
 62  ػـسز انمـطاض

 26/01/2005 :فٙ انًؤضخ

 488/3/1/2002 : ػسز انزجبض٘ انًهف

(. ال )نحضٕضْب األعطاف ٔكالء اؼزسػبء ػٍ االؼزغُبء( - َؼى )نهحضٕض ٔٔكالئٓى األعطاف اؼزسػبء - ذجطح

 اؼزسػبء ػهٗ االلزصبض ٔأٌ ػًهٛبرٓب نحضٕض ٔٔكالئٓى األعطاف ثبؼزسػبء ضٍْٛ ٔيضًَٕب شكال انرجطح ؼاليخ إٌ

. انسفغ ثٓصا األعطاف أحس رًؽك يزٗ يؼٛجخ ٚجؼهٓب ٔكالئٓى زٌٔ األعطاف

 انًهك جالنخ ثبؼى

 نهمبٌَٕ عجمب انًسأنخ ٔثؼس

 لبيذ ثضبػخ ثأنًبَٛب اشزطد أَٓب ).....( شطكخ انغبػُخ ازػبء فّٛ انًغؼٌٕ ٔانمطاض انًهف ػُبصط يٍ ٚؤذص حٛث

 ٔلس شبحُبرٓب إحسٖ ظٓط ػهٗ عطٔز 9 فٙ ).....( إنٗ نفبئسرٓب ثُمهٓب انسٔنٙ نهُمم).....( ٔ ).....( شطكخ ػهٛٓب انًسػٗ

 نزؽسٚس انالظيخ انٕثٛمخ رؽهًٛٓب يغ انٕصٕل ثٓصا إشؼبضْب ٔرى 30/3/1997 ثزبضٚد ).....( يُٛبء إنٗ انجضبػخ ٔصهذ

 يشزطعخ انجضبػخ رؽهٛى يٍ ايزُؼذ ػهٛٓب انًسػٗ أٌ إال انًغهٕثخ انطؼٕو ثأزاء لبيذ ٔثبنفؼم انالظيخ انجًطكٛخ انطؼٕو

 ثٕصفّ انًحكًخ ضئٛػ إنٗ رهزجئ جؼهٓب انص٘ األيط ايزُبػٓب فٙ اؼزًطد أَٓب إال انًغهٕثخ انكفبنخ نٓب فمسيذ ثُكٛخ كفبنخ

 نصبحجزٓب انًُمٕنخ انجضبػخ ثزؽهٛى ػهٛٓب انًسػٗ ػهٗ ٚمضٙ لطاضا 4/4/97 ثزبضٚد أصسض ٔانص٘ نهًؽزؼجالد لبضٛب

. 25/4/1997 ثزبضٚد إال انجضبػخ رؽهًٓب ٔنى انزُفٛص ػٍ ايزُؼذ أَٓب إال انٕٛو فٙ زضْى أنف لسضْب رٓسٚسٚخ غطايخ رحذ

 إجًبنٛب رؼٕٚضب نٓب ثأزائٓب ػهٛٓب انحكى رهزًػ نصنك ٔيؼُٕ٘ يبز٘ ضطض فٙ نهًسػٛخ ؼجت ػهٛٓب انًسػٗ رصطف ٔأٌ

 انسػٕٖ فٙ ).....( شطكخ إزذبل ٔانزًبؼٓب ػهٛٓب انًسػٗ جٕاة ٔثؼس. انمبََٕٛخ انفٕائس يغ زضْى 1518.537,97 لسضِ

 اإلجطاءاد ٔرًبو ذجطح إجطاء ٔثؼس انجضبػخ رؽهٛى ثؼسو نهُبلم أٔايطْب رصسض كبَذ انزٙ ْٔٙ انًطؼهخ ْٙ ثبػزجبضْب

 ثبلٙ ٔثطفض زضْى 799728,41 لسضِ إجًبنٛب رؼٕٚضب نهًسػٛخ ثأزائٓب ػهٛٓب انًسػٗ ػهٗ االثزسائٛخ انًحكًخ لضذ

 يجهغ انٗ ثّ انًحكٕو انزؼٕٚض ثرفض رؼسٚهّ يغ االؼزئُبف يحكًخ أٚسرّ ثحكى ٔشنك اإلزذبل، عهت ٔثطفض انغهجبد

. َمضّ انًغهٕة لطاضْب ثًمزضٗ ٔشنك زضْى 100.000

 يحكًخ أٌ شنك : أؼبغ ػهٗ انمطاض اضركبظ ٔػسو انزؼهٛم َمصبٌ انًحكًخ ػهٗ انغبػُخ رؼٛجّ يب جًهخ يٍ إٌ حٛث

 ٔػسو ثجغالَٓب انسفغ أيبيٓب أثبضد انغبػُخ أٌ يٍ ثبنطغى االؼزئُبفٛخ انًطحهخ فٙ أَجعد ذجطح ػهٗ اػزًسد االؼزئُبف

 انزؼهٛم َبلص لطاضْب فجبء و و ق 63 انفصم ػهّٛ ُٚص يب ٔفك انغبػُخ زفبع اؼزسػبء ػسو ثؽجت إجطاءارٓب لبََٕٛخ

. نهُمض ٚؼطضّ يًب انمبََٕٙ األؼبغ يٍ ٔيجطزا

 59 يٍ انفصٕل رؼسٚم رى ثًٕججّ ٔانص٘ 26/12/2000 فٙ انصبزض 345/100 ضلى انشطٚف انظٓٛط ثًمزضٗ إَّ حٛث

 رًؽكذ ٔانغبػُخ أٚضب، ٔكالئٓى اؼزسػبء ٔإًَب األعطاف اؼزسػبء فمظ نٛػ انرجٛط ٔاجت يٍ أصجح لس و، و ق 66 إنٗ

 ثؼهخ انسفغ ْصا اؼزجؼسد انًحكًخ أٌ غٛط زفبػٓب، اؼزسػبء نؼسو انرجطح إجطاءاد لبََٕٛخ ثؼسو ثبنسفغ االؼزئُبف يحكًخ أيبو

 األعطاف ٔكالء اؼزسػبء ٚفٛس يب ثّ نٛػ أَّ ٚزجٍٛ انرجٛط رمطٚط إنٗ ثبنطجٕع أَّ ٔانحبل لبََٕٙ ثشكم رًذ انرجطح أٌ

. َمضّ ٚؽزٕجت يًب انمطاض ػهٗ ٔاضزا ثبنٕؼٛهخ يب ٔكبٌ انزؼهٛم َبلص انُحٕ ْصا ػهٗ لطاضْب فجبء

 األؼجبة نٓصِ

 عجمب أذطٖ ثٓٛئخ جسٚس يٍ فّٛ نهجذ انًحكًخ َفػ ػهٗ انمضٛخ ٔإحبنخ فّٛ، انًغؼٌٕ انمطاض ثُمض األػهٗ انًجهػ لضٗ

. انصبئط انُمض فٙ انًغهٕة ٔثزحًٛم نهمبٌَٕ،

. ثغطرّ أٔ فّٛ انًغؼٌٕ انحكى إثط نّ، انًصسضح انًحكًخ ثؽجالد ْصا حكًّ إثجبد لطض كًب

 .ثبنطثبط األػهٗ ثبنًجهػ انؼبزٚخ انجهؽبد ثمبػخ أػالِ انًصكٕض ثبنزبضٚد انًُؼمسح انؼهُٛخ ثبنجهؽخ ٔرهٙ انمطاض صسض ٔثّ


