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	 ا�����ق �� ����س ا�����ق ا���	 �	 ا��
��� ا����د ��
"�! ا�����ق ا������	 ا�ذي ���ر �� ر��س ا������ ا������� ����ر 

�ن  236���,� �+ ا�*�رق، ��ث إن ا��ظر ا�وارد �	 ا���دة 

,����� �ظر ��
	 ا�����ق  ج إ��� ��ط�ق ��ط �	 ��ل.ا.ق
�ي إ�راء ��� ��ل أن ���1 ر��,� أو "
وا � �
�� أو �������
�	 ا������ ا������� ا�����4 ����ظر ���، أ�� ���م ر��س أو ا�د 
� ط��� �� 	����أ"
�ء ا������ ا����دة �	 ا��
�� ��5راء �

ج ا�واردة ��ت ا��,م ا�6��	 ا���
�ن .ا.�ن ق ���264�دة  

:�راءات ا��49�ر��  �8 ��دو أن ��ون إ�راء �ن ���م "��� ا
  .و�ن 6م �8 ��ض ,��� �ن أ,��ب ا�رد

��ء ���� 	��
ر ر�� ط�� ��ل ا����� و��
	� ا���رض�  و

  

         ��	
  ��� ���� و�� ���� ����، ر��� ا����� ا�

���7 ر وو�"	� ا$5" و��56ن .ج.ب ��1�0 �/ .-,�+� م.م.م.و. د.أ.م وس.ل.أ و م.و.ع /��&ة$�# ��"م ا �-
���>-ض ا�@
?� XXر<�= .>;05 .��ط�0 . م.د.جا�����  	
.� إ�9 ردٌ  0�>��Aا�5>;05 ا� -Bو�  
C1 /�

���>-ض ا�@
?�أ.�م ا�ا���روض �����  118/2010ا�D�5 ر?�  0�>��A5>;05 ا�.  


�ن ا��<���� ا�,���� -�	 ا��ول ��ن ا���
	 ا��ط�وب رده ,�قو��ث ا��� ا���ر
ون ��,�,� �ط��م إ-
���� وأن ا���دة -������� ��� 236وأن أ�ري ������ ������� �	 ا��
�� ��و�ب أ�ر ��در "ن ر��س ا���

ذا ا�,�ب �ن �ظر ا��
�� ،و��زز ذ�ك �د�ول ا���دة .ا.�ن ق� ��ن �*س ا����ون ا��	 ���ز رد  603ج ����

�<�ھد "�	 و���+ ا���
	 إذ �� أو أد�	 ���وا��� ��
���ض أو ��ن ����� أو �� ��
ا ��ن �د �ظر �	 ا��
  .�	 ا��زاع

و��ث �م ����C ا�ط�ب ����
	 ا��ط�وب رده ��دم رده 84ل ا��ل ا��
روب �� ����� "دم ��,�س ط�ب -
� 9ن ا�����ق ھو ����ق �����	 �د4ل ا�رد ا,���دا إ�	 أن ا���د��ن ا��ذ�ور��ن أ"8ه 9 ��ط���ن "�	 ا���ز�

ج ،4���� إ�	 أ�� �و ��ن رأى ,��� �ن .ا.�ن ق264
�ن ���م ا��4�ص ا������ ا������� ��ص ا���دة 

 ������ن ا����در �ط�ب "ز��،وأ�� ����ظر ��� ��ل �م ��د �رFب �	 ا����ء 
�ن ا��<� �أ,��ب ا�رد �	 �*,
 . ا��	 ,��ت �	 ا���ف 
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و��ث أ��ل ا���ف "�! ا������ ا����� :�داء ا�رأي ��د�ت رأ�� ا����6ل �	 "دم و�ود ,�ب �ن  أ,��ب 
��
  . ا�رد �	 ا��


�� أو .ا.�ن ق 236و��ث إن ا��ظر ا�وارد �	 ا���دة -��� 	
ج إ��� ��ط�ق ��ط �	 ��ل ,����� �ظر ا���

�ي إ�راء ��� ��ل أن ���1 ر��,� أو "
وا �	 � �ا������ ا������� ا�����4 ����ظر ��� ،أ�� ���م ����
� ط��� ����دة  �� 	����ج ا�واردة .ا.�ن ق 264ر��س أو ا�د أ"
�ء ا������ ا����دة �	 ا��
�� ��5راء �

��ت ا��,م ا�6��	 ا���
�ن ا:�راءات ا��49�ر��  �8 ��دو أن ��ون إ�راء �ن ���م "��� و�ن 6م �8 
  .�ب ا�رد ��ض ,��� �ن أ,�

  .ج �ذ�ك .ا.�ن ق 603و��ث �ؤ�د ھذا ا����! �ص ا���دة -

� 9 ���ل ����� �������ق "�8 ��*�8 "ن "�ل -����
و �	 ھذه ا������ رFم ��Iر �<��و��ث إن ���ءه 
 ���
  .ا������ ��د ��Iر ر��,� أو ��ض أ"

أو أ�د أ"
�ء ا������ ��5راء ����ق و��ث إ�� �و ���ت ���رف إرادة ا��<رع إ�	 ا"���ر ���م ر��س -
� ,��� �ن أ,��ب ا�رد ����ت ر��ت "�	 ذ�ك �را�� ������� "ز�� و����ن ��" �

�� ��رو� 	� 	�����

����  .��ض أ4ر �

و��ث إن ط�ب "زل ا��
�ة ���I	 أن ��ون �ؤ,,� "�	 أ,��ب �د�� �*ظ� ����6 �	 ا��
�ء و���� ���ط�ل -
��ط�ق "�	 ھذا ا�ط�ب ا��ر ا�ذي �,���ب �و��+ ا�Iرا�� ا����وص "��� �	  ,�ر ا�����م ،وھو �� 9

  .ج .ا.�ن ق 608ا���دة 

و��ث إن �� ذ�ره ا���
	 �ن �و�� �م ��د �رFب �	 ا����ء �	 ا��<���� ����� ��ط�ب ا��ذ�ور 9 ����ر  -
 �  .ھو ا4Jر �,وF� ���و��� ��ز�

  

��ب��  .ج . إ .�� ق  �236،264،603،608اد ���$�# بو �! ه ا
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  .ر34 ط	1 ا�
0ل �
�م -,��+*-

- 5	�  ).�;�� أ�� أو�9�( 60.000-7��8 ط���6 ا�
0ل �

-���<
�	� ����	�5 ھ ا ا-.  

 ا����ـــــــــــــ�                                                                                                                    

 


