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����ر ��دأ ا������� �� ا�����ت ا���و��� �ن أ�م ا��ر��زات ا������ ا��� ��وم   

��ي�� �ظ�م ا�����ت ا���و��� ، �ظرا ����ر ا�ي����� ا���ر��� �ن ���ي�� و�ن �ي��� ���ي� 

��ين وا������� �� ا��راءات و���ي� ا��زا�� و���ن ���د ا�دارة، ا����وة �� ������ ا���ر 

������� ا�ى ��دد ا��ط�ءات و�رورة ا����ر ا���� ، اذ ان ا������� ���� ا�دارة ���� 

 ���ط��ت ا��وق ���� ���� ��� �������ر ا�د�ي�.

و�� �ذا ا�ط�ر ��ن �ن ا��زم �و�ير �����ت ��ر���� ����ي� ��دأ ا������� ��ى        

ارض ا�وا��، و��ت ر���� ا����ء ا�دار� �ن ��ل �را��� ��� ا�راءات ����� ��ظ�م 

ا������� و�ر�يب ا��زاء ا�����ب �� ���� ا���ل ��� ، اذ ان ا����� ا�دار� ي��ب دوارا 

ء �ذ� ا������ت �ن طر�� ا�ر���� ا��� ���ر��� �ول ��رو��� ا�����ت ���� �� ا�را

ا���و��� ،  و�د� ا��زام ا������ ا������دة ��وا�د ا������� ا���ررة ���و�� ، ������� ا�ى 

دور� ا�����ر� �� اي��د ا���ول ا���و���� ا��� ��د �ر��� �و��� ���روع ا���ح ا����دد 

 ���ت ا���و��� .���ظ�م ا����و�� ���

و���� �ذ�ك ����ر ����� ���� ����� ا������ ا����و��� ا������ ���وق و�����     

ا�������ين ا��م ا����� ا�دار�، و���  ���م ��ن  ���� ا����ز��ت ا�دار��  ����م  ا�ى 

� ���ء ا����ء و���ء ا�����، واذا ��ن �ذا ا��ير ����ر �ن �يث ا���دأ ���ب ا�و��

ا����� ا��ط��� ��ى ���ز��ت ا���ود ا�دار�� ، و���� ا�����ت ا���و��� ، ��ن ا����ر�� 

ا������ ا���ت �� ذ�ك و�ود ا�ط�ن ������ء �� ا��ديد �ن �وا�ب ا����� ��� ا��زاع 

و��و�� ���� ي���� ����ب �رق ��دأ ا�������  ، و�و ا����ب ا�ذ� ��ر�ز ���� �� �ذ� 

 ر ���ء ا����ء �� ����� ��دأ ا�������  .ا��دا��� أ� دو 



و��ى �ذا ا���س  ��ن ا���رور �ن �رق ��دأ ا����وة �� اط�ر ا�����ت ا���و���،   

����� ا���وء ا�ى ���ء ا����ء ��  ���� ����  ا�دارة �� ����� ا����ر ا������د ���� أو 

ر ��ى �وا�د ا������� و��ول دون ا������  ��راءات �و�ر�� �� ����� ا�����ء ، ��� يؤ�

ا�����ر ا���� �������د، ��ى ا����ر ان ا���د ي��يز �و�ود �دة ا�راءات ���دة ������ 

�دءا ����ن ا������� و�رورا ������د �ن ا�����ء ا���ر��ين ��رو� ا���ول ، و��ص 

 ي�� .ا����دات وا��ت �� ا��روض ���ر�� ���� ا����� وا����ء ������د�� ��

و��ى �ذا ا���س ���ن ا��ول ان ا��ر��� ا��� ���� ����� ا�رام ا�����ت ا���و���  او  

ا��� ��ون ����� ��� �طرح �دة ا����ت ���و��� و��ير �زا��ت ���� �ين ا�������ين و 

ا�دارة ����� ا���روع ، �� د�� ا�����د ا������ ا�دار�  �و�� آ���ت �ين يد� 

��رر، �ن ����� ا��رام ا����د� ا������� ��������� وا������  و��دأ ا������� ، ا������س ا��

�ن ��ل ر���� ���� ا����ء ��ى ��رو��� ا��رارات ا������� �ن ا����� ا���و��� ) 

ا���ور ا�ول ( ، و�� ي�ر�ب �ن ذ�ك �ن آ��ر ���و��� �� ���� ا������� ��ط�ن )ا��ط�ب 

 ا����� (.

 ول : ر���� ���� ا����ء ��ى ��رو��� ا��رارات ا������� �ن ا����� ا���و���          ا���ور ا�

ا��� �� ���ز��ت ا�����ت ا���و��� ��و��� �و��� ا����ء ا����� دون ���ء       

ا����ء ، ������ر ،�ير ان ا����ر�� ا������ ا���ت ��ن ���� ا����ء و��ى ا�ر�م �ن �دم 

�د�� ���ت �� ���ز��ت ا�����ت ا���و��� ، ا��ى ي�د�� ��وة �� �ذا ا������ ا��

ا����ل �ن طر�� ����� ا��رارات ا�������، و���د ����� ا��يرة ،��ك ا��رارات  ا��� ����م 

�� ��و�ن ا���د  ا�دار� ، و����دف ا����� ا� ا��� ����� و����� ��� �� ط�����، ��� 

�ظرا ���� ���د ��� ،��يث � يد�� �� �ط�ق ا�را�ط� ا���د��  �رارات ���� ����� ا��رام

 .113،��� ي�وز ا�ط�ن ��� ا����ل �ن ا���د 

و��� �ن ا�رز ��ررات ا����ر ��رة ا��رارات ا�دار�� ا�������، ��� ر���� ا����ء ا�دار� 

يد�� ا�ط�ن ��ى �رارات ادار�� ���ذ دا�� ����� �ر��� ��� �ي�� ا�����ت ا���و��� ، و�د 

�� ا����ص ��� ������ ا�ر� ، او � ي�وز ا�ط�ن �ي�� ��ى ا�ط�ق، ز��دة ��ى 

 دور�� �� ا����� ��ى ا���د �ن ا�����ر ، ���ب ا���ء ا�راء �ن ا�راءات ا�����د.

 ��ا��ي ���ر 



و�ن ا�م ا��رارات ا�دار�� ا������� �ن ا����� ا���و��� ��د ا��رارات ا����دة ��رام  

��� ،  ����� �ذ� ا��يرة �� ���وع ا����طر وا��راءات ا��� ي�ب ��ى ا����� ا���و 

ا�دارة ا������ �� ا�رام ا����� و�� �� ������  �وا�د ا������� وا������ ا��� ����د��� 

ا��ظ�م ا����و�� ������ت ا���و��� �ن ���، وا���ث �ن ا������د ا���در �ن ����� و���ين 

 ة �ن ��� ا�ر� .ا������ت ا����� ��دار 

و��د درج ا���� وا����ء ا�دار� ��ى ا����ر ا��رارات ا����دة ��رام ا�����ت ا���و���    

 �رارات ������ �ن ا������ ا�����د�� و����ي��� ��ط�ن �ن طر�� ا����ء.

������ ا�ط��ن ���ط�ن  –�����  -و�ط���� �ذ�ك ا��ر�ت ا��ر�� ا�دار�� ������س ا���ى 

���ء �د �رار وزارة ا�و��ف  ا����� �����د �راء ���وت ����� دون ا���وء ا�ى ��طرة ���

ا��زايدة ا����وص ��ي�� ���و�� ����� �رر�� : "��ن ا��د�� ���ك �� ���م د�و� ا��ط� 

�� ا�����ل ا���ط� �د �رار ي��� �����د �ن ����� ا�ذن �������د و���� ����� ��� 

 ���114ب ا�دارة " ���� ادار� ��در �ن

و�� �ذا ا�ط�ر ��در �ن ا�دارة �� �ر��� ا����د ا����� ا��ديد �ن ا��رارات ، ����� 

���د و���� ����� إ�رام ا���د و ا���ض ا��ر ���رن ��ذا ا��رام و ����ر�، و �� �رارات 

���يذ��  ������ ���� ��� ���� ��� ا��رارات ا������� ا��ر� �ن أ���م، ���د�م ط�ب و��

 1115 .و إ������

و�ن زاو�� أ�ر�، ��ن ����� ا��و���  ��ى ا����� ������ ���و�� �ن ا��راءات وا��يود  

���زم ا�دارة ��را����� ،و �ن �ذ� ا��راءات ا���ول ��ى ا�ذن �������د �ن ا���� 

 ا������ ��ً�،  و ذ�ك ���� ���ي� ا������� و ����ؤ ا��رص و�ر�� ا�������.

و�� �ذا ا����ق ��� ���س ا�دو�� ا��ر��� ا�ط�ن �ي��  ������ء ، �يث ا���ر�� �رارات 

 �� ����Baudouin ������ و�د أو��  ذ�ك ��وض ا�دو�� 

Société anonyme tourisque de la Vallée du lautaret 

�رارات ��ن ) �داو�ت ا�����س ا���د�� أو ا����� ��ون أ��وذج �� �1970و���ر ���06ر��

 
���� ������� � دور ا����� ا�داري �� ������ ���د ا�دارة � ���� ���� ا����ق � درا��ت �������� ا���د � 

����� �����ن �04
 225ص2007ا���ا�� � 



ا�وا��� ا����يذ ا��� ا�ُ��رت ��ذ أ��ر �ن ��� �رن ����� ������ل �ن ا���د و ا������� �� 

 ���ب ط�����، ��ى أ��� �رارات ��درة �ن إرادة وا�د( .

و���� ا��ول ��ن ا���� ا������ ا�دار� ي��� ��ى ا����ر �ذ� ا��رارات ا������� �ن 

�� �������� �ن طر�� د�و� ا����ء، ط���� ا��� ������ ا������ ا�����د�� ����� �ط����

�و���ت وار��ن ا��رار ا�دار� وا����يذ� ا�ذ� ��س �ذا�� ا��ر�ز ا����و�� ��ط��ن ، و����� 

ا��ر ����رارات ا�دار�� ا��� ��در �ن طرف ا������ ا������دة ا���ء ا��را�� ا����يد�� 

 ������د  و�ن �ي��� :

 ��� ا�ظر�� و��ي�م ا��روض.�رارات �����  ·

 �رارات ا������د وا��ر��ن �ن ا����ر�� �� ا����� ا���و��� . ·

 �رار ا���ء ا����� ·

 �رارات ا������د وا��ر��ن �ن ا����ر�� �� ا����� . ·

 �رار ا���� ا��ؤ�ت ������ . ·

 

��ن ���� و�����راء ���� �ن ا��رارات وا����م ا������� ا���درة �� ا��و�وع ، ي��ين 

ر���� ���� ا����ء  ي��ب ا���� ��ى ��دير ���و� و��م ا���ط� ا���دير�� ا��� ����� 

��� ا�دارة ����� ا���روع �� ���ر���� ���ط� ا����ء ،�يث ���ن ا���ييز �ين ���و�ين 

 �ن ا�ر���� ،ي���� ا�ول �����ء ا����دات، �� �ين ي��ب ا����� ��ى ا���ء ا��روض .

����و� ا�ول، ��د ان �رارات ا����ء ���� ا���� ��ى درا�� ����ت ا�����دين ���ى ا

و��ص �د� �ط������ ���رو� ا��ط�و�� �ي�م �����ر��، و��� �������ت ا��ر�وم ا���ظم 

������ت ا���و��� و�� ������ �ظ�م ا�����رة ا�ذ� ��د� ���ب ا���روع �����، �ير ان  

�ء ا����دات ��ون ��يدة ��ذ� ا��وا�� ا��� و��ت  ا�� ��ط� ���ب ا���روع �� ا��

��دف ا��د �ن �زوع ا�دارة ا�ى ��يي� �ط�ق �� و�وج �وق ط����ت ا���و���  ���� 

 ���ف ��وا�� ا������� .

و���� ��ن ا�����د ا������ ا���در �� ا��و�وع ا���ر ��ى ���دة ���د��  ان و�ود 

ا�رام ا�����ت ا���و��� ي����ى وا��ول ������ت ��دير��  �ظ�م ���و�� ��دد �رو� و�����ت

�ط��� ��دارة ���� ي�ص ا�رام ا�����ت ، و�و �� ���� ان ا�دارة � ������ ان ���رس 



��ط��� �� ا���ء ا����دات ا� �� ا����ت ا��� ��دد�� ا��ظ�م ا����و�� ������ت 

 �رة .ا���و��� او ا�������  ��� ���رط� �ظ�م ا����

إ���� �ذ�ك ��ت ا������ ا�دار�� ����دير:" ��ن ا���ب ا�����د ����ء ا�ط���� وا������ 

ا���� �� و�ود ���ز�� ������ �ين ا�طر�ين �و ��ب �ير ��روع و� ير��ز ��ى ا��س 

���م اذ ان �� ا������ ����� ا�د��ور وا��� ��� ���� ي�م ���ن ���. و�يث ان إ���ء 

او ا����ر آ�ر ي�ب ان ير��ز ��ى ا���ب �و�و��� ي�م ��ط�� �� ���ر أ� ����د 

 ا������ت ��� ������ .

و�يث ان ا���� ا��� ا���د�� ا��رار ا�ط�ين ��رج �ن ا��وا�د وا��وا�� ا��� و���� �ر�وم 

، وا��� ����ر ���يير �و�و��� ����د ا����ءة ا������ وا������ و�����د ا��زازات  14/10/76

 �����ر ا������ ،و���� ا��زا��ت ا���رو�� ��ى ا����ت ا������ ���ت �ي�� .وا

و�يث ان ا�دارة �م ����د �ذ�ك ���� وا���� او ���و��� ���و�� ي�د ��د� ا��س �� ا�ظرف 

وا���دت ���� ��ر�� ا�ظرف ا��ذ�ور، ��� ي��� �رار�� ��يب ا����ي� ا�وا��� وا����و�� 

 ��116ط� و��ون ������� �ديرا ������ء .و��و�� ��يب ���وز ا�

ا�� ��ى ا����و� ا����� وا������ �����ء ا��روض ، ��ن ا�وا�� ان ا���� ا������ �د 

ا���ر ��ى ا���ييز �ين �رارات ا����ء ��دم ا�����ع �رو� ا����ر�� ، و�رارات ا����ء 

 ��� ���روض ا������دة.ا������ ��ى درا�� و��ي�م ا�������ت وا��ؤ��ت ا������ وا��

ذ�ك أ�� ������� ��و�ى ���رس ا����� ا�دار� ر���� ��ددة ��ى ا���و ا����ول �� ��د 

ا��ت �� ���ز��ت ا���ء ا����دات، و� ���رف ��دارة ��� ��ط� ��دير�� �� ا���ء 

ا��روض ���ب �دم ا�������� ��رو� ا����ر��، ���و��� �ذ�ك ��و��� �������ت 

 م ا���ظم ������ت ا���و��� و��ظ�م ا�����رة ا�ذ� ��د� ������ .ا��ر�و 

و�ط���� �ذ�ك ، ��ت ا������ ا�دار�� ����دير �����ء �رار ا�����د ا�ط���� �ن ا������� 

���دام ا��را�� ا������ ��د ��ين ��� ��ن �ذ� ا��يرة �و�ودة ��� ��ن ا���� ا����� 
ا������ ��ى درا�� و��ي�م ا��روض ،���� و��ى ا�ر�م �ن ان  ا�� ������� ��رارات ا����ء117

��ي�م �ذ� ا��يرة ي�م ���ء ��ى ا����ي�س ا���ررة ��ظ�م ا�����رة ا���د ����،��ى ا���و 
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ا�ذ� � ��� ��� ��دارة ا����د أ� ����س �ديد ��د ��ص ا��روض ��ى وان ��ن ذ�ك 

���يب ا������ ا����� وا��زام ا�دارة ������ر ��ى ��ي� ا��و��� او ا������س ، ا� ان 

ا��رض ا���ر ���� ،��� �� ذ�ك ����ين �ذ� ا��يرة ����ش �ن ا���ط� ا���دير�� �� 

 ا����ر ا��رض ا���� ،ط���� �م ي��م �رار�� �����راف �� ا�����ل ا���ط� .

ا�ر�م �ن ��د�م ا�ط���� ���يد �ذ�ك ا���رت ا��ر�� ا�دار�� ������ ا���ض ���� " ...��ى 

�ر�ص �ط�ء ،��ن ا����� �ن ا�����ت ا���و��� �ظ� ���ي� ا������ ا�����،وا�� ���وغ 

�ذا ا��دف � �د �ن ����ص ا�وال ���� ، و��ون ا�دارة �ؤ��� ����ذ ���� ا��دا�ير 

����  وا�����ط�ت ،وا���ث �ن ���� ا������ت  ا��ي��� وا������ ����ق ��ك ا��وال ،

ا�دت ��، وا�� ��ي�� �ذ�ك �رص ا���رع و��ر �� �ذا ا����ق �� �ن ا���� وا����ء 

ا�دار� ��ى ��� ا�دارة ا��ر �در �ن ا��ر�� �����ر ا������د ا���ب وا���� ا�ط��� �ن 

�دة ��ط��ت ا���� ���� �� ��ي�م و���يب ا����ب ا�����د� وا����� وا�����رات ا��� 

 ��118 ي��ين ��� ا����ء �ر�ض ط�ب ا�ط���� ."و����� ،�

و�ن ��� ي��� ��� ا���� ا��رارات ا�دار�� ا������� �ن ا����� �و��� ���� ���ر��ين 

 ا�ط�ن �� ا��رارات ا�دار�� ا��� ��يد �ن �وا�� ا������� .

 )�����(: ا��رارات ا������ ������� ا���و��� 

�د�� ��ن ا������ ا���د�� ا��ر��� ، و��ن � ���ن ���ك �وع آ�ر �ن ا��رارات ا�دار�� 

ا�ط�ن �ي�� ������ء ��و��� �ير ������ �ن ا���د ا�دار� وا��� ����� �� ، ���ذ�� ا�دارة 

��د ا�رام ا����� ا���و��� ������ ����� �����دة و��س ������ ��ط� ادار�� ، و�و �� 

��ب ا����  ��ن ����د ���� او ���� ا����� ��رف ����رارات ا����يذ�� ����رار ا���در �

 ���� ،�يث ي��ص ����ظر �� ��� �ذ� ا��رارات ا����ء ا����� .

�ذا ، وان ��ن �ذا �و ا��و�� ا������ ��ى ا���و ا����� ����� ا���،  ،ا� ان ا����ر�� 

ارات ذات ا������ ا���ت ��ن �ذ� ا����دة � ���و �ن ا�����ء ، و����� ا���� ���ك ا��ر 

ا�ط��� ا�دار� وا���ظ��� ا������ ���ن ��ظ�م و�ير ا��ر�� ا���م ا��� ���ن ان ���ذ�� 

 ا�دارة ا��ن ���يذ ��د ا����� .
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و�� �ذا ا����ق ا��ز ان ا����ء ا�دار� ا������ ا�ط�ن ������ء �ط���� ���دأ ا���رو���  

ار�� ا������� �ن ��د ا����� ��ى ��ن �د �ذ� ا��رارات ������ر�� �ن طي�� ا��رارات ا�د

ا����ء ����دا ��ى ��وص ا����ون و��س ا���د، و�� �ذا ا��دد ذ�ب ا����ء ا�دار� 

ا�ى ان " ا����ء اذا ��ن ����دا ��ى   119ا���ر�  ���� ��  �����  ا����ء ا�دار� 

�ص ا����ون ��� و����ط�ي� ������ ��ن ا��رار ا���در ������ء �رار ادار�� و�ط�ن ��� ا��م 

����� ا����ء ا�دار� �د�و� ا����ء ... ا�� اذا ��ن ا���ء ا���د ����دا ��ى ��وص 

��ط�ن ا��م ����� ا����ء ا�دار�  ا���د ���� و���يذا �� ، ��ن ا����ز�� ����� ��ون ���

 ��ى ا��س ا�و��� ا������ ��ذا ا����ء ".

و�دور� ذ�ب ا����ء ا�دار� ا���ر�� ا�ى ا����د ��س ا����ر�� و�و ���� ��واز ا�ط�ن 

������ء �د �� ا��رارات ذات ا����� ا�دار�� وا���ظ���� ا���درة �ن ا�دارة �يث ��ت 

س ا���ى �� ���� ا��ر�� ا���ر����� ا���ر��� ��ن "ا�دارة وان ���ت ا��ر�� ا�دار�� ������

���ك �� ا���دي� ���� ا��راد�� ���� ي�ص ا�����زات ��ير ا��ر�� ا���م و����د�� ا��� 

يؤدي�� ا������ ا�ى ا����ور، ����� � ���ك �ذا ا��� ������� ���زا�� ا������ ا��� ي���� ��� 

 � �ط�ق ا���ود ا�����د�� ������ز".�ؤ�ء ���� �د�� �

و��ذا ،وا�ط��� �ن �� �� ��� ،���ن ا����يد ��ى ان ا����ء ا�دار� �د ����� �� 

ا��رارات ا���درة ا��ن ���يذ ��ود ا�����ت ا���و��� او ا������ و�� ���ر�� �زدو��، �وا��� 

������ ��ير ا��ر�� ا���م ، ا���ييز �ين ا��رارات ا���درة ���ء ��ى ا���وص ا���ظ���� ا�

ا������ ��ط�ن �وا�ط� د�و� ا����ء ،و�ظير��� ا���درة ���ء ��ى ا���ود ا�����د�� ا������ 

 ا���� �������زات  ا������ �������د وا��� �ن ���م ا����ص ا����ء ا����� .

 ا����ث ا����� : آ��ر ��م ا����ء  �� �����  ��دأ �ر�� ا������� 

ن ا�ط�ن �����ء ا��رارات ا�دار�� ا������� �ن ��د ا����� �ن ا��ور ا����م ��� اذا ��

���� و���ء ����دة ���� ا�������ين، و��ل ���� ا��را�� ا���و���� ����د ، واذا ��ن ا���دأ 

ا����و��  ���� ��ن ا���م �����ء ا��رار ا��ط�ون ��� ���د �يوب ا���رو���، ���� ��� 

�ط��� ا�ى ا�دام ا��رار و��ر�د ���� ا��ر� ������� ������، ��ن ا�وا�� ا�����  �� �ن ����
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��ف ذ�ك ، اذ ان ا���ء ا��رارات ا������� � �ؤد� ���� ا�و������ ا�ى ا���ء ا����� او 

 ا���د �� ���� ا�را��� �� ��ص �ير ا�ط��ن .

أ� ��د ان ��ون ا��زاع �د ا����  ذ�ك ان �دور ��م ا����ء ����� �� ��ون ��د ا�رام ا�����

ا�ى و���  ا����ء ا�����، ا��ر ا�ذ� ي�ير ا����ؤل �ول ا���ر ا���ر��� �ن �ذا ا���م ، 

�� ���ن ان يؤد�   ا�ى �ط�ن ا����� ا��س ا��رار  ا����ى ، ام ان ا��ر ����ر ��ى 

 ا���و�ض �ن ا��رر ا����� �������س �����.

ؤال ���و�ب ا��ظر ا�ى ا��ر��� ا��� و��ت ا�ي�� ا����� ، �يث ان ا��واب ��ى �ذ ا��

 ان ا��ر ا����ء  ا��رار ا������ ي���� �����ف ا��را�� ا��� و��ت ا�ي�� .

��ن ا�ط���� ان ا����ء ا������ ���رارات ا�دار�� ا�������  �ن ا����� ا���و��� ��� 

��را�� ��وة ا���ء ا����� �� ، و��زم ��ى ا�را��� �يؤد� ا�ى ا��ي�و�� دون �ذا ا��رام ا

ا�درة ا���دار �رار �ديد ���ن ا������س ا�ذ� �م ا���ؤ� دون و�� �� �ن ا��دة 

 ا����ر�� �� ا����� .

ا�� اذ �در ��م ا����ء ��د ا�رام ا����� ، أ� ��د ان ��ون ا��زاع ا����ر ���ن �ذا   

ا�و��� ا�����  ��ى ���ز��ت ا���ود ا�دار�� ، ا��ير �د ا���� ا�ى ا����ء ا����� ���ب 

��ن ا����ل ا��طروح �و �� ���ن ان  يؤد� ����رة ا�ى �ط�ن ا����� ؟ ام ان ا��ر 

 ����ر ��� ��ى ��و�ض ا����رر �ن ا�را��� ��ى ��و ����� ��� ���و��� ا����ون .

�ر� ا� ���رار ا������ �ن ا����دة ا����� �� �ذا ا�ط�ر ان ا����ء �  ي��رف  أ�    

ا���د ، �ي��� ي��ى �ذا ا��ير ����� ا�ى ان ي��� ا�د اطرا�� ا�ى ���� ا���د ���ط���� 

����� و��� ����دة ����� ا��ر ا���د ،�� ا������ �������س ا����رر ���� �� ا��ط���� 

 �����و�ض .

����د ا������  ا�دار� �ذا ا���ز� �و �� ���ن ���ي�� �ن ��ل �� ا���ر ���� ا�

�����رب �� ا��ديد �ن ا����م  ���ير �ذ�ك �ظير� ا��ر��� وا���ر� ،��� �و ا���ن �� 

، اذ ا�� و��ى   ��279ت �دد   26/7/2007ا���م ا���در �ن ادار�� ا��دير ���ر�� 

���ء��  ا�ر�م �ن ان ا������ �م ����ول ����� �ط�ن ا����� ������ي� وا������� ، ا� ا���

�����و�ض ،����� ا��د���  �راء ا������ �ن ا����� ، يؤ�د ����� ���ت ��س ا����دة 

وا��و�� ،�يث � ��دو ��م ا����ء ان ��ون ��رد ا��س ���ط���� �����و�ض �ن ا��رر ، 



و��� ��ء ��  �ي���ت �ذا ا���م �� ي�� : �يث ا�� �ن ا����ت �ن و���� ا���� ان 

ان ��ر�ت �� ط�ب �روض ���وح ا��ن ��� ا����س ا���د� �و�د   ا��د��� ��� ���

����� �و�و�� ���ء �د��� ��� ا��رادة ، و�م ر�ض ا��رض ا���دم �ن طر��� ر�م ا�� ��ن 

ا��� ، �����درت ���� �ن ا������ ا�دار�� ����دير ���� �����ء �رار ا����س ا���د� 

��� ، و�و ا���م ا�ذ� �م ��ييد� �ن طرف ا��ر�� �و�د  ����� ا����� �����ء �رض ا��د

ا�دار�� ..و�يث ان ��ؤو��� ا����س ا���د� �و�د ����� �ن ا��رر ا���� ����د��� ���ت 

�� ا��دود ا����ر ا��� ا��� ..و�يث ان ا������ ا�ط��� �ن ��ط��� ا���دير�� وا�ذ ��ين 

ن ا����ن ������  �ن ا����� ا��� �م ا�����ر �ر��ن ا��د��� �ن ا�ر��  ا�ذ� ��ن �

ا���ؤ�� ���� �ررت ا���م ��ى ا����س ا���د� �و�د ����� ��دا�� ���د��� ���� 

 در�م250000.00

 30/9/2013و�� ��س ا����ق ذ��ت ا������ ا�دار�� ���ر��� �� ����� ا���در ���ر�� 

���ون ا����ل ا�د�و� :" �يث ا�� و��� ��ين ������� �ن ��ل  ��2963ت �دد 

و�ذ�را��� ان ا�ط�ب ا��� ي�دف �� ������ و���ب �ر��� ا�ى ا���ء ا���رر ا���در �ن 

ا��ر�� ا��د�ى ��ي�� �ر�ض ��ول ا��روض ا���د�� �ن طرف ا��ر��ين ا��د�ي�ين 

...و�يث ا�� و����ظر ��ون ا�ط�ن ������ء ا��م �د ا��رار ا������ �ر�ض ا��روض دون 

ا����� ، ��ن ا����ء �ي��ب ��ى ا���رر ا��ط�ون ��� دون ان ���� ����ي��  �رار ر�و

 آ��ر� ا����و���.

ان  �ذا ا��و�� ا������ ��ى ا���و ا����� ����� ـ  يو�� و��ن ا����ء ا�دار� ��ي� ا�ى   

�ر��� ���� ��ود ا����� ا���و��� ��ى ���ب �� ������ �ر��� ا���� ا�دار� ،  واذا 

ذ�ك ���و� �ن زاو�� ا��رص ��ى ���د� ا����� ا�����د�� وا�������� ا����ظ�  ��ن

ا���ر��� ��ى �ط�ن �ذ� ا�����ت ، ��ن ا���ط� ا����و�� ���ى ان ي�م ا���ء ا��رار ا������  

ا�ذ� ����ر ������ ا��� وا���س ا�ذ� �ر�ب ��� ا�رام ا���د  ،و���ى �ذا ا��ير ����� 

را�� �م �ط��ب �����، ر�م ا����ر ر�ن �ن ار��ن ا������ ���و��� ، �ص ��ي�� ���رد ان اط

 ا���رع وا���زم ا���ع ����� �ن ا��راءات ا�دار�� �� ��ي� ���ن �ر��� و���� ا���د .

و������� ي��ى �ن ا�و���� طرح ا����ؤل �ول ا����� �ن ��ول ا�ط�ن �� ا��رارت ا�دار��  

ا����ء ، اذا ��ن ا���م ا���در �ن �ذا ا��ير  ���را �ن ���ي�  ا������� ا��م ����

�� ي����� ا�ط��ن �ن د�وا� ا�را��� ا���� ا�ى ا���ء ا��رار ا���يب ، و�ن ��� ��� ا����ل 



�ن �ديد ا��م ا������ ا��وز ������� و���ي� ا�ر�� ا���و�� ���� ، ���� وان ا������ 

�������د ا�ى  ��م ا����ء �د �ظ� ا�را ���و�� �������  ا���و�ض �� �ط�ق ا����ء ا�����

���زا�� ا������ وا���د�� ا��� ���ن ان ���� ��ي�� ���ب ا���ن �و �م ي�م ا���ؤ� �ن 

 ا����� �دون ��ب ��روع.

و���� ا��ول، ��ن ر���� ���� ا����ء  �ير �����  ��و�ير ا������ ا��ز�� �����رر �ن 

، اذ و��ى ا�ر�م �ن ان ����� ا��رارات ا�دار�� ا������� �د ���ت ��وا��� �رارات ا����ء 

�ط� ا�دارة ، ا� ا��� �م ��دم ا���و�� ا����ظرة ��دام ا���م ������ء �ير ���� ����� ا��ر� 

ا����و��� ، و������� �ن ��ون ا��م ا����رر �ير ا��ط���� �����و�ض �ن �� ���� �ن �رر 

 ���ء �ن ا������� .�راء �رار ا�

 
 

  


