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. انجؼغ حؼٕس رحمٛك – انحؼٕسٚخ يجذأ – ٔاحذ فشٚك ػًٍ األطشاف رؼذد – خجشح

 ػُٕآَى ثُفظ ٔرنك انخجشح نحؼٕس االخٕح انطبػٍُٛ نغًٛغ انذػٕٖ ٔعّ انخجٛش أٌ انًٕػٕع نمؼبح انضبثذ كبٌ نًب- 

 يؼّ رًغكٕا يًب ٔاحذح يظهحخ را ٔاحذا فشٚمب فٛٓب ٚشكهٌٕ انزٙ انذػٕٖ يشاحم ثغبئش يغزًؼٍٛ ثّ أدنٕا انز٘ انًٕحذ

 حؼٕس ػذو فئٌ – اٜخشٍٚ ٔحغظ دفٕع ػٍ يزًٛضٍٚ حغخ أٔ دفغ ثأ٘ أحذْى ٚغزمم ٔنى ٔانحغظ، انذفٕع ثُفظ

 إعشاء ثمشاس ػهًٓى ْٕ اعزذػبئٓى يٍ انًمظٕد داو يب طحزٓب ػهٗ ٚؤصش ال انخجشح إعشاء أصُبء –ركش يب ٔانحبل –ثؼؼٓى

 لذ انغبٚخ ْزِ ٔأٌ حمٕلٓى ػٍ نهذفبع إعشائٓب ثمشاس ػهًٓى ْٕ اعزذػبئٓى يٍ انًمظٕد داو يب طحزٓب ػهٗ ٚؤصش ال انخجشح

. رحممذ

 يجذأ أٌ "ثؼهخ و.و.ق يٍ 63 نهفظم طجمب انخجشح ثجطالٌ انطبػٍُٛ دفغ سدد ػُذيب طٕاة ػهٗ كبَذ انًحكًخ إٌ- 

. انخجشح إلعشاء ثؼؼٓى ثحؼٕس رحمك لذ انحؼٕسٚخ

 انًهك عالنخ ثبعى

 نهمبٌَٕ طجمب انًذأنخ ٔثؼذ

 فٙ 18/5/99 ثزبسٚخ).....( ة االعزئُبف يحكًخ ػٍ انظبدس فّٛ انًطؼٌٕ انمشاس ٔيٍ انًهف يغزُذاد يٍ ٚغزفبر حٛش

 فٙ اعزظذس أٌ عجك أَّ فّٛ ػشع 19/2/96 ثزبسٚخ اعزؼغبنٙ ثًمبل رمذو( 1ط )انُمغ فٙ انًطهٕة أٌ ).....( انًهف

 ثزبسٚخ انظبدس انحكى حغت ثبنًمبل انًجُٛخ انمطؼخ عًٛغ ػٍ ثبنزخهٙ حكًب( 2ط )ػهٛٓى انًذػٗ يٕسٔس يٕاعٓخ

 ثزبسٚخ أَّ إال األسع إنّٛ ٔعهًذ ).....( ػذد انزُفٛذ يهف حغت 12/11/73 ثزبسٚخ َٔفذ ).....( انًهف فٙ 11/3/70

 يهزًغب يٕعت ثذٌٔ ثحشصٓب ٔلبيٕا انًزكٕسح األسع ػهٗ االعزٛالء إنٗ يؼّ ٔيٍ( 3ط )ػهٛٓى انًذػٗ ػًذ 16/11/95

. يمبيٓى ٚمٕو ٔيٍ ْى ثطشدْى انحكى

 انحذٔد ثٍٛ انزطبثك الَؼذاو فّٛ ثبنًذػٗ ٚزؼهمبٌ ال رُفٛزِ ٔيحؼش ثّ انًحزظ انحكى ثأٌ ػهٛٓى انًذػٗ عٕاة ٔثؼذ

 ثؼذو أيشِ انًغزؼغالد لبػٙ أطذس ثبإلثطبل انزُفٛز يحؼش ٔفٙ ثبالعزئُبف انًزكٕس انحكى فٙ طؼُٕا ثأَٓى يؼٛفٍٛ

. اإلخزظبص

 َفغّ ْٕ فّٛ انًذػٗ انؼمبس كبٌ إرا ٔيًب االحزالل ٔالؼخ يٍ نهزحمك خجشح ثئعشاء االعزئُبفٛخ انًحكًخ أيشد اعزئُبفّ ٔثؼذ

. ثًٓب انًحزظ انزُفٛز ٔيحؼش انحكى يٕػٕع

 ػهٛٓى انًذػٗ ثطشد نهحكى ٔرظذد انًغزأَف انحكى ثبنغبء انًحكًخ لؼذ ثًغزُزغبرًٓب انطشفٍٛ ٔإدالء إَغبصْب ٔثؼذ

. َمؼّ انًطهٕة لشاسْب ثًٕعت ٔرنك

. انضبَٛخ انٕعٛهخ يٍ انضبَٙ ٔانفشع األٔنٗ انٕعٛهخ فٙ انمشاس ػهٗ انطبػٌُٕ ٚؼٛت حٛش

 ٔانفظم انًزكٕس انفظم حغت أَّ رنك انزؼهٛم ٔاَؼذاو و.و.ق يٍ ٚهّٛ ٔيب 149 انفظم خشق يٍ انًزخز انمبٌَٕ خشق

 فٙ ثّ ٚمؼٗ أٌ ًٚكٍ ثًب رًظ ٔال انٕلزٛخ اإلعشاءاد فٙ إال رجذ ال االعزؼغبنٛخ األٔايش فئٌ انمبٌَٕ َفظ يٍ 152

 انزفُٛذ يحؼش فٙ انًزًضم انُضاع نغْٕش رؼشع ػُذيب انًزكٕسح انًمزؼٛبد ٚحزشو نى االعزئُبفٙ انمشاس ٔاٌ انغْٕش

 طًٛى يٍ يغأنخ ْٙ ػذيٓب يٍ انًزكٕس انًحؼش لبََٕٛخ يذٖ يُبلشخ أٌ يغ انطبػٍ طشف يٍ طؼٍ يٕػٕع ْٕ انز٘

 ثبإلثطبل ).....( ػذد انزفُٛذ يحؼش فٙ طؼُٕا ثأَٓى أصبسٔا انطبػٍُٛ فئٌ صبَٛخ عٓخ ٔيٍ. انًٕػٕع لؼبء اخزظبص

 فغبء انًزكٕس انًحؼش ثخظٕص أصٛش ػًب ٚغت ٔنى ثٛبَّ عجك يب إنٗ ٚهزفذ نى انمشاس أٌ إال ).....( ػذد انًهف حغت

.  َمؼّ ٚجشس يًب انزؼهٛم َبلض

 يٍ انطبػٍُٛ طشد أعم يٍ دػٕاِ لٛذ انًطهٕة أٌ انًؼشٔػخ انٕلبئغ يٍ انًٕػٕع نمؼبح انضبثذ كبٌ نًب إَّ حٛش نكٍ

 ٔانز٘ فّٛ نهًذػٗ ثبعزحمبلّ لؼٗ حكى إنٗ يغزُذا يٕسٔصٓى ػهٗ انزُفٛز ثؼذ الحزالنّ ػبدٔا أَٓى أعبط ػهٗ فّٛ انًذػٗ



 يٍ انًمذو االعزئُبف لجٕل ثؼذو انمبػٙ ).....( ػذد انًهف فٙ 4/2/97 ثزبسٚخ اعزئُبفٙ لشاس طذٔس ثؼذ َٓبئٛب أطجح

 عهًذ لذ ثٓب انًحكٕو األسع أٌ إنٗ ٚشٛش ٔانز٘ ).....( ػذد 12/1/73 ثزبسٚخ رُفٛزِ يحؼش إنٗ ٔكزنك طشفٓى،

 ػُٓب، انزخهٙ ٔػهّٛ َٓبئٛخ ثظفخ رى لذ انحكى رُفٛز ثأٌ حُّٛ فٙ( انطبػٍُٛ يٕسٔس )ػهّٛ انًحكٕو إشؼبس ثؼذ نّ نهًحكٕو

. فّٛ انًذػٗ نهًهك انٕالؼٛخ انحذٔد يغ انًُفز انًهك حذٔد رطبثك يذٖ حٕل ٚذٔس انُضاع كبٌ ٔنًب

 ٔرطجٛمّ فّٛ انًذػٗ نهؼمبس انًٛذاَٛخ انًؼبُٚخ ػهٗ ثُبءا انخجٛش أٔسدْب انزٙ انًالحظبد ػهٗ يُٓب اػزًبدا انًحكًخ فئٌ

 يٕلؼب انُضاع أسع ػهٗ ُٔٚطجمبٌ ٚزؼهمبٌ أًَٓب نٓب ارؼح انطشفٍٛ ثًحؼش رًذ ٔانزٙ رُفٛزِ ٔيحؼش ثبالعزحمبق نهحكى

 ثؼذ ثبنؼمبس انطبػٍُٛ ٔعٕد أٌ طٕاة ػٍ ٔاػزجشد انطبػٍُٛ ٚذ رحذ ثكبيهّ ٔعٕدِ ػٍ انخجشح كشفذ ٔانز٘ ٔحذٔدا

 ٚؼزجش ثًب لشاسْب ػههذ لذ ركٌٕ أػالِ نالػزجبساد ٔأَٓب انًغزؼغالد لبػٙ رذخم ٚجشس عُذ ثذٌٔ احزالال ٚشكم انزُفٛز

 يؤصش غٛش انزُفٛز يحؼش فٙ انطؼٍ حٕل انًضبسح انًُبصػخ ػهٗ عٕاثٓب ػذو ٔٚجمٗ أيبيٓب انًضبسح انٕعبئم ػٍ كبفٛب عٕاثب

 انطبػٌُٕ ثّ اعزذل يب أٌ ػُّ ُٚزظ يًب انًزكٕس انًحؼش ثئثطبل لؼبئٙ عُذ أ٘ ػهٗ ٚزٕفشٌٔ ال انطبػٍُٛ أٌ داو يب

. األعبط ػذٚى

 انزٙ انخجشح أٌ ثذػٕٖ و.و.ق يٍ 63 انفظم ٔخشق انزؼهٛم َمظبٌ انضبَٛخ انٕعٛهخ فٙ انمشاس ػهٗ انطبػٌُٕ ٚؼٛت حٛش

 يٍ انخجٛش ٚزأكذ أٌ ٔدٌٔ( 6ط)ٔ( 5ط)ٔ( 4ط )ْٔى انجبلٙ دٌٔ يُٓى صالصخ ثحؼٕس أَغضد انًحكًخ ثٓب أيشد

 أٌ ثؼهخ انذفغ سدد انًحكًخ أٌ إال انًزكٕسح نهؼهخ انخجشح ثئثطبل رًغكٕا انطبػٍُٛ ٔأٌ لبََٕٛخ ثظفخ ثبالعزذػبء رٕطهٓى

 ْٕٔ انحؼٕسٚخ يجذأ رحمك رنك ػهٗ ٔسرجذ اخٕح أَٓى طبنًب انجبلٍٛ ػٍ َٔٛبثخ أَفغٓى رًضٛم أعم يٍ كبَٕا انحبػشٍٚ

 رحزشو خجشح إعشاء انزًغٕا ٔأَٓى انذفبع ثحمٕق ٔرزؼهك آيشح طجغخ ركزغٙ انًزكٕس انفظم يمزؼٛبد ألٌ خبطئ اعزُزبط

. نهُمغ لشاسْب فؼشػذ انًهزًظ ْزا إنٗ رهزفذ نى انًحكًخ أٌ إال ثّ انًحزظ انفظم يمزؼٛبد فٛٓب

 ثُفظ ٔرنك انخجشح نحؼٕس انطبػٍُٛ نغًٛغ انذػٕح ٔعّ انخجٛش أٌ انًهف يغزُذاد يٍ انضبثذ كبٌ نًب إَّ حٛش نكٍ

 يًب ٔاحذح يظهحخ را ٔاحذا فشٚمب فٛٓب ٚشكهٌٕ انزٙ انذػٕٖ يشاحم عبئش فٙ يغزًؼٍٛ ثّ أدنٕا انز٘ انًٕحذ ػُٕآَى

  ٔحغظ دفٕع ػٍ يزًٛضٍٚ حغخ أٔ دفغ ثأ٘ أحذْى ٚغزمم ٔنى انحغظ انذفٕع ثُفظ انًٕػٕع لؼبح أيبو يؼّ رًغكٕا

 دػٕح يٍ انًمظٕد أٌ ثبػزجبس طحزٓب ػهٗ ٚؤصش ال انخجشح نحؼٕس- ركش يب ٔانحبنخ – ثؼؼٓى اعزغبثخ ػذو فئٌ اٜخشٍٚ

 ْزِ فٙ رحممذ لذ انغبٚخ ْزِ ٔأٌ حمٕلٓى ػٍ انذفبع يٍ نزًكُٛٓى إعشائٓب ثمشاس ػهًٓى ْٕ انخجشح إلعشاء انحؼٕس

 ثحؼٕس رحمك لذ انحؼٕسٚخ يجذأ أٌ ثؼهخ انطبػٍُٛ دفغ سدد ػُذيب طٕاة ػهٗ كبَذ انًحكًخ فئٌ ٔنزنك.انذػٕٖ

 انجبلٛخ انؼهم ػٍ انُظش ثظشف ٔاحذ دفبع ٔنٓى ٔاحذا فشٚمب ٔٚشكهٌٕ ٔاحذ ػُٕآَى أٌ طبنًب انخجشح إلعشاءاد ثؼؼٓى

. األعبط ػذٚى انٕعٛهخ فٙ أصٛش يب ٔٚكٌٕ ثّ انًحزظ 63 نهفظم خشق أ٘ ٚمغ نى أَّ ػُّ ُٚزظ يًب انًُزمذح

 األعجـبة نٓزِ

. انظبئش انطبػٍُٛ ٔثزحًٛم انطهت، ثشفغ األػهٗ انًغهظ لؼٗ

. ثبنشثبؽ األػهٗ ثبنًغهظ انؼبدٚخ انغهغبد لبػخ فٙ أػالِ انًزكٕس ثبنزبسٚخ انًُؼمذح انؼهُٛخ ثبنغهغخ ٔرهٙ انمشاس طذس ٔثّ

  يٍ يزشكجخ انحبكًخ انٓٛئخ ٔكبَذ



 


