يجهظ انذٔنخ
ْٛئخ يفٕض ٙانذٔنخ
انًحكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب – انذائشح األٔنٗ
رمشٚش يفٕض ٙانذٔنخ ف ٙانطؼٍ سلى  20171نغُخ  57ق
انًمبو يٍ
 -1عِهط اٍكيله ٍؼل
2ـ همٌَٖ عِهط اٍكيله
3ـ مبهٕبه هضب مبهكًِ
4ـ فِٖلٖذ فبٕي كاُك
ضـــــــــــــذ
 -1ىبكٓ اٍكك يله ٍكؼل النيابُٓبثفكهزٌ هسكٌٖ مغاكٌ اةكاهح ُالؼلكِ النيزكلة لاكوكخ القٖكو لزكلاُ ا ُها
النبلٖخب
بثفهزٌب
 -2هسٌٖ مغاٌ ئكاهح الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ
بثفهزٌ"
 3ـ هسٌٖ مغاٌ ئكاهح الجِهصخ النفوٕخ
ٔرنككط نؼُككب ػهككٗ ككككى يحكًككخ انمضككبا اإلداس٘ دائككشح انًُبصػككبد االزةككبدٚخ ٔااعككزضًبس انككذائشح انغككبثؼخ –
ٔانةبدس ف ٙانذػٕ ٍٛٚسلً28502 ٔ 28501 ٙنغُخ  64لضبئٛخ ثجهغخ 2011/1/15
اإلجــــــــــشاااد
أىٌ فٔ ِٕم ا ؽل النِافق  2011/ 3/ 13أُكع ا ٍزبم  /ميفك ىغٖكت ٍكاٖنبه النؾكبمْ ثكبلي و ُاةكاهٕكخ ثفكهزٌ
ُككٖ ػكو العككبػيٖو قاك كزكبة النؾكنككخ اةكاهٕكخ الؼاٖككب ر وٕكوا ثكبلعؼو قٖككل ثغكلُ النؾكنكخ رؾككذ هقك  20171لَككيخ
. 57ع طؼيككب ػاككْ الؾك ك الفككبكه مككو مؾكنككخ ال لككب االكاهّ – دائككشح انًُبصػككبد االزةككبدٚخ ٔااعككزضًبس انككذائشح
انغككبثؼخ –ٔانةككبدس فكك ٙانككذػٕ ٍٛٚسلًكك28502 ٔ 28501 ٙنغككُخ  64لضككبئٛخ ثجهغككخ ُ2011/1/15ال بضككٔ فككٔ
ميعِقخ ب ؽكنذ النؾكنخ ب أُالً ـ ث جِ طاجبد رلفل ككل مكو الَكٖل /عكِهط اٍككيله ٍكؼل ي ُالَكٖل /همَكٌٖ عكِهط
اٍكيله ي ُالَٖلح /مبهٕبه هضب مبهكًِ ي ُالَٖلح /فِٖلٖذ فبٕي كاُك فٔ اللػِّ رلف ً اىلنبمب ئلْ الغَخ اةكاهٕخ.
صبىٖب ً ـ ث جِ اللػِٕٖو شك ًي ُفٔ العات الؼبعل ثِق ريهٖن ال واهٕو النعؼِه فَٖنب هقنٔ ( )45( ُ )27لَيخ 2010
الفبكهٕو مو الجِهصخ النفوٕخ النزلنيٖو ؽظو اٍزهبكح الاوكخ العبػيخ مو ىظ الزلاُ النؼنِ ثَب فٔ الجِهصكخ
ُالقلمبد ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ لاؼنل ثَب لنلح شَو اػزجبهاً مو  2010/2/24ص لنلح ٍزخ شكَو اػزجكبهاً
مو  2010/3/24ي ُمب ٕزورت ػاْ ملك مو آصبه ي ُأليام الجِهصكخ النفكوٕخ مفكوُفبد العاكت الؼبعكل .صبلضكب ً ـ ُفكٔ
النِضِع  :ثِق اللػِٕٖو رؼاٖ ب ً لؾٖو صلُه ؽك النؾكنخ اللٍزِهٕخ الؼاٖب ثبلهفل فٔ ملّ كٍزِهٕخ اله كوح الضبىٖكخ
مككو النككبكح ( 89مكككوهاً ب ك ب ) مككو ال سؾككخ الزيهٖنٕككخ ل ككبىِه ٍككِ هأً النككب الفككبكه ثبل ككبىِه هقك  95لَككيخ 1992
الفبكهح ث واه ُىٕو االقزفبك ُالزغبهح القبهعٖخ هق  135لَيخ ُ 1993النلبفخ ث كواه ُىٕكو الزغكبهح اللافاٖكخ هقك
 383لَيخ ُ 2004مب ٕورجط ثَكب مكو ىفكِ ي ُالنؾبلكخ ئلَٖكب هفكق أُها الكلػِّ هقك  2455لَكيخ  64ال لكبسٖخ .
ُأث ذ الهفل فٔ مفوُفبد العات النِضِػٔ.
ُطات العبػيِه فٔ فزبم ر وٕكو العؼكو الؾكك ث جكِ العؼكو شكك ُفكْ النِضكِع ثالاكب الؾكك النعؼكِه فٖكٌ
ُال لب مغلكا ثوفو اللػِٕٖو ُئليام النعؼِه ضلٍ النفوُفبد.
الوقـــــــــائع:
رقاص ُقبسغ اليياع ؽَجنب ٍِ صبثذ مو ا ُها ُمَزيلاد العؼو أه النعؼِه ضلً ا ُ ب النلػٔب ككبه قكل
أقبم اللػِّ هق  28501لَيخ  64ال لبسٖخ ثفؾٖهخ أُكػذ قا كزبة مؾكنخ ال لب االكاهّ طبلجب ً فٔ فزبمَب
الؾك ثفهخ مَزؼغاخ ثِق ريهٖن ال واه النعؼِه فٖكٌ هقك ( )45لَكيخ  2010الفكبكه مكو الجِهصكخ النفكوٕخ
النزلنو ؽظو اٍزهبكح الاوكخ العبػيخ مو ىظ الزلاُ النؼنِ ثَب فٔ الجِهصكخ ُالقكلمبد ُالزَكَٖ د الزكٔ
رزٖؾَكب الجِهصكخ لنكلح ٍكزخ أشكَو رجكلأ مكو عاَكخ  2010/3/24ريهٖكناً لكزكبة الَٖئكخ الؼبمكخ لاوقبثكخ النبلٖكخي ُفككٔ
النِضِع ثالاب ال واه النعؼِه فٌٖ ُمب ٕزورت ػاْ ملك مو آصبه ي ُئليام الغَخ اةكاهٕخ النفكوُفبد ُم بثكل
أرؼبة النؾبمبح.
ٔلبل انًذػٗ ثةفزّ ششكب نذػٕاِ
أه الاوكخ الزٔ ٕنضاَكب مكوفص لَكب ثبلؼنكل فكٔ ركلاُ ا ُها النبلٖكخ مكو ٍٖئكخ ٍكِ النكب ُأىكٌ قكل رك ئث كٌ
ثبل واه النعؼِه فٌٖ ثزبهٕـ  2010/3/3فز الزظا ميٌ ُف ب ً ليص النبكرٖو  51 ُ 50مو قبىِه ٍِ هأً النب
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الفبكه ثبل بىِه هق  95لَيخ  1992ي ُىؼٔ ػاكْ ال كواه النعؼكِه فٖكٌ ػكلم ماكوُػٖزٌ ُمقبلهزكٌ لا كبىِه ه
الجِهصكخ النفككوٕخ أصكلهد ال ككواه كُه ؽفكِ أٓ مقبلهككخ مكو الاككوكخ ُثاٖكو ئىككناهٍب ُكُه اٍكزؼنب لؾكك
النككبكرٖو  31 ُ 30مككو ال ككبىِه ي ؽٖككش صككله ريهٖككناً لكزككبة الَٖئككخ الؼبمككخ لاوقبثككخ النبلٖككخ الزككٔ رقككزص ثزِقٖككغ
الغكيا اد ُثككلُه أٍككجبة رجككوهً ُثبلنقبلهككخ ل ِاػككل الؼلكِٕخ ثبلجِهصككخ النفككوٕخ ُكُه ُعككِك أٓ فعككو َٕككلك
اٍز واه ٍِ هأً النب أُ َٕلك مفبلؼ النزؼبماٖو مغ الاوكخ أُ مفبلؼ النَبٍنٖو ثَب ي منب أكّ ئلكْ راكوٕل
أكضو مو أهثؼٖو مِظ ُالنَبً ثنفبلؼ الؼن ي ا مو النٓ ؽلا ثٌ ئلْ ئقبمخ اللػِّ النبصاخ ثبلعاجبد اٗىهخ
النكو.
ُثزبهٕـ  2010/4/22أقبم النعؼِه ضلً ا ُ اللػِّ الضبىٖخ هق  28502لَيخ  64ال لبسٖخ ثفؾٖهخ أُكػذ
قا كزبة النؾكنخ طبلجب ً فٔ فزبمَب الؾك ثفهخ مَزؼغاخ ثِق ريهٖن ال واه النعؼِه فٌٖ هق ( )27لَيخ 2010
الفككبكه مككو الجِهصككخ النفككوٕخ النزلككنو ؽظككو اٍككزهبكح الاككوكخ العبػي كخ مككو ىظ ك الزككلاُ النؼنككِ ثَككب فككٔ
الجِهصخ ُالقلمبد ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ لنلح شَو ٕجلأ مو عاَخ  2010/2/24ريهٖناً لكزبة الَٖئكخ
الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخي ُفٔ النِضِع ثالاب ال واه النعؼِه فٌٖ ُمكب ٕزوركت ػاكْ ملكك مكو آصكبه ي ُئلكيام الغَكخ
اةكاهٕخ النفوُفبد ُم بثل أرؼبة النؾبمبح.
ٔلبل انًذػٗ ثةفزّ ششكب نذػٕاِ انضبَٛخ
أه الاوكخ الزٔ ٕنضاَب موفص لَكب ثبلؼنكل فكٔ ركلاُ ا ُها النبلٖكخ مكو ٍٖئكخ ٍكِ النكب ُأىكٌ قكل رك ئث كٌ
ثبل واه النعؼِه فٌٖ ثزبهٕـ  2010/3/3فز الزظا ميٌ ُف ب ً ليص النبكرٖو  51 ُ 50مو قبىِه ٍِ هأً النب
الفبكه ثبل بىِه هق  95لَيخ  1992ف وهد لغيخ الزظانبد ػلم افزفبصَب ثيظو الكزظا ي ُىؼكٔ ػاكْ ال كواه
النعؼِه فٌٖ ػلم ماوُػٖزٌ ُمقبلهزٌ لا بىِه ه الجِهصخ النفوٕخ أصلهد ال كواه كُه ؽفكِ أٓ مقبلهكخ
مو الاوكخ ُثاٖو ئىناهٍب ُكُه اٍزؼنب لؾك النبكرٖو  31 ُ 30مو ال بىِه ي ؽٖكش صكله ريهٖكناً لكزكبة الَٖئكخ
الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ الزٔ رقزص ثزِقٖغ الغيا اد ُثلُه أٍجبة رجكوهً ُثبلنقبلهكخ ل ِاػكل الؼلكِٕخ ثبلجِهصكخ
النفوٕخ ُكُه ُعِك أٓ فعو َٕلك اٍز واه ٍِ هأً النب أُ َٕلك مفبلؼ النزؼبماٖو مغ الاوكخ أُ مفبلؼ
النَبٍنٖو ثَب ي منب أكّ ئلْ راوٕل أكضو مو أهثؼٖو مِظ ُالنَبً ثنفبلؼ الؼن ي ا مو النٓ ؽلا ثٌ ئلْ
ئقبمخ اللػِّ النبصاخ ثبلعاجبد ا ىهخ النكو.
ُرلاُلذ كل مو اللػِٕٖو هقنٔ  28502 ُ 28501لَيخ  64ال لبسٖخ أمبم ٍنً النؾكنخ ػاْ اليؾِ النجٖو
ثنؾبضو الغاَبد ؽٖش قلم الؾبضو ػو النلػٔ ثغاَخ  2010/6/12ؽبفظخ مَزيلاد طِٕذ ػاْ أهثؼخ
فَب ميَب صِهح ضِسٖخ لكل مو ال واهٕو النعؼِه فَٖنب ي ُثغاَخ
مَزيلاد ػاْ اليؾِ النجٖو ػاْ
 2010/9/28طات كل مو عِهط اٍكيله ٍؼل ثفهزٌ ػلِ مغاٌ ئكاهح شوكخ القٖو لزلاُ ا ُها النبلٖخ ي
ُهمٌَٖ عِهط اٍكيله ثفهزٌ ػلِ مغاٌ ئكاهح شوكخ القٖو لزلاُ ا ُها النبلٖخ ي ُمبهٕبه هضب
مبهكًِ ثفهزَب مَبٍنخ فٔ شوكخ القٖو لزلاُ ا ُها النبلٖخ ي ُفِٖلٖذ فبٕي كاُك ثفهزَب مَبٍنخ فٔ
شوكخ القٖو لزلاُ ا ُها النبلٖخ الزلفل اىلنبمٖب ئلْ الغَخ اةكاهٕخ طبلجٖو الؾك ثوفو اللػِٕٖو ي ُطاجِا
أع ً ةػ ه رلفاَ ي كنب قلم الؾبضو ػيَ ؽبفظزٔ مَزيلاد طِٕزب ػاْ صِه مو الَغل الزغبهٓ مإهفخ
 2009/3/16رهٖل صهزَ فٔ الزلفل ي كنب قلم الؾبضو ػو الجِهصخ النفوٕخ ؽبفظزٔ مَزيلاد طِٕزب ػاْ
صِهح مو كزبة الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ النِعٌ ثزبهٕـ  2010/2/24ئلْ هسٌٖ قعبع الؼلِٕخ ثبلجِهصخ
النفوٕخ لؼوض أمو ئصلاه قواه ثؾظو اٍزهبكح الاوكخ مو فلمبد الزلاُ ػاْ لغيخ الؼلِٕخ ي ُثناد
الغاَخ قوهد النؾكنخ ض اللػِّ هق  28502لَيخ  64ال لبسٖخ ئلْ اللػِّ هق  28501لَيخ 64
ال لبسٖخ ل هرجبط ي ُثغاَخ  2010/11/20قلم الؾبضو ػو النزلفاٖو ئػ ىب ً ثفؾٖهزٔ الزلفل فٔ اللػِٕٖو ي
ُثغاَخ  2011/1/8قوهد النؾكنخ ؽغي اللػِٕٖو لٖفله فَٖنب الؾك ثغاَخ  2011/1/15ي ُكاهذ ٍٖئخ
مهِضٔ اللُلخ ثإلاع ر وٕو ثبلوأٓ ال بىِىٔ فٔ ش ٔ اللػِٕٖو ف ِٕمٖو ي ُصوؽذ لنو ٕاب ثبةط ع
ُر لٕ مَزيلاد ُمنكواد ف الِٖمٖو الزبلٖٖو ُؽزْ الَبػخ الضبىٖخ ظَو ِٕم . 2011/1/12
ُأُكػذ ٍٖئخ مهِضٔ اللُلخ ر وٕواً ثبلوأٓ ال بىِىٔ فٔ اللػِٕٖو النيلنزٖو اهرأد فٌٖ ٍجبثٌ الؾك :
ثِق اللػِّ رؼاٖ ٖب ً ُئؽبلخ أُهاقَب ثلُه هٍِم ئلْ النؾكنخ اللٍزِهٕخ الؼاٖب لاهفل فٔ مكلّ كٍكزِهٕخ اله كوح
الضبىٖخ مو النبكح ( )89مكوهاً بكب مو ال سؾخ الزيهٖنٕخ ل بىِه ٍكِ هأً النكب الفكبكه ثبل كبىِه هقك  95لَكيخ
ُ 1992النلككبفخ ث ككواه ُىٕككو الزغككبهح القبهعٖككخ هقك  383لَككيخ ُ 2004اليفككِ ا فككوّ النورجعككخ ثَككب ي
ُئث ب الهفل فٔ النفوُفبد.
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ُرلاُلذ كل مو اللػِٕٖو أمبم ٍنً النؾكنخ ػاْ اليؾِ النجٖو ثنؾبضو الغاَبد ُثغاَزَب النيؼ لح ثزبهٕـ
 2011/1/15أصلهد ؽكنَب النعؼِه فٌٖ
ٔشٛذد انًحكًخ ككًٓب ػهٗ عُذ يٍ ئه النبكح ( )129مو قبىِه النوافؼبد النلىٖخ ُالزغبهٕخ ريص ػأ أىٌ :
" فٔ ٖو ا ؽِا الزٔ ىص فَٖب ال بىِه ػأ ُق اللػِٓ ُعِثًب أُ عِاىاً ٕكِه لانؾكنخ أه رأمو ثِقهَب كانب
هأد رؼاٖق ؽكنَب فٔ مِضِػَب ػأ الهفل فٔ مَألخ أفوٓ ٕزِق ػاَٖب الؾك ُ .ثنغوك ىُا ٍجت الِقك
ٕكِه لاقفِم رؼغٖل اللػِّ «
ُؽٖش ئه النَزهبك مو ٍنً النبكح ئىَب أعبىد لانؾكنخ أه رأمو ثِق اللػِٓ ؽزْ ٕز الهفل فٔ مَألخ أُلٖخ
ربهكخ ثنلك ا مو ثِق اللػِٓ لنعاق ر لٕو النؾكنخ ؽَجنب رَزغاٌٖ مو علٕخ اليياع فٔ النَألخ ا ُلٖخ ُليُم
الجذ فَٖب لاهفل فٔ اللػِٓي ُأىبطذ ملك ثأه ركِه ٍنً النَألخ ا ُلٖخ الىمخ لاهفل فٔ مِضِع اللػِٓ
ُأه ٕكِه الجذ فَٖب فبهعًب ػو االفزفب الِظٖهٔ أُ اليِػٔ لانؾكنخ َُٕزايم ثؾضًب فٔ ال ِاػل ال بىِىٖخ أُ
رهَٖوٍب أُ رإُٔاَب ي ف ٕغِى لانؾكنخ أه رأمو ثِق اللػِٓ ئما رِافو للَٕب مب ٕكهٔ الهفل فَٖب أُ ئما كبه
الجذ فٔ النَألخ ا ُلٖخ مؼ ِكًا لَبي ُػاْ ملك فاه ُق اللػِّ ئػنبالً لؾك النبكح  129مو قبىِه النوافؼبد
ال ٕقلغ ةهاكح القفِم ُئىنب ٍِ عِاىٓ مزوُك لنعاق ر لٕو النؾكنخ لنلّ علٕخ النَألخ ا ُلٖخ الزٔ ٕكِه
الهفل فَٖب الىمب ً لاؾك فٔ اللػِّ ُئما قلذ ثٌ النؾكنخ ال رؾلك لاِق أع ً مؼٖيب ً ثل رظل القفِمخ فٔ
اللػِّ مِقِفخ ؽزْ ٕهفل ىَبسٖب ً فٔ راك النَألخ ا ُلٖخ.
ُؽٖش اه ال بىِه قل ىبط ثزِقٖغ الغيا اد ُالزلاثٖو النيفِ ػاَٖب فٔ النِاك ( )31( ُ )30( ُ )21مو
ال بىِه كل مو هسٌٖ الجِهصخ النفوٕخ ُهسٌٖ الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ ُف ب ً لانبكح ( )21مو ال بىِه ي ُكل
مو هسٌٖ الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ ُمغاٌ ئكاهح الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ ُف ب ً لؾك النبكح ( )30مو
ال بىِه ي ص لنغاٌ ئكاهح الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ ُف ب ً لؾك النبكح ( )31مو ال بىِه ي ُل ٕيط ال بىِه ثوسٌٖ
الجِهصخ النفوٕخ ـ فٔ ٖو النبكح ( )21مو ال بىِه النابه ئلٌٖ ـ إٔخ ٍاعبد الرقبم رلاثٖو أُ عيا اد مو أٓ
ىِع ػاْ الاوكبد الن ٖلح ثبلجِهصخ ي ُمو ص فاه قواه ُىٕو الزغبهح القبهعٖخ هق  383لَيخ  2004ئم صله
ثزؼلٕل ال سؾخ الزيهٖنٕخ ل بىِه ٍِ هأً النب الفبكه ثبل بىِه هق  95لَيخ  1992ملٖهب ً ئلَٖب ئىاب لغيخ
ٍنٖذ لغيخ الؼلِٕخ ثبلجِهصخ النفوٕخ ي ُمبىؾب ً ئٕبٍب ثبلنبكح ( 89مكوهاً ب ك ب ) فٔ ؽبلخ مقبلهخ الؼلِ أُ
أٓ مو ملٕوٌٕ أُ منضاٌٖ للّ الجِهصخ ؽكبم قبىِه ٍِ هأً النب أُ السؾزٌ الزيهٖنٕخ أُ ال واهاد الفبكهح
ريهٖناً لَب ٍاعخ ارقبم رلاثٖو الزيجٌٖ ُاةىناه ي ص عيا ؽظو اٍزهبكح الؼلِ مو ىظ الزلاُ النؼنِ ثَب فٔ
الجِهصخ ُالقلمبد ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ لاؼنل ثَب ي ُعيا ؽظو رِاعل أٓ مو الؼبماٖو للّ
الؼلِ فٔ قبػخ الزلاُ ي ُلانلح الزٔ رؾلكٍب الاغيخ ي ثاٖو ٍيل مو ال بىِه ي فاه الَاعخ الزيهٖنٕخ ركِه قل
افزأرذ ػاْ افزفب مؾغِى ثيص ال بىِه لوسٌٖ الجِهصخ النفوٕخ ُهسٌٖ مغاٌ ئكاهح الَٖئخ الؼبمخ
لاوقبثخ النبلٖخ ُمغاٌ ئكاهح الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ ي ُرغبُىد افزفبصبرَب اللٍزِهٕخ ُاٍزؾلصذ ؽكنب ً
قبىِىٖب ً علٕلاً ال َٕزؾلس ثاٖو ىص راوٕؼٔ ي مقبلهخ ثنلك اللِاثط الزٔ أُعت اللٍزِه ر ٖل ال سؾخ الزيهٖنٕخ
ثَب ثنب ٕؼٖجٌ ثنقبلهخ ىص النبكرٖو ( )144( ُ )86مو اللٍزِه ُِٕعت ال لب ثؼلم كٍزِهٕخ اله وح الضبىٖخ مو
النبكح ( 89مكوهاً ب ك ب ) مو ال سؾخ الزيهٖنٕخ ل بىِه ٍِ النب الفبكه ثبل بىِه هق  95لَيخ  1992الفبكهح
ث واه ُىٕو االقزفبك ُالزغبهح القبهعٖخ هق  135لَيخ ُ 1993النلبفخ ث واه ُىٕو الزغبهح اللافاٖخ هق
 383لَيخ ُ 2004مب ٕورجط ثَب مو ىفِ ي ٍُِ مب قلذ مؼٌ النؾكنخ ثِق اللػِّ هق  2455لَيخ 64
ثغاَخ ُ 2011/1/15ئؽبلزَب ـ ثاٖو هٍِم ـ ئلْ النؾكنخ اللٍزِهٕخ الؼاٖب ئػنبالً لؾك النبكح ( )29مو قبىِه
النؾكنخ اللٍزِهٕخ الفبكه ثبل بىِه هق  48لَيخ  1979لاهفل فٔ ملّ كٍزِهٕخ اله وح الضبىٖخ مو النبكح (89
مكوهاً ب ك ب ) مو ال سؾخ الزيهٖنٕخ ل بىِه ٍِ النب الفبكه ثبل بىِه هق  95لَيخ  1992الفبكهح ث واه
ُىٕو االقزفبك ُالزغبهح القبهعٖخ هق  135لَيخ ُ 1993النلبفخ ث واه ُىٕو الزغبهح اللافاٖخ هق  383لَيخ
ُ 2004مب ٕورجط ثَب مو ىفِ .
ً
ُؽٖش ئىٌ مزْ كبه الهفل فٔ ملّ كٍزِهٕخ اله وح الضبىٖكخ مكو النكبكح ( 89مككوها ب ك ب ) مكو ال سؾكخ الزيهٖنٕكخ
ل بىِه ٍِ النب الفبكه ثبل بىِه هق  95لَيخ  1992الفبكهح ث واه ُىٕو االقزفبك ُالزغبهح القبهعٖكخ هقك
 135لَيخ ُ 1993النلبفخ ث واه ُىٕو الزغبهح اللافاٖخ هق  383لَكيخ ُ 2004مكب ٕكورجط ثَكب مكو ىفكِ ي
ٕؼل مو النَبسل ا ُلٖخ الزٔ ٕزِق ػاكْ الهفكل فَٖكب ئمكبىٖكخ الهفكل فكٔ مِضكِع الكلػِٕٖو النكبصازٖو ي ا مكو
النٓ ٕزؼٖو مؼٌ ػاْ النؾكنكخ أه ركأمو ثِقك الكلػِٕٖو النكبصازٖو رؼاٖ كب ً لؾكٖو صكلُه ؽكك النؾكنكخ اللٍكزِهٕخ
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الؼاٖب فٔ النَألخ اللٍزِهٕخ ا ُلٖخ النضبهح فٔ اللػِّ هق  2455لَيخ  64ال لبسٖخ ػن ً ثؾك النبكح ()129
مو قبىِه النوافؼبد النلىٖخ ُالزغبهٕخ
ُؽٖش ئىٌ ُقل قلذ النؾكنخ ثِق اللػِّ فٔ شكأه طاجَكب النِضكِػٔ لؾكٖو الهفكل فكٔ النَكألخ اللٍكزِهٕخ
الزٔ ٕزِق ػاَٖب الهفل فٔ العات النِضِػٔ مو اللػِّي فاه ٍبث خ ض الاق الؼبعل مو اللػِّ ئلْ الاق
النِضِػٔ ميَب ُركاٖ ٍٖئكخ مهِضكٔ اللُلكخ ثاػكلاك ر وٕكو ثكبلوأٓ ال كبىِىٔ فكٔ شك َٖب ي ال ٕؼيكٔ ػاكْ الكلُام
هفلب ً ضنيٖب ً مو النؾكنخ لاعات النَزؼغل ُئىنب ٕؼئ ئهعب ً لاهفل فٌٖ هٕضنب ٕكِه العات النِضِػٔ عبٍياً
لاهفل فٌٖ ي ُػيلسن ٕكِه ا صل مب اٍز و ػاٌٖ قلب مغاٌ اللُلخ مو أه الهفل فٔ العات النِضِػٔ ُٕائ
ثؾَت ا صل ػو الهفل فٔ العات الؼبعكل مكو الكلػِّ ي أمكب ؽٖينكب ُٕلك طاجكٔ ُقك الزيهٖكن ُاةلاكب صك ٕكز
ُق اللػِّ فٔ مِضِػَب ُف ب ً لؾك النبكح ( )29مو قبىِه النؾكنخ اللٍزِهٕخ الؼاٖب الفبكه ثبل بىِه هق 48
لَيخ  1979لؾٖو الهفل فٔ ملّ كٍكزِهٕخ ىكص فكٔ قكبىِه أُ السؾكخ الىم لاهفكل فكٔ اليكياعي فكاه ٍكنا الِقك
رغوٌٕ مؾكنخ النِضِع فٔ ضِ ر لٕوٍب لانِ الِق لاعات النِضِػٔ مو اللػِّ ُؽلً كُه طات ُق
الزيهٖن أُ قفو ُق اللػِّ ػاْ العات النِضِػٔ ُؽلً كُه ٖوً ي ُرفلَٕب لاهفل فكٔ الاكق الؼبعكل مكو
اللػِّ فٔ ضِ مب ٕزعاجٌ مو رِفو ػيفوٓ الغلٕخ ُاالٍزؼغب ي كُه أه ٕإصو فٔ ملك ٍبث خ ر لٕو النؾكنخ
ئهعب الهفل فٔ الاق الؼبعل مو اللػِّ لاهفل فٌٖ ثنيبٍجخ الهفل فٔ الاق النِضِػٔ مو اللػِّ
ُؽٖككش ئىككٌ ُػككو طاككت ُق ك ريهٖككن ال ككواهٕو النعؼككِه فَٖنككب هقنككٔ ( )45( ُ )27الفككبكهٕو مككو الجِهصككخ
النفككوٕخ النزلككنيٖو ؽظككو اٍككزهبكح الاككوكخ العبػيككخ مككو ىظ ك الزككلاُ النؼنككِ ثَككب فككٔ الجِهصككخ ُالقككلمبد
ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ لنلح شَو أُ ٕجلأ مو  2010/2/24ص لنلح ٍزخ أشَو رجلأ مو 2010/3/24ي
ُمب ٕزورت ػاْ ملك مو آصبه ي ُئليام الغَخ اةكاهٕخ النلػْ ػاَٖب النفوُفبد.
ُمو ؽٖش ئىٌ ُػو طات ُق ريهٖن ال واهٕو النعؼِه فَٖنب فاه قلكب ٍكنً النؾكنكخ عكوّ ػاكْ أه مهكبك ؽكك
النبكح ( )49مو قبىِه مغاكٌ اللُلكخ الفكبكه ثبل كبىِه هقك  47لَكيخ  1972أه ميكبط الؾكك ثِقك ريهٖكن ال كواه
اةكاهٓ النعؼِه فٌٖ ثبةلاب رِافو هكيٖو أُلَنب هكو الغلٕخ ثأه ٕككِه ئكػكب العبلكت قبسنكب ً – ثؾَكت الظكبٍو
مو ا ُها – ػاْ أٍجبة علٕخ ٕوعؼ مؼَب ئصلاه الؾك ثالاب ال واه النعؼكِه فٖكٌ ػيكل ىظكو طاكت اةلاكب ي
ُصبىَٖنب هكو االٍزؼغب ثأه ٕزورت ػاْ ريهٖن ال واه ىزبسظ ٕزؼنه ركلاهكَب مَكز ج ً فٖنكب لكِ قلكْ ثالاكب ال كواه
النعؼِه فٌٖ .
ُؽٖش ئىٌ ُػو هكو الغلٕخ فاه الجبكٓ مو ظبٍو ا ُها ـ ُثبل له ال ىم لاهفل فٔ الاق الؼبعل مكو الكلػِّ
كُه مَبً ثأصل طات اةلاب ثؼل الهفل فكٔ النَكألخ اللٍكزِهٕخ ا ُلٖكخ ـ أه الناكو ػاكْ اةكاهح النوكيٕكخ
لؾِكنخ الاوكبد ثبلَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖكخ قكل ُعكٌ كزبثكٌ النكإهؿ  2010/2/24ئلكْ هسكٌٖ قعكبع الؼلكِٕخ
ثبلجِهصخ النفوٕخ ٕاٖو فٌٖ ئلْ قواه مغاٌ ئكاهح الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ هقك ( )20لَكيخ  2009الفكبكه
فٔ  2009/8/17ثنيغ شوكخ القٖو لزلاُ ا ُها النبلٖخ مو مياُلخ الياكبط لنكلح ٍكزخ أشكَو ي ُأه الاكوكخ لك
رِا الَٖئخ ثنب ٕهٖل ئىالخ أٍكجبة النيكغ مكو مياُلكخ الياكبط ي ُلكنلك رعاكت الَٖئكخ الؼكوض ػاكْ لغيكخ الؼلكِٕخ
لؾظو اٍكزهبكح الاكوكخ مكو فكلمبد الزكلاُ لنكلح شكَو ٕجكلأ مكو ىَبٕكخ فزكوح النيكغ ي ػاكْ أال ٕكز الَكنبػ لااكوكخ
ثبالٍزهبكح ثقلمبد الزلاُ ئال ثؼل ُهُك ئفعبه مو الَٖئخ ثنب ٕهٖل ئىالخ أٍجبة النيكغ ي ُػاكْ ئصكو ملكك أصكلهد
لغيخ الؼلِٕخ ال واه النعؼِه فٌٖ ا ُ هق ( )27لَيخ  2010ثؾظو اٍزهبكح الاوكخ مو ىظ الزلاُ النؼنِ
ثَب فٔ الجِهصخ ُالقلمبد ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ ُملك لنكلح شكَو ٕجكلأ مكو عاَكخ ا هثؼكب النِافكق
 2010/2/24ريهٖككناً لكزككبة الَٖئككخ الؼبمككخ لاوقبثككخ النبلٖككخ ي ص ك أػ جككٌ قككواه لغيككخ الؼلككِٕخ ثبلجِهصككخ النفككوٕخ
النعؼِه ػاٌٖ الضبىٔ هق ( )45لَيخ  2010ثؾظو اٍزهبكح الاوكخ مكو ىظك الزكلاُ النؼنكِ ثَكب فكٔ الجِهصكخ
ُالقلمبد ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ ُملك لنلح ٍزخ أشَو رجلأ مو عاَخ ا هثؼب النِافكق 2010/3/24
ريهٖناً لكزبة الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ .
ُؽٖش ئه ال واهٕو النعؼِه فَٖنب قل صلها اٍزيبكاً ليص النبكح ( 89مكوهاً ب ك ب ) مو ال سؾخ الزيهٖنٕخ ل كبىِه
ٍِ هأً النب الفبكه ثبل بىِه هق  95لَيخ  1992الفبكهح ث واه ُىٕكو االقزفكبك ُالزغكبهح القبهعٖكخ هقك
 135لَيخ ُ 1993النلبفخ ث كواه ُىٕكو الزغكبهح اللافاٖكخ هقك  383لَكيخ  2004ي ٍُكٔ مكبكح ـ ػاكْ مكب ٍكا
الجٖكبه ـ ال رغككل لَكب ٍككيل مكو ىفككِ ال كبىِه ُرنضككل اػزكلا ً مككو الَكاعخ الزيهٖنٕككخ ػاكْ االفزفككب النؾغككِى
لاَاعخ الزاوٕؼٖخ ي ُػاْ االفزفبصبد الن وهح لكل مو هسٌٖ الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ ُمغاٌ ئكاهح الَٖئخ
النابه ئلَٖب الن وه لَنكب ثيفكٔ النكبكرٖو ( )31( ُ )30مكو ال كبىِه ي ثنكب ٕغؼكل ٍكنا الكيص مكوعؼ الؾكك ثؼكلم
كٍزِهٕزٌ لنقبلهزٌ لؾك كل مو النبكرٖو ( )144( ُ )68مو اللٍزِه ي كنب أه عكيا ؽظكو اٍكزهبكح الاكوكخ مكو
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ىظ الزلاُ النؼنِ ثٌ فكٔ الجِهصكخ ُالقكلمبد ُالزَكَٖ د الزكٔ رزٖؾَكب الجِهصكخ لاؼنكل ثَكب لنكلح شكَو ي صك
قواه اٍزنواه الغيا مارٌ قبسنب ً لنلح ٍزخ أشَو أفوّي قل ر كُه ئىناه ُف ب ً لؾكك النكبكح مارَكب ػاكْ مكب فَٖكب مكو
شجَخ ػلم اللٍزِهٕخ ي ُمو ص ٕالُ هكو الغلٕخ مزِفواً ثنكب ٕكوعؼ الؾكك ثؼكلم كٍكزِهٕزَب ُمكو صك ال لكب مكو
مؾكنخ النِضِع ثالاب ال واه النعؼِه فٌٖ ػيل ىظو النِضِع ي فل ً ػو رِفو هكو االٍزؼغب النزنضكل فكٔ
رَككغٖل اهركككبة الاككوكخ لنقبلهككبد ثَككغ رَب منككب ٕؼوضككَب لانيٕككل مككو الغككيا اد ماد الفككاخ ثزككبهٕـ رؼككبم د
الاوكخ فل ً ػنب ٕفٖجَب مكو أضكواه ٕزؼكنه ركلاهكَب ثِصكنَب ثنقبلهكخ قكبىِه ٍكِ هأً النكب ي ا مكو الكنٓ
ر لٔ مؼكٌ النؾكنكخ ثِقك ريهٖكن ال كواهٕو النعؼكِه فَٖنكب هقنكٔ ( )45( ُ )27لَكيخ  2010فٖنكب رلكنيبً مكو
ؽظو اٍزهبكح الاوكخ مو ىظ الزكلاُ النؼنكِ ثكٌ فكٔ الجِهصكخ ُالقكلمبد ُالزَكَٖ د الزكٔ رزٖؾَكب الجِهصكخ
لاؼنل ثَب لنلح شَو اػزجبهاً مو  2010/2/24ي ص لنلح ٍزخ أشَو أفوّ اػزجبهاً مو  2010/3/24ي ُمب ٕزورت
ػاْ ملك مو آصبه.
ٔإر نى ٚهك انحكى لجٕا نذٖ انطبػُ ٍٛفمذ نؼُٕا ػه ّٛنألعجبة اٜرٛخ:
اٍزيل الؾك فٔ قلبسٌ فٔ الاق النَزؼغل مو اللػِرٖو ئلْ م ِلخ رِافو ميبط الؾك ثِق ريهٖن ال كواه االكاهّ
النعؼكِه فٖكٌ ثبةلاكب ركِافو هكيككٖو ا ُ  :هككو الغلٕكخ ثكبه ٕككِه اكػككب العبلكت قبسنكب – ثؾَكت الظكبٍو مككو
ا ُها – ػاْ أٍجبة علٕخ ٕوعؼ مؼَب الؾك ثالاب ال واه النعؼِه فٌٖ ػيل ىظو طات اةلاب ُالضكبىٔ  :هككو
االٍزؼغب ثبه ٕزورت ػاْ ريهٖن ال واه ىزبسظ ٕزؼنه ركلاهكَب مَكز ج فٖنكب لكِ قلكْ ثالاكب ال كواه النعؼكِه فٖكٌ
ُمإكّ مب ر لم  ...اه الؾك النعؼِه فٌٖ قل ارقن ليهٌَ ٍيلا ل لبسٌ ثِق ريهٖن ال كواهٕو النعؼكِه فَٖنكب – مكب
فاص ئلٌٖ مو ُعِك شجَخ ػلم اللٍزِهٕخ فْ ىص النبكح ب89بمكوه مو ال سؾخ الزيهٖنٕخ لا بىِه هقك  95لَكيخ
ُ 1992اىككٌ مككو النككوعؼ اه ٕ لككْ ثؼككلم كٍككزِهٕزٌ ُالضبثككذ اه الؾكك لك ٕيككبقف النقبلهككبد الزككٔ ىَككت لااككوكخ
اهركبثَب ُالزٔ كِىذ هكو الَجت فٔ ال واه النعؼِه فٌٖ ُمغ ملكك قلكْ ثِقك ريهٖكن ٍكنٕو ال كواهٕو -ؽزكْ ال
َٕغل اهركبة الاوكخ لنقبلهبد.
ا يحم نهُؼ ٙػهٗ َص انًبدح  89يكشس ثؼذو دعزٕسٚزٓب اٌ رنط يشدٔدا ػه ّٛثبارٗ.
ؽٖش ئه الضبثذ مو معبلؼخ أؽكبم ال بىِه هق  95لَيخ  1992اه الناوع قل ميؼ الغَخ اةكاهٕخ النقزفخ أٍُغ
الَاعبد للجط أػنب الاوكبد النابه ئلَٖب ُئليامَكب ثزيهٖكن أؽككبم ال كبىِه ُملكك للكنبه اٍكز واه ٍكِ هأً
النب ُمفبلؼ النَبٍنٖو فْ الاوكبد الننكِهح ُالنزؼبماٖو مؼَب ُئٌٕ ملك اه النبكح ٍ 30بلهخ الجٖبه قل فِلكذ
الغَخ اةكاهٕخ ؽق ُق ىابط الاوكخ لنلح ال رغبُى الض صٖو ِٕمب ئما مكب فبلهكذ أؽككبم ال كبىِه ي كنكب اه الضبثكذ
مو ىكص النكبكح  89مككوه مكو ال سؾكخ الزيهٖنٕكخ لا كبىِه اه الناكوع فكِ مغاكٌ ئكاهح الجِهصكخ ُضكغ قِاػكل
الؼلكِٕخ ثبلجِهصككخ ُاه الن فكِك ث ِاػككل الؼلكِٕخ – شككوُط اكزَكبة الؼلككِٕخ ُككنلك ؽ ككِ الؼلكِ اّ مككب
ٕزنزككغ ثككٌ مككو ؽ ككِ ُفككلمبد ُرَككَٖ د ُلنككب كككبه الغككيا الن ككوه ثككبله وح ب3ب مككو ٍككنً النككبكح رزؼاككق ثؾ ككِ
ُرََٖ د رزنزغ ثَب شوكبد رلاُ ا ُها النبلٖخ ثؾك كِىَب ػلِ ثبلجِهصخ فاىَب رؼزجو مو قِاػل الؼلِٕخ
الزْ ىبط لناوع ثزيظٖنَب لنغاٌ ئكاهح الجِهصخ ُثبلزبلٔ فو ال سؾخ الزيهٖنٕخ لا بىِه كبىذ رناك ؽق ر وٕو ٍنا
الغيا ُال ُعٌ لايؼٔ ػاْ ر وٕو ٍنا الغيا ثن زلْ ىص النبكح  89مكوه ثؼلم كٍزِهٕزٌ.
انـــــــشاٖ انمبََٕٙ
ُمو ؽٖش ئه مكب َٕكل ئلٖكٌ العكبػيٖو مكو طؼكيَ ٍكِ الؾكك ث جكِ العؼكو شكك ُفكْ النِضكِع ثالاكب الؾكك
النعؼِه فٌٖ ُال لب مغلكا ثوفو اللػِرٖو ُئليام النعؼِه ضلٍ النفوُفبد
ٔ.يٍ كٛش اَّ ٔػٍ انشكم
ُمو ؽٖش ئه الؾك النعؼِه فٌٖ صله ثغاَخ  2011/1/15ي ُأقٖ العؼو النبصل ػاَٖب ثإلاع ر وٕوً قا كزكبة
النؾكنخ اةكاهٕخ الؼاٖب ثزبهٕـ  2011/3/13فاىٌ ُمو ص ٕكِه قكل أقكٖ فكٔ مٖؼكبك الَكزٖو ِٕمكب ً النيفكِ ػاٖكٌ
قبىِىب ً فٔ النبكح ( )44مو ال بىِه هق ( )47لَيخ  1972ثاأه مغاٌ اللُلخ ي ُئم اٍزِفْ العؼو ٍبسو أُضبػٌ
الاكاٖخ ا فوّ فاىٌ ٕكِه م جِالً شك ً .
وحيث انه عن الموضوع-:
ٔيٍ كٛش إٌ انًغهى ثّ ف ٙلضبا ْزِ انًحكًخ أٌ انطؼٍ أيبيٓب ٚضٛش انًُبصػخ ثشيزٓب أيبيٓب فزُضل ػهٗ
انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛصحٛح ككى انمبٌَٕ غٛش يمٛذح ثًب ٚجذ ّٚانخةٕو يٍ أعجبة أٔ دفٕع ٔ ,رنط إػًباً
نهغهطخ انًمشسح نٓب ف ٙانشلبثخ ػهٗ أككبو انمضبا اإلداس٘  ".فْ ٙزا انًؼُٗ انطؼٍ سلى  4469نغُخ 46
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ٔيٍ كٛش اٌ انذػٕٖ انةبدس فٓٛب انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛيكَّٕ يٍ نهج-:ٍٛ
انطهت األٔلُ -:ق ريهٖن ال كواهٕو النعؼكِه فَٖنكب هقنكٔ ( )45( ُ )27لَكيخ  2010الفكبكهٕو مكو الجِهصكخ
ال نفككوٕخ النزلككنيٖو ؽظككو اٍككزهبكح الاككوكخ العبػيككخ مككو ىظ ك الزككلاُ النؼنككِ ثَككب فككٔ الجِهصككخ ُالقككلمبد
ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ لنلح شَو مو  2010/2/24ص لنلح ٍزخ أشَو أفوّ مو .2010/3/24
انطهككت انضككبَ -:ٙئلاككب ال ككواهٕو النعؼككِه فَٖنككب هقنككٔ ( )45( ُ )27لَككيخ  2010الفككبكهٕو مككو الجِهصككخ
النفوٕخ.
ٔيٍ كٛش اَّ ٔيٍ انًمكشس ٔنجمكب نهمٕاػكذ األصكٕنٛخ فك ٙلضكبا يجهكظ انذٔنكخ أٌ انزؼكشع نهشكك انؼبجكم يكٍ
انذػٕٖ ٚغجك انزؼشع نهشك انًٕضٕػ ٙيُٓب كًب اَّ ٔيٍ انًمشس أٚضب أٌ انزؼشع نهشك انًٕضٕػٚ ٙغُٗ
ػٍ انجحش ٔانزؼشع ف ٙانشك انؼبجكم يُكّ  ,ثٛكذ اَكّ ٔفكٗ انًمبثكم إرا ككبٌ انفةكم فك ٙانشكك انًٕضكٕػ ٙيكٍ
انذػٕٖ ٚزٕلك ػهكٗ ثحكش يغكبنخ دعكزٕسٚخ ٚككٌٕ انفةكم فٓٛكب اصيكب نهفةكم فكٗ يٕضكٕع انكذػٕٖ ففكٗ رهكط
انحبنكخ َمكذو ثحكش انشكك انًٕضكٕػ ٙيكٍ انكذػٕٖ ػهكٗ شكمٓب انؼبجكم دٌٔ اٌ ٚككٌٕ رنكط ثًضبثكخ سفك نهشكك
انؼبجم يُٓب أ رجبٔص ػٍ يغبنخ ثحضّ إًَب ٚزى إسجبئّ نح ٍٛانزؼشع نهشك انًٕضٕػ.ٙ
ٔيٍ كٛش اَّ ٔػٍ نهت إنغبا انمشاس ٍٚانًطؼٌٕ فًٓٛب
ُؽٖش ئه انًبدح ( )129يٍ لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ ريص ػأ أىٌ  :بفٔ ٖو ا ؽِا الزٔ ىكص
فَٖكب ال كبىِه ػاكٔ ُقك الكلػِٓ ُعِثًكب أُ عكِاىاً ٕككِه لانؾكنكخ أه ركأمو ثِقهَكب كانكب هأد رؼاٖكق ؽكنَكب فكٔ
مِضِػَب ػأ الهفل فٔ مَألخ أفوٓ ٕزِق ػاَٖب الؾك ُ .ثنغوك ىُا ٍجت الِق ٕكِه لاقفِم رؼغٖكل
اللػِّ «
ُمو ؽٖش إٌ انًبدح  29يٍ انمبٌَٕ سلى  48نغُخ  1979رُظٛى انًحكًخ انذعكزٕسٚخ انؼهٛكب ر لكْب ثكأه رزكِلْ
النؾكنخ الوقبثخ ال لكبسٖخ ػاكْ كٍكزِهٕخ ال كِاىٖو ُالاكِاسؼ ػاكْ الِعكٌ اٗركٔ :أ) ئما ركوا ّ ةؽكلّ النؾكبك أُ
الَٖئبد ماد االفزفب ال لبسٔ أصيب ىظو ئؽلّ اللػبُّ ػلم كٍزِهٕخ ىص فٔ قبىِه أُ السؾخ الىم لاهفل
فككٔ اليككياع أُقهككذ الككلػِّ ُأؽبلككذ ا ُها ثاٖككو هٍككِم ئلككْ النؾكنككخ اللٍككزِهٕخ الؼاٖككب لاهفككل فككٔ النَككألخ
اللٍزِهٕخ .ة) ..........ي
ُمهبك ٍنً اليفِ أىٌ ئما روا ّ لانؾكنخ أصيب ىظو اللػِّ أه ىفكب ً فكٔ قكبىِه أُ السؾكخ الىمكب ً لاهفكل فَٖكبي
ٖو كٍزِهٓي ُعت ػاْ النؾكنخ أه رِق اللػِّ ُرؾٖل أُهاقَكب ئلكْ النؾكنكخ اللٍكزِهٕخ الؼاٖكب لاهفكل فكٔ
النَألخ اللٍزِهٕخي ُال ٕؾل مو ؽق النؾكنخ فٔ ٍنا الاأه أه ٕكِه أؽل القفِم قل كفغ ثؼكلم كٍكزِهٕخ الكيصي
ؽٖش ال ٕزؼٖو ػاَٖب فٔ ٍنا الاأه  -ػاْ مب عكوّ ػاٖكٌ قلكب ٍكنً النؾكنكخ أه رإعكل الكلػِّ أُ رؾكلك مٖؼكبكاً
لنو أثلّ اللفغ لوفغ كػِاً أمبم النؾكنخ اللٍزِهٕخ الؼاٖب ثبةعوا اد الن وهح أمبمَب ثل ٕيجأ ػاْ النؾكنكخ أه
روا ّ لَب  ٍُْ -مارَب  -أه اليص ال ىم لاهفل فٔ اللػِّ النيظِهح أمبمَب ىص ٖو كٍزِهٓي موعغ ئلابؤً
ثنؼوفخ النؾكنخ اللٍزِهٕخ الؼاٖبي أه رِق اللػِّ ُرؾٖل أُهاقَب ئلْ النؾكنخ الننكِهح.
ٔيٍ كٛكش اَكّ ٔثكبانعع ػهكٗ لكبٌَٕ عكٕق سأط انًكبل هقك  95لَكيخ ف كل ىكص فكٔ المااة  27من ه وال وادة
بالباب الثالث  /الفصل األول من القانون الم كوود – عل نن سر دأ ناو اذ كا الب اب عل لمر ا ال دوا
العاملة ف ملال األوداق المالرة  ،ورقصة بها ال دوا السي سبا د ن اطا نو نوثد من األن طة السالرة :
ن)  000ب)  000ج)  000ة)  000ه)  000و) الرمرد في األوداق المالرة 00
وسنص الماة  30من القانون الم اد إلره عل ننه رلوز وقف ن اط ال دوة إكا خالف ناواذ كا الق انون نو
الئاسه السنفركرة نو قدادا مللس إةاد الهرئة الصاةد سنفركا له نو إكا فق ة ني دط م ن دوط الس دخرص
ولذ سقذ بعة إنكاد ا بإزالة المخالف ة نو ار سومال دوط الس دخرص خ مل الم ة وبال دوط الس ي را ةة ا دئ رس
الهرئة 0
ورصةد بالوقف قداد من دئرس الهرئة لمة ال سلاوز ثمثرن روما 00فإكا انسه كه المة ةون قراذ ال دوة
بإزالة األرباب السي سذ الوقف من نللها ،سعرن عدض األمد عل مللس اإلةاد إلصةاد قداد بإلغاء السدخرص
وسنص الماة  31من القانون كاسه عل ننه لمللس إةاد الهرئة إكا قاذ خطد رهةة ارسقداد روق المال نو
مصالح المرا مرن في ال دوة نو المسعاملرن معها نن رسخك ما رداه من السةابرد اآلسرة :
ن -سولره سنبره إل ال دوة
ب -منا ال دوة من مزاولة ول نو بعض األن طة المدخص لها بمزاولسها 0
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االنعق اة للن د ف ي نم د
ج -مطالب ة دئ رس ملل س إةاد ال دوة ب ةعو الملل س إل
المخالفا المنروبة إل ال دوة واسخاك المزذ ناو إزالسها ،وراضد السماع مللس اإلةاد في كه الاالة ممثل
نو نوثد عن الهرئة 0
ة -سعررن عضو مداقب ف ي ملل س إةاد ال دوة وكل م للم ة الس ي را ةة ا ملل س إةاد الهرئ ة  ،ورو ون له كا
العضو الم ادوة في مناق ا المللس وسرلرل دنره فرما رسخك من قدادا 0
 ا ل ملل س اإلةاد وسعر رن مف وض إلةاد ال دوة م قس ا لا رن سعر رن ملل س إةاد لةر ة ب األةا القانونر ةالمقدد 0
و -إلزاذ ال دوة المخالفة بزراة قرمة السأمرن الموةع فرها 0
ومن حيث انه قة صةر قرار وزير التجار الخارجية رقم  283لسنة  2004بتعةيل الالئحاة التنفيذياة لااانون
ر وق دنس الم ال دق ذ  55لر نة  1552الص اةد بق داد وزر د االقسص اة والسل اد الخادلر ة دق ذ  135لر نة
 1553ونضاف عة م واة لمئا ة منه ا الم اة 95مو ددا" وقاة نصات ت ال المااة ا سمر م و ل بودص ة
رلم سقرة به ال دوا المدخص لها من الهرئة بالعمل في ملال األوداق المالرة السي سبا د ن اطها به ا  ،ور سذ
القرة مقابل الدرذ واال سدام المقددرن بالماة  15من ق انون ر وق دنس الم ال ورص ةد باألاو اذ وال دوط
المن مة لقرة سلم ال دوا بالبودصة قداد من مللس إةادسها  ،وال روون كا القداد ناف كا إال بع ة اعسم اةه م ن
الهرئة
وتاانا الم ااة "89مكااررا أ عل ان سو ون ال دوا المقر ة بالبودص ة وفق ا للم اة الر ابقة نعض اء به ا
ورصةد بقواعة العضورة بالبودصة قداد من مللس إةاد البودصة رعمل به اعسماةه من الهرئة
وتنا الماة "  89مكررا "ب عل ان سوون لعضورة عل الناو المبرن فرما رل -:
 -1عضو منفك رقوذ بالسرورة وسنفرك عملرا ال داء بالهامس
 -2عضو منفك رقوذ بالسرورة
 -3عضو منفك رقوذ بالسرورة من خمل ااة نمناء الاف
 -4المسعاملون الدئرررون ورقوذ بمزاولة ن اط السعامل في الرنةا الاوومرة
 -5نمناء الاف .
وتنا الماة "89مكررا ج عل انه سخسص البودصة بالساقق م ن ار سمداد س وافد المع اررد واال سداطا
الفنرة والمالرة لول عضو بها
وعل البودصة نخطاد الهرئة بما رصةد م ن األعض اء او الم ةردرن ل ةرهذ او ممثل رهذ او المن ةوبرن ع نهذ نثن اء
مزاولة العمل ةاخ ل البودص ة م ن مخالف ا ألاو اذ ق انون ر وق دنس الم ال وق انون اإلر ةاع والقر ة المدو زي
لألوداق المالرة ......
وتنا الماة " 89مكررا ة عل ان ه وف لمر ا األا وال الس ي سسطل ب إل داء سفس رم عل نعم ال العض و
لربب رسعلق بأوضاعه او بمزاولة ن اطه ف البودصة رسعرن عل البودصة إبمغ الهرئة فودا إلل داء السفس رم
المزذ وللهرئة ف ربرل كلم االرسعانة بالعاملرن بالبودصة الكرن رد اهذ دئررها.
لللنة العضورة بالبودصة ف االة مخالفة العضو او اأ من مةردره او منةوبره او ممثلره لةأ البودصة ألاواذ
قانون روق دنس المال وقانون اإلرةاع والقر ة المدو زي او الئاسهم ا السنفركر ة او الق دادا الص اةد سنفر كا له ا
اسخاك ااة السةابرد اآلسرة:
 -1السنبره إل المخالفة وعةذ سوداد ا
 -2اإلنكاد باسخاك السةابرد المنصوص علرها ف البنة  3السالي
 -3ا د ارسفاة العضو من ن ذ السةاول المعمول بها ف ف البودص ة والخ ةما والسر هرم الس ي سسراه ا
البودصة للعمل بها ووكلم ا د سوالة اأ من العاملرن لةأ العضو ف قاعة السةاول وكلم للمة الس ي سا ةة ا
للنة العضورة.
أساسااا ا ا مااال
وماان حيااث أن األصاال أن السا لة التنفيذيااة ى تتااول التنااريعو وانمااا ياااوم اختصاصا ا
ً
الااوانين واحكاام تنفياذ او يار أناه اساتنناذ مان اذا األصال وتحاي ًااا لتعااون السا لات وتساانة او ااة اة
نلاق األ مال التنريعيةو ومان ذلال اصاةار ال اوائال الالزماة
الةستور الي ا حاىت محةة أ ماىً تةخل
لتنفيذ الاوانين الاضية رقم  5لسنة  5قضائية ةستورية بج سة  1986/5/17جـ 3ةستورية صـ"327
ٔيٍ كٛش أٌ انعئحخ انزُفٛزٚكخ نمكبٌَٕ عكٕق سأط انًكبل انةكبدسح ثمكشاس ٔصٚكش االزةكبد ٔانزجكبسح انخبسجٛكخ سلكى
 135لَيخ 1993ي النؼللخ ث واه ُىٕو الزغكبهح اللافاٖكخ هقك  383لَكيخ ُ 2004الكنٓ ثنِعجكٌ أضكٖ ئلكْ ال سؾكخ
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الزيهٖنٕخ النابه ئلَٖب النِاك ( 89مكوهاً) ُ ( 89مكوهاً ب أ ب) ُ ( 89مككوهاً ب ة ب) ُ ( 89مككوهاً ب ط ب) ُ (89
كت
مكوهاً ب ك ب) ُ ( 89مكوهاً ب ٍكـ ب) ُ ( 89مككوهاً ب ُ ب) فالتزمت أحكاتاا قلنتا حي كتكي اتى لطت يتط
يحق قلمال في قإلشرقف حقلرقاأ لط لمال قلأحرص  ،ف ص قلماىة ( 89ماررق ) مي ذه قلال ك لطت يتط
ك يحق قلمال في قلتماى قرقر مجطس إىقرة قلأحرص أنحقلى لضحك قلشراا أالأحرص  ،ح صت قلمتاىة (89
ماررقً ج) لط ضرحرة إخ ار ك يحق قلمال أالمخالفا قلتي ترتاأها ي مي قلشراا قلعامط في قلأحرص ح
ي مي مىكري ذه قلشراا ح م ىحأكها ح ممثطكها لطتكنكق في ذه قلمخالفا  .غير أن ألالئحةراألالفيذيةيراأالور ي أ
هيحاأس قألالم لأخ الذتأهةلألالو ي أ خ جتأعلىأموفضىأنةك مهأةي أيصتأفر ألالمر (أ 89أمكر لأ أعلرىأمر أ
نطلوتأعليهأ"ف لبي "أيمك ألفخ ةه أقبلألالش ك تألالمخ الذاأ،أ هىأف أةويواألألمر أ أفدر أن أفكر أ"جرتل لت"أ
ف قعأعلىأهةهألالش ك تأ،أكم أخ الذتأنةك مألالو ي أةي أجدلتأف قيعأهةهألالجرتل لتأمر أسرلطاأمر أنطلورتأعليرهأ
"الجياألالدض يا"أ،أمخ الذاأبةالكأيص صألالم ل أن ق مأ  8أ أ  21أ أ  30أ أ  31أم أق ي أس قأ نسألالمر لأ
لالص أب الو ي أ قمأ95أالسياأ1992أ لالمشر ألاليرهألالفر أجدلرتأ حريسألالايحراألالد مراأالل ق براألالم اليراأهر ألالسرلطاأ
لالمخفصاأبف قيعألالجتل لتألالف أ تأف ألالو ي أعلىأسربيلألالةصر أ فور أالمر أفور مأفيمر أعر لأمر أخ الفرهألالمر (أ
 21أمر ألالور ي أالكررلأمر أ حرريسألالب صرراألالمصر ياأب المشر كاأمررعأ حرريسألالايحرراأ ٔيككٍ صككى فككوٌ انًككٕاد (89
يكشساً) ٔ ( 89يكشساً " أ ") ٔ ( 89يكشساً " ة ") ٔ ( 89يكشساً " ط ") ٔ ( 89يكشساً " د ") ٔ ( 89يكشساً "
ْـ ") ٔ ( 89يكشساً " ٔ ")ألالمض فا ثمشاس ٔصٚش انزجبسح انذاخهٛخ سلى  383نغُخ  2004إنٗ انعئحخ انزُفٛزٚخأ نى
رمزةش ػهٗ رفةٛم يب ٔسد ثبنمبٌَٕ يٍ َةكٕ لبََٕٛكخ ٔ ,إًَكب أَشكاد ٔاعكزحذصذ ٔػكذنذ انؼذٚكذ يكٍ َةكٕ
انمبٌَٕ  ,فاَشاد نجُخ رغًٗ (نجُخ انؼضٕٚخ ثبنجٕسصكخ) دٌٔ أٌ رزضكًٍ أ٘ يكٍ َةكٕ انمكبٌَٕ يكب ٚشكٛش إنكٗ
يبْٛزٓب ٔدٔسْب ٔضشٔسرٓب ٔ ,خٕنزٓب انعئحخ انزُفٛزٚخ ثًٕجت انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح ( 89يكشساً ( د ) عهطبد
نى ٚمشسْب نٓب انمبٌَٕ ثزٕلٛغ جضاااد ـ أعًزٓب رذاثٛش ـ ف ٙكبنكخ يخبنفكخ انؼضكٕ أٔ أ٘ يكٍ يذٚشٚكّ أٔ يُذٔثٛكّ أٔ
يًضه ّٛنذٖ انجٕسصخ ألككبو لبٌَٕ عٕق سأط انًبل أٔ ائحزّ انزُفٛزٚخ أٔ انمشاساد انةبدسح رُفٛزا نٓب:
أٔنٓب ـ انزُج ّٛإنٗ انًخبنفخ ٔػذو ركشاسْب.
ٔصبَٓٛب ـ اإلَزاس ثبرخبر انزذاثٛش انًُةٕ ػهٓٛب ف ٙانجُذ ( )3انزبن.ٙ
ٔصبنضٓب (كظش اعزفبدح انؼضٕ يٍ َظى انزذأل انًؼًٕل ثٓب ف ٙانجٕسصكخ ٔانخكذيبد ٔانزغكٓٛعد انزك ٙرزٛحٓكب
انجٕسصخ نهؼًم ثٓب ٔ ,كزنط كظش رٕاجذ أ٘ يٍ انؼبيه ٍٛنذٖ انؼضٕ ف ٙلبػخ انزذأل ٔرنط نهًذح انز ٙرحكذدْب
نجُخ انؼضٕٚخ) ٔ ,يُح رهط انهجُخ عهطخ يطهمخ ثغٛش عُذ يكٍ انذعكزٕس ٔانمكبٌَٕ فك ٙرحذٚكذ انًكذح انزك ٙرشاْكب
إلػًكبل جضائك ٙكظككش ااعكزفبدح يكٍ َظككى انزكذأل فك ٙانجٕسصككخ ٔانزغكٓٛعد انزك ٙرزٛحٓككب انجٕسصكخ نهؼًكم ثٓككب
ٔكظش رٕاجذ انؼبيه ٍٛنذٖ انؼضٕ ف ٙلبػخ انزذأل ثغٛش كذ ألةٗ ٚزُبعت يغ انًخبنفخ  ,كًب جؼهذ إٚمكبع ْكزا
انجضاا نٛظ يحذداً ػٍ يخبنفخ ثزارٓب يٍ انًخبنفكبد ٔ ,إًَكب أنهمزكّ ػهكٗ يجًكم يخبنفكبد أكككبو لكبٌَٕ عكٕق
سأط انًبل أٔ ائحزّ انزُفٛزٚخ أٔ انمشاساد انةبدسح رُفٛزا نًٓب.
ٔيٍ كٛش إَّ يزٗ كبٌ يب رمذو ي ٔكبٌ انمبٌَٕ لذ َبن ثزٕلٛغ انجضاااد ٔانزذاثٛش انًُةٕ ػهٓٛب ف ٙانًٕاد
( )31( ٔ )30( ٔ )21يٍ انمبٌَٕ كم يٍ سئٛظ انجٕسصخ انًةشٚخ ٔسئٛظ انٓٛئخ انؼبيخ نهشلبثخ انًبنٛخ ٔفمكب ً
نهًبدح ( )21يٍ انمبٌَٕ ٔ ,ككم يكٍ سئكٛظ انٓٛئكخ انؼبيكخ نهشلبثكخ انًبنٛكخ ٔيجهكظ إداسح انٓٛئكخ انؼبيكخ نهشلبثكخ
انًبنٛخ ٔفمب ً نحكى انًبدح ( )30يٍ انمكبٌَٕ  ,صكى نًجهكظ إداسح انٓٛئكخ انؼبيكخ نهشلبثكخ انًبنٛكخ ٔفمكب ً نحككى انًكبدح
( )31يٍ انمبٌَٕ ٔ ,نى ُٚط انمبٌَٕ ثشئٛظ انجٕسصخ انًةشٚخ ـ ف ٙغٛش انًبدح ( )21يٍ انمبٌَٕ انًشكبس إنٛكّ
ـ أٚخ عهطبد ارخبر رذاثٛش أٔ جضاااد يٍ أ٘ َٕع ػهٗ انششكبد انًمٛذح ثبنجٕسصخ ٔ ,يكٍ صكى فكوٌ لكشاس ٔصٚكش
انزجبسح انخبسجٛخ سلكى  383نغكُخ  2004إر صكذس ثزؼكذٚم انعئحكخ انزُفٛزٚكخ نمكبٌَٕ عكٕق سأط انًكبل انةكبدس
ثبنمبٌَٕ سلى  95نغُخ  1992يضكٛفب ً إنٓٛكب إَشكبا نجُكخ عكًٛذ نجُكخ انؼضكٕٚخ ثبنجٕسصكخ انًةكشٚخ ٔ ,يبَحكب ً
إٚبْب ثبنًبدح ( 89يكشساً " د " ) ف ٙكبنخ يخبنفكخ انؼضكٕ أٔ أ٘ يكٍ يذٚشٚكّ أٔ يًضهٛكّ نكذٖ انجٕسصكخ ألكككبو
لبٌَٕ عٕق سأط انًبل أٔ ائحزّ انزُفٛزٚخ أٔ انمشاساد انةبدسح رُفٛزاً نٓب عهطخ ارخبر ركذاثٛش انزُجٛكّ ٔاإلَكزاس
 ,صى جضاا كظش اعزفبدح انؼضٕ يٍ َظى انزذأل انًؼًٕل ثٓب ف ٙانجٕسصخ ٔانخذيبد ٔانزغٓٛعد انزك ٙرزٛحٓكب
انجٕسصخ نهؼًم ثٓب ٔ ,جضاا كظش رٕاجذ أ٘ يٍ انؼبيه ٍٛنذٖ انؼضٕ ف ٙلبػخ انزكذأل ٔ ,نهًكذح انزك ٙرحكذدْب
انهجُخ  ,ثغٛش عُذ يٍ انمبٌَٕ  ,فوٌ انغهطخ انزُفٛزٚخ رككٌٕ لكذ افزاركذ ػهكٗ اخزةكب يحجكٕص ثكُص انمكبٌَٕ
نككشئٛظ انجٕسصككخ انًةككشٚخ ٔسئككٛظ يجهككظ إداسح انٓٛئككخ انؼبيككخ نهشلبثككخ انًبنٛككخ ٔيجهككظ إداسح انٓٛئككخ انؼبيككخ
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نهشلبثككخ انًبنٛككخ ٔ ,رجككبٔصد اخزةبصككبرٓب انذعككزٕسٚخ ٔاعككزحذصذ ككً كب ً لبََٕ ٛكب ً جذٚككذاً ا ٚغككزحذس ثغٛككش َككص
رششٚؼ , ٙيخبنفخ ثنلك اللِاثط الزٔ أُعت اللٍزِه ر ٖل ال سؾخ الزيهٖنٕخ ثَكب ثنكب ٕؼٖجكٌ ثنقبلهكخ ىكص النكبكرٖو
( )144( ُ )86مككو اللٍككزِه ُِٕعككت ال لككب ثؼككلم كٍككزِهٕخ اله ككوح الضبىٖككخ مككو النككبكح ( 89مكككوهاً ب ك ب ) مككو
ال سؾككخ الزيهٖنٕككخ ل ككبىِه ٍككِ النككب الفككبكه ثبل ككبىِه هق ك  95لَككيخ  1992الفككبكهح ث ككواه ُىٕككو االقزفككبك
ُالزغبهح القبهعٖخ هقك  135لَكيخ ُ 1993النلكبفخ ث كواه ُىٕكو الزغكبهح اللافاٖكخ هقك  383لَكيخ ُ 2004مكب
ٕورجط ثَب مو ىفِ ياأليش انز٘ ٚزؼ ٍٛيؼّ انزمشٚش نهحكى ثٕل انذػٕٖ رؼاٖ ب فٔ ش َب النِضكِػٔ ُئؽبلكخ
أُهاقَب ثلُه هٍِم ئلْ النؾكنخ اللٍزِهٕخ الؼاٖب ػن ثؾك النكبكح ب29ب مكو قكبىِه النؾكنكخ اللٍكزِهٕخ الؼاٖكب
لاهفل فْ ملّ كٍزِهٕخ اله كوح الضبىٖكخ مكو النكبكح ب89مككوه كب مكو ال سؾكخ الزيهٖنٕكخ ل كبىِه ٍكِ هأً النكب
ُالنلبفخ ث واه ُىٕو الزغكبهح القبهعٖكخ هقك  283لَكيخ ُ 2004اليفكِ ا فكوّ النورجعكخ ثَنكب ُئم مٍكت
الؾك النعؼِه ئلْ ملك فبىٌ ٕكِه صبك صؾٖؼ ؽك ال بىِه ُٕالُ العؼو ػاٖكٌ مهز كلا لفكؾٖؼ ؽكك ال كبىِه
علٕو الز وٕو ثبلوفو.
ٔيٍ كٛش اَّ ٔػٍ نهت ٔل انزُفٛز ٔانز٘ عجك أسجبئّ نح ٍٛانفةم ف ٙانشك انًٕضٕػ ٙيٍ انذػٕٖ
ُؽٖككش ئه النَككز و ػاٖككٌ فككٔ قلككب النؾكنككخ اةكاهٕككخ الؼاٖككب أىككٌ مككغ قٖككبم اليككياع النَككزؼغل م زوىككب ً ثككبليياع
النِضِػٔ أمبم مؾبك مغاٌ اللُلخ فٔ ُقذ ُاؽلي فاه الهفل فٔ الاكق الؼبعكل ال ٕزؼكبهض مكغ ُقك الَكٖو
فككٔ الككلػِّ ؽزككْ ٕهفككل فككٔ مَككألخ أُلٖككخي ئم ئه لكككل مككو ال لككبسٖٖو مغككب ػناككٌ النَككز ل فبل لككب فككٔ العاككت
النَزؼغل ٕجيْ ػاْ هكئ الغلٕخ ُاالٍكزؼغب أٓ ٕ ك ػيكل ئصكلاه ؽكك ُقزكٔ مجيكبً ظكبٍو ا ُها ُال ٕنكٌ
أصل طاكت اةلاكب ي ُال ٕ ٖكل النؾكنكخ الزكٔ أصكلهرٌ ػيكل ىظكو الاكق النِضكِػٔي ُئىكٌ ٕكيُ أصكوً مكو ركبهٕـ
صلُه الؾك ا فٖو ثبػزجبهً ؽكنب ً فبص ً فٔ مِضِع النيبىػخي ُاعت اليهبم َُٕ ط ثبلزبلٔ الؾك الفبكه فٔ
طات ُق الزيهٖن ي ُمو ص ف رؼكبهض ثكٖو ال لكب ثِقك ريهٖكن ال كواه النعؼكِه فٖكٌي ُُقك الكلػِّ ُئؽبلكخ
أُهاقَككب ئلككْ النؾكنككخ اللٍككزِهٕخ الؼاٖككب لاهفككل فككٔ مككلّ كٍككزِهٕخ اليفككِ ال بىِىٖككخ الزككٔ َٕككزيل ئلَٖككب ال ككواه
النعؼِه فٌٖ ه الهفل فٔ كٍزِهٕخ اليص أُ اليفِ الزٔ ؽلكرَب النؾكنخي ُئه كبه الىمب ً لاهفل فٔ طات
ئلاب ال واه النعؼِه فٌٖي ٍُِ مِضِع اللػِّي فاىٌ لٌٖ الىمب ً لاهفل فٔ العات النَزؼغلي ٍُِ طات ُق
ريهٖككن ال ككواهي لككنا ٕكهككٔ لِقك الزيهٖككن أه ٕزككِافو هكيككب الغلٕككخ ُاالٍككزؼغب ُٕكهككٔ لزككِافو هكككو الغلٕككخ أه ركككِه
اليفِ ال بىِىٖخ الزٔ أٍزيل ئلَٖب ال واه النعؼِه فٌٖي ثؾَت الظبٍو ُكُه رااال فٔ النِضِعي ماكِكب ً فٔ
كٍزِهٕزَبي أُ ٕوعؼ فٔ ىظو النؾكنخ أىَب ٖو كٍزِهٕخ منب ٕوعؼ مؼٌ الؾك ثؼكلم كٍكزِهٕزَب ُمكو صك ثالاكب
ال واه النعؼِه فٖكٌ ػيكل ىظكو النِضكِع ".انًحكًكخ اإلداسٚكخ انؼهٛكب ـ انطؼكٍ سلكى  47 /9274ق ػهٛكب ـ جهغكخ
) 2001/12/29
ٔيككٍ كٛككش إٌ لضككبا ْككزِ انًحكًككخ ٚجككشٖ ػاككْ اه ميككبط الؾكك ثِقك ريهٖككن ال ككواه اةكاهٓ ٍككِ رككِافو هكيككبه
أٍبٍٖبه فٔ طات ُق الزيهٖن :
أٔنًٓب  :هكو الغلٕخ ثأه ٕ ِم العات ثؾَت الظبٍو مو ا ُها ػاْ أٍجبة ٕوعؼ مؼَب الؾك ثبةلاب .
صبَٓٛب :هكو االٍزؼغب ثبه ٕزورت ػاْ ريهٖن ال واه ىزبسظ ٕزؼنه رلاهكَب فٖنب لِ قلْ ثالابسٌ .
كًب اَّ لذ جشٖ لضبا ْزِ انًحكًخ ػاْ أىٌ طج ب ؽكبم اللٍزِه ُال بىِه فبه هقبثخ ال لكب اةكاهٓ ُمؾكبك
مغاٌ اللُلخ ػاْ ال واهاد اةكاهٕخ ٍْ هقبثخ ماوُػٖخ رَاعَب ػاْ ال واهاد النعؼِه ػاَٖكب لزيىَكب ثنٖكياه
ال بىِه ُالاوػٖخ ُالنفاؾخ الؼبمخ فزااَٖب أُ رِق ريهٖكنٍب لكِ رجكٖو لَكب صكلُهٍب مقبلهكخ لا كبىِه أُ اه الغَكخ
اةكاهٕخ ر بػَذ ػو ئصلاه قواه ٕايمَب ال بىِه ثاصلاهً .أُ اىؾوافَب ػو الابٕخ الِؽٖلح الزكْ ؽكلكٍب اللٍكزِه
ُال بىِه لَ مخ رفوفبد اةكاهح ٍُْ رؾ ٖق الفبلؼ الؼبم ئلْ رؾ ٖق ٖو ملك مو ا كواض ٖكو الناكوُػخ
لغَخ اةكاهح ُٕ .ايم ال بضٔ اةكاهٓ فٖنب ٕ لْ ثِق ريهٖكنً مكو قكواهاد ئكاهٕكخ ثؾَكت الظكبٍو مكو ا ُها
ُفْ الؾلُك الزْ ٕ زلَٖب ال لب ثِق الزيهٖن ػاْ مب ٕجلُ ظبٍوا مكو ػكلم ماكوُػٖزٌ فلك ػكو ركِافو ىزكبسظ
ٕزؼنه رلاهكَب ػاْ االٍزنواه فكْ الزيهٖكن مكب لك ِٕقك أصكو ال كواه ٖكو الناكوُع ػاكْ ٍكجٖل االٍكزؼغب ي ٍُكنً
الوقبثكخ لاناكوُػٖخ الزكْ ٕ كِم ػاَٖككب قلكب مؾكبك مغاكٌ اللُلكخ ال رؾككل النؾكنكخ ثن زلكبٍب فَٖكب مؾككل اةكاهح
مفكلهح ال واهيفكْ أكا ُاعجبرَكب ُمجبشكوح ىاكبطَب فكْ رَكٖٖو النوافكق الؼبمكخُ .ئكاهرَكب أُ فكْ مجبشكوح الَككاعخ
اةكاهٕكخ ُالزيهٖنٕكخ لَكاعبرَب الننيِؽكخ لَكب طج كب لالٍكزِه ُال كبىِه ".انطؼُكبٌ سلًكب  1819 ٔ 2514نغكُخ 35
ق.ع جهغخ 1993 -5 -2ب
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ٔكٛكش إَكّ ٔػككٍ سككٍ انجذٚككخ فكوٌ انجكبد٘ يككٍ هكبْش األٔساق ـ ٔثبنمكذس انككعصو نهفةكم فكك ٙانشكك انؼبجككم دٌٔ
يغككبط ثأصككل طاككت اةلاككب ثؼككل الهفككل فككٔ النَككألخ اللٍككزِهٕخ ا ُلٖككخ ـ أه الناككو ػاككْ اةكاهح النوكيٕككخ
لؾِكنخ الاوكبد ثبلَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖكخ قكل ُعكٌ كزبثكٌ النكإهؿ  2010/2/24ئلكْ هسكٌٖ قعكبع الؼلكِٕخ
ثبلجِهصخ النفوٕخ ٕاٖو فٌٖ ئلْ قواه مغاٌ ئكاهح الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ هقك ( )20لَكيخ  2009الفكبكه
فٔ  2009/8/17ثنيغ شوكخ القٖو لزلاُ ا ُها النبلٖخ مو مياُلخ الياكبط لنكلح ٍكزخ أشكَو ي ُأه الاكوكخ لك
رِا الَٖئخ ثنب ٕهٖل ئىالخ أٍكجبة النيكغ مكو مياُلكخ الياكبط ي ُلكنلك رعاكت الَٖئكخ الؼكوض ػاكْ لغيكخ الؼلكِٕخ
لؾظو اٍكزهبكح الاكوكخ مكو فكلمبد الزكلاُ لنكلح شكَو ٕجكلأ مكو ىَبٕكخ فزكوح النيكغ ي ػاكْ أال ٕكز الَكنبػ لااكوكخ
ثبالٍزهبكح ثقلمبد الزلاُ ئال ثؼل ُهُك ئفعبه مو الَٖئخ ثنب ٕهٖل ئىالخ أٍجبة النيكغ ي ُػاكْ ئصكو ملكك أصكلهد
لغيخ الؼلِٕخ ال واه النعؼِه فٌٖ ا ُ هق ( )27لَيخ  2010ثؾظو اٍزهبكح الاوكخ مو ىظ الزلاُ النؼنِ
ثَب فٔ الجِهصخ ُالقلمبد ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ ُملك لنكلح شكَو ٕجكلأ مكو عاَكخ ا هثؼكب النِافكق
 2010/2/24ريهٖككناً لكزككبة الَٖئككخ الؼبمككخ لاوقبثككخ النبلٖككخ ي ص ك أػ جككٌ قككواه لغي كخ الؼلككِٕخ ثبلجِهصككخ النفككوٕخ
النعؼِه ػاٌٖ الضبىٔ هق ( )45لَيخ  2010ثؾظو اٍزهبكح الاوكخ مكو ىظك الزكلاُ النؼنكِ ثَكب فكٔ الجِهصكخ
ُالقلمبد ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ ُملك لنلح ٍزخ أشَو رجلأ مو عاَخ ا هثؼب النِافكق 2010/3/24
ريهٖناً لكزبة الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ .
ُؽٖش ئه ال واهٕو النعؼِه فَٖنب قل صلها اٍزيبكاً ليص النبكح ( 89مكوهاً ب ك ب ) مو ال سؾخ الزيهٖنٕخ ل بىِه
ٍِ هأً النب الفبكه ثبل بىِه هق  95لَيخ  1992الفبكهح ث واه ُىٕكو االقزفكبك ُالزغكبهح القبهعٖكخ هقك
 135لَيخ ُ 1993النلبفخ ث كواه ُىٕكو الزغكبهح اللافاٖكخ هقك  383لَكيخ  2004ي ٍُكٔ مكبكح ـ ػاكْ مكب ٍكا
الجٖكبه ـ ال رغككل لَكب ٍككيل مكو ىفككِ ال كبىِه ُرنضككل اػزكلا ً مككو الَكاعخ الزيهٖنٕككخ ػاكْ االفزفككب النؾغككِى
لاَاعخ الزاوٕؼٖخ ي ُػاْ االفزفبصبد الن وهح لكل مو هسٌٖ الَٖئخ الؼبمخ لاوقبثخ النبلٖخ ُمغاٌ ئكاهح الَٖئخ
النابه ئلَٖب الن وه لَنكب ثيفكٔ النكبكرٖو ( )31( ُ )30مكو ال كبىِه ي ثنكب ٕغؼكل ٍكنا الكيص مكوعؼ الؾكك ثؼكلم
كٍزِهٕزٌ لنقبلهزٌ لؾك كل مو النبكرٖو ( )144( ُ )68مو اللٍزِه ي كنب أه عكيا ؽظكو اٍكزهبكح الاكوكخ مكو
ىظ الزلاُ النؼنِ ثٌ فكٔ الجِهصكخ ُالقكلمبد ُالزَكَٖ د الزكٔ رزٖؾَكب الجِهصكخ لاؼنكل ثَكب لنكلح شكَو ي صك
قواه اٍزنواه الغيا مارٌ قبسنب ً لنلح ٍزخ أشَو أفوّي قل ر كُه ئىناه ُف ب ً لؾكك النكبكح مارَكب ػاكْ مكب فَٖكب مكو
شجَخ ػلم اللٍزِهٕخ ي ُمو ص ٕالُ هكو الغلٕخ مزِفواً ثنكب ٕكوعؼ الؾكك ثؼكلم كٍكزِهٕزَب ُمكو صك ال لكب مكو
مؾكنخ النِضِع ثالاب ال واه النعؼِه فٌٖ ػيل ىظو النِضِع ي فضعً ػٍ رٕفش سكٍ ااعكزؼجبل النزنضكل فكٔ
رَككغٖل اهركككبة الاككوكخ لنقبلهككبد ثَككغ رَب منككب ٕؼوضككَب لانيٕككل مككو الغككيا اد ماد الفككاخ ثزككبهٕـ رؼككبم د
الاوكخ فل ً ػنب ٕفٖجَب مكو أضكواه ٕزؼكنه ركلاهكَب ثِصكنَب ثنقبلهكخ قكبىِه ٍكِ هأً النكب ي ا مكو الكنٓ
ىوّ مؼٌ الؾك ثِق ريهٖن ال واهٕو النعؼكِه فَٖنكب هقنكٔ ( )45( ُ )27لَكيخ  2010فٖنكب رلكنيبً مكو ؽظكو
اٍزهبكح الاوكخ مو ىظ الزلاُ النؼنِ ثٌ فٔ الجِهصخ ُالقلمبد ُالزََٖ د الزٔ رزٖؾَب الجِهصخ لاؼنل ثَكب
لنلح شَو اػزجبهاً مو  2010/2/24ي ص لنلح ٍزخ أشَو أفوّ اػزجبهاً مو  2010/3/24ي ُمب ٕزورت ػاْ ملك
مو آصبه.
ٔا ُٚكب ل يًككب رمككذو يككب أٔسدِ انطككبػٌُٕ يككٍ أعككجبة نطؼككُٓى يككٍ اٌ انحكككى انًطؼككٌٕ فٛككّ لككذ ارخككز نُفغككّ عككُذا
نمضبئّ ثٕل رُفٛز انمشاس ٍٚانًطؼٌٕ فًٓٛب – يب خهص إن ّٛيٍ ٔجٕد شجٓخ ػذو انذعزٕسٚخ فكٗ َكص انًكبدح
 89يكشس د ٔاَّ يٍ انًشجح اٌ ٚمضٗ ثؼذو دعكزٕسٚخ رهكط انًكبدح – فٓكزا انمكٕل يكشدٔدا ػهٛكّ اَكّ ٔفمكب نكُص
النكبكح ب129ب مكو قكبىِه النوافؼكبد النلىٖكخ ُالزغبهٕكخ أىَكب أعكبىد لانؾكنكخ أه ركأمو ثِقك الكلػِٓ ؽزكْ ٕككز
الهفل فٔ مَألخ أُلٖخ ربهكخ ثنلك ا مو ثِق اللػِٓ لنعاق ر لٕو النؾكنخ ؽَكجنب رَكزغاٌٖ مكو علٕكخ اليكياع
فكٔ النَكألخ ا ُلٖكخ ُلكيُم الجكذ فَٖكب لاهفكل فكٔ الكلػِٓي ُأىبطكذ ملكك ثكأه رككِه ٍكنً النَكألخ ا ُلٖكخ الىمككخ
لاهفل فٔ مِضِع اللػِٓ ُأه ٕكِه الجذ فَٖب فبهعًب ػو االفزفب الِظٖهٔ أُ اليِػٔ لانؾكنكخ َُٕكزايم
ثؾضًب فٔ ال ِاػل ال بىِىٖخ أُ رهَٖوٍب أُ رإُٔاَب ي ف ٕغكِى لانؾكنكخ أه ركأمو ثِقك الكلػِٓ ئما ركِافو لكلَٕب مكب
ٕكهٔ الهفل فَٖب أُ ئما كبه الجذ فٔ النَألخ ا ُلٖخ مؼ ِكًا لَبي ُػاْ ملك فاه ُق اللػِّ ئػنبالً لؾك النبكح
 129مو قبىِه النوافؼبد ال ٕقلغ ةهاكح القفِم ُئىنب ٍِ عِاىٓ مزوُك لنعاق ر لٕو النؾكنخ لنلّ علٕخ
النَألخ ا ُلٖخ الزٔ ٕكِه الهفل فَٖب الىمب ً لاؾك فٔ اللػِّ ُئما قلذ ثٌ النؾكنخ ال رؾلك لاِق أعك ً مؼٖيكب ً
ثل رظل القفِمخ فٔ اللػِّ مِقِفخ ؽزْ ٕهفل ىَبسٖب ً فٔ راك النَألخ ا ُلٖخ ُاىٌ ال رضوٕت ػاْ النؾكنكخ ئما
مب اهرأد علٕخ اللفغ ثؼلم اللٍزِهٕخ ُقلذ ثاؽبلخ اليفِ ئلْ النؾكنخ اللٍزِهٕخ الؼاٖب لاهفل فَٖب ُأُقهذ
اللػِّ ئما مب ففاذ فٔ طات ُق ريهٖن ال واه النعؼِه فٌٖ اله الهفل فكٔ كٍكزِهٕخ اليفكِ الزكٔ ؽكلكرَب
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النؾكنككخ ُاه كككبه الىمككب لاهفككل فككٔ طاككت ئلاككب ال ككواه النعؼككِه فٖككٌ ٍُككِ مِضككِع الككلػِّ فبىككٌ لككٌٖ الىمككب
لاهفل فٔ العات النَزؼغل فَكِ طاكت ُقك ريهٖكن ال كواه النعؼكِه فٖكٌ إر ٚكفكٗ نٕلك انزُفٛكز أٌ ٚزكٕافش سكُكب
انجذٚخ ٔااعزؼجبل ٔٚكفٗ نزٕافش سكٍ انجذٚخ أٌ ركٌٕ انُةٕ انمبََٕٛكخ انكز٘ اعكزُذ إنٓٛكب انمكشاس انًطؼكٌٕ
ف ّٛثحغت انظبْش يٍ األٔساق دٌٔ انزغهغم ف ٙانًٕضٕع يشكٕكب فك ٙدعكزٕسٚزّ أٔ ٚكشجح فكَ ٙظكش انًحكًكخ
أَٓككب غٛككش دعككزٕسٚخ يًككب ٚككشجح يؼككّ انحكككى ثؼككذو دعككزٕسٚزٓب ٔيككٍ صككى إنغككبا انمككشاس انًطؼككٌٕ فٛككّ ػُككذ َظككش
انًٕضٕع فع رؼبسع ث ٍٛانمضبا ثٕل رُفٛز انمشاس ٔٔل انذػٕٖ ٔإكبنخ أٔسالٓب إنكٗ انًحكًكخ انذعكزٕسٚخ
انؼهٛب نهفةم ف ٙانًغبنخ انذعزٕسٚخ إر إٌ نكم انمضبئ ٍٛٛيجبنّ انز٘ ا ٚخزهط ف ّٛثبألخش .
ُئم مٍت الؾك النعؼِه ئلْ ملك فبىٌ ٕكِه صبك صؾٖؼ ؽك ال بىِه ُٕالُ العؼو ػاٌٖ مهز لا لفؾٖؼ ؽكك
ال بىِه علٕو الز وٕو ثبلوفو.
ومن حيث ان ر ض اللعن ي زم اللا ن مصرو اته مال بحكم الماة  270مرا عات
ذه األسباب
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