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 ) ملدص البحح (

 بعيْاٌ 

 ٘ التجازٓ٘ ((م)) عكد الرتخٔص باضتعنال العال

٘ التجازٓ٘ مّدّلٔاً . فالعال ٓتنٔص العصس احلالٕ بتدفل الصياعات احلدٓجُ ّبأتطاع أفل التجازٗ حملٔاً ، 
٘ اليت ٓتدرٍا الصاٜع أّ التاجس شعازاً مليتجاتُ أّ بطاٜعُ ، متٔٔصاً هلا عً غريٍا مً امليتجات مٍٕ العال

٘ التجازٓ٘ اىل متهني املطتَلو مً مّالبطاٜع املناثل٘ . ٍّٕ مً أٍه الْضاٜل اليت ٓلجأ الَٔا مالو العال
ات مّمحآتَا . ّقد أضتجاب املشسع العساقٕ عيد تعدٓل قاىٌْ العال التعسف علٙ ضلعتُ أٓينا ّجدت

لالعتبازات العلنٔ٘ ّحاجات التجازٗ ّالتصئع يف شأٌ حل  2541لطي٘  12ّالبٔاىات التجازٓ٘ زقه 
( مً أمس ضلط٘ 21٘ التجازٓ٘ طبكاً حلهه الفكسٗ )مالرتخٔص باضتعنال العال حيمب٘ التجازٓ٘ ممالو العال

٘ جتازٓ٘ مً العكْد السضأٜ٘ ، ٓشرتط مّاٌ عكد الرتخٔص باضتعنال عال 1883لطي٘  08زقه  االٜتالف
 قٔدِ ّالتأشري يف الطجالت املتدصص٘ حتٙ حيتج بُ علٙ الػري ...

٘ مالعالتلو بيتفع شسن٘ ّاحدٗ اّ انجس تعلٙ اٌ زٓ٘ مبلهٔتَا ّٓهتفٙ باملْافك٘ حيتفظ مالو العالق٘ التجا
 املسخص ّاملسخص لُ .. اٌمبلؼ مالٕ ٓتفكٌْ علُٔ الطسف التجازٓ٘ مكابل

٘ التجازٓ٘ ٍْ أحد اىْاع عكْد الرتخٔص التجازٖ الرٖ ٓعد ّضٔل٘ فعال٘ مّعكد الرتخٔص باضتعنال العال
ٍّْ الرتخٔص .... الطسف اآلخس  حللتينٔ٘ االقتصادٓ٘ إذ مييح ٍرا العكد مبكتطاِ أحد طسفُٔ ٍّْ ماى

٘ التجازٓ٘ ( أٖ مبعيٙ آخس باٌ محل مً حكْم امللهٔ٘ الصياعٔ٘ ّالتجازٓ٘ ) العالإضتعنال املسخص لُ 
معٔي٘ يف مكابل  ٘ خالل فرتٗم٘ التجازٓ٘ لػريِ حل اضتعنال العالمالعكد الرٖ خيْل مبْجبُ صاحب العال

شدصٕ يف إضتعنال اجس معلْو مع بكاٛ االّل حمتفظاً بامللهٔ٘ ، فَْ  برلو الٓيشئ للنسخص لُ ضْٚ حل 
 الٓؤثس علٙ حل امللهٔ٘ . ....ّ٘ مالعال

ّألٍنٔ٘ ٍرا اليْع مً العكد يف تيشٔط احلسن٘ التجازٓ٘ ّدعه مكْمات التينٔ٘ االقتصادٓ٘ ، ّجدىا باٌ 
الرتخٔص  حمبي ّإنتفٙ بالطناح للنالو جْاشٓاًاىل حكْم ّالتصامات املسخص ّاملسخص لُ  ماملشسع مل ٓتطس

تْصليا يف خامت٘ ات ّالبٔاىات التجازٓ٘م. ّلهْىيا ىبحح يف قاىٌْ خاص بالعال إٌ شاٛ ذلوللنسخص لُ 
 .البحح اىل جمنْع٘ مً التْصٔات مً شأىَا ضد اليكص التشسٓعٕ يف الكاىٌْ املرنْز 


