؼخّ  ٢ٛٝ ،حُوٜوٜش حُظ ٢ريأص حُلٌٓٞش رَٗخٓـٜخ ك َٜٓ ٢ػخّ  1991ربػالٕ ؿٔ ١ٍٜٞك ٢هطخد ٍثْ٤
حُـٔ٣ٍٜٞش حُٔخرن رٔ٘خٓزش حالكظلخٍ رؼ٤ي حُؼٔخٍ ك ٢حألٓ ٖٓ ٍٝخ1991 ٞ٣رؤٕ (حُلٌٓٞش ٓٞف طظز٘ ٢حُوٜوٜش ًٔ٤خٓش ٍٓٔ٤ش
رٜيف هِن حهظٜخى أًؼَ كَ٣ش ) ٝ ،ػِ ٠اػَ ًُي طْ اٗ٘خء ٌٓظذ هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ك 1992 ٢رٔٞؿذ حطلخه٤ش ر ٖ٤رَٗخٓؾ
حُظ٘ٔ٤ش ُألْٓ حُٔظليس ٝ UNDPحُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش ُإلَٗحف ػِ ٠رَٗخٓؾ حُوٜوٜش ٓٝظخرؼش ط٘لٝ ، ٌٙ٤حُظ٘ٔ٤ن ُٔ٠خٕ طٞكَ٤
ر٤جش ط٘ظ٤ٔ٤ش ٓالثٔش ُِوٜوٜش ٝطٔ َ٤ٜػِٔ٤ش حَُهخرش ٍٝكغ حُظوخٍُِ َ٣ـٜخص حُؼِ٤خ ك ٢حُيحهَ ٝحُوخٍؽٝ ،حُظ٘ٔ٤ن ر ٖ٤حُـٜٞى
حُظ ٢طزٌُٜخ حألَ١حف حُٔظؼيىس ٖٓ ؿخٗذ حُلٌٓٞش (رٔخ كٜ٤خ حًَُ٘خص حُوخر٠ش ٝحًَُ٘خص حُظخرؼش ُٜخ) ٝحُٔخٗلٔٓٝ ٖ٤ظ٘خٍٖٓ ْٜ٣
حُي ٍٝحألؿ٘ز٤ش ٖٓٝ ،ػْ حط٠لض حإلٍحىس حألؿ٘ز٤ش ك ٢اه٠خع حُٔ٤خىس حُٔ٣َٜش ُٔ٤خٓخص حُوٜوٜش ك ٢طوَ َ٣أٛيٍط ٚحُٔلخٍس
حألَٓ٤ٌ٣ش رخُوخَٛس ك 1991 ٢ىػض كٓ ٚ٤زخَٗس اُ ٠حُظوِ ٢ػٖ حٌُِٔ٤ش حُؼخٓش ك٤غ ٍٝى رخُظوَ " :َ٣إ حٗظ٘خٍ ٗظخّ ٌِٓ٤ش حُيُٝش
ك ٢حُوطخع حُٜ٘خػ ٢هي ٟٝغ ػزجخ ً ػو٤الً ػِ ٠حالهظٜخى حُوٝ ٢ٓٞػِِ٤ٓ ٠حٗ٤ش حُيُٝش ،رٔخ هِوَٝ٘ٓ ٖٓ ٚػخص ػي٣يس طظْٔ روِش
حٌُلخءسٝ ،ط٠وْ حُؼٔخُش رال ٓزٍَٗ ٖٓٝ ،ظخّ حُيػْ ٝحُظلٌْ ك ٢طلخ َ٤ٛحُ٘٘خ ١حالهظٜخى ،١رٜيف كٔخ٣ش حُوطخع حُؼخّ ٖٓ
حُٔ٘خكٔش ،حألَٓ حٌُٗ ١ـغ ػِ ٠طزي٣ي حُٔٞحٍى ٔٓ ٙٞٗٝخٍٛخٝ ،ه٘ن حُلخكِ ػِ٣ُ ٠خىس حإلٗظخؽ" ( u.s.a embassy in
cairo:foreign economic trends and their , implications for the u.s , report for the a. r.e ,april
)1991 , p. 3
ٝك٤غ اٗ ٖٓ ٚحُٔوٍَ إٔ أٓخُ٤ذ حُوٜوٜش ٝأٌٗخُٜخ طظليى أٜٔٛخ كٔ٤خ :٢ِ٣
أٝالً ـ حُز٤غ حُٔزخَٗ أ ٝحُظـخٍ ٞٛٝ ١حُز٤غ حٌُ٣ ١ظْ ك ٢كخالص حًَُ٘خص حُوخَٓس أ ٝر٤غ حًَُ٘خص حُؼخٓش ًٞكيحص ٓ٘لِٜش أ ٝك٢
كخُش ػيّ ٝؿٞى ٓٞم ٓخُ٤ش ٗخٓ٤ش طِٜق ُظ٘ل ٌ٤ػِٔ٤خص حُوٜوٜشٝ ،ؿخُزخ ً ٓخ ٔ٣ظويّ حُز٤غ حُٔزخَٗ ُٔخ ٣ؼَف رخُٔٔظؼَٔ
حالٓظَحط٤ـ ٢أ ٝحُٔٔظؼَٔ حَُث.٢ٔ٤
ػخٗ٤خ ً ـ حُز٤غ ُِـٔ (IPO)ٍٜٞأُٔٔ ٝظؼَٔ ٍث ٖٓ ٢ٔ٤هالٍ رٍٛٞش حألٍٝحم حُٔخُ٤ش ٣ٝ،ظْ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُز٤غ ٖٓ هالٍ َ١ف
أٓ ْٜحًَُ٘خص حُؼخٓش ك ٢رٍٛٞش حألٍٝحم حُٔخُ٤ش ألًزَ ػيى ٖٓ حُـٔ٣ٝ ، ٍٜٞلون ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُز٤غ ٓل ّٜٞط٤ٓٞغ هخػيس
حٌُِٔ٤ش ك ٢ػِٔ٤خص حُوٜوٜش ٣ٝ ،ظٞهق ٗـخك ٚػِ ٠ػٞحَٓ ًؼَ٤س ٜٓ٘خ أٓخُ٤ذ حُظوٝ ْ٤٤حُو ْ٤حُظ ٢ططَف رٜخ حألٓٓٝ ْٜيٟ
ٗٔٝ ٞططٞٓ ٍٞم حُٔخٍ ٓٝئٓٔخطٝ ٚأٓخُ٤ذ اىحٍس حُٔٞم ًٌُٝي ٗظخكش حُزَٗخٓؾ ٝػالٗ٤ش ٗٝلخك٤ش ؿٔ٤غ حإلؿَحءحص.
ػخُؼخً ـ حُز٤غ ُٔٔظؼَٔ ٍث ٢ٔ٤رخُظلخ ٝٝحُٔزخَٗ.
ٍحرؼخ ً ـ حُز٤غ الطلخىحص حُؼخِٓ ٖ٤حُٔٔخٝ ،ٖ٤ٔٛحٌُ ١ؿخُزخً ٓخ  ٌٕٞ٣رظٔ٤ٜالص ِٓٝح٣خ هخٛش ٘ٓٝـؼش ٣ٝ ،ظطِذ ٗـخف ٌٛح حألِٓٞد
طيٍ٣ذ حُؼخِٓٝ ٖ٤حُٔي ٖ٣َ٣ػِ ٠حُظل ٍٞاُ ٠اىحٍس حَُٔ٘ٝػخص حُوخٛش.
هخٓٔ وخ ً -حُظٜوول٤ش حُوخٗ٤ٗٞووش ُِ٘ووًَخص حُؼخٓووش ٝر٤ووغ ٌٓٗٞخطٜووخ ًٞكوويحص ٓ٘لٜووِش أً ٝؤٛوو٘ٓ ٍٞظـووش ُ٘ووًَخص ٔٓٝووظؼَٔ ١حُوطووخع
حُوخ.ٙ
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ٓخىٓخ ً ـ طؤؿ َ٤حُ٘وًَخص ٝحُٞكويحص حإلٗظخؿ٤وش ٝحألٛوُِ ٍٞوطوخع حُووخُ ،ٙظ٘وـِٜ٤خ ك٤وغ طزوو ٠حٌُِٔ٤وش ُِلٌٓٞوش ٝطوئؿَ حألٛوٍٞ
رٔوخرَ ُالٓظـالٍ ٖٓ هزَ حُٔٔظؼَٔ.ٖ٣
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ حإلؿَحءحص حُظ َٔ٣ ٢رٜخ حُز٤غ ُٔٔظؼَٔ ٍث ٢ٔ٤حُظ ٢طوَ٤طٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش  ،كبٜٗخ طظل َٜكٔ٤خ
:٢ِ٣
( )1طو ّٞحًَُ٘خص حُوخر٠ش ربٓ٘خى ػِٔ٤خص طو ْ٤٤حًَُ٘خص حُظخرؼش الٓظ٘خٍٓ ٖ٤٣لِٝ ٖ٤٤ػخُٔ٣ٝ ،ٖ٤٤ظْ حُظو ٖٓ ْ٤٤هالٍ
حالٓظ٘خٍ ٖ٤٣رخألِٓٞد حٌُ٣ ١ظلن ٓغ ١ز٤ؼش ٗ٘خ ١حًَُ٘ش٣ٝ .و ّٞحٌُٔظذ حُل٘ َ٣ُُٞ ٢هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ريٍٝ
حُٔ٘ٔن ر ٖ٤حالٓظ٘خًٍٔ ، ٖ٤٣خ ٣و ّٞهزَحء ٖٓ حًَُ٘خص حُظخرؼش طلض اَٗحف حًَُ٘ش حُوخر٠ش حُٔؼ٘٤ش ربؿَحء
طؤ٤٤خص ٓٔخػِش  ،أ ٝطٜيٍ ػٖ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش هٞحػي ُظو ْ٤٤حًَُ٘خص هخٛش حُٜ٘خػ٤ش ٜٓ٘خ حُوخَٓس
ٝهِِ٤ش حَُرل٤ش.
(٣ )2ظْ حػظٔخى  ٌٙٛحُظؤ٤٤خص ٖٓ حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص رخػظزخٍ ٙر٤ض حُوزَس حُٔخُ ٢حُٝ ،٢٘١ٞحَُٔحهذ حُ٢٘١ٞ
ُلٔخرخص حًَُ٘خص حُؼخٓش٣ٝ .ظْ ٌٛح حالػظٔخى رؼي حَُٔحؿؼش ٝأهٌ ًخكش ٓالكظخطٟٞٓ ٚغ حالػظزخٍ.
( )3طؼَ ٌٙٛ ٝحُظؤ٤٤خص رؼي حػظٔخىٛخ ٖٓ حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص ػِ ٠حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُظخرؼش ُيٍحٓظٜخ
ٝحػظٔخىٛخٝ ،طٜيٍ حُوَحٍحص رخإلؿٔخع.
( )4طؼَ ٝحُظؤ٤٤خص رؼي ًُي ػِٓ ٠ـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِيٍحٓش ٝحالػظٔخى ٜ٣ٝيٍ حُوَحٍ رخإلؿٔخع.
( )5رؼي حػظٔ خى طو ْ٤٤حًَُ٘ش ٖٓ حُـٜخص حًٌٍُٔٞس طظْ ٓٞحكوش حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُوطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ػِ ٠ر٤غ حًَُ٘ش
ُٔٔظؼَٔ ٍثٝ ، ٢ٔ٤رؼي ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػِ ٠حُز٤غ طو ّٞحًَُ٘ش حُوخر٠ش رخهظ٤خٍ
حَُٔٝؽ أ ٝطظ ٠ُٞحُو٤خّ ر٘لٜٔخ ػِٔ٤ش حُظَ٣ٝؾ ٝحُز٤غ.
(٣ )6و ّٞحَُٔٝؽ أ ٝحًَُ٘ش حُوخر٠ش (كٔذ حُلخُش) ربػيحى ًٌَٓحص حُز٤خٗخص ٞٓٝحى حُظَ٣ٝؾ ٝاػالٗخص حُظَ٣ٝؾ ٝحُز٤غ.
( )7طَ٘٘ اػالٗخص حُظَ٣ٝؾ ٝحُز٤غ ك ٢حُٜلق حُٔلِ٤ش ٝحُؼخُٔ٤ش حُظ ٢طظ٤ق ُِٔٔظؼَٔ حإل١الع ػًِ ٠خكش حُز٤خٗخص
ٝحُٞػخثن ٝحإلكٜخف ػٖ حًَُ٘ش حُٔطَٝكش ٝطليى ُ ١َٝٗ ٚحُز٤غ ٝطٔٔق ُ ٚرخُلل ٚحُل٘ٝ ٢حُٔخُٝ ٢حُوخٗ٢ٗٞ
ًَُِ٘ش حُٔطَٝكش ٝاؿَحء حُظؤ٤٤خص حُالُٓش ٖٓ ٝؿٜش ٗظًَ٘ٔ ٙظَ. Due Delegence ٟ
(٣ )8ظويّ حُٔ٘ظَ ٟهزَ ٜٗخ٣ش حُٔيس حُٔليىس ك ٢حإلػالٕ رؼَ ٟٚحُل٘ٝ ٢حُٔخُ.٢
( )9طو ّٞحًَُ٘ش حُوخر٠ش رظٌُ٘ َ٤ـ٘ش ُظِو ٠حُؼَٝ ٝٝكٜ٠خ ٣ٝيػُٜ ٠خ ٓٔؼِ ٞحُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص ٝحَُهخرش
حإلىحٍ٣ش ٣ٝظْ ك ٞحُؼَ ٝٝك ٢ؿِٔش ػِ٘٤ش.
( ) 10طٌَ٘ ُـ٘ش ُِزض ك ٢حُؼَ ٝٝحُٔويٓش ر٘لْ حُطَ٣وش ٝحُظٌ ٖ٣ٞحُوخ ٙرِـ٘ش طِو ٠حُؼَٝ .ٝٝطظْ ػِٔ٤ش حُزض رؼي
طو ْ٤٤ك٘ٓٝ ٢خُ ٢ىه٤ن.
( )11طليى ُـ٘ش حُزض أك َ٠حُؼَ ٖٓ ٝٝحُ٘خك٤ش حُل٘٤ش ٝحُٔخُ٤ش ٣ٝظْ ٓلخٟٝش حُٔ٘ظَ ٟاًح ًخٕ حُؼَ ٝأهَ ٖٓ هٔ٤ش
حًَُ٘ش حُٔؼظٔيس ٝ ،طويّ حُِـ٘ش ط٤ٛٞخطٜخ.
( )12طؼَ ٝط٤ٛٞش ُـ٘ش حُزض ػِٓ ٠ـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش حٌُ٣ ١يٍّ ط٤ٛٞش حُِـ٘ش ٜ٣ٝيٍ هَحٍ( ٙرخإلؿٔخع).
(٣ )13ؼَ ٝهَحٍ ٓـِْ حإلىحٍس ػِ ٠حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش حُظ ٢طٜيٍ هَحٍٛخ (رخإلؿٔخع).
(٣ ) 14ؼَ ٝهَحٍ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػِ ٠حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش حُؼِ٤خ ُِوٜوٜش حُظ ٢طٜيٍ هَحٍٛخ (رخإلؿٔخع)
رؼي ٓٞحكوش حُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش ُلخالص حُز٤غ حُظ ٢طظْ رؼي اٗ٘خثٜخ ،ػْ طظْ ٓٞحكوش ٓـِْ حٍُُٞحء ػِ٠
ػِٔ٤ش حُز٤غ.
( ) 15طو ّٞحًَُ٘ش حُوخر٠ش ربػيحى ػوي حُز٤غ حٌُ٣ ١ظْ طٞه٤ؼٓ ٚغ حُٔ٘ظَ ٟـ ٗ٤خرش ػٖ حُيُٝش ٓخٌُش حُٔخٍ حُؼخّ ـ رؼي إٔ
 ٌٕٞ٣هي ٓيى حُؼٖٔ حُٔظلن ػِ. ٚ٤
( كٌٛ ٢ح حُٔؼ٘ :٠حإلٛالف حالهظٜخىٝ ١حُوٜوٜش (حُظـَرش حُٔ٣َٜش) ـ رلغ ُ َ٣ُٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ  /ىٓ .وظخٍ هطخد ـ
 2003ـ ٓـِْ حٍُُٞحء ـ ُٝحٍس هطخع حألػٔخٍ رخػض ك ٢ػٜي حُ َ٣ُٞحُزخكغ ًَٗ 203ش طٔظٌِٜخ حُيُٝش)
ٝك٤غ إ حُوخػيس حُٔٔظوَس  ٠ٛإٔ حُوَحٍ حإلىحٍ٣ ٟـذ إٔ ٣و ّٞػِٓ ٠زذ ٣زٍَ ٙك ٠حُٞحهغ ٝك ٠حُوخًُٗٝ ،ٕٞي ًًَٖ ٖٓ أًٍخٕ
حٗؼوخىٝ ،ٙحُٔزذ ك ٠حُوَحٍ حإلى حٍ ٞٛ ٟكخُش ٝحهؼ٤ش أ ٝهخٗ٤ٗٞش طلَٔ حإلىحٍس ػِ ٠حُظيهَ روٜي اكيحع أػَ هخٗٓ ٞٛ ٠ٗٞلَ حُوَحٍ
حرظـخء حُٜخُق حُؼخّ حٌُ ٞٛ ٟؿخ٣ش حُوَحٍٝ .أُٗٝ ٚجٖ ًخٗض حإلىحٍس ؿِِٓٓ َ٤ش رظٔز٤ذ هَحٍحٛخ ٣ٝلظَ ٝك ٠حُوَحٍ ؿ َ٤حُٔٔزذ
أٗ ٚهخّ ػِٓ ٠زز ٚحُٜل٤ق ٓخ ُْ طٌ٘ق حألٍٝحم ػٖ ػيّ َٓ٘ٝػ٤ش حُٔزذ ،اال أٜٗخ اًح ًًَص أٓزخرخ ً ُ ٚكبٜٗخ طٌ ٕٞهخٟؼش
َُهخرش حُو٠خء حإلىحٍُِ ٟظلون ٖٓ ٓيٓ ٟطخروظٜخ أ ٝػيّ ٓطخروظٜخ ُِوخٗٝ ٕٞأػَ ًُي ك ٢حُ٘ظ٤ـش حُظ ٢حٗظ ٠ٜاُٜ٤خ حُوَحٍ.
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٓيَٝ٘ٓ ٟػ٤ش حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞك ، ٚ٤كبٕ رلغ ٓيٓ ٟالٓش حُوَحٍ أ ٝػيّ َٓ٘ٝػ٤ظ٣ ٚظ َٜحطٜخالً ٓزخَٗحً
رخَُٔحكَ حُظ ٢حًظ٘لض اٛيحٍ حُوَحٍ ريءحً ٖٓ ٓي ٟؿٞحُ هٞ٠ع حًَُ٘خص ٝحأل ٍٞٛحُٔئٓٔش أ ٝحُِٔ٘ٝع ٌِٓ٤ظٜخ ُِوٜوٜش ٓٝخ
٘٣ـْ ػٜ٘خ ٖٓ ٓوخ َ١طـ َ٤٤ؿخ٣خص حُظؤٓ ْ٤أِٗ ٝع حٌُِٔ٤ش أ ٝحُظَٜف ك ٢حألٍح ٢ٟحُٔوخّ ػِٜ٤خ حًَُ٘خص أ ٝحَُٔ٘ٝػخص ٓلَ
حُظ ؤٓ ْ٤أِٗ ٝع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٓٝ ،يَٝ٘ٓ ٟػ٤ش طوٝ َ٤طلي٣ي ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ًؤكي حًَُ٘خص
حُظ٣ ٢ظؼ ٖ٤ر٤ؼٜخ ػِٝ ٠ؿ ٚحَُٔػش ًَٗ 127 ٖٟٔش أهٍََٟٝٝ ٟس إٔ ٣ظْ حُز٤غ هالٍ أػٞحّ ػالػش كو ٢طزيأ ٖٓ ػخّ 2004
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ٝط٘ظ ٢ٜػخّ ٍَٝٓٝ ، 2006حً رٔيَٝ٘ٓ ٟػ٤ش حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي حُظ ٢هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ُظو ْ٤٤حًَُ٘ش
ٝكٞحكِ حالٓظؼٔخٍ حُظ ٢هٍَطٜخ ًحص حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِٔٔظؼَٔ ٖ٣طَؿ٤زخ ً ُ ْٜكَٗ ٢حء حًَُ٘ش ٓٝ ،يٓ ٟالٓش طو ْ٤٤حًَُ٘ش
ٝحُظِحٜٓخ رٞ٠حرٝ ٢هٞحػي حُظو ْ٤٤حُظ ٢هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش  ،ػْ ٓي ٟطو َ٤حُيُٝش ألِٓٞد حُز٤غ ٖٓ ٖٟٔ
حألٓخُ٤ذ حُٔوٍَس هخٗٗٞخ ً أ ٝطو َ٤أٓخُ٤ذ ُْ طوٍَٛخ حُوٞحٗٝ ٖ٤حُِٞحثق ٝ ،حٗظٜخ ًء رٔيَٝ٘ٓ ٟػ٤ش حُظَٓ٤ش ٝحُزض ػِ ٠حُٔ٘ظَ١
ٓٝالٓش ر٘ٞى حُظؼخهي كٟٞ ٢ء ٛيف كٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ٝحٓظَٔحٍ حُ٘٘خٍٝ ١ػخ٣ش كوٞم حُؼخِٓ.ٖ٤
 ٖٓٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٓ ي ٟؿٞحُ هٞ٠ع حًَُ٘خص ٝحأل ٍٞٛحُٔئٓٔش أ ٝحُِٔ٘ٝع ٌِٓ٤ظٜخ ُِوٜوٜش ٓٝخ ٘٣ـْ ػٜ٘خ ٖٓ ٓوخَ١
طـ َ٤٤ؿخ٣خص حُظؤٓ ْ٤أِٗ ٝع حٌُِٔ٤ش أ ٝحُظَٜف ك ٢حألٍح ٢ٟحُٔوخّ ػِٜ٤خ حًَُ٘خص أ ٝحَُٔ٘ٝػخص ٓلَ حُظؤٓ ْ٤أِٗ ٝع حٌُِٔ٤ش
ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش  ،كوي ًٛزض حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼِ٤خ ا ُ ٠إٔ حُظؤٓ ْ٤اٗٔخ ٣ؼ٘ٗ ٢وَ ٌِٓ٤ش أٓٞحٍ حَُٔ٘ٝع حُوخ ٙاُ ٢حُيُٝش
رؤًِٜٔخ أ ٝك ٢ؿِء ٜٓ٘خ ٝكوخ ُٔخ ٣وٍَ ٙهخٗ ٕٞحُظؤٓ ْ٤رظؼ ٞ٣ٞطئى ٚ٣حُيُٝش حُظ ٢آٍ اُٜ٤خ حَُٔ٘ٝع حُٔئْٓ ألٛلخرٝ ٚكوخ
ألٜٗزظ ْٜكٍ ٢أّ ٓخُ٣ ُْٝ ، ٚظيهَ حَُٔ٘ع روٞحٗ ٖ٤حُظؤُٓ ْ٤ظٜل٤ش حَُٔ٘ٝػخص حُظ ٢أه٠ؼظٜخ ألكٌخٜٓخ أ ٝإلٜٗخء حُ٘و٤ٜش
حالػظزخٍ٣ش حُظً ٢خٗض ُٜخ ٖٓ هزَ حُظؤٓٝ ْ٤اٗٔخ ٗوَ حَُٔ٘ع ٓزخَٗس ٌِٓ٤ظٜخ ؿِث٤خ أ٤ًِ ٝخ اُ ٢حُيُٝش ٓئًيح ك ٢حُلخُظ ٖ٤حكظلخظٜخ
ر٘و٤ٜظٜخ حالػظزخٍ٣ش حُٔخروش ٝحٓظَٔحٍٛخ كٓ ٢زخَٗس ٗ٘خٜ١خ ٣ٝظَ ٗظخٜٓخ حُوخًٗٓٝ ٢ٗٞظٜخ حُٔخُ٤ش ٓٔظوِ ٖ٤ػٖ ٗو٤ٜش
حُيُٝش ًٓٝظٜخ حُٔخُ٤ش  ٖٓٝ .ػْ كبٕ حُظؤٓ ْ٤اًح ٓخ كَ ٝػِ ٢حُٔ٘٘ؤس ال َٜ٘٣ف آُ ٠خ ال طٌِٔ ٌٙٛ ٚحُٔ٘٘ؤس  ،كبًح ًخٕ حُؼوخٍ
حٌُ ١ط٘ـِ ٚحُٔ٘٘ؤس حُٔئٓٔش ٓئؿَحً ُٜخ كبٕ حُظؤٓ ْ٤ال َ٣ى ػِ ٢حُؼوخٍ اٗٔخ كوَ٣ ٢ى ػِ ٢كن حإل٣ـخٍ رخػظزخٍ ٙػَٜ٘ح ٖٓ
ػ٘خ َٛحُٔ٘٘ؤس حُٔئٓٔش .
(حُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 16ــش  9م ـ ط٘خُع  -ؿِٔش  1992/3/7ـ حٌُٔظذ حُل٘ - 5 ّ ٢حُـِء  - 1حُٜللش .)431
ٝك٤غ ػٖ اكظخء حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ هي حٓظوَ ػِ ٠إٔ حألٓٞحٍ حُظ ٢طِ٘ع ٌِٓ٤ظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش طؼظزَ ٖٓ
أٓٞحٍ حُيُٝش حُؼخٓش  ٌٙٛٝ ،حألٓٞحٍ ١زوخ ً ُِٔخىس ( ٖٓ ) 87حُوخٗ ٕٞحُٔيٗ ٢ال ٣ـ ُٞحُظَٜف كٜ٤خ  ،أ ٝحُلـِ ػِٜ٤خ  ،أ ٝطٌِٜٔخ
رخُظوخىّ  ٖٓٝ .ػْ كبٕ حألٍح ٢ٟحُِٔ٘ٝع ٌِٓ٤ظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ال طيهَ  ٖٟٔأ ٍٞٛحًَُ٘ش ٝ ،إٔ ٗوَ حُٔخٍ حُؼخّ ٖٓ ؿٜش اُ٠
أهَٗ ْ٤ُ ١والً ُِٔي ٣ظٌٖٔ ر ٚحُٔ٘و ٍٞاُ ٖٓ ٚ٤حٓظـالُٝ ٚحُظَٜف كٝ ، ٚ٤اٗٔخ  ٞٛك ٢كو٤وظٗ ٚوَ اَٗحف ٍٝػخ٣ش ٤ٛٝخٗش
ٝاىحٍس ُٔخٍ  ٞٛهخٍؽ ػٖ ٓـخٍ حُظؼخَٓ رٔٞؿذ طوُِ٘ ٜٚ٤ٜلغ حُؼخّ ٝ ،هي حٗظٜض حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ
ك ٢هظخّ كظٞحٛخ اُ ٠إٔ (حألٍح ٢ٟحُظِٗ ٢ػض ٌِٓ٤ظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ُٜخُق حُ٤ٜجش حُو٤ٓٞش ُالطٜخالص حٌُِٔ٤ش ٝحُالٌِٓ٤ش طُؼي ٖٓ
حألٓٞحٍ حُؼخٓش ٝ ،ال طيهَ  ٖٟٔأ ٍٞٛحًَُ٘ش حُٔ٣َٜش ُالطٜخالص) .
(كظ ٟٞحُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ ـ ِٓق ٍهْ )275 / 2 / 7
ًٔخ إٔ ًَ ٖٓ اىحٍس حُلظُُٞ ٟٞحٍط ٢حُوخٍؿ٤ش ٝحُؼيٍ ٝ ،حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ ك ٢كظُٜ ٖ٤٣ٞخ رٔ٘خٓزش
ِ١ذ حَُأ ١كٓ ٍٞي ٟؿٞحُ ٓٔخٔٛش اكي ١حُٔلخكظخص ك ٢طؤًَٓٗ ْ٤ش حٓظؼٔخٍ٣ش رخُٔ٘خًٍش كٍ ٢أٓٔخُٜخ رلٜش ػ٤٘٤ش ػزخٍس
ػٖ هطؼش أٍ ٝطٔؼَ ؿِءحً ٖٓ ٓٔطق ِٓ٘ٝع ٌِٓ٤ظُِ٘ٔ ٚلؼش حُؼخٓش  ،كخٗظٜض اىحٍس حُلظُُٞ ٟٞحٍط ٢حُوخٍؿ٤ش ٝحُؼيٍ ك ٢كظٞحٛخ
ٍهْ  260رظخٍ٣ن  1987/7/20اُ ٠ػيّ ؿٞحُ ًُي ٝػيّ ؿٞحُ حُٔ َ٤ك ٢اؿَحءحص طٔـ َ٤هطؼش حألٍ ٝػِ٘ٓ ٠ي ٖٓ حُو ٍٞرؤٗٚ
( ًخٕ ٣ظؼ ٖ٤ػِ ٠حُٔلخكظش حكظَحّ حُـَ ٝحٌُِٗ ١ػض ٖٓ أؿِ٤ٌِٓ ٚش حُؼوخٍ  ٞٛٝاهخٓش َٓ٘ٝع ُإلٌٓخٕ حُؼخؿَ ٝػيّ ٓـخُٝطٚ
رظوي ْ٣هطؼش حألًٍ ٝلٜش ػ٤٘٤ش ك ٢اكيًَٗ ٟخص حالٓظؼٔخٍ ) ٝ ،رـِٔش حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ ك٢
 1989/6/21حٗظٜض اُ ٠طؤ٤٣ي كظ ٟٞاىحٍس حُلظ ٟٞحُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ٝ ،أػ٤ي ػَ ٝحُٟٔٞٞع ًحط ٚػِ ٠حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ٢
حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ ر٘خء ػِ ٠حُطِذ حُٔويّ ٖٓ  َ٣ُٝحُؼيٍ اُ ٠حُٔٔظ٘خٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حُيُٝش ُِؼَ ٝػِ ٠حُـٔؼ٤ش ُِؼي ٍٝػٖ
ًُي حَُأٝ ١حإلكظخء روخٗ٤ٗٞش حُظوٝ ، ٚ٤ٜربػخىس حُؼَ ٝرظخٍ٣ن  1990/10/17حٓظزخٕ ُِـٔؼ٤ش إٔٓ " :خ حٗظٜض اُ ٚ٤رـِٔظٜخ
ٓخُلش حُز٤خٕ ٖٓ ػيّ هخٗ٤ٗٞش طو ٚ٤ٜحُٔٔطق حُِٔ٘ٝػش ٌِٓ٤ظُِ٘ٔ ٚلؼش حُؼخٓش ًلٜش ػ٤٘٤ش ٖٓ حُٔلخكظش كٍ ٢أٓٔخٍ ًَٗش
ح ٓظؼٔخٍ٣ش ٣و ّٞػِٓ ٠خ كَ ٙحُيٓظ ٍٞػِ ٠طؤً٤ي٤ٌُِِٔ ٕٞٛ ٖٓ ٙش حُوخٛش ٝػيّ حُٔٔخّ رٜخ اال ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٓٝوخرَ
طؼٝ ٞ٣ٞكوخ ً ُِوخٗٝ ، ٕٞإٔ ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش ك ٢حُلخُش حُٔؼَٟٝش هي أٛيٍ هَحٍٍ ٙهْ ُ٘ٔ 1071ش  1969رِ٘ع ٌِٓ٤ش
حُؼوخٍحص حٌُخث٘ش رِٓخّ ٗخك٤ش ٓخه٤ش ٌٓ ٢رٔي ٘٣ش حُـِ٤س ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش إلهخٓش "َٓ٘ٝع حإلٌٓخٕ حُؼخؿَ ُظٞك َ٤حٌُٖٔ حُٜل٢
ُِٔٞح ٖٓٝ " ٖ٤٘١ػْ كوي ًخٕ ٣ظؼ ٖ٤ػِ ٠ؿٜش حإلىحٍس (ٓلخكظش حُـِ٤س ) حكظَحّ حُـَِٗ ٖٓ ٝع ٌِٓ٤ش حُٔٔطق حُٔ٘خٍ اُٚ٤
ٝػيّ ٓـخُٝط ٚاُ ٠كي طوي ْ٣ؿِء ٖٓ حُٔٔطق ًلٜش ػ٤٘٤ش كٍ ٢أّ ٓخٍ حًَُ٘ش حالٓظؼٔخٍ٣ش ٝ ،أٗ ٚال ٘٣خٍ ٖٓ ًُي حُو ٍٞرؤٕ
حَُٔ٘ع ك ٢حُظو٘ ٖ٤حُٔيٗ ٚٗ ٢ػِ ٠كخالص اٜٗخء طو ٚ٤ٜحُٔخٍ حُؼخّ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ًِ٤ٓٞش ُظل ِٚ٣ٞآُ ٠خٍ هخٖٓٝ ، ٙ
ر ٌٙٛ ٖ٤حُلخالص ٛي ٍٝهَحٍ ٖٓ حُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚربٜٗخء حُظوٝ ، ٚ٤ٜإٔ حُٔلخكع رٔوظ ٠٠هخٗٗ ٕٞظخّ حإلىحٍس حُٔلِ٤ش أٟلض
ُ ٚرخُ٘ٔزش ُـٔ٤غ حَُٔحكن حُؼخٓش حُظ ٢طيهَ ك ٢حهظٜخ ٚٛؿٔ٤غ حُِٔطخص ٝحالهظٜخٛخص حُظ٘ل٣ٌ٤ش حُٔوٍَس ٍُُِٞحء ك ٢حُوٞحٖٗ٤
ٝحُِٞحثق ٔٓ ،خ ٣ـٓ ُٞؼٛ ٚي ٍٝهَحٍ ٖٓ حُٔلخكع ربٜٗخء طو ٚ٤ٜحُٔخٍ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٝطل ِٚ٣ٞآُ ٠خٍ هخ ٙػْ حٓظويحٓٚ
ًلٜش ػ٤٘٤ش كًَٗ ٢ش  ،ك ٌٜح حُوَٓ ٍٞىٝى ػِ ٚ٤رؤٕ كخالص اٜٗخء طو ٚ٤ٜحُٔخٍ حُؼخّ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ك ٢حُٔخىس
( ٖٓ )88حُوخٗ ٕٞحُٔيٗ ٢ال ط٘طزن اال ػِ ٠حألٓٞحٍ حُؼخٓش حًُِٔٔٞش ُألٗوخ ٙحُؼخٓش رٌٜح حُٛٞق حرظيح ًء  ،ى ٕٝطِي حُظِٗ ٢ػض
ٌِٓ٤ظٜخ ٖٓ حألكَحى ُظلو٤ن ؿَٓ ٝؼٗ ١ً ٖ٤لغ ػخّٝ ،حُظ ٢ال طلوي ٛلظٜخ ًؤٓٞحٍ ػخٓش اال رخٗظٜخء حُـَ ٝحٌُُ ١هٜٜض ٖٓ
أؿِ ٚطِي حألٓٞحٍ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ١زوخ ً ُ٣َٜق ٗ ٚحُٔخىس ( )88حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ٝ ،حُو ٍٞرـًُ َ٤ي  ٌَ٘٣حٗظٜخًخً ٛخٍهخً ألكٌخّ ِٗع
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حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حُظ ُْ ٢طظوٍَ اال حٓظؼ٘خ ًء ٝك ٢كيٝى ٓؼ٘٤ش ٓٔخ ٣ظؼٓ ٖ٤ؼ ٚحالهظٜخٍ ػِ ٠طِي حُليٝى ٝػيّ ٓـخُٝطٜخ" ،
ٝحٍطؤص حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ إٔ طِي حألٓزخد حُظ ٢هخّ ػِٜ٤خ اكظخإٛخ حُٔخرن ٛل٤لش ك ٢حُٞحهغ ٝحُوخٕٗٞ
ٝأًيص حُلظ ٟٞػِٔٓ ٠خثَ ٓٝزخىة ٓظؼيىس ٜٓ٘خ ( :إٔ حُـٜش حإلىحٍ٣ش ُٔ٤ض ًَٗش ٝال طخؿَحً ٝ ،ال ٣لن ُٜخ إٔ طوَؽ ػٖ حُـَٝ
حُٔليى ُِ٘ع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ؿَ٣خ ً ٍٝحء طلو٤ن ِٜٓلظٜخ حُٔخُ٤ش  ،كٌُي ٓٔخ ٣ظْٔ رؼيّ حَُٔ٘ٝػ٤ش ُٔخ ك ٖٓ ٚ٤اٛيحٍ
ُِٔ٠خٗخص حُظ ٢كيىٛخ حُيٓظُِ٘ ٍٞع حٌُِٔ٤ش ٝحٗلَحف ر ٌٜٙحُِ٤ٓٞش ػٖ حُـَ ٝحٌَُُٗ ١ػض ٖٓ أؿِٝ ، )ٚأٗ( ٚال ٜ٣ق كٌٛ ٢ح
حُ ٔوخّ حُظؼَِ رخُِٜٔلش حُؼخٓش  ،اً ُٔ٤ض ٘ٛخى ِٜٓلش ػخٓش طظلون رٔوخُلش أكٌخّ حُوخٗٝ ٕٞحُيٓظٝ ، )ٍٞػوزض حُلظ ٟٞػِ٠
حُو ٍٞرؤٕ هَحٍ ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش رِ٘ع ٌِٓ٤ش طِي حألٍحُِ٘ٔ ٢ٟلؼش حُؼخٓش هي حٗو ٠٠ػِٓ ٚ٤خ ٣ِ٣ي ػِ ٠ػَ٘ ٖ٣ػخٓخً ٝ ،إٔ ٓالى
طِي حألٍح ٢ٟطوخٟٞح ٓوخرَ ِٗع حٌُِٔ٤ش ٍٟخ ًء رؤ٤ظ ٚأ ٝه٠خ ًء  ،كؤًي حإلكظخء ( :إٔ ًُي ال ٣ـٝ ٖٓ َ٤ؿ ٚحَُأ ١حُٜل٤ق ك٢
حُٔٔؤُش ك٢ٗ ٢ء ٖٓ ،ك٤غ أػَ حُوَحٍ ك٤ٌِٓ ْٟ ٢ظٜخ اُ٤ٌِٓ ٠ش حُيُٝش حُؼخٓش ٝ ،طوٜٜ٤ٜخ ُِـَ ٝحٌُ ١كيىً ٙحى حُوَحٍ ،
 ْ٤ُٝك ٢حُوخٗٓ ٕٞخ ٣ـؼَ ُِٔلخكظش أُ ٝإلىحٍس حُؼخٓش إٔ طوَؿٜخ ٖٓ طِي حٌُِٔ٤ش اُ ٠حٌُِٔ٤ش حُوخٛش ًَُِ٘ش حُوخٛش حُظ٢
أٍحىص حُٔلخكظش إٔ طٔ ْٜكٍ ٢أٓٔخُٜخ رؤ٤ش طِي حألًٍ ٝلٜش ػ٤٘٤ش كٝ ، )ٚ٤حٗظٍ ٠ٜأ ١حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٟٞ
ٝحُظَ٘٣غ اُ ٠طؤ٤٣ي كظٞحٛخ حُٔخروش رـِٔش  1987/6/21ك ٌٙٛ ٢حُٔٔؤُش.
(كظ ٟٞحُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ ٍهْ  1071رظخٍ٣ن  1990/12/18ـ ِٓق ٍهْ  73/1/100رَثخٓش حُٔٔظ٘خٍ
ػزي حُلظخف ٓلٔي ٛوَ ٍث ْ٤حُـٔؼ٤ش)
 ٖٓٝك٤غ إ حُٔٔظلخى ٓٔخ طويّ إٔ ًَ ٖٓ حُظؤِٓٗٝ ْ٤ع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٣ظْ رٜٔخ ٗوَ ٌِٓ٤ش حألٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ٌِٓ٤ش
هخٛش اُ٤ٌِٓ ٢ش حُيُٝش ٝكوخ ُٔخ ٣وٍَ ٙهخٗ ٕٞحُظؤٓ ْ٤أ ٝحُوَحٍ حُـٔ ١ٍٜٞرِ٘ع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ًُٝي رظؼ ٞ٣ٞطئىٚ٣
حُيُٝش حُظ ٢آُض اُٜ٤خ حٌُِٔ٤ش حُوخٛش آُ ٠خٌُ ٢حألٍ ٝأ ٝحَُٔ٘ٝع ٝ ،طلظلع طِي حَُٔ٘ٝػخص ر٘و٤ٜظٜخ حالػظزخٍ٣ش حُٔخروش
ٝطٔظَٔ كٓ ٢زخَٗس ٗ٘خٜ١خ ٣ٝظَ ٗظخٜٓخ حُوخًٗٓٝ ٢ٗٞظٜخ حُٔخُ٤ش ٓٔظوِ ٖ٤ػٖ ٗو٤ٜش حُيُٝش ًٓٝظٜخ حُٔخُ٤ش ٝ ،رٌُي كبٕ
حألٓٞحٍ حُظ ٢طِ٘ع ٌِٓ٤ظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش طؼظزَ ٖٓ أٓٞحٍ حُيُٝش حُؼخٓش ٝ ،ال ٣ـ ُٞحُظَٜف كٜ٤خ  ،أ ٝحُلـِ ػِٜ٤خ  ،أ ٝطٌِٜٔخ
رخُظوخىّ ٝ ،رخُظخُ ٢ال طيهَ  ٖٟٔأ ٍٞٛحًَُ٘ش ًٔ ،خ أٗ ٖٓ ٚحُٔظؼ ٖ٤حكظَ حّ حُـَ ٝحٌُِٗ ١ػض ٖٓ أؿِ٤ٌِٓ ٚش حُؼوخٍ ٝػيّ
ٓـخُٝط ٚاُ ٠أ ١ؿَٓ ٝـخٝ ،َ٣أٓخّ ًُي ٓ ٞٛخ كَ ٙحُيٓظ ٍٞػِ ٠طؤً٤ي٤ٌُِِٔ ٕٞٛ ٖٓ ٙش حُوخٛش ٝػيّ حُٔٔخّ رٜخ اال
ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٓٝوخرَ طؼٝ ٞ٣ٞكوخ ً ُِوخٗٝ ، ٕٞإٔ كخالص اٜٗخء طو ٚ٤ٜحُٔخٍ حُؼخّ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ك ٢حُٔخىس ()88
ٖٓ حُوخٗ ٕٞحُٔيٗ ٢ال ط٘طزن اال ػِ ٠حألٓٞحٍ حُؼخٓش حًُِٔٔٞش ُألٗوخ ٙحُؼخٓش رٌٜح حُٛٞق حرظيح ًء  ،ى ٕٝطِي حُظِٗ ٢ػض
ٌِٓ٤ظٜخ ٖٓ حألكَحى ُظلو٤ن ؿَٓ ٝؼٗ ١ً ٖ٤لغ ػخّ ٝ ،حُظ ٢ال طلوي ٛلظٜخ ًؤٓٞحٍ ػخٓش اال رخٗظٜخء حُـَ ٝحٌُُ ١هٜٜض ٖٓ
أؿِ ٚطِي حألٓٞحٍ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ١زوخ ً ُ٣َٜق ٗ ٚحُٔخىس ( )88حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ٝ ،حُو ٍٞرـًُ َ٤ي  ٌَ٘٣حٗظٜخًخً ٛخٍهخً ألكٌخّ ِٗع
حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حُظ ُْ ٢طظوٍَ اال حٓظؼ٘خ ًء ٝك ٢كيٝى ٓؼ٘٤ش ٓٔخ ٣ظؼٓ ٖ٤ؼ ٚحالهظٜخٍ ػِ ٠طِي حُليٝى ٝػيّ ٓـخُٝطٜخ" ،
ٝرخُظخُ ٢كبٕ حُـٜش حإلىحٍ٣ش حُٔخٌُش ُِٔخٍ حُؼخّ حُِٔ٘ٝع ٌِٓ٤ظ ٚأ ٝحُٔئْٓ ُٔ٤ض ًَٗش ٔ٤ُٝض طخؿَحً ٝ ،ال ٣لن ُٜخ إٔ طوَؽ ػٖ
حُـَ ٝحُٔليى ُِ٘ع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ؿَ٣خً ٍٝحء طلو٤ن ِٜٓلظٜخ حُٔخُ٤ش كظً ُٞٝ ٠خٗض ٓيحى ى ٕٞ٣حًَُ٘خص حُظخرؼش
حُوخَٓس ٝكن رَٗخٓؾ حُوٜوٜش ،كال ٣ـُٜ ُٞخ حُٔٔخف رظـ َ٤٤حُ٘٘خ ١حٌُ ١طوٍَص ُِٗ ٚع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش أ ٝحٌُ ١طوٍَ
طؤُٓ ٚٔ٤ـخ٣خص ٓليىس أ ٝحُظَٜف ك ٢أٍحٓٝ ٢ٟزخٗ ٢حأل ٍٞٛحُظ ٢طوٍَ طؤٜٓٔ٤خ أِٗ ٝع ٌِٓ٤ظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش  ،كٌُي ٓٔخ ٣ظْٔ
رؼيّ حَُٔ٘ٝػ٤ش ُٔخ ك ٖٓ ٚ٤اٛيحٍ ُِٔ٠خٗخص حُظ ٢كيىٛخ حُيٓظُِ٘ ٍٞع حٌُِٔ٤ش ٝحُظؤٓٝ ْ٤حٗلَحف رٜخط ٖ٤حُِ٤ٓٞظ ٖ٤ػٖ حُـَٝ
حٌَُُٗ ١ػظخ ٖٓ أؿِٝ ،ٚال ٜ٣ق كٌٛ ٢ح حُٔوخّ حُظؼَِ رخُِٜٔلش حُؼخٓش حُيحػ٤ش إلطزخع أِٓٞد حُوٜوٜش ،اً ُٔ٤ض ٘ٛخى ِٜٓلش
ػخٓش طظلون رٔوخُلش أكٌخّ حُوخٗٝ ٕٞحُيٓظ ٖٓٝ ،ٍٞػْ ال ٣ـ ُٞكٓ ٢ـخٍ ٓ٤خٓخص حُوٜوٜش إٔ طٌ ٕٞحألٍ ٝحُٔئٓٔش أٝ
حُِٔ٘ٝع ٌِٓ٤ظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حُٔوخّ ػِٜ٤خ حَُٔ٘ٝع أٓ ٝزخٜٗ٤خ أ ٝحًَُ٘ش حُظخرؼش حَُٔحى هٜوٜظٜخ َ١ٝكٜخ ُِز٤غ ٓلالً ُِز٤غ
ٖٓ حُيُٝش ٓٔؼِش كٓ ٢ـِْ حٍُُٞحء أ َ٣ُٝ ٝحالٓظؼٔخٍ أ َ٣ُٝ ٝحُٔخُ٤ش أ ٝحًَُ٘خص حُوخر٠ش اُ ٠حُٔٔظؼَٔ أ ٝحُٔ٘ظًََُِ٘ ١ش
أ ٝحَُٔ٘ٝع  ،أٓ ٝلالً ُِز٤غ ٖٓ ؿخٗذ حُٔٔظؼَٔ أ ٝحُٔ٘ظَ ١اُ ٠حُـٞٓ َ٤حء حكظلع ًُي حُـ َ٤ر٘٘خ ١حًَُ٘ش أ ٝحَُٔ٘ٝع أُْ ٝ
٣لظلع رٌُي حُ٘٘خ ، ١كخُٔخٍ ٓلَ حُظؤٓ ْ٤أ ٝحُٔخٍ ٓلَ ِٗع حٌُِٔ٤ش هي ٛخٍ ك ٢حٌُِٔ٤ش حُؼخٓش ُِيُٝش ٓ ،وٜٜخً ُِـَ ٝحٌُ١
كيى ٙحُوخٗ ٕٞأ ٝحُوَحٍ  ْ٤ُٝ ،ك ٢حُوخٗٓ ٕٞخ ٣ـؼَ ُِيُٝش ـ أ٣خ ً ٖٓ ًخٕ ٔ٣ؼِٜخ ـ إٔ طوَؿٜخ ٖٓ طِي حٌُِٔ٤ش اُ ٠حٌُِٔ٤ش حُوخٛش
ُِٔ٘ظَ ١أ ٝحُٔٔظؼَٔ أًَُِ٘ ٝش حُوخٛش حُٔ٘ظَ٣ش ٝ ،رخُظخُ ٢ال ٣ـُ ُٞألٓٞحٍ حُظ ٢طِ٘ع ٌِٓ٤ظٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش أ ٝحُظ ٢طٌٕٞ
ٓلالً ُِظؤٓ ْ٤رلٔزخٜٗخ ٖٓ أٓٞحٍ حُيُٝش حُؼخٓش  ،إٔ طٌٓ ٕٞلالً ُِظَٜف كٜ٤خ  ،أ ٝحُلـِ ػِٜ٤خ  ،أ ٝطٌِٜٔخ رخُظوخىّ ًٔ ،خ ال
٣ـ ُٞإٔ طو٠غ ُِظٔـ َ٤رخُ٘ َٜحُؼوخٍ ١أ ٝحُٔـَ حُؼ ٢٘٤أ َُِٖٛ ٝأ٣خً ًخٕ ٗٞػُ ٚـ َ٤حُيُٝش ٝ ،ال ٣ظَطذ ػِٜ٤خ ُِـ َ٤أٖٓ ١
حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش حُظزؼ٤ش ٓٞحء أًخٕ ٍ٘ٛخً ٍٓٔ٤خ ً أٍ٘ٛ ٝخ ً ك٤خُ٣خ ً أ ٝكن حهظٜخ ٙأ ٝكن حٓظ٤خُ .
ٝك٤غ اٗٝ ٚربِٗحٍ ٓخ طويّ ػِ ٠حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞك ٚ٤رخُٔٞحكوش ػِ ٠ر٤غ  ٖٓ %100حأل ٍٞٛحُؼخرظش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُّٞ
ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ـ ػيح حألٍحٝ ٢ٟحُٔزخٗ ٢حٌُٔ٘٤ش ـ ًَُ٘ش أٗيٍٝحٓخ ٗزُِ ٖ٤ـٍِ ٝحُٔٔخ ْٛكٜ٤خ ًَ ٖٓ أٗيٍٝحٓخ ٝحًَُ٘ش حُوخر٠ش
ٝحطلخى حُٔٔخٝ ، ٖ٤ٔٛطؤؿ َ٤حألٍُٔ ٝيس ٘ٓ 25ش رٔوخرَ كن حٗظلخع رٞحهغ  ٖٓ %5هٔ٤ظٜخ ٓ٘٣ٞخ ً طـيى ُٔيس ٓٔخػِش  ،كبٕ
حُؼخرض ٖٓ حألٍٝحم إٔ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ طؤٓٔض رٔٞؿذ حُوَحٍ حُـٍٔ ١ٍٜٞهْ ُ٘ٔ 2369ش  ، 1962ػْ
ٝرظخٍ٣ن ٛ 1963/8/8يٍ حُوخٍٗ ٕٞهْ (ُ٘ٔ )72ش  1963كٗ ٢ؤٕ طؤٓ ْ٤رؼ ٞحًَُ٘خص ٝحُٔ٘٘آص ٓ ٖٟٔ َٔٗٝخ َٗٔ طؤْٓ٤
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ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ  ٖٟٔحًَُ٘خص حُظخرؼش ُِٔئٓٔش حُٔ٣َٜش حُؼخٓش ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ (حُز٘ي أٝالً ـ ًَٗخص
طو٠غ ُِوٞحُٗ٘ٔ 119 ٝ 118 ٖ٤ش  ٖٓٝ ، )1961ػْ طًٌَٗ ٕٞش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ  ٢ٛاكي ٟحًَُ٘خص حُٔئٓٔش
ألؿَحٓ ٝليىس ٘ٛ ٢ٛخػخص حُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ٝحُظزٝ ٞ٤٤حُٜزخؿش ٝحُظـ ِ٤ٜحُٜ٘خثُِٜ٘ ٢خػخص حُٔظؼِوش رخُوطٖ
ٝحُٔٞحى حُِ٤ل٤ش حألهَٝ ، ٟطـخٍس حُوٝ ١ٞ٤حُٔ٘ٔٞؿخص ٝحُٔالرْ حُـخِٛس رَ٘حء ٝر٤غ حُٔٞحى حُوخّ كٝ َٜٓ ٢حُوخٍؽ ،
ٝحالطـخٍ رٜٔٞ٘ػخص حًَُ٘ش ىحهِ٤خً ٝهخٍؿ٤خ ً ٝ ،اٗ٘خء ٝاهخٓش ٝكيحص حُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ٝحُظزٝ ٞ٤٤حُٜزخؿش ٝ ،ؿٔ٤غ
ػِٔ٤خص حُٔٞحى حُ٘ٔـ٤ش ٝحُـٍِ ٝحُٔ٘ٔٞؿخص ٝ ،رخُظخُ ٢طظَ طِي حًَُ٘ش حُٔئٓٔش ًِٓٔٞش ٌِٓ٤ش ػخٓش ُِيُٝش ٝ ،ال ٣ـُِ ُٞـٜش
حإلىحٍ٣ش حُٔخٌُش ُِٔخٍ حُؼخّ حُٔئْٓ إٔ طوَؽ ػٖ حُـَ ٝحُٔليى ُِظؤٓ ْ٤ؿَ٣خ ً ٍٝحء طلو٤ن ِٜٓلظٜخ حُٔخُ٤ش كظً ُٞٝ ٠خٗض ٓيحى
ى ٕٞ٣حًَُ٘خص حُظخرؼش حُوخَٓس ٝكن رَٗخٓؾ حُوٜوٜش ،كال ٣ـُٜ ُٞخ حُٔٔخف رظـ َ٤٤حُ٘٘خ ١حٌُ ١طوٍَص ُِٗ ٚع حٌُِٔ٤ش
ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش أ ٝحٌُ ١طوٍَ طؤُٓ ٚٔ٤ـخ٣خص ٓليىس ًٔ ،خ ال ٣ـُٜ ُٞخ ر٤غ أٍح ٢ٟطِي حًَُ٘ش أل٣ش ؿٜش كٌُي ٓٔخ ٣ظْٔ رؼيّ
حَُٔ٘ٝػ٤ش ُٔخ ك ٖٓ ٚ٤اٛيحٍ ُِٔ٠خٗخص حُظ ٢كيىٛخ حُيٓظُِ ٍٞظؤٓٝ ْ٤حٗلَحف ر ٌٜٙحُِ٤ٓٞش ػٖ حُـَ ٝحٌَُُٗ ١ػض ٖٓ أؿِ، ٚ
ًٔخ ال ٣ـُِ ُٞـٜش حإلىحٍ٣ش اٜٗخء طو ٚ٤ٜحُٔخٍ حُؼخّ حُٔئْٓ ُـخ٣خص ٓؼ٘٤ش اً ال ط٘طزن حُٔخىس ( ٖٓ )88حُوخٗ ٕٞحُٔيٗ ٢اال ػِ٠
حألٓٞحٍ حُؼخٓش حًُِٔٔٞش ُألٗوخ ٙحُؼخٓش رٌٜح حُٛٞق حرظيح ًء  ،ى ٕٝطِي حُظ ٢طْ طؤٜٓٔ٤خ أِٗ ٝػض ٌِٓ٤ظٜخ ٖٓ حألكَحى ُظلو٤ن
ؿَٓ ٝؼٗ ١ً ٖ٤لغ ػخّ ٝ ،حُظ ٢ال طلوي ٛلظٜخ ًؤٓٞحٍ ػخٓش اال رخٗظٜخء حُـَ ٝحٌُُ ١هٜٜض ٖٓ أؿِ ٚطِي حألٓٞحٍ ُِٔ٘لؼش
حُؼخٓش ١زوخ ً ُ٣َٜق ٗ ٚحُٔخىس ( )88حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ٝ ،حُو ٍٞرـًُ َ٤ي  ٌَ٘٣حٗظٜخًخ ً ٛخٍهخ ً ألكٌخّ حُظؤِٓٗٝ ْ٤ع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش
حُؼخٓش حُظ ُْ ٢طظوٍَ اال حٓظؼ٘خ ًء ٝك ٢كيٝى ٓؼ٘٤ش ٓٔخ ٣ظؼٓ ٖ٤ؼ ٚحالهظٜخٍ ػِ ٠طِي حُليٝى ٝػيّ ٓـخُٝطٜخ ٖٓٝ ،ػْ كٔظ ٠هخٓض
حُـٜش حإلىحٍ٣ش رز ٤غ ًخكش حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ َ١ ٖٟٔف حًَُ٘ش كِٓ ٢ح٣يس
رخُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش رـخ٣ش طٌِٜٔ٤خ ٥هَ ٖ٣ـ ػيح حألٍ ٝـ رل٤غ َٗٔ حُز٤غ  ٌٙٛحأل ٍٞٛحُٔئٓٔش  ٖٓٝرٜ٘٤خ ًخكش حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش
ٝحُٔؼ٘٣ٞش حُٔٔـِش رٔـَ حأل ٍٞٛحُؼخرظش ًَُِ٘ش ٝحُٜٔ٘غ ٝح٥الص ٝهط ١ٞحإلٗظخؽ ًٝخكش حُٔزخٗٝ ٢حُٔ٘٘آص ٝحُظٓٞؼخص
ٝحالٓظَحكش ٓٝلطش حُٔ٤خٓٝ ٙلطش حٌَُٜرخء ٓٝلطش ٍكغ حُٔـخًٍٝ ، ١خكش حُٔ٘وٞالص حًُِٔٔٞش ًَُِ٘ش رٔخ كًُ ٢ي ٓٝخثَ حُ٘وَ
ٝح٥الص ٝهط ١ٞحإلٗظخؽ ٝحُٔؼيحص ٝحألػخع ٝحٌُٔخطذ ٝطـِ٤ٜحص حُٜٔ٘غ ٝحألىٝحص ٝحُؼوخٍحص رخُظوًٝ ، ٚ٤ٜخكش كوٞم حًَُ٘ش
حُوخٛش ر٘ظْ حُٔؼِٓٞخص ًٝخكش حُظَحهٝ ٚ٤حُظٜخٍ٣ق ٝحُٔٞحكوخص حُٜ٘خػ٤ش ٝحُز٤ج٤ش ٝطَحه ٚ٤حٓظَ٤حى حألهطخٕ ٝهٞحثْ حُؼٔالء
ٝحٍُٔٞىٝ ٖ٣كوٞم حُٔؼَكش ٝحألَٓحٍ حُظـخٍٝ ١حُٔٔؼش حُظـخٍ٣ش ٝحألٓٔخء حُظـخٍ٣ش ٝحُؼالٓخص حُظـخٍ٣ش ٝ ،حُٔـالص ٝحُيكخطَ
حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخٓز٤ش ٝحُٔٔظ٘يحص حُوخٛش رخأل ٍٞٛحُٔز٤ؼش ِٓٝلخص حُؼخًِٓٝ ٖ٤خكش أ٘ٓٝ ٍٞٛيحص حٌُِٔ٤ش ٝحُٔـالص ٝحُؼوٞى (ر٘ي
طؼَ٣ق "حأل ٍٞٛحُٔز٤ؼش" رخُز٘ي حأل ٖٓ ٍٝحُؼوي رؼ٘ٞحٕ "حُظؼَ٣ق ٝحُظلٔٓٝ ، "َ٤ظً ٠خٕ ر٤غ طِي حأل ٍٞٛحُٔئٓٔش ٝحًُِٔٔٞش
ُِيُٝش ٌِٓ٤ش ػخٓش هي ط٘ٔ٠ض طٌٔ ٖ٤حُٔ٘ظَٝ ١كوخ ً ُِز٘ي حُؼخٗ ٖٓ ٢حُؼوي ٖٓ إٔ ( ٞٛ ٌٕٞ٣حُٔخُي حُٞك٤ي ُأل ٍٞٛحُٔز٤ؼش ك٢
طخٍ٣ن حإلهلخٍ  ُٚٝ ،حُلن ٝكي ٙك ٢حٓظويحّ ًخكش حُلوٞم حَُٔطزطش رٜخ) ٜ٘ٓٝخ كوٞم حُظَٜف ُِـ ،َ٤كبٕ هَحٍٛخ حُٔطؼ ٕٞكٚ٤
 ٌٕٞ٣هي ط ٖٔ٠ر٤ؼخ ً ٓلظٍٞحً ألٓ ٍٞٛخى٣ش ٓٝؼ٘٣ ٞش ٓئٓٔش ًِٞٔٓٝش ُِيُٝش ٌِٓ٤ش ػخٓش  ٖٓٝ ،ػْ  ٌٕٞ٣هي هَؽ ػٖ ٗطخم
حَُٔ٘ٝػ٤ش هَٝؿخ ً ؿٔٔ٤خ ً ٣ـؼِٝ ٚحُؼيّ ٓٞحء.
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ طوٝ َ٤طلي٣ي ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ًؤكي حًَُ٘خص حُظ٣ ٢ظؼ ٖ٤ر٤ؼٜخ ػِٝ ٠ؿ ٚحَُٔػش ٖٟٔ
ًَٗ 127ش أهٍََٟٝٝ ٟس إٔ ٣ظْ حُز٤غ هالٍ أػٞحّ ػالػش كو ٢طزيأ ٖٓ ػخّ ٝ 2004ط٘ظ ٢ٜػخّ  ، 2006كبُٗٝ ٚجٖ ًخٕ ُِـٜش
ٓزَ حٓظؼٔخُ ، ٚاال إٔ  ٌٙٛحُِٔطش ُٔ٤ض ِٓطش ٓطِوش ٝ ،اٗٔخ
حإلىحٍ٣ش ِٓطش طوي َ٣حُظَٜف ك ٢حُٔخٍ حُِٔٔٞى ُِيُٝش أ ٝطوُ َ٤
ِٓ ٢ٛطش ٣ليٛخ ػ٤ذ حالٗلَحف ك ٢حٓظؼٔخٍ حُِٔطش ك٤ظؼ ٖ٤إٔ طٌ ٕٞػٔش ٍَٟٝس ِٓلش أٝؿزض حُظَٜف ك ٢حُٔخٍ حُؼخّ
حُٔطِٞد حُظَٜف كُٔ ٚ٤خ ٔ٣ؼِ ٖٓ ٚػذء ػِ ٠هِحٗش حُيُٝش ٣ؼٞم أىحثٜخ ُٞحؿزخطٜخ حُٔوٍَس هخٗٗٞخً ٝ ،أال طٌ ٕٞحُيُٝش ٓٔؼِش ك٢
حُلٌٓٞخص حُٔ٣َٜش حُٔظظخرؼش ،هي طًَض ٌٛح حًَُ٘ش حُظ ٢طوٍَ ر٤ؼٜخ طـَم كٞٓ ٢ء حألىحء ٞٓٝء حإلىحٍس ٟٝؼق ًلخءس حُو٤خىحص
ٝطل٘ ٢حُلٔخى رٔخ ٣ؼَٜٟخ ُِؤخثَ ٝ ،إٔ طٌ ٕٞحُيُٝش هي رٌُض ٖٓ حُـٜي ٓخ ٌ٣ل ٢إلٛالكٜخ ٝاػخىس ٌِ٤ٛظٜخ ٝ ،أال  ٌٕٞ٣حُز٤غ
ُٔـَى حالٗ٤ٜخع ُٔظطِزخص ؿٜخص أؿ٘ز٤ش أ ٝحطلخهخص ى٤ُٝش طْٔ ٓ٤خىس حُوَحٍ حُٔ٤خٓٝ ٢حالهظٜخىُِ ١زالى رـخ٣ش َ١ف حًَُ٘ش
 ٖٟٔهطخع حألػٔ خٍ حُؼخّ ُِز٤غ ُِوطخع حُوخ ٙحُٔٝ ١َٜحألؿ٘ز ٖٟٔ ٢ػِٔ٤ش حُظلٗ ٍٞل ٞحالهظٜخى حَُأٓٔخُ ٢حُلَ كٝ ٢هض ُْ
طٌٖ حًَُ٘ش طلظخؽ ٓ ٟٞرؼ ٞحإلٛالف حَُٗ٤ي.
ٝك٤غ إ حُؼخرض ٖٓ حألٍٝحم إٔ هَحٍ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش حُٜخىٍ رـِٔظٜخ حُٔ٘ؼويس رظخٍ٣ن  2003/11/23حُٔؼظٔي ٖٓ
ٓـِْ حٍُُٞحء رـِٔظٍ ٚهْ ُ٘ٔ 80ش  2004حُٔ٘ؼويس رظخٍ٣ن  ، 2004/1/6هي ط ٖٔ٠أٗ ٚهي طْ هٜوٜش ًَٗ 202ش ٜ٘ٓٝغ
ٝرخه ٢ك ٢كُٞس هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ًَٗ 178ش ٜ٘ٓ ،خ (ًَٗ )59ش هخَٓس ًَٗ )52( ٝش طلون أٍرخكخ ً ٛخٓ٘٤ش )66( ٝ ،
ًَٗش ٍحرلش ٝ ،أٗ ٚهي طوٍَ ر٤غ ػيى (ًَٗ )127ش ٜٓ٘خ (ًَٗ )113ش ػِٝ ٠ؿ ٚحَُٔػش هالٍ أػٞحّ ٖٓ  2004اُ، 2006 ٠
ٍٝٝىص ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ  ٖٟٔحُوخثٔش (د) ( حَُِٔٔٔ ٍهْ  ) 96حُٔظؼِوش رخًَُ٘خص هِِ٤ش حَُرل٤ش حُظ٢
٣زِؾ اَ٣حىحص ٗ٘خٜ١خ ( ٕٞ٤ِٓ 240.9ؿ٘ٝ ، )ٚ٤طزِؾ هٔ٤ش أٍرخكٜخ ( ٕٞ٤ِٓ 12.9ؿ٘ٝ ، )ٚ٤ط ٖٔ٠حُوَحٍ ك ٢حُز٘ي (ٓخىٓخ) ٓ٘ٚ
حُظٔخإٍ ك٤ً( ٍٞق  ٌٖٔ٣ر٤غ  ٌٙٛحًَُ٘خص كٌٛ ٢ح حُِٖٓ حُؤٗ َ٤ٜز٤خً؟؟) ٝط ٖٔ٠حُوَحٍ كً ٢حص حُز٘ي حإلؿخرش رؤٗ ( ٚالري ٖٓ
ٟٝغ ٟٞحرَٔ٤ُٓ ٢س ٘ٓٝق كٞحكِ ٝحٟلش ُِٔٔظؼَٔ ٖ٣إلٌٓخٕ طلو٤ن حُٜيف ) ٝ ،حُؼخرض ٓٔخ طويّ إٔ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُّٞ
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ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ  ٖٓ ٠ٛحًَُ٘خص حُٜٔ٘لش ًًَ٘ش (ٍحرلش)  ،رَ إ ُـ٘ظ ٢طو ْ٤٤حًَُ٘ش ٝحُظلون ٖٓ ٛلش حُظو ْ٤٤أػزظض طِي
حُلو٤وش حُيحٓـش رظوََٛ٣خ روُٜٞخ:
(إٔ حًَُ٘ش طلون أٍرخكخ ً ٓظ٘خٓ٤ش ٖٓ ٓ٘ش اُ ٠أهَٝ ، ٟأٗ ٚطز ٖ٤إٔ حًَُ٘ش ُْ طلون أ ١هٔخثَ ٌٓ٘ اٗ٘خثٜخ كظ2004/6/30 ٠
 ،ك٠الً ػٖ ًُي كبٕ حًَُِٔ حُٔخًَُُِ٘ ٢ش ٣ظْٔ رخُوٞس ( ) ........كخكظش ٓٔظ٘يحص حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ
ٝحُٔالرْ حُٔويٓش ُِٔلٌٔش رـِٔش  2011/7/11ـ حُٔٔظ٘ي ٍهْ ( )4ـ ٝكخكظش ٓٔظ٘يحص ًَٗش أٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظ َ٤ـ حُٔيػ٠
ػِٜ٤خ حُوخٓٔش ـ حُٔويٓش ُِٔلٌٔش رـِٔش  2011/7/11ـ حُٔٔظ٘ي ٍهْ ًٔ ، )5خ إ حُؼخرض ٖٓ حألٍٝحم  ٖٓٝهَحٍ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش
ُِوٜوٜش حُٜخىٍ رـِٔظٜخ حُٔ٘ؼويس رظخٍ٣ن  2003/11/23حُٔؼظٔي ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء رـِٔظٍ ٚهْ ُ٘ٔ 80ش  2004حُٔ٘ؼويس
رظخٍ٣ن  2004/1/6إٔ ػٔش ًَٗخص أهَ ٟكٓ ٢ـخٍ ٘ٛخػش حُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ هي طْ اىٍحؿٜخ  ٖٟٔحًَُ٘خص حُٔوظَف روخإٛخ ًِٓٔٞش
ُِيُٝش ٍ( ٖٟٔحرؼخً) ـ حُوخثٔش (ٛـ) ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ إٔ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ًخٗض أًؼَ ٜٓ٘خ اَ٣حىحً ٍٝرل٤ش رٔخ
ًخٕ َٗ٣لٜخ ُِزوخء ى ٕٝهٜوٜش  ٖٟٔحُوخثٔش (ٛـ) اال أٜٗخ أُىٍؿض  ٖٟٔحُوخثٔش (د) هِِ٤ش حَُرل٤ش حُٔوظَف ر٤ؼٜخ  ٖٓٝ ،طِي
حًَُ٘خص:
ــ (ًَٗش ٓ َٜكِٞحٕ ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ) ـ هخثٔش (ٛـ) َِٓٔٔ ( )1ـ اَ٣حىحص ٗ٘خٜ١خ ( ٕٞ٤ِٓ 46.3ؿ٘ٝ ، )ٚ٤طلون هٔخثَ ٓويحٍٛخ
( ٕٞ٤ِٓ 164ؿ٘ ، )ٚ٤رٔ٘٤خ اَ٣حىحص ٗ٘خًَٗ ١ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ( ٕٞ٤ِٓ 240.9ؿ٘ٝ ، )ٚ٤طلون أٍرخكخً
ٓويحٍٛخ ( ٕٞ٤ِٓ 12.9ؿ٘)ٚ٤
ــ (ًَٗش ُِٓ َٜـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ رخُٔلِش) ـ هخثٔش (ٛـ) َِٓٔٔ ( )2ـ اَ٣حىحص ٗ٘خٜ١خ ( ٕٞ٤ِٓ 944.6ؿ٘ٝ ، )ٚ٤طلون هٔخثَ
ٓويحٍٛخ ( ٕٞ٤ِٓ 105.6ؿ٘ ، )ٚ٤رٔ٘٤خ اَ٣حىحص ٗ٘خًَٗ ١ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ( ٕٞ٤ِٓ 240.9ؿ٘ٝ ، )ٚ٤طلون
أٍرخكخ ً ٓويحٍٛخ ( ٕٞ٤ِٓ 12.9ؿ٘.)ٚ٤
ــ (ًَٗش ُِٓ َٜـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ حَُك٤غ رٌلَ حُيٝحٍ) ـ هخثٔش (ٛـ) َِٓٔٔ ( )3ـ اَ٣حىحص ٗ٘خٜ١خ ( ٕٞ٤ِٓ 159.6ؿ٘ٝ ، )ٚ٤طلون
هٔخثَ ٓويحٍٛخ ( ٕٞ٤ِٓ 291.4ؿ٘ ، )ٚ٤رٔ٘٤خ اَ٣حىحص ٗ٘خًَٗ ١ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ( ٕٞ٤ِٓ 240.9ؿ٘، )ٚ٤
ٝطلون أٍرخكخ ً ٓويحٍٛخ ( ٕٞ٤ِٓ 12.9ؿ٘.)ٚ٤
ٓٝلخى ٓخ طويّ أٗ ٚطو َ٤حًَُ٘خص إله٠خػٜخ ُِوٜوٜش ُْ طٌٖ هخثٔش ػِ ٠حُيٍحٓش ٝحُظ٘ظٝ ْ٤اٗٔخ ًخٗض حهظ٤خٍحً ػ٘ٞحث٤خً ال
ٟخر ، ُٚ ٢كِْ طٌٖ ػٔش ٍَٟٝس ِٓلش أٝؿزض حُظَٜف ك ٢حُٔخٍ حُؼخّ حُِٔٔٞى ُِيُٝش رز٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ  ،اً ُْ طٌٖ طٔؼَ ػزجخ ً ػِ ٠هِحٗش حُيُٝش ٣ؼٞم أىحثٜخ ُٞحؿزخطٜخ حُٔوٍَس هخٗٗٞخً ٔ٤ٓ ،خ ٝهي ػزض أٜٗخ ًخٗض ًَٗش ٍحرلش ،
حألَٓ حٌُ٠٣ ١لٓ ٠ؼ ٚطو َ٤حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُوٜوٜظٜخ حهظ٤خٍحً ال ٣زٍَٙ
أ٘ٓ ١ي ٖٓ حُوخٗٝ ، ٕٞال طٌ ٕٞهٜوٜش طِي حًَُ٘ش اال حٓظـخرش ُٔظطِزخص طٔ َ٣ٞحُـٜخص حألؿ٘ز٤ش ُوَحٍحص حُوٜوٜش ك٢
ٓٝ َٜحُظً ٢خٗض هٗ َ٤خٛي ػِ ٠حُظيهَ حُٔخكَ ك ٢حُ٘ج ٕٞحالهظٜخى٣ش حُيحهِ٤ش ُِزالى ٝطٔو َ٤أٓٞحٍ حُٔ٘ق ٝحُٜزخص حَُٔ٘١ٝش
ُِٔٔخّ رٔ٤خىس حُٝ ٖ١ٞطلو٤ن ؿخ٣خص حُوٜوٜش ى ٕٝحُ٘ظَ أل٣ش حػظزخٍحص حؿظٔخػ٤ش ًُٝ ،ي ػِٓ ٠خ طٌ٘ق ػ٘( ٚحطلخه٤ش ٓ٘لش
َٓ٘ٝع حُوٜوٜش ر ٖ٤كٌٓٞظ ٢ؿٔ٣ٍٜٞش ٓ َٜحُؼَر٤ش ٝحُٞال٣خص حُٔظليس حألَٓ٤ٌ٣ش) ـ ٓٔؼِش ك ٢حًُٞخُش حألَٓ٤ٌ٣ش ُِظ٘ٔ٤ش
حُي٤ُٝش ـ حُٔٞهؼش رخُوخَٛس رظخٍ٣ن ٝ ، 1993/9/30حُٜخىٍ رخُٔٞحكوش ػِٜ٤خ هَحٍ ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش ٍهْ ُ٘ٔ 534ش ٝ 1993حُظ٢
كظ٤ض رٔٞحكوش ٓـِْ حُ٘ؼذ حُٔ٘لَ ًُٝي رظخٍ٣ن ٝ 1994/3/8طٜي٣ن ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش حُٔخرن رظخٍ٣ن َ٘ٗٝ 1994/3/12ص
رخُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش روَحٍ  َ٣ُٝحُوخٍؿ٤ش ٍهْ ُ٘ٔ 39ش  1994رظخٍ٣ن ٝ 1994/5/5حُظ ٢حٓظٜيكض ٓٔخػيس حُٔٔ٘ٞف (ؿٔ٣ٍٜٞش
ٓ َٜحُؼَر٤ش) ك ٢ط٘ل ٌ٤رَٗخٓ ـُِ ٚوٜوٜش ٖٓ هالٍ حُظط َ٣ٞحُٔئٓٔٝ ٢طوي ْ٣حُٔٔخػيس ُز٤غ َٓ٘ٝػخص ٝأ ٍٞٛػخٓش طزِؾ
َٝ٘ٓ 150ػخ ً ٝأ ٖٓ َٛحأل ٍٞٛحٌُزَ٤س حُظ ٢طٔظٌِٜخ حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش ٓ ٞٛٝ ،خ  ْٜ٣طوًَٗ َ٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ كخٍ ًٜٗٞخ ٖٓ حًَُ٘خص حَُحرلش رخالٗلَحف ك ٢حٓظؼٔخٍ حُِٔطش  ،ر ٔخ ٣ـؼَ حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞك ٚ٤كٔ٤خ ط ٖٓ ٚ٘ٔ٠طوََ٣
ر٤ؼٜخ  ٖٟٔحًَُ٘خص حُٔظؼؼَس ٝهِِ٤ش حَُرل٤ش كخهيحً ٓ٘يٝ ٙأٓخٓ ٖٓ ٚحُوخٗ.ٕٞ
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٓي ٟطٞحكن حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي حُظ ٢هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ُظوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝ ،كٞحكِ حالٓظؼٔخٍ حُظ ٢هٍَطٜخ ًحص حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِٔٔظؼَٔ ٖ٣طَؿ٤زخ ً ُ ْٜكَٗ ٢حء حًَُ٘ش ٓغ أكٌخّ هخٗ ٕٞهطخع
حألػٔخٍ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 203ش  ، 1991كبٕ حُؼخرض ٖٓ حٓظوَحء حُوٞحػي حُظ ٢هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ُظوْ٤٤
 ٌٙٛحًَُ٘ش ٝؿَٛ٤خ ٓٔخ أُِ١ن ػِٜ٤خ حًَُ٘خص حُوخَٓس ٝهِِ٤ش حَُرل٤ش حُٜخىٍس رظخٍ٣ن ٝ 2003/11/23حُٔؼظٔيس رؼي طؼيِٜ٣خ ٖٓ
ٓـِْ حٍُُٞحء رظخٍ٣ن  2004/1/6أٜٗخ هي هخُلض حُلوَس حألهَ٤س ٖٓ حُٔخىس ( ٖٓ )10هخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ
ُ٘ٔ 203ش  1991حُظ ٢ال طـ ِ٤حُظَٜف رخُز٤غ ك ٢أ ٖٓ َٛهط ١ٞحإلٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش اال رؼي ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ١(ٝزوخ
ُِوٞحػي حُظ ٢طليىٛخ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش) ك٤غ ُْ طيٍؽ حُوٞحػي حُظ ٢أهَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش  ٖٟٔحُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش
ُوخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٔ٘خٍ اُ ٚ٤ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ط٘زٍ ٚ٤ث ْ٤حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص ػ ٞ٠حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش حٌُٗ ١زٚ
ك ٢طؼِ٤و ٚػِ ٠طِي حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي رؤٗ٣ ٚظؼ( ٖ٤ػَ ٝهَحٍحص حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش كٌٛ ٢ح حُ٘ؤٕ ػِٓ ٠ـِْ
حٍُُٞحء إلهَحٍٛخ ٝحػظٔخىٛخ) ًٔ ،خ ٗز ٚاُٝ ٠ؿٞد (ٛي ٍٝهَحٍ ٖٓ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء رظؼي َ٣حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِوخٍٗ ٕٞهْ
ُ٘ٔ 203ش ٣ 1991ظ ٖٔ٠حُٔؼ٘ ٠ح٥ط٣" :٢ظزغ كٗ ٢ؤٕ طو ْ٤٤حًَُ٘خص حُوخَٓس ٝهِِ٤ش حَُرل٤ش روٜي ر٤ؼٜخ أ ٝطؤؿَٛ٤خ حُٞ٠حر٢
حُظ٣ ٢ؼظٔيٛخ ٓـِْ حٍُُٞحء ر٘خء ػِ ٠حهظَحف حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش"  ،اال إٔ أكيحً ُْ ِ٣ظلض ٌُُي ٝحٓظَٔص حُالثلش
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حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٓظ٘ٔ٠ش ُوٞحػي أهَٓ ٟـخَ٣س ُِوٞحػي ٝحُٞ٠حر ٢حُظ ٢أهَٛخ ٓـِْ حٍُُٞحء رٔخ ٣ـؼِٜخ ٝحُؼيّ ٓٞحء الكظوخٍٛخ اُ ٠أ١
ٓ٘ي ٣ؤٜ٤خ ًٔ ،خ هخُلض طِي حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي حُٔخىس ( ٖٓ )26حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍس روَحٍ
ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1590ش  1991حُظٜٗ ٢ض ػِ ٠أٗ " ٚال ٣ـًَُِ٘ ُٞش حُظَٜف رخُز٤غ ك ٢أ ٖٓ َٛهط١ٞ
حإلٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش اال رٔٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش ١ٝزوخً ُٔخ ٣ؤط:٢
ً
 1ـ إٔ طٌ ٕٞحًَُ٘ش ػخؿِس ػٖ ط٘ـ ٌٙٛ َ٤حُوط ١ٞط٘ـ٤ال حهظٜخى٣خ أ ٝإٔ ٣ئى ١حالٓظَٔحٍ ك ٢ط٘ـِٜ٤خ اُ ٠طلٔ َ٤حًَُ٘ش
هٔخثَ ٓئًيس.
 2ـ أال ٣وَ ٓؼَ حُز٤غ ػٖ حُؤ٤ش حُظ ٢طويٍٛخ حُِـ٘ش حُٔ٘ ٜٙٞػِٜ٤خ ك ٢حُٔخىس ( ٖٓ )19حُوخٗ " ٕٞاً حُؼخرض إٔ ًَٗش َٜٓ
ٗز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُْ طٌٖ ٖٓ حًَُ٘خص حُؼخؿِس ػٖ ط٘ـ َ٤هط ١ٞحإلٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش ط٘ـ٤الً حهظٜخى٣خً ًٔ ،خ ُْ ٣ؼزض إٔ
حالٓظَٔحٍ ك ٢ط٘ـِٜ٤خ ٖٓ ٗؤٗ ٚإٔ ٣ئى ١اُ ٠طلٔ َ٤حًَُ٘ش هٔخثَ ٓئًيس ٝ ،اٗٔخ ػِ ٠حُؼٌْ كوي ػزض إٔ حًَُ٘ش ٖٓ حًَُ٘خص
حُظ ٢طلون أٍرخكخ ً ٝأٜٗخ هي كووض كخث٠خ ً ٓ٘خٓزخ ً ٝأٍرخكخً ٓؼوُٞش.
 ٖٓٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٓيَٝ٘ٓ ٟػ٤ش حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي حُظ ٢هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ُظوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُّٞ
ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝ ،كٞحكِ حالٓظؼٔخٍ حُظ ٢هٍَطٜخ ًحص حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِٔٔظؼَٔ ٖ٣طَؿ٤زخ ً ُ ْٜكَٗ ٢حء حًَُ٘ش ٓٝي ٟحطٔخهٜخ
ٓغ هٞحػي حُظو ْ٤٤حُٔٔظوَس ٝحُٔؼٔ ٍٞرٜخ ٝأػَٛخ ػِ ٠حٍطلخع أ ٝطيٗ ٢هٔ٤ش حًَُ٘خص ٓلَ حُز٤غ ٜ٘ٓٝخ حًَُ٘ش حُٔخػِش  ،كبٕ
حُؼخرض إٔ حُوٞحػي حُظ ٢هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ُظو ٌٙٛ ْ٤٤حًَُ٘ش ٝؿَٛ٤خ ٓٔخ أُِ١ن ػِٜ٤خ حًَُ٘خص حُوخَٓس ٝهِِ٤ش
حَُرل٤ش حُٜخىٍس رظخٍ٣ن ٝ 2003/11/23حُٔؼظٔيس رؼي طؼيِٜ٣خ ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء رظخٍ٣ن  2004/1/6هي طويّ رٜخ حُيًظ/ٍٞ
ٓوظخٍ هطخد  َ٣ُٝهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ طلض ٓٔٔ" ٠كخٔٓٝ َٟظوزَ رَٗخٓؾ حُوٜوٜش" ٝط٘ٔ٠ض طٔغ ر٘ٞى هَؿض ؿٔ٤ؼٜخ
ٝكٓ ٢ـٔٞػٜخ ػٖ َ١م طو ْ٤٤حًَُ٘خص ٝحَُٔ٘ٝػخص حُٔظؼخٍف ػِٜ٤خ حهظٜخى٣خ ً ٓٝخُ٤خ ً ٓٝلخٓز٤خ ً ٓٞحء طِي حُظ ٢طؼظٔي ك ٢طوْ٤٤
حأل ٍٞٛػِ ٠حُظٌِلش حُظخٍ٣و٤ش أ ١حُؤ٤ش حُظ ٢طلٜق ػٜ٘خ حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ٝطؼٌْ ٓخ طلِٔظ ٚحًَُ٘ش كٓ ٢ز َ٤حُل ٍٜٞػِ٠
أٜ ُٞٛخ ك ٢حُٔخ ، ٢ٟأ ٝطِي حُظ ٌٕٞ٣ ٢حُظو ْ٤٤كٜ٤خ ػِ ٠أٓخّ حُظـ َ٤ك ٢حُٔٔظ ٟٞحُؼخّ ُألٓؼخٍ رؤهٌ ػٞحَٓ حُظ٠وْ ك٢
حالػظزخٍ ٝطؼي َ٣هٔ٤ش حأل ٍٞٛاُ ٠هٔ٤ظٜخ رخألٓؼخٍ حُٔخثيس ٝهض حُظو ، ْ٤٤أ ٝطِي حُظ ٢طئْٓ طو ْ٤٤حأل ٍٞٛػِ ٠أٓخّ حُؤ٤ش
حُؼخىُش حُٔظٞهؼش رظلي٣ي حُؤ٤ش حُ ٔظٞهغ طلِٜ٤ٜخ ٖٓ ًَ أ َٛػ٘ي ر٤ؼ ، ٚأ ٝطِي حُظ ٢طؼظٔي طو ْ٤٤حًَُ٘ش ػِ ٠أٓخّ ٣َ١وش
ٓ٠خػق حَُرل٤ش  ،أ ٝحُظ ٢طؼظٔي ك ٢طو ْ٤٤حأل ٍٞٛػِ ٠أٓخّ حُؤ٤ش حُلخُ٤ش ُِظيكوخص حُ٘وي٣ش حُٔوٜٓٞش  ،رَ ؿخءص طِي
حُوٞحػي روِ ٖٓ ٢٤أْٓ حُظو ُْ ْ٤٤طَحع ك ٚ٤حُؤ٤ش حُلو٤و٤ش أل ٍٞٛحًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ ٝاٗٔخ ٍحػض ك ٚ٤ـ ًٔخ ٍٝى َٛحكش رظِي
حُوٞحػي ـ ٟٝغ ٟٞحرَٔ٤ٓ ٢س ٝ ،طوي ْ٣كٞحكِ ٝحٟلش ُِٔٔظؼَُٔ ٖ٣ظَؿ٤ز ْٜك ٢حَُ٘حء ٓ ٞٛٝ ،خ كخ ٍٝطزَ َٙ٣ـ رـ َ٤كن ـ
ٍث ْ٤حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص ػ ٞ٠حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش رٔل َ٠ؿِٔش حُِـ٘ش رظخٍ٣ن  2003/11/23رو( :ُٚٞإٔ ٓخ
ؿخء روطش حُٔ٤ي حُيًظ َ٣ُٝ ٍٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٔ٣ؼَ حٓظؼ٘خ ًء ٖٓ حُٔزغ َ١م حُٔظؼخٍف ػِٜ٤خ ُظو ْ٤٤حًَُ٘خص ُ٤طزن ػِ٠
حًَُ٘خص حُوخَٓس ٝهِِ٤ش حَُرل٤ش ٝ ،إٔ ٌٛح حالٓظؼ٘خء أِٓظ ٚحٍَُٝ٠س حُٔظٔؼِش ك ٢حُظوِ ٖٓ ٚحُِ٘٣ق حُيحثْ ُِؤخثَ ٝحٌُ١
طظؼَ ٌٙٛ ُٚ ٝح ًَُ٘خص ٝ ،إٔ حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص ٞ٣حكن ػِ ٌٙٛ ٠حُٔ٤خٓش ٣ٝيػْ ٌٛح حُظٞؿ ٚحُوخثْ ػِ ٠حُظوِٖٓ ٚ
 ٌٙٛحًَُ٘خص رخُز٤غ أ ٝرظز٘ ٢أِٓٞد حٓظؼ٘خث ٢ك ٢حُظو ْ٤٤هَٝؿخً ػِ ٠حُوٞحػي حُؼخٓش)  ٖٓٝ ،ػْ كوي ٗخد هٞحػي طو ْ٤٤حًَُ٘خص
حَُٔٗلش ُِوٜوٜش حالٗظوخء حُؼ٘ٞحثُ ٢وٞحػي ٓظلَهش ال ٍحر ٢رٜ٘٤خ ٓ ٟٞحُظوًَِٗ ٖٓ ٚخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٜٓٔخ ًخٕ
حُظوٝٝ ، ْ٤٤ؿيص طِي حُوٞحػي حُٔوخُلش ٓٔخٗيس ٝىػْ ٝطؤ٤٣ي ٖٓ ؿٜخُ حُيُٝش حُوخثْ ػِ ٠حَُهخرش رـ٘ٓ َ٤ي ٖٓ حُوخٗٞٛٝ ٕٞ
حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص كؤهَ أِٓٞرخ ً ػ٘ٞحث٤خ ً حٓظؼ٘خث٤خ ً ُظو ْ٤٤حًَُ٘خص ٓزٍَحً حالٓظؼ٘خء رٌٍَٝ٠ُ ٚٗٞس حُظوِ ٖٓ ٚحُِ٘٣ق
حُيحثْ ُِؤخثَ ك ٢حُٞهض حٌُ ١طظ َٜطِي حُوٞحػي رًَ٘خص ؿ َ٤هخَٓس طلون أٍرخكخ ً كظً ُٞٝ ٠خٗض هِِ٤ش كال ِٜٔ٘٣خ ٓ٘ي حُـٜخُ
حًٌُٔ ٖٓ ٍٞاىػخء حُِ٘٣ق حُيحثْ ُِؤخثَ  ٖٓٝ ،ػْ ؿخءص طِي حُوٞحػي ٝحُٞ٠حرٓ ٢وخُلش ُطَم حُظو ْ٤٤حُٔظؼخٍف ػِٜ٤خ ٓخُ٤خً
ٝحهظٜخى٣خ ً رٔخ ٣ـؼِٜخ ٓوخُلش ُِوخٗ ٕٞؿ َ٤ؿيَ٣س رخُظطز٤ن ػِ ٠حًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ.
 ٖٓٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٓظخ َٛحُظلَ ٢٣ك ٢طو ْ٤٤حُٔخٍ حُؼخّ ُِظوِٝ ٚ٘ٓ ٚكوخ ً ُٔ٤خٓخص حُوٜوٜش ٓخُلش حُز٤خٕ  ،كوي ط٘ٔ٠ض طِي
حُوٞحػي:
( -6طلَٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُظٌِلش ح ُٔؼخٕ حُٔزٌَ ُِؼٔخُش حُِحثيس ػٖ حالطلخم ٓغ حُٔ٘ظَ ١ػِ ٠حكظلخظ ٚرٌخَٓ حُؼٔخُش
حُٔٞظلش ػ٘ي حَُ٘حء ٝ ،ه ْٜطِي حُظٌِلش ٖٓ ػٖٔ حَُ٘حء حُٔظلن ػِ( )ٚ٤حُز٘ي )5/1
( -7حُظِحّ حُٔ٘ظَ ١رؼيّ حٓظويحّ حألٍح ٢ٟحُٔ٘ظَحس ك ٢ؿ َ٤حألؿَح ٝحُٜ٘خػ٤ش  ،كبًح هخّ رظـ َ٤٤حُـَٔ٣ ٝيى ُِيُٝش "
ُٝحٍس حُٔخُ٤ش " حُلَم ر ٖ٤ػٖٔ حُٔٞم ُألٍح ٢ٟحُٔ٘ظَحس ٝر ٖ٤ػٖٔ حألٍح ٢ٟحُٜ٘خػ٤ش ك ٢أهَد ٓي٘٣ش ػَٔحٗ٤ش
ؿي٣يس) (حُز٘ي ٝ ، ) 8/1إ ًخٗض  ٌٙٛحُوخػيس ُْ ططزن ػِ ٠أٍحًَٗ ٢ٟش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُؼيّ طٖٔ٠
حُز٤غ ألٍح ٢ٟطِي حًَُ٘ش.
( -8طو ْ٤٤حألٍح ٢ٟحُالُ ٓش ُِ٘٘خٟٞٞٓ ١ع حُز٤غ رٔؼَ حُٔظَ ك ٢حألٍح ٢ٟحُٜ٘خػ٤ش رؤهَد ٓي٘٣ش ػَٔحٗ٤ش ؿي٣يس ) ....
(حُز٘ي ًٔ )1/2خ ُْ ططزن  ٌٙٛحُوخػيس ػِ ٠أٍحًَٗ ٢ٟش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٌُحص حُٔزذ.
( -9طو ْ٤٤حُٔزخٗ ٢حُظ٣ ٢ظْ ِٓحُٝش حُ٘٘خ ١كٜ٤خ رخُؤ٤ش حُيكظَ٣ش أ ٝرٔزِؾ  150ؿُِ٘ٔ ٚ٤ظَ حَُٔرغ اًح هِض حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش
ُِٔظَ حَُٔرغ ػٖ ٌٛح حُٔزِؾ) (حُز٘ي )2/2
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( -10طو ْ٤٤ح٥الص ٝحُٔؼيحص ٝحألػخع ٓٝؼيحص حٌُٔخطذ رخُؤ٤ش حُيكظَ٣ش حُظخَٛس ك ٢آهَ ِٓ٤حٗ٤ش ٓؼظٔيس ٖٓ َٓحهذ
حُلٔخرخص)(حُز٘يحٕ )4/2 ٝ 3/2
( -11طو ْ٤٤حُٔوِٝ ٕٝحُٔي ٕٞ٘٣رخُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ُٜٔخ اًح ٍؿذ حُٔ٘ظَ ١كَٗ ٢حثٜٔخ) (حُز٘ي )6/2
( -12طو ْ٤٤حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش هِِ٤ش حَُرل٤ش حُٞحٍىس ك ٢حُـي( ٍٝأ) ٝحُـي( ٍٝد) رخألِٓٞد ٝحُوٞحػي حُظ ٢طوٍَص
ًَُِ٘خص حُٜ٘خػ٤ش حُوخَٓس ٝ ،رلي أىٗ ٠حُٔظ ٢ٓٞحُُٔ٘ ١ٞؤ٤ش حألٍرخف حُٜخك٤ش هزَ حُلٞحثي ُِٔ٘ٞحص حُؼالع حألهَ٤س
١زوخ ً ُ ِوٞحثْ حُٔخُ٤ش حُٔؼظٔيس ٖٓ حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص َٓٝ٠رش ك٠ٓ ٢خػق ػٔخٗ٤ش) (حُز٘ي  7/2ـ حُٔؼيُش روَحٍ
ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ  7/04/01/80رخُـِٔش ٍهْ  80رظخٍ٣ن )2004/1/6
ُِ( -13ـٔؼ٤خص حُؼخٓش ًَُ٘خص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ػ٘ي حطوخً حُوَحٍحص حُٔٞحكوش ػِ ٠ػٖٔ ٣وَ ػٖ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش اًح ٍأص
كًُ ٢ي ِٜٓلش طويٍٛخ) (حُلوَس حألهَ٤س ٖٓ حُز٘ي  ٖٓ 2هٞحػي طو ْ٤٤حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش حُظ ٢أهَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش
ُِوٜوٜش رظخٍ٣ن 2003/11/23
 ٖٓٝػْ ٣زٓ ٖٓ ٖ٤ظخ َٛحُظلَ ٢٣ك ٢طو ْ٤٤حُٔخٍ حُؼخّ ُِظوِ ٚ٘ٓ ٚحُٔخُق ر٤خٜٗخ رطالٕ ٝحٗؼيحّ طِي حُوٞحػي ُؼيس أٓزخد:
حُٔزذ حأل ٍٝـ كوي ٓٔلض هٞحػي حُظؤُِٔ ْ٤٤ظؼَٔ حُٔ٘ظَ ١رظٜل٤ش ؿخٗذ ٖٓ حُؼٔخُش ر٘خء ػٍِ ٠ؿزظ ٚحُٔطِوش ٝطلي٣ئُ ٙخ
أٓٔظ ٚحُوٞحػي رخُؼٔخُش حُِحثيس ٝطلَٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُظٌِلش حُٔؼخٕ حُٔزٌَ ُظِي حُؼٔخُش حُِحثيس ػٖ حالطلخم ٓغ حُٔ٘ظَ ١ػِ٠
حالكظلخظ رخُؼٔ خُش حُٔٞظلش ػ٘ي حَُ٘حء ٝ ،ه ْٜطِي حُظٌِلش ٖٓ ػٖٔ حَُ٘حء حُٔظلن ػِٓ ٞٛٝ ،ٚ٤خ أى ٟاُ ٠طٜل٤ش ُؼيى ًزٖٓ َ٤
حُؼخِٓ٣ُٝ ٖ٤خىس ٓؼيالص حُزطخُش ٝ ،طلَٔ حُيُٝش رظٌِلش حُٔؼخٕ حُٔزٌَ هٜٔخً ٖٓ ػٖٔ حَُ٘حء حًٌُ ١خٕ ٣ظؼ ٖ٤إٔ  ٌٕٞ٣ػٔ٘خً
ٗخؿِحً ًٝخٓالً ٣ظلن ٝحُوٞحػي حُل٘٤ش حُٔلخٓز٤ش ُظو ْ٤٤حأل ٍٞٛحُٔزخػش ال إٔ  ٌٕٞ٣ػٔ٘خ ً ٓوٜٓٞخ ً ٓ٘ ٚطِي حُظٌِلش ٝ ،رخُظخٌُٕٞ٣ ٢
حإلىػخء رظولٓ ٞ٤ي٤ٗٞ٣خص حُوطخع حُؼخّ ،ؿ َ٤هخثْ ػِ ٠ؿٜٞى حُوٜوٜش ٝاٗٔخ ٣ظْ أٓخٓخ ً ٖٓ هالٍ ر٤غ حًَُ٘خص رٔي٤ٗٞ٣خطٜخ،
أ ٝحٓظويحّ ػخثي ر٤غ رؼ ٞحًَُ٘خص حُظ ٢طلون أٍرخكخ ً ًزَ٤س كٓ ٢يحى ىًَٗ ٕٞ٣خص هخَٓس ،رٔخ  َ٤٘٣اُ ٠حُظٞظ٤ق حُٔ٤ت
ُؼخثيحص حُوٜوٜشٓ ٞٛٝ ،خ ٣زوْ حُؤ٤ش حُز٤ؼ٤ش ُأل٣ٝ ٍٞٛظؼخٍٓ ٝغ حُؼٖٔ حُٔليى ُظو ْ٤٤حأل ٍٞٛحُٔ٘ظَحس.
حُٔزذ حُؼخٗ ٢ـ كوي ٓٔلض طِي حُوٞحػي ُِٔٔظؼَٔ (حُٔ٘ظَ )١رؤَٓٓ ٖ٣وخُلُِ ٖ٤وخٗ ،ٕٞأُٜٔٝخ طـ َ٤٤حُـَ ٖٓ ٝحٓظويحّ حألٍٝ
ٖٓ حألؿَح ٝحُٜ٘خػ٤ش اُ ٠ؿَٛ٤خ ٖٓ حألؿَح ٝرٔل ٞاٍحىطٝ ٚحُظِٔ ُٚ ْ٤رلؼَ ًُي َٛحكش ٟ٘ٔٝخً ٝ ،ػخٜٗٔ٤خ رظؼي َ٣أِٓٞد
حُظو ْ٤٤حُٔؼظٔي ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء اُ ٠أِٓٞد حُظوٝ ْ٤٤كوخ ً ُِؤ٤ش حُٔٞه٤ش ٓظ ٠أٍحى حُٔٔظؼَٔ ًُي ٝٝهظٔخ ٗخء ًُٝ ،ي رظوََ٣
هخػيس ٖٓ هٞحػي حُظو( ْ٤٤حُز٘ي  ) 8/1طو ٢٠رخُظِحّ حُٔ٘ظَ ١رؼيّ حٓظويحّ حألٍح ٢ٟحُٔ٘ظَحس ك ٢ؿ َ٤حألؿَح ٝحُٜ٘خػ٤ش  ،كبًح
هخّ رظـ َ٤٤حُـَٔ٣ ٝيى ُِيُٝش " ُٝحٍس حُٔخُ٤ش " حُلَم ر ٖ٤ػٖٔ حُٔٞم ُألٍح ٢ٟحُٔ٘ظَحس ٝر ٖ٤ػٖٔ حألٍح ٢ٟحُٜ٘خػ٤ش ك٢
أهَد ٓي٘٣ش ػَٔحٗ٤ش ؿي٣يس  ٞٛٝ ،طلَٗ ٢٣ـغ حُٔٔظؼَٔ ػِ ٠هز ٍٞحَُ٘حء ٝكوخ ً ُٔخ طوٍَ ٙحُيُٝش ٖٓ هٞحػي ُِظوٝ ْ٤٤حُظَرٚ
رلَٛش طـ َ٤٤حُـًَٔ ٝخ ٘٣خء ٝٝهظٔخ ٣َ٣ي ُ٤وظ َٜحألَٓ ػِٓ ٠يحىُ ٙلَم حُظو ْ٤٤ىٗ ٕٝظَ ٍَُٝ٠س حُٔلخكظش ػِ ٠حٓظَٔحٍ
حُ٘٘خٝ ١ػِٞٗ ٠ػ٤ش ٝػيى حُؼٔخُش حُوخثٔش ٝىَٓ ٕٝحػخس ُ٠خر ٢طـ٘ذ ر٤غ حألٍحٝ ٢ٟأ ١أ ٍٞٛأهَُ ٟحثيس ػِ ٠حُ٘٘خ١
ٝٝؿٞد ٗوَ ٌِٓ٤ظٜخ اُ ٠حًَُ٘ش حُوخر٠ش حُٔوظٜش ٝكوخً ُِز٘ي ( ٖٓ )1/1حُٞ٠حر ٢حُؼخٓش ٓ ٞٛٝ ،خ ٣ؼيّ طِي حُوٞحػي ٖٓ أٓخٜٓخ
١خُٔخ ًخٕ طـ َ٤٤حُـَ ٖٓ ٝحألٍ ٝحُٔ٘ظَحس ٝحُظو ْ٤٤حُٜ٘خثُٜ ٢خ ٓ٘١ٞخ ً رَؿزش حُٔ٘ظَٝٝ ١كن أِٓٞد حُظو ْ٤٤حٌُ٣ ١لون
ِٜٓلظ ٞٛ ٚال ِٜٓلش حَُٔ٘ٝع ٓلَ حُز٤غٓ ٞٛٝ .خ أٍٝى ٙحُز٘ي ( ٖٓ )3/7حُؼوي ـ ٍؿْ ػيّ طُ ٚ٘ٔ٠ز٤غ حألٍٝ ٝؿؼِٜخ ٖٓ
"حأل ٍٞٛؿ َ٤حُٔز٤ؼش" ػ٘ي ارَحّ حُؼوي ـ ك ٖ٤كظق حُزخد أٓخّ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُز٤غ أٍح ٢ٟحًَُ٘ش ٘ٓٝ ،ق حُٔ٘ظَ ١كن
حأل٣ُٞٝش كَٗ ٢حءٛخ ٓظ ٠حػظِّ حُطَف حُزخثغ ر٤ؼٜخ ٥هَٝ ، ٖ٣رٌحص ػٖٔ حُز٤غ.
حُٔزذ حُؼخُغ ـ كوي طؼخِٓض هٞحػي طو ْ٤٤حًَُ٘خص حُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ٓغ ًَ ٖٓ حًَُ٘خص حُوخَٓس ٝحًَُ٘خص حَُحرلش
ٝحًَُ٘خص هِِ٤ش حَُرل٤ش ٓؼخِٓش ٝحكيس كِْ طلَم رًٔ ، ْٜ٘٤خ ُْ طليى ٓؼ٤خٍحً ُِظٔ ِ٤٤ر ٖ٤حًَُ٘خص حَُحرلش ٝحألهَ ٟهِِ٤ش حَُرل٤ش
أ ٝر ٖ٤حًَُ٘خص حُوخَٓس ٝحًَُ٘خص حألهَ" ٟهِِ٤ش حَُرل٤ش"  ،رَ ؿؼِض طِي حُوٞحػي ٍحثي حُظوُٜ ْ٤٤خ ؿٔ٤ؼخً ( ٞٛحُؤ٤ش
حُيكظَ٣ش) (ٜٓ ٞٛٝ ) Book Valueطِق ٓلخٓز٣ ٢طِن ػِ٤ٍٛ ٠ي كٔخد حأل َٛأ ٝحالُظِحّ ك ٢هخثٔش حًَُِٔ حُٔخُ ٢أل٤ً ١خٕ
حهظٜخىٞٓ ١حء ًخٕ كَىحً أًَٗ ٝش أ ٝكٌٓٞش ٝ ،طؼظٔي ٣َ١وش كٔخد  ٌٙٛحُؤ٤ش ػِ ٠حُٔ٤خٓش حُٔلخٓز٤ش حُٔظزؼش ك ٢طو٤٤ي
حأل َٛأ ٝحالُظِحّ ،كبٓخ طٌٔٓ ٕٞخ٣ٝش ُؤ٤ظ ٚحُٞحهؼ٤ش (ًخُ٘وي ٝحُٞىحثغ حُزٌ٘٤ش) أ ٝهٔ٤ش َٗحءٗ ٙخهٜخً ٓـٔٞع حإلٛالى أ ٝهٔ٤ظٚ
حُظوي٣َ٣ش ًٔ ،خ طوخّ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ًَُِ٘خص ػٖ ٣َ١ن كٔخد حُلَم ر ٖ٤اؿٔخُ ٢حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ُألٝ ٍٞٛاؿٔخُ ٢حُؤ٤ش
حُيكظَ٣ش ُالُظِحٓخصٔٓ ،خ ٔ٣خ ١ٝحُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ُلوٞم حٌُِٔ٤ش  ٢ٛٝحُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ًَُِ٘ش ٞٛٝ ،أٓخّ ُِظوُ٣ ْ٤٤زوْ ٖٓ
هٔ٤ش ح٥الص ٝحُٔؼيحص ٝحألػخع ٓٝؼيحص حٌُٔخطذ ٣ٝ ،ظٜخىّ ٓغ ؿخ٣ش ٛٝيف حُز٤غ ٝحُوٜوٜش حُوخثْ ػِ ٠حٓظَٔحٍ٣ش حُ٘٘خ١
ٝػِ ٠حُظِحّ حُٔٔظؼَٔ رظط َ٣ٞحًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ ًٔ ،خ أٗ ٚأٓخّ ال ٣لَم ر ٖ٤كيحػش أ ٝهيّ حألٓ َٛلَ حُظوٝ ، ْ٤٤اًح ؿخُ ٌُٜح
حألٓخّ إٔ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حًَُ٘خص حُوخَٓس كبٗ ٚر٤و ٖ٤ال ٣ظلن ٓغ طو ْ٤٤حًَُ٘خص حَُحرلش ٝال حًَُ٘خص حُٔٔٔخس هِِ٤ش حَُرل٤ش.
حُٔزذ حَُحرغ ـ كوي طز٘ض طِي حُوٞحػي طو ْ٤٤حألٍح ٢ٟحُالُٓش ُِ٘٘خٟٞٞٓ ١ع حُز٤غ أ٣خ ً ًخٗض حُٔي٘٣ش حٌُخث٘ش رٜخ رٔؼَ حُٔظَ ك٢
حألٍح ٢ٟحُٜ٘خػ٤ش رؤهَد ٓي٘٣ش ػَٔحٗ٤ش ؿي٣يسٓ ٞٛٝ ،خ  ِ٤ٔ٣رـ٘ٓ َ٤ي ر ٖ٤حُٔ٘ظَُ ١ألٍ ٝرخُٔيٕ حُٔ٣َٜش ػِ ٠حهظالكٜخ
ٝر ٖ٤حُٔ٘ظَ ١إلكيًَٗ ٟخص هطخع حألػٔخٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش  ،كزٔ٘٤خ ٘٣ظَ ١حُٔٔظؼَٔ حَُحؿذ ك ٢اهخٓش َٓ٘ٝع ؿي٣ي رؤ١
ٓي٘٣ش رخُٔؼَ حُٔٞهُ ٢ألٍ ٝكٜ٤خ ٓ٤٠لخ ً أٞٛالً اٗظخؿ٤ش ٝكَ ٙػَٔ ؿي٣يس ٗ ،ـي إٔ هٞحػي حُظو ْ٤٤حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ال طز٤ق
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ُِٔ٘ظًََُ٘ ١ش هطخع حألػٔخٍ حُٔٞؿٞىس كً ٢حص حُٔيٕ اال َٗحء ٓظَ حألٍ ٝرٔؼَ حُٔظَ ك ٢أٍح ٢ٟحُظ٘ٔ٤ش حُٜ٘خػ٤ش رؤهَد
ٓي٘٣ش ػَٔحٗ٤ش ؿي٣يس ٝحُظٓ ٢ؼَٛخ ٝكوخ ً ُظوي َ٣طِي حُوٞحػي كٓ ٍٞؼَ ٓخثش ٝهٔٔ ٕٞؿٜ٘٤خ ً ُِٔظَ حَُٔرغ ُ٤ظٌٖٔ حُٔٔظؼَٔ ٖٓ
طؼٔي طٜل٤ش حًَُ٘ش رؼي ًُي ٝر٤غ حألٍ ٝأ ٝطٞظ٤لٜخ ك ٢حٓظويحٓخص ؿي٣يس ٓغ طلو٤ن أٍرخف ط َٜاُ ٢أٟؼخف حُٔؼَ حٌُ ١ىكغ
ك ٢حًَُ٘ش ػ٘ي هٜوٜظٜخ ٝ ،ال ُ٣لظَ ػًُِ ٚ٤ي ٝاٗٔخ كو ٢ط ٢ٛٞحُوٞحػي رظل َ٤ٜحُلَم رٌٛ ٖ٤ح حُظوٝ ْ٤٤حُؤ٤ش حُٔٞه٤ش
ُألٍ٘ٓ ٞٛٝ ٝظٓ ٠ٜخ ٜ٣يف اُ ٚ٤حُٔٔظؼَٔ ٣ٝزظـ ، ٚ٤رٔخ ٣لوي طِي حُٔؼخ َ٤٣أ ١هٔ٤ش هخٗ٤ٗٞش طٔ٘يٛخ.
حُٔزذ حُوخْٓ ـ كوي ط٘ٔ٠ض طِي حُوٞحػي طو ْ٤٤حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش هِِ٤ش حَُرل٤ش حُٞحٍىس ك ٢حُـي( ٍٝأ) ٝحُـي( ٍٝد) رخألِٓٞد
ٝحُوٞحػي حُظ ٢طوٍَص ًَُِ٘خص حُٜ٘خػ٤ش حُوخَٓس ٝ ،رلي أىٗ ٠حُٔظ ٢ٓٞحُُٔ٘ ١ٞؤ٤ش حألٍرخف حُٜخك٤ش هزَ حُلٞحثي ُِٔ٘ٞحص
حُؼالع حألهَ٤س ١زوخ ً ُِوٞحثْ حُٔخُ٤ش حُٔؼظٔيس ٖٓ حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص َٓٝ٠رش ك٠ٓ ٢خػق ػٔخٗ٤ش) (حُز٘ي  7/2ـ حُٔؼيُش
روَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ  7/04/01/80رخُـِٔش ٍهْ  80رظخٍ٣ن  )2004/1/6أ ١إٔ حُلي حألىُٗ ٠ظو ْ٤٤حًَُ٘خص هِِ٤ش حَُرل٤ش
 ٞٛ ٌٕٞ٣ػٔخٗ٤ش أٟؼخف حُٔظ ٢ٓٞحُٔ٘ ١ٞألٍرخكٜخ هالٍ حُٔ٘ٞحص حُؼالع هزَ ر٤ؼٜخ  ،رٔخ ٓلخى ٙآٌخٗ٤ش حٓظَىحى حُٔ٘ظَٓ ًَ ١خ
ىكؼ ٖٓ ٚهالٍ حألٍرخف حُٔؼظخىس ك ٢ؿ ٕٞ٠ػٔخٗ٤ش أػٞحّ ،رٔ٘٤خ حُٔٔظوَ ػِ ٚ٤ك ٢حُزٍٛٞش حُٔ٣َٜش إٔ ٓ٠خػق حَُرل٤ش أٝ
كظَس حٓظَىحى ٍأّ حُٔخٍ ٖٓ هالٍ حألٍرخف حُٔ٘٣ٞش طزِؾ ٖٓ هٔٔش ػَ٘ ػخٓخً اُ ٢أًؼَ ٖٓ هْٔ ٝػَ٘ ٖ٣ػخٓخًًٔ ،خ إٔ ٌٙٛ
حُوخػيس هي أؿلِض آٌخٗ٤ش طيٗ ٢أٍرخف حًَُ٘ش رٔزذ ٓٞء حإلىحٍس كظً ُٞٝ ٠خٗض أُٜٞٛخ ػخُ٤ش حُؤ٤ش  ٖٓٝ ،ػْ كبٕ طلي٣ي حُٔؼَ
ر ٌٜٙحُطَ٣وش ،اٗٔخ ٘٣ط ١ٞػِ ٠اٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ  ،رٔخ ٣لٔي طِي حُوٞحػي ٣ٝزطِٜخ.
حُٔزذ حُٔخىّ ـ إٔ هٞحػي حُظو ْ٤٤حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ هي ٗخرٜخ "طلَ ٢٣ؿي هط ، "َ٤رظو َ٣ٞحُـٔؼ٤خص حُؼخٓش ًَُ٘خص هطخع حألػٔخٍ
حُؼخّ رَثخٓش  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ كن حُٔٞحكوش ػِ ٠ػٖٔ ُز٤غ حًَُ٘خص (٣وَ ػٖ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش) ريحػ ٢حُِٜٔلش حُظ ٢طويٍٛخ طِي
حُـٔؼ٤خص حُؼخٓش ٓ ٞٛٝ ،خ ُ٣طِن حُؼ٘خٕ ًَُِ٘خص حُوخر٠ش رـٔؼ٤خطٜخ حُؼخٓش ُز٤غ حًَُ٘خص حُظخرؼش ـ  ٖٓ ٢ٛٝحألٓٞحٍ حًُِٔٔٞش
ُِيُٝش ـ رٔؼَ ؿٓ َ٤و٤ي رلي أىٗ ، ٠كلظ ٠حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش أ٣خ ً ٓخ ًخٗض ٗٔزش حإلٛالى كٜ٤خ أؿخُص طِي حُوٞحػي حُِ٘ ٍٝػٜ٘خ اُ٠
هٔ٤ش طيٗٛٞخ رٔخ ال ٔ٣خٗي ٙأٓ ١زٍَ ٖٓ حُِٜٔلش حُؼخٓشٝ ،ال ٣لَٔ ١ٞٓ ٙإٔ ؿخ٣ش طِي حُوٞحػي ُِظو ُْ ْ٤٤طٌٖ ٓ ٟٞحُظوِٚ
ؿ َ٤حُٔزٍَ ٖٓ حُٔخٍ حُؼخّ حُِٔٔٞى ٌُٜح حُ٘ؼذ حُٔ ١َٜاُ ٠أٔٓ ١ظؼَٔ ٣وزَ حُٔؼَ حٌُ٣ ١يٗٓ ٞؼَ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ًَُِ٘خص ،
ٓ ٞٛٝخ ٣ـؼَ ططز٤ن طِي حُوٞحػي ػِ ٠طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ (حَُحرلش) ٝحُٔٔٔخس "هِِ٤ش حَُرل٤ش" رخ١الً
رطالٗخ ً ٓطِوخ ً ال ٣و ٖٓ ِٚ٤ػؼَطُٓ ٚو.َ٤
 ٖٓٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٓيٓ ٟالٓش طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُظِحّ حُظو ْ٤٤رٞ٠حرٝ ٢هٞحػي حُظوٞٓ ْ٤٤حء
حُٔوٍَس روخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ أ ٝحُوٞحػي ٝحُٞ٠حر ٢حُزخِ١ش حُظ ٢هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ٝحُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ
حٍُُٞحء ٓٝ ،ي ٟاٛيحٍ حُظؤُِ ْ٤٤خٍ حُؼخّ  ،كبٕ حُؼخرض ٖٓ حألٍٝحم إٔ طو ْ٤٤أًَٗ ٍٞٛش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ
ٝاػخىس حُظو ْ٤٤هي طْ ٝكوخ ً ألْٓ رخِ١ش ٜٓٝيٍس ُِٔخٍ حُؼخّ ػِ ٠حُ٘ل ٞحُٔخُق ر٤خٗٝ ، ٚطظٔؼَ أٓ ْٛوخُلخص حُظو ْ٤٤كٔ٤خ :٢ِ٣
حُٔوخُلش حألٓ : ٠ُٝوخُلش اػخىس اػيحى طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ػِ ٠أٓخّ حًَُِٔ حُٔخُ ٢ك2004/6/30 ٢
ى ٕٝحًَُِٔ حُٔخًَُُِ٘ ٢ش ك 2005/6/30 ٢حُظخٍ٣ن حُٔؼخُ َٛطَف أ ٍٞٛحًَُ٘ش ُِز٤غ ك2005/9/25 ٢
أٗ ٚهي طْ طو ْ٤٤حًَُ٘ش رٔؼَكش حُِـ٘ش حٌُِٔ٘ش رخُوَحٍ ٍهْ ُ٘ٔ 54ش  2004حُٜخىٍ رظخٍ٣ن  2004/3/16ػِ ٠أٓخّ حًَُِٔ
حُٔخًَُُِ٘ ٢ش ك ، 2003/6/30 ٢اال أٗٗٝ ٚلخًحً ُوَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء روٞحػي حُظو ْ٤٤حُٔؼظٔي رظخٍ٣ن  2004/1/6كوي ًخٕ ٖٓ
حُٔظؼ ٖ٤إٔ ٣ظْ حُظو ْ٤٤كٓ ٌٕٞ٤ُ 2005/6/30 ٢ؼزَحً ػٖ حُؤ٤ش حُلو٤و٤ش ُظو ْ٤٤أ ٍٞٛحًَُ٘ش ٝكوخً ٥هَ ِٓ٤حٗ٤خطٜخ ػ٘ي حُطَف
ُِز٤غ ك ، 2005/9/25 ٢اال إٔ حُؼخرض حألٍٝحم إٔ طوَ َ٣حُظلون ٖٓ طو ْ٤٤أ ٍٞٛحًَُ٘ش ُظلي٣غ حُظو ْ٤٤هي حػظٔي طخٍ٣ن
٣ ُْٝ 2004/6/30ؼظي رخُظو ْ٤٤ػِ ٠أٓخّ طخٍ٣ن  ، 2005/6/30رٔخ ٣ـؼَ حُظو ْ٤٤ؿٓ َ٤ؼزَ ػٖ حُؤ٤ش حُلو٤و٤ش ُألٓ ٍٞٛلَ
حُظو ٖٓٝ ْ٤٤ػْ ٠٣ل ٢حػظٔخى حُظوَ َ٣رخ١الً ُو٤خٓ ٚػِ ٠أٓخّ ِٓ٤حٗ٤ش ٓخروش ُِِٔ٤حٗ٤ش حألهَ٤س ُؼخّ  2005حُٞحؿذ حطوخًٛخ
أٓخٓخ ً ُظلي٣غ حُظوٓ ٞٛٝ ْ٤٤خ ٣لوي ٙحُٜٔيحه٤ش ٝحُظؼز َ٤ػٖ حًَُِٔ حُٔخُ ٢حُلو٤وًَُِ٘ ٢ش.
حُٔوخُلش حُؼخٗ٤ش ٓ :وخُلش حُلوَس حألهَ٤س ٖٓ حُٔخىس ( ٖٓ )10هخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 203ش  1991حُظ٢
كظَص حُظَٜف رخُز٤غ ك ٢أ ١أ ٖٓ َٛهط ١ٞحإلٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش اال رؼي ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ١ٝزوخ ُِوٞحػي حُظ ٢طليىٛخ
حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ًُ ،ي إٔ طو ْ٤٤أ ٍٞٛحَُ٘ ًش هي حطزغ حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي حُوخٛش رظو ْ٤٤حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش حُظٝ ٢حكوض ػِٜ٤خ
حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ٝحُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ٝحُٔوخُلش ُِوخٗٝ ٕٞحُٜخىٍس ٖٓ ؿِٓ َ٤طش ٓوظٜش ربٛيحٍٛخ ٝرـَ٤
حألىحس حُظَ٘٣ؼ٤ش حُٔليىس هخٗٗٞخً ُظو ْ٤٤حًَُ٘خص  ٢ٛٝحُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ًُٝ ،ي رخُٔوخُلش ُِلوَس
حألهَ٤س ٖٓ حُٔخىس ( ٖٓ )10هخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 203ش  1991حُظ ٢كظَص حُظَٜف رخُز٤غ ك ٢أ١
أ ٖٓ َٛهط ١ٞحإلٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش اال رؼي ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ١ٝزوخ ُِوٞحػي حُظ ٢طليىٛخ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش  ،ك٤غ ُْ طيٍؽ
حُوٞحػي حُظ ٢أهَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش  ٖٟٔحُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٔ٘خٍ اُ ٚ٤ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ
ط٘زٍ ٚ٤ث ْ٤حُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص ػ ٞ٠حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش حٌُٗ ١ز ٚك ٢طؼِ٤و ٚػِ ٠طِي حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي رؤٗ٣ ٚظؼٖ٤
(ػَ ٝهَح ٍحص حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش كٌٛ ٢ح حُ٘ؤٕ ػِٓ ٠ـِْ حٍُُٞحء إلهَحٍٛخ ٝحػظٔخىٛخ)ًٔ ،خ ٗز ٚاُٝ ٠ؿٞد
(ٛي ٍٝهَحٍ ٖٓ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء رظؼي َ٣حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 203ش ٣ 1991ظ ٖٔ٠حُٔؼ٘ ٠حُٔخُق ر٤خٗ ، ٚاال
إٔ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش حٓظَٔص ٓظ٘ٔ٠ش ُوٞحػي أهَٓ ٟـخَ٣س ُِوٞحػي ٝحُٞ٠حر ٢حُظ ٢أهَٛخ ٓـِْ حٍُُٞحء رٔخ ٣ـؼَ ططز٤ن
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حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي حُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ى ٕٝطٜ٘٤ٔ٠خ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ًحطٜخ أ ٝى ٕٝطوٓ َ٣ٞـِْ حٍُُٞحء ٟٝغ طِي
حُٞ٠حر ٢ريِ٣ش ػٔخ ط٘ٔ٠ظ ٚحُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝحُؼيّ ٓٞحء.
حُٔوخُلش حُؼخُؼش ٓ :وخُلش طو ْ٤٤حًَُ٘ش ُلٌْ حُٔخىس ( ٖٓ )26حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍس روَحٍ ٍثْ٤
ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1590ش  1991حُظٜٗ ٢ض ػِ ٠أٗ " ٚال ٣ـًَُِ٘ ُٞش حُظَٜف رخُز٤غ ك ٢أ ٖٓ َٛهط ١ٞحإلٗظخؽ
حَُث٤ٔ٤ش اال رٔٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش ١ٝزوخ ً ُٔخ ٣ؤط:٢
 1ـ إٔ طٌ ٕٞحًَُ٘ش ػخؿِس ػٖ ط٘ـ ٌٙٛ َ٤حُوط ١ٞط٘ـ٤ال حهظٜخى٣خ أ ٝإٔ ٣ئى ١حالٓظَٔحٍ ك ٢ط٘ـِٜ٤خ اُ ٠طلٔ َ٤حًَُ٘ش
هٔخثَ ٓئًيس.
 2ـ أال ٣وَ ٓؼَ حُز٤غ ػٖ حُؤ٤ش حُظ ٢طويٍٛخ حُِـ٘ش حُٔ٘ ٜٙٞػِٜ٤خ ك ٢حُٔخىس ( ٖٓ )19حُوخٗ " ٕٞاً حُؼخرض إٔ ًَٗش َٜٓ
ٗز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُْ طٌٖ ٖٓ حًَُ٘خص حُؼخؿِس ػٖ ط٘ـ َ٤هط ١ٞحإلٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش ط٘ـ٤الً حهظٜخى٣خً ًٔ ،خ ُْ ٣ؼزض إٔ
حالٓظَٔحٍ ك ٢ط٘ـِٜ٤خ ٖٓ ٗؤٗ ٚإٔ ٣ئى ١اُ ٠طلٔ َ٤حًَُ٘ش هٔخثَ ٓئًيس ٝ ،اٗٔخ ػِ ٠حُؼٌْ كوي ػزض إٔ حًَُ٘ش ٖٓ حًَُ٘خص
حُظ ٢طلون أٍرخكخ ً ٓ ٞٛٝ ،خ هٍَط ُ ٚـ٘ش حُظوُٝ ْ٤٤ـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ك٢
طوََٛ٣خ روُٜٞخ:
(إٔ حًَُ٘ش طلون أٍرخكخ ً ٓظ٘خٓ٤ش ٖٓ ٓ٘ش اُ ٠أهَٝ ، ٟأٗ ٚطز ٖ٤إٔ حًَُ٘ش ُْ طلون أ ١هٔخثَ ٌٓ٘ اٗ٘خثٜخ كظ2004/6/30 ٠
 ،ك٠الً ػٖ ًُي كبٕ حًَُِٔ حُٔخًَُُِ٘ ٢ش ٣ظْٔ رخُوٞس ( ) ........كخكظش ٓٔظ٘يحص حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ
ٝحُٔالرْ حُٔويٓش ُِٔلٌٔش رـِٔش  2011/7/11ـ حُٔٔظ٘ي ٍهْ ( )4ـ ٝكخكظش ٓٔظ٘يحص ًَٗش أٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظ َ٤ـ حُٔيػ٠
ػِٜ٤خ حُوخٓٔش ـ حُٔويٓش ُِٔلٌٔش رـِٔش  2011/7/11ـ حُٔٔظ٘ي ٍهْ  ، )5رٔخ ٣ـؼَ طؤٜ٤٤خ ًًَ٘ش هخَٓس أ ٝهِِ٤ش حَُرل٤ش
طٔ٤ٜيحً ُز٤ؼٜخ رـ٘ٓ َ٤ي ٖٓ حُوخٗٝ ٕٞحُٞحهغ.
حُٔوخُلش حَُحرؼش ٓ :وخُلش حالػظيحى رخُظو ْ٤٤حٌُ ١أؿَطُ ٚـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو ْ٤٤حُوخثْ ػِ ٠أٓخّ هٞحػي ٟٞٝحر ٢حُظوْ٤٤
حُٜخىٍس ػٖ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش رظخٍ٣ن 2003/11/23حُٔؼيُش روَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ  7/04/01/80رخُـِٔش ٍهْ
 80رظخٍ٣ن ُ ، 2004/1/6ظيٗ ٢حُؤ٤ش حُظوي٣َ٣ش ُظِي حأل ٍٞٛك ٢حُظوَ َ٣حٌُ ١هخّ حُز٤غ ػِ ٠أٓخٓ ، ٚػٖ حُؤ٤ش حُلو٤و٤ش
ُألٝ ٍٞٛكوخ ً ُوٞحػي حُظو ْ٤٤حألهَ٣ٝ ، ٟزًُ ٖ٤ي ٓٔخ :٢ِ٣
ــ حُظوٝ ْ٤٤كوخ ً ُوٞحػي حُوٜوٜش حُظ ٢طْ رٜخ حُز٤غ = ( ٕٞ٤ِٓ 149041720ؿ٘)ٚ٤
= ( ٕٞ٤ِٓ305010573518ؿ٘)ٚ٤
ــ حُظوٝ ْ٤٤كوخ ً ُِؤ٤ش حُٔٞه٤ش ُألٍٞٛ
= ( ٕٞ٤ِٓ 287412000ؿ٘)ٚ٤
ــ حُظوٝ ْ٤٤كوخ ً ُٜخك ٢حُظيكوخص حُ٘وي٣ش
= ( ٕٞ٤ِٓ 309552000ؿ٘)ٚ٤
ــ حُظوٝ ْ٤٤كوخ ً ُٔ٠خػق حَُرل٤ش
حُٔوخُلش حُوخٓٔش  :رطالٕ ػِٔ٤ش حُظؤُ ْ٤٤خ ٗخرٜخ ٖٓ رطالٕ ًُٝي ٖٓ ػيس أٝؿ:ٚ
حُٞؿ ٚحأل ٍٝـ إٔ طو ْ٤٤حألٍح ٢ٟهي طْ ى ٕٝإٔ طز ٖ٤حُِـ٘ش حألْٓ حُل٘٤ش حُٔؼظٔيس ُظلي٣ي ٓؼَ حُٔظَ ٖٓ حألٍح ٢ٟحًُِٔٔٞش
ًَُِ٘ش ٝأٓزخد طوٓ َ٤ؼَ حُٔظَ رٔي٘٣ش حُٔخىحص ًؤهَد ٓي٘٣ش ٘ٛخػ٤ش ؿي٣يس ٘ٓٝ ،ي ٗٔزش حُظٔ ِ٤حُٔ٠خكش ُٔؼَ حُٔظَ ٓٝيٟ
حهظٜخِٓٝ ٙطش  َ٣ُٝحإلٌٓخٕ ٝحُٔـظٔؼخص حُؼَٔحٗ٤ش حُـي٣يس روَحٍ ٙحُٜخىٍ ك 2003/2/9 ٢ك ٢طلي٣ي طِي حُ٘ٔزش ٝأْٓ
طلي٣يٛخ ًٔ ،خ حطْٔ حُظو ْ٤٤رخالٗولخ ٝحُ٘ي٣ي ك ٢طو ْ٤٤أٍح ٢ٟحًَُ٘ش ك٤غ ُْ ٔ٣ظ٘ي حُظو ْ٤٤اُ ٠طوَ َ٣هز َ٤ػوخٍ ١كظَحٝكض
حألٓؼخٍ ٓخ ر 120 ٖ٤ؿ٘ 132 ٝ ٚ٤ؿُِ٘ٔ ٚ٤ظَ ى ٕٝأْٓ ٓ٘طو٤ش أٝ ٝحهؼ٤ش  ،ػِ ٠حَُؿْ ٓٔخ ٍأطُ ٚـ٘ش حُظلون ٖٓ حُظو ْ٤٤رظويَ٣
ٓؼَ حألٍ ٝرٔزِؾ ( 250ؿُِ٘ٔ )ٚ٤ظَ حَُٔرغ ٓ ٞٛٝ ،خ ُْ ٣ئهٌ ر.ٚ
حُٞؿ ٚحُؼخٗ ٢ـ إٔ حُظو ْ٤٤حٌُ ١طْ ُز٤غ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُْ ٣ؼظي رَأُ ١ـ٘ش
حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو ْ٣ٞحُظ ٢هٍَص (إٔ حُظو ْ٤٤حٌُ ١طَحهذ ٛلظ ٚال ٣ظ٘خٓذ ٓغ ٓوٓٞخص حًَُ٘ش ًَِٛٓٝخ حُٔخُِ١ٝ )٢زض( :
إٔ ٣ظْ حُظو ْ٤٤أل ٌٙٛ ٍٞٛحًَُ٘ش رخُؤ٤ش حُٔٞه٤ش كلخظخ ً ػِ ٠حُٔخٍ حُؼخّ ) ٓ ٞٛٝ ،خ طْ حالُظلخص ػ٘ٝ ٚاٛيحٍ ٙرٔخ ٣ـؼَ ٜٓٔش
ُـ٘ش حُظلون رـ َ٤ؿيٜ٣ٝ ، ٟٝزق حػظٔخى طؤٜ٤٤خ ػ٘ٞحث٤خ ً حٗظوخث٤خ ً ٣ئهٌ رٔخ طَح ٙحُـٜخص حُوخثٔش ػِ ٠حُوٜوٜش ُ٣ٝظَى ٓخ
طَ ٟطًَ ، ٚرٔخ ٣ـيٓ ٝؼ ٚحُظَٜف ك ٢حُٔخٍ حُؼخّ هي طْ ٝكوخ ً ألٞٛحء ِٓطش حػظٔخى حُظوَ.َ٣
حُٞؿ ٚحُؼخُغ ـ إٔ طو ْ٤٤حُٔزخٗ ٢ؿخء هِٞحً ٖٓ أْٓ كٔخد ٓؼَ حُٔظَ حَُٔرغ ٖٓ حُٔزخٗ ٢حًُِٔٔٞش ٝهٔ٤ظ ، ٚرَ حًظلض ُـ٘ش
حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو ْ٤٤رظوَ َ٣أٜٗخ هيٍص هٔ٤ش حُٔزخٗ١ ٢زوخ ً ُظٌِلش حُٔظَ حُلخَُٝ٠ٓ ٢رخ ً كٔٗ ٢زش حُٜالك٤ش ى ٕٝر٤خٕ ٌُٜٙ
حُظٌِلش ٝطِي حُ٘ٔزش.
حُٞؿ ٚحَُحرغ ـ إٔ طو ْ٤٤ح٥الص ٝحُٔؼيحص طْ ػِ ٠أْٓ ؿٝ َ٤حهؼ٤ش ك٤غ طليىص هٔ٤ش طِي حألٝ ٍٞٛكوخً ُٜخك ٢حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش
حُظخَٛس ىَٓ ٕٝحػخس ٗٔذ حُٜالك٤ش ٝحُلخُش حُل٘٤ش ُٜخ ،رَ إ ُـ٘ش حُظلون ٖٓ حُظوٓ ْ٤٤طَص رظوََٛ٣خ كٗ ٢ؤٕ (طو ْ٤٤آالص
حُ٘٘خ ١حإلٗظخؿٝ ٢آالص حُويٓخص ٝحَُٔحكن) حػظَحٜٟخ ػِ ٠حُظو ْ٤٤رؼي إٔ طزُٜ ٖ٤خ رلٔذ ٓخ ٓطَط ٚكَك٤خً  ( :إٔ ٗٔزش %74
ٖٓ آالص حُ٘٘خ ١حإلٗظخؿ ٢طْ طو ٚٔ٤٤ػِ ٠إٔ هٔ٤ظٜخ حُيكظَ٣ش طزِؾ ((ٛلَحً)) ٓٝخ ُحُض طؼَٔ روط ١ٞحإلٗظخؽ ُٜٝ ،خ ١خهش اٗظخؿ٤ش
ٓٔظوزِ٤ش ٓٝ ،غ ًُي ُْ طُيٍؽ ُٜخ هٔ٤ش ك ٢حُظوًٌٝ ، ْ٤٤ح آالص حُويٓخص ٝحَُٔحكن)  ،اال إٔ حُظو ْ٤٤حٌُ ١طْ ػِ ٠أٓخٓ ٚر٤غ
حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُِ٘ش هخّ ػِ ٠أٓخّ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ُظِي ح٥الص ٝحُٔؼيحص ٣ ُْٝؼظٔي ػِ ٠حُؤ٤ش حُٔٞه٤ش ُٜخ ػ٘ي
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حُظو ْ٤٤كٟٞ ٢ء ٗٔذ ٛالك٤ظٜخ ٝكخُظٜخ حُل٘٤ش ٝحُؼَٔ حُٔظزوُ ٢ظِي حُٜالك٤ش رلٔزخٜٗخ ٓلَ حالٓظويحّ حُلؼُِ ٢ظ٘ـٜٓ َ٤خٗغ
حًَُ٘ش.
حُٞؿ ٚحُوخْٓ ـ طْ طوٓٝ ْ٤٤خثَ حُ٘وَ ٝحالٗظوخٍ رخُؤ٤ش حُيكظَ٣ش حُظخَٛس ُٜخ ىَٓ ٕٝحػخس ُ٘ٔذ ٛالك٤ظٜخ ٝكخُظٜخ حُل٘٤ش
ٝهٔ٤ظٜخ ٝكوخ ً ُألٓؼخٍ حُٔٞه٤ش  ،ك٠الً ػٖ ػيّ اىٍحؽ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ٌَُ أ ٖٓ َٛحأل ٍٞٛحُؼخرظش ٓٝـٔغ حإلٛالى ٛٝخك٢
حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش رٔخ ٣ظؼخٍٓ ٝغ هٞحػي حإلكٜخف ٟٔٝخٗخص حُ٘لخك٤ش.
حُٞؿ ٚحُٔخىّ ـ إٔ ػِٔ٤ش طؤؿ َ٤أٍ ٝحًَُ٘ش ُٔيس هْٔ ٝػَ٘ ٖ٣ػخٓخً طُـيى ُٔيس أهَٝ ٟطلي٣ي ٓوخرَ حالٗظلخع ُٜخ ر٘ٔزش
 ، % 5هي ٗخرٜخ ٓوخُلش ؿٔٔ٤ش طٔؼِض كٓ ٢خروش طويٓ َ٣وخرَ حالٗظلخع حُٔ٘ ١ٞروٓ ْ٤وظِلش:
ــ رٔؼَكش ُـ٘ش حُظو ْ٤٤حأل ٠ُٝرٔزِؾ ( 3259049ؿ٘ )ٚ٤ػالػش ٓالٓٝ ٖ٤٣خثظخٕ ٝطٔؼش ٝهٔٔ ٕٞأُق ٝطٔؼش ٝأٍرؼ ٕٞؿ٘.ٚ٤
ــ رٔؼَكش ُـ٘ش اػخىس حُظو ْ٤٤رٔزِؾ ( 4041478ؿ٘ )ٚ٤أٍرؼش ٓالٝٝ ٖ٤٣حكي ٝأٍرؼ ٕٞأُق ٝأٍرؼٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٓٝزؼ ٕٞؿ٘.ٚ٤
ــ رٔؼَكش ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو ْ٤٤رٔزِؾ ( 538853755ؿ٘ )ٚ٤هٔٔش ٓالٝ ٖ٤٣ػالػٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٝػٔخٗ ٕٞأُق ٝهٔٔٔخثش
ٓٝزؼش ٝػالػٜٗٝ ٕٞق ؿ٘.ٚ٤
ٓٝغ ًُي كوي أؿلِض ُـ٘ش حُزض ِٓٝطخص حُٔٞحكوش ػِ ٠هٜوٜش حًَُ٘ش طو ْ٤٤هٔ٤ش ٓوخرَ حالٗظلخع حٌُ ١هيٍطُ ٚـ٘ش حُظلون ٖٓ
ٛلش حُظو ْ٤٤رٔزِؾ( 538853755ؿ٘ )ٚ٤هٔٔش ٓالٝ ٖ٤٣ػالػٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٝػٔخٗ ٕٞأُق ٝهٔٔٔخثش ٓٝزؼش ٝػالػٜٗٝ ٕٞق ؿ٘ٚ٤
ٝ ،أهٌص رؤهَ حُظؤ٤٤خص ُٔوخرَ حالٗظلخع ٝهيٍ 3259049( ٙؿ٘ )ٚ٤ػالػش ٓالٓٝ ٖ٤٣خثظخٕ ٝطٔؼش ٝهٔٔ ٕٞأُق ٝطٔؼش ٝأٍرؼٕٞ
ؿ٘ ، ٚ٤رلخٍم اٛيحٍ ُِٔخٍ حُؼخّ هيٍ 212948855( ٙؿ٘ٗٞ٤ِٓ )ٚ٤خٕ ٓٝخثش ٝطٔؼش ٝػَ٘ ٕٝأُق ٝأٍرؼٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٝػٔخٕٗٞ
ٜٗٝق ؿ٘ٓ ٞٛٝ ، ٚ٤خ ٣ـؼَ طو ْ٤٤هٔ٤ش ػوي ا٣ـخٍ حألٍُٔ ٝيس هٔٔش ٝػَ٘ ٕٝػخٓخ ً طـيى ُٔيس أهَ ٟرخ١الً رطالٗخً ٓطِوخً
ُزطالٕ طوٓ ْ٤٤وخرَ حالٗظلخع ٝاٛيحٍ طو ْ٤٤حُِـ٘ش حُٔوظٜش ٝحُٔؼظٔي ٖٓ  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ.
حُٞؿ ٚحُٔخرغ ـ طْ ر ٤غ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُِ٘ش ـ ػيح حألٍ ٝـ رٔزِؾ اؿٔخُ ٢هيٍ17457( ٙؿ٘ٓ )ٚ٤خثش ٝأٍرؼش ٓٝزؼٕٞ
ِٓٓٝ ٕٞ٤زؼٔخثش أُق ؿ٘ ، ٚ٤رٔ٘٤خ ًخٕ حُظو ْ٤٤حُٔؼظٔي ُؤ٤ش حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش حٌُ ١أػيطُ ٚـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش
حُظو ْ٤٤ػِ ٠أٓخّ حُؤ٤ش حُٔٞه٤ش ( 197237823ؿ٘ٓ )ٚ٤خثش ٓٝزؼش ٝطٔؼٓٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٞخثظخٕ ٓٝزؼش ٝػالػ ٕٞأُق ٝػٔخٗٔخثش
ٝػالػش ٝػَ٘ ٕٝؿ٘ٝ ، ٚ٤هي طْ حُز٤غ ٝحُظَٓ٤ش ػِ ٠حُٔ٘ظَٓ ١ظ٘ٔ٠خ ً اٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ رٔخ ٔ٣خ ١ٝحُلخٍم رٜٔ٘٤خ ٝهيٍٙ
( 22538823ؿ٘ )ٚ٤حػ٘خٕ ٝػَ٘ ٕٞ٤ِٓ ٕٝهٔٔٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٝػالػ ٕٞأُق ٝػٔخٗٔخثش ٝػالػش ٝػَ٘ ٕٝؿ٘ ٞٛٝ ، ٚ٤كخٍم ك٢
ر٤غ أ ٍٞٛحًَُ٘ش ُِٔٔظؼَٔ ُ٣زطَ هَحٍحص حُٔٞحكوش ػٌِٛ ٠ح حُز٤غ حُٜخىٍس ػٖ ًَ ٖٓ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش  ٖٓٝرؼيٛخ
حُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش رَثخٓش  َ٣ُٝحُٔخُ٤ش رخُٔٞحكوش ػِ ٠حُظوٝ ْ٤٤حُز٤غ رخؿظٔخػٜ٤خ رظخٍ٣ن  14أؿٔطْ ٝ
ٓ 5زظٔزَ  ، 2006ػْ حػظٔخى ٓـِْ حٍُُٞحء ُ ٌٜٙحُوَحٍحص رٔخ ٣ـؼَ طِي حُوَحٍحص ٓٝخ طَطذ ػِٜ٤خ ٖٓ هٜوٜش ًَُ٘ش َٜٓ
ٗز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ رخِ١ش رطالٗخ ً ٓطِوخً
ٝك٤غ اٗ ٚـ ٝك٠الً ػٔخ طويّ ـ ٝػٖ ٓيَٝ٘ٓ ٟػ٤ش اؿَحءحص َ١ف ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُِز٤غ رخُِٔح٣يس
حُؼخٓش رخُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش ٝاؿَحءحص حُٔلخٟٝخص ٝحُزض ٝحُظَٓ٤ش ػِ ٠حُٔ٘ظَٝ ، ١ػٖ حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُلخًٔش ُظ٘ظْ٤
حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُظ ٢طـَٜ٣خ ًَٗخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ  ،كبٕ حأل َٛإٔ طظْ آخ ػِ ٠أٓخّ حُوٞحػي حُوخٛش ًَُِ٘ش حُظ٢
٠٣ؼٜخ ٓـْ اىحٍس حًَُ٘ش ػٔالً رلٌْ حُٔخىس ( ٖٓ )6هخًَٗٗ ٕٞخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 203ش
 ،1991أٝ ٝكوخ ً ألكٌخّ حُوخٗ ٕٞحُؼخّ ُظ٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص ػ٘ي ػيّ ٝؿٞى ُٞحثق هخٛش ط٘ظْ اؿَحءحص حُٔ٘خهٜخص
ٝحُِٔح٣يحص حُظ ٢طـَٜ٣خ حًَُ٘خص ُٔٝ ،خ ًخٗض حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُْ طويّ ٓخ ٣ل٤ي هٞ٠ع ٓ٘خهٜخطٜخ ِٓٝح٣يحطٜخ أل٣ش ُٞحثق ط٘ظٜٔخ
رخًَُ٘ش  ٖٓٝ ،ػْ طؼٍ ٖ٤هخرش اؿَحءحص طِي حُِٔح٣يس ٝكوخ ً ألكٌخّ حُوخٗ ٕٞحُؼخّ حُٔ٘ظْ إلؿَحءحص َ١ف حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص
حُٔخٍ ١ك ٢طخٍ٣ن حإلػالٕ ػٖ حُِٔح٣يس.
ٝك٤غ إ َ١ف ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ـ ك ٢ا١خٍ رَٗخٓؾ حُلٌٓٞش ُظ٤ٓٞغ هخػيس حٌُِٔ٤ش "حُوٜوٜش" ـ ك٢
ِٓح٣يس ػخٓش رخُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش ُز٤غ ًخَٓ حُٔوٓٞخص حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُِ٘ش أُٓ ٠ظؼَٔ ٍث ٢ٔ٤أُٔ ٝـٔٞػش ٖٓ
حُٔٔظؼَٔ ٖ٣حُٔلِ ٖ٤٤أ ٝحألؿخٗذ هي طْ ٝكوخ ً ُِوٞحػي ٝحُ٘ ٜٙٞحُلخًٔش ُِظَٜف ك ٢حألٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٌُُ ،ي طْ حُ٘ٚ
َٛحكش ك ٢حُز٘ي ( 3ـ  ) 6ـ (حُوخٗ ٕٞحُٞحؿذ حُظطز٤نًَ ٖٓ ):حٓش حَُ٘ ١ٝحُوخٛش رز٤غ حُٔوٓٞخص حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُِ٘ش
ػِ ٠إٔ  ( :طو٠غ  ٌٙٛحُِٔح٣يس ألكٌخّ حُوخٗ ٕٞحُٔ ٖٓٝ ، )١َٜػْ طو٠غ ػِٔ٤ش حُز٤غ رٌخَٓ اؿَحءحطٜخ َ١كخ ً ٝرظخ ً ٝطَٓ٤ش
ٝطؼخهيحً ألكٌخّ حُوٞحٗ ٖ٤حُٔ٣َٜش  ٚ٘ٓٝهخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 89ش ٝ ، 1998هي أكَى
حَُٔ٘ع ك ٢هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ (ُ٘ٔ )89ش  ،1998رخرخ ً ًخٓالً ٖٓ ٌٛح حُوخُٗ ٕٞألكٌخّ حُظ٢
أٝؿذ حُؼَٔ رٜخ ك ٢ر٤غ حُ ؼوخٍحص ٝحُٔ٘وٞالص ٝحَُٔ٘ٝػخص ٝحُظَه ٚ٤رخالٗظلخع أ ٝرخٓظـالٍ حُؼوخٍحصٝ ،هي ٜٗض حُٔخىس ()30
ٖٓ هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص ػِ ٠إٔ "  ٌٕٞ٣ر٤غ ٝطؤؿ َ٤حُؼوخٍحص ٝحُٔ٘وٞالص ٝحَُٔ٘ٝػخص حُظُٜ ْ٤ُ ٢خ حُ٘و٤ٜش
حالػظزخٍ٣شٝ ،حُظَه ٚ٤رخالٗظلخع أ ٝرخٓظـالٍ حُؼوخٍحص رٔخ كًُ ٢ي حُٔ٘٘آص حُٔ٤خك٤ش ٝحُٔوخٛق ،ػٖ ٣َ١ن ِٓح٣يس ػِ٘٤ش
ػخٓش أٓ ٝلِ٤ش أ ٝرخُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش.
ٓٝغ ًُي ٣ـ ُٞحٓظؼ٘خءٝ ،روَحٍ ٓٔزذ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش ،حُظؼخهي رطَ٣ن حُٔٔخٍٓش حُٔليىس كٔ٤خ : ٢ِ٣
أ -حألٗ٤خء حُظ٣ ٢و٘ ٠ػِٜ٤خ ٖٓ حُظِق رزوخء طوِٜ٘٣خ.
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د -كخالص حالٓظؼـخٍ حُطخٍثش حُظ ٢ال طلظَٔ اطزخع اؿَحءحص حُِٔح٣يس.
ؽ -حأل٘ٛخف حُظ ُْ ٢طويّ ػٜ٘خ أ٣ش ػَ ٝٝك ٢حُِٔح٣يحص أ ٝحُظ َٜ٣ ُْ ٢ػٜٔ٘خ اُ ٠حُؼٖٔ حألٓخٓ.٢
ى -حُلخالص حُظ ٢ال طـخ ُٝهٔ٤ظٜخ حألٓخٓ٤ش هٔٔ ٖ٤أُق ؿ٘.ٚ٤
٣ٝظْ ًُي ًِٝ ٚكوخ ً َُِ٘ٝ ١ٝحألٟٝخع حُظ ٢طزٜ٘٤خ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤شٝ .ال ٣ـ ُٞك ٢أ٣ش كخٍ طل َ٣ٞحُِٔح٣يس أُٓ ٠خٍٓش ٓليٝىس .
ٜٗٝض حُٔخىس (ٓ ) 31وٖ حُووخٗ ٕٞحُٔ٘وخٍ اُ٤و ٚػِو ٠أٗو٣ " ٚـو ُٞكو ٢حُلوخالص حُؼخؿِوش حُظو ٢ال طلظٔوَ اطزوخع اؿوَحءحص حُِٔح٣ويس أٝ
حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس.
إٔ ٣ظْ حُظؼخهي رطَ٣ن حالطلخم حُٔزخَٗ ر٘خء ػِ ٠طَه: ٖٓ ٚ٤
أٍ -ث ْ٤حُ٤ٜجش ،أٍ ٝث ْ٤حُِٜٔلش ِٓ ُٚ ٖٓٝطخط ٚك ٢حُـٜخص حألهًَُٝ ،ٟي كٔ٤خ ال طـخ ُٝهٔ٤ش ػَ٘ ٖ٣أُق ؿ٘.ٚ٤
د -حُ َ٣ُٞحُٔوظِٓ ُٚ ٖٓٝ ،ٚطخط ،ٚأ ٝحُٔلخكع كٔ٤خ ال طـخ ُٝهٔ٤ظ ٚهٔٔ ٖ٤أُق ؿ٘.ٚ٤
ٜٗٝض حُٔخىس ( ٖٓ )32حُوخًٗ ٕٞحط ٚػِ ٠إٔ " طظ ٠ُٞحإلؿَحءحص ك ٢حُلخالص حُٜٔ٘و ٙٞػِٜ٤وخ كوٛ ٢وٌح حُزوخد ُـوخٕ ط٘وٌَ ػِو٠
حُ٘ل ٞحُٔوٍَ رخُ٘ٔزش ُِـخٕ كظق حُٔظخٍ٣ق ُٝـخٕ حُزض ك ٢حُٔ٘خهٜخصٝ ،طٔوَ ١ػِو ٠حُز٤وغ أ ٝحُظوؤؿ َ٤أ ٝحُظوَه ٚ٤رخالٗظلوخع أٝ
رخٓظـالٍ حُؼوخٍحص رطَ٣ن حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس ًحص حُوٞحػي ٝحإلؿَحءحص حُٔ٘ظٔش َُِ٘حء رطَ٣ن حُٔٔخٍٓوش حُٔلويٝىسًُٝ ،وي ًِوٚ
رٔخ ال ٣ظؼخٍٓ ٝغ ١ز٤ؼش حُز٤غ أ ٝحُظؤؿ َ٤أ ٝحُظَه. " ٚ٤
ٜٗٝض حُٔخىس ( ٚ٘ٓ ) 33ػِ ٠إٔ " طٌَ٘ روَحٍ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش ُـ٘ش ط ْ٠حُوزَحص ٝحُظوٜٜوخص حُ٘ٞػ٤وش حُالُٓوش ،طٌوٕٞ
ٜٓٔظٜخ طلي٣ي حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش ُٔلَ حُظؼخهي ٝكوخً ُِٔؼخٝ َ٤٣حُٞ٠حر ٢حُظ ٢ط٘ ٚػِٜ٤وخ حُالثلوش حُظ٘ل٣ٌ٤وش ،ػِو ٠إٔ ٌ٣وٕٞ
حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش – َٓ٣خً " .
ًٔخ ٜٗض حُٔخىس (ً ٖٓ )34حص حُوخٗ ٕٞػِ ٠إٔ " ٌٕٞ٣آٍوخء حُِٔح٣ويس ػِوٓ ٠وويّ أػِوٓ ٠وؼَ ٓٔوظٞف ُِ٘وَ ،١ٝر٘وَ ١أال ٣ووَ
ػٖ حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش "
ٜٗٝض حُٔخىس ( ٖٓ )35حُوخٗ ٕٞػِ ٠إٔ " طِـ ٠حُِٔح٣يس هزَ حُزض كٜ٤خ اًح حٓظـ٘ ٠ػٜ٘خ ٜٗخث٤خً ،أ ٝحهظ٠ض حُِٜٔلش حُؼخٓوش ًُوي،
أ ُْ ٝطٗ َٜظ٤ـظٜخ اُ ٠حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤شًٔ ،خ ٣ـ ُٞاُـخإٛخ اًح ُْ ٣ويّ ٓ ٟٞػَٝ ٝك٤ي ٓٔظٞف َُِ٘.١ٝ
 ٌٕٞ٣ٝحإلُـخء ك ٌٙٛ ٢حُلخالص روَحٍ ٖٓ حُ َ٣ُٞحُٔوظِٓ ُٚ ٖٓٝ ،ٚطخط ٚر٘خء ػِ ٠ط٤ٛٞش ُـ٘وش حُزوض٣ٝ ،ـوذ إٔ ٘٣وظَٔ هوَحٍ
آٍخء حُِٔح٣يس أ ٝاُـخثٜخ ػِ ٠حألٓزخد حُظ ٢ر٘ ٠ػِٜ٤خٝ .ط٘ظْ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٓخ ٣ظزغ ٖٓ اؿَحءحص ك ٢كخُش حإلُـخء.
ٝط٘ ٚحُلوَس حأل ٖٓ ٠ُٝحُٔخىس ( ٖٓ )127حُالثلش حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ػِ ٠إٔ (طِـ ٠حُِٔح٣يس أ ٝحُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس هزَ حُزض ك٠
أٜٔ٘ٓ ٟخ اًح حٓظـ٘ ٠ػٜ٘خ ٜٗخث٤خ ،أ ٝحهظ٠ض حُِٜٔلش حُؼخٓش ًُي ،أ ُْ ٝطٗ َٜظ٤ـظٜخ اُ ٠حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤شًٔ ،خ
٣ـ ُٞاُـخإٛخ اًح ُْ ٣ويّ ٓ ٟٞػَٝ ٝك٤ي ٓٔظٞف َُِ٘)١ٝ
ٜٗٝض حُٔخىس ( ٖٓ )131حُالثلش ًحطٜخ حُٔٔظزيُش رخُوَحٍحص حُُٞحٍ٣ش ٝآهَٛخ ٍهْ ُ٘ٔ 528ش  2008ػِ ٠أٗ٣( ٚـذ ك ٢ؿٔ٤غ
حُلخالص أال طـخٓ ُٝيس حُظؤؿ َ٤أ ٝحُظَه ٚ٤ػالع ٓ٘ٞحص ػِ ٠إٔ ٣ظْ هزَ ٜٗخ٣ش  ٌٙٛحُٔيس حطوخً اؿَحءحص حُطَف ٖٓ ؿي٣ي
ربكي ٟحُطَم حُٔوٍَس هخٗٗٞخ ً ٝك ٠كيٝى أكٌخّ  ٌٙٛحُالثلش.
ٝحٓظؼ٘خء ٖٓ كٌْ حُلوَس حُٔخروش ٣ـٝ ُٞكوخً ُ ٔوظ٤٠خص حُِٜٔلش حُؼخٓش إٔ ٣ظْ حُظؼخهي ُٔيس طـخ ُٝػالع ٓ٘ٞحص ر٘خء ػِ٠
طَه:ٖٓ ٚ٤
حُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚكٔ٤خ ٣ِ٣ي ػِ ٠ػالع ٓ٘ٞحص ٝال ٣ـخ ُٝهٔٔخً ٝػَ٘٘ٓ ٖ٣ش.
 َ٣ُٝحُٔخُ٤ش رخالطلخم ٓغ حُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚكٔ٤خ ٣ِ٣ي ػِ ٠هْٔ ٝػَ٘٘ٓ ٖ٣ش ٝال ٣ـخ ُٝهٔٔخ ً ٓٝزؼ٘ٓ ٖ٤ش ٝ ،طٔؼخ ً
ٝطٔؼ٘ٓ ٖ٤ش رخُ٘ٔزش اُ ٠حَُٔ٘ٝػخص ًحص حُطز٤ؼش حُوخٛش حُظ ٢طظطِذ حٓظؼٔخٍحص ٟؤش إلٗـخُٛخ ٝحٓظـالُٜخ.
ٝكٛ ٢خط ٖ٤حُلخُظَ٣ ٖ٤حػ ٠إٔ طظ ١َٝٗ ٖٔ٠حُظؼخهي ُ٣خىس حُٔوخرَ ٓ٘٣ٞخ ً ر٘ٔزش ٓج٣ٞش ٖٓ هٔ٤ظ.ٚ
ٝك ٢ؿٔ٤غ حألكٞحٍ ٣ـذ ط ٖ٤ٔ٠حَُ٘ ١ٝطلي٣ي حُٔيس حُظ٣ ٢ظْ حُظؼخهي ػِ ٠أٓخٜٓخٝ ،حُ٘ ٚػِ ٠حُظِحّ حُٔظؼخهي ٝػِٗ ٠لوظٚ
ربؿَحء ٓخ  ٖٓ ِِّ٣طـِ٤ٜحص ٝأػٔخٍ طط٤ٛٝ َ٣ٞخٗش ٓٔظَٔس ُٔلَ حُظؼخهي ٟٔخٗخً إلػخىطُِ ٚـٜش حُٔخٌُش رلخُش ؿ٤يس كٜٗ ٢خ٣ش
حُٔيس).
ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ حُؼَٔ رؤكٌخّ حُوخٍٗ ٖ٤ٗٞهُٔ٘ٔ )147( ٢ش ُ٘ٔ 9 ٝ 1962ش  1983هي طٞهق حػظزوخٍحً ٓوٖ طوخٍ٣ن حُؼٔوَ
رخُوخٍٗ ٕٞهْ (ُ٘ٔ )89ش  1998آٗق حًٌَُ كًٌُٝ 1998/6/8 ٢ي أ ١كٌْ آهَ ٣وخُق أكٌوخّ ٛوٌح حُووخٗ ،ٕٞحُوٌ ١ؿؼوَ حألٛوَ كو٢
حُظَٜف كو ٢حألٍحٟو ٢حًُِٔٔٞوش ُِيُٝوش ٝٝكويحص حإلىحٍس حُٔلِ٤وش ُألكوَحى ٓوٞحء روخُز٤غ أ ٝحُظوؤؿ َ٤أ ٝحُظوَه ٚ٤رخالٗظلوخع رٜوخ أٝ
رخٓظـالٍ حُؼوخٍحص أٓالى حُيُٝش إٔ ٣وظْ ػوٖ ٣َ١ون ِٓح٣ويس ػِ٘٤وش ،ػخٓوش أٓ ٝلِ٤وش أ ٝرخُٔظوخٍ٣ق حُٔـِووشٝ ،حٓوظؼ٘خء آوخ رطَ٣ون
حُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس ك ٢كخالص ٓليىس أ ٝحُظؼخهوي رطَ٣ون حالطلوخم حُٔزخٗوَ كو ٢كوخالص ػخؿِوش ٓؼ٘٤وش كٜوَحً ػِو ٠إٔ طظزوغ كوٛ ٢وٌٙ
حُلخالص حإلؿَحءحص حُٔ٘ ٜٙٞػِٜ٤خ ك ٢حُوخٗٝ ٕٞالثلظ ٚحُظ٘ل٣ٌ٤ش حُظو ٢طظ٠ؤٖ ٛوٌ ٙحألكٌوخّ كو ٢حُٔوٞحى ٓوٖ ( )114اُو)132( ٠
ٖٓ  ٌٙٛحُالثلش.
ٝك٤غ اُٗٔ ٚخ ًخٕ ٓخ طويّ ،كبٗ ٚرٜي ٍٝهخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ (ُ٘ٔ )89ش ٝ 1998حُؼَٔ ر،ٚ
كوي ٛخٍ ٌٛح حُوخٗ ٕٞرٔؼخرش حَُ٘٣ؼش حُؼخٓش كٗ ٢ؤٕ ؿٔ٤غ حُظؼخهيحص حُظ ٢طـَٜ٣خ ٝكيحص حُـٜخُ حإلىحٍُِ ١يُٝش ٝحألٗوخٙ
حُٔؼ٘٣ٞش حُؼخٓش ٝحُظؼخهيحص حُٔظِٜش رخُظَٜف ك ٢حُٔخٍ حُؼخّ رلٔزخٗ ٚهي ط ٖٔ٠ط٘ظٔ٤خ ً ؿخٓؼخ ً ٓخٗؼخً ٌَُ َ١م ٝأٓخُ٤ذ
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ٝاؿَحءحص  ٌٙٛحُظؼخهيحص ٝرخُظخُ ٖٓ ٌٕٞ٣ ٢ك٤غ ٗطخم َٓ٣خٗ ٚؿخٓؼخً ٌَُ حُٞكيحص حإلىحٍ٣ش حُظ٣ ٢ظٌٜ٘ٓ ٕٞخ حُـٜخُ حإلىحٍ١
ُِيُٝش ٖٓ ُٝحٍحص ٜٓٝخُق ٝأؿِٜس ُٜخ ٓٞحُٗخص هخٛش ٝٝكيحص حإلىحٍس حُٔلِ٤ش ٝحُ٤ٜجخص حُؼخٓش هيٓ٤ش ًخٗض أ ٝحهظٜخى٣ش،
ٝؿخٓؼخ ّ ًٌُي ٌَُ أٗٞحع حُظؼخهيحص حُظ ٢طزَٜٓخ  ٌٙٛحُـٜخصٝ ،أ٠٣خ ً ٓخ طـَ ٚ٣حُيُٝش ٖٓ طَٜكخص ك ٢حُٔخٍ حُؼخّ ػٖ ٣َ١ن
حًَُ٘خص حُوخر٠ش ٓٝ ،خٗؼخً ٖٓ ططز٤ن أ ١أكٌخّ هخٗ٤ٗٞش أهَ ٟػِ ٌٙٛ ٠حُظؼخهيحص ٓٞحء ًخٗض  ٌٙٛحألكٌخّ ػخٓش أ ٝهخٛش،
رلٔزخٗ ٚهي َٗٛ ٚحكش ػِ ٠اُـخء رؼ ٞحُوٞحٗ ٖ٤حُظً ٢خٗض ط٘ظْ َ١م ٝاؿَحءحص طِي حُظؼخهيحصًٔ ،خ ٗ ٚػِ ٠اُـخء ٗخَٓ ٌَُ
ٓخ ٣وخُل ٖٓ ٚأكٌخّ أهَٓ ٟخروش ػِ ٚ٤ط٘ظْ حُظَٜكخص حُظ ٢ػ٘خٛخ رخُظ٘ظ ( . ْ٤كٌٛ ٢ح حُٔؼ٘ ٠كٌْ حُٔلٌٔش حإلىحٍ٣ش ك ٢حُطؼٖ
ٍهْ ُ٘ٔ 9820ش 48م.ع ؿِٔش ٝ ، 2003/7/6اكظخء حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ رٔـِْ حُيُٝش ٍهْ  55رظخٍ٣ن
 2001/5/16ؿِٔش ِٓ2001/2/17ق ٍ ، 58/1/96هْ  224رظخٍ٣ن  2004/3/22ؿِٔش ِٓ 2004/1/14ق  7/2/227ـ ٝكٌْ
ٓلٌٔش حُو٠خء حإلىحٍ ١ك ٢ه٤٠ش ٓي٘٣ظ ٢ـ حُيػٍ ٟٞهْ ُ٘ٔ 12622ش  63حُو٠خث٤ش ـ ؿِٔش  2010/6/22ـ ٝكٌْ حُٔلٌٔش
حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ كً ٢حص حُو٤٠ش طؤ٤٣يحً ُلٌْ ٓلٌٔش حُو٠خء حإلىحٍ ١ـ حُطؼ٘خٕ ٍهٔخ ُ٘ٔ 31314 ٝ 30952ش  56حُو٠خث٤ش ػِ٤خ ـ
ؿِٔش .) 2010/9/14
ٝك٤غ إ حُٔٔظوَ ك ٢ه٠خء ٓـِْ حُيُٝش ٝاكظخء حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ إٔ حَُٔ٘ع كيى كَٜحً ك ٢أكٌخّ
هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص أٓخُ٤ذ حُظؼخهي  ٢ٛٝحُِٔح٣يس حُؼخٓش ٝ ،حُٔ٘خهٜش حُؼخٓش ٝحُٔ٘خهٜش حُٔليٝىس ٝحُٔ٘خهٜش
حُٔلِ٤ش  ٝحُٔٔخٍٓش ٝحألَٓ حُٔزخَٗ ٌَُ ٍْٓٝ ،أِٓٞد ٜٓ٘خ كيٝىٝ ٙر ٖ٤كخالطٝ ٚحإلؿَحءحص حُظ٣ ٢وظٜ٤٠خ حألهٌ ر ٖٓٝ ٚهالُ،ٚ
 ٖٓٝػْ  ٌٙٛ ٖٓ ٌَُ ٌٕٞ٣حألٓخُ٤ذ ٓـخٍ اػٔخُ ٚحٌُ ١ال ٣ـ ُٞإٔ طوظِ ٢هالُ ٚرـ ٖٓ َٙ٤حألٓخُ٤ذ ٝ ،ػًُِ ٠ي كخُوخػيس ك٢
حُِٔح٣يس حُؼخٓش  ٢ٛه٤خٜٓخ ػِ ٠أٓخّ ٖٓ ٓزخىة حُؼالٗ٤ش ٝحُٔٔخٝحس ٝكَ٣ش حُٔ٘خكٔش ،رٔخ ٔٔ٣ق رخٗظَحى أًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ
ٓويٓ ٢حُؼطخءحص ٝحُؼَُِ ٝٝظ َٛٞاُ ٠أك َ٠حَُ٘ٝ ١ٝأهَ حألٓؼخٍ ك ٢كخُش حُٔ٘خهٜشٝ ،أػِ ٠حألٓؼخٍ ك ٢كخُش حُِٔح٣يس ،
 ٖٓٝػْ كبٗٔٓ ٚخ ٣ظؼخٍٓ ٝغ  ٌٙٛحُٔزخىة اؿزخٍ حُٔظِح٣ي ٖ٣ػِ ٠حُيه ٍٞك ٢حُٔٔخٍٓش رؼي إٔ طؼِوض كوٞه ْٜرخُِٔح٣يس حُظ٣ ٢ـذ
إٔ طٌ ٕٞحألٓخّ ك ٢حهظ٤خٍ حُؼَ ٝحألك١َٝٗ َ٠خ ٝحألػِٓ ٠ؼَحً ًُ ،ي إٔ ُِٔٔخٍٓش كخالطٜخ  ٖٓ ْ٤ُٝرٜ٘٤خ طل َ٣ٞحُِٔح٣يس
حُؼخٓش أُٓ ٠خٍٓش ٝ ،أٗ ٚرلظق حُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش حُٔويٓش ك ٢حُِٔح٣يس حُؼخٓش ٣لظَ حُيه ٍٞكٓ ٢لخٟٝخص ٓغ أكي ٓويٓ٢
حُؼَ ٝٝكٗ ٢ؤٕ طؼي َ٣ػَ ٟٚاال ك ٢حُليٝى حُٔوٍَس ُِـ٘ش حُزض ٝحُظ ٢ال طـخٓ ُٝلخٟٝش ٓويّ حُؼَ ٝحألػِ ٠حُٔوظَٕ رظللع
أ ٝرظللظخص ُِِ٘ ٍٝػٜ٘خ ًِٜخ أ ٝرؼٜ٠خ ٓٝلخٟٝش ٛخكذ حُؼطخء حألػِ ٠ؿ َ٤حُٔوظَٕ رظللظخص ُِ ٍٞٛٞأُٓ ٠ظ ٟٞأٓؼخٍ
حُٔٞم أ ٝحُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش ُٔلَ حُز٤غ ٝ ،طِـ ٠حُِٔح٣يس هزَ حُزض كٜ٤خ اًح حٓظـ٘ ٠ػٜ٘خ ٜٗخث٤خً ،أ ٝحهظ٠ض حُِٜٔلش
حُؼخٓش ًُي ،أ ُْ ٝطٗ َٜظ٤ـظٜخ اُ ٠حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش ٌُُٝ ،ي كبٗ ٚال ٣ـُِ ُٞـ٘ش حُزض ٝال ُِِٔطش حُٔوظٜش رخالػظٔخى إٔ
طل ٍٞحُِٔح٣يس حُؼخٓش أُٓ ٠خٍٓش ٓ ًَٝ ،خ  ٌٖٔ٣اطزخػ ٚاًح ٓخ طز ٖ٤إٔ حالٓظَٔحٍ ك ٢حُِٔح٣يس ٣ظؼخٍٓ ٝغ حُٜخُق حُؼخّ أ ٝإٔ
أػِ ٠حُٔظِح٣ي َٜ٣ ُْ ٖ٣ػَ ٟٚاُ ٠حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش حَُٔ٣ش إٔ طُ ٢ٛٞـ٘ش حُزض ربُـخء حُِٔح٣يس رؼي حُظؼزض ٖٓ ه٤خّ
اكي ٟحُيٝحػ ٢حُٔزٍَس ُإلُـخء٣ٝ ،ؼوذ ًُي ٛي ٍٝهَحٍ ٓٔزذ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش ،كبًح ٓخ كيع ًُي ،أٌٖٓ ُِِٔطش حُٔوظٜش
َ١ف حُؼِٔ٤ش كٔٓ ٢خٍٓش ٓظ ٠طلووض اكي ٟحُلخالص حُظ٣ ٢ـ ُٞاؿَحء حُٔٔخٍٓش كٜ٤خ ١زوخ ألكٌخّ هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص
ٝحُِٔح٣يحص.
(حٗظٍ ٠ٜأ ١حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ُؤٔ ٢حُلظٝ ٟٞحُظَ٘٣غ كٗ ٢خٕ اكي ٟحُٔ٘خهٜخص حُؼخٓش ٝطلِٜ٣ٞخ أُٓ ٠خٍٓش آُ ٠خ ٣ؤط:٢
أٝال :ػيّ ؿٞحُ طل٣ٞوَ حُٔ٘خهٜوش حُؼخٓوش اُؤٓ ٠خٍٓوش كو ٢حُلخُوش حُٔؼَٟٝوشٛٝ(.وٓ ٞوخ ٔ٣وَ ١ػِو ٠حُِٔح٣ويس حُؼخٓوش رخُٔظوخٍ٣ق
حُٔـِوش).
ػخٗ٤خ٣ :ـؤُِ ُٞوِطش حُٔوظٜوش كوٛ ٢وٌ ٙحُلخُوش إٔ طِـو ٢حُٔ٘خهٜوش ػوْ طؼ٤وي ١وَف حُؼِٔ٤وش كؤٓ ٢خٍٓوش اًح طوٞحكَص حُ٘وَ ١ٝحُظو٢
٣ظطِزٜخ حُوخٗ.ٕٞ
َ٣حؿغ كًُ ٢ي ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ :حُلظٍ ٟٞهْ ُ٘ٔ 404ش  44ـ ؿِٔش  1990/3/21رظخٍ٣ن  1990/4/11ـ ٍهْ حُِٔق 54/1/280
حُٜللش ٍهْ )715
ٝك٤غ إ حُؼخرض ٖٓ حألٍٝحم أٗ ٚرظخٍ٣ن  2005/9/25 ٝ 2005/9/18 ٝ 2005/7/12 ٝ 2005/6/29أػِ٘ض حًَُ٘ش حُوخر٠ش
ُِ وطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ـ ك ٢ا١خٍ رَٗخٓؾ حُلٌٓٞش ُظ٤ٓٞغ هخػيس حٌُِٔ٤ش (حُوٜوٜش) ـ ػٖ ِٓح٣يس ػخٓش رخُٔظخٍ٣ق
حُٔـِوش ُز٤غ ًخَٓ حُٔوٓٞخص حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ رؤِٓٞد ر٤غ ٣ظ ٖٔ٠ري٣الٕ :
حُزي َ٣حأل ٍٝـ ه٤خّ حُٔ٘ظَ ١رَ٘حء ًخَٓ حُٔوٓٞخص حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُِ٘ش ٗخِٓش ًخكش حألٍح.٢ٟ
ٝحُزي َ٣حُؼخٗ ٢ـ ه٤خّ حُٔ٘ظَ ١رَ٘حء ًخَٓ حُٔوٓٞخص حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُِ٘ش ري ٕٝحألٍحٝ ، ٢ٟطئؿَ حألٍحُٔ ٢ٟيس هْٔ
ٝػَ٘٘ٓ ٕٝش هخرِش ُِظـي٣ي ٝر٘ٔزش  ٖٓ % 5هٔ٤ش حألٍ ٝحُٔليىس رٔؼَكش ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش اؿَحءحص ٝهٞحػي حُظوْ٤٤
ًُٝي ٓوخرَ كن حالٗظلخع ٓ٘٣ٞخً
 ٌٕٞ٣ٝحُز٤غ ُٔٔظؼَٔ ٍث ٢ٔ٤أٓ ٝـٔٞػش ٖٓ حُٔٔظؼَٔ ٖ٣حُٔلِ ٖ٤٤أ ٝحألؿخٗذ ٝ ،رظخٍ٣ن  2005/10/2حٗؼويص ُـ٘ش حُلٞ
ٝحُزض حٌُِٔ٘ش رخُوَحٍ ٍهْ ُ٘ٔ 99ش ٝ ، 2004طويّ اُ ٠ؿِٔش حُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش ػالػش ػَ:ٝٝ
حُؼَ ٝحأل ٍٝـ ٖٓ ًَٗش أٗيٍٝحٓخ حُؼخُٔ٤ش ػِ ٠أٓخّ حُزي َ٣حُؼخٗ ٢رؤ٤ش اؿٔخُ٤ش هيٍٛخ ( 170000000ؿ٘ٓ )ٚ٤خثش ٓٝزؼٕٞ
ِٓ ٕٞ٤ؿ٘ٔٗٝ ، ٚ٤زش  ٖٓ %5هٔ٤ش حألٍٓ ٝوخرَ كن حالٗظلخع ـ ٗخٓالً ٣َٟزش حُٔز٤ؼخص ـ ٍٝٝى رخُؼَٓ ٝـٔٞػش ٖٓ حُظللظخص
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حُٔئػَس ػِ ٠هٔ٤ش حُؼَ ٝحُٔويّ ٓ٘ ٚرخُ٘وٜخٕ أهٜٜخ [ ٗٔ ٍٞحُؼَُ ٝؤ٤ش ٣َٟزش حُٔز٤ؼخص ـ ٝطلٔ َ٤حًَُ٘ش حُوخر٠ش رٔيحى
ٓزِؾ ( ٕٞ٤ِٓ 2ؿ٘ ٢ٗٞ٤ِٓ )ٚ٤ؿ٘٣َٜٗ ٚ٤خ ً طٔيى ُِٔ٘ظَ ١حػظزخٍحً ٖٓ طخٍ٣ن ػوي حُز٤غ ُٔٝيس ػالع ٓ٘ٞحص ُٔٞحؿٜش طٌِلش
حُؼٔخُش حُِحثيس ٝحُظ٤ٓ ٢ظْ اػخىس طؤِٜ٤ٛخ ٝكوخً ُزَٗخٓؾ ططٝ َ٣ٞط٘ٔ٤ش حُٜٔ٘غ ـ أٓ ١زِؾ ٝهيٍ ٕٞ٤ِٓ 72 ٙؿ٘ ٚ٤حػ٘خٕ ٓٝزؼٕٞ
ِٓ ٕٞ٤ؿ٘ ٚ٤طُ٠خف طوٓ ٖٓ ْٜزِؾ حُؼَ ٝك ٕٞ٤ِٓ 98 َ٤ٜ٤ؿ٘ ٚ٤طوٜ٘ٓ ْٜخ ٣َٟزش حُٔز٤ؼخص ٝطويٍ رلٞحُ ٕٞ٤ِٓ 17 ٢ؿ٘ٚ٤
ك َ٤ٜ٤حُؼَ ٕٞ٤ِٓ 81 ٝؿ٘ ٚ٤ـ طللع ػيّ ٓٔج٤ُٞش حُٔ٘ظَ ١ػٖ أ ١كٞحكِ أ٣ُ ٝخىحص َ١أص رؼي حإلػالٕ ػٖ ر٤غ حًَُ٘ش ]
حُؼ َ ٝحُؼخٗ ٢ـ ٖٓ حطلخى حُؼخِٓ ٖ٤حُٔٔخ ٖ٤ٔٛرًَ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ (ٓلٔي ؿٔخٍ حُيٓ ٖ٣ؼ٤ي حُزِحٍ) ػِ٠
أٓخّ حُزي َ٣حُؼخٗ٣ ُْٝ ، ٢ظ ٖٔ٠حُؼَ ٝهٔ٤ش ٓليىس َُِ٘حء ٝط ٖٔ٠حُؼَ ٝحكظٔخد حُؤ٤ش ١زوخ ً ُِٞ٠حر ٢حُٔوٍَس روَحٍحص
حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش  ٌٕٞ٣ٝ ،حُٔيحى ر٘ٔزش  ٖٓ % 25حُؤ٤ش ػ٘ي حالٓظالّ ٝحُزخه٣ ٢ؤ ٢ػِ ٠هْٔ ٓ٘ٞحص ٣ ُْٝويّ
هطش ُِظط.َ٣ٞ
حُؼَ ٝحُؼخُغ ـ ٖٓ ٗز َ٤أكٔي كٔ٤ن ػِ ٠أٓخّ حُزي َ٣حأل ٍٝرؤ٤ش اؿٔخُ٤ش ( 90000000ؿ٘ )ٚ٤طٔؼ ٕٞ٤ِٓ ٕٞؿِ٘١ٝ ، ٚ٤ذ
حُٔيحى ر٘ٔزش  %50ػ٘ي هز ٍٞحُؼَٝ ٝحُزخه ٢رظؤ٣ ٢٤ظلن ػِٝ ، ٚ٤هي طْ ُ٣خىس حُؤ٤ش رخُـِٔش اُ 120000000( ٠ؿ٘ٓ )ٚ٤خثش
ٝػَ٘ ٕٞ٤ِٓ ٕٝؿ٘.ٚ٤
ٝهي أػزظض حُـ٘ش رٔلَٛ٠خ إٔ حألٓؼخٍ حُٔويٓش رـِٔش ك ٞحُٔظخٍ٣ق ُْ ط َٜاُ ٠حُٔؼَ حألٓخٓٝ ، ٢كوخ ً ُِظو ْ٤٤حُٔؼظٔي ٝ ،ػِ٠
اػَ ًُي كُٞض حُِـ٘ش حُِٔح٣يس رخُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش أُٓ ٠خٍٓش ٝػويص ٓـٔٞػش ٖٓ حُـِٔخص ِ١زض كٜ٤خ ٖٓ حُٔظِح٣ي ٖ٣حُؼالػش
ؿٔ٤ؼ ْ٤ُٝ ْٜحُٔظِح٣ي حألػِٓ ٠ؼَحً طلٔ٣ُٝ ٖ٤خىس أٓؼخٍٝ ، ْٛطْ ً٘ق حُٔؼَ حألٓخُِِٓٔ ٢ح٣يس أٓخّ ٓويٓ ٢حُؼًَِٔ ٝٝخ
ِ١زض ٓ٘٣ُ ْٜخىس حُؼَُ ٝؼيّ ُِ ُٚٞٛٝؤ٤ش حألٓخٓ٤ش حُٔؼظٔيس ٔ٣ ُْٝ ،لَ حُظلخٝ ٝٝحُٔٔخٍٓش ر ٖ٤أٛلخد حُؼَ ٝٝحُؼالػش
ػٖ ٗظخثؾ ا٣ـخر٤ش ُزِٞؽ حُلي حألىُِٗ ٠ؤ٤ش حُظوي٣َ٣ش ُِز٤غ ٝكوخ ً ُِظو ْ٤٤حُٔؼظٔي ٝ ،ؿخد ٛخكز ٢حُؼَ ٖ٤ٟحُؼخٗٝ ٢حُؼخُغ ٔٓٝلض
حُِـ٘ش ُ٘لٜٔخ رخالٓظَٔحٍ كٔ٤خ أٓٔظ ٚحُظلخٓ ٝٝغ ًَٗش أٗيٍٝحٓخ حُؼخُٔ٤ش ٝكيٛخ ٝهخٍٗض حُِـ٘ش ر ٖ٤ػَ ٝأٗيٍٝحٓخ حُؼخٓ٤ش
حأل ٍٝرظخٍ٣ن ٝ 2005/10/2حُؼخٗ ٢رظخٍ٣ن ٝ 2005/11/28حُؼخُغ رظخٍ٣ن ٝ ، 2005/11/28ػِ ٠اػَ ًُي ٝهزَ حُؼَ ٝػِ٠
حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش هخٓض حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ رظ٘ل ٌ٤حُٔؼخٕ حُٔزٌَ كزِؾ ٖٓ هَؽ ػِ ٠حُٔؼخٕ حُٔزٌَ
( 1465ػخَٓ) ٝطْ طؼ 400( ٖ٤٤ػخَٓ) ُٜ٤زق ػيى حُؼٔخُش رخًَُ٘ش ػ٘ي حُز٤غ ( 4421ػخَٓ) .
ٝرظخٍ٣ن  14أؿٔطْ ٝ 2006حكوض حُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش ػِ ٠حٓظٌٔخٍ اؿَحءحص ر٤غ ٓٔخٔٛخص حُٔخٍ حُؼخّ
ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝ ،رظخٍ٣ن ٝ 2006/10/1حكوض حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ َ٤حُؼخى٣ش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ
ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ػِ ٠حُؼَ ٝحُٔويّ ٖٓ ًَٗش أٗيٍٝحٓخ حُؼخُٔ٤ش َُ٘حء حأل ٍٞٛحُؼخرظش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُّٞ
ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ري ٕٝحألٍٝ ٝحُٔٔخًٖ ٝحُ٘خى ١حَُ٣خ ٢ٟرٔزِؾ ( 174651398ؿ٘ٓ )ٚ٤خثش ٝأٍرؼش ٓٝزؼٓ ٕٞ٤ِٓ ٕٞظٔخثش
ٝٝحكي ٝهٔٔ ٕٞأُق ٝػالػٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٝطٔؼ ٕٞؿ٘ ، ٚ٤روالف كن حالٗظلخع حُُٔ٘ ١ٞألٍ ٝرٞحهغ  ٖٓ %5هٔ٤ظٜخ كٔذ
هٞحػي حُظو ْ٤٤حُٔؼظٔيس ٖٓ ٓـِْ حٍُُٞحء ٝرخَُ٘ٝ ١ٝحُوٞحػي حُٔز٘٤ش رخُوَحٍ.
ٝك٤غ إ حُؼخرض ٓٔخ طويّ إٔ اؿَحءحص َ١ف حُِٔح٣يس حُؼخٓش رخُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش ُز٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ هي
ٗخرٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوخُلخص حُـٔٔ٤ش حُظ ٢أٛيٍص ٓزخىة حُؼالٗ٤ش ٝحُٔٔخٝحس ٝكَ٣ش حُٔ٘خكٔش ٝ ،أهٜٜخ :
 1ـ ػيّ حطوخً اؿَحءحص اُـخء حُِٔح٣يس حُؼخٓش ُظلون أكي حألٓزخد حُٞؿٞر٤ش إلُـخثٜخ ٝكوخ ً ُلٌْ حُٔخىس ( ٖٓ )35هخٗ ٕٞط٘ظْ٤
حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٔظٔؼَ ك ٢ػيّ  ٍٞٛٝه ٔ٤ش ػَ ٝٝحُِٔح٣يس اُ ٠حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش  ،ك٤غ ُْ ٣زِؾ أػِ٠
حُؼَ ٝٝرظخٍ٣ن ك ٞحُٔظخٍ٣ق ك 2005/10/2 ٢حُٔؼَ حألٓخٓ ٢حُٔليى ٝكوخ ً ُِظو ْ٤٤حُٔؼظٔي ٝ ،حٓظَٔص حُؼَ ٝٝىٕٝ
ٓٔظ ٟٞحُٔؼَ حألٓخِٓ٤١ ٢ش َٓحكَ حُظلخٝ ٝٝحُٔٔخٍٓش حُٔليٝىس ٝكظ ٠حُزض ٝحُظَٓ٤ش ٝطٞه٤غ حُؼوي .
 2ـ ػيّ حطوخً اؿَحءح اُـخء حُِٔح٣يس حُؼخٓش الهظَحٕ حُؼَ ٝٝحُٔويٓش ًِٜخ رظللظخص ططز٤وخً ُلٌْ حُٔخىس (/29د) ٖٓ حُالثلش
حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٔ٘خٍ اُ.ٚ٤
 3ـ ه٤خّ ُـ٘ش حُٔلخٟٝخص رخٌُ٘ق ػٖ حُٔؼَ حألٓخُٓ ٢ز٤غ حًَُ٘ش ٝكوخ ً ُِظو ْ٤٤حُٔؼظٔي ألٛلخد حُؼَ ٞٛٝ ٝٝحُٔؼَ حُٔظؼٖ٤
حإلروخء ػِ٣َٓ ٚ٤خ ً رخُٔوخُلش ُلٌْ حُٔخىس ( ٖٓ )33حُوخٗ ٕٞحُٔ٘خٍ اُ.ٚ٤
 4ـ طل َ٣ٞحُِٔح٣يس حُؼخٓش أُٓ ٠خٍٓش ٓليٝىس ُـٔ٤غ حُؼَ ٝٝحُؼالػش حُظ ٢طويٓض ُِِٔح٣يس رخُٔوخُلش ُلٌْ حُلوَس حألهَ٤س ٖٓ
حُٔخىس ( ٖٓ )30حُوخًٗ ٕٞحط ٚحُظ ٢كظَص ك ٢أ٣ش كخُش طل َ٣ٞحُِٔح٣يس أُٓ ٠خٍٓش ٓليٝىس  ،ك٤غ ال ٣ـ ُٞاؿزخٍ حُٔظِح٣يٖ٣
ػِ ٠حُيه ٍٞك ٢حُٔٔخٍٓش رؼي إٔ طؼِوض كوٞه ْٜرخُِٔح٣يس حُظ٣ ٢ـذ إٔ طٌ ٕٞحألٓخّ ك ٢حهظ٤خٍ حُؼَ ٝحألك١َٝٗ َ٠خً
ٝحألػِٓ ٠ؼَحً ٝ ، ،أٗ ٚرلظق حُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش حُٔويٓش ك ٢حُِٔح٣يس حُؼخٓش ٣لظَ حُيه ٍٞكٓ ٢لخٟٝخص ٓغ أكي ٓويٓ ٢حُؼَٝٝ
كٗ ٢ؤٕ طؼي َ٣ػَ ٟٚاال ك ٢حُليٝى حُٔوٍَس ُِـ٘ش حُزض ٝحُظ ٢ال طـخٓ ُٝلخٟٝش ٓويّ حُؼَ ٝحألػِ ٠حُٔوظَٕ رظللع أٝ
رظللظخص ُِِ٘ ٍٝػٜ٘خ ًِٜخ أ ٝرؼٜ٠خ ٓٝلخٟٝش ٛخكذ حُؼطخء حألػِ ٠ؿ َ٤حُٔوظَٕ رظللظخص ُِ ٍٞٛٞأُٓ ٠ظ ٟٞأٓؼخٍ
حُٔٞم أ ٝحُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش ُٔلَ حُز٤غ ٌُُٝ ،ي كبٗ ٌٖ٣ ُْ ٚؿخثِحً ُِـ٘ش حُزض ٝال ُِِٔطش حُٔوظٜش رخالػظٔخى إٔ طلٍٞ
حُِٔح٣يس حُؼخٓش أُٓ ٠خٍٓش ٓ ًَٝ ،خ  ٌٖٔ٣اطزخػ ٚاًح ٓخ طز ٖ٤إٔ حالٓظَٔحٍ ك ٢حُِٔح٣يس ٣ظؼخٍٓ ٝغ حُٜخُق حُؼخّ أ ٝإٔ أػِ٠
حُٔظِح٣ي َٜ٣ ُْ ٖ٣ػَ ٟٚاُ ٠حُؼٖٔ أ ٝحُؤ٤ش حألٓخٓ٤ش حَُٔ٣ش إٔ طُ ٢ٛٞـ٘ش حُزض ربُـخء حُِٔح٣يس رؼي حُظؼزض ٖٓ ه٤خّ اكيٟ
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حُيٝحػ ٢حُٔزٍَس ُإلُـخء٣ٝ ،ؼوذ ًُي ٛي ٍٝهَحٍ ٓٔزذ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش ،كبًح ٓخ كيع ًُي ،أٌٖٓ ُِِٔطش حُٔوظٜش َ١ف
حُؼِٔ٤ش كٔٓ ٢خٍٓش ٓظ ٠طلووض اكي ٟحُلخالص حُظ٣ ٢ـ ُٞاؿَحء حُٔٔخٍٓش كٜ٤خ ١زوخ ألكٌخّ هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص.
 5ـ ٓوخُلش حُؼٌََُ ٝٝحٓش حًَُ٘ ١ٝخٗض طٔظٞؿذ حٓظزؼخى حُٔظويُِِٓٔ ٖ٤ح٣يس ٝاػخىس َ١كٜخ ٖٓ ؿي٣ي  ،ك٤غ ؿخء حُؼَٝ
حأل ٍٝحُٔويّ ٖٓ ًَٗش أٗيٍٝحٓخ حُؼخُٔ٤ش ػِ ٠أٓخّ حُزي َ٣حُؼخٗٓ ٢وظَٗخً رٔـٔٞػش ٖٓ حُظللظخص حُٔئػَس ػِ ٠هٔ٤ش حُؼَٝ
حُٔويّ ٓ٘ ٚكؤُو ٠رظزؼش طلَٔ ٣َٟزش حُٔز٤ؼخص ػِ ٠ػخطن حُزخثغ رظ ٖ٤ٔ٠حُٔؼَ ُٜخ ًٔ ،خ أُِّ حُؼَ ٝحًَُ٘ش حُوخر٠ش روٞ٤ى
ٓ ١َٝٗٝوخُلش ُِوخًَٗٝ ٕٞحٓش حَُ٘ ١ٝرٔيحىٛخ ُٔزِؾ ( ٕٞ٤ِٓ 2ؿ٘ ٢ٗٞ٤ِٓ )ٚ٤ؿ٘٣َٜٗ ٚ٤خ ً اُ ٠حُٔ٘ظَ ١حػظزخٍحً ٖٓ طخٍ٣ن
ػوي حُز٤غ ُٔٝيس ػالع ٓ٘ٞحص ُٔٞحؿٜش طٌِلش حُؼٔخُش حُِحثيس  ،أٓ ١زِؾ ٝهيٍ ٕٞ٤ِٓ 72 ٙؿ٘ ٚ٤حػ٘خٕ ٓٝزؼ ٕٞ٤ِٓ ٕٞؿ٘، ٚ٤
ك٠الً ػٖ طللع ػيّ ٓٔج٤ُٞش حُٔ٘ظَ ١ػٖ أ ١كٞحكِ أ٣ُ ٝخىحص ُِؼخَِٓ١ ٖ٤أص رؼي حإلػالٕ ػٖ ر٤غ حًَُ٘ش  ٢ٛٝ ،طللظخص
 ١َٝٗٝطٔظٞؿذ حٓظزؼخى حُؼ َ ٝحألُٔ ٍٝوخُلظُِ ٚوخًَٗٝ ٕٞحٓش حًَُ٘ ٞٛٝ ، ١ٝحص حالٓظزؼخى حٌُٔ٣ ١ظلو ٚحُؼَ ٝحُؼخٗ٢
حُٔويّ ٖٓ حطلخى حُؼخِٓ ٖ٤حُٔٔخ ٖ٤ٔٛرًَ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ (ٓلٔي ؿٔخٍ حُيٓ ٖ٣ؼ٤ي حُزِحٍ) ػِ ٠أٓخّ
حُزي َ٣حُؼخٗٝ ٢حٌُ٣ ُْ ١ظ ٖٔ٠هٔ٤ش ٓليىس َُِ٘حء ٝأٍٝى طللظخً ٣ظؼِن رؤِٓٞد حُٔيحى ُؤ٤ش ( ٖٓ )%75حُٔؼَ حُٔـُٔ ٍٜٞيس
هْٔ ٓ٘ٞحص.
 6ـ ػيّ طٞك٤ي أْٓ حُٔوخٍٗش ر ٖ٤حُؼَ ٝٝحُٔويٓش ٖٓ ؿٔ٤غ حُ٘ٞحكًٔ ٢خ طو ٢٠حُٔخىس ( ٖٓ )16حُوخٗٝ ٕٞحُٔخىس (ٖٓ )28
حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِوخًٗ ٕٞحط ،ٚكوي حهظِق حهظ٤خٍ ًَ ػَُِ ٝزي َ٣حُٔطَٝف كِْ ٣ؼي ػٔش ٓـخٍ ُٔوخٍٗش ٓويّ ػَُِ ٝزي َ٣حألٍٝ
أ ٝحُزي َ٣حُؼخٗٓ ٢غ ٗظ.ُٚ َ٤
 7ـ حُظَٓ٤ش ػِٛ ٠خكذ ػَ٣ ٝوَ ٓؼَ ٙػٖ حُٔؼَ حألٓخٓ ٢حُٔليى رٔؼَكش ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش حُظو ، ْ٤٤كخُؼزَس كٓ ٢يٟ
ٓ٘خٓزش ٓؼَ حُؼَٓ ٝلَ حُظَٓ٤ش ٝحإلٓ٘خى اُ ٚ٤اٗٔخ طٌ ٕٞرخُٔؼَ حألُِ ٢ِٛظو ْ٤٤حٌُ ١طظْ ػِ ٠أٓخٓ ٚهٜوٜش حًَُ٘ش هزَ
اىهخٍ أ٣ش طؼي٣الص ػِ ٚ٤رؼي حُٔلخٟٝش كٗ ٢ؤٗ ،ٚرخػظزخٍ إٔ حُٔلخٟٝش كٝ ١َٝٗ ٢أٓؼخٍ حُؼَ ٝٝال ٣ـذ إٔ طظْ اال ٓغ ٛخكذ
حُؼَ ٝحُٔوزٓ ٍٞخُ٤خ ً ٝك٘٤خ ً حُٔٔظٞك ١َُٝ٘ ٢حُِٔح٣يس حُؼخٓش ؿ َ٤حُٔوظَٕ ػَ ٟٚرؤ ١طللظخص أ ٝحٗظَح١خص هخٛش ُْ طَى
رٌَح ٓش حًَُُ٘ٝ ، ١ٝي ُِل ٍٜٞػِٝ ١َٝٗ ٠أٓؼخٍ أكٝ .َ٠حُؼخرض ٖٓ حُؼَ ٝحُٔويّ ٖٓ ًَٗش حٗيٍٝحٓخ حُؼخُٔ٤ش َُ٘حء ًخَٓ
حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُ ّٞرٔزِؾ ( ٕٞ٤ِٓ 17457ؿ٘ٓ )ٚ٤خثش ٝأٍرؼش ٓٝزؼٓٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٞزؼٔخثش أُق
ؿ٘ ، ٚ٤طظِٔي ًَٓ٘ٗ ٚش أٗيٍٝحٓخ حُؼخُٔ٤ش ( )%70رؤ٤ش ( ٕٞ٤ِٓ 1225300ؿ٘ٓ )ٚ٤خثش ٝحػ٘خٕ ٝػَ٘ٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٝػالػٔخثش أُق
ؿ٘ ، ٚ٤ك ٢ك ٖ٤إٔ حُؤ٤ش حُٔويٍس ُؼٖٔ حًَُ٘ش رِـض ( 197237823ؿ٘ٓ )ٚ٤خثش ٓٝزؼش ٝطٔؼٓٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٞخثظخٕ ٓٝزؼش
ٝػالػ ٕٞأُق ٝػٔخٗٔخثش ٝػالػش ٝػَ٘ ٕٝؿ٘ٝ ،ٚ٤رٌُي طظَ أٓؼخٍ ػًََٗ ٝش أٗيٍٝحٓخ حُؼخُٔ٤ش (حُٔ٘ظَ )١أهَ ٖٓ حألٓؼخٍ
حُظ ٢هيٍطٜخ ؿٜش حإلىحٍس رٞحٓطش ُـ٘ش حُظلون ٖٓ ٛلش حُظوُ ْ٤٤ز٤غ حًَُ٘ش رلخٍم  َٜ٣اُ 22538823( ٠ؿ٘ )ٚ٤حػ٘خٕ
ٝػَ٘ٝ ٕٞ٤ِٓ ٕٝهٔٔٔخثش ٝػٔخٗ٤ش ٝػالػ ٕٞأُق ٝػٔخٗٔخثش ٝػالػش ٝػَ٘ ٕٝؿ٘ ، ٚ٤حألَٓ حًٌُ ١خٕ ٔ٣ظٞؿذ هخٗٗٞخً ٝكلخظخً
ػِ ٠حُٔخٍ حُؼخّ ٝػيّ حالٗٔ٤خم هِق طؼِٔ٤خص حإلَٓحع ك ٢حُظوِ ٖٓ ٚأ ٍٞٛطِي حًَُ٘ش إٔ طوُ ّٞـ٘ش حُزض ٌٓ٘ حُزيح٣ش
رخٓظزؼخى ٌٛح حُؼَُ ٝؼيّ طٞحكَ َٗ ١ٝهز ،ُٚٞريالً ٖٓ هزًٝ ، ُٚٞخٕ ٖٓ حُٔظؼ ٖ٤ػِ ٠حًَُ٘ش حُوخر٠ش أال طوَ ًُي حُوز ٍٞحُلخٓي
ٝحُزخ َ١حًٌُ ١خٕ ٍحثي ٙحُؼـِش حُظ ٢حطْٔ رٜخ ؿٔ٤غ حُٔ٘خًٍ ٕٞك ٢ػِٔ٤ش حُز٤غ ٓؼ٤خ ً إلرَحّ حُٜلوش ٝرؤ ١ػٖٔ ًخٕ رٔخ طٔزذ ك٢
اٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ ٝطيٓ٘٘ٓ َ٤ؤس ٍحثيس ٍٝحرلش ٝطَ٘٣ي ػٔخُظٜخ ٜٗٝذ كوٞه ْٜحَُٔ٘ٝػش .
ٝال ٣ـًُ ٖٓ َ٤ي حُو ٍٞرلن حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ك ٢هز ٍٞحُٔٞحكوش ػِ ٠ػٖٔ ُز٤غ حًَُ٘ش (٣وَ ػٖ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش)
أ ٝحُؤ٤ش حُٔويٍس ٖٓ ُـ٘ش حُظو ْ٤٤ريحػ ٢حُِٜٔلش حُظ ٢طويٍٛخ طِي حُـٔؼ٤خص حُؼخٓش  ،اً إٔ كًُ ٢ي ا١الم حُؼ٘خٕ ًَُِ٘ش
حُوخر٠ش رـٔؼ٤ظٜخ حُؼخٓش ُز٤غ حًَُ٘خص حُظخرؼش ُٜخ ـ  ٖٓ ٢ٛٝحألٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ـ رٔؼَ ؿٓ َ٤و٤ي رلي أىٗ٣ ٠ـؼَ حُظٞؿٚ
اُ ٠حُظو ْ٤٤حُٔٔزن أل ٍٞٛحًَُ٘ش ؿ ١ً َ٤ؿيٓ ٞٛٝ ٟٝخ ٣ـؼَ ططز٤ن طِي حُوٞحػي ػِ ٠طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُّٞ
(حَُحرلش) ٝحُٔٔٔخس "هِِ٤ش حَُرل٤ش" رخ١الً رطالٗخ ً ٓطِوخً ال ٣و ٖٓ ِٚ٤ػؼَطُٓ ٚو ، َ٤كلظ ٠حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش أ٣خ ً ٓخ ًخٗض ٗٔزش
حإلٛالى كٜ٤خ أؿخُص طِي ح ُوٞحػي حُِ٘ ٍٝػٜ٘خ اُ ٠هٔ٤ش طيٗٛٞخ رٔخ ال ٔ٣خٗي ٙأٓ ١زٍَ ٖٓ حُِٜٔلش حُؼخٓش ٝ ،ال ٣لَٔ ١ٞٓ ٙإٔ
ؿخ٣ش طِي حُوٞحػي ُِظو ُْ ْ٤٤طٌٖ ٓ ٟٞحُظوِ ٚؿ َ٤حُٔزٍَ ٖٓ حُٔخٍ حُؼخّ حُِٔٔٞى ٌُٜح حُ٘ؼذ حُٔ ١َٜاُ ٠أٔٓ ١ظؼَٔ ٣وزَ
حُٔؼَ حٌُ٣ ١يٗٓ ٞؼَ حُؤ٤ش حُيكظَ٣ش ًَُِ٘خص ٝ ،حُؼخرض أٗ ٚك٠الً ػٔخ طويّ كبٕ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُْ ط٘خهٖ أَٓ طيٗ ٢حُٔؼَ حُٔؼَ ٝٝحٌُٝ ١حكوض ػِ ٚ٤رخُٔوخٍٗش رخُٔؼَ حألُِ ٢ِٛظو ُْٝ ْ٤٤طزي رٔل َ٠حؿظٔخع طِي
حُـٔؼ٤ش ك 2004/10/27 ٢أ٣ش أٓزخد طزٍَ هز ٍٞحُٔؼَ حُٔظيٗٓ ٞٛٝ ٢خ ٣زطَ طِي حُٔٞحكوش ٜٓ٘خ ٣ٝزطَ حػظٔخى ٓـِْ حٍُُٞحء
ٌُُي حُز٤غ ٣ٝـؼَ ػِٔ٤ش حُز٤غ ٖٓ ريح٣ظٜخ ٝكظٜٗ ٠خ٣ظٜخ ٝحُؼيّ ٓٞحء.
 8ـ ٓوخُلش طؤؿ َ٤حألٍُٔ ٝيس هْٔ ٝػَ٘٘ٓ ٕٝش طـيى ُٔيس أهَ ٟرٔوخرَ حٗظلخع ػخرض هيٍ٣ٞ٘ٓ %5 ٙخ ً ُلٌْ حُٔخىس ()131
ٖٓ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خ هٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُظ ٢حٓظٞؿزض أال طِ٣ي ٓيس حُظؤؿ َ٤أ ٝحُظَه ٚ٤ػِ ٠ػالع ٓ٘ٞحص
ػِ ٠إٔ ٣ظْ هزَ ٜٗخ٣ش  ٌٙٛحُٔيس حطوخً اؿَحءحص حُطَف ٖٓ ؿي٣ي ربكي ٟحُطَم حُٔوٍَس هخٗٗٞخً ٝك ٠كيٝى أكٌخّ  ٌٙٛحُالثلش ،
ٓ ٞٛٝخ ُْ ٣ظْ ًٔ ،خ ُْ طظلون َٗ ١ٝحالٓظؼ٘خء حُظ ٢طـ٣ُ ِ٤خىس حُٔيس رٔخ ال ٣ـخ ُٝهٔٔش ػَ٘ ٓ٘ش ُؼيّ طٞكَ حُظَه ٚ٤رٌُي
ٖٓ حُ َ٣ُٞحُٔوظ ، ٚأٞٓ ٝحكوش ًَ ٖٓ  َ٣ُٝحُٔخُ٤ش ٝحُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚػِ٣ُ ٠خىس حُٔيس ػِ ٠هْٔ ٝػَ٘٘ٓ ٖ٣ش ًٔ ،خ ُْ
٣ظْ ط ١َٝٗ ٖ٤ٔ٠حُظؼخهي ُ٣خىس حُٔوخرَ ٓ٘٣ٞخً ر٘ٔزش ٓج٣ٞش ٖٓ هٔ٤ظ.ٚ
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ٝك٤غ اٗٝ ٚطَط٤زخً ػِٓ ٠خ طويّ ٣ ،ز ٖ٤إٔ هَحٍ ًَ ٖٓ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ٝحُٔـٔٞػش حُُٞحٍ٣ش ُِٔ٤خٓخص حالهظٜخى٣ش ٓٝـِْ
حٍُُٞحء رخُٔٞحكوش ػِ ٠ر٤غ ًخكش حأل ٍٞٛحُؼخرظش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ـ ػيح حألٍحٝ ٢ٟحُٔزخٗ ٢حٌُٔ٘٤ش ـ اُ٠
ًَٗش أٗيٍٝحٓخ ٗزُِ ٖ٤ـٍِ ٝحُٔٔخ ْٛكٜ٤خ ًَ ٖٓ "أٗيٍٝحٓخ ( )%70ـ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ( )%18ـ حطلخى حُٔٔخ")%12( ٖ٤ٔٛ
ٝ ،طؤؿ َ٤حألٍُٔ ٝيس ٘ٓ 25ش رٔوخرَ كن حٗظلخع ػخرض رٞحهغ  ٖٓ %5هٔ٤ظٜخ ٓ٘٣ٞخ ً طـيى ُٔيس ٓٔخػِش  ،هي ٗخر ٚحُؼي٣ي ٖٓ
حُٔوخُلخص حُـٔٔ٤ش حُظ ٢طزطِٝ ٚط٘ليٍ ر ٚاُ ٠كي حالٗؼيحّ رٔخ ٣ظؼٓ ٖ٤ؼ ٚحُلٌْ ربُـخء حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞكٓٝ ٚ٤خ ٣ظَطذ ػًُِ ٠ي
ٖٓ آػخٍ ،أهٜٜخ رطالٕ ػوي ر٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ حُٔزَّ ر ٖٓ ًَ ٖ٤حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ً٘خثزش ػٖ حُيُٝش رظلُٝ ٖٓ ٞ٣ٞحٍس حالٓظؼٔخٍ ًَٗٝش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ًطَف رخثغ ٝ ،رٖ٤
ًَٗش أٗيٍ ٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظً َ٤طَف ٓ٘ظَٝ ،١رطالٕ ؿٔ٤غ حُوَحٍحص ٝحُظَٜكخص حُظ ٢طوٍَص ٝطَطزض هالٍ َٓحكَ اػيحىٙ
ٗٝلخً ، ٙالٗطٞحث ٚػِ ٠ر٤غ ألٍحٝ ٢ٟأًَٗ ٍٞٛش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ كخٍ ًٜٗٞخ ٖٓ حًَُ٘خص حُٔئٓٔش حُظ ٢ال
طو٠غ أٍحٜ٤ٟخ ُِظَٜف كٜ٤خ ػِ ٠أٗ ١لٝ ٞال ٣ـ ُٞطـ َ٤٤حُـَ ٖٓ ٝطؤٜٓٔ٤خ رؤٍٞٛ ١س ُٝ ،ظوٝ َ٤طلي٣ي ًَٗش ٓٗ َٜزٖ٤
حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ًؤكي حًَُ٘خص حُظ٣ ٢ظؼ ٖ٤ر٤ؼٜخ ػِٝ ٠ؿ ٚحَُٔػش ًَٗ 127 ٖٟٔش أهٍََٟٝٝ ٟس إٔ ٣ظْ حُز٤غ هالٍ
أػٞحّ ػالػش كو ٢طزيأ ٖٓ ػخّ ٝ 2004ط٘ظ ٢ٜػخّ  2006كخٍ ًٜٗٞخ ٖٓ حًَُ٘خص حَُحرلش ُٔٝ ،وخُلش حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي حُظ٢
هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش ُظوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝ ،كٞحكِ حالٓظؼٔخٍ حُظ ٢هٍَطٜخ ًحص حُِـ٘ش
حُُٞحٍ٣ش ُِٔٔظؼَٔ ٖ٣طَؿ٤زخ ً ُ ْٜكَٗ ٢حء حًَُ٘ش ٓغ أكٌخّ هخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 203ش ،1991
ُٝؼيّ حطٔخم طِي حُٞ٠حرٝ ٢حُوٞحػي ٓغ هٞحػي حُظو ْ٤٤حُٔٔظوَس ٝحُٔؼٔ ٍٞرٜخ رٔخ أى ٟاُ ٠طيٗ ٢هٔ٤ش حًَُ٘ش ٓلَ حُز٤غ ُٔٝ ،خ
ػخ َٛػِٔ٤ش حُز٤غ ٖٓ ٓظخ َٛحُظلَٝ ٢٣حُلٔخى ك ٢طو ْ٤٤حُٔخٍ حُؼخّ ُِظوِٝ ٚ٘ٓ ٚكوخ ً ُٔ٤خٓخص حُوٜوٜش ٓخُلش حُز٤خٕ ،
ُٝزطالٕ طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝػيّ حالُظِحّ رٞ٠حرٝ ٢هٞحػي حُظوٞٓ ْ٤٤حء حُٔوٍَس روخٗ ٕٞهطخع
حألػٔخٍ حُؼخّ أ ٝحُوٞحػي ٝحُٞ٠حر ٢حُزخِ١ش حُظ ٢هٍَطٜخ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜشٝ ،إلٛيحٍ حُظؤُِ ْ٤٤خٍ حُؼخّ ُٔٝ ،وخُلش
حُظوُِ ْ٤٤لوَس حألهَ٤س ٖٓ حُٔخىس ( ٖٓ )10هخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 203ش  1991حُظ ٢كظَص حُظَٜف
رخُز٤غ ك ٢أ ١أ ٖٓ َٛهط ١ٞحإلٗظخؽ حَُث٤ٔ٤ش اال رؼي ٓٞحكوش حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ١ٝزوخ ُِوٞحػي حُظ ٢طليىٛخ حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ىٕٝ
ؿَٛ٤خ ٖٓ حُوٞحػي ُٝ ،لٌْ حُٔخىس ( ٖٓ )26حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُوخٗ ٕٞهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ حُٜخىٍس روَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء
ٍهْ ُ٘ٔ 1590ش ٝ ، 1991إلؿَحء طوًَٗ ْ٤٤ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ػِ ٠أٓخّ ًَِٓ ٓخُ ٢هي َٓ ْ٣ػِ ٚ٤ػخّ ػ٘ي
حُطَف ٝال ٣ؼزَ ػٖ كو٤وش حُٟٞغ حُٔخُُ ٢ألٓ ٍٞٛلَ حُظو ْ٤٤رٔخ ٣لٔي حُظو٣ٝ ْ٤٤زطُِٝ ، ٚـ٘ٞف حُظو ْ٤٤اُ ٠طلٔ َ٤حُيُٝش ىٕٞ٣
حًَُ٘ش ٓوٜٓٞش ٖٓ ٗخطؾ حُظو ْ٤٤ى ٕٝطلُِٔٔٔ ِٚ٤ظؼَٔ حُٔ٘ظَٛ ٖٟٔ ١لوش حُز٤غ ُٔٝ ،وخُلش حُظو ْ٤٤حٌُ ١أؿَطُ ٚـ٘ش
حُظلون ٖٓ ٛلش حُظوُ ْ٤٤وٞحػي حُظو ْ٤٤حُٜل٤لش حُظ ٢طٜ٘ٔ٠خ طوَ َ٣حُِـ٘ش ٝطيٗ ٢حُؤ٤ش حُظوي٣َ٣ش ُظِي حأل ٍٞٛك ٢حُظوََ٣
حٌُ ١هخّ حُز٤غ ػِ ٠أٓخُٓٝ ،ٚظؤؿ َ٤حألٍح ٢ٟحًُِٔٔٞش ُِيُٝش ُٔيى ِ٣ٞ١ش ى ٕٝحُل ٍٜٞػِ ٠طَه ٚ٤حُِٔطخص حُٔوظٜش
رخُٔٞحكوش ػِ ٠طِي حُٔيى ُٝ ،ظيٗٓ ٢وخرَ حالٗظلخع ٝػزخط ، ٚك٠الً ػٖ ػيّ ٓيَٝ٘ٓ ٟػ٤ش اؿَحءحص َ١ف ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُّٞ
ُِـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُِز٤غ رخُِٔح٣يس حُؼخٓش رخُٔظخٍ٣ق حُٔـِوش ٝاؿَحءحص حُٔلخٟٝخص ٝحُزض ٝحُظَٓ٤ش ػِ ٠حُٔ٘ظَُٔ ١وخُلش ًَحٓش
حَُ٘ٝ ١ٝأكٌخّ هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُٔ٘خهٜخص ٝحُِٔح٣يحص حُٜخىٍ رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 89ش  ، 1998رٔخ ٣ـؼَ حُوَحٍ حُطؼ ٖ٤رخ١الً رطالٗخً
ٓطِوخ ً  َٜ٣اُ ٠كي حُؼيّ.
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٌَٗ حُيػ٤ٓٝ ٟٞؼخى هزُٜٞخ حٌُ ١أٍؿؤط ٚحُٔلٌٔش ُل ٖ٤حُل َٜكٟٞٞٓ ٢ع حُيػُ ٟٞظز١ ٖ٤ز٤ؼش حُوَحٍ
حُٔطؼ ٕٞكٓٝ ٚ٤يٓ ٟخ ػٔ ٠إٔ  ٌٕٞ٣هي ُلو ٖٓ ٚرطالٕ ٝىٍؿش ٌٛح حُزطالٕ إ ٝؿي  ،كبٕ حُوَحٍحص حُظ ٢طُٞي كوخ أًَِٓ ٝحً
ٗو٤ٜخ ً ُألكَحى ال ٣ـٓ ُٞلزٜخ ك ٢أٝ ١هض ٓظٛ ٠يٍص ِٓٔ٤ش ًُٝي حٓظـخرش ُيٝحػ ٢حُِٜٔلش حُؼخٓش حُظ ٢طوظ ٠٠حٓظوَحٍ
طِي حألٝحَٓ ،أٓخ رخُ٘ٔزش ُِوَحٍحص حُلَى٣ش ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش كخُوخػيس ػٌْ ًُي اً ٣ـذ ػِ ٠ؿٜش حإلىحٍس إٔ طٔلزٜخ حُظِحٓخً ٜٓ٘خ
رلٌْ حُوخٗٝ ٕٞطٜل٤لخً ُألٟٝخع حُٔوخُلش ُ .ٚاال إٔ ىٝحػ ٢حُِٜٔلش حُؼخٓش أ٠٣خ طوظ ٠٠أٗ ٚاًح ٛيٍ هَحٍ اىحٍ ١كَىٓ ٟؼ٤ذ
ٖٓ ٗؤٗ ٚإٔ ُٞ٣ي كوخً كبٕ ٌٛح حُوَحٍ ٣ـذ إٔ ٔ٣ظوَ ػوذ كظَس ٖٓ حُِٖٓ رل٤غ  َٟٔ٣ػِٓ ٚ٤خ  َٟٔ٣ػِ ٠حُوَحٍ حُٜل٤ق حٌُ١
ٜ٣يٍ ك ٢حُٟٔٞٞع ًحطٝ .ٚهي حٓظوَ حَُأ ١ػِ ٠طلي٣ي  ٌٙٛحُلظَس رٔظٓٞ٣ ٖ٤خ ً ٖٓ طخٍ٣ن َٗ٘ ٌٛح حُوَحٍ أ ٝاػالٗ ٚه٤خٓخً ػِ٠
ٓيس حُطؼٖ حُو٠خث ،٢رل٤غ اًح حٗو٠ض  ٌٙٛحُلظ َس حًظٔذ حُوَحٍ كٜخٗش طؼ ٖٓ ٜٚٔأ ١اُـخء أ ٝطؼيٜ٣ٝ َ٣زق ػ٘يثٌ ُٜخكذ
حُ٘ؤٕ كن ٌٓظٔذ كٔ٤خ ط ٚ٘ٔ٠حُوَحٍ ،اال إٔ ٘ٛخى ػٔش حٓظؼ٘خءحص ٖٓ ٓٞػي حُٔظٓٞ٣ ٖ٤خ طظٔؼَ أٝالً كٔ٤خ اًح ًخٕ حُوَحٍ ٓؼيٓٝخً
أُ ١لوض رٓ ٚوخُلش ؿٔٔ٤ش ُِوخٗ ٕٞطـَىٛ ٖٓ ٙلظً ٚظَٜف هخُٗ ٢ٗٞظٍِ٘ ر ٚاُ ٠كي ؿٜذ حُِٔطش ٝط٘ليٍ ر ٚآُ ٠ـَى
حُلؼَ حُٔخى ١حُٔ٘ؼيّ حألػَ هخٗٗٞخ ٝال طِلو ٚأ ١كٜخٗٝ ،ٚػخٗ٤خ كٔ٤خ ُ ٞك َٜأكي حألكَحى ػِ ٠هَحٍ اىحٍٗ ١ظ٤ـش ؿٖ أ ٝطيُْ٤
ٖٓ ؿخٗز ،ٚاً إٔ حُـٖ ٣ؼ٤ذ حَُٟخء ٞ٘٣ٝد حإلٍحىسٝ ،حُوَحٍ حٌُٜ٣ ١يٍ ٖٓ ؿٜش حإلىحٍس ٗظ٤ـش حُـٖ ٝحُظيُ ٌٕٞ٣ ْ٤ؿَ٤
ؿي َ٣رخُلٔخ٣شٝ .ك ٌٙٛ ٠حألكٞحٍ حالٓظؼ٘خث٤ش حُظ ٢طٞؿذ ٓلذ حُوَحٍ ى ٕٝحُظو٤ي رٔٞػي حُٔظٓٞ٣ ٖ٤خُ ٌٕٞ٣ٝ ،ـٜش حإلىحٍس
ٓلذ هَحٍٛخ ك ٢أٝ ١هض كظ ٠رؼي كٞحص ٌٛح حُٔٞػي ًٔ ،خ طٌ ٕٞىػ ٟٞاُحُش حُلؼَ ٝحألػَ حُٔخىُِ ١وَحٍ ٓوزُٞش ى ٕٝطو٤ي
رٔٞحػ٤ي ىػ ٟٞحإلُـخء.
ٝك ٤غ اٗ ٚكٟٞ ٢ء ٓخ طويّ كبٗ ٖٓ ٌٕٞ٣ ٚحُؼخرض إٔ حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞك ٚ٤هي هخُق أكٌخّ حُوخٗٝ ٕٞحُوَحٍحص حُٔ٘ظٔش ُز٤غ
ٓٔخٔٛخص حُٔخٍ حُؼخّ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٝحُز٘ٞى ًَٗٝخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٝحألٗوخ ٙحالػظزخٍ٣ش حُؼخٓشٝ ،هي رِـض ٌٙٛ
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حُٔوخُلخص ػِٗ ٠لٓ ٞخ ِٓق ر٤خٜٗخ كيحً ٖٓ حُـٔخٓش أى ٟاُ ٠اٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ ٝحُظلَ ٢٣ك ٚ٤رز٤غ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش
ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ رؼٖٔ ال ٣ظ٘خٓذ ٓطِوخ ً ٝهٔ٤ش حألٝ ٍٞٛحُلوٞم ٝحالٓظ٤خُحص حُظ ٢ك َٜػِٜ٤خ
حُٔ٘ظَٝ ،ٟطوَ َ٣كن حٗظلخع رؤٍح ٢ٟحًَُ٘ش ُٔيى ٓوخُلش ُِوخٗٝ ٕٞرٔوخرَ حٗظلخع ٓ٘ ١ٞػخرض ال ٣ظـٝ ، ،َ٤طٌٔ ٖٓ ٚ٘٤حُظَٜد
حُ٣َ٠زٝ ٢طلٔ َ٤حًَُ٘ش هٔ٤ش حَُ٠حثذ حُٔٔظلوش حألىحء ٝ ،ؿَٛ٤خ ٖٓ حُٔوخُلخص حُٔخُق ر٤خٜٗخ ٓ ٢ٛٝ ،وخُلخص ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ
ط ٟٜٞرخُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞك ٚ٤اُ ٠ىٍى حالٗؼيحّٜ٤ُ ،زق ٝ ٞٛحُؼَٔ حُٔخىٞٓ ١حء ،كال طِلو ٚأ ١كٜخٗشٝ ،ال ٣ظو٤ي ٖٓ ػْ رخُٔٞحػ٤ي
حُٔوٍَس ُٔلذ ٝاُـخء حُوَحٍحص حإلىحٍ٣ش ،حألَٓ حٌُ٣ ١ظؼٓ ٖ٤ؼٍ ٚك ٞحُيكغ حُٔزي ٖٓ ٟحًَُ٘ش حُٔيػ ٠ػِٜ٤خ حُوخٓٔش ـ حٌُ١
ٓزن إٔ أٍؿؤص حُٔلٌٔش حُل َٜكُ ٚ٤ل ٖ٤حُل َٜكٟٞٞٓ ٢ع ِ١ذ حإلُـخء ـ رؼيّ هز ٍٞحُيػَُ ٖ٤٣ٞكؼٜٔخ رؼي حُٔ٤ؼخى حُٔوٍَ
رخُٔخىس ( ٖٓ )24هخٗٓ ٕٞـِْ حُيُٝش ُ ،ؼيّ طو٤ي حُطؼٖ ػِ ٠حُوَحٍحص حُٔ٘ؼيٓش رٌُي حُٔ٤ؼخى ٝ ،حُو٠خء روز ٍٞحُيػٌٗ ٟٞالً .
ٔٓٝخ ٣ئًي حٗؼيحّ حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞك ٚ٤إٔ حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ٗ٤خرش ػٖ حُيُٝش ٓٔؼِش كٓ ٢ـِْ
حٍُُٞحء  ١َ٣ُٝٝحُٔخُ٤ش ٝحالٓظؼٔخٍ طَٜكض كًَٗ ٢ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُ ْ٤رخػظزخٍٛخ َٛكخً ٘ٛخػ٤خً ٓخْٛ
ػِٓ ٠يحٍ طخٍ٣و ٚحُط ٖٓ َ٣ٞهالٍ ٜٓخٗؼ ٚحُٔوظِلش ك ٢طِز٤ش حُلخؿخص حألٓخٓ٤ش ُوطخػخص ػَ٠٣ش ٖٓ حُ٘ؼذ ٝك ٢طِز٤ش
ٓظطِزخص حُظٜيُِ َ٣وخٍؽ ٌُٖٝ ،رخػظزخٍٛخ ٍؿْ ٖٓ ػَٔ حُ٘٤طخٕ ٣ـذ حُظط ٚ٘ٓ َٜرؤ ١ػٖٔ  ،أ ٝرٛٞلٜخ ًٗزخً ِ٣و ٢ػِ٠
حًَُ٘ش ٝحُيُٝش ٝحؿذ طوي ْ٣حُوَرخٕ ُالٓظـلخٍ ػٖ حٍطٌخرٝ ،ٚطؼخِٓض ٓغ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ  ،رٌَ ٓخ
حٗظِٔض ػِ ٖٓ ٚ٤آالف حُؼخِٓٝ ٖ٤حُٔٞظلٝ ٖ٤أٍحٝ ٝػوخٍحص ٓٝزخٜٗٓٝ ٢خٗغ ٝآالص ٓٝؼيحصًٝ ،ؤٜٗخ ًٔخً ٖٓ حُٜٔٔالص أٝ
ًؤٜٗخ أ٘ٛخكخ ً َٓ٣ؼش حُظِق ٣ظؼ ٖ٤حُظَٜف كٜ٤خ ػِٝ ٠ؿ ٚحَُٔػش هزَ ٜٗخ٣ش طخٍ٣ن حُٜالك٤ش .حألَٓ حٌُٗ ٖٓ ١ؤٗ ٚإٔ ٣ؼ َ٤حُ٘ي
ٝحَُ٣زش ك ٍٞكو٤وش حُظَٜكخص حُظ ٢هخّ رٜخ ؿٔ٤غ حُٔٔج ٖ٤ُٞػٖ اطٔخّ طِي حُٜلوش.
ٝك٤غ اٗٝ ٚطَط٤زخ ً ػِ ٠ػزٞص حٗؼيحّ حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞكُ ٚ٤ألٓزخد ٓخُلش حُز٤خٕ ،كبٕ أػَ ًُي ٘٣ؼٌْ رخٍَُٝ٠س رخُزطالٕ ػِ٠
حُؼوي حٌُ ١طٔو ٞػٖ ٌٛح حُوَحٍ ،كٔ٘٤لذ ٌٛح حُزطالٕ رلٌْ حُِِ ّٝػًِ ٠خَٓ حالُظِحٓخص حُظ ٢طَطزض ػِ ٠حُؼويًُٝ ،ي ٝكوخ
ُلٌْ حُلوَس حأل ٖٓ ٠ُٝحُٔخىس ( ٖٓ )142حُوخٗ ٕٞحُٔيٗ ٢حُظ ٢ط٘ ٚػِ ٠أٗ " ٚك ٢كخُظ ٢ارطخٍ حُؼوي ٝرطالٗ٣ ٚؼخى حُٔظؼخهيحٕ
اُ ٠حُلخُش حُظً ٢خٗخ ػِٜ٤خ هزَ حُظؼخهي .كبًح ًخٕ ٌٛح ٓٔظل٤الً ؿخُ حُلٌْ رظؼٓ ٞ٣ٞؼخىٍ "ًُ .ي إٔ رطالٕ اؿَحءحص حُز٤غ ػِ٠
حُ٘ل ٞحُٔخُق ر٤خٗ ٚطـؼَ ؿٔ٤غ ٓخ ٣ظَطذ ػِ ٌٙٛ ٠حإلؿَحءحص ٝحُؼيّ ٓٞحء ك٠٤ل ٢حُؼوي حُٔزَّ ر ٖ٤حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ
ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ رٜلظٜخ ٓلٟٞش ػٖ  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ حُٔٔؼَ ُِيُٝش ٓخٌُش حألٓٞحٍ ٓلَ حُز٤غ ٝرًَٗ ٖ٤ش أٗيٍٝحٓخ
ٗز ٖ٤طخًٔ ٞٛ َ٤ح٥هَ ٝحُؼيّ ٓٞحء ٝال ٘٣ظؾ ػٔش أػَ هخٗ ،٢ٗٞرٔخ ٔ٣ظٞؿذ اػخىس حُٔظؼخهي ٖ٣اُ ٠حُلخُش حُظً ٢خٗخ ػِٜ٤خ هزَ
حُظؼخهي ،كظٔظَى حُيُٝش ؿٔ ٤غ أٜٓٝ ٍٞٛخٗغ حًَُ٘ش ًٝخكش ٓٔظٌِخطٜخ حُِٔٔٔش ُِٔ٘ظَٓ ١طَٜس ٖٓ أ ٍٕٞٛ ١أ ٝحُظِحٓخص ٌٕٞ٣
هي أؿَحٛخ حُٔ٘ظَٝ ،ٟاػخىس حُؼخِٓ ٖ٤اُ ٠أٟٝخػ ْٜحُٔخروش ٓغ ٓ٘لً ْٜخَٓ ٓٔظلوخطٝ ْٜكوٞه ْٜػٖ حُلظَس ٌٓ٘ ارَحّ حُؼوي
ٝكظ ٠طخٍ٣ن ط٘لٌٛ ٌ٤ح حُلٌْ رٌخَٓ أؿِحث٣ٝ ،ٚظلَٔ حُٔ٘ظَٝ ١كيً ٙخَٓ حُيٝ ٕٞ٣حالُظِحٓخص حُظٍ ٢طزٜخ هالٍ كظَس ٗلخً حُؼوي،
ًٌٝح ؿٔ٤غ حُؤخثَ حُظ ٢ػٔخٛخ طٌ ٕٞهي ٗـٔض هالٍ ٓيس اىحٍطًَُِ٘ ٚش ٓٝيحى ؿٔ٤غ حُٔٔظلوخص حُ٣َ٠ز٤ش ٗخِٓش حَُ٠حثذ
حُ٘خٗجش هالٍ كظَس ٗلخً حُؼويٓٝ ،يحى ؿٔ٤غ حُوَ ٝٝحُظ ٢ك َٜػِٜ٤خ ٖٓ حُز٘ٞى رٔ٠خٕ حُؼويٝ ،رطالٕ ر٤غ حُٔٔظؼَٔ ألٔٗ ١زش
ٖٓ ٍأّ ٓخٍ حًَُ٘ش اُ ٠أ ١ؿٜش ًخٗض ٓٝخ ٣ظَطذ ػًُِ ٠ي ٖٓ آػخٍٝ ،رطالٕ ؿٔ٤غ ٓخ ػٔ ٠إٔ  ٌٕٞ٣هي أرَٓ ٚحُٔٔظؼَٔ ٓغ
حُـ ٖٓ َ٤ػوٞى أ ٝحطلخهخص ر٘ؤٕ أ ٖٓ ١حُلوٞم أ ٝحالُظِحٓخص حُ٘خٗجش ػٖ حُؼوي هالٍ كظَس ٗلخًٗ ٙخِٓش أ٣ش حطلخهخص طظؼِن رز٤غ أٝ
رخُٞػي رز٤غ أ ١أ ٖٓ َٛحأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ٓلَ حُز٤غ  ،أ ٝأ ١ؿِء ٜٓ٘خ ُِـ َ٤ك ٢حُٔخ ٢ٟأ ٝك ٢حُلخٍ أ ٝحُٔٔظوزَ،
ٝرطالٕ أ٣ش هٞ٤ى أ ٝطٔـ٤الص رخُٔـَ حُؼ ٢٘٤أ ٝرخُ٘ َٜحُؼوخٍ ١أل٣ش أٍح ٢ٟطظؼِن رٌٜح حُؼوي ٝ ،طلَٔ حُٔٔظؼَٔ ُـٔ٤غ أػزخء
ِٓٔض ُ، ٚ
ٝطٌخُ٤ق كظَس ٗلخً حُؼوي ٓٝيحى هٔ٤ش كوٞم حإل٣ـخٍ أ ٝحالٗظلخع رخُؼوخٍحص أ ٝحأل ٍٞٛأ ٝحُٔؼيحص ٝح٥الص ٝؿَٛ٤خ حُظُ ٢
ٝك ٢حُٔوخرَ اؿَحء حُٔوخٛش رٓ ٖ٤خ أىح ٙحُٔٔظؼَٔ (حُٔ٘ظَُِ )١يُٝش ٖٓ ٓوخرَ ُِٜلوش ٝرٓ ٖ٤خ ك َٜػِٓٝ ٚ٤خ حٓظلن ػِٚ٤
ٖٓ أٓٞحٍ أ ٝىٝ ،ٕٞ٣كَ١ ٖٓ ًَ ٍٜٞك ٢حُظؼخهي ػِ ٠كوٞه ٚحُ٘خطـش ػٖ حُٔوخٛش.
ٝك٤غ إ حُٔلٌٔش ٝهي كلٜض ٓيَٝ٘ٓ ٟػ٤ش حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞكً ٚ٤ؤكي حُوَحٍحص حُظ ٢طٔو ٞػٜ٘خ ر٤غ أكي هالع
حُٜ٘خػش كُ ، َٜٓ ٢ظِلع إٔ ػٔش آػخٍ ٗٝظخثؾ حهظٜخى٣ش ُزَٗخٓؾ حُوٜوٜش حٌُ ١طْ ط٘ل ٖٓ ٌٙ٤ػخّ ٝ 1991كظ ٠ح ، ٕ٥ط٤ٜذ
رلٌٓٞش ػٍٞس حُوخْٓ ٝحُؼَ٘٘٣ ٖٓ ٖ٣خ 2011 َ٣إٔ ط٠ؼٜخ ٓلَ حُيٍحٓش ٝحالٛظٔخّ ٓؼ٤خ ً ٗلٓ ٞـظٔغ حُؼيحُش حالؿظٔخػ٤ش
ٝكٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ ٝطللِ٤حً ُالٓظؼٔخٍ حُـخى حُؼخَٓ ػِ ٠حُٔ٘خًٍش ك ٢حُ٘٠ٜش حالهظٜخى٣ش ٓٝلخٓزش ٌَُ ٖٓ أٓ ْٜك ٢طـَ٣ق
حالهظٜخى حُو ، ٢ٓٞكِوي ًخٕ ُٔ٤خٓخص حُوٜوٜش ٓٝزَ ط٘لٌٛ٤خ طؤػ َ٤ؿي هط َ٤ػِ ٠حالٓظؼٔخٍ ٝػِ ٠حُزطخُش ٝاٛيحٍ حُٔخٍ حُؼخّ
ٞ٤ٗٝع حُلٔخى ػْ ػِ٤ٓ ٠طَس ٍأّ حُٔخٍ حألؿ٘زٝ ٢طؤػ َٙ٤ػِٓ ٠ظطِزخص كٔخ٣ش حألٖٓ حُو ٢ٓٞحُٔ ، ١َٜكوي أػَص ٓ٤خٓش
حُوٜوٜش ػِ ٠حالٓظؼٔخٍ روطغ حُطَ٣ن ػِ ٠ط٘ل ٌ٤حٓظؼٔخٍحص ؿي٣يس ،ك٤غ طلُٞض حالٓظؼٔخٍحص اُ ٠طٔ َ٣ٞطيح ٍٝأ ٍٞٛهخثٔش
كؼِ٤خًٓ ٞٛٝ ،خ ىكغ حالهظٜخى اُ ٠حُـٔٞى ٝحًَُٞىًٔ ،خ ُْ طٔظويّ حُيُٝش كِ٤ٜش حُوٜوٜش ك ٢ر٘خء َٓ٘ٝػخص اٗظخؿ٤ش ؿي٣يس،
ًُي إٔ رَٗخٓؾ حُوٜوٜش ًخٕ أهَد ٓخ  ٌٕٞ٣اُ ٠حٓظٜالى ٍ٤ٛي حأل ٍٞٛحٌُ ١ر٘ظ ٚحألؿ٤خٍ ٝحُلٌٓٞخص حُٔخروش ُٜخُق طَٔ٣ٞ
حإلٗلخم حُـخٍُِ ١لٌٓٞش ُظـط٤ش ػـِٛخ ػٖ طٞك َ٤حُظٔ َ٣ٞحٌُُٜ ١ٍَٝ٠ح حإلٗلخم ٝروخٛش رٔزذ حُظَٜد حُ٣َ٠زَُ ٢ؿخٍ
حألػٔخٍ ٝ ،ؿ٤خد حُٔٔج٤ُٞش حالؿظٔخػ٤ش ُٝ ، ْٜحُؼَٔ ػِ ٠كٔخ٣ش حُٔٔظؼَٔ حُلن كٖٔ حُ٘٤ش رل ُٜٚٞػِٓ ٠خ ػٔ ٠إٔ  ٌٕٞ٣هي
أٗلو ٖٓ ٚأٓٞحٍ رـ َ٤اَٟحٍ رخُٔخٍ حُؼخّ ٝ ،رـ َ٤كٔخى ك ٢حُل ٍٜٞػِ ٠حُؼوٞى أ ٝطوَ٣ذ ُالهظٜخى.
29

ٝك٤غ اٗ ٚكٔ٤خ ٣ظؼِن رٔي ٟحٓظيحى آػخٍ رطالٕ حُؼوي اُ ١َٗ ٠حُظلٌ ْ٤حُٔلِ ٢حُٔ٘ ٜٙٞػِ ٚ٤رخُز٘ي حُٞحكي ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣حُؼوي،
كٟٞ ٢ء رطالٕ حُؼوي ٝحٓظوالٍ َٗ ١حُظلٌ ْ٤ػٖ حُؼوي حألٝ ٢ِٛكوخ ُ٘ ٚحُٔخىس ( ٖٓ )23حُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 27ش  1994ر٘ؤٕ
حُظلٌ ْ٤ك ٢حُٔٞحى حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش حُظ ٢طو ٠٠رؤٕ (٣ؼظزَ َٗ ١حُظلٌ ْ٤حطلخهخً ٓٔظوالً ػٖ َٗ ١ٝحُؼوي حألهَٝ ،ٟال ٣ظَطذ ػِ٠
رطالٕ حُؼوي أ ٝكٔو ٚأ ٝاٜٗخث ٚأ ١أػَ ػِ ١َٗ ٠حُظلٌ ْ٤حٌُ٣ ١ظ ٚ٘ٔ٠اًح ًخٕ ٌٛح حَُ٘ٛ ١ل٤لخً كً ٢حط .)ٚكبٕ ًُي ٣ظٞهق
ػِ ٠حُطز٤ؼش حُوخٗ٤ٗٞش ُؼوي ر٤غ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ.
ٝك٤غ إ حُٔٔظوَ ػِ ٚ٤إٔ حُؼوي حإلىحٍ٣ ١ظٔ ِ٤ػٖ حُؼوي حُٔيٗ ٢أ ٝحُظـخٍ ٖٓ ١ػالػش ٝؿ .ٙٞأُٜٝخ :أٗ ٚػوي ٣زَٓٗ ٚوٚ
ٓؼ٘ ٖٓ ١ٞأٗوخ ٙحُوخٗ ٕٞحُؼخّٝ .ػخٜٗ٤خ :أٗ ٚال  ٍِ٘٣ك ٚ٤ػ٘ي ارَحُِٓ٘ٓ ٚش حألكَحى ٝأٗوخ ٙحُوخٗ ٕٞحُوخ ٖٓ ٙر٤غ ٝا٣ـخٍ
ٗٝل٣ ٌُٚ٘ٝ ٙٞزَٓ ٚك ٢ا١خٍ حٓظويحُِٓٔ ٚطظٓٝ ٚخ ٗ ٢٤ر ٖٓ ٚأٓخٗش اىحٍس حُٜٔخُق حُؼخٓش ٝاٗ٘خء حَُٔحكن حُؼخٓش ٝط٘ظٜٔ٤خ
ٝطَٔٛ٤٤خ ،أ٣ ١زَٓ ٚرٔ٘خٓزش طٜيُِ٘ ٚ٣ؤٕ حُؼخّ ُِـٔخػش ٔٓٝخٍٓظُٓٞ ٚخث ٢حَُػخ٣ش ٝحُظ٘ظٝ ْ٤حُ٠ز ٢حٌُٓ ١خ هخٓض
حألٗوخ ٙحُٔؼ٘٣ٞش حُؼخٓش أ ٝحُ٤ٜجخص حُؼخٓش ٓٝخ طزٞأص ٌٓخٗظٜخ ك ٢حُٔـظٔغ ػٍِ ٠أّ حُـٔخػش اال ُِو٤خّ رٝ .ٚػخُؼٜخ :إٔ ٣ظَٜ
حُ٘و ٚحُٔؼ٘ ١ٞحُؼخّ ٗ٤ظ ٚك ٢حألهٌ رؤِٓٞد حُوخٗ ٕٞحُؼخّ ٝأكٌخٓ ٚرظ ٖ٤ٔ٠حُؼوي َٗ١ٝخً حٓظؼ٘خث٤ش ؿٓ َ٤ؤُٞكش ك ٢حُوخٕٗٞ
حُوخ. Clauses Exorbitantes ٙ
ٝك٤غ إ ػوي ر٤غ ًخَٓ حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش هي ؿَ ٟارَحٓ ٚر ٖٓ ًَ ٖ٤حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ
ًَٗ ٖٓ ٢ٛٝخص هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ًطَف رخثغ حُظ ٢كُٜٟٞخ  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ ك ٢حطوخً اؿَحءحص َ١ف حًَُ٘ش ُِوٜوٜش
ٝاؿَحءحص ارَحّ ػوي حُز٤غ ٗ٤خرش ػٖ حُيُٝش ٓخٌُش ٍأّ ٓخٍ حًَُ٘ش رخٌُخَٓٝ ،هي طٔض اؿَحءحص حُظلًَُِ٘ ٞ٣ٞش ك ٢ارَحّ حُؼوي
ٝكوخ ً ُوَحٍ ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش ٍهْ ُ٘ٔ 231ش  2004رظ٘ظُٝ ْ٤حٍس حالٓظؼٔخٍٝ ،هَحٍ  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ ٍهْ ُ٘ٔ 342ش ،2005
 ٖٓٝػْ كبٕ ارَحّ حًَُ٘ ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ُِؼوي ٟٓٞٞع حُِ٘حع ؿخء رخػظزخٍٛخ ٗخثزش ػٖ حُيُٝش،
ٓٔؼِش كُٝ ٢حٍس حالٓظؼٔخٍٝ ،رظلٜ٘ٓ ٞ٣ٞخ ٝكوخ ُِوَحٍحص ٓخُلش حُز٤خٕ ٝ ،رٌُي  ٌٕٞ٣أكي أَ١حف حُؼوي ٗوٜخ ً ٖٓ أٗوخٙ
حُوخٗ ٕٞحُؼخّ ٓٔؼالً ك َ٣ُٝ ٢حالٓظؼٔخٍ حٌُ ١ك ٝٞحًَُ٘ش حُوخر٠ش حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ك ٢ارَحّ حُؼوي ٗ٤خرش ػٖ حُيُٝش ٝ .هي طؼِن حُؼوي
رظَٔٓ َ٤٤كن ػخّ ٣ظٔؼَ كَٓ ٢كن حُٜ٘خػش ٝحإلٜٓخّ ك ٢ط٘ٔ٤ش حُٜ٘خػخص حُٔلِ٤ش ٝطلو٤ن حالًظلخء حٌُحطٝ ٢حُظٜي َ٣إلٗظخؽ
ٝط٤ٜ٘غ ٘ٛخػخص حُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ ٝحُظزٝ ٞ٤٤حُٜزخؿش ًُٝ ،ي ٝكوخً ُِزَٗخٓؾ حٌُ ١هٍَط ٚحُيُٝش إلىحٍس حألٍٞٛ
حًُِٔٔٞش ُٜخ ػِ ٠حُ٘ل ٞحُٔز ٖ٤روَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1765ش  2000رظٌ٘ َ٤حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُِوٜوٜش حُٜخىٍ
رظخٍ٣ن ٝ ، 2000/8/20هَحٍ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٍهْ ُ٘ٔ 1506ش  2005ر٘ؤٕ ط٘ظ ْ٤كِ٤ٜش رَٗخٓؾ اىحٍس حأل ٍٞٛحًُِٔٔٞش
ُِيُٝشٝ .ال ٣ؼي ٌٛح حُؼوي ر٤ؼخ ً ٓٔخ طٍِ٘ ر ٚحإلىحٍس ُِٓ٘ش حألكَحى حُؼخىٓ ،ٖ٤٣ظً ٠خٕ ٜ٣يف اُ ٠طَٔٓ َ٤٤كن حُٜ٘خػش ٝحُظ٘ٔ٤ش
حُٜ٘خػ٤ش ُظِز٤ش كخؿخص حُٔٞح ٖٓ ٖ٤٘١طِي حُٜ٘خػخصًٔ ،خ ٜ٣يف ـ رلٔذ ٓخ ٍٝى ك ٢حُز٘ي ٖ٣طخٓؼخً ٝػخَٗحً ٖٓ حُؼوي ـ اُ٠
حٓظَٔحٍ حُ٘٘خ ١حُٜ٘خػًَ ُِ٘ ٢ش حُٔزخػش ٝططُ َٙ٣ٞويٓش ؿٔٞع حُٔٞحٝ ٖ٤٘١حُٔلخكظش ػِ ٠حْٓ حُٔ٘٘ؤس ٝحُؼخِٓ ٖ٤كٜ٤خ
ٝكوٞهِٓٝ ْٜح٣خًٔ .ْٛخ ط ٖٔ٠حُؼوي َٗ١ٝخ ً حٓظؼ٘خث٤ش ؿٓ َ٤ؤُٞكش كٓ ٢ـخٍ حُوخٗ ٕٞحُوخٜ٘ٓ ٙخ ٓخ ٍٝى ك ٢حُز٘ي (ػخَٗحً) ٖٓ
حُؼوي ٖٓ حُظِحّ حُٔ٘ظَ ١رخُللخظ ػِ ٠ؿٔ٤غ حُؼٔخُش حُٔٞؿٞىس رخًَُ٘ش ك ٢طخٍ٣ن حإلهلخٍ ٝػًِ ٠خكش ِٓح٣خٛخ ٝأؿٍٛٞخ ٝػيّ
ؿٞحُ حالٓظـ٘خء ػٖ أ ١ػخَٓ اال ٝكوخً ُوخٗ ٕٞحُؼَٔ ،حُظِحّ حُٔ٘ظَ ١رخٓظَٔحٍ٣ش ٗ٘خ ١حًَُ٘ش ٝحُؼَٔ ػِ ٠طط َٙ٣ٞك ٢ؿٔ٤غ
حُٔٞحهغ ١زوخ ً ُوطش حُظطٝ َ٣ٞحُظلي٣غ حُٟٔٞلش كِٓ ٢لن ٍهْ ( ٖٓ )9حُؼوي ٝكوخ ً ُلٌْ حُز٘ي طخٓؼخًٝ ، 4/طَط٤زخً ػِٓ ٠خ طويّ
 ٌٕٞ٣حُؼوي حُٔزَّ ر ٖٓ ًَ ٖ٤حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص حٌُٔ٤خ٣ٝش رٜلظٜخ ٓلٟٞخ ً ٖٓ  َ٣ُٝحالٓظؼٔخٍ ُظٔؼ َ٤حُيُٝش حُٔخٌُش
ألٓٞحٍ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝرًَٗ ٖ٤ش أٗيٍٝحٓخ ٗز ٖ٤طخًٔظ ٞٛ َ٤ػوي اىحٍ ١طٌخِٓض ُ ٚؿٔ٤غ حَُ٘١ٝ
حُالُٓش ُِؼوي حإلىحٍ.١
ٝك٤غ اٗ ٚال ٘٣خٍ ٖٓ حػظزخٍ حُؼوي ٓلَ حُِ٘حع ػويحً اىحٍ٣خً ،حُو ٍٞرؤٕ حألٓٞحٍ ٓلَ حُؼوي ،حأل ٍٞٛحُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ًَُ٘ش َٜٓ
ٗز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ  ٖٓ ،حألٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٌِٓ٤ش هخٛشٓ ،ظ ٠ط ٖٔ٠حُؼوي طَٜكخ ً ٗخهالً ٌُِٔ٤ش  ٌٙٛحألٓٞحٍ ،ػٔالً
رخُظلَهش ٓخُلش حُز٤خٕ ر ٖ٤حألػٔخٍ حُظ ٢طئى ٟاُ ٠حًظٔخد حُيُٝش ٌُِٔ٤ش أٓٞحُٜخ حُوخٛش ٝحُظَٜف كٜ٤خ رؤ ١طَٜف ٗخهَ ٌُِِٔ٤ش
ًخُز٤غ أ ٝحُٜزش ،أٓ ٝو٤ي ُٜخ ًظوَ َ٣كن ٖٓ حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش حأل٤ِٛش ػِٜ٤خ ًلن حالٗظلخع أ ٝكن حالٍطلخم أ ٝحُلوٞم حُؼ٤٘٤ش
حُظزؼ٤ش ًخَُ ٖٛحَُٓٔ ٢أ ٝكوٞم حالٓظ٤خُٝ ،حػظزخٍ  ٌٙٛحألػٔخٍ أػٔخال اىحٍ٣ش.
ٝك٤غ إ حُلوَس حُؼخٗ٤ش ٖٓ حُٔخىس ( ٖٓ )1حُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 27ش  1994ر٘ؤٕ حُظلٌ ْ٤ك ٢حُٔٞحى حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش حُٔ٠خكش
رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 9ش  1997ط٘ ٚػِ ٠أٗٝ( ٚرخُ٘ٔزش اُ٘ٓ ٠خُػخص حُؼوٞى حإلىحٍ٣ش  ٌٕٞ٣حالطلخم ػِ ٠حُظلٌ ْ٤رٔٞحكوش حَُ٣ُٞ
حُٔوظ ٚأ٣ ٖٓ ٝظ ٠ُٞحهظٜخ ٚٛرخُ٘ٔزش ُألٗوخ ٙحالػظزخٍ٣ش حُؼخٓشٝ ،ال ٣ـ ُٞحُظل ٞ٣ٞكًُ ٢ي)
ٝط٘ ٚحُٔخىس (ً ٖٓ ) 11حص حُوخٗ ٕٞػِ ٠أٗ( ٚال ٣ـ ُٞحالطلخم ػِ ٠حُظلٌ ْ٤اال ُِ٘و ٚحُطز٤ؼ ٢أ ٝحالػظزخٍ ١حٌُِٔ٣ ١ي
حُظَٜف ك ٢كوٞه) ...... ٚ
ٝك٤غ إ ٓلخى ٓخ طويّ إٔ حأل ٞٛ َٛػيّ ؿٞحُ حُظلٌ ْ٤ك٘ٓ ٢خُػخص حُؼوٞى حإلىحٍ٣شٝ ،إٔ (ٓٞحكوش حُ )َ٣ُٞػِ ١َٗ ٠حُظلٌْ٤
ك٘ٓ ٢خُػخص حُؼوٞى حإلىحٍ٣ش  ١َٗ ٢ٛؿ٣ ١َٛٞظَطذ ػِ ٠طوِل ٚرطالٕ حًَُ٘ ١حط ،ٚكوي أٍٝى طوَُ َ٣ـ٘ش حُ٘ج ٕٞحُيٓظ٣ٍٞش
ٝحُظَ٘٣ؼ٤ش إٔ طِي حُٔٞحكوش (ٝؿٞر٤ش) ٝأٜٗخ ال طٌ ٕٞاال ٖٓ (حُ َ٣ُٞحُٔوظ )ٚأ٣ ٖٓ ٝظ ٠ُٞحهظٜخ ٚٛرخُ٘ٔزش ُألٗوخٙ
حالػظزخٍ٣ش حُؼخٓشٝ ،كيى حُظوَ َ٣حألٗوخ ٙحالػظزخٍ٣ش حُؼخٓش حُظ ٢طظ ٠ُٞحهظٜخ ٙحُ َ٣ُٞرؤٜٗخ (حألٗوخ ٙحالػظزخٍ٣ش حُؼخٓش
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حُظ ٢ال طظزغ حًُ َ٣ُٞخُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخص) ٔ٤ُٝض حُ٤ٜجخص حُؼخٓش حُظ ٢طظزؼٝ .ٚاكٌخٓخ ً ُٞ٠حر ٢حالُظـخء اُ ٠حُظلٌ ْ٤ك٢
ٓ٘خُػخص حُؼوٞى حإلىحٍ٣ش كظَ حَُٔ٘ع حُظل ٞ٣ٞكًُ ٢ي حالهظٜخ ٙكال ٣زخَٗ ٙاال ٖٓ أ ُٚ ًَٝحُوخٗ ٌٙٛ ٕٞحُٜٔٔش ،اػال ًء
ُ٘ؤٜٗخ ٝطويَ٣حً ُوطٍٞطٜخٝ ،الػظزخٍحص حُٜخُق حُؼخّٝ ،رخػظزخٍ إٔ حُٔ٣ َ٣ُٞؼَ حُيُٝش كُٝ ٢حٍط( .ٚطوَُ َ٣ـ٘ش حُ٘جٕٞ
حُيٓظ٣ٍٞش ٝحُظَ٘٣ؼ٤ش حُٔويّ اٍُ ٠ثٓ ْ٤ـِْ حُ٘ؼذ رظخٍ٣ن .)1997/4/21
ٝك٤غ إ حُزٔٓ ٖ٤خ طويّ إٔ ٓٞحكوش حُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚػِ ١َٗ ٠حُظلٌ ْ٤ك٘ٓ ٢خُػخص حُؼوٞى حإلىحٍ٣ش رخُظطز٤ن ػِ ٠حُٔ٘خُػش
حُٔخػِش طلٌٜٔخ ٟٞحر ٢طَ٘٣ؼ٤ش ال كٌخى ٜٓ٘خ:
أ ُٜٝخ :إٔ ٓٞحكوش حُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚحُٔٔؼَ ُِيُٝش كُٝ ٢حٍطٞٓ ٢ٛ ٚحكوش ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ ال ٜ٣ق َٗ ١حُظلٌ ْ٤ك٘ٓ ٢خُػخص
حُؼوي حإلىحٍ ١اال رٞؿٞىٛخ رٞ٠حرطٜخ حُٔوٍَس هخٗٗٞخًٝ ،رظوِلٜخ ػِ ٠أٗ ١ل٣ ٞزطَ حَُ٘ َ٤ٜ٣ٝ ١ػيٓخ ً ال طظـ َ٤رٝ ٚال٣ش أٝ
حهظٜخ٣ٝ ٙزطَ ًَ اؿَحء ؿَ ٟكخٍ طوِق طِي حُٔٞحكوش .
ٝػخٜٗ٤خ  :إٔ حُ َ٣ُٞحُٔوظٝ ٚكي ٙى ٕٝؿ ٞٛ َٙ٤حُٔ٘ ١ٞر ٚحُٔٞحكوش ػِ ١َٗ ٠حُظلٌ ْ٤حُٔ٘خٍ اُ ٚ٤رخُ٘ٔزش ُُٞحٍطٝ ٚحُ٤ٜجخص
حُؼخٓش ٝحُٞكيحص حإلىحٍ٣ش حُظخرؼش ُٞٓ ٚحء طٔظؼض طِي حُ٤ٜجخص حُؼخٓش رخُ٘و٤ٜش حالػظزخٍ٣ش أ ُْ ٝطظٔظغ رٜخ ،أٓخ حألٗوخٙ
حالػ ظزخٍ٣ش حُؼخٓش حُظ ٢طظ ٠ُٞحهظٜخ ٙحُ َ٣ُٞكٔ٤ُ ٢ٜض حُ٤ٜجخص حُؼخٓش أ ٝحُٞكيحص حإلىحٍ٣ش حُظ ٢طظزغ حُٝ ،َ٣ُٞاٗٔخ ٢ٛ
حألٗوخ ٙحالػظزخٍ٣ش حُؼخٓش حُظ ٢ال طظزغ َ٣ُٝحً رٌحطً ٚخُـٜخُ حًَُُِِٔٔ ١لخٓزخصًُ ،ي إٔ حُ٤ٜجخص حُؼخٓش حُظخرؼش ُِ َ٣ُٞال
طٔظوَ ػ٘ٝ ٚاٗٔخ طو٠غ إلَٗحك  ٚػِٜ٤خ ٞٓٝحكوظٝ ٚحػظٔخىُ ٙوَحٍحطٜخ أٍ ٝكٜ٠خ رٛٞل ٚحُِٔطش حُٛٞخث٤ش ػِ ٠طِي حُ٤ٜجخص.
 ٖٓٝػْ ال ٣ـ٘ ٢ػٖ ٓٞحكوش حُ َ٣ُٞحُٔوظ ٚػِ ١َٗ ٠حُظلٌ ْ٤ك٘ٓ ٢خُػخص حُؼوي حإلىحٍ ١طٞه٤غ ٍثٓ ْ٤ـِْ اىحٍس حُ٤ٜجش
حُؼخٓش حُظخرؼش ُ ٚػِ ٠حُؼوي أ ٝحطلخم حُظلٌ ْ٤أ ٝحُٔل ٚ٘ٓ ٝٞك ٢طٞه٤غ حُؼوي كِجٖ ؿخُ حُظل ٞ٣ٞك ٢ر٘ٞى حُؼوي حإلؿَحث٤ش
ٝحُٟٔٞٞػ٤ش كبٗ ٚال ٣ـ ُٞحُظل ٞ٣ٞك ٢حُظٞه٤غ أ ٝحُٔٞحكوش ػِ ١َٗ ٠حُظلٌ ٖٓٝ ْ٤ػْ كال حهظٜخ ٙهخٗ ٢ٗٞألٛ ٖٓ ١ئالء ك٢
ًُي ٝال ؿٞحُ ُظل ُْٜ ٞ٣ٞأُ ٝـ َْٛ٤كٌٛ ٢ح حالهظٜخ.ٙ
ٝػخُؼٜخ  :إٔ حُوطخد حُظَ٘٣ؼ ٢رٔ ٕٞٔ٠حُوخػيس حُوخٗ٤ٗٞش ٓٞؿُ ٚطَك ٢حُظؼخهي ٖٓٔ ٍؿزٞح ك ٢اىٍحؽ َٗ ١حُظلٌ ْ٤ك٢
ٓ٘خُػخص حُؼوٞى حإلىحٍ٣ش حُٔزَٓش رٜٔ٘٤خ ،كُِ ْ٤طَف إٔ ِ٣و ٢رؼذء حُظؤًي ٖٓ طلون حُٔٞحكوش ػِ ٠حُطَف ح٥هَٝ ،اٗٔخ ػِ٠
ًِٜٔ٤خ حُٔؼُٟٞ ٢غ حَُ٘ ١حُٔظلن ػِ ٚ٤كٔ٤خ رٟٞٓ ْٜ٘٤غ حُظطز٤ن ٝاال ًخٕ ًُي طوخػٔخً ػٖ طِز٤ش حُوطخد حُظَ٘٣ؼ،٢
ٝحٗ٤ٜخػخ ً ٝهزٞالً ُالهظٜخ ٙحألُِٔ َ٤ٛلٌٔش حُٔوظٜش أٛالً ر٘ظَ حُِ٘حع.
ٝك٤غ اٗٓ ٚظً ٠خٕ ٓخ طويّ ؿٔ٤ؼًٝ ،ٚخٕ حُؼوي حُٔو ٢٠رزطالٗ ٚطزؼخ ً ُزطالٕ ٝحٗؼيحّ اؿَحءحص ر٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ
ٝحُ٘ٔ٤ؾ هي ط ٖٔ٠ك ٢حُٔخىس حُٞحكيس ٝحُؼَ٘١َٗ ٚ٘ٓ ٖ٣خ ً ُِظلٌ ْ٤ر ٖ٤حُطَك ٖ٤ك ٢أِٗ ١حع ٘٘٣ؤ ػٖ حُؼوي أ٣ ٝظؼِن رًٝ ،ٚخٕ
ٌٛح حَُ٘ٞٓ َ٘٣ ُْ ١حكوش حُ َ٣ُٞحُٔوظ َ٣ُٝ ٞٛٝ ٚحالٓظؼٔخٍ ،رـ َ٤هالف كًُ ٢ي ر ٖ٤ؿٔ٤غ أَ١حف حُؼوي ٝأَ١حف حُيػٟٞ
حُٔخػِشٝ ،اٗٔخ ٝهغ حُؼوي ٓظ٘ٔ٠خً حٍَُ٘ ١ثٓ ْ٤ـِْ اىحٍس حًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحُٔالرْ  ٖٓٝ ،ػْ ٌٕٞ٣
َٗ ١حُظلٌ ْ٤حُٔ٘خٍ اُ ٚ٤هي ٝهغ رخ١الً رطالٗخ ً ٓطِوخ ً ال أػَ ُٝ ٞٛ ٌٕٞ٣ٝ ٚحُؼيّ ٓٞحء ٓٝخ ٣ظَطذ ػًُِ ٠ي ٖٓ آػخٍ.
ٝك٤غ اٗٓ ٚظً ٠خٕ ٓخ طويّ ًٝ ،خٗض حُٔلٌٔش هي أٍؿؤص حُل َٜك ٢حُيكغ حُٔزي ٖٓ ٟحًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِوطٖ ٝحُـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ
ٝحُٔالرْ رؼيّ هز ٍٞحُيػُٞ ٖ٤٣ٞؿٞى ٓ٘خٍ١ش طلٌٛٝ ( ْ٤لظٜخ َٗ ١طلٌ٣ )ْ٤و ٢٠رخهظٜخ ًَِٓ ٙحُوخَٛس حإلهُِِ ٢ٔ٤ظلٌْ٤
حُظـخٍ ١حُي ٢ُٝرظٔ٣ٞش أِٗ ١حع ػٖ ٣َ١ن حُظلٌ ، ْ٤كبٗٝ ٚهي ػزض ُِٔلٌٔش ٝهٞع َٗ ١حُظلٌ ْ٤حُٞحٍى رخُز٘ي حُٞحكي ٝحُؼَٖ٘٣
ٖٓ حُؼوي رخ١الً رطالٗخ ً ٓطِوخ ً ال أػَ ُ ٖٓٝ ٚػْ ٛخٍ ٝحُؼيّ ٓٞحء  ،كبٕ ٌٛح حُيكغ ٣ـي ٝػِ ٠ؿ٘ٓ َ٤ي ٖٓ حُوخٗ ٕٞهِ٤وخً رخَُك.ٞ
ٝك٤غ اٗٝ ٚك٠الً ػٔخ طويّ كبٕ حُٔٔظؼَٔ ك ٢حُؼوٞى حُظٞ٘٣ ٢رٜخ حُلٔخى ال  ٌٕٞ٣كٌ٘ٓ ٢ظ ٚحُِـٞء اُ ٠حُظلٌ ْ٤حُيٝ ٢ُٝكوخً
ُالطلخه٤ش حُوخٛش رظٔ٣ٞش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ حالٓظؼٔخٍ ر ٖ٤حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ى ٍٝأهَ (ICSID) ١حُٔٞهغ ػِٜ٤خ رٞحٗ٘طٖ
رظخٍ٣ن  11كزَحٝ 1972 َ٣حُظ ٢ػَٔ رٜخ حػظزخٍحً ٖٓ ٝ ،1972 ٚ٤ٗٞ٣ 2حُظ ٢ىهِض ك ِ٤حُظ٘ل ٌ٤رخُ٘ٔزش ُـٔ٣ٍٜٞش ٓ َٜحُؼَر٤ش
رظخٍ٣ن ًُٝ ، 1972 ٚ٤ٗٞ٣ 2ي ألَٓ: ٖ٣
حألَٓ حأل ٍٝـ إٔ حالهظٜخ ٙحُٔؼوٞى ًَُِِٔ حُيُ ٢ُٝظٔ٣ٞش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ حالٓظؼٔخٍ حُٔ٘ ٜٙٞػِ ٚ٤ك ٢حُٔخىس (ٖٓ )1
حالطلخه٤ش حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ ر٘ظَ أ٣ش ِ١زخص ُِظلٌ ْ٤حُي ٢ُٝػٖ أ٣ش هالكخص هخٗ٤ٗٞش ط٘٘ؤ ٓزخَٗس ػٖ حٓظؼٔخٍ ر ٖ٤ىُٝش ٓظؼخهيس ٝرٖ٤
ٓٞح ٖٓ ٖ١ىُٝش أهَٓ ٟظؼخهيس ٝكوخً ُِٔخىس ( ٖ ٓ )25حالطلخه٤ش ال ٣ظلون اال اًح ٝحكن َ١ك ٢حُِ٘حع "ًظخرش" ػِ ٠طوئٜ٣خ ًَُِِٔ
 ،كبًح أػط ٠حُطَكٞٓ ٖ٤حكوظٜٔخ ال ٣لن ألٜٔ٘ٓ ١خ إٔ ٔ٣لذ طِي حُٔٞحكوش ى ٕٝهز ٖٓ ٍٞحُطَف ح٥هَ ٝ ،حُؼخرض إٔ أٖٓ ١
َ١ك ٢حُظؼخهي ك ٍٞر٤غ َٗٝحء ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ُْ ُ٣ؼٞٓ ٢حكوظً" ٚظخرش" ػِ ٠طوي٘ٓ ْ٣خُػخطٜٔخ ػٖ ٌٛح
حُؼوي ًَُِِٔ حُيُ ٢ُٝظٔ٣ٞش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ حالٓظؼٔخٍ حُٔ٘ ٜٙٞػِ ٚ٤ك ٢حُٔخىس ( ٖٓ )1حالطلخه٤ش  ،رَ ػِ ٠حُؼٌْ ٖٓ
ًُي كوي حطلن حُطَكخٕ ػِ ٠حُِـٞء ػ٘ي حُِ٘حع اُ ٠حُظلٌ ْ٤حُٔلِ ٢حٌُ ١ػزض رطالُِٗٔ ٚزذ حُٔخُق ر٤خًٗٔ ، ٚخ أٗٝ ٚكوخً ُلٌْ
حُٔخىس ( ٖٓ ) 26حالطلخه٤ش ًحطٜخ طؼظزَ ٓٞحكوش حألَ١حف ػِ ٠حُظلٌ ْ٤ك ٢ظَ  ٌٙٛحالطلخه٤ش ٓٞحكوش ػِ ٠حٓظزؼخى أ ١ػالؽ آهَ ٓخ ُْ
 ٚ٘٣ػِ ٠هالف ًُي  ٖٓٝ ،ػْ كوي طو َ٤حُٔظؼخهيحٕ حُظلٌ ْ٤حُٔلِٔٓ ٢ظزؼي ٖ٣حُظلٌ ْ٤حُي ٢ُٝحُٔ٘ ٜٙٞػِ ٚ٤ك ٢حالطلخه٤ش
حُوخٛش رظٔ٣ٞش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ حالٓظؼٔخٍ ر ٖ٤حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ى ٍٝأهَ. (ICSID) ١
ٝحألَٓ حُؼخٗ ٢ـ إٔ حُٔٔظوَ ػِ ٚ٤كِٗ ٢حػخص حُظلٌ ْ٤أٓخّ ًَِٓ طٔ٣ٞش ٓ٘خُػخص حالٓظؼٔخٍ رٞحٗ٘طٖ (حإلًٔ٤ي)  ،إٔ " حُؼوي
حُٔظل َٜػِ ٚ٤رطَ٣ن حُلٔخى ؿ َ٤ؿي َ٣رخُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش حُٔوٍَس ُالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش ٝحُظ٣ ٢ـطٜ٤خ ٘٣ٝظَ ٓ٘خُػخطٜخ ًَِٓ
31

، ordre public international

طٔ٣ٞش ٓ٘خُػخص حالٓظؼٔخٍ كٝ ٢حٗ٘طٖ ُٔ ،خ كٜ٤خ ٖٓ ٓوخُلش ُِ٘ظخّ حُؼخّ حُي٢ُٝ
ُِ٘ٝظخّ حُؼخّ حُيحهِ. ٢
٣ٝئًي ًُي ٣ٝيػٔ ٚحُٔٞحرن حُظلٌ٤ٔ٤ش حُٜخىٍس ػٖ ٤ٛجخص حُظلٌٝ ْ٤كوخ ً ألكٌخّ حالطلخه٤ش حُوخٛش رظٔ٣ٞش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ
حالٓظؼٔخٍ ر ٖ٤حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ى ٍٝأهَ (ICSID) ١حُٔٞهغ ػِٜ٤خ رٞحٗ٘طٖ رظخٍ٣ن  11كزَحٜ٘ٓٝ ،1972 َ٣خ ٓخ ٛيٍ ػٖ ًَِٓ
طٔ٣ٞش ٓ٘خُػخص حالٓظؼٔخٍ رٞحٗ٘طٖ (حإلًٔ٤ي) ٤ٛ ٖٓ ،جش حُظلٌ ْ٤ك ٢حُو٤٠ش حُظلٌ٤ٔ٤ش ٍهْ [ ICSID Case No.
 ، ]ARB/00/7رظخٍ٣ن  2006/10/4ك ٢حُِ٘حع حُوخثْ رًَٗ ٖ٤ش ٟ World Duty Free Limitedي حُـٔ٣ٍٜٞش حٌُ٤٘٤ش
ك ٍٞه٤خّ حُلٌٓٞش حٌُ٤٘٤ش رلٔن ػوي حُظِحّ ططٓ َ٣ٞطخٍ ً٤٘٤خ حُي ، ٢ُٝكوي ر٘٤ض ٤ٛجش حُظلٌ ْ٤ك ٢حُلوَس  ٖٓ 157حُلٌْ أٗ: ٚ
"157. In light of domestic laws and international conventions relating to corruption, and in light
of the decisions taken in this matter by courts and arbitral tribunals, this Tribunal is convinced
that bribery is contrary to the international public policy of most, if not all, States or, to use
another formula, to transnational public policy. Thus, claims based on contracts of corruption or
"on contracts obtained by corruption cannot be upheld by this Arbitral Tribunal.
ٓٝلخى  ٌٙٛحُلوَس أٗ: ٚ
"ٛٝي٣خ ً رٔخ ٍٝى ك ٖٓ ًَ ٢حُوٞحٗ ٖ٤حُيحهِ٤ش ٝحالطلخه٤خص حُي٤ُٝش حُٔظؼِوش رخُلٔخىٝ ،كٟٞ ٢ء حألكٌخّ حُٜخىٍس ك ٢حُوٜٙٞ
ٖٓ حُٔلخًْ ٤ٛٝجخص حُظلٌ ، ْ٤كبٗ ٌٕٞ٣ ٚهي ٝهَ ك ٌٙٛ َ٤ٟٔ ٢حُ٤ٜجش إٔ ؿَٔ٣ش حَُٗٞس طوخُق حُ٘ظخّ حُؼخّ حُي ٢ُٝكٓ ٢ؼظْ ،
إ ُْ  ٌٖ٣ك ٢ؿٔ٤غ  ،ى ٍٝحُؼخُْ ٌُٜٝ ،ح كبٕ حُيػخ ٟٝحُٔز٘٤ش ػِ ٠ػوٞى حُلٔخى أ ٝػِ ٠ػوٞى طْ حُظل َٜػِٜ٤خ رطَ٣ن حُلٔخى ،
ال  ٌٖٔ٣إٔ طلظ ٠رظؤ٤٣ي ٤ٛجش حُظلٌ ْ٤حُٔخػِش ".
حألَٓ حٌُ ١هِٜض ٓؼ٤ٛ ٚجش حُظلٌ ْ٤كٜٗ ٢خ٣ش كٌٜٔخ اُ ٠إٔ:
"3) The Claimant is not legally entitled to maintain any of its pleaded claims in these proceedings
"as a matter of ordre public international and public policy under the contract’s applicable laws.
" إٔ حًَُ٘ش حُٔيػ٤ش ُُٜ ْ٤خ هخٗٗٞخ ً حُلن كِ١ ٢زخطٜخ حُٔويٓش أػ٘خء  ٌٙٛحإلؿَحءحص ٗظ٤ـش ُِ٘ظخّ حُؼخّ حُيٝ ٢ُٝحُ٘ظخّ حُؼخّ
حُيحهُِِ ٢وخٗٝ ٕٞحؿذ حُظطز٤ن ٌَُ ٖٓ ىُٝظ ٢حُؼوي ".
حألَٓ حٌُ٣ ١ـؼَ ٌٛح حُؼوي حُزخٝ َ١كوخ ً ُٔخ حٓظوَ كٓ ٢ـخٍ حُظلٌ ْ٤حُي ٢ُٝأٓخّ ًَِٓ طٔ٣ٞش ٓ٘خُػخص حالٓظؼٔخٍ رٞحٗ٘طٖ
(حإلًٔ٤ي) ػويحً طْ حُظل َٜػِ ٚ٤رطَ٣ن حُلٔخى ٓ ٞٛٝ ،خ ٣ـؼِ٘ٓٝ ٚخُػخص حُٔٔظؼَٔ ك ٚ٤ؿ َ٤ؿي َ٣رخُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش حُٔوٍَس
ُالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش ٝحُظ٣ ٢ـطٜ٤خ ٘٣ٝظَ ٓ٘خُػخطٜخ ًُي حًَُِٔ ُٔ ،خ كًُ ٢ي ٖٓ ٓوخُلش ُِ٘ظخّ حُؼخّ حُيordre ٢ُٝ
public international
ٝك٤غ اٗٝ ٚطَط٤زخ ً ػِٓ ٠خ طويّ طظَ أٓ ٍٞطٜل٤ش آػخٍ ػوي ر٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ٝحٓظلوخهخص ًَ َ١ف
ٖٓ حهظٜخ ٙحُو٠خء حُٔٛ ١َٜخكذ حُٞال٣ش حُٔوٍَس ىٓظٍٞحً ٝهخٗٗٞخ ً ٔ٣ٝو ٢حإلىػخء رٞؿٞى أٓ ١زُِ َ٤ـٞء ُِظلٌ ْ٤حُٔلِ٢
رؼي ػزٞص رطالٕ َٗ ١حُظلٌٝ ْ٤كوخ ً ُلٌْ حُلوَس حُؼخٗ٤ش ٖٓ حُٔخىس ( ٖٓ )1حُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 27ش  1994ر٘ؤٕ حُظلٌ ْ٤ك ٢حُٔٞحى
حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش حُٔ٠خكش رخُوخٍٗ ٕٞهْ ُ٘ٔ 9ش ًٔ ،1997خ ٔ٣و ٢أ ١اىػخء رؤ ١حهظٜخُِ ٙظلٌ ْ٤حُيٝ ٢ُٝكوخً ُالطلخه٤ش
حُوخٛش رظٔ٣ٞش حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ حالٓظؼٔخٍ ر ٖ٤حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ى ٍٝأهَ ، (ICSID) ١حُٔٞهغ ػِٜ٤خ رٞحٗ٘طٖ رظخٍ٣ن 11
كزَحٝ 1972 َ٣حُظ ٢ػَٔ رٜخ حػظزخٍحً ٖٓ ٝٝ ، 1972 ٚ٤ٗٞ٣ 2كوخً ُِٔٞحرن حُظلٌ٤ٔ٤ش أٓخّ ًَِٓ طٔ٣ٞش ٓ٘خُػخص حالٓظؼٔخٍ
رٞحٗ٘طٖ (حإلًٔ٤ي) حُظ ٢طـؼَ ٓ٘خُػخص ػوٞى حالٓظؼٔخٍ حُٔز٘٤ش ػِ ٠حُلٔخى أ ٝحُٔظلِٜش ػٖ ٣َ١ن حُلٔخى ؿ َ٤ؿيَ٣س رخُلٔخ٣ش
حُي٤ُٝش .
ٝك٤غ اُٗٝ ٚجٖ ًخٗض حُؼُٔٞش ىحكؼخ ً ُوٜوٜش حًَُ٘خص ٝحٌُِٔ٤ش حُؼخٓش ك ، َٜٓ ٢كبٕ  ٌٙٛحُٔلٌٔش ٝهي ٛخُٜخ ٓخ حٗطٞص ػِٚ٤
حُيػٓ ٖٓ ٟٞؼخُْ حُلٔخى حٌُ ١ػخع ك ٢أٓالى حُيُٝش ٝأٓٞحُٜخ كخٓظزخكٜخ ٝأٛيٍٛخ ُظ٘ ٙٞاُ ٠كٔخى ؿي هطٛ َ٤خكذ ط٘لٛ ٌ٤لوش
ر٤غ ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ  ،أال  ٞٛٝطٔ َ٣ٞحُـٜخص حألؿ٘ز٤ش ُوَحٍحص حُوٜوٜش ك َٜٓ ٢حٌُ ١ؿخء ٖٟٔ
كِٓش ٖٓ حإلؿَحءحص حُظِٓض رٜخ ٓ ٍُِٞٛٞ َٜاُ ٠حطلخم ٓغ حُز٘ي حُي٘ٛٝ ٢ُٝيٝم حُ٘وي حُيُِ ، ٢ُٝظوِٜٗ ٖٓ ٚق ىٜٗٞ٣خ
حُوخٍؿ٤ش ٓطِغ طٔؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخٝ ، ٢ٟحُظً ٢خٗض هٗ َ٤خٛي ػِ ٠حُظيهَ حُٔخكَ ك ٢حُ٘ج ٕٞحالهظٜخى٣ش حُيحهِ٤ش ُِزالى
ٝطٔو َ٤أٓٞحٍ حُٔ٘ق ٝحُٜزخص حَُٔ٘١ٝش ُِٔٔخّ رٔ٤خىس حُٝ ٖ١ٞطلو٤ن ؿخ٣خص حُوٜوٜش ى ٕٝحُ٘ظَ أل٣ش حػظزخٍحص حؿظٔخػ٤ش
٣ٝ ،زًُ ٖ٤ي ٖٓ هالٍ حإل١الع ػِ( ٠حطلخه٤ش ٓ٘لش َٓ٘ٝع حُوٜوٜش ر ٖ٤كٌٓٞظ ٢ؿٔ٣ٍٜٞش ٓ َٜحُؼَر٤ش ٝحُٞال٣خص حُٔظليس
حألَٓ٤ٌ٣ش) ـ ٓٔؼِش ك ٢حًُٞخُش حألَٓ٤ٌ٣ش ُِظ٘ٔ٤ش حُي٤ُٝش ـ حُٔٞهؼش رخُوخَٛس رظخٍ٣ن ٝ ، 1993/9/30حُٜخىٍ رخُٔٞحكوش ػِٜ٤خ هَحٍ
ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش ٍهْ ُ٘ٔ 534ش ٝ 1993حُظ ٢كظ٤ض رٔٞحكوش ٓـِْ حُ٘ؼذ رظخٍ٣ن ٝ 1994/3/8طٜي٣ن ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش
رظخٍ٣ن َ٘ٗٝ 1994/3/12ص رخُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش روَحٍ  َ٣ُٝحُوخٍؿ٤ش ٍهْ ُ٘ٔ 39ش  1994رظخٍ٣ن ٝ 1994/5/5طْ حُؼَٔ رٜخ
حػظزخٍحً ٖٓ ٝ ، 1994/9/30هي أٍٝىص حالطلخه٤ش إٔ ٛيكٜخ ٓٔخػيس حُٔٔ٘ٞف (ؿٔ٣ٍٜٞش ٓ َٜحُؼَر٤ش) ك ٢ط٘ل ٌ٤رَٗخٓـٚ
ُِوٜوٜش ٖٓ هالٍ حُظط َ٣ٞحُٔئٓٔٝ ٢طوي ْ٣حُٔٔخػيس ُز٤غ َٓ٘ٝػخص ٝأ ٍٞٛػخٓش طزِؾ َٝ٘ٓ 150ػخ ً ٝأ ٖٓ َٛحألٍٞٛ
حٌُزَ٤س حُظ ٢طٔظٌِٜخ حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش ٝ ،إٔ حَُٔ٘ٝع ٓٞ٤كَ حُوزَحص ٝط٘ٔ٤ش هيٍحص ٌٓظذ هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٝحًَُ٘خص
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حُوخر٠ش ٝر٘ٞى حُيُٝش ُظ٘ل ٌ٤حُٜٔخّ حُوخٛش رخُوٜوٜش ٞٓٝ ،ف ٣ظطِذ حَُٔ٘ٝع طٔ٣ٞالً ٖٓ حًُٞخُش حألَٓ٤ٌ٣ش ُِظ٘ٔ٤ش حُي٤ُٝش
هيٍ ٕٞ٤ِٓ 35 ٙىٝالٍ أَٓٝ ،٢ ٌ٣إٔ حَُٔ٘ٝع ٓ ًَِ٤ػِ ٠طٔ َ٣ٞهٔٔش ٓـخالص ٍث٤ٔ٤ش أُٜٝخ (حُظَ٣ٝؾ ُِزَٗخٓؾ) ٝ ،ػخٜٗ٤خ
(حُظط َ٣ٞحُظ٘ظٝ ، )٢ٔ٤ػخُؼٜخ (حُٔز٤ؼخص) رظٞك َ٤هيٓخص ًَُِ٘ش حُوخر٠ش ػٖ ٣َ١ن ٌٓظذ هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ُٝز٘ٞى حُيُٝش ػٖ
٣َ١ن حُز٘ي حًَُِٔ ١حُُٔ ١َٜظوٛ ْ٤٤الك٤ش حُؼ٘خ َٛحَُٔٗلش ُِوٜوٜش ُِؼَ ٝك ٢حُٔٞم ٝحُٔٔخػيس ك ٢حُٜٔٔش حُِٔلش
حُوخٛش رز٤غ  ٌٙٛحُؼ٘خٍٝ ، َٛحرؼٜخ (طط َ٣ٞحألىٝحص حُٔخُ٤ش) ٝ ،هخٜٓٔخ (طيػ ْ٤حطوخً حُوَحٍ) ٝ ،هي أىَ٣ص ٓٔج٤ُٞخص ط٘لٌ٤
حُوٜوٜش رٞحٓطش (ٌٓظذ حُ٘ج ٕٞحُٔخُ٤ش ٝحالٓظؼٔخٍ حُظخرغ إلىحٍس حُظـخٍس ٝحالٓظؼٔخٍ رخًُٞخُش حألَٓ٤ٌ٣ش ُِظ٘ٔ٤ش حُي٤ُٝش) ٢ٛٝ
ؿٜش أؿ٘ز٤ش طلٌٔض طٔخٓخً ك ٢حُٔٔج٤ُٞخص حُوخٛش رخُظ٘لٝ ، ٌ٤ػٖ أِٓٞد حُٔٔخػيس ك ٢ػِٔ٤ش حُز٤غ ٗ ٚحُِٔلن ٍهْ (ٖٓ )1
حالطلخه٤ش ػِ ٠إٔ حًُٞخُش حألَٓ٤ٌ٣ش ُِظ٘ٔ٤ش حُي٤ُٝش ٓظزَّ ػويحً ُٔٔخػيس حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش ك ٢ػِٔ٤ش حُز٤غ ٓغ ًٍٞٔٗٞطٖٓ ّٞ٤
ر٘ٞى أػٔخٍ أَٓ٤ٌ٣ش ٣ي َٙ٣ر٘ي أَٓٝ ٢ٌ٣حكي ٞ٤ٓٝ ،كَ حُؼوي ٓـٔٞػش ٖٓ حُلٞحكِ ُِٔوخُ ٍٝظ٘لٓٝ ٌ٤ظخرؼش ػِٔ٤خص حُز٤غ ك٢
ٓٗٝ ، َٜظْ ػِٔ٤خص حُيكغ ػ٘ي حُظ َٛٞاُ ٠حطلخم ر( ٖ٤حُِٔطش حُٔوظٜش رخُوٜوٜش ك ٢حُلٌٓٞش) ٓٞحء حًَُ٘ش حُوخر٠ش أٝ
ٌٓظذ هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ أ ٝر٘ي حُيُٝش ٓغ ٓوخ ٍٝهيٓخص حُو٤خّ رخُز٤غ ًٔ ،خ طزَّ ػوٞىحً ٓٔظوِش ٓغ حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش طَ٘ٔ
٤ٛخًَ أطؼخد ٓليىس ِٓلخ ً طزؼخ ً ُِ٘ـخف أ ٝحإلهلخم ٝأطؼخد (حُٔلخٟٝخص حُٔظؼِوش رؼِٔ٤ش حُز٤غ) ٘ٓٝ ،لض حالطلخه٤ش ُِـخٗذ حألَٓ٢ٌ٣
(حًُٞخُش) كن حُٔظخرؼش ٝحَُٔحؿؼش ٝحُظو ْ٤٤رخال ٗظَحى رٜلش ٓ٘ظظٔش ٓغ ٓٞظلٌٓ ٢ظذ هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٝحًَُ٘خص حُوخر٠ش ،
ًٌُٝي ػٖ ٣َ١ن (حُظوخٍٝ )َ٣هُٞض ُِـخٗذ حألَٓ ٢ٌ٣كن (طلي٣ي حُوٞ٤ى ػِ ٠حٓظَٔحٍ حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش ك ٢ػِٔ٤ش
حُظو٤ٜ٤ٜش) (حُز٘ي ٍحرؼخً ٖٓ حُِٔلن ٍهْ ٝ ، )1أٗخٍص حالطلخه٤ش اُ ٠أٜٗخ ط٠غ ك ٢حػظزخٍٛخ ٓٔخٔٛخص حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش
حُٔوٍَس ٌُحص حُـَ ٝحُظ ٢طز٘٤ظٜخ ٖٓ طٞك َ٤حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش ُٔزِؾ  ٕٞ٤ِٓ 23ؿُٜ٘ ٚ٤خُق ٌٓظذ هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٖٓ
كٔخد حُزخد حُؼخُغ ٖٓ ِٓ٤حٗ٤ش حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش ػٖ حُٔ٘ش حُٔخُ٤ش( 1993 / 1992حُز٘ي ٓخىٓخً ٖٓ حُِٔلن ٍهْ ٖٓ 1
حالطلخه٤ش) ٓٝخ طالٛخ ٖٓ ِٓ٤حٗ٤خص  ،ػْ أٗخٍص حالطلخه٤ش ك ٢هظخّ حُِٔلن ٍهْ (ٜ٘ٓ )1خ اُ ( ٠حُظِحّ حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش رظويْ٣
طوخٍ٣ٞ٘ٓ َ٣ش اُ ٠حًُٞخُش حألَٓ٤ٌ٣ش ُِظ٘ٔ٤ش حُي٤ُٝش ػٖ ػيى حَُٔ٘ٝػخص حُؼخٓش ٝحُؼ٘خ َٛحَُٔٗلش ُِوٜوٜش حُظ ٢طْ ر٤ؼٜخ
ر٘ـخف ٗظ٤ـش ُزَٗخٓؾ حُظو٤ٜ٤ٜش ٝػِٔ٤خص حُز٤غ حُظ ٢ط٘ٔ٠ض ٓٔخػيس حًُٞخُش حُوخٛش رؼِٔ٤خص حُز٤غ ٝ ،ارالؽ حًُٞخُش حألَٓ٤ٌ٣ش
ػٖ ٣َ١ن ٌٓظذ هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ػ٘ي اطٔخّ ًَ ػِٔ٤ش ٖٓ ػِٔ٤خص حُز٤غ ٝرؤ٤ش أطؼخد حُ٘ـخف حُٔيكٞػش ) ٝ ،أٍٝى حُِٔلن ٍهْ
( ٖٓ )2حالطلخه٤ش رؼ ٞأكٌخّ حَُ٘حء ٖٓ حُٔ٘لش كؤٝؿذ ػِ ٠حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜش ػ٘ي طِٜٔ٣ٞخ ُٔ٤خٍحص ٖٓ حُٔ٘لش إٔ طٌٖٓ ٕٞ
٘ٛغ حُٞال٣خص حُٔظليس حألَٓ٤ٌ٣ش ٝ ،إٔ  ٌٕٞ٣حُ٘وَ حُـ ١ٞحُٔٔ ٖٓ ٍٞحُٔ٘لش ٌُِِٔ٤ش أ ٝحألٗوخٝ ٙأٓظؼظ ْٜحُ٘و٤ٜش ػِ٠
ٗخهالص طلَٔ ػالٓش حُٞال٣خص حُٔظليس حألَٓ٤ٌ٣ش .
ٝػًُِ ٠ي كبٕ ػِٔ٤خص حُوٜوٜش ٜ٘ٓٝخ هٜوٜش ًَٗش ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ هي ىحٍص ربَٗحف ٍٝهخرش ٝطَٔ٣ٞ
ؿٜخص أؿ٘ز٤ش ٝٝكوخ ً ُظؼِٔ٤خطٜخ ٝطٞؿٜ٤خطٜخ ٝ ،أٜٓٔض أٓٞحٍ حُٔ٘لش ك ٢حَُؿزش حُـخٓلش إلطٔخّ حُوٜوٜش ك ٢أَٓع ٝهض ٝػِ٠
أٗ ١ل ٞرِٞؿخ ً الٓظ٘لخى حُٔزخُؾ حُٔليىس رخُٔ٘لش ٝطـ٘ذ ٓخ هي  ٠ٔٔ٣حإلهلخم حٌُٗ ٖٓ ١ؤٗ ٚحٓظَىحى ٓخ ػٔخ ٙهي َٛف ٖٓ طِي
حُٔ٘لش حألَٓ حٌُٓ ١خ ًخٕ ٘٣زـ ٢ػِٓ ٠ـِْ حُ٘ؼذ حُٔ٘لَ حًٌُ ١خٕ ٔ٣ؼَ حألٓش إٔ ٞ٣حكن ػِٓ ٠ؼَ طِي حُٔ٘لش حُٔخٓش رٔ٤خىس
حُيُٝش ٝحُظيهَ كٗ ٢جٜٗٞخ حُيحهِ٤ش ً ٞٛٝ ،حص ٓخ ًخٕ ٣ظؼٓ ٖ٤ؼ ٚػٍِ ٠ث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش حُٔخرن أال ٞ٣حكن ػِٜ٤خ حرظيح ًء ك٢
ٓ 1993/12/28غ حُظللع رَ٘ ١حُظٜي٣ن ػْ ٣ظ ٠ُٞحُظٜي٣ن ػِ ٠حالطلخه٤ش ك.1994/3/12 ٢
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ أػَ حُلٌْ حُو٠خث ٢ػِ٘ٓ ٠خم حالٓظؼٔخٍ كبٕ حُلٔخ٣ش حُوخٗ٤ٗٞش ُِٔٔظؼَٔ  ٖٓ ٢ٛأرَُ حُٔ٠خٗخص حُظ٣ ٢ؼي طليٝ
رخُٔٔظؼَٔ ٖ٣اُ ٠إ ٣وٍَٝح حطوخً هَحٍ حالٓظؼٔخٍ  ٖٓٝ ،ػْ  ٌٕٞ٣طلل ِ٤حُٔٔظؼَٔ حُـخى رٔ٘لٟٔ ٚخٗخص حُلٔخ٣ش ٖٓ حُظؼَٝ
ُٔوخ َ١حُزِي حُٔ٤٠قً ،خُلَٝد أ ٝحُظؤٓ ْ٤أ ٝحُٔ٘غ ٖٓ طلٗ َ٣ٞخطؾ حالٓظؼٔخٍ اُ ٠حُوخٍؽ  ٌٙٛ ،حُٔوخ َ١ال طظؼِن رخُظؼخَٓ
ٓزَ ك ُٜٚٞػِ ٠طؼخهيحط ٚك ٢حُيُٝش حُٔ٤٠لش ٓٝي ٟكَ ٚٛػِٜٓ ٠خُلٜخ حُ٤٘١ٞش ٝحالهظٜخى٣ش  ٖٓٝ ،ػْ
حُظـخٍُِٔٔ ١ظؼَٔ ُ ٝ
كبٕ حُٔٔظؼَٔ حُٔوطت ٝحٌُ ١طؼظَ ١طؼخهيحطٗ ٚزٜخص حُلٔخى ال  ٌٖٔ٣حػظزخٍٔٓ ٙظؼَٔحً كٖٔ حُ٘٤ش ٓٔ٤خ ػ٘يٓخ ٣ظٌ٘ق حُـَٝ
ٖٓ حُظؼخهي ٝأٓخُ٤ز ٚك ٢حٗظٜخى هٞحٗ ٖ٤حُيُٝش حُٔ٤٠لش ٝػيّ حُٔلخكظش ػِ ٠حُ٘٘خٓ ١لَ حالٓظؼٔخٍ ٝحُظوخػْ ػٖ ططَٙ٣ٞ
ٍٝػخ٣ش حُؼ خِٓ ٖ٤رٓٝ ، ٚي ٟحإلكٔخى ٝحُظوَ٣ذ ٝحُظيٓ َ٤حٌُ ١أُلو ٚرخَُٔ٘ٝع حُٔٔ٘ي اُٝ ، ٚ٤ػ٘يٓخ ط٘ٞد ػِٔ٤ش حُظؼخهي حُلٔخى
حُلخكٖ  ،كبٕ ٔٛض حُو٠خء ػٖ  ٌٙٛحُـَحثْ ٝػيّ حُو٠خء رٔخ  ٞٛكن ريحع حُللخظ ػِ ٠حُٔٔظؼَٔ  ،أ ٝرٌٍ٣ؼش حُللخظ ػِ٠
ٓ٘خم حالٓظؼٔخٍ  ،ال  ٌٕٞ٣اال اٌٗخٍحً ُِؼيحُش ُ٣ؼخهذ ػِ ٚ٤حُوخٓٝ ، ٢ٟؼخهزش ٖٓ ؿخٗذ حُو٠خء ٌَُ ٖٓ ٣يحكغ ػٖ حُٔخٍ حُؼخّ ٣ٝطخُذ
رٔٔظؼَٔ كَ ٚ٣ػِ ٠كٔخ٣ش ٍٝػخ٣ش ٜٓخُق حُيُٝش حُٔ٤٠لش ٝحُٔ٘خًٍش ك ٢ط٘ٔ٤ظٜخ ٝكً ٢حص حُٞهض ٓخع ُِل ٍٜٞػٍِ ٠رلٚ
حَُٔ٘ٝع ٓظٔظؼخ ً رـٔ٤غ كٞحكِ حالٓظؼٔخٍ ٟٔٝخٗخط ٖٓٝ ، ٚػْ ال  ٌٕٞ٣حُو٠خء رخُلن ٝحُؼيٍ اال كٔخ٣ش ُِٔٔظؼَٔ حُـخى ٝط٘ـ٤ؼخً
ُالٓظؼٔخٍ ٝط٘و٤ش ُٔ٘خم حالٓظؼٔخٍ ٖٓ حُٔظِٔوٝ ٖ٤حُٔخػُ ٖ٤ظيٓ َ٤حهظٜخى٣خص حُيُٝش حُٔ٤٠لش ُالٓظؼٔخٍ٘ٛ ٖٓٝ ،خ كبٗ٣ ٚوغ ػِ٠
ػخطن حُيُٝش ٓٔؼِش ك ٢حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش طو َ٤حُٔٔظؼَٔ حُـخى ٘ٓٝل ٚأه ٠ٜحُٔ٠خٗخص ٝ ،أال طٔٔق ُِٔ٘ظٔ ٖ٤اُٜ٤خ إٔ ٣ظَرلٞح
ػِ ٠كٔخد حُيُٝش ٝحالٓظؼٔخٍ رؤ ١آٜخّ ك ٢طؤٓ َ٤ظؼَٔ ؿ َ٤ؿخى ٝ ،إٔ طٔخٍع اُ ٠حطوخً حُوَحٍحص حُالُٓش ٝحَُٔ٣ؼش
ٝحُلخٓٔش ُظ٘و٤ش أؿٞحء حالٓظؼٔخٍ ٖٓ حُـغ ٝحُوز٤غ  ،هزَ إٔ ط َٜحُٔ٘خُػش اُ ٠حُو٠خء ٝ ،إٔ ط٘لٌ ٓخ ٜ٣يٍ ٖٓ حألكٌخّ
حُو ٠خث٤ش حُظ ٢طٜيٍ ُٔٞحؿٜش ًُي حُلٔخى ٝ ،إٔ ٣طٔجٖ حُٔٔظؼَٔ حُـخى أٗ ٚك ٢كٔخ٣ش حُيُٝش حُٔ٤٠لش ٝ ،كٔخ٣ش ه٠خء
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حَُٔ٘ٝػ٤ش ال ٤٠٣غ ُ ٚكن ٝال ٣لَّ ٖٓ كخكِ أِ٤ٓ ٝس أٟٔ ٝخٕ ١خُٔخ حُظِّ حُوخٗٝ ٕٞحكظَّ كوٞم حُؼَٔ ٝكوٞم حُيُٝش
حُٔ٤٠لش.
ٝك٤غ اٗٗ ٖٓ ْ٤ُ ٚي ك ٢إٔ (حُٔٔظؼَٔ حُلن)  ْٜٔ٣ ٖٓ ٞٛك ٢ط٘ٔ٤ش حُٔـظٔغ حٌُٔ٣ ١ظؼَٔ أٓٞحُ ٚك٣ٝ ٚ٤ؼَٔ ػِ ٠حُٜ٘ٝٞ
رخَُٔ٘ٝع حٌُِٔق رظ٘ٔ٤ظٝ ٚطط ْ٤ُٝ َٙ٣ٞكو ٢ط٘ٔ٤ش أٓٞحُٝ ٚحٓظؼٔخٍحط ٚػِ ٠كٔخد حُظؼخهيحص حُظ ٢حُظِّ رٜخ .كلِ٤٠ش
حالٓظؼٔخٍ حُلن اٗٔخ طظٔؼَ ك ٢هيٍ ٖٓ حُظٞحُٕ رٍ ٖ٤إ٣ش ؿخىس ُِيُٝش حُٔ٤٠لش ُالٓظؼٔخٍ رخُلَ ٙػٍِ ٠ػخ٣ش ٜٓخُلٜخ حُ٤٘١ٞش
ٝػٍِ ٠أٜٓخ حُللخظ ػِ ٠حُٔٔظٌِخص حُؼخٓش ٝػِ ٠حُؼخِٓ ٖ٤رٜخ ٝكوٞه٣ ،ْٜوخرِِٔٓ ٚي ؿخى ٖٓ حُٔٔظؼَٔ ك ٢طؼخهيٓ ٙغ ِٓطخص
حُيُٝش حُٔ٤٠لشِٔٓ ،ي ٣وِ ٞرخألهَ ٖٓ ٗزٜخص حُلٔخى أ ٝحإلكٔخى  ،ك٠ال ػٖ ط٘ل ٌ٤حالُظِحٓخص رلٖٔ ٗ٤ش رلٔزخٕ طؼيى أٝؿٚ
ٝأٛيحف حُوٜوٜش حالهظٜخى٣ش ٝحُٔخُ٤ش ٝحالؿظٔخػ٤شًُ ًَ ،ي ٣ؼظزَ ٓلظَٟخ أ٤ُٝخ ً ٌُ ٚٗٞأٛزق ٖٓ حُؼِْ حُؼخّ ك ٢ػوٞى
حالٓظؼٔخٍ حُظ ٢طزَّ ك ٢ا١خٍ حُوٜوٜش ،طلٞال ٖٓ حهظٜخى ٓٞؿ ٚاُٗ ٠ظخّ حالهظٜخى حُلَ.
ٝك٤غ اٗٝ ٚػٖ ٓٔج٤ُٞش حُيُٝش ػٖ ط٘ل ٌ٤حألكٌخّ حُو٠خث٤ش كٔٓ ٢ٜج٤ُٞش طو ّٞػِٓ ٠زخىة حَُ٘ػ٤ش ٝهٞ٠ع حُلخًْ ٝحُٔلٌّٞ
ُِوخٗ ، ٕٞكؤٓخّ حُٞؿٞى حَُ٘ػُِِٔ ٢طش حُلخًٔش  ٞٛحكظَحّ ٝط٘ل ٌ٤حألكٌخّ حُو٠خث٤ش ٝ ،طـي ٝطِي حُٔٔج٤ُٞش أًؼَ أ٤ٔٛش ك٢
ؿٔ٤غ َٓحكَ حُلٌْ ٝػٍِ ٠أٜٓخ حَُٔحكَ حالٗظوخُ٤ش ػ٘يٓخ طظؼِن رؤَٓ ٖ٣ؿ ٖ٤٣َٛٞأُٜٔٝخ كٔخ٣ش حُٔخٍ حُِٔٔٞى ُِيُٝش ٘ٓٝغ
ِٓز ٚأٜٗ ٝزٝ ٚحٓظَىحى ٓخ ًخٕ ٓلَ حػظيحء ؿَٝ٘ٓ َ٤ع ٝ ،ػخٜٗٔ٤خ َٓحكَ حإلٛالف حُٔ٤خٓٝ ٢حالؿظٔخػٝ ٢حالهظٜخى ١حُظ٢
طظطِذ طلو٤ن حإلٛالف حُٔلون ُِظ٘ٔ٤ش ٝحالٓظوَحٍ حألٓ٘ٝ ٢حالؿظٔخػ٘ٛ ٖٓٝ ، ٢خ كبُٗٝ ٚجٖ ًخٕ حُو٠خء ِٓ ٞٛـؤ ٖٓ  ًِٞ٣رٚ
ٔ٣ٝظـ٤غ ُلٔخ٣ش ٓزيأ حَُ٘ػ٤ش ٝكٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ  ،كبٜٗٔٓٝ ٚخ أٝط ٖٓ ٢ػِّ ٝػِٔ٣ش ػِ ٠أىحء ى٣ ٍٙٝؼخ ٚٗٝكًُ ٢ي ًَ ؿٜخص
حَُهخرش ػِ ٠حُٔخٍ حُؼخّ  ،كبُِٗ٣ ُٖ ٚزٓ ٢ظطِزخص اػٔخٍ ٓزيأ حَُ٘ػ٤ش اال رخٓظـخرش ك٣ٍٞش ٝاٍحىس كؼخُش ٖٓ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ػِ٠
إٔ ط٘لٌ أكٌخّ حُو٠خء ٝإٔ ط٘ ٜٞرٔٔج٤ُٞخطٜخ حُيٓظ٣ٍٞش كٌٛ ٢ح حُ٘ؤٕ ـ رؼي إٔ كٟٞض حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ه٠خء ٓـِْ حُيُٝش
ك ٢حُلٌْ رٔخ َ٣حٓ ٙلووخ ً ُِِٜٔلش حُؼخٓش ٝكٔخ٣ش حُٔخٍ حُؼخّ .
ٝك٤غ اُٗٝ ٚل ٖ٤حُظ٘ل ٌ٤حٌُخَٓ ُِلٌْ كبٕ ٝحؿزخ ً ٛخٓخ ً ٠٣لٝ ٢حهؼخ ً ػًِ ٠خ( َٛحُـٜش حإلىحٍ٣ش) ٍٝثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء ٗٝخثذ
ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء  َ٣ُٝٝهطخع حألػٔخٍ ٝػِٓ( ٠لخكع حُٔ٘ٞك٤ش)  ٞٛٝ ،إٔ كٔخ٣ش ٓوخٍ ٝأٓخًٖ حًَُ٘ش ٓلَ ط٘ل ٌ٤حُلٌْ
حُو٠خث ٖٓ ٢أ ١ػزغ رٔٔظ٘يحطٜخ ٝٝػخثوٜخ حَُٓٔ٤ش أ ٝػوٞى هٜوٜظٜخ أ ٝأ ١طالػذ ٓ٘ظظَ ُٜخ ٝ ،كٔخ٣ش ٓخ روٜ٘ٓ ٢خ ٖٓ
أ١الٍ أٍح ٝأٓ ٝزخٗ ٢أٓ ٝؼيحص ٝآالص أ ٝػٔخُش ٓخَٛس ٝ ،إٔ طظوٌ حُِٔطخص حُٔوظٜش ٖٓ حإلؿَحءحص حُظللظ٤ش حُل٣ٍٞش ٓخ ٣لٍٞ
ى ٕٝحإلٛيحٍ أ ٝحإلَٟحٍ رخُِٔ٣ي ٖٓ حُٔخٍ حُِٔٔٞى ُِيُٝش ٝ ،إٔ طٔخٍع اُٟٝ ٠غ آُ٤خص طِْٔ حًَُ٘ش ػِ ٠حُ٘ل ٞحُٔزٖ٤
رخألٓزخد ٝ ،رٔخ ال ٣ل ٍٞى ٕٝحٓظَٔحٍ ط٘ـ َ٤حًَُ٘ش ػِ ٠حُ٘ل ٞحُٔلون ُلٔخ٣ش حُٔٔظ٘يحص ٝحُٞػخثن ٓٝؼيحص ٝآالص حًَُ٘ش
ٝحُٜخُق حُؼخّ .
ٝك٤غ إ حُٔلٌٔش  ٢ٛٝطئىٍٓ ١خُظٜخ حُو٠خث٤ش هي طٌ٘ق ُٜخ ٓخ طويّ ٖٓ اٛيحٍ ؿُِٔٔ ْ٤خٍ حُؼخّ ٝطـَ٣ق أل ٍٞٛحالهظٜخى
حُٔ ١َٜطْ طلض ه٤خىس حُؼي٣ي ٖٓ حُُٞحٍحص ألًزَ ػِٔ٤خص طوَ٣ذ ُالهظٜخى حُٔ ٢ٛٝ ١َٜؿَحثْ ؿ٘خث٤ش ـ إ ػزظض رؼي طلو٤وٜخ ـ
ك٠الً ػٖ ًٜٗٞخ طٔؼَ كٔخىحً اىحٍ٣خ ً ٔ٣ظٞؿذ حُٔٔخءُش ٝ ،ػٔالً رلٌْ حُٔخىس ( ٖٓ )25هخٗ ٕٞحإلؿَحءحص حُـ٘خث٤ش حُظ ٢أٝؿزض ػِ٠
ًَ ٖٓ ػِْ رٞهٞع ؿَٔ٣ش ٣ـ٤ُِ٘ ُٞخرش حُؼخٓش ٍكغ حُيػ ٟٞػٜ٘خ رـ ٌٟٞٗ َ٤أِ١ ٝذ إٔ ٣زِؾ حُ٘٤خرش حُؼخٓش أ ٝأكي ٓؤٓ١ٍٞ
حُ٠ز ٢حُو٠خث ٢ػٜ٘خ ٝ ،حُٔخىس ( ٖٓ ) 26حُوخًٗ ٕٞحط ٚحُظ ٢أٝؿزض ػِ ٖٓ ًَ ٠ػِْ ٖٓ حُٔٞظل ٖ٤حُؼٔ ٖ٤٤ٓٞأ ٝحٌُِٔل ٖ٤رويٓش
ػخٓش أػ٘خء طؤى٣ش ػِٔ ٚأ ٝرٔزذ طؤى٣ظ ٚرٞهٞع ؿَٔ٣ش ٖٓ حُـَحثْ ٣ـ٤ُِ٘ ُٞخرش حُؼخٓش ٍكغ حُيػ ٟٞػٜ٘خ رـ ٌٟٞٗ َ٤أِ١ ٝذ،
إٔ ٣زِؾ ػٜ٘خ كٍٞح حُ٘٤خرش حُؼخٓش  ،أ ٝأهَد ٓؤٓٓ ٖٓ ٍٞؤٓ ١ٍٞحُ٠ز ٢حُو٠خث ، "٢كبٕ حُٔلٌٔش طؼظزَ كٌٜٔخ حُو٠خثٌٛ ٢ح رالؿخً
ٌَُ ؿٜخص حُظلو٤ن رخُيُٝش ٤ُِ٘ ،خرش حُؼخٓش ٤ٗٝ ،خرش حألٓٞحٍ حُؼخٓش ٝ ،اىحٍس حٌُٔذ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع ٝ ،حُ٘٤خرش حإلىحٍ٣ش ُ ،ظظوٌ ًَ
ؿٜش ك٤خٍ ٌٛح حألَٓ ٓخ أٝؿز ٚػِٜ٤خ حُوخٗٓٝ ٕٞخ ٣و ٢حُزالى َٗ حُلٔخى.
ٝك٤غ إ ٌٛح حُلٌْ ٛخىٍ ربُـخء حُوَحٍ حُٔطؼ ٕٞكٓٝ ، ٚ٤خ ٣ظَطذ ػًُِ ٠ي ٖٓ آػخٍ ،ػِ ٠حُ٘ل ٞحُٔز ٖ٤رخألٓزخدًٝ ،خٗض حُٔخىس
( ٖٓ ) 181هخٗ ٕٞحَُٔحكؼخص حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش طٞؿذ هظْ ٍٞٛس حُلٌْ حُظ ٌٕٞ٣ ٢حُظ٘ل ٌ٤رٔٞؿزٜخ روخطْ حُٔلٌٔش ٞ٣ٝهؼٜخ
حٌُخطذ رؼي إٔ ِٜ٣ٌ٣خ رخُ٤ٜـش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝ ،ال طُِْٔ اال ُِو ْٜحٌُ ١طؼٞى ػِ٘ٓ ٚ٤لؼش ٖٓ ط٘ل ٌ٤حُلٌْ ٝ ،اًح طؼيى حُٔلٌ ُْٜ ّٞأٝ
طؼيى ٖٓ طؼٞى ػِ٘ٓ ٚ٤لؼش ٖٓ ط٘ل ٌ٤حُلٌْ ًخٕ ٌَُ ٓ٘ ْٜحُلن ك ٢حُل ٍٜٞػٍِٞٛ ٠س ط٘ل٣ٌ٤ش ُِظ٘ل ٌ٤رٔوظ٠خٛخ كٔ٤خ ُكٌْ ر،ٚ
 ٖٓٝػْ كبٕ حُيُٝش ٓٔؼِش ك٤ٛ ٢جش ه٠خ٣خ حُيُٝش (ٗخثزش ػٖ ًَ ٖٓ ٍثٓ ْ٤ـِْ حٍُُٞحء  َ٣ُٝٝحُٔخُ٤ش  َ٣ُٝٝحالٓظؼٔخٍ)،
ٝحًَُ٘ش حُوخر٠ش ُِٜ٘خػخص حٌُٔ٤خ٣ٝشٌٗٞ٣ ،خ ٖٓ حُو ّٜٞحٌُ" ٖ٣طؼٞى ػِ٘ٓ ْٜ٤لؼش ٖٓ ط٘ل ٌ٤حُلٌْ"  ،رخٓظؼخىس أًَٗ ٍٞٛش
ٓٗ َٜز ٖ٤حٌُُِ ّٞـٍِ ٝحُ٘ٔ٤ؾ ػِ ٠حُ٘ل ٞحُٔز ٖ٤رخألٓزخد ،حألَٓ حٌُ٣ ١لن ٌَُ ٖٓ  ٌٙٛحُـٜخص حُل ٍٜٞػٍِٞٛ ٠س ط٘ل٣ٌ٤ش
ُِلٌْ ٌٓ٣الً رخُ٤ٜـش حُظ٘ل٣ٌ٤ش.
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ٝاً ُْ ِ٣و ٠حُلٌْ هزٞال ُي ٟحُطخػٖ ك ٢حُطؼٖ ٍهْ ُ٘ٔ 196ش 58م كوي ١ؼٖ ػُِ ٚ٤ألٓزخد ح٥ط٤ش:
السبب األول:
عدم اختصاص القضاء اإلدارى والبٌا بنظر الطلبات فى الدعوٌٌن المحكوم فٌها وتجاوزها بقضابها بماا طلباه
الخصوم فى الطلبات الختامٌة وصوال للقضاء باختصاصها بنظر الدعوٌٌن-:
باسااتقراء الحكاام الطعااٌن فااى الصاافحات ماان رقاام  16حتااى رقاام  22نجااد المحكمااة تناقضاات فااى تقرٌراتهااا التااى حملاات الحكاام
باختصاصها وتصدٌها للطلبات فتارة تقول فى الفقرة األولى من الصفحة ( 17فالمال محل الخصخصة هو مال عام وحصٌلة بٌاع
المال العام هى من نصٌب الخزانة العامة للدولة ولٌس من نصٌب خزانة الشركات القابضة والتابعة).
وتارة أخرى تقول فى صـ( 16أال أن صدور "البٌع" على سند من تلك اإلجاراءات التاى اتبعتهاا الشاركة القابضاة للقطان والؽازل
والنسٌج وهى أحدى أشخاص القانون الخاص بحسابنها من الشركات المساهمة التى ٌسرى علٌها نصوص القاانون  159لسانة
 81ال ٌنفى عن القرار المطعون فٌه صفة القرار اإلدارى باعتباره إفصاحا لإلدارة بما لها مان سالطة عان اراتهاا الملزماة بقصاد
احداث مركز قانونى معٌن متى كان ذلك جابزا وممكنا ابتؽاء تحقق مصلحة عامة ومان ثام ال تخارج الادعوى الماثلاة عان نطااق
االختصاااص الااوالبى المقاارر لمحكمااة مجلااس الدولااة أو ٌجعلهااا ؼٌاار مقبولااة النتفاااء القاارار اإلدارى الن الدولااة لاام تتاارك أماار
الخصخصة سدى).
وتارة اخرى ٌخلص الحكم فى صـ 22إلى (أنه فى ضوء ما تقدم فاان القارار المطعاون فٌاه والن تعلاق ضامن مراحلاة باإجراءات
خصخصة وبٌع شركة مصر شبٌن الكوم كمال مملوك للدولة ملكٌة خاصة والتى تولتها الشركة القابضة للقطن والؽزل والنساٌج
رؼم كونها شخص من أشخاص القانون الخاص إال أنه ٌعاد قارارا ادارٌاا بامتٌااز باعتبااره أناه جااء تعبٌاراإ عان اإلرادة الملزماة
لجهة اإلدارة التى حددت شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل ضمن برنامج الخصخصة وقررت معاٌٌر وضوابط لها وانابات وفوضات
الشاركة القابضااة المااذكورة فاى التعبٌاار عاان هاذه اإلرادة) وقضاات بناااء علااى ذلاك باارفض الاادفع بعادم االختصاااص الااوالبى بنظاار
الدعوى وباختصاصها.
ولما كان ذلك كاذلك وفقاا للمبادأ األول مان حكام محكمتناا اإلدارٌاة العلٌاا المشاار إلٌاه أن اإلجاراءات التاى مهادت إلبارام العقاد أو
تهىء لمولده وأن كنت تسهم فى تكوٌن العقد وتستهدؾ إتمامه إال أنها تنفرد فى طبٌعتها عن العقد مدنٌا أو إدارٌا وتنفصل عنه
و كانت طلبات المدعٌن الختامٌة التى أشاارت إلٌهاا المحكماة فاى حكمهاا الطعاٌن ووردت فاى صاحٌفة الادعوى األولاى هاى وقاؾ
قاارار البٌااع وإلؽابااه وبطااالن عقااد البٌااع وفااى الاادعوى الثانٌااة هااى وقااؾ عقاادى البٌااع المااؤرخٌن 2117/2/15 ، 2116/12/21
وبفرض الحراسة القضابٌة وبطالن عقدى البٌع وفساخهما ولام ٌطلباا مان قرٌاب أو بعٌاد التصادى للقارارات الوزارٌاة فاى نطااق
خصخصة  127شركة قطاع أعمال عام وما صدر عنها من قرارات.
فإننا نخلص إلى اآلتى:
أن اإلجراءات التى صدرت فى نطاق الخصخصة وزارٌة أم ؼٌر وزارٌة منفصلة تماماا عان العقاد كاان مادنٌا أو إدارٌاا موضاوع
الطعن وأن كانت هذه القرارات وجد بها ما ٌشكل عٌبا فٌها فإنها ال تطول العقد وال تؤدى إلى بطالنه ما دام العقد مساتوفى كافاة
أركانااه وفقااا للقااانون  213لساانة  91والبحتااه التنفٌذٌااة وصاادر ماان الطاعنااة صاااحبة االختصاااص فااى اإلدارة والتصاارؾ بااالبٌع
والشراء السهم الشركات التابعة وفقا للمادة  25والمادة  26مكرر من الالبحة التنفٌذٌة للقانون  213لسانة  91المضاافة بقارار
ربٌس مجلس الوزراء رقم  981لسنة  2116ومنشورة بالجرٌدة الرسمٌة للعدد  123فى .2116/6/4
أن العقد سند البٌع هاو عقاد مادنى إطرافاه مان أشاخاص القاانون الخااص والماال موضاوع العقاد هاو ماال خااص مملاوك للدولاة
وٌتمتع بهذه الصفة منذ صدور القانون  213لسنة  91والذى حول طبٌعته من مال مؤمم فى الستٌنات فى القرن الماضى للدولة
ولمنفعة عامة إلى ما مملوك للدولة ملكٌة خاصة بموجب المادة 12من القانون المشار إلٌه وأصبح بهذا التحول وفقا للمادة 88
مدنى قد زالت عنه صفة األموال العامة التى انتهت بصدور القانون  213لسنة  91بتحوٌله إلى مال خاص للدولاة ومان ثام فاإن
أى نزاع ٌتعلق به ٌكون من اختصاص القضاء العادى.
أن اإلجراءات والقرارات الوزارٌة التى أصدرتها الدولة لتنظٌم خصخصة  127شركة من شركات قطاع األعماال العاام لام ٌطعان
فٌها المد عٌٌن فى الدعوٌٌن ومن ثم فهى لٌست مطروحة علاى المحكماة حتاى تتصادى لهاا ومان ثام ٌكاون تصادى المحكماة لهاا
وصوال للنٌل من العقد سند بٌع أعٌان النزاع قد خالؾ ماا اساتقر علٌاه قضااء المحكماة اإلدارٌاة العلٌاا فاى المبادأ الاذى اساتقرت
علٌه أحكامها من أن (العبرة بالطلبات الختامٌة التى ٌحددها المدعى وٌحادد لهاا نطااق دعاواه وتنفٌاذ المحكماة بطلباات الخصاوم
فى الدعوى ولٌس لهاا أن تتعاداها) وفاى ذلاك تقاول هاذه المحكماة فاى الطعان رقام  3116لسانة 35ق علٌاا جلساة 2116/5/23
الدابرة الثالثة علٌا (أنه لما كان قضااء هاذه المحكماة قاد اساتقر علاى أن العبارة فاى طلباات الخصاوم هاى بماا ٌطلباوه علاى نحاو
صرٌح وجازم وتفٌد المحكمة بطلباتهم الختامٌة وال عبرة بالطلبات التى تضمنتها صحٌفة الدعوى طالما ان المدعى لام ٌحال فاى
مذكرته الختامٌة إلٌها وكاان المساتقر أٌضاا أن األصال أن المادعى هاو الاذى ٌحادد نطااق دعاوه وطلباتاه أماام القضااء وال تملاك
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المحك مة من تلقاء نفسها أن تنفدها فإذا قضت بؽٌر ما ٌطلبه الخصوم فأنها تكون باذلك قاد تجااوزت حادود سالطاتها وحاق إلؽااء
ما تضمنت به).
ومن كل ما تقدم تخلص إلى أن الحكم المطعون فٌه صدر من محكماة ؼٌار مختصاة والبٌاا بنظار الطلباات المعروضاة بالادعوٌٌن
موضااوع الطعاان وبقضااابه بإلؽاااء القاارارات الوزارٌااة الصااادر فااى شااأن الخصخصااة بااالرؼم ماان أن هااذه الطلبااات لاام ٌطرحهااا
المدعٌٌن بدعواهما فى صحٌفة الدعوى او فى طلباتهم الختامٌة بمذكرات دفاعهم األمر الذى ٌجادر معاه بالمحكماة الماوقرة إلاى
إلؽاء الحكم والقضاء بعدم اختصاص المحكمة والبٌا بنظر النزاع وإحالته إلى جهة التحكٌم وفقا لشروط العقد موضوع الدعوى.

ثانٌا :عدم قبول الدعوى لرفعها من ؼٌر ذى صفة-:
معلوم وفقا للمستقر علٌه فى قضاء المحكماة اإلدارٌاة العلٌاا أن (الطعان أماام المحكماة اإلدارٌاة العلٌاا ٌفاتح البااب أمامهاا لتازت
الحكم بمٌزات القانون ؼٌر معتمدة على األسباب التى ٌبدٌها الطاعن وٌظاهر بها طعنه إذ المرد هو المشرع وسٌادة القانون فاى
روابط القانون العام بحسبانها خاتمة المطاؾ فى نظام التدرج القضابى).
(الطعنان رقم  5269 ، 4912لسنة 45ق علٌا جلسة  2116/5/16الدابرة الثالثة علٌا)
ومعلوم أٌضا أن قضاء هذه المحكماة اساتقر علاى أن (التحقاق مان صافة الخصاوم أمار جاوهرى وٌتصال بالنظاام العاام للتقاضاى
وعلى ذلك فإن الدعوى اإلدارٌة ٌلزم لصحتها ا تكون موجهة من صاحب الصفة وأن تكاون لاه مصالحة شخصاٌة ومباشارة وأن
توجااه إلااى الجهااة اإلدارٌااة مصاادره القاارار المطعااون فٌااه بصاافتها ماان الخصااوم األصاالٌة وفااى هااذا الحااال فااإن داباارة اإلختصااام
بالدعوى تمتاد لتشامل مان تاربطهم عالقاة بموضاوع الخصاومة حتاى ٌصادر فاى ماواجهتهم تفادٌاا لةثاار المترتباة علاى الحجٌاة
النسبٌة لألحكام وهؤالء ٌكون اختصاصهم تبعا ولٌس اصال ٌحسبانهم ؼٌر المعنٌٌن بالخصومة أصال وال تنعقد بهم الخصومة).
(الطعن رقم  6594لسنة 47ق علٌا جلسة 2116/7/18م الدابرة الثالثة علٌا)
ولما كان ذلك كذلك وكان بالرؼم من أن المدعٌٌن فى الدعوٌٌن وكذا المتدخلٌن فى أحداها لٌسوا إطرافا فاى العقاد الاذى بموجباه
تم بٌع المال موضوع النواع وفهم المحكمة مصدره الحكم لذلك إال انها قضت بارفض الادفع وبتاوافر الصافة والمصالحة اساتنادا
إلى تكٌٌفها المخالؾ للقانون والواقع بان المال المباع هاو ماال عاام وماا دام الماال العاام هاو مملاوك للشاعب الدساتور وبموجاب
اإلعالن الدستورى فى المادة  6منها أن حماٌته واجب على كل مواطن.
ولما كان التكٌٌؾ الخاطا لطبٌعة المال المبٌع (شركة شبٌن الكوم للؽزل) من جانب المحكمة وتوصٌفه بأنه مال عام بالرؼم من
أن صفة النفع العام التى تمتعت بها أموال هاذه الشاركة مناذ تأمٌمهماا فاى ساتٌنات القارن الماضاى ونازع ملكٌتهاا مان اصاحابها
وأٌلولتها للدولة قد زالت حٌث ان هذا الزوال الصفة العامة لألموال وفقا للمادة  88من القانون المدنى ٌكون بمقتضاى قاانون أو
مرسوم أو قارار مان الاوزٌر المخاتص او بانتهااء الؽارض الاذى نزعات مان أجلاه وفاى هاذا المعناى قضات محكماة الانقض (باان
األموال العامة ال تفقد صفتها بانتهاء تخصٌصها للمنفعة العامة وهذا االنتهاء ما دام لم ٌصدر باه قاانون أو قارار فأناه ال ٌتحقاق
إال بانتها اء الؽاارض الااذى ماان أجلااه خصصاات تلااك األمااوال للمنفعااة العامااة بمعنااى أن ٌنقطااع علااى وجااه مسااتمر اسااتعمالها هااذه
الؽرض وتزول معالم تخصٌصها للمنفعة العامة وبانتهاء التخصٌص بالفعل بشرط ان ٌكون واضحا ال ٌحتمل لبسا)
(الطعن رقم  4لسنة 55ق جلسة )5984/5/8
وكان قد صدر القانون  213لسنة  91وحول هذا المال إلى مال مملوك الدولة ملكٌة خاصة بصرٌح الانص فاى الماادة  12وجعال
الشااركات التابعااة والشااركات القابضااة سااواء كاناات مملوكااة بالكاماال للدولااة أو بهااا مساااهمات ماان أشااخاص اعتبارٌااة عامااة أو
اشخاص اعتبارٌة خاصة او احد الناس من أشخاص القانون الخاص وتسارى فاى شاأنها أحكاام قاانون الشاركات المسااهمة رقام
 159لسنة  81ق فمن ثم ال تكاون هاذه األماوال أماواال عاماة وبالتاالى ال تكاون حماٌتهاا واجاب علاى كال ماواطن ومان ثام ٌكاون
والحال كاذلك المادعٌٌن ال تتاوافر فاٌهم الصافة والمصالحة فاى الطعان علاى البٌاع للماال موضاوع الادعوى األمار الاذى ٌجاد معاه
بالمحكمة الموقرة القضاء بإلؽاء الحكام والقضااء مجادداإ بعادم قباول الادعوى مان المادعٌٌن لرفعهاا مان ؼٌار ذى صافة والنعادام
المصلحة فى الدعوى وتبعا لذلك بعدم قبول المتدخلٌن سواء هجومٌا أو تضامنٌا.

ثالثا :عدم قبول الدعوٌٌن شكال لرفعهما بعد المٌعاد القانونى للطعن علاى القارارات المؤدٌاة للبٌاع وباافتراض
أن العقد موضوع النزاع عقدا إدارٌا وما سبقه من قرارات جزء منه وهو ما ال نسلم به:
معلوم وفقا للمستقر علٌه من مبادئ للمحكمة اإلدارٌة العلٌا أن (مٌعاد رفع دعوى اإللؽاء ال ٌجر فاى حاق صااحب الشاأن ال مان
تارٌ نشر القرار بالجرٌدة الرسمٌة أو الوقابع المصرٌة أو اخطاره رسمٌا بمضمونه أو من التارٌ الذى ٌتحقق معه علٌاه بماا
ٌتضمنه القرار فٌه علما نافٌا للجهالة)
(الطعن رقم  15971لسنة 49ق علٌا جلسة  2116/3/11الدابرة األولى علٌا)
إ
ولمااا كااان الماادعٌان والمتاادخلٌن لٌسااوا إطرافااا فااى العقااد موضااوع الناازاع فااإن علمهمااا بالعقااد ال ٌكااون متااوافرا إال بعلمهمااا بااه
فالمدعى األول من المحامٌن بمدٌنة شبٌن الكوم وٌعلم من خالل اإلعالنات التى تم توزٌعها بطرق ومٌادٌن شبٌن الكاوم بطرحهاا
للبٌع بخالؾ اإلعالن بالصحؾ الٌومٌة واسعة االنتشار ووسابل اإلعاالم وكاان المادعى الثاانى هاو مان العااملٌن بالشاركة وٌعلام
بالقطع بالبٌع منذ بدء إجراءاته وكان هذا البع قد تم وفقا لماا جااء بصاحٌفة دعواهماا فاى الرباع األخٌار مان عاام  2116وكانات
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صحٌفة الدعوى األولاى أودعات قلام كتااب محكماة القضااء اإلدارى بالمنوفٌاة فاى  2111/9/26والثانٌاة أودعات قلام كتااب ذات
المحكمة فى  2111/3/14فإن هاتٌن الدعوٌٌن ٌكونا قد وقعا بعد المٌعاد القانونى الذى ٌبدأ من علمهما المؤكد تمامه فى تاارٌ
البٌع حسبما أسلفنا ومن ثم ٌكون الحكم جادٌر باإللؽااء لرفعهاا بعاد المٌعااد والمحادد قانوناا للطعان باإللؽااء علاى القارار اإلدارى
والعقد اإلدارى فٌما لو افترضنا جدال كونهما كذلك.

الخطأ فى تطبٌق القانون وفهمه وتأوٌله
وصؾ الشركة الطاعنة حال البٌع بأنها أجرته كمفوضة وناببة من الدولة وأن ما ٌصادر عنهاا تبعاا لاذلك مان
بٌع هو إفصااح عان اإلرادة الملزماة للدولاة بقصاد تنمٌاة وتشاجٌع االساتثمار مان خاالل توساٌع قاعادة ملكٌاة
شركات قطاع األعمال العام وأنها بهذه المثابة صادرة عن هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة:
ومن المعلوم وفقا لقضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا أننا نكون بصدد عقدا ادارٌا حٌنما ٌبرم العقاد باٌن أحاد أشاخاص القاانون العاام
مع األفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسٌٌرها على أن تأخذ اإلدارة تعاقدها فى ذلك بوسابل القاانون
العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق ال ٌتمتع بمثلها المتعاقد معهاا أماا حٌنماا تنازل منزلاة األفاراد فاى تعاقادهم فتبارم عقاوداإ
مدنٌة تستعٌن فٌها بوسابل القانون الخاص على النحو الذى ٌكشؾ عنه بنود العقد أنها ال تتسم بسامات العقاود اإلدارٌاة فهاى ال
تعدو أن تكون فى حقٌقتها عقوداإ مدنٌة.
(نرجو الرجوع إلى الطعن رقم  1849لسنة 39ق علٌا جلسة  2116/3/7الدابرة الثالثة علٌا)
ولو افترضنا جدالإ وهو ما ال نسلم به أن الشاركة القابضاة للقطان والؽازل والنساٌج والمالباس الطاعناة أجارت هاذا العقاد كنابباة
ومفوضة عن الدولة فإن هذا العقد ال ٌتعلق بمرفق عام وال بتسٌره وال ٌوصؾ السلطة العامة التى ٌتمتع بها المفوض (الدولاة)
بل أن بنود العقد توضح أنه اتبع فٌه وسابل القانون الخاص علاى التعاقاد بماا ال ٌجعال العقاد عقادا إدارٌاا فضاال عان أن الشاركة
الطاعنة منوط بها وفقا للمادة  25فقرة خامسا من الالبحة التنفٌذٌة للقانون  213لسنة  1991بٌاع كال أو بعاض أساهم الشاركة
التابعة بما ٌؤدى إلى نقص حصة الشركة القابضة فى رأس مالها عن  %51وقد وقع ذلك بالفعل إذا أن الشاركة الطاعناة باعات
للمستثمر كامل األصول المادٌة المعنوٌة للمصانع دون األرض المقام علٌها والتى تعد مؤجرة لمدة  25عاما إ ألحكام هذا العقد.
وهو األمر الذى ٌؤكاد أن المحكماة مصادره الحكام الطعاٌن قاد أخطاأت فاى تطبٌاق القاانون وتأوٌلاه علاى الادعوى باساتنتاجها أن
الدولة هى الطرؾ البابع ولٌست الشركة الطاعنة وأنها ابرمت العقد باعتبارها سلطة عامة وهى لٌست كذلك قانوناإ.

عن وصؾ المحكمة لقواعد التقٌٌم للشركة موضوع البٌع بعدم المشروعٌة واستنتجت التفرٌط فى تقٌٌم المال
العام ومخالفة المادة  11من قانون قطاع األعمال العام والمادة  26من الالبحة التنفٌذٌة فى التقٌٌم وبطالنه:
باستقراء الحكم المطعون علٌه فى الصفحات من رقم  37حتى  47نجده قد أسهب نقده للتقٌاٌم الاذى تام للشاركة بمعرفاة اللجاان
التى اتبعت قواعد التقٌٌم التى نظمتها القرارات الوزارٌة وأبطلها ترتٌبا إ على ذلك مردود علٌه باآلتى:
 -1أن هااذه القواعااد المنظمااة للتقٌااٌم وضااعها اخصااابٌٌن مااالٌٌن واقتصااادٌٌن وأن اللجنااة الوزارٌااة للخصخصااة الصااادرة
بقرار ربٌس مجلس اإلدارة رقم  1765لسنة  2111العدد  197من الوقاابع المصارٌة بتاارٌ  2111/8/31ناص فاى
مادته الثانٌة على أن تختص اللجنة-:
 -1بدارسة كل ما ٌتعلق بموضوعات الخصخصة وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة.
 -2وضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنامج زمنى فى ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بٌانات أو تقرٌر.
 -3اقتراح المعاٌٌر والضوابط التى تتم على أساسها الخصخصة.
 -4اعتماد توصٌات الوزراء المعنٌٌن بشاأن قٌماة الشاركات واألصاول المطروحاة والجادول الزمناى لطرحهاا وفاى الماادة
الرابعة منه ترفع اللجنة توصٌاتها شهرٌا إ إلى مجلس الوزراء.
وبناء على ما تقدم وكان ما تم حٌال الشركة موضوع الطعن لدى طرحها لبٌع قد مر بكافة المراحال التاى نظمتهاا هاذه القارارات
وعلى األخص توصٌات الوزراء المعنٌٌن بشأن قٌمة الشاركات واألصاول المطروحاة والجادول الزمناى لهاا والتاى ترفاع لمجلاس
الوزراء الذى ٌتعٌن علٌه اعتماد أو عدم اعتماد البٌع وفقا لذلك.
ب -أن الشركة الطاعنة بهذه الضوابط لدى التقٌٌم للشركة موضوع الطعن حٌث قاد تمات كلهاا تحات اشاراؾ مستشاارى مجلاس
الدولة وأن هذه الضوابط ومدى االلتزام بها موضحة كالتالى:
الضابط األول-:
تجنٌب األراضى وأى أصول أخرى زابدة عن النشاط وتنقل ملكٌتها إلى الشركة القابضة المختصة.
وباستعراض مدى االلتزام به فى دعوانا ٌتبٌن اآلتى:
أن لجنة التحقق من صحة التقٌٌم برباسة المستشار منٌر صدقى ٌوسؾ ناباب رباٌس مجلاس الدولاة وعضاوٌة أخارٌن قاد أكادت
علاااى األرض الالزماااة للنشااااط والخاضاااعة للتقٌاااٌم داخااال اساااوار الشاااركة بمساااطح 424545476م 2وخاااارج أساااوار الشاااركة
6127484م 2وذلك بإجمالى مساحة الزمة النشاط 431673461م 2وذلك على النحو الوارد بتقرٌر اللجنة المشاكلة للتحقاق مان
صحة إجراءات التقٌٌم (مستند رقم  4ص 3من التقرٌر)
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وفى ذات التقرٌر اكدت اللجنة علاى أن اساتبعاد أراضاى ؼٌار الزماة للنشااط كالتاالى أراضاى مساتبعدة مان داخال أساوار الشاركة
(أرض المسااجد 417457م ، 2أرض المنطقااة الحاارة الصااادر بهااا قاارار ربااٌس مجلااس الااوزراء رقاام  1143لساانة  2114فااى
 2114/6/27بمسااطح 84111م 2باااقى أرض شااونة األقطااان القبلٌااة حٌااث انهااا ؼٌاار الزمااة للنشاااط 74337469م ، 2أراضااى
مكاتب موظفى شونة األقطان القبلٌة حٌث أنها ؼٌر الزمة للنشاط بمسطح 211م 2وبالتاالى تصابح إجماالى األراضاى المساتبعدة
من داخل أسوار الشركة 158955م.2
أراضى مستبعدة من خارج أسوار الشركة:
أراضى مبنى النادى اإلجتماعى 1121م2
الشارع المؤدى إلى المساكن التاى تام نقلهاا إلاى الشاركة القابضاة 126111م 2وبالتاالى تصابح األراضاى المساتبعدة مان خاارج
أسوار الشركة 13721م.2
مما تقدم فى مدى االلتزام بهذا الضابط نجد أن األراضى واألصول الزابدة عان حاجاة النشااط لام تادخل فاى التقاٌم ولام تادرج فاى
االعٌان المتعاقد علٌها حٌث وافق وزٌر االستثمار وقطاع األعمال العام على تقرٌار اللجناة الماؤر  2115/4/6بماا احتاواه مان
هذا االستبعاد وتجنٌب األراضى واألصول األخرى الزابدة عن النشاط.
الضابط الثانى:
وهو نقل كافة الدٌون المستحقة للبناوك والخصاوم إلاى الشاركة القابضاة المختصاة وتتاولى تساوٌتها ماع الادابنٌن باالرجوع إلاى
محضر اجتماع الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة للقطن والؽزل والنسٌج والمالبس بشأن موقؾ عملٌة طرح كال مان
شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج بجلسة األحد الموافاق  1اكتاوبر ( 2116مساتند رقام  5ص )27حٌاث وافقات علاى نقال
األصول المتداولة وااللتزام للشركة القابضة طبقا للقواعاد بماا قٌمتاه  123ملٌاون جنٌاه وتنقال طبقاا لألرصادة فاى تاارٌ تسالٌم
الشركة وبذلك ٌتأكد للمحكمة الموقرة بهذا الضابط من الضوابط.
الضابط الثالث:
(ال ٌمكن للمشترى أو المستأجر تأسٌس شركة جدٌدة وبالتالى ٌتمتع بالحوافز والمزاٌا المقررة من القانون رقام  8لسانة 1997
بشأن ضمانات وحوافز االستثمار)
وباالرجوع إلااى صافته فااى التعاقاد موضااوع الطعاان نجاد ان المشااترى هاو شااركة مساااهمة مصارٌة مؤسسااة وفقاا ألحكااام قااانون
ضاامانات وحااوافز االسااتثمار رقاام  8لساانة  97وتقٌااد بسااجل تجااارى رقاام  19217صااادر ماان مكتااب سااجل تجااارى باالسااتثمار
وبموجب هذا التعاقد اصبح للشركة القابضة للقطن والؽازل والنساٌج واتحااد العااملٌن المسااهمٌن بالشاركة أكثار مان  %31مان
رأس المال الشركة وبذلك ٌكون هذا الضابط الثالث متوافر فى التعاقد موضوع الطعن.
الضابط الرابع:
أن ٌقدم المشترى أو المستأجر خطة للتطوٌر تنفذ خالل  24شهر مان تاارٌ تسالٌمه الصاول او المصانع وٌجاب أن ٌحاافظ علاى
الطاقة االنتاجٌة الكاملة عند الشراء ٌعمل على زٌادتها.
بالرجوع إلى التقرٌر المقدم من الشركة المشترٌة عن نشاطه فى االعوام من  2117/2/15حتى ( 2119/12/31مستند رقم )6
نجد أن هذا المشترى قاد اساتحدث االالت والمعادات بالشاركة بماا قٌمتاه  7643774924ملٌاون جنٌاه تام اساتٌرادها مان الخاارج
وتركٌبها بالشركة.
وباالرجوع إلاى التقرٌاار الصاادر ماان الشاركة القاباة للقطاان والؽازل والنسااٌج البابعاة عان خطااة التطاوٌر وماادى التازام المسااتثمر
المشااترى بهااا (مسااتند رقاام  )7نجااد أن المسااتثمر اسااتلم الشااركة فااى  2117/2/15طبقااا لخطااة إعااادة هٌكلااة الشااركة وض ا
استثمارات بحوالى  76ملٌون خالل  5سنوات.
الضابط الخامس:

الزام المشترى أو المستأجر باالحتفاظ بالعمالة التى ٌتم االتفاق علٌها فى عقد البٌع
وبالرجوع إلى العقد (مستند رقم )1نجد أن البند  1/11اقر صراحة بالتزام المشترى باستمرار العاملٌن باذات الشاروط واألحكاام
المنظمة لعالقة عملهام الحالٌاة ماع الشاركة ماا لام تكان هنااك مزاٌاا افضال ٌطبقهاا المشاترى وقاد التازم المساتثمر بالشارط وقاام
بتعٌٌن أكثر من ربعمابة عامل جدٌد بالشركة ازاء التوسعات التى اساتحدثها بالماكٌناات ولام ترفاع دعااوى عمالٌاة بادعوى عادم
التزامه باحكام العقد فى شأن العمالة إال أن الشركة القابضة للقطن والؽزل رأت لعدم تخفٌض قٌمة العقد موضاوع الطعان بسابب
العمالة بفتح باب االحالة للمعاش المبكر االختٌار بٌن العاملٌن وبلػ عدد العاملٌن الذى خرجاوا اختٌاارا  1465عامال وتام تعٌاٌن
ربعمابة عامل جدد ولٌصبح عدد العاملٌن الموجودٌن بالشركة  4421عامل بعد استبعاد من احٌل للمعاش المبكر اختٌارٌاا ومان
ثم ال ٌكون هناك أى مخالفة للضابط الخامس المتعلق باالحتفاظ بالعمالة التى ٌتم االتفاق علٌها.
الضابط السادس:
أن ٌكون المشترى أو المستأجر متخصص فى النشاط أو سٌتعاقد مع شركة إدارة متخصصة فى النشاط.
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من المعلوم ان شركة اندوراما هى شركة عالمٌة متخصصة فى مجال االستثمار فى الؽزل والنسٌج (مستند رقم .)8
وبذلك ٌكون هذا الضابط قد تحقق وهى شركة ذات سمعة عرٌقة ولها سابق أعمال وفروع واضحة من المستند بعالٌه.

عن إبطال المحكمة لشرط التحكٌم الوارد بالبند الواحد والعشرون من العقد:
لما كان العقد سواء كان مدنٌا أو إدارٌا هو شرٌعة المتعاقدٌن ونشا صحٌحا فأنه ٌصبح قانون طرفٌه والمرجع فى تحدٌد حقاوق
التزامات الطرفٌن وٌجب تنفٌذه وفقا لما اشتملت علٌه شروطه:
ولما كان العقد مدنٌا أو إدارٌا ٌجوز فٌه التحكٌم وقد أقرت المحكمة اإلدارٌة العلٌا فى قضاابها المساتقر فاى الطعان رقام 13711
لسنة 49ق علٌا جلسة  2116/6/3علٌا الدابرة الثالثة بأن التحكٌم طرٌق استثنابى لفض المنازعات باعتباره خروجا على طارق
التقاضى العادٌة إذ ٌبٌح للمتعاقدٌن اللجوء إلٌه لحسم ما ٌنشأ بٌنهما من انزعة كان الفصل فٌها معقاوداإ اصاال للمحااكم وال شاك
ان التحكٌم حتى وان كان بٌن طرفٌه وٌعد تدخل المشرع بموجب القاانون رقام  9لسانة  1997بتعادٌل القاانون  27لسانة 1994
بااأن جعاال التحكااٌم فااى منازعااات العقااود اإلدارٌااة جااابزا علااى ان ٌكااون االتفاااق علٌااه بموافقااة الااوزٌر المخااتص أو ماان ٌتااولى
اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارٌة.
ول ما كان العقد المتضمن شرط التحكٌم هو عقد مدنى وفقا لما أوضحناه فاى الارد علاى بطاالن العقاد فاان تضامٌنه شارط التحكاٌم
بموافقة طرفٌه فقط جابز وال ٌلزم فى شأنه موافقة الوزٌر أو من ٌتاولى اختصاصاه ولاو افترضانا جادال وهاو ماا ال نسالم باه ان
العقد دارى وان الشركة البابعة ابرمت ه بصفتها مفوضة عن الدولة فان ربٌس الشركة البابعة المفاوض فاى ذلاك البٌاع أو الناباب
عن الدولة فىالبٌع ٌكون هو من ٌتولى االختصاص بالنسبة للشخص االعتبارى وفقا للقانون  9لسانة  1997الاذى اجااز التحكاٌم
فى العقود االدارٌة بشرط موافقة الوزٌر المختص أو (من ٌتاولى االختصااص بالنسابة لألشاخاص االعتبارٌاة ومان ثام ٌكاون ماا
خلص إلٌه الحكم المطعون علٌه ببطالن شرط التحكٌم من العقد على خالؾ ذلك جاء علاى ؼٌار ساند مان القاانون وبالمخالفاة لاه
جدٌر باإللؽاء).

الـــرى القانوني
أ
ومن حٌث أن ما ٌهدؾ إلٌه الطاعن بصفته هو الحكم بقبول الطعان شاكال وفاى الموضاوع بإلؽااء الحكام المطعاون فٌاه والقضااء
مجددا
أصلٌا :بعدم اختصاص المحكمة والبٌا بنظر الدعوى وإحالتها إلى مركز القاهرة االقلٌمى للتحكٌم التجاري الدولً
احتٌاطٌا :عدم قبول الدعوى لرفعها من ؼٌر ذي صفة وعاد قبولهاا لرفعهاا بعاد المٌعااد وفاى الموضاوع بارفض الادعوى وإلازام
المطعون ضدهم المصروفات

ومن حٌث انه عن شكل الطعن:
ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه صدر بجلسة  2111/9/21وحٌث إن تقرٌر الطعن تم إٌداعاه بتاارٌ  2111/11/2أمار الاذي
ٌضحى معاه الطعان قاد أقاٌم فاً المواعٌاد القانونٌاة عماال بحكام الماادة  44مان قاانون مجلاس الدولاة ومان حٌاث إن الطعان قاد
استوفى سابر أوضاعه الشكلٌة فإنهما ٌضحً مقبوال شكال.

ومن حٌث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والبٌا بنظر الدعوى
ومان حٌااث أن اإلدارة العاماة ٌمكنهااا أن تختاار لممارسااة نشاااطها ولتحقٌاق المصاالحة العاماة  ،بااٌن طاارٌقتٌن
للتعاقااد  ،فهااً إمااا أن تلجااأ إلااى طرٌقااة التع اقااد العااادي كمااا تلجااأ إلااى طرٌقااة التعاقااد اإلداري  .لااذلك كااان ماان
الضروري تكٌٌؾ أي عقد تبرمه اإلدارة وتحدٌاد الوصاؾ القاانونً لاه لماا لهاذه التفرقاة باٌن العقاود اإلدارٌاة
والعقود العادٌة من أهمٌة بالؽة حٌث إن العقود اإلدارٌة تخضع لقواعاد خاصاة هاً قواعاد القاانون اإلداري ،
بٌنما العقود العادٌة تخضع لقواعد القانون المدنً  ،وتكون األولى من اختصاص القضاء اإلداري والثانٌة من
اختصاص القضااء العاادي باالرؼم مان كاون اإلدارة طرفاا إ فٌهاا  .وتتمٌاز العقاود اإلدارٌاة عان العقاود المدنٌاة
بطابع خاص مناطه احتٌاجات المرفق وٌبرز فٌها تؽلٌب وجه المصلحة العامة على وجه المصلحة الفردٌة.
فمن األمور المسلمة أن االختصاص الوالبً ٌعتبر من النظام العام ،وٌكون مطروحا دابما على المحكمة كمسألة أولٌة وأساسٌة
تقضى فٌها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم بما ٌكفل أال تقضى المحكمة فً الدعوى أو فً شق منها
على حٌن تكون المنازعة برمتها مما ٌخرج عن اختصاصها ووالٌتها.
فى هذا المعنى الطعن رقم  382لسنة  34ق – جلسة  1994/6/20والطعن رقم  1597لسنة  30ق – جلسة "1991/6/8
ومن حٌث ان استخالص الرد علاى هاذا الادفع إنماا ٌتطلاب مناا بداٌاة بحاث ودراساة مساألتٌن أساساٌتٌن إلمكانٌاة تبٌاان النتٌجاة
النهابٌة لذلك الدفع وذلك على النحو التالً:
المسألة األولى :بٌان الطبٌعة القانونٌة لألموال المملوكة لشركات قطاع األعمال العام:
المسألة الثانٌة  :الطبٌعة القانونٌة للعقد موضوع الطعن.
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أوال :بٌان الطبٌعة القانونٌة لألموال المملوكة لشركات قطاع األعمال العام
ومن حٌث انه وفقاا لماا جارى علٌاه إفتااء الجمعٌاة العمومٌاة لقسامً الفتاوى والتشارٌع بمجلاس الدولاة " إن
قانون قطاع األعمال العام وان كان قد ؼاٌر فً أسلوب إدارة الشركات التً أخضعها ألحكامه وأعاد تنظٌمها بماا ٌكفال لهاا قادرا
من وسابل التسٌٌر الذاتً واإلدارة الذاتٌة وقدرا اقل من هٌمنة السلطات الوصابٌة وبما ٌكفل قٌام عالقة التبعٌاة باٌن مساتوٌاتها
بأسلوب التتابع إذ ٌناط بكل مستوى تشكٌل ما دونه ال بأسلوب التوازي الذي ٌتٌح للمستوى األعلاى التادخل المباشار فاً شابون
ما تتابع مان مساتوٌات ادناً بماا ٌكفال تعارٌض هاذه الوحادات لألوضااع االقتصاادٌة للساوق ومسااءلتها حساب النتاابج وتٌساٌر
إمكان توسٌع قاعدة الملكٌة مستقبال وان كان القانون األخٌر قاد ؼااٌر فاً كال ذلاك فاال تازال الطبٌعاة القانونٌاة لشاركات القطااع
العام بحسبان م عٌار وصؾ الشركة بأنها من شركات القطاع العام ٌتعلاق بالملكٌاة العاماة ألموالهاا ال بأسالوب إدارتهاا وإمكاناات
نشاطها وبحسبان ما ترتبه الملكٌة العامة من وجاوب التعبٌار عنهاا فاً إطاار اإلدارة العاماة التاً تمثال الشاخص المعناوي العاام
المالك للمال وؼنى عن البٌان أن الجمعٌاة ا لعاماة للشاركات المسااهمة طبقاا للقاانون رقام  159لسانة  1981تتكاون مان والماالك حملاة
األسهم أنفسهم  ،بٌنما الجمعٌة العاماة للشاركات المنظماة بالقاانون رقام  203لسانة  1991فتتكاون مان ممثلاٌن للشاخص العاام
المالاك للمااال العااام وعضاو هااذه الجمعٌااة العامااة األخٌارة ال ٌملااك بنفسااه وإنماا ٌمثاال المالااك وٌعباار عان إرادتااه .كمااا اسااتظهرت
الجمعٌة العمومٌة أٌضا وما استقر علٌه إفتاؤها من كون أوضااع التشارٌع المصاري تكشاؾ عان ان القطااع العاام ال ٌخاتص باه
تنظٌم وحٌد ورد بالقانون رقم  97لسنة  1983وما سبق من قوانٌن حل محلها وان القطاع العاام عارؾ العدٌاد مان الانظم التاى
تنوعاات حسااب نااوع النشاااط مثاال قطاااع البنااوك وقطاااع البتاارول او حسااب المناساابات التارٌخٌااة مثاال الشااركات القابضااة لاابعض
الهٌبات العامة او بعض شركات المقاوالت وان انتقال عدد من الشاركات مان الخضاوع للقاانون  97لسانة  1983بشاان هٌباات
القطاااع العااام وشااركاته و الخضااوع لقااانون قطاااع األعمااال العااام الصااادر بالقااانون رقاام  203لساانة  991ال ٌفٌااد بذاتااه انحسااار
وصؾ القطاع العام عن هذه الشاركات كماا أن عادم انطبااق أحكاام القاانون رقام  97لسانة  1983علاى هاذه الشاركات ال ٌفقادها
بذاته ذلك الوصؾ ما بقٌت فً إطار الملكٌة العامة بالمعنى الوارد بالمادة " "29من الدستور.
فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  591بتارٌ  2004/7/8ملؾ رقم  238/1/47جلسة 3004/7/8

كمااا اسااتقر قضاااء المحكمااة اإلدارٌااة العلٌااا علااى انااه " المااواد  1و  2و  13و  40و  41ماان القااانون رقاام  203لساانة
 1991بإصاادار قااانون شااركات قطاااع األعمااال العااام قباال العماال بالقااانون رقاام  203لساانة  1991المشااار إلٌااه كاناات منازعااات
شركات القطاع العام تعارض علاى هٌباات التحكاٌم دون ؼٌرهاا  -مناذ العمال بهاذا القاانون فاى  1991 /7 /20حلات الشاركات
القابضااة محاال هٌبااات القطاااع العااام والشااركات التابعااة حلاات محاال الشااركات التااً كاناات تشاارؾ علٌهااا الهٌبااات المااذكورة  -حاال
التحكٌم اإلختٌاارى محال التحكاٌم اإلجبااري  -ماؤدى ذلاك :أن المنازعاات التاً أقٌمات أماام هٌباات التحكاٌم اإلجبااري قبال العمال
بالقانون رقم  203لسنة  1991تستمر فً نظرها إلى أن تفصل فٌها  -المنازعات اإلدارٌة التاً تثاور بعاد العمال باذلك القاانون
ٌنعقااد االختصاااص بشااأنها لمجلااس الدولااة بعااد انحسااار التحكااٌم اإلجباااري عنهااا  -أساااس ذلااك :أن مجلااس الدولااة هااو صاااحب
االختصاص األصٌل بالمنازعات اإلدارٌة وأن دخاول بعضاها فاى اختصااص جهاات أخارى بنااء علاى قاانون هاو اساتثناء الٌجاوز
التوسع فٌه أو القٌاس علٌه .
فى هذا المعنى الطعن رقم  3461لسنة  32ق.ع  -جلساة  -1992 -3 -22المكتاب الفناً  37الجازء الثاانً ص 1142
ومن حٌث أن المادة األولاى مان قاانون قطااع اإلعماال العاام رقام " "203لسانة  1991تانص علاى اناه "ٌصادر
بتأسٌس الشركة القابضة قرار من ربٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاوزٌر المخاتص ،وٌكاون رأسامالها مملوكاا إ بالكامال
للدولة أو لألشخاص االعتبارٌة العامة ،وتثبت لها الشخصٌة االعتبارٌة من تارٌ قٌدها فً السجل التجاري.
وتأخذ الشركة القابضة شاكل شاركة المسااهمة ،وتعتبار مان أشاخاص القاانون الخااص وٌحادد القارار الصاادر بتأسٌساها اسامها
ومركزها الربٌسً ومدتها والؽرض الذى أنشبت من أجله ورأس مالها.
وٌنشاار القاارار الصااادر بتأسااٌس الشااركة مااع نظامهااا األساسااً علااى نفقتهااا فااً الوقااابع المصاارٌة وتقٌااد الشااركة فااً السااجل
التجاري".
وتنص المادة الثانٌة من ذات القانون على انه " تتولى الشركة القابضة من خالل الشركات التابعة لها استثمار أموالهاا،
كما ٌكون لها عند االقتضاء أن تقوم باالستثمار بنفسها.
وتتااولى الشااركة القابضااة فااً مجااال نشاااطها وماان خااالل الشااركات التابعااة لهااا المشاااركة فااً تنمٌااة االقتصاااد القااومى فااً إطااار
السٌاسة العامة للدولة"..............

ومن حٌث إن مفاد ما تقدم ووفقا للمذكرة اإلٌضاحٌة للقانون وتقرٌر لجنة الخطاة والموازناة بمجلاس الشاعب
والذي جاء ٌهما أن تحرٌر القطاع العام هو مان المطالاب الملحاة التاً طالماا ناادي بهاا الكثٌارون وأوصات باه خالصاة التجاارب
والبحوث باعتبار ذلك ٌمثل الركٌزة األساسٌة فى تطوٌر القطاع العام بهدؾ تحقٌاق النتاابج االقتصاادٌة المرجاوة  ،وٌتحقاق ذلاك
بالف صل بٌن الملكٌة واإلدارة حٌث ٌقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسابة علاى النتاابج وتماارس اإلدارة
فً ذات الوقت نشاطها فاى االساتثمار باذات األسالوب والمانهج الاذي تادار باه االساتثمارات الخاصاة بعٌادا عان ساٌطرة األجهازة
الحكومٌة والتعقٌدات اإلدارٌة.
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وانطالقا مما تقدم اعد مشروع القانون المرافق فً شان قطاع األعمال العام متوخٌا تحقٌق األهداؾ التالٌة:
 -1تقلٌص دور األجهزة الحكومٌة التاً تماارس حالٌاا شاكال مان إشاكال األشاراؾ والتادخل والرقاباة علاى الوحادات االقتصاادٌة
لٌقتصر اإلشراؾ على جهة واحدة تمثل المالك.
 -2أن تتوافر للوحدات االقتصادٌة إدارة ال تختلؾ فً نوعٌتهاا وشاكلها عان اإلدارة المساتخدمة فاً المشاروعات الخاصاة ،وان
تمنح هذه اإلدارة القدر من الحرٌة الذي ٌتوفر لنظٌرها فً المشروعات الخاصة سعٌا إلى أن تكاون العالقاة باٌن المالاك واإلدارة
شبٌهة بالعالقة التعاقدٌة والتً ٌوكل ف ٌها المالاك لاإلدارة مهماة االساتثمار وٌمنحهاا فاى ذلاك صاالحٌات وحرٌاات كاملاة دون ان
ٌفقد حقه فى الرقابة والمحافظة على ماله.
 -3أن تصبح شركات القطاع العام قادرة على تجدٌد طاقاتها وقدرتها على اإلنتاج إذ ٌستحٌل تجدٌد هذه الطاقات فاً ظال التزاٌاد
المستمر فً األسعار العالمٌة لةالت والمعدات دون أن تتوافر المصادر اآلمنة لتموٌل هذا التجدٌد.
 -4أن تتمكن شركات القطااع العاام مان تصاحٌح هٌاكلهاا التموٌلٌاة فاى خاالل االعتمااد علاى الاذات بعاد أن أصابح االعتمااد علاى
إضافة استثمارات جدٌدة من الدولة أمارا ٌكااد ٌكاون صاعبا نتٌجاة نادرة الماواد المتاحاة وبعاد أن باات مان المتعاذر االلتجااء إلاى
الجهاز المصرفً.
 -5تدوٌر جزء من االستثمارات الحالٌة حتى ٌمكن تعببة المزٌد من األموال إلنشاء مشروعات جدٌدة وخلق فرص عمل جدٌدة.
 -6أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله  ،وان تكون لدى هذه الرقاباة الخبارة علاى أن تمٌاز
بٌن الخطأ المالزم للمماسة الحادة والخطأ الذي ٌخفى وراءه رؼبة فً التكسب وإصرار على االنحراؾ.
 -7أن ٌتم اإلصالح من اجل مساهمة الوحادات االقتصاادٌة فاً زٌاادة اإلنتااج و زٌاادة القٌماة المضاافة وزٌاادة دخاول العمال فاً
إطااار الخطااة القومٌااة للتنمٌااة ا القتصااادٌة للدولااة لزٌااادة قاادرة المجتمااع علااى تااوفٌر الرفاهٌااة ألفااراده والعاااملٌن فااً مشااروعاته
االقتصادٌة.

وتحقٌقا لألهداؾ المتقدمة فقد تضمن المشروع المبادئ األساسٌة اآلتٌة:
أوال :إنشاااء شااركات قابضااة تكااون مملوكااة بالكاماال للدولااة وؼٌرهااا ماان األشااخاص االعتبارٌااة العامااة و تتخااذ شااكل شااركات
مساهمة وتمثل الجهات المالكة لرأسمالها فً ملكٌة الشركات التابعة لها  ،وتتولى من خالل هذه الشركات اساتثمار أموالهاا كماا
ٌكون لها مباشرة النشاط بنفسها والقٌام بكافة األعمال بما فى ذلك تأساٌس شاركات المسااهمة بمفردهاا أو باالشاتراك ماع الؽٌار
وشراء وبٌع أسهم الشركات المساهمة وتكوٌن وإدارة محفظة األوراق المالٌة
ثانٌا:إنشاء شركات تابعة تمتلك الشركة القابضة  %51مان رأس مالهاا علاى األقال بمفردهاا أو باالشاتراك ماع شاركات قابضاة
وأخرى أو أشخاص اعتبارٌاة عاماة أو بناوك القطااع الخااص وأسساها فٌماا زاد علاى النسابة المشاار إلٌهاا تكاون قابلاة للتاداول
وٌتول هذه الشركات عملٌة االستثمار الفعلٌة بصفة أساسٌة.
ثالثا :الوزٌر المختص ٌكون حلقة الوصل باٌن كال مان الشاركات القابضاة والتابعاة وباٌن للحكوماة وٌقادم إلاى مجلاس الاوزراء
تقارٌر دورٌة عن نشاط هذه الشركات وٌكون ربٌس الجمعٌة العامة للشركة القابضة.
رابعا....................... :
خامسا.....................:
سادسا ٌ :تولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة القابضة والتابعة وتقٌٌم أدابها طبقا لقانونه.

ومن ثم بات من الواضح والمؤكد أن األموال المملوكة لشركات القطاع العام إنما هً فً طبٌعتها أموال عامة
وان كان المشرع قد ؼاٌر فً أسلوب إدارتها فإنما كان األساس هو خصخصة اإلدارة فقاط فهاً عملٌاة قصاد
بها إعطاء الجهات اإلدارٌة ممثلة فً الشركات القابضة سلطة أوسع فً ممارسة نشاطها المتعلق بإدارة تلاك
المرافق ولم ٌسحب ذلك األثر أو الحكم على الطبٌعة القانونٌة لتلك األموال وأٌه ذلك تتركز فً النقاط التالٌة:
أوال :نااص القااانون علااى حااق الجهااات اإلدارٌااة فااً إنشاااء شااركات قابضااة تكااون مملوكااة بالكاماال للدولااة أو ألحااد األشااخاص
االعتبارٌة العامة األخرى.
ثانٌا :حق الشركة القابضة على إنشاء شركات تابعة لها و معاونة شارٌطة أن تمتلاك هاً نسابة  %51مان رأس الماال إلحكاام
السٌطرة على اتخاذ القرار والحفاظ على أموال الدولة.
ثالثا :تكون رباسة الشركات القابضة والشركات التابعة لها للوزٌر المختص وٌكون حلقة الوصل بٌن كل من الشركات القابضاة
والتابعة وبٌن للحكومة وٌقدم إلى مجلس الوزراء تقارٌر دورٌة عن نشاط هذه الشركات ولٌس أدل على ذلك أن الدولة لم تتارك
سدى  ،كما لم تترك أمر تحدٌاد المشاروعات والشاركات التاً تطارح للخصخصاة وتلاك التاً تبقاى تحات ساٌطرة
أمر الخصخصة ُ
الدولة  ،وتنفٌذ خطتها ،لتوسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خالل تنفٌذ برنامج الخصخصة والتحول إلى القطاع
الخاص وتطوٌر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العاماة للدولاة  ،لام تتارك ذلاك كلاه لشاركات قطااع األعماال العاام ذاتهاا ،ساواء
كانت من الشركات القابضة أو التابعة لتقرر بشأنها ما تشاء من قارارات  ،وإنماا حرصات علاى أن ٌكاون تنفٌاذ هاذه الخطاة مان
41

اختصاص الدولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها اإلدارٌة بموجب قرارات تصادر عنهاا وتحات رقابتهاا وإشارافها ،وهاو أمار لاٌس
بؽرٌب فالمال محل الخصخصة هو مال عام وحصٌلة بٌع الماال العاام هاً مان نصاٌب الخزاناة العاماة للدولاة ولاٌس مان نصاٌب
خزانة الشركات القابضة أو الشركات التابعة .
رابعا :خضوع األموال المملوكة لتلك الشركات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها من األموال العامة
وفى هذا المعنى ذهبت الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولاة فاى هاذا االتجااه وأكدتاه عنادما
أقرت " بأن المادة األولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم  344لسنة  1988تنص على اناه "
الجهاااز المركاازي للمحاساابات هٌبااة مسااتقلة ذات شخصااٌة اعتبارٌااة عامااة ٌلحااق بمجلااس الشااعب  ،وٌهاادؾ أساسااا إلااى تحقٌااق
الرقابااة علااى أمااوال الدولااة  ،وعلااى أمااوال األشااخاص العامااة األخاارى وؼٌرهااا ماان األشااخاص المنصااوص علٌهااا فااً هااذا
القانون"............
وتنص المادة "  "3من ذات القانون على انه " ٌباشر الجهاز اختصاصااته بالنسابة للجهاات اآلتٌاة -2 ......... -1.....الهٌباات
العامااة والمؤسسااات العامااة وهٌبااات القطاااع العااام وشااركاته والمنشااات والجمعٌااات التعاونٌااة التابعااة الى منهمااا فااً األنشااطة
المختلفة بكافة مستوٌاتها طبقا للقوانٌن الخاصة بكل منها.
 -3الشركات التً ال تعتبر من شركات القطاع العام التً ٌساهم فٌها شخص عام أو شركة من شركات القطااع العاام أو بناك مان
بنوك القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من رأسمالها".............
 -7اى جهااة أخاارى تقااوم الدولااة بإعانتهااا او ضاامان حااد ادنااً للااربح فٌهااا أو ٌ انص القااانون علااى اعتبااار أموالهااا ماان األمااوال
المملوكة للدولة.
واستظهرت الجمعٌة العمومٌة مما تقدم أن المشرع أناط بالجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الرقابة على أموال الدولة كما حادد
الجهات التً ٌباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها ومن بٌنها الشركات إلى ال تعتبر من شركات القطاع العام والتً تساهم فٌها
شركة من شركات القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من رأسمالها وإذا كاان إفتااء الجمعٌاة العمومٌاة فاً مجاال تحدٌاد الطبٌعاة
القانونٌة لشركات قطاع األعمال العام استقر واضطراد على أن قانون قطاع األعمال العام قدؼاٌر فاً كال ذلاك فاال تازال الطبٌعاة
القانونٌة لشركات القطاع العام بحسبان معٌار وصؾ الشركة بأنها مان شاركات القطااع العاام ٌتعلاق بالملكٌاة العاماة ألموالهاا ال
بأسلوب إدارتها وإمكانات نشاطها وبحسبان ما ترتبه الملكٌة العامة من وجوب التعبٌر عنها فاً إطاار اإلدارة العاماة التاً تمثال
الشخص المعنوي العام المالك للمال وؼناى عان البٌاان أن الجمعٌاة العاماة للشاركات المسااهمة طبقاا للقاانون رقام  159لسانة 1981
تتكون من والمالك حملة األسهم أنفسهم  ،بٌنما الجمعٌة العاماة للشاركات المنظماة بالقاانون رقام  203لسانة  1991فتتكاون مان
ممثلٌن للشخص العام المالك للمال العام وعضو هذه الجمعٌة العامة األخٌرة ال ٌملك بنفسه وإنما ٌمثل المالك وٌعبر عان إرادتاه
 .كما استظهرت الجمعٌة العمومٌة اٌضا وما استقر علٌه إفتاؤها من كون أوضاع التشرٌع المصري تكشؾ عن ان القطااع العاام
ال ٌختص به تنظٌم وحٌد ورد بالقانون رقم  97لسنة  1983وما سبق من قوانٌن حل محلها وان القطاع العام عرؾ العدٌد مان
النظم التى تنوعت حسب نوع النشاط مثل قطااع البناوك وقطااع البتارول او حساب المناسابات التارٌخٌاة مثال الشاركات القابضاة
لبعض الهٌبات العامة او بعض شركات المقاوالت وان انتقال عدد مان الشاركات مان الخضاوع للقاانون  97لسانة  1983بشاان
هٌبااات القطاااع العااام وشااركاته و الخضااوع لقااانون قطاااع األعمااال العااام الصااادر بالقااانون رقاام  203لساانة  991ال ٌفٌااد بذاتااه
انحسار وصؾ القطاع العام عن هذه الشركات كما أن عدم انطباق أحكام القانون رقم  97لسانة  1983علاى هاذه الشاركات ال
ٌفقدها بذاته ذلك الوصؾ ما بقٌت فً إطار الملكٌة العامة بالمعنى الوارد بالمادة " "29من الدستور.
وترتٌبا على ما تقدم فان شركات قطاع االعمال العام المنظمة بالقانون المشار إلٌه تعتبر مان حٌاث الطبٌعاة القانونٌاة داخلاه فاى
عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام ومن ثم فان ما تساهم فٌه تلك الشركات من شركات ال تعتبار مان شاركات
القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من راس المال إنما ٌنبسط إلٌه حكام الماادة " "3/3مان قاانون الجهااز المركازي للمحاسابات
وبالتاالً تخضاع لوالٌااة الجهااز باعتباااره مراقباا لحساااباتها – وٌادعم ذلاك وٌؤٌااده أن للجهااز اختصاصااا عاماا فااى الرقاباة علااى
أموال جمٌاع الجهاات التاى ٌانص القاانون علاً اعتبارهاا مان األماوال المملوكاة للدولاة – وهاو ماا ٌتحقاق كأصال عاام فاً

شااركات قطاااع األعمااال العااام باسااتثناء مااا ٌساااهم بااه القطاااع الخاااص فااً بعااض الشااركات التابعااة خاصااة ان
نصوص القانون  144لسنة  1988المشار إلٌه ال تمنع من ممارسة هذه الرقابة بال وتحاض علٌهاا مادامات
األموال المستثمرة قد ساهمت فٌها الدولة بطرٌق مباشر او ؼٌر مباشر.
" فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  863بتارٌ  1994/12/15ملؾ رقم  238/1/47جلسة 1994/12/7

ومن جماع مما تقادم فاان األماوال المملوكاة لشاركات القطااع العاام والتاً انتقلات إلاى شاركات قطااع اإلعماال العاام هاً أماوال
عامة باعتبار ان الدولة بأجهزتها المختلفة هً المهٌمنة والمسٌطرة على استثمار تلك األموال والتصرؾ فٌهاا وبالتاالً فاأن
الجهااات التااً تتااولى بٌااع مساااهمات المااال العااام المملوكااة للدولااة والبنااوك وشااركات قطاااع األعمااال العااام
واألشخاص االعت بارٌة العامة ،ومنها الشركة القابضة للصاناعات الكٌماوٌاة إنماا تقاوم باإجراءات البٌاع نٌاباة
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عن الدولة وأشخاصها االعتبارٌة العامة ،وبتفاوٌض منهاا ومان ثام فاان صافة النفاع العاام لام تنتفاً عان تلاك
الشركات وظل مع نقل تبعٌتها خاضعة إلشراؾ ورقابه الدولة ومالها مال عام.
المسألة الثانٌة  :الطبٌعة القانونٌة للعقد موضوع الطعن.
من الثابت فقهاء وقضاء أن العقد االدارى "هو كل اتفاق ٌعقد بٌن طرفٌن احدهما شخصا معنوٌا عاما وذلاك بهادؾ إدارة
تنظٌم أو استؽالل مرفق عام  ،وتظهر فً العقد نٌة تطبٌق أحكام القانون العاام وهاذا ٌظهار بجاالء فاً احتاواء مثال هاذا االتفااق
شروطا ؼٌر مألوفة فً التعاقد الخاص سواء بتمتع اإلدارة بامتٌاازات وسالطات ال ٌتمتاع بهاا األفاراد أو بمانح المتعاقاد سالطات
استثنابٌة فً مواجهة الؽٌر ال ٌتمتع بها لو تعاقد مع ؼٌره من اإلفراد كجعله صاحب احتكاار فعلاى أو حاق نازع الملكٌاة للمنفعاة
العامة إلى ؼٌر ذلك من السلطات.
وعرفه قضاء مجلس الدولة الفرنسً بأنها" العقود التً ٌبرمها شخص معنوي عام  ،بقصد تسٌٌر مرفق عاام  ،وتظهار
فٌها نٌته فاً األخاذ بأحكاام القاانون العاام  ،وٌتجلاى ذلاك إماا بتضامٌن تلاك العقاود شاروطا إ ؼٌار مألوفاة فاً القاانون الخااص أو
بالسماح للمتعاقد مع ا إلدارة باالشتراك مباشرة فً تساٌٌر المرفاق العاام " .اساتمر قضااء المحكماة اإلدارٌاة العلٌاا علاى أن حاق
استعداء القضاء اإلداري بموضوع النزاعات الناشبة عن العقود اإلدارٌة سابػ لكل مان المتعاقاد واإلدارة علاى الساواء باعتبااره
مستمداإ من أصل عام مصون فً المبادئ الدستورٌة  ،وهذا الخالؾ بعكاس النزاعاات المنصاوص علٌهاا فاً الماادة الثامناة مان
قانون مجلس الدولة لم تقٌد ممارسته بأي نص من القانون " .

وهذا هاو المعٌاار الاذي تبنتاه محكماة القضااء اإلداري فاً مصار  .ومان أوضاح أحكامهاا فاً هاذا الخصاوص
حكمها الصادر فً  ( 1957 / 2 / 24القضٌة رقم  ) 779حٌث تقول  … " :وقد استقر قضاء هذه المحكمة على
أن العقد المبرم باٌن شاخص معناوي عاام وباٌن أحاد األفاراد ال ٌساتلزم بذاتاه اعتباار العقاد مان العقاود اإلدارٌاة  ،بال إن المعٌاار
الممٌز لهذه العقود مما عداها من عقود القانون الخاص لٌس فً صفة المتعاقد  ،بل فً موضوع العقد نفسه متى اتصل بمرفاق
عام من حٌث تنظٌم المرفق وتسٌٌره أو إدارته أو استؽالله أو المعاونة أو المساهمة فٌه مشتركا إ فً ذلك وعلى درجة متسااوٌة
بظهور نٌة الشخص المعنوي العام فً أن ٌأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه فٌضمن العقد شاروطا إ اساتثنابٌة ؼٌار مألوفاة فاً
القانون الخاص … " .

ووفقا إ لهذا المعٌار ال ٌكون العقد إدارٌاإ ،تختص محكماة القضااء اإلداري دون ؼٌرهاا بالفصال فاً المنازعاات
المتعلقة به ،إال إذا توافرت فٌه الخصابص التالٌة:
 -1أن تكون اإلدارة طرفا إ فً العقد.
 -2أن ٌتصل العقد بمرفق عام .
 -3أن تظهر نٌة اإلدارة المتعاقدة فً األخذ بوسابل القانون العام .
وٌجب اإلشارة إلى أن العقاود التاً تبرمهاا اإلدارة العاماة ماع الؽٌار ال تعاد لهاذا السابب وحاده عقاوداإ إدارٌاة  ،ألن اإلدارة تملاك
حرٌة اختٌار الوسابل التً تستخدمها فً إدارة المرافق والمشروعات العامة  ،ولها تبعا إ لذلك أن تستخدم فً تحقٌق هاذه الؽاٌاة
وساابل القاانون الخااص وأن تتعامال ماع األفاراد بمقتضاى عقاود مدنٌاة  .فهاً فٌماا ٌتعلاق بتصارٌؾ منتجاات المرافاق التجارٌاة
والصناعٌة مثالإ أو فٌما ٌختص بشراء األدوات والمواد الالزماة لساٌر هاذه المرافاق تعقاد فاً معظام األحٌاان عقاود بٌاع وشاراء
مدنٌة.
أمااا بالنساابة للشاارط الثااانً فأنااه ٌجااب ان ٌااتم إباارام العقااد ماان جانااب أحااد أشااخاص القااانون العااام بهاادؾ تنظااٌم المرفااق العااام
وتساٌٌره .وقاد توساع القضاااء اإلداري الفرنساً فاً تفسااٌر مادلول عباارة " المرفااق العاام " تفساٌراإ أدى إلااى عادم التمٌٌاز ماان
الناحٌة العملٌة بٌن مفهوم المرفق العام وفكارة النفاع العاام إذا نظار إلاى المرفاق العاام باعتبااره نشااطا إ تقاوم باه الهٌباات العاماة
بقصد تحقٌق نفع عام .
ومن ناحٌة أخرى فان فكرة المرفق العام والتً تناولها الشرط الثانً من شروط اعتبار العقد إدارٌا هً من األفكار المطاطة والتً اختلفت
وتباٌنت فٌها اآلراء الفقهٌة والقانونٌة وح دث فٌها جدل واسع وذلك الختالؾ طرٌقة تعرٌؾ كل فرٌق فهناك من ٌعتمد على الناحٌة الشكلٌة
أو العضوٌة فٌعرؾ " بأنه كل مشروع أو منظمة تنشؤه اإلدارة لتحقٌق مصلحة عامة إما التعرٌؾ األخر فٌرتكز على الناحٌة الوظٌفٌاة أو
الموضوعٌة فٌعرؾ " بأنه النشاط التً تقوم به اإلدارة لتحقٌق خدمة عامة"
وفى الحقٌقة فان كال من المعنٌٌن ٌكمل بعضهما البعض لكً نصل إلى تعرٌؾ المرفق العامة الذي ال ٌبدو فً حقٌقته سوء مشروع تنشؤه
الدولة بداءة أو تنقله من الملكٌة الخاصة إلى الملكٌة العامة بالتأمٌم مستهدفة بذلك تحقٌق مصلحة عامة.
ومن هذا المعنى تبنت محاكم مجلس الدولة منذ فجر والٌتها القضابٌة تلك الفكرة فعمدت إلى توسٌع فكارة المرفاق العاام
حتى لو تم إبرام العقد من قبل شخصا خاصا ولكن عمله ٌنصرؾ إلى تسٌر مرفق عام ذات نفع عام فذهبت محكمة القضاء االدارى إلى انه
" طالما أن وزارة التموٌن قد تدخلت فً تنظٌم وتداول وتوزٌع سلعة الشاي وعهدت فاً ذلاك إلاى لجناة توزٌاع الشااي ثام المعبباٌن الاذٌن
أصبحوا مسبولٌن عن توصٌل هذه السلعة بعاد تعببتهاا إلاى التجاار فهاذا ٌتضامن أمارا بتكلٌاؾ هاذه اللجناة بخدماة عاماة وتكاون االتفاقاات
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والعقود التً تعقدها اللجنة هً عقودا إدارٌة ٌالحظ فٌها تؽلٌب المصالح العامة على المصالح التجارٌة الخاصة وان الحكومة تشرؾ على
تنفٌذ هذه العقود وتراقبها ضمانا لتحقٌق المصالحة العاماة التاً تهادؾ إلٌهاا  ،وهاذا ٌجاب أن ٌساود شاروط العقاد وعالقاة المتعاقادٌن فاً
تطبٌقه وتفسٌره وإنهاؤه.
فً هذا المعنى حكم محكمة القضاء االدارى السنة العاشرة – جلسة  -1956/4/24مجموعة األحكام ص317
كما استقر قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا علاى أن " متاى اساتبان أن تعاقاد الفارد أو الهٌباة الخاصاة إنماا كاان فاً الحقٌقاة لحسااب اإلدارة
ومصلحتها فان هذا التعاقد ٌكسب صفة العقد االدارى إذا ما توافرت العناصر األخرى التً ٌقوم علٌها معٌاار تمٌٌاز العقاد االدارى ومان ثام
فانه متى كان الثابت أن شركة شل تعاقدت لحساب ومصلحة الحكومة فً العقدٌن موضوع النزاع فال نازاع فاً إن العقادٌن الماذكورٌن قاد
ابرما بقصد تسٌٌر مرفق عام وفى أنهما اتبعت فٌها وسابل القانون العام"
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا – الطعن رقم  -1558جلسة  -1963/1/7السنة التاسعة ص763
ومن حٌث إن المستقر علٌه فً إفتاء الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة أن " األصل فً ملكٌة الدولة أو مصالحها
أو هٌباتها العامة أنها ملكٌاة عاماة تتؽٌاا منهاا أدارة المرافاق العاماة التاً تضاطلع بأعبا بهاا وان نقال االنتفااع بالماال العاام باٌن أشاخاص
القانون العام ٌكون بنقل األشراؾ االدارى علٌها وال ٌعد ذلك من قبٌل النزول عن أموال الدولة أو التصرؾ فٌها إنما هو نقال للتخصاٌص
من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه أخر من هذه الوجوه"
فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  466ملؾ رقم  -139/1/7جلسة 27/6/25
وأٌا كان األمر فان العقد ٌعتبر إدارٌاا إذا تعلاق واتصال بأحاد المرافاق العاماة باالمفهوم الواساع لهاا ساواء تتصال بأحاد المرافاق التقلٌدٌاة
"اإلدارٌة" أو احد المرافق العامة المستحدثة " االقتصادٌة" أو المهنٌة وأٌا كان صورة االتصال بٌن العقد والمرفق عن طرٌق تنظٌماه أو
إدارته أو استؽالله أو المساهمة والمعاونة فً إدارته"

وأخٌرا فانه بالنسبة للشرط الثالث فانه ٌجب أن تظهار نٌاة اإلدارة المتعاقادة فاً األخاذ بوساابل القاانون العاام وذلاك ٌتجلاى باأن
ٌتضمن العقد شروطا إ استثنابٌة أي ؼٌر مألوفة فً القانون الخاص  .وٌالحظ أن هذا الشرط الثالث هاو األسااس الجاوهري الاذي
ٌعول علٌه القضاء الفرنسً فً تمٌٌز العقد اإلداري عن العقد المدنً  ،ولكان فكارة الشاروط االساتثنابٌة لٌسات األسااس الوحٌاد
للكشؾ عن العقد اإلداري  ،إذ قد ٌخلو العقد منها ومع ذلك ٌعدّه القضاء عقداإ إدارٌا إ  ،وٌحدث ذلك إذا كان العقد ؼٌار عاادي فاً
موضوعه أي إذا كان ٌؤدي إلى مساهمة أحد األفاراد مسااهمة مباشارة فاً إدارة المرفاق العاام  ،وكاان هاذا المرفاق ٌساٌر وفقاا إ
لقواعد القانون العام  .وهذا ٌمكن مالحظته من التطور الذي طرأ على قضااء مجلاس الدولاة الفرنساً  ،فبعاد أن

قضااى فااً حكاام لااه بتااارٌ  1924/3/7بااأن " العقااد ٌعااد إدارٌ اا إ إذا اتصاال بمرفااق عااام وإن لاام ٌكاان متضاامنا إ
نصوصا إ خارجة عن نطاق القانون الخاص "  ،رجع عن هذا المبدأ وقضى فاً حكام بتاارٌ 1948 / 6 / 11
بأن " مثل هذا العقد ال ٌكون إدارٌا إ إال إذا كان المرفق ذاته ٌخضع فً سٌره لقواعاد القاانون العاام أي ٌساٌر
وفقا إ لألسلوب اإلداري " .
وٌبدو أن القضاء اإلداري لم ٌصل إلى وضع ضوابط دقٌقة للمقصود بالشروط االساتثنابٌة  .وقاد حااول الفقاه
الفرنسً وضع تعرٌؾ للشروط االستثنابٌة  ،فذهب العمٌد " فٌدل " إلى القول بأنها "الشاروط ؼٌار المألوفاة وؼٌار
المعتادة فً عقود القانون الخاص " بٌنما ٌعرفها األستاذ " فالٌن " بأنها " الشروط التً لو وضعت فاً عقاد مان عقاود القاانون الخااص
لقضً ببطالنها لمخالفتها للنظام العام " .

وفى تعلٌق العمٌد سلٌمان الطماوى ذهب إلى أن العقود اإلدارٌة تختلؾ اختالفاا جوهرٌاا إ عان عقاود القاانون الخااص التاً
تبرمها اإلدارة  ،ذلك أن هذا النوع األخٌر من العقود تحكمه من الناحٌة الموضوعٌة قواعد القانون الخاص  ،وٌسارى علٌاه فاى
هذا الصدد ما ٌسرى على العقود التً ٌبرمهاا األفاراد فٌماا بٌانهم  .أماا العقاود اإلدارٌاة فتتجلاى فٌهاا امتٌاازات السالطة العاماة ،
والتً ال نظٌر لها فً عالقات األفراد فٌما بٌنهم  ،نظراإ لمقتضٌات سٌر المرافق العامة.
وفى مجال تعلٌقه على البناد ( )11مان الماادة ( )11مان قاانون مجلاس الدولاة  ،إذ جااء فٌهاا ذكار العقاود اإلدارٌاة
الثالثة على سبٌل التمثٌل ٌ ،ؤٌد ذلك نهاٌة المادة التً تقول ” ……….أو باى عقد إداري آخر ”  ،وانتهى إلاى اساتبعاد فكارة
“العقود اإلدارٌة بتحدٌد القانون” من نطاق القاانون المصاري  .وحسانا إ فعال المشارع ،ألن اختصااص القضااء اإلداري ٌجاب أن
ٌقتصر علاى مجااالت القاانون العاام .أماا تطبٌاق قواعاد القاانون الخااص ،فالمحااكم القضاابٌة أدرى باه وبمقتضاٌاته مان القضااء
اإلداري .وهااذا هااو مااا انتهاات إلٌااه محكمااة القضاااء اإلداري فااً حكمهااا الصااادر فااى  9دٌساامبر ساانة  …“ 1956لاام ٌعااد هااذا
االختصاص مقصوراإ علاى عادد معاٌن مان عقاود اإلدارة  ،بال انطاوى علاى كافاة العقاود اإلدارٌاة وامتاد إلاى مختلاؾ المنازعاات
المتعلقة بتلك العقاود … فقاد أصابحت العقاود اإلدارٌاة فاى مصار عقاوداإ إدارٌاة بطبٌعتهاا  ،ووفقاا إ لخصابصاها الذاتٌاة ال بتحدٌاد
القانون وال وفقا إ إلرادة الشارع…”
د سلٌمان الطماوى األسس العامة للعقود اإلدارٌة “دراسة مقارنة”الطبعة الثالثة  1975دار الفكر العربً ص  ، 21ص 51 ، 49

وقد ذهب قضاء النقض إلى أنه ولبن كان القانون لم ٌعرؾ العقود اإلدارٌة و لام ٌباٌن خصابصاها التاً تمٌزهاا عان
ؼٌرها من العقود التً ٌهتدي بها فً القول بتوافر الشروط الالزمة لها و لحصانتها و صٌانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطٌل
أو بالتأوٌل إال أن إعطاء العقود التً تبرمها جهة اإلدارة وصفها القاانونً الصاحٌح باعتبارهاا عقاوداإ إدارٌاة أو مدنٌاة إنماا ٌاتم
على هدى ما ٌجرى تحصٌله منهاا و ٌكاون مطابقاا إ للحكماة مان إبرامهاا  .لماا كاان ذلاك و كانات العقاود التاى تبرمهاا اإلدارة ماع
األفراد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ال تعتبر عقوداإ إدارٌة إال إذا تعلقت بتسٌٌر مرفق عام أو بتنظٌمه و أظهرت
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اإلدارة نٌتها فً األخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و اقتضااء حقوقهاا بطرٌاق التنفٌاذ المباشار و ذلاك بتضامٌن العقاد
شروطا إ استثنابٌة ؼٌر مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص  ،أو تحٌل فٌها اإلدارة على اللوابح الخاصة بها .
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وفى ذلك درجت أٌضا أحكاام المحكماة اإلدارٌاة العلٌاا مان أن " وحٌاث إن المساتقر علٌاه أن العقاد اإلداري ٌتمٌاز عان

العقد المدنً أو التجاري من ثالثة وجوه .أولها :أنه عقد ٌبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام .وثانٌها :أناه ال ٌنازل
فٌه عند إبرامه منزلة األفراد وأشخاص القانون الخاص من بٌع وإٌجاار ونحاوه ولكناه ٌبرماه فاً إطاار اساتخدامه لسالطته وماا
نٌط به من أماناة إدارة المصاالح العاماة وإنشااء المرافاق العاماة وتنظٌمهاا وتساٌٌرها ،أي ٌبرماه بمناسابة تصادٌه للشاأن العاام
للجماعة وممارسته لوسابط الرعاٌة والتنظٌم والضبط الذي ما قامت األشاخاص المعنوٌاة العاماة أو الهٌباات العاماة وماا تباوأت
مكانتها فً المجتمع على رأس الجماعة إال للقٌام به .وثالثها :أن ٌظهر الشخص المعنوي العام نٌته فً األخاذ بأسالوب القاانون
العام وأحكامه بتضمٌن العقد شروطا إ استثنابٌة ؼٌر مألوفة فً القانون الخاص . Clauses Exorbitances
" حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الطعن رقم  3713لسنة 37ق.ع – جلسة 1993/2/9

ومن حٌث إن منازعات العقود اإلدارٌة التً تبرمها الدولة بوصافها سالطة عاماة مقٌادة فٌماا تجرٌاه مان تعاامالت تاتم
طبقا ألصول وثوابت قانونٌة قاطعة الداللة على ضارورة مراعااة الصاالح العاام فلاٌس مان سالطة عاماة إال وهاو مقٌادة ومحاددة
بسند شرعٌتها والعقد اإلداري ثانً وسٌلتٌن للجهات القوامة على الماال العاام فاً التصارؾ وتساٌٌر المصاالح العاماة – وإدارة
الشبون العامة وأولى الوسٌلتٌن هما القرار اإلداري وهما ٌتفقان فً ضوابط باعتبارهما صادرتٌن عان والٌاة تساتند الختصااص
مفوض بإجراء التصرؾ فً شأن ٌتعدى ذات مصدر القرار إلى مال ومصالح وشبون هو أمٌن علٌها بموجب حكم شرعً.
ومما ال شك فٌه إن هذا األمر ٌجد مردوده الطبٌعاً اساتناداإ إلاى أن الدولاة كتنظاٌم شاخص للجماعاة ٌساتمد مان هاذا التشاخٌص
مبرر قٌامه وٌستمد منه شرعٌة نفاذ القول على الؽٌر بشأن أو ضاع الجماعة حفظا إ وضابطا إ وتساٌٌراإ وتنمٌاة فاً كال المجااالت
هااذه الدولااة تقااوم علااى مفهااوم النٌابااة عاان الجماعااة والتمثٌاال لهااا وهااو تمثٌاال ٌخضااع ألصااول ثالثااة أولهمااا :تعاادد التنظٌمااات
األساسٌة التً تشكل منها الدولة فال تكون كٌانا إ تنظٌمٌا واحداإ .وثانٌهماا :اخاتالؾ أساالٌب التشاكٌل لهاذه التنظٌماات .وثالثهماا:
أن وظابؾ التقرٌر والتنفٌذ ال تستمد أي من الجهات شرعٌة ممارستها إال بوصؾ الجهد ممثلة أو ناببة عن ؼٌرها.
ومن حٌث إن أجهز ة الدولة المنوط بها إدارة المرافق العامة تكون ملتزمة بحزمة من الضوابط القانونٌة التاً تكفال لهاا تنفٌاذ
تلااك السٌاسااات بمااا ٌحقااق التكافاال وتكااافؤ الفاارص بااٌن أفااراد الااوطن الواحااد وهااى كااذلك المعنٌااة بالخطاااب القااانونً بااااللتزام
بالشرعٌة والعدالاة االجتماعٌاة فٌماا تتخاذه مان إجاراءات أو تصارفات وهاى بصادد القٌاام بادورها المناوط بهاا فاً إدارة وتساٌر
المرافق العامة من أراضى الدولة وممتلكاتها العامة والخاصة والتً هاً فاً األسااس مملوكاة للدولاة والمفوضاة والوكٌلاة مان
قبل أفراد الشعب على إدارتها واستؽاللها بما ٌحقق الصالح العام.

وهو نفس ما رددته الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع حٌنما أفتت بأن:
"العقد االدارى أوالإ تبرمه هٌبة عاماة مان أشاخاص القاانون العاام والهٌباة العاماة تبرماه ثانٌاا إ ال فٌماا تنازل فٌاه منزلاة األفاراد
وأشخاص القانون الخاص من بٌع و إٌجار ونحاوه ولكنهاا تبرماه فاً إطاار اساتخدامها لسالطتها وماا ناٌط بهاا مان أماناات إدارة
المصالح العامة وإنشاء المرافق العامة وتنظٌمها وتسٌٌرها اى أنها تبرمه بمناسبة تصادٌها للشاأن العاام للجماعاة وممارساتها
لوسابط الرعاٌة والتنظٌم والضبط التً ما قامت الهٌبات العاماة وماا تباوأت مكانتهاا فاً المجتماع علاى رأس الجماعاة إال للقٌاام
بها.والعقد االدارى ثالثا إ وبموجب األمارٌن الساابقٌن ٌتضامن شاروطا إ اساتثنابٌة مماا ال ٌعتااد فاً العقاود المدنٌاة التاً تبارم باٌن
طرفٌن ناد نٌن وهناا تخاتلط عالقاات التعاقاد التاً ٌعرفهاا فقاه القاانون الخااص تخاتلط بأوضااع اإلماارة والسالطة التاً ترتاد فاً
مرجعٌتها لٌس فقط إلى الرضاء االتفاقى فاً صاٌاؼة عقاد ماا ولكنهاا ترتاد فاً بعاض وجاوه مرجعٌتهاا إلاى قواماة الدولاة علاى
المجتمع وسلطانها علٌه لحماٌة الجماعة وتنظٌم شبونها العامة وتسٌٌر مصالحها العامة ومان قواماة الدولاة علاى الشاأن العاام
ناوع نشااط ومكاانن إقلاٌم ومجاال ن تخصاص.ومن جهاة
تتفرع التفارٌع إلى الهٌبات والمصالح وسابر الوحدات العاماة التاً تنقسام
ن
صاها الدولاة وتقاوم علٌهاا مان الناحٌاة
فأن الشأن العام هو شأن الجماعة مصاالح وأوضااعا إ ومقاصاد منشاودة والجماعاة تشخ ه
المؤسساٌة التنظٌمٌاة والدولاة التاً ٌدرساها القاانون الادولً العاام بوصافها شاعبا إ علاى إقلاٌم علٌاه حكوماة هاذه الدولاة ٌرسام
الدستور كٌانها التنظٌمً العام وهى ال تتشكل من هٌباة واحادة ولكنهاا تتكاون مان الناحٌاة التنظٌمٌاة مان هٌباات كبارى تتاوزع
علٌها مراحل تشكل العمل العام وذلك بما عارؾ مان سالطات التنفٌاذ والتشارٌع والقضااء وهاى ماع تشاكلها بالتنساٌق باٌن هاذه
الجهااات فهااو تنسااٌق ٌحفااظ قاادراإ ماان التااوازن ال ٌم هكاان أحااداها ماان اسااتٌعاب مكنااة القٌااام وحاادها بالعماال العام.فالدولااة كتنظااٌم
ه
مشخص للجماعة ٌستمد من هاذا التشاخٌص مبارر قٌاماه وٌساتمد مناه شارعٌة نفااذ القاول علاى الؽٌار بشاأن أوضااع الجماعاة
حفظا إ وضبطا إ وتسٌٌراإ وتنمٌة فً كال المجااالت هاذه الدولاة تقاوم علاى مفهاوم النٌاباة عان الجماعاة والتمثٌال لهاا وهاو تمثٌال
ٌخضع ألصول ثالثة أولها :تعدد التنظٌمات األساسٌة التً تتشكل منها الدولة فاال تكاون كٌاناا إ تنظٌمٌاا إ واحاداإ وثانٌهاا :اخاتالؾ
أسالٌب التشكل لهذه التنظٌمات وفقا إ الختالؾ المهام الموزعة علٌها باعتبار أن سالطة التقرٌار تكاون باالنتخااب وسالطة التنفٌاذ
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ذات القوة المادٌة تكون بالتعٌٌن من أعلى مع خضوعها لقرارات السلطة األولاى وسالطة الرقاباة علاى الشارعٌة تقاوم اساتقالالإ
بمراعاة توازن السلطتٌن األولٌٌن وكل ذلك هاو الدولاة.وثالثها :ان وظاابؾ التقرٌار والتنفٌاذ ال تساتمد اى مان الجهاات شارعٌة
ممارستها اال بوصؾ هذه الجهة ممثلة أو ناببة عن ؼٌرها .فال ٌوجد من ٌتصرؾ فً شأن عام إال وهاو مفاوض باذلك ال أصاٌال
قاوام علاى شاأن عاام بموجاب وصاؾ تمثٌلاً وصافة
عن نفسه وال صاحب شاأن بذاتاه هٌباة كاان أو مجلساا إ أو فارداإ إنماا هاو ّ
تفوٌضٌة أتته من مستند عام دستوراإ كان أو قانونا إ أو البحة أو قراراإ فردٌا وهو ما ٌعبار عناه باالختصااص فاً مجاال القاانون
العام لهٌبة أو فرد هو تفوٌض تستمد منه الجهات المختصة هٌبة كانت أو فرداإ صالحٌتها فً إصادار العمال العاام أو التصارؾ
فً أي شان عاام .ومان جهاة أخارى فاأن اى تصارؾ ٌصاح وٌنفاذ علاى نفاس المتصارؾ وماا لاه بموجاب تاوافر شاروط أهلٌاة
المتصرؾ التً تمكنه من إلزام نفسه بقول ٌصادر عناه و اى تصارؾ ٌصاح وٌنفاذ فاً حاق ؼٌار المتصارؾ بموجاب ماا ٌتاوافر
للمتصرؾ من والٌة إمضاء القول على هذا الؽٌر .والوالٌة خاصة أو عامة وهى خاصة أن كانت توافر فٌهاا مكناة إمضااء قاول
على الؽٌر إذا كان شخصا إ معٌنا إ أو جماعة محصورة وقابلة للتعٌٌن كل بذاته .وهذه الوالٌة أما أن تكون نٌاباة مصادرها القاانون
كالولً الشرعً على طفله أو مصدرها القضاء كالوصً المعٌن على الصبً أو مصدرها االتفاق كالوكالاة أو التفاوٌض ونحاوه.
وإما أن تكاون والٌاة عاماة أن تاوافر لهاا مكناة إمضااء القاول علاى ؼٌار لاٌس محادداإ و ال محصاوراإ وال معٌناا إ وهاى ماا ٌتعلاق
بالدولة فً الشبون العامة وما ٌتفرع عن أجهزتها وتنظٌماتهاا وهٌباتهاا ووحاداتها وإفرادهاا .وهاو ال تقاوم وال بمساتند شارعً
من دستور أو قانون أو البحة أو قرار فردى .واألصال المرجاوع إلٌاه حالاة عادم وجاود الانص هاو اإلباحاة فٌماا ٌتعلاق بتصارؾ
الشخص فً شبون ذاته وماله أما فً أحوال الوالٌة خاصها وعامها فإن األصل الرجوع إلٌه بشأنها إذا لم ٌوجد مستند شرعً
قول لشخص على ؼٌره إال بمستند ٌجٌز هاذا المضااء وال سالطان ألحاد علاى ؼٌاره وال
األصل ساعتها هو المنع ألنه ال نمضاء ٍ
أمرة لشاخص علاى مان ساواه إال بحكام شارعً ٌجٌاز هاذا النفااذ علاى الؽٌار .فلاٌس مان سالطة عاماة إال وهاى مقٌادة ومحادودة
بمستند شرعٌتها.والعقد االدارى ثانً وسٌلتٌن للجهات القوامة علاى العمال العاام فاً التصارؾ وتساٌٌر المصاالح العاماة وإدارة
الشبون العامة وأولى الوسٌلتٌن هو القرار االدارى وهما ٌتفقان فاً ضاوابط إعمالهماا باعتبارهماا صاادرٌن عان والٌاة تساتند
وشابون هاو أماٌن علٌهاا بموجاب حكام
ومصالح
مال
الختصاص مفوض بإجراء التصرؾ فً شأن ٌتعدى ذات مصدر القرار إلى ٍ
ٍ
ٍ
شرعً .وفى نطاق ما جرى شرعا إ تخوٌلاه باه وتفوٌضاه فٌاه .وبقادر ماا تكاون السالطة وبقادر ماا تتفساح المكناة بقادر ماا تارد
القٌود والضوابط وقد تسنح الروادع والسلطة المكفولة لإلدارة العامة فاً العقاد االدارى تقابلهاا القٌاود التاً تارد علاى ارداتهاا
فااً التعاقااد وممارسااة الشاابون العامااة وملكٌااة الدولااة للمااال العااام والخاااص الااذي تشاارؾ علٌااه أشااخاص القااانون العااام إدارة
واستؽالال وتصرفا إ أنما ترد علٌه من القٌود والضوابط ما تصل مخالفة بعضه إلى حد الجرٌمة وكل ذلك بحسبان أن مال الدولة
عاما إ كان أو خاصا إ مملوك ال لمن ٌدٌره وال لمن هو مخول مكناة اساتؽالله أو التصارؾ فٌاه إنماا هاو للدولاة كشاخص اعتبااري
عاام .والدولااة ال تساتوعب إراداتهااا كاملاة فااً إرادة اى ماان مكوناتهاا العامااة أو الوحادات التااً تنقساام إلٌهاا الوظااابؾ الماؤداة
واإلرادة العامة للدولة هً جماع ما توزعت علٌه أعباء القٌام بالعمل العام بحكم الدستور والتشرٌعات والقارارات .وتصاح إرادة
اى ماان الوحاادات العامااة فااً االسااتؽالل والتصاارؾ باعتبااار مااا هااً مفوضااة فٌااه ماان اختصاااص زمااان أو مكااان أو مجااال عماال
وتخصص وبحسبانها أمٌنة وناببة فٌما تقوم به من أعمال وهذا هو مفهوم االختصاص الحاكم لوجوه نشاط األشخاص العاماة
وال تصح إراداتها مفوضة فً العمل إال بشروط التفوٌض الصادر إلٌها والمنظم إلرادتها من أحكام موضوعٌة وإجاراءات وردت
بالتشرٌعات وهذا هو أساس االلتزام بأحكام التشرٌع واإلجاراءات المرساومة عناد إعماال إرادة اى مان الجهاات العاماة .واألمار
أمر والٌة عامة وال تمارس والٌة عاماة إال بشارطها المضاروب وفاى نطاقهاا المعاٌن وباالقٌود الضاابطة لهاا .وهاو أمار نٌاباة ال
تمارس إال بشرطها المضروب وفى نطاقها المعٌن وبالقٌود الضابطة لها .وعلى اى من وصافى الوالٌاة أو اإلناباة فلاٌس للاولً
أن ٌولى ؼٌره فٌما ولى علٌه إال بإذن من والّه ولٌس لنابب ان ٌنٌب ؼٌره فٌما فاوض فٌاه إال باإذن مان أناباه ومان هناا تظهار
قاعدة أن التفوٌض ال ٌرد على تفوٌض.والعقد االدارى ٌرد فى نطاق االختصاص المعٌن للجهة العاماة المتعاقادة فاال ٌجااوز هاذا
االختصاص ولٌس لجهة عامة مسبولً عن مرفق معٌن أن تنزل عنه لؽٌرها على خاالؾ ماا أجاازه التشارٌع الاذي أقامهاا علاى
هذا المرفق ولٌس لها أن تعدل من أسلوب اإلدارة والتساٌٌر بماا ٌجااوز ماا رخاص التشارٌع لهاا باه وال أن تفاوض ؼٌرهاا فاى
شأن لم ٌجز لها التفوٌض فٌه صراحة .وجهة اإلدارة العامة أٌضا إ مقٌدة فاً تعاقاداتها بماا رسامه التشارٌع مان إجاراءات تتعلاق
بطرٌقة اختٌار المتعاقد معهــــــا وطرٌقة إتمام التعاقد معه وشاروط ذلاك وضاوابطه وأحوالاه .كماا إنهاا مقٌادة بأوضااع ورساوم
تتعلق بممارستها لسلطاتها التعاقدٌة واستٌفاء حقوقها العقدٌة مان الطارؾ المتعاقاد معهاا وأسالوب اساتخدامها إلمكاناات إنهااء
العالقة العقدٌة أو فسخها أو ؼٌر ذلك"
فاااً هاااذا المعناااى فتاااوى الجمعٌاااة العمومٌاااة لقسااامً الفتاااوى والتشااارٌع بمجلاااس الدولاااة فتاااوى رقااام  161بتاااارٌ  -1997/2/22جلساااة
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وحٌث إنه بتطبٌق ما تقدم ولما كان الثابت أن اللجنة الوزارٌاة للخصخصاة الصاادر بتشاكٌلها قارار رباٌس مجلاس الاوزراء رقام
 1765لسنة  2111بتارٌ  2111/8/21قد اختصت وفقا إ للمادة الثانٌة من القرار بدراسة كل ما ٌتعلق بموضوعات الخصخصة
فً مختلؾ المجاالت وخصها القرار بتحدٌد المشاروعات والشاركات التاً ٌمكان طرحهاا للخصخصاة ،وماا ٌتعاٌن أن ٌبقاى منهاا
تحت سٌطرة الدولة ،واقتراح المعاٌٌر والضوابط التاً تاتم علاى أساساها الخصخصاة  ،واقتاراح أوجاه صارؾ أو اساتثمار نااتج
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الخصخصااة  ،ثاام اعتماااد توصااٌات الااوزراء ال معنٌااٌن بشااأن قٌمااة الشااركات واألصااول المطروحااة والجاادول الزمنااً لطاارح هااذه
الشركات واألصول ورفع تقارٌرها وتوصٌاتها شهرٌا إ إلى مجلس الوزراء  ،وفً نطاق هذا االختصاص أصدرت اللجنة الوزارٌة
للخصخصة باجتماعها المعقود بتارٌ  2113/11/23قراراإ ببٌع عدد من الشركات وعاددها  127شاركة علاى أن ٌاتم بٌاع 113
شركة منها على األقل خالل األعوام الثالثة القادمة ( 2114و  2115و  )2116ومنها شركة شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج
(( الجدول " ب " مسلسل "  ، )" 96وأقرت اللجنة الوزارٌة مجموعة من القواعد الجدٌدة لتقٌٌم تلك الشركات مع تقدٌم
حوافز للمستثمرٌن ترؼبهم فً الشراء ،وبجلسة  2114/1/6وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم ( )7/4/1/81على بٌع الشركات
المشار إلٌها  ،والموافقة على اعتماد قرارات اللجنة الوزارٌة للخصخصة المعقودة بتاارٌ فقد باشارت الشاركة القابضاة للقطان
والؽاازل والنسااٌج والمالبااس ،باعتبارهااا الجهااة التااً تتبعهااا شااركة مصاار شاابٌن الكااوم للؽاازل والنسااٌج والمفوضااة ماان وزارة
االستثمار فً بٌع مساهمات المال العام المملوكاة للدولاة المتعلقاة بتلاك الشاركة وفقاا إ لقارار رباٌس مجلاس الاوزراء رقام 1516
لساانة  2115بشااأن تنظااٌم حصااٌلة برنااامج إدارة األصااول المملوكااة للدولااة  ،إجااراءات البٌااع باااإلعالن بجرٌاادة األخبااار بتااارٌ
 2115/6/29و  2115/9/25وبجرٌاادة األهاارام بتااارٌخً  18و 2115/9/25عاان مزاٌاادة بنظااام المظااارٌؾ المؽلقااة لبٌااع كاماال
المقومات المادٌة والمعنوٌة لشركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج وفقا للشروط الواردة بكراسة الشاروط  ،وبعاد اتخااذ كافاة
إجااراءات المزاٌاادة والباات فٌهااا ماان قباال لجنااة الباات ،وافااق مجلااس إدارة الشااركة القابضااة  ،كمااا وافقاات المجموعااة الوزارٌااة
للسٌاسات االقتصادٌة على بٌع مساهمة المال العام بشركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج باجتماعٌها بتارٌ  14أؼسطس و
 5سبتمبر  ، 2116ثم أقرت الجمعٌة العاماة ؼٌار العادٌاة للشاركة القابضاة للقطان والؽازل والنساٌج والمالباس باجتماعهاا الاذي
عقد بتارٌ  2116/11/1بٌاع شاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج  ،بالموافقاة علاى العارض المقادم مان شاركة أنادوراما
العالمٌة باعتبااره أفضال العاروض الثالثاة المقدماة فاً الوقات المحادد فاً المزاٌادة ساعراإ واتفاقاا إ ماع كراساة الشاروط  ،لشاراء
األصول الثابتة لشاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج بادون األراضاً والمسااكن والناادي الرٌاضاً بمبلاػ (174651398
جنٌه) مابة وأربعة وسابعون ملٌاون وساتمابة وواحاد وخمساون ألاؾ وثالثماباة وثمانٌاة وتساعون جنٌاه  ،بخاالؾ حاق االنتفااع
السنوي لألرض بواقع  %5من ق ٌمتهاا حساب قواعاد التقٌاٌم المعتمادة مان مجلاس الاوزراء وبالشاروط والقواعاد المبٌناة بقارار
الجمعٌة العامة  ،واعتمدت كل من اللجنة الوزارٌة للخصخصة ومجلس الاوزراء هاذا البٌاع  ،تام إخطاار الشاركة المادعً علٌهاا
الخامسة بذلك بالكتاب رقم /1969م بتارٌ . 2116/11/8
وعلااى ذلااك فالشااركات القابضااة ال تملااك أي حااق فااً بٌااع أي قاادر ماان هااذا المااال إال وفقاا إ لقاارارات إدارٌااة تصاادر ماان
السالطات اإلدارٌااة بالدولااة ضاامن برنااامج الخصخصااة تباادأ بتحدٌاد اللجنااة العلٌااا للخصخصااة المشااار إلٌهااا وحاادها ودون ؼٌرهااا
المشروعات والشركات التاً ٌمكان طرحهاا للخصخصاة ،وماا ٌتعاٌن أن ٌبقاى منهاا تحات ساٌطرة الدولاة  ،ووضاع خطاة شااملة
للخصخصة مدعمة ببرنامج زمنً فً ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بٌانات أو تقارٌر ،واقتراح المعاٌٌر والضاوابط التاً
تتم على أساسها الخصخصة  ،وتوجٌه صرؾ أو استثمار ناتج الخصخصة إلى الخزانة العامة ،ثام اعتمادهاا لتوصاٌات الاوزراء
المعنٌااٌن بشااأن تقٌااٌم الشااركات واألصااول المطروحااة للبٌااع وتحدٌااد قٌمتهااا والجاادول الزمنااً لطاارح هااذه الشااركات واألصااول ،
وتنتهً بتولً اللجنة رفع تقارٌرها وتوصاٌاتها شاهرٌا إ إلاى مجلاس الاوزراء الاذي ٌتعاٌن علٌاه اعتمااد أو رفاض اعتمااد عملٌاة
البٌع التً تتم فً إطار برنامج الخصخصة.
سدى  ،كما لم تترك أمر تحدٌد المشروعات والشركات التً تطرح للخصخصة وتلك التً
ذلك أن الدولة لم تترك أمر الخصخصة ُ
تبقى تحت سٌطرة الدولة  ،وتنفٌذ خطتها ،لتوسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خالل تنفٌذ برنامج الخصخصة
والتحول إلى القطاع الخاص وتطوٌر أد اء الشركات فى إطار السٌاسة العامة للدولة  ،لم تترك ذلك كله لشركات قطاع األعمال
العام ذاتها ،سواء كانت من الشركات القابضة أو التابعة لتقرر بشأنها ما تشاء من قرارات  ،وإنما حرصت على أن ٌكون تنفٌذ
هذه الخطة من اختصاص الدولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها اإلدارٌة بموجب قرارات تصدر عنها وتحت رقابتها وإشرافها،
وهو أمر لٌس بؽرٌب فالمال محل الخصخصة هو مال عام وحصٌلة بٌع المال العام هً من نصٌب الخزانة العامة للدولة ولٌس
من نصٌب خزانة الشركات القابضة أو الشركات التابعة  ،ومن ثم فقد أشركت الدولة معها الشركات القابضة فً بعض إجراءات
عملٌات الخصخصة بمنحها قدر من اختصاصات الجهة اإلدارٌة بتفوٌضها نٌابة عن وزارة االستثمار فً اتخاذ إجراءات البٌع
والخصخصة وإبرام عقد البٌع وفقا إ لقرارات تنظٌمٌة صادرة عن الدولة  ،ولٌتم ذلك تحت إشراؾ ومراقبة ومتابعة وموافقة
واعتماد الجهات اإلدارٌة ا لمنوط بها تنفٌذ برنامج الخصخصة ممثلة فً مجلس الوزراء  ،ومن ثم ال تكون الشركات القابضة
حٌن تمارس وتباشر هذا االختصاص المفوضة به من قبل الجهات اإلدارٌة  ،مباشرة له بصفتها شخص من أشخاص القانون
الخاص  ،وإنما تباشره بصفتها مفوضة من الدولة فً اتخاذ إجراءات محددة ضمن برنامج الخصخصة وفقا إ لموافقات سابقة
وأخرى الحقة واعتماد من الجهات اإلدارٌة المسبولة عن الخصخصة للخطوات التمهٌدٌة والنهابٌة  ،ومن ثم فقد صدر بتارٌ
 2111/8/21قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  1765لسنة  2111بتشكٌل اللجنة الوزارٌة للخصخصة (العدد رقم  197من
الوقابع المصرٌة بتارٌ  ، )2111/8/31ونصت المادة الثانٌة منه على أن (تختص اللجنة بدراسة كل ما ٌتعلق
بموضوعات الخصخصة فً مختلؾ المجاالت ،ولها على األخص:
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 -14تحدٌد المشروعات والشركات التً ٌمكن طرحها للخصخصة ،وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة.
 -15وضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنامج زمنً فً ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بٌانات أو تقارٌر.
 -16اقتراح المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة-4.
 -17اقتراح أوجه صرؾ أو استثمار ناتج الخصخصة.
 -18اعتماد توصٌات الوزراء المعنٌٌن بشأن قٌمة الشركات واألصول المطروحة والجدول الزمنً لطرح هذه الشركات
واألصول)

ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن (ترفع اللجنة تقارٌرها وتوصٌاتها شهرٌا إلى مجلس الوزراء).
وعلاى ذلاك فالشاركات القابضاة ال تملاك أي حاق فاً بٌاع أي قاادر مان الماال العاام إال وفقاا إ لقارارات إدارٌاة تصادر مان الساالطات
اإلدارٌة بالدولة ضمن بر نامج الخصخصة تبدأ بتحدٌد اللجنة العلٌاا للخصخصاة المشاار إلٌهاا وحادها ودون ؼٌرهاا المشاروعات
والشااركات التااً ٌمكاان طرحهااا للخصخصااة ،ومااا ٌتعااٌن أن ٌبقااى منهااا تحاات سااٌطرة الدولااة  ،ووضااع خطااة شاااملة للخصخصااة
مدعمة ببرنامج زمنً فً ضوء ما تقدمه الجهات المختصاة مان بٌاناات أو تقاارٌر ،واقتاراح المعااٌٌر والضاوابط التاً تاتم علاى
أساسها الخصخصة  ،وتوجٌه صرؾ أو استثمار ناتج الخصخصة إلى الخزانة العامة  ،ثم اعتمادها لتوصٌات الاوزراء المعنٌاٌن
بشأن تقٌٌم الشركات واألصول المطروحة للبٌع وتحدٌد قٌمتها والجدول الزمنً لطرح هذه الشركات واألصاول  ،وتنتهاً بتاولً
اللجنة رفع تقارٌرها وتوصٌاتها شهرٌا إ إلى مجلس الوزراء الذي ٌتعٌن علٌه اعتماد أو رفض اعتماد عملٌاة البٌاع التاً تاتم فاً
إطار برنامج الخصخصة.
وقااد أكااد البنااد ( )2ماان المااادة األولااى ماان قاارار ربااٌس الجمهورٌااة رقاام  231لساانة  2114بتنظااٌم وزارة االسااتثمار علااى قٌااام
الوزارة بالعمل على تنمٌة وتشجٌع االستثمار من خالل (توسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خالل تنفٌاذ برناامج
الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص وتطوٌر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العامة للدولة)  ،كماا أكاد البناد ( )2مان الماادة
الثانٌة من قرار ربٌس الجمهورٌة الم شار إلٌه اختصاص وزارة االساتثمار بتنفٌاذ كافاة االختصاصاات والمسابولٌات المنصاوص
علٌها فً قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقاانون رقام  213لسانة  1991والبحتاه التنفٌذٌاة  ،وبصافة خاصاة اتخااذ
القارارات الالزماة للمحافظااة علاى حقااوق الدولاة فاً شااركات قطااع األعمااال العاام  ،واإلشاراؾ علااى تنفٌاذ برنااامج نقال الملكٌااة
للقطاع الخاص وأسلوب البٌع وبارامج إعاادة هٌكلاة الشاركات التابعاة وهٌكلاة العمالاة  ،واقتاراح أوجاه اساتخدام عواباد البٌاع ،
واإلشراؾ على االساتفادة مان المانح المقدماة للمسااعدة فاً تنفٌاذ برناامج نقال الملكٌاة للقطااع الخااص  ،وبارامج إعاادة هٌكلاة
الشركات التابعة.
وجاء قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  1516لسنة  2115لٌنظم حصاٌلة برناامج إدارة األصاول المملوكاة للدولاة لٌوجاب إٌاداع
حصٌلة بٌع الحصص فً حساب أمانات بالبنك المركزي (لحساب الخزانة العامة للدولة) ،وذلك خالل سبعة أٌام عمال مان تاارٌ
تحصٌلها  ،ولٌ تم تحوٌل حصٌلة البٌع إلاى حسااب الجهاات المشاار إلٌهاا حساب مسااهمة كال منهاا بعاد اساتكمال إجاراءات البٌاع
وموافقة وزارتً المالٌة واالستثمار كتابٌا إ  ،طبقا إ للقواعد المعمول بها ،وذلك فٌما عدا حصٌلة بٌع شاركات قطااع األعماال العاام
أو أصولها اإلنتاجٌة أو مساهمتها فً الشركا ت المشتركة ـ ومنها حصٌلة بٌع الشركة التابعة محل البٌاع ـ فٌتاولى البناك بمجارد
إخطاره من قبل وزارة االستثمار قٌدها لحساب وزارة المالٌة بعد خصم تكالٌؾ ومصروفات البٌاع المعتمادة مان الجهاات القابماة
بالبٌع" .
وبعد ذلك جاءت نصوص قارار وزٌار االساتثمار رقام  342لسانة ( 2115الوقاابع المصارٌة ـ العادد  251فاً  6ناوفمبر )2115
قاطعة الداللة على أن قٌام بعض الجهات ومنها الشركات القابضة ببٌع مسااهمات الماال العاام واألصاول المملوكاة للدولاة  ،إنماا
ٌتم بتفوٌض من وزارة االستثمار ولحساب الدولة ولٌس لحساب تلك الجهات .فقد نصت الماادة الثانٌاة مان القارار المشاار علاى
أن (تلتزم كافة الجهات التى تفوضها وزارة االستثمار فاى بٌاع مسااهمات الماال العاام المملوكاة للدولاة والبناوك وشاركات قطااع
األعمال العام واألشخاص االعتبارٌة العامة بإٌداع حصٌلة البٌع فى حسااب ٌفاتح بالبناك المركازي المصاري باسام "حصاٌلة بٌاع
األصول المملوكة للدولة" وذلك خالل سبعة أٌام عمل من تارٌ التحصٌل).
ونصاات المااادة الثالثااة ماان ذات القاارار علااى أن (علااى الجهااة المفوضااة بااالبٌع موافاااة إدارة األصااول بااوزارة االسااتثمار
بصورة كاملة من مستندات البٌع وماا ٌفٌاد تحوٌال الحصاٌلة لحسااب "حصاٌلة بٌاع األصاول المملوكاة للدولاة" المخصاص لاذلك
بالبنك المركزى فور إتمام عملٌة البٌع )...........
ونصت المادة الرابعاة مان القارار المشاار إلٌاه علاى أن (تقاوم إدارة األصاول باوزارة االساتثمار بإخطاار وزارة المالٌاة
بإتمااام إجااراءات البٌااع وتورٌااد حصااٌلة البٌااع خااالل ساابعة أٌااام عماال ماان تااارٌ اسااتالمها للمسااتندات المشااار إلٌهااا فااً المااادة
السابقة).
وفً ذات الساٌاق جاءت المادة ( 26مكرراإ) من الالبحة التنفٌذٌة لقانون شاركات قطااع األعماال العاام الصاادرة
بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  1591لسنة  1991والمضافة بقرار ربٌس مجلس الاوزراء رقام  981لسانة 2116
لتوجب أن ٌتم طرح الشاركات التابعاة فاً إطاار برناامج إدارة األصاول المعتماد أٌاا كانات وساٌلة البٌاع  ،ولٌكاون طارح الشاركة
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التابعة بالكامل أو بأؼلبٌة األسهم فٌها بطرٌق االكتتاب أو بنظام عروض الشراء من خالل بورصة األوراق المالٌة  -بعد عارض
الوزٌر المختص على المجموعاة الوزارٌاة للسٌاساات االقتصاادٌة بحضاور وزٌار القاوى العاملاة والهجارة التاً تشاكلت بموجاب
قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  127لسنة  2116بشأن تشكٌل المجموعات الوزارٌة ،
 ،ومن ثم فإن إجراءا خصخصة أي مشروع أو بٌع أي من الشركات التابعة ـ ومنها الشركة التابعة محل البٌاع ـ ٌمار بمجموعاة
من المراحل اإلدارٌة الممٌزة:
إ
أولها ـ مرحلة تقرٌر البٌاع بتحدٌاد الشاركة محال البٌاع لتكاون محاال للخصخصاة وخروجهاا مان تحات ساٌطرة الدولاة  ،واقتاراح
المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها خصخصة تلك الشركة  ،واقتاراح أوجاه صارؾ أو اساتثمار نااتج خصخصاة الشاركة ،
وهاو ماا تتاواله "اللجناة الوزارٌاة للخصخصاة" المشاكلة والمحاادد اختصاصاها بقارار رباٌس مجلاس الاوزراء رقام  1765لساانة
 2111والتً تعتمد توصٌات وزٌار االساتثمار المخاتص بشاأن قٌماة الشاركة واألصاول المطروحاة  ،ثام تحٌلاه لمجلاس الاوزراء
العتماده.
وثانٌها ـ مرحلة تفوٌض وزٌر االستثمار للشركة القابضة المختصة التخاذ إجراءات طرح الشاركة للخصخصاة وإجاراءات إبارام
عقد البٌع نٌابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة بالكامل وفقا إ لقرار رباٌس الجمهورٌاة رقام  231لسانة  2114بتنظاٌم وزارة
االستثمار  ،وقرار وزٌر االستثمار رقم  342لسنة . 2115
وثالثها ـ مرحلة موافقة المجموعة الوزارٌة للسٌاسات االقتصادٌة المشكلة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  127لسانة 2116
برباسة وزٌر المالٌة على استكمال إجراءات بٌع الشركة تنفٌذاإ لحكم المادة ( )26مكرراإ من الالبحة التنفٌذٌة للقانون رقام 213
لسنة  1991المضافة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  981لسنة  2116التً أوجبات موافقاة المجموعاة الوزارٌاة للسٌاساات
االقتصادٌة على استكمال بٌع الشاركات التابعاة لمساتثمر ربٌساً قبال العارض علاى الجمعٌاة العاماة للشاركة القابضاة للتجاارة ،
وذلك بالنسبة لما ٌتم بٌعه من الشركات بعد تعدٌل المادة ( )26مكرراإ المشار إلٌها.
ورابعها ـ مرحلة موافقة الجمعٌة العامة للشركة القابضة على البٌع وفقاا إ لقاانون شاركات قطااع األعماال العاام الصاادر بالقاانون
رقم  213لسنة .1991
وخامسها ـ مرحلاة عارض تفصاٌالت عملٌاة بٌاع الشاركة علاى اللجناة الوزارٌاة للخصخصاة ومجلاس الاوزراء إلقارار واعتمااد
البٌع.
وسادسها ـ مرحة قٌام (الشركة القابضة المختصة) بموافاة إدارة األصول باوزارة االساتثمار بصاورة كاملاة مان مساتندات البٌاع
وما ٌفٌد تحوٌل الحصٌلة لحساب "حصاٌلة بٌاع األصاول المملوكاة للدولاة" المخصاص لاذلك بالبناك المركازي فاور إتماام عملٌاة
البٌع وفقا إ لقرار وزٌر االستثمار رقم  342لسانة  2115لتقٌاد فاً خزاناة الدولاة ولحساابها ممثلاة فاً وزارة المالٌاة بعاد خصام
تكالٌؾ ومصروفات البٌع المعتمدة من الجهة القابمة باالبٌع وفقاا إ لقارار رباٌس مجلاس الاوزراء رقام  1516لسانة  2115بشاأن
تنظٌم حصٌلة برنامج إدارة األصول المملوكة للدولة.

وحٌث إن مفاد ما تقدم أن الجهات التً تتولى بٌع مسااهمات الماال العاام المملوكاة للدولاة والبناوك وشاركات
قطاع األعماال العاام واألشاخاص االعتبارٌاة العاماة ،ومنهاا الشاركة القابضاة للصاناعات الكٌماوٌاة إنماا تقاوم
بإجراءات البٌع نٌابة عن الدولة وأشخاصها االعتبارٌة العامة ،وبتفوٌض منها ،ومان ثام فاإن القارارات التاً
تصدرها تلك الجهات ما هاً ،فاً حقٌقاة األمار ،إال تعبٌاراإ عان اإلرادة الملزماة للدولاة بقصاد تنمٌاة وتشاجٌع
االساتثمار ماان خااالل توساٌع قاعاادة ملكٌااة شااركات قطااع األعمااال العااام تحقٌقاا إ للمصالحة العامااة ،وتعااد بهااذه
المثابة صادرة عن هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة  ،كما
وتكون الموافقة علٌها من المجموعة الوزارٌة للسٌاسات االقتصادٌة ثم اعتمادها من كل من اللجنة الوزارٌة
للخصخصة ومجلس الوزراء قرارات إدارٌة مما ٌنادرج الطعان علٌهاا ضامن اختصااص مجلاس الدولاة بهٌباة
قضاء إداري.
فضال على كل ذلك فان الثابت من األوراق أن الطرٌقة التً اتبعتها الشركة القابضة فً التاروٌج لتلاك الصافقة بداٌاة مان اإلعاالن
عنها فً مناقصة عامة وطرح كراسة الشروط الخاصة باالبٌع وكاذلك تحدٌاد موعادا لفاتح المظاارٌؾ فمثال تلاك اإلجاراءات ؼٌار
متعارؾ علٌها فً العقود التً تبرم بٌن أشخاص القانون الخاص وهو ما ٌصب فً نهاٌته أن الجهة اإلدارٌة تعاملت منذ البداٌة
مع تلك الصفقة على أنها من المال العام ومن ثم فان العقد ٌعد من العقود اإلدارٌاة كماا أن الطارؾ األخار تعامال معهاا علاى تلاك
الصفة وإال لو كان األمر على عكسه لما اضطرت الجهة اإلدارٌة إلى إتباع تلك اإلجراءات واكتفت بطرٌاق االتفااق المباشار إنماا
حقٌقة األمر أنها أرادت إلباس تلك الصفقة ثوب المشروعٌة والشفافٌة مان حٌاث إتباعهاا اإلجاراءات القانونٌاة بٌاد أنهاا تعاملات
مع المال العام باعتباره صافقه خاصاة أرادت تحقٌاق مكاساب شخصاٌة لمان أجراهاا وناضال فاً سابٌل إخراجهاا إلاى الناور دون
معرفة السبب الحقٌقً لذلك اإلصرار على الرؼم من بٌع تلك األصول بثمن بخس.
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إضافة على ذلك فان إجراءا خصخصة أي مشروع أو بٌاع أي مان الشاركات التابعاة ـ ومنهاا الشاركة التابعاة
محل البٌع ـ ٌمر بمجموعة من المراحل اإلدارٌة الممٌزة:
أولهاا ـ مرحلة تقرٌار البٌاع بتحدٌاد الشاركة محال البٌاع لتكاون محاالإ للخصخصاة وخروجهاا مان تحات ساٌطرة الدولاة  ،واقتاراح
المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها خصخصة تلك الشركة  ،واقتاراح أوجاه صارؾ أو اساتثمار نااتج خصخصاة الشاركة ،
وهاو ماا تتاواله "اللجناة الوزارٌاة للخصخصاة" المشاكلة والمحاادد اختصاصاها بقارار رباٌس مجلاس الاوزراء رقام  1765لساانة
 2111والتً تعتمد توصٌات وزٌار االساتثمار المخاتص بشاأن قٌماة الشاركة واألصاول المطروحاة  ،ثام تحٌلاه لمجلاس الاوزراء
العتماده.
وثانٌا ـ مرحلة تفوٌض وزٌر االستثمار للشركة القابضة المختصة التخااذ إجاراءات طارح الشاركة للخصخصاة وإجاراءات إبارام
عقد البٌع نٌابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة بالكامل وفقا إ لقرار رباٌس الجمهورٌاة رقام  231لسانة  2114بتنظاٌم وزارة
االستثمار  ،وقرار وزٌر االستثمار رقم  342لسنة . 2115
وثالثا ـ مرحلة موافقة المجموعة الوزارٌة للسٌاسات االقتصادٌة المشكلة بقرار ربٌس مجلاس الاوزراء رقام  127لسانة 2116
برباسة وزٌر المالٌة على استكمال إجراءات بٌع الشركة تنفٌذاإ لحكم المادة ( )26مكرراإ من الالبحة التنفٌذٌة للقانون رقام 213
لسنة  1991المضافة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  981لسنة  2116التً أوجبات موافقاة المجموعاة الوزارٌاة للسٌاساات
االقتصادٌة على استكمال بٌع الشاركات التابعاة لمساتثمر ربٌساً قبال العارض علاى الجمعٌاة العاماة للشاركة القابضاة للتجاارة ،
وذلك بالنسبة لما ٌتم بٌعه من الشركات بعد تعدٌل المادة ( )26مكرراإ المشار إلٌها.
ورابعا ـ مرحلة موافقة الجمعٌة العامة للشركة القابضة على البٌع وفقا إ لقانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقام
 213لسنة .1991
وخامسا ـ عرض تفصٌالت عملٌة بٌع الشركة على اللجنة الوزارٌة للخصخصة ومجلس الوزراء إلقرار واعتماد البٌع.
وسادسها ـ قٌام الجهة المفوضة بالبٌع من وزٌر االستثمار (الشركة القابضة المختصة) بموافاة إدارة األصول بوزارة االستثمار
بصورة كاملة من مستندات البٌع وماا ٌفٌاد تحوٌال الحصاٌلة لحسااب "حصاٌلة بٌاع األصاول المملوكاة للدولاة" المخصاص لاذلك
بالبنك المركزي فور إتماام عملٌاة البٌاع وفقاا إ لقارار وزٌار االساتثمار رقام  342لسانة  2115لتقٌاد فاً خزاناة الدولاة ولحساابها
ممثلة فً وزارة المالٌة بعد خصم تكالٌؾ ومصروفات البٌع المعتمدة من الجهة القابمة بالبٌع وفقا إ لقرار ربٌس مجلس الوزراء
رقم  1516لسنة  2115بشأن تنظٌم حصٌلة برنامج إدارة األصول المملوكة للدولة.
وترتٌبا على ما تقدم ولما كان عقد بٌع كامل األصول المادٌة والمعنوٌة قد جرى إبرامه بٌن كل من الشركة القابضة للقطن
والؽزل والنسٌج والمالبس وهً من شركات قطاع األعمال العام كطرؾ بابع التاً فُوضاها وزٌار االساتثمار فاً اتخااذ إجاراءات
طرح الشاركة للخصخصاة وإجاراءات إبارام عقاد البٌاع نٌاباة عان الدولاة مالكاة رأس ماال الشاركة بالكامال ،وقاد تمات إجاراءات
التفوٌض للشركة فً إبرام العقاد وفقاا إ لقارار رباٌس الجمهورٌاة رقام  231لسانة  2114بتنظاٌم وزارة االساتثمار ،وقارار وزٌار
االستثمار رقم  342لسنة  ،2115ومن ثم فإن إبرام الشركة القابضة للقطان والؽازل والنساٌج والمالباس للعقاد موضاوع النازاع
جاء باعتبارها ناببة عن الدولة ،ممثلة فاً وزارة االساتثمار ،وبتفاوٌض منهاا وفقاا للقارارات ساالفة البٌاان  ،وباذلك ٌكاون أحاد
أطراؾ العقد شخصا إ من أشخاص القانون العام ممثالإ فً وزٌر االستثمار الاذي فاوض الشاركة القابضاة المشاار إلٌهاا فاً إبارام
العقد نٌابة عن الدولة  .وقد تعلاق العقاد بتساٌٌر مرفاق عاام ٌتمثال فاً مرفاق الصاناعة واإلساهام فاً تنمٌاة الصاناعات المحلٌاة
وتحقٌااق االكتفاااء الااذاتً والتصاادٌر إلنتاااج وتصاانٌع صااناعات الؽاازل والنسااٌج والمالبااس والتبٌااٌض والصااباؼة  ،وذلااك وفق اا إ
للبرنامج الاذي قررتاه الدولاة إلدارة األصاول المملوكاة لهاا علاى النحاو المباٌن بقارار رباٌس مجلاس الاوزراء رقام  1765لسانة
 2111بتشااكٌل اللجنااة الوزارٌااة للخصخصااة الصااادر بتااارٌ  ، 2111/8/21وقاارار ربااٌس مجلااس الااوزراء رقاام  1516لساانة
 2115بشأن تنظٌم حصٌلة برنامج إدارة األصول المملوكة للدولاة .وال ٌعاد هاذا العقاد بٌعاا إ مماا تنازل باه اإلدارة منزلاة

األفراد العادٌٌن ،متى كان ٌهدؾ إلى تسٌٌر مرفق الصناعة والتنمٌة الصناعٌة لتلبٌاة حاجاات الماواطنٌن مان
تلاك الصاناعات ،كمااا ٌهادؾ ـ بحساب مااا ورد فاً البناادٌن تاساعا إ وعاشااراإ مان العقاد ـ إلااى اساتمرار النشاااط
الصناعً للشركة المباعة وتطاوٌره لخدماة جماوع الماواطنٌن والمحافظاة علاى اسام المنشاأة والعااملٌن فٌهاا
وحقوقهم ومزاٌاهم .كما تضمن العقد شروطا إ استثنابٌة ؼٌر مألوفاة فاً مجاال القاانون الخااص منهاا ماا ورد
فً البند "عاشراإ" من ال عقد من التازام المشاتري بالحفااظ علاى جمٌاع العمالاة الموجاودة بالشاركة فاً تاارٌ
اإلقفااال وعلااى كافااة مزاٌاهااا وأجورهااا وعاادم جااواز االسااتؽناء عاان أي عاماال إال وفق اا إ لقااانون العماال ،التاازام
المشتري باستمرارٌة نشاط الشركة والعمال علاى تطاوٌره فاً جمٌاع المواقاع طبقاا إ لخطاة التطاوٌر والتحادٌث
الموضحة فً ملحق رقم ( )9من العقد وفقا إ لحكم البند تاسعاإ ، 4/وترتٌبا إ على ما تقدم ٌكون العقد المبرم بٌن
كل من الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة بصفتها مفوضا إ من وزٌر االستثمار لتمثٌل الدولة المالكة ألموال
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شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج وبٌن شركة أندوراما شبٌن تاكستٌل هو عقد إداري تكاملت له جمٌاع
الشروط الالزمة للعقد اإلداري.
 ٖٓٝك٤غ حٗ ٚػٖ حُيكغ رؼيّ هز ٍٞحُيػَُ ٟٞكؼٜخ ٖٓ ؿٛ ١ً َ٤لٚ
وحٌث إن المادة ( )6من اإلعالن الدستوري المعماول باه حالٌاا (المقابلاة للماادة ( )33مان دساتور جمهورٌاة
مصر العربٌة الساقط) قد نصت على أن (للملكٌة العامة حرمة ،وحماٌتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقاانون) ،
وبذلك فقد ألقى المشرع الدستوري على عاتق كل مواطن التزاما إ بحماٌة الملكٌة العامة من أى اعتداء والذود عنها ضاد كال مان
ٌحاول العبث بها أو انتهاك حرمتها.
ومن حٌث إن المادة  12من قانون مجلس الدولة رقم  47لسنة 1972م تنص على أنه "ال تقبل الطلبات اآلتٌة:
أ-الطلبات المقدمة من أشخاص لٌست لهم مصلحة شخصٌة.
ب............. -
ومن حٌث أن مفاد ما تقدم وقد اضطرت أحكام المحكمة اإلدارٌاة العلٌاا علاى أناه ٌجاب أن تكاون المصالحة شخصاٌة
ومباشاارة – إال أنااه وفا ى مجااال دعاااوى اإللؽاااء وحٌااث تتصاال هااذه الاادعوى بقواعااد واعتبااارات المشااروعٌة والنظااام العااام فااإن
القضاء اإلداري ٌؤازره الفقه ال ٌقؾ فً تفسٌر شرط المصلحة الشخصٌة عند ضرورة وجود حق ٌكون قد أهدره أو مس باه –
كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعوٌض وسابر الادعاوى الحقوقٌاة – وإنماا ٌتجااوز ذلاك بالقادر الاذي ٌتفاق وٌساهم فاى تحقٌاق
مبادئ المشروعٌة وإرساء مقتضٌات النظام العام بحٌث ٌتسع شط المصلحة الشخصً لكل دعاوى إلؽااء ٌكاون دافعهاا فاى حالاة
قانونٌة خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فٌه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراإ فى مصلحة جدٌة له.
فً هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الطعن رقم  691لسنة 27ق جلسة 1983/11/26م إصدارات المكتب الفنً السنة 29

بٌد أن مفهوم المصلحة أو الصافة ٌختلاؾ فاً المنازعاات اإلدارٌاة عان ؼٌاره مان االنزعاة القضاابٌة األخارى
وخاصة فٌما ٌتعلق بدعاوى اإللؽاء نظراإ لما ترتبط به تلك المنازعات باإلسهام فى تحقٌاق الشارعٌة وساٌادة القاانون فاى الدولاة
وذلك لطبٌعتها اإلدارٌة المرتبطة بالصالح العام وهو ما أكدته أحكام اإلدارٌة العلٌا فٌما استقر قضابها على أن-:
"المسلم به فاً الفقاه والقضااء أن المنازعاة اإلدارٌاة وبصافة خاصاة دعااوى اإللؽااء تتمٌاز بأنهاا إحادى الوساابل التاً نظمهاا
الدستور والقانون لتحقٌق سٌادة الدستور والقانون وإعالء المشروعٌة فى الدولة من خاالل أحكاام الرقاباة علاى قارارات اإلدارة
وتصرفاتها بواسطة محاكم مجلس الدولة فً الدعاوى التً ٌقٌمها المواطنون ذوى المصلحة وأصحاب الشأن طعنا باإللؽااء فاً
الق رارات اإلدارٌة المخالفة للقانون .وتحقٌقا لهذا الؽرض ومن ثم فإن هذه الدعاوى بما تحققاه مان أساهام فاى تحقٌاق الشارعٌة
وسٌادة القانون فى الدولة تتمٌز بطبٌعتها اإلدارٌة المرتبطة بالصالح العام للدولة وللمجتمع وأن كان المدعون فٌها من أصاحاب
المصلحة والمراكز القانونٌة الخاصة وعلٌه فإن قضاء المشروعٌة فً المنازعات اإلدارٌة ٌراعى هذه الطبٌعاة الممٌازة لادعوى
اإللؽاء.
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ولعاال هااذا المباادأ القااانونً ٌظهاار بصااورة جلٌااة فٌم اا ٌتعلااق بمنازعااات العقااود اإلدارٌااة التااً تبرمهااا الدولااة
بوصفها سلطة عاماة مقٌادة فٌماا تجرٌاه مان تعاامالت تاتم طبقاا ألصاول وثوابات قانونٌاة قاطعاة الداللاة علاى
ضرورة مراعااة الصاالح العاام فلاٌس مان سالطة عاماة إال وهاو مقٌادة ومحاددة بساند شارعٌتها والعقاد اإلداري ثاانً وساٌلتٌن
للجهات القوامة على المال العام فً التصرؾ وتسٌٌر المصالح العامة – وإدارة الشبون العامة وأولى الوسٌلتٌن هما القرار اإلداري وهماا
ٌتفقان فً ضوابط باعتبارهما صادرتٌن عن والٌة تستند الختصاص مفوض بإجراء التصرؾ فً شأن ٌتعدى ذات مصادر القارار إلاى ماال
ومصالح وشبون هو أمٌن علٌها بموجب حكم شرعً.

ومما ال شك فٌه إن هذا األمر ٌجد مردودة الطبٌعً استناداإ إلى أن الدولة كتنظٌم شخص للجماعة ٌساتمد مان
هذا التشخٌص مبرر قٌامه وٌستمد منه شرعٌة نفاذ القول على الؽٌر بشاأن أو ضااع الجماعاة حفظاا إ وضابطا إ
وتسٌٌراإ وتنمٌة فً كل المجاالت هذه الدولة تقوم على مفهوم النٌابة عن الجماعة والتمثٌل لها وهو تمثٌل ٌخضع ألصول ثالثة
أولهما :تعدد التنظٌمات األساسٌة التً تشكل منها الدولة فال تكون كٌانا إ تنظٌمٌا واحداإ .وثانٌهما :اختالؾ أسالٌب التشكٌل لهذه التنظٌمات.
وثالثهما :أن وظابؾ التقرٌر والتنفٌذ ال تستمد أي من الجهات شرعٌة ممارستها إال بوصؾ الجهد ممثلة أو ناببة عن ؼٌرها.

ومن حٌث إن أجهزة الدولة المنوط بها إدارة المرافق العامة تكون ملتزمة بحزمة من الضوابط القانونٌة التاً تكفال لهاا تنفٌاذ
تلااك السٌاسااات بمااا ٌحقااق التكافاال وتكااافؤ الفاارص بااٌن أفااراد الااوطن الواحااد وهااى كااذلك المعنٌااة بالخطاااب القااانونً بااااللتزام
بالشرعٌة والعدالاة االجتماعٌاة فٌماا تتخاذه مان إجاراءات أو تصارفات وهاى بصادد القٌاام بادورها المناوط بهاا فاً إدارة وتساٌر
المرافق العامة من أراضى الدولة وممتلكاتها العامة والخاصة والتً هاً فاً األسااس مملوكاة للدولاة والمفوضاة والوكٌلاة مان
قبل أفراد الشعب على إدارتها واستؽاللها بما ٌحقق الصالح العام.
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وبتطبٌق ما تقدم وحٌث أناه ولماا كاان الثابات مان أوراق الطعان إن الشاركة القابضاة للتجاارة بوصافها مفوضاة مان
وزٌر االستثمار فً إتمام إجراءات البٌع مع المستثمر السعودي بصفته وشخصاه قاد خالفات إحكاام القاانون والقارارات المنظماة
لبٌع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع األعمال العام واألشخاص االعتبارٌة العاماة ،وقاد بلؽات هاذه
المخالفات حداإ من الجسامة أدى إلى إهدار المال العام والتفرٌط فٌاه ببٌع أسهم شركة شبٌن الكوم للؽازل والنساٌج باثمن
ال ٌتناسب مطلقا إ والحقوق واالمتٌازات التً حصل علٌها المشترى ،وؼٌرها مان المخالفاات فمان ثام فاال محاٌص مان القاول باأن

لكل مواطن مصري صفه ومصلحة فً النعً على مثل هذا التصرؾ وولوج سبٌل الدعوى القضاابٌة كال ذلاك
بحسبان أن مال الدولة عاما إ أو خاصا إ مملوك ال لمن ٌرٌده وال لمن هو مخول ٌمكن استؽالله أو التصرؾ فٌه إنما هاو للدولاة
كشخص اعتباري عام والدولة ال تستوعب إرادتها كاملة فً إرادة اى من مكوناتها العامة والوحدات التً تنقسم إلٌهاا الوظاابؾ
ألمؤداه واإلرادة العامة للدولة هً جماع ما توزعت علٌاه أعبااء القٌاام بالعمال العاام بحكام الدساتور والقارارات باعتباار ماا هاً
مفوضه فٌه من اختصاص زمان أو مكان أو مجال عمال وتخصاص وبحسابانها أمٌناه ونابباة فٌماا تقاوم باه مان أعماال و تصاح
إرادتهاااا المفوضاااة فاااى العمااال إال بشاااروط التفاااوٌض الصاااادر إلٌهاااا والمااانظم إلرادتهاااا مااان أحكاااام موضاااوعٌة وأحكاااام وردت
بالتشرٌعات.
ولعل التأصٌل الفقهً وال قانونً التساع مفهوم المصلحة وفى المنازعاات اإلدارٌاة وخاصاة فٌماا ٌتعلاق باالعقود اإلدارٌاة هاو ماا
جعل األمر ٌلتبس على البعض بأن تلك الدعاوى تعد من دعاوى الحسبة فاألمر جد مختلؾ ال من منظور االختصاص االفتابى أو
القضاااابً ولكااان مااان منظاااور الطبٌعاااة القانونٌاااة للعقاااد اإلداري وهاااو نفاااس ماااا رددتاااه الجمعٌاااة العمومٌاااة لقسااامً الفتاااوى والتشااارٌع
حٌنما أفتت بأن:

"العقد االدارى أوالإ تبرمه هٌبة عاماة مان أشاخاص القاانون العاام والهٌباة العاماة تبرماه ثانٌاا إ ال فٌماا تنازل فٌاه منزلاة األفاراد
وأشخاص القانون الخاص من بٌع و إٌجار ونحاوه ولكنهاا تبرماه فاً إطاار اساتخدامها لسالطتها وماا ناٌط بهاا مان أماناات إدارة
المصالح العامة وإنشاء المرافق العامة وتنظٌمها وتسٌٌرها اى أنها تبرمه بمناسبة تصادٌها للشاأن العاام للجماعاة وممارساتها
لوسابط الرعاٌة والتنظٌم والضبط التً ما قامت الهٌبات العاماة وماا تباوأت مكانتهاا فاً المجتماع علاى رأس الجماعاة إال للقٌاام
بها.والعقد االدارى ثالثا إ وبموجب األمارٌن الساابقٌن ٌتضامن شاروطا إ اساتثنابٌة مماا ال ٌعتااد فاً العقاود المدنٌاة التاً تبارم باٌن
طرفٌن ناد نٌن وهناا تخاتلط عالقاات التعاقاد التاً ٌعرفهاا فقاه القاانون الخااص تخاتلط بأوضااع اإلماارة والسالطة التاً ترتاد فاً
مرجعٌتها لٌس فقط إلى الرضاء االتفااق فاً صاٌاؼة عقاد ماا ولكنهاا ترتاد فاً بعاض وجاوه مرجعٌتهاا إلاى قواماة الدولاة علاى
المجتمع وسلطانها علٌه لحماٌة الجماعة وتنظٌم شبونها العامة وتسٌٌر مصالحها العامة ومان قواماة الدولاة علاى الشاأن العاام
ناوع نشااط ومكاانن إقلاٌم ومجاال ن تخصاص.ومن جهاة
تتفرع التفارٌع إلى الهٌبات والمصالح وسابر الوحدات العاماة التاً تنقسام
ن
صاها الدولاة وتقاوم علٌهاا مان الناحٌاة
فأن الشأن العام هو شأن الجماعة مصاالح وأوضااعا إ ومقاصاد منشاودة والجماعاة تشخ ه
المؤسساٌة التنظٌمٌاة والدولاة التاً ٌدرساها القاانون الادولً العاام بوصافها شاعبا إ علاى إقلاٌم علٌاه حكوماة هاذه الدولاة ٌرسام
الدستور كٌانها التنظٌمً العام وهى ال تتشكل من هٌباة واحادة ولكنهاا تتكاون مان الناحٌاة التنظٌمٌاة مان هٌباات كبارى تتاوزع
علٌها مراحل تشكل العمل العام وذلك بما عارؾ مان سالطات التنفٌاذ والتشارٌع والقضااء وهاى ماع تشاكلها بالتنساٌق باٌن هاذه
الجهااات فهااو تنسااٌق ٌحفااظ قاادراإ ماان التااوازن ال ٌم هكاان أحااداها ماان اسااتٌعاب مكنااة القٌااام وحاادها بالعماال العام.فالدولااة كتنظااٌم
ه
مشخص للجماعة ٌستمد من هاذا التشاخٌص مبارر قٌاماه وٌساتمد مناه شارعٌة نفااذ القاول علاى الؽٌار بشاأن أوضااع الجماعاة
حفظا إ وضبطا إ وتسٌٌراإ وتنمٌة فً كال المجااالت هاذه الدولاة تقاوم علاى مفهاوم النٌاباة عان الجماعاة والتمثٌال لهاا وهاو تمثٌال
ٌخضع ألصول ثالثة أولها :تعدد التنظٌمات األساسٌة التً تتشكل منها الدولة فاال تكاون كٌاناا إ تنظٌمٌاا إ واحاداإ وثانٌهاا :اخاتالؾ
أسالٌب التشكل لهذه التنظٌمات وفقا إ الختالؾ المهام الموزعة علٌها باعتبار أن سالطة التقرٌار تكاون باالنتخااب وسالطة التنفٌاذ
ذات القوة المادٌة تكون بالتعٌٌن من أعلى مع خضوعها لقرارات السلطة األولاى وسالطة الرقاباة علاى الشارعٌة تقاوم اساتقالالإ
بمراعاة توازن السلطتٌن األولٌٌن وكل ذلك هاو الدولاة.وثالثها :ان وظاابؾ التقرٌار والتنفٌاذ ال تساتمد اى مان الجهاات شارعٌة
ممارستها اال بوصؾ هذه الجهة ممثلة أو ناببة عن ؼٌرها .فال ٌوجد من ٌتصرؾ فً شأن عام إال وهاو مفاوض باذلك ال أصاٌال
قاوام علاى شاأن عاام بموجاب وصاؾ تمثٌلاً وصافة
عن نفسه وال صاحب شاأن بذاتاه هٌباة كاان أو مجلساا إ أو فارداإ إنماا هاو ّ
تفوٌضٌة أتته من مستند عام دستوراإ كان أو قانونا إ أو البحة أو قراراإ فردٌا وهو ما ٌعبار عناه باالختصااص فاً مجاال القاانون
العام لهٌبة أو فرد هو تفوٌض تستمد منه الجهات المختصة هٌبة كانت أو فرداإ صالحٌتها فً إصادار العمال العاام أو التصارؾ
فً أي شان عاام .ومان جهاة أخارى فاأن اى تصارؾ ٌصاح وٌنفاذ علاى نفاس المتصارؾ وماا لاه بموجاب تاوافر شاروط أهلٌاة
المتصرؾ التً تمكنه من إلزام نفسه بقول ٌصادر عناه و اى تصارؾ ٌصاح وٌنفاذ فاً حاق ؼٌار المتصارؾ بموجاب ماا ٌتاوافر
للمتصرؾ من والٌة إمضاء القول على هذا الؽٌر .والوالٌة خاصة أو عامة وهى خاصة أن كانت توافر فٌهاا مكناة إمضااء قاول
على الؽٌر إذا كان شخصا إ معٌنا إ أو جماعة محصورة وقابلة للتعٌٌن كل بذاته .وهذه الوالٌة أما أن تكون نٌاباة مصادرها القاانون
كالولً الشرعً على طفله أو مصدرها القضاء كالوصً المعٌن على الصبً أو مصدرها االتفاق كالوكالاة أو التفاوٌض ونحاوه.
وإما أن تكاون والٌاة عاماة أن تاوافر لهاا مكناة إمضااء القاول علاى ؼٌار لاٌس محادداإ و ال محصاوراإ وال معٌناا إ وهاى ماا ٌتعلاق
بالدولة فً الشبون العامة وما ٌتفرع عن أجهزتها وتنظٌماتهاا وهٌباتهاا ووحاداتها وإفرادهاا .وهاو ال تقاوم وال بمساتند شارعً
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من دستور أو قانون أو البحة أو قرار فردى .واألصال المرجاوع إلٌاه حالاة عادم وجاود الانص هاو اإلباحاة فٌماا ٌتعلاق بتصارؾ
الشخص فً شبون ذاته وماله أما فً أحوال الوالٌة خاصها وعامها فإن األصل الرجوع إلٌه بشأنها إذا لم ٌوجد مستند شرعً
قول لشخص على ؼٌره إال بمستند ٌجٌز هاذا المضااء وال سالطان ألحاد علاى ؼٌاره وال
األصل ساعتها هو المنع ألنه ال نمضاء ٍ
أمرة لشاخص علاى مان ساواه إال بحكام شارعً ٌجٌاز هاذا النفااذ علاى الؽٌار .فلاٌس مان سالطة عاماة إال وهاى مقٌادة ومحادودة
بمستند شرعٌتها.والعقد االدارى ثانً وسٌلتٌن للجهات القوامة علاى العمال العاام فاً التصارؾ وتساٌٌر المصاالح العاماة وإدارة
الشبون العامة وأولى الوسٌلتٌن هو القرار االدارى وهما ٌتفقان فاً ضاوابط إعمالهماا باعتبارهماا صاادرٌن عان والٌاة تساتند
وشابون هاو أماٌن علٌهاا بموجاب حكام
ومصالح
مال
الختصاص مفوض بإجراء التصرؾ فً شأن ٌتعدى ذات مصدر القرار إلى ٍ
ٍ
ٍ
شرعً .وفى نطاق ما جرى شرعا إ تخوٌلاه باه وتفوٌضاه فٌاه .وبقادر ماا تكاون السالطة وبقادر ماا تتفساح المكناة بقادر ماا تارد
القٌود والضوابط وقد تسنح الروادع والسلطة المكفولة لإلدارة العامة فاً العقاد االدارى تقابلهاا القٌاود التاً تارد علاى ارداتهاا
فااً التعاقااد وممارسااة الشاابون العامااة وملكٌااة الدولااة للمااال العااام والخاااص ال اذي تشاارؾ علٌااه أشااخاص القااانون العااام إدارة
واستؽالال وتصرفا إ أنما ترد علٌه من القٌود والضوابط ما تصل مخالفة بعضه إلى حد الجرٌمة وكل ذلك بحسبان أن مال الدولة
عاما إ كان أو خاصا إ مملوك ال لمن ٌدٌره وال لمن هو مخول مكناة اساتؽالله أو التصارؾ فٌاه إنماا هاو للدولاة كشاخص اعتبااري
عاام .والدولااة ال تساتوعب إراداتهااا كاملاة فااً إرادة اى ماان مكوناتهاا العامااة أو الوحادات التااً تنقساام إلٌهاا الوظااابؾ الماؤداة
واإلرادة العامة للدولة هً جماع ما توزعت علٌه أعباء القٌام بالعمل العام بحكم الدستور والتشرٌعات والقارارات .وتصاح إرادة
اى ماان الوحاادات العامااة فااً االسااتؽالل والتصاارؾ باعتبااار مااا هااً مفوضااة فٌااه ماان اختصاااص زمااان أو مكااان أو مجااال عماال
وتخصص وبحسبانها أمٌنة وناببة فٌما تقوم به من أعمال وهذا هو مفهوم االختصاص الحاكم لوجوه نشاط األشخاص العاماة
وال تصح إراداتها مفوضة فً العمل إال بشروط التفوٌض الصادر إلٌها والمنظم إلرادتها من أحكام موضوعٌة وإجاراءات وردت
بالتشرٌعات وهذا هو أساس االلتزام بأحكام التشرٌع واإلجاراءات المرساومة عناد إعماال إرادة اى مان الجهاات العاماة .واألمار
أمر والٌة عامة وال تمارس والٌة عاماة إال بشارطها المضاروب وفاى نطاقهاا المعاٌن وباالقٌود الضاابطة لهاا .وهاو أمار نٌاباة ال
تمارس إال بشرطها المضروب وفى نطاقها المعٌن وبالقٌود الضابطة لها .وعلى اى من وصافى الوالٌاة أو اإلناباة فلاٌس للاولً
أن ٌولى ؼٌره فٌما ولى علٌه إال بإذن من والّه ولٌس لنابب ان ٌنٌب ؼٌره فٌما فاوض فٌاه إال باإذن مان أناباه ومان هناا تظهار
قاعدة أن التفوٌض ال ٌرد على تفوٌض.والعقد االدارى ٌرد فى نطاق االختصاص المعٌن للجهة العاماة المتعاقادة فاال ٌجااوز هاذا
االختصاص ولٌس لجهة عامة مسبولً عن مرفق معٌن أن تنزل عنه لؽٌرها على خاالؾ ماا أجاازه التشارٌع الاذي أقامهاا علاى
هذا المرفق ولٌس لها أن تعدل من أسلوب اإلدارة والتساٌٌر بماا ٌجااوز ماا رخاص التشارٌع لهاا باه وال أن تفاوض ؼٌرهاا فاى
شأن لم ٌجز لها التفوٌض فٌه صراحة .وجهة اإلدارة العامة أٌضا إ مقٌدة فاً تعاقاداتها بماا رسامه التشارٌع مان إجاراءات تتعلاق
بطرٌقة اختٌار المتعاقد معهــــــا وطرٌقة إتمام التعاقد معه وشاروط ذلاك وضاوابطه وأحوالاه .كماا إنهاا مقٌادة بأوضااع ورساوم
تتعلق بممارستها لسلطاتها التعاقدٌة واستٌفاء حقوقها العقدٌة مان الطارؾ المتعاقاد معهاا وأسالوب اساتخدامها إلمكاناات إنهااء
العالقة العقدٌة أو فسخها أو ؼٌر ذلك"
فاااً هاااذا المعناااى فتاااوى الجمعٌاااة العمومٌاااة لقسااامً الفتاااوى والتشااارٌع بمجلاااس الدولاااة فتاااوى رقااام  161بتاااارٌ  -1997/2/22جلساااة
 1996/12/18رقم 239/1/54

وباإلحالااة إلااى مااا تقاادم ولتأصااٌل الطبٌعااة الممٌاازة لاادعوى اإللؽاااء نااود أن نشااٌر إلااى انااه وفقااا لتلااك االعتبااارات فااإن التكٌٌااؾ
القانونً السلٌم للمركز القانونً للسلطة العامة وهى بصدد أدارتها للمرافاق العاماة ٌخضاع لاروابط القاانون العاام وهاو ماا ٌعبار
عنه فً فقه القانون الخاص بالوكالة  ،وبموجب ذلك فهً ملتزمة بحدود تلك الوكالة التً من المفترض بها تحقق الصالح العاام
وتعود بأكبر درجات النفع على أفراد الشعب المانح لها ذلك المركز القانونً ،
فالوكٌل كما عرفته محكمة النقض المصرٌة ودرجت علٌه منذ أمر بعٌد "أن الوكٌل ملزم بتنفٌذ الوكالاة دون أن ٌجااوز حادودها
المرسااومة وٌجااب إلقاارار مااا ٌباشاار خارجاا إ عاان هااذه الحاادود أن ٌكااون المقاار عالم اا إ بااأن االلتاازام الااذي ٌقااره خااارج عاان حاادود
الوكالة".
فً هذا المعنى حكم محكمة النقض فً الطعن رقم  133لسنة  18ق جلسة 1951/4/6م مكتب فنى صـ411

وفى ذلك أٌضا "أن الوكٌل ككل متعاقد ملزم قانونا إ أن ٌنفذ ما تعهاد باه بحسان نٌاة فاإذا أخال بهاذا الواجاب رد علٌاه قصاده وهاو
ممنوع قانونا إ من أن ٌستأثر لنفسه بشً وكل فٌه أن ٌحصل علٌه لحساب موكله"
فً هذا المعنى محكمة النقض فً الطعن رقم  72لسنة 17ق جلسة 1948/12/9م

ولما كان ذلك وحٌث إن المطعون ضدهم ٌطلبون إلؽاء قرار اللجنة الوزارٌة للخصخصة بطارح أساهم شاركة
شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج للبٌع ومن ثم بطالن العقد الطعٌن برؼم كونهم من األؼٌار عن العالقة التعاقدٌاة
وذلك لالعتبارات اآلتٌة:

أوالإ :باعتباره عقد إداري ٌتصل بروابط القانون العام وٌخضع لقواعد القاانون اإلداري وإذ فصالت المحكماة اإلدارٌاة العلٌاا فاً
أكثر من حكم وأفصحت عن استقالل قانون القضاء اإلداري وقررت ذاتٌته الخاصة بداٌة مان حكمهاا الصاادر فاً ٌ 2ونٌاه سانة
 1956حٌث تقول “إن رواباط القاانون الخااص تختلاؾ فاً طبٌعتهاا عان رواباط القاانون العاام  ،وإن قواعاد القاانون المادنً قاد
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وضعت لتحكم روابط القانون الخاص  ،وال تطبق وجوبا إ على روابط القانون العام إال إذا وجاد ناص ٌقضاى باذلك  .فاإن لام ٌوجاد
فال ٌلتزم القضاء اإلداري بتطبٌق القواعد المدنٌة حتما إ وكما هً  ،وإنما تكون له حرٌته واستقالله فاً أبتاداع الحلاول المناسابة
للروابط القانونٌة التً تنشأ فً مجال القانون العام بٌن اإلدارة فً قٌامها على المرافق العامة وباٌن األفاراد  ،فلاه أن ٌطباق مان
القواعد المدنٌة ما ٌتالءم معها  .ومن هنا ٌفترق القانون اإلداري عن القانون المدنً فاً أناه ؼٌار مقانن  ،حتاى ٌكاون متطاوراإ
ؼٌر جامد  ،وٌتمٌز القضاء اإلداري عن القضاء المدنً فً أنه لٌس مجرد قضاء تطبٌقً مهمته تطبٌق نصوص مقنناة مقادما إ ،
بل هو على األؼلب قضاء إنشابً ال مندوحة له من خلق الحل المناسب  ،وبهذا أرسى القواعد لنظام قانونً قاابم بذاتاه ٌ ،نبثاق
من طبٌعة روابط القانون العام  ،واحتٌاجات المرافق ومقتضٌات حسن سٌرها  ،وإٌجاد مركز التوازن والمواءمة بٌن ذلك وباٌن
المصالح الفردٌة  ،فابتادع نظرٌاتاه التاً اساتقل بهاا فاً هاذا الشاأن أو سابق بهاا القاانون الخااص  ،ساواء فاى عالقاة الحكوماة
بالموظؾ  ،أو فً المرافق العامة وضرورة استدامتها وحسان ساٌرها او فاى العقاود اإلدارٌاة  ،أو فاً المسابولٌة  ،أو فاً ؼٌار
ذلك من مجاالت القانون العام
الطعن رقم 157لسنة  2ق.ع وفى ذات المعنى الطعن رقم  1289لسنة  8ق.ع بجلسة 1965 / 1/ 2
وثانٌا إ  :باعتباره عقد ؼٌر مشروع إلبرامه على خالؾ القانون فضال عن ـ إسااءة اساتعمال مان الجهاة اإلدارٌاة ـ لسالطاتها فاً
التصرؾ فى الملكٌة العامة وهى األرض محل العقد
وثالثا إ :باعتبارهم من مواطنً جمهورٌة مصر العربٌة ومخاطب بأحكام الدستور وٌحق له الادفاع عان حاق مان حقوقاه المتعلقاة
ببٌع جزء من أراضى الدولة  ،ومان ثام فاال منااص مان اعتباار تلاك الادعوى منازعاة ذات طبٌعاة موضاوعٌة  ،وال تعاد منازعاة
ذاتٌااة  ،إذ ال ٌوجااد ثمااة تعااارض منطقااً بااٌن دعااوى اإللؽاااء والعقااود اإلدارٌااة فااً تلااك الاادعوى فٌمااا ٌتعلااق بشاارطً الصاافة
والمصلحة  ،خاصة وأنها دعوى بطالن عقد محله ملكٌة عامة ومن ثم ٌمكن القول بأتساع شرطً الصفة والمصلحة العتبارات
تتعلااق بالشاارعٌة والنظااام العااام فااال ٌشااترط ألن تقااوم المصاالحة فٌهااا علااى حااق أهاادره العقااد الطعااٌن باال ٌكفااى لتااوفر الصاافة
والمصلحة أن ٌكون الطاعن فى حالة قانونٌة خاصة ومن شأن العقد محل التاداعً أن ٌاؤثر فٌاه  ،والقاول بؽٌار ذلاك ٌاؤدى إلاى
استؽالق أبواب القضاء أمام من ٌنهض للدفاع عن الحقوق العامة وفى القلب منها حماٌة الملكٌة العامة.
ومن جهة أخرى فان ما تتمٌاز باه المنازعاات اإلدارٌاة مان طبٌعاة خاصاة تنادمج فٌهاا الصافة فاً المصالحة وهاو ماا ٌعبار عناه
بالمصلحة المانحة للصفة فً التقاضً أوجبتهاا الطبٌعاة القانونٌاة لهاذه الادعاوى ،كماا فرضاه هادفها األسامى الاذي اساتنت مان
أجله هذه الوسٌلة القضابٌة لتكون ضمانا إ لمبدأ المشروعٌة الذي ٌرتكز علٌه بناء الدول المتحضرة ،والذي ٌؤساس علٌاه البنٌاة
التحتٌة التً ٌؤسس علٌها بناء الحقوق والحرٌات المكفولة دستورٌا إ ودولٌا إ.
ومن ثم فإنه ال ٌقبل الطعن على القرارات اإلدارٌة إال إذا مست مصلحة شخصٌة مباشرة لطالاب اإللؽااء وال ٌقبال الطلاب مان أي
شخص لمجرد أنه مواطن ٌهمه أنفاذ القانون المتعلق بالنظام العام وحماٌة الصالح العام ولما كان ذلك وحٌث إن المال العاام هاو
ملك للشعب وله حرمته وعلى كل مواطن المحافظة علٌه وهاو واجاب وضاع لاه المشارع ناص صارٌح فاً الدساتور وان إهاداره
ٌتنافى مع االمانه الواجبة للحفاظ علٌه وٌثٌر الشك والرٌبة فً سالمة تصرؾ القابم به .

و لما كان ما تقدم ،وكان المطعون ضدهم من مواطنً جمهورٌة مصار العربٌاة وهماا مان المخااطبٌن بأحكاام
الدستور وٌحق لهم الدفاع عما ٌبدو لهما أنه حق من حقوقهما المتعلقة ببٌع أصال مان أصاول الدولاة ،ومان
ثم ٌكون قد توافر فً شأنهما شرط المصالحة وتحققات لهماا الصافة فاً إقاماة هاذه الادعوى باعتبارهماا هماا
المانحٌن لحق الدولة فً إدارة المال العام و ٌضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من ؼٌر ذى صفة جدٌرا
بالرفض.
ومن حٌث انه عن الدفع بعدم بطالن شرط اللجؤ التحكٌم:
ٌعرؾ التحكٌم بأنه " أسلوب لفض المنازعات وٌنبنً على اختٌار الخصوم بإراداتهم أفارادا عاادٌٌن للفصال فٌماا ٌثاور بٌانهم
أو ٌحتمل أن ٌثور بٌنهم من نزاع  ،وعلى ذلك فان نظام التحكٌم أساسه إرادة اإلطراؾ فهم الذٌن ٌفضلونه على قضاء الدولة.
على انه إذا كانت إرادة اإلطاراؾ هاً التاً تنشاا اتفااق التحكاٌم وتحادد القواعاد التاً تحكماه فاان األمار ٌتطلاب تادخل المشارع
للنص بداءة على جواز التحكٌم ذلك أن إرادة األطراؾ وحدها لٌست كافٌة لخلقه

إال انه ٌنبؽً وبحكم اللزوم أن ٌقوم اتفاق التحكٌم على األساس القانونٌاة والضاوابط التشارٌعٌة التاً أرسااها
القانون وتكفل ببٌانها بحٌث انه إذا انعدمت تلك األسس أو زالت زال معها بالتبعٌة كال اثار ترتاب علاى اتفااق
التحكٌم .
وهو ما ذهبت إلٌه المحكمة الدستورٌة العلٌا قضت بأن " التحكٌم هو عرض لنزاع معٌن بٌن طرفٌن علاى محكام مان
االؼٌار ٌعٌن باختٌارهما أو بتفوٌض منهما على ضوء شروط ٌحددانها لٌفصل هذا المحكم فً ذلك النزاع بقرار ٌكون نابٌاا إ مان
شبهة المماألة مجرداإ من التحامل وقاطعا إ لدابر الخصومة فا جوانبها التً أحالها الطرفان إلٌه بعد أن ٌدلى كل منهماا بوجهاة
نظره تفصٌالإ من خالل ضمانات التقاضً الربٌسٌة ...
فً هذا المعنى حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوى الدستورٌة رقم  13لسنة  15ق جلسة 1994 / 12 / 17
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كمااا قضاات محكمااة الاانقض بااأن " حكمااة تشاارٌع التحكااٌم تنحصاار فااً أن طرفااً الخصااومة ٌرٌاادان أن ٌمحااص إرادتهمااا
واتفاقهما تفوٌض أشخاص لٌست لهم والٌة القضاء فاً أن ٌقضاوا بٌنهماا أو ٌحساموا النازاع بحكام أو بصالح ٌقابالن شاروطه
فرضاء طرفً الخصومة هو أساس التحكاٌم وكماا ٌجاوز لهماا الصالح دون وسااطة أحاد فإناه ٌجاوز لهماا تفاوٌض ؼٌرهماا فاً
إجراء هذا الصلح أو فً الحكم فً النزاع "
الطعون رقم  369لسنة  22القضابٌة جلسة 1956 / 4 / 2و رقم  918لسنة  49القضابٌة جلسة  1983 / 4 / 14و رقم  1965لسنة 51
القضابٌة جلسة  1985 / 2 / 12ورقم  573لسنة  51القضابٌة جلسة 1986 / 12 / 3

ومن حٌث إن الفقرة الثانٌة من المادة ( )1من القانون رقم  27لسنة  1994بشأن التحكٌم فً المواد المدنٌاة
والتجارٌة المضافة بالقانون رقم  9لسنة  1997تنص على أنه (وبالنسبة إلى منازعات العقود اإلدارٌة ٌكون االتفااق
على التحكٌم بموافقة الوزٌر المختص أو مان ٌتاولى اختصاصاه بالنسابة لألشاخاص االعتبارٌاة العاماة ،وال ٌجاوز التفاوٌض فاً
ذلك)
وتنص المادة ( )11من ذات القانون علاى أناه (ال ٌجاوز االتفااق علاى التحكاٌم إال للشاخص الطبٌعاً أو االعتبااري الاذي
ٌملك التصرؾ فً حقوقه) ......
والمتأمل فً هذا النص ٌجد أن القانون من ناحٌة قد شمل برحابه جمٌع منازعات العقود اإلدارٌة ساواء كانات فاً مرحلاة إبارام
العقد أو تنفٌذه أو ما ٌترتب علٌه من أثار  ،ومن ناحٌة أخرى فان النص ٌنطبق حكمه على كافاة العقاود اإلدارٌاة فلام ٌخصاص
المشرع عقودا معٌنة وخصها بجواز التحكٌم فٌها كما انه لم ٌستبعد من نطاق التحكٌم اى عقد أدارى وذلك على خالؾ ما ذهاب
إلٌه المشرع الفرنسً حٌث انه فً قانون  17ابرٌل  1916أجاز التحكٌم فً عقود األشؽال العامة وعقود التورٌاد دون
ؼٌرها من العقود اإلدارٌة واشترط أن ٌكون التحكٌم إلنهاء المنازعات الناشبة عن تصفٌة النفقات المتعلقة ٌهما ،كماا أن قاانون
 19أؼسطس  1986وان أجاز التحكٌم فاً العقاود الدولٌاة إال اناه قٌاده بضارورة أن ٌكاون العقاد ذا نفاع قاومً واشاترط صادور
مرسوم من مجلس الوزراء بذلك.

وفى حقٌقة األمر فان ما ذهب إلٌه المشرع المصري فً القانون  9لسنة  1997من جواز التحكٌم فً العقود
اإلدارٌة دون أن ٌستتبع ذلك تحدٌد نطاق موضوعً لتطبٌقه أمر قد ٌؤدى إلى إهدار مصالح علٌا للدولة  ،فالتحكٌم مهما قٌال
عن ممٌزاته فانه فً نطاق العقود اإلدارٌة ٌضع المنازعة فً جل حاالته – إن لم ٌكن كله – بٌن ٌادي محكماٌن أجاناب ٌطبقاون
قانونا أجنبٌا وهو أمار ٌصابح أكثار خطارا عناد ما ٌتعلاق األمار بعقاود تتصال باساتؽالل الثاروات الطبٌعٌاة أو عقاود االمتٌااز التاً
تتعلق بها والتً تمتد سنٌن وتنصرؾ أثارها ألجٌال مقبلة أو عقود تمس األمن القومً مثل عقود التنمٌة ونقل التكنولوجٌا ففً
كل هذه األحوال ٌكون اللجؤ إلى التحكٌم خطرا ال ٌتناسب مع الفابدة التً ٌمكن أن ترجى منه.
وحقٌقااة األماار ناارى ان المشاارع المصااري قااد أهاادر فرصااة كبٌاارة أتٌحاات لتنظااٌم التحكااٌم فااً العقااود اإلدارٌااة وذلااك عنااد تدخلااه
بالقانون رقم  9لسنة  1997وكان ٌمكن أن ٌحٌط العقود اإلدارٌة بضمانات أكثر جدٌة من ذلك تتمثل فى اشتراط موافقاة مجلاس
الوزراء بالنسبة لهذه التى تتصل بعقود التنمٌة ونقل التكنولوجٌا او استؽالل الثاروات الطبٌعٌاة وؼٌرهاا مان العقاود التاً تتعلاق
بمصالح الدولة العلٌا مثلما فعل المشرع الفرنسً فً المادة  2161بضرورة صدور مرسوم من مجلس الوزراء.
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ومن ناحٌة أخارى فاناه وان كاان اللجاوء للتحكاٌم وفقاا لانص الماادة الرابعاة مان قاانون التحكاٌم فاً الماواد
المدنٌة والتجارٌة الصادر بالقانون رقم  27لسنة  1994هاو وساٌلة لفاض ماا ٌثاور باٌن أطاراؾ الخصاومة مان نازاع مارده
وجود اتفاق صرٌح بٌنهما لماا ٌرتباه هاذا االتفااق مان أثار ٌحاول دون اختصااص المحااكم بالفصال فاً المساابل التاً تناولهاا
التحكٌم  ،األصل فً التحكٌم أنه عرض نزاع معٌن بٌن طرفٌه على محكم مان األؼٌاار ٌعاٌن باختٌارهماا أو بتفاوٌض منهماا
أو على ضوء شروط ٌحددانها لٌفصل فً هذا النزاع بقرار مجرد من التحامل وقاطع لدابر الخصومة فً جوانبها
وهااو ذات المعنااى الااذي أكدتااه محكمااة الاانقض بقضااابها بااان "مفاااد نااص المااادة  511ماان قااانون المرافعااات  -تخوٌاال
المتعاقدٌن الحق فً االلتجاء إلى التحكٌم لنظر ماا قاد ٌنشاأ بٌانهم مان نازاع كانات تخاتص باه أصاالإ المحااكم  ،فاختصااص جهاة
التحكٌم بنظر النزاع و إن كان ٌرتكن أساسا إ إلى حكم القانون الاذي أجااز اساتثناء سالب اختصااص جهاات القضااء إال أناه ٌنبناً
مباشرة و فً كل حالة على حدة على أتفاق الطرفٌن  ،كما أن المشرع لم ٌأت فً نصوص قانون المرافعات بما ٌمناع أن ٌكاون
التحكٌم فً الخارج على ٌد أشخاص ؼٌر مصرٌٌن  ،ألن حكمة تشرٌع التحكٌم تنحصر فً أن طرفاً الخصاومة ٌرٌادان بمحاض
إرادتهما و اتفاقهما تفوٌض أشخاص لٌست لهم والٌة القضاء فاً أن ٌقضاوا بٌنهماا أو ٌحساموا النازاع بحكام أو بصالح ٌقابالن
شروطه  .فرضاء طرفً الخصومة هو أسااس التحكاٌم  ،و كماا ٌجاوز لهماا الصالح دون وسااطة أحاد فإناه ٌجاوز لهماا تفاوٌض
ؼٌرهما فً إجراء هذا الصلح أو فً الحكم فً النزاع ٌستوي فً ذلك أن ٌكون المحكمون فً مصر و أن ٌجرى التحكٌم فٌها أو
أن ٌكونااوا موجااودٌن فااً الخااارج و ٌصاادر حكمهاام هناااك فااإرادة الخصااوم هااً التااً تخلااق التحكااٌم كطرٌااق إسااتثنابى لفااض
المنازعات  ،و قد أقر المشرع جواز االتفاق علٌه و لو تم فً الخارج  -دون أن ٌمس ذلك النظام العام .
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فً هذا المعنى حكم محكمة النقض فً الطعن رقم الطعن رقم  1288لسنة  48السنة 34رقم  375جلسة 1983-12-11

إال انه وفى المقابل فان هناك مجموعة من الشروط التً ٌنبؽً وافرها لصحة شرط التحكٌم فاً العقاود اإلدارٌاة وتمثال تلاك
الشروط فً االتى :
الشرط األول :موافقة الوزٌر المختص
الشرط الثانً :عدم جواز التفوٌض فً ذلك
أمااا بالنساابة للشاارط األول فا نااه ال ٌجااوز الى جهااة حكومٌااة أن تضاامن العقااد شاارطا أو مشااارطه تحكااٌم إال بموافقااة الااوزٌر
المختص والمفروض أن الوزٌر المخاتص ٌراجاع مشاروع العقاد قبال إبراماه ثام بعاد ذلاك ٌارخص فاً اللجاؤ إلاى التحكاٌم  ،وقاد
بررت المذكرة اإلٌضاحٌة للقانون اشتراط موافقة الاوزٌر المخاتص علاى تضامٌن العقاد شارط التحكاٌم بقولهاا " ....رؤى إدخاال
تعدٌل باإلضافة إلى المادة " "1من قانون التحكاٌم رقام  27لسانة  1994ساالؾ الاذكر ٌقارر صاراحة جاواز االتفااق التحكاٌم فاً
منازعات العقود اإلدارٌة وٌحدد السلطة اإلدارٌة التً ٌرخص لها بإجازة مثل هذا االتفااق واعتمااده ضابطا الساتعمالها وضامانا
لوفاااء اتفاااق التحكااٌم عندبااذ باعتبااارات الصااالح العااام وبحٌااث ٌكااون الماارد فااى هااذا الشااأن للااوزٌر المخااتص أو ماان ٌمااارس
اختصاصاته فً األشخاص االعتبارٌة العامة( تقرٌر لجنة الشبون الدساتورٌة والتشارٌعٌة المقادم إلاى رباٌس مجلاس

الشعب بتارٌ .)1997/4/21
ومن الواضح إن هذا التعدٌل الذي أتى به القاانون رقام  9لسانة  1997كاان اساتجابة لفتاوى الجمعٌاة العمومٌاة لقسامً
الفتوى والتشرٌع الصادرة بجلستها المنعقدة بتارٌ  1996/12/18والتً جاء بها "  ....وان شمول هذا التحكاٌم
أو عدم شموله لمنازعات العقود اإلدارٌة ال ٌتعلق فقط بما إذا كان قانون التحكٌم ٌسع هذه العقود أو ال ٌساعها إنماا ٌتعلاق أٌضاا
بصحة شرط التحكٌم من حٌث توافر كمال األهلٌة إبرامه لمن ٌبرمه فً شاان ؼٌاره أو ماا لؽٌاره واألصال – عناد عادم الانص –
عدم صحة ما ٌجرٌه الشخص فً شان ؼٌره وماله وانه إذا كان شرط التحكٌم فً منازعات العقود وال ٌصاح لنااقص االهلٌاه إال
باكتمال أهلٌته وصٌا فانه فً منازعات العقود اإلدارٌة ال ٌصبح هذا الشرط إال باكتمال اإلرادة المعبرة عن اكتمال الوالٌة هنا إال
بعمل تشرٌعً ٌجٌز شرط التحكٌم فً العقد االدارى بضوابط محددة وقواعد منظمة أو بتفوٌض جهة عاماة ذات شاان لاإلذن بهاا
فً اى حالة مخصوصة وذلك بمراعاة خطر هذا الشرط فال تقوم مطلق اإلباحة الى هٌبة عامة أو وحدة إدارٌة أو ؼٌار ذلاك مان
أشخاص القانون العام.
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وقد سارت إحكام محاكم مجلس الدولة شطر هذا االتجاه وتبنته فنجد أن حكم محكماة القضااء االدارى فاً الادعوى رقام
 18628لسنة  59ق والصادر بجلسة  19فبراٌر  2116قد جاء ضمن حٌثٌاته انه " ال مرٌة فً أن اشاتراط أن ٌكاون
الوزٌر المختص هو من ٌوافق على اتفاق التحكٌم فً العقود اإلدارٌاة حسابما ورد باالفقرة الثانٌاة مان الماادة األولاى مان قاانون
التحكٌم هو تحدٌاد قاانونً لمان تتاوافر فٌاه صافة التصارؾ بإمضااء التحكاٌم فاً الحالاة المخصوصاة المتعلقاة بهاذا الجانس مان
العقود وان جزاء عدم توافر الصفة القانونٌة المشاروطة هاو عادم جاواز االتفااق حٌاث اناه مان المتعاارؾ علٌاه أن االتفااق ٌقاع
باطال ال اثر له ان تخلؾ شرط أوجبه القانون أو انعدم احد أركانه الثالثة وهى الرضا والمحل والسبب أو إذا تخلؾ احد الشروط
التً اعتبرها المشرع الى من هذه األركان الثالثة"....

وقد تواكبت أحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا مع هذا الراى أٌضا ومان ذلاك حكمهاا فاً الطعان رقام  6268لسانة
 46ق والصادر بجلسة  2115/5/31والذي جاء به " ومن حٌث أن أوراق الطعن ومستنداته قد خلت مما ٌفٌد موافقة
وزٌر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة على اللجؤ إلى التحكٌم فً النزاع القابم بٌن الشركة الطاعناة والمطعاون
ضدها الثانً بشان تنفٌذ العقود ".......

بل األكثر من ذلاك إن األحكاام الصاادرة مان مركاز التحكاٌم االقلٌماى التجااري الادولً قاد أٌادت هاً أٌضاا هاذا
الراى حٌث نحت بعض األحكام التحكمٌة صوب ترتٌب البطالن على تخلؾ تلك الموافقة المسبقة ومان ذلاك الحكام التحكٌماى
فً القضٌة التحكٌمٌاة رقام  292لسانة  2112والصاادر بجلساة  12ماارس  2115حٌاث جااء فاً مضامون الحكام
التحكٌمااى " .......أن مااؤدى نااص المااادة  2/1ماان قااانون التحكااٌم الحااالً – القااانون رقاام  27لساانة  – 1994تسااتلزم موافقااة
الوزٌر المختص على التحكٌم فً المنازعات الناشبة عن العقود اإلدارٌة وتلك الموافقاة تعاد شارطا لوجاود هاذا االتفااق وصاحته
ومن ثم فان عدم صدورها من الوزٌر المختص ٌؤدى إلى عدم استجماع اتفاق التحكٌم لشرابط صحته ومن ثم ٌؽدو هاذا االتفااق
باطال وال ٌجوز االرتكان علٌه لطرح منازعات العقد الذي ٌتضمنه على التحكٌم "....
حكم مركز التحكٌم االقلٌمى التجاري الدولً فً القضٌة التحكٌمٌة رقم  292لسانة  – 2112جلساة  2115/3/12مجلاة التحكاٌم
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إما بالنسبة للشرط الثانً فهو ٌتضمن انه ال ٌجوز للوزٌر المختص أو من ٌتولى اختصاصاته بالنسبة لألشخاص االعتبارٌة
العامة التفوٌض فً ممارسة اختصاصه بالموافقة على التحكاٌم فاً العقاود اإلدارٌاة وعادم التفاوٌض فاً مثال هاذا االختصااص
مرده من ناحٌة أولى  :أهمٌة العقود اإلدارٌة وخطورة شرط التحكٌم فٌها بحٌث تكون موافقة الوزٌر المختص على إدراج شرط
التحكٌم فً هذا العقد ضمانه لعدم إساءة استخدام التحكٌم فً العقود اإلدارٌة نظرا لما ٌستتبعه ذلك مان اساتبعاد تطبٌاق القاانون
الوطنً وااللتجاء إلى هٌبة تحكاٌم عوضاا مان اللجاؤ إلاى قضااء الدولاة المخاتص ومان ناحٌاة ثانٌاة  :فاان عادم التفاوٌض ٌعناى
حصر المسبولٌة عن تضمٌن العقد شرط التحكٌم فى الوزٌر المختص أو من ٌمارس اختصاصاته بالنسابة لألشاخاص االعتبارٌاة
العامة .
وترتٌبا على ما تقدم أن األصل هو عدم جواز التحكٌم فً منازعات العقود اإلدارٌاة ،وأن (موافقاة الاوزٌر) علاى شارط
التحكٌم فً منازعات العقود اإلدارٌة هً شرط جاوهري ٌترتاب علاى تخلفاه بطاالن الشارط ذاتاه ،فقاد أورد تقرٌار لجناة الشابون
الدستورٌة والتشرٌعٌة أن تلك الموافقاة (وجوبٌاه) وأنهاا ال تكاون إال مان (الاوزٌر المخاتص) أو مان ٌتاولى اختصاصاه بالنسابة
لألشااخاص االعتبارٌااة العامااة ،وحاادد التقرٌاار األشااخاص االعتبارٌااة العامااة التااً تتااولى اختصاااص الااوزٌر بأنهااا (األشااخاص
االعتبارٌااة العامااة التااً ال تتبااع الااوزٌر كالجهاااز المركاازي للمحاساابات) ولٌساات الهٌبااات العامااة التااً تتبعااه .وإحكام اا إ لضااوابط
االلتجااء إلاى التحكااٌم فاً منازعااات العقاود اإلدارٌااة حظار المشاارع التفاوٌض فاً ذلااك االختصااص فااال ٌباشاره إال ماان أوكال لااه
القانون هذه المهمة ،إعال إء لشأنها وتقدٌراإ لخطورتها ،والعتبارات الصالح العام ،وباعتبار أن الوزٌر ٌمثال الدولاة فاً وزارتاه.
(تقرٌر لجنة الشبون الدستورٌة والتشرٌعٌة المقدم إلى ربٌس مجلس الشعب بتارٌ .)1997/4/21

وحٌااث إن البااٌن ممااا تقاادم أن موافقااة الااوزٌر المخااتص علااى شاارط التحكااٌم فااً منازعااات العقااود اإلدارٌااة
بالتطبٌق على المنازعة الماثلة تحكمها ضوابط تشرٌعٌة ال فكاك منها:
أولها :أن موافقة الوزٌر المختص المم ثل للدولة فً وزارته هً موافقة مان النظاام العاام ال ٌصاح شارط التحكاٌم فاً منازعاات
العقد اإلداري إال بوجودها بضوابطها المقررة قانونااإ ،وبتخلفهاا علاى أي نحاو ٌبطال الشارط وٌصاٌر عادما إ ال تتؽٌار باه والٌاة أو
اختصاص وٌبطل كل إجراء جرى حال تخلؾ تلك الموافقة .
وثانٌهاا  :أن الوزٌر المختص وحده دون ؼٌره هو المنوط به الموافقة على شرط التحكٌم المشار إلٌه بالنسبة لوزارته والهٌباات
العامة والوحدات اإلدارٌة التابعة لاه ساواء تمتعات تلاك الهٌباات العاماة بالشخصاٌة االعتبارٌاة أو لام تتمتاع بهاا ،أماا األشاخاص
االعتبارٌة العامة التً تتولى اختصاص الا وزٌر فهاً لٌسات الهٌباات العاماة أو الوحادات اإلدارٌاة التاً تتباع الاوزٌر ،وإنماا هاً
األشخاص االعتبارٌة العامة التً ال تتبع وزٌاراإ بذاتاه كالجهااز المركازي للمحاسابات ،ذلاك أن الهٌباات العاماة التابعاة للاوزٌر ال
تستقل عنه وإنما تخضع إلشرافه علٌها وموافقتاه واعتمااده لقراراتهاا أو رفضاها بوصافه السالطة الوصااٌة علاى تلاك الهٌباات.
ومن ثم ال ٌؽنً عن موافقة الوزٌر المختص على شارط التحكاٌم فاً منازعاات العقاد اإلداري توقٌاع رباٌس مجلاس إدارة الهٌباة
العامة التابعة لاه علاى العقاد أو اتفااق التحكاٌم أو المفاوض مناه فاً توقٌاع العقاد فلابن جااز التفاوٌض فاً بناود العقاد اإلجرابٌاة
والموضوعٌة فإنه ال ٌجوز التفوٌض فً التوقٌع أو الموافقة على شرط التحكٌم ومان ثام فاال اختصااص قاانونً ألي مان هاؤالء
فً ذلك وال جواز لتفوٌض لهم أو لؽٌرهم فً هذا االختصاص وهاذا األمار ٌجاد ماردوده الطبٌعاً وفقاا لماا اساتقر علٌاه إفتااء مجلاس
الدولة:

"أن مال الدولة عاماا إ كاان أو خاصاا إ مملاوك ال لمان ٌادٌره وال لمان هاو مخاول مكناة اساتؽالله أو التصارؾ فٌاه إنماا هاو للدولاة
كشااخص اعتباااري عااام .والدولااة ال تسااتوعب إراداتهااا كاملااة فااً إرادة أي ماان مكوناتهااا العامااة أو الوحاادات التااً تنقساام إلٌهااا
الوظااابؾ المااؤداة واإلرادة العامااة للدولااة هااً جماااع مااا توزعاات علٌااه أعباااء القٌااام بالعماال العااام بحكاام الدسااتور والتشاارٌعات
والقرارات .وتصح إرادة اى من الوحدات العامة فً االستؽالل والتصرؾ باعتباار ماا هاً مفوضاة فٌاه مان اختصااص زماان أو
مكان أو مجال عمل وتخصص وبحسبانها أمٌنة وناببة فٌماا تقاوم باه مان أعماال وهاذا هاو مفهاوم االختصااص الحااكم لوجاوه
نشاط األشخاص العامة وال تصح إراداتهاا مفوضاة فاً العمال إال بشاروط التفاوٌض الصاادر إلٌهاا والمانظم إلرادتهاا مان أحكاام
موضوعٌة وإجراءات وردت بالتشرٌعات وهذا هو أساس االلتزام بأحكام التشرٌع واإلجراءات المرساومة عناد إعماال إرادة اى
من الجهات العامة .واألمر أمر والٌة عامة وال تمارس والٌة عامة إال بشرطها المضروب وفى نطاقها المعٌن وبالقٌود الضابطة
لها .وهو أمر نٌابة ال تمارس إال بشرطها المضروب وفى نطاقها المعٌن وبالقٌود الضابطة لها .وعلى اى من وصفى الوالٌاة أو
اإلنابة فلٌس للولً أن ٌولى ؼٌره فٌما ولى علٌه إال باإذن مان والّه ولاٌس لناباب أن ٌنٌاب ؼٌاره فٌماا فاوض فٌاه إال باإذن مان
أنابه ومن هنا تظهر قاعدة أن التفاوٌض ال ٌارد علاى تفوٌض.والعقاد االدارى ٌارد فاً نطااق االختصااص المعاٌن للجهاة العاماة
المتعاقدة فال ٌجاوز هذا االختصاص ولٌس لجهة عاماة مسابولً عان مرفاق معاٌن ان تنازل عناه لؽٌرهاا علاى خاالؾ ماا أجاازه
التشرٌع الذي أقامها على هذا المرفق ولٌس لها أن تعدل من أسلوب اإلدارة والتسٌٌر بما ٌجاوز ما رخص التشرٌع لها به وال
أن تفوض ؼٌرها فً شأن لم ٌجز لها التفوٌض فٌه صراحة .وجهة اإلدارة العامة أٌضا إ مقٌدة فى تعاقاداتها بماا رسامه التشارٌع
من إجراءات تتعلق بطرٌقة اختٌار المتعاقد معهــــــا "
فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة رقم  161بتارٌ  -1997/2/22ملؾ رقم 339/1/54
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وثالثهااا  :أن الخطاااب التشاارٌعً بمضاامون القاعاادة القانونٌااة موجااه لطرفااً التعاقااد مماان رؼبااوا فااً إدراج شاارط التحكااٌم فااً
منازعات العقود اإلدارٌة المبرمة بٌنهما ،فلٌس لطرؾ أن ٌلقً بعبء التأكد من تحقق الموافقة على الطرؾ اآلخار ،وإنماا علاى
كلٌهمااا السااعً لوضااع الشاارط المتفااق علٌااه فٌمااا بٌاانهم موضااع التطبٌااق وإال كااان ذلااك تقاعس اا إ عاان تلبٌااة الخطاااب التشاارٌعً،
وانصٌاعا إ وقبوالإ لالختصاص األصٌل للمحكمة المختصة أصالإ بنظر النزاع.

وحٌث إنه متى كان ما تقدم جمٌعه ،وكان العقد تضمن فً المادة العشارون مناه شارطا إ للتحكاٌم باٌن الطارفٌن
فااً أي ناازاع ٌنشااأ عاان العقااد أو ٌتعلااق بااه ،وكااان هااذا الشاارط لاام ٌناال موافقااة الااوزٌر المخااتص وهااو وزٌاار
االستثمار ،بؽٌر خالؾ فً ذلك بٌن جمٌع أطراؾ العقد وأطراؾ الدعوى الماثلة ،وإنماا وقعهاا رباٌس مجلاس
إدارة الشركة القابضة للتجارة والعضو المنتدب  ،ولما كان شرط التحكٌم ال ٌصاح إال باكتماال اإلرادة المعبارة
عن كماال الوالٌاة العاماة فاً أجزاباه وال تكتمال الوالٌاة هناا إال بعمال تشارٌعً ٌجٌاز شارط التحكاٌم فاً العقاد
االدارى بضوابط محددة وقواعد منظمة أو بتفوٌض جهة عامة ذات شأن لاألذن باه فاً أٌاة حالاة مخصوصاة
وذلك بمراعاة خطر هذا الشرط ومن ثم ٌكون شرط التحكٌم المشار إلٌه قد وقع باطالإ بطالنا إ مطلقا إ ال أثار لاه
وٌكون هو والعدم سواء وما ٌترتب على ذلاك مان آثار.أهمهاا بطاالن حكام التحكاٌم المشاار إلٌاه البتناباه علاى
شرط باطل.
وفضالإ عما تقدم فإن المساتثمر فاً العقاود التاً ٌشاوبها الفسااد ال ٌكاون فاً مكنتاه اللجاوء إلاى التحكاٌم الادولً وفقاا إ لالتفاقٌاة
الخاصة بتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار باٌن الادول ورعاٌاا دول أخاري ) (ICSIDالموقاع علٌهاا بواشانطن بتاارٌ 11
فبراٌر  1972والتً عمل بها اعتباراإ من ٌ 2ونٌه  ،1972والتً دخلت حٌز التنفٌذ بالنسبة لجمهورٌاة مصار العربٌاة بتاارٌ 2
ٌونٌه  ، 1972وذلك ألمرٌن :
األمر األول ـ أن االختصاص المعقود للمركز الدولً لتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار المنصوص علٌه فً المادة ()1
من االتفاقٌة المشار إلٌها بنظر أٌة طلبات للتحكٌم الدولً عن أٌة خالفات قانونٌة تنشأ مباشارة عان اساتثمار باٌن دولاة متعاقادة
وبٌن مواطن من دولة أخرى متعاقدة وفقا إ للمادة ( )25من االتفاقٌة ال ٌتحقق إال إذا وافق طرفاً النازاع "كتاباة" علاى تقادٌمها
للمركز  ،فإذا أعطى الطرفٌن موافقتهما ال ٌحق ألي منهما أن ٌساحب تلاك الموافقاة دون قباول مان الطارؾ اآلخار  ،والثابات أن
أي من طرفً التعاقد حول بٌع وشراء شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج لم ٌُعط موافقته "كتاباة" علاى تقادٌم منازعاتهماا
عن هذا العقد للمركز الدولً لتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار المنصوص علٌه فاً الماادة ( )1مان االتفاقٌاة  ،بال علاى
العكس من ذلك فقد اتفق الطرفان على اللجوء عند النزاع إلى التحكٌم المحلً الذي ثبت بطالنه للسابب الساالؾ بٌاناه  ،كماا أناه
وفقا إ لحكم المادة ( )26من االتفاقٌة ذاتها تعتبار موافقا ة األطاراؾ علاى التحكاٌم فاً ظال هاذه االتفاقٌاة موافقاة علاى اساتبعاد أي
عالج آخر ما لم ٌنص على خاالؾ ذلاك  ،ومان ثام فقاد تخٌار المتعاقادان التحكاٌم المحلاً مساتبعدٌن التحكاٌم الادولً المنصاوص
علٌه فً االتفاقٌة الخاصة بتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار بٌن الدول ورعاٌا دول أخري ). (ICSID
واألمر الثانً ـ أن المستقر علٌه فً نزاعات التحكٌم أمام مركز تسوٌة منازعات االستثمار بواشانطن (األكساٌد)  ،أن " العقاد
المتحصل علٌه بطرٌق الفساد ؼٌر جدٌر بالحماٌة الدولٌة المقررة لالستثمارات األجنبٌاة والتاً ٌؽطٌهاا وٌنظار منازعاتهاا مركاز
تساوٌة منازعاات االساتثمار فاً واشانطن  ،لماا فٌهاا مان مخالفاة للنظاام العاام الادولً ، order public international
وللنظام العام الداخلً .
األمر الذي ٌجعل هذا العقد الباطل وفقا إ لما اساتقر فاً مجاال التحكاٌم الادولً أماام مركاز تساوٌة منازعاات االساتثمار بواشانطن
(األكسٌد) عقداإ تم ال تحصل علٌه بطرٌق الفساد  ،وهو ما ٌجعله ومنازعات المساتثمر فٌاه ؼٌار جادٌر بالحماٌاة الدولٌاة المقاررة
لالساتثمارات األجنبٌاة والتاً ٌؽطٌهاا وٌنظار منازعاتهاا ذلاك المركاز  ،لماا فاً ذلاك مان مخالفاة للنظاام العاام الادولً ordre
public international
وحٌث إنه وترتٌبا إ على ما تقدم تظل أمور تصفٌة آثار عقد بٌع شركة مصر شبٌن الكوم للؽازل والنساٌج واساتحقاقات كال طارؾ
من اختصاص القضاء المصري صاحب الوالٌة المقررة دستوراإ وقانونا إ وٌسقط اإلدعاء بوجود أي سبٌل للجوء للتحكٌم المحلاً
بعد ثبوت بطاالن شارط التحكاٌم وفقاا إ لحكام الفقارة الثانٌاة مان الماادة ( )1مان القاانون رقام  27لسانة  1994بشاأن التحكاٌم فاً
المااواد المدنٌااة والتجارٌااة المضااافة بالقااانون رقاام  9لساانة  ،1997كمااا ٌسااقط أي إدعاااء بااأي اختصاااص للتحكااٌم الاادولً وفق اا إ
لالتفاقٌة الخاصة بتسوٌة المنازعات الناشبة عان االساتثمار باٌن الادول ورعاٌاا دول أخاري ) ، (ICSIDالموقاع علٌهاا بواشانطن
بتارٌ  11فبراٌر  1972والتً عمل بها اعتباراإ من ٌ 2ونٌه  ، 1972ووفقاا إ للساوابق التحكٌمٌاة أماام مركاز تساوٌة منازعاات
االستثمار بواشنطن (األكسٌد ) التً تجعل منازعات عقاود االساتثمار المبنٌاة علاى الفسااد أو المتحصالة عان طرٌاق الفسااد ؼٌار
جدٌرة بالحماٌة الدولٌة .
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وماااان حٌااااث انااااه عاااان الاااادفع بااااان بطااااالن القاااارارات اإلدارٌااااة المنفصاااالة ال تااااؤثر علااااى صااااحة العقااااد:
ومن حٌث انه بداٌة فان القانون اإلداري – بمعناه الفنً القانونً الدقٌق – قد نشأت مبادبه فً كنؾ القضاء
اإلداري ،لذلك نعته الفقهااء بأناه قاانون حادٌث النشاأة ،وباالنظر إلاى أن هاذا القاانون هاو الحااكم للعقاود اإلدارٌاة التاً تبرمهاا
الدولة أو أحد أجهزتها ،لذا أبرزت األحكام القضابٌة بوضوح تام أول المبادئ الحاكمة لهذه العقاود والمبٌناة ألوجاه الفارق بٌنهاا
وبٌن العقود الخاصة ،إذ ذهبت المحكمة اإلدارٌة العلٌا منذ بواكٌر أحكامها وعلى وجه الخصوص فً حكمها الصادر فى صابٌحة
 1956/6/2إلاى " :أن روابااط القااانون الخاااص تختلااؾ فااى طبٌعتهااا عاان روابااط القاانون العااام ،وأن قواعااد القااانون الماادنً قااد
وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ،وال تطبق وجوبا على روابط القانون العام إال إذا وجد نص ٌقضى بذلك .فإن لام ٌوجاد فاال
ٌلتزم القضااء اإلداري بتطبٌاق القواعاد المدنٌاة حتماا وكماا هاى ،وإنماا تكاون لاه حرٌتاه واساتقالله فاى ابتاداع الحلاول المناسابة
للروابط القانونٌة التً تنشأ فى مجال القانون العام بٌن اإلدارة فى قٌامها على المرافق العاماة وباٌن األفاراد ،فلاه أن ٌطباق مان
القواعد المدنٌة ما ٌتالءم معها ،وله أن ٌطرحها إن كانت ؼٌر متالبمة معها ،وله أن ٌطورها بما ٌحقق هذا التالؤم
ومما ٌؤكد هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارٌاة العلٌاا حكمهاا الصاادر فاً ٌ 2ونٌاه سانة  1956حٌاث تقاول “إن
روابااط القااانون الخاااص تختلااؾ فااً طبٌعتهااا عاان روابااط القااانون العااام  ،وإن قواعااد القااانون الماادنً قااد وضااعت لااتحكم روابااط
القانون الخاص  ،وال تطباق وجوباا إ علاى رواباط القاانون العاام إال إذا وجاد ناص ٌقضاى باذلك  .فاإن لام ٌوجاد فاال ٌلتازم القضااء
اإلداري بتطبٌااق القواعااد المدنٌااة حتم اا إ وكمااا هااً  ،وإنمااا تكااون لااه حرٌتااه واسااتقالله فااى أبتااداع الحلااول المناساابة

للروابط القانونٌة التً تنشأ فً مجال القانون العام بٌن اإلدارة فً قٌامها على المرافق العامة وبٌن األفاراد ،
فله أن ٌطبق من القواعد المدنٌة ما ٌتالءم معها  .ومان هناا ٌفتارق القاانون اإلداري عان القاانون المادنً فاً أناه ؼٌار
مقنن  ،حتى ٌكون متطوراإ ؼٌر جامد  ،وٌتمٌز القضاء اإلداري عان القضااء المادنً فاً أناه لاٌس مجارد قضااء تطبٌقاً مهمتاه
تطبٌق نصوص مقننة مقدما إ  ،بل هو على األؼلب قضاء إنشابً ال مندوحة له من خلاق الحال المناساب  ،وبهاذا أرساى القواعاد
لنظام قانونً قابم بذاته ٌ ،نبثق من طبٌعة روابط القانون العام  ،واحتٌاجاات المرافاق ومقتضاٌات حسان ساٌرها  ،وإٌجااد مركاز
التوازن والمواءمة بٌن ذلك وبٌن المصالح الفردٌة  ،فابتدع نظرٌاته التً استقل بها فً هذا الشأن أو سبق بها القانون الخاص
 ،سواء فى عالقة الحكومة بالموظؾ  ،اوفى المرافق العامة وضرورة استدامتها وحسن سٌرها او فى العقاود اإلدارٌاة  ،أو فاً
المسبولٌة  ،او فى ؼٌر ذلك من مجاالت القانون العام
الطعن رقم 157لسنة  2ق.ع وفى ذات المعنى الطعن رقم  1289لسنة  8ق.ع بجلسة 1965 / 1/ 2

"ومما تقدم ٌتضح لنا أن القانون اإلداري ٌفترق عن القانون المدنً فً معالجة العقد اإلداري ،وفى ذات الوقت ٌتضح لنا أٌضاا إ
أن القضاء اإلداري ٌتمٌز عن القضاء المدنً فً أنه لٌس مجرد قضاء تطبٌقً مهمته تطبٌق نصوص مقننة مقدماإ ،بل هو علاى
األؼلب قضاء إنشابً ال مندوحة لاه مان خلاق الحال المناساب ،وبهاذا أرساى القواعاد لنظاام قاابم بذاتاه ٌنبثاق مان طبٌعاة رواباط
القانون العام واحتٌاجات المرافق ومقتضٌات سٌرها ،وإٌجاد مركز التوازن والموابمة بٌن ذلك وبٌن المصالح الفردٌة ،لذلك نجد
هذا القضاء قد ابتادع النظرٌاات القانونٌاة التاً اساتقل بهاا فاى هاذا الشاأن وسابق بهاا القاانون الخااص ،مثال نظرٌاة فعال األمٌار
ونظرٌة الظروؾ الطاربة والظروؾ االستثنابٌة التً ال نجد لهل مثٌل فً قواعد القانون المدنً.

واإلدارة وهً فً سبٌلها للتعاقد  ،قد تتخذ قرارات إدارٌة تمهٌدٌة من أجل إبرام العقد أو الساماح بإبراماه أو
تحول دون إبرامه … ال  .وهذه القرارات لٌست بؽاٌة فً ذاتها  ،ولكنها وسٌلة إلتمام أو عدم إتماام عملٌاة
التعاقاد  .فهال تعاد جاازءاإ مان التعاقاد ،وتنادرج بالتااالً فاً قضااء العقاود أي القضاااء الكامال ع أم تعامال علااى
أساس كٌانها الذاتً ،ومن ثم ٌجوز الطعن فٌها استقالالإ عن عملٌة التعاقد ع
وهذا النوع من القرارات ٌعرؾ بالقرارات المركبة وهً تلك القرارات التً تدخل فً عملٌة قانونٌة مركبة تتم
من عدة مراحل ومن هذه القرارات قرار نزع الملكٌة للمنفعة العامة وقرار إرساء المزاد أو أجراء المناقصة فً العقود اإلدارٌاة
فالقرار اإلداري الصادر بنزع الملكٌة للمنفعة العامة تصاحبه أعمال إدارٌة أخرى قد تكون سابقة أو معاصارة أو الحقاه لاه وتاتم
على مراحل متعددة تبدأ بتقرٌر المنفعة العامة للعقار موضوع نزع الملكٌة ثم أعداد كشوؾ الحصر لها وأخٌراإ صدور قرار
تقرٌر المنفعة العامة تظهر أهمٌة هذا التقسٌم فً أن القرارات البسٌطة ٌمكن الطعن فٌها باإللؽاء باعتبارهاا قارارات إدارٌاة
نهابٌه أما فً حالة القرارات المركباة فاال ٌجاوز الطعان باالقرارات التمهٌدٌاة أو التحضاٌرٌة التاً تتطلاب تصادٌق جهاات إدارٌاة
أخارى وال ٌمكان الطعاان باإللؽااء إال باالقرار اإلداري النهااابً نتااج العملٌاة المركبااة و ماع ذلاك فقااد سامح القضاااء اإلداري

بفصل القرار اإلداري الذي ٌساهم فً عملٌة مركبة وفق ما ٌسمً باألعمال القابلة لالنفصال وقبل الطعن فٌها
بصفة مستقلة وبشروط معٌنة فقد استقر القضاء اإلداري فً فرنسا على أن القارارات اإلدارٌاة الساابقة علاى
أبرام العقد أو الممهدة النعقاده مثل قرارات لجان فحص العطاءات ولجان الباث فاً العطااءات وقارار اساتبعاد
احد المتقدمٌن وقرار إرساء المزاٌدة أو إلؽابها هً قرارات إدارٌة مستقلة عن العقد ٌجوز الطعن بها بدعوى
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اإللؽاء وسمحت نظرٌة األعمال اإلدارٌة المنفصلة لمن له مصلحة من الؽٌر أن ٌطعن باإللؽاء فً هذه القرارات أما المتعاقادون
فلٌس لهم أن ٌطعنوا فً هذه القرارات إال أمام قاضً العقد وعلى أساس دعوى القضاء الكامل .
وٌبدو إن مجلس الدولة الفرنسً بعد تكٌٌفه لقابلٌة االنفصال الذاتٌة و الموضاوعٌة عان العملٌاة اإلدارٌاة أقار
بدعوى اإللؽاء فً القرارات اإلدارٌة ؼٌر المشروعة ،المنفصلة أو القابلة لالنفصال عن العملٌاة اإلدارٌاة ذاتٌاا أو موضاوعٌا .و
حسب المعٌار الذاتً ،فإنه ٌجاوز الطعان فاً القارارات المنفصالة ،إذا ماا طعان فٌهاا الؽٌار بعادم الشارعٌة و دعاوى اإللؽااء أماام
الجهات القضابٌة المختصة بها الن الطرؾ االجنبى أو الؽٌر عن العملٌات اإلدارٌة المركبة ال ٌملك حق استعمال دعاوى القضاء
الكامل ضد العملٌة اإلدارٌة المركبة و ؼٌر المشروعة  .كما ٌحق لصاحب الصفة و المصلحة الذي ال ٌجد دعاوى مان

دعااوى القضااء الكامال للادفاع عان حقوقاه و مصاالحه أن ٌطعان فاً هاذه القارارات المركباة ،كتلاك الادعاوى
التً ٌرفعها ممول الضرابب ضد القرارات اإلدارٌة المركبة المتصلة بالعملٌة .
و حسب المعٌار الموضوعً ،فإن تطبٌقات القضاء اإلداري ،قد أجاازت فصال القارارات اإلدارٌاة المركباة عان العملٌاات اإلدارٌاة
المركبة  ،و الطعن فٌها بعدم الشرعٌة  ،و دعوى اإللؽاء بصورة منفصالة و مساتقلة عان دعااوى القضااء الكامال المقاررة لحال
منازعات العملٌات اإلدارٌة المركبة  .و خٌر مثال هو الدعاوى االنتخابٌة و الدعاوى الضارٌبٌة و دعااوى نازع الملكٌاة الخاصاة
للمنفعة العامة ــ فً النهاٌة ،إن فصال القارارات اإلدارٌاة القابلاة لالنفصاال ،عان العملٌاات المركباة تعاد مساألة موضاوعٌة ،الن
بذلك ٌمكن رفع دعاوى اإللؽاء أمام القضاء اإلداري ،على أساس أن جهاات القضااء اإلداري هاً المختصاة باالنظر والفصال فاً
دعوى اإللؽاء.
وهو ما جرى علٌه قضاء مجلس الدولة " أن العقد الذي تكون اإلدارة أحد أطرافه – سواء كان عقدا إدارٌا أو مدنٌا إنماا
ٌمر حتى ٌكتمل تكوٌنه بمراحل متعددة وٌسلك إجراءات شتى وفقا لألحكام والنظم السارٌة وٌنبؽً التمٌٌز بٌن العقد الذي تبرمه
اإلدارة وبٌن اإلجراءات التً تمهد بها لإلبرام هذا العقد أو تهٌا لمولده ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقاد مادنٌا أو إدارٌاا فاإن
من هذه اإلجراءات ما ٌتم بقرار من السلطة المختصة له خصابص القرار اإلداري ومقوماته من حٌث كونه إفصاحا عن إرادتهاا
الملزمة بمقتضى القوانٌن واللوابح بقصد إحاداث اثار قاانونً تحقٌقاا لمصالحة عاماة ٌتؽٌاهاا القاانون .ومثال هاذه القارارات وان
كانت تسهم فى تكوٌن العقد وتستهدؾ إتمامه فإنها تنفرد عن العقد وتنفصل عنه ومن ثم ٌجوز لذى الشأن الطعان فٌهاا باإللؽااء
استقالال .وهذه النظرٌة التً ابتدعها مجلس الدولة فً فرنسا ومصر التً تقوم على جواز الطعان بادعوى اإللؽااء فاً القارارات
اإلدارٌة المنفصلة هً نظرٌة أوسع مدى فاال ٌقتصار تطبٌقهاا علاى العقاود بال تطباق فاً كال عملٌاة مركباة فهاً تطباق بالنسابة
لالنتخابات اإلقلٌمٌة حٌث ٌجوز للمرشح فً هذه االنتخابات ان ٌطعن باإللؽاء فً أى قرار إدارى ٌتعلق بالعملٌة االنتخابٌاة طبقاا
لنظرٌة األعمال المنفصلة وهى تطبق فى النشااط الدبلوماساً إذ اناه ولابن كانات المعاهادات الدولٌاة مان أعماال الساٌادة التاً ال
تخضااع لرقابااة القضاااء إال أن القاارارات التااً تصاادرها الدولااة تنفٌااذا لهااذه المعاهاادات وتمااس رعاٌااا هااذه الدولااة تخضااع للرقابااة
القضابٌة وإذا قضى بأنه ٌعتبر من األعمال المنفصلة القرارات المتعلقة بتوزٌع تعاوٌض جزافاً دفعتاه إحادى الحكوماات األجنبٌاة
إلى رعاٌا الدولة المضرورة كما تطبق أٌضا فى إجراءات نزع الملكٌة وبعض صور التعٌٌن فى الوظابؾ العامة
ٌراجع مؤلؾ األسس العامة للعقود اإلدارٌة للدكتور سلٌمان الطماوى الطبعة الثالثة عام  – 1975ص .183

ومان حٌاث أن أحكاام مجلاس الدولاة قااد دأبات مناذ وقات لاٌس بالقصااٌر علاى الفصال باٌن القارارات اإلدارٌاة التمهٌدٌااة
السابقة على إبرام العقد والمعروفة باسم " القرارات اإلدارٌة المنفصلة " عن باقٌة أجزاء العقد ذاته فجعلت لكل منهما كٌنونتاه
الطبٌعٌة الخاصة فال ٌؤدى بطالن تلا ك القارارات إلاى بطاالن العقاد باعتباار أن كال منهماا جازء مساتقل بذاتاه فٌكاون الطعان عان
طرٌق اإللؽاء فً تلك القرارات استقالال هو السبٌل للنٌل من تلك القرارات فً حالة صدورها مشوبة بالبطالن وتكاون مان الؽٌار
بالنسبة للعقد بٌنما نجد أن الطعن فً العقد ذلته ال ٌكون مجاله إال دعوى القضاء الكامل وهى ال تقبل إال بالطعن علاى العقاد مان
احد طرفً العقد

ومن حٌث انه وان كان البحث فً البواعث واألهداؾ الى قاعدة قانونٌة لاٌس أمارا مهماا إال أن هاذا األمار ال
ٌحماال علااى أطالقااة بالنساابة لقواعااد القااانون االدارى – فماان المعااروؾ أن القااانون االدارى هااو قااانون انشااابى ؼٌاار مقاانن
بنصوص قانونٌة ثابتة إنما ساهمت أحكام محاكم مجلس الدولة فاً إنشاابه بدرجاة كبٌارة وأرسات العدٌاد مان القواعاد القانونٌاة
والمبادئ القضابٌة والتً أصبحت فٌما بعاد جازء مان األحكاام العاماة لاه تقاوم مقاام القواعاد القانونٌاة الحاكماة لاه وتطباق علاى
المخاطبٌن بأحكامه .

ومما ال شك فٌه أن تلك النظرٌة التً ابتدعها مجلس الدولة الفرنسً ومن بعده مجلس الدولاة المصاري إنماا
هً فً حقٌقتهاا حاال قانونٌاا وشاكلٌا إلمكانٌاة قباول طعان الؽٌار علاى العقاد االدارى لاٌس عان طرٌاق دعاوى
القضاااء الكاماال إنمااا عاان طرٌااق الطعاان باإللؽاااء فااً القاارارات اإلدارٌااة المنفصاالة عاان العقااد المطعااون فٌااه
والحقٌقة أن تلك الدعوى لٌس المقصود بذاتها مخاصامة القارارات الساابقة علاى إبارام العقاد وإنماا المقصاود
بهااا مخاصاامة العقااد االدارى المطعااون فٌااه والسااوابق القضااابٌة فااً ذلااك كثٌاارة فااً أن نطاااق رقابااة القضاااء
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االدارى ال ٌقتصر فقط على مراقبة مشروعٌة القرارات المنفصلة عن العقد وإنما ٌمتاد أٌضاا لتحلٌال اثار ذلاك
البطالن على العقد االدارى محل الدعوى  ،أما القول بؽٌر ذلك ٌثٌر تساؤال عن الوضع القاانونً فاً حالاة ماا
إذا حكاام المحكمااة باابطالن وإلؽاااء قاارار اإلعااالن عاان المناقصااة أو ترسااٌه المناقصاة أو المزاٌاادة وبقاااء باااقً
أجزاء العقد سلٌمةع وكٌؾ ٌمكن تنفٌذ ذلك الحكم فً حالة بقاء العقد مستمرا ونافذا بٌن طرفٌهع
فضال على ذلك فانه وبالركون إلى تلك النظرٌة ٌصبح قرار إبرام العقاد بذاتاه محاال لإللؽااء بادعوى القارارات
اإلدارٌة المنفصلة!
ومن حٌث إن تلك النظرٌة وان كانت مقبولة شكلٌا إال أنها ؼٌر قابلة للتطبٌق العملً  ،فمن المعروؾ والثابت
أن العقد االدارى هو عقاد مركاب ٌمار بمجموعاة مان المراحال التاً تلتازم بهاا الجهاة اإلدارٌاة وهاى فاً ذلاك
ملتزمة بحزمة من القواعد القانونٌة واإلجرابٌة والتً تسٌر فٌها وفقا للتنظٌم المقرر لها  ،ومن ثم فانه لٌس
من المتصور والمقبول بحكم المنطق والقانون أن بطالن احد أجازاء العقاد ال ٌاؤدى إلاى بطاالن بااقً األجازاء
فكٌؾ ٌكون هناك تشوهات ثم ٌاتى المولود سلٌماع
والحقٌقة أن تلك النظرٌة وان كانت قد القت قبوال لادى كثٌار مان الشاراح وفقهااء القاانون االدارى باعتبارهاا
حال قانونٌا ومخرجا سلٌما لمخاصمة العقد االدارى على الرؼم أنهم من االؼٌار فإنناا نارى أن مبارر ذلاك هاو
محاربة سطوة الجهات اإلدارٌة إن هً أبرمت احد العقود بالمخالفة للقانون ولم تلتزم بالضاوابط واإلجاراءات
التنظٌمٌة المحددة لها خشٌة المسالة القانونٌة أو المحاسابة السٌاساٌة الساٌما إذا تعلقات تلاك العقاود بمرافاق
اقتصادٌة هامة لذلك نجد أن القضاء الفرنسً ومن بعده قضاء مجلس الدولة المصري قد رحب بتلك النظرٌاة
وسارع إلى إخراجها إلى حٌز النور باعتبارها وسٌلة من وسابل إحكام الرقابة القضاابٌة علاى أعماال السالطة
اإلدارٌة إذ هً ارتكبت أخطاء وامتنعت عان التمساك باالبطالن والادلٌل علاى ذلاك توساٌع القضااء االدارى فاً
فكرة المصلحة بالنسبة لدعوى اإللؽاء حتى بات للبعض أنها من دعاوى الحسبة.
فمن حٌاث اناه عان دعاوى اإللؽااء فالثابات أن دعااوى اإللؽااء نظاراإ لماا تارتبط باه تلاك المنازعاات باإلساهام فاى تحقٌاق
الشرعٌة وسٌادة القانون فى ال دولة وذلاك لطبٌعتهاا اإلدارٌاة المرتبطاة بالصاالح العاام وهاو ماا أكدتاه أحكاام اإلدارٌاة العلٌاا فٌماا
استقر قضابها على أن-:
"المسلم به فاً الفقاه والقضااء أن المنازعاة اإلدارٌاة وبصافة خاصاة دعااوى اإللؽااء تتمٌاز بأنهاا إحادى الوساابل التاً نظمهاا
الدستور والقانون لتحقٌق سٌادة الدستور والقانون وإعالء المشروعٌة فى الدولة من خاالل أحكاام الرقاباة علاى قارارات اإلدارة
وتصرفاتها بواسطة محاكم مجلس الدولة فً الدعاوى التً ٌقٌمها المواطنون ذوى المصلحة وأصحاب الشأن طعنا باإللؽااء فاً
القرارات اإلدارٌة المخالفة للقانون .وتحقٌقا لهذا الؽرض ومن ثم فإن هذه الدعاوى بما تحققاه مان أساهام فاى تحقٌاق الشارعٌة
وسٌادة القانون فى الدولة تتمٌز بطبٌعتها اإلدارٌة المرتبطة بالصالح العام للدولة وللمجتمع وأن كان المدعون فٌها من أصاحاب
المصلحة والمراكز القانونٌة الخاصة وعلٌه فإن قضاء المشروعٌة فً المنازعات اإلدارٌة ٌراعى هذه الطبٌعاة الممٌازة لادعوى
اإللؽاء.
كما أن المستقر علٌه فقهاء وقضاء إن دعوى اإللؽاء تعد دعوى موضوعٌة تهدؾ إلاى تحقٌاق االحتارام الواجاب
لمبدأ الشرعٌة وهذا ٌعنً ضرورة أن ٌتسع مدى هذه الدعوى ألن رافعً الدعوى ٌقومون بدور من شأنه أن ٌحقاق ساٌادة حكام
القانون وبالتالً تحقٌق مصلحة عامة بٌد أن األخذ بهذا المبدأ على إطالقه من شأنه أن ٌجعل من دعاوى اإللؽااء دعاوى حسابة
تحول لكافة المواطنٌن حق مراقبة اإلدارة فً تصرفاتها ولتالقً هذا الوضاع ٌكتفاً القضااء اإلداري باشاتراط أن ٌكاون الطااعن
فً دعوى اإللؽاء له مصلحة وذلك تطبٌقا للقاعدة المعروفة ومعناها حٌث ال تكون مصلحة ال تكون دعوى وعلى ذلاك ال ٌشاترط
لقبول دعوى اإللؽاء أن ٌكون للطاعن حقا قد تم االعتداء علٌه وإنما ٌكتفً بأن ٌكون له مصالحة وهناا ٌختلاؾ الوضاع عماا هاو
علٌه فً دعاوى التعوٌض فهذه ٌجب أن تستند إلى حق لرافعها تم االعتداء علٌه المر الذي ٌعنً أناه قاد لحقاه ضارر مان جاراء
هذا االعتداء ومن الجدٌر بالذكر أن انادماج شارط الصافة والمصالحة أنماا ٌناتج عان التطبٌاق العاادي لقواعاد المرافعاات المدنٌاة
وعلى ذلك لٌس هناك ؼرابة أن ٌتحقق نفس الشًء بخصوص دعوى اإللؽاء وبذلك فإن محكمة القضااء اإلداري لام تاأتً بجدٌاد
عندما قالت أن صفة المتقاضاً فاً قضااء اإللؽااء تنادمج فاً المصالحة فٌكفاً لقباول طلاب إلؽااء القارار اإلداري تاوافر شاروط
المصلحة الشخصٌة المباشرة فً اإللؽاء مهما كانت صفة رافع الدعوى
فى هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا ـ طعن رقم  4151لسنة  38ق.ع ـ جلسة 2114 / 9 / 4

فضال على انه من المقرر أن المصلحة هً المساس بالمركز القانونً للمدعً فاً الادعوي الموضاوعٌة أو االعتاداء علاً حقاه
الذاتً فً الدعوي الذاتٌة ،أما الصفة فً الدعوي فهً "قدرة الشخص علً المثول أمام القضاء فً الدعوي كمدعً أو كمادعى
علٌه "فهً بالنسبة للفرد كونه أصٌالإ أو وكٌالإ ،ممثالإ أو وصٌا إ أو قٌماإ ،وهً بالنسبة للجهة اإلدارٌة كون المدعى علٌه صاحب
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االختصاص فاً التعبٌار عان الجهاة اإلدارٌاة أو الشاخص االعتبااري العاام المادعً علٌاه فاً الادعوي والمتصال بهاا موضاوعاإ،
والذي تكون له القدرة الواقعٌة علً مواجهتها قانونا إ بالرد وبتقدٌم المساتندات  ،ومالٌاا إ بالتنفٌاذ  ،وبٌنماا الصافة مساألة شاكلٌة
تتضح قبل الدخول فً الدعوي فإن المصلحة مسألة ذات صفة موضوعٌة ال تتضاح وال تباٌن إال عناد فحاص موضاوع الادعوي
فٌها ،ومن ثم فإن التعرض للمصلحة ٌكون تالٌا إ للتعرض للصفة ،فالمصلحة شرط لقبول الادعوي ،بٌنماا الصافة شارط لمباشارة
هذه الدعوي أمام القضاء وإبداء دفاع فٌها ،ذلك أنه قد ٌكون الشخص صااحب مصالحة تجٌاز لاه طلاب إلؽااء القارار ،وماع ذلاك ال
ٌجوز له مزاولة هذه الدعوي بنفسه لقٌام سبب من أسباب عدم األهلٌة  ،ومن المسلم أن شرط المصلحة هو شرط جوهري ٌتعٌن
توافره ابتداء عند إقامة الدعوى ،كما ٌتعٌن استمراره قابما حتى صدور حكم نهابً فٌها  ،وأنه على القاضً اإلداري بما له من
هٌمنة إٌجابٌة على إجراءات الخصومة اإلدارٌة التحقق من تاوافر شارط المصالحة وصافة الخصاوم فٌهاا واألساباب التاً بنٌات
علٌها الطلبات ،ومدى جواز االستمرار فً الخصومة فً ضوء تؽٌار المراكاز القانونٌاة ألطرافهاا ،وذلاك حتاى ال ٌشاؽل القضااء
اإلداري بخصومات ال جدوى من ورابها  ،كما أن دعوى اإللؽاء دعوى عٌنٌاه تنصاب علاى مشاروعٌة القارار اإلداري فاً ذاتاه
وتستهدؾ إعادة األوضاع إلى ما كانت علٌه قبل صدور القرار المطلاوب إلؽااؤه فاإذا حاال دون ذلاك ماانع قاانونً ال ٌكاون ثماة
وجه لالستمرار فً الدعوى وٌتعٌن الحكم بعدم قبولها النتفاء شرط المصلحة.
الطعن رقم  12915لسنة  52ق ـ جلسة  2116/11/11ـ المكتب الفنً س  - 52الجزء  -1ص  129ـ والطعن رقم  9122لسنة  48ق -
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كما أن المستقر علٌه أن الصفة تندمج فً المصلحة فً الدعاوى اإلدارٌة وبخاصة دعاوى المشروعٌة  ،وهو ما ٌعبر عنه
بالمصلحة المانحة للصفة فً التقاضً  ،وهو ما أوجبته الطبٌعة القانونٌة لهذه الدعاوى ،كما فرضه هدفها األسمى الذي
استنت من أجله هذه الوسٌلة القضابٌة لتكون ضمانا إ لمبدأ المشروعٌة الذي ٌرتكز علٌه بناء الدول المتحضرة ،والذي ٌؤسس
علٌه البنٌة التحتٌة التً ٌؤسس علٌها بناء الحقوق والحرٌات المكفولة دستورٌا إ ودولٌا إ  ،األمر الذي ال ٌجوز معه تطبٌق نص
المادة ( )3من قانون المرافعا ت المدنٌة والتجارٌة معدلة بالقانون رقم ( )81لسنة  1996فً النزاع المثال وعلى النحو الذي
ٌطبق بالدعاوى المدنٌة لما ٌمثله فً ذلك من تعارض مع طبٌعة المنازعة اإلدارٌة وهو ما ٌفقد النص المشار إلٌه شرط
انطباقه حرفٌا إ على روابط القانون العام  ،وهو ما أكدته المحكمة اإلدارٌة العلٌا – دابرة توحٌد المبادئ فً حكمها الصادر فً الطعن رقم
1522لسنة 27ق.علٌا ـ جلسة  ، 2117/4/9وحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الطعنٌن رقمً  5546و  6113لسنة  55ق.علٌا بجلسة
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بٌد انه وان كانت تلك النظرٌة التً ابتدعها كال من مجلس الدولة الفرنسً ومن بعاده مجلاس الدولاة مسااٌرا
إٌاه فً هذا االتجاه تعد مقبولاة مان الناحٌاة النظرٌاة إال أن إعماال قواعاد المنطاق والقاانون ٌتضاح اناه مان الصاعب تطبٌقهاا
عملٌا اذ ن المنطق الحقوقً ٌقضً بأن إلؽاء القرارات اإلدارٌة المنفصلة ٌؤدي إلى بطالن ما ٌترتاب علٌهاا مان نتاابج  ،ألن ماا
ٌبنى على الباطل باطل ،و حٌث إن تلك القرارات وان كانت تنفرد عن باقً مكونات العقد االدارى فاى خصابصاه إال أنهاا ال تنفاك
عن العقد وت عد جزء من كل الن ماٌالد العقاد ووجادوه إنماا ٌكاون رهابن بصاحة تلاك القارارات ونفاذهاا قانوناا ومان ثام باات مان
الواضح أن حكم القرارات اإلدارٌة من حٌث الصحة والبطالن ٌنسحب بدوره على العقد وٌدور معه وجودا وعدما .

وقد أكد هذا المعنى الحكام الربٌساً لمجلاس الدولاة الفرنساً فاً هاذا الصادد هاو حكماه الصاادر فاً / 8 / 4
 1915فااً قضااٌة  Clartinوقااد بااٌن مفااوض الحكومااة رومٌااو تلااك الحالااة فااً مذكرتااه حٌااث ٌقااول مخاطب اا إ
مستشاري المجلس:
" إننا ال ننكر أن قٌمة اإللؽاء فً هذه الحالة نظرٌة "  " Platoniqueفاإلدارة تستطٌع أن تصحح الوضع بإجراء الحق  ،وقد
ٌبقى العقد بارؼم اإللؽااء إذا لام ٌتقادم أحاد المتعاقادٌن إلاى قاضاً الموضاوع بطلاب فسا العقاد  .ولكان هاذه النتٌجاة ٌجاب أن ال
تدهشكم أو تبعث التردد فً نفوسكم ،فأنتم تعلمون تماما إ أن دعوى اإللؽاء فً بعض الحاالت ال تؤدي إلاى نتاابج نظرٌاة  ،فلاٌس
على قاضً اإللؽاء أن ٌبحث فٌما إذا كان القرار المطعون فٌه ٌجب أن ٌلؽى أو ٌجب أن ال ٌلؽى  ،دون أن ٌهتم بماا ٌترتاب علاى
هذا اإللؽاء من نتابج سلبٌة أو إٌجابٌة  .فإذا صححت اإلدارة الوضع القانونً بإجراء الحق فإن هذا ٌحمل فً طٌاته أسمى آٌاات
االحترام لحكمكم  .أما إذا صمم الطرفان على االحتفاظ بالعقد رؼم حكم اإللؽاء  ،فسٌكون لهذا الحكم دابما إ أثر هام ٌتركز فاً أناه
من حكم القانون  ،ولم ٌؽلق أبواب المحكمة فً وجه مواطن ٌستعمل رخصة قد خوله إٌاها القانون لكً ٌراقب قرارات اإلدارة ،
نور الرأي العام بحٌث ٌمتنع فً المستقبل عن العودة إلى هذه التصرفات الخاطبة  .وهاذا ٌتفاق بصافة قاطعاة ماع تقالٌاد
وأنه قد ّ
قضابكم المستنٌر  ،ومستلزمات الدٌمقراطٌة المنظمة … " .

ولكن ٌبدو أن الفقهاء الحدٌثٌن ٌنتقدون موقؾ القضاء اإلداري الفرنسً ألنه ٌتضمن تناقضا إ واضاحا إ  ،حٌاث
أن القرار المنفصل  ،والذي ٌحكام بإلؽاباه  ،هاو مرحلاة مان مراحال العملٌاة المركباة  ،وٌترتاب علاى ساالمته
سالمة العملٌة كلها  ،وعلى إبطاله إبطال العملٌة بكاملها .
وهكذا فإن الفقٌه بٌكٌنو ٌرى فً رسالته عن " النظرٌاة العاماة للعقاد اإلداري "  ،أن القضااء الساابق ؼٌار منطقاً :
ألن عدم مشروعٌة القرار ٌسري إلى العقد المبنً علٌه  .وقد اقترح  ،إذا لم ٌقبل القضاء هذا الحل األصاٌل  ،أن ٌسالك فاً هاذا
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الصدد المسلك الذي كثٌراإ ما ٌلجأ إلٌه فً مجال الوظٌفة العامة  ،فٌحٌال األمار إلاى اإلدارة لتعمال حكام القاانون  ،أي تعمال علاى
إلؽاء العقد".
أما الفقٌه "  " P.Weilفإناه فاً رساالته الهاماة بعناوان " :نتاابج إلؽااء القارار اإلداري لعٌاب تجااوز السالطة ٌارى أن فصال
القرارات اإلدارٌة التً تساهم فً تكوٌن العملٌة المركبة إنما ٌقصد به مجرد قبول دعاوى اإللؽااء  .أماا عناد النظار إلاى شارعٌة
العملٌة برمتها  ،فٌجب أن ٌنظر إلى العملٌة ككل ال ٌتجزأ فٌبطل العقد إذا بطل أي قرار إداري كان أساسا إ إلنشابه .

وٌبدو أن مجلس الدولة الفرنسً قد بدأ ٌسٌر فً هذا االتجاه .وال أدل على ذلك من حكمه الصادر فً / 3 / 1
 ، 1954ففً هذا الحكم قضى المجلس بأن إلؽاء القرار الصادر بالتصدٌق على عقد امتٌاز ٌ ،جعال طلاب التفساٌر المقادم إلاى
المجلس بعد ذلك ؼٌر ذي موضوع  ،ألن الشروط الواردة فً العقد ال ٌمكن تنفٌاذها  ،باالرؼم مان أن اإلدارة والمتعاقاد معهاا لام
ٌطلبا أمام قاضً العقد ترتٌب اآلثار التً تتولد عن الحكم الصادر باإللؽاء .

ومن حٌث انه وان كانت القرارات إال دارٌة المنفصلة تؤثر فً وجود وبقاء العقد االدارى فً باقً أجزابه إن
هً صدرت بالمخالفة للقانون و أصبحت مشوبة بالبطالن بٌد انه لٌس اى بطاالن ٌلحاق بتلاك القارارات ٌاؤثر
بالتبعٌة على باقً أجزاء العقد فهناك بعض المخالفات واألخطاء المادٌة المسموح بهاا قانوناا والتاً ال ٌاؤدى ارتكابهاا إلاى
بطالن العقد فتلك األخطاء أجازها المشرع والقانون باعتبارها قد تنتج من ممارسة الجهة اإلدارٌة الختصاصاتها بطرٌقة خاطباة
فضال على أنها ؼٌر مؤثرة على بقاء وصحة ووجود العقد إنما المقصود بالبطالن الذي ٌصٌب القرارات اإلدارٌاة المنفصالة عان
العقد هو البطالن والذي ٌاؤثر علاى صاحة العقاد ووجاوده وبقاباه وٌعاد ماؤثرا فاً شاروطه الجوهرٌاة وهاو ال

ٌكون كذلك إال إذا نال البطالن احد أركان العقد.
ومان حٌااث انااه ومان المقاارر أن العقااد ٌقاوم علااى اإلرادة  ،اى تراضااى المتعاقادٌن واإلدارة وٌجااب أن تتجاه إلااى ؼاٌااة
مشروعة وهذا هو السبب فللعقد إذا ركنان التراضً والسبب أما المحل فهو ركن فً االلتزام ال فً العقد ولكان أهمٌتاه ال تظهار
إال فً االلتزام الذي ٌنشأ من العقد  ،ومن ثم فان محل االلتزام ؼٌر التعاقدي ٌتولى القاانون تعٌٌناه فلاٌس ثماة احتماال أن ٌكاون
ؼٌر مستوفى للشروط أما محل االلتزام العقدي فاان المتعاقادٌن هماا اللاذان ٌقوماان بتعٌٌناه فوجباا أن ٌراعٌاا اساتٌفابه للشاروط
الذي ٌتطلبها القانون ومن ثم فالمحل ٌذكر عادة مقترنا بالعقد وبالتالً فان األركاان التاً ٌقاوم علٌهاا العقاد إدارٌاا كاان أو مادنٌا
تتمثل فً االتى
الركن األول :الرضا
الركن الثانً :المحل
الركن الثالث :السبب
الركن الرابع :الشكل فً العقود التً ٌتطلب القانون إفراغ العقد فً شكل معٌن.

ومان ثام فاان بطاالن العقاد هاو الجازاء القااانونً علاى عادم اساتجماع لعقاد ألركاناه كامال مساتوفٌه لشااروطها
فالبطالن هو انعدام اثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدٌن وبالنسبة إلى الؽٌر.
وفى هاذا المعناى ذهبات أحكاام الانقض إلاى أن " بطاالن العقاد وصاؾ ٌلحاق بالتصارؾ القاانونً المعٌاب بسابب مخالفتاه
ألحكام القانون المنظمة إلنشابه فٌجعله ؼٌر صالح الن ٌنتج أثاره القانونٌة المقصودة.
حكم محكمة النقض فً الطعن رقم –  1859لسنة  72ق – جلسة 21194/11/23

فمن المعروؾ أن البطالن إما أن ٌرجع إلى اعتبارات شكلٌة أو إلى اعتبارات موضوعٌة ففاً الحالاة األولاى ٌكاون العقاد شاكلً
الااذي ال ٌتااوافر ركاان الشااكل فٌااه باااطال ولكاان بالقاادر الااذي ٌتطلبااه القااانون ماان الشااكل  ،إمااا إذا رجااع الاابطالن إل اى اعتبااارات
موضوعٌة فهنا ٌجب التأصٌل عن طرٌق تحلٌل عناصر العقد  ،وقبال ذلاك نقاول أن الابطالن قاد ٌرجاع إلاى ناص القاانون لحكماه
توخاه المشرع  ،ولكن البطالن الذي ٌرجع أكثر ما ٌرجع إلى اعتبارات موضوعٌة
ذلك أن للعقد أركانا ثالثة وهى الرضا والمحل والسبب  ،فإذا انعدم اى ركن منهما فان العقد ال ٌقوم بطبٌعته وٌكون بااطال ومثال
انعدام الركن اختالل شارطه فالرضاا ٌشاترط فٌاه التمٌٌاز وتقابال اإلٌجااب والقباول ماع تطابقهماا ماع المحال ٌشاترط فٌاه اإلمكاان
والتعٌن والمشروعٌة والسبب تشترط فٌه المشروعٌة فشروط التمٌٌز والتقابال والتطاابق فاً الرضاا وشارط واإلمكاان والتعٌاٌن
فً المحل هً شروط طبٌعٌة ال ٌقوم العقد بادونها وشارط المشاروعٌة فاً المحال فاإذا اختال شارط مان هاذه الشاروط كاان العقاد
باطال والبطالن هنا تملٌه طبٌعة األشٌاء أو ٌفرضه القانون حماٌة لمصلحة عامة والعقاد الباطال منعادم طبٌعاة وشارعا فاال ٌناتج
أثرا وٌجوز لكل ذي مصلحة أن ٌتمسك ببطالنه وللمحكمة أن تقضى بالبطالن من تلقاء نفسها .
د  /عبد الرزاق السنهوري الوسٌط فً شرح القانون المدنً –– تنقٌح المستشار احمد مدحت المراعى – ص 397 396

إال انه وفٌما ٌتعلق بالعقد االدارى ونظرا لما ٌتسم به من طبٌعة خاصة تمٌزه عان ساابر العقاود فاناه الباد أن
تتوافر فٌه أركان العقود المعروفة وهى الرضا والمحل والسبب إضافة إلاى شارط اساتهداؾ المصالحة العاماة
الظاهرة.
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فمن الثابت والمعروؾ أن العقد االدارى شأنه شأن العقد المادنً مان حٌاث العناصار األساساٌة لتكوٌناه ال ٌعادو أن ٌكاون توافاق
إرادتٌن بإٌجاب وقبول إلنشاء التزامات تعاقدٌة تقوم على التراضً بٌن طرفٌن أحدهما الدولاة أو أحاد األشاخاص اإلدارٌاة  ،بٌاد
أنه متمٌز بأن اإلدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتٌازات ال ٌتمتع بمثلها المتعاقد معها  ،وذلك بقصد تحقٌاق نفاع
عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة  ،كما أنه ٌفترق عن العقد المدنً فاى كاون الشاخص المعناوي العاام ٌعتماد فاى
إبرامه وتنفٌذه على أسالٌب القانون العام ووسابله إما بتضمٌنه شروطا إ استثنابٌة ؼٌر مألوفة فى عقاود القاانون الخااص ساواء
كانت هذه الشروط واردة فى ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانٌن واللوابح أو بمنح المتعاقد مع اإلدارة فٌه حقوقا إ ال مقابل لها
فى روابط القانون الخاص بسبب كونه ال ٌعمل لمصلحة فردٌة  ،بل ٌعاون السلطة اإلدارٌة وٌشترك معها فى إدارة المرفق العام
أو تسااٌٌره أو اسااتؽالله تحقٌقااا إ للنفااع العااام بٌنمااا ٌجعاال مصااالح الطاارفٌن فااى العقااد الماادنً متساااوٌة ومتوازنااة إذ أن كفتااى
المتعاقدٌن ؼٌر متكافبة فى العقد اإلداري تؽلٌبا إ للمصلحة العامة علاى المصالحة الفردٌاة مماا ٌجعال لاإلدارة سالطة مراقباة تنفٌاذ
شروط العقد وتوجٌه أعمال التنفٌذ واختٌار طرٌقته وحق تعدٌل شروطه المتعلقاة بساٌر المرفاق وتنظٌماه والخدماة التاى ٌؤدٌهاا
وذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضٌه المصلحة العامة دون أن ٌتحدى الطرؾ اآلخار بقاعادة أن العقاد شارٌعة المتعاقادٌن ولهاا
حااق توقٌااع الجاازاءات علااى المتعاقااد وحااق فسا العقااد وإنهابااه بااإجراء إداري دون رضاااء هااذا المتعاقااد ودون تاادخل القضاااء ،

وعلى ما تقدم فإن العقد اإلداري هو العقد الذي تكون اإلدارة طرفا إ فٌه  ،وٌتعلق بنشااط مرفاق عاام مان حٌاث
تنظٌمه وتسٌٌره بؽٌة خدمة أؼراضه وتحقٌق احتٌاجاته مراعاة لوحدة المصالحة العاماة  ،وتأخاذ فٌاه اإلدارة
بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنابٌة ؼٌر مألوفة فى عقود القانون الخاص.
والعقاد اإلداري ثاانً وساٌلتٌن للجهااات القواماة علاى المااال العاام فاً التصاارؾ وتساٌٌر المصاالح العامااة – وإدارة الشابون العاماة وأولااى
الوسٌلتٌن هما القرار اإلداري وهما ٌتفقان فً ضوابط باعتبارهما صادرتٌن عن والٌة تستند الختصاص مفوض بإجراء التصرؾ فً شأن
ٌتعدى ذات مصدر القرار إلى مال ومصالح وشبون هو أمٌن علٌها بموجب حكم شرعً.

ومن ثم أصبح شرط استهداؾ المصلحة العامة الظاهرة هو شرطا جوهرٌا مكاون إلرادة الجهاة اإلدارٌاة فٌماا
تجرٌه من تصرفات قانونٌة متعلقة بالمال العام فهو بتلك الصفة ٌعد شارط بقااء ووجاود لتلاك التصارفات مان
حٌااث الصااحة والاابطالن فهااو بااذلك ٌعااد عماااد مااا تجرٌااه اإلدارة ماان تصاارفات بوصاافها مفوضااة بااإجراء تلااك
التصرفات .
وال ٌقتصر ذلك المعنى على ما تجرٌه الجهات اإلدارٌة من تصرفات تادخل فاً مضامون العقاود اإلدارٌاة إنماا ٌنساحب هاذا األثار
أٌضا إلى ما تصدره مكن قرارات إدارٌة سواء كانت تلك القرارات بسٌطة أو مركبة.
فمن الثابت أن القر ارات اإلدارٌة هً األعمال القانونٌة التً تتدخل اإلدارة بواسطتها بهدؾ تنظٌم الحٌااة داخال المجتماع تحاددها
فاً ذلاك ؼاٌاة اسامً تتمثال فاً تحقٌاق المصالحة عاماة وتتمٌاز هاذه القارارات بكونهاا وساٌلة تساتعملها انطالقاا مان إرادتهااا
المنفردة حٌث تقوم بسن أعمال بمحض إرادتها تترتاب علٌهاا حقاوق وواجباات وال ٌتطلاب دخولهاا حٌاز التنفٌاذ رضاا األفاراد أو
الجماعات المعنٌة بها ونظرا لكونها تقوم على أساس ما ٌخوله التشرٌع لإلدارة من صالحٌات ؼٌر مألوفة فً القانون العادي .
بٌااد أن أوجااه تحقٌااق ذلااك األماار ال ٌنحصاار فقااط فااً تلااك االمتٌااازات التااً تعطااى لااإلدارة حرٌ اة فااً التقاادٌر بمعنااى اختٌارهااا
فالمصلحة العامة قد تقتضى تدخلها من عدمه وفى حالة تدخلها وفق اى الوسابل أال تحٌاد عان االشاتراطات التاً ألزمهاا بهاا
القانون وهى قٌود قصد بها المشرع الحد من حرٌة اإلدارة وسلطاتها وبٌن حقوق وحرٌاات اإلفاراد وبالتاالً فاالقرارات اإلدارٌاة
خاضعة للسلطة التقدٌرٌة واالختصاص المقٌد اللتان ٌجب التوفٌق بٌنهما لتحقٌق الصالح العام .
وٌجمع النقد فً هذا الخصوص انه ال ٌوجد قارار أدارى تنفارد اإلدارة بتحدٌاد وتقادٌر مجمال عناصاره بال هنااك بعاض الجواناب
التقدٌرٌة المختلفة باختالؾ موضوع القرارات اإلدارٌة الخاضعة لرقابة وتقادٌر القضااء ألناه ٌخشاى أن تتجااوز اإلدارة حادودها
فتتجاوز فً اساتخدام امتٌازاتهاا لؽٌار صاالح اساتهداؾ المصالحة العاماة وهناا باات مان الضارورة مراقباة نشااط اإلدارة حتاى ال
تنصرؾ عن حدود سلطاتها ومن ثم فان واجب القاضً أٌضاا أن ٌحارص كال الحارص أن تساتهدؾ اإلدارة مان وراء تصارفاتها

استهداؾ تحقٌق المصلحة العامة وبالتالً فإذا ما نص المشارع أو القاانون علاى هادؾ معاٌن أو شارط معاٌن
فً التصرؾ االدارى فانه ٌنبؽً وبحكم اللزوم التفطن إلاى ماراد المشارع مان تلاك الؽاٌاة أو هاذا الشارط وماا
ٌستهدفه من تحقٌق هدؾ معٌن.
ومن ثم فإذا ما تطلب القانون شرطا معٌن او استهداؾ تحقٌق هدؾ معٌن فً كل ما ٌصدر من الجهة اإلدارٌة من تصرفات فانه
البد ان ٌكون ذلك الهدؾ هو منااط التصارؾ وعمااده وٌارتبط باه وجاودا وعادما فاإذا ماا تخلاؾ هاذا الشارط وانتفاى ٌكاون منااط
التصرؾ باطال لعدم تحقق الهدؾ المرجو مان صادوره وهاو ال ٌكاون كاذلك إال إذا كاان هاذا الهادؾ شارطا جوهرٌاا مان الشاروط
التً تلتزم بها جهة اإلدارة فً تصرفاتها .

وهو ما ذهبت إلٌه محكمة النقض المصرٌة فقضت بان " المشرع قرر التفرقة بٌن حالة البطالن الذي ٌقارره
القانون بعبارة صرٌحة وحالة عدم النص علٌه فإذا نص القانون على وجاوب إتبااع شاكل معاٌن أو اوجاب أن
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تضمن الورقة بٌانا معٌنا وقرر البطالن صراحة جزاء على عدم احتراماه فاان اإلجاراء ٌكاون بااطال – ولاٌس
على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إال أن ٌثبت تحقٌق ؼاٌة معٌناة مان الخصاومة  ،فالقاانون عنادما
ٌتطلب شكال معٌنا أو بٌانا معٌنا فإنما ٌرمى إلى تحقٌق ؼاٌة تحققهاا فاً تاوافر هاذا الشاكل أو البٌاان ذلاك أن
اإلجراء أو العمل االجرابى هو عمل قانونً ٌجب أن تتوافر فٌه شروط معٌنة وترتٌبا على ما تقدم فإذا اوجب
القاانون شااكل معاٌن أو بٌانااا فااً اإلجاراء فااان مناااط الحكام بااالبطالن هااو الاتفطن إلااى مااراد المشارع ماان هااذه
البٌانات ٌستهدفه من تحقٌق ؼاٌة معٌنة.
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وماان حٌااث انااه ولمااا كااان العقااد االدارى شااانه شااان باااقً العقااود األخاارى ٌتطلااب تااوافر األركااان األربعااة لااه
باإلضافة إلى ركن استهداؾ المصلحة العامة الظاهرة إال انه وفى ذات الوقت عقد مركاب ٌمار بمجموعاة مان
اإلجراءات والمراحل القانونٌة والتً بٌنها القاانون وحاددها علاى وجاه الدقاة فاناه وان كانات األركاان الثالثاة
األولى للعقد وهى الرضا والمحل والسبب ٌرتبطوا ارتباطا وثٌقا بوجود العقد وقٌامه وإبرامه باٌن إطرافاه اى
ٌتحقق توافرهم بعد إبرام العقد عن طرٌق تحلٌل عناصره أو بمعناى أخار فاان المشاكالت المرتبطاة بتاوافر أو
عدم توافر أركان العقد ال تثور بٌن طرفٌه إال إذا كان العقد قابما بذاتاه علاى ارض الواقاع بٌنماا نجاد أن ركان
استهداؾ المصلحة العامة الظاهرة ٌرتبط بالعقاد أو القارار االدارى مناذ المراحال األولٌاة لهماا اى مناذ إعاالن
اإلدارة عن حقها فً إجراء التصارؾ فهاو فاً طبٌعتاه جازء مان إرادة الجهاة اإلدارٌاة إن هاً إرادات إجاراء
تصرؾ معٌن .
وبالتااالً فااا كاال مااا تتخااذه جهااة اإلدارة ماان إجااراءات تمهٌدٌااة سااابقة علااى إباارام العقااد والتااً تعاارؾ باساام القاارارات اإلدارٌااة
المنفصلة البد أن ٌكون هذا الركن هو جزء ال ٌتجزءا من تلك اإلجراءات لٌس باعتباره جزء مكمال بل باعتبااره ركناا ركٌناا مان
إرادة جهة اإلدارة وهدؾ التعاقد من أساسه وبالتالً فإذا ماا تخلاؾ هاذا الشارط مناذ التمهٌاد لوجاود العقاد أو التصارؾ أضاحت
جمٌع تصرفات الجهة اإلدارٌة المترتبة على ذلك اإلجراء هً والعدم سواء وال تلحقها أجازه.

ولما كان ذلك وحٌاث إن القارارات اإلدارٌاة المنفصالة هاً جازء ال ٌتجازأ مان العقاد االدارى وان بطاالن تلاك
القرارات إذا ما صدرت بالمخالفة ألحكام القانون ونالت من مشاروعٌه اى ركان مان األركاان األربعاة الساابقة
للعقد وبخاصة استهداؾ تحقٌق المصلحة العامة فان تلك القرارات تضحى باطلة وٌنساحب حكمهاا علاى بااقً
أجزاء العقد باعتبارها تدور مع العقد وجود وعدما وهى األصل فً إبرام العقود اإلدارٌة السٌما أن اساتهداؾ
المصلحة العامة هو المعٌار الذي ٌقاس علٌه صحة وبطالن تصرؾ الجهاة اإلدارٌاة فاان هاً لزمات وأعملات
على تحقٌق ذلك الشرط منذ بداٌة اإلجراءات التمهٌدٌة عد تصرفها سلٌما أما وان هً ؼضت الطرؾ عن ذلاك
وأؼفلت إعمال هذا الشرط ترتب على ذلك إن كل ما ٌصدر عنها من إجراءات الحقة باطلة .
وال ٌنال من ذلك انه ٌجب االستناد إلى نظرٌة تجزبه العقد:
ومن حٌث انه ال ٌمكان الركاون إلاى مبادأ تجزباة العقاد الاوارد بالماادة " "143مان القاانون المادنً الن األمار
مختلؾ  ،فبٌنما تكون إرادة طرفً العقد فً العقود المدنٌة هً المعٌار االساسى الذي ٌرتكن إلٌاه وتعاد كاذلك
القانون الحاكم للعالقة التعاقدٌة إضافة إلى ذلك فان العقد ال ٌرتبط بتسٌٌر مرفاق عاام إنماا هاً عالقاة عقدٌاة
تحكمها قواعد القانون الخاص والتً ٌستطٌع المتعاقدان فٌها مخالفة نص قانونً معٌن أو استبعاد أخر وهاو
أمر ٌجٌزه القانون وٌبٌحه المشرع وهو ما ٌعرؾ بفكرة إنقاص العقد حٌنما ٌكون العقد باطال فً شق منه أو
قابل لإلبطال إما شقه األخر فصحٌح ففً هذه الحالة وبدال من إبطاال العقاد كلاه تقضاى هاذه الفكارة بااال ٌبطال
منه سوى الجزء الباطل أو القابل لإلبطال وتبقى على الجزء الصحٌح وهذا ما نصت علٌه المادة " "143مان
القانون المدنً بقولها " إذا كان العقد فً شق منه باطال أو قابل للبطالن فهذا الشق وحده هو الاذي ٌبطال إال
إذا تبٌن أن العقد ما كان لٌتم بؽٌر الشق الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال فٌبطل العقد كله"
وتفترض فكرة إنقاص العقد التً تعمل فً نطاق العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال على ساواء أن ٌكاون شاق
من العقد فقط بااطال أو قابال لإلبطاال وبنااء علٌاه ال نتصاور إذا كاان العقاد كلاه بااطال أو قاابال للابطالن كماا ال
ٌتصور أٌضا إذا كان العقد كله صحٌح  ،وعد هذه الفكرة ترجمة إلرادة المتعاقدٌن ومن ثم ٌساتبعد حكمهاا إذا
ثبت صاحب المصلحة من المتعاقدٌن انه مال كان لٌقبل العقد بدون الشق الباطل أو القابل للبطالن .
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بٌنما األمر مختلؾ فً العقود اإلدارٌة فالعقد االدارى أوالإ تبرمه هٌبة عامة من أشخاص القانون العام والهٌباة العاماة
تبرمه ثانٌا إ ال فٌما تنزل فٌه منزلة األفراد وأشخاص القانون الخاص من بٌع و إٌجار ونحوه ولكنها تبرمه فاً إطاار اساتخدامها
لسلطتها وما نٌط بها مان أماناات إدارة المصاالح العاماة وإنشااء المرافاق العاماة وتنظٌمهاا وتساٌٌرها اى أنهاا تبرماه بمناسابة
تصدٌها للشأن العام للجماعة وممارستها لوسابط الرعاٌة والتنظٌم والضبط التً ما قامت الهٌبات العامة وما تبوأت مكانتها فاً
المجتمع على رأس الجماعة إال للقٌام بها.والعقد االدارى ثالثا إ وبموجب األمرٌن السابقٌن ٌتضمن شروطا إ استثنابٌة مما ال ٌعتااد
فً العقود المدنٌة التً تبرم بٌن طرفٌن ناد نٌن وهناا تخاتلط عالقاات التعاقاد التاً ٌعرفهاا فقاه القاانون الخااص تخاتلط بأوضااع
اإلمارة والسالطة التاً ترتاد فاً مرجعٌتهاا لاٌس فقاط إلاى الرضااء االتفااقى فاً صاٌاؼة عقاد ماا ولكنهاا ترتاد فاً بعاض وجاوه
مرجعٌتها إلى قوامة الدولة على المجتمع وسلطانها علٌه لحماٌة الجماعة وتنظٌم شبونها العامة وتسٌٌر مصالحها العامة ومن
نوع نشاط ومكاانن إقلاٌم
قوامة الدولة على الشأن العام تتفرع التفارٌع إلى الهٌبات والمصالح وسابر الوحدات العامة التً تنقسم ن
تشخصاها الدولاة
ومجال ن تخصص.ومن جهة فأن الشأن العام هو شأن الجماعة مصالح وأوضاعا إ ومقاصاد منشاودة والجماعاة
ه
وتقوم علٌها من الناحٌة المؤسسٌة التنظٌمٌة والدولة التً ٌدرسها القانون الدولً العام بوصفها شعبا إ على إقلٌم علٌه حكوماة
هذه الدولة ٌرسم الدستور كٌانها التنظٌمً العام وهى ال تتشكل من هٌبة واحدة ولكنها تتكون من الناحٌة التنظٌمٌة من هٌباات
كبرى تتوزع علٌها مراحل تشكل العمل العام وذلك بما عرؾ من سلطات التنفٌذ والتشرٌع والقضاء وهى مع تشكلها بالتنساٌق
بٌن هاذه الجهاات فهاو تنساٌق ٌحفاظ قادراإ مان التاوازن ال ٌم هكان أحاداها مان اساتٌعاب مكناة القٌاام وحادها بالعمال العام.فالدولاة
ه
مشاخص للجماعاة ٌساتمد مان هاذا التشاخٌص مبارر قٌاماه وٌساتمد مناه شارعٌة نفااذ القاول علاى الؽٌار بشاأن أوضااع
كتنظاٌم
الجماعة حفظا إ وضبطا إ وتسٌٌراإ وتنمٌة فً كل المجاالت هذه الدولة تقوم على مفهوم النٌابة عن الجماعة والتمثٌل لها
كما ان منازعات العقاود اإلدارٌاة التاً تبرمهاا الدولاة بوصافها سالطة عاماة مقٌادة فٌماا تجرٌاه مان تعاامالت تاتم طبقاا
ألصول وثوابت قانونٌة قاطعة الداللة على ضرورة مراعاة الصاالح العاام فلاٌس مان سالطة عاماة إال وهاو مقٌادة ومحاددة بساند
شرعٌتها .
ومما ال شك فٌه إن هذا األمر ٌجد مردودة الطبٌعاً اساتناداإ إلاى أن الدولاة كتنظاٌم شاخص للجماعاة ٌساتمد مان هاذا التشاخٌص
مبرر قٌامه وٌستمد منه شرعٌة نفاذ القول على الؽٌر بشأن أو ضاع الجماعة حفظا إ وضابطا إ وتساٌٌراإ وتنمٌاة فاً كال المجااالت
هذه الدولة تقوم على مفهوم النٌابة عن الجماعة والتمثٌل لها وهو تمثٌل ٌخضع ألصاول ثالثاة أولهماا :تعادد التنظٌماات األساساٌة
التً تشكل منها الدولة فال تكون كٌانا إ تنظٌمٌا واحداإ .وثانٌهماا :اخاتالؾ أساالٌب التشاكٌل لهاذه التنظٌماات .وثالثهماا :أن وظاابؾ التقرٌار
والتنفٌذ ال تستمد أي من الجهات شرعٌة ممارستها إال بوصؾ الجهد ممثلة أو ناببة عن ؼٌرها.

ومن حٌث إن أجهزة الدولة المنوط بهاا إدارة المرافاق العاماة تكاون ملتزماة بحزماة مان الضاوابط القانونٌاة
التً تكفل لها تنفٌذ تلاك السٌاساات بماا ٌحقاق التكافال وتكاافؤ الفارص باٌن أفاراد الاوطن الواحاد وهاى كاذلك
المعنٌة بالخطاب القانونً بااللتزام بالشرعٌة والعدالة االجتماعٌة فٌما تتخذه من إجاراءات أو تصارفات وهاى
بصاادد القٌااام باادورها المنااوط بهااا فااً إدارة وتسااٌ ر المرافااق العامااة ماان أراضااى الدولااة وممتلكاتهااا العامااة
والخاصااة والتااً هااً فااً األساااس مملوكااة للدولااة والمفوضااة والوكٌلااة ماان قباال أفااراد الشااعب علااى إدارتهااا
واستؽاللها بما ٌحقق الصالح العام.
وحٌث انه وفى خصوصٌة الطعن الماثل فالثابت من األوراق إن اللجنة الوزارٌة للخصخصة الصادر بتشكٌلها
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كل ما ٌتعلق بموضوعات الخصخصة فً مختلاؾ المجااالت وخصاها القارار بتحدٌاد المشاروعات والشاركات التاً ٌمكان طرحهاا
للخصخصة ،وما ٌتعٌن أن ٌبقاى منهاا تحا ت ساٌطرة الدولاة ،واقتاراح المعااٌٌر والضاوابط التاً تاتم علاى أساساها الخصخصاة ،
واقتااراح أوجااه صاارؾ أو اسااتثمار ناااتج الخصخصااة  ،ثاام اعتماااد توصااٌات الااوزراء المعنٌااٌن بشااأن قٌمااة الشااركات واألصااول
المطروحة والجدول الزمنً لطرح هذه الشركات واألصول  ،ورفع تقارٌرها وتوصٌاتها شهرٌا إ إلى مجلس الوزراء  ،وفً نطاق
هذا االختصاص أصدرت اللجنة الوزارٌة للخصخصاة باجتماعهاا المعقاود بتاارٌ  2113/11/23قاراراإ ببٌاع عادد مان الشاركات
وعاددها  127شاركة علااى أن ٌاتم بٌااع  113شاركة منهااا علاى األقاال خاالل األعااوام الثالثاة القادمااة ( 2114و  2115و )2116
ومنها شاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج ( الجادول " ب " مسلسال "  ، ) " 96وأقارت اللجناة الوزارٌاة مجموعاة مان
القواعااد الجدٌاادة لتقٌااٌم تلااك الشااركات مااع تقاادٌم حااوافز للمسااتثمرٌن تاارؼبهم فااً الشااراء ،وبجلسااة  2114/1/6وافااق مجلااس
الااوزراء بااالقرار رقاام ( )7/4/1/81علااى بٌااع الشااركات المشااار إلٌهااا وماان بٌنهااا شااركة مصاار شاابٌن الكااوم للؽاازل والنسااٌج ،
والموافقاة علاى اعتماااد قارارات اللجناة الوزارٌااة للخصخصاة المعقااودة بتاارٌ  2113/11/23وتعادٌلها بإضااافة بنادٌن جدٌاادٌن
برقمً ( )9/1و ( ، )7/2وبالتالً فقد باشرت الشركة القابضة للقطن والؽزل والنسٌج والمالبس ،باعتبارها الجهاة التاً تتبعهاا
شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج والمفوضة من وزارة االستثمار فً بٌع مساهمات المال العام المملوكة للدولاة المتعلقاة
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بتلك الشركة وفقا إ لقرار ربٌس مجلاس الاوزراء رقام  1516لسانة  2115بشاأن تنظاٌم حصاٌلة برناامج إدارة األصاول المملوكاة
للدولاااة  ،إجاااراءات البٌاااع بااااإلعالن بجرٌااادة األخباااار بتاااارٌ  2115/6/29و  2115/9/25وبجرٌااادة األهااارام بتاااارٌخً  18و
 2115/9/25عاان مزاٌاادة بنظااام المظااارٌؾ المؽلقااة لبٌااع كاماال المقومااات المادٌااة والمعنوٌااة لشااركة مصاار شاابٌن الكااوم للؽاازل
والنسٌج وفقا للشاروط الاواردة بكراساة الشاروط  ،وبعاد اتخااذ كافاة إجاراءات المزاٌادة والبات فٌهاا مان قبال لجناة البات ،وافاق
مجلس إدارة الشاركة القابضاة  ،كماا وافقات المجموعاة الوزارٌاة للسٌاساات االقتصاادٌة علاى بٌاع مسااهمة الماال العاام بشاركة
مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج باجتماعٌاها بتاارٌ  14أؼساطس و  5سابتمبر  ، 2116ثام أقارت الجمعٌاة العاماة

ؼٌر العادٌة للشركة القابضة للقطن والؽزل والنسٌج والمالبس باجتماعها الذي عقد بتارٌ  2116/11/1بٌع
شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج  ،بالموافقة على العرض المقدم من شركة أندوراما العالمٌة باعتباره
أفضل العاروض الثالثاة المقدماة فاً الوقات المحادد فاً المزاٌادة ساعراإ واتفاقاا إ ماع كراساة الشاروط  ،لشاراء
األصول الثابتة لشركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنساٌج بادون األراضاً والمسااكن والناادي الرٌاضاً بمبلاػ
( 174651398جنٌااه) مابااة وأربعااة وساابعون ملٌااون وسااتمابة وواحااد وخمسااون ألااؾ وثالثمابااة وثمانٌااة
وتسعون جنٌه  ،بخالؾ حق االنتفاع السنوي لألرض بواقع  %5من قٌمتها حسب قواعد التقٌٌم المعتمدة من
مجلااس الااوزراء وبالشااروط والقواعااد المبٌنااة بقاارار الجمعٌااة العامااة  ،واعتماادت كاال ماان اللجنااة الوزارٌااة
للخصخصة ومجلس الوزراء هذا البٌع  ،تم إخطار الشركة المدعً علٌها الخامسة بذلك بالكتاب رقم /1969م
بتارٌ . 2116/11/8
وحٌث إن الثابت من األوراق أن قرار اللجنة الوزارٌة للخصخصة الصادر بجلستها المنعقدة بتاارٌ  2113/11/23المعتماد مان
مجلس الوزراء بجلسته رقم  81لسنة  2114المنعقدة بتارٌ  ، 2114/1/6قد تضمن أنه قد تم خصخصة  212شاركة ومصانع
وباقً فً حوزة قطاع األعماال العاام  178شاركة  ،منهاا ( )59شاركة خاسارة و ( )52شاركة تحقاق أرباحاا إ هامشاٌة  ،و ()66
شركة رابحة  ،وأنه قد تقرر بٌع عدد ( )127شركة منها ( )113شركة على وجه السرعة خالل أعوام من  2114إلى ، 2116

ووردت شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج ضمن القابمة (ب) ( المسلسل رقم  ) 96المتعلقة بالشاركات
قلٌلة الربحٌة التً ٌبلػ إٌرادات نشاطها ( 24149ملٌون جنٌه)  ،وتبلػ قٌمة أرباحهاا ( 1249ملٌاون جنٌاه) ،
وتضمن القرار فً البند (سادسا) منه التساؤل حاول (كٌاؾ ٌمكان بٌاع هاذه الشاركات فاً هاذا الازمن القصاٌر
نسبٌاإعع) وتضمن القرار فاً ذات البناد اإلجاباة بأناه ( الباد مان وضاع ضاوابط ُمٌسارة ومانح حاوافز واضاحة
للمستثمرٌن إلمكان تحقٌق الهدؾ )  ،والثابت مما تقدم أن شركة مصر شبٌن الكوم للؽازل والنساٌج هاً مان
الشركات المصنفة كشركة (رابحة) .
ومن حٌث انه وبالبناء على ماا تقادم ولماا كاان شارط اساتهداؾ تحقٌاق المصالحة العاماة الظااهرة هاو شارطا
جوهرٌا فً كل ما ٌصدر عن الجهة اإلدارٌة من تصرفات أو قرارات ٌمنحها إٌاها القانون وهاو الهادؾ الاذي
أكده المشرع ونص علٌه صراحة ودرجت علٌه أحكام محاكم مجلس الدولة وحٌث إن الثابت من قارار اللجناة
الوزارٌة للخصخصة بطرح آسهم شركة شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج للبٌع لام ٌلتازم بهاذا الهادؾ وتلاك الؽاٌاة
فالثابت من لجنتً تقٌٌم الشركة والتحقق من صحة التقٌٌم أثبتت:
(أن الشركة تحقق أرباحا إ متنامٌة من سنة إلى أخرى ،وأنه تبٌن أن الشركة لم تحقق أي خسابر مناذ إنشاابها
حتى  ، 2114/6/31فضالإ عان ذلاك فاإن المركاز الماالً للشاركة ٌتسام باالقوة  ، ) ........كماا إن الثابات مان
األوراق ومن قرار اللجنة الوزارٌة للخصخصة الصادر بجلستها المنعقادة بتاارٌ  2113/11/23المعتماد مان
مجلس الوزراء بجلسته رقم  81لسنة  2114المنعقادة بتاارٌ  2114/1/6أن ثماة شاركات أخارى فاً مجاال
صناعة الؽزل والنسٌج قد تم إدراجها ضمن الشركات المقترح بقاؤها مملوكة للدولاة ضامن (رابعااإ) ـ القابماة
(هـ) على الارؼم مان أن شاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج كانات أكثار منهاا إٌاراداإ وربحٌاة بماا كاان
ٌرشحها للبقاء دون خصخصة ضمن القابمة (هـ) إال أنها أُدرجت ضمن القابمة (ب) قلٌلة الربحٌة المقترح بٌعها
 ،ومن تلك الشركات:
ـاـ (شاركة مصار حلاوان للؽازل والنساٌج) ـ قابماة (هاـ) مسلسال ( )1ـ إٌارادات نشااطها ( 4643ملٌاون جنٌاه)  ،وتحقاق خساابر
مقدارها ( 164ملٌون جنٌه)  ،بٌنما إٌارادات نشااط شاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج ( 24149ملٌاون جنٌاه)  ،وتحقاق
أرباحا إ مقدارها ( 1249ملٌون جنٌه)
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ــ (شركة مصر للؽزل والنسٌج بالمحلة) ـ قابماة (هاـ) مسلسال ( )2ـ إٌارادات نشااطها ( 94446ملٌاون جنٌاه)  ،وتحقاق خساابر
مقدارها ( 11546ملٌون جنٌه)  ،بٌنما إٌرادات نشاط شركة مصر شبٌن الكوم للؽازل والنساٌج ( 24149ملٌاون جنٌاه)  ،وتحقاق
أرباحا إ مقدارها ( 1249ملٌون جنٌه).
ــ (شركة مصر للؽزل والنسٌج الرفٌع بكفر الدوار) ـ قابمة (هـ) مسلسل ( )3ـ إٌرادات نشاطها ( 15946ملٌون جنٌه)  ،وتحقاق
خسابر مقدارها ( 29144ملٌون جنٌه)  ،بٌنما إٌرادات نشاط شركة مصر شبٌن الكاوم للؽازل والنساٌج ( 24149ملٌاون جنٌاه) ،
وتحقق أرباحا إ مقدارها ( 1249ملٌون جنٌه).

وترتٌبا على ما تقدم فانه لم ٌكن هناك وجه الستهداؾ المصلحة العامة من هذا البٌع  ،فلم تكان ثماة ضارورة
ملحة أوجبت التصرؾ فً المال العام المملوك للدولة ببٌاع شاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج  ،إذ لام
تكن تمثل عببا إ على خزانة الدولة ٌعاوق أدابهاا لواجباتهاا المقاررة قانوناا إ  ،ساٌما وقاد ثبات أنهاا كانات شاركة
رابحة  ،األمر الذي ٌضحى معه تخٌر اللجنة الوزارٌة للخصخصة لشاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج
لخصخصتها اختٌاراإ ال ٌبرره أي سند من القانون.

كماا أن الثاباات ماان اساتقراء القواعااد التااً قررتهاا اللجنااة الوزارٌااة للخصخصااة لتقٌاٌم هااذه الشااركة وؼٌرهاا ممااا أُطلااق علٌهااا
الشركات الخاسرة وقلٌلة الربحٌة الصادرة بتارٌ  2113/11/23والمعتمدة بعد تعدٌلها من مجلس الوزراء بتاارٌ 2114/1/6
أنها قد خالفت الفقرة األخٌرة من المادة ( )11مان قاانون قطااع األعماال الصاادر بالقاانون رقام  213لسانة  1991التاً ال تجٌاز
التصاارؾ بااالبٌع فااً أصاال ماان خطااوط اإلنتاااج الربٌسااٌة إال بعااد موافقااة الجمعٌااة العامااة و(طبقااا للقواعااد التااً تحااددها الالبحااة
التنفٌذٌة) حٌث لم تدرج القواعد التً أقرتها اللجناة الوزارٌاة للخصخصاة ضامن الالبحاة التنفٌذٌاة لقاانون قطااع األعماال العاام
المشار إلٌاه علاى الارؼم مان تنبٌاه رباٌس الجهااز المركازي للمحاسابات عضاو اللجناة الوزارٌاة الاذي نباه فاً تعلٌقاه علاى تلاك
الضااوابط والقواعااد بأنااه ٌتعااٌن (عاارض قاارارات اللجنااة الوزارٌااة للخصخصااة فااً هااذا الشااأن علااى مجلااس الااوزراء إلقرارهااا
واعتمادها)  ،كما نباه إلاى وجاوب (صادور قارار مان رباٌس مجلاس الاوزراء بتعادٌل الالبحاة التنفٌذٌاة للقاانون رقام  213لسانة
ٌ 1991تضمن المعنى اآلتًٌ" :تبع فاً شاأن تقٌاٌم الشاركات الخاسارة وقلٌلاة الربحٌاة بقصاد بٌعهاا أو تأجٌرهاا الضاوابط التاً
ٌعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوزارٌة للخصخصة"  ،إال أن أحداإ لم ٌلتفت لاذلك واساتمرت الالبحاة التنفٌذٌاة
متضمنة ل قواعد أخرى مؽاٌرة للقواعد والضوابط التً أقرهاا مجلاس الاوزراء بماا ٌجعلهاا والعادم ساواء الفتقارهاا إلاى أي ساند
ٌقٌمها  ،كما خالفت تلك الضوابط والقواعد المادة ( )26من الالبحة التنفٌذٌة لقانون قطاع األعماال العاام الصاادرة بقارار رباٌس
مجلس الوزراء رقم  1591لسنة  1991الت ً نصت علاى أناه " ال ٌجاوز للشاركة التصارؾ باالبٌع فاً أصال مان خطاوط اإلنتااج
الربٌسٌة إال بموافقة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة وطبقا إ لما ٌأتً:

 1ـ أن تكون الشركة عاجزة عن تشؽٌل هذه الخطاوط تشاؽٌال اقتصاادٌا إ أو أن ٌاؤدي االساتمرار فاً تشاؽٌلها
إلى تحمٌل الشركة خسابر مؤكدة.
 2ـ أال ٌقل سعر البٌع عان القٌماة التاً تقادرها اللجناة المنصاوص علٌهاا فاً الماادة ( )19مان القاانون " إذ
الثابت أن شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج لام تكان مان الشاركات العااجزة عان تشاؽٌل خطاوط اإلنتااج
الربٌسٌة تشؽٌالإ اقتصادٌا إ  ،كما لام ٌثبات أن االساتمرار فاً تشاؽٌلها مان شاأنه أن ٌاؤدي إلاى تحمٌال الشاركة
خسابر مؤكدة  ،وإنما على العكس فقد ثبت أن الشركة من الشركات التً تحقق أرباحا إ وأنها قد حققت فابضاا إ
مناسبا إ وأرباحا إ معقولة.
ومن حٌث إنه وعن مدى مشروعٌة الضوابط والقواعد التً قررتها اللجنة الوزارٌة للخصخصة لتقٌٌم شركة مصر شبٌن الكاوم
للؽزل والنسٌج  ،وحوافز االستثمار التً قررتها ذات اللجنة الوزارٌة للمستثمرٌن ترؼٌبا إ لهم فً شراء الشاركة ومادى اتسااقها
مع قواعد التقٌٌم المستقرة والمعمول بها وأثرها على ارتفااع أو تادنً قٌماة الشاركات محال البٌاع ومنهاا الشاركة الماثلاة  ،فاإن
الثابات أن القواعاد التاً قررتهاا اللجناة الوزارٌاة للخصخصاة لتقٌاٌم هاذه الشاركة وؼٌرهاا مماا أُطلاق علٌهاا الشاركات الخاساارة
وقلٌلااة الربحٌااة الصااادرة بتااارٌ  2113/11/23والمعتماادة بعااد تعاادٌلها ماان مجلااس الااوزراء بتااارٌ  2114/1/6قااد تقاادم بهااا
الاادكتور /مختااار خطاااب وزٌاار قطاااع األعمااال العااام تحاات مساامى "حاضاار ومسااتقبل برنااامج الخصخصااة" وتضاامنت تسااع بنااود
خرجت جمٌعها وفً مجموعها عن طرق تقٌٌم الشاركات والمشاروعات المتعاارؾ علٌهاا اقتصاادٌا إ ومالٌاا إ ومحاسابٌا إ ساواء تلاك
التً تعتمد فً تقٌٌم األصول على التكلفة التارٌخٌة أي القٌمة التً تفصح عنهاا القاوابم المالٌاة وتعكاس ماا تحملتاه الشاركة فاً
سبٌل الحصول على أصولها فً الماضً  ،أو تلك التً ٌكون التقٌٌم فٌهاا علاى أسااس التؽٌار فاً المساتوى العاام لألساعار بأخاذ
عوامل التضخم فً االعتبار وتعدٌل قٌمة األصول إلى قٌمتها باألسعار السابدة وقت التقٌٌم  ،أو تلك التاً تؤساس تقٌاٌم األصاول
على أساس القٌمة العادلة المتوقعة بتحدٌد القٌمة المتوقع تحصٌلها من كال أصال عناد بٌعاه  ،أو تلاك التاً تعتماد تقٌاٌم الشاركة
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على أساس طرٌقة مضاعؾ الربحٌة  ،أو التً تعتمد فً تقٌٌم األصول على أساس القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المخصومة ،
بل جاءت تلك القواعد بخلٌط من أسس التقٌٌم لم تراع فٌاه القٌماة الحقٌقٌاة ألصاول الشاركة محال البٌاع وإنماا راعات فٌاه ـ كماا
ورد صراحة بتلك القواعد ـ وضع ضوابط مٌسرة  ،وتقدٌم حاوافز واضاحة للمساتثمرٌن لتارؼٌبهم فاً الشاراء  ،وهاو ماا حااول
تبرٌااره ـ بؽٌاار حااق ـ ربااٌس الجهاااز المركاازي للمحاساابات عضااو اللجنااة الوزارٌااة للخصخصااة بمحضار جلسااة اللجنااة بتااارٌ
 2113/11/23بقوله( :أن ما جاء بخطة السٌد الدكتور وزٌر قطاع األعمال العام ٌمثل استثنا إء من السبع طرق المتعارؾ علٌهاا
لتقٌٌم الشركات لٌطبق على الشركات الخاسارة وقلٌلاة الربحٌاة  ،وأن هاذا االساتثناء أملتاه الضارورة المتمثلاة فاً الاتخلص مان
النزٌؾ الدابم للخسابر والاذي تتعارض لاه هاذه الشاركات  ،وأن الجهااز المركازي للمحاسابات ٌوافاق علاى هاذه السٌاساة وٌادعم هاذا

التوجه القابم على التخلص من هذه الشركات بالبٌع أو بتبنً أسلوب استثنابً فً التقٌٌم خروجا إ علاى القواعاد العاماة)  ،ومان ثام فقاد
شاااب قواعااد تقٌااٌم الشااركات المرشااحة للخصخصااة االنتقاااء العشااوابً لقواعااد متفرقااة ال رابااط بٌنهااا سااوى
التخلص من شركات قطاع األعمال العام مهما كان التقٌٌم.
ولما كان ذلك وحٌث إن العقد الباطل لٌس عماال قانونٌاا إذ هاو كعقاد ال وجاود لاه ولكان عمال ماادي أو واقعاة
قانونٌااة وهااو بهااذه المثابااة قااد ٌنااتج أثاارا قانونٌااا لاٌس هااو األثاار االصاالى الااذي ٌترتااب علااى العماال القااانونً
باعتباره عقدا بل اثر عرضً ٌترتب على العمل المادي باعتباره واقعة مادٌة األمر الذي ٌكون معه قارار بٌاع
أسهم شركة شبٌن الكم للؽزل والنسٌج ومن بعده عقد البٌع قد صدرا بالمخالفة لصحٌح حكام القانون.جادٌرٌن
باإللؽاء والبطالن.
ومن حٌث انه وعن الدفع بعدم جواز تطبٌق أحكام قانون المناقصات والمزاٌدات
ومن حٌث إن الثابت فقهاء وقضاء إن مناط تطبٌق اى تشرٌع أو قانون إنماا ٌارتبط فاً المقاام األول بتحقٌاق
الهدؾ المنشود من تطبٌقه وإخضاع المخاطبٌن به ألحكامه.
ناوع
ومن حٌث إن قوامة الدولة على الشأن العاام تتفارع التفاارٌع إلاى الهٌباات والمصاالح وساابر الوحادات العاماة التاً تنقسام
ن
نشاط ومكانن إقلٌم ومجال ن تخصص.ومن جهة فأن الشأن العام هو شأن الجماعة مصالح وأوضاعا إ ومقاصد منشودة والجماعاة
تشخصها الدولة وتقوم علٌها من الناحٌة المؤسسٌة التنظٌمٌة والدولة التً ٌدرساها القاانون الادولً العاام بوصافها شاعبا إ علاى
ه
إقلٌم علٌه حكومة هذه الدولة ٌرسم الدستور كٌانها التنظٌمً العام وهى ال تتشكل من هٌبة واحادة ولكنهاا تتكاون مان الناحٌاة
التنظٌمٌة من هٌبات كبرى تتوزع علٌها مراحل تشكل العمل العام وذلك بما عرؾ من سلطات التنفٌذ والتشرٌع والقضااء وهاى
مع تشكلها بالتنسٌق بٌن هاذه الجهاات فهاو تنساٌق ٌحفاظ قادراإ مان التاوازن ال ٌم هكان أحاداها مان اساتٌعاب مكناة القٌاام وحادها
ه
مشخص للجماعة ٌستمد من هذا التشخٌص مبرر قٌامه وٌستمد منه شرعٌة نفاذ القاول علاى الؽٌار
بالعمل العام.فالدولة كتنظٌم
بشاأن أوضااع الجماعاة حفظاا إ وضابطا إ وتساٌٌراإ وتنمٌاة فاً كال المجااالت هاذه الدولاة تقاوم علاى مفهاوم النٌاباة عان الجماعاة
والتمثٌل لها وهو تمثٌل ٌخضع ألصول ثالثة أولها :تعدد التنظٌمات األساسٌة التً تتشكل منها الدولاة فاال تكاون كٌاناا إ تنظٌمٌاا إ
واحداإ وثانٌها :اختالؾ أسالٌب التشكل لهذه التنظٌمات وفقا إ الخاتالؾ المهاام الموزعاة علٌهاا باعتباار أن سالطة التقرٌار تكاون
باالنتخاب وسلطة التنفٌذ ذات القوة المادٌة تكون بالتعٌٌن من أعلى مع خضوعها لقرارات السلطة األولى وسالطة الرقاباة علاى
الشرعٌة تقوم استقالالإ بمراعاة توازن السلطتٌن األولٌٌن وكل ذلك هو الدولة.وثالثها :ان وظابؾ التقرٌر والتنفٌذ ال تساتمد اى
من الجهات شرعٌة ممارستها اال بوصؾ هذه الجهة ممثلة أو ناببة عن ؼٌرهاا .فاال ٌوجاد مان ٌتصارؾ فاً شاأن عاام إال وهاو
قاوام علاى شاأن عاام بموجاب
مفوض بذلك ال أصٌال عن نفسه وال صااحب شاأن بذاتاه هٌباة كاان أو مجلساا إ أو فارداإ إنماا هاو ّ
وصااؾ تمثٌلااً وصاافة تفوٌضااٌة أتتااه ماان مسااتند عااام دسااتوراإ كااان أو قانون اا إ أو البحااة أو قااراراإ فردٌااا وهااو مااا ٌعباار عنااه
باالختصاص فً مجال القانون العام لهٌبة أو فرد هو تفوٌض تستمد منه الجهات المختصة هٌباة كانات أو فارداإ صاالحٌتها فاً
إصدار العمل العام أو التصرؾ فً أي شان عام.

ومناط ذلك فان جهة اإلدارة ال تماثل اإلفراد حٌث ال تستطٌع التصرؾ فً الوقات الاذي تشاأ علاى النحاو الاذي
ٌحلو لها مع الشخص الذي ترٌد التعاقاد معاه بال ٌجاب علٌهاا ضارورة التقٌاد فاً هاذا الشاأن بضاوابط وقٌاود
وتنظمها القوانٌن واللوابح المعنٌة بهذا األمر بمعنى اناه علاى الارؼم بماا تتمتاع باه جهاة اإلدارة مان سالطات
واختصاصات واسعة عند مباشرة وظابفها خاصة فٌما ٌتعلق بإنشاء وتساٌر المرافاق العاماة التاً تهادؾ إلاى
إشباع الحاجات العامة للمواطنٌن  ،إال إن مثل هاذه القاوانٌن واللاوابح تتجاه نحاو التطبٌاق مان هاذه السالطات
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وتلك االختصاصات فً مجال العقود اإلدارٌة وٌتمٌز هذا التطبٌق فً إتباع أسالٌب محاددة عناد إبرامهاا وهاى
فً مجال هذا التطبٌق علٌها إدراك هدفٌن أساسٌن:
األول :تحقٌق اكبر وفر مالً لخزانه العامة وهذا ٌستلزم بداهة التزام اإلدارة اختٌار المتعاقد الذي ٌقدم أفضل
الشروط والضمانات المالٌة.
الثانً :مراعاة استهداؾ المصلحة العامة المراد تحقٌقها من هذا التصرؾ
وهذا ما ذهبت إلٌه أحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا من أن " مان األصاول المسالمة أن اإلدارة ال تساتوي ماع اإلفاراد فاً
حرٌة التعبٌر عن اإلرادة فاً إبارام عقودهاا إدارٌاة كانات أو مدنٌاة وذلاك بأنهاا تلتازم فاً هاذا السابٌل باإجراءات وقٌاود رسامها
المشرع فً القوانٌن واللوابح لكفالة اختٌار أفضل األشخاص.

ومن حٌث إن روابط القانون العام تختلؾ عن روابط القانون الخاص فاألولى ٌحكمها وٌنظمها القانون العاام،
بحسانها روابط تقوم بٌن أشخاص اعتبارٌة عامة مثل الوزارات والهٌبات وباٌن اإلفاراد أو الشاركة الخاصاة.
وبالتالً فان إرادة الشخص االعتباري المذكورة مقٌادة باإجراءات وضاوابط تساتهدؾ ابتاداء وانتهااء تحقٌاق
المصلحة العامة وتنفٌذ أحكام القانون..
وترتٌبا على ذلك فانه وباستعراض أحكام قانون المناقصات والمزاٌدات رقم  89لسنة  1998فان هذا القانون
وضع فً األصل لتنظٌم عملٌه اختٌار كل جهة من الجهات الخاضعة ألحكامه من متعاقد معه فٌما تجرٌاه مان عملٌاات تحصال
بمقتضاها على ما ٌلزم باحتٌاجاتها فى تحقٌق الؽرض الذي تقوم علٌه أو تتخلص بمقتضاها تم االستؽناء عنه او انتفات حاجتهاا
إلٌه وذلك بهدؾ تحقٌق أفضل صالح مرتجى للدولة فً هذا الخصوص فً إطار من المنافسة والعالنٌة.
وهو ما أكدته الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع عندما أفتت باان " ومان حٌاث اناه وفاى سابٌل الحفااظ علاى
المااال العااام وحماٌااة ممتلكااات الشااعب ومقدراتااه نظاام المشاارع بمقتضااى القااوانٌن واللااوابح المتعاقبااة والمتعلقااة بالمناقصااات
والمزاٌدات وأخرها القانون رقم  89لسنة  1998اإلجراءات والسبل الكفٌلة باختٌار أفضال المتقادمٌن للتعاقاد ماع جهاات اإلدارة
سواء من حٌث األهمٌة والكفاٌة الفنٌة والمالٌة وضمانا فى الوقات ذاتاه للوصاول إلاى انساب العاروض وأكثرهاا تحقٌقاا للصاالح
ال عام وذلك صونا وتؽلٌبا للمصلحة العامة للدولاة مان مختلاؾ الناواحً بماا ماؤداه أن أصابح قاانون المناقصاات والمزاٌادات هاً
الشرٌعة واجبة التطبٌق على الجهات اإلدارٌة جمعٌها  ،والحظات الجمعٌاة العمومٌاة اناه ولابن كاان قاانون الصاناعة وتشاجٌعها
سالؾ البٌان ال ٌزال قابما  ،فانه متى لجأت الجهة اإلدارٌة على منح التراخٌص إلاى اساتنهاض بعاض أحكاام قاانون المناقصاات
والمزاٌدات فانه ال تثرٌب علٌها أن هً لجأت بسند مان رؤٌتهاا لمعطٌاات النشااط الصاناعً المطلاوب التارخٌص باه إلاى اختٌاار
طرٌق التنافس بٌن المتقدمٌن من خالل المزاٌدة توصال للحصول على أفضال عاباد ممكان والتعاقاد ماع أفضال العاروض المقدماة
مالٌا وفنٌا لمنح الترخٌص المطلوب  ،وحٌث انه وفٌما ٌتعلق بمدى حق الهٌبة باعتمااد نتٌجاة المزاٌادة والترساٌة علاى العارض
المشار إلٌه أو إلؽاء المزاٌدة على تلك الرخصة وإعادة طرحها من جدٌد فً مزاٌدة علنٌة على أساس أن قٌماة العارض المشاار
إلٌااه " " 3445ملٌااون جنٌااه وهااو مااا ٌقاال عاان السااوق الفعلااً فااً تلااك المنطقااة علااى ضااوء ترسااٌة ماازاد الجلسااة الصااباحٌة
للمشروعات الجدٌدة بذات المحافظة بمبلػ " "251جنٌه فان الجمعٌة العمومٌة ترى أن هذا األمر – اعتماد نتٌجة المزاٌدة على
تلااك الرخصااة أو إلؽابهااا – هااو محااض تقاادٌر اقتصااادي ومااالً لقااوى العاارض والطلااب والتنااافس علااى الاارخص والظااروؾ
االقتصادٌة المحٌطة مما ٌخرج كلٌة عن نطااق تقادٌر الجمعٌاة العمومٌاة فاً مجاال اإلفتااء القاانونً الاذي ٌنحصار فاً الجواناب
القانونٌة المتعلقة بطلب الراى على ما سلؾ البٌان وهو ماا تخاتص معاه الجمعٌاة العمومٌاة إلاى أن لجهاة اإلدارة كامال سالطتها
التقدٌرٌة وعلى مسبولٌتها فى الخٌار بٌن اعتمااد نتٌجاة المزاٌادة علاى الرخصاة الماذكورة وإلؽابهاا وإعاادة طرحهاا فاً مزاٌادة
علنٌة أخارى وذلاك فاً ضاوء تقادٌرها لكافاة االعتباارات بماا فاً ذلاك اآلثاار المترتباة علاى األزماة االقتصاادٌة العالمٌاة الحالٌاة
وتداعٌاتها والتً قد ٌكون بها دور واضح فً هذا الخصوص  ،وان جهة اإلدارة وهى فً سبٌلها الختٌاار ترساٌه المزاٌادة علاى
الشركة صاحبة العرض المشار إلٌاه قاد تقادر اناه فاً ظال الوضاع االقتصاادي الحاالً قاد ال ٌتحقاق لهاا قٌماة تلاك العارض الاذي
توصلت إلٌه مع الشركة المذكورة  ،ولما كانت ممارسة جهة اإلدارة سلطتها التقدٌرٌة فً هذا الشأن وموجباات مفاضالتها باٌن
الرأٌٌن إنما تقوم على اعتبارات وحجج اقتصادٌة ومالٌة ال على أسانٌد وحجج قانونٌة ومن ثام فلاٌس مان شاك باه اناه ال ٌمكان
ألٌه جهة الحلول محل الجهة اإلدارٌة وهى بصادد ممارساة السالطة المشاار إلٌهاا التاً منحهاا القاانون إٌاهاا وهاى وحادها التاً
تملك مقومات إعمالها فً هذا الخصوص"
فً هذا المعنى فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  – 459/1/54جلسة 1999/5/2

وحٌث إنه لما كان ما تقدم ،فإنه بصدور قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم ( )89لسنة  1998والعمل
به ،فقد صار هذا القانون بمثابة الشرٌعة العامة فً شأن جمٌع التعاقدات التً تجرٌها وحدات الجهاز اإلداري للدولة
واألشخاص المعنوٌة العامة والتعاقدات المتصلة بالتصرؾ فً المال العام بحسبانه قد تضمن تنظٌما إ جامعا إ مانعا إ لكل طرق
وأسالٌب وإجراءات هذه التعاقدات وبالتالً ٌكون من حٌث نطاق سرٌانه جامعا إ لكل الوحدات اإلدارٌة التً ٌتكون منها الجهاز
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اإلداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات اإلدارة المحلٌة والهٌبات العامة خدمٌة كانت أو
اقتصادٌة ،وجامعا ّ كذلك لكل أنواع التعاقدات التً تبرمها هذه الجهات ،وأٌضا إ ما تجرٌه الدولة من تصرفات فً المال العام عن
طرٌق الشركات القابضة  ،ومانعا إ من تطبٌق أي أحكام قانونٌة أخرى على هذه التعاقدات سواء كانت هذه األحكام عامة أو
خاصة ،بحسبانه قد نص صراحة على إلؽاء بعض القوانٌن التً كانت تنظم طرق وإجراءات تلك التعاقدات ،كما نص على إلؽاء
شامل لكل ما ٌخالفه من أحكام أخرى سابقة علٌه تنظم التصرفات التً عناها بالتنظٌم
فً هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارٌة فً الطعن رقم  9821لسنة 48ق.ع جلسة  ،2113/7/6وإفتاء الجمعٌة العمومٌة لقسمً
الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة رقم  55بتارٌ  2111/5/16جلسة 2111/2/17ملؾ  ، 58/1/96رقم  224بتارٌ
 2114/3/22جلسة  2114/1/14ملؾ  7/2/227ـ "

ومن حٌث أن قانون قطاع األعماال العاام وان كاان ؼااٌر مان أسالوب إدارة الشاركات التاً أخضاعها ألحكاماه
وأعاااد تنظٌمهااا بمااا ٌكفاال لهااا قاادر اكباار ماان وسااابل التسااٌٌر الااذاتً واإلدارة الذاتٌااة وقاادرا اقاال ماان هٌمنااة الساالطات
الوصابٌة وبما ٌكفل قٌام عالقة التبعٌة بٌن مستوٌاتها بأسلوب التتابع إذ ٌناط بكل مستوى تشكٌل ما دونه  ،ال بأسلوب التوازي
الذي ٌتٌح للمستوى األعلى التدخل المباشر فً شبون ما تتابع من مساتوٌات ادناً وبماا ٌكفال تعارٌض هاذه الوحادات لألوضااع
االقتصادٌة للسوق ومساءلتها حسب النتابج وتٌسٌر أمكان توسٌع قاعدة الملكٌة مستقبال وان كان القاانون األخٌار قاد ؼااٌر فاً
كل ذلك  ،فال تزال الطبٌعة القانونٌة لشاركات القطااع العاام بحسابان أن معٌاار وصاؾ الشاركة بأنهاا مان وشاركات القطااع العاام
ٌتعلق بالمل كٌة العامة ألموالها ال بأسلوب إدارتها وإمكانات نشاط وبحسبان ما ترتبه الملكٌة العامة من وجوب التعبٌر عنهاا فاً
أطار اإلرادة العامة التً تمثل الشخص المعنوي المالك للمال العام.

ولما كان ذلك وحٌث إن الثابت أن شركة شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج تعد من شركات قطااع األعماال العاام و
تدخل فً مفهوم شركات قطاع األعمال العام المنظمة بالقانون رقم  213لسنة  1991والتاً لام تنحسار عنهاا
صفة النفع العام وان اختلفت من حٌث طرٌقة إداراتها ومن ثم فإن القرارات التً تصدرها تلك الجهاات تعتبار
من حٌث الطبٌعة القانونٌة داخلاه فاً عماوم ماا عبار عناه القاانون بالقطااع العاام وبالتاالً فاأن الجهاات التاً
تتولى بٌع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع األعمال العام واألشخاص االعتبارٌة
العامة ،ومنها الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة إنما تقوم بإجراءات البٌاع نٌاباة عان الدولاة وأشخاصاها
االعتبارٌة العامة ،وبتفوٌض منها وهو ما ٌحتم على تلاك الجهاات إلاى تطبٌاق قاانون المناقصاات والمزاٌادات
باعتباره الشرٌعة العامة التً تحكم تصرفاتها.
وترتٌبااا علااى مااا تقاادم فانااه متااى لجااأت جهااة اإلدارة المعنٌااة باااألمر والقابمااة علااى إدارة عملٌااات الخصخصااة إلااى
استنهاض أحكام قانون المناقصات والمزاٌدات فانه ال تثرٌب علٌها إن لجأت إلٌه بساند مان رؤٌتهاا لمعطٌاات
النشاط االقتصادي إلى اختٌاار طرٌاق التناافس باٌن المتقادمٌن مان خاالل المزاٌادة للحصاول علاى عاباد ممكان
والتعاقد مع أفضل العروض المقدمة مالٌا وفنٌا وذلك كله فً ضوء تقدٌرها لكافاة االعتباارات فاً تلاك اآلثاار
المترتبااة علااى األزمااة االقتصااادٌة  ،السااٌما أن عملٌااة الخصخصااة هااً ماان العملٌااات ذات الطبٌعااة القانونٌااة
المعقدة فاألمر لٌس مجرد تصرؾ فً المال العام باى وجه كاان إنماا هاً عملٌاة ٌنبؽاً أن تقاوم علاى تاوازن
عاادد ماان المصااالح المتعارضااة بحٌااث تسااتطٌع الدولااة االسااتفادة ماان اسااتثمار المشااروعات التااً تطرحهااا
للخصخصااة بااأكبر عابااد ممكاان وفااى ذات الوقاات إحكااام الرقابااة علااى المسااتثمرٌن فااً عاادم توقااؾ النشاااط
االقتصادي  ،ومن ثم فان من حق الجهة اإلدارٌة أن توازن بٌن أفضال الطارق االقتصاادٌة وفقاا لماا تاراه مان
معطٌات فً هذا األمر وال جناح إن هاً اختاارت تطبٌاق أحكاام قاانون المناقصاات والمزاٌادات وجعلات عملٌاة
البٌع بنظام المزاٌدة بطرٌق المظارٌؾ المؽلقة باعتبار أن ذلك ٌخضع لتقدٌراتها االقتصادٌة من خالل معطٌات
السوق وٌتفق وطرق التصرؾ فً المال العام .
ومن حٌث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المٌعاد القانونً.
ومن حٌث إن الثابت فقها وقضاء أن القرار اإلداري هو عمل قانونً ٌصدر عن اإلدارة بما لهاا مان سالطة عاماة فتحادث مركازاإ
قانونٌا جدٌراإ أو ٌؤثر فً مركز قانونً سابق.
وقد عرفه العمٌد "لٌون دوجى" بأنه "كل عمل إداري ٌصدر بقصد تعدٌل األوضاع القانونٌة كما هى قابمة وقت صدوره أو كماا
ستكون فً الخطة مستقبلٌة معٌنه".

وعرفه العمٌد "بونار" بأنه "كل عمل إداري ٌحدث تؽٌراإ فً األوضاع القانونٌة القابمة"
فى هذا المعنى موسوعة القرار اإلداري فى قضاء مجلس الدولة مستشار /حمدي ٌاسٌن عكاشة جزء أول صـ19
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ولقد تنكت المحكمة اإلدارٌة منذ باكورة أحكامها القضابٌة هذا االتجاه وسلكت ذلك االتجااه فعرفات القارار اإلداري بأناه "إفصااح
الجهة اإلدارٌة عن إرادتها الملزمة بما لها مان سالطة بمقتضاى القاوانٌن واللاوابح بقصاد إحاداث مركاز قاانونً معاٌن إنشااء أو
تعدٌال أو إلؽاء متى كان ذلك ممكنا إ وجابزاإ وكان الباعث علٌه تحقٌق مصلحة عامة".
"فى هذا المعنى -حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فى الطعن رقم  6670لسنة 42ق.ع جلسة "99/5/9
ومن حٌث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن "حق اإلدارة فً سحب القرارات اإلدارٌة ؼٌر المشروعة وتصحٌح األوضاع المخالفة

للقانون أصل مسلم به احتراماا إ لمبادأ المشاروعٌة وساٌادة القاانون وهاو مرهاون باأن تنشاط اإلدارة فاً ممارساته خاالل المٌعااد
المقاارر للطعاان القضااابً وذلااك العتبااارات تتعلااق بالمصاالحة العامااة تتمثاال فااى اسااتقرار المراكااز القانونٌااة التااً تتولااد عاان هااذه
القرارات  ،إال أنه وبناء على مبدأ سٌادة القانون وخضوع األفاراد والادول للقاانون الاذي نصات علٌاه الماادتٌن " "65 ، 64مان
الدستور فً الباب الرابع الخاص لساٌادة القاانون فاإن ثماة حااالت ال ٌخضاع ساحبها لمٌعااد الساتٌن ٌوماا المقارر لساحب القارار
اإلداري المعٌب وهى تتمثل فى حالاة ماا إذا حصال احاد األفاراد علاى قارار نتٌجاة التادلٌس أو الؽاش فاال ٌكتساب هاذا القارار أٌاة
حصانة تعصمة من السحب أو اإللؽاء بعد انقضاء المواعٌد القانونٌة المقاررة لساحب القارارات اإلدارٌاة ذلاك أن ساٌادة القاانون
تعلو كل إرادة الى فرد أو ألٌة سلطة – ال ٌسوغ أن ٌستمر أي قرار أو تصرؾ إداري خارج نطاق سٌادة القانون قابما فً دولة
الشرعٌة والمشروعٌة آلثاره بالتفاوض معها فالتادلٌس أو الؽاش ٌفساد دابماا إ جمٌاع التصارفات كقاعادة عاماة وأصاٌله ٌتوخاهاا
النظااام العااام الدسااتوري والقااانون القااابم علااى الشاارعٌة وسااٌادة القااانون وال ٌجااوز أن ٌفٌااد الماادلس ماان نتااابج عملااه ؼٌاار
المشروع".
فً هذا المعنى – الطعن رقم  1941لسنة 33ق جلسة 1991/12/1م الموسوعة اإلدارٌة الحدٌثة  35صـ 1055وما بعدها"
وفى حكم أخر ذهبت المحكمة اإلدارٌة إلى التأكٌاد علاى ذات المعناى بقضاابها علاى أن "أماا إذا كانات الجهاة اإلدارٌاة قاد تعمادت
أهدار الشرعٌة وسٌادة القانون تصرفت خارج نطاق القانون ..ومن حاالت ذلك أن بلؽت المخالفة من الجسامة حداإ بلػ المخالفة
الصرٌحة لما ضمته نصوص الدستور والخروج عن المبادئ واألسس العامة المتصلة بالنظاام العاام الاذي ال ٌحادث حكماا إال إذا
انحرفت اإلدارة عن وظٌفتها وؼاٌتها الحتمٌة التاً تلتازم بهاا دوماا إ وهاى وجاوب أن تساتهدؾ وجاه الحاق والصاالح العاام الاذي
حدده ونظمه المشرع فً النظام القاانونً الاذي صادر القارار اإلداري فاً إطااره تطبٌقاا لاه ،والاذي جعلاه جاوهراإ وركناا أساساٌا إ
لمباادأ الشاارعٌة والصااالح العااام األعلااى للمااواطنٌن الااذي ٌمثاال الؽاٌااة العلٌااا للدولااة الشاارعٌة التااى ٌتعااٌن أن تقااوم وتعماال دوم اا إ
وأساسا إ لحماٌة الصالح العام للمواطنٌن ومن ثم فإن االعتداء ٌكون موجها إ إذا دفعت المخالفة لألحكام المتعلقة بالنظام العاام إلاى
كال االعتبارٌن الشرعٌة والصالح العام األعلى للمواطنٌن – ومن ثم فإن تطبٌق قاعدة حماٌة هاذه القارارات وإعطابهاا – نباوات
المواعٌد حصانة – تعلمها من اإللؽاء تترتاب علٌاه عماالإ وفضاال عان إهادار الشارعٌة وساٌادة القاانون وتطٌلهاا لصاالح األفاراد
بزواتهم انهٌار النظام العام وأنه فً المجال القانونً الذي صدرت هذه القارارات أساساا إ تطبٌقاا إ ألحكاماه ومان ثام فاإن القارارات
اإلدارٌة التً تقوم على الؽش والخطأ اإلداري الفاحش والجسٌم واالؼتصاب الظاهر للحقوق العلٌا للجماعة بعد ؼادواإ بالمصاالح
العلٌا والعامة لمجموع المواطنٌن لما ٌنطوي علٌه من اعتداء ؼٌر مبرر على قٌم المجتمع ومقوماته ومصالحه العلٌاا وال ٌوجاد
أى سند فى إطار الشرعٌة وسٌادة القانون ألن تكتسب أٌة حصانة تعصمها من السحب أو اإللؽاء".
فااً هااذا المعنااى – الطعان رقاام  553لساانة 34ق – جلسااة 1992/4/26م الموسااوعة اإلدارٌااة الحدٌثااة ج 65صااـ 1058ومااا
بعدها".
ومن حٌث إن الثابت من األوراق أن قرار اللجنة الوزارٌة للخصخصة بطرح أسهم شركة شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج للبٌاع قاد
شابه الكثٌر من أوجه العوار القانونً والذي انحدر به إلى درجة االنعدام وذلك من عده وجوه:

الوجه األول :تصنٌؾ شركة شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج على إنها شركة قلٌلة الربحٌة على خالؾ الحقٌقة:
سابل اساتعماله  ،إال أن هاذه
ومن حٌث فإنه ولبن كان للجهة اإلدارٌة سلطة تقدٌر التصارؾ فاً الماال المملاوك للدولاة أو تخٌار ُ
السلطة لٌست سلطة مطل قة  ،وإنما هً سلطة ٌحدها عٌب االنحراؾ فً اساتعمال السالطة فٌتعاٌن أن تكاون ثماة ضارورة ملحاة
أوجبت التصرؾ فً المال العام المطلوب التصرؾ فٌه لما ٌمثله مان عابء علاى خزاناة الدولاة ٌعاوق أدابهاا لواجباتهاا المقاررة
قانونا إ  ،وأال تكون الدولة ممثلة فً الحكومات المصرٌة المتتابعة ،قد تركت هذا الشركة التً تقرر بٌعهاا تؽارق فاً ساوء األداء
وسوء اإلدارة وضعؾ كفااءة القٌاادات وتفشاً الفسااد بماا ٌعرضاها للخساابر  ،وأن تكاون الدولاة قاد باذلت مان الجهاد ماا ٌكفاً
إلصااالحها وإعااادة هٌكلتهااا  ،وأال ٌكااون البٌااع لمجاارد االنصااٌاع لمتطلبااات جهااات أجنبٌااة أو اتفاقااات دولٌااة تمااس سااٌادة القاارار
السٌاسً واالقتصادي للبالد بؽاٌة طرح الشركة ضمن قطاع األعمال العام للبٌع للقطاع الخاص المصري واألجنبً ضامن عملٌاة
التحول نحو االقتصاد الرأسمالً الحر فً وقت لم تكن الشركة تحتاج سوى بعض اإلصالح الرشٌد.
وحٌث إن الثابت من األوراق أن قرار اللجنة الوزارٌة للخصخصة الصادر بجلستها المنعقدة بتاارٌ  2113/11/23المعتماد مان
مجلس الوزراء بجلسته رقم  81لسنة  2114المنعقدة بتارٌ  ، 2114/1/6قد تضمن أنه قد تم خصخصة  212شاركة ومصانع
وباقً فً حوزة قطاع األعماال العاام  178شاركة  ،منهاا ( )59شاركة خاسارة و ( )52شاركة تحقاق أرباحاا إ هامشاٌة  ،و ()66
شركة رابحة  ،وأنه قد تقرر بٌع عدد ( )127شركة منها ( )113شركة على وجه السرعة خالل أعوام من  2114إلى ، 2116
ووردت شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج ضمن القابمة (ب) ( المسلسل رقم  ) 96المتعلقة بالشركات قلٌلة الربحٌة التاً
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ٌبلػ إٌرادات نشاطها ( 24149ملٌون جنٌه)  ،وتبلػ قٌمة أرباحها ( 1249ملٌون جنٌه) ،وتضمن القرار فاً البناد (سادساا) مناه
التساؤل حول (كٌؾ ٌمكن بٌع هذه الشركات فً هذا الزمن القصٌر نسبٌاإعع) وتضمن القرار فً ذات البند اإلجابة بأنه ( البد من
وضع ضوابط ُمٌسرة ومنح حوافز واضحة للمستثمرٌن إلمكان تحقٌق الهدؾ )  ،والثابت مما تقدم أن شركة مصر شابٌن الكاوم
للؽزل والنسٌج هى من الشركات المصنفة كشاركة (رابحاة)  ،بال إن لجنتاً تقٌاٌم الشاركة والتحقاق مان صاحة التقٌاٌم

أثبتت تلك الحقٌقة الدامؽة بتقرٌرها بقولها:
"أن الشركة تحقق أرباحا إ متنامٌة من سنة إلى أخرى ،وأنه تبٌن أن الشركة لم تحقق أي خسابر منذ إنشابها
حتااى  ،2114/6/31فضاالإ عاان ذلااك فااإن المركااز المااالً للشااركة ٌتساام بااالقوة  ""........كمااا إن الثاباات ماان
األوراق ومن قرار اللجنة الوزارٌة للخصخصة الصادر بجلستها المنعقادة بتاارٌ  2113/11/23المعتماد مان
مجلس الوزراء بجلسته رقم  81لسنة  2114المنعقادة بتاارٌ  2114/1/6أن ثماة شاركات أخارى فاً مجاال
صناعة الؽزل والنسٌج قد تم إدراجها ضمن الشركات المقترح بقاؤها مملوكاة للدولاة ضامن"رابعاا إ"ـا القابماة
"هـ" على الرؼم من أن شاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج كانات أكثار منهاا إٌاراداإ وربحٌاة بماا كاان
ٌرشحها للبقاء دون خصخصة ضمن القابمة "هـ" إال أنها أُدرجت ضمن القابمة "ب" قلٌلة الربحٌاة المقتارح
بٌعها  ،ومن تلك الشركات:
" -1شركة مصر حلوان للؽزل والنسٌج" ـ قابمة "هـ" مسلسل " "1ـ إٌرادات نشاطها " 4643ملٌاون جنٌاه"  ،وتحقاق خساابر
مقدارها " 164ملٌون جنٌه"  ،بٌنما إٌرادات نشاط شركة مصر شبٌن الكاوم للؽازل والنساٌج " 24149ملٌاون جنٌاه"  ،وتحقاق
أرباحا إ مقدارها " 1249ملٌون جنٌه"
" -2شركة مصر للؽزل والنسٌج بالمحلة" ـ قابمة "هـ" مسلسل ""2ـ إٌرادات نشاطها " 94446ملٌون جنٌه" ،وتحقاق خساابر
مقدارها " 11546ملٌون جنٌه"  ،بٌنما إٌرادات نشاط شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج " 24149ملٌون جنٌاه" ،وتحقاق
أرباحا إ مقدارها " 1249ملٌون جنٌه".
" -3شركة مصر للؽزل والنسٌج الرفٌاع بكفار الادوار" ـ قابماة "هاـ" مسلسال " "3ـ إٌارادات نشااطها " 15946ملٌاون جنٌاه"،
وتحقق خسابر مقدارها " 29144ملٌون جنٌه"  ،بٌنما إٌرادات نشاط شركة مصر شبٌن الكاوم للؽازل والنساٌج " 24149ملٌاون
جنٌه"  ،وتحقق أرباحا إ مقدارها " 1249ملٌون جنٌه".
ولما كان ذلاك وحٌاث إن شاركة شابٌن الكاوم مان الشاركات المصانفة أنهاا مان الشاركات الرابحاة وفقاا لتقرٌار الجهااز المركازي
للمحاسبات وكذلك تقرٌر لجنة التحقق من صحة إجراءات تقٌٌم الشركة األمر الذي ٌنتفً معه مبارر طرحهاا للبٌاع  ،إذ لام تكان
تمثل عببا إ على خزانة الدولة ٌعوق أدابها لواجباتها المقررة قانونا إ  ،األمر الذي ٌضحى معاه تخٌار اللجناة الوزارٌاة للخصخصاة
لشركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج لخصخصتها اختٌاراإ ال ٌبرره أي سند من القانون ،

الوجه الثانً  :تقٌٌم أصول الشركة على النحو الذي أدى إلى تدنى أسعارها.
أوال :مخالفاة إعااادة إعاداد تقٌااٌم شاركة مصاار شابٌن الكااوم للؽازل والنسااٌج علاى أساااس المركاز المااالً فااً  2114/6/31دون
المركز المالً للشركة فً  2115/6/31التارٌ المعاصر لطرح أصاول الشاركة للبٌاع فاً 2115/9/25أناه قاد تام تقٌاٌم الشاركة
بمعرفااة اللجنااة المشااكلة بااالقرار رقاام  54لساانة  2114الصااادر بتااارٌ  2114/3/16علااى أساااس المركااز المااالً للشااركة فااً
 ، 2113/6/31إال أنااه ونفاااذاإ لقاارار مجلااس الااوزراء بقواعااد التقٌااٌم المعتمااد بتااارٌ  2114/1/6فقااد كااان ماان المتعااٌن أن ٌااتم
التقٌٌم فاً  2115/6/31لٌكاون معباراإ عان القٌماة الحقٌقٌاة لتقٌاٌم أصاول الشاركة وفقاا إ آلخار مٌزانٌاتهاا عناد الطارح للبٌاع فاً
 ، 2115/9/25إال أن الثابت األوراق أن تقرٌر التحقق من تقٌاٌم أصاول الشاركة لتحادٌث التقٌاٌم قاد اعتماد تاارٌ 2114/6/31
ولم ٌعتد بالتقٌٌم على أساس تارٌ  ، 2115/6/31بما ٌجعل التقٌٌم ؼٌر معبر عن القٌمة الحقٌقٌة لألصول محل التقٌٌم ومن ثم
ٌضحً اعتماد التقرٌر باطالإ لقٌامه علاى أسااس مٌزانٌاة ساابقة للمٌزانٌاة األخٌارة لعاام  2115الواجاب اتخاذهاا أساساا إ لتحادٌث
التقٌٌم وهو ما ٌفقده المصداقٌة والتعبٌر عن المركز المالً الحقٌقً للشركة.
ثانٌا :مخالفة تقرٌر لجنة التحقق من صحة إجراءات وقواعد تقٌٌم شركة شبٌن الكوم للؽزل والنساٌج فالثابات مان تقرٌار اللجناة
المشكلة إلعادة تقٌٌم الشركة أنها قامت بقدٌر كافة األصول المادٌة المملوكة للشركة وذلك على النحو التالً:
 -5بالنسبة لألرض ـ فالثابت أن تقٌاٌم األراضاً قاد تام دون أن تباٌن اللجناة األساس الفنٌاة المعتمادة لتحدٌاد ساعر المتار مان
األراضً المملوكة للشركة وأسباب تخٌر سعر المتر بمدٌنة السادات كأقرب مدٌنة صناعٌة جدٌدة  ،وسند نسبة التمٌاز المضاافة
لسعر المتر ومدى اختصاص وسلطة وزٌر اإلسكان والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بقراره الصادر فً  2113/2/9فً تحدٌد تلك
النسبة وأسس تحدٌدها  ،كما اتسم التقٌٌم باالنخفاض الشدٌد فً تقٌٌم أراضاً الشاركة حٌاث لام ٌساتند التقٌاٌم إلاى تقرٌار خبٌار
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عقاري فتراوحت األساعار ماا باٌن  121جنٌاه و  132جنٌاه للمتار دون أساس منطقٌاة أو واقعٌاة  ،علاى الارؼم مماا رأتاه لجناة
التحقق من التقٌٌم بتقدٌر سعر األرض بمبلػ ( 251جنٌه) للمتر المربع  ،وهو ما لم ٌؤخذ به.
 -2بالنسبة للمبانً :أن تقٌٌم المبانً جاء خلواإ من أسس حساب سعر المتر المربع من المبانً المملوكة وقٌمته  ،بل اكتفت
لجنة التحقق من صحة التقٌٌم بتقرٌر أنها قدرت قٌمة المبانً طبقا إ لتكلفة المتر الحالً مضاروبا إ فاً نسابة الصاالحٌة دون بٌاان
لهذه التكلفة وتلك النسبة.
 -3بالنسبة للمعدات واالالت :أن تقٌٌم اآلالت والمعادات تام علاى أساس ؼٌار واقعٌاة حٌاث تحاددت قٌماة تلاك األصاول وفقاا إ
لصااافً القٌمااة الدفترٌااة الظااا هرة دون مراعاااة نسااب الصااالحٌة والحالااة الفنٌااة لهااا ،باال إن لجنااة التحقااق ماان التقٌااٌم سااطرت
بتقرٌرها فً شأن (تقٌٌم آالت النشااط اإلنتااجً وآالت الخادمات والمرافاق) اعتراضاها علاى التقٌاٌم بعاد أن تباٌن لهاا بحساب ماا
سطرته حرفٌا إ  ( :أن نسبة  %74من آالت النشاط اإلنتاجً تم تقٌٌمه على أن قٌمتها الدفترٌاة تبلاػ ((صافراإ)) وماا زالات تعمال
بخطوط اإلنتاج  ،ولها طاقة إنتاجٌة مستقبلٌة  ،ومع ذلك لم ُتدرج لها قٌمة فً التقٌٌم  ،وكاذا آالت الخادمات والمرافاق)  ،إال أن
التقٌٌم الذي تم على أساسه بٌع األصول المادٌة والمعنوٌة للشاركة قاام علاى أسااس القٌماة الدفترٌاة لتلاك اآلالت والمعادات ولام
ٌعتمد على القٌمة السوقٌة لها عند التقٌٌم فً ضوء نساب صاالحٌتها وحالتهاا الفنٌاة والعمار المتبقاً لتلاك الصاالحٌة بحسابانها
محل االستخدام الفعلً لتشؽٌل مصانع الشركة.
 -4بالنساابة لوسااابل النقاال :تاام تقٌااٌم وسااابل النقاال واالنتقااال بالقٌمااة الدفترٌااة الظاااهرة لهااا دون مراعاااة لنسااب صااالحٌتها
وحالتها الفنٌة وقٌمتهاا وفقاا إ لألساعار الساوقٌة  ،فضاالإ عان عادم إدراج القٌماة الدفترٌاة لكال أصال مان األصاول الثابتاة ومجماع
اإلهالك وصافً القٌمة الدفترٌة بما ٌتعارض مع قواعد اإلفصاح وضمانات الشفافٌة.
 -5أن عملٌة تأجٌر أرض الشركة لمدة خمس وعشرٌن عاما إ ُتجدد لمدة أخرى وتحدٌد مقابل االنتفاع لها بنسبة  ،%5قد شابها
مخالفة جسٌمة تمثلت فً سابقة تقدٌر مقابل االنتفاع السنوي بقٌم مختلفة:
ــ بمعرفة لجنة التقٌٌم األولى بمبلػ ( 3259149جنٌه) ثالثة مالٌٌن ومابتان وتسعة وخمسون ألؾ وتسعة وأربعون جنٌه.
ــ بمعرفة لجنة إعادة التقٌٌم بمبلػ ( 4141478جنٌه) أربعة مالٌٌن وواحد وأربعون ألؾ وأربعمابة وثمانٌة وسبعون جنٌه.
ــ بمعرفة لجنة التحقق من صحة التقٌٌم بمبلػ ( 538853735جنٌه) خمسة مالٌٌن وثالثمابة وثمانٌة وثمانون ألاؾ وخمسامابة
وسبعة وثالثون ونصؾ جنٌه.
ومع ذلك فقد أؼفلت لجنة البت وسلطات الموافقة على خصخصة الشركة تقٌٌم قٌمة مقابل االنتفاع الذي قدرته لجنة التحقق من
صحة التقٌٌم بمبلػ( 538853735جنٌاه) خمساة مالٌاٌن وثالثماباة وثمانٌاة وثماانون ألاؾ وخمسامابة وسابعة وثالثاون ونصاؾ
جنٌه  ،وأخذت بأقل التقٌٌمات لمقابل االنتفااع وقادره ( 3259149جنٌاه) ثالثاة مالٌاٌن ومابتاان وتساعة وخمساون ألاؾ وتساعة
وأربعون جنٌه  ،بفارق إهدار للمال العام قدره ( 212948835جنٌه) ملٌونان وماباة وتساعة وعشارون ألاؾ وأربعماباة وثمانٌاة
وثمانون ونصؾ جنٌه  ،وهو ما ٌجعل تقٌٌم قٌمة عقد إٌجار األرض لمدة خمسة وعشرون عاما إ تجدد لمادة أخارى بااطالإ بطالناا إ
مطلقا إ لبطالن تقٌٌم مقابل االنتفاع وإهدار تقٌٌم اللجنة المختصة والمعتمد من وزٌر االستثمار.
 -6تم بٌع األصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ـ عدا األرض ـ بمبلاػ إجماالً قادره (17437جنٌاه) ماباة وأربعاة وسابعون ملٌاون
وسبعمابة أل ؾ جنٌه  ،بٌنما كان التقٌٌم المعتماد لقٌماة األصاول المادٌاة والمعنوٌاة الاذي أعدتاه لجناة التحقاق مان صاحة التقٌاٌم
على أساس القٌمة السوقٌة ( 197237823جنٌه) مابة وسبعة وتسعون ملٌون ومابتان وسبعة وثالثون ألؾ وثمانماباة وثالثاة
وعشاارون جنٌااه  ،وقااد تاام البٌااع والترسااٌة علااى المشااتري متضاامنا إ إهاادار المااال العااام بمااا ٌساااوي الفااارق بٌنهمااا وقاادره
( 22538823جنٌه) اثنان وعشرون ملٌون خمسمابة وثمانٌة وثالثون ألؾ وثمانمابة وثالثة وعشرون جنٌه  ،وهاو فاارق فاً
بٌع أصول الشركة للمستثمر.
 -7مخالفة االعتداد بالتقٌٌم الذي أجرته لجنة التحقق من صحة التقٌٌم القابم على أساس قواعد وضوابط التقٌٌم الصادرة عن
اللجنة الوزارٌة للخصخصة بتارٌ 2113/11/23المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم  7/14/11/81بالجلسة رقم  81بتارٌ
 ، 2114/1/6لتدنً القٌمة التقدٌرٌة لتلك األصول فً التقرٌر الذي قام البٌع على أساسه  ،عن القٌمة الحقٌقٌة لألصول وفقاإ
لقواعد التقٌٌم األخرى  ،وٌبٌن ذلك مما ٌلً:
التقييم

القيمة بالمليون جنيه

التقٌٌم وفقا إ لقواعد الخصخصة التً تم بها البٌع
التقٌٌم وفقا إ للقٌمة السوقٌة لألصول
التقٌٌم وفقا إ لصافً التدفقات النقدٌة
التقٌٌم وفقا إ لمضاعؾ الربحٌة

 149141721ملٌون جنٌه
315111573318ملٌون جنٌه
 287412111ملٌون جنٌه
 319552111ملٌون جنٌه
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وقد أوصت اللجنة فى ختام تقرٌرها بضرورة إتباع طرٌقة البٌع على أساس القٌماة الساوقٌة باعتبارهاا أفضال الطارق للمباررات
اآلتٌة :
 -1أنهاا تاؤدى إلاى تقٌاٌم كاال أصال مان األصاول الثابتاة علااى حادة مماا ٌتاٌح للمساتثمر البٌانااات التفصاٌلٌة عان حالاة وقاٌم هااذه
األصول.
ٌ -2ؤدى تطبٌق هذه الطرٌقة إلى تحقٌق رصٌد فابض لرأس المال العامال ٌمكان الشاركة القابضاة أن تتصارؾ فٌاه مساتقال عان
األصول الثابتة عند التصرؾ فٌها
إال أن قرار اللجنة الوزارٌة للخصخصة لم ٌعتد برأي لجنة التحقق من صحة التقوٌم التً قررت (أن التقٌٌم الاذي تراقاب صاحته
ال ٌتناسب مع مقومات الشركة ومركزها المالً) وطلبت ":أن ٌتم التقٌٌم ألصول هذه الشركة بالقٌمة السوقٌة حفاظا إ على الماال
العام )  ،وهو ما تم االلتفات عنه وإهداره بما ٌجعل مهمة لجنة التحقق بؽٌر جادوى  ،وٌصابح اعتمااد تقٌٌمهاا عشاوابٌا إ انتقابٌاا إ
ٌؤخذ بما تراه الجهات القابمة على الخصخصة و ٌُترك ما ترى تركه  ،بما ٌؽدو معه التصرؾ فً المال العام قاد تام وفقاا إ ألهاواء
سلطة اعتماد التقرٌر.

الوجه الثالث :إهدار المال العام.
ومن حٌث انه ترتب على عدم إعمال ضاوابط التقٌاٌم القانونٌاة المتعاارؾ علٌهاا إهادار الماال العاام بصاورة واضاحة وذلاك علاى
النحو التالً:
أوال :تحمل الشركة القابضة لتكلفة المعاش المبكر للعمالة الزابدة عن االتفاق مع المشتري على االحتفاظ بالعمالة الموظفة
عند الشراء  ،وخصم تلك التكلفة من ثمن الشراء المتفق علٌه ،وهو ما أدى إلى تصفٌة لعدد كبٌر من العاملٌن وزٌادة معدالت
البطالة  ،وتحمل الدولة بتكلفة المعاش المبكر خصما إ من ثمن الشراء الذي كان ٌتعٌن أن ٌكون ثمنا إ ناجزاإ وكامالإ ٌتفق
والقواعد الفنٌة المحاسبٌة لتقٌٌم األصول المباعة ال أن ٌكون ثمنا إ مخصوما إ منه تلك التكلفة  ،وبالتالً ٌكون اإلدعاء بتخفٌض
مدٌونٌات القطاع العام ،ؼٌر قابم على جهود الخصخصة وإنما ٌتم أساسا إ من خالل بٌع الشركات بمدٌونٌاتها ،أو استخدام عابد
بٌع بعض الشركات التً تحقق أرباحا إ كبٌرة فً سداد دٌون شركات خاسرة ،بما ٌشٌر إلى التوظٌؾ السٌا لعابدات الخصخصة،
وهو ما ٌبخس القٌمة البٌعٌة لألصول وٌتعارض مع الثمن المحدد لتقٌٌم األصول المشتراة.
ثانٌا :فقد سمحت تلك القواعد للمشترى بأمرٌن مخالفٌن للقانون ،أولهما تؽٌٌر الؽرض من استخدام األرض من األؼراض
الصناعٌة إلى ؼٌرها من األؼراض بمحض إرادته والتسلٌم له بفعل ذلك صراحة وضمنا إ  ،وثانٌهما بتعدٌل أسلوب التقٌٌم
المعتمد من مجلس الوزراء إلى أسلوب التقٌٌم وفقا إ للقٌمة السوقٌة متى أراد المستثمر ذلك ووقتما شاء  ،وذلك بتقرٌر قاعدة
من قواعد التقٌٌم (البند  ) 8/1تقضً بالتزام المشتري بعدم استخدام األراضً المشتراة فً ؼٌر األؼراض الصناعٌة  ،فإذا قام
بتؽٌٌر الؽرض ٌسدد للدولة " وزارة المالٌة " الفرق بٌن ثمن السوق لألراضً المشتراة وبٌن ثمن األراضً الصناعٌة فً
أقرب مدٌنة عمرانٌة جدٌدة  ،وهو تفرٌط شجع المستثمر على قبول الشراء وفقا إ لما تقرره الدولة من قواعد للتقٌٌم والتربص
بفرصة تؽٌٌر الؽرض كما ٌشا ء ووقتما ٌرٌد لٌقتصر األمر على سداده لفرق التقٌٌم دون نظر لضرورة المحافظة على استمرار
النشاط وعلى نوعٌة وعدد العمالة القابمة ودون مراعاة لضابط تجنب بٌع األراضً وأي أصول أخرى زابدة على النشاط
ووجوب نقل ملكٌتها إلى الشركة القابضة المختصة وفقا إ للبند ( )1/1من الضوابط العامة  ،وهو ما ٌعدم تلك القواعد من
أساسها طالما كان تؽٌٌر الؽرض من األرض المشتراة والتقٌٌم النهابً لها منوطا إ برؼبة المشتري ووفق أسلوب التقٌٌم الذي
ٌحقق مصلحته هو ال مصلحة المشروع محل البٌع .وهو ما أورده البند ( )3/7من العقد ـ رؼم عدم تضمنه لبٌع األرض
وجعلها من "األصول ؼٌر المبٌعة" عند إبرام العقد ـ حٌن فتح الباب أمام الشركة القابضة لبٌع أراضً الشركة  ،ومنح
المشتري حق األولوٌة فً شراءها متى اعتزم الطرؾ البابع بٌعها آلخرٌن  ،وبذات ثمن البٌع.
ثالثا :تعاملت قواعد تقٌٌم الشركات المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل من الشركات الخاسرة والشركات الرابحة والشركات
قلٌلة الربحٌة معاملة واحدة فلم تفرق بٌنهم  ،كما لم تحدد معٌاراإ للتمٌٌز بٌن الشركات الرابحة واألخرى قلٌلة الربحٌة أو بٌن
الشركات الخاسرة والشركات األخرى "قلٌلة الربحٌة"  ،بل جعلت تلك القواعد رابد التقٌٌم لها جمٌعا إ هو (القٌمة الدفترٌة)
( ) Book Valueوهو مصطلح محاسبً ٌطلق على رصٌد حساب األصل أو االلتزام فً قابمة المركز المالً ألي كٌان
اقتصادي سواء كان فرداإ أو شركة أو حكومة  ،وتعتمد طرٌقة حساب هذه القٌمة على السٌاسة المحاسبٌة المتبعة فً تقٌٌد
األصل أو االلتزام ،فإما تكون مساوٌة لقٌمته الواقعٌة (كالنقد والودابع البنكٌة) أو قٌمة شراءه ناقصا إ مجموع اإلهالك أو قٌمته
التقدٌرٌة  ،كما تقاس القٌمة الدفترٌة للشركات عن طرٌق حساب الفرق بٌن إجمالً القٌمة الدفترٌة لألصول وإجمالً القٌمة
الدفترٌة لاللتزامات ،مما ٌساوي القٌمة الدفترٌة لحقوق الملكٌة وهً القٌمة الدفترٌة للشركة ،وهو أساس للتقٌٌم ٌُبخس من
قٌمة اآلالت والمعدات واألثاث ومعدات المكاتب  ،وٌتصادم مع ؼاٌة وهدؾ البٌع والخصخصة القابم على استمرارٌة النشاط
وعلى التزام المستثمر بتطوٌر الشركة محل البٌع  ،كما أنه أساس ال ٌفرق بٌن حداثة أو قدم األصل محل التقٌٌم  ،وإذا جاز
لهذا األساس أن ٌتناسب مع الشركات الخاسرة فإنه بٌقٌن ال ٌتفق مع تقٌٌم الشركات الرابحة وال الشركات المسماة قلٌلة
الربحٌة.
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رابعا :التمٌٌز بؽٌر سند بٌن المشتري لألرض بالمدن المصرٌة على اختالفها وبٌن المشتري إلحدى شركات قطاع األعمال
المملوكة للدولة  ،فبٌنما ٌشتري المستثمر الراؼب فً إقامة مشروع جدٌد بأي مدٌنة بالسعر السوقً لألرض فٌها مضٌفاإ
أصوالإ إنتاجٌة وفرص عمل جدٌدة  ،نجد أن قواعد التقٌٌم المشار إلٌها ال تبٌح للمشتري لشركة قطاع األعمال الموجودة فً
ذات المدن إال شراء متر األرض بسعر المتر فً أراضً التنمٌة الصناعٌة بأقرب مدٌنة عمرانٌة جدٌدة والتً سعرها وفقاإ
لتقدٌر تلك القواعد حول سعر مابة وخمسون جنٌها إ للمتر المربع لٌتمكن المستثمر من تعمد تصفٌة الشركة بعد ذلك وبٌع
األرض أو توظٌفها فً استخدامات جدٌدة مع تحقٌق أرباح تصل إلً أضعاؾ السعر الذي دفع فً الشركة عند خصخصتها  ،وال
ٌُحظر علٌه ذلك وإنما فقط توصً القواعد بتحصٌل الفرق بٌن هذا التقٌٌم والقٌمة السوقٌة لألرض وهو منتهى ما ٌهدؾ إلٌه
المستثمر وٌبتؽٌه  ،بما ٌفقد تلك المعاٌٌر أي قٌمة قانونٌة تسندها.
خامسا :تضمنت قواعد تقٌٌم الشركات الصناعٌة قلٌلة الربحٌة الواردة فً الجدول (أ) والجدول (ب) باألسلوب والقواعد التً
تقررت للشركات الصناعٌة الخاسرة  ،وبحد أدنى المتوسط السنوي لقٌمة األرباح الصافٌة قبل الفوابد للسنوات الثالث األخٌرة
طبقا إ للقوابم المالٌة المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات مضروبة فً مضاعؾ ثمانٌة) (البند  7/2ـ المعدلة بقرار مجلس
الوزراء رقم  7/04/01/80بالجلسة رقم  80بتارٌ  )2004/1/6أي أن الحد األدنى لتقٌٌم الشركات قلٌلة الربحٌة ٌكون هو
ثمانٌة أضعاؾ المتوسط السنوي ألرباحها خالل السنوات الثالث قبل بٌعها  ،بما مفاده إمكانٌة استرداد المشتري كل ما دفعه من
خالل األرباح المعتادة فً ؼضون ثمانٌة أعوام ،بٌنما المستقر علٌه فً البورصة المصرٌة أن مضاعؾ الربحٌة أو فترة
استرداد رأس المال من خالل األرباح السنوٌة تبلػ من خمسة عشر عاما إ إلً أكثر من خمس وعشرٌن عاما إ ،كما أن هذه
القاعدة قد أؼفلت إمكانٌة تدنً أرباح الشركة بسبب سوء اإلدارة حتى ولو كانت أصولها عالٌة القٌمة  ،ومن ثم فإن تحدٌد
السعر بهذه الطرٌقة ،إنما ٌنطوي على إهدار المال العام  ،بما ٌفسد تلك القواعد وٌبطلها.
سادسا :أن قواعد التقٌٌم المشار إلٌها ق د شابها "تفرٌط جد خطٌر"  ،بتخوٌل الجمعٌات العامة لشركات قطاع األعمال العام
برباسة وزٌر االستثمار حق الموافقة على ثمن لبٌع الشركات (ٌقل عن القٌمة الدفترٌة) بداعً المصلحة التً تقدرها تلك
الجمعٌات العامة  ،وهو ما ٌُطلق العنان للشركات القابضة بجمعٌاتها العامة لبٌع الشركات التابعة ـ وهً من األموال المملوكة
للدولة ـ بسعر ؼٌر مقٌد بحد أدنى  ،فحتى القٌمة الدفترٌة أٌا إ ما كانت نسبة اإلهالك فٌها أجازت تلك القواعد النزول عنها إلى
قٌمة تدنوها بما ال ٌسانده أي مبرر من المصلحة العامة ،وال ٌفسره سوي أن ؼاٌة تلك القواعد للتقٌٌم لم تكن سوى التخلص
ؼٌر المبرر من المال العام المملوك لهذا الشعب المصري إلى أي مستثمر ٌقبل السعر الذي ٌدنو سعر القٌمة الدفترٌة للشركات
 ،وهو ما ٌجعل تطبٌق تلك القواعد على تقٌٌم شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج (الرابحة) والمسماة "قلٌلة الربحٌة"
باطالإ بطالنا إ مطلقا إ ال ٌقٌله من عثرته ُمقٌل.

الوجه الرابع :مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزاٌدات رقم  89لسنة .1998
أوال :تحوٌل المزاٌدة إلى ممارسة
ومن حٌث إن المادة " "30من قانون المناقصات والمزاٌدات رقم  89لسنة  1998تنص على انه " ٌكون بٌع
وتأجٌر العقارات والمنقوالت والمشروعات التً لٌس لها الشخصٌة االعتبارٌاة والتارخٌص باالنتفااع أو باساتؽالل العقاارات بماا
فً ذلك المنشات السٌاحٌة والمتاحؾ عن طرٌق مزاٌدة علنٌة عامة أو محلٌة أو بالمظارٌؾ المؽلقة  ..............وال ٌجوز فاً
أٌه حال تحوٌل المزاٌدة إلى ممارسة محدودة"
وتنص المادة  35من ذات القانون على أنه "تلؽى المزاٌدة قبل البات فٌهاا إذا اساتؽنى عنهاا نهابٌاا أو اقتضات المصالحة
العامااة ذلااك أو لاام تصاال نتٌجتهااا إلااى الااثمن أو القٌمااة األساسااٌة كمااا ٌجااوز إلؽاؤهااا إذا لاام ٌقاادم سااوى عاارض وحٌااد مسااتوؾ
للشروط"....
وتنص المادة  29من الالبحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بقارار وزٌار المالٌاة رقام
 1367لسنة 1988م على أنه " ......وٌجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توجٌه لجنة البت قبول العطاء الوحٌد
إذا توافرت الشروط اآلتٌة:
 -1أن تكون حاجة العمل ال تسمح بإعادة طرح المناقصة أو ال تكون ثمة فابدة ترجى من إعادتها.
 -2أن ٌكون العطاء الوحٌد مطابقا للشروط ومناسبا من حٌث السعر".
ومن حٌث أن مفاد ما تقدم مان نصاوص أن المشارع حادد حصار أساالٌب التعاقاد وهاى المناقصاة العاماة والمناقصاة المحاددة أو
المناقصة المحلٌة والممارسة واألمر المباشر ورسم لكل أسلوب منها حدوده وباٌن حاالتاه واإلجاراءات التاى ٌقتضاٌها األخاذ باه
ومن خالله ومن ثم ٌكون لكل من هذه األسالٌب مجال إعماله الذي ال ٌجوز أن تختلط خالله مؽٌرة من األسالٌب.
ومن حٌث أنه متى كانت القاعدة فً المناقصة العامة هاً قٌامهاا علاى أسااس مان مباادئ العالنٌاة والمسااواة وحرٌاة المنافساة
فإنه مما ٌتعارض مع هذه المبادئ إجبار المتنافسٌن على الدخول فى الممارسة بعد أن تعلقت حقاوقهم بالمناقصاة التاى ٌجاب أن
تكون األساس فى اختٌار العطاء األفضل.
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" فتااوى الجمعٌااة العمومٌااة لقساامً الفتااوى والتشاارٌع بمجلااس الدولااة رقاام  404بتااارٌ  1990/4/11جلسااة  1990/3/21ملااؾ رقاام
"280/1/54

ومن حٌث أنه وفقاا لماا اساتقر علٌاه إفتااء الجمعٌاة العمومٌاة لقسامً الفتاوى والتشارٌع بمجلاس الدولاة "أناه تفاتح المظاارٌؾ
المقدمااة فااً المناقصااة العامااة ٌحظاار الاادخول فااى مفاوضااات مااع أحااد مقاادمً العطاااءات فااً شااأن تعاادٌل عطاااؤه إال فااً الحاادود
المقررة للجنة البت والتاً ال تجااوز مفاوضاة مقدماه العطااء األقال تاتحفظ أو تحفظاات للنازول عنهاا كلهاا أو بعضاها ومفاوضاة
صحب العطاء األقل ؼٌر المقترن متحفظات للوصول إلى مستوى أسعار السوق .وأن إلؽااء المناقصاة لاه حاالتاه الاثالث الاواردة
بنص المادة  15من هذا القانون وٌتم هذا اإللؽاء بقارار مسابب مان السالطة المختصاة بنااء علاى توحٌاد لجناة البات ،وأن طارح
العملٌة فى ممارسة ٌتم بقرار من سلطة االعتماد والمختصة ...ومن ثم فإنه ال ٌجوز للجنة البت وال للسلطة المختصة باالعتماد
أن تحول المناقصة العامة إلى ممارسة وكل ما ٌمكن إتباعه إذا ما تبٌن أن االستمرار ٌتعارض مع الصالح العام أن توصى لجنة
البت بإلؽاء المناقصة بعد البت من قٌام أحدى الدواعً المبررة لإللؽاء ،فإذا ما حدث ذلك أمكان للسالطة المختصاة طارح العملٌاة
فً ممارسة متى تحققت أحدى الحاالت التً ٌجوز إجراء الممارسة".
فتااوى الجمعٌااة العمومٌااة لقساامً الفتااوى والتشاارٌع بمجلااس الدولااة رقاام  469بتااارٌ  2002/5/29جلسااة  2002/3/20ملااؾ رقاام
"54/2/78

ومن حٌث انه ولما كان ذلك وكان البادئ من أحكام قانون المناقصاات والمزاٌادات والبحتاه التنفٌذٌاة اناه ولابن كانات للممارساة
حاالتها ولٌس من بٌنها تحوٌل المناقصة العامة إلى ممارسة عامة وانه وبفاتح المظاارٌؾ المقدماة فاً المناقصاة العاماة بحظار
الاادخول فااً مفاوضااات مااع احااد مقاادمً العطاااءات فااً شااان تعاادٌل عطابااه إال فااً الحاادود المقااررة للجنااة الباات والتااً ال تجاااوز
مفاوضااة مقاادم العطاااء األقاال بااتحفظ أو بتحفظااات للناازول عنهااا كلهااا أو بعضااها ومفاوضااة صاااحب العطاااء األقاال ؼٌاار المقتاارن
بتحفظااات للناازول عنهااا كلهااا أو بعضااها ومفاوضااة صاااحب العطاااء األقاال ؼٌاار المقتاارن بتحفظااات للوصااول إلااى مسااتوى أسااعار
السوق وان إلؽاء المناقصاة لاه حاالتاه الاثالث المحاددة قانوناا وٌاتم هاذا اإللؽااء بقارار مسابب مان السالطة المختصاة بنااء علاى
توصٌة لجنة البت وان طرح العملٌة فً ممارسة ٌتم بقرار من سلطة االعتماد المختصاة ومان ثام فاناه ال ٌجاوز للجناة البات وال
السلطة المختصة باالعتماد أن تحول المناقصة العامة إلى ممارسة وكل ما ٌمكن اتباعة إذا ما تبٌن أن االساتمرار فاً المناقصاة
ٌتعارض مع الصالح العام أن توصى لجنة البت بإلؽاء المناقصة بعد التثبت من قٌام إحدى الدواعً المباررة لإللؽااء وٌعقاب ذلاك
صدور قرار مسبب من السلطة المختصة فإذا ما حدث ذلك أمكن للسلطة المختصة طرح العملٌة فً ممارسة متى تحققات إحادى
الحاالت التً ٌجوز فٌها إجراء الممارسة.
" فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم 404ملؾ رقم  -280/1/54جلسة 1990/3/21

وفى ذات المعنى قضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا " األصل فً التعاقد هو طرٌق المناقصاات العاماة وطبقاا لإلجاراءات التاً حاددها
القااانون والبحتااه التنفٌذٌااة تنفٌااذا ألحكامااه وال ٌجااوز الخااروج علااى هااذا األصاال إال اسااتثناء عنااد تحقااق الضاارورة الملحااة لهااذا
االستثناء فٌتم التعاقد بطرٌق الممارسة وظاهر من هذه األحكام أن المشرع قد استهدؾ حماٌة المال العاام بالحصاول عان طرٌاق
المناقصة العامة على ارخص األسعار وأفضل الشروط وكذلك ٌراعاى الحفااظ علاى حسان ساٌر وانتظاام المرافاق العاماة بضامان
تورٌد وتوفٌر كل األصناؾ والمهمات التً تلزمها ألداء مهامهاا وتاوفٌر خادماتها فاً خدماة الماواطنٌن وٌتعاٌن لاذلك ان تتحقاق
الضرورة التً تعلق بصالح حسن سٌر المرفق العام وأدابه لواجباته فً المواعٌد المحددة لذلك بإقرار السلطة المالٌاة واإلدارٌاة
المختصة بذلك حتى ٌتسنى اللجؤ إلى الطرٌق االستثنابً للتعاقد على التورٌد وهو طرٌق الممارساة العاماة حٌاث ٌؽلاب السارعة
التً تحتمها الضرورة فً الشراء على االعتبارات المالٌة التً توفرها المناقصة العامة.
فً هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا – فى الطعنٌن رقمً  68و  74لسنة  32ق -جلسة 1988/10/22

وحٌث إنه وفقا لما تقدم وحٌث إن الثابت من األوراق أنه بتارٌ  2005/6/29و  2005/7/12و  2005/9/18و
 2005/9/25أعلنت الشركة القابضة للقطن والؽزل والنسٌج والمالبس ـ فً إطار برنامج الحكومة لتوسٌع قاعدة الملكٌة
(الخصخصة) ـ عن مزاٌدة عامة بالمظارٌؾ المؽلقة لبٌع كامل المقومات المادٌة والمعنوٌة لشركة مصر شبٌن الكوم للؽزل
والنسٌج بأسلوب بٌع ٌتضمن بدٌالن :
البدٌل األول ـ قٌام المشتري بشراء كامل المقومات المادٌة والمعنوٌة للشركة شاملة كافة األراضً.
والبدٌل الثانً ـ قٌام المشتري بشراء كامل المقومات المادٌة والمعنوٌة للشركة بدون األراضً  ،وتؤجر األراضً لمدة خمس
وعشرون سنة قابلة للتجدٌد وبنسبة  %5من قٌمة األرض المحددة بمعرفة لجنة التحقق من صحة إجراءات وقواعد التقٌٌم
وذلك مقابل حق االنتفاع سنوٌا إ
وٌكون البٌع لمستثمر ربٌسً أو مجموعة من المستثمرٌن المحلٌٌن أو األجانب  ،وبتارٌ  2005/10/2انعقدت لجنة الفض
والبت المشكلة بالقرار رقم  99لسنة  ، 2004وتقدم إلى جلسة المظارٌؾ المؽلقة ثالثة عروض:
العرض األول ـ من شركة أندوراما العالمٌة على أساس البدٌل الثانً بقٌمة إجمالٌة قدرها ( 170000000جنٌه) مابة
وسبعون ملٌون جنٌه  ،ونسبة  %5من قٌمة األرض مقابل حق االنتفاع ـ شامالإ ضرٌبة المبٌعات ـ وورد بالعرض مجموعة من
التحفظات المؤثرة على قٌمة العرض المقدم منه بالنقصان أخصها [ شمول العرض لقٌمة ضرٌبة المبٌعات ـ وتحمٌل الشركة
القابضة بسداد مبلػ ( 2ملٌون جنٌه) ملٌونً جنٌه شهرٌا إ تسدد للمشتري اعتباراإ من تارٌ عقد البٌع ولمدة ثالث سنوات
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لمواجهة تكلفة العمالة الزابدة والتً سٌتم إعادة تأهٌلها وفقا إ لبرنامج تطوٌر وتنمٌة المصنع ـ أي مبلػ وقدره  72ملٌون جنٌه
اثنان وسبعون ملٌون جنٌه ُتضاؾ تخصم من مبلػ العرض فٌصٌر  98ملٌون جنٌه تخصم منها ضرٌبة المبٌعات وتقدر بحوالً
 17ملٌون جنٌه فٌصٌر العرض  81ملٌون جنٌ ه ـ تحفظ عدم مسبولٌة المشتري عن أي حوافز أو زٌادات طرأت بعد اإلعالن
عن بٌع الشركة ]
العرض الثانً ـ من اتحاد العاملٌن المساهمٌن بشركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج (محمد جمال الدٌن سعٌد البزار)
على أساس البدٌل الثانً  ،ولم ٌتضمن العرض قٌمة محددة للشراء وتضمن العرض احتساب القٌمة طبقا إ للضوابط المقررة
بقرارات اللجنة الوزارٌة للخصخصة  ،وٌكون السداد بنسبة  %25من القٌمة عند االستالم والباقً ٌقسط على خمس سنوات
ولم ٌقدم خطة للتطوٌر.
العرض الثالث ـ من نبٌل أحمد فسٌ على أساس البدٌل األول بقٌمة إجمالٌة ( 90000000جنٌه) تسعون ملٌون جنٌه ،
وطلب السداد بنسبة  %50عند قبول العرض والباقً بتقسٌط ٌتفق علٌه  ،وقد تم زٌادة القٌمة بالجلسة إلى (120000000
جنٌه) مابة وعشرون ملٌون جنٌه.
وقد أثبتت الجنة بمحضرها أن األسعار المقدمة بجلسة فض المظارٌؾ لم تصل إلى السعر األساسً  ،وفقا إ للتقٌٌم المعتمد ،
وعلى إثر ذلك حولت اللجنة المزاٌدة بالمظارٌؾ المؽلقة إلى ممارسة وعقدت مجموعة من الجلسات طلبت فٌها من المتزاٌدٌن
الثالثة جمٌعهم ولٌس المتزاٌد األعلى سعراإ تحسٌن وزٌادة أسعارهم  ،وتم كشؾ السعر األساسً للمزاٌدة أمام مقدمً
العروض كلما طلبت منهم زٌا دة العرض لعدم وصوله للقٌمة األساسٌة المعتمدة  ،ولم ٌسفر التفاوض والممارسة بٌن أصحاب
العروض الثالثة عن نتابج إٌجابٌة لبلوغ الحد األدنى للقٌمة التقدٌرٌة للبٌع وفقا إ للتقٌٌم المعتمد  ،وؼاب صاحبً العرضٌن
الثانً والثالث وسمحت اللجنة لنفسها باالستمرار فٌما أسمته التفاوض مع شركة أند وراما العالمٌة وحدها وقارنت اللجنة بٌن
عرض أندوراما العامٌة األول بتارٌ  2005/10/2والثانً بتارٌ  2005/11/28والثالث بتارٌ  ، 2005/11/28وعلى
إثر ذلك وقبل العرض على الجمعٌة العامة قامت الشركة القابضة للقطن والؽزل والنسٌج والمالبس بتنفٌذ المعاش المبكر فبلػ
من خرج على المعاش المبكر ( 1465عامل) وتم تعٌٌن ( 400عامل) لٌصبح عدد العمالة بالشركة عند البٌع ( 4421عامل).
وبتارٌ  14أؼسطس  2006وافقت المجموعة الوزارٌاة للسٌاساات االقتصاادٌة علاى اساتكمال إجاراءات بٌاع مسااهمات الماال
العام لشركة مصر شبٌن الكوم للؽازل والنساٌج  ،وبتاارٌ  2006/10/1وافقات الجمعٌاة العاماة ؼٌار العادٌاة للشاركة القابضاة
للقطن والؽزل والنسٌج والمالبس على العرض المقدم من شاركة أنادوراما العالمٌاة لشاراء األصاول الثابتاة لشاركة مصار شابٌن
الكوم للؽزل والنسٌج بادون األرض والمسااكن والناادي الرٌاضاً بمبلاػ ( 174651398جنٌاه) ماباة وأربعاة وسابعون ملٌاون
ستمابة وواحد وخمسون ألؾ وثالثمابة وثمانٌة وتسعون جنٌه  ،بخالؾ حاق االنتفااع السانوي لاألرض بواقاع  %5مان قٌمتهاا

حسب قواعد التقٌٌم المعتمدة من مجلس الوزراء وبالشروط والقواعد المبٌنة بالقرار وذلك بالمخالفة ألحكام قاانون تنظاٌم
المناقصات والمزاٌدات رقام  89لسانة  1998والاذي حظار تماماا مفاوضاة احاد مقادمً العطااءات بعاد تقادٌم
عطابه ألنه وان كان ذلك األمار مباررا ومساموح باه فاى ظال القاانون رقام  9لسانة  1983بشاان المناقصاات
والمزاٌاادات إال انااه وبصاادور القااانون رقاام  89لساانة  1998وهااو قااانون ناس ا الى قااانون أخاار فااً مجالااه
فٌنبؽً التقٌد بما ورد بنصوصه االمره وهو ما درج علٌه إفتااء الجمعٌاة العمومٌاة لقسامً الفتاوى والتشارٌع مان اناه "
وبصدور القانون رقم  89لسانة  1998بتنظاٌم المناقصاات والمزاٌادات والعمال باه وماا تضامنه مان إفصااح جهٌار عان سارٌان
أحكامه على وحدات الجهاز االدارى للدولة واإلدارة المحلٌة والهٌبات الخدمٌة واالقتصادٌة فقد أصبحت جمٌع هاذه الجهاات بماا
فٌها المحافظات خاضعة ألحكامه دون تفرقة بٌن كونها تنتمً إلى وحدات الجهاز االدارى للدولاة واإلدارة المحلٌاة التاً تسارى
علٌها األنظمة الحكومٌة او تندرج فى عداد الهٌبات العامة التً تنظمها قوانٌن ولوابح خاصة وهاذا الانهج الاذي سالكه المشارع
ٌؽاٌر نهج قانون المناقصات والمزاٌدات السابق رقم  9لسنة  1983الذي كان ٌقضى بسرٌان أحكامه علاى بعاض الجهاات فٌماا
لاام ٌاارد بشااأنه نااص خاااص فااً القااوانٌن أو القاارارات المتعلقااة بإنشااابها وتنظٌمهااا  ،وإذ عمااد المشاارع إلااى إلؽاااء ذلااك القااانون
بموجب القانون رقم  89لسنة  1998المشار إلٌه واخضع جمٌع الجهات المنصوص علٌها فً المادة الثالثة مان ماواد إصاداره
ألحكامه بصفه مطلقة دون أن ٌقٌد ذلك بما قد ٌرد من نصوص فً القوانٌن والقارارات المنشابة أو المنظماة لهاا فاناه ال منااص
من القول بخضوع وحدات اإلدارة المحلٌة ألحكامه فٌما نظمه من وسابل إلبرام العقود وأٌا كانت طبٌعتها القانونٌة.

ومن ثم بات من الواجاب وبحكام اللازوم أن تقاوم الجهاة اإلدارٌاة بإلؽااء المزاٌادة وإعاادة طرحهاا مارة أخارى
امتثاال وخنوعا ألحكام القانون إال أنهاا ارتاأت االلتفاات عان القاانون ومان ثام أضاحى مسالكها مخالفاا للقاانون
جدٌرا باإللؽاء.
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أما ما تتعلال باه اللجناة الوزارٌاة للخصخصاة مان أن بٌاع تلاك الشاركات إنماا جااء فاً أطاار برناامج معاد سالفا مان اجال
النهوض باالقتصاد المصري السٌما انه وفى ظل االقتصاد الحر والتً تبنتاه مصار مناذ عاام 1990م أضاحت الحاجاة ملحاة إلاى
تطو ٌر تلك الشركات عن طرٌق خصخصتها وض أموال جدٌدة فٌهاا وإزالاة العابء الماالً عان كاهال الموازناة العاماة للدولاة ،
فدابما ما تستخدم تلك العبارات المطاطة والهالمٌة المفرؼة من مضمونها من قبل الحكومات الفاشلة والتً تعاقبت مررا فً ظل
نظام فاسد اخل بكل مواثٌق الشرؾ واالم اناه التاً منحهاا إٌااه الشاعب أرادت بموجبهاا البحاث عان حال سارٌع لمواجهاة فشال و
تدهور األوضاع االقتصادٌة بالبالد فبدال من أن تبذل قصارى جهدها لوبد المشاكل من جذورها والبحاث عان بادٌل دون التعارض
أصول الدولة ومورثها فضلت العبث بمقادرات الشاعب المصاري ورصاٌده وأموالاه ؼٌار مكترثاة بحرماة الماال العاام وماا أضافاه
القانون علٌه من قٌود وحرص على تأكٌد ذلك فً باب مستقل له وافرد نصوص قانونٌة بعٌنها بل أن األمر وصل بها ومن

ثانٌا :مخالفة نص المادة " "131من الالبحة التنفٌذٌة للقانون
حٌث نصت المادة ( )131من الالبحة ذاتها المستبدلة بالقرارات الوزارٌة وآخرها رقم  528لسانة 2008
على أنه (ٌجب فً جمٌع الحاالت أال تجاوز مدة التأجٌر أو الترخٌص ثالث سانوات علاى أن ٌاتم قبال نهاٌاة هاذه المادة اتخااذ
إجراءات الطرح من جدٌد بإحدى الطرق المقررة قانونا إ وفى حدود أحكام هذه الالبحة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ٌجوز وفقا إ لمقتضٌات المصالحة العاماة أن ٌاتم التعاقاد لمادة تجااوز ثاالث سانوات بنااء علاى
ترخٌص من:
الوزٌر المختص فٌما ٌزٌد على ثالث سنوات وال ٌجاوز خمسا إ وعشرٌن سنة.
وزٌر المالٌة باالتفاق ماع الاوزٌر المخاتص فٌماا ٌزٌاد علاى خماس وعشارٌن سانة وال ٌجااوز خمساا إ وسابعٌن سانة  ،وتساعا إ
وتسعٌن سنة بالنسبة إلى المشروعات ذات الطبٌعة الخاصة التً تتطلب استثمارات ضخمة إلنجازها واستؽاللها.
وفً هاتٌن الحالتٌن ٌراعى أن تتضمن شروط التعاقد زٌادة المقابل سنوٌا إ بنسبة مبوٌة من قٌمته.
وفً جمٌع األحوال ٌجب تضمٌن الشروط تحدٌد المدة التً ٌتم التعاقد على أساسها ،والنص على التزام المتعاقد وعلاى نفقتاه
بإجراء ما ٌلزم من تجهٌازات وأعماال تطاوٌر وصاٌانة مساتمرة لمحال التعاقاد ضامانا إ إلعادتاه للجهاة المالكاة بحالاة جٌادة فاً
نهاٌة المدة).
وحٌث إن مفاد ما تقدم أن العمل بأحكام القاانونٌن رقماً ( )147لسانة  1962و  9لسانة  1983قاد توقاؾ اعتبااراإ مان تاارٌ
العمل بالقانون رقم ( )89لسنة  1998آنؾ الذكر فً  1998/6/8وكذلك أي حكام آخار ٌخاالؾ أحكاام هاذا القاانون ،الاذي جعال
األصاال فااً التصاارؾ فااً األراضااً المملوكااة للدولااة ووحاادات اإلدارة المحلٌااة لألفااراد سااواء بااالبٌع أو التااأجٌر أو التاارخٌص
باالنتفاااع بهااا أو ب اسااتؽالل العقااارات أمااالك الدولااة أن ٌااتم عاان طرٌااق مزاٌاادة علنٌااة ،عامااة أو محلٌااة أو بالمظااارٌؾ المؽلقااة،
واستثناء إما بطرٌق الممارسة المحدودة فً حاالت محاددة أو التعاقاد بطرٌاق االتفااق المباشار فاً حااالت عاجلاة معٌناة حصاراإ
على أن تتبع فً هذه الحاالت اإلجراءات المنصوص علٌها فً القاانون والبحتاه التنفٌذٌاة التاً تتضامن هاذه األحكاام فاً الماواد
من ( )114إلى ( )132من هذه الالبحة.
ومن حٌث ان الجهة اإلدارٌة قد وافقت على تأجٌر األراضً لمدة خمس وعشرون سنة قابلة للتجدٌد وبنسبة  %5من قٌمة
األرض المحددة بمعرفة لجنة التحقق من صحة إجراءات وقواعد التقٌٌم وذلك مقابل حق االنتفاع سنوٌا إ بالمخالفة ألحكام
القانون والذي استوجب أال تزٌد مدة التأجٌر أو الترخٌص على ثالث سنوات على أن ٌتم قبل نهاٌة هذه المدة اتخاذ إجراءات
الطرح من جدٌد بإحدى الطرق المقررة قانونا إ وفى حدود أحكام هذه الالبحة  ،وهو ما لم ٌتم  ،كما لم تتحقق شروط االستثناء
التً تجٌز زٌادة المدة بما ال ٌجاوز خمسة عشر سنة لعدم توفر الترخٌص بذلك من الوزٌر المختص  ،أو موافقة كل من وزٌر
المالٌة والوزٌر المختص على زٌادة المدة على خمس وعشرٌن سنة  ،كما لم ٌتم تضمٌن شروط التعاقد زٌادة المقابل سنوٌا إ
بنسبة مبوٌة من قٌمته.

ثالثا:مخالفة العروض لكراسة الشروط
حٌث إن الثابت من األوراق ان العرض األول المقدم من شركة أندوراما العالمٌة على أساس البدٌل الثانً مقترنا إ بمجموعاة مان
التحفظات المؤثرة على قٌمة العرض المقدم منه فألقى بتبعة تحمل ضرٌبة المبٌعات على عاتق البابع بتضمٌن الساعر لهاا  ،كماا
ألزم العرض الشركة القابضة بقٌود وشاروط مخالفاة للقاانون وكراساة الشاروط بسادادها لمبلاػ ( 2ملٌاون جنٌاه) ملٌاونً جنٌاه
شهرٌا إ إلى المشاتري اعتبااراإ مان تاارٌ عقاد البٌاع ولمادة ثاالث سانوات لمواجهاة تكلفاة العمالاة الزابادة  ،أي مبلاػ وقادره 72
ملٌون جنٌه اثنان وسبعون ملٌون جنٌه  ،فضالإ عن تحفظ عدم مسبولٌة المشتري عن أي حوافز أو زٌادات للعاملٌن طرأت بعاد
اإلعالن عن بٌع الشركة  ،وهً تحفظاات وشاروط تساتوجب اساتبعاد العارض األول لمخالفتاه للقاانون وكراساة الشاروط  ،وهاو
ذات االستبعاد الاذي ٌساتحقه العارض الثاانً المقادم مان اتحااد العااملٌن المسااهمٌن بشاركة مصار شابٌن الكاوم للؽازل والنساٌج
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(محمد جمال الدٌن سعٌد البزار) على أساس البدٌل الثانً والذي لام ٌتضامن قٌماة محاددة للشاراء وأورد تحفظاا إ ٌتعلاق بأسالوب
السداد لقٌمة ( )%75من السعر المجهول لمدة خمس سنوات.

وحٌث إنه وترتٌبا إ على ما تقدم ٌ ،بٌن أن قرار كل من اللجنة الوزارٌة والمجموعة الوزارٌة للسٌاسات
االقتصادٌة ومجلس الوزراء بالموافقة على بٌع كافة األصول الثابتة لشركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج ـ عدا
األراضً والمبانً السكنٌة ـ إلى شركة أندوراما شبٌن للؽزل والمساهم فٌها كل من "أندوراما ( )%70ـ الشركة القابضة
( )%18ـ اتحاد المساهمٌن ( ، ")%12وتأجٌر األرض لمدة  25سنة بمقابل حق انتفاع ثابت بواقع  %5من قٌمتها سنوٌا إ

تجدد لمدة مماثلة  ،قد شابه العدٌد من المخالفات الجسٌمة التً تبطله وتنحدر به إلى حد االنعدام بما ٌتعٌن معه
الحكم بإلؽاء القرار المطعون فٌه وما ٌترتب على ذلك من آثار ،أخصها بطالن عقد بٌع شركة مصر شبٌن
الكوم للؽزل والنسٌج المبرم بٌن كل من الشركة القابضة للقطن والؽزل والنسٌج والمالبس كناببة عن الدولة
بتفوٌض من وزارة االستثمار وشركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج كطرؾ بابع  ،وبٌن شركة أندوراما
شبٌن تاكستٌل كطرؾ مشتري ،وبطالن جمٌع القرارات والتصرفات التً تقررت وترتبت خالل مراحل إعداده
ونفاذه  ،ولتخٌر وتحدٌد شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج كأحد الشركات التً ٌتعٌن بٌعها على وجه السرعة ضمن
 127شركة أخرى وضرورة أن ٌتم البٌع خالل أعوام ثالثة فقط تبدأ من عام  2004وتنتهً عام  2006حال كونها من
الشركات الرابحة  ،ولمخالفة الضوابط والقواعد التً قررتها اللجنة الوزارٌة للخصخصة لتقٌٌم شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل
والنسٌج  ،وحوافز االستثمار التً قررتها ذات اللجنة الوزارٌة للمستثمرٌن ترؼٌبا إ لهم فً شراء الشركة مع أحكام قانون قطاع

األعمال العام الصادر بالقانون رقم  203لسنة  ،1991ولعدم اتساق تلك الضوابط والقواعد مع قواعد التقٌٌم
المستقرة والمعمول بها بما أدى إلى تدنً قٌمة الشركة محل البٌع  ،ولما عاصر عملٌة البٌع من مظاهر
التفرٌط والفساد فً تقٌٌم المال العام للتخلص منه وفقا إ لسٌاسات الخصخصة سالفة البٌان  ،ولبطالن تقٌٌم
شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج وعدم االلتزام بضوابط وقواعد التقٌٌم سواء المقررة بقانون قطاع
األعمال العام أو القواعد والضوابط الباطلة التً قررتها اللجنة الوزارٌة للخصخصة ،وإلهدار التقٌٌم للمال
العام  ،وإلجراء تقٌٌم شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج على أساس مركز مالً قدٌم مر علٌه عام عند الطرح وال ٌعبر
عن حقٌقة الوضع المالً لألصول محل التقٌٌم بما ٌفسد التقٌٌم وٌبطله  ،ولجنوح التقٌٌم إلى تحمٌل الدولة دٌون الشركة
مخصومة من ناتج التقٌٌم دون تحمٌله ل لمستثمر المشتري ضمن صفقة البٌع  ،ولمخالفة التقٌٌم الذي أجرته لجنة التحقق من
صحة التقٌٌم لقواعد التقٌٌم الصحٌحة التً تضمنها تقرٌر اللجنة وتدنً القٌمة التقدٌرٌة لتلك األصول فً التقرٌر الذي قام البٌع
على أساسه ،ولتأجٌر األراضً المملوكة للدولة لمدد طوٌلة دون الحصول على ترخٌص السلطات المختصة بالموافقة على تلك
المدد  ،ولتدنً مقابل االنتفاع وثباته  ،فضالإ عن عدم مدى مشروعٌة إجراءات طرح شركة مصر شبٌن الكوم للؽزل والنسٌج
للبٌع بالمزاٌدة العامة بالمظارٌؾ المؽلقة وإجراءات المفاوضات والبت والترسٌة على المشتري لمخالفة كراسة الشروط

وأحكام قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم  89لسنة  ، 1998بما ٌجعل القرار الطعٌن باطالإ بطالنا إ
مطلقا إ ٌصل إلى حد العدم ؼٌر جدٌرا باى حصانه تلحقه وهو ما ٌترب علٌه فتح مواعٌد الطعن علٌه دون
التقٌد بمواعٌد الطعن فً القرارات اإلدارٌة المنصوص علٌها فً المادة  24من قانون مجلس الدولة رقم
 47لسنة .1972
 وأخٌرا ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن مجلس الدولة وما ٌصدر عنه من أحكام إنما ٌمارس وظٌفته فً إطار مانص علٌه الدستور والقانون وفى نطاق الضاوابط المحاددة لاه فاال ٌتؽاول علاى اى سالطة مان سالطات الدولاة
ودون افتبات على اى جهة أخرى .
 إن ما ٌصدر عن مجلس الدولة من أحكام بكل ماا تحملاه مان اجتهاادات ومباادئ قانونٌاة وقضاابٌة إنماا هاوتجسٌد لقواعد العدالة المجردة والعمٌاء عن إٌه مصالح شخصٌة ومنزهة عن إٌاه أهاواء  ،فهاو وحاده ٌحٌال
نصااوص القااانون الؽامضااة المهتاازة إلااى حقااا بق تنبعااث بالحٌاااة وهااو وحااده الااذي ٌسااتطٌع أن ٌنفااذ إلااى روح
المشرع وإرادة الجماعة فٌنف فً النصوص الصماء فإذا بها تنفجر و تنبثق و تتمخض عن حقوق وواجبات
وهو وحده ٌستطٌع أن ٌساخر قاوى الدولاة وسالطان الحااكم فاً رد الحاق لصااحبه وهاو ٌعلام دابماا أن والٌاة
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القضاء أنما هً أمان ة وكلت إلٌه للفصل بٌن العباد ٌصول وٌجول فً محرابها مدافعا عنها جاهادا فاً إرسااء
قواعااد المشااروعٌة والااذود عاان الحقااوق والحرٌااات ٌنهاال دابمااا ماان قواعااد العدالااة لٌكااون الحااق أول أهدافااه
واضعا إٌاه نصب عٌنٌه لتصبح أحكامه قوة ترتعد لها الضمابر قبال أن ترتعاد لهاا األفبادة لتتحاول إلاى معااول
لهدم كل قالع الفساد لتسقط على كل من ٌرٌد أن ٌجعل من أقوات الشعب وثرواته مجاال للمضاربة والمجاملة
ناسٌن أن تلك القوامة إنما هً أمانة سوؾ ٌحاسبهم هللا علٌها قبل أن تحاسبهم شعوبهم وٌحاسبهم التارٌ .
 أمااا مااا ٌتااردد فااً االونااه األخٌاارة ماان أن األحكااام القضااابٌة تعااد الساابب االساسااى والباعااث الوحٌااد لهااروبوامتنااع االساتثمار فااً مصار فهاذا قااول باطال ٌااراد باه حاق  ،فماان المعاروؾ أن فاً أٌااه دولاة إذ هااً أرادت
تشجٌع االستثمار داخلها فان هناك مجموعة من الخطوات العملٌة الهامة التً ٌجب علٌها إتباعها حتى تصال
إلااى مبتؽاهااا فعلٌهااا أوال أن تهااا البٌبااة الداخلٌااة لالسااتثمار ووضااع أولوٌااات اقتصااادٌة للمشااروعات المااراد
تنمٌتها واالستثمار فٌها مع تحرٌر السوق وتشجٌع الصناعات الوطنٌة وتهٌبة المنا العام كال هاذا فاً إطاار
قانونً وتشرٌعً ٌتم العمل داخله لٌتم ذلك فً جو من التخصص والدراسة الجادة .
 أما ما كان ٌحدث فً الحقبة الماضٌة لم ٌكن استثمار باى معنى كان بل كان تفرٌط وإهدار فاً كال مقادراتالشعب المصري عن طرٌق تقدٌم اكبر قدر ممكن من التنازالت إلى المستثمر االجنبى وهاو ماا انعكاس بادوره
علاى تادهور االقتصاااد المصاري وتخرٌاب العدٌااد مان المشاروعات االقتصااادٌة والقومٌاة نتٌجاة البٌروقراطٌااة
اإلدارٌة والمحاوالت العدٌدة من بعض القابمٌن على األمر من عدم النهوض باالقتصاد الوطنً دون بحث عن
الدوافع واألسباب ولٌس أدل على ذلك انه ما من مشروع تم خصخصته تحت مسمى اساتثمار إال وارتابط مناذ
بداٌته بالعدٌد من المشاكل والتً التفت عنهاا الحكوماات الساابقة كماا اناه لام ٌثبات خاالل الحقباة الماضاٌة أن
هناك مشاروع تام االساتثمار فٌاه وحقاق نجاحاا ملحوظاا فاً مجالاه إنماا كاان األمار للمساتثمر لاٌس اساتثمارا
حقٌقٌا إنما كان ٌنظر وبقوة إلى كم التنازالت التً تقدمها الحكومة المصرٌة له لتصبح أموال الشعب بعد ذلك
مجاال ومرتعا لالستثمار فً بلدان أخرى واألمثلة على ذلك كثٌرة .
 إن الحماٌة القانونٌة للمستثمر هً من أبرز الضامانات التاً ٌعاد تحادو بالمساتثمرٌن إلاى إن ٌقارروا اتخااذقرار االستثمار  ،ومن ثام ٌكاون تحفٌاز المساتثمر الجااد بمنحاه ضامانات الحماٌاة مان التعارض لمخااطر البلاد
المضااٌؾ ،كااالحروب أو التااأمٌم أو المنااع ماان تحوٌاال ناااتج االسااتثمار إلااى الخااارج  ،هااذه المخاااطر ال تتعلااق
سبل حصوله علاى تعاقداتاه فاً الدولاة المضاٌفة ومادى حرصاه علاى مصاالحها
بالتعامل التجاري للمستثمر و ُ
الوطنٌة واالقتصادٌة  ،ومن ثم فإن المستثمر المخطا والذي تعتري تعاقداته شبهات الفساد ال ٌمكان اعتبااره
مستثمراإ حسن النٌة ساٌما عنادما ٌتكشاؾ الؽارض مان التعاقاد وأساالٌبه فاً انتهااك قاوانٌن الدولاة المضاٌفة
وعدم المحافظة علاى النشااط محال االساتثمار والتقااعس عان تطاوٌره ورعاٌاة العااملٌن باه  ،ومادى اإلفسااد
والتخرٌب والتدمٌر الذي ألحقه بالمشروع المسند إلٌه.
 ونحن من جانبنا لن نألو جهادا أو نختازل مجهاودا مهماا كانات صاعوبته فاا التصادي لكال محاولاة لتخرٌاباالقتصاد المصري وتجرٌفه تحت مسمى االستثمار أو الخصخصة إذا ما صدر بالمخالفة للقانون ولن ٌضاٌرنا
أن نلتفت إلى اى محاولة تردنا عن مقاصدنا وأهدافنا.
 وأٌا كان األمر ولما كان ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه قد اساتوي علاى ساوقه اخاذ باذلك فاناه ٌكاون قادصادؾ صحٌح حكم القانون وٌؽدو الطعن علٌه فاقدا لسنده القانونً السلٌم جدٌرا بالرفض.

وماان حٌااث إن ماان ٌخساار الطعاان ٌلاازم المصااروفات عمااال بحكاام المااادة  184ماان قااانون المرافعااات المدنٌااة
والتجارٌة.
فلهذه األسباب
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الحكم "
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