
 

(8108) السي٘ - االّلاجمللد  -التاسع العدد  -جمل٘ دامع٘ االىبار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘   

 

 224 

 املخالفات التادٓبٔ٘ ّادل٘ اثباتَا يف التشقٔق االدارٖ

The Disciplinary Violations and the Evidences to Prove Them in the 

Administrative Investigation 

 املدرس امحد سرساٌ سعْد

Instructor Ahmed Sarhan Saud 

 كلٔ٘ القاىٌْ ّالعلْو السٔاسٔ٘/ دامع٘ االىبار

                                 ahmed alhmany @ gmail.comااللكرتّىدٕ:  الربٓدد  

 :امللخص

ٓتيدددددداّل ٍددددددعا البشددددددح  بٔعدددددد٘ املخالفدددددد٘ 

التادٓبٔدددد٘د ّادلددددد٘ اثباتَدددددا ّمددددددٚ   دددددْ َا ملبدددددد   

املصددددرّ ٔ٘ ّالعقبددددات الدددد  تعددددرت  ت بٔددددق ٍددددعا    

بتعددددد االلعددددال  املبدددد د ّمدددرد نلددددع كْىَدددا تتعلددددق    

الددد  تعدددد  الفددد٘د ّتيْ َدددا لدردددد٘ كدددب ٗ  دددا    

ٓصددددددعط االسا دددددد٘ بكددددددا دْاىبَددددددا ّتفصددددددٔ تَا      

كالددد٘ د االمدددر الدددعٖ دعدددا سدددل ٘ التادٓدددط تْاددددُ    

صدددعْب٘ تبعددداا للق دددآا الددد  دندددرٖ التشقٔدددق بَدددا     

ال سدددددٔنا تلدددددع املخالفدددددات الددددد  تتخدددددع صدددددْراا نات  

 دددددددابع لدددددددت دبٔدددددددق ّالدددددددعٖ ٓت لدددددددط البشددددددددح      

 ددددددً ادلدددددد٘ اثبددددددات اّ ىفددددددٕ ا الفددددددات   ّالتشددددددرٖ

 التادٓبٔ٘ 

Abstract 

This research deals with the 

nature of the disciplinary violations 

with its evidences and the extent  

 

subject to the principle of legality and 

obstacles  encountered in the 

application of this norm, as they 

relate to the multiplicity of actions 

which are violations and diversity to 

a large mark, which makes the 

difficult note in all its aspects and 

details. This make the disciplinary 

authority having difficulty depending 

on the issues that are being 

investigated, especially those 

violations that take forms of technical 

nature, which requires research and 

investigation for evidence to prove or 

deny disciplinary infractions. 

 :املددقددددمدددد٘

َٓدددددن اليادددداو التددددملدٓف    سدددد  املرالددددق 

العامددددددد٘ ّدّاو  سدددددددتنرارٍا ّ ىتاامَدددددددا د كْىَدددددددا 

ت دددده  ددددددا مددددً املددددْسفري ٓعنلددددٌْ  لددددٙ تسددددٔ      

تلددددددع املرالددددددق ّٓيفددددددعٌّ سٔاسددددددتَا يف  تلدددددد       

اجملددددددداالت د ّالتسدددددددت ٔع دَددددددد٘ ا دارٗ  ٌ تددددددد دٖ   
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  ْ ُ األكندددددا  ال  نا كدددددداٌ  دددددد مسددددد ّلٔتَا  لدددددٙ ال

مبقددددّرٍا مْادَددد٘ ماذنددددخ مدددً  لدددا  ثيددداٛ سددد   

 املياسط   ّباألسلْبالعنا 

ّٓعددددد التشقٔددددق ا دارٖ األداٗ الفا لدددد٘ مددددً  دددددا     

ٕ  رتكدددددداب  سددددددتذ ٛ ايفقٔقدددددد٘ يف  ثبددددددات  ّ ىفدددددد  

املْسددددد  للنخالفددددد٘ امليسدددددْب٘  لٔدددددُ ٍّدددددْ سدددددبٔا      

ا دارٗ يف تقرٓددددر املسدددد ّلٔ٘ التملدٓبٔدددد٘ للنْسدددد  د    

د ّنلددددددع مددددددً  دددددد ل ا دددددددراٛات املقددددددررٗ باىْىددددددا 

ضدددددناىا لسددددد  املرالدددددق العامددددد٘ ب ىتاددددداو د ّ ددددددو     

املسددددددداس وقدددددددْت املدددددددْسفري ّسرٓددددددداتَه الددددددد      

كفلدددَا القددداىٌْ د لددد ٌ  ددددراٛات التشقٔدددق ا دارٖ      

كددددً ا دارٗ مددددً الْبددددْن  لددددٙ سقٔقدددد٘ الفعدددددا      مت

ٓ  امليسددددْب للنْسدددد   ا دددد الا صددددكا لٔنددددا انا كدددداٌ 

بمل نددددددال ّسٔفتددددددُ مددددددً  دمددددددُ ّلٔنددددددا  رتكبددددددُ       

م كددددد مددددً  دمددددُ د  ددددا َٓٔددددٙٛ   املْسدددد  بصددددكا 

الفرصددددددد٘ لدددددددقدارٗ ألٌ تصددددددددر براراتَدددددددا ودددددددق   

 املْسفري بعد دراس٘ ّمتشٔص  

ّاددددددُ املصدددددرن العدٓدددددد مدددددً الصدددددعْبات يف جمدددددال  

دٓددددد املخالفددددات التملدٓبٔدددد٘ د ألٌ بع ددددَا ٓتعلددددق   حت

بتعددددددد األلعدددددال الددددد  تعدددددد  الفدددددات د ّتيْ َدددددا    

لدردددد٘ مدددً ا تسدددان سٔدددح ٓصدددعط معَدددا ا سا ددد٘  

ّبع دددددَا ا  دددددر جبْاىبَدددددا ّتفصدددددٔ تَا كالددددد٘ د 

ٓتعلددددددددددق باملصدددددددددد لشات الل ْٓدددددددددد٘ د يف ّصدددددددددد    

الْادبددددات ّاااددددْرات الْسٔفٔدددد٘ ّاملَئدددد٘ د  ددددا     

قصددْد بَددا  لددٙ ّدددُ الدبدد٘ د مددً      ٓتعددعر حتدٓددد امل 

ّضددددددْا العبددددددارات ّاأللفدددددداس بصددددددْرٗ مي ددددددب ٘   

الحتتندددددددا التملّٓدددددددا د  ّ ا  دددددددت ن يف تفسددددددد ٍا  

ّبٔدددددددداٌ معاىَٔددددددددا د ّىتٔذدددددددد٘ لتعدددددددددد الْادبددددددددات  

ّاااددددْرات الْسٔفٔدددد٘ ّتيْ َددددا ّتصددددعبَا دعلدددد  

مَندددد٘ املصددددرن  سدددد ٗ يف سددددعُٔ لتشدٓددددد ّسصددددر  

 املخالفات التملدٓبٔ٘  

بددددات بددددد ال ددددرٖ ّلقددددا للعنْمٔددددات     ٌ  دلدددد٘ ا ث

الدددد  ددددداٛ بَددددا القدددداىٌْ د بددددا ٓصددددْبَا العدٓددددد مددددً   

الصددددعْبات تبعددددا للق ددددآا الدددد  دنددددرٖ التشقٔددددق    

لَٔدددددا د سدددددٔنا تلدددددع الددددد  متجدددددا ددددددراٜه الفسددددداد      

ا دارٖ ّاملددددددالٕ د ّتلددددددع الدددددد  تتخددددددع صددددددْرا نات   

 ددابع لددت دبٔددق األمددر الددعٖ ٓت لددط مددً ا َددات        

ت ّا دددددربات العلنٔددددد٘ َددددداراالتشقٔقٔددددد٘ ا ملددددداو بامل

و ابنا ٓيدددددا  بَدددددا مدددددً مَددددد ل ضددددد   ّالعنلٔددددد٘ 

حتقٔقٔددد٘ د مدددً  ددد ل التيفٔدددع الفا دددا  ددددراٛات      

بدددات  ّ التشقٔدددق يف البشدددح ّالتشدددرٖ  دددً  دلددد٘  ث   

ّالربا ددددد٘ يف حتدٓدددددد  دىفدددددٕ املخالفدددددات التملدٓبٔددددد٘ 

الفعدددددا املخدددددال  د ّاملَدددددارات يف  ددددداّ  املصددددداكا     

الددد  تعرتضدددُ د كدددٌْ املَدددارات ال يدددٙ  يَدددا  يدددد       

املباشدددرٗ بدددالتشقٔق للكصددد   دددً املخالفدددات ّ دددع   

حتدددددد كٔفٔدددد٘ كنددددا األدلدددد٘ الدددد  تجبدددد  ّبْ َددددا 

  رتكابَا 

ّملددددددددا تقدددددددددو سيقسدددددددده املْضددددددددْن    مبشددددددددجري      

بٔدددددداٌ مأٍدددددد٘  خنصددددددص املبشددددددح األّل ميددددددُ     

املخالفددددات التملدٓبٔدددد٘ مددددً  دددد ل التعرٓدددد  بتلددددع     

املخالفدددات ّمعرلددد٘  ركاىَدددا د  مدددا املبشدددح الجددداىٕ       

 خنصصُ لبٔاٌ  دل٘ ثبات املخالفات التملدٓبٔ٘  

 املبشح األّل

 مأٍ٘ املخالفات التملدٓبٔ٘

 ٌ الع بدددد٘ بددددري الدّلدددد٘ ّمْسفَٔددددا ٍددددٕ   

٘ حتكنَدددددددا بدددددددْاىري الْسٔفددددددد   بددددددد٘ تيأنٔددددددد٘ 

٘ ال د ّىتٔذدددد٘ اددددعِ الع بدددد٘ ىصددددملت ّادبدددددات      عامدددد

 لدددٙ ٍددد الٛ املدددْسفري ّددددْب ا لتددد او بَدددا د      ددددٗ د

ّباملقابدددددا ٍيددددداو سقْبدددددا ٓتْددددددط  لدددددٙ الدّلددددد٘      

الْلدددداٛ بَددددا د ّنلددددع ل ددددناٌ سدددد  املرالددددق العامدددد٘    

  ب ىتااو ّ  راد
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 ربددددا لليادددداو الددددْسٔفٕ   التملدٓبٔدددد٘ املخالفات تعددددد

لعدددددا للدّلدددد٘ د األمددددر الدددددعٖ دنعددددا للقدددداىٌْ ردٗ     

 ِ د ّاملتنجدددددا بفدددددر  العقْبددددد٘  املخالفددددد٘  دددددً ٍدددددع

التملدٓبٔدددد٘ املقددددررٗ ّلقددددا للقددددْاىري املتعلقدددد٘ بددددملمْر   

املددددددْسفري د ال آدددددد٘ ميددددددُ ردن  ددددددا  للنْسدددددد      

ًٓ ردن  دددددداو رنددددددص املددددددْسفري األ ددددددرّاملخددددددال  

 ق ناتُ  العاملري معُ يف املرل

ااادلدددد٘     ّالفقددددُ الق دددداٛ ّب سددددتقراٛ تعرٓفددددات

رةمدددد٘  ّ املخالفدددد٘ التملدٓبٔدددد٘ حتدٓددددد املقصددددْد با 

د ٓت دددددددن ليدددددددا  ٌ ٍدددددددعا اليدددددددْن مدددددددً ا دددددددراٜه  ّ    

تسدددددده ب بٔعدددددد٘  اصدددددد٘ تيفددددددرد بَددددددا  تاملخالفددددددات 

ّمتٔ ٍددددا  ددددً سددددْاٍا مددددً ا ددددراٜه  ّ املخالفددددات      

ألىَددددا تستعصددددٕ  لددددٙ ايفصددددر د لددددعا  ددددد املصددددرن  

ٓعددددر  لتقئتَددددا ب سددددلْب  تلدددد  ملددددا ٍددددْ متبددددع 

يصددددْ  يف حتدٓددددد ّسصددددر ا ددددراٜه ا يأٜدددد٘ امل  

ىددددددددداتر  لَٔدددددددددا يف بددددددددداىٌْ العقْبدددددددددات د ّنلدددددددددع    

صددددعْبات الدددد  ْٓادََددددا يف اجملددددال التددددملدٓف د     ميال

ّبددددددد  كتفددددددٙ بصددددددٔا ٘ الْادبددددددات ّاااددددددْرات 

الْسٔفٔدددد٘ ّاملَئددددد٘ بعبدددددارات  امددددد٘ د ّالددددد  ٓعدددددد  

ةمدددد٘  ّ  الفدددد٘  ا ددددرّز  لَٔددددا  ّ  الفتَددددا در 

تملدٓبٔ٘

 (0)

  

تتنجدددددا  ٌ  لعدددددال املْسددددد  الددددد  تصدددددكا  الفددددد٘  

 يدددددد تَاّىدددددُ يف  داٛ ّادباتدددددُ الْسٔفٔددددد٘ د ّاملَددددداو  

ُ   امليْ ددد٘ بدددُ د  د  ّ  ددددو مرا اتدددُ ملقت دددٔات ّسٔفتددد

٘    ّ  يدددددد د دما ٓتعدددددددٚ سدددددددّد ّادباتددددددُ الْسٔفٔدددددد

 يدٜدددددع ٓرتتدددددط ايفدددددق لدددددقدارٗ بفدددددر  العقْبددددد٘  

 لددددددددٙ املْسدددددددد  املخددددددددال  يف سدددددددددّد األصددددددددْل     

ّا دراٛات القاىْىٔ٘ املقررٗ 

(8)

   

كددب  مددً ببدددا املصددرن يف الددددّل     لددعا  ددد  ٍتنددداو  

 لقدددداملختلفددد٘  يدددد ّضدددعُ للتصدددرٓعات الْسٔفٔددد٘   

  ددددرتن لددددقدارٗ بسددددل ٘ لددددر  العقْبددددات  لددددٙ      

كدددددا مْسددددد  رندددددال  ّادبدددددات ّسٔفتدددددُ د  ال  ٌ   

 تلدددع السدددل ٘ دندددط  ٌ متدددارس ّلقدددا لصددد سٔات     

يف بعددددددددد  دْاىبَدددددددددا د ّّدْبٔددددددددد٘ يف   تقدٓرٓددددددددد٘

ٙ يف  ضددددٔق ايفدددددّد ّ لدددد بع ددددَا ا  ددددر د لٔكددددٌْ  

حندددددْ الٓيددددددال مددددددً ايفقددددددْت ّايفرٓددددددات املقددددددررٗ  

للنْسدددددد  العدددددداو د ّىل لددددددُ سددددددٔ دٖ    ضددددددٔان 

ايفددددددّد الفاصدددددل٘ بدددددري التدددددد ا املصدددددرّن ّ ددددد      

املصددددرّن لددددقدارٗ يف  ارسدددد٘ ّادباتَددددا ّا  تددددداٛ    

 لددددٙ سقددددْت املددددْسفري ّضددددناىاتَه د ٍّددددعا األمددددر  

ترل دددددُ مبدددددادٚٛ العدالددددد٘ يف محآددددد٘ ّضدددددناىات     

قْبُ الْسٔفٔ٘ املْس  العاو ّس

(3)

   

ّسددددددديتياّل التعرٓددددددد  باملخالفدددددددات التملدٓبٔددددددد٘ يف   

التصدددددددددرٓعات الْسٔفٔددددددددد٘ ّيف الق ددددددددداٛ ّالفقدددددددددُ  

ا دارٓددددددددددري يف م لددددددددددط  ّل د ّ ركدددددددددداٌ تلددددددددددع    

 املخالفات يف م لط ثاٌ  

 امل لط األّل

 التعرٓ  باملخالفات التملدٓبٔ٘

 ٌ حتدٓددددد املخالفدددد٘ ٓعددددد  ددددْرا  ساسددددٔا 

ا دارٖ د لبٔدددداٌ مدددددٚ  لتدددد او  يف  نلٔدددد٘ التشقٔددددق  

اللذيدد٘ التشقٔقٔدد٘ باملَدداو املْكلدد٘  لَٔددا مددً ببدددا       

ا دارٗ ٍّددددددددددٕ بصدددددددددددد التشقٔددددددددددق يف الق ددددددددددآا  

تلتددددد و سددددددّد مبدددددد      ّ  ىَدددددا  املعرّضددددد٘  لَٔدددددا د 

املصدددرّ ٔ٘ ّلقدددا ملدددا  سدددتقر  لٔدددُ العندددا يف ى دددات     

ٜٕ بددددملٌ ) ال درةمدددد٘ ّال  قْبدددد٘  ال  يدددداالقدددداىٌْ ا 

التصدددددددددرٓعات الْسٔفٔددددددددد٘   بددددددددديص ( د ألٌ   لدددددددددط 

 كتفددد  بددد ٓراد الْادبدددات الددد  ٓيب دددٕ  لدددٙ كدددا      

 مْسددد   ددداو  ٌ ٓلتددد و بَدددا د ّةمتيدددع  دددً كدددا مدددا    

ا بَدددا د ل ددد   دددً  ددددو ّرّد األلعدددال املكْىددد٘     رنددد

اددددعِ ا رةمدددد٘  ّ املخالفدددد٘  لددددٙ سددددبٔا ايفصددددر د 

بدددا  ىَدددا بٔيددد  الْادبدددات ّااادددْرات بصدددكا  ددداو       

دو ّددددْد ىدددص  دٌّ حتدٓدددد دبٔدددق ادددا د  ددد   ٌ  ددد   

دندددرو الفعدددا الٓعدددت  ىدددُ مبددداا ّالٓكدددٌْ درةمددد٘      



 

(8108) السي٘ - االّلاجمللد  -التاسع العدد  -جمل٘ دامع٘ االىبار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘   

 

 222 

 ّ  الفددددد٘ تملدٓبٔددددد٘ د ّدندددددْ  ملدددددً ةملدددددع باىْىدددددا   

سددددل ٘ التملدٓددددط  ٌ ٓددددرٚ يف  ٌ  ٖ سددددلْو ٓصدددددر     

مدددً املْسدددد  العدددداو ٍّددددْ ةمددددارس   نددددال ّسٔفتددددُ  

فدددددد٘ تملدٓبٔدددددد٘ ٓسددددددتشق العقْبدددددد٘  نا  نىبددددددا  ّ  ال

نلدددددددع السدددددددلْو الٓتفدددددددق مدددددددع ّادباتدددددددُ     كددددددداٌ

الْسٔفٔ٘ 

(4)

   

صدددرٓع ّالق ددداٛ ّالفقدددُ  لدددٙ تسدددنٔ٘     تمل ٓتفدددق ال

ّاسددددٗ ت لدددق  لدددٙ ا  دددمل الدددعٖ ٓرتكبدددُ املْسددد  د  

ّالدددعٖ دنعلدددُ حتددد   اٜلددد٘ العقددداب د لنددديَه مدددً     

٘ ( د ّآ دددددر ٓسدددددنُٔ ٓسدددددنُٔ ب ) ا دددددراٜه التملدٓبٔددددد

رٖ ( ّالدددددبع  الس دددددر ٓسدددددنُٔ ب ب ) الدددددعىط ا دا

ٍدددددددعِ ) املخالفدددددددات التملدٓبٔددددددد٘ ( د مدددددددع العلددددددده  ٌ   

التسددددنٔات  ّ املصدددد لشات يف الْابددددع كلددددَا تدددددل     

 لددددٙ معيددددٙ ّاسددددد ٍددددْ   دددد ل املْسدددد  بْادباتددددُ    

الْسٔفٔدددددددد٘ د  ّ  رّدددددددددُ  ددددددددً مقت ددددددددٔاتَا د  ّ    

 رتكابددددددُ  نددددددا مددددددً األ نددددددال اااددددددْرٗ  لٔدددددد٘    

مبْدددددددط القدددددددْاىري  ّ األىاندددددد٘  ّ  ّامدددددددر ا دارٗ   

ّتْدَٔاتَا 

(5)

   

٘ ّىدددددبري يف مدددددآلٕ مْبددددد  التصدددددرٓعات الْسٔفٔددددد   

 ّالق اٛ ّالفقُ مً تعرٓ  املخالف٘ التملدٓبٔ٘ :

  ّال : يف التصرٓعات الْسٔفٔ٘ :

 ٌ   لدددددددددط التصدددددددددرٓعات املقارىددددددددد٘ الددددددددد  تعدددددددددت  

بالْسٔفددددددد٘ العامددددددد٘  ددددددددٍا مل ت دددددددع تعرٓفدددددددا     

د التملدٓبٔدددد٘د بددددا ّصددددفتَا ّصددددفا  امددددا   للنخالفدددد٘ 

ٕ   الفرىسدددددٔدددددّ لدددددٙ سدددددبٔا املجدددددال بددددداىٌْ التْس

املعدل03/7/0983( الصادر يف 834ربه )

(6)

   

ربدددده  ّبدددداىٌْ العدددداملري املدددددىٔري بالدّلدددد٘ املصددددرٖ

املعددددددل 0978 ( لسدددددي47٘)

(7)

د ّباملجدددددا سدددددلع املصدددددرن  

اِ د  ن  شدددددددددار صدددددددددراس٘ يف  العرابدددددددددٕ نات ا  ددددددددد

٘  7/ )املددددادٗ  ( مددددً بدددداىٌْ  ى ددددبا  مددددْسفٕ الدّلدددد

املعددددل  لدددٙ )  نا  0990لسدددي٘  04ربددده  ّالق دددان العددداو

ت ّسٔفتدددُ  ّ بددداو بعندددا مدددً  دددال  املْسددد  ّادبدددا

األ ندددددددددال ااادددددددددْرٗ  لٔدددددددددُ ٓعابدددددددددط ب سددددددددددٚ 

العقْبددددات امليصدددددْ   آَددددا يف ٍدددددعا القددددداىٌْ (   

(8)

د 

كندددا سدددر   لدددٙ  ٌ ال ٓ دددع تعرٓفدددا للنخالفددد٘    

التملدٓبٔدددددد٘ بددددددا  كتفددددددٙ بدددددداليص  لددددددٙ بعددددددد       

الْادبددددات الدددد  ٓددددتعري  لددددٙ املْسدددد  القٔدددداو بَددددا      

 ّرد  ٓ ددددا بعدددد  اااددددْرات الدددد  دنددددط      كندددداد

ا متيان  ً  تٔاىَا 

(9)

   

 ثاىٔا : يف الق اٛ ا دارٖ :

 ددددد  ٌ مدددً  ددد ل  سددددتقراٛ القدددرارات الق دددأٜ٘     

الق ددددداٛ ا دارٖ املقدددددارٌ نٍدددددط     لدددددق املبدددددادٚٛ  

القاىْىٔددددددد٘ يف تعرٓفدددددددُ للنخالفددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘

(01)

   

ّكددددددددداٌ سرٓصدددددددددا  لدددددددددٙ  سَدددددددددار  صاٜصدددددددددَا  

د ّبٔيدددددد   سكامددددددُ  ٌ سددددددبط القددددددرار    ّ ياصددددددرٍا 

التدددملدٓف بصدددكا  ددداو ٍدددْ   ددد ل املْسددد  بْادباتدددُ     

الْسٔفٔددددد٘ مبدددددا يف نلدددددع األلعدددددال املخلددددد٘ بصدددددرن  

الْسٔفدددددد٘ د كنددددددا ّرد يف  سددددددد  سكدددددداو ااكندددددد٘    

ا دارٓددددددد٘ العلٔدددددددا املصدددددددرٓ٘ بْادددددددا  ٌ ا رةمددددددد٘   

التملدٓبٔدددددددد٘ تعددددددددت )   دددددددد ل املْسدددددددد  بْادبددددددددات 

َا  ّ  رتكابدددددُ ّسٔفتدددددُ  ّ  رّددددددُ  دددددً مقت دددددٔات

 ارز الْسٔف٘ ما ٓيعكس  لَٔا (

(00)

   

 ٌ العرابدددٕ لعرلَدددا يف  سدددد  سكامدددُ )   مدددا الق ددداٛ  

  ددد ل املْسددد  بْادبدددات ّسٔفتدددُ ّ رّددددُ  لدددٙ     

ُ مقت دددٔات التعلٔندددات ايفسدددابٔ٘   َا  ّ ددددو مرا اتددد

اببتدددددُ  ّتقصددددد ِ يف  داٛ ّادباتدددددُ ٓكدددددٌْ سدددددببا ملع   

(تملدٓبٔا

(08)

   

ا دارٖ سددددددر   لددددددٙ  ّبَددددددعا  ددددددد  ٌ الق دددددداٛ   

 صدددداٜص ّ ياصددددر املخالفدددد٘ التملدٓبٔدددد٘ د ّبددددري يف  

 سكامدددُ  ٌ سدددبط القدددرار التدددملدٓف بصدددكا  ددداو ٍدددْ       

  دددددد ل املْسدددددد  بْادبددددددات ّسٔفتددددددُ د  ّ  تٔاىددددددُ     

 ن  مً األ نال اارم٘  ّ اااْر  لُٔ

 (03)
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يف الفقُ ا دارٖ ثالجا :

 (04)

 : 

امل لدددددددط لدددددددملٌ كندددددددا  سدددددددلفيا يف مقدمددددددد٘             

يددددٙ ا صدددد  سٕ الفقددددُ   تلدددد  حنددددْ حتدٓددددد املع 

د لدددددددمل لق  لَٔدددددددا تسدددددددنٔ٘ للنخالفددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘

)الددددددعىط ا دارٖ(

(05)

ّمدددددديَه مددددددً   لددددددق  لَٔددددددا   د 

)ا رةمدددددد٘ التملدٓبٔدددددد٘(

(06)

د ّمدددددديَه مددددددً   اٍددددددا   

)با رةمدددد٘ ا ى ددددبا ٔ٘(

(07)

د ّمدددديَه مددددً ٓيعتَددددا  

)با  مل التملدٓف(

(08)

   

لددددملٌ ٍددددعا ا  ددددت ن لددددٔس لددددُ ّيف سقٔقدددد٘ األمددددر 

 ثدددددددر مدددددددً الياسٔددددددد٘ القاىْىٔددددددد٘ د  ن  ٌ العدددددددربٗ يف 

األشددددددددٔاٛ يف صددددددددفاتَا ّ بٔعتَددددددددا د ال يف ىعْتَددددددددا 

ّمسددددددنٔاتَا د ّاملَدددددده  ٌ الفعددددددا ةمجددددددا  الفدددددد٘   

األىاندددد٘ الْسٔفٔدددد٘ العامدددد٘ ّبْا دددددٍا ّا ددددرّز    

 لدددددٙ مقت ددددددٔاتَا ّمامتلٔدددددُ كرامدددددد٘ الْسٔفدددددد٘   

ّضددددع تعرٓدددد   ّ   بٔاتَددددا د ّبددددالر ه مددددً  دددددو   

للنخالفدددد٘ مددددً ببددددا بددددْاىري   لددددط الدددددّل  ال  ٌ      

تصدددددددددددٚ لتعرٓدددددددددد  املخالفدددددددددد٘   الفقددددددددددُ ا دارٖ

التملدٓبٔ٘

(09)

  

ّمددً التعرٓفددات الدد  ّردت يف الفقددُ  ٌ املخالفدد٘      

 التملدٓبٔ٘ ٍٕ :

ددددددد كدددددا تصدددددرن ٓصددددددر  دددددً املْسددددد   ثيددددداٛ  داٛ   

ّسٔفتدددُ  ّ  اردَدددا ٓددد ثر لَٔدددا بصدددْرٗ بدددد حتدددْل   

لعدددددداو بيصددددددا ُ  لددددددٙ الْدددددددُ   دٌّ بٔدددددداو املرلددددددق ا

األكندددا د ّنلدددع متدددٙ  رتكدددط ٍدددعا التصدددرن  دددً       

 رادٗ  مث٘

(81)

   

ددددددد   ددددد ل شدددددخص بْادبدددددات الْسٔفددددد٘ د  ّ املَيددددد٘  

الددددد  ٓيتندددددٕ  لَٔدددددا سدددددْاٛ  كددددداٌ ٍدددددعا ا  ددددد ل     

 دنابٔددددددددا  و سددددددددلبٔا د  ّ  ىَددددددددا لٔسدددددددد  ا  دددددددد ل   

بْادبدددددات الْسٔفددددد٘  ّ املَيددددد٘ لقددددد  د بدددددا تْددددددد     

 دددددارز ى دددددات ّسٔفتدددددُ  ّ  كلندددددا سدددددلع املْسددددد   

مَيتدددُ سدددلْكا معٔبدددا ةمدددس كرامددد٘ املرلدددق الدددعٖ  

ٓعٔض لُٔ

(80)

   

دددددددد  ٌ ا رةمدددددد٘ التملدٓبٔدددددد٘ تعددددددت  دددددددو  لتددددددد او      

املْسددددددد  بالنسدددددددس التيأنٔددددددد٘ ّاأل  بٔددددددد٘ يف  

 ثياٛ تملدٓ٘ الْسٔف٘  ّ  اردَا 

(88)

   

  ىددددُ مددددً  دددد ل  سددددتقراٛ التعددددارٓ  السددددالف٘      ال  

  املكلددددد     املْسدددددالدددددعكر مل  دددددد مدددددا ٓصددددد     

ن املخالفددددد٘ ىلدمددددد٘  امددددد٘ د لدددددعا ةمكدددددً  ٌ ىعدددددر   

محآددد٘ للْسٔفددد٘   بتعرٓددد  ددددامع مددداىع التملدٓبٔددد٘ 

العامددد٘ ٍّدددْ ) كدددا لعدددا ٓملتٔدددُ املْسددد   ّ مكلددد        

ىلدمدددد٘  امدددد٘  ثيدددداٛ  داٛ ّسٔفتددددُ  ّ  اردَددددا مددددً 

شدددددملىُ  ٌ ٓددددد دٖ      ددددد ل بْادباتدددددُ الْسٔفٔددددد٘    

ا كاىددد  تلدددع  دنابٔدددا كددداٌ  و سدددلبٔا ( ّبالتدددالٕ  ٓددد 

التسدددددنٔ٘ لددددداملَه  ٌ ٓكدددددٌْ الفعدددددا املركتدددددط مدددددً  

ببدددددا املْسددددد  ةمجدددددا  الفددددد٘ األىانددددد٘ ّبْا دددددد   

 الْسٔف٘ العام٘   

 امل لط الجاىٕ

  ركاٌ املخالفات التملدٓبٔ٘

الشدددددددددددددع  ٌ املخالفددددددددددددد٘  ّ ا رةمددددددددددددد٘   

التملدٓبٔددد٘ ال فتلددد   دددً ا رةمددد٘ ا يأٜددد٘ مدددً      

ّٓقدددع سٔدددح تدددْالر العياصدددر األساسدددٔ٘ لتْادددددٍا د   

 لدددددٙ  ددددداتق ا دارٗ يف سدددددال صددددددر  دددددً املْسددددد     

٘     سددددلْو  د  ٌ  ددددال   لت امددددات الْسٔفدددد٘ العامدددد

الددددد   رتكبَددددا املْسددددد  د   ٘حتدددددد  ركددددداٌ املخالفدددد  

  ٙ  ركدددددداٌ  اٌ  سٔددددددح  سددددددتقر الفقددددددُ ا دارٖ  لدددددد

املخالفددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘ تتنجدددددددا بدددددددالركً املدددددددادٖ      

ّالددددددركً املعيددددددْٖ ّالددددددركً الصددددددر ٕ ّركددددددً   

سددددداس ال بدددددد مدددددً تدددددْالر الصدددددف٘ د ّ لدددددٙ ٍدددددعا األ

ف٘  يصددددددرًٓ  ساسددددددٔري د األّل ٍددددددْ ّدددددددْد الصدددددد 

لٔذددددددط  ٌ  الْسٔفٔدددددد٘ للصددددددخص املددددددراد تملدٓبددددددُد  
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٘   ٓكدددددٌْ مْسفددددد  كندددددا  د اا  ّ مكلفدددددا ىلدمددددد٘  امددددد

دنددددط  ٌ ٓكددددٌْ  اضددددع للع بدددد٘ التيأنٔدددد٘ الدددد  

٘  حتكددددد د  مدددددا ه دّاٜدددددر الدّلددددد٘ ّم سسددددداتَا العامددددد

العيصدددددددر الجددددددداىٕ ٓتنجدددددددا باملخالفددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘   

ّنلدددددع  ثبدددددات ناتٔتَدددددا ا اصددددد٘ د ّبدددددد      ىفسدددددَا

  تلدددددد  الفقَدددددداٛ يف حتدٓددددددد  ركدددددداٌ املخالفدددددد٘     

 التملدٓبٔددددد٘ بصدددددْرٗ  امددددد٘ ّاددددده يف نلدددددع مدددددعاٍط 

د لددددعٍط كددددج ٗ لكدددداٌ لكددددا لقٔددددُ ر ٓددددُ ا ددددا   

األسددددتان ال ندددداّٖ     ىَددددا تتكددددٌْ مددددً ركدددديري      

ٍندددددا : املْسددددد  املدددددراد تملدٓبٔددددد٘ د ّا  دددددمل ا دارٖ     

الدددعٖ ٓقدددع مدددً املْسددد  

(83)

ماددددد د ّنٍدددط األسدددتان  

را ددددط ايفلددددْ     ىَددددا نات ركيدددداٌ ٍنددددا الددددركً    

املدددددددادٖ ّالدددددددركً املعيدددددددْٖ   

(84)

د يف سدددددددري نٍدددددددط   

األسدددددددتان  بدددددددد الفتددددددداا سسدددددددً    القدددددددْل بدددددددملٌ  

املخالفدددد٘ التملدٓبٔدددد٘ ث ثدددد٘  ركدددداٌ ٍددددٕ : املْسدددد    

الدددعٖ ٓيسدددط  لٔدددُ الفعدددا د ّالدددركً املدددادٖ املتنجدددا  

 ٖ ٓصددددددر  دددددً  بالفعدددددا ا دندددددابٕ  ّ السدددددلف الدددددع

املْسدددد  د ّالددددركً املعيددددْٖ الددددعٖ ٓعددددت صدددددّر      

  ٘ الفعدددددا  دددددً  رادٗ  مثددددد

(85)

د كندددددا ٓدددددرٚ د   بدددددد    

القدددادر الصدددٔخلٕ  ىَدددا ث ثددد٘  ركددداٌ  ٓ دددا ٍّدددٕ :    

الدددددددددركً القددددددددداىْىٕ  ٖ ال دددددددددْاب  القاىْىٔددددددددد٘    

لتشدٓدددد املخالفددد٘ التملدٓبٔددد٘ ل ددد   دددً الدددركيري    

املادٖ ّاملعيْٖ

(86)

  

تددددْالر األركدددداٌ  ّ  كددددا األسددددْال البددددد مددددً ّيف   

العياصدددددددر األساسدددددددٔ٘ الددددددد  تددددددددل  لدددددددٙ ّددددددددْد  

املخالفددددد٘ التملدٓبٔددددد٘ د لٔتسددددديٙ لسدددددل ٘ التملدٓددددددط     

 ثبدددددات  ّ ىفدددددٕ ّدْدٍدددددا ّ فدددددان القدددددرار املياسدددددط  

 بصددٍا د ٍّعِ األركاٌ ٍٕ :

 : الركً املادٖ ّال : 

ٓتعلددددق ٍددددعا الددددركً مبادٓددددات ا رةمدددد٘     

يف  ّ املخالفددددد٘ ّماَرٍدددددا ا ددددداردٕ د ّال ددددد ن    

 ددددو بٔددداو  ٖ درةمددد٘  ّ  الفددد٘ دٌّ تدددْالر ٍدددعا     

الددددركً د كنددددا  ٌ جمددددرد الددددتفك  دٌّ  ٌ ٓتخددددع   

 اردٔددددا ملنْسددددا ال ٓصددددكا   ٍددددعا الددددتفك  ماَددددرا   

 ٘  الفددددد٘  ٔدددددد  املسددددددملل٘ التملدٓبٔدددددد

(87)

د ّٓتنجددددددا  

الددددددركً املددددددادٖ للذرةمدددددد٘ التملدٓبٔدددددد٘ يف سددددددلْو  

لاألّصدددان العامددد٘ كسددددْٛ    ارتكابدددُ د  ددددد ثبددد    

السددد ٗ ّالسدددلْو ال تصدددلن  ٌ تكدددٌْ ركيدددا مادٓدددا      

 ٘  رةمدددددددددد٘ تملدٓبٔددددددددددد

(88)

د  مدددددددددددا يف املخالفددددددددددد٘  ّ  

ا رةمددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘  ن ٓتنجدددددددا ٍدددددددعا الدددددددركً     

بدددددددد   ل املْسدددددددد  بْادباتددددددددُ كقٔامددددددددُ بعنددددددددا 

 ادددْر د  ّ  متيا دددُ  دددً القٔددداو بعندددا د  ّ رندددرز   

 لدددددٙ التعلٔندددددات سدددددْاٛ  دددددً  ندددددد  ّ  دددددً  ددددد        

 ند

(89)

   

مبعيدددددددٙ آ دددددددر ٍدددددددْ الفعدددددددا  ّ ا متيدددددددان املتنجدددددددا 

بالسدددلْو السدددلف الدددعٖ بددداو بدددُ املْسددد  املخدددال  د    

كالتعدددددٖ  لددددٙ  مٔلددددُ بال ددددرب  ثيدددداٛ العنددددا  ّ   

ا متيدددددددان  ددددددددً  داٛ ّادددددددددط ٓفرضددددددددُ القدددددددداىٌْ د  

األّامددددر القاىْىٔددد٘ الصددددادرٗ  كشالددد٘  دددددو تيفٔدددع   

   لُٔ مً مس ّلُ املباشر 

 ٌ ٘  ٖاملدددداد الددددركً ّٓتكدددْ  مددددً التملدٓبٔدددد٘ للنخالفددد

 : ٍّٕ  ياصر ث خ

 :  ددالفعا 0

ٕ  ا  دددمل  ٍّدددْ ٌ  سدددْاٛ  الدددْسٔف  بعندددا  القٔددداو  كدددا

 ِ  بددددُ ٓدددملمر   ندددا   ددددً ا متيدددان   ّ القددداىٌْد  ذنادددر

 للنخالفددد٘  ساسدددا ٓعدددد ا  دددمل ّددددْد ألٌ القددداىٌْد

 ّالٓصددددرت  العقْبدددد٘د لددددر  ٓسددددتْدط التملدٓبٔدددد٘

 ّ منددددا الْسٔفدددد٘د بمل نددددال باٜنددددا املْسدددد  ٓكددددٌْ  ٌ

 اجملددددا  املْسدددد  كشالدددد٘ بالعندددداد مسددددتنرا ٓكددددٌْ

ً   ّاملْبدددْن  سدددبط ألٖ ( الٔدددد  مسدددشْب ) العندددا  ددد

   التشقٔق     سالتُ
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 : اليتٔذ٘دد  8

ٍّدددددٕ  مدددددر ضدددددرّرٖ د  ن ال بدددددد  ٌ ٓكدددددٌْ لفعدددددا      

املْسددد  املخدددال  ىتٔذددد٘ مسددد  الياددداو الدددْسٔفٕ د   

ّال ٓصددددددرت  ّدددددددْد ال ددددددرر مددددددً دددددددراٛ الفعددددددا   

ال دددرر لدددٔس ركيدددا مدددً  ركددداٌ   املخدددال  د كدددٌْ  

املسددد ّلٔ٘ التملدٓبٔددد٘ د  ال  ىدددُ  يدددد تقرٓدددر العقْبددد٘    

ٓ  دددددع بيادددددر ا  تبدددددار دردددددد٘ ّدسدددددام٘ ال دددددرر  

  العٖ  صاب املرلق العاو مً دراٛ تلع املخالف٘

 :  الع ب٘ السببٔ٘دد  3

ٍّددددددٕ تعددددددت الراب دددددد٘ األساسددددددٔ٘ بددددددري الفعددددددا ّ  

 اليتٔذددددد٘ د لددددد نا  ىق عددددد  الع بددددد٘ السدددددببٔ٘ بدددددري

الفعدددددا ّاليتٔذددددد٘ مل ٓكدددددً بْسدددددع ا دارٗ مسددددداٜل٘  

 ٘ يف الْبدددد  ناتددددُ د املْسدددد   ددددً  الفدددد٘  ّ درةمدددد

ّاملخالفددد٘  ر الصدددرّن يف ا رةمددد٘  ْةمكدددً  ٌ ٓتصددد 

كندددددددددا ٍدددددددددْ ايفدددددددددال يف ا رةمددددددددد٘  د التملدٓبٔددددددددد٘

ا يأٜددد٘ ّالرنتلددد  معيددداِ ّمفَْمدددُ  دددً معيدددٙ     

الصرّن ّمفَْمُ يف باىٌْ العقْبات

(31)

   

 :  املعيْٖ ثاىٔا : الركً

ٓتنجدددا ٍدددعا الددددركً يف تدددْالر  رادٗ  مثدددد٘    

د ّىٔدددد٘ سددددٔٝ٘  ّ  دددد  مصددددرّ ٘  يددددد املْسدددد  د  ٖ 

  ددددداِ  رادٗ املْسددددد   نددددددا     رتكددددداب السدددددلْو   

املخددددال  د ؤددددح تيتفددددٕ شددددبَ٘ صدددددّر السددددلْو     

دٗ ار ّ بددددد املخدددددال  وسدددددً ىٔددددد٘  ّ ب ددددد  بصدددددد د   

معٔبدددددد٘ بعٔددددددط ا كددددددراِ  ّ ال لدددددد  د  ن ال ٓكفددددددٕ  

 داىددد٘ املْسددد  جملدددرد  رتكابدددُ ا  دددمل د ّ مندددا دندددط   

 ٌ ٓتدددددْلر  يصدددددر ىفسدددددٕ ّان ٓتذدددددُ     رتكددددداب    

الفعددددا  ّ ا متيددددان  ددددً القٔدددداو بفعددددا د ّكددددعلع      

ّدددددْد  لدددده ّ دراو كامددددا مددددً ببلددددُ بدددد ٌ الفعددددا  

الدددددعٖ  رتكبدددددُ ةمجدددددا  الفددددد٘ تملدٓبٔددددد٘ مْدبددددد٘     

للنساٜل٘

(30)

   

 ددددددد  ّٓتنجدددددددا الدددددددركً املعيدددددددْٖ يف ا رةمددددددد٘    

ندٓددددد٘  ّ درةمددددد٘ ا  دددددمل يف تقصددددد  املْسددددد    الع

 مددددٔري  داٛ  ّ دددددو  فددددانِ ايفٔ دددد٘ ّايفددددعر ال   

ّادباتددددددددُ الْسٔفٔدددددددد٘ د ّٓكددددددددٌْ ب ىصددددددددران  رادٗ  

املْسدددددددددد      رتكدددددددددداب الفعددددددددددا دٌّ ر بتددددددددددُ يف 

 اليتٔذ٘ املرتتب٘  لُٔ  

 ثالجا : الركً الصر ٕ :

ٓتعلددددددق ٍددددددعا الددددددركً ىل ددددددْن الفعددددددا    

املصدددددرّ ٔ٘ بدددددُ د للتذدددددرٓه د ّتعلدددددق صدددددف٘  ددددددو  

ّالدددركً الصدددر ٕ ٍدددْ  دددا ال دددرر الدددعٖ  صددداب   

بسدددددددبط   ّ كددددددداٌ سٔصدددددددٔط الْسٔفددددددد٘ العامددددددد٘ د 

ا ضدددددددرار كاد السدددددددلْو الدددددددعٖ  رتكبدددددددُ املْسددددددد 

بسدددنع٘ الْسٔفدددد٘ د  ّ ا ضددددرار مبصددددلش٘ العنددددا د  

 ّ ا  تددداٛ  لددٙ املددال العددداو د ّٓتنجددا ٍددعا الدددركً      

( مدددددددددً بددددددددداىٌْ  ى دددددددددبا  5ّ )و/ (4)و/يف ىدددددددددص 

( 04لدّلددد٘ ّالق دددان العددداو العرابدددٕ ربددده )  مدددْسفٕ ا

املعدددددددددددل ّالقددددددددددْاىري نات الع بدددددددددد٘  0990لسددددددددددي٘ 

بددددددالتيأه ا دارٖ د ّنلددددددع ب  تبددددددار لعددددددا معددددددري 

ٓصددددددكا  الفدددددد٘ ّسٔفٔدددددد٘ مْدبدددددد٘ للنسدددددد ّلٔ٘  

التملدٓبٔدددددددد٘ ٓسددددددددتشق  يَددددددددا املْسدددددددد  املخددددددددال    

لددددٙ سددددبٔا العقْبدددد٘ التملدٓبٔدددد٘ ااددددددٗ بالقدددداىٌْ  

 كالدددددددددد٘ ّٓفرت   لدددددددددده املددددددددددْسفري ايفصددددددددددرد

مب ددددنٌْ الْادبددددات ّاملَدددداو د ّلقددددا ملبددددد  )ا َددددا    

بالقاىٌْ لٔس بععر(

(38)

   

ّمدددددددددً ا ددددددددددٓر بامل ساددددددددد٘  ٌ املصدددددددددرّ ٔ٘ يف  

جمددددال املخالفددددات ّا ددددراٜه التملدٓبٔدددد٘ ال تقتصددددر    

 لددددددددٙ اليصددددددددْ  القاىْىٔدددددددد٘ د  منددددددددا لنسكدددددددداو   

الق دددددددأٜ٘ دّرا كدددددددب ا لَٔدددددددا بدددددددد ٓفدددددددْت دّر     

اليصدددْ  القاىْىٔددد٘ د لاليصدددْ  القاىْىٔددد٘ الددد      

حتددددد الْادبدددات الْسٔفٔددد٘ ّتعابدددط مدددً رنالفَدددا      

متدددارس الددددّر الربدددابٕ  لدددٙ  ّ سكددداو الق ددداٛ الددد  
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لتقرٓدددددر مبدددددد  ت بٔدددددق تلدددددع اليصدددددْ  كفٔلددددد٘  

 شر ٔ٘ ا راٜه  

 رابعا : ركً الصف٘ : 

ّٓ لددددق  لٔددددُ بددددالركً الصخصددددٕ د ٍّددددْ 

شدددددر  دندددددط ّددددددْدِ يف ا دددددراٜه التملدٓبٔددددد٘ دٌّ  

سدددْاٍا مدددً ا دددراٜه األ دددرٚ ددددد ديأٜددد٘ كاىددد   و      

مدىٔددددد٘ ددددددد  ن البدددددد  ٌ ٓكدددددٌْ ملرتكدددددط السدددددلْو  ّ     

ٖ ٌ للذرةمددد٘ صدددف٘ املْسددد  العددداو د     ا املكدددْعدددالف

ٗ ٓكددددددٌْ    سددددددد العدددددداملري املددددددرتب ري جبَدددددد٘ ا دار

براب ددد٘ ّسٔفٔددد٘

(33)

ّنلدددع بدددملٌ ٓكدددٌْ معٔيدددا  لدددٙ د 

دردددددد٘ ّسٔفٔددددد٘ ادددددا مٔ اىٔددددد٘ سددددديْٓ٘ د ّٓقدددددْو      

بْسٔفددد٘  امددد٘ د لددد  ذندددق لدددقدارٗ  ٓقدددان العقْبددد٘   

 دددْن  ّ املتعامدددا الدددعٖ ذنصددددا    تالتملدٓبٔددد٘  لدددٙ امل  

 ددددددددمات د  ّ  دددددددً تعابددددددددت ا دارٗ معدددددددُ  لدددددددٙ 

ٓه ا ددددددمات د ٍددددددعا لٔنددددددا  دلتْرٓدددددد املددددددْاد  ّ تقدددددد 

ٓتعلددددق بدددداملْس  القدددداىْىٕ د ّلكددددً مدددداٍْ املْبدددد       

القددداىْىٕ سدددْل األلعدددال الددد  تصددددر مدددً املْسددد        

الفعلددددٕ  ّ الادددداٍر دددددد ٍّددددْ شددددخص تددددد ا   لددددا  

  تصاصدددات ّسٔفٔددد٘  امددد٘   للقددداىٌْ يف  ارسددد٘  

لقدددداىْىٕ دددددد لَددددا دنددددْ     املْسدددد  ا متخددددعا ماَددددر 

 مساٛلتُ تملدٓبٔا ؟

ّلقدابددد٘  لدددٙ ٍدددعا التسددداقل البدددد مدددً القدددْل  ٌ      

 ْ تددد ٌ ٓ د دددادٖلرألٖ القا ددددٗ العامددد٘ ال  ٔددد    

ُ ّسٔفددد٘  امددد٘ بصدددْرٗ  ددد  ب    بدددعلع  اىْىٔددد٘ د ألىددد

د با لددد٘  م تصدددباا ادددا ّتعدددد  ٔدددع تصدددرلاتُ ٓكدددٌْ

 ال  ٌ ٍيددددداو  سدددددتجياٛ  ددددددا  للنْسددددد  الفعلدددددٕ يف 

يفددددددرب ّالجددددددْرات سفاسددددددا  لددددددٙ سدددددد   سددددددرّن ا

املرالدددددق العامددددد٘  يددددددما ٓ ددددد ر األلدددددراد     دارٗ  

املرلدددددددددق دٌّ  نٌ مدددددددددً السدددددددددل ٘ د  ّ يف سالدددددددددد٘    

 ٛ   سدددددتنرار مْسددددد  بصددددد ا الْسٔفددددد٘ ر ددددده  ىتَدددددا

فتُ كنْسدددد  د  ّ  يدددددما تسددددك  ا دارٗ  لددددٙ  صدددد

 ددددداّ  املْسددددد    تصاصددددددُ ّ سدددددتقرار العنددددددا    

ق دددداٛ  لددددٙ نلددددع د لفددددٕ ٍددددعِ ايفالدددد٘   ددددرتن ال     

ّالفقددددددددُ بددددددددبع  األثددددددددار القاىْىٔدددددددد٘ للْسٔفدددددددد٘ 

 داِٛ الفعلٔددددددد٘ كندددددددين املْسددددددد  راتبدددددددا مقابدددددددا     

 لللعنا  نا كاٌ سسً الئ٘

 املبشح الجاىٕ

  دل٘  ثبات املخالف٘ التملدٓبٔ٘

الشددددع  ٌ األدلدددد٘ ا  أٜدددد٘ ٍددددٕ الْسددددٔل٘  

٘ املددتَه  ّ براٛتددُ  الدد  ٓددته مددً   اددا  ثبددات  داىدد    

 ُ لالددددلٔا ٍدددْ كدددا مدددا ٓددد دٖ       د دددا ىسدددط  لٔددد

 سَددددار ايفقٔقدددد٘ د ألٌ ايفددددق ٓتذددددرد مددددً بٔنتددددُ  

مدددامل ٓقددده الددددلٔا  لٔدددُ د ّالْابدددع  ٌ الددددلٔا ٍدددْ       

بدددْاو سٔددداٗ ايفدددق ّمعقدددد اليفدددع لٔدددُ د ّ لدددٙ ٍدددعا   

لددددددد٘  دددددددع األدلددددددد٘  ّ ا سدددددددتدالالت    سلددددددد ٌ مر

تت ددددددددنً الكصدددددددد   دددددددددً ا رةمدددددددد٘ د ّببدددددددددْل    

 الب  دددددددات ّاملعآيددددددد٘ ّ دددددددان الصدددددددَْد ّضدددددددب 

املْدددددددْدات ّىدددددددب ا ددددددرباٛ لتسددددددَٔا  دددددددراٛات    

التشقٔدددق د ّتقسددده األدلددد٘     دلددد٘ مادٓددد٘ ّ دلددد٘     

معيْٓ٘

(34)

   

لاألدلدددد٘ املادٓددددد٘ ٍدددددٕ تلددددع الددددد  ةمكدددددً ملسدددددَا  ّ   

رقٓتَدددددددا كْددددددددْد الصدددددددٕٛ املسدددددددرّت يف سٔدددددددا ٗ 

 ّ بصددددددددنات ا دددددددداىٕ د  ّ ّدددددددددْد  ثددددددددار  بددددددددداو   

األصدددددابع الددددد  ٓعجدددددر  لَٔدددددا يف  دددددا ايفدددددادخ د  

ايفصدددددْل  لدددددٙ ٍدددددعِ األدلددددد٘ بْاسددددد ٘      ّةمكدددددً

ا دددددددراٛات التشقٔقٔدددددد٘ ّالكصدددددد   لددددددٙ  ددددددا    

 رتكدددددداب ا رةمدددددد٘  ّالتفتددددددٔض د ّكددددددعلع مددددددً 

 دددد ل ا سددددتعاى٘ بددددا رباٛ مددددً   بدددداٛ ّليددددٔري د   

 مددددددا األدلدددددد٘ املعيْٓدددددد٘ )الصخصددددددٔ٘( لَددددددٕ تلددددددع  

األدلددد٘ الددد  تصدددا    ااقدددق  لدددٙ لسددداٌ املدددتَه      

   َ ادٗ  ّ  ددددددددً ال دددددددد  د كدددددددد  رتان املددددددددتَه ّشدددددددد

الصَْد

(35)
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ّبَدددعا لددد ٌ املخالفددد٘ التملدٓبٔددد٘ ٍدددٕ ّابعددد٘ مادٓددد٘ د 

لعدددددا  دندددددابٕ  ّ  تاَدددددر  يدددددد  رتكددددداب املْسددددد     

قت دددٔات املصدددلش٘ العامددد٘  سدددلف ةمجدددا   ددد ال مب 

 لدددددٙ مقت دددددٙ الْاددددددط الدددددْسٔفٕ د  رّز ا دددددد  ّ 

ٌْ لتلددددددع الْابعدددددد٘ مصددددددادر تدددددددل ل بددددددد  ٌ ٓكدددددد

ا ثبدددات د بدددا دندددط  ثبدددات ّبْ َدددا بْسددداٜا     لَٔدددا

كالددددددددد٘ د لكدددددددددٕ ٓتسددددددددديٙ لدددددددددقدارٗ  ٌ تتخدددددددددع   

ا دددددراٛات القاىْىٔدددد٘ وددددق املْسدددد  املخددددال  ملددددا    

 رتكبتددددُ ٓددددداِ د ّدنددددط  لددددٙ ا دارٗ  ٌ تيفددددع مددددً  

ا ددددراٛات مآكفدددا الْبدددْن  لدددٙ صددددت ّصدددش٘    

املعلْمدددات املتشصدددل٘ لددددَٓا د  لدددٙ  ٌ حتندددا بددددرا   

متٔقيددددددا مددددددً الصدددددددبٔ٘ د بعٔدددددددٗ  ددددددً الدددددددّالع  

 ٌ املبددددد  السدددداٜد لصخصددددٔ٘ د ّسٔددددح  ددددرا  اّااْل

ٍدددددْ سرٓددددد٘ ا دارٗ يف   الدارٖيف جمدددددال القددددداىٌْ ا 

 ثبددددددات املخالفددددددات التملدٓبٔدددددد٘ بالْسدددددداٜا املقددددددررٗ  

باىْىدددددا د مدددددً ّثددددداٜق كتابٔددددد٘ ّ دددددربٗ ّبدددددراًٜ      

ّ اضددددددر الكصدددددد  ّاملعآيدددددد٘ ّشددددددَادٗ الصددددددَْد  

ّ سكاو ب أٜ٘ بات٘

(36)

   

ّبصدددملٌ  دددطٛ ا ثبدددات  لدددٙ مدددً ٓكدددٌْ د ٍدددا ٓقدددع      

 لددددددٙ املْسدددددد   و  لددددددٙ ا دارٗ ؟ لقددددددد   تلددددددد      

الدددددر ٖ سدددددْل سكددددده ااكنددددد٘ ا دارٓددددد٘ العلٔدددددا يف  

مصر ٍّياو ر ٓاٌ بَعا الصملٌ

(37)

   

: ٓددددددرٚ  ٌ بددددددرار ا تَدددددداو كبقٔدددددد٘   الددددددر ٖ األّل

 ا دارٓدددد٘ ٓعددددد صددددشٔشا با سددددتياد       القددددرارات  

با ددددددٗ )صدددددش٘ التصدددددرلات ا دارٓددددد٘( ّمدددددً ثددددده 

 دددطٛ ا ثبدددات ٓقدددع  لدددٙ املْسددد   ثبدددات براٜتدددُ د    

لَددددْ يف مْبددددع املددددد ٕ ألٌ األصددددا  ٌ نمتددددُ  دددد     

  الفددددد٘برٓٝددددد٘  نا مدددددا  تَنتدددددُ ا دارٗ ب رتكددددداب  

 لُٔٓقع ّاٌ  طٛ االثبات 

(38)

   

 ٕ : لددددد ٌ  دددددطٛ ا ثبدددددات يف جمدددددال     الدددددر ٖ الجددددداى

التملدٓدددددط ا دارٖ ٍدددددْ ىفسددددددُ يف جمدددددال القدددددداىٌْ    

ا  اٜددددٕ )املددددتَه بددددرٖٛ ستددددٙ تجبدددد   داىتددددُ( د  ٖ   

 ٌ  ددددطٛ ا ثبدددددات ٓقددددع  لدددددٙ  دددداٜق ا دارٗ لَدددددٕ    

الددد  تدددد ٕ ) ددددو الدددرباٛٗ( الدددعٖ ٍدددْ  ددد ن املبدددد  

العدداو د لددعلع ل ىددُ ٓقددع  لَٔددا  ددطٛ  بامدد٘ الدددلٔا      

ّٓسدددددتيد  صدددددشاب ٍدددددعا   لدددددٙ صدددددش٘ ماتد ٔدددددُ د

الددددر ٖ يف تسددددْٓظ ّدَدددد٘ ىاددددرٍه     ٌ تعددددر   

املْسدددددددد  للنسدددددددداٜل٘ مددددددددً األمددددددددْر العارضدددددددد٘     

ّا سددددددتجيأٜ٘ د لددددددعا لدددددد ٌ مددددددً ٓددددددد ٕ  رتكدددددداب   

األ ددددد  ملخالفددددد٘  ٌ ٓقدددددٔه الددددددلٔا  لدددددٙ صدددددش٘  

 د اُٜ

(39)

   

 ٓدددد الددددكتْر  جنددداٌ سدددلناٌ  دددٔ ٌ الدددر ٖ     ّبدددد

صدددددا الجددددداىٕ ّ ضدددددان  لٔدددددُ ) ٌ الدددددرباٛٗ ٍدددددٕ األ    

د لدددرباٛٗ العمددد٘ ٍدددٕ القا ددددٗ د ّ ىصددد ااا ٍدددْ  العددداو

ا سددددتجياٛ د لدددد  ٓسددددتقٔه القددددْل بددددملٌ  ٖ شددددخص  

ٍددددْ جمدددددرو  ّ  دددددال  مبذددددرد  تَامدددددُ د بدددددا  ٌ   

 لدددٙ املدددد ٕ  ثبدددات مآد ٔدددُ ألىدددُ ٓدددد ٕ  ددد ن     

األصا(

(41)

   

:  ٌ الدددددر ٖ الجددددداىٕ ٍدددددْ األصدددددا د  ّالدددددر ٖ  يددددددىا

 لٔدددددُ  ّالْٓددددددد  ددددد ن  ّ ر ٓددددداٌ د ّ ٌ مانٍبددددد    

ااكنددددد٘ ا دارٓددددد٘ العلٔدددددا مبصدددددر ذنندددددا ىفدددددس   

املعيددددددٙ د ألٌ  ستفدددددداس ا دارٗ مبلفددددددات ّ ّثدددددداٜق    

ٍّددددعا مددددا ٓ ٓددددد  دددددو ّدددددْد    د ٓعددددد دلٔددددا  ثبددددات  

ر ٓددداٌ بدددا ٍدددْ ر ٖ ّاسدددد د ّ ٌ  دددطٛ ا ثبدددات ّبدددع   

 لددددددٙ  دددددداتق ا دارٗ مبذددددددرد  ىَددددددا بدددددددم  تلددددددع 

امللفددددات  ّ الْثدددداٜق لملصددددبش  يف مْبددددع املددددد ٕ د     

لقا ددددددٗ الصدددددر ٔ٘ ّالقاىْىٔددددد٘ )البٔيددددد٘     نددددد  با

 لدددٙ مدددً  د دددٙ( د ّتجبٔتدددا ملصددددابٔ٘ مدددا ىقدددْل يف    

جمدددددال التملدٓدددددط لقدددددد ىدددددص املصدددددرن العرابدددددٕ يف   

بددداىٌْ  ى ددددبا  مددددْسفٕ الدّلددد٘ ّالق ددددان العدددداو   

/ثاىٔددددددا( د 01املعددددددل يف املدددددادٗ )   0990لسدددددي٘   04ربددددده  

ّالددددد  تددددديص  لدددددٙ : )تتدددددْ  اللذيددددد٘ التشقٔدددددق    

  املخدددال  اادددال  لَٔدددا ّادددا حترٓرٓدددا مدددع املْسددد

يف سددددددبٔا  داٛ مَنتَددددددا  ددددددان ّتدددددددًّٓ  بدددددددْال     
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املْسدددددددد  ّالصددددددددَْد ّا  دددددددد ن  لددددددددٙ  ٔددددددددع     

املسدددتيدات ّالبٔاىدددات الددد  تدددرٚ ضدددرّرٗ ا  ددد ن     

ِ  لَٔدددددا  د بدددددملٌ  (دٓت دددددن دلٔدددددا مدددددً الددددديص   ددددد 

اللذيدددددددد٘ تسددددددددعٙ  ثبددددددددات الْابعدددددددد٘ يف جمددددددددال   

التشقٔددددددق ا دارٖ ّلقددددددا ملبددددددد  سرٓدددددد٘ ا ثبددددددات     

ّبدددددات ل امددددداا  لَٔدددددا الرددددددْن للنبددددداد      لسددددداٜدٗا

ّالقْا دددد العامددد٘ املقددددررٗ يف بددداىٌْ االثبدددات ربدددده     

ّبدددددددددددداىٌْ اصددددددددددددْل   املعدددددددددددددل 0979لسددددددددددددي٘  017

 0970لسددددددددي٘  (83)اااكنددددددددات ا  أٜدددددددد٘ ربدددددددده 

٘ ّمبددددا  داملعدددددل  ٓيسددددذه مددددع الصدددد سٔات ا دارٓدددد

للذيدددددد٘ التشقٔقٔدددددد٘  ثبددددددات  رتكدددددداب   املنيْسدددددد٘

املخالفددددد٘ امليسدددددْب٘ للنْسددددد  د  ّ ىفَٔدددددا ّسسدددددط 

 سرّن كا ب ٔ٘  لٙ سدٗ  

ّملدددا تقددددو ىدددبري  دلددد٘  ثبدددات املخالفددد٘ التملدٓبٔددد٘     

 مً   ل ما ٓملتٕ :

  ّال : املستيدات  ّ ااررات الر ٔ٘ :

تعدددددرن املسدددددتيدات الر ٔددددد٘ بملىَدددددا السددددديد              

 ُ مْسددد   ددداو د  ّ شدددخص مكلددد    الدددعٖ ٓجبددد  لٔددد

ىلدمدددددد٘  امدددددد٘  بقددددددا لنّضددددددان القاىْىٔدددددد٘ ّيف 

سدددددّد   تصاصددددُ مددددا   لددددٙ ٓدٓددددُ د  ّ مددددا  د    

بُ نّّ الصملٌ يف س ْرِ

(40)

  

ّمدددددً املعلدددددْو  ٌ املسدددددتيدات ّالبٔاىدددددات الر ٔددددد٘  

الصددادرٗ مددً ميتسددف دّاٜددر الدّلدد٘ تعددد مددً  ٍدده       

 دلددددد٘ التشقٔدددددق الددددد  تسددددداٍه يف سسددددده مْضدددددْن 

 ّ ىفدددددددٕ املخالفددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘ د ّتعتدددددددرب     ثبدددددددات

اادددددددررات مدددددددً ضدددددددنً األدلددددددد٘ امل رّسددددددد٘ يف      

الق ددددٔ٘ د ٍّددددْ مددددآ لق  لٔدددد٘ بالدددددلٔا الكتددددابٕ   

 ّ ا  ددددددٕ د ّٓعتنددددددد ا ثبددددددات بالكتابدددددد٘  لدددددددٙ     

األّرات ا دارٓددد٘ الددد  تي دددْٖ  لدددٙ ّبددداٜع تتصدددا   

بيصدددددا  ا دارٗ كدددددالقرارات ّالعقدددددْد ا دارٓددددد٘ د    

ا األّرات املرلقددددد٘ مبلددددد     ّ بالعددددداملري بَدددددا مجددددد  

 دمددددد٘ املْسددددد  كدددددالتعٔري ّالرتبٔددددد٘ ّ دا اتدددددُ  

ّالعقْبددددات التملدٓبٔدددد٘ ّكددددا مددددآتعلق مبركدددد ِ    

الددددددددْسٔفٕ

(48)

د ٍّددددددددٕ  كجددددددددر األدلدددددددد٘ شددددددددْٔ ا   

ّاألسددددَا يف جمددددال التشقٔددددق ا دارٖ د  ن ٓسددددَا    

 لدددددددٙ اللذيددددددد٘ التشقٔقٔددددددد٘  لدددددددط املسدددددددتيدات     

املْددددددْدٗ يف سٔدددددا ٗ ا َددددد٘ الر ٔددددد٘ ّا  ددددد ن  

 لَٔاالّتدددددددبٔق املعلْمددددددات الددددددْاردٗ لَٔددددددا مبددددددا     

لدددعا ٓسدددَه يف سسددده مْضدددْن املخالفددد٘ التملدٓبٔددد٘ د   

يف جمددددددال  دددددددٍا مددددددً  ٍدددددده األدلدددددد٘ الجبْتٔدددددد٘   

التشقٔدددددق ا دارٖ كندددددا ٍدددددْ ايفدددددال يف اليدددددْاسٕ  

ا  أٜددد٘  ّ املدىٔددد٘ د ٍّدددعا مدددا ىدددص  لٔدددُ املصدددرن     

مددددددْسفٕ الدّلدددددد٘ العرابددددددٕ يف بدددددداىٌْ اى ددددددبا   

/ثاىٔا( مي01ُاليالع يف املادٗ ) ّالق ان العاو

(43)

   

سذددد٘  لدددٙ الكالددد٘ مبدددا ّتعدددد اادددررات الر ٔددد٘  

 ىدددُ ٓصدددرت   تت دددنيُ مدددً معلْمددداٌ ّبٔاىدددات د  ال   

  تبارٍددددا سدددديدات ر ٔدددد٘  ٌ تكددددٌْ صددددادرٗ مددددً 

 امددددد٘ ّسسدددددط مْسددددد   ددددداو  ّ مكلددددد  ىلدمددددد٘ 

 ىانددددد٘ ا دمددددد٘ الْسٔفٔددددد٘ د ّ ٌ تكدددددٌْ صدددددادرٗ 

ضدددددددنً سددددددددّد الصددددددد سٔ٘ ّا  تصدددددددا  د ّال  

تكددددددٌْ صددددددادرٗ مددددددً شددددددخص  دددددد   ددددددتص  ّ   

متذدددددداّ   لددددددٙ الصدددددد سٔ٘ د ّ ٌ ٓكددددددٌْ صدددددددّر  

رٗ املسددددددددتيد ّلددددددددق لنّضددددددددان القاىْىٔدددددددد٘ املقددددددددر 

لصدددددّرِ د  ٖ مبعيددددٙ مددددً بدددداو بتشرٓددددر املسددددتيد   

ٓدددددد دٖ  ندددددد  صددددددشٔشا ّسددددددلٔنا مددددددً الياسٔدددددد٘  

القاىْىٔ٘ ّ    ال  للقْاىري ّاألىان٘

(44)

   

لددددد نا مدددددا تدددددْالرت تلدددددع الصدددددرّ  د  دددددد املسدددددتيد     

لدددددٙ الكالددددد٘ د مبدددددا   ر ٔدددددا لدددددُ سذددددد٘ باىْىٔددددد٘     

د ّبعكسددددددُ ٓفقددددددد صددددددفتُ   ذنتْٓددددددُ مددددددً ّبدددددداٜع  

الر ٔددد٘ ّٓعدددد مدددً املسدددتيدات العادٓددد٘ د ّلدددُ بدددْٗ     

املسددددتيدات العادٓدددد٘  

(45)

د ٍّددددعِ املسددددتيدات بددددا مددددا     

 ددددددددٍا يف جمدددددددال الْسٔفددددددد٘ العامددددددد٘ د ّٓيددددددددر    
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اللذددددْٛ  لَٔددددا يف التشقٔددددق ا دارٖ ك سدددددٚ  دلدددد٘ 

ا ثبات

(46)

   

 ثاىٔا : ا ربٗ :

تعدددددددد ا دددددددربٗ كْسدددددددٔل٘ مدددددددً ّسددددددداٜا  

ٖ  التا ثبدددات  د شقٔقٔددد٘ ّتعدددرن بملىَدددا : تقددددٓر مددداد

 ّ نٍددددت ٓبدددددَٓا  صددددشاب ا ددددربٗ ّا  تصددددا  د  

يف مسددددددملل٘ لئدددددد٘ ال تسددددددت ٔع اللذيدددددد٘ القاٜندددددد٘    

بدددددالتشقٔق مدددددً معرلتَدددددا د سدددددْاٛ  كاىددددد  تلدددددع      

فئدددددددد٘ متعلقدددددددد٘ بصددددددددخص املْسدددددددد    املسددددددددملل٘ ال

د  ّ مبشددددا املخالفدددد٘ د  ّ املددددْاد املسددددتعنل٘   املخددددال 

ب رتكابَا د  ّ  ثارٍا

(47)

   

ّا دددربٗ ٍدددٕ األستصدددارٗ الفئددد٘ الددد  تسدددتعري بَدددا  

السدددددددل ٘ التملدٓبٔددددددد٘ يف املسددددددداٜا الفئددددددد٘ د سدددددددْاٛ  

 كاىددددد   بٔددددد٘  ّ ٍيدسدددددٔ٘  ّ مالٔددددد٘ )اااسدددددب٘    

ّالتددددددبٔق( د للْصدددددْل    ايفقٔقددددد٘ ّب دددددع  مدددددر 

مسدددال٘ نات  دددابع لدددت ذنتددداز تقددددٓرٍا     دددربٗ   

نّٖ ا  تصددددا  العلنددددٕ مددددً اارتلددددري يف ٍددددعا   

ناو مددددددع ا شددددددارٗ     ىددددددُ مل  ددددددد يف ّ اجملددددددال  

بدددداىٌْ  ى ددددبا  مددددْسفٕ الدّلدددد٘ ّالق ددددان العدددداو   

تيادددٔه  دددا  بكٔفٔددد٘   0990لسدددي٘  04العرابدددٕ ربددده 

 ىتدددددداب ا دددددرباٛ املصدددددار  لَٔدددددا يف بددددداىٌْ  صدددددْل      

اااكنددددددددات ا  أٜدددددددد٘ ّبدددددددداىٌْ ا ثبددددددددات د ّال   

ْٓدددددددد مددددددا ةميددددددع مددددددً اللذددددددْٛ    ا ددددددرباٛ يف      

ات  دددد  الفئدددد٘ د  ّ    دددداٛ حتدٓددددد  ٍنٔدددد٘ املعلْمدددد

ر ٖ يف جمدددددددال  ددددددد  لدددددددت ةمكدددددددً  ٌ ٓسدددددددَه يف   

الْصْل    ايفقٔق٘

 (48)

   

 ٛ  التشقٔددددددق  نلٔدددددد٘ يف مَدددددده دّر ّلتقدددددارٓرا ربا

 للذيدددددددد٘ ٓاَددددددددر بددددددددد   اددددددددا مددددددددً  ن ا دارٖد

    تدددد دٖ الدددد  املعلْمددددات مددددً الكددددج  التشقٔقٔدددد٘

 الددددد  األبدددددْال صدددددش٘ ّ ثبدددددات التشقٔدددددقد سسددددده

  ّ ثبددددات املخددددال د املْسدددد   ّ الصددددَْد بَددددا ٓدددددلٕ

 ا ٓ ددددداسات تقددددددٓه  دددددً ل ددددد  اد ددددداَٜهد  ٓددددد 

 ايفقٔقددد٘د اسدددتذ ٛ مدددً ااقدددق متكدددً ّتفاصدددٔا

 ّتلدددددْخ ايفرٓدددددق ودددددْادخ ٓتعلدددددق لٔندددددا السدددددٔنا

 ّىْ ٔتَدددداد كنٔاتَددددا ّبٔدددداس ّ ضددددرارٍا الب دددداٜع

 العقدددددْد جمدددددال يف ت  دددددط سددددداالت  دددددً ّالكصددددد 

ايفكْمٔ٘ ّامليابصات

(49 )

  

     ّ سددددٗ مدددً  اّلكدددا مدددا تقددددو تعدددد تقدددارٓر ا دددرباٛ 

ّتكددددٌْ األدلدددد٘ الجبْتٔدددد٘ يف املخالفددددات التملدٓبٔدددد٘ د    

كفٔلددددددد٘ وسددددددده ب دددددددٔ٘ التشقٔدددددددق د ّب مكددددددداٌ  

اللذيددد٘  ٌ تعتندددد  لدددٙ تقدددارٓر ا دددرباٛ يف تقددددٓه    

تْصدددددٔاتَا سدددددْاٛ   دددددعت بتلدددددع التقدددددارٓر بصدددددكا     

د ٜددددٕ  و كلددددٕ د  لدددددٙ  ٌ تددددبري  سددددباب نلدددددع يف     

تْصٔاتَا

(0)

   

 ثالجا :  اضر الكص  ّاملعآي٘ :

الكصدددد  ّاملعآيدددد٘ ٍددددْ ّسددددٔل٘   تٔارٓدددد٘ يف                

ا ثبدددددات  ال  ىدددددُ ٓعدددددد مدددددً  كجدددددر  دلددددد٘ ا ثبدددددات   

 ٍنٔددددد٘ يف بعددددد  الق دددددآا التشقٔقٔددددد٘ د كْىَدددددا   

تفٔددددد  ثبددددات ّبددددْن املخالفدددد٘ التملدٓبٔدددد٘ ّحتدٓددددد       

ىددددددددْن ّكٔفٔدددددددد٘  رتكابَددددددددا د ّسددددددددرّن ّسصددددددددر 

ضدددددرار  دددددً حتدٓدددددد األلصدددددبَ٘ د ل ددددد   دددددٔ  ا

اليا دددد٘  ددددً املخالفدددد٘ ّ ددددع األدلدددد٘ الجبْتٔدددد٘ يف  

مْبددددددع ايفددددددادخ د ّرسدددددده صددددددْرٗ كاملدددددد٘  ددددددً      

املخالفدددد٘ املرتكبدددد٘ د  ال  ٌ ال ددددر  ميَددددا رنتلدددد      

ب  ت ن كا ب ٔ٘ ّسرّن م بساتَا

(51)

   

اللذيدددددد٘ التشقٔقٔدددددد٘ بدددددد دراٛ الكصدددددد    بٔدددددداو ّ ٌ

 ّاملعآيددددد٘ ل ىَدددددا تَددددددن الْصدددددْل    ايفقٔقددددد٘ د   

مدددً  ددد ل ّددددْد  ثدددار للنخالفددد٘  ّ  ثدددار للفا دددا د   

ّمعرلدددددد٘ سذدددددده األضددددددرار اليا دددددد٘  ددددددً تلددددددع     

املخالفدددد٘ د ّبددددد ٓسددددا د ٍددددعا الكصدددد   ددددً معرلدددد٘ 

تكددداب املخالفددد٘ د ّ يدددد حتقدددق    الفا دددا ّسدددرّن  ر 

ان املرددددددْٗ مدددددً الكصددددد  ّاملعآيددددد٘ دندددددْ    األٍدددددد
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للذيددددددد٘ التشقٔقٔددددددد٘   تندددددددداد تقرٓدددددددر املعآيدددددددد٘    

َا د  مدددا ب لدددق التشقٔدددق د  كسدددبط لتقددددٓه تْصدددٔات 

 ّ حتدٓددددددددد املسدددددددد ّلٔ٘ التقصدددددددد ٓ٘ للنْسدددددددد     

ّ ٓقان العقْب٘ املقررٗ باىْىا وقُ

(50)

   

 : رابعا: القراًٜ

 مدددددر  بملسدددددتخ   القاضدددددٕبٔددددداو ٍّدددددٕ 

جمَددددْل مدددددً  مددددر معلدددددْو د  لددددٙ  سددددداس  ىدددددُ  نا    

حتقددددق ّدددددْد األمددددر املعلددددْو كدددداٌ ال الددددط ّدددددْد  

ب دددددرت األمدددددر اجملَدددددْل د ٍّدددددعا ا سدددددتيبا  ٓدددددته   

ا ثبدددددددات األ دددددددرٚ كالددددددد٘ د ّٓكدددددددٌْ يف جمدددددددال    

القدددراًٜ ب ثبدددات ّددددْد ّابعددد٘ جمَْلددد٘ مدددً ّابعددد٘  

معلْمددددددد٘ د  ٖ ٓتشقددددددددق األمدددددددر األّل  نا حتقددددددددق   

األمر الجاىٕ

(58)

  

 لاىددُ املخددال   لددٙ لدداسض امجلتددُ : سَددْرثراٛ ّمددً

 ّّددددْد العددداود للندددال   ت سدددُ  لدددٙ برٓيددد٘ ٓ  دددع

  لٔدددددُ ٓ  دددددع املخدددددال  يف دسددددده سدٓجددددد٘  صددددداب٘

 الدد  املصددادرٗ يف  شددرتاكُ  لددٙاّ دلٔددا  كقرٓيدد٘

ِ  األ دع  ّٓصدرت   د ّبع  ً  بَدع  ٓعذد   يددما   القدراٜ

ُ   ددو  ٓفٔدد  مقيعا تعلٔ  تعلٔلَا  ً املخال    رتكابد

   للنخالف٘

ّتتعددددد القدددراًٜ ّتتيدددْن مدددً سٔدددح مددددلْاا د لقدددد   

تكدددٌْ بددددراًٜ با عدددد٘ كدددملٌ تكددددٌْ دلددددٔ  يف ناتَددددا   

 كددددالقب   لددددٙ املْسدددد   د  نا  رتب دددد  مبدددددلْاا  

ْر   رادَددددا د املخددددال  ّوْ تددددُ املعلْمددددات اا دددد

 ّ  اّلتددددُ   ددددراز السددددٔارٗ بدددددٌّ فْٓددددا د ّبددددد 

 كدددددددعلع  رتب ددددددد تكدددددددٌْ برٓيددددددد٘ رادشددددددد٘ د  نا  

مبددددلْاا ّال تعددددد مدددً لْا مددددُ د كتسدددله املْسدددد     

كتددداب صدددادر مدددً داٜرتدددُ بالٔدددد ّتسدددلٔنُ لدددداٜرٗ     

ىدددددُ مددددد ّر د ّبدددددد تكدددددٌْ بدددددراًٜ     دددددرٚ د ّتدددددبري  

ترتب  مبددددددددلْاا  رتبا دددددددا بعٔددددددددا لَدددددددٕ شدددددددبَ٘د

جمدددددرد شدددددبَ٘ د كشالددددد٘ املْسددددد  الدددددعٖ سدددددرب   

ميدددُ سدددٔارٗ ّسدددبق  ٌ سدددرب  ميدددُ سدددٔارٗ سكْمٔددد٘ 

ّددددْد  دددداٛ سدددابق بدددري املدددْسفري الدددعًٓ    دددرٚ د  ّ

سصل  بٔيَنا املصادرٗ

(53)

  

كددددداٌ للقدددددراًٜ )القاىْىٔددددد٘ ّالق دددددأٜ٘( دّر    اناّ 

مَدددده يف  ثبددددات امليا  دددددات املدىٔدددد٘ ّالتذارٓددددد٘ د  ال    

ٓكدددددددٌْ  ددددددددّدا دددددددددا يف املخالفدددددددات    ٍدددددددا ٌ دّر

د لعددددو   تنادٍدددا مدددً ببدددا املصدددرن ل ددد ا   التملدٓبٔددد٘

ٜٔ٘ يف سددددا املخالفددددات  ىدددددرٗ األسكدددداو الق ددددا   ددددً 

 ٘ التملدٓبٔدددد

(54)

د  ال  ىدددددُ  ددددددو ّددددددْد ت بٔدددددق لتلدددددع  

القددددراًٜ ال ةميددددع اللذيدددد٘ التشقٔقٔدددد٘ مددددً  دددددراٛ   

 نلٔدددددددد٘ ا سددددددددتيبا  ٍّددددددددٕ بصدددددددددد التشددددددددرٖ     

ّالتدددددبٔق  ددددً  دلدددد٘ املخالفدددد٘ التملدٓبٔدددد٘ د لتقددددرر     

بعدددددد  القددددددراًٜ الدددددد  تسددددددَه يف سسدددددده ب ددددددٔ٘   

التشقٔدددددق ّالْصدددددْل    دلٔدددددا  ثبدددددات د سٔدددددح  ٌ   

القددددراًٜ ٍددددٕ  بددددرب    ايفدددددس ّالددددتخنري د لددددعا  

ل ىَدددا ال تعتندددد لْسددددٍا كددددلٔا  ثبدددات د بدددا البدددد   

مدددددً  دتنا َدددددا مدددددع دلٔدددددا آ دددددر د  ٖ  ىَدددددا تدددددد ه  

بددددددلٔا مدددددادٖ  ّ معيدددددْٖ آ دددددر  ثبدددددات املخالفددددد٘   

التملدٓبٔ٘

(55)

   

ّتاَددددر  ٍنٔدددد٘ القددددراًٜ ب  تبارٍددددا مددددً األدلدددد٘        

 ددددد  املباشدددددرٗ الددددد  ت كدددددد القيا ددددد٘ باملخالفددددد٘      

املرتكبدددددد٘  نا مددددددا  دددددد  ت بملدلدددددد٘ مباشددددددرٗ مادٓدددددد٘   

كاى   و معيْٓ٘

(56)

   

 الصَادٗ :  - امسا 

ٍّددددددٕ  دالٛ الصددددددخص مبعلْمددددددات تددددددْلرت               

لدٓدددُ  دددً املخالفددد٘ التملدٓبٔددد٘ د ّ دددا ال شدددع لٔدددُ       

صدددددَادٗ تعتندددددد  لدددددٙ شخصدددددٔ٘ ّ ساسدددددٔس  ىدددددُ ال

ّمعتقددددات الصددداٍد ّالددد  ٓكدددٌْ  دركَدددا ب سددددٚ      

سْاسددددُ د بددددد تكددددٌْ املعلْمددددات اددددا   بدددد٘ ب ثبددددات   

ْ َددددددا  ّ مبددددددا  املخالفدددددد٘  ّ تتعلددددددق يف سددددددرّن ّب  

 سدددددا  بَدددددا مدددددً م بسدددددات

(57)

د ّب مكددددداٌ اللذيددددد٘  
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فدددٕ التشقٔقٔددد٘   تنددداد شدددَادٗ الصدددَْد  ثبدددات  ّ ى 

تعدددد مددددً  الْابعددد٘  ىَدددا  ددددراٛ ددددٍْرٖ د كْىَدددا      

األدل٘ املعيْٓ٘ املباشرٗ

(58)

   

كندددا تعددددد الصدددَادٗ مددددً األدلددد٘ املَندددد٘ ب ثبددددات  ّ     

ىفدددددددٕ املخالفددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘ د ّتسدددددددَه يف سسددددددده     

الق ددددٔ٘ التشقٔقٔدددد٘ د ّتقرٓددددر مسدددد ّلٔ٘ املْسدددد  

املخدددددددددال 

(59)

د السدددددددددٔنا لٔندددددددددا رندددددددددص بٔامدددددددددُ  

٘ للنخالفددددد٘ د ّبدددددد  بالتصدددددرلات ّالْبددددداٜع املكْىددددد 

ىصددد   لَٔدددا   لدددط القدددْاىري املقارىددد٘ د  مدددا املصدددرن      

الصددددددَادٗ يف بدددددداىٌْ   ٙالعرابددددددٕ لقددددددد ىددددددص  لدددددد   

 0990لسددددددي٘  04 ى ددددددبا  مددددددْسفٕ الدّلدددددد٘ ربدددددده    

املعدل بصكا مقت ط

(61)

  

 : اال رتان- سادسا

مدددً  ٍددده ّسددداٜا ا ثبدددات يف    ٓعدددد ا  دددرتان              

الق دددددآا التشقٔقٔددددد٘ د كْىدددددُ ٓصددددددر  دددددً  رادٗ     

ّكاملدددددددد٘ الٓصددددددددْبَا  ٔددددددددط ٓقدددددددددا يف   ّا ٔدددددددد٘ 

ىٔتدددددددُ ّبٔنتدددددددُ د ّذنتدددددددا ا  دددددددرتان مكاىددددددد٘ باىْ

لدددعا   دلددد٘  ثبدددات املخالفددد٘ التملدٓبٔددد٘د    متنٔددد ٗ بدددري 

ّضدددع  لدددُ بْا دددد ّشدددرّ  تتفدددق تبعدددا ألٍنٔتدددُ       

 ّسساسددددددٔتُ د ّتْدددددددد تعددددددارٓ   دددددددٗ لق ددددددرتان

 :   ٍنَا 

 بدددرار املدددتَه  لدددٙ ىفسدددُ ب رتكددداب الْبددداٜع املكْىدددُ   -

للذرةم٘ كلَا د  ّ بع َا

(60)

   

سدددديدٗ ملا رةمدددد٘ ا بددددرار املددددتَه ب رتكدددداب ّبدددداٜع   -

 لٔددددددُ د ٜٔددددددا  ّ كلٔددددددا د بددددددملٌ ٓيسددددددط    ىفسددددددُ  

  القٔاو ب رتكاب الفعا ا رمٕ صراس٘ 

 بدددددرار املدددددتَه  لدددددٙ ىفسدددددُ بددددد رادٗ سدددددرٗ ّا ٔددددد٘   -

د  ّ تكددداب ا رةمددد٘ امليسدددْب٘  لٔدددُ كلدددَا  بصدددش٘  ر

ع َا د لا    صلٔا  ّ شرٓكا لُٔب

(68)

   

 ّمددددً  دددد ل اسددددتقراٛ تلددددع التعددددارٓ  ٓت ددددن ليددددا  

كالدددددد٘ شددددددرّ  البددددددد  ٌ ٓسددددددتْيف  اال ددددددرتان ٌ 

 : صشتُ ٍّٕ

 األٍلٔ٘ ا درأٜ٘ للنعرتن : - 0

 ٌ ا  دددرتان بْصدددفُ  ندددد   درأٜدددا دنددددط                 

لٔددددددُ  ٓصدددددددر  ددددددً شددددددخص تتددددددْالر لصددددددشتُ  ٌ 

د بَدددا ّتكدددٌْ   شدددرّ  األٍلٔددد٘ ال  مددد٘ كدددٕ ٓعتددد     

صدددددددددشٔش٘ ّميتذددددددددد٘ ألثارٍدددددددددا القاىْىٔددددددددد٘ د  ٖ  

ٓصدددددر ا  ددددرتان  ددددً شددددخص متنتددددع بددددا دراو    

ّالتنٔٔددد 

(63)

د ّبَدددعا لددد ٌ األٍلٔددد٘ ا درأٜددد٘ تقدددْو    

  لٙ  يصرًٓ :

 ٌ ٓكدددددٌْ الصدددددخص متَندددددا ب رتكددددداب املخالفددددد٘   -  

 ال  ٓعرتن بَا  

 ٌ ٓتددددددددْلر لدٓددددددددُ ا دراو ّالتنٔٔدددددددد  ّبدددددددد     -ب 

 ا دالٛ بَعا ا  رتان  

 ٓصدر  ً  رادٗ سرٗ : – 8

 ٌ ا  ددددرتان الددددعٖ ٓسددددتيد  لٔددددُ يف  صدددددار              

رادٗ سددددددرٗ القددددددرار دنددددددط  ٌ ٓكددددددٌْ صددددددادر  ددددددً  

ا رادٗ ّلكدددٕ تكدددٌْ  دبعٔددددٗ  دددً  ٖ مددد ثر  ددداردٕ  

 سدددددتبعاد كدددددا ّسددددداٜا التدددددملث    البدددددد مدددددً  سدددددرٗ 

د  اال دددددرتاننددددا املْسددددد   لددددٙ   الددددد  حتاملختلفدددد٘  

  ددددددان املدددددتَه د الْ دددددد ّالْ ٔدددددد   ِ دمجدددددا ا كدددددرا 

د لدددد نا صدددددر الددددعٖ ٓعٔددددط  رادتددددُ ّٓفسددددد   تٔددددارِ

ا  دددددرتان مدددددً املدددددتَه ب  تٔدددددارِ ٓكدددددٌْ صدددددشٔشا  

ّمقبدددْال با ثبدددات د ّبعكسدددُ لددد ٌ ا  دددرتان ٓكدددٌْ    

 با   ّ الفا للقاىٌْ  

 الصراس٘ ّالْضْا : – 3

دندددددددط  ٌ ٓكدددددددٌْ ا  دددددددرتان صدددددددرذنا ال  

لدددددددبس لٔدددددددُ ّال  ندددددددْ  د ّ ٌ ٓكدددددددٌْ م ابقدددددددا     
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للشقٔقددددد٘ ّالْابدددددع ستدددددٙ ةمكدددددً ا سدددددتياد  لٔدددددُ     

كددددلٔا  داىددد٘ ّ دددرٓه د لددد  دندددْ  ا سدددتياد         

ندددا التملّٓدددا د كندددا ال ةمكدددً     تالدددعٖ ذن  اال دددرتان

 تبدددار صدددن  املْسددد  املخدددال   لدددٙ  ىدددُ   دددرتان      

بصددددش٘ مددددا ىسددددط  لٔددددُ د لقددددد ٓكددددٌْ سددددكْتُ  ميددددُ 

بسددددبط ا ددددْن مددددً  سدددداٛٗ الدددددلان  ددددً ىفسددددُ د  ّ  

ٓيتادددر املصدددْرٗ مدددً  امٔدددُ د ّال ٓكفدددٕ  ٌ ٓكدددٌْ    

ا  دددرتان ّاضدددن ّصدددرٓن ّصدددادر  دددً  رادٗ سدددرٗ     

بددددا دنددددط  ٌ ٓكددددٌْ م ابقددددا للشقٔقدددد٘ ّالْابددددع د      

ألٌ ا  ددددرتان بددددد ٓكددددٌْ املْسدددد  املخددددال  كانبددددا 

دٖ  ّ معيدددْٖ متعدددر   للدددتخلص مدددً  كدددراِ مدددا   

لددددُ د  ّ بدددددالع   فدددداٛ املخددددال  ايفقٔقددددٕ ّالتسددددرت  

 لُٔ       نلع مً األسباب

(64)

  

ّتتنتددددددع ا َدددددد٘ املختصدددددد٘ بالتملدٓددددددط بسددددددل ٘       

د ّمددددً ثدددده   ال ددددرتانتقدٓرٓدددد٘ يف حتدٓددددد بٔندددد٘ ا 

 ُ  د ٍّدددٕ لٔسددد  مل مددد٘ يف سدددال  األ دددع بدددُ  ّ  رسددد

 ددددددرتان املددددددتَه بالتَندددددد٘ امليسددددددْب٘  لٔددددددُ       دددددددو

ب ستصدددددار بددددرار ا داىدددد٘ د ّ منددددا  لَٔددددا التشقددددق      

 مً تْالر شرّ  صشتُ  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 الدخدداتدند٘

فَدددددددْو سددددددداٍرٗ ٓعدددددددد الْبدددددددْن  لدددددددٙ م 

ضددددددرّرٓا د ىاددددددرا ملددددددا  مددددددراااملخالفددددددات التملدٓبٔدددددد٘  

ٓكتيفَددددددددا مددددددددً  نددددددددْ  ّ  ددددددددت   م ددددددددنْىا   

بالعدٓددددددد مددددددً املصدددددد لشات القاىْىٔدددددد٘ د ّتتعدددددددد   

صددددددْر املخالفددددددات التملدٓبٔدددددد٘ ّتتكددددددرر د  ال  ىَددددددا ال 

تصددددددكا سدددددداٍرٗ  امدددددد٘  لددددددٙ مسددددددتْٚ الْسٔفدددددد٘ 

العامدددددد٘ د ر دددددده  ٌ تعددددددددٍا ّتكرارٍددددددا ٓدددددديه  ددددددً   

  دددددددددددْرٗ ّمسددددددددددداس يف الياددددددددددداو الدددددددددددْسٔفٕ د   

 دراٛات لا لددددد٘ ملْادَتَدددددا د  ّٓسدددددتْدط القٔددددداو بددددد  

لقدددددد ٓرتكدددددط املْسددددد  املخالفددددد٘ بقصدددددد حتقٔدددددق   

 الفدددد٘   ددددرٚ د كقٔامددددُ بت ّٓددددر  ّرات ر ٔدددد٘ 

القصددددد ميَددددا   ددددت س األمددددْال د  ّ ٓقدددددو رشددددْٗ    

لل دددددد  بقصددددددد  سالدددددد٘ ميابصدددددد٘ لل دددددد  بصددددددكا      

 ددددال  للقدددداىٌْ د ٍّيدددداو العدٓددددد مددددً ايفدددداالت     

 ال  ال ةمكً سصرٍا يف ٍعا البشح  

بري ليددددا مأٍدددد٘ االثبددددات يف جمددددال التشقٔددددق      ّٓتدددد 

االدارٖ ّاٍنٔتدددددددددُ يف الكصددددددددد   دددددددددً املخالفدددددددددات 

ّتقرٓدددر مسددد ّلٔ٘ املْسددد  العددداو ّاملكلددد  ىلدمددد٘   

 امدددد٘ لٔنددددا ٓسدددديد الٔددددُ مددددً  الفدددداتد ان دنددددط     

 لدددٙ االدارٗ اثبدددات ارتكددداب املْسددد  املخالفددد٘ متدددس   

الياددداو الدددْسٔفٕ ّمتجدددا  رّدددداات  لدددٙ مقت دددٔات    

رت  اٌ ٓكدددٌْ م ابقددداات ملقت دددٔات  ّادبدددُ الدددعٖ ٓفددد 

املصدددددلش٘ العامددددد٘ ّااالاددددد٘  لدددددٙ سسدددددً سددددد     

املرلددددق العدددداو باىتادددداو ّ  ددددرادد كنددددا اٌ الْسدددداٜا  

الددد  تسددددتيد الَٔددددا االدارٗ يف اثبددددات املخالفددددات مددددً  

سٔددددددح املسددددددتيدات ّا ددددددربٗ ّالكصدددددد  ّاملعآيدددددد٘     

ّالتفتدددٔض ّالقدددراًٜ ّالصدددَادٗ ّتجبٔددد  اال دددرتان     

ا لدددط القدددْاىري املقارىددد٘   لددداات  ّالددد  ىصددد   لَٔدددا  

لقددداىٌْ اى ددددبا  مدددْسفٕ الدّلدددد٘ ّالق دددان العدددداو    

الددددعٖ ددددداٛ مددددْد اات يف   0990( لسددددي٘ 04اليالددددع ربدددده )
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تعددددادِ لْسددداٜا االثبدددات الددد  تعتندددد  لَٔدددا االدارٗ    

 مً   ل  اىَا التشقٔقٔ٘ 

ّفتلدددد  سدددداٍرٗ املخالفددددات التملدٓبٔدددد٘ بدددد  ت ن    

 يصددددرا ُ د ّالددددعٖ ٓعددددد  املعٔددددار الددددعٖ تسددددتيد  لٔدددد   

رتب  بيددددْن اليصددددا    ساسددددٔا يف تكْٓيَددددا د لقددددد تدددد   

املخددددال  ّ بٔعتددددُ د كادددداٍرٗ سددددرب٘ السددددٔارات د   

ّ  ددددددددددت س املسددددددددددتيدات ّالْثدددددددددداٜق د ّتسددددددددددرب   

املعلْمدددات د  ّ بدددد تدددرتب  وسدددط املكددداٌ د كالبعدددد    

ايفالددددد٘ الددددد  ٓدددددته لَٔدددددا    ا  دددددرايف ّاملكددددداىٕ د ك 

علدددق بال مددداٌ د رٓدددط الددديف  ّاألثدددار د ّبع دددَا ٓت تَ

لقدددددد تدددددرتب  بفدددددرتٗ  مئددددد٘ معٔيددددد٘ نات  ْامدددددا    

مَٔددددملٗ ليصددددْٛ الادددداٍرٗ د ّمجااددددا سدددداٍرٗ سددددرب٘     

السددددٔارات يف  ضدددد راب األّضددددان األمئدددد٘ د ّ دددددو    

ا سددددددتقرار األمددددددت يف البلددددددد د ّسدددددداٍرٗ  ىتصددددددار    

   الرشْٗ ّتمل     ا  املعام ت 

ٓعددْد     ْامددا  دددٗ    مددا تقدددو  كددا ّتددبري ليددا اٌ  

 -َا :مي

  ّال :  ْاما شخصٔ٘ :

     املْسدددددد  بددددددد تدددددددلع  الارّن الصخصددددددٔ٘لدددددد

املخالفدددددات د كا ٍندددددال ّ ددددددو التبصدددددر     ارتكددددداب

ّالدبدددد٘ يف العنددددا د السددددٔنا  نا ّددددددت سددددَْل٘ يف    

 برتالَدددا د  ّ  ددددو ّددددْد  ددددراٛات تدبٔقٔددد٘ لا لددد٘   

مددددددددددً ببددددددددددا الرقسدددددددددداٛ ا دارٓددددددددددري  ّ اأٝددددددددددات  

 املتخصص٘ ّال  سددٍا ّ ْاا القاىٌْ  

 ثاىٔا :  ْاما مكاىٔ٘ :

ارٗ بدددد ٓكدددٌْ لبعدددد مكددداٌ العندددا  دددً مركددد  ا د       

دّر مَددده يف سددددّخ سددداالت السدددرب٘ ّا  دددت س د     

بسددددددبط ضددددددع  الربابددددددد٘    بددددددد ٓكدددددددٌْ   ّكددددددعلع 

 ا دارٓ٘  

 

 ثالجا :  ْاما  دتنا ٔ٘ :

 ْامدددا  دتنا ٔددد٘ بدددد تكدددٌْ سدددببا يف سَدددْر    تْددددد

املخالفدددددات التملدٓبٔددددد٘ ّنلدددددع مدددددً  ددددد ل  ىتصدددددار     

العددددددادات ّالتقالٔددددددد املتخلفدددددد٘ د ّىقددددددص الجقالدددددد٘  

ملدددددددالٕ ّالسٔاسدددددددٕ د ّ ددددددددو ّاملعرلددددددد٘ د ّالدددددددْ ٕ ا

 ايفر   لٙ املال العاو ّاملصلش٘ العام٘  

 رابعا :  ْاما  بتصادٓ٘ :

مددددددً  ٍدددددده العْامددددددا الدددددد  تسددددددا د  لددددددٙ  ىتصددددددار  

د ال ٍددددٕ العْامددددا االبتصددددادٓ٘ املخالفددددات التملدٓبٔدددد٘ 

سدددٔنا يف سدددا الادددرّن ا سدددتجيأٜ٘ الددد  ةمدددر بَدددا   

ا َدددا  ا دارٖ د لقدددد تددددلع ال ددداٜق٘ املالٔددد٘ الددد       

 اال ددددت سدددددراٜه  دارتكددددابةمددددر بَددددا املْسدددد      

ّالرشدددْٗ د  ّصددددّر بدددرارات  بتصدددادٓ٘ مدددً شدددملىَا    

د كتقلٔددددا  ٌ تدددد دٖ    ىصددددْٛ سدددداٍرٗ املخالفددددات    

 للنْسفري   الرّاتط د ّايفْال  املالٔ٘ ّاملعيْٓ٘

  امسا :  ْاما سٔاسٔ٘ :

ٍّدددٕ مدددً العْامددددا املَنددد٘ الدددد  تسدددْد يف اجملتنددددع     

ىتٔذدددددددد٘  ىتصددددددددار الفْضددددددددٙ السٔاسددددددددٔ٘ ّ دددددددددو   

ا سددددددددتقرار األمددددددددت ّالتادددددددداٍر ّا  تصدددددددداو يف    

ميدددددا ق معٔيددددد٘ د بدددددد تددددد دٖ     ىتصدددددار سدددددْاٍر    

السددددرب٘  سددددت  ال اددددعا املْبدددد  السٔاسددددٕ د ّ ددددا    

 ً ّسددددٔادٗ القدددداىٌْ ٓسددددا د  لددددٙ نلددددع  ٔدددداب األمدددد 

  يف الب د

   بعٌْ اهلل
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 د:ااْامض

( د   لدددددددٕ   دددددددار شدددددددي اّٖ : مبدددددددادٚٛ القددددددداىٌْ ا دارٖ 0)

األردىدددددٕ د الكتددددداب الجالدددددح د الْسٔفددددد٘ العامددددد٘ د ميصدددددْرات      

   58د   0993ا امع٘ األردىٔ٘ د  ناٌ د 

 اى دددبا  بددداىٌْ  سكددداو شدددرا د  دددٔ ٌ سدددلناٌ  جنددداٌ  ( د8)

 د املعددددل 0990 لسدددي٘ 04 ربددده العددداو ّالق دددان الدّلددد٘ مدددْسفٕ

   075  د 8104 د ب داد د الْ ئ٘ املكتب٘

( د   دددددٕ الددددددًٓ القٔسدددددٕ د مبدددددادٚٛ القددددداىٌْ ا دارٖ د     3) 

   8د   0985الدار ا امعٔ٘ د ب ّت د 

( د  ّسدددددددداو صددددددددبار العدددددددداىٕ د الق دددددددداٛ ا دارٖ د مكتبدددددددد٘   4)

   357د   8105د ب داد د  0السيَْرٖ د  

   076( د   جناٌ سلناٌ  ٔ ٌ د مصدر سابق د  5)

( 83/834مدددددً القددددداىٌْ الفرىسدددددٕ ربددددده )   ( 89( ىصددددد  )و/6)

)ىادددددددداو املددددددددْسفري العنددددددددْمري يف    03/7/0983الصددددددددادر يف 

 لٙ  ٌ )كددددددا   ددددددمل ٓرتكبددددددُ املْسدددددد  يف  داٛ  ّ    لرىسددددددا(د

مبياسدددددب٘  ارسدددددتُ مَندددددات ّسٔفتدددددُ ٓعرضدددددُ للعقْبددددد٘     

يصددددْ   لَٔددددا يف   عقْبددددات امل التملدٓبٔدددد٘ دٌّ  ٖ مسدددداس بال 

بددددداىٌْ العقْبدددددات(د اشدددددار الٔدددددُ د   جنددددداٌ سدددددلناٌ  دددددٔ ٌد    

  076املصدر ىفسُد  

مدددددً بدددداىٌْ العددددداملري املدددددىٔري بالدّلددددد٘    (78( ىصدددد  )و/ 7)

 لدددددددٙ  ٌ ) كدددددددا  امدددددددا  0978( لسدددددددي٘ 47املصدددددددرٖ ربددددددده )

رندددددرز مبقت دددددٙ الْاددددددط يف   ندددددال ّسٔقتدددددُ  ّ ٓاَدددددر       

   ٘ الْسٔفددددد٘ دندددددا ٚ   مباَدددددر مدددددً شدددددملىُ ا  ددددد ل بكرامددددد

تملدٓبٔدددا ّال ٓعفدددٙ مدددً ا ددد اٛ  سدددتياداا     مدددر صدددادر  لٔدددُ       

مدددددً رٜٔسدددددُ  ال  نا  ثبددددد   ٌ  رتكددددداب املخالفددددد٘ كاىتيفٔدددددعا 

ألمدددر مكتدددْب بدددعلع صدددادر  لٔدددُ مدددً ٍدددعا الدددرٜٔس بدددالر ه      

مددددً تيبَٔددددُ كتابدددد٘    املخالفدددد٘ ّيف ٍددددعِ ايفالدددد٘ تكددددٌْ      

عامدددددا املسددددد ّلٔ٘  لدددددٙ مصددددددر األمدددددر ّسددددددِ ّالٓسدددددملل ال   

 مدىٔا  ال  ً   ملِ الصخصٕ(  

( مددددددً بدددددداىٌْ  ى ددددددٔا  مددددددْسفٕ الدّلدددددد٘   7( ىددددددص )و/8)

 املعدل   0990( لسي٘ 04ّالق ان العاو ربه )

( مدددددً بددددداىٌْ  ى دددددبا    5( ّ )4(   ىادددددر ىصدددددْ  املدددددْاد )  9)

 0990( لسدددددددي٘ 04مددددددْسفٕ الدّلددددددد٘ ّالق ددددددان العددددددداو ربدددددده )   

 املعدل  

القدددداىٌْ ا دارٖ   (  د   لددددٕ   ددددار شددددي اّٖ د الددددْدٔ  يف   01)

   944د   8113د دار ّاٜا لليصر ّالتْ ٓع د  ناٌ د 

( د   بددددد القددددادر الصددددٔخلٕ د القدددداىٌْ التددددملدٓف ّ  بتددددُ      00)

د  0983بالقددددداىٌْ ا دارٖ ّا يددددداٜٕ د دار الفربددددداٌ د  نددددداٌ د    

 40  

يف  060/73( بددددددددرار جملددددددددس ا ى ددددددددبا  العدددددددداو ربدددددددده    08)

لدددددد٘ د العدددددددد الجدددددداىٕ د  د ميصددددددْر يف جملدددددد٘ العدا  80/7/0973

  086د   0975

   40د   بد القادر الصٔخلٕ د مصدر سابق د   03)

 (  ىار تفصٔا نلع :04)

ددددددددددد د  سدددددددددلٔناٌ  ندددددددددد ال نددددددددداّٖ د درّس يف الق ددددددددداٛ  

   49د   0970ا دارٖ د دار اليَ ٘ العربٔ٘ د القاٍرٗ د 

ددددددددد د   ندددددددد  تدددددددار  جنددددددداٌ د ا رةمددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘ يف     

ا دارٖ ّ لدددده ا دارٗ العامدددد٘ د دار الفكددددر العربددددٕ د    القدددداىٌْ 

   69د   0973القاٍرٗ د 

ددددددد د   بدددددد ايفنٔدددددد الصدددددْاربٕ د تملدٓدددددط العددددداملري د ميصدددددملٗ      

   06د   0995املعارن د القاٍرٗ د 

ددددد د  ىْلددداٌ العقٔدددا العذارمددد٘ د سدددل ٘ تملدٓدددط املْسددد  العددداو   

  54د    8117ّالتْ ٓع د  ناٌ د  د دار الجقال٘ لليصر 0د  

( سيددددددداٌ  ندددددددد م لدددددددع د الربابددددددد٘ الق دددددددأٜ٘  لدددددددٙ   05)

امل ٛمددددد٘ بدددددري املخالفددددد٘ التملدٓبٔددددد٘ ّالعقْبددددد٘ يف القدددددرارات     

التملدٓبٔددددد٘ د رسدددددال٘ مادسدددددت  د كلٔددددد٘ القددددداىٌْ د دامعددددد٘     

   9د   0994ب داد د 

 (  ىار :06)

   00دد د   بد القادر الصٔخلٕ د مصدر سابق د  

درةمدددددد٘ املْسدددددد  ا اضددددددع٘   دددددددد  لددددددٕ  لٔددددددا  بددددددرأٍه د    

للتملدٓددددددددط يف القدددددددداىٌْ العرابددددددددٕ د دار ّاسدددددددد  للدراسددددددددات  

   03د   0985ّاليصر ّالتْ ٓعد ليدٌ د 

( د  مدددددداٍر صدددددداد  دددددد ّٖ د مبددددددادٚٛ القدددددداىٌْ ا دارٖ د   07)

   088د   0996دار الكتط لل با ٘ د ب داد د 

( ذنٔددددٙ باسدددده  لددددٕ د ال ددددناىات الْسٔفٔدددد٘ ّالعقْبددددات    08)

يف القددددداىٌْ الدددددٔنت د رسدددددال٘ مادسدددددت  د كلٔددددد٘   التملدٓبٔددددد٘

   81د   0998القاىٌْ د دامع٘ بابا د 

د  8( د  سدددددلٔناٌ  ندددددد ال نددددداّٖ د الق دددددداٛ ا دارٖ د و   09)

ب ددددداٛ التعدددددْٓ  ّ دددددرت ال عدددددً يف األسكددددداو د دار الفكدددددر    

   48د   0968العربٕ د القاٍرٗ د 

امدددد٘ د  ( د   بددددد الفتدددداا سسددددً د التملدٓددددط يف الْسٔفدددد٘ الع    81)

   081د   0964دار اليَ ٘ العربٔ٘ د القاٍرٗ د 

د  0( د  سددددامٕ  ددددال الدددددًٓ د  صددددْل القدددداىٌْ ا دارٖ د ز    80)

  368د   0996دار امل بْ ات ا امعٔ٘ د ا سكيدرٓ٘ د 

(  بددددددددد ااددددددددادٖ بصددددددددار د دراسددددددددات ّ ودددددددداخ يف ا دارٗ   88)

د دار الفربدددددددددداٌ لليصددددددددددر  0العامدددددددددد٘ ّالقدددددددددداىٌْ ا دارٖ د  

   37د   0983تْ ٓع د  ناٌ د ّال

( د  سدددددددددلٔناٌ  ندددددددددد ال نددددددددداّٖ د الق ددددددددداٛ ا دارٖ د 83)

د دار الفكدددددر العربدددددٕ د القددددداٍرٗ د  3د   3ب ددددداٛ التملدٓدددددط د و

   48د   0979

( د  ماددددددددد را دددددددط ايفلدددددددْ د القددددددداىٌْ ا دارٖ الكدددددددْٓ     84)

( د)دٌّ دار ىصددددددر 0ا دمدددددد٘ املدىٔدددددد٘ ا دٓددددددد د     ّبدددددداىٌْ

   857د   0981

   79( د   بد الفتاا سسً د مصدر سابق د  85)

   44( د   بد القادر الصٔخلٕ د مصدر سابق د  86)

(  ل ددددددد  ااكنددددددد٘ ا دارٓددددددد٘ يف مصدددددددر بدددددددرارا بفصدددددددا  87)

مدرسدددد٘  سبدددد  شددددابا د ّكتبدددد  نلددددع يف مفكرتَددددا د ّبالدددد   
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ااكنددددد٘ : ) نا  لددددد  املدرسددددد٘ ىفسدددددَا ّ  نلددددد  تفك ٍدددددا      

حتاسدددبَا     ثددده  سدددتْد   نلدددع   ّسلددد  فا دددط ناتٔتَدددا  ّ   

يف مفكرتَدددددددا مكندددددددً سدددددددرٍا د لملىدددددددُ التجرٓدددددددط  لَٔدددددددا يف  

 لْتَدددا ٍدددعِ مادامددد  مل تتخدددع املاددداٍر ا اردٔددد٘ مدددا ةمدددد     

ادددا ٓدددد القددداىٌْ( د ّبدددد  بددددت ااكنددد٘ ا دارٓددد٘ العلٔدددا ٍدددعا       

د ىقدددد   ددددً د   بددددد الٍْدددداب البيدددددارٖ د   8/6/0958ايفكدددده يف 

التملدٓبٔددددددد٘ د دار الفكدددددددر ا  تصدددددددا  التدددددددملدٓف ّالسدددددددل ٘ 

   55د   0988العربٕ د القاٍرٗ د 

( د  ماددددددددددددد را دددددددددددط ايفلدددددددددددْ د الق ددددددددددداٛ ا دارٖ د دار    88)

   547د   0985امل بْ ات ا امعٔ٘ د ا سكيدرٓ٘ د 

(  رلددددد  ااكنددددد٘ ا دارٓددددد٘ يف مصدددددر الدددددركً املدددددادٖ      89)

للنخالفددددددد٘ التملدٓبٔددددددد٘ بملىدددددددُ )  ددددددد ل املْسددددددد  بْادبدددددددات 

ٔاىدددددُ  نددددد  مددددً األ ندددددال اارمددددد٘  لٔدددددُ د  ّسٔفتددددُ د  ّ  ت 

لكدددا مْسددد  رندددال  الْادبدددات الددد  تددديص  لَٔدددا القدددْاىري    

 ّ  ّامددددددر الرقسددددددداٛ يف سدددددددّد القددددددداىٌْ د  ّ رنددددددرز  لدددددددٙ    

مقت دددٙ الْاددددط يف   ندددال ّسٔفتدددُ الددد  ٓقدددْو بَدددا بيفسدددُ   

 نا كدددداٌ ميْ ددددا بددددُ  ٌ ٓ دَٓددددا بدبدددد٘ ّ ماىدددد٘  منددددا ٓرتكددددط  

د ىقدددد   ددددً د   جندددداٌ سددددلناٌ   نىبددددا  دارٓددددا ٓسددددْ  تملدٓبٔددددُ(   

 ددددٔ ٌ د شددددرا  سكدددداو بدددداىٌْ  ى ددددبا  مددددْسفٕ الدّلدددد٘ د       

   090مصدر سابق د  

( مددددً بدددداىٌْ العقْبددددات العرابددددٕ   31( لقددددد ىصدددد  املددددادٗ ) 31)

املعددددل )) الصدددرّن ٍدددْ البددددٛ يف تيفٔدددع     0969( لسدددي٘ 000ربددده )

لعددددددا بقصددددددد  رتكدددددداب درةمدددددد٘  نا  ّبدددددد   ّ  دددددداب  ثددددددرِ  

ادٗ الفا دددا لَٔدددا (( ّبدددد  بتصدددر بددداىٌْ     سدددباب ال د دددا  ر 

العقْبدددات العرابدددٕ العقْبددد٘  دددً الصدددرّن باليسدددب٘  دددراٜه       

 ا يآات ّا ين دٌّ املخالفات 

   89( د   بد الٍْاب البيدارٖ د مصدر سابق د  30)

( د   جندددداٌ سددددلناٌ  ددددٔ ٌ د اليادددداو التددددملدٓف ملددددْسفٕ       38)

 38د   8108د دار الكتط ّالْثاٜق د ب داد  3الدّل٘ د  

( د   نددددْد سلنددددٕ د تملدٓددددط العدددداملري با َددددا  ا دارٖ    33)

ّالق ددددددان العدددددداو د وددددددح ميصددددددْر يف جملدددددد٘  دارٗ ب دددددداٛ    

   886د   0969ايفكْم٘ العدد الجاىٕ د 

( القاضدددددٕ كددددداسه  بدددددد داسددددده ال ٓددددددٖ د ضددددددناىات      34)

املدددددددددتَه يف مرسلددددددددد٘ التشقٔدددددددددق ا بتدددددددددداٜٕ يف القددددددددداىٌْ 

د  8104ّالْثدددددددددداٜق د ب ددددددددددداد د   د دار الكتددددددددددط 0العرابددددددددددٕ د  

 83  

( د  ىصددددملت  محددددد ىصددددٔ  د ّسدددداٜا ا ثبددددات يف الددددد ْٚ 35)

   88د   8115د م بع٘ صباا د ب داد د  0ا  أٜ٘ د  

( لقدددد ب دددٙ جملددددس ا ى دددبا  العدددداو بقدددرارِ املددددربه     36)

( يف 084ّبددددددددرارِ املددددددددربه )  89/5/8115( يف 8114/د أٜدددددددد٘/81)

كددددددداو الباتددددددد٘ كْسدددددددٔل٘ مدددددددً      األ دددددددع باألس 05/5/8116

ّسدددداٜا ا ثبددددات ا دارٖ لقددددد بددددرر)      ّسٔددددح  ٌ األسكدددداو   

الصددددددادرٗ مددددددً اادددددداكه العرابٔدددددد٘ الدددددد  سددددددا ت درددددددد٘  

( 015البتدددات تكدددٌْ سذددد٘ مبدددا لصدددل  لٔدددُ مدددً ايفقدددْت )و/    

د  لٔدددُ ّملدددا تقددددو    0979لسدددي٘  017مدددً بددداىٌْ ا ثبدددات ربددده    

   ( بددددرار بدددرر ايفكددده ّبا تفدددات بددددرد   دددرتا  املعدددرت         

 دددددددددددددددد  ميصددددددددددددددددْر د ّكددددددددددددددددعلع بددددددددددددددددرارِ املددددددددددددددددربه 

بدددددددددرار ميصدددددددددْر  9/8/8114( يف 8114/ ى دددددددددبا /متٔٔ /063)

ّلددددد٘ يف جمنْ ددددد٘ بدددددرارات ّلتددددداّٚ جملدددددس شدددددْرٚ الد    

د ىقدددد   ددددً د   جندددداٌ سددددلناٌ    861(  0114/8115/8116لعدددداو )

  400 ٔ ٌد مصدر سابقد  

( ٍّددددددْ مانٍبدددددد   لٔددددددُ ااكندددددد٘ ا دارٓدددددد٘ العلٔددددددا يف      37)

 87/8/0988يف  0570يف سكنَددددددا بالق ددددددٔ٘ املربندددددد٘    مصددددددر

 ن ب دددددد  )األصددددددا يف  ددددددطٛ ا ثبددددددات ٓقددددددع  لددددددٙ  دددددداتق  

املددددد ٕ دددددد ّتقصددددد بددددُ ا دارٗ د كنددددا  ىَددددا تعددددْد ّتقددددرر            

) دددددددو سددددددرٓاٌ نلددددددع  لددددددٙ التملدٓددددددط بصددددددكا م لددددددق ألٌ  

ا دارٗ  البددددددا مدددددددا حتدددددددتفأ مبلفددددددات ّ ّثددددددداٜق نات  ثدددددددر   

 ساسه يف امليا  ات(  

لفتدددداا  بددددد ايفلدددددٔه  بددددد الددددرب د ال دددددناىات     ( د   بددددد ا 38)

التملدٓبٔدددددد٘ يف الْسٔفدددددد٘ العامدددددد٘ د دار اليَ دددددد٘ العربٔدددددد٘ د    

   343د   0979القاٍرٗ د 

( د   شدددددرن  بدددددد الفتددددداا  بدددددْ اجملدددددد  ندددددد د مْبددددد     39)

باضددددددٕ ا ل دددددداٛمً سددددددل ٘ ا دارٗ يف تسددددددبٔط القددددددرارات     

   511د   8115ا دارٓ٘ د دار اليَ ٘ العربٔ٘ د القاٍرٗ د 

( د   جنددددددداٌ سدددددددلناٌ  دددددددٔ ٌ د شدددددددرا  سكددددددداو بددددددداىٌْ     41)

   488اى با  مْسفٕ الدّل٘ د مصدر سابق د  

/ ّال( مدددددددً بددددددداىٌْ ا ثبدددددددات  80(  ىادددددددر ىدددددددص املدددددددادٗ ) 40)

 املعدل   0979لسي٘  017العرابٕ ربه 

( د   محددددد كنددددال الدددددًٓ مْسددددٙ د ىارٓدددد٘ ا ثبددددات يف     48)

د  0977د القددددداٍرٗ د القددددداىٌْ ا دارٖ د دار اليَ ددددد٘ العربٔددددد٘   

 888  

/ثاىٔددددا(  لدددٙ )   ّا  دددد ن  لددددٙ  ٔددددع  01( ىدددص املددددادٗ ) 43)

الدددددددد  تددددددددرٚ ضددددددددرّرٗ ا  دددددددد ن املسددددددددتيدات ّالبٔاىددددددددات 

  (   لَٔا 

( د   بدددددداس العبددددددْدٖ د  سكدددددداو بدددددداىٌْ ا ثبددددددات املدددددددىٕ    44)

   048د   0990العرابٕ د دامع٘ املْصا د 

ىٌْ ا ثبددددددات /ثاىٔددددددا( مددددددً بددددددا 80(  ىاددددددر ىددددددص )املددددددادٗ  45)

 العرابٕ السابق نكرِ  

(  بدددددددرأٍه املصددددددداٍدٖ د املبدددددددادٚٛ القاىْىٔددددددد٘ يف ب ددددددداٛ    46)

 كندددددد٘ التنٔٔدددددد  / بسدددددده ا ثبددددددات د م بعدددددد٘ ا دددددداسأ د 

   35د   0994ب داد د 

 -( ىار :47)

د   بدددد الع ٓددد   بدددد املددديعه  لٔفددد٘ د ضدددناىات التملدٓدددط يف       -

اليَ دددددددد٘  التشقٔددددددددق ا دارٖ ّاادددددددداكه التملدٓبٔدددددددد٘ د دار  

   003د   8113العربٔ٘ د القاٍرٗ د 
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د   نددددددر لدددددد اد بركددددددات د السددددددل ٘ التملدٓبٔدددددد٘ د مكتبدددددد٘       -

   873د   0979اليَ ٘ العربٔ٘ د القاٍرٗ د 
 نددددد مادددددد ٓددددابْت د ا دددددراٛات ّال ددددناىات يف تملدٓددددط     -

   349د   0996الصر ٘ د ميصملٗ املعارن د ا سكيدرٓ٘ د 

املرشدددد العنلدددٕ للنشقدددق    ( لخدددرٖ  بدددد ايفسدددً  لدددٕ د     48)

   093د   0999د م بع٘ ال ماٌ د ب داد د 

ً ( 046 -038) املدددددددْاد   ىار سكددددددداو( 49) ٌ  مددددددد  ا ثبدددددددات  بددددددداىْ

   املعدل 0979 لسي٘ 017 ربه العرابٕ

( د  جندددددددداٌ سددددددددلناٌ  ددددددددٔ ٌد شددددددددر  اسكدددددددداو بدددددددداىٌْ     51)

  488اى با نْسفٕ الدّل٘دمصدر سابقد 

ا ثبدددددددات د  ( د   ندددددددد سلندددددددٕ بَذددددددد  د مدددددددعكرات يف50)

   008د   0931م بع٘ العلْو د القاٍرٗ د 

 ثبدددددات العرابدددددٕ  لدددددٙ  مدددددً بددددداىٌْ ا  030( ىصددددد  املدددددادٗ  58)

 للنشكن٘ اٌ تتخع مً تقرٓر املعآي٘ سبباا يفكنَا (  )

   387( د   باس العبْدٖ د مصدر سابق  53)

   84( لخرٖ  بد ايفسً د مصدر سابق د  54)

القددددراًٜ الق ددددأٜ٘  ثبددددات   ( د   لددددٕ   ددددار شددددي اّٖ د 55)

 ددددددو مصدددددرّ ٔ٘ القدددددرار امل عدددددٌْ لٔدددددُ د ودددددح ميصدددددْر يف 

جملدددد٘ الصددددرٓع٘ ّالقدددداىٌْ د العدددددد الجددددامً  صددددر د  ندددداٌ د     

   043د   8113

 (  ىار :56)

ٗ مَددددٖ صددداد  ندددد     - د مدددري د  دلددد٘ القددداىٌْ  ددد  املباشدددر

   064د   0987م بع٘  ّلسٔ  املصرت دب دادد 

   73بَذ  د مصدر سابق د  د   ند سلنٕ  -

( لقددددد ب ددددٙ جملددددس ا ى ددددبا  العدددداو بقددددرارِ املددددربه 57)

بملىدددددددددددددُ : )     ّبيتٔذددددددددددددد٘  5/6/8115( يف 8115/د أٜددددددددددددد٘/8)

التشقٔدددددددق معدددددددُ      ٖ املْسددددددد  املعدددددددرت      مدددددددً ببدددددددا   

اللذيدددددددددد٘ التشقٔقٔدددددددددد٘ املختصدددددددددد٘ يف اأٝدددددددددد٘ العامدددددددددد٘  

لل ددددراٜط ّ ّصدددد  مبعاببتددددُ بعقْبدددد٘ ا ىددددعار ّىقلددددُ       

لدددرن آ دددر مدددً الفدددرّن بسدددبط بٔامدددُ با دابددد٘  لدددٙ كتددداب 

داٜددددددرٗ التسددددددذٔا العقددددددارٖ بددددددالر ه مددددددً  ٌ املعاملدددددد٘ ال    

فدددددص الْسددددددٗ التخنٔئددددد٘ الددددد  ٓقدددددْو  دددددادٗ بتددددددبٔق     

معام تَدددددا ّدٌّ  ٌ رندددددرب الْسددددددٗ التخنٔئددددد٘ املختصددددد٘  

ّسفددددددأ  ّلٔددددددات الكتدددددداب بعٔدددددددا  ددددددً  ّلٔددددددات املعاملدددددد٘     

٘ التشقٔقٔدددد٘ ّسٔددددح  ٌ امليذدددد ٗ يفددددري  لبَددددا مددددً اللذيدددد

اللذيدددد٘ التشقٔقٔدددد٘ املختصدددد٘ بددددد ثبدددد  لدددددَٓا مسدددد ّلٔتُ  

يف متصددددٔ٘ ٍددددعِ املعاملدددد٘ ّ  فاٜددددُ  ّلٔددددات الكتدددداب  ّصدددد  

بيددددداٛ  لٔدددددُ مبعاببتدددددُ بعقْبددددد٘ ا ىدددددعار  سدددددتيادا ألسكددددداو      

( مددددددً بدددددداىٌْ  ى ددددددبا  مددددددْسفٕ الدّلدددددد٘ مبْدددددددط   8)و/

ىقدددد      ( بددددرار  دددد  ميصددددْر    89/00/8114اا ددددر املدددد ر  يف 

  436 ً د   جناٌ سلناٌ  ٔ ٌد مصدر سابقد  

 

 (  ىار :58)

د  سدددددل اٌ الصددددداّٖ د  لددددده التشقٔدددددق ا يددددداٜٕ د م بعددددد٘   -

   67د   0971العاىٕ د ب داد د 
   003لخرٖ  بد ايفسً  لٕ د مصدر سابق د   -

( لقددددد  بددددر جملددددس ا ى ددددبا  العدددداو يف بددددرارِ املددددربه      59)

)تعدددددددد الصدددددددَادٗ  ددددددددراٛ  31/08/0990( يف 0990/ ى دددددددبا /50)

ددددٍْرٖ  دددا ٓرتتدددط  لدددٙ   فاادددا الدددب  ٌ( بدددرار ميصدددْر      

  ددددددداد  لددددددٕ   0998لسددددددي٘  8يف املْسددددددْ ٘ العدلٔدددددد٘  دددددددد/  

   03 ند  برأٍه الكرباسٕ د  

   583( د   لٕ   ار شي اّٖ د مصدر سابق د  61)

اى ددددبا  مددددْسفٕ   بدددداىٌْ/ثاىٔددددا( مددددً  01( ىصدددد  املددددادٗ ) 60)

 لدددددددٙ  ٌ  0990( لسدددددددي٘ 04الدّلددددددد٘ ّالق دددددددان العددددددداو ربددددددده ) 

تتددددْ  اللذيدددد٘ التشقٔددددق حترٓرٓددددا مددددع املْسدددد  املخددددال     )

ااددددال  لَٔددددا ّاددددا يف سددددبٔا  داٛ مَنتَددددا  ددددان ّتدددددًّٓ       

  بْال املْس  ّالصَْد       (  

د دٌّ دار  3( د  سددددامٕ صددددادت املدددد  د   ددددرتان املددددتَه د      68)

   0د   0986ىصر د 

( د   ندددددْد  ٔدددددط سسدددددت د شدددددرا بددددداىٌْ ا ددددددراٛات   63)

د  0971د دار اليَ ددددددد٘ العربٔددددددد٘ د القددددددداٍرٗ د   8ا يأٜددددددد٘ د  

 478   

   08( د  سامٕ صادت امل  د مصدر سابق د  64)

 (  ىار :65)

   81د  سامٕ صادت امل  د مصدر سابق د   -

ٌ د شدددددددددرا  سكددددددددداو بددددددددداىٌْ د   جنددددددددداٌ سدددددددددلناٌ  دددددددددٔ  -

   476د مصدر سابق د  ا ى با 

 

 


