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 ======== 

ألاو انًذػٗ دػٕاِ انًاثهح تظسٛفح يٕلؼح يٍ يساو أٔدػد لهى كراب انًسكًح تراسٚخ 

 طهة فٗ خرايٓا 24/11/2338

    3أٔالً : لثٕل انذػٕٖ شكلً  

  -ؼدهح :ثاَٛاً : ٔتظفح يغر

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهًٛٓا األٔل ٔانثاَٗ انًرًثم فٗ ػذو عسة  -1

انغفٛش انًظشٖ يٍ انغؼٕدٚح ٔطشد انغفٛش انغؼٕدٖ يٍ انماْشج تم ٔلطغ 

  3انؼللاخ يغ انغؼٕدٚح 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهٛٓى انثانث ٔانشاتغ ٔانخايظ انًرًثم فٗ  -2

  3انًظشٍٚٛ انؼايهٍٛ فٗ انغؼٕدٚح  األطثاءج ٔاعرذػاء كافح االيرُاع ػٍ ئػاد

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهّٛ انخايظ انًرًثم فٗ االيرُاع ػٍ ئطذاس أٖ  -3

  3ئنٗ انغؼٕدٚح  ٌٔغافشٚيٕافماخ أٔ ذظذٚماخ ألٖ ػًال يظشٍٚٛ 

ئطذاس  ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهّٛ انخايظ انًرًثم فٗ االيرُاع ػٍ -4

  3هغؼٕدٍٚٛ انزٍٚ ٚؼًهٌٕ فٗ يظش ذسد َظاو انكفٛم نلشاس 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهّٛ األٔل انًرًثم فٗ ػذو ئلانح ٔصٚش انخاسخٛح  -5

  3انًظشٖ 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهّٛ انثاَٗ انًرًثم فٗ االيرُاع ػٍ انذػٕج فٗ  -6

  3انًكشيح  انًسافم انذٔنٛح نرذٔٚم يُطمح يكح

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهًٛٓا انغادط ٔانغاتغ انًرًثم فٗ االيرُاع ػٍ  -7

انظادس ضذ انطثٛثٍٛ انًظشٍٚٛ ئطذاس فرٕٖ ٔسأٖ األصْش انششٚف فٗ  انسكى 

  3خهذج  1533تانغؼٕدٚح تدهذ كم يًُٓا 

ششٚغ ئنٗ يدهظ ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهّٛ انثايٍ تااليرُاع ػٍ ذمذٚى ذ -8

  3انشؼة ٚثٛر خهذ انغؼٕدٖ انزٖ ٚششب انخًش 

ٔلف ذُفٛز لشاس انًذػٗ ػهّٛ انراعغ انغهثٗ تااليرُاع ػٍ ئػادج انطثٛثٍٛ انًظشٍٚٛ  -9

  3انًسكٕو ػهًٛٓا تانغؼٕدٚح 

 

انًطؼٌٕ فٛٓا يغ يا ٚرشذة ػهٗ رنك يٍ آثاس ٔئنضاو  اخثانثاً : ٔفٗ انًٕضٕع تانغاء انمشاس

   3هٛٓى انًظشٔفاخ انًذػٗ ػ
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َّ طذس زكى خائش ضذ انطثٛة انًظشٖ تانغؼٕدٚح / سؤٔف ئٔلال انًذػٗ ششزاً نذػٕاِ  

خهذج ٔكزنك انطثٛة / شٕلٗ ػثذ ستّ  1533يسًذ أيٍٛ تانغدٍ خًغح ػشش ػاياً ٔاندهذ 

خهذج نًا َغة ئنًٛٓا يٍ خطأ فٗ ػلج عٛذج عؼٕدٚح  1533تانغدٍ ػششٌٔ ػاياً ٔاندهذ 

فٗ ئديآَا ، ٔنى ذمى ٔصاسج انخاسخٛح انًظشٚح تأداء دٔسْا فٗ يراتؼح ْزِ انمضٛح ٔنى  ذغثة

انًظشٍٚٛ انزٍٚ ٚؼًهٌٕ تانغؼٕدٚح ، َٔظشاً ألَُا كًظشٍٚٛ ذمى انسكٕيح تاػادج كافح األطثاء 

ٔانؼًشج ٔانغفش ئنٗ انغؼٕدٚح فٛدة ػهٗ ٔصاسج انخاسخٛح انذػٕج ئنٗ ذذٔٚم أيضطشٍٚ نهسح 

انسح ٔانؼًشج تانغؼٕدٚح لٛاعاً ػهٗ دٔنح انفاذٛكاٌ ، ٔأضاف انًذػٗ أٌ انًذػٗ ػهًٛٓا  أياكٍ

نٓا ٔكاٌ أزشٖ تٓى  انغادط ٔانغاتغ لذ ذطٕػا ٔأطذسا انؼذٚذ يٍ انفرأٖ انرٗ ال ٚشٖ يثشساً 

َّ ٚدة ػهٗ ٔصٚش أأٌ ٚظذسٔا فرٕٖ فٗ يٕضٕع انطثٛثٍٛ انًزكٕسٍٚ ، كًا أضاف انًذػٗ 

د يششٔع لإٌَ ٔػشضّ ػهٗ يدهظ انشؼة ُٚض ػهٗ يثذأ انًؼايهح تانًثم انؼذل ئػذا

تانُغثح نهغؼٕدٍٚٛ انزٍٚ ٚشذكثٌٕ خشائى فٗ يظش ، ٔٚدة ػهٗ سئٛظ انٕصساء ئلانح ٔصٚش 

انخاسخٛح انًظشٖ انزٖ ذماػغد ٔصاسذّ ػٍ أداء دٔسْا ٔكزنك ئلانح انغفٛش انًظشٖ نذٖ 

  3انغؼٕدٚح 

 

  3هٗ انُسٕ انثاتد تًساضش اندهغاخ ذذٔٔل َظش انذػٕٖ ػ  

يسًذ يسًٕد زًذ ، زايذ ، طهة كم يٍ : ٚاعًٍٛ زًذٖ انذعٕلٗ  2/12/2338ٔتدهغح  

  3طذٚك يكٗ انرذخم يُضًٍٛ ئنٗ انًذػٗ فٗ طهثاذّ 

طهة كم يٍ : كشٚى يسًذ انظثازٗ ، اعًاػٛم يسًذ انمظثٗ ،  16/12/2338ٔتدهغح 

يسًذ ئتشاْٛى ٕٚعف ، شاكش انغٛذ ئتشاْٛى ، أزًذ زًذٖ  ، ئتشاْٛى انزْةيسًذ زايذ أتٕ 

الء انرذخم يُضًٍٛ ئنٗ إ، َٓا ػثذ اندٕاد انخٕنٗ ، َثّٛ يسًذ أزًذ ٔطهة ْ انذعٕلٗ 

انًذػٗ فٗ طهثاذّ ، ٔتزاخ اندهغح لذو انساضش ػٍ انذٔنح يزكشج دفاع زذد فٛٓا طهثاذّ ػهٗ 

  3انُسٕ انٕاسد تٓا 

ذو انساضش ػٍ انغفاسج انغؼٕدٚح يزكشج دفاع طهة فٛٓا ل 33/12/2338ٔتدهغح   

: يسة انسكى تؼذو اخرظاص انًسكًح ٔالئٛاً تُظش انذػٕٖ ، ٔتزاخ اندهغح طهة كم يٍ 

زغُٗ ػثذ انؼال ، طاسق انغٛذ زافظ ، ػلء انذٍٚ انغٛذ انغٛذ ، أزًذ يسًذ ٚؼمٕب ، يسًذ 

  3 ئنٓايٗ شهثٗ انرذخم يُضًٍٛ ئنٗ انًذػٗ فٗ طهثاذّ

  -لذو انًذػٗ يزكشج دفاع ركش تٓا أٌ طهثاذّ انخرايٛح ْٗ :  27/1/2339ٔتدهغح 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهًٛٓا األٔل ٔانثاَٗ تااليرُاع ػٍ عسة انغفٛش  -1

  3انغؼٕدٚح ٔطشد انغفٛش انغؼٕدٖ تانًظشٖ 

شفٛاخ انمطاع ٔلف ذُفٛز لشاس ٔصٚش انمٕٖ انؼايهح تانغًاذ تغفش األطثاء ئنٗ يغر -2

  3انخاص انغؼٕدٖ 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهًٛٓا  انخايظ ٔانثاَٗ تااليرُاع ػٍ ئطذاس لشاس  -3

   3ترطثٛك َظاو انكفٛم ػهٗ انغؼٕدٍٚٛ انزٍٚ ٚأذٌٕ نًظش 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نشٛخ األصْش ٔيفرٗ اندًٕٓسٚح تااليرُاع ػٍ ئطذاس فرٕٖ فٗ  -4

  3انطثٛثٍٛ انًزكٕسٍٚ  ػمٕتح خهذ

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نٕصٚش انؼذل ٔشٛخ األصْش ٔيفرٗ اندًٕٓسٚح تااليرُاع ػٍ  -5

  3ذمذٚى ذششٚغ نًدهظ انشؼة ندهذ ٔسخى انغؼٕدٍٚٛ انزٍٚ ٚشذكثٌٕ خشائى فٗ يظش 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نشئٛظ اندًٕٓسٚح تااليرُاع ػٍ ئلانح ٔصٚش انخاسخٛح انًظشٖ  -6

ٗ انًٕضٕع تانغاء انمشاساخ انًطؼٌٕ ػهٛٓا يغ يا ٚرشذة ػهٗ رنك يٍ آثاس ٔئنضاو ٔف
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انًذػٗ ػهٛٓى انًظشٔفاخ ، كًا لذو انًذػٗ زافظح يغرُذاخ طٕٚد ػهٗ انًغرُذاخ 

  3انًذَٔح ػهٗ غلفٓا 

 

لذو انًذػٗ زافظح يغرُذاخ تٓا تؼض طفساخ انظسف انرٗ ذُأند  24/2/2339ٔتدهغح 

يٕضٕػاخ يرؼهمح تًٕضٕع انذػٕٖ ، ٔتزاخ اندهغح لذو انساضش ػٍ انذٔنح يزكشج دفاع طًى 

تدهغح انٕٛو ٔفٛٓا طذس  انسكى  ئطذاسانًسكًح فٛٓا ػهٗ طهثاذّ انغاتمح ، ٔتزاخ اندهغح لشسخ 

  3انُطك تّ   ػُذنًشرًهح ػهٗ أعثاتّ ٔأٔدػد يغٕدذّ ا

 

 المحكمـــــــــــة
 ************ 

   0قانىناً المداولة  تعدو، تعد االطالع علً األوراق وسماع اإلَضاحات 

  -ٔفماً نطهثاذّ انخرايٛح لثٕل انذػٕٖ شكلً ٔتظفح يغرؼدهح :ٚطهة  ٙيٍ زٛث ئٌ انًذػ
ًٛٓا األٔل ٔانثاَٗ تااليرُاع ػٍ عسة انغفٛش ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػه -1 

  3انغؼٕدٚح ٔطشد انغفٛش انغؼٕدٖ تانماْشج  بانًظشٖ 

ٔلف ذُفٛز لشاس ٔصٚشج انمٕٖ انؼايهح تانغًاذ تغفش األطثاء انًظشٍٚٛ ئنٗ يغرشفٛاخ  -3

  3انمطاع انخاص انغؼٕدٖ 

رُاع ػٍ ذطثٛك َظاو ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهًٛٓا انثاَٗ ٔانخايظ تاالي -3

   3انكفٛم ػهٗ انغؼٕدٍٚٛ انزٍٚ ٚأذٌٕ نًظش 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نهًذػٗ ػهًٛٓا انغادط ٔانغاتغ  تااليرُاع ػٍ ئطذاس فرٕٖ  -4

  3تخظٕص  ػمٕتح خهذ انطثٛثٍٛ انًزكٕسٍٚ 

ذٚى تااليرُاع ػٍ ذمنهًذػٗ ػهٛٓى انغادط ٔانغاتغ ٔانثايٍ ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ  -5

  3ذششٚغ نًدهظ انشؼة ندهذ ٔسخى انغؼٕدٍٚٛ انزٍٚ ٚشذكثٌٕ خشائى فٗ يظش 

ٔلف ذُفٛز انمشاس انغهثٗ نشئٛظ اندًٕٓسٚح تااليرُاع ػٍ ئلانح ٔصٚش انخاسخٛح انًظشٖ  -6     

  3 3ًذػٗ ػهٛٓى انًظشٔفاخ انئنضاو فٛٓا ٔٔفٗ انًٕضٕع تانغاء انمشاساخ انًطؼٌٕ 

( يشافؼاخ 126نُض انًادج ) طثماً  –انرذخم فاٌ انًششع لذ أخاص  طهثاخٔيٍ زٛث ئَّ ػٍ 

نكم رٖ يظهسح أٌ ٚرذخم يُضًاً فٗ انذػٕٖ ألزذ انخظٕو ٔرنك تاإلخشاءاخ انًؼرادج نشفغ  –

انذػٕٖ أٔ تطهة ٚمذو شفاْح فٗ اندهغح ٔٚثثد فٗ يسضشْا ، ٔلذ اعرمش انمضاء ػهٗ أَّ ال 

خم االَضًايٗ فمثهرّ زرٗ ٔنٕ اَرٓٗ زكًٓا ئنٗ ػذو لثٕل ٌ ذؼشضد نهرذئذثشٚة ػهٗ انًسكًح 

  3انذػٕٖ 

 (  19/3/1988ق خهغح  31نغُح  894) انًسكًح اإلداسٚح انؼهٛا انطؼٍ سلى 

ٔزٛث ئَّ تانثُاء ػهٗ يا ذمذو ٔفٗ ضٕئّ فاٌ طهثاخ انخظٕو انًرذخهٍٛ ٔلذ اعرٕفد 

ػٗ يًا ذكرفٗ يؼّ انًسكًح تاثثاخ رنك خشائٛح ٔرنك كخظٕو يُضًٍٛ نهًذأٔضاػٓا انشكهٛح ٔاإل

  3يشج أخشٖ تانًُطٕق  ئثثاذّتاألعثاب دٌٔ زاخح ئنٗ 

ٔيٍ زٛث ئَّ ػٍ انطهثٍٛ األٔل ٔانغادط فاَّ ٔفماً نمإٌَ يدهظ انذٔنح ٔلإٌَ انغهطح 

( انمضائٛح فاٌ انًششع لذ أخشج األػًال انرٗ ذرظف تأػًال انغٛادج ) عٕاء انذاخهٛح أٔ انخاسخٛح 
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يٍ ٔالٚح انًساكى عٕاء أكاَد يساكى يدهظ انذٔنح أٔ يساكى انمضاء انؼادٖ ْٕٔ يا ٚؼُٗ أَّ ال 

  3ٚدٕص نٓزِ انًساكى أٌ ذُظش فٗ أٚح دػٕٖ ذرؼهك تأػًال انغٛادج 

ٔيٍ زٛث ئٌ ذؼٍٛٛ انٕصساء ٔانغفشاء انًظشٍٚٛ ٔاػرًاد انغفشاء األخاَة ئًَا ذثاششِ 

رٓا عهطح ئداسج ٔتانرانٗ فاٌ ْزِ األػًال ذؼذ يٍ أػًال انغٛادج ، انذٔنح كغهطح زكى ٔنٛظ تظف

األيش انزٖ ٚرؼٍٛ يؼّ انسكى تؼذو اخرظاص انًسكًح ٔالئٛاً تُظش ْزٍٚ انطهثٍٛ ٔئنضاو انًذػٗ 

  3ٔانخظٕو انًُضًٍٛ نّ يظشٔفاخ ْزٍٚ انطهثٍٛ 

ٕٖ انؼايهح تغفش ٔيٍ زٛث ئَّ ػٍ انطهة انثاَٗ ٔانًرؼهك تٕلف ذُفٛز لشاس ٔصٚشج انم

  3فاٌ ْزا انطهة لذ اعرٕفٗ أٔضاػّ انشكهٛح فًٍ ثى ٚكٌٕ يمثٕالً شكلً انًظشٍٚٛ األطثاء 

  -انمشاس انًطؼٌٕ فّٛ فاَّ ٚهضو نزنك ذٕافش سكٍُٛ :  زٔزٛث ئَّ ػٍ طهة ٔلف ذُفٛ

  3سكٍ اندذٚح تمٛايّ ػهٗ أعثاب ذثشسِ لإََاً : أٔنًٓا 

  3ل تأٌ ٚرشذة ػهٗ انًضٗ فٗ ذُفٛزِ َرائح ٚرؼزس ذذاسكٓا تؼذ رنكسكٍ االعرؼدأثاًَٛٓاً : 

ٔزٛث ئَّ ػٍ سكٍ االعرؼدال فهى ٚثٍٛ انًذػٗ أٔ ٚمذو يا ٚثثد أٌ ثًح َرائح لذ ٚرؼزس 

ذذاسكٓا يٍ خشاء ذُفٛز انمشاس انًطؼٌٕ فّٛ ٔتانرانٗ ُٚٓاس سكٍ االعرؼدال انلصو نٕلف انرُفٛز يًا 

ض طهة ٔلف ذُفٛز انمشاس انًطؼٌٕ فّٛ دًَٔا زاخح نثسث سكٍ اندذٚح ذمضٗ يؼّ انًسكًح تشف

  3يغ ئنضاو انًذػٗ ٔانخظٕو انًُضًٍٛ نّ يظشٔفاخ ْزا انطهة 

  3ٔيٍ زٛث ئَّ ػٍ انطهثٍٛ انثانث ٔانخايظ فاٌ األيش فًٛٓا ٚسراج ئنٗ اعرظذاس ذششٚغ 
 

ٚخرهثثف ذًايثثاً ػثثٍ انؼًثثم  ٔزٛثثث ئٌ انًغثثرمش ػهٛثثّ أٌ انؼًثثم انرشثثشٚؼٗ ٔئطثثذاس انمثثٕاٍَٛ 

اإلداسٖ فثثاألخٛش ٔزثثذِ ْثثٕ انثثزٖ ذثثذخم يُاصػرثثّ فثثٗ اخرظثثاص انمضثثاء اإلداسٖ ، تًُٛثثا ذخثثشج 

يُاصػاخ األٔل ػٍ دائشج االخرظاص انٕالئٗ انًُؼمذ نٓزا انمضاء عٕاء طذس انؼًثم ػثٍ انغثهطح 

رشثثشٚغ ، ٔتانرثثانٗ انرشثثشٚؼٛح ) يدهثثظ انشثثؼة ( أٔ يثثٍ اندٓثثح انمائًثثح تًمرضثثٗ انذعثثرٕس تشثث ٌٕ ان

ُٚسغثثش ػثثٍ انًُاصػثثح فثثٗ ْثثزٍٚ انطهثثثٍٛ ٔطثثف انًُاصػثثح اإلداسٚثثح ٔذخثثشج تانرثثانٗ ػثثٍ دائثثشج 

ٔالئٛثاً االخرظاص انٕالئٗ انًُؼمذ نٓزِ انًسكًح االيش انزٖ ذمضٗ يؼّ انًسكًح تؼذو اخرظاطثٓا 

  3تُظش ْزٍٚ انطهثٍٛ ٔئنضاو انًذػٗ ٔانخظٕو انًُضًٍٛ نّ يظشٔفاذًٓا 

 

زٛث ئَّ ػٍ انطهة انشاتغ انًرؼهك تٕلثف ذُفٛثز انمثشاس انغثهثٗ ندٓثح اإلداسج تااليرُثاع ٔيٍ  

ػٍ ئطذاس فرٕٖ تخظٕص خهذ انطثٛثٍٛ انًظشٍٚٛ تانغؼٕدٚح ، فاٌ انًغرمش ػهٛثّ أَثّ ٔفمثاً نثُض 

( يٍ لإٌَ يدهظ انذٔنح ٚؼرثش فٗ زكى انمشاساخ اإلداسٚثح سفثض انغثهطاخ اإلداسٚثح أٔ 13انًادج )

نهمثثٕاٍَٛ ٔانهثثٕائر فثثارا ذخهثثف ْثثزا  ُاػٓثثا ػثثٍ اذخثثار لثثشاس كثثاٌ يثثٍ انٕاخثثة ػهٛٓثثا اذخثثارِ ٔفمثثاً اير

انٕخٕب أٔ االنرضاو انمإََٗ ندٓح اإلداسج فاَّ ال ٚرٕافش انمشاس اإلداسٖ انغهثٗ تااليرُاع ، ٔتانرثانٗ 

انغهثٗ انثزٖ ٚدثٕص  ذفمذ دػٕٖ اإلنغاء أزذ ششٔطٓا ٔانًرًثم فٗ انمشاس اإلداسٖ عٕاء اإلٚداتٙ أٔ

  3انطؼٍ ػهّٛ أياو يساكى يدهظ انذٔنح 
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ٔزٛثثث ئَثثّ ال ٕٚخثثذ ئنثثضاو لثثإََٗ ػهثثٗ شثثٛخ األصْثثش أٔ يفرثثٗ اندًٕٓسٚثثح ترمثثذٚى فرثثٕٖ فثثٗ انسانثثح 

انًؼشٔضثثح ٔنثثى ٚثثثثد انًثثذػٗ عثثثك طهثثة يثثثم ْثثزِ انفرثثٕٖ يثثٍ داس اإلفرثثاء انًظثثشٚح أٔ يشثثٛخح 

ػثٍ ئطثذاسْا ٔتانرثانٗ ٚرخهثف فثٗ انسانثح انًاثهثح ٔخثٕد  األصْش انششٚف ٔايرُثاع أٖ يثٍ اندٓرثٍٛ

انزٖ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يسلً نهطؼٍ يًا ٚرؼٍٛ يؼثّ انمضثاء تؼثذو لثثٕل انثذػٕٖ الَرفثاء  انغهثٙانمشاس 

   3ٔئنضاو انًذػٗ ٔانًُضًٍٛ نّ يظشٔفاخ ْزا انطهة  اإلداس٘انمشاس 

 
 

 فلـــــــــهذه األسثاب

 ********* 

 حكمث المحكمة : 

أوالً : تعدددا اصحصااددها والئُدداً تطلددز الولثددات األوو والمالددل وال ددا   وال ددا                      

  0 اتالولث هوألز ث المدعً وال صىا المطضمُن له  صزوفات هذ

وألز دث المددعً وال صدىا  اإل ارٌثانُاً : تعدا قثىو الولة الزاتدع النحاداا الادزار                   

 0 صزوفات هذا الولة المطضمُن له 

وتدزف  وقدت جطاُدذ الادزار الموعدى  فُده وألز دث  شكالً  المانٍتاثىو الولة  ثالماً:                  

الدولدة   اىضدٍالمدعً والمطضمُن له  صزوفات هذا الولدة وأ دزت تاحالدة الددعىي هلدً هُ دة 

  0طلة اإللغاا  فٍ الاانىنٍ تالزأٌإلعدا  جازَز 

 

   مة                                                      رئيس المحكمةسكرتير المحك   


