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 رمديــــُ
 

ػً اػم امسةًسػًة ت خىػدت اػم مر ػ وم سػف طةػخف امػ  ض ت خسػً       عبر سػبة  خمسسػ ف عًس 
 رم ػػػت مف مارغتػػػي ا مػػػً سػػػف مسػػػبًب يػػػم ةبػػػًد امسػػػ  ف ت خمبػػػرة امةسػػػر ت خامػػػدمب امطخ ػػػؿ   

ال مستأثر بمػً م وسػم ت خمف مت ةمػً مزس وػم خمب ػًوم نبػؿ مف ماػًرؽ ت  سػ   مف  ىػدخا ا مػً سػً  
 ة ػ مـ عىػم سػً  ةسىػي ىس ةػػً اػم رسػًم  امسةًسػًة ب  سمػً ام ب ىػػ  خعطًومػً امسػمم ام ػًوـ عىػػم 

 امةىـ خامث ًا  خامىد   خامذس  خاإلم ص خامخنًر   
 

 رجائى عطية

 المحامى
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 َوَضَرَب الّمُو َمَثاًل رَُّجَمْيِن َأَحُدُىَما َأْبَكُم 
اَل َيْقِدُر َعَمَى َشْيٍء َوُىَو َكلٌّ َعَمى َمْوالُه 

يوُّ اَل َيْأِت ِبَخْيٍر َىْل َيْسَتِوي ُىَو  َأْيَنَما ُيَوجِّ
ْسَتِقيٍم  َوَمن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُىَو َعَمى ِصَراٍط مُّ 

(ٚٙ) 
 صدق اهلل العظيم

 

 (ٙٚسخرة ام ةؿ )
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  إىـداءإىـداء
  ــ

  
  إلى المحامينإلى المحامين

  
  فرسان الحق والحرية والكرامة فرسان الحق والحرية والكرامة 

  
  رجائى عطيةرجائى عطية                                                  
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 طأـــــخ خــــإطبث
 ــــــــــ

 جٕح لعُ اجليصح 42831/4991اٌمؼيخ زلُ 
 ( جٕح ض اجليصح 43229/4998) 

 
 

 ق ( 49288/98) اٌطؼٓ ثبٌٕمغ زلُ 
 

 ــــــــــــــــــــــ
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 حمىّـخ إٌمـغ
 

 اٌدائسح اجلٕبئيخ
 

 ِروـــــسح
 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ

 
 ) سةكـخ ضده ( طًعف                                 :      ادلمدِخ ِٓ
 ٘ٗىػػًوم عط ػػ  امسةػػًسم  بػػػًم  ض خسخط ػػي امسمتػػًر سكتػػب ا/سػػتًذ   ر                   

  ٓش  ر ؼ ػ عسًرة اإل سخب ى ً  ٕٙ ًرع  طىةت ةرب ػ ام ًيرة ت 
  ػ    ام  ًب  امةًس  ٔ     ػــد  :

 سدع   بًمة خؽ امسد                          ػ    امدكتخر    ٕ             
 لعُ اجليصح   42831/4991فٝ اجلٕحخ :  

 جٕح ِعزأٔف اجليصح  43229/4998                                               
 ٜٜٛٔخامسةكـخ ا مً سف سةكس  امىػ   امسسػتأ و  ةضػخر ً  بىىسػ  مخؿ مغسػطس           

ب بػخؿ اإلسػتو ًؼ  ػك   خاػم امسخضػخع بتةػػد ؿ امةكػـ امسسػتأ ؼ خا/كتوػًل بتمػر ـ امسػتمـ سًوػػي 
 ٓؾ ى  ي عسً  سب إم ي ختأ  ده ا سً عدا ذم

 ــغاٌٛلبئــ
بخبػػػؼ م ػػػي  اػػػم  ػػػـخ        منًسػػػت  ام  ًبػػػ  امةًسػػػ  امػػػدعخض امى ًو ػػػ   ضػػػد امسػػػتمـ         
 ٓبداورة  نسـ امى زة ػ سةًاظ  امى زة   ٜٜٔٔ ٔٔ ٕ٘
خكػًف ذمػؾ  ً ػوً عػف إيسًمػي         ػ    تسبب بمطوػي اػم إبػًب  امسى ػم عى مػً  ٔ

و  خا/ ظسػػػػ  سةػػػػدثً بمػػػػً اإلبػػػػًبًت خرعخ تػػػػي  خعػػػػدـ سراعًتػػػػي مى ػػػػخا  ف خامىػػػػخا
 ٓامسب    بًمت ر ر امطبم 

 ٓػ    خيخ نًود امس ًرة خنع س ي ةًدث طر ؽ   أ ع ي سبًب مـ  متـ بأسره  ٕ
  ٓػ    نًد س ًرة بةًم  تةرض ة ًة ا/ مًص خا/سخاؿ مىمطر  ٖ
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ت  ٛٚت  ٕٚت  ٗت  ٖت  ٔع خبػػػًت خامسػػػخاد  ٔ ٕٗٗا/سػػػر امسةًنػػػب عى ػػػي بًمسػػػًدة          
  ٓ ٜٓٛٔمس    ٕٓٔامسةدؿ بًم ً خف   ٖٜٚٔمس     ٙٙسف ام ً خف  رنـ  ٜٚ

سػػد  ً ضػػد امسػػتمـ  طًمبػػ  إمزاسػػي بػػأف  ػػ دض ممػػً سبىمػػً       خمدعػػت امسى ػػم عى مػػً          
ج عىػػم سػػب ؿ امتةػػخ ض امس نػػت عػػف ا/ضػػرار امسًد ػػ  خا/دب ػػ  امتػػم مة تمػػً سػػع  ٔٓ٘خنػػدره 

 ٓخس ًبؿ متةًب امسةًسًة  إمزاسي  بًمسبرخاًت
نضػػػت سةكسػػػ  مخؿ درىػػػ  ةضػػػخر ً بتخك ػػػؿ بةػػػبس امسػػػتمـ  ٜٛٛٔ ٘ ٖٓخبىىسػػػ           

مزاسػي بسبىػ    مرا سع ام مؿ  عف امتمـ ىس ةً مإلرتبًط خكوًمػ  مسسػخف ى  مػً مخنػؼ امت و ػذ خاه
  ٓى  مًعىم سب ؿ امتةخ ض امس نت خمسس  ى  مًت متةًبً مىسةًسًة  ٔٓ٘

خنضت امسةكسػ  اإلسػتو ًا   ةضػخر ً بىىسػ  تأ ؼ امسةكـخ  ضده يذا امةكـ ت مسخ          
ب بػػػخؿ إسػػػتو ًاي  ػػػك  خاػػػم امسخضػػػخع  بتةػػػد ؿ امةكػػػـ امسسػػػتأ ؼ  ٜٜٛٔمخؿ مغسػػػطس سػػػ   

 ٓخاإلكتوًل بتمر ـ امستمـ سًو  ى  ي ختأ  ده  ا سً عدا ذمؾ 
خ ػًبي عػخار امػبط ف ا ػد طةػف  خمسً كًف امةكـ اإلستو ًام ا/م ر ام غ ػر سةىػي          

تتػػػًبع سةكسػػػ   ٜٜٛٔعى ػػػي امسةكػػػـخ ضػػػده امسػػػذكخر بطر ػػػؽ امػػػ  ض بػػػرنـ            مسػػػ ي 
كسػػً مخدعػػت امكوًمػػ  امس ػػررة نً خ ػػً خنػػًـ  ٜٜٛٔى ػػخب امى ػػزة امكى ػػ  خذمػػؾ بتػػًر            

 ٓبسداد اممراس   امس ضم بمً 
  2ثبٌٕمغ  ٚٔٛزد فيّب يٍٝ أظجبة اٌطؼٓ                

 أظــــجبة  اٌطؼــــــٓ
   اٌمظٛز فٝ اٌجيبْ:      أٚال 

ذمػػؾ م ػػي خعىػػم سػػً ب ف سػػف سطًمةػػ  سػػدخ ًت  مسػػبًب امةكػػـ اإلبتػػداوم امػػذض إعت  ػػت        
امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   مسػػػبًبي خمتمػػذتمً سػػػ دا  م ضػػًومً مف تىػػػؾ ا/سػػبًب إنتبػػػرت  اػػم ب ػػػًف 

ا ػ  امطػًعف  ع مػً بًإلةًمػ  إمػم سػً ىػًل ع مػً بسةضػر بخرة  خانة  امدعخض امتم نضت بإد
 امضبط إذ مخردت سً  بي : ػ

"  إف امتمسػػ  امسسػػ دة مىسػػتمـ ) امطػػًعف ( سكتسىػػ  ا/ركػػًف ام ً خ  ػػ   خثًبتػػ  اػػم ة ػػي         
سسً خرد بسةضر ضبط امخانة  خعدـ داةي ممً بثسػ  داػًع  س بػخؿ ختطبػؽ عى مػً سػخاد اإلتمػًـ 

 نبتي بًمة خب  امس ررة ا مً "سسً  تة ف سةً
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إىػػرالات  ى ًو ػػ  سػػف ضػػرخرة  ٖٓٔخيػػخ ب ػػًف نًبػػر ال  توػػؽ سػػع سػػً مخىبتػػي امسػػًدة        
ت امسةكسػػ  إ ػػتسًؿ كػػؿ ةكػػـ بًإلدا ػػ  عىػػم ب ػػًف سوبػػؿ خخاضػػ  مخانةػػ  امػػدعخض امتػػم نضػػ

بػخت امتػم إمم ب ًف خاض  كذمؾ مس دض كؿ دم ؿ سف مدمػ  امث بًإلضًا  بإدا   امستمـ ع مً ت 
تةسػػػػ ـ مخ اإلىسػػػػًؿ  مخ بة ػػػػث ال   ػػػػخبي ام ي امسةكسػػػػ  اػػػػم نضػػػػًومً بًإلدا ػػػػ  ت تسػػػػً دت إم ػػػػ
عىػػػم امةكػػػـ  مب ػػػًف سػػػدض ف سةكسػػػ  امػػػ  ض سػػػف بسػػػط رنًبتمػػػً خذمػػػؾ ةتػػػم تػػػتسك اممسػػػخض ت

  ٓبةتي سف اسًده 
بً خيػػخ مسػػر  سػػتة ؿ عى مػػً ام  ػػًـ بػػي إذا سًىػػًل تةبػػ ؿ امةكػػـ مخانةػػ  امػػدعخض س ػػخ          

خسخنؼ امسى م عى مً سف ممً ت ػ  خض   ك و   ةدخثمً ت  بًإلىسًؿ مخ مًم ً سف ب ًف سوبؿ
 ٓ ي خسةًنبتي سف مىىي ػس ًرة امطًعف خاممطأ امس سخب إم ي خ ت ىتي بسً  برر سسًلمتي ع

كسػػً  سػػتة ؿ عىػػم سةكسػػ  امػػ  ض كػػذمؾ امتأكػػد سػػف مف ام ت ىػػ  امتػػم مىبػػت إم مػػً         
ع سةسخم  عىم مدم  بة ة   ممً مبىمً امثًبػت بػً/خراؽ ت ختػ دض إم مػً اػم سةكس  امسخضخ 

سػػتدالؿ سػػػى ـ ت ػ  خممػػذا كػػػًف ةكسمػػػً  خيػػػخ سًنبػػرت امسةكسػػػ  اػػم ب ً ػػػي ت س طػػؽ سػػػًو  خاه
 امسطةخف ا ي سة بً ب بخر ب ً ي ت ستة ف ام  ض خاإلةًم  ت 

 
يػػذا امةػػخار مف تتػػدارؾ سػػً خكػػًف عىػػم امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   ةتػػم  سػػىـ نضػػًليً سػػف         

ةػػ  امػػدعخض ختػػخرد م ضػػًومً مسػػبً بً سسػػت ى  تبػػ ف ا مػػً خان  ػػًب امةكػػـ اإلبتػػداوم سػػف نبػػخر  ت
خال تة ػػػؿ اػػػم    ال   ػػػخبي اإلىسػػػًؿ مخ اممسػػػخض تعىػػػم  ةػػػخ سوبػػػؿ خخاضػػػخمدمػػػ  امثبػػػخت ت 

نػ  ف خر بإعتبػًر م /ف يػذه اإلةًمػ  اػم غ ػر سةىمػً تب ً مً إمم سًىًل بسةضر امضبط ع مً 
ً خمسبًب امةكـ ذاتػي خس طخنػي خ تة ف إ تسًممً عىم كًا  ب ً ًتمامةكـ سف ا/خراؽ امرسس   ت 

خال  كوم ام يذا امس ًـ اإلةًم  ام ب ًف خانة  امدعخض خا/دم  امتػم تسػً دت ام مػً امسةكسػ  ت 
امرسػػػس    خمػػػخ كً ػػػت سةضػػػر اػػػم نضػػػًومً إمػػػم م ػػػ  خرنػػػ  ممػػػرض مػػػًرج  طػػػًؽ امةكػػػـ خخرنتػػػي 

/ف امسطىع عىم امةكـ   تةذر عى ي ام يذه امةًم  اإلةًط  بك و   ةدخث امخانةػ   امضبط ت
عىػم ؿ خال ا/دم  امتم مطسأ ت ام مً امسةكس  خنضت بإدا   امطًعف ب ًل عى مً ت كسػً  سػتة 

سةكسػػػ  امػػػ  ض اػػػرض رنًبتمػػػً عىػػػم امةكػػػـ خمدال سمستمػػػً اػػػم ب ػػػًف سػػػدض بػػػة  إسػػػتم ص 
نػد مابػةت عػف   نةػ  خمدمتمػً خسػ س  سأمػذيً سػًمـ تكػف مسػبًب امةكػـسةكس  امسخضػخع مىخا

خ خاضػ  خسوبػؿ كسػً سػىؼ امب ػًف خس مً بخرة امخانة  خمدم  امثبخت عىػم  ةػكًا  ب ً ًتي  ت 
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ال كًف امةكـ سة بً م بخر ب ً ػي كسػً يػخ امةػًؿ بًم سػب  مىةكػـ امسطةػخف ا ػي امػذض  ػًبي ت  خاه
 ٓخممذا كًف سة بً ستة ف ام  ض ضًوم خر بسً ممؿ  بس ط ي ام ذمؾ ام ب
مطػأ تسػتخىب ب ػًف خسف ىً ب  مر اأف بة  امةكـ ام ىر ستم ام تؿ خاإلبػًب  ام        

خسػػػً كػػػًف عى ػػػي سخنوػػػي ت خك ػػػي اممطػػػأ امس سػػػخب مىسػػػتمـ ت  خك و ػػػ  ةبػػػخمي خانةػػػ  امةػػػًدث ت
 ٓخسخنؼ امسى م عى ي ة ف خنخع امةًدث 

مطػأ مًمو  ام خا  ف خامىػخاو  خا/ ظسػ  ػ بوػرض ثبػخت ذمػؾ ػ  خال  ىخز بةًؿ إعتبًر س        
خ  ترط  ممذا ام خؿ مف تكخف امسمًمو  يم بػذاتمً سػبب امةػًدث ام ىر س  اإلبًب  اممطأ ت 

ٓ 
كسً اف رابط  امسبب     تطىب إس ًد  ام ت ىػ  امػم مطػأ سةػدد مىطػًعف ت خمف سىػرد          

ًدس  امسى ػم عى مػً ال  كوػم بذاتػي مى ضػًل بإدا تػي ت إذا ام  ػًدة بسػرع  ػ بوػرض ثبختمػً ػ خسبػ
خعػي مـ تب ف امسةكس  سدض نػدرة امطػًعف اػم امظػرخؼ امتػم خنػع ا مػً امةػًدث عىػم ت اػم خن

     رك م اممطأ خرابط  امسبب   خسىخكي خمثر ذمؾ ام ن ًـ 
 

ام زسػػ   خنػػد مىػػت سػػدخ ًت امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي سػػف إسػػتظمًر كًاػػ  يػػذه امة ًبػػر        
  مى ضًل بإدا    امطًعف خممذا كًف  سة بً  ستة ف ام  ض 

 : ـٚلد أفظحذ حمىّخ إٌمغ ػٓ ذٌه إذ إظزمس لؼبء٘ب ػٍٝ أٔٗ 
"  سػػف امس ػػرر مف عػػػدـ سراعػػًة ام ػػػخا  ف  خام ػػرارات خامىػػػخاو  خا/ ظسػػ  خمف مسكػػػف             

إال مف يػذا س ػرخط بػأف تكػخف اممطػأ ت ىراوـ ام تػؿ خاإلبػًب   إعتبًره مطأ  سست   بذاتي ام
 ٓيذه امسمًمو  يم بذاتمً سبب امةًدث بة ث ال  تبخر خنخعي مخاليً "

خم ي  ىب مبة  امةكـ ام ىر س  ام تؿ اممطأ مف  ب ف ا ي خنًوع امةًدث ت خك و            
تمـ ةبػػخمي ت خك ػػي اممطػػأ امس سػػخب إمػػم امسػػتمـ ت خسػػً كػػًف عى ػػي سخنػػؼ امسى ػػم عى ػػي خامسػػ

 ٓة ف خنخع امةًدث 
اػإذا كػػًف امةكػػـ نػػد متمػػذ سػف سىػػرد ن ػػًدة امطػػًعف مىسػػ ًرة سػً  ػػخار اممطػػأ اػػم ىً بػػي         

دخف مف  سػػتظمر نػػػدر امضػػػرخرة امتػػم كً ػػػت تخىػػػب عى ػػي امسػػػ ر بسػػػرع  سة  ػػ  توًد ػػػً مخنػػػخع 
 ٓامةًدث 



-11- 

 

د ػ تب ػًف سػدض ف بةػكسػً مغوػؿ بةػث سخنػؼ امسى ػم عى ػي خك و ػ  سػىخكي م تسػ م ػ سػ        
ام امظرخؼ امتػم خنػع ا مػً امةػًدث عىػم ت اػم خنخعػي خاثػر ذمػؾ كىػي اػم ن ػًـ   ندرة امطًعف

مخعدـ ن ًـ رك ػم اممطػأ  خرابطػ  امسػبب   امتػم داػع امطػًعف بإ  طًعمػً ت ػ خيػخ داػًع ىػخيرض 
ممً ب ً ػً  ترتب عىم ثبختي إ توػًل سسػوخم تي امى ًو ػ  اإ ػي ال كػخف نػد بػ ف امخانةػ  خك و ػ  ةبػخ 

كًا ً  سكف سةكس  ام  ض سف إعسًؿ رنًبتمً عىم تطب ؽ ام ً خف تطب  ً بة ةً عىػم خانةػ  
 ٓامدعخض بسً  ة بي بًم بخر

   ٓٔٛػ ص  ٖٗٔػ رنـ   ٖٙمس    ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٖ*    ض 
 ٕٕٙػ ص  ٓٔٔػ رنـ  ٖٙامس    ٜ٘ٛٔ ٘ ٛ*    ض 
 ثبٔيًب  :  لظٛز آخس فٝ اٌجيبْ

ـ اإلبتػػداوم امس  ػػد /سػػبًبي بػػًمةكـ امسطةػػخف ا ػػي مػػ  كػػذمؾ سػػف ب ػػًف ذمػػؾ مف امةكػػ         
 ٓسوبؿ خخاض  إلبًبًت امسى م عى مً امتم  سب مىطًعف إةداثمً بمطوي خميسًمي 

 
إذ كػػًف عىػػم امسةكسػػ  مف تضػػسف   ر ممػػر  ػػًب امةكػػـ امسطةػػخف  ا ػػي تخيػػخ نبػػخ          

بػػًب   اممطػػأ ب ً ػػً سوبػػ  خخاضػػةً ةكسمػػً امبػػًدر بًإلدا ػػ  ضػػد امطػػًعف  عػػف ىر سػػ  اإل
 ٓإلبًبًت امسى م عى مً سف خانع امدم ؿ امو م خيخ امت ر ر امطبم 

خسػدض إتسػًنمً سػع  خذمؾ ةتم  سكف اإلستدالؿ عىم ك ػي تىػؾ اإلبػًبًت خطب ةتمػً          
مً سةدث  مامسستسد سف منخاؿ امسى م عى مً سف ة ث طب ةتمً خخبومً خا/داة امامدم ؿ ام خمم 

ا ػػػي ثسػػػ  تضػػػًرب مخ تةػػػًرض بػػػ ف ذمػػػؾ امػػػدم ؿ ام ػػػخمم خامػػػدم ؿ امو ػػػم خعىػػػم  ةػػػخ ال  كػػػخف 
بسػً  ستةبػم عىػم امسخالسػ  خامتخا ػؽ ت خيػخ مسػر  سػػتة ؿ  سد سػف ذمػؾ امت ر ػر امطبػم امسسػت

سخضػػػةمً خسػػػببمً خك و ػػػ  إسػػػتظمًره إذ مػػػـ تضػػػسف امسةكسػػػ  ةكسمػػػً خبػػػؼ تىػػػؾ اإلبػػػًبًت خ 
تردض ا ي امةكـ امطة ف خامذض ىًل مًم ػً كى ػ  سػف ب ػًف إبػًبًت خيخ امة ب امذض ةدخثمً ت 

 ٓامسى م عى مً 
خال  كوػػم اػػم يػػذا امبػػدد سىػػرد  إةًمػػ  امسةكسػػ  اػػم ب ػػًف اإلبػػًبًت سػػًمو  امػػذكر          

 ٓعىم سًىًل بًمت ر ر امطبم امسراؽ بً/خراؽ 
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خسضػػسخ ي عىػػم  ةػػخ  /ف سػػدخ ًت امةكػػـ  تةػػ ف إ ػػتسًممً عىػػم سػػ دض ذمػػؾ امت ر ػػر        
بة ػػث  بػػ ف س ػػي مف امسةكسػػ  ةػػ ف إستةرضػػت ذمػػؾ امػػدم ؿ كً ػػت سىسػػ  بػػي سوبػػؿ خخاضػػ  ت 

إمسًسػػً  ػػًس   م ػػمل ممػػً اموربػػ  متسة بػػي امتسةػػ ص امكًسػػؿ امكػػًام امػػذض  ػػدؿ عىػػم م مػػً  
نًسػت بسػً   بمػم عى مػً سػف خاىػب تػدن ؽ امبةػث مىتةػرؼ عىػم خىػي امة   ػ  ػ خيػخ سػً نبػر 

طةػخف ا ػي اػم ب ً ػي ت ػ إذ مغوػؿ كى ػ  تةبػ ؿ  سضػسخف امت ر ػر امطبػم امستضػسف امةكػـ امس
إبًبًت امسى م عى مػً خخبػومً امس سػخب مىطػًعف إةػداثمً خك و ػ  ةػدخثمً خا/داة امسسػتةسى  

إىػرالات   ٖٓٔام إةداثمً ت ػ خيخ سً ة بي بسً  ستخىب   ضي ت ػ مةدـ  إمتزاسي ب ص امسػًدة 
خىخب إ تسًؿ كؿ ةكـ بًإلدا   عىم ب ًف مسضسخف كؿ دم ؿ  سف مدم  ى ًو   خامتم ت ضم ب

 ٓامثبخت خ خرد  س داه ةتم  تض   خىي اإلستدالؿ  بي خس س  امسأمذ كسًسىؼ امب ًف 
 : ـ ٚلؼذ  حمىّخ إٌمغ ثأْ

"  امةكػـ   كػخف سة بػً ب بػخر ب ً ػي إذا نضػػم بإدا ػ  امطػًعف عػف ىر سػ  اإلبػػًب           
دخثمً ممطػػأ  خمغوػػؿ ب ػػًف اإلبػػًبًت امتػػم اةػػدثمً بػػًمسى م عى ػػي خ خعمػػً خك و ػػ  ةػػمخ ام تػػؿ ا

  ٓسف خانع امدم ؿ امو م خيخ امت ر ر امطبم "  خام ت ى  امتم إ تمت إم مً
 ؽ ٕٗ   ٜٗٔٔطةف ٗٙٗٔػ  ٕٖٛػ  ٖٕػ س ٕٜٚٔ ٕٔ ٕ٘*    ض 

بػًبًت امسػدنبر امةكـ كذمؾ  ام ب ًف رابط  امسبب   ب ف مطػأ امطػًعف           عم بػي خاه
خيػػػػخ نبػػػػخر  مػػػػر  ػػػػًب امةكػػػػـ امسطةػػػػخف ا ػػػػي ت /ف تىػػػػؾ امرابطػػػػ  ركػػػػف امسى ػػػػم عى مػػػػً ت 

سػدخ ًت ةكسمػً امبػًدر خعىػم امسةكسػ  مف تسػتظمره اػم ىخيرىوم ىر س  اإلبػًب  اممطػأ ت 
عىػػم مف  كػػخف اممطػػأ  ستبػػ  بػػًمىرخح امتػػم مبػػ بت بمػػً امسى ػػم بًإلدا ػػ  ت  خت ػػـخ مسًسػػً  

بة ػث ال تبػخر خنخعمػً بم ػر ن ػًـ يػذا اممطػأ ت ػ خ تةػ ف  بًؿ امسػبب بًمسسػبب ت  مً  إتعى
إثبًتمػػً  اػػم امةكػػـ بًإلسػػت ًد إمػػم دم ػػؿ ا ػػم ت خيػػخ سًنبػػر امةكػػـ  امسطةػػخف ا ػػي بسػػً عًبػػي 

 ٓخمستخىب مذمؾ   ضي 
 ؽ   ٛٗ   ٕٔٚطةف  ٖٙٛػ   ٜٕػ س   ٜٛٚٔ ٔٔ ٕٚ*    ض 
  ٕٕٙػ    ٓٔٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٘ ٛ*    ض 
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   اٌمظٛز فٝ اٌزعجيت ٚاإلخالي  حبك اٌدفبع:    ثبٌثب 
راؽ خامس دسػ  إمػم سةكسػ  ذمؾ مف امداًع عف امطًعف تسسؾ اػم سذكرتػي امسرا ػ  بػً/خ        
خال  بدرع ي تبرؼ طًوش اػم ن ػًدة  ىً ب امة ط  ام سىخكي امسةتًد تم ي  ىتـز  امسخضخع

 ً ػ  امرىػؿ امةػر ص  تةػخط اػم سػخاطف امػذمؿ خ بػذؿ عبػؿ ًرتي  تسـ بًمرعخ ػ  خا/يسػًؿ ت س 
خيػخ   تخنػع داوسػً  نً خ ػً مخاىبػًت امة طػ  خامةػذر تخال  تىًخز امةػدخد امس ػررة   ام ن ًدتمً ت

كًا  ا/سخر امتم  سكف  تخنةمً  ت ى  سىخكي مث ػًل ام  ػًدة  خ ةسػؿ داوسػً عىػم امة ىخمػ   دخف 
ةظ مف امطر ؽ امذض سر بي سف كخبرض  امى زة ) عبػًس ةدخث ام تًوج امضًرة بم ره ت خم ي ال

( إمم امس  ب خنت امظم رة سزدةـ بًمس ًرات      امتم تة ط بي سف كؿ ىً ب ت خمذمؾ إمتـز 
خمـ  كف سػف امس ًسػب خال  ك ىخ سترا ام امسًع  ت ٓٗام ن ًدة س ًرتي بسرع  يًدو  التىًخز 

ال إبػكً ت ةًم  امطر ؽ تسس  مف  ىًخز تىؾ امسرع طدست سػ ًرتي بًمسػ ًرات ا/مػرض   ت خاه
 ٓخامتم  ال وبىي ع مً إال سسًاًت نر ب  مىمً    ت

خمك ي اخىمل بًمسى م عى مً ػ  خام سخضع غ ر سمبص مةبخر امس ًه بإنراريً ػ           
تسػػرؽ كًمسػػمـ سػػف مسػػًـ مةػػدض سػػ ًرات  امس كرخبػػًص ت متظمػػر اىػػأة مسػػًـ سػػ ًرتي ختبػػطدـ 

 ٓؼ ا/سًسم سف ام ًة   ام س م اةدثت إبًبتمً بىً ب امرار 
 

 : ـ   ٚلبَ دفبػٗ ػٍٝ اٌؼٕبطس اآلريخ
خسً  ستمىص سف امخانة  امة      كسً ةسىتمً ا/خراؽ ت مف يذه يم بخرة امخانة      :  أٚال

خامتػػػم منتبػػػرت عىػػػم سػػػ اؿ امسى ػػػم عى مػػػػً متة   ػػػًت امسػػػخىزة امتػػػم مىر ػػػت ت سػػػف مػػػ ؿ ا
امسػػ ًرة بسةراػػ  ام ػػرط  ت خامتػػم  تبػػ ف س مػػً خىػػخد مثػػر امسبػػًدس  بًمىً ػػب  خامطػػًعف خسةً  ػػ 

  ٓا/ سف مىرارؼ ا/سًسم مىس ًرة بسً  توؽ ختبخ ر امطًعف مىخانة  
 

خخاض  سف ذمؾ مف امطًعف كًف   خد امسػ ًرة بسػرع  تت ًسػب خةًمػ  إزدةػًـ امطر ػؽ            
امس ًسب ت خم س بة ةً  م ي كًف   خد امس ًرة  خند مخنؼ س ًرتي ام امخنتؾ امخنت ت ام ذم

ال    ك ىخ ستر ام امسًع  عىم  ةػخ سػً ذكػرت امسى ػم عى مػً ت ٓٛبسرع  اًو   ت در ب ةخ  خاه
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إمم اإلطًةػ  خ/دض امتبًدـ متركت اموراسؿ  ثًرا  ظًيرة بًمطر ؽ خيخ سً مىت س ي امسةً    ت 
 ٓـ  ةدث ػخ سً مبًمسى م عى مً خام ذؼ بمً إمم سسًا  بة دة خي

" امس ًرة امس كرخبًص  ـخمـ ت ؼ امسى م عى مً سرخر امس كربًص خذكرت سً  بي  :        
تةركػػػت اىػػػأة خع دوػػػذ اخىوػػػت ) مض  م مػػػً غ ػػػر س تبمػػػ  خغ ػػػر سىتوتػػػ  (    بػػػًمستمـ  بػػػدس م 

 ٓبس ًرتي " 
مف إ طػػ ؽ  خال ر ػػبإمتػػـز ىً ػػب امبػػدؽ اػػم رخا تػػي ت  خسػػف ذمػػؾ  تبػػ ف مف امطػػًعف        

اإلسػراع  امسػ ًرة امس كرخبػًص خعىػم  ةػخ سوػًى  داػع امسى ػم عى مػً ػ امسمطوػ  مبػ   ػ إمػم
امتػػم تبػػًدؼ سرخريػػً اػػم يػػذه ًعمً اىػػأة مسػػًـ سػػ ًرة امطػػًعف ت خاه ػػدا عػػدخا  مإلبتةػػًد ع مػػً ت

بػػػطداسمً يػػػم بًمىً ػػػب ا/ سػػػف مىراػػػرؼ ا/سػػػًسم ا/ سػػػف ػ     يػػػذا يػػػخ امسػػػبب  امىةظػػػ  خاه
 ٓر امذض مدض إمم امةًدث امسبً 

خعىػػم ذمػػؾ اًمطػػًعف مػػـ  مػػرج اػػم سػػىخكي عػػف داوػػرة امتببػػر بًمةخانػػب امةًد ػػ  ممػػذا         
تمذ سف ىً بي كؿ سً ام إستطًعتي م بخف سىخكي سف مف  ىةؽ ضررا  بم ره   ٓامسىخؾ خاه

خنػػع بمػػً  خال  كوػػم اػػم س ػػًـ إسػػ ًد اتمػػًـ مىطػػًعف مف  كػػخف يػػخ نًوػػد امسػػ ًرة امتػػم    ب :ثبٔيــ
امتبًدـ  امػذض مسػور عػف إبػًب  امسى ػم عى مػً ت بػؿ  تةػ ف ثبػخت ركػف اممطػأ اػم 
ىً بػػي خيػػذا اممطػػأ ال  وتػػرض خال  تػػخاار إال  إذا كػػًف امطػػًعف نػػد ممػػؿ مث ػػًل ن ًدتػػي 
امسػػػ ًرة بخاىبػػػًت امة طػػػ  خامةػػػذر امتػػػم  ورضػػػمً ام ػػػً خف ت خعػػػدـ ة ىخمتػػػي دخف مف 

 ٓامتم ةدثت خامتم كًف ام إستطًعتي تى بمً   وضم تبراي إمم إةداث ام تًوج
خيم ع ًبر غ ر ستخاارة ام بخرة امخانة  امسطرخة  ػ ا د تى ب ام  ًدة بسرع  ال          

تسس  بمً ةًم  امطر ؽ امسزدةـ بًمسػ ًرات امسػًرة خنػت امػذرخة ظمػرا  ت ػ خنػًد امسػ ًرة 
م طػػًؽ امسػػرمص بػػػي بأنػػؿ سػػرع  سسك ػػػ  م ىرديػػً سػػف اض مطػػػر عىػػم امسػػًره خاػػػم ا

نً خ ػً  ت ػ سراع ػً  ة ػخؽ خسبػًم  امسػًرة خامسػ ًرات المػرض امسػًرة اػم ذمػؾ امخنػت ػ 
خمكػػف امظمػػخر امسوػػًى  مىسى ػػم عى مػػً اػػم سكػػًف غ ػػر سمبػػص مىس ػػًة سػػف مسػػًـ 

طب ػػ  عى مػػً امسػػ ًرة امس كرخبػػًص خيػػم تةػػدخ مإلاػػ ت سػػف امسػػ ًرة امس كرخبػػًص امس
بػػط خامتػػم كػػًدت تبػػدسمً ػ  داسمً يػػم بإ ػػداًعمً يػػم بىً ػػب امراػػرؼ ا/سػػًسم خاه
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مسػ ًرة امطػًعف سػف ام ًة ػ  ام س ػم ػ يػذه ا/مطػًل امستتًم ػ  امتػم إرتكبتمػً يػم امتػم 
 ٓمدت سبً رة إمم خنخع امةًدث 

:  خمػـ  كػف سػف امسسكػف سطًمبػ  امطػًعف ببػذؿ سز ػد سػف امتببػر خامة طػ  مث ػًل ن ػًدة   ثبٌثب
سػػتةًؿ عى ػػي تخنػػع ظمػػخر امسى ػػم امسػػ ًرة إذ مػػـ  كػػف اػػم إسػػت طًعتي ام  ػػًـ بػػذمؾ خاه

 ػػؼ عى مػً امسوػػًى  سػػف مسػػًـ سػػ ًرة ممػػرض مسػًـ سػػ ًرتي خعىػػم سسػػًا  ال تػػذكر خال تكى
خال تكى ؼ بسسػتة ؿ ب  سػً كػًف عىػم امسبػًب  ذاتمػً مف إال  بسً كًف سستطًعً        

امسمبػص مةبػخر  تتببر بةًم  امطر ؽ نبؿ إ داًعمً مةبخره اػم سكػًف غ ػر امسكػًف
 ٓامس ًة دخف مف تىتوت مةًم  امطر ؽ 

خممذا ال  ب  مف  طًمب امطًعف بسز د سف امة ط  خامةسؿ عىم امة ىخم  دخف خنػخع         
خنػػػد بػػػذؿ امطػػػًعف امىمػػػد امسسػػػتطًع خز ػػػًدة  اػػػم خسػػػةي ت امةػػػًدث إال  إذا كػػػًف ذمػػػؾ

تمػػػذ مىة ىخمػػ  دخف خنػػخع امةػػًدث امراىػػع ممطػػػأ امسبػػًب  خامسػػ ًرة  امس كرخبػػًص ت خاه
خسًوؿ امة ط  امكًا   مذمؾ إمتـز ام  ًدة بسرع  يًدو  بط وػ  تت ًسػب خةًمػ  امطر ػؽ 
ً  اػػم عىىػػ  ام  ػػًدة  ت ػ خمخنػػؼ سػػ ًرتي اػػخرا  اػػم امخنػػت امس ًسػػب ة ػػث كػػًف ستةكسػػ
بػػًم ظر مىسػػرع  امبط وػػ  امتػػم كً ػػت عى مػػً خمػػـ  مىػػؼ ثسػػ   ثػػًر بػػًمطر ؽ تػػدؿ عىػػم 

يً اةػد سػف خامةًم   امتم زعستمً امسى م عى مً ام منخاممً ػ خمػـ  سػً دامسرع  اموًو   
خمـ  ت ًعس امطًعف عػف  ىػدتمً بػؿ نػًـ ب  ىمػً إمػم امسست ػوم امسًرة ام سزاعسمً ت 

ب وسػػي خمابػػ  عػػف ذمػػؾ بػػراة  ب خمػػي " اخىوػػت بًمسبػػًب  طًمةػػ  سػػف اسػػًـ عرب ػػ  
بػػػػًب  تىػػػػرض سسػػػػرع      س كرخبػػػػًص سً ػػػػ   اسػػػػًسم اأ ػػػػً ةًخمػػػػت سوًدتمػػػػً /ف امس

 خىبتمً امسست وم "
امسػًع   ٜٜٚٔ ٔٔ ٕٕخمثبت اس ف ام رط  سخسم ىسةي سػًمـ اػم سةضػره امسػ رخ         

ظمرا  إ ت ًمي اخر تى  ي إمطًر امسست وم بإبػًب  امسى ػم عى مػً إمػم سكػًف  ٕٓ ٔٔ
 ٖٕٕٔٓخىخديً ختب ف مي إ مً خبىت إم مً بةب  نًود امس ًرة سرتكب  امةًدث رنـ 

س كػم ام ػػًيرة ختػػخمم سػػ امي خيػػخ امطػػًعف امػػذض  ػػرح ظػػرخؼ امخانةػػ  عىػػم  ةػػخ سػػً 
 ٓسبؽ ب ً ي 
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خسػػػف يػػػذا  تبػػػ ف مف امطػػػًعف مػػػـ  ت كػػػر مخاىبػػػي اػػػم إ  ػػػًذ امسى ػػػم عى مػػػً إ سً ػػػً  س ػػػي         
بس س  سخنوي خممذا مـ  تردد ام   ىمً ام امةًؿ مىسست ػوم إلسػةًامً ػ خكػًف إتمًسػي 

تسًـ بأسر امسى م عى مً عىم غ ر مسًس سف امخانع خامة     س طخ ػً  عىػم بةدـ اإلي
 ٓسً  مًمؼ امثًبت بً/خراؽ 

ــب خ بػػدخ سػػف سطًمةػػ  ا/خراؽ مىخيىػػ  ا/خمػػم مف امطػػًعف مػػـ  رتكػػب اض مطػػأ  سكػػف   :  زاثؼ
 سػػبتي إم ػػػي خن ًدتػػػي مىسػػػ ًرة كً ػػػت عىػػػم ام ةػػخ امسةتػػػًد خبًمسػػػرع  امسأمخاػػػ  اػػػم سثػػػؿ 

متػػػـز مث ػػػًل ام  ػػػًدة امة طػػػ  خامةػػػذر امػػػذض امظػػػرخؼ ا متػػػم تخاىػػػد بمػػػً خنػػػت امةػػػًدث خاه
 ٓ ىتزسي ام مص امةًدض خمـ   زؿ ع ي 

خال  وػػرض عى ػػي امخانػػع   ػػ  خاىبػػًت ممػػرض سػػف امة طػػ  خامةػػذر مكثػػر سسػػً كػػًف عى ػػي         
خنت امةًدث ػ اسرع  سػ ًرتي كً ػت اػم امةػدخد امةًد ػ  بػؿ منػؿ سػف ذمػؾ بكث ػر ػ إذ 

تكف تتىًخز مربة ف ك ىخ سترا  اػم امسػًع  ػ كسػً م ػي سػرمص مػي ب  ػًدة امسػ ًرات ػ  مـ
خكً ػػت سػػ ًرتي سطًب ػػ  م ػػرخط ا/سػػف خامستً ػػ  ختتستػػع كًاػػ  مىمزتمػػً خمدخات ام  ػػًدة 
بب ة ًت كًسى  كسً ىػًل بت ر ػر امسم ػدس امو ػم امسراػؽ بػً/خراؽ خىػًل بػي م ػي مػـ 

متػػـز   ةػػظ عى مػػً مض نبػػخر مخ عطػػب  ةػػ خؿ ب  مػػً خبػػ ف امةسػػؿ بكوػػًلة تًسػػ  ػ خاه
امطػػًعف امة طػػ  امخاىبػػ  خامةػػذر امتػػًـ سراع ػػً  كًاػػ  امظػػرخؼ     امتػػم اةًطػػت بػػي 

خكػػًف ً إمػػم سػػً يػػخ مد ػػم خمنػػؿ س مػػً ػ خامتػػم  تةػػ ف عى ػػي اإلمتػػزاـ بمػػً خعػػدـ تىًخزيػػ
بػػػؿ ظمػػػخر امسى ػػػم عى مػػػً امسوػػػًى  مسًسػػػي خعىػػػم بةػػػد سػػػ تس ترات نى ىػػػ  سػػػف سػػػ ًرتي 

خيخ امسبب امسبً ر امذض  إبطداسمً يم بىً ب رارامً ا/سًسم سف ام ًة   ام س م
 ٓإمم إبداسمً يم بس ًرتي مدض 

خمـ  كف سف امستبخر خامةًؿ كذمؾ إمزاسي بأض  مدئ سف سرع  س ًرتي إمػم منػؿ سػف         
سػف امسػرع  امتػم كً ػت عى مػً مخ  تمػذ سػف خاىبػًت امة طػ  خامةػذر اكثػر سسػً إتمػذ 

 ٓإىرالات خسىخؾ مىة ىخم  دخف خنخع امةًدث ػ إذ ال إمزاـ بسستة ؿ 
خال  سكف ام خؿ بأف امطًعف ممؿ بأض سف امخاىبػًت امسى ػًة عىػم عًت ػي اػم                  

سثػؿ امظػرخؼ امتػم مةًطػت بػي ع ػد خنػخع امةػًدث ػ إذ ال  ىػخز سطًمبتػي بػأف  سػىؾ 
تػػًد سػػً داسػػت امظػػرخؼ امتػػم اةًطػػت سػػىخكً  م ػػد ةربػػً  سػػف سسػػىؾ ام ػػمص امسة
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ا ػػد إسػتةًؿ عى ػػي امتخنػع بػػأف امسى ػػم مػػً مػـ تكػػف تتطىػب يػػذا ام ػدر ػ بًمخانةػ  خزسً 
عى مػً سػتسرؽ كًمسػمـ سػػف مسػًـ امسػ ًرة امس كرخبػًص متظمػػر مسػًـ سػ ًرتي عىػم  ةػػخ 
سوػًى  خبسػرع  مًطوػػ  ت متبػطدـ يػم بوةػػؿ إ ػداًعمً يػم بىً ػػب رارامػً ا/سػػًسم 

 ٓ  ام س م سف ام ًة 
خيذا امىزل سف امس ًرة ُ ةد مخؿ مىزاومً امذض مرتطست بػي امسى ػم عى مػً بةػد                 

خيذا امتبرؼ ام ًذ مف إتىمت إم ي سسرع  مخاً  سف سبًدس  امس ًرة المرض ممً ػ 
امػػػذض خنػػػع س مػػػً يػػػخ امػػػذض ادض ةػػػًال  خسبً ػػػرة إمػػػم إرتطًسمػػػً يػػػم خغ ػػػر امسػػػأمخؼ 
بػػًب تمً كسػػً مف سػػىخكمً عىػػم يػػذا ام ةػػخ سضػػًاً  إم ػػي سػػىخؾ نًوػػد امسػػ ًرة بًمسػػ ًرة خاه

 ٓامس كرخبًص اممًط  مـ  كف م مسً ستخنةً  مىستمـ 
إذ كػػػػًف سػػػػف امسسػػػػتة ؿ عى ػػػػي خعىػػػػم اض  ػػػػمص  مػػػػر سػػػػخاه مف  تخنػػػػع سػػػػً ةػػػػػدث                   

ت اػم ةتم  سكف سطًمبتػي ببػذؿ نػدر مكبػر خمكثػر سػف امة طػ  خامةػذر امػذض نػًـ بػي م
 ٓخنخع امةًدث خعىم ذمؾ ا  خىي مى خؿ بأ ي ممؿ بخاىبًت امة ط  خامةذر 

سسػوخم   امطػًعف ع مػً  خال  ػؾ مف تخنػع تىػؾ ام ت ىػ  مسػر الـز خضػرخرض مثبػخت  :  خبِعبً 
 ٓإمم ثبخت إستطًعتي امة ىخم  دخف ةدخثمً  بًإلضًا 

أف امطًعف كًف عى ي مف  تخنع خام ظرخؼ امدعخض امسطرخة  ال  سكف ام خؿ ب             
اًو ػػػ  خيػػػم تىػػػرض متوػػػًدض  ظمػػػخر امسى ػػػم عى مػػػً اىػػػأة سػػػف مسػػػًـ سػػػ ًرتي خبسػػػرع 

 ٓتىؾ امس ًرة امس كرخبًص ممً سبًدس   
ً  ػ  خيػذا امظمػخر امسوػًى  مسػًـ سػػ ًرتي عىػم يػذا ام ةػخ مػػـ  كػف خال  ػؾ                ستخنةػ

ًف امسمبػص مسػرخر امس ػًة   خنػت مًب  خاه مً كً ت تةبر امطر ؽ سف غ ػر امسكػ
 ٓتداؽ امس ًرات بذمؾ امطر ؽ خس مً س ًرة امطًعف 

 
   

خ أبم امس طؽ خامةػدؿ مف  كىػؼ امطػًعف بتخنػع مسػخر مػـ تكػف ستخنةػ  بػؿ     سػتة ؿ         
تخنةمً  مخ مف  طًمب بدرل سً ال  ستطًع در ه ت إذ مـ  كف بخسةي ذمؾ ػ /ف سىخؾ 

ال  ػػدمؿ اػػم  طػػًؽ امسػػ ر امةػػًدض م سػػخر ت خيػػخ ثسػػرة عخاسػػؿ امسى ػػم عى مػػً ام ػػًذ 
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 ًذة خغ ر سأمخاػ  ال تػدمؿ اػم  طػًؽ امسػأمخؼ سػف ا/سػخر امستخنةػ  مخ امتػم  سكػف 
ًدث اػػم تخنةمػػً ت يػػذا إمػػم م ػػي بػػذؿ نبػػًراه متوػػًدض مطػػأ امسبػػًب  امتػػم  رىػػع امةػػ

ر ػػؽ امسػػ ًرات يػػم ب  ًسمػػً بػػ  تببػػر خال إةت ػػًط بةبػػخر  مػػر طامخانػػع إمػػم مطومػػً 
دخف إ تظًر ممىخه سػف خام غ ر سخضع مةبخر امس ًة ػ دخف إمتوًت مةًم  امطر ؽ ت 

بسػػ ًرة امطػػًعف  يرخبمػػً سػػف امسػػ ًرة امس كرخبػػًص تاإرتطسػػت يػػم اػػم   امسركبػػًت ت
  ٓامذض ال دمؿ خال إيسًؿ خال مطأ خال ذ ب مي ا سً ةدث 

  ًبػ  امةًسػ  مىخانةػ  م سًىػًل بخبػؼ امخرتبػت سسػوخم تي عػف امةػًدث تأس سػً  عىػ  : ظبدظب 
 ٓس ًرتي  بسرع  كب رة   بأ ي نًد 

امثًبػت بمػً إذ مػـ تك ػؼ امسةً  ػ  خيم ع ًبر الس د  ممً بً/خراؽ بؿ تمًمؼ               
 ٓىؾ ام تًوج س مً ػامتم مىر ت عف امسظًير امسًد   امتم  سكف إستم ص ت

ى ػػػم عى مػػػً بػػػذاتمً دمػػػ    عىػػػم م ػػػي كػػػًف   ػػػخد سػػػ ًرتي خال تبػػػى  منػػػخاؿ امس                 
مًبػػػ  خمف امطر ػػػؽ كػػػًف  ٓبسػػػرع  اًو ػػػ  خكب ػػػرة  التتًسػػػب خسكػػػًف امةػػػًدث خزسً ػػػي

 ٓسزدةسً   بًمس ًرات ظمرا   خام خنت ذرخة امزةًـ 
خعىػػم ذمػػؾ اًمسػػرع  اموًو ػػ  مػػـ تكػػف سسك ػػ  اةسػػب بػػؿ كً ػػت سسػػتة ى  ػ خمػػـ               

تبػطدـ امسػ ًرة بأ ػ  سػ ًرات خمػـ تخىػد  ثػًر اراسػؿ تػدؿ عى مػً ػ خمػـ    ػمد مةػد بمػً
كسػػػً مػػػـ تبػػػدسمً م ػػػ  سػػػ ًرة سػػػف مىومػػػً رغػػػـ ضػػػ ؽ امسسػػػًاًت ام ػػػد د بػػػ ف ممػػػرض 

خعىػم يػذا اسػػف امس كػد مف امسى ػػم عى مػً بًممػػت  ٓامسػ ًرات امسػًرة اػػم ذمػؾ امخنػػت 
سػ تمىت دامتمػً كطب بػ  سػع ام ت د ر سرع  امس ًرة  متمط   مطومػً  ػ سثىسػً بًممػت خاه

زس ومً مسىًس تمً بإبط ًع تضم ـ اإلبًب  إبػط ًعً  دمػت عى ػي  ػخايد ت ًخمػت 
بةضمً سذكرة امزس ؿ ا/ستًذ   ةسًـ عسر مسةكس  مخؿ درى  ػ امم مـ تىتـز ىً ػب 
امةػػػؽ اػػػم انخاممػػػً خال ىػػػخز خامةػػػًؿ كػػػذمؾ اإلسػػػت ًد إمػػػم منخاممػػػً خةػػػديً إلسػػػ ًد ذمػػػؾ 

مخ اممػػػًط  مىسػػػتمـ طًمسػػػً م ػػػي ال توػػػؽ خسًد ػػػًت امػػػدعخض خالثػػػًر  امسػػػىخؾ امسمػػػًمؼ
 ٓامسًد   امتم التمط  

ذا كًف سػف سػىط  سةكسػ  امسخضػخع مف تأمػذ بػأنخاؿ امسى ػم عى مػً مذا إطسأ ػت    :ظبثؼب  خاه
إم مً خخث ت  بمً خمف ت  ـ عى مً نضًليً بإدا   امطًعف ت اػإف  ػرط ذمػؾ بدايػ  مف 
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خمػ  ع ػ   خس ط ػً ػ اػإذا كً ػت غ ػر ستبػخرة كسػً ىػًلت عىػم تكػخف تىػؾ ا/نػخاؿ س ب
 ةخ  ىًام امخانع امسًدض امثًبت  بً/خراؽ خامذض   كد مف امطًعف كًف   خد س ًرتي 
بسػػػرع  عًد ػػػ  ت ًسػػػب ةًمػػػ  امطر ػػػؽ ستبةػػػً   نخاعػػػد امسػػػرخر امبػػػة ة  دخف سمًموػػػ  

سػػ ًرتي إ سػػً كػػًف سػػف مسػػًـ  خمف ظمػػخر امسى ػػم عى مػػً امسوػػًى  خبًةت ػػًط ختببػػر ت
بةػد ذمػؾ بػأف تبةػ  امةػًدث ت ػع  خنع بػؿ  سػتة ؿ تخنةػي اػإف نخممػًعىم  ةخ غ ر ست

عىم امستمـ  كخف غ ر س بخؿ ستسسً  بًمتةسػؼ اػم اإلسػت تًج خاموسػًد اػم اإلسػتدالؿ 
 ٓخيخ سً ة ب امةكـ امسستأ ؼ خ ستخىب إممًله  

سػػتةسًؿ سػػىطتمً امت د ر ػػ  اػػم ت ػػد ر خال  ةػػد ذمػػؾ سبػػًدرة مةػػؽ امسةكسػػ  اػػم إ              
منػخاؿ امسى ػم عى مػً خخز مػً  ممػً ػ /ف ة مػً اػم يػذا امت ػد ر س  ػد بسػً  ت بىػي امة ػؿ 

 ٓخ س مي امس طؽ 
خت  ر كًا  امدالوؿ خام ػراوف امسة طػ  بًمخانةػ  إمػم بػة  خبػدؽ داػًع امطػًعف             

مً ةًم  امطر ػؽ دخف ثسػ  تىػًخز بأ ي كًف   خد س ًرتي بةًم  عًد   خبسرع  تسس  ب
ٓ 
 ى  امطر ػؽ ت ػعًم ػي مخ الت ًسػب ةًػام ر بة   امزعـ بأف سرع  امسػ ًرة كً ػت              

سثىسػػً  ي ظػػرخؼ امةػػًؿ خا/دمػػ  امسًد ػػ  ت اػػذمؾ نػػخؿ سرسػػؿ سػػف امسى ػػم عى مػػً تكذبػػ
 ًٓ تكذبي ا/دم  ام ًطة  امداسم  امتم ت مد بأف امةًدث  رىع إمم مطومً خةدي

 
 : ـ   ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

" سىػػػػرد ن ػػػػًدة امطػػػػًعف مىسػػػػ ًرة سسػػػػرعً  خسبػػػػًدستي امسى ػػػػم عى ػػػػي دخف ب ػػػػًف امةكػػػػـ            
سػدض نػػدرة امطػػًعف اػػم امظػرخؼ امتػػم خنػػع ا مػػً امةػػًدث عىػم ت اػػم خنخعػػي خسخنػػؼ امسى ػػم 

 ٓعى ي خسىخكي خمثر ذمؾ ام ن ًـ ركف اممطأ خرابط  امسبب ي ػ  نبخر "
 ٓٔٛػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٖ*   ض 

 
كسً مف  زخؿ امسى م عى مً إمم  مر امطر ؽ خاه داًعمً خسف غ ر امسكًف امسمبػص         

سػػراعمً بًمةػػدخ خامىػػرض متوػػًدض سبػػًدس  امسػػ ًرة امس كرخبػػًص  ممػػً ع ػػدسً  مسػػرخر امس ػػًة ت خاه
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سػػ ًرة امس كرخبػػًص مسػػًـ  ػػةرت بأ مػػًعىم خ ػػؾ سبػػًدستمً خظمخريػػً امسوػػًى     سػػف مسػػًـ ام
سػػ ًرة امطػػًعف ػ خعىػػم سسػػًا  سػػ ت سترات نى ىػػ  س مػػً سسػػً مدض إمػػم إبػػطداسمً يػػم بىً ػػب 
امراػػرؼ ا/سػػًسم سػػف ام ًة ػػ  ام س ػػم ت كػػؿ يػػذه ع ًبػػر ت وػػم ركػػف اممطػػأ اػػم ىً ػػب امسػػتمـ 
خت ع سسػوخم   امةػًدث عىػم عػًتؽ امسى ػم عى مػً خةػديً    ة ػث مػـ  سػمـ امسػتمـ سةمػً بػأض 

بمً خنػد بؿ كًف اممطأ خكؿ اإليسًؿ خامت ب ر سف ىً سف اممطأ سف ىً بي ام خنخعي ت ندر 
إمم إبطداسمً يم بًمس ًرة  خمخال يذه ا/مطًل امستةددة امتم تردت مدض ذمؾ ةًال  خسبً رة  

ا مً امسى م عى مً ب  تببر خال ة ط  خال ةذر  خال إ تظًر ممىػخ امطر ػؽ سػف امسركبػًت اػم 
 ر سمبص مىس ًه ػ مخال يذا كىي سف ممطًل امسى ػم عى مػً مسػً خنػع ذمػؾ امةػًدث ت سكًف غ

خبذمؾ تخاارت  رابط  امسبب   امسبً رة  ب ف تىؾ ا/مطًل امتم تتةسؿ يم خةديً خزريً خب ف 
/ف  ػرط سسػًلم  امسػتمـ عػف  تمً اػ  تىػخسف إذف إاّل  وسػمً تام ت ى  امتػم ةػدثت خيػم إبػًب

 ٓام ةدخثمً بتمً  يخ مف  كخف ند مسمـ بمطو  متم مبًام تًوج امضًرة ا
 

خمسػػً كً ػػت إمطػػًل امسى ػػم عى مػػً امستةػػددة نػػد مدت خةػػديً إمػػم خنػػخع امةػػًدث دخف         
ا  سةؿ إذف مسسًلمت  عف خانة   إبًب  امسى م  سف امطًعف مخ س ًرك  سف ىً بي تإسمًـ 

مسػػػًس امسسػػػوخم   اػػػم يػػػذه /ف  طر ػػػؽ تبػػػدستمً مث ػػػًل عبخريػػػً ام عى مػػػً بػػػدعخض مف سػػػ ًرتي 
ام ػخا  ف خامىػخاو  يخ اممطأ غ ر امةسدض مخ اإليسًؿ خعد ـ امتببرخاإلةتراز خسمًموػ   امةًم  

 ٓخمـ  ثبت بدم ؿ سً مف امستمـ ند إرتكب مض  خع سف اممطأ ام م   بخرة سف امبخرت 
اػػإف ثبختػػي  تةػػ ف      إم ػػي ت خم   عػػف امىػػراوـ امسسػػ دةخمسػػً كػػًف اممطػػأ يػػخ س ػػًط امسسػػو        

خال ىػػخز بةػػًؿ إاتراضػػي        ت مف  كػػخف نطة ػػً  خب ػػًل  عىػػم مدمػػ  ةًسػػس  ال تةتسػػؿ  ػػكً  مخ تػػأخ    
 ٓمخ اإلعت ًد بثبختي ب ًل  عىم امظف خاإلةتسًؿ 

بػػؿ  تطىػػب ثبختػػي خعىػػم سػػب ؿ امىػػـز خام طػػع ت ً خف امى ػػًوم ال  وتػػرض اممطػػأ ت اًم ػػ        
خب ػرط مف تتػخاار رابطػ  امسػبب   بػ ف سػىخكي  ًو ً إاّل سف خنػع س ػي اممطػأ ت  سأؿ ىخسف ثـ ال
خيػػذا اممطػػػأ   ف امسسػػوخم    امى ًو ػػػ   مبػػ   ت/خام ت ىػػ   امضػػًرة امتػػػم ةػػدثت ت  اممػػًط 

 سػً   سكػف  سػبتي إم ػي خسسػًلمتي غ ر ستػخاار اػم ىً ػب امسػتمـ امسًثػؿ امػذض مػـ   ػع س ػي مطػأ 
 ٓى ًو ً ع ي 
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مف امثًبػػت بػػً/خراؽ خسػػً  سػػتمىص س مػػً مف تبةػػ  امةػػًدث خسسػػوخم تي خانةػػ  عىػػم     :ًب ثبِٕــ
عػًتؽ امسى ػػم عى مػً خةػػديً ت امتػم ممطػػأت اػم ةػػؽ  وسػمً ت ػ خ زمػت إمػػم  مػػر 
امطر ؽ خاه داةت ا ي دخف  مف تتةسس سخانػع منػداسمً مخ ت ةػظ ةًمتػي خسػف غ ػر 

خمسػً  ػةرت  ؿ نػخة خسسػرع  مةبػخره تخا داةت  بكػا/سًكف امسةدة مسرخر امس ًة ت 
مف سػػػ ًرة س كرخبػػػًص تكػػػًد تػػػديسمً مسػػػرعت ىر ػػػً متظمػػػر سػػػف مسًسمػػػً اىػػػأة مسػػػًـ 
امس ًرة امس كرخبًص اإرتطست يم ػ  ت ى  إ داًعمً يم ػ بًمىً ػب ا/ سػف مراػرؼ 

 ٓس ًرة امستمـ  
 : ـ ٚلد ألسد اجملىن ػٍيٙب ثؼدَ إٌزفبرٙب فٝ ِٛػؼني                 

 ٓنًمت :  " خع دوذ اخىوت " خيذا  ة م م مً مـ تكف س تبم  خال سىتوتي   *
 ٓ*  نًمت :  "  ال م ً سً  وتش ةًى  " خيذا   كد م مً مـ تكف سىتوتي مةًم  امطر ؽ 

إ سً   ع عىػم  ف مىخ  مر امطر ؽ سف امسركبًت ت اسف امس رر  مف خاىب امتأكد س          
امةبػػخر م مػػر طر ػػؽ رو سػػم اػػم غ ػػر امسكػػًف امسمبػػص مةبػػخر عػػًتؽ امسترىػػؿ امػػذض  متػػًر 

/ف  سثىسػً مخطػب بػي نًوػدخ امسركبػًت ت امس ػًه   ػ خامس ػًه سمػًطبخف بأةكػًـ نػً خف امسػرخر 
إ ضػػػػبًط ةركػػػػ  امسػػػػرخر خمسً مػػػػً ري  ػػػػًف بػػػػإمتزاـ كػػػػؿ سػػػػف امس ػػػػًه خنًوػػػػدض امسركبػػػػًت بأةكػػػػًـ 

نػً خف امسػرخر مف  بخبػي نػد نػدست بػؿ خ  ةػظ اػم  ٓٓختةى سًت خنخاعػد خمبػخؿ امسػرخر 
خاىبًت امس ًه خامتزاسمـ بًمتةى سًت خام خاعد خا/بخؿ عىم نًودض امسركبػًت ت ػ اىػًل بًمسػًدة 

" عىػػػم امس ػػػًه  ) ذكػػػريـ  ـ   سػػػً  بػػػي : ٗبتةد  تػػػي ت  ٖٜٚٔ ٙٙخف امسػػػرخر سػػػف نػػػً  ٖٙ  
ت بػػػًع إ ػػػًرات امسػػػػرخر امػػػ ص مخال ( خنًوػػػدض ىس ػػػع امسركبػػػػًت إمتػػػزاـ نخاعػػػد امسػػػرخر خ دابػػػػي خاه
سػف ام ػً خف امسػذكخر  ٗٙخع سًتػي ختةى سػًت رىػًؿ امسػرخر خام ػرط  "  ػ  خ بػت  امسػًدة   

عىػػم مف : " م سػػـ امسػػرخر امسمػػتص ت ظػػ ـ ختةد ػػد اسػػًكف الاتػػًت خاه ػػًرات امسػػرخر امضػػخو   
  ٓٓٓٓٓمخ  س ػػػع ا مػػػً سػػػ ر امس ػػػًه  ٓٓٓٓٓٓخع سػػػًت امسػػػرخر امدخم ػػػ  خغ ػػػر ذمػػػؾ خمػػػي 

طػػػػًـ ةركػػػػ  امسػػػػرخر ختػػػػأس ف سػػػػ ستمً خسػػػػ س  امركػػػػًب ) ذكػػػػريـ امػػػػ ص مخال ( خامس ػػػػًه إل ت
 ٓخامسركبًت " 

خس ًسػػ  امس ػػرع خبػػ ًغتي مى بػػػخص ت بػػ  عػػف ت بمػػي امػػػم ظػػًيرة تسػػ ب خ تسػػػبب         
خاعػػػد ختةى سػػػًت خاه ػػػًرات امس ػػػًه اػػػم امكث ػػػر سػػػف امةػػػخادث  ت ىػػػ  ممطػػػًومـ خعػػػدـ إمتػػػزاسمـ ب 
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ى سػػًت ػ عىػػم نًوػػدض امسركبػػًت ت دستمـ ام بػػخص اػػم سىػػًؿ اإلمػػزاـ بًمتةخمػػذمؾ نػػ امسػػرخر ت
تبػػػًع ا ػػًرات امسػػرخر خع سًتػػي خاإلست ػػًع عػػػف بػػًع يػػذه ام خاعػػد خامتةى سػػًت  ت خممػػزستمـ بإت خاه

 ٓامةبخر ام ا/سًكف امسس خع  ا مً س ر مخ عبخر امس ًه 
عبػػخره بً/سػًكف  امسمببػػ  اخاىػب عىػم امسترىػػؿ امراغػب اػم امةبػػخر مف  ىتػـز اػم         
امسخضع امسمبص  خمف  ىتوت إمم ةًم  امطر ؽ خ  تظر مىخه نبؿ عبخره سفامس ًه ت  مةبخر

ا ػػػػًدة امسركبػػػػًت م سػػػػخا ةػػػػخاه اػػػػم س ػػػػدخريـ  ت اػػػػم كػػػػؿ  ممطػػػػًل خسوًىػػػػ ت مةبػػػػخر امس ػػػػًه ت 
 ػػ  خسبًغتػػًت كػػؿ سػػف  ةػػف مػػي سػػف امس ػػًه مف   طػػع سسػػًر امسركبػػًت اىػػأة  بمتػػي بتمػػخر خرعخ 

 ٓخاه داًع ب  تببر خال إمتوًت خال سراعًة  مةًم  خظرخؼ امطر ؽ 
 : ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

"   ستم كًف امثًبت مف  امسػتمـ كػًف  سػ ر بسػ ًرتي بسػرع  عًد ػ  سىتزسػً اػم سػ ره           
بر امطر ؽ امطب ةم امسبًح مي امس ر ا ي ت  خمف امسى م عى ي يخ امذض إ داع ام س ره خيخ  ة

ام ػػػػػًرع دخف مف  تة ػػػػػؽ سػػػػػف  مىػػػػػخه سػػػػػف امسػػػػػ ًرات خدخف مف    ةػػػػػظ امسػػػػػ ًرة خيػػػػػم س بىػػػػػ   
إذا نضػم ببػرالة مةكػـ امسطةػخف ا ػي  ال كػخف سمطوػً اًبػطدـ بس ػدستمً خسػ ط تةتمػً ػ اػإف ا

 امستمـ  "  
   ٛٗٚػ  ٓٔٙػ   ٙػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ     ػ سةسخد عسر ػ ج ٜ٘ٗٔ ٓٔ ٛ  ض * 
 

سةكسػ  امػ  ض بسسػوخم   امسى ػم عى ػي خاسػتمراؽ مطوػي ممطػأ امسػًوؽ رغػـ مف  *    خنضػت
امسًوؽ  مـ  سػتةسؿ  مػ  امت ب ػ  ت ػ /ف امسى ػم عى ػي نػد منػدـ عىػم امةبػخر دخف مف  تًكػد سػف 

 ٓمىخ امطر ؽ سف امس ًرات "   
   ٕٚٙػ  ٖٚػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ ٖ ٓٔ*   ض 

عى مً امتم إ داةت م مر امطر ؽ بػ  تببػر خال  خند متبؿ اممطأ امخانع سف امسى م         
تةخط خال إ تظًر ممىخه سف امسركبًت خام سخضع غ ر سمبػص مىس ػًه ػ إتبػؿ يػذا اممطػأ 
امخانػع سػػف امسى ػػم عى مػً بًم ت ىػػ  امتػػم ةػػدثت متبػًال سبً ػػرا خخث  ػػً بة ػث سػػً  سكػػف تبػػخر 

  امسػبب   امسبً ػرة بػ ف مومػً خسػً داػخع امةػًدث مػخال  اممطػأ  امخانػع س مػً ػ تػخاارت بػذمؾ رابطػ
  ٓمة مً سف إبًبًت  ت ى  ممذا امتبًدـ 
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خمػػـ  سػػمـ امطػػًعف سػػف ىً بػػي بػػأض نػػدر سػػف اممطػػأ اػػم ةػػدخث تىػػؾ ام تػػًوج  امضػػًرة               
ةتم  سكف سسًلمتي ع مً ػ /ف  امستمـ ال  سأؿ ام يذه امةًمػ   إال إذا كػًف اممطػأ امس ػترؾ 

  ٓـ ام خنخع امةًدثامخانع س ي ند مسم
مسً إذا كًف  مطأ امسى م عى مً  خةده خدخف إسمًـ سف امستمـ بأض ندر سػف اممطػأ          

سػػف ىً بػػي  ػ يػػخ امػػذض مدض إمػػم خنػػخع امةػػًدث  اأ ػػي ال سةػػؿ مسسػػًلمتي إذف  عػػف امىػػراوـ  
  ٓامسس دة إم ي 

ف  كػخف امةػًدث نػػد ا ػرط امسسػًلم  عػف مطػأ س ػػترؾ سػع مطػأ  امسى ػم عى مػػً يػخ م       
خنػػع بسػػبب ممطػػًل س ػػترك  سػػف امىػػً ب ف ػ بةػػث  ال   وػػم مطػػأ م مسػػً ا/مطػػًل امتػػم خنةػػت          
سػػػف المػػػر خ ظػػػؿ امىػػػً م سسػػػوخال عػػػف مطوػػػي سػػػً داـ نػػػد مسػػػمـ اػػػم إةػػػداث ام ت ىػػػ  امضػػػًرة          

 بػي ثسػ  مطػأ خيم إبًبًت امسى م عى مً ػ مسً إذا كػًف امثًبػت مف امطػًعف مػـ  رتكػب سػف ىً
كسػً تبة  امةًدث ت ع عى مً خةػديً خند خنع امةًدث بمطأ امسى م عى مً س وردا خسست   اأف 

  ٓسىؼ امب ًف  
:  خال  ػؾ مف سػىخؾ امسى ػم عى مػً ام ػًذ خغ ػر امسػأمخؼ خاه ػداًعمً بكػؿ نػخة خسػرع   ربظؼبً 

 ػػػ  س ػػػًه برعخ مًطوػػػ  مسػػػًـ سػػػ ًرة امطػػػًعف  خاػػػم غ ػػػر امسكػػػًف امسمبػػػص مةبػػػخر ام
يسػػػًؿ ىسػػػ ـ  سػػػف ىً بمػػػً كػػػؿ ذمػػػؾ   وػػػم تسًسػػػً سسػػػوخم   امسػػػتمـ امػػػذض مػػػـ  ظػػػًيرة خاه

 ٓ رتكب مض مطأ  سكف  سبتي إم ي 
 

خخاض  سف ةد ث ذات امسى م عى مً ام ا/خراؽ م مً مـ تكف سىتوت  خال س تبم  مةًم         
مػً ت  خمف زعسامطر ؽ امذض إ داةت ا ي ب ف امس ًرات ام سكًف غ ر سمبص مةبخر امس ػًه 

ـ  عػػف امسػرع  امسػدعًه ت  إ ػػداًعمً يػػخ زعػـ ال  توػػؽ سػع سػً خبػػوت يػم بػي ةًمتمػػً ع ػد سػف ثػ
 ا د ذكرت براة  ام منخاممً : ػ  مىةبخر خةبخؿ امةًدث ت 
 ٓج :  م ً سً وتش ةًى  

ثػػـ عػػًدت مت ػػًنض ذمػػؾ خنػػررت مف سػػرع  سػػ ًرة امطػػًعف كً ػػت ثسػػً  ف ك ىػػخ ستػػرا                 
امسًع  ػ خممذا ىًل نخممً غ ر بة   ظًير امسبًمم  خاإلاتوػًت متمط ػ  مطومػً امستسػبب ام 

 امخة د ام امةًدث !!!
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خمضػػػًؼ امػػػداًع مف امثًبػػػت سسػػػً ت ػػػدـ  ىس ةػػػي م ػػػي ال  خىػػػد ثسػػػ  دم ػػػؿ بػػػً/خراؽ  ػػػدؿ                
خنػػت خنػػخع  عىػػم مف امطػػًعف كػػًف   ػػخد سػػ ًرتي بسػػرع  غ ػػر عًد ػػ  ال تت ًسػػب خةًمػػ  امطر ػػؽ

 ٓامةًدث 
خكً ػػػت منػػػخاؿ امسى ػػػم عى مػػػً اػػػم يػػػذا امبػػػدد غ ػػػر سىتوسػػػ  سػػػع امة ػػػًوؽ امسًد ػػػ                   

امثًبتػػػ  بػػػً/خراؽ خامتػػػم تػػػدؿ عىػػػم مف امطػػػًعف كػػػًف سىتزسػػػً  ةػػػدخد امسػػػرع  امةًد ػػػ  خامس بخمػػػ         
ال متبػػػًدست سػػػ  ًرتي بًمسػػػ ًرات اػػػم تىػػػؾ امظػػػرخؼ بسػػػً  سػػػتة ؿ سةمػػػً ام  ػػػًدة  امسسػػػرع   خاه

ت اضػػ   عػػف عػػدـ خىػخد   ػػ  مثػػًر مىوراسػػؿ سسػػً ٓا/مػرض سػػف ا/سػػًـ  مخ اممىػػؼ ع ػد إ  ًامػػً 
 ٓ تة ف خىخديً ام ةًم  امسرع  امكب رة 

كسً مىت ا/خراؽ كذمؾ سف  مخد مىخانة   سكف اإلست ًد إمم منخاممـ إذا تضس ت مض مطػأ    
ع ػدسً  كػخف اممطػأ  خانةػً بًموةػؿ س ػي إذ عػًدة   سػف ىً ػب امطػًعف ػ خسػً مكثػر يػ الل ام ػمخد

ست كًر سىخكي إذا كًف ند إرتكب مطأ سً   ٓسً  ت دـ امةد د س مـ إلم ًل امسسوخم   عى ي خاه
خمكػػػف إنت ػػػًع امسػػػًرة بػػػأف تبةػػػ  امةػػػًدث خانةػػػ  عىػػػم امسى ػػػم عى مػػػً ىةىمػػػـ   بػػػراخف إمػػػم    

مف امسػتمـ بػًدر دخف تػردد إمػم   ػؿ مسخريـ اممًبػ  اػم غ ػر سبػًالة  مًبػ  بةػد مف الةظػخا 
امسى م عى مً إمم امسست وم رةس  بمً خاه وًنً عى مً خيخ عىم    ف بأ ي مػـ  رتكػب مض مطػأ  

 ٓسف ىً بي 
خبدال سف مف ت در امسى م عى مً سخنوي اإل سً م راةػت تبػب عى ػي غضػبمً  ختوتةػؿ        

دمت عى ي  خايد خمدم  عد دة ام  ا/اًع ؿ سع زس ومً إلبط ًع تضم ـ اإلبًب  إبط ًعً  
امت ػػًر ر امطب ػػ  امتػػم ت ضػػ  بًمسىًسىػػ  خاإلبػػط ًع ت خراةػػت تةسىػػي سسػػوخم   امةػػًدث امػػذض 
تسػػببت يػػم ا ػػي ت  خيػػم تةىػػـ     ػػً م ػػي الدمػػؿ مػػي ا ػػي خمػػـ  سػػمـ اػػم مبػػًبتمً بػػأض نػػدر سػػف 

 ٓاممطأ خمخ  كًف  س را خم مً خةديً تتةسؿ مخزار مطومً ام ةؽ  وسمً 
 :  ٚإظزمس لؼبء إٌمغ ػٍٝ أٔٗ

"   ستػػم خىػػد امةػػًدث ام مػػرض ختػػخاارت   ػػراوطي اػػم ام ػػً خف اػػإف سػػف  ػػأ ي مف   طػػع       
 ٓرابط  امسبب    خ  وم  سسوخم   امستمـ عف امةًدث " 

 ؽ  ٛ٘س    ٜٓٔٚطةف  ٖٔٗػ  ٓٚػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ ٕ ٕٕ*    ض 



-24- 

 

مطػأ امىػً م خكػًف كًا ػً سػبب   ستػم إسػتمرؽ "  خمف مطأ امسى م عى ي   طع رابط  ام       
 ٓام ت ى  "إلةداث 
 ؽ  ٛ٘س    ٜٖٛٗػ طةف ٜٕٗٔػ ص ٕٛٓػ رنـ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ ٕٔ ٕ٘*    ض 
 ؽ ٙ٘س    ٖٜٖ٘ػ طةف  ٖٜٛػ ص  ٛٚٔػ رنـ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔٔ ٕٓ*    ض 

*          *          * 
ع امطًعف ام وخض خامسسطخر ام سذكرتي خرغـ مخىي امداًع امىخير   امتم سًنمً داً         

امسرا ػػ  بػػً/خراؽ خامس دسػػ  مسةكسػػ  امدرىػػ  امثً  ػػ  مث ػػًل امسةًكسػػ  خامتػػم تةػػد سكسىػػ  مداًعػػي 
اػػػإف امسةكسػػػ  مػػـ توطػػػف إمػػػم يػػػذا امػػداًع خمػػػـ ت سػػػطي ة ػػػي  ع ػػػي تام ػػوخض إف مػػػـ تكػػػف بػػد    

ف دخف مف تضػسف ةكسمػً بًمتةب ؿ خامرد بؿ نضت بتةد ؿ امة خب  امس ضم بمػً ضػد امطػًع
 ٓامسطةخف عى ي ا/سبًب امسًوم  خامس بخم  امتم تسخغ إطراةي بةد تةب ىي 

  امػػذكر خامتػػم سػػف  ػػأ مً مػػخ خال  ػػؾ مف إغوػػًؿ امسةكسػػ  مخىػػي امػػداًع امىخير ػػ  سػػًمو        
متػم ػ  خيػم بػة ة   ػ   وػم سسػوخم   امطػًعف كى ػ  عػف امىر سػ  امسسػ دة إم ػي خا  بػةت 
خرغػـ مف امخنػًوع تظًيريػً ختسػً ديً ػ اإ مػً مػـ تةػف بتةبػ ىمً  ةكس  بإدا تي ع مػً تنضت امس

خيخ سػً   بػ  عػف مف امسةكسػ  مػـ توطػف كى ػ  مػداًع امطػًعف  مرد عى مً بسً  برر إطراةمً تخا
ف غ ػر تببػر كًسػؿ خمـ تىـ بي مخ تةط بة ًبره عىسً  ختكخف بػذمؾ نػد نضػت اػم امػدعخض عػ

سػػػً  ة ػػػب ةكسمػػػً امسطةػػػخف عى ػػػي خ سػػػتخىب   ضػػػي م بػػػخر تسػػػببي خيػػػخ  خببػػػ رة  ػػػًسى  ت
م مي بةؽ امطًعف ام امداًع   ٓخاه

 
 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

"  امػػػداًع امسسػػػطخر اػػػم سػػػذكرة س دسػػػ  سػػػف امسػػػتمـ يػػػخ تتسػػػ  مىػػػداًع ام ػػػوخض امسبػػػدض         
سػػ  مخ تسةبػػي بىىسػػ  امسرااةػػ  مخ يػػخ بػػد ؿ ع ػػي إف مػػـ  كػػف نػػد مبػػدض ا مػػً ت ػ خعىػػم امسةك

ً  اػػإذا نةػػدت عػػف سخاىمتػػي كػػًف ةكسمػػً س ػػخبً  ب بػػخر  خت ػػخؿ كىستمػػً ا ػػي  ستػػم كػػًف ىخير ػػ
 ٓ ة بي " 

 ؽٜ٘ ٖٖٔطةف  ٜٔٔػ  ٕٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٔٔ ٔ ٜٔ*    ض 
 ؽ ٖٗ ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٖٓ*    ض 
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 : ـ لد لؼذ حمىّخ إٌمغ فٝ اٌؼديد ِٓ أحىبِٙب ثبٔٗٚ
يػػخ تتسػػ   ػ سػف امس ػػرر مف امػػداًع  امسكتػػخب  ػ سػػذكرات كػػًف مخ ةػػخااظ  سسػت دات خ         

ختىتػػـز امسةكسػػ   بػػأف  تةػػرض مػػي ا ػػرادا خردا  خ ا ال كػػًف ةكسمػػً سة بػػً مىػػداًع   ام ػػوخض  ت 
  ٓبًم بخر خا/م ؿ  بةؽ امداًع  

 ٖٛٚ ػ ٕٛ ػ ٖ٘س ػ  ٜٗٛٔ  ٗ  ٖ*       ض                         
 ٜٚ٘ػ  ٓٔٔ ػ ٜٕس  ػ ٜٛٚٔ  ٙ  ٔٔ*       ض                         
 ٖٙ ػ ٖٔ ػ ٕٛس   ػ ٜٚٚٔ  ٔ  ٙٔ*       ض                         
  ٖٔٔ ػ  ٕٗ  ػ ٕٚس   ػ ٜٙٚٔ  ٔ  ٕٙ*       ض                         
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ـ ٖٜٚٔ ٕٔ  ٙٔ*       ض                         
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ـ ٜٜٙٔ ٕٔ  ٛ*       ض                         

خ ثًبػػت سػػف سػػذكرة داػػًع امطػػًعف   وػػ  امةػػرض ب بػػمً ت ػ م مػػً نػػد تضػػس ت داخعػػً         
ىخير ػ  خداًعػً ىخير ػً ىػد ً   ػػمد مػي امخانػع خ سػً ده ت ػ خسػػكخت امةكػـ عػف امتةػرض ممػػذا 

 ادٌا اخ ردا  بسي بًم بخر امسبطؿ اض  عف االم ؿ بةؽ امداًع  امداًع امىخيرض ا ر 
 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕ ٔٔ*    ض 
 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٕ ٕٔ*    ض 

 ٕٔػ  ٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٔ ٔ*    ض                
 

 : ـ ٚلؼذ ثأْ
ىػً م ت ػ خكػًف كًا ػً  "  مطأ امسى م عى ي   طع رابط  امسبب   ستم إستمرؽ مطأ ام         

بذاتي إلةداث ام ت ى  ػ خداًع امطًعف بإ  طًع تىػؾ امرابطػ  ىػخيرض  ترتػب عىػم ثبختػي إ توػًل 
سسػػوخم تي امى ًو ػػ  خامسد  ػػ  خعىػػم امسةكسػػ  مف تة ػػم بتةبػػ ىي خب ػػًف سػػدض نػػدرة امطػػًعف اػػم 

 ػػًـ رك ػػم امظػػرخؼ امتػػم خنػػع ا مػػً امةػػًدث عىػػم ت اػػم خنخعػػي خمثػػر ذمػػؾ اػػم ن ػػًـ مخ عػػدـ ن
اممطػػػأ خرابطػػػ  امسػػػبب   ت ػ اػػػإذا مغوػػػؿ امةكػػػـ ذمػػػؾ اإ ػػػي ال  كػػػخف   نػػػد بػػػ ف امخانةػػػ  خك و ػػػي 
ةبػػػخممً ب ً ػػػً  كًا ػػػً   سكػػػف سةكسػػػ  امػػػ  ض سػػػف إعسػػػًؿ رنًبتمػػػً عىػػػم تطب ػػػؽ ام ػػػً خف تطب  ػػػً  

 ٓبة ةً  عىم خانة  امدعخض ت ػ خ كخف س خبً  بًم بخر اض   عف اإلم ؿ بةؽ امداًع 
 ٓٔٛػ   ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٖض *    
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 ٖٜٛػ  ٛٚٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔٔ ٕٓ*    ض 
 ٕٓٚٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٔٔ ٚٔ*    ض 
 ٜٙٓٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ ٔٔ ٛ*    ض 

 ٕٙٔٔػ  ٖٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٜ*    ض                
 

 : ـ ٚلؼذ ثأْ
مف امطًعف تسسؾ ام سذكرتي امس دس  إمم  "  إذا كًف امثًبت سف سطًمة  امسوردات          

امسةكس  اإلستو ًا   خامتم مذ ت بت د سمً ام اترة ةىػز امػدعخض مىةكػـ ت ػ بػأف سػبب امةػًدث 
 رىع إمم مطأ امم ر ػ خكًف امةكـ امسطةخف ا ي مـ  ةرض ممذا امػداًع خ  ػخؿ كىستػي ا ػي سػع 

طػًعف امى ًو ػ  خامسد  ػ  اإ ػي  كػخف عىم ثبختػي إ  ضػًل سسػوخم   ام م ي داًع ىخيرض ند  ترتب
 ٓنًبرا  " 

 ؽ ٗٗ ٔ٘ٙػ طةف  ٕٖٙػ  ٖٙٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٙ ٕٗ*    ض 
 

 : ـ ٚلؼذ ثأْ
"  داػػًع امطػػًعف بػػأف مطػػأ امسى ػػم عى ػػي خةػػده يػػخ سػػبب امةػػًدث ىػػخيرض ػ خكػػًف          

تم ػػر خىػػي مزاسػػً  عىػػم امسةكسػػ  مف تسةبػػي ختػػرد عى ػػي بسػػً  و ػػده مسػػً   ب ػػم عىػػم ثبختػػي سػػف 
خمـ تةرض مي عىم  ةخ  ك ؼ عف م مً مطرةتي خيم عىػم  اإذا مغوىتي  مرمض ام امدعخض تا

 ٓب  ي سف مسره اإف ةكسمً  كخف سة بً  ب بخر  خىب   ضي " 
 ؽ ٙٗ ٖٚػ طةف  ٓٗٗػ  ٜ٘ػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٗ ٛٔ*    ض 
 ؽ  ٛ٘ ٗ٘ٓٙػ طةف  ٖٕٔٔػ  ٚٛٔػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ ٕٔ ٔ*    ض 

 ث إ ي مسً ت دـ ىس ةي اإف امةكـ امسطةخف ا ي  كخف ند راف عى ي عخار امػبط ف خة        
 ٓبسً  ستخىب   ضي خاإلةًم  
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 ـبةفٍٙـــرٖ األظجـ
  ىتسس امطًعف سف سةكس  ام  ض امةكـ : ػ        

 ٓب بخؿ امطةف  ك       :  أٚال
مػػػزاـ امسطةػػػخف ضػػػديً خاػػػم امسخضػػػخع بػػػ  ض امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي خاإلةًمػػػ     ب  :ثبٔيـــ خاه

 ٓامسبرخاًت  عف امدرىًت امث ث  ًسى  متةًب امسةًسًة 
                                                                  

 زجبئٝ ػطيخ /  احملبِٝ                                                                    
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 أــبثخ خطــــإط
 ـــــــــــــــــــ

 
 جٕح ِعزأٔف اجليصح  43229/4998جٕح لعُ اجليصح ـ  42831/4991اٌمؼيخ 

 
 ( ق 39288/98) اٌطؼٓ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 حمىّخ إٌمغ
 اٌدائسح اجلٕبئيخ

 
 ِروـــسح

 
 ثأظـــجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ ٌٍّسح اٌثبٔيخ

 
 طًعف  ) سةكـخ ضده (                                               :  ادلمدَ ِٓ

خسخط ػػي امسمتػػًر سكتػػب ا/سػػتًذ   سةسػػد رىػػًوم عط ػػي ػ خ ػػمرتي رىػػًوم    
  ًرع  ر ؼ بً ً ػ بًم ًيرة       ٕٙعط ي ػ امسةًسم بًم  ض  

 ػ  ام  ًب  امةًس   ٔ      :  ػــد
 سطةخف ضديً                                    تخره    ػ  امدك ٕ           

اػم   ٕٙٓٓ ٚ ٜٕامبػًدر سػف سةكسػ  ىػ   سسػتأ ؼ نسػـ امى ػزة بىىسػ      : فٝ احلىـُ
مسػػ    ٕٖٗٛٔىػػ   سسػػتأ ؼ نسػػـ امى ػػزة )  ٜٜٛٔ   ٜٖٕٓٔام ضػػ   رنػػـ 

ىػ   نسػػـ امى ػػزة ت خام ًضػم ب بػػخؿ اإلسػػتو ًؼ  ػك  خاػػم امسخضػػخع  ٜٜٚٔ
امةكـ امسستأ ؼ خاالكتوػًل بتمػر ـ امسػتمـ سًوػ  ى  ػي خامتأ  ػد ا سػً عػدا بتةد ؿ 
 ذمؾ  
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 اٌٛلبئـــغ
بخبػػػؼ م ػػػي  اػػػم  ػػػـخ         ًسػػػ  امػػػدعخض امى ًو ػػػ   ضػػػد امسػػػتمـ ػ  منًسػػػت  ام  ًبػػػ  امة ٔ

 ٓبداورة  نسـ امى زة ػ سةًاظ  امى زة   ٜٜٔٔ ٔٔ ٕ٘
خكػػًف ذمػػؾ  ً ػػوً عػػف        ػ    تسػػبب بمطوػػي اػػم إبػػًب  امسى ػػم عى مػػً  ٔ    

إيسًمػػػػي خرعخ تػػػػي  خعػػػػدـ سراعًتػػػػي مى ػػػػخا  ف خامىػػػػخاو  خا/ ظسػػػػ  سةػػػػدثً بمػػػػً 
 ٓاإلبًبًت امسب    بًمت ر ر امطبم 

 ٓأسره ػـ  متـ بػخيخ نًود امس ًرة خنع س ي ةًدث طر ؽ   أ ع ي سبًب م  ػ   ٕ   
  ٓؿ مىمطر ػ    نًد س ًرة بةًم  تةرض ة ًة ا/ مًص خا/سخا ٖ       

ت  ٗت  ٖت  ٔع خبًت خامسخاد  ٔ ٕٗٗا/سر امسةًنب عى ي بًمسًدة                            
خف  ػامسةػػػػدؿ بًم ً ػػػػ ٖٜٚٔمسػػػػ     ٙٙسػػػػف ام ػػػػً خف  رنػػػػـ  ٜٚت  ٛٚت  ٕٚ
  ٓ ٜٓٛٔمس    ٕٓٔ

ي بػأف سد  ً ضػد امسػتمـ  طًمبػ  إمزاسػ       دعت امسى م عى مً خا                          
ج عىػػػػم سػػػػب ؿ امتةػػػػخ ض امس نػػػػت عػػػػف  ٔٓ٘ ػػػػ دض ممػػػػً سبىمػػػػً خنػػػػدره   

ا/ضػػػرار امسًد ػػػ  خا/دب ػػػ  امتػػػم مة تمػػػً سػػػع إمزاسػػػي  بًمسبػػػرخاًت خس ًبػػػؿ 
 ٓمتةًب امسةًسًة 

نضػت سةكسػ  مخؿ درىػ  ةضػخر ً بتخك ػؿ بةػبس امسػتمـ  ٜٛٛٔ ٘ ٖٓخبىىسػ   ػ     ٕ    
ط خكوًم  مسسخف ى  مػً مخنػؼ امت و ػذ  مرا سع ام مؿ  عف امتمـ ىس ةً مإلرتبً

مزاسػي بسبىػ   ى  مػػًعىم سػب ؿ امتةػػخ ض امس نػت خمسسػػ  ى  مػًت متةًبػػً  ٔٓ٘خاه
  ٓمىسةًسًة 

خنضػػت امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   ةضػػػخر ً تأ ؼ امسةكػػـخ  ضػػػده يػػذا امةكػػـ ت خاسػػ  ػ   ٖ    
ب بخؿ إستو ًاي  ك  خام امسخضػخع  بتةػد ؿ  ٜٜٛٔبىىس  مخؿ مغسطس س   

 ٓةكـ امسستأ ؼ خاإلكتوًل بتمر ـ امستمـ سًو  ى  ي ختأ  ده  ا سً عدا ذمؾ ام
 
 ٖٜٕٛٛخطةػػف امستمػػـ عىػػم يػػذا امةكػػـ بطر ػؽ ام  ض ت خن د بىدخؿ امسةكس  برنـ ػ     ٗ

 ٕ٘ٓٓد سػػسبر  ٗؽ ( ت خنضػت سةكسػ  امػػ  ض بىىسػ  ٛٙ  ٖٜٕٛٛ)  ٜٜٛٔ  
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عًدة ام ض    إمم سةكس  ى خب امى زة اإلبتداو   متةكـ ب  ض امةكـ امسطةخف ا ي خاه
 ا مً سف ىد د ي و  استو ًا   ممرض    

ب بػخؿ اإلسػتو ًؼ  ػك    ٕٙٓٓ  ٚ ٜٕخسةكس  ى   سسػتأ ؼ امى ػزة نضػت بىىسػ  ػ     ٘
 خبتةد ؿ امةكـ امسستأ ؼ خاالكتوًل بتمر ـ امستمـ سًو  ى  ي خامتأ  د ا سً عدا ذمؾ   

ةكـ سة بً خبًط  ت ا د طةػف عى ػي امسػتمـ مىسػرة امثً  ػ  بطر ػؽ امػ  ض خمسً كًف يذا ام      
خن ػػػد طة ػػػي بػػػرنـ )                (  تتػػػًبع  ٕٙٓٓ   ٜ   ٕٚبتخك ػػػؿ  بػػػ   ذمػػػؾ بتػػػًر      

 سةكس  ى خب ام ًيرة اإلبتداو      
 ٚٔٛزد فيّب يٍٝ أظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ  .  

 أظــــــــجبة اٌطؼٓ
 .   ُ ٚاٌزجٙيً ٚاٌمظٛز فٝ اٌزعجيتاٌزؼّي:      أٚال

ذمػػؾ مف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي مخرد اػػم سػػدخ ًت مسػػبًبي امتػػم نضػػم ب ػػًل  عى مػػً              
بًإلدا   مف امسى م عى مً كً ت ت ـخ بةبػخر امطر ػؽ اػم سكػًف غ ػر سمبػص مىس ػًة  ت خمف 

ال   وػم  اممطػأ امخانػع  ذمؾ اموةؿ تةده امسةكس  مطأ سػف ىً ب امسى م عى مػً ت إاّل مف ذمػؾ
 سف امستمـ )؟!(  اكًف  تة ف عى ي اتمًذ امة ط  )؟!( خامةذر )؟!(   

يػػذا امةكػػـ سػػػىـ بػػأف اممطػػأ مطػػػأ امسى ػػم عى مػػػً ت خمبػػًف مف مطأيػػً  تثسػػػؿ اػػم م مػػػً        
مندست عىم عبخر امطر ؽ ام سكًف غ ر سمبص مىس ًة ت خمف ذمؾ اموةػؿ تةتبػره امسةكسػ  

 امسى م عى مً    مطأ ام ىً ب 
عف امستمـ   امطًعف امذض كًف  س ر بسػرع  بي امةكـ  ةسر امسسوخم   تسًسً  خسً سىـ      

عًد ػػ  خسػػط  مػػر امطر ػػؽ امسمبػػص مىسػػ ًرات ال مىس ػػًة  ت خ ثبػػت مف مطػػأ امسى ػػم عى مػػً 
 ىًل  ت ى  مةبخريً اػم غ ػر امسكػًف امسمبػص مىس ػًة ت إاّل مف امةكػـ امسطةػخف ا ػي بةػد مف
سػىـ بمطػأ امسى ػم عى مػً عػًد   ػخؿ إف مطأيػً ال   وػم اممطػأ امخانػع سػف امسػتمـ   امطػًعف ػ 
خمكف امةكـ إذ عرض مب ػًف اممطػأ امػذض   سػبي مىسػتمـ ىةػؿ  تةػدث عػف ماةػًؿ الة ػ    ػرض 
م ػػػي كػػػًف  تةػػػ ف عىػػػم امسػػػتمـ   امطػػػًعف اتمًذيػػػً خ  سػػػب إم ػػػي خاىبػػػً   مػػػًمؼ نخاعػػػد  تةد ػػػد 

  خؿ ام عبًرات عًس  سبمس  إ ػي كػًف عى ػي امة طػ  ت دخف مف  بػ ف خىػي  امسسوخم   ت اطوؽ
عػػدـ امة طػػػ  مسػػػًوؽ سػػػ ًرة  سػػػ ر اػػػم  مػػػر طر ػػؽ عسػػػخسم انتةستػػػي عػػػًبرة اػػػم غ ػػػر سخضػػػع 
مىس ػػًة ت خيػػػؿ سػػػف خاىبػػػًت امة طػػ  مف  ت بػػػأ نًوػػػد امسػػػ ًرة بػػأف ي ػػػًؾ سػػػف سػػػ داةي ى خ ػػػي مخ 
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طر ػػؽ امسػػ ًرات اػػم غ ػػر سكػػًف غ ػػر سمبػػص  ةسًنتػػي مخ رعخ تػػي مخ مرانتػػي  النتةػػًـ  مػػر
 مىس ًة   

اىـ  ب ف امةكـ خىي اممطأ امس سخب مىستمـ ام ب ًف خاضػ  سوسػر إال ب خمػي  " إ ػي كػًف      
 تة ف عىم امستمـ تمدو  سػرعتي إضػًا  إمػم مف نػً خف امسػرخر نػد ةػدد م ًوػدض امسػ ًرات مكػم 

امىم  ام سرض )؟!(  " سستدال  بذمؾ عىػم   ىًخز س ًرة ممرض البد مف  كخف ذمؾ امتىًخز سف
 مطأ امستمـ    

خيػػذا امتسػػب ب   طػػخض عىػػم تىم ػػؿ ختةسػػ ـ اػػم ب ػػًف ركػػف اممطػػأ ت خال  ة ػػؽ اممػػرض        
امػػػذض نبػػػده ام ػػػًرع سػػػف اسػػػت ىًب تسػػػب ب ا/ةكػػػًـ ت خال  سكػػػف سةكسػػػ  امػػػ  ض سػػػف إعسػػػًؿ 

 خف عىم امخانة  كسً بػًر إثبًتمػً رنًبتمً عىم خىممً امبة   خسف سرانب  بة  تطب ؽ ام ً
 بًمةكـ    
اىـ  ب ف امةكـ امسطةخف ا ػي سػً يػخ تةد ػدا  اممطػأ امػذض   سػبي مىطػًعف ت خال امةًمػ          

امتػػم  سػػتمىص س مػػً ةػػدخث مطػػأ سػػف امطػػًعف ت خال سػػًذا كػػًف  ىػػب تةد ػػدا  عىػػم امسػػتمـ مف 
سكً    اةىي ت إزال اممطأ امىس ـ امذض سىـ  امةكـ بةبخمي سف امسى ػم عى مػً ! خمػـ  وةىي  خاه

 بػػػ ف  ركػػػف اممطػػػأ امب ػػػًف امػػػذض  ىػػػب عىػػػم امةكػػػـ اسػػػتظمًره اػػػم ب ػػػًف ىىػػػم سوسػػػر بة ػػػث 
  ستطًع سةي امخنخؼ عىم سسخغًت سً نضم بي امةكـ  

كسػً تىًيػػؿ امةكػـ امسطةػػخف ا ػػي ظػرخؼ امةػػًدث خس بسػػًتي ت خامستسثىػ  اػػم ا ػػداًع          
ر امطر ػػؽ سػػف مسػػًـ امسػػ ًرة امس كرخبػػًص خظمخريػػً اىػػأة مسػػًـ سػػ ًرة امسى ػػم عى مػػً خيػػم تةبػػ

امسػػػػتمـ ت رغػػػػـ إ  ػػػػمًؿ امطر ػػػػؽ بًمسػػػػ ًرات ت خدخف مف ت ةػػػػظ سػػػػ ًرة امسػػػػتمـ خيػػػػم س بىػػػػ  ت 
اًسػػتمرؽ مط يػػً مض مطػػأ عسػػًه   سػػب مم ريػػً اػػم امخنػػت امػػذض مػػـ  رتكػػب ا ػػي امطػػًعف مض 

تم مى مػً مطػأ امسى ػم عى مػً   تةػدـ كػؿ مطأ  ػ  اض  عف مف يذه امظرخؼ خامس بسًت ام
اربػػ  مسػػًـ امسػػتمـ مسوػػًداة امةػػًدث ت سمسػػً كً ػػت سػػرعتي بط وػػ  ت  خسمسػػً كً ػػت   ظتػػي خكػػؿ 

 يذه امظرخؼ خامس بسًت ت طع رابط  امسبب   ب ف سىخؾ امستمـ خام ت ى   
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 : ـ ٚفٝ حىُ ذلب رمٛي حمىّخ إٌمغ
غ ػػر امةسد ػ  مف  بػػ ف ع بػر اممطػػأ امسرتكػػب خمف  "  ىػب مسػػ س  امةكػـ اػػم امىػراوـ       

خم ي  ىب مذمؾ عىم امةكـ مف  ٓٓ خرد امدم ؿ عى ي سردخدا  إمم مبؿ بة   ثًبت بً/خراؽ 
 ستظمر ندر امة ط  امكًا    امتم نةػد امطػًعف عػف  إتمًذيػً خسػدض امة ً ػ  امتػم اًتػي بػذممً 

امةًدث م تس م  ػ سف بةد ػ  ب ًف  سدض  خك و   سىخكي خامظرخؼ امسة ط  خامبى  ب  مً خب ف
ندرة امطػًعف اػم يػذه امظػرخؼ عىػم ت اػم امةػًدث ت خمثػر ذمػؾ كىػي عىػم ن ػًـ مخ عػدـ ن ػًـ 
ركف اممطأ ختخاار رابط  امسبب   مخ إ توًومً ت ػ خمف امةكـ إذ مغوػؿ ب ػًف سػً ت ػدـ  كػخف سة بػً  

  ٓبًم بخر سسً  ستخىب   ضي " 
 ٗٔٔػ   ٘ٔػ  ٖٙس  ػ ٜ٘ٛٔ ٔ ٖٕ*      ض 
 : ـ وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

"   ستػػم كػػًف امثًبػػت مف  امسػػتمـ كػػًف  سػػ ر بسػػ ًرتي بسػػرع  عًد ػػ  سىتزسػػً اػػم سػػ ره         
خمف امسى م عى ي يخ امذض إ داع ام سػ ره خيػخ  ةبػر امطب ةم امسبًح مي امس ر ا ي ت  امطر ؽ

خف مف    ةػػػػػظ امسػػػػػ ًرة خيػػػػػم س بىػػػػػ   ام ػػػػػًرع دخف مف  تة ػػػػػؽ سػػػػػف  مىػػػػػخه سػػػػػف امسػػػػػ ًرات خد
اًبطدـ بس دستمً خس ط تةتمً ػ اػإف امةكػـ امسطةػخف ا ػي  ال كػخف سمطوػً  إذا نضػم ببػرالة 

 امستمـ  "  
 ٛٗٚػ  ٓٔٙػ   ٙػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ     ػ سةسخد عسر ػ ج ٜ٘ٗٔ ٓٔ ٛ*   ض 
م   ج ت عىػم م ػي :    ٖٓٔ ختخاتر نضًل سةكس  ام  ض ت اػم تطب ػؽ مةكػًـ امسػًدة          

"  ىػػب مف تكػػخف سػػدخ ًت امةكػػـ كًا ػػ  بػػذاتمً إل ضػػًح مف امسةكسػػ  ةػػ ف نضػػت اػػم امػػدعخض 
بًإلدا   ند ممست إمسًسً بة ةً بسب م ا/دم  ام ًوس  ا مً ت خا/سػًس امػذض ت ػـخ عى ػي  ػمًدة 

سػػب ب اإ ػػي كػػؿ  ػػًيد خ  ػػـخ عى ػػي كػػؿ دم ػػؿ ت خم ػػي ك سػػً  تة ػػؽ ذمػػؾ خ تة ػػؽ اممػػرض سػػف امت
 ىب مف  كخف ام ب ػًف ىىػم سوبػؿ بة ػث  سػتطًع امخنػخؼ عىػم سسػخغًت سػً نضػم بػي ت  
مسػػً إاػػراغ امةكػػـ اػػم عبػػًرات سةسػػًة مخ خضػػةي اػػم بػػخرة سىسىػػ  سىمىػػ  اػػ   ة ػػؽ اممػػرض 
امذض نبده ام ًرع سف إست ىًب تسب ب ا/ةكًـ خال  سكف سةكس  ام  ض سف إعسػًؿ رنًبتمػً 

ف سرانب  بة  تطب ؽ ام ً خف عىم امخانة  كسً بًر إثبًتمػً بػًمةكـ عىم خىممً امبة   خس
 "    

  ٖٖٚػ  ٔٚػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٖ ٕٕ  ض 
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  ٚ٘ػ  ٙٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٔ ٓٔ  ض 
  ٗٔٔػ  ٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٔ ٜٕ  ض 
  ٖٛ٘ػ  ٖٛػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٗ ٕٚ  ض 
  ٕٙػ  ٗػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔ ٕٔ  ض 
  ٙٗػ  ٚػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔ ٜٔ  ض 

 : ّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗو
"  ىب ماّل  ىسؿ امةكـ مدم  امثبخت ام امدعخض بؿ عى ي مف  ب  مً ام خضخح خمف  ػخرد      

س دايػػً اػػم ب ػػًف سوبػػؿ مىخنػػخؼ عىػػم سػػً  سكػػف مف  سػػتوًد س مػػً اػػم س ػػًـ امػػرد عىػػم امػػداخع 
ف تسػػػب ب امىخير ػػػ  امتػػػم  ػػػدمم بمػػػً امسػػػتمـ خةتػػػم  سكػػػف مف   تة ػػػؽ امػػػذض نبػػػده ام ػػػًرع سػػػ

 ا/ةكًـ خ سكف سةكس  ام  ض سف إعسًؿ رنًبتمً عىم تطب ؽ ام ً خف تطب  ً بة ةً     " 
  ٕٔٔٔػ  ٖٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٔٔ ٜٔ  ض 

 :   وّب لؼذ ثأٔٗ
" سػف امس ػػرر م ػي  ىػػب اػػم كػؿ ةكػػـ بًإلدا ػ  مف  ػػخرد سػػً اسػت د إم ػػي سػف مدمػػ  امثبػػخت        

 خىي استدالمي بمً    "  خمف  ب ف س دايً ب ً ً كًا ً  تض 
  ٜٚ٘ػ  ٜٔٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٔٔ ٘ٔ  ض 

 :   وّب لؼذ ثأٔٗ
" سف امس رر م ي  ىب إ راد ا/دم  امتم تست د إم مً امسةكس  خب ػًف س دايػً اػم ةكسمػً        

ب ً ػػً كًا ػػً   اػػ   كوػػم اإل ػػًرة إم مػػً بػػؿ   بمػػم سػػرد سضػػسخف كػػؿ دم ػػؿ خذكػػر سػػ داه بطر  ػػ  
 مً سدض تأ  ده امخانة  كسً  انت ةت بمً امسةكس  خسبى  إتسػًني سػع بػًنم ا/دمػ    خاا    ب ف س

 " 
  ٖٕٔػ ص  ٙٗػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٕ ٛ  ض 

 :  وّب لؼذ ثأٔٗ
" سف امس رر م ي  ىب إ راد ا/دم  امتم تست د إم مً امسةكس  خب ًف س دايً ام امةكـ ب ً ً     

  بمػم سػرد سضػسخف امػدم ؿ خذكػر سػ داه بطر  ػ  خاا ػي كًا ً ا   كوم سىرد اإل ػًرة إم مػً بػؿ 



-35- 

 

 بػػ ف س مػػً سػػدض تأ  ػػده مىخانةػػ  امتػػم انت ةػػت بمػػً امسةكسػػ  خسبىػػ  إتوًنػػي سػػع بػػًنم ا/دمػػ  امتػػم 
 منريً امةكـ ةتم  تض  خىي استدالمػػػي بمً   " 

   ٕ٘ٛٔػ  ٕٙٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٔٔ ٚٔ  ض  
   ٗٚػ  ٗٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٔ ٜٔ  ض  

 ضًؼ إمم ذمؾ مف امةكـ امسطةخف ا ي مـ  ب ف امسبدر امذض است م س ي ن ًـ امستمـ        
بتمطم امس ًرة امس كرخبًص ت خند مىت ا/خراؽ سسً  و د ذمؾ ت بػؿ ىػًل بػأنخاؿ امسبػًب  إف 
امسػ ًرة امس كرخبػػًص تخنوػػت ثػـ بػػدمت اػػم امسػ ر خم مػػً ػ مض امسبػػًب  ػ عبػػرت سػػف مسًسمػػً ت  

وًد س ي مف امستمـ ةًخؿ تمطم امس ًرة امس كرخبػًص ت بًإلضػًا  إمػم  سػً خيخ تبخ ر ال  ست
خرد بػػأنخاؿ امسػػتمـ مف امسػػ ًرة امس كرخبػػًص كً ػػت تتىػػي سػػف ام سػػ ف إمػػم ام سػػًر ستىمػػ  إمػػم 
كًز  خ امةسًـ امكًوف عىم امىً ب ام رنم سف امطر ؽ ام االتىػًه امسةػًكس ت خسػف ثػـ  كػخف 

ام سػًر  ػ دض إمػم االبػطداـ بمػً خ كػخف تمط مػً سػف ام سػ ف تمطم امس ًرة امس كرخبًص سف 
إذا ب  ةدخثي يخ امتبرؼ امسى ـ  ت خعىم ذمؾ  كخف امةكـ امسطةخف ا ي خند ب م نضًله 
عىػػم خنػػًوع ال خىػػخد ممػػً اػػم ا/خراؽ اضػػ  عػػف اعخىػػًج س ط ػػي خاسػػًد اسػػتدالمي سسػػً  ة بػػي 

 خ ستخىب   ضي    
 : وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

"   امسةكسػػ  ال تب ػػم ةكسمػػً اال عىػػم امخنػػًوع امثًبتػػ  اػػم امػػدعخض ت خمػػ س ممػػً مف            
خمف ا/ةكػًـ  ىػب مف  ٓت  ـ نضًليً عىم مسػخر ال سػ د ممػً سػف ا/خراؽ امسطرخةػ  عى مػً " 

تب ػم عىػػم مسػػس بػػة ة  سػػف مخراؽ امػػدعخض اػػإذا اسػػت د امةكػػـ امػػم رخا ػػ  مخ خانةػػ  ال مبػػؿ 
 ٓت اإ ي  كخف سة بً  إلبت ًوي عىم مسًس اًسد  " ممً ام امتة   ً

  ٓ٘ػ  ٛػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٔ ٘ٔ*    ض 
  ٜٖٚػ  ٓٛػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٖ ٖٕ*    ض 
 ٛٛٔػ  ٕٗػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٕ ٕٗ*    ض 
 ٕٓٗػ  ٛٗػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٕ ٕٔ*    ض 
 ٚٔػ  ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٔ ٖ*    ض 
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امسسػوخم   امى ًو ػ  ال ت ػًـ إال عىػم ا/دمػ  ام ًطةػ   خسف امس رر ام يذا امبػدد مف          
امىًزسػػ  امتػػم  ثبتمػػً امػػدم ؿ امُسْةتبػػر خال ت سػػس بػػًمظف خاإلةتسػػًؿ عىػػم اموػػرخض خاإلةتسػػًالت 

 ٓخاإلعتبًرات امسىردة 
 ؽ  ٙٗ ٚٛٓٔػ  طةف  ٕٖٔػ  ٕٛػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٔ ٕٗ*   ض 
 ؽ  ٘٘ ٘ٔٙطةف   ٛٚٛػ  ٛ٘ٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٚٔ*   ض 

خسػػف امس ػػرر مػػذمؾ مف ام ػػًرع امى ػػًوم ال  ةتػػرؼ ب ػػراوف اممطػػأ ت خمطتػػي اػػم ذمػػؾ          
سمتىو  عف مط  ام ًرع امسد م ت ختست د مط  ام ًرع امى ًوم امم سبػدم  مبػ   امسسػوخم   

بػؿ  تةػ ف اثبػًت ذمػؾ اممطػأ   ٓامى ًو     ختطب  ً مذمؾ ت ال  وترض مطأ  سػف إرتكػب اةػ   
كىػؼ بًإلثبػًت يػخ سػػىط  اإلتمػًـ ت اػًف مػػـ  ثبػت مطػأ امسػػتمـ تة ػ ف عىػم ام ًضػػم مف ت  خامس

 ٓ بروي ت دخف مف  كىوي بًثبًت م ي مـ  أت مطأ  
   ٗٔٗػ ص  ٙٛٚٔ*   رح امة خبًت ػ ام سـ اممًص ػ مىدكتخر  ى ب ةس م ػ ط 

 ٖٓٓػ  ٕٛٗػ  ٕػ  سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ػ ج ٖٜٔٔ ٗ ٖٕ*    ض 
 ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٖٓ  ض *  

 لظٛز آخس فٝ اٌجيبْ:   ثبٔيًب 
ذمػػؾ مف امةكػػـ اإلبتػػداوم امس  ػػد /سػػبًبي بػػًمةكـ امسطةػػخف ا ػػي مػػ  كػػذمؾ سػػف ب ػػًف          

 ٓسوبؿ خخاض  إلبًبًت امسى م عى مً امتم  سب مىطًعف إةداثمً بمطوي خميسًمي 
ف  ا ػػي ت إذ كػػًف عىػػم امسةكسػػ  مف تضػػسف  خيػػخ نبػػخر ممػػر  ػػًب امةكػػـ امسطةػػخ          

ةكسمػػً امبػػًدر بًإلدا ػػ  ضػػد امطػػًعف  عػػف ىر سػػ  اإلبػػًب   اممطػػأ ب ً ػػً سوبػػ  خخاضػػةً 
 ٓإلبًبًت امسى م عى مً سف خانع امدم ؿ امو م خيخ امت ر ر امطبم 

خذمؾ ةتم  سكف اإلستدالؿ عىم ك ػي تىػؾ اإلبػًبًت خطب ةتمػً خسػدض إتسػًنمً سػع           
مػدم ؿ ام ػخمم  امسسػتسد سػف منػخاؿ امسى ػم عى مػً سػف ة ػث طب ةتمػً خخبػومً خا/داة امسةدثػ  ا

ممػػً خعىػػم  ةػػخ ال  كػػخف  ا ػػي ثسػػ  تضػػًرب مخ تةػػًرض بػػ ف ذمػػؾ امػػدم ؿ ام ػػخمم خامػػدم ؿ امو ػػم 
امسسػتسد سػف ذمػؾ امت ر ػر امطبػم  بسػً  ستةبػم عىػم امسخالسػ  خامتخا ػؽ ت خيػخ مسػر  سػػتة ؿ 

ـ تضػػػسف امسةكسػػػ  ةكسمػػػً خبػػػؼ تىػػػؾ اإلبػػػًبًت خسخضػػػةمً خسػػػببمً خك و ػػػ  إسػػػتظمًره إذ مػػػ
ةدخثمً ت خيخ امة ب امذض تردض ا ي امةكـ امطة ف خامذض ىًل مًم ػً كى ػ  سػف ب ػًف إبػًبًت 

 ٓامسى م عى مً 
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خال  كوػػم اػػم يػػذا امبػػدد سىػػرد  إةًمػػ  امسةكسػػ  اػػم ب ػػًف اإلبػػًبًت سػػًمو  امػػذكر          

 ٓامطبم امسراؽ بً/خراؽ  عىم سًىًل بًمت ر ر
خسضػػسخ ي عىػػم  ةػػخ /ف سػػدخ ًت امةكػػـ  تةػػ ف إ ػػتسًممً عىػػم سػػ دض ذمػػؾ امت ر ػػر         

بة ػػث  بػػ ف س ػػي مف امسةكسػػ  ةػػ ف إستةرضػػت ذمػػؾ امػػدم ؿ كً ػػت سىسػػ  بػػي سوبػػؿ خخاضػػ  ت 
إمسًسػػً  ػػًس   م ػػمل ممػػً اموربػػ  متسة بػػي امتسةػػ ص امكًسػػؿ امكػػًام امػػذض  ػػدؿ عىػػم م مػػً  

ر ًسػت بسػً   بمػم عى مػً سػف خاىػب تػدن ؽ امبةػث مىتةػرؼ عىػم خىػي امة   ػ  ػ خيػخ سػً نبػن
إذ مغوػػؿ كى ػػ  تةبػػ ؿ  سضػػسخف امت ر ػػر امطبػػم امستضػػسف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي اػػم ب ً ػػي ت 

إبًبًت امسى م عى مػً خخبػومً امس سػخب مىطػًعف إةػداثمً خك و ػ  ةػدخثمً خا/داة امسسػتةسى  
إىػػرالات   ٖٓٔ بػػي بسػػً  سػػتخىب   ضػي ت مةػػدـ  إمتزاسػػي بػػ ص امسػػًدة اػم إةػػداثمً ت خيػػخ سً ة

ى ًو   خامتم ت ضم بخىخب إ تسًؿ كؿ ةكـ بًإلدا   عىم ب ًف مسضسخف كؿ دم ؿ  سف مدم  
 ٓي خس س  امسأمذ كسًسىؼ امب ًف ػامثبخت خ خرد  س داه ةتم  تض   خىي اإلستدالؿ  ب

 : ـ ٚلؼذ  حمىّخ إٌمغ ثأْ
امةكػـ   كػخف سة بػً ب بػخر ب ً ػي إذا نضػػم بإدا ػ  امطػًعف عػف ىر سػ  اإلبػػًب   "          

مخ ام تػػؿ اممطػػأ  خمغوػػؿ ب ػػًف اإلبػػًبًت امتػػم اةػػدثمً بػػًمسى م عى ػػي خ خعمػػً خك و ػػ  ةػػدخثمً 
  ٓخام ت ى  امتم إ تمت إم مً  سف خانع امدم ؿ امو م خيخ امت ر ر امطبم " 

 ؽ ٕٗ   ٜٗٔٔطةف ٗٙٗٔػ  ٕٖٛػ  ٖٕػ س ٕٜٚٔ ٕٔ ٕ٘  ض *  
بػًبًت           نبر امةكـ كذمؾ  ام ب ًف رابط  امسبب   ب ف مطػأ امطػًعف امسػدعم بػي خاه

/ف تىػػؾ امرابطػػ  ركػػف  خر  مػػر  ػػًب امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي تامسى ػػم عى مػػً ت ػ  خيػػخ نبػػ
سػدخ ًت ةكسمػً امبػًدر خعىػم امسةكسػ  مف تسػتظمره اػم ىخيرىوم ىر س  اإلبػًب  اممطػأ ت 

خت ػػـخ مسًسػػً  عىػػم مف  كػػخف اممطػػأ  ستبػػ  بػػًمىرخح امتػػم مبػػ بت بمػػً امسى ػػم  ا ػػ  ت بًإلد
عى مػػً  إتبػػًؿ امسػػبب بًمسسػػبب ت بة ػػث ال تبػػخر خنخعمػػً بم ػػر ن ػػًـ يػػذا اممطػػأ ت خ تةػػ ف 
إثبًتمػػً  اػػم امةكػػـ بًإلسػػت ًد إمػػم دم ػػؿ ا ػػم ت ػخيخ سًنبػػر امةكػػـ  امسطةػػخف ا ػػي بسػػً عًبػػي 

 ٓخمستخىب مذمؾ   ضي 
 ؽ   ٛٗ   ٕٔٚطةف  ٖٙٛػ   ٜٕػ س   ٜٛٚٔ ٔٔ ٕٚ  ض   *

  ٕٕٙػ    ٓٔٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٘ ٛ*    ض 
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   اٌمظٛز فٝ اٌزعجيت ٚاإلخالي  حبك اٌدفبع:   ثبٌثب  
ذمؾ مف امداًع عف امطًعف تسسؾ ام سذكرتي امسرا   بً/خراؽ خامس دس  إمم سةكس           

خال  بدرع ي تبرؼ طًوش اػم ن ػًدة سىخكي امسةتًد ت ً ب امة ط  ام امسخضخع م ي  ىتـز ى
ً ػ  امرىػؿ امةػر ص بػؿ  تةػخط اػم سػخاطف امػذمؿ خ بػذؿ ع   ًرتي  تسـ بًمرعخ ػ  خا/يسػًؿ تس

خيػخ   تخنػع داوسػً  نً خ ػً مخاىبػًت امة طػ  خامةػذر ت خال  تىًخز امةػدخد امس ػررة ام ن ًدتمً ت 
خف ي مث ػًل ام  ػًدة  خ ةسػؿ داوسػً عىػم امة ىخمػ   دكًا  ا/سخر امتم  سكف  تخنةمً  ت ى  سىخك

خم ػػي الةػػظ  مف امطر ػػؽ امػػذض سػػر بػػي سػػف كػػخبرض  امى ػػزة )  ةػػدخث ام تػػًوج امضػػًرة بم ػػره ت 
عبػًس ( إمػػم امس  ػػب خنػػت امظم ػرة سػػزدةـ بًمسػػ ًرات امتػػم تةػػ ط بػي سػػف كػػؿ ىً ػػب ت خمػػذمؾ 

تػػػرا اػػػم امسػػػًع  ت خمػػػـ  كػػػف سػػػف ك ىػػػخ س ٓٗإمتػػػـز اػػػم ن ػػػًدة سػػػ ًرتي بسػػػرع  يًدوػػػ  التىػػػًخز 
ال إبػػػطدست سػػػ ًرتي  امس ًسػػػب خال كً ػػػت ةًمػػػ  امطر ػػػؽ تسػػػس  مف  ىػػػًخز تىػػػؾ امسػػػرع  ت  خاه

 ٓبًمس ًرات ا/مرض ت خامتم  ال وبىي ع مً إال سسًاًت نر ب  مىمً   
خمك ػي اػخىمل بػًمسى م عى مػً ػ  خاػم سخضػع غ ػر سمبػص مةبػخر امس ػًه بإنراريػً ػ        

متظمػػر اىػػأة مسػػًـ سػػ ًرتي ختبػػطدـ  ـ مةػػدض سػػ ًرات  امس كرخبػػًص ت ـ سػػف مسػػًتسػػرؽ كًمسػػم
 ٓبىً ب امرارؼ ا/سًسم سف ام ًة   ام س م اةدثت إبًبتمً 

 خنًـ داًعي عىم امة ًبر الت   : ػ  
خسً  ستمىص سف امخانة  امة      كسً ةسىتمً ا/خراؽ ت مف يذه يم بخرة امخانة      : أٚال 

خامتػم منتبػرت عىػم سػ اؿ امسى ػم    ًت امسػخىزة امتػم مىر ػت ت ةسف م ؿ امت
خامتػػم  تبػػ ف س مػػً خىػػخد مثػػر  سةً  ػػ  امسػػ ًرة بسةراػػ  ام ػػرط  تعى مػػً خامطػػًعف خ 

امسبػػًدس  بًمىً ػػب ا/ سػػف مىراػػرؼ ا/سػػًسم مىسػػ ًرة بسػػً  توػػؽ ختبػػخ ر امطػػًعف 
  ٓمىخانة  

  إزدةًـ د امس ًرة بسرع  تت ًسب خةًمخخاض  سف ذمؾ مف امطًعف كًف   خ                  
خند مخنؼ س ًرتي ام امخنت امس ًسب ت خم س بػة ةً   امطر ؽ ام ذمؾ امخنت ت

ك ىػػخ ستػػر اػػم امسػػًع  عىػػم  ٓٛم ػػي كػػًف   ػػخد امسػػ ًرة بسػػرع  اًو ػػ  ت ػػدر ب ةػػخ 
ال  متركػت اموراسػؿ  ثػًرا  ظػًيرة بػًمطر ؽ خيػخ سػً   ةخ سً ذكرت امسى م عى مػً ت خاه
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امسةً  ػ  ت ػ  خ/دض امتبػًدـ إمػم اإلطًةػ  بػًمسى م عى مػً خام ػذؼ بمػً  مىت س ي
 ٓإمم سسًا  بة دة خيخ سً مـ  ةدث 

  ـ     خمػػػػـ ت ػػػػػؼ امسى ػػػػم عى مػػػػػً سػػػػرخر امس كربػػػػػًص خذكػػػػرت سػػػػػً  بػػػػي  :                    
" امس ًرة امس كرخبًص تةركت اىأة خع دوذ اخىوت ) مض  م مً غ ػر س تبمػ  خغ ػر 

 ٓبًمستمـ  بدس م بس ًرتي "  سىتوت  (   
خسف ذمؾ  تب ف مف امطًعف إمتـز ىً ب امبدؽ ام رخا تي ت خال ر ب مف                     

إ طػػػ ؽ امسػػػ ًرة امس كرخبػػػًص خعىػػػم  ةػػػخ سوػػػًى  داػػػع امسى ػػػم عى مػػػً امسمطوػػػ  
مب   ػ إمم اإلسػراع عػدخا  مإلبتةػًد ع مػً ت خاه ػداًعمً اىػأة مسػًـ سػ ًرة امطػًعف ت 

بػطداسمً يػم بًمىً ػب ا/ سػف مىراػرؼ ا متم تبًدؼ سرخريً ام يػذه امىةظػ  خاه
 ٓا/سًسم ا/ سف ػ     يذا يخ امسبب امسبً ر امذض مدض إمم امةًدث 

خعىم ذمؾ اًمطًعف مـ  مرج ام سىخكي عف داورة امتببر بًمةخانب امةًد                    
تمذ سف ىً بي كؿ سً ام إستطًع تي م بػخف سػىخكي سػف مف  ىةػؽ ممذا امسىخؾ خاه

 ٓضررا  بم ره 
خال  كوػػم اػػم س ػػًـ إسػػ ًد اتمػػًـ مىطػػًعف مف  كػػخف يػػخ نًوػػد امسػػ ًرة امتػػم خنػػع بمػػً     : ثبٔيــب

امتبًدـ امذض مسور عف إبًب  امسى م عى مً ت بػؿ  تةػ ف ثبػخت ركػف اممطػأ اػم 
مث ػًل ن ًدتػي  ىً بي خيذا اممطػأ ال  وتػرض خال  تػخاار إال  إذا كػًف امطػًعف نػد ممػؿ

امسػ ًرة بخاىبػًت امة طػ  خامةػذر امتػم  ورضػمً ام ػً خف ت ػ خعػدـ ة ىخمتػي دخف مف 
 ٓ وضم تبراي إمم إةداث ام تًوج امتم ةدثت خامتم كًف ام إستطًعتي تى بمً 

خيم ع ًبر غ ر ستخاارة ام بخرة امخانة  امسطرخة  ػ ا ػد تى ػب ام  ػًدة                   
بمػػً ةًمػػ  امطر ػػؽ امسػػزدةـ بًمسػػ ًرات امسػػًرة خنػػت امػػذرخة ظمػػرا  ت بسػػرع  ال تسػػس  

خنػػًد امسػػ ًرة بأنػػؿ سػػرع  سسك ػػ  م ىرديػػً سػػف اض مطػػر عىػػم امسػػًره خاػػم ام طػػًؽ 
امسػرمص بػػي نً خ ػً  ت سراع ػػً  ة ػػخؽ خسبػًم  امسػػًرة خامسػػ ًرات المػرض امسػػًرة اػػم 

غ ػػر سمبػػص ذمػػؾ امخنػػت ػ خمكػػف امظمػػخر امسوػػًى  مىسى ػػم عى مػػً اػػم سكػػًف 
مىس ًة سف مسًـ امس ًرة امس كرخبًص خيم تةدخ مإلا ت سف امسػ ًرة امس كرخبػًص 

بػػطداسمً يػػم بإ ػػداًعمً يػػم بىً ػػب تبػػدسمً ػ  امسطب ػػ  عى مػػً خامتػػم كػػًدت  خاه
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امرارؼ ا/سًسم مسػ ًرة امطػًعف سػف ام ًة ػ  ام س ػم ػ يػذه ا/مطػًل امستتًم ػ  امتػم 
 ٓخنخع امةًدث  إرتكبتمً يم امتم مدت سبً رة إمم

خمـ  كف سف امسسكف سطًمب  امطػًعف ببػذؿ سز ػد سػف امتببػر خامة طػ  مث ػًل ن ػًدة     :  ثبٌثب
سػػتةًؿ عى ػي تخنػػع ظمػخر امسى ػػم  امسػ ًرة إذ مػـ  كػػف اػم إسػػتطًعتي ام  ػًـ بػذمؾ خاه
عى مً امسوًى  سف مسًـ س ًرة ممرض مسًـ س ًرتي خعىم سسػًا  ال تػذكر خال تكى ػؼ 

ف سسػػتطًعً        خال تكى ػػؼ بسسػػتة ؿ ب  سػػً كػػًف عىػػم امسبػػًب  ذاتمػػً إال  بسػػً كػػً
مف تتببر بةًم  امطر ػؽ نبػؿ إ ػداًعمً مةبػخره اػم سكػًف غ ػر امسكػًف امسمبػص 

 ٓمةبخر امس ًة دخف مف تىتوت مةًم  امطر ؽ 
خممذا ال  ب  مف  طًمب امطًعف بسز د سف امة ط  خامةسؿ عىم امة ىخمػ                    

خف خنػػػخع امةػػػًدث إال  إذا كػػػًف ذمػػػؾ اػػػم خسػػػةي ت ػ خنػػػد بػػػذؿ امطػػػًعف امىمػػػد د
امسسػػػتطًع خز ػػػًدة مىة ىخمػػػ  دخف خنػػػخع امةػػػػًدث امراىػػػع ممطػػػأ امسبػػػًب  خامسػػػػ ًرة 
تمػػػذ خسػػػًوؿ امة طػػػ  امكًا ػػػ  مػػػذمؾ إمتػػػـز ام  ػػػًدة بسػػػرع  يًدوػػػ   امس كرخبػػػًص ت خاه

م امخنػػت امس ًسػػب ة ػػث بط وػػ  تت ًسػػب خةًمػػ  امطر ػػؽ ت ػ خمخنػػؼ سػػ ًرتي اػػخرا  اػػ
كًف ستةكسً  ام عىى  ام  ًدة بًم ظر مىسرع  امبط و  امتم كً ت عى مً خمـ  مىؼ 
ثس   ثًر بًمطر ؽ تدؿ عىم امسرع  اموًو   خامةًم   امتم زعستمً امسى م عى مً ام 
منخاممػً ػ خمػـ  سػً ديً اةػد سػف امسػًرة اػم سزاعسمػً ت ػ خمػـ  ت ػًعس امطػًعف عػػف 

ـ ب  ىمػػػً إمػػػم امسست ػػػوم ب وسػػػي خمابػػػ  عػػػف ذمػػػؾ بػػػراة  ب خمػػػي "  ىػػػدتمً بػػػؿ نػػػً
اخىوػػت بًمسبػػًب  طًمةػػ  سػػف اسػػًـ عرب ػػ  س كرخبػػًص سً ػػ   اسػػًسم اأ ػػً ةًخمػػت 

 سوًدتمً /ف امسبًب  تىرض سسرع      خىبتمً امسست وم "
امسػًع   ٜٜٚٔ ٔٔ ٕٕام سةضره امس رخ            خمثبت اس ف ام رط                  

ظمػػػرا  إ ت ًمػػػي اػػػخر تى  ػػػي إمطػػػًر امسست ػػػوم بإبػػػًب  امسى ػػػم عى مػػػً إمػػػم  ٕٓ ٔٔ
سكًف خىخديً ختب ف مي إ مً خبىت إم مً بةب  نًوػد امسػ ًرة سرتكبػ  امةػًدث رنػـ 

س كػػم ام ػػػًيرة ختػػػخمم سػػ امي خيػػػخ امطػػػًعف امػػذض  ػػػرح ظػػػرخؼ امخانةػػػ   ٖٕٕٔٓ
 ٓعىم  ةخ سً سبؽ ب ً ي 
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 ف مف امطػػًعف مػػـ  ت كػػر مخاىبػػي اػػم إ  ػػًذ امسى ػػم عى مػػً إ سً ػػً  خسػػف يػػذا  تبػػ                
س ي بس س  سخنوي خممذا مـ  تردد ام   ىمػً اػم امةػًؿ مىسست ػوم إلسػةًامً ػ خكػًف 
إتمًسػػي بةػػدـ اإليتسػػًـ بػػأسر امسى ػػم عى مػػً عىػػم غ ػػر مسػػًس سػػف امخانػػع خامة   ػػ  

 ٓس طخ ً  عىم سً  مًمؼ امثًبت بً/خراؽ 
ــب بػػدخ سػػف سطًمةػػ  ا/خراؽ مىخيىػػ  ا/خمػػم مف امطػػًعف مػػـ  رتكػػب اض مطػػأ  سكػػف خ   :  زاثؼ

 سػػبتي إم ػػي خن ًدتػػي مىسػػ ًرة كً ػػت عىػػم ام ةػػخ امسةتػػًد خبًمسػػرع  امسأمخاػػ  اػػم سثػػؿ 
متػػـز مث ػػًل ام  ػػًدة امة طػػ  خامةػػذر امػػذض  امظػػرخؼ امتػػم تخاىػػد بمػػً خنػػت امةػػًدث خاه

 ٓ ىتزسي ام مص امةًدض خمـ   زؿ ع ي 
خال  ورض عى ي امخانع     خاىبًت ممرض سف امة ط  خامةذر مكثر سسً كػًف                  

عى ػػي خنػػت امةػػًدث ػ اسػػرع  سػػ ًرتي كً ػػت اػػم امةػػدخد امةًد ػػ  بػػؿ منػػؿ سػػف ذمػػؾ 
بكث ر ػ إذ مـ تكف تتىًخز مربة ف ك ىخ سترا  ام امسًع  ػ كسً م ي سرمص مي ب  ًدة 

 ػػرخط ا/سػػف خامستً ػػ  ختتستػػع كًاػػ  مىمزتمػػً امسػػ ًرات ػ خكً ػػت سػػ ًرتي سطًب ػػ  م
خمدخات ام  ًدة بب ة ًت كًسى  كسً ىًل بت ر ر امسم ػدس امو ػم امسراػؽ بػً/خراؽ 
خىًل بي م ي مـ   ةظ عى مً مض نبخر مخ عطب  ةخؿ ب  مً خب ف امةسػؿ بكوػًلة 

متػػـز امطػػًعف امة طػػ  امخاىبػػ  خامةػػذر امتػػًـ سراع ػػً  كًاػػ  امظػػرخؼ ا متػػم تًسػػ  ػ خاه
ً إمػػم سػػً يػػخ مد ػػم خمنػػؿ اةًطػػت بػػي خامتػػم  تةػػ ف عى ػػي اإلمتػػزاـ بمػػً خعػػدـ تىًخزيػػ

خكًف ظمخر امسى م عى مً امسوًى  مسًسي خعىػم بةػد سػ تس ترات نى ىػ  سػف س مً ػ  
س ًرتي بؿ إبطداسمً يم بىً ب رارامً ا/سًسم سف ام ًة ػ  ام س ػم خيػخ امسػبب 

 ًٓرتي امسبً ر امذض مدض  إمم إبداسمً يم بس 
خمـ  كف سف امستبخر خامةًؿ كذمؾ إمزاسي بأض  مدئ سف سػرع  سػ ًرتي إمػم                 

منؿ سف امسرع  امتم كً ت عى مً مخ  تمػذ سػف خاىبػًت امة طػ  خامةػذر اكثػر سسػً 
 ٓإتمذ سف إىرالات خسىخؾ مىة ىخم  دخف خنخع امةًدث ػ إذ ال إمزاـ بسستة ؿ 

 
ف ام خؿ بأف امطًعف ممؿ بأض سف امخاىبػًت امسى ػًة عىػم عًت ػي اػم خال  سك                 

سثؿ امظرخؼ امتم مةًطت بي ع د خنخع امةًدث ػ إذ ال  ىخز سطًمبتي بػأف  سػىؾ 



-42- 

 

سػػىخكً  م ػػد ةربػػً  سػػف سسػػىؾ ام ػػمص امسةتػػًد سػػً داسػػت امظػػرخؼ امتػػم اةًطػػت 
متخنػع بػأف امسى ػم ا د إستةًؿ عى ػي اً مً مـ تكف تتطىب يذا ام در ػ  بًمخانة  خزس

عى مً ستسرؽ كًمسمـ سف مسًـ امس ًرة امس كرخبًص متظمر مسًـ س ًرتي عىػم  ةػخ 
سوًى  خبسرع  مًطو  ت متبطدـ يم بوةؿ إ داًعمً يم بىً ب رارامً ا/سػًسم 

 ٓسف ام ًة   ام س م 
عى مً بةد خيذا امىزل سف امس ًرة ُ ةد مخؿ مىزاومً امذض مرتطست بي امسى م                  

مف إتىمػت إم ػػي سسػػرع  مخاػً  سػػف سبػػًدس  امسػ ًرة المػػرض ممػػً ػ خيػػذا امتبػػرؼ 
ام ػػًذ خغ ػػر امسػػأمخؼ امػػذض خنػػع س مػػً يػػخ امػػذض ادض ةػػًال  خسبً ػػرة إمػػم إرتطًسمػػً 
بػًبتمً ػ  كسػً مف سػىخكمً عىػم يػذا ام ةػخ سضػًاً  إم ػي سػىخؾ نًوػد  يم بًمس ًرة خاه

 ٓف م مسً ستخنةً  مىستمـ امس ًرة امس كرخبًص اممًط  مـ  ك
إذ كػػًف سػػػف امسسػػػتة ؿ عى ػػي خعىػػػم اض  ػػػمص  مػػر سػػػخاه مف  تخنػػػع سػػػً                    

ةدث ةتم  سكف سطًمبتي ببذؿ ندر مكبر خمكثػر سػف امة طػ  خامةػذر امػذض نػًـ بػي 
مت ام خنخع امةًدث خعىم ذمؾ ا  خىي مى خؿ بأ ي ممؿ بخاىبًت امة ط  خامةذر 

ٓ 
ع مػً  خال  ؾ مف تخنع تىؾ ام ت ى  مسر الـز خضرخرض مثبخت سسوخم   امطػًعف  :  خبِعبً 

 ٓإمم ثبخت إستطًعتي امة ىخم  دخف ةدخثمً بًإلضًا  
خاػػم ظػػرخؼ امػػدعخض امسطرخةػػ  ال  سكػػف ام ػػخؿ بػػأف امطػػًعف كػػًف عى ػػي مف                 

م تىػػػرض  تخنػػػع ظمػػػخر امسى ػػػم عى مػػػً اىػػػأة سػػػف مسػػػًـ سػػػ ًرتي خبسػػػرع  اًو ػػػ  خيػػػ
 ٓمتوًدض سبًدس   تىؾ امس ًرة امس كرخبًص ممً 

خيذا امظمخر امسوًى  مسًـ س ًرتي عىم يذا ام ةخ مـ  كف خال  ؾ ستخنةً  ػ                   
مًبػػػ  خاه مػػػً كً ػػػت تةبػػػر امطر ػػػؽ سػػػف غ ػػػر امسكػػػًف امسمبػػػص مسػػػرخر امس ػػػًة   

 ٓخنت تداؽ امس ًرات بذمؾ امطر ؽ خس مً س ًرة امطًعف 
خ ػػأبم امس طػػؽ خامةػػدؿ مف  كىػػؼ امطػػًعف بتخنػػع مسػػخر مػػـ تكػػف ستخنةػػ  بػػؿ                      

 ستة ؿ تخنةمً  مخ مف  طًمب بدرل سً ال  ستطًع در ه ت إذ مـ  كف بخسةي ذمػؾ ػ 
/ف سىخؾ امسى ػم عى مػً ام ػًذ ال  ػدمؿ اػم  طػًؽ امسػ ر امةػًدض م سػخر ت خيػخ 
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تػدمؿ اػم  طػًؽ امسػأمخؼ سػف ا/سػخر امستخنةػ   ثسرة عخاسؿ  ػًذة خغ ػر سأمخاػ  ال
مخ امتم  سكف تخنةمً تيذا إمم م ي بذؿ نبػًراه متوػًدض مطػأ امسبػًب  امتػم  رىػع 
امةػػػًدث اػػػم امخانػػػع إمػػػم مطومػػػً يػػػم ب  ًسمػػػً بػػػ  تببػػػر خال إةت ػػػًط بةبػػػخر  مػػػر 

دخف إمتوػػًت مةًمػػ  امطر ػػؽ ت  ـ    ًرات خاػػم غ ػػر سخضػػع مةبػػخر امس ػػًةطر ػػؽ امسػػ
اػػػػػم يرخبمػػػػػً سػػػػػف امسػػػػػ ًرة  ىػػػػػخه سػػػػػف امسركبػػػػػًت ت اإرتطسػػػػػت يػػػػػمتظػػػػػًر ممدخف إ 
بس ًرة امطًعف امػذض ال دمػؿ خال إيسػًؿ خال مطػأ خال ذ ػب مػي ا سػً  بًص تامس كرخ 
  ٓةدث 

  ًبػ  امةًسػ  مىخانةػ  خرتبػت سسػوخم تي عػف امةػًدث تأس سػً  عىػم سًىػًل بخبػؼ ام  :  ظبدظب
 ٓس ًرتي  بسرع  كب رة   بأ ي نًد

خيػػػم ع ًبػػػر السػػػ د  ممػػػً بػػػً/خراؽ بػػػؿ تمػػػًمؼ امثًبػػػت بمػػػً إذ مػػػـ تك ػػػؼ                  
امسةً  ػػ  امتػػم مىر ػػت عػػف امسظػػًير امسًد ػػ  امتػػم  سكػػف إسػػتم ص تىػػؾ ام تػػًوج 

 ٓس مً 
خال تبػػػى  منػػػخاؿ امسى ػػػم عى مػػػً بػػػذاتمً دمػػػ    عىػػػم م ػػػي كػػػًف   ػػػخد سػػػ ًرتي                   

مًبػػ  خمف امطر ػػؽ كػػًف  ًٓسػػب خسكػػًف امةػػًدث خزسً ػػيبسػػرع  اًو ػػ  خكب ػػرة  التت
 ٓسزدةسً   بًمس ًرات ظمرا   خام خنت ذرخة امزةًـ 

خعىم ذمؾ اًمسرع  اموًو   مـ تكف سسك ػ  اةسػب بػؿ كً ػت سسػتة ى  ػ خمػـ                   
  مد مةد بمً خمـ تخىد  ثًر اراسؿ تدؿ عى مػً ػ خمػـ تبػطدـ امسػ ًرة بأ ػ  سػ ًرات 

كسػػً مػػـ تبػػدسمً م ػػ  سػػ ًرة سػػف مىومػػً رغػػـ ضػػ ؽ امسسػػًاًت ام ػػد د بػػ ف  ممػػرض 
خعىم يذا اسف امس كد مف امسى م عى مػً بًممػت  ٓامس ًرات امسًرة ام ذمؾ امخنت 

سػتمىت دامتمػً كطب بػ   اػم ت ػد ر سػرع  امسػ ًرة  متمط ػ  مطومػً  ػ سثىسػً بًممػت خاه
ًعً  دمػػت عى ػػي  ػػخايد سػػع زس ومػػً مسىًس تمػػً بإبػػط ًع تضػػم ـ اإلبػػًب  إبػػط 

ت ًخمػت بةضػمً سػذكرة امزس ػؿ ا/سػتًذ   ةسػًـ عسػر مسةكسػ  مخؿ درىػ  ػ امػم مػـ 
تىتػػـز ىً ػػب امةػػؽ اػػم انخاممػػً خال ىػػخز خامةػػًؿ كػػذمؾ اإلسػػت ًد إمػػم منخاممػػً خةػػديً 
إلسػػػػ ًد ذمػػػػؾ امسػػػػىخؾ امسمػػػػًمؼ مخ اممػػػػًط  مىسػػػػتمـ طًمسػػػػً م ػػػػي ال توػػػػؽ خسًد ػػػػًت 

 ٓامتم التمط  امدعخض خالثًر امسًدػ   
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ذا كًف سػف سػىط  سةكسػ  امسخضػخع مف تأمػذ بػأنخاؿ امسى ػم عى مػً مذا إطسأ ػت    : ظبثؼب خاه
إم مً خخث ت  بمً خمف ت ػ ـ عى مػً نضػًليً بإدا ػ  امطػًعف ت اػإف  ػرط ذمػؾ بدايػ  
مف تكخف تىػؾ ا/نػخاؿ س بخمػ  ع ػ   خس ط ػً ػ اػإذا كً ػت غ ػر ستبػخرة كسػً ىػًلت 

انع امسًدض امثًبت  بً/خراؽ خامذض   كد مف امطًعف كًف   خد عىم  ةخ  ىًام امخ 
سػػ ًرتي بسػػرع  عًد ػػ  ت ًسػػب ةًمػػ  امطر ػػؽ ستبةػػً   نخاعػػد امسػػرخر امبػػة ة  دخف 
سمًمو  خبًةت ًط ختببر ت خمف ظمخر امسى ػم عى مػً امسوػًى    سػف مسػًـ سػ ًرتي 

ةد ذمؾ بأف تبةػ  إ سً كًف عىم  ةخ غ ر ستخنع بؿ  ستة ؿ تخنةي اإف نخممً    ب
امةًدث ت ع عىم امستمـ  كخف غ ر س بخؿ ستسسً  بًمتةسػؼ اػم اإلسػت تًج خاموسػًد 

 ٓمًله  ػام اإلستدالؿ خيخ سً ة ب امةكـ امسستأ ؼ خ ستخىب إم
خال  ةد ذمؾ سبًدرة مةؽ امسةكس  ام إستةسًؿ سىطتمً امت د ر   ام ت د ر                  

ً  ممً ػ /ف ة مً ام يذا امت ػد ر س  ػد بسػً  ت بىػي امة ػؿ منخاؿ امسى م عى مً خخز م
 ٓخ س مي امس طؽ 

خت ػػػػ ر كًاػػػػ  امػػػػدالوؿ خام ػػػػراوف امسة طػػػػ  بًمخانةػػػػ  إمػػػػم بػػػػة  خبػػػػدؽ داػػػػًع                
امطًعف بأ ي كًف   خد س ًرتي بةًم  عًد   خبسػرع  تسػس  بمػً ةًمػ  امطر ػؽ دخف 

 ٓثس  تىًخز 
ة   امػػػػزعـ بػػػػأف سػػػػرع  امسػػػػ ًرة كً ػػػػت عًم ػػػػي مخ الت ًسػػػػب ةًمػػػػ  ام ػػػػر بػػػػ                 

امطر ؽ ت اذمؾ نخؿ سرسؿ سف امسى م عى مً تكذبي ظرخؼ امةًؿ خا/دم  امسًد ػ  
ت سثىسػػً تكذبػػي ا/دمػػ  ام ًطةػػ  امداسمػػ  امتػػم ت ػػمد بػػأف امةػػًدث  رىػػع إمػػم مطومػػً 

  ٓخةديً 
 

 : ـ   ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
ة امطػًعف مىسػ ًرة سسػرعً  خسبػًدستي امسى ػم عى ػي دخف ب ػًف امةكػـ  سػدض " سىرد ن ًد      

نػػدرة امطػػًعف اػػم امظػػرخؼ امتػػم خنػػع ا مػػً امةػػًدث عىػػم ت اػػم خنخعػػي خسخنػػؼ امسى ػػم عى ػػي 
 ٓخسىخكي خمثر ذمؾ ام ن ًـ ركف اممطأ خرابط  امسبب ي ػ  نبخر "

 ٓٔٛػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٖ*   ض 
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امسى م عى مً إمم  مر امطر ػؽ خاه ػداًعمً خسػف غ ػر امسكػًف امسمبػص كسً مف  زخؿ        
سػػراعمً بًمةػػدخ خامىػػرض متوػػًدض سبػػًدس  امسػػ ًرة امس كرخبػػًص  ممػػً ع ػػدسً  مسػػرخر امس ػػًة ت خاه
 ةرت بأ مًعىم خ ؾ سبًدستمً خظمخريً امسوًى  سف مسًـ امس ًرة امس كرخبًص مسًـ سػ ًرة 

 ىػ  س مػػً سسػػً مدض إمػػم إبػطداسمً يػػم بىً ػػب امراػػرؼامطػًعف ػ خعىػم سسػػًا  سػػ ت سترات نى 
كػػػؿ يػػذه ع ًبػػػر ت وػػػم ركػػف اممطػػػأ اػػػم ىً ػػب امسػػػتمـ خت ػػػع ا/سػػًسم سػػػف ام ًة ػػ  ام س ػػػم ت 

 سسػػوخم   امةػػًدث عىػػم عػػًتؽ امسى ػػم عى مػػً خةػػديً    ة ػػث مػػـ  سػػمـ امسػػتمـ سةمػػً بػػأض نػػدر
بمػػً خنػػد مت بػػ ر سػػف ىً بػػؿ كػػًف اممطػػأ خكػػؿ اإليسػػًؿ خا سػػف اممطػػأ سػػف ىً بػػي اػػم خنخعػػي ت 

إمػػم إبػػطداسمً يػػم بًمسػػ ًرة  ػ خمػػخال يػػذه ا/مطػػًل امستةػػددة امتػػم مدض ذمػػؾ ةػػًال  خسبً ػػرة  
تػػػػردت ا مػػػػً امسى ػػػػم عى مػػػػً بػػػػ  تببػػػػر خال ة طػػػػ  خال ةػػػػذر  خال إ تظػػػػًر ممىػػػػخ امطر ػػػػؽ سػػػػف 
ع امسركبًت ام سكًف غ ػر سمبػص مىس ػًه ػ مػخال يػذا كىػي سػف ممطػًل امسى ػم عى مػً مسػً خنػ

ذمػػؾ امةػػًدث ت خبػػذمؾ تػػخاارت  رابطػػ  امسػػبب   امسبً ػػرة  بػػ ف تىػػؾ ا/مطػػًل امتػػم تتةسػػؿ يػػم 
/ف  ػػرط  تمً اػػ  تىػخسف إذف إاّل  وسػػمً تخةػديً خزريػػً خبػ ف ام ت ىػػ  امتػم ةػػدثت خيػػم إبػًب

اػم ةػدخثمً تمً  يػخ مف  كػخف نػد مسػمـ بمطوػ   سسًلم  امستمـ عف ام تًوج امضًرة امتم مبًب
ٓ 

خمسػػً كً ػػت إمطػػًل امسى ػػم عى مػػً امستةػػددة نػػد مدت خةػػديً إمػػم خنػػخع امةػػًدث دخف         
ا  سةؿ إذف مسسًلمت  عف خانة   إبًب  امسى م  سف امطًعف مخ س ًرك  سف ىً بي تإسمًـ 

مسػػػًس امسسػػػوخم   اػػػم يػػػذه /ف بػػػدستمً مث ػػػًل عبخريػػػً امطر ػػػؽ ت  عى مػػػً بػػػدعخض مف سػػػ ًرتي 
ض مخ اإليسًؿ خعد ـ امتببرخاإلةتراز خسمًموػ   ام ػخا  ف خامىػخاو  يخ اممطأ غ ر امةسدامةًم  

 ٓخمـ  ثبت بدم ؿ سً مف امستمـ ند إرتكب مض  خع سف اممطأ ام م   بخرة سف امبخرت 
خمسً كًف اممطأ يخ س ًط امسسػوخم   عػف امىػراوـ امسسػ دة إم ػي ت اػإف ثبختػي  تةػ ف مف         

س  ال تةتسػػؿ  ػػكً  مخ تػػأخ    ت خال ىػػخز بةػػًؿ إاتراضػػي مخ  كػػخف نطة ػػً  خب ػػًل  عىػػم مدمػػ  ةًسػػ
 ٓاإلعت ًد بثبختي ب ًل  عىم امظف خاإلةتسًؿ 

بػػؿ  تطىػػب ثبختػػي خعىػػم سػػب ؿ امىػػـز خام طػػع ت    ػػً خف امى ػػًوم ال  وتػػرض اممطػػأ تاًم        
 ف سػىخكي خب ػرط مف تتػخاار رابطػ  امسػبب   بػ ى ًو ً إاّل سف خنػع س ػي اممطػأ تخسف ثـ ال سأؿ 

اممًط  خام ت ى   امضًرة امتم ةدثت ت /ف امسسوخم    امى ًو    مب   ت خيذا اممطػأ غ ػر 
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ستخاار ام ىً ب امستمـ امسًثؿ امذض مـ   ػع س ػي مطػأ سػً   سكػف  سػبتي إم ػي خسسػًلمتي ى ًو ػً 
 ٓع ي 

عىػػم انةػػ  مف امثًبػػت بػػً/خراؽ خسػػً  سػػتمىص س مػػً مف تبةػػ  امةػػًدث خسسػػوخم تي خ     : ثبِٕــبً 
خ زمػػت إمػػم  مػػر  تػػم ممطػػأت اػػم ةػػؽ  وسػػمً ت امعػػًتؽ امسى ػػم عى مػػً خةػػديً ت 

 امطر ؽ خاه داةت ا ي دخف  مف تتةسس سخانػع منػداسمً مخ ت ةػظ ةًمتػي خسػف غ ػر
خا ػداةت بكػػؿ نػخة خسسػػرع  مةبػخره ت خمسػػً  ػػةرت  ا/سػًكف امسةػػدة مسػرخر امس ػػًة ت

ً متظمػػػر سػػػف مسًسمػػػً اىػػػأة مسػػػًـ مف سػػػ ًرة س كرخبػػػًص تكػػػًد تػػػديسمً مسػػػرعت ىر ػػػ
امس ًرة امس كرخبًص اإرتطست يم ػ  ت ى  إ داًعمً يػم ػ بًمىً ػب ا/ سػف مراػرؼ 

 ٓس ًرة امستمـ  
 خند منرت امسى م عى مً بةدـ إمتوًتمً ام سخضة ف : ػ                 

 ٓ*  نًمت :  " خع دوذ اخىوت " خيذا  ة م م مً مـ تكف س تبم  خال سىتوتي 
نًمػػػت :  "  ال م ػػػً سػػػً  ػػػوتش ةًىػػػ  " خيػػػذا   كػػػد م مػػػً مػػػـ تكػػػف سىتوتػػػي مةًمػػػ   * 

 ٓامطر ؽ 
اسػف امس ػرر  مف خاىػب امتأكػد سػف مىػخ  مػر امطر ػؽ سػف امسركبػًت ت ػ إ سػً                 

  ع عىم عًتؽ امسترىؿ امػذض  متػًر امةبػخر م مػر طر ػؽ رو سػم اػم غ ػر امسكػًف 
سػػػً س ػػػًه سمػػػًطبخف بأةكػػػًـ نػػػً خف امسػػػرخر سثىامسمبػػػص مةبػػػخر امس ػػػًه   ػ خام

/ف إ ضبًط ةرك  امسرخر خمسً مً ري  ًف بإمتزاـ كؿ مخطب بي نًودخ امسركبًت ت 
بػػؿ  ٓٓسػػف امس ػػًه خنًوػػدض امسركبػػًت بأةكػػًـ ختةى سػػًت خنخاعػػد خمبػػخؿ امسػػرخر 

خ  ةػػػػظ اػػػػم نػػػػً خف امسػػػػرخر مف  بخبػػػػي نػػػػد نػػػػدست خاىبػػػػًت امس ػػػػًه خامتػػػػزاسمـ 
سػػف  ٖٙخام خاعػد خا/بػػخؿ عىػم نًوػدض امسركبػػًت ت ػ اىػػًل بًمسػًدة   بًمتةى سػًت 

بتةد  تػػي ت ػ سػػً  بػػي : ػ " عىػػم امس ػػًه  ) ذكػػريـ  ٖٜٚٔ ٙٙنػػً خف امسػػرخر 
تبػػًع إ ػػًرات  امػػ ص مخال ( خنًوػػدض ىس ػػع امسركبػػًت إمتػػزاـ نخاعػػد امسػػرخر خ دابػػي خاه

سف  ٗٙبت  امسًدة   امسرخر خع سًتي ختةى سًت رىًؿ امسرخر خام رط  "  ػ  خ 
ام ً خف امسذكخر عىم مف : " م سـ امسػرخر امسمػتص ت ظػ ـ ختةد ػد اسػًكف الاتػًت 

مخ  ٓٓٓٓٓٓخاه ًرات امسرخر امضخو   خع سػًت امسػرخر امدخم ػ  خغ ػر ذمػؾ خمػي 
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إل تطػًـ ةركػ  امسػرخر ختػأس ف سػ ستمً خسػ س    ٓٓٓٓٓ س ع ا مً سػ ر امس ػًه 
 ٓخامس ًه خامسركبًت "  امركًب ) ذكريـ ام ص مخال (

خس ًس  امس رع خب ًغتي مى بخص ت ب  عف ت بمي امم ظػًيرة تسػ ب                      
خاعػػد خ تسػػبب امس ػػًه اػػم امكث ػػر سػػف امةػػخادث  ت ىػػ  ممطػػًومـ خعػػدـ إمتػػزاسمـ ب 

خمػػػػػذمؾ نػػػػػدستمـ ام بػػػػػخص اػػػػػم سىػػػػػًؿ اإلمػػػػػزاـ  ختةى سػػػػػًت خاه ػػػػػًرات امسػػػػػرخر ت 
متةى سػػًت  ت خممػػزستمـ بإتبػػًع يػػذه ام خاعػػد خاض امسركبػػًت ت ةى سػػًت ػ عىػػم نًوػػدبًمت

تبًع ا ًرات امسػرخر خع سًتػي خاإلست ػًع عػف امةبػخر اػم ا/سػًكف امسس ػخع  ا مػً  خاه
 ٓس ر مخ عبخر امس ًه 

سػػًكف  اخاىػب عىػم امسترىػؿ امراغػب اػم امةبػخر مف  ىتػـز اػم عبػخره بً/                     
خمف  ىتوت إمم ةًم  امطر ػؽ خ  تظػر مىػخه نبػؿ عبػخره  تامسمبب  مةبخر امس ًه 

ا ػًدة امسركبػًت م سػخا ةػخاه اػم س ػدخريـ   ف امسخضع امسمبػص مةبػخر امس ػًه تس
ت اػػػم كػػػؿ  ممطػػػًل خسوًىػػػ ت خسبًغتػػػًت كػػػؿ سػػػف  ةػػػف مػػػي سػػػف امس ػػػًه مف   طػػػع 

إمتوػػػػًت خال  سسػػػًر امسركبػػػػًت اىػػػػأة  بمتػػػي بتمػػػػخر خرعخ ػػػػ  خاه ػػػداًع بػػػػ  تببػػػػر خال
 ٓػرخؼ امطر ؽ ظاعًة  مةًم  خ سر 

 : ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
"   ستػػم كػػًف امثًبػػت مف  امسػػتمـ كػػًف  سػػ ر بسػػ ًرتي بسػػرع  عًد ػػ  سىتزسػػً اػػم سػػ ره         
يػخ  ةبػر خمف امسى م عى ي يخ امذض إ داع ام سػ ره خ امطب ةم امسبًح مي امس ر ا ي ت  امطر ؽ

رات خدخف مف    ةظ امس ًرة خيم س بى   اًبػطدـ مىخه سف امس ًام ًرع دخف مف  تة ؽ سف 
بس دستمً خس ط تةتمً ػ اإف امةكػـ امسطةػخف ا ػي  ال كػخف سمطوػً  إذا نضػم ببػرالة امسػتمـ  " 

  
 ٛٗٚػ  ٓٔٙػ   ٙػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ     ػ سةسخد عسر ػ ج ٜ٘ٗٔ ٓٔ ٛ*   ض 
اؽ مطوػي ممطػأ امسػًوؽ رغػـ مف خنضت سةكس  ام  ض بسسوخم   امسى م عى ي خاستمر        

/ف امسى ػػم عى ػػي نػػد منػػدـ عىػػم امةبػػخر دخف مف  تًكػػد سػػف  مسػػًوؽ  مػػـ  سػػتةسؿ  مػػ  امت ب ػػ  تا
 مىخ امطر ؽ سف امس ًرات "   
   ٕٚٙػ  ٖٚػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ ٖ ٓٔ*   ض 
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 خند متبؿ اممطأ امخانع سف امسى م عى مً امتم إ داةت م مر امطر ؽ بػ  تببػر خال         
تةخط خال إ تظًر ممىخه سف امسركبًت خام سخضع غ ر سمبػص مىس ػًه ػ إتبػؿ يػذا اممطػأ 
امخانػع سػػف امسى ػػم عى مػً بًم ت ىػػ  امتػػم ةػػدثت متبػًال سبً ػػرا خخث  ػػً بة ػث سػػً  سكػػف تبػػخر 
داػخع امةػًدث مػخال  اممطػأ  امخانػع س مػً ػ تػخاارت بػذمؾ رابطػ  امسػبب   امسبً ػرة بػ ف مومػً خسػً 

  ًٓبًت  ت ى  ممذا امتبًدـ مة مً سف إب
خمـ  سمـ امطًعف سػف ىً بػي بػأض نػدر سػف اممطػأ اػم ةػدخث تىػؾ ام تػًوج  امضػًرة          

ةتػػػم  سكػػػف سسػػػًلمتي ع مػػػً ػ /ف  امسػػػتمـ ال  سػػػأؿ اػػػم يػػػذه امةًمػػػ   إال إذا كػػػًف اممطػػػأ 
  ٓامس ترؾ امخانع س ي ند مسمـ ام خنخع امةًدث

ى م عى مً  خةده خدخف إسمًـ سف امستمـ بأض ندر سػف اممطػأ مسً إذا كًف  مطأ امس         
سػػف ىً بػػي  ػ يػػخ امػػذض مدض إمػػم خنػػخع امةػػًدث  اأ ػػي ال سةػػؿ مسسػػًلمتي إذف  عػػف امىػػراوـ  

  ٓامسس دة إم ي 
ا ػرط امسسػًلم  عػف مطػأ س ػػترؾ سػع مطػأ  امسى ػم عى مػػً يػخ مف  كػخف امةػًدث نػػد        

 ف ػ بةث  ال   وم مطأ م مسً ا/مطًل امتػم خنةػت سػف خنع بسبب ممطًل س ترك  سف امىً ب
المػػر خ ظػػؿ امىػػً م سسػػوخال عػػف مطوػػي سػػً داـ نػػد مسػػمـ اػػم إةػػداث ام ت ىػػ  امضػػًرة   خيػػم 
إبػًبًت امسى ػم عى مػً ػ مسػً إذا كػًف امثًبػت مف امطػًعف مػـ  رتكػب سػف ىً بػي ثسػ  مطػأ خنػد 

تبةػػ  امةػػًدث ت ػػع عى مػػً خةػػديً كسػػً خنػػع امةػػًدث بمطػػأ امسى ػػم عى مػػً س وػػردا خسسػػت   اػػأف 
  ٓسىؼ امب ًف  

خال  ؾ مف سىخؾ امسى م عى مً ام ًذ خغ ػر امسػأمخؼ خاه ػداًعمً بكػؿ نػخة خسػرع    ربظؼًب :
مس ػًه برعخ ػ  مًطو  مسًـ س ًرة امطًعف  خام غ ػر امسكػًف امسمبػص مةبػخر ا

يسػػًؿ ىسػػ ـ امػػذض مػػـ سػػف ىً بمػػً كػػؿ ذمػػؾ   وػػم تسًسػػً سسػػوخم   امسػػتمـ  ظػػًيرة خاه
 ٓ رتكب مض مطأ  سكف  سبتي إم ي 

خخاض  سػف ةػد ث ذات امسى ػم عى مػً اػم ا/خراؽ م مػً مػـ تكػف سىتوتػ                     
خال س تبمػػػػ  مةًمػػػػ  امطر ػػػػؽ امػػػػذض إ ػػػػداةت ا ػػػػي بػػػػ ف امسػػػػ ًرات اػػػػم سكػػػػًف غ ػػػػر 
ـ  عػف امسػرع  امسػدعًه ت يػخ زعػـ ال  سمبص مةبخر امس ًه ت خمف زعسمً سف ثػ
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سػع سػً خبػوت يػم بػي ةًمتمػً ع ػد إ ػداًعمً مىةبػخر خةبػخؿ امةػًدث ت ػ  توػؽ 
 ا د ذكرت براة  ام منخاممً : ػ 

 ٓج :  م ً سً وتش ةًى            
ثـ عًدت مت ًنض ذمؾ خنررت مف سرع  س ًرة امطًعف كً ت ثسً  ف ك ىخ                  

بًممػػ  خاإلاتوػػًت ستػػرا  اػػم امسػػًع  ػ خممػػذا ىػػًل نخممػػً غ ػػر بػػة   ظػػًير امس
 متمط   مطومً امستسبب امخة د ام امةًدث !!!

خمضػػػًؼ امػػػػداًع مف امثًبػػػػت سسػػػػً ت ػػػػدـ  ىس ةػػػػي م ػػػػي ال  خىػػػػد ثسػػػػ  دم ػػػػؿ                   
بً/خراؽ  دؿ عىم مف امطػًعف كػًف   ػخد سػ ًرتي بسػرع  غ ػر عًد ػ  ال تت ًسػب 

 ٓخةًم  امطر ؽ خنت خنخع امةًدث 
ؿ امسى ػػػم عى مػػػً اػػػم يػػػذا امبػػػدد غ ػػػر سىتوسػػػ  سػػػع امة ػػػًوؽ امسًد ػػػ  خكً ػػػت منػػػخا          

امثًبت  بً/خراؽ خامتػم تػدؿ عىػم مف امطػًعف كػًف سىتزسػً  ةػدخد امسػرع  امةًد ػ  
ال متبػًدست  خامس بخم   ام تىؾ امظرخؼ بسً  ستة ؿ سةمً ام  ػًدة  امسسػرع   خاه

ت اضػػ   عػػف ٓمػػً سػػ ًرتي بًمسػػ ًرات ا/مػػرض سػػف ا/سػػًـ  مخ اممىػػؼ ع ػػد إ  ًا
 ٓعدـ خىخد     مثًر مىوراسؿ سسً  تة ف خىخديً ام ةًم  امسرع  امكب رة 

كسً مىت ا/خراؽ كػذمؾ سػف  ػمخد مىخانةػ   سكػف اإلسػت ًد إمػم منػخاممـ إذا                  
تضػػس ت مض مطػػأ سػػف ىً ػػب امطػػًعف ػ خسػػً مكثػػر يػػ الل ام ػػمخد ع ػػدسً  كػػخف 

عػػًدة سػػً  ت ػػدـ امةد ػػد سػػ مـ إلم ػػًل امسسػػوخم   عى ػػي  اممطػػأ  خانةػػً بًموةػػؿ س ػػي إذ
ست كًر سىخكي إذا كًف ند إرتكب مطأ سً   ٓخاه

خمكػػف إنت ػػًع امسػػًرة بػػأف تبةػػ  امةػػًدث خانةػػ  عىػػم امسى ػػم عى مػػً ىةىمػػـ                   
  بػػػراخف إمػػػم مسػػػخريـ اممًبػػػ  اػػػم غ ػػػر سبػػػًالة  مًبػػػ  بةػػػد مف الةظػػػخا مف 

إمم   ػؿ امسى ػم عى مػً إمػم امسست ػوم رةسػ  بمػً خاه ػوًنً امستمـ بًدر دخف تردد 
 ٓعى مً خيخ عىم    ف بأ ي مـ  رتكب مض مطأ سف ىً بي 

خبدال سف مف ت در امسى م عى مً سخنوي اإل سً م راةت تبػب عى ػي                       
غضػػبمً  ختوتةػػؿ ا/اًع ػػؿ سػػع زس ومػػً إلبػػط ًع تضػػم ـ اإلبػػًب  إبػػط ًعً  

 ػػػػخايد خمدمػػػػ  عد ػػػػدة اػػػػم امت ػػػػًر ر امطب ػػػػ  امتػػػػم ت ضػػػػ  بًمسىًسىػػػػ   دمػػػػت عى ػػػػي
خاإلبػػط ًع ت خراةػػت تةسىػػي سسػػوخم   امةػػًدث امػػذض تسػػببت يػػم ا ػػي ت  خيػػم 
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تةىػػـ     ػػً م ػػي الدمػػؿ مػػي ا ػػي خمػػـ  سػػمـ اػػم مبػػًبتمً بػػأض نػػدر سػػف اممطػػأ خمػػخ  
 ٓكًف  س را خم مً خةديً تتةسؿ مخزار مطومً ام ةؽ  وسمً 

 :  ء إٌمغ ػٍٝ أٔٗٚإظزمس لؼب
"   ستػػم خىػػد امةػػًدث ام مػػرض ختػػخاارت   ػػراوطي اػػم ام ػػً خف اػػإف سػػف  ػػأ ي مف              

 ٓ  طع رابط  امسبب    خ  وم  سسوخم   امستمـ عف امةًدث " 
 ؽ ٛ٘س    ٜٓٔٚطةف  ٖٔٗػ  ٓٚػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ ٕ ٕٕ*    ض 

مطػػػأ امىػػػً م خكػػػًف كًا ػػػً م إسػػػتمرؽ "  خمف مطػػػأ امسى ػػػم عى ػػػي   طػػػع رابطػػػ  امسػػػبب   ستػػػ   
 ٓام ت ى  "إلةداث 

 ؽ  ٛ٘س    ٜٖٛٗػ طةف ٜٕٗٔػ ص ٕٛٓػ رنـ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ ٕٔ ٕ٘*    ض 
 ؽ ٙ٘س    ٖٜٖ٘ػ طةف  ٖٜٛػ ص  ٛٚٔػ رنـ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔٔ ٕٓ*    ض 

*          *          * 
ام وخض خامسسطخر ام سذكرتي  خرغـ مخىي امداًع امىخير   امتم سًنمً داًع امطًعف         

 امسرا ػػ  بػػً/خراؽ خامس دسػػ  مسةكسػػ  امدرىػػ  امثً  ػػ  مث ػػًل امسةًكسػػ  خامتػػم تةػػد سكسىػػ  مداًعػػي
اػػػإف امسةكسػػػ  مػػـ توطػػػف إمػػػم يػػػذا امػػداًع خمػػػـ ت سػػػطي ة ػػػي  ام ػػوخض إف مػػػـ تكػػػف بػػد    ع ػػػي ت

تضػسف ةكسمػً  بًمتةب ؿ خامرد بؿ نضت بتةد ؿ امة خب  امس ضم بمػً ضػد امطػًعف دخف مف
 ٓامسطةخف عى ي ا/سبًب امسًوم  خامس بخم  امتم تسخغ إطراةي بةد تةب ىي 

خال  ػػؾ مف إغوػػًؿ امسةكسػػ  مخىػػي امػػداًع امىخير ػػ  سػػًمو  امػػذكر خامتػػم سػػف  ػػأ مً مػػخ         
تػػم بػػةت  ػ  خيػػم بػػة ة   ػ   وػػم سسػػوخم   امطػػًعف كى ػػ  عػػف امىر سػػ  امسسػػ دة إم ػػي خام

خرغػـ مف امخنػًوع تظًيريػً ختسػً ديً ػ اإ مػً مػـ تةػف بتةبػ ىمً  تي ع مػً ت نضت امسةكس  بإدا
خيخ سً   ب  عف مف امسةكس  مـ توطػف كى ػ  مػداًع امطػًعف  مرد عى مً بسً  برر إطراةمً ت خا

غ ػر تببػر كًسػؿ  خمـ تىـ بي مخ تةط بة ًبره عىسً  ختكخف بػذمؾ نػد نضػت اػم امػدعخض عػف
ةكسمػػػً امسطةػػػخف عى ػػػي خ سػػػتخىب   ضػػػي م بػػػخر تسػػػببي خيػػػخ سػػػً  ة ػػػب خببػػػ رة  ػػػًسى  ت 

م مي بةؽ امطًعف ام امداًع   ٓخاه
 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

"  امداًع امسسطخر ام سذكرة س دس  سػف امسػتمـ يػخ تتسػ  مىػداًع ام ػوخض امسبػدض             
سةبػػػي خعىػػػم امسةكسػػػ  مخ تع ػػػي إف مػػػـ  كػػػف نػػػد مبػػػدض ا مػػػً ت  بىىسػػ  امسرااةػػػ  مخ يػػػخ بػػػد ؿ
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ً  اػػإذا نةػػدت عػػف سخاىمتػػي كػػًف ةكسمػػً س ػػخبً  ب بػػخر  خت ػػخؿ كىستمػػً اػػ   ستػػم كػػًف ىخير ػػ
 ٓ ة بي " 

 ؽٜ٘ ٖٖٔطةف  ٜٔٔػ  ٕٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٔٔ ٔ ٜٔ*    ض 
 ؽ ٖٗ ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٖٓ*    ض 

 : ـ ٚ لد لؼذ حمىّخ إٌمغ فٝ اٌؼديد ِٓ أحىبِٙب ثبٔٗ
يػخ تتسػ    ـ ـسذكرات كًف مخ ةخااظ  سسػت دات  ــامس رر مف امداًع  امسكتخب  خ سف         

مىداًعًم ػػوخض  ت ػ  ختىتػػـز امسةكسػػ   بػػأف  تةػػرض مػػي ا ػػرادا خردا  خ ا ال كػػًف ةكسمػػً سة بػػً 
  ٓبًم بخر خا/م ؿ  بةؽ امداًع  

 ٖٛٚ ــ ٕٛ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ  ٗ  ٖ*       ض 
 ٜٚ٘ ـ ٓٔٔــ  ٜٕ س ــ ٜٛٚٔ  ٙ  ٔٔ*       ض 
 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ  ٔ  ٙٔ*       ض 
  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس  ــ  ٜٙٚٔ  ٔ  ٕٙ*       ض 
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس ــ  ٖٜٚٔ ٕٔ  ٙٔ*       ض 
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ــ ٜٜٙٔ ٕٔ  ٛ*       ض 

م مػػػً نػػػد تضػػػس ت داخعػػػً  داػػػًع امطػػػًعف   وػػػ  امةػػػرض ب بػػػمً ت خ ثًبػػػت سػػػف سػػػذكرة         
خسػػكخت امةكػػـ عػػف امتةػػرض ممػػذا  ىػػد ً   ػػمد مػػي امخانػػع خ سػػً ده ت  ىخير ػػ  خداًعػػً ىخير ػػً

 امداًع امىخيرض ا رادٌا اخ ردا  بسي بًم بخر امسبطؿ اض  عف االم ؿ بةؽ امداًع  
 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕ ٔٔ*    ض 
 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٕ ٕٔ*    ض 
  ٕٔػ  ٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٔ ٔ*    ض 

 
 : ـ ٚلؼذ ثأْ
خكػًف كًا ػً   مسبب   ستم إستمرؽ مطػأ امىػً م ت "  مطأ امسى م عى ي   طع رابط  ا         

بذاتي إلةداث ام ت ى  ػ خداًع امطًعف بإ  طًع تىػؾ امرابطػ  ىػخيرض  ترتػب عىػم ثبختػي إ توػًل 
بتةبػػ ىي خب ػػًف سػػدض نػػدرة امطػػًعف اػػم  سسػػوخم تي امى ًو ػػ  خامسد  ػػ  خعىػػم امسةكسػػ  مف تة ػػم
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امظػػرخؼ امتػػم خنػػع ا مػػً امةػػًدث عىػػم ت اػػم خنخعػػي خمثػػر ذمػػؾ اػػم ن ػػًـ مخ عػػدـ ن ػػًـ رك ػػم 
ند ب ف امخانة  خك و ػي ةبػخممً  ذا مغوؿ امةكـ ذمؾ اإ ي ال  كخف اإ ب   ت اممطأ خرابط  امسب

ام ػً خف تطب  ػً  بػة ةً  عىػم  ب ً ً  كًا ً   سكف سةكس  ام  ض سف إعسًؿ رنًبتمػً عىػم تطب ػؽ
 ٓخانة  امدعخض ت ػ خ كخف س خبً  بًم بخر اض   عف اإلم ؿ بةؽ امداًع 

 ٓٔٛػ   ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٖ*    ض 
 ٖٜٛػ  ٛٚٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔٔ ٕٓ*    ض 
 ٕٓٚٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٔٔ ٚٔ*    ض 
 ٜٙٓٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ ٔٔ ٛ*    ض 
 ٕٙٔٔػ  ٖٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٜ*    ض 

 : ـ ٚلؼذ ثأْ
"  إذا كًف امثًبت سف سطًمة  امسوردات مف امطًعف تسسؾ ام سذكرتي امس دس  إمم           

بػأف سػبب امةػًدث  سمً ام اتػرة ةىػز امػدعخض مىةكػـ ت امسةكس  اإلستو ًا   خامتم مذ ت بت د 
ض ممذا امػداًع خ  ػخؿ كىستػي ا ػي سػع  رىع إمم مطأ امم ر ػ خكًف امةكـ امسطةخف ا ي مـ  ةر 

م ي داًع ىخيرض ند  ترتب عىم ثبختػي إ  ضػًل سسػوخم   امطػًعف امى ًو ػ  خامسد  ػ  اإ ػي  كػخف 
 ٓنًبرا  " 

 ؽ ٗٗ ٔ٘ٙػ طةف  ٕٖٙػ  ٖٙٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٙ ٕٗ*    ض 
 : ـ ٚلؼذ ثأْ
خيرض ػ خكػػًف "  داػػًع امطػػًعف بػػأف مطػػأ امسى ػػم عى ػػي خةػػده يػػخ سػػبب امةػػًدث ىػػ         

مزاسػػً  عىػػم امسةكسػػ  مف تسةبػػي ختػػرد عى ػػي بسػػً  و ػػده مسػػً   ب ػػم عىػػم ثبختػػي سػػف تم ػػر خىػػي 
امػرمض اػم امػدعخض ت ػ اػإذا مغوىتػي  خمػـ تةػرض مػي عىػم  ةػخ  ك ػؼ عػف م مػً مطرةتػي خيػم 

 ٓعىم ب  ي سف مسره اإف ةكسمً  كخف سة بً  ب بخر  خىب   ضي " 
   ؽ ٙٗ ٖٚػ طةف  ٓٗٗ ػ ٜ٘ػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٗ ٛٔ  ض 
  ؽ  ٛ٘ ٗ٘ٓٙػ طةف  ٖٕٔٔػ  ٚٛٔػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ ٕٔ ٔ  ض 

خة ث إ ي مسً ت دـ ىس ةي اإف امةكـ امسطةخف ا ي  كخف ند راف عى ي عخار امػبط ف         
 ٓبسً  ستخىب   ضي ختةد د ىىس  اسًـ سةكس  ام  ض م ظر امسخضخع 
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 فٍٙرٖ األظــــــجبة

 سةكس  ام  ض امةكـ  :   ىتسس امطًعف سف     
 ب بخؿ يذا امطةف  ك           :    أٚال

خاػم امسخضػخع بػ  ض امةكػـ امسطةػخف ا ػي ختةد ػد ىىسػ  مسػًـ سةكسػ  امػ  ض       :  ثبٔيب 
 م ظر امسخضخع    

 
 زجبئٝ ػطيخ احملبِٝ /
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 ِعئٌٛيخ طجيخ
 ــــــــــــــــــــ

 
 ٕح اٌؼّسأيخ ــ ج 44691/4998 خاٌمؼي

 جٕح ِعزأٔف اجليصح . 46298/4998
 

 ( ق 21818/69اٌطؼٓ ثبٌٕمغ زلُ ) 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
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 حمىّخ إٌمغ
 

 اٌدائسح اجلٕبئيخ
 

 ِروــــــسح
 

 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ
 

 ًعفستمـ ػ سستأ ؼ ػ  ط                         امدكتخر طب ب    ادلمدَ  ِٓ     :
خسخط ػػي امسمتػػًر سكتػػب خك ىػػي سةسػػد رىػػًوم عط ػػي امسةػػًسم بػػًم  ض ػ                   

رسػسم  ٜٜٛٔد  ٕ٘ٛٔخ مرتي رىًوم عط ي ػ خامخك ػؿ ع ػي بتخك ػؿ رنػـ 
  عػػػًـ نبػػػر ام  ػػػؿ  تضػػػسف امت ر ػػػػر بػػػًمطةف بػػػًم  ض بً/ةكػػػًـ ت خامكػػػػًوف

ًرة  ػػًرع  ػػر ؼ بً ػػً  ػ عسػػ ٕٙ  ػػًرع طىةػػت ةػػرب ت ٘ٗسكتبػػي بػػرنـ 
 ٓاإل سخب ى ً ػ ام ًيرة 

 
 ػـــــــــــد

 ٓػ    ام  ًب  امةًس   ٔ
 ٓسدع ف بًمةؽ امسد م                     ػ   ٕ

ت ػ  سػف سةكسػ  امى ػزة امكى ػ   ػ داوػرة   ٜٜٜٔ  ٓٔ  ٛٔامبػًدر بتػًر     :   فٝ احلىــــُ
س ٜٜٛٔ ٜٖٛٙٔىػػػػػػ   سسػػػػػػتأ ؼ بػػػػػػخالؽ امػػػػػػدكرخر اػػػػػػم امػػػػػػدعخض رنػػػػػػـ 

ىػػػ   امةسرا  ػػػ (  خام ًضػػػم ةضػػػخر ً  ب بػػػخؿ اإلسػػػتو ًؼ  ٜٜٛٔ ٜ٘ٙٔٔ)
 ك  خام امسخضخع بتةد ؿ امةكـ امسستأ ؼ خا/كتوًل بةبس امستمـ  ػمرا 
سع ام مؿ خامتأ  د ا سً عػدا ذمػؾ  ت ػ خكً ػت سةكسػ  مخؿ درىػ  نػد نضػت 
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ةضخر ً بسةًنب  امسػتمـ بػًمةبس سػت  م ػمر خكوًمػ   ٜٜٗٔ ٛ ٕٗبىىس  
مزاسػػي بػػأف  ػػ دض مىىػػـ مخنػػؼ امت ٕٓٓ سدع ػػ  بػػًمةؽ امسػػد م سبىػػ  و ػػذ ػ خاه
عىػػػم سػػػب ؿ امتةػػػخ ض امس نػػػت خمسسػػػ  ى  مػػػًت س ًبػػػؿ متةػػػًب ىػػػـ  ٔٓ٘

امسةًسػػػًة خعػػػدـ نبػػػخؿ امػػػدعخض امسد  ػػػ  امس ًسػػػ  سػػػف زخج امسدع ػػػ  بػػػًمةؽ 
مزاسي سبرخاًتمً   ٓامسد م خاه

ذ عًب امةكػـ اإلسػتو ًام سثىسػً عػًب ةكػـ مخؿ د   :   اٌطؼـــــٓ رىػ  امػبط ف خاإلمػ ؿ خاه
بةػػؽ امػػداًع خام بػػخر خاسػػًد اإلسػػتدالؿ ػ مػػذمؾ طةػػف امسةكػػـخ عى ػػي سػػف 

مػ ؿ خك ػػؿ سوػػخض اػم ذمػػؾ ػ بطر ػػؽ امػػ  ض ت ػ ة ػث ن ػػد طة ػػي بػػرنـ             
 ػ خذمؾ م سبًب الت   : ػ ٜٜٜٔتتًبع      بتًر           

 أظجبة اٌطؼــٓ
 : ـ الي اجلعيُ مبجدأ اٌشفٛيخ ٚحبك اٌدفبعثطالْ احلىُ ٌٍمظٛز ٚاإلخ:  أٚال 
مطىػػب اإلةت ػػًطم مبػػدرت امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   ػ ب ػػًل عىػػم ا ت  ٜٜٜٔ ٔ ٗبىىسػػ        

سػػػف داػػػًع امطػػػًعف  ػػػوًي  خكتًبػػػ  بسػػػذكرة داًعػػػي ا/بػػػى   امس دسػػػ  بىىسػػػػ  امىػػػًـز امسبػػػدض 
 ت ٜٜٜٔ ٔ ٗىىسػ  امػدعخض مىةكػـ م خبسذكرتي امتكس ى   امس دسػ  اتػرة ةىػز ٜٜٜٔ ٔٔ ٖٓ

 مبدرت ةكسً تسم د ً نضت ا ي : 
 "  بةد سطًمة  ا/خراؽ خسسًع امسرااة  خامسداخم  نً خ ً            
" ةكسػػػت امسةكسػػػ  خنبػػػؿ اموبػػػؿ اػػػم امسخضػػػخع ب ػػػدب مى ػػػ  مسًسػػػ   سػػػف مسػػػًتذة           

طب ػ  مب ػًف  امطب ام رعم خمسًتذة امتمد ر م ط ع عىم مخراؽ امدعخض خسً  بمػً سػف ت ػًر ر
سً إذا كًف امطب ب امستمـ ند ممطأ  ام عسىي سف عدسي خام امةًم  ا/خمػم ب ػًف سػً إذا كػًف 
يػػػذا اممطػػػأ نػػػد مدض إمػػػم امةًمػػػ  امتػػػم عى مػػػً امسى ػػػم عى مػػػً سػػػف عدسػػػي خةػػػددت اسً ػػػ  سبىػػػ  

م  ػػػرر بةػػػد إ ػػػداع  ٜٜٜٔ ٖ ٕٕمسسػػػسًو  ى  ػػػي مىمب ػػػر خكىوػػػت بمػػػً امسػػػتمـ خةػػػددت ىىسػػػ  
 ٓم سً    "  ٜٜ ٕ ٕٕىىس  امت ر ر خ 
ذ نػػًـ امطػػًعف بسػػداد ا/سً ػػ  امس ػػررة اػػم امةكػػـ ت اػػإف امس         ةكسػػ  اإلسػػتو ًا   كىوػػت خاه
امطػػػب  امطػػػب ام ػػػرعم  بت و ػػػذ ةكسمػػػً ام ًضػػػم بإ تػػػداب مى ػػػ  مسًسػػػ   سػػػف مسػػػًتذةسبػػػىة  

 ٜٜٜٔ ٗ ٕٛاردت سبىة  امطب ام رعم بكتًب غر ب  س رخ  ام رعم خمسًتذة امتمد ر ت
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ػ تػذرعت ا ػي بػأف مسػًتذة امطػب ام ػرعم خامتمػد ر  تبةػخف امىًسةػًت خم سػخا تػًبة ف مسبػىة  
امطب ام رعم خزارة امةدؿ ػ خم ي م س سف إمتبًص امطب ام رعم إدار ً ت ك ؿ مى   سػ مـ 
ػ سع مف امىى   س تدب  بةكـ نضًوم  ت  خسع  م ي سبؽ مسبىة  امطب ام رعم سرارا  ختكػرارا  

مةكًـ  بإ تداب مىًف مسمًـ  رع   سف مسًتذة امىًسةًت س مً تسث   ػ الةبػرا  ػ امى ً ػ  ت و ذ 
 ٓنبر ام  ؿ  ٖٜٜٔ  ٖٓٓٔرنـ

ت امسةىػػؿ ام مػػً  ظػػر امػػدعخض ت مى ظػػر اػػم مسػػر يػػذا  ٜٜٜٔ ٓٔ ٔٔخاػػم امىىسػػ           
ف خمبػػدض امػػرد اممر ػػب امػػخارد سػػف امطػػب ام ػػرعم ت  خمت و ػػذ امةكػػـ امتسم ػػدض ػ ةضػػر امطػػًع
و ػذه خطىػب امداًع امةًضػر سةػي عػف امسةػًسم ا/بػىم تسسػكي بػًمةكـ امتسم ػدض ختسسػكي بت 

مخ خزارة امتةىػػػػ ـ امةػػػػًمم مت ػػػػك ؿ امىى ػػػػ  اممسًسػػػػ   امس تدبػػػػ  بةكػػػػـ سمًطبػػػػ  ىًسةػػػػ  ام ػػػػًيرة 
ةت ًط ً  مةضخر امسةًسم ا/بىم   ٓامسةكس  امتسم دض ت خاه

ا   ػ خيػػػم بم وػػ  ىد ػػدة سمػػً رة مىم وػػ  امتػػم كً ػػت نػػػد إال مف امسةكسػػ  اإلسػػتو ً            
سػسةت امػدعخض خمبػدرت امةكػـ امتسم ػدض ت إذ نػررت ػ مض امم وػ  امىد ػدة امسمػً رة ػ إرىػػًل 

ت ػ دخف مف  ٜٜٜٔ ٓٔ ٛٔنراريػً لمػر امىىسػ  ت اإ مػً نػررت ةىػز امػدعخض مىةكػـ مىىسػ  
ر امسةػػًسم ا/بػػىم ػ مىترااػػع اػػم ت بػػي امػػداًع امةًضػػر امػػذض طىػػب إةت ًط ػػً  مىػػ    مةضػػخ 

امسخضػخع خابػدال داًعػي مخ امتبػرؼ بسػً  سى ػي عى ػي خاىبػي إزال راػض امطىػب ت ػ  خدخف مف 
نضػػت بةكسمػػً امسطةػػخف ا ػػي سػػًمؼ   ٜٜٜٔ ٓٔ ٛٔتبػػرح بت ػػد ـ سػػذكرات ت ػ ثػػـ بىىسػػ  

خامػذض امػذكر خامػذض عػدمت ا ػي ػ  ضػس ً  ػ عػف امةكػـ امتسم ػدض دخف ب ػًف سػبب عػدخممً ت ػ 
تسسػػػػػػؾ بػػػػػػي داػػػػػػًع امطػػػػػػًعف ختسسػػػػػػؾ بت و ػػػػػػذه عىػػػػػػم  ةػػػػػػخ سػػػػػػً يػػػػػػخ ثًبػػػػػػت بسةضػػػػػػر ىىسػػػػػػ  

ػ اضػػ   عػػف م مػػً مػػـ تبػػ ف م ضػػً  سػػبب عػػدـ إسػػتىًبتمً مىطىػػب اإلةت ػػًطم  ٜٜٜٔ ٓٔ ٔٔ
 ٓبًمتأى ؿ مةضخر امسةًسم ا/بىم 

تسػسع  خةىز امدعخض مىةكـ ت خامةكػـ ا مػً خسػف يػذه امم وػ  امسمػً رة امىد ػدة امتػم مػـ        
امػػػدعخض سػػػىوً  ت دخف سػػػسًع داػػػًع امطػػػًعف ت خدخف ت ب ػػػي امسةػػػًسم امةًضػػػر عػػػف امسةػػػًسم 
ا/بػػػىم إمػػػم عػػػدخؿ امسةكسػػػ  عػػػف امةكػػػـ امتسم ػػػدض ت خراضػػػمً امتأى ػػػؿ مةضػػػخر امسةػػػًسم 
ا/بىم ت ةتم  كػخف امسةػًسم امةًضػر ع ػي عىػم ب  ػ  سػف ذمػؾ خم بػدض داًعػي عىػم ضػخل 

إ سػػً  ضػػخر امسةػػًسم ا/بػػىم ػ يػػذا كىػػي تض امتأى ػػؿ مةامةػػدخؿ عػػف امةكػػـ امتسم ػػدض خراػػ
  طػػخض عىػػم إمػػ ؿ ىسػػ ـ بةػػؽ امػػداًع اضػػ   عػػف بطػػ ف امةكػػـ بط  ػػً  ىخير ػػً  /ف امم وػػ  
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امىد ػػدة امسمػػً رة مىم وػػ  امتػػم كً ػػت نػػد سػػسةت امػػدعخض ػ تكػػخف نػػد نضػػت اػػم امػػدعخض بػػدخف 
اىػػػب سراعًتمػػػً اػػػم امسةًكسػػػًت سةًكسػػػ  سمًموػػػ  بػػػذمؾ سػػػً ت ضػػػم بػػػي امسبػػػًدئ ا/سًسػػػ   امخ 

 ٓامى ًو   
 

 : ــ ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
"   إذا كػًف امثًبػت بسةضػػر ىىسػ  امسةًكسػػ  اإلسػو ًا   مف امسػتمسـ ةضػػر خسةػي سةػػًـ      

 طىػػب تأى ػػؿ امػػدعخض مسػػرض سػػتمـ  مػػر سةػػي خم ةضػػر امسةػػًسم ا/بػػ ؿ اةػػًرض سةػػًسم 
تأى ػػؿ ام ضػػ   لمػػر امىىسػػ  ثػػـ مبػػدرت   امسػػدعم امسػػد م ت ا ػػررت امسةكسػػ   ع ػػب ذمػػؾ

ةكسمػػً اػػم سخضػػخع امػػدعخض اإ مػػً بإبػػداريً يػػذا امةكػػـ بػػدخف سرااةػػ  تكػػخف نػػد نضػػت اػػم 
امػػدعخض بػػدخف سةًكسػػ   سمًموػػ  بػػذمؾ سػػً ت ضػػم بػػي امسبػػًدئ ا/سًسػػ   امخاىػػب سراعًتمػػً اػػم 

 ٓ"  امسةًكسًت امى ًو   خ كخف ةكسمً بًط   بط  ً  ىخير ً ستة  ً    ضي  
 ٕٛٗػ ص  ٜٕٖػ ؽ  ٗػ سج ام خاعد ام ً خ    ت عسر ػ ىػ  ٜٖٜٔ ٔ ٜ*    ض 

 
 : ــ   وّب لؼذ ثأٔٗ

"   ىػػب عىػػػم امسةكسػػػ  ع ػػػد راضػػػمً طىػػب امتأى ػػػؿ مةضػػػخر سةػػػًسم امسػػػتمـ مف تسػػػأؿ      
امسػػتمـ  وسػػي عػػف امتمسػػ  ختسػػسع داًعػػي اػػإذا ةكسػػت اػػم امػػدعخض  نبػػؿ سػػ امي  خسػػسًع داًعػػي 

 ٓس   بًطى  خامةكـ اًسدا   " كً ت امسةًك
 ٚػ ٚٔػ  ٕػ سج ام خاعد ام ً خ    ت عسر ػ ىػ ٖٜٓٔ ٖ ٕٚ*    ض 

 ٖٜٖ ـ ٖٛٗ ـ ٔ ج ـعسر  ـسج ام خاعد ام ً خ      ـ ٜٕٜٔ ٔٔ ٕٛ  ض *  
 

 : ـ وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
اًع ع ػػي ت "  سػػف امس ػػرر مف مىسػػتمـ سطىػػؽ امةر ػػ   اػػم امت ػػًر سةًس ػػي امػػذض  تػػخمم امػػد    

ذ كػًف سػً ت ػدـ خكػًف  بػ ف مف امطػًعف طىػب تأى ػؿ  ظػر امػدعخض  خة ي اػم ذمػؾ مبػ ؿ ت  خاه
ةتم  تس م مسةًس ي ا/ب ؿ    مف  ةضر مىداًع ع ي مخ ةىز امدعخض مىةكـ خامتبر   مي 
د  ػػػ  ام ػػػزاع ت غ ػػػر مف امسةكسػػػ  ممتوتػػػت عػػػف يػػػذ ف  بت ػػػد ـ سػػػذكرات خسسػػػت دات نًطةػػػ  اػػػم سغ
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ت  اػػم  ظػػر امػػدعخض خةكسػػت عىػػم امطػػًعف بتأ  ػػد امةكػػـ امسسػػتأ ؼ سكتو ػػ  امطىبػػ ف  خسضػػ
ب ػػخؿ امسةػػًسم امةًضػػر ت دخف مف توبػػ  اػػم ةكسمػػً عػػف امةىػػ  امتػػم تبػػرر عػػدـ إىًبتػػي خمف 
ت  ر إمم إنت ًعمً بأف اممرض سف طىب  امتأى ؿ عرنى  سػ ر امػدعخض اػإف ذمػؾ س مػً إمػ ؿ 

 ٓخسخىب م  ض امةكـ  " بةؽ امداًع  سبطؿ إلىرالات امسةًكس   
 ٕٚٔػ  ٜٙػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٖ ٖٓ*     ض 

 : ــ  وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
"  سػػف امس ػػرر مف امسػػتمـ سطىػػؽ امةر ػػ  اػػم امت ػػًر امسةػػًسم امػػذض  تػػخمم امػػداًع ع ػػي ت     

خة ي ام ذمؾ   ةؽ مب ؿ س دـ عىم ةػؽ ام ًضػم اػم تة ػ ف سةػًـ مػي ػ  اػإذا كػًف سوػًد سػً 
سػػتمـ بًمىىسػػ  م ػػي  ةتػػرض عىػػم امسػػ ر اػػم امػػدعخض اػػم غ بػػ  سةًس ػػي امسخكػػؿ  خم ػػي مبػػداه ام

 طىػػب تأى ػػؿ  ظريػػً ةتػػم  تسػػ م مسةًس ػػي امسػػذكخر   مف  ةضػػر مىػػداًع ع ػػي ت اػػإف إمتوػػًت  
امسةكسػػػ  عػػػف طىػػػب امتأى ػػػؿ خسضػػػ مً اػػػم  ظػػػر امػػػدعخض خةكسمػػػً عى ػػػي بًمة خبػػػ  ػ سكتو ػػػ  

ب  ام ةكسمً عف امةى  امتم تبرر عدـ إىًبتػي ت مخ بةضخر امسةًسم امس تدب ػ دخف مف تو
مف ت  ر إمػم انت ًعمػً بػأف اممػرض سػف طىػب امتأى ػؿ يػخ عرنىػ  سػ ر امػدعخض  ةتبػر إمػ ال 

 ٓبةؽ امداًع سبط   إلىرالات امسةًكس   خسخىبً م  ض امةكـ  " 
 ٜٜٛػ   ٕٕٗػ  ٜػ  س  ٜٛ٘ٔ ٕٔ ٔ*    ض 

  بإتًةػ  اموربػ  سف امسرااةػ  ام ػوخ   اػم امسػخاد امى ًو ػبؿ إف تمط   ةرسًف امداًع         
ال  ةسػػػر امػػػبط ف عػػػف اإلىػػػرالات إلم ممػػػً بسبػػػدم  ذمػػػؾ ت خامسةكسػػػ  مػػػـ تُػػػت   مىسػػػذكرات  ت

 ٓمسًسم سف سبًدئ مبخؿ امسةًكسًت امى ًو   ت ػ خال  ةسر اإلم ؿ بةؽ امداًع 
 خىدض عبد امبسد ت ػ  وًه اهلل :   بروًس  ا/ستًذ امسست ًر  سةسد* خام ةكسمً امضًام ت 

 : ـ لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
"  ستػػم عغمػػد امسػػتمـ إمػػم سةػػًـ بسمسػػ  امػػداًع ت اإ ػػي  تةػػ ف عىػػم امسةكسػػ  مف تسػػتسع        

إمم سرااةتي اإذا إستأىؿ  ظػر امػدعخض خرمت امسةكسػ  مال  تى بػي إمػم طىبػي ت خىػب عى مػً مف 
بػدض داًعػي مخ  تمػذ سػً   ػًل سػف إىػرالات  سى مػً عى ػي ت بمي إمم راض طىبي امتأى ؿ ةتم  

ال  تغْبُطؿ إىرالات امسةًكس  "  ة خؽ سخكىي تخاىبي خ رايً كو ى  ببخف   ٓخاه
"  كسً م ي ال  ب  ام امدعًخض امى ًو   بةًس  ت خام سخاد امى ً ًت بمًب  ت   مف         

ف ا/بؿ ام تىػؾ امػدعًخض مف  كػخف / اإلكتوًل بًمسذكرات ام داًعمـ ت ُ ىبر اممبـخ عىم
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امداًع  وًيً  ت إال  مف  طىبخا يـ ت د سي سسطخرا  ت إعتبًرا  بأف ام ضًل امى ًوم إ سً  تةىؽ ام 
 بس سي بً/رخاح خامةر ًت ػ خ  ب م ام مسًسي عىم إنت ًع ام ًضم خسً  ست ر ام خىدا ي "

 ٜٗ٘ػ  ٓٓٔػ  ٖٛػ س  ٜٚٛٔ ٗ ٘ٔ*    ض 
 

ت ػدـ  بػ ف مف إىػرالات امسةًكسػ  نػد  ػًبمً امػبط ف مسمًموتمػً سبػدم مسًسػ ً  سػف خسسً         
 ٓمبخؿ امسةًكسًت امى ًو   اض   عف اإلم ؿ بةؽ امداًع 

 : ـ اٌمظٛز ٚاإلخالي حبك اٌدفبع:   ثبٔيبً 
خض مىةكـ دخف مف امسةكس  اإلستو ًا   ةىزت امدع ثًبت سسً ت دـ بًمسبب امسًبؽ ت         
خعػدمت ػ ضػس ً  ػ عػف امةكػـ امتسم ػدض ام ًضػم بً تػداب مى ػ  مسًسػ   سػف سرااةػ   ت   سػسًع

مسًتذة امطب ام رعم خمسًتذة امتمد ر /دال امسمس  امسب    بذمؾ امةكـ امتسم دض امذض عدمت 
 ٓامم و  امىد دة امسمً رة ع ي 

ذ عدمت امم و  اإلستو ًا   امىد ػدة امسمػً رة عػف امةكػـ ا          متسم ػدض ام ًضػم بً تػداب خاه
مى   اممبرة  /دال امسمس  امسب    بذمؾ امةكـ ت ػ  اإ مً مـ تب ف ام ةكسمً سبب عدخممً عػف 

مطػًعف ت ػ  خت ػد را  ذمػؾ امةكػـ امتسم ػدض امػذض مبػدرتي امم وػ  امسػًب   اسػتىًب  مطىػب داػًع ا
ؽ بىى ػ  سػف اممبػرال تىسػع ختسى سً  بخىًيتي خةًى  امػدعخض خامػدم ؿ  ا مػً إمػم تة  ػمىد تي ت 

ب ف مبرة امطب ام رعم خمبرة امتمد ر   عىم ضخل سً طًمةتي امسةكس  خعىم ضخل امت ًر ر 
امطب ػي خس مػً ػ خيػخ سػً ميسىتػي امم وػ  امىد ػدة ميسػًال  تًسػً ػ ت ر ػر   ػرعم است ػًرض ت ًخمتػي 

 سًال  غر بً  تًسً  ؟!!!!سذكرات داًع امطًعف امتم ميسىتمً  امم و  امىد دة ػ يم ا/مرض ػ إي
عىم م ي ستم كً ت امسةكس  ند ندرت ىد   طىب  كس  ام  ض تخند تخاتر نضًل سة        

ستىًبت مي اى س ممػً مف تةػدؿ ع ػي إال مسػبب سػًو   بػرر يػذا امةػدخؿ ت  سف طىبًت امداًع خاه
ر بتة   ػي مف اموبؿ ام امدعخض  تطىب تة  ػؽ دم ػؿ بة  ػي مخ عمػدت إمػم مب ػخم مً إذا رمت 

اإذا يم عػدمت عسػً ندرتػي خنررتػي ت مخ إسػتم ت عػف امػدم ؿ مخ ػ اإ ي  ىب عى مً تة   ي ت ت 
 ٓعف تة  ؽ يذا امدم ؿ ت ػ خىب عى مً مف تب ف عى  ذمؾ بأسبًب سًوم  

 ٙٚٔػ  ٜٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕ ٔٔ*    ض 
 ٕٗٗ ػ ٗٛ ػ ٜٕس ػ ٜٛٚٔ ٗ ٕٗ*   ض 
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 ٕٔٛ ػ ٘ٛٔ ػ ٖ٘س  ػ ٜٗٛٔ ٔٔ ٕ٘*   ض  
 ٕٔٙػ  ٔ ٕٗٔ ػ ٖٗس ػ ٖٜٛٔ ٘ ٔٔ*   ض 
 ٕٓٗػ  ٙٚػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٚٔ*   ض 
 ٕػ  ٕػ  ٚج ػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ    )عسر(  ػ ٜ٘ٗٔ ٔٔ ٘*   ض 
   ٖٔٔ ػ ٕٓٔ ػ ٚسىسخع  ام خاعد ام ً خ    )عسػػر( ج  ػ ٜٙٗٔ ٖ ٕ٘*   ض 

 
 : ــ غ، ـ  رمٛي حمىّخ إٌم 1/44/4911ٚفٝ حىّٙب جبٍعخ 

اػػػإذا كً ػػػت امسةكسػػػ  نػػػد رمت مف  ٓ"  تة  ػػػؽ اإلدا ػػػ  مػػػ س ري ػػػً  بس ػػػ و  امستمسػػػ ف         
اموبؿ ام امػدعخض  تطىػب تة  ػؽ دم ػؿ خعمػدت إمػم اممب ػر امسةػ ف ا مػً بتة   ػي اإ ػي  كػخف 
خاىبً  عى مً مف تةسؿ عىم تة  ؽ يذا امػدم ؿ مخ تضػسف ةكسمػً ا/سػبًب امتػم دعتمػً إمػم مف 

ت ػػرر عػػدـ ةًىػػ  امػػدعخض إمػػم يػػذا امتة  ػػؽ ذاتػػي ت خذمػػؾ  بمػػض ام ظػػر عػػف سسػػىؾ تةػػخد ا
اإذا يم إستم ت عف امػدم ؿ بةىػ  مف امستمسػ ف مػـ          ٓامستمس ف ام بدد يذا امدم ؿ 

 برخا عىم تة   ي دخف مف تب ف ا/سبًب امتم تدؿ عىم مف امدعخض ام ذاتمً مببةت غ ر 
 ٓ كخف بًط   ستة  ً    ضي  "  سوت رة إمم ذمؾ ت اإف ةكسمً 

   ٕػ  ٕػ  ٚج  ــسىسخع  ام خاعد ام ً خ    )عسر(  ــ ٜ٘ٗٔ ٔٔ ٘*   ض     
خكػػًف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي مػػـ ُ بػػ ف  سػػبب امةػػدخؿ عػػف امةكػػـ  خستػػم كػػًف سػػً ت ػػدـ ت        

امطػًعف  امتسم دض سع ىخير تي خمزخسي ختأث ره خبًمتأك ػد عىػم خىػي امػرمض اػم امػدعخض ختسسػؾ
 ٓبي ت ػ  اإف امةكـ  كخف سة بً  بًم بخر خاإلم ؿ بةؽ امداًع 

 
  ثطالْ احلىُ اإلظزئٕبفٝ ادلطؼْٛ فيٗ:    ثبٌثُب 

 ٓممىخه سف ب ًف  ص ام ً خف امذض عًنب امطًعف بس تضًه           
ًبً ىد ػدة م ي ند م  أ م وسي مسب  ًام امسطةخف ا ي ت ثًبت سف سطًمة  امةكـ اإلستو         

ػػ خسػػع ذمػؾ مغوػػؿ ذكػر  ػػص ٓمًبػ  ت خمػـ  وبػػ  بتًتػً عػػف ممػذه بأسػػبًب امةكػـ امسسػػتأ ؼ 
ام ػػً خف امػػذض ةكػػـ عىػػم امطػػًعف بسخىبػػي ت ا/سػػر امػػذض  بطىػػي ت خيػػخ سػػً نضػػت بػػي سةكسػػ  

 ٓام  ض ام امكثرة امكث رة  سف مةكًسمً 
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 : ـ  ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
مف امةكػـ امسطةػخف ا ػي نػػد م  ػأ م وسػي مسػبًبً ىد ػدة خمػـ  وبػػ  "  ستػم كػًف امثًبػت         

عف ممذه بأسبًب امةكـ امسستأ ؼ خند مغوؿ ذكر  ص ام ً خف امذض ةكـ بسخىبػي اأ ػي  كػخف 
بػػًط  ت خال  ةبػػسي  سػػف ع ػػب يػػذا امػػبط ف م ػػي م ػػًر اػػم د بًىتػػي إمػػم امسػػخاد امتػػم طىبػػت 

 ٓف ممذه بمذه امسخاد ام ةؽ امطًعف  " ام  ًب  امةًس  تطب  مً  سً داـ مـ  وب  ع
 ٖ٘ٚػ  ٚٗٔػ  ٜٕػ س ٜٛٚٔ ٓٔ ٕٙ*   ض                             
  ٖٔ٘ػ  ٔٓٔػ  ٖٔػ س ٜٓٛٔ ٗ ٕٔ*   ض                             

 
 : ـ ثً ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

عخض مف  كػخف امةكػـ نػد "  ال  كوم ام ب ًف سخاد ام ً خف امتم طب ت عىػم خانةػ  امػد        
مثبت ام عىزه م ي  تة ف سةًنب  امطًعف  بسخاد اإلتمًـ ت سًداـ م ي مـ  وب  عف تىؾ امسػخاد 
امتػػم ممػػذ بمػػً خاممًبػػ  بػػًمتىر ـ خامة ػػًب خيػػخ ب ػػًف ىػػخيرض منتضػػتي نًعػػدة  ػػرع   امىػػراوـ 

 ٓخامة خبًت  " 
 ٖٗٔػ  ٕٛػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٕ ٔ*   ض 

ذ مغوػػؿ          امةكػػـ اإلسػػتو ًام امسطةػػخف ا ػػي إغوػػًال  تًسػػً  ذكػػر  ػػص ام ػػً خف امػػذض يػػذا خاه
مسػبًب ةكػـ مخؿ درىػ  كأسػبًب مػي ةكـ عىم امطًعف بسخىبي ت ام امخنت امذض مـ  تمذ ا ي 

 ٓاإف امةكـ  كخف سة بً  بًمبط ف امسخىب م  ضي ت 
 

 : ـ ثطالْ احلىُ ادلطؼْٛ فيٗ ٌجطالْ اإلجساءاد:   زاثؼبً 
مىسةكسػػػػ  اإلسػػػػتو ًا   بًمم وػػػػ    ٜٜٜٔ ٓٔ ٔٔبػػػػ ف سػػػػف سطًمةػػػػ  سةضػػػػر ىىسػػػػ            
خيػػم امىىسػػ  امخة ػػدة امتػػم بً ػػرتمً تىػػؾ امم وػػ   مػػً رة امس ػػكى  سػػف نضػػًة  مػػر ف تامىد ػػدة امس

ػ مف سةضػر  ٜٜٜٔ ٓٔ ٛٔخا مً ةىزت امدعخض مىةكـ امذض  ط ت بي اػم امىىسػ  امتًم ػ  
خيػخ سػً  بػًدؽ امخانػع  سسػً  و ػد تػ خة ت ر ػر امتىمػ ص ت  امىىس  امخة دة امسذكخرة نػد مػ   

ا/سػر امػذض ُ بطػؿ اإلىػرالات خُ بطػؿ مـ ت ـ بػت خة ت ر ػر امتىمػ ص ت ة ث مف امم و  امىد دة 
  ٓامةكـ امسطةخف ا ي 
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 : ـ  ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
امس ػػػخط بمػػػً  معضػػػًل امػػػداورةج مف  ضػػػع مةػػػد ٓم  ٔٔٗ"  مخىػػػب ام ػػػً خف اػػػم امسػػػًدة        
ض خظرخامػػً خمدمػػ  اػػم ا/سػػتو ًؼ ت ر ػػرا سخنةػػً عى ػػي س ػػي   ػػسؿ سىمػػص خنػػًوع امػػدعخ  امةكػػـ

ام ىس ع امسسػًوؿ امورع ػ  امتػم خنةػت خاإلىػرالات امتػم تسػت خمخىبػت ت ختػي ا/ثبًت خام وم 
نبؿ مض إىرال  مر ت ةتم  ىـ ام ضًة بسً يخ سػدخف بػأخراؽ امػدعخض  تم وػ  مومػـ سػً  ػدمم بػي 
اممبـخ سف منخاؿ خم ت سر سراىة  ا/خراؽ نبؿ إبدارامةكـ ت اإذا نررت امسةكس  بةػد تػ خة 
امت ر ػػر تأى ػػؿ ام ضػػ   /ض سػػبب سػػف ا/سػػبًب خاػػم امىىسػػ    امتػػم ةػػددت م ظريػػً تم ػػرت 

ال اإف امسةكسػ  تكػخف امم و  اإف ت خة امت ر ر سف ىد د  تك نػد مغوىػت إىػرال سػف خف خاىب  خاه
ا ػي  كػخف كػًف ذمػؾ اػإف امةكػـ امسطةػخف  مسػً ٓمىخير    ام زس  مبػة  ةكسمػً اإلىرالات ا

بػًط   ت ىػػ  يػػذا امػبط ف اػػم اإلىػػرالات ت سسػً ت ةػػ ف سةػػي   ضػي خاإلةًمػػ  بًم سػػب  مىطػػًعف 
خامسةكـخ عى مسً المر ف إذ مف خىي ام ةم امذض منرتي امسةكسػ  ا سػً  رىػع امػم سػبب ستةىػؽ 

  ٓدة امخانة  خةسف س ر امةدام   " بًمةكـ ذاتي اض  عف خة
  ٔ٘ٙػ  ٘ٔٔػ  ٖٙػ س ٜ٘ٛٔ ٘ ٗٔ*    ض 

 : ـ وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
ج ٓم  ٔٔٗ"  إذا نػػررت امسةكسػػػ  بةػػػد تػػػ خة امت ر ػػر امس بػػػخص عى ػػػي اػػػم امسػػػًدة          

تأى ػػؿ ام ضػػ   /ض سػػبب سػػف ا/سػػبًب خاػػم امىىسػػ  امتػػم ةػػددت م ظريػػً تم ػػرت امم وػػ  اػػإف 
ال تبطػؿ امسةًكسػ  خامةكػـ /ف امسةكسػ  تكػخف نػد تػ  خة امت ر ػر سػف ىد ػد تكػخف خاىبػ  ت ػ  خاه

 ٓمغوىت إىرال سف اإلىرالات امىخير   ام زس  مبة  ةكسمً " 
 ٕٚٚػ  ٕٚٔػ  ٖ٘ػ س ٜٗٛٔ ٔٔ ٗٔ*    ض 
  ٕٚٗػ  ٗٚػ  ٚػ س ٜٙ٘ٔ ٕ ٕٔ*    ض 

 
 

 : ـ اٌجطالْ ٚاٌمظٛز:   خبِعبً 
ج عىم م ي : ػ  "   ىب مف   تسؿ امةكـ عىم  ا/سبًب امتم ٓم ٖٓٔسًدة  بت ام        

ب ػػم عى مػػً ت ػ خكػػؿ ةكػػـ بًإلدا ػػ   ىػػب مف   ػػتسؿ عىػػم ب ػػًف امخانةػػ   امسسػػتخىب  مىة خبػػ  ت 
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خامظػػرخؼ امتػػم خنةػػت ا مػػً ت ػ خمف   ػػ ر إمػػم  ػػص ام ػػً خف امػػذض ةكػػـ بسخىبػػي " ػ خنضػػت 
امةكػػـ س ػػتس  بذاتػػي عىػػم  ػػرخط بػػةتي خس خسػػًت سةكسػػ  امػػ  ض بأ ػػي "   ىػػب مف  كػػخف 

خىخده ا    بؿ تكسى  سً ت  ص ا ي سف ب ً ًت  ىخير   بأض دم ؿ غ ػر سسػتسد س ػي  مخ بػأض 
  ٓطر ؽ  مر سف طرؽ ا/ثبًت " 

 ٜٛٛػ  ٕٔٓػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٙ ٘*    ض 
  ٜٖٖػ  ٓٓٔػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ ٘ ٛٔ*    ض 

 
ج ت عىم م ي : ػ  " ٓم ٖٓٔام تطب ؽ مةكًـ امسًدة   ت ختخاتر نضًل سةكس  ام  ض        

 ىػػب مف تكػػخف سػػدخ ًت امةكػػـ كًا ػػ  بػػذاتمً إل ضػػًح مف امسةكسػػ  ةػػ ف نضػػت اػػم امػػدعخض 
ة خا/سػًس امػذض ت ػـخ عى ػي  ػمًد ً  بسب م ا/دم  ام ًوس  ا مً تبًإلدا   ند ممست إمسًسً بة ة

ؽ ذمػػؾ خ تة ػػؽ اممػػرض سػػف امتسػػب ب اإ ػػي خم ػػي ك سػػً  تة ػػ كػػؿ  ػػًيد خ  ػػـخ عى ػػي كػػؿ دم ػػؿ ت
 ىب مف  كخف ام ب ًف ىىم سوبؿ بة ث  ستطًع امخنخؼ عىػم سسػخغًت سػً نضػم بػي ت ػ 
مسػػً إاػػراغ امةكػػـ اػػم عبػػًرات سةسػػًة مخ خضػػةي اػػم بػػخرة سىسىػػ  سىمىػػ  اػػ   ة ػػؽ اممػػرض 

عسػًؿ امذض نبده ام ًرع سف إست ىًب تسػب ب ا/ةكػًـ خال  سكػف سةكسػ  امػ  ض       سػف إ
رنًبتمً عىم خىممً امبة   خسف سرانب  بة  تطب ؽ ام ً خف عىم امخانة  كسً بػًر إثبًتمػً 

  ٓبًمةكـ "
 ٖٖٚػ  ٔٚػ  ٕٚػ س ٜٙٚٔ ٖ ٕٕ*    ض 
 ٚ٘ػ  ٙٔػ  ٖٕػ س ٕٜٚٔ ٔ ٓٔ*    ض 
  ٗٔٔػ  ٕٚػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ ٔ ٜٕ*    ض 
 ٖٛ٘ػ  ٖٛػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٗ ٕٚ*    ض 
 ٕٙػ  ٗػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔ ٕٔ*    ض 
 ٙٗػ  ٚػ  ٖٖػ س ٕٜٛٔ ٔ ٛٔ*    ض 

 
"  :  ـ  لؼبء حمىّخ إٌمغ ػٍٝ أْجسٜ امخانة   امسستخىب  مىة ػًب  ت  ب ًفخام       

ج نػػػد مخىبػػػت مف  كػػػخف  ب ػػػًف امخانةػػػ  اػػػم امةكػػػـ ب ً ػػػً  تتة ػػػؽ بػػػي مركػػػًف ٓم  ٖٓٔامسػػػًدة   
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مػً ت ػ خا/دمػ  امتػم استمىبػت س مػً امتم داف امستمـ بمً ت خامظػرخؼ امتػم  خنةػت ا امىر س  
ال كًف  امسةكس  ثبخت خنخعمً سف امستمـ ت  ةتم  تض  خىي إستدالممً بمً خس س  امسأمذ خاه

  ٓامةكـ نًبرا   " 
  ٕ٘ػ  ٛػ  ٖٖػ  ٕٜٛٔ ٔ ٜٔ*    ض 
 ٗٔٙػ  ٜٔٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٙ ٕٔ*    ض 
 ٕٕٙػ  ٓ٘ػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ ٕ ٜٔ*    ض 
 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗسػ  ٖٜٚٔ ٕ ٔٔ*    ض 
 ٕٕٚػ  ٜٗػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ ٕ ٕٙ*    ض 

اإ ػػي   بمػػم ب ػػًف اممطػػأ   طػػأ  تخاػػم ب ػػًف امخانةػػ  اػػم ام تػػؿ مخ اإلبػػًب  مخ اإل ػػذال امم       
خب ػًف خخبػؼ ذمػؾ امبػخرة امتػم   طػخض تةتمػً ت امبًدر سػف امىػً م ب ً ػً كًا ػً ت ػ بسػً اػم 

ال  خىػب   ػض امةكػـ /ف إغوػًؿ  نػ  امسػبب    تمتم ةػدثت ت ػ خع اإلبًب  مخ اإلبًبًت ا خاه
 ٓب ًف ذمؾ ب ً ً كًا ً  ةىز سةكس  ام  ض سف سرانب  بة  تطب ؽ ام ً خف 

خسً بةديً  ٛٛػ ص  ٜٚٚٔػ  ٕرلخؼ عب د ػ ط  ٓد ٓ*  ضخابط تسب ب ا/ةكًـ 
 ٓ ٜٛ(  ص ٘( ت )ٗ( ت )ٖ( ت ) ٕ( ت )ٔخا/ةكًـ امتم م ًر إم مً ةً    )

 ٛٙٔػ  ٚٚػ  ٕػ سج عًبـ ػ ج ٜٚٗٔ ٓٔ ٚ*    ض 
 ٗٗٚػ  ٕٓٚػ  ٗػ س  ٖٜ٘ٔ ٗ ٕٔ*    ض 
  ٚٗػ  ٙٔػ  ٘ػ س  ٖٜ٘ٔ ٓٔ ٕٓ*    ض 
 ٕٓٛػ  ٔ٘ٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ ٙ ٖٔ*    ض 
 ٕٜػ  ٜٔػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٔ ٕٚ*    ض  
 ٚٓٔػ  ٕٖػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ ٖ ٗ*    ض 
 ٘ٔٔػ امةدد  ٚػ امسةًسًة ػ س  ٕٜٚٔ ٖ ٚ*    ض 

 ٖٓٙػ  ٕ٘ٔػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٔٔ ٕٔ  ض  * 
 ـٚفٝ ثيبْ ػاللخ اٌعججيخ ، رٛارس لؼبء حمىّخ إٌمغ ػٍٝ أْ :                

فمبٌـذ "  ع نػ  امسػبب    "  ػ ع بػر اػم ك ػًف امىر سػ  خ ػرط مىسسػوخم   ع مػً " ت        
أ امسػتمـ   يػخ " إف ام ً خف  خىب ام ىر س  ام تؿ اممطأ مف  كخف مط : ـحمىّخ إٌمغ  
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ػ  سػج ام خاعػد ام ً خ  ػ   ػ  ٖٜٗٔ ٔ ٛٔ)    ػض    ـ امسػبب  اػم خاػًة امسى ػم عى ػي   "  
"  إذا ا ةدست رابطػ   ـ كسً نًمت  :   (  ت   ٓٓٔػ ص  ٘ٚػ  رنـ    ٙج سىسخع  عسر ت 

امسػػػػبب    إ ةػػػػدست امىر سػػػػ  مةػػػػدـ تػػػػخاار مةػػػػد امة ًبػػػػر ام ً خ  ػػػػ  امسكخ ػػػػ  ممػػػػً  "  )   ػػػػض 
ػ  ٜٙ٘ٔ ٕ ٚت     ض   ٔٚٛػ ص  ٖٕٙػ  رنـ  ٙػ سج مةكًـ ام  ض ػ س  ٜ٘٘ٔ ٗ ٕٙ
" ركػف ىػخيرض سػف  ةكسػ  امػ  ض ع نػ  امسػبب   بأ مػً ( ت ػ  خخبػوت س ٕٗٔػ  ٛٗػ  ٚس 

ػ  ٜٙٙٔ ٙ ٖٔت    ػض  ٕٕٔٔػ  ٘ٗٗػ  ٕػ س  ٜٔ٘ٔ ٙ ٗٔمركػًف امىر سػ  " )   ػض 
   ٓ(   ٕٓٚٔػ   ٕٚ٘ػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٔٔ ٚٔت    ض   ٕٓٛػ  ٔ٘ٔػ  ٚٔس 

كذمؾ  نضت سةكس  ام  ض ام امةد د سف مةكًسمً ت ػ ببط ف خنبخر امةكـ امذض         
ال  تضسف إثبًت تخاار ع ن  امسػبب    ت ػ " خخىػخب إثبػًت إرتبػًط ع نػ  امسػبب   بػ ف اممطػأ 

ج ام خاعػػد ػ سػػ ٖٜٓٔ ٓٔ ٖٓخامخاػػًه إرتبػػًط امسسػػبب بًمسػػبب خامةىػػ  بػػًمسةىخؿ  "  )    ػػض
" إذا كػًف امةكػـ نػد مغوػؿ ب ػًف  ـ ـ( ت ػ  خبأ ػي  :  ٛٙػ  ٘ٚػ   ٕام ً خ  ػ  ػ سةسػخد عسػر ػ ىػػ

 ٓتخاار رابط  امسبب    تة ف   ضي م بخرة  " 
سػًمؼ  ٓٓٔػ  ٘ٚػ  ٙػ سػج ام خاعػد ام ً خ  ػ  ػ عسػر ػ ىػػ  ٖٜٗٔ ٔ ٛٔ  ػض    *  

 امذكر  
 ٖٓٚػ  ٔٙ٘ػ  ًٙ خ    ػ عسر ػ ىػ ػ سج ام خاعد ام  ٜ٘ٗٔ ٗ ٖٕ  ض    *  
 ٗٙٙػ  ٖٓٚػ  ٚػ سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ػ  ىػ  ٜٛٗٔ ٕٔ ٙ  ض    *  
  ٗٓٚػ  ٚٚٔػ  ٜػ  س  ٜٛ٘ٔ ٙ ٖٕ  ض    *  
 ٔٚٚػ  ٚٗٔػ  ٔٔػ  س  ٓٙ ٔٔ ٚ  ض    *  
 ٜٕٜػ  ٜٔٔت  ٕٔػ س ٜٔٙٔ ٔٔ ٕٚ  ض    *  
   ٜٕٛػ  ٕٛٔػ  ٕٙػ س ٜ٘ٚٔ ٕٔ ٛ  ض    *  
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 : ــ  وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
"  امةكـ امذض ال رد عىم امداع بً توًل ع ن  امسػبب   ت  كػخف  نػد سػكت عػف امػرد عىػم      

داػػػًع ىػػػخيرض   ػػػـخ عىػػػم إ توػػػًل رابطػػػ  امسػػػبب    بػػػ ف اممطػػػأ خام ت ىػػػ  سسػػػً  ة بػػػي بًم بػػػخر 
 ٓامسخىب م  ضي  "   

 ٚٛ٘ػ  ٚٗٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ ٓٔ ٔ*    ض 

 
 : ــ  ب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗوّ

"   تة ف عىم امسةكس  مف ت سط يذا امػداع ة ػي إ ػرادا  مػي خردا  عى ػي ت ػ  مسػً خيػم           
 مـ توةؿ اإف ةكسمً  كخف سة بً  بًم بخر ام امتسب ب  سسً  تة ف  سةي   ضي    " 

 ٕٓٚٔػ  ٕٚ٘ػ ٕٓػ س ٜٜٙٔ ٔٔ ٚٔ*    ض  
خاضةً  سوبػ   ت خاه سً ت ترط مف  كخف   التكتوم بأض ب ًف ت كس  ام  ض تبؿ إف سة       

خم ي  إذا كًف امتة  ؽ سف تخاار ع ن  امسبب    ث ر بةثً  ا  ً  خ تطىب امرىػخع  خسف ثـ كًا ً ت
 ٓإمم رمض ميؿ اممبرة ت اإف امةكـ  تة ف مف   دـ امدم ؿ امو م امسثبت مىة ن   

 ٘ٔٛ  ػ ٙ٘ٔػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ ٔٔ ٕٕ*    ض 
 ٛٗ٘ػ  ٔ٘ٔػ  ٛػ س ٜٚ٘ٔ ٘ ٕٚ*    ض  
  ٜٛٓػ  ٖٛٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ ٔٔ ٗٔ*    ض  

 بػػػؿ خمخىبػػػت سةكسػػػ  امػػػ  ض مف  كػػػخف امػػػرد عىػػػم امػػػداع بً توػػػًل ع نػػػ  امسػػػبب    ردا          
امىػػػػخيرض عػػػػف طر ػػػػؽ  سػػػػع خىػػػػخب تة  ػػػػؽ  داػػػػًع امطػػػػًعف سوبػػػػ   سػػػػدعسً بًمػػػػدم ؿ امو ػػػػم ت

اّل كً  امسمتص ا  ً ت  ٓف امةكـ س خبً  بًم بخر خاإلم ؿ بةؽ امداًع  خاه
 ٙٗ٘ػ  ٚٓٔػ ٜٔػ  س  ٜٛٙٔ ٘ ٖٔ*    ض  

 
 : ـ ٚفٝ ثيبْ األدٌخ ، لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

ايػً اػم امةكػـ "  سف امس رر م ػي  ىػب إ ػراد ا/دمػ  امتػم تسػت د إم مػً امسةكسػ  خب ػًف س د     
ً ت بػؿ   بمػم سػرد سضػسخف كػؿ دم ػؿ خذكػر سػ داه اػ   كوػم سىػرد اإل ػًرة إم مػ ب ً ً  كًا ً   ت
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تسػًني  بطر    خاا ي  ب ف    س مً سدض تأ  ده مىخانة  امتم إنت ةت بمػً امسةكسػ  خسبىػ  إتوًنػي خاه
 ٓسع بًنم ا/دم  " 

 ٖٕٔػ  ٙٗػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٕ ٛ*    ض 
 ٜٚ٘ػ  ٜٔٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٔٔ ٘ٔ*    ض 
 ٕ٘ٛٔػ  ٕٔٙػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٔٔ ٚٔ*    ض 
 ٗٚػ  ٗٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٔ ٜٔ*    ض 
 ٘ٔٚػ  ٚٗٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٙ ٗ*    ض 
 ٖٕٗػ  ٙ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٕ ٕٚ*    ض 
 ٘ٓٔػ  ٕٛػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٔ ٖٕ*    ض 

مػػذ مف امةكػـ اإلسػتو ًام امسطةػخف ا ػي نػد إت خغ ػم عػف امب ػًف ت خعىػم سػً سػىؼ ذكػره ت     
ر امػػذض ا/سػػ ف ممػػذه بأسػػبًب امةكػػـ امسسػػتً ؼ توبػػ  عػػخمػػـ  م وسػػي مسػػبًبً  ىد ػػدة مًبػػ  ت 

 ًبػػػر امتػػػم مخىبتمػػػً عىػػػم امةكػػػـ اإلسػػػتو ًام مف تسػػػتخام مسػػػبًبي كًاػػػ  امس خسػػػًت خامة خىػػػب 
 ٓسف نً خف اإلىرالات امى ًو     ٖٓٔامسًدة   

 

 : ـ ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
م بمػػػً دخف ب ػػػًف امخانةػػػ  "  إنتبػػػًر امةكػػػـ اإلسػػػتو ًام عىػػػم تةػػػد ؿ امة خبػػػ  امس ضػػػ       

امسسػػػتخىب  مىة خبػػػ  خا/سػػػبًب امتػػػم ب ػػػم عى مػػػً خدخف إةًمػػػ  اػػػم ذمػػػؾ امةكػػػـ امسسػػػتً ؼ ا ػػػي 
 ٓإىرات ى ًو     بسً  ىةىي بًط   "  ٖٓٔسمًمو  مىسًدة 

 ٕٙٛػ  ٖٕػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٔ ٚٔ*   ض 
 

 : ـ وّب لؼذ ثأْ
بػي امةكػـ اإلبتػداوم سػف ع خبػ  دخف " ب ًف امةكـ امسطةخف ا ػي مسػبًب تةػد ؿ سػً نضػم      

مف  خرد ا/سبًب امتم إعتسد عى مػً ا سػً إ تمػم إم ػي سػف ثبػخت امتمسػ  دخف مف  ة ػؿ اػم يػذا 
إىػػػرالات ى ًو ػػػ  بسػػػً  ٖٓٔاممبػػػخص إمػػػم مسػػػبًب امةكػػػـ امسسػػػتأ ؼ  مػػػًمؼ ةكػػػـ امسػػػًدة   

 ٓ ىةىي بًط   " 
 ٖٜٚػ  ٛٚٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٔٔ ٕٔ*    ض 
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 : ـ وّب لؼذ ثأٔٗ
"  مسػػً كػػًف  بػػ ف سػػف اإلطػػ ع عىػػم امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي م ػػي مػػ  سػػف ا/سػػبًب امتػػم       

مزاسػػي  إسػػت دت إم مػػً امسةكسػػ  اػػم تأ  ػػد امةكػػـ امسسػػتأ ؼ ا سػػً نضػػم بػػي سػػف إدا ػػ  امطػػًعف خاه
بتةخ ض ا  يخ ممذ بً/سبًب امػخاردة اػم امةكػـ امسػذكخر خال ىػًل بأسػبًب ممػرض تػ دض إمػم 

 ٓم إ تمت إم مً اإ ي  كخف نًبر امب ًف بسً  بطىي "ام ت ى  امت
 ٖٙػ  ٕٔػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٔ ٕٔ*    ض 

 ٕٔٔٔػ  ٜٕٕػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ ٕٔ ٖٓ*    ض 
أسػبًب ةكػـ مخؿ درىػ  خامةكػـ اإلسػتو ًام امسطةػخف ا ػي ت ػ إذ مػـ  وبػ  عػف ممػذه ب        

ً ػ  اػم ب ً ػي خاػم بىػخغ ةػد امكو اإ ي ا سً متمذه م وسي سف مسبًب ىد دة نةػد عػفامسستً ؼ ت 
ج خنضػػًل سةكسػػ  امػػ  ض سػػف ع ًبػػر  ٓم  ٖٓٔكػػؿ سػػً إسػػتخىبتي امسػػًدة    تسػػب بي خمغوػػؿ
 ٓمتسب ب مةكًـ 

خدخف ب ػًف مىتمسػ  ت خال مػ ص ام ػػً خف  امةكػـ اإلسػتو ًام امسطةػػخف ا ػي تاكػؿ سػً مخرده       
 امذض عًنب امطًعف بس تضًه ت ػ ند إنتبر عىم سً  بي : ػ

 ٓ"  ة ث مف اإلستو ًؼ ُمن ـ ام امس ةًد ام ً خ م         
"  خة ػػػػث مف امسةكسػػػػ  تطسػػػػوف مسػػػػً إ تمػػػػم إم ػػػػي امطب ػػػػب ام ػػػػرعم بسبػػػػىة  امطػػػػب         

ام رعم بًمى زة سف ثبخت ركف اممطأ ام ىً ب امستمـ خيذا اممطػأ امسػ دض إلبػًب  امسدع ػ  
ع امسدع ػ  بػًمةؽ امسػد م بةػد إىػرال امةسى ػ  بًمةؽ امسد م خامستسثؿ ام عدـ ن ًـ امستمـ بخض

امىراة ػػ  تةػػت امستًبةػػ  امطب ػػ  امدن  ػػي بإةػػدض خةػػدات امة ً ػػ  امسركػػزة مستًبةػػ  ةًمتمػػً سػػ سً 
خاه ي ند منر بسذكرتي م ي ند ةدث ممً ت  ج  ةبم إث ًل إدمًؿ ا/ بخب  امة ىر   مىتمد ر  ػتج 

بةػد إىػرال امىراةػ  امسػتمـ ستًبةػ  ةًمتمػً  ف عىػمع ي   ص ام ا/كسى ف بًمدـ بسً كًف  تة 
تخن ً  مةدخث اض سضًعوًت مسً خند ت ػًعس عػف ذمػؾ خيػخ عىػم عىػـ بمػذه امسضػًعوًت اإ ػي 
 كػػخف نػػد ممطػػأ خممػػؿ بسػػً تورضػػي عى ػػػي مبػػخؿ سم تػػي ات ضػػم امسةكسػػ  بإدا تػػي سػػع تةػػػد ؿ 

ستةسًؿ امرما  س  ٓةي مكخ ي امطب ب " ػامة خب  امس ضم بمً بتةد ىمً خاه
 ) إٔزٙٝ (
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 : ـ ٚ٘ٛ وً ِب أٚزدٖ احلىُ،  ٚٚاػح دمب ظٍف
ي مركػًف امىر سػ  ػمـ  ب ف امخانة  امسستخىب  مىة ػًب ت  ًي ػؾ بًمب ػًف امػذض تتة ػؽ بػ  :     أٚالً 

ٓ 
 ٓخمـ  ب ف ػ بًمتًمم ػ امظرخؼ امتم خنةت ا مً   :  ثبٔيًب   
 ٓرعم امذض ممذ بي خمـ  ب ف خمـ  خرد س دض ت ر ر امطب ب ام   ثبٌثًب  

 ٓخمـ  ب ف اإلبًب  مخ اإلبًبًت امتم  مة ت بًمسدع     زاثؼًب   
خمػـ  بػ ف ع نػ  امسػبب   بػ ف يػذه اإلبػًبًت امتػم ب  مػً خبػ ف اممطػأ امػذض   سػبي   : خبِعًب 

 ٓمىطًعف 
 ٓخمـ  ب ف خمـ  خرد س دض مدم  امثبخت   : ظبدظًب 
امت ًر ر امطب   ت ػ خال س دض امت ر ر ام رعم اإلست ػًرض خمـ  ب ف خمـ  خرد س دض :   ظبثؼًب  

 ٓامذض ندسي امطًعف ختسسؾ بي خمةًؿ عىم كؿ سً ا ي 
 ام ػرعم اإلست ػًرض امس ػدـ ا مػً تخمـ  ةرض مسست دات امطػًعف خامت ر ػر امطبػم   :  ثبًِٕب  

ت خمػػػـ  خال مسػػػذكرات داًعػػػي امس دسػػػ  بًمسةكسػػػ  اإلسػػػتو ًا   ت ال بػػػًإل راد خال بػػػًمرد
خال بػػػأض رد /خىػػػي امػػػداًع امىػػػخيرض امتػػػم تضػػػس تمً سذكراتػػػي    ةػػػرض بػػػأض إ ػػػراد

 ٓس  دة بًمت ر ر ام رعم اإلست ًرض خبةخااظ سست داتي 
خمػػػـ  ةػػػرض ال بػػػًإل راد خال بػػػًمرد مىػػػداخع خال /دمػػػ  ام وػػػم امتػػػم تسسػػػؾ بمػػػً داػػػًع   ربظـــؼًب  :

  ٓامطًعف ت خمـ  توطف إم مً 
 ٓد عىم امداع بإ توًل ع ن  امسبب   :  خمـ  ر ػبشسًا  

 ٓ:  خمـ  خرد  ص ام ً خف امذض عًنب امطًعف بس تضًه  حبدٜ ػشس
اف امةكـ امسطةخف ا ي ند عًبي نبخر يًوؿ ال  ىػخز رت ػي بػًمةكـ خسسً ت دـ  ب ف ت         

وً  يػذا اضػ   عػف مف ذمػؾ امةكػـ ال  رتػؽ  ػ  مػذض مػـ  وبػ  عػف ا/مػذ بأسػبًبي تامسستأ ؼ ا
/ ػػي سة ػػب بة ػػخب ىسػػ س  كً ػػت سةػػ   مسػػذكرات داػػًع امطػػًعف مىسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   خامتػػم 

ا ػػي إ ػػًة  تًسػػ  خغر بػػ  مرىػػت بػػًمةكـ عػػف سومػػـخ  مػػً امةكػػـ اإلسػػتو ًام امسطةػػخفم ػػًح ع 
 ٓستةدد ا/سبًب !!!!  ةكًـ ت خعًبتي ببط فخع ًبر خس خسًت ا/

 



-71- 

 

 : ـ  دفبعاٌمظٛز ٚاإلخالي حبك اٌ:    ظبثؼًب 
 كػػخف  داًع امسسػػطخر اػػم اخراؽ امػػدعخض ت عىػػم مف امػػىػػرض نضػػًل سةكسػػ  امػػ  ض ت        

 خىػب عى مػً إبػدال  خيػخ سػً   اػم مض سرةىػ  تًم ػ  ت خانةً  نًوسً  خسطرخةً  داوسً  عىػم امسةكسػ
ف مـ ُ ةًخد امستمـ إثًرتي ت ةتمامرمض ب أ ي  مت ذمؾ بأف سف امسسػىـ بػي اف امسةكسػ  ستػم ر  خاه

خيػذا   مً تة   ي سػً داـ ذمػؾ سسك ػً  تمف اموبؿ ام امدعخض  تطىب تة  ؽ دم ؿ بة  ي اإف عى
/ف تة  ؽ ا/دم  ام امسخاد امى ًو ػ  ال  أف يذا امدم ؿ ت  بمض ام ظر عف سسىؾ امستمـ ام

اػإف يػم إسػتم ت عػف تة  ػؽ يػذا امػػدم ؿ  اػم امػدعخض ت بػ  مف  كػخف ري ػً  بس ػ و  امسػتمـ  
 ٓمف تب ف عى  ذمؾ ب رط اإلستدالؿ امسًو   اةى مً

 ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٗ ٕٗ*    ض 
 ٓ*  ام تسب ب امةدخؿ ػ ا/ةكًـ سًمو  امذكر 

ت  ٜٜٛٔ ٔٔ ٜىىسػػػػػػػػػتم خمىطػػػػػػػػػًعف داػػػػػػػػػًع سسػػػػػػػػػطخر ثًبػػػػػػػػػت ت د سػػػػػػػػػي بسةضػػػػػػػػػر         
ت  خيػػخ داػػًع ت  خانػػع  ٜٜٜٔ ٔ ٗمىىسػػ   ثػػـ اتػػرة ةىػػز امػػدعخض مىةكػػـ ت ٜٜٛٔ ٔٔ ٖٓ
نػد مبػدض اسػًـ سةكسػ  مخؿ درىػ  ت مبدض مسًـ امسةكس  اإلستو ًا   ز ًدة عىم سػً كػًف نًوـ ت خ 

بػؿ تسسػؾ بػي ختسسػؾ بػًمثسرة امتػم م تىمػً سسثىػ  يرض مػـ  ت ػًزؿ ع ػي امطػًعف ت خيخ داًع ىػخ 
اػػم امةكػػـ امتسم ػػدض امػػذض مبػػدرتي امم وػػ  اإلسػػتو ًا   ) امسػػًب   ( بإ تػػداب مى ػػ  مسًسػػ   سػػف 

امطب ام رعم خمسًتذة امتمد ر متة  ؽ امدعخض خامدم ؿ ا مً ام  أف امسسوخم   امطب ػ  مسًتذة 
 ٓخن ًسمً ام ةؽ امطًعف سف عدسي 

ً  بػً/خراؽ          يذا امداًع ت امذض مبداه امطًعف مىسةكسػ  اإلسػتو ًا ي ت ػ خبػًر خانةػً  نًوسػ
خرنػ  ( ت ػ  ٕٕ) اػم  ٜٜٛٔ ٔٔ ٖٓت ػ ند تضػس تي سػذكرة داًعػي ا/سًسػ   امس دسػ  بىىسػ  

اضػػػ   عػػػف  ٜٜٛٔ ٔٔ ٖٓ" سبةػػػث " اػػػم سػػػذكرة تكس ى ػػػ  نػػػدست بػػػذات امىىسػػػ  سرا ػػػً  بمػػػً  
مػػداًع ت ثػـ بسػذكرة ا ٜٜٛٔ ٔٔ ٜامت ر ػر امطبػم ام ػرعم اإلست ػًرض امس ػدـ بةًاظػ  بىىسػ  

ىةكػػـ امس دسػػ  كتبػػر   امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   اتػػرة ةىػػز امػػدعخض مخرنػػًت (  ٜامتكس ى ػػ  ) اػػم 
امتػم مبػدرت ا مػً امسةكسػ  اإلسػت ًا   ػ بم وػ  سػًب   ػ ت ػ خيػم امىىسػ   ٜٜٜٔ ٔ ٗىىسػ  م

 ٓةكسمً امتسم دض امذض عدمت ع ي امم و  امىد دة امسمً رة دخف ب ًف امسبب 
خند تضسف يذا امداًع امىخيرض ت ػ خعىم سً سخؼ  ستب ف تبًعً  ام ا/سبًب امتًم ػ          
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مخىي داًع ىخير   يًس  ت ػ خداخعً  نً خ    ت ػ س مً داع بإ ةداـ مض مطأ اػم ممذا ام  ض ت ػ 
امطًعف خب ف سً ممـ  ةؽ امطًعف ت ػ خداع بإ توًل ع ن  امسبب   ب ف  " امتمد ر " امذض بً ره

خاز /سبًب ممرض طًرو  ال تتبؿ بتًتً  بةسى   امتمد ر ت ػ اض   عف امداع بةػدـ ىػبًمسدع   
مسًب   بدخر مسر بأال خىي ػ /سبًب ع   ػ  ػ إلنًسػ  امػدعخض ضػد ض ِنبغؿ امطًعف  ظر امدعخ 

امطب ب امىراح امذض مىرض امىراة  ت ػ خيخ سً  سةب عىم امطػًعف سسػً ال  ىػخز سةػي  ظػر 
ػ  ٜٜٛٔ ٔٔ ٜيذه امػدعخض ضػده ػ كسػً نػدـ  امطػًعف    إمػم امسةكسػ  اإلسػتو ًا   بةًاظتػي 

ت ػًر ً  ت خيػخ ت ر ػر سةػرر سػف ا/سػتًذ امػدكتخر سةسػد سةسػدض امةرانػػم ت ر ػرا  طب ػً   ػرع ً  إس
كب ػر ا/طبػًل ام ػرع  ف امسػًبؽ ت ػ خا/سػتًذ امػدكتخر سةسػخد سػػًسم امةو ػم ػ كب ػر ا/طبػػًل 
ام رع  ف امسًبؽ ت ػ خ  ع ام مربة ف خرن  اض   عف امسراىػع امسبػر   خا/ى ب ػ  امسرا ػ  بػي 

 ٓ ٜٜٛٔ ٔٔ ٜامس دس  بىىس  عىم  ةخ سً خرد بًمةًاظ  
 ) يزّعه اٌطبػٓ ثؼُ ادلفسداد ٌإلطالع ػٍٝ ٘را اٌدفبع اجلٛ٘سٜ ادلىزٛة (     

*          *          * 
خيذا امداًع امىخيرض امىدض امذض   مد مػي امخانػع خامت ػًر ر امطب ػ  خت ر ػر سست ػوم          

مد مػي امةكػـ امتسم ػدض ت ػ امػذض مبػدرتي بػدراخض خامت ر ػر امطبػم ام ػرعم اإلست ػًرض ت ػ خ  ػ
ستىًب  ممذا امداًع امىخيرض ت ػ     مـ  ىتوػت إم ػي  امسةكس  اإلستو ًا   بم و  سًب   إعتسًدا  خاه
امةكػـ اإلسػتو ًام امسطةػخف ا ػي ت ػ خمػـ  غ ظُػْر عىػم اإلطػ ؽ ا ػي ت ػ خمػـ  غْةػرض مػي بتًتػً  ال 

 ٓبًإل راد خال بًمرد 
ض ع امسكتخب اممًـ امىخيرض امس ثر بأ   ف ام   ف عىم خىي امػرمض اػم امػدعخ يذا امداً        
سػً  ت ػ اىػـ إم ػي امةكػـ امسطةػخف ا ػي بكىسػ  خاةػدة )؟!!!( ػ ختىًيىػي تىػًي   غر بػً  تً مػـ   ػر

 ٓخال ردا  عى ي ؟!!!  ةرض مي ال إ رادا  
دة ػ امسطةػخف اػم ةكسمػً يػذا خال  ػؾ مف إغوػًؿ امسةكسػ  اإلسػتو ًا   ػ بم وتمػً امىد ػ        

اةػي ت امداًع امىخيرض امسكتخب إغوًال  تًسً  ت خعدـ ع ً تمً بتةب ىي خامرد عى ي بسً  برر إطر 
مـ تتوطف بتًتً  ممذا امداًع امىخيرض ت ػ خمـ تىـ بػي خمػـ تةػط بة ًبػره ػ   ب  عف مف امسةكس  

ا/سػػر امػػذض  سػػتخىب   ػػض عىسػػً  ت ػ خنضػػت اػػم امػػدعخض بم ػػر تببػػر خال ببػػ رة بة ًبػػره 
 ٓىدا  بةؽ امداًع ؿ امىس ـ امةكـ مى بخر امسة ب ىدا  خاإلم 

 



-73- 

 

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
ام ػػػوخض امسبػػػدض  "  امػػػداًع امسسػػػطخر اػػػم سػػػذكرة س دسػػػ  سػػػف امسػػػتمـ يػػػخ تتسػػػ  مىػػػداًع        

مخ تسةبػػي  مخ يػػخ بػػد ؿ ع ػػي إف مػػـ  كػػف نػػد مبػػدض ا مػػً ت ػ خعىػػم امسةكسػػ  بىىسػػ  امسرااةػػ 
خت خؿ كىستمً ا ي ستم كًف ىخير ً  اإذا نةدت عف سخاىمتي كًف ةكسمً س ػخبً  ب بػخر  ة بػي 

 "ٓ 
 ؽٜ٘ ٖٖٔطةف  ٜٔٔػ  ٕٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٔٔ ٔ ٜٔ*    ض 
 ؽ ٖٗ ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٖٓ*    ض 

 
 : ـ لد لؼذ حمىّخ إٌمغ فٝ اٌؼديد ِٓ أحىبِٙب ثأٔٗٚ

سػذكرات كػًف مخ ةػخااظ  سسػت دات ػػػ يػخ تتسػ    ــ" سف امس رر مف امداًع  امسكتػخب           
مىداًع   ام ػوخض  ت ػ  ختىتػـز امسةكسػ   بػأف  تةػرض مػي ا ػرادا خردا  خ ا ال كػًف ةكسمػً سة بػً 

  ٓبًم بخر خا/م ؿ  بةؽ امداًع " 
 ٖٛٚ ــ ٕٛ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ  ٗ  ٖ*       ض                         
 ٜٚ٘ ـ ٓٔٔ ــ ٜٕس  ــ ٜٛٚٔ  ٙ  ٔٔ*       ض                         
 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ  ٔ  ٙٔ*       ض                         
  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس   ــ ٜٙٚٔ  ٔ  ٕٙ*       ض                         
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ ٕٔ  ٙٔ*       ض                         
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ــ ٜٜٙٔ ٕٔ  ٛ*       ض                         

خ ثًبػػت بسػػذكرات داػػًع امطػػًعف   وػػ  امةػػرض ب بػػمً ت ػ م مػػً نػػد تضػػس ت داخعػػً          
ذا ىخير ػ  خداًعػً  ىخير ػً  ىػد ً    ػػمد مػي امخانػع خ سػً ده ت ػ خسػػكخت امةكػـ عػف امتةػرض ممػػ
 امداًع امىخيرض ا رادٌا اخ ردا   بسي بًم بخر امسبطؿ اض  عف االم ؿ بةؽ امداًع  

 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕ ٔٔ*    ض 
 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٕ ٕٔ*    ض 
 ٕٔػ  ٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٔ ٔ*    ض 

مػػم رض اكػػذمؾ ةًاظػػ  امسسػػت دات امتػػم طخ ػػت عىػػم امت ر ػػر امطبػػم ام ػػرعم اإلست ػػً        
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رض ت ػ  إال  مف ال  تىػزم سػف امػداًع امسكتػخب ت بػؿ يػم عسػًده خسػ ده خعسػخده امو ػبدخريً ىزل 
م ؿ ىس ـ بةؽ امداًع امةكـ   ٓمـ  ةرض ممً بتًتً  ال إ رادا  خال ردا  ػ خيذا نبخر خاه

 
 : ـ ٚلد حىّذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

ًعف اػػم إثبػػًت داًعػػي نػػد ى مػػً امطػػ"  خمف كػػًف امثًبػػت سػػف امسسػػت دات امتػػم  ةتسػػد ع        
ً  مػي سػف امسةكسػ  اػم ت ػد سمً اػذمؾ سسػً  ندست س ي بةد ةىز ام ض   مىةكـ خمػـ  كػف سرمبػ

 سػخغ مىسةكسػػ  اإلمتوػػًت ع مػػً ت خمكػػف إذا كػػًف امطػػًعف نػػد تسسػػؾ بمػػذا امػػداًع مسػػًـ امسةكسػػ  
كً ػت امسةكسػ  مػـ مخ ب  تة  ر خىي امرمض اػم امػدعخض خ كًف داًعي ىخير ً  ند ترتب عى ي خ 

تةػػف بتة  ػػؽ يػػذا امػػداًع مخ تػػرد عى ػػي اػػإف ةكسمػػً  كػػخف نًبػػرا  نبػػخرا   ة بػػي بسػػً  سػػتخىب 
 ٓ  ضي " 

 ٜٚٚػ  ٖٗٙػ  ٖػ س  ٕٜ٘ٔ ٘ ٕٓ*    ض 
 : ـ ٚحىّذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

مطػػأ ع ػػي  ةػػد داًعػػً  "  تغسسػػؾ امطػػًعف بدالمػػ  سسػػت دات س دسػػ  س ػػي اػػم  وػػم ركػػف ام        
ذا مـ تىػؽ امسةكسػ  بػًال  إمػم  اميًسً   يػذا امػداًع اػم ىػخيره خمػـ امدعخض خس ثرا  ام سب ره خاه

ً  إمػم غً ػ  تخاىمي  عىم ة   تي خمػـ توطػف إمػم اةػخاه خمػـ ت سػطي ة ػي ختة ػم بتسة بػي بىخغػ
ا/سر ا ي بؿ سكتت ع ي إ رادا  مي خردا  عى ي خمـ تتةدث عف تىؾ امسست دات سع سً  كخف ممً 

م  وػػػم ع بػػػر اممطػػػأ خمػػػخ م مػػػً ع  ػػػت ببةثمػػػً مىػػػًز مف  تم ػػػر خىػػػي امػػػرمض اػػػم سػػػف دالمػػػ  اػػػ
 " ٓامدعخض اإف ةكسمً  كخف سة بً  بًم بخر 

 ٙٗٔػ  ٖٓػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕ ٔٔ*    ض 
 : ـ ٚحىّذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

"  امداًع امسثبت اػم بػوةًت ةًاظػ  امسسػت دات امس دسػ  مىسةكسػ  اإلسػتو ًا   بةػدـ         
ًل ام ػػػ ؾ سةػػػؿ اإلتمػػػًـ  ػػػراوطي ام ً خ  ػػػ  سػػػكخت امةكػػػـ ع ػػػي إ ػػػرادا  خردا  عى ػػػي  بػػػسي إسػػػت و

 ٓبًم بخر امسبطؿ مي " 
 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕ ٔٔ*    ض 

ذ ميػػدر امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي كػػؿ داػػًع امطػػًعف امسبػػدض بًمسػػذكرات سػػًمو  امةػػرض          خاه
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 ٜٜٛٔ ٔٔ ٜسػ  دـ بةًاظػ  امسسػت دات بىىب بمً خبًمت ر ر امطبم ام رعم اإلست ًرض امس ػ
كىي ال بًإل راد خال بًمرد ت خمـ  ةرض مىػداخع امتػم تضػس تمً امسػذكرات ت  ت ػ خمـ  ةرض مذمؾ 

ػػ ال بػًإل راد خال بػًمرد ت ػ اػإف امةكػـ اإلسػتو ًام  كػخف سة بػً  بًم بػخر خاإلمػ ؿ امىسػ ـ بةػؽ 
 ٓامداًع 
 : ـ بع ٚفعبد اإلظزدالياٌمظٛز ٚاإلخالي حبك اٌدف:    ثبِٕبً 

داػػع امطػػًعف ت ػ ا سػػً داػػع بػػي اػػم داًعػػي امسكتػػخب امس ػػدـ مىسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   ت ػ         
بإ ةػػداـ خعػػدـ تػػخاار ركػػف اممطػػأ اػػم ىً بػػي ت ػ خاػػم ب ػػًف ذمػػؾ نػػًؿ بسػػذكرة داًعػػي ا/سًسػػ   

ف امطب ػب مف سػف امة ػًوؽ امتػم ال   ػع ا مػً مػ ؼ ت ػ مػ   ٜٜٛٔ ٔٔ ٖٓ امس دسػ  بىىسػ 
سبةخث ع ً   خرعً   ت خمف بذمي خع ً تي بسر ضي يم ىزل مسًسم سف طسخةي ام مبم ت ػ 

سػف ع ً ػ  خرعً ػ  ت ػ اػإذا كػًف اممطػأ م سم تػي ريػ ف بسػً  بُذمػي خ  دسػي /ف  ىًةي خاه ت ًره اػ
غ ػر امةسػدض عسخسػً  ال ُ وتػرض خال  ىػخز إاتراضػي ت ػ اػإف ذمػؾ مخىػب اػم امسسػوخم   امطب ػ  

سػػف مخراؽ ؽ امخنػػًوع امسػػًب   امسسػػتوًدة ف إعتسػػًامً ُسضػػًد مطبػػًوع ا/ ػػ ًل ػ خمف امثًبػػت خاػػ/
ع ج امسى م عى مً مف امطب ب امسستأ ؼ ) امطًعف ( نًـ بكًا  امخاىبًت امسى ًة عىم عًت ي 
كطب ب مىتمد ر خاؽ ا/بخؿ امطب   امستبة  خعىم مكسؿ خىي دخف مض نبخر مخ إيسػًؿ اػم 

  ٓسىي اداوي مة
ا ػػد اةػػص امسر ضػػ  مكى  ك ػػً خمطىػػع عىػػم امتةًم ػػؿ امطب ػػ  امتػػم مىر ػػت ممػػً خمىػػرض         

سرانبتمً مث ًل امةسى    مت ام كؿ سػً  سكػف مف  ةػدث سػف مثػر عىػم ت وسػمً خنىبمػً مث ًليػً ثػـ 
مخنػػؼ امتمػػد ر بةػػد تسػػًـ امةسى ػػ  امىراة ػػ  خمىػػرض سرانبتمػػً ةتػػم تسػػت إاًنتمػػً بًمدرىػػ  امتػػم 

 ٓسسةت بةخدتمً إمم سر ريً دخف مطر عى مً 
كسػػً تأكػػد امطب ػػب امسػػذكخر سػػف خىػػخد مسػػطخا   ا/كسػػى ف امسستىوػػ  خمعطػػم امسر ضػػ          

ع ًرات امتمد ر بًم سب امس ررة خكذمؾ ع ًر ا/ترخب ف خامة ًر امسرمم مىةضػ ت بًمىرعػًت 
 بخبػ  ام بػب  اممخاو ػ  سػف اتةػ  خنػًـ بإدمػًؿ م ٓامتم تتوؽ سػع امةػرؼ امطبػم امسسػت ر عى ػي 

ا/ ػػػؼ كسػػػً يػػػخ سةتػػػًد اػػػم ةػػػًالت ىراةػػػ  اموػػػـ ثػػػـ نػػػًـ بتخبػػػ ىمً  مىمػػػًز امتمػػػد ر خم بخبػػػ  
  ٓا/كسى ف 
 ٓخةًؿ إدمًؿ ا/ بخب  ام بب  اممخاو   ةدث مىسر ض  ت ىص بًم بب  اممخاو            



-76- 

 

غ ػر طب ةػم مػدمخؿ ىسػـ خيخ عرض خارد ةدخثي ام بةض امةًالت  ت ى  رد اةػؿ         
 ٓبًم بب  اممخاو    غر ب

خ ظرا مدن  امطب ب امسستأ ؼ ) امطًعف ( خمبرتػي اموًو ػ  ا ػد اكت ػؼ يػذا امػت ىص           
 ٓاخر ةدخثي 
ختةًسػػؿ سةػػي سػػر ةً  بت  ػػ   ا/كسػػى ف خاموىػػخت ف عىػػم اموػػخر اةػػًدت امسر ضػػ  امػػم           

 ٓتى ًوم ةًمتمً امطب ة   خبدمت ام امت وس ام
 ٓخع دسً خبىت امم امسستخض امسطىخب سف امتمد ر بدم امىراح ام ىراةتي            
خت ىػػػص ام ػػػةب اممخاو ػػػ  امػػػذض ةػػػدث مىسر ضػػػ  امسػػػذكخرة مسػػػر عرضػػػم  ُ ةغػػػْد سػػػف            

  ٓامسضًعوًت امس بخم  مىتمد ر خال  سكف مطب ب امتمد ر امت ب  بي مخ س ع ةدخثي 
 

سػػؿ سةػػي امسسػػتأ ؼ ) امطػػًعف ( خا ػػً م بػػخؿ امطب ػػ   ختػػـ امسػػ طرة عى ػػي ت          خنػػد تةً        
خيػػػذه امسضػػػًعو  امتػػػم تةػػػدث عػػػًدة مث ػػػًل امتمػػػد ر ال تسػػػتىـز مض رعً ػػػ  طب ػػػ  مًبػػػ  ع ػػػب 

 ٓامةسى   
خبًمتػػػًمم اػػػإف عػػػدـ ن ػػػًـ امسسػػػتأ ؼ ) امطػػػًعف ( بخضػػػع امسى ػػػم عى مػػػً اػػػم امة ً ػػػ          

  ٓت ب را س ي كسً ىًل بت ر ر امطب ام رعم امسراؽ بً/خراؽ امسركزة ال ُ ةد 
خمابػػػػ  عػػػػف ذمػػػػؾ ت ر ػػػػر كب ػػػػرض اال طبػػػػًل ام ػػػػرع  ف امسػػػػًب  ف اإلست ػػػػًرض ا/سػػػػتًذ         

و ػً مض مطػأ    سكػف  سػػبتي امػدكتخر سةسػد امةرانػم خا/سػتًذ امػدكتخر سةسػػخد امةو ػم خامىػذ ف  
 ٓامستمـ ام يذه امرةى   مىطب ب
اًمثًبػػت مف امطب ػػب امسسػػتأ ؼ امسػػذكخر نػػد نػػًـ بةػػد إىػػرال امػػ ـز ت ػ بػػإمراج ا بخبػػ          

ام بب  اممخاو   بةد مف تأكد سف عدـ خىػخد تىسػع دسػخض مخ  ز ػؼ اػم سخضػع امىراةػ  خبةػد 
عخدة ردخد اموةؿ امطب ة   مىسى م عى مً سف ة ث امبىع خامكة  خامةركًت اإلراد ػ   امطب ة ػ  

ٓ 
ذا خااػػؽ عىػػم   ىمػػً امػػم ةىػػرة ممػػرض ة ػػث اسػػتسر اػػم سرانبتمػػً خال ةػػظ اسػػت رار  خممػػ        

ةًمػػػ  امضػػػمط خام ػػػبض خعػػػدـ خىػػػخد  ز ػػػؼ اػػػم سخضػػػع امةسى ػػػ   خممػػػذا خااػػػؽ عىػػػم سمًدرتمػػػً 
مىة ػًدة بةػد ظمػر ذمػؾ ام ػػـخ     إمػم س زممػً امػذض ذيبػت إم ػػي سػى س  سةًاػًه ال ت ػكخ سػػف مض 

ال  مسً مرىت خمسً ممرىمً  ذخخيً !    خاه
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خعىم ذمؾ  ا   خىد مض مطأ   سكف  سػبتي امػم امسسػتأ ؼ طب ػب امتمػد ر اػم كًاػ          
اممطخات    امتم متبةمً س ذ بدل امتمػد ر خةتػم تسػًـ إاًنػ  امسر ضػ   ػ  خا  طةػت بػىتي بمػً 
بتسػػػًـ اإلاًنػػػ  خسمًدرتمػػػً امة ػػػًدة  بػػػةب  ميى تمػػػً خذمػػػؾ خاػػػؽ سػػػً ت ضػػػم بػػػي خاىبػػػًت طب ػػػب 

 ر خال  خىد  بم  ت ب ر سف ىً بي كسػً ذيػب إمػم ذمػؾ  ت ر ػر امطب ػب ام ػرعم  عىػم امتمد
مػػ ؼ امخانػػع  ة ػػث كً ػػت امسى ػػم عى مػػً ع ػػد سمًدرتمػػً امة ػػًدة اػػم ةًمػػ   إدراؾ تػػًـ مىسكػػًف 
خامزسػػًف بًإلضػػًا  امػػم اسػػت رار ام  ًسػػًت امة خ ػػ  سػػف  ػػبض خضػػمط امػػدـ خامخنػػخؼ خامةركػػ  

 ٓل خكًف امت وس طب ة ً خال تخىد م   م زا  دسخ   خت ًخمت كخبً سف  امسً
ختخاارت بذمؾ ام رخط امخاىب تخااريً  ممرخىمً سػف امة ػًدة  خضػسًف سػ ستمً خاػؽ         

  ٓا/بخؿ خام خاعد امطب   امستبة  
 

خسػػف كػػؿ سػػً ت ػػدـ  تبػػ ف م ػػي مػػـ   ػػع سػػف امطب ػػب امسسػػتأ ؼ مض نػػدر سػػف اممطػػأ  اػػم         
مستبةػ   د راعػم اث ػًل تمػد ر امسى ػم عى مػً خةتػم إاًنتمػً كًاػ  ا/بػخؿ امطب ػ  امدال عسىي خن

خال ع ػػػًب إل توػػػًل ركػػػف  اممطػػػأ  اػػػم ىً بػػػي امسخىػػػب مسسػػػوخم تي  خسػػػف ثػػػـ اػػػ  سسػػػوخم   عى ػػػي
  ٓامى ًو   

خمست ر نضًل ام  ض عىم مف اممطأ غ ر امةسدض يخ ام ؿ امستمـ ع د تبراي ػ بخاىبًت    
إمػػػم ةػػػدخث ر امتػػػم  ورضػػػمً  ام ػػػً خف خعػػػدـ ة ىخمتػػػي دخف مف   ضػػػم تبػػػراي امة طػػػ  خامةػػػذ

 ٓخيم امخاًة مخ ا/بًب  ام ة ف كًف ام إستطًعتي ذمؾ خسف خاىبي ام ت ى  االىراس   
  ٕٜػ  ٜٔػ  ٘ٔػ سج امسكتب امو م ػ س  ٜٗٙٔ ٔ ٕٚ*    ض 
  ٖٕٚص  ٖٕٔرنـ  ٖػ سج ام خاعد ام ً خ    ػ ج  ٖٜٗٔ ٕ ٕٙ*    ض 

*   ػػرح امة خبػػًت ػ ام سػػـ اممػػًص ػ مىػػدكتخر سةسػػخد  ى ػػب ةسػػ م ػ طبةػػ  
 خسًبةديً  ٕٓٗص  ٜٙٛٔ

) ب بػػي عػػف سػػذكرة داػػًع امطػػًعف ا/سًسػػ   امس دسػػ  مىسةكسػػ  اإلسػػتو ًا       
 ( ٜٜٛٔ ٔٔ ٖٓبىىس  

*          *          * 
 

ت امسػذكرة سػًمو  امب ػًف خام ب ًف عدـ بة  سً ذيػب إم ػي امطب ػب ام ػرعم ت ػ مخرد        
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مف سػً ذيػب إم ػي امطب ػب ام ػرعم ال  سػت د إمػم مسػًس خانةػم سػد د ت ػ بةػد اف ثبػت بًمػدم ؿ 
ام ػػًطع خبػػإنرار امسدع ػػ  خزخىمػػً  بأ مػػً غػػًدرت امة ػػًدة ع ػػب اىػػرال امىراةػػ   خةًمتمػػً عًد ػػ  

ةسى ػػ  خةتػػم ام ختسػػس  بسمًدرتمػػً كسػػً م مػػً مػػـ تةػػًف سػػف غ بخبػػ  اػػم مض مةظػػ   مػػ ؿ إىػػرال
  ٓسف سست وم مـ امسبر  ف  خسست وم ام  ؿ بدراخض  دمخممً  خمرخىمً

ختأ ػػد ذمػػؾ بسػػً ىػػًل بت ر ػػر ا/سػػتًذ امػػدكتخر است ػػًرض ا/سػػراض امةبػػب   بسست ػػوم         
م  ص ام  ؿ بدراخض ت خامذض خرد بي مف ةدخث امسضًعو  مىسر ض  بسبب تةرض م  ً امس  

مخ ا/كسى ف امخابؿ مىس  يخ عرض ةًد  كخف سةي س دسًت خاضة  امدخرة امدسخ   امسم   
اػػم خنتػػي خاػػم ة  ػػي خسًىػػًل بت ر ػػر سست ػػوم مـ امسبػػر  ف بػػأف  ره اث ػػًل امىراةػػ  خ ظمػػر تػػأث

ذ مػػـ   ٜٜٙٔ ٜ ٛامسى ػػم عى مػػً كً ػػت  تةػػرؾ مطراامػػً امسػػوى   ع ػػد دمخممػػً بػػبًح  ػػـخ  خاه
سػػف ةًمػػ  امسى ػػم عى مػػً مث ػػًل امىراةػػػ   تظمػػر   ػػ  س ػػدسًت متىػػؾ امسضػػًعو  كسػػً يػػخ ثًبػػت

خبةديً خي د مرخىمً سف امة ًدة خيم ام تسًـ خع مً بةب  ذخ مً ت      اإ ي السةػؿ مىػربط 
  ٓب ف تىؾ امسضًعو  ختمد ر امسى م عى مً امذض تـ بسةرا  امستمـ امسستأ ؼ 

بةػػد سمًدرتمػػً  ضػػًؼ امػػم سػػً ت ػػدـ مف ةًمػػ  امسى ػػم عى مػػً ظىػػت عًد ػػ   خسسػػت رة          
  ٓع ًدة امطب ب امىراح بةد إىرال امىراة  عىم سدض مربة  م ًـ كًسى  

خمـ  تظمر عى مػً امسضػًعوًت  امسػدعم بمػً  اال اػم  مً ػ  ام ػـخ امرابػع خاكتسىػت اػم         
ام ـخ امسًدس إال م مً مػـ تكػف اػم غ بخبػ   خبًمتػًمم مػـ تسػتىـز ةًمتمػً ع ً ػ  طب ػ  سمببػ   

 ًؾ سً  سػتدعم إدمًممػً امة ً ػ  امسركػزة بًمسست ػوم سػخال سػف اموتػرة امتًم ػ  سبً ػرة خمـ  كف ي
 ٓإلىرال امىراة  مخ بةديً بأربة  م ًـ 

ختأكد ذمؾ بسً اسورت ع ي ا/ ة  امس طة   عىم امس  خامتػم مظمػرت مىػخه سػف م ػ           
 ٓ ثًر 

 
د امىراةػػػػ  بإمتمػػػػًب الة ػػػػً  بةػػػػ خممػػػػذا بػػػػًت سػػػػف امس كػػػػد مف امسى ػػػػم عى مػػػػً مبػػػػ بت         

مدض إمػػم ةػػدخث امتمػػًب اػػم  ىػػخيره  خيػػم ةًمػػ  سرضػػ    سسػػت ى  خال ع نػػ  ا رخسػػم بػػًمس  
ممً بةسى   امتمد ر امتىأىرايً امطب ب امسستأ ؼ ت خيذه يم ام ت ى   امتم مىص إم مً امت ر ر 

 سػػت د إمػػم مبػػخؿ  االست ػػًرض مكب ػػرض مطبػػًل امطػػب ام ػػرعم  اػػم ت ر ػػره امس ػػًر إم ػػي خامػػذض
سػػتدالؿ سػػد د س بػػخؿ ت  ضػػًؼ إمػػم سػػً ت ػػدـ مف  سػػد دة  تتوػػؽ خس ػػدسًتمً اػػم س طػػؽ سػػًو  خاه
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ت ر ر امطب ام رعم امرسسم مـ  ستبةد ةدخث تىؾ امسضًعوًت   امتم مغمغْست بًمسى م عى مػً 
 ٓ ت ى  ةدخث امتمًب س كرخبم 

ى    ص ا/كسى ف مىت  ج ام ةبم بؿ مخرد بت ر ره مف ذمؾ امضرر اسً مف  ةدث  ت         
  ٓمخ  ت ى   امتمًب س كرخبم 

خعىػػم ذمػػؾ  اػػأف امطب ػػب ام ػػرعم امرسػػسم  مػػـ   طػػع  اػػم ت ر ػػره بًمسػػبب امسبً ػػر          
امػػذض مدض امػػم امسضػػًعوًت امتػػم امسػػت بػػًمسى م عى مػػً بةػػد امىراةػػ   بأربةػػ  ا ػػًـ بػػؿ مىػػًز 

 ٓكسى ف  ةدخثمً سف اإلمتمًب امس كرخبم مخ   ص ا/
 

خسػف امس ػػرر اػم يػػذا امبػدد مف امسسػػوخم   امى ًو ػ  ال ت ػػًـ إال عىػم ا/دمػػ  ام ًطةػػ           
امتػػم  ثبتمػػً امػػدم ؿ امُسْةتبػػر خال ت سػػس بػػًمظف خاإلةتسػػًؿ عىػػم اموػػرخض خاإلةتسػػًالت  زسػػ امىً

 ٓخاإلعتبًرات امسىردة 
 ؽ  ٙٗ  مس  ٚٛٓٔػ  طةف  ٕٖٔص  ٕٛرنـ  ٕٛامس    ٜٚٚٔ ٔ ٕٗ*   ض 
 ؽ  ٘٘س    ٘ٔٙطةف   ٛٚٛص  ٛ٘ٔرنـ   ٖٙامس    ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٚٔ*   ض 

خسػػف امس ػػرر مػػذمؾ مف ام ػػًرع امى ػػًوم ال  ةتػػرؼ ب ػػراوف اممطػػأ ت خمطتػػي اػػم ذمػػؾ          
سمتىو  عف مط  ام ًرع امسػد م ت ختسػت د مطػ  ام ػًرع امى ػًوم امػم سبػدم  مبػ   امسػوخم   

بػؿ  تةػ ف اثبػًت ذمػؾ اممطػأ   ٓ وترض مطأ  سػف إرتكػب اةػ    امى ًو     ختطب  ً مذمؾ ت ال
ت  خامسكىػؼ بًإلثبػًت يػخ سػػىط  اإلتمػًـ ت اػًف مػػـ  ثبػت مطػأ امسػػتمـ تة ػ ف عىػم ام ًضػػم مف 

 ٓ بروي ت دخف مف  كىوي بًثبًت م ي مـ  أت مطأ  
   ٗٔٗػ ص  ٙٛٚٔ*   رح امة خبًت ػ ام سـ اممًص ػ مىدكتخر  ى ب ةس م ػ ط 

 ٖٓٓػ  ٕٛٗػ رنـ  ٕػ  سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ػ ج ٖٜٔٔ ٗ ٖٕض *    
 ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٖٓ*    ض 

خنضػػت سةكسػػػ  امػػػ  ض  اػػػم امةد ػػػد سػػػف مةكًسمسػػػً بػػػأف اممطػػػأ  اػػػم ىػػػراوـ اممطػػػأ           
 غ ر امةسدض ال وترضت خمف س س  امةكـ  بًإلدا ػ  اػم امىػراوـ غ ػر امةسد ػ  س ػرخط  بب ػًف

  ت ػ  خاػم ةكػـ ممػػً ت ػخؿ سةكسػ  امػ  ض :  "   ىػب مسػػ س ٓركػف اممطػأ خامتػدم ؿ   عى ػي 
مف  ب ف ع بر اممطأ امسرتكب خمف  خرد امػدم ؿ عى ػي سػردخدا  امةكـ ام امىراوـ غ ر امةسد   
خم ي  ىػب مػذمؾ عىػم امةكػـ مف  سػتظمر  نػدر امة طػ   ٓٓإمم مبؿ بة   ثًبت بً/خراؽ 
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ةػػػػد امطػػػػًعف عػػػػف  إتمًذيػػػػً خسػػػػدض امة ً ػػػػ  امتػػػػم اًتػػػػي بػػػػذممً خك و ػػػػ  سػػػػىخكي  امكًا ػػػػ   امتػػػػم ن
خامظرخؼ امسة ط  خامبػى  ب  مػً خبػ ف امةػًدث م تسػ م سػف بةػد ب ػًف     سػدض نػدرة امطػًعف 
ام يذه امظرخؼ  عىم ت اػم امةػًدث ت  خمثػر ذمػؾ كىػي عىػم ن ػًـ مخ عػدـ ن ػًـ ركػف اممطػأ 

ً ت ػ  خمف امةكـ إذ مغوػؿ ب ػًف سػً ت ػدـ  كػخف سة بػً  بًم بػخر ختخاار رابط  امسبب   مخ  إ توًوم
 سسً  ستخىب   ضي "  

 ٗٔٔػ   ٘ٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٔ ٖٕ*      ض 
 

ــأْ         ــٕمغ ث ــخ اٌ ــذ حمىّ ــب لؼ "  بػػة   امةكػػـ اػػم ىر سػػ  ام تػػؿ  اممطػػأ  :  وّ
خسػػً كػػًف   تسػػتخىب ب ػػًف  خنػػًوع امةػػًدث خك و ػػ  ةبػػخمي خك ػػي اممطػػأ امس سػػخب إمػػم امسػػتمـ

عى ي سخنوي خسخنؼ امسى م عى ي ة ف خنخع امةًدث ت ػ  خمف إعتبًر سمًموػ  ام ػخا  ف خامىػخاو  
خا/ ظسػػػ   مطػػػأ  اػػػم ىر ستػػػم ام تػػػؿ  مخ اإلبػػػًب  اممطػػػأ س ػػػرخط بػػػأف تكػػػخف امسمًموػػػ  يػػػم 
بذاتمً سبب امةًدث ت خمف إس ًد رابط  امسبب    تطىب إس ًد ام ت ىػ  إمػم مطػأ سةػدد مىىػً م 
خمف مطأ امسى م عى ي   طع رابط   امسبب    ستم إستمرؽ مطأ امىػً م ت  خمف سىػرد ام  ػًدة 
بسػػرع  خسبػػًدس  امسى ػػػم عى ػػي ال كوػػػم مإلدا ػػ  إذا مػػػـ  بػػ ف امةكػػػـ سػػدض نػػػدرة امطػػًعف اػػػم 
امظرخؼ امتم خنع ا مً امةًدث عىم ت ام خنخعي خسخنؼ امسى م عى ي خسىخكي   خمثػر ذمػؾ 

 ٓمطأ خرابط  امسبب   " ام ن ًـ رك م ام
 ٓٔٛػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٖ*    ض 

) ب بػػي عػػف سػػذكرة داػػًع امطػػًعف ا/سًسػػ   امس دسػػ  مىسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   بىىسػػ    
ٖٓ ٔٔ ٜٜٔٛ ) 

*          *          * 
خاػػػم سػػػذكرة داػػػًع امطػػػًعف امس دسػػػ  مىسةكسػػػ  اإلسػػػتو ًا   اتػػػرة ةىػػػز امػػػدعخض مىةكػػػـ         
 ف ت ػ  ت مضػػًؼ إثبًتػػً  إل توػػًل اممطػػأ ت ػ مف امسدع ػػ  خزخىمػػً  تىػػًي ٜٜٜٔ ٔ ٗمىىسػػ  

ب خمػػـ  ػػتوطف امةكػػـ امسسػػتأ ؼ إمػػم "   طػػ   امسةػػز  "  اػػم ت ر ػػر امطػػختىًيػػؿ اإلتمػػًـ ت ػ  
 ا ي  بً : ػام رعم امرسسم امذض خرد  

امسسكػػػػف            "  اػػػػأف  امتم ػػػػرات  امتػػػػم ةػػػػدثت  مىسػػػػذكخرة بسػػػػبب   ػػػػص ا/كسػػػػى ف سػػػػف         
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) مض دخف ىػػـز ( مف تػػ ثر عىػػم سركػػز ت ظػػ ـ امةػػرارة بػػًمس  ت ػ مخ   ت ىػػ  ةػػدخث امتمػػًب 
 ٓس كرخبم  سخال كًف  ام سخضع امةسى    مخ سف ب رة بد د   غ ر ظًيرة بىسـ امسػذكخرة 

 " 
خسة ػم ذمػؾ  ت بخضػخح خاضػ  بػر   ت ػ  ال سخضػع ا ػي مىىًىػ  مخ اىسػو  ت ػ  مف        

 امت ر ر امطبم ام رعم امرسسم ت ػ طرح إةتسًم ف ت ػ خمـ  ىـز بخاةد س مسً : ػ 
خيػخ إةتسػًمم ) ب خمػي سػف امسسكػف ( ػ مف تكػخف " امتم ػرات " امتػم ةػدثت    اإلحزّبي األٚي

  ٓمىسدع   بسبب   ص مكسى ف مثر عىم سركز ت ظ ـ امةرارة بًمس  
  ى  ةدخث امتمًب س كرخبمات  " ام ة    "   تمف تكخف يذه " امتم ر   : اإلحزّبي اٌثبٔٝ

بىسـ ظًيرة سخال كًف ام سخضع امةسى    مخ سف  ب رة بد د    غ ر 
 "  ٓامسذكخرة 

 
خسً تتىًيىي امسدع   خزخىمػً ت ػ  خسػر عى ػي ختىػًخزه اإلتمػًـ ت ػ  خمػـ  ػتوطف ام ػي            

ي اإلسػػػتدالؿ  ختةد ػػػد  ع نػػػ  امةكػػـ امسسػػػتأ ؼ ت ػ  مسػػػر ةًسػػػـ خىػػخيرض خسػػػ ثر عىػػػم خىػػػ
امسػبب   ػ خيػم امسةػؾ ػ اػم امػدعخض ت ػ مبخبػً  مف يػذا اإلةتسػًؿ امثػً م امػذض مخرده ذات 
امت ر ػػر امطبػػم  ام ػػرعم امرسػػسم ت ػ  يػػخ امستوػػؽ سػػع بػػًنم ة ػػًوؽ امػػدعخض امتػػم ت ػػخؿ مف 

ال مسػً امسدع    " مرىت "  بةد  ظمر  ـخ امةسى   سى س   سةًاًة  ػ سًورة  عىم نػد س مً ت ػ خاه
مرىت خمسػً ممرىمػً  ذخخيػً ػ خب  ػت بس زممػً    اػم ةًمػ  عًد ػ  سسػت رة  خسػط ميىمػً  اربةػ  

ت ػ  خسضػم بػ   ػكخض   ٜٜٙٔ ٜ ٖم ػًـ كًسىػ   بػ   ػكخض ت ػ اسػض بػ   ػكخض بػًنم  ػـخ 
خسضػػم بػػ   ػػكخض   ٜٜٙٔ ٜ ٘ت ػ خسضػػم بػػ   ػػكخض كًسػػؿ  ػػـخ  ٜٜٙٔ ٜ ٗكًسػػؿ  ػػـخ 
ت ػ خيخ ام ـخ امػذض اتبػىت ا ػي ميى ػ  امسدع ػ   ٜٜٙٔ ٜ ٚت ثـ  ـخ  ٜٜٙٔ ٜ ٙكًسؿ  ـخ 

بًمطب ػػب  امىػػراح سػػس ر م ػػ س امػػذض مىػػرض ممػػً امىراةػػ  ت ػ اةًديػػً بػػًمس زؿ ت  ة ػػث خىػػد 
( ت ػ خاػػػػم ةًمػػػػ  يبػػػػخط خىوػػػػًؼ تػػػػػ اخبػػػػؼ ممػػػػً سضػػػػًدا  ة خ ػػػػً  ٜٖةرارتمػػػػً  سرتوةػػػػ  )

إمػم  ٜٜٙٔ ٜ ٛامطب ب امىراح اػم ام ػـخ امتػًمم خسموضًت ةرارة  ت ػ اىسً مـ تتةسف   ىمً 
بػدراخض ت ػ  بػ  ميى تمػً  إمػم سست ػوم ام  ػؿ سست ػوم مـ امسبػر  ف ت ػ خس مػً بػذات ام ػـخ برغ

 ٓخامتم  دمىتمً خاع   سدرك  دخف غ بخب  
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سبًةب مىةسى   امىراة ػ  خيذه امخنًوع امىخير   ت ػ  خا  طًع امبى  ب ف امتمد ر  ام        
خبػػ ف  "  امتم ػرات  "  امتػػم طػرمت  عىػػم امسدع ػ   بةػػد مربةػ   م ػػًـ كًسىػ  سػػف مرخىمػػً   ت ػ

ب ـخ امىراةػ  سػى س  سةًاػًة  سػًورة عىػم نػدس مً ت ػ   طػع بػأف  سػً مةػؽ بمػً خطػرم عى مػً إ سػً 
ت ػ  ٜٜٙٔ ٜ ٖكًف /سػر طػًرئ س بػت امبػى   بةسى ػ  امتمػد ر امتػم بػًةبت امىراةػ   ػـخ 

مثً م امذض مخرده ذات امت ر ر ام رعم امرسسم يػخ امس كػد ت ػ خمف سػرد يػذه  "  خمف اإلةتسًؿ ا
بةػػد امىراةػػ  بةػػدة م ػػًـ خيػػخ إمتمػػًب س كرخبػػم مخ ت " سػػف ثػػـ يػػخ مسػػر الةػػؽ طػػًرضل امتم ػػرا

ا رخسػػم بسخضػػع امةسى ػػ   مخ  سػػف بػػ رة  بػػد د     غ ػػر ظػػًيرة بًمىسػػـ  ةسػػبسً مخرد ذات 
  ٓ امت ر ر امطبم ام رعم امرسسم

 
  كد ذمؾ م ضً ت ػ  مف  " االةتسًؿ " امذض تب ًه امةكـ دخف مف  توطف إمم اإلةتسًؿ         

امثً م امذض مخراه ذات امت ر ػر ام ػرعم امرسػسم ت ػ يػخ ػ خكسػً نػًؿ ا/سػتًذ امػدكتخر إست ػًرض 
 ػػدـ ا/سػراض امةبػػب   بسست ػػوم ام  ػؿ بػػدراخض ت ػ خامت ر ػػر  امطبػم ام ػػرعم  اإلست ػػًرض امس

سػػف امسػػتمـ ت ػ يػػذا  " اإلةتسػػًؿ " امػػذض تب ػػًه امةكػػـ  دخف اإلةتسػػًؿ امثػػً م يػػخ عػػرض ةػػًد 
بسة م مف مي س دسًت خمعراض ةًدة ظًيرة خسةًبرة مث ًل امىراة  ذاتمً ت سسً  ت   مىطب ب 
ال بػً ت امىراح مف  ةً  ي موخره ت ػ  خمف  ةدؿ    سف ثـ عػدخال  خاىبػً  عػف إىػرال امىراةػ  ت ػ خاه

امىػػػراح سسػػػوخال عػػػف إىػػػرال امىراةػػػ  بػػػرغـ خىػػػخد  يػػػذه ا/عػػػراض امةػػػًدة امسستػػػدة مىت ىبػػػًت 
 ٓبًم بب  اممخاو    ت ى  إدمًؿ م بخب  امتمد ر 
 ) ب بي عف سذكرة داًع امطًعف امتكس ى   امس دس   

 ( ٜٜٜٔ ٔ ٗاترة ةىز امدعخض مىةكـ مىىس  
*          *          * 

ذ امثًبػػت          بػػًمةكـ اإلسػػتو ًام امسطةػػخف ا ػػي ت ػ م ػػي إتمػػذ م وسػػي مسػػبًب مًبػػ  خمػػـ خاه
 تمذ مسبًب ةكػـ اخؿ درىػ  مسػبًبً  مػي ت ػ اإ ػي مػـ  ةػرض ممػذا امػداع امىػخيرض ال بػًإل راد خال 
بًمرد ت ػ ا/سر امذض  ة بي بًم بػخر خاإلمػ ؿ بةػؽ امػداًع ػ خستػم كػًف ذمػؾ ت ػ خكػًف امةكػـ 

ا/مذ بت ر ر امطب ب ام رعم ت ػ دخف مف  توطف مة   ػ  سػً خرد ا ػي  امسطةخف ا ي ند إعتسؼ
ت ػ خدخف مف  تببر مخ   ًنش بًنم امت ًر ر امطب   ت ػ خدخف مف  توطف مىة ًوؽ امثًبت  خ/دم  
ام وػػم خال مخانػػع سػػً إعتسػػوي سػػف ت ر ػػر امطػػب ام ػػرعم دخف توطػػف خال إةًطػػ  بة   ػػ  سةتػػخاه 



-83- 

 

ت داًع امطًعف سف خانع  ذمؾ امت ر ر خ ص عبًراتي امبػر ة  خعىم  ةخ سً مخضةتي سذكرا
ت اػػػإف امةكػػػـ  كػػػخف نػػػد عًبػػػي م ضػػػً  اسػػػًد اإلسػػػتدالؿ   اضػػػ   عػػػف ام بػػػخر خاإلمػػػ ؿ بةػػػؽ 

 ٓامداًع 
 : ـ اٌمظٛز ٚاإلخالي حبك اٌدفبع ٚفعبد اإلظزداليًب  :  ربظؼ

ي ا/سًسػ   امس دسػ  مىسةكسػ  داػع امطػًعف ت ػ ا سػً داػع بػي ت ػ ختضػس تي سػذكرة داًعػ        
ت ػ بةدـ تخاار رابط  امسبب   ب ف عسى   امتمػد ر امتػم نػًـ  ٜٜٜٔ ٔٔ ٖٓاإلستو ًا   بىىس  

 بمً امطًعف خا/ضرار امتم مة ت بًمسدع   ت ػ خام ب ًف ذمؾ مخردت امسذكرة سً  بي : ػ
ؿ غ ػر امخانػع ػ بةػدخث " اف امثًبػت بػً/خراؽ م ػي عىػم اػرض امتسػى ـ ىػدال  ػ خامىػد         

ضػػررمىسى م عى مػػً ت اػػإف يػػذا امضػػرر ال ع نػػ  مػػي بػػإىرالات امتمػػد ر امتػػم نػػًـ بمػػً طب ػػب 
 ٓامتمد ر كًسؿ ام ًس ىبراو ؿ ) امسستأ ؼ ( 

 
" ة ػػػث  ثبػػػت م ػػػي مػػػـ   ػػػـ بتمػػػد ر امسى ػػػم عى مػػػً اال بةػػػد مف تأكػػػد سػػػف سػػػ س  ام ىػػػب        

خادمػًؿ  ًٓدة ختـ ة  مً بًمىرعًت امس ًسػب  خام زسػ  خامبدر خامضمط خام بض بًمطرؽ امسةت
ا بخب  ام بب  اممخاو   سف اتة  ا/ ؼ خةدث ممً ت ىص بًم ةب اممخاو   بةد إدمًؿ ا/ بخبػ  
خيػػخ مسػػر خارد اػػم بةػػض امةػػًالت ختةًسػػؿ سةػػي امسػػتمـ اػػم ة  ػػي بت وػػ   ا/كسػػى ف خاموىخثػػًف 

امتى ػػًوم ابً ػػر امىػػراح ىراةتػػي ثػػـ تػػـ اعطًومػػً خعػػًدت اػػخرا  امػػم طب ةتمػػً خبػػدمت اػػم امتػػ وس 
ا/دخ ػػ  امسمدوػػ   خامسسػػك    متمدوػػ  الالـ امتػػم تبػػًةب سرةىػػ  اإلاًنػػ  خظىػػت بًمة ػػًدة اػػم 

  ٓيدخل م طسو ًف إمم عدـ  ز ؼ مخمم 
" خبذمؾ تست امىراة  عىم  ةخ طب ةػم خسػى ـ ختسػت ااًنتمػً بًمتأكػد سػف عػخدة  ردخد        

 ػػػ  سػػػف ة ػػػث امبىػػػع خامكةػػػ   خةركػػػ  امةضػػػ ت  امطب ة ػػػ  خاإلسػػػتىًب  امةرك ػػػ   اموةػػػؿ امطب ة
خامةسػ   مىس بمػًت ختػـ امػراج اال بخبػ  اممخاو ػ   خمرىػػت إمػم ةىػرة االاًنػ  خظىػت بمػً بةًمػػ  

خغػػًدرت امة ػػًدة بةػػػد  ٓيًدوػػ  خسسػػت رة سػػف ة ػػث امضػػمط خام ػػػبض خامتػػ وس خامةًمػػ  امةًسػػ  
ف امكًسؿ مةًمتمً ة ث طىبت سمػًدرة امة ػًدة ب وسػمً خسػ را عىػم ظمر ذات ام ـخ بةد االطسو ً

  ٓندس مً 
 



-84- 

 

" خيػػذه امةًمػػػ  امتػػػم كً ػػػت عى مػػػً امسى ػػػم عى مػػػً خنػػػت مرخىمػػػً سػػػف امة ػػػًدة ت كػػػد مف        
امت ىص بًم ةب اممخاو   امذض ةدث ع د ادمًؿ اال بخ   ام زس  مىتمد ر بًم بب  اممخاو ػ  مػـ 

 ًٓمسر ض  امسذكخرة  كف  مي مض اثر ضًر ب
"  خاف  ثًره نػد زامػت بةػد اف تةًسػؿ سةػي امطب ػب امسػتمـ عػف   ظػ  خسمػًرة خمبػرة سسػً        

ثػـ نػًـ مدض امم عخدة امت وس امتى ًوم  خامطب ةم مىسى م  عى مػً بت وػ   االخكسػى ف خاموىخثػًف 
 ٓبًمبدل ام اإلىرال بةد مف إطسأف إمم س س  امةًم  ذاتمً تسس  مي امىراح بًىرال امىراة  

ال امةسى ػ  خاػم كًسػؿ " كسً  دؿ  مرخىمً سى س  خاع   خع ً  كًس   بةػد ظمػر  ػـخ اىػر        
كػؿ ذمػػؾ سػف  ز ػػؼ مخ ن ػمل خاػم ةًمػ  يػػدخل ػ خاػم ةًمػ  بػػة   سسػت رة خال تةػً م  ةركتمػً

ة ب وسػػمً كسػػً مف طىبمػػً  سمػػًدرة امة ػػًد ٓعىػػم سػػ س  امىراةػػ  خامتمػػد ر  ػػدؿ دالمػػ  نًطةػػ  ػ 
 ٓمسًـ ميىمً   طع  خ ىـز بس س  ةًمتمً خاست راريً 

" كسػػً تأكػػد عػػدـ ةػػدخث م ػػ   ثػػًر ىً ب ػػ  مىسى ػػم عى مػػً  ت ىػػ  ت ىػػص ام ػػةب اممخاو ػػ         
مث ػػًل امتمػػد ر خامػػذض اسكػػف امسػػ طرة عى ػػي اػػم امةػػًؿ بسةراػػ   طب ػػب امتمػػد ر امسسػػتأ ؼ كسػػً 

ب ب امىراح مخ مض طب ػب  مػر عىػم سػدض مربةػ  م ػًـ سىؼ امب ًف سف عدـ اتبًؿ ميىمً بًمط
الة   عىم إىرال امىراة  إلبدال مض  كخض سف ةًم  غ ر عًد   ت خيخ سً   طع بأف ةًمتمػً 
ظىػػػت سسػػػت رة خطب ة ػػػ  خال تث ػػػر مض نىػػػؽ ةتػػػم  مً ػػػ  ام ػػػـخ امرابػػػع سػػػف ة ػػػث إتبػػػؿ ميىمػػػً 

 ٓ مً بًمطب ب امىراح م ب غ عف االعراض ا/مرض امتم ظمرت عى
اػػم  مً ػػ  ام ػػـخ امرابػػع  " خيػػذه ا/عػػراض امتػػم ظمػػرت الة ػػً  عىػػم امسر ضػػ  امسػػذكخرة       
 ٓؽ ا/بخؿ امطب   امبة ة  خامستةًرؼ عى مً ػال ع ن  ممً بتمد ريً امذض تـ خا مىىراة 
ًب ام ػػػػةب اممخاو ػػػػ  " خنػػػد نػػػػًـ امطب ػػػػب امسسػػػػتأ ؼ بًمتةًسػػػػؿ سػػػع امػػػػت ىص امػػػػذض ابػػػػ       

عىسً بأف يذا امػت ىص   ٓعىم مكسؿ خىي خخاؽ ا/بخؿ امطب   امستبة  كذمؾ ى مً مىسى م ع
مسػر خارد سػأمخؼ اػم بةػػض امةػًالت  خمػـ تسػور ع ػػي م ػ   ثػًر ىً ب ػ  بػػؿ زامػت  ثػًره بةػػد مف 
خاىممً امطب ب امسستأ ؼ ام امةًؿ خبًالسىخب  امطبػم امبػة   دخف ثسػ  ممطػًل مخ ايسػًؿ 

 ٓمخ ت ب ر 
كػػًف ا/سػػر عىػػم مػػ ؼ ذمػػؾ مسػػً منػػدـ امىػػراح عىػػم إىػػرال امةسى ػػ  ت ػ خمكً ػػت " مػػخ        

اإلبػًب  مػخ تىًيىمػً امىػراح سبػًةب  مىسر ضػ  اػم مةظػ  مرخىمػً سػف ةىػرة امةسى ػًت خنػػد 
تسػػتدعم رعً تمػػً بإةػػدض امسست ػػو ًت مخ بمراػػ  امة ً ػػ  امسركػػزة ت ػ  خمكػػف ةًمتمػػً بةػػد إىػػرال 
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خكً ػت خاع ػ  تتةػرؾ ت ػ  خطىبػت سمػًدرة امة ػًدة خمرىػت مسػًـ امىراة  كً ت عًد   خسست رة 
ميىمً دخف مف تةً م ضةوً  ام مطراامً امةى ً خامسوىم خس را    عىم ندس مً ت ػ  بسػً ال تبػخر 

خاػم  ػبي غ بخبػ  كسػً  ةركػ  خامس ػم مخ عػًىزة عػف امكػ ـ سةي مف تكػخف غ ػر نػًدرة عىػم ام
 ٓإدعم زخىمً ا سً بةد  

ميىمػػػً سًكػػػًف  سكػػػف نبػػػخؿ سمًدرتمػػػً مىة ػػػًدة  مػػػخ م مػػػً كً ػػػت عىػػػم تىػػػؾ امةًمػػػ   " خخاضػػػ  مف 
امس و  امتم تـ تبخ ريً عىم م ؼ امخانع خامة     سف ىً ب زخىمً بةػد امىراةػ  بةػدة م ػًـ 

ٓ 
ال تأكػؿ "  كسً ا ي سف غ ر امستبخر كذمؾ مف تظؿ خعىم سدض  ةخ مربة  م ًـ كًسىػ        

خال تطىػػػب  ػػػ وً  بػػػؿ خال تتبػػػخؿ خال تتبػػػرز خسػػػط ايىمػػػً  امسطسو ػػػ ف إمػػػم خال تتةػػػرؾ خال ت ػػػرب 
ةًمتمػػػً ال  سػػػًخريـ مض نىػػػؽ  ػػػدعخيـ إمػػػم اإلتبػػػًؿ بًمطب ػػػب امسةػػػًمج مخ مض طب ػػػب  مػػػر اخ 

 ٓسست وم 
" خال  ة ػػػؿ مف  ظىػػػخا عىػػػم يػػػذا اممػػػدخل طػػػخاؿ يػػػذه ا/ ػػػًـ ا/ربةػػػ  خال  ىىػػػأخف مىطب ػػػب      

 ػػـخ امرابػع مإلبػػ غ عػػف امةًمػػ  امتػم تةػػً م س مػػً  ت ػ  خكػػؿ يػػذا  ػػدؿ امسةػًمج إاّل اػػم  مً ػػ  ام
عىػػػم مف امةًمػػػ  امتػػػم تػػػـ اإلبػػػ غ ع مػػػً    اػػػم ام ػػػـخ امرابػػػع إلىػػػرال امىراةػػػ  س بتػػػ  امبػػػى   
ىػػرالات تمػػد ر امسى ػػم عى مػػً امتػػم نػػًـ بمػػً امطب ػػب امسسػػتأ ؼ بة ً ػػ   بًمةسى ػػ  امىراة ػػ   خاه

سف ىً بػػي ت ػ  خمف تىػػؾ امةًمػػ  ظمػػرت مسػػبب  مػػر الدمػػؿ اًو ػػ  خدخف مض إيسػػًؿ مخ ت بػػ ر 
مىتمػػد ر ا ػػي ت ػ  ة ػػث  ترتػػب عىػػم إمطػػًل امتمػػد ر  ثػػًر اخر ػػ  ت ػ  إذ  سػػتة ؿ مف تكػػخف 
امسى م عى مً ام غ بخبػ  مخ  ػبي غ بخبػ  مخ عػًىزة عػف امةركػ  اخ ت ػًخؿ امطةػًـ مخ ام ػراب 

 ًـ كًسى  دخف  كخض  سف ميىمػً مىطب ػب ع د مرخىمً سف امة ًدة ت ػ خعىم سدض  ةخ مربة  م
  ٓامسةًمج مخ غ ره سف ا/طبًل مخ امسست و ًت 

"  خبذمؾ بًت سف امس طخع بػي مف  سػً طػرم عىػم امسى ػم عى مػً خسػً ا تًبمػً سػف إعػراض      
سرض   ام ام ـخ امرابع إلىرال امىراة  ال سكف مف  ةدث  ت ى  إبًب  امس  مث ػًل امةسى ػ  إذ 

ةتسً      إمم بةض الثًر بةسب امسراكز امسبػًب   ت ػ خيػخ سػًمـ  ةػدث بًم سػب    دض ذمؾ 
مىسى ػم عى مػً امسػذكخرة كسػً سػىؼ امب ػًف ت ػ بػؿ ةػدث امةكػس ت ػ إذ تركػت امسر ضػ  امة ػًدة 
بةد ظمر  ـخ امىراة  ب ًل  عىم طىبمً ب وسمً خس را  عىم نػدس مً ت ػ خكً ػت اػم كًسػؿ خع مػً 

 ٓ رة سف ىس ع ام خاةم امت وس   خامةرك   خامةبب   ت ػ خام ةًم  سست
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" خبذمؾ  كخف امطب ب ام رعم خنػد ىً بػي امبػخاب ع ػدسً  مىػص اػم مةػد اإلةتسػًم ف       
امىػػذ ف طرةمسػػً اػػم ت ر ػػره إمػػم مف امت ػػ ج ام ػػةبم امػػذض ةػػدث مىسى ػػم عى مػػً مث ػػًل إدمػػًؿ 

 ػػي   ػػص اػػم ا/خكسػػى ف بًمػػدـ امخابػػؿ ا/ بخبػػ  امة ىر ػػ  مىتمػػد ر بًم بػػب  اممخاو ػػ    ػػتج ع
مىسػػ  خم ػػي كػػًف  ىػػـز عىػػم امطب ػػب امسسػػتأ ؼ ام ػػًوـ بًمتمػػد ر خضػػةمً بةػػد  امىراةػػ  بإةػػدض 
خةػػدات امة ً ػػ  امسركػػزة تةػػت امستًبةػػ  امطب ػػ  امدن  ػػ  ت ػ /ف ةًمػػ  امسى ػػم عى مػػً امسسػػت رة 

اًنتمً خندرتمً عىم امةرك  امت وسػ   امتى ػًوم امطب ةػم خمدا ل كًاػ  معضػًومً مخظًوومػً بكوػًلة خاه
تًسػػ  ال  ػػدؿ عىػػم مف امسػػػ  نػػد مبػػ ب بسػػػً  سػػتدعم خضػػةمً بًمة ً ػػػ  امسركػػزة تةػػت امرنًبػػػ  

 ٓامدن    كسً ذيب إمم ذمؾ امطب ب ام رعم ام ت ر ره 
" خسسػػً   كػػد ذمػػؾ  سػػً مخرده امدكتخربػػًدؽ سةسػػد ةىسػػم إست ػػًرض ا/سػػراض امةبػػب         

 ض ام ت ر ره  : ػ بسست وم ام  ؿ بدراخ 
خكً ػػػت تةػػً ىسف ضػػػةؼ  ٜٜٙٔ ٜ ٛ"  بػػأف امسى ػػم عى مػػػً ةىػػزت بًمسست ػػػوم  ػػـخ        

 ٓخاع   مىس ثرات اممًرى   ػا/ربة  سع عدـ ام درة عىم امك ـ خعدـ اإلستىًب  امبً/طراؼ 
مخمث ًل خم مً مـ تكف تةً م سف ةًم  غ بخب  ) ا داف امخعم ( ع د دمخممً امسست وم          

  ٓخىخديً بمً خةتم مرخىمً خبًمتًمم مـ تةتًج إمم امدمخؿ ام امة ً   امسركزة 
ت ػ   ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٔخبةػد مف تى ػت امةػ ج امػ ـز ت ػرر سمًدرتمػً امسست ػوم اػم  ػـخ         

خكً ػت نػًدرة عىػم امكػ ـ سػع خىػخد تةسػف بًمةًمػ  امة ى ػ  خكً ػت اإلسػتىًب  طب ة ػ  ت ػ كسػً 
 ٓك  بً/طراؼ ا/ربة   " تةس ت امةر 

تسػػػتدعم دمخممػػػً  "  خامثًبػػػت سػػػف يػػػذا امت ر ػػػر مف امسى ػػػم عى مػػػً مػػػـ تكػػػف اػػػم ةًمػػػ         
مض بةػػػد امىراةػػػ   ٜٜٙٔ ٜ ٛع ػػدسً   ىػػػت إمػػػم سست ػػوم ام  ػػػؿ بػػػدراخض  ػػـخ امة ً ػػ  امسركػػػزة 
 ٓبمسس  م ًـ 
اؿ سػػدة إنًستمػػً بمػػً خماػػًد خ "  خمػػـ تكػػف اػػم ةًمػػ  تسػػتدعم إدمًممػػً امة ً ػػ  امسركػػزة طػػ        
ت ر ر سست وم مـ امسبر  ف امةًـ ت ػ  خيخ سػً ال  تبػخر سةػي مف تكػخف امسى ػم عى مػً بذمؾ 

اػم ةًمػػ   تسػتدعم إ ػػداعمً امة ً ػ  امسركػػزة اػم مع ػػًب امىراةػ  سبً ػػرة  كسػً ذيػػب إمػم ذمػػؾ 
  ىمػً إمػم سست ػوم امطب ب ام رعم ام ت ر ره ت ػ  ة ث كًف طب ة ً  إدمًممً تىؾ اممراػ  ع ػد 

ام  ؿ بدراخض خيم ام ةًم  س و   ت ى  امةًم  امتم ظمرت عى مً مخ مف ممً مض بى  بًمت  ج 
ام ػػةبم امػػذض ةػػدث مث ػػًل إدمػػًؿ إ بخبػػ  امتمػػد ر بًم بػػب  اممخاو ػػ  بسةراػػ  امطب ػػب امسسػػتأ ؼ 
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امةػػًدض  كسػػً ذيػػب إمػػم ذمػػؾ امطب ػػب ام ػػرعم اػػم ت ر ػػره بسػػً  مػػًمؼ امة   ػػ  خامخانػػع خامسػػ ر
 ٓم سخر 
"  خممذا مىػص امت ر ػر امطبػم ام ػرعم اإلست ػًرض إمػم مف ام ت ىػ  امتػم إ تمػم إم مػً          

امسسػتأ ؼ ػ امطب ب ام رعم ام ت ر ره امذض إتمذتي سةكس  مخؿ درى  س دا  م ضًومً بسسػًلم  
خممػً سست ػوم ةتػم دمطب ة  ا/ةػداث خال تسػت  ـ سػع تسىسػىمً س ػذ إىػرال امةسى ػ  خ ال تطًبؽ 

 ٓخمرخىمً س مً ام  ؿ بدراخض 
 

"  خند ميسؿ امطب ػب ام ػرعم مخراؽ عػ ج امسى ػم عى مػً بتىػؾ امسست ػوم خسست ػوم اـ      
امسبػػر  ف   خمػػـ  ىتوػػت إم مػػً ت ػ  خكػػذمؾ  امت ر ػػر امس ػػدـ سػػف امػػدكتخر سةسػػد بػػًدؽ سةسػػد 

خمػخ م ػي توطػف إم مػً خممػـ بمػً ةىسم إست ًرض ا/سػراض امةبػب   بسست ػوم ام  ػؿ بػدراخض ت ػ  
ً  مسػػً ا تمػػم اػػم ت ر ػػره إمػػم سسػػوخم   امسسػػتأ ؼ طب ػػب امتمػػد ر /ف امسػػتمـ )  إمسًسػػً  تًسػػً  ستأ  ػػ
امسستأ ؼ ( نًـ بخاىبػي دخف ثسػ  ممطػًل مخ ت بػ ر ت ػ  خال تخىػد م ػ  رابطػ  مخ ع نػ  سػبب   

سػف امتمػد ر خامتػدامؿ         ب ف امضرر امذض ةدث مىسى م عى مً بةد ةخامم مربة  م ػًـ   
امىراةػػم /ف ةًمتمػػً امةًسػػ  كً ػػت سسػػت ره خعًد ػػ  خطب ة ػػ   مػػ ؿ تىػػؾ اموتػػرة بسػػً   طػػع بػػأف 
امةًم  امتم ا تًبتمً الة ً  بةػد ذمػؾ س بتػ  امبػى  بػإىرالات تمػد ريً امتػم تسػت ب ىػًح خكوػًلة 

 بسةرا  امستمـ بةدمف ثبت عىم خىي ام طع خام   ف  : ػ
" مف امسر ض  غًدرت امة ًدة ع ػب إىػرال امىراةػ  خةًمتمػً عًد ػ  ختسػس  بسمًدرتمػً         

خا ً  م بخؿ امطب   امسرع   مةسى ًت ام ـخ امخاةد    كسً م مً  مـ تةػً م سػف غ بخبػي اػم م ػ  
 ٓمةظ  م ؿ إىرال امةسى   خةتم مرخىمً سف سست وم ام  ؿ بدراخض 

 
مة ػػًدة خيػػم سبػػًب  بم بخبػػ  امسى ػػم عى مػػً بأ مػػً غػػًدرت ا" خممػػذا كػػًف إدعػػًل زخج         
خعػػػدـ ام ػػػدرة عىػػػم امكػػػ ـ يػػػخ إدعػػػًل غ ػػػر بػػػة   سك ػػػخؼ اإلبػػػط ًع ال  توػػػؽ سػػػع خ ػػػىؿ 

امس طػػؽ خت و ػػي ت ػػًر ر ا/طبػػًل امسةػػًمى ف ت ػ خمًبػػ  ت ر ػػر سست ػػوم مـ امسبػػر  ف امةػػًـ 
ت ػ  إذ مف ةػدخث امسضػًعوًت خت ر ػر امػدكتخر إست ػًرض ا/سػراض امةبػب   بسست ػوم ام  ػؿ 

مىسر ضػػ  بسػػبب تةػػرض م  ػػً امسػػ  مػػ  ص امػػدخرة امدسخ ػػ   امسم ػػ  مخ ا/خكسػػى ف امخابػػؿ 
مىس   ػ  يخ عرض ةًد مي س دسًت خاضة  مث ًل امىراة     خ ظمر تأث ره ام خنتي خة  ػي ت 
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رض امسراػؽ ص كسً يخ سسػت ر عى ػي بػًمسراىع امطب ػ  ت ػ  خيػخ سػً م ػًر إم ػي امت ر ػر اإلست ػً
ٖٗ  ٓ 

"  مسً عف امسبب امسبً ر امذض مدض إمم امةًم  امتم عً ت امسى م عى مً س مً إبتدال         
سف  مً   ام ـخ امرابػع  إلىػرال امىراةػ  خامتمػد ر ا ػد مرىةمػً امطب ػب اإلست ػًرض إمػم إمتمػًب 

 ٓامس  امو رخسم خامتىخث امب رض بأىزال سف ىخير امس  
 

ةًمػػ  سرضػػ   مخضػػ  امت ر ػػر اإلست ػػًرض م مػػً  طًروػػ  خسسػػت ى  بػػذاتمً تسًسػػً             " خيػػم        
خال ع نػ  ممػػً بةسى ػ  امتمػػد ر ت ػ مًبػػ   خمف امطب ػػب ام ػرعم ماػػًد اػػم ت ر ػره إمػػم إسكً  ػػ  
ةػػدخث اإلمتمػػًب امس كرخبػػػم مخ إبػػًب  امسى ػػم عى مػػػً  ببػػ رة بػػد د   غ ػػػر ظػػًيرة بىسػػػسمً 

ظػ ـ امةػػرارة بػًمس  اػػأدض إمػم إرتوػًع درىػػ  ةرارتمػً بةػػد امةسى ػ  امىراة ػػ   مثػرت عىػم سركػػز ت 
ٓ 

" خعىم ذمؾ اإف امةًم  امسرض   امسست ى  بذاتمً امتم م ًر إم مً امطب ب اإلست ػًرض         
سػتأ ؼ ػ مػـ تكػف ام ت ر ره امسراؽ خامتم ال ع ن  ممً بةسى   امتمد ر امتم نًـ بمً امطب ب امس

امطًروػ   سف امطب ام رعم ت ػ  خاه سً يم خاردة خ سكف مف ت دض إمم ا/عػراضى   سستبةدة ك
اػػم  مً ػػ  ام ػػـخ امرابػػع إلىػػرال امىراةػػ  ت ػ  خيػػذا  امسػػبب امسسػػت ؿ  عػػف  امتػػم ظمػػرت عى مػػً

  ػػًط طب ػػب امتمػػد ر  كوػػم خةػػده م طػػع رابطػػ  امسػػبب   بػػ ف سػػىخؾ امسسػػتأ ؼ خبػػ ف معػػراض  
ً ت توم سةي سسوخم   امطب ب امسذكخر عف امىر س  امسس دة إم ػي ت تىؾ امةًم  امسرض   خيخ س

 ٓػ خ تة ف مذمؾ امةكـ ببرالتي ع مً بةد إممًل امةكـ امسستأ ؼ 
"  خمـ توطف سةكس  مخؿ درى  مداًع امسستأ ؼ امسػًمؼ امػذكر خمػـ تةػط بػي كى ػ  ت ػ         

ف ا ػي غػًب ع مػً بأكسىػي ة ث مىػت سػدخ ًت  مسػبًب ةكسمػً ةتػم سػف تةبػ ىي بسػً   بػ  عػ
خمػـ تةػط بػي عىسػً  خمػـ تدمىػي  اػم إعتبًريػً ع ػد خزف ع ًبػر امػدعخض خنبػؿ اموبػؿ ا مػً ت ػ 

 ٓسع م ي داًع ىخيرض خال ؾ  ترتب عى ي ةتسً  تم  ر خىي امرمض ام امدعخض 
"  كسػػً مػػـ توطػػف امسةكسػػ  ػ سةكسػػ  اخؿ درىػػ  ػ كػػذمؾ إمػػم امسسػػت دات امتػػم نػػدسمً         

تأ ؼ تً  دا  مداًعي خامسرا   بً/خراؽ مًب  ت ر ر سست وم مـ امسبر  ف خت ر ر امدكتخر امسس
بػػػًدؽ سةسػػػد ةىسػػػم إست ػػػًرض ا/سػػػراض امةبػػػب   بسست ػػػوم ام  ػػػؿ بػػػدراخض امػػػذض ماػػػًد بػػػأف 
امسى م عى مً  مـ تكف تةً م سػف ةًمػ  غ بخبػ  ) ا ػداف امػخعم ( ع ػد دمخممػً امسست ػوم  ػـخ 
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بسػً ال سػتدعم  ٜٜٙٔ  ٓٔ  ٕٔمث ًل خىخديً بمً خةتم مرخىمً  ـخ  ت ػ مخ ٜٜٙٔ  ٜ  ٛ
إ ػداعمً بًمة ً ػػ  امسركػػزة ت ػ  خيػػخ ت ر ػػر بػػًدر سػػف إمبػًوم سةً ػػد عًبػػر امخانةػػ  خبً ػػر 
امةًمػػػػ  ب وسػػػػي بةػػػػد إىػػػػرال امىراةػػػػ  خامتمػػػػد ر بةػػػػدة م ػػػػًـ      كسػػػػً ىػػػػًل ت ر ػػػػر سست ػػػػوم مـ 

عىػػم  ٜٜٙٔ ٜ ٛعى مػػً كً ػػت تػػدؿ   بػػبًح  ػػـخ امسبػػر  ف امةػػًـ س كػػدا  مف ةًمػػ  امسى ػػم 
 ٓإاًنتمً خندرتمً عىم امةرك  

"  خسف غ ػر امستبػخر ع ػ   خس ط ػً  مف تكػخف امسى ػم عى مػً اػم ةًمػ  إاًنػ  تًسػ  خال        
تةػػػً م ا ػػػد امػػػخعم خيػػػم اػػػم نسػػػ   ةًمتمػػػً امسرضػػػ   امستػػػديخرة  ػػػـخ دمخممػػػً  سست ػػػوم ام  ػػػؿ 

ً تةػػت امسرانبػػ  تدعم ةًمتمػػً دمخممػػً امة ً ػػ  امسركػػزة مخضػػةمخال تسػػ ٜٜٙٔ ٜ ٛبػػدراخض  ػػـخ 
اػػم امخنػػت امػػذض تكػػخف نػػد مبػػ بت ا ػػي بػػ  ص ا/خكسػػى ف بًمػػدـ امخابػػؿ  ٓامبػػة   امدن  ػػ  

بسػػػبب إبػػػػًبتمً بت ػػػ ج  ػػػةبم ع ػػػػد إدمػػػًؿ ا/ بخبػػػػ    ٜٜٙٔ ٜ ٖمىسػػػ  مث ػػػًل امتمػػػػد ر  ػػػـخ 
 ػب ام ػرعم اػم ت ر ػره ت ػ /ف    ػص امى ةر ػ  بًم بػب  اممخاو ػ  ػ كسػً ذيػب إمػم ذمػؾ امطب

ا/خكسى ف  امخابؿ مىسػ    ػ دض إمػم  ثػًر اخر ػ  سبً ػرة سػف  ػأ مً  ا ػداف امػخعم خامم بخبػ  
امتم تستسر موتػرة  بة ػدة التتوػؽ خةًمتمػً ع ػد دمخممػً سست ػوم مـ امسبػر  ف خسست ػوم ام  ػؿ 

ىخعم كسً ماًد بذمؾ امدكتخر إذ مـ تكف ام ةًم  غ بخب  مخ ا داف م ٜٜٙٔ  ٜ ٛبدراخض  ـخ  
مـ تىػػؾ امسست ػػوم خكسػػً ماػػًدت سست ػػوم بػػًدؽ سةسػػد ةىسػػم إست ػػًرض ا/سػػراض امةبػػب   ب

 ٓامسبر  ف بت ر ريً كذمؾ  
"  كسػػً مف امسػػبب امػػذض ا ػػًر إم ػػي امطب ػػب ام ػػرعم خا تمػػم سػػف م مػػي إمػػم سسػػوخم          

مػً ً امتم تركت امة ػًدة امتػم مىر ػت بامطب ب امسستأ ؼ ال ست  ـ كذمؾ سع ةًم  امسى م عى م
خيم ام ةًم  خعم كًسؿ دخف سةً ًة اػم امةركػ  مخ امتػ وس مخ  امىراة  بةد ظمر ذات ام ـخ

 ٓم   معراض ممرض ت ػ  خظىت عىم يذه امةًم  امسست رة  مسدة ا/ربة  م ًـ امتًم   
ىؾ امةًم  طػخاؿ  زسمً ت" خكًف سف امستة ف مف تبًب بًمم بخب  خا داف امخعم خمف ت        
مخ مف ةًمتمً امتم سًلت بةد ذمؾ ترىع إمم مطأ ام ت ام ا/عراض امتم   أت  تىؾ اموترة 

عف امت  ج ام ةبم امس سخب مىطب ب امسستأ ؼ  سف ىً ب امطب ػب ام ػرعم كسػً خرد بت ر ػره 
 ٓامسًمؼ امب ًف 

بػػ ف إىػػرالات تمػػد ر امسى ػػػم " خسػػف كػػؿ ذمػػؾ  تبػػ ف مف رابطػػ  امسػػبب   نػػد إ ةػػدست         
ممػػػً  عى مػػً امتػػػم تسػػػت بػػػة ة  بسةراػػػ  امسػػػتمـ نبػػؿ خمث ػػػًل إىػػػرال ىراةػػػ  إستوبػػػًؿ امىػػػخزت ف
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خبػ ف امةًمػ  امسرضػ   امطًروػ  امسسػت ى  بػذاتمً خامتػم مبػ بت بمػً بةػد بسةرا  امطب ب امىراح 
اض   عػف إ توػًل  ذمؾ ب ةخ مسس  ا ًـ بسً ت توم سةي سسوخم تي عف امضرر ام ًىـ ع مً ت ػ 

 ٓمض ندر سف اممطأ ام ىً بي 
 

 : ـ ِٚٓ ادلعزمس ػٍيٗ فٝ لؼبء إٌمغ
"  مف ىر س  اإلبًب  اممطأ ال ت ـخ نً خ ً  إاّل إذا كًف خنػخع امىػرح ستبػ   بةبػخؿ         

اممطأ سف امستمـ إتبًؿ امسبب بًمسسبب بة ث ال  تبخر ةبخؿ امىرح مخ مػـ   ػع  اممطػأ 
رابط  امسػبب   إ ةػدست امىر سػ  مةػدـ تػخاار مةػد امة ًبػر ام ً خ  ػ   امسكخ ػ  ممػً    اإذا إ ةدست

ٓ   " 
 ٖٜٖ٘ػ طةػف  ٖٜٛػػ ص ٛٚٔػ  رنػـ  ٖٚػ س   ٜٙٛٔ ٔٔ ٕٓ  ػض      *  

 ؽ  ٙ٘مس   
 ٜٖٛٗػ طةف  ٜٕٗٔػ ص   ٕٛٓػ رنـ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ ٔٔ ٕ٘  ض       *  

 ؽ  ٛ٘مس   
 ٕٔٚػ طةػف  ٖٙٛػ ص  ٕٚٔػ رنػـ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٔٔ ٕٚ  ػض       *  

 ؽ  ٛٗمس   
مسػ    ٜٚػ طةػف   ٖٕٛػ ص  ٖ٘ػ  رنػـ  ٜٕػ س   ٜٛٚٔ ٖ ٖٔ  ض       *  

 ؽ  ٛٗ
مسػ    ٜ٘ٚػ طةػف   ٕٗٔػ ص  ٛٗػ رنػـ  ٚػ س    ٜٙ٘ٔ ٕ ٚ  ػض      *  

 ؽ ٕ٘
 

  دسػػ رة داػػًع امطػػًعف ا/سًسػػ   امس) ب بػػي عػػف سػػذك                                    
 ( ٜٜٛٔ ٔٔ ٖٓمىسةكس  اإلستو ًا   بىىس  

*          *          * 
ذ مػـ  ةػرض امةكػػـ اإلسػتو ًام ممػػذا امػداع امىػخيرض ت ال بػػًإل راد خال بػًمرد ت ػ اإ ػػي          خاه

 كػػخف سة بػػً  بًم بػػخر خاإلمػػ ؿ بةػػؽ امػػداًع  ت ػ خستػػم كػػًف ذمػػؾ ت خكػػًف امثًبػػت مف امةكػػـ 
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سؼ ا/مذ بت ر ػر امطب ػب ام ػرعم ت خدخف مف  ػتوطف مة   ػي سةتػخاه ت ػ امسطةخف ا ي ند إعت
خدخف مف  تببػر مخ   ػػًنش بػػًنم امت ػػًر ر امطب ػػ  ت ػ خدخف مف  ػػتوطف مىة ػػًوؽ امثًبتػػ  خ/دمػػ  
ام وم خال مسخانع سػً إعتسػوي سػف ت ر ػر امطب ػب ام ػرعم دخف توطػف خال إةًطػ  بة   ػ  سػً خرد 

ذكرات داػػػًع امطػػػًعف سػػػف خانػػػع ذمػػػؾ امت ر ػػػر خ ػػػص عبًراتػػػي ا ػػػي خعىػػػم  ةػػػخ سػػػً اخضػػػةتي سػػػ
امبػػر ة  ت اػػإف امةكػػـ  كػػخف نػػد عًبػػي م ضػػً  اسػػًد اإلسػػتدالؿ اضػػ   عػػف ام بػػخر خاإلمػػ ؿ 

 ٓبةؽ امداًع 
 : ـ اٌمظٛز ٚاإلخالي حبك اٌدفبع ٚفعبد اإلظزدالي:   ػبشسًا 

 ًا   ت ػ عىػػم  ةػػخ سػػػً خرد داػػع امطػػًعف ت ا سػػً داػػع بػػي ت مسػػػًـ امسةكسػػ  اإلسػػتو          
ت ػ داػػع بةػػدـ ىػػخاز  ظػػر  ٜٜٜٔ ٔ ٗبسذكرتػػي امتكس ى ػػ  اتػػرة ةىػػز امػػدعخض مىةكػػـ مىىسػػ  

امػػدعخض مسػػًب   بػػدخر مسػػر ضػػس م بً/خىػػي إلنًسػػ  امػػدعخض ضػػد امطب ػػب امىػػراح نػػًوـ عىػػم 
كر ت ػ مف مسبًب ع     تستد إمم امطًعف ت ػ خام ب ًف ذمؾ مخردت امسذكرة امتكس ى   سًمو  امذ

عدـ إنًس  امدعخض امى ًو   عىم امطب ب امىراح ت ػ  يخ ام ىػخيره  "  وػم "  ضػس م مخىػخد  
يػػذه ا/عػػراض امةػػًدة امسستػػدة "  امتػػم ال بػػ  ن ػػًـ اإلةتسػػًؿ ا/خؿ إال بمػػً ت ػ  اإسػػتبةًد  

ضده ت امطب ب امىراح سف اإلتمًـ ت ػ  يخ " مسر ضس م " بأال خىي إلنًس  امدعخض امى ًو    
ػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٕٔ ٗػػػ ذمػػؾ مف امةبػػرة اػػم ا/سػػر بػػأال خىػػي يػػم بة   ػػ  امخانػػع )   ػػض 

ػ س  ٖٜٚٔ ٔٔ ٕٙت    ػض  ٓٛػ  ٗٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔ ٕٗت   ػض  ٖٙٛػ  ٕٜٔ
ػ  ٜٚٙٔ ٘ ٕٙت    ػض  ٕ٘ٙػ  ٚٗٔػ  ٖٕػ س ٕٜٚٔ ٘ ٚت   ػض  ٜٚٓٔػ  ٕٕٕػ  ٕٗ
خىػي كسػً  كػخف بػر ةً بًمكتًبػ  ت ػ  كػخف ( ت ػ كسػً مف ا/سػر بػأال  ٕٔٚػ  ٓٗٔػ  ٛٔس 

ضس  ً  ستوًد سػف مض اىػرال  مػر  ػدؿ عى ػي كًم  ػد اإلدارض ت  سػث  ت مخ اسػتبةًد  ػمص مخ 
 ٓتمس  سف داورة اإلتمًـ 

 : ـ  ٚرٛارس لؼبء حمىّخ إٌمغ
ض مف  كػػخف بػػر ةً  "  عىػػم اف ا/سػػر بأالخىػػي إلنًسػػ  امػػدعخض امى ًو ػػ  ت ػ  سػػتخ            

مخ اف  كخف ضس  ً   ستوًد سف اض إىػرال  مػر  ػدؿ عى ػي كًم  ػد اإلدارض سػث   ت ػ مكتًب  ت ػ  بً
 ٓمخ إستبةًد  مص  مخ تمس  سف  داورة اإلتمًـ 

 ٕٔٚػ  ٔ٘ٔػ  ٖٓػ سج امسكتب امو م ػ س  ٜٜٚٔ ٙ ٕٔ*    ض 
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 ٖٔٔػ  ٕٗػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٔ ٕٙ*    ض 
 ٕٚٓٔػ  ٕٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٔٔ ٜٔ*    ض 
 ٖ٘ٗػ  ٘ٛػ  ٕػ ىػ ٕٕػ س  ٜٔٚٔ ٗ ٘*    ض 
 ٜٚػ  ٕٓػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٕ ٖ*    ض 

 
 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ 

ف كًف ا/بؿ مف  كػخف بػر ةً  خسػدخ ً  بًمكتًبػ  إال  م ػي            " ا/سر بةدـ خىخد خىي خاه
رال  ترتػب عى ػي ند  ستوًد إست تًىً  سف تبرؼ مخ مىػرال  مػر إذا كػًف يػذا امتبػرؼ مخ اإلىػ

ةتسً  ػ خبطر ؽ امىزـخ امة ىم ػ ذمؾ ا/سر ػ خم ي إذا كًف اإلتمًـ  ػدخر اػم امتة  ػؽ ةػخؿ مكثػر 
سػػف سػػتمـ ثػػـ منًسػػت ام  ًبػػ  امػػدعخض عىػػم سػػتمـ دخف المػػر مخ المػػر ف امػػذ ف  ػػدخر ةػػخممـ 

ًسػػ  امتة  ػػؽ ت ػ اػػإف يػػذا امتبػػرؼ   طػػخض ةتسػػً  عىػػم     مسػػر ضػػس م بةػػدـ خىػػخد خىػػي إلن
 امدعخض امى ًو   نبؿ سف إستبةدتمـ ام  ًب  سف اإلتمًـ "

 ٕٚٓٔػ  ٕٕٚػ  ٖٕػ سج امسكتب امو م ػ س  ٕٜٚٔ ٔٔ ٜٔ*    ض 
 ٜٚػ  ٕٓػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٕ ٖ*    ض 

ج ت  ػػػػػ مف سػػػىط  ام ًوػػػب  ٓم  ٕٔٔخ سػػػف امس ػػػرر نً خ ػػػً ت  خعى ػػػي  بػػػت امسػػػًدة           
ثػ  م ػمر  بةػديً  كػخف االسػر بػأال  خىػي  مًو ػً   ختكػخف  ةى تػي  امةًـ  ام اإلممًل  س  ػدة بث 

ج عىػػم  ٓم  ٕٔٔخنختػي  اػم ا مػًل امػػدعخض امى ًو ػ  ةى ػ  خنػخة  داوسػػ  ا ػد   بػت امسػًدة  
ا ي : " مى ًوب امةًـ مف  ىمم االسر امسذكخر ام سدة امث ث  م مرامتًم   مبدخره  سًمـ  كف نػد 

اػػػم غراػػػ  امس ػػػخرة  بةسػػػب مخ سةكسػػػ  امىػػػ   امسسػػػتأ و  ت بػػػدر نػػػرار سػػػف سةكسػػػ  امى ً ػػػً
االةػػخاؿ  بػػراض امطةػػف  امسراػػخع اػػم يػػذا االسػػر " ػ اوػػم يػػذه امةًمػػ  االم ػػرة   ست ػػع عىػػم 

 ام ًوب امةًـ اممًل ا/سر ةتم ام م ؿ امث ث  ا مر ػ خنضت سةكس  ام  ض بأ ي : ػ
خاز  راػػػػع امػػػػدعخض  امةسخس ػػػػ   "  ىػػػػب عىػػػػم امسةكسػػػػ  اذا سػػػػً داػػػػع مسًسمػػػػً  بةػػػػدـ ىػػػػ        

مسضم اكثر سف ث ث  ا مر عىم تًر    االسػر امبػًدر سػف ام  ًبػي امةسخس ػي بةوػظ ام ػكخض 
مف تػػرد عىػػم يػػذا امػػداع ت     اػػأذا يػػم ادا ػػت امسػػتمـ دخف مف تتةػػدث ع ػػي ختػػرد عى ػػي اػػأف 

ػ   ٜٙٗٔ   ٗ   ٕ٘ةكسمػػػػً  كػػػػخف نًبػػػػرا نبػػػػخرا  ة بػػػػي بسػػػػً  سػػػػتخىب   ضػػػػي  )   ػػػػض 
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 ٜٗٛٔ   ٕٔ   ٗت    ػض  ٕٙٔػ  ٕٗٔػ  ٚج  ػ ام خاعد ام ً خ    " سةسخد عسر "ىسخع  س
 (  ٖٙٛ ػ ٕٜٔ ػ ٖ٘س  ػ

بؿ إف ا/سر امبر   مخ امضس م ت ػ بأال  خىي إلنًس  امدعخض امى ًو   ت ػ ام ًوـ عىم         
يػذه ا/سػػبًب مسػبًب ع   ػ  ت  ةػخز ةى تػػي بًم سػب  مىس ػع امسسػػًيس ف اػم امخانةػ  اػػم ةػدخد 

 ٓامة     
 

مػػـ ت ػػع مبػػ  مخ  اػػ ف ا/سػػر بػػًال خىػػي امسب ػػم عىػػم مسػػبًب ع   ػػ  سثػػؿ اف امىر سػػ         
سف االاةًؿ امتػم  ةًنػب عى مػً ام ػً خف ت اإ ػي  كتسػب ةى ػ   بًم سػب   إمػم ىس ػع م مً م ست 

امخانةػػ  خا/ثػػر امسسػػًيس ف ا مػػً خ تةػػدض  طًنػػي امػػ مـ بطر ػػؽ امىػػزـخ خذمػػؾ بػػًم ظر امػػم خةػػدة  
امة  م  م سر خكذمؾ نخة ا/سر ام ػً خ م  م رتبػًط بػ ف امستمسػ ف اػم امىر سػ  اضػ  عػف مف 
 ػػةخر امةدامػػ  اػػم امىسًعػػ   تػػأذض ةتسػػً سػػف امسمػػً رة      بػػ ف سبػػًور امستمسػػ ف امسسػػًيس ف 
ال  ام ىر س  خاةدة ت خسف امت ًنض امػذض  تبػخر مف   ػع  اػم ا/سػر امخاةػد إذا بػدر بػأف 

 ٓخىي بًم سب  /ةد امستمس ف  خبًالةًم  بًم سب  مم ره سع اتةًد امةى  "
  ٙ٘ٓٔػ  ٕٛٓػ  ٕٓػ سج امسكتب امو م ػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٖٔ*    ض 
  ٖٔٗػ  ٓٓٔػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٘ ٛٔ*    ض 

 : ـ  ، ـ  رمٛي حمىّخ إٌمغ 42/42/4969ٚفٝ حىّٙب اٌظبدز 
سثػؿ مف امىر سػ  مػـ ت ػع مبػ    ب ًل عىم مسبًب ع    "  ستم بدر ا/سر بأال خىي         

مخ عىػػم م مػػً اػػم ذاتمػػً م سػػت سػػف ا/اةػػًؿ امتػػم  ةًنػػب عى مػػً ام ػػً خف ت ػ اإ ػػي ُ كتسػػب ػ ت 
كأةكػًـ امبػرالة ػ ةى ػ  بًم سػب  مىس ػع امسسػًيس ف ا مػً ت خ تةػدض  طًنػي إمػ مـ بطر ػؽ امىػزـخ 

 ػم م سػر خكػذمؾ نػخة ا/ثػر ام ػً خ م مإلرتبػًط بػ ف خذمؾ بػًم ظر إمػم خةػدة امخانةػ  خا/ثػر امة 
امستمسػػ ف اػػم امىر سػػ  ت اضػػ   عػػف مف  ػػةخر امةدامػػ  اػػم امىسًعػػ   تػػأذض ةتسػػً  سػػف امسمػػً رة 
بػػ ف سبػػًور امستمسػػ ف اػػم ىر سػػ  خاةػػدة ت ػ خسػػف امت ػػًنض امػػذض  تبػػخر مف   ػػع اػػم ا/سػػر 

 ٓف ت خبًإلةًم  مم ره    إتةًد امةى  " امخاةد ت ػ إذا بدر بأف ال خىي بًم سب  /ةد امستمس 
  ٙ٘ٓٔػ  ٕٛٓػ  ٕٓػ سًمؼ اإل ًرة ػ سج امسكتب امو م ػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٖٔ*   ض 
خا/سر امضس م ت بأال  خىي إلنًس  امدعخض امى ًو   ضد امطب ب امىراح سػس ر م ػ س         

وػًل إةتسػًؿ ا/عػراض امةػًدة ت ػ نًوـ     ً  عىم مسبًب ع     ت ػ يذه ا/سبًب امة   ػ  يػم إ ت
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مت ىبًت ام بب  اممخاو    خزخاممً اة    بًمتدمؿ امطبم امبة   امذض مىػراه طب ػب امتمػد ر 
خيػذا اإلسػتبةًد ممػذه ا/عػراض امةػًدة يػػخ   ٓامسسػتأ ؼ ممػذه امةًمػ  امتػم سػف امػخارد ةػػدخثمً 

نػػخال  خاةػػدا  سً وػػًه يػػذا إسػػتبةًد ع  ػػم خ ستػػد مثػػره مطب ػػب امتمػػد ر امسسػػتأ ؼ ت ػ خ  وػػم ع ػػي 
اإلستبةًد مىطب ب امىراح سف مف امةًم  امتم عرضػت مت ىبػًت ام بػب  اممخاو ػ  ػ خيػم ةًمػ  
خاردة ػ مػػـ تكػػف ةػػًدة ختػػػـ امتةًسػػؿ امطبػػم امبػػة   سةمػػً         خزامػػت تسًسػػً   سسػػً متػػػًح 

ال  مكػػًف سسػػوخال  عػػف ن ًسػػي بإىراومػػ ً رغػػـ خىػػخد يػػذه مىطب ػػب امىػػراح مف  ىػػرض امىراةػػ  ت ػ خاه
ا/عػػراض امةػػًدة ت ػ خيػػخ سً وػػًه ع ػػي ا/سػػر امضػػس م ػ /سػػبًب ع   ػػ  ػ بػػأال  خىػػي إلنًسػػ  
امدعخض امى ًو   ضده خامذض بًر  مًو ً  بوخات ث ث  م ػمر دخف مف  ىم ػي ام ًوػب امةػًـ طب ػً  

 ٓم   ج عىم سً سىؼ امب ًف  ٕٔٔمىسًدة   
ى ػػ  امس دسػػ  مىسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   اتػػرة ةىػػز امػػدعخض ) ب بػػي عػػف سػػذكرة داػػًع امطػػًعف امتكس 

 ( ٜٜٜٔ ٔ ٗمىةكـ مىىس  
*          *          * 

س دض ذمؾ ت ػ م ي بًت س طخعً  بي مف اإلةتسػًؿ امثػً م امػذض مخرده ذات امت ر ػر امطبػم       
امتم رات " "  ام رعم ت ػ خمكده امت ر ر امطبم ام رعم اإلست ًرض ت ػ يخ امبة   ت ػ خيخ مف

عىػم امسدع ػ  بةػد مربةػ  م ػًـ كًسىػ  سػف مرخىمػً  ػـخ امىراةػ  سػى س  سةًاػًه ت ػ امتػم طػرمت 
إ سً يم تم ػرات طًروػ   ت ىػ  إمتمػًب س كرخبػم ا رخسػم إسػً اػم سخضػع امةسى ػ  مخ سػف بػ رة 
بد د   غ ر ظًيرة بىسـ امسدع   ت ػ خيم ةًم  سرض   طًرو  سست ى  خال ع ن  ممً بةسى   

 ٓ ب امتمد ر امسستأ ؼ ػامتمد ر امتم مىرايً طب
سػر بػأال  خىػي خيػذا اإلسػتم ص امسػد د ت ػ امستوػؽ سػع مةكػًـ ام ػً خف ت ػ خةى ػ  ا/        

وؽ ػ /سػػبًب ع   ػػ  ػ ضػػد امطب ػب امىػػراح ت ػ خسػػع ة ػػًوؽ امخانػػع ت خامة ػػًإلنًسػ  امػػدعخض  
مرسػسم ت ػ بػؿ مخرد  بػً  إةتسػًؿ مف  كػخف ذات امت ر ػر امطبػم ام ػرعم اامةىس    مػـ  سػتبةده 

يخ سبب سً مةؽ بًمسدع   سف تم رات الة   طًرو   بةػد مربةػ  م ػًـ كًسىػ  سػف مرخىمػً  ػـخ 
 ٓامىراة  سًورة عىم ندس مً سى س  سةًاًه 

اػإذا كً ػت ا/ةكػًـ ال تب ػم عىػم امظ ػخف مخ اموػرخض مخ اإلةتسػًالت ت ػ اػإف ع نػ          
اوـ اممطأ م ست ضرب  ع خال ت ػ خاه سً ال ت ًـ إف ُمن ست عىم ا/دم  ام ًطة  امسبب    ام ىر 

 ٓامىًزس  
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 : ـ ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ فٝ اٌؼديد ِٓ أحىبِٙب ثأْ
" امسسوخم   امى ًو   ال ت ًـ إال عىم ا/دم  ام ًطة  امىًزسػ  امتػم  ثبتمػً امػدم ؿ امُسْةتبػر       

 ٓامورخض خاإلةتسًالت خاإلعتبًرات امسىردة  " خال ت سس بًمظف خاإلةتسًؿ عىم 
 ؽ  ٙٗمس    ٚٛٓٔػ  طةف  ٕٖٔص  ٕٛرنـ  ٕٛامس    ٜٚٚٔ ٔ ٕٗ*   ض 
 ؽ  ٘٘س    ٘ٔٙطةف   ٛٚٛص  ٛ٘ٔرنـ   ٖٙامس    ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٚٔ*   ض 

خسػػف امس ػػرر مػػذمؾ مف ام ػػًرع امى ػػًوم ال  ةتػػرؼ ب ػػراوف اممطػػأ ت خمطتػػي اػػم ذمػػؾ          
ط  ام ًرع امسػد م ت ختسػت د مطػ  ام ػًرع امى ػًوم امػم سبػدم  مبػ   امسػوخم   سمتىو  عف م

بػؿ  تةػ ف اثبػًت ذمػؾ اممطػأ   ٓامى ًو     ختطب  ً مذمؾ ت ال  وترض مطأ  سػف إرتكػب اةػ   
ت  خامسكىػؼ بًإلثبػًت يػخ سػػىط  اإلتمػًـ ت اػًف مػػـ  ثبػت مطػأ امسػػتمـ تة ػ ف عىػم ام ًضػػم مف 

 ٓثبًت م ي مـ  أت مطأ   بروي ت دخف مف  كىوي بً
   ٗٔٗػ ص  ٙٛٚٔ*   رح امة خبًت ػ ام سـ اممًص ػ مىدكتخر  ى ب ةس م ػ ط 

 ٖٓٓػ ص  ٕٛٗػ رنـ  ٕػ  سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ػ ج ٖٜٔٔ ٗ ٖٕ*    ض 
 ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٖٓ*    ض 

اػػػم ىػػػراوـ اممطػػػأ    خنضػػت سةكسػػػ  امػػػ  ض  اػػػم امةد ػػػد سػػػف مةكًسمسػػػً بػػػأف اممطػػػأ         
غ ر امةسدض ال وترض ت خمف س س  امةكـ  بًإلدا   ام امىراوـ غ ر امةسد ػ  س ػرخط  بب ػًف 

ت ػ  خاػم ةكػـ ممػػً ت ػخؿ سةكسػ  امػ  ض :  "   ىػب مسػػ س   ٓركػف اممطػأ خامتػدم ؿ   عى ػي 
ي سردخدا  مف  ب ف ع بر اممطأ امسرتكب خمف  خرد امدم ؿ عى كـ ام امىراوـ غ ر امةسد    امة

خم ي  ىػب مػذمؾ عىػم امةكػـ مف  سػتظمر  نػدر امة طػ   ٓٓإمم مبؿ بة   ثًبت بً/خراؽ 
امكًا ػػػػ   امتػػػػم نةػػػػد امطػػػػًعف عػػػػف  إتمًذيػػػػً خسػػػػدض امة ً ػػػػ  امتػػػػم اًتػػػػي بػػػػذممً خك و ػػػػ  سػػػػىخكي  
خامظرخؼ امسة ط  خامبػى  ب  مػً خبػ ف امةػًدث م تسػ م سػف بةػد ب ػًف     سػدض نػدرة امطػًعف 

رخؼ  عىم ت اػم امةػًدث ت  خمثػر ذمػؾ كىػي عىػم ن ػًـ مخ عػدـ ن ػًـ ركػف اممطػأ ام يذه امظ
ختػخاار رابطػػ  امسػػبب   مخاه توًومػػً ت ػ  خمف امةكػػـ إذ مغوػػؿ ب ػػًف سػػً ت ػػدـ  كػػخف سة بػػً  بًم بػػخر 

 سسً  ستخىب   ضي "  
 ٗٔٔػ   ٘ٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٔ ٖٕ  ض 

*          *          * 
ذ إت         مػذ امةكػـ اإلسػتو ًام امسطةػخف ا ػي م وسػي مسػبًب مًبػ  ت ػ خمػـ  أمػذ يػذا ت ػ خاه
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مسبًب امةكـ امسستً ؼ مسبًبً  مي ت ػ اإ ي مػـ  ةػرض ممػذا امػداع امىػخيرض ال بػًإل راد خال بػًمرد 
ت ػ ا/سػػر امػػذض  ة بػػي بًم بػػخر خاإلمػػ ؿ بةػػؽ امػداًع  ػ خستػػم كػػًف ذمػػؾ ت ػ خكػػًف امةكػػـ 

مذ بت ر ر امطب ام رعم ت ػ دخف مف  توطف مة     سً خرد ا ي ت امسطةخف ا ي ند إعتسؼ ا/
خدخف مف  تببر مخ   ًنش بًنم امت ًر ر امطب   ت خال سً خرد بذات امت ر ر ام رعم س ًا ً  مسػً 
إعتسػؼ ا/مػذ بػي ت ػ خدخف مف  ػتوطف مىة ػًوؽ امثًبتػ  خ/دمػ  ام وػم خال مخانػع سػً إعتسػوي سػف 

وطػػف خال إةًطػػ  بة   ػػ  سةتػػخاه خعىػػم  ةػػخ سػػً مخضػػةتي سػػذكرات ت ر ػػر امطػػب ام ػػرعم دخف ت
داًع امطًعف سف خانع ذمؾ امت ر ر خ ص عبًراتي امبر ة  ت اإف امةكـ  كخف ند عًبي م ضً  

 ٓاسًد اإلستدالؿ اض   عف ام بخر خاإلم ؿ بةؽ امداًع 
 : ـ اٌمظٛز ٚفعبد اإلظزدالي:   حبدٜ ػشس
ةكػػػـ اإلسػػتو ًام امسطةػػػخف ا ػػػي ت ػ مػػػـ  أمػػذ بأسػػػبًب امةكػػػـ سػػبؽ ب ػػػًف ت ػ اف ام         

تمذ م وسي مسبًبً  ىد دة مًبي ت ػ إنتبرت عىم سً  بي : ػ  امسستً ؼ ت ػ خاه
 ٓ"    ة ث مف اإلستو ًؼ ُمن ـ ام امس ةًد ام ً خ م         
"    خة ػػػث مف امسةكسػػػ  تطسػػػوف مسػػػً إ تمػػػم إم ػػػي امطب ػػػب ام ػػػرعم بسبػػػىة  امطػػػب         

ام ػػػرعم بػػػًمى زة    سػػػف ثبػػػخت ركػػػف اممطػػػأ اػػػم ىً ػػػب امسػػػتمـ خيػػػذا اممطػػػأ امسػػػ دض إلبػػػًب  
امسدع   بًمةؽ امسد م خامستسثؿ ام عدـ ن ًـ امستمـ بخضع امسدع   بًمةؽ امسد م بةػد إىػرال 
امةسى ػػ  امىراة ػػػ  تةػػػت امستًبةػػ  امطب ػػػ  امدن  ػػػي     بإةػػػدض خةػػدات امة ً ػػػ  امسركػػػزة مستًبةػػػ  

ً خاه ي ند منر بسذكرتي م ي ند ةدث ممً ت  ج  ةبم إث ًل إدمًؿ ا/ بخبػ  امة ىر ػ  ةًمتمً س س
مىتمػػد ر  ػػتج ع ػػي   ػػص اػػم ا/كسػػى ف بًمػػدـ بسػػً كػػًف  تةػػ ف عىػػم امسػػتمـ ستًبةػػ  ةًمتمػػً بةػػد 
إىػػرال امىراةػػ  تخن ػػً  مةػػدخث اض سضػػًعوًت مسػػً خنػػد ت ػػًعس عػػف ذمػػؾ خيػػخ عىػػم عىػػـ بمػػذه 

امطػػػأ خممػػػؿ بسػػػً تورضػػػي عى ػػػي مبػػػخؿ سم تػػػي ات ضػػػم امسةكسػػػ   امسضػػػًعوًت اأ ػػػي  كػػػخف نػػػد
ستةسًؿ امرما  سةي م  ٓكخ ي امطب ب " ػبإدا تي سع تةد ؿ امة خب  امس ضم بمً بتةد ىمً خاه

 ) إٔزٙٝ (
ع ة ػًوؽ ثًبتػ  ت ػ بػؿ خسً إعتسػؼ امةكػـ امسطةػخف ا ػي ا/مػذ بػي  ت ػًام خ ت ػًنض سػ        
ام رعم امذض مـ  توطف امةكـ إمم خانػع عبًراتػي امبػر ة   سع خانع ذات ت ر ر امطبخ ت ًام 

ت ػ خ   ضػي سػً سػىؼ ب ً ػي اػم مسػبًب امطةػف بػًم  ض ال ػؼ ذكريػً ممػذا  سػف ذات سػذكرات 
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داػػًع امطػػًعف إمػػم امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   ت خذمػػؾ دخف اف  ةػػرض امةكػػـ مخ   ػػًنش اخ  ػػتوطف 
ً  مػػي ػ ببػػر   عبػػًرات ذات ذمػػؾ ممػػذه امة ػػًوؽ امثًبتػػ  خال /دمػػ  ام وػػم خال مسػػً خ  رد ػ س ًنضػػ

 ٓامت ر ر ام رعم   وسي !!! 
 

خممطر سً ممطأ امةكـ ام امسي ختةب ىي ت ػ اف ت ر ر امطب ام رعم مـ   طع بتًتً          
بسػً تبػخر امةكػـ م ػي نطػع بػي ت ػ  خمػـ   طػع  بًمسػبب امسبً ػر امػذض مدض إمػم امسضػًعوًت 

د امىراةػ  بأربةػ  م ػًـ بػؿ مىػًز امت ر ػر امطبػم ام ػرعم ةػدخثمً امتم ممست بػًمسى م عى مػً بةػ
 ٓسف اإلمتمًب امس كرخبم 

خاػػػم سػػػذكرة داػػػًع امطػػػًعف امس دسػػػ  مىسةكسػػػ  اإلسػػػتو ًا   اتػػػرة ةىػػػز امػػػدعخض مىةكػػػـ         
 ف ت ػ  ت مضػػًؼ إثبًتػػً  إل توػػًل اممطػػأ ت ػ مف امسدع ػػ  خزخىمػػً  تىػػًي ٜٜٜٔ ٔ ٗمىىسػػ  

خمػػـ  ػػتوطف امةكػػـ امسسػػتأ ؼ إمػػم "   طػػ   امسةػػز  "  اػػم ت ر ػػر امطػػب ت ػ   ختىًيػػؿ اإلتمػػًـ
 ام رعم امرسسم امذض خرد        ا ي  بً : ػ

"  اأف امتم رات امتم ةدثت  مىسذكخرة بسبب   ص ا/كسى ف سف امسسكف ) مض دخف         
ًب س كرخبػم  سػخال ةدخث امتمػ ىـز ( مف ت ثر عىم سركز ت ظ ـ امةرارة بًمس  ت ػ مخ   ت ى 

 "  ٓام سخضع امةسى    مخ سف ب رة بد د   غ ر ظًيرة بىسـ امسذكخرة كًف 
خسة ػم ذمػؾ  ت بخضػخح خاضػ  بػر   ت ػ  ال سخضػع ا ػي مىىًىػ  مخ اىسػو  ت ػ  مف        

 امت ر ر امطبم ام رعم امرسسم ت ػ طرح إةتسًم ف ت ػ خمـ  ىـز بخاةد س مسً : ػ 
يخ إةتسًمم ) ب خمي سػف امسسكػف ( ػ مف تكػخف " امتم ػرات " امتػم ةػدثت خ   : اإلحزّبي األٚي

  ٓمىسدع   بسبب   ص مكسى ف مثر عىم سركز ت ظ ـ امةرارة بًمس  
مف تكخف يذه " امتم رات  " ام ة ػ   "  ت ىػ  ةػدخث امتمػًب س كرخبػم    : اإلحزّبي اٌثبٔٝ

بىسػػـ  يرة ػػ  مخ سػػف بػػ رة بػػد د   غ ػػر ظػػًسػػخال كػػًف اػػم سخضػػع امةسى
 "  ٓامسذكخرة 

خسػر عى ػي ختىػًخزه اإلتمػًـ   خيذا اإلةتسًؿ امثً م امذض  تتىًيىي امسدع   خزخىمً ت ػ        
خمػـ  ػػتوطف ام ػػي امةكػػـ امسسػتأ ؼ ت ػ  مسػر ةًسػػـ خىػػخيرض خسػ ثر عىػػم خىػػي اإلسػػتدالؿ   ت ػ

ةتسًؿ امثػً م امػذض ختةد د ع ن  امسبب   ػ خيم امسةؾ ػ ام امدعخض ت ػ مبخبً  مف يذا اإل
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امتػػم مخرده ذات امت ر ػػر امطبػػم  ام ػػرعم امرسػػسم ت ػ  يػػخ امستوػػؽ سػػع بػػًنم ة ػػًوؽ امػػدعخض 
بةد  ظمر  ـخ امةسى   سى س   سةًاًة  ػ سػًورة  عىػم نػدس مً ت ػ  ت خؿ مف امسدع    " مرىت "

ال مسً مرىت خمسً ممرىمً  ذخخيً ػ خب  ػت بس زممػً    اػم ةًمػ  عًد ػ  سسػت ر  ة  خسػط ميىمػً  خاه
ت ػ  خسضػػم بػػ   ٜٜٙٔ ٜ ٖاربةػ  م ػػًـ كًسىػػ  بػػ   ػػكخض ت ػ اسة ػػم بػ   ػػكخض بػػًنم  ػػـخ 

خسضػم بػ    ٜٜٙٔ ٜ ٘ت ػ  خسضػم بػ   ػكخض كًسػؿ  ػـخ  ٜٜٙٔ ٜ ٗ كخض  كًسؿ  ػـخ 
ت ػ خيػخ ام ػـخ امػذض اتبػىت ا ػي ميى ػ   ٜٜٙٔ ٜ ٚت ثػـ  ػـخ  ٜٜٙٔ ٜ ٙ ػكخض كًسػؿ  ػـخ 

مىػراح سػس ر م ػ س امػذض مىػرض ممػً امىراةػ  ت ػ اةًديػً بػًمس زؿ ت  ة ػث امسدع ػ  بًمطب ػب  ا
( ت ػ خاػػم ةًمػػ  يبػػػخط خىوػػًؼ تػػػ اخبػػػؼ ممػػً سضػػًدا   ة خ ػػػً  ٜٖخىػػد ةرارتمػػً  سرتوةػػ  )

إمػم  ٜٜٙٔ ٜ ٛمىراح اػم ام ػـخ امتػًمم خسموضًت ةرارة  ت ػ اىسً مـ تتةسف   ىمً امطب ب ا
إمػم سست ػوم ام  ػؿ بػدراخض ت ػ    ام ػـخ برغبػ  ميى تمػًسست ػوم مـ امسبػر  ف ت ػ خس مػً بػذات 
 ٓخامتم  دمىتمً خاع   ُسُدِرك  دخف غ بخب  

امسبًةب مىةسى   امىراة ػ    خيذه امخنًوع امىخير   ت ػ  خا  طًع امبى  ب ف امتمد ر        
خىمً ب ـخ خب ف  "  امتم رات  "  امتم طرمت  عىم امسدع    بةد مربة   م ًـ كًسى  سف مر ت ػ 

امىراةػ  سػى س  سةًاػًة  سػًورة عىػم نػدس مً ت ػ   طػع بػأف  سػً مةػؽ بمػً خطػرم عى مػً إ سػً كػًف 
ت  ٜٜٙٔ ٜ ٖ/سر طًرئ الةؽ خس بت امبى   بةسى   امتمد ر امتم بػًةبت امىراةػ   ػـخ 

ػػ خمف يػذا اإلةتسػًؿ امثػً م امػذض مخرده ذات امت ر ػر ام ػرعم امرسػسم يػخ امس كػد ت ػ خمف سػرد 
يذه  " امتم رات " سف ثـ يخ مسر الةؽ طًرضل بةد امىراة  بةػدة م ػًـ خيػخ إمتمػًب س كرخبػم 
مخ ا رخسػػم بسخضػػع امةسى ػػ   مخ سػػف بػػ رة  بػػد د   غ ػػر ظػػًيرة بًمىسػػـ  ةسػػبسً مخرد ذات 

  ٓامت ر ر امطبم ام رعم امرسسم 
مف  توطف إمم اإلةتسًؿ   كد ذمؾ م ضً ت ػ  مف  " االةتسًؿ " امذض تب ًه امةكـ دخف         

امثً م امذض مخراه ذات امت ر ػر ام ػرعم امرسػسم ت ػ يػخ ػ خكسػً نػًؿ ا/سػتًذ امػدكتخر إست ػًرض 
ا/سػراض امةبػػب   بسست ػػوم ام  ػؿ بػػدراخض ت ػ خامت ر ػػر  امطبػم ام ػػرعم  اإلست ػػًرض امس ػػدـ 

اإلةتسػًؿ امثػً م ػ يػخ  سف امستمـ ت ػ يذا  " اإلةتسًؿ " امذض تب ًه امةكـ  دخف مف  توطف إمػم
عرض ةًد بسة م مف مي س دسًت خمعراض ةًدة ظًيرة خسةًبػرة مث ػًل امىراةػ  ذاتمػً ت سسػً 
 ت   مىطب ب امىراح مف  ةً  ي موخره ت ػ  خمف  ةدؿ  سف ثـ عدخال  خاىبً  عػف إىػرال امىراةػ  ت 

ال بػػػًت امىػػػراح سسػػػوخال عػػػف إىػػػرال امىراةػػػ  بػػػرغـ خىػػػخد  يػػػذه ا/عػػػراض ا مةػػػًدة امسستػػػدة ػػػػ خاه
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 ٓمىت ىبًت بًم بب  اممخاو    ت ى  إدمًؿ م بخب  امتمد ر 
   ػد ذمػؾ ت ػ خيػخ سػً ت ًخمتػي سػذكرات داػًع امطػًعف امتػم تىًيىمػً امةكػـ اإلسػتو ًام         

امسطةخف ا ي ػ مف امثًبت م ي ال ع ن  امبت  مةسى   امتمد ر بسً ممـ الة ً  بًمسدع ػ  بةػد مربةػ  
رال امتمد ر خامىراة    ػ خستم كًف ذمؾ ت ػ اإ ي  بدخ ىى ػً  اسػًد سػً إعت  ػي امةكػـ م ًـ سف إى

خب م عى ي نضًله ت ػ     اىـ تكف ةًم  امسدع   بةد امتةًسؿ سع امةًمػ  امتمد ر ػ  ب ىػًح تػًـ 
تـ إىرال امىراة  بةديً خب ىًح تًـ ت ػ تستدعم خضةمً بًمة ً   امسركػزة ت ػ خنػد إىتػزم امةكػـ 

نة  ةدخ ت  ج  ػةبم مث ػًل إدمػًؿ ا/ بخبػ  امة ىر ػ  مىتمػد ر ت ػ دخف مف  ىتوػت مخ  ػتوطف خا
إمػػػم م ػػػي تسػػػت سةًمىػػػ  ذمػػػؾ ب ىػػػًح تػػػًـ دخف مض  ثػػػًر مخ سضػػػًعوًت ت خدخف مف  ىتوػػػت مخ 
 توطف إمم مف سً مةؽ بًمسدع   ػ خكسً مخرد ذات امت ر ر امطبم ام رعم ػ إ سً كًف إلبػًبتمً  

سػخال اػم سخضػع امةسى ػ  مـ سػف بػ رة  ًـ سف امىراة   بإمتمًب س كرخبمعدة  م   الة ً   خبةد
 ٓبد د   غ ر ظًيرة بىسسمً 

اًمثًبت سف خانع امت ًر ر امطب   مف امطًعف مـ   ـ بتمد ر امسى ػم عى مػً اال بةػد مف         
ىرعػػػًت تأكػػػد سػػػف سػػػ س  ام ىػػػب خامبػػػدر خامضػػػمط خام ػػػبض بػػػًمطرؽ امسةتػػػًدة ختػػػـ ة  مػػػً بًم

خادمػػػًؿ ا بخبػػػ  ام بػػػب  اممخاو ػػػ  سػػػف اتةػػػ  ا/ ػػػؼ خةػػػدث ممػػػً ت ىػػػص  ٓامس ًسػػػب  خام زسػػػ  
بًم ةب اممخاو   بةد إدمًؿ ا/ بخب  خيخ مسر خارد ام بةض امةًالت ختةًسؿ سةي امستمـ ام 
ة  ي بت و   ا/كسى ف خاموىخثػًف خعػًدت اػخرا  امػم طب ةتمػً خبػدمت اػم امتػ وس امتى ػًوم ابً ػر 

ىراح ىراةتي ثـ تـ اعطًومً ا/دخ   امسمدو   خامسسك    متمدو  الالـ امتػم تبػًةب سرةىػ  ام
  ٓاإلاًن  خظىت بًمة ًدة ام يدخل م طسو ًف إمم عدـ  ز ؼ مخمم 

" خبذمؾ تست امىراة  عىم  ةخ طب ةػم خسػى ـ ختسػت ااًنتمػً بًمتأكػد سػف عػخدة  ردخد        
امكةػػػ   خةركػػػ  امةضػػػ ت  امطب ة ػػػ  خاإلسػػػتىًب  امةرك ػػػ   اموةػػػؿ امطب ة ػػػ  سػػػف ة ػػػث امبىػػػع خ 

خامةسػ   مىس بمػًت ختػـ امػراج اال بخبػ  اممخاو ػ   خمرىػػت إمػم ةىػرة االاًنػ  خظىػت بمػً بةًمػػ  
خغػػًدرت امة ػػًدة بةػػػد  ٓيًدوػػ  خسسػػت رة سػػف ة ػػث امضػػمط خام ػػػبض خامتػػ وس خامةًمػػ  امةًسػػ  

ة ث طىبت سمػًدرة امة ػًدة ب وسػمً خسػ را عىػم ظمر ذات ام ـخ بةد االطسو ًف امكًسؿ مةًمتمً 
  ٓندس مً 

 
" خيػػذه امةًمػػػ  امتػػػم كً ػػػت عى مػػػً امسى ػػػم عى مػػػً خنػػػت مرخىمػػػً سػػػف امة ػػػًدة ت كػػػد مف        
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امت ىص بًم ةب اممخاو   امذض ةدث ع د ادمًؿ اال بخ   ام زس  مىتمد ر بًم بب  اممخاو ػ  مػـ 
 ٓ كف  مي مض اثر ضًر بًمسر ض  امسذكخرة 

"  خاف  ثًره نػد زامػت بةػد اف تةًسػؿ سةػي امطب ػب امسػتمـ عػف   ظػ  خسمػًرة خمبػرة سسػً        
مدض امم عخدة امت وس امتى ًوم  خامطب ةم مىسى م  عى مػً بت وػ   االخكسػى ف خاموىخثػًف ثػـ نػًـ 
رال امىراح بًىرال امىراة     بةد مف إطسأف إمم س س  امةًم  ذاتمً تسس  مي بًمبدل ام اإلى

ٓ 
" كسً  دؿ  مرخىمً سى س  خاع   خع ً  كًس   بةػد ظمػر  ػـخ اىػرال امةسى ػ  خاػم كًسػؿ        

ل ػ كػؿ ذمػؾ ةركتمػً خاػم ةًمػ  بػة   سسػت رة خال تةػً م  سػف  ز ػؼ مخ ن ػمل خاػم ةًمػ  يػدخ 
كسػػً مف طىبمػػً  سمػػًدرة امة ػػًدة ب وسػػمً  ٓعىػػم سػػ س  امىراةػػ  خامتمػػد ر  ػػدؿ دالمػػ  نًطةػػ  ػ 

 ٓميىمً   طع  خ ىـز بس س  ةًمتمً خاست راريً  مسًـ
" كسػػً تأكػػد عػػدـ ةػػدخث م ػػ   ثػػًر ىً ب ػػ  مىسى ػػم عى مػػً  ت ىػػ  ت ىػػص ام ػػةب اممخاو ػػ         

مث ػػًل امتمػػد ر خامػػذض اسكػػف امسػػ طرة عى ػػي اػػم امةػػًؿ بسةراػػ   طب ػػب امتمػػد ر امسسػػتأ ؼ كسػػً 
مض طب ػب  مػر عىػم سػدض مربةػ  م ػًـ  سىؼ امب ًف سف عدـ اتبًؿ ميىمً بًمطب ب امىراح مخ

الة   عىم إىرال امىراة  إلبدال مض  كخض سف ةًم  غ ر عًد   ت خيخ سً   طع بأف ةًمتمػً 
ظىػػػت سسػػػت رة خطب ة ػػػ  خال تث ػػػر مض نىػػػؽ ةتػػػم  مً ػػػ  ام ػػػـخ امرابػػػع سػػػف ة ػػػث إتبػػػؿ ميىمػػػً 

 ٓبًمطب ب امىراح م ب غ عف االعراض ا/مرض امتم ظمرت عى مً 
" خيذه ا/عػراض امتػم ظمػرت الة ػً  عىػم امسر ضػ  امسػذكخرة  اػم  مً ػ  ام ػـخ امرابػع         

 ٓمىىراة  ال ع ن  ممً بتمد ريً امذض تـ خاؽ ا/بخؿ امطب   امبة ة  خامستةًرؼ عى مً 
" خنػػػد نػػػًـ امطب ػػػب امسسػػػتأ ؼ بًمتةًسػػػؿ سػػػع امػػػت ىص امػػػذض ابػػػًب ام ػػػةب اممخاو ػػػ          

عىسػً بػأف يػذا امػت ىص  ٓسؿ خىي خخاؽ ا/بخؿ امطب   امستبةػ  كػذمؾ مىسى م عى مً عىم مك
مسر خارد سأمخؼ ام بةض امةًالت  خمـ تسور ع ي م    ثًر ىً ب    بؿ زامت  ثًره تسًسً  بةد 
مف خاىممػػً امطب ػػب امسسػػتأ ؼ اػػم امةػػًؿ خبًالسػػىخب  امطبػػم امبػػة   دخف ثسػػ  ممطػػػًل مخ 

 ٓايسًؿ مخ ت ب ر 
 

ا/سػػر عىػػم مػػ ؼ ذمػػؾ مسػػً منػػدـ امىػػراح عىػػم إىػػرال امةسى ػػ  ت ػ خمكً ػػت  " مػػخ كػػًف       
اإلبػًب  مػخ تىًيىمػً امىػراح سبػًةب  مىسر ضػ  اػم مةظػ  مرخىمػً سػف ةىػرة امةسى ػًت خنػػد 
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تسػػتدعم رعً تمػػً بإةػػدض امسست ػػو ًت مخ بمراػػ  امة ً ػػ  امسركػػزة ت ػ  خمكػػف ةًمتمػػً بةػػد إىػػرال 
 ػت خاع ػ  تتةػرؾ ت ػ  خطىبػت سمػًدرة امة ػًدة خمرىػت مسػًـ امىراة  كً ت عًد   خسست رة خكً

ميىمً دخف مف تةػً م ضػةوً  اػم مطراامػً امةى ػً خامسػوىم خسػ را  عىػم نػدس مً ت ػ  بسػً ال تبػخر 
سةػػي مف تكػػخف غ ػػر نػػًدرة عىػػم امةركػػ  خامس ػػم مخ عػػًىزة عػػف امكػػ ـ خاػػم  ػػبي غ بخبػػ  كسػػً 

 ٓإدعم زخىمً ا سً بةد  
ف ميىمػػػً سًكػػػًف  سكػػػف نبػػػخؿ سمًدرتمػػػً مىة ػػػًدة  مػػػخ م مػػػً كً ػػػت عىػػػم تىػػػؾ " خخاضػػػ  م        

امةًمػػ  امسػػ و  امتػػم تػػـ تبػػخ ريً عىػػم مػػ ؼ امخانػػع خامة   ػػ  سػػف ىً ػػب زخىمػػً بةػػد امىراةػػ  
 ٓبةدة م ًـ 
بةػػ  م ػػًـ كًسىػػ  ال "  كسػػً ا ػػي سػػف غ ػػر امستبػػخر كػػذمؾ مف تظػػؿ خعىػػم سػػدض  ةػػخ مر         

ؾ خال تطىب   وً  بػؿ خال تتبػخؿ خال تتبػرز خسػط ايىمػً  امسطسو ػ ف إمػم خال تتةر تأكؿ خالت رب 
ةًمتمػػػً ال  سػػػًخريـ مض نىػػػؽ  ػػػدعخيـ إمػػػم اإلتبػػػًؿ بًمطب ػػػب امسةػػػًمج مخ مض طب ػػػب  مػػػر اخ 

 ٓسست وم 
" خال  ة ػػؿ مف  ظىػػخا عىػػم يػػذا اممػػدخل طػػخاؿ يػػذه ا/ ػػًـ ا/ربةػػ  خال  ىىػػأخف مىطب ػػب         

ً ػ  ام ػـخ امرابػع مإلبػ غ عػف امةًمػ  امتػم تةػً م س مػً  ت ػ  خكػؿ يػذا  ػدؿ امسةػًمج  إاّل اػم  م
عىم مف امةًم  امتم تـ اإلب غ ع مً ام ام ـخ امرابع إلىرال امىراة ةًم  طًرو  س بتػ  امبػى  
ىرالات تمد ر امسدع   امتم نًـ بمً امطب ب امطػًعف بة ً ػ  اًو ػ  خدخف  بًمةسى   امىراة    خاه

ت ب رسف ىً بي ت ػ خمف تىؾ امةًم  ظمرت مسبب  مر خالةػؽ ال دمػؿ مىتمػد ر مض إيسًؿ مخ 
ا ي ت ػ  ة ث  ترتب عىم إمطًل امتمد ر  ثًر اخر   ت ػ  إذ  ستة ؿ مف تكخف امسى ػم عى مػً 

عػف امةركػ  اخ ت ػًخؿ امطةػًـ مخ ام ػراب ع ػد مرخىمػً غ بخب  مخ  بي غ بخب  مخ عػًىزة  ام 
 ةخ مربة  م ًـ كًسى     دخف  كخض سف ميىمػً مىطب ػب امسةػًمج مخ  سف امة ًدة ت ػ خعىم سدض

  ٓغ ره سف ا/طبًل مخ امسست و ًت 
"  خبػػذمؾ بػػًت سػػف امس طػػخع بػػي مف  سػػً طػػرم عىػػم امسدع ػػ  خسػػً ا تًبمػػً سػػف إعػػراض         

إذ سرض   ام ام ـخ امرابع إلىرال امىراة  ال سكف مف  ةدث  ت ى  إبًب  امس  مث ػًل امةسى ػ  
ً  إمػػم بةػػض الثػػًر بةسػػب امسراكػػز امسبػػًب   ت ػ خيػػخ سػػًمـ  ةػػدث بًم سػػب    ػػ دض ذمػػؾ ةتسػػ

بػؿ ةػدث امةكػس ت ػ إذ تركػت امسر ضػ   امة ػًدة ػ مىسى م عى مً امسذكخرة كسػً سػىؼ امب ػًف ت 
بةد ظمر  ـخ امىراة  ب ًل  عىم طىبمً  ب وسمً خس را  عىم ندس مً ت ػ خكً ت ام كًسؿ خع مً 
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 ٓم ةًم  سست رة سف ىس ع ام خاةم امت وس   خامةرك   خامةبب   ت ػ خا
" خبػػػػػذمؾ  كػػػػػخف امطب ػػػػػب ام ػػػػػرعم خنػػػػػد ىً بػػػػػي امبػػػػػخاب ع ػػػػػدسً  مىػػػػػص اػػػػػم مةػػػػػد         

اإلةتسًم ف امىذ ف طرةمسً ام ت ر ره إمم مف امت ػ ج ام ػةبم امػذض ةػدث مىسى ػم عى مػً مث ػًل 
خاو ػػ    ػػتج ع ػػي   ػػص اػػم ا/خكسػػى ف بًمػػدـ إدمػػًؿ ا/ بخبػػ  امة ىر ػػ  مىتمػػد ر بًم بػػب  امم

امخابػػؿ مىسػػ  خم ػػػي كػػًف  ىػػـز عىػػػم امطب ػػب امطػػػًعف ام ػػًوـ بًمتمػػد ر خضػػػةمً بةػػد  امىراةػػػ  
بإةػػدض خةػػدات امة ً ػػ  امسركػػزة تةػػت امستًبةػػ  امطب ػػ  امدن  ػػ  ت ػ /ف ةًمػػ  امسى ػػم عى مػػً 

اًنتمػػػػً خنػػػػدرتمً عىػػػػم امةركػػػػ  امت وسػػػػ   امتى ػػػػًوم ام طب ةػػػػم خمدال كًاػػػػ  معضػػػػًومً امسسػػػػت رة خاه
مخظًوومً بكوػًلة تًسػ  ال  ػدؿ عىػم مف امسػ  نػد مبػ ب بسػً  سػتدعم خضػةمً بًمة ً ػ  امسركػزة 
تةت امرنًب  امدن    كسً ذيب إمم ذمؾ امطب ب ام رعم ام ت ر ره   ػ خ كخف امةكـ امسطةخف 

سػً عػًب امت ر ػر ت ػ ثػـ ا ي ند ممطأ يخ المر ة ف ممذ بمػذا اإلةتسػًؿ امػخارد بػًمت ر ر اةًبػي 
عًبي اض   عسً عًب امت ر ر م ي مـ  توطف إمم مف امت ر ر ذاتي ند مخرد إةتسًال   مر مـ   تبي 
امةكـ إم ي يخ إةتسًؿ إبًبتمً بإمتمًب س كرخبم الةؽ مىةسى   ت ػ خعىم  ةخ سػً سػىؼ ب ً ػي 

 توب         عف ذات امت ر ر امطبم ام رعم !!!
 كػػد ذمػػؾ  سػػً مخرده امدكتخربػػًدؽ سةسػػد ةىسػػم إست ػػًرض ا/سػػراض امةبػػب   " خسسػػً        

 بسست وم ام  ؿ بدراخض ام ت ر ره  : ػ 
خكً ػػػت تةػػً ىسف ضػػػةؼ  ٜٜٙٔ ٜ ٛ"  بػػأف امسى ػػم عى مػػػً ةىػػزت بًمسست ػػػوم  ػػـخ        

 ٓ    امخاع   مىس ثرات اممًرى ػا/ربة  سع عدـ ام درة عىم امك ـ خعدـ اإلستىًببً/طراؼ 
خم مً مـ تكف تةً م سف ةًم  غ بخب  ) ا داف امخعم ( ع د دمخممً امسست وم مخمث ًل          

 ٓخىخديً بمً خةتم مرخىمً خبًمتًمم مـ تةتًج إمم امدمخؿ ام امة ً   امسركزة 
ت ػ   ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٔخبةد مف تى ت امةػ ج امػ ـز ت ػرر سمًدرتمػً امسست ػوم اػم  ػـخ          
ة عىػم امكػ ـ سػع خىػخد تةسػف بًمةًمػ  امة ى ػ  خكً ػت اإلسػتىًب  طب ة ػ  ت ػ كسػً خكً ػت نػًدر 

 ٓتةس ت امةرك  بً/طراؼ ا/ربة   " 
"  خامثًبػػػت سػػػف يػػػذا امت ر ػػػر مف امسى ػػػم عى مػػػً مػػػـ تكػػػف اػػػم ةًمػػػ  تسػػػتدعم دمخممػػػً         

د امىراةػػػ  مض بةػػػ ٜٜٙٔ ٜ ٛامة ً ػػ  امسركػػػزة ع ػػدسً   ىػػػت إمػػػم سست ػػوم ام  ػػػؿ بػػػدراخض  ػػـخ 
 ٓبمسس  م ًـ 
"  خمػػـ تكػػف اػػم ةًمػػ  تسػػتدعم إدمًممػػً امة ً ػػ  امسركػػزة طػػخاؿ سػػدة إنًستمػػً بمػػً خماػػًد         
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بذمؾ ت ر ر سست وم مـ امسبر  ف امةًـ ت ػ  خيخ سػً ال  تبػخر سةػي مف تكػخف امسى ػم عى مػً 
سػً ذيػػب إمػم ذمػػؾ اػم ةًمػػ   تسػتدعم إ ػػداعمً امة ً ػ  امسركػػزة اػم مع ػػًب امىراةػ  سبً ػػرة  ك

امطب ب ام رعم ام ت ر ره ت ػ  ة ث كًف طب ة ً  إدمًممً تىؾ اممراػ  ع ػد   ىمػً إمػم سست ػوم 
ام  ؿ بدراخض خيم ام ةًم  س و   ت ى  امةًم  امتم ظمرت عى مً مخ مف ممً مض بى  بًمت  ج 

 ػب امسسػتأ ؼ ام ةبم امذض ةدث مث ػًل إدمػًؿ إ بخبػ  امتمػد ر  بًم بػب  اممخاو ػ  بسةراػ  امطب
كسػػً ذيػػب إمػػم ذمػػؾ امطب ػػب ام ػػرعم اػػم ت ر ػػره بسػػً  مػػًمؼ امة   ػػ  خامخانػػع خامسػػ ر امةػػًدض 

 ٓم سخر 
"  خممػػذا مىػػص امت ر ػػر امطبػػم ام ػػرعم اإلست ػػًرض إمػػم مف ام ت ىػػ  ) اإلةتسًم ػػ  سػػف        

ةػػداث خال   ا/إةتسػػًم ف ( امتػػم إ تمػػم إم مػػً  امطب ػػب ام ػػرعم اػػم ت ر ػػره  ػ ال تطػػًبؽ طب ةػػ
 ٓدراخض خمرخىمً س مً ػس ذ إىرال امةسى   خةتم دمخممً سست وم ام  ؿ ب تست  ـ سع تسىسىمً

"  خند ميسؿ امطب ب ام رعم مخراؽ عػ ج امسى ػم عى مػً بتىػؾ امسست ػوم خسست ػوم         
 اـ امسبر  ف   خمـ  ىتوػت إم مػً ت ػ  خكػذمؾ  امت ر ػر امس ػدـ سػف امػدكتخر سةسػد بػًدؽ سةسػد
ةىسم إست ًرض ا/سػراض امةبػب   بسست ػوم ام  ػؿ بػدراخض ت ػ  خمػخ م ػي توطػف إم مػً خممػـ بمػً 
ً  مسػػً ا تمػػم اػػم ت ر ػػره إمػػم سسػػوخم   امطػػًعف طب ػػب امتمػػد ر /ف امسػػتمـ )  إمسًسػػً  تًسػػً  ستأ  ػػ
امطًعف ( نًـ بخاىبي دخف ثس  ممطًل مخ ت ب ر ت ػ خال تخىد م   رابط  مخ ع نػ  سػبب   بػ ف 
امضرر امذض ةدث مىسدع   بةد ةخامم مربة  م ًـ  سف امتمد ر خامتدامؿ امىراةم /ف ةًمتمً 
امةًسػػ  كً ػػت سسػػت ره خعًد ػػ  خطب ة ػػ   مػػ ؿ تىػػؾ اموتػػرة بسػػً   طػػع بػػأف امةًمػػ  امتػػم ا تًبتمػػً 
الة ً  بةد ذمؾ ةًم  طًرو  س بتػ  امبػى  بػإىرالات تمػد ريً امتػم تسػت ب ىػًح خكوػًلة بسةراػ  

 تمـ بةدمف ثبت عىم خىي ام طع خام   ف  :امس
   

" مف امسر ضػػ  غػػًدرت امة ػػًدة ع ػػب إىػػرال امىراةػػ  خةًمتمػػً عًد ػػ  ختسػػس  بسمًدرتمػػً        
خا ً  م بخؿ امطب   امسرع   مةسى ًت ام ـخ امخاةد    كسً م مً  مـ تةػً م سػف غ بخبػي اػم م ػ  

 ٓم ام  ؿ بدراخض مةظ  م ؿ إىرال امةسى   خةتم مرخىمً سف سست و
ًب  بم بخبػػ  خ ػػىؿ " خممػػذا كػػًف إدعػػًل زخج امسدع ػػ  بأ مػػً غػػًدرت امة ػػًدة خيػػم سبػػ        

عىػػم امكػػ ـ يػػخ إدعػػًل غ ػػر بػػة   سك ػػخؼ اإلبػػط ًع ال  توػػؽ سػػع امس طػػؽ خعػػدـ ام ػػدرة 
خت و ػػػي ت ػػػًر ر ا/طبػػػًل امسةػػػًمى ف ت ػ خمًبػػػ  ت ر ػػػر سست ػػػوم مـ امسبػػػر  ف امةػػػًـ خت ر ػػػر 
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تخر إست ًرض ا/سراض امةبب   بسست وم ام  ؿ ت ػ  إذ مف ةدخث امسضًعوًت مىسر ض  امدك
يػخ  مخ ا/خكسػى ف امخابػؿ مىسػ   ػبسبب تةرض م  ً امس  م  ص امدخرة امدسخ ػ   امسم ػ   

اػػم خنتػػي خة  ػػي ت كسػػً يػػخ  ة  مث ػػًل امىراةػػ   خ ظمػػر تػػأث ره عػػرض ةػػًد مػػي س ػػدسًت خاضػػ
ب ػ  ت ػ  خيػخ سػً م ػًر إم ػي امت ر ػر اإلست ػًرض     امس ػدـ بةًاظػ  سسػت ر عى ػي بػًمسراىع امط

 ٓإمم امسةكس  اإلستو ًا    ٜٜٛٔ ٔٔ ٜامطًعف بىىس  
 

"  مسً عف امسبب امسبً ر امذض مدض إمم امةًم  امتم عً ت امسدع   س مػً إبتػدال  سػف         
ب ب اإلست ػًرض إمػم إمتمػًب امسػ   مً   ام ـخ امرابع  إلىرال امىراة  خامتمد ر ا د مرىةمً امط

 ٓامو رخسم خامتىخث امب رض بأىزال سف ىخير امس  
" خيػػػم ةًمػػػ  سرضػػػ   مخضػػػ  امت ر ػػػر اإلست ػػػًرض م مػػػً طًروػػػ  خسسػػػت ى  بػػػذاتمً تسًسػػػً          

خالع نػػ  ممػػً بةسى ػػ  امتمػػد ر ت ػ مًبػػ   خمف امطب ػػب ام ػػرعم ماػػًد اػػم ت ر ػػره إمػػم إسكً  ػػ  
ىػم س كرخبم مخ إبًب  امسدع   بب رة بد د   غ ر ظًيرة بىسػسمً مثػرت عةدخث اإلمتمًب ام

 ٓىراة    ػرارتمً بةد امةسى   امػاأدض إمم إرتوًع درى  ةسركز ت ظ ـ امةرارة بًمس  
" خعىػػم ذمػػؾ اػػإف امةًمػػ  امسرضػػ   امطًروػػ  امسسػػت ى  بػػذاتمً امتػػم م ػػًر إم مػػً امطب ػػب         

خامتػػػم ال ع نػػػ  ممػػػً بةسى ػػػ   ٜٜٛٔ ٔٔ ٜبةًاظػػػ  امطػػػًعف اإلست ػػػًرض اػػػم ت ر ػػػره امس ػػػدـ 
امتمػد ر امتػم نػًـ بمػً امطب ػب امطػًعف ػ مػـ تكػف سسػتبةدة كى ػ  سػف امطػب ام ػرعم ت ػ  خاه سػً 
يم خاردة خ سكف مف ت دض إمم ا/عػراض امطًروػ  امتػم ظمػرت عى مػً  اػم  مً ػ  ام ػـخ امرابػع 

سسػت ؿ  عػػف   ػػًط طب ػػب امتمػػد ر  كوػػم خةػػده إلىػرال امىراةػػ  ت ػ  خيػػذا  امسػػبب امطػػًرئ ام
م طػػع رابطػػ  امسػػبب   بػػ ف سػػىخؾ امطػػًعف خبػػ ف معػػراض  تىػػؾ امةًمػػ  امسرضػػ   خيػػخ سػػً ت توػػم 
سةي سسوخم   امطب ب امسذكخر عف امىر س  امسس دة إم ي ت ػ خ تةػ ف مػذمؾ امةكػـ ببرالتػي ع مػً 

 ٓبةد إممًل امةكـ امسستأ ؼ 
مخؿ درى  مداًع امسستأ ؼ امسػًمؼ امػذكر خمػـ تةػط بػي كى ػ  ت ػ "  خمـ توطف سةكس          

ة ث مىػت سػدخ ًت  مسػبًب ةكسمػً ةتػم سػف تةبػ ىي بسػً   بػ  عػف ا ػي غػًب ع مػً بأكسىػي 
خمػػـ تةػػط بػػي عىسػػً  خمػػـ تدمىػػي  اػػم إعتبًريػػً ع ػػد خزف ع ًبػػر امػػدعخض خنبػػؿ اموبػػؿ ا مػػً ت 

ي داػػًع ىػػخيرض خال ػػؾ  ترتػػب عى ػػي ةتسػػً  خكػذمؾ مػػـ  ػػتوطف إم ػػي امةكػػـ اإلسػػتو ًام ت ػ سػػع م ػػ
 ٓتم  ر خىي امرمض ام امدعخض 
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" كسً مـ توطف امسةكس  ػ سةكس  اخؿ درى  ػ كذمؾ إمم امسست دات امتم ندسمً امطػًعف       
تً  ػػدا  مداًعػػي خامسرا ػػ  بػػً/خراؽ مًبػػ  ت ر ػػر سست ػػوم مـ امسبػػر  ف خت ر ػػر امػػدكتخر بػػًدؽ 

امةبب   بسست وم ام  ػؿ بػدراخض امػذض ماػًد بػأف امسدع ػ   مػـ  سةسد ةىسم إست ًرض ا/سراض
ت ػ  ٜٜٙٔ  ٜ  ٛتكف تةً م سف ةًم  غ بخب  ) ا ػداف امػخعم ( ع ػد دمخممػً امسست ػوم  ػـخ 

بسػػً ال سػػتدعم إ ػػداعمً بًمة ً ػػ   ٜٜٙٔ  ٓٔ  ٕٔمخ مث ػػًل خىخديػػً بمػػً خةتػػم مرخىمػػً  ػػـخ 
 ػد عًبػر امخانةػ  خبً ػر امةًمػ  ب وسػي بةػد امسركزة ت ػ  خيػخ ت ر ػر بػًدر سػف إمبػًوم سةً

مـ امسبػر  ف امةػًـ س كػدا  مف م ًـ      كسً ىًل ت ر ر سست وم إىرال امىراة  خامتمد ر بةدة 
عىػم إاًنتمػً خنػدرتمً عىػم امةركػ    ػ  ٜٜٙٔ ٜ ٛةًم  امسى م عى مً كً ت تدؿ ببًح  ـخ 

م وسػي مسػبًبً  مًبػ  ت ػ اإ ػي بػدخره مػـ يذا ت خسع مف امةكـ اإلستو ًام امسطةخف ا ي نػد إتمػذ 
 توطف ال إمم امسست دات امس دس  إمػم سةكسػ  مخؿ درىػ  ت ػ خال إمػم امت ر ػر اإلست ػًرض اممػًـ 

 ٓمىسةكس  اإلستو ًا    ٜٜٛٔ ٔٔ ٜىدا  امس دـ بةًاظ  امطًعف 
 تةً م ا د "  خسف غ ر امستبخر ع    خس ط ً  مف تكخف امسدع   ام ةًم  إاًن  تًس  خال     

ت ػوم ام  ػؿ بػدراخض  ػـخ امخعم    خيػم اػم نسػ   ةًمتمػً امسرضػ   امستػديخرة  ػـخ دمخممػً  سس
خال تسػػػتدعم ةًمتمػػػً دمخممػػػً امة ً ػػػ  امسركػػػزة مخضػػػةمً تةػػػت امسرانبػػػ  امبػػػة    ٜٜٙٔ ٜ ٛ

ام امخنت امذض تكخف نػد مبػ بت ا ػي بػ  ص ا/خكسػى ف بًمػدـ امخابػؿ مىسػ  مث ػًل  ٓامدن    
بسػػػػبب إبػػػػًبتمً بت ػػػػ ج  ػػػػةبم ع ػػػػد إدمػػػػًؿ ا/ بخبػػػػ   امى ةر ػػػػ   ٜٜٙٔ ٜ ٖد ر  ػػػػـخ امتمػػػػ

بًم بب  اممخاو   ػ كسً ذيب إمم ذمػؾ امطب ػب ام ػرعم اػم ت ر ػره ت ػ /ف    ػص ا/خكسػى ف  
امخابػؿ مىسػ    ػ دض إمػم  ثػًر اخر ػ  سبً ػػرة سػف  ػأ مً  ا ػداف امػخعم خامم بخبػ  امتػم تسػػتسر 

خةًمتمػػً ع ػػد دمخممػػً سست ػػوم مـ امسبػػر  ف خسست ػػوم ام  ػػؿ بػػدراخض  ػػـخ  موتػػرة  بة ػػدة التتوػػؽ 
إذ مػػـ تكػػف اػػم ةًمػػ  غ بخبػػ  مخ ا ػػداف مىػػخعم كسػػً ماػػًد بػػذمؾ امػػدكتخر بػػًدؽ  ٜٜٙٔ  ٜ ٛ

سةسد ةىسم إست ًرض ا/سراض امةبب   بتىؾ امسست وم خكسً ماًدت سست وم مـ امسبػر  ف 
 ٓبت ر ريً كذمؾ  

 
امسػػػبب ) اإلةتسػػػًمم سػػػف إةتسػػػًم ف ( امػػػذض ا ػػػًر إم ػػػي امطب ػػػب ام ػػػرعم "  كسػػػً مف          

خا تمم سف م مي إمم سسوخم   امطب ب امطًعف ال  ست  ـ كذمؾ سع ةًم  امسدع   امتم تركػت 
امة ًدة امتم مىر ت بمً امىراةػ  بةػد ظمػر ذات ام ػـخ خيػم اػم ةًمػ  خعػم كًسػؿ دخف سةً ػًة 
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ض ممػػرض ت ػ  خظىػػت عىػػم يػػذه امةًمػػ  امسسػػت رة  مسػػدة اػػم امةركػػ  مخ امتػػ وس مخ م ػػ  معػػرا
 ٓا/ربة  م ًـ امتًم   

" خكًف سػف امستةػ ف مف تبػًب بًمم بخبػ  خا ػداف امػخعم خمف ت زسمػً تىػؾ امةًمػ  طػخاؿ       
تىؾ اموترة مخ مف ةًمتمً امتم سًلت بةد ذمؾ ترىع إمم مطأ ام ت ام ا/عراض امتم   أت  

 سخب مىطب ب امسستأ ؼ  سف ىً ب امطب ػب ام ػرعم كسػً خرد بت ر ػره عف امت  ج ام ةبم امس
 ٓامسًمؼ امب ًف 

" خسف كؿ ذمؾ  تب ف مف رابط  امسبب   ند إ ةدست بػ ف إىػرالات تمػد ر امسى ػم عى مػً       
بسةراػػ   امتػػم تسػػت بػػة ة  بسةراػػ  امسػػتمـ نبػػؿ خمث ػػًل إىػػرال ىراةػػ  إستوبػػًؿ امىػػخزت ف ممػػً

ف امةًمػػ  امسرضػػ   امطًروػػ  امسسػػت ى  بػػذاتمً خامتػػم مبػػ بت بمػػً بةػػد ذمػػؾ خبػػ امطب ػػب امىػػراح 
ب ةخ مسس  ا ًـ بسً ت توم سةي سسوخم تي عف امضرر امذض ممـ بمػً مطػًرئ الةػؽ  مػر س بػت 

 ٓمض ندر سف اممطأ ام ىً بي تمد ر ت ػ  اض   عف إ توًل امبى  بًم
 : ـ ِٚٓ ادلعزمس ػٍيٗ فٝ لؼبء إٌمغ

ىر س  اإلبًب  اممطأ ال ت ـخ نً خ ً  إاّل إذا كًف خنػخع امىػرح ستبػ   بةبػخؿ  "  مف        
اممطأ سف امستمـ إتبًؿ امسبب بًمسسبب بة ث ال  تبخر ةبخؿ امىرح مخ مػـ   ػع  اممطػأ 

اإذا إ ةدست رابط  امسػبب   إ ةػدست امىر سػ  مةػدـ تػخاار مةػد امة ًبػر ام ً خ  ػ   امسكخ ػ  ممػً   
ٓ   " 

 ؽ  ٙ٘   ٖٜٖ٘ػ طةف  ٖٜٛػ ٛٚٔػ  رنـ  ٖٚػ س   ٜٙٛٔ ٔٔ ٕٓ*    ض  
 ؽ  ٛ٘   ٜٖٛٗػ طةف  ٜٕٗٔػ   ٕٛٓػ رنـ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ ٔٔ ٕ٘*    ض 

 ؽ  ٛٗ   ٕٔٚػ طةف  ٖٙٛػ ص  ٕٚٔػ رنـ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٔٔ ٕٚ*    ض   
 ؽ  ٛٗ   ٜٚػ طةف   ٖٕٛػ ص  ٖ٘ػ  رنـ  ٜٕػ س   ٜٛٚٔ ٖ ٖٔ*    ض   
 ؽ ٕ٘مس ي  ٜ٘ٚػ طةف  ٕٗٔػ ص ٛٗػ رنـ  ٚػ س ٜٙ٘ٔ ٕ ٚ*    ض 

ً  بػػي مف اإلةتسػػًؿ امثػػً م امػػذض مخرده ذات امت ر ػػر           سػػ دض ذمػػؾ ت ػ م ػػي بػػًت س طخعػػ
امطبػم ام ػرعم ت ػ خمكػده امت ر ػر امطبػم ام ػرعم اإلست ػًرض ت ػ يػخ امبػة   ت ػ خيػخ مف " 

سىػػ  سػػف مرخىمػػً  ػػـخ امىراةػػ  سػػى س  امتم ػرات " امتػػم طػػرمت عىػػم امسدع ػػ  بةػػد مربةػػ  م ػًـ كً
سةًاًه ت ػ إ سً يم تم رات طًرو   ت ى  إمتمًب س كرخبػم ا رخسػم إسػً اػم سخضػع امةسى ػ  مخ 
سف ب رة بد د   غ ر ظًيرة بىسػـ امسدع ػ  ت ػ خيػم ةًمػ  سرضػ   طًروػ  سسػت ى  خال ع نػ  
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 ٓرايً طب ب امتمد ر امسستأ ؼ ػممً بةسى   امتمد ر امتم مى
خيػذا اإلسػتم ص امسػد د ت ػ امستوػؽ سػع مةكػًـ ام ػً خف ت ػ خةى ػ  ا/سػر بػأال  خىػي         

خامة ػػًوؽ  إلنًسػػ  امػػدعخض ػ /سػػبًب ع   ػػ  ػ ضػػد امطب ػػب امىػػراح ت ػ خسػػع ة ػػًوؽ امخانػػع ت
ذات امت ر ػر امطبػم ام ػرعم امرسػسم ت ػ بػؿ مخرد  بػً  إةتسػًؿ مف  كػخف امةىس ػ  مػـ  سػتبةده 
بًمسدع   سف تم رات الة   طًرو   بةػد مربةػ  م ػًـ كًسىػ  سػف مرخىمػً  ػـخ يخ سبب سً مةؽ 

 ٓامىراة  سًورة عىم ندس مً سى س  سةًاًه 
سػًالت ت ػ اػإف ع نػ  اػإذا كً ػت ا/ةكػًـ ال تب ػم عىػم امظ ػخف مخ اموػرخض مخ اإلةت        
عىػم ا/دمػ  ام ًطةػ   ام ىراوـ اممطأ م ست ضرب  ع خال ت ػ خاه سً ال ت ػًـ إف ُمن سػتامسبب   
 ٓامىًزس  

 : ـ ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ فٝ اٌؼديد ِٓ أحىبِٙب ثأْ
" امسسػػػوخم   امى ًو ػػػ  ال ت ػػػًـ إال عىػػػم ا/دمػػػ  ام ًطةػػػ  امىًزسػػػ  امتػػػم  ثبتمػػػً امػػػدم ؿ          

 ٓتبًرات امسىردة  " ػورخض خاإلةتسًالت خاإلعػىم امػامُسْةتبر خال ت سس بًمظف خاإلةتسًؿ ع
 ؽ  ٙٗمس    ٚٛٓٔػ  طةف  ٕٖٔص  ٕٛرنـ  ٕٛامس    ٜٚٚٔ ٔ ٕٗ ض *  

 ؽ  ٘٘س    ٘ٔٙطةف   ٛٚٛص  ٛ٘ٔرنـ   ٖٙامس    ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٚٔ*   ض 
خسػػف امس ػػرر مػػذمؾ مف ام ػػًرع امى ػػًوم ال  ةتػػرؼ ب ػػراوف اممطػػأ ت خمطتػػي اػػم ذمػػؾ          

م سبػدم  مبػ   امسػوخم   سمتىو  عف مط  ام ًرع امسػد م ت ختسػت د مطػ  ام ػًرع امى ػًوم امػ
بػؿ  تةػ ف اثبػًت ذمػؾ اممطػأ   ٓامى ًو     ختطب  ً مذمؾ ت ال  وترض مطأ  سػف إرتكػب اةػ   

خامسكىػػؼ بًإلثبػػًت يػػخ سػػىط  اإلتمػػًـ ت اػػًف مػػـ  ثبػػت مطػػأ امسػػتمـ تة ػػ ف عىػػم ام ًضػػم مف ت 
 ٓ بروي ت دخف مف  كىوي بًثبًت م ي مـ  أت مطأ  

   ٗٔٗػ ص  ٙٛٚٔممًص ػ مىدكتخر  ى ب ةس م ػ ط *   رح امة خبًت ػ ام سـ ا
 ٖٓٓػ  ٕٛٗػ رنـ  ٕػ  سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ػ ج ٖٜٔٔ ٗ ٖٕ*    ض 
 ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٖٓ*    ض 

خسسً ت دـ  ب ف اف امةكـ اإلستو ًام امسطةخف ا ي ند عًبي ام بخر خاسًد اإلسػتدالؿ         
إلدا   عىم ت ر ر امطب ام رعم دخف مف  توطف مة     سً خرد ا ػي ة ف إعتسد  ام نضًوي بً

ت ػ خدخف مف  ة ط ببًنم امة ًوؽ امثًبت  خمدم  ام وم سًمو  امب ػًف خامتػم تػ  ض   ضػً  سبرسػً  " 
اإلةتسػػًؿ " امػػذض ممػػذ بػػي امةكػػـ    سػػف امت ر ػػر ام ػػرعم دخف مف  ت بػػي إمػػم اف امت ر ػػر سػػًني 
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دمت ا/خراؽ خامت ًر ر امطب   خا/دمػ  ام ًوسػ  عىػم م ػي ي إةتسًؿ  مر إةتسًؿ "    ًبى كسىرد "
اإلةتسػػًؿ امػػراى  خامػػذض ت توػػم بػػي اض سسػػوخم    ِنب ػػؿ امطػػًعف ت ػ ا/سػػر امػػذض  ة ػػب امةكػػـ 

 ٓامسطةخف ا ي بًم بخر خاسًد اإلستدالؿ 
 

 دلب رـمــــدَ
 : ـ يطٍت اٌطبػٓ

خضػخع بػ  ض امةكػـ امسطةػخف ا ػي خامةكػـ سىػددا  امةكـ ب بخؿ امطةف  ػك   خاػم امس        
ةت ًط ً  إةًم  ام ض   مىةكـ ا مً سىددا  سف داورة ممرض   ٓببرالة امطًعف سسً ُ سب إم ي ػ خاه

 زجبئٝ ػطيخاحملبِٝ /                                                                 
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 وّخ  إٌمغ

 
 خاٌدائسح ادلدٔي

 
 طحيفخ طؼٓ ثبٌٕمغ

س  د ػػػ                             ٜٜٛٔاكتػػػخبر  ٘ٔمخدعػػػت نىػػػـ كتػػػًب سةكسػػػ  امػػػ  ض اػػػم  ػػػـخ اممسػػػ س          
نضػػػًو   سػػػف ا/سػػػتًذ   سةسػػػد رىػػػًوم عط ػػػي ػ  ٛٙخن ػػػدت بىػػػدخبمً بػػػرنـ            مسػػػ ي 

  ٓامسةًسم بًم  ض 
 سةكـخ ضده ػ طًعف                       :   امدكتخر    اٌٛويً ػٓ

نبػػر ام  ػػؿ ػ خسخط ػػي امسمتػػًر  ٜٜٛٔ) خ ( مسػػ ي  ٖٗ٘ٔبتخك ػػؿ رنػػـ                   
 ػػًرع طىةػػت  ٘ٗسكتػػب ا/سػػتًذ سةسػػد  رىػػًوم عط ػػي امسةػػًسم بػػًم  ض 

 ٓ ًرع  ر ؼ بً ً ػ عسًرة اإل سخب ى ً بًم ًيرة  ٕٙةرب ػ ام ًيرة ت ػ خ 
 ػــــــــد

                        ببوتي                                                                                                    ػ بىسمخرة سبر امةرب    ام  ًب  امةًس  م طبًل   ب دكتخر  مػ  ا  ٔ
   ببوتي                          ػ  امدكتخر      ب مطبًل ام ًيرة                   ٕ

 ( سطةخف ضديسً )
 ػًرع  ٕٗخ ةى ً بس ر ام  ًب  امةًس  م طبػًل بىسمخر ػ  سبػر امةرب ػ  امكػًوف س ريػً          

 ام بر امة  م ػ دار امةكس  ػ سةًاظ  ام ًيرة 
امبػًدر سػف سةكسػ  إسػتو ًؼ ام ػًيرة ػ ي وػ  امتأد ػب اإلسػتو ًا   م طبػًل      : ـ فٝ احلىُ 

ستو ًؼ امس  د بىدخممً امةسخسم تةػت رنػـ ام اإل ٜٜٛٔ ٛ ٜٔبىىس  
 ػ   خام ًضم بسً  بي : ػ ٗٔٔ ٜٕٜ٘
نػػػررت امم وػػػػ  اإلسػػػتو ًا   ةضػػػػخر ً  ب بػػػػخؿ اإلسػػػوت ًؼ  ػػػػك   خاػػػػم                          

 ٓسخضخعي براضي ختأ  د ام رار امسستً ؼ 
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ف ي وػ  امتأد ػب اإلبتداو ػ  خكًف ام ػرار اإلبتػداوم امسسػتً ؼ بػًدرا  سػ                        
 ٜٜٚٔ  ٖاػػػػػم امػػػػػدعخض رنػػػػػـ  ٜٜٚٔ ٗ ٜٕمى  ًبػػػػػ  امةًسػػػػػ  م طبػػػػػًل بىىسػػػػػ  

بسةًنبتػػػػي       امس ًسػػػػ  سػػػػف سىىػػػػس ام  ًبػػػػ  امةًسػػػػ  م طبػػػػًل ضػػػػد امػػػػدكتخر   
 ٓمسدة س ي خر ً  بة خب  امخنؼ ةض

 خا سً  ىم ب ًف بًمخنًوع خمسبًب امطةف                       
 ـــــــغاٌٛلبئــــ

تتةبػػػؿ امخنػػػًوع اػػػم مف سىىػػػس ام  ًبػػػ  امةًسػػػ  م طبػػػًل اةػػػًؿ إمػػػم امم وػػػ  امتأد ب ػػػ          
ػ امبػًوم ا/ ػؼ خا/ذف خامة ىػرة بسست ػوم مـ امسبػر  ف        بًم  ًب  ك  سػف امػدكتخر   

عسى ػػ  ىراة ػػ  إلستوبػًؿ امىػػخز مىسر ضػػ  عب ػر رىػػب سةسػػد  ٜٜٙٔ ٜ ٖامةػًـ إلىراوػػي اػم 
 ًبػػ    ػػًرع امسىػػؾ ا بػػؿ امم ػػر سرمبػػ   ٚٔتػػي اممًبػػ  ب ػػًرع  بػػر امػػد ف رنػػـ   بة ًد

إلىػػرال امةسى ػػًت امىراة ػػ  بمػػً مةػػدـ تػػخاار اإلسكً  ػػًت بمػػً ت ػ سسػػً ترتػػب عىػػم ذمػػؾ ةػػدخث 
 ٓسضًعوًت مىسر ض  مـ  تسكف سف ع ىمً 

ت ػػػػوم اـ ) امطػػػػًعف ( طب ػػػػب امتمػػػػد ر بسس        كسػػػػً اةػػػػًؿ امسىىػػػػس امػػػػدكتخر           
امسبػػػر  ف امةػػػًـ مىم وػػػ  امتأد ب ػػػ  بًم  ًبػػػ  مةػػػدـ سراعًتػػػي امدنػػػ  اػػػم عسىػػػي سسػػػً ادض إلبػػػًب  
امسر ض  سًمو  امػذكر بةًمػ   ػبي غ بخبػ  خعػدـ إسػتىًب  خاع ػ  م خاسػر امةرك ػ  خذمػؾ مػ ؿ 
ن ًسػػي بًمتمػػد ر اػػم عسى ػػ  امىراةػػ  امتػػم مىر ػػت ممػػً إلستوبػػًؿ امىػػخزت ف امتػػم اىرايػػً ا/خؿ 
خعدـ سخاالتمً ةتم تسًـ إاًنتمً خسخاا تي عىم إىرال تمد ر مىسر ض  امسذكخرة ام ع ًدة غ ػر 

 ٓسرمص إلىرال عسى ًت ىراة   بمً خغ ر ستخاارة اإلسكً  ًت خمًب  غرا  امةسى ًت 
ػ طب ب إست ًرض بسست وم ام  ػؿ بػدراخض         كسً مةًؿ امسىىس كذمؾ امدكتخر           

سمػػًمؼ مىة   ػػ  خست ػػًنض سػػع ت ر ػػر طبػػم  ٜٜٙٔ ٓٔ ٙٔ ػػر ت ر ػػر طبػػم اػػم م  ًسػػي بتةر 
) امطػػػًعف ( إذ ذكػػػر اػػػم        سىًسىػػػ  مىثػػػً م امػػػدكتخر    ٜٜٙٔ ٜ ٕٔ مػػػر سةػػػرر اػػػم 

مف امسر ضػػ  عب ػػر رىػػب سةسػػد مػػـ تكػػف تةػػً م سػػف ةًمػػ  غ بخبػػ  مض  ٜٜٙٔ ٓٔ ٜٔت ر ػػره 
 سػػػػػً اخرض اػػػػػػم ت ر ػػػػػره بتػػػػػػًر   ب  ٜٜٙٔ ٜ ٛا ػػػػػداف مىػػػػػخعم ع ػػػػػػد دمخممػػػػػً امسست ػػػػػػوم اػػػػػم 

مف امةًمػػ  كً ػػت ع ػػد امػػدمخؿ : " ضػػةؼ بػػً/طراؼ ا/ربةػػ  سػػع عػػدـ ام ػػدرة  ٜٜٙٔ ٜ ٕٔ
عىم امك ـ خال تخىد إستىًبًت خاع   م خاسر امةرك ػ  سػع بػةخب  بػًمبىع كسػً مػًمؼ امت ر ػر 
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 ٓامطبم امبًدر سف سست وم اـ امسبر  ف "
ىػػب سةسػػد ت ػػدسخا ب ػػكخض مف ميػػؿ امسر ضػػ  عب ػػر ر  ختضػػس ت سػػذكرة مى ػػ  امتة  ػػؽ        

مىػػػػػرض عسى ػػػػػ  إستوبػػػػًؿ امىػػػػػخز اممًبػػػػ  بًمسر ضػػػػػ  اػػػػػم         إف امػػػػدكتخر    نػػػػًمخا ا مػػػػػً
بة ًدتػػي اممًبػػػ  بسسػػًعدة طب ػػػب امتمػػد ر ) امثػػػً م ػ امطػػًعف ( خبةػػػد إىػػػرال  ٜٜٙٔ ٜ ٖ

تةد ػػد ةًمتمػػً امتػػم  امةسى ػػ  مػػـ تسػػتطع امسر ضػػ  إسػػتةًدة خع مػػً خمرىػػت اػػم ذات ام ػػـخ دخف
سًلت خمف امطب ب امسةًمج نرر مف ذمؾ  ت ى  إعطًومػً ة  ػي اػًم ـخ ز ػًدة بةػد امبػ ج خممطػر 
ميػػؿ امسر ضػػ  إلدمًممػػً سست ػػوم اـ امسبػػر  ف بةػػد ث ثػػ  م ػػًـ سػػف ىراةػػ  إستوبػػًؿ امىػػخز 

رتوػًع اػم ضػمط امػدـ خُمعط ػت بةػض ا/د خ ػ  ختةً م سف غ بخبػ  سػع إرتوػًع درىػ  امةػرارة خاه
خطىب ميىمػً مرخىمػً عىػم سسػوخم تمـ متةخ ىمػً إمػم سست ػوم ام  ػؿ بػدراخض ة ػث ُمدمىػت بمػً 

) امثًمث ( امذض ةرر ا سً بةد ت ر را  عف           تةت إ راؼ امدكتخر    ٜٜٙٔ ٜ ٛ ـخ 
)         ةًمتمػػً  مػػًمؼ امة   ػػ  خ  ػػًنض ت ر ػػرا   مػػر سػػبؽ بػػدخره س ػػي سىًسىػػ  مىػػدكتخر   

 امطًعف (
خسوؿ امطًعف بًمتة   ًت خمخض  م ي نًـ بًمك ػؼ عىػم امسر ضػ  خسراىةػ  امتةًم ػؿ         

خكً ػػت كىمػػً سػػى س  ختػػـ إعطً يػػً امسمػػدر خماًنػػت تسًسػػً  خعػػًدت إم مػػً ردخد اموةػػؿ سػػع ثبػػًت 
ةًمػػ  امػػدخرة امدسخ ػػ  خامتػػ وس خاإلسػػتىًب  امةسػػ   خامةرك ػػ  م مػػـ ختػػـ   ىمػػً إمػػم ةىػػرة ا/اًنػػ  

ت امة ًدة بةد إاًنتمً دخف مف  ةػدث مث ػًل امةسى ػ  مخ بةػديً إ موػًض  ػد د اػم ضػمط خغًدر 
امدـ اخ تخنؼ بًم ىب مخ امت وس خبذمؾ إ تمم دخره بةد     اف نًـ بسً  ورضي امخاىب امسم ػم 
ف إبًبتمً ترىع /سبًب ال دمؿ مي ا مً إذ إستةًدت  عى ي ستخم ً  كًا  امة ط  ام عسىي ػ خاه

ً خكًسػػؿ ةركتمػػً خكً ػػت ةًمتمػػً امبػػة   سسػػت رة خسسػػً   كػػده عػػدـ إتبػػًؿ ايىمػػً كًسػػؿ خع مػػ
 ٓبًمطب ب امسةًمج إال  ام ام ـخ امرابع خيخ سً  و د إست رار ةًمتمً امبة   

ممبػػًوم ا/ ػػؼ     نػػررت امم وػػ  خةضػػخر ً  سةًنبػػ  امطب ػػب  ٜٜٚٔ ٗ ٜٕخبتػػًر           
ممبًوم        ث  م مر خةضخر ً  بسةًنب  امدكتخر   خا/ذف خامة ىرة بة خب  امخنؼ مسدة ث 

إست ػػًرض          امتمػػد ر ) امطػػًعف ( بة خبػػ  امخنػػؼ مسػػدة سػػ ي خغ ًب ػػً  بسةًنبػػ  امطب ػػب   
 ٓامسراض امةبب   بًمخنؼ مسدة ث ث  م مر 

 
بإممػػػًل نػػػرار امم وػػػ   ٜٜٚٔ ٛ ٜٔخعػػػًرض ا/م ػػػر خنضػػػم اػػػم سةًرضػػػتي بىىسػػػ          
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 ٓخببرالتي سسً يخ س سخب إم ي  ٜٜٚٔ ٗ ٜٕىس  امبًدر بى
سػػػتأ ؼ ا/خؿ خامثػػػً م ) امطػػػًعف ( خبىىسػػػ           مسػػػًـ سةكسػػػ  إسػػػتو ًؼ  ٜٜٛٔ ٛ ٜٔخاه

   ٕٖ٘ٓٔت  ٜٕٜ٘ام ًيرة ) ي و  امتأد ب اإلسػتو ًا   م طبػًل ( خن ػد إسػتو ًامسً تةػت رنػـ 
 ٗٔٔ   ٕٖ٘ٓٔخامثػػً م         ؽ سػػف امطػػًعف    ٗٔٔ   ٜٕٜ٘ؽ امسراػػخع مخممسػػً  ٗٔٔ

 ٓ(           ؽ سف امسةكـخ ضده امثً م ) 
ب بػػػخؿ اإلسػػػتو ًا ف  ػػػك   خاػػػم  ٜٜٛٔ ٛ ٜٔخنػػػررت امسةكسػػػ  اإلسػػػتو ًا   بىىسػػػ          

 ٓسخضخعمسً براضمسً ختأ  د ام رار امسستأ ؼ 
ًبي ؽ امبػػًدر نػػػد  ػػػ ٗٔٔ ٜٕٜ٘خمسػػً كػػػًف ام ػػرار اإلسػػػتو ًام اػػػم اإلسػػتو ًؼ رنػػػـ         

عػػػخار  بطىػػػي خ سػػػتخىب   ضػػػي اػػػإف امطػػػًعف عى ػػػي بطر ػػػؽ امػػػ  ض بسخىػػػب يػػػذه امبػػػة و  
 م سبًب الت   : ػ

 أظجبة اٌطؼــــــــٓ
 : ـ اخلطأ فٝ رطجيك اٌمبْٔٛ:    ٚالً أ

ذمػػؾ م ػػي خعىػػم سػػػً  بػػ ف سػػف سطًمةػػ  ا/خراؽ اػػػإف ام  ًبػػ  امةًسػػ  منًسػػت امػػػدعخض            
تسػبب مطػأ اػم إبػًب  امسى ػم عى مػً  ٜٜٙٔ ٜ ٖم ي بتًر   امى ًو   ضد امطًعف بخبؼ 

م مػػي إمػػ ال  ىسػػ سً  بسػػً توػػرض عى ػػي مبػػخؿ  عب ػػر سةسػػد خكػػًف ذمػػؾ  ً ػػوً  عػػف إيسًمػػي خاه
ً  مىسػًدة   ٔ ٕٗٗسم تي كطب ب مىتمد ر خطىبػت سػف امسةكسػ  امى ًو ػ  امسمتبػ  سةًنبتػي طب ػ

امةسرا  ػػ  خالزامػػت سطرخةػػ  اسػػًـ ىػ    ٜٜٛٔ ٜ٘ٙٔٔع خبػًت ػ خُن ػدت امػػدعخض تةػػت رنػػـ 
 ٓامسةكس  خمـ  وبؿ ا مً بةد بةكـ  مًوم 

خمسػػً كً ػػت امخنػػًوع امسطرخةػػ  عىػػم ي وػػ  امتأد ػػب اإلبتداو ػػ  بًم  ًبػػ  امةًسػػ  م طبػػًل         
امبػػًدر ب ػػأ مً نراريػػً ام ًضػػم بسةًنبػػػ  امطػػًعف بة خبػػ  امخنػػؼ مسػػػدة سػػ ي يػػم بػػذاتمً امتػػػم 

ؽ خامسراػخع سػف امطػػًعف  ٗٔٔ ٜٕٜ٘سػتو ًا   اػم اإلسػتو ًؼ رنػـ طرةػت عىػم امسةكسػ  اإل
عػػػػف ام ػػػػرار امسػػػػًمؼ امػػػػذكر امبػػػػًدر بإدا تػػػػي خامس ضػػػػم ا ػػػػي بػػػػراض إسػػػػتو ًاي ختأ  ػػػػد ام ػػػػرار 

 ٓامسستأ ؼ خيخ ام رار امسطةخف ا ي بًمطةف امسًثؿ 
 

وع خكً ػػػػت امػػػػدعخض امى ًو ػػػػ  سػػػػًمو  امػػػػػذكر خامس ًسػػػػ  ضػػػػد امطػػػػًعف عػػػػف ذات امخنػػػػػً        



-113- 

 

 ٓامس سخب مىطًعف إرتكًبمً خامسةًؿ سف اىىمً مىسةًكس  امتأد ب   
خكً ت امدعخض امى ًو   ال زامت سطرخةػ  مسػًـ ام ضػًل امى ػًوم خمػـ ُ وبػؿ ا مػً بةػد         

بةكػـ  مػًوم ػ خسػف ثػـ اسػً كػًف مم وػ  امتأد ػب اإلبتداو ػ  خسػف بةػديً امسةكسػ  اإلسػتو ًا   مف 
ب   خت ضم ا مً ب راريً امسطةخف عى ي ػ بؿ كًف  تة ف عى مً امت ر ػر توبؿ ام امدعخض امتأد 

ً  اػػم امػػدعخض امى ًو ػػ  بةكػػـ  مػػًوم خبػػًت سػػً داسػػت امخانةػػ  اػػم كػػؿ  بخنومػػً ةتػػم ُ وبػػؿ  مًو ػػ
س مسػً خاةػػدة خسػػً داـ اموبػػؿ اػػم امػػدعخض امتأد ب ػػ   تخنػػؼ عىػػم اموبػػؿ اػػم امػػدعخض امى ًو ػػ  

مىطػػػًعف اػػػم امػػػدعخ  ف امى ًو ػػػ  خامتأد ب ػػػ  إذ مف امتسًثػػػػؿ  مخةػػػدة اممطػػػأ خاإليسػػػًؿ امس سػػػخب
 ٓخامخةدة نًوس  ب  مسً ام امةًمت ف دخف مد م اًرؽ ب  مسً 

خسف امس رر ام يذا امبدد مف اممطأ امذض  سأؿ ع ي امستمـ ى ًو ً  يخ بذاتػي اممطػأ         
 ؿ بػًإلمتزاـ امةػًـ امػذض امذض  سأؿ ع ػي سم  ػً  خسػد  ً  ػ اىػخير اممطػأ غ ػر امةسػدض يػخ اإلمػ

 ٓ ورضي خاىؿ امة ط  خامةذر خامةرص عىم امة خؽ خامسبًم  امس ررة مآلمر ف 
خال  مػػرج اممطػػأ امسم ػػم عػػف يػػذا امتةر ػػؼ امػػخ سػػً  بػػدر عػػف امطب ػػب مخ امىػػراح         

خامسم دس خامسةًسم خغ ريـ سف امسم  ف امو  ف سف مطأ ستةىؽ بأعسًؿ سم ػتمـ ػ خ تةػدد يػذا 
ممطػػأ بػػًمرىخع إمػػم ام خاعػػد امبػػة ة  خامو  ػػ  امتػػم تةػػدديً مبػػخؿ سبً ػػرة يػػذه امسم ػػ  ا ةػػد ا

مطأ امىمؿ بمذه ام خاعد ختطب  مً تطب  ً  غ ر بػة   مخ مسػخل ت ػد ر امةخانػب ا سػً  تسػع مػي 
 ٓامسىًؿ امت د رض 

تػي اممطػأ خممذا اإف اممطأ امسم م امذض  سػأؿ ع ػي امطب ػب خ خىػب سسػوخم تي يػخ بذا        
امسم م امسخىب مسسوخم تي امسد    خامتأد ب   ػ إذ  ةكـ اممطأ ام ىس ع يذه امةػًالت ع ًبػر 
خاةدة مخىخد نخاعد سست ره خراسم  ت رر ا/بخؿ امةىس   مكؿ سم   بة ث ُ ةد سمًموتمً مطأ 
ػػػ خيػػم مػػذمؾ م سػػت سةػػؿ مػػ ؼ خسسػػىـ بمػػً خ سػػتخض مف  ىمىمػػً امسم ػػم اخ   سػػم تطب  مػػً ػ 

 مػػرج سػػف بػػخر اممطػػأ امسخىػػب مىسسػػوخم   اػػم   ػػ  بػػخرة سػػف بػػخريً ػ امى ًو ػػ  خامسد  ػػ  خ 
خامتأد ب   ػ سً  مضع مىت د ر سً داـ ا/سر ست ًزعً  عى ي عىس ً  خ دخر ةخمي مػ ؼ بػ ف ا/رال 
امسمتىوػػ  ت خ كوػػم اػػم يػػذا امبػػدد مف  أمػػذ امسم ػػم بسة ػػًر رىػػؿ اموػػف امسةتػػًد اػػم امظػػرخؼ 

  بي امتم مةًطت 
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 : ـ ٚلد إظزمس اٌمؼبء
" عىػػم مف سسػػوخم   امطب ػػب تمضػػع مى خاعػػد امةًسػػ  ستػػم تة ػػؽ خىػػخد مطػػأ سم ػػم            

سمسً كًف  خعي مخ ندره سخال كًف مطأ ا  ػً  مخ غ ػر ا ػم ىسػ سً  مخ  سػ را  ػ خممػذا اإ ػي  بػ  
امطب ػػب  ضػػةم امةكػػـ عىػػم امطب ػػب بًمة خبػػ  امى ًو ػػ  ستػػم إرتكػػب مطػػأ  سػػ را  خنضػػم بػػأف 

 ٓسسوخال  عف  ت ى  مطوي دخف تورن  ب ف اممطأ امسم م امىس ـ خامسم م ام س ر امم ف "
 ٖٜٔػ  ٖٖٔػ رنـ  ٙػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ    ) عسر ( ج  ٖٜٗٔ ٖ ٛ  ض *  

  ٜٚٛٔ*   رح نً خف امة خبًت ام سـ امةًـ مىدكتخر   سةسخد  ى ب ةس م طبة  
كذمؾ خكً ت خةػدة اممطػأ امسخىػب مىسسػوخم   امى ًو ػ  خامتأد ب ػ  نًوسػ  خسً داـ ا/سر         

ام بخرة امخنًوع امسطرخة  ت خكًف امةكـ امبًدر ام امدعخض امى ًو    تستع بةى ػ  سطى ػ  
ستػػم مبػػب   مًو ػػً  سىزسػػً  مكًاػػ  امسةػػًكـ ا/مػػرض سػػخال كً ػػت سد  ػػ  اخ تأد ب ػػ  خمػػ س امةكػػس 

ى ًو   خكذمؾ ي وًت امتأد ب سف بًب اخمم ت ػ خسف ثـ ا د كػًف إىرالات  ٙ٘ٗعس   بًمسًدة 
سف امستة ف عىم امسةكس  اإلستوًا   امتم مبدرت ام رار امسطةخف خسف نبىمً ي وػ  امتأد ػب ػ 
خنػػػؼ امػػػدعخض امتأد ب ػػػ  امسطرخةػػػ  اسًسمػػػً ةتػػػم  وبػػػؿ اػػػم امػػػدعخض امى ًو ػػػ  امس ًسػػػ  ضػػػد 

 ٓامطًعف بةكـ  مًوم خبًت 
ذ          مػػػًمؼ ام ػػػرار امسطةػػػخف عى ػػػي يػػػذا ام ظػػػر اإ ػػػي  كػػػخف سة بػػػً  ممطوػػػي اػػػم تطب ػػػؽ خاه

ام ػػً خف خ تةػػ ف مػػذمؾ ام ضػػًل ب  ضػػي خاإلةًمػػ  خخنػػؼ امػػدعخض امتأد ب ػػ  امسًثىػػ  ةتػػم  وبػػؿ 
ً  اػػم امػػدعخض امى ًو ػػ  سػػًمو  امػػذكر ػ خيػػخ اسػػر خال  ػػؾ ستةىػػؽ بًم ظػػًـ امةػػًـ خ ىػػخز   مًو ػػ

ـ سةكسػػ  امػػ  ض بػػؿ خمىسةكسػػ  مف ت ضػػم بػػي سػػف تى ػػًل  وسػػمً امتسسػػؾ بػػي خمػػخ /خؿ سػػره مسػػً
 ٓخذمؾ س ةً  متضًرب ا/ةكًـ خام رارت 

إذ  ضػػةم يػػذا امتةػػًرض مسػػرا  س كػػدا  خةتس ػػً  إذا سػػً نضػػت امسةكسػػ  امى ًو ػػ  بةكػػـ         
خاػم م ػ    مًوم ببرالة امطًعف سسً إس د إم ػي مةػدـ خنػخع مض مطػأ مخ إيسػًؿ سم ػم سػف ىً بػي

مخ  سػػػ را    تمػػم ام ػػػرار امتػػأد بم إمػػػم ثبػػخت خنػػػخع ذات اممطػػأ س ػػػي ة سػػف بػػػخره ىسػػ سً  بػػخر 
 ٓخسةًنبتي ب ًل عىم ثبختي ام ىً بي 

امةدام  م د اإل ذال خيذا امتةًرض ب ف امةكـ امى ًوم خامةكـ امتأد بم سسً تتأذض س ي         
خاةػد خعػف خبر وػً  اػم خنػت  سع مبخؿ امت ًضم خامتم تػأبم مف  كػخف ام ػمص سػذ بً  خ ت ًام 
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كسػً م ػي  ت ػًام كػذمؾ سػع سػًيخ س ػرر بػأف مىةكػـ امى ػًوم ةى ػ  سطى ػ  تسػسخ خنػًوع خاةػدة ػ 
اخؽ كؿ إعتبًر إذ يخ ع خاف امة     ختت  د بػي سػًور ىمػًت امت ًضػم ختىتػـز بػي سػخال كً ػت 

امى ًو ػ  بةكػـ  سد    مخ تأد ب   خعىم ذمؾ اإف امىمت ف ا/م رت ف تربص اموبؿ اػم امػدعخض
 ٓ مًوم بًت خخنؼ امدعخض امسطرخة  مسًسمً مة ف بدخر ذمؾ امةكـ 

يػػػذا إمػػػم م ػػػي ال  ػػػؾ مف امت ػػػًنض بػػػ ف سػػػً   ضػػػم بػػػي امةكػػػـ امى ػػػًوم امبػػػًدر اػػػم         
امػػدعخض امى ًو ػػػ  خامةكػػـ المػػػر امبػػًدر سػػػف مض ىمػػ  سد  ػػػ  مخ تأد ب ػػ  اػػػم دعػػخ  ف تىسػػػع 

إيدار نخة امةكـ امى ًوم مخ   ىؿ سف نختي بسً   طخض عى ي سف  ب  مسً خةدة امس  أ   دض إمم
سػػػت راريً ة ػػػث  مػػػـ امسىتسػػػع اػػػم امس ػػػًـ ا/خؿ مف تكػػػخف  ممطػػػًر تتمػػػدد سبػػػًم  امىسًعػػػ  خاه

 ٓا/ةكًـ امى ًو   سبرمة عف  بم  اممطأ مخ امبةد عف امة     امسطى   
م ػرار امسطةػخف عى ػي مف ت ضػم خممذا كًف سف امستة ف عىم امسةكس  امتم مبدرت ا        

 ٜ٘ٙٔٔخمخ سف تى ًل  وسمً بخنؼ  ظر امػدعخض مسًسمػً ةتػم  وبػؿ  مًو ػً  اػم امى ةػ  رنػـ 
ىػػ   امةسرا  ػػ  سػػً داـ اممطػػأ امػػذض  ةًسػػب سػػف مىىػػي ى ًو ػػً  ختأد ب ػػً  خاةػػدا  اػػم  ٜٜٛٔمسػػ   

ذ مًمؼ ام رار امسطةخف ا ي يذا ام ظر اإ ي  كخف سة بً   ستة ف ام  ض خاإلةًم  امدعخ  ف ت خاه
 ٓكسً سىؼ امب ًف 

خسػػف امس ػػرر اػػم يػػذا امبػػدد م ػػي  خىػػد إرتبػػًط خث ػػؽ بػػ ف ىمػػًت امسةػػًكـ امى ًو ػػ           
خىمػػًت امتأد ػػب ت /ف سػػً  رتكبػػي امىػػً م سػػف ىػػراوـ  سثػػؿ اػػم ذاتػػي سمًموػػ  تأد ب ػػ  تسػػتخىب 

 ٓسسًوىتي ع مً 
عىػػم سػػًور ا/ةكػػًـ سػػخال كً ػػت سد  ػػ  مخ  خمسػػً كً ػػت ةى ػػ  امةكػػـ امى ػػًوم تتوػػخؽ        

امسىتسػع تأد ب   بإعتبًر مف امدعخض امى ًو ػ  يػم دعػخض عسخس ػ  تةركمػً ام  ًبػ  امةًسػ  بإسػـ 
سػف سػىخؾ سمػًمؼ مبػًم  امىسًعػ  بمػ ؼ امػدعخض امتأد ب ػ  بسبب سً  بدر عف ام ػمص 

ي سػػف سػػىخؾ ال عىػػم امسمػػًمؼ بسػػبب سػػً  بػػدر ع ػػ  تراػػع بإسػػـ امىمػػ  اإلدار ػػ  امػػم مًبػػ
 ٓ توؽ خخاىبي امسم م مخ امخظ وم 

عسػػًال  ممػػذا امسبػػدم ا ػػد مسػػت ر ام ضػػًل عىػػم ا/مػػذ بسبػػدم ةى ػػ  امةكػػـ امى ػػًوم مسػػًـ          خاه
 ٓىمًت امتأد ب خام ضًل امتأد بم بخىي مًص 

مىػدكتخر  ٜٕػ ص  ٜٗٙٔ)  رح امتأد ب ام امخظ و  امةًسػ  خىر سػ  امسخظػؼ امةػًـ ػ طبةػ  
 عبوخر (سةسد 
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 ٓختستد تىؾ امةى   إمم إثبًت امخىخد امسًدض مىخنًوع خ سبتمً مىستمـ         
سػتمـ اػ   بػ  سسػًلمتي اإذا  وم ةكـ امبرالة امى ًوم ركف اممطأ مخ اإليسػًؿ عػف ام        
 ٓعف ذات اممطأ مخ اإليسًؿ تأد ب ً  
ف كًف          ال  كػخف اػم ذاتػي ىر سػ  ى ًو ػ  ػ اػإف مسً إذا  كؿ سىخؾ امستمـ ذ بً  إدار ً  خاه

امةكـ امى ًوم امبًدر بًمبرالة ال  ةخؿ دخف سسًوىتي تأد ب ً  عف اممطػأ اإلدارض امػذض إرتكبػي 
ٓ 

ػ سىسخعػ  امسبػًدئ ػ امسػ   امرابةػ  ػ رنػـ  ٜٙ٘ٔ  ػً ر  ٕٗ) ةكـ امسةكس  اإلدار   امةى ػً اػم 
 (   ٖٖ٘ػ ص  ٕٔػ رنـ  ٛػ امس    ٕٜٙٔد سسبر  ٕٕػ  ٙٙػ ص  ٘٘

 ( ٜٓٛٔطبة   ٚٗٔٔ)  رح اإلىرالات امى ًو   مىدكتخر اتةم سرخر ص 
   اٌمظٛز فٝ اٌزعجيت:    ثبٔيب 

ذمػػػؾ مف امبػػػ ف سػػػف سطًمةػػػ  مسػػػبًب نػػػرار ي وػػػ  امتأد ػػػب اإلبتداو ػػػ  امس  ػػػدة إسػػػتو ًا ً          
ف :  نضػت بإدا ػ  امطػًع بًم رار امسطةخف عى ي خامذض إعت  تمً امسةكسػ  اإلسػتو ًا   مف امم وػ 

ام ىً بي مةدـ سراعًتي امدن  نم عسىي سسً مدض إمم إبػًب  امسى ػم  " ب ًل  عىم ثبخت اممطأ
عى مػػػً بةًمػػػ   ػػػبي غ بخبػػػ  خعػػػدـ إسػػػتىًب  خاع ػػػ  م خاسػػػر امةرك ػػػ  خذمػػػؾ سػػػف مػػػ ؿ ن ًسػػػي 

 تػػي عىػػم بًمتمػػد ر اػػم عسى ػػ  ىراة ػػ  مىر ػػت ممػػً خعػػدـ سػػداركتمً ةتػػم تسػػًـ إاًنتمػػً ػ خسخاا
إىػػرال تمػػد ر مسر ضػػ  مىر ػػت ممػػً عسى ػػ  ىراة ػػ  اػػم ع ػػًدة غ ػػر سػػرمص إلىػػرال عسى ػػًت 

 ٓىراة   بمً خغ ر ستخاار بمً اإلسكً  ًت خمًب  غرا  امةسى ًت " 
خسػػً مخردتػػػي امم وػػػ  ا سػػً ت ػػػدـ خامػػػذض ممػػذت بػػػي امسةكسػػػ  اإلسػػتو ًا   امسطةػػػخف عىػػػم         

 ٓر ام امب ًف خام امتسب ب نراريً بًمطةف امسًثؿ س خب ب بخ 
إذ مػػـ تبػػ ف امم وػػ  خكػػذمؾ امسةكسػػ  امة ًبػػر امسكخ ػػ  مػػركف اممطػػأ امسم ػػم امسػػدعم         

كتوم كؿ س مسػً ب خمػي بأ ػي مػـ  ػراع امدنػ  اػم عسىػي سسػً مدض إمػم  بتخااره ام ىً ب امطًعف خاه
 خاسر امةرك     إبًب  امسى م عى مً بةًم  ت بي امم بخب  خعدـ إستىًبتمً امخاع   م 

خيػػػم عبػػػًرات عًسػػػ  سبمسػػػ  خسىمىػػػ  خسىسىػػػ  ال  بػػػ ف س مػػػً ركػػػف اممطػػػأ امس سػػػخب         
 ٓمىطًعف خامذض مدض إمم تىؾ الثًر امتم  ىست مىسى م عى مً سًمو  امذكر 



-117- 

 

 
 

خيذا امتةس ـ خاإلىسًؿ ال  توػؽ خابػخؿ اإلسػتدالؿ امسػد د خامػذض  تةػ ف مف   ػًـ عى ػي         
 ٓمبًدر بإدا   امطًعف عف اممطأ امسم م امس سخب إم ي ام رار ا
كسػً مف عبػًرات ام ػرار امبػػًدر بإدا ػ  امطػًعف ىػًلت س ػػخب  كػذمؾ بإبمػًـ خغسػػخض         

بة ػػػث ال  بػػػ ف س مػػػً ك ػػػي اممطػػػأ خامة ًبػػػر امسكخ ػػػ  مػػػي خامتػػػم إسػػػتظمرت امم وػػػ  خامسةكسػػػ  
ع امدنػػ  اػػم عسىػػي خمػػـ  تبػػع ا/بػػخؿ اإلسػػتو ًا   سػػف بةػػديً خسػػف م ممػػً مف امطػػًعف مػػـ  ػػرا

إمم إبًب  امسر ض  بةًم   بي امم بخب  امتم عى مً خامسةترؼ بمً سسً مدض  امسم    امستةًرؼ
 ٓعً ت س مً 
إيسًمػي اػم عسىػي  خسف امس رر ام يػذا امبػدد مف ام ػرار امبػًدر بإدا ػ  امطب ػب عػف        

خامو  ػػػ  امتػػػم منػػػ ـ عى مػػػً سخضػػػةً  ك ػػػؼ مف  كػػػخف سب  ػػػً عىػػػم ا/سػػػس امةىس ػػػ  امسم ػػم  تةػػػ ف 
إسػػػتخمت امم وػػػ  عىػػػم تػػػخاار ركػػػف اممطػػػأ اػػػم ىً ػػػب امطب ػػػب امسػػػتمـ خسخضػػػةً  ع ًبػػػر ذمػػػؾ 
اممطػػأ خبػػخرتي بسػػً مػػي مبػػؿ ثًبػػت بػػً/خراؽ خذمػػؾ    ةتػػم  تسػػ م مسةكسػػ  امػػ  ض سبً ػػرة 

 ٓسىطتمً ام بسط رنًبتمً عىم ام رار امسطةخف عى ي مب ًف سدض بةتي مخ اسًده 
خيػػػخ سػػػػً  سػػػتة ؿ عى مػػػػً ام  ػػػًـ بػػػػي سػػػً داسػػػػت مسػػػبًبي نػػػػد  ػػػًبمً امتةسػػػػ ـ خاإلىسػػػػًؿ          

 ٓخاممسخض خاإلبمًـ كسً يخ امةًؿ ام ام رار امطة ف 
 

ذ مـ تةف امسةكس  اإلستو ًا   بتدارؾ يذا ام بخر امذض تردض ا ي ام ػرار امسسػتأ ؼ          خاه
مسطةػخف عى ػي ال  كػخف سةسػخال  عىػم مسػبًب كًا ػ  خمعت  ت مسبًبي رغػـ نبػخريً اػإف نراريػً ا

تػػ دض إمػػم ام ت ىػػ     امتػػم إ تمػػم إم مػػً بسػػً  بػػسي بػػدخره بًم بػػخر امسبطػػؿ امسخىػػب مىػػ  ض 
 ٓخاإلةًم  
خكًف عىم امسةكس  اإلستو ًا   مف تة م بًإلابًح عف ع ًبر اممطأ امسم م امػذض         

ع امسطرخة  خال تكتوم بسىػرد  سػب  اإليسػًؿ  ثبت ام ىً ب امطًعف خبخره سف م ؿ امخنًو
ام عسىي امسم م إم ي دخف   مف تب ف ك ي يذا اإليسًؿ خذمؾ امت ب ر خذمؾ عىم  ةخ خاض  
خىىم /ف امةبػًرات امتػم مخردتمػً اػم سػدخ ًت نراريػً خردت عىػم  ةػخ سرسػؿ غ ػر سوبػؿ ال 

ـ تخضػػػ  امسةكسػػػ   كوػػػم بذاتػػػي مىك ػػػؼ عػػػف اممطػػػأ امس سػػػخب مىطػػػًعف خع ًبػػػره    كسػػػً مػػػ
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اإلستو ًا   كذمؾ خنبىمً نرار ي و  امتأد ب ع ن  امسبب   ب ف ذمؾ اممطأ امسدعم بي خام ت ىػ  
امتػم مىػص إم مػً خيػم إبػػًب  امسر ضػ  بةًمػ   ػبي امم بخبػ  امتػػم ممسػت بمػً خعػدـ إسػػتىًبتمً 

 ٓم خاسر امةرك   
ار تىؾ امرابط  ب ف اممطأ امسدعم خاًت امسةكس  كذمؾ ب ًف امة ًبر امدام  عىم تخا        

سػتدالؿ س بػخؿ خيػم سػف امة ًبػر  بي خامضرر امذض مبًب تىؾ امسر ضػ  اػم س طػؽ سػًو  خاه
امىخير ػػ  ام زسػػ  مسسػػًلم  امطػػًعف عػػف خانةػػ  اإليسػػًؿ امس سػػخب  إم ػػي سػػً داسػػت امسةكسػػ  مػػـ 

سسػوخم   ام تػًوج ت تبر ام نراريً بإدا تي عىػم تػخاار ركػف اممطػأ اػم ىً بػي بػؿ ةسىتػي كػذمؾ 
 ٓامضًرة امتم رمت م مً ترتبت  ت ى  ذمؾ اممطأ امسم م امذض رمت م ي ثًبت ام ىً بي 

خيػػخ سػػً كػػًف  تةػػ ف سةػػي ب ً مػػً مرابطػػػ  امسػػبب   بػػ ف اممطػػأ امػػذض نبػػرت اػػم ب ػػػًف         
ب  مػً ع ًبره ػ   كسً سىؼ امب ًف ػ خب ف تىؾ ام تًوج امتم تدؿ عىم مف ي ػًؾ إتبػًال  سبً ػرا  

بة ػث سػػً كػًف  سكػػف تبػخر ام تػػًوج امضػػًرة امتػم ممسػػت بًمسر ضػ  مػػخال مطػأ امطػػًعف امسم ػػم 
خت ب ره ام ام  ًـ بسمًـ سم تي خمرخىي عىم امخاىبًت امتم كًف  تة ف عى ي اإلمتزاـ بمً ع د 

 ٓمداومً خامتم تت ًام سع ا/بخؿ امطب   امستةًرؼ عى مً 
م امب ػػًف كًاػػ  امة ًبػػر امتػػم تخىػػب سسػػوخم   امطػػًعف خممػػذا  ػػًب ع ػػب ام بػػخر اػػ        

ةسى ػػ  سػػخال س مػػً سػػً تةىػػؽ بًممطػػأ امسم ػػم امس سػػخب إم ػػي إرتكًبػػي خخنخعػػي س ػػي مث ػػًل ن ًسػػي ب
مخ سػً تةىػؽ ب ػًف رابطػ  امسػبب   بػ ف ذمػؾ اممطػأ خام تػًوج امسػدعم  امتمػد ر مىسر ضػ  امسػذكخرة

 ٓف ا ي بسً  ستخىب   ضي بأ مً  ًىس  ع ي خيخ سً  ة ب ام رار امسطةخ 
 : ـ دلب ٘ٛ ِمسز فٝ لؼبء إٌمغ

" بأ ػػي سػػف امػػ ـز اػػم امةكػػـ امبػػًدر بًإلدا ػػ  اػػم امىػػراوـ غ ػػر امةسد ػػ  ب ػػًف ركػػف          
اممطأ امس سخب مىستمـ خامتدم ؿ عىم تخاار ع ًبره ام ىً بي سف خانع سػً يػخ ثًبػت بػً/خراؽ 

امسػبب   بػ ف ذمػؾ اممطػأ خامضػرر اػم غ ػر سػً غسػخض ػ كسً م ي  تة ف كذمؾ مف  ثبت ع ن  
إخ إىسًؿ بة ػث  كػخف سخضػةً  بػًمةكـ بػأف اممطػأ ستبػؿ بًمضػرر إتبػًؿ امسػبب بًمسسػبب 

 ٓبة ث ال  تبخر ةبخمي سًمـ   ع ذمؾ اممطأ 
اػػإذا كػػًف امةكػػـ مػػـ  بػػ ف مخىػػي اممطػػأ امتػػم  سػػبت مىطػػًعف بسػػً   ةسػػـ بػػي مسريػػً خمػػـ         

ممً   ا/سر ا مً ػ كسً مـ  ب ف ع ن  امسبب   كذمؾ بًإلست ًد إمم دم ػؿ ا ػم اإ ػي  ة  مً بىخغً  
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 ٓ كخف سة بً  ب بخر  خىب    ضي 
 ؽ  ٜٖمس    ٕٜٓٔػ طةف  ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٖٓ*    ض 
    ٜٛٓػ  ٖٛٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ ٔٔ ٗٔ*    ض 
 ٜٕٚػ  ٛٚٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ ٔٔ ٕٔ*    ض 
 ٕٗٔػ  ٛٗػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ ٕ ٚ*    ض 
 ٖٕٛػ  ٖ٘ػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٖ ٖٔ*    ض 

مطػًعف خااػؽ عىػم تمػد ر خال   دح ام ذمؾ سً إستطرد إم ي ام رار امسطةخف ا ي بًف ا        
ةسى ػػػًت امتػػم مىر ػػػت ممػػً امةسى ػػػ  امىراة ػػ  اػػػم ع ػػًدة غ ػػػر سػػرمص ممػػػً بػػإىرال امامسر ضػػ  

 ًٓب  غرا  امةسى ًت بمً اإلسكً  ًت خم امىراة   خغ ر ستخاار
إذ مػػـ تخضػػ  امسةكسػػ  كػػذمؾ سػػً يػػم اإلسكً  ػػًت خا/ىمػػزة امتػػم مػػـ تػػزخد بمػػً غراػػ          

امةسى ًت بًمة ًدة اممًب  خمخىي ام بخر اػم تىػؾ اممراػ  سسػً مدض إمػم إعتبًريػً غ ػر سىمػزة 
 ٓذكر امتىم ز امكًسؿ إلىرال  تىؾ امىراة  خيخ نبخر  مر  ًب ب ًف ام رار امسًمؼ ام

رة إلىرال امةسى ػًت يذا إمم مف امطًعف غ ر سسوخؿ عف عدـ ترم ص امة ًدة امسذكخ         
( خ/ف امسسػػوخم            بمػػً خاه سػػً  سػػأؿ عػػف ذمػػؾ امسػػدعم عى ػػي ا/خؿ ) دكتػػخر امىراة ػػ  

سخال كً ت ى ًو   مخ سم     مب   خال  سأؿ عف اممطأ مخ اإليسًؿ إال  سػف خنػع س ػي خةػده 
 ٓسةؿ مسسًلم  غ ره عف اممطأ ام مبم مىىً م  خال

 ؽ ٜٖمس    ٕٜٓٔػ طةف  ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٖٓ*    ض 
خكًف عىم امسةكس  امتم مبدرت ام رار امسطةخف عى ي ةتم  سػىـ نضػً يً سػف يػذا         

إذا كػًف ي غ ػره ػ امةخار مف تب ف ام سدخ ًتي ك و ػ  إسػمًـ امطػًعف اػم يػذا اممطػأ امػذض نػًـ بػ
ىػػػؾ خسػػػً إذا كػػػًف نػػػد مسػػػمـ ا ػػػي بػػػأض طر ػػػؽ سػػػف طػػػرؽ امسسػػػًيس  خطب ةػػػ  تنػػػد سػػػًيـ ا ػػػي ػ 

خيخ سً نبر ام رار ام ب ً ي خممذا بًت سة بػً  خاىػب امػ  ض  امسسًيس  خع ًبريً خسظًيريً
 ٓكسً سىؼ امب ًف 

عف نػًـ خسف ىً ب  مر اإف امثًبت بً/خراؽ خعىم خىي نًطع ال   بؿ ام ؾ مف امطػً        
بتمػد ر امسر ضػ  خا ػػً م سػس امةىس ػػ  امستةػًرؼ عى مػً طب ػػً  خبةػد سراىةػػ  امتةًم ػؿ اممًبػػ  
بمػػً خنػػد تػػـ امتمػػد ر بػػًمطرؽ امسةتػػًدة عىس ػػً  خبًمىرعػػًت امس ًسػػب  ت خبةػػد إىػػرال امةسى ػػ  تسػػت 
سػػتىًبت ةسػػ ً  مىةركػػ  خمرىػػت سػػف ع ػػًدة امطب ػػب امىػػراح بةًمػػ   اإلاًنػػ  امتًسػػ  مىسر ضػػ  خاه



-121- 

 

سػػتسرت ةًمتمػػً سسػػت رة مسػػدة ث ثػػ  م ػػًـ  كًسىػػ  خ كػػخف طب ػػب امتمػػد ر بػػذمؾ نػػد مدض  ى ػػدة خاه
عسىػػػي عىػػػم امخىػػػي ا/كسػػػؿ خال  سػػػأؿ عسػػػً  ىةػػػؽ امسر ضػػػ  بةػػػد ذمػػػؾ /سػػػبًب ممػػػرض ال  ػػػأف 
مىطػًعف بمػً ػ خيػذا كىػي سسػً ال  توػػؽ سػع سػً إ تمػم إم ػي ام ػرار امسطةػخف عى ػي سػف  تػًوج بسػػً 

اإلستدالؿ بًإلضًا  إمم سػً عًبػي سػف نبػخر اػم امب ػًف خاػم امتسػب ب بسػً    خبي بًموسًد ام
 ٓ ستخىب   ضي 

 اٌمظٛز فٝ اٌزعجيت ٚاإلخالي حبك اٌدفبع:   ثبٌثب
ذمؾ مف امداًع عػف امطػًعف تسسػؾ اػم داًعػي ام ػوخض خامسسػطخر مسػًـ ي وػ  امتأد ػب         

سػػػػػػذكخرة تةػػػػػػت سمػػػػػدر عػػػػػػًـ  ػػػػػػـخ خامسةكسػػػػػ  اإلسػػػػػػتو ًا   بػػػػػأف امةسى ػػػػػػ  مىر ػػػػػػت مىسر ضػػػػػ  ام
ختسػػت تىػػؾ امةسى ػػ  خا ػػً  م بػػخؿ امطب ػػ  خبةػػد إىػػرال امتةًم ػػؿ ام زسػػ  إلىػػرال  ٜٜٙٔ ٜ ٖ

عسى ػػ  إستوبػػًؿ امىػػخزت ف ة ػػث مخردت امتةًم ػػؿ م مػػً اػػم ةًمػػ  بػػة   عًد ػػ  تسػػس  بػػإىرال 
ً  ثػػػـ بػػػدم تمػػػد ريً خع ػػػد إدمػػػًؿ ا / بخبػػػ  امةسى ػػػ  كسػػػً نػػػًـ امطػػػًعف بوةػػػص امسر ضػػػ  مكى  ك ػػػ

امة ىر ػػ  ةػػدث ممػػً ت ىػػص ) ت ػػ ج (  ػػةبم اػػتـ امتةًسػػؿ اموػػخرض سػػع يػػذه امسضػػًعو  بت وػػ   
ا/كسػػى ف خاىػػخث ف ةتػػم زامػػت سػػر ةً  خعػػػًدت ام ػػةب اممخاو ػػ  إمػػم ةًمتمػػً امطب ة ػػ  خبػػػدمت 
امسر ض  ام امت وس امتى ًوم خطػخاؿ امىراةػ  كً ػت ةًمػ  امسر ضػ  ةػًؿ خىخديػً تةػت تػأث ر 

 ٓ رة سف ة ث ام بض خامضمط خامت وس امتى ًوم امسمدر سست
سػػػتسر إست  ػػػًؽ ا/كسػػػى ف ةتػػػم تسػػػًـ إاًنػػػ           خبةػػػد إ تمػػػًل امىراةػػػ  مخنػػػؼ امتمػػػد ر خاه

م ػػبض ثػػـ ممرىػػت إمػػم ةىػػرة اإلاًنػػ  بةًمػػ  يًدوػػ  خسسػػت رة سػػف ة ػػث امضػػمط خا امسر ضػػ  ػ
ـ خىػػخد  ز ػػؼ سكػػًف امةسى ػػ  ختػػـ سةًخدتمػػً عػػدة سػػرات مىتأكػػد سػػف عػػدخامتػػ وس خامةًمػػ  امةًسػػ  

ظمػرا  بةػد اإلطسو ػًف  ٖٓ ٔخسف إستىًبتمً مىس بمًت امك س   خغًدر امطًعف امة ًدة امسًع  
امكًسػػؿ عىػػم ةًمػػ  امسر ضػػ  خنػػًـ امطب ػػب امىػػراح بًإلتبػػًؿ امتى وػػخ م بػػي ة ػػث طسأ ػػي عىػػم 

مػً اةػ   بةػد  مف  ػرح ةًمتمً خبأ مً سسػت رة خبأ مػً تطىػب سمػًدرة امة ػًدة ام ػـخ خنًسػت بسمًدرت
امىػػراح /يى تمػػً توًبػػ ؿ امةػػ ج مسػػً بةػػد امةسى ػػ  ختوًبػػ ؿ رعً تمػػً خاممػػذال امس ًسػػب ممػػً سػػع 

 ٓضرخرة اإلتبًؿ بي ع د ظمخر م   معراض س ى   
تبػػؿ ميىمػػً          خمػػـ  ػػتـ إتبػػًؿ سػػف ىً ػػب امسر ضػػ  طػػخاؿ امػػث ث م ػػًـ امتًم ػػ  مىةسى ػػ  خاه

بػػع مسةًخدتمػػً بس زممػػً ة ػػث خىػػديً اػػم ةًمػػ  يبػػخط خىوػػًؼ ختخيػػًف بػػًمىراح سسػػًل ام ػػـخ امرا
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درى  سوخ   ( كسً مبىمي ميىمً م مً سست ة  عف ت ًخؿ امسخاوؿ خامطةػًـ  ٜٖخةرارتمً سرتوة  ) 
بسبب ا/مـ اخبؼ ممً سضًدا  ة خ ً  بًمة ف سػع امت ب ػي بضػرخرة إعطًومػً سموضػًت مىةػرارة 

مػؾ بسػخل ةًمتمػً مسػر ب  ىمػً اػخرا  إمػم سست ػوم مـ امسبػر  ف خسخاوؿ بًموـ خبةد ممطػًره بةػد ذ
 ٜٜٙٔ ٜ ٛاإ ت ؿ امطًعف سع امىراح إم مً خنًسً بإىرال اإلسةًاًت ام زس  خام ببًح  ـخ 

نًـ ميىمً ب  ىمً إمم سست وم ام  ؿ بدراخض ة ث مدمىت خظىت بي تةت امةػ ج ةتػم مرىػت 
ـ سػع تةسػف سىةػخظ بًمةًمػ  امة ى ػ  ختةسػ ت خكً ت نًدرة عىم امك  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٔبتًر   

ةرك  مطراامً امةىخ   خم مً  الزامت تةػً م سػف ضػةؼ بػًمطرا ف امسػوى  ف خ بػةت بإسػتسرار 
 ٓامة ج امدخاوم خامطب ةم 

خمىػػص امػػداًع عػػف امطػػًعف سػػف ذمػػؾ إمػػم مف سػػً مبػػًب امسر ضػػ  سػػف معػػراض ال         
ض إيسػػًؿ نػػد ةػػدث سػػف ىً بػػي مكػػًف تػػديخر امةًمػػ  ع نػػ  مػػي بًمتمػػد ر امػػذض نػػًـ بػػي خمػػخ مف م

سبًةبً  ممً ام مةظ  مرخىمً سف ةىرة امةسى ًت خند تةتًج يذه امةػًالت إمػم امرعً ػ  اػم 
سست وم مخ ةتم بًمة ً   امسركزة ام ة ف م مً كً ت ام كًسػؿ خع مػً ختطىػب ب وسػمً سمػًدرة 

ة ػػًدة خمرخىمػػً س مػػً خيػػم اػػم ةًمػػ  امة ػػًدة كسػػً كػػًف  سػػتة ؿ عىػػم ميى تمػػً نبػػخؿ سمًدرتمػػً ام
بسػً   طػع بأ ػي ال ع نػ  مػي ام ـخ امثًمث مىىراة  خامتمد ر  غ بخب  كسً كًف تديخر ةًمتمً ام

 ٓبًمةسى   امتم مىر ت ممً خال بتمد ريً 
خنػدـ امطػػًعف تأ  ػػدا  مداًعػي ةًاظػػ  سسػػت دات طخ ػت عىػػم ت ر ػػر طبػم مػػًص بةًمػػ          

ػ بػًدر سػف امطب ػب سةسػد  بػر امػد ف سػة د مست ػًرض امتمػد ر  امسر ض  عب ر رىب سةسد
 ٓبسست وم مـ امسبر  ف امةًـ   وم ا ي اإلتمًـ امسس د إم ي 

ب خممػً " مف داًعػي خمطرةت ي و  امتأد ب خامسةكس  اإلستو ًا   داًعي امسػًمؼ امػذكر         
ضػػػػ  سػػػػً إذا كً ػػػػت ال  سػػػػً ده مض دم ػػػػؿ عىػػػػم توسػػػػ ر سػػػػبب تػػػػديخر امةًمػػػػ  خ خ  ىػػػػًل سرسػػػػ   

ً  نبػػؿ سمًدرتمػػً امة ػػًدة مـ مف امةًمػػ  كً ػػت كًس ػػ   امسر ضػػ  نػػد تسػػت إاًنتمػػً سػػف امتمػػد ر تسًسػػ
ختديخرت خسًلت ةتم بىمت ذرختمً سسػًل ام ػـخ امرابػع خمف امطػًعف إعتػرؼ بةػدخث س ػًكؿ 

ً مبػًب مث ًل امتمد ر خمخ كً ت عسى   امتمد ر ند تست طب ً  م بخؿ امو    امسةترؼ بمً مس
 ٓامسر ض  سً مبًبمً "

 ػرار خيم مسبًب نًبرة /ف داًع امطًعف مـ  كػف نػخال  سرسػ   كسػً ذيػب إمػم ذمػؾ ام        
بػػػػؿ كػػػػًف س  ػػػػدا  بًمسسػػػػت دات امس دسػػػػ  س ػػػػي خسػػػػف ظػػػػرخؼ امةػػػػًؿ خامس بسػػػػًت امسطةػػػػخف ا ػػػػي 
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اػم ةًمػ  سسػت رة امسة ط  بًمخانة  خثبخت مرخج امسر ض  سف امة ًدة امطب   بةد إاًنتمً خيم 
عىم ذمؾ ث ث  م ًـ كًسى  مـ تكف تةً م م ممً م    ثًر ىم امك ـ خامةرك  خند ظىت نًدرة ع

ىً ب   ةتم سسػًل ام ػـخ امرابػع  ع ػدسً ت ػرر   ىمػً إمػم سست ػوم مـ امسبػر  ف  امةػًـ متػديخر 
ً بسةراتػي س ػذ ةًمتمً سسً   طع بأف يذا امتديخر كًف مسبب  مر ال ػأف          مػي بتمػد ري

 ٓمربة  م ًـ سًب   عىم سخل ةًمتمً 
          خمػػػػـ توطػػػػف امسةكسػػػػ  اإلسػػػػتو ًا   إمػػػػػم امت ر ػػػػر امطبػػػػم امس ػػػػدـ سػػػػف امػػػػػدكتخر      

إست ػػًرض ا/سػػراض امةبػػب   بسست ػػوم ام  ػػؿ بػػدراخض بػػأف امسر ضػػ  ةضػػرت بًمسست ػػوم  ػػـخ 
ام ػػدرة عىػػم امكػػ ـ خعػػدـ خكً ػػت تةػػً م سػػف ضػػةؼ بػػً/طراؼ ا/ربةػػ  سػػع عػػدـ  ٜٜٙٔ ٜ ٛ

اإلستىًب  امخاع   مىس ثرات اممًرى   خم مً مػـ تكػف تةػً م سػف ةًمػ  غ بخبػ  ) ا ػداف امػخعم ( 
ع ػد دمخممػػً امسست ػػوم مخ مث ػػًل خىخديػػً خةتػػم  ػػـخ مرخىمػػً خبًمتػػًمم مػػـ تةتػػًج مىػػدمخؿ إمػػم 

امطب ةػػم ختةسػػ ت  امة ً ػػ  امسركػػزة ختػػـ عسػػؿ ا/بةػػًث ام زسػػ  ختى ػػت امةػػ ج امطبػػم خامةػػ ج
كً ت امسر ض  نًدرة عىم امكػ ـ سػع خىػخد  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٔةًمتمً تدر ى ً خع د اممرخج ام 

تةسػػػػف سىةػػػػخظ بًمةًمػػػػ  امة ى ػػػػ  خمبػػػػبةت اإلسػػػػتىًب  طب ة ػػػػ  كسػػػػً تةسػػػػ ت ةركػػػػ  مطراامػػػػً 
خمببةت طب ة   بً/طراؼ امةىخ   خسًزامت تةً م ضةؼ ا/طراؼ امسوىم خ بػ  بًسػتسرار 

 ٓدخاوم خامة ج امطب ةم امة ج ام
إىػػرال امةسى ػػ  خ ػػدؿ يػػذا  امت ر ػػر عىػػم مف تػػديخر ةًمػػ  امسر ضػػ  بةػػد عػػدة م ػػًـ سػػف        
ممػػػػً ختمػػػػد ريً إ سػػػػً  رىػػػػع إمػػػػم إمتمػػػػًب امسػػػػ  امو رخسػػػػم خامتىػػػػخث امبػػػػ رض ت خيػػػػذه  امىراة ػػػػ 

متػػػدامؿ ا/عػػػراض إسػػػً مف ت  ػػػأ عػػػف ةًمػػػ  سرضػػػ   سسػػػت ى  بػػػذاتمً خالع نػػػ  ممػػػً بًمتمػػػد ر خا
امىراةم خطرمت عىم امسر ضػ  اػم ام ػـخ امرابػع سػف امةسى ػ  كإمتمػًب  امسػ  امو رخسػم مخ نػد 
تكخف  ً و  عف امتىخث امب رض سسً ال سكف امت ب  بػي مخ ةتػم س اًتػي خالع نػ   مػي بًمتمػد ر 

ٓ 
 ػدؿ خرغـ ذمؾ ذيبت امسةكس  إمم ام خؿ بأف داًع امطًعف مػـ  كػف سسػت دا  إمػم دم ػؿ        

خمف ي ػًؾ إةتسػًؿ مف تكػخف  متمػد ر نبػؿ سمًدرتمػً امة ػًدة ت عىم م مً ماًنت إاًن  تًسػ  سػف ا
تىؾ امةًم  كًس   بمً ختديخرت بةد ذمؾ خسًلت ةتػم  ىمػت ذرختمػً سسػًل ام ػـخ امرابػع ػ خيػخ 
سػػػًال  سػػػت  ـ سػػػع داػػػًع امطػػػًعف امسػػػًمؼ امػػػذكر خال  تس ػػػم سػػػع ام ػػػمًدة خامت ر ػػػر امػػػذض ندسػػػي 

عف مف امسةكس  مـ تىػـ بػذمؾ امت ر ػر خمػـ تةػط عىسػً امسًمؼ امذكر بسً   ب          تخر امدك
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بدالمتػػي خبأ مػػً راةػػت تثبػػت خىػػخد اممطػػأ اػػم ىً ػػب امطػػًعف ختطػػرح داًعػػي امػػذض إعتبػػـ بػػي 
خامس  ػػد بًمسسػػت دات امس دسػػ  س ػػي ب ػػًل  عىػػم إةتسػػًالت ظ  ػػ  خاعتبػػًرات سىػػردة   ػػخبمً ام ػػؾ 

ظف ت خممذا كًف رديً عىم داًع امطًعف س خبً  بسً  ة بي م بخره اض   عف خ تطرؽ إم مً ام
اسًد إستدالمي بسً  ستخىب   ض نراريً امسطةخف عى ي ت / ي داًع ىخيرض خال ػؾ  تم ػر بػي 
ةتسػػً خىػػي امػػرمض اػػم امػػدعخض مخثبػػت بػػةتي خيػػخ بػػة   اةػػ   خخانةػػً  بسػػً   بػػ  ع ػػي خمىخيىػػ  

 ًتمً خامتم ت كد خت طع بأف ةًم  امسر ض  كً ت سست رة خطب ة   ا/خمم تسىسؿ امخنًوع خسىر 
سػػف ة ػػث امػػخعم خامسػػ ر بسورديػػً خامبىػػع خت ًخممػػً  مىسػػخاوؿ خامطةػػًـ ع ػػد سمًدرتمػػً مىة ػػًدة اػػم 
 مً   ام ـخ امذض اىر ت ا ي امىراة  خمف  ػـخ ظمػخر ا/عػراض امس ى ػ   عى مػً كػًف اػم ام ػـخ 

يػذا امتػديخر س بػت امبػى  بةسى ػ  امتمػد ر امتػم مىرايػً امطػًعف  امرابع مىىراة  بسً   طع بأف
عػػف تػػديخر ةًمتمػػً ا سػػً بةػػد كسػػً سػػىؼ بسػػً   وػػم ع ػػي مض سسػػوخم ي  ٜٜٙٔ ٜ ٖبػػبًح  ػػـخ 

 ٓامب ًف 
ذ مًمؼ ام رار امسطةخف ا ي يذا ام ظر اإ ي  كخف سة بً  ستة ف ام  ض خاإلةًم         ٓخاه
 2 إخالي آخس حبك اٌدفبعلظٛز آخس فٝ اٌزعجيت ٚ:    زاثؼب
ا ػػد تسسػػؾ امػػداًع  عػػف امطػػًعف مسػػًـ امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   بضػػرخرة  ػػدب مةػػد مبػػرال       

امتمد ر م  خؿ كىستي ام سػدض سسػوخم تي امسم  ػ  عػف ا/مطػًل امسزعخسػ  خامس سػخب  إم ػي مث ػًل 
سسػتأ ؼ بسةًنبتػي تمد ر امسر ض  امسذكخرة مًب  خمف امىى   امتأد ب   امتم مبػدرت نراريػً ام

ب ًمػػػ  اإليسػػػًؿ اػػػم عسىػػػي خبػػػأف سًإتمػػػذه سػػػف إىػػػرالات  ال  توػػػؽ سػػػع ا/بػػػخؿ امو  ػػػ   خامػػػرمض 
ً  اػػم امتمػػد ر خممػػذا ىػػًل نراريػػً سة بػػً  إذ  تةػػ ف اػػم يػػذه  امةىسػػم ػ مػػـ تضػػـ مب ػػرا  ستمببػػ

اإلثبػًت امةًم  اإلستر ًد بأيؿ اممبػرة اػم يػذا امسىػًؿ بًعتبػًريـ امخسػ ى  امخة ػدة سػف خسػًوؿ 
امس ررة نً خ ً  إلثبًت مخ  وم خىخد اممطأ امسم م ام ىً ب امطًعف ةتم  كخف امرمض امةىسم 

 ٓيخ مسًس اموبؿ ام سسوخم تي امسم    مخ إ توًومً 
خيػػػخ طىػػػب  ىػػػخيرض ظػػػًير امتةىػػػؽ بًمػػػدعخض خالـز مىوبػػػؿ ا مػػػً /ف سسػػػوخم   طب ػػػب       

مًمبػ  خامتػم تسػتىـز مبػرة مًبػ  اػم تمبػص امتمد ر عػف مطوػي امو ػم سػف ا/سخرامو  ػ  ام
طبػػػم دن ػػػؽ سةػػػ ف خيػػػخ عىػػػـ امتمػػػد ر خمبػػػخؿ سسًرسػػػ  يػػػذه امسم ػػػ  سسػػػً ال  ت سػػػر امةىػػػـ بمػػػً 
خاإلةًطػػ  بكػػؿ ع ًبػػريً خابػػخممً إاّل مىمب ػػر امسمػػتص اػػم عىػػـ امتمػػد ر ختطب  ػػي خال  م ػػم 
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بمػذا امطىػب خمػـ  ع ػي مض تمبػص طبػم  مػر ػ خرغػـ ذمػؾ اػإف امسةكسػ  اإلسػتو ًا   مػـ تةبػأ
تسػػػتىب إم ػػػي خمػػػـ تسػػػتةف بمب ػػػر ستمبػػػص اػػػم عىػػػـ  امتمػػػد ر خا خ ػػػي خاكتوػػػت ب خممػػػً   إف 

غ ػػػر س ًسػػػب  خنػػػد معتػػػرؼ امطػػػًعف ميسػػػؿ اػػػم رعً ػػػ  امسر ضػػػ  خمعطًيػػػً ىرعػػػًت متمػػػد ريً 
مو  ػ  امسةتػرؼ س ًكؿ مث ًل امتمػد ر خمػخ كً ػت تىػؾ امةسى ػ  نػد تسػت طب ػً  م بػخؿ ابةدخث 
 ٓامسر ض  سً مبًبمً بًب بمً مسً م  
خيم مسبًب   ػخبمً اإلىسػًؿ خاممسػخض خال تةسػؿ مض طػًبع ا ػم  بػ ف امىرعػًت امتػم        

ً ػ معطًيػً امطػًعف مىسر ضػ  ع ػد تمػد ريً خكس ًتمػً  خسػً  ػدؿ عىػم م مػً غ ػر س ًسػب  مةًمتمػ
دثت مث ػػًل بػػأف  امس ػػًكؿ امتػػم مخضػػةمً امطػػًعف بأنخامػػي خامتػػم ةػػكسػػً مطى ػػت امسةكسػػ  ام ػػخؿ 

خمـ تتوطف مداًعي بأف تىؾ امس ًكؿ عًد   ختةدث عًدة تكوم مسسًلمتي سم  ً ع مً ػ امتمد ر 
مث ًل امتمد ر خمدمىمً امطًعف اػم ت ػد ره ختخنةًتػي نبػؿ ةػدخثمً خممػذا تسكػف سػف سػداركتمً اػم 

 مػػً امةػػًؿ دخف م ػػ  سضػػًعوًت  كسػػً مػػـ  كػػف ممػػً مض تػػأث ر سػػىبم     عىػػم ةًمتمػػً خاكتسػػؿ خع
ام مع ًب امىراة  ختـ   ىمً إمػم غراتمػً خيػم اػم ةًمػ  إاًنػ  تًسػ  خمػـ تتػرؾ امة ػًدة إاّل بةػد 

 ٓمخ سظًير غ ر عًد   متمً خمـ تكف تةً م سف م    الـ تةسف ةً
ام امتمد ر م دمم خند كًف عىم امسةكس  مف تستى ب مطىب امداًع اإلستةً   بمب ر         

م   امطػًعف امسم  ػ   عػف اإليسػًؿ امسػدعم بػي خامس سػخب إم ػي اػػم اػم سػدض سسػوخ برم ػ  امو ػم 
مدال عسىي بًعتبًر مف ت ػد ر يػذه امسسػوخم   خام ػخؿ اموبػؿ اػم تخااريػً  اػم ىً بػي سػف عدسػي 
سف ا/سخر امو    اممًمب  امتم التسػتط ع ي وػ  امسةكسػ  اإلسػتو ًا    اممػخض ا مػً مخ إبػدال  

ةػدخد امةىػـ  امطبػم امةػًـ خ ةتػًج امبةػث ا مػً خاإل تمػًل إمػم رمض نًطع ام  أ مً / مً توػخؽ 
رمض  ثبػػػت مطػػػأ امطػػػًعف  مخ  و ػػػي إمػػػم مبػػػرة ستمببػػػ  عًم ػػػ  اػػػم سىػػػًؿ امتمػػػد ر خا خ ػػػي 
ذ مػػػـ تسػػػتىب امسةكسػػػ    خمبػػػخمي امستبةػػػ  خامستةػػػًرؼ عى مػػػً عىس ػػػً  خا  ػػػً  خ ظر ػػػً  ختطب   ػػػً  ت خاه

ب خنطةت بسسوخم   امطػًعف عػف مطوػي امسزعػـخ امتم مبدرت ام رار امسطةخف ا ي ممذا امطى
بأسبًب      غ ر سػًوم  خ  ػخبمً ام بػخر كسػً سػىؼ امب ػًف ختبػدت مىوبػؿ اػم مسػخر ا  ػ  
مًمبػػػ  ال تسػػػتط ع امتةػػػرض ممػػػً  مخ اموبػػػؿ بػػػرمض نػػػًطع خبػػػة   اػػػم  ػػػأ مً  اػػػإف نراريػػػً 

بةػؽ امطػًعف اػم  امطة ف  كخف اخؽ نبخره س خبً  بًموسًد ام اإلسػتدالؿ اضػ   عػف إم مػي
 ٓامداًع بسً  ستخىب   ضي 
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 :    ٚاظزمس لؼبء إٌمغ ػٍٝ أٔٗ   
"   خمػػػػوف كػػػػًف ا/بػػػػؿ مف امسةكسػػػػ  ممػػػػً كًسػػػػؿ امسػػػػىط  اػػػػم ت ػػػػد رام خة امتدم ى ػػػػ             

مة ًبػػػػر امػػػػدعخض امسطرخةػػػػػ  عىػػػػم بسػػػػػًط امبةػػػػث إاّل مف يػػػػػذا س ػػػػرخط بػػػػػأف تىػػػػؾ امسسػػػػػأم  
    امبةت امتم التستط ع امسةكس  ب وسػمً مف ت ػؽ طر  مػً امسطرخة  م ست سف امسسًوؿ امو 

 ٓإلبدال امرمض ا مً " 
 ؽ  ٖٗمس    ٖٕٔػ طةف  ٔ٘ٗػ   ٕٜػ  ٕٗػ  س  ٖٜٚٔ ٗ ٔ*     ض           

ــزمسازًا ٚرٛار ــٛارس اظ ــزمس ِٚز ــٕمغ ِع ــخ اٌ ــبء حمىّ ـــفمؼ ــبْ ػـ ـــسًا يغٕي ٓ ـ
 : ـ االظزشٙبد
كسػػػ  كًسػػػؿ امسػػىط  اػػػم ت ػػػد ر ام ػػخة امتدم ى ػػػ  مة ًبػػػر " عىػػم ا ػػػي خاف كػػًف مىسة            

امدعخض امسطرخة  عىم بسًط امبةث خيم اممب ر ا/عىم ا سً تستط ع اف توبؿ ا ي ب وسمً 
ت إال  م ي   تة ف عىم امسةكس  ستم خاىمت سسأم  ا    بةت مف تتمذ سف امخسػًوؿ  متة   مػً  

 سخغ  مىسةكس   مف تبػدض رم مػً اػم سسػأم   ا  ػ  بىخغً  إمم  غً   ا/سر  ا مً ت  خعىم م ي ال
بةتػػػ   مسً ةتًىػػػي ذمػػػؾ إمػػػم درا ػػػ  ا  ػػػ  م سػػػت سػػػف امةىػػػـ امةػػػًـ ت خال مف  تةػػػؿ  وسػػػمً  سةػػػؿ 
اممب ػػػر  امو ػػػم اػػػم سسػػػأم   ا  ػػػ  ت خعىػػػم اف ام طػػػع اػػػم سسػػػأم  ا  ػػػ   بةتػػػ    تخنػػػؼ عىػػػم 

 ٓاستط ع رمض ميؿ اممبرة  "
 ٗ٘ٛ  ــ ٘ٙٔ ــ ٔٔس  ــ ٓٙ ٔٔ ٜٕ*    ض 
 ٔٚٙ ــ ٖٔٔ ــ ٕٔس  ــ ٔٙ ٙ  ٖٔ*    ض 
 ٖٖٙ ــ ٗٛ ــ ٖٔس  ــ ٕٙ ٗ ٓٔ*    ض 
 ٕٖ٘ ــ ٜٛ ــ ٖٔ ــ ٕٙ ٗ ٙٔ*    ض 
 ٓٔٙ ــ ٕ٘ٔ ــ ٖٔس  ــ ٕٙ ٓٔ ٛ*    ض 
 ــ ٜٔ ــ ٘ٔ ــ ٗٙ ٔ ٕٚ*    ض 
  ٖٜٚ ــ ٜٚٔ ــ ٙٔس  ــ ٘ٙ ٕٔ ٕٓ*    ض 
 ٕٙٚ ــ ٗٗٔ ــ ٛٔس  ــ ٚٙ ٘ ٜٕ*    ض 
 ٚٛٛ ــ ٚٚٔ ــ ٛٔس  ــ ٜٚٙٔ ٙ ٕٙ*    ض 
 ٜٓٙ ــ ٖٗٔ ــ ٛٔس  ــ ٜٚٙٔ ٘ ٕٕ*    ض 
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 ٓٔٔٔ ــ ٖٕٔ ــ ٛٔس  ــ ٚٙ ٔٔ ٗٔ*    ض 
 ٖٖ ــ ٙ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ ٔ ٛ*    ض 
  ٙٗ٘ ــ ٚٓٔ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ ٘ ٖٔ*    ض 
 ٓٓٙ ــ ٜٔٔ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ ٘ ٕٚ*    ض 
  ٕٛٛ ــ ٘ٙٔ ــ ٕٓس ــ ٜٙ ٙ ٕ*    ض
 ٕٛ٘ ــ ٜٛ ــ ٕٔس  ــ ٜٓٚٔ ٖ ٘ٔ*    ض 
 ٜٓ٘ ــ ٕٗٔ ــ ٕٕس  ــ ٔٚ ٓٔ ٖٔ*    ض 
 ٔ٘ٗ ــ ٕٜ ــ ٕٗ ــ ٖٜٚٔ ٗ ٔ*    ض 
 ٜٗٛ ــ ٖٛٔ ــ ٕ٘س  ــ ٗٚ ٕٔ ٜ*    ض 
 ٖٛٛ ــ ٗٚ ــ ٜٕس  ــ ٛٚ ٗ ٜ*    ض 

 
 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ

مسػدااع ع ػي  كػخف خةػده خال  ىػخز اإلمتوػًت عػف " بأف امداًع امبًدر سف امسػتمـ مخ ا        
 ٓم مسً ستم كًف يًسً  خس ثراام س طؽ امداًع دخف سبرر "   

 ؽ  ٖٗمس    ٖٗٔػ  طةف  ٗٙٗػ   ٜ٘ػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٗ ٔ*      ض       
كسػػً مػػـ تىػػـ امسةكسػػ  امتػػم مبػػدرت  ام رارامسطةػػخف عى ػػي بػػداًع امطػػًعف ام ػػًوـ مسًسػػً         

ـ تػػػرم ص امة ػػػًدة إلىػػػرال امةسى ػػػ  امىراة ػػػ  امتػػػم سػػػًيـ اػػػم إىراومػػػً مىسر ضػػػ  عىػػػم مف عػػػد
امسػػذكخرة كطب ػػب مىتمػػد ر ال بػػى  سػػببً سبً ػػرا  إلسػػ ًد اممطػػأ امسم ػػم إم ػػي خامػػذض مدض إمػػم 
تديخر ةًمتمً ػ  /ف عدـ بدخر تػرم ص سػف امىمػ  امسمتبػ  بػإىرال امىراةػ  بتىػؾ امة ػًدة 

مسم ػػم امس سػػخب إم ػػي اػػم مدال عسىػػي بًعتبػػًره امطب ػػب امػػذض مسػػر س وبػػؿ كى ػػ  عػػف اممطػػأ ا
مىرض تمد ر امسر ض  ختخمم س ةظتمً ةتم تسًـ إاًنتمً بةػد إىػرال امىراةػ  ػ     خمسػً كػًف 

سسػػت ؿ بذاتػػي عػػف عسى ػػ           مطػػأ إىػػرال امةسى ػػ  امىراة ػػ  اػػم ع ػػًدة امطب ػػب امىػػراح 
سسػػوخم   ت ػػم ؿ امة ػػًدة إلىػػرال امةسى ػػ  امىراة ػػ  امتمػػد ر ذاتمػػً امتػػم مىرايػػً امطػػًعف خكً ػػت 

خانةػػػ  عىػػػم امطب ػػػب امىػػػراح بػػػًةبمً خةػػػده بًعتبػػػًره امسىتػػػـز بةػػػدـ امت ػػػم ؿ مةػػػ ف إسػػػتمراج 
امترم ص ام ـز سف امىم  امسمتب  كسً سىؼ امب ًف إذ ال تةسؿ امطًعف مخزارغ ره خممطًله 

ىراةػػػ  بمػػػً  سػػػزخده بكػػػؿ سػػػً ىـز سػػػف     خكً ػػػت امة ػػػًدة امسػػػذكخرة غ ػػػر امسرمبػػػ  إلىػػػرال ام



-127- 

 

تىم ػػػزات إلىػػػرال امىراةػػػًت امبػػػمرض خس مػػػً إستوبػػػًؿ امىػػػخز خ طىػػػؽ عى مػػػً ىراةػػػ  ) ام ػػػـخ 
امخاةػػػد ( خسػػػف بػػػ ف تىػػػؾ امتىم ػػػزات مدخات امتة ػػػ ـ ام زسػػػ  خا/خكسػػػى ف خيػػػخ سػػػً ىـز إلىػػػرال 

ة امسػػذكخرة تمػد ر  ػػًى  مىسر ضػػ  خسػػف ثػػـ اػػ   سةػؿ إذف مسسػػًلمتي عػػف مطػػأ بػػًةب امة ػػًد
 ٓمت م ىمً إلىرال امىراة  مىسر ض  امسذكخرة 

إذ كػػػًف امطػػػًعف ال ةىػػػـ بتىػػػؾ امسمًموػػػ  خال  ػػػأف مػػػي بمػػػً خةسػػػبي م ػػػي خىػػػد بمػػػً ام ػػػدر         
امكػػػًام خامس ًسػػػب سػػػف اإلسكً  ػػػًت امتػػػم تسك ػػػي سػػػف إىػػػرال عسى ػػػ  امتمػػػد ر دخف م ػػػ  ممطػػػًر 

اًنتمػً بدنػ  ستخنة  ت ػ خيخ سًةػدث بًموةػؿ ة ػث مىػرض تىػؾ ا مةسى ػ  خنػًـ بتمػد ر امسر ضػ  خاه
تًسػ  خدخف  م ػ  ممطػًل خمػػـ  كػف مةػدـ تػرم ص امة ػػًدة إلىػرال امةسى ػًت امىراة ػ  مض ع نػػ  
بةسىػػي امػػذض إداه ب ىػػًح خممػػذا اػػ  سةػػؿ مسسػػوخم تي عػػف خانةػػ  إىػػرال امىراةػػ  اػػم ع ػػًدة مػػـ 

 ٓبمً   بدر ترم ص سف امىم  امسمتب  بإىرال امةسى ًت امىراة  
خمضػػػًؼ امػػػداًع إمػػػم ذمػػػؾ مف كػػػؿ سً ورضػػػي عى ػػػي امخاىػػػب امسى ػػػم عىػػػم امطػػػًعف           

بًعتبػػًره طب ػػب امتمػػد ر يػػخ اةػػص امسر ضػػ  نبػػؿ امةسى ػػ  ثػػـ تمػػد ريً طب ػػً  م بػػخؿ امطب ػػ  
خسرانبتمػػً  مث ًليػػً خت اػػم كػػؿ سً ةػػدث سػػف  ثًرت وسػػ ي خنىب ػػ  ثػػـ خنػػؼ امتمػػد ر بةػػد إ تمػػًل 

انب  امسر ضػ  ةتػم تػتـ إاًنتمػً بًمدرىػ   امتػم تسػس  ممػً بػًمةخدة إمػم سػر ريً دخف امةسى   خسر 
 ٓمطر خيخ سًنًـ بي عىم مكسؿ خىي 

د عى ػي بػرد سػًو  خمـ تةبأ امسةكس  اإلستو ًا   بمذا امداًع خمـ تةرض مي بًمتو  ػد خامػر         
دض إم ي بسً  سخغ اإلمتوًت بؿ م  نراريً  امسطةخف عى ي سف تة   ي مخ امتب  برر مطراةي ت

ع ػي خعػػدـ امتةخ ػػؿ عى ػي خيػػخ داػػًع ىػػخيرض خال ػؾ بسػػً  ة ػػب ام ػرار امسػػذكخر بة ػػب ام بػػخر 
 ٓامسبطؿ اض   عف اإلم ؿ بةؽ امطًعف ام امداًع 

ختكخف بذمؾ امسةكس  ند إتمذت سف سىػرد عػدـ بػدخر تػرم ص سػف امىمػ  اإلدار ػ          
دمػ   ضػد امطػًعف عىػم إيسًمػي         ػًدة  اممًبػ  مىػدكتخر امسمتب  بػإىرال امىراةػ  بًمة

خمطوػػي امسم ػػم مث ػػًل امتمػػد ر خيػػخ اسػػتم ص غ ػػر سػػًو  إذ الع نػػ  بػػ ف خانةػػ  ت ػػم ؿ تىػػؾ 
امة ػػًدة اػػم إىػػرال امةسى ػػًت امىراة ػػ  خبػػ ف مطػػأ امطػػًعف امو ػػم خامسم ػػم امسزعػػـخ خامس سػػخب 

مةًسػػ  م طبػػًل اضػػ     عػػف م ػػي غ ػػر سسػػوخؿ عػػف إم ػػي اػػم نػػرار اإلتمػػًـ امس ػػدـ سػػف ام  ًبػػ  ا
ترم ص امة ًدة إلىرال امىراة  خمـ  كف  ةىـ بتىؾ امسمًمو  خسف ثـ ا  سةؿ مسسػًلمتي ع مػً 

ٓ 
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 : ـ ٘را ٚلد رٛارس لؼبء حمىّخ إٌمغ ػٍٝ أٔٗ
ف اسكػف إ"  سف امس رر مف عػدـ سراعػًة ام ػخا  ف خام ػرارات خامىػخا         عتبػًره و  خا/ ظسػ  خاه

مطػػػأ سسػػػت    بذاتػػػي اػػػم ىػػػراوـ ام تػػػؿ خاإلبػػػًب  اممطػػػأ إال  مف يػػػذا ب ػػػرخط بػػػأف تكػػػخف يػػػذه 
 امسمًمو  يم بذاتمً سبب امةًدث بة ث ال ُ تبخر خنخعي مخاليً "

 ٓٔٛػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٖ*    ض 
 ٕٕٙػ  ٓٔٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٘ ٛ*    ض 

ذكخرة كًاػ  ا/دخات خاإلسًك  ػًت  امتػم تسك ػي سػف خةسب امطًعف م ي خىد بًمة ًدة امسػ       
إىػػػرال عسى ػػػ  امىػػػخز مىسر ضػػػ  ب ىػػػًح خنػػػد تسػػػت عىػػػم مكسػػػؿ خىػػػي دخف ثسػػػ   ثػػػًر ىً ب ػػػ  مخ 
سضًعوًت  كسً سىؼ امب ًف  خ كخف ام رار امسطةخف ا ػي خامةػًؿ كػذمؾ اػخؽ نبػخره خام مػي 

ت تًج بسػً  ة بػي خ سػتخىب   ضػي بةؽ امداًع س خبً  بًموسًد ام اإلستدالؿ خامتةسؼ اػم اإلسػ
ٓ 

 :   ٚفٝ ذٌه لؼذ حمىّخ إٌمغ
"   بأ ػػػي مػػػوف كػػػًف ا/بػػػؿ مف امسةكسػػػ  ال تىتػػػـز بستًبةػػػ  امسػػػتمـ اػػػم س ػػػًةم داًعػػػي        

امسمتىو   إاّل م ي   تة ف عى مً مف تخرد ام ةكسمً سً  دؿ عىم م مً خاىمت ع ًبر امػدعخض 
اّل كػػًف ةكسمػػً خممسػػت بمػػً عىػػم خىػػي بػػة    وبػػ  عػػف م  مػػً اط ػػت إم مػػً  خخاز ػػت ب  مػػً خاه

 ٓسة بً بًم بخر ام امتسب ب خاإلم ؿ بةؽ امداًع 
 ؽ  ٕٗمس    ٜٗ٘ػ طةف  ٗٛٔٔػ  ٕٛٙػ  ٖٕػ س ٕٜٚٔ ٔٔ ٕٔ*    ض  
  ٜٖٗػ  ٔٛػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٖ ٕٙ*    ض 
 ٖٓ٘ػ  ٖٔٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٘ ٙ*    ض 
 ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٗ ٕٗ*    ض 
 ٜٜٖػ  ٕٛػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٖ ٜٕ*    ض 
  ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٔٔ ٘*    ض 
 ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖت س  ٔٛ ٖ ٕ٘*    ض 
 ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٕٔ ٖ*    ض 
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 ٚفٝ طٍت  ٚلف رٕفير اٌمساز ادلطؼْٛ فيٗ
د بة ػػد اإ ػػي مسػػً كػػًف  بػػ ف سػػف مسػػبًب يػػذا امطةػػف امسًثػػؿ م ػػي  ػػرى  سةمػػً إمػػم ةػػ           

  ض ام رار امسطةخف ا ي ت ػ  خكًف  ترتب عىم ت و ذه ضرر ىس ـ  تةذر تداركي ػ خكًف سف 
ةػػؽ امطػػًعف مف  طىػػب     سػػف سةكسػػ  امػػ  ض مف تػػأسر بخنػػؼ  ت و ػػذ ام ػػرار  امسطةػػخف ا ػػي 

 ٓام يذه امةًم  س نتً  ر ثسً  وبؿ ام سخضخع يذا امطةف 
 ػٍيٗ

ً
 ٚثٕبء

 : ـ مغيٍزّط اٌطبػٓ ِٓ حمىّخ إٌ
خببػو  سسػتةىى  خنػؼ ت و ػذ ام ػرار امسطةػخف ا ػي س نتػً  ر ثسػً   ضػم اػم سخضػػخع      : أٚال

 ٓيذا امطةف 
 ٓامةكـ ب بخؿ يذا امطةف  ك       :ثبٔيب 
خام امسخضخع ب  ض ام رار  امسطةخف ا ي خام ضػًل مبػى ً اػم سخضػخع اإلسػتو ًؼ    : ثبٌثب

 ٓف  سسً مس د إم ي بإممًل ام رار امسستأ ؼ خبرالة امطًع
ـــب بإةًمػػػ  امػػػدعخض إمػػػم سةكسػػػ  إسػػػتو ًؼ ام ػػػًيرة ) ي وػػػ  امتأد ػػػب اإلسػػػتو ًا     : ٚاحزيبطي

 ٓم طبًل ( مىوبؿ ا مً سىددا  سف ي و  ممرض 
 

 / زجبئٝ ػطيخاحملبِٝ                                                                        
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 زشغيً ثبخلبزج ثال رسخيضٔظت ـ ِصاٌٚخ اٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 جٕح ِسوص شجني اٌىَٛ 3122/4991اٌمؼيخ 

 جٕح ِعزأٔف شجني اٌىَٛ 41819/4991
 
 ق9268/68اٌطؼٓ زلُ 

 
 ــــــــــــــــــــ                                              
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 حمىّخ  إٌمغ
 

 يخاٌدائسح اجلٕبئ
 

 ِروسح
 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ

 
 ) سةكـخ ضده (                                   يً ػـــٓ :ٚاٌٛوــ

خسخط ػػي امسمتػػًر سكتػػب سةًس ػػي خك ىػػي ا/سػػتًذ رىػػًوم عط ػػي امسةػػًسم                     
 ػًرع  ػر ؼ بً ػً ػ  ٕٙ ػًرع طىةػت ةػرب ػ ام ػًيرة ت ػ خ  ٘ٗبػًم  ض 

) م ( مسػػ ي  ٜٕ٘ـ ػًم ػػًيرة ػ خامخك ػػؿ ع ػػي بتخك ػػؿ رنػػعسػػًرة اإل سخب ى ػػً ب
رسػػػسم عػػػًـ تخث ػػػؽ امضػػػخاةم ب ػػػب ف امكػػػـخ ػ خ تضػػػسف امت ر ػػػر  ٜٜٛٔ

 ٓبًم  ض ام ا/ةكًـ 
 ام  ًب  امةًس           د :ـــػـ

سػػف سةكسػػ  ىػػ   سسػػتأ ؼ  ػػب ف امكػػـخ اػػم ام ضػػ    ٜٜٛٔ ٕ ٛاػػم امةكػػـ امبػػًدر        
ىػػػػ   سركػػػػز  ػػػػب ف امكػػػػـخ (  ٜٜٚٔ ٖٕٓ٘ ف امكػػػػـخ )ىػػػػ   سسػػػػتأ ؼ  ػػػػب ٜٜٚٔ ٜ٘ٛٗٔ

خام ًضم ةضخر ً ب بخؿ اإلستو ًؼ  ك   خام امسخضخع بتةد ؿ امةكـ امسستأ ؼ امػم ةػبس 
امسػتمـ ث ثػ  م ػمر سػع ام ػمؿ  خامتأ  ػد ا سػً عػدا ذمػؾ ػ خكً ػت سةكسػ  مخؿ درىػ  نػد نضػت 

   سػع ام ػمؿ خامكوًمػ  ةضخر ً  بةبس كؿ سف امستمـ امطػًعف خ مػر سػ ٜٜٚٔ ٙ ٕٛبىىس  
 ٓسًوي ى  ي مإل  ًؼ ختمر ـ كؿ س مسً سًوي ى  ي 

 اٌٛلبئـــــــــــغ
 منًست ام  ًب  امةًس  امدعخض امى ًو   ضد كؿ سف امستمس ف : ػ

 ) امطًعف (                                     ػ     ٔ
             ػ     ٕ
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بػػداورة  سركػػز   ٜٜٙٔغضػػخف  ػػمر مغسػػطس سػػ   بخبػػؼ م مسػػً  بتػػًر      ػػع اػػم        
 ٓ ب ف امكـخ 

تخبػػػ  إمػػػم اإلسػػػت  ل عىػػػم ام  ػػػخد امسب  ػػػ  امخبػػػؼ خام  سػػػ  بػػػً/خراؽ خامسسىخكػػػ   ػ      ٔ
خكػػػًف ذمػػػؾ بًإلةت ػػػًؿ  بػػػأف مخيسػػػًه ب ػػػدرتمسً عىػػػم تسػػػو ر  ىىػػػي  مىةسػػػؿ         

 ػػًل عىػػم ذمػػؾ بًممػػًرج رغػػـ عػػدـ نػػدرتمسً عىػػم ذمػػؾ خةبػػ  عىػػم تىػػؾ ام  ػػخد ب
  ٓاإل مًـ 

خؿ عىػم تػرم ص بػذمؾ  سػف نًسً بسزاخم  امةًؽ امسبر  ف مىةسؿ بًممًرج نبؿ امةبػ  ػ    ٕ
 ٓامسمتب  امىم  

 
اسػػ    ٖٚٔسكػررا ت سػػف ام ػً خف  ٕٛت   ٛت    ٕت    ٔا/سػر امسةًنػػب عى ػي بػػًمسخاد        
ةًنبػػػػػ  كػػػػػؿ سػػػػػف بس ٜٜٚٔ ٙ ٕٛع خبػػػػػًت خنضػػػػػت سةكسػػػػػ  مخؿ اػػػػػم  ٖٖٙخامسػػػػػًدة  ٜٔٛٔ

ى  ػي   ٓٓٔامستمس ف ا/خؿ ةضخر ً خامثً م  غ ًب ً بةبس كؿ س مسً سػ   سػع ام ػمؿ خكوًمػ  
  ٓمخنؼ امت و ذ 

 
 خطةف ا/خؿ  ) امطًعف ( عىم ذمؾ  امةكـ بطر ؽ اإلستو ًؼ         
ةضػػػػػخر ً  ب بػػػػػخؿ  نضػػػػػت امسةكسػػػػ  اإلسػػػػػتو ًا     ٜٜٛٔابرا ػػػػػر  سػػػػػ    ٛخبىىسػػػػ           
خاػػم امسخضػػخع  بتةػػد ؿ امةكػػـ امسسػػتأ ؼ إمػػم ةبسػػي ث ثػػ  م ػػمر سػػع ام ػػمؿ  ي  ػػك  إسػػتو ًا

 ٓختأ  ده  ا سً عدا ذمؾ 
خةبػىت امسةكسػ  امتػم مبػػدرت  امةكػـ امسطةػخف  ا ػي  خانةػػ  امػدعخض امتػم نضػػت         

إتوػػػؽ سةػػػي بس ػػػزؿ            مبىػػػ  بػػػأف امسػػػتمـ            بإدا ػػػ   امطػػػًعف ع مػػػً ب خممػػػً مف 
ى  مػػً   ٓٓ٘ٗ) امطػػًعف (  عىػػم تسػػو ر  ىىػػي مىةسػػؿ بدخمػػ  إ طًم ػػً س ًبػػؿ            مسػػتمـ ا

امػػػذض نػػػًـ بػػػدخره               خنػػػًـ بتسػػػى ـ امسبىػػػ   م م ػػػر امػػػذض  نػػػًـ بػػػدخره بتسػػػى سي مىسػػػتمـ 
ممؼ ى  ي  كضسًف   ظ ر امسبًم  امتم ةبؿ عى مً ختـ تةر ػره بأسػـ ٕٚبتةر ر   ؾ بسبى  

خم ي  طًمبمسً  بًمسبى  ع دسً مـ  تسكف  ىىي سػف امسػور إمػم  إ طًم ػً اراضػً  خمعػًد          
 ٓمي امطًعف  ىخاز امسور اممًص بي اةسب 
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بسةضػػػػر ىسػػػع اإلسػػػػتدالالت رددا سضػػػػسخف   خ                  خبسػػػ اؿ كػػػػؿ سػػػف         
 ٓ        ف امستمـ سًنرره امسى م عى ي امسًمؼ امذكر ػ خم مسً ةضرا ذمؾ اإلتوًؽ بسسك

خبسػػ اؿ ا/م ػػر) امطػػًعف ( م كػػر سً سػػب إم ػػي خخردت امتةر ػػًت امسػػر   بػػأف امخانةػػ          
 ٓبة ة  

خمسً كًف امةكـ امبًدر بإدا   امطًعف ند  ًبي  امبط ف  ا د طةف عى ي بطر ؽ ام  ض     
               بخك ػػػػؿ  بػػػػ      مػػػػي ةػػػػؽ امطةػػػػف  بػػػػًم  ض خذمػػػػؾ بػػػػرنـ         تتػػػػًبع بتػػػػًر  

 خمراؽ امتخك ؿ  خنت امت ر ر بًمطةف خذمؾ م سبًب امتًم   : ػٜٔ
 أظجبة اٌطؼٓ

 :   اٌجطالْ:  أٚالً 
خعىػػم سػػً  بػػ ف سػػف سطًمةػػ  امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي  ام ًضػػم بإدا ػػ   امطػػًعف        ذمػػؾ م ػػي        

 ٓم ي م  سف ب ًف   ص ام ً خف امذض عًنب امطًعف بس تضًه 
ت  ى ًو ػ  خامتػم مخىبػت إ ػتسًؿ إىػرالا ٖٓٔخيخ ب ًف  ىخيرض   بػت عى ػي امسػًدة        

ال بسةًنبػ  امسػتمـ بسخىبػي ػ  كػؿ ةكػـ بػًدر بًإلدا ػ  عىػم سػًدة ام ػً خف امػذض نضػم امةكػـ خاه
 ٓكًف امةكـ بًط  

خيػػػخ ب ػػػًف ىػػػخيرض إنتضػػػتي كػػػذمؾ نًعػػػدة  ػػػرع   امىػػػراوـ خامة خبػػػًت ػ اػػػإذا  مػػػ  امةكػػػـ     
در بًإلدا ػ   سػف ذكػر  ػص ام ػً خف امػذض م ػزؿ بسخىبػي  امة ػًب عىػم امسػتمـ اإ ػي  كػخف امبػً

 ٓس خبً  بًمبط ف 
ع خبػًت   ٖٖٙخال  ةبـ  امةكـ امسطةخف ا ي سف يذا امة ب إ ًرتي إمػم  ػص امسػًدة        

 ٓخمركً مً طًمسً م ي مـ  وب   براة  عف م ي عًنب امطًعف بسخىبمً 
يػػذا امة ػػب سػػً خرد بد بًىػػ  امةكػػـ سػػف اإل ػػًرة إمػػم سػػخاد ام ػػً خف امتػػم كسػػً ال بػػة        

طىبػػت  ام  ًبػػ  امةًسػػ  تطب  مػػً طًمسػػً مف امسةكسػػ  مػػـ تبػػ ف اػػم سػػدخ ًت ةكسمػػً م مػػً عًنبػػت 
 ٓامطًعف ب ًل عىم تىؾ  امسخاد  خامتم طب تمً  عىم خانة  امدعخض 

ف  امسةكسػ  نػد ذكػرت بسػدخ ًت امةكػـ كسً ال راع يذا امةخار عف امةكـ  كذمؾ مف تكخ       
 ٓ إىرالات ى ًو   ٕ ٖٗٓم مً عًنبت امطًعف بسخىب  ص امسًدة 
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/ف ذمػػؾ  امػػ ص ال تةىػػؽ  ب بػػخص امتىػػر ـ خامة ػػًب خاه سػػً  تةىػػؽ بةػػؽ امسةكسػػ                   
مػد مً  ام ام ضًل بًإلدا   ع د ثبخت امتمس  ضد امستمـ ب ًل عىم ا/دمػ   ام ًطةػ  امتػم تثبػت

 ٓخمطسأ ت إم مً خامتم تثبت س ًراتي مىوةؿ  اإلىراسم امسس د إم ي 
خبػػذمؾ  كػػخف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي نػػد   ػػًبي عػػخار امػػبط ف  اأضػػةم ىػػد را بػػًم  ض        
  ٓخاإلةًم  
خكًف عىم امسةكس  اإلستو ًا   ػ خند م  أت م وسػمً نضػًل سسػت   مف تة ػم بػإ راد  ػص      

بػؿ كػًف ع خبػًت خمركً مػً ػ  ٖٖٙامسػًدة  ًنبت امطًعف ب ًل عى ي خال تكتوم ب رحام ً خف امذىة
عى مػػػً مف  تػػػخرد بسػػػدخ ًت امةكػػػـ سسػػػً  ػػػدؿ عىػػػم م مػػػً  عًنبػػػت امطػػػًعف ب ػػػًل عىػػػم امة خبػػػ   

ذ اًتمً ذمػؾ اػإف ةكسمػ ً امسطةػخف عى ػي  كػخف خنػد تػردض امس بخص عى مً ام تىؾ امسًدة ػ خاه
 ٓىب   ضي ام عخار امبط ف بسً  ستخ 

خسف ىً ب  مر اإف امةكـ اإلبتػداوم  امبػًدر سػف سةكسػ  مخؿ درىػ   نػد  ػًبي عػخار       
امػػػػبط ف كػػػػذمؾ مةػػػػدـ  ب ً ػػػػي سػػػػًدة امة ػػػػًب امتػػػػم م ػػػػزؿ امة خبػػػػ  ضػػػػد امطػػػػًعف ب ػػػػًل عى مػػػػً         
 خمػػػـ  وبػػػ  كػػػذمؾ عػػػف م ػػػي عًنبػػػي بس تضػػػم سػػػخاد امة ػػػًب امتػػػم م ػػػًرت إم مػػػً سػػػىط  اإلتمػػػًـ        

  ٓخيم ام  ًب  امةًس   خامتم مخردتمً امسةكس   ام د بًى   امةكـ 
خسػػػػف ثػػػػـ اػػػػإف امةكػػػػـ اإلبتػػػػداوم امسػػػػًمؼ امػػػػذكر  كػػػػخف نػػػػد خنػػػػع بػػػػًط   كػػػػذمؾ مىػػػػخه               

 ٓسف  ص سًدة امة ًب خيخ سً  مًمؼ سً مخىبي ام ً خف عىم ام ةخ امسًمؼ ب ً ي 
كًا   مىزال امةكػـ بأسػبًبي خس طخنػي خسػف ثػـ اسػً كػًف خمسً كًف يذا امبط ف  ستد إمم       

مسةكسػػػػ  ثػػػػػً م درىػػػػػ  مف ت ضػػػػػم بتةد ىػػػػػي اػػػػػم  ػػػػأف س ػػػػػدار امة خبػػػػػ  امس ضػػػػػم بمػػػػػً ختأ  ػػػػػده             
 ٓا سً عدا ذمؾ 

بػػؿ كػػًف عى مػػػً مف ت ضػػم بس طػػػخؽ مػػًص  سسػػت ؿ تسًسػػػً عػػف امس طػػػخؽ امبًطػػؿ امػػػذض      
 ٓبًنم مىزاوي نضت بتةد ىي ام ىزل س ي ختأ  ده ام 

سػًداـ ذمػؾ امس طػخؽ بًطػؿ برستػي خبأكسىػػي /ف امةكػـ امػذض   ضػم بتأ  ػد مخ بتةػد ؿ ةكػػـ     
 ٓبًطؿ  كخف س خبً  بًمط ف  كذمؾ ػ إذ   سةب إم ي مثر امبط ف 

ذ نضػػػػػػم امةكػػػػػػـ امسطةػػػػػػخف ا ػػػػػػي بتةػػػػػػد ؿ  امةكػػػػػػـ امسسػػػػػػتأ ؼ امبًطػػػػػػؿ  ختأ  ػػػػػػده ا سػػػػػػً               خاه
خاإلةًمػ  مت ضػم       ىػي اأ ػي  كػخف س ػخبً كػذمؾ بسػً  بطىػي  خ سػتخىب   ضػيعدا سً نضم بتةد 

داورة إستو ًا   ممػرض ال  تة ػؿ إمػم  ةكػـ سةكسػ  مخؿ درىػ   امػذض  ػًبي  عػخار ام امدعخض 
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 ٓامبط ف  ال ام مسبًبي مخ ام س طخني مذا  رمت ام ضًل بًإلدا   
 

 : ـ ٚفٝ ذٌه  لؼذ حمىّخ إٌمغ
إىػرالات ى ًو ػ  مخىػػب إ ػًرة  امةكػـ إمػم  ػص ام ػػً خف     ٖٓٔ خف  اػم امسػًدة " مف ام ػً      

 ٓامذض ةكـ بسخىبي بًمة خب   خيخ ب ًف ىخيرض  منتضتي نًعدة نً خ    امىراوـ خامة ًب 
اػػإذا مػػ   امةكػػـ امسطةػػخف  ا ػػي سػػف ذكػػر  ػػص ام ػػً خف امػػذض م ػػزؿ  بسخىبػػي امة ػػًب              

 ٓ عىم امطًعف كًف بًط 
خال  ةو ػي سػػف امػػبط ف مف  كػػخف نػػد م ػػًر إمػػم سػػخاد اإلتمػػًـ امتػػم طىبػػت ام  ًبػػ  امةًسػػ         

تطب  مً عىم امستمـ سًداـ مـ  وب  عف ممذه بمً بػؿ إنتبػر عىػم اإل ػًرة  إمػم  ػص امسػًدة 
  ٓإىرالات  خامتم ال بى  ممً بًمتىر ـ خامة ًب "  ٕ ٖٗٓ

  ٜ٘ٛػ ص  ٗ٘ٔػ رنـ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ ٖ ٕ*    ض 
 ؽ  ٛٗ   ٔٚٚػ طةف ٖ٘ٚػ ص ٚٗٔػ رنـ ٜٕػ س  ٜٚٔمكتخبر س    ٕٙ  ض *  
خال سةػػؿ اػػم يػػذا امبػػدد مى ػػخؿ بػػأف امةكػػـ اإلسػػتو ًام  امسطةػػخف ا ػػي نػػد م  ػػأ م وسػػي        

نضػػًل سسػػت    اػػم مسػػبًبي خمػػـ  ةػػؿ سػػخال اػػم ب ػػًف  امخانةػػ  مخ ب ػػًف سضػػسخ ي ا/دمػػ  امتػػم 
ي بًإلدا ػػ  إمػػم مسػػبًب ةكػػـ سةكسػػ  مخؿ درىػػ   خاه سػػً مخردت امسةكسػػ            تسػػً د إم مػػً اػػم نضػػًو

ب ً ػػً ممػػً سسػػت   تسًسػػً عػػف مسػػبًب امةكػػـ  امسسػػتأ ؼ ػ /ف امسةكسػػ  امتػػم ابػػدرت امةكػػـ 
امسطةػػػخف ا ػػػي مةًمػػػت  اػػػم ب ػػػًف  امة خبػػػ   امس ضػػػم بمػػػً إمػػػم تىػػػؾ  امػػػخاردة بس طػػػخؽ امةكػػػـ 

 ٓامسستأ ؼ 
 ًٓ إمم ةبس امطًعف ث ث  م مر ثـ نضت بتأ  ده ا سً عدا ذمؾ ا ضت بتةد ىم     

خيػػػذه اإلةًمػػػ  سػػػخال بًمتةػػػد ؿ مخ امتأ  ػػػد تبطػػػؿ نضػػػًل امةكػػػـ امطةػػػ ف سػػػً داـ امةكػػػـ        
 ٓامسةدؿ خامس  د ػ  خيخ امةكـ امسستأ ؼ ند  ًبي عخار امبط ف كسً سىؼ امب ًف 

أ ؼ (   ستػػػػد إمػػػػم مسػػػػبًبي خس طخنػػػػي خبًمتػػػػًمم خ/ف  بطػػػػ ف امةكػػػػـ اإلبتػػػػداوم ) امسسػػػػت       
ال كػًف  امةكػـ اإلسػتو ًام  امسطةػخف عى ػػي  ال ىػخز  تةػد ؿ ذمػؾ امس طػخؽ امبًطػؿ مخ تأ  ػػده خاه

ستخىب مذمؾ ام ض  ًٓل ب  ضي ػبًط   كذمؾ كسً يخ امةًؿ ام امةكـ امسًثؿ خيخسً عًبي  خاه
امةكػـ  سػتتبع إسػتةًم   إسػ ًده خمست ر نضًل ام  ض عىػم ذمػؾ إذ نضػم بػأف بطػ ف        
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 ٓإمم  مبؿ بة    ًيد بخىخده بكًسؿ مىزاوي  سثبت /سبًبي خس طخني 
 ٓ ٗٗٔػ ص  ٖٕػ رنـ   ٗٔػ س  ٖٜٙٔ ٖ ٕ٘*    ض 
 ٓ ٛٛٛػ ص   ٕ٘ٔػ رنـ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ ٕٔ ٖٔ*    ض 

 2 اٌمظٛز فٝ اٌزعجيت ٚاٌفعبد فٝ اإلظزدالي:      ثبٔيبً 
امسطةخف ا ي ػ اإف امسةكس   سً  ب ف سف سطًمة  سدخ ًت مسبًب امةكـذمؾ م ي خعىم        

تػـ ًعف سػف ىً بػي خامتىةىػم مسًسػمً مـ تبػ ف اػم ةكسمػً  امخسػًوؿ اإلةت ًم ػ  امتػم نػًـ بمػً امطػ
خاسػػتخمم عى ػػي امسػػتمـ امثػػً م ت ػ  خانتبػػرت        إسػػت ـ امسبىػػ  امػػذض داةػػي امسى ػػم عى ػػي 

م ػػػخؿ بػػػأف امسى ػػػم عى ػػػي امسػػػذكخر إتوػػػؽ سػػػع امسػػػتمـ المػػػر امسةكسػػػ  اػػػم ذمػػػؾ عىػػػم سىػػػرد ا
ى  مػػً خم ػػي  ٓٓ٘ٗعىػػم تسػػو ر  ىىػػي إمػػم اممػػًرج مىةسػػؿ بدخمػػ  إ طًم ػػً  ظ ػػر سبىػػ           

 ٓعده خكًف ذمؾ بس زمي امس ًر إم ي بةد مف تخمم امطًعف سىـ ا/م ر امسبى  
نر ب مخ بة ػد مف امطػًعف ضػًمع خيذا اموةؿ بورض ثبخت ن ًـ امطًعف بي ال  و د سف        

ب  ػػ  بػػخرة سػػف  مخ سسػػًيـ اػػم إرتكًبمػػً          اػػم امىر سػػ   امتػػم إرتكبمػػً  امسػػتمـ امثػػً م 
بخر امسسًيس  امى ًو   كوًعؿ مبىم مخ  ر ؾ ا مً ت ػ اسىرد ن ًـ امطًعف    بةد سوػردات 

ًعف ال ػػدؿ ةتسػػً  مخ امسبىػػ  امسػػداخع سػػف امسى ػػم عى ػػي ختسػػى سي مىسػػتمـ المػػر اػػم س ػػزؿ امطػػ
س ط ً  بأ ي سسًيـ ام ىر سػ  ام بػب امتػم خنةػت بةػد مف إست ػع سسػتىـ امسبىػ  خامػذض إسػتخمم 

مف ا ػػؿ اػػم تسػػو ر  ىىػػي مىةسػػؿ  عى ػػي م وسػػي ػ خيػػخ امسػػتمـ امثػػً م ػ عػػف رده مبػػًةبي بةػػد
 ٓبإ طًم ً 
مسػػمـ  امسػػتمـ اػػم  خسػػف امس ػػرر اػػم يػػذا امبػػدد مف ىر سػػ  ام بػػب ال تتػػخاار إاّل إذا         

امطػػرؽ اإلةت ًم ػػ  امتػػم ترتكػػب ضػػد امسى ػػم عى ػػي بة ػػث  ةسىػػي   ػػًطي عىػػم إ مًسػػي ببػػة  
دعًلاتػػي امبًطىػػ  بة ػػث  ضػػوم عى مػػً خ ضػػ ؼ ممػػً  إدعػػًلات امىػػً م س  ػػدا  خس كػػدا  مكًذ بػػي خاه
ةىىػػً   تبػػدخ س  ةػػ  مىسى ػػم عى ػػي ختسػػًعد اػػم مداعػػي خاه مًسػػيت ػ  خيػػخ مسػػر نبػػر امةكػػـ 

ةخف ا ي ام ب ً ػي بخانةػ  امػدعخض  امتػم نضػت امسةكسػ  بإدا ػ  امطػًعف ع مػً ت ػ إذ مػـ سًمسط
تب ف امسةكس  سًي   ا/اةًؿ امتم نًـ بمً امطًعف خامتػم  سكػف خبػومً بأ مػً تةػد تػدم    س ػي  

 ٓمتدع ـ مكًذ ب امستمـ امثً م خادعًلاتي غ ر امبة ة  
  دتمً ام امػدعخض بػأف امطػًعف نػًـ بػأض اةػؿ كسً مـ تخض  امسةكس  ك ؼ كخ ت ع         
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مخ نخؿ  سكف مف  ستمىص س ي مف امستمـ امثً م إستةًف بي ام إ مًـ امسى م عى ي سسً داةػي 
إمم تسى ـ امسبى  مىستمـ ا/م رت ػ خسسػًعدتي  اػم اإلسػت  ل عى ػي بًمبًطػؿ بةػد مف راػض رده 

 ٓإمم بًةبي 
امطػًعف بسسػك ي بًسػت ـ امسبىػ  امسػذكخر سػف امسى ػم  خال سكف ام خؿ  بأف سىػرد ن ػًـ        

عى ػػي ختسػػػى سي مىسػػتمـ امثػػػً م ػ يػػػخ تػػػدامؿ اػػم ىر سػػػ  ام بػػػب امتػػم خنةػػػت خراح ضػػػة تمً 
امسى م عى ي امسػذكخر ت ػ /ف يػذه ا/اةػًؿ بوػرض بػةتمً خثبختمػً ال تو ػد ةتسػً مف امطػًعف 

ىػػي عىػػم  اإلعت ػػًد ببػػة  مكًذ ػػب تةسػػد امتػػدامؿ اػػم امىر سػػ  خنػػدـ عخ ػػً مىسػػتمـ امثػػً م مةس
 ٓامستمـ امثً م خادعًلاتي 

 ػػي سً ػػدؿ عىػػم مف امطػػًعف كسػػً مػػـ تخضػػ  امسةكسػػ  كػػذمؾ اػػم ةكسمػػً امسطةػػخف عى         
سف ىً بي  ام إضوًل امث   عىم تىؾ  اإلدعػًلات امتػم سًرسػمً امسػتمـ امثػً م خةػده مخ تدمؿ 

ات مخ م ػي مضػًؼ إم مػً ىد ػدا   بةػث عىػم مف امطًعف سةم إم ي خمخيسي ببػة  تىػؾ اإلدعػًل
ت ػ  خمػـ تخضػ  امسةكسػ          امث ػ  بمػً مخ   كػد بػة  تىػؾ امسػزاعـ امتػم إدعًيػً امسػتمـ 

كذمؾ ام ةكسمً ك ؼ دعـ امطًعف مكًذ ب امستمـ ا/م ر بة ث  سكػف ام ػخؿ بأ ػي تخاطػأ سػع 
ي مػـ  كػف ب وسػي ) امطػًعف ( امطػًعف مإلسػت  ل عىػم امسبىػ  اممػًص بػًمسى م عى ػي  ت ػ  خم ػ

سمدخعً  بأنخاؿ امستمـ امثً م خادعًلاتي خمنخامي  ت ػ  كسً مـ توب  امسةكسػ  كػذمؾ اػم ةكسمػً 
عف مف ن ًـ امطًعف بةد امسبى  امسذكخر نبؿ تسػى سي مىسػتمـ امثػً م كػًف ب ػًل  عىػم تخاطػ  سػع 

تمسػ ف ممػداع امسى ػم عى ػي ا/م ر خسةم   سف ىً بي ب ًل  عىػم تػدب ر خاعػداد سػًبؽ بػ ف امس
مإلست  ل  عىم ذمؾ امسبى  بطر ؽ ام بب خاإلةت ًؿ ت ػ  خيػخ مسػر ىػخيرض إذ   ػترط مخنػخع 
ىر س  ام بب بطر ؽ اإلستةً   ب مص ثًمث بسً  تخاار بي ركف امطرؽ اإلةت ًم ػ  مف  كػخف 

رادتػػي السػػف تى ػػًل  وسػػي بم ػػر  ام ػػمص المػػر )امطػػًعف ( نػػد تػػدامؿ بسػػةم امىػػً م ختػػدب ره خاه
 ٓطىب مخ إتوًؽ 

كسػػً   ػػترط كػػذمؾ مف  كػػخف امطػػًعف امػػذض  سػػب إم ػػي امتػػدامؿ متػػدع ـ سػػزاعـ امسػػتمـ         
نػػػد نػػػًـ بػػػدخر إ ىػػػًبم سػػػف ىً بػػػي بة ػػػث  ةسػػػؿ امسى ػػػم عى ػػػي عىػػػم تبػػػد ؽ         امثػػػً م 

 ٓمكًذ بي ت ػ خال   تبر عىم سىرد ترد د إدعًلاتي غ ر امبة ة  
كًف عىم امسةكس  مف تة م ام ةكسمً بب ًف كػؿ سػً بػدر سػف امطػًعف سػف  خممذا  ا د     

ماةػػًؿ مخ منػػخاؿ اػػم ةضػػرة امسى ػػم عى ػػي  كػػخف  سػػف  ػػأ مً ةسىػػي عىػػم امتسػػى ـ اػػم سًمػػي ت ػ         
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خال كوم ام ذمؾ سىرد ام خؿ بأف امطًعف  نًـ بةد امسبى  امسػذكخر مخ م ػي نػًـ بتسػى سي مىسػتمـ 
يػػػذه امة ًبػػػر بوػػػرض ثبختمػػػً  ال تػػػ دض ةتسػػػً خبطر ػػػؽ امىػػػزـخ امة ىػػػم  امثػػػً م اػػػم س زمػػػي /ف

مخ سمره متأ  د سزاعسي خمكًذ بي  خامس ط م إمم ام طع بأف امستمـ امثً م ند إتوؽ سع امطًعف خ 
 ٓم ي تدامؿ ام امىر س  بسةم س ي ختدب ره ال سف تى ًل  وسي 

ًعف اػػػم امطػػػرؽ اإلةت ًم ػػػ           خسػػػف ثػػػـ اػػػإف امسةكسػػػ  تكػػػخف نػػػد إستمىبػػػت تػػػدامؿ امطػػػ       
امتم سًرسمً امستمـ امثً م ضد امسى م عى ػي سػف ع ًبػر الت ػتج يػذا اإلسػتم ص خال تػ دض     

إم ػػي اػػم س طػػػؽ سػػًو  خاسػػتدالؿ س بػػػخؿ بػػؿ كخ ػػػت ع  ػػدتمً  اػػم امػػػدعخض خبسسػػًلم  امطػػػًعف       
 سكػػػف مف  سػػػتمىص         عػػػف امىر سػػػ  امتػػػم نضػػػت بإدا تػػػي ع مػػػً ب ػػػًل  عىػػػم ع ًبػػػر سرسػػػى  ال

س مسػً يػذا   إلسػتم ص ت ػ اضػ   عػف م مػً نبػرت اػم ب ػًف ا/اةػًؿ مخ ا/نػخاؿ امتػم تػدؿ         
عىػػم مف امسػػتمـ امثػػً م نػػد إسػػتةًف بًمطػػًعف  مكػػم تبػػدخ  إدعًلاتػػي ب درتػػي عىػػم تسػػو ر  ىػػؿ 

 كػػخف امةكػػـ  امسى ػػم عى ػػي إمػػم إ طًم ػػً مىةسػػؿ بمػػً ػ بػػة ة  خم سػػت كًذبػػ  ػ  ت  خبػػذمؾ
امسطةػػخف ا ػػي اػػخؽ نبػػخر تسػػب بي خ خنػػد  ػػًبي اموسػػًد اػػم اإلسػػتدالؿ بسػػً  سػػتخىب    ضػػي 

 ٓخاإلةًم  
خكػػًف عىػػم امسةكسػػ  ةتػػم  سػػىـ نضػػً يً سػػف يػػذا امةػػخار مف تضػػسف ةكسمػػً ا/دمػػ          

 خام ػػراوف امتػػم إستمىبػػت س مػػً سػػً  و ػػد مف امطػػًعف تػػدامؿ اػػم امىر سػػ  امتػػم إرتكبمػػً امسػػتمـ
امثػػً م بسػػةم   سػػف ا/م ػػر ختػػدب ره خم مسػػً إتو ػػً سةػػً  عىػػم مػػداع امسى ػػم عى ػػي خةسىػػي عىػػم 
اإلعت ًد ببة  ندرتي عىم تسو ر  ىىي إمم إ طًم ً مىةسؿ بمً خمف تبسط امسةكس  ا/اةػًؿ مخ 
ا/نخاؿ امتم نًـ  بمً امطًعف خامتم مدت إمم إن ًع امسى م عى ي ببة  سػزاعـ امسػتمـ امثػً م 

 ًٓذ بي ا ًـ بتسى ـ امسبى  امس ًر إم ي إمم ذمؾ امستمـ امذض إستخمم عى ي م وسي خمك
ذ مػػـ تضػػػسف امسةكسػػػ  اػػػم ةكسمػػػً امطةػػػ ف يػػذا امب ػػػًف خمػػػـ تخضػػػ  ام ػػػخؿ مخ اموةػػػؿ               خاه

امػذض بػدر اػػم ةضػرة امسى ػػم عى ػي سسػً ةسىػػي عىػم امتسػػى ـ اػم سًمػي ت ػ  خكػػًف سػً سػػًنتي        
يػذا امبػدد سػخال سػف مف داػع امسبىػ  كػًف اػم سسػكف  امطػًعف  مخ ن ًسػي بةػده  سف نراوف اػم

نبػػؿ تسػػى سي مىسػػتمـ امثػػً م مخ ام  ػػًـ بًسػػت ـ  ػػ ؾ بضػػسًف ذمػػؾ امسبىػػ  خامسبػػًم  ا/مػػرض امتػػم 
ب كػؿ ذمػػؾ ال و ػد مف امطػػًعف ضػػًمع اػم تأ  ػػد مكًذ ػػ ٓٓٓتسػىسمً امسػػتمـ ا/م ػر سػػف  مػػر ف 

ستدمؿ سةي ام امخانة   ب ًل  عىم طىبي خاتوًنمسً سةً  عىػم ام بػب امذض تسىـ امسبى  امىً م 
خاإلةت ًؿ عىم امسى م عى ي  ت ػ  خسف ثـ كًف امةكـ امسطةخف ا ي سة بػً ستةػ ف امػ  ض كسػً 
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سىؼ امب ًف مسً يخ س رر بأ ي   ترط داوسً مخنػخع ىر سػ  ام بػب بطر  ػ  اإلسػتةً   ب ػمص 
مف  كػػخف ام ػػمص امثًمػػث  ) امطػػًعف ( نػػد تػػدامؿ بسػػةم   امثًمػػث  متكػػخ ف امطػػرؽ اإلةت ًم ػػ 

رادتي السػف تى ػًل  وسػي بم ػر طىػب مخ إتوػًؽ ت ػ خمف امسػًدة    إىػرالات  ٖٓٔامىً م ختدب ره خاه
ى ًو ػػ  تخىػػب اػػم كػػؿ ةكػػـ بًإلدا ػػ   مف   ػػتسؿ عىػػم ب ػػًف امخانةػػ  امسسػػتخىبي مىة خبػػ  ب ً ػػً  

مسػػتمـ بمػػً خامظػػرخؼ امتػػم خنةػػت ا مػػً خا/دمػػ  امتػػم تتة ػؽ بػػي مركػػًف امىر سػػ       امتػػم داف ا
إستمىبػت س مػً امسةكسػ  ثبػخت خنخعمػً سػف امسػتمـ ت ػ  خمف ىر سػ  ام بػب تتطىػب متخااريػً 

مف  كخف ثسػ  إةت ػًؿ خنػع سػف امسػتمـ عىػم امسى ػم عى ػي  ب بػد كسً يم سةرا  ام ام ً خف  
  يػػذا اإلةت ػػًؿ امػػذض  تػػخاار بػػي مداعػػي خاإلسػػت  ل عىػػم سًمػػي ت ػ  ا  ػػع امسى ػػم عى ػػي ضػػة 

امطرؽ اإلةت ًم   خمف سىرد ا/نخاؿ خاإلدعًلات امكًذب  سمسً بى  نًوىمػً اػم تخك ػد بػةتمً ال 
تكوم خةديً متكػخ ف امطػرؽ اإلةت ًم ػ  ت بػؿ  ىػب متة ػؽ يػذه امطػرؽ اػم ىر سػ  ام بػب مف 

ى ػػي عىػػم اإلعت ػػًد  كػخف امكػػذب سبػػةخبً  بأعسػػًؿ سًد ػػي مخ سظػػًير مًرى ػػ  تةسػػؿ امسى ػػم ع
ببػػةتي ت ػ  كسػػً   ػػترط مخنػػخع ىر سػػ  ام بػػب بطر ػػؽ اإلسػػتةً   ب ػػمص  مػػر عىػػم تأ  ػػد 
رادتي  ا/نخاؿ خاإلدعًلات امكًذب  مف  كخف ام مص المر ند تدامؿ خبسةم امىً م ختدب ره خاه
 السػف تى ػػًل  وسػػي  بم ػر طىػػب مخ إتوػػًؽ  ت ػ  كسػً   ػػترط كػػذمؾ   مف  كػخف تأ  ػػد المػػر اػػم

خسػف  ٓامظًير إلدعًلات امىً م تأ  دا  بًدرا  عف  مبػي ال سىػرد ترد ػد /كًذ ػب اموًعػؿ 
سػف امستمسػ ف ا مػً سػف نػخؿ   ػًف خانةػ  ام بػب خسػً بػدرثـ  ىب مس س  امةكػـ مف  ة ػم بب

اػإذا نبػر اػم يػذا امب ػًف م سًمػي مخ اةؿ ام ةضػرة امسى ػم عى ػي سسػً ةسىػي عىػم امتسػى ـ اػ
عىم سةكس  ام  ض مة مً ام سرانب  تطب ؽ ام ً خف عىم امخانة  امثًبت   كًف ام ذمؾ توخ ت 

 ٓبًمةكـ ا/سر امذض  ة بي بًم بخر 
  ؽ ٛٗ  ٕٖٓػ طةف  ٗٔٙػ   ٜٔٔػ   ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٙ ٕٔ*     ض 
 ؽ  ٘ٗ   ٚٛٔػ طةف  ٕٛٗػ  ٚ٘ػ  ٕٙػ س   ٜ٘ٚٔ ٖ ٚٔ*     ض 

 : ـ  ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
ي سػف امػ ـز اػم ابػخؿ اإلسػتدالؿ مف  كػخف امػدم ؿ امػذض  ةػخؿ عى ػي امةكػـ "  بأ            

س د ػػً إمػػم سػػً رتبػػي عى ػػي سػػف  تػػًوج سػػف غ ػػر تةسػػؼ اػػم اإلسػػت تًج خال ت ػػًار اػػم ةكػػـ امة ػػؿ 
مخانػع امػذض  ثبتػي امػدم ؿ خامس طؽ   خمف اإلةكًـ امى ًو ػ   ىػب مف تب ػم بػًمىـز خام  ػ ف عىػم ا
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 ٓخاإلةتسًؿ خاإلعتبًرات امسىردة "خال ت سس بًمظف  امسةتبر
 ؽ  ٘٘مس    ٘ٔٙػ طةف  ٛٚٛػ  ٛ٘ٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٚٔ*    ض 
 ؽ ٕٛ ػ  ٚٛٓٔػ طةف رنـ ٕٖٔػ  ٕٛػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ  ً ر ٕٗ*   ض

 
 : ـ    وّب لؼذ ثأٔٗ

مخ اةػؿ سسػً ةسػؿ امسى ػػم عى ػي عىػم تسػى ـ  سًمػي خببػو  مًبػ  اإ ػػي  سػ ف سػف نػخؿ       
 ػػػم بب ػػػًف امظػػػرخؼ امتػػػم تػػػدمؿ ا مػػػً امسػػػتمـ المػػػر خمف تدمىػػػي كػػػًف بسػػػةم سػػػف  ىػػػب مف  ة

 ٓامىً م ختدب ره "
 ٓ ٜٔٙػ   ٖٚٔػ  ٓٔس   ٜٜ٘ٔ خ  ي  ٛ*   ض  

 

 2 لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت:      ثبٌثب
ا د نبرت امسةكس  ام ةكسمً امسطةخف ا ي ام ب ًف ع ن  امسبب   ب ف خانةػ  ن ػًـ         

بةد امسبى  امسداخع سف امسى ػم عى ػي نبػؿ تسػى سي مىسػتمـ امثػً م ػ خبػ ف خانةػ   امطًعف بسسك ي
 ٓام بب امتم د ف ع مً  

ع خبػػًت        ٖٖٙذمػؾ مف ام ػًرع م ػػترط اػم امىر سػػ  امس بػخص عى مػً اػػم امسػًدة             
ىػػً م ضػػد مف  كػخف تسػػى ـ امسػػًؿ مىىػً م نػػد تػػـ ب ػػًل  عىػم امطػػرؽ اإلةت ًم ػػ  امتػم إسػػتةسىمً ام

امسى م عى ي ت ػ بسة ػم م ػي  تةػ ف مف  ثبػت م ػي مػخال  ماةػًؿ امتػدم س امتػم نػًـ بمػً امطػًعف  ػ 
رط اػم سًمػي خ سػىسي عىػم اػرض م ػي نػًـ بمػً خيػخ مسػر غ ربػة   ػ سػً كػًف امسى ػم عى ػي  وػ

 ت ػ مض مف خسػػًوؿ اإلةت ػػًؿ كً ػػت امسػػبب امػػذض ةسػػؿ امسى ػػم عى ػػي               مىسػػتمـ امثػػً م
عىم تسى ـ سًمي مىىً مت ػ اإذا ثبت مف تىؾ امخسًوؿ امتم  سبت مىطًعف مـ  كف ممً مض تأث ر  
عىػم امسى ػم عى ػي ةػ ف سػىـ سًمػيت ػ  خمف ي ػًؾ ثسػ  إعتبػًرات ممػرض يػم امتػم ةسىتػي عىػم 
امتسى ـ بة ث  كًف   ـخ بمذا امتسػى ـ خمػخ مػـ  كػف امطػًعف ستخاىػدا  اػإف ع نػ  امسػبب   تكػخف 

 ي خال سكف إس ًد ىر س  ام بب ام ي ت ػ  خخاض  سف س ًؽ مسبًب امةكػـ امسطةػخف  ا ػي س تو
مف امطػػًعف خسػػىخكي مػػـ  كػػف ممػػً مض تػػأث ر عىػػم امسى ىةى ػػي  خم ػػي مػػـ  تػػدامؿ تػػدم   ىػػد ً  اػػم 
مداعػي مخ إ مًسػي بػأف امسػتمـ امثػػً م نػًدر عىػم إمةػًؽ  ىىػػي بةسػؿ بإ طًم ػً ختسػو ره مإلمتةػػًؽ 

 ٓؿ بمذا امةس
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إذ مػػـ تبػػدر س ػػي منػػخاؿ مخ ماةػػًؿ  سكػػف مف  سػػتمىص س مػػً يػػذا امسة ػػم كسػػً مػػـ  ثبػػت        
بػػدم ؿ سػػً مف تدمىػػي سػػخال ب  ًسػػي بةػػد امسبىػػ  اػػم سسػػك ي مخ بتسػػى سي مىسػػتمـ المػػر كػػًف يػػخ 
امسػػبب امسبً ػػر مخ سػػف بػػ ف ا/سػػبًب امتػػم مسػػمست خمدت إمػػم ةبػػخؿ امسػػتمـ امسػػذكخر عىػػم 

رده مىسى م عى ي ع دسً ا ؿ اػم إمةػًؽ  ىىػي بةسػؿ بإ طًم ػً ت ػ خعىػم ذمػؾ  ذمؾ امسبى  خعدـ
عف ختىػػػؾ اػػإف امةكػػـ  كػػخف نػػد نبػػر اػػم ب ػػًف تىػػػؾ امرابطػػ  بػػ ف  ا/اةػػًؿ امتػػم  سػػبمً مىطػػً

خةبسػػي عػػف خيػػم تسػػى ـ امسبىػػ  مىسػػتمـ امثػػً م امػػذض ةبػػؿ عى ػػي م وسػػي ام ت ىػػ   امتػػم تة  ػػت 
عى ػػي بخسػػًوؿ اممػػداع خاإلةت ػػًؿ امتػػم سًرسػػمً ضػػده  عػػف رده بةػػد مف ةبػػؿبػػًةبي خاست ػػع 

 ٓبسورده 
كسػػً نبػػرت امسةكسػػ  كػػذمؾ اػػم ب ػػًف ركػػف ام بػػد امى ػػًوم مػػدض امطػػًعف خاه ػػراد ا/دمػػ           

امتػػم  سػػتمىص س مػػً تخاارعىسػػي بًمخسػػًوؿ اإلةت ًم ػػ  امتػػم إرتكبمػػً امسػػتمـ امثػػً م ضػػد امسى ػػم 
دعًلاتػػي امكًذبػػ  خسزاعسػػي غ ػػر  امبػػة ة  خال كوػػم اػػم يػػذا امبػػدد سىػػرد ام ػػخؿ بػػأف عى ػػي خاه

امطًعف إست بؿ امسى م عى ي ام س زمي  خنػًـ بةػد امسبىػ  امػذض تسػىسي سػف امسى ػم عى ػي خنػًـ 
خامسبػًم  ا/مػرض امتػم بتسػى سي بػدخره مىسػتمـ  امثػً م امػذض ةػرر  ػ كً  عىػم  وسػي بػذمؾ امسبىػ  

 ٓممًرج سف غ ره كضسًف إلمةًؽ ذخ مـ بأعسًؿ بًتسىسمً 
خيذا ام بد سف ا/ركػًف امىخير ػ  اػم ىر سػ  ام بػب إذ  تةػ ف مف  كػخف تأ  ػد امطػًعف      

مسػػزاعـ امسػػتمـ امثػػً م خمكًذ بػػي عػػف عىػػـ بكػػذب تىػػؾ امسػػزاعـ خبةػػدـ بػػةتمً ت ػ  اػػإذا كػػًف 
امطًعف  وسي سمدخعً  بتىؾ ا/كًذ ب مخ نًـ بتأ  ديً سةت دا  بةتمً مخ كػًف سىػرد سػرددا  ممػً 
كسً سسةمً سف امستمـ امثً م مخ غ ره اإف سسػًيستي  اػم امىر سػ  تكػخف غ ػر ستة  ػي إل ةػداـ 

 ٓام بد امى ًوم مد ي خال تةسؿ امطًعف  خزر   ًط إىراسم نًـ بي غ ره 
خممػػذا  ا ػػد كػػًف عىػػم امسةكسػػ   خنػػد نضػػت بإدا ػػ  امطػػًعف عػػف ىر سػػ  ام بػػب مف        

امتم إستمىبػت س مػً سً ػدؿ عىػم م ػي نبػد اإلسػمًـ تضسف ةكسمً امسطةخف عى ي امة ًبر 
سػع امسػػتمـ امثػػً م اػم مػػداع امسى ػػم عى ػػي خةسىػي عىػػم تسػػى ـ سًمػػي امػذض ةبػػؿ عى ػػي امسػػتمـ 

ف بػػي امطػػرؽ امسػػذكخر م وسػػي خاغت ًمػػي بًمبًطػػؿ ت ػ  خمف سػػً نػػًـ  بػػي سػػف   ػػًط إىراسػػم تتكػػخ 
عى ي  مخال سسًيستي ختدمىي اػم يػذا  خمف يذا امتسى ـ سًكًف م  ع سف ىً ب امسى ماإلةت ًم   

اممػػداع ت ػ خعبػػرت عػػف ذمػػؾ سةكسػػ  امػػ  ض ب خممػػً مف ىر سػػ  ام بػػب تتطىػػب متخااريػػً مف 
 كػػخف ثسػػ  إةت ػػًؿ خنػػع سػػف امسػػتمـ عىػػم امسى ػػم عى ػػي  ب بػػد مداعػػي خاإلسػػت  ل عىػػم سًمػػي 
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 ٓا  ع امسى م عى ي ضة   يذا اإلةت ًؿ  
  ٕٕٙػ  ص  ٓ٘رنـ ػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔابرا ر  ٜٔ*     ض 
   ٔٛٗص  ٛٔٔػ  رنـ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ خ  ي  ٕٓ*     ض 
                        

ذ نبرت امسةكس  ام ب ػًف ركػف ام بػد امى ػًوم مػدض امطػًعف خمػـ تضػسف ةكسمػً          خاه
امة ًبػػر خامػػػدالوؿ خاإلسػػػًرات امتػػػم إستمىبػػػت س مػػػً يػػػذا ام بػػػد امػػػذض  ػػػدؿ عىػػػم سػػػخل   تػػػي 

اطوي سع امستمـ امثً م عىم امةبخؿ عىػم سػًؿ امسى ػم عى ػي خةسىػي عىػم تسػى سي خاتوًني ختخ 
ة بػػػً  م بػػػخر مىسػػػتمـ امثػػػً م امػػػذض إسػػػتخمم عى ػػػي دخف ةػػػؽ اػػػإف امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي  كػػػخف س

 ٓسف يذه امزاخ   كذمؾ ستة ف ام  ض خاإلةًم   تسب بي 
   2 لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت ٚأخالي حبك اٌدفبع:   زاثؼب
ام ػوخض خامسكتػخب بسذكرتػي امسبػرح ذمؾ بأف امسدااع عػف امطػًعف تسسػؾ اػم داًعػي         

مي بت د سمً  مسًـ سةكسػ  امسخضػخع بػدرىت مً مف امطػًعف مػـ   ػًرؾ اػم عسى ػي تسػو ر راغبػم 
تىػػؾ امسم ػػ  خاه سػػً ت ػ  إذ مف امطػػًعف ال سػػًرس         امةسػػؿ بًممػػًرج سػػع امسػػتمـ المػػر  

ً  م  ػػػػػػػػؿ ام  ا/مضػػػػػػػػر ت ػ  خمف امسػػػػػػػػتمـ امثػػػػػػػػً م بضػػػػػػػػًوع ب ًة ػػػػػػػػ  امكػػػػػػػػـخ ستىػػػػػػػؾ سكتبػػػػػػػػ
( تخاىػػد بسسػػك ي ع ػػدسً كػػًف  تسػػىـ امسبػػًم  سػػف راغبػػم امسػػور مىمػػًرج /ف  ىػػؿ           )  

كػػًف سػػف بػػ ف يػػ الل امسسػػًار ف ت ػ خمف ام ػػًك    اػػم امى ةػػ  رنػػـ         امطػػًعف امسػػدعخ  
يػخ امػذض         منػرت مف امسػتمـ امثػً م         ت  ت ػ  خيم امسػ دة    ٜٜٚٔمس   ٕٗٗٔ

إمم إ طًم ً ت ػ  خمف امطًعف مـ  كػف إاّل ضػًس ً  ى  مً متسو ر زخىمً  ٓٓ٘ٗه سبى  تسىـ خةد
 ٓمي ام ت و ذ امتزاسي 

ممػػؼ ى  ػػي كضػػسًف   ٕٚةػػرر عىػػم  وسػػي  ػػ كً  بسبىػػ          كسػػً ثبػػت مف امسػػتمـ          
ت ػ خنػػد إتمسػػت        ر إل طًم ػػً خسػػف ب ػػ مـ  ىػػؿ امطػػًعف مت و ػػذ إمتزاسًتػػي نبػػؿ راغبػػم امسػػو

مف   ىىمػً  إمػم إ طًم ػً ت ػ خمضػًات ام ًك   امستمـ امسذكخر خةده بًم بب عى مً مةدـ تسػو ر
 ٓزخىمً  ةسؿ ةًم ً بإ طًم ً خمكف بةد ع ًل  د د خس    

 خامسةػػػػرر  ذكخرةػػػػ  سػػػػًمو  امػػػػذكر مف ام ػػػػ ؾ امسػػػػبػػػػأخراؽ امى         خذكػػػػر امسػػػػتمـ        
بسةراتي عىم  وسي كضسًف مت و ذ إمتزاسي رد إم ي سف امطًعف بةد مف خبؿ زخج ام ًك   إمم 
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إ طًم ػػً خاتبػػًمي يًتو ػػً  بسػػً  و ػػد خبػػخمي إمػػم ذمػػؾ امبىػػد خبًمتػػًمم اىػػـ  ةػػد ي ػػًؾ سةػػؿ مب ػػًل 
راًنمػػً ام ػػ ؾ بةػػد مف مخاػػم بإمتزاسػػي ت ػ خرغػػـ ت ػػد ـ امطػػًعف بػػخرة رسػػس   متىػػؾ ام ػػكخض خاه 

بةًاظتي خاستدؿ س مً عىم م ي ال  أف مػي عػف امخانةػ  برستمػً إال مف امسةكسػ    مػـ تةػط بمػً 
عىسػػً خمػػـ توطػػف إم مػػً كى ػػ  بػػؿ غػػًب ع مػػً يػػذا امػػداًع كى ػػ  خمػػـ تةػػف ةتػػم بتةبػػ ىي مخ امػػرد 
عى ي سع م ي داػًع ىػخيرض  ترتػب عى ػي ةتسػً تم  ػر خىػي امػرمض اػم امػدعخض  مػخ مف امسةكسػ   

كتػػي خممسػػت بػػي خنًسػػت ببةثػػي ختسة بػػي نبػػؿ اموبػػؿ ا مػػً ت ػ  خيػػخ سً ة ػػب امةكػػـ  بسػػً مدر 
 ٓ ستخىب   ضي 

خالسةػػؿ مى ػػخؿ اػػم يػػذا امبػػدد بػػأف امسةكسػػ  م سػػت سىزسػػ  بستًبةػػ  امػػداًع  اػػم كًاػػ        
ع ًبره امسخضخع   امسمتىو   خامرد عى مً عىم ةػده خعىػم إسػت  ؿ /ف ذمػؾ ام ػخؿ س ػرخط 

ف تكػػخف امسةكسػػ  نػػد ممسػػت بػػذمؾ امػػداًع خاط ػػت إم ػػي خممسػػت  بػػي خمةًطػػت بىزو ًتػػي بدايػػ  بػػأ
ةتػم  سكػف ام ػخؿ بأ مػً  ابػىت اػم امػدعخض خيػم عىىب  ػي سػف مسػره خمدمىتػي اػم ت ػد ريً ع ػد 
ذ مىػت سػػدخ ًت امةكػـ كى ػػ  سػف اإلةًطػػ   خز مػً ع ًبػر امػػدعخض خنبػؿ تكػػخ ف سةت ػديً امػػً خاه

رغـ ميس تي خىخير تي خمـ  ػرد  بػي سػً  و ػده خ سػخغ إطراةػي اػإف  بداًع امطًعف امسًمؼ امذكر
 ٓامةكـ  كخف سة بً  ستة ف ام  ض كسً سىؼ امب ًف 

 ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٔ*    ض 
 ٖٕٛػ  ٕٚػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٖ ٕ٘*    ض 
 ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٕٔ ٖ*    ض 
 ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٖ ٕ٘*    ض 
 ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٔٔ ٘ *    ض 
 ٜٖٙػ  ٕٛػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٖ ٜٕ*    ض 
 ٜٖٗػ  ٔٛػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٖ ٕٙ*    ض 
 ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٗ ٕٗ*    ض 

 : ـ  لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت:    خبِعب
ذمػؾ م ػػي خعىػػم سػػً  بػػ ف سػػف سطًمةػػ  سػػدخ ًت مسػػبًب امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي مف امسةكسػػ         

دا ػػػ  امطػػػًعف كػػػذمؾ عػػػف ىر سػػػ  سزاخمػػػ  عسى ػػػًت تسػػػو ر امسبػػػر  ف بًممػػػًرج دخف نضػػػت بإ
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 ٓترم ص بذمؾ سف خزارة امةسؿ سع امستمـ المر كسًؿ عبد امةًاظ امىزار 
 خند إستمىبت امسةكس  س ًرا  امطًعف متىؾ امىر س  ب خممً : ػ     
ةبػػؿ س ػػي عىػػم سبىػػ   "  اف امسى ػػم عى ػػي سةسػػد عبػػد امسػػ ةـ مةسػػد نػػرر مف امطػػًعف       
امستخاىد بس زؿ امطػًعف  ظ ػر إمةػًؽ  ىػؿ امسى ػم عى ػي         ىـ خسىسي مىستمـ    ٓٓ٘ٗ

خخردت  خ               بًمةسػػؿ بًممػػًرج خم ػػي مػػـ   ػػـ بت و ػػذ ذمػػؾ  اإلتوػػًؽ ختأ  ػػد ذمػػؾ بػػأنخاؿ 
ةرر   كً            تةر ًت امسبًةث تو د بة  امخانة  كسً رخايً امسى م عى ي خمف امستمـ 

 عىم  وسي كضسًف مىسبًم  امتم تسىسمً  " 
خيػػذه ا/سػػبًب امتػػم مخرديػػً امةكػػـ  بسدخ ًتػػي ال تػػدؿ بةػػًؿ مف امطػػًعف   ػػـخ بأعسػػًؿ         

امةًؽ امسبر  ف بًمةسؿ ام اممًرج دخف ترم ص سف خزارة امةسؿ ت ػ  /ف امطػًعف مػـ  تسػىـ 
        ػ  خكؿ سًىًل بسدخ ًت امةكـ  تبؿ بػًمستمـ   م   سبًم  سف مةد مى  ًـ بمذا امةسؿ ت 

خسف غ ره ت ػ خمػـ  كػف امطػًعف س ػًركً          ت ػ امخ امذض تسىـ تىؾ امسبًم  سف ام ًكم   
مػػي اػػم يػػذه ا/عسػػًؿ امتػػم إ وػػرد بمػػً امسػػتمـ امثػػً م   كسػػًؿ عبػػد امةػػًاظ خةػػده خال سكػػف بةػػًؿ 

تسو ر امسبر  ف مىمًرج سع امسػتمـ ا/مػر مسىػرد إعتبًر امطًعف سف امس ًرك ف ام عسى ًت 
 تخاىد ا/م ر بسسػك ي مخ ن ًسػي بس ًخمتػي امسبىػ  امسػًمؼ امػذكر امػذض تسػىسي سػف امسى ػم عى ػي

بتسى سي ام  ؾ امػذض ةػرره عىػم  وسػي كضػسًف مت و ػذ إتوًنػيت ػ  /ف كػؿ يػذه         ن ًـ مخ 
عسى ًت امتسو ر مىمػًرج ت ػ  خبػذمؾ تكػخف امة ًبر التكوم مى طع بأف امطًعف  سمـ سةي ام 

امسةكسػػ  نػػد مستمىبػػت تػػخاار  تىػػؾ امىر سػػ  اػػم ىً ػػب امطػػًعف سػػف س ػػدسًت ال ت ػػتج يػػذا 
 ٓاإلستم ص ام س طؽ سًو  خاستدالؿ س بخؿ 

يػػذا إمػػم مف تةر ػػًت ام ػػرط  خةػػديً ال تبػػى  مف تكػػخف دمػػ    مخ نر  ػػ  عىػػم إرتكػػًب        
  خف تػػرم ص سػػف امىمػػ  امسمتبػػ  ت ػ  / مػػً سىمىػػ  امسبػػدر خالىر سػػ  امتسػػو ر مىمػػًرج د

إاّل عف رمض بًةبمً خ/ف ام ًضم  كخف ع  دتػي اػم امػدعخض ب ػًل  عىػم رم ػي ام مبػم  تةبر
خانت ًعػػي اممػػًص خاػػؽ سً رتػػًح إم ػػي خىدا ػػي خ طسػػوف إم ػػي ضػػس ره خال  ىػػخز مػػي مف  ػػدمؿ اػػم 

ةكس  عىم ثبخت  ىر سػ  سزاخمػ  تسػو ر امسبػر  ف ع  دتي رم ً  مسخاه خبذمؾ  كخف إستدالؿ امس
 ٓمىةسؿ بًممًرج خند  ًبي اموسًد امسبطؿ بسً  ستخىب   ض امةكـ امسطةخف ا ي خاإلةًم  

 ٕٜٖػ  ٜٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٖ ٚٔ*    ض 
 ٖٖٗػ  ٕٙػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ ٖ ٛٔ*    ض 
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م ػًوـ عىػم م ػي إسػت بؿ كسً مغوىت امسةكس  داًع امطًعف اػم يػذا امبػدد خا                 
كًف سف ب ف سف إتوػؽ سةمػـ متسػو ره مىمػًرج خنػد ةبػؿ      امستمـ المر بسسك ي /ف  ىىي 

 ٓى  مً م ةسؿ بإ طًم ً  أ ي ام ذمؾ  أف بًنم امسى م عى مـ  ٓٓ٘ٗس ي كذمؾ عىم سبى  
 

امىػخيرض  مي بت د سمً يذا امػداًعخمخض  امطًعف ام داًعي امسكتخب بسذكرتي امسبرح       
امػػرد عى ػػي كسػػً مػػـ تةػػط عىسػػً خسػػع ذمػػؾ اػػإف امسةكسػػ  مػػـ تىتوػػت إم ػػي كى ػػ  خمػػ  ةكسمػػً  سػػف 

عىػػم تػ   خامدامػ    ٜٜٚٔمسػػ    ٕٗٗٔبػذمؾ بدالمػ  سًذكرتػػي امسى ػم عى مػً اػػم امى ةػ  رنػـ 
( خمػـ  كػف مػي      مف امطًعف ال  أف مػي بًمخانةػ  خمػـ  كػف إاّل مةػد ضػةً ً امسػتمـ المػر ) 

ف اػػم عسى ػػًت تسػػو ر امسبػػر  ف مىمػػًرج خمػػـ  تػػدامؿ ا مػػً عىػػم م ػػ  بػػخرة       خيػػخ سػػً  ػػأ
 بـ امةكـ امسطةخف ا ي اخؽ نبخر تسب بي بػًإلم ؿ بةػؽ امػداًع مسػً يػخ س ػرر       بػأف 

مف ام ػوخض امسبػدض بىىسػ  امسةًكسػ   امداًع امسكتخب ام سػذكرة سبػرح بت ػد سمً سػتسـ مىػداًع
بي مػخ م كًف ىخير ً  سكف مف  تم ر خعىم امسةكس  تةب ىي خامرد عى ي ستمـ  كف بد    ع ي 

 ٓب  خىي امرمض ام امدعخض 
 ؽ ٘٘   ٕ٘ٚٔطةف  ٓٗٛػ ص  ٜٗٔػ رنـ   ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٓٔ*    ض 
 ٓ ٕٛٔػ ص  ٖٚػ رنـ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٕ ٗ*    ض  
 ٓؽ  ٖٗ   ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ ٕٔ ٖٓ*    ض  

 ٖٛٚػ  ٕٛػ  ٖ٘ػ  س   ٜٗٛٔ  ٗ ٖض      * 
 ٜٚ٘ػ  ٓٔٔػ  ٜٕػ  س  ٜٛٚٔ ٙ ٔٔ  ض    * 
 ٖٙػ  ٖٔػ  ٕٛػ  س   ٜٚٚٔ ٔ ٙٔ  ض   *  
 ٖٔٔػ  ٕٗػ  ٕٚػ  س  ٜٙٚٔ  ٔ  ٕٙ  ض   *  
 ٕٕٛٔػ  ٜٕٗػ  ٕٗػ  س   ٖٜٚٔ ٕٔ ٙٔ  ض   *  
 ٖٛٚٔػ  ٕٔٛػ   ٕٓػ  س    ٜٜٙٔ ٕٔ ٛ  ض   * 
 
 : ـ  فٝ اٌزعجيت ٚخطأ فٝ رطجيك اٌمبْٔٛلظٛز آخس :    ظبدظب 

ا ػػد تسسػػؾ داػػًع امطػػًعف كػػذمؾ بػػأف ذات امخنػػًوع امسطرخةػػ  سةػػؿ امى ةػػ                   
 ٜٚمسػػػػ   ٕٕٛ٘تٜٚمسػػػػ    ٕٕٚ٘سػػػػبؽ طرةمػػػػً اػػػػم امىػػػػ   مرنػػػػًـ  ٜٜٚٔ ٖٕٓ٘امسًثىػػػػ  



-146- 

 

ًخض ىػػ   سركػػز  ػػب ف امكػػـخ ت ػ إذ نػػدـ بػػًنم امسى ػػم عىػػ مـ عػػدة  ػػك ٜٜٚٔمسػػ    ٜٕٕ٘ت
امىزار خ سبخا إم مسً ىر ستم ام بب مىةبخؿ عىم           ضد امطًعف خامستمـ المر   

سبًم  س مـ بةد اإل مًـ  ب درتمسً عىم تسو ر امةًسى ف امسبر  ف مىةسػؿ بًممػًرج عىػم مػ ؼ 
    ٓامة     خسسًرستمسً ذمؾ امةسؿ دخف ترم ص سف خزارة امةسؿ 

امسخىي إم مسً ام امى ة  امسطرخة  ت ػ خند نضم  مًو ً ببرالة خيخ ذات اإلتمًـ             
     تمـ   امطًعف سف امىر ست ف امسس دت ف إم ي امى   امث ث ا/مرض ب  سً نضم بإدا ػ  امسػ

 ٓخةده 
خخرد بأسػػػبًب ةكػػػـ بػػػرالة امطػػػًعف م ػػػي مػػػـ  رتكػػػب اةػػػ   سىرسػػػً  خمػػػـ  بػػػدر س ػػػي تىػػػؾ        

 ٓام بب مخ تسو ر امسخاط  ف  مىةسؿ بًممًرج دخف ترم ص ا/اةًؿ امتم تكخف ىر س   
خةػػػدهت ػ  خمطرةػػػت        خمف امسسػػػوخؿ عػػػف امىػػػر ست ف امسػػػذكخرت ف يػػػخامستمـ           

خامػػذ ف مسػػ دخا اؿ امسى ػػم عىػػ مـ امسػػذكخر ف  امسةكسػػ  اػػم سػػدخ ًت  مسػػبًب  ةكػػـ  امبػػرالة منػػخ 
خم ػي إسػت بىمـ تػػ           ومـ بػًمستمـ   ر اإلتمًـ مىطًعف عىم مسًس م ػي يػخ امػذض تػخمم تةػ

ػ  خيػم ذات ت  ام سسك ي خا ي  ًخؿ امستمـ المر امسبًم  امتم تسىسمً س مـ اػم ذمػؾ امسسػكف
امتػم  ظػرت  ػ خسػع ذمػؾ ا ػد مطرةػت امسةكسػ  امخنًوع امس سخب  مىطًعف ام امى ةػ  امسًثىػ  ت

تىػؾ ا/ةكػًـ سػ د إم ػي خمخردت بأسػبًب  سػً متىؾ ام ضً ً يذه ا/دم  خنضػت ببػرالة امطػًعف س
خمف اإلتمػًـ م امىػر ست ف امسػذكخرت ف ت ػ  مف امطػًعف  مػـ  سػمـ سػع امسػتمـ ا/مػر امسػذكخر اػ

 ٓامسس د إم ي ال مسًس مي سف امخانع خممذا نضت ببرالتي سسً مس د إم ي 
ةػؿ امىػ   امػث ث خمسً كً ت امخانة  امسطرخة  سع امى ةػ  امسًثىػ  سرتبطػ  بًمخنػًوع س       

  ٓسًمو  امذكر خامس ضم ببرالة امطًعف ع مً إرتبًطً  ال  بؿ امتىزو  
خنػػػػد تضػػػػس ت ىس ةمػػػػً س ػػػػرخعً  إىراس ػػػػً  خاةػػػػدا   ػػػػدخر ةػػػػخؿ إتوػػػػًؽ امستمسػػػػ ف ا/خؿ                    

) امطًعف ( خامثً م ) كسًؿ امىزار ( ةػخؿ س ػرخع خيسػم يػخ اإل مػًـ عىػم تسػو ر امسػخاط  ف 
ًرج خاإلسػػت  ل عىػػم امسبػػًم  امسداخعػػ  سػػ مـ بًسػػتةسًؿ امطػػرؽ اإلةت ًم ػػ  خام بػػب اضػػ       مىمػػ

عػػف سسًرسػػ  يػػذا امةسػػؿ دخف تػػرم ص سػػف خزارة امةسػػؿ خسػػف ثػػـ اػػإف نضػػًل امسةكسػػ  ببػػرالة 
امطًعف سسً مس د إم ي ام امى   امث ث امس ًر إم مػً  ةػخؿ دخف سةًكستػي عػف امخانةػ  سةػؿ 

  سًداـ يذا اإلرتبًط ب ف امخنًوع ىس ةمػً نًوسػً خغ ػر نًبػؿ مىتىزوػ  خسًداسػت امى ة  امسطرخة
ف تةػػػدد امسى ػػػم  امخنػػػًوع امسػػػذكخرة نػػػد إرتكبػػػت  ممػػػرض خاةػػػد خخنةػػػت ت و ػػػذا مس ػػػرخع خاةػػػد خاه
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 ٓع خبًت  ٕٖعى مـ عس   بًمسًدة   
كًـ  مًو ػ   خممذا تسسؾ امداًع بًمداع بةدـ ىخاز  ظر امدعخض امسطرخة  مسبؽ بدخر مة    

ببػػرالة امطػػًعف اػػػم امىػػ   امػػػث ث سػػًمو  امػػذكر خامسرتبطػػػ  بمػػً إرتبًطػػػً ال  بػػؿ امتىزوػػػ  ت ػ  
خمطرةػػػت امسةكسػػػ  امتػػػم مبػػػدرت امةكػػػـ ذمػػػؾ امػػػداع ب خممػػػً إف امسى ػػػم عىػػػ مـ اػػػم امػػػدعًخض 
امسذكخرة سمتىوخف عف امسى م عى ي ام امدعخض امسطرخة  خبذمؾ  كخف امداع عىم غ ػر سػ د 

 ــخيخ نضًل غ ر سد د م سبًب الت ػػػ   : ت ػ 
ػ   اف اإلتمػػًـ امسسػػ د مىطػػًعف اػػم امػػدعًخض ا/ربػػع امسػػذكخرة خس مػػً امى ةػػ  امسًثىػػ  إتمػػًـ  ٔ

امىػػزار عىػػم اإلسػػت  ل عىػػم          خاةػػد  ػػدخر ةػػخؿ إتوًنػػي سػػع امسػػتمـ امثػػً م   
بًممًرج خذمػؾ بطػرؽ  مسخاؿ امسى م عى مـ بدعخض إستطًعتمسً تسو ر إ ىًممـ مىةسؿ

 ٓام بب خاإلةت ًؿ 
خم مسً نًسً بت و ذا يذا اإلتوًؽ بأاةًؿ ستتًبة  خست ة ػ  خنػد تسػت ىس ةمػً تة   ػً  ممػذا        

امس ػػرخع امػػخيسم خاممػػرض امى ػػًوم امخاةػػد امس ػػترؾ ب  مسػػً خامػػذض نػػًـ عى ػػي اكريسػػً 
  بػػػ ف تىػػػؾ امخنػػػًوع امتىزوػػػ ختمط طمسػػػً ت ػ  خبػػػذمؾ  تة ػػػؽ اإلرتبػػػًط امػػػذض ال  بػػػؿ

بسً ا مً امخانة  امسطرخة  خامتم خنةت ت و ذا مذات امس رخع امػخيسم خمػذات  ىس ةمً
 ٓاممرض اإلىراسم امخاةد عىم ةد خبؼ اإلتمًـ 

خممذا تةد ام ة   تمً ىر س  خاةدة خ كخف امةكـ امسًبؽ بدخره ببرالة امطػًعف ةكسػً        
ام ظًيريػً خيػم اػم امة   ػ  ال تةػدخ سىػرد اةػؿ  ًس   مكًا  تىؾ ا/اةًؿ امستةددة 

خاةد مثسر تىؾ ام تًوج امستةددة ت ػ خبًمتػًمم اػ   ىػخز سةًكسػ  امطػًعف عػف امخانةػ  
امسطرخة  مسبؽ بدخر اةكًـ ببرالتي ع مػً اػم امىػ   امػث ث امس ػًر إم مػً إعسػًال     

ً بسػػً ا مػػً امخانةػػ  إىػػرالات ى ًو ػػ  سًداسػػت امىػػراوـ امسػػذكخرة ىس ةمػػ ٗ٘ٗبًمسػػًدة   
امسطرخةػػ  نػػد خنةػػت بأاةػػًؿ ست ة ػػ  خستتًبةػػ  خكىمػػً تػػدمؿ تةػػت اممػػرض امى ػػًوم 

 ٓامخاةد امذض نًـ ام اكر امستمس ف خام ظرخؼ خس بسًت خاةدة 
ػ    مف امسةكسػ  منًسػت نضػًليً بػًمبرال اػم تىػؾ امػدعًخض امػث ث امس ػًر إم مػً ب ػًل  عىػم  ٕ

ًرك  امطًعف مىستمـ امثػً م اػم امطػرؽ اإلةت ًم ػ  امتػم مسبًب تتةىؽ بةدـ  ثبخت س 
سًرسمً خةده ضد امسى م عى مـ ت ػ  خامتػم ةبػؿ ب ػًل  عى مػً عىػم مسػخاممـ بطر ػؽ 

 ٓام بب خاإلةت ًؿ 
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خيم اسبًب ع     ت سةب عىػم كًاػ  امخنػًوع امتػم بػدرت ع مػً مةكػًـ امبػرالة              
ت ػ  ختةتبػػػػػر ع خا ػػػػػً  مىة   ػػػػػ  تػػػػػػ  /ف امسةكسػػػػػ           خكػػػػػذمؾ امخانةػػػػػ  سةػػػػػؿ امى ةػػػػػ  امسًثىػػػػػ  

تكخف بػذمؾ نػد منًسػت نضػًليً بػًمبرالة عىػم مسػًس  وػم امخانةػ  اإلىراس ػ  امس سػخب  مىطػًعف 
 ٓسًد ً  خكى   

خيػػػذه ا/سػػػػبًب امة   ػػػ  خامسًد ػػػػ  خامتػػػػم ت وػػػم عػػػػف امطػػػػًعف إرتكػػػًب ىر ستػػػػم ام بػػػػب       
 صت ػ تةػد خال ػؾ ةىػ  خع خا ػً  مىة   ػ  خسػف  ػأ مً     مف خامتسو ر مىمػًرج مىةسػؿ دخف تػرم

تةخؿ دخف سةًكس  امطػًعف عػف امخانةػ  امسطرخةػ  امسرتبطػ  بًمخنػًوع امس ضػم ببرالتػي ع مػً 
إرتبًطً ال  بؿ امتىزو  ت ػ /ف ا/اةًؿ امسًد   ام امىر س  امسًثى  خامس سخب مىطًعف إرتكًبمػً 

ام ػػي اػػم امػػدعًخض امتػػم ةكػػـ ببرالتػػي ا مػػً ت ػ خنػػد خنةػػت  يػػم بػػذاتمً ذات ا/اةػػًؿ امس سػػخب 
ف تةػػدد امسى ػػم عىػػ مـ   ىس ةمػػً  اػػم ظػػرخؼ خاةػػدة خيػػم اػػم ة   تمػػً سكخ ػػي مىر سػػ  خاةػػدة خاه

ٓ 
ػ   مف امةبػػػرة اػػػم تػػػخاار امػػػداع  ب ػػػخة ام ػػػ  امسةكػػػـخ ا ػػػي اػػػم امسسػػػًوؿ امى ًو ػػػ   طب ػػػً         ٖ

 ًٓد اممبـخ خامسخضخع خامسبب إىرالات ى ًو    يخ بًتة ٗ٘ٗمىسًدة   
خنػػد تػػخاارت كًاػػ  يػػذه امة ًبػػر اػػم امػػداع امس ػػًر إم ػػي خامػػذض تسسػػؾ بػػي امػػداًع عىػػم        

ض خيخ امطًعف ت ػ خامسخضخع خاةػد ام ةخ امسًمؼ ب ً ي ت ػ اًمستمـ خاةد ام ىس ع تىؾ امدعًخ 
 ٓف مىسةًكس  ام كؿ امدعًخض امى ًو   خيخ طىب ع ًب امستمـ مخ امستمس ف امس دس 

خمسػػػً إتةػػػًد امسػػػبب  ا كوػػػم ا ػػػي مف   ػػػـخ اإلرتبػػػًط امػػػذض ال  بػػػؿ امتىزوػػػ  بػػػ ف ا/اةػػػًؿ        
 ٓامستةددة خيذه امة ًبر ىس ةمً ستخاارة ام بخرة امدعخض امسطرخة  كسً سىؼ امب ًف 

ذ مػػػًمؼ امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي يػػػذا ام ظػػػر اإ ػػػي  كػػػخف سة بػػػً  ممطوػػػي اػػػم تطب ػػػؽ           خاه
 ًٓ خف اض   عف نبخره اأضةم مذمؾ ستة ف  ام  ض خاإلةًم  ام 
 

 :  ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ
"  بأف مةكًـ امبرالة امسب    عىم مسبًب غ ر  مب   بًم سب  مىسةكػـخ ممػـ تةتبػر           

ع خا ػػً  مىة   ػػ  سػػخال بًم سػػب  ممػػ الل امستمسػػ ف مخ مم ػػريـ ػ اػػًمةكـ ام مػػًوم امػػذض   وػػم خنػػخع 
امسراخعػ  بمػً امػدعخض سًد ػً  خ  ب ػم عىػم ذمػؾ بػرالة سػتمـ ا مػً  ىػب نً خ ػً  مف  سػتو د  امخانة  
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س ي كؿ سف إتمسخا ام ذات امخانة  خمػخ مػـ  كخ ػخا طراػً اػم امسةًكسػ  ت ػ  خذمػؾ عىػم مسػًس 
 ٓخةدة امخانة  امى ًو    خارتبًط ا/اةًؿ امس سخب  مكؿ س مـ إرتبًطً  ال  بؿ امتىزو  بطب ةتي "

   ٖٚٔػ ص  ٕٙػ رنـ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ  ً ر  ٖٔ  ض  *
 ٜٖ٘ص  ػ  ٖٙٔػ رنـ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ خ  ي  ٕٔ*   ض 

 ضًؼ  إمم سً ت دـ مف امىراوـ امسس دة مىطػًعف اػم امىػ   ا/ربةػ  امس ػًر إم مػً   وػً         
ر سكػررة  خسف ب  مً  امى ة  امسًثى  تةد ام ة   تمً سف امىػراوـ ستتًبةػ  ا/اةػًؿ مض م مػً بػخ 

امىػػػزار         م تػػػًوج امس ػػػرخع اإلىراسػػػم امس سػػػخب مىطػػػًعف ام  ػػػًـ بػػػي سػػػع امسػػػتمـ المػػػر   
خامذض إستمدؼ امةبخؿ عىم مسخاؿ امسى م عىػ مـ بطر ػؽ اإل مػًـ خاممػداع خسسًرسػ  معسػًؿ 

 ٓامتسو ر مىةسؿ بًممًرج دخف ترم ص 
ً ىر سػػػ  خاةػػػدة ال ت  ػػػأ ع مػػػً غ ػػػر خممػػػذا اػػػإف امستمسػػػ ف  كخ ػػػً اػػػم امخانػػػع نػػػد إرتكبػػػ         

دعخض خاةدة  ت ػ اإذا من ست عف تىؾ كً/اةًؿ دعًخض ستةددة خبدر ةكـ بػًت ا مػً بػًمبرالة 
مخ اإلدا   كًف ةًوزا نختي ختستد تىؾ ام خة إمم كؿ امدعًخض عف امخنػًوع امستةػددة خعػف ا/اةػًؿ 

 ٓامست خع  ا/مرض 
 : ـ   ٚرمٛي حمىّخ إٌمغ فٝ ذٌه

"   إف كؿ اةؿ سف ا/اةًؿ امتم تةبؿ ت و ذا مىىر س  امستتًبة  ال سكف امة ًب عى ي        
خةػده بػؿ امة ػًب إ سػً  كػخف عىػم سىسػخع يػذه ا/اةػًؿ اػم ىر سػ  خاةػدة بة ػث إذا كػًف مةػػد 
يذه ا/اةًؿ مـ  ظمر إاّل  بةد امسةًكس  ا/خمم اإف امةكـ  كخف سً ةً  سف راع امدعخض ب أف 

 "  ٓؿ مةتراسً  م خة ام   امسةكـخ ا ي يذا اموة
            ٔػ ٔػ  ٔ ػ ج ػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ    ٕٜٛٔ خاسبر  ٛ  ض   *   
خ  ػخؿ امػدكتخر سةسػخد  ى ػب ةسػ م اػم س موػي "  ػرح اإلىػرالات امى ًو ػػ  "   *   

 ــ:  ٕٛٗص ٜٚٛٔطبة   س   
بػػر خكأ ػػي إرتكػػب ىر سػػ  خاةػػدة اػػ  ت  ػػأ      "  إف سػػف إرتكػػب ىر سػػ  ستتًبةػػ  ا/اةػػًؿ  ةت      

ع مً غ ر دعخض خاةدة خسف ثـ كًف امةكـ امبػًت امبػًدر ا مػً ةػًوزا  م ػخة تستػد إمػم كػؿ اةػؿ 
 ٓسف ا/اةًؿ امتم تدمؿ ام تكخ  مً  "  

ذ مًمؼ امةكـ امسطةخف ا ي يذا ام ظر ع د نضًوي بػراض امػدعخض بةػدـ ىػخاز  ظػر        خاه
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 ٓبؿ ا مً ت ػ  اإ ي  كخف سة بً  ستة ف ام  ض خاإلةًم  امدعخض مسبؽ امو
 2ٚفٝ طٍت ٚلف رٕفير احلىُ ادلطؼْٛ فيٗ 

اإ ي مسً كًف اإلسػتسرار اػم ت و ػذ امةكػـ  امسطةػخف ا ػي ضػد امطػًعف سػف  ػأ ي مف           
 رتب مي مضرارا  ال سكف سداركتمً بسً  ةؽ مي طىػب خنػؼ ت و ػذه س نتػً  ر ثسػً  وبػؿ اػم يػذا 

 ٓامطةف  
 فٍٙرٖ األظجبة 

مسطةػػخف ا ػػي س نتػػً  ىػػتسس  امطػػًعف سػػف سةكسػػ  امػػ  ض ا/سػػر بخنػػؼ ت و ػػذ امةكػػـ ا        
 ٓام يذا امطةف  ر ثسً  وبؿ 

 :    ٚاحلىُ
 ٓب بخؿ امطةف  ك   :         أٚال   
 ٓخام امسخضخع ب  ض امةكـ امسطةخف ا ي خاإلةًم      :     ثبٔيب 

                                                       
   / زجبئٝ ػطيخ  احملبِٝ                                                             
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 رصٚيس ـ اظزؼّبي ـ اظزيالء ػٍٝ أزع ثبالحزيبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 
 وٍٝ شسق اٌمب٘سح 316/3222جٕبيبد ِديٕخ ٔظس ـ  6643/3222اٌمؼيخ 

 
 ق 28488/11اٌطؼٓ ثبٌٕمغ زلُ 

 
 ــــــــــــــــــــــ
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 حمىّخ إٌمغ

 اٌدائسح اجلٕبئيخ

 

 ِروــــــسح

 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ

 

 سةكـخ ضده ػ طًعف                                            ادلمدَ  ِٓ   :

/ستًذ  سةسد رىًوم عط ي ػ خ مرتي رىًوم عط ػي خسخط ي امسمتًر سكتب ا                
 ػػػًرع  ػػػر ؼ بً ػػػً  ػ  ٕٙ ػػػًرع طىةػػػت ةػػػرب ت  ٘ٗػػػػ  امسةػػػًسم بػػػًم  ض

 ٓام ًيرة ػ  
 

 ػ  ام  ًب  امةًس   ٔ  ػـــد  :
 سدع   بًمة خؽ امسد                                   ػ    ٕ           

ـــُ : ــٝ احلى اػػم امى ً ػػ  رنػػـ   ٕ٘ٓٓ ٖ ٜم ػػًيرة اػػم امبػػًدر سػػف سةكسػػ  ى ً ػػًت ا    ف
كىػػم  ػػرؽ ام ػػًيرة ( خام ًضػػم  ٖٕٓٓ ٕٙٚسد  ػػ   بػػر ) ٖٕٓٓ ٕٔٙٙ

بًمسػػىف مسػػدة ثػػ ث سػػ خات خسبػػًدرة امسةػػررات        ةضػػخر ً  بسةًنبػػ  
مزاسي بأف   دض مىسدع   بًمة خؽ امسد  ػ  سبىمػً  خنػدره  امسزخرة امسضبخط  خاه

  خامسبرخاًت امسد     ىـ عىم سب ؿ امتةخ ض امس نت ٔٓٓ٘

 اٌٛلبئـــــــــغ

إمم امسةًكس   بخبؼ م ي اػم غضػخف عػًـ           مةًمت ام  ًب  امةًس  امطًعف         
 بداورة نسـ مخؿ سد     بر ػ سةًاظ  ام ًيرة : ٕٔٓٓ

إ ترؾ سع سىمخؿ خسع سخظو ف عسخس  ف ةس م ام    ام تزخ ر امسةػررات امرسػس     :  أٚالً 
 : الت  

 ٓسىؿ سد م سبر امىد دة  ٖٚٔٛ٘م  ػ  امبطًن  ام مب   رنـ 
 ٓتخث ؽ سبر امىد دة  ٕٔٓٓخ  ٕٖٚٗب  ػ  امتخك ؿ امرسسم 
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 ٓسىؿ سد م ةداوؽ ام ب   ٕٜٚ٘ٗىػ  ػ  امبطًن  ام مب   رنـ 
 ٓمًص امسطر    ٕٔٓٓد  ٓٚٙٗد   ػ  امتخك ؿ امرسسم رنـ 
 ٓ ٕٔٓٓم  ٚٛٓٙيػ  ػ  سةضر امتبد ؽ رنـ 
 ٓ سًؿ ام ًيرة  ٕٔٓٓ ٕٖ٘ٗخ  ػ  ع د امب ع امس مر برنـ 

 ٓإستةسؿ امسةررات امسزخرة ا سً زخرت سف مىىي سع عىسي بتزخ ريً   :  ثبٔيبً 
تخبؿ إمم اإلست  ل عىم نطة  ا/رض امسب    بً/خراؽ خامسسىخك  مىسى م عى مػً    :  ثبٌثبً 

تمػػػػًذ بػػػػو  غ ػػػػر بػػػػة ة           بػػػػأف إدعػػػػم  ػػػػراليً سػػػػف خذمػػػػؾ بًإلةت ػػػػًؿ خاه
سًمكتمً بسخىب ا/خراؽ امسزخرة سًمو  امذكر خت دـ بمً مىسخظػؼ امسمػتص بسكتػب 

 ٓتخث ؽ  سًؿ ام ًيرة ختسكف بذمؾ سف   ؿ سىك تمً إم ي خبإسسي 
 ٓع خبًت  ٖٖٙت  ٕٗٔت  ٕٕٔت  ٕٔٔت  ٔٗت  ٓٗا/سر امسةًنب عى ي بًمسخاد         
مسػدة ثػ ث سػ خات           سةكس  ةضخر ً  بسةًنب  نضت ام ٕ٘ٓٓ ٖ ٜخبىىس          

مزاسػػي بػػأف  ػػ دض مىسدع ػػ  بػػًمة خؽ امسد  ػػ  سبىمػػً   خسبػػًدرة امسةػػررات امسػػزخرة امسضػػبخط  خاه
 ٓىـ عىم سب ؿ امتةخ ض امس نت خامسبرخاًت امسد     ٔٓٓ٘خندره 

امسػذكخر عىػم ذمػؾ خمسً كًف يذا امةكـ سة بً  خبًط   ا ػد طةػف عى ػي امسةكػـخ ضػده         
   ٘  ٘امةكـ بطر ؽ ام  ض خذمؾ بخك ػؿ بسخىػب تخك ػؿ  بػ   مػي ةػؽ امطةػف بػًم  ض بتػًر   

 ٓتتًبع   ًب   رؽ ام ًيرة امكى    ٕٖٙخن د طة ي تةت رنـ  ٕ٘ٓٓ 
   ٚٔٛزد فيّب يٍٝ أظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ        

 أظجبة اٌطؼــــــــٓ
 : اٌدفبعثطالْ اإلجساءاد ٚإخالي حبك   : أٚالً 

ف كً ػت نػد مثبتػت بسػدخ ًت مسػبًب ةكسمػً امسطةػخف ا ػي         ذمػؾ مف سةكسػ  امسخضػخع خاه
خبسةضر ىىس  امسةًكس  م مً إطىةت عىم امسةررات امسػزخرة امسضػبخط  بةػد اػض مةرازيػً 
ام ةضخر امستمـ خامسػدااع ع ػي خبػًنم اممبػـخ ػ إاّل م مػً مػـ تبػ ف سػً مسػورت ع ػي سطًمةتمػً 

راؽ ت خال سضسخ مً خسظػًير تزخ ريػً خةًمتمػً خسػً إذا كػًف يػذا امتزخ ػر ست  ػً  بة ػث متىؾ ا/خ 
 ٓ  مدع بي  ةًد ام ًس مخ ظًيرا  ىى ً  ال   مدع بي مةد 
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خيػخ مسػػر ىػخيرض / ػػي اػم امةًمػػ  ا/خمػػم  كػخف سةًنبػػً  عى ػي متة ػػؽ ركػف امضػػرر سػػف        
تىؾ امىر س  سخال خنةت ام سةرر رسسم مخ ذمؾ امتزخ ر خيذا امركف سف ا/ركًف امىخير   م

عراػػم /ف امس ػػرع ال  ةًنػػب عىػػم تم  ػػر امة   ػػ  اػػم امسةػػررات عًسػػ  مذاتػػي بػػؿ مسػػً  ترتػػب 
عى ي سف ضرر سة ؽ بًمسراكز ام ً خ    خامسبًم  امتم  ةس مً ام ً خف ت بة ػث  ترتػب عى ػي 

ىؾ اممً ػ  كسػً مػخ كػًف امتزخ ػر   ص تىؾ امسبًم  مخ إ ةداسمً ت اإذا مـ تتة ؽ سف امتزخ ر ت
 ٓخاضةً  ال   مدع بي مةد إ ةدست عى  امتىر ـ خسف ثـ ا  ىر س  إذف خال ع ًب 

كسً مف سف خاىب امسةكس  كذمؾ مف تب ف ام ةكسمً امب ً ًت امخاردة بتىؾ امسةررات         
د سسػً امسضبخط  ةتم  سكف سضًيًتمً عىم مبخممً امبة ة  إف خىدت خةتػم  سكػف امتأكػ

 ٓيخ ثًبت بمً م مً كً ت س ثرة خةًسس  ام تة  ؽ اممرض امذض زخرت سف مىىي 
خيخ مسػر ىػخيرض كػذمؾ إذ  ةػد سػف ع ًبػر ام بػد امى ػًوم اػم ىر سػ  امتزخ ػر /ف         

تىػؾ امىر سػ  عسد ػ  خ تطىػب ا مػً ذمػؾ ام بػد خال  كوػم م  ًسمػً سىػرد اممطػأ غ ػر امةسػدض ػ 
 ػػػؽ سػػػف سىػػرد ن ػػػًـ امسةكسػػ  بوػػػض امسظػػػًر ؼ امسةتخ ػػ  عىػػػم تىػػػؾ خكػػؿ يػػػذه ا/سػػخر ال تتة

ثبًت إط عمً عى مً طًمسً م مً مـ تضسف ةكسمً    سً مسػور ع ػي يػذا اإلطػ ع  امسةررات خاه
سػف مسػػخر عً  تمػً ب وسػػمً خخنةػت تةػػت ببػريً ت خال  ىػػدض اػم ذمػػؾ اإلىػرال امػػذض نًسػت بػػي 

ضرخرة إط ع امسةكس  ب وسمً عىم امسةػررات  خامذض ال  ة ؽ اممً   امتم تم ًيً ام ًرع سف
ستةسًؿ تىؾ امسةررات سع امةىـ بتزخ ريً   ٓامسزخرة ع د اموبؿ ام دعًخض امتزخ ر خاه

خذمػػؾ عىػػم ت ػػد ر بػػأف امسةػػررات امسػػذكخرة ت ػػكؿ ىسػػـ امىر سػػ  ختةسػػؿ ا/دمػػ  عىػػم         
ً ي  كخف س خبً  بًم بخر ت خنخعمً ت خممذا اإف سً نًست بي سف إىرال خعىم ام ةخ امسًمؼ ب 

ختكخف امسةكس  اػم ة   ػ  ا/سػر خكأ مػً مػـ تطىػع عىػم تىػؾ امسةػررات امتػم مىبػت إمػم مف 
سػػتةسىمً سػػع امةىػػـ بتزخ ريػػً ت خممىػػت بػػذمؾ بخاىػػب  امطػػًعف  ػػًرؾ اػػم تزخ ريػػً سػػع  مػػر ف خاه

  ٓا مً  ارضي عى مً ام ً خف ع د طرح ىراوـ امتزخ ر عىم بسًط امبةث مسًسمً خنبؿ اموبؿ
 

خام خؿ بم ر ذمؾ  ورغ يذا امخاىب سف سضػسخ ي خ ىةىػي سىػرد إىػرال  ػكىم ال اًوػدة         
ترىػػػم س ػػػي خيػػػخ مسػػػر تت ػػػزه ع ػػػي اإلىػػػرالات امتػػػم  تةػػػ ف إتبًعمػػػً اػػػم امسةًكسػػػًت امى ًو ػػػ  
بإعتبًريػػً سػػف امة ًبػػر امىخير ػػ  امتػػم تسػػمـ اػػم ك ػػؼ امة   ػػ  امتػػم  سػػةم إم مػػً ام ًضػػم 

خامػػذض  مسػػي اػػم امس ػػًـ ا/خؿ إظمػػًر بػػرالة امبػػرئ امػػذض مػػـ  رتكػػب ىرسػػً  مخ إثسػػً  مخ امى ػػًوم 
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 ٓإدا   امىً م امذض نًرؼ امىر س  مخ مسمـ ام خنخعمً 
ذ كًف سً ت ػدـ خكً ػت امسةكسػ  نػد إكتوػت بػإىرال سػًدض بةػت ال  ةػدخ سىػرد اػض          خاه

 ريػً دخف إثبػًت سضػسخ مً خسظػًير امسظًر ؼ امسةتخ   عىم امسةػررات امتػم إ تمػت إمػم تزخ 
كتوػػت اػػم ذمػػؾ بػػإ راد سضػػسخف سػػً ىػػًل بت ر ػػر نسػػـ مبةػػًث امتز  ػػؼ خامتزخ ػػر ع ػػد  تزخ ريػػً خاه
تكػػػػخ ف ع  ػػػػدتمً رغػػػػـ مف ام ًضػػػػم امى ػػػػًوم   ػػػػ ـ نضػػػػًله ب ػػػػًل عىػػػػم سػػػػً  سػػػػت ر اػػػػم خىدا ػػػػي 

إىػػرالات  ام مبػػم خع  دتػػي اممًبػػ  خال  ػػدمؿ اػػم إطسو ً ػػي رم ػػً   مػػر مسػػخاه ت خسػػف ثػػـ اػػإف
امسةًكس   كخف خند  ًبمً عخار امبط ف امػذض   سػةب إمػم امةكػـ امسطةػخف عى ػي بسػً  بطىػي 
إلبت ًوػػي عىػػم إىػػػرالات سة بػػ  خبًطىػػػ  اضػػ   عػػػف إم مػػي بةػػػؽ امػػداًع بسػػػً  سػػتخىب   ضػػػي 

 ٓخاإلةًم  
خسػف ىً ػب  مػر اػإف سةكسػ  امسخضػخع مػـ تطىػع سطى ػً  عىػم سةضػر امتبػد ؽ رنػػـ         
 ػػسًؿ ام ػػًيرة ت خيسػػً امسةػػرراف  ٕٔٓٓ ٕٖ٘ٗخمبػػؿ امة ػػد امس ػػمر بػػرنـ  ٕٔٓٓم  ٚٛٓٙ

امىذاف تة  ت بمً سبىة  امىً م سف إرتكًب كًا  ىراوـ امتزخ ػر امسػًب   عى مػً ت خممػذا اػإف 
ثبًت إط عمً عى مسً  ةػد إىػرال ىخير ػً  خال  م ػم  سةً  تمً بسةرا  امسةكس  مث ًل امسةًكس  خاه

مىسةررات ا/مرض امتم خىدتمً ام امسظًر ؼ امسةرزة خامتم مـ تثبػت سضػسخ مً  ع ي سةً  تمً
 ٓخال ةًمتمً مخ سظًير تزخ ريً 

خكًف عىم امسةكس  مف ت ـخ ب وسمً بًإلط ع عىم امسةرر ف امسػذكخر ف /ف يػذا يػخ        
ي اػػم خاىبمػػً ا/خؿ اػػم تسةػػ ص امػػدم ؿ امسسػػتسد س مػػً خامػػذض نضػػت بإدا ػػ  امطػػًعف بإ ػػتراك

تزخ ريً عىم مسًسي خةتم  سكف ام خؿ بأ مً ة ف إستةرضػت ا/دمػ  اػم امػدعخض كً ػت سىسػ  
بمػػذا امػػدم ؿ إمسًسػػً   ػػًس    م ػػ  ممػػً اموربػػ  كػػذمؾ مىتةػػرؼ عىػػم خىػػي امة   ػػ  خاموبػػؿ اػػم 

  ٓامدعخض عف ببر كًسؿ خبب رة  ًسى  
 

كر غ ػػػر سػػػرا  ف ضػػػسف خكػػػًف عىػػػم امسةكسػػػ  خنػػػد الةظػػػت مف امسةػػػرر ف   وػػػم امػػػذ        
ا/ةػػػراز امسةتخ ػػػ  عىػػػم امسةػػػررات امسػػػزخرة خامتػػػم نًسػػػت بوضػػػمً مف تػػػأسر بضػػػسمسً ختثبػػػت 
إط عمً ب وسمً عى مسً ت اإذا كًف ذمػؾ ستةػذرا  إ ت ىػت بكًسػؿ ي وتمػً مخ  ػدبت مةػد معضػًومً 
مخ  ػػدبت نًضػػ ً  إلثبػػًت يػػذا اإلطػػ ع اػػم ةضػػخر امطػػًعف خسةًس ػػي خبػػًنم اممبػػـخ عسػػ   

إىػرالات ى ًو ػ  ػ خذمػؾ م بػدض كػؿ سػ مـ س ةظًتػي عىػم امسةػرر ف امسػذكخر ف  ًٜٕٗمسػًدة ب
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خ طسوف امىس ع إمم م مسً بذاتمسً يسً امىذاف دار امتة  ؽ ةخممسػً خ بػدض امسػتمـ داًعػي عىػم 
مسًس سةراتي بمسً ػ خةتم تتسكف امسةكس  ب وسمً كذمؾ سف إستى ل خىي امةؽ ام امػدعخض 

ً ذمؾ إاّل إذا كًف امسست داف امسذكخراف تةت  ظريً متسة بمسً سع سػً  سكػف مف خال  ت سر مم
 ٓ كخف مذمؾ كىي سف مثر ام ع  دتمً مخ م مً إطىةت عى مسً 

ذ مًموػػػت امسةكسػػػػ  امتػػػم مبػػػػدرت امةكػػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػػي يػػػػذا ام ظػػػر اػػػػإف ةكسمػػػػً          خاه
  اض   عف إم مي بةػؽ امػداًع  ضةم س خبً  بًمبط ف إلبت ًوي عىم إىرالات نًبرة خبًطى

 ٓبسً  ستخىب   ضي خاإلةًم  
 ْٚاظزمس ػٍٝ ذٌه لؼبء إٌمغ ٚلؼٝ ثأ  : 

" إغوًؿ امسةكس  اإلط ع خب وسمً عىػم امخرنػ  سخضػخع اإلدعػًل بػًمتزخ ر ع ػد  ظػره         
 ة ػػػػب إىػػػػرالات امسةًكسػػػػ  /ف إط عمػػػػً ب وسػػػػمً عىػػػػم امخرنػػػػ  امسػػػػزخرة إىػػػػرال ىػػػػخيرض سػػػػف 

لات امسةًكس  ام ىراوـ امتزخ ر عًس    تض ي خاىبمػً اػم تسةػ ص امػدم ؿ ا/سًسػم اػم إىرا
 امدعخض عىم إعتبًر مف تىؾ امخرن  يم امدم ؿ امذض  ةسؿ مدم  امتزخ ر    " 

   ٕٙٗػ طةػف  ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ  ػض 
 ؽ ٗٗمس   

   ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٗ ٕٗ  ض 
   ٜٗٔػ  ٔٗػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ ٖ ٔ  ض 
   ٖٔٛػ  ٖٓٔػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ ٗ ٜ  ض 
   ٖٓ٘ػ  ٜٛػ  ٖٙػ س  ٜٛ٘ٔ  ٗ    ٖ  ض 
   ٖٙٙػ  ٜٛت  ٗٗػ س  ٖٜٜٔ ٚ   ٔ  ض  

 
 

 : وّب لؼذ ورٌه حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
" ال  كوم إط ع امسةكسػ  خةػديً عىػم امسةػرر سخضػخع امىر سػ  بػؿ  ىػب كػإىرال          

ًره سػػػف مدمػػػ  امىر سػػػ  عىػػػم بسػػػًط امبةػػػث خامس ًن ػػػ  سػػػف إىػػػرالات امسةًكسػػػ  عرضػػػي بًعتبػػػ
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بًمىىس  ام ةضخر اممبـخ م بدض كؿ س مـ رم ي ا ي خ طسوف إمم م ي بذاتي سخضخع امدعخض 
 امذض دارت امسرااة  عى ي    "  

   مسػ    ٜٜٜٔػ طةػف  ٓ٘ٔػ  ٕٙػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ ٕ ٔ  ػض
 ؽ ٛ٘

   ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٙ  ض  
   ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ  ض 
   ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٚ  ض 
   ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ  س  ٜٚٙٔ ٗ ٕٗ  ض 
   ٚٗٛػ  ٚٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ ٓٔ ٖٓ  ض 
   ٕٖٙػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ  ٖ   ٕٛ  ض 
   ٕٙٔٔػ  ٗٗٗػ  ٕػ س  ٜٔ٘ٔ ٙ ٗٔ  ض 

عىم امسةرر سةؿ ىر س  خال سةؿ مى خؿ ام يذا امس ًـ بأف إط ع امسةكس  خاممبـخ       
امتزخ ػػر مػػف تىػػدض اػػم امسةًكسػػ  خمػػف تػػ ثر عىػػم امػػدم ؿ امسسػػتسد س ػػي /ف يػػذا ام ػػخؿ   طػػخض 
عىم سبؽ امةكـ عىم سةرر مـ تطىع عى ػي امسةكسػ  خمػـ تسةبػي سػع سػً  سكػف مف  كػخف مػي 

 سف مثر ام ع  دتمً مخ م مً اطىةت عى ي  خمىرت سةً  تي 
   ٘ٛػ   ٛٔػ  ٗٔػ  س  ٖٜٙٔ ٕ ٗ  ض  
  ٙ ٖ ٜٔٛٓ  ؽ ٜٗ   ٕ٘ٙٔػ طةف  ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س 

ذمػؾ مف اطػ ع امسةكسػ  عىػم امسةػررات سخضػػخع اإلتمػًـ بػًمتزخ ر يػخ خاىػب عى مػػً         
 ورضي إمتزاسمً بتسة ص امدم ؿ ا/سًسم ام امدعخض عىم اعتبًر مف تىؾ ا/خراؽ يم امدم ؿ 

أ مػً ةػ ف استةرضػت ا/دمػ  اػم امػدعخض كً ػت امذض  ةسؿ مدمػ  امتزخ ػر خةتػم  سكػف ام ػخؿ ب
سىسػػ  بمػػذا امػػدم ؿ إمسًسػػً  ػػًس   م ػػ  ممػػً اموربػػ  متسة بػػي امتسةػػ ص ام ػػًسؿ امكػػًام امػػذض 
 دؿ عىػم م مػً نًسػت بسػً   بمػم عى مػً سػف تػدن ؽ امبةػث مىتةػرؼ عىػم خىػي امة   ػ  خال  راػع 

سػ  خامػذض  ػ دض إمػم بطػ ف عخار عدـ اإلط ع عىم امسةررات امسزخرة عف إىػرالات امسةًك
امةكػػـ مف تكػػخف امسةكسػػ  نػػد مخردت بةكسمػػً سػػً  و ػػد مف امػػداورة امسػػًب   نػػد طًمةتمػػً ػ /ف 
إط ع ي وػ  ممػرض عىػم ا/خراؽ خامسسػت دات امسطةػخف عى مػً بػًمتزخ ر سةػؿ اإلتمػًـ ال  م ػم 
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ىػؾ ا/خراؽ  بةًؿ عف  ضرخرة إط ع امسةكس  امتم تخمػت بةػد ذمػؾ سةػًكستمـ ب وسػمً عىػم ت
    

   ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٙ  ض 
   ٜٜٜٔػ طةػف  ٓ٘ٔػ   ٕٙػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ  ٕ   ٔ  ػض   ٘ٛ 

 ؽ
   ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ  ض 
   ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٚ  ض 
   ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ  س  ٜٚٙٔ ٗ ٕٗ  ض 
   ٚٗٛػ  ٚٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ ٓٔ  ٖٓ  ض 
   ٕٖٙػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ ٖ ٕٛ  ض 

/ف اممرض سػف ذمػؾ اإلطػ ع خاممً ػ  س ػي مف تتة ػؽ امسةكسػ  امتػم تىػرض امسةًكسػ         
ختتػخمم ت ػد ر ا/دمػػ  بًمػدعخض نبػؿ اموبػػؿ ا مػً ػ  مف ا/خراؽ امس ػًر إم مػػً خامسطةػخف عى مػػً 

امتزخ ػر ػ خيػذه  بًمتزخ ر يم بذاتمً سةػؿ اإلتمػًـ بػًمتزخ ر خ/ مػً يػم امػدم ؿ امػذض  ةسػؿ مدمػ 
اممً ػػ  ال تتة ػػؽ إذا كً ػػت امسةكسػػ  بم وػػ  ممػػرض يػػم امتػػم تخمػػت اإلطػػ ع عىػػم تىػػؾ ا/خراؽ 
مًب  إذا كً ت مـ تثبت بسةًضر امىىسًت سً مسور ع ي إط عمً سف  تًوج كسً يخ امةػًؿ 

 ام امدعخض امسطرخة     
 ؿ مـ  ةرض عى ي اإذا اةؿ ا ػد خ/ ي ال  ىخز مى ًضم امى ًوم مف  بدض رم ً ام امدم        

سبؽ امةكـ عىم خرن  مـ  طىع عى مً ب وسي خمـ  سةبمً سع سػً  سكػف مف  كػخف ممػً سػف مثػر 
 ام ع  دتي مخ م ي اطىع عى مً    

خ/ف امسةكس  امى ًو   تكخف ع  دتمً ام امدعخض ب ًل عىم ع  دتمً ام مب   خرم مػً         
 اطسو ً مسً رم ً  مر مسخايً خمخ كً ت سةكس  ممرض    اممًص خال  ىخز ممً مف تدمؿ ام 

   ٔٙ٘ػ  ٖٔٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٘ ٜ  ض  
   ٗٓٗػ  ٛٛػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٗ ٓٔ  ض 
   ٜٔٗػ  ٛٓٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٘ ٛ  ض 
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 :   وّب لؼذ ثأٔٗ
"  ىػػب مف  سػػت د ام ًضػػم اػػم امسػػخاد امى ًو ػػ  اػػم ثبػػخت امة ػػًوؽ ام ً خ  ػػ  إمػػم امػػدم ؿ        

 ذض   ت ع بي خةده خال  ىخز مي مف   سس ةكسي عىم رمض غ ره   " ام
  ٖٖٕػ  ٘ٗػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ ٖ ٚ  ض 

 : وّب لؼذ  ثأٔٗ
"  ىب مف  كخف امةكـ بًدرا عف ع  دة ام ًضم  ةبىمً يخ سسً  ىر ػي سػف تة  ػؽ        

ف مف  ػدمؿ سست   ام تةب ؿ يذه امة  دة ب وسي ض   ػًركي ا ػي غ ػره ػ اػ   بػ  اػم ام ػً خ 
ام تكخ ف ع  دتػي اػم بػة  امخانةػ  امتػم منػًـ  نضػًله عى مػً مخ عػدـ بػةتمً ةكسػً مسػخاه ػ 
ذف اإذا كً ت امسةكس  ند ةبىت سف ع ًبر انت ًعمً بثبػخت امػب غ امكػًذب عىػم امسػتمـ  خاه
رمض ضػػػًبط ام ػػػرط  اػػػم مف ام ػػػكخض امس دسػػػ  س ػػػي غ ػػػر بػػػة ة  خم مػػػً ك د ػػػ  ام بػػػد س مػػػً 

 ى م عى ي اإف ةكسمً  كخف سة بً بسً  ستخىب   ضي   " ام كً   بًمس
   ٜ٘ػ  ٕٔػ  ٔػ سج مةكًـ ام  ض ػ س  ٜٜٗٔ ٔٔ ٛ  ض 

 : وّب لؼذ ثأْ
" ا/ةكػػًـ امى ًو ػػ   ىػػب مف تب ػػم عىػػم ا/دمػػ  امتػػم تطػػرح عىػػم بسػػًط امبةػػث بًمىىسػػ       

ًـ عىػػم رمض مم ػػر سػػف خ  ت ػػع بمػػً ام ًضػػم بإدا ػػ  امسػػتمـ مخ ببرالتػػي ػ خال  بػػ  بةػػًؿ مف ت ػػ
  بدر امةكـ خمخ كًف ىم  نضًو      "  

  ٗ٘ٙػ  ٘ٔ٘ػ  ٙ ػ سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ج ٜ٘ٗٔ ٕ ٕٙ  ض 
 : ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

إىرالات ى ًو   اإ ي إذا تةػذر تة  ػؽ دم ػؿ مسػًـ امسةكسػ  ىػًز ممػً  ٜٕٗ"  طب ً  مىسًدة      
مػر متة   ػي بػدال  سػف مف ت ت ػؿ بكًسػؿ ي وتمػً إلىػرال يػذا مف ت دب مةػد معضػًومً مخ نًضػ ً   

 ٓامتة  ؽ " 
  ٙٚٛػ  ٕٖ٘ػ  ٕػ س ٜٔ٘ٔ ٖ ٕٚ  ض 

خال  راػػع يػػذا امةػػخار عػػف امةكػػـ مف  كػػخف امػػداًع عػػف امطػػًعف نػػد مسسػػؾ عػػف طىػػب         
اإلط ع عف امسةرر ف سًموم امذكر /ف خاىب يذا اإلط ع   ع عىم عًتؽ امسةكس  خمػ س 

دا  س ي بػًم  امسػتمـ خةػده ةتػم  سكػف مف  ت ػًزؿ ع ػي بػراة  مخ ضػس ً  خاه سػً تورضػي س بخ 
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مبخؿ امسةًكسًت امى ًو   ام ىراوـ امتزخ ر عًس  خةتػم تتة ػؽ اممً ػ  س ػي خيػم مف تتة ػؽ 
امسةكسػ   ب وسػمً خامتػم تىػرض امسةًكسػ  ختتػخمم ت ػد ر ا/دمػ  اػم امػدعخض نبػؿ اموبػؿ ا مػً ػ 

خر ف خامسطةخف عى مسً بًمتزخ ر يسً بذاتمسً سةػؿ اإلتمػًـ بػًمتزخ ر خم مسػً مف امسةرر ف امسذك
يسػً امػدم ؿ امػذض  ةسػؿ مدمتػي ػ خيػذه اممً ػ  ال تتة ػؽ إذ مػـ تكػف امسةكسػ  نػد إطىةػت عى مسػً 
سع سً  سكف مف  سور ع ي يذا اإلط ع سف  تًوج  سكف مف  تم ر بمً خىي امرمض ام امػدعخض 

ٓ 
ًا  إمم سً يخ س رر سف مف إىرالات امسةًكس  امىخير   تةػد سػف ام ظػًـ يذا بًإلض         

امةًـ خعىم امسةكس  سراعًة تطب  مً سف  وسمً /ف يذا يخ خاىبمً ام امس ًـ ا/خؿ خال  ىػخز 
 ٓبةًؿ مف  كخف ريف س  و  امستمـ مخ امسدااع ع ي 

 :  ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
امى ًو ػ  يػخ خاىػب امسةكسػ  اػم امس ػًـ ا/خؿ خال  بػ  مف  " تة  ػؽ ا/دمػ  اػم امسػخاد       

  كخف ريف س  و  امستمـ مخ امسدااع ع ي  "    
  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٕ ٕٔ  ض 

 :  وّب لؼذ ثأٔٗ
مػم إثبػًت        " مسً كًف امداًع امذض مبداه امطًعف  تىػي إمػم  وػم اموةػؿ امسكػخف مىىر سػ  خاه

رخايػػً  ػػمخد اإلثبػػًت اإ ػػي  كػػخف داًعػػً ىخير ػػً متةى ػػي بتة  ػػؽ  اسػػتةًم  ةبػػخؿ امخانةػػ  كسػػً 
امدم ؿ ام امدعخض إلظمًر خىي امةؽ ا ي     سسً كًف   تضم سف امسةكس  خيم تخاىمػي مف 

 تتمذ سف امخسًوؿ متة   ي ختسة بي بىخغً ممً   ا/سر ا ي  "    
  ؽ ٛ٘مس    ٕٙ٘ٔػ طةف  ٜٛٛٔسبتسبر س    ٔٔ  ض 

 :  إٌمغ فٝ اٌؼديد ِٓ أحىبِٙب ثأْٚلد لؼذ حمىّخ 
" تة  ؽ  ا/دم  ام امسخاد امى ًو   يخ خاىػب امسةكسػ  اػم امس ػًـ ا/خؿ خخاىػب عىػم        

امسةكس  تة  ؽ امػدم ؿ سػً داـ تة   ػي سسك ػً خبمػض ام ظػر عػف سسػىؾ امسػتمـ  اػم  ػأف يػذا 
 كػػخف ريػػف س ػػ و  امسػػتمـ مخ امػػدم ؿ /ف تة  ػػؽ مدمػػ  اإلدا ػػ  اػػم امسػػخاد امى ًو ػػ  ال  بػػ  مف 

 امسدااع ع ي     " 
   ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٚٛ ٗ ٕٗ  ض  



-161- 

 

   ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ ٕ ٕٔ  ض 
   ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ  س  ٗٛ ٔٔ ٕ٘  ض  
   ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ  س ٖٛ ٘ ٔٔ  ض 
   ٕػ  ٕػ   ٚػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ    ػ ج  ٘ٗ ٔٔ ٘  ض 
  ـ ٕٓٔ ـ  ٚج  ـد ام ً خ    ػ سىسخع  ام خاع ٙٗ ٖ ٕ٘  ض ٖٔٔ 

 :  وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
"  ا/بػػػؿ اػػػم ا/ةكػػػًـ امى ًو ػػػ  مف تب ػػػم عىػػػم امتة  ػػػؽ ام ػػػوخض امػػػذض تىر ػػػي امسةكسػػػ      

 بًمىىس  ختسسع ا ي ام سخاىم  امستمـ  مًدات ام مخد سًداـ سسًعمـ سسك ً    " 
   ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ ٔٔ ٔٔ  ض 
   ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ  س ٛٚ ٔ ٖٓ  ض 
   ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ  س  ٖٚ  ٖ ٕٙ  ض 
   ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ ٗ ٔ  ض 

خال   ػػػًؿ سػػػف بطػػػ ف امةكػػػـ ممػػػذا امسػػػبب مف تكػػػخف امسةكسػػػ  نػػػد إطىةػػػت عىػػػم بػػػًنم         
امسةػػػررات امسػػػزخرة ا/مػػػرض امتػػػم ثبػػػت تزخ ريػػػً مػػػ ؼ امسةػػػرر ف سػػػًموم امػػػذكر ت طًمسػػػً مف 

سػتةسًممً سػع  امسةكس  نضت بإدا   امطًعف عف إ تراكي ام تزخ ر تىؾ امسةػررات ىس ةمػً خاه
 ٓامةىـ بتزخ ريً 

خ/ف امسةػػػررات امسػػػذكخرة سػػػرتبط ىس ةمػػػً ببةضػػػمً إرتبًطػػػً  خث  ػػػً  ال ت بػػػؿ امتىزوػػػ  ػ       
خ ضػسمً بأكسىمػً ع ػد ستبػؿ امةبػًت خامةى ػًت إذا  ػًب امةػخار إةػدايً تبةثػر امبػًنم خاه وػرط 

مػػذمؾ امة ػػد ك ػػًف مخ خىػػخد ػ خممػػذا كػػًف امةػػخار امس ػػًر إم ػػي سػػ ثرا  اػػم بػػة   بة ػػث ال    ػػم
إىػػرالات سةًكسػػ  امطػػًعف امتػػم ب ػػم عى مػػً امةكػػـ امطةػػ ف اأضػػةم ىػػد را  بػػًم  ض خاإلةًمػػ  

  ٓإلبت ًوي عىم إىرالات  ًبمً امبط ف كسً سىؼ امب ًف 
*                *                      * 

 : ٌمظٛز فٝ اٌزعجيتا:   ثبٔيًب 
 مػػػً بًمة خبػػػ  بػػػخرت سةكسػػػ  امسخضػػػخع خانةػػػ  امػػػدعخض امتػػػم نضػػػت بإدا ػػػ  امطػػػًعف ع      

بسػً سػ داه م ػي سػف رىػًؿ ا/عسػًؿ خع ػد امةػـز خب ػت ام  ػ  عىػم اإلسػت  ل امس ضػم بمػً ضػده 
بسخىػب امة ػد         ة ى  عىم نطة  مرض اضًل بةم سد     بر سسىخك  مىسى م عى مػً 
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تخث ػػػؽ  ػػػسًؿ ام ػػػًيرة ت امطػػػط ممػػػذا اممػػػرض بة ػػػث ال  رتكػػػب  ٜٔٛٔ ٜٖٕٙمر بػػػرنـ امس ػػػ
ب وسػػي تىػػؾ امىػػراوـ بػػؿ  ػػًرؾ سىمػػخم ف إ تةىػػخا مسػػسًل سسػػتةًرة خ مبػػ ًت غ ػػر  مبػػ ًتمـ 

رتكبػخا بسسػػًعدتي خبًإلتوػػًؽ سةػي ىػػراوـ تزخ ػػر امبطًنػػ  ام مبػ   رنػػـ  سػػىؿ سػػد م  ٖٚٔٛ٘خاه
 ٓ       عمً بأسـ امسى م عى مً سبر امىد دة ا ًـ امسىمخؿ بإبط ً

تخث ؽ سبر  ٕٔٓٓخ  ٕٖٚٗكسً إ ترؾ سع سىمخؿ ام تزخ ر امتخك ؿ امرسسم رنـ        
امىد ػػدة خاه تةػػؿ امسخكػػؿ  مبػػ   امسى ػػم عى مػػً امسػػذكخرة سسػػتة  ً  اػػم ذمػػؾ بًمبطًنػػ  امسػػزخرة 

 مبػػػػ تمً امتػػػػم تةسػػػػؿ اسػػػػسمً سػػػػًمؼ امػػػػذكر خخنػػػػع عىػػػػم امتخك ػػػػؿ امسػػػػزخر بًسػػػػسمً س ػػػػتة   
إلسػػتةسًمي اػػم امتخن ػػع عىػػم ع ػػد امب ػػع اإلبتػػداوم         خمبػػدرت ذمػػؾ امتخك ػػؿ مسػػف  ػػدعم 

 ٓخام مًوم امس سخب إم مً 
 ٕٜٚ٘ٗخبةػػديً إتوػػؽ امطػػًعف سػػع  مػػر سىمػػخؿ عىػػم تزخ ػػر امبطًنػػ  ام مبػػ   رنػػـ        

 ٓ        سىؿ سد م ةداوؽ ام ب  خمثبت بمً م مً بًدرة مسف  دعم 
خذمؾ بًمتخن ع  ٕٔٓٓد  ٓٚٙٗكسً إ ترؾ سع ذات امسىمخؿ ام تزخ ر امتخك ؿ رنـ         

ستضػػػػس ً  م ػػػي خكػػػػؿ امطػػػًعف اػػػػم ب ػػػع نطةػػػػ  ا/رض      عى ػػػي بتخن ػػػػع سػػػزخر س سػػػػخب إمػػػم 
 ٓامسذكخرة م وسي مخ مم ره خمف مي امةؽ ام امتخن ع عىم ع خد امب ع اإلبتداو   خام مًو   

امسمػتص         م اممدؼ سف سمططي ا د سثؿ مسًـ امسخظػؼ خمكم  بؿ امطًعف إم      
بتخث ػػػػػػؽ امة ػػػػػػخد بسكتػػػػػػب تخث ػػػػػػؽ رخض اموػػػػػػرج خنػػػػػػدـ مػػػػػػي ع ػػػػػػد ب ػػػػػػع نطةػػػػػػ  ا/رض امسػػػػػػ رخ 

خامتخك ؿ امسزخر ا/م ر اةرر امسخظؼ امةسف ام    ب ً ًت سةضر امتبد ؽ  ٕٔٓٓ ٜ ٚٔ
 ػػػًيرة خنػػػدـ مىسخظػػػؼ ثػػػـ نػػػًـ امطػػػًعف بًمتخىػػػي مسكتػػػب تخث ػػػؽ  ػػػسًؿ ام ٕٔٓٓم  ٚٛٓٙرنػػػـ 

امسمتص امةسف ام    امسةػررات امسػزخرة سػًمو  امب ػًف اةػرر امسخظػؼ امسػذكخر ب ً ػًت امة ػد 
 ػػػػسًؿ ام ػػػػًيرة خبػػػذمؾ تة ػػػػؽ مىطػػػػًعف اإلسػػػػت  ل عىػػػػم ا/رض  ٕٔٓٓ ٕٖ٘ٗامس ػػػمر رنػػػػـ 

 ٓامسذكخرة بم ر ةؽ بةد مف تسكف سف   ؿ سىك تمً إم ي بطر ؽ امتزخ ر 
مػـ تخنػػع عىػم امتخك ػػؿ رنػػـ         ػر نسػػـ مبةػًث امتز  ػػؼ خامتزخ ػػر مف خثبػت سػػف ت ر         
تخث ػػػؽ سبػػػر امىد ػػػدة ت خسةضػػػر امتبػػػد ؽ عى ػػػي خمسػػػورت تةر ػػػًت امرنًبػػػ   ٕٔٓٓ ٕٖٚٗ

 ٓ         اإلدار   عدـ اإلستدالؿ عىم  مص  دعم 
عىػػم مف خمػػـ تبػػ ف سةكسػػ  امسخضػػخع اػػم ةكسمػػً ا/دمػػ  مخ ام ػػراوف امتػػم إسػػتدمت س مػػً        

امطًعف سًيـ ام ىراوـ امتزخ ر سًمو  امذكر مخ  ًرؾ ام إرتكًبمً ػ بؿ ىًلت مسبًب امةكػـ 
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عىػػػم  ةػػػخ عػػػًـ سرسػػػؿ ال  سػػػتوًد س مػػػً مف امطػػػًعف ضػػػًمع اػػػم تىػػػؾ امىػػػراوـ خم ػػػي امسمطػػػط 
إلرتكًبمً خم مً سً كً ت مت ػع مػخال   ػًطي امسػ ثـ خبتمط طػي ت مًبػ  خمػـ  ثبػت بػدم ؿ سػً م ػي 

ي م ػػً سػػف ب ً ػػًت امسةػػررات امسػػزخرة سػػًمو  امػػذكر بػػؿ إ تمػػم ت ر ػػر اممب ػػر امو ػػم ةػػرر بمطػػ
 ٓامسمتص إمم م ي مـ  ةرريً بأكسىمً خم ست بمطي 

خىًلت مسبًب امةكـ مًم   كذمؾ سسً  و د مف امطًعف نػد تخاطػأ سػع  مػر ف سىمػخم ف        
ختطًب ػػػت سػػػع إرادة يػػػ الل  بة ػػػث ال  ةىػػػـ س مػػػً ك و ػػػ  إسػػػتدالممً عىػػػم مف إرادتػػػي نػػػد ت نػػػت

ا/ مًص امسىمخم ف إلرتكًب امىراوـ سػًمو  امػذكر خمف خنخعمػً كػًف ب ػًل عىػم إعػداد سسػبؽ 
 ٓسةمـ ختدب ر سًبؽ خمط  سخضخع  تـ ت و ذيً بةد مف مدض كؿ س مـ دخره ا مً 

خيػم ع ًبػر الزسػ  خضػػرخر   متػخاار ىر سػ  اإل ػتراؾ اػػم امتزخ ػر اػم ىً بػي خكػػذمؾ        
خاار ىر س  إستةسًؿ تىؾ امسةررات امرسس   امسزخرة سع امةىـ بتزخ ريً ت خامذض عىػم مسًسػي ت

كتوت امسةكس  بب ًف تىؾ ام تًوج امتػم مىبػت إم مػً دخف ب ػًف  مػر  نضت امسةكس  بإدا تي خاه
سػتدالؿ سػى ـ  سوبؿ خخاض  م دم  امتم إستمىبت س مً ام تًوج امسذكخرة اػم س طػؽ سػًو  خاه

ٓ 
خال   ًؿ سف ذمؾ سً ةبىتي سف منخاؿ  مخد اإلثبػًت امتػم ىػًلت نًبػرة عىػم منػخاؿ         

خ ػػمدت بػػأف امتخن ةػػًت امس سػػخب  إم مػػً عىػػم امسةػػررات سػػًمو  امػػذكر         امسى ػػم عى مػػً 
سػػزخرة خس سػػخب  زخرا  إم مػػً ختىػػؾ ة   ػػ  مكػػديً ت ر ػػر نسػػـ مبةػػًث امتز  ػػؼ خامتزخ ػػر بسبػػىة  

 ٓامطب ام رعم 
كسً  مد امسسوخمخف بسىؿ سد م سبر امىد ػدة خبسكتػب تخث ػؽ سد  ػ   بػر خسكتػب         

سػػىؿ سػػد م ةػػداوؽ ام بػػ  خسكتػػب تخث ػػؽ امسطر ػػ  ػ بػػأ مـ نػػًسخا بإبػػدار تىػػؾ امسةػػررات خيػػـ 
 ٓةس خا ام    خمـ  كف م مـ عىم عىـ بأ مً سزخرة 

ؽ امبػى  بخنػًوع امتزخ ػر امتػم ختىؾ ا/نخاؿ ال تو د سف نر ب مخ بة د مف امطػًعف خث ػ        
بػػػط ع بطًنػػػػ   مبػػػػ   سػػػػزخرة         إرتكبمػػػً سىمػػػػخؿ إ تةػػػػؿ  مبػػػ   امسى ػػػػم عى مػػػػً  خاه

ستةسىمً اػم إبػدار امتخك ػؿ امسػزخر بًسػـ  امػذض مبػدر تػخك    سػزخرا   مػر بسخىبػي         خاه
 ٓمىطًعف ببوتي خك    عف امسى م عى مً امسذكخرة 

 
ؽ  دؿ عىم تىؾ امبى  ب ف امطًعف خي الل امسىمخم ف مخ م ي مطػط إذ ال دم ؿ بً/خرا       
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توػؽ سةمػـ عىػػم إرتكػًب تىػػؾ امىػراوـ خامتػػم ترتػب عى مػً   ػػؿ سىك ػ  امة ػػًر امسسىػخؾ مىسى ػػم  خاه
 ٓعى مً مىطًعف 

امسخثػػؽ بسكتػب رخض اموػػرج نػد  ػػمد بػػأف         خال  م ػر سػػف ذمػؾ مف  كػػخف ام ػًيد        
        ىػػػب تخث ػػػؽ ع ػػػد امب ػػػع امسػػػذكخر ببػػػوتي خكػػػ    عػػػف امبػػػًوع امطػػػًعف ةضػػػر مسًسػػػي خط

بًمتخك ػػػػؿ رنػػػػـ         امسطر ػػػػ  خا/م ػػػػر ببػػػػوتي خكػػػػ    عػػػػف  ٕٔٓٓ ٓٚٙٗبًمتخك ػػػػؿ رنػػػػـ 
 ٚٛٓٙسبر امىد ػدة خنػًـ بتخث ػؽ ع ػد امب ػع بسخىػب سةضػر امتبػد ؽ رنػـ  ٕٔٓٓ ٕٖٚٗ

ف بػػدخر ع ػػد امب ػػع امسػػزخر رخض اموػػرج دخف عىسػػي بتزخ ػػر يػػذه امسةػػررات ػ / ٕٔٓٓم 
مىطًعف بإعتبًره س تر ً  ال  ة م ةتسً  م ي  ًرؾ ام يذا امتزخ ر مخ مسمـ ا ي بأض طر ؽ سػف 

 ٓطرؽ امسسًيس  امى ًو   
إذ مػػـ  كػػف امطػػًعف اػػم امخانػػع خامة   ػػ  إاّل ضػػة   متىػػؾ امةبػػب  امتػػم تػػ سرت ضػػده        

ي خيػػػخ ثسػػػف تىػػػؾ ا/رض امتػػػم إ ػػػترايً ختخبػػػىت بطر ػػػؽ امتزخ ػػػر خاإلةت ػػػًؿ إمػػػم سػػػىب سًمػػػ
بسخىػػب يػػذه امسةػػررات امسػػزخرة امتػػم مػػـ  كػػف عىػػم عىػػـ بتزخ ريػػً خامس دسػػ  إم ػػي سػػف امسػػدعخ 

خامػػذض مثبػػت  مبػػ تي بًمبطًنػػ  ام مبػػ   امتػػم نػػدسمً بإسػػسي خامتػػم مػػـ  كػػف بًد ػػً           
ب امتخث ػػؽ امسمتبػػ  عى مػػً م مػػً سػػزخرة خممػػذا ُمػػدع بمػػً كسػػً مػػدع غ ػػره سػػف امسػػخظو ف بسكًتػػ

 ٓامتم مبدرت امتخك ى ف امسزخر ف سًموم امذكر 
مسً سً ىًل بتةر ًت عضخ امرنًب  اإلدار   اإف تىؾ امتةر ًت ال  سكف مف تةد دم    مخ       

نر  ػ  ضػد امطػًعف / مػً سىمىػ  امسبػدر خمػػ س بػً/خراؽ سػً  سػً ديً مخ  ػدعسمً خممػذا اإ مػػً 
 ٓ ىخز مىسةكس  مف ت  ـ نضًليً بإدا   امطًعف ب ًل عى مً  سىرد رمض  مبم مىًسةمً ال

/ف ام ًضػػػػم امى ػػػػًوم   ػػػػ ـ نضػػػػًله بًإلدا ػػػػ  ب ػػػػًل عىػػػػم إنت ًعػػػػي ام مبػػػػم خخىدا ػػػػي       
 ٓاممًص خال  ستة ف ام إطسو ً ي برمض  مر مسخاه كسً سىؼ امب ًف 

 سػػػتدؿ س ػػػي عىػػػم مف خسػػػ دض سػػػً ت ػػػدـ مف امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي مػػػـ   ػػػدـ بسدخ ًتػػػي سػػػً        
امطػػػًعف  ػػػًرؾ اػػػم تزخ ػػػر امسسػػػت دات امس ػػػًر إم مػػػً م ػػػتسكف سػػػف اإلسػػػت  ل بم ػػػر ةػػػؽ عىػػػم 
ا/رض امسسىخكػػػػ  مىسى ػػػػم عى مػػػػً خبطر ػػػػؽ اممػػػػداع خام بػػػػب خمػػػػ س اػػػػم بػػػػدخر ع ػػػػد امب ػػػػع 
ً  بأ ػػي  ػر ؾ اػػم امىػراوـ امسػػذكخرة خضػػًمع  مبػًمةي بإعتبػػًره س ػتر ً  متىػػؾ ام طةػ  سػػً  و ػػد ةتسػ

ت خسػػً   كػػد ةسػػف   تػػي م ػػي سػػف غ ػػر امستبػػخر ع ػػ   مخ س ط ػػً  مف  توػػؽ سػػع غ ػػره عىػػم ا مػػً 
إرتكػًب ذمػؾ امتزخ ػر خيػخ  ةىػـ تسًسػً  مف مسػػره س تك ػؼ ةتسػً /ف امسًمكػ  مػـ تخنػع عىػم تىػػؾ 
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سضػػػًلاتمً امس سػػػخب  إم مػػػً سػػػزخرة عى مػػػً خمػػػـ تبػػػدر س مػػػً ت خامطػػػًعف مػػػ س سػػػف  امسةػػػررات خاه
م تىػػؾ ا/اةػػًؿ اإلىراس ػ  امسوضػػخة  خامتػػم تػ دض بًم ى ػػؿ خبًمضػػرخرة امسػذاى  بة ػػث   ػػدـ عىػ

 ٓإمم بط ف ع ده مثبخت تزخ ره ت اض   عسً ند  تةرض مي سف سسوخم   ى ًو   
خنبرت امسةكس  كذمؾ ام ب ًف ركف ام بد امى ػًوم مػدض امطػًعف خيػخ سػً  تةػ ف سةػي      

ة ام إرتكًب ىراوـ امتزخ ر امتم خنةت س مـ إثبًت إ براؼ   تي إمم امس ًرك  سع بًنم امى ً
ػػػػ خيػػػذا ام بػػػد ركػػػف ىػػػخيرض سػػػف مركػػػًف تىػػػؾ امىػػػراوـ خ تةػػػ ف مف ت ػػػ ـ امسةكسػػػ  امػػػدم ؿ عى ػػػي 

 ٓبأسبًب سًوم  خس بخم  
خسً سًني امةكـ سف س دسًت خعىم ام ةخ امسًمؼ ب ً ي ال  و د ةتسً  مف امطًعف نبد        

 ٓمخ م ي إستةسؿ امسةررات امسزخرة سع عىسي بتزخ ريً  اإلسمًـ ام إرتكًب ذمؾ امتزخ ر
ختكخف امسةكس  بذمؾ خند إاترضت يذا امركف خيخ امركف امسة خض ام ـز م  ػًـ امىػراوـ        

امةسد   امسػذكخرة خ تةػ ف مف  كػخف ثبختػي اةى ػً  ال إاتراضػ ً  سب  ػً  عىػم سىػرد امظػف خاإلةتسػًؿ 
ٓ 

ةكسػػ  كػػذمؾ مف تبػػ ف اػػم ةكسمػػً رابطػػ  امسػػبب   بػػ ف  ػػرال كسػػً كػػًف   بمػػم عىػػم امس       
امطػًعف م طةػ  ا/رض سػًمو  امػػذكر خبػ ف امتزخ ػر امػذض ةػػدث ت خخاضػ  م ػي ال ع نػ  امبتػػ  
بػػ ف خانةػػ  ام ػػرال بسخىػػب ع ػػد امب ػػع امس سػػخب مىسًمكػػ  خبػػ ف ذمػػؾ امتزخ ػػر بػػؿ مف كػػؿ ام ػػراوف 

خاضػػة  خيػػم ا ػػي كػػًف ضػػة   /ةػػد امسةتػػًم ف امسة طػػ  بًمخانةػػ  ال ت ػػ ر إال  مة   ػػ  خاةػػدة 
سػتخمم عىػم سًمػي  امذض إستطًع مداعي خغ ي بةد مف إ تةؿ بو  امخكًم  عف امسًمك  زخرا  خاه
بةد مف إدعم م ي خك ىمً ختبرؼ ام ع ًر ال  سىكي خم س مي ةؽ امتبرؼ ا ي ػ خند إ مدع 

ع امىػػػً م مػػػداع غ ػػػره سػػػف امطػػػًعف بتىػػػؾ امخسػػػًوؿ امسةكسػػػ  امتزخ ػػػر خامتػػػم بخاسػػػطتمً إسػػػتطً
امةًسى ف بًمسكًتب امسمتب  ت خامتم مـ  تب ف مةد س مـ تزخ ريػً خمػـ  سػتطع ك ػومً خيػذا كىػي 

 ٓسً تسسؾ بي امداًع ام سرااةتي مسًـ امسةكس  
 

ا/سػػر امػػػذض كػػػًف   تضػػػم سػػف امسةكسػػػ  إثبػػػًت امبػػػى  امسبً ػػرة بػػػ ف   ػػػًط امطػػػًعف         
ً خامىراوـ امتم نًرامً غ ره سف امى ًة امسىمخم ف خ  ًطمـ خا/دخار خماةًمي امسًد   امتم إرتكبم

امتم نًسخا بمً مت و ذ سمططمـ اإلىراسم خطب ً  مىمط  امسرسخس  ب  مـ ػ خ دؿ مىخ امةكػـ سػف 
يذا امب ًف مف سةكس  امسخضخع مػـ تىػد ثسػ  مدمػ  مخ نػراوف  سكػف مف  سػتدؿ س مػً عىػم ثبػخت 
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 ٓتزخ ر امتم خنةت خسسًيستي ام إرتكًبمً تدامؿ امطًعف ام ىراوـ ام
خسف امس رر اػم يػذا امبػدد م ػي إذا كػًف امةكػـ نػد داف امسػتمـ بىر سػ  اإل ػتراؾ اػم         

امتزخ ػر اػإف عى ػػي مف  سػتظمر ع ًبػػر يػذا اإل ػتراؾ خسظػػًيره خمف  تبػ ف ا/دمػػ  امدامػ  عىػػم 
 ٓض خظرخامً ذمؾ ب ً ً   خضةمً خ ك ؼ عف ن ًسمً خذمؾ سف خانع امدعخ 

كسػػً مف عىػػم امسةكسػػ  مف تبػػ ف اػػم ةكسمػػً نبػػد اإل ػػتراؾ اػػم امىر سػػ  خمف امسػػتمـ         
تدامؿ ا مً خيخ عًمـ بمً خظرخامً خسًعد ام ا/عسًؿ امسىمزة مخ امسسمى  إلرتكبمً ػ اػإذا مػـ 
ػ   ك ؼ امةكـ عف عىـ امطًعف بتزخ ر امسةررات امسزخرة امتم إستةسىمً اإ ي  ضةم نًبػرا  

ممىخه سف ب ًف نبػد اإل ػتراؾ اػم امىر سػ  امتػم داف بمػً امطػًعف خممىػخه كػذمؾ سسػً  و ػد م ػي 
 ٓكًف خنت خنخعمً عًمسً  بمً نًبدا  اإل تراؾ ا مً بسً  ة بي خ ستخىب   ضي 

  ؽٕٙ ٖٕٗٚٓػ طةف  ٖٚٛػ  ٕٖٔػ  ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ ٓٔ ٔٔ  ض 
ررات امسػػزخرة اػػم ىً ػػب امطػػًعف ثبػػخت كسػػً  ىػػـز كػػذمؾ متػػخاار ىر سػػ  إسػػتةسًؿ امسةػػ        

عىسي بتزخ ريً خنت إستةسًممً مض ام خنت ستزاسف خسةًبر مػذمؾ اإلسػتةسًؿ ت خيػخ سػً مػ  
 ٓامةكـ سف ب ً ي عىم  ةخ سوبؿ خخاض  

خبذمؾ تكخف امسةكس  خند إاترضت يذا امةىـ ام ىً بػي سػف سىػرد بػدخر ع ػد امب ػع         
ً  خيػػذا اإلاتػراض غ ػػر ىػًوز ختأبػػًه امسسػوخم   امى ًو ػػ  امتػم ت ػػـخ امسػذكخر إم ػي بإعتبػػًره س ػتر 

ةتسًؿ   ٓعىم ا/دم  ام ًطة  امىًزس  خامتم ال  تطرؽ إم مً مد م  ؾ مخ ظف خاه
خم ب  سً ت دـ ىس ةي مف سةكس  امسخضخع نبرت ام ب ًف امركف امسًدض خكػذمؾ         

امسةكسػػ  بإدا ػػ  امطػػًعف ع مػػً إذ ىػػًل سػػً امسة ػػخض مىػػراوـ اإل ػػتراؾ اػػم امتزخ ػػر امتػػم نضػػت 
سػػًنتي امسةكسػػ  اػػم يػػذا امبػػدد سػػف س ػػدسًت خخنػػًوع ال  سػػتمىص س مػػً ثبػػخت يػػذ ف امػػرك  ف 
خبذمؾ إ مًرت تىؾ امىراوـ سف مسًسمً خسً إرتبط بمً سخال ىر س  إستةسًؿ امسةررات امسزخرة 

امسةكس  بإدا   امطًعف ع مً سع امةىـ بتزخ ريً مخ ىر س  ام بب امس سخب  إم ي خامتم نضت 
كػػذمؾ بإعتبػػًره ضػػًمةً  ا مػػً خستػػدام   اػػم إرتكًبمػػً عػػف نبػػد سػػ   خ  ػػ  مب ثػػ  ت ا/سػػر امػػذض 
 ة ػػػب امةكػػػػـ امسطةػػػػخف ا ػػػػي م بػػػػخره اػػػػم امتسػػػب ب خاسػػػػًد إسػػػػتدالمي ختةسػػػػؼ إسػػػػت تًىي بسػػػػً 

 ٓ ستخىب   ضي خاإلةًم  
إ ػتراؾ ت ػ ال  ىػرض بم ػر ضػخابط ت ػ   اإثبػًت اإل ػتراؾ اػم امتزخ ػر ت ػ  ػأ ي  ػأف مض      

خال تكوم ا ي نر    امسبىة  ت خند  تخاتر نضًل سةكس  ام  ض ت ػ عىػم مف نر  ػ  امسبػىة  
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ػػ بوػػرض خىخديػً ػ ال تكوػم إلثبػػًت اإل ػػتراؾ اػم امتزخ ػػر مخ اػم اض ىر سػػ   ػ خاػػم ةكسمػػً 
سد ػ  ػوًه اهلل ت ػ  بروًسػ  ا/سػتًذ امسست ػًر سةسػد خىػدض عبػد امبػ ٕٜٛٔ ٕٔ ٘ٔامبػًدر 

نضًو   ػ  ا ًمت  : " خسف ة ث مف امةكػـ امسطةػخف  ٖ٘مس    ٓٛٚٗنضت ام امطةف رنـ 
ا ي بةد مف ب ف خانة  امدعخض مىص امم ثبخت ىر ستم اال تراؾ ام امتزخ ر خاالستةسًؿ ام 
 ةػػػؽ امطػػػًعف امثػػػً م ب خمػػػي : خ ة ػػػث مف  امثًبػػػت سػػػف ا/خراؽ مف امسػػػتمـ امثػػػً م ) امطػػػًعف
امثػػػػً م ( يػػػػخ امسسػػػػتو د خبػػػػًةب امسبػػػػىة  ا سػػػػً مثبتػػػػي امسػػػػتمـ ا/خؿ اػػػػم سةضػػػػرض ىىسػػػػ  

خر امسى م عى ػي ) امسػدعم بػًمة خؽ امسد  ػ  ( خت ر ػره ػعىم غ ر امة     ةض ٜ٘ٚٔ ٘ ٛٔ
بًمتبػػًم  ختةمػػده بًمت ػػًزؿ عػػف دعػػخض امتةػػخ ض ختسػػى ـ  ػػ   ام ػػزاع مىسػػتمـ امثػػً م ) امطػػًعف 

ذمػؾ خكػًف امةكػـ امسطةػخف ا ػي مػـ  سػتظمر مركػًف ىر سػ  اال ػتراؾ اػم امثػً م ( " ػ مسػً كػًف 
امتزخ ر خ خرد ا/دم  عى مً ت خكًف سىرد كخف امطًعف يخ بػًةب امسبػىة  اػم امتزخ ػر ال 
 كوػم اػم ثبػخت ا ػتراكي ا ػي خامةىػـ بػي اػًف امةكػـ  كػخف س ػخبً بًم بػخر ػ خال  ػرد عىػم ذمػؾ 

سًؿ امسةرر امسزخر اًف امة خب  تكخف سبررة ت ذمؾ / مػً بًف امسةكس  خند دا تي بىر س  استة
اعتسدت ا سً اعتسدت عى ي ام ثبخت ىر س  االسػتةسًؿ اػم ةػؽ امطػًعف خاػم تػخاار مركً مػً 
عىػػم ثبػػخت ىر سػػ  اال ػػتراؾ اػػم امتزخ ػػر   وػػ  امػػذكر خيػػم  ال تبػػى  بػػذاتمً مسًسػػً بػػًمةً 

ؿ ت سسػػً  ىةػػؿ امةكػػـ س ػػخبً بًموسػػًد اػػم إلنًسػػ  اإلدا ػػ  م بػػخر امػػدم ؿ عى مػػً كسػػً سػػىؼ ام ػػخ 
االسػػتدالؿ بًم سػػب  مىر سػػ  االسػػتةسًؿ خمسػػً كػػًف ذمػػؾ اً ػػي  تةػػ ف   ػػض امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي 
خاإلعػػًدة بًم سػػب  مىطػػًع  ف كى مسػػً خذمػػؾ مخةػػدة امخانةػػ  خمةسػػف سػػ ر امةدامػػ  دخف ةًىػػ  امػػم 

  ٓامطًعف ا/خؿ بةث بًنم سً  ث ره امطًعف امثً م ام طة ي اخ بةث مخىي طةف 
  نضًو    ٖ٘مس    ٓٛٚٗام امطةف رنـ  ٕٜٛٔ ٕٔ ٘ٔ  ض 

  ٕٚٔػ  ٕٚػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔ ٕٕ  ض 

  ٓٙٗػ  ٜٗػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٖ ٖٓ  ض 

  ؽٔ٘ ٕٚٓٔػ امطةف  ٜٛٚػ  ٔٚٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٔٔ ٕ٘  ض 

  ؽ ٙ٘ ٕٕٔ٘ػ طةف  ٚٓٔػ  ٖٔػ  ٖٛػ س ٜٚٛٔ ٔ ٛٔ  ض 

 

 : ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

ف امس رر ػ ام نضًل يذه امسةكس  ػ مف سىرد ضبط امخرن  امسزخرة مخ اممًتـ امس ىد ت مخ س   
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رده اػػم ثبػػخت امتسسػؾ بػػذمؾ ت مخ خىػػخد سبػىة  مىسػػتمـ اػػم تزخ ريػً مخ ت ى ػػده ت ال  كوػػم بسىػ
مخ ت ى ده كوًعؿ مخ  ر ؾ ت مخ عىسي بًمتزخ ر مخ امت ى د ت سً مػـ ت ػـ مدمػ  إسمًسي ام تزخ ريً 

م ي يخ امذض مىرض امتزخ ر مخ امت ى د ب وسي مخ بخاسط  غ ػره ت سػً داـ م ػي   كػر إرتكػًب عىم 
 ٓذمؾ ت خم   ت ر ر نسـ مبةًث امتز  ؼ خامتزخ ر ت سف  سب  ا/سر إم ي 

  ٔٓٓٔػ  ٕ٘ٔػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ ٔٔ ٖ  ض 

  ؽٚٙ ٖٕٓٚٚػ امطةف رنـ  ٕٓٓٓ ٗ ٕٔ  ض 

 
 : ـ وّب لؼذ ثأْ

سة بػػػً  إذا كػػػًف نػػػد نضػػػم بإدا ػػػ  امطػػػًعف بىر سػػػ  اإل ػػػتراؾ اػػػم تزخ ػػػر "  كػػػخف امةكػػػـ       
سةرر رسسم خاستةسًمي سع امةىػـ بتزخ ػره إسػت ًدا  إمػم م ػي بػًةب امسبػىة  اػم تزخ ػره دخف 
مف  خرد خ ستظمر مركًف ىر سػ  اإل ػتراؾ اػم امتزخ ػر خ بػ ف امػدم ؿ عىػم م ػي إرتكػب امتزخ ػر 

امةكـ بًستظمًر عىـ امطًعف بًمتزخ ر ػ خكًف سىرد كخ ػي  ب وسي مخ بخاسط  غ ره كسً مـ  ةف
بًةب امسبىة  اػم امتزخ ػر ال كوػم مثبػخت إ ػتراكي ا ػي خامةىػـ بػي اػإف امةكػـ  كػخف ستةػ ف 

 ٓام  ض مسً  ًبي سف نبخر ام امتسب ب خاسًد  ام اإلستدالؿ    "   

  ػ  طةػػػف  ٜٛٚػ   ٔٚٔػ   ٕٖػ  س  ٜٔٛٔ ٔٔ ٕ٘  ػػػض
 ؽ  ٔ٘ ٕٚٓٔ

 
 

 : ـ  لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ ٚلد

" مسػػً كػػًف امةكػػـ نػػد داف امطػػًعف بىر سػػ  اإل ػػتراؾ  بطر ػػؽ االتوػػًؽ خامسسػػًعدة ت ا ػػد      
كًف عى ي مف  ستظمر ع ًبر يذا اإل تراؾ خطر  تي خاف  ب ف ا/دم  امدامػ  عىػم ذمػؾ ب ً ػً 

مخرده امةكػػـ   خضػػةمً خ ك ػػؼ عػػف ن ًسمػػً ت خذمػػؾ سػػف خانػػع امػػدعخض خظرخامػػً ت ب ػػد مف سػػً
سف سىرد تػرؾ امطػًعف سكً ػً مًم ػً اػم مبػخؿ إ بػًالت  امتخر ػد خاىراوػي إضػًا  بمػط  ػده 

ال  و ػد اػم ذاتػي االتوػًؽ كطر ػؽ سػف طػرؽ اال ػتراؾ ت إذ   ػترط اػم ذمػؾ مف  ٓبةد امتخر د 
تتةػد ام  ػػ  عىػػم ارتكػػًب اموةػػؿ امستوػػؽ عى ػػي ت خيػػخ سػً مػػـ  ػػدمؿ امةكػػـ عىػػم تػػخااره ت كسػػً مػػـ 

  ٓثبت ام ةؽ امطًعف تخاار اال تراؾ بًض طر ؽ  مر ةدده ام ً خف   
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مسػػً كػػًف سػػً ت ػػدـ اػػًف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي  كػػخف نًبػػرا نبػػخرا  ة بػػي بسػػً  سػػتخىب        
  ٓ  ضي "

  ٛٚٚػ  ٖ٘ٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٙ ٘ٔ  ض 
 

 : ـ  ٚثرٌه لؼذ حمىّخ إٌمغ ٚلبٌذ ثأْ

ف كػػػ        ًف  ػػػتـ غًمبػػػً  دخف سظػػػًير مًرى ػػػ  مخ معسػػػًؿ سًد ػػػ  " اإل ػػػتراؾ اػػػم امتزخ ػػػر خاه
سةسخسػػػ   سكػػػف اإلسػػػتدالؿ بمػػػً عى ػػػي إاّل ا ػػػي  تةػػػ ف مثبختػػػي مف تكػػػخف امسةكسػػػ  نػػػد إعت ػػػدت 
ةبخمي سف  ظرخؼ امدعخض خس بسًتمً طًمسً كًف إعت ًديً سًومً  تبػرره امخنػًوع امتػم مثبتمػً 

بسػػًت امتػػم  تظػػًير اإلعت ػػًد بً ػػتراؾ امةكػػـ ػ  اػػإذا مىػػت سدخ ًتػػي سػػف ب ػػًف امظػػرخؼ خامس 
امطًعف اػم امتزخ ػر اػم ا/خراؽ امرسػس    خاكتوػم اػم ذمػؾ بةبػًرات عًسػي سىسىػ  خسىمىػ  ال 
 بػػ ف س مػػً ة   ػػ  س بػػخد امةكػػـ اػػم  ػػأف امخانػػع امسةػػرخض  امػػذض يػػخ سػػدار ا/ةكػػًـ  ت خال 

اإ ػي  كػخف نًبػرا بسػً  ة ؽ بمً اممرض امذض نبده ام ًرع سف تسب بمً سف امخضػخح خامب ػًف 
 ٓ خىب   ضي " 

 ؽ ٕ٘ ٕٓٛ٘ػ طةف ٖٔٚػ   ٘ٚػ    ٖٗػ س ٖٜٛٔ ٖ ٙٔ  ض 
 

 : ـ  ٚلؼذ  ورٌه ثأٔٗ
"  سػػػف امس ػػػرر مف امةكػػػـ ستػػػم كػػػًف نػػػد نضػػػم بإدا ػػػ  امسػػػتمـ اػػػم ىر سػػػ  اإل ػػػتراؾ اػػػم      

 بػػ ف امىر سػػ  بطر  ػػم اإلتوػػًؽ خامسسػػًعدة اػػإف عى ػػي مف  سػػتظمر ع ًبػػر يػػذا اإل ػػتراؾ خمف 
ا/دمػػ  امدامػػ  عىػػم ذمػػؾ ب ً ػػً   خضػػةمً خ ك ػػؼ عػػف ن ًسمػػً خذمػػؾ سػػف خانػػع امػػدعخض خظرخامػػً 

اّل كًف نًبر امب ًف   ٓخاه
  ؽ ٖٗ ٓٛٗػ طةف رنـ   ٜٔٙػ  ٕٕٔػ  ٘ٔػ سٜٗٙٔ ٓٔ ٕٙ  ض 

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
ًؽ خامسسػػًعدة "   ستػػم داف امةكػػـ امطػػًعف اػػم ىر سػػ  اإل ػػتراؾ اػػم امتػػرب  بطر  ػػم اإلتوػػ    

اإف عى ي مف  سػتظمر ع ًبػر يػذا اإل ػتراؾ خطر  تػي خمف  بػ ف ا/دمػ  امدامػ  عىػم ذمػؾ ب ً ػً  
  خضةمً خ ك ؼ عف ن ًسمً خذمؾ سف خانع امدعخض خظرخامً "

  ؽٕٙ   ٖٕٗٚٓػ طةف  ٖٚٛػ   ٕٖٔػ   ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ ٓٔ ٔٔ  ض 
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 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ورٌه ثأْ
بػػً  إذا كػػًف نػػد نضػػم بإدا ػػ  امطػػًعف بىر سػػ  تسػػم ؿ اإلسػػت  ل بم ػػر "  امةكػػـ  كػػخف سة     

ةػػػؽ عىػػػم مسػػػخاؿ عًسػػػ  خاإل ػػػتراؾ ا مػػػً دخف ب ػػػًف امخنػػػًوع خا/اةػػػًؿ امتػػػم نًرامػػػً كػػػؿ سػػػتمـ 
ستظمًر نبد إرتكًب اموةؿ ام يذا ام أف "  خع ًبر اإل تراؾ خطر  تي خاه

  ؽٛ٘ ٜٙٚ٘ػ طةف  ٖٖٓٔػ  ٜٛٔػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ ٕٔ ٔٔ  ض 
 : ـ   ّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْو
 رطي خرخد ام ر    عىم خانةػ  امتةػر ض مخ اإلتوػًؽ اػم  ىخاز إثبًت اإل تراؾ بًم راوف ت    

 ـ خنًمت ام خاةد سف ع خف مةكًسمً مف :  ت ذاتي سع بة  االست تًج خس ستي

تكػخف ام ػػراوف  "  س ػًط ىػخاز إثبػػًت اال ػتراؾ بطر ػؽ االسػػت تًج إسػت ًدا إمػم نػػراوف مف        
س بب  عىم خانة  امتةر ض مخ االتوًؽ ام ذاتي خمف  كخف إستم ص امةكـ مىدم ؿ امسستسػػد 
س مػً سًومً ال  تىػًام سػع امس طػؽ مخ ام ػً خف ػ اػإذا كً ػت ا/سػبًب امتػم معتسػد عى مػً امةكػـ 

مػم إم ػػي اػم إدا ػ  امسػػتمـ خامة ًبػر امتػػم مسػتمىص س مػػً خىػخد اال ػتراؾ ال تػػ دض إمػم سػػً إ ت
اة دوػذ  كػخف مسةكسػ  امػػ  ض بسػً ممػً سػػف ةػؽ امرنًبػ  عىػم بػػة  تطب ػؽ ام ػً خف مف تتػػدمؿ 

 ختبة  يذا اإلستم ص بسً  توؽ سع امس طؽ خام ً خف " 
  ٔٓٓٔػ  ٕ٘ٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٛٔ ٔٔ ٖ  ض 
  ٚٙٗػ  ٜٓػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ ٘ ٚٔ  ض 
  ؽٚٙ ٖٕٓٚٚػ امطةف  ٕٓٓٓ ٗ ٕٔ  ض 

ر نضًل سةكس  ام  ض عىػم مف سىػرد إسػتةسًؿ خرنػ  سػزخرة ال  بػى  بؿ خند تخات          
سػػ دا  مإلدا ػػ  بػػًمتزخ ر مخ اإلسػػتةسًؿ سػػً مػػـ  ثبػػت مف امطػػًعف اًعػػؿ مخ  ػػر ؾ اػػم امتزخ ػػر مخ 

 ٓإستةسؿ امسةرر امسزخر سع عىسي بتزخ ره 
 

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

سػػػتةسًمي " مسػػػً كػػػًف امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي نػػػد داف امطػػػًع         ف بىر سػػػ  تزخ ػػػر ام ػػػ ؾ خاه
إسػػت ًدا  إمػػم سىػػرد تسسػػؾ امطػػًعف بًم ػػ ؾ خم ػػي بػػًةب امسبػػىة  امخة ػػد اػػم تزخ ػػر امتخن ػػع 
امس سخب إمم امسدعم بًمةؽ امسد م خمف امت ر ر امو م ند نطع بأف يذا ا/م ر مػـ  خنػع عىػم 
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ف امطػػًعف زخر يػػذا ذمػػؾ ام ػػ ؾ دخف مف  سػػتظمر مركػػًف ىر سػػ  امتزخ ػػر خ ػػخرد امػػدم ؿ عىػػم م
امتخن ع ب وسي مخ بخاسط  غ ره سً داـ ا ي   كر إرتكًبي مي ت كسً مـ  ةف امةكـ بإستظمًر عىػـ 
امطػػًعف بػػًمتزخ ر ت خسػػف امس ػػرر مف سىػػرد امتسسػػؾ بًمخرنػػ  امسػػزخرة  ال  كوػػم اػػم ثبػػخت يػػذا 

إ ػػترؾ اػػم  امةىػػـ سػػً داـ امةكػػـ مػػـ   ػػـ امػػدم ؿ عىػػم مف امطػػًعف يػػخ امػػذض نػػًرؼ امتزخ ػػر مخ
 ٓإرتكًبي ت مسً كًف سً ت دـ ػ اإف امةكـ  كخف س خبً  بًم بخر " 

  ؽ ٙ٘ ٕٕٔ٘ػ طةف  ٚٓٔػ   ٖٔػ   ٖٛػ س  ٜٚٛٔ ٔ ٛٔ  ض 

 

 :   ٚلؼذ ورٌه ثأْ

" سىػػرد امتسسػػؾ بًمخرنػػ  امسػػزخرة ال  كوػػم اػػم ثبػػخت امةىػػـ بتزخ ريػػً سػػًداـ    
 ٓىتزخ ر مخ إ تراكي ا ي   "  امةكـ مـ   ـ امدم ؿ عىم س ًرا  امستمـ م

   ؽ  ٙ٘ ٕٗٚٔػ طةف  ٘ٗٗػ   ٜٔػ   ٖٚػ س ٜٙٛٔ ٗ ٔ  ض 

 
 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ فٝ اٌؼديد ِٓ أحىبِٙب  ثأْ

" سىػػػرد امتسسػػػؾ بًمخرنػػػ  امسػػػزخرة ال  كوػػػم اػػػم ثبػػػخت عىػػػـ امطػػػًعف بػػػًمتزخ ر مخ          
ـ يخ امذض نًرؼ امتزخ ر مخ إ ػترؾ ا ػي إ تراكي ا ي سً داـ امةكـ مـ   ـ امدم ؿ عىم مف امستم

 "ٓ 

  ٖٓٔٔػ  ٖٕٙػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٔٔ ٕٓ  ض 

  ٖٙٙػ  ٖ٘ٔػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ ٔٔ ٛ  ض 

  ٖٖٔػ  ٕٙػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٕ ٖ  ض 

  ٕٜٚػ  ٓٛٔػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٓٔ ٖٔ  ض 

   ٘ٗٗػ  ٜٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٗ ٔ  ض 

 

 : ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

سىػػػػػرد تسسػػػػػؾ امسػػػػػتمـ بػػػػػًمسةرر امسػػػػػزخر ت خكخ ػػػػػي سػػػػػف امس ػػػػػرر مف      
بًةب امسبىة  ام امتزخ ر  ال  كوم بذاتي ام ثبخت إنترااي امتزخ ر مخ إ ػتراكي ا ػي خامةىػـ 
بي سً داـ ُ  كر إرتكًبي مي خ ىةد عىسي بي ػ كًمةًؿ ام امدعخض ػ اإف امةكػـ إذ مػـ  ػدمؿ عىػم 
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ؿ ام إدا تمً عىم تخاار ام بػد امى ػًوم مػدض ن ًـ امطًع   بًإل تراؾ ام إرتكًب امتزخ ر خعخ 
 امطًعف ت  كخف س خبً  بًم بخر ام امتسب ب خاموسًد ام اإلستدالؿ ستة  ً    ضي  

  ٕٖٚػ  ٗٓٔػ  ٚٗػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٘  ض 
( سػف م مػً تطسػوف  ٓٔخال   ًؿ سف ذمؾ سػً مخردتػي امسةكسػ  بةكسمػً امطةػ ف ) ص          

امسخظػػػػؼ بسػػػػىؿ سػػػػد م سبػػػػر امىد ػػػػدة سػػػػف مف امبطًنػػػػ          إمػػػػم سػػػػً نػػػػرره بًمتة   ػػػػًت 
 ٓ         خم س          يم بإسـ  ٖٚٔٛ٘ام مب   امبًدرة سف ىم  عسىي برنـ 

ً  إمػػم سػػً نػػرره         امسخثػػؽ بسكتػػب تخث ػػؽ سد  ػػ   بػػر بػػأف سػػ دة         كسػػً تطسػػوف م ضػػ
خب ػػًل عى مػػً ةػػرر ممػػً ةضػػرت إم ػػي خنػػدست إثبػػًت  مبػػ تمً بًمبطًنػػ  ام مبػػ   امسػػذكخرة 

 ٓمًص سبر امىد دة دخف عىسي بأف يذه امبطًن  سزخرة  ٕٔٓٓد ٕٖٚٗامتخك ؿ رنـ 
      ختطسوف امسةكس  كذمؾ إمم سً ىًل بت ر ر نسـ مبةًث امتز  ؼ خامتزخ ر سف مف        

مػػػػـ تةػػػػرر م ػػػػً  سػػػػف امتػػػػخن ة ف امس سػػػػخب ف إم مػػػػً بًمتخك ػػػػؿ اممػػػػًص مخ بػػػػداتر امتبػػػػد ؽ بػػػػرنـ 
سبر امىد دة ت خاف يذ ف امتػخن ة ف سةػرراف ب ػد  ػمص  مػر خمػـ  ةرريػً  ٕٔٓٓد ٕٖٚٗ

خاف ببػػسًت ا/متػػًـ عىػػم تىػػؾ امسةػػررات بػػة ة  ت         امسػػتمـ ) امطػػًعف ( مخ خك ىػػي 
خسػف ثػـ تىػـز امسةكسػ  مف امبطًنػ  ام مبػ   سػًمو  امب ػًف سػزخرة خكػذمؾ امتخك ػؿ سػزخر عػف 

مف امسخظػػػؼ ةسػػػف ام  ػػػ  خاه ػػػترؾ سةػػػي اػػػم إرتكػػػًب امتزخ ػػػر طر ػػػؽ إ تةػػػًؿ  مبػػػ   امم ػػػر خ 
 ٓسىمخؿ مـ تتخبؿ إم ي امتة   ًت بطر ؽ امسسًعدة 

سػىؿ سػد م ةػداوؽ  ٕٜٚ٘ٗمخ مف امسةكس  تطسوف كذمؾ إمم ثبػخت تزخ ػر امبطًنػ          
خمػػػػػ س         امسخظوػػػػػ  بًمسكتػػػػػب امسػػػػػذكخر خيػػػػػم بإسػػػػػـ         ام بػػػػػ  إسػػػػػت ًدا  إمػػػػػم منػػػػػخاؿ 

ختأ د ذمؾ بسً ىًل بأخراؽ امبطًن  امبة ة  ت كسً ثبت مف امتخك ؿ اممػًص رنػـ             
امسخظػػػػؼ        امسطر ػػػػ   سػػػػزخر ب ػػػػًل عىػػػػم امبطًنػػػػ  امسػػػػزخرة سػػػػف منػػػػخاؿ  ٕٔٓٓز  ٓٚٙٗ

بسكتػػب امتخث ػػؽ إذ ت ػػدـ بمػػً  ػػمص سىمػػخؿ خاه مػػدع ببػػةتمً خةػػرر امتخك ػػؿ امرسػػسم ب ػػًل 
ببػػوتي          س ػػدـ سػػف  ٕٔٓٓ ٕٖ٘ٗإ ػػمًر امة ػػد رنػػـ عى مػػً ختبػػ ف مىسةكسػػ  مف طىػػب 

خكػػػ    عػػػف امسػػػتمـ ) امطػػػًعف ( خم ػػػي نػػػًـ بًمتبػػػد ؽ عى ػػػي سػػػف   ًبػػػ  امسةػػػًس ف ت كسػػػً ثبػػػت 
مىسةكسػػ  مف امسػػتمـ يػػخ امػػذض خنػػع عىػػم ع ػػد امب ػػع امسػػذكخر عػػف  وسػػي كس ػػترض خعػػف امبػػًوع 

ت خمف سةضػػػر امتبػػػد ؽ         عػػف خا/م ػػػر ببػػوتي خكػػػ              بإعتبػػًره خكػػػ    عػػف 
 ٓتخث ؽ رخض امورج سزخر كذمؾ  ٕٔٓٓم  ٚٛٓٙبرنـ 
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خيذه ا/سبًب امتم مخردتمً امسةكس  ام ةكسمً خمف كً ت ند دمت عىم مف امسةػررات        
م تزخ ريػػػً امس ػػػًر إم مػػػً   وػػػً  سػػػزخرة خمف سةرر مػػػً ةسػػػ م ام  ػػػ  خنػػػد نػػػدسمً خاه ػػػترؾ سةمػػػـ اػػػ

سىمخمػخف ػ إاّل مف ذمػؾ ال  و ػد سطى ػً  مف امطػًعف نػد إ ػترؾ اػم ًص بطر ػؽ امسسػًعدة م ػم
ذمؾ امتزخ ػر بطر  ػم اإلتوػًؽ خامسسػًعدة عىػم إرتكػًب تىػؾ امىػراوـ مخ م ػي إسػتةسؿ امسةػررات 
امسػػزخرة سػػػًمو  امػػذكر سػػػع عىسػػي بتزخ ريػػػً ت إذ ال تخىػػد   ػػػ  رابطػػ  بػػػ ف امتزخ ػػر امػػػذض مثبتػػػت 

سػػػػذكخرة خبػػػػ ف امطػػػػًعف ت /ف سىػػػػرد ثبػػػػخت ذمػػػػؾ امتزخ ػػػػر امسةكسػػػػ  ةدخثػػػػي اػػػػم امسةػػػػررات ام
ً  م ػػي سػػًيـ اػػم تزخ ريػػً مخ  سػػتةسًؿ امطػػًعف مىسةػػررات امسػػزخرة سػػًمو  امػػذكر ال  ة ػػم ةتسػػ خاه
 ًرؾ ا ي كسػً مف سىػرد إسػتةسًؿ امسةػرر امسػزخر ال  ة ػم ةتسػً مف سػف نػًـ بإسػتةسًمي عػًمـ 

سف امخانع خال ظػؿ ممػً سػف امة   ػ  خ تةػ ف بأسر تزخ ره خكؿ يذه إاتراضًت خيس   ال س د ممً 
عىػػم امسةكسػػ  مف ت ػػ ـ ع ػػد نضػػًليً بإدا ػػ  امطػػًعف سػػً  و ػػد م ػػي  ػػًرؾ اػػم إرتكػػًب امىػػراوـ 
سًمو  امذكر بأدم  خنراوف نًطة  خىًزس  ػ مًب  خند مثبتت امسةكسػ  اػم ةكسمػً مف امطػًعف 

سةػررة بسةراػ   ػمص سىمػخؿ مػـ مـ  ةرر م ً  سف امب ً ًت امتم م بػب عى مػً امتزخ ػر خاه مػً 
 ٓتك ؼ ع ي امتة   ًت 

 

كسػػػً كػػػًف عىػػػم امسةكسػػػ  مف تت بػػػم امة   ػػػ  سػػػف بػػػًةبم امبطػػػًنت ف ام مبػػػ ت ف         
خذمػؾ مب ػػًف امظػػرخؼ خامس بسػًت امتػػم مةًطػت بسػػً مةػػؽ  خ                امسػزخرت ف خيسػػً 

ىرال امسضًيًة خسخاىمتمسً بسػً بًمبطًن  ام مب   مكؿ س مسً سف تزخ ر خكذمؾ إستكتًبمسً  خاه
 ٓك ؼ ع ي امتة  ؽ سف  تًوج خىراوـ 

خيػػذا امتة  ػػؽ كػػًف  تةػػ ف مف تىر ػػي ام  ًبػػ  امةًسػػ  مث ػػًل امتة  ػػؽ اإلبتػػداوم خمك مػػً مػػـ        
توةػػؿ خمػػـ تتػػدارؾ سةكسػػ  امسخضػػخع يػػذا ام بػػخر مث ػػًل امسةًكسػػ  سػػع مف يػػذا يػػخ خاىبمػػً اػػم 

تستكسؿ مخىي ام بخر ام ذمؾ امتة  ؽ مكم تستكسؿ بػخرة امخانةػ   امس ًـ ا/خؿ إذ عى مً مف
بكًاػػػ  ع ًبػػػريً خذمػػػؾ دخف ةًىػػػ  إمػػػم طىػػػب سػػػف امسػػػتمـ مخ امسػػػدااع ع ػػػي ت /ف امةبػػػرة اػػػم 
امسةًكسًت امى ًو   بًمتة   ًت ام مًو   امتم تىر مً امسةكسػ  اػم امىىسػ  اػم ةضػخر امسػتمـ 

 ٓخامسدااع ع ي 
امسذكخر ف خسً  دمم كػؿ س مسػً سػف منػخاؿ تسػسةمً امسةكسػ  /خؿ سػرة  خ/ف سسًع منخاؿ      

ند  داةمً إمم تم  ر خىػ   ظريػً امتػم كخ تمػً اػم امػدعخض نبػؿ سػسًعمـ إذ ال  ىػخز مىسةكسػ  
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مف تبػػدض رم مػػً اػػم دم ػػؿ مػػـ  ةػػرض مسًسمػػً بًمىىسػػ  خنبػػؿ تسة بػػي بسةراتمػػً خبةضػػخر كًاػػ  
 ٓاممبـخ 
  ػػـخ بػػدخر إ ىػػًبم خ  ػػط مث ػػًل امسةًكسػػ  خ سػػةم إمػػم امتةػػرؼ  خ/ف ام ًضػػم امى ػػًوم      

عىػم امة   ػ  ةتػػم   ػًؿ امسػػذ ب ىػزاله خ ظوػػر امبػرئ برالتػػي ت بمػ ؼ ام ًضػػم امسػد م امػػذض 
  ؼ سف مدم  اإلثبًت سخنوً  سىب ً  نًبرا  عىم سً   دسي مي اممبـخ سػف مدمػ  ت خعىػ  ذمػؾ مف 

خال ت وػػػؾ ع ػػػي يػػػذه ام ر  ػػػ  امدسػػػتخر   ػ د عى مػػػً  خ امبػػػرالة امتػػػم خمػػػا/بػػػؿ اػػػم اإل سػػػًف يػػػ
سػف امدسػتخر طػخاؿ ة ًتػي ػ خممػذا اػإف عىػم سػىط  اإلتمػًـ  ٚٙخامس بخص عى مً ام امسًدة  

إنًس  امدم ؿ ضده ع د إس ًد امىر س  إم ػي خذمػؾ عىػم  ةػخ نػًطع خىػًـز دخف مف  تطػرؽ إم ػي 
 ٓمد م  ؾ مخ إةتسًؿ 

 وسػػر داوسػػً  مسبػػىةتي خ تةػػ ف امةػػخدة إمػػم ا/بػػؿ امةػػًـ خيػػخ  اػػإذا ثػػًر يػػذا ام ػػؾ اإ ػػي      
 ٓامبرالة دخف مف  كىؼ بإثبًتمً إذ ال  ىخز تكى ؼ امسرل بإثبًت سً يخ ثًبت بأبىي 

ذ كًف سً ت دـ ىس ةي اإف امةكـ امسطةخف ا ي  كخف ند نبر ام ب ػًف ا/دمػ  امتػم          خاه
اتػرض سسػًيستي مست د إم مً ام نضًوي بإدا   امطًعف عف ا مىراوـ امتم نضم بإدا تي ع مػً خاه

ا مً كسً نبرت امسةكس  ام إستى ل خىي امةؽ ام امدعخض خنةدت عػف إسػتكسًؿ ع ًبػر 
ىخير   ا مً الزس  مك ؼ امة     ا/سر امذض  بـ ةكسمً بًم بخر امسبطؿ امسخىب مى  ض 

 ٓخاإلةًم  
 ثبتي امػدم ؿ امىـز خام   ف سف امخانع امذض ذمؾ مف ا/ةكًـ امى ًو    ىب مف تب م عىم       

خال ت سػػػػس عىػػػػم امظػػػػف خاإلةتسػػػػًؿ سػػػػف اموػػػػرخض خاالعتبػػػػًرات امسىػػػػردة خاإلدمػػػػ  امسةتبػػػػر ت 
 ٓاإلةتسًم   

  ٕٖٔػ  ٕٛػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٔ ٕٗ  ض 

   ٓٛٔػ  ٜٖػ ٕٛس  ٜٚٚٔ ٕ ٙ  ض 

  ٗٔٔػ  ٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٔ ٜٕ  ض 

  ٗٛٔٔػ  ٕٛٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٔٔ ٕٔ  ض 

  ٕٓٔػ  ٕٕػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ ٔ ٜٕ  ض 

  ٕٔٔٔػ  ٕٕٛػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٕ  ض 
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 : وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

" امسةكس  ال تب ػم ةكسمػً اال عىػم امخنػًوع امثًبتػ  اػم امػدعخض ت خمػ س ممػً مف ت ػ ـ          
ف تب ػم خمف ا/ةكػًـ  ىػب م ٓنضًليً عىم مسخر ال س د ممً سف ا/خراؽ امسطرخة  عى مػً " 

عىم مسس بة ة  سف مخراؽ امدعخض اإذا است د امةكـ امم رخا   مخ خانةػ  ال مبػؿ ممػً اػم 
 ٓامتة   ًت اإ ي  كخف سة بً  إلبت ًوي عىم مسًس اًسد  " 

  ٓ٘ػ  ٛػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٔ ٘ٔ  ض  

  ٜٖٚػ  ٓٛػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٖ ٖٕ  ض  

  ٛٛٔػ  ٕٗػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٕ ٕٗ  ض 

  ٕٓٗػ  ٛٗػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٕ ٕٔ  ض 

  ٚٔػ  ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٔ ٖ  ض 

خسػػف امس ػػرر اػػم يػػذا امبػػدد مف امسسػػوخم   امى ًو ػػ  ال ت ػػًـ         
إال عىم ا/دم  ام ًطة  امىًزس  امتم  ثبتمً امػدم ؿ امُسْةتبػر خال ت سػس بػًمظف خاإلةتسػًؿ عىػم 

 ٓامورخض خاإلةتسًالت خاإلعتبًرات امسىردة 

  ؽ  ٙٗ ٚٛٓٔػ  طةف  ٕٖٔػ  ٕٛػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٔ ٕٗ  ض 

  ؽ  ٘٘ ٘ٔٙطةف   ٛٚٛػ  ٛ٘ٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٚٔ  ض 

خسػػف امس ػػرر مػػذمؾ مف ام ػػًرع امى ػػًوم ال  ةتػػرؼ          
ب ػػراوف اممطػػأ ت خمطتػػي اػػم ذمػػؾ سمتىوػػ  عػػػف مطػػ  ام ػػًرع امسػػد م ت ختسػػت د مطػػ  ام ػػػًرع 

ال  وتػرض مطػأ  سػف إرتكػب  ت سوخم   امى ًو ػ    ختطب  ػً مػذمؾامى ًوم إمم سبدم  مب   امس
بؿ  تة ف إثبًت ذمػؾ اممطػأ ت  خامسكىػؼ بًإلثبػًت يػخ سػىط  اإلتمػًـ ت اػًف مػـ  ثبػت   ٓاة   

 ٓمطأ امستمـ تة  ف عىم ام ًضم مف  بروي ت دخف مف  كىوي بإثبًت م ي مـ  أت مطأ  

 ػ ص  ٙٛٚٔ ػب ةسػ م ػ ط  ػرح امة خبػًت ػ ام سػـ اممػًص ػ مىػدكتخر  ى
ٗٔٗ   

  ػ ص  ٕٛٗػ رنػـ  ٕػ  سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ػ ج ٖٜٔٔ ٗ ٖٕ  ض
ٖٓٓ 

  ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٖٓ  ض 

*                *                      * 
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 : لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت ٚفعبد فٝ اإلظزدالي:   ثبٌثًب 
خسػً بةػديً  ٘ٔمسبًب ةكسمً امسطةخف عى ي ص ذيبت سةكس  امسخضخع ام سدخ ًت       

إمػػػم م مػػػً إطسأ ػػػت إمػػػم مف امسػػػتمـ ) امطػػػًعف ( إ ػػػترؾ سػػػع  ػػػمص سىمػػػخؿ بطر ػػػؽ اإلتوػػػًؽ 
خكػػػػذمؾ بًمسسػػػػًعدة بػػػػأف مسػػػػده بًمب ً ػػػػًت ام زسػػػػ  ا ػػػػًـ امسىمػػػػخؿ ب وسػػػػي س ػػػػتة   مسػػػػـ غ ػػػػره 

ىس ةمػػً ب ػػًل عىػػم ختسػػت امىػػراوـ         خبًإلسػػتةً   بػػأمرض اػػم إ تةػػًؿ  مبػػ   ام ػػًك   
 اإلتوًؽ ختىؾ امسسًعدة خذمؾ عىم امتوب ؿ التم :

 سًؿ ام ًيرة بسخىب سةضر  ٕٔٓٓ ٕٖ٘ٗ:    تخن ع امستمـ عىم امة د امس مر رنـ  ( ٔ)
تخث ػػؽ رخض اموػػرج  و ػػد عىسػػي بىس ػػع سػػً تضػػس ي  ٕٔٓٓم  ٚٛٓٙامتبػػد ؽ رنػػـ 

 و ػػد م ضػػً  سخاا تػػي  امة ػػد سػػف إىػػرالات خسػػً ثبػػت بػػي سػػف ب ً ػػًت خسسػػت دات كسػػً
 ٓعى مً 

 ػػسًؿ ام ػػػًيرة مف طىػػػب  ٕٔٓٓ ٕٖ٘ٗ:    امثًبػػت سػػػف سطًمةػػػ  امة ػػد امس ػػػمر بػػػرنـ  ( ٕ) 
 ٚٛٛٔام مر عىم سطبخعًت خك ػؿ امسػتمـ خن ػد بسكتػب تخث ػؽ سد  ػ   بػر بػرنـ 

ختػػػـ امتبػػػد ؽ عىػػػم امب ػػػع سػػػف   ًبػػػ  امسةػػػًس ف بةػػػد سػػػداد  ٕٔٓٓ ٜ ٛٔبتػػػًر   
خب ػػػًل عىػػػم ذمػػػؾ معػػػد س ػػػرخع امة ػػػد خم ػػػي  ٕٔٓٓ ٓٔ ٔ رسػػػـخ امتبػػػد ؽ بتػػػًر  
ً  اػػم ذات  ٕٔٓٓ ٓٔ ٔبتػػًر    ٕٕٛٔس بػػخؿ مى ػػمر بػػرنـ  ختسػػت سراىةتػػي م ضػػ

امتػػػػػػًر   ختىػػػػػػؾ اإلىػػػػػػرالات تسػػػػػػت اػػػػػػم تػػػػػػًر   سػػػػػػًبؽ عىػػػػػػم ع ػػػػػػد امب ػػػػػػع امسػػػػػػ رخ 
كسً مف يذه اإلىرالات سًب   ام تًر ممً عىم بػدخر امتػخك ى ف  ٕٔٓٓ ٓٔ ٔٔ

بسػً  و ػد مف امسػتمـ نػًـ بػإىرالات  ٕٔٓٓ ٓٔ ٔٔت  ٕٔٓٓ ٓٔ ٕامسزخر ف اػم 
طىب ام مر نبؿ بدخر ع د امب ع مخ امتخك  ت امتػم تتػ   مػي امتخن ػع عػف امبػًوع 
امسزعػػػػػـخ مخ سًمكػػػػػ  ا/رض خمسػػػػػتر كػػػػػؿ ذمػػػػػؾ إتوػػػػػؽ سػػػػػع امسىمػػػػػخؿ عىػػػػػم تزخ ػػػػػر 
امتػػػخك  ت خع ػػػد امب ػػػع ػ كسػػػً  و ػػػد م ضػػػً  مف إىػػػرالات ام ػػػمر تسػػػت ب ػػػًل  عىػػػم 

 سست دات سزخرة خذمؾ بمرض   ؿ سىك   ا/رض إمم امستمـ بدخف ةؽ  
 
ببػػػوتمً سًمكػػػ           (  :   بػػػًإلط ع عىػػػم امة ػػػد امس ػػػمر تبػػػ ف مف امب ػػػع بػػػًدر سػػػف ٖ)

مػ رض امسب ةػ  خبًوةػ  بػثسف نػػدره سًوػ  ممػؼ ى  ػي ختػػـ سػداد رسػـخ امتسػى ؿ ب ػػًل  
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 ٕٔٓٓ ٓٔ ٔٔ ع خع د امب ػع امسػ رخ عىم يذا امثسف ب  سً امثًبت بة د امخعد بًمب
خامس ػػدسًف سػػف امسػػتمـ إمػػم خك ىػػي إلتمػػًذ إىػػرالات ام ػػمر خامتخث ػػؽ م مسػػً بػػًدراف 

ببػػوتي خكػػ    عػػف امسًمكػػ  خبػػثسف نػػدره سى ػػخف خسًوػػ  خمربةػػخف        سسػػف  ػػدعم 
ممؼ ى  ي بخانػع سػةر امستػر مموػ ف ى  ػي خيػخ سػً   كػد اػم   ػ ف امسةكسػ  مف ع ػد 

ب ع مخ ع ػػد امب ػػع امس ػػًر إم مسػػً مػػـ   ػػدسً إمػػم سكتػػب امتخث ػػؽ خمػػـ  طىػػع امخعػػد بػػًم
عى مسػػػً مض سػػػف امسػػػخظو ف خاه سػػػً نػػػدـ مىتخث ػػػؽ ع ػػػد  مػػػر غ ريسػػػً خمف امسسػػػت دات 
خامب ً ًت امس دس  مى مر ىس ةمً سمًمو  مىة     خ ةىػـ امسػتمـ بتزخ ريػً خرغػـ ذمػؾ 

 إةتج ببةتمً  
  ام   ؿ سىك   ا/رض إم ي بسخىب امسةررات امسػزخرة (  :  امستمـ يخ بًةب امسبىةٗ) 

امس دسػػػ  متخث ػػػؽ ختسػػػى ؿ ع ػػػد امب ػػػع بًإلضػػػًا  إمػػػم امت ةػػػؽ امزس ػػػم امسػػػر ع اػػػم 
بػػدار امتػػخك  ت تو ػػد رغبػػ  امسػػتمـ امسىةػػ  اػػم سػػرع   إىػػرالات امب ػػع خامتخث ػػؽ خاه

سىمػخؿ إ مًل يذه اإلىرالات خ  ؿ سىك ػ  ا/رض إم ػي نبػؿ مف   ك ػؼ مسػر ذمػؾ ام
 امذض إتوؽ سةي خسًعده ام تزخ ر امسةررات ام زس  م  ؿ امسىك       

خسً سًنتي امسةكس  بأسبًب ةكسمً خعىػم ام ةػخ امسػًمؼ ب ً ػي ال  بػى                      
سػػػػ دا  مى طػػػػع بثبػػػػخت إ ػػػػتراؾ امطػػػػًعف سػػػػع  ػػػػمص سىمػػػػخؿ خ مػػػػر ف اػػػػم تزخ ػػػػر 

سػػػتةسًممً سػػػ ع امةىػػػـ بتزخ ريػػػً   خذمػػػؾ م سػػػبًب امسةػػػررات امسػػػزخرة سػػػًمو  امػػػذكر خاه
 الت   : ػ

] م [ :    مف تخن ع امطًعف عىػم امة ػد امس ػمر خسةضػر امتبػد ؽ عى ػي ال  و ػد 
ةتسػػً م ػػي عػػًمـ بسػػً سػػب ي سػػف تزخ ػػر بًمب ً ػػًت خامسسػػت دات ام زسػػ  مخ 

 سخاا تي عىم تزخ ريً  
 

ذمؾ امة د عف  وسي / ي سف امطب ةم مف  خنع امطًعف عىم                     
بإعتبػػًره س ػػتر ً  سسػػددا  كًسػػؿ امػػثسف امستوػػؽ عى ػػي خعػػف امبػػًوع بإعتبػػًره 
خكػػ    عػػف سةسػػد بػػد ؽ مةسػػد بسخىػػب امتخك ػػؿ امسػػًمؼ امب ػػًف خك ػػؿ 

امسطر ػػػ   ٕٔٓٓز ٓٚٙٗامسًمكػػػ    طًمسػػػً مف امتخك ػػػؿ امسػػػذكخر رنػػػـ 
  ب   مي امب ع م وسي خمىم ر  
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ؾ اتخن ػػػػع امطػػػػًعف عىػػػػم امة ػػػػد امس ػػػػمر خسةضػػػػر خعىػػػػم ذمػػػػ                   
امتبػػد ؽ عى ػػي مسػػر طب ةػػم طًمسػػً م ػػي  ىسػػع بػػ ف ة   تػػ ف ت ا/خمػػم 

خيػػخ اػػم ذات       خيػػخ م ػػي س ػػترض امة ػػًر خامثً  ػػ  م ػػي خك ػػؿ امبػػًوع 
امتم بػرةت مػي خخكىتػي اػم ب ػع امة ػًر          امخنت خك ؿ امسًمك  

 ٕٔٓٓ ٖٚٔٛامتخك ػػػػؿ رنػػػػـ امسسىػػػػخؾ ممػػػػً م وسػػػػي مخ مىم ػػػػر بسخىػػػػب 
 سبر امىد دة  
خيػػػذه ا/سػػػخر كىمػػػً بػػػة ة  خمػػػ س ا مػػػً سػػػً  مػػػرج عىػػػم                        

مةكًـ ام ً خف إذ امةبػرة ببػة  تبػراًت امخك ػؿ بػأف تكػخف دامىػ  اػم 
 طػػًؽ خكًمتػػي خال ت طػػخض عىػػم مػػرخج عىػػم سػػً خكػػؿ ا ػػي سػػف تبػػراًت 

 نً خ     
ـّ اإف تىؾ امس دس  امتم مخردتمً امسةكس  ام يػذا امب ػد خسف ث                    

سػػػف مسػػػبًب ةكسمػػػً  ال تبػػػى  بػػػذاتمً مى ػػػخؿ بػػػأف امطػػػًعف  ػػػر ؾ اػػػم 
امتزخ ر مخ إستةسؿ امسةررات امسزخرة سًمو  امػذكر سػع عىسػي بتزخ ريػً 

  
 ػػػػسًؿ ام ػػػػًيرة  ٕٔٓٓ ٕٖ٘ٗ] ب [  :     مف طىػػػب  ػػػػمر امة ػػػد امس  ػػػػد بػػػرنـ  

ؿ امطػػػػًعف خن ػػػػده خامتبػػػػد ؽ عىػػػػم ع ػػػػد امب ػػػػع عىػػػػم سطبخعػػػػًت خك ػػػػ
امسذكخر سف   ًب  امسةًس ف خسػداد رسػـ امتبػد ؽ خامتأ ػ ر عى ػي بأ ػي 
نًبؿ مى مر كؿ ذمؾ ال  و د سف نر ب مخ بة د بأف امطًعف إ ترؾ ام 

 ىراوـ امتزخ ر امتم خنةت دخف عىسي خبة دا  ع ي  
الات امسػػذكخرة اػػم تػػًر   سػػًبؽ كسػػً مف إتسػػًـ كًاػػ  اإلىػػر                        

عىػػػػػم بػػػػػدخر امتػػػػػخك ى ف امسػػػػػزخر ف سػػػػػًموم امػػػػػذكر ال  و ػػػػػد كػػػػػذمؾ مف 
 امطًعف كًف عىم عىـ بًمتزخ ر مخ مسمـ ام إرتكًبي  

إذ ال  خىػػػػػد سػػػػػً  ةػػػػػخؿ دخف ام  ػػػػػًـ بػػػػػًإلىرالات امسػػػػػذكخرة نبػػػػػؿ                  
ًوع خامس ػترض بدخر امتخك ى ف امس ًر إم مسً ػ خامةبػرة بتة ػؽ بػو  امبػ

خنػت امتبػد ؽ عىػم ع ػد امب ػع امس ػمر ػ بسة ػم م ػي  تةػ ف مف  كػػخف 
امسخنع عىم ع د امب ع ع د امتبد ؽ عى ي سوخضػً  بمػذا امتخن ػع خبتىػؾ 
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امبػػو  بسخىػػب تخك ػػؿ  بػػ   مػػي ذمػػؾ   بمػػض ام ظػػر عػػف تػػًر   ذمػػؾ 
م امتخك ؿ خسً إذا كًف سًب ً  مخ الة ً  مسً متمذ سف إىرالات سًب   عىػ

 يذا امتبد ؽ  
خمػػ س اػػم سبػػًدرة امس ػػترض مخ خك ىػػي إلتمػػًذ يػػذه اإلىػػرالات                     

امتسم د   نبؿ إبدار امتخك ى ف سػً  و ػد امسسػًيس  اػم تزخ ريسػً طًمسػً 
مف امةبرة بخىخديسً نبؿ امتبد ؽ عىم امة د امس مر كسً سىؼ امب ًف 

  
ر ثسػ  سمًموػ  /ست ػع امسخظػؼ امسمػتص خمخ كًف ام ا/سػ                      

عف سبً رة إىرالات امتبد ؽ خام مر خمتـ إكت ًؼ ذمؾ ع د سراىةػ  
 امة د نبؿ  مره  

خبذمؾ اػإف سػً سػًنتي امسةكسػ  سػف نػراوف عىػم  ةػخ سػً سػبؽ                     
ال  بػػػى  بػػػدخره مى ػػػخؿ بػػػأف امطػػػًعف  ػػػًرؾ اػػػم امتزخ ػػػر مخ إسػػػتةسؿ 

سػػع عىسػي بتزخ ريػً ة ػػث تسػت اإلىػرالات امس ػػًر  امسةػررات امسػذكخرة
إم مً عىم  ةخ طب ةم ال   طخض عىم سً  مًمؼ سً ىرض عى ي امةسؿ 

 خامسأمخؼ خامسىرض امةًدض م سخر خس ريً امسةتًد  
] ىػ [   :     كسً ممطأت امسةكس  كذمؾ ام إسػتدالممً عىػم سػخل   ػ  امطػًعف  

ت ؼ امثسف امخارد بًمة د امس مر ختخاار ام بد امى ًوم مد ي مسىرد إم
خندره سًو  ممؼ ى  ػي خسػداد رسػـخ امتسػى ؿ ب ػًل  عىػم يػذا امػثسف بسػً 

خع د  ٕٔٓٓ ٓٔ ٔٔال  توؽ سع امثسف امخارد بًمة د اإلبتداوم امس رخ 
 امخعد بًمب ع خندره سى خف خسًو  خمربةخف ممؼ ى  ي  

ً مخضػػةت اػم ةكسمػػً مف كسػً ممطػػأت امسةكسػ  كػػذمؾ ع ػدس                    
امة ػػد ف ا/م ػػر ف مػػـ   ػػدسً إمػػم سكتػػب امتخث ػػؽ خمػػـ  طىػػع عى مسػػً مض 

 سف امسخظو ف امسمتب ف خاه سً ندـ مىتخث ؽ ع د  مر غ ريسً  
/ف إمت ؼ امثسف امػخارد بًمة ػد اإلبتػداوم عػف امػثسف امػخارد                      

عىػم مف امة ػد ا/م ػر سػزخر بة د امب ع ام مػًوم ال  سػتدؿ س ػي إط نػً  
طًمسػػً مف امطػػرا ف خيسػػً امبػػًوع مخ خك ىػػي نػػد إتوػػؽ سػػع امس ػػترض عىػػم 
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إدراج يػػػذا امػػػثسف امسموػػػض بًمة ػػػد امسػػػذكخر كخسػػػ ى  متموػػػ ض رسػػػـخ 
امتسى ؿ امسسػتة   عىػم امتبػرؼ امسػذكخر خ مضػع يػذا امت ػد ر ا سػً 

ً بػػً  بةػػد مسراىةػػ  امسبػػىة  امسمتبػػ  خممػػً مف تةتػػد بػػي مخ تطرةػػي ى
ً  مت ػد ريً دخف إعتػداد  ختطًمب امس ترض بسداد امرسـ امس رر نً خ ػً  خا ػ
بت ػػد ر مطػػراؼ امتةًنػػد بإعتبػػًر مف امػػثسف امسػػدرج بًمة ػػد امس ػػمر مػػ س 
إاّل سػػف نب ػػػؿ اإلنػػػرارات امورد ػػػ  امتػػم تمضػػػع مسراىةػػػ  خسرانبػػػ  امىمػػػ  

م ػً خف امسمتب  خال  ةػتج بػذمؾ امػثسف عى مػً إذ  تةػ ف تطب ػؽ مةكػًـ ا
خت ػػد ر امػػثسف امة   ػػم مىةػػ ف سةػػؿ امتةًسػػؿ خ ػػتـ يػػذا امت ػػد ر بسمتىػػؼ 

 امطرؽ بسً ا مً ثسف امسثؿ  
خعىػػم ذمػػؾ اػػإمت ؼ امػػثسف امػػخارد بًمة ػػد اإلبتػػداوم مخ بة ػػد                     

امخعػػد بػػًمب ع ال  بػػى  م مسػػً مخ ك يسػػً ػ ع ػػد سمًموتػػي مىػػثسف امػػخارد 
 ؿ مخ نر  ػػ   سكػػف مف  سػػتدؿ س مػػً ثبػػخت تزخ ػػر بًمة ػػد ام مػػًوم ػ كػػدم

 امة د ا/م ر مخ سسًيس  امطًعف ام تزخ ره إف كًف سزخرا   
كسً ممطأت امسةكس  مطأ ىس سً ع دسً إعت دت مف ع دض                      

نػػػػػدسً  ٕٔٓٓ ٓٔ ٔٔامخعػػػػػد بػػػػػًمب ع خع ػػػػػد امب ػػػػػع اإلبتػػػػػداوم امسػػػػػ رخ 
  مًوم مخ  تة ف ت د سمسً إم مسً  مىسخظو ف امسمتب ف ب مر امة د ام

 
/ف تىؾ امة خد اإلبتداو   غ ر امسسىى  ال  ىتوت إم مً ع د                       

إتمًذ إىرالات ام مر خامتسى ؿ خامةبرة اػم يػذه امرةىػ  ا/م ػرة بًمة ػد 
ام مػػًوم خةػػده خيػػخ امػػذض  سػػىؿ خ  ػػمر خبػػذمؾ امػػخ س بػػت امبػػى  بسػػً 

مطرااػػي ػ خال   ػػدـ مض ع ػػد إبتػػداوم مىسػػخظو ف  سػػب ي سػػف إتوًنػػًت بػػ ف
ذا نػػدست اػػ   ىتوػػت إم مػػً ختةػػًد إمػػم  امسمتبػػ ف بًمتسػػى ؿ خام ػػمر خاه
مبةًبمً اخرا  مخ ام امةًؿ   إذ ال مزـخ ممً اػم تىػؾ امسرةىػ  ام مًو ػ  
خيم تسى ؿ امة ػد ام مػًوم خ ػمره   خبًمتػًمم اػ   خىػد سػً  ةػخؿ دخف 

م مخ ع ػػػد امخعػػػد بػػػًمب ع ب ً ػػػًت سمتىوػػػ  عػػػف مف  كػػػخف بًمة ػػػد اإلبتػػػداو
امة ػػد ام مػػًوم سػػخال ا سػػً  تةىػػؽ بػػثسف امب ػػع مخ  ػػرخط امب ػػع مخ س ػػدار 
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امب ع خامةبرة ام كؿ ذمؾ بسً  رد بًمة د ام مًوم ال بسً سب ي سػف ع ػخد 
مخ إتوًنػًت سػًب   عى ػي ػ اًمة ػد ام مػًوم امستوػؽ عى ػي بػ ف مطرااػي يػخ 

كػًف سمًموػً  مسػً سػب ي سػف ع ػخد / ػي امتةب ػر  امذض  ةتػد بػي خةػده خمػخ
ا/م ر إلرادة مطرااي خممػذا  ػتـ تسػى ىي خاه ػمًره خةػده دخف إمتوػًت مسػً 

 سب ي سف إتوًنًت مخ ع خد  
خبذمؾ تكخف امسةكس  خند إستةً ت ام تكخ ف ع د تمً بإدا                       

  ػ  اضػ   عػف عػدـ امطًعف إمم مدم  خنراوف مًطو  سػف ام ًة ػ  ام ً خ 
بػػػػػ ة تمً مإلعتػػػػػداد بمػػػػػً مى طػػػػػع بثبػػػػػخت عىػػػػػـ امطػػػػػًعف بػػػػػًمتزخ ر مخ 

 سسًيستي خاه تراكي ام إرتكًبي  
] د [   :  مسػػػػً سػػػػً ذكرتػػػػي امسةكسػػػػ  بػػػػأف امطػػػػًعف بػػػػًةب امسبػػػػىة  اػػػػم يػػػػذا  

امتزخ ػػػر / ػػػي س ػػػترض امة ػػػًر امػػػذض تسػػػت إىػػػرالات   ػػػؿ سىك تػػػي إم ػػػي 
بطر ػػؽ امتزخ ػػر خم ػػي مػػذمؾ  ةػػد  ػػر كً  اػػم إرتكًبػػي اػػأسر ظػػًير اموسػػًد 
ام اإلستدالؿ /ف سف ةؽ امطًعف إكتسًب تىؾ امسىك ػ  بةػد مف سػدد 

ًمكًسػؿ خنػدره سى ػخف خسًوػ  خمربةػخف ممػؼ ى  ػي ػ خيػخ ثسػف ثسػف امب ػع ب
 امسثؿ امس ًسب بخانع ممو ف ى  ي مىستر امخاةد  

 
ـ  اإ ػػػي  كػػػخف نػػػد إسػػػتةسؿ ة ػػػي امس ػػػرخع اػػػم إتمػػػًذ                       خسػػػف ثػػػ

إىرالات   ػؿ سىك تػي إم ػي خال سةػؿ متىػر ـ ماةًمػي طًمسػً م مػً س ػرخع  
 ةكًسي  خخاؽ سً نرره ام ً خف خم

يػػذا إمػػم مف امسبػػىة  خةػػديً ال تبػػى  بسورديػػً مكػػم تتمػػذ                      
دمػػ    مخ نر  ػػ  م بػػب  بػػًةبمً سرتكبػػً  مخ  ػػر كً  اػػم إرتكًبمػػً ت / مػػً 
سة ػًر سػرف خال  مضػع مضػخابط خسةػً  ر سةػددة   خال  خىػد سػً  ةػخؿ 

س بت امبى   نً خ ً  مخ خانةً  مف  كخف بًةب امسبىة  خىً م ثسًريً
 بًمىً م امذض نًرامً خال عىـ مي بمً  

   مةكًـ ام  ض سًمو  امذكر 
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يذا إمم مف امطًعف ام امدعخض امسًثى  مـ  كف ام امة                           
إاّل سى  ػػً  عى ػػي خضػػة   مىتزخ ػػر امػػذض خنػػع ت خامخة ػػد امػػذض  ةػػد سػػف 

 ػػػ  امة ػػػًر امػػػذض ضػػػةً ًه بةػػػد مف ضػػػًع سًمػػػي خمػػػـ  تة ػػػؽ مػػػي   ػػػؿ سىك
إ ػػتراه خسػػدد ثس ػػي بسػػبب ىػػراوـ امتزخ ػػر امتػػم خنةػػت بة ػػدا  ع ػػي خاػػم 

 غوى  س ي كسً س رد ا سً بةد  
خسف كؿ يذا  تب ف مف سةكس  امسخضخع إستمىبت ثبػخت                       

سسػػًيس  امطػػًعف اػػم ىػػراوـ امتزخ ػػر امتػػم خنةػػت خعىسػػي بػػًمتزخ ر اػػم 
ف ع ًبػػػػػػر خس ػػػػػػدسًت ال تبػػػػػػى  ممػػػػػػذا امسةػػػػػػررات سػػػػػػًمو  امب ػػػػػػًف سػػػػػػ

اإلسػػػػتم ص خ ػػػػًب س ط مػػػػً مىػػػػؿ ظػػػػًير خمطػػػػأ خاضػػػػ  سػػػػخال اػػػػم 
سػػػتخىب  ام ػػػً خف مخ اػػػم امػػػـ امخانػػػع اػػػم امػػػدعخض بسػػػً عػػػًب ةكسمػػػً خاه

   ضي خاإلةًم   
 :  ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

" مسػػبًب امةكػػـ تةتبػػر س ػػخب  بًموسػػًد اػػم اإلسػػتدالؿ إذا سػػً إ طػػخت عىػػم ع ػػب  سػػس        
س  اإلست بًط ػ خ تة ؽ ذمؾ إذا إسػت دت امسةكسػ  اػم إن ًعمػً إمػم مدمػ  غ ػر بػًمة  سػف س 

ام ًة   امسخضخع   مإلن ًع بمً مخ إمم عدـ امـ امخانة  امتم تثبت مد مً مخ خنخع ت ًنض بػ ف 
يذه امة ًبر كسً ام ةًم  عدـ امىزـخ امس ط م مى ت ى  امتم إ تمت إم مً امسةكس  ب ػًل  عىػم 

 امة ًبر امتم ثبتت مد مً "  تىؾ 
  ؽٕٙ ٖٖٖٗػ طةف  ٚٚٙػ  ٕٔٔػ  ٗٗػ س  ٖٜٜٔ ٕ ٕٔ  ض سد م 

 : ـ وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

" مسػػبًب امةكػػـ تةتبػػر س ػػخب  بًموسػػًد اػػم اإلسػػتدالؿ إذا إ طػػخت عىػػم ع ػػب  سػػس          
ر بػًمة  سػف س س  اإلسػت بًط خ تة ػؽ ذمػؾ إذا إسػت دت امسةكسػ  اػم إنت ًعمػً إمػم مدمػ  غ ػ

ام ًة   امسخضػخع   مإلنت ػًع بمػً مخ اػم ةًمػ  عػدـ امىػزـخ امس ط ػم مى ت ىػ  امتػم إ تمػت إم مػً 
 ٓامسةكس  ب ًل عىم تىؾ امة ًبر امتم ثبتت مد مً " 

  ؽ ٗٗ  ٕٕ٘ٚػ طةف  ٜٔٛٔ ٙ ٕٛ  ض 
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 : ـ ٚلؼذ ورٌه ثأْ

مةكػـ ذض  ةخؿ عى ػي ا" سف ام ـز ام مبخؿ اإلستدالؿ اف  كخف امدم ؿ ام         
ً  إمػػم سػػً رتبػػي عى ػػي  سػػف  تػػًوج سػػف غ ػػر تةسػػؼ اػػم اإلسػػت تًج خال ت ػػًار اػػم ةكػػـ امة ػػؿ س د ػػ

 ٓخامس طؽ " 

  ؽ٘٘ ٖٖ٘ٙػ طةف  ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٙ ٖٔ  ض 

   ٛٚٚػ  ٛ٘ٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٘ ٕٚ  ض 

   ٕٖٔػ  ٕٛػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٔ ٕٗ  ض 

خىػػػػػػػػػػػػػػػد ر بًمػػػػػػػػػػػػػػػذكر مف             
سةكسػػػػ  امػػػػ  ض تبسػػػػط رنًبتمػػػػً عىػػػػم بػػػػة  اسػػػػتدالؿ امسةكسػػػػ  خبػػػػخاب اسػػػػت بًطمً م دمػػػػ  
امسطرخةػػ  عى مػػً اػػإذا كً ػػت نػػد اعتسػػدت عىػػم دم ػػؿ ال  ىػػخز مف   سػػس نضػػًليً عى ػػي اػػإف 
ةكسمً  كخف بًط  إلبت ًوي عىم مسًس اًسد إذ  تةػ ف مف تكػخف كًاػ  ا/دمػ  امتػم منػ ـ عى مػً 

ضًل امةكـ خند  سىست سف عخار اموسًد ام اإلستدالؿ مخ امتةسؼ ام اإلست تًج خيخ سً مـ ن
 ٓ سىـ س ي امةكـ امطة ف خممذا كًف سة بً خاىب ام  ض خاإلعًدة 

  ؽ ٕ٘ ٖ٘ٗٙػ طةف  ٕٗٚػ   ٖ٘ػ   ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٕ ٖٕ  ض 

  ؽ  ٘٘ ٖٖ٘ٙػ طةف رنـ  ٕٛٚػ   ٖٛٔػ   ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٙ ٖٔ  ض 

 
 : ـ  ّخ إٌمغ ثأْٚلؼذ حمى

" امةكػػػـ  كػػػخف س ػػػخبً  بًموسػػػًد اػػػم اإلسػػػتدالؿ إذا إ طػػػخت مسػػػبًبي عىػػػم ع ػػػب  سػػػس    
س س  اإلسػت بًط خ تة ػؽ ذمػؾ إذا إسػت دت امسةكسػ  اػم إنت ًعمػً إمػم مدمػ  غ ػر بػًمة  سػف 

 مػً ام ًة   امسخضخع   مإلنت ًع  بمً مخ ام ةًم  عػدـ امىػزـخ امس ط ػم مى ت ىػ  امتػم إ تمػت إم
 ٓب ًل عىم امة ًبر امتم ثبتت مد مً " 

  ؽ ٗٗ ٘ٓٚػ طةف  ٜٔٛٔ ٙ ٕ٘  ض سد م 

  ؽ ٕ٘ ٖٕٕٗػ طةف  ٚٗٛػ  ٗٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔٔ ٗ  ض 

 
 

*                 *                * 
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 لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت ٚإخالي حبك اٌدفبع:    زاثؼبً 
ةكس  امسخضخع إمم م ػي مػـ  كػف اػم خانػع ذيب امداًع عف امطًعف ام داًعي مسًـ س        

ةت ػًال  اأبػب  ستمسػً دخف ذ ػب  امةًؿ إاّل سى م عى ي خنػد مسػتىب امى ػًة سًمػي غ ػً  خ بػبً  خاه
 ى ًه مخ إثـ مرتكبي  

بطػؿ ذمػؾ        خند ب م اإلتمًـ خسف بةده امةكـ امطة ف عىم مسًس مف امسػدعخ           
ضػػة   مػػي يػػخ  ػػمص خيسػػم ال ة   ػػ  مػػي اػػم امخانػػع  امس ػػرخع اإلىراسػػم امػػذض راح امطػػًعف

 )!!( 
اػػػػم ةػػػػ ف م ػػػػي  مبػػػػ   ة    ػػػػ  خخانة ػػػػ  خيػػػػخ امػػػػذض مطػػػػط خدبػػػػر ذمػػػػؾ امس ػػػػرخع           

اإلىراسم امذض كػًف امطػًعف اػم س دسػ  ضػةً ًه بػؿ يػخ امضػة   امخة ػدة إلبتػزازه خامةبػخؿ 
ةػػػؿ امتػػػداعم عىػػػم سىػػػؾ عىػػػم سًمػػػي بًإلةت ػػػًؿ خام بػػػب خامتزخ ػػػر دخف ةػػػؽ إذ ظػػػؿ امة ػػػًر س

بًةبتي خسًمكي طًمسً م مً مـ تتبرؼ ا ي تبػراً  بػة ةً   ػًن   مىسىك ػ  بةػد مف ثبػت تزخ ػر 
 تخن ةمً عىم امتخك ى ف خع د امب ع امس مر خسةضر امتبد ؽ سًموم امب ًف  

خبذمؾ مبب  امطًعف ام مص امخة د امذض مض ر اػم سًمػي خضػًعت عى ػي ثرختػي           
م امىراوـ امتم خنةػت بػؿ خمبػب  ستمسػً بإرتكًبمػً بًإل ػتراؾ سػع  ػمص سىمػخؿ بةػد ب ًل  عى

مف ثبػػت سػػف امتة   ػػًت مف سةسػػد بػػد ؽ مةسػػد خك ػػؿ امبًوةػػ   ػػمص خيسػػم ال خىػػخد مػػي اػػم 
 امة      

 
خيػػخ سػػً مىبػػت إم ػػي امسةكسػػ  خنًمػػت مف مبػػًبع اإلتمػػًـ ت ػػ ر إمػػم امطػػًعف خةػػده           

خال   ثر ام إنت ًعمً بإدا تي ػ خمـ توطف امسةكس  إمم سػً ندسػي امطػًعف  خمف داًعي ال  ةتد بي
 مبػػ   ة    ػػ  خم سػػت          سػػف مدمػػ  خسسػػت دات نًطةػػ  اػػم دالمتمػػً عىػػم مف امسػػدعخ 

س تزع  سف امم ًؿ مخ ا/خيًـ خم ي إستطًع اإلةت ًؿ عىم امطػًعف بةػد مف نػدـ مػي امسسػت دات 
متي عف امسًمك  خاخضػتي اػم ب ػع ع ًريػً بػًمثسف امػذض  ػراه سػخال امسًبؽ ب ً مً خامتم تثبت خكً

م وسػػي مخ مم ػػره   خسػػًؽ امػػداًع ا/دمػػ  الت ػػ  ضػػسف ةػػخااظ امسسػػت دات امتػػم نػػدسمً مىسةكسػػ  
مث ًل امسةًكس  خيم كًلتم بةًمتمً خاؽ سً ندست مىسةكس  متكخف تةت  ظر سةكس  امػ  ض 
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ضػػـ امسوػػردات مإلطػػ ع عى مػػً ػ إاّل إذا رمت  ع ػػد اموبػػؿ اػػم يػػذا امطةػػف ػ بسػػً  م ػػم عػػف
 ي سف امطةف :ػامسةكس  امةى ً ضسمً تة   ً  ممذا امخى
 :    ٚثيبْ احلٛافظ ادلشبز إٌيٙب وبآلرٝ

  / ُطٛيذ ػٍٝ  4احلبفظخ زل   : 
  ٕٕٓٓ ٔٔ ٛٔبخرة ضخو   سطًب   م بؿ امسخىخد بػًمسىؼ ػ سػف ام ػكخض امس رمػ   ػ   ٔ

تإمم ا/ستًذ امسست ًر امسةًسم امةًـ م  ًبًت  رؽ        س دة   امس دس  سف خك ؿ ام
نًسػ  خبطًنػ  خسػخابؽ              ام ػًيرة ػ  ختضػس ت سةىخسػًت توبػ ى   عػف سػكف خاه

ت ختضػس ت          ػ          ػ           سػف  ػًرع         ةػًرة  ٕخم ػي   ػ ـ اػم 
امسػػذكخر سسػػً  و ػػد  مخال  م ػػي  مبػػ   ام ػػكخض ب ً ػػً  بأةكػػًـ ى ًو ػػ  عد ػػدة بػػًدرة ضػػد 

ة      خ و د ثً  ً مف ام ًك   عىم إةًط  خسةرا  خاسة  بػي  ت سسػً  ث ػر ظػ ال كث وػ  
بًإلسػت  ل د امسػتمـ امسًثػؿ امسوتػرض عى ػي ت سف ام كخؾ ةخؿ امسػ اسرة امتػم ة كػت ضػ

 عىم مسخامي امتم ضًعت  ت ختمد ده ام ةر تي !!
ى    ٜٜ ٙ٘ٗام ام ض   رنـ           ضد  ٜٜٜٔ ٕ ًٔدر بخرة ضخو   مةكـ ب ػ  ٕ

 بةبسي س   سع ام مؿ خكوًم  مسسسًو  ى  ي    ٜٜ ٕ ٔامةداوؽ   ؾ بدخف رب د 
ىػ    ٜٛ ٖٚٙٔاػم  ام ضػ   رنػـ         ضػد  ٜٜ ٖ ٔبػخرة ضػخو   مةكػـ بػًدر ػ   ٖ

   وًم  مسس ف ى  مً   ػامةداوؽ م ً   مسً   بةبسي  مرا  سع ام مؿ خك
سػػف دم ػػؿ امىػػدخؿ امةػػًـ         سػػف امىػػزل   ٜ٘ٗػ     بػػخرة ضػػخو   مىمػػ ؼ خص    ٗ

        مىسةًس ف ػ ثًبت ا مً مسس  مسسًل  تةسؿ إسـ 

 ـــُ                            زلُ اٌميد                    اإلظـ              
  (ٔ      )                                               
  (ٕ      )                                               
  (ٖ      )                                               
  (ٗ                                                    ) 
  (٘    )                                                 
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ا غ ػػػػػر سػػػػػً عسػػػػػًه نػػػػػد إسػػػػػتىد سػػػػػف مسػػػػػسًل س ػػػػػذ طبًعػػػػػ  يػػػػػذا امػػػػػدم ؿ  اػػػػػم يػػػػػذ            
ٖٔ ٕٔ ٜٖٔٛ    

مةد بًمتةرض امىدض مىخبخؿ إمم بًةب خةًوؾ امسػ اسرة امتػم ضػًع  امؿ ُع م            
 ا مً سًؿ امسى م عى ي امة   م امستمـ امسًثؿ ت ختمدد ت ةر تي ؟ ! 

طىػب امػذض ت ػدـ بػي امسػتمـ امسوتػرض عى ػي اػم بػخرة ضػخو    ػ خا/بػؿ بػًمسوردات  ػ مى ػ   ٘
ػ  إمػم خك ػؿ   ًبػ  سد  ػ   بػر ػ طًمبػً ا سػً طىبػي ا ػي ػ ضػـ  امىػ     ٖٕٓٓ ٜ ٕٛ

         الت   امبًدر ا مً مةكًـ ضد سف  دعم 
ىػػػػ   امةىػػػػخزة ) سػػػػرن  ( خام ًضػػػػم بىىسػػػػ   ٜٔمسػػػػ    ٕ٘ٚ٘امةكػػػػـ رنػػػػـ  ػ    ٔ

 بًمةبس مسدة س     ٜٔ ٚ ٕٕ
 ٜٔ ٕ ٙى   امةىخزة ) سرن  ( خام ًضم بىىس   ٜٔمس    ٛٚٚامةكـ رنـ   ػ     ٕ

 بًمةبس مسدة س    
ىػ   سسػتأ ؼ  ػسًؿ ام ػًيرة  ) تزخ ػر ( خام ًضػم  ٜٙمس    ٓٚٔٔػ    امةكـ رنـ  ٖ

 بًمةبس مسدة س     ٜٙ ٘ ٛبىىس  
ىػػػػ   امةىػػػػػخزة ) سػػػػرن  ( خام ًضػػػػم بىىسػػػػ   ٜٚمسػػػػ    ٖٕٖٚٔػ   امةكػػػػـ رنػػػػـ  ٗ

 بًمةبس مسدة ث ث س خات    ٜٚ ٚ ٕٕ
ب  ) سػػرن  ( خام ًضػػم بىىسػػ  ىػػ   امسػػ دة ز  ػػ ٜٔمسػػ    ٖ٘ٙ٘نػػـ ػ   امةكػػـ ر  ٘

 بًمةبس مسدة ست  م مر    ٜٔ ٚ ٕٕ
 
ً مخ اإلطػػ ع خم سػػؼ مػػـ  ةػػف مةػػد مث ػػًل امتة   ػػًت بضػػـ سىوػػًت يػػذه ام ضػػً                

 سف امتىد ؼ بأ ي  مص خيسم ؟!!   خر بدال   خاف إنًس  امسذكػػخع  ػػعى مً متةد د يخ 
  / ُطٛيذ ػٍٝ  3ٚاحلبفظخ زل  : 

بأسػػسًل امسةػػًس ف   ٕٗٓٓ ٕ ٕٔ ػػمًدة بػػًدرة عػػف   ًبػػ  امسةػػًس ف س رمػػ                  
 خسةؿ إنًس  كؿ س مـ           امس  د ف تةت إسـ  

           إسسً تبدم  ٕٚثًبت بمً عدد                  
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 :   رؼميت          
خنػػػػد كػػػػًف  تةػػػػ ف عىػػػػم امتة  ػػػػؽ ام  ػػػػًـ بمػػػػذا اإلىػػػػرال خا/سػػػػر بػػػػإىرال                       

امتةر ػػػًت ام زسػػػ  امخاىبػػػ  ت خسػػػف خانػػػع ا/ةكػػػًـ امى ًو ػػػ  امبػػػًدرة ضػػػد سػػػف  ػػػدعم 
ت مك ؼ ختةد د سف خنع امسػتمـ خخامػده ػ نبػؿ غ ريسػً ػ  ضػة   مى بػب امػذض         

 ً !!!  نًراي عى مس
  / ُطٛيذ ػٍٝ 2ٚاحلبفظخ زل   : 
م ػػػ ؾ بػػػدخف ربػػػ د   ٜٜ ٙ٘ٗـ رة بػػػرن ػػػة و  ى ةػػػ  سبًػ     بػػػخرة  رسػػػس   سػػػف بػػػ ٔ

ػ سةى ػ  مىسػتمـ اػم           ضػد         ىـ سراخع  سف امسػ د    ٔ٘ختةخ ض ندره 
 ػ مسًـ سةكس  ى   ةداوؽ ام ب    ٜٜٜٔ ½ػ خسةدد  م ظريً ىىس   ٜٜٛٔ ٕٔ ٕٔ

اػم ام ضػ    ٜٜٜٔ ٕ ٔـ سةكسػ  ىػ   امةػداوؽ بػًدر بىىسػ  بػخرة رسػس   سػف ةكػ  ػ  ٕ
خنضػػم بةػػبس امسػػتمـ سػػ   سػػع          ىػػ   امةػػداوؽ ضػػػػد امسػػتمـ    ٜٜ ٙ٘ٗرنػػـ 

 إم    ……ام مؿ خكوًم  مسسسًو  ى  مً خامسبًر ؼ 
 اػػم ٜٜٜٔ ٖ ٔ  امةػػداوؽ بىىسػػ    ىػػ سػػف سةكسػػ  سػػف امةكػػـ امبػػػًدر خرة رسػػس ػ  بػػ  ٖ

خنضم بةبس امستمـ  ػمر ف سػع       ى   امةداوؽ ضد    ٜٛ  ٖٚٙٔام ض   رنـ 
 إم    …ام مؿ خكوًم  مسس ف ى  مً 

 
 ػ ؾ بػدخف ربػ د ختةػخ ض  ٜٜ ٔٓٓٗـ سبً ػػرة بػرن  ةػف عر ضػػ  ى سػخرة رسس   بػ    ٗ

ػ سةى ػػػػ  مىسػػػتمـ اػػػػم        ضػػػد         نػػػدره   نػػػرش بػػػػًغ س ًسػػػ  سػػػػف امسػػػ د   
 مسًـ سةكس  ى   ةداوؽ ام ب       ٜٜٜٔ ٗ ٗػ خسةدد م ظريً ىىس   ٜٜٜٔ ٕ ٕٗ

اػػم  ٜٜٜٔ ٗ ٗ  امةػػداوؽ بىىسػػ  ًدر سػػف سةكسػػ  ىػػ ـ امبػػبػػػخرة رسػػس   سػػػف امةكػػػ   ٘
خنضػػػم بةػػػبس امسػػػتمـ ثػػػ ث         ىػػػ   امةػػػداوؽ ضػػػد    ٜٜ ٔٓٓٗام ضػػػ   رنػػػـ 

   إم   …س خات سع ام مؿ خكوًم  مسس   الؼ ى  ي 
م ػ ؾ بػدخف ربػ د ختةػخ ض  ٜٜ ٖٕٗٛ  سبً ػػػػػرة برنػػػػـةػ  سػف عر ضػػ  ى رسس ػ  بخرة  ٙ

ػ سةى ػػػػػ  اػػػػػم       ضػػػػػد          ىػػػػػـ س ًسػػػػػ  سػػػػػف امسػػػػػ د    ٔ٘سػػػػػد م نػػػػػدره   
 مسًـ سةكس  ى   ةداوؽ ام ب    ٜٜٜٔ ٚ ٗػ خسةدد م ظريً ىىس   ٜٜٜٔ ٘ ٜٔ
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اػػم  ٜٜٜٔ ٚ ٗىىسػػ  ـ امبػػًدر سػػف سةكسػػ  ىػػ   امةػػداوؽ بػ  بػػخرة رسػػس    سػػف امةكػػ ٚ
خنضػم بةػػبس امسػتمـ سػػ          ىػػ   امةػداوؽ ضػػد امسػتمـ  ٜٜ ٖٕٗٛام ضػ   رنػـ 

 إم    ٓٓٓ سع ام مؿ خكوًم  ممؼ ى  ي
 :  رؼميت          

عىم امتة  ؽ بإسكً  ًتي ػ امةبخؿ عىم يذه ا/ةكًـ خغ ريً نبؿ ممـ  كف م سر               
 خخامده خىةؿ سب بتي سب بت ف ؟!!!! امتىد ؼ ام ةؽ ىسًؿ مبخ اموتخح 

  / ُطٛيذ ػٍٝ  1احلبفظخ زل  : 
امظًير سخثػؽ بسكتػب  ٜٜٜٔج ٘ٚٓٙبخرة ضخو   سف تخك ؿ رسسم عًـ نضً ً رنـ ػ    ٔ

امسةػًسم         إمػم ا/سػتًذ          تخث ؽ امظًير ام سخذىم خبػًدر سػف امسػ د   
 ٓخ مر 

ؽ بسكتػب تخث ػؽ سخثػ ٜٜٜٔب ٕٛٚٛضػً ً رنػـ بخرة ضخو   سف تخك ؿ رسػسم عػًـ ن ػ   ٕ
 ٓر ػامسةًسم خ م           إمم ا/ستًذ           ف امس د   امز تخف خبًدر س

 
امظػًير سخثػؽ بسكتػب   ٜٜج   ٚٚٔٙبخرة ضخو   سف تخك ؿ رسػسم عػًـ نضػً ً رنػػـ ػ   ٖ

 مر ف    خ         إمم ا/ستًذ          تخث ؽ امظًير ام سخذىم خبًدر سف امس د  
امظػػًير   سخثػػؽ    ٜٜب   ٕٕٕ٘ػ  بػػخرة ضػػخو   سػػف تخك ػػؿ رسػػسم عػػًـ نضً ػػػً رنػػػػػػـ  ٗ

        إمػػم ا/سػػتًذ          بسكتػػب تخث ػػؽ امظػػًير ام سػػخذىم خبػػًدر سػػف امسػػ د   
 امسةًسم  

  / ُطٛيذ ػٍٝ 6ٚاحلبفظخ زل   : 
م بػؿ امسخىػخد بػًمسىؼ ػ سطًب ػ  ٔبةًاظت ػً  ٔبخرة ضخو    سبؽ إراًنمً تةت رنػـ  ػ   ٔ

إمػػػم  ت        امس دسػػػ  سػػػف خك ػػػؿ امسػػػ دة     ٕٕٓٓ ٔٔ ٛٔسػػػف ام ػػػكخض امس رمػػػ  
ا/ستًذ امسست ًر امسةًسم امةًـ م  ًبػًت  ػرؽ ام ػًيرة ػ  ختضػس ت سةىخسػًت توبػ ى   

نًس  خبطًن  خسخابؽ    سػف  ػًرع        ةػًرة        خم ي    ـ اػم        عف سكف خاه
ت          ػ        ػػًرع      خمػ س         نسػػـ         ػ          سػف           

ختضػس ت ام ػػكخض ب ً ػً  بأةكػػًـ ى ًو ػ  عد ػػدة بػًدرة ضػػد امسػذكخر سسػػً  و ػد  مخال  م ػػي 
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 مبػػ   ة    ػػ  خ و ػػد ثً  ػػً مف ام ػػًك   عىػػم إةًطػػ  خسةراػػ  خاسػػة  بػػي  ت سسػػً  ث ػػر 
متم ة كت ضد امستمـ امسًثؿ امسوتػرض عى ػي ت  ظ ال كث و  سف ام كخؾ ةخؿ امس اسرة ا

 بًإلست  ل عىم مسخامي امتم ضًعت  ت ختمد ده ام ةر تي !!
 : ٍِحٛظخ         

ت اػػأرادت مف تىةػػس         نػػد تخىسػػت سػػف إر ػػًديً عػػف        خ بػػدخ مف                 
م ىمػم يػذا اإلر ػًد   امسةىخسًت امتم مبدتمً ػ اأرسىت خك ىمػً امزس ػؿ ا/سػتًذ امسةػًسم 

 سف تة   ًت ام  ًب     ٘٘ت ص  ت خذمؾ ثًب
سف تة   ًت ام  ًب  ام امدعخض  امسًثىػ  ػ تتضػسف منػخاؿ  ٘٘ػ     بخرة ضخو   مىبة و   ٕ

ػ متتراىع عف امسةىخسًت  امتم مبدتمً ام امطىب سخضخع امسست د        ا/ستًذ خك ؿ 
تخىػي إمػم ع ػخاف اإلنًسػ   امسبػدض سػف سخكىتػي  امسًبؽ ػ ة ث سىؿ ا/ستًذ امخك ؿ م ي

ت خمضًؼ  س ًدتي م ي تخىي إمم يذا امة خاف خمـ  ستدؿ عىم  ػمص         مىسدعخ 
 ػ خم ي  ةت د م ي  مص خيسم            بًسـ 

 

 3ٍِحٛظخ /        
ي   ػ ـ امكًرث  م ي استبًف الة ً مف يذا امتبة   مخ امتراىػع غ ػر بػة   ػ خم ػ              

 ػ خكسً  تض  سف امسست د امتًمم          بًموةؿ بمذا امة خاف سف  دعم 
سػػد م كىػػم  ػػسًؿ   ٕٕٓٓ ٜٜٔٔبػػخرة رسػػس   سػػف بػػة و  اسػػتو ًؼ امةكػػـ امػػرن ـ ػ   ٖ

ام ًيرة ػ امسراخع سف امستمـ ي ً سمم راتب امةس  م امتم ت ػ ر امس بسػًت م مػً طػرؼ 
 ام امس اسرة    

   4ذ فٝ ص/ٚثبث            
ت عىػػػم ذات امة ػػػخاف  امسبػػػدض سػػػف ذات سمػػػم امةسػػػ  م  اػػػم        مف إعػػػ ف             

ػ ي ً ت يخ ع خاف بة   ت خمف  إع ف امسذكخر ند تـ ام سخاىم  مم ػي )  ٔامسست د 
 /سي( يً م عبد امةو ظ  

إمػػػم سةػػػؿ إنًسػػػ  مف تتراىػػػع عػػػف إر ػػػًديً         خ ب ػػػم امسػػػ اؿ   مسػػػًذا مرادت             
 !!   ؟        
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تثبػت   ٖٕٓٓ مًدة رسس   سف خانع داتر ن د ا/خراؽ امسةى   عىم  د امسةضر ف داتر  ػ  ٗ
اػم سخاىمػ          سً تضػس تي امبػة و  سخضػخع امسسػت د امسػًبؽ  سػف إتسػًـ إعػ ف 

           عىم ذات امة خاف امسبدض سف         مم ي ) /سي ( 
 امس اؿ   خ ب م        
 !!  ؟        مف تتراىع عف إر ًديً إمم سةؿ إنًس           مسًذا مرادت         

  / ُطٛيذ ػٍٝ 1ٚاحلبفظخ زل   : 
 ػمًدة بػًدرة سػف االتةػًد امةػًـ مىمػرؼ امتىًر ػ  امسبػر   ػ ام ػةب  امةًسػ  مىسبػدر ف ػ  ٔ

   ٕٗٓٓبتًر   سًرس 
 : ثبثذ ثٙب      

امةًس  مىسبدر ف بًالتةًد امةًـ مىمرؼ امتىًر   امسبر   ت ػمد بػأف  مف ام ةب             
) امستمـ ي ً ( خامةضخ امس تدب م ػرك  ا وػرى ف مىبػ ًعًت اممذاو ػ           امس د   

   مؿ س بب عضخ امىسة   امةسخس   مى ةب  بًالتةًد   
 
  امةًسػػ  مىس تىػػًت  ػػمًدة بػػًدرة سػػف االتةػػًد امةػػًـ مىمػػرؼ امتىًر ػػ  امسبػػر   ام ػػةبػ   ٕ

   ٕٗٓٓامزراع   بتًر   سًرس 
 :  ثبثذ ثٙب        

مف ام ػػػػةب  امةًسػػػػ  مىس تىػػػػًت امزراع ػػػػ  بًالتةػػػػًد  امةػػػػًـ مىمػػػػرؼ امتىًر ػػػػ                   
) امسػػتمـ ي ػػً (  خامةضػػػخ امس تػػدب م ػػرك  ا وػػػر         امسبػػر   ت ػػمد بػػأف امسػػػ د   

 عضخ سىىس إدارة ام ةب  بًالتةًد    ىر ف مىب ًعًت اممذاو     مؿ س بب
  /  ُطٛيذ ػٍٝ 8ٚاحلبفظخ زل  : 

بػخرة ضػخو   سػف امةكػـ امبػًدر سػف سةكسػ   ػسًؿ ام ػًيرة االبتداو ػ  ػ د                 
ـ  ؾ  ػػػسًؿ ام ػػػًيرة   ٕٕٓٓ ٔٔٔٛاػػػم امػػػدعخض   ٖٕٓٓ ٘ ٕٗسػػػد م  بىىسػػػ   ٜٖ

بطػػ ف امتخك ػػؿ اممػػًص امسبػػدؽ بطىػػب امةكػػـ بػػرد خ          امسراخعػػ  سػػف امسػػ دة   
ػ خ  ةػػػظ مف امسػػػدعم عى ػػػي ا/خؿ اػػػم امػػػدعخض يػػػخ  ٕٔٓٓخ    ٕٖٚٗعى ػػػي بػػػرنـ 
ت  خبػدخر        ػ        سػف        سػف ةػًرة        ةًرة        ػ امس  ـ          
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امةكػػـ اػػم امػػدعخض امسػػذكخرة  ة ػػم تسػػًـ إعػػ ف بػػة وتمً إمػػم امسػػذكخر عىػػم امة ػػخاف 
 امسب ف   

*                *                      * 
 مبػػ   ة    ػػ           خيػػذه امسسػػت دات كسػػً يػػخ خاضػػ  س مػػً تثبػػت بىػػ ل مف           

سػػػتطًع بخاسػػػطتمً سػػػىب مسػػػخاؿ امطػػػًعف  خم ػػػي نػػػًـ بػػػًمتمط ط مىػػػراوـ امتزخ ػػػر امتػػػم خنةػػػت خاه
 خاإلست  ل عى مً دخف ةؽ  

كتوت ب خممً م مً تىتوػت خمـ تتوطف سةكس  امسخضخ            ع مىسست دات امس ًر إم مً   وً  خاه
عف ىس ع امسست دات امسرا   بًمةخااظ امسذكخرة امس دس  سف امداًع مةدـ ىػدخايً بإعتبػًر م مػً 
سػػف مخىػػي امػػداًع امسخضػػخع   امتػػم ال تسػػتةؽ ردا  مًبػػً  سػػف امسةكسػػ  خ كوػػم مىػػرد عى مػػً سػػً 

ًع نبد بمً امت ك ؾ ام مدم  امثبخت امس دس  ام امػدعخض خمف امدارد بمذا امةكـ سف مسبًب خ 
 مةسؿ امسةكس  عىم عدـ ا/مذ بمً خممذا تىتوت ع مً )؟!(

 
ًمؼ امػػذكر / ػػي خسػػً مخردتػػي امسةكسػػ  ا سػػً ت ػػدـ ال  بػػى  ردا  عىػػم داػػًع امطػػًعف امسػػ       

مب   ة    ػ              خال  ؾ خسدعـ بإىرالات نضًو   رسس   ت طع بأف  داًع ىخيرض
رتكػػب  خم سػػت خيس ػػ  خم ػػي معتػػًد اإلةت ػػًؿ خام بػػب عىػػم ضػػةً ًه خمػػي سةػػًؿ إنًسػػ  ستةػػددة خاه
عدة ىراوـ عخنب ع مً بة خبًت ستةددة خم س يذا  أف ام ػمص امػخيسم امػذض ال خىػخد مػي ػ 
كتوػت ب خممػً مف امػداًع نػدـ ثسػً م  خمـ تضسف امسةكس  ةكسمً ب ً ً  مىسست دات سًمو  امذكر خاه
ةػخااظ تةتػػخض عىػػم عػدد سػػف امسسػػت دات دخف إابػػًح مسضػسخ مً بسػػً  ػػدؿ عىػم م مػػً مػػـ تكػػف 
عىم عىـ بوةخايً خال بًمسراد س مً خ  ب  ذمؾ عف م مػً مػـ تسةبػمً امتسةػ ص امػدن ؽ خامػخاام 

 امذض  سك مً سف اموبؿ ام امدعخض عف ببر كًسؿ خبب رة  ًسى   
ةكسػػػػػ  سػػػػف مف امػػػػداًع امػػػػخارد بتىػػػػؾ امةػػػػػخااظ خمػػػػ س بػػػػة ةً  سػػػػً ذيبػػػػت إم ػػػػي امس          

خامسسػػػت دات امسرا ػػػ  بمػػػً ال  ةػػػدخ داًعػػػً  سخضػػػخع ً ال  سػػػتأيؿ ردا  س مػػػً خمف ا/سػػػبًب امتػػػم 
اػػػم         سػػػًنتمً إلدا ػػػ  امطػػػًعف تتضػػػسف ردا  عى مػػػً ػ /ف إثبػػػًت خىػػػخد  ػػػمص  ػػػدعم 

ض خال  ػػؾ  ترتػػب عى ػػي امة   ػػ  خامخانػػع خم ػػي مػػ س  مبػػ   خيس ػػ  مخ ال خىػػخد ممػػً مسػػر ىػػخير 
ةتسػػً  تم ػػر خىػػي امػػرمض اػػم امػػدعخض إذ  كػػخف يػػخ امىػػً م خمػػ س امطػػًعف امػػذض راح ضػػة تي 
سػػتطًع اإلسػػت  ل عىػػم سًمػػي بػػًممش خامتزخ ػػر ت خةتػػم عىػػم اموػػرض بػػأف امػػداًع امسػػذكخر  خاه
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سخضػػػخعم اػػػإف  ػػػرط إمتوػػػًت امسةكسػػػ  ع ػػػي بػػػراة   مخ ضػػػس ً  بدايػػػ  مف تكػػػخف نػػػد مةًطػػػت 
ا  ع ًبره ػ مسً إذا كًف ند غًب ع مً تسًسً  خمػـ تىػـ بػي سطى ػً  اإ ػي  سػتة ؿ ام ػخؿ خممست بكً

بأ مػػً نػػػدرت عػػػدـ ىد تػػػي ت ػػد را  بػػػة ةً  خمدمىتػػػي اػػػم إعتبًريػػً ع ػػػد خزف مدمػػػ  امػػػدعخض خنبػػػؿ 
 تكخ ف ع  دتمً ا مً  

اضػي دخف مسً يخ س رر م ي ال  ىخز مىسةكسػ  مف تبػدض رم مػً اػم دم ػؿ ب بخمػي مخ ر           
مف تسةبػػي ختىػػـ بػػي عػػف ببػػر كًسػػؿ خببػػ رة  ػػًسى  ػ خيػػخ سػػً نبػػرت امسةكسػػ  اػػم  ػػأ ي 
بًم سػػب  مػػداًع امطػػًعف امسػػًمؼ امػػذكر ا/سػػر امػػذض عػػًب امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي بًم بػػخر اػػم 

 امتسب ب اض   عف اإلم ؿ بةؽ امداًع بسً  ستخىب   ضي خاإلةًم   
 
 
  ِٓ أحىبِٙب ثأٔٗٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ فٝ اٌؼديد   : 

" سف امس رر مف امداًع امسكتخب ػ سذكرات كًف مخ ةخااظ سست دات ػ يخ تتسػ  مىػداًع         
اّل كػػػًف ةكسمػػػً سة بػػػً  بًم بػػػخر  ام ػػوخض ت ػ  ختىتػػػـز امسةكسػػػ  بػػػأف تةػػرض مػػػي إ ػػػرادا  خردا  خاه

 ٓخاإلم ؿ بةؽ امداًع  " 
   ٖٛٚػ  ٕٛػ   ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٗ ٖ  ض 
   ٜٚ٘ػ  ٓٔٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٙ ٔٔ  ض 
    ٖٙػ  ٖٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٔ ٙٔ  ض 
   ٖٔٔػ  ٕٗػ   ٕٚػ  س  ٜٙٚٔ ٔ ٕٙ  ض 
   ٕٕٛٔػ  ٜٕٗػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٙٔ  ض 
   ٖٛٚٔػ   ٕٔٛػ  ٕٓػ  س  ٜٜٙٔ ٕٔ ٛ  ض 
    ؽ ٖٗ ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ ٕٔ ٖٓ  ض 
   ؽ ٜ٘ ٖٖٔػ  طةف  ٜٔٔػ  ٕٗػ  ٕٗػ س ٜٜٔٔ ٔ ٜٔ  ض 

كػػذمؾ امسسػػت دات امػػم بػػدخريً ىػػزل ال  تىػػزم سػػف امػػداًع امسكتػػخب ت بػػؿ يػػم عسػػًده          
خس ده خعسخده امو ػرض ت ػ خسػع مف داػًع امطػًعف كػًف س  ػدا  بةد ػد سػف امسسػت دات امتػم مةػًؿ 

نبػخر خيػذا  ـ ـام مً امداًع ختسسؾ بمػً ت ػ  إال مف امةكػـ مػـ  ةػرض ممػً بتًتػً  ال ا ػرادا  خالردا  
 ٓخام ؿ  ىس ـ بةؽ امداًع   



-193- 

 

 :    لد حىّذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗٚ 
ف كػػػًف امثًبػػػت سػػػف امسسػػػت دات امتػػػم  ةتسػػػد عى مػػػً امطػػػًعف اػػػم اثبػػػًت داًعػػػي نػػػد          " خاه

ندست س ي بةد ةىز  ام ض    مىةكػـ خمػـ  كػف سرمبػً مػي سػف امسةكسػ  اػم ت ػد سمً ت اػذمؾ 
خمكػػػف إذا كػػػًف امطػػػًعف نػػػد تسسػػػؾ بمػػػذا امػػػداًع مسػػػًـ  سسػػػً  سػػػخغ مىسةكسػػػ  االمتوػػػًت ع مػػػً ت 

ً  نػػد ترتػػب عى ػػي مػػخ بػػ  تم  ػػر خىػػي امػػرمض اػػم امػػدعخض خكً ػػت  امسةكسػػ  خكػػًف داًعػػي ىخير ػػ
امسةكس  مـ تةػف بتة  ػؽ يػذا امػداًع مخ تػرد عى ػي اػًف ةكسمػً  كػخف نًبػرا  نبػخرا   ة بػي بسػً 

  ستخىب   ضي "
   ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕٜ٘ٔ  ٘   ٕٓ  ض 

 
 :   ٚحىّذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

"  تسسؾ امطًعف بدالم  سست دات  س دسي س ػي اػم  وػم ركػف اممطػأ ع ػي  ةػد داًعػً           
ذا مـ تىػؽ امسةكسػ  بػًال  إمػم يػذا امػداًع اػم ىػخيره خمػـ  يًسً  ام امدعخض خس ثرا ام سب ره خاه

ً  إمػم غً ػ  تخاىمي عىم ة   تي خمـ توطف  إمم اةخاه خمـ ت سػطي ة ػي خت ة ػم بتسة بػي بىخغػ
ا/سر ا ي بؿ سكتت ع ي إ رادا مي خردا  عى ي خمـ تتةدث عف تىؾ امسست دات سع سً  كخف ممً 
سػػػف دالمػػػ  اػػػم  وػػػم ع بػػػر اممطػػػأ خمػػػخ م مػػػً ع  ػػػت ببةثمػػػً مىػػػًز مف  تم ػػػر خىػػػي امػػػرمض اػػػم 

  ٓامدعخض اًف ةكسمً  كخف سة بً  بًم بخر "  
  ٙٗٔػ    ٖٓ ػ  ٕٗػ  س   ٖٚ  ٕ  ٔٔ  ض 

 :    ٚحىّذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
"  امػػداًع امسثبػػت اػػم بػػوةًت ةًاظػػ  امسسػػت دات امس دسػػ  مىسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   بةػػدـ        

اسػػػت وًل ام ػػػ ؾ سةػػػؿ االتمػػػًـ  ػػػراوطي ام ً خ  ػػػ  سػػػكخت امةكػػػـ ع ػػػي إ ػػػرادا خردا  عى ػػػي  بػػػسي 
  ٓبًم بخر امسبطؿ مػػي " 
  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٜٚٔ  ٕ  ٔٔ  ض  

 : ـ رمٛي حمىّخ إٌمغ
"  مسً كًف ذمؾ ت خكًف امةكـ امسطةخف ا ي ند إعت ؽ مسػبًب امةكػـ امسسػتأ ؼ امػذض         

ً  ممػػذا  مغوػػؿ اإل ػػًرة إمػػم داػػًع امطًع ػػ  ت خمػػـ  ػػخرد سضػػسخف امسسػػت دات امس دسػػ  س مػػً إثبًتػػ
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ً عىػم خىػي ُ وِبػ  عػف امداًع  بسً  ب ف س ي مف امسةكس  خاىمت ع ًبػر امػدعخض خممسػت بمػ
م مػػً اط ػػت إم مػػً خخاز ػػت ب  مػػً خم مػػً مطرةػػت يػػذا امػػداًع خيػػم عىػػم ب  ػػ  سػػف مسػػره خبةػػد مف 
ـْ امةكػػـ  نًسػػت بسػػً   بمػػم عى مػػً سػػف تػػدن ؽ امبةػػث متةػػرؼ خىػػي امة   ػػ    ػ ا/سػػر امػػذض  غِبػػ

مخىػػػي امسطةػػخف ا ػػي بًم بػػػخر اػػم امب ػػًف خُ ةغِىػػػز سةكسػػ  امػػػ  ض عػػف إعسػػًؿ رنًبتمػػػً عىػػم ا
ـ   تة ف   ضي خاإلعًدة  دخف ةًى  إمم بةث بًنم مخىي امطةف "   ٓامبة   ت خسف ث

  ٙٙػ  ٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ ٔ ٗ  ض 
  ـــ:   وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

" خموف كًف ا/بؿ مف امسةكس  ال تىتـز بستًبة  امستمـ ام س ًةم داًعي امسمتىو  مىرد       
 ؿ ػ إال م ػي  تةػ ف عى مػً مف تػخرد اػم ةكسمػً سػً  ػدؿ عىػم عىػم كػؿ  ػبمي  ث ريػً عىػم اسػت 

م مػػً خاىمػػت ع ًبػػر امػػدعخض خمدمتمػػً خممسػػت بمػػً عىػػم خىػػي  وبػػ  عػػف  م مػػً اط ػػت إم مػػً 
خخاز ػػت ب  مسػػً عػػف  ببػػر خببػػ رة ت خم مػػً إذا امتوتػػت عػػف داػػًع امسػػتمـ كى ػػ  خمسػػ طتي ىسىػػ  

طتي ة ػي اػًف ةكسمػً  كػخف نًبػػػػرا " خمـ تخرده عىم  ةخ  ك ؼ عف م مػً مطىةػت عى ػي خمنسػ
ٓ  

   ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ  ٓٔ  ض 
  ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٕٔ  ٖ  ض 
  ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ  ٖ  ٕ٘  ض 
  ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ ٔٔ  ٘  ض  
  ٜٖٙػ   ٕٛػ    ٖٓػ س   ٜٜٚٔ  ٖ  ٜٕ  ض 
  ٜٖٗػ  ٔٛػ   ٖٓػ س  ٜٜٚٔ  ٖ  ٕٙ  ض 
  ٕٗٗػ  ٗٛػ   ٜٕػ س  ٜٛٚٔ  ٗ  ٕٗ  ض 
  ؽٗ٘ ٖٛٙٗػ طةف  ٕٙٚػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٙ ٙ  ض 

خنػػد بىػػ  امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي نسػػ  اسػػًد إسػػتدالمي ختةسػػؼ إسػػت تًىي ع ػػدسً إسػػتدؿ           
بو ػػؿ امطػػًعف اػػم اإلر ػػًد ع ػػي خامتخبػػؿ إمػػم سةػػؿ          عىػػم خيس ػػ  امىػػً م امة   ػػم 

بذؿ كؿ سً ام خسةي مإلر ًد ع ي خسًعد امسىطًت امةًس  خبذؿ كؿ إنًستي   سع مف امطًعف 
سسػػػًعد خز ػػػر امدامى ػػػ  م سػػػف امةػػػًـ خامسبًةػػػث طي كسػػػً مبىػػػ  سػػػىطًت ا/سػػػف  خ سةًخ ػػػ  مضػػػب
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امى ًو ػػ  بًم ضػػً ً امتػػم ةكػػـ ا مػػً عىػػم امسػػتمـ امسػػذكخر خنضػػم بةبسػػي مسػػً إرتكبػػي سػػف ىػػراوـ 
 اإلعتدال عىم امسًؿ  

طًت امسػػذكخرة ترامػػت اػػم ام  ػػًـ بخاىبمػػً خال زامػػت تىػػؾ ا/ةكػػًـ امستةػػددة خمكػػف امسػػى        
امسػػًمؼ ب ً مػػً مػػـ ت وػػذ ضػػده خامطػػًعف ال  تةسػػؿ خزر يػػذا اإليسػػًؿ خامترامػػم سػػف امسػػىطًت 
امسذكخرة ت عىسً بأ ي غ ر سكىؼ مب   بإثبًت امػدم ؿ عىػم بػرالة سػًةتي /ف اػم تةس ىػي يػذا 

يػػػػدار م ر  ػػػ  امبػػػػرالة امةػػػبل نىػػػب م خاعػػػػد اإلثبػػػًت اػػػ م ا/سػػػػخر امى ًو ػػػ  رمسػػػػً  عىػػػم ع ػػػب خاه
امس بػػخص عى مػػً بًمدسػػتخر /ف سػػىطًت اإلتمػػًـ خامسةكسػػ  يػػم امسكىوػػ  بػػإىرال يػػذا امتة  ػػؽ 
كسً سىؼ امب ًف  ت خبذمؾ تكخف امسةكس  خنػد ميػدرت داػًع امطػًعف امىػخيرض امسػًمؼ امػذكر 

عسػً  ػًب إسػتدالممً سػف نبػخر خاسػًد  خمسسكت عف تة   ي دخف سبػرر سػًو  خس بػخؿ اضػ   
 إستخىب   ض امةكـ امسطةخف ا ي خاإلةًم   

 
 : اخلطأ فٝ رطجيك اٌمبْٔٛ ٚاٌمظٛز فٝ اٌزعجيت:   خبِعًب 

نضم امةكـ امسطةخف ا ي بإدا   امطًعف عف ىر س  ام بب امسس دة إم ي بإعتبػًره           
نطة  ا/رض امسب    بً/خراؽ خامسسىخك   تخبؿ بطر ؽ اإلةت ًؿ خامتزخ ر إمم امةبخؿ عىم

تمػػًذ بػػو         مىسى ػػم عى مػػً  خكػػًف ذمػػؾ مسػػىب بةػػض ثرختمػػً بإسػػتةسًؿ طػػرؽ إةت ًم ػػ  خاه
غ ػػػر بػػػة ة  بػػػأف إدعػػػم  ػػػراوي م طةػػػ  ا/رض سػػػًمو  امب ػػػًف سػػػف سًمكتمػػػً بسخىػػػب ا/خراؽ 

يرة ختسكػف بػذمؾ سػف امسزخرة سًمو  امذكر خت دـ بمً إمم امسخظؼ امسمتص بسكتػب تخث ػؽ ام ػً
 ع خبًت   ٖٖٙ  ؿ سىك تمً بإسسي ا/سر امسةًنب عى ي بسخىب امسًدة 

خمـ توطف امسةكس  إمم م مً ستم كً ت ند إ تمت إمم ثبخت تزخ ػر تىػؾ امسسػت دات           
امس سػػػخب بػػػدخريً مىسًمكػػػ  امسػػػذكخرة اػػػإف سىك ػػػ  امة ػػػًر امسػػػذكخر مػػػـ ت ت ػػػؿ إمػػػم امس ػػػترض ) 

ل كًف ةسف ام    مخ س   ام بد /ف امسىك   ال ت  ؿ إمم امس ػترض اػم امة ػًر امطًعف ( سخا
 مخ امس  خؿ إاّل ب ًل عىم سبب بة    ًنؿ مىسىك    

اػإذا كػػًف يػذا امسػػبب سػػزخرا  خيػخ ع ػػد امب ػػع اػم امػػدعخض امسًثىػػ  اػإف امس ػػترض خيػػخ           
سىؾ بًةبتي / مػً مػـ تتبػرؼ ا ػي  امطًعف ال   ت ؿ إم ي امسىك     خسف ثـ  ظؿ امسب ع عىم

تبراً  بة ةً   ًن   مىسىك   خ كػخف امسضػرخر اػم يػذه امةًمػ  يػخ امس ػترض ستػم كػًف ةسػف 
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ام    مض عىم غ ر عىـ بمذا امتزخ ر خسف ة ي مف  طًمب بًمتةخ ض امذض  سأؿ ع ػي امىػً م 
 سرتكب يذا امتزخ ر  

ىة مػػً ضػػرر سػػً تسػػتةؽ مف تةبػػؿ عىػػم مسػػً بػػًةب  امة ػػًر سةػػؿ امتةًسػػؿ اىػػـ            
تةخ ض مىبره طًمسً مف سىك تمً ال زامت ثًبت  ممً خمـ ت ت ؿ س مً إمم غ ريً بتبػرؼ بػة   

  ًنؿ مىسىك    
خند مثبت امطًعف م ي كًف س تر ً  ةسف ام    خند م مدع بخسًوؿ امتزخ ر خاإلةت ًؿ           

مةسػػد خامػذض إسػػتخمم س ػي عىػػم ثسػف امة ػػًر  امتػم سًرسػػمً ضػده امسػػتمـ امة   ػم سةسػػد بػد ؽ
امسب ػػع خنػػدره سى ػػخف خسًوػػ  خمربةػػخف ممػػؼ ى  ػػي خسػػف ثػػـ امػػخ امسضػػرخر اػػم امىر سػػ  امسػػذكخرة 
خممذا تسسؾ داًع امطًعف ام سرااةتي بةدـ نبخؿ دعػخض امسًمكػ  امسد  ػ  مراةمػً سػف غ ػر ذض 

 ف يخ امسضرخر س مً خةده  بو  / مً م ست امسضرخر سف امىراوـ امسذكخرة ػ خ/ف امطًع
 

خمسً كًف امضرر رك ً  سف مركًف دعخض امتةخ ض عف اموةؿ اممًط  عس   بًمسػًدة           
سد م اإف امدعخض امسد    امسًثى  تكخف غ ر س بخم  خ كخف امداع بةدـ نبخممػً اػم سةىػي  ٖٙٔ

مف امسةكسػ  مػـ توطػف  ىد را  بػًم بخؿ خبػًمرىخع إمػم سػدخ ًت مسػبًب امةكػـ امسطةػخف ا ػي تبػ ف
إمم يذا امداع كػذمؾ خممػذا مػ  ةكسمػً سػف تةبػ ىي خامػرد عى ػي بسػً  سػخغ إطراةػي بسػً  ة بػي 

 بًم بخر ام امتسب ب اض   عف اإلم ؿ بةؽ امداًع بسً  ستخىب   ضي خاإلةًم   
  ٕٖٕػ   ٖٛػ   ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٖ ٜ  ض 
  ٖٗٓٔػ  ٕٔٔػ   ٜٔػ س  ٜٛٙٔ ٕٔ ٕ  ض 
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 ٍت ٚلف اٌزٕفيرٚػٓ ط
اإ ػػي مسػػً كػػًف اإلسػػتسرار اػػم ت و ػػذ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي ضػػد امطػػًعف سػػف  ػػأ ي مف         

 رتب مي مضرارا  ىس س  ال  سكف سداركتمً بسً  ةؽ مي خنؼ ت و ذه س نتً  ر ثسً  وبؿ ام يذا 
 امطىب  

 فٍٙرٖ األظجبة
ةكـ امسطةػخف ا ػي س نتػً  ر ثسػً  ىتسس امطًعف سف سةكس  ام  ض ا/سر بخنؼ ت و ذ ام       

  وبؿ ام يذا امطةف  
 : ـٚاحلىـــــُ 

 ب بخؿ امطةف  ك      :  أٚالً 
مػزاـ امسدع ػ  بػًمة خؽ امسد  ػ   :  ثبٔيبً  خاػم امسخضػخع بػ  ض امةكػـ امسطةػخف ا ػي خاإلةًمػ  خاه

 بًمسبرخاًت امسد    خس ًبؿ متةًب امسةًسًة عف امدرىت ف  
 

 زجبئٝ ػطيخ احملبِٝ /                                                           
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 صٚيســـــــر

 ـــــــــــــــــ
 

 جٕح ِعزأٔف شسق اٌمب٘سح  182/4999جٕح إٌص٘خ ـ  1918/4998اٌمؼيخ 
 

   34126/12اٌطؼٓ ثبٌٕمغ زلُ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 حمىّخ إٌمغ
 

 اٌدائسح اجلٕبئيخ
 

 ِروــــــسح
 

 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ
 ) طًعف (   سةكـخ ضده                                 ادلمدَ  ِٓ  :
خسخط ي امسمتًر سكتب ا/ستًذ  سةسد رىػًوم عط ػي ػ خ ػمرتي رىػًوم عط ػي ػ                

 ػًيرة ػ   ػًرع  ػر ؼ بً ػً  ػ ام ٕٙ ػًرع طىةػت ةػرب ت  ٘ٗامسةػًسم بػًم  ض
ٓ 

 ػـــــــــــد
 ػ  ام  ًب  امةًس   ٔ
 سدعم بًمة خؽ امسد                                                  ػ    ٕ

اػم ٜٜٜٔ  ٙ ٜٔامبػًدر سػف سةكسػ  ىػ   سسػتً ؼ  ػرؽ ام ػًيرة بىىسػ    ُ  :فٝ احلىـ
ىػػ   سسػػػتً ؼ  ٜٜٜٔ ٖٛٗىػػ   ام زيػػػ   )  ٜٜٛٔ ٜٛٗٚام ضػػ   رنػػػـ 
رة ( خام ًضػػم ةضػػخر ً  ب بػػخؿ اإلسػػتو ًؼ  ػػك   خاػػم امسخضػػخع  ػرؽ ام ػػًي

براضػي ختأ  ػد امةكػـ امسسػتً ؼ ت ػ  خكً ػت سةكسػ  اخؿ درىػ  نػد نضػػت 
بةبس امستمـ  مر ف سع ام مؿ خكوًم  سًوي ى  ػي  ٜٜٛٔ ٕٔ ٕٗبىىس  

مػزاـ امسػػتمـ بػًف  ػػ دض مىسػدعم بػػًمة خؽ امسد  ػ  سبىػػ  مسسػسًوي خخاةػػد  ت خاه
ؿ امتةػػػخ ض امس نػػػت خامسبػػػرخاًت امسد  ػػػ  خسبىػػػ  مسسػػػ  ى  ػػػي عىػػػم سػػػب 

  ٓى  مًت اتةًب سةًسًه  
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 اٌٛلبئـــــغ
) امطػًعف ( بخبػؼ م ػي        منًست ام  ًب  امةًسػ  امػدعخض امى ًو ػ  ضػد امسػتمـ           

        بداورة نسـ ام زي  ػ إ ترؾ سع  مر ةسػف ام  ػ  يػخ    ٜٜٙٔام غضخف  مر  خ    
خذمػؾ         امسسًعدة ام إرتكًب تزخ ر ام سةرر عرام يػخ اإل بػًؿ امسخنػع سػف بطر ؽ 

بطر ػػػؽ اإلضػػػًا  بػػػًف مسىػػػم عىػػػم ا/خؿ عبػػػًرة سضػػػًا  عىػػػم بػػػىب اإل بػػػًؿ عىػػػم مػػػ ؼ 
 ٓاخنةت ب ًل عىم تىؾ امسسًعدة          امة     ب بد اإلضرار 

دعػم  ع خبػًت ٕ٘ٔت  ٖ ٓٗا/سػر امسةًنػب عى ػي بًمسػًدت ف          ضػد امسػتمـ        ػ خاه
 ٓىـ خامسبرخاًت خس ًبؿ اتةًب امسةًسًه  ٔٓ٘سد  ً  بتةخ ض س نت ندره 

ً  بسةًنبػػػػ  امطػػػػًعف ) ػ  ةضخر ػػػػػػػػػػنضػػػػت سةكسػػػػ  اخؿ درى ٜٜٛٔ ٕٔ ٕٗخبىىسػػػػ          
( بًمةبس مسدة  مر ف سع ام مؿ خكوًم  سًوي ى  ي خممزستي بأض   دض مىسدعم امسد م        

ىـ عىػم سػب ؿ امتةػخ ض امس نػت خامسبػرخاًت امسد  ػ  خسبىػ   ٔٓ٘( سبىمً  خندره         ) 
 ٓمسس  ى  مًت متةًبً  مىسةًسًه 

سػػػػػػتً ؼ امسػػػػػػتمـ ) امطػػػػػػًعف ( يػػػػػػذا امةكػػػػػػـ خبىىسػػػػػػ      نضػػػػػػت امسةكسػػػػػػ   ٜٜٜٔ ٙ ٜٔخاه
 ٓراضي ختأ  د امةكـ امسستً ؼ ػاإلستو ًا   ةضخر ً  ب بخؿ اإلستو ًؼ  ك   خام امسخضخع ب

ً  بػػًط   ا ػػد طةػػف عى ػػي امسةكػػـخ ضػػده امسػػذكخر          خمسػػً كػػًف يػػذا امةكػػـ نػػد بػػدر سة بػػ
تتػػًبع         خذمػػؾ بتػػًر       ٖٙٗبطر ػػؽ امػػ  ض ب مبػػي سػػف امسػػىف خن ػػد طة ػػي تةػػت رنػػـ 

ٕٖ ٙ  ٜٜٜٔ ٓ 
 2ٚٔٛزد فيّب يٍٝ أظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ         

 
 أظجبة اٌطؼٓ

 : ـ جساءاداٌجطالْ فٝ اإل:     أٚالً 
ا د نضت امسةكس  بإدا   امطػًعف عػف ىر سػ  اإل ػتراؾ اػم تزخ ػر اإل بػًؿ امسخنػع         

ستةسًمي سػع امةىػـ بتزخ ػره ت ػ خذمػؾ دخف مف تطىػع ب وسػمً عىػم امسةػرر امس ضػم       سف  خاه
كتوػػت امسةكسػػ  بسطًمةػػ  امبػػخرة امضػػخو   مػػذمؾ اإل بػػًؿ ت دخف اإلطػػ  ع عىػػم بتزخ ػػره ػ خاه

ىػػ   سسػػتً ؼ  ػػرؽ  ٜٜٛٔ ٛٔٗىػػ   ام زيػػ  )  ٜٜٚٔ ٛٛٗٛرنػػـ امسراػػؽ بًمى ةػػ   مبػػىي
 ٓام ًيرة ( 
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بػؿ اػم امػدعخض ت ػ ختكػخف خيخ إىرال كًف   تضم سف امسةكس  اف ت ػـخ بػي نبػؿ امو        
ام  أ مً ت ػ خةتم  تسكف ىس ع اممبـخ سف س ًن   امدم ؿ امسستسد سػف مبػؿ ذمػؾ ع  دتمً 

س ةظػػًتمـ عى ػػي خيػػخ اػػم امخانػػع امػػدم ؿ امػػذض  ثبػػت خنػػخع امتزخ ػػر خىسػػـ امسةػػرر خاإلدالل ب
 ٓامىر س  
خال  ت سػػػر ذمػػػؾ اػػػم  ػػػأف ىػػػراوـ امتزخ ػػػر خاإل ػػػتراؾ ا مػػػً إال  إذا كػػػًف مبػػػؿ امسةػػػرر         

امسطةخف عى ي بًمتزخ ر سخىخدا  ام سىؼ امدعخض ت ػ خسمًمو  ذمؾ  ةتبر خال  ؾ سببً  سػبط   
ف إلىرالات امسةً كس  اض   عسً  ًب تىؾ اإلىػرالات سػف إمػ ؿ بةػؽ امػداًع ت ػ مًبػ  خاه

إطػػ ع امسةكسػػ  عىػػم مبػػؿ امسةػػرر امسػػًمؼ امػػذكر سةػػؿ ىر سػػ  امتزخ ػػر كػػًف سسك ػػً  خمػػ س 
سسػػتة    ت ػ ختسػػتط ع إذ تػػأسر بضػػسي مخ ضػػـ امػػدعخض امسراػػؽ بمػػً برستمػػً مإلطػػ ع عى مػػً 

امىىسػ  امةى  ػ  بةضػخر امطػًعف خامسػدااع ع ػي ت ػ  خعىم امسةرر امسطةخف عى ي بًمتزخ ر ام
مسً يخ س رر م ي ال  ىخز مىسةكس  مف تبدض رم مً ام دم ؿ مـ ُ ةػرض عى مػً  خيػم إذا اةىػت 
اإ مػػً تكػػخف نػػد سػػ  ت إمػػم امةكػػـ عىػػم خرنػػ  مػػـ تطىػػع عى مػػً خمػػـ تسةبػػمً سػػع سػػً  سكػػف مف 

 ٓعى مً  كخف ممذا اإلىرال سف مثر ام ع  دتمً مخ ا مً إطىةت 
خال   دح ام ذمؾ مف تكخف تىؾ امبخرة امضخو   س دسػ  سػف داػًع امطػًعف ت ػ اخ ا ػي         

مـ  طىب ضـ مبؿ امسةرر مإلط ع عى ي /ف ا/سر  تةىؽ بًمسةكس  ذاتمً ام امس ًـ ا/خؿ 
ام تسة ص ا/دم  امسةرخضػ  عى مػً امتسةػ ص ام ػًسؿ خامكػًام امػذض  ت ػ خسً  ورضي خاىبمً

عىم ا مً نًست بسً   بمم عى مً سف خاىب تة  ؽ امبةػث مىتةػرؼ عىػم خىػي امة   ػ  ت ػ   دؿ
كسً ا ي سع تمىؼ يذا اإلىرال خعدـ ن ًـ امسةكس  بًإلط ع عىم مبؿ اإل بًؿ امسزخر سػع 
إستطًعتمً ذمؾ ػ  دؿ عىم ا مً ع د إستةراضمً مدم ؿ امتزخ ر امسستسد سػف تىػؾ امخرنػ  ت ػ مػـ 

اإلمسػًـ امكػًام امػذض  ػدؿ عىػم ا مػً اةًطػت بًمػدعخض عػف ببػر كًسػؿ خببػ رة  تكف سىس  بػي
 ًسى  ت ػ خيخ سً  ة ب امةكـ امسطةخف ا ي بسً  سػتخىب   ضػي خاإلعػًدة سػً داسػت امسةكسػ  
نػػد إسػػت دت اػػم نضػػًومً بإدا ػػ  امطػػًعف عىػػم امػػدم ؿ امسسػػتسد سػػف امسةػػرر امسػػذكخر دخف اف 

 ٓتطىع عىم مبىي 
مس  ػػػد /سػػػبًبي اػػػع يػػػذا امةػػػخار عػػػف امةكػػػـ سػػػً خرد بسػػػدخ ًت امةكػػػـ اإلبتػػػداوم اخال  ر         

ا ي ت ػ بأف سف ةؽ امسةكس  اف ت ضم بتزخ ر امسةرر خمخ مـ  كف سخىخدا  بًمةكـ امسطةخف 
مسػػً يػػخ س ػػرر بػػأف عػػدـ خىػػخد امسةػػرر ال  ترتػػب عى ػػي عػػدـ ثبػػخت ىر سػػ  تزخ ػػره ت ػ مخ اف 
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عىػم امتزخ ػر خةبػخمي بسػً  كوػم متكػخ ف ع  ػدة امسةكسػ  بكًاػ   ا/سر سرىةي إمم ن ًـ امدم ؿ
 ٓطرؽ اإلثبًت امتم تطسوف إم مً 

/ف يػػذا ام ػػخؿ خمف كػػًف بػػة ةً  إال  ا ػػي  وتػػرض بدايػػ  عػػدـ خىػػخد امسةػػرر امسػػزخر         
 ٓخامتوًوي خعدـ استطًع  ضبطي بسبب ض ًعي مخ ات اي مخ ا ده إسً عف عسد مخ ميسًؿ 

ف  كػًف سرا ػً اػم دعػخض ممػرض ػ اإ ػي  تةػ ف عىػم امسةكسػ  م          سً اذا كػًف سخىػخدا ػ خاه
مف تبػًدر بػً/ط ع عىػم مبػىي خاثبػػًت س ةظًتمػً عى ػي خسػً  سػػور ع ػي يػذا ا/طػ ع خةتػػم 
 تسػػػ م ممػػػً ام  ػػػًـ بخاىبمػػػً    اػػػم تسةػػػ ص امػػػدم ؿ ا/سًسػػػم اػػػم امػػػدعخض بإعتبػػػًر مف ذمػػػؾ 

ت ام ي امسةكس  ام ثبخت ىر سػ  ا/ ػتراؾ اػم تزخ ػره مىطػًعف امسةرر يخ امدم ؿ امذض است د
 ٓخامتم نضت بإدا تي ب ًل عى مً 

خةتم تطسوف امسةكس  كذمؾ عىم مف امخرن  امتم نضت بتزخ ريً يم بػذاتمً سةػؿ           
ا/تمػػًـ خامتػػػم دارت ةخممػػػً مدمػػػ  امثبػػػخت خسرااةػػ  امػػػداًع خ/ف اط عمػػػً عىػػػم مبػػػؿ امسةػػػرر 

امػذض  سكػف االطػ ع عى ػي ػ نػد  سػورعف  تػًوج  سكػف مف  تم ػر بمػً خىػي امػرمض اػم امسػزخر ػ خ 
 ٓامدعخض 

خبػػذمؾ تكػػخف امسةكسػػ  نػػد نبػػرت اػػم خاىبمػػً امسى ػػم عىػػم عًت مػػً ػ خيػػم سةكسػػ            
ًؿ مف  كػخف ذمػؾ ى ًو   ػ خعى مً تة  ؽ امػدم ؿ امػخ سمستمػً اػم امس ػًـ ا/خؿ ت ػ خال  ىػخز بةػ

  ٓمخ امسدااة ف ع مـ  مبـخريف س  و  ام
ذ  كىت عف ذمػؾ  ت ػ خىػًلت ا/سػبًب امتػم سػًنتمً بسػدخ ًت امةكػـ غ ػر سػًوم             خاه

مخ س بخم  ع   خس ط ً مةدـ ام  ًـ بمػذا ا/ىػرال امىػخيرض سػف االىػرالات امتػم  تةػ ف اتبًعمػً 
مةىػـ بتزخ ػػره ت ػ اػػأف نبػؿ اموبػػؿ اػم ىر سػػ   تزخ ػر امسةػػرر خا/ ػتراؾ ا مػػً خاسػتةسًمي سػػع ا

 ٓةكسمً  كخف سة بً خاىب ام  ض كسً سىؼ  امب ًف 
 

 : ـ ٚلؼذ ثرٌه حمىّخ إٌمغ  ٚلبٌذ إْ
"  إغوػػػػًؿ امسةكسػػػػ  ا/طػػػػ ع عىػػػػم امخرنػػػػ  سخضػػػػخع دعػػػػخض امتزخ رع ػػػػد  ظريػػػػً  ة ػػػػب       

اتمً ام اىرالات امسةًكس  ػ /ف اط عمً ب وسمً عىم امخرن  امسزخرة اىرال ىخيرض سف اىرال
ىراوـ امتزخ ر ت ػ    تض ي خاىبمً اػم تسةػ ص امػدم ؿ ا/سًسػم اػم امػدعخض عىػم اعتبػًر مف 
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 ٓتىؾ امخرن  يم امدم ؿ  امذض  ةسؿ مدم  امتزخ ر " 
 ؽ ٜٗ ٕ٘ٙٔػ طةف  ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٙ*   ض              
 ؽ  ٗٗ ٕٙٗطةف  ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ*   ض              

 ٛخامسػػ    ٜٗٔص  ٙٔخامسػػ    ٜٙ٘ص  ٛٔت  امسػػ    ٔٛص  ٜٔامسػػ                  
  ٕٔٛص 

خسػػ دض سػػً ت ػػدـ خاػػؽ س طػػؽ امةكػػـ اف امسةكسػػ  نػػد اعت ػػدت م مػػً سًداسػػت تسػػتط ع           
مف تةكـ بتزخ ر امسةرر دخف ضرخرة ت د سي بسبب ا ده ػ عىم سً است ر عى ي امو ػي خام ضػًل 

اػػم ةػػؿ سػػف ضػػرخرة إط عمػػً عىػػم ذمػػؾ امسةػػرر خمػػخ كػػًف يػػذا االطػػ ع سسك ػػً نػػد مبػػبةت 
خم س سستة   خةتم خمخ كً ت امخرن  امسطةخف عى مً بًمتزخ ر خامسةكـخ بتزخ ريً سرا   اػم 
سىػػؼ دعػػخض ممػػرض ت ػ خيػػخ اعت ػػًد مػػًطمل تػػردت ا ػػي ت ػ امسةكسػػ  امتػػم مبػػدرت امةكػػـ 

 وسمً عف ضرخرة اط عمػً       عىػم امخرنػ  نبػؿ  امسطةخف ا ي / مً بذمؾ تكخف ند ةىبت
امةكػػـ بتزخ ريػػً ت ػ  خبإدا ػػ  امطػػًعف بإرتكػػًب تىػػؾ امىر سػػ  بًمس ػػًرك  سػػع  مػػر خيػػخ اىػػرال 
ىػػػػخيرض تسػػػػتىزسي ابػػػػخؿ امسةًكسػػػػًت اػػػػم ىػػػػراوـ امتزخ ػػػػر عًسػػػػ  إال اذا كػػػػًف ذمػػػػؾ االطػػػػ ع 

امخانةػ  امسطرخةػ  ت ػ خممػذا كػًف سستة   بسبب ا د امسةرر مخ تىوي ت ػ خيخ سًمـ  تة ؽ اػم 
 ٓامةكـ امسطةخف ا ي س خبً بسً  بطىي ىد را  بًم  ض 

 : ـ اخلطأ فٝ رطجيك اٌمبْٔٛ ٚاألخالي حبك اٌدفبع:   ثبٔيب
ذمؾ م ي خعىم سً  بػ ف سػف سطًمةػ  سػدخ ًت مسػبًب امةكػـ ا/بتػداوم امس  ػد /سػبًبي          

خانةػ  امػدعخض امتػم ممػذت بمػً خاطسأ ػت ام مػً بػأف بًمةكـ امسطةخف ا ي مف امسةكس  بػخرت 
ػ امسًوؽ مدض امسدعم ػ امسػد م ػ  تسػىـ سبىمػً  خنػدره اموػ ف سػف امى  مػًت سػف         امسدعخ 
خنػد  ٓخكػًف  ةسػؿ سػًو ً مػدض امطػًعف ػ متخبػ ىي مىسػدعم بػًمة خؽ امسد  ػ          امسدعخ  

خمف سةػرر  ٓسبى  مذمؾ اممرض سخنةً عى ػي س ػي ةرر ا/م ر انرارا  و د است ـ ا/خؿ ممذا ام
عبًرات االنرار منر بًمتة   ًت بأ ي مضًؼ بتةػر ض سػف امطػًعف عبػًرة  " خبػذمؾ  كػخف يػذا 

"  امػم بػىب ا/نػرار امسػذكخر  ٜٜٙٔ ٗ ٘ٔةػؽ  ٕٓٚٓٙٓ٘امسبى  بًنم ن سػ  ام ػ ؾ رنػـ 
ذستػػي سػػف ن سػػ  ذمػػؾ ام ػػ ؾ  خمف امطػػًعف اسػػتةسىي سػػع امةىػػـ بتزخ ػػره بػػأف ندسػػي /ثبػػًت بػػرالة 

 ٓع دسً متمـ بأبداره دخف رب د نًوـ خنًبؿ مىسةب 
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خنضت امسةكس  بإدا   امطًعف بًمة خب  امس ضم بمً بةد مف تب ف ممً م ػي ا ػترؾ سػع        
كًتب اإل بًؿ   ػ ةسف ام    ػ ام تزخ ره بىةؿ خانة  سزخرة ام بػخرة خانةػ  بػة ة  خيػم 

بىػػ  امسػػًمؼ امػػذكر يػػخ سػػداد مبػػًنم ن سػػ  ام ػػ ؾ امس ػػًر ام ػػي خامتػػم امخانةػػ  اممًبػػ  بػػأف امس
مضػػػ وت بةػػػد كتًبػػػ  ا/ بػػػًؿ خببػػػىبي عىػػػم  ةػػػخ سػػػً يػػػخ ثًبػػػت بًمبػػػخرة امضػػػخو    امس دسػػػ  

  ٓبً/خراؽ 
خيػخ تك  ػؼ مػًطمل مخانةػ  امػدعخض ػ بوػرض ثبختمػً عىػم يػذا ام ةػخ ػ /ف امس ػرر          

 ةػػػد تزخ ػػػرا اػػػم امسةػػػرر  تةػػػ ف مف تكػػػخف اػػػم ب ػػػًف سسػػػً معػػػد  نً خ ػػػً  مف تم  ػػػر امة   ػػػ  امػػػذض
 ٓامسةرر /ثبًتي 

خسػػػ دض ذمػػػؾ م ػػػي ال كوػػػم متػػػخاار ىر سػػػ  امتزخ ػػػر مف  كػػػخف ام ػػػمص نػػػد نررغ ػػػر           
امة   ػػ  اػػم امسةػػرر بػػػؿ  ىػػب مف  كػػخف امكػػذب امػػػذض خنػػع ػ اػػم ىػػػزل سػػف مىػػزال امسةػػػرر 

بًتي ت ػ  اإذا خنع يذا امتم  ػر مىة   ػ  اػم ب ػًف غ ػر امىخير   امتم سف مىىمً ُمعد امسةرر إلث
ىخيرض خال  ترتب عىم بةتي مخ كذبي مض ضرر اإ ي ال ن ًـ  مىر س  امتزخ ر خال ع ًب ام 

  ٓيذه امةًم  
امػذض  ةسػؿ      خخاض  سف اإلنرار سةؿ ىر س  امتزخ ػر امسطرخةػ  م ػي بػًدر سػف         

   خ و د خاؽ  بي امبػر   م ػي تسػىـ سبىمػً  خنػدره اموػ ف سػف سًو ً  مدض امسدعم بًمة خؽ امسد 
ػ امػػذض كػػًف  ةسػػؿ سػػًو ً  مػػدض امطػػًعف ػ متخبػػ ؿ امسبىػػ          امى  مػػًت   سػػف  امسػػدعخ 
  ٓامسذكخر مىسدعم امسد م 

خخاض  كذمؾ مف خانة  إست ـ امسبى  امسػًمؼ امػذكر بسةراػ  امسسػتىـ ختةمػده بتسػى سي         
 ٓ خؽ امسد    يم امب ًف امىخيرض امذض ُمعد امسةرر /ثبًتي مىسدعم بًمة
مخ تم  ػػر بػػًمسةخ مخ  خيػػخ ب ػػًف بػػة   خظػػؿ بػػة ةً  خمػػـ  ىة ػػي تزخ ػػر مخ تةػػد ؿ         

خاه سػػػً ُمضػػػ وت ام ػػػي عبػػػًرة "خبػػػذمؾ  كػػػخف يػػػذا امسبىػػػ  بػػػًنم ن سػػػ  ام ػػػ ؾ رنػػػـ اإلضػػػًا  ػ  
 ٓ" ٜٜٙٔ ٗ ٘ٔةؽ  ٕٓٚٓٙٓ٘

مسضػًا  ػ بوػرض إضػًاتمً بسةراػ  سةػرر اإل بػًؿ ػ ال ت ةػد سػف امب ً ػًت ختىػؾ امةبػًرة ا     
امىخير ػػػ  امسةػػػد الثبًتمػػػً بػػػؿ يػػػم عبػػػًرة  ًاىػػػ  خال ن سػػػ  ممػػػً خمػػػـ  ةػػػد امسةػػػرر امسػػػًمؼ امػػػذكر 

 ٓالثبًتمً 
إذ البػػو  مسسػػتىـ امسبىػػ  خيػػخ سػػًوؽ  ةسػػؿ اػػم مدسػػ  امسػػدعم امسػػد م اػػم اإلنػػرار بػػأف      
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  ٓخ بًنم ن س  ذمؾ ام  ؾ امسبى  امذض تسىسي ي
 

خإلف اإلنػرار ةىػ  عىػم امس ػر خةػده خال   بػرؼ إمػم غ ػره ػ اػإذا منػر امسخنػع عىػػم          
اإل بػًؿ بإسػت ـ امسبىػ  امسػذكخر متسػى سي مىسػدعم امسػد م امػذض  ةسػؿ مد ػي ت ػ  امػذا اإلنػرار 

 ٓىة ي مض تزخ ر ةى  عىم امسستىـ خ ةتج  بي عى ي ت ػ  خيخ إنرار بر   خبة   خمـ  
مسً إنراره ب ًل عىػم إضػًا  امةبػًرة امسػذكخرة اػ  ةى ػ  مػي ضػد امسػدعم امسػد م /ف          

امبػػًدر س ػػي ذمػػؾ ا/نػػرار خامس سػػخب ام ػػي ال سثػػؿ امسػػدعم امسػػد م ت ػ خبًمتػػًمم اػػ   سػػتط ع 
إضػًاتي  امطًعف مف  ةتج ضده بسً ىًل بذمؾ ا/ بًؿ است ًدا  امم امب ػًف امسضػًؼ ػ بوػرض

عىم م ؼ امة     ػ خعىم ذمؾ ا   خىد ثس  ضرر ةًؿ مخ سسػت بؿ مخ ةتػم سةتسػؿ  سكػف 
مف   ىـ مخ  ترتػب مىسػدعم امسػد م سػف ىػرال يػذه اإلضػًا  امتػم الُ ةتػد بمػً خال مثػر ممػً عىػم 
امسركز ام ً خ م مىسدعم امسد م إذ  ستة ؿ مف  ةػًج بسػً ىػًل بػذمؾ ا/نػرار خسػً خرد  بػي سػف 

ا  ت ػ /ف امس ػر بمػً خامس سػخب إم ػي بػدخريً س ػي ال بػو  مػي اػم ذمػؾ اإلنػرار خال ُ سثػؿ اضػً
امسػدعم امسػد م نً خ ػً  ةتػم  سكػف مف  ترتػب ثسػ  مضػرار اػم ىً  ػي ت ػ خستػم إ ةػدـ امضػرر 
عىم يذا ام ةخ ػ خكًف امب ًف امىخيرض امسةد امسةرر الثبًتي بة ةً  خمـ  ىة ي ثسػ  تزخ ػر ت 

سسؾ بي امطًعف    ام داًعػي امسسػطخر بسذكرتػي مسػًـ سةكسػ  امسخضػخع  بػدرىت مً ػ خيخ سًت
ت ػ خسػف ثػـ اػإف امسةكسػ  تكػخف إذ مًموػت يػذا ام ظػر خنػد امطػأت نػم تطب ػؽ ام ػً خف / مػً 
عًنبػػت امطػػًعف عػػف خانةسػػ  إ ػػتراكي اػػم ىر سػػ  غ ػػر ستػػخاارة ا/ركػػًف ػ /ف ام ػػر ؾ  سػػتسد 

موًعػؿ امسػ ثـ امػذض   طػخض عىػم ىر سػ  ػ اػإذا كػًف اةػؿ اموًعػؿ سسػوخم تي امى ًو ػ  سػف اةػؿ ا
مخ  غ ػػػػر سػػػػ ثـ نً خ ػػػػً  خال   طػػػػخض عىػػػػم م ػػػػ  ىر سػػػػ  اػػػػأف اةػػػػؿ ام ػػػػر ؾ سػػػػخال كػػػػًف بًمإلتوػػػػًؽ

امتةػػر ض مخ امسسػػًعدة  كػػخف غ ػػر سػػ ثـ كػػذمؾ خال ىر سػػ  ا ػػي ت ػ خيػػخ سػػً  ة ػػب امةكػػـ بسػػً 
ب ػػؽ ام ػػً خف اضػػ  عػػف اإلمػػ ؿ بةػػؽ  سػػتخىب   ضػػي مىمطػػأ امػػذض تػػردض ا ػػي امةكػػـ اػػم تط

امطػًعف اػػم امػػداًع ت ػ إلسسػػًؾ امسةكسػػ  عػف امػػرد عىػػم داػػًع ىػخيرض تسسػػؾ بػػي خ تم ػػر بػػي 
ةتسً  خىي امرمض ام امدعخض متةى   ب وم مةد مركًف امىر س  امس سخب   ام ي خيخ ركػف امضػرر 

اػػم بػػخرة امخانةػػ    خيػػخ غ ػػر ستػػخاارخ ػػر اػػم امسةػػررات امةرا ػػ  ت ػ امػػ ـز اػػم ىر سػػ  امتز 
 ٓامب ًف ًس  ةًال  مخ سست ب   كسً سىؼ امسطرخة  بؿ سستة ؿ استةًم  ت
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 : ـ ٚاظزمس ػٍٝ ذٌه لؼبء إٌمغ اذ لؼٝ ثأٔٗ
"  م س كؿ تم  ر مىة     ام سةرر  ةتبر تزخ را  بؿ  ىب مف  كخف امكذب ند خنع ام       

عػد امسةػرر  الثبًتػي ػ اإثبػًت ةًمػ  امسطى ػ  ىزل سف مىزال امسةرر امىخير   امتم سف مىىمً مُ 
ام إ مًد امط ؽ سف ة ػث امػدمخؿ بمػً مخ عػدـ امػدمخؿ يػخ ب ػًف غ ػر ىػخيرض إذ يػخ غ ػر 

 ٓالـز ام اإل مًد /ف امط ؽ  ب   رعً  بدخ ي   " 
  ٕٔ٘ػ  ٕٔٔػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ ٗ ٕٛ*    ض 

 سف اثبػًت امة   ػ  سػف م مػً سطى ػ  خام خؿ عف امزخى  ا مً بكر مـ  سبؽ ممً امزخاج بدال       
ط نً   ةؿ بي امة د امىد د ػ يذا امتم  ػر ال  ػـخ بػي امتزخ ػر /ف إثبػًت ةًمػ  امزخىػ  سػف يػذه 

 ٓامخىم  ال ُ ةد ب ً ً  ىخير ً  سف ب ً ًت ع د امزخاج 
 ٖٖٔػ  ٖٙػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ ٗ ٜ*    ض 
 ٖٓٛػ  ٛٚٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٕٔ ٛ*    ض 
  ٙٚٔػ  ٖٙػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٖ ٜ*    ض 

خس دض سً ت دـ مف امب ًف امذض مض ؼ امم اإل بًؿ سةػؿ امتػداعم ػ بوػرض اضػًاتي         
بةد تةر ر بىبي ػ ال ةد تزخ را  ام ذمؾ امسةرر ػ / ػي ب ػًف غ ػر ىػخيرض ت ػ خمػـ خمػف  ترتػب 

  سثىػي نً خ ػً  ت ػ عى ػي ضػرر مىسػدعم بػًمة خؽ امسد  ػ  ت ػ / ػي  تضػسف انػرارا  بػًدرا  سسػف ال
/ف ةى تػػي نًبػػرة عىػػم سػػف  سػػب إم ػػي خيػػخ امسػػًوؽ تػػًمم اى سػػت مػػي   ػػ  ةى ػػ  عى ػػي ػ خبًم

 ٓامذض  ةسؿ مد ي          
مسً بًنم ب ً ًت اإل بػًؿ امىخير ػ  اىػـ  ىة مػً مض تزخ ػر مخ تةػد ؿ مخ تم  ػر ػ خممػذا         

خال بًم سب  مىوًعؿ ا/بىم مخ ام ػر ؾ  ظؿ امسةرر بة ةً خبًمتًمم ا  ىر س  خال ع ًب س
) امطًعف ( /ف امخانة  برستمً غ ر س ثس  نً خ ً  خند ا ةسر ع مً خبؼ امتىر ـ كسػً سػىؼ 

اػػم تك  ػػؼ امخانةػػ  امسطرخةػػ  مطػػأ مدض بػػي امػػم تخن ػػع أ امب ػػًف ت ػ خ كػػخف امةكػػـ خنػػد ممطػػ
  ضػي كسػً سػىؼ امب ػًف  ع خب  ضد امطًعف عف اةؿ غ ر سىـر نً خ ً  خيخ سً  ة بي خ خىب

ٓ 
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 : ـ ٚاظزمس لؼبء إٌمغ ػٍٝ أْ
" امداًع امسسطخر ام سذكرة سبرح مىستمـ بت د سمً يخ تتس  مىداًع ام وخض امسبػدض          

بىىس  امسرااة  مخ يػخ بػد ؿ ع ػي إف مػـ  كػف نػد مبػدض ا مػً ػ خمػي مف  ضػس مً سػً  ةػف مػي سػف 
خىػػي امػػداًع امىخير ػػ  ػ خعىػػم امسةكسػػ  مف تسةػػص طىبػػًت  امتة  ػػؽ امس تىػػ  اػػم امػػدعخض خم

ذمػػؾ امػػداًع خت ػػخؿ كىستمػػً ا ػػػي سػػًداـ      سػػف  ػػأ ي مػػخ بػػػ  مف  تم ػػر بػػي خىػػي امػػرمض اػػػم 
امدعخض اإذا نةد امةكـ عف سخاىم  ذمؾ امداًع كػًف س ػخبً  ب بػخر  ة بػي خ خىػب   ضػي   "  

ٓ 
 ؽ ٖٗ ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٖٓ*    ض 
 ؽ ٜ٘ ٖٖٔػ  طةف  ٜٔٔػ  ٕٗػ  ٕٗػ س ٜٜٔٔ ٔ ٜٔ*    ض  
 ؽ ٖٗ ٛٛٚػ  طةف  ٕٕٛٔػ  ٜٕٗػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٙٔ*    ض  

 : ـ لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت:  ثبٌثًب 
ا د تسسؾ امطًعف كذمؾ ام داًعي امسكتػخب بسذكرتػي امسرا ػ  بػً/خراؽ بضػرخرة خنػؼ        

 ٛٔٗىػ   ام زيػ  )  ٜٚمسػ    ٛٛٗٛاػم امى ةػ  رنػـ امدعخض امسطرخة  ةتم  وبؿ  مًو ػً  
ى   س  رؽ ام ًيرة ( خامس دـ ا مً اإل بًؿ امسطةخف عى ػي بػًمتزخ ر سػف امطػًعف  ٜٛمس   

كػدم ؿ عىػم تمًمبػي خسػداده ن سػ  ام ػ ؾ سةػؿ اإلتمػًـ اػم تىػؾ امى ةػ  ت ػ خامػذض مػـ  وبػؿ 
بإدا تػي ت ػ عػػف إبػػداره ذمػػؾ بةػد اػػم امطةػػف بػًم  ض امس ػػًـ س ػػي عىػم امةكػػـ امبػػًدر ضػػده 

اػم امى ةػ  امسًثىػ  عىػم نضػًل  خنًبػؿ مىسػةب ت ػ إذ  تخنػؼ اموبػؿ ام ػ ؾ دخف ربػ د نػًوـ
امسةكس  ام  أف بة  مخ ثبػخت تزخ ػر اإل بػًؿ امسػذكخر خامس ػدـ اػم امى ةػ  سػًمو  امػذكر 

ًعف عف خامتم ال زامت سطرخة  مسًـ سةكس  ام  ض ت ػ خمـ  وبؿ ام امطةف امس دـ سف امط
  ٓامةكـ امبًدر ا مً  بةد 

خ/ف بة  مخ ثبخت تزخ ر اإل بًؿ امسذكخر يم سسأم  س ترك  ب ف امى ةت ف ا/خمم       
 ٓسةؿ امتداعم خامثً    امى ة  امتم التزاؿ سطرخة  مسًـ سةكس  ام  ض سًمو  امب ًف 

ً  مىسػًدة        امػدعخض امسًثىػ  سةػػؿ اىػرالات ى ًو ػ  اأ ػي  تةػ ف خنػؼ  ٕٕٕخعىػم ذمػؾ خطب ػ
امتداعم ةتم   وبػؿ  مًو ػً خبةكػـ بػًت اػم امثً  ػ  ػ سػًداـ اموبػؿ اػم إةػديسً  تخنػؼ عىػم 
اموبػػؿ اػػم ا/مػػرض ػ خمطرةػػت امسةكسػػ  ذمػػؾ امػػداًع  ب خممػػً إ مػػً تطسػػوف امػػم مف امبػػخرة 
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امضػػخو   مإل بػػػًؿ امسطةػػػخف عى ػػي بػػػًمتزخ ر يػػػم بػػذاتمً  امخرنػػػ  امس دسػػػ  اػػم امى ةػػػ  سػػػًمو  
امب ًف خامس دس  سف خك ؿ امطًعف كدم ؿ عىم سداده  ن س  ام  ؾ سةؿ اإلتمًـ ا مػً ػ خيػخ رد 
غ ػػػر سػػػًو  ال  خاىػػػي داػػػًع امطػػػًعف امسػػػًمؼ امػػػذكر خامػػػذض نبػػػد س ػػػي إ تظػػػًر اموبػػػؿ مةػػػ ف 

س  ػػرؽ ام ػػًيرة ت ػ / ػػي ستػػم  ٜٛمسػػ    ٛٔٗبػػدخر ةكػػـ  مػػًوم بػػًت اػػم امى ةػػ  رنػػـ 
ةػػػؿ امطةػػف بػػػًمتزخ ر امس ػػػدـ اػػػم امى ةتػػ ف ت ػ ا/خمػػػم سةػػػؿ اعتػػدت امسةكسػػػ  بًال بػػػًؿ س

امتػداعم  اػم امػدعخض امسًثىػ  ت ػ خامثً  ػ  امى ةػ  امسطرخةػ  مسػًـ سةكسػ  امػ  ض ت ػ خنضػت 
ببةتي ت ػ  اأف يذا ام ضًل  ةخؿ دخف امةكـ بتزخ ػره بةػد ذمػؾ ت ػ مسػً اػم ذمػؾ سػف سمًموػ  

 ضم ا ي خامذض  تستع بمً ذمؾ امةكـ عس  بًمسًدة مةى   امةكـ ام مًوم امبًت خنخة ا/سر امس
إىرالات ى ًو   ػ بسً ال ب  سةي /   سةكس  ممرض مف ت ضػم بتزخ ػر ذات اال بػًؿ  ٗ٘ٗ

 ٓامسةكـخ ببة ي خعدـ تزخ ره بةكـ بًت كسً سىؼ امب ًف 
خيػػخ سًكػػًف  تةػػ ف سةػػي عىػػم امسةكسػػ  ا/سػػتىًب  امػػم طىػػب امػػداًع خنػػؼ امػػدعخض           

مسًثى  مة ف اموبؿ  ام امى ة  سًمو  امذكر خامطةف امسطرخح مسًـ سةكس  امػ  ض ت ػ عىػم ا
ت ػػد ر بػػأف إ  ػػًؼ امػػدعخض امى ًو ػػ  اػػم يػػذه امةًمػػ  مسػػر خىػػخبم خستةىػػؽ بًم ظػػًـ امةػػًـ خعىػػم 
امسةكس  مف ت ضم بي خمخ سف تى ًل  وسمً سًداست ع ًبره ند تة  ت مسًسمً كسً يخ امةػًؿ 

ذ مًموػت   يػذه ام ظػر اػإف ةكسمػً  كػخف سة بػً  ام امداع امذ ض تسسؾ بػي امػداًع بسذكرتػيت ػ خاه
  ٓام تطب ؽ ام ً خف  خاىب ام  ض م بخر تسب بي اض  عسً  ًبي سف مطأ

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
 ًو ػ  ممػرض  تةػتـ عىػم "  تخنؼ امةكـ ام امدعخض عىػم  ت ىػ  اموبػؿ اػم دعػخض ى        
اىػػرالات ى ًو ػػ  ت ػ اػػًذا مػػـ  ةػػرض امةكػػـ مػػداًع  ًٕٕٕ عسػػ  بًمسػػًدة مف تخنومػػ امسةكسػػ 

امطػػًعف اػػم يػػذا ام ػػأف      رغػػـ م ػػي خارد بداًعػػي امسكتػػخب امسراػػؽ بسىػػؼ امػػدعخض اأبػػب  
بذمؾ خانةً  سسطخرا  نًوسً  سطرخةً         عىم امسةكس  ع د  ظر امدعخض ػ اإف امتوًت امةكـ 

  ٓسً  خىب   ضي عف امداًع   ؼ امذكر  ة بي ب
 ؽ ٖ٘ ٕٙٙٗػ طةف  ٕٓٚػ   ٗ٘ٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٓٔ ٖٔ*    ض 
 ؽ ٛ٘ ٚٓٛٚػ طةف  ٛٛٔػ  ٖٕػ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ ٔ ٜٕ*    ض 
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 : ـ لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت:    زاثؼبً 
/خراؽ بػػأف اإل بػػًؿ ا ػػد تسسػػؾ امػػداًع عػػف امطػػًعف كػػذمؾ بسػػذكرة داًعػػي امسرا ػػ  بػػً        

 ػي تزخ ػر بًإلضػًا  بةػد تةر ػره ت ػ خاف امةبػًرات امػخاردة بػي خامتػم تتةىػؽ مػـ  ىةسةؿ امتداعم 
خ بػًنم متسػى سي بػدخره إمػم امسػدعم امسػد م يػ        بأف سبى  ا/موم ى  ي امخارد بػي خامسسػىـ 

نػػد ُكتػػب ةػػًؿ تةر ػػره ت ػ بسػػً سػػ داه مف مموػػًظ اإل بػػًؿ خعبًراتػػي ػ   ٕٓٚٓٙٓ٘ام ػػ ؾ رنػػـ 
سةػرر بػىب اإل بػًؿ امسػذكخر          ىمػً اػم خنػت خاةػد ت ػ خمف ىس ةمػً نػد ُةػررت بأكس

ختىػػؾ امةبػػًرة ا/م ػػرة مػػـ  ىتػػـز امبػػدؽ اػػم نخمػػي ع ػػدسً إدعػػم إضػػًاتمً إمػػم ب ً ػػًت امبػػىب 
 ٓبتةر ض سف امطًعف 

خطىب امػداًع إةًمػ  ا/سػر إمػم ايػؿ اممبػرة سػف مبػرال نسػـ مبةػًث امتز  ػؼ خامتزخ ػر         
عم ت ػ م  خمػػخا كىسػػتمـ اػػم يػػذا ام ػػأف ت ػ مب ػػًف سػػً إذا كً ػػت عبػػًرات بسبػػىة  امطػػب ام ػػر 

اإل بًؿ امسذكخر ند ُةررت ىس ةمً ام خنت خاةد ت ػ مـ مف امةبًرة امس ًر إم مً سضًا  إم ي 
اػم خنػت الةػؽ ت ػ كسػً إدعػم سةرريػً خبةػد عػًـ كًسػؿ سػف تةر ػر ب ً ػًت امبػىب كسػً ىػًل 

 ٓبأنخامي 
ػ خعىػم إستػداد سراةػؿ       سػ  ذمػؾ امػداًع ب خممػً : " إف سػف  ػدعم خمطرةػت امسةك        

امػػدعخض منػػر ب  ًسػػي بتزخ ػػر امسةػػرر سةػػؿ امتػػداعم بتةػػر ض سػػف امسػػتمـ ) امطػػًعف ( خذمػػؾ 
عىم ام ةخ امثًبت بًإلنرار امبػًدر س ػي )؟!( خكػذمؾ سػف منخامػي بًمتة   ػًت )؟!( ا/سػر امػذض 

مب ػػػر )؟!( سػػػ سً م ػػػي ال اػػػرؽ بػػػ ف مف  كػػػخف تزخ ػػػر  تػػػرض سةػػػي امسةكسػػػ  ا ػػػي ال داعػػػم م ػػػدب
اإل بػػًؿ نػػد ةػػدث س ػػذ عػػًـ مخ منػػؿ مخ مكثػػرت ػ طًمسػػً   مف امػػدعخض امةسخس ػػ  مػػـ ت  ضػػم 
بسضػم امسػدة ت ػ خت ضػم امسةكسػ  بػراض طىػب امسػتمـ  ػدب مب ػر متة  ػؽ امتزخ ػر مىخنػخؼ 

 ٓعىم خنت ةدخث اإلضًا  )؟!(  " 
ا سػػػً ت ػػدـ ال  بػػى  ردا  عىػػم امػػػداًع امسػػًمؼ امػػذكر خال  سػػػخغ خسػػً اخردتػػي امسةكسػػ          

إطراةػػي ػ /ف ب ػػًف امخنػػت امػػذض ُةػػررت ا ػػي امةبػػًرة سةػػؿ امطةػػف بػػًمتزخ ر بًإلضػػًا  مسػػر 
ىخيرض خا م خال  ػؾ ت ػ / ػي ستػم ثبػت م مػً ُةػررت اػم خنػت سةًبػر مكتًبػ  ب ً ػًت بػىب 

إذ  كػخف   اػم يػػذه امةًمػ  سطًب ػً  مىة   ػػ  اإل بػًؿ اإ ػي ال  كػخف اػػم ا/سػر ثسػ  ىر سػ  ت ػ 
خم س ا ي سً  مًمومً ت ػ خال  كخف ا/سر س ثسً  /ف امتزخ ر كذب سكتخب ت ػ استم كًف امب ًف 
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مـ  كف  رر ي ً إمم إضًا  ب ًف مىسةر بة ةً  إ ةدست امىر س  سف مسًسمً ت ػ خ ست د امتزخ 
  خبتةػر ض سػف امطػًعف مخ اػم خنػت الةػؽ سدخ ً  بػي ع ػد تةر ػر بػىبي بسػً ال  توػؽ خامة   ػ
 ًٓه مخ سخاا تي ػمتةر ره  خعىم  ةخ س سخب مسةرره خدخف رض

خممذا بًت سف امستة ف ةتسً  ب ػًف امخنػت امػذض ُةػررت ا ػي تىػؾ امةبػًرة امس ةػم عى مػً         
اسػر ال بًإلضًا  مب ًف سً إذا كًف تةر ريً سةًبرا  مخ الة ػً  متةر ػر ب ً ػًت امبػىب ت ػ خيػخ 

بأ ػػي ةرريػػً         ىػػدض ا ػػي نػػخؿ امسةكسػػ  بإطسو ً مػػً /نػػخاؿ سةػػرر تىػػؾ امةبػػًرة امسػػدعخ   
 ٓبةد عًـ سف تةر ر بىب اإل بًؿ ب ًل عىم طىب امطًعف 

/ف منخاؿ اموًعؿ امسذكخر ػ خمخ م ػي ةسػف ام  ػ  ػ إال  م مػً بػذاتمً سةػؿ ام ةػم بًمكػذب         
ػ خبًمتًمم ا  تغبى  س دا  إلطراح داًع امطًعف امسًمؼ امذكر مسً  خسىًخزة امة     خامخانع  ت

 ٓ  طخض عى ي يذا امرد سف سبًدرة مىسطىخب خعىم امداًع 
ذ كًف سً ت دـ خكً ت امسسػأم  امتػم تسسػؾ بمػً امػداًع اػم يػذا امبػدد سػف ا/سػخر           خاه

ب وسػمً ا مػً ت ػ خ تةػ ف عى مػً  امو    اممًمب  امتم ال تستط ع امسةكس  مف ت ؽ طر  مً إم مػً
مف تسػتة ف اػػم ةكسمػً بأيػػؿ اممبػرة خاموػػف سػف مبػػرال نسػـ مبةػػًث امتز  ػؼ خامتزخ ػػر ت ػ  ا ػػد 
كًف عى مػً إذف مف تسػتى ب مطىػب امػداًع امسػًمؼ امػذكر إسػتى ل مىة   ػ  خيدا ػ  مىبػخاب ػ 

ىػي امػرمض اػم امػدعخض خ/ف تة   ي سسكف خم س سستة    / ػي داػًع ىػخيرض  تم ػر بػي ةتسػً  خ 
إذ  تخنؼ عىم ثبختي إ ةداـ امىر سػ  كى ػ  متمىػؼ ركػف سمًموػ  امة   ػ  ت ػ خيػخ س ػًط امتىػر ـ 
خامة ًب ام امتزخ ر بًمسةررات مًب  بًإلضًا  ت ػ خامتم تكخف الة   مكتًب  بىب امسةػرر 

 ٓخم ست ام خنت سةًبر متةر ره 
ي بأف امدعخض امى ًو ػ  نػد إ  ضػت عػف امخانةػ  يذا إمم مف امطًعف مـ  زعـ ام داًع        

امسطرخة  بسضم امسدة ةتم  ست  ـ رد امسةكس  عىم ذمػؾ امػداًع بأ ػي ال ىػدخض سػف تة   ػي 
مػً بػًمتزخ ر طًمسً م مً مـ ت  ضم بًمت ًدـ ت ػ بؿ نًـ داًعي مسًسً  عىم مف امةبػًرة امس ةػم عى 

ػ خمػـ تكػف سةػررة اػم خنػت الةػؽ  مخنػت تةر ػر عبػًرات امبػىب ت ُةػررت اػم خنػت سةًبػر
 ٓام إنراراتي        متةر ره ت ػ خبةد سضم عًـ كًسؿ كسً زعـ امسدعخ   

خممػػػذا بػػػًت تة  ػػػؽ امػػػداًع امسػػػًمؼ امػػػذكر مسػػػرا  ىخير ػػػً  خةًسػػػسً  متةى ػػػي بأةػػػد مركػػػًف         
تمىوػي ت ةػدـ  ىر س  امتزخ ر ا/سًس   خامتم ال ن ًـ ممً بدخ مً خيػخ ركػف تم  ػر امة   ػ  ػ خسػع

امىر س  كى   كسً سىؼ امب ًف ػ خعىم يذا اإف امسةكس  تكخف ند امطأت ام امـ س دض داًع 
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امطًعف خسراده خممذا كًف مطأيً ام ام ت ى  امتم إ تمت إم مً خامتم ىًل برديً سًمؼ امب ػًف 
بسػػً بسػػً  بػػـ ةكسمػػً بًم بػػخر اػػم امتسػػب ب اضػػ   عػػف اموسػػًد اػػم اإلسػػتدالؿ خيػػخ سػػً  ة بػػي 

 ٓ ستخىب   ضي 
 

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
" إذا كػػًف ا/بػػؿ مف امسةكسػػ  ممػػً كًسػػؿ امسػػىط  اػػم  ت ػػد ر ام ػػخة امتدم ىػػ  مة ًبػػػر        

امدعخض امسطرخة  عىم بسًط امبةث إال  مف يذا س رخط بأف تكخف امسسأم  امسطرخة  م ست 
ب وسمً مف ت ؽ طر  مً إلبدال امرمض ا مً خامتم ال تستط ع امسةكس   سف امسسًوؿ امو    امبةت 

 "ٓ 
 ؽٖٗ ٖٕٔػ طةف  ٔ٘ٗػ  ٕٜػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٗ ٔ*    ض 
 ٕٕٓٔػ  ٜٕٛػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٕٔ ٖ*    ض 

 : ـ ٚلؼذ ورٌه ثأٔٗ
"  ال  ىخز مىسةكس  مف تةؿ  وسمً سةؿ اممب ر امو م ام سسأم  ا    خعىم امسةكس         

 ٓيرض عف طر ؽ امسمتص ا  ً  " مف ُتة ؽ امداًع امو م امىخ 
 ٜٚٔػ  ٜٚٔػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ ٕٔ ٜٔ*    ض 

 : ـ خطأ آخس فٝ رطجيك اٌمبْٔٛ:    خبِعبً 
ذمؾ مف امسةكس  مـ تةرض مسػً يػخ ظػًير سػف سطًمةػ  امبػخرة امضػخو   مىسةػرر            

ا ػ  امطػًعف امسطةخف عى ي بًمتزخ ر ػ خامتم ممذت بمً امسةكس  خعخمت عى مً اػم نضػًومً بإد
ػػ اف امةبػًرة سةػػؿ امطةػف ظػًيرة اإلضػػًا  سػخال اػػم خنػت سةًبػر مكتًبػػ  بػىب اإل بػػًؿ مخ 
الةػػؽ عىػػم كتًبتػػي بة ػػث ال  سكػػف مف  مػػدع بًإلضػػًا  مةػػد ػ خسػػف ثػػـ اػػ  ضػػرر  سكػػف مف 
 تة ؽ سف إضًاتمً بسً ت ةدـ سةي ىر س  امتزخ ر متمىؼ مةػد مركً مػً امىخير ػ  خيػخ امضػرر 

ٓ 
ف  ترتػب عى ػي ضػرر ف امتزخ ر ػ عىم ارض ثبختي ػ ستػم كػًف ظػًيرا  خسوضػخةً  اىػ/        
ام يذه امةًم  سىردا  عف كؿ ن س  نً خ    خال   طخض عىم عبث سػف  ػأ ي امسسػًس / ي ُ ةد 

 ٓبةؽ مخ سبىة  
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 : ـ ِٚٓ ادلعزمس ػٍيٗ فمًٙب ٚلؼبء أٔٗ
ام ً خ  ػ  خ  وػم ع ػي اػم بػخرة نًطةػ   "  إذا تةرض امسةرر مسبب  و ػده تسًسػً  ن ستػي       

مف  كخف س ررا  مةؽ اخ س دا  مةسً   سبىة  اإف امةبث امذض  ستد إم ي  ستة ؿ مف    أ ع ي 
 ٓضرر " 

 
"  / ي ال  تبػخر اف  كػخف سػف  ػأ ي امسسػًس بةػؽ مخ سبػىة  خسػف تطب  ػًت يػذه         

ال  سكػف مف   مػدع بػي مةػد اػ   تبػخر ام ًعدة  م ي إذا كًف امتزخ ر ظًيرا  خسوضخةً  بة ث 
 ٓمف   ـخ بي ضرر " 
 ؽ ٘٘ ٙٓ٘٘ػ طةف  ٖٙٔػ  ٖٗػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔ ٜٕ*    ض 
 ٖٕٓػ  ٗ٘ٔػ  ٖػ سج ام خاعد ام ً خ    ىػ  ٖٖٜٔ ٔٔ ٖٔ*    ض 

  ٜٚٛٔطبةي  ٕٕ٘*   رح امة خبًت ام سـ اممًص مىدكتخر    ى ب ةس م ص 
ت وطف إمم ظمخر إضًا  تىؾ امةبًرة إمم بىب اإل بًؿ ت ػ خكًف عىم امسةكس  مف          

بة ث ال تموم عىم مةد ت ػ ختةسؿ خمخ سف تى ًل  وسمً ا/ثر ام ً خ م امسترتب عىم ذمػؾ ت ػ 
خيخ إ ةداـ ركف امضرر ام ىر س  امتزخ ر خاإل تراؾ ا مً امس سخب  مىطًعف خام ضًل ببرالتػي 

 خ  ػػ  امسػػد ده امسػػًمؼ ب ً مػػً خمسػػً  ورضػػي عى ػػي خاىبمػػً اػػم سسػػً ُ سػػب إم ػػي ممػػذا  بًمسبػػًدئ ام ً
ذ مسسػكت عػف ذمػؾ اػإف ةكسمػً  كػخف  تة  ؽ امدم ؿ ب وسمً دخف ةًىػ  إمػم طىػب اممبػـخ خاه

 ٓسة بً  ستة ف ام  ض 
مسػػً يػػخ س ػػرر بػػػأف تة  ػػؽ ا/دمػػ  اػػم امسػػخاد امى ًو ػػ  يػػخ خاىػػب امسةكسػػ  اػػم امس ػػًـ         

      ٓ كخف ذمؾ ريف س  و  امستمـ مخ امسدااع ع ي ا/خؿ خال  ب  بةًؿ مف 
 ؽ ٙ٘ ٕٕٕٛػ طةف  ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٓٔ ٜ*    ض 

كسػػػً امطػػػأت امسةكسػػػ  امتػػػم مبػػػدرت امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي إذ نبىػػػت امػػػدعخض امسد  ػػػ         
( رغػـ م ػي غ ػر سضػرخر سبً ػرة         خنضت بتةخ ض س نت مىسدعم بػًمة خؽ امسد  ػ  ) 

 ٓامىر س  امس سخب  مىطًعف عىم ارض مف ي ًؾ ثس  ىر س  ام امخانة  امسس دة إم ي  عف
      /ف اإلنرار امخارد بًإل بًؿ سةؿ اإلتمًـ م س ةى  إال  عىم امسخنع عى ي خيخ         

 ت ػ  خبًمتػًمم امػخ خةػده امسضػرخر خيخ امذض  سب إم ي اإلنرار بًمةبًرة سةػؿ امطةػف بػًمتزخ ر
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امخانة  عىم ارض ا مً ُت كؿ مطػأ  خىػب سسػوخم   اًعىػي امتةػخ ض ت ػ اسػً امسػدعم سف تىؾ 
امخ م س امسضرخر سبً رة عف ذمؾ اموةؿ عىم اموػرض ا ػي  تضػسف ىر سػ           امسد م 

ٓ 
خسف امس رر ام يذا امبدد ا ػي ُ  ػترط م بػخؿ امػدعخض امسد  ػ  اسػًـ امسةػًكـ امى ًو ػ          

طىخب امتةخ ض ع ي  ً ػوً  سبً ػرة عػف اموةػؿ امسكػخف مىىر سػ  امسراخعػ  مف  كخف امضرر امس
بمػػً امػػدعخض امى ًو ػػ  ػ اسػػً إذا كػػًف  ً ػػوً  عػػف اةػػؿ  مػػر اػػ  تبػػ  امسطًمبػػ  بتةخ ضػػي اسػػًـ 

 ٓامسةًكـ امى ًو   
خ/ف ا/بػػؿ اػػم دعػػًخض امة ػػخؽ امسد  ػػ  مف ُتراػػع إمػػم امسةػػًكـ امسد  ػػ  ت ػ خمبػػًح         
سػػتث ًل راةمػػً إمػػم امسةكسػػ  امى ًو ػػ  ستػػم كً ػػت تًبةػػ  مىػػدعخض امى ًو ػػ  خكػػًف امةػػؽ ام ػػً خف إ

 ًٓ امدعخض امى ًو   ػامسدعم بي  ً وً  عف ضرر خنع مىسدعم عى ي عف امىر س  امسراخع  بم
اإذا مـ  كف امضرر امػذض مةػؽ بػي  ً ػوً  عػف يػذه امىر سػ  ت ػأخ كػًف مسًسػي س ًزعػ          

 ًو ػػ  ا مػػً سػػف بػػًدئ ا/سػػر ت ػ سػػ طت تىػػؾ اإلبًةػػ  خزاؿ سةمػػً إمتبػػًص سد  ػػ  ال  ػػبم  ى
 ٓامسةكس  امى ًو   ب ظر امدعخض امسد    

ذ كػًف سػً ت ػدـ  ت ػ اإ ػي كػًف  تةػ ف عىػم امسةكسػ  امتػم مبػدرت امةكػـ امسطةػخف          خاه
ةػػؿ ا ػػي ت ػ خنػػد ثبػػت مف امسػػدعم امسػػد م امسػػذكخر مػػـ  ىة ػػي ضػػرر سبً ػػر  ت ىػػ  اموةػػؿ س

امتىر ـ امسػدعم خنخعػي سػف امطػًعف ػ مف ت ضػم بةػدـ إمتبًبػمً ب ظػر امػدعخض امسد  ػ  ت ػ 
ذ مًمؼ امةكـ امطة ف يذا ام ظر اإ ي  كػخف خنػد ممطػأ اػم تطب ػؽ ام ػً خف خ ضػةم ىػد را   خاه

 ٓبًم  ض خاإلعًدة 
 ٜٛٙػ  ٗٛٔػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ ٕٔ ٕٚ*    ض 
  ٕ٘ٔػ  ٖٚػ  ٘ػ س  ٜٗ٘ٔ ٔ ٘*    ض 

 خسً بةديً  ٕٓٛص  ٜٚٛٔرح اإلىرالات مىدكتخر  ى ب ةس م ط *   
 

 ٚػٓ طٍت ٚلف اٌزٕفيــــر
اإ ػػي مسػػً كػػًف اإلسػػتسرار اػػم ت و ػػذ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي ضػػد امطػػًعف سػػف  ػػأ ي مف         

 رتب مضرارا  ىس س  ال  سكف سداركتمً ػ بسً  ةؽ مي طىب خنؼ ت و ذه س نتً  ر ثسً  وبؿ ام 
 ٓيذا امطةف 
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 ذلـــــرٖ األظجــــــبة
 ىػػتسس امطػػًعف سػػف سةكسػػػ  امػػ  ض ا/سػػر بخنػػؼ ت و ػػػذ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي س نتػػػً          

 ٓر ثسً  وبؿ  ام يذا امطةف  
 : ـ   ٚاحلىُ

 ٓب بخؿ امطةف  ك      :   أٚالً  
ـــب خاػػػم امسخضػػػخع بػػػ  ض امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي بكًسػػػؿ مىزاوػػػي خاإلةًمػػػ  سػػػع إمػػػزاـ    :   ثبٔي

 ٓمسطةخف ضده ) امسدعم امسد م (  بًمسبرخاًت امسد    خاتةًب امسةًسًه ا
                                                          

 زجبئٝ ػطيخ / احملبِٝ                                                                
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 إػداد ِعىٓ
 ٚرٙيئزٗ ٌٍؼت اٌمّبز

 ـــــــــــــــــــ
 

 جٕح ِظس اجلديدح ـ  42349/499اٌمؼيخ 
 جٕح ِعزأٔف ِظس اجلديدح 3222/ 66

 
 ق 38211/12اٌطؼٓ ثبٌٕمغ زلُ 
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 حمىّخ إٌمغ
 اٌدائسح اجلٕبئيخ

 
 ِروــــــسح

 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ
 

 ) سةكـخ ضده (                                    ادلمدَ ِٓ   :
خسخط ػػي امسمتػػًر سكتػػب ا/سػػتًذ  سةسػػد رىػػًوم عط ػػي  ػ  خ ػػمرتي رىػػًوم                

 ػًرع  ػر ؼ بً ػً   ٕٙ ػًرع طىةػت ةػرب ت  ٘ٗعط ي  ػ  امسةًسم بًم  ض ػ 
 ٓػ ام ًيرة 

 ػ  ام  ًب  امةًس     ٔ  :ػـــــــد   
سػف سةكسػ  سبػر امىد ػدة مىىػ   امسسػتأ و    ٕٓٓٓ ٕ ٗٔ:  امبػًدر اػم   فٝ احلىــــُ

مسػػ    ٙٙىػػ   سبػػر امىد ػػدة )  ٜٜٜٔمسػػ    ٜٕٔٓٔرنػػـ  اػػم ام ضػػ  
ىػػػػػػ   سسػػػػػػتأ ؼ سبػػػػػػر امىد ػػػػػػدة ( خام ًضػػػػػػم ةضػػػػػػخر ً  ب بػػػػػػخؿ   ٕٓٓٓ

اإلستو ًؼ  ك   خاػم امسخضػخع بتةػد ؿ امةكػـ امسسػتأ ؼ خاإلكتوػًل بةػبس 
خامسبػًدرة ػ ت خكً ػت سةكسػ   امسػتمـ  ػمرا  سػع ام ػمؿ ختمر سػي ممػؼ ى  ػي

ػ ةضػخر ً  بسةًنبػ  امطػًعف  ٜٜٙٔ ٔٔ ٙٔمخؿ درىػ  نػد نضػت بىىسػ  
بػػػًمةبس ث ثػػػ  م ػػػمر سػػػع ام ػػػمؿ خغراسػػػ  ممػػػؼ ى  ػػػي خكوًمػػػ  سػػػًوتم ى  ػػػي 

 ٓخببرالة امستمس  امثً    سسً ُ سب إم مً 
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 اٌٛلبئـــــــغ
إمم سةكس  امى   بخبؼ          ( ٕ)        ( ٔمةًمت ام  ًب  امةًس  امستمس ف : )      

بػػػداورة سبػػػر امىد ػػػدة     معػػػدا سسػػػك مسًخنًسً بتم وتػػػي مػػػدمخؿ  ٜٜٜٔ ٙ ٚٔم مسػػػً اػػػم  ػػػـخ 
 ٓع خبًت  ٕٕ٘ام ًس مسسًرس  ممةًب ام سًر    ا/سر امسةًنب عى ي بس تضم امسًدة  

 ؿ نضػػػػػت سةكسػػػػػ  مخؿ درىػػػػػ  ةضػػػػػخر ً  بسةًنبػػػػػ  امسػػػػػتمـ ا/خ  ٜٜٜٔ ٔٔ ٙخبىىسػػػػػ        
) امطػػػػًعف (   بػػػػًمةبس ث ثػػػػ  م ػػػػمر سػػػػع ام ػػػػمؿ خغراسػػػػ  ممػػػػؼ ى  ػػػػي خكوًمػػػػ  سػػػػًوتم ى  ػػػػي 

 ٓخامسبًدرة خبرالة امستمس  امثً    سسً ُ سب إم مً 
نضػػت  ٕٓٓٓ ٕ ٗٔخطةػػف امطػػًعف عىػػم ذمػػؾ امةكػػـ بطر ػػؽ اإلسػػتو ًؼ خبىىسػػ          

سخضػػػخع بتةػػػػد ؿ امةكػػػػـ سةكسػػػ  امىػػػػ   امسسػػػتأ و  ةضػػػػخر ً  ب بػػػخؿ اإلسػػػػتو ًؼ  ػػػك   خاػػػػم ام
امسستأ ؼ خاإلكتوًل بةبس امطًعف  ػمرا  سػع ام ػمؿ خام وػًذ سػع تمر سػي ممػؼ ى  ػي خامسبػًدرة 

ٓ 
خمسػػػً كػػػًف امةكػػػـ ا/م ػػػر س ػػػخبً  بػػػًمبط ف ا ػػػد طةػػػف عى ػػػي امسةكػػػـخ ضػػػده امسػػػذكخر         

 ػػر امطةػػف بطر ػػؽ امػػ  ض    بخك ػػؿ ُ بػػ   تخك ىػػي ةػػؽ امت ر ػػر بػػًم  ض   ًبػػ   ع ػػي خسراػػؽ بت ر 
 ٓتتًبع   ًب   رؽ ام ًيرة امكى    ٕٕ٘خن د امطةف تةت رنـ  ٕٓٓٓ ٗ ٜخذمؾ بتًر   

 ٚٔٛزد فيّب يٍٝ أظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ        
  

 أظجـــــبة اٌطؼــــــٓ
 : اإلخالي حبك اٌدفبع:     أٚالً 

د خانةػػ  ىت مً إسػػتدعًل  ػمخ ذمػؾ مف داػًع امطػػًعف طًمػب مسػػًـ سةكسػ  امسخضػػخع بػدر         
             خ        خامػػػذ ف تخاىػػػدخا بسسػػػك ي خنػػػت سمًىستػػػي ختوت  ػػػي خيػػػـ : ػ  امضػػػبط 
 خ         خ        خ         خ       
خامسػػػبة  اُ/خؿ يػػػـ ام عبػػػخف امػػػذ ف كػػػً خا  سًرسػػػخف امىةػػػب دامػػػؿ ام ػػػ   عىػػػم سػػػب ؿ         

  امبػػدان  ام د سػػ  خا/م ػػر يػػخ امتسػػى   خيػػـ سػػف مبػػدنًل امطػػًعف خسةًراػػي ختربطػػي بمػػـ بػػى
سػػًو ي خذمػػؾ / مػػـ  ػػًيدخا خانةػػ  امضػػبط س ػػذ بػػدا تمً خنػػد مكػػدخا بًمتة   ػػًت م مػػـ  ةضػػرخف 
م    امطًعف بةكـ تىؾ امبدان  متسض   امخنػت خامتسػى   خيػـ سػف سمػف خسػف ست ًربػ  خمكػدخا 
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منخاممـ بًمىىس  خامتػم مف امطًعف ال  ترؾ سسك ي م تردد عى ي ام عبخف دخف تس  ز خممذا اإف 
 سسةمً ام ًضم /خؿ سرة مث ًل امسةًكسػ  ُتة  ػي عىػم تةػرؼ خىػي امةػؽ اػم امػدعخض ػ ب ػد مف 
امسةكس  راضت يذا امطىب خسضت اػم  ظػر امػدعخض خاموبػؿ ا مػً دخف سػسًعمـ نػخال  س مػً 

ةًىػػ  م مػػً إنت ةػػت بػػأنخاممـ بسةضػػر امضػػبط خبسػػً نػػًـ بًمػػدعخض سػػف مدمػػ  خممػػذا اإ مػػً م سػػت ب
 ٓإمم دعختمـ مىةضخر مسسًعمـ خسسًع منخاممـ بًمىىس  

خيخ إستدالؿ سة ب   طخض اخؽ نبخره عىم إم ؿ بةؽ امطًعف ام امداًع    /ف         
مبػػػخؿ امسةًكسػػػًت امى ًو ػػػ  تةتسػػػد مسًسػػػً  عىػػػم امتة   ػػػًت ام ػػػوخ   امتػػػم ُتىر مػػػً امسةكسػػػ  

امتمسػػ  مخ  و مػػً ثػػـ ُتكػػخف امسةكسػػ  ع  ػػدتمً بًمىسػػ  ختسػػسع سػػف م ممػػً ام ػػمخد سػػخال إلثبػػًت 
 ٓام امدعخض بةد إستظمًر كًا  ع ًبريً خاإلةًط  بمً عف ببر كًسؿ خبب رة  ًسى  

إىػػرالات ى ًو ػػ  عىػػم امسةكسػػ  اإلسػػتىًب   ٜٕٛخمػػذمؾ مخىػػب ام ػػً خف اػػم امسػػًدة           
ضػم اػم  ظػر امػدعخض إمم طىب امداًع سسًع ام مخد خال  ىخز ممً راض يػذا امطىػب مخ امس

دخف سػػسًعمـ إال  إذا ت ػػًزؿ امسػػتمـ عػػف سػػسًعمـ بػػراة   مخ ضػػس ً  خذمػػؾ تأك ػػدا  سػػف ام ػػًرع 
عىم ميس   يػذا اإلىػرال بإعتبػًره سػف مبػخؿ امسةًكسػ  امى ًو ػ  امتػم ت ػـخ عىػم ُمسػس عًدمػ  

د دخف نخاسمً سراعًة ة خؽ امداًع خةػؽ امسػتمـ اػم مف  ى ػم سةًكسػ  عًدمػ  بةػد سػسًع ام ػمخ 
مف تت  ػػد امسةكسػػ  اػػم ذمػػؾ بسػػً  ػػرد ب ًوسػػ  مدمػػ  امثبػػخت امس دسػػ      سػػف سػػىط  اإلتمػػًـ خيػػم 
ام  ًبػػػ  امةًسػػػ  /ف تىػػػؾ ام ًوسػػػ  ال ُتةبػػػر إال  عػػػف رمض تىػػػؾ امسػػػىط  خيػػػم مبػػػـ         اػػػم 
امػدعخض ػ خام ًضػم ُ كػخف ع  دتػي اػم امػدعخض ب ػًل  عىػم رم ػي اممػًص خع  دتػي ام مبػ   خال 

 ٓمي مف  ةتسد ام نضًوي عىم رمض  مر مسخاه   ىخز
خال سةػؿ مى ػػخؿ اػػم يػػذا امبػػدد بػػأف يػػ الل ام عبػػ ف م سػػخا سػػف  ػمخد اإلثبػػًت ػ /ف         

ةؽ امستمـ ام طىب سسًعمـ ال   تبر عىم  ػمخد اإلثبػًت اةسػب بػؿ   سػةب كػذمؾ عىػم 
 ٓ تمً  مخد امخانة  امذ ف عً  خيً مخ  سكف مف  كخ خا ند نًسخا بسةً 

يػػػذا إمػػػم مف سةكسػػػ  امدرىػػػ  ا/خمػػػم عى مػػػً مف تسػػػسع ام ػػػمخد امػػػذ ف تسسػػػؾ امػػػداًع         
بضرخرة سسًعمـ خيخ امةػًؿ اػم امػدعخض امسطرخةػ  ة ػث طًمػب امػداًع اػم سذكرتػي امس دسػ  
مسةكسػػ  مخؿ درىػػ  بضػػرخرة إسػػتدعًل ام ػػمخد امسػػذكخر ف مسػػسًع  ػػمًدتمـ مسػػًـ امسةكسػػ  نبػػؿ 

 ٓاموبؿ ا مً 
ثػػـ عػػًخد امتسسػػؾ بضػػرخرة سػػسًع  ػػمًدتمـ مسػػًـ امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   كسػػً يػػخ ثًبػػت         
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بسذكرتػػي امس دسػػػ  متىػػػؾ امسةكسػػ  كطىػػػب إةت ػػػًطم ىػػًـز اػػػم ةًمػػػ  إتىػػًه امسةكسػػػ  إمػػػم عػػػدـ 
اإلستىًب  إمم طىبي ا/بىم خيخ امةكـ بًمبرالة ب د مف امسةكسػ  مػـ تسػتىب إمػم يػذا امطىػب 

دخف سػػسًعمـ خعىىػػت راضػػمً بتىػػؾ ا/سػػبًب امسػػًمؼ ب ً مػػً خيػػخ  خسضػػت اػػم  ظػػر امػػدعخض
إىرال  تسـ بًمتةسؼ مسً   طخض عى ي سف مرخج عىم مبخؿ امسةًكسًت امى ًو   اض   عسػً 

 ٓ  طخض عى ي سف إم ؿ بةؽ امداًع 
خىػػػػد ر بًمػػػػذكر مف امسػػػػذكرة امتػػػػم  ت ػػػػدـ بمػػػػً امسػػػػتمـ مىسةكسػػػػ  مث ػػػػًل  ظػػػػر امػػػػدعخض         

 مً ُتةتبر سكسى  مداًعي امسخضخعم خىزلا  ال  تىزم س ي ت ػ خيم بػد ؿ ع ػي إف مػـ خبتبر   س
 كف ند مبدض داًعً  خبًمتًمم اسف ة ي مف  ضػس مً سػف امػداخع خمخىػي امػداًع خطىبػًت امتة  ػؽ 
سػً  ػراه الزسػػً  مداًعػي خعىػم امسةكسػػ  مف تسػتى ب متىػؾ امطىبػػًت سػً داسػت الزسػػ  مىوبػؿ اػػم 

 ٓامدعخض 
خال  ؾ مف طىب سسًع  مخد امخانة  ُ ةد ام س دس  تىؾ امطىبػًت خمػخ كػًف نػد ُمْبػدضغ         

ً  اػػم ةًمػػ  عػػدـ إسػػتىًب  امسةكسػػ  مىطىػػب ا/بػػىم  عىػػم خىػػي اإلةت ػػًط / ػػي ُ ةػػد طىبػػً  ىًزسػػ
ذ مػػـ تسػػتىب امسةكسػػ  ممػػذا امطىػػب خنضػػت اػػم امػػدعخض دخف سػػسًع  خيػػخ ام ضػػًل بػػًمبرالة  خاه
 ٓسمً  كخف سة بً  ُستة ف ام  ض خاإلعًدة ي الل ام مخد اإف ةك

خنػػد نضػػػت سةكسػػ  امػػػ  ض اػػم امةد ػػػد سػػف مةكًسمػػػً بأ ػػي : "  تةػػػ ف عىػػم امسةكسػػػ          
إىًب  امداًع امم طىبي سسًع  مخد امخانة  خمخ مـ  رد ممـ ذكر ام نًوس   مخد اإلثبػًت ت مخ 

سة ػم امكىسػ  ت ةتػم  ىتػـز بػإع  مـ   ـ امستمـ بإع  مـ ت / مـ ىس ةً  ال  ةدخف  مخد  وم ب
مف  توسػػػ  متة  ػػػؽ امخانةػػػ  خت بػػػ مً عىػػػم يػػػم امسػػػ ذ ا/م ػػػر امػػػذض  تةػػػ ف  ت خ/ف امسةكسػػػ 

امخىي امبة   ت غ ر س  ػدة اػم ذمػؾ بتبػرؼ ام  ًبػ  امةًسػ      ا سػً تثبتػي اػم نًوسػ   ػمخد 
سكػف مف  كخ ػخا عً  خيػً ت مخ   ام ػمخد امػذ ف عػً  خا امخانةػ  ت االثبًت ت اخ تس طي سػف مسػسًل

ال  إ توػػػت امىد ػػػ  اػػػم امسةًكسػػػ  خاه مىػػػؽ بػػػًب امػػػداًع اػػػم خىػػػي طًرن ػػػي ت     خيػػػخ سػػػً تأبػػػًه  خاه
ذ كػػػػًف ذمػػػػؾ ت خكػػػػًف امةكػػػػـ امسطةػػػػخف ا ػػػػي نػػػػد مغوػػػػؿ طىػػػػب امػػػػداًع             امةدامػػػػ  م ػػػػد اإلبػػػػًل   خاه

              ٓستخىب   ضي " ام يذا اممبخص ت اىـ ُ ىبي مخ  رد عى ي ت اإ ي  كخف سة بً  بسً  
 ٖٔٗػ  ٘ٛػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ ٖ ٕ*    ض  
 ٖ٘ٚػ  ٛ٘ٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٙ ٕٔ*    ض  
 ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔٔ ٔٔ*    ض  
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 ٜٜٚػ  ٜٚٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٔٔ ٖٕ*    ض  
 ٘ٗٓٔػ  ٜٔٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٔٔ ٕٙ*    ض  
 ٜٕ٘ػ  ٖٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ ٕ ٜ*    ض  

 : ـ ىّخ إٌمغ ثأْٚلؼذ حم
"  ا/بؿ ام ا/ةكًـ امى ًو   مف تُب ػم عىػم امتة  ػؽ ام ػوخض امػذض ُتىر ػي امسةكسػ          

 ٓبًمىىس  ختسسع ا ي ام سخاىم  امستمـ  مًدات ام مخد سً داـ سسًعمـ ُسسك ً   " 
 ؽٕ٘  ٕٙٙٗػ طةف  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔٔ ٔٔ*    ض 
 ؽٚٗمس    ٖٜٚػ طةف  ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٔ ٖٓ*    ض 
 ؽٖٗمس    ٛٓٔػ طةف  ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٖ ٕٙ*    ض 
 ؽٖٗمس    ٕ٘ٔػ طةف  ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٗ ٔ*    ض 

 : ـ وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
بػػػؿ امخاىػػػب داوسػػػً  مف " امتة   ػػػًت ا/خم ػػػ  ال تبػػػُى  مسًسػػػً  مف تُب ػػػم عى مػػػً ا/ةكػػػًـ         

 ٓٓعىم امتة  ؽ امذض ُتىر ي امسةكس  ب وسمً ام امىىس  " س امةكـ   س
 ٕٖػ  ٖ٘ػ  ٗػ سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ػ ىػ  ٖٖٜٔ ٔ ٔ*    ض 

 : ـ وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
"  سسًع ام ًيد ال  تةىػؽ بسػً مبػداه اػم امتة   ػًت بسػً  طػًبؽ غ ػره مخ  مػًمؼ غ ػره          

 ٓبد ي ام ىىس  امسةًكس  خ سع امداًع س ًن تي إظمًرا  مخىي امة     " سف ام مخد بؿ بسً  ُ 
 ؽٖٗمس    ٕٔٗػ طةف  ٜٙٙػ  ٗٗٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٙ ٖ*    ض 
  ٜٙٓٔػ  ٕٓٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٖٔ*    ض 

إمػػم إنت ًعمػً بػػرمض  مػػًمؼ  خ/ف إدالل يػ الل ام ػػمخد بػأنخاممـ مسػػًـ امسةكسػ  نػػد  ػ دض        
كً ت ند إنت ةت بي نبؿ مداومـ ام مًدة مسًسمً ػ خ/ ي ال  ىػخز مىسةكسػ  مف تسػبؽ  امذضامرمض 

إبدال امػرمض اػم نػخؿ مخ  ػمًدة نبػؿ سػسًعمً ػ خام ػخؿ بم ػر ذمػؾ ػ  وػرغ امسةًكسػ  سػف مبػخممً 
 ٓامبة ة  خ ىةىمً سىرد إىرال  كىم خيخ سً تتأذض س ي امةدام  م د اإل ذال 

ست ر عىم ذمؾ نضً        ل امػ  ض خنضػم بػأف : ػ " امةبػرة اػم امسةًكسػًت امى ًو ػ  م سػً خاه
تُب م عىم امتة   ًت امتم ُتىر مً امسةكس  ام امىىس  ػ خمف ةؽ امداًع امذض  تستع بي امستمـ 
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 ُٓ مخؿ مي إبدال  سً  غِةف مي سف طىبًت امتة  ؽ طًمسً مف بًب امسرااة  سً زاؿ سوتخةً  " 
و ًا   عى مً سسًع ام مخد امػذ ف كػًف  ىػب سػسًعمـ مسػًـ سةكسػ  خمف امسةكس  اإلست        

ةت ًط ػً  سػسًع  ػًيد اإلثبػًت  مخؿ درى  ػ خمف طىب امداًع ام متًـ سرااةتي امبرالة مبػى ً  ػ خاه
ً  تىتػـز بػي امسةكسػ  ستػم كً ػت امسةكسػ  مػـ ت تػي إمػم  مخ إىرال تة  ؽ ُسة ف ُ ةتبػر طىبػً  ىًزسػ

 ٓامبرالة " 
 ؽ ٘٘مس    ٜٙٔٔػ طةف  ٙٓٔٔػ  ٕٗٓػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٕٔ ٕٔ*    ض 
 ؽ ٖ٘مس    ٕٚٚٙػ طةف  ٖٕٔػ  ٗٗػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٕ ٕٛ*    ض 
 ؽ ٙٗمس    ٔ٘ٗػ طةف  ٜٔٙػ  ٘٘ٔػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٓٔ ٖ*    ض 
 ؽ ٙٗػ مس    ٜٕٛػ طةف  ٕ٘ػ  ٗػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٔ ٖ*    ض 
 ؽ ٖٗمس    ٛٛٚ ػ طةف ٕٕٛٔػ  ٜٕٗػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٙٔ*    ض 

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
" امػػػداًع امسكتػػػخب اػػػم سػػػذكرة سبػػػرح بمػػػً يػػػخ تتسػػػ  مىػػػداًع ام ػػػوخض امسبػػػدض بىىسػػػ          

ـ   كػخف مىسػتمـ مف ُ ضػس مً سػػً  امسرااةػ   مخ يػخ بػد ؿ ع ػي إف مػـ  كػف نػػد ُمبػدض ا مػً ػ خسػف ثػ
وخض مف ُ ضػػس مً سػػً  غِةػػف مػػي سػػف   ػػًل سػػف مخىػػي امػػداًع     بػػؿ مػػي إذا مػػـ  سػػب مً داًعػػي ام ػػ

 ٓطىبًت امتة  ؽ امُس تى  ام امدعخض خامستةى   بمً " 
 ؽٖٗ   ٛٛٚػ طةف  ٕٕٛٔػ ص  ٜٕٗػ رنـ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٙٔ  ض *  

 ؽٜ٘  ٖٖٔػ طةف  ٜٔٔػ ص  ٕٗػ رنـ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ ٔ ٜٕ*    ض 
 ؽٖٗ  ٕٔٗػ طةف  ٜٙٙػ ص  ٗٗٔػ رنـ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٙ ٖ*    ض 

 : اٌمظٛز فٝ اٌزعجيت ٚاٌفعبد فٝ اإلظزدالي:    يبً ثبٔ
ذمػػػؾ مف امػػػداًع عػػػف امطػػػػًعف تسسػػػؾ اػػػم داًعػػػي مسػػػػًـ سةكسػػػ  امسخضػػػخع بػػػػدرىت مً         

بػبط ف اإلذف بتوتػػ ش  ػ تي مةػػدـ ىد ػ  امتةر ػػًت امتػم ُب ػػم عى مػً خذمػػؾ بسذكرت ػي امستضػػس   
مةػًبرة مسةضػر امتةر ػًت امسةػرر بسةراػ  داًعي خامسبرح مي بت د سمً إست ًدا  إمم مف ام ظرة ا

تخضػػػ  مف تةر ًتػػػي ىػػػًلت سػػػطة   مىمً ػػػ  خال  ٜٜٜٔ ٙ ٙٔامراوػػػد طػػػًرؽ بػػػ ح خامسػػػ رخ 
ت طػػخض عىػػم مض نػػدر سػػف امىد ػػ  خال تػػدؿ بةػػًؿ عىػػم مف امسػػتمـ معػػد سسػػك ي مسسًرسػػ  امةػػًب 

سػػت بًؿ ىسمػػػخر ام سػػًر ا ػػي م ػػًل سبػػًم  سًم ػػ   ةبػػؿ عى ػػػي خال  و ػػد مف ذمػػؾ امسسػػكف ُسةػػْد إل
 ٓام عب ف مسسًرس  تىؾ ا/مةًب عىم  ةخ داوـ خسستسر خدخف تس  ز 
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اذ مىػت امتةر ػػًت كى ػػ  سػف مسػػسًل يػػ الل امستػردد ف عىػػم ذمػػؾ امسسػكف مىةػػب امس سػػر        

خال طب ةػػػ  اعسػػػًممـ خمعسػػػًريـ خسةػػػؿ انًسػػػ  كػػػؿ سػػػ مـ خب ػػػًف سػػػً اذا كً ػػػت تىسةمػػػـ ع نػػػ  
عبًرات سةضر امتةرض عىم  ةخ عًـ خسرسؿ   خبمً اممسخض  امبدان  سف عدسي ػ خىًلت

 ٓامتًـ خامتىم ؿ امسطىؽ 
خادعم ام ًوـ بىسع تىػؾ امتةر ػًت م ػي نػًـ بسرانبػ  ام ػ   امسػذكخرة سرانبػ  سسػتسرة خعىػم       

سػػػدض اتػػػرة طخ ىػػػ  خمػػػخ كػػػًف يػػػذا اإلدعػػػًل بػػػة ةً السػػػتطًع سةراػػػ  يػػػ الل امستػػػردد ف عى مػػػً 
 سػػًر بةػػد ربػػد سػػ ًراتمـ خامت ػػًط ارنًسمػػً خاإلسػػتدالؿ عىػػم مبػػةًبمً مىتأكػػد مسسًرسػػ  امةػػًب ام

خةتػػم تتػػخاار  ٓسسػػً اذا كػػً خا سػػف مخسػػًط سمتىوػػ  اػػم امسىتسػػع كسػػً خرد بسةضػػره سػػف عدسػػي 
امػػدالوؿ امىد ػػ  عىػػم مف امستمسػػ ف  ةػػداف سسػػك مسً /سػػت بًؿ العبػػم ام سػػًر دخف تس  ػػز خم ػػي 

ب ت خمف  ةػػًد ام ػػًس  سكػػ مـ  امتػػردد عى ػػي اػػم مض خنػػت سةػػد مب بػػً مسسًرسػػ  تىػػؾ ا/مةػػً
  ٓام امتخبؿ عى ي  مىةب خام امخنت امذض   خسخف يـ بتةد ده  ػ خيخ سً نبرت امتةر ًت

دار اإلذف بتوتػػػ ش سسػػػكف خنػػػد كػػػًف خاىبػػػً  عىػػػم سػػػىط  امتة  ػػػؽ مف تةتػػػًط نبػػػؿ إبػػػ        
  ٓمضبط امخانة  امسبى  ع مً امستمس ف 
ـ ذات امطب ةػ  اممًبػ  ر س  اعداد امسسكف مخ امسكًف مىةب ام سػًر سػف امىػراو/ف ى        

 ٓبػػأف مةػػب ام سػػًر مػػ س اةػػ  س ثسػػً مذاتػػي خال تىػػر ـ مخ ع ػػًب عىػػم ذمػػؾ اموةػػؿ عىػػم ت ػػد ر 
خاه سً   سةب خبؼ امتىر ـ عىم اةؿ امىً م امذض   ـخ بإعػداد سكػًف مسسًرسػ  مةػب ام سػًر 

بة ػث  ٓدمخمػي مىىسمػخر خماػراده امػراغب ف اػم امىةػب دخف تس  ػز  خال  تة ؽ ذمػؾ إال اذا مبػًح
 ستط ةخف سسًرس  مةب ام سًر ام امخنت امذض  ةدد    ا سً ب  مـ دخف مف  تخنؼ ذمؾ عىم 
سخاا   مخ رضًل بًةب ذمؾ امسةؿ خام ًوـ عىم ادارتي سً داـ ند ابًح دمخمػي مىىسمػخر دخف 

ع خبػػًت امتػػم تػػ ص  ٕٖ٘سػػف عبػػًرات  ػػص امسػػًدة خيػػخ امسة ػػم امسسػػتوًد  ٓضػػًبط مخ رابػػط 
خسًداـ ا/سر كذمؾ     ٓعىم سةًنب  كؿ سف معد سكً ً /مةًب ام سًر خي وي مدمخؿ ام ًس  ا ي 

ا د كػًف سػف امستةػ ف عىػم سػىط  امتة  ػؽ مف  تػخاار مػد مً خمسًسمػً امة ًبػر امكًا ػ  خامػدالوؿ 
امس سػخب  مىستمسػ ف نػد خنةػت بًموةػؿ خمف ي ػًؾ امس  ة  امدام  عىم مف امىر سػ  امس ػًر ام مػً خ 

 ٓسف ا/سًرات خام راوف سً  كوم مبة  اس ًديً مىستمس ف خثبخت ارتكًبمسً متىؾ امىر س  
خيػػخ سػػًمـ  تػػخاار اػػم بػػخرة امخانةػػ  امسطرخةػػ  ة ػػث ىػػًل سةضػػر امتةر ػػًت امػػذض         
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تىػػػؾ امة ًبػػػر امىخير ػػػػ   بػػػدر ا/ذف بػػػًمتوت ش خامضػػػػبط ب ػػػًل عى ػػػي مًم ػػػػً سسػػػً  و ػػػد تػػػػخاار
مىىر س  امتم بدر ا/ذف بضبطمً بة ث  سكف ام خؿ بأف ا/ذف امسًمؼ امذكر مـ  بدر اال 

 ٓام سةًخم   مىبةث عف امىر س  خت بم خىخديً خةدخثمً سف عدسي 
خممذا كًف ا/ذف بًط  / ػي اىػرال سػف اىػرالات امتة  ػؽ خ مػرج بطب ةتػي عػف اعسػًؿ        

دالؿ خامتةرض ػ خال  ىخز ابداره اال مضبط ىر س  خنةت بًموةؿ خنًست امػدالوؿ امبةث خاإلست
خا/سًرات ضد امسأذخف بتوت  ي بة ث   بمل عف م ي س ًرؼ امىر سػ  مخ س ػًرؾ اػم ارتكًبمػً 

 ٓسف بخر امسسًيس  امى ًو    عىم م   بخرة 
مػػػػذكر مسةػػػػرره خكػػػػًف عىػػػػم سػػػػىط  امتة  ػػػػؽ اف تة ػػػػد سةضػػػػر امتةر ػػػػًت امسػػػػًمؼ ا         

م ستكسؿ تةر ًتي خ خابؿ ىسةمً سستظمرا كًا  ع ًبر امىر س  امتم بػدر ا/ذف بضػبطمً 
بم ػػػ  امتخبػػػؿ امػػػم امتأكػػػد سػػػف مف امستمسػػػ ف  ػػػد راف اةػػػ  سسػػػك مسً /مةػػػًب ام سػػػًر خمف يػػػذا 

مض  ػػػمص   مػػػخض يػػػذا امىةػػػب دمخمػػػي اػػػم امخنػػػت امػػػذض خ سػػػتط ع  سسػػػكف سوتػػػخح مىىسمػػػخرام
يػػذا ام عػػب مخ يخ تػػػي خ مبػػ تي ػ خيػػػخ سػػً مموػػؽ سىػػػرض امتةر ػػًت اػػػم   ةػػدده خم ػػً كػػػًف

 ٓامتخبؿ ام ي سف م ؿ تةر ًتي امسزعخس  امتم سطريً بسةضره  امسًمؼ امذكر 
خيخ سً  ستمىص س ي خاػؽ س تضػ ًت امة ػؿ خامس طػؽ مف امتةر ػًت سػًمو  امػذكر مػـ تكػف     

ًمػ  ب ػًل عىػم  ػًوةًت سمرضػ  مطى مػً كًا   إلستبدار اإلذف بًمتوت ش خم مً ىسةػت اػم عى
مبـخ امستمسػ ف خسػً مكثػريـ خسػرعًف سػً تى ومػً امضػًبط طػًرؽ بػ ح خمسػرع بتسػط ريً اػم 
سةضره امذض سةم بي امم ام  ًب  امةًسػ  خاسػتطًع بػذمؾ امةبػخؿ عىػم ا/ذف بػًمتوت ش خيػخ 

يػذا امػبط ف  ال  ؾ إذف بًطؿ إلبت ًوي عىم تةر ًت  ػًبمً عػخار ام بػخر امظػًير خ  سػةب
مكًاػػ  ا/دمػػ  امتػػم مسػػور ع مػػً ت و ػػذه بسػػً ا مػػً إنػػرارات ام عبػػ ف خامستمسػػ ف بسةضػػر امضػػبط 
خكذمؾ ضػبط امسبػًم  امسضػبخط  خبػًنم امسضػبخطًت سًداسػت ستبػى  بػًمتوت ش امبًطػؿ امػذض 

 ٓتـ ب ًل عىم ت و ذ ذمؾ اإلذف خمـ تكف متخىد مخاله 
ض تت ػػدد اػػم ت ػػد ر سةكسػػ  امسخضػػخع مىتةر ػػًت امتػػم خىػػد ر بًمػػذكر مف سةكسػػ  امػػ         

تسخغ إبدار اإلذف متوتػ ش امسسػًكف خال تتػرمص اػم يػذا امسػب ؿ خممػذا ىػرت مةكًسمػً عىػم 
إ ػػي إذا كً ػػت سةكسػػ  امسخضػػخع نػػد مبطىػػت اإلذف بػػًمتوت ش خسػػً ترتػػب عى ػػي سػػف  ثػػًر مسىػػرد 

إسـ امسأذخف بتوت  ػي بًمكًسػؿ مخ ا ؿ ىًسع امتةر ًت امتم إبت م عى مً ذمؾ اإلذف ام سةرا  
سةؿ إنًستي مخ ةتم س ي خطب ةي عسىي اػإف ذمػؾ إسػتدالؿ سػًو  خس بػخؿ خال   طػخض عىػم اض 
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 ٓندر سف اموسًد ام اإلستدالؿ اخ امتةسؼ ام اإلست تًج 
 ؽ ٗ٘مس    ٖٕٓٙػ طةف  ٘٘٘ػ  ٜ٘ػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٗ ٜ*    ض 
 ؽ ٚٗ   ٕٓٚطةف ػ  ٛٓٓٔػ  ٕٙٓػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٕٔ ٗ*    ض 
 ؽ ٚٗمس     ٓٗٙػ طةف  ٜٗٔػ  ٜٓٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٔٔ ٙ*    ض 
 ؽ ٚٗمس    ٓٙٙٔػ طةف  ٖٓ٘ػ  ٙٙػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٗ ٖ*    ض 

خسف امس ةػظ مف امراوػد طػًرؽ بػ ح تةسػد إموػًل امسر ػد امسػرض امػذض إسػت م س ػي          
دعًلاتػػي غ ػػر تةر ًتػػي خمسسػػؾ عػػف امبػػخح بػػي ةتػػم ال تسػػسع  ػػمًدتي اتظمػػ ر مكًذ بػػي امبًطىػػ  خاه

امبة ة  بًم سب  مسً مس ده مىستمس ف سػف إتمػًـ زاوػؼ خسىوػؽ ػ خ تسسػؾ امػداًع عػف امستمسػ ف 
بضرخرة اإلابًح عف يذا امسبدر ختكى ؼ ام ػًيد ا/خؿ طػًرؽ بػ ح بًإلر ػًد ع ػي خعػف 

سػتدعًوي ػ /دال ام ػمًدة مسػًـ عدامػ  امسةكسػ  ا مسػخنرة  ت خيػخ ال  ػؾ ع خا ػي خسةػؿ إنًستػي خاه
 ًيد ىخيرض امخ سبدر امتةر ًت امتم إبت م عى مً اإلذف بًمتوت ش خامػذض مسػور ت و ػذه عػف 

بػؿ يػخ ام ػًيد ا/سًسػػم خيػخ كػذمؾ سػف  ػمخد امخانةػػ  كًاػ  ا/دمػ  امسطرخةػ  ضػد امستمسػػ ف 
امراوػد  سف  مخديً خمخؿ سف  سً إمم عىسػي خنًوةمػً خمةػداثمً ػ خيػخ امسبػدر امػذض إسػت م س ػي

امسذكخر تةر ًتي امسزعخس  خسف ةؽ امداًع اف  تسسؾ بضرخرة سسًع  مًدتي مث ًل امسةًكسػ  
 ٓخنبؿ اموبؿ ام امدعخض 

/ف ة ػػػي اػػػم طىػػػب سػػػسًع ام ػػػمخد ال   تبػػػر عىػػػم طىػػػب إسػػػتدعًل  ػػػمخد اإلثبػػػًت         
خ ػخا نػد عً  خيػً خةديـ بؿ  ستد كػذمؾ إمػم  ػمخد امخانةػ  امػذ ف عػً  خا امخانةػ  مخ  سكػف مف  ك

 ٓإىرالات  ٜٕٛبإةدض ةخاس مـ عس   بًمسًدة   
ف كػًف ام ػً خف نػد رسػـ            خند نضت سةكس  ام  ض ام امةد د سػف مةكًسمػً بأ ػي " خاه

طر  ً مىستمـ إلع ف  مخده مسًـ سةكس  امى ً ًت ) خند نًـ امطًعف ي ً بخاىبػي ( ت ػ إال  مف 
م ؿ بً/سس امىخير   مىسةًكسًت امى ًو   ت خامتم ت ـخ عىػم امس رع مـ   بد بذمؾ امم اإل

امتة  ؽ ام ػوخض امػذض تىر ػي امسةكسػ  بًمىىسػ  ختسػسع ا ػي ام ػمخد ت سػخال الثبػًت امتمسػ  مخ 
سػػً تستمىبػػي سػػف  ػػمًداتمـ خبػػ ف ع ًبػػر سًعمـ سسك ػػً ت ػ ثػػـ تىسػػع بػػ ف  و مػػً ت سػػً داـ سػػ

سف يذا امسىسػخع ع  ػدتمً  م بسًط امبةث متكخفامسطرخة  عى اإلستدالؿ ا/مرض ام امدعخض
ام امدعخض   خم ػي  تةػ ف عىػم امسةكسػ  إىًبػ  امػداًع امػم طىبػي سػسًع  ػمخد امخانةػ  خمػخ مػـ 
 ػػرد ممػػـ ذكػػر اػػم نًوسػػ   ػػمخد اإلثبػػػًت ت مخ   ػػـ امسػػتمـ بػػإع  مـ ت ال مػػـ ىس ةػػً  ال  ةػػػدخف 
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امسةكسػػ  يػػم امسػػ ذ ا/م ػػر امػػذض   ػػمخد  وػػم بسة ػػم امكىسػػ  ت ةتػػم  ىتػػـز بػػإع  مـ ت خ/ف
 تة ف مف  توس  متة  ؽ امخانة  خت ب مً عىم امخىي امبة   ت غ ر س  دة ام ذمؾ بتبرؼ 
ام  ًبػػ  امةًسػػػ        ا سػػً تثبتػػػي اػػم نًوسػػػ   ػػػمخد االثبػػًت  ت  مخ تسػػػ طي سػػف مسػػػسًل ام ػػػمخد 

ال  إ توػت امىد ػ  اػم امسةًكسػ  خاه مىػؽ  امذ ف عػً  خا امخانةػ  ت مخ  سكػف مف  كخ ػخا عً  خيػً ت خاه
ذ كػػًف ذمػػؾ ت خكػػًف  بػػًب امػػداًع اػػم خىػػي طًرن ػػي ت     خيػػخ سػػً تأبػػًه امةدامػػ  م ػػد اإلبػػًل   خاه
امةكـ امسطةخف ا ي ند مغوؿ طىب امداًع ام يذا اممبخص ت اىـ  ىبي مخ  ػرد عى ػي ت اإ ػي 

              ٓ كخف سة بً بسً  ستخىب   ضي " 
 ؽ ٓٗمس    ٕٗٔػ طةف  ٖٔٗػ  ٘ٛػ  ٕٔ ػ س ٜٓٚٔ ٖ ٕ*    ض  
 ؽ ٚٗمس    ٜٕٛػ طةف  ٖ٘ٚػ  ٛ٘ٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٙ ٕٔ*    ض  
 ؽ ٕ٘   ٕٙٙٗػ طةف  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔٔ ٔٔ*    ض  
 ؽ ٖ٘  ٚٔ٘ٔػ طةف  ٜٜٚػ  ٜٚٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٔٔ ٖٕ*    ض  
 ؽ ٘٘  ٕ٘ٚ٘ػ طةف  ٘ٗٓٔػ  ٜٔٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٔٔ ٕٙ*    ض  
 ؽ ٚ٘مس    ٖ٘٘ٗػ طةف  ٜٕ٘ػ  ٖٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ ٕ ٜ*    ض  

خامسةكسػػ  ت ظػػػر امػػدعخض ختىػػػرض تة   مػػً غ ػػػر س  ػػدة ب ػػػمخد اإلثبػػًت امس ػػػدس ف سػػػف         
سىط  اإلتمًـ خممً بؿ عى مً مف تسسع كذمؾ كًا  ام ػمخد سػخال إلثبػًت امتمسػ  ضػد امستمسػ ف 

سةًكسػًت امى ًو ػ  خامػذض   ػـخ مسًسػً  عىػم اف امةبػرة اػم اخ م و مً ع مـ عس   بسبػدم  ػوخ   ام
تىػػػؾ امسةًكسػػػًت بًمتة   ػػػًت امتػػػم تىر مػػػً امسةكسػػػ  بًمىىسػػػ  ختسػػػسع ا مػػػً ام ػػػمخد بةضػػػخر 
امسػتمـ خامسػدااع ع ػي ػ خال  ىػخز بةػًؿ اممػرخج عىػم يػذا امسبػدم إال  إذا نبػؿ امسػتمـ امسػ ر اػم 

 ٓبراة  مخ ضس ً  امسةًكس  دخف سسًعمـ سخال كًف يذا ام بخؿ 
مػػًمؼ منػػخاؿ امضػػًبط خال   ػػدح اػػم ذمػػؾ ام ػػخؿ بػػأف ذمػػؾ امسبػػدر مػػف  ػػدمم بػػأنخاؿ ت         

خمف سسًع  ػمًدتي غ ػر سىػد  خال س ػتج اػم امػدعخض ػ /ف سػف امسبػًدئ امس ػررة طًرؽ ب ح  
مم ام يذا امبدد إ ي ال  ىخز امةكػـ عىػم  ػمًدة ام ػًيد نبػؿ سػسًعي ػ خاف ام ػمًدة امتػم  ػد

بمػػً اػػم امىىسػػ  امةى  ػػ  خبةضػػخر امسػػتمـ خامسػػدااع ع ػػي نػػد تػػ دض إمػػم إن ػػًع امسةكسػػ  بػػرمض 
 ٓ مًمؼ امرمض امذض كً ت ند إنت ةت بي نبؿ سسًعي 

 ؽ ٖٙ ٕٗٙٚٔطةف  ٜٗ٘ػ  ٙٗٔػ  ٙٗػ س  ٜٜ٘ٔ ٜ ٕٔ*    ض 
 ؽ ٛ٘ ٕٙ٘ٔػ طةف  ٜٛٛٔ ٜ ٔٔ*    ض 
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اوػػد امسػػذكخر يػػخ امػػذض نػػًـ بكًاػػ  إىػػرالات خسسػػً يػػخ ىػػد ر بًمس ةظػػ  كػػذمؾ اف امر         
ستبػػدار اإلذف بػػًم بض خامتوتػػ ش خت و ػػذه ػ ا بػػب سػػف  وسػػي  ػػًيدا  خة ػػدا  اػػم  امتةػػرض خاه
امدعخض س وردا  بًم مًدة خيم كىمػً إىػرالات سة بػ  سػف  ػأ مً اف تمػدد ة ػخؽ امسػتمـ بإمطػًر 

اموبؿ بػ ف إىػرالات ىسػع  دايس  خيخ سً كًف   تضم سف سىط  امتة  ؽ خيم ام  ًب  امةًس 
اإلستدالالت خامتةرض ت خب ف ت و ذ اإلذف بًمتوت ش خام بض خيم سف اعسًؿ امتة  ػؽ ػ تمػتص 

 ٓبمً مب   ام  ًب  امةًس  خ بً ريً سأسخر امضبط ام ضًوم بطر ؽ ام دب   ًب  ع مً 
مخانػػػع  ػػػً اػػػم اخممػػػذا كػػػًف إموػػػًل سبػػػدر امتةر ػػػًت خةىبػػػ  عػػػف ام ضػػػًل خسػػػ ى  تتم         

عىم ام ضػًل ت ػ خت بػ ب رىػًؿ امضػبط / وسػمـ سةػؿ ام ضػًل    خاػم ذمػؾ امسبًدرة )؟!( 
ت ػخ ض ة   ػػم مػدعًوـ امسىتسػػع  ػ دض إمػػم إ ت ػًر ام وػػًؽ خاممػداع خسةػػًخالت تضػى ؿ امةدامػػ  
عطػػػًل امسػػػىط  امسطى ػػػ  مى ػػػرط  مكػػػم توػػػرض سػػػ طرتمً عىػػػم امسىتسػػػع متةبػػػؼ بًمةر ػػػًت  خاه

كف بسػً  ةبػؼ بةر ػًت امسػخاط  ف     خ ػ دض اػم ام مً ػ  إمػم ضػةؼ امةًس  خةرسًت امسسػً
امسىتسػػػع خزعزعػػػ  إسػػػت راره ت إف امس طػػػؽ خامةدامػػػ  ىس ةػػػً    تضػػػ ًف إمػػػزاـ ىػػػًسةم امتةر ػػػًت 
سػػتدعًومـ مػػإلدالل بػػأنخاممـ مسػػًـ عدامػػ   بًإلابػػًح خىخبػػً  عػػف سبػػًدر تةر ػػًتمـ امسػػر   ت ػ خاه

خ تـ خز مً بس زاف امةدؿ خام سطًس  ػأ مً اػم ذمػؾ  ػأف  امسةكس  امسخنرة متكخف سةؿ امت د ر
 ٓبًنم ا/دم  امتم  تة ف طرةمً بًمىىس  امةى    

" ال  بػ   ـ بأ ي :  خ ةضر ً ام يذا امس ًـ سً مست ر عى ي نضً  ً امراوع س ذ زسف         
نخامي  مف ت سس نضًليً بًإلدا   عىم  مًدة س  خم  عف  مص سىمخؿ مـ تسسع م مىسةكس  

 "ٓ 
  ٓ٘٘ػ   ٗٗٗػ رنـ  ٖسىسخع  ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ج  ٖٜٙٔ ٕ ٕٗ*    ض 

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
ً  اػػم دم ػػؿ مػػـ  ةػػرض عى مػػً خمػػـ  طػػرح عىػػم بسػػًط          " ال  ىػػخز مىسةكسػػ  مف تبػػدض رم ػػ

 ٓامبةث مسًسمً " 
 

ػ  ٕٛٙص  ٚٛ رنػـ ٔسىسخعػ  مةكػًـ امػ  ض امسػ ي  ٜٓ٘ٔ ٔ ٚٔ  ػض     *  
 ؽ ٜٔمس    ٜٙٓٔطةف 
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ػ طةػف  ٘ٛص  ٛٔرنػـ  ٗٔسىسخعػ  مةكػًـ امػ  ض امسػ ي  ٖٜٙٔ ٕ ٗ*    ػض 
 ؽ ٕٖمس    ٖ٘ٙٓ

 : ـ  وّب لؼذ ثأْ
"  امسةكسػػ  يػػم امسػػ ذ ا/م ػػر امػػذض  تةػػ ف مف   وسػػ  متة  ػػؽ امخانةػػ  خت بػػ مً عىػػم        

 ٓامخىي امبة   غ ر س  دة ام ذمؾ بأض ن د "  
 ؽ   ٖ٘   ٚٔ٘ٔطةف  ٜٜٚص  ٜٚٔرنـ  ٖٗامس ي  ٖٜٛٔ ٔٔ ٖٕ *    ض

 : ـ وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ ِٓ اٌالشَ
"  امتورس ام خىي ام ًيد خةًمتي ام وس   خنت إدال ام مًدة خسراخغًتي مخ مضطرابي          

 ٓخغ ر ذمؾ سسً  ة ف ام ًضم عىم ت د ر منخامي ةؽ ندريً  " 
ى  ام ػمًدة امتػم تسػسةمً امسةكسػ  خ بػًح مىػداًع س ًن ػتمً بسػً    ةمػً "  خإلةتسًؿ مف ت      

 ٓبم ر سً منت ةت بي سف ا/دم  ا/مرض امتم عخمت عى مً " 
 ؽ  ٘٘   ٘ٓٙٔطةف  ٔٓٛص  ٔٗٔرنـ  ٖٙامس ي  ٜ٘ٛٔمكتخبر  ٕ*    ض 

ً  ػ خ  ػـخ بػ        اةػ  خاةػدة ًإلىراو ف دخال  ىخز مىضًبط امس تدب مف  ىسع ب ف امبوت ف سةػ
يخ ام ًوـ بًمتةرض ثـ   ـخ بةد ذمؾ بت و ػذ ا/سػر بػًمتوت ش ت ػ خ/ ػي ػ خيػخ ب ػر ػ  تػأذض ا كخف 

مػت ؽ امخنػًوع  سف ثبخت ا ػؿ تةر ًتػي ع ػد إىػرال امتوتػ ش ا تةسػد ت ػخ ي امة ػًوؽ خطسسػمً خاه
عى مً ػ خمـ امتم تست  ـ سع تةر ًتي امسًب   امتم سطريً بسةضره خبدر اإلذف بًمتوت ش ب ًل 

  تبر ا/سر ع د يذا امةػد اػم ىسػع امسػىطًت ىس ةمػً اػم نبضػ   ػمص خاةػد يػخ سػأسخر 
سػػػػتىخابمسً خربػػػػد بسةضػػػػره  امضػػػػبط ام ضػػػػًوم امسػػػػذكخر بػػػػؿ نػػػػًـ كػػػػذمؾ بسػػػػ اؿ امستمسػػػػ ف خاه
مػػػم بػػػًنم ام عبػػػ ف امػػػذ ف نػػػًـ بضػػػبطمـ كػػػذمؾ ػ خيػػػم  نػػػرارات س سػػػخب  إم مسػػػً خاه إعترااػػػًت خاه

 ف خت طػػؽ عىػػم عػػدـ امث ػػ  خاإلطسو ػػًف اػػم سػػ ستمً إل ةػػداـ ة ػػدتمً إىػػرالات   ػػخبمً امػػبط
مسىًاًتمػػً /بػػخؿ اإلىػػرالات امى ًو ػػ  امسػػد دة امتػػم تةػػرص كػػؿ امةػػرص عىػػم تػػخا ر كًاػػ  

 ٓامضسً ًت امتم تةوظ عىم امستمـ ةر تي خكراستي خاؽ اةكًـ امدستخر خام ً خف 
 

سبػًدئ امدسػتخر   خيػم اف امسػتمـ بػرئ ةتػػم كسػً م مػً ال تتوػؽ سػع سبػدم مسًسػم سػف ام        
تثبت إدا تي خسف ة ي اف  تستع بكًا  ة خني سخال مث ًل امتة  ؽ مخ امسةًكس  ػ يذا خ ةف اػم 
عبر تتسًبؽ ا ي ام ةخب إمػم تػخا ر منبػم امضػسً ًت مسخاط  مػً سػف امستمسػ ف كسػً ترانػب 
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ه امضػػسً ًت خ  ػػًس س ػػدار امس ظسػػًت امدخم ػػ  امتػػم تمػػتص بًمةوػػًظ عىػػم ة ػػخؽ اإل سػػًف يػػذ
ت ػػدـ ا/سػػ  خ مضػػتمً ب ػػدر سػػً تبػػًف بػػي يػػذه امة ػػخؽ ختىةىمػػً بس ػػأض عػػف امةبػػث مخ  ػػبم  

 ٓامت عب 
خممػػذا تسسػػؾ امػػداًع مسػػًـ سةكسػػ  مخؿ درىػػ  ثػػـ ثػػً م درىػػ  ػ تسسػػؾ خبةػػؽ بطىػػب         

ف سبػػػدره إسػػػتدعًل امراوػػػد طػػػًرؽ بػػػ ح /دال ام ػػػمًدة اسػػػًـ امسةكسػػػ  ختكى وػػػي بًإلر ػػػًد عػػػ
سػػتدعًل يػذا امسبػدر بةػد إع  ػي م ػدمم بػػدخره ب ػمًدتي ػ  امسػرض امػذض إسػت م س ػي تةر ًتػي خاه
كسػػً  تسسػػؾ كػػذمؾ بًمػػداع بػػبط ف اإلذف بتوتػػ ش سسػػكف امستمسػػ ف مةػػدـ ىد ػػ  امتةر ػػًت امتػػم 
ب ػم عى مػػً ذمػػؾ اإلذف ػ خبطػػ ف كًاػ  ا/دمػػ  امسسػػتسدة سػػف إىػرالات امضػػًبط امسػػذكخر امػػذض 

 ف كًا  امسىطًت ام  ده بسً  مدر امضسً ًت امتم اةًط بمػً ام ػً خف خامدسػتخر ة ػخؽ ىسع ب
 ٓامستمس ف 
كسػػػً تسسػػػؾ امػػػداًع بػػػبط ف  ػػػمًدة امراوػػػد طػػػًرؽ بػػػ ح / ػػػي يػػػخ امػػػذض نػػػًـ بتىػػػؾ         

 ٓاإلىرالات امتم  ًبمً عخار امبط ف خسثىي ال ُ سسع مي نخؿ خال ت بؿ س ي  مًدة 
 

 : ـ خ إٌمغ ٚلبٌذ أْٚلؼذ ثرٌه حمىّ
"  امتوت ش امبًطؿ ال ُتسسع  مًدة سػف مىػراه / ػي   ػمد ببػة  امخنػًوع امتػم نػًـ بمػً         

 ٓعىم  ةخ سمًمؼ مى ً خف " 
 ؽ ٜ٘ ٖٖٓ٘ٔػ طةف رنـ  ٔٗػ  ٗػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ ٔ ٖ*    ض 

عى مػً        سػف مض تز  ػؼ  ػدمؿا د ةرص ام ً خف خةرص ام ضًل عىم ةسً   امة        
اىػػرت مةكػػػًـ  ام ضػػػًل عىػػػم مف الـز ايػػػدار االىػػرال مبط  ػػػي ت ػ ايػػػدار خعػػػدـ االعتػػػداد  ت 

/ف  امضػسً   ت مػًر ةػ ف  بطػؿ االىػرال سػف  ًة ػ     ي ت ػب مًدة  سػف نػًـ بػي  مخ  ػًرؾ  ا ػ
ه  اػذمؾ  تمػًتر   ت ػزه ع ػي  ام ػًرع  خ ت ػز  ٓٓسً معتراه خ برم  سف امبط ف  ب مًدة سف نػًـ بػي

اةػػ ف  بطػػؿ  االىػػرال ال سػػتط ع  سػػف مىػػراه  مف  راػػع  ع ػػي يػػذا  امػػبط ف   ٓٓع ػػي ام ضػػًل 
بدعًخض  نخم    سخنمً ت ػ  مخ  ىتؼ ةخؿ امبط ف  ب مًدة  بد مً عف سضسخف  يػذا االىػرال 

  ٓامبًطؿ سخال سطرت ام سةضر مخ مبد ت  مسًـ امسة ؽ          مخ مسًـ امسةكس  
"  بةػػدـ  ىػػخاز ا/عتػػداد  ب ػػمًدة سػػف نػػًـ  مخ  ـ  ـسةكسػػ  امػػ  ض سػػرارا ت مػػذمؾ ةكسػػت      
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 ًرؾ  ام االىرالات امبًطى  " خبأف " سف نػًـ  مخ  ػًرؾ اػم االىػرالات امبًطىػ  الت بػؿ س ػي 
 ٓام مًدة عى مً "

 ؽ  ٖٚمس    ٜٜٔٔطةف  ـ ٕٗٔ ــ ٖٕ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ ٕ ٘*    ض 
 ؽ ٚٗمس    ٕٓٚطةف  ـ ٛٓٓٔ ــ ٙٓٔ ــ ٕٛس  ــ ٚٚ ٕٔ ٗ*    ض 

خام ةكػـ  مسةكسػ  امػ  ض  ت ػخؿ : " مسػً كػًف  بطػ ف امتوتػ ش  س تضػًه  نً خ ػً عػدـ       
امتةخ ؿ ام امةكػـ بًالدا ػ  عىػم مض دم ػؿ  كػخف سسػتسدا س ػي ت خبًمتػًمم اػ   ةتػد ب ػمًدة سػف 

 " ٓنًـ  بمذا االىرال امبًطؿ 
 ؽ  ٖ٘مس    ٛ٘ٛٙطةف  ـ ٕٛٗ ــ ٜٚ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ ٗ ٛٔ*   ض 

ختبػػدت امسةكسػػ  اػػم ةكسمػػً امسطةػػخف ا ػػي ممػػذا امػػداع خمطرةتػػي ب خممػػً م مػػً تطسػػوف         
 ٓإمم تىؾ امتةر ًت ب ًل  عىم سً تتستع بي سف سىط  ت د ر   

خيػػخ رد سة ػػب م بػػخره مسػػً يػػخ س ػػرر بػػأف امػػداع بػػبط ف اإلذف امبػػًدر سػػف سػػىط          
تةر ًت امتم ُب م عى مً سػف امػداخع امىخير ػ  امتػم  تةػ ف عىػم امسةكسػ  امتة  ؽ مةدـ ىد   ام

امتبدض ممً بػًمرد إذا رمت اإلمتوػًت ع ػي خعػدـ امتةخ ػؿ عى ػي خذمػؾ بأسػبًب سػًوم  اػم امة ػؿ 
 ٓخس بخم  ام امس طؽ 

خال  ىخز بةًؿ إطراةي ب خممً م مً إطسأ ت إمم تىؾ امتةر ًت خخث ت بمػً طًمسػً م مػً         
اتمً سةػػؿ ام ةػػم بًم بػػخر خعػػدـ امكوً ػػ  متسػػخ   إبػػداره خمسػػً   طػػخض عى ػػي يػػذا امػػرد سػػف بػػذ

سبًدرة عىم امسطىخب خمىداًع    خعىم امسةكس  مف ت خؿ كىستمً ام امتةر ًت امسذكخرة بةد 
إستةراضمً خكذمؾ ام كػؿ سػً مثػًره امػداًع ب ػأ مً خسػً رسًيػً بػي سػف نبػخر خعػدـ كوً ػ  ػ خال 

امبدد سىرد ا/موًظ خامةبًرات امُسرسى  امتم ال  ستوًد س مً سسخغًت سً نضػم  كوم ام يذا 
بي امةكـ ػ عىم  ةخ سً خرد بػًمةكـ امسطةػخف ا ػي ػ خيػخ سػً  ة بػي بسػً  سػتخىب   ضػي   ػ سػً 
داست امسةكس  ند منًست نضًومً بإدا   امطًعف ب ًل  عىم سً مسور ع ي ت و ذ ذمؾ اإلذف سػف 

 ٓمدم  
 ؽ٘٘   ٜٚٓٚػ طةف  ٕٔٗػ  ٘ٛػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٖ ٖٔ*    ض 
 ؽٕ٘   ٜٓ٘٘ػ طةف  ٕٜٖػ  ٜٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٖ ٚٔ*    ض 
 ؽٚٗ   ٕٓٚػ طةف  ٛٓٓٔػ  ٕٙٓػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٕٔ ٗ*    ض 
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 : ـ اٌمظٛز فٝ اٌجيبْ:    ثبٌثبً 
 ذمػػػؾ م ػػػي خعىػػػم سػػػً  بػػػ ف سػػػف سطًمةػػػ  سػػػدخ ًت مسػػػبًب امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي خامةكػػػـ        

امسسػتأ ؼ مف م ػً  س مسػػً مػـ  ػخرد بسدخ ًتػػي  ػخع امىةبػ  امتػػم ُ سػب مىطػًعف إعػػداد سسػك ي مىةػػب 
دارة امسة ت امةًسػ   ام سًر بدامىي اإف يذا ُ ةد نبخرا    خبي /ف ام ًرع ع دسً ةظر ات  خاه

إ سػً نبػد ةسً ػ  امىسمػخر خسبػًمةي سػػف  ٜٙ٘ٔمسػ    ٖٔٚمىةػب ام سػًر بس تضػم ام ػً خف 
 ٓةًب امتم  كخف امرب  ا مً سخكخال  مىةظ  مكثر س ي مىسمًرة تىؾ ا/م
خممػػذا اػػإف عىػػم امةكػػـ امبػػًدر بًإلدا ػػ  عػػف تىػػؾ امىر سػػ  مف ُ بػػ ف  ػػخع امىةػػب امػػذض         

ال  كًف نًبرا     خمسً كًف امةكـ امسطةخف ا ػي نػد إنتبػر  سبؽ خنخعي   دامؿ ذمؾ امسةؿ خاه
ف ام عبػ ف كػػً خا  ىةبػخف بسسػػكف امطػًعف " امكخت ػػ    " بسػدخ ًت مسػبًبي عىػػم سىػرد ام ػػخؿ بػأ

دخف ب ػػػًف م ػػػخع امىةبػػػ  امتػػػم كػػػً خا  سًرسػػػخ مً خنػػػت امضػػػبط بة ػػػث  بػػػ ف س مػػػً مف مىةػػػظ ا مػػػً 
ذ ىًل ُسىم   ام يذا اممبخص اإف ام ذمؾ   سً ُ ةىز سةكس  ام  ض عف   ب ب مخار خاه

ر إثبًتمػػً بػػًمةكـ    خيػػخ سػػً  ة بػػي سرانبػػ  بػػة  تطب ػػؽ ام ػػً خف عىػػم خانةػػ  امػػدعخض كسػػً بػػً
 ٓبًم بخر ام امب ًف خ ستخىب   ضي خاإلعًدة 

 ؽٖٗ  ػ طةف  ٚٚٚػ  ٕٙٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٙ ٕٗ*    ض 
 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

 ٖٔٚسػػف ام ػػً خف  ٜٔة " سػػف امس ػػرر مف امسػػراد بأمةػػًب ام سػػًر اػػم سة ػػم  ػػص امسػػًد        
ػْددغ إ سػً يػم ا/مةػًب ا ٜٙ٘ٔمس    نػرار  متػم تكػخف ذات مطػر عىػم سبػًم  امىسمػخر خنػد عغ

عىػػم سػػب ؿ امسثػػًؿ بةػػض م ػػخاع مةػػب ام سػػًر خيػػم تىػػؾ  ٜٚ٘ٔمسػػ    ٖٚخز ػػر امدامى ػػ  رنػػـ 
امتػػم  كػػخف امػػرب  ا مػػً سخكػػخال  مىةػػظ  مكثػػر سػػف امسمػػًرة خممػػذا  ىػػب مسػػ س  امةكػػـ بًإلدا ػػ  

ال  كًف ةكسمً نًبرا  بس تضم يذا ام ً خف مف تُب ف امسةكس   خع امىةب  امذض  غثُبت ةبخمي خاه
ٓ 

  نػد مخىبػت اػم كػؿ إىرالات ى ًو ػ ٖٓٔخعىم يدض سً ت دـ اإ ي إذا كً ت امسًدة           
مف   تسؿ عىم ب ًف مىخانة  امسستخِىب  مىة خبػ  ب ً ػً  تتة ػؽ بػي مركػًف امىر سػ  ػ ةكـ بًإلدا   

  خظرخامػػً خمدمتمػػً بسػػً  خضػػ   ػػخع امىةبػػ  امتػػم اػػإف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي  إذ مػػـ ُ بػػ ف امخانةػػ
سًرسػػػمً ام عبػػػخف خسػػػس  امطػػػًعف بىةبمػػػً اػػػم سةىػػػي خمف مىةػػػظ ا مػػػً ام بػػػ ب ا/خاػػػر سكتو ػػػً  
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عىػػػم ثبػػػخت امتمسػػػ  بة ًبػػػريً ضػػػبط دخف مف ُ بػػػ ف خىػػػي إسػػػتدالمي بًإلةًمػػػ  إمػػػم سةضػػػر ام
سةكسػ  امػ  ض عػف سرانبػ   ام ً خ    كًا   خسف ثـ  ىًل ُسىم   ام يػذا اممبػخص سسػً ُ ةىػز

بػػة  تطب ػػؽ ام ػػً خف عىػػم خانةػػ  امػػدعخض كسػػً بػػًر إثبًتمػػً بػػًمةكـ خيػػخ سػػً  ة بػػي بًم بػػخر 
 ٓخ ستخىب   ضي خاإلةًم  

 ؽ ٚ٘مس    ٕٖٓٓػ طةف  ٜٛٛٔ ٔٔ ٚ*    ض 
 : ـ لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت:  ثبٌثًب  
تػم مخؿ خثػً م درىػ  بةػدـ ةكسا د تسسؾ امداًع عف امطًعف كذمؾ ام داًعي مسػًـ س        
امػػركف امسػػًدض اػػم امىر سػػ  امُسسػػ دة مىطػػًعف إذ مف امثًبػػت بػػً/خراؽ مف سسػػكف امطػػًعف  تػػخاار

مػ س ُسةػػدا  مسسًرسػػ  ممةػػًب ام سػػًر بدامىػػي خمػـ ُ ةػػد كػػذمؾ إلسػػت بًؿ ىسمػػخر ام عبػػ ف مخ  ةػػًد 
مىسػػكف خنػػد كػػًف  ام ػػًس إلرتكػػًب يػػذه ا/اةػػًؿ ػ خاه سػػً يػػخ سسػػكف مػػًص مػػـ ُ ةػػد مبػػ    إال  

امىةب امذض ىرض بدامىي ػ عىم ارض امىدمم ػ اسرا  عًرضً  خمًبً  خعىػم سػب ؿ امتسػى   بػ ف 
 ٓسىسخع  سف ا/بدنًل م س سف ب  مـ سف ال تىسةي رابط  امبدان  امخث    بسًمؾ امسكف 

ستدؿ عىم عدـ تخاار امركف امسًدض مىىر س  سف ام راوف الت   : ػ          خاه
خىػػد بػػًب سسػػكف امطػػًعف سمى ػػً  كسػػً ىػػًل بسةضػػر امضػػبط خمػػ س يػػذا  ػػأف امسسػػكف ػ    ٔ

امُسةد إلست بًؿ ىسمخر العبم ام سًر ام مض خنت  ةػدده يػ الل ام عبػخف ػ خبًمتػًمم 
اػػ   سكػػف ام ػػخؿ بػػًف ذمػػؾ امسسػػكف ُمعػػد /مةػػًب ام سػػًر بدامىػػي بسػػً تػػخاار بػػي مركػػًف 

 خبًت ػ /ف يذا امركف ال  تػخاار ػ كسػً ع ٕٖ٘امىر س  امس بخص عى مً ام امسًدة 
سىؼ امب ًف ػ إال  بثبخت إعػداد امسكػًف ختم وتػي خاػت  مبخابػي مكػؿ سػف  ر ػد امىةػب سػف 

 ٓامىسمخر ب  ن د خال  رط 
ػ  مف ىس ػع ام عبػ ف امػذ ف تخاىػدخا بػذمؾ امسسػكف خنػت امضػبط سػف ا/بػدنًل ختػربطمـ   ٕ

بر امبدان  ام د س  امتػم إستػدت مة ػرات بةضمـ ببةض خامستمـ ا/خؿ خزخىتي مخا
امس  ف خيـ ىس ةً  سف طب   إىتسًع   خاةدة تضػـ امطب ػب خضػًبط ام ػرط  خرىػًؿ 
ا/عسًؿ خبًةب ا/س ؾ ت خم س سف ب  مـ سف   تسم إمم طب   منؿ سػف سسػتخايـ 
امةىسم خامث ػًام خاإلىتسػًعم ػ خيػخ سػً ال  توػؽ سػع اإلدعػًل بػأف امسسػكف ُمعػد مىةػب 

 ٓ  ز ػم سًر خُات  إلست بًؿ ىسمخر ام عب ف دخف تسا
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ػ   اف ضًبط امخانة  عىز عف ت د ـ امدم ؿ عىم مف ي ًؾ سف إعتًد امتردد عىم امسسكف   ٖ
امسػػذكخر مىةػػب ام سػػًر مػػ ؼ سػػف تخاىػػدخا بدامىػػي خنػػت امتوتػػ ش ػ خيػػـ ىس ةػػً  سػػف 

ن  سػف مسػد بة ػد ػ ا/بدنًل امذ ف تربطمـ ببةضمـ خببًةب امسسػكف ع نػ  امبػدا
كسػػً اف امسػػتمـ كػػذمؾ سػػف مبػػةًب ا/سػػ ؾ خامسث وػػ ف خيػػخ كػػذمؾ اػػم ذات امسسػػتخض 

 ٓاإلىتسًعم خامث ًام م عب ف امسذكخر ف 
ػ    خكػػًف طب ة ػػً  مف تسػػةم سػػىط  امتةػػرض خامبةػػث خاإلسػػتدالؿ إمػػم ت بػػم امة   ػػ  اػػم   ٗ

نبػػؿ مػػر ف تػػرددخا سػػف  ػػًف إعػػداد ذمػػؾ امسسػػكف مىةػػب ام سػػًر بًمبةػػث عػػف العبػػ ف  
خال تىسةمػـ بػًمستمس ف مد ػم بػى  ػ ةتػم  سكػف ام ػخؿ عى ػي مسسًرسػ  ممةػًب ام سػًر 

بإطسو ػػػًف بػػػأف امسسػػػكف ُسةػػػد اةػػػ   /مةػػػًب ام سػػػًر خمف مض اػػػرد سػػػف ماػػػراد امىسمػػػخر 
خ ةًد ام ًس  ستط ع مف   بده مسسًرس  امىةب ا ػي دخف ن ػد ػ خمكػف ذمػؾ مػـ  ةػدث 

سسػً  و ػػد ذمػؾ خيػػخ سػػً ت ةػدـ سةػػي امىر سػ  اػػ  تىػػر ـ إذف   خال خمىػت ا/خراؽ كى ػػ  
 ٓع ًب 

خسف امس رر ام يذا امبدد مف ىر س  إعػداد سكػًف مىةػب ام سػًر سػخال كػًف نػد ُمعػد          
خف ُسةػدا  مب بً  ممذا اممرض مخ كًف بمرض  مر مكػف تػـ اتةػي مى عبػ ف ت  تسػتىـز مف  كػ

ن ػػد خبػػ  تس  ػػز ػ اػػإذا كػػًف امثًبػػت مف سػػف ُضػػبط دامػػؿ سػػف ام ػػًس بػػ  إلسػػت بًؿ سػػف  ػػًل 
امسسكف امذض تـ توت  ي سف منًرب امستمـ خمبػدنًوي خكػًف امةكػـ نػد نضػم بػًمبرالة عىػم يػذا 

 ٓا/سًس اإ ي  كخف بة ةً  ستىزسً  امتطب ؽ ام ً خ م امسد د 
رف ػ ؽ ػ سػج ام خاعػد ام ً خ  ػ  ػ امربػع نػ ٗٔ ٚٚٔػ طةػف رنػـ  ٜٗٗٔ ٖ ٙ*    ػض 
 ٜ٘ٚػ ص  ٔػ رنـ  ٕىػ

ىىر سػػػػ  امسسػػػػ دة مىسػػػػتمـ   خمخرد امػػػػداًع م ػػػػي سسػػػػً   كػػػػد عػػػػدـ تػػػػخاار امػػػػركف امسػػػػًدض م        
امتػم تػـ توت  ػمً خنػد ىػًلت ام ًوـ عىم اممدس  دامؿ ام ػ            سً خرد بأنخاؿ  امطًعف 
 و ػػد مف امسػػتمـ معػػد  سػػخال بسةضػػر ىسػػع اإلسػػتدالالت مخ بًمتة   ػػًت مًم ػػ  تسًسػػً  سسػػً منخامػػي

 ٓسسك ي مسسًرس  ممةًب ام سًر لةًد ام ًس دخف  تس  ز 
خب ػػًل عىػػم ذمػػؾ اػػإف سػػً  سكػػف استم بػػي سػػف امخنػػًوع امسطرخةػػ  خاػػم س طػػؽ سػػًو          

 ٓخاستدالؿ سى ـ  مف يذا امركف غ ر نًوـ خال س د مي بً/خراؽ خال  سكف است بًطي س مً 
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اال تةر ًت ام رط  امتم ىًلت س ػخب  بًمتىم ػؿ خامتةسػ ـ س  طةػ   خال  ب م بةد ذمؾ        
امسبدر امسةىـخ خيذه امتةر ػًت سمسػً كػًف  ػأ مً التبػى  اف تكػخف نر  ػ  مخ دمػ    سكػف اف 
  ًـ عى ي نضًل بًإلدا   / ي ام يذه امةًمػ  ال ُتةبِػر إال  عػف رمض ىًسةمػً خام ًضػم امى ػًوم 

تي رم ً مسػخاه بػؿ  تةػ ف مف  كػخف رم ػي خع  دتػي سب ًيسػً انت ًعػي ال  ىخز مي مف  دمؿ ام ع  د
 ٓام مبم خع  دتي اممًب  

 : ـ  رمٛي حمىّخ إٌمغ فٝ ٚاحد ِٓ ػيْٛ أحىبِٙب
 ت ػع س مػً ام ًضػم "  مسً كًف سف امس ػرر مف ا/ةكػًـ  ىػب مف تب ػم عىػم ا/دمػ  امتػم       

  ػػدة  ةبػػىمً يػػخ سسػػً  ىر ػػي سػػف امتة  ػػؽ مخ ببرالتػػي بػػًدرا  اػػم ذمػػؾ عػػف عبإدا ػػ  امسػػتمـ 
سست    ام تةب ؿ يذه امة  دة  ب وسي ال  ًركي ا مً غ ره  خال  بػ  اػم ام ػً خف مف  ػدمؿ 

خم ػي  ٓام تكخ ف ع  دتي ببة  امخانة  امتم منًـ نضًله عى مً مخ بةدـ بةتمً ةكسً مسػخاه 
امتةر ػػًت بإعتبًريػػً سةػػززة  خمف كػػًف ا/بػػؿ مف مىسةكسػػ  مف تةػػخؿ اػػم تكػػخ ف ع  ػػدتمً  عىػػم

مسً سًنتي سف مدم   طًمسً م مً كً ت سطرخة   عىم بسًط امبةػث إال م مػً  ال تبػى  خةػديً 
خمسً كػًف امثًبػت مف ضػًبط امسبًةػث   ٓ/ف تكخف نر    سة     مخ دم   عىم ثبخت  امتمس  

مم بػة  سػً م تمػم مـ  ب ف مىسةكس  سبدر تةر ًتي مسةرا  سً إذا كًف سف  أ مً مف ت دض إ
إم ػػي اأ مػػػً بمػػػذه امسثًبػػػ  التةػػػدخ  مف تكػػػخف سىػػػرد رمض مبػػػًةبمً تمضػػػع إلةتسػػػًالت امبػػػة  
خامبط ف  خامبدؽ  خامكذب إمم مف  ةرؼ سبدره خ تةدد ك مي  خ تة ؽ ام ًضم س ي ب وسي 
ةتػػم  سػػتط ع مف  بسػػط رنًبتػػي عىػػم امػػدم ؿ خ  ػػدر ن ستػػي سػػف ة ػػث بػػةتي مخ اسػػًده خم تًىػػي 

ذ كً ػػت امسةكسػػ  نػػد ىةىػػت مسػػًس إنت ًعمػػً رمض سةػػرر اػػم ا مػػدعخض مخ عػػدـ م تًىػػي ت ػ خاه
ال عىػػم يد سػػف تةر ػػي سةضػر امتةر ػػًت اػػأف ةكسمػػً  كػخف نػػد ب ػػم عىػػم ع  ػػدة ةبػىمً ام ػػً

ع  دة مست ىت امسةكس  بتةب ىمً ب وسمً  اأف ذمؾ سسً  ة ب امةكـ امسطةخف ا ػي بسػً  تةػ ف 
   إمم بةث بًنم سً  ث ره امطًعف ام طة ي " س ي   ضي خاإلةًم  بم ر ةًى

 ؽ ٕ٘مس    ٜٓ٘٘ػ طةف  ٕٜٖػ  ٜٚػ  ٖٗػ س ٖٜٛٔ ٖ ٚٔ*    ض 
 ؽ ٖٛمس    ٖٗػ طةف  ٖٖٗػ  ٕٙػ  ٜٔػ س ٜٛٙٔ ٖ ٛٔ*    ض 

 
خال سةؿ مى خؿ إزال سً ت دـ بأف امستمـ معد سسك ي مىسمخر العبم ام سًر دخف تس  ز         
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امسػػػبة  سػػػًموم امػػػذكر خيػػػـ  سًرسػػػخف امىةػػػب عىػػػم ةػػػد نػػػخؿ سةػػػرر مسىػػػرد ضػػػبط ام عبػػػ ف 
 ٓامسةضر 
/ف مةػب ام سػػًر اػم ةػػد ذاتػي غ ػػر سػػ ثـ نً خ ػً خامىر سػػ  ال ت ػع خال تتػػخاار اركً مػػً           

إال إذا كػػػًف امىػػػً م نػػػد معػػػد سكً ػػػً ممػػػذه ا/مةػػػًب خعىػػػم  ةػػػخ   سػػػس  بًرت ػػػًده سػػػف ىسمػػػخر 
 ػػػرط خي ػػػً  خاػػػم يػػػذه امةًمػػػ  خةػػػديً ت ػػػع امىر سػػػ  ستػػػخاارة  اخ ام عبػػػ ف دخف تس  ػػػز خال ن ػػػد

 ٓا/ركًف 
خال  سكػػف بةػػًؿ ااتػػراض يػػذا ا/عػػداد ختم وػػ  امسكػػًف مىةػػب ام سػػًر سػػف سىػػرد ضػػبط          

بةػػػض ا/بػػػدنًل  سًرسػػػخف امىةػػػب دامػػػؿ سسػػػكف اةػػػديـ دخف مف  سػػػس  مم ػػػريـ بًرت ػػػًد ذمػػػؾ 
ا امػػػركف عىػػػم سػػػب ؿ ام طػػػع خامىػػػـز خامػػػدم ؿ امسكػػػًف خمةػػػب ام سػػػًر بدامىػػػي خ تةػػػ ف ثبػػػخت يػػػذ

 ٓامى ًوم ال ُ وترض خ تة ف ن ًسي عىم خىي ام طع امذض ال سًخره  ؾ مخ ظف 
خام ػػخؿ بم ػػر ذمػػؾ  ػػ دض امػػم ااتػػراض اعػػداد امسةػػؿ مخ امسسػػكف مىةػػب مسىػػرد ضػػبط          

امسةػػػؿ  ام عبػػػ ف االبػػػدنًل بدامىػػػي خيػػػـ  سًرسػػػخف امىةػػػب دخف مف  ثبػػػت اعػػػداد امسسػػػكف مخ
الست بًؿ مةًد ام ًس سف راغبم سسًرس  امىةب دخف تس  ز ػ خيم نر    الس د ممً اػم ام ػً خف 

ٓ 
خسًداـ يذا امػركف سػف اركػًف امىر سػ  خال  تػخاار ن ًسمػً إال بثبختػي خسػف ثػـ ا تةػ ف مف         

ىػم ثبػخت اعػداد  كخف ثبختي اةى ً  ال ااتراض ً  خ  ع عىم سػىط  اإلتمػًـ ت ػد ـ امػدم ؿ ام ػًطع ع
امسسػػكف امسػػذكخر السػػت بًؿ العبػػم ام سػػًر اػػم مض خنػػت مسسًرسػػ  امىةػػب خاػػؽ رغبػػ  ام عبػػ ف 
خيخ مسر غ ر نًوـ ام بخرة امخانة  امسطرخة  خممذا  سكف ام ػخؿ بػأف امػدعخض مىػت سػف مض 

 ٓاةؿ س ثـ سسكف اف  كخف سة  مىتىر ـ خامة ًب 
ف امػذ ف تػـ ضػبطمـ دامػؿ سسػكف امستمسػ ف خامتػم خامبدان  امتم ىسةت ب ف ام عبػ         

تربطمـ كذمؾ بمسً خعدـ خىخد مض  مص م ؼ ي الل ا/بػدنًل دامػؿ ام ػ    سػًرس مةػب 
ام سًر مسر ثًبت عىم خىي     م خنػًطع ت خمػـ  ػذكر مةػد ةتػم سػىط  اإلتمػًـ  وسػمً مف تىػؾ 

خسػػف ثػػـ اػػأف اةػػؿ اعػػداد امبػػدان  سػػع امسػػتمـ خسػػع امسػػذكخر ف غ ػػر نًوسػػ  مخال خىػػخد ممػػً ػ 
امسسػكف مىةػب ام سػًر  كػخف غ ػػر نػًوـ  متمىػؼ امػركف امىػخيرض امػػ ـز ممػذا اموةػؿ خيػخ اعػػداد 

 ٓامسسكف الست بًؿ العبم ام سًر دخف تس  ز خب  تورن  ب ف  مص خ مر 
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خاسػػػت ر عىػػػم ذمػػػؾ نضػػػًل امػػػ  ض خنضػػػم بأ ػػػي :  ُ  ػػػترط اػػػم امىر سػػػ  امس بػػػخص         
ع خبًت مف  كخف امسةؿ سوتخةً م عبم ام سػًر خبة ػث  ػدمىخف مىةػب  ٕٖ٘ة عى مً ام امسًد

ام ا/خنًت امتم  ةددخ مً   ا سً ب  مـ خمخ كًف تمب بي ممرض  مر كس مم مخ سطةـ مخ 
 ٓا دؽ 

ؽ ػ سػج ام خاعػد ام ً خ  ػ  ػ  ٗٔمسػ    ٚٚٔطةػف رنػـ  ٜٗٗٔ ٖ ٙ  ػض    *  
   ٜ٘ٚػ ص  ٔػ رنـ  ٕامربع نرف ػ ىػ 

 ؽ ٖٖ   ٕٓٚػ طةف  ٕٔٙػ  ٗٔٔػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ ٓٔ ٗٔ  ض    *  
 ؽ ٚٗ   ٙ٘ٙػ طةف  ٖٜٓػ  ٖٜٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٔٔ ٚ  ض   *  

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
اذا كًف داًع امستمـ ند داع بةدـ تخاار ىر س  اعداد س ػزؿ /مةػًب ام سػًر تأس سػً            

بم ر تس  ز خمف ىس ػع سػف ضػبطخاا ي يػـ سػف منًربػي  عىم مف امس زؿ مـ  كف سوتخةً مىىسمخر
 ٓخمبدنًوي 
مسػػػػ    ٚٔع خبػػػػًت امسةدمػػػػ  بًم ػػػػً خف  ٕٖ٘خكػػػًف ام ػػػػً خف   ػػػػترط متطب ػػػػؽ امسػػػًدة           
مف  كػخف امسةػػؿ سوتخةػػً /مةػػًب ام سػػًر م ػػدمؿ ا ػػي سػػف   ػػًل بم ػػر ن ػػد خال  ػػرط اػػأف  ٜ٘٘ٔ

يرض     ػم عى ػي ػ مخبػ  ػ تم  ػر خىػي امػرمض يذا امداًع امذض تسسؾ بي امطًعف يخ داػًع ىػخ 
ذا كػًف امةكػـ امسطةػخف ا ػي    مػـ  ةػرض ممػذا امػداًع ا ػرادا خردا اأ ػي  كػخف  اػم امػدعخض ػ خاه

 ٓسة بً بًم بخر 
 ؽ ٘ٗ ٜٙ٘ٔػ امطةف  ٖٗٗػ ص  ٖٚػ رنـ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ ٖ ٕٕ*    ض 

امسطةػػخف ا ػػي مػػـ تتبػػد مػػي  خرغػػـ ميس ػػ  يػػذا امػػداًع خىخير تػػي اػػإف امسةكسػػ  بةكسمػػً        
بًمتةب ؿ خامرد بؿ مغوىتي كى ػ   خمػـ تُ سػطي ة ػي إ ػرادا  مػي خردا  عى ػي سػع ميس تػي إذ  تم ػر بػي 
ةتسػػً  خىػػي امػػرمض اػػم امػػدعخض ختضػػةم امخانةػػ  اػػم يػػذه امةًمػػ  خال ىر سػػ  ا مػػً خال ع ػػًب بػػؿ 

امىر سػػ  خيػػخ عػػدـ  خانةػػ  س ػػرخع  ال ت طػػخض عىػػم مض نػػدر سػػف امتىػػر ـ إل ةػػداـ مةػػد مركػػًف
تػخاار إعػداد امسةػؿ مىةػب ام سػًر بإبًةػ  دمخمػػي مىسمػخر ام عبػ ف دخف تس  ػز خيػخ سػً مػـ   ػػـ 
عى ي دم ؿ بً/خراؽ بؿ تخاارت ا/دم  ام ًطة  خامىًزس  عىم م ي سسػكف مػًص   سػي مبػدنًل 

امسطةػخف  امطػًعف خسةًراػي مىتسػى   ختسضػ   امخنػت خال  تػردد عى ػي سػخايـ ػ خممػذا كػًف امةكػـ
 ٓا ي سة بً  م بخره ام امرد عىم داًع ىخيرض بسً  ستخىب   ضي 
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 : ـ لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت ٚإخالي حبك اٌدفبع:   زاثؼًب 
ت مً داًعً  ىخير ً   مر ا د مخرد امطًعف كذمؾ ام داًعي مسًـ سةكس  امسخضخع بدرى        
 رةً  ممذا امداع مف امىر س  امُسس دة مف ام بد امى ًوم غ ر ستخاار مدض امطًعف خنًؿ س داه 

اتةي إم ي تستىـز متخاار مركً مً ثبخت ا براؼ   ت  إمم اعداد سسك ي مسسًرس  امةًب ام سًر خ 
 ٓخام امخنت امذض  ةدده مىةب دخف تس  ز مىكًا  م دمىي سف   ًل 

متػػم ا بػػب خيػذا ام بػػد غ ػر نػػًوـ اػم بػػخرة امػدعخض امسًثىػػ  مػدض امسػػتمـ ػ اًم ػ   ا        
عى مػػػً ا/ذف بػػػًمتوت ش خامتػػػم خىػػػد بمػػػً ام عبػػػخف سةػػػدة مبػػػ  خال زامػػػت سةػػػدة إلنًسػػػ  امسػػػتمـ 
خزخىتػػػػي خاسػػػػتم ممً بسةراتمسػػػػً اػػػػم ا/غػػػػراض امبر وػػػػ  خال  ػػػػدمىمً اال مبػػػػةًبمً خمبػػػػدنً يـ 
خسةػًرامـ خال  سػس  مم ػريـ بػدمخممً مخ امتػردد عى مػً ػ خمػـ تةػد مبػ  مسسًرسػ  امةػًب ام سػًر 
بدامىمً ا سً  ةدث مة ً ً مف  ىت م ي الل ا/بدنًل مىز ػًرة امسةتػًدة اػأذا سػً الح ممػـ سسًرسػ  
مةب ام سًر اأف ذمؾ  تـ عىم سب ؿ امتسى   ختسض   امخنت خببخرة عًرضػ  خم سػت سسػتسرة 
خال  سػػػس  /ةػػػد بػػػًمتردد عى مػػػً مىس ػػػًرك  اػػػم امىةػػػب غ ػػػر يػػػ الل ا/بػػػدنًل خامسةػػػًرؼ امػػػذ ف 

بػػًةب ام ػػ   بػػى  امبػػدان  ام د سػػ  س ػػذ ع ػػرات امسػػ  ف ػ خ  كػػد ذمػػؾ مف ام ػػ   تػػربطمـ ب
كًو   بةسًرة سك       ط مً ع رات سف ا/سر خااراديً خمـ  ةدث مف ابى  اةديـ ضد امستمـ 

  ٓبأ ي  ةد   تي /مةًب ام سًر خلةًد ام ًس دخف تس  ز 
امخانةػػ  امس ثسػػ  اف كً ػػت نػػد ةػػدثت  خى ػػراف ام ػػ   امسػػذكخرة يػػـ منػػرب ام ػػمخد ممػػذه        

خمك مػػػً مػػػـ تةػػػدث سسػػػً   كػػػد بػػػة  رخا ػػػ  امسػػػتمـ خام عبػػػ ف امػػػذ ف خىػػػدخا بمػػػً خنػػػت امضػػػبط 
 ٓخامتوت ش 
خنبػػد اعػػداد امسكػػًف ختم وتػػي /سػػت بًؿ ىسمػػخر ام عبػػ ف دخف تس  ػػز مسسًرسػػ  مةػػب         

 ٓببممً بطًبع مًص ام سًر بدامىي ت يخ ام بد اممًص امذض  س ز يذه امىر س  خ 
خيذا ام بد  تة ف مف  كخف ثبختي اةى ً  خال ُ وترض خعىم سىط  اإلتمًـ إنًس  امػدم ؿ          

عى ي خام خؿ بم ر ذمؾ سف  أ ي مف   وم نر    امبرالة امسوترض  مدض امستمـ ةتم  ثبت ادا تي 
ً ام ً خ  ػػ  بسػػً ا مػػً خ راػػع عػػف سػػىط  اإلتمػػًـ خكًيىمػػً عػػبل اإلثبػػًت مىىر سػػ  خكًاػػ  مركً مػػ

 ٓام بد امى ًوم خ ى  ي عىم عًتؽ امستمس ف بسً ال  توؽ خمةكًـ امدستخر خام ً خف 
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خنضػت سةكسػػ  امػػ  ض اػػم امةد ػػد سػػف مةكًسمػػً بػػأف ام بػػد امى ػػًوم ال ُ وتػػرض ت ػ         
 ـ   ا ًمػػت سةكسػػ  امػػ  ض :  امةى ػػً بةػػدـ دسػػتخر   إاتراضػػي ت  كسػػً نضػػت امسةكسػػ  امدسػػتخر  

 ٓاةى ً  ال إاتراض ً  "  ي ػػكًف امىر س  ا ىب مف  كخف ثبخت" ا/بؿ مف ام بد امى ًوم سف مر 
 ؽ    ٓٗمس    ٖٖٕػ طةف  ٙٛ٘ػ  ٓٗٔػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ ٗ ٖٔ*    ض        

 ؽ  ٓٙمس    ٓٛٔػ طةف  ٜٖٚػ  ٔ٘ػ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ ٕ ٜٔ*    ض 
 ؽ ٕٖمس    ٖٗٔٔػ طةف  ٚٚٙػ  ٚٙٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ ٓٔ ٜٕ*    ض 
 ؽ ٖٚػ مس    ٖٓٛػ طةف  ٜٜٙػ  ٖٙٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٘ ٕٕ*    ض 
 ؽ ٕٚ   ٕٜٛػ طةف  ٛ٘ٓٔػ  ٖٕٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٓٔ ٘ٔ*    ض  
ؽ ػ   ٜ٘ ٖٕٗ٘ٚػ طةػػف   ٔٓٓٔػ  ٚ٘ٔػ  ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ ٔٔ ٘ٔ*    ػػض 

 ٔٗٗػ ص  ٕ٘ػ رنـ ام ًعدة  ٜٜٗٔػ مةكًـ  ٘سخسخع  ام رب  م ػ ىػ 
ػ      نًعػدة  ٗ ؽ ػ سخسػخع  ام ػرب  م ج ٔٙ ٕٖٕ٘ف ػ امطة ٖٜٜٔ ٕ ٔ*    ض 

 ٘ٗػ ص  ٓٔ 
 وف ام ً خ  ػ  امتػػم إاترضػت امةىػػـبػؿ خنضػت امسةكسػػ  امدسػتخر   بةػػدـ دسػتخر   ام ػػرا         

سػػف نػػً خف  ٕٔٔدة   اػػم ام بػػخص امت ػػر ة   ذاتمػػً ت ػ ا ضػػت بةػػدـ دسػػتخر   سػػً خرد بًمسػػً
" امةػػًوز مبضػػًوع مى ب ػػ  بتمر بمػػً إذا مػػـ   ػػدـ امسسػػت دات امدامػػ   سػػف " إاتػػراض عىػػـامىسػػًرؾ 

عىم سػداد امضػر ب  امىسرك ػ  ت خمف ا/بػؿ مف تتة ػؽ امسةكسػ  ب وسػمً خعىػم ضػخل ت ػد ريً 
م دم  سف عىػـ امسػتمـ بة   ػ  ا/سػر  اػم  ػأف كػؿ خانةػ  ت ػـخ عى مػً امىر سػ  خمف  كػخف يػذا 

ً  امةىػػ ت  ٕٜٜٔ ٕ ٕإاتراضػػ ً   ) امسةكسػػ  امدسػػتخر   امةى ػػً ػ ىىسػػ  مخ ـ     ػػً  اةى ػػً  ال ظ  ػػ
ػ اػػم  ٛؽ دسػػتخر   عى ػػً ػ س  ػػخر بًمىر ػػدة امرسػػس   ػ امةػػدد   ٕٔمسػػ    ٖٔامػػدعخض رنػػـ 

( ػ كسً نضت امسةكس  امدستخر   امةى ً بةدـ دستخر     سً  بت عى ػي امو ػرة  ٕٜٜٔ ٕ ٕٓ
 أف تأى ر خب ع ا/سًكف ا سً تضس تي سػف ام  ٜٚٚٔ ٜٗسف ام ً خف  ٕٛسف امسًدة    ٔ  

إاتراض عىـ امس ىر بًمة د امسًبؽ امبًدر مىسكًف سف  ًوبي مخ سف مةػد  ػركًوي مخ  ػًوب مـ ت 
سػف  ٗٛت  ٕٛخم ي سف ثـ  ال  ىخز مىة ًب  ) عف كتًب  مكثر سف ع ػد (  بس تضػم امسػًدت ف 

 ػد امسػًبؽ امسةػرر سػف غ ػره سػف " إاتراض عىـ "  امسػ ىر بًمة  ٜٚٚٔ ٜٗنً خف اإل ىًرات 
  ً اةى ػً       ػً  ت  م ؿ نر    نً خ       ػومً امس ػرع إعتسػًاً  ت ػ خم ػي  تةػ ف مف  كػخف امةىػـ عىسػ

ػ اػم امػدعخض رنػـ    ٜٜٛٔ ٔ ٖخال إاتراضػ ً "  ) امسةكسػ  امدسػتخر   امةى ػً ػ ىىسػ   ال ظ  ً  



-238- 

 

مدسػػػػتخر   امةى ػػػػً ػ ىىسػػػػ  ػػػػػ كسػػػػً نضػػػػت امسةكسػػػػ  آؽ دسػػػػتخر   عى ػػػػً (  ٛٔمسػػػػ    ٜٕ
ؽ دستخر   عى ً ت نضت بةدـ دستخر    ص  ٙٔمس    ٖٔام امدعخض رنـ    ٜٜ٘ٔ ٘ ٕٓ

مسػػػ    ٛٗسػػػف نػػػً خف نسػػػع اممػػػش خ امتػػػدم س رنػػػـ  ٕسػػػف امسػػػًدة    ٔسػػػف امب ػػػد    ٕامو ػػػرة   
ا سػػً تضػػس تي سػػف إاتػػراض امةىػػـ بػػًممش مخ اموسػػًد إذا كػػًف امسمػػًمؼ سػػف امس ػػتمى ف  ٜٜٔٔ

عىسػً  اةى ػً       ػً  ت   كػخف امةىػـتىًرة مخ امبًع  امىًوى ف ت ػ خ ذمؾ عىم س د م ػي  تةػ ف مف بًم
ػ اػػم  ٜٜ٘ٔ ٘ ٕٓ) ةكػػـ امسةكسػػ  امدسػػتخر   امةى ػػً ػ ىىسػػ   ٓال ظ  ػػً  خ ال إاتراضػػ ً  

 خر   عى ً (ػؽ دست ٙٔ ٖٔامدعخض 
*          *          * 

امسكتػػػخب بًمػػػدرىت ف ت ػ مف داًعػػػي بإ توػػػًل ام بػػػد  خمضػػػًؼ داػػػًع امطػػػًعف بداًعػػػي        
كسػً مف خىػخد مدخات امىةػب بًم ػ    سً اىسع عى ػي ام عبػخف امسػذكخرخفند تأ د بًوم مد ي امى 

 ٓال ستمىص س ي ةتسً م مً تدار خسةدة إلست بًؿ ىسمخر العبم ام سًر دخف تس  ز
اػػم امتخبػػؿ امػػم سةراػػ  مض  ا ػػؿخمضػػًؼ بداًعػػي امسكتػػخب مف ىػػًسع امتةر ػػًت نػػد         
 م س سف مبدنًل امستمـ  تردد عىم ام    مسسًرس  امةًب ام سًر  مص
خم ي كًف ةر ً بي مخ كً ت تةر ًتي ىد   ػ سةرا  يذه امخانة  خانًسػ  امػدم ؿ عى مػً خيػم       

  ةًسػػس  خسػػ ثرة خالزسػػ  متػػخاار مركػػًف امىر سػػ  امسسػػ دة مىسػػتمـ خبػػدخ مً ال كػػخف اػػم ا/سػػر ثسػػ
ىر سػػ  ةتػػم سػػع ثبػػخت تخاىػػد يػػ الل ا/بػػدنًل دامػػؿ ام ػػ   خسسًرسػػتمـ مةػػب امس سػػر بسبػػًم  

 ٓسًم   
 خيػػػػػػػخ ااتػػػػػػػراض غ ػػػػػػػر بػػػػػػػة   /ف ام عبػػػػػػػ ف امسػػػػػػػذكخر ف كػػػػػػػً خا  ىةبػػػػػػػخف امكػػػػػػػًرت        

) امكخت ػػ    ( مسىػػرد امتسػػى   ختسضػػ   امخنػػت ػ خامسبػػًم  امسضػػبخط  كً ػػت اػػم ى ػػخبمـ خمػػـ  
 ٓكسً ادعم ضًبط امخانة  امراود طًرؽ ب ح تكف عىم امس ضدة 

كسػً مف امسػتمـ ػ ا سػً مخرد بداًعػي امسكتػخب بًمػدرىت ف ػ عىػم درىػ  كب ػرة سػف امثػرال         
خم س بةًى  امم ت ًضم ثس  ى  مًت سةدخدة سف يذا ام  ًط امس ثـ امسزعـخ خال ى ًح عى ػي 

ـ اممػػػًص كسػػػً اعتػػػًدخا خمكػػػؿ سػػػ مـ اذا سػػػً ت ػػػًخؿ ابػػػدنً ه امسػػػذكخرخف طةػػػًسمـ عىػػػم ةسػػػًبم
خنػػد مىػػت ا/خراؽ كى ػػ  سػػف مض دم ػػؿ  سكػػف مف  ػػ مض تػػي اممًبػػ  اػػم امطةػػًـ خام ػػراب طىبً

نبؿ امستمـ  سكف سةي ام خؿ بأ ي اعد سسك ي مىةب ام سًر خبسةرا  مةػًد ام ػًس دخف تس  ػز مخ 
بػد خمػخ سػف نب ػؿ امظػف  تورن  خمكؿ سف  رغب امىةب ػ بؿ إف امخنًوع امسًثىػ  التر ػ  ممػذا ام 
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 ٓخا/ةتسًؿ خ ستدؿ س مً نطةً عىم مف يذا ام بد سستبةد كى   خال اسًس مي سف امخانع
خنػػػد خىػػػد بػػػًب امسسػػػكف سخبػػػدا سػػػف دامىػػػي خمػػػـ  سػػػس  /ةػػػد غ ػػػر امسػػػتمـ خزخىتػػػي         

خمبػػػدنًومسً امسػػػذكخر ف بدمخمػػػي خمػػػخال اسػػػتةسًؿ ام ػػػخة ع ػػػد انتةًسػػػي ع ػػػخة سػػػف ضػػػًبط امخانةػػػ  
سراا خه مسً مسكػ مـ دمخمػي ػ خمػ س يػذا  ػأف امس ػزؿ مخ امسسػكف امسةػد مبػ  مسسًرسػ  امةػًب خ 

 ٓام سًر بدامىي بة ث  تردد عى ي كؿ امراغب ف ام سسًرس  امىةب دخف ن د خب  تس  ز
ػػػذغبغ          سػػػً خرد بسػػػزاعـ امراوػػػد  خمضػػػًؼ داػػػًع امطػػػًعف امسكتػػػخب مف امخانػػػع امسػػػًدض نػػػد كغ

امسػتمـ معػد  ػ تي مسسًرسػ  ممةػًب ام سػًر بسةراػ  راغبػم امىةػب سػف مخسػًط بأف  طًرؽ ب ح
         ٓسمتىو  ام امسىتسع خنخمي م ي ال تربطمـ بًمستمس ف مد م بى  سخض مةب ام سًر 

إذ مـ  خىد ب ف ام عب ف سف ال  ست مي خمزخىتي ببى  امبدان  كسً م مـ ىس ةً  سف         
 ٓسف ست ًرب  مخسًط إىتسًع   خاةدة خام

خنػػد عىػػز ضػػًبط امخانةػػ  عػػف اإلر ػػًد عػػف مض العػػب نبػػد ام ػػ   امسػػذكخرة خسػػًرس         
ا مً مةب ام سًر خمـ  كف سف مبدنًل امسػتمـ خزخىتػي مخ سةًرامسػً ػ خكػًف ىػد را  بػي مف  ت ػدـ 

 ٓبمذا امدم ؿ امةًسـ م  ًـ امىر س  ختخاار مركً مً 
 ( براة   عسً  أتم : ػ        ) امراود   خند ُسوؿ ام ًيد امسذكخر        

 س  :  خسً نبد امستمـ خزخىتي سف ذمؾ ؟
عىم سبًم    د   س ًبؿ         ج   :  نبديسً إدارة امسكف /مةًب ام سًر خةبخؿ امسدعخ 

 ٓامدمخؿ خمةب ام سًر 
 س  :  خك ؼ خنوت عىم يذا ام بد  ؟

خالت خامس ػرخبًت ػسبػًم    د ػ  س ًبػؿ امسأكػج   :  سػف إعتػراامـ بةبػخؿ امسػدعخ مى ػؿ عىػم 
ٓ 
ف كً ت امتةر ًت نػد مكػدت م ػي  ةبػؿ عىػم اًوػدة سًم ػ  س ًبػ         ؿ إدارة ام ػ   خ سػب  خاه

 ٓامتم  ة  مً اموًوز  سف ا/ربًح 
خةد ث ام ًيد امسذكخر عف إنرارات ام عب ف سًموم امذكر بورض ثبختي ال تتخاار بي         

منخاممـ مىسةت عىم م مـ مبدنًل امستمـ خزخىتي خند ىسةتمـ بسسػك مسً بػى  ىر س  سً /ف 
امبػػػدان  خةػػػديً مسػػػً سسًرسػػػ  مةػػػب ام سػػػًر اػػػأسر عػػػًرض خعرضػػػم مسىػػػرد امتسػػػى   ختسضػػػ   

 ٓامخنت 
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خةتػػم مػػخ كػػػًف امىةػػب ب  ػػخد تبػػػرؼ مىػػراب  خاموػػػًوز اػػإف ذمػػؾ ال تتػػػخاار بػػي امىر سػػػ          
 ٓامستمـ ا/خؿ سبًم  س ًبؿ امسسًح ممـ بًمىةب  خكذمؾ امةًؿ بًم سب  مت ًضم

/ف امةبرة م س بكؿ يػذه ا/اةػًؿ بوػرض ثبختمػً خخنخعمػً ػ خيػم مػـ ت ػع ػ ت بػؿ امةبػرة         
بإعػػداد امسةػػؿ   مخ امسػػكف إلسػػت بًؿ العبػػم ام سػػًر دخف تس  ػػز بة ػػث  بػػب  سبًةػػً  دمخمػػي 

 ٓلةًد ام ًس مىسًرس  مةب ام سًر 
 ٓامىةب ام ةد ذاتي ا    درج تةت مض خبؼ ع ًبم كسً سىؼ امب ًف مسً         
اػػم س ًبػػؿ مةػػب  خكػػذمؾ امةػػًؿ بًم سػػب  مت ًضػػم امسػػتمـ ا/خؿ ػ ىػػدال  ػ م ػػ  سبػػًم          

/ف اموةؿ امس ثـ ال  ستىـز   وً  سف ذمؾ بػؿ ثبػخت إعػداد امسةػؿ مسسًرسػ  مبدنًوي ام   تي 
ام سسًرستي بمض ام ظر عف  مب تي خام امخنت امػذض  مةب ام سًر بدامىي مكؿ سف  رغب

 ٓ ةدده دخف  رط 
امػػؿ  ػػ   امستمسػػ ف كسػػً مف امسسػػتوًد ةتػػم سػػف إنػػرارات ام عبػػ ف امػػذ ف تػػـ ضػػبطمـ د        

ال  ةبػػؿ عىػػم سبػػًم  س ًبػػؿ امسػػسًح ممػػـ بىةػػب ام سػػًر بدامىػػي ت خكػػؿ سػػً ىػػًل مف م ػػً  س مسػػً 
 ػتـ داةػي س ًبػؿ سػً  ةبػىخف عى ػي سػف  ػراب خطةػًـ طػخاؿ  مف سػً ) امبًطىػ   بمذه اإلنػرارات

سػػدة تخاىػػديـ بًم ػػ   مىةػػب خيػػخ سػػًال  سكػػف اإلسػػتدالؿ س ػػي عىػػم سة ػػم إعػػداد امسسػػكف مىةػػب 
 ٓام سًر خيخ اموةؿ امس ثـ ب ص ام ً خف كسً سىؼ امب ًف 

ًؿ مسػػػً تةر ػػػًت امراوػػػد طػػػًرؽ بػػػ ح خسػػػً زعسػػػي سػػػف مف امسػػػتمـ معػػػد سسػػػك ي إلسػػػت ب        
ىسمػػػخر العبػػػم ام سػػػًر دخف تس  ػػػز امػػػخ نػػػخؿ عػػػًرض سػػػف امبػػػة  ال  ةػػػدخ سىػػػرد إريًبػػػًت 

خب ت ىػػ  ال  سكػػف إستم بػػمً سػػف امخانػػع خال ظػػؿ ممػػً سػػف امة   ػػ    خسػػزاعـ ال سػػ د ممػػً سػػف 
سػتدالؿ س بػخؿ   خممػذا ىػًل نخمػي خزعسػي س ػخبً   س دسًت  ت ىتمً ختػ دض إم مػً بس طػؽ سػًو  خاه

الؿ خامتةسػػؼ اػػم اإلسػػت تًج بسػػً  تةػػ ف سةػػي إسػػتبةًده كى ػػ   خعػػدـ امتةخ ػػؿ بًموسػػًد اػػم اإلسػػتد
ال   عى ي ت خال  ىخز مىسةكسػ  اإلسػت ًد اػم نضػًومً بًإلدا ػ  إمػم يػذا امةػد ث امظ ػم امبةػت خاه
كػػًف ةكسمػػً سة بػػً  موسػػًده خسػػف امس ػػرر اػػم يػػذا امبػػدد مف امةكػػـ  كػػخف س ػػخبً  بًموسػػًد اػػم 

ع ػػب  سػػس سػػ س  اإلسػػت بًط خ تة ػػؽ ذمػػؾ إذا إسػػت دت امسةكسػػ  اإلسػػتدالؿ إذا إ طػػخض عىػػم 
ًمػػ  عػػدـ اػػم إنت ًعمػػً إمػػم مدمػػ  غ ػػر بػػًمة  سػػف ام ًة ػػ  امسخضػػخع   مإلن ػػًع بمػػً مخ اػػم ة

 ٓامتم إ تمت إم مً ب ًل  عىم تىؾ امة ًبر امتم ثبتت مد مً  امت ـز امس ط م مى ت ى 
 ؽ ٗٗمس    ٕ٘ٚٗػ طةف  ٜٔٛٔ ٙ ٔٔ*    ض 
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خسػػف يػػذا كىػػي  تبػػ ف ػ ا سػػً مخرده امطػػًعف بداًعػػي امسكتػػخب بًمػػدرىت ف ػ مف ام بػػد         
امى ًوم س ةدـ  مدض امستمـ إذ مـ ت برؼ   تي إمم إعداد سسك ي مسسًرس  مةب ام سًر بدامىي 
تًةػػ  اموربػػ  مى عبػػ ف مدمخمػػػي مىةػػب دخف تس  ػػز خال  ىػػخز بةػػػًؿ ام ػػخؿ بتػػخاار امسسػػػوخم    خاه

سوترض  ام ىً بي إال  إذا كًف إستم بمً سًومً  سستسدا  سػف خنػًوع تُ تىمػً ختػ دض امى ًو   ام
إم مػػً خيػػخ سػػًمـ  تػػخاار اػػم امخانةػػ  امسطرخةػػ  بػػؿ مف كًاػػ  ام ػػراوف خامػػدالوؿ امسة طػػ  بمػػً ال 
 ستمىص س مً إال  ثبخت  وم يػذا ام بػد مةػدـ تػخاار ا/دمػ  امتػم ت بػ  ع ػي ختػدؿ عىػم ثبختػي 

 ٓتمـ ام ىً ب امس
خمضػًؼ داػًع امطػًعف امسكتػخب ػ مف امسةكسػ  مػف تىػد ػ خيػم بًموةػؿ مػـ تىػد ػ مض         

تبػى   دم ؿ مخ نر      عىم ثبخت يذا ام بد سػخض سػزاعـ تةر ػًت ام ػرط  امسىمىػ  امتػم ال
 ٓ سكف مف   ًـ عى مً نضًل بًإلدا   كسً سىؼ ام خؿ خةديً مكم تكخف دم    

مى ػًوم خثبػخت تػخااره مػدض ذمؾ سً يخ س رر سف مف إسػتم ص ام بػد اخال  م ر سف         
ف يػذا ام ػخؿ سػف ا/سػخر امسخضػخع   امبةتػ  امتػم ال رنًبػ  مسةكسػ  امػ  ض عى مػً ػ /امىػً م 

ف كًف بة ةً   إال  م ي  وترض بداي   مف  كخف ي ًؾ سف امة ًبر خا/دم  خام راوف سً  سكف خاه
خس بػػػخؿ   مسػػػً إذا مىػػػت ا/خراؽ سػػػف تىػػػؾ امة ًبػػػر امتػػػم إستم بػػػي س مػػػً عىػػػم  ةػػػخ سػػػًو  

دا   امستمـ ب ًل  عىم تخااره   ٓتر   متخاار ذمؾ ام بد ا كخف سف اممطأ اإل تمًل إمم ثبختي خاه
خ/ف إسػػتةسًؿ امسػػىط  امت د ر ػػ  اػػم إثبػػًت ن ػػًـ ام بػػد امى ػػًوم سػػف عدسػػي  وتػػرض         

ىػػؾ ام ت ىػػ  ػ اػػإذا مػػـ تكػػف يػػذه امة ًبػػر نًوسػػ  خىػػخد امة ًبػػر خامس ػػدسًت امتػػم تػػ دض إمػػم ت
مب   مخ كً ت نًبرة مخ ال ت دض ع    إمم ام ت ى  امتم مىبت إم مً امسةكس  اإف ام ضًل 

 ٓبًإلدا    كخف س خبً  بًموسًد امُسبطؿ 
كسػً يػػخ امةػػًؿ اػم امػػدعخض امسطرخةػػ  خامتػم مىػػت سػػف مض دم ػؿ ىػػدض   بػػ  عػػف مف         

 ٓاد سسك ي إلست بًؿ ىسمخر العبم ام سًر دخف تس  ز خب  ن د مخ  رخط امستمـ نبد إعد
خسً داـ ام بد امى ًوم سف مركًف امىر س  اػإف امسةكسػ   تةػ ف عى مػً مف ت ػ ـ امػدم ؿ         

عى ػي بأسػػبًب سسػػت ى  خمف تكػػخف تىػػؾ ا/سػػبًب سػًوم  خكًا ػػ  مةسػػؿ ام ت ىػػ  امتػػم   تمػػم إم مػػً 
ال  كًف سة بً   م بخره خند مىت ا/خراؽ سسػً  و ػد مخ ةتػم  ر ػ  متػخاار يػذا ام بػد ت  امةكـ خاه

اإذا ُمض ؼ إمم سً ت دـ عدـ تخاار امركف امسًدض كذمؾ كسً سىؼ امب ػًف اػإف امىر سػ  برستمػً 
 ٓخبكًا  مركً مً تكخف غ ر نًوس  بسً  تة ف سةي ام ضًل ببرالة امستمس ف سسً  سب إم مسً 
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ع خبًت مف  كػخف امسكػًف  ٕٖ٘ف :  س ًط تطب ؽ امسًدة *  خنضت سةكس  ام  ض بأ
ند ُمعد /مةًب ام سًر خسوتخةً  م دمؿ ا ي سف   ًل سف ام ًس بم ػر تس  ػز مخ ن ػد 

 ٓمخ  رط 
 ؽ ٜ٘   ٕٚٛٓٔػ طةف  ٖ٘ٚػ ص  ٕٛٔػ رنـ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ ٘ ٚٔ*    ض 
 ؽٛ٘   ٜٛٙ٘ػ طةف  ٜٕٔػ ص  ٖ٘ػ رنـ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ ٔ ٕ٘*    ض 

خمـ توطف امسةكس  مذمؾ امداًع بؿ غػًب ع مػً كى ػ   رغػـ ميس تػي متةى ػي بػركف ىػخيرض        
سػػف مركػػًف امىر سػػ  امتػػم نضػػت بإدا تػػي ع مػػً خيػػخ سػػً عػػًب امةكػػـ امطةػػ ف اأضػػةم ُستةػػ ف 

 ٓام  ض خاإلةًم  
 : لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت ٚإخالي آخس حبك اٌدفبع:   خبِعًب 
إنػػرارات امطػػًعف خام عبػػ ف بسةضػػر امضػػبط سػػف بػػ ف مخىػػي  ا ػػد كػػًف امػػداع بػػبط ف        

امػػداخع امىخير ػػ  خامتػػم تسسػػؾ بمػػً اػػم داًعػػي إذ تةػػرض امسػػتمـ ع ػػد سػػ امي بسةضػػر امضػػبط 
م ػػتم بػػ خؼ ماةػػًؿ اإلكػػراه خامتمد ػػد خمسػػ ط ام ػػًوـ بتةر ػػر امسةضػػر امسػػذكخر امراوػػد طػػًرؽ 

م ػ   امتػم مىػرض توت  ػمً سػف مبػدنًوي امػذ ف خىػدخا بً ف منخامػي سػً  و ػد مف ام عبػ فب ح س
كسػػً تىسةمػػـ ببةضػػمـ بػػدان  ةس سػػ  س ػػذ اتػػرة بة ػػدة كسػػً  وػػم كػػؿ س مسػػً إعػػداد تىػػؾ ام ػػ   
مىةػػػب ام سػػػًر مػػػ سكف  ةػػػًد ام ػػػًس سػػػف مةػػػب ام سػػػًر بمػػػً س كػػػدا  مف ذمػػػؾ امىةػػػب مسػػػر عػػػًرض 

سًرسػػ  امىةػػب خنًبػر عىػػم يػػ الل ا/بػػدنًل خال  سػػس  مم ػػريـ بػًمتردد عىػػم ذمػػؾ امسكػػًف مخ س
 ٓبي   خيم امة ًبر امىخير   ام منخاممسً خامتم مبر عى مً اخر امضبط خمىخيى  ا/خمم 

خمكػف امضػًبط امسػػذكخر مػـ  ىتػـز ىً ػػب امة ػدة اػػم سةضػره ع ػد سػػ امي امسػتمـ ختةسػػد         
ام يذا ام خؿ عىم مسً ي مسً منخاؿ امستمـ بًمتة   ًت ا د ىًلت خاضة  بًم در امكً عدـ ذكر

 ٓخمخض  مف ىس ع ا/ مًص امذ ف تـ ضبطمـ دامؿ ام    يـ سف مبدنًوي 
 بًمتة  ؽ سً  بي ع دسً ُسوؿ : ػ ٖ*  خذكر امستمـ ص       

 س  :  سف كًف برا تؾ ة ف امضبط ؟
 ٓج   :  يـ ام ًس امىم ضبطخا سةً ً بًم    

 س  :  خسً يم ع نتؾ بكؿ سف سًموم امذكر ؟
ة ً ك ً نًعد ف ب ىةب كخت     مىتسى   ا ط ج   :  يـ كىمـ مبة  ًٓبم خاه

 ٓخم ً ك ت بأمةب كخت     مىتسى   ا ط سع مبدنًوم         
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              خمنػػػخامم بسةضػػػر امضػػػبط غ ػػػر بػػػة ة  خسىو ػػػ  ضػػػدض ػ خكػػػذمؾ اإلنػػػرارات امتػػػم         
ىػ مـ خنػد تػـ امتخن ػع خنع عى مً  ام عبخف امم سىو   ضػديـ خنػًسخا بإسضػًومً بػدخف نراوتمػً ع

 ٓعى مً س مـ بةًمتمً بةد مف مسريـ امضًبط بًمتخن ع 
خبسثؿ ذمؾ نرر بًنم سف ُضبط بًم    خمكدخا ىس ةً  م مـ سف ا/بدنًل خال  خىد ب ػ مـ       

سف ال تربطي بى  امبدان  امخط دة ببًةبم ام      خمف مةدا  ال  تػردد عى مػً سػخايـ مىةػب 
 مـ  ت ًخمخف امطةًـ بمً عىم ةسًبمـ اممػًص   خال  ةبػؿ امسػتمـ عىػم مض ام سًر مىتسى   خم
 ٓس ًبؿ  ظ ر ذمؾ 

كسً مخض  امىس ع مف إنرارتمـ امس سخب  إم مـ بسةضر امضبط مخ بسةررات س وبى          
مـ تبدر س مـ خند إضطرخا مىتخن ع عى مً تةت تأث ر اإلكراه امخانع عى مـ اض   عف امتمد د 

تػ دض ةرضػخا مػي خخنةػخا تةػت تػأث ره بًمت ػم ر بمػـ خيػم مسػخر ىس ةمػً غ ػر س ػرخع  خ امذض ت
بسً ال  ىخز اإلست ًد إم مً كدم ؿ ضد امسػتمـ خامةكػـ بًإلدا ػ  ضػده إمم بط ف تىؾ اإلنرارات 

ٓ 
 ػمًدة مخ إنػرار  /ف  رط امدم ؿ امذض  سكػف مف   مػذ سػ دا  مػذمؾ ام ضػًل سػخال كػًف        
 ٓمف  كخف بة ةً  خبًدرا  عف إرادة ةرة خسمتًرة  مخ إعترااً  
اػػإذا بػػدر م مسػػً عػػف إكػػراه مخ تمد ػػد م ػػً  كػػًف نػػدره كػػًف امػػدم ؿ امُسسػػتسد س ػػي بػػًط           

خ تةػػ ف إسػػتبةًده خعػػدـ امتةخ ػػؿ عى ػػي خال ُ  ػػترط اػػم يػػذه امخسػػًوؿ امتػػم تُبطػػؿ تىػػؾ ا/دمػػ  مف 
ؾ مثػػرا  بىسػػـ ام ػػًيد مخ امسػػتمـ بػػؿ مف امتمد ػػد تكػػخف نػػد بىمػػت نػػدرا  سػػف امىسػػًس  بة ػػث تتػػر 

بإ  ػػًع ا/ذض ا/دبػػم مخ امسة ػػخض  كوػػم خةػػده إلبطػػًؿ امػػدم ؿ سػػً داـ نػػد عطػػؿ اإلرادة خمعػػدـ 
 ٓةر   اإلمت ًر 

 ؽ ٕ٘مس    ٖ٘ٗٙػ طةف  ٕٗٚػ ص  ٖ٘ػ رنـ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٕ ٖٕ*    ض 
اػم امػدعخض ةسػب امة  ػدة امتػم "  ةكػـ ام ًضػم  : ـ أ. ج ػٍٝ أٔٗ 223فمد ٔظذ ادلبدح /

تكخ ػػت مد ػػي بكًسػػؿ ةر تػػي ت  خسػػع ذمػػؾ  ال ىػػخز مػػي مف  ب ػػم ةكسػػي عىػػم مض دم ػػؿ مػػـ  طػػرح 
مسًسي ام امىىس  ت    خكػؿ نػخؿ  ثبػت م ػي بػدر سػف مةػد امستمسػ ف مخ ام ػمخد ختةػت خطػأة 

 االكراه مخ امتمد د بي   مدر خال  ةخؿ عى ي "  
عىػم عػًتؽ ام ًضػم سبً ػرة مال  ةػخؿ اػم نضػًوي عىػم نػخؿ  امذا ام ص خضع خاىبػً        
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مسػػتمـ مخ  ػػًيد بػػًدر تةػػت خطػػأة اكػػراه مخ تمد ػػد مخ خع ػػد ت خامخعػػد كًمخع ػػد ت خمعطػػم مكػػؿ 
ستمـ امةؽ ام مف  داع ببط ف خبةدـ امتةخ ؿ عىم منخاؿ مى ًيد خعىػم منػخاؿ مض سػتمـ سػخاه 

 طًمسً ند عًبمً ع ب سف يذه امة خب   
" امػداع بػػبط ف منػخاؿ ام ػػًيد مبػدخريً تةػػت تػػأث رة  : حمىّــخ اٌــٕمغ ثــأْ ٚلــد لؼــذ

االكػػراه يػػخ داػػع ىػػخيرض  تةػػ ف عىػػم سةكس امسخضػػخع مف تةػػرض مػػي بًمس ًن ػػ  خامتو  ػػد متبػػ ف 
سدض بةتي خال  ةبـ امةكػـ نػخؿ امسةكسػ  م مػً تطسػوف امػم منػخاؿ ام ػًيد سػً داسػت م مػً مػـ 

ف مف تىؾ ا/نخاؿ ا سً مدمت بمً  ت ى  االكراه امذض خنع عى مػً ػ ت ؿ كىستمً ا سً مثًره امداًع س
 خم ي ال  كوم مس س  امةكـ مف  كخف امدم ؿ بًدنً ستم كًف خم د اىرال غ ر س رخع "   

 ؽ ٕٗمس    ٙٚٗػ طةف  ٜٙٓػ  ٖٕٓػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٙ ٔٔ*    ض 
 ؽ ٘ٗمس    ٜٓٙػ طةف  ٖٕٗػ  ٜٛػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٘ ٕٔ*    ض 

" سػػف امس ػػرر مف امػػداع بػػبط ف ا/عتػػراؼ يػػخ داػػع   : ـ لؼــذ حمىّــخ اٌــٕمغ ثأٔــٗٚ 
ىخيرض عىم سةكس  امسخضخع س ًن تي خامرد عى ي ردا سًومً  ستخض ام ذمؾ مف  كخف امسػتمـ 
امس ر يخ امذض  خنػع عى ػي ا/كػراه مخ  كػخف نػد خنػع عىػم غ ػره سػف امستمسػ ف سػًداـ امةكػـ نػد 

عىػػم يػػذا ا/عتػػراؼ خمف ا/عتػػراؼ امػػذض  ةتػػد بػػي  ىػػب مف  كػػخف  عػػخؿ اػػم نضػػًوي بً/دا ػػ  
امت ًر ػػً خال  ةتبػػر كػػذمؾ ػ خمػػخ كػػًف بػػًدنً ػ اذا ةبػػؿ تةػػت تػػأث ر ا/كػػراه مخ امتمد ػػد مخ 

 اممخؼ ام ً و ف عف مسر غ ر س رخع كًو ً سً كًف ندر يذا امتمد د مخ ذمؾ ا/كراه "  
 ؽ ٖٗ   ٜٛٗطةف  ػ ٜٜٜػ  ٕٛٓػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٔٔ ٖٔ*    ض 
 ؽ ٘ٗ   ٖٜٔٔػ طةف    ٕٙٙػ  ٓٙٔػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٔٔ ٖٕ*    ض 

عدامػػػ  امسةكسػػػ  خمضػػػًؼ داػػػًع امطػػػًعف امسكتػػػخب بًمػػػدرىت ف ػ م ػػػي ال  موػػػم عىػػػم         
امذض كًف عى ي ام عبخف خامستمـ خيخؿ امسوًىأة امتم ةدثت ع د ضبطمـ بةد امسخنؼ امدن ؽ 

ىى  بًمس ح خسً بًةب ذمؾ سػف يىػع خاػزع إ تػًب امىس ػع خيػـ اػم إنتةًـ ام    بًم خة امسد
ُنُةػػخا عىػػم تىػػؾ اإلنػػرارات  سػػف ست دسػػ  مًبػػ   خم مػػـ مػػـ  رتكبػػخا ىرسػػً  خمػػـ   ػػًراخا ىر سػػ  خنػػد خغ
خمنخاممـ بسةضر امضبط تةت يذه امةخاسؿ خامظػرخؼ     إذ مػـ  كػف اػم خسػع م مػـ اإلست ػًع 

مف  طىػػب اإلطػػ ع عىػػم امسةػػررات   امتػػم تػػـ تةر ريػػً  عػػف امتخن ػػع كسػػً مػػـ  ىػػر  مةػػد سػػ مـ
ال  تةرض مسز د سف اإليً   خامتمد د   ٓبسةرا  سةرر امسةضر نبؿ امتخن ع عى مً خاه



-245- 

 

خ تة ف ع د ت د ر يذا امداًع امىخيرض سراعًة امظػرخؼ خامس بسػًت امتػم كػًف عى مػً         
در كػؿ سػ مـ داػًعمـ مًبػ   خنػد بػًامسذكخرخف خامتم مةًطت بمػـ خكىمػً ت كػد خت طػع ببػة  

بةر ػػ  تًسػػ  اػػخر سثػػخممـ مىتة  ػػؽ مسػػًـ ام  ًبػػ  امةًسػػ  خمػػـ  كػػف نػػد سضػػم إمػػم تخضػػ   سخنوػػي 
عىػػػم ضػػػبطمـ سػػػخض سػػػًعًت سةػػػدخدة خيػػػخ سػػػً  ػػػدؿ عىػػػم م مػػػـ مػػػـ  تسك ػػػخا كى ػػػ   سػػػف اإلدالل 

كر  ػ وً  سسػً ) امبًطؿ ( بػؿ مف م ػً  سػ مـ مػـ  ػذم ام ةخ امبة   بسةضر امضبط بأنخاممـ عى
ال  اىـ  كف ي ًؾ ثس  سبرر مإلدالل بسً  مًمومػً  دخف بي سف خنًوع مخ إنرارات س سخب  إم مـ ػ خاه
بًمتة   ػػػػًت بةػػػػد اتػػػػرة خى ػػػػزة خال  ة ػػػػم يػػػػذا س ط ػػػػً  خع ػػػػ   إال  مف منػػػػخاممـ خاإلنػػػػرارات ا/خمػػػػم 

كػػًف ب ػػًل  عىػػم امس سػػخب  إمػػ مـ بسةضػػر امضػػبط مػػـ تبػػدر سػػ مـ مبػػ   خمف تخن ةػػًتمـ عى مػػً 
اإلكراه خامتمد د امذض مـ  ستطع مةد س ًخستي مخ امتبدض مي ام ظػرخؼ امضػبط ختةػت تػأث ر 

 ٓام خة خماةًؿ امبطش خامةدخاف 
سػػتسدة سػػػف سةضػػػر خم ػػي مػػػذمؾ  تةػػ ف عىػػػم عدامػػ  امسةكسػػػ  إسػػػتبةًد كًاػػ  ا/دمػػػ  امس        
 مً ىًلت خم دة ام بض امبًطػؿ خكػذمؾ خكذمؾ تىؾ اإلنرارات مبط  مً بط  ً  سطى ً  /امضبط 

معسًؿ خسًوؿ اإلكراه امسًدض خامسة خض امتم تةرضخا ممً خيم ىس ةمػً سػف ا/سػخر امتػم تُبطػؿ 
ا/دم  خال  ست  ـ سع امدم ؿ امسخض امبػة   امػذض  تةػ ف مف  كػخف مًم ػً  كى ػ   سسػً   ػخبي سػف 

مت ًر ُسطىؽ  د خبًدرا  عف ةر   تًس  إكراه مخ تمد  ٓخاه
 

ام ػًيد خنػت إدالوػي  خسف امس رر ا مً  خنضًل  مف سف  رخط بة  ام مًدة مف  كػخف        
خ امسة ػخض ةر اإلمت ًر ػ مسً إذا كًف مًضةً  ام ذمؾ امخنػت متػأث ر اإلكػراه امسػًدض مب مًدتي 

إىػػرالات ى ًو ػػ  بػػأف كػػؿ نػػخؿ  ثبػػت م ػػي  ٕٖٓخنػػد  بػػت عىػػم ذمػػؾ امسػػًدة ا ػػمًدتي بًطىػػ  
 ٓام مخد تةت خطأة اإلكراه مخ امتمد د  مدر خال  ةخؿ عى ي بدر سف مةد 

ختطىبػػت سةكسػػ  امػػ  ض امةر ػػ  خاإلمت ػػًر اػػم ام ػػمًدة ا ًمػػت مف خزف منػػخاؿ ام ػػًيد         
ف كػًف سرىةػي إمػم سةكسػ   خت د ر امظرخؼ امتم   دض ا مً  مًدتي ختةخ ػؿ ام ضػًل عى مػً خاه

دره امت ػػد ر امػػذض تطسػػوف إم ػػي ػ إال  م ػػي   ػػترط مف امسخضػػخع ت زمػػي امس زمػػ     امتػػم ترايػػً خت ػػ
تكخف بًدرة ع ي إمت ًرا  ػ خيم ال تةتبر كذمؾ إذا بدرت إثرا  إلكراه مخ امتمد د كًو ً  سً كًف 

 ٓندره 
 ؽ  ٖٛ  ٕٗٚٔػ طةف  ٜٗٚ ػ ٜٙٔػ   ٜٔػ س  ٜٛٙٔ ٔٔ ٛٔ*    ض 
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 ؽ  ٘ٙمس    ٜٖٜٛػ طةف  ٜٜٚٔ ٓٔ ٖٕ*    ض 
 ؽ ٘ٗ   ٜٓٙػ طةف  ٖٕٗ  ػ ٜٛ ػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ ٘ ٕٔ*    ض 

خمػػـ تةبػػأ امسةكسػػ  بمػػذا امػػداًع امىػػخيرض خمػػـ تةػػف ببةثػػي ختسة بػػي بػػؿ غػػًب ع مػػً         
تسًسػػً  خممػػذا مىػػت سػػدخ ًت ةكسمػػً امسطةػػخف عى ػػي سػػف تةبػػ ىي خامػػرد عى ػػي بػػرد سػػًو  تُبػػرر 

خمػـ ُتِىػـ بخنًوةمػً خمخىػي  إطراةي   خيخ سً ُ  بػ  عػف م مػً مػـ تسةػص امػدعخض تسة بػً   ػًس   
داًع امطًعف إمسًسً  تًسً  ُ م   ممً امورب  مىتةرؼ عىم خىي امة     خاموبؿ ا مً عف ببر 
تًـ خبب رة  ًسى  خيخ سػً ُ ة ػب امةكػـ خ سػتخىب   ضػي سػً داسػت نػد ممػذت بتىػؾ اإلنػرارات 

 ٓخامخع د امس ةم عى مً بًمبط ف مبدخريً تةت تأث ر اإلكراه خامتمد د خامخعد 
كسً نبرت امسةكس  ام ةكسمً اػم ب ػًف سػ دض تىػؾ اإلنػرارات خسضػسخ مً خسػً ىػًل         

بمػػً سػػف عبػػًرات خمموػػًظ تبػػى  إتمًذيػػً دمػػ    ضػػد امطػػًعف بػػؿ م ػػًرت إم مػػً امسةكسػػ  إ ػػًرة 
عػػًبرة اػػم عبػػًرة ُسىسىػػ    ػػخبمً اإلىسػػًؿ خاممسػػخض خاإلبمػػًـ خيػػخ سػػً ال  توػػؽ سػػع سػػً مخىبػػي 

بػأف  خىػب ب ػًف امسةكسػ  مىػدم ؿ خاضػةً  سوبػ   ةتػم تسػتط ع سةكسػ  امػ  ض بسػػط  ام ػً خف
رنًبتمػػً عىػػم امةكػػـ مب ػػًف ك و ػػ  إسػػتدالؿ امسةكسػػ  بػػي خسػػ س  سأمػػذه خسػػدض بػػ ة تي /ف 
ُ ستمىص س ي امسةً م امتم إستمىبتمً س ي سف عدسي خيخ سً م  س ي امةكػـ امطةػ ف خممػذا 

 ٓعًدة كًف سة بً  خاىب ام  ض خاإل
 

 ؽٜ٘   ٕٔٛٙٙػ طةف  ٙٓٛػ ص  ٓٗٔػ رنـ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ ٙ ٚ*    ض 
خة ث م ي مسً ت دـ ىس ةي اإف امةكـ امسطةخف ا ي  كػخف خنػد راف عى ػي امػبط ف بسػً         

 ٓ ستخىب   ضي خاإلعًدة 
 
 
 
 

 ٚػٓ طٍت ٚلف اٌزٕفيـــــر
 ػػأ ي مف ُ رتػػب مػػي مضػػرارا  ىسػػ س                   اػػإف اإلسػػتسرار اػػم ت و ػػذ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي سػػف         

 ٓال  سكف سدراكتمً بسً  ةؽ مي طىب خنؼ ت و ذه س نتً  ر ثسً ُ وبؿ ام يذا امطةف 
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 فٍٙــــــرٖ األظجبة
 ىػػتسس امطػػًعف سػػف سةكسػػػ  امػػ  ض ا/سػػر بخنػػؼ ت و ػػػذ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي س نتػػػً          

 ٓر ثسً ُ وبؿ ام يذا امطةف 
 : ـ ـــُٚاحلىـ

 ٓب بخؿ امطةف  ك     :  أٚالً 
 ٓخام امسخضخع ب  ض امةكـ امسطةخف ا ي خاإلةًم    : ثبٔيًب 

                                                       
 / زجبئٝ ػطيخاحملبِٝ 
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 رصٚيس ـ اظزؼّبي ـ اشرتان

 ــــــــــــــــــــــــــ
 

 وٍٝ لٕب 2/4998جٕبيبد لٛص ـ  263/4998اٌمؼيخ 
 

 ق  36132/69اٌطؼٓ ثبٌٕمغ زلُ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 حمىّخ إٌمغ
 اٌدائسح اجلٕبئيخ

 
 ِروــــــــسح

 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ
 

 ِمدَ ِٓ :  
             ػ           ٔ
            ــ ٕ
 طًع  فسةكـخ ضديـ ػ                                                    ػ ٖ
خسخط مـ امسمتػًر سكتػب ا/سػتًذ  سةسػد رىػًوم عط ػي ػ خ ػمرتي رىػًوم عط ػي ػ              

 ٓ ًرع  ر ؼ بً ً  ػ ام ًيرة ػ   ٕٙ ًرع طىةت ةرب ت  ٘ٗامسةًسم بًم  ض
 ام  ًبي امةًس     ػـد :

ــُ : ــٝ احلى نػػخص )  ٜٜٛٔ ٕٖٙم امى ً ػػ  رنػػـ ػػػػ ً اػػػػامبػػًدر سػػف سةكسػػ  ى ً ػػًت ن   ف
بسةًنبػػػػػ   ٜٜٜٔ ٙ ٘ٔكىػػػػػم ن ػػػػػً ( خام ًضػػػػػم ةضػػػػػخر ً  بىىسػػػػػ   ٜٜٛٔ ٖ

بًمسىف مسدة ث ث س خات خسبًدرة امتخك ؿ امسزخر خسةًنب  كؿ سػف        
بػػػًمةبس         بػػػًمةبس سػػػع ام ػػػمؿ مسػػػدة سػػػ ت ف خسةًنبػػػ   خ              

ت و ػػذ امة خبػػ  مسػػدة ثػػ ث سػػ خات سػػع ام ػػمؿ مسػػدة سػػ ي خاةػػدة خمسػػرت بخنػػؼ 
  ٓتبدم سف ام ـخ 

 اٌٛلـــــــــــبئغ
 مةًؿ امسةًسم امةًـ م  ًب  ن ً امكى   امستمس ف : ػ        

                      ػ    ٕ                                     ػ    ٔ
                  ػ    ٗ                                    ػ    ٖ

بػػػداورة سركػػػز نػػػخص  ٕٜٜٔ ٓٔ ٕٔإمػػػم سةكسػػػ  امى ً ػػػًت بخبػػػؼ ا مػػػـ اػػػم  ػػػـخ         
 سةًاظ  ن ً : ػ
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 ا/خؿ  :  ػ
م ػ مػًص نػخص ػ بػأف  ٕٜٜٔ ٕ٘ٗم  ػ   إرتكب تزخ را  ام سةرر رسسم يخ امتخك ػؿ رنػـ 

زخرا  إمػػم إبػػط ع ذمػػؾ امتخك ػػؿ عىػػم غػػرار امسةػػرر امبػػة   خاسمػػره بتخن ػػع  سػػبي 
امسةػػًسم اػػم امةضػػخر اسػػًـ        مف امرابةػػ  خكىػػت ع مػػً بتةر ػػره خ و ػػد امسمػػتص 

امسةًكـ خخضع ببس  إبمػًـ  ػده ام س ػم  سػبمً زرخا  مىستمسػ  امسػذكخرة خببػس  مػًتـ 
 ٓعى ي بم ر ةؽ  ام مر امة ًرض ب خص خامذض مستةبؿ

مػذض ندسػػي امسةػػًسم ا         ب  ػ   إسػتةسؿ امسةػػرر امسػزخر امسػػًمؼ امػذكر بػػأف معطػًه 
 ٓسد م ىزوم نوط سع عىسي بتزخ ره  ٕٜٜٔ ٕٙٔمىسةكس  ام امدعخض رنـ 

سػػكرت ر         ج  ػ  إ ػػترؾ بطر ػػؽ امسسػػًعدة سػػع سخظػػؼ عسػػخسم ةسػػف ام  ػػ  يػػخ   
امسةػػػػًسم اػػػػم تزخ ػػػػر سةػػػػرر رسػػػػسم يػػػػخ سةضػػػػر ىىسػػػػ   خ        سةكسػػػػ  نوػػػػط 

 ػره امسمػتص سد م ىزوم نوط ةًؿ تةر  ٕٜٜٔ ٕٙٔبًمدعخض رنـ  ٕٜٜٔ ٕٔ ٗٔ
بػي بىةىػي خانةػػ  سػزخرة اػػم بػخرة خانةػػ  بػة ة  بػػأف نػدـ امتخك ػػؿ امسػزخر سخضػػخع 

خاإلنػرار بػًمب ع         امتمس  ا/خمػم مىسةػًسم امسػذكخر خطىػب س ػي  امةضػخر عػف 
 ٓتىؾ امسسًعدة  ًل ػمثسف خامبى  اخنةت امىر س  بخنبض ا

سػػتةسىي د  ػ   مستةبػػؿ بم ػػر ةػؽ عىػػم مػػًتـ سبػىة  ام ػػمر امة ػػً رض خامتخث ػؽ ب ػػخص خاه
 ٓبأف سمر امتخك ؿ امسزخر سًمؼ امب ًف بإسبًغ امرسس   عى ي 

 : ـ ادلزّْٙٛ ِٓ اٌثبٔٝ إىل اٌساثؼخ
إ ػػتركخا بطر  ػػم اإلتوػػًؽ خامتةػػر ض سػػع امسػػتمـ ا/خؿ اػػم تزخ ػػر سةػػرر رسػػسم يػػخ         

خخضػػػع ببػػػسي إبمًسػػػي  امتخك ػػػؿ سخضػػػخع امتمسػػػ  ا/خمػػػم بػػػأف إتو ػػػخا سةػػػي عىػػػم تةر ػػػر ب ً ًتػػػي
ام س ػػم خ سػػبتمً إمػػم امستمسػػ  امرابةػػ  ب ػػمًدتمسً خ سػػبخا تخث  ػػي زخرا  إمػػم امستمبػػ ف بتةر ػػره 

عىػػم ذمػػؾ اإلتوػػًؽ خيػػذا امتةػػر ض عىػػم ام ةػػخ رض ب ػػخص اخنةػػت امىر سػػ  ب ػػًل بًم ػػمر امة ػػً
 ٓامسب ف بً/خراؽ 

 
 ٕٗٔت  ٖٕٔت  ٕٕٔت  ٕٔٔت  ٕٚٓت  ٔٗت  ٓٗا/سػػػػػر امسةًنػػػػػب عى ػػػػػي بػػػػػًمسخاد         

بًمسىف        نضت سةكس  امى ً ًت بسةًنب  امستمـ ا/خؿ  ٜٜٜٔ ٙ ٘ٔع خبًت خبىىس  
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 خ               مسػػدة ثػػ ث سػػ خات خسبػػًدرة امتخك ػػؿ امسػػزخر امسضػػبخط خسةًنبػػ  كػػؿ سػػف 
بػًمةبس سػع ام ػمؿ مسػدة سػ ي خاةػدة خاسػرت          بًمةبس سع ام مؿ مسدة س ت ف خسةًنب  

 ٓ  ًؼ ت و ذ امة خب  مسدة ث ث س خات إ
ً  بػػًط   ا ػػد طةػػف عى ػػي امسةكػػـخ ضػػديـ امسػػذكخر ف      خمسػػً كػػًف يػػذا امةكػػـ نػػد بػػدر سة بػػ

سػىف ن ػً امةسػخسم  ٜٜٜٔ ٕٔٔخن ػد امطةػف بػرنـ  ٜٜٜٔ ٚ ٚبطر ؽ ام  ض خذمؾ بتػًر   
 ٓبًم سب  مىث ث  طًع  ف ا/خؿ 

 .ثبٌٕمغ  ٚٔٛزد فيّب يٍٝ أظجبة اٌطؼٓ        
 

 أظجبة اٌطؼٓ
 : ـ اٌجطالْ ٚاإلخالي حبك اٌدفبع:     أٚالً 

ذمؾ ا ي خعىم سً  ب ف سف سطًمة  سدخ ًت مسبًب امةكـ امسطةخف ا ي اإف امسةكسػ          
نضػػت بإدا ػػ  امطػػًعف ا/خؿ عػػف ىر سػػ  إرتكػػًب تزخ ػػر اػػم سةػػرر رسػػسم يػػخ امتخك ػػؿ رنػػـ 

ى ػػػي ببػػػس  مبػػػبةي خ سػػػبمً زخرا  مىطًع ػػػ  نػػػخص بطر ػػػؽ اإلبػػػط ًع خخضػػػع ع ٕٜٜٔ ٖ٘ٗ
امرابةػػ  كسػػً خضػػع ببػػس  مػػتـ ام ػػمر امة ػػًرض ب ػػخص امػػذض إستةبػػؿ عى ػػي دخف ةػػؽ عىػػم 

 ٓذمؾ امسةرر امسزخر 
بًمػػػػدعخض رنػػػػـ  ٕٜٜٔ ٕٔ ٗٔخكػػػػذمؾ ىر سػػػػ  إ ػػػػتراكي اػػػػم تزخ ػػػػر سةضػػػػر ىىسػػػػ          
 ٓنوط  ٕٜٜٔ ٕٙٔ

ستم امتزخ ر سًموتم امذكر بطر  ػم اإلتوػًؽ كسً نضت بإدا   بًنم امطًع  ف عف ىر         
كتوػػت امسةكسػػ  بإط عمػػػً عىػػم امتخك ػػػؿ امسػػزخر رنػػػـ  خامسسػػًعدة اخنةػػت ب ػػػًل عىػػم ذمػػػؾ ت خاه

نػػخص خ ػػًظرت ب ً ًتػػي خا/متػػًـ امسخىػػخدة عى ػػي ت عىػػم سػػً يػػخ ثًبػػت بسػػدخ ًت  ٕٜٜٔ ٖ٘ٗ
 ٓ(  ٘امةكـ ) ص   

بًمىىس  امةى    عىم امسةرر امسزخر امسًمؼ دخف مف ت ـخ بإط ع امداًع خامطًع  ف         
امذكر خامذض إطىةت عى ي خةديً ػ خبسورديػً إذ مىػت سػدخ ًت امةكػـ خكػذمؾ سةضػر ىىسػًت 
امسةًكسػػػ  سسػػػً  و ػػػد اف امسةكسػػػ  مطىةػػػت امطػػػًع  ف خامسػػػدااة ف عػػػ مـ عىػػػم امتخك ػػػؿ امسػػػزخر 

 ٓامس ًر إم ي 
امسةًكسػػ  مسػػًـ سةكسػػ  امسخضػػخع  كسػػً مىػػت سػػدخ ًت امةكػػـ كػػذمؾ خسةًضػػر ىىسػػًت       
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سسً  و د مف امسةكس  امتم سسةت امسرااة  خمبدرت امةكػـ نػد إطىةػت ب وسػمً عىػم سةًضػر 
نوػػط خامػػذض إسػػتةسؿ ا ػػي امتخك ػػؿ امسػػزخر  ٕٜٜٔ ٕٙٔبًمػػدعخض رنػػـ  ٕٜٜٔ ٕٔ ٗٔىىسػػ  

ستةسًؿ امسةرر امسػًمؼ امػذك ر سػع خنضم بإدا   امطًع  ف عف ىر س  اإل تراؾ ام تزخ ره خاه
 ٓامةىـ بتزخ ره ػ كسً مـ  ثبت إط ع امداًع خامطًع  ف عى ي مث ًل امسةًكس  

خيخ إىرال ضػرخرض خىػخبم كػًف  تةػ ف عىػم امسةكسػ  مف ت ػـخ بػي خمػخ سػف تى ػًل  وسػمً      
 ٓعرا ي  سةررات عًس  خسخال كً ت رسس   اخ  تض ي تة  ؽ امدم ؿ ام ىراوـ امتزخ ر ام ام

ف امسةرر امسزخر  ةسؿ دم ؿ امتزخ ر خيخ ىسـ امىر س  امذض  تة ف طرةي بإعتبًر م        
بًمىىسػػ  امةى  ػػ  عىػػم بسػػًط امبةػػث مث ػػًل امسةًكسػػ  خ ثبػػت إطػػ ع امسةكسػػ  خبػػًنم ا/مبػػًـ 
عى ػي تطب  ػػً  مسبػػدم  ػػوخ   امسرااةػػ  اػػم امسةًكسػًت امى ًو ػػ  خامتػػم ت ػػـخ مسًسػػً  عىػػم مف امةبػػرة 

تػػم تىر مػػً امسةكسػػ  بًمىىسػػ  ختة ػػؽ ا مػػً ا/دمػػ  بةضػػخر كًاػػ  اطػػراؼ بًمتة   ػػًت ام مًو ػػ  ام
 ٓامدعخض 
خسف ب ف يذه اإلىرالات إط عمً عىم امسةررات امسزخرة بسػً  سػتىـز طرةمػً مىبةػث         

ع ػػػد امسةًكسػػػ  م بػػػدض كػػػؿ سػػػف اممبػػػـخ خىمػػػ   ظػػػره اػػػم يػػػذا امػػػدم ؿ خ تأكػػػد بػػػأف امسةػػػرر 
خضخع اإلتمػًـ بػًمتزخ ر مخ اإل ػتراؾ ا ػي خالف امسةػرر يػخ امسطرخح يخ بذاتي سةؿ امىر س  س

ال تتة ػػػؽ إال  إذا كً ػػػت امسةكسػػػ  نػػػد إطىةػػػت  ةسػػػؿ مدمػػػ  امتزخ ػػػر خيػػػذه اممً ػػػ   امػػػدم ؿ امػػػذض
مخ اإل تراؾ ام تم  ػر امة   ػ  ا مػً ػ امس سخب مىطًع  ف تزخ ريً ب وسمً عىم كًا  امسةررات 

س  خةديً ند إطىةت عىػم امتخك ػؿ امسػزخر امس سػخب خال  كوم ام يذا امبدد مف تكخف امسةك
ستةسًمي سع امةىـ بتزخ ره   ٓمىطًعف ا/خؿ تزخ ره خاه

 ف امس سػػػػخب إمػػػػ مـ بػػػػؿ كػػػػًف  تةػػػػ ف إط عمػػػػً عى ػػػػي بًمىىسػػػػ  خكػػػػذمؾ بػػػػًنم امطػػػػًع         
ستةسًمي سع امةىـ بتزخ ره  اإل تراؾ سةي  ٓام تزخ ره خاه

مسةًكسػػ  تىػػرض عػػف ذات امسةػػرر امػػخارد بػػأسر اإلةًمػػ  خذمػػؾ ةتػػم  تًكػػد امىس ػػع اف ا        
خةتم  ستط ع كؿ ستمـ إبدال سً  ةف مي سف داًع خمخىي داخع ام  أ ي مًب  سً تةىؽ بدن  
امتزخ ػػر خسػػدض إ مػػداع ام ػػمص امةػػًدض بػػي مخ ا ػػي سػػف  ػػخع امتزخ ػػر امسوضػػخح امػػذض  سػػمؿ 

سػػ  مةػػد مركً مػػً امىخير ػػ  خبًمتػػًمم ك ػػوي مىخيىػػ  ا/خمػػم بسػػً ال  ترتػػب عى ػػي ضػػرر اتو ػػد امىر 
ا  ىر س  خال ع ًب ػ مًب  خند كًف يذا امركف سف مركًف امىر س  سةؿ س ًزع  سف امػداًع 
إذ تسسػػؾ بإ ةػػداسمً متمىػػؼ ذمػػؾ امػػركف سسػػً كػػػًف   تضػػم سػػف امسةكسػػ  ب ػػًف ةًمػػ  امسةػػػرر 
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 ٓخربد ب ً ًتي ختة  ؽ سدض كوً تي ممداع امسطىع إم ي سف  ةًد ام ًس 
كسً مـ  ثبت سف امةكـ ذاتػي مخ سةًضػر امىىسػًت مف امسةكسػ  إطىةػت ب وسػمً عىػم         

نوط خامذض إستةسؿ امتخك ؿ امسزخر  ٕٜٜٔ ٕٙٔام امدعخض  ٕٜٜٔ ٕٔ ٗٔسةضر ىىس  
ام تةر ر امخنًوع امثًبتػ  بػي خامتػم نضػم بإدا ػ  امطػًع  ف سػف امثػً م ةتػم امرابةػ  بًإل ػتراؾ 

 ٓف ا/خؿ ام تزخ ريً سع امطًع
خيػػخ نبػػخر  مػػر  ػػًب إىػػرالات امسةًكسػػ  ة ػػث كػػًف  تةػػ ف عىػػم امسةكسػػ  ا/سػػر         

ثبًت اإلط ع عى ي ب وسمً ختسكػ ف  بضـ سةضر تىؾ امىىس  إمم مخراؽ امدعخض امسطرخة  خاه
ثبػػًت س ةظػػًتمـ عى ػػي بةػػد طرةػػي عىػػم بسػػًط  امػػداًع خامطػػًع  ف سػػف اإلطػػ ع عى ػػي كػػذمؾ خاه

 ٓـ امبةث ام ةضخري
خال تكتوػػم بػػإط ع سػػىط  امتة  ػػؽ عى ػػي مث ػػًل امتة   ػػًت امتػػم مىرتمػػً /ف امسةكسػػ          

تكػػخف ع  ػػدتمً اػػم امػػدعخض سػػف مػػ ؿ امتة   ػػًت امتػػم تىر مػػً ب وسػػمً بًمىىسػػ  خت ػػ ـ إنت ًعمػػً 
طسو ً مػػً اممػػًص خال  ىػػخز ممػػً مف  بً/دمػػ  امسطرخةػػ  عى مػػً ب ػػًل عىػػم ع  ػػدتمً ام مبػػ   خاه

 ٓام إطسو ً مً رم ً   مر مسخايً خمخ كً ت سىط  امتة  ؽ امتم بً رت إىرالاتي تدمؿ 
كتوػت بإط عمػً          ذ مًموت امسةكس  امتم مبدرت امةكـ امسطةػخف ا ػي يػذا ام ظػر خاه خاه

خةػديً عىػم امتخك ػؿ امسػزخر سةػؿ امتػداعم دخف مف تطىػع امطػًع  ف خامسػدااة ف عػ مـ عى ػي ػ 
وسمً كى   عىػم سةضػر امىىسػ  امسطةػخف عى ػي بػًمتزخ ر امسػًمؼ امب ػًف كسً اًتمً اإلط ع ب 

خمـ تأسر بضسي إمم مخراؽ امدعخض خمـ ُتطىع بًنم اممبـخ عى ي كذمؾ رغػـ نضػًومً بػإدا تمـ 
سػػػتةسًمي سػػػع امةىػػػـ بتزخ ػػػره اػػػإف إىػػػرالات  عػػػف ىر سػػػ  تزخ ػػػره خاإل ػػػتراؾ اػػػم ذمػػػؾ امتزخ ػػػر خاه

خيرض ب ػػػم عى ػػػي امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي بًإلضػػػًا  إمػػػم امسةًكسػػػ  تكػػػخف خنػػػد  ػػػًبمً بطػػػ ف ىػػػ
 ٓخاإلعًدة ًع خيخ سً  ة بي خ ستخىب   ضي إم مي بةؽ امطًع  ف ام امدا

 
 : ـ ٚإظزمس لؼبء إٌمغ ػٍٝ ذٌه ٚلؼٝ ثأْ

"  إغوػػػًؿ امسةكسػػػ  اإلطػػػ ع عىػػػم امخرنػػػ  سخضػػػخع اإلدعػػػًل بػػػًمتزخ ر ع ػػػد  ظريػػػً           
يػذا اإلىػرال ىػخيرض سػف إىػرالات امسةًكسػ  اػم ىػراوـ امتزخ ػر  ة ب إىرالات امسةكسػ  /ف 

  تضػػ ي خاىبمػػً اػػم تسةػػ ص امػػدم ؿ ا/سًسػػم اػػم امػػدعخض عىػػم إعتبػػًر مف تىػػؾ امخرنػػ  يػػم 
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 ٓامدم ؿ امذض  ةسؿ امتزخ ر " 
" خبػػأف امسػػ د امسػػزخر يػػخ دم ػػؿ امتزخ ػػر خ ىػػب عرضػػي عىػػم بسػػًط امبةػػث خامس ًن ػػ          

عدـ إط ع امسةكس  عى ي خكذمؾ بػًنم اممبػـخ  ة ػب إىػرالات امسةًكسػ  ام وم   بًمىىس  خ 
 "ٓ 

 ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٙ*    ض 
 ؽ ٛ٘ ٜٜٜٔػ طةف  ٓ٘ٔػ  ٕٙػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ ٕ ٔ*    ض 
 ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ*    ض 
 ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٓٔ*    ض 
 ٙٙ٘ ػ ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٗ ٕٗ*    ض 
  ٚٗٛػ  ٚٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ ٓٔ ٖٓ*    ض 
  ٕٖٙػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ ٖ ٕٛ*    ض 

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ورٌه ثأٔٗ
"   بأ ي ال  ىخز مى ًضم امى ًوم مف  بدض رم ً  ام دم ؿ مـ ُ ةرض عى ي اإذا اةؿ ا د        

كػف مف  كػخف ممػً سػف مثػر سبؽ امةكـ عىم خرن  مـ  طىع عى مً ب وسي خمـ  سةبمً سع سػً  س
اػم ع  دتػي مػخ ا ػي إطىػع عى مػً ػ خاف امسةكسػ  امى ًو ػ  تكػخف ع  ػدتمً اػم امػدعخض ب ػًل عىػم 

 ٓع  دتمً ام مب   خرم مً اممًص خال  ىخز ممً مف تدمؿ ام إطسو ً مً رم ً  مر مسخايً " 
 ٔٙ٘ػ  ٖٔٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٘ ٜ*    ض 
 ٗٓٗػ  ٛٛػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٗ ٓٔ*    ض 
 ٜٔٗػ  ٛٓٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٘ ٛ*    ض 

كسً ال سةؿ مى خؿ ام يذا امبدد بأف إط ع امسةكس  عىم سةضر امىىسػ  امسػزخر         
سػد م نوػػط ػ خكػػذمؾ تسكػ ف امطػػًع  ف خامسػدااة ف عػػ مـ سػػف  ٕٜٜٔ ٕٙٔخاممػًص بًمػػدعخض 

 سػور عػف ثسػ   اإلط ع عىم مبؿ امتخك ؿ امسزخر خكذمؾ سةضر امىىسػ  امس ػًر إم ػي ػ مػف
خنػًوع ىد ػدة مخ ادمػ  تػػ ثر اػم ام ت ىػ  امتػم مىبػػت إم مػً امسةكسػ  خسػف ثػػـ امػخ إىػرال غ ػػر 

 ٓسىدض خال طًوؿ سف إىراوي مةدـ اًعى تي 
/ف يذا ام خؿ ُ ةد نضًل سسب ً  عىم دم ؿ مـ ُ طرح بًمىىس  عىم بسًط امبةث خسػف         
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طػػػ ع امسةكسػػػ  امسةتسػػؿ مف  سػػػور يػػػذا اإلىػػػرال مػػػخ تػػػـ ختسةػػ  ص امػػػدم ؿ امسطػػػرخح خبةثػػػي خاه
خاممبـخ عى ي خسً  دخر سف س ًن   ام  أ ي عف ة ًوؽ  تم ر بمػً إنت ًعمػً خخىػي رم مػً اػم 
امػػػدعخض خ/ مػػػً بػػػذمؾ تكػػػخف نػػػد سػػػب ت إمػػػم امةكػػػـ عىػػػم دم ػػػؿ مػػػـ تطىػػػع عى ػػػي خمػػػـ تسةبػػػي 

عىم خىي امة     امتم امتسة ص ام ًسؿ خامكًام خامذض  دؿ عىم م مً نًست بخاىبمً مىتةرؼ 
 سػػةم ام ًضػػم امى ػػًوم مبىخغمػػً خيػػخ سػػً ال  توػػؽ سػػع مبػػخؿ امسةًكسػػًت امى ًو ػػ  بسػػً  ة ػػب 

 ٓامةكـ خ ستخىب   ضي 
 ؽ  ٖٙ ٕٗٙٚٔػ طةف  ٜٜ٘ٔ ٜ ٕٔ*    ض 

عػػًـ نػػخص سرتبطػػي  ٕٜٜٔ ٜ٘ٗيػػذا إمػػم م ػػي مسػػً كً ػػت ىر سػػ  تزخ ػػر امتخك ػػؿ رنػػـ         
 ٕٜٜٔ ٕٙٔبًمػدعخض  ٕٜٜٔ ٕٔ ٗٔ  بىر س  تزخ ر سةضر ىىس  إرتبًطً  ال   بؿ امتىزو

سػػد م نوػػط ػ خاإل ػػتراؾ اػػم تزخ ػػره امسسػػ د مىطػػًع  ف إرتكًبمػػً خسػػف ثػػـ اػػإف إطػػ ع امسةكسػػ  
خةػػديً عىػػم ذمػػؾ امتخك ػػؿ ال ُ م ػػم عػػف ضػػرخرة إط عمػػً خامطػػًع  ف عىػػم سةضػػر امىىسػػ  

 ٓامسزخر كذمؾ 
ىم امسةرر امسزخر امسًمؼ امػذكر امػذض إسػتةسؿ اػم /ف امسةضر ا/م ر سترتب ع         

تزخ ره خ/ف مبخؿ امسةًكس  عػف ىػراوـ امتزخ ػر ت تضػم ضػرخرة إطػ ع امسةكسػ  عىػم كًاػ  
امسةررات امسطةخف عى مً بًمتزخ ر خكذمؾ ىس ع اممبـخ خال  ىخز بةًؿ اإلكتوػًل بسطًمةتمػً 

ً اربػػػ  تسة بػػػمً ختكػػػخ ف مبةضػػػمً دخف امػػػبةض المػػػر كسػػػً سػػػىؼ امب ػػػًف ةتػػػم  تسػػػ م ممػػػ
نت ًعمػػً اممػػًص خبةػػد طرةمػػً عىػػم بسػػًط امبةػػث  ع  ػػدتمً ا مػػً ب ػػًل عىػػم رم مػػً ام مبػػم خاه

 ٓمسًـ امطًع  ف خامسدااة ف ع مـ 
 : ـ اٌمظٛز فٝ اٌزعجيت:    ثبٔيبً 

ذمػػػؾ مف امسةكسػػػ  ذيبػػػت اػػػم س ػػػًـ تبػػػخ ريً مخانةػػػ  امػػػدعخض إمػػػم مف امطػػػًع  ف سػػػف         
 رة إتو خا سع امطًعف ا/خؿ ام إرتكًب تزخ ر ام سةػرر رسػسم يػخ امتخك ػؿ امثً م ةتم ا/م

نػػخص خذمػػؾ  ٕٜٜٔ ٖٖٜٔنػػخص خامػػذض غ ػػره ا/م ػػر بةػػد ذمػػؾ إمػػم رنػػـ  ٕٜٜٔ ٖ٘ٗرنػػـ 
بطر ؽ اإلبػط ًع بىةػؿ امخنػًوع امسػزخرة  اػم بػخرة بػة ة  خبخضػع ممتػًـ بػة ة  عى ػي 

سػتبػىمً دخف خىػي مسكتػب تخث ػؽ نػخص امتػم مستة ةسًمي سػع امةىػـ بتزخ ػره ػ خمػـ تبػ ف ةػؽ خاه
امسةكسػػػ  اػػػم سػػػدخ ًت ةكسمػػػً امسطةػػػخف عى ػػػي ا/دمػػػ  خام ػػػراوف امتػػػم إستمىبػػػت س مػػػً ذمػػػؾ 
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اإل تراؾ خامػذض خبػوتي بأ ػي بطر ػؽ امتةػر ض خاإلتوػًؽ خامسسػًعدة ا سػً ب ػ مـ ػ خىػًل ةػد ثمً 
اف  ال  ستمىص س ػي /م رة سرس   عف ذمؾ اإل تراؾ امسزعـخ ب ف امستمس ف سف امثً م ةتم ا

إرادة كػػػؿ  سػػػ مـ نػػػد ت نػػػت سػػػع إرادة ا/مػػػر ف ختطًب ػػػت إلرتكػػػًب امىر سػػػ  سػػػًمو  امػػػذكر خمف 
عف خنخعمػػً كػػًف   ب ػػًل عىػػم إعػػداد سسػػبؽ ختػػدب ر سػػًبؽ خمطػػ  سخضػػخع  ب ػػ مـ خبػػ ف امطػػً

 ٓبةد مف مدض كؿ س مـ دخره ا مً  ا/خؿ امذض نًـ بت و ذيً
س  متخاار اإل تراؾ ام امىر س  خامذض إ تمػت امسةكسػ  إمػم ثبختػي خيم امة ًبر ام ز         

ام ىً ب امستمس ف امسذكخر ف خامطًعف ا/خؿ خامذض عىم مسًسي نضت بإدا تمـ عف ا/اةًؿ 
امتم نًرامً ا/م ػر بػدعخض مف إتوًنػً  ىسةمػـ خخةػد إرادتمػـ سسػً مسػور عػف خنػخع تىػؾ امىر سػ  

ًف سوبػػػػؿ مة ًبػػػػر ذمػػػػؾ اإلتوػػػػًؽ امسزعػػػػـخ خامتةػػػػر ض خامتػػػػم سػػػػً كً ػػػػت مت ػػػػع مػػػػخاله دخف ب ػػػػ
خامسسػًعدة امسػدعم بمسػً خبػذمؾ كً ػػت ام ت ىػ  امتػم إ تمػت إم مػػً امسةكسػ  غ ػر سةسخمػ  عىػػم 
ستدالؿ س بخؿ بسً  ة ػب ةكسمػً امسطةػخف ا ػي  س دسًت ت تىمً خت دض إم مً ام س طؽ سًو  خاه

ىرالات ى ًو   سف ضرخرة إ تسًؿ كؿ إ ٖٓٔم بخره ػ خ/ف ذمؾ  ت ًام سع سً مخىبتي امسًدة 
ةكػػـ بػػًدر بًإلدا ػػ  عىػػم ب ػػًف سوبػػؿ خخاضػػ  مبػػخرة امخانةػػ  امتػػم نضػػت امسةكسػػ  بإدا ػػ  
امستمـ ع مً خكذمؾ ب ًف سوبؿ كذمؾ مس دض كؿ دم ؿ سػف مدمػ  امثبػخت سب  ػي خ خضػ  ك و ػ  

سبً ػػػرة اإلسػػػتدالؿ بػػػي عىػػػم ثبػػػخت امخانةػػػ  اػػػم ىً بػػػي خذمػػػؾ ةتػػػم تسػػػتط ع سةكسػػػ  امػػػ  ض 
سىطتمً عىم امةكـ خسرانب  بة  تطب ؽ ام ً خف عىم امخانة  امتم خردت بي خسػ س  امسأمػذ 
ػػػ خيػػخ سػػً نبػػرت امسةكسػػ  اػػم ب ً ػػي إذ ىػػًلت مسػػبًب ةكسمػػً اػػم  ػػأف امتػػدم ؿ عىػػم ثبػػخت 
اإلتوًؽ ب ف امستمس ف سف امثً م م م رة خامطًعف ا/خؿ س خب  بًإلىسًؿ خامتةسػ ـ اضػ   عػف 

خاإلبمػػًـ بة ػػث ال  ستسػػًغ امخنػػخؼ س مػػً عىػػم سسػػخغًت سػػً نضػػم بػػي امةكػػـ خممػػذا  اممسػػخض
كػػًف نًبػػر امب ػػًف بسػػً  سػػتخىب   ضػػي خاإلعػػًدة سػػخال بًم سػػب  ممػػ الل امستمسػػ ف اخ امطػػًعف 
رتبًطمػػػً ببةضػػمً إرتبًطػػً  ال   بػػػؿ امتىزوػػ  خبةسػػف سػػػ ر امةدامػػ  امتػػػم  ا/خؿ مخةػػدة امخانةػػ  خاه

ال تت طع مخبًؿ اممبخس  امى ًو   امتم ت كؿ ام سىسخعمً خةػدة  تتأذض سف امتىزو  خةتم
ف تةػػػدد امستمسػػخف ا مػػػً خ/ف إعػػػًدة امسةًكسػػ  بًم سػػػب  مىطػػػًعف ا/خؿ نػػد تسػػػور عػػػف  خاةػػدة خاه
خنػًوع ممػرض خمدمػ  سمتىوػ   سكػف مف  تم ػر بمػػً خىػي امػرمض اػم سسػًلمتي بػًم ظر ممػذا اإلرتبػػًط 

 ٓكسً سىؼ امب ًف  امخث ؽ ب ف سراكز امطًع  ف ىس ةً  
خكػػػًف عىػػػم امسةكسػػػ  ةتػػػم  سػػػىـ نضػػػً يً سػػػف يػػػذا امةػػػخار مف تخضػػػ  اػػػم ةكسمػػػً         
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امة ًبػػر امتػػم إستمىبػػت س مػػً ذمػػؾ اإلتوػػًؽ بػػ ف امستمسػػ ف امث ثػػ  ا/م ػػر ف خامطػػًعف ا/خؿ 
 خام راوف امتػم إسػتةً ت بمػً متكػخ ف ع  ػدتمً بػأف إرادة كػؿ سػ مـ ػ مًبػ  ا/م ػرة ػ إتةػدت سػع
إرادة امبًن ف خامطًعف ا/خؿ عىم إرتكًب ذمؾ امتزخ ر ػ خمك مػً مػـ ت ػدـ اػم امةكػـ تىػؾ ا/دمػ  
اترضت خىخد امتخاط  ب  مـ دخف مسػًس خانةػم بػًوب خيػخ سػً ال  توػؽ خمبػخؿ اإلسػتدالؿ  خاه
امسد د ع د ام ضًل بًإلدا   عف ىراوـ اإل تراؾ ام امتزخ ػر بطرنػي خخسػًوىي امسمتىوػي ػ خامػذض 

تىـز سػػػف امسةكسػػػ  مف تػػػخرد اػػػم ةكسمػػػً ا/دمػػػ  امس د ػػػ  إمػػػم ثبػػػخت ذمػػػؾ اإل ػػػتراؾ ختىػػػؾ  سػػػ
امسسػًيس  خاإلتوػًؽ بػ ف امستمسػػ ف خاموًعػؿ ا/بػىم بسػػً  ػ دض إمػم ام ت ىػػ  امتػم تةسػؿ نضػػًل 
امةكػػـ ام ًضػػػم بػػإدا تمـ بإعتبػػػًريـ سسػػًيس ف سػػػع امسػػػتمـ ا/خؿ اػػم إرتكػػػًب ىراوسػػي خيػػػخ سػػػً 

 ٓ ي نبرت امسةكس  ام ب ً
خال   ػدح اػم ذمػؾ سػػً مخردتػي امسةكسػ  بةكسمػػً امطةػ ف بػأف اإل ػػتراؾ اػم امىػراوـ  ػػتـ         

غًمبً  دخف سظًير مًرى   مخ معسًؿ سًد   سةسخس   سكف اإلستدالؿ بمً عى ي خم ي  كوم مف 
تكػػخف امسةكسػػ  نػػد إعت ػػدت ةبػػخمي سػػف ظػػرخؼ امػػدعخض خامس بسػػًت امتػػم اةًطػػت بمػػً كسػػً 

 ػػر ؾ بػػًمتةر ض مف تكػػخف امىر سػػ  نػػد خنةػػت ب ػػًل عىػػم تةر ضػػي عىػػم إرتكػػًب  كوػػم اػػم ام
ا/اةػػًؿ امسكخ ػػ  ممػػً ػ /ف امسةكسػػ  مػػـ تبػػ ف بسػػدخ ًت ةكسمػػً سةػػؿ امطةػػف امة ًبػػر امتػػم 
إستمىبػػت إتوػػًؽ امطػػًع  ف سػػف امثػػً م ةتػػم ا/م ػػرة خسسػػًيستمـ اػػم إرتكػػًب ىػػراوـ امتزخ ػػر 

اػػم إرتكًبمػػً خم مػػً سػػً كً ػػت ت ػػع مخاليػػً ػ خ/ف تىػػؾ  امتػػم خنةػػت بخنخعمػػً  ت ىػػ  إل ػػتراكمـ
امسسًيس  يم امسراد إثبًتمً بإنًس  ا/دم  خام راوف خامس دسًت امتم مستمىبػت امسةكسػ  ثبختمػً 
اػػم ىػػً بمـ س مػػً خيػػخ سػػً نبػػرت امسةكسػػ  اػػم ب ً ػػي خممػػذا كػػًف ةكسمػػً س ػػخبً  بًموسػػًد اػػم 

إ طػخض عى ػي سػف سبػًدرة عىػم امسطىػخب بسػً اإلستدالؿ اض   عف ام بخر ام امتسب ب خسً 
 ٓ ة بي خ ستخىب   ضي 

 
خكًف عىم امسةكس  ةتم  سىـ نضً يً سف يذا امةخار مف تب ف ام ةكسمً امسطةػخف         

عى ي امة ًبر خامس دسًت امتم إستمىبت س مً ثبخت تخاط  امطًع  ف سػع ا/خؿ اػم إرتكػًب 
ثسػػ  ىػػراوـ ػ خسػػدض سسػػًيستمـ سةػػي اػػم إرتكًبمػػً  ىػراوـ امتزخ ػػر امتػػم خنةػػت ػ إف كػػًف ي ػػًؾ

خعىسمػػػـ بسػػػخل نبػػػده خاه بػػػراؼ   ػػػتمـ إمػػػم امتزخ ػػػر مًبػػػ  بًم سػػػب  مىطًع ػػػ  امرابةػػػ  خيػػػم 
امس سػخب إم مػً امتخك ػؿ امسػػزخر عىسػً بأ مػً مػـ تىةػػد خكًمػ  امسةػًسم ) امسػتمـ ا/خؿ ( خك ىمػػً 
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وػػًذ امة ػػد امبػػًدر ب ػػمًدة امثػػً م خمػػـ ت كػػر بػػوتي كخك ػػؿ ع مػػً اػػم اإلنػػرار بػػًمب ع خببػػة  خ 
خامثًمػػػث خيػػػخ سػػػً ال  تبػػػخر سةػػػي مف تكػػػخف ضػػػًمة  سػػػع امطػػػًعف ا/خؿ اػػػم إرتكػػػًب امتزخ ػػػر 
امسػػدعم بػػي سػػً داسػػت ال ت كػػر خكًمتػػي خال ت ػػًزع اػػم بػػوتي امسػػذكخرة ك ًوػػب ع مػػً عمػػدت إم ػػي 

سػػ  اػم ةكسمػػً بػذمؾ اإلنػرار كسػػً بػرةت مػػي بإ ًبػي غ ػػره ا سػً خكىتػػي ا ػي ػ خمػػـ تضػسف امسةك
خبسدخ ًتػػي سػػػً  و ػػػد ك و ػػػ  إستم بػػػمً ذمػػػؾ امتخاطػػ  بػػػ ف امستمسػػػ ف امث ثػػػ  ا/م ػػػر ف خامسػػػتمـ 
توػػًنمـ سةػػي عىػػم إرتكػػًب امتزخ ػػر عىسػػً بً ػػي سةػػًـ خنػػد خضػػةخا ا ػػي  ا/خؿ خاه بػػراؼ   ػػتمـ خاه

ممػـ بسػً  ث تمـ إلمت ًر امخسًوؿ امتم  ةىسمً خُتموم ع مـ مإلنػرار ببػة  امب ػع خ وػًذه خال عىػـ
 تمػػذه سػػف إىػػرالات اػػم يػػذا امبػػدد ػ خيػػخ سػػً تسسػػكخا بػػي اػػم داػػًعمـ امسسػػطخر بًمتة   ػػًت 

 ٓخام وخض بىىس  امسرااة  بخاسط  امسدااة ف ع مـ 
يػذا إمػم مف امسبػىة  اػم امتزخ ػر ال تكوػم خةػديً ػ خبوػرض ثبختمػً ػ إلسػ ًد ىر سػ          

سػً داـ مػـ  ثبػت بػدم ؿ سػً ا ػي نػًرؼ امتزخ ػر  اإل ػتراؾ اػم امتزخ ػر اػم ىً ػب ذض امسبػىة  ػ
ب وسي مخ إستةسؿ امسةرر امسػزخر سػع عىسػي بتزخ ػره ػ اًمسبػىة  خةػديً سة ػًر غ ػر س ضػبط 
مى خؿ بثبخت امركف امسًدض مىر س  امتزخ ر مخ اإل تراؾ ا مً ػ إذ سع تخااريً ا د  كخف امتزخ ر 

ثسًريػً ختة  ػت سبػىةتي سػف خراومػً ػ  خانةً دخف عىـ بًةبمً خمخ كػًف خةػده يػخ امػذض ى ػم
سػػع س ةظػػ  م ػػي ال سبػػىة  /ةػػد سػػف امطػػًع  ف اػػم إرتكػػًب ىػػراوـ امتزخ ػػر سػػًمو  امػػذكر سػػً 
 ٓداست امطًع ي امرابة  ت ر بخكًم  امسةًسم امسخكؿ ع مً خببة  خ وًذ امب ع امبًدر س مً 

ً ػ ال تكوػم وػرض خىخديػتخاتر نضػًل سةكسػ  امػ  ض ت ػ عىػم مف نر  ػ  امسبػىة  ػ ب        
بروًس  ا/ستًذ امسست ًر  ٕٜٛٔ ٕٔ ٘ٔام امتزخ ر ػ خام ةكسمً امبًدر إلثبًت اإل تراؾ 

نضػًو   ػ  ٖ٘مسػ    ٓٛٚٗسةسػد خىػدض عبػد امبػسد ػ  ػوًه اهلل ت ػ  نضػت اػم امطةػف رنػـ 
ا ًمػػت  : " خسػػف ة ػػث مف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي بةػػد مف بػػ ف خانةػػ  امػػدعخض مىػػص امػػم ثبػػخت 

ؽ امطًعف امثً م ب خمي : خ ة ث مف  امثًبت ػر ستم اال تراؾ ام امتزخ ر خاالستةسًؿ ام ةى
سف ا/خراؽ مف امسػتمـ امثػً م ) امطػًعف امثػً م ( يػخ امسسػتو د خبػًةب امسبػىة  ا سػً مثبتػي 

) ر امة   ػػ  ةضػػخر امسى ػػم عى ػػي عىػػم غ ػػ ٜ٘ٚٔ ٘ ٛٔامسػػتمـ ا/خؿ اػػم سةضػػرض ىىسػػ  
د  ػػ  ( خت ر ػػره بًمتبػػًم  ختةمػػده بًمت ػػًزؿ عػػف دعػػخض امتةػػخ ض ختسػػى ـ امسػػدعم بػػًمة خؽ امس

 ػ   ام ػزاع مىسػتمـ امثػً م ) امطػًعف امثػً م ( " ػ مسػً كػًف ذمػؾ خكػًف امةكػـ امسطةػخف ا ػي مػـ 
 تسظمر اركًف ىر س  اال ػتراؾ اػم امتزخ ػر خ ػخرد ا/دمػ  عى مػً ت خكػًف سىػرد كػخف امطػًعف 
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ال  كوم ام ثبخت ا ػتراكي ا ػي خامةىػـ بػي اػًف امةكػـ  كػخف يخ بًةب امسبىة  ام امتزخ ر 
س خبً بًم بخر ػ خال  رد عىم ذمؾ بًف امسةكسػ  خنػد دا تػي بىر سػ  اسػتةسًؿ امسةػرر امسػزخر 
اًف امة خب  تكخف سبررة ت ذمؾ / مً اعتسدت ا سً اعتسدت عى ي ام ثبخت ىر سػ  االسػتةسًؿ 

خت ىر س  اال ػتراؾ اػم امتزخ ػر   وػ  امػذكر خيػم  ام ةؽ امطًعف خام تخاار اركً مً عىم ثب
سسػػً دم ؿ عى مػػً كسػػً سػػىؼ ام ػػخؿ ت ال تبػػى  بػػذاتمً اسًسػػً بػػًمةً النًسػػ  االدا ػػ  م بػػخر امػػ

 ىةػػؿ امةكػػـ س ػػخبً بًموسػػًد اػػم االسػػتدالؿ بًم سػػب  مىر سػػ  االسػػتةسًؿ خمسػػً كػػًف ذمػػؾ اً ػػي 
ع  ف كى مسػػػً خذمػػػؾ مخةػػػدة امخانةػػػ   تةػػػ ف   ػػػض امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي خاالعػػػًدة بًم سػػػب  مىطػػػً

خمةسػف سػ ر امةدامػ  دخف ةًىػ  امػم بةػث بػػًنم سػً  ث ػره امطػًعف امثػً م اػم طة ػي اخ بةػػث 
 ٓمخىي طةف امطًعف االخؿ 

 نضًو ي  ٖ٘مس    ٓٛٚٗام امطةف رنـ  ٕٜٛٔ ٕٔ ٘ٔ*    ض 
 ٕٚٔػ  ٕٚػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔ ٕٕ*    ض 
 ٓٙٗػ  ٜٗػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٖ ٖٓ*    ض 

 ؽٔ٘ ٕٚٓٔػ امطةف  ٜٛٚػ  ٔٚٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٔٔ ٕ٘  ض   *
 ؽ ٙ٘ ٕٕٔ٘ػ طةف  ٚٓٔػ  ٖٔػ  ٛػ س ٜٚٛٔ ٔ ٛٔ*    ض 

 
خبذمؾ تكخف امسةكسػ  نػد إاترضػت س ػًرك  امستمسػ ف سػف امثػً م م م ػرة اػم إرتكػًب         

خعىػم  ةػخ سرسػؿ  ىراوـ امتزخ ر امسس دة إم ي إذ ىًل ب ً مً /دم  اإل تراؾ نًبػرا  بػؿ س ةػدسً  
  ػػخبي اممسػػخض خامتةسػػ ـ مًم ػػً  سػػف امة ًبػػر امىخير ػػ  امتػػم  سكػػف مف تسػػتمىص س مػػً تىػػؾ 
ام ت ىػػػ  امتػػػم إ تمػػػت إم مػػػً كسػػػً مػػػـ تبػػػ ف امسةكسػػػ  ك و ػػػ  س ػػػًرك  امطًع ػػػي امرابةػػػ  سػػػع بػػػًنم 
امطػػًع  ف اػػم إرتكػػًب تىػػؾ امىػػراوـ خامة ًبػػر امدامػػ  عىػػم ذمػػؾ خيػػم ع ًبػػر ىخير ػػ   تةػػ ف 

ً  بػػأف امثًبػػت بػػأف امطػػًع  ف عىػػ م امسةكسػػ  مف تُ ػػ ـ امػػدم ؿ عى مػػً بأسػػبًب سػػًوم  خس بخمػػ  عىسػػ
سػف امثػً م م م ػرة مػـ  كخ ػخا عىػم عىػـ بػًمسمطط امػذض رسػسي امطػًعف ا/خؿ خةػده ػ إف كػًف 
اػم   ػًطي ثسػ  ىر سػ  ػ خمػـ  تخنػع مةػد سػ مـ ام تػًوج امتػم ةػدثت خمػـ ت بػرؼ   ػ  مض سػ مـ 

ىًه امس ةرؼ خامذض إ داع ا ي امطًعف ا/خؿ خةده خعىم  ةخ س ورد خيخ نبخر إمم ذمؾ اإلت
 ًب إستدالؿ امةكـ  ستخىب   ضي كسً سىؼ امب ًف مسً يخ س رر بأف امسسًيس  ام امىراوـ 
ال  تة ؽ إال  إذا ثبث مف امسسػًيـ نبػد اإلسػمًـ اػم امىر سػ  خيػخ عػًمـ بمػً خبػأف تكػخف مد ػي 
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 ٓمسسًيس ف تدم    تىًخب بداه سع اةىي     امتدامؿ سع بًنم ا
 ٛٔٛػ  ٗ٘ٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ ٙ ٗٔ*    ض 
 ٛٓٔػ  ٕٗػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٔ ٖٔ*    ض 
 ٜٖػ  ٛػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ ٔ ٗٔ*    ض 
 ٛٓٔػ  ٕٗػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٔ ٖٔ*    ض 

 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ
اإف عى ي مف  ستظمر ع ًبر  "  بأ ي إذا كًف امةكـ ند داف امستمـ بىر س  اإل تراؾ        

يػػذا اإل ػػتراؾ خطر  تػػي خمف  بػػ ف ا/دمػػ  امدامػػ  عىػػم ذمػػؾ ب ً ػػً   خضػػةمً خ ك ػػؼ عػػف ن ًسمػػً 
خذمؾ سف خانع امدعخض خظرخامً ػ كسً اف عىم امسةكس  اف تب ف نبػد اإل ػتراؾ اػم امىر سػ  

اخ امسسػػػمى   خمف امسػػػتمـ تػػػدامؿ ا مػػػً خيػػػخ عػػػًمـ بمػػػً خظرخامػػػً خسػػػًعد اػػػم ا/عسػػػًؿ امسىمػػػزة
 ٓإلرتكًبمً " 
" اإذا مـ  ك ؼ امةكـ عف عىػـ امطػًعف بػًمسةررات امسػزخرة ػ خسػف ثػـ  كػخف نًبػرا           

ممىخه سف ب ًف نبد اإل تراؾ ام امىر س  امتم داف عى مً بمً امطًعف خممىخه كذمؾ سسً  و ػد 
 ٓ ستخىب   ضي " ا ي كًف خنت خنخعمً عًمسً  بمً نًبدا  اإل تراؾ ا مً بسً  ة بي خ 

 ؽ ٕٙ ٖٕٗٚٓػ طةف  ٖٚٛػ  ٕٖٔػ  ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ ٓٔ ٔٔ  ض *  
 ٛٚٚػ  ٖ٘ٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٙ ٘ٔ*    ض 
 ٖٔٚػ  ٘ٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٖ ٙٔ*    ض 
   ٜٔٙػ  ٕٕٔػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٓٔ ٕٙ*    ض 

 
 : ـ لظٛز آخس فٝ اٌزعجيت:    ثبٌثبً 

ثً م مآلم رة بإ ةداـ ركف ام بػد امى ػًوم مػد مـ كسً تسسؾ امداًع عف امطًع  ف سف ام       
ؼ إرادة إذ مـ  كخ خا عىػم عىػـ سػخال ع ػد تزخ ػر امسةػرر امسػزخر مخ ع ػد إسػتةسًمي خمػـ   بػر 

ام ذمؾ امتزخ ػر سػخال سػع امطػًعف ا/خؿ مخ غ ػره ػ خيػم س ًزعػ  ىد ػ  اض ستمـ إمم اإلسمًـ 
ذ ال سبػىة  /ةػد سػ مـ اػم إرتكػًب يػذا نًست ام راوف ام خ ػ  خامػدالوؿ امىػًدة عىػم بػةتمً إ

امتزخ ر ػ سً داست بًةب  امببس  عىم امتخك ػؿ امسبػط ع ت ػر ببػة  سػً ىػًل بػي خال ت كػره 
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خال تىةػده ػ خممػذا إ ةػدـ نبػد اممػش خاه ةػدست ام  ػ  امسػ و  مػدض امىػً م سرتكػب تىػؾ ا/اةػًؿ 
خدا  خعػدسً  سػع ذمػؾ ام بػد امسًد   بسً تضةم سةي ىر س  امتزخ ر غ ػر نًوسػ  / مػً تػدخر خىػ

امس ل امذض  ستمداي امىً م ع د ىةؿ امخنًوع امسزخرة ام بخرة امخنًوع امبة ة  ػ اًمكػذب 
 ٓامس بخد يخ عسًد امتزخ ر خع بره امىخيرض خرك زتي ا/سًس   

ً  اػػم امسةػػرر ا ػد سػػ طت ىر سػػ  امتزخ ػر سػػً داـ ذمػػؾ امب ػػًف          اػإذا مػػـ  كػػف امب ػًف كًذبػػ
ً  مىة        ال  ىػًام امخانػع /ف امكػذب امسكتػخب خسمًموػ  امة   ػ  يػخ ىػخير امىر سػ  سطًب 

  ً خبػػدخ مسً ال تكػػخف نًوسػػي اػػ  إثػػـ خال ىر سػػ  مخ ع ػػًب /ف امب ػػًف اػػم يػػذه امةًمػػ   كػػخف ة ػػ
 ٓخبة ةً  خم س كذبً  مخ سمًموً  مىة     

إذ مخضػػػ  اػػػم ىس ػػػع سراةػػػؿ خيػػػذا امػػػداًع يػػػخ سػػػً تسسػػػؾ بػػػي امطػػػًعف ا/خؿ كػػػذمؾ         
امسةًكس  مف سضسخف امسةرر سةؿ امتداعم خىر س  امتزخ ر امسس دة إم ي بة   خال سمًموػ  

ع مػً خبأ ػي سوػخض س مػً         ا ي مىخانع /ف امستمس  امرابةػ  ت ػر بخكًمػ  خك ىمػً ا/سػتًذ   
 ٓمإلنرار ببة  خ وًذ امب ع خنبض امثسف 

م بػػة ة  اػػم ىسىتمػػً مسػػذكخرة خامستضػػس ي امسػػ د سةػػؿ امتػػداعخعىػػم ذمػػؾ اًمخنػػًوع ا        
ستمسػ  امرابةػػ  خال   ػػخبمً مض نػدر سػػف امكػذب خسمًموػػ  امخانػع خنػػد ىػًلت إنػػرارات امختوبػ ىمً 

ام يذا ام أف خمـ تذيب ام اض نخؿ ممً بأف امخكًم  امبًدرة س مً سمتى ػ  بر ة  خخاضة  
نع خمك مً منػرت ببػةتمً بػؿ خذيبػت إمػم مكثػر اخ سبط ة  اخ س سخب  إم مً عىم م ؼ امخا

سػػف ذمػػؾ خيػػخ تًك ػػد خىػػخد ببػػستمً امبػػة ة  عىػػم امتخك ػػؿ امسضػػبخط خمػػـ تةػػرض امسةكسػػ  
كى   ام ةكسمً امسطةخف عى ي ممذا امداًع امىػخيرض امػذض  تةىػؽ بة ًبػر امىر سػ  ا/سًسػ   

ااريػػً إ ةػػداسمً كى ػػ  امتػػم نضػػت امسةكسػػ  بإدا ػػ  امطػػًع  ف ع مػػً خامتػػم  ترتػػب عىػػم عػػدـ تخ 
متمىػػػؼ ر كً مػػػً امسًد ػػػ  خامسة خ ػػػ  بسػػػً اػػػم ذمػػػؾ ركػػػف ام بػػػد امى ػػػًوم خام  ػػػ  اممًبػػػ  امتػػػم 
تسػػتىزسمً ىػػراوـ امتزخ ػػر خاإل ػػتراؾ ا مػػً خعىػػم رمسػػمً ركػػف تم  ػػر امة   ػػ  خامةىػػـ بمػػذا امتم  ػػر 

 ٓب بد إستةسًؿ امسةرر ا سً زخر سف اىىي 
إاترضػت ثبػخت ام بػد امى ػًوم مػدض امطػًع  ف ىس ةػً  خسػف خبذمؾ تكخف امسةكس  ند         

ب  مـ امطًعف ا/خؿ كسػً منًسػت نضػًليً بتػخاار امػركف امسػًدض مىر سػ  امتزخ ػر دخف س ػدسًت 
سًوم   سكف إستم بمً س مً خمـ تك ؼ ام سدخ ًت امةكـ عف ك و ػ  إسػتدالممً متػخاار يػذه 

م ي   وً  خسطًب تي مىخانع خدخف مض سمًمو  ا/ركًف رغـ ثبخت بة  سضسخف امتخك ؿ امس ًر إ
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مىة     امثًبتي خيم مف خكًم  امطًع ي امرابة  مىسةًسم اةسد ةس ف اممربًخض بة ة  بًدرة 
س مً خبإنراريً سع امتبر   مػي اخ مسػف   ػخب ع ػي بػًإلنرار ببػة  امب ػع امبػًدر س مػً خ وػًذه 

خكًمػ  تبػًدؼ ة   ػ  خخانةػً  كػذمؾ خمػ س كسً مف  مًدة امطًع  ف امثً م خامثًمػث عىػم يػذه ام
ا مػػً سػػً  مًمومػػً مخ  ىًا مػػً امػػم  ػػمًدة إ بػػبت عىػػم خانػػع ةػػدث اةػػ   خيػػخ سػػً  و ػػد ىر سػػ  

 ٓامتزخ ر ع ًبريً ا/سًس   خىخيريً خامذض تدخر سةمً خىخدا  مخ عدسً  
 

ام امسةررات خسً داـ ام بد امى ًوم ب   ي امةًـ خاممًص سف مركًف ىر س  امتزخ ر         
سػػخال كً ػػت عرا ػػي اخ رسػػس   اإ ػػي  تةػػ ف ع ػػد امةكػػـ بًإلدا ػػي عػػف تىػػؾ امىر سػػ  مخ اإل ػػتراؾ 
سػتدالؿ سػػى ـ  ا مػً مف  كػخف ثبختػي نطة ػً  خسػف ع ًبػر ت تىػػي ختػ دض إم ػي اػم س طػؽ سػًو  خاه

 ٓخبًوب خيخ سً نبر امةكـ ام ب ً ي 
سةكسػ  تكػخف بػذمؾ نػد منًسػت امػدم ؿ عىػم خممػذا كػًف امةكػـ سة بػً  م بػخره ت ػ /ف ام        

امتزخ ر خاإل تراؾ ا ي ب ًلا  عىم نراوف نً خ    ال ت بؿ إثبًت امةكس خيػخ مسػر ال سػ د مػي اػم 
 ٓام ً خف 
خسً داـ ام بد امى ًوم سف مركًف تىؾ امىر س  خسػف ثػـ  تةػ ف مف  كػخف ثبختػي نطة ػً          

ةكسػػ  اػػم ب ً ػػي خممػػذا كػػًف ةكسمػػً سة بػػً  كسػػً سػػىؼ ال إاتراضػػ ً  مخ ظ  ػػً  خيػػخ سػػً نبػػرت امس
 ٓامب ًف 
كسػػً نبػػرت امسةكسػػ  كػػذمؾ اػػم امػػرد عىػػم امػػداًع امىػػخيرض امسػػًمؼ امػػذكر خمػػـ ُتىػػر         

تة   ػػً  تسػػتىىم  سػػف م مػػي امة   ػػ  خسػػدض بػػة  ذمػػؾ امػػداًع إف كً ػػت امخنػػًوع امسطرخةػػ  
خاىػب سى ػم عىػم عًت مػً خمػخ دخف طىػب  اػم يػذا ام ػأف خيػخ مً ال تكوم متكػخ ف ع  ػدتمً عى

بر   سف امػداًع /ف امسةكسػ  امى ًو ػ  ت ػـخ بػدخر إ ىػًبم اػم اممبػخس  امسةرخضػ  عى مػً 
خعى مً تة  ؽ امخانة  إلستكسًؿ كًا  ع ًبريً امتم تكوػم متكػخ ف ع  ػدتمً بمػض ام ظػر عػف 

س ػًـ ا/خؿ خال  بػػ  سخنػؼ اممبػـخ خطىبػًتمـ اتة  ػؽ امػدم ؿ خاىػب امسةكسػ  امى ًو ػ  اػم ام
 ٓمف  كخف ريف س  و  امستمس ف خامسدااة ف ع مـ 

 ؽ ٙ٘ ٕٕٕٛػ طةف  ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٓٔ ٜ*    ض 
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 : ـ ٚإظزمس لؼبء إٌمغ ػٍٝ أْ
" امكػػػذب يػػػخ س ػػػًط ىر سػػػ  امتزخ ػػػر " " إذا إ توػػػم امكػػػذب اػػػم امسةػػػرر مػػػـ  بػػػ  ام ػػػخؿ       

امسةػػرر سطًب ػػً  إلرادة سػػف  سػػب إم ػػي سةبػػرا  عػػف س ػػ وتي بخنػػخع امتزخ ػػر ػ اػػإذا كػػًف سضػػسخف 
إ توػػم امتزخ ػػر بأركً ػػي خس مػػً امضػػرر ػ خمػػخ كػػًف يػػخ مػػـ  خنػػع عىػػم امسةػػرر سػػً داـ امتخن ػػع 
  ً ةًب   ام ةدخد امتةب ر عف إرادتي ػ خسخال كًف يذا امتةب ر ظًيرا  ىى ً  مخ سضػسرا  سوترضػ

 ٓتدؿ عى ي  خايد امةًؿ " 
  ٖٖٔٔػ  ٖٕٕػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٓ*    ض 

 : ـ وّب لؼٝ ثأْ
"  امةكـ  كخف س خبً  بًم بخر إذا مػـ  بػ ف بسدخ ًتػي عىػـ امسػتمـ بتم  ػر امة   ػ  خكػذب       

 ٓامخانة  امس سخب إم ي ت ر ريً " 
 ٖٚٚػ  ٚٔٛػ  ٚػ ج  ٜٜٗٔ ٕ ٕٔ*    ض 
 ٔٚٙػ  ٙٔٗػ  ٘ػ ج  ٕٜٗٔ ٙ ٔ*    ض 

 : ـ ٗوّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔ
"  ال  كوم إلثبًت ام بد امى ًوم ام ىر س  امتزخ ر ام خؿ بأف امستمـ كػًف اػم إسكً ػي       

تى ػب ذكػر  سػً   ػًام امة   ػ   ػ اإليسػًؿ اػم تةػرض امة   ػ  سمسػً كً ػت درىتػي ال  تػخاار بػي 
 ٓام بد امى ًوم " 

 ٔٗٙػ  ٕٗٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٓٔ ٔ*    ض 
ام تةرض امة     س ًـ امةىـ اموةىػم بمػً خمػخ كػًف اإليسػًؿ ىسػ سً  "  خال   ـخ اإليسًؿ        

 "ٓ 
 ٜٗٗػ  ٖٖٗػ  ٗػ ج  ٜٖٜٔ ٕ ٙ*    ض 

 
كسػػػً تسسػػػػؾ امػػػػداًع اػػػػم سرااةتػػػػي بػػػػأف ةػػػػدخث امضػػػػرر سسػػػػتة ؿ اػػػػم بػػػػخرة امخانةػػػػ          

امسطرخةػػ  سػػً داسػػت امستمسػػ  امرابةػػ  خيػػم امس سػػخب إم مػػً إبػػدار ذمػػؾ امتخك ػػؿ عىػػم مػػ ؼ 
   ػ ند منرت ببدخره خيم بًم ى ؿ ند اخضت غ ريً إف كػًف امطػًعف ا/خؿ اخ غ ػره اػم امة  

تمػًذ كًاػ  اإلىػرالات ام زسػ  مكػم  تمػذ  ػكىي كسةػرر سكتػخب كسػً  تةر ره خب ًف سضػسخ ي خاه



-264- 

 

اخضتي ام إستةسًمي يػخ مخ غ ػره ا سػً ُمعػد إلثبًتػي خيػم كىمػً خنػًوع بػة ة  ال سمًموػ  ا مػً 
مب ػػػًف خيػػػخ سػػػً  ت ػػػدـ بػػػي ىػػػخير امتزخ ػػػر سػػػخال اػػػم امسةػػػررات امرسػػػس   اخ مىخانػػػع كسػػػً سػػػىؼ ا

امةرا ػػ  إذ  ىسةمسػػً ع بػػر خاةػػد ال تتػػخاار امىر سػػ  بدخ ػػي خيػػخ ع بػػر تم  ػػر امة   ػػ  اػػم 
 ٓامسةرر امسكتخب كسً سىؼ امب ًف 

خيذا امة بر امىخيرض ال خىخد مي ام امخانة  امسطرخة  اإف سضسخف امتخك ؿ سةؿ         
متداعم بة   سةبر عف إراده امستمس  امرابة  دخف اض تىًخز مىة     خمػـ تةػرض امسةكسػ  ا

كتوػػت ب خممػػً بأ ػػي ال سبػػىة   اػم ةكسمػػً ممػػذا امػػداًع امىػػخيرض خمػػـ ت سػػطي ة ػػي إ ػػرادا  خردا  خاه
 ٓ/ةد ام إرتكًب ذمؾ امتزخ ر سخض امستمس ف خمًب  امستمـ ا/خؿ 

نخممً مف امستمس  امرابة  يؿ امسخكىي ام امسةػرر امسػزخر  خمضًات امسةكس  إمم ذمؾ        
خمف امستمسػػػ ف ا/خؿ خامثًمػػػث يسػػػً ام ػػػًيداف عىػػػم ذمػػػؾ امتخك ػػػؿ خا ػػػي ال سبػػػىة  /ةػػػد اػػػم 
امتزخ ر م امـ خيػم مسػبًب غ ػر سػًوم  إذ ال سبػىة  /ةػد سػ مـ اػم إرتكػًب ذمػؾ امتزخ ػر 

اضػ   عػف مف امب ػًف امسػزخر غ ػر نػًوـ كسً ذيبت امسةكس  ام سػدخ ًت ةكسمػً سػًمو  امػذكر 
مبػػ   اػػم بػػخرة امخانةػػ  امسًثىػػ  /ف امتخك ػػؿ مػػـ  تضػػسف إال  سػػً  توػػؽ خامة   ػػ  خامخانػػع خمػػ س 
ا مػػػػً سػػػػً  مًمومػػػػً اًمخكًمػػػػ  عػػػػف امستمسػػػػ  امرابةػػػػ  نًوسػػػػ  بإنراريػػػػً اػػػػم ىس ػػػػع سراةػػػػؿ امتة  ػػػػؽ 

اخ   ػ  امس كػدة غ ػر امس كػخرة  امة  خامسةًكس  خبًمتًمم اىـ  كف ي ًؾ تزخ را  اخ إبط ًع متىؾ
 ٓامسىةخدة 
خبذمؾ تكخف امسةكس  ند إعت دت مطأ اف مىستمس ف سبػىة  اػم امتزخ ػر بسػً ال سػ د         

مػػػي سػػػف ا/خراؽ بػػػؿ  مػػػًمؼ سػػػً يػػػخ ىػػػًل بمػػػً خال  توػػػؽ سػػػع سػػػً  سػػػتمىص س مػػػً إذ امثًبػػػت اف 
دعسً  مثبختمً خبًمتًمم ا  سبىة  /ةػد امة     مـ تتم ر بؿ ىًل امب ًف بًمتخك ؿ سطًب ً  ممً س

  سكػػػػػػػػف مف  ى ػػػػػػػػم ثسًريػػػػػػػػً سػػػػػػػػً داـ امتخك ػػػػػػػػؿ سةبػػػػػػػػرا  ببػػػػػػػػدؽ خبةػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػف إرادة امسخكػػػػػػػػؿ 
) امستمسػػػ  امرابةػػػ  ( خيػػػخ سػػػً  بػػػـ امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي بًم بػػػخر اػػػم امتسػػػب ب اضػػػ   عػػػف 

 ٓاموسًد ام اإلستدالؿ بسً  ستخىب   ضي خاإلعًدة 
 

 : ـ ْٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ورٌه ثأ
"  ىر س  إستةسًؿ امخرن  امسزخرة ال تتخاار إال  بثبخت عىـ سف إستةسىمً بأ مً سػزخرة خال       
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 كوم سىرد تسسكي بمً اسًـ امىم  امتم ندست ممً سً داـ مـ  ثبت ا ي يخ امذض نًـ بتزخ ريً " 
ٓ 

 ؽ ٙ٘ ٕٗٚٔػ طةف  ٘ٗٗػ  ٜٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٗ ٔ*    ض 
 ؽ  ٚٗ ٖٚٔٔف ػ طة ٜٛٚٔ ٖ ٙ*    ض 

 ؽ ٔ٘ ٕٚٓٔػ امكةف  ٜٛٚػ  ٔٚٔػ  ٖٕػ س  ٜٔٛٔ ٔٔ ٕ٘  ض *  
 ؽ ٙ٘ ٕٕٔ٘ػ طةف  ٚٓٔػ  ٖٔػ  ٖٛػ س  ٜٚٛٔ ٔ ٛٔ*    ض 
 ؽ ٖ٘ ٓٛٚٗػ امطةف رنـ  ٕٜٛٔ ٕٔ ٘ٔ*    ض 
 ٕٚٔػ  ٕٚػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔ ٕٕ*    ض 
 ٓٙٗػ  ٜٗػ  ٕٖػ س  ٖٜٛٔ ٖ ٖٓ*    ض 

تزخ ر خةديً ال تكوم إلثبًت ام بد امى ًوم اػم ىً ػب امسػتمـ " خبأف امسبىة  ام ام       
 خاه تراكي ام امىر س  مخ امةىـ بمً "

 ؽ ٔ٘ ٕٚٓٔػ طةف  ٜٛٚػ  ٔٚٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ ٔٔ ٕ٘  ض *  
 : ـ إخالي آخس حبك اٌدفبع:   زاثؼًب 

ًس ف ذمؾ مف امثًبػت سػف سةضػر ىىسػ  امسةًكسػ  مف داًعػً  خاةػدا  عمػد بػي إمػم امسةػ        
امذ ف تخمخا سمس  امداًع عف امطًع  ف امثًمثػ  خامستمسػ  امرابةػ  ىس ةػً  رغػـ سػً بػ ف سبػًمةمـ 
سف تةًرض ػ مًبػ  بػ ف سبػًم  امستمسػ ف امث ثػ  سػف امثػً م ةتػم امرابةػ  خسبػىة  امسػتمـ 

          ا/خؿ   
تػػػػػداعم ة ػػػػث  سػػػػب مىطػػػػًعف ا/خؿ إرتكػػػػًب ىر سػػػػػ  امتزخ ػػػػر اػػػػم امتخك ػػػػؿ سةػػػػؿ ام        

ستةسًمي سع امةىـ بتزخ ره خاإل تراؾ ام تزخ ر سةضر ىىس   بًمدعخض رنػـ  ٕٜٜٔ ٕٔ ٗٔخاه
سد م نوط ػ كسً  سب مىستمس ف سف امثػً م إمػم امرابةػ  اإل ػتراؾ سةمػـ اػم يػذا  ٕٜٜٔ ٕٙٔ

 ٓامتزخ ر خاإلستةسًؿ بطرؽ امتةر ض خاإلتوًؽ خامسسًعدة 
ةتػػم امرابةػػ  سػػخال بًمتة   ػػًت مخ بىىسػػ  امسرااةػػ  خنػػًـ داػػًع امطػػًع خف سػػف امثػػً م خ         

عىم ا مـ ال عىـ بمذا امتزخ ر خال  د ممـ ا ػي خ سػتمىص سػف يػذا امػداًع مف سسػوخم   سػً خنػع 
سف ىراوـ ػ إف كً ت ػ ي ًؾ ثس  ىر س  ام ا/سر ػ خانة  عىم امسػتمـ ا/خؿ خةػده خيػخ سةػًـ 

ابةػ  خمف بػًنم امستمسػ ف نػد إ سػًنخا خرال طىبًتػي تخمم سبً رة اإلىرالات   ًبػ  عػف امستمسػ  امر 
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دخف إدراؾ مخ عىـ بسً  وةىي اخ   ـخ بي سف ماةًؿ سًد   ام يػذا ام ػأف خيػخ سػً كػًف   تضػم 
سػػف امسةكسػػ  ابػػؿ داػػًع امستمسػػ ف سػػف امثػػً م ةتػػم امرابةػػ  عػػف داػػًع امطػػًعف ا/خؿ بة ػػث 

ًرض ػ خال  ػػؾ مف امػػداًع عػػف  تػػخمم سةػػًـ سسػػت ؿ امػػداًع عػػ مـ مسػػً بػػ ف سبػػًمةمـ سػػف تةػػ
امستمسػػ ف عػػدا ا/خؿ كػػًف اػػم ةػػرج بػػًم  مث ػػًل سرااةتػػي عػػ مـ / ػػي  ىسػػع بػػ ف سسػػوخم   امػػداًع 
عف امطػًعف ا/خؿ كػذمؾ خ/ ػي مػـ  كػف  سػتط ع مف  ى ػم عى ػي امسسػوخم   خةػده دخف سسػًيس  

مسسػوخم   خعػدـ إسػمًـ سف بػًنم امستمسػ ف خمف   ػدـ ام ػراوف اخ ا/دمػ  امتػم تػدؿ عىػم إ وػراده بً
 ٓبًنم امستمس ف ا مً إف كًف سسوخال  عف امخانة  

عػف داػًع امستمسػ ف  خيخ اسر مـ  تة ؽ /ف امداًع عف امستمـ ا/خؿ مـ  كف س وب           
خال   ػدح اػم ذمػؾ مف  كػخف امستمسػخف امسػذكخرخف نػد نبىػخا خخاا ػخا عىػم اف  تػخمم  ا/مػر ف ػ 

اة ف عػػف امطػػًعف ا/خؿ /ف امسةكسػػ  عى مػػً خسػػف خاىبمػػً اف تسػػةم امػػداًع عػػ مـ ذات امسػػدا
سف ىً بمً إمم تة  ػؽ سبػدم ةر ػ  امػداًع ختكوػؿ مىستمسػ ف امةػؽ اػم مف تػدخر امسةًكسػ  عىػم 

اػػػم امػػػداًع كػػػًس   خذمػػػؾ إسػػػتىًبي مطىػػػب  بة ػػػث   ػػػًؿ كػػػؿ سػػػتمـ اػػػم ى ً ػػػ  ة ػػػي ةػػػخ عػػػًدؿ 
ستمـ ام ى ً    تخمم امػداًع ع ػي خ ةضػر  امس رع خسً  ستىزسي سف ضرخرة خىخد سدااع مكؿ

إىرالات امسةًكس  س ذ بدا تمً ةتم  مً تمً عىم ت د ر بأف اإلتمًـ ام امى ً ػ  مسػر مػي مطػره 
إذ ُ ةػرض امسػػتمـ إمػػم امةكػػـ ضػػده بًمة خبػػًت امسمىظػػ  امس بػػخص عى مػػً اػػم ام ػً خف ػ خيػػخ 

 رعػػػم سبػػػىةتي خةػػػديً دخف اف  اسػػػر ال تػػػ تم ثسػػػًره إال  إذا تػػػخمم امػػػداًع ع ػػػي سةػػػًـ سسػػػت ؿ
 كخف س  دا  بسبػًم  غ ػره سػف امستمسػ ف خامػذ ف تتةػًرض سبػًمةمـ سػع سبػىةتي خيػخ سػً مػـ 

خممػذا كً ػت إىػرالات امسةًكسػ  خنػد  ػًبمً بطػ ف ىػخيرض  اار ام بػخرة امػدعخض امسًثىػ   تخ 
 ٓ ة بمً اض   عسً إ طخض عى ي ذمؾ سف إم ؿ بة خؽ امداًع 

ذ ب ػػم          ف خسػػف ثػػـ  كػػخف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي عىػػم تىػػؾ اإلىػػرالات امس ػػخب  بػػًمبط خاه
 ٓبسً  ستخىب   ضي خاإلعًدة بًط   بدخره 
خال   ػػػدح اػػػم ذمػػػؾ مف  كػػػخف سةػػػًـ سسػػػت ؿ نػػػد ترااػػػع كػػػذمؾ عػػػف امطػػػًعف ا/خؿ /ف         

خمػػػخا امثًبػػت سػػف سةضػػر ىىسػػ  امسةًكسػػ  اف امسػػدااة ف عػػف امطػػًع  ف سػػف امثػػً م م م ػػرة ت
امػػداًع عػػ مـ خعػػف امطػػًعف ا/خؿ م ضػػً  رغػػـ تةػػًرض سبػػًمةمـ سػػع سبػػىةتي خيػػخ سػػً ممػػؿ 
بة مـ ام امداًع كسً سىؼ امب ًف ػ بسً عًب امةكـ خمخىػب   ضػي /ف سػدااةً  سسػت    مػـ   ػـ 
بًمػػػداًع عػػػف يػػػ الل امستمسػػػ ف امث ثػػػ  خاه سػػػً كػػػًف امسػػػدااةخف عػػػ مـ س  ػػػد ف بسبػػػىة  امطػػػًعف 



-267- 

 

أ مةػػد سػػ مـ امسسػػًس بمػػذه امسبػػىة  خمػػخ كػػًف اػػم ذمػػؾ ضػػرر سةػػدنً  بسبػػىة  ا/خؿ خمػػـ   ػػ
امستمس ف امسذكخر ف ػ خبذمؾ إستةًؿ عىم ي الل امسػدااة ف امتخا ػؽ بػ ف سبػًمةمـ اػم امػداًع 
خب ف سبىة  امطًعف ا/خؿ امسذكخر خكًف داًعمـ س  دا  غ ػر طى ػؽ سػف   ػ  ن ػخد اخ اغػ ؿ 

 ٓامتم كوىمً امدستخر خبً مً ام ً خف  خيخ سً ال  توؽ خة خؽ امداًع
 ٜ٘ٛػ  ٕٔٔػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ ٔٔ ٖ*    ض 
 ؽ ٜ٘ ٔٚٓ٘ٗػ طةف  ٕ٘ٓٔػ  ٗٛٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ ٔٔ ٘ٔ*    ض 

 : ـ اخلطأ فٝ اإلظٕبد ٚاٌمظٛز فٝ اٌزعجيت:   خبِعًب 
ي ػ ذمؾ اف امسةكس  ػ خعىم سً  ب ف سف سطًمةػ  سػدخ ًت مسػبًب امةكػـ امسطةػخف ا ػ         

تسػػػً دت اػػػم نضػػػًومً بإدا ػػػ  امطػػػًع  ف إمػػػم سػػػً ىػػػًل بت ر ػػػر نسػػػـ مبةػػػًث امتز  ػػػؼ خامتزخ ػػػر 
يػػػخ امكًتػػػب مىس ػػػع عبػػػًرات امتخك ػػػؿ          : " مف امسػػػتمـ ا/خؿ  خةبػػػىت س ػػػي سػػػً  بػػػي

مػػػػػًص نػػػػػػخص خامػػػػػذض تػػػػػػـ امةبػػػػػث برنسػػػػػػي بةػػػػػد ذمػػػػػػؾ خمبػػػػػب  بػػػػػػرنـ  ٕٜٜٔ ٖ٘ٗاممػػػػػًص 
  بسكتػب ام ػمر امة ػًرض خامتخث ػؽ ب ػخص خكػذا خمف ببسي اممػًتـ عى ػي مًبػ ٕٜٜٔ ٖٖٜٖ

 ٓببسي اممتـ امكخدض اممًص بتىؾ امىم  " 
ف كػًف نػد كتػب ىس ػع عبػًرات          ام ة ف اف امثًبػت بػذمؾ امت ر ػر اف امطػًعف ا/خؿ خاه

بمطي خكذا امتخك ؿ اممًص امسراؽ ػ إال  مف امةبًرات  ٕٜٜٔ ٕٔ ٗٔسةضر امبى  امس رخ 
( امثًبتػػػػػي بأبػػػػػؿ         ت  ٕٜٜٔ ٔٔ ٕٗا ػػػػػي اػػػػػم  ػػػػػـخ اممسػػػػػ س إمػػػػػم  ٕٜٜٔ ٖٖٜٖ) 

سةضر امتبد ؽ امثًبت عىم مبؿ امتخك ؿ اممػًص اىػـ تكتػب بمطػي خ تةػذر إثبػًت اخ  وػم 
 كتًبتمً إم ي مخ اض  مص  مر غ ره ُ ةسف امكتًبي "

خبػػذمؾ تكػػخف امسةكسػػ  نػػد امطػػأت اػػم تةبػػ ؿ سضػػسخف ت ر ػػر نسػػـ مبةػػًث امتز  ػػؼ         
تزخ ػػر امسػػًمؼ امػػذكر خ سػػبت إمػػم امطػػًعف ا/خؿ كتًبػػ  ىس ػػع ب ً ًتػػي عىػػم مػػ ؼ امة   ػػ  خام

 ٓخامخانع /ف ي ًؾ بةض امب ً ًت م ًر ام مً امت ر ر مـ تكتب بمط امطًعف امسذكخر 
خيػػخ مطػػأ ىػػخيرض تػػردض ا ػػي امةكػػـ امسطةػػخف عى ػػي بسػػً إسػػتخىب   ضػػي إذ مػػـ  ةػػد         

مػػ   ظػػر امسةكسػػ  اػػم ذمػػؾ امت ر ػػر مػػخ ا مػػً مدركػػت خانػػع امةػػًؿ ُ ةػػرؼ سػػف سػػدخ ًت امةكػػـ خى
بًم سػػػب  إم ػػػي خ ػػػص سػػػً خرد بػػػي عىػػػم  ةػػػخ  توػػػؽ خسػػػً م بػػػأ بػػػي اةػػػخاه امثًبػػػت بػػػً/خراؽ خمػػػخ اف 
امسةكسػػ  تسػػً دت اػػم نضػػًومً بًإلدا ػػ  إمػػم مدمػػ  ممػػرض سػػىست سػػف يػػذا امةػػخار / مػػً ستسػػً دة 
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ا س ط مةديً مخ إستبةد تةذر امتةرؼ عىػم مثػر خس مً سىتسة  تكخف ع  دة امسةكس  بة ث إذ
 ٓذمؾ ام ت د ريً خخز مً مبًنم ا/دم  ا/مرض 

 ؽ ٗ٘ ٖٕٗٚػ طةف  ٚٚٙػ  ٕٓٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٘ ٙٔ*    ض 
 ؽ ٘٘ ٜ٘ٛٗػ طةف  ٗٔٔػ  ٕ٘ػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ ٔ ٕٕ*    ض 

ً بةػػديً خسػػ ٙٔٔخمخضػػ  امطػػًعف ا/خؿ كػػذمؾ اػػم داًعػػي امسسػػطخر بًمتة   ػػًت ص        
خام ػػػوخض بىىسػػػ  امسةًكسػػػ  م ػػػي يػػػخ امػػػذض ةػػػرر ب ً ػػػًت امتخك ػػػؿ امػػػخاردة ببػػػىبي اسػػػً امب ً ػػػًت 
اممًبػ  بسخظػؼ ام ػػمر امة ػًرض ا ػػد تركمػً م ةرريػػً بسةراتػي كسػػً طةػف عىػػم ت ر ػر سبػػىة  
ا/دمػػػ  امى ًو ػػػ  اممػػػًص بوةػػػص ببػػػس  امستمسػػػ  امرابةػػػ  مًبػػػ  خا مػػػً منػػػرت م مػػػً ببػػػستمً 

ر  مر إىرال امسضًيًة عىم ببستمً امبػة ة  مًبػ  خنػد اكػد امطًع ػًف خطًمب ب دب مب 
امثً م خامثًمث ا مً تمػص خامػدتمسً امستمسػ  امرابةػ  امتػم خاا ػت عىػم امتخك ػؿ خنػد  ػمدا عىػم 
بػػة  امتخك ػػؿ خبػػة  امببػػس  اممًبػػ  بمػػً ػ خمػػـ تةبػػؿ امسةكسػػ  ذمػػؾ امػػداًع خمػػـ تىػػر 

ةكسمػً سسػً  سػخغ إطراةػي بةػد تةبػ ىي خيػخ داػًع  امتة  ؽ امسطىخب ام يذا ام أف كسً مػ 
ىخيرض  سكف اف  تم ر بي خىي امرمض ام امدعخض مخ كًف بػة ةً  ػ خيػخ بػة   ػ بسػً  ة ػب 

 ٓامةكـ امطةخف ا ي خ ستخىب   ضي 
خال سةػػػؿ مى ػػػخؿ اػػػم يػػػذا امبػػػدد بػػػأف امسةكسػػػ  غ ػػػر سىزسػػػ  بػػػإىرال تة  ػػػؽ بةػػػد اف         

مػػً غ ػػر سىزسػػ  كػػذمؾ بستًبةػػ  داػػًع امسػػتمـ اػػم كػػؿ ىزو ػػ  سػػف خضػػةت امخانةػػ  مػػد مً كسػػً ا 
ف كػًف بػة ةً  إال ا ػي  وتػرض بدايػ  مف  ىزو ًتي خامرد عى مً عىم إست  ؿ /ف يذا ام ػخؿ خاه
تكخف امسةكس  ند ممست بًمداًع خع ًبره خمةًطت بي خنضت ام امدعخض بةد اف اط ت إم ي 

ً  اػإف ةكسمػً  كػخف سة بػً  م بػخره خممست بي مسً إذا كًف ند غًب ع مً كى   خمػ ـ تةػط بػي عىسػ
م مي بةؽ امطًعف ام امداًع / مً تكخف بذمؾ ند  كىت عػف خاىبمػً اػم تسةػ ص امػدعخض  خاه
خكًاػػ  مخىػػي امػػداًع ا مػػً امتسةػػ ص امكًسػػؿ خام ػػًسؿ امػػذض  م ػػ  ممػػً اربػػ  اموبػػؿ ا مػػً عػػف 

 ٓببر خبب رة خيخ سً  ة ب ةكسمً بسً  ستخىب   ضي 
 ؽ ٘٘ ٕ٘ٚٔػ طةف  ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٓٔ ٓٔ*    ض 
كسػػً امطػػأت امسةكسػػ  كػػذمؾ ع ػػدسً إسػػتدمت عىػػم ثبػػخت تػػخاار ام بػػد امى ػػًوم مػػدض         

بس تضػم امتخك ػؿ امػذض ثبػت         امطًع  ف سف امثً م مىرابة  سف ن ًسمً بتخك ػؿ امسةػًسم 
ًر   امتخك ػؿ خخنػت تةر ػره خاه سػً كػًف تزخ ػره اػم ةػ ف ا ػي مػـ  كػف سخىػخدا  دامػؿ امػب د اػم تػ
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 ٓبًمسسىك  امةرب   امسةخد   عىم ةد سً ىًل بسدخ ًت امةكـ 
خيخ إستدالؿ اًسد /ف تخك ػؿ امسةػًسم ال  سػتىـز تخاىػد ا/م ػر خنػت تةر ػره كسػً ال         

مػ   ىـز تخن ةي عى ي خاه سً  كتوم بةضخر امسخكؿ ختخن ةػي عىػم امتخك ػؿ بسػً  و ػد بػدخر امخكً
س ػػي خممػػذا اػػإف عػػدـ تخاىػػد امسةػػًسم امخك ػػؿ عػػف امستمسػػ  امسػػذكخرة بػػًمب د ال  سػػتدؿ س ػػي   ػػ  
نر  ػػ  عىػػم ثبػػخت تزخ ػػره سػػً داـ مف تخاىػػده مػػ س يًسػػً  اخ ضػػرخر ً  إلبػػراـ امخكًمػػ  ختسًسمػػً ػ 
 خ سكف إىرال امتخك ؿ سخال تخاىد دامؿ امب د مخ كًف مًرىمػً ػ خممػذا كػًف إسػتدالؿ امسةكسػ 
بتىػػؾ ام ر  ػػ  سة بػػً  بسػػً  وسػػد امس طػػؽ ام ضػػًوم مىةكػػـ بأكسىػػي مسػػً بػػ ف ا/دمػػ  سػػف تسػػً د كسػػً 

 ٓسىؼ امب ًف خبسً  ستخىب   ض امةكـ امسطةخف ا ي خاإلعًدة 
 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ

"  امةكـ  كخف س خبً  بًموسًد ام اإلستدالؿ إذا إ طػخت مسػبًبي عىػم ع ػب  سػس سػ س       
ًط خ تة ؽ ذمؾ إذا إسػت دت امسةكسػ  اػم إنت ًعمػً إمػم مدمػ  غ ػر بػًمة  سػف ام ًة ػ  اإلست ب

امسخضخع   مإلنت ًع     بمً مخ ام ةًم  عدـ امىػزـخ امس ط ػم مى ت ىػ  امتػم إ تمػت إم مػً ب ػًل 
 ٓعىم امة ًبر امتم ثبتت مد مً " 

 ؽ ٗٗ ٘ٓٚػ طةف  ٜٔٛٔ ٙ ٕ٘  ض سد م  *  
 ؽ ٕ٘ ٖٕٕٗػ طةف  ٚٗٛػ  ٗٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔٔ ٗ  ض ى ًوم   * 

 : ـ وّب لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأْ
"  بػػػأف طىػػػب  ػػػدب مب ػػػر اػػػم امػػػدعخض خمػػػخ مبػػػدض عىػػػم سػػػب ؿ اإلةت ػػػًط اػػػم ةًمػػػ  عػػػدـ      

ً   ىػـز امسةكسػ  بإىًبتػي ستػم  إستىًب  امسةكسػ  مىطىػب ا/بػىم خيػخ امبػرالة  ةتبػر طىبػً  ىًزسػ
مخ ترد عى ي بأسبًب سًوم  ت دض إمم إطراةي مسً خيم مـ  كً ت مـ ت تي إمم ام ضًل بًمبرالة ػ

 ٓتوةؿ ا د بًت ةكسمً س خبً  بًإلم ؿ بةؽ امداًع خام بخر بسً  خىب   ضي " 
 ؽ ٘٘ ٜٓٛػ طةف  ٜٜٙػ  ٖٕٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٘ ٙٔ*    ض 

خة ػػػث ا ػػػي مسػػػً ت ػػػدـ ىس ةػػػي اػػػإف امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي  كػػػخف خنػػػد راف عى ػػػي عػػػخار         
 ط ف بسً  ستخىب   ضي خاإلعًدة امب
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 ٚػٓ طٍت ٚلف اٌزٕفير
اإ ػػي مسػػً كػػًف اإلسػػتسرار اػػم ت و ػػذ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي ضػػد امطػػًع  ف امث ثػػ  ا/خؿ         

سف  أ ي مف  رتب ممـ مضرارا  ىس س  ال  سكف سدراكتمً بسً  ةؽ ممـ طىب خنؼ ت و ذه س نتً  
 ٓر ثسً  وبؿ ام يذا امطةف 

 ـرٖ األظجــــــــــبةفٍٙـــــ
 ىتسس امطًع خف امث ث  ا/خؿ سف سةكس  ام  ض ا/سر بخنؼ ت و ذ امةكـ امسطةخف         

 ٓا ي س نتً  ر ثسً   ْوبؿ ام يذا امطةف 
 : ـ ٚاحلىُ

 ٓامةكـ ب بخؿ امطةف  ك         : أٚالً 
 ٓب  ض امةكـ امسطةخف ا ي خاإلعًدة     :  ثبٔيبً 

 
 زجبئٝ ػطيخ احملبِٝ /                                                       
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 ِعئٌٛيخ طجيخ ـ إجٙبع
 ـــــــــــــــــ

 
 جٕبيبد اٌشٙداء 39/4992اٌمؼيخ 
 وٍٝ شجني اٌىَٛ 418/4992

 
 اٌطؼٓ ثبٌٕمغ زلُ            /   ق

 
 ـــــــــــــــــــــــــ
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 ـخ إٌمــغحمىّ

 اٌدائسح اجلٕبئيخ
 ِروــسح

 
 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ

 
                   ػ  سػتمـ   سةكػـخ عى ػي ػ طػًعف   سةبػخس امػدكتخر     ادلمدِـخ ِـٓ :

 بسىف  ب ف امكـخ امةسخسم  
 ٘ٗخسخط ػػػي امسمتػػػًر سكتػػػب ا/سػػػتًذ   رىػػػًوم عط ػػػ  امسةػػػًسم  بػػػًم  ض                  

  ٓام ًيرة  ًرع طىةت ةرب ػ 
 ػ   ام  ًب  امةًسػ       ٔ    ػــد    :

 ػ   امس دة            ٕ              
ى ً ػػًت  ٜٜٓٔ ٜٕاػػم ام ضػػ   امبػػًدر سػػف سةكسػػ  ى ً ػػًت  ػػب ف امكػػـخ    فــٝ احلىــُ :

خام ًضػػػػم ةضػػػػخر ً اػػػػم كىػػػػم  ػػػػب ف امكػػػػـخ ػ  ٜٜٓٔ ٛٚٔام ػػػػمدال ػ 
 ( بًمسػػػػىف مسػػػػػدة ثػػػػػ ث بسةًنبػػػػ  امطػػػػػًعف امػػػػػدكتخر )       ٜٜٓٔ ٕٔ ٘ٔ

سػػػ خات مسػػػً مسػػػ دت إم ػػػي ت خممزستػػػي امسبػػػًر ؼ امى ًو ػػػ  خبإمزاسػػػي بػػػأف  ػػػ دض 
ج عىػم سػب ؿ امتةػخ ض امس نػت خممزستػي  ٔٓٔمىسدع   بًمةؽ امسػد م سبىػ  ػ 

 امسبًر ؼ امسد    خسبى  ث ث ف ى  مً س ًبؿ متةًب امسةًسًة   
م  ض عىػم يػذا امةكػـ بسػىف  ػب ف امكػـخ نرر امسةكـخ عى ي بػًمطةف بػً : اٌزمسيس ثبٌطؼٓ

ب ف امكى   برنـ  ت خمرسؿ إمم   ًب   ٜٜٓٔ ٕٔ ٚٔام  ٚٛٔامةسخسم برنـ 
    ٜٜٓٔ ٕٔ ٚٔبذات امتًر    ٘ٙٗ

بتػػػػًر           سػػػػبًب نىػػػـ كتػػػػًب مخدع داػػػػًع امطػػػًعف ا/:  إيــــداع أظــــجبة اٌطؼــــٓ
 تتًربع  برنـ      ٜٜٔٔ ٔ ٖٕ
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 اٌٛلبئـــــــــغ
 :االرٙبَ 

 :  ارّٙذ إٌيبثخ اٌطبػٓ ثأٔٗ
 بداورة سركز ام مدال سةًاظ  امس خا    ٜٜٛٔ ٕٔ ٕ٘ام  ـخ     
ػ ببوتي طب بً ػ اس ط عسدا  اسرمة ةبى  يم )          ( بًستةسًؿ خسًوؿ س د ػ  إمػم ذمػؾ    ٔ

 بأف  ؽ رةسمً خممرج امى  ف اأدض ذمؾ إلس ًطمً ؟ 
ت ر ػػػر ب ػػػؽ رةسمػػػً اأةػػػدث بمػػػً اإلبػػػًبًت امسخبػػػخا  ػػػػ  ىػػػرح )           ( عسػػػدا  بػػػأف ٕ

 امبو  امت ر ة   خمـ   بد سف ذمؾ نت  ت خمكف امىرح ماضم إمم سختمً   
 سف نً خف امة خبًت    ٖٕٙت  ٕٔٙت  ٔ ٖٕٙخطىبت ام  ًب  ع ًبي بًمسخاد               

 ِؼبمل زئيعيخ ثبألٚزاق
 !!! ب غػػػً بخاػػػًة  ٜٜٛٔ ٕٔ ٕٚتى ػػػت اػػػم خكً ػػػت   طػػػ   ػػػرط  ام ػػػًعخرة نػػػد              

)        ( ت بس زؿ خامديً ت ة ث ا ت ؿ موةص امىث  طب ب امخةدة امبة   ػ امدكتخر 
)       ( ت خمخرد بت ر ره م مً تخا ت ب ز ؼ رةسػم  ػد د خال  سك ػي امىػـز بسػبب امخاػًة 

 تػػػػػػػػػػػػػدعمت خبسػػػػػػػػػػػػػ اؿ خامػػػػػػػػػػػػػد امستخاػػػػػػػػػػػػػًة )          ( مخرض بػػػػػػػػػػػػػأف امستخاػػػػػػػػػػػػػًة اب تػػػػػػػػػػػػػي خ 
)     ( خ ػػمرتمً )      ( ت خم ػػي   ىمػػً سػػف س ػػزؿ زخىمػػً إمػػم س زمػػي إلبػػًبتمً ب ز ػػؼ  

خبسىػػػرد خبػػػخممً مس زمػػػي مغسػػػم عى مػػػً ختخا ػػػت نبػػػؿ مف  ػػػتسكف سػػػف إةضػػػًر طب ػػػب ت 
 خبس اؿ ا/ب امسذكخر :

 خاًتمً عسدا  مخ إيسًال   مس  : يؿ تسبب مةد ا
 يخ امسبب ام خاًتمً  ام ز ؼ امىم  زؿ عى مً  دهج   : ال ابد 

خمضػػًؼ مػػدض سػػ امي مف زخىمػػً سخىػػخد بػػًمةراؽ )؟!!( ػ يػػذا خبسػػ اؿ  ػػ  ؽ امستخاػػًة        
)      ( ت مخرض بأ ي عىـ سف خامده بخاًة     تي  ت ى   ز ؼ  د د خبأ مػً تخا ػت مسػس 

 سسًل ػ خبس امي : ٜامسًع   ٜٜٛٔ ٕٔ ٕٙ
 ال  ؟س :  يؿ تسبب مةد ام خاًتمً عسدا مخ إيسً

 ج  :  ال مبدا يم سًتت سف ام ز ؼ امىم  زؿ عى مً  
خبس امي عسً إذا كً ت تخىد س ًكؿ مخ م اًت م    تي امستخاًة سع مةد ماػراد ا/سػرة         
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 ؟مخ مةد ا/يًمم 
ج :  بػػًدر اػػخرا خمىػػًب ال مبػػدا سوػػ ش س ػػًكؿ مػػًمص خكً ػػت سثػػؿ اػػم ا/مػػػ ؽ )؟!!( خاػػم 

 ةًممً     
خبسػػ اؿ خامػػدة امستخاػػًة         ت مخرت بػػأف مب تمػػً امستخاػػًة " مرسػػىت م ػػً اػػم امػػدار           

بأ مً سر ض   خ    خذيبت م ً خزخىم إمم س زؿ اب ت ً خنًمت م ً تةبً    خ   خممػذتمً 
ّم  ز ؼ  د د خعػرؼ عىخذيب ً مىس زؿ بتًع ً خاة ً ام امسك  نًمت مم  ً مسي م ً  ًزؿ 

ع دض  ز ؼ خبةد كده مغسم عى مً ختخا ت عىم طػخؿ "   خمضػًات خامدض )؟!!!( بإف 
 ـ ت خبس اؿ ا/ـ امسذكخرة :   ٜامسًع   ٜٜٛٔ ٕٔ ٕٙم مً تخا ت مسس 

 ؟ س :  يؿ تسبب مةد ام خاًتمً عسدا مخ ايسًال  
 ج  :  ال مبدا ده عى ًف  زؿ عى مً  ز ؼ  د د مًمص   

 ؟ س :  يؿ اب تؾ سةًد كً ت ةًس  نبؿ خاًتمً
 رة ام امةراؽ سف ةخامم س   )؟!!!( ػػدا مـ تكف ةًس  مًمص /ف زخىمً سسًار بػج  :  ال مب

خبسػػ اممً عسػػً إذا كً ػػت تخىػػد س ػػًكؿ بػػ ف اب تمػػً امستخاػػًة خمةػػد ااػػراد ا/سػػرة  مخ مةػػد        
 بًدرت اخرا  خمىًبت  ا/يًمم ؟
 سو ش س ًكؿ مًمص   اج :   / مبد

   امبىدة         مخرض بأف سةىخسًتي تو د سً ت دـ ذكره ت خ وم بدخره مف يذا خبس اؿ         
مةػدا تسػػبب اػم خاًتمػػً عسػدا مخ إيسػػًال ت خردد يػخ المػػر م ػي ال تخىػػد ممػً مض س ػػًكؿ 

خبةػػد  ـ  خمضػػًؼ : خكً ػػت مم نمػػً كخ سػػ  )؟!!( خيػػـ عػػًمـ غ بػػ    )؟!!!(  ـ  مػػًمص 
ام سػًل خامتخم ػد بسست ػوم          ت خامػذض ذمؾ خرد ت ر ر امػدكتخر          امبػًوم 

كػػرر مف امخاػػًة  ت ىػػ   ز ػػؼ رةسػػم  ػػد د ت خم ػػي تبػػ ف مػػي ) م اػػً مػػػسً نررتػػي خبػػسست 
عى ي ا/ـ ( مف امستخاًة ةًسؿ ام ةخامم مربةػ  ع ػر مسػبخعً ت خمف ع ػؽ امػرةـ سوتػخح 

ًض بخاسػػط  ت خم ػي  خىػػد دامػػؿ امػػرةـ تىسةػًت دسخ ػػ   ػػد دة خمػػـ تكتسػؿ عسى ػػ  اإلىمػػ
طب ػػ  مإلسػػةًؼ ممػػذه امةًمػػ  سسػػً مدض إمػػم خىػػخد  ز ػػؼ  ػػد د مدض إمػػم يبػػخط ةػػًد اػػم 

 خ   خامت وس    سامدخرة امد
تخث ت بذمؾ ام بم  ام مسر امخاًة خسػببمً ت خاػم م مػً  ت ىػ  تور ػ  مةسػؿ اىتمػدت           

سةمً امتخمم الموًوػي ت مسرة امستخاًة سً خسةمً امىمد ام ةىبي ت ختخمت اسرة امستخاًة سً خ 
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ذ اتبػؿ ا/سػر بًم  ًبػ  امةًسػ  ػ  خ  طت مسرة امستخاػًة سػً خسػةمً ام  ػًط مسػتره خكتسً ػي    خاه
اإف مسرة امستخاًة مـ تىد بدا سف امتسػى ـ بسػً ا ك ػؼ سػف مسػر امةسػؿ امػذض اىتمػدت ختخمػت 

ىػػراه ت اتىػػؾ خ  ػػطت مةىبػػي خاموًوػػي خ ػػدة كتسً ػػي    مسػػً " امتور ػػ  " خك ػػؼ ىػػرض ت خسػػف م
/ف خراله سسػوخم   سػف  ػخع  مػر  ـسسأم   ىزسمً اىتمًد ختخخ خ  ًط خةرص سف  خع  مر " 

 تخىس س مً مسثًؿ ي الل امبسطًل عىم تخاضع سةراتمـ خسذاى  ا/سًم ب خامطػرؽ خامخسػًوؿ 
 امتم  ىىوخف إم مً مىتمىص سف امى  ف امسوًح ام سثؿ يذه ا/ةخاؿ !

( ت مـ  سةمً إال اإلنػرار بػأف          امُسسػِةؼ بًسػةًؼ ٚٔ ٗ    )صابس اؿ ا/ـ         
ام مدال ػ ند مسر إم مً مف اب تمً      ةًسؿ خ/ مً تر د امتمىص سف امةسػؿ ختم ػم ختمػًؼ 
مف ت خؿ ممـ ت اذيبت إمم اب تمً تسأممً خاىو  ت /ف زخىمػً ػ زخج اب تمػً بػًمةراؽ س ػذ عػًـ ت 

ِسػوًةً سػف غ ػر زخىمػً خممبرتمػً بًموًعػؿ          نًمػت ا/ـ  ؿمً ةًساًعترات ممً اب تمً بأ 
 ( : ٕٓ ٚ)ص
" م ً رةت مب تم        خسأمتمً م ت ةًسؿ    امم نًمت م خه خراةت سة طػ  خمضػًات       

 ا/ـ م مػػػػػػػػً مةبػػػػػػػػت مف تسػػػػػػػػتر عىػػػػػػػػم اب تمػػػػػػػػً ت اأ ػػػػػػػػً ك ػػػػػػػػت عػػػػػػػػً زة ادارض عىػػػػػػػػم ب تػػػػػػػػم "   
( خم مػً اسػتأس ت خاسػتةً ت اػم ذمػؾ ٛٔ ٘امسخضػخع "   )ص" خم ً ك ت عًخزة ادارض عىػم  

( خمخرت بأف كىتًيسً كً ت تةىـ بػأف اب تمػً ٕٔ ٛبسستخدع سريً : ممتمً     ت         )ص
م ػػخه م ػػً عػػراتمـ إف اب تػػم  ـ  امستخاػػًة ةًسػػؿ ت خبأ مسػػً تر ػػداف امػػتمىص سػػف امةسػػؿ امسػػوًح :

 (    ٕٔ ٛ       ةًسؿ خم ً عً زة م زؿ امى  ف "    )ص
( ػ امسسةؼ بإسةًؼ ام مدال ت مـ  سةي إال مف  بًدؽ ٕٗ ٔٔخبس اؿ         )ص        

عىم سً مخرت بي ا/ـ         اأنر بأف امستخاًة مىأت إم ي خكً وتي بمخاىسػمً عػف امةسػؿ ت 
(    خمضػػػػػًؼ ٕٙ ٖٔخطىبػػػػػت إم ػػػػػي سسػػػػػًعدتمً ت " م ػػػػػً عػػػػػً زاؾ ت ػػػػػخؼ مػػػػػم ةًىػػػػػ  " )ص

ر بػػػً/سر إمػػػم مسمػػػً          ت خنػػػًؿ ممػػػً " ب تػػػؾ بتسػػػأم م عىػػػم ة ػػػف ( م ػػػي مسػػػٕٙ ٖٔ)ص
( خمضػػًؼ  م ػػي كػػًف  ةػػرؼ ٕٙ ٖٔخب تػػؾ ةًسػػؿ خا تػػم سػػً بت ػػخا ش ممػػً بػػرا  م ػػي ؟!!)ص

ا/ـ ام امبدا   بًم بػأ ت خنًمػت  تسف زس وي مف زخج امستخاًة سسًار إمم امةراؽ ت خمذمؾ ُمِمذ
(    ثـ مضًات نًوى  بةػد مف اسػتخعبت امكًرثػ  ت ٕٙ ٖٔمي :" ست ىش عىم ب تم ةًسؿ )ص

(    كسػً مضػػًؼ مف بدا ػػ  يػػذه امخنػػًوع ٕٙ ٖٔطػػ ب ة ةسػػؿ م ػػي ؟! خبةػػد ف سػػكتت    )ص
ب ًة ػ  كوػر  ٜٜٛٔ ٕٔ ٕٙ( ت بػأف امخاًة ةبػىت  ػـخ  ٕٚ ٗٔكً ت سف  مر ت ر بً )ص
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  ًدر سركز ام مدال  
ت مابػػةت عػػف م مػػً كً ػػت نػػد ت ًبىػػت سػػع ( ٖٔ ٛٔخبسػػ اؿ       مًمػػ  امستخاػػًة )ص      

خمف امستخاًة ك وت ممً يسمً خنًمت ممػً  ٜٛ ٕٔ ٕٕإب   امتمً ) امستخاًة ( امىسة  امسخااؽ 
( ت كسػػػً مخرت اممًمػػػ  امسػػػذكخرة  ٖٖ ٕٓ( ت ص) ٕٖ ٜٔ" م ػػػً ست ػػػكك  ا ػػػم ةًسػػػؿ " )ص 

مػػـ  ممتمػػًمػػً ادعػػت مف بػػأف ممتمػػً        مـ امستخاػػًة نػػد ةًدثتمػػً بةػػد ذمػػؾ اػػم ا/سػػر ت خمك 
 تمبريً ػ رغـ االستةً   بمً ػ بأف اب تمً امستخاًة ةًسؿ !!!

ت خاًتةتمػً  ٜٜٛٔ ٕٔ ٕ٘(    انرت بأف      ىًلتمػً  ػـخ ٖٙ ٖٕخبس اؿ       )ص     
ً ست ػكك  ا مػً م مػً ةًسػؿ " ت اأ ػً نىػت ممػً  ػام ا/سر ت خنًمت ممػً عػف اب تمػً امستخاػًة : " م

ةت ع د امكخبرض خيم راةت ىًبت         سف ب ت ىخزيً بةد كده   إمػ  ط ب اسب   م خر 
( : خبةػػػد ف         نًمػػػت اة ػػػً الـز  سػػػ ط امةسػػػؿ ٖٚ ٕٗ(    خمضػػػًات )صٖٙ ٖٕ)ص

 (   ٜٖ ٕٙعى ًف ىخزيً ام امةراؽ ب ًمي س   خيم ةًسؿ سف               ) م ضً ص 
ر امستخاًة مخ م مػً ةسىػت س ػي ت خنػًؿ : ( ت  وم م ي عً ٚ٘ ٗٗخبس اؿ          )ص      

" سةبىش بس امم معراي اف امب ت كً ت مم نمً خة   خم ػي كػًف ا ػي م اػًت ب  مػً خبػ ف 
(    خبسػ امي " بسػًذا ٛ٘ ٘ٗزخىمً /ف ام ًس كً ت بتتكىـ عى مً /ف مم نمً س و  !!!)ص

خة ػػ  خم مػػً عىػػم ع نػػ  تةىػػؿ ةسػػؿ             ؟ مىػػًب : " م ػػً معػػرؼ م ػػي كً ػػت مم نمػػً 
(    خبسػػ امي : خبسػػًذا تةىػػؿ سػػً ىػػًل بػػأنخاؿ          سػػف م ػػؾ ك ػػت ٛ٘ ٘ٗبرىًمػػ  " ) ص

عىػػػم ع نػػػ  ى سػػػ   بػػػػ          خبػػػأف امسى ػػػم عى مػػػً امستخاػػػًة ممبرتمػػػً بػػػذمؾ ؟ مىػػػًب خيػػػم 
 بت خؿ كده عى ًف م ً ك ت نىت مىخزيً مف             س ةرا  !!

ػ        مًمػ   ٕػ         )ا/ـ (  ٔ  مخانةػ  اإلىمػًض ت مخرض امث ثػم يػذا خبًم سػب       
 ػ              بػػػػػأ مف ذيػػػػػبف خامستخاػػػػػًة       إمػػػػػم ع ػػػػػًدة امػػػػػدكتخر          ٖامستخاػػػػػًه 

) امطػػػػًعف ( ت ا ػػػػًـ بًمك ػػػػؼ عى مػػػػً ت خت ًضػػػػم  ظ ػػػػر امك ػػػػؼ ع ػػػػرة ى  مػػػػًت خ بػػػػؼ ت 
بةػػ   ػػمخر ةسػػب رخا ػػ           ت خاػػم ث ثػػ  خممبػػريف بػػأف          ةًسػػؿ بًموةػػؿ اػػم مر 

ة ً الـز  س ط امةسػؿ عى ػًف ىخزيػً إ مخر ةسب رخا           ت خمف ا/ـ          نًمت 
 (   خمضػػػػػػػػػػوف مف امطب ػػػػػػػػػػب ٜٖ ٕٙ( ت )ص ٖٚ ٕٗاػػػػػػػػػػم امةػػػػػػػػػػراؽ ب ًمػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػ      )ص 

توػؽ امث ثػم ) امطًعف ( نِبؿ اىرال امةسى   س ًبؿ سًو  ى  ي ت خام نبػ  يػذه اإلىمػًض ت ا
 امسذكخر ام م  ًل خامتىوف ام م  ًل ممرض   
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اةىػػم اتوػػًنمف ت مف امطب ػػب ) امطػػًعف ( مىػػرض إىمًضػػً ت امػػتىوف اػػم سسػػًوؿ مسًسػػ        
ىػدا اػم ام بػػ  ام ػم رددتمػً كػػؿ سػ مف    سػع م مػػف سػوىف بوخابػؿ زس  ػػ  تتػ   ممػف امترت ػػب 

ـ          مف مةدا س مـ مـ  دمؿ إمم ةىرة خاإلعداد خاالتوًؽ عىم رخا   خاةدة    ا ًمت ا/
(   " امػخ خااػؽ خطىػب إف ٕٕ ٜامك ػؼ سػع اب تمػً خامطب ػب سػخض سسرضػ  ػ نًمػت ا/ـ )ص

ة ػػً  طىػػع بػػرة مخضػػ  امك ػػؼ خدمىػػت خ ػػًه امسسرضػػ  بتًعتػػي خكً ػػت      خ          مػػًرج إ
  ػخؿ م مػً ةًسػؿ خمف ا/خض  خبةد ت مسً نًؿ مم م مػً ةًسػؿ طىةػت بػره خنىػت ممػـ م ػي يػخ ب

ذ ب تم مخض  امك ؼ خبةد م(    " يخ دمؿ سع امسسرض  خمٕٕ ٜيخه ة  زؿ امى  ف " )ص
ةخامم ع رة دنًوؽ طىع خامسسرضػ  سةًيػً بػةف ا ػي نطةتػ ف مةػـ خنػًؿ امى ػ ف ي  ػزؿ بةػد 
 ع رة م ًـ "    خيم نًست ) بةد امةسى   ( كخ س  خسى س  خسك ش ع ديً  ز ؼ خال ةًى  " 

ذ مخرت ا/ـ        بسػػً ت ػػدـ ت خم بػػتي مف مةػػدا سػػ مـ مػػـ  كػػف بةىػػرة امك ػػؼ       يػػذا خاه
خنت االىمًض امذض تتةدث ع ي ت اأف        مًموتمً خ ًنضتمً ام ذمؾ سمًمو  خس ًنضػ  

( م مً خا/ـ      ند ةضرتً سةً يذا اإلىمًض بةىرة امك ؼ ٖٚ ٕٗبًرم  ت ا ًمت )ص
ت خمسمػً دمىػت سةًيػً خم ػً دمىػت سةػًيـ خمسػً دمى ػً مخضػ  امك ػؼ ت خنًمت خبةد ف مد امب ػ

 ت ٓٗ ٕٚ( خكررت ذات امسة م صٖٚ ٕٗامدكتخر رنديً عىم امسر ر     ام  )ص
خكسػػً امتىػػؼ امث ثػػم يػػذا االمػػت ؼ امىػػخيرض ىػػدا اػػم خبػػؼ ةدختػػ  االىمػػًض خسػػف      

ؼ امىػػػخيرض ت  ًي ػػػؾ ةضػػػريً ت خيػػػم ةدختػػػ  ال  سكػػػف بتًتػػػً مف   ػػػع ا مػػػً سثػػػؿ يػػػذا اممػػػ 
م ضً ام سسأم  ممػرض غً ػ  اػم ا/يس ػ  يػم سػً اتبػؿ  وفبًمت ًنض امىس ـ امبًرخ ت امتى

الل يػػ  بً/دخ ػ  خامرخ ػػت  امسزعخسػػ  ت خيػخ امػػت ؼ  ػػخرض بػأف خرال ا/كسػػ  سػػً سػةت ختسػػةم 
 ام سخة إمم اموًوي خةىبي خكتسً ي !!!

ب ستمبػػص عػػًرؼ ت غ ػػر ا/دخ ػػ  امتػػم اً/دخ ػػ  امتػػم  بػػومً طب ػػب ت  ًي ػػؾ بطب ػػ       
 ىربمً امىمى  خامبسطًل    خامطب ب  بؼ ا/دخ   برخ ت  ت خامبسطًل   ترخ مً سبً رة سف 
امب دم ًت !!! خند عثرخا بس زؿ امستخاًة عىم كس   سف ا/دخ   سسىى  ام سةضر ام  ًب  ت 

اإلىمػًض امػذض  ةراػػي خاػم ت ر ػر امسةًسػؿ امػذض مخضػػ  م ػي مػ س س مػً سػً  سػػتمدـ اػم عىػـ 
االطبػػًل امستمببػػخف مخ سػػً بةػػد اإلىمػػًض    خاػػم سسػػأم  ا/دخ ػػ  خنػػع بػػ ف ث ثػػم ام سػػخة 

 ف   امت ؼ يًوؿ خت ًنض ب ّ 
( " يؿ نًـ امطب ػب بإعطػًل  ىىتػؾ مض مدخ ػ  ؟ " ٖٕ ٓٔا د سوىت ا/ـ          )ص      



-278- 

 

مة ػػً  ـ  امػػذض ةػػدث بةػػد ذمػػؾ ؟ ج اأىًبػػت : " م ػػخه يػػخ مدايػػً ة  تػػ ف نبػػؿ امةسى ػػ  س ػ خسػػً 
رة ػػػً عىػػػم امبىػػػد خب تػػػم راةػػػت ب ػػػت ىخزيػػػً خم ػػػً رخةػػػت عىػػػم ب ت ػػػً    خمػػػـ ت ػػػؿ مف امطب ػػػب 

 خبؼ ممً دخال مخ كتب ممً رخ ت  مخ طىب إم مً  رال دخال مخ إعطًل اب تمً دخال !!!
 ( يؿ نًـ امطب ب بإعطًل          مض مدخ   ؟ٖ٘ ٕٕخبس اؿ          )ص      
 ػ سةراش !!! ح

( : " خكتػب ممػً رخ ػت  خنػًؿ تًمػد ة  تػ ف امبػب  ٓٗ ٕٚخبس اؿ         نًمت )ص       
خبإعػػػػًدة سػػػػ اممً  ـ    خة  تػػػػ ف  مػػػػر ام مػػػػًر عى ػػػػًف   ػػػػزؿ ب  ػػػػ  امى ػػػػ ف خمسػػػػدة ع ػػػػرة م ػػػػًـ " 

مىًبػػت " ا ػػػخه  ـ  ( : يػػؿ نسػػتـ ب ػػرال خبػػرؼ ا/دخ ػػ  امتػػػم خبػػومً امطب ػػب ؟ ٔٗ ٕٛ)ص
 م ترت امدخال "  مًمتمً      يم 

س :   سً نخمؾ ا سً نررتي           سف م مً ال تةرؼ سً إذا كًف امطب ػب نػد بػرؼ مدخ ػ  
 سف عدسي ؟

 ج  :   ال يخ كتب ممً مدخ   ام رخ ت    
زال يذه امت ًنض امىس ـ ىدا ػ امسر ب ىدا ىدا ىدا ت مف تىد ام  ًب  بدا سف إىرال          خاه

 ( تٔٗ ٕٛسخاىم  ت )ص 
ـــخ نس ػػػً بًسػػػتدعًل         خنس ػػػً بسخاىمتمػػػً بػػػأنخاؿ ام ػػػًيدة امةًضػػػرة اػػػػ ررت :  "  ٍِحٛظ

 ببةتمً )؟!!!( خمف امطب ب كتب رخ ت  مدخ   ع ب ا تمًل امةسى   "
 س :   سً يخ سكًف االةتوًظ بمذه ا/دخ   ؟

نًمػػت       ج  :          ادت ػػم امػػدخال )!!( خبةػػد ف مدتػػي س ػػم تػػً م عىػػم امكػػخبرض )!!!( خ 
 ا تم تًمدض امدخال ده خترخةم امخ امدخال غًمبً ع د ب ت ىخز        !!!

( اػم يػذه امخانةػ  اممًسػ  ت إزال يػذا امتضػًرب ت مػـ تػزد ٖٗ ٖٓخبسػ اؿ ا/ـ     )ص       
 ا/سر إال غسخضً خر ب  !!!

رخ ػت  عػ ج س : سً نخمؾ ا سً نررتي كؿ سف          خ          سف مف امطب ب ند كتب 
 بمً مدخ   مػ          ؟

خراح خامػد  خرخيػًممً )؟؟؟!!!( م ػج :  م خه يخ كتب ممً ة ف خرخ ت  خبةد سً برا ًيً نًؿ 
 امرخ ت  س  ً خاة ً ممذ ً امة ف خاد  ًيً مػ        )؟!!(
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 س :  سً نخمؾ خند نررت ام بدل منخامؾ مف امطب ب مـ  برؼ مض مدخ   مػ        ؟
 ً بًةسب )؟!!!( مف يم مدخ    رب سف ع ًدتي )؟!!!( خمكف يػخ كػًف كتػب رخ ػت  ج  :  م

 بة ف خبةد سً ا تر  ً امة ف ممذ س  ً امرخ ت   
يذا خند ىًل ت ر ر امسةًسؿ نًطةً ام مف سً عثر عى ي سف مدخ   خة ف بس زؿ امستخاػًة       

 ت م س سف ا/ خاع امسستمدس  طب ً مإلىمًض  
ه ام  طػػػػ  يًسػػػػ  ىػػػػدا ت خسػػػػ ثرة ىػػػػدا ت خسر بػػػػ  ىػػػػدا ت اػػػػأف ا/سػػػػتًذ امسست ػػػػًر خ/ف يػػػػذ     

( بسػػػػ اؿ خامػػػػدة امستخاػػػػًة ٖ٘ ٓٗامسةػػػػًسم امةػػػػًـ مسػػػػر اػػػػم " االسػػػػت وًل " امػػػػذض مسػػػػر بػػػػي )ص
          عف سكًف برؼ امدخال ت خكذا س اؿ امب دمم امذض نًـ ببرؼ امدخال س ي   

سػػ اؿ           اػػم يػػذه ام  طػػ  ت اػػإذ بمػػً تمػػرب  خب ػػًل عىػػم ذمػػؾ ت عػػًخدت ام  ًبػػ        
 سأمتمً ام  ًب  ت اأىًبت : ػ ٜ٘ ٙٗيرخبً ةًدا  سسً كً ت ند نًمتي    اوم ص

 س : سف م ف مةضرت ا/دخ   امتم ت ًخمتمً                ؟
ج  :           يػػػم امتػػػم م ػػػترت ا/دخ ػػػ  )؟!!( سػػػف اىزاةً ػػػ  سةػػػراش اسػػػسمً م ػػػي )؟!!!( 

 ش يم ممذت          خال / )؟!!!( خسةرا
  ٜٜٓٔ ٕ ٖخمذمؾ مسرت ام  ًب  بطىب         بىىس  تة  ؽ       
خسف امسسًوؿ امتم ال توخت ت مف ي ًؾ ا ط ت خبةد مف بػدم امم ػًؽ  ضػ ؽ ةػخؿ ام سػخة       

ع مػػػػً   اؿاػػػػم امسسػػػػأم  امسر بػػػػ  امستبػػػػى  بً/دخ ػػػػ  خامرخ ػػػػت  امسىمخمػػػػ  ت خاإلمةػػػػًح اػػػػم امسػػػػ
كػأسر  ٜٜٓٔ ٕ ٖخاستى ومً ت خبدال سػف مف تت ػدـ       مسػسًع منخاممػً مخال بىىسػ  تة  ػؽ 

امسةػػػدد مسػػػ اؿ         اػػػم  ٜٜٓٔ ٕ ٖام  ًبػػػ  ت ت ػػػدست نبىمػػػً          خاػػػم ذات امتػػػًر   
ام  ط  امتم اضطربت ا مً رخا            سف  خس ف متسىؿ ام سةضر ام  ًب  طىبً سوتة  

د م نبػػؿ امػػدكتخر ت مػػذر امرسػػًد اػػم امة ػػخف ت ختةخ ػػؿ ا/ ظػػًر خام ػػبم  ت عػػف بًالدعػػًل امسػػ
طر ػػؽ " اإل مػػًـ " امسػػًذج اممب ػػث بػػأف نبػػتمف ة    ػػ  ت خبػػأف االدعػػًل نبػػؿ امطب ػػب امسىػػـر 

سػػبب اػػم خاػػًة اب تمػػً !!! ػ خذمػػؾ ت)!!!( خاىػػب ارضػػتي رغبػػ  امثػػأر خاال ت ػػًـ خامت ػػوم سسػػف 
ي ال  تسػػػؽ خال  توػػؽ خال  تس ػػػم بتًتػػً سػػػع امس ػػدسًت امسػػػًب   تبػػرؼ سوضػػخح االاتةػػػًؿ ت / ػػ

امتػػم  ػػوت ا مػػً يػػذه ا/ـ  وسػػمً عػػف مف اىمػػًض اب تمػػً ػ ا ػػً سػػف كػػًف اًعىػػي مخ اًع تػػي ت 
عسػُؿ سػف معسػًؿ اإل  ػًذ خ ػد ا/عػراض ت  ةسػد مبػًةبي ػ مخ مبػًةبًتي ػ ةتػم خمف مموػؽ 

 امسةم بةكـ ام ضًل خامس ًد ر ا ي ! 
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( ا سً نًمتي ا/ـ        سف مف         يم امتم ٔٙ ٛٗم ي بس اؿ         ت )صعىم      
 ا ترت امدخال ػ زادت        ا/سر اضطرابً ختضًربً خر ب    

 س : يؿ نست ب رال مدخ   مىسى م عى مً مػ          امتم خبومً امستمـ ؟
سةػػػراش ( عى ػػػًف   ػػػترض  ج  : م ػػػً رةػػػت  سػػػع         ) تراىػػػع منػػػخاؿ         امتػػػم نًمػػػت
تةػػػرؼ سكً مػػً خخبػػػومً  مالامػػدخال سػػف االىزامً ػػػ  بػػس م ػػػً سةػػراش اسػػػـ االىزامً ػػ  ) 

خاإلر ػػًد ع مػػػً عىػػػم ا/نػػؿ ؟!! ( خم ػػػً خنوػػػت بػػره خ          ا ػػػترت امػػػدخال  )        
 نػًمت سةراش !!! (

 س :  يؿ تةرؼ اسـ تىؾ امب دم   خاسـ سد ريً ؟ 
 !!ج  :  ال م ً سةراش !

إزال يذا امسز د سف االضطراب خامتضًرب خامر ب  ت عًدت ام  ًب  امةًسػ  تسػأؿ               
 ( : ػ  ٕٙ ٜٗ)ص 

 س :  سف امذض نًـ ببرؼ تذكرة ا/دخ       ؟
 ج  :             

س :  سػػً نخمػػؾ ا سػػً نررتػػي          سػػف م مػػً كً ػػت تبػػًةبؾ مسكػػًف امبػػ دم   خم ػػؾ ذيبػػت 
    ب  سً يم ا تظرتؾ مًرج امب دم   ؟خا تر ت ا/دخ 
 ج  :  سةبىش !

 س : يؿ تةرام اسـ سد ر امب دم   امذض برات س ي تىؾ ا/دخ   ؟
 ج  : ال !!!!

يذا خند ىػًل ت ر ػر سةسػؿ ك سػًخض ط طػً ت نًطةػً اػم م ػي مػـ  ةثػر بًمة  ػًت امة ػخ          
مخ ا/دخ   مخ امة ًن ر ت مخ ا/س ح امسأمخذة سف ىث  امستخاًة           عىم مض سف امسخاد 

 امسستمدس  طب ً ام اإلىمًض  
( ت مخرض بػػػػأف امسػػػػدعخة         ةضػػػػرت إمػػػػم ع ًتدتػػػػي ٙٗ ٖٖخبسػػػػ اؿ امطػػػػًعف )ص      

بًموةؿ بػةب  سػ دة ال  ةرامػً ت خطىبػت اةبػمً ت خك ػؼ عى مػً اخىػديً ةػًس   اػم ام ػمر 
 مًضمً اراض  امرابع ت خممبريً بذمؾ ت اطىبت       س ي إى

( ت  وت سً ادعتي ام سخة امث ث  ت خمخردت م مػً تخسرى ػ   ٗٙ ٔ٘خبس اؿ        )ص       
بًمة ػػًدة ت خسسػػوخم  عػػف  ظًاتمػػً ت خم مػػً ال تػػذكر سػػً إذا كً ػػت سػػف تػػدعم        نػػد ىػػًلت 
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 إمم امة ًدة سف عدسي  
ه امث ثػم ام سػًوم خ" امسر ػب " ًػػػ  رددت سً ادعػػًت بخر ػػخعىم ذمؾ ضس سً إم ي تةر       

 مة ؿ امطًعف إمم امسةًكس  بًالتمًـ بًم  د خامخبؼ سًموم امذكر           ت
 : احملبوّخ 

عػػػًخدت امسةكسػػػ  سػػػسًع          خ         ت ارددتػػػً سػػػً كً تػػػً نػػػد مخردتػػػًه بػػػًمتة  ؽ ت       
زامػ  مرمب بدع امرخا   ا/ىى    خمكف ام سةًخم  س مسً ظًيرة خاضة  خمم ختمط ػ  ثمراتمػً خاه

ت ًنضػػًتمً ختضػػًربًتمً ت خسػػع ذمػػؾ مػػـ تسػػتطةً اػػؾ غسػػخض ختضػػًرب نبػػتمف ةػػخؿ ا/دخ ػػ  
خامرخ ػػت  خامبػػ دم   امتػػم ظىػػت سىمىػػ  سىمخمػػ  !!!   خزادت       يػػذا امت ػػًنض خامتضػػًرب 

رخة ػً  ت ًنضً ختضًربً خيم تسةم مرمبي ت اًدعت ةكً   ىد ػدة مسػًـ امسةكسػ  ت نًمػت ا مػً "
" مسػًذا خنػد كتػب  (ٔ)ىب ً امدخال خرىة ً عىم امة ًدة خمػد س  ػً امرخ ػت  خكتػب مػػمً عىػػم ة ػف
دايػً ة  تػ ف   ٖٙ ٖٕ) نًمػػت صخا ػترخا ػ خم ػف يػذه امرخ ػت  امىد ػدة امتػم كتبمػً ؟!!! " ت خاه

 مػػػر ام مػػػًر بػػًمتة  ؽ خكتػػػب ممػػً رخ ػػػت  خنػػػًؿ تًمػػد ة  تػػػ ف امبػػػب  خة  تػػ ف  ٖٚ ٕٗخص 
!!(  خبسػػػػ اممً عسػػػػف ا ػػػػترض امػػػػدخال ت نًمػػػػت : م ػػػػً خمًمتمػػػػً         عكػػػػس سػػػػً نررتػػػػي   خس ػػػػً

خداةػػت اموىػػخس خاسػػتىست            ؟!!! دمى ػػً ا/ىزامً ػػ  خمًمتمػػً          نػػدست امرخ ػػت 
مسػػًـ امسةكسػػ  ت امتىوػػت خت ًنضػػت ختضػػًربت سػػع         رغػػـ  امػػدخال ؟!!! خبسػػ اؿ        

متسػػػػت ؼ ت ا ًمػػػػت         طىةػػػػت تى ػػػػب امةػػػػ ج بًمرخ ػػػػت  امىػػػػم كتبمػػػػً امت سػػػػ ؽ خامترت ػػػػب خا
اىزامً   سمدتش بًمم س مً )!!!( ػ س ػ يؿ دمىػت امدكتخر خم ً رةت سةًيً خيم ا ترتي سف 

سةػمً االىزامً   ؟!! ج : م ً ك ت خانو  بره خيم امىم ىًبت امػدخال خيػػم امىػم داةػت اموىػخس 
  خمذمؾ سأمتمً امسةكس  : س ػ نررت          م ؾ دمىػت سةمػً ) راىع منخاؿ           وً ( 

االىزامً ػ  خداةػػت ثسػػف امػػدخال ؟ ) زادت       عىػػم ذمػؾ مف       يػػم امىػػم نػػدست امرخ ػػت  
خاستىست امدخال (    اأىًبت   " م ً نةدت عىم بًب االىزامً    عىم سً يم ىًبػت خطىةػت 

خيػم امىػم دمىػت ىًبػت امػدخال "   خكسػً نةػدتً اػم  منبد م ً ك ت خانو  عىم بػًب ا/ىزامً ػ 
امتة  ؽ عف ب ًف االىزامً   خبًةبمً ت نةدتً مسًـ امسةكس  م ضً عػف ب ػًف يػذه ا/ىزامً ػ  

مى  سىمخم  ةتم الف !!  امتم ب  ت ُسىَّ

                                                           
  نًمت ام سخضع  مر مسًـ امسةكس  ةبخب خة ف !!!!   ٔ
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خضػػس سً إمػػم يػػذا امتضػػًرب ام ػػد ـ امىد ػػد ت مضػػًات ام ًوىتػػًف       خ       تضػػًربً       
سػػًـ امسةكسػػ  عػػف امخنػػت امػػذض اسػػتمرنتي امةسى ػػ  ت ابةػػد مف كً ػػت نػػد اسػػمرنت ع ػػر ىد ػػدا م

ت  ٕٔ ٜدنًوؽ مخ ربع سًع  ام ةكً   امث ثم بًمتة  ؽ ) ع ر دنًوؽ ام رخا          ص 
( ت إذ بًم ػًوىت ف       خ         تأت ػًف مسػًـ امسةكسػ  ٕٖ ٜٔخربع سًع  ام رخا      )ص 

االمػػت ؼ ت متمط ػػ  عػػدـ اتسػػًؽ ا/خمػػم سػػع ام خاعػػد خا/بػػخؿ امو  ػػ  ت بةكً ػػ  ىد ػػدة بًممػػ  
 ات خؿ      مف امةسى   استمرنت سًعت ف )!!!( ت خت خؿ         م مً استمرنت سًع  خاةدة  

كػذمؾ متػػت         بةكً ػ  ىد ػػدة ت ا ًمػت مسػػًـ امسةكسػ  يػػخ اػم ا/خؿ ادايػػً ة ػػف          
تسًسػػً مػػـ تػػذكريً بتًتػػً بػػًمتة  ؽ ت ختت ػػًنض كػػذمؾ سػػع ت ر ػػر  اػػم ظمريػػً ػ خيػػم س خمػػ  ىد ػػدة

 امطب ام رعم امذض مـ  خرد خىخد مض  ثًر مة ف ام امظمر مخ ام امةسخد امو رض !!!    
خبسسًع داًع امستمـ   امطًعف ػ طىب مبى ً امةكـ بػًمبرالة ت خسػًؽ ةسػبسً يػخ سسػىؿ      

يػخ امػدم ؿ امم ػم خمف ام ػمخد مكػؿ سػ مف دااػع  بسةضر امىىس  ت مف عسًد امدم ؿ ام امػدعخض
مى ػػمًدة ت خمف عسػػًد امػػدعخض مف امسى ػػم عى مػػً خخامػػدتمً يسػػً امىتػػًف ذيبتػػً مىسػػتمـ خمػػف   كػػر 
امطب ب ذمػؾ ت خمكػف مػـ  ىػر ممػً عسى ػ  اإلىمػًض ػ خمف امطب ػب ام ػرعم نػرر اػم ت ر ػره مف 

سػـ     ٗ×ٖر مف اتةػ  ع ػؽ امػرةـ امسى م عى مً كً ت ةػًس  اػم سػت  م ػمر ت خمخرد امت ر ػ
خمضػًؼ م ػي  سػػتة ؿ مف   ػذؼ امػرةـ رمس امى ػػ ف ت خمف إىػرال اإلىمػًض تػػـ ب ػد غ ػر مب ػػرة 

سػػًع   ٛٗسسػػً مدض إمػػم ام ز ػػؼ امػػذض مةػػدث امخاػػًة   كسػػً  سػػتة ؿ مف  سػػتسر ام ز ػػؼ مسػػدة 
ض عسى ػػػ  مةػػ ف امخاػػػًة /ف ىسػػػـ اإل سػػًف بػػػي سػػػت متػػرات سػػػف امػػػدسًل ت كسػػً  سػػػتة ؿ مف تىػػػر 

إىمػػػًض اػػػم سػػػت  م ػػػمر ختمػػػرج بةػػػديً امسر ضػػػ  سً ػػػ   عىػػػم رىىمػػػً ت خمف امسى ػػػم عى مػػػً 
تةرضت م د غ ر مب رة خم مً مىمضت بًم ر ػ    خمضػًؼ مف يػذه ام ػد ال  سػتبةد مف تكػخف  ػد 
ام ػػػًيد امرابػػػع   خمف امػػػدم ؿ امثًبػػػت اػػػم ا/خراؽ ال   طبػػػؽ عىػػػم سًد ػػػًت ا/سػػػخر   خال  سكػػػف 

 ػػًسر خ ةسػػؿ امةسى ػػ  إال إذا نػػًـ بةػػد ام ػػص بًمم ًطػػ  مسكػػًف ام ػػص   خمضػػًؼ مف مىسػػتمـ مف  
اإلىمًض مـ  تـ بًمة ًدة ت خمف ام ز ؼ امدسخض اممز ر ال  سكف مف  ستمرؽ مكثػر سػف سػًعت ف 
ت /ف ىسـ اإل سًف بي ست مترات سف امدسًل   خمضًؼ م ي ىًل بًمت ر ر سً  دؿ عىم م ي تػـ 

اممًرج سسً  ػدؿ عىػم مف امسى ػم عى مػً مىمضػت بطر  ػ  بداو ػ  اػم  امضمط عىم امبطف سف
ام ر     كسً مضًؼ مف امت ر ر امك سًخض مػـ  ةثػر بأة ػًل امسى ػم عى مػً عىػم مض  ثػًر مة ػًر 
سػػف امسىمضػػػًت سسػػػً   كػػػد مف امسػػػتمـ مػػػـ  كتػػب   ػػػ  مدخ ػػػ  مىسى ػػػم عى مػػػً   كسػػػً خمف امسةػػػدة 
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 احزيبطيـب جبشِـبت خمبػدض طىبػً  أطـٍيبطىػب امبػرالة خىدت ةًم   ت خمتـ امداًع سرااةتي ب
 بس ًن   امطب ب ام رعم ا سً خرد عىم مسًف ام مخد     

 :  احلىُ
بةد سسًع امسرااة  عىم  ةخ سً سىؼ ت ةكسػت امسةكسػ  بةكسمػً امست ػدـ ت خامػذض نػرر      

 امسةكـخ عى ي بًمطةف عى ي بطر ؽ ام  ض ت م سبًب الت   : 
 ٓأظجبة اٌطــؼ

 : اٌمظٛز ٚاإلخالي حبك اٌدفبع ٚفعبد االظزدالي:  أٚال
اعتسػد داػػًع امطػػًعف ت عىػػم امت ًنضػػًت اممًوىػػ  ب ػ ف امػػدم ؿ ام ػػخمم ستسػػث  ا سػػً مخرض بػػي     

امث ثم ام سًوم خال ؼ عرضي ت خب ف امدم ؿ امو م ستسث  اػم ت ر ػر امطػب ام ػرعم ت خاثػًر 
 ثػػم ام سػػًوم ت خعىػػم ت ر ػػر امطػػب ام ػػرعم ت خيػػم امػػداًع سطػػًعف ة    ػػ  عىػػم ةكً ػػ  امث

سطًعف خس مذ ممً مبػىمً امثًبػت بػً/خراؽ   خمثػًر امػداًع ا سػً مثػًره سػف يػذه امسطػًعف ختىػؾ 
امس مػػذ ت مف كػػؿ امسخر ػػًت ام خم ػػ  خامو  ػػ  ت كػػد مف اإلىمػػًض تػػـ بًم ر ػػ  بطر  ػػ  بداو ػػ  ت ب ػػد 

 توخت س مً :ػ غ ر مب رة ت خمف مذمؾ سظًير خاضة  ثًبت  ال
سػـ خم ػي  سػتة ؿ مف   ػذؼ امػرىـ خا/سػر كػػذمؾ رمس  ٗ×ٖػ مف اتةػ  ع ػؽ امػرةـ خىػدت  ٔ

 امى  ف  
ػ  م ػػي  سػػتة ؿ ا  ػػً خعىس ػػً مف  سػػتسر  ز ػػؼ غز ػػر ػ بم ػػر خاػػًة ػ مثسً  ػػ  خمربةػػ ف سػػًع   ٕ

 ستتًم   ت /ف كؿ سً بىسـ اإل سًف ال  تةدض ست مترات سف امدسًل 
 ؿ ا  ً خعىس ً مف تىرض عسى   إىمًض مةًسؿ ام ست  م مر ) مخ ةتم مربة  ػ  م ي  ستة ٖ

 مخ ث ث  م مر ( ختمرج امسر ض  سً    عىم رىى مً  
 ػ   خم ي  ستة ؿ مف  ستمرؽ  ز ؼ بسثؿ يذه اممزارة مكثر سف سًعت ف   ٗ
كػًف ػ   خم ػي ال  سكػف مطب ػب ػ  ًي ػؾ بطب ػب ستمبػص اػم امة ػد امسػًدس ػ مف  تػرؾ س ٘

 ام ص بدخف م ًط   
ػ   م ػػي  خىػػد بت ر ػػر امطػػب ام ػػرعم سػػً  ػػدؿ عىػػم م ػػي تػػـ ضػػمط عىػػم بطػػف امستخاػػًة سػػف  ٙ

 اممًرج سسً  دؿ عىم م مً مىمضت بًم ر   بطر    بداو    
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ػػػ  مف امت ر ػػر امك سػػًخض نطػػع بأ ػػي ال  خىػػد ب ثػػًر مة ػػًل امسى ػػم عى مػػً مض مثػػًر مة ػػًر سػػف ٚ
 امستمـ مـ  كتب م   مدخ   مىسى م عى مً  امسىمضًت سسً   كد مف 

خيػػذا امسأمػػذ سأمػػذ يػػًـ ىػػدا مػػي بػػداه امخاسػػع ىػػدا امظػػًير ىػػدا امىىػػم ىػػدا اػػم            
امتضًربًت اممًوى  امتم خنةت ام ةكً ًت امث ثم ام سًوم خامتم دعت ً إمم ب ً مً ام سسػتمؿ 

مػم سمزايػً عػف يذه امسذكرة امتم ندس ً بمً /سبًب امطةف   خامتم سف  امخاىب امتوطف إم مػً خاه
طمً ة مً ت س سً خمف امث ثم ام سًوم نةد عف ب ًف االىزامً   خبػًةبمً ًنسمببر خبب رة خ 

ت ام امخنت امذض تخرض ام ب  امتم مسىو ً ب ً مً مف ا/سرة تةًموت عىم سػتر ا/سػر ت خعىػم 
ت سمسً ركبت اػم ذمػؾ  ػططً  امتمىص سف امى  ف !!! سسً  ورض امتوطف إمم سسأم  ا/دخ  

ت /ف مىةًسػػؿ زخج ت خ/ف زخىمػػً اػػم امةػػراؽ سػػف عػػًـ كًسػػؿ ت / مػػً ستضػػًرب  سػػف  ًة ػػ  ت 
خست ًنضػ  سػع امت ر ػػر امو ػم سػف  ًة ػػ  ت ختك ػؼ عسػً  كػػخف نػد تػـ سػػف  ًة ػ  ثًمثػ  سػػف خرال 

مػم سػػً ترتػا/سػتًر مىػتمىص سػػف امى ػ ف بطػػرؽ بداو ػ  يػػم امتػم مدت إمػم ام ز ػػؼ خ  ب عى ػػي ت اه
ف امداًع استمؿ سرااةتي بت خ ي نرع بي سسع امسةكس  ت يخ مف امت ر ر امو م يخ مذمؾ كىي ت اإ

عسًد امدم ؿ ام امدعخض ت خمتسمً بطىب اةت ًطم ىًـز نرع بي م ضً سسع امسةكس  خةبىتي 
    ام إ راديً مس دض امداًع ت إال خيخ س ًن   امطب ػب ام ػرعم ا سػً خرد عىػم مسػًف ام ػمخد 

خيخ طىب ىخيرض ىدا  خالـز ىدا  ت /ف امدم ؿ امو م يخ عسًد امدعخض ت كسً مثًر امداًع  ام 
بدا   سرااةتي خ/ف سً خرد عىم مسًف ام مخد سف ست ًنضًت ستةًرض  سع امدم ؿ امو م ػ س مػً 
ف سسأم  ة    امظمر امتػم ال مثػر ممػً اػم امت ر ػر ام ػرعم ػ مػـ  كػف مسػًـ امطب ػب ام ػرعم ةػ 

 ًظر خ رح خاةص خكتب ت ر ره ت خ/ف سً مخرده ي الل ام مخد  ةتًج ب  ػ ف إمػم تة  ػب ا ػم 
سػػف امطب ػػب ام ػػرعم   إالَّ مف  أمػػذ امةكػػـ بػػًمبرالة اكتوػػًل بمػػذا امت ػػًنض امبػػًرخ امبػػ ف بػػ ف 

 امرخا ًت ام خم   خب ف امت ر ر ام رعم خا/بخؿ امةىس   امو     
ةخف ا ي مـ   ض بًمبرالة ت خم ػًح اػم امخنػت  وسػي عػف يػذا امطىػب إالَّ مف امةكـ امسط      

االةت ًطم امىًـز خامىخيرض   خنًؿ ام سةرض اإلعراض عػف يػذا امطىػب سػًال  بػى  ردا ت 
خىًخز ذمؾ إمػم االسػت ًد ت ا سػً ركػف إم ػي مإلدا ػ  ػ عىػم ت ر ػر امطػب ام ػرعم عىػم ع تػي ت 

مطىب امىػًـز بس ًن ػ  امطب ػب ام ػرعم ت ا مػً خا سػً خعىم سً بي سف س مذ ت دخف إىًب  يذا ا
ىًل عىم مسًف ام مخد خمـ  كف سةرخضً عى ي   اوػم ب ػًف مسػبًب راػض يػذا امطىػب امىػًـز 

 خامىخيرض ت نًؿ امةكـ :
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" مسػػً عػػف طىػػب امػػداًع االةت ػػًطم س ًن ػػ  امطب ػػب ام ػػرعم ا سػػً مدمػػم بػػي ام ػػمخد سػػف       
ىًبتي اى س ام انخاممـ سػً  تةػًرض سػع ت ر ػر امطػب ام ػرعم انخاؿ ا  ترض امسةكس  سة  ال

امػػذض اثبػػت بػػراة  مف اإلبػػًبًت امس ػػًيدة بة ػػؽ امػػرةـ ت ػػ ر إمػػم إةػػداث ماػػراغ سةتخ ػػًت 
امػػرةـ  سثػػؿ امتبػػخ ر امػػخارد بسػػذكرة ام  ًبػػ  عىػػم ام ػػمخد ت خسػػف ثػػـ تىتوػػت امسةكسػػ  عػػف يػػذا 

خاؿ  ػػمخد اإلثبػػًت امتػػم اطسأ ػػت امسةكسػػ  امطىػػب امػػذض  رسػػم إمػػم سىػػرد إثػػًرة ام ػػبم  اػػم منػػ
 إم مً " !!
خسً سًني امةكـ ال  بى  ردا ت خ تضسف سبًدرة عىم امسطىخب ت خ مخض ام سسًوؿ      

ا  ػػ  بةتػػي م سػػت سػػف امةىػػـ امةػػًـ ت خ مػػًمؼ عػػف ة ػػًوؽ امػػدعخض    اسػػف امستػػخاتر اػػم نضػػًل 
ب ػػر امو ػػم اػػم سسػػأم  ا  ػػ  ) سةكسػػ  امػػ  ض م ػػي ال ىػػخز مىسةكسػػ   مف تةػػؿ  وسػػمً سةػػؿ امم

ت   ٗ٘ٛػ ص  ٔٔػ س  ٓٙ ٔٔ ٜٕت   ػػض  ٗٗٛػ ص  ٔٔػ س  ٓٙ ٔٔ ٕٛ  ػػض 
( ت خم ػي  ٕٜػ ص  ٘ٔػ س  ٗٙ ٔ ٕٚت    ػض  ٜٛٔػ ص  ٔٔػ س  ٓٙ ٕٔ ٜٔ  ػض 

عىم امسةكس  ستم خاىمت سسأم  ا    بةت مف تتمذ سً تراه سف امخسًوؿ متة   مػً بىخغػً إمػم 
ػ ص  ٕٕػ س  ٜٙ ٙ ٕت   ػض  ٙٗ٘ػ ص  ٜٔػ  س ٛٙ ٘ ٖٔض غً ػ  ا/سػر ا مػً )   ػ

( ت خم ي ال ىخز مىسةكس  مف تبدض رم مً ام سسأم  ا    مسً  ةتًىي ذمؾ سف درا   ا     ٕٛٛ
ؽ امسدخ   امذيب   ػ عبد امس ةـ  ٗ٘ ٓٚ٘ٚػ امطةف  ٘ٛ ٗ ٕم ست سف امةىـ امةًـ  )   ض 

ػ ص  ٖٜػ رنػـ    ٜ٘ٛٔػ ط  ٘ٛ   ٔٛخات ػ امسػ  ٕةسػ م ػ اإلبػدار امى ػًوم ػ امةػدد   
( خم ػػػي ستػػػم تةرضػػػت امسةكسػػػ   مػػػرمض اممب ػػػر امو ػػػم اإ ػػػي   تةػػػ ف عى مػػػً مف تسػػػت د إمػػػم  ٗ٘

ػ   ٛٙ ٔ ٛمسبًب ا    تةسىي ت خيم ال تستط ع مف تةؿ ام ذمػؾ سةػؿ اممب ػر ا مػً )   ػض 
 (  ٖٗػ ص  ٜٔس 

د سػػػً  تةػػػًرض سػػػع امت ر ػػػر امطبػػػم كسػػػً خمف نػػػخؿ امةكػػػـ م ػػػي مػػػ س اػػػم منػػػخاؿ ام ػػػمخ         
ام رعم ت خمف سػً مخرده  سثػؿ امتبػخ ر امػخارد بسػذكرة ام  ًبػ   كسػً ىػًل عىػم مسػًف ام ػمخد  ػ 
يػػػذا ام ػػػخؿ   طػػػخض عىػػػم اعتسػػػًؼ ت خ مػػػًمؼ امثًبػػػت بػػػً/خراؽ ػ اًمثًبػػػت سػػػف ت ر ػػػر امطػػػب 

سػػتدالؿ بةػػد سةضػػر اال ٜٛ ٕٔ ٕٛام ػػرعم  وسػػي ت مف امطب ػػب ام ػػرعم نػػًـ بسمستػػي  اػػم 
خنبػػؿ تة  ػػؽ ام  ًبػػ  ت ب  سػػً امثًبػػت سػػف سةًضػػر تة  ػػؽ ام  ًبػػ  مف ام ػػمخد سػػسةخا ا ػػي ت اػػم 
خنػًوع ىخير ػػ  خسػػ ثرة ىػػدا عىػم امػػرمض امو ػػم ػ اػػم تػخار   الة ػػ  مسةضػػر االسػػتدالؿ خالة ػػي 
إلرسػػًؿ امسمسػػ  إمػػم امطػػب ام ػػرعم ت  خالة ػػي متػػًر   ن ػػًـ امطب ػػب ام ػػرعم بسمستػػي ػ اػػأخؿ 



-286- 

 

ت ثـ  ٜٛ ٕٔ ٖٓت ثـ ب وس ام ـخ ظمرا ت ثـ ام  ٜٜٛٔ ٕٔ ٕٛامتة  ؽ كً ت ام  ىىسًت
ت ثػػـ  ٜٜٓٔ ٕ ٖت ثػػـ اػػم   ٜٜٓٔ ٔ ٖٔثػػـ اػػم   ٜٜٓٔ ٔ ٔت ثػػـ اػػم  ٜٛ ٕٔ ٖٔاػػم 
ػ كسػً خمف ت ر ػرض امسةسػؿ امك سػًخض ت خيسػً  سػ ثراف  ٜٜٓٔ ٕ ٕٓثػـ اػم   ٜٜٓٔ ٕ ٙاػم 

ت كسػػػػػً خمف  ٜٜٓٔ ٛ ٙخ   ٜٜٓٔ ٗ ٕٔبًمتأك ػػػػػد عىػػػػػم رمض امطػػػػػب ام ػػػػػرعم ت س رمػػػػػًف 
إمػم             خمخردت كػؿ س مسػً  ٜٜٓٔ ٕٔ ٘ٔامسةكس  استسةت بىىس   امسةًكس  ام 

 ىد دا مـ  سبؽ نخمي ت خمـ تتضس ي سذكرة ام  ًب  ت خمـ  كف مسًـ امطب ب ام رعم     
ًن   امطب ب مذمؾ ت اإف نخؿ امةكـ ام سةرض راض امطىب االةت ًطم امىًـز بس          

ام رعم اػم امسسػًوؿ امو  ػ  امسثػًرة ت خاػم امتةًرضػًت خامت ًنضػًت امسثػًرة ت خا سػً ىػًل عىػم 
مسػًف ام ػمخد ت يػذا ام ػػخؿ سػف امةكػـ   طػػخض بػ  سػرال عىػم اعتسػػًؼ ت خعىػم سبػًدرة عىػػم 
امسطىخب ت خ مػًمؼ امثًبػت بػً/خراؽ ت خال  بػى  ردا ت خ بػًدر سبػًدرة بػًرم  عىػم ةػؽ 

ػ  خكػذمؾ نػخؿ امةكػـ اػم سةػرض راػض امطىػب ػ مف يػذا امطىػب  امىػخيرض امىػػًـز   امػداًع
 رسػػم إمػػم إثػػًرة ام ػػبم  ت امػػخ بػػدخره سبػػًدرة يًوىػػ  عىػػم سومػػـخ امػػداًع  وسػػي ت خعىػػم ةػػؽ 
امػػػداًع بًمتػػػًمم ت ذمػػػؾ مف اكػػػرة امػػػداًع ت ػػػـخ اػػػم مبػػػخممً خاػػػم س ػػػرخع تمً خسػػػبب خىخديػػػً 

ة ام ػػبم  اػػم ا/دمػػ  امتػػم تخاىمػػي ت خال   بمػػم بًمتػػًمم مف خت ر ريػػً عىػػم ةػػؽ امسػػتمـ اػػم إثػػًر 
  مػػػذ اسػػػتةسًمي يػػػذا امةػػػؽ امس ػػػرخع خبػػػخال إمػػػم يػػػذه اممً ػػػ  امس ػػػرخع  سػػػببً مػػػراض طىبػػػي 

 خامسبًدرة عىم ة ي يذا     
خةًبػػؿ سػػً ت ػػدـ ت مف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي م ػػًح عػػف امطىػػب امىػػًـز مىػػداًع سػػسًع         

ت خاست د ام امخنت  وسي إمم ت ر ر امطػب ام ػرعم كخاةػد سػف مدمػ   خس ًن   امطب ب ام رعم
امثبخت ام إنًس  نضًوي بًإلدا   ت خسًؽ تسب بً مس ةًه يذا سػً ال  بػى  ردا ت خ  طػخض عىػم 
سبػػًدرة عىػػم امسطىػػخب خعىػػم مػػخض اػػم سسػػًوؿ ا  ػػ  بةتػػي م سػػت سػػف امةىػػـ امةػػًـ ت خعىػػم 

 سبًدرة بًرم  عىم ةؽ امداًع     اعتسًؼ خسمًمو  مىثًبت بً/خراؽ ت خعىم 
خسػػػف امستػػػخاتر اػػػم نضػػػًل سةكسػػػ  امػػػ  ض مف طىػػػب امػػػداًع اػػػم متػػػًـ سرااةتػػػي امبػػػرالة        

مبى ً خاةت ًط ً سسًع  ًيد إثبًت مخ إىرال تة  ؽ سة ف ت  ةتبر طىبً ىًزسً تىتـز امسةكسػ  
 بإىًبتي ستم كً ت مـ ت تي إمم ام ضًل بًمبرالة    

  ٕٓٗػ  ص  ٖٔػ  س ٓٛ ٖ ٚٔ  ض  

  ٚٗٙػ ص  ٕٛػ س  ٚٚ ٘ ٖٕ  ض 
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  ٙ٘ٗػ ص  ٕٗػ  س ٖٚ ٗ ٔ  ض 

  ٓٔٔػ ص  ٔٔػ س  ٓٙ ٕٔ ٙٔ  ض 

م ػي       ذ كًف ت ر ر امطب ام رعم يخ مةد مدم  اإلثبًت ام نًوسػ  مدمػ  امثبػخت ت خاه يذا ت خاه
ركػػف امةكػػـ اػػإف نضػػًل سةكسػػ  امػػ  ض نػػد ىػػرض عىػػم  مف مض سػػبب سػػف ا/سػػبًب ال  ػػ مض 
سبررا  ةوػم امسةكسػ  سػف خىػخب سػسًع  ػمًدة سػف تسسػؾ امسػتمـ بسػسًعي سػف  ػمخد اإلثبػًت 

 (     ٖ٘ٛػ ص  ٕٛػ س  ٚٚ ٙ ٕٔمخ ةتم  مخد امخانة  ػ ) عىم سب ؿ امسثًؿ ػ   ض 
ةػؽ امػداًع اػم سػسًع ام ػًيد ال  تةىػؽ بسػً  : ـ وّب لؼذ حمىّـخ اٌـٕمغ ثـأْ        

ً  ب ف ام ىىس  امسةًكس  خ سع امداًع س ًن تي ت خم ي مذمؾ مبداه ام امتة   ًت ا/خمم بؿ بس
ال تبػػ  سبػػًدرتي خمػػخ بػػدعخض إسػػ ًط امسةكسػػ  مػػي سػػف ع ًبػػر اإلثبػػًت ت مةػػدـ اسػػتطًع  

    )   ػػػض ػػػػػداف نًضػػػ ي ع ػػػدسً  مػػػػىخ إمػػػم امسداخمػػػامػػػداًع مف  ت بػػػأ سػػػىوً بسػػػً  ػػػدخر اػػػم خى
مػ  ض بأ ػي :  " سػف امس ػرر ( ت كسػً نضػت سةكسػ  ا ٚٛٓٔػ  ص  ٖٕػ  س  ٕٚ ٓٔ ٜٕ

مف ةػػػؽ امػػػداًع اػػػم سػػػسًع ام ػػػًيد  تةىػػػؽ بسػػػً نػػػد  بد ػػػي اػػػم ىىسػػػ  امسةًكسػػػ  خ سػػػع امػػػداًع 
ػ  ٖٕػ س  ٕٚ ٗ ٖٓس ًن ػتي إظمػًرا مخىػي امةػؽ اػ  تبػ  سبػًدرتي اػم ذمػؾ  " )   ػض 

( ت كسً نضت سةكس  ام  ض بأف  : ا/بؿ ام ا/ةكًـ امى ًو   م مً تب م عىػم  ٕٖٙص 
  ؽ ام وخض امػذض تىر ػي امسةكسػ  اػم امىىسػ  ختسػسع ا ػي ام ػمخد سػً داـ سػسًعمـ سسك ػً امتة

اإذا كً ت امسةكس  ند راضت سً طىبي امسػدااع عػف امسػتمـ سػف سػسًع منػخاؿ  ػًيد ف ع  مسػً 
تأس سً عىم م مً ال ترض سة  مسسًعمسً مكوً   مدم  اإلثبًت نبػؿ امستمسػ ف ت اػإف ذمػؾ  كػخف 

خا ي إم ؿ بةؽ امداًع ت إذ مف ام ً خف  خىب س اؿ ام ًيد مخال ثـ بةد ذمػؾ س مً غ ر سًو  
 ةػؽ مىسةكسػ  مف تبػػدض سػً تػػراه اػم  ػػمًدتي ت الةتسػًؿ مف تىػػمل يػذه ام ػػمًدة امتػم تسػػسةمً 

 ً خىي امرمض ام امدعخض  ػخ بًح مىداًع س ًن تمً  ػ  بسً    ةمً بة     ند  تم ر بم
   ٖٓ٘ ػ ص ٖٔػ س  ٕٙ ٗ ٙٔ  ض *  

خسف ذمؾ  ب ف مف امةكـ امسطةخف ا ي ػ ممػؿ بة ػخؽ امطػًعف اػم امػداًع ة ػث نضػم        
بإدا تػػػي دخف مف  ى بػػػي إمػػػم طىبػػػي امىػػػًـز سػػػسًع خس ًن ػػػ  امطب ػػػب ام ػػػرعم بػػػًةب امت ر ػػػر 
امطبػػم ام ػػػرعم ) مةػػػد مدمػػػ  امثبػػػخت ( امػػػذض تسسػػؾ امطػػػًعف بسػػػسًعي خس ًن ػػػتي ت كسػػػً  ػػػًبي 

اضػػػػي مػػػػي ت خسػػػػًؽ سػػػػًال  بػػػػى  ردا ت خ  طػػػػخض عىػػػػم سبػػػػًدرة عىػػػػم ام بػػػػخر اػػػػم تسػػػػب ب ر 
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امسطىػػػخب ت خعىػػػم مػػػخض اػػػم سسػػػًوؿ ا  ػػػ  بةتػػػي م سػػػت سػػػف امةىػػػـ امةػػػًـ ت خعىػػػم اعتسػػػًؼ 
خسمًمو  مىثًبػت بػً/خراؽ ت خم ػي إذا كػًف ذمػؾ ت خكػًف امثًبػت مف امةكػـ نػد اعتسػد اػم نضػًوي 

بػػخت اإ ػػي  كػػخف سة بػػً ػ اضػػ  عػػف بًإلدا ػػ  عىػػم ت ر ػػر امطب ػػب ام ػػرعم امسػػذكخر كػػدم ؿ ث
 اإلم ؿ بةؽ امداًع خعف ام بخرػ بوسًد اإلستدالؿ  ا/سر امذض  ىةىي مى  ً بًم  ض   

 .    اٌمظٛز ، ٚفعبد اإلظزداليثبٔيب  :  
سًؽ امةكـ ام تةب ىي مىخانة  ت خام نضًوي بًإلدا   ت مف امطًعف نًـ نبػؿ إىػرال          

بمً إم ي  ػ نًـ بتمد ر امسى ػم عى مػً اػم ظمريػً  ت خيػخ إذ مػـ  بػ ف عسى   اإلىمًض امتم  س
سأمػػذ ذمػػؾ اػػم ا/خراؽ ت اإ ػػي ىػػًخز اػػم ذمػػؾ سػػً اسػػتةدثتي             اػػم ةكً تمػػً اػػم يػػذا 

 ػف ) الة  ػ  خاةػدة ام أف مسًـ امسةكس  ت امم مـ تتةدث عف تمد ر ت خاه سً نًمػت : إدايػً ة
عػػف ب ػػًف سأمػػذ سػػً سػػًني خاسػػت د إم ػػي ت اإ ػػي مػػًمؼ امثًبػػت ػ خامةكػػـ إذ نةػػد ( اػػم ظمريػػً " 

ػػؿ امةبػػًرة عىػػم م مػػً  " تمػػد ر " اػػم امظمػػر ت ب  سػػً امةبػػًرة امتػػم مػػـ  بػػ ف  بػػً/خراؽ ةػػ ف ةبَّ
سػػً سػػًني سأمػػذيً كً ػػت ت ػػخؿ " إدايػػً ة ػػف اػػم ظمريػػً "   كسػػً  مػػـ  ػػتوطف امةكػػـ خيػػخ  سػػخؽ 

راؽ ػ مػـ  ػتوطف إمػ  امتةػًرض خامت ػًنض امىسػ س ف بم ػر ب ػًف مىسأمػذ خبًمسمًموػ  مىثًبػت بػً/خ 
ب ف تىؾ ام ًم  خب ف ت ر ر امطب ب ام رعم امذض مـ  رد بي بتًتً  خىخد مي مثر مة ف ام ظمػر 
امستخاػػًة مخ اػػم عسخديػػً امو ػػري )اػػم امخنػػت امػػذض بػػًدر ا ػػي عىػػم طىػػب امػػداًع س ًن ػػ  يػػذا 

  عىػم يػذا امتةبػ ؿ اموًسػد امػذض مػـ  ػتوطف امطب ب( ػ اإذا كًف ذمؾ ػ ثـ منًـ نضػًله بًإلدا ػ
مسػػً اعتػػخره ت بسػػً  ة بػػي بًم بػػخر خاسػػًد االسػػتدالؿ   اػػإذا كػػًف ذمػػؾ ت  خكػػًف سػػف امس ػػرر مف 
ا/دمػػػ  اػػػم امسػػػخاد امى ًو ػػػ  ستسػػػً دة ت  بة ػػػث ال  سكػػػف امتةػػػرؼ عىػػػم س ػػػدار سػػػً كػػػًف مىػػػدم ؿ 

تبًف مف امةكػـ نػد  ػًبي ام بػخر اموًسػد سػف مثػر اػم تكػخ ف ع  ػدة امةكػـ ػ إذا كػًف ذمػؾ ت اسػ
 خاسًد اإلستدالؿ بسً  ىةىي مى  ً سف  ًة   ممرض بًم  ض 

 . اٌمظٛز ٚاخلطأ فٝ اإلظٕبد ٚخمبٌفخ اٌثبثذ ثبألٚزاق ٚفعبد االظزدالي: ثبٌثًب 
سػًؽ امةكػـ اػم سةػرض نضػًوي بًإلدا ػ  ت ػ  سػب  إمػ  )                         ( ت 

تػػب بةػػد امةسى ػػ  مدخ ػػ  اػػم تػػذكرة طب ػػ  ا ػػترتمً )يػػ ( سػػف إةػػدض م مػػً ذكػػرت مف امطب ػػب ك
 امب دم ًت 
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خسػػً مخرده امةكػػـ ت خاعتسػػد عى ػػي ت   سػػب  إمػػ  ام ػػًيدة )                 ( ت   طػػخض 
عىػػػػػػم مطػػػػػػأ اػػػػػػم اإلسػػػػػػ ًدت  خ مػػػػػػًمؼ امثًبػػػػػػت بػػػػػػً/خراؽ ت ػ ب ػػػػػػًف ذمػػػػػػؾ م ػػػػػػي بسػػػػػػ اؿ 

مطب ػػب بإعطػػًل  ىىتػػؾ مي مدخ ػػ  ؟    ( ت س ػ يػػؿ نػػًـ اٖٕ ٓٔ)                 ( )ص 
مة ػً  -مىًبت : ػ م خه يخ إدايً ة  ت ف نبؿ امةسى   ػ س ػ خسػً امػذض ةػدث بةػد ذمػؾ ؟    ىػػ 

رخة ً عىم امبىد خب تم راةت ب ت ىخزيً خم ً رخةت عىم ب ت ً   خمـ ت ؿ مف امطب ب خبؼ 
اب تمػػً دخال   ػ    خبسػػ اؿ ممػػً دخال مخ كتػػب ممػػً رخ ػػت  مخ طىػػب إم مػػً  ػػرال دخال مخ معطػػ  

( يػػػػ  ٓٗ ٕٚ)                 ( بػػػػًمتة  ؽ )ص ( نًمػػػػت إف امتػػػػم ا ػػػػترت امػػػػدخال )امسزعػػػػـخ
)                 ( مًمػػػػ  امستخاػػػػًة ت ػ خمػػػػـ تػػػػذكر )                 (   خبإعػػػػًدة سػػػػ اؿ 

تػم ا ػػترت بػًمتة  ؽ( مىًبػت : )                 ( يػػ  ام ٜ٘ ٙٗ)                 ( )ص
بػػػًمتة  ؽ( نًمػػػت :  ٔٙ ٛٗا/دخ ػػػ !!!! ثػػػـ بسةػػػًخدة سػػػ اؿ )                         ( )ص

"م ػً رةػت سػع )                 ( عى ػًف   ػترض امػدخال"    خمػـ تػذكر )                 (ت 
مـ بًمتة  ؽ( نًمت ")                 ( " خ  ٕٙ ٜٗخبسةًخدة س اؿ )                 ( )ص

تػػذكر )                 ( كػػذمؾ مسػػًـ امسةكسػػ  ت   مػػـ تػػذكر م ػػً  سػػف )                 ( خ 
)                 ( مف )                 ( ا ترت دخال ت ػ خاه سً نًمت )                 ( 
" م ػػػػػػً خمًمتمػػػػػػً )                 ( ػ خمػػػػػػـ تػػػػػػذكر )                 ( ػ خنًمػػػػػػػت 

            (:)                 ( طىةػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب امةػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج بًمرخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي"                     )     
م ً ك ت خانو  بره خي  امى  ىًبت امدخال خي  امى   -س ػ يؿ دمىت سةمً ا/ىزامً   ؟   ىػ

خمػػػػـ تػػػػذكر )               ( اػػػػ   ـ    داةػػػػت اموىػػػػخس خم ػػػػً خنوػػػػت عىػػػػم بػػػػًب ا/ىزامً ػػػػ    " 
   ( خال )                  ( ذكرتػً مف )                   ( ا ػترت دخال ت ػ )            

خال )                  (  وسػمً نًمػت م مػً ا ػترت دخال ػ خستػم كػًف ذمػؾ ت خكػًف امةكػـ اػم 
تةب ىي /نخاؿ  ًيدة اإلثبًت )                  ( ت مـ  توطف عف ببر خببػ رة إمػ  يػذا 

مت ػػًنض امبػػ ّف ت  خيػػخ سمػػـ ىػػدا   خسسػػأم  سمسػػ  ىػػدا  خسػػ ثرة ىػػدا  عىػػ  خىػػي االمػػت ؼ خيػػذا ا
امػػػػػػرمي اػػػػػػم امػػػػػػدعخض خاسػػػػػػتظمًر ة   ػػػػػػ  امخانةػػػػػػ  ػ خسػػػػػػًؽ اػػػػػػم سدخ ًتػػػػػػي  سػػػػػػب  إمػػػػػػ  
)                  ( م مً نًمت إ مً ي  ند ا ترت دخال كتبي امطب ػب اػم تػذكرة طب ػ  ت اػإف 

 ًد ت ػ خسمًمو  امثًبػت بػً/خراؽ ػ خم ػي إذا كػًف ذمػؾ امةكـ  كخف بذمؾ ند  ًبي اممطأ ام اإلس
ت خكًف امةكـ ند اعتسد ام نضًوي بًإلدا   عىم منػخاؿ يػذه ام ػًيدة امتػم ةبػىمً عىػم غ ػر 
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خىممػً ت خكػػًف سػػف امس ػرر مف ا/دمػػ  اػػم امسػخاد امى ًو ػػ  ستسػػً دة ت  بة ػث ال  سكػػف امتةػػرؼ 
تكخ ف ع  دة امةكػـ ػ إذا كػًف ذمػؾ ت اسػتبًف مف عىم س دار سً كًف مىدم ؿ اموًسد سف مثر ام 

 استدالؿ امةكـ ند  ًبي سف  ًة   ثًمث  اسًد بسً  ستخىب   ضي 
 .اٌمظٛز ٚاخلطأ فٝ اإلظٕبد ، ٚخمبٌفخ اٌثبثذ ثبألٚزاق ، ٚفعبد اإلظزدالي: زاثؼًب 

سػػف منػًـ امةكػـ امسطةػخف ا ػي نضػًله بًإلدا ػ  ت  ا سػً منًسػي عى ػػي ت ػ عىػم منػخاؿ كػؿ 
)                  ( خ)                  ( مسػػػًـ امسةكسػػػ  ت  خنػػػًؿ اػػػم تةبػػػ ؿ  ػػػمًدتمسً 

 مسًـ امسةكس  م مً "مـ تمرج عف سضسخف سً نررتي ام تة   ًت ام  ًب  امةًس " 
ف كػًف مىسةكسػ  مف تة ػؿ اػم إ ػراد منػخاؿ ام ػمخد إمػػ   ذا كػًف سػف امس ػرر م ػي خاه يػذا خاه

مف تة ؿ ام إ راد منخاؿ ام ًيد مسًـ امسةكس  إمػ  منخامػي بػًمتة  ؽ ت ػ  منخاؿ  ًيد  مرت  ػ مخ
إال مف  ػػرط ذمػػؾ مف تكػػخف ستو ػػ  عىػػم سػػً اسػػت د إم ػػي امةكػػـ س مػػً ت ػ خستو ػػ  عىػػم سػػً مةػػًؿ 

ػ امطةػف  ٕٛ ٔٔ ٖٓت   ػض ٖٙٙػ  ٙٙػ  ٕٖػ س  ٔٛ ٗ ٜٔامةكػـ عى ػي س مػً ػ )  ػض 
 ؽ ( ٕ٘مس    ٖٛٗٗ

كـ سف مف منخاؿ ام ًيدت ف   وت  امذكر مسًـ امسةكس  مـ تمرج عف إال مف سً مخرده امة
منخاممسػً اػم تة   ػًت ام  ًبػ  ت ػ ال  توػؽ خة   ػ  امثًبػت بػً/خراؽ ت  خ مػًمؼ ع مػً ت خ  طػخض 
عى  ممطًل ظػًيرة اػم اإلسػ ًد   اكىتًيسػً : )                  ( ت )                  ( ت 

ـ امسةكس  خامتىوت عف منخاممسػً ػ اػم  ػأف خانةػ  ا/دخ ػ  ػ عػف منػخاؿ ػ ند مرىت منخاممسً مسً
كػؿ س مسػً مسػًـ ام  ًبػ  ػ خنػد سػبؽ ب ػًف ذمػؾ اػم اسػتم م ً /سػبًب يػذا امطةػف ػ    كسػً خمف 
منخاممسػً نػد مرىػت خامتىوػت ػ اػم  ػأف اإلىمػًض امسزعػـخ خسدتػي ػ عػف منخاممسػً مسػًـ ام  ًبػ  

 ت سدة اإلىمػًض امسزعػـخ ع ػر دنػًوؽ مخ ربػع سػًع  ت  مًموػت ام امتة   ًت ت ابةد مف كً
)                  ( عػػػػف ذمػػػػؾ خنًمػػػػت "سػػػػًعت ف" خمًموػػػػت )                  ( عػػػػف ذمػػػػؾ 
خنًمػػت "سػػًع "    كسػػً مرىػػت )                  ( مسػػًـ امسةكسػػ  مرخىػػً  خاضػػةً  بػػًرمً  

سةكسػػ  مف امطػػًعف معطػػ  امستخاػػًة "ة ػػف اػػم عػػف منخاممػػً مسػػًـ ام  ًبػػ  ت ػ اًسػػتةدثت مسػػًـ ام
ظمريػػً "    خذمػػؾ كىػػي ال  تسػػؽ سةػػي سػػً مخرده امةكػػـ سػػف منػػخاؿ امسػػذكخرت ف مسػػًـ امسةكسػػ  مػػـ 

 تمرج عسً نررتً ا  تة   ًت ام  ًب  امةًس  
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ذ سػػ دي سػػً ت ػػدـ مف امةكػػـ  ػػًبي ام بػػخر ت خاممطػػأ اػػم اإلسػػ ًد ت  خسمًموػػ  امثًبػػت  خاه
 عػػف اسػػًد اإلسػػتدالؿ ػ اإ ػػي   ػػؼ اػػم امخنػػت  وسػػي عػػف مف ع ًبػػر اػػم ا/خراؽ ت  اضػػ   

امخانة  ند اضػطربت خامتىػت اػم ع  ػدة امةكػـ ت خعػف م ػي مػـ  ػتوطف عػف ببػر خببػ رة إمػ  
م  ة     ع ًبريً ا/سًس     ذمؾ مف خاىب امسةكسػ  مف  سخاطف االمت ؼ اممًس  ا مً ت خاه

 ػػػتسؿ ةكسمػػػً عىػػػم سػػػً  و ػػػد م مػػػً سةبػػػت امػػػدعخض تىتػػػـز امة ػػػًوؽ امثًبتػػػ  بػػػً/خراؽ ت خبػػػأف  
خمةًطت بظرخامً خبأدم  امثبخت امتم نًـ االتمًـ عى مً عف ببر خبب رة خخاز ت ب  مً خبػ ف 

( ت ٖٓ٘ػ  ٖٔٔػ  ٖٓػ س ٜٚ ٘ ٙت  ٜٖٗػ  ٔٛػ  ٖٓس – ٜٚ ٖ ٕٙمدمػ  ام وػم )  ػض 
عىم خىي  وب  عف خبأف  تضسف ةكسمً سً  دؿ عىم سخاىم  ع ًبر امدعخض خاإلمسًـ بمً 

 م مً اط ت إم مً خخاز ت ب  مً ت  خمف نبخريً عف ذمؾ  ة ب ةكسمً بًم بخر ام امب ًف 
  ٕٗٗػ   ٗٛػ  ٜٕػ س ٛٚ ٗ ٕٗ  ض  
   ٜٜٖػ  ٕٛػ  ٖٓػ س ٜٚ ٖ ٜٕ  ض  
  ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س ٜٚ ٔٔ ٘  ض 
  ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖػ س ٔٛ ٖ ٕ٘  ض 
  ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ س ٔٛ ٕٔ ٖ  ض 

ذمػؾ ت اسػتبًف مف سػً اعتػخر امةكػـ سػف نبػخر خمطػأ اػم اإلسػ ًد خسمًموػ   خستم كػًف
ً  إمػ  اسػػًد اػم االسػػتدالؿ ػ ا/سػػر امػذض  ة بػػي سػف  ًة ػػ   مىثًبػت بػً/خراؽ ت  نػػد مسىسػي م ضػػ

 ممرض بسً  ستخىب   ضي 
 دلب رمـــــدَ

 : يطٍت اٌطبػٓ
 ضـ امسوردات مىزخسمً متة  ؽ مسبًب خمخىي امطةف   : أٚالً 
خاإلةًمػػ  مسةًكسػػ  امطػػًعف  خؿ امطةػػف  ػػك   خاػػم امسخضػػخع بػػ  ض امةكػػـامةكػػـ ب بػػ : يــبً ثبٔ

 سىددا  مسًـ داورة ممرض  
 

 احملبِٝ / زجبئٝ ػطيخ
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 رصٚيس ٚاظزؼّبي
 ــــــــــــــــــ

 
 جٕبيبد فعُ ادلٕيب 26818/3223اٌمؼيخ 

 وٍٝ ادلٕيب 924/3223
 
 
 ق 26163/12اٌطؼٓ ثبٌٕمغ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حمىّخ إٌمغ
 اٌدائسح اجلٕبئيخ

 
 ِروــــــسح

 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ
 ـخ عى ي (    سىكًعف )ط                                           ادلمدَ ِٓ  :

ط ػي خسخط ي امسمتًر سكتب ا/ستًذ  سةسد رىًوم عط ي ػ خ مرتي رىًوم ع                
 ػػًرع  ػػر ؼ بً ػػً  ػ  ٕٙ ػػًرع طىةػػت ةػػرب ت  ٘ٗػػػ  امسةػػًسم بػػًم  ض

 ٓام ًيرة ػ  
 ــدــــػ

 ػ  ام  ًب  امةًس   ٔ   
نسػـ  ٕٕٓٓ ٖٛٗٛٙامبًدر سف سةكس  ى ً ًت امس  ً ام امى ً   رنػـ    فٝ احلىـــُ   :

كىػػػػػػم امس  ػػػػػػً ( خامسةكػػػػػػـخ ا مػػػػػػً ةضػػػػػػخر ً بىىسػػػػػػ   ٕٕٓٓ ٜٔٓامس  ػػػػػػً) 
ػ بػػًمةبس سػػع ام ػػمؿ مسػػدة سػػ            نبػػ  عسػػرخ بسةً ٖٕٓٓ ٘ ٕٔ

 ٓخاةدة خعزمي سف خظ وتي مسدة عًس ف  
 اٌٛلبئـــــــــــغ

ام بمً م إمم امسةًكس  بخبؼ م ي بتًر             مةًمت ام  ًب  امةًس  امستمـ            
 بداورة نسـ امس  ً ػ سةًاظ  امس  ً   ٕٔٓٓ ٙ ٖٕ

ً عسخس ػػً )    ػػب  ػػرط  ػ سةػػًخف سبًةػػث سػػىف امس  ػػً ببػػوتي سخظوػػ    :    أٚال
امةسػػخسم ( ارتكػػب تزخ ػػػرا اػػم سةػػرر رسػػػسم  يػػخ سةضػػر امتةر ػػػًت 
امسةرر بسةراتي خذمؾ بىةىػي خانةػ  سػزخرة  اػم بػخرة خانةػ  بػة ة  
سػػػع عىسػػػي بتزخ ريػػػً  بػػػأف تةسػػػد إغوػػػًؿ إثبػػػًت خانةػػػ  امتةػػػدض سخضػػػخع 

بًمسةرر امسًمؼ امذكر م ػي امتمس  ا/خمم ػ خاثبت عىم م ؼ امة     
         م خاًة امسى م عى ي ػػ   اػػال تخىد  بم  ى ًو
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ببػػوتي سػػًمو  امب ػػًف اسػػتمؿ امسةػػرر امسػػزخر امسػػًمؼ امػػذكر بػػأف ندسػػي مىمػػًت      :  ثبٔيــب 
 امتة  ؽ سع  عىسي بتزخ ره     

   ع خبًت   ٔ ٕٗٔت  ٕٗٔت    ٖٕٔت    ٕٔٔامسةًنب عى ي بًمسخاد           
  ٓخسةكس  ى ً ًت امس  ً نضت ام امدعخض بةكسمً سًمؼ امب ًف           
خند طةػف امسةكػـخ ضػده امسػذكخر عىػم ذمػؾ امةكػـ بطر ػؽ امػ  ض ب مبػي سػف امسػىف     

 سىف امس  ً امةسخسم   ٖٕٓٓمس    ٚخن د طة ي تةت رنـ  ٖٕٓٓ ٘ ٗٔخذمؾ بتًر   
 . ٚٔٛزد فيّب يٍٝ أظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ       

 أظجبة اٌطؼٓ
 : اٌجطالْ فٝ اإلجساءاد ٚاإلخالي حبك اٌدفبع:   أٚال

ا ػػد نضػػت امسةكسػػ  بإدا ػػػ  امطػػًعف عػػف ىر سػػ  ارتكًبػػػي ىر سػػ  امتزخ ػػر اػػم سةضػػػر       
امتةر ػػًت امسةػػرر بسةراتػػػي بإعتبػػًره ضػػًبطً مىسبًةػػػث بسػػىف امس  ػػػً ػ خذمػػػؾ بإغوًمػػي خانةػػػ  

ةبخس إةت ًط ً بًمسىف امسذكخر ػ خاثبًتي عىم م ؼ امس         امتةدض عىم امسى م عى ي 
امة   ػػ  م ػػي ال تخىػػد  ػػبم  ى ًو ػػ  اػػم خاًتػػي عىػػم مػػ ؼ امة   ػػ  ػ دخف اف تطىػػع امسةكسػػ  
ب وسمً عىم ذمؾ امسةرر سةؿ ىر سػ  امتزخ ػر امتػم نضػت  بإدا ػ  امطػًعف ع مػً خبًسػتةسًؿ 

 امسةرر امسذكخر سع امةىـ بتزخ ره   
إىرالات سةًكس  امطًعف عف يًت ف امىر ست ف خامس ضم بإدا تػي خيخ نبخر  ًب  

ع مسػػػً ت ػ الف مبػػػخؿ امسةًكسػػػًت امى ًو ػػػ  تسػػػتىـز طػػػرح كًاػػػ  ا/دمػػػ  ام ًوسػػػ  ضػػػد امسػػػتمـ 
بًمىىس  امةى    مبةثمً بسةرا  امسةكس   وسمً خكًا  اممبـخ ام امدعخض ت ػ  خس مـ امستمـ ت 

دمم كػؿ سػ مـ بخىمػ   ظػرة ا مػً خ  ػخؿ كىستػي ب ػأ مً ت ػ  ػػ  خامسػدااع ع ػي ت ػ ةتػم  سكػف اف  ػ
كسػً  سػػتىـز ا/سػػر اػػم ىػػراوـ امتزخ ػػر عًسػػ  اف تةػػًط امسةكسػػ  عىسػػً بػػًمسةرر امسػػزخر ختطىػػع 
عى ي ب وسمً ت ػ  بًعتبًر ا ي ىسـ امىر س  امذض  ةسؿ امدم ؿ عىم خنخع ىر س  امتزخ ر ذاتمً 

عخض ت ػ  خال  سكػف مف تتة ػؽ اممً ػ  سػف ن ػًـ امسةكسػ  ت ػ طًمسً ا ي سخىخد خسراؽ بأخراؽ امد
ببةث ذمؾ امدم ؿ ت ػ إذا كًف امسةرر امس ًر إم ي بة ػدا ع مػً خمػـ تطىػع عى ػي ب وسػمً ختىػرض 
سةً  تي متتةرؼ عىم سخاضع امتزخ ر ا ي خسً  ًبي سف سمًمو  مىة     ت ػ سػخال كػًف امتزخ ػر 
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رة اػػػم بػػػخرة امخنػػػًوع امبػػػة ة ت ػ كسػػػً  تةػػػ ف عىػػػم سًد ػػً مخ سة خ ػػػً بإثبػػػًت امخنػػػًوع امسػػػزخ 
 امسةكس  مف تبً ر يذا االط ع ام امىىس  مث ًل امسةًكس  خام ةضخر ا/مبًـ ا مً  

خال تتة ػػؽ تىػػؾ اممً ػػ  كػػذمؾ ت ػ اذا سػػً اسػػتأثرت بػػذمؾ االطػػ ع اػػم غ بػػتمـ خدخف  
  ت ػ خمكػػم  ػػتسكف ةضػػخريـ ت ػ خيػػذه امسبػػًدئ سسػػت رة   تضػػ مً ةسػػف سػػ ر عدامػػ  امسةًكسػػ

امىس ػع سػف اسػتظمًر امة   ػ  عػف طر ػؽ االنت ػًع ام    ػم ت ػ ب ػًل عىػم مسػبًب طرةػت مث ػًل 
امسةًكس  خبًمىىس  ت ػ خطًمسً اف ذمؾ االط ع ظػًير امتةىػؽ بًمػدعخض ت ػ خالـز مىوبػؿ ا مػً 

  ٓعىم امخىي امبة   ت ػ خسسكف خم س سستة   
ـ امسطةػػخف ا ػػي ةًكسػػ  خسػػدخ ًت مسػػبًب امةكػػخ بػػ ف سػػف سطًمةػػ  سةضػػر ىىسػػ  امس 

مػػـ تثبػػت بأ مسػػً م مػػً نًسػػت بػػًالط ع عىػػم ذمػػؾ امسةضػػر امػػذض  ةسػػؿ اف سةكسػػ  امسخضػػخع 
ىر س  امتزخ ر امس سخب  مىطًعف ت ػ خامتم نضت بإدا تي عف ارتكًبمً بًإلضًا  إمم اسػتةسًمي 

  ٓسع عىسي بتزخ ره 
خ ػػر ذمػػؾ امسةضػػر خمبػػدت ث تمػػً بةػػدخث خبػػذمؾ تكػػخف امسةكسػػ  نػػد كخ ػػت رم مػػً بتز  

ىر س  تزخ ره خبة  إس ًديً مىطًعف ب ًل عىم دم ؿ مـ  ةرض عى مً ت ػ  ختكػخف كػذمؾ خنػد 
سب ت امةكـ عىم خرن  مـ تطىع ب وسمً عى مً خمـ تسةبمً امتسة ص امكًسؿ امػذض  م ػ  ممػً 

عى مػً سػػف اثػر اػػم  اموربػ  مىتةػرؼ عىػػم خىػي امة   ػػ  ت ػ  سػػع سػً  سكػػف اف  كػخف م طػػ ع
تكػػخ ف ع  ػػدتمً مػػخ م مػػً طرةتمػػً بًمىىسػػ  خبً ػػرت سطًمةتمػػً ت ػ ختػػخمم امسػػتمـ خامسػػدااع ع ػػي 

  ٓبةثمً م ضً 
خسػػػف ىً ػػػػب ممػػػػر اػػػًف امسةكسػػػػ  تكػػػػخف ع  ػػػدتمً اػػػػم امػػػػدعخض ب ػػػًل عىػػػػم ع  ػػػػدتمً  

مسػخايً  ام مب   خرم مً اممًص ت ػ خال  ىخز ممػً مف تػدمؿ اػم اطسو ً مػً خع  ػدتمً رم ػً ممػر
ٓ  
خممػػذا اػػًف اطػػ ع سػػىط  امتة  ػػؽ ػ عىػػم سةضػػر امتةر ػػًت امسػػذكخر سةػػؿ ىر سػػ   

امتزخ ػػر امسسػػػ دة مىطػػػًعف مث ػػػًل امتة  ػػػؽ ا/بتػػػداوم خاثبػػػًت سةتػػػخاه بػػػً/خراؽ ػ ال  م ػػػم عػػػف 
ضرخرة اط ع امسةكس  ب وسمً عىم ذمػؾ امسةػرر ػ / مػً تكػخف ع  ػدتمً سػف اإلىػرالات امتػم 

ً مث ػػًل امسةًكسػػ  ت ػ خالف يػػذا يػػخ خاىبمػػً اػػم امس ػػًـ ا/خؿ خاػػؽ سػػً ت تضػػ ي تبً ػػريً ب وسػػم
مبػػخؿ امسةًكسػػًت امى ًو ػػ  خامتػػم تسػػتىـز مف  كػػخف امتة  ػػؽ عى  ػػً مث ػػًل امسةًكسػػ  ت ػ اػػم 
سخاىم  اممبػـخ كًاػ  ت ػ متتة ػؽ امضػسً ًت امتػم  ةػرص عى مػً امس ػرع ت ػ خ سػتمدؼ س مػً 
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ة إىػرالات امسةًكسػ  امةًدمػ  ت ػ ختسكػ ف كػؿ ذض سبػىة  سػف إتًةػ  اموربػ  مىىس ػع مس ػًيد
إسكػػًف رنًبػػ  تىػػؾ اإلىػػرالات مىخنػػخؼ عىػػم س ػػرخع تمً ت ػ خامتأكػػد سػػف اف امسةكسػػ  نًسػػت 
بتسةػػ ص امػػدم ؿ عىػػم ةػػػدخث امتزخ ػػر ب وسػػمً ت ػ خكخ ػػت ع  ػػدتمً ب ػػػأ ي ب ػػًل عىػػم رم مػػػً 

 ىم رمض خع  دة ممري مسخايً ام مبم خانت ًعمً اممًص ت ػ دخف مف تةتسد ام ذمؾ ع
خال   ًؿ سف ذمؾ مف  كػخف امػداًع نػد نبػؿ خخااػؽ عىػم امسػ ر اػم إىػرالات سةًكسػ   

امطػػػًعف دخف طىػػػػب اط عػػػي عىػػػػم امسةػػػرر سةػػػػؿ ىر ستػػػم امتزخ ػػػػر خاالسػػػتةسًؿ امسسػػػػ دت ف 
  ٓمىطًعف 

ل الف امسةكس  عى مً مف تطىع ب وسػمً عىػم امسةػرر امسػذكخر خال  تخنػؼ يػذا ا/ىػرا 
عىم س  و  امسػتمـ اخ امسػدااع ع ػي ت ػ امػذا يػخ خاىبمػً اػم امس ػًـ ا/خؿ كسػً سػىؼ امب ػًف ت ػ 
خالف عى مػػً مف تسػػةم متكػػخ ف ع  ػػدتمً ام مبػػ   سػػف تى ػػًل  وسػػمً دخف مف  تخنػػؼ ذمػػؾ عىػػم 

  ٓس  و  المر ف 
م مً اًم ًضم امى ًوم ال   ؼ سخنوً سىب ً سف ا/دم  امسطرخة  عى ي ت ػ بؿ  سةم إ 

ىًيدا ت ػ الف غً تي بىخغ خىي امةؽ ام امدعخض ت ػ ةتم  ى م امسذ ب سرتكب امىر س  ىزاله 
ت ػ خ ظور امبرئ امذض مـ  رتكب مثسً ببرالتػي خطًمسػً  ف يػذه غً تػي اً ػي ال  ت  ػد بػدم ؿ سةػ ف 

ةػث خمخ كًف سكتخبً ت ػ بؿ عى ي بةث امدم ؿ ختسة بي ب وسي ت ػ  خال  ةتسػد اػم ذمػؾ عىػم ب
  ٓمسخاه 

خبمػػذا اػػًف اطػػ ع سػػىط  امتة  ػػؽ عىػػم امسةػػرر ت ػ سةػػؿ ىر سػػ  امتزخ ػػر اػػم يػػذه  
امػػدعخض ػ خعػػدـ سطًمبػػ  امطػػًعف خامسػػدااع ع ػػي االطػػ ع عى ػػي ت ػ مػػـ  كػػف م مسػػً  م ػػم عػػف 
ضرخرة اط ع امسةكس  عى ي ت ػ خاذ اًتمً ذمؾ اًف امةكـ  كخف اخؽ إم مي  ةؽ امداًع خنػد 

  ٓالات  ًبمً عخار امبط ف بسً  ة بي خ ستخىب   ضي خاإلةًم  ب م عىم إىر 
ذمػػؾ مف طب ةػػ  ىر سػػ  امتزخ ػػر ت ضػػم بػػإمزاـ امسةكسػػ  نبػػؿ اموبػػؿ ا مػػً خاػػم ىػػراوـ          

إستةسًؿ امسةررات امسزخرة سع امةىـ بتزخ ريً بضرخرة إط عمً ب وسػمً عىػم امسةػرر امسػزخر 
مسػػدااع ع ػػي خذمػػؾ ةتػػم  كػػخف امسةػػرر سةرخضػػً  عىػػم اػػم امىىسػػ  امةى  ػػ  بةضػػخر امسػػتمـ خا

 ٓبسًط امبةث خامس ًن   ام ةضخريـ مدض  ظر امدعخض مسًسمً 
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خم بدض كؿ س مـ س ةظًتي عى ي خةتم تتأكد امسةكس  ب وسمً بةد إط عمً عىػم امسةػرر 
 امسزخر م ي بذاتي سةؿ امسةًكس  خ/ف يذا اإلط ع إىرال ىخيرض سف إىػرالات امسةًكسػ 
ام ىراوـ امتزخ ر عًس     تض ي خاىب امسةكس  سف تسة ص امدم ؿ ا/سًسم ام امدعخض 

 ٓعىم إعتبًر مف تىؾ امخرن  يم امدم ؿ امذض  ةسؿ مدم  امتزخ ر

 : ـ ٚإظزمس ػٍٝ ذٌه لؼبء إٌمغ ٚلؼٝ ثأْ

 إغوػًؿ امسةكسػ  اإلطػ ع خ ب وسػمً عىػم امخرنػ  سخضػخع اإلدعػًل بػًمتزخ ر ع ػد  ظػره   "   
 ة ػػػػب إىػػػػرالات امسةًكسػػػػ  /ف إط عمػػػػً ب وسػػػػمً عىػػػػم امخرنػػػػ  امسػػػػزخرة إىػػػػرال ىػػػػخيرض سػػػػف 
إىرالات امسةًكس  ام ىراوـ امتزخ ر عًس     تض ي خاىبمػً اػم تسةػ ص امػدم ؿ ا/سًسػم اػم 

 ٓامدعخض عىم إعتبًر مف تىؾ امخرن  يم امدم ؿ امذض  ةسؿ مدم  امتزخ ر "  
 ؽٗٗمس    ٕٙٗػ طةف   ٜٔٗػ  ٘ٓٔ ػ ٕ٘ػ س ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ  ض  *      

 ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٗ ٕٗ  ض  *

 ٜٗٔػ  ٔٗػ  ٙٔػ س ٜ٘ٙٔ ٖ ٔ  ض  *

 ٖٔٛػ  ٖٓٔػ  ٛػ س ٜٚ٘ٔ ٗ ٜ  ض  *

 ٖٓ٘ػ  ٜٛػ  ٖٙػ س  ٜٛ٘ٔ ٗ ٖ  ض   *

 ٚٚٛػ  ٖٔٔػ  ٙٗػ س  ٜٜ٘ٔ ٘ ٛٔ  ض   *

 ٖٜٙػ  ٛٓٔػ س  ٖٜٜٔ ٜ ٛ  ض    *

 ٖٙٙػ  ٜٛػ  ٗٗ ػ س ٖٜٜٔ ٚ ٔ  ض   *      

 : ـ وّب لؼذ ورٌه حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

ال  كوػم إطػ ع امسةكسػ  خةػديً عىػم امسةػرر سخضػخع امىر سػ  بػؿ  ىػب كػإىرال    "       
سػػػف إىػػػرالات امسةًكسػػػ  عرضػػػي بإعتبػػػًره سػػػف مدمػػػ  امىر سػػػ  عىػػػم بسػػػًط امبةػػػث خامس ًن ػػػ  

مم م ي بذاتي سخضخع امدعخض بًمىىس  ام ةضخر اممبـخ م بدض كؿ س مـ رم ي ا ي خ طسوف إ
 ٓامذض دارت امسرااة  عى ي " 

 ؽ ٛ٘   ٜٜٜٔػ طةف  ٓ٘ٔػ  ٕٙػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ ٕ ٔ  ض   *  
 ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٙ  ض   *  

 ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ  ض     *
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 ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٚ  ض   *  

 ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٗ ٕٗ  ض   *  

 ٚٗٛػ  ٚٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ ٓٔ ٖٓ  ض   *  

  ٕٖٙػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ ٖ ٕٛ  ض   *  
 ٕٙٔٔػ  ٗٗٗػ  ٕػ س ٜٔ٘ٔ ٙ ٗٔ  ض   *  

 ٜٜٙػ  ٜٜػ  ٚٗػ س  ٜٜٙٔ ٘ ٖٓ  ض   *  

 ٜٔٛػ  ٕ٘ٔػ  ٗٗػ س  ٖٜٜٔ ٔٔ ٓٔ  ض     *

 ٓ٘ٙػ   ٜٚػ  ٖٗػ س  ٕٜٜٔ ٚ ٖٔ  ض     * 

س ػػًـ بػػأف إطػػ ع امسةكسػػ  خاممبػػـخ عىػػم امسةػػرر سةػػؿ خال سةػػؿ مى ػػخؿ اػػم يػػذا ام
ىر سػػ  امتزخ ػػر مػػف تىػػدض اػػم امسةًكسػػ  خمػػف تػػ ثر عىػػم امػػدم ؿ امسسػػتسد س ػػي /ف يػػذا ام ػػخؿ 
  طػخض عىػػم سػػبؽ امةكػـ عىػػم سةػػرر مػـ تطىػػع عى ػػي امسةكسػ  خمػػـ تسةبػػي سػع سػػً  سكػػف مف 

 ٓتي  كخف مي سف مثر ام ع  دتمً مخ م مً إطىةت عى ي خمىرت سةً  
 ػ  ٘ٛػ  ٛٔػ   ٗٔػ  س  ٖٜٙٔ ٕ ٗ  ض   *  

 ؽٜٗمس    ٕ٘ٙٔػ طةف  ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٙ  ض     *
ذمؾ مف إط ع امسةكس  عىم امسةررات سخضخع اإلتمًـ بػًمتزخ ر يػخ خاىػب عى مػً 
 ورضي امتزاسمً بتسة ص امدم ؿ ا/سًسم ام امدعخض عىم اعتبًر مف تىؾ ا/خراؽ يم امدم ؿ 

مذض  ةسؿ مدم  امتزخ ر   خةتم  سكف ام خؿ بأ مً ة ف استةرضت ا/دم  اػم امػدعخض كً ػت ا
سىس  بمذا امدم ؿ امسًسً  ًس    م مل ممً اموربػ  متسة بػي امتسةػ ص ام ػًسؿ امكػًام امػذض 
 دؿ عىم م مً نًست بسػً   بمػم عى مػً سػف تة  ػؽ امبةػث مىتةػرؼ عىػم خىػي امة   ػ  خال  راػع 

ط ع عىم امسةررات امسزخرة عف اىػرالات امسةًكسػ  خامػذض  ػ دض امػم بطػ ف عخار عدـ اإل
امةكػػـ مف تكػػخف امسةكسػػ  نػػد مخردت بةكسمػػً سػػً  و ػػد مف امػػداورة امسػػًب   نػػد طًمةتمػػً  ػ /ف 
اط ع ي وػ  ممػرض عىػم ا/خراؽ خامسسػت دات امسطةػخف عى مػً بػًمتزخ ر سةػؿ اإلتمػًـ ال  م ػم 

 ٓكس  امتم تخمت بةد ذمؾ سةًكستمـ ب وسمً عىم تىؾ ا/خراؽ بةًؿ عف ضرخرة اط ع امسة
 ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٙ  ض    *

ػ طةػف  ٓ٘ٔػ ص  ٕٙػ رنػـ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ  ٕ ٔ  ػض   *  
 ؽ ٛ٘ ٜٜٜٔ
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 ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ  ض   *  

 ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٚ  ض     *

 ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٗ ٕٗ  ض     *

 ٚٗٛػ  ٚٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ ٓٔ ٖٓ  ض   *  

  ٕٖٙػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ ٖ ٕٛ  ض     *
 

/ف اممػػرض سػػف ذمػػؾ االطػػ ع خاممً ػػ  س ػػي مف تتة ػػؽ امسةكسػػ  امتػػم تىػػرض امسةًكسػػ         
ختتػػخمم ت ػػد ر ا/دمػػ  بًمػػدعخض نبػػؿ اموبػػؿ ا مػػً ػ مف ا/خراؽ امس ػػًر ام مػػً خامسطةػػخف عى مػػً 

زخ ر يم بذاتمً سةؿ ا/تمًـ  بًمتزخ ر خ/ مً يػم امػدم ؿ امػذض  ةسػؿ مدمػ  امتزخ ػر ػ خيػذه بًمت
اممً ػػ  التتة ػػؽ اذا كً ػػت امسةكسػػ  بم وػػ  ممػػرض يػػم امتػػم تخمػػت ا/طػػ ع عىػػم تىػػؾ ا/خراؽ 
مًب  اذا كً ت مـ تثبت بسةًضر امىىسًت سً اسور ع ي اط عمً سف  تًوج كسً يخ امةػًؿ 

 ٓطرخة  ام امدعخض امس
خ/ ػي ال  ىػػخز مى ًضػم امى ػػًوم اف  بػدض رم ػػً اػم دم ػػؿ  مػـ  ةػػرض عى ػي اػػًذا اةػػؿ 
ا ػد سػبؽ امةكػـ عىػم خرنػ  مػـ  طىػع عى مػً ب وسػي  خمػـ  سةبػمً  سػع سػً  سكػف اف  كػخف ممػً 

  ٓسف مثر ام ع  دتي مخ م ي  اطىع عى مً 
دتمً ام مبػػػ   خ/ف امسةكسػػػ  امى ًو ػػػ  تكػػػخف ع  ػػػدتمً اػػػم امػػػدعخض ب ػػػًل عىػػػم ع  ػػػ

خرم مػػً اممػػًص  خال  ىػػخز ممػػً مف تػػدمؿ اػػم اطسو ً مػػً رم ػػً  مػػر مسػػخايً خمػػخ كً ػػت سةكسػػ  
 ٓممرض 

 ٔٙ٘ػ  ٖٔٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٘ ٜ  ض     *

 ٗٓٗػ  ٛٛػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٗ ٓٔ  ض     *

 ٜٔٗػ ٛٓٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٘ ٛ  ض     *
 

 : ـ ٚذلرا لؼذ حمىّخ إٌمغ   

امسةكسػػ  نػػد ب ػػت ةكسمػػً عىػػم  ػػمًدة  ػػًيد اػػم نضػػ    مػػرض خمػػـ تسػػسع  إذا كً ػػت "       
 مًدتي ام تىػؾ امػدعخض خال مثػر مػي اػم مخرانمػً خمػـ تػأسر بضػـ نضػ   امى ةػ  امسػذكخرة ػ اػإف 
امدم ؿ امذض إستسدتي عىم يذه امبخرة سف  مًدة ام ًيد امسذكخر  كػخف بػًط   خاإلسػت ًد إم ػي 
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 ٓ" ىةؿ ةكسمً سة بً  بسً  بطىي 
 ٜٓٔػ ص ٖٓػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ ٕ ٖ  ض     *

 : ـ وّب لؼذ ثأٔٗ  

 ىب مف  ست د ام ًضم ام امسخاد امى ًو   ام ثبخت امة ًوؽ ام ً خ    إمم امػدم ؿ امػذض    "   
 ٓ  ت ع بي خةده  خال  ىخز مي مف   سس ةكسي عىم رمض غ ره " 

 ٖٖٕػ  ٘ٗػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ ٖ ٚ  ض     *

 : ـ وّب لؼذ

بأ ي  ىب اف  كخف امةكـ بًدرا  عف ع  دة ام ًضم  ةبىمً يخ سسً  ىر ي سف تة  ؽ    "  
سست     ام تةب ؿ يذه امة  دة ب وسي ال   ًركي ا ي غ ره ػ اػ   بػ  اػم ام ػً خف مف  ػدمؿ 
اػم تكػخ ف ع  دتػي اػم بػة  امخانةػ  امتػم منػًـ نضػًله عى مػً مخ عػدـ بػةتمً ةكسػً  مسػخاه ػ 

ذف اإذا  كً ت  امسةكس  ند ةبىت سف ع ًبر إنت ًعمً بثبخت امب غ امكًذب عىم امسػتمـ خاه
رمض ضػػًبط ام ػػرط  اػػم اف ام ػػكخض امس دسػػ  س ػػي   غ ػػر بػػة ة  خم مػػً ك د ػػ  ام بػػد س مػػً 

 ٓام كً   بًمسى م عى ي اإف ةكسمً  كخف سة بً  بسً  ستخىب   ضي "
 ٜ٘ػ  ٕٔػ  ٔػ سج اةكًـ ام  ض ػ س  ٜٜٗٔ ٔٔ ٛ  ض   *  

خمف امت ى ػػد اػػم امة سػػًت امتىًر ػػ    ػػـخ عىػػم امسةًكػػًه امتػػم تػػتـ بمػػً امس ػػًبم  بػػ ف  "        
ا/بؿ خامت ى د خسف ثـ امىخ امةكـ سف خبؼ امة س  امبػة ة  خامة سػ  امس ىػدة خسػف بػ ف 
سػػػت ًده اػػػم ثبػػػخت تػػػخار امت ى ػػػد عىػػػم كتػػػًب إدارة امة سػػػًت  اخىػػػي امت ػػػًبي خامتطػػػًبؽ ب  مسػػػً خاه

 ػػ  مخ رم مػػً سػػف خىػػخد ت ػػًبي بػػ ف امة ستػػ ف  ىةىػػي س ػػخبً  بًم بػػخر /ف ام ًضػػم اػػم امتىًر 
امسػػخاد امى ًو ػػ  إ سػػً  سػػت د اػػم ثبػػخت امة ػػًوؽ ام ً خ  ػػ  إمػػم امػػدم ؿ امػػذض   ت ػػع بػػي خةػػده خال 

 ٓ ىخز مف   سس ةكسي عىم راض غ ره " 
 ٖٚ٘ػ  ٚ٘ٔػ  ٛػ سج اةكًـ ام  ض ػ س  ٜٚ٘ٔ ٙ ٖ  ض   *  

ا/ةكػػًـ امى ًو ػػ   ىػػب اف تب ػػم عىػػم ا/دمػػ  امتػػم تطػػرح عىػػم بسػػًط امبةػػث بًمىىسػػ  خمف  "
خ  ت ػػع بمػػً ام ًضػػم بإدا ػػ  امسػػتمـ مخ ببرالتػػي ػ خال  بػػ  بةػػًؿ مف ت ػػًـ عىػػم رمض مم ػػر سػػف 

 ٓ بدر امةكـ خمخ كًف ىم  نضًو   " 
  ٗ٘ٙػ  ٘ٔ٘ػ رنـ  ٙػ سج ام خاعد ام ً خ    ػ عسر ىػ  ٜ٘ٗٔ ٕ ٕٙ  ض     *
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 :   اٌمظٛز فٝ اٌزعجيت ٚاخلطأ فٝ رطجيك اٌمبْٔٛ:   ثبٔيب
ذمػػؾ ا ػػػي سػػػف امس ػػػرر نً خ ػػً مف تم  ػػػر امة   ػػػ  يػػػخ اموةػػؿ اإلىراسػػػ  امػػػذض   ػػػـخ بػػػي  

امتزخ ر ام امسةررات خسف ثـ اإذا ا توم تم  ر امة     ا توم امتزخ ر كذمؾ اذ ال ن ًـ مىر س  
ىة   ػ  يػخ عىػ  امتىػر ـ اػم امتزخ ػر ػ ال ػي  سثػؿ عػدخا ً دخف اةػؿ إىراسػ  ت ػ  خيػذا امتم  ػر م

 ٓعىم امث   امةًس  ام امسةررات 
را سة خ ػػػً يػػػخ خامثًبػػػت مف امسةػػػرر امػػػذض اتمػػػـ امطػػػًعف بًرتكػػػًب امتزخ ػػػر ا ػػػي تزخ ػػػ

بتةر ره بًف اثبت بي عىم م ؼ امة     ػ عىم سً   خؿ االتمًـ ػ مف سةضر تةر ًت  متص 
امسػػتمـ امسةبػػخس اةت ًط ػػً ال ت ػػخبمً م ػػ   ػػبم  ى ًو ػػ  ت ػ خخرد        خاػػًه امسى ػػم عى ػػي 

بخانة  امدعخض امتم نضت امسةكس  بإدا ػ  امطػًعف ع مػً سػً سػ داه ت ػ ا ػي بةػد عػخدة امسى ػم 
إمػػػػػم سػػػػػىف امس  ػػػػػً امةسػػػػػخسم  ٕٔٓٓ ٙ ٕٔعى ػػػػػي امسػػػػػذكخر سػػػػػف سةكسػػػػػ  امى ً ػػػػػًت بتػػػػػًر   

مدارض سركز امس  ً ت ػ ا مًؿ عى ي  ٕٔٓٓس   م ٜٙٗٔخامسةبخس اةت ًط ً عىم ذس  ام ض   
امستمسػػػػخف ا/ربةػػػػ  ا/خؿ سػػػػف نػػػػخة  ػػػػرط  سبًةػػػػث امسػػػػىف بًمضػػػػرب خامتةػػػػذ ب مةسىػػػػ  عىػػػػم 
االعتػراؼ ت ػ اأةػدثخا بػي إبػًبًت ستةػددة مخدت بة ًتػي خسثبتػي بت ر ػر امبػو  امت ػر ة   ت ػ 

د نػًـ بمػػً امطػًعف خةػرر اػػم خمسػً طىبػت ام  ًبػػ  امةًسػ  تةر ػًت امسبًةػػث عػف تىػؾ امخانةػػ  ا ػ
عىم غ ػر امة   ػ  )؟!( ستضػس ً عػدـ خىػخد  ػبم  ى ًو ػ  اػم  ٕٔٓٓ ٙ ٖٕسةضره امس رخ 

خاًه امسى م عى ي امسذكخر ت ػ خاف سبب امخاًة  رىع إمم ابت عي اسبخالت ا/نراص امسمدرة ت 
ي مىمػػًت ػػػ ثػػـ اسػػتةسؿ امسةػػرر امرسػػسم امسػػًمؼ امػػذكر ػ سةضػػر امتةر ػػًت امسػػزخر بػػًف ندسػػ

  ٓامتة  ؽ سع عىسي بتزخ ره 
خمخردت امسةكسػػػػ  اػػػػم سػػػػدخ ًت مسػػػػبًب ةكسمػػػػً اف سةً  ػػػػ  ام  ًبػػػػ  امةًسػػػػ  مسكتػػػػب  

امطًعف دمت عىم ا ي  ستط ع سسًع خر    سً  ةدث مًرج بًب سكتبػي ةتػم اػم ةًمػ  غى ػي 
سخابػى   بًمسىؾ )؟!( خا ي يخ امذض مرج سف سكتبي س  را مىستمس ف ا/ربة  ا/خؿ بًمكؼ عف

امتةذ ب امخانػع عىػم امسى ػم عى ػي ت ػ إال ا ػي اثبػت اػم ت ر ػره امس ػدـ س ػي مى  ًبػ  امةًسػ  عىػم 
غ ر امة     ستةسدا )؟!(  عدـ خىخد  بم  ى ًو   ةخؿ امخانة  خاستةسؿ يذا امت ر ػر امسػزخر 

  ٓ)؟!( مت د سي مىم  رسس   خيم ام  ًب  امةًس  امسمتب  
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 سً ت دـ ال  تخاار بي مركًف ىر ستم امتزخ ر ام سةرر رسسم خسً مخردتي امسةكس  ا 
 خاستةسًمي سع امةىـ بتزخ ره ت ػ خامتم نضت امسةكس  بإدا   امطًعف ع مسً مسً  أتم : 

إىػػرالات  ٕٔمف امطػًعف بًعتبػػًره سػػف سػػأسخرض امضػػبط ام ضػًوم عى ػػي طب ػػً مىسػػًدة  (ٔ) 
 مػػً بةػػد خنػػخع امىر سػػ  خاإلبػػ غ ى ًو ػػ  سسػػوخم   امبةػػث عػػف امىػػراوـ خت بػػم سرتكب

  ٓع مً 
خسً  ةرره سأسخر امضبط ام ضػًوم سػف سةًضػر امتةػرض ال  ةبػر اال عػف سػً  سػور  

ع ي بةثي ام مبم خاىتمًده اممًص خيخ  ت بم  سةىخسًتي سف سبًدره امسػر   امتػم عػًدة 
تأكػد سػف بػةتمً  ع مً ت ػ خند تكخف سةىخسًتي خم ده  ػًوةًت ستط ع امبخح بمً اخ اإلر ًد ال 

خانت ع بة   تمً ت ػ خعىم ذمؾ اًف سً  بؿ إم ي سف تةر ػًت خسةىخسػًت  تخنػؼ عىػم اىتمػًده 
ام مبم خ  ًطي اممًص ت ػ خممذا ا ة د اإلىسًع عىم مف امتةر ًت امسػذكخرة ال تةػد مبػ  

 تةتسػػد سػػف ا/دمػػ  خال ترنػػم إمػػم سرتبتمػػً خال سرتبػػي ام ر  ػػ  امػػم دخف ذمػػؾ ىس ةػػي ت ػ / مػػً ال
عىم سبػدر  سكػف امتأكػد س ػي عػف بػةتمً مخ س ًن ػتي بسةراػ  امسةكسػ  خبػًنم اممبػـخ اػم 
امػدعخض امى ًو ػ  ت ػ خببػو  مًبػ  امسػتمـ خامسػدااع ع ػي ػ خطًمسػً مف مىتةر ػًت امتػم  ىر مػً 
سػػأسخر امضػػبط ام ضػػًوم يػػذه امطب ةػػ  اممًبػػ  ت ػ اً مػػً كػػذمؾ تةتسػػؿ امبػػدؽ كسػػً تةتسػػؿ 

  ٓرمض  مضع ممذا االةتسًؿ  امكذب الف كؿ
ال سً عد رم ً ت ػ خابب  ة     سىػردة ت   خال  سكف مف  كخف امرمض بًوبً داوسً ت ػ خاه

ػ خيخ مسر  متىؼ تسًسً عػف طب ةػ  امػرمض خبػوتي امتػم ت زسػي داوسػً خمبػدا ت ػ خيػم ا ػي  ػدخر 
إم ػي سةػرر سةضػر ب ف اةتسًالت امبة  خعدـ امبة  ت ػ مسً ام خؿ بًف امرمض امػذض   تمػم 

امتةر ػػًت  تةػػ ف اف  كػػخف بػػة ةً امػػخ نػػخؿ غ ػػر س ط ػػم خال سػػًو    ػػخبي امتةسػػؼ خاموسػػًد 
  ٓامسبطؿ 

خممذا اػًف سػً مىبػت ام ػي امسةكسػ  اػم ةكسمػً خا تمػت ام ػي ت ػ بػًف امطػًعف اثبػت    
اػم سةضػر امتةر ػًت ت ػ امػذض ةػرره عػف امخانةػ  اممًبػ  بخاػًه امسى ػم عى ػي امسػذكخر ت ػ 
خا مػً مًم ػ  سػف اض  ػبم  ى ًو ػ  ت ػ خا ػي بػذمؾ نػد ارتكػب تزخ ػرا اػم سةػرر رسػسم ت ػ  كػخف 

  ٓسىًا ً مطب ة  يذا امسةضر خسً اعد الثبًتي 
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مػذض اثبتػي بسةضػر تةر ًتػي خال  سكف بةًؿ ام خؿ بًف امطػًعف كػًف كًذبػً اػم رم ػي ا 
امظػرخؼ خامس بسػًت امسة طػ  امػذكر ت ػ ال ػي نػًـ بًمبةػث خامتةػرض خاسػتةرض كًاػ  امسػًمؼ 

بًمخانةػ  سستةرضػػً سػػىخؾ امسى ػػم عى ػػي امسػػذكخر ت ػ خسػػً  سػػم امػػم عىسػػي سػػف تةًط ػػي امسػػخاد 
امسمدرة خادسً ػي عىػم تةًط مػً ت ػ خممػذا رىػ  اسػت ًدا امػم سػً خبػؿ امػم عىسػي سػف سةىخسػًت 

  ٓام خاًتي  ع بمً ا ي ال تخىد  بم  ى ًو   سر   خ ًوةًت سسةمً خانت
ىم ذمؾ ا  تثر ب عى ي اذا سً مثبت سػً خبػىت ام ػي تةر ًتػي اػم يػذا ام ػأف اػم خع 

سةضػػره امسػػًمؼ امػػذكر بمػػض ام ظػػر عسػػً  سػػور ع ػػي امتة  ػػؽ بةػػد ذمػػؾ ت ػ سػػف بػػة  تىػػؾ 
امتةر ػػًت اخ عػػدـ بػػةتمً خسمًموتمػػً مىخانػػع خامة   ػػ  الف امة   ػػ  امتػػم  سػػةم ام ػػًوـ بػػًمتةرض 

امسطى ػػ  ت ػ الف ذمػػؾ يػػخ عسػػؿ ام ًضػػم امػػذض  وبػػؿ اػػم امػػم بىخغمػػً م سػػت يػػم امة   ػػ  
امدعخض ت ػ خامذض تةػرض عى ػي كًاػ  ا/دمػ  ت ػ خ ىػرض بةثمػً ختسة بػمً بدنػ  بًممػ  سسػتة  ً 

خيػػذه  ٓاػم ذمػػؾ بكًاػػ  سىكًتػػي امة ى ػػ  خامذي  ػػ  خانػخاؿ ام ػػمخد خسػػًور ام ػػراوف خاالدمػػ  االمػػرض 
مضػبط ام ضػًوم ام ػًوـ بػًمتةرض ت ػ ة ػث سمسػ  تمتىػؼ تسًسػً عػف عسػؿ خامتبػًص سػأسخر ا

 ست م سةىخسًتي ختةر ًتي سف سبًدر خاف كً ت سةىخس  مي اال ا مً سىمخم  بًم سػب  مم ػره ت ػ  
خمي اف  سسؾ عف االابًح ع مً اذا سً رمض اف ام ذمؾ سً  ة ؽ امسبىة  امةًس  خال  ىخز 

ت ػػػدر ن سػػػ  يػػػذه امتةر ػػػًت  اىبػػػًره خنسػػػره عىػػػم ذمػػػؾ االابػػػًح ت ػ خمىسةكسػػػ  بةػػػد ذمػػػؾ اف
خاًعى تمػً ت ػ خممػذا ممػً اف تأمػذ بمػً اذا ارتًةػت ام مػً خاطسأ ػت امػم ىػد تمً ت ػ اخ تطرةمػً 

  ٓىً بً خال تةخؿ عى مً ت ػ اذا مـ تبًدؼ نبخال خارت ًةً سف ضس ريً خخىدا مً 
 خعىػم ذمػؾ اػًف امتةر ػًت اػم ىسىتمػً م سػت اال إمبػًرا  ةتسػؿ امبػخاب خعدسػي ت ػ 

خمػػ س سػػف امس بػػخؿ ع ػػ  خس ط ػػً اف  كػػخف امبػػخاب ةى ػػؼ كػػؿ تةػػرض سمسػػً كػػًف دن  ػػً ت ػ 
خام خؿ بم ر ذمػؾ  وػرغ امتةر ػًت سػف بػوتمً خىخيريػً خ راةمػً امػم س ػًـ االدمػ  امس بخمػ  خيػم 
م سػػت كػػذمؾ ت ػ خسػػف  ػػأف ذمػػؾ ا ضػػً اف  سسػػؾ سأسخرامضػػبط ام ضػػًوم عػػف االابػػًح عػػف 

اػػم امخانةػػ  امسطرخةػػ  عى ػػي مبةثمػػً خامتةػػرض ع مػػً ت ػ خيػػخ سػػً تةر ًتػػي خعػػف رم ػػ  ام مبػػم 
  ٓ ضر بًمبًم  امةًـ ابى  امضرر خت أذض س ي امةدام  ا د اال ذال 

 
كسً ال  سكف اعتبًر ىًسع امتةر ًت  ًيدا ت ػ طًمسً اف سةىخسًتي ختةر ًتي سستسدة  

خاالعتبػًر اال اذا كً ػت ثسػرة بطر ؽ امتسًسع سف سىمخؿ ت ػ خالف ام مًدة ال تكخف سةؿ امث ػ  
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سةىخسػًت ادركمػً ام ػًيد بةخاسػي ت ػ اسػً سػً عػدا ذمػؾ سػف سةىخسػًت ختةر ػًت ستػخاترة ت ًيػت 
امم سسع امطًعف اض  عػف امم ػر ػ اً مػً تكػخف بطب ةتمػً سةػ  مى ػؾ خال  سكػف مى ًضػم اف 

عخض اػًذا اعتسػدت  ت بم بةتمً ت ػ خممذا ا   سكف اعتبًريػً خةػديً دمػ   اخ نر  ػ  اػم امػد
  ٓعى مً امسةكس  خةديً كًف ةكسمً بًط  مسً  ًبي سف اسًد ام االستدالؿ 

خعىػػم ذمػػؾ اػػ  سةػػؿ مى ػػخؿ بػػًف امطػػًعف اثبػػت عىػػم مػػ ؼ امة   ػػ  اػػم سةضػػر  
تةر تػي ا ػػي ال  ػػبم  ى ًو ػػ  اػػم خاػػًه امسى ػم عى ػػي امسػػذكخر ت ػ الف امة   ػػ  اػػم يػػذه امةًمػػ  

سةضػره سػً رمض ا ػي سطػًبؽ مىة   ػ  سػف خىمػ   ظػره اممًبػ  ػ خخاػؽ  سب ي ت ػ خند اثبت اػم 
سػػً اسػػورت ع ػػي تةر ًتػػي امتػػم ىسةمػػً سػػف ا ػػمًص سىمػػخم ف ت ػ خت ًيػػت امػػم سػػسةي سػػف 

  ٓسبًدر سىمخم  اخ سةىخس  خمـ   أ االابًح ع مً 
كسً ال سةؿ مى خؿ بًف امطًعف مًمؼ امة     ام  ػأف سػً اثبتػي بسةضػره سػف عػدـ  

م  ى ًو   ام خاًه امسى م عى ي امسذكخر ػ مسىػرد اف سكتبػي   ػع بىػخار امسكػًف امػذض خىخد  ب
خنػػع ا ػػي امتةػػدض عى ػػي )؟!( ختةذ بػػي ت ػ اخ ا ػػي طىػػب سػػف امسةتػػد ف امكػػؼ عػػف امتةػػدض عى ػػي 

  ٓع دسً  ًيديـ  رتكبخف ىر ستمـ )؟!( 
ً بسةراػػػ  الف يػػػذا ػ خاف كػػػًف  كوػػػم الطػػػراح تةر ًتػػػي ىً بػػػً خعػػػدـ امتةخ ػػػؿ عى مػػػ 

امسةكسػ  ت ػ بسػً ممػً سػف سػىط  سطى ػ  اػم خزف االدمػ  امسطرخةػ  عى مػً ت ػ خت ػد ريً خاػؽ سػً 
تراه ستو ً سع سً تطسوف ام ي خ رتًح مي خىدا مً ػ اال اف يذا ال  ة م اف امطًعف غ ر امة     

تمػػً اف اػػم سةضػػره اخ اثبػػت بػػي سػػً  مًمومػػً ت ػ طًمسػػً اف امتةر ػػًت امسػػذكخرة ال تةػػدخ بطب ة
تكػخف را ػً مبػًةبمً خنػد اىػًب عىػم سػً طىػب س ػي امتةػرض ب ػأ ي ت ػ خيػخ سػً اذا كً ػت خاػًه 
امسى م عى ي ترىع امم اةؿ ى ًوم سف عدسي ػ اًذا سً نًـ امطًعف بتةر ًتػي خاسػورت عػف اف 
خاًتي  ت ى  تةًط ي امسخاد امسمدرة خاؽ سً ت ػًيم إمػم سػسةي خانت ػع بػي ت ػ خسػف ثػـ اػ  ى ػًح 

ى ي إذا سً اثبت ام سةضره مف امتةر ًت امتم نًـ بمً مسورت عف ا ي ال تخىد  بم  ى ًو   ع
  ٓام خاًتي 

 
ذا كً ػت امسةكسػ  نػد ممػذت بػأنخاؿ يػ الل ام ػمخد المػر ف ت ػ خمػـ تأمػذ بتةر ػًت   خاه

امطًعف ت ػ امذا  أ مً خمكف يذا ال  ة م مف امطًعف غ ػر امة   ػ  اػم سةضػره امػذض ال  ةػد 
امسةػػررات امرسػػس   ت ػ الف ذمػػؾ امسةضػر مػػـ  ةػػد الثبػًت امة ػػًوؽ مبػػ  ت ػ خا سػػً اعػػد  سػف
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الثبػًت سػً  بػؿ إمػم ام ػًوـ بػًمتةرض سػف سةىخسػًت خ ػًوةًت سسػت ًه سػف سبػًدره امسػر   ت ػ 
خيذه امسبًدر يم امتم ت ع عى مً تبةي تم  ر امة     اخ سمًموتمً ت ػ خال  ةد امطًعف سسوخال 

  ًٓمي خت ب ره ام ت بم بة  يذه امسةىخسًت خسطًب تمً مىخانع إال عف إيس
خسف امس رر مف مىسسوخم   امى ًو    طًنمً خداورتمً امسةػدخدة خال  ىػخز بةػًؿ مف تتػدامؿ      

  ٓزخ ر خسمًمو  امة     ػسع امسسوخم   امى ًو   خسىًممً امسةددة خنخاسمً امةسد خ    امت
نبرت ام ب ًف امػركف امسػًدض اػم ىر سػ  امتزخ ػر امسسػ دة ت ػ  خبذمؾ تكخف امسةكس  خند    

مىطػػًعف بػػؿ مرىػػت عػػف ضػػخابط ذمػػؾ امػػركف خيػػخ سمًموػػ  امة   ػػ  اػػم امسةػػرر خاعتبػػرت مف 
امطػًعف نػد غ ػر امة   ػ  اػم سةضػره عىػم غ ػر مسػًس سػد د خبػًوب ت ػ خممػذا كػًف امةكػـ 

  ٓسة بً خاىب ام  ض خاإلةًم  
 :  ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ

" إذا ا توم اإلس ًد امكًذب ام امسةرر ا   ب  ام ػخؿ بخنػخع امتزخ ػر ت ػ اػإذا كػًف  
سضسخف امسةرر سطًب ً الرادة سف  سب إم ػي سةبػرا عػف س ػ وتي ا توػم امتزخ ػر بأركً ػي خس مػً 

  ٓركف امضرر" 
 ٖٖٔٔػ  ٖٕٕػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٓ*     ض 

سػزخرة اػم بػخرة خانةػ  بػة ة  بػًف اثبػت يذا خنػد  سػب مىطػًعف ا ػي ىةػؿ خانةػ   (ٕ) 
بسةضػر امتةػرض امػذض ةػرره ت ػ امسػًمؼ امب ػًف ت ػ بأ ػي ال تخىػد  ػبم  ى ًو ػ  اػم 
خاًه امسى م عى ي اةسد راضم درد ػر عىػم مػ ؼ امة   ػ  خامخانػع ت ػ اػم ةػ ف مف 
سً مثبتػي بًمسةضػر امسػذكخر عىػم يػذا ام ةػخ ال  تػخاار بػي يػذا امػركف ختىػؾ امبػخرة 

بػػخر امتزخ ػػر امسة ػػخض امسسػػ د مىطػػًعف ارتكًبػػي اػػم ذمػػؾ امسةػػرر ثػػـ اسػػتةسًمي  سػػف
بةػػد ذمػػؾ سػػع امةىػػـ بتزخ ػػره ت ػ الف امخانةػػ  امتػػم مثبتمػػً اػػم امسةػػرر امسػػذكخر خانةػػ  
بًدن  ت ػ خم ست سمًمو  مىة     خاؽ رم   ام مبػم ت ػ خسػً ىسةػي سػف سةىخسػًت 

  ٓام  أ مً خامتم تةتسؿ امبدؽ خامكذب 
 س سف امس بخؿ ع   مف  طًمب امطًعف بًف تكخف تةر ًتي سطًب   النػخاؿ  ػمخد خم

ال مػـ تكػف سػىط  امتة  ػؽ  اإلثبًت ت ػ امتم ممػذت بمػً امسةكسػ  خنضػت بًإلدا ػ  ب ػًل عى مػً خاه
خسػػف ب  مػػً سةكسػػ  امسخضػػخع بةًىػػ  امػػم تىػػؾ امتةر ػػًت خيػػم اػػم سراتػػب ا/دمػػ  اػػم سسػػتخض 
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ال تةتبر ام سبًؼ ا/دم  خسراتبمً مب  خعىم ذمؾ اًف تكى ػؼ مد م بكث ر سف ام مًدة بؿ 
امطًعف بىسع تةر ًتي عف امخانة  مـ  كف ىخير ً خال ةًسسً سخال بًم سب  مسىط  امتة  ؽ مخ 
امسةكس  امتم  ظرت امدعخض بةد مةًمتمً إم مً خ كخف امسةرر امذض نًـ امطًعف بتةر ره اًندا  

ف امسةػػررات امرسػػس   امتػػم ممػػً ةى تمػػً امسطى ػػ  عىػػم امكًاػػ  ػ م ختػػي اػػم اإلثبػػًت بًعتبػػًره سػػ
اًمتةر ًت سمسً كً ت ىد تمً م ست ممػً تىػؾ امةى ػ  طًمسػً م مػً سىػرد رمض مبػًةبمً  ةتسػؿ 
امبخاب خعػدـ امبػة  خعىػم ذمػؾ امػم خامسةػرر امثًبػت بػي سىػرد ب ػًف ثػً خض ال اثػر مػي سػف 

ضرر امػ ـز تػخااره اػم ىر سػ  امتزخ ػر  كػخف س ةػدسً ام ًة   ام ً خ    ػ خب ًل عى ي اًف ركف ام
  ٓخال مسًس مي ت ػ ال ي سف امس رر ا ي إذا ا توم امضرر ػ ا توم ةتسً ن ًـ امتزخ ر 

اػًمتزخ ر  ػدخر خىػخدا خعػدسً سػع امضػػرر ت ػ خسة ػم امضػرر إيػدار سبػىة    ريػػً 
  ٓام ً خف ػ   ًبىي بًمضرخرة امتزاـ سورخض عىم  مص ممر 

كػػػف ام ػػػخؿ بػػػًف امطػػػًعف   بمػػػم مف   ػػػـخ بتةر ػػػًت ستو ػػػ  سػػػع سػػػً نػػػرره  ػػػمخد خال  س
اإلثبًت خسً  ػمدخا بػي ػ مخ ا ػي اعتػرض عىػم خانةػ  امتةػدض عىػم امسى ػم عى ػي سػف امسةتػد ف 

  ٓامستمس ف ا/ربة  ا/خؿ است ًدا إمم سً ذكره ي الل ام مخد 
خاػؽ سػً ىػًل بًمتةر ػًت امتػم الف منخاممـ يم امس ةم عى مً بسمًمو  امة     خامخانع 

مىرايػػً امطػػًعف ت ػ خسػػف ثػػـ اأ  ػػً ال  كػػخف ببػػدد خانةػػ  سػػزخرة خضػػةت اػػم بػػخرة خانةػػػ  
بػة ة  ت ػ كسػً خرد بتك  ػؼ امسةكسػ  مىوةػؿ امسسػ د مىطػًعف ت ػ  خا سػً  ةػف ببػدد تةر ػًت 
مىرايػػً امطػػًعف خمسػػورت عػػف سةىخسػػًت سة  ػػ  تةًرضػػت سػػع منػػخاؿ  ػػمخد اإلثبػػًت خت ًنضػػت 
سةمً خمىسةكس  بؿ عى مً بةد ذمؾ مف ت ػخؿ كىستمػً بًطسو ً مػً مخ عػدـ ث تمػً اػم مي سػف تىػؾ 

  ٓا/نخاؿ خالرال 
 

اإذا مـ تأمذ بًمتةر ًت امتػم مىرايػً امطػًعف امػذا  ػأ مً خاػؽ سػىطتمً امت د ر ػ  اػم 
ر خزف خت ػػد ر امخنػػًوع امسطرخةػػ  عى مػػً دخف مف   سػػب مىطػػًعف ا ػػي نػػًـ بػػًمتزخ ر اػػم سةضػػ

تةر ًتػػػي امس طػػػخض عىػػػم رم ػػػػ  ام مبػػػم ب ػػػًل عىػػػػم سػػػً ت ػػػًيم إمػػػػم مسػػػسًعي سػػػف سةىخسػػػػًت 
خ ػػًوةًت ػ بأ ػػي ارتكػػب تزخ ػػرا اػػم ذمػػؾ امسةضػػر  ىةػػؿ امخنػػًوع امسػػزخرة اػػم بػػخرة خانةػػ  

  ٓبة ة  سع عىسي بتزخ ريً 
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كسػػً اف امخاضػػ  كػػذمؾ مف امطػػًعف خاػػؽ سػػً مثبتػػي اػػم سةضػػر امتةػػرض سةػػؿ امتمسػػ  
  ٓمـ  ضر بًمسركز ام ً خ م الةد ام اممبخس  ام ًوس  خامسطرخة   امسس د إم ي

طًمسػً اف سةضػره سىػرد رمض  مبػم مػي ت ػ ال  بػى  خةػده اف  كػخف دمػ   عىػم 
ثبػخت امتمسػ  اخ  و مػً عػف امستمسػ ف ا/ربةػ  امسػذكخر فت ػ  الف الرال سمسػً تةػددت خامتىوػت 

خامضرر ال   ع إال إذا كًف تم  ر امة     ام  ال تبى  بذاتمً اف تكخف سة  مىر س  امتزخ ر
  ٓامسةرر سف  أ ي ايدار ن ستي كخس ى  مإلثبًت 

اًذا كًف سةضػر امتةر ػًت سػخال ةػرره امطػًعف مخ غ ػره مػ س خسػ ى  الثبػًت خىػخد 
ت ػ  اػًف امضػرر  كػخف سسػتة   خال ر ػب  ام بم  امى ًو ػ  سػف عدسػي ػ اػم خاػًه امسى ػم عى ػي

 ًت امسذكخرة غ ر بة ة  اذا كً ت امتةر 
خمسػػً يػػخ س ػػرر كػػذمؾ بػػًف امضػػرر  كػػخف س تو ػػً إذا غ ػػرت امة   ػػ  ػ عىػػم اموػػرض 

سةرر مـ  ةد امسةػرر الثبًتػي ا ػي ت ػ مي مػـ  كػف امسةػرر سةػدا مبػ  ام ىدال ام ةًمت ً ت ػ 
  ٓم ست ًد إم ي الثبًت يذا امب ًف 

متىػر ـ اػم امػدعخض امسًثىػ  خخاض  مف سةضر امتةر ًت امذض ةرره امطًعف سةؿ ا
مػػ س سةػػدا الثبػػًت رمض امطػػًعف اػػم سسػػًم  ا  ػػ  بةتػػي ت ػ يػػم خىػػخد  ػػبم  ى ًو ػػ  اػػم خاػػًه 

  ٓامسى م عى ي امسذكخر سف عدسي 
اًمخاًة امى ًو   مخ امطب ة   مسر ا م بةت ال  ستط ع مةد اممخض ا ي مخ إبدال امرمض 

  ٓخةديـ  ب أ ي إال اممب ر امسمتص خذخض اممبرة امو   

خال  ػػؾ اف امطػػًعف  كػػخف سسػػوخال عػػف تزخ ػػر يػػذا امب ػػًف إذا كػػًف سػػف ميػػؿ اممبػػرة 
امسػػػذكخر ف خمك ػػػي مػػػ س سػػػف ب ػػػ مـ خممػػػذا اػػػ   سكػػػف ام ػػػخؿ بأ ػػػي مػػػًمؼ امة   ػػػ  ع ػػػدسً مخرد 
بسةضػػر تةر ًتػػي ا ػػي ال تخىػػد  ػػبم  ى ًو ػػ  اػػم خاػػًه امسى ػػم عى ػػي امسػػذكخر الف سةضػػره مػػـ 

 ػػبم  خىػػخدا مخ ا ةػػداسمً خيػػخ مػػ س سكىوػػً بتأك ػػد ام ػػبم  امى ًو ػػ  مخ عػػدـ  ةػػد الثبػػًت تىػػؾ ام
تخااريً خا سً كىؼ بًمتةرض عف يذه امخانة  است ًدا إمم سً  بػؿ إمػم سػسةي سػف سةًخ  ػي سػف 
امسر د ف خىًسةم امتةر ًت امذ ف  ستسةخف ا/مبًر خ ثبتمً امطًعف ام سةضره خ بػدض رم ػي 

  ٓم ا مً ال ي م س سسف  متبخف بمذا امةسؿ ا مً دخف اف   طع ب خؿ ا 
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 :  ٚلد لؼذ حمىّخ إٌمغ ثأٔٗ
ال  ةًنب عىم تزخ ر سف  ذكر ام ع د زخاج م اً مىة     ا ي  سًرس سم   سة    
مخ  ةبػػؿ م وسػػي سةػػؿ إنًسػػ  غ ػػر سةػػؿ منًستػػي ػ إذ مػػ س سػػف  ػػأف ع ػػد امػػزخاج إثبػػًت يػػذه 

  ٓبدنمً مخ سىرد إثبًتمً امب ً ًت خمـ  كف امسخثؽ سىزسً بتةرض 
 ؽٜٕمس    ٜٛٔطةف  ٜٕٛسىسخع  امسبًدئ ام ً خ    ص  ٜٓٙٔ ٕ ٙٔنض * 

 :   ٚلؼذ ورٌه
بػػًف إثبػػًت امزخىػػ  م مػػً بكػػر اػػم ع ػػد امػػزخاج عىػػم مػػ ؼ امة   ػػ  ال   طػػخض عىػػم  

  ٓىر س  تزخ ر الف ع د امزخاج مـ  ةد الثبًت يذه امبو  
 ٖٖٔص  ٗٔخامس    ٖٖمس    ٕٓٙٓةف ط ٙٚٔص  ٘ٔمس    ٜٗٙٔ ٖ ٜ  ض * 

سػف امستوػػؽ عى ػػي ا مػً خنضػػًل مف " امضػػرر " اػػم امتزخ ػر خبػػؼ متم  ػػر امة   ػػ  ت 
خسػف ي ػً اػإف امتزخ ػر ال   ػع إال  عىػػم  ٓٓٓاػ   ةػد تم  ػر امة   ػ  تزخ ػرا إال  إذا كػًف ضػػًرا 

ًت امتػم معػد امسةػرر سةرر مي ن س  ام االثبًت ت  بؿ خال   ع إال  ام ب ًف ىخيرض سف امب ً ػ
 ٓالثبًتمً 
مف ام ً خف ال  ةتد بًمضرر ام امتزخ ػر إال  إذا كػًف سػف  ػأ ي  ٓاوم  ظر   " ىًرخ "          

 ٓإيدار ن س  امسةرر كخس ى  إثبًت 
خ سػً  ٜٕ٘ػ ص  ٖٔٚػ رنػـ    ٜٙٛٔد   سةسػخد  ى ػب ةسػ م ػ ام سػـ اممػًص ػ ط    *  

 بةديً 

عىم اف امتزخ ر ام امسةررات ال ع ًب عى ي  حمىّخ إٌمغ لد أظزمسد احىبَٚ        
اال اذا خنػػع اػػم ب ػػًف ىػػخيرض اعػػد امسةػػرر الثبًتػػي ت ػ خنًمػػت اػػم امةد ػػد سػػف اةكًسمػػً ا ػػي ال 
 كوم مىة ًب اف  كخف ام مص ند نرر غ ر امة   ي ام امسةرر ت بؿ  ىب اف  كخف امكذب 

 م سف اىىمً اعد امسةرر الثبًتي   ند خنع ام ىزل سف اىزال امسةرر امىخير ي امت
 

  ٖٓٛػ  ٛٚٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٕٔ ٛ  ض 

  ٖٖٔػ  ٖٙػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ ٗ ٜ  ض  
  ٕٔ٘ػ  ٕٔٔػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ ٗ ٕٛ  ض 

  ٕ٘ٗػ  ٖ٘ػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ ٕ ٕٗ  ض 
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  ٜٕٔػ  ٜٖٕػ  ٕػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ  ي ػ ج  ٖٜٔٔ ٗ ٙٔ  ض 

  ٗٔٔػ  ٙٓٔػ  ٕم ً خ  ي ػ ج ػ سىسخع  ام خاعد ا ٖٜٔٔ ٔٔ ٕٓ  ض 

  ٜٛػ  ٚ٘ػ  ٘ػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ  ي ػ ج ٜٓٗٔ ٔ ٜٕ  ض   

  ٗ٘ٔػ  ٘ٛػ  ٘ػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ  ي ػ ج  ٜٓٗٔ ٖ ٕ٘  ض 

  ٖٛٛػ  ٕٔٓػ  ٘ػ سىسخع  ام خاعد ام ً خ  ي ػ ج ٜٔٗٔ ٕ ٖ  ض  
امػذض  كػخف اثبًتػ  اػم امسةػرر "  ند عرات سةكس  ام  ض امب ًف امىخيرض بأ ػي امب ػًفخ         

ػ    ٕػ سىسخعػ  ام خاعػد ام ً خ  ػي ػ ج  ٖٜٓٔ ٙ ٜٔالزسػً السػتكسًؿ  ػكىي ام ػً خ م " )   ػض 
 ( ٖ٘ػ  ٔٙ

ب ػًف امى سػ ي اػم ىػخاز امسػور مػ س سػف امب ً ػًت امىخير ػي ت  ْأٚ لؼذ حمىّخ إٌمغ ث
ػ  ٖػ سةسػخد عسػر ػ ج  ) سىسخعػ  ام خاعػد ام ً خ  ػي ٖ٘ ٕ ٕ٘ا ًمػت اػم ةكسمػً امبػًدر 

" اف اسػػتمراج ىػػخاز سػور م ػػمص بى سػػ ي م سػػت مػػي ال  سػػتدعم ت : ( ػ نًمػػ ٖ٘ٗػ  ٖٓٗ
امةبػػخؿ عى ػػي ضػػرخرة ارتكػػًب امتزخ ػػر " اض اف امتم  ػػر اػػم ب ػػًف امى سػػ ي بىػػخاز امسػػور ال 
 ةػد تزخ ػرا ت ػ خ ةىػؽ االسػتًذ امػدكتخر سةسػخد سةسػخد سبػطوم عىػم ذمػؾ ا  ػخؿ : ال ع ػًب 

 عىم سف  ذكر اسسي امة   م مدض استمراىي تذكرة سور اخ سػرخر خمك ػي  ةطػم ب ً ػًت اب 
امرض سكذخبي ت ػ خمػخ كً ػت سسػً اعػد امسةػرر ال ثبًتمػً بػي ت كػأف  م ػر اػم ى سػ تي اخ  ػذكر 
سػػ ً غ ػػر سػػ ي اخ سةػػؿ انًسػػي غ ػػر سةىػػي امة   ػػم خمػػخ ادض ذمػػؾ امػػم اموػػًل  مبػػ تي خكػػًف 

 االموًل س بخدا "   

ػػػ   ٘٘ٔػػ رنػـ   ٜٗٛٔػ  ٛامػدكتخر سةسػخد سةسػخد سبػطوم ػ ام سػـ اممػًص   ط   *    
  ٛٛٔ   ٚٛٔص

خ نضػػػت سةكسػػػ  امػػػ  ض بػػػأف " اثبػػػًت اف امزخىػػػي بكػػػر عىػػػم غ ػػػر امة   ػػػي اػػػم ع ػػػد         
امػػزخاج ال    طػػخض عىػػم ىر سػػ  تزخ ػػر ت اذ مػػـ  ةػػد ع ػػد امػػزخاج ابػػ  الثبػػًت يػػذه امبػػوي ت 

ػ  ٖٙػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٖ ٜخىي ال   ثر ام بة  ع ػد امػزخاج " )   ػض خا تراط بكًرة امز 
( ت ػ خع ػػخاف االنًسػػي اػػم سةضػػر امىىسػػي ال  ػػ ثر اػػم بػػة  امسػػزاد ت ػ خنػػد نضػػت  ٙٚٔ

سةكس  ام  ض بأ ي   " ال  كوم مىة ًب اف  كخف ام مص ند نػرر غ ػر امة   ػي اػم امسةػرر 
زال امسةرر امىخير ي امتػم سػف اىىمػً اعػد ت بؿ  ىب اف  كخف امكذب ند خنع ام ىزل سف اى
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امسةػػرر الثبًتػػي ت خب ػػًل عى ػػي اػػًذا نػػرر امتػػًبع سسػػتىـ االعػػ ف ا ػػي   ػػ ـ سػػع امسةىػػف ام ػػي عىػػم 
مػػ ؼ امة   ػػي اػػًف يػػذا ال ةػػد تزخ ػػرا الف امتم  ػػر مػػـ  ةبػػؿ اػػم ب ػػًف ىػػخيرض سػػف ب ً ػػًت 

 االع ف "   

  ٖٓٛػ  ٛٚٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٕٔ ٛ  ض   *  
م بػػ  سػػً ت ػػدـ اف سةضػػر امتةر ػػًت سةػػؿ امتػػداعم خاف كػػًف سةػػدا الثبػػًت سػػً خ  

 ىسةػػي امطػػًعف سػػف سةىخسػػًت عػػف خانةػػ  خاػػًه امسى ػػم عى ػػي امسػػذكخر خسػػً إذا كً ػػت ت طػػخض 
عىم  بم  ى ًو   سف عدسي إال ا ي مـ  ةد الثبًت بػة  سػً رد بػي سػف تىػؾ امسةىخسػًت / مػً 

بػًدر سىمخمػػ  خبًمتػػًمم اىػػ س سػػف  خاىبػػ  اف  تثبػػت سىػرد خنػػًوع خبػػىت إمػػم مسػػسًعي سػػف س
س مً ب وسي مةدـ تخاار امة ًبر امتم تسك ي سػف ذمػؾ ػ خممػذا اػ   سكػف اف   سػب ام ػي ىر سػ  
امتزخ ػػػر اػػػم ذمػػػؾ امسةضػػػر إذا ثبػػػت مف سػػػً ىسةػػػي سػػػف سةىخسػػػًت سػػػف تىػػػؾ امسبػػػًدر غ ػػػر 

مذف ثسػػ  ىر سػػ  مةػػدـ تػػخاار امسةىخسػػ  سمػػًمؼ مىة   ػػ  كسػػً سػػىؼ امب ػػًف خال  كػػخف اػػم ا/سػػر 
رك ػػم تم  ػػر امة   ػػ  خامضػػرر خمذ مػػًمؼ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي يػػذا ام ظػػر اً ػػي  ضػػةم سة بػػً 

  ٓم بخره اخؽ ةطوي  ام تطب ؽ ام ً خف خاىبً   ضي 
 : لظٛز أخس فٝ اٌزعجيت:  ثبٌثب 

ذمػػؾ مف سةكسػػ  امسخضػػخع مػػـ تخضػػ  اػػم ةكسمػػً تػػخاار ركػػف ام بػػد امى ػػًوم مػػدض  
ت ػ خيخ عىسي بًف امب ًف امذض مثبتػي اػم سةضػره امسػذكخر سمػًمؼ مىة   ػ  خا ػي تةسػد  امطًعف

ىةػػؿ امخانةػػ  امسػػزخرة اػػم بػػخرة امخانةػػ  امبػػة ة  امتػػم مثبتمػػً اػػم ذمػػؾ امسةضػػر عػػف عػػدـ 
  ٓخىخد  بم  ى ًو   ام خاًتي رغـ عىسي بًف ذمؾ ال  توؽ سع امخانع 

مسسػػػ دة مىطػػػًعف / مػػػً سػػػف امىػػػراوـ خيػػػذا ام بػػػد ركػػػف ىػػػخيرض اػػػم تىػػػؾ امىر سػػػ  ا 
امةسد   ت ػ خال  كوم إس ًد امب ًف امسزخر امسًمؼ امذكر عىم ارض تزخ ره خسمًموتػي مىة   ػ  ػ 
بؿ  تة ف امم ىً ب ذمؾ ثبخت اف امطًعف كًف عىم عىػـ بمػذا امتزخ ػر خا ػي مثبتػي بًمسةضػر 

ا سػػً زخر سػػف اىىػػي خبػػذمؾ  امسػػذكخر نًبػػدا تم  ػػر امة   ػػ  اػػم ذمػػؾ امسةضػػر خب  ػػي اسػػتةسًمي
تكخف امسةكس  خند ااترضت ثبخت عىػـ امطػًعف بًمخانةػ  امسػزخرة امسػذكخرة عىػم مسػًس خىػخد 
نر  ػػ  نً خ  ػػػ  س دايػػػً ااتػػػراض ثبػػػخت امةىػػػـ بػػػًمتزخ ر سػػػف سىػػػرد ثبػػػخت تةر ػػػر امب ػػػًف امسػػػزخر 

  ٓبسةرا  امطًعف خيذه ام ر    ال س د ممً سف ام ً خف 
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ى ًوم ركف سف مركًف تىؾ امىر س  ا تة ف مف  كخف ثبختػي اةى ػً خطًمسً مف ام بد ام 
ال سب  ً عىم امظف خاالاتراض ػ خيخ سً نبر امةكـ ام ب ً ي خممػذا كػًف امةكػـ نًبػرا خاىبػً 

  ٓام  ض 
خال   ػػًؿ سػػف ذمػػؾ نػػخؿ امسةكسػػ  مف سكتػػب امطػػًعف  ىػػًخر سكػػًف امخانةػػ  خا ػػي البػػد  

عىم امسى م عى ي اخ ا ي تدمؿ مخنؼ امتةػدض عى ػي خاػؽ  خاف  كخف خند سسع بًمتةذ ب امخانع
سػً ذكػره بةػض ام ػمخد ػ الف يػذا كىػي سػف نب ػؿ االاتػراض ت ػ ال ػي ال  تخاىػد اػم سكتبػي عىػم 
 ةػػخ سسػػتسر خالف تدمىػػي بوػػرض ةدخثػػي مخنػػؼ امتةػػدض  ةسػػب مػػي ال عى ػػي خ ػػدؿ عىػػم ا ػػي مػػـ 

ذمؾ امةدخاف ند تخنؼ اة  بةد تدمىػي  خااؽ عىم استسرار امتةدض عىم امسى ف امسذكخر خاف 
  ٓخمـ  ستسر خال  درض امطًعف   وً بةد ذمؾ عسً ةدث سف خنًوع 

 ضًؼ إمم سً ت دـ مف امطًعف مخض  ام داًعي ا ي الةظ ب وسي مف امسى م عى ي  
اًنػػد امتػػخازف خ تػػر   اػػم سػػ ره خامبػػره عػػدد كب ػػر سػػف امسسػػىخ  ف ا ػػي  تةػػًطم امسػػخاد امسمػػدرة 

تط ع امةبخؿ عى مً دامؿ مسبخالت مث ًل ترة ىي م ظر دعخاه مسًـ امسةكسػ  خنػد  ػمد امتم  س
 ٓٙ ٕٚ)ص         يػػػػ الل امسسػػػػىخ  ف بًمتة   ػػػػًت بسػػػػً    ػػػػد تىػػػػؾ ا/نػػػػخاؿ خكػػػػذمؾ امراوػػػػد 

 بًمتة   ًت( خنرر سً  بي : 
ػ امسى م عى ي( مًرج امبػؼ        اث ًل امتتس ـ عىم امسسًى ف  ًيدت امسى ف ) 
خنىػػت مػػي امسسػػىخف ده زض سػػً  كػػخف سبر ػػـ خسػػً  …كػػًف ذمػػؾ امسسػػىخف   ػػؼ سػػع امسمبػػر خ 

  ٓك ش ا ي ابًبًت 
 ( خنًؿ سً  بي :  ٖٛ ٜٗ)بػ          خ مد بذمؾ : امرن ب       
  ٓمف امسى م عى ي كًف خانؼ سع سمبر امسبًةث خسً ك ش طب ةم خ تكىـ ك ـ غر ب     
رو س نسـ امطب ام ػرعم بًمس  ػً ت ػ بأ ػي تبػ ف إبػًب           خسً نرره امدكتخر    

امسى م عى ي امسذكخر بإبًبًت اسوؿ  سًر امبدر خعىم  سًر امبطف ذات طب ةػ  اةتكًك ػ  
خ ػكىمً اممطػم امرا ػع امستػخازض خامة سػػًت امتردد ػ  ت ػ ر إمػم م مػػً ااتةًم ػ  تةػدث سػف ىسػػـ 

  ٓ( ٕٕٓ ٕٗٔبىب راض ذخ طرؼ سدبب )ص
 
خك ػػؿ خزارة امةػدؿ م ػػوخف امطػػب          م سػً ت ػػدـ سػً  ػػمد بػػي امػدكتخر  ضػًؼ امػػ 

بػػًف امسى ػػم عى ػػي  ٖٕٓٓ ٖ ٓٔام ػػرعم خسسػػًعد كب ػػر ا/طبػػًل ام ػػرع  ف بسةضػػر ىىسػػ  
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سػػع خىػػخد اخد سػػً بًمروػػ  ختضػػمـ بةضػػىي          سبػػًب بةًمػػ  سرضػػ   بًم ىػػب عبػػًرة عػػف 
  ٓخد ع ن  ب ف اإلبًبًت خةدخث خاًتي امبط ف ا/ سر خبًمتًمم ا   خىد سً   كد خى

 خند سوؿ كب ر ا/طبًل امسذكخر بسةضر امىىس  كسً  أتم :  
س  :  يؿ ي ًؾ ع نػ  سػبب ي سبً ػرة بػ ف إبػًبًت امسى ػم عى ػي خةًمتػي امسرضػ   سػًعدت 

  ٓخعىىت بةدخث امخاًة كسً خرد بت ر ر امطب ام رعم 
 ج   :  ال 

ًمسى م عى ػػي سػف إبػػًبًت م سػػت ممػً بػػى  بأةػػداث امخاػػًة س  :  يػؿ ت طػػع بػػًف ىس ػع سػػً بػػ
 خعدـ تأث ريً عىم امىمًز امسبستًخض مىسى م عى ي 

ج   :  ال تخىػػد ع نػػ  سػػبب ي بػػ ف يػػذه اإلبػػًبًت خةًمػػ  ام ىػػب ػ خامبػػدس  امسػػبستًخ   ال 
  ٓتةدث إال  ت ى  خىخد ض ؽ بًم را  ف خمًب  ام ر ًف امتًىم مى ىب 

 كف ػ سً مثبتي امطػًعف بسةضػر امتةر ػًت امػذض ةػرره عػف ظػرخؼ خعىم ذمؾ ػ اىـ  
امخانة  خعدـ خىخد  بم  ى ًو   ام خاًتي ػ سف اراغ ت ػ بػؿ كػًف مػي سػ ده خسبرراتػي سػخال سػف 
منخاؿ ام ػمخد امسةًبػر ف مىخانةػ  خعػً  خا مةػداثمً مخ سػف منػخاؿ مبػرال امطػب ام ػرعم م وسػمـ 

 ػػرع  ف ت ػ خيػػخ سػػً   طػػع بةسػػف   ػػ  امطػػًعف خا ػػي مػػـ خعىػػم رمسػػمـ سسػػًعد كب ػػر ا/طبػػًل ام
  بػػد نىػػب امة   ػػ  مخ سمًموتمػػً ع ػػدسً اثبػػت اػػم سةضػػر تةر ًتػػي ت ػ بػػًف امتةر ػػًت امتػػم 
مىرايً مـ تسػور عػف خىػخد ثسػ   ػبم  ى ًو ػ  اػم امخانةػ  اممًبػ  بخاًتػي ت ػ ة ػث كً ػت كػؿ 

خاػػًه امسى ػػم عى ػػي ال ت طػػخض  امظػػرخؼ خامس بسػػًت امسة طػػ  بًمطػػًعف ت بػػ  بػػؿ خت طػػع بػػًف
  ٓعىم مسبًب خ بم  ى ًو   

سػػع ضػػرخرة مف  خضػػع اػػم االعتبػػًر ت ػ اف امطػػًعف مػػ س سػػف اممبػػرال امو  ػػ ف ت ػ  
خمػػػ س سػػػف ا/طبػػػًل امستمببػػػ ف اػػػم سةراػػػ  مسػػػبًب امخاػػػًة خسسػػػببًتمً خعىػػػم ذمػػػؾ اىػػػـ  كػػػف 

مىػػػخ امخانةػػػ  سػػػف ام ػػػبم  سمًموػػػً اػػػم سةضػػػره مىة   ػػػ  ع ػػػدسً مخرد بػػػي امب ػػػًف امسػػػذكخر خيػػػخ 
امى ًو ػػ  ت ػ سسػػت دا اػػم ذمػػؾ امػػم سةىخسػػًت اسػػت ًيً سػػف  ػػمخد امخانةػػ  امسةًبػػر ف /ةػػداثمً 
بًإلضػػػػًا  إمػػػػم منػػػػخاؿ خ ػػػػمًدة  يػػػػؿ اممبػػػػرة سػػػػف مبػػػػرال امطػػػػب ام ػػػػرعم سػػػػخال بًمىىسػػػػ  مخ 

  ٓبًمتة   ًت 
دسً ذيبػت ختكػخف امسةكسػ  خنػد تةسػوت اػم اسػت تًىمً كسػً اسػد اسػتدالالتمً ت ػ ع ػ 

ام ةكسمً إمم ام خؿ بًف امطًعف كًف س   ام    )؟!( خا ي كًف  ةىـ بخىخد  بم  ى ًو   ام 
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خاػًه امسى ػم عى ػي امسػػذكخر )؟!( / مػً اسػت دت اػػم ثبػخت يػذا ام بػػد مػد مً عىػم س ػػدسًت ال 
سػف تسخغ ام ت ىػ  امتػم ا تمػت إم مػً خال تةسىمػً اػم س طػؽ سػًو  خاسػتدالؿ س بػخؿ ت ػ خال   ػًؿ 

ذمػػؾ نػػخؿ امسةكسػػ  بسػػدخ ًت مسػػبًب امةكػػـ بأ مػػً تسىػػؾ ت ػػد ر يػػذا ام بػػد بًعتبػػًره سػػف مسػػخر 
امخانع امذض  مضػع مسػىطتمً ت د ر ػ  الف يػذا ام ػخؿ خاف كػًف بػة ةً إال ا ػي س ػرخط بدايػ  
بػػػًف  كػػػخف ت ػػػد ريً خخز مػػػً سب  ػػػً عىػػػم مسػػػس خنخاعػػػد س ط  ػػػ  تىػػػرض خاػػػؽ امسػػػأمخؼ خامسىػػػرض 

خف  ػػػطط اخ سبًممػػػ  عىػػػم  ةػػػخ سػػػً تػػػردض ا ػػػي امةكػػػـ امطةػػػ ف سسػػػً عًبػػػي امةػػػًدض م سػػػخر د
  ٓخاستخىب   ضي 

 ضًؼ امم سً ت دـ ا ي سً كًف مسىط  امتة  ؽ اف تكىؼ امطًعف اب  بًمتةرض عسً اذا     
  ٓف عدسي ػس        كً ت ي ًؾ  بم  ى ًو   ام امخانة  اممًب  بخاًة امسى م عى ي 

  بةتي ت ػ ال  ستط ع مف   ـخ بمً إال اممب ر امو ػم امسمػتص خةػده خال الف تىؾ امسمس  ا     
اػإذا سػً اىتمػد امطػًعف خت بػم ة   ػ  سػً طىػب  ٓ ستط ع غ ره اف  سًرسمً مخ  تةرض ع مػً 

س ػي خاسػتةًف اػػم ذمػؾ بسبػًدره امسػػر   خسةىخسًتػي ام مبػػ   عػف تىػؾ امخانةػػ  خامتػم اسػػت ًيً 
مسى ػػػم عى ػػػي امسػػػذكخر اضػػػ  عػػػف ام ػػػمخد المػػػر ف سػػػف سسػػػً تػػػردد بػػػ ف امسسػػػىخ  ف زسػػػ ل ا

امضًبط خامى خد امةًسى ف بًمسىف امسذكخر ت ػ خنػد م ػدخه اػم نخمػي بػًف خاػًه ذمػؾ امسسػىخف ال 
ت طػػخض عىػػم  ػػػبم  ى ًو ػػ  سػػػخال مةًمتػػي امسرضػػ   امسػػػًب   عىػػم دمخمػػػي امسػػىف مخ العت ػػػًده 

  ٓىي ع د ذيًبي مىتخىي مىسةكس  تةًطم امسخاد امسمدرة امتم  ةبؿ عى مً ام اترة مرخ 
اػػػًف امطػػػًعف  كػػػخف خال  ػػػؾ ةسػػػف ام  ػػػ  ا سػػػً ضػػػس ي سةضػػػره عػػػف تةر ًتػػػي امتػػػم  

  ٓمسورت عف مف خاًة امسى م عى ي طب ة    خال تخىد م    بم  ى ًو   ام خاًتي 
 
مًبػػ  إذا سػػً تأ ػػد رم ػػي بسػػً ذيػػب إم ػػي سسػػًعد كب ػػر ا/طبػػًل ام ػػرع  ف امػػذض  ػػمد  

بًبًتي بًمىىس  بأ    ٓي ال تخىد ثس  ع ن  سبب   سبً رة ب ف خاًه امسى ف امسذكخر خاه
روػػ س نسػػـ امطػػب ام ػػرعم بًمس  ػػً نػػد         ضػػًؼ إمػػم سػػً ت ػػدـ ت ػ مف امطب ػػب  

مخضػػػ  بأنخامػػػي بًمىىسػػػ  مف مىػػػخ مسةػػػًل امسى ػػػم عى ػػػي سػػػف مثػػػًر امسػػػخاد امسمػػػدرة ال   وػػػم ا ػػػي 
مىص س مً مسضم سدة اكثػر سػف  ػخس ف عىػم ت ًخممػً تةًطًيً خزامت مثًريً سف ىسسي امذض ت

 ة ث سوؿ : 
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 سكػػف  ٕٔٓٓ ٙ ٜٔس  :  يػػؿ مػػخ كػػًف امسى ػػم عى ػػي ت ػػًخؿ م ػػ  سػػخاد سمػػدرة بػػبًح  ػػـخ 
  ٓ ٕٔٓٓ ٙ ٕٔذخبً مً خال تظمر ام دسًوي مخ ىسسي ام  ـخ 

دة ج   :   ةػػـ مػػ ؿ يػػذه اموتػػرة خيػػم  ػػخس ف سػػف امسسكػػف ىػػدا اف  ػػتمىص امىسػػـ سػػف اض سػػً
سمدرة خال  ظمر  ذمؾ سةسى ً ع د اةػص امة  ػًت سػف ام ػ  اخ غسػ ؿ امسةػدة مخ ع ػد 

  ٓتةى ؿ امدـ 
خسػػف كػػؿ ذمػػؾ  تضػػ  اف امطػػًعف كػػًف ةسػػف ام  ػػ  ع ػػدسً اثبػػت امب ػػًف امس ػػًر ام ػػي  

بسةضػػر تةر ًتػػي خمػػـ   بػػد تم  ػػر امة   ػػ  اخ سمًموتمػػً عػػف   ػػ  سػػ و  خب بػػد مب ػػث خا سػػً 
ف امسبػًدر امسة طػ  بػي خامتػم ثبػت مف ممػً بػدايً بػً/خراؽ ت ػ خبػأنخاؿ اسػت م  سةىخسًتػي سػ

  ٓمبرال امطب ام رعم امسمتب ف بإبدال امرمض ام يذه ا/سخر امو    اممًمب  
خسػػخال ممػػذت امسةكسػػ  بػػأنخاؿ يػػ الل اممبػػرال اخ مػػـ تأمػػذ بمػػً ت ػ إال مف يػػذا  كوػػم  

مم س ذ امتة  ؽ سةػي بأ ػي كػًف ةسػف ام  ػ   ت ػ متأ  د داًع امطًعف امذض  سسؾ بي مىخيى  ا/خ 
خمػـ   بػد تم  ػر امة   ػ  اخ امتضػى ؿ اػم سةضػر ت ػ خسػً اثبتػي ا ػي سػف سةىخسػًت عػف سػبب 

  ٓخاًه امسى م عى ي امسذكخر 
خةتم عىم امورض ىدال بأ ي ميسؿ ام ت بم مسبًب امخاًة ػ خيػخ مسػر سسػتبةد ت ػ  

ال   ػـخ س ػًـ ام بػد امى ػًوم امستةسػد ت ػ خممػذا ال  كوػم اًف يذا اإليسػًؿ ػ خمػخ كػًف ىسػ سً ػ 
الثبػػًت ام بػػد امى ػػًوم اػػم ىً بػػي ام ػػخؿ بأ ػػي كػػًف اػػم إسكً ػػي تى ػػب ذكػػر سػػً   ػػًام امة   ػػ  
خممذا ا  سةؿ سسًلمتي عف ىر س  امتزخ ر امسس دة إم ي خيم سػف امىػراوـ امةسد ػ  كسػً سػىؼ 

ستػػػخاارة ا/ركػػػًف اػػػًف امىر سػػػ  االمػػػرض خيػػػم  امب ػػػًف ػ خستػػػم كً ػػػت امىر سػػػ  امسػػػذكخرة غ ػػػر
اسػتةسًؿ امسةػػرر امسػػزخر سػػع امةىػػـ بتزخ ػػره تكػػخف غ ػػر نًوسػػ  كػػذمؾ متمىػػؼ كًاػػ  اركً مػػً ت ػ 
مًبػػ  ركػػف ام بػػد امى ػػًوم خيػػخ امةىػػـ بتزخ ػػر امسةػػرر امسػػذكخر خنػػت ت د سػػي مى  ًبػػ  امةًسػػ  

  ٓاث ًل امتة  ؽ 
ر اً ي  ضةم سة بً ستة  ػً   ضػي خاإلةًمػ  خاذ مًمؼ امةكـ امسطةخف ا ي يذا ام ظ 
ٓ  

خنضػت سةكسػ  امػ  ض اػم امةد ػد سػف مةكًسمػً بػأف ام بػد امى ػًوم ال ُ وتػرض ت ػ 
كسػً نضػت امسةكسػ  امدسػتخر   امةى ػً بةػدـ دسػتخر   إاتراضػي ت ػ ا ًمػت سةكسػ  امػ  ض : ػ " 

 ػػػػً  "  )   ػػػػض ا/بػػػػؿ مف ام بػػػػد امى ػػػػًوم سػػػػف مركػػػػًف امىر سػػػػ  ا ىػػػػب مف  كػػػػخف ثبختػػػػي اةى
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( ت ػ خنضػت بأ ػي : ػ " ام بػد امى ػًوم اػم ىر سػ   ٙٛ٘ػ  ٓٗٔػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ ٗ ٖٔ
إةػػػراز امسمػػػدر ال  تػػػخاار بسىػػػرد تة ػػػؽ امة ػػػًزة امسًد ػػػ  بػػػؿ  ىػػػب مف   ػػػـخ امػػػدم ؿ عىػػػم عىػػػـ 
امىػػً م بػػأف سػػً  ةػػرزه سػػف امىػػخاير امسمػػدرة  امسةظػػخر إةرازيػػً نً خ ػػً   اإلسػػت ًد إمػػم سىػػرد 

سمدر سع امستمـ ا ي إ  ًل م ر    نً خ    سب ًيً إاتراض امةىػـ بػًمىخير امسمػدر  سػف ضبط ام
خانع ة ًزتي خيخ سًال  سكف إنراره نً خ ً  سً داـ ام بد امى ػًوم سػف مركػًف امىر سػ  خ ىػب مف 

( ت ػ  ٛ٘ٓٔػ  ٖٕٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٓٔ ٘ٔ كػخف ثبختػي اةى ػً  ال إاتراضػػ ً  " )   ػض 
" ا/بؿ مف ام بد امى ًوم سف مركًف امىر س  ا ىب مف  كخف ثبختي اةى ً    خنضت بأ ي : ػ 

( ت  ٔٓٓٔػ  ٚ٘ٔػ  ٘ٗؽ ػ س ٜ٘مس    ٖٕٗ٘ٚػ امطةف رنـ  ٜٜٗٔ ٔٔ ٘ٔ"   )   ض 
خنضػت بأ ػػي : ػ " ام بػػد امى ػػًوم اػػم ىر سػ  إةػػراز امسمػػدر ال  تػػخاار بسىػػرد تة ػػؽ امة ػػًزة 

عىػػم عىػػـ امىػػً م بػػأف سػػً  ةػػرزه سػػف امسػػخاد امسمػػدرة  امسًد ػػ  ت ػ بػػؿ  ىػػب مف   ػػـخ امػػدم ؿ
امسةظػػخر إةرازيػػً نً خ ػػً     ام ػػخؿ بم ػػر ذمػػؾ سة ػػًه إ  ػػًل نر  ػػ  نً خ  ػػ  سب ًيػػً إاتػػراض امةىػػـ 
خيخ سًال  سكف إنراره نً خ ً  ػ  ا ىب مف  كخف ثبخت ام بد امى ًوم   اةى ً  ال إاتراض ً  "  ) 

( ت ػ خنضت بأ ي  ٓٙٔػ  ٚٔػ  ٗٗؽ ػ س ٔٙمس    ٕٖٕ٘ػ امطةف رنـ  ٖٜٜٔ ٕ ٔ  ض 
: ػ " امداع بةدـ امةىـ  خىب عىم امسةكس  مف تخرد ام ةكسمػً سػً  ثبػت تػخااره اةى ػً        ال 
إاتراضػػ ً   خ مف ام ػػخؿ بم ػػر ذمػػؾ ا ػػي إ  ػػًل م ر  ػػ  نً خ  ػػ  ال سػػ د ممػػً سػػف ام ػػً خف ػ سب ًيػػً 

 خ ػً  سػً داـ ام بػػد امى ػًوم   سػف مركػًف امىر سػػ  خ إاتػراض امةىػـ خ يػخ سػً ال  سكػػف إنػراره نً
  ٓ ىب مف  كخف ثبختي اةى ً  ال إاتراض ً   " 

  ٜٖٚػ  ٔ٘ػ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ ٕ ٜٔ  ض  *  
 ٚٚٙػ  ٚٙٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ ٓٔ ٜٕ  ض    *

 ٜٜٙػ  ٖٙٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٘ ٕٕ  ض  *  

 

راوف ام ً خ    امتم إاترضػت امةىػـ اػم بؿ خنضت امسةكس  امدستخر   بةدـ دستخر   ام          
سػػػف نػػػً خف  ٕٔٔام بػػػخص امت ػػػر ة   ذاتمػػػً ت ػ ا ضػػػت بةػػػدـ دسػػػتخر   سػػػً خرد بًمسػػػًدة   

امىسًرؾ   سف " إاتراض عىـ " امةػًوز مبضػًوع مى ب ػ  بتمر بمػً إذا مػـ   ػدـ امسسػت دات امدامػ  
سػمً خعىػم ضػخل ت ػد ريً عىم سػداد امضػر ب  امىسرك ػ  ت خمف ا/بػؿ مف تتة ػؽ امسةكسػ  ب و

م دم  سف عىػـ امسػتمـ بة   ػ  ا/سػر  اػم  ػأف كػؿ خانةػ  ت ػـخ عى مػً امىر سػ  خمف  كػخف يػذا 
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ت  ٕٜٜٔ ٕ ٕامةىػػـ     ػػً  اةى ػػً  ال ظ  ػػً  مخ إاتراضػػ ً   ) امسةكسػػ  امدسػػتخر   امةى ػػً ػ ىىسػػ  
ػ اػػم  ٛامةػػدد  ؽ دسػػتخر   عى ػػً ػ س  ػػخر بًمىر ػػدة امرسػػس   ػ  ٕٔمسػػ    ٖٔامػػدعخض رنػػـ 

( ػ كسً نضت امسةكس  امدستخر   امةى ً بةدـ دستخر     سً  بت عى ػي امو ػرة  ٕٜٜٔ ٕ ٕٓ
ام  أف تأى ر خب ع ا/سًكف ا سً تضس تي سػف  ٜٚٚٔ ٜٗسف ام ً خف  ٕٛسف امسًدة    ٔ  

ت  إاتراض عىـ امس ىر بًمة د امسًبؽ امبًدر مىسكًف سف  ًوبي مخ سف مةػد  ػركًوي مخ  ػًوب مـ
سػف  ٗٛت  ٕٛخم ي سف ثـ  ال  ىخز مىة ًب  ) عف كتًب  مكثر سف ع ػد (  بس تضػم امسػًدت ف 

" إاتراض عىـ "  امسػ ىر بًمة ػد امسػًبؽ امسةػرر سػف غ ػره سػف   ٜٚٚٔ ٜٗنً خف اإل ىًرات 
ت م ؿ نر    نً خ       ػومً امس ػرع إعتسػًاً  ت ػ خم ػي  تةػ ف مف  كػخف امةىػـ عىسػً  اةى ػً       ػً  

ػ اػم امػدعخض رنػـ    ٜٜٛٔ ٔ ٖال ظ  ً   خال إاتراض ً "  ) امسةكس  امدستخر   امةى ً ػ ىىس  
ػػػػػ كسػػػػً نضػػػػت امسةكسػػػػ  امدسػػػػتخر   امةى ػػػػً ػ ىىسػػػػ  ٓؽ دسػػػػتخر   عى ػػػػً (  ٛٔمسػػػػ    ٜٕ
ؽ دستخر   عى ً ت نضت بةدـ دستخر    ص  ٙٔمس    ٖٔام امدعخض رنـ    ٜٜ٘ٔ ٘ ٕٓ

مسػػػ    ٛٗسػػػف نػػػً خف نسػػػع اممػػػش خ امتػػػدم س رنػػػـ  ٕسػػػف امسػػػًدة    ٔسػػػف امب ػػػد    ٕامو ػػػرة   
ا سػػً تضػػس تي سػػف إاتػػراض امةىػػـ بػػًممش مخ اموسػػًد إذا كػػًف امسمػػًمؼ سػػف امس ػػتمى ف  ٜٜٔٔ

بًمتىًرة مخ امبًع  امىًوى ف ت ػ خ ذمؾ عىم س د م ػي  تةػ ف مف  كػخف امةىػـ عىسػً  اةى ػً       ػً  ت 
ػ اػػم  ٜٜ٘ٔ ٘ ٕٓكػػـ امسةكسػػ  امدسػػتخر   امةى ػػً ػ ىىسػػ  ) ة ٓال ظ  ػػً  خ ال إاتراضػػ ً  

 ؽ دستخر   عى ً ( ٙٔ ٖٔدعخض ػام

 
خم بػػ  سػػً ت ػػدـ ىس ةػػي اف سةكسػػ  امسخضػػخع استمىبػػت تػػخاار ام بػػد امى ػػًوم  

مػدض امطػًعف سػػف ع ًبػر ال ت تىػػي خال تػ دض إم ػػي اػم س طػػؽ سػًو  خاسػػتدالؿ س بػخؿ ت ػ بػػؿ 
خةسىتمػػػػً اكثػػػر سسػػػً تةتسػػػػؿ خمػػػـ تػػػػراع امظػػػرخؼ امسة طػػػػ  مري ػػػت امخنػػػًوع امسطرخةػػػػ  عى مػػػً 

بًمطػػػًعف ت ػ خامس بسػػػًت امتػػػم ةػػػرر ا مػػػً سةضػػػر تةر ًتػػػي ت ػ خطب ةػػػ  يػػػذا امسةضػػػر 
خامسةىخسػػػًت امتػػػم  ربػػػديً ا ػػػي خامتػػػم  سػػػت  مً سػػػف معخا ػػػي خسبػػػًدر سىمخمػػػ  ت ػ كسػػػً اف 

امبةػث الف سةػرره خيػخ امسةضر امسذكخر مـ  ةد الثبًت ام ػبمًت امى ًو ػ  اػم امخنػًوع سةػؿ 
امطًعف م س سف اممبرال امو   ف امسمتب ف بإبػدال امػرمض اػم يػذه ا/سػخر امو  ػ  اممًمبػ  ت ػ 

  ٓخممذا اًف سةضره مـ  ةد مب  الثبًت تخاار تىؾ ام بمًت امى ًو   اخ عدـ تخااريً 
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ًليً خبذمؾ م ةدست كًا  مركًف امىر س  امسس دة إم ي ختكخف امسةكس  ند منًست نضػ 
بإدا تػػي عىػػم غ ػػر مسػػًس نػػً خ م خخانةػػم بػػًوب اخ سػػد د خممػػذا كػػًف ةكسمػػً مى  ػػً بػػًم  ض 

  ٓخاإلعًدة 

 ٚػٓ طٍت ٚلف اٌزٕفير
اً ي مسً كًف االستسرار اػم ت و ػذ امةكػـ امسطةػخف ضػد امطػًعف سػف  ػأ ي مف  رتػب  

ً  وبؿ ام يذا مي مضرارا ىس س  ال  سكف سداركتمً بسً  ةؽ مي طىب خنؼ ت و ذه س نتً ر ثس
 امطةف 

 فٍٙرٖ األظجبة
 ىػػتسس امطػػًعف سػػف سةكسػػ  امػػ  ض ضػػـ امسوػػردات مىزخسمػػً مبةػػث ختة  ػػؽ بةػػض 

 مخىي امطةف ت خخنؼ ت و ذ امةكـ س نتً إمم مف  وبؿ ام امطةف ػ خامةكـ : 
 ٓب بخؿ امطةف  ك        :  أٚالً 

 ٓخام امسخضخع ب  ض امةكـ امسطةخف     :  ثبٔيبً 
 

 زجبئٝ ػطيخ/ احملبِٝ                                             
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 ٔظت ـ اظزيال ػٍٝ ظٕداد

 ـــــــــــــــ
 

 جٕح ِعزأٔف اٌدزة األمحس 1812/99اٌمؼيخ زلُ 
 جٕح اٌدزة األمحس  1214/98

 
 
 ق 21221/69اٌطؼٓ ثبٌٕمغ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إٌمغ حمىّخ 
 اٌدائسح اجلٕبئيخ

 
 ِروــــــــــــسح

 ثأظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ
 
 

 كـخ ضده ػ  ػ سة                                   ادلمدَ ِٓ   :
ا/سػػػتًذ  سةسػػػػد رىػػػًوم عط ػػػي خ ػػػمرتي رىػػػػًوم خسخط ػػػي امسمتػػػًر سكتػػػب                   

ة  ػػػًرع  ػػػر ؼ ػ عسػػػًر  ٕٙ ػػػًرع طىةػػػت ةػػػرب ت  ٘ٗعط ػػػ  امسةػػػًسم 
 ٓإ سخب ى ً ػ ام ًيرة 

سػف سةكسػ  ىػ   سسػتأ ؼ امػدرب ا/ةسػر   ٜٜٜٔ ٓٔ ٓٔامبػًدر اػم    : فٝ احلىــــُ
ىػ     س   امػدرب ا/ةسػر  ٜٜٜٔمسػ    ٖٚٛٚاػم ام ضػ          رنػـ 

ىػػػػػػ   امػػػػػػدرب ا/ةسػػػػػػر  ( خام ًضػػػػػػم ةضػػػػػػخر ً  ب بػػػػػػخؿ  ٜٜٛٔ ٖٔٗٗ) 
 ؼ خاإلكتوػًل بةػبس اإلستو ًؼ  ك   خام امسخضخع  بتةد ؿ امةكـ امسسػتأ

 ٓامستمـ ست  م مر خامتأ  د ا سً عدا ذمؾ 
 اٌٛلبئـــــــــغ

) طػًعف ( ت            ػ  ٔمنًسػت ام  ًبػ  امةًسػ  امػدعخض امى ًو ػ  ضػد امستمسػ ف :         
 ٓامدرب ا/ةسر بداورة نسـ  ٜٜٛٔسًرس  ٜام  ـخ  ت ػ بخبؼ م مسً         ػ   ٕ

ل عىػػػم سػػػ دات د ػػػف ػ خكػػػًف ذمػػػؾ بًإلةت ػػػًؿ مسػػػىب ثػػػرخة امم ػػػر تخبػػػ   مإلسػػػت         
بخىػخد سػ د د ػف          خ         بإستةسًؿ طرؽ إةت ًم   سف  أ مً إ مًـ امسى م عى مسػً 

 ٓغ ر بة   عىم ام ةخ امسب ف بً/خراؽ 
 ٓع خبًت  ٖٖٙا/سر امسةًنب عى ي بًمسًدة       

 : ـ ذ ثبألٚزاق فيّب يٍٝٚرزحظً اٌٛلبئغ ٚفك ِب ٘ٛ ثبث        
( بتخك ػػػؿ          م ) ػنػػػًـ امسػػػتمـ امثً ػػػ ٜٜٛٔ ٔ ٖٕبسخىػػػب ع ػػػد إتوػػػًؽ سػػػ رخ  ػ    ٔ
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( ام سبً رة اإلىرالات ام ضًو   ضد امسدع ف بًمة خؽ امسد             امطًعف ) 
سً مىسػدع ف بػًمة خؽ خذمؾ عف خانةتػم إعطػًل  ػ ك ف بػدخف ربػ د س سػخب بػدخري

 ٓف م مسً ال   ًبىمسً رب د نًوـ خنًبؿ مىسةب ختب امسد    
خنًـ امستمـ امثً م بتسى ـ ام  ك ف مىطًعف خسراؽ بكؿ   ؾ اإلاػًدة امبػًدرة سػف             

ػ خثًبػت مف اإلاػًدت ف امب ؾ امسسةخب عى ي خامدام  عىم عدـ خىخد رب د مىسػًةب ف 
 ٓتـ امةبخؿ عى مسً بسةرا  امستمـ امثً م  امسذكخرت ف

ػ  خمىت سػػ ر عىػػم امخك ػػؿ امسةػػًسم امسػػتمـ ا/خؿ ) امطػػًعف ( اػػم إتمػػًذ إىػػرالات راػػع   ٕ
امى ةت ف امسبً رت ف ضد امستمس ف ) امسػدع ف بػًمة خؽ امسد  ػ  ( نػًـ امسػتمـ امثػً م 
 ) امسسػػػتو د اػػػم ام ػػػ ك ف ( بتظم ػػػر ام ػػػ ك ف مىطػػػًعف   سػػػع إةتوػػػًظ امسػػػتمـ امثػػػً م 

 ٓ ف ) امسستو د ( بسىك تي مى  ك
خاه تسؿ ع ػدا اإلتوػًؽ اػم امب ػد امرابػع س مسػً عىػم ذمػؾ بػراة   بػًم ص عىػم                 

مف امةػؽ امثًبػػت بمػػذا ام ػ ؾ سىػػؾ مػػًص خمػػًمص مىطػرؼ امثػػً م ) امسػػتمـ امثػػً م ( 
خمف يػػػذه ام ػػػ كًت تةػػػت  ػػػد امطػػػرؼ ا/خؿ ) امطػػػًعف ( عىػػػم سػػػب ؿ ا/سً ػػػ  مةػػػ ف 

خ كػخف سسػوخال  بػرد امسبىػ  امسػذكخر   اممًبػ  بمػً   إلىػرالات ام ضػًو اإل تمػًل سػف ا
بًم  ؾ اػم ةًمػ  عػدـ ام  ػًـ بػًإلىرالات ام ً خ  ػ  مخ تةخ ىػي م ػمص  مػر ختسػى سي 

  ٓمىسد ف 
ػ  خ وًذا  مىة د امسًمؼ ب ً ي نًـ امطًعف ) امستمـ ا/خؿ ( بتةر ؾ امدعخض امى ًو   ببوتي   ٖ

ف ربػ د د    عػف خانةتػم إعطػًل  ػ ك ف بػدخ امسظمر إم ي ضد امسدع ف بًمة خؽ امس
ضػػػد امسػػػدعم  ٜٜٛٔمسػػػ    ٕٓٛٔخذمػػػؾ بًمػػػدعخ  ف رنسػػػم مبػػػًم  امسػػػتمـ امثػػػً م 

ضد امسدعم امسد م امثً م مسػًـ  ٜٜٛٔمس    ٛٔٛٔامسد م ا/خؿ    خامدعخض رنـ 
ػ مسػػػًـ امسةكسػػػ   ٜٜٛٔ ٕ ٕٙىىسػػػ   كسػػػ  ىػػػ   رخض اموػػػرج خةػػػدد م ظريسػػػًسة

 ٓامسذكخرة  
خبمػػػذه امىىسػػػ  طةػػػف امستمسػػػًف ) امسػػػدع ًف بػػػًمة خؽ امسد  ػػػ  ( عىػػػم ام ػػػ ك ف               

 ٓبًمتزخ ر بىبً  ختخن ةً  
نرر امسػدع ًف بػًمةؽ امسػد م اػم امػدعخض امسًثىػ  بتزخ ػر  ٜٜٛٔ ٖ ٖخبتًر                 

ام ػػػ ك ف سػػػ دض امػػػدعخ  ف خمػػػـ ُ  ػػػر م مسػػػً سػػػف نر ػػػب مخ بة ػػػد إمػػػم خانةػػػ  إمػػػت س 
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 ٓةمسً ػ بؿ إنتبرا عىم امتسسؾ بتزخ ر امتخن ع عى مسً تخن 
مبىػػ  امسػػدع ًف بػػًمةؽ امسػػد م عػػف خانةػػ  سضػػسخ مً ن ػػًـ  ػػمص  ٜٜٛٔ ٖ ٛػ  بتػػًر     ٗ

سىمػػخؿ إدعػػم م ػػي سةضػػر سػػف سةكسػػ  امػػدرب ا/ةسػػر خسػػىـ ممسػػً طىبػػم ةضػػخر 
 ٓخاستخنةمسً عىم خرنت ف 

خبػ ف ام ػ ك ف سخضػخع  ٜٜٛٔ ٔ ٛٔسػت اػم خند ربطػً بػ ف يػذه امخانةػ  امتػم ت            
ةر كمسػػػً بطر ػػػػؽ ىػػػ   رخض اموػػػػرج خامىتػػػ ف تػػػـ ت ٜٜٛٔ ٛٔٛٔت  ٕٓٛٔامى ةتػػػ ف رنسػػػم 
 ٓعف طر ؽ امطًعف ) امستمـ ا/خؿ ( بإعتبًره امُسظمر إم ي س مسً اإلدعًل امسبً ر 
ىػػػ    ٜٜٛٔمسػػػ    ٖٔٗٗختةػػػرر عػػػف بػػػ غ امسى ػػػم عى مسػػػً امسةضػػػر رنػػػـ               
) امى ة  امسًثى  ( خمنًست ام  ًبػ  امةًسػ  امػدعخض امى ًو ػ  ا مسػً ضػد امستمسػ ف امدرب ا/ةسر

بًمخبؼ امسًبؽ   بةد مف تب ف سف ت ر ر نسـ مبةًث امتز  ؼ خامتزخ ر مف امتخن ع امسذ ؿ بػي 
ف كًف تخن ةي ػ إال  م ي ُممتىس س ي عىػم خرنػ   ام  ؾ اممًص بًمسدعم بًمةؽ امسد م ا/خؿ خاه
ام ػػ ؾ اممًم ػػ  سػػػف ب ً ًتػػي    بةػػد ةىبمػػػً بسػػط   مػػر بسػػػًدة البػػ   تػػـ  زعػػػي بةػػد ذمػػؾ ثػػػـ 

 ٓام ظرؼ كتًبم الةؽ رغت عبًرات بىب ام  ؾ اممط   ُما
 ٓ ٜٜٛٔ ٔ ٔمـ  ةرر ب ً ًت بىب ام  ؾ امسذكخر إستة ًؽ         خمف           
دعػػػم امسى ػػػم عى مسػػػً سػػػد  ً  ضػػػد امستمسػػػ ف بت            ى  ػػػي  ٔٓ٘ةػػػخ ض س نػػػت نػػػدره خاه

 ٓخامسبرخاًت خس ًبؿ متةًب امسةًسًه 
نضػت سةكسػ  مخؿ درىػ  بسةًنبػ  كػؿ سػف امستمسػ ف بػًمةبس  ٜٜٜٔ ٙ ٕٛخبىىس          

مزاسمسً بػأدال سبىػ  مسسػسًو   مسدة س   خاةدة سع ام مؿ خكوًم  مسسسًو  ى  ي مخنؼ امت و ذ خاه
مسبػػػرخاًت خسبىػػػ  مسسػػػ  ى  مػػػًت س ًبػػػؿ متةػػػًب خخاةػػػد ى  ػػػي مىسػػػدع ف بػػػًمة خؽ امسد  ػػػ  خا

 ٓامسةًسًه 
) امطػػػًعف ( عىػػػم ذمػػػؾ امةكػػػـ بطر ػػػؽ اإلسػػػتو ًؼ خن ػػػد          خطةػػػف امسةػػػًسم           

 ٓسستأ ؼ ى خب ام ًيرة  ٜٜٜٔ ٖٚٛٚإستو ًاي تةت رنـ 
 

نضػػػت امسةكسػػػ  اإلسػػػتو ًا   ب بػػػخؿ اإلسػػػت ًؼ  ػػػك   خاػػػم  ٜٜٜٔ ٓٔ ٓٔخبىىسػػػ          
خضػػخع بتةػػد ؿ امةكػػـ امسسػػتأ ؼ خاإلكتوػػًل بةػػبس امسػػتمـ ) امطػػًعف ( سػػت  م ػػمر خامتأ  ػػد امس

 ٓا سً عدا ذمؾ 
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خمسػػً كػػًف يػػذا امةكػػـ نػػد بػػدر سة بػػً  خبػػًط   ا ػػد طةػػف عى ػػي امسةكػػـخ ضػػده بطر ػػؽ         
تتػًبع   ًبػ   ٜٖٚخن ػد امطةػف تةػت رنػـ  ٜٜٜٔ ٔٔ ٕٕام  ض بتخك ؿ سراؽ خذمػؾ بتػًر    

 ٓم ًيرة امكى   ى خب ا
 2ٚٔٛزد فيّب يٍٝ أظجبة اٌطؼٓ ثبٌٕمغ        

 
 أظجبة اٌطؼـــــــٓ

 اٌجطــــــالْ:       أٚالً 
ذمػؾ م ػػي خعىػػم سػً  بػػ ف سػػف سطًمةػػ  سػدخ ًت امةكػػـ اإلسػػتو ًام امسطةػػخف ا ػي ػ اػػإف         

خمسػبًبي سػخال امسةكس  اإلستو ًا   م  ػأت م وسػمً نضػًل  سسػت    عػف ةكػـ سةكسػ  مخؿ درىػ  
ا سػػً تةىػػؽ بخنػػًوع امػػدعخض مخ مدمػػ  امثبػػخت امتػػم سػػًنتمً خامتػػم منًسػػت عى مػػً نضػػًليً بتةػػد ؿ 
امةكـ امسستأ ؼ إمم اإلكتوًل بةػبس امطػًعف سػت  م ػمر سػع ام ػمؿ ختأ  ػد س طخنػي اػم بػًنم 

 ٓسً نضم بي 
امدرىػ  امثً  ػ  خبًمرىخع إمم سدخ ًت مسبًب امةكـ امسطةخف ا ي امبًدر سف سةكس          

ف كً ػػت نػػد مخردت سػػًدة اإلتمػػًـ امتػػم طىبػػت ام  ًبػػ  امةًسػػ  تطب  مػػً عىػػم  تبػػ ف مف امسةكسػػ  خاه
ع خبػًت ػ إال   ٖٖٙامخانة  امسطرخة  خسةًنب  امطًعف خامستمـ امثً م بس تضًيً ػ خيم امسػًدة 

سخىػػب مف امسةكسػػ  مػػـ ُتضػػسف ةكسمػػً امطةػػ ف عبػػًرات بػػر ة  تو ػػد م مػػً عًنبػػت امطػػًعف ب
 ٓع خبًت مخ غ ره سف ام بخص امة ًب    ٖٖٙ ص ع ًبم سة ف سخال كًف  ص امسًدة 

كتوػػت امسةكسػػ  ب خممػػً م مػػً عًنبػػت امطػػًعف بةػػد مف ثبػػت ممػػً إدا تػػي عسػػ   بًمسػػًدة          خاه
إىرالات ى ًو     كسً مـ تُوب  امسةكس  كذمؾ عف ممذيً بأسبًب امةكـ امسستأ ؼ  ٕ ٖٗٓ

عتبرتمػػػػً سكسىػػػػ  /سػػػػبًب ةكسمػػػػً خمػػػػـ تػػػػذكر بسػػػػدخ  ًت امةكػػػػـ م مػػػػً إعت  ػػػػت تىػػػػؾ ا/سػػػػبًب خاه
 ٓامسطةخف عى ي 

 
خسف يذا  تب ف مف امةكـ ا/م ر ند مغوؿ كى    ب ًف سػًدة امة ػًب امتػم م ػزؿ بسخىبمػً         

 ٓامة خب   ضد امطًعف خيخ سً ُ بىطي خ ستخىب   ضي 
بػػت عىػػم كػػؿ ةكػػـ بػػًدر بًإلدا ػػ  ضػػرخرة إىػػرالات ى ًو ػػ  مخى ٖٓٔ/ف امسػػًدة           

ال  كػًف بػًط    ػزخال   ب ًف سػًدة امة ػًب امتػم ُم ػزؿ بسخىبمػً امة خبػ  امس ضػم بمػً ضػد امسػتمـ خاه
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خامتػػػم  ٙٙعىػػػم نًعػػػدة  ػػػرع   امىػػػراوـ خامة خبػػػًت خامتػػػم  ػػػص عى مػػػً امدسػػػتخر اػػػم امسػػػًدة   
 ٓت ضم بأ ي ال ىر س  خال ع خب  إال  ب ً خف 

ذ          مغوػػؿ امةكػػـ اإلسػػت ًام امسطةػػخف ا ػػي إغوػػًال  تًسػػً  ذكػػر  ػػص ام ػػً خف امػػذض ةكػػـ خاه
عىم امطًعف بسخىبي ام امخنت امذض مـ  تمذ ا ػي مسػبًب ةكػـ مخؿ درىػ  كأسػبًب ُسكسىػ  مػي 
اإف امةكـ  كخف سة بً  مبط  ي خال  ةبػسي سػف يػذا امػبط ف مف تكػخف امسةكسػ  نػد مخضػةت 

 ٓإىرالات ى ًو    ٕ ٖٗٓمطًعف عس   ب ص امسًدة بًمةكـ م مً ت ضم بإدا   ا
/ف امسػػًدة امسػػذكخرة سػػف سػػخاد نػػً خف اإلىػػرالات امى ًو ػػ  خامتػػم تػػ ص عىػػم م ػػي اػػم         

 ٓةًم  ثبخت امتمس  ضد امستمـ اإف امسةكس  ت ضم بإدا تي 
 ٓخال ع ن  مىسًدة سًمو  امذكر ب خاعد امتىر ـ خامة ًب         
ال  ةبـ امةكـ كذمؾ سف عخار امػبط ف مف  كػخف نػد مخرد ببػدر سدخ ًتػي سػًدة كسً         

اإلتمًـ امتم طىبت ام  ًب  امةًسػ  تطب  مػً عىػم امتمسػ  امُسسػ دة مىطػًعف سػً داـ م ػي مػـ  وبػ  
ع خبػًت خمركً مػً دخف مف تػػذكر  ٖٖٙعػف م ػي ممػذ بمػً بػؿ إنتبػر عىػػم  ػرح ُسسػمب مىسػًدة 

 ٓمت امة خب  امس ضم بمً  ضد امطًعف بسخىب تىؾ امسًدة امسةكس  براة   م مً م ز 
خيخ سً  بـ امةكـ بًمبط ف مةدـ ب ًف امسةكس   ص ام ػً خف امػذض عًنبػت امطػًعف         
 ٓبس تضًه 

       : ـ ٚلد جسٜ ػٍٝ ذٌه لؼبء إٌمغ ٚلؼٝ ثأْ
ًرة امةكػـ إمػم سف نً خف اإلىرالات امى ًو ػ  تػ ص عىػم خىػخب إ ػ ٖٓٔامسًدة              

 ٓ ص ام ً خف امذض ةكـ بسخىبي خيخ ب ًف ىخيرض إنتضتي نًعدة  رع   امىراوـ خامة خبًت 
اإذا كًف امثًبت مف امةكـ امسطةخف ا ي نػد م  ػأ م وسػي مسػبًبً  ىد ػدة خمػـ ُ وبػ  عػف         

كػخف ممػذه بأسػبًب امةكػـ امسسػتأ ؼ ػ خنػد مغوػؿ ذكػر  ػص ام ػً خف امػذض ةكػـ بسخىبػي اإ ػي  
بًط   ػ خال  ةبسي سف ع ب يذا امبط ف م ي م ًر ام د بًىتي إمم امسًدة امتم طىبت ام  ًب  

 ٓامةًس  تطب  مً سً داـ مـ ُ وب  عف ممذه بمً ام ةؽ امطًعف 
  ٖ٘ٚػ   ٚٗٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٓٔ ٕٙ*    ض 
 ٖٔ٘ػ  ٔٓٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٗ ٕٔ*    ض 
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 : ـ ٚلؼذ حمىّخ إٌمغ ورٌه ثأْ
" امةكػػـ  كػػخف بػػًط   إذا إنتبػػر عىػػم اإل ػػًرة إمػػم تطب ػػؽ  ػػص ال بػػى  مػػي بػػًمتىر ـ        

خامة ًب مخ سًدة اإلتمًـ امتم طىبت ام  ًب  امةًس  تطب  مػً عىػم امتمسػ  سػً داـ مػـ ُ وبػ  عػف 
 ٓممذه بمً " 

  ٗ٘ٔػ  ٜ٘ٛػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ ٕٔ ٕ*    ض 
 : ـ د فٝ اإلظزدالياٌمظٛز فٝ اٌزعجيت ٚاٌفعب:     ثبٔيًب 

ذمؾ م ي خعىم سً  ب ف سف سطًمة  مسبًب امةكـ امسطةػخف اػإف امسةكسػ  إستمىبػت         
توًنمسػػً سةػػً  عىػػم سػػىب مسػػخاؿ امسى ػػم  بسدخ ًتػػي سػػً  و ػػد تخاطػػ  امطػػًعف سػػع امسػػتمـ امثػػً م خاه

بػػط ًع عى مسػػً بإسػػتةسًؿ طػػرؽ إةت ًم ػػ  خذمػػؾ بت ػػد ـ ام ػػ ك ف امسػػزخر ف بطر ػػؽ امتزخ ػػر خاإل
بةػػد ثبػػخت إمػػت س امتػػخن ة ف عى مسػػً سػػف كًتبمسػػً بةػػد ةىػػب امسػػط  بسػػًدة البػػ   ثػػـ  زعػػي 
بةػػد ذمػػؾ ثػػـ إاػػراغ عبػػًرات ام ػػ ؾ اػػم ظػػرؼ كتػػًبم الةػػؽ خاػػؽ سػػً ىػػًل بت ر ػػر نسػػـ مبةػػًث 
امتز  ػػػػؼ خامتزخ ػػػػر خمف طىػػػػب امةضػػػػخر امسبػػػػط ع مىسػػػػدعم ا/خؿ خامػػػػد امثػػػػً م ُذ ػػػػؿ بتػػػػًر   

خمف ام ػػػػػػػػ ك ف خرد بمسػػػػػػػػً مف تػػػػػػػػًر    ٜٜٛٔ ٔ ٕٗى  ًبػػػػػػػػ  اػػػػػػػػم مىةضػػػػػػػػخر م ٜٜٛٔ ٔ ٛٔ
ت خت ػػػدـ بمسػػػً امسػػػتمـ امثػػػً م مىب ػػػؾ امسسػػػةخب عى ػػػي اػػػم  ٜٜٛٔاإلسػػػتة ًؽ اػػػم مخؿ   ػػػً ر 

مػػػػت س تخن ةمسػػػػً خمف امستمسػػػػ ف تبػػػػًدال  ٜٜٛٔ ٔ ٕٕ مض ع ػػػػب ةضػػػػخر امسىمػػػػخؿ ممسػػػػً خاه
م بتظم ػر ام ػ ك ف مىطػًعف ام  ك ف ختسىسمسً امطًعف ع ب راضمسً سف امب ؾ بأف نػًـ امثػً 

خمف يذا امتظم ر ػ ا سً إعت ؽ امةكـ ػ مـ  مض ع ب راض امب ؾ برامسً ت ٜٜٛٔ ٔ ٖٕام 
 كػػف مػػي سػػف اممػػرض سػػخض تةر ػػؾ امػػدعخض امى ًو ػػ  ضػػديسً ت خمف يػػذا يػػخ سػػً تػػـ بًموةػػؿ إذ 

م ػي نػد بً ريسً امطًعف ةتم  ضع امريب  ام  وس مسً مإلست  ل عىم ىزل  سف ثرختمسً ت ػ خ 
مف  ةركمسػً امسى م عى مسػً بإسػسي بػدال  سػف  ةرؾ امدعخ  ف امى ًو ت ف بًمطر ؽ امسبً ر ضد

بإسػػػـ امسػػػتمـ امثػػػً م امػػػذض ت ػػػدـ مىب ػػػؾ خراػػػض ام ػػػ كًت بًم سػػػب  مػػػي ت خمف امسػػػتمـ امثػػػً م نػػػًـ 
بتظم ػػر ام ػػ ك ف مىطػػًعف ع ػػب راػػض امب ػػؾ بػػرؼ ن ستمسػػً مىسػػتمـ امثػػً م ت خمف امسةكسػػ  

ًع امطًعف بأ ي سىرد سةًسم بً ر امةسؿ   ًبػ   عػف امسػتمـ امثػً م خبتخك ػؿ بػًدر تراض دا
مض  ٜٜٜٔ ٕ ٖٕام بػػ  ػ /ف يػػذا امتخك ػػؿ تػػـ إممًوػػي اػػم  ٜٜٚٔج مسػػ    ٚٙٚٗس ػػي بػػرنـ 

ع ب ةدخث امخانة  خبذمؾ نًست ام ر    ام ً خ    عىم م ػي كػًف سػًرض امسوةػخؿ خنػت ةػدخثمً 
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 س  سف امستمـ امثً م ت    خمف امستمس ف امطًعف خامستمـ امثػً م مػـ ثـ ُمممم ع ب إكتسًؿ امىر 
 ٓس  متةًب عىم ذمؾ ػػ تو ً ػ ا سً مخرد امةكـ ػ عىم ث

خم ػػي كػػًف ا/ةػػرض بًمطػػًعف مف ُ ةػػرؾ امػػدعخ  ف امسبً ػػرت ف عػػف ى ةػػ  ام ػػ ؾ مكػػؿ         
ي رغػـ مف ام ػ ك ف نػدسً سدعم سد م كستمس ف بًسـ سخكىي امستمـ امثً م خم س ب ًل  عىػم طىبػ

سػف امسػػتمـ امثػً م     خمػػ س امطػًعف مًبػػ   خمف ا/م ػػر تسػىسمسً سػػف امسػتمـ امسػػذكخر ع ػػب 
 ٓراض امب ؾ برؼ ن ستمسً 

خمف ىسػػػًع سػػػً ت ػػػدـ  سػػػتمىص س ػػػي ػ كسػػػً نػػػًؿ امةكػػػـ ػ بطر ػػػؽ اإلسػػػت تًج خكًاػػػ          
  ٓامسسك ًت امة ى   ثبخت امتمس  ضد امطًعف 

خردتػػػػػي امسةكسػػػػػ  ا سػػػػػً ت ػػػػػدـ   طػػػػػخض عىػػػػػم إسػػػػػتدالؿ   ػػػػػخبي اموسػػػػػًد امخاضػػػػػ      خسػػػػػً م       
 ٓخامتةسؼ امظًير 

/ ػي خمػوف كػػًف مىسةكسػ  مف تسػػتمىص ثبػخت تخاطػػ  امستمسػ ف سػػع بةضػمسً خاه ػػتراكمسً       
 سةً  مإلست  ل عىم بةض ثرخة امسى م عى مسً بطر ؽ اإلةت ًؿ خام بب بًإل مًـ بخىػخد سػ د

 ٓخسزخر إضرارا  بمسً    د ف غ ر بة 
إال  مف  ػرط ذمػػؾ بدايػػ   مف تكػخف امس ػػدسًت امتػػم تسػػتمىص س مػً امسةكسػػ  ثبػػخت يػػذا        

ستدالؿ س بخؿ   ٓاإل تراؾ خامتخاط  س د   إمم يذا اإلستم ص ام س طؽ سًو  خاه
ف كًف ن         د /ف اإل تراؾ ام إرتكًب امىراوـ عًس   خىر س  ام بب عىم خىي مًص خاه

 تـ دخف سظًير مًرى ػ  سًد ػ  خسىسخسػ   سكػف إدراكمػً بػًمةس تػدؿ عى ػي خت بػ  ع ػي خ سكػف 
اإلسػػتدالؿ عى ػػي س مػػً إال  م ػػي   بمػػم عىػػم امسةكسػػ  ع ػػد ام ضػػًل بثبػػخت اإل ػػتراؾ اػػم ىً ػػب 
امستمـ مف تستظمر ع ًبره     خمف تب ف ا/دم  عىم ذمؾ ب ً ً   خضةمً خ ك ؼ عػف ن ًسمػً 

 ٓامدعخض خظرخامً  خذمؾ سف خانع
خام ر  ػػ  كسػػً يػػم سةراػػي بػػي اػػم ام ػػً خف يػػم إسػػت تًج مخانةػػ   ػػراد إثبًتمػػً سػػف خانةػػ          

 ٓممرض نًـ امدم ؿ عىم ثبختمً 
خاػػم يػػذه امةًمػػ    ػػًؿ مف إثبػػًت امخانةػػ  امتػػم نػػًـ عى مػػً امػػدم ؿ ػ نر  ػػ  عىػػم ثبػػخت         

ًؿ امو ػي :   " إف ام تػًوج امتػم  ستمىبػمً ام ػً خف امخانة  امتػم مػـ  ػرد عى مػً دم ػؿ    خممػذا نػ
مخ ام ًضػػم سػػف خانةػػ  سةىخسػػ  مسةراػػ  خانةػػ  سىمخمػػ  ُتةػػد نر  ػػ   "  خيػػذا امتةر ػػؼ خاةػػد اػػم 

 ٓاإلثبًت ام امسخاد امسد    خامى ًو   
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ثبػًت ابػدال  سػف مف  ػرد خعىم ذمؾ اإف اإلثبًت بػًم راوف ُ وتػرض بػدالة تم  ػر سةػؿ اإل        
عىػم امخانةػ  ذات ا/يس ػ  اػم امػدعخض امى ًو ػ  خيػم خانةػ  إرتكػًب امىر سػ  خ سػبتمً ثبًت اإل

 ٓمىستمـ ػ اإ ي  رد  عىم خانة  ممرض سمتىو  خيم امة ًوؽ امثًبت  
خمكف ب ف امخانةت ف بى  سبب   س ط    ػ  سكػف خا ػً  م خاعػد اإلسػت بًط امس ط ػم ػ مف          

 ٓخانة  ثبخت إرتكًب امىر س  خ سبتمً مىستمـ  ستمىص  سف إثبًت يذه ام
اػػًم راوف م سػػت سػػف مدمػػ  امثبػػخت امسبً ػػرة كًم ػػمًدة خاإلعتػػراؼ / مػػً تػػرد عىػػم خنػػًوع         
 ٓثًبت  

خاه سػػً ُتةػػد سػػف طػػرؽ اإلثبػػًت غ ػػر امسبً ػػرة بإعتبًريػػً ال تػػرد عىػػم امخنػػًوع امسطىػػخب         
 ٓإثبًتمً 
ي  ػػػ  خ ػػػرد عى مػػػً سػػػت بًط امتػػػم توترضػػػمً ام ر  ػػػ  يػػػم عسى ػػػ  ذخعىػػػم ذمػػػؾ اةسى ػػػ  اإل        

ذا تة ؽ ذمؾ اإلةتسًؿ مدت ام ر    إمم  ت ى  اًسدة إةتسًؿ اممطأ   ٓخاه
خخاض  سف سػدخ ًت امةكػـ امسطةػخف ا ػي م ػي إسػت د اػم نضػًوي بإدا ػ  امطػًعف عىػم         

مً امسةكسػ  سػف خنػًوع نػًـ عى مػً عدد سف ام راوف ام ضًو   سبؽ ب ً مً ا سػً ت ػدـ خنػد إسػت بطت
دم ؿ امثبخت خب ف إس ًد اإلتمًـ مىطًعف رابط  سبب   س ط    ػ خاؽ س طؽ امةكـ خسً ثػًر اػم 
ذيػف امسةكسػ  ع مػً ػ مدت إمػم ام تػًوج امتػم إ تمػم إم مػً امةكػـ خيػم ثبػخت سسػًيس  امطػًعف 

 ٓع مًسع امستمـ امثً م ام إرتكًب امىر س  امتم نضت امسةكس  بإدا تي 
خيػػذه ام ػػراوف امتػػم منًسػػػت عى مػػً امسةكسػػ  نضػػًليً بإدا ػػػ  امطػػًعف  تةػػ ف مف  كػػػخف         

إستم بػمً سػػًومً  اػم امة ػػؿ خس بػخال  اػػم امس طػػؽ خمف تكػخف امة   ػػ  امسستمىبػ  ب ػػًل  عى مػػً 
 ٓغ ر سىًا   مىتوك ر امس ط م امبًوب خنخاعد امىزـخ امة ىم امبة ة  

سػػت ر عىػػم ذ         مػػؾ نضػػًل امػػ  ض خنضػػم مف ام ػػً خف مػػوف كػػًف ال   ػػترط اػػم ا/دمػػ  خاه
امتػػم ت ػػًـ عى مػػً ا/ةكػػًـ مف تكػػخف سبً ػػرة مض  ػػًيدة بػػذاتمً خسػػف غ ػػر خاسػػط  عىػػم امة   ػػ  
امسطىػػخب إثبًتمػػً خ كتوػػم بػػأف تكػػخف غ ػػر سبً ػػرة إال  م ػػي  تةػػ ف مف  كػػخف تة  ػػؽ يػػذه ام ت ىػػ  

ال  كًف امةكـ سة بً  بًموسًد ام اإلستدالؿ ب ًل  عىم عسى   س ط    س بخم  ُتىر   مً امسةكس  ػ خاه
  ٓخامتةسؼ ام اإلست تًج 

   ٖٛٙػ  ٔٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ ٘ ٓٔ*    ض 
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 ٛٛٗػ ص  ٜٚٛٔ*   ػرح اإلىػرالات امى ًو ػػ  مىػدكتخر سةسػػخد  ى ػب ةسػػ م ػ ط 
 خسً بةديً

  ٕٖٛػ  ٖٚٔػ  ٕ*   رح ام ً خف امسد م مىدكتخر امس مخرض ػ ج
خسف إستةراض ام راوف ام ضػًو   امتػم منػًـ عى مػً امةكػـ امسطةػخف ا ػي نضػًله بإدا ػ          

امطػػًعف تبػػ ف م مػػً ىس ةمػػً ىػػًلت سىًا ػػ  م خاعػػد امتوك ػػر امس ط ػػم امسػػد د خسستمىبػػ  سػػف 
ً  اػػم  س ػػدسًت ال تػػ دض إم مػػً   اػػم س طػػؽ س بػػخؿ سسػػً ُ ةػػد مىػػ   اػػم سػػ س  اإلسػػت رال خعخىػػ

 ٓبة  اإلست بًط 
 : ـ ٚذٌه ػٍٝ إٌحٛ اٌزبىل

ػ  امطػػًعف  ةسػػؿ سةًس ػػً  خنػػد نػػًـ امسػػتمـ امثػػً م بإبػػدار تػػخك ى ف مػػي بمػػذه امبػػو  م  ػػـخ   ٔ
بإتمًذ اإلىرالات ام ضًو   ضد سًةب كؿ  ػ ؾ سػف ام ػ ك ف سػًموم امػذكر إلبػداره ام ػ ؾ 

 ٓخنًبؿ مىسةب ـ دخف رب د نًو
تبًبػي ختػـ تةر ػر يػذا اإلتوػًؽ كتًبػ   بتػًر   خيخ عسؿ  ػدمؿ اػم طب ةػ  إم               

عػػف كػػؿ سػػف ام ػػ ك ف خبسخىػػب يػػذا اإلتوػػًؽ ا ػػد تسػػىـ امطػػًعف ام ػػ ك ف عىػػم  ٜٜٛٔ ٔ ٖٕ
مةػ ف اإل تمػًل سػف اإلىػرالات ام ضػًو   اممًبػ  بمسػً س ًبػؿ سبىػ  سةػ ف  ػداع  سب ؿ ا/سً ػ  

ًص ب  ستػي إذا سػً تػـ سػداده إم ي كأتةًب خسبرخاًت امت ًضم   مسػً ام ػ ؾ ذاتػي خامسبىػ  اممػ
ً  مىسػتمـ امثػً م امػذض ظمػػر كػؿ سػف ام ػ ك ف امسػذكخر ف تظم ػرا  تخك ى ػً  مكػػم  ا ب ػم ة ػً  مًمبػ

 ٓ سمؿ عىم امطًعف سبً رة اإلىرالات ام ضًو   ب ًل  عىم ذمؾ امتظم ر 
 : ـ ٚٔض ػٍٝ ذٌه ثؼمدٜ اٌٛوبٌخ ٚجبء ثٗ ِب ٔظٗ

( بأف امةؽ امثًبت بًم  ؾ سىؾ مًمص خمًص مىطرؼ    ر امطرؼ ا/خؿ ) امطًعف : زاثؼبً 
امثً م ) امستمـ امثً م ( خمف يذا امسست د تةت  ده عىم سب ؿ ا/سً   مة ف اإل تمًل 
سف اإلىرالات ام ضًو   اممًبػ  بػي خ كػخف سسػوخال  بػرد امسبىػ  امسػذكخر بًم ػ ؾ اػم 

   مخ تسى سي مىسد ف بي ةًم  عدـ ام  ًـ بًإلىرالات ام ً خ    مخ تةخ ىي م مص  مر
 

عىػػػم مف امطػػػًعف مػػػـ  تسػػػىـ خيػػػذه امةبػػػًرات امػػػخاردة بًإلتوػػػًؽ امسػػػذكخر تػػػدؿ بػػػراة           
إال  عىػػم سػػب ؿ امخكًمػػ  إلسػػتةسًممسً اػػم مسػػر سةػػ ف مبػػًم  بػػًةب مسً خيػػخ امسػػتمـ ام ػػ ك ف 
 ٓامثً م 
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 ػػؾ خمكػػف عىػػم سػػب ؿ خمف الم ػػر نػػًـ بتظم ػػر كػػؿ س مسػػً مىطػػًعف ال عىػػم سػػب ؿ امتسى       
 ٓامخكًم  م بً ر بخاسطتمً اإلىرالات ام ضًو     ًب  ع ي 

خمػػ س اػػم يػػذا امتظم ػػر امتػػخك ىم سػػً  ػػدؿ سػػف نر ػػب مخ بة ػػد عىػػم مف امطػػًعف ستػػخاط         
سع امستمـ امثً م عىم اإلضرار بًمسى م عى مسً مخ اإلسػت  ل عىػم بةػض مسخاممسػً دخف ةػؽ 

ٓ 
ضػد امى ًو ػ  بػًمطر ؽ امسبً ػر    تسكف امطػًعف سػف تةر ػؾ امػدعخض بؿ يم خكًم  سًد      

 ٓسًةبم ام  ك ف امسذكخر ف خيسً امسدع ًف بًمة خؽ امسد    
خ  ػػػػع عىػػػػم عػػػػًتؽ امطػػػػًعف بسخىػػػػب يػػػػذا اإلتوػػػػًؽ امةوػػػػًظ عىػػػػم ام ػػػػ ك ف خرديسػػػػً إمػػػػم      

 ٓت بمسً سظمريسً خيخ امستمـ امثً م خيخ امسستو د ام كؿ س مسً خبًةب امةؽ امثًب
سػػػػترداد امسبػػػػرخاًت امتػػػػم م و مػػػػً             خال  سػػػػتةؽ امطػػػػًعف نبىػػػػي إال  متةًبػػػػي امستوػػػػؽ عى مػػػػً خاه

 ٓام يذا امسب ؿ 
الة ػػً        ٜٜٛٔ ٔ ٖٕخسػػف امطب ةػػم مف  كػػخف ذمػػؾ اإلتوػػًؽ امسة ػػخد بػػ ف امطػػرا ف خيػػخ       

 ٓب د عىم تًر   راض امب ؾ امسسةخب عى ي برؼ ام  ك ف مةدـ خىخد امر 
ػ  خم س بة ةً  سً ذيب إم ي امةكـ امسطةخف ا ي بأف امتظم ػر امس ػًر إم ػي مػـ  بػدر   ٕ

سف امستمـ امثً م مىطًعف إال  إلريًب امسى م عى مسػً ) امسػدع ف بػًمة خؽ امسد  ػ  ( 
خبث امرعب ام  وس كؿ س مسً ا ضطرا إمم سػداد ن سػ  ام ػ ؾ تةػت تػأث ر اممػخؼ 

 ٓسف امطًعف خبط ي 
مػم يػذه امريبػ  خذمػؾ /ف امطًعف ال  تستع بأض سىطًف مخ نػخة خ وػخذ تػدعخا إ              

امذض  ةسؿ امسى م عى مسً عىم امسداد اموخرض م  س  كؿ سػف ام ػ ك ف رغػـ امتمخؼ 
تزخ ريػػً ت خ سػػتخض اػػم " امس ًضػػًه " ت ػ إذا كً ػػت تريػػب ت مف تكػػخف بإسػػـ يػػذا مخ 

 ٓر س  ذاتمً سف عدسي بإسـ ذاؾ    اًمةبرة يم بثبخت امى
إذ مف ذمػػػؾ امتظم ػػػر ال  ةػػػخؿ ب  مػػػً خبػػػ ف إتمػػػًذ إىػػػرالات امطةػػػف بػػػًمتزخ ر               

 ٓسخال كًف سبً ر اإلىرالات خرااع امدعخض خامسدعم ا مً يخ امطًعف مخ غ ره 
خسػػخال نػػًـ امطػػًعف بتةر ػػؾ كػػؿ سػػف امػػدعخ  ف ضػػد كػػؿ سػػف امسى ػػم عى مسػػً               

 ٓظمر إم ي مخ بإسـ سخكىي امستمـ امثً م خمةسًبي بإسسي كسُ 
م ر تخك ى ً  م ػتـ خسخال كًف امتظم ر عىم سب ؿ امتسى ؾ مىطًعف مخ كًف امتظ              
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مخ سبً ػػػرة اإلىػػػرالات ام ضػػػًو   بإسػػػـ امسػػػتمـ امثػػػً م خمةسػػػًبي خال سةػػػؿ امتةبػػػ ؿ 
مإلضػػرار بػػًمسى م عى مسػػً كػػًف ستخاطوػػً  سػػع امسػػتمـ امثػػً م ى ػػخؿ إذف بػػأف امطػػًعف م

خسػىب بةػض ثرختمسػً / ػي بً ػر اإلىػرالات ام ضػًو   بإسػسي ام مبػم ال بإعتبػًره 
 ٓامسطةخف ا ي ً م   كسً ذيب إمم ذمؾ امةكـ خك    عف امستمـ امث

سػػػػً داـ امثًبػػػػت مف ي ػػػػًؾ ع ػػػػدض خكًمػػػػ  ب  مسػػػػً بس تضػػػػًيسً تسػػػػىـ كػػػػؿ سػػػػف                
متةبػػ ؿ ن ستمسػػً خراػػع امػػدعخض امى ًو ػػ  سسػػتة  ً  بمسػػً  ام ػػ ك ف سػػف امسػػتمـ امثػػً م

 ٓضد امسًةب ف امسذكخر ف خرد ام  س  مخ رديسً ام ةًم  عدـ امسداد خامداع 
 

ػ  خيذا امةسؿ امذض نًـ بي امطػًعف سسػً  ػدمؿ اػم بػس ـ إمتبًبػًت سم تػي كسةػًسم   ٖ
 ٓستمـ امثً م امخ   ـخ بإتمًذ اإلىرالات ام ضًو     ًب  عف سخكى ي خس مـ ام

خند تسػىـ س ػي ام ػ ك ف بةًمتمسػً خعىػم سسػوخم   امسػتمـ امثػً م امسػذكخر  ػأ ي               
ام ذمؾ  أف بًنم سخك ىي خ أف كًاػ  امسسػت دات امتػم ُتسػىـ إم ػي  خس ػً  سػف عس وػي 
خند  كخف بةضمً غ ر بة   مخ سزخر خسف امبد مم م ي ال ُ سأؿ عف ذمؾ امتزخ ر 

تي ػ / ي ال  تة ؽ سف بة  امسةررات نبؿ إست سمً سف ي الل امةس ل ػ بورض ثبخ 
 ٓخامسخك ى ف 
خمػػػ س اػػػم إسػػػتطًعتي امتثبػػػت خامتأكػػػد سػػػف بػػػةتمً سػػػً داسػػػت غ ػػػر ظػػػًيرة                

امتزخ ر مخ امت عب   كسً يػخ امةػًؿ اػم ام ػ ك ف سةػؿ امتػداعم ػ إذ مػـ  ػرد بت ر ػر 
ف م ػػً  س مسػػً كػػًف تزخ ػػره خاضػػةً   سكػػف مىطػػًعف مخ م مبةػػًث امتز  ػػؼ خامتزخ ػػرنسػػـ 

 ٓغ ره سف  ةًد ام ًس ك وي خامةىـ بي 
 

 ٜٜٛٔ ٔ ٖٕػ     مف ظمػخر امطػًعف عىػم سسػرح مةػداث امخانةػ   مػـ  كػف إاّل بتػػًر    ٗ
عىػػم ع ػػدض اإلتوػػًؽ امسة ػػخد ب  ػػي خبػػ ف خامسػػتمـ امثػػً م مسبً ػػرة ا/ىػػرالات  _خب ػػًل

مسػػً سػػًةبم ام ػػ ك ف  خكػػًف ذمػػؾ س ًبػػؿ ا/تةػػًب امستوػػؽ ام ضػػًو   ضػػد امسى ػػم عى 
% سػػف ام  سػػ  ػ ٕعى مػػً اػػم ذمػػؾ اإلتوػػًؽ   خامسبػػرخاًت امتػػم  تةسىمػػً خس ػػداريً 

خامثًبػػت بػػذمؾ اإلتوػػًؽ مف امطػػًعف اسػػتىـ  ام ػػ ك ف  امسػػذكخر ف عىػػم سػػب ؿ  ا/سً ػػ  
ً  ػػد مسػػ ف خمف   ػػد امطػػًعف عى مسػػ ٓخمف ن ستمسػػً ةػػؽ مػػًمص مىسػػتمـ امثػػً م خةػػده 

خخك ػػؿ    عػػف امسػػتمـ امسػػذكخر ب ػػًل عىػػم امتظم ػػر امتػػخك ىم امبػػًدر س ػػي خ  تبػػر 
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دخر امطػػػًعف عىػػػم سىػػػرد تةر ػػػؾ امػػػدعخض امى ًو ػػػ  ضػػػد امسى ػػػم عى مسػػػً سػػػًةبم 
ام ػ ك ف خسبً ػرتمسً عػػف خانةػ  إعطػػًل ام ػ ك ف دخف  ربػ د خامتػػم ت ػدـ ببػػة وتمً 

ً/خراؽ مض اػػم تػػًر   الةػػؽ مػػذمؾ كسػػً يػػخ ثًبػػت بػػ ٜٜٛٔ ٔ ٕ٘م ىػػـ امكتػػًب اػػم 
 ٓاإلتوًؽ 

ػ    مف امطػػًعف ال  ػػأف مػػي بىس ػػع امسراةػػؿ خامخنػػًوع امتػػم سػػب ت اسػػت سي ام ػػ ك ف سػػف  ٘
امستمـ امثً م خالع ن  مػي بًم ػمص امسىمػخؿ امػذض امػتىس تػخن ةم امسى ػم عى مسػً  

ام ػػ ؾ عى مػػً بةػػد ةىػػب امسػػط  بسػػًدة  البػػ   تػػـ  زعػػي بةػػد ذمػػؾ خكتًبػػ  عبػػًرات 
مًب  خم ي مـ  ةرر ب ً ًت يذا امبىب خمـ تكتب بمطػي  ٓببىبي ام خنت الةؽ 

 ٓخمـ  ىر  مةد مف  تمسي بكتًبتي 
 

ػ     مف تظم ػػػر ام ػػػ ك ف مىطػػػًعف خسبً ػػػرتي اإلىػػػرالات ام ضػػػًو   بًسػػػسي ام مبػػػم  ٙ
ؾ البًعتبًره خك    عف امستمـ امثً م ال  ستمىص س ي م ي ضًمع ام امىر س   سع ذم

امسػػػػتمـ مخ م ػػػػي تػػػػدامؿ اػػػػم ارتكًبمػػػػً  خمسػػػػمـ اػػػػم خنخعمسػػػػً بػػػػأض طر ػػػػؽ سػػػػف طػػػػرؽ 
امسسًيس  امى ًو   ت ػ خاه سً كًف امتظم ر إىرال  طب ة ً خسةتًدا   خ ب م امستمـ امثػً م 
) امسظمػػػر ( سسػػػوخال خةػػػده عػػػف سػػػ س  ام ػػػ ك ف خبػػػةتمسً خسػػػتةس   خةػػػده كػػػذمؾ 

 ٓسً سسوخم   تزخ ريسً مخ ةدخث مض ت عب ا م
خامسةػػػػًسم ال ُ سػػػػأؿ عػػػػف ممطػػػػًل سخكىػػػػي خال  تةسػػػػؿ مخزاره خااةًمػػػػي امسمًموػػػػ                

 ٓمى ً خف خمخ كً ت ت طخض عىم ىر س  سةًنب عى مً 
خامسسػػوخم   امى ًو ػػ   مبػػ   خسػػف امسبػػًدض ا/سًسػػ   اػػم امةىػػـ امى ػػًوم ماّل                

بىر رتمػػػً غ ػػػر ىً  مػػػً ػ خامة خبػػػًت  تػػػزخر خازرة خزر ممػػػرض ػ اػػػًمىراوـ  ال تأمػػػذ
 مب   سةضي ػ خةكـ يذا امسبدم    مف اإلىراـ ال  تةسػؿ اإلسػت ًبي اػم امسةًكسػ   
ػػػػػ  خمف امة ػػػػًب ال  تةسػػػػؿ اإلسػػػػت ًب  اػػػػم امت و ػػػػذ خمف اممطػػػػأ ام مبػػػػم يػػػػخ اسػػػػًس 

 ٓامسسوخم   ػ ا   سأؿ اإل سًف إال عف مطوي ام مبم خةده  
 ٜٙٙػ  ٙ٘ٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٘ ٗٔ*    ض 
 ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٙ ٖٓ*    ض 
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ام بػػػ   ٜٜٚٔمسػػ    ٚٙٚٗػ     مف امتخك ػػؿ امبػػًدر مىطػػػًعف سػػف امسػػتمـ امثػػػً م رنػػـ  ٚ
مسبً رة اإلىرالات ام ضًو    بًعتبًره خك   ع ي ػ خامسًبؽ عىم امخانة  ال ةخؿ ب ف 

طػًعف ( بتةر ػػؾ امى ةتػػ ف  سخكىػي ختظم ػػر ام ػ ك ف  سػػًموم امػػذكر إم ػي  خن ًسػػي ) ام
امسبً ػػرت ف بًسػػسي  ضػػد امسػػدعم عى مسػػً ) امسػػدع  ف الف ( ػ / ػػي نػػًـ بتةركمسػػً 
بًسػػسي ام مبػػم ب ػػًل  عىػػم امتظم ػػر  امتػػخك ىم امبػػًدر مػػي سػػف امسػػتمـ امثػػً م خيػػذا 
امتظم ػػر  كوػػم إلثبػػًت ة ػػي كسػػدعم خمػػ س اػػم سبً ػػرة اإلىػػرالات امسػػذكخرة بًسػػسي 

ـ اػم امىر سػ  امتػم ةر كمً بًسـ سخكىي سً  و د ةتسػً بأ ػي سسػًيام مبم بدال سف ت
خ ػػػػػدةض يػػػػػذا اإلةتسػػػػػًؿ ع ػػػػػدا اإلتوػػػػػًؽ امسةػػػػػرراف اػػػػػم  ٓمخ  ػػػػػر ؾ ا مػػػػػً خنةػػػػػت 

خامخاض  بمسً مف ام  ك ف  مىسػتمـ امثػً م خم ػي سسػوخؿ ع مسػً سسػوخم    ٜٜٛٔ ٔ ٛ
ؼ امطػػًعف خيػػخ سػػً   كػػد سػػ س  سخنػػ ٓكًسىػػ  خنػػد تسػػىسمسً امطػػًعف بةًمتمسػػً س ػػي 

خمف امستمـ امثً م يخ امسسوخؿ خةده عف امىر س   إف كً ت نػد خنةػت خاػؽ تبػخ ر 
امسى ػػػم  عى مسػػػً /ف امطػػػًعف تسػػػىـ ام ػػػ ك ف بًمةًمػػػ  امتػػػم كً ػػػً عى مػػػً دخف عىسػػػي 

 ٓبأ مسً ةب ى  معسًؿ اإلةت ًؿ خام بب إف كً ت ند خنةت 
 

بةػػد اكت ػػًؼ امت عػػب  ٜٜٜٔ ٕ ٖٕػ    خكػػًف طب ة ػػً مف  ػػتـ إممػػًل يػػذا امتخك ػػؿ اػػم  ٛ
امػػػػذض ةػػػػدث سػػػػف امسػػػػتمـ امثػػػػً م مخ غ ػػػػره إذ السةػػػػؿ إلسػػػػتسرار امطػػػػًعف  اػػػػم مدال 
ا/عسًؿ امتم   طت بي كخك ؿ عف امستمـ امثً م إزال يذه ا/اةًؿ امتم ت طخض عىم 
 ػػبم  امىر سػػػ  /ف ذمػػػؾ سسػػً  ت ػػػًام سػػػع طب ةػػي عسىػػػي كسةػػػًسم   د ػػي بكػػػؿ  ػػػرؼ 

  ط بػػػ  دخف مف  تػػػد م إمػػػم ةػػػد إرتكػػػًب امىػػػراوـ بػػػًمتخاط  سػػػع خاسً ػػػي خ تستػػػع بسػػػسة
 ٓسخكىي 

            
خال  سكػػف بةػػًؿ اإلسػػتدالؿ سػػف خانةػػ  خىػػخد امخكًمػػ  امسػػذكخرة خسػػر ً مً خنػػت                 

مف امطػػػًعف  مسػػػمـ اػػػم  ٜٜٜٔةػػػدخث امخانةػػػ  ثػػػـ إممًومػػػً  بةػػػد  إكت ػػػًامً اػػػم ابرا ػػػر سػػػ   
ا مً مخ م ي كًف عىم عىـ  بمً ػ بؿ عىم ام   ض سف ذمؾ اإف ثبػخت إرتكًب امىر س  خ ًرؾ 

امخكًمػػ  نبػػؿ امخانةػػ  بوتػػرة  م سػػت نبػػ رة ثػػـ إممًومػػً بةػػد اكت ػػًامً   كػػد سػػ س    ػػ  امطػػًعف  
خبأ ػي  مػـ   بػػؿ اسػتسراريً خسخابػى  بػػوتي كخك ػؿ  عػػف امسػتمـ امثػً م بةػػد مف  ػًب تبػػراًتي 
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سػخاطف ام ػبمًت  خامظ ػخف خا ػً مت ًم ػد امسم ػي امتػم   ػرؼ  ػبم  امىر سػ  ػ خةتػم  بتةػد عػف 
 ٓبسسًرستمً خخاؽ مبخممً خخاىبًتمً ا/دب   خامسم     

             
خسف كؿ ذمؾ  تب ف مف امسةكس  استمىبت سسًيس  امطًعف ام ارتكػًب                    

يػذه ام ت ىػ  خال تتوػؽ سةمػً ػ  امىر س  امسس ده إم ي سع امستمـ امثً م سف س دسًت ال ت دض إمم
/ف سخنؼ امطًعف   ام كًا امسراةؿ امتم سػرت بػي س ػذ مةظػ   اتوًنػي سػع ذمػؾ امسػتمـ عىػم 
سبً رة ا/عسًؿ ام ضًو     امتم خكىي بإىراومً خامس ر ا مً  كًف ال  تةدض ام  ًـ بخاىبي طب ً  

 ٓ/بخؿ سسًرس  سم تي كسةًـ 
 

ىً بػػػي كًاػػػ  خاىبػػػًت امة طػػػ  خامةػػػذر امتػػػم  بػػػذممً امسةػػػًسم خنػػػد بػػػذؿ سػػػف                  
امةر ص خاؽ مبخؿ سم تي خةرر سع سخكىي  اتوًن ت ف مخضػ  بمسػً  كًاػ  ا/سػخر خامة ًبػر 
 ٓامتم تثبت ةسف   تي خبوتمـ ام سسًرس  تىؾ ا/عسًؿ امتم نًـ بمً ضد امسى م عى مسً 

 
 م ( يػػػػذا اإلتوػػػػًؽ مخ   وػػػػم سسػػػػوخم تي عػػػػف خمػػػػـ   كػػػػر سخكىػػػػي ) امسػػػػتمـ امثػػػػً                

امسػ د ف ) ام ػ ك ف ( امبػًدر ف بًسػسي خمػـ  ىةػد تخن ةػي عىػم اإلتوػًن ت ف امسػذكخر مخ    وػم 
 ٓىد تمسً خبةتمسً 

 
اتىًيػػً غ ػػر بػػة   خذيبػػت امسةسكسػػ  سػػذيبً  مًطوػػً  خاتىمػػت اػػم إعت ًديػػً                 
امى ًو ت ف ضػد امسى ػم عى مسػً  امسػذكخر ف ب وسػي  مف امطًعف بً ر امدعخ  فع دسً اعت دت 

ال ببػوتي خكػػ    عػف امسػػتمـ امثػػً م م ػي سسػػًيـ سػػع ا/م ػر اػػم امىر سػػ  امتػم ارتكبمػػً خضػػًمع 
سةي ام   ًطي اإلىراسم امس ثـ     س ذ امت س تخنع كؿ سف امسى م عى مسً خا تمًل  بت ػد ـ 

نًس  امدعخض امى ًو   ضديس سػع مف امطػًعف مػـ  تبػؿ بًمخانةػ  إاّل بةػد  ًٓ ام  ك ف  مىب ؾ خاه
تظم ر ام  ك ف  إم ي سف امستمـ امسػذكخر عىػم مثػر سػً تبػ ف سػف إ مسػً ال   ًبىمسػً ربػ د نػًوـ 
تظم ػػرا تخك ى ػػً م تسػػ م مػػي سبً ػػرة اإلىػػرالات ام ً خ  ػػ   ضػػد امسػػًةب ف امسسػػوخم  ف  عػػف تىػػؾ 

م خامسضػرخر سػف يػذه ا/اةػًؿ امس ثسػ  تتػ   عػف امسػتمـ امثػً نة    ػ خ/ف بوتي كسةػًسم امخا
مػػي  اإلتبػػًؿ بػػي ختظم ػػر ام ػػ ك ف إم ػػي خاإلتوػػًؽ سةػػي عىػػم سبً ػػرة اإلىػػرالات ام ً خ  ػػ  ضػػد 
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خسػف امطب ةػم مف  ػتـ اإلتوػًؽ بػ ف امسػتمـ امثػً م خامطػًعف اػم ام ػـخ امتػًمم  ٓامسى م عى مسً 
ةد مف ماًد امب ػؾ امسػذكخر بةػدـ خىػخد مت د ـ ام  ك ف مىب ؾ خثبخت عدـ خىخد رب د ممسً    ب

 ٓرب د ممسً  
 

خند ىرت امخنًوع امتػم سػرت بًمطػًعف اػم ظػرخؼ عًد ػ  خبً ػر ىس ػع اإلىػرالات           
امتم نًـ بمً عىم  ةخ سأمخؼ ال  ىًام امس ر امةًدض خسً  ىرض عى ي امتةًسػؿ بػ ف امسةػًسم 

 ٓخسخكىي 
 

ذا كػػػػػًف امطػػػػػًعف نػػػػػد بً ػػػػػر اإلىػػػػػر         الات ب وسػػػػػي خب مبػػػػػي بًعتبػػػػػًره امسظمػػػػػر إم ػػػػػي        خاه
خخك ؿ عف امستمـ امثً م اإف ذمؾ ال  م ر سف ا/سر  ػ وً  خال  و ػد ةتسػً بأ ػي عىػـ بسػً نػًـ بػي 
امسػػػتمـ امثػػػً م سػػػف ماةػػػًؿ س ثسػػػ  مخ  م ػػػي  ػػػر ؾ سةػػػي اػػػم ارتكًبمػػػً مخ م ػػػي سػػػًيـ سةػػػي خسػػػع 

عىم ام  ك ف  امسذكخر ف عىػم  ةػخ سػً ام مص امسىمخؿ ام امت س تخن ع امسى م عى مسً 
خرد بت ر ػػر  نسػػـ مبةػػًث امتز  ػػؼ خامتزخ ػػر /ف تظم ػػر ام ػػ ك ف إم ػػي خراػػع امػػدعخ  ف  بًسػػسي 
 ام مبم ال ببػوتي خك ػؿ عػف امسػتمـ امثػً م ال  ػ دض إمػم يػذا امسة ػم خال رتػب تىػؾ ام ت ىػ 

ً م (   سخكىػػ  نًوسػػ  ختظػػؿ بػػوتي كخك ػػؿ عػػف ) امسػػتمـ امثػػٓخاػػؽ س تضػػ ًت امة ػػؿ خامس طػػؽ 
 ٓ ةكسمً  ع دض اإلتوًؽ امسة خد ب  مسً 

 

بةػػد إكت ػػًؼ  ٜٜٚٔعػػًـ  مسػػً إممػػًل امتخك ػػؿ امبػػًدر إم ػػي سػػف امسػػتمـ امثػػً م س ػػذ          
/ف ثبػخت بػو  امخكًمػ   ٓا   ستمىص س ي س ًركتي ام امىر س  سع امستمـ امسذكخر  امخانع

رالات ام ضػًو   سػًمو  امػذكر خاسػتطًعتي سبً ػرتمً  بًسػـ عف امستمـ امثً م مث ًل سبً ػرة اإلىػ
ً  م ػي  سخكىي ثـ راع امدعخ  ف امسبً رت ف  ضد امسى م عى مسػً  بًسػسي ام مبػم ال ة ػم ةتسػ

 ٓ ر ؾ سع امستمـ امثً م ام ىرسي 
خمخ كًف  ا/سر كذمؾ مسً ةدد اإلتوًؽ ب  ي خب ف ذمؾ امستمـ  خامذض ىًلت                  

ه دامػػي بخضػػخح عىػػم م ػػي  تةسػػؿ امسسػػوخم   كًسىػػ  عػػف ام ػػ ك ف امسػػذكخر ف  خمف امطػػًعف ب ػػخد
د مػػ س إاّل سىػػرد خك ػػؿ ع ػػي مسبً ػػرة اإلىػػرالات ام ضػػًو    ضػػد امسى ػػم عى مسػػً  ػ خعى ػػي ر 

تىؾ اإلىػرالات  عػف تةبػ ؿ ن ستمػً س مسػً خمف ة خنػي نبىػي ال تةػدخ  ام  ك ف إم ي إذا مـ تسػور 
 ٓسبًر وي متةًبي كسةًسم خ 
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خند ممطأ امةكـ امسطةخف ا ي إذ مغوؿ كى   ذمؾ اإلتوًؽ امس ػدـ سػف امطػًعف ضػسف          
ً  ػ خذيبػت امسةكسػ  إمػم مف امطػًعف مػـ  توػؽ  ةًاظ  سست داتي خامذض مـ تةػره امسةكسػ  ايتسًسػ

ً/خراؽ بسػػً عىػػم مػػ ؼ امثًبػػت بػػ ٓسػػع امسػػتمـ امثػػً م عىػػم ثسػػ  متةػػًب س ًبػػؿ يػػذه ا/عسػػًؿ 
اػػػػػػم اإلسػػػػػػ ًد خ بطىػػػػػػي مف اإلتوػػػػػػًؽ امسة ػػػػػػخد بػػػػػػ ف امطػػػػػػرا ف خامسػػػػػػ رخ  بػػػػػػـ امةكػػػػػػـ بًممطػػػػػػأ 

 ٓسً  ستة ي امطًعف سف اتةًب خسبرخاًت  اة خرد بر  ٜٜٛٔ ٔ ٖٕ
 

ختكػػخف امسةكسػػػ  بػػذمؾ نػػػد  كخ ػػػت ع  ػػدتمً اػػػم امػػدعخض ب ػػػًل  عىػػػم اسػػس مًطوػػػ  خامػػػـ      
 ٓم ت ى  امتم ا تمم  إم مً امةكـ  مًط  مىخنًوع  امسطرخة  عى مً  سسً مدض إمم اسًد ا

  
كسً   بػ  ذمػؾ اممطػأ عػف مف امسةكسػ  مػـ تةػط بًمػدعخض إةًطػ  تًسػ  خمػـ تىػـ بًمخنػًوع       

امسطرخة  عى مً خال بًمسست دات امس دس  سػف امطػًعف إمسًسػً  كػًس    م ػ  ممػً اموربػ  مىوبػؿ 
 ٓا مً عف ببر  ًسؿ خبب رة تًس  خسكتسى  

 
خف امةكػـ امسطةػخف ا ػي اػخؽ اسػػًده خاسػتدالمي  خنبػخر تسػب بي خنػد تػردض اػػم خبػذمؾ  كػ     

 ٓع ب اممطأ ام اإلس ًد خمًمؼ امثًبت بً/خراؽ بسً  ة بي خ خىب   ضي 
 

 *  خاست ر نضًل ام  ض عىم ذمؾ خنضم بأف : ػ
راؽ مخ "  بأف امةكـ  كخف سة بً  إذا است د ام نضًوي عىم خانة  ال مسػًس ممػً بػً/خ          

 تمًمؼ    امثًبت بمً / ي ب م عىم اسًس اًسد  " 
 ؽ  ٗ٘مس    ٖٕٗٚػ طةف  ٚٚٙػ  ٕٓٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ ٘ ٙٔ*    ض 
 ٜٛٔػ  ٗٗػ   ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٕ ٙ*    ض 

 

 *  كسً نضت سةكس  ام  ض بأ ي  : 
  إمػم "   سف ام ـز اػم مبػخؿ اإلسػتدالؿ مف تكػخف امس ػدسًت امتػم  سػخنمً امةكػـ س د ػ     

ال كػًف  ام تًوج  امتم إ تمم إم مً ام س طؽ سًو  خاستدالؿ سػى ـ دخف تةسػؼ اػم اإلسػت تًج خاه
 "  ٓامةكـ سة بً   خاىب ام  ض 

 ؽ ٕ٘مس    ٖٕٕٗػ طةف  ٚٗٛػ  ٗٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٔٔ ٗ*   ض 
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"  خاف  مسػػبًب امةكػػـ تةتبػػر س ػػخبي بًموسػػًد اػػم اإلسػػتدالؿ إذا ا طػػخت عىػػم ع ػػب  سػػس     
 س  اإلسػت بًط خ تة ػؽ ذمػؾ إذا اسػت دت امسةكسػ  اػم انت ًعمػً إمػم مدمػ  غ ػر بػًمة  سػف  س

ام ًة ػػ  امسخضػػخع   مإلنت ػػًع بمػػً مخ إمػػم عػػدـ امػػـ امخانةػػ  امتػػم تثبػػت مػػد مً مخ خنػػخع ت ػػًنض 
ب ف يذه امة ًبر كسً ام ةًم  عدـ امىزـخ امس ط ػم مى ت ىػ  امتػم ا تمػت إم مػً امسةكسػ  ب ػًل 

 امة ًبر امتم ثبتت مد مً  "  عىم تىؾ
 ؽٗٗمس     ٕٕ٘ٚطةف  ٜٔٛٔ ٙ ٔٔ*    ض 

 ٖٕٔػ ص  ٜٓٛٔ*  ام  ض امى ًوم مىدكتخر  اتةم سرخر طبة  
 

 ٓثً  ً  :  نبخر  مر ام امتسب ب  خام ؿ بةؽ امداًع 
ا ػػػد نػػػًـ داػػػًع امطػػػًعف مسػػػًـ سةكسػػػ  امسخضػػػخع بػػػدرىت مً عىػػػم ع ًبػػػر ىخير ػػػ            
  ىم : ػ س دايً سً 

ػ     مف امسػػتمـ امثػػً م خيػػخ امسسػػتو د اػػم ام ػػ ك ف  سخضػػخع ام ةػػم بػػًمتزخ ر ػ خامطػػًعف  ٔ
سةػػض خك ػػؿ ع ػػي  خكىػػي امسػػتمـ امسػػذكخر اػػم إتمػػًذ اإلىػػرالات ام ضػػًو   ب ػػأ مسً خظمػػر مػػي 
ام  ك ف  تظم را تخك ى ً متسم ؿ  امس ر ام تىؾ  اإلىرالات بس تضم ع دض اإلتوًؽ امسػرا  ف 

خراؽ ػ ختضس ً براة  خخاؽ امة خاف امثًبت ببدر كؿ س مسً  "  ع د إتوًؽ سع سخكػؿ  "  بً/
ٓ 

خمف امطػػػرؼ  امثػػػً م ) امسػػػتمـ امثػػػً م (  ػػػدا ف سػػػًةب كػػػؿ  ػػػ ؾ سػػػف ام ػػػ ك ف               
بػػًمسبى  امسةػػرر بػػي  ذمػػؾ ام ػػ ؾ خم ػػي م ػػًط بػػًمطرؼ ا/خؿ ) امطػػًعف ( مف   ػػـخ براػػع دعػػخض 

مةػدـ خىػخد ةسػًب مىسػًةب ختضػسف اإلتوػًؽ  س ػدار متةػًب امخك ػؿ  خة ػي  بةد راػض ام ػ ؾ
مزاسي برد ام  ك ف  إم ي ع د عدـ امبرؼ   ٓام ت ًضم سبرخاًت سف سخكىي خاه

 
ػ   م ي ال ى ػًح عىػم امطػًعف إذا سػً بً ػر تىػؾ اإلىػرالات ام ضػًو   ضػد امسى ػم عى مسػً  ٕ

 ٓسًةبم ام  ك ف بًسسي ام مبم 
ذ  سػػػتخض ا/سػػػر مف   ػػػ ـ امػػػدعخ  ف امسبً ػػػرت ف ضػػػديسً سػػػخال كسظمػػػر إم ػػػي مخ إ             

ام بػػ  امسػػًبؽ  عىػػم امخانةػػ  ػ  ٜٚمسػػ    ٚٙٚٗكخك ػػؿ  عػػف امسسػػتو د بس تضػػم امتخك ػػؿ رنػػـ 
سًداـ امثًبت  مف ع د امخكًم  خاإلتوًؽ امسة خد ب  ي خب ف امستمـ امثً م يخ امذض  ةكـ امة ن  
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ت ػ /ف ع ن امخكًمػػ  ت  ػػأف بػػ ف امسخكػػؿ خامخك ػػؿ خ ةكسمػػً  ٜٜٛٔ ٔ ٖٕب  مسػػً خامسػػ رخ  
ع د امخكًم  ختسرض عى مسً مةكًسي خ ىـز كؿ س مسً بسػً خرد بػي سػف امتزاسػًت خ سػتةؽ سًىػًل 

 ٓبب خده سف ة خؽ 
مسػػػً امسػػػدعم عى مسػػػً ) امسػػػدع  ف الف (  خامػػػذض بً ػػػر ضػػػديسً اإلىػػػرالات                 
اػ   ػأف ممسػً بمػذا اإلتوػًؽ امسة ػخد بػ ف امسسػتو د اػم ام ػ ك ف  ) امسػتمـ     ام ضػًو         

 ٓامثً م ( خخك ىي امستمـ ا/خؿ ) امطًعف ( 
 
ػ    مف امسى ػػم عى مسػػً  سػػتط ةًف امطةػػف بػػًمتزخ ر عىػػم ام ػػ ك ف  امسػػذكخر ف خامػػت س  ٖ

و   ضػػديسً  يػػخ تخن ةمسػػً عىػػم ام ػػ ك ف  سػػخال كػػًف سبً ػػر كػػًف سبً ػػر اإلىػػرالات ام ضػػً
امطػػػًعف ببػػػوتي ام مبػػػػ    مخ ببػػػوتي خك ػػػؿ عػػػػف امسػػػتمـ امثػػػً م ) امسسػػػػتو د اػػػم ام ػػػػ ك ف  

 ٓامسذكخر ف (  
 
ػ    م ػي ال سبػىة  خال غػرض خال غً ػ  مىطػًعف اػم امسىًدمػ  مخ امرغبػ  اػم امتة  ػؽ اػم  ٗ

اه سػً  مػص ة   ػ  ةػًؿ ام ػ ك ف  خيػؿ يسػً بػة ةًف مـ سػزخراف ػ إذ ال ة  ػي يػذا ا/سػر ػ خ 
امستمـ امثً م خةده / ي سةض خك ؿ ع ي سخال بس تضػم امتظم ػر امتخك ىىػًمم ر  ًنػؿ مىسىك ػ   

 ٓ   ٜٜٛٔ ٔ ٖٕػ مـ  بة دض اإلتوًؽ امس رم ف  
 
ػ    خمف امطًعف س  طع امبى  كذمؾ  بتةر ر خاه  ًل ام  ك ف  خسً  دع ي امسى ػم عى مسػً  ٘

 ٓبأف سىمخال   ند امتىس تخنة مسً 
 
ػ    مف عىـ امطًعف بتزخ ر ام  ك ف مسر سستة ؿ  خغ ػر ستبػخر ػ امػخ رىػؿ نػً خف خسػف  ٙ

غ ر امس بخؿ ع    مف   ىًزؼ خ ةرض  وسي مىسمًطر خ  بؿ تظم ر ام  ك ف  إم ي سع عىسػي 
 ٓبًمتزخ ر خيخ  ةىـ سىوً  مف  ة     ا/سر البد مف  تك ؼ 

امتػػخك ىم خسبً ػػرة امػػدعخ  ف  بًسػػسي ام مبػػم  خعىػػم ذمػػؾ اػػإف نبخمػػي امتظم ػػر              
خا توػػػًل عىسػػػي بػػػًمتزخ ر ال عىػػػم سػػػخل   تػػػي كسػػػً ذيبػػػت إمػػػم ذمػػػؾ  ٓدم ػػػؿ عىػػػم ةسػػػف    تػػػي 

 ٓامسةكس  مطأ خعىم  ةخ   خبي امتةسؼ ام اإلست تًج كسً سىؼ امب ًف 



-337- 

 

بػػػؿ  خمػػػـ تةبػػػأ امسةكسػػػ  بمػػػذا امػػػداًع خمػػػـ تةبػػػىي اػػػم سػػػدخ ًت امةكػػػـ امطةػػػ ف              
مس طتي ام ىسىتي ختوب ىي  خاست دت ام ذمؾ امةكػـ إمػم  تػًوج دخف س ػدسًت تبرريػً ختػ دض 
إم مً ام تسىسؿ  س ط م سًو  ت ػ  بؿ مري ت امخنًوع امسطرخة  عى مً خاست بطت س مػً سػً ال 

خااترضػت مف امطػًعف عػًمـ بػًمتزخ ر نًبػدا اإلسػمًـ اػم امىر سػ  امتػم خنةػت ػ  ٓت دض إم ي 
  ٓػ سف امستمـ امثً م خةده  إف كً ت

خمىبػػػػت إمػػػػم ذمػػػػؾ مسىػػػػرد نبخمػػػػي تظم ػػػػر ام ػػػػ ك ف إم ػػػػي خسبً ػػػػرتي امػػػػدعخ  ف               
امسذكخرت ف بًسسي ام مبم ال بًعتبًره خك ؿ عف امستمـ امثً م رغـ خىػخد تخك ػؿ سػًبؽ ع ػي 

بػخت ا ػتراكي اػم ثػـ إممػًل يػذا امتخك ػؿ  بةػد اكت ػًؼ امخانةػ  ػ خكىمػً س ػدسًت ال تػ دض إمػم ث
امتزخ ر مخ سسػًيستي اػم مػداع امسى ػم عى مسػً  خمػـ تضػسف امسةكسػ  ةكسمػً  سػً  و ػد ثبػخت 

خمنًسػػػت نضػػػًليً عىػػػم  ٓعىػػػـ امطػػػًعف بخانةػػػ  امتزخ ػػػر خامػػػت س امتػػػخن ة ف سػػػًموم امػػػذكر 
ااتراضػػػػًت خيس ػػػػ  تىػػػػًام امس طػػػػؽ خامسػػػػأمخؼ خسػػػػًىرض عى ػػػػي امةسػػػػؿ بػػػػ ف امسةػػػػًسم خسخكىػػػػي  

 ٓمد مةد بأ ي ام مص امس خؿ بأ ي ةبؿ مىس    عىم تخن ع امسدع  ف مًب  خمـ   
كسػً مػػـ  ػذكر مةػػد مف امطػًعف كػػًف مػي دخر اػػم ابػط ًع ام ػػ ك ف امسػػذكخر ف                 

 ٓبة دض اإلتوًؽ سًموم امذكر 
خمخ مف امطًعف ند مسمـ ام امىر س  مخ  ًرؾ ا مً مسً كً ت ي ًؾ ةًى  إذف               

م تةر ػػر ع ػػدض اإلتوػػًؽ امس ػػًر إم مسػػً خةربػػي عىػػم امػػ ص ا مسػػً عىػػم سسػػوخم   امسػػتمـ إمػػ
امثػػً م ع مسػػً       خم ػػي مػػ س إال سىػػرد خك ػػؿ ع ػػي مسبً ػػرة اإلىػػرالات ام ضػػًو     ًبػػ  ع ػػي 

 ٓخعىم سسوخم تي 
 

م مسػً كسً مف امستمـ امثػً م سًكػًف م  بػؿ امتخن ػع عىػم ع ػدض اإلتوػًؽ امس ػًر إ               
مف  ٓخامسةػػػرر ف ب  مسػػػً سػػػًداـ امطػػػًعف ضػػػًمع سةػػػي اػػػم امىر سػػػ  خسسػػػًيـ سةػػػي اػػػم خنخعمػػػً 

ام ػػػر ؾ اػػػم امىر سػػػ     ال  تطػػػخع إلمػػػ ل سسػػػوخم    ػػػر كي خ ةػػػرر عىػػػم  وسػػػي إنػػػرارا بػػػأف 
 ٓام  ك ف مي خم ي سسوخؿ ع مسً   خمف امطًعف سىـز برديسً  إم ي إذا مـ  تـ تةب ؿ ن ستمسً 

ف مـ  سىـ م ً  س مسً مىطًعف إال عىم سػب ؿ  ا/سً ػي مةػ ف اإل تمػًل سػف اإلىػرالات خاإلنرار بأ
 ٓام ضًو   
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يػػػذا إمػػػم مف امسػػػدعم عى مسػػػً ) امسػػػدع  ف الف ( مػػػـ  ىػػػر  م مسػػػً عىػػػم إسػػػ ًد               
اإلتمػػًـ مىطػػًعف خممػػذا اػػإف ام ػػخؿ بسسػػًلمتي  كػػخف سىػػرد ااتػػراض ظ ػػم السػػ د مػػي بػػً/خراؽ خال 

 ٓف مف  ستمىص س مً ػ خكذمؾ امةًؿ بًم سب  متةر ًت ام رط    سك
 
ػ   كسػػػً مخضػػػع امػػػداًع عػػػف امطػػػًعف بداًعػػػي امسسػػػطخر امس ػػػدـ بسذكرتػػػي امس دسػػػي مث ػػػًل   ٚ

امسةًكسػػ  مسػػًـ سةكسػػ  ثػػً م درىػػ  مف امطػػًعف مػػـ   ػػـ بػػأض دخر  ر ػػ  مى ػػخؿ  بسسػػًيستي اػػم 
خبػػذمؾ ا توػػت رابطػػ  امسػػبب    بػػ ف   ػػًطي  ٓامىر سػػ  خم مػػً خنةػػت ب ػػًل  عىػػم تىػػؾ امسسػػًيس  

امبػًدر س ػي بةسػف   ػي خدخف نبػد ى ػًوم سػ ثـ خبػ ف تىػؾ امىر سػ  ػ بوػرض ثبػخت خنخعمػً ػ 
خاإل تراؾ ام امىراوـ   رطي خىخد ع ن  سػبب   بػ ف   ػًط ام ػر ؾ خامىر سػ   خ ػص ام ػًرع 

 تةػ ف مف   كػخف س د ػً  ع خبػًت     بػأف اإل ػتراؾ ٓٗبػراة  عىػم ذمػؾ ب خمػي اػم امسػًدة   
 ٓإمم خنخع امىر س  خمف ت ع ب ًل  عى ي 

 
خعىم امسةكس  مف تخض  اػم ةكسمػً رابطػ  امسػبب   بػ ف   ػًط ام ػر ؾ خخنػخع               

اّل كًف ةكسمً سة بً  م بخره   ٓامىر س      خاه
 

 خنضت سةكس  ام  ض مف  : ػ
ف تكػػخف سػػػًب   عىػػم انتػػػراؼ امىر سػػػ   مخ "  ا/اةػػًؿ امسكخ ػػػ  مىر سػػ  اإل ػػػتراؾ  ىػػػب م     

ع خبػًت متة  ػؽ اإل ػتراؾ مف ت ػع امىر سػ  ب ػًل عى ػي  ػ  ٓٗسةًبػره ممػً ػ خت ػترط امسػًدة   
 ٓخمف  كخف خنخع امىر س  ثسرة ممذا اإل تراؾ  "   

 ٜٔ٘ػ  ٕٔٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٗ ٕٛ*    ض 
 ٜٓٔػ  ٕٓ٘ػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ ٙ ٕٙ*    ض 
 ؽ ٚٔ   ٖٖٛٔطةف  ػ ٜٚٗٔ ٓٔ ٚ*    ض 

 
 *  خنضت سةكس   ام  ض كذمؾ بأف :

ف كػػػًف  ػػػتـ غًمبػػػً  دخف سظػػػًير مًرى ػػػ  مخ معسػػػًؿ سًد ػػػ         "  اإل ػػػتراؾ اػػػم امتزخ ػػػر خاه
سةسخسػػػي  سكػػػف اإلسػػػتدالؿ بمػػػً عى ػػػي إال م ػػػي  تةػػػ ف مثبختػػػي مف تكػػػخف امسةكسػػػ  نػػػد اعت ػػػدت 
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يػً سػًومً تبػرره امخنػًوع امتػم مثبتمػً ةبخمي سف ظرخؼ امدعخض خس بسػًتمً طًمسػً كػًف اعت ًد
اػػإذا مىػػت سدخ ًتػػي سػػف ب ػػًف امظػػرخؼ  خامس بسػػًت امتػػم تظػػًير اإلعت ػػًد بً ػػتراؾ  ٓامةكػػـ 

امطػػًعف اػػم امتزخ راػػم ا/خراؽ خاكتوػػم اػػم ذمػػؾ بةبػػًرات سىسىػػ  خسىمىػػ  ال بػػ ف س مػػً ة   ػػ  
ة ػؽ اممػػرض  امػػذض س بػخد امةكػػـ اػم  ػػأف امخانػػع امسةػرخض امػػذض يػػخ سػدار ا/ةكػػًـ ػ ال 

 نبده ام ًرع سف تسب بمً سف امخضخح خامب ًف اإ ي  كخف نًبرا بسً  خىب   ضي  " 
 ؽ ٕ٘مس    ٕٓٛ٘ػ  طةف  ٖٔٚػ  ٘ٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٖ ٙٔ*    ض 
 ٛٚٚػ  ٖ٘ٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ ٙ ٘ٔ*    ض 
  ٜٔٙػ  ٕٕٔػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٓٔ ٕٙ*    ض 

 
 ٓثًمثً  : نبخر  مر ام امتسب ب  

ا د تسسؾ امداًع عف امطًعف كذمؾ بً ةداـ ام بد امى ًوم مد ي خم ي مـ  كف  ةىـ مف         
ام  ك ف امسسػىس ف إم ػي سػف امسػدعم عى مسػً ) امسػدع  ف الف ( سػزخراف خمف تخن ػع كػؿ س مسػً 

كسػً يػخ ثًبػت بت ر ػر  ٓعى ي سمتىس بةد خضػع سػط  البػؽ عى ػي ثػـ سػ  ب ً ًتػي بةػد ذمػؾ 
متز  ؼ  خامتزخ ػر امسراػؽ خمضػًؼ امػداًع  ػ بسػذكرة داًعػي ػ م ػي كػًف ةسػف ام  ػ  نسـ مبةًث ا

بسً   وم ع ي ام بد امى ًوم ام ـز تػخااره مسسػًلمتي عػف ىر سػ  ام بػب امسسػ ده إم ػي خكػذمؾ 
 ٓا ةداـ نبد امتدامؿ مد ي ام تىؾ امىر س  سع امستمـ امثً م 

             
ا  امداًع بًمتةب ؿ مخ امرد خا تمػت إمػم ثبػخت سسػًلمتي عػف خمـ تةرض امسةكس  ممذ        

تىػػؾ امىر سػػ  دخف مف تتبػػدض مداًعػػي امسػػًمؼ امػػذكر رغػػـ مف امخانػػع  ظػػًيره خ سػػً ده مًبػػ  
خم ػػي ال سبػػىة  مػػي اػػم ارتكػػًب ذمػػؾ امتزخ ػػر  ػ إف كػػًف نػػد ةػػدث ػ /ف اموًوػػده خامسبػػىة  

ذا مػػـ سة  ػي مىسػػتمـ امثػً م خةػػده امػػذض  سػتةؽ ن سػػي ام ػ  ك ف امسػػذكخر ف اػػم ةًمػ  سػػداديسً خاه
تسدد  ام  س   تة ف عى ي إعًدتمسً إم ي خاؽ سً ىًل بب خد اإلتوًن ف سًموم امذكر خبذمؾ تكػخف 
امسةكس  ند ااترضت ةدخث امتزخ ر خركف ام بد امى ػًوم مػدض امطػًعف خعىسػي بػي خيػخ اسػر 

 سػ  امتزخ ػر ػ خ تةػ ف ثبػخت يػذا سةظػخر عى مػً ااتراضػي ػ /ف ام بػد امى ػًوم سػف مركػًف ىر 
 ٓامركف ام ىً ب امطًعف خع د استةسًمي ام  ك ف امسزخر ف ثبختً اةى ً ال ااتراض ً 
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خام ػػػػػخؿ بم ػػػػػر ذمػػػػػؾ سة ػػػػػًه ااتػػػػػراض ثبػػػػػخت ذمػػػػػؾ امػػػػػركف ب ػػػػػًل عىػػػػػم نر  ػػػػػ  نً خ  ػػػػػ           
 ٓم  أيًام ًرع خيخ مسر غ ر بة   خال س د مي سف ام ً خف  

 
كسً مف ايسًؿ امطًعف ام ت بم امة     خاإلةًطػ  بػًمظرخؼ امػذض ةػرر ا مػً كػؿ          

سػػف ام ػػ ك ف ػ بوػػرض ثبػػخت يػػذا اإليسػػًؿ خيػػخ اسػػر الدم ػػؿ عى ػػي  ػ ال كوػػم مثبػػخت ام بػػد 
 ٓامى ًوم مد ي 

 
يذا إمم مف امتزاسي بت بم ة     ام  ك ف  م س خاىبً سى م عىم عًت ػي ت امػخ مػ س         
إستمبًرات ت خ/ف امسةًسم  ةبؿ عىم امسسػت دات امس دسػ  إم ػي سػف عس وػي خسخكى ػي  ىمًز

عىم سسوخم تمـ ام مب   خال  تدمؿ ام بةث يذه امسست دات خال  ت بم بةتمً بؿ   ػدسمً 
 ٓإمم امسةكس  بةًمتمً 

 
 ف خ  ػػع سسػػوخم   تزخ ريػػً عىػػم ابػػةًبمً خسػػف سػػىسمً إم ػػي ػ  خنػػد ممػػذ امطػػًعف دم ىػػ        

كتػػًب  ف       عىػػم امسػػتمـ امثػػً م  و ػػد كػػؿ س مسػػً  سسػػوخم تي امكًسىػػي عػػف ام ػػ ك ف امسػػذكخر ف 
خاؽ سًىًل بة دض اإلتوًؽ  امس دس ف س ي خامسخنع عى مسً سف امستمـ امثً م خبًمتًمم اػ  سةػؿ 
مسسػػػًلمتي إذا سػػػً تبػػػ ف بةػػػد ذمػػػؾ خاػػػم خنػػػت الةػػػؽ م مسػػػً سػػػزخراف خمف تخن ػػػع امسى ػػػم عى مسػػػً 

 ٓتىس س مسً بطر ؽ امسبًغتي خبً تةًؿ بو  كًذب  مم
 

 *  خنضت سةكس  ام  ض بأف : 
"  سىرد امتسسؾ بًمخرن  امسزخرة ال كوم ام ثبخت عىػـ امسػتمـ بػًمتزخ ر سػً داـ امةكػـ         

 ٓمـ   ـ امدم ؿ عىم ا ي يخ امذض نًرؼ امتزخ ر ب وسي  " 
 ؽ  ٙ٘مس   ٕٗٚٔ ػ طةف  ٘ٗٗػ  ٜٔػ  ٖٚػ س   ٜٙٛٔ ٗ ٔ*    ض 
 ؽ ٔٗمس    ٙٚٚػ طةف رنـ  ٖٙٙػ  ٖ٘ٔػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ ٔٔ ٛ*    ض 
 ؽ  ٚٗمس    ٖٚٔٔػ طةف  ٜٛٚٔ ٖ ٙ*    ض 
 ٖٓٔٔػ  ٖٕٙػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٔٔ ٕٓ*    ض 
 ٖٖٔػ  ٕٙػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٕ ٖ*    ض 
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رىتػي ال  ػ مض بػي "   خاف اإليسًؿ ام تةرض امة     اػم امخرنػ  امسػزخرة سمسػً بىمػت د      

 ركف ام بد امى ًوم ام ىر س  امتزخ ر  "
  ٔٗٙػ  ٕٗٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ ٓٔ ٔ*    ض 
 ؽ ٓٗمس    ٘ٛٔػ طةف  ٘ٔٔٔػ  ٕٓٚػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ ٔٔ ٕٕ*    ض 

      
"  خاف امداع بةدـ امةىـ  خىب عىم امسةكس  مف تخرد ام ةكسمً سً تثبػت تػخااره اةى ػً        

ػ  خمف ام ػخؿ بم ػػر ذمػؾ سة ػػًه إ  ػًل نر  ػػ  نً خ  ػ  سب ًيػػً ااتػراض امةىػػـ خيػػخ ال ااتراضػ ً    
سًال  سكف انػراره نً خ ػً   خ ىػب مف  كػخف ثبػخت ام بػد امى ػًوم اػم امىػراوـ امةسد ػ  اةى ػً  ال 

 ٓإاتراض ً  "
ػ نًعدة رنػـ  ٗؽ ػ سخسخع  ام رب  م ػ ج ٔٙمس    ٕٖٕ٘ػ طةف رنـ  ٖٜٜٔ ٕ ٔ*    ض 

 ٘ٗػ ص  ٓٔ
 ٜٖٚػ  ٔ٘ػ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ ٕ ٜٔ*    ض 
 ٚٚٙػ  ٚٙٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ ٓٔ ٜٕ*    ض 
 ٜٜٙػ  ٖٙٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٘ ٕٕ*    ض 
 ٙٛ٘ػ  ٓٗٔػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ ٗ ٖٔ*    ض 
 ٛ٘ٓٔػ  ٖٕٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٓٔ ٘ٔ*    ض 

 
 *  خنضت سةكس  ام  ض كذمؾ بأف : ػ

سػف امسػتمـ ُ ةػد تتسػ  مداًعػي ام ػوخض امُسبػدض مسػًـ  "  امداًع امسسطخر ام سػذكرة س دسػ       
امسةكس       إف مـ  كف بد    ع ي خعى مً مف ت سطي ة ي بًمتةب ؿ خامرد إف مـ ت أ تة     

 ٓسً داـ ىخير ً  سكف مف  تم ر بي مخ ب  خىي امرمض ام امدعخض " 
 ؽٖٗمس    ٕٔٗػ طةف  ٜٙٙػ  ٗٗٔػ   ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٙ ٖ*    ض 
 ؽٖٗػ مس    ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ   ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕٔ ٖٓ *    ض

 
خال  ػػؾ مف داػػًع امطػػًعف ُ ةػػد داًعػػً  ىخير ػػً  ا سػػً  تةىػػؽ ب وػػم ام بػػد امى ػػًوم مد ػػي         
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خاه ةداـ عى  تزخ ر ام  ك ف سةؿ امتداعم ػ ام مبخب   امدعخض امسطرخة  سسً كًف  تةػ ف 
ع امػػذض  ةتبػػر سطرخةػػً  داوسػػً  عى مػػً خت سػػطي ة ػػي عىػػم امسةكسػػ  مف تتبػػدض       ممػػذا امػػدا

بتة  ػؽ تىر ػػي إلسػػتظمًره خب ػػًف سػدض بػػةتي     مخ تضػػسف ةكسمػػً سػً  سػػخغ إطراةػػي إف مػػـ 
 ٓت أ إىرال ذمؾ امتة  ؽ 

 
مسً خند مسسكت عف ذمؾ خىًل ةكسمً مًم ً  سف ثس  مسبًب سًوم  تبرر اإلمتوًت ع ي        

 ٓف ةكسمً  كخف سة بً  خاىب ام  ض خعدـ امتةخ ؿ عى ي خراضي اإ
 

خال  كوم ام يذا امبدد نخؿ امسةكس  بأف امطًعف نًـ بتةر ؾ امػدعخ  ف امسبً ػرت ف         
ضػػد امسى ػػم عى مسػػً بإسػػسي اممػػًص ال ببػػوتي خكػػ    عػػف امسػػتمـ امثػػً م بتخك ػػؿ بػػًدر س ػػي 

امخانة  خم ي كػًف سػًرض  ام ب  مخ مف ذمؾ امتخك ؿ ُمممم بةد إكت ًؼ ٜٜٚٔمس    ٚٙٚٗبرنـ 
 ٓامسوةخؿ خنت ةدخثمً   مخ مف امطًعف       مـ  توؽ عىم ثس  متةًب سع ذمؾ امستمـ 

 
/ف امطػػًعف بً ػػر اإلىػػرالات ام ضػػًو   سػػًمو  امػػذكر بإعتبػػًره امسظمػػر إم ػػي تظم ػػرا          

ض اإلتوػػًؽ سػػًموم تخك ى ػػً  بسخىػػب اإلتوػػًؽ امسة ػػخد ب  ػػي خبػػ ف امسػػتمـ امثػػً م خاػػؽ سػػً ىػػًل بة ػػد
 ٓامذكر 

 

خ/ف إممػػًل امتخك ػػؿ امس ػػًر إم ػػي مسػػر طب ةػػم بةػػد إكت ػػًؼ امخانةػػ  إذ مػػـ  ةػػد امسػػتمـ         
امثػػً م ىػػػد را  بًمث ػػػ  بةػػػد مف خكػػػؿ سةًس ػػػي ) امطػػػًعف ( اػػػم إتمػػػًذ اإلىػػػرالات ام ضػػػًو   عػػػف 

ى مسػً ػ خيػخ س د ف ةًسػت ةخممسػً  ػبمًت امىر سػ  خاإلستةبػًؿ عى مػً مىسػ  سػف امسى ػم ع
 ٓمسر مـ  كف عىم عىـ بي خنت نبخمي امخكًم  خنبد بي مى  ًـ بتىؾ اإلىرالات خسبً رتمً 

 

كسً مف عدـ اإلتوًؽ عىم ا/تةًب مسر  مًمؼ امثًبت بً/خراؽ كسً سػىؼ امب ػًف إذ إتوػؽ      
 امطراػػًف عىػػم ت ًضػػم امطػػًعف متةًبػػي خةػػددت تىػػؾ ا/تةػػًب سػػىوً  بًإلضػػًا  إمػػم سبػػرخاًت
موسػًد اػم اإلسػتدالؿ  امت ًضم خبذمؾ  كخف امةكـ امسطةخف ا ي سة بً  بًم بخر ام امتسب ب خاه

  اض   عف اإلم ؿ بةؽ امداًع خسمًمو  امثًبت بً/خراؽ بسً  ستخىب   ضي 
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 رابةً   :  بط ف ام اإلىرالات مثر ام امةكـ بسً  بطىي : ػ
سػدخ ًت امةكػـ امسطةػخف ا ػي خام ت ىػ  امتػم  ذمؾ م ي خعىم سً  ب ف كذمؾ سف سطًمة         

إ تمػت إم مػػً امسةكسػػ  م مػً نضػػت بإدا ػػ  امطػًعف خامسػػتمـ امثػػً م عػف ىر سػػ  إسػػت  ومسً عىػػم 
ام ػػ ك ف سةػػؿ امتػػداعم خ سػػث ف سػػ دض د ػػف عىػػم امسى ػػم عى مسػػً بطر ػػؽ اإلةت ػػًؿ خام بػػب 

سػزخرت ف بطىػب ةضػخريسً  بأف ندـ سىمخؿ ممً بإ ةًز سف امستمس ف ختةػر ض س مسػً إاػًدت ف
مػػتىس تخن ػع كػػؿ س مسػػً عىػػم خرنػػ  ام ػ ؾ امةًم ػػ  بةػػد ةىبمػػً بسػػط   م  ًبػ  امػػدرب ا/ةسػػر خاه
 مػػر بسػػًدة البػػ   ثػػـ  زعػػي بةػػد ذمػػؾ تػػـ ُمارغػػت عبػػًرات بػػىبً ام ػػ ك ف اممط ػػ  اػػم ظػػرؼ 

 ٓكتًبم الةؽ ػ ختكرر يذا اموةؿ بًم سب  مى  ؾ ا/مر 
 

بػػػػػط ًع ام ػػػػػ ك ف امسػػػػػزخر ف خسػػػػػ دض ذمػػػػػؾ اف امستم         سػػػػػ ف تسك ػػػػػً بخسػػػػػ ى  امتزخ ػػػػػر خاه
بػإمت س تخن ػع امسى ػم عى مسػػً خخضػةي مىسػ  عى مسػً م ػػتسكف امستمسػًف سػف اإلسػت  ل عىػػم 

 ٓع خبًت  ٖٖٙبةض ثرختمسً ػ ا/سر امسةًنب عى ي بس تضم امسًدة 
 

ىػػ  امتػػم إ تمػػت خعىػػم ذمػػؾ اػػإف خانةػػ  تزخ ػػر ام ػػ ك ف سػػًموم امػػذكر كً ػػت يػػم ام ت         
إم مً امسةكس  خامتم نضػت بإدا ػ  امستمسػ ف ع مػً ػ بإعتبػًر م مػً ثسػرة م  ػًط امستمسػ ف امسػ ثـ 
بةد مف إتىمت   تمسً إمم امةبخؿ عى مسً إلستةسًممسً كخسػ ى  إلبتػزاز امسػًةب ف خامةبػخؿ 

 ٓعىم اسخاممسً بًمبًطؿ خدخف خىي ةؽ 
 

ف تثبػػت إط عمػػً عىػػم ام ػػ ك ف سػػًموم امػػذكر خيػػخ سػػً كػػًف   تضػػم سػػف امسةكسػػ  م        
خامىذ ف إبط ةً بطر ؽ امتزخ ر بخاسط  إمت س تخن ةم امسى م عى مسً بةد إ مًـ كؿ س مسػً 
بػػػأف تخن ةػػػي خارد عىػػػم طىػػػب ةبػػػخره م  ًبػػػ  امػػػدرب ا/ةسػػػر إلىػػػرال تة  ػػػؽ سةػػػي اػػػم  ػػػكخض 

 ٓس دسي ضده 
 

نػػًوع امسػػزخرة امتػػم بػػخرت عىػػم مػػ ؼ خمسػػً كػػًف ام ػػ كًف امسػػذكخراف  تضػػس ًف امخ         
امة     بأ مً بة ة  خ ةسؿ كؿ س مسً مدم  امتزخ ر ا د كػًف سػف امخاىػب عىػم امسةكسػ  مف 
ذ اًتمػػػً ذمػػؾ خمىػػػت سةًضػػر ىىسػػػًت  ت ػػـخ ب وسػػػمً بػػًإلط ع عىػػػم ام ػػ ك ف سػػػًموم امػػذكر خاه
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 و ػػػد ثبػػػخت امسةًكسػػػ  مسػػػًـ امسةكسػػػ  امسخضػػػخع بػػػدرىت مً خكػػػذمؾ امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي سسػػػً 
إط عمً ب وسمً عىم امسةرر ف امسذكخر ف سةػؿ ىر سػ  امتزخ ػر اػإف امةكػـ  كػخف سب  ػً  عىػم 
إىػػرالات  ػػًبمً عػػخار امػػبط ف خ ستػػد مثػػره إمػػم امةكػػـ ذاتػػي خسػػً ىػػرض بػػي س طخنػػي بسػػً  بطىػػي 
كػػذمؾ خ سػػتخىب   ضػػي /ف اطػػ ع امسةكسػػ  عىػػم امسسػػت دات امسػػزخرة ب وسػػمً مسػػر ىػػخيرض 

 مً إمتزاسمً بتسة ص امدم ؿ ا/سًسم ام امدعخض عىم إعتبًر اف تىؾ ا/خراؽ يم  ورضي عى
امدم ؿ امذض  ةسؿ مدم  امتزخ ر خامذض ثبت سف ت ر ر نسػـ مبةػًث امتز  ػؼ خامتزخ ػر بسبػىة  
امطػػب ام ػػرعم تزخ ريػػً خةتػػم  سكػػف ام ػػخؿ بأ مػػً ةػػ ف إستةرضػػت ا/دمػػ  اػػم امػػدعخض كً ػػت 

 ػػًس    مػػ  ممػػً اموربػػ  متسة بػػي امتسةػػ ص ام ػػًسؿ خامكػػًام امػػذض  سىسػػي بمػػذا امػػدم ؿ إمسًسػػً  
 ٓ  ب  عف ا مً نًست بسً   بمم عى مً سف تة  ؽ امبةث مىتةرؼ عىم خىي امة     

 
خال  راػػع يػػذا امةػػخار عػػف امةكػػـ مف  كػػخف ام ػػ كًف امسػػذكخراف سػػرا  ف بػػأخراؽ امػػدعخض         

مسػػػً بًمىىسػػػ  امةى  ػػػ  بةضػػػخر امطػػػًعف خامسػػػتمـ /ف امسةكسػػػ  عى مػػػً مف تثبػػػت إط عمػػػً عى 
امثً م مكم  تس م مكؿ س مسً خداًعمسً إثبًت س ةظػ  كػؿ س مسػً عىػم امسةػرر ف امسػذكخر ف 

 ٓخب ًف سً  ةف ممسً سف داًع خمخىي داخع تتةىؽ بتزخ ر امس د ف سًموم امذكر 
 

امتزخ ػػػر خامػػػذض إتمذتػػػي  خ/ف امػػػخرنت ف امس ػػػًر إم مسػػػً يسػػػً امػػػدم ؿ امػػػذض  ةسػػػؿ مدمػػػ         
امسةكسػػ  سػػ دا  م ضػػًومً بإدا ػػ  امستمسػػ ف عػػف ىر سػػ  ام بػػب امسسػػ دة إم مسػػً بإتمػػًذ امخنػػًوع 
سػتطًعتمسً بمػذه امخسػًوؿ  امسزخرة بةد اإل مًـ ببةتمً خىةىمً ام بخرة امخنػًوع امبػة ة  خاه

ًعدة امطػػًعف امةبػػخؿ عىػػم امسػػ د ف امسثبتػػ ف مسد خ  ػػ  امسى ػػم عى مسػػً مىسػػتمـ امثػػً م خسسػػ
 ٓخس ًركتي 

 
خال   دح كذمؾ ام داع يذا امةخار عف امةكـ اف  كخف امستمسًف ند مسسكً عف طىػب         

اإلطػػ ع عىػػػم امسػػػ د ف امسػػػزخر ف سػػػًموم امػػػذكر /ف يػػػذا اإلطػػػ ع يػػػخ خاىػػػب امسةكسػػػ  اػػػم 
تةىػؽ ببػة  امس ًـ ا/خؿ خال  ىخز مف  كخف ريف س  و  امستمسػ ف مخ امسػدااة ف عػ مـ خ/ ػي  

إىرالات امسةًكس  خامتم  تة ف عى مً امةوًظ عى مسً خسراعًتمسً ػ خ/ف امةبرة اػم امسةًكسػًت 
امى ًو ػػػػ  يػػػػم بًمتة   ػػػػًت امتػػػػم تىر مػػػػً امسةكسػػػػ  بًمىىسػػػػ  امةى  ػػػػ  اػػػػم ةضػػػػخر امستمسػػػػػ ف 



-345- 

 

خامسػػػدااة ف عػػػ مـ خام ًضػػػم إ سػػػً  وبػػػؿ اػػػم امػػػدعخض ب ػػػًل عىػػػم امة  ػػػدة        امتػػػم  كخ مػػػً 
سػػػي خ طسػػػوف إم ػػػي خىدا ػػػي سػػػف مػػػ ؿ ا/دمػػػ  امسطرخةػػػ  عى ػػػي خال  ىػػػخز مػػػي مف  ػػػدمؿ اػػػم ب و

ع  دتي رمض سخاه ػ خيذا امسبدم امسست ر ام مبػخؿ امسةًكسػًت امى ًو ػ  خ ترتػب عىػم سمًموتػي 
بطػػ ف امسةًكسػػ     كسػػً  بطػػؿ امةكػػـ امبػػًدر ب ػػًل عى مػػً خيػػخ امةػػًؿ اػػم امةكػػـ امسطةػػخف 

 ٓا ضةم خاىب ام  ض 
 ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ ٖ ٙ  ض   *

 ٓ٘ٔػ  ٕٙػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ ٕ ٔ*    ض 
 ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ*    ض 
 ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ ٓٔ ٕٚ*    ض 
 ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ ٗ ٕٗ*    ض 

 
 * خنضت سةكس  ام  ض بأف : ػ 

ب ػػًل عىػػم ع  ػػدتمً ام مبػػ   خرم مػػً "  امسةكسػػ  امى ًو ػػ  تكػػخف ع  ػػدتمً اػػم امػػدعخض        
 ٓاممًص  خال  ىخز ممً مف تدمؿ ام إطسو ً مً رم ً   مر مسخايً خمخ كًف مسةكس  ممرض " 

 ٜٔٗػ  ٛٓٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٘ ٛ*    ض 
 ٗٓٗػ  ٛٛػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ ٗ ٓٔ*    ض 
 ٔٙ٘ػ  ٖٔٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ ٘ ٜ*    ض 

 

امسةكس  مػـ ت ػض بسةًنبػ  امطػًعف عػف ىر سػ  امتزخ ػر خال [ُ م ر سف ذمؾ ام خؿ بأف         
سػػتةسًؿ ام ػػ ك ف امسػػزخر ف سػػع امةىػػـ بتزخ ريسػػً بسػػً ُ سػػ ط ع مػػً اإلمتػػزاـ بػػًإلط ع عى مسػػً  خاه
بًمىىس  بةد اض امسظرخؼ امسخضة ف بػي ػ /ف امسةكسػ  إتمػذت سػف ثبػخت تزخ ػر ام ػ ك ف 

دخف بمسػػً سػػف عبػػًرات بًمبػػىب دمػػ    امسػػذكخر ف خخضػػع تخن ػػع امسى ػػم عى مسػػً اػػم  مً ػػ  سػػً 
عىم ثبػخت إسػتةسًؿ امطػرؽ اإلةت ًم ػ  مىةبػخؿ عىػم سػ دض امػد ف امسػزخر ف خيػخ سػً تتة ػؽ 

ع خبػػػًت خامتػػػم مػػػـ تػػػذكريً امسةكسػػػ   ٖٖٙبػػػي ىر سػػػ  ام بػػػب امس بػػػخص عى مػػػً اػػػم امسػػػًدة 
مػً ضػد امطػًعف بسدخ ًت امةكـ بإعتبًريً سًدة امة ًب امتم م زمت بسخىبمً امة خب  امس ضم ب

 ٓخامستمـ امثً م 
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سػ ًد          خيذا س مً ُ ةد نضًل ضس  ً  بثبخت تزخ ػر ام ػ ك ف سػًموم امػذكر ثبختػً  نًطةػً  خاه
يذه امخانة  مىستمس ف سةً  بإعتبًريً امة بر امىخيرض ام ثبخت ىر سػ  ام بػب خامتػم ال ن ػًـ 

 ٓىخدا  خعدسً  ممً بدخف يذا امركف اممًـ امسكخف ممً خامذض  دخر سةمً خ 
 

خممذا بًت سف امستة ف عىم امسةكس  إثبًت إط عمً عىػم امسػ د ف امسػزخر ف سػًموم         
ذ اًتمػػً ذمػػؾ اػػإف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي  كػػخف  امػػذكر اػػم ةضػػخر امستمسػػ ف بًمىىسػػ  امةى  ػػ  خاه

 ٓسة بً  خاىب ام  ض كسً سىؼ امب ًف 
 

 مًسسً   :  نبخر  مر ام امتسب ب : ػ 
كسػػػً تسسػػػؾ امػػػداًع عػػػف امطػػػًعف بػػػأف دخره كػػػًف الة ػػػً  مإلستةبػػػًؿ دخف ةػػػؽ عىػػػم         

تػػػخن ةم امسى ػػػم عى مسػػػً عىػػػم ام ػػػ ك ف امسضػػػبخط ف ػ خبةػػػد مف تسكػػػف امسػػػتمـ امثػػػً م سػػػف 
اإلسػػػت  ل عى مػػػً خ سػػػث ف سػػػ دض امسد خ  ػػػ  ثسػػػرة ىر سػػػ  ام بػػػب امتػػػم خنةػػػت خراح ضػػػة تمً 

سػػػتطًع اإلستةبػػػًؿ عىػػػم امسى ػػػم عى مسػػػً سػػػًموم امػػػذكر بةػػػد مف إ ةتػػػًؿ عى مسػػػً سىمػػػخؿ خاه
تخن ةمػػػً عىػػػم ام ػػػػ ك ف امسػػػذكخر ف نبػػػؿ سػػػػ  امب ػػػًض معػػػ  امتػػػػخنة ف بًمب ً ػػػًت امدامػػػ  عىػػػػم 
امسد خ  ػ  ػ خيػذه ا/اةػًؿ امتػم تسكػف سػف م ممػً امىػً م سػف امةبػخؿ عىػم امسػ د ف امس ػًر 

ببػوتي سةػًـ خخك ػؿ عػف امسػتمـ إم مسً سػًب   عىػم سبً ػرة امطػًعف مىػدعخ  ف امىتػ ف بً ػريسً 
امثً م امسستو د ام ام  ك ف امسذكخر ف ػ خكً ت ىر س  ام بب ند خنةت سكتسى  ا/ركػًف نبػؿ 

 ٓن ًـ امطًعف بتةر ؾ امدعخض امى ًو   عف ام  ك ف سًموم امذكر ضد امسى م عى مسً 
 

ًؿ امتػم خنةػت خال خممذا اإف   ًط امطًعف ُ ةد س  طع امبى  بأاةًؿ ام بب خاإلةت         
 ٓبى  ب ف ذمؾ ام  ًط امبًدر سف امطًعف خ ب ف خانة  ام بب امتم ةدثت 

 

إذ  وبؿ ب  مسػً اًبػؿ زس ػم مػ س نبػ را  بػؿ إستػد عػدة م ػمر خاه  طةػت بػذمؾ رابطػ         
بػػػ ف سبً ػػػرة امطػػػًعف مإلىػػػرالات ام ضػػػًو   امتػػػم بً ػػػريً ضػػػد امسى ػػػم عى مسػػػً بةػػػد مسػػػبب    ا

 ٓإم مسً  سف امسستو د خيخ امستمـ امثً م تظم ر ام  ك ف 
 

خستػػم إ  طةػػػت رابطػػ  امسػػػبب   بػػ ف اةػػػؿ امطػػًعف خنبخمػػػي امخكًمػػ  عػػػف امسػػتمـ امثػػػً م         
خن ًسي بتةر ؾ امدعخض امى ًو   ضد كػؿ سػف امسى ػم عى مسػً عػف خانةػ  إعطػًل ام ػ ؾ بػدخف 
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اػػإف اةػػؿ امطػػًعف  ربػػ د خبػػ ف امةبػػخؿ عىػػم سػػ دض امسد خ  ػػ  ةبػػ ى  ىر سػػ  ام بػػب ػ
امسػًمؼ امػذكر  كػخف خال ىر سػ  ا ػي خغ ػر سػ ثـ مًبػ  خنػد كػًف ةسػف ام  ػ   ىمػؿ تسًسػً  مف 
ستكسىت كًاػ  إركً مػً س ػذ  ام  ك ف سزخراف مخ ستةب ف عف امىر س  امتم كً ت ند خنةت خاه

 ٓاترة بة دة سًب   
 

ًؿ ام زسػ  متػخاار امػركف  ػخسف امس رر ام يذا امبدد مف ماةًؿ امتػدم س خطػرؽ اإلةت        
اػػػم ىر سػػػ  ام بػػػب  تةػػػ ف مف تتبػػػؿ بتسػػػى ـ سػػػ دض امسد خ  ػػػ  سةػػػؿ تىػػػؾ امىر سػػػ   امسػػػًدض 

بة نػػ  سػػػبب   سبً ػػػرة تىسػػػع ب  مسػػً ةى ػػػ  ستبػػػى  ُتةػػػد امةًسػػؿ امىػػػخيرض امػػػذض مدض بػػػًمسى م 
يػػذا  عى مسػً عىػػم امخنػػخع اػػم  ػػبًؾ امتػػدم س بتسػػى ـ امسػ د ف سػػًموم امػػذكر مىىػػً م بة ػػث   ػػع

امتسػػػى ـ كػػػأثر سبً ػػػر مىطػػػرؽ اإلةت ًم ػػػ  سػػػًمو  امػػػذكر بة ػػػث سػػػً كػػػًف  ةػػػدث تسػػػى ـ امسػػػ د ف 
 ٓمىىً م مخ مـ تتـ مخ ت ع يذه امخسًوؿ خامطرؽ اإلةت ًم   

 

خمسً كًف دخر امطًعف س بت امبى  بتىؾ ا/عسًؿ خطرؽ اإلةت ًؿ امتم سًرسمً خنػًـ         
نػػػػ   ثسػػػػ  بػػػػ ف امطػػػػًعف خذمػػػػؾ ام ػػػػمص امػػػػذض بمػػػػً  ػػػػمص سىمػػػػخؿ مػػػػـ  ثبػػػػت مف ي ػػػػًؾ ع 

إستةبػػؿ عىػػم تػػخن ةم امسى ػػم عى مسػػً بطر  ػػم اممػػش خامتػػدم س خكً ػػت ىر سػػ  ام بػػب نػػد 
تسػػػت خخنةػػػت نبػػػؿ بػػػدل امطػػػًعف ام  ػػػًـ بػػػًض دخر اػػػم يػػػذه امخانةػػػ  خسػػػف ثػػػـ إ ةػػػدست ىر سػػػ  

بػػ ف امطػػرؽ  ام بػػب بًم سػػب  إم ػػي مةػػدـ تػػخاار كًاػػ  مركً مػػً بسػػً اػػم ذمػػؾ ركػػف رابطػػ  امسػػبب  
اإلةت ًم ػػػػ  خىةػػػػؿ امخنػػػػًوع امسػػػػزخرة اػػػػم بػػػػخرة خنػػػػًوع بػػػػة ة  خبػػػػ ف خانةػػػػ  تسػػػػى ـ ام ػػػػ ك ف 

 ٓامسزخر ف إمت س تخن ةم امسى م عى مسً عىم يذ ف امس د ف 
 

 * خنضت سةكس  ام  ض بً ي : ػ
انة  "   ىـز متخاار ىر س  ام بب مف تتبؿ ا/اةًؿ امسًد   امسكخ   ممذه امىر س  بخ          

تسى ـ امسًؿ مخ امس دات ػ إتبًال  سبً را  تتخاار بي رابطػ  امسػبب   بػ ف ا/سػر ف بة ػث سػً كػًف 
 ٓ  ع يذا امتسى ـ مخال خسًوؿ ام بب خاإلةت ًؿ امتم خنةت سف امىً م " 

 ٕٙٓػ  ٕٗػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ ٖ ٖٕ*    ض 
 ٚٚص  ٕام راوع س  ٜٗٔٔ ٓٔ ٕٗ*    ض 

 ٔٗٓٔصٜٚٛٔ ة ب ةس م ػ ط  ٓممًص د*   رح امة خبًت ػ ام سـ ا
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خبًمرىخع إمم امةكػـ امسطةػخف ا ػي  تبػ ف م ػي مػ  كى ػ  سػف ب ػًف رابطػ  امسػبب   خبػ ف         
دخر امطػػًعف خخانةػػ  امةبػػخؿ عىػػم امسسػػ د ف امسبثبتػػ ف مسد خ  ػػ  امسى ػػم عى مسػػً خامس سػػخب 

 ٓمىستمـ امثً م امةبخؿ عى مً بطر  تم امتدم س خاإلةت ًؿ 
 
خنضم امةكـ بإدا   امطًعف بًمرغـ سف ثبخت مف دخره الةؽ عىم يذه امخانةػ  خامتػم         

كتسىػػت بمػػً ىر سػػ  ام بػػب ػ خممػػذا كً ػػت سػػًب   عىػػم دخر امطػػًعف ع ػػدسً بً ػػر  تسػػت    خاه
إىػرالات امػػدعخض امى ًو ػ  ضػػد امسى ػم عى مسػػً اػم خنػػت الةػؽ بةػػد خنػخع تىػػؾ امىر سػ  بوتػػرة 

 ٓبة دة 
 

مىت كذمؾ سدخ ًت مسبًب امةكـ سف امػرد عىػم داػًع امطػًعف امىػخيرض بإ  طػًع  كسً       
رابطػػػ  امسػػػبب   بػػػ ف ماةػػػًؿ امطػػػًعف امتػػػم نػػػًـ بمػػػً خبةسػػػف   ػػػ  خبػػػ ف ىر سػػػ  ام بػػػب ختسػػػى ـ 
امسػػػ د ف سةػػػؿ امىر سػػػ  خامتػػػم كً ػػػت نػػػد خنةػػػت نبػػػؿ ظمػػػخر امطػػػًعف عىػػػم سسػػػرح ا/ةػػػداث 

رتكًبي مض اةؿ سًدض سف ىً بي ػ خممذا          ٓكًف امةكـ نًبرا  ستة ف ام  ض  خاه
         

م ؿ  مر بةؽ امداًع : ػ  سًدسً   :  نبخر  مر ام امتسب ب خاه
ا ػػد طًمػػب امػػداًع عػػف امطػػًعف بسذكراتػػي مسػػًـ سةكسػػ  امسخضػػخع بػػدرىت مً خبىىسػػًت        

بًمػدعخض امسةًكس  بضرخرة ضـ ام ػ ؾ سخضػخع اإلتمػًـ خامسػخدع بتة   ػًت امطػًعف بػًمتزخ ر 
ى   رخض امورج ػ خضـ اإلاًدة امبًدرة سف امب ؾ امسسةخب عى ػي بةػدـ  ٜٜٛٔ ٕٓٛٔرنـ 

خامتم تو د مف ام ػ ؾ امسػذكخر س ػدـ  ٜٜٛٔ ٔ ٕٕخىخد رب د   ًبؿ يذا ام  ؾ خامبًدرة ام
سػػف امسػػتمـ امثػػً م كػػذمؾ مبػػرؼ ن ستػػي      سػػف امب ػػؾ خببةػػث ختة  ػػؽ  مبػػ   ام ػػًوـ بسىػػ  

  ك ف امسضبخط ف خب ًف سً إذا كًف امطًعف سػف عدسػي خطىػب امػداًع كػذمؾ ب ً ًت بىب ام
 ٓسةؿ اإلتمًـ  امسةكس  إلستىخابي ب أف ام  كًت ةضخر امستمـ امثً م  مب ً  اسًـ 

 
خرغػػـ ميس ػػ  يػػذه امطىبػػًت خىخير تمػػً خمزخسمػػً مىوبػػؿ اػػم امػػدعخض اػػإف امسةكسػػ  مػػـ         

بمػػً اػػم إسػػتظمًر ىً ػػب امةػػؽ اػػم امػػدعخض خال تسػػتىب بطىػػب ضػػسمً خ كىػػت بػػذمؾ عػػف خاى
 كخف ذمؾ إال  بتة  ؽ مخىي امداًع امىد   مًب  خمف ظًير امةًؿ  دعخ إمم اإلستىًب  إم مً 
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خ/ مػػػً ةًسػػػس  اػػػم تةد ػػػد سخنػػػؼ امطػػػًعف  سػػػف امتمسػػػ  امسسػػػ دة إم ػػػي خ/ف اخراؽ امػػػدعخض مػػػـ 
ىػػ   رخض اموػػرج خيػػخ  ٜٜٛٔ ٕٓٛٔت ػػتسؿ عىػػم مبػػؿ ام ػػ ؾ امس ػػدـ اػػم امػػدعخض   رنػػـ 

مةػػد ام ػػ ك ف سةػػؿ امتػػداعم خامػػذض   بمػػم إطػػ ع امسةكسػػ  عى ػػي ب وسػػمً خعىػػم إاػػًدة امب ػػؾ 
امسسػةخب عى ػي كسػً مف  اممًب  بػي خامدامػ  عىػم ب ػًف  مبػ   ام ػًوـ ببػراي خت د سػي مىب ػؾ

إىػػرال امسضػػًيًة بػػ ف مػػط كػػؿ سػػف امستمسػػ ف خاممػػط امسةػػرر بػػي ب ً ػػًت بػػىب ام ػػ ك ف اسػػر 
ـ كػذمؾ متةد ػػد  ػمص امىػػً م سرتكػب امتزخ ػر ػ خكػػذمؾ امةػًؿ بًم سػػب  مطىػب إسػػتىخاب مػزخ 

امسػػػتمـ امثػػػً م مسػػػًـ امسةكسػػػ  خسػػػ امي عػػػف ع نتػػػي بًمطػػػًعف خسػػػدض بػػػى  ا/م ػػػر بًم ػػػ ك ف 
 ٓامسذكخر ف خخنت تسى سمً إم ي خبوتي ام إست سمً 

 

كػًف   بمػم عىػم امسةكسػ  خيم ع ًبر ىخير   الزس  مب ًف خىي امةػؽ اػم امػدعخض         
خمخ سف تى ًل  وسمً تة   مػً ك ػوً  مىة   ػ  خيدا ػ   مىبػخاب خ/ف امسةكسػ  يػم امسػ ذ ا/م ػر 
امػػذض  تةػػ ف مف  ظػػؿ بًبمػػً س وسػػةً  متة  ػػؽ امػػدعخض خاإلسػػتىًب  إمػػم طىبػػًت امػػداًع اػػم يػػذا 

 ٓمسرااة  ام أف ستم كً ت الزس  مىوبؿ ا مً خندست مث ًل امسةًكس  خنبؿ نوؿ بًب ا
 

خممػذا كػػًف امةكػـ امسطةػػخف ا ػي سة بػػً  م بػخر مسػػبًبي امتػم مىػػت سػف سبػػررات سػػًوم          
تبػػرر عػػدـ اإلسػػتىًب  إمػػم طىبػػًت امتة  ػػؽ سػػًمو  امػػذكر خامسبػػداه اػػم سػػذكرة امػػداًع خامتػػم تةػػد 

سػً  كػؿ ىزلا  ستسسػً  مىسرااةػ  ام ػوخ   امسثبتػي بسةضػر امىىسػ  خامتػم  ةػؽ مىػداًع مف  ضػس مً
خمخىػػي داػػخع خداػػًع خ تةػػ ف عىػػم امسةكسػػ  اإلسػػتىًب  إم مػػً مخ  ةػػف مػػي سػػف طىبػػًت امتة  ػػؽ 

إطراةمػً بأسػبًب سػًوم  خس بخمػ   خمػػخ مبػد ت عىػم سػب ؿ اإلةت ػػًط إذا مػـ تتىػي امسةكسػ  إمػػم 
اإلستىًب  إمم امطىب ا/بىم خيخ امةكـ بًمبرالة ػ إذ تبب  ام يذه امةًم  طىبً  ىًزسً  عىم 

 ٓكس  إىراوي اخ امرد عى ي بسً  سخع اإلاتوًت ع ي خعدـ امتةخ ؿ عى ي امسة
 

ذ مػػًمؼ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي يػػذا ام ظػػر اإ ػػي  كػػخف سة بػػً  ستةػػ ف امػػ  ض م بػػخر          خاه
م ؿ بةؽ امداًع   ٓتسب بي خاه

 

م يذا إمم اف امسةكس  مـ تستىب كذمؾ مداًع امطًعف خسً خرد بةػخااظ سسػت داتي امتػ        
تدؿ عىم ُةسْف   تي خامسرا   بأخراؽ امػدعخض خامتػم تةتبػر سطرخةػ  داوسػً  عىػم امسةكسػ  خيػخ 

 سً  أتم : ػ
امسخىػي سػف امطػًعف مىسػتمـ امثػً م  مطػره  ٜٜٜٔ ٕ ٕػ   مبػؿ اإل ػذار امرسػسم امسػ رخ   ٔ
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 ٜٜٛٔ ٔ ٖٕا ي بأف ام  ك ف امىذ ف كً ػً نػد سػىسمسً مػي بس تضػم ع ػدض اإلتوػًؽ امسػ رم ف 
) سخضػخع امتػداعم ( ػ خنػد إتمػـ سةػي بًمةبػخؿ  ٜٜٛٔ ٖٔٗٗخامسةرر ع مسػً امى ةػ  رنػـ 

إلبػػػدال  ٜٜٜٔ ٕ ٘ٔعى مػػػً بطػػػرؽ غ ػػػر س ػػػرخعي خُ كىوػػػي بًمةضػػػخر اسػػػًـ امسةكسػػػ  بىىسػػػ  
امة   ػػ  خاإلنػػرار ببػػة  امتظم ػػر خبػػأف امطػػًعف ال بػػى  مػػي بًم ػػ ك ف امسػػذكخر ف خال بظػػرخؼ 

 ٓتةر ريسً 
 
خامثًبػػت بمػػً ت ر ػػر امسػػدعم بػػًمةؽ  ٜٜٛٔ ٕ ٕٙرسػػس   سػػف سةضػػر ىىسػػ  ػ   بػػخرة   ٕ

امسد م            ) عىم عبد امبًسط ( بًمطةف بًمتزخ ر عىػم ام ػ ؾ سخضػخع اإلتمػًـ ُبػىبً  
ً  ػ خكػػذمؾ بػػخرة رسػػس   سػػف ت ر ػػر امطةػػف بػػًمتزخ ر امس ػػدـ س ػػي ستضػػس ً  سػػً  و ػػد مف  ختخن ةػػ

 ٓىبً  ختخن ةً  ام  ؾ امسذكخر سزخر عى ي     بُ 
 
رخض اموػرج ضػد  ٜٜٜٔ ٕٓٛٔت  ٜٜٛٔ ٛٔٛٔػ   بػخرة ضػخو   سػف امى ةتػ ف رنػـ   ٖ

امسػػدع  ف بػػًمة خؽ امسد  ػػ  عػػف خانةػػ  إبػػداريسً دخف ربػػ د خثًبػػت بمسػػً اف امطػػًعف سظمػػر 
إم ي خم ي نًـ بتةر ػؾ امػدعخض امى ًو ػ  ضػديسً اػم خنػت الةػؽ عىػم خانةػ  اإلسػت  ل عى مسػً 

ب خبذمؾ كً ت تىؾ امىر س  ند إكتسىت نبؿ ن ًسػي بتةر ػؾ امػدعخ  ف امسػذكخرت ف بطر ؽ ام ب
 ٓخيخ سً   طع بإ ةداد بىتي بًمخنًوع سةؿ اإلتمًـ 

 

ػ    ػػمًدة رسػػس   تثبػػت بػػرالة امطػػًعف سػػف إتمػػًـ سسًثػػؿ خىػػي مىطػػًعف اػػم امى ةػػ  رنػػـ   ٗ
  تثبػػػت  مًو ػػػ   ػػػسًؿ ام ػػػًيرة ( خ ػػػمًدة رسػػػس  ٜٜٜٔ ٖٗٙرخض اموػػرج )  ٜٜٛٔ ٖٗٗٔٔ

 ٓيذا امةكـ امذض مـ تطةف عى ي ام  ًب  امةًس  بطر ؽ ام  ض 
 

متمػػً ام ًطةػػ  عىػػم بػػرالة خمػػـ تىتوػػت امسةكسػػ  كػػذمؾ مىسسػػت دات سػػًمو  امػػذكر رغػػـ دال        
مُةسْف   ت  خاه ةداـ بىتي بًمخانة  ػ مًب  خمف تةر ًت ام ػرط  مػـ ُتسػتور عػف ن ًسػي  سًةتي 

  ٓف سسًوىتي ع ي نً خ ً  خيخ سً  ة ب امةكـ بسً  ستخىب   ضي بأض دخر س ثـ  سك
 

 *  خنضت سةكس  ام  ض بأف : ػ
"  امػداًع امثبػت عىػم بػوةًت امسسػت دات امس دسػ  مىسةكسػ   تةػ ف عىػم امسةكسػ  ػ          

ستم كًف ىخير ً  ػ مف تة م بي ختةبىي ام ةكسمً خترد عى ي إف مـ ت أ ا/مذ بي اإذا سػكت 
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ـ عف يذا امداًع امىخيرض إ رادا  مي خردا  عى ي اإف ذمؾ سسً  بسي بًم بخر امسبطؿ بسػً امةك
 ٓ خىب   ضي خاإلةًم  " 

 ؽ ٕٗ ٖٛٛٔػ طةف  ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ ٕ ٔٔ*    ض 
 

 سًبةً   :  امبطػػػػػػ ف : ػ
كػػـ امتػػم بػػدر ا مػػً امة ٜٜٜٔ ٓٔ ٓٔذمػػؾ اف امثًبػػت سػػف سطًمةػػ  سةضػػر ىىسػػ          

امسطةخف ا ي مف امم و  امتم مبدرت امةكـ بةد سسًع امسرااة  ام وخ   خامسداخمػ  س ػكى  سػف 
امسػػًدة ا/سػػًتذة سةسػػد امبػػًز رو سػػً  خا/سػػًتذة رسػػًح ةوظػػم خسةتػػز سةسػػد خعسػػًد عبػػد امةس ػػد 

 ٓام ضًه 
 

 مض مف امسةكسػػ  كً ػػت س ػػكى  سػػف ث ثػػ  سػػف ام ضػػًه  رمسػػمـ روػػ س امسةكسػػ  خ كػػخف        
امةكػػـ بػػذمؾ نػػد بػػدر سػػف ي وػػ  س ػػكى  سػػف مربةػػ  نضػػًه ػ ا/سػػر امػػذض ال  توػػؽ سػػع ت ػػك ؿ 
ً  م ػً خف امسػىط   امسةكس  اإلستو ًا   امتم ت ظر سخاد امى   خامتم ُت ػكؿ سػف ث ثػ  نضػًه خا ػ

 ٓام ضًو   
 

ً  مسػػً يػػخ ثًبػػت           خمسػػً كػػًف ت ػػك ؿ امسةكسػػ  امتػػم مبػػدرت امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي طب ػػ
ند ضـ نًض ً  رابةً  يخ ا/ستًذ   عسػًد عبػد امةس ػد ػ خامػذض  ٜٜٜٔ ٓٔ ٓٔسةضر ىىس  ب

إ ػػػترؾ اػػػم امسداخمػػػ  خمبػػػدر ذمػػػؾ امةكػػػـ سػػػع بػػػًنم ا/عضػػػًل خسػػػف ثػػػـ  كػػػخف امةكػػػـ بػػػًط   
مبػػدخره سػػف ي وػػ  غ ػػر س ػػكى  ت ػػك    بػػة ةً  خإل ػػتراؾ نػػًض اػػم سػػسًع امسرااةػػ  بًمىىسػػ  

 ٓخم  خال  ىخز مي ذمؾ ا/م رة خاه تراكي ام امسدا
 

خ كػػخف امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي خامةػػًؿ كػػذمؾ بػػًط   مبػػدخره سػػف سةكسػػ  غ ػػر س ػػكى          
امتػم بػدر ا مػً امةكػـ ػ خال  ٜٜٜٔ ٓٔ ٓٔت ك    نً خ  ً  ػ   كسً يخ ثًبت بسةضػر ىىسػ  

ً ػت سػ  كسةؿ مى خؿ ام يذا امبػدد  بػأف امةبػرة بسػً ىػًل بخرنػ  امةكػـ خامثًبػت بمػً مف امسةك
/ف سةضػر امىىسػػ   كسػؿ امةكػـ خ ةتبػػر ىػزلا  ال  تىػػزم   س ػكى  سػف ث ثػػ  نضػًه اةسػب ػ 

 ٓس ي 
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ذ ىًل بي مف امم و  امتم مبدرت امةكـ س كى  سف مربة  نضًه خاه ترؾ نًض رابع          خاه
ً ام امسداخم  نبد إبداره ػ خسف ثـ  كخف امةكـ ند بدر سف سةكس  س كى  ت ػك    بػًط   بسػ
 بطىػي كػػذمؾ ػ /ف ت ػك ؿ امسةػػًكـ بخىػػي عػػًـ خامسةكسػػ  امى ًو ػ  عىػػم خىػػي اممبػػخص سػػف 
ام ظػًـ امةػًـ خ ترتػب عىػم سمًموػػ  نخاعػد يػذا امت ػك ؿ خاممػػرخج عى مػً بطػ ف امةكػـ امبػػًدر 
سػف امم وػ  امتػػم تػـ ت ػػك ىمً عىػم  ةػخ غ ػػر نػً خ م /ف تىػػؾ امم وػ  تكػخف اػػم يػذه امةًمػػ  خال 

بدار امةكـ بسً  بطىي    خيخ امةًؿ ام امةكـ خال   ممً ام   ظر امدعخض خسسًع امسرااة  خاه
 ٓامسطةخف ا ي بسً  ستخىب   ضي 

 
خبًم ى ػػػؿ اػػػإف امةكػػػـ امطةػػػ ف  كػػػخف خنػػػد راف عى ػػػي غسػػػخض  تسثػػػؿ اػػػم  ػػػأف ت ػػػك ؿ         

امسةكس  امتم مبدرتي / مػً س ػكى  سػف مربةػ  نضػًه كسػً ىػًل بسةضػر ىىسػ  امسةًكسػ  بسػً 
ال  توػػؽ خامت ػػك ؿ امبػػة   امس بػػخص عى ػػي اػػم ام ػػً خف خيػػذا اممسػػخض امػػذض مةػػًط بػػًمةكـ 

 ٓامسطةخف ا ي  بطىي خ ستخىب   ضي 
 ؽ ٗٗ ٚ٘ٗػ طةف  ٛٚٗػ  ٕٓٔػ ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ ٘ ٜٔ*    ض 

 
 ثًس ً   :  بط ف ام اإلىرالات مثر ام امةكـ خمبطىي : ػ

امتم بدر ا مً امةكػـ امسطةػخف عى ػي  ٜٜٜٔ ٓٔ ٓٔخاف امثًبت سف سةضر ىىس         
ىطػػًعف اف امسةكسػػ  مىػػرت تةػػد    اػػم امتمسػػ  بس خمػػ  م ػػي تم  ػػر اػػم خبػػؼ امتمسػػ  امُسسػػ دة م

سػػػع ام ػػػمص امسىمػػػخؿ امػػػذض إ تةػػػؿ  مبػػػ   امسةضػػػر امػػػذض ة ػػػث إعتبرتػػػي كػػػذمؾ  ػػػر كً  
يسً إستةبػػؿ عىػػم تػػخن ةم امسى ػػم عى مسػػً دخف ةػػؽ خبةػػد إسػػتةسًؿ امطػػرؽ اإلةت ًم ػػ  ضػػد

 ٓخمف إ تراكي سع ذمؾ ام مص امسىمخؿ مدض إمم خنخع ىر س  ام بب عى مسً 
 

خيذا امتةد ؿ امذض مدمىتي امسةكس  عىم امتمس  ُ ةد إضًا   تمس  ىد دة مـ ترد بػأسر         
اإلةًم  امذض بسخىبي دمىت امدعخض ام ةخزتمً ػ خامتػم  ةًنػب امطػًعف سػف اىىمػً ػ خيػخ اسػر 

ً  مىسػػًدة سةظػػخر عىػػم امسةك إىػػرالات ى ًو ػػ  خامتػػم ال تبػػ   مسةكسػػ  امىػػ   اف  ٖٚٓسػػ  طب ػػ
تُ  ـ امدعخض سف تى ًل  وسمً عف تمس  غ ر سراخع  بمً امدعخض امى ًو   ت ػ  ًي ؾ بأف  ىرض 

 ذمؾ مسًـ امسةكس  اإلستو ًا   ؟!!
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مخ خرنػػػػ   /ف امسةكسػػػػ  امى ًو ػػػػ  ت  ػػػػد بخنػػػػًوع امػػػػدعخض كسػػػػً خردت اػػػػم مسػػػػر اإلةًمػػػػ         

ذا كً ت سةكس  اخؿ درى  نػد دا ػت  ٖٚٓامتكى ؼ بًمةضخر خا ً  مىسًدة    إىرالات ى ًو   خاه
امطػػًعف عػػف ىر سػػ  اإل ػػتراؾ    اػػم ام بػػب سػػع امسػػتمـ امثػػً م خسػػف ثػػـ اسػػً كػػًف مىسةكسػػ  
اإلسػػػتو ًا   مف تدمىػػػي اػػػم خانةػػػ  إ ػػػتراكي سػػػع  ػػػمص سىمػػػخؿ بطر  ػػػم اإلتوػػػًؽ خامتةػػػر ض 

عدة ختةتبػػره سسػػًيسً  اػػم خانةػػ  ن ػػًـ ا/م ػػر بًمةبػػخؿ  عىػػم تػػخن ةم امسػػدع ف خكػػذمؾ بًمسسػػً
بًمة خؽ عىم امخرنت ف امىذ ف إبط ةمسً ذمؾ امسىمخؿ / مً بذمؾ تكخف ند عًنبتي عف تمس  

مػػػػـ تكػػػػف سراخعػػػػ  عى ػػػػي بخانةتمػػػػً اسًسمػػػػً بػػػػؿ بػػػػرات ام  ًبػػػػ  ام ظػػػػر ع مػػػػً خمػػػػـ تػػػػر سةػػػػ            
 ٓإلس ًديً إم ي 

 
ختكػػػخف امسةكسػػػ  بػػػذمؾ نػػػد امطػػػأت / مػػػً عًنبػػػت امطػػػًعف عػػػف خانةػػػ  مػػػـ تراػػػع بمػػػً         

 ٓامدعخض خيخ سً  بطؿ امةكـ امسطةخف ا ي بسً  ستخىب   ضي 
 

/ف امسةكس  اإلستو ًا   توبؿ ام امدعخض سػف خانػع ت ر ػر اإلسػتو ًؼ خت وػذ بسػً ىػًل        
ىػػ  ػ اػػإذا دا ػػت امسةكسػػ  اإلسػػتو ًا   عػػف بػػي خبًمخنػػًوع    امتػػم طرةػػت مسػػًـ سةكسػػ  اخؿ در 

خانة  تمتىؼ عف خانةػ  امتمسػ  امتػم مػـ تةػرض عىػم سةكسػ  امدرىػ  ا/خمػم خمػـ توبػؿ ا مػً 
ً  مى ػً خف خا ػي م ضػً  ةرسػًف مىسػتمـ سػف درىػ   اإف يذا نضًل ا سً مـ تتبؿ بػي امسةكسػ  طب ػ

خيػػػذا متةى ػػػي بًم ظػػػػًـ  سػػػف درىػػػًت امت ًضػػػم خمػػػػخ كػػػًف مىخانةػػػ  مسػػػًس سػػػػف امتة   ػػػًت      
ً  مى ظػػػًـ امةػػػًـ خال  بػػػةةي نبػػػخؿ امسػػػتمـ م ضػػػً يً عىػػػم تىػػػؾ  ام ضػػػًوم خدرىًتػػػي خ ةػػػد سمًموػػػ

 ٓامبخرة بًطؿ 
 ٓٗػ  ٔٔػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ ٔ ٖٔ*    ض 

 
خسف ىً ػب  مػر اػإف امسةكسػ  مػـ تىوػت  ظػر امػداًع إمػم يػذا امتةػد ؿ امػذض مدمىتػي          

ًه مدمىت خانة  ىد دة ا مً مـ تكف خاردة بأسر اإلةًم  ػ سسً كًف عىم امتمس     خامذض بس تض
 ٓ  تضم س مً بًم ى ؿ موت  ظره إمم يذا امتةد ؿ امىد د م ةد داًعي عىم مسًسي 
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عىػػػم امتمسػػػ  بسػػػً ال  كػػػف  خمك مػػػً امذتػػػي عىػػػم غػػػره خاىأتػػػي بمػػػذا امتةػػػد ؿ خاإلدمػػػًؿ        
سر اإلةًم   خيخ سً ُ ة ب امةكـ امسطةخف ا ي عىم امسةكس  سف خنًوع مًرى  عف م سطرخةً  

بسػػً  سػػتخىب   ضػػي   / ػػي ب ػػم عىػػم إىػػرالات  ػػًبمً عػػخار امػػبط ف خمسمًموتػػي  ػػص امسػػًدة 
ال  كػػًف  ٖٛٓ إىػػرالات امتػػم تخىػػب موػػت  ظػػر امػػداًع ع ػػد تةػػد ؿ امتمسػػ  بسةراػػ  امسةكسػػ  خاه

 ٓةكسمً بًط   
 ٓؽ  ٕٗ ٖٕٗٔةف ػ ط ٖٜٖٔػ  ٖٖٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ ٕٔ ٚٔ*    ض 

 

خال  م ػػػر سػػػف ذمػػػؾ مف تكػػػخف امتمسػػػ  امىد ػػػدة خامتةػػػد ؿ امػػػذض مدمىتػػػي امسةكسػػػ  عىػػػم         
خبػػؼ تىػػؾ امتمسػػ  خاردا  بسةضػػر امىىسػػ  سػػً داـ امثًبػػت مف امسةكسػػ  مػػـ ت بػػي داػػًع امطػػًعف 

اىػب إم ي خند م  ذمؾ امسةضر خكذمؾ امةكـ امسطةخف ا ي سسػً  و ػد ن ًسمػً بمػذا اإلىػرال امخ 
ذ اسسكت عف ذمؾ اإف ةكسمً  كخف سة بً    ٓخاه

 

خال سةؿ مى خؿ كػذمؾ اف امسةكسػ  نضػت بإدا ػ  امطػًعف عػف ىر سػ  ام بػب امػخاردة         
بأسر اإلةًم  خم مً بذمؾ ال تكخف ند عًنبت امطًعف عف تمس  غ ػر امػخاردة بػأسر اإلةًمػ  كسػً 

ًعف سع ذمؾ ام مص امسىمخؿ خامذض إ تةؿ ا مً مـ تةدؿ تىؾ امتمس  ػ /ف خانة  إ تراؾ امط
سػػتخنع امطػػًع  فامسةضػػ تمػػًذ اامبػػو  امكًذبػػ  مػػـ تكػػف  ر خاه عىػػم امػػخرنت ف بطر ػػؽ اإلةت ػػًؿ خاه

سطرخة  عىم امسةكسػ  خممػذا اىػـ  ةػرض امػداًع ممػً بًمبةػث خامتو  ػد خمػخ كً ػت امسةكسػ  نػد 
ر خمدمىتي سػف تةػد ؿ /سػس مىرت امت ب   ام ـز مسً نًست بي سف إضًا  إمم امخبؼ امسذكخ 

داًعػي عىػم ذمػؾ خت ًخمػي بًمتو  ػد خامػرد بسػً نػد  تم ػر بػي خىػي رمض امسةكسػ  اػم امػدعخض ػ إال  
م مً نبرت ام ذمؾ اأمىت بة خؽ امداًع ختةتبر خكأ مػً نضػت ضػده بًمة خبػ  امس ضػم بمػً 

 ٓدخف سةًكس  خيخ سً  ة ب امةكـ بسً  ستخىب   ضي 
 

 بأ ي : ػ *   خنضت سةكس  ام  ض
"   ىـز ت ب   امستمـ خداًعي إمم امتةد ؿ امذض تىر ػي اػم خبػؼ امتمسػ  خمػخ كػًف ذمػؾ        

ال  كػػًف  امتةػػد ؿ  ػػدمؿ اػػم امةركػػ  اإلىراس ػػ  امتػػم  سػػبت مىسػػتمـ م بػػدض داًعػػي عىػػم مسًسػػي خاه
 ٓةكسمً سة بً  " 

 ٜٛ٘ػ  ٖٔٔػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ ٙ ٔ*    ض 
 ٕٜٗػ  ٜٙػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ ٙ ٗ*    ض 
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خسف ىً ب  مر اإف امسةكس  مـ تخرد ام ةكسمً ثس  دم ؿ عىم إ تراؾ امطًعف سػع         
ذمؾ ام مص امسىمخؿ امذض نًـ بمذا امدخر ا/سًسم امػذض  ػكؿ ىر سػ  ام بػب خيػخ امػركف 

 ٓامسًدض امسكخف ممً خامذض ال ن ًـ ممً بدخ ي 
 

إىرالات  ٖٓٔامىر س  ػ تورضي امسًدة خيذا امب ًف ركف ىخيرض عف اإلدا   عف تىؾ         
ى ًو   خامتم تخىػب عىػم كػؿ ةكػـ بًإلدا ػ  ب ػًف سػ دض ا/دمػ  امتػم نػًـ عى مػً امةكػـ نضػًله 

 ٓبًإلدا   عىم  ةخ سوبؿ خخاض  
 

ب د اف امسةكس  مـ توب  بسدخ ًت امةكـ عف ك و   إستدالممً عف اف امطًعف سًيـ         
ؽ خامتةػر ض خامسسػًعدة اػم إ تةػًؿ تىػؾ ام مبػ   سسػً سك ػي سع ذمؾ امسىمخؿ بطػرؽ اإلتوػً

 ٓسف إست  ًع امسى م عى مسً متخن ةمسً عىم امس د ف امسضبخط ف 
 

كسػػػً مػػػـ تبػػػ ف امسةكسػػػ  امة ًبػػػر امتػػػم إستمىبػػػت س مػػػً يػػػذا اإلسػػػتم ص سسػػػً ُ ةػػػد         
إاترضػػت يػػذا نبػػخرا   ػػًب إسػػتدالؿ امةكػػـ بسػػً  ة بػػي خ سػػتخىب   ضػػي / مػػً بػػذمؾ تكػػخف نػػد 

 ٓاإل تراؾ خيخ اسر س مم ع ي كسً سىؼ امب ًف 
 ٛٙٓٔػ ص  ٕٗؽ  ػ سج امربع نرف ػ رنـ ٕٓػ س  ٚٚٛٔػ طةف  ٜٔ٘ٔ ٕ ٙ*    ض 

  
خة ػػػث م ػػػي مسػػػً ت ػػػدـ ىس ةػػػي اػػػإف امةكػػػـ امسطةػػػخف ا ػػػي  كػػػخف نػػػد راف عى ػػػي عػػػخار          

 ٓامبط ف بسً  ستخىب   ضي خاإلعًدة 
 

 ذوعن طمب وقف التنفي
 ـــــــــــــــــــــ

 
اإ ػػي مسػػً كػػًف اإلسػػتسرار اػػم ت و ػػذ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي ضػػد امطػػًعف سػػف  ػػأ ي مف         

 رتب مي مضرارا  ىس س  ال  سكف سػدراكتمً بسػً  ةػؽ مػي طىػب خنػؼ ت و ػذه س نتػً  ر ثسػً  وبػؿ 
 ٓام يذا امطةف 
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 فميــذه األسبـــاب

 ــــــــــــــــــ
 

ً   ىػتسس          امطػػًعف سػػف سةكسػػ  امػػ  ض ػ ا/سػػر بخنػػؼ ت و ػػذ امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي س نتػػ
 ٓر ثسً   ْوبؿ     ام يذا امطةف 

 مخال       : امةكـ ب بخؿ امطةف  ك  
ثً  ػػً     :  خاػػم امسخضػػخع بػػ  ض امةكػػـ امسطةػػخف ا ػػي خاإلعػػًدة سػػع إمػػزاـ امسػػدع ف بػػًمة خؽ 

 ٓامسةًسًه عف امدرىًت امث ث  امسد    بًمسبرخاًت امسد    خس ًبؿ متةًب
 

        امسةًسم                                                                                                                                                                                     
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  صدارات المؤلفصدارات المؤلفإإ

  
 

 .  ٜٜٚٔـ المركــز المصرى لألبحاث واإلعـالم ـ ط أوراق أوراق   ( ٔ)
 .  ٜٜٚٔـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ  ط  من ىدى النبوة وفى مدرسة الرسولمن ىدى النبوة وفى مدرسة الرسول(   ٕ)

 . ٜٜٛٔـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  من ىدى القرآن وذلك الكتاب ال ريب فيومن ىدى القرآن وذلك الكتاب ال ريب فيو(  ٖ)
   ٕٓٓٓـ المركـز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  يريربشابشا(  ٗ)
   ٕٓٓٓـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  باسمك الميمباسمك الميم(  ٘)
  ٕٓٓٓـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  بسم اهللبسم اهلل(  ٙ)
  ٕٔٓٓـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  نواب القروضنواب القروض(  ٚ)
 .ٕٔٓٓحاث واإلعالم ـ ط ـ المركز المصرى لألب ياربيارب(  ٛ)
  ٕٔٓٓـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  قضية النقابيينقضية النقابيين(  ٜ)
   ٕ٘ٓٓ،  ٕٕٓٓـ روز اليوسف ، ىيئة الكتاب ـ   أبو ذر الغفارىأبو ذر الغفارى(  ٓٔ)
  ٕٕٓٓالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  ـ قضية الجمارك الكبرىقضية الجمارك الكبرى(  ٔٔ)
  ٕٕٓٓالل ـ ط ـ دار الي مواقف ومشاىد إسالميةمواقف ومشاىد إسالمية(  ٕٔ)
  ٖٕٓٓـ دار الشروق ـ ط أولى  ماذا أقول لكمماذا أقول لكم(  ٖٔ)
   ٖٕٓٓـ  ٕ، ط  ٔمركز األىرام لمترجمة والنشر ـ ط ـ  عالمية اإلسالمعالمية اإلسالم(  ٗٔ)
  ٕٗٓٓـ دار الشروق ـ ط  إبحار فى ىموم الوطن والحياةإبحار فى ىموم الوطن والحياة(  ٘ٔ)
   ٕٗٓٓـ دار الشروق ـ ط  اإلنسان العاقل وزاده الخيالاإلنسان العاقل وزاده الخيال( ٙٔ)
   ٖٕٓٓـ المجمد األول ـ روز اليوسف ـط  سيرة النبوية فى رحاب التنزيلسيرة النبوية فى رحاب التنزيلالال(  ٚٔ)
   ٖٕٓٓـ المجمد الثانى ـ روز اليوسف ـ ط  السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل( ٛٔ)
    ٕٗٓٓـ المجمد الثالث ـ روز اليوسف ـ ط السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٜٔ)
    ٕ٘ٓٓـ المجمد الرابع ـ روز اليوسف ـ ط السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٕٓ)
    ٕٙٓٓـ المجمد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث ـ ط  السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٕٔ) 
    ٕ٘ٓٓـ كتاب اليالل ـ أكتوبر  اإلنسان والكون والحياةاإلنسان والكون والحياة(  ٕٕ) 
   ٕٙٓٓـ دار الشروق ـ ط  تأمالت غائرةتأمالت غائرة(  ٖٕ)
 ٕٙٓٓـ كتاب اليالل ـ سبتمبر  ناسناساألديان والزمن والاألديان والزمن وال(  ٕٗ)
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     ٕٙٓٓـ المكتب المصرى الحديث ـ  شجون وطنيةشجون وطنية(  ٕ٘)
   ٕٚٓٓـ كتاب اليالل ـ نوفمبر  اليجرة إلى الوطناليجرة إلى الوطن(  ٕٙ)
   ٕٛٓٓـ دار الشروق ـ سبتمبر  رسالة المحاماةرسالة المحاماة(  ٕٚ)
 . ٕٛٓٓـ المكتب المصرى الحديث ـ سبتمبر  فى الوحدة والجماعة الوطنيةفى الوحدة والجماعة الوطنية(  ٕٛ)
   ٕٛٓٓـ كتاب اليالل  فى رياض الفكرفى رياض الفكر(  ٜٕ)

    ٕٛٓٓـ المكتب المصرى الحديث  بين شجون الوطن وعطر األحباببين شجون الوطن وعطر األحباب( ٖٓ)
 ٜٕٓٓـ المجمد األول ـ المكتب المصرى الحديث    من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( ٖٔ)
 ٜٕٓٓ  ـ المجمد الثانى ـ المكتب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  ٕٖ)
 ٜٕٓٓـ المجمد الثالث ـ المكتب المصرى الحديث  المحاماةالمحاماة  من حصادمن حصاد(  ٖٖ)
 ٜٕٓٓـ المجمد الرابع ـ المكتب المصرى الحديث   من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( ٖٗ)
 ٜٕٓٓـ المجمد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( ٖ٘)
 ٜٕٓٓـ المجمد السادس ـ المكتب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  ٖٙ)

  ٜٕٓٓـ المجمد السابع ـ المكتب المصرى الحديث   من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  ٖٚ)

    ٜٕٓٓ! ـ كتاب اليالل أول يونيو  دولة األيامدولة األيام(  ٖٛ) 
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 ٌفٙسضا
 

 زلُ اٌظفحخ اٌمؼيـــــخ    َ

 
ٔ 

 إبًبػػػػ  مػػػػػطأ
 (ى   س امى زة  ٜٜٛٔ ٜٖٕٓٔ)  ى   نسـ امى زة ٜٜٚٔ ٕٖٗٛٔام ض   رنـ 

 ؽ ( ٜٛ ٖٜٛٛٔ) امطةف بًم  ض رنـ 

٘ 

 
ٕ 

 إبػػػػًب  مطػػأ
 ى   سستأ ؼ امى زة  ٜٜٛٔ ٜٖٕٓٔى   نسـ امى زة ػ  ٜٜٚٔ ٕٖٗٛٔام ض   

 ؽ ( ٜٛ ٖٜٕٛٛ) امطةف 
 

ٕٛ 

 
ٖ 

 سسوخم   طب  
 ػ ى   امةسرا    ػ ٜٜٛٔ ٜ٘ٙٔٔام ض   

 ؽ ( ٜٙ ٖٛٚٛٗ) امطةف بًم  ض رنـ  ى   سستأ ؼ امى زة   ٜٜٛٔ ٜٖٙٔ
 

٘ٗ 

 
ٗ 

  بب ػ سزاخم  امت م ؿ بًممًرج ب  ترم ص
 ى   سركز  ب ف امكـخ ٜٜٚٔ ٖٕٓ٘ام ض   

 ؽٛٙ ٜٛٙٓامطةف رنـ     ى   سستأ ؼ  ب ف امكـخ ٜٜٚٔ ٜ٘ٛٗٔ
ٖٔٓ 

 تزخ ر ػ استةسًؿ ػ است  ل عىم مرض بًالةت ًؿ ٘
 كىم  رؽ ام ًيرة ٖٕٓٓ ٕٙٚى ً ًت سد     بر ػ  ٖٕٓٓ ٕٔٙٙام ض   

 ؽ ٘ٚ ٖٛٛٔٛامطةف بًم  ض رنـ 
ٔ٘ٔ 

 تػػػػػػػزخ ر ٙ
 ى   سستأ ؼ  رؽ ام ًيرة  ٜٜٜٔ ٖٛٗى   ام زي  ػ  ٜٜٛٔ ٜٛٗٚام ض   

 ٓٚ ٖٕٙٚٔامطةف بًم  ض رنـ 

ٜٔٛ 
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ٚ 

 ختم وتي مىةب ام سًر  إعداد سسكف
 ى   سبر امىد دة ػ  ٜٜٔ ٜٕٔٓٔام ض   

 ؽ ٓٚ ٖٕٚٚٛم  ض رنـ امطةف بً  ى   سستأ ؼ سبر امىد دة ٕٓٓٓ  ٙٙ
ٕٔ٘ 

 
ٛ 

 سسوخم   طب   ػ إىمًض
 ى ً ًت ام مدال ٜٜٓٔ ٜٕام ض   

 امطةف بًم  ض رنـ                ؽ   كىم  ب ف امكـخ ٜٜٓٔ ٛٚٔ
 

ٕٚٔ 

 
ٜ 

 تزخ ر خاستةسًؿ
 ى ً ًت اسـ امس  ً ٕٕٓٓ ٖٛٗٛٙام ض   

 ؽ ٖٚ ٕٖٙ٘ٙامطةف بًم  ض    كىم امس  ً ٕٕٓٓ ٜٔٓ
 

ٕٜٕ 

 ب ػ است   عىم س دات ب ٓٔ
 ى   سستأ ؼ امدرب ا/ةسر ٜٜ ٖٚٛٚام ض   رنـ 

 ؽ ٜٙ ٖٗٓٓ٘امطةف بًم  ض ى   امدرب ا/ةسر    ٜٛ ٖٔٗٗ
 

ٖٔٛ 

 ٖٚ٘ إبدرات ا/ستًذ رىًوم عط     
 


