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 مقدمه 
شــرم " ام فــي مدينــة الســالم لتمتــد فعاليــات مســتقبل مصــر االقتصــادي علــي أن تنعقــد مــرة كــل عــ 

مليـــار دوالر فـــي المشـــروعات ) ٦٠(بالفعـــل نجـــح المـــؤتمر بكـــل المقـــاييس فـــي تحقيـــق اســـتثمار " الشـــيخ 

االقتصادية المختلفة سواء كهرباء أو سكك حديدية أو حتى القـاهرة الجديـدة كعاصـمة إداريـة سـوف تنتهـي 

د حقـق المـؤتمر لمصـر مزيـدا مـن االهتمـام لق.. مرحلتها األولي في غضون خمس سنوات بدال من عشرة 

وكمــا يقــال أن الغـيـث يبــدأ بقطــره ، فهـنـا قــد بــدأ بســيول الخيــر والبركــة عـلـي الشــعب المصــري .. العــالمي 

ٕواذا تحــدثنا فــي .. فقــد فتحــت الســماء أبوابهــا مــدرارا علينــا وعلــي امتنــا العربيــة .. واألمــة العربيــة جمعــاء 

ق بنـقـل الركــاب ســواء ســكك حديدـيـة أم نيلـيـه أو طــرق ممهــدة ـلـذلك ـفـإن الشــأن اـلـداخلي وخاصــة فيمــا يتعـلـ

ملـيـون دوالر ـبـين الـقـاهرة واإلســكندرية وهــذا ) ٧٠٠(المــؤتمر ـلـم يفضــلها بمشــروع القطــاع المكهــرب بتكلـفـة 

 أن الصـعيد يحتـاج إلـي مثـل مـن  .. أو البـد مـن النظـر بعـين االعتبـار.. شأن عظيم كان من المفترض 

وهي مسافة .. عدما كثرت حوادث الطرق الصحراوية بفعل قلة الخدمات والسرعات الجنوبية هذه الخدمة ب

تصل إلي ألف كم من اإلسكندرية حتى القاهرة اآلن هؤالء دائمي السفر والترحال بحثـا عـن أرزاقهـم ولبعـد 

ط مـثال كم لبورسعيد ودميا) ٣٠٠(العاصمة عنهم عكس الوجه البحري الذي تصل أقصي مسافة فيه إلي 

وهـو مـا يؤكـد أن أي وسـيلة تصـلح للمـواطن أنـاء الـذهاب واإليـاب .. كـم ) ٢٢٠(وال تزيد اإلسكندرية عـن 

ساعة علي األقل بالقطار أو السيارة وال تقل عـن ) ١٦(ساعتين أو ثالث أما القادم من أسوان يحتاج إلي 

ممهدا موازي للطريـق الصـحراوي أيضا القطار المكهرب سنجد له طريقا .. ثماني ساعات ألهالي سوهاج 

الغربـي أو الشـرقي أو حتـى الزراعـي بعـدما تهالكـت السـكك الحديديـة القديمـة وأضـحت تحتـاج إلـي صـيانة 

مستمرة تتكلف أكثر من خط جديد كالثياب البالية مهما قمت عليها من تنظيف وكـي فهـي مهـددة بالتنـاثر 

ال شــك أن مصــر كمــا قــال .. وفــر فــي التكلفــة واإلجــالء بعضــها عــن بعــض وشــراء ثيــاب جديــدة غيرهــا أ

ملـيـار دوالر لكــي ـتـنهض وتـكـون ـقـادرة عـلـي مواجـهـة الطـفـرة ) ٣٠٠ – ٢٠٠(اـلـرئيس السيســى تحـتـاج إـلـي 

السكانية المطردة التي تنـاهز المليـون نسـمة كـل سـتة أشـهر ولـم تنفـع معهـا حمـالت التوعيـة أيـام السـادات 

وبدال من البكاء علي اللبن المسكوب .. لت إلي ما نحن عليه وأوائل عهد مبارك بل كانت تزيد حتى وص

يجــب أن نعمــل ونــنهض مــن كبوتنــا وكــان المــؤتمر االقتصــادي هــو القطــرة األوـلـي حتــى ال نمــر بمشــاكل 

وأزمات انقطاع التيار الكهربائي صيفا وال نشكو سوء المواصالت وال نتهدد بـنقص الغـذاء وهـذا مـا يخشـاه 

إن فكــرة توزيــع رغيــف الخبــر علــي بطاقــات التمــوين بنســب محــددة .. ر وحــدها العــالم أجمــع ولــيس مصــ

دين فــي يوالمتصــ.. وبآليــة محكمــة ؛ هــو مــا جعلنــا أيضــا نضــع العراقيــل فــي وجــه تجــار الســوق الســوداء 

بقــي .. ونحــافظ علــي دعــم الدولــة وكــذلك فــي أنابيــب الغــاز وكوبونــات الســوالر والبنــزين .. الميــاه العكــر 

ومهم للغاية بدأ في عهود سابقة بمفيض توشكي الذي نظرنا إليه علي أنه ثورة قومية ستجعلنا شيء واحد 

وخاب أملنا واليوم نتطلع إلي استصالح أربعة ماليين فـدان فـي صـحراء مصـر ! مصدرين ال مستوردين ؟
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 بـين رجـال يحتـاج هـذا األمـر إلـي تضـافر الجهـود.. لسد الفجوة بـين المنـتج والمسـتهلك أو حتـى تقليصـها 

األعمــال إلتمــام هــذا الحـلـم الــذي لــو تــم حقيقــة وتمــت زراعتــه قمــح شــتاء وســوداني صــيفا ألن نطاقــه هــو 

األراضي الرملية إلنتاج الفدان عشرين إردبا في أربعة ماليين فدان ألصبح عندنا النـاتج سـنويا مـن القمـح  

ام الشــعب المصــري مــع ترشــيد مليــون طــن وهــي نســبة كافيــة إلطعــ) ١٢(مليــون إردب أو قــل ) ٨٠(فقــط 

بشـــرط إخـــالص النواـيــا ـمــن الشـــعب .. اـلــدعم والخـبــز بـهــذه الطرـقــة المتبـعــة حالـيــا دون الزراعـــات القديـمــة 

إن استهالك مصر حاليا مـن القمـح يصـل .. والنظر بعين فاحصة لخطورة الموقف الذي يجب أن نخشاه 

فلـو أنشـأنا .. ن طـن والبـاقي اسـتيراد الخـارج مليو) ٤(ألف طن سنويا ننتج منه ما ال يزيد عن ) ١٥(إلي 

ٕسوقا عربية مشتركة في زراعة وانتاج القمـح لكفانـا وزاد منـه فـي زراعـة ماليـين األفدنـة بالسـودان الشـمالي 
وحــده وكــذلك ـفـي ـبـالد الحجــاز وليبـيـا والجزاـئـر والعــراق وســوريا ولـكـن االســتعمار اـلـذي يـمـزق أواصــر ودـنـا 

نحتاج إلـي تكـاتف الـدم العربـي وتدفقـه .. حفاه عراه وجوعي كأطفال الصومال يوميا كافي آلن يجعل منا 

 –مـثـل اـلـدعوة الكريمــة الـتـي دعــا إليهــا خــادم الحــرمين الشــريفين المـلـك عـبـد اهللا ـبـن عـبـد العزـيـز آل ســعود 

ايـد آل  وجهود المملكة من بعده وجهود دولة اإلمارات العربية المتحدة التـي قادهـا الشـيخ ز–طيب اهللا ثراه 

 ومـا يوليـه سـمو الشـيخ خليفـة رئـيس الدولـة اآلن وهـذا مـا تجلـي بوضـوح – الراحـل –نهيان مؤسس الدولة 

ـفـي كلمــات رقيـقـه ســاقها إليـنـا ســمو الشــيخ محمــد ـبـن راشــد أل مكـتـوم نائــب رـئـيس الدوـلـة ، رـئـيس مجـلـس 

م لمصـر والمصـريين شـعبا في المؤتمر االقتصادي وما يحملـه مـن ود وتقـدير واحتـرا.. الوزراء حاكم دبي 

وحكومة تجعلنا نعلم الطيب من الخبيث والثمين من البخس والشريف من الوضيع ونثمن هذا الدور الكريم 

 عربيــة مشــتركة تحــل أزمــة المــال قأن هــذه اـلـروح العاليــة الـتـي وجــدناها ونجــدها دومــا تحـتـاج إـلـي ســو.. 

 ...ٕا جميعا له واليه والطعام وتصون للعربي كرامته بين األمم وهذا ما نصبو
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 وذلك طعنا علي 
 جـــزاء .....لســـنة ..... الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة الجنايـــات المســـتأنفة فـــي القضـــية رقـــم  

-/-/-والصــادر بجلســة ..  ..... اســتئناف .....لســنة  .....و .....تحــت رقمــي  المســتأنفة .....
 :لقاضي منطوقه وا

 :حكمت احملكمة 
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أن الطــــاعن ـقـــد ســــبق وـلـــم ـيـــرتض هــــذا القضــــاء وـكـــذا النياـبـــة العاـمـــة فطعـنـــا علـيـــه بموجــــب  
أصـدرت حكمهـا .......... وبجلسـة ) بهيئـة سـابقة(استئنافين تداوال أمام محكمة الجنايات المستأنفة 

 :القاضي 

 حكمت احملكمة 
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 إال أن النيابة العامة قد طعنت علي هذا احلكم 

 .....متييز .....  لسنة .....مبوجب طعن بالتمييز رقم 

  باألتي  -/-/-املقضي فيه جبلسة 

 حكمت احملكمة 
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 ونفاذا حلكم التمييز األخري فقد أحيلت األوراق .. ذا ه

 إيل حمكمة اجلنايات املستأنفة وتداولت جبلساتها 
السـابق اإلشـارة إليـه بمسـتهل هـذه الصـحيفة ) المطعـون فيـه(أصدرت حكمهـا -/-/-وبجلسة  

 .ومن ثم فهو يطعن عليه بموجب الطعن الراهن .. والذي لم يرتضي به الطاعن .. 
وأودع   ـبــالطعن بـــالتمييز اـلــذي قيـــد تحـــت رقـــم   /       /رر بتاريخ        حيث ق 

 .أسبابه في الموعد المنصوص عليه قانونا ومن ثم فهو مقبول شكال 



 ٩

 وكان موضوع االتهام 
 كانـت النيابـة العامـة قـد اتهمـت الطـاعن -/-/-مـؤرخ ) أول(وبموجـب أمـر إحالـة .. إبتداءا  

 ..... وسـابق عليـه وبـدائرة اختصـاص مركـز شـرطة ......أنهـم بتـاريخ بـزعم  ).....(ومعه آخـرون 
 :قد ارتكبوا ما يلي .. 

  ، وكــون المــتهم الثــاني شــريك بشـــركة "....." مــدير تنفيــذي بشـــركة طــاعن وحــال كــون ال"  

طلـبـوا ألنفســهم عطـيـة عـبـارة عــن مـبـالغ  ..  ".....  " ، وكــون الثاـلـث مــدير مشــروعات بشــركة.....
ثالثـون ملـيـون وخمســمائة وخمســة عشـر أـلـف وســبعمائة وخمســون  ( درهــم٣٠٥١٥٧٥٠لـغـت ماليـة ب
لصـــالح   ".....  "بشـــركة بغـــرض ترســـيه بعـــض المشـــروعات الخاصـــة  " ....." مـــن شـــركة ) درهـــم

 ." النحو الثابت باألوراق إخالال بواجبات وظيفتهم ، علي   "....." شركة 

 وعلي ذلك 
" مين أنفي الذكر إلي المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما أقترفوه مـن قدمت النيابة العامة المته 

 ) .األول(ثمة بمواد االتهام الواردة بأمر اإلحالة المؤ" جريمة الرشوة 

  .....وبالفعل أحيلت األوراق إيل حمكمة جنايات 

 التي قررت إعادة األوراق إيل النيابة العامة الختاذ شئونها 

  ترفع ضده الدعوى اجلنائية حنو إضافة متهم أخر مل
فــي القضــية بــل ذهبــت  .. ...../ لــم تكتــف بإضــافة المــتهم الرابــع .. إال أن النيابــة العامــة  

.. وعـــدلت القيـــد والوصـــف تمامـــا ضـــد المتهمـــين األربعـــة .. إلـــي تغييـــر معـــالم هـــذا االتهـــام برمتـــه 
ألربعــة ـبـزعم أـنـه ـفـي الفـتـرة مــن اتهــام المتهمــين ا.. أوردت مــن خالـلـه " ـثـان " وأصــدرت أمــر إحاـلـة 

 :ارتكبوا ما يلي  ..... حتى عام .....عام 

 ) الطاعن(املتهم األول : أوال 
 وتســـاهم والـتــي تـعــد مؤسســـة ذات نـفــع عـــام – ..... ...... – موظـــف عـــامحـــال كوـنــه  -١

عهد إليه بالمحافظة علي مصلحتها فـي صـفقه ، % ١٣ في رأس مالها بنسبة .....حكومة 
" رض شـركة علي زيادة عـبهذه المصلحة ، وذلك بأن قام بإرساء المناقصات وأضر عمدا 

، ليحصل علي ربح لنفسه مبلـغ مـالي قـدره  مبلغ الزيادة .....مما حمل شركة  ..  " .....
عشرين مليون درهم للمتهمين الثاني والثالث والرابع ، ومبلغ مالي قدره عشرة مليـون درهـم ، 

 .ق علي النحو الثابت باألورا
 والتي تعـد مؤسسـة ذات نفـع عـام وتسـاهم حكومـة – ..... ...... –حال كونه موظف عام  -٢
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 شــأن ـفـي إعــداد إدارة المـقـاوالت للشــركة ، فـقـد ـقـام وـلـه% ١٣بنســبة  ـفـي رأس مالهــا .....
 مبلــغ الزيــادة ، ..... ممــا حمــل شــركة .....بإرســاء المناقصــات علــي زيــادة عــرض شــركة 

 . مليون درهم ، علي النحو الثابت باألوراق ٣٠ عمولة قدرها وحصل لنفسه ولغيره علي

 املتهمني الثاني والثالث والرابع: ثانيا 
 وكــون المــتهم الثالــث مــدير مشــروعات بشــركة .....حــال كــون المــتهم الثــاني شــريك بشــركة  

ع المـتهم  مـ اشتركوا بطريق االتفـاق والمسـاعدة ....... وكون المتهم الرابع مدير عام شركة .....
األول ـفـي ارتـكـاب الجــريمتين المبينـتـين ـفـي البـنـد أوال ، فوقعــت الجــرائم بـنـاء عـلـي ذـلـك االتـفـاق وتـلـك 

 .المساعدة علي النحو الثابت باألوراق 

 املتهم الثالث : ثالثا 
 والتي تعد مؤسسـة ذات نفـع عـام - .....بشركة  مدير مشروعات –حال كونه موظف عام  

استغل وظيفته واستولي بغير حـق علـي مبلـغ % ٢٥في رأس مالها بأكثر من  .....وتساهم حكومة 
 . ، علي النحو الثابت باألوراق ..... العائد لشركة  درهم٥٠٠٠٠٠مالي قدره 

 املتهم الرابع  : ثالثا مكرر
 والتي تعـد مؤسسـة ذات نفـع عـام - ..... مدير مشروعات بشركة –حال كونه موظف عام  

اســــتغل وظيفـتــــه وســــهل للـمــــتهم الثاـلــــث % ٢٥ فــــي رأس مالـهــــا بــــأكثر ـمــــن .....وتســــاهم حكوـمــــة 
 علـي النحـو  ،.....العائـد لشـركة  ، مالي قدره خمسمائة ألف درهماالستيالء بغير حق علي مبلغ 

 .الثابت باألوراق 

 املتهم الثاني  : رابعا
ن أثـبـت وذـلـك ـبـأ) .....ـفـواتير وهمـيـة مــن شــركة  (غـيـر رســميةارتكــب تزوـيـر ـفـي محــررات  -١

فيهـــا بيانـــات مخالفـــة للحقيـقـــة وبنيـــة اســـتعمالها كمحـــررات صــــحيحة ، علـــي النحـــو الثاـبـــت 
 .باألوراق 

 مــع علمــه ..... وذلــك بــأن أرســلها لشــركة اســتعمل المحــررات المــزورة الموصــوفة أعــاله -٢
 .بتزويرها ، علي النحو الثابت باألوراق 

 املتهمني األول والثالث والرابع : ا خامس
 بطريــق االتفــاق والمســاعدة مــع المــتهم الثــاني فــي ارتكــاب الجــريمتين المبينتــين فــي اشــتركوا 

 . علي النحو الثابت باألوراق بناء علي ذلك االتفاق وتلك المساعدة ،البند رابعا ، فوقعت الجرائم 
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 ملا كان ذلك 
لطــاعن أـنـف اـلـذكر فـقـد تمــت محاكمــة ا) المعـيـب ـبـالبطالن(الـثـاني وبـنـاء عـلـي أمــر اإلحاـلـة  

والـــذي قـــد شـــابه ـبــدوره الـــبطالن -/-/-أمـــام درجتـــي التقاضـــي حـتــى صـــدر الحكـــم الطعـــين بجلســـة 
 .ومخالفة القانون والقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 

 جتدر اإلشارة بداءة
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  عن ملخص واقعات هذا االتهامأما 
التـــي تعمـــل فـــي مجـــال  .. ..... .....لشـــركة  " ....." فالثابـــت بـــاألوراق أن الطـــاعن كـــان  

حســبما هــو (وقــد بــدأت عالقــة الطــاعن بهــذه الشــركة  .. ......ٕتطــوير وادارة العقــارات واالســتثمار 
  ......في يناير ) ثابت بعقد العمل

  وقد كان سري العمل والتعامالت تتم وفق املنظومة اآلتية
ثــم يــتم وضــع خطــه للمشــروع المزمــع إقامتــه عليهــا .. تقــوم الشــركة بشــراء األرض .. بدايــة  

 .سواء كان إنشاء أبراج سكنية أم أبراج مكاتب أم خالفة 

 ثم يتم تعيني استشاري لتصميم املشروع 
 بترشــــيح المقــــاولين الــــذين يــــري فــــيهم القــــدرة علــــي تنفيــــذ – عقــــب التصــــميم –الــــذي يتــــولي  

 ، ويــتم اعتمــاد كشــف المقــاولين .....ثــم يقــوم برفــع األمــر إلــي اإلدارة العليــا لشــركة .. ه تصــميمات
 .الذين رشحهم االستشاري 

 وعقب ذلك 
تقــوم الشــركة بتوجيــه دعــوه إلــي هــؤالء المقــاولين ليقــدم كــل مــنهم عطائــه فــي المناقصــة التــي  

بعطائـه فنـيـا وماليـا فـي أظـرف مغلـقـة وبالفـعـل يتقـدم كـل مقـاولين .. تطرحهـا الشـركة لتنفيـذ المشـروع 
 .ومشمعه بالشمع األحمر 
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 ثم تنعقد جلنة مشكلة من مسئولني 

 بالقسم اهلندسي والقسم القانوني والقسم املايل 
ٕوتتــولي هــذه اللجنــة فــتح المظــاريف واـفــراغ مضــمونها وأســعارها المطروحــة فــي كشــف وـيــتم  

لدراسـة " استشـاري المشـروع "  هـذا الكشـف إلـي ثـم يـتم إرسـال.. توقيع جميع أعضاء اللجنة عليـه 
 .ٕالعطاءات وتحليلها واصدار توصيته بقبول العطاء األنسب واألقل سعرا 

 ويف توقيت معاصر 
بدراســة وتحليــل العــروض المقدمــة مــن المقــاولين ، ثــم  .. .....يقــوم القســم الهندســي بشــركة  

 .إصدار توصية بالعطاء األنسب واألقل سعرا 

  وعقب ذلك
اـلـذي ينحصــر دوره فــي اعتمــاد عطــاء المقــاول ) ......(يعــرض األمــر برمـتـه عـلـي الطــاعن  

األنســب واألقــل ســعرا حســب اختيــار وتوصــية استشــاري المشــروع والقســم الهندســي بالشــركة اللــذين 
 .توافقا عليه 

 وهنا يتضح وجبالء أن دور الطاعن 

 ينحصر يف اعتماد االختيار والتصديق عليه 
 المقـــاول ىحيـــث يتـــول.. يـــتم إخطـــار استشـــاري المشـــروع باالختيـــار األخيـــر .. ك وعقـــب ذلـــ 

ويكون التعامل الفني والمالي محصورا .. الرئيسي للمشروع التعاقد مع المقاول الراسي عليه العطاء 
 ) ......شركة (فيما بينهما دون أي تدخل من الشركة المالكة للمشروع 

 ومن مجله ما تقدم .. ومن ثم 

 ضح احلقائق اآلتية تت

هي شركة تجاريـة تهـدف لتحقيـق أعلـي معـدل أربـاح  .. ...... ..... أن شركة :احلقيقة األويل 

وليس باألوراق مـا يشـير أو يـدل علـي يديرها مجلس إدارة منتخب من بين أعضائها 
أو أن أموالـهـا وأرباحـهـا ـتـدخل ضــمن أنهــا تابعــة للحكومــة أو أن الدوـلـة تســاهم فيهــا 

وـمـن ـثـم ـفـال يمـكـن الـقـول ـبـأن أموالـهـا أـمـوال عاـمـة أو أن موظفيهــا .. ة الدوـلـة ميزانـيـ
 .موظفين عموم 

هـا تقـوم فإن..  أنـه لـدي عـزم الشـركة إنشـاء مشـروع سـكني أو إداري أو تجـاري :احلقيقة الثانية 

اـلــذي يرـيــد ( تصـــميم المشـــروع وترشـــيح المـقــاولين ىبالتعاـقــد ـمــع استشـــاري يـتــول
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 .ذين يري أنهم قادرون علي تنفيذ ما يريد وال) التعاون معهم

مكوـنـه ـمـن مســئولي القســم الهندســي ـمـع القســم ) .....بشــركة ( أن هـنـاك لجـنـة :احلقيـقـة الثالـثـة 
المقدمـة مـن المقـاولين (مهمتها فتح مظاريف العطـاءات .. المالي مع القسم القانوني 

ذلــك هــذا الكشــف ويعــرض بعــد .. وتفريغهــا ماليــة وفنيــا فــي كشــف ) مغلقــة ومشــمعه
علـــي استشــــاري المشــــروع لدراســـته وتحليـلـــه ويـعـــرض فـــي ذات التوقـيـــت عـلـــي القســــم 

 .الهندسي وينتهي كال منهما إلي التوصية بقبول العطاء األنسب فنيا واألقل سعرا 

واـلـذي ينحصــر ) .....الـمـدير التنفـيـذي لشــركة ( وهـنـا فـقـط ـيـأتي دور الطــاعن :احلقيـقـة الرابـعـة 
..  ترشيح المقاول الذي حدده االستشاري مع القسم الهندسـي للشـركة دوره في اعتماد

ومـــن ثـــم يتضـــح انقطـــاع صـــلة الطـــاعن باختيـــار المقـــاول أو حتـــى التوصـــية بقـبـــول 
 .عطائه 

ـة  ـة اخلامـس فــإن التعاـقـد مــع المقــاول ومتابعـتـه فنـيـا وهندســيا ..  وحـتـى بعــد هــذه المرحـلـة :احلقيـق
  الرئيسي المشروع دون أي تدخل من الطاعن يكون من اختصاص المقاول.. وماليا 

 أن قيمة المناقصـات التـي رسـت علـي الشـركة المنفـذة ال تتعـدي مـائتي مليـون : سادسةاحلقيقة ال
وأـنـــه وفـقـــا للمواصــــفات الفنـيـــة والهندســــية والتـقـــارير االستشــــارية ـفـــإن اـلـــربح .. درهــــم 

أربعـــة عشـــر أي أن أقصـــي معـــدل ربـــح هـــو % ٧و % ٢المتوقـــع يتـــراوح فيمـــا بـــين 
مليــون درهــم وهــو أمــر يتعــارض مــع مــا نســب للطــاعن أنــه قــد حصــل علــي ثالثــون 

 . مليون درهم 

 ومن هذه احلقائق الثابتة باألوراق 
يتضح أن القـول بـأن الطـاعن يتـدخل أو يسـاهم فـي إرسـاء العطـاء علـي مقـاول بعينـه أو أنـه 

ذـلــك أن ..  البـيــان واـلــدليل هـــو ـقــول فاســـد وقاصـــر عـــن.. ـلــه ســـلطة أو ســـلطان عـلــي المناقصـــات 
الثابت أن دور الطاعن ينحصر في اعتماد قبول عطـاء المقـاول الـذي يختـاره االستشـاري مـع القسـم 

 .الهندسي بالشركة 

 وبالبناء علي ما تقدم 
" ....." هـــي شـــركة  .. ...... .....فإـنــه ـمــن ضـــمن المـقــاولين اـلــذين تعامـلــت معـهــم شـــركة  

 – كغيرها مـن المقـاولين –والتي يتم دعوتها .. وميكانيكية والصحية المتخصصة في األعمال الكهر
ونظـرا لكـون عطـاء هـذا ) .. علي التفصيل السالف بيانه (.....لتقديم عطائها في مشروعات شركة 

فقــد رســت عليــه .. كــان فــي أغلــب األحيــان هــو أنســب عطــاء واألقــل ســعرا ) .....شــركة (المقــاول 
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 :وهي  .. .....أربعة من مشاريع شركة 
o  بتاريخ .....بإمارة ...  " ....." مشروع ...........  

o  بتاريخ ..... – .....بمنطقة  ".. ....." مشرع -/-/-.  

o  بتاريخ ..... – .....منطقة  ..  ".....برج " مشروع -/-/-.  

o  بتاريخ ..... – .....منطقة ..  " ....." مشروع -/-/-.  

 ابت باألوراق أن املناقصات األربعة أن الثمن وعلي الرغم .. هذا 

  تامة ال تشوبها شائبة ةافيفأنفة الذكر قد متت وفق صحيح القانون وبش

 قرير الرقابة املالية توذلك علي النحو الذي أقر به 
بـأن فتـارة تقـرر .. إال أن النيابة العامة كان لها رأي أخر مغاير لـألوراق ومـا هـو ثابـت بهـا  

بـأن إرسـاء ثـم تعـود لتقـرر ..  " ....." إلرساء هـذه المناقصـات علـي شـركة الطاعن تقاضي رشوه 
) الموصـوف بـال سـند بأنـه مـال عـام (.....أضـر بمـال شـركة " ....." هذه المناقصـات علـي شـركة 

فكيـف تكـون تلـك ..  " ....." بأن الطاعن تربح من إرساء تلك المناقصات علي شـركة ثم تقرر .. 
وهـو !! يح القـانون ومـع ذلـك ينـتج عنهـا الجـرائم المزعومـة أنفـة الـذكر ؟؟المناقصات تمت وفق صـح

 .ما يقطع ببطالن أمر اإلحالة لتضمنه أمورا لم تسفر عنها األوراق 

 ليس هذا فحسب 
 والـتــربح – بـفــرض صـــحة هـــذا الوصـــف –فـقــد أورد أمـــر اإلحاـلــة أن اإلضـــرار بالمـــال الـعــام  

وهذا أيضـا مـا أسـفرت األوراق عـن عـدم صـحته  .. ...... .....وقع علي أموال شركة .. المزعوم 
 .وعدم وجود ثمة دليل عليه 

  معه األساس اروهو ما ينه
ورغــم ذـلـك فـقـد صــدر الحكــم المطعــون فـيـه مهــدرا كاـفـة مــا حوـتـه .. الـقـائم علـيـه ذـلـك االتهــام 

..  مسـند إليـه أوراق االتهام الراهن مـن أدلـة وبـراهين ومسـتندات مؤكـده علـي بـراءة الطـاعن ممـا هـو
فضـــال عمـــا شـــاب هـــذا القضـــاء مـــن عيـــوب جوهريـــة منهـــا الخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون ، والقصـــور 
المبطـــل ـفــي التســـبيب ، وفســـاده ـفــي االســـتدالل والخطـــأ ـفــي اإلســـناد ، وهـــذا باإلضـــافة إـلــي إخالـلــه 

وذلـــك كـلــه عـلــي نحـــو ال يجـــد معـــه الطـــاعن مناصـــا ســـوي الطعـــن علـيــه بطريـــق .. بحقـــوق اـلــدفاع 
  :مستندا في ذلك إلي األسباب اآلتية.. نقض ال
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 أسباب الطعن 

 : السبب األول 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه خمالفة جسيمه تسلس به إيل حـد  

 البطالن علي حنو يستوجب تصدي حمكمة التمييز املوقرة له بالنقض واإللغاء 

 الوجه األول

ات حكمها تعديال وتغيريا أوردت حمكمة احلكم الطعني يف طي

يف وصف االتهام املسند للطاعن خرجت به عن نطاق الواقعة 

املوصوفة بأمر اإلحالة املقدم علي أساسه للمحاكمة ، كما أنها 

مل تنبه الطاعن إيل هذا التغيري مبا يعيب حكمها مبخالفة 

 .القانون واخلطأ يف تطبيقه 

 ن اإلجراءات اجلزائية قد نصت صراحة علي أن من قانو٢١٣أن املادة .. فالثابت بداية 
ال يجـــوز الحكـــم علـــي المـــتهم عـــن واقعـــة غيـــر التـــي وردت بـــأمر اإلحالـــة أو ورقـــة التكليـــف  

 .بالحضور كما ال يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى 

 وهذه القاعدة أقرتها حمكمة التمييز بقوهلا 
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 ) جزاء١٨٣محكمة التمييز الطعن رقم (

 كما قضت حمكمة النقض بأن 
يجب علي المحكمة أن تلتزم بالوقائع في حدها العيني ، فال يجوز معاقبة المتهم عن واقعة  

 .الحضور ولو كان للواقعة أساس في التحقيقات غير وارده بأمر اإلحالة أو طلب التكليف ب
 )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥ أحكام النقض س ٧/٤/١٩٧٤نقض (
 )٥٣٥ ص ١٣٥ ق ١٣ أحكام النقض س ١٢/٦/١٩٦٢نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق مــا تقــدم علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أن المحكمــة التــي أصــدرته لــم تلتــزم  

تخــالف تـلـك الواقـعـة اـلـواردة ـبـأمر اإلحاـلـة عن عــن واقعــة بهــذه القاعــدة وقامــت بالقضــاء ضــد الطــا

 .المقدم علي أساسه الطاعن للمحاكمة 
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 ذلك أن الواقعة الواردة بأمر اإلحالة هي
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 يف حني أن الواقعة التي أدان احلكم الطعني الطاعن علي أساسها فهي
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 ومن ثم 
اـلـواردة ـبـأمر اإلحاـلـة المـقـدم الطــاعن األوـلـي وـمـن خــالل الـعـرض أـنـف اـلـذكر لـكـال اـلـواقعتين  

يتضـح مـدي اخـتالف .. التـي أوردهـا الحكـم الطعـين مـن عندياتـه والثانيـة ساسها ، للمحاكمة علي أ
 :علي النحو التالي .. الواقعتين 

 -:االختالف األول 

أن الواقعة األولي جاءت مقرره بقيام الطاعن بإرساء مناقصات بزيادة القيمة المعروضة مـن  
زاد علـي العـرض المقـدم مـن شـركة أنـه أي أنه قد نسب للطـاعن  .. ..... علي شركة .....شركة 

ـام بإرســاء المناقصــة..... ـم ـق ـالغ ـث  ليحصــل لنفســه ولغـيـره علــي .....عـلـي شــركة ) رغــم ذـلـك ( مـب
 .قيمة تلك المبالغ المزادة 

 أما الواقعة الثانية الواردة باحلكم 

فقـد نفـي عــن المـتهم أـنـه قـام بزـيـادة العـرض المـقـدم مـن شــركة  
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) كأقـل سـعر( ظـل علـي حالـة .....ة أي أن عرض شـرك .. .....

 .فرست عليه المناقصة 
 -:االختالف الثاني 

أن المبــالغ المزعــوم تــربح الطــاعن وغيــره بهــا ) الــواردة بــأمر اإلحالــة(مــؤدي الواقعــة األولــي  
 ) .التي يعمل بها الطاعن (...... .....خرجت من ذمة شركة 

 أما الواقعة الواردة باحلكم 

التي ال  (.....لمبالغ خرجت من ذمة شركة فمؤداها أن تلك ا 

 ) .يعمل بها الطاعن
 -:االختالف الثالث 

لـم تحـدد المناقصـات التـي تـم الـزعم بإرسـائها علـي ) الـواردة بـأمر اإلحالـة(أن الواقعة األولـي  
  ......شركة 

 أما يف الواقعة الثانية 
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 -:االختالف الرابع 

د قيمـة المناقصـات المزعـوم إرسـائها لـم يـتم إيـرا) الواردة بـأمر اإلحالـة(أنه في الواقعة األولي  
  ......علي شركة 

 أما يف الواقعة الثانية 
وـمـع الوضــع ـفـي االعتـبـار الخطــأ اـلـذي وقـعـت فـيـه محكمــة .. فـقـد ـتـم إـيـراد قيـمـة المناقصــات  

فمن المؤكد أن هذا الخطـأ اسـتتبع خطـأ .. الحكم الطعين في تعيين ماهية تلك المناقصات تحديدا 

 .ساب قيمة تلك المناقصات جسيم أخر في احت
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 ملا كان ذلك 
ومــن جمـلـة االختالـفـات أنـفـة اـلـذكر يتضــح بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك أن الواقعــة اـلـواردة ـبـأمر  

تختـلـف كلـيـا ـعـن تـلـك الواقـعـة الـتـي أوردـهـا .. اإلحاـلـة والـتـي ـقـدم الطــاعن للمحاكـمـة عـلـي أساســها 

قضي علي الطاعن باإلدانة عن واقعة غير الحكم الطعين في مدوناته بما بقطع بأن هذا القضاء 

وهو ما يعيبه بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون  .. التي وردت بأمر اإلحالة ولم يلتزم بحدودها المرسومة
 .حيث أنها عاقبت الطاعن عن واقعة لم تنعقد بشأنها الخصومة أمامها .. ومخالفته 

 مل تكتف حمكمة احلكم الطعني بذلك و

  من قانون اإلجراءات اجلزائية التي تنص علي ٢١٤ملادة بل خالفت صريح نص ا
للمحكمة أن تغير فـي حكمهـا الوصـف القـانوني للواقعـة المسـندة للمـتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة 

 .حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة 
ه أجـال لتحضـير دفاعـه بنـاء وعلي المحكمة أن تنبه المـتهم إلـي هـذا التغييـر ، وأن تمنحـ

  .............. علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك

 فلئن كانت املادة أنفة الذكر 
تمــنح محكمــة الموضــوع ســلطة تغييــر الوصــف القــانوني للواقعــة وتعــديل التهمــة حســبما تــراه  

 .وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة العلنية أو المكتوبة 

 أن ذلك مشروط إال 
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 ما قررته حمكمة النقض بقوهلا بأن وهذا عني 
لـمـا كــان األصــل أن المحكمــة غـيـر مقـيـده بالوصــف اـلـذي تســبغه النياـبـة العاـمـة عـلـي الواقعــة  

كمــا وردت بــأمر اإلحالــة أو التكليــف بالحضــور وأن مــن واجبهــا أن تطبــق علــي الواقعــة المطروحــة 
بيعتـه ولـيس مـن شـأنه أن يمنـع أمامها وصـفها الصـحيح ، ألن وصـف النيابـة العامـة لـيس نهائيـا بط

إال أنه إذا تعدي األمر مجرد تعديل الوصف إلي تغيير التهمة ذاتها بتحوير المحكمة من تعديلـه ، 

كـيـان الواقـعـة المادـيـة الـتـي أقيـمـت بـهـا اـلـدعوى وبنيانـهـا الـقـانوني نتيـجـة إدخــال عناصــر جدـيـدة 

ـي  ـدعوى وســارت المرافعــة عـل ـك التــي أقيمــت بهــا اـل ـي تـل  فــإن هــذا التغييــر –أساســه تضــاف إـل
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يقتضي من المحكمة معاودة تنبيه المتهم إلي هـذا التغييـر األخيـر وتمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه 

ـب ذلــك   أمــا وهــي لــم تفعــل فإنهــا تكــون قــد أخلــت بحــق الــدفاع ويكــون حكمهــا معيبــا –إذا طـل

 .بالبطالن في اإلجراءات 

 )١٢/١٠/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥٢٧١١الطعن رقم (
 )...../١/١١ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم (
 )١٢/٣/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٣٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
وـكـــان الثاـبـــت أن محكمــــة الحكــــم الطعــــين ـقـــد عمـلـــت عـلـــي تغيـيـــر وصــــف الواقعــــة المســــندة  

ا لـم تكـن للطاعن وحورت كيان الواقعة المادية وبنيانها القانوني وقامت بإدخال عناصر جديـدة عليهـ
األمر الذي كان يسـتلزم علـي المحكمـة أن .. مطروحة بأمر اإلحالة ولم تجر المرافعة علي أساسها 

تنـبـه الطــاعن ومدافعــه إلـيـه لتحضــير وتجهـيـز دفاعــه عـلـي ضــوء مــا طــرأ عـلـي الواقعــة مــن متغـيـرات 
ب حكمهـــا وهـــو األمـــر الـــذي يعيـــ.. إال أنهـــا لـــم تفعـــل ذلـــك .. وتعـــديالت أدخلتهـــا عليهـــا المحكمـــة 

ببطالن اإلجراءات فضال عن اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع ومخالفة صحيح القانون بمـا يسـتوجب 
 .التصدي له بالنقض واإللغاء 

  الذي قامت به حمكمة احلكم الطعني تغيريأنه قد ترتب علي ال

 والذي مل تنبه الطاعن أو مدافعه عليه 
ذا التغيير فالثابت بـاألوراق أن الطـاعن قـد تقـدم أن الطاعن لم يقم بإعداد دفاعه بناء علي ه 

كمـا ..  لـيس بمـال عـام .....بالعديد من المستندات وأوجه الدفاع والدفوع التـي تؤكـد أن مـال شـركة 
 وذلـك كلـه بنـاء علـي مـا ورد بقـرار اإلحالـة مـن اتهـام .....أنه لم يستول علـي أي أمـوال مـن شـركة 

  ......أن الطاعن قد تربح من مال  و.....مضمونه أن المال يخص شركة 

 أما وأن احلكم الطعني 
وهــو األمــر اـلـذي كــان ينبغــي علــي  .. .....ينتهــي فــي قضــائه إـلـي أن المــال يخــص شــركة  

نظرا إلي أن الدفاع لم يقـم بـالرد علـي مـا أورده .. الحكم الطعين أن ينبه الطاعن أو مدافعه لذلك 

 مـا قـد .....الحكـم فـي انتهـاءه إلـي أن المـال يخـص شـركة فقـد يكـون  .. تعـديلالحكم الطعـين مـن 
إال أن الحـكـم الطـعـين ـفـي .. يجـد مـعـه الطــاعن إضــافة دـفـاع موضــوعي إـلـي دفاعــه أو دـفـوع شــكلية 

قضـاءه دون تنبيـه بمـا انتهـي إليـه يـكـون قـد حـال بـين الطـاعن وبـين اـلـرد علـي مـا انتهـي إليـه الحـكـم 
  .من تعديل كان يجب تنبيه الطاعن عليه
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 الوجه الثاني 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه حينما ساير حكم 

 التي يعمل .....أول درجة ووصف النيابة العامة ألموال شركة 

بها الطاعن بأنها أموال عامة وأن الطاعن يعترب موظف عام أو 

 .أنه يؤدي خدمه عامة 

 بداية 
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 بل علي العكس 
ثر مــن مســتند يؤكــد ويقطــع بــأن أمــوال شــركة فقــد تقــدم الطــاعن أمــام محكمــة الموضــوع بــأك 

ومن ضـمن هـذه المسـتندات علـي .. تطوير ليست مال عام وبالتالي فإن الطاعن ليس موظف عام 
 .............سبيل المثال 

 -: املستند األول 

 الصـــادر مـــن وزارة االقتصـــاد بإنشـــاء وتأســـيس شـــركة ..... لســـنة .....القـــرار الـــوزاري رقـــم 
وهــذا الـقـرار ـلـم يشــر ـمـن قرـيـب أو بعـيـد إـلـي .. كشــركة مســاهمة وفـقـا لـقـانون الشــركات  ...... .....

ـبـل هــي شــركة .. أن هــذه الشــركة تابعــة للحكومــة أو إـلـي أن مالهــا مــال عــام أو أنهــا مؤسســة عامــة 
مسـاهمة عاـئـدة للمســاهمين فيـهـا وـتـدار بمـعـرفتهم وتعـود األرـبـاح إـلـيهم وال يخــص ميزانـيـة الدوـلـة فيـهـا 

 .شيء 

  -:املستند الثاني 
الرخصــة التجارـيـة للشــركة وـكـذا الســجل التجــاري الخــاص بـهـا وـقـد خــال ـكـال منهـمـا تماـمـا مــن 
ثمة إشارة إلـي أن شـركة تطـوير مؤسسـة أو هيئـة عامـة أو أن أموالهـا أمـواال عامـة أو أنهـا خاضـعة 

ن أعضـــاء وأنهـــا تـــدار بمعرفـــة مجلـــس إدارة منتخـــب مـــن بـــي.. للحكومـــة بـــأي صـــورة مـــن الصـــورة 
 .وال تدار بمعرفة مرفق عام بطريقة االستقالل المباشر حسبما يشترط القانون.. جمعيتها العمومية 
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 -:املستند الثالث 

.. النائـب العـام /  الموجـه إلـي السـيد المستشـار.....الخطاب الصادر من ديوان سمو حـاكم  
.. تابعـــة لـــديوان ســـمو الحـــاكم والـــذي تضـــمن بوضـــوح تـــام أســـماء الشـــركات التابعـــة للحكومـــة أو ال

 . ضمن تلك الشركات ...... .....والثابت من هذا الخطاب أنه لم يورد اسم شركة 

 وهذا اخلطاب يؤكد أيضا 
أن الشركات ال تعتبـر تابعـة للحكومـة أو لـديوان سـمو الحـاكم إال بموجـب قـرار أو مرسـوم أو  

  ...... في حق شركة وهو ما لم يتوافر.. قانون صريح يصدر عن سمو الحاكم 

 -:املستند الرابع 

وحيـث ..  أن يـتم الحجـز عليهـا – وفـق صـحيح القـانون –وحيث أن األموال العامـة ال تقبـل  
 اقتضــاء لحقــوق .....قــدم الطــاعن العدـيـد مــن األوراق التــي تؤكــد ســابقة الحجــز علــي أمــوال شــركة 

ٕل هـذه الشـركة لـيس مـال عـام واال مـا األمر الذي يعد دليـل قـاطع علـي أن أمـوا.. األشخاص عليها 
 .كان قد تم الحجز عليه 

 -:املستند اخلامس 

 الـذي .....فقـد تقـدم الطـاعن بعقـد التحاقـه للعمـل بشـركة .. وباإلضافة إلـي مـا تقـدم جميعـه  
باستقراء صفحاته الخمس يتأكد أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلي أن هذه الشركة مؤسسـة عامـة أو 

هــذا الســيما وأن الثاـبـت مــن خــالل .. دمــة عامــة أو أن الطــاعن ســيعتبر موظــف عــام أنهــا ـتـؤدي خ

 هي من عرضت العمل والوظيفة علي الطاعن وتركت له الخيار بين القبـول .....العقد أن شركة 

 .وهذا ما يتعارض ويتنافي مع التكليف بأداء خدمة عامة .. أو الرفض 

  املستندات وغريها الكثري وعلي الرغم من أن الثابت من هذه.. هذا 
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 فقد عرفت املادة اخلامسة من قانون العقوبات املوظف العام بأنه 
�:�������و"����#�������8מ�(�ذ�א��� ون��

�.א����5Mن��!�8���א�"sH.�א�0�*.�وא�0��H*ن�+�א��زאAא�9وא��وאM:�א%��*�.� −١



 ٢٢

٢− �.�H"#א�9א���א���"��*. 
��א���] −٣���A��L��� .�א��;:^�0.�وא���;�A^.�وא���H^.�و�8
33\�*�733
�(�f�33ZE�>�33א�"sH33��9א�0�*33.�א���33�م��3350\�*330	�وذ��33Z�+��33ود��� −٤O

�>�
 .א�50\�א#�gض�
٥− �9�333�rא�+�	H*�3330�א�:M�333وא#�333^:ون�و���L��333��333��]�אUدאAא�9و�8���333��A

 .وא#|�"��9א�0�*.�
�33��]�אUدאAא�9و�8�33��L��وא#�33^:ون�و�33�M:�א�� −٦���33��A�9�33�05א��+�	H*�330�

 .وא#|�"��9ذא�9א���Kgא�0�م�
ويعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من ال يدخل في الفئات المنصـوص عليهـا 
في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء علي تكليف صادر إليـه مـن موظـف 

 .نظم المقررة وذلك بالنسبة إلي العمل المكلف به عام يملك هذا التكليف بمقتضي القوانين أو ال

 وحيث أنه من املبادئ العامة املستقر عليها .. هذا 
هي مصـالح عامـة حكوميـة منحهـا المشـرع الشخصـية االعتباريـة وهـي .. أن الهيئات العامة  

 .وال تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي  تقوم أصال بخدمة عامة  ،
فهي وحدات اقتصادية تقوم علي تنفيذ مشروع اقتصادي وفقـا لخطـة التنميـة .. كات أما الشر

كـل نشـاط صـناعي أو تجـاري أو مـالي التي تضعها الدولـة أو اإلدارة ويشـمل المشـروع االقتصـادي 

وتعبر هذه الشركات عـن أشـخاص أو غير ذلك من أوجه النشاط االقتصادي أو زراعي أو عقاري 

 .ع ألحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة أو اإلدارة القانون الخاص وتخض

 وعلي ضوء ما تقدم 
 وغيرهــا مــن الشــركات ال تعتبــر مــن قبيــل المؤسســات العامــة أو الهيئــات .....فــإن شــركات 

 فـــي شـــأن تنظـــيم ١٩٨٠ لســـنة ٨ مـــن القـــانون االتحـــادي رقـــم ١ فقـــرة ٣العامـــة فـــي مفهـــوم المـــادة 
 .عالقات العمل 

 )١٤٢ المبادئ القانونية ص موسوعة(

 ويف ذات املعني 
المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون 

وسـواء كانـت الحكومـة تسـهم فيهـا أو ال تسـهم فهـذه ال أما الشركات علي اخـتالف أنواعهـا الخـاص 
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 . القانون الخاص ٕتعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص
 )١٦٣موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ومن خالل تطبيق ما تقدم من مفاهيم ومبادئ قانونية .. هذا 
إنمـا .. ال تعـد مؤسسـه عامـة .. وفقـا للمبـادئ أنفـة الـذكر  .. .....يتجلى ظـاهرا أن شـركة  

الشـركات المشـاركة هي شركة مساهمة طرحت أسهما لالكتتاب العام فيكون من حـق جميـع األفـراد و
حيث أن غرضها األساسي تحقيق أعلـي ربـح ممكـن وهـو .. كما أنها ال تؤدي خدمة عامة .. فيها 

ـدار .. األمــر اـلـذي يجعلهــا بعـيـده كــل البعــد عــن وصــف الخدمــة العامــة  وهــذا فضــال عــن أنهــا ال ـت

ة الخاصـة بهـا بـل تـدار بمعرفـة مجلـس إدارتهـا المنتخـب مـن الجمعيـة العموميـ.. بمعرفة مرفق عام 
ـيـل تطـبـق الئحــة خاصــة .. أضــف إـلـي ذـلـك أنـهـا ال تخضــع للـقـوانين العاـمـة ـفـي نظــام اإلدارة .. 

 .وضعها مجلس إدارتها 

 ويف ذلك 

 قضت احملكمة االحتادية العليا بأن 
 من الـنص علـي اعتبارهـا ١٩٧٥ لسنة ٤ خلو قانون تأسيسها رقم –شركة ناقالت أبو ظبي  

 عامـة إنمـا نـص فـي المـادة األولـي منـه علـي أنهـا شـركة مسـاهمة وطنيـة لهـا مؤسسة عامـة أو هيئـة
 عـلـي أن يـقـوم بإدارتهــا مجـلـس إدارة ١٣ ، ١٢ ، ١١شخصــية اعتبارـيـة مســتقلة ، وـنـص ـفـي المــواد 

ـــي عــــداد عــــدم . مــــؤداه . مــــن ســــبعة أعضــــاء وأن اـلـــذي يمـثـــل الشــــركة مــــديرها العــــام  دخولهــــا ـف

انحسار صـفة الموظـف العـام عـن العـاملين .  أثره .ون العام المؤسسات العامة أو أشخاص القان

ٕخضـــعون ألحكـــام ـقــانون الخدمـــة المدنـيــة وانمـــا تطـبــق عـلــيهم أحكـــام ـقــانون ـفــال يـفــي ـهــذه الشـــركة 
 .العمل

 )٣١/١٠/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٥ لسنة ٣٧٩طعن رقم (
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 وال ينال من ذلك 
بنســبة ..  ..... ..... ـفـي بـنـكمــا ورد بتقرـيـر الرقاـبـة المالـيـة مــن اـلـزعم ـبــأن الحكومــة تمـلـك  
ومــن ثــم الــزعم بــأن % ٤١ نســبة قــدرها .....وأن البنــك المــذكور يملــك فــي شــركة % .. ٣٠قــدرها 
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 % .١٣ نسبة قدرها .....الحكومة باتت تملك في شركة 

 فهذا قول قاصر ومعيب 
ذلـك أن مجـرد اشـتراك الحكومـة بجـزء مـن .. ويخالف القانون واألصول والثوابت أنفـة الـذكر  
ة أو مؤسســة وبشــكل غـيـر مباشــر ال يصــف المكــان بأـنـه هيـئـة عامــ) عـلـي فــرض صــحة ذـلـك(المــال

 .عامة وال يجعل منها جهة ذات نفع عام 

  ......بل تظل شركة ال غاية هلا وال هدف إال مشروعها التجاري و

 حتقيقا ألكرب عائد وأعلي ربح ممكن 
يسـلس إلـي نتـائج ال .. كما أن إطالق العنان لقول السيد الخبير محرر تقرير الرقابة الماليـة 

لــم تــوف مســتحقات  .. ...... و.....علــي الفــرض الجــدلي بــأن شــركة ف.. يقبلهــا العقــل أو المنطــق 
 فهل يجوز لهذا المقاول اختصـام الحكومـة ومطالبتهـا بمسـتحقاته ..أحد المقاولين العاملين لديها 

لعـل ذلـك ! والـزعم بأنهـا طالمـا تشـارك الحكومـة فعليهـا تحمـل تبعـة الشـركة ؟! ؟.....لدي شركة 

  .غير مقبول أو معقول

  أن الثابت أن احلكومة عندما تشارك يف مشروع جتاري ذلك

 إمنا تشارك بشكل خاص وليس بصفتها سلطة عامة 

 وختضع يف هذه احلالة إيل القوانني اخلاصة املنظمة للعالقة بني التجار 
 ومشـاركة هـذا البنـك األخيـر ..... .....أما القول بأن مشاركة الحكومة بنسبة في مـال بنـك  

ويحــول الشــركة إـلـي .. يجعــل الحكومــة مســاهمة ـفـي الشــركة  .. ...... .....ل شــركة بنســبة ـفـي مــا
فإن هـذا القـول يجـافي القـانون .. مؤسسة أو هيئة عامة ويتحول العاملون بها إلي موظفين عمـوم 

 .والعقل والمنطق وطبائع األمور 

 ويعترب حمض اجتهاد وختمني من السيد احملاسب 

 ية معد تقرير الرقابة املال

ـهــــو ففـعــــالوة عـلــــي كوـنــــه ال يواـكــــب الـقــــانون وال المعقولـيــــة ،  

صادر عن غير مختص في االجتهاد واإلفتاء القانوني وتحديـد مـا 

 .إذا كانت الشركة مالها مال عام من عدمه 
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 أضف إيل ذلك 
 كــان مصــنفا كجهــة ..... قـبـل ..... ..... عـلـي أن بـنـك أن األوراق ـقـد خـلـت ـمـن أي دلـيـل 

 أن ماله مال عام حتى يمكن وصف استثمارات هذا البنك بأنها مال عام واعتبار الجهـة حكومية أو
األمر الذي يؤكـد أن مـزاعم االتهـام الماثـل فـي هـذا الخصـوص مـا .. المستثمر فيها كمؤسسة عامة 

    لــــم يــــرد ســــوي علــــي لســــان .. هــــي إال تخمــــين وافتــــراض ال أســــاس لــــه مــــن الواقــــع أو المســــتندات 
 .حاسب معد تقرير الرقابة المالية وسايرته في ذلك محكمة الطعن الم/ السيد

 من ثم و
فال يمكن التعويل علي ذلك القول القاصر والمخـالف للقـانون المفتقـر للمعقوليـة الصـادر مـن  

في مقابـل إطـراح العديـد مـن األدلـة الدامغـة علـي عـدم تـوافر صـفة المـال العـام فـي .. غير مختص 
خص لـتـتوـهـذه اـلـدالئل .. ذا انتـفـاء وصــف الموظــف العــام عــن العــاملين بهــا  وكــ.....أمــوال شــركة 

 :فيما يلي 

 الدليل األول 
ثــم تــم تغييرهــا إلــي  .. إنشــائها ابتــداء كشــركة مســاهمة خاصــة تــم ...... .....أن شــركة  
مســاهمة عامــة وطرحــت أـســهمها فــي االكتتــاب العــام وباـتــت مكونــه مــن مجموعــة ـمــن شــركة 

 .المساهمين 

 قد مت إنشاء هذه الشركة و

  ..... لسنة .....ير االقتصاد رقم مبوجب قرار وز

 وتطبيقا لقانون الشركات 
وهـو مـا يجعلهـا تختـلـف تمامـا عـن أي مؤسسـة أو هيـئـة أو شـركة تنشـئها الحكومـة أو تســاهم  

فة ألن الدولــة حينمــا تريــد إضــفاء الصــ .. حيــث أن هــذا ال يــتم إال بموجــب قــانون.. فــي إنشــائها 
فإنهــا ..  ســواء بوصــفها الماـلـك الوحـيـد لهــا أو أنهــا شــريك فيهــا –الحكومـيـة عـلـي شــركة أو مؤسســة 

 :ومن ذلك علي سبيل المثال .. تصدر قانون مباشر وواضح بهذه الصفة 

o الخاص بإنشاء مركز ٢٠٠٨ لسنة ١٠نون رقم القا ..... ......  

o  ٢٠٠٦ لسنة ١١(رقم .....  .....سة  بتعديل قانون إنشاء مؤس..... لسنة ٥القانون رقم ( 

o  بإنشـاء مؤسسـات ذات شخصـية اعتباريـة فـي المنطقـة الحـرة فـي ١٩٩٢ لسنة ٩القانون رقم 
  " ......." ميناء 

o  كمؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية ..... بإنشاء مؤسسة ١٩٨٧ لسنة ١المرسوم رقم  
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 وما تقدم 
أن الحكومــة حينمــا ترـيـد أن تجعــل مــن الشــركة حـيـث .. كــان عـلـي ســبيل المـثـال ال الحصــر  

 تـلـك  ـبـذلك بموجــب ـقـانون أو مرســوم أو تـعـديل ـقـانونمؤسســة عامــة أو أن مالهــا مــال عــام تقــرر
بحيــث يــنص صــراحة علــي اعتبــار تلــك الشــركة مالهــا مــال عــام وموظفيهــا .. الشــركة أو المؤسســة 

 بمــا يعتـبـر .....اركة ـفـي شــركة هــذا وحـيـث ـلـو كاـنـت الحكومــة تعتـبـر نفســها مشــ.. مــوظفين عمــوم 
ما أعوزها النص علي ذلـك صـراحة بموجـب قـانون أو .. مالها مال عام وموظفيها موظفين عموم 

  .تعديل قانون أو مرسوم

 ليس هذا فحسب 
لم يتم اإلفصـاح لـدي هيئـة .. عندما تحولت إلي شركة مساهمة عامة  .....بل أن شركة  

 .لدولة تساهم فيها بأي نصيب األوراق والسلع المالية عن أن ا

 وهو ما يعد أبلغ دليل 

عـلــــي أن تـلــــك الشـــــركة ال يعـــــد مالهـــــا مـــــال عـــــام وال عمالهـــــا  

 .موظفين عموم 
 الدليل الثاني 

أورد مــن .. الناـئـب العــام /  ســمو الحــاكم خطاـبـا إـلـي الســيد  أصــدر دـيـوان.....اـنـه بـتـاريخ  
أموالهـا أمـواال عامـة وموظفوهـا مـوظفين ) سـموه(عتبـر  والتـي ي.....خالله الجهات العاملة في إمـارة 

 .عموم 

  ...... .....ومل يشر هذا اخلطاب من قريب أو بعيد إيل أن شركة 

 من ضمن هذه الشركات املعترب ماهلا مال عام أو موظفوها موظفني عموم 

أن هــــذا الخطــــاب ـلـــم يـنـــوه إـلـــي أن .. ـبـــل واألكـثـــر ـمـــن ذـلـــك  

 . أو أنها تسهم فيها .....الحكومة تشارك في شركة 
 ويف هذا قررت حمكمة التمييز بأن 

 بـيـان ـمـا إذا كــان الـعـاملون ـفـي الـتـي لـهـا ـحـقدـيـوان ســمو الحــاكم هــي الجهــة اإلدارـيـة العلـيـا  
هذه الشركات والمؤسسات والجمعيات موظفين عموميين أو مكلفـين بخدمـه عامـة باعتبـار أن ديـوان 
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 .سموه إنما هو يعبر عن إرادته 
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤١٠ الطعن رقم ٢٣/١١/٢٠٠٩حكمة التمييز جلسة م(

 ومن ثم 
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  لث ثاالدليل ال

 -:علي أن   من قانون المعامالت المدنية والتي تنص١٠٣أنه وفقا للمادة  
تعتـبـر أـمـوال عاـمـة جمـيـع العـقـارات والمنـقـوالت الـتـي للدوـلـة أو األشــخاص االعتبارـيـة العامــة  -١

 .والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء علي قانون 
وال أو الحجز عليهـا أو تملكهـا بمـرور وال يجوز في جميع األحوال التصرف في هذه األم -٢

 .الزمان 

 ومن ثم 
وحيـث ثبـت مـن خـالل المسـتندات التـي زخـر بهـا ملـف االتهـام الماثـل والتـي تشـرف الطـاعن 

 والعديـــد مـــن التنفيـــذات .....أن هنـــاك العديـــد مـــن األحكـــام الصـــادرة ضـــد شـــركة .. بتقـــديمها 

ت عنهـا الحكـم الطعـين ولـم يـرد عليهـا سـلبا أو والحجوزات عليها تنفيذا لتلـك األحكـام والتـي التفـ

 .إيجابا

 األمر الذي يقطع 
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 ابقة توقيع احلجز علي تلك الشركة وإذ ثبت س
وأن مالهـا لـيس مـال .. األمر الذي يؤكد أنها ليست خاضعة للحكومة وال تؤدي خدمة عامة 

 .عام 

  رابع الدليل ال
غ األدـلـة علـي انتـفـاء وصـف الـمـال العـام علـي الشــركة والموظـف الـعـام عـن الطــاعن ومـن أبلـ 



 ٢٨

قـد خلـت تمامـا مـن ثمـة إشـارة إلـي  .. وحتـى اآلن منذ فجر إنشـائها .....أن عقود تأسيس شركة 
أنهـا قـد تـم تأسيسـها طبقـا لقـانون  ..  أضـف إلـي ذلـك..مساهمة الدولة فيها بأي شكل من اإلشكال 

وكذلك لم تتضمن الرخصـة .. ولم يذكر بعقود التأسيس أن الدولة تساهم فيها .. الشركات الخاصة 

 .لي كونها شركة حكومية أو أن مالها مال عام  ثمة إشارة إ...... .....التجارية لشركة 

 ليس هذا فحسب
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 وهذا األمر وذاك
  ....... .....يقطعان بانتفاء أي صلة بين الحكومة وبين شركة  

  امسالدليل اخل
 .....ـمـن أن حسـابات ـشـركة علـي انقطـاع صــلة الدولـة عـن الشــركة أنفـة الـذكر ولـيس أدل  

بطبيعـة الحـال ضـمن وال تنـدرج .. وأرباحها وخسائرها ال تدخل أو تمس الخزانـة العامـة للحكومـة 

 .الموازنة العامة للدولة 

أو مالهــا مــال عــام أو موظفيهــا   ال تعــد شــركة عامــة.....وهــذا يؤكــد بــل ويقطــع ـبـأن شــركة 
 .موظفين عموم 

 سادس الدليل ال
يتجلــى ..  والعقــود التــي أبرمتهــا مــع الغيــر ...... .....جعــة كافــة تعــامالت شــركة انــه بمرا 

 ريب أو بعيد إلي أنها تابعة للحكومة أو أن أموالها أمواال عامة ظاهرا أنها لم تشر من ق

 وال أوضح من أن 
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 فحسب طاعن وليس ال
ـيــتم تعييـنــه ـمــن قـبــل الجمعـيــة العمومـيــة  بـمــا فـيــه رئيســه .....إدارة شــركة بــل أن مجـلــس  

 .والمتمثلة في المالك والمساهمين وتحت إشراف هيئة األوراق والسلع للشركة 
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 وليس بتكليف من احلكومة 
األمر الـذي يؤكـد أن صـالحيات مجلـس اإلدارة مسـتمدة .. أو حتى بتدخل أو توصيه منهـا  

  .مية وليس من الحكومةمن جمعيتها العمو

 سابع الدليل ال
 ليســــت تابعــــة للحكومــــة وأموالهــــا ليســــت أمــــوال عامــــة وان .....ولــــيس أدل مــــن أن شــــركة  

أن النيابـة العامـة ذاتهـا عنـدما أحالـت الطـاعن للمحاكمـة قـد تضـاربت .. الطاعن ليس موظـف عـام 
م ، وتـارة أخـري تـذكر بأنـه فتـارة تـذكر أنـه موظـف عـا.. في وصف طبيعة الوظيفة أكثـر مـن مـرة 

 .مكلف بخدمة عامة ، وتارة ثالثة تقرر بأنه موظف عام ومكلف بخدمه عامة 

 واألكثر من ذلك 
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 وهذا كله يؤكد 
ـي يقــينأن النيابــة العامــة ذاتهــا    مــن وصــف الطــاعن أنــه موظــف عــام أم مكلــف ليســت عـل

 .بما يقطع بمخالفة الحكم الطعين لما هو ثابت باألوراق .. بخدمة عامة أو انه ليس هذا أو ذاك 

 ثامن الدليل ال
 الخــــاص بتحدـيـــد اـلـــدوائر الخاضــــعة ٢٠٠٦ســــنة  ل٤٠أن الـمـــادة األوـلـــي ـمـــن المرســــوم رـقـــم  

) اـلـذي كــان يســمي قــانون العــاملين المــدنيين بالدولــة (.....لـقـانون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة 
 .. حدد الهيئات والجهات التابعة له والتي يعتبر موظفوها موظفين عموم 

  .....ومما تقدم يضحي ظاهرا أن شركة 
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 ملا كان ذلك 
ومــن جملــه األدلــة المســتندية والقانونيــة أنفــة الــذكر يتضــح وبجــالء تــام انتفــاء وصــف المــال  

فهـو لـم ..  وبالتـالي انتفـاء وصـف الموظـف العـام عـن الطـاعن ...... .....العام عـن أمـوال شـركة 
يتعاقد مع هـذه الشـركة ليصـبح موظـف عـام بـل التحـق بهـا وهـو يعلـم يقينـا مـن خـالل قـرار تأسيسـها 
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 .وكافة تعامالتها وتعاقدها أنها ال تتبع الدولة من قريب أو بعيد 

 أما وأن خالفت النيابة العامة 
ها فــــي ذلــــك محكمــــة الموضــــوع وزادت عليهــــا بأنهــــا لــــم تلــــق بــــاال مــــا تقــــدم جميعــــه وســــايرت 

للمســتندات الجوهرـيـة الـتـي تشــرف الطــاعن بتـقـديمها وـلـم تـعـن بإيرادهــا ـفـي حكمـهـا أو اـلـرد عليـهـا بمــا 
األمــر اـلـذي ..  مالـهـا مــال عــام .....وـلـم ـتـأت ـبـدليل كـتـابي واحــد عـلـي أن شــركة .. يـبـرر إطراحهــا 

ٕلف الـقـانون فضــال عـن قصــوره المبطــل ـفـي التســبيب واخالـلـه الجســيم يؤكـد أن الحـكـم الطـعـين ـقـد خــا
 .بما يجعله معيبا مستوجبا نقضه .. بحقوق الدفاع 

  لثالوجه الثا

خالف القانون باعتكازه علي تقارير الرقابة املاليـة احلكم الطعني 

اخلبـري اليمـني القانونيـة قبـل / رغم بطالنها لعدم أداء السيد 

كلف به من قبل النيابة العامة وهـو التفتـيش البدء يف عمله امل

  . . وشركة ..... ومراجعة حسابات كل من شركة ....علي شركة 

 بداية 
 يتبـين أن محـرره قـد -/-/-فإنه بمطالعة أول تقرير صادر عن دائـرة الرقابـة الماليـة المـؤرخ  

  :بالقول بأناستهل عباراته 

�א��JH8א����H �א�D�د�A*�7א�����."��������.O:3����3�g���.3*�0�א�..... �
���$6�5H��.O�H5#3\�����������...../�אO�9���3"Z�.30hل�*:א�e�7*����Oو�،�

�.O:��7*.....�.O:و��.....�"�.............� 

 وهذا يؤكد أن قيام السيد اخلبري مبهمته وإعداد التقارير 

 الثالثة الصادرة عنه قد مت بناء علي تكليف من النيابة العامة 
للنياـبـة العامــة أو محكمــة الموضــوع حيــث أن لهــا أن تـنـدب خبيــرا أو أكثــر وهــذا حــق مخــول 

وذلـك عمـال بالمـادة .. لالستفادة برأيه في المسائل الفنيـة التـي تخـرج عـن االختصـاص القـانوني لهـا 
  التي تنص علي أن.. من قانون اإلثبات ٦٩
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 إال أن ذلك مشروط 
حـيـث ـلـم  ..  اليـمـين القانونـيـة– حـتـى ـلـو ـكـان موظـفـا بالدوـلـة –ـبـأن ـيـؤدي الـسـيد الخبـيـر 

أمــا مــن هــم .. ي الخبــراء المقيــدين بجــداول المحكمــة يســتثني القــانون مــن هــذا الشــرط الوجــوبي ســو
 .ٕفيجب عليهم أداء اليمين واال بطل عملهم .. غير ذلك 

  من قانون اإلثبات التي قررت بأن ٧٤وهذا وفق صريح نص املادة 
إذا كان اسم الخبيـر غيـر مقيـد فـي الجـداول وجـب أن يحلـف أمـام المحكمـة التـي ندبتـه يمينـا  

ـاطال صــدق واألمانــة بــأن يــؤدي عملــه بال وال يشــترط حضــور الخصــوم عنــد حلــف ٕواال كــان العمــل ـب
 .ويحرر محضر بحلف اليمين الخبير اليمين 

 ملا كان ذلك 
قـد انتـدبت خبيـر مـن .. وكان الثابت باألوراق أن النيابة العامة إبـان تحقيقهـا لالتهـام الـراهن  

وكـذا  " .....شـركة " ومراجعـة حسـابات  " ....." دائرة الرقابـة الماليـة وكلفتـه بـالتفتيش علـي شـركة 
 .. ...../ فقـــد تـــم انتـــداب الســـيد الخبيـــر .. وبالفعـــل ..  " ...... .....شـــركة " مراجعـــة حســـابات 

 .دون حلف اليمين أمام النيابة العامة .. الذي باشر مهمته مباشرة 

 دومنا حترير حمضر يثبت حلف اليمني و
وذلـك عمـال .. ك الخبيـر ويبطـل ثمـة دليـل قـد يسـتمد منهـا وهـو األمـر الـذي يبطـل أعمـال ذلـ 

  :التي تنص علي أن..  من قانون اإلجراءات الجزائية ٢٢١بصريح المادة 
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 صرية علي أن ويف ذات املقام تواترت أحكام النقض امل
مــا فــرض علــي الخبــراء مــن وجــوب حلفهــم اليمــين أمــام قاضــي التحقيــق بــأنهم يبــدون رأيهــم 

  .ٕهو أمر واجب أداؤه حتما واال كان العمل الغيا موجبا للنقضبغاية الذمة 
 )١٠٠ ق ٤ المجموعة الرسمية س ٣١/١/١٩٣٠نقض (

 وكذا قضي بأن 
 بـأن يبـدو رأيهـم بالذمـة وأن نا أمام سلطة التحقيقأن يحلفوا يميأوجب القانون علي الخبراء  

 .ٕواال كان باطال يقدموا تقريرهم كتابة 
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 )١١٧ ص ٣٦ مجموعة القواعد القانونية س ٢٤/١/١٩٨٥نقض (
 )٣٢٣ ص ٢٦ مجموعة القواعد القانونية س ١٣/٤/١٩٧٥نقض (

 كما قضي بأن 
دو رأيهــم بالذمــة وعلــيهم أن  علــي أن يبــيحلفــوا أمــام المحقــق يمينــايجــب علــي الخبــراء أن  

 .ويترتب علي عدم تحليفهم بطالن الخبرة بطالنا متعلقا بمصلحة الخصوميقدموا تقريرهم كتابة ، 
 )٢٧ ص ١٧٧ رقم ٥ مجموعة القواعد ج ٣٠/١٢/١٩٤٠نقض (

 )٨١٠ ص ٨٤٦ رقم ٧ ح ١٩٤٦ مارس ٢٢نقض (

 ملا كان ذلك
أن يحرر محضر .. لسيد الخبير لليمين وكان الثابت أن القانون أوجب عالوة علي حلف ا 

 حتى تستطيع محكمة التمييز الموقرة الوقوف علي ما إذا كان القانون وما أوجبه من يثبت فيه ذلك
 .إجراءات قد روعيت من عدمه 

 هذا 
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 وال ينال من ذلك
ـلــدفع الجــوهري مــن رأي واجتـهــاد مرســل يتنــافي ـمــع مــا أورده الحكــم الطـعــين ردا علــي هــذا ا 

 :إذ قالت محكمة الحكم الطعين بأن .. صريح النص 
الــدفع غيــر ســديد ذلــك أن تقريــر الرقابــة الماليــة تــم إعــداده بمعرفــة موظــف 
الرقابــة الماليــة وهــو موظــف عــام ولمــا كــان األصــل أن الموظــف العمــومي 

األصـــل ـفــي اإلجـــراءات أنهـــا يحـلــف اليمـــين قـبــل تولـيــه وظيفـتــه ، كمـــا كـــان 
روعيت ويقع عبء إثبات خالف ذلـك بـأن الموظـف لـم يحلـف اليمـين علـي 

 .............عاتق من يدعي خالف ذلك األصل 
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 وحيث أن هذا الرد غري سائغ 

 ومرود باآلتي 

 :مردود أوال 
ف اليمـين سـوي لم يستثني من حل من قانون اإلثبات المشار إليها سـلفا ٧٤      بأن نص المادة 

أمــا مــا دون ذلــك ســواء كــان الســيد الخبيــر موظــف .. الســادة الخبــراء المقيــدين بجــداول المحكمــة
 مـن قـانون اإلثبـات بمـا هـو ٦٩فقـد أوردت المـادة .. بالدولة أم ال فيجب عليه أداء اليمـين القانونيـة 

ـثـم جــاءت .. جــداول حــق للمحكمــة بـنـدب خبـيـر مــن ـبـين مــوظفي الدوـلـة أو مــن الخـبـراء المقـيـدين بال
فـلـــم ـيـــتم .. أـمـــا ـمـــوظفي الدوـلـــة ..  لتســــتثني الخـبـــراء المقـيـــدين بالجــــداول مــــن اليمــــين ٧٤المــــادة 

 .استثناؤهم مما يقطع بصراحة النص علي وجوب أداؤهم اليمين 

 ومع صراحة النص 
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  ومردود ثانيا 
ذلـك .. راءات أنهـا روعيـت هـو قـول قاصـر ومجمـل ومعيـب بأن الزعم بأن األصـل فـي اإلجـ 

 .أن القانون أوجب أن يحرر محضر إلثبات أداء الخبير لليمين 

 وحيث خلت حتقيقات النيابة العامة 
من ثمة محضر يثبت من خالله حضور السـيد الخبيـر أمـام النيابـة العامـة وحلـف اليمـين 

ذـلـــك أن ..  ولـــيس بحاجـــة إـلـــي الســـعي إلثباتـــه األمـــر اـلـــذي يجعـــل هـــذا الـــدفع ثاـبـــت.. المـــذكورة 
 .اإلجراءات بالفعل لم تراع ولم يحلف السيد الخبير اليمين القانونية 

 ومردود ثالثا 
 .. أكد علي عدم اطمئنانه ألعمـال هـذا الخبيـربأن الطاعن ومنذ مستهل أوراق هذا االتهـام  

إبـان (ث أفـاد الطـاعن أمـام النيابـة العامـة وذلك قبل أن تظهر في األفق النتائج التي ينتهي إليها حيـ
 :صراحة بأن ) سؤاله عما إذا كانت هناك خالفات بينه وبين السيد الخبير
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 ملا كان ذلك 
الشــاهد األول مــن شــهود (يضــحي ظــاهرا بطــالن أعمــال ذـلـك الخبـيـر .. وـمـن جمـلـة مــا تـقـدم  
نظرا لوجود خالفات شخصية فيما بـين السـيد الخبيـر .. وبطالن أي دليل قد يستمد منهـا ) اإلثبات

 .ه ويبدي رأيه بالصدق واألمانة وبين الطاعن كما أنه لم يحلف اليمين بأنه سوف يؤدي مهمت

 كما يضحي ظاهرا 
أن رد محكمــة الموضــوع فــي هــذا الخصــوص غـيـر ســائغ وغـيـر ســديد ويخــالف صــريح ـنـص  
 .ٕوهذا ما يستوجب نقضه والغائه ..  من قانون اإلثبات ٧٤ ، ٦٩المواد 

 رابع الوجه ال

أخطأ يف تطبيق القـانون حينمـا تسـاند يف إدانـة احلكم الطعني 

ـا الطــا ـة الغــري خمتصــة قانوـن ـة املالـي ـارير الرقاـب ـي تـق عن عـل

 ومراجعـة حسـاباتها واسـتنادها يف .....بالتفتيش علي شـركة 

ذلك علي قول مرسل بوجود تعليمات بذلك مـن ديـوان مسـو 

 ال .....-/-/-احلاكم رغم عدم صحة ذلك حيث أن اخلطـاب املـؤرخ 

 .خيص الدعوى الراهنة 

 بداية 
 صــادر عــن دائــرة الرقابــة الماليــة فــي االتهــام الماثــل  أول تقريــر فيــه أنففــي الوقــت الثابــت 

 :بأن ) ١٣(يقرر الحكم الطعين في صفحته رقم  -/-/-مؤرخ في 
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 ومن هذا القول يتضح 
 أول تقرير صادر عن دائرة سابق عليتاريخ الكتاب الذي قرر به الحكم الطعين أن  

   وهو ما ال يتصور أن يكون كتاب سمو الحاكم صادر بتاريخ .. بعامين كاملين الرقابة المالية 
كما أن الثابت أن ما ورد بهذا  .. -/-/-يذ ما جاء به من تعليمات في ويتم تنف .. ..... -/-/-

... ين الجنائيتين رقمي تالخطاب قد تم تنفيذه بالفعل ونتج عنه تحريك النيابة العامة للدعو

وهو ما يؤكد أن الغرض من هذا الخطاب قد تم تنفيذه بالفعل  .. ...لسنة ... و ... لسنة 

ومن ثم ال يجوز االستمرار في التذرع .. المشار إليهما ين تامة الدعومفعوله بإقأثره ووانتهي 
 . بهذا الخطاب 

 ولعل من أهم األدلة التي تؤكد عدم صحة ما قرره احلكم الطعني 
يتضـح أنهـا جـاءت خلـوا مـن أنه باستقراء التقارير الثالثة الصادرة عـن دائـرة الرقابـة الماليـة  

ٕوانمـا قطـع التقريـر األول  ..  بناء علي تعليمات من سمو الحـاكمثمة إشارة إلي أن إعدادها قد تم
  . أنه محرر بناء علي تكليف من النيابة العامة-/-/-المؤرخ 

  ..... لسنة ٣هذا كله يؤكد انه طبقا للقانون رقم 

فإنـــه ال يجـــوز لـــدائرة الرقابـــة الماليـــة التـــدقيق علـــي حســــابات  

ومـيـــة فيهــــا ال تـقـــل عــــن الشــــركات إال إذا كاـنـــت نســــبة ملكـيـــة الحك

٢٥.% 
 أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك 

ٕواال وقـع .. فإن التدقيق علي الحسابات يجب أن يكون بإذن كتابي صريح من سمو الحاكم  

 .عمل دائرة الرقابة المالية باطال 

 وإعماال جلماع ما تقدم يتجلي ما يلي 

ليـل كتـابي معتبـر يفيـد بـأن الحكومـة تملـك أن أوراق االتهام الماثل عقمـت مـن مـيالد أي د: أوال 

 . أي نسبة كانت ...... .....في شركة 

 بصـحة مـا أوردتـه النيابـة العامـة بـأن الحكومـة تملـك – الـذي ننكـره – انه علي فرض جـدلي :ثانيا 
فإن هذه النسـبة ال تمـنح لـدائرة .. مع التمسك بإنكار ذلـك % .. ١٣ نسبة .....في شركة 

  . الحق في التدقيق علي حساباتهاالرقابة المالية
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 يفيـد فـإن سـمو الحـاكم لـم يصـدر ثمـة إذن كتـابي صـريح..  أنـه علـي نحـو مـا سـلف بيانـه :ثالثا 
 . فيما يخص االتهام الماثل .....تخويل دائرة الرقابة المالية التدقيق علي حسابات شركة 

 وال يفت يف ذلك 
 بــالتفتيش ...../-/-و الحــاكم مؤرخــة فــي مــا قــرره الحكــم الطعــين بوجــود تعليمــات مــن ســم 

  ......علي شركة 

 فعالوة عن 
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 أضف إيل ذلك كله 

النائب العام مـؤرخ / أن هناك كتاب صادر من مسو احلاكم إيل السيد املستشار  

كاـفـة ..  أورد ـمـن خالـلـه دـيـوان ـمسـو اـحلـاكم .....يف ) بـعـد ـهـذه التعليـمـات (

 .م فيها احلكومة بنسبة معينة الشركات التابعة للحكومة والتي تساه

  .....وقد خال هذا الكتاب من مثة ذكر لشركة 

 مبا يقطع بانتفاء أي صلة هلا باحلكومة أو بديوان مسو احلاكم 

 اـلـذي يـخـول ـلـدائرة الرقاـبـة ٢٠١٠ لســنة ٨أـنـه ال يـنـال مـمـا تـقـدم صــدور الـقـانون رـقـم  :رابـعـا 

% .. ٢٥لك فيها الحكومـة نسـبة أقـل مـن المالية التدقيق علي حسابات الشركات التي تم

ذـلـك أن الثاـبـت أن ـهـذا الـقـانون ـلـم يـكـن ـقـد صــدر عـنـد ـبـدء داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة لعملـهـا 

ـر لهــا ـفـي  ـانون عـلـي -/-/-وتحريرهــا أول تقرـي  وهــو مــا ال يجــوز معــه تطبـيـق هــذا الـق

دقيق علـي حسـابات الواقعة الراهنة لصدوره بعد ممارسة دائرة الرقابة المالية التفتيش والتـ

 .بالفعل  .. ...... .....شركة 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
إذا صدر قانون جزائي جديد قبل الحكم في الدعوى ولم يكن أصلح للمتهم فيجب تطبيق  

ذلك المتناع تطبيق القانون الجزائي السابق علي األفعال التي وقعت قبل إلغائه بالقانون الجديد ، 

 .لقانون الجديد علي واقعة سبقت صدوره ا
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 ) . جزاء١٩٩٦ لسنة ١٠٨ الطعن رقم ١٥/١٢/١٩٩٦ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 كما قضت كذلك بأن 
من المقرر أن قوانين اإلجراءات تسري من يوم نفاذها علي اإلجراءات التي لم تكن قد تمـت  

 .ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها 
 ) جزاء١٩٩٤ لسنة ٩٦ الطعن رقم ١١/٣/١٩٩٥ بتاريخ .....مييز محكمة ت(

 ومن ثم 
يضــحي ظــاهرا وبجــالء تــام مخالفــة الحكــم الطعــين لصــحيح القــانون .. ومــن جملــة مــا تقــدم  

والخطأ في تطبيقه حينما عول في قضائه ضد الطاعن علي تقارير الرقابـة الماليـة الباطلـة الصـادرة 
هــذا فضــال  .. ...... ..... التفـتـيش والـتـدقيق عـلـي حســابات شــركة عــن غـيـر مخــتص قانوـنـا ـبـإجراء

وهــو مــا يعيبــه ويجعـلـه خليقــا بــالنقض .. عمــا شــابه مــن فســاد فــي االســتدالل بتـلـك التقــارير الباطـلـة 
 .واإللغاء 

 امس الوجه اخل

يف تطبيق القانون وخمالفته خمالفة جسـيمة كم الطعني خطأ احل

التزوـيـر يف ـحمـررات دون أن حينـمـا أدان الـطـاعن ـعـن جرـميـة 

تكون تلك احملـررات حتـت بصـر احملكمـة ودون إطـالع الطـاعن أو 

مدافعه علي احملررات املزعـوم تزويرهـا وهـو مـا يبطـل احلكـم 

 .الطعني ويبطل إجراءات احملاكمة 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن 
 التزوـيـــر عـنـــد نظــــر اـلـــدعوى يعـيـــب المحكمــــة اإلطــــالع عـلـــي المحــــرر محــــل جريمــــة فالغإ 

ألن إطالع المحكمة بنفسها علي المحرر المزور إجـراء جـوهري مـن إجـراءات إجراءات المحاكمـة 

 فـي جـرائم التزويـر يقتضـيه واجبهـا فـي تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى اعتبـارا بـأن المحاكمة
ومـن ثـم يجـب ل شواهد التزويـر ، تلك الورقة هي الدليل األساسي في الدعوى وهو الدليل الذي يكم

ــي حضـــور المـــتهم ومدافعـــه عـلــي بســـاط البحـــث والمناقشـــة بالجلســـة عرضـــها  إلبـــداء رأيـــه فيهـــا ـف
 .وليطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٢٩٧ الطعن رقم ٢٢/٩/٢٠٠٨ بتاريخ .....محكمة تمييز (
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٦٩ الطعن رقم ٣٠/٣/٢٠٠٩ بتاريخ .....محكمة تمييز (
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 كما قضي بأن
 موضــوع الجريمــة إغـفـال المحكـمـة اإلطــالع عـلـي الورـقـة الـمـدعي بتزويرهــامــن المقــرر أن 

 ألن إطـالع المحكمـة بنفسـها علـي الورقـة يعيـب إجـراءات المحاكمـة نظر الـدعوى عندمحل االتهام 
كمـــة فـــي جـــرائم التزوـيــر يقتضـــيه واجبهـــا عـنــد تمحـــيص المـــزورة إجـــراء جـــوهري مـــن إجـــراءات المحا

الدليل األساسي في الدعوى باعتبار أن تلـك الورقـة هـي الـدليل الـذي يحمـل شـواهد التزويـر ومـن ثـم 
يجب عرضها علي بساط البحث والمناقشـة فـي الجلسـة فـي حضـور الخصـوم ليبـدي كـل مـنهم برأيـه 

ارت المحاكمــة بشــأنها ممــا يتعــين معــه ترجمــه ويطمــئن إلــي أن الورقــة موضــوع الــدعوى هــي الـتـي د
 سالفة البيـان وطرحهـا بالجلسـة األمـر ٧٠الشهادة موضوع الدعوى ترجمة رسمية عمال بحكم المادة 

اـلـذي ـفـات محكمــة أول درجــه إجــراؤه وغــاب عــن محكمــة ـثـان درجــه تداركــه رغــم تمســك المــتهم بهــذا 
إذ ال يغـنـي ..... وكـتـاب ..... ـمـن كـتـاب الخصــوص وكــان ال يغـيـر ـمـن ذـلـك مــا اســتند إلـيـه الحكــم 

 .أيهما عن وجوب اتخاذ المحكمة لإلجراء المشار إليه 
 ) جزاء٢٠٠٢ لسنة ٢٨١ الطعن رقم ١٦/١١/٢٠٠٢ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
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 ليس هذا فحسب 
 بـل –حيث لم تكتف محكمة الحكم الطعين بعدم إطالعها علي المحررات المزعوم تزويرهـا 

ها ولم تعـرض هـذه المحـررات علـي بسـاط البحـث والمناقشـة أنها لم تطلع الطاعن أو مدافعه علي

 .حسبما أوجب عليها القانون 

 وهو األمر الذي يعيب إجراءات احملاكمة

  ويسلس بها وباحلكم الطعني إيل حد البطالن 
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 األول 
أن محكمة الحكم الطعين ذاتهـا قـررت بعـدم التعويـل علـي أسـباب حكـم أول درجـة لمـا شـابها  

وـمـن ـثـم ال .. وأـقـرت صــراحة بأنـهـا ـسـوف تنـشـئ لنفســها أـسـبابا جدـيـدة .. ـمـن تضــارب وتـنـاقض 
) .. بفــرض صــحة ذـلـك(صــدد ـبـأن محكمــة أول درجــة طالعــت هــذه األوراق يمكــن الـتـذرع فــي هــذا ال

حيــث كــان يجــب علــي محكمــة الحكــم الطعــين أن تتخــذ هــذا اإلجــراء الجــوهري وهــو اإلطــالع علــي 
أمـا وأنهـا لـم تفعـل فهـو يكـون األمـر .. ٕالمحررات المدعي بتزويرها واطالع الطـاعن ومدافعـه عليهـا 

 .الذي يبطل حكمها 

 ب الثاني  أما عن السب
فقد تمسك المدافع عـن الطـاعن أمـام محكمـة ثـاني درجـة بـأن مـا أوردتـه محكمـة أول درجـة     

ذلك أن ملف هذا االتهام قد خال من ) غير صحيح(من إطالعها علي المحررات المزعوم تزويرها 

ـي هــذه .. هــذه المحــررات  ـب رســمي لإلطــالع عـل ـأكثر مــن طـل فقــد تقــدم المــدافع عــن الطــاعن ـب

وكيـف !! فكيـف اطلعـت عليهـا محكمـة أول درجـة ؟؟.. محررات ولـم يجـدها بملـف هـذا االتهـام ال

 !.يدان الطاعن عن تزوير محررات غير موجودة بملف التداعي وال توجد حتى صور منها ؟

 وملا كان ذلك 
بـل .. وكان الطاعن ومدافعه قد نازع في وجود هذه األوراق المـدعي بتزويرهـا ملـف الـدعوى  

ووجه الدفاع نظر المحكمة إلـي أن ضـبط المسـتندات فـي حالـة وجودهـا .. زع في مكان ضبطها ونا
 دليـــل قـــاطع علـــي أن المحـــرر المضـــبوط فـــي حالـــة ضـــبطه دليـــل علـــي انتفـــاء جريمـــة ....بشـــركة 

 .التزوير وذلك علي النحو الذي سيرد في حينه 

 وعلي الرغم
إال أن محكمـــة ) المزعـــوم تزويرهـــا(دات مـــن المنازعـــة الجدـيــة الـتــي أثـيــرت حـــول هـــذه المســـتن

الحكم الطعين قد أدانت المتهم بهذه التهمة دون أن تطالع المحرر الذي أسـندت النيابـة بشـأنه تهمـه 
 . التزوير للطاعن

 ملا كان ما تقدم
كمـــا .. وحـيــث أغفـلــت محكمـــة الحكـــم الطعـــين اإلطـــالع عـلــي المحـــررات المزعـــوم بتزويرهـــا  

كـمـا أغفـلـت اـلـرد والتعقـيـب عـلـي دـفـاع الـطـاعن المـبـدي .. دافـعـه عليهــا أغفـلـت إطــالع الطــاعن وم

وهــو ..  وـلـم ـتـورد ـفـي أســبابها مـبـرر واحــد الختـفـاء المحــررات المزعــوم تزويرهــا أمامـهـا بـهـذا الشــأن
وهــــو مــــا يتعــــين .. األمــــر اـلـــذي يعـيـــب حكمهــــا ـبـــالبطالن تبعــــا ـلـــبطالن إجــــراءات المحاكمــــة ذاتهــــا 
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 .ء التصدي له بالنقض واإللغا

 : السبب الثاني 

احلكم الطعني عابه القصور املبطل يف التسبيب فقـد قصـر يف أسـبابه الواقعيـة  

ومل حيصلها حتصيال مؤدي للنتيجة التي انتهي إليها فضال عن إغفاله العديـد 

من الوقائع اجلوهرية التي تنال من هذا االتهام وتؤكد أن له صوره مغايرة ملـا 

 .هو مسطر باحلكم الطعني 

 فمن املقرر أن الشارع يوجب 
 مــن ـقـانون اإلجــراءات الجزائـيـة أن يشــتمل كــل حكــم باإلداـنـة عـلـي األســباب ٢١٦ـفـي المــادة  

ـد ـبـه الـقـانون هــو تحدـيـد األســانيد ٕالـتـي بـنـي عليهــا واال كــان بــاطال ، والمــراد  بالتســبيب اـلـذي يعـت

قـانون ولكـي يحقـق التسـبيب والحجج التـي ابتنـي عليهـا الحكـم والمنتجـة لـه مـن حيـث الواقـع وال

الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصـل بحيـث يتيسـر الوقـوف علـي مقومـات مـا قضـي 

 ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملـه فـال يحقـق الغـرض الـذي به
بيـق القـانون قصده الشارع من وجوب تسبيب األحكام فال يمكن محكمة التمييز من مراقبة صـحة تط

 .علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤٧٣ الطعن رقم ٣١/١٢/٢٠٠٥ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 وحيث أنه بتطبيق ذلك 
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 ول الوجه األ

ـصـريورة احلـكـم لـعـدم فطنـتـه إيل ـكـم الطـعـني قـصـور ـعـاب احل

برباءة املتهمني مجيعا من تهمة اإلضرار العمدي باملال العـام 

مبا ال جيـوز معـه إعـادة النظـر يف هـذه التهمـة " نهائي بات " 

وإغفال احلكم الطعني ذلك يعد دليل قاطع علي .. والتصدي هلا 

 .عدم إملامه باألوراق وعدم دراستها وفحصها عن بصر وبصرية 

 بداية 
وكـان ..... /-/-شارة إلي أن محكمة أول درجـة سـبق وأن أصـدرت حكمهـا بتـاريخ تجدر اإل 

 :من ضمن ما قضي به 

بـبـراءة المتهمــين مــن التهمــة األوـلـي المســندة إـلـي كــل  : ســابعا 

 ) .تهمة اإلضرار العمدي بالمال العام(منهم 
.. أول درجـة  مـن حكـم ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ومع استئناف الطاعن للبنود أرقام .. هذا 

 .استأنفت النيابة العامة ذات الحكم فيما قضي به في البند سابعا آنف الذكر 

  ..........وجبلسة 

 قضت عدالة احملكمة االستئنافيه باآلتي 
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 مل ترتض النيابة العامة بهذا القضاء .. وهنا 
وحـيـــث أـنـــه  .. .....تميـيـــز .....  لســــنة .....فطعـنـــت علـيـــه بطرـيـــق الطعــــن ـبـــالتمييز رـقـــم 

 :قد تضمن في أسبابه ومدوناته ما يلي يتضح أنه .. بمطالعة حكم التمييز آنف الذكر 
ٕتأييده واقراره بصحة الحكم المطعون فيه فيما قضي به مـن تأييـد حكـم أول درجـة القاضـي : أوال 

 .ببراءة المتهمين جميعا من جريمة اإلضرار العمدي بالمال العام 

ر واالشــتراك أعــاب عـلـي الحكـم المطـعـون فـيـه ـمـا قضــي ـبـه فـي شــأن جريمـتـي الـتـربح والتزوـيـ: ثانـيـا 
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 .فيه 

 لذلك فقد قضت عدالة حمكمة التمييز 

 بنقض احلكم املطعون عليه آنذاك 

 وأعادت الدعوى حملكمة االستئناف لنظرها من جديد

 ولكن يف حدود ما تضمنه احلكم الناقض 
لم يعب علي الحكم المنقوض سـوي فيمـا يخـص قضـاؤه فـي وحيث أن ذلك الحكم الناقض  

األمـر الـذي ال يجــوز معـه محاكمـة الطـاعن ـمـرة أخـري إال عـن هــاتين  .. زوـيـرجريمتـي التـربح والت
مـــن تهمـــة اإلضـــرار العمـــدي ) وبـــاقي المتهمـــين(وذلـــك لصـــيرورة الحكـــم ببراءتـــه .. الجـــريمتين فقـــط 

 . نهائي بات ال يجوز معاوده التصدي لها مرة أخري ..بالمال العام 

 ا وهذا عني ما قررته حمكمة النقص املصرية بقوهل
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 )١٣/٢/٢٠١٤سة  ق جل٨١ لسنة ٧٥٩٥رقم الطعن (
 )١٠/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعلي الرغم من أن الحكم الناقض في دعوانـا الراهنـة لـم يعـب علـي الحكـم المنقـوض قضـاؤه  

األمــر .. بتأييــد حكــم أول درجــة ببــراءة المتهمــين جميعــا مــن جريمــة اإلضــرار العمــدي بالمــال العــام 
أن ) مصـدرة الحـكـم الطعـين حالـيـا(حـتم علـي المحكـمـة المحـال إليـهـا الـدعوى الـذي كـان يســتوجب ويت

تتبـع الحكـم النـاقض فيمـا فصــل فيـه بشـأن واقعـة اإلضـرار العـمـدي بالمـال العـام الحـائز حكـم الـبـراءة 
 .منها لحجيته بما كان يجب علي محكمة الحكم الطعين عدم المساس بهذه الحجية 

 



 ٤٣

 كمهاوحيث أن هذه احملكمة الطعني ح

 قد خالفت مجاع ما تقدم 
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 وليس بنائل من هذا 
ة الطــاعن مــن ذات مــا قــد يثــار مــن أن محكمــة الحكــم الطعــين قــد انتهــت إلــي القضــاء ببــراء 

 !!.فما الضرر وما العيب إذن ؟؟.. التهمة الصادر بشأنها حكم نهائي بات 

 يتجلي الضرر والعيب واضحا فيما يلي 
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 وذلك كله 
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 ثانيالوجه ال

وعدم فطنته إيل أن الركن املادي جلرميـة اإلضـرار كم الطعني قصور احل

) املقضي حبكم نهائي بات بـرباءة الطـاعن منهـا(العمدي باملال العام 

وهـو مـا ) التي أدين الطاعن فيها (هو ذاته الركن املادي جلرمية الرتبح

أسلس معه احلكم الطعـني إيل التنـاقض حيـث أن نفـي الـركن املـادي 

 نفيه عن جرميـة الـرتبح يستتبع بالضرورةجلرمية اإلضرار باملال العام 

وهـو مـا ) ا إيل أن الركن املادي يف اجلـرميتني هـو قاسـم مشـرتكنظر(

 .أغفله احلكم الطعني مبا ينال من تسبيبه ويبطله 

 ئ ذي بدء باد

 فإن الثابت يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 
بحيث ينفـي بعضـها المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسـبابه 

 والـذي مـن شـأنه أن يجعـل الـدليل ض األخـر وال يعـرف أي األمـرين قصـدته المحكمـةما أثبتـه الـبع
 .منهارا متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 ) جزاء٢٠٠٠ لسنة ١٢٦ ، ٢٠٠٠ لسنة ١١١ الطعن ٨/٧/٢٠٠٠ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 اب احلكم الطعني وآية هذا التناقض الذي ع
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  ه عقوبات بأن٣١الركن املادي تعرفه املادة حيث أن 
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 ملا كان ذلك
أن ) المقــدم الطــاعن للمحاكمــة علــي أساســه(وكــان الثابــت مــن صــريح عـبـارات أمــر اإلحالــة 

وقـررت صـراحة بـأن اإلضـرار بالمـال العـام ، التـربح النيابة العامـة نسـبت للطـاعن ارتكـاب جريمتـي 
 :يتمثل في  للجريمة األولي الركن المادي
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 )الرتبح ( وعن اجلرمية الثانية 

 قررت النيابة العامة أن ركنها املادي 

 كالتايل 
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 ومما تقدم
أن النشــاط اإلجرامــي المكــون للــركن المــادي للجــريمتين .. يتضــح بمــا ال يــدع مجــاال للشــك  

 :هو .. سالفتي الذكر والمنسوب للطاعن 
�.....א����מ���C!�+�� ���7������ز��د*���ض������������0"�
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 وبالبناء علي ذلك تتجلي احلقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 

ارتباط جرميتي اإلضرار العمدي باملال العام جبرمية الرتبح ارتباطا وثيقا ال  

يقبل التجزئة ومن ثم فإن القضاء بالرباءة أو اإلدانة يف أيهما تنصرف حجيته 

 .علي األخرى بالضرورة 

 ييز أن ذلك أن املقرر يف قضاء التم
إصـدار الـمـتهم لعـدة شــيكات بـدون رصــيد لصـالح شــخص واحـد وـفـي يـوم واحــد وعـن معامـلـة 

 .يمثل نشاطا إجراميا واحدا ال يتجزأ واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٣٩٦ في الطعن رقم ٢٦/١٠/٢٠٠٩ بتاريخ .....محكمة تمييز (
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  ويستقي من حكم التمييز السابق
أـنـه إذا ـنـتج عــن النشــاط اإلجرامــي الواحــد عــدة جــرائم ـفـال شــك أنهــا تكــون مرتبطــة ارتـبـاط ال 

ومـن ثـم إذا ..واحـد) المكـون لجـريمتين(يقبل التجزئة ذلك الغرض والغايـة مـن هـذا النشـاط اإلجرامـي 
جريمــة اإلضــرار بالمــال " عــن ) حســبما فعــل الحكــم الطعــين(تــم نفــي وجــود هــذا النشــاط اإلجرامــي 

 " .جريمة التربح " األمر الذي يستتبع نفي ذلك النشاط اإلجرامي ذاته عن .. " العام

 وهذا ما مل تفعله حمكمة احلكم الطعني 
ففـي الوقـت .. علي نحو أسلسها إلي التناقض بين أسباب حكمها فـي أجلـي صـور التنـاقض  

 شـائبة بمـا ينفـي النشـاط الذي قررت فيه محكمـة الحكـم الطعـين بصـحة المناقصـات وأنهـا ال تشـوبها
 .لجريمة اإلضرار بالمال العام ) الفعل المادي(اإلجرامي 

 عادت وقررت 
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 ارب وهذا التناقض والتض
السـيما .. يستوجب التصدي له ونفي النشاط اإلجرامي عن الجريمتين وانهيار ركنها المادي  

وأن الثاـبـت مــن كافــة أوراق االتهــام اـلـراهن وعـلـي األخــص تقــارير الرقاـبـة المالـيـة قــد قطعــت بصــحة 
وحـيـث خــالف ..  صــاحبة العطــاء األقــل ســعرا .....المناقصــات وســالمتها وأنهــا رســت عـلـي شــركة 

الحكم الطعين ما تقـدم وتضـارب وتنـاقض مـع نفسـه بشـأنه األمـر الـذي يعيـب هـذا الحكـم ويسـتوجب 
 .ٕنقضه والغائه 

 : احلقيقة الثانية 

الذي هو (أن انتفاء النشاط اإلجرامي والركن املادي جلرمية اإلضرار باملال العام  

مبوجب حكم قد مت نفيه ) ذاته النشاط اإلجرامي والركن املادي جلرمية الرتبح

جنائي نهائي بات مبا يستوجب إعمال هذه احلجية ونفي جرمية الرتبح 

 .بركنها املادي عن الطاعن 

 أشرنا سلفا 
 مـن تهمـة – ومعه جميع المتهمـين –إلي أن عدالة محكمة أـول درجة قضت ببراءة الطاعن 

قـــررت محكمـــة التميـيــز كمـــا .. وقـــد تأـيــد هـــذا القضـــاء اســـتئنافيا .. اإلضـــرار العمـــدي بالمـــال العـــام 



 ٤٧

 .بصحة ما انتهت إليه محكمتي أول وثاني درجة في هذا الصدد 

 وهو األمر الذي يؤكد صريورة حكم الرباءة 

 من هذه التهمة حكم نهائي بات حاز حجيته 
وحيث سبق وقد أشرنا وبوضوح أيضا أن الركن المـادي والنشـاط اإلجرامـي المنسـوب .. هذا 

 .هو نشاط إجرامي أحد ) اإلضرار بالمال العام ، التربح(ن للطاعن في كلتا الجريمتي

 األمر الذي يستوجب إعمال حجية حكم الرباءة النهائي بات 
علي جريمـة التـربح ونفيهـا ونفـي ركنهـا المـادي ونشـاطه اإلجرامـي المزعـوم فـي حـق الطـاعن  

 :بقولها بأن وهذا عين ما قررته محكمة النقض المصرية .. 
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 )٤٧٥ ص٨٣ ق ٣٢حكام النقض س  أ٦/٥/١٩٩١(

 واجلدير بالذكر 
أن دفاع الطاعن قد اعتصم أمام المحكمة الطعين حكمها بهذا الدفاع الذي أكد بشأنه وجـود  

وهــذا الــركن المــادي هــو الــذي .. ارتبــاط فيمــا بــين الجــريمتين باتفاقهمــا بــالركون لــركن مــادي واحــد 
 نظرا إلـي أنـه يمثـل قاسـم في إحدى هاتين الجريمتين فال تقوم الجريمةه قامت عليه الجريمتين وبدون
وبالتالي فإذا انتفي هذا الركن المـادي مـن أحـد الجـريمتين تعـين انتفـاءه .. مشترك أعظم فيما بينهما 

 .بطريق اللزوم العقلي والقانوني في الجريمة األخرى 

 ويتضح من الدفاع 

الذي ساقه الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها أنـه لـم 

الـتالزم بـين جريمـة اإلضـرار العمـدي وجريمـة يركن في دفاعه إلي 

ـــذي أسســــت عليــــه .. التــــربح  ٕوانمــــا اعتصــــم بالنشــــاط اإلجرامــــي اـل

 .النيابة توجيه اتهامها للطاعن فيه 
 



 ٤٨

 ومما تقدم مجيعه 
وحـيــث تأكـــد يقيـنــا ارتـبــاط جريمـتــي اإلضـــرار العمـــدي بالمـــال العـــام والـتــربح ارتباطـــا ال يقبـــل  
وحيــث أن الثابــت .. ن ركنهمــا المــادي ونشــاطهما اإلجرامــي واحــد وحيــث ثبــت أيضــا أ.. التجزئــة 

األمـر اـلـذي يؤـكـد بـمـا ال ـيـدع  .. أيضــا أن تـلـك الـجـريمتين متـسـاويتين ـفـي العقوـبـة المـقـررة قانوـنـا
مجــاال ألي شــك أن الحكــم النهــائي البــات ببــراءة الطــاعن عــن جريمــة اإلضــرار بالمــال العــام يلقــي 

.. وحـيــث خـــالف الحكـــم الطـعــين ـمــا تـقــدم .. ءـتــه ـمــن جريمـــة الـتــربح بظالـلــه وحجيـتــه ـفــي إثـبــات برا
األمــر الــذي يعيبــه بالقصــور المبطــل فــي اإللمــام بصــحيح واقعــات االتهــام الماثــل ومــا أســفرت عنــه 

 .ٕبما يجدر معه نقضه والغائه .. أوراقه 

 : احلقيقة الثالثة 

 حنو تغيري وال ينال وال يقدح فيما تقدم مجيعه سعي حمكمة احلكم الطعني 

) اإلضرار باملال العام(ليصبح خمتلفا عن األول ) الرتبح(وصف االتهام الثاني 

 .ذلك أن قيام احملكمة بذلك عاب حكمها وأبطله علي حنو ما سلف بيانه 

 اجلدير بالذكر 
وأنـه وـلـئن .. أن القـانون أوجـب بـعـدم محاكمـة الـمـتهم إال عـن الواقعـات اـلـواردة بـأمر اإلحاـلـة  
وز للمحكمــة تعــديل وصــف هــذا االتهــام إال أنهــا مكلفــة ويتعــين عليهــا تنبـيـه المــتهم ومدافعــه كــان يجــ

 .إلي ذلك 

 ملا كان ذلك 
حيـث .. وكانت محكمة الحكم الطعين قضت بإدانة الطاعن عن واقعة لم تـرد بـأمر اإلحالـة  

ن فأدانتـه بوصــف أمـا محكـمـة الحكـم الطـعـي..  " .....الـتـربح ـمـن أمـوال ـشـركة " أن المنسـوب إليـه 
وهذا التعديل في االتهام ال شك يبطل الحكـم السـيما وأنـه لـم ..  " .....تربح من أموال شركة " أنه 

 .يتم التنبيه علي الطاعن بشأنه 

 هذا 
وحـيـث إـنـه إذا كــان ـقـد ترـتـب عــن هــذا التعــديل اخــتالف ـبـين جريمـتـي اإلضــرار بالمــال العــام  
 .ألثر وباطل وال يجوز االلتفات إليه أو التعويل عليه فإن هذا التعديل حابط ا.. والتربح 

 وبالبناء علي احلقائق أنفة البيان 
يتجـلـي ظــاهرا ـمـدي مــا شــاب الحكــم الطـعـين مــن قصــور ـفـي التســبيب وعــدم إحاطــة بظــروف 



 ٤٩

 .االتهام ومالبساته مما يجعل هذا الحكم جديرا بالنقض واإللغاء 

 ثالثالوجه ال

تسبيب لعـدم بيانـه علـي حنـو جلـي يف الكم الطعني قصور احل

ومفصل األدلـة التـي تسـاند عليهـا يف القـول بتـدخل الطـاعن 

 ، فضـال عـن أن احلكـم الطعـني .....إلرساء املناقصات علي شركة 

لنفـي عالقتـه بإرسـاء ) متسك بها الطـاعن(التفت عن عدة أدلة 

 وأنها رست عليها لكون عطائهـا كـان .....املناقصات علي شركة 

ل واألقل سعرا وحظي بتأييد اللجان املختصـة  واستشـاري األفض

 .املشروع وكان دور الطاعن معتمد لالختيار فقط 

 فإنه املقرر يف قضاء التمييز أنه 
فيجــب أن يثبــت فــي الحكــم أن لكــي تقــوم جريمــة إجــراء عمــل مــن أعمــال الوظيفــة العامــة 

الوظيفـة أو مقتضـياتها وهـو غيـر المتهم كان يهدف من جراء تدخلـه أو إجـراء عمـل مـن أعمـال 

 من أي نوع وهو ما لـم مختص تحقيق غرض غير مشروع أو الحصول لنفسه أو غيره علي مزية
اـلـذي كــان يقــوم بعمــل مســند إلـيـه بمقتضــي أعمــال ) الطــاعن(يســتظهره الحكــم بالنســبة للمــتهم األول 

 .وظيفته 
 ) جزاء.....  لسنة٤٥١ الطعن رقم ٢١/١/٢٠٠٨ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 كما قضي بأن 
 مــن ـقـانون اإلجــراءات الجنائـيـة أن كــل حـكـم بإداـنـة يجــب أن ٢١٦الـقـانون أوجــب ـفـي الـمـادة 

يشــتمل عـلـي بـيـان الواقعــة المســتوجبة للعقوـبـة بياـنـا تتحـقـق ـبـه أرـكـان الجريمــة والظــروف الـتـي وقعــت 
ن تلـتـزم ـبـإيراد األدـلـة الـتـي فيهــا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة ثـبـوت وقوعهــا مــن المــتهم وأ

 .ٕاستخلصت منها اإلدانة حتى يتضح وجه استداللها وسالمه مأخذها واال كان الحكم قاصرا 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٧٥ الطعن رقم ١٢/١١/٢٠٠٥ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك
ون الـتــربح وـكــان الثاـبــت ـبــال جـــدال أن جريمـــة الـتــربح تـقــوم عـلــي ركـيــزة أساســـية وهـــي أن يكـــ 

فـإذا ثبـت أن المناقصـات المطروحـة مـن شـركة .. مقابل قيام الموظف بعمل أو االمتنـاع عـن عمـل 
 صـاحبة .....ورسـت فـي النهايـة علـي شـركة ..  قد سـارت بـالطريق القـانوني دون ثمـة شـائبة .....



 ٥٠

 .العطاء األفضل واألقل سعرا بين كل المتقدمين 

 الذي ينسب للطاعن فما هو العمل أو االمتناع عن عمل 

 !!والذي يستحق عليه مثة مبالغ ؟؟
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 ملا كان ذلك 

ٕوازاء مــا تقــدم فإـنـه كــان لزامــا عـلـي الحكــم الطعــين أن يســتظهر األدـلـة الـتـي ارتكــز إليهــا فــي  
وهو ما لم تفعله محكمـة  .. .....القول بأن الطاعن كان له دور في إرساء المناقصات علي شركة 

ســندا للقــول بأـنـه تــداخل فــي المناقصــات  " ..... ......"عن الحكــم الطعــين متخــذة مــن وظيفــة الطــا
 .وأن له شأن في إعداد المقاوالت للشركة 

 وهذا دليل واهي وضعيف ال يرقي ملرتبة القرينة 

 تهوهناك العديد من األدلة التي تنال منه وتؤكد عدم صح

 ومل تلتفت إليها احملكمة رغم متسك الطاعن بها 

 وتلك األدلة كالتايل 

 الدليل األول 
 قررت بما ال يدع مجاال للشك أن جميع – بفرض صحتها –أن تقارير دائرة الرقابة المالية  

تمت وفق صحيح القانون  ..... ، والراسية علي شركة .....المناقصات المطروحة من شركة 

من وهذا األمر أقرته محكمة الحكم الطعين حال قضائها ببراءة الطاعن .. دون ثمة إخالل 

 .اإلضرار بالمال العام 

 الدليل الثاني
 رست عليها لكونها صاحبة أفضل  .......صات الراسية علي شركة أن جميع المناق

بل أنه بالتفاوض .. ليس هذا فحسب  .. .....عطاء واألقل سعرا واألكثر ضمانا لحقوق شركة 
 !!. كانت تقوم بتخفيض قيمة العطاءات أيضا .....مع شركة 
 



 ٥١

 ل الثالثالدلي
وعلي األخص منها تقرير دائرة الرقابة المالية .. أنه باإلطالع علي أوراق االتهام الماثل  

 الذي تضمن الدليل القاطع علي صحة إجراءات المناقصات وانقطاع صلة -/-/-المؤرخ 
 :فقد أورد مايلي الطاعن بهذه اإلجراءات بما يؤكد عدم تدخله فيها سلبا أو إيجابا 

  .....بالنسبة ملشروع : أوال 
ووفـقـا لصــحيح الـقـانون قاـمـت هــذه ..  .....ـشـركة ـفـإن استشــاري هــذا المشــروع هــو .. بداـيـة  

 :ومنهم علي سبيل المثال ال الحصر .. الشركة بدعوة جميع المقاولين 
  ......شركة  -
  ......شركة  -

 .....شركة  -

  ......شركة  -

  ......شركة  -

الـتــي تمـــت دعوتهـــا لـلــدخول ـفــي المناقصـــة الخاصـــة بهـــذا المشـــروع وغيرهـــا مـــن شـــركات المـقــاوالت 
  ............ بتاريخ ةوكانت الدعو

 ومبعرفة جلنه فض املظاريف املتخصصة 
 تــــم فــــض المظــــاريف المقدمــــة مــــن شــــركات ...../-/-ثــــم بتــــاريخ  .. .....المكونــــة مــــن  

ض المقدمــــة مــــن الشــــركات وأســــفر هــــذا اإلجــــراء عــــن بـيـــان أن العــــرو) مغلـقـــة ومشــــمعه(المـقـــاوالت 
 :كالتالي ) حسبما ورد بتقرير المهندس االستشاري(

 قيمة العرض  الشركة 
  درهم ٤٠٥٧٥٠٠٠  .....شركة 
  درهم ٤١٣٠٠٠٠٠ .....شركة 
  درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠  .....شركة 
  درهم ٤١٢٠٠٠٠٠  ..... شركة

 هذا ومن خالل هذا اجلدول 
..  .....شـركة  واألقـل سـعرا هـو العـرض المقـدم مـن يتضح أن أفضـل العـروض أنفـة الـذكر 
ـبـل أن الثاـبـت ـبـاألوراق أيضــا أن هــذه الشــركة هــي الوحـيـدة مــن ـبـين الشــركات .. هــذا فحســب ـلـيس 

ـه بعطائهــا .. متقدمــة الــذكر  ـين مليــون درهــم وأرفقـت ـغ اثـن ـي قــدمت ضــمان بمبـل وفقــا لصــحيح الـت



 ٥٢

 .إجراءات وشروط المناقصة 

  ...../-/-وبتاريخ .. هذا 
 خطابـــا يطلـــب مـــن خاللـــه عـــرض .....إلـــي شـــركة ) مـــدير المشـــروع (...../ أرســـل الســـيد 

  .محاوال بذلك تخفيض قيمة العرض أنف الذكرالشركة النهائي لتنفيذ المشروع 

  ...../-/-وبتاريخ 
وتحديـــــدا إلـــــي  .. ..... بمعرفـــــة المـــــتهم الرابـــــع خطابـــــا إلـــــي شـــــركة .....أصـــــدرت شـــــركة  

  ......بالعرض المعدل المقدم من شركة ) مدير المشروع (...../السيد

 ...../-/-وبتاريخ 
كتاـبـا تضــمن تحـلـيال بمضــمون العـقـارات المقدمــة ) استشــاري المشــروع (.....أصــدرت شــركة  

 .للمشروع 

...../-/-وعقب ذلك وبتاريخ   

خاللـه يعـرض مـن  .....خطابـا إلـي شـركة ) .....المسـئول عـن شـركة (أرسل المتهم الرابـع 

 وبنـاء علـي جمـاع مـا تقـدم  درهـم٣٨٨٠٠٠٠٠  بسـعر قـدره .....السعر النهـائي لتنفيـذ مشـروع 
ثـم تـم .. هـذا القـرار ) ..... ......بصـفته  (طـاعنواعتمد ال .....تم إرساء المناقصة علي شركة 

  ......شركة ( ...... وبين .....التعاقد بين شركة 

 تية ومما تقدم مجيعه تتضح احلقائق اآل

 :احلقيقة األويل 
انتفاء صلة الطاعن تمامـا بترشـيح شـركات المقـاوالت أو دعـوتهم للمناقصـة ولتقـديم عرضـهم 

 .المقاول الرئيسي للمشروع  " .....شركة " حيث أن ذلك تم وفقا للثابت باألوراق بمعرفة .. 

 :احلقيقة الثانية 
قـــدمت  .. .....نها شـــركة أن جميـــع العـــروض المقدمـــة مـــن شـــركات المقـــاوالت ومـــن ضـــم 

 .منعا ألي تالعب  .. باألظرف المغلقة والمشمعة بالشمع األحمر

 :احلقيقة الثالثة 
لجنــة تــم تشــكيلها وبهــا مــدير المشــروع وممثــل عــن استشــاري .. أن القــائم بفــض المظــاريف   

مـا عـن هـو مـا يقطـع بانتفـاء صـلته تماو.. ليس من بيـنهم الطـاعن ..  المشروع فضال عن آخرين 
 .إرساء المناقصة أو التدخل في إجراءاتها 



 ٥٣

 :احلقيقة الرابعة 
هــو أفضــل وأقــل العــروض  .....أن اإلجــراءات أســفرت عــن أن العــرض المقــدم مــن شــركة  

 ).تسعة وثالثون مليون وستمائة ألف درهم( درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠بقيمة قدرها 

 ليس هذا فحسب 
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  :امسة احلقيقة اخل
 .....فــإن التعاقــد علــي هــذه األعمــال كــان يــتم بــين شــركة .. أنــه عقــب جمــاع مــا تقــدم  

 ) ......شركة ( ......وبين ) الراسي عليها المناقصة(

 وهذا يعني 
 لقاء أعمالها كانت تتقاضاها من المقاول الرئيسـي .....أن أي مبالغ كانت تتقاضاها شركة  

 .كما تم الزعم بأمر اإلحالة  .. .....للمشروع وليس من شركة 

 وهو األمر الذي يقطع 
ذه المناقصــة وانقطــاع صــلة الطــاعن بإجراءاتهــا وانحصــار بصــحة وســالمة كاـفـة إجــراءات هــ 

 . فقط .....دوره في اعتماد االختيار لشركة 

  .... , ..........مشروع أبراج حبريات : ثانيا 
 ، .....بالنســـبة لهـــذا المشـــروع فـقــد ـتــم دعـــوة ســـت شـــركات ـلــدخول المناقصـــة ومـــنهم شـــركة  
 .-/-/-. وذلك بتاريخ .... ، وشركة ....شركة  ، و....، وشركة ..... ، وشركة ....وشركة 

 ومت تشكيل جلنه 
هذه اللجنة كانت مكونـة .. لفض المظاريف المتضمنة العروض المقدمة من تلك الشـركات 

 :وأسفرت عن العروض التالية .. وتم فض المظاريف المغلقة .....من 
 إجمالي القيمة .... ... ... اسم الشركة 

 ١١٤٨٥١٣٠١ ٣٧٢٧٨٩٤٤ ٤١٧٩٦٧١٠ ٣٥٧٧٥٦٤٧  ....شركة 

 ١٢٠٣١٠٠٠٠ ٣٨٩٠٠٠٠٠ ٤٤٥٦٠٠٠٠ ٣٦٨٥٠٠٠٠ .....شركة 

 لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  ....شركة 



 ٥٤

 ١١٤٤٧٥٠٠٠ ٣٧١٥٠٠٠٠ ٤٢٣٢٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠٠٠ ....شركة 

 ١١٦٩٨٩٣٠٠ ٣٧٢٨٢٢٩٠ ٤٢٩٤١٨٥١ ٣٦٧٦٥١٥٩   ....شركة 
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 ومن خالل هذا اجلدول.. هذا 
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 ليس هذا كل شيء 
خطابـــا ) .....مـــدير اإلدارة الهندســـية بشـــركة  (...../ ر الســـيد  أصـــد-/--ـبــل أنـــه بـتــاريخ  

تضمن بعض المالحظات مـن اإلدارة الهندسـية علـي ) وتحديدا للمتهم الرابع (.....موجه إلي شركة 
 ...).(ما جاء بالعطاء وعلي األخص سعر مشروع 

 وبذات التاريخ 
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 -/-/-وبتاريخ 
يتضمن تخفـيض سـعر  .. .....خطابا إلي شركة ) .....مسئول شركة (أرسل المتهم الرابع  

ــذ أعمـــال مشـــروع  ــغ قـــدره ) ....(تنفـي ثمانيـــة وثالثـــون مليـــون  ( درهـــم٣٨٦٥٠٠٠٠ليصـــبح مبـل
 . مليون درهم بدال من أربعين) وستمائة وخمسون ألف درهم

  -/-/-وبتاريخ 
 : تضمن اقتراحين لألسعار النهائية ..... خطابا إلي شركة .....أرسلت شركة  

 :االقرتاح األول 
ومبلـغ قـدره ) ....( درهـم للبـرج األول ٣٢٥٥٠٠٠٠ بمبلـغ قـدره  .... + ....تنفيـذ بـرجين  

 . درهم ٧١٢٠٠٠٠٠فيكون إجمالي سعرهما ) ....( درهم للبرج الثاني ٣٨٦٥٠٠٠٠

 :االقرتاح الثاني 
مائـه ( درهـم ١٠٦٥٠٠٠٠٠بقيمـة إجماليـة قـدرها ) .... +.... +....(تنفيـذ األبـراج الثالثـة 

 ) .وستة مليون وخمسمائة ألف درهم



 ٥٥

  -/-/-وبتاريخ 
تضمن الموافقـة علـي العـرض ) ...... (...../  خطابا موقع من السيد .....أصدرت شركة  

 درهــم وذلــك وفقــا ٣٨٦٥٠٠٠٠بمبلــغ قــدره ) ....(لتنفيــذ بــرج  ..... شــركة النهــائي المقــدم مــن

 بقـبــول تنفـيــذ ـبــرج ..... صـــدر خطـــاب عـــن شـــركة -/-/-وبـتــاريخ  .. لتوصـــية لجـنــه المناقصـــات
 .بالسعر األخير ) ....(

 ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية  

 -:احلقيقة األويل 

 .الشركات الستة المقدمة بعطاءات أو بدعوتهم للمناقصةانتفاء صلة الطاعن بترشيح  

  - :احلقيقة الثانية
ــي أظـــرف  .....أن جمـيــع العطـــاءات المقدمـــة مـــن الشـــركات الســـتة ومـــنهم شـــركة   ــدمت ـف ـق

 .مغلقة

 :=احلقيقة الثالثة 
وهـو .. طـاعن لجنة تم تشكيلها لـيس مـن ضـمن أعضـائها ال.. أن القائم بفض المظاريف 

 .تفاء أي صلة له بإرساء المناقصة أو التدخل في إجراءاتها ما يقطع بان

 -:احلقيقة الرابعة 

رئـــيس مجلـــس إدارة شـــركة / األكثـــر مـــن ذلـــك كلـــه أن الســـيد  

هـــو الـــذي أصـــدر قـــرار قبـــول العـــرض المقـــدم مـــن ) ..... (......

 . وليس المتهم األول .....شركة 
 -:احلقيقة اخلامسة 
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 -:احلقيقة السادسة 

ـتـم ألن عرضــها  ..... بترســيه العطــاء عـلـي شــركة .....ولعــل أهــم الحـقـائق أن ـقـرار شــركة 

ثمانيـة وثالثـون مليـون (إلي ) أربعون مليون درهم(بل وقد تم تخفيضه من .. كان أقل العروض 

 ) .وستمائة وخمسون ألف درهم

 -:احلقيقة السابعة 

وعقــب جمــاع مــا تقــدم فــإن التعاقــد علــي هــذا المشــروع واألعمــال المكلفــة بهــا شــركة .. هــذا  
 . كانت تتم بين هذه الشركة األخيرة وبين المقاول الرئيسي للمشروع .....

 وهذا يقطع 
 كانـت تصـرف – أو غيـره - بشـأن هـذا المشـروع .....بأن أي مبالغ كانـت تنصـرف لشـركة  

  . .....لمشروع وليس شركة لها من قبل المقاول الرئيسي ل

 وأخريا  
يتضـــح مـــن جملـــة مـــا تقـــدم انقطـــاع صـــلة الطـــاعن بهـــذه المناقصـــة تمامـــا وعـــدم تدخلـــه فـــي 
إجراءاتهــا التــي تمــت وفــق صــحيح الواقــع والقــانون ورســت علــي الشــركة صــاحبه أقــل عطــاء مــالي 

 ) ......شركة (

  -/-/-مشروع برج : ثالثا 
ـائم ـبـدعوة المـقـاولين لتـقـديم عروضــهم ) ..... ...... (...../ فــإن الســيد .. بداـيـة   هــو الـق

 -/-/-ومنهــا الخطــاب المــؤرخ .. وهــذا ثابــت مــن الخطابــات الموجهــة مــن المــذكور  .. للمناقصــة
 . يدعوها من خالله للمشاركة في المناقصة .....الموجه منه إلي شركة 

  -/-/-وبتاريخ 
ـبــالعرض  .. ...../ إـلــي الســـيد ) .....ركة ـمــدير عـــام شـــ(صــدر خطـــاب ـمــن الـمــتهم الراـبــع  

سـتة وسـبعون ( درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠ لتنفيـذ هـذا المشـروع بقيمـة قـدرها .....النهائي المقدم من شركة 
وهـذا العـرض القـي ..  درهـم ٨١٧٧٦٠٠٠بعدما كان بمبلـغ ) مليون ومائه ستة وعشرون ألف درهم

  ......قبوال لدي شركة 

 -/-/-وبتاريخ 

يبلغـهــا بترشـــيح شـــركة ) ...... (.....إـلــي شـــركة ) استشـــاري المشـــروع (.....أصـــدر مكـتــب 
 . للقيام باألعمال االلكتروميكانيكية للمشروع .....



 ٥٧

 ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية 

 -:احلقيقة األويل 

ـدخل)...... ..... ......( مــن ةتمــت بــدعوأن جمـيـع إجــراءات هــذه المناقصــة     دونمــا أي ـت

  .طاعنمن ال

 -:احلقيقة الثانية 

 تــم بمبلــغ أقــل مــن المبلــغ المعــروض ابتــداءا حيــث كانــت قيمتــه .....أن التعاقــد مــع شــركة  
أي أنها أقـل مـن المعـروض ولـيس  درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠ درهم وانتهت إلي مبلغ قدره ٨١٧٧٦٠٠٠

 .بأمر اإلحالة ) بالمخالفة للحقيقة( كما ورد أزيد

 -:احلقيقة الثالثة 

ــين شـــركة  تـــم فيمـــا .....والجـــدير باـلــذكر فـــي هـــذا المشـــروع أن التعاقـــد مـــع شـــركة   .....ـب

ــين شـــركة ) ......(  ســـددت .....أي أن قيمـــة تنفيـــذ األعمـــال التـــي قامـــت بهـــا شـــركة  .. .....وـب

  ...... وليس من شركة .....بمعرفة شركة 

 وبناء علي تلك احلقائق
 المناقصــة تمامــا وعــدم اشــتراكه أو تدخلــه فيهــا مــن يتجلــى ظــاهرا انتفــاء صــلة الطــاعن بهــذه

 )......عطاء (وأنها تمت وفق صحيح القانون ورست علي العطاء األقل سعرا .. قريب أو بعيد 

 .....مشروع : رابعا
 ...... (...../ الـقـائم ـبـدعوة المـقـاولين للمناقصــة ـهـو الســيد .. وـفـي هــذا المشــروع أيضــا  

تقــدمت  .. .....فعــالوة علــي شــركة .. يــد مــن الشــركات لهــذه المناقصــة وقــد تقــدمت العد) .. .....
 .بعطاءات لهذا المشروع ) .....(شركات 

 -/-/-وبتاريخ 

 ، ...../ ـتــم ـفــتح المظـــاريف المغلـقــة لهـــذه المناقصـــة تحـــت إشـــراف لجـنــه مكوـنــه مـــن الســـيد 
  :وأسفرت العطاءات عن العروض اآلتية .. ...../  ، والسيد ...../ السيد

 العرض المقدم  الشركة 

�.O:�.....درهم ��٦٤٥١٢٠٠٠  

 ال يوجد عرض   ....شركة 
 اعتذرت  .....شركة 



 ٥٨

 اعتذرت  .....شركة 
  درهم ٦٦٤٠٠٠٠٠ .....شركة 
 اعتذرت    ....شركة 

 ليس هذا فحسب 

 هـي الوحيـدة التـي تقـدمت بضـمان قـدرة .....بل كانت شركة  

 .مليون درهم 
 لي الرغم وع.. هذا 

 مليـون ٤٦إلـي مبلـغ قـدره تخفيضـه  هو األقل سعرا إال أنه قد تم .....من أن عرض شركة  
 . درهم ٦٤٥١٢٠٠٠درهم فقط بعدما كان 

 ومن ثم 
وباعتمـــاد مـــن ) ...../ الســـيد ( صـــدر خطـــاب مـــن مـــدير اإلدارة الهندســـية -/-/-وبتـــاريخ 

وذلـك وفقـا للتوصـية .. يمة النهائية أنفة الذكر  بالق.....بقبول العرض المقدم من شركة .. الطاعن 
 .الصادرة عن لجنة المناقصات 

 وعليه 

المقـاول   (.....فقد تم إبرام االتفاقية فيما بـين كـل مـن شـركة  

 أو طـاعندون أي تدخل من ال .. .....وشركة ) الرئيسي للمشروع

 هـي التـي سـددت مسـتحقات .....وهو ما يعني أن شـركة .. غيره 

  ...... وليست شركة ..... شركة
 ومن مجلة ما تقدم يتضح اآلتي 

 -:احلقيقة األويل
الذي لـم  طاعنتمت الدعوة لها من غير ال – كسابقتها من المناقصات –أن هذه المناقصة  

 .يرشح أو يدعو أي من الشركات لدخول المناقصة 

 



 ٥٩

 -:احلقيقة الثانية 

ـمـن ضــمن أعضــائها  الشــركات لجـنـة ـلـيس أن الـقـائم بفــض مظــاريف العــروض المقدمــة مــن 

 .طاعن ال

 -:احلقيقة الثالثة 

تم بسعر أقل مـن السـعر المعـروض منهـا ابتـدءا حيـث عرضـت  .....أن التعاقد مع شركة  

 . مليون درهم فقط ٤٦ درهم والتعاقد تم بسعر مقداره ٦٤٥١٢٠٠٠في بادئ األمر سعر قدره 

 ملا كان ذلك 
 واألدلــة أنفــة البيــان يتضــح وبجــالء تــام أن جميــع المناقصــات ومــن خــالل إجمــالي الحقــائق 

بترشـيح  الذي لم يتدخل فيها سـواء طاعنتمت بمنأي تماما عن ال .. .....التي رست علي شركة 
أو حـتــى الـبــت ـفــي المناقصـــة .. المـقــاولين أو دعـــوتهم أو المشـــاركة ـفــي ـفــض مظـــاريف عطـــاءاتهم 

ثـم .. من لجنة المناقصات وبتوصية من استشـاري المشـروع حيث كان هذا القرار يتخذ .. ٕوارسائها 
 .العتماده والتصديق عليه فقط يعرض األمر في النهاية علي الطاعن 

 هذا فضال 
أن جمـيـع المناقصــات ـقـد تمــت بأســعار تـقـل عمــا عرضــته شــركة .. عــن أن الثاـبـت ـبـال شــك  

قيمـة النهائيـة التـي دائمـا تكـون  في عطائها ابتداءا حيث كان يـتم التخفـيض حتـى تصـل إلـي ال.....
 .من العرض األساسي اقل 

 هذا والبناء علي مجاع ما تقدم 
يتضــــح وبجــــالء ـتـــام عــــدم صــــحة مــــا جــــاء ـبـــالحكم الطعــــين مــــن ـتـــداخل الطــــاعن فــــي هــــذه  

 ؟؟ هــل كــان عطــاء شــركة فكـيـف كــان ذـلـك .. .....المناقصــات وعملــه عـلـي إرســائها عـلـي شــركة 
 فقـط .....هل وجدت أي مناقصة لم يتقدم لهـا سـوي شـركة ! تخفيضه ؟ أعلي من غيره وقام ب.....

 .!!!؟؟؟؟ات لم يفصح الحكم الطعين صقة تدخل الطاعن في إرساء المناقيفما هي طر! ؟

   احلكم يعيباألمر الذي وهو 

���������Pد�א3��8��£�Tووא(�.�2|د�.�Hh�������Pאد:^E�0م��"������א�+�\s�#א�A�D����
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 وذلك أن املستقر عليه نقضا أن 
 و اســتغل الموظــف العــام أو مــن فــي حكمــه وظيفتــه بــأن حصــل أىجنايــة التــربح تتحقــق متــ 
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 . لنفسه أو لغيره علي ربح أو منفعة وذلك من عمل من أعمال وظيفته صلححاول أن ي
 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة٨٣ لسنة ١٢٩٣٤الطعن رقم (

 ا قضي بأنكم
المشــرع يســتلزم لقيــام الجريمــة أن يكــون التــربح وتحقيــق المنفعــة ناشــئا عــن مباشــرة الموظــف  

فإذا تحقق التربح من عمل ليس من اختصاصه لعمل من أعمال وظيفته وفي حدود اختصاصـه ، 

أو ، فال يكفي لقيامها مجرد اسـتغالل الموظـف لنفـوذه وسـلطات وظيفتـه الوظيفي فال تقوم الجريمة 
 .االنحراف بها بعيدا عما يختص به من أعمال 

 /.....)١٧/٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٦٤٢٥الطعن رقم (

 وحيث خال احلكم الطعني 
علــي نحــو مــا أوضــحنا ســلفا مــن بيــان أو اســتظهار الختصــاص الطــاعن الــوظيفي وأنــه قــد  

ي يؤكـد قصـور  األمـر الـذ.....تداخل بأي شكل من األشكال في المناقصات إلرسـائها علـي شـركة 
 .الحكم الطعين علي نحو يسلس به إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء 

 رابعالوجه ال

لعدم إيراده أو رده علي ما متسك به كم الطعني قصور شاب احل

الطاعن ومدافعه من أنه ال ميلك أي حسـابات بـالبنوك املزعـوم 

 يف وهـذا رغـم اعتصـام الطـاعن.. حتويـل مبـالغ الـرتبح إليهـا 

دفاعه هذا إيل شهادات رمسية صـادرة مـن تلـك البنـوك إال أن 

احلكم التفت عن هذا الدفاع وتلك املستندات دومنـا رد أو حبـث 

أو متحـيص رغـم أن احملكمـة ذاتهـا هـي مـن خاطبـت البـنـوك 

 .ووردت إليها الشهادات سالفة الذكر 

 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أنه 
أسباب طعنه أن المحكمة صـدفت عـن المسـتندات المقدمـة منـه أن الطاعن قد ضمن وحيث  

ٕوكان الحكم وان أشار إلي تلك المسـتندات إال والتي تمسك بداللتها علي نفي االتهام المسند إليـه ، 
انه لم يعن ببحثها ولم يبد رأيا فـي مـدلولها وفـي صـحة دفـاع الطـاعن المسـتند إليهـا بـل اجتـزأت 

عـبـارة عاـمـة مجمـلـة بـمـا أوردـتـه ـفـي عـجـز حكمـهـا ، وـمـن ـثـم ـفـإن المحكـمـة اـلـرد عـلـي ذـلـك كـلـه ب

 .الحكم يكون مشوبا فوق قصوره في البيان باإلخالل بحق الدفاع 
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 /.....)١٣/٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسـك فـي دفاعـه بكيديـة االتهـام  
وقدم للتدليل علي ذلك صورة من محضر تعدي وتعـذيب للطـاعن مـن أحـد ضـباط السـجن ، وتلفيقه 

وتمسك بداللة هذه المستندات علي صحة دفاعه ، فإن الدفاع علـي هـذه الصـورة يكـون جوهريـا 

لتعلـقـه بتحقـيـق اـلـدليل المـقـدم ـفـي اـلـدعوى مـمـا ـمـن ـشـأنه ـلـو ثـبـت أن يتغـيـر ـبـه وـجـه اـلـرأي ـفـي 

لحكم المطعون فيـه عنـه ولـم يقسـطه حقـه ولـم يعـن بتمحيصـه بلوغـا إلـي غايـة ٕ، واذ التفت االدعوى 
فإنــه يكــون فــوق مــا ران عليــه مــن القصــور قــد جــاء مشــوبا بــاإلخالل بحــق الــدفاع بمــا . األمــر فيــه 

 .يستوجب نقضه 
 )١٤/١١/٢٠١٠ ق جلسة ٧٨ لسنة ٨٤٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـمـا ورد .. هـا الحكـم الطعـين ـقـائال بأنهـا أدلـة ثبـوت وكـان مـن ضـمن المـزاعم الـتـي تسـاند علي 

 وـمـــا ســـطره فيهمـــا ـمـــن مـــزاعم وأباطـيـــل -/-/- ، -/-/-بتقريـــري دائـــرة الرقاـبـــة الماليـــة المـــؤرخين 
علـي حسـاب .. مؤداها أن المبالغ التي تحصـل عليهـا الطـاعن كانـت تحـول إليـه مـن المـتهم الثـاني 

 ......أن ثمــة تـعـامالت أخــري تمــت عـلـي بـنـك ..  ......ـفـرع ..  اـلـدولي .....الـطـاعن ـلـدي بـنـك 
بسويسـرا  " ...." وتعـامالت أخـرى فـي حسـابه لـدي بنـك  .. ...... .....وتعامالت تمت علـي بنـك 

 .وبنك أخر بدولة لبنان 

 ملا كان ذلك 

 قد خاطبت حمكمة احلكم الطعني ثابت أن وكان ال

  دد ثالث شهاداتالبنوك آنفة الذكر ووردت إليها ع

 رمسية صادرة عن البنوك اآلتية 

١− ����.....�.....��
٢− ����...........� 

٣− ����.....�......� 

والتي أجمعت علي أن الطاعن ليس لديـه أي حسـابات بهـا فـي الماضـي أو الوقـت الحاضـر 
ورغـم ذلـك ..  ويؤكـد عـدم صـحته وهو ما يدحض جماع ما سطرته تقارير دائرة الرقابة الماليـة.. 
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 . محكمة الحكم الطعين في هذا الشأن انساقت خلفها

 هذا وعلي الرغم من جوهرية وداللة هذه املستندات 

 وعدم صحة ما جاء بتقارير الرقابة املالية انعدام االتهام املاثل يف إثبات 
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 امسالوجه اخل

بعـدم فحصـه وحبثـه ورده علـي شـهادات كم الطعني قصور احل

اسلسـه إيل قصـور أخـر وهـو عـدم .. البنوك الثالثة أنفة الذكر 

يما بني املبالغ املنصرفة وجود مثة دليل علي التزامن املزعوم ف

 ثم من .... ومن األخرية إيل شركة ..... إيل شركة .....من شركة 

 إيل الطاعن ذلك أن مجيع احلسابات املزعومة للطـاعن ....شركة 

ـلـدي البـنـوك وـتـواريخ التـحـويالت ثـبـت ـعـدم ـصـحتها بقـيـام 

اـلـدليل عـلـي ـعـدم اـمـتالك الـطـاعن ـمثـة حـسـابات ـلـدي ـهـذه 

 .البنوك 

 فإن أحكام التمييز تواترت علي أن  .. بداية
األحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين علي الواقع الذي يثبتـه الـدليل المعتبـر وال  

تؤســس عـلـي الظــن واالحتـمـال واالعتـبـارات المجــردة ، وحســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك ـفـي ـقـوة 
 ـقــد أحاطـــت بواقعـــة اـلــدعوى عـــن بصـــر إســـناد التهمـــة إـلــي المـــتهم كـــي تقضـــي ببراءـتــه ، مـــا دامـــت

 .وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ١١ الطعن رقم ٤/٤/٢٠١٠ بتاريخ .....محكمة تمييز (



 ٦٣

 كما قضت بأن 
شكك المحكمة في صحة إسـناد التهمـة إلـي من المقرر أنه يكفي لسالمة الحكم بالبراءة أن تت

 .المتهم وأن يتضمن حكمها ما يدل علي عدم اقتناعها بأدلة االتهام 
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٢٦٨ الطعن رقم ١٢/٧/٢٠٠٩ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ويف ذات املقام قالت حمكمة النقض املصرية بأن 
الواقـــع الـــذي يثبتـــه الـــدليل المعتبـــر ، وال األحكـــام الجنائيـــة تبنـــي علـــي الجـــزم واليقـــين وعلـــي  

تؤسس علي الظن واالحتماالت واالعتبارات المجردة ، كما أنه مـن الـالزم فـي أصـول االسـتدالل أن 
يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه من نتائج مـن غيـر تعسـف فـي االسـتنتاج وال 

 .تنافر مع العقل والمنطق 
 )٢٦/١/٢٠١٤ج جلسة .  ق ٤لسنة  ٦٥٠٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ــربح " وكـــان الثابـــت مـــن أوراق االتهـــام الماثـــل أن التهمـــة المســـندة للطـــاعن وهـــي   تقـــوم " الـت

 : باألوراق علي دعامتين 

 -:األويل 

 ..... مـمــا حمــل شـــركة .....أن الطــاعن قــام بإرســـاء مناقصــات عـلــي زيــادة عـــرض شــركة 
ٕامــة تكفــل الحكــم الطعــين ذاـتـه بدحضــها واثـبـات مخالفتهــا للحقيقــة والواقــع وهــذه الدع.. مبـلـغ الزـيـادة 

 .....وذـلـك ـبـإقراره ـبـأن المناقصــات تـمـت وـفـق صــحيح الـقـانون وـلـم تتحـمـل شــركة .. وانعـدام ســندها 
ثمــة مبــالغ زيــادة عمــا أســفرت عنــه المناقصــات وبنــاء علــي ذلــك قضــي ببراءتــه مــن تهمــة اإلضــرار 

 .العمدي 

 -:لثانية أما الدعامة ا

وقـد .. وهي الزعم بأن الطاعن حصل لنفسـه ولغيـره علـي عمولـة قـدرها ثالثـون مليـون درهـم 

بشــكل (إلــي مــا تــم إثباتــه بتقــارير الرقابــة الماليــة .. فــي إثبــات هــذه الدعامــة تســاند الحكــم الطعــين 
أيضــا ـفـي شــهادته عـلـي نحــو مرســل  .. ...../ ٕواـلـي مــا قــرره الســيد ) .. مرســل مــن غـيـر مســتندات

 ..... علـي دفعـات ماليـة مـن شـركة .....وهو القول بأنـه بـالتزامن مـن حصـول شـركة .. وبال دليل 
العاـئـد  (.... بتحوـيـل مـبـالغ إـلـي شــركة .....كاـنـت تـقـوم شــركة ) مقاـبـل المشــاريع الـتـي رســت عليهــا(

ه لـدي البنـوك ثم تقوم األخيرة بتحويـل جـزء مـن هـذه األمـوال إلـي الطـاعن فـي حسـابات) للمتهم الثاني
 .أنفة الذكر 
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 ورغم أن األوراق نفت ودحضت هذه الدعامة الثانية .. هذا 

 علي النحو التايل 

 ؟؟ فـي الوقـت الـذي ثبـت فيـه ..... قد تقاضت أي مبالغ من شـركة .....كيف تكون شركة  :أوال 
.. هـام بما ال يدع مجاال للشك أن التعاقد علـي المشـاريع موضـوع المناقصـات محـل هـذا االت

الشــركة  أي أن المبــالغ التــي تصــرف لصــالح .. ..... وبــين شــركة ......كــان يــتم بــين 

  ....... ..... وليس من شركة ......المذكورة كانت تصرف لها من 

 : وجود الشهادات الثالثة الصادرة عن بنوك :ثانيا 

- ......�
- ..... 

- ...... 
ـيــف ـيــتم الوـقــوف عـلــي مـــدي الـتــزامن مـــن فك.. ة الـتــزامن المزعومـــة ـنــتؤكـــد وبحـــق انتـفــاء قري

.. عدمــه حــال ثـبـوت عــدم وجــود حســابات للطــاعن ـفـي البـنـوك المزعــوم تحوـيـل المـبـالغ إليهــا 
 . ليس لديه حسابات بها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟كومتى وكيف تحول مبالغ للطاعن علي بنوفأين 

 ومن ثم 
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وتقريـري دائـرة الرقابـة الماليـة  .. ...../  أن قرينة التزامن هذه لـم تـأت إال علـي لسـان السـيد :ثالثا 

فإنهـا جـاءت .. بـل واألكثـر مـن ذلـك  .. ولم يقم ثمة دليل أخر عليها.. المصرية بمعرفتـه 

  .علي لسان المذكور بشكل مرسل ال دليل ومستند يعضد مزاعمه

 وهو األمر الذي يؤكد
لـــيس هنـــاك أي مســـتند رســـمي .. أن قرينـــة التـــزامن هـــذه مـــن نســـج خيـــال الشـــاهد المـــذكور 

 المزعومـة أو أن ذمـه الطـاعن دخـل صحيح صادر من أي من البنوك بغيـر هـذه التحـويالت
 .بها درهما واحدا 

 أن زعم ذات الشاهد بأن مبالغ التربح المزعوم حصول المتهمـين عليهـا خرجـت مـن ذمـة :رابعا 

  ....... .....شركة 
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 وثبوت عدم صحة ذلك جليا أمام حمكمة املوضوع 
 قــال بهــا أحــد إال ذات المعدومــة الســند الـتـي مــاقريـنـة الـتـزامن يعــد دلـيـل قــاطع عـلـي انهـيـار 

الشـاهد اـلـذي يـدلي بآراـئـه الشخصـية ـفـي التقـارير وال يـقـرر بحقـائق ثابـتـة بـاألوراق عليـهـا أدلـة معتـبـرة 
 .بما يؤكد عدم صالحية ما جاء علي لسان هذا الشأن لالستدالل به .. 

 ومن مجله ما تقدم .. ملا كان ذلك 
ل فـي التفاتـه عـن الشـهادات الصـادرة يضحي ظاهرا أن قصور محكمة الحكم الطعـين المتمثـ 

عن البنوك أنفة الذكر أسلمه إلي قصور أخر حيث عول علي قرينة التزامن الخالية من أي سند أو 
وهـو مـا يعيـب الحكـم الطعـين .. دليل وطرح األدلة المستندية القاطعة علي عـدم صـحة هـذه القرينـة 

 .لنقض واإللغاء بالقصور المبطل في التسبيب بما يستوجب التصدي له با

 الوجه السادس 

احلكم الطعني مل يوضـح ماهيـة الشـيكات والتحـويالت الصـادرة 

وأغفل متامـا ) .. علي فرض وجودها (.... إيل شركة .....من شركة 

دفاع الطاعن يف هذا الشأن حيث أن املبالغ التـي حتصـلت عليهـا 

سي لكـل  وإمنا من املقاول الرئي..... مل تكن من شركة .....شركة 

وهـو مـا  .. .....مشروع حسب التعاقد املـربم بينـه وبـني شـركة 

 .. ..... مل تتحصل علي أي مبالغ من شـركة .....يقطع بأن شركة 

وـهـو ـمـا ـيـدحض ـمـا ورد بتـقـارير الرقاـبـة املالـيـة يف ـهـذا الـشـأن 

 .ويعيب احلكم الطعني بالقصور املبطل يف التسبيب 

  احلكم الطعني أكد الطاعن يف دفاعه أمام حمكمة
كان يـتم التعاقـد  .. .....وقدم المستندات الدالة علي أنه عقب ترسية المناقصة علي شركة 

وهـو  .. ..... دون ثمة تدخل من شركة ......وبين ) .....(علي المقاولة فيما بين تلك الشركة 

  ....... كان يتم صرفها بواسطة .....ما يؤكد أن أي مبالغ كانت تصرف إلي شركة 

 ومع ذلك 
ـبـأن المـبـالغ الـتـي ) اـلـذي أعتصــم بهــا الحكــم الطعــين(فـقـد أوردت تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة  

كانــت تتحصــل عليهــا مــن ..  لقــاء أعمــال المناقصــات محــل التــداعي .....تحصــلت عليهــا شــركة 
يكا وـمـع ذـلـك ـلـم يـقـدم ـبـاألوراق ثـمـة دلـيـل عـلـي أن شــ..  بموجــب شــيكات وتحــويالت .....شــركة 
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 . أو أن هناك أي تحويل تم من األولي إلي الثانية ..... إلي شركة .....واحدا صادر من شركة 

 هذا 
وحيث انساق الحكم الطعين وراء مـزاعم تقـارير الرقابـة الماليـة فـي هـذا الخصـوص دونمـا أن  

 .. ..... إلـي شـركة .....يعني ببيان ماهيـة الشـيكات أو التحـويالت التـي زعـم إصـدارها مـن شـركة 
وهو ما يقطع بأن الحكم الطعـين افتقـر إلـي الـدليل المؤيـد لمـا هـو مسـطر بـه وأنـه رتـل أقـوال مرسـلة 

 .ٕومن ثم شابه القصور المبطل في التسبيب علي نحو يجدر معه نقضه والغائه .. ال سند لها 

 الوجه السابع 

احلكم الطعني مل يبني علي حنو واضح ومفصـل مفـردات املبـالغ 

وم حصول الطاعن عليها واملكونـة يف جمموعهـا املبلـغ حمـل املزع

بفـرض (هذا االتهام ، وكمـا مل يبـني مـدي تـزامن هـذه املبـالغ 

بـل ) إن وجـدت(مع تـواريخ الفـواتري املزعـوم تزويرهـا ) وجودها

جاءت عباراته يف شأن التزامن مرسله وجمهله معيبة بالغموض 

 .املبطل يف التسبيب وهو ما يعيب احلكم بالقصور .. واإلبهام 

 كان الطاعن قد متسك أمام حمكمة احلكم الطعني 

 )حمل الفواتري(بانتفاء قرينة التزامن املزعومة بني املبالغ 

 ..... علي مبالغ من شركة ....التي حتصلت عليها شركة 

  ....وبني تلك املبالغ املزعوم حصول الطاعن عليها من شركة 
رضـة لمـا أخــذ بـه مـن تقريـري الرقاـبـة الماليـة وأقـوال محررهـمـا حيـث أن الحكـم الطعـين ـفـي ع 

لم يبين بوضوح تفصيل مفردات المبالغ المزعوم حصول الطاعن عليها والتـي )  من الحكم٢٩ص (
 .كونت في مجموعها المبلغ محل هذا االتهام 

 حيث اقتصر علي إيراد 
كمــا ..  أرقامهــا  درهــم بموجــب ســتة شــيكات ذكــر٩٣٢٠٠٠أن الطــاعن تحصــل علــي مبلــغ 

 درهــم بموجــب ســبعة شــيكات ذكــر ١٧٦٢٣٥٠اقتصــر علــي إيــراد أن الطــاعن تحصــل علــي مبلــغ 
 درهــم بموجــب ثمانـيــة ١١١٠٠٠٠ علــي إيــراد تحصـــل الطــاعن علــي مبـلــغ كمــا اقتصـــر.. أرقامهــا 

 أن المتهم الثاني قـام بـإجراء تحـويالت خارجيـة لصـالح الطـاعن مـن كما ذكرشيكات ذكر أرقامها ، 
 عـلــي ذكـــر أن المـــتهم كـمــا اقتصـــر..  درهـــم ٢٩٧٠١١٠ســـابه الشخصـــي بـفــرع الـفــوز بـلــغ ـقــدرها ح
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 . مليون درهم ١ر٣الثالث استلم مبالغ مالية بقيمة 

 إال أن احلكم الطعني 
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 وذلك كله 
وهـو  .. رغم تمسك الطاعن ومدافعه أمام الحكم الطعين بخلو األوراق من هذه المسـتندات

عيبا بالقصور في التسـبيب لكونـه قـد جـاء فـي عبـارات عامـة ومجهلـه األمر الذي يجعل هذا الحكم م

ـك .. وهــو مــا يخــالف غايــة المشــرع مــن وجــوب تســبيب األحكــام .. يشــوبها الغمــوض واإلبهــام  تـل

 :التي أوضحتها حمكمة النقض يف قوهلا بأن الغاية 
 ســواء ـمـن حـيـث الـمـراد بالتســبيب المعتـبـر تحدـيـد األســانيد والحجــج المبـنـي عليهــا والمنتجــة ـلـه

الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي ومفصـل بحيـث 
يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما إفراغ الحكـم فـي عبـارات عامـة معمـاة أو وضـعه 
 ـفـي صــوره مجمـلـة مجهـلـة ـفـال يحـقـق الـغـرض اـلـذي قصــده الشــارع ـمـن اســتيجاب تســبيب األحكــام وال
يمـكـن محكـمـة اـلـنقض ـمـن مراقـبـة صــحة تطبـيـق الـقـانون عـلـي الواقـعـة كـمـا صــار إثباتـهـا ، ولـمـا كــان 
الحكم المطعـون فيـه لـم يبـين وبوضـوح تفصـيل مفـردات المبـالغ المقـول باختالسـها والمنتجـة لمجمـوع 

 ويوجـب المبلغ المختلس وكذلك القسائم التي جري فيها التزوير ومـن ثـم فإنـه يكـون معيبـا بمـا يبطلـه
 .نقضه 

 )٧٠٦ ص ٢٠ س ١٢/٥/١٩٦٩ ق جلسة ٣٩ لسنة ٧٣٣الطعن رقم (
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 الوجه الثامن

قصور احلكم الطعني الستناده يف قضائه إيل أدلة ليس هلـا صـدي 

رغـم .. باألوراق وإيل مستندات ال وجود هلا يف ملف هـذا االتهـام 

نهـا إثارة الطاعن هلـذا العيـب أمـام حمكمـة احلكـم الطعـني إال أ

التفتت عنـه ومل تـرد عليـه ردا سـائغا وهـو مـا يعيـب قضـائها 

 .بالقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أنه 
ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصـرها المختلفـة إال  

ـه قائمــا فــي أوراق أنــه شــرط ذلــك أن يكــون استخالصــها ســائغا  وأن يكــون دليلهــا فيمــا انتهــي إلـي

ألن األصل أن تبني المحكمة حكمها علي الوقـائع الثابتـة فـي الـدعوى ولـيس لهـا أن تقـيم الدعوى ، 
قضــائها عـلـي أمــور ال ســند لهــا مــن التحقيـقـات ومــن اـلـالزم ـفـي أصــول االســتدالل وأن يكــون اـلـدليل 

 مـن نتـائج مـن غيـر تعسـف فـي اإلثبـات وال تنـافر مـع العقـل الذي يدلي به الحكم مؤديا إلي مـا رتبـه
 .والمنطق 
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 كما قضي بأن 
إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يحــط بوقــائع الــدعوى وأدلتهــا وظروفهــا عــن بصــر وبصــيرة  

 أفرغهـا مـن مضـمونها ولـم يعـرض ألدلـة الثبـوت فـي الـدعوى واجتزأ أقـوال الشـهود وأدلـة اإلثبـات بمـا
 .ويدلي برأيه فيها فإنه يكون معيب بالقصور في التسبيب 

 ) جزاء..... لسنة ٣٩٢ الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٥ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
د الجوهريـة ومن خالل جملة األصـول والمفـاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر يتضـح أنـه مـن القواعـ 

أمـا  .. له أصـل ثابـت بـاألوراقفي التسبيب واالستدالل أن يكون ما تساند عليه القاضي في حكمـه 
 .إذا تساند إلي دليل ال وجود له فإن حكمه معيب بما ينحدر به إلي حد البطالن 

 وهذا عني ما شاب احلكم الطعني 
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 :ومن ضمن هذه المستندات الغير موجودة بالملف ما يلي ..�א�:/��.�א#���.�

 إلـي الطـاعن ، وكـذا كشـوف حسـاب ....صور الشيكات الستة المزعوم تحويلها مـن شـركة  -١
 . درهم ذمة الطاعن المالية ٩٣٢٠٠٠فيد دخول مبلغ البنك التي ت

 درهـــم ١١١٤٠٠٠ والخاصـــة بالطـــاعن والـتــي تثـبــت دخـــول مبـلــغ ....كشـــوف حســـاب بـنــك  -٢
 .ذمة الطاعن 

صــور الشــيكات الســبعة المزعــوم تحويلهــا مــن حســاب المــتهم الـثـاني إلــي حســاب الطــاعن ،  -٣
 درهـــم ذمـــة ١٦٧٢٣٥٠ الـتــي تثـبــت دخـــول مبـلــغ ....وكشـــوف حســـاب الطـــاعن ـلــدي بـنــك 

 .الطاعن 

صــور الشــيكات الثمانـيــة المزعــوم تحويلـهــا مــن حســاب الـمــتهم الثــاني إـلــي حســاب الطـــاعن  -٤
 . درهم في ذمته ١١١٠٠٠٠وكشوف حساب األخير التي تثبت دخل مبلغ 

 ٢٩٧٠١١٠ سويســـرا والـتــي تثبـــت دخـــول مبلـــغ – ....ي بنـــك ـلــدكشـــوف حســـاب الطـــاعن  -٥
 .درهم ذمة الطاعن 

 الصــادر مــن المــتهم الـثـاني إـلـي الطــاعن ، وكــذا كشــف حســاب األخـيـر الــذي صــورة الشــيك -٦
 . درهم ذمته المالية ١٠٠٠٠٠يثبت دخول مبلغ 

 درهم لحساب الطاعن حيث تـم الـزعم ٥ر٥٦٤ر٥٩٥المستندات المتعلقة بتحويل مبلغ قدره  -٧
 .بأن هذا المبلغ تم تحويله من المتهم الثاني 

  ....ريكي لدي بنك كشف حساب الطاعن بالدوالر األم -٨

 ).والذي قررت المحكمة بأنها اطلعت عليه( بيروت – ....بيان حساب الطاعن لدي بنك  -٩

  .....بيان الحساب الخاص بالطاعن لدي بنك  -١٠

 ..... درهـم إلـي شـركة ٧٧٣٠٠٠٠ بصرف مبلغ .....المستندات الدالة علي قيام شركة  -١١
  " .....لمشروع  " -/-/-بتاريخ 

 ..... درهـــم لشـــركة ٩٢٠٠٠٠٠ بصـــرف مبـلــغ .....اـلــة عـلــي قـيــام شـــركة المســـتندات الد -١٢
  " ......"  مشروع .....-/-/-بتاريخ 

 درهـــم إـلــي شـــركة ١٥٢٢٥٢٠٠ بصـــرف مبـلــغ .....المســـتندات الداـلــة عـلــي قـيــام شـــركة  -١٣
  " .....برج "  مشروع -/-/- بتاريخ .....

 ...... حتى إبريل .....يوليو متتالية التواريخ من ) مزعوم تزويرها( فاتورة ١٢٠عدد  -١٤

 بيـروت والمسـتندات الدالـة علـي تـاريخ فـتح الحسـاب ....كشف حساب الطاعن لدي بنك  -١٥
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  .-/-/-ٕ واغالقه بتاريخ .....-/-/-في 

 -/-/-ر األعمال والمرفقات المنوه عنها بتقارير دائرة الرقابـة الماليـة المؤرخـة فـي ضمحا -١٦
 ،-/-/-.  

 .حراز محضر ضبط المستندات واال -١٧

 .محضر ضبط نسخ معلومات الحاسب اآللي لسكرتير الشركة  -١٨

كشف بيان بالمبالغ المحولة من حساب المتهم الثـاني لحسـاب الطـاعن ومـا يثبـت دخولهـا  -١٩
 .ذمته المالية 

  ......محضر قيام المحكمة بفحص سجالت شركة  -٢٠

 ) .مزعم تزويرها( فاتورة ١٢٠محاضر قيام المحكمة بفض الحرز عن  -٢١

 .-/-/- أجهزة حاسب آلي بتاريخ ٣ ملفات ونسخ محتويات ٥ ضبط محضر -٢٢

 واجلدير بالذكر أن مجلة املستندات أنفة الذكر 

 تساند عليها احلكم الطعني يف قضائه 

 رغم عدم وجودها بأوراق القضية 

حيـث أن الثاـبـت أن المـدافع عــن الطـاعن مـثـل أمـام محكـمـة  

 بالمســتندات التــي  وقــدم كشــف.....-/-/-الحكــم الطعــين بجلســة 

أشـــــار إليهـــــا حـكــــم أول درجـــــة ـفــــي حيثياـتــــه وطـلــــب التصـــــريح ـلــــه 

 لتصويرها واإلطالع عليها 
 وقد صرحت حمكمة احلكم الطعني 

 للمدافع عن الطاعن ذلك 
لتصــــوير هــــذه .. أمــــين الســــر / ونـفـــاذا لهــــذا التصــــريح توجــــه دـفـــاع الطــــاعن إـلـــي الســــيد  

ـمـن جمـلـه المســتندات (الطــاعن ـثـالث مســتندات فـقـط إال أـنـه أعطــي المــدافع عــن .. المســتندات 

ـلــم ـيــتم إيجـــاد ـبــاقي و..  فـقــط ١٦ ، ٩ ، ٧وـهــي المســـتندات مسلســـل ) المطلوـبــة أنـفــه اـلــذكر

 .المستندات
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 فما كان من املدافع عن الطاعن

  إال أن أوضح ما تقدم إيل حمكمة احلكم الطعني 
وهنــا .. لتنفـيـذ القــرار الســابق . .... -/-/-فقــررت التأجيــل لجلســة .....  -/-/-بجلســة  

للوقوف عما إذا كانت المسـتندات األخـرى موجـودة " أمين السر " قام المدافع عن الطاعن بمراجعة 
بعــدم وجــود أي مســتندات أخــري غيــر المســتندات .. أمــين الســر / فــاخبره الســيد .. مــن عدمــه 

 .الثالثة المسلمة إليه سابقا 

 كمة احلكم الطعني وعليه فقد مت إثبات ذلك لدي حم

 .....-/-/-مبحضر جلسة 
وعـلــي الــرغم ـمــن جمــاع ـمــا تقــدم المثـبــت بــال جـــدال بمحاضــر جلســـات .. لمــا ـكــان ذلــك  

إال أن الطــــاعن قــــد فــــوجئ حــــال صــــدور هــــذا الحكــــم .. المحاكمــــة الصــــادر منهــــا الحكــــم الطعــــين 
والتـي خـال  إليهـا سـلفا المطعون فيه أن المحكمة التـي أصـدرته اسـتندت فيـه إلـي المسـتندات المشـار

وـبــذلك يكـــون حكمهـــا مشـــوبا بالقصـــور والعـــوار .. مـلــف القضـــية منـهــا وثـبــت ـعــدم وجودـهــا فـيــه 
الستناده إلي أدلة لم تطرح علي بسـاط البحـث ولـم تكـن محـال للمناقشـة والتناضـل بـين الخصـوم ولـم 

 .لغائه ٕوهو ما ينال من الحكم الطعين ويعيبه بما يوجب نقضه وا.. تفحصها المحكمة 

 تاسع الوجه ال

بالتفاتـه بـال مـربر عـن واقعـة ضـبط كم الطعـني قصور عاب احل

ـركة  ـدي ـش ـا ـل ـوم تزويرـه ـواتري املزـع ـدم ....الـف ـد ـع  مبــا يؤـك

فـإذا كانـت قـد مت اسـتعماهلا أو .. استعماهلا أو صرف قيمتها 

 .....صرف املبالغ الواردة بها لكانـت قـد ضـبطت لـدي شـركة 

  ..... بشركة القائمة بالصرف وليس

 مع التمسك ببطالن احلكم 
الطعــين لمــا ســبق واوضــحناه مــن أن المحكمــة الـتـي أصــدرته قضــت بإداـنـة الطــاعن وآخــرين  

الفــواتير الصــادرة مــن شــركة  (دون أن تطـلـع عـلـي المحــررات المزعــوم تزويرهــاـفـي جريمــة التزوـيـر 
وهـو مـا ينحـدر بهـذا الحكـم إلـي .. ودون أن تطلع الطاعن أو مدافعه عليها رغم تمسـكه بهـذا ) ....

 .حد البطالن 
 )٢٠/٣/١٩٥١ ق جلسة ٢٠ لسنة ١٩٠٤الطعن رقم (
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 فقد أسفرت األوراق عن ميالد دليل أخر 

 علي بطالن احلكم الطعني 
فقد تمسك الطاعن ومدافعـه بـأن الفـواتير المزعـوم تزويرهـا والمفتـرض أنهـا سـلمت إلـي شـركة  

ولـيس  .. ....داخل شركة ..  حسبما هو ثابت باألوراق –ضبطها قد تم ..  لصرف قيمتهـا .....

  ......لدي شركة 

  املضبوطةتريوهذا دليل قاطع علي أن تلك الفوا

 )على فرض وجودها(

 .....مل تستعمل ومل تقدم لشركة 

 .....حـيــث أنـهــا ـلــو كاـنــت ـقــد اســـتعملت وـقــدمت إـلــي شـــركة  

ـنـت ضــبطت ـلـدي لكا) حســبما زعــم الحـكـم الطعــين(لصــرف قيمتهــا 

 وال يتصور بأي حال من األحوال وجودهـا لـدي شـركة .....شركة 

.....  
 ليس هذا فحسب 

وعـلـي ـفـرض جــدلي يخــالف الواـقـع والحقيـقـة وال يتـفـق مــع العـقـل والمنطــق وطـبـائع األمــور أن  
ــيس مـــن !! تقـــوم باســـتيردادها مـــرة أخـــري  .. ..... بعـــد صـــرف الفـــواتير مـــن شـــركة ....شـــركة  أـل

 ـبـالتخلص ـمـن تـلـك الـفـواتير المزـعـوم تزويرـهـا طالـمـا انتـهـي الـغـرض .... أن تـقـوم شــركة األـحـرى

 .منها وتم صرف قيمتها 

  ....أما وأن يتم الزعم بضبط تلك الفواتري بشركة 
 لـم تسـتعمل ولـم – علـي فـرض وجودهـا –فهذا يعـد بمثابـة دليـل قـاطع علـي أن تلـك الفـواتير 

بمـا يجعـل االتهـام الماثـل برمتـه قـائم علـي غيـر سـند .. ف قيمتهـا  ولم يتم صر.....تقدم إلي شركة 
 .صحيح من الواقع والقانون 

 هذا ورغم أن تلك احلقيقة 
تـنـال مــن اـلـدليل الـقـائم علـيـه هــذا االتهــام بمــا يؤكــد أن محكمــة الموضــوع ـلـو كاـنـت ـقـد عنـيـت 

ـك ..ـلـدعوى ببحثهــا وأقســاطها حقهــا فــي الفحــص والتمحــيص لتغـيـر يقيـنـا وجــه اـلـرأي فــي ا  ورغــم ذـل
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طرحت محكمة الحكم الطعين تلك الحقيقة الجوهرية ومضت قدما في إدانة الطاعن مهدرة أصـول 

 .يما يجعل حكمها جديرا بالنقض واإللغاء .. قواعد التسبيب ومقتضياته 

 عاشرالوجه ال

أن وجه القصور السابق الذي عاب احلكم الطعني يسلمه إيل وجه 

فطنه احملكمة إيل أن ضـبط الفـواتري لـدي أخر للقصور وهو عدم 

ـشـركة اميـبـانس يؤـكـد ـصـدورها ـعـن ـهـذه الـشـركة بإرادتـهـا 

املنفردة ومن ثم فهـي ال تعـدو أن تكـون عـرض أسـعار خيضـع 

للفحص والقبول أو الرفض ممـا تعـد إقـرارات فرديـة ختـرج عـن 

 .نطاق التأثيم 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن 
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 ) جزاء..... لسنة ١٩٣لطعن رقم  ا...../١١/٦ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
 .... ـقـــد صــــدرت مــــن شــــركة – عـلـــي ـفـــرض وجودهــــا –وكاـنـــت الـفـــواتير المزعــــوم تزويرهــــا  

فهــي بــذلك ال تعــدو أن تكــون مــن قبيــل عــرض األســعار الــذي يخضــع للفحــص .. بإراداتهــا الفرديــة 
 نتيجـتـه وهــو مــا يؤكــد أنهــا ومــن ـثـم يتوقــف مصــيره عـلـي .. .....والقـبـول واـلـرفض مــن قبـيـل شــركة 

 .محض إقرارات فردية تخرج بحق عن نطاق التأثيم 

 وهو ما يؤكد انتفاء جرمية التزوير 
 ولـم تقـدم إلـي شـركة ....السيما وأننا قد اشرنا سلفا إلي أن تلك الفواتير لم تخرج مـن شـركة 
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والقبــول أو  ولــم يــتم صــرف قيمتهــا بمــا يقطــع بكونهــا محــض عــرض أســعار يخضــع للفحــص .....
 وتـم ضـبطها بهـا .....الرفض وغير قابلة للصرف حيث لو كانت قابلة للصرف لقـدمت إلـي شـركة 

أما وأنها ضـبطت لـدي الشـركة التـي أصـدرتها األمـر الـذي يقطـع بأنهـا مجـرد عـروض أسـعار لـم .. 
 .يتم استخدامها وينحصر عنها تأثيم التزوير 

 وحيث مل يفطن احلكم الطعني 
م جميعـــه األمـــر الـــذي يقطـــع بأنـــه معيـــب بالقصـــور فـــي التســـبيب وعـــدم اإللمـــام إلـــي مـــا تقـــد 

 .بصحيح واقعات هذا االتهام مما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 ادي عشر الوجه احل

يف التسبيب حيث التفت عن تقريري كم الطعني قصور عاب احل

اخلربة االستشارية اللذين أكدا انقطاع صـلة الطـاعن باملناقصـات 

وعدم تدخله فيها من قريب أو بعيـد وأن اختصاصـه الـوظيفي 

بشأنها ينحصر يف اعتمـاد اختيـار استشـاري املشـروع واللجنـة 

اهلندسية للعطاء األفضل واألقل سعرا وهو عكس ما جاء بتقارير 

 .الرقابة املالية التي عولت عليها حمكمة احلكم الطعني 

  حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن
حـيـث أـنـه ـلـو عـنـي الحكــم المطعــون فـيـه بفحــص دـفـاع ودـفـوع الطــاعنين وتمحيصــها وفحــص  

المســتندات التــي ارتكــز عليهــا لجــاز أن يتغيــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى ولكنــه إذ أســقطه جملــه ولــم 
يورده علي نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به واقسطته حقه يكون فضال عن قصوره قـد أخـل 

 .ن بما يوجب نقضه واإلحالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن بحق دفاع الطاعني
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٤٢٠ الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٩ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 كما قضت بأن 
إذا لم يعرض الحكم للمستندات المقدمة من الطاعن ويقول كلمته بشأنها فإنه يكون قـد شـابه  

 .القصور في التسبيب 
 ) جزاء٢٠٠١ لسنة ٤٩ الطعن رقم ٢٠٠١/-/- بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ويف ذات السياق استقر الفقه علي أن 
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 ) وما بعدها٦٤١ ص ٣عز الدين الدناصوري طبعة / المستشار.. التعليق علي قانون اإلثبات (

 ملا كان ذلك 
اري األول المقـــدم أمـــام محكمـــة الحكـــم الطعـــين مـــن وكـــان الثابـــت بدايـــة أن التقريـــر االستشـــ

 ووزارة .....المقـيـد بـجـدول خـبـراء مـحـاكم  .. ..../ مـعـد بمعرـفـة الســيد الخبـيـر اـلـدكتور الطــاعن 

وقـد ـقـام ببحـث أوراق اـلـدعوى الراهـنـة بحثـا تفصــيليا وقـام ـبـالرد عـلـي تقـارير الرقاـبـة المالـيـة .. الـعـدل 
 . ٕوايضاح أوجه العوار فيها

 ن التقرير االستشاري الثاني أما ع

 فقد قام بإعداده 
 والمقيــدين بجــداول .....ســتة مــن الســادة الخبــراء المحاســبين المعتمــدين لــدي محــاكم 

األمــر الــذي يجعــل هــذين التقريــرين قــائمين ) بخــالف الســيد الخبيــر االستشــاري األول  .. (الخبــراء
وقـد تبـين للخبـراء .. يير الدولية المحاسبية علي أسس فنية ومحاسبية لها وجاهتها ومتفقة مع المعا

االستشــاريين أن التـقـارير الصــادرة عــن الرقاـبـة المالـيـة ـقـد شــابها العدـيـد مــن المخالـفـات وأوجــه 

تـتلخص هـذه و.. القصور وعـدم اتفاقهـا مـع أبسـط قواعـد المحاسـبة والمراجعـة المطبقـة بالدولـة 

 :المخالفات فيما يلي 

رة عــــن دائــــرة الرقابــــة الماليــــة مــــع أحكــــام قــــانون اإلثبــــات فــــي عــــدم توافــــق التقــــارير الصــــاد �
 .المعامالت المدنية والتجارية في شأن الخبرة 

 .مخالفة هذه التقارير ألبسط قواعد المراجعة والتدقيق المتعارف عليها  �

خروج نتائج التقارير طواعيـة عـن حـدود ونطـاق الخبـرة الحسـابية حيـث تـم اإلفتـاء فـي العديـد  �
 القانونيــــة والهندســــية والتســــويقية دون اإلشــــارة إلــــي االســــتعانة بخبــــراء فــــي هــــذه مــــن النقــــاط

 .المجاالت

عــــن النتــــائج التــــي أنتهــــي إليهــــا الســــادة الخبــــراء .. اخــــتالف نتــــائج تقــــارير الرقابــــة الماليــــة  �
 .االستشاريين 
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 حيث أنتهي التقريرين االستشاريني إيل احلقائق اآلتية 

الـتـي بنـيـت بالكاـمـل عـلـي الشــك اـلـدليل الســتناده إـلـي تـقـارير الرقاـبـة المالـيـة  أن االتهــام يعــوزه :أوال 

وخرجت في الكثير من الحاالت عـن شـئون .. والتخمين ولم تبن علي المستندات والوثائق 
 .الخبرة الحسابية وأقوال الشهود 

شـاريع محـل  فـي أي مـن الم..... لم تتعاقد مع شركة .....أن ..  تبين من بحـث األوراق :ثانيا 

 . وبين المقاول الرئيسي لكل مشروع علي حده) .....(إذ كان التعاقد يتم بينهما .. التداعي 

ـا   ..... ـقـام تقرـيـر الرقاـبـة المالـيـة ـبـالتركيز عـلـي المشــاريع األربعــة الـتـي نفــذت بمعرـفـة شــركة :ثالـث
 .ا فيها  طرف.....وتجاهل تماما عشرات المشاريع األخرى التي تم تنفيذها ولم تكن 

ـا  ـم تكــن  .. .....الثابــت مــن إجــراءات المناقصــات التــي تمــت وشــاركت فيهــا شــركة : رابـع أنهــا ـل

الشركة الوحيدة المدعوه لهذه المناقصـات بـل تعـددت العطـاءات وكـان العطـاء المقـدم مـن 

  ...... األقل سعرا واألكبر أمانا وضمانا لحقوق شركة .....

ـفـي أـظـرف مغلـقـة قصــات أيضــا أن كاـفـة العطــاءات كاـنـت تـقـدم  تـبـين مــن إجــراءات المنا:خامـسـا 

 .ومشمعه بالشمع األحمر 

الهندســية ، القانونيــة ، (وكانــت هــذه األظــرف تفــض بمعرفــة لجــان تشــكل مــن اإلدارات  :سادســا 
 .طرفا فيها ) الطاعن(ولم يكن .. وأعضائها تدون أسماؤهم  .. .....في شركة ) المالية 

 كاـنـت ـتـتم ـمـن لجـنـة المناقصــات ، استشــاري .....بقـبـول العطــاء المـقـدم ـمـن  أن التوصــية :ـسـابعا 
وحـيـث يقتصــر دوره ـفـي اعتـمـاد ـهـذه .. وـلـيس ـمـن الطـاعن .. المشـروع ، اإلدارة الهندســية 

ــي جـــدول الصـــالحيات .. التوصـــية والتصـــديق عليهـــا  وهـــو عـــين اختصـــاص الطـــاعن ـف

 .بالشركة

ناقصــات يتضــح أنهــا ـتـم توقيعهــا مــن الطــاعن بوصــفه  مــن خــالل كاـفـة خطاـبـات ترســيه الم:ثامـنـا 
 .علي توصية لجنة المناقصات وبناء  .. .....الرئيس التنفيذي لشركة 

أنهــا تراجــع بمعرفــة أكبــر  وحســاباتها الختاميــة .....الثابــت مــن خــالل ميزانيــات شــركة : تاســعا 

أو أخـطــاء أو وـلــم ـيــرد عليـهــا ثـمــة مالحـظــات .. مكاـتــب المراجـعــة والـتــدقيق ـفــي الـعــالم 

 .تجاوزات 

وقـد خلـت ..  وحسـاباتها الختاميـة تخضـع للرقابـة والمراجعـة ..... وكـذلك ميزانيـات شـركة :عاشرا 

 .أيضا من المالحظات أو األخطاء أو التجاوزات 
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ـر  ـادي عـش  الثاـبـت مــن خــالل تقــارير الرقاـبـة المالـيـة أنهــا لــم تلـتـزم بمعــايير المراجعــة الدوليــة :اـحل
 الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسـبين والمتعلـق ٥٠٠معيار الدولي رقم وعلي األخص ال

 ) .بأدلة اإلثبات (

 تجاهلت تقارير الرقابـة تمامـا حقيقـة أن كافـة الموافقـات المنسـوبة للطـاعن صـدروها :الثاني عشر 
 .أنها تمت بالتوافق التام مع سلطاته وصالحياته المخولة له بجدول الصالحيات .. عنه 

" وهـو ..  خلت تقارير الرقابة المالية من عنصر هام من عناصـر الخبـرة الحسـابية :لث عشر ثاال

 .وذلك علي فرض وجودها " محاضر اجتماعات الخبرة 

 أشـار التقريـر االستشـاري إلـي أن أمـر اإلحالـة وتقـارير الرقابـة الماليـة اسـتخدما فـي :الرابع عشـر 
رغــم أن جمــاع مــا ســطر بهمــا "  بــاألوراق علــي النحــو الثابــت.. أكثــر مــن موضــع عبــارة 

 ) .ولم يرد بمرفقات التقرير(يخالف المستندات وال أصل له باألوراق 

..  ..../  أكد السيد الخبير االستشاري علي عدم صحة ومعقولية مقولة أن السـيد :اخلامس عشر 

غ قـدره ثـم يقـال أنـه حـول مبلـ.. لتحويلهـا إلـي الطـاعن  مليـون درهـم ١ر٣قد تسلم مبلـغ 

ممـــا يؤكـــد تضـــارب وتنـــاقض تقـــارير الرقابـــة الماليـــة مـــع بعضـــها !! درهـــم ؟؟ مليـــون ٥ر٥
 .البعض 

 واجلدير بالذكر .. هذا 

االستشاريين قد أوصوا بضـرورة اسـتبعاد كافـة أن السادة الخبراء  

مــا حوـتـه تـلـك التـقـارير الخاصــة ـبـدائرة الرقاـبـة المالـيـة وعــدم االعتمــاد 

 .دم مالءمتها وعدم صالحياتها كدليل إثبات علي أي منها وذلك لع
 وما ركن إليه 

ٕوانمـــا ممـــا حوتـــه تلـــك التقـــارير مـــن تناقضـــات ... الخبـــراء االستشـــاريين لـــم يكـــن مـــن فـــراغ 
 .اتتعارض مع أسفر عنه الواقع وتناقض مع ما هو مستقر عليه قانون

 ملا كان ذلك 
 الخبــراء االستشــاريين أنهمــا قــد وعلــي الــرغم مــن جمــاع مــا تقــدم ومــا هــو ثابــت مــن تقريــري 

تضمنا حقائق جوهرية كان لزاما علـي محكمـة الحكـم الطعـين طرحهـا للبحـث وأن تقسـطها حقهـا فـي 
إال أنهـا لـم تفعـل .. البحث والتمحيص حيث لو كانـت قـد فعلـت لتغيـر يقينـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى 
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القصـــور المبطـــل ـفــي التســـبيب وطرحـــت تقرـيــري الخـبــرة االستشـــارية جانـبــا وهـــو مـــا يوصـــم حكمهـــا ب
 .فضال عن اإلخالل بحق دفاع الطاعن 

 ثاني عشر الوجه ال

يف التـسـبيب بالتفاـتـه الـغـري ـمـربر ـعـن ـكـم الطـعـني قـصـور احل

املطاعن وأوجه العوار التي شابت تقـارير دائـرة الرقابـة املاليـة 

والتي متسك بها الطاعن يف دفاعه ومل تقسـطها حمكمـة احلكـم 

يف البحـث والتمحـيص السـيما وأنهـا تنـال مـن الطعني حقها 

 .الدليل الذي تساندت عليه احملكمة يف قضائها الطعني 

 فقد متسك الطاعن يف دفاعه بأن .. بداية 

 لتقارير الرقابة املالية املطالع 
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 فالثابت من دفاع الطاعن أنه قد اعتصم 

 بالعديد من املخالفات التي أوردها طعنا علي تقارير الرقابة املالية 

  أوجزها علي النحو التايل وما شابتها من خمالفات

 ويل  املخالفة األ

خالل فرتة إعداده للتقارير الثالثـة املرفقـة ملـف التـداعي مل السيد اخلبري أن 

يقم باستدعاء أي من املتهمني وعلـي األخـص الطـاعن ملناقشـته حـول مـا هـو 

 مسند إليه وإلبداء دفاعه وتقديم مستنداته فيه 
أداؤه للمهمة المكلف بها في هذا االتهام عدم استدعاء د السيد الخبير طوال فترة تعم

عله يأتي بالمستندات القاطعة علي براءته من هذا .. الطاعن لمناقشته حول ما هو منسوب إليه 

ليست تابعة ) التي يعمل بها (.....وعلي األخص المستندات الدالة علي أن شركة .. االتهام 

ذلك من األوراق والمستندات التي ستغير وجه الرأي في وغير  .. للحكومة ومالها ليس مال عام
 من ٨١أما وأنه تعمد مخالفة المادة .. الدعوى من البداية لو كان عني السيد الخبير ببحثها 

هذا وعلي الرغم من تمسك .. األمر الذي ينحدر بتقاريره إلي حد البطالن  .. قانون اإلثبات
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إال أنها التفتت عنه دون إيراد أو رد مما يعيب حكمها الطاعن بذلك أمام محكمة الحكم الطعين 

 .بالقصور في التسبيب 

 ثانية املخالفة ال

مـا ) .....مـدير اإلدارة اهلندسـية بشـركة  (...../ نسب السيد اخلبري إيل السيد 

ميلـك ـصـالحيات كامـلـة يف إرـسـاء ـطـاعن فـهـو مل يقـرر ـبـأن ال.. مل يصـدر عـنـه 

 .ديد املقاولني املشاركني يف املناقصات املناقصات أو أنه يقوم بتح

 فالثابت 
.. أنه لم ينطق ببنت شفه مما نسـبها لـه السـيد الخبيـر  .. ...../ من خالل أقوال السيد 

ـي العكــس  ـل عـل ـت .. ـب ـتم وفقــا للثاـب ـع إجــراءات المناقصــات ـت ـي أن جمـي ـه عـل فقــد أكــد فــي أقواـل

 .بالقانون وما جري عليه العرف 

 من بداية 
ـثـم اتخــاذ الـقـرار عـمـا إذا كــان ســيتم إنشــاء ـبـرج مكاـتـب أم ـبـرج ..  ـلـألرض .....ركة شــراء شــ 
ثـم يـتم تعيـين المقـاول .. ثم يتم تعيين استشاري للمشروع لتصـميمه واإلشـراف علـي تنفيـذه .. سكني 

 .الرئيسي للمشروع وذلك بالطرق القانونية أيضا 

 اولني حيث كان يقوم استشاري املشروع برتشيح عدد من املق

 لدعوتهم للتقدم يف املناقصات التي سيعلن عنها 
في اعتماد الترشيحات المقدمـة إليـه مـن استشـاري المشـروع .. ويقتصر دور الطاعن هنا  

 .ثم يتم توجيه الدعوة إلي هؤالء المقاولين لتقديم عطاءاتهم في المناقصة .. 

 وبالفعل يتقدم هؤالء املقاولون 
تشـكل لجنـة مكونـه مـن .. هنـا و.. لقـة ومشـمعه بالشـمع األحمـر بعطاءاتهم داخل أظرف مغ

 ) ....... .....في شركة (اإلدارة المالية + اإلدارة القانونية + اإلدارة الهندسية 

 ويتم تكليف تلك اللجنة 
بـفـض المظــاريف وتفرـيـغ محتواهــا والعطــاءات المقدمــة مــن المـقـاولين ـفـي كشــف يوضــح اســم  

 .المقدم منها إن وجد ) خطاب الضمان(المقدمة منها والضمانات الشركة والعطاء المالي 
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 ثم يتم رفع نسخة من هذا الكشف إيل استشاري املشروع 

  .....إلدارة اهلندسية لشركة أخري لو
ـفـإن .. وبالفـعـل .. وذلـك لتحليـلـه ودراسـته وبـيـان التوصــية بقبـول أي ـمـن العطـاءات المقدـمـة  

اجتماع اإلدارة الهندسـية مـع استشـاري .. عات األربعة سالفة الذكر الثابت من خالل أوراق المشرو
ٕوارســاء المناقصــة ..  للقيــام باألعمــال الكهروميكانيكيــة والصــحية .....المشــروع علــي تعيــين شــركة 

 .عليها 

 لك يتم ذوبالفعل كان 

�335�8�د�א33��e��Aא�;33s�>�g33D�......�..���.O:33��78و3302:ض�א[وAאق�+�א��33�م��J33H8א���
��....../\��0:א�وא[4O:�(5����و�*�����;:O.�א[

 ومن ثم 
ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا مدي مـا عـاب تقريـر الرقابـة الماليـة ومـا شـابه مـن مخالفـة  

 . لم تصدر عنه ...../ ونسبة أقوال للسيد .. للثابت باألوراق 

 وعلي الرغم من أثاره هذا الدفاع 
 التفـتـت عـنـه رغــم جوهريـتـه واعتصــمت بالتـقـارير المالـيـة أمــام محكمــة الحكــم الطعــين إال أنهــا 

في إصدار حكمها باإلدانة رغم ما شابها من قصور وعـوار وهـو األمـر الـذي يوصـم الحكـم الطعـين 
 .بالقصور في التسبيب 

 ة  لثاملخالفة الثا

التـي .....هو رئيس جملس إدارة شركة طاعن أن الإيل أشار تقرير الرقابة املالية 

 وهـو .....قدم بعض العطاءات يف املناقصات التي كانت تطرح من شركة كانت ت

 .....ما جيعله مطلع علي العرض املقدم من شركة 
بأن .. أما عن القول  .. .....تابعة إلي شركة .....فإن الثابت أن شركة .. بداية  

 .ي المناقصات الطاعن بوصفه رئيس لمجلس إدارتها فهو مطلع علي العطاءات التي تقدم منها ف

 طاعن فليس يف هذا األمر شيء علي ال

 أو يثبت االتهام عليه 
ذلـك أنـه لـو كـان هنـاك .. بل علي العكس فإن ذلك يؤكد براءة الطاعن ممـا هـو مسـند إليـه  

أمـا وأن  .. التـي يـرأس مجلـس إداراتهـا.....لصالح شـركة طاعن محاباة أو مجاملة لكان فعلها ال
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فـإن ذلـك دليـل قـاطع علـي شـفافية المناقصـات وأنهـا .. قصة وال ترسي عليها للمنا.....تدخل شركة 
 .تتم وفق صحيح القانون 

 ة  رابعاملخالفة ال

 حتـت .... إيل شـركة .....ة أن املبالغ املدفوعة من شركة اليزعم تقرير الرقابة امل

  ).....وذلك عن مشاريع (مسمي استشارات 

�JH8�$M�/�no�J)אS
�����و�Lא�/�ل�א
 إلـي .....حيث عجز هذا التقرير عن تقديم دليل واحد علي أن المبالغ الممنوحـة مـن شـركة 

كمـا عجـز عـن إيجـاد أي رابـط بـين هـذه المشـروعات  .. .....تخص مشـروعات شـركة  ....شركة 
الـــذي تربطـــه ) الطـــاعن(إلـــي المـــتهم األول ) المـــتهم الثـــاني (....وبـــين المبـــالغ المرســـلة مـــن شـــركة 

ذـلـك أن عالـقـة القراـبـة والنســب ـتـدحض تخمــين تقرـيـر الرقاـبـة .. ة نســب وقراـبـة ـبـالمتهم الـثـاني عالـقـ
 .المالية 

 ة امساملخالفة اخل

 تتحصل علـي قيمـة أعماهلـا عـن .....جاء بتقرير الرقابة املالية زعما بأن شركة 

يف حـني ثبـت بـاألوراق أنهـا  .. .....املشروعات التي ترسي عليهـا مـن شـركة 

وهـو مـا يقطـع بعـدم صـحة هـذا .. قاضاها من املقاول الرئيسـي للمشـروع تت

 .التقرير 
 بـعـد إرسـاء المناقصــة ..... أن شـركة وأقمـنـا الـدليل ـمـن المـسـتندات.. حيـث أوضـحنا ســلفا  

  . الذي يتولى سداد قيمة أعمال......ٕوانما التعاقد يتم مع  .. .....عليها ال تتعاقد مع شركة 

 اماواختالف ذلك مت

  عما قرره هذا التقرير الصادر عن الرقابة املالية 
 وبحق مخالفة هذا التقرير للثابت باألوراق وأنه لم يصدر بعد فحـص وتمحـيص لالتهـام يؤكد 

 .الماثل مما يثير الشك في صحة ما انتهي إليه 
 
 
 
 



 ٨٢

 سة داساملخالفة ال

 ١ر٣صـل علـي مبلـغ قـدره حت .. ..../ أورد تقرير الرقابة املالية زعما بأن املـدعو

 إيل ..... لتسهيل حتويل هذه األمـوال مـن شـركة .....مليون درهم من شركة 

  .طاعن ال

�و�Lא�/�ل�¢�+�א%���.�

 ـقـام بتحوـيـل مبـلـغ ..../ذـلـك أن ذات التقرـيـر زعــم أن الـمـدعو 

 .طاعن مليون درهم إلي ال) ٥ر٥(قدره 
  مليون درهم ١ر٣فكيف يكون قد استلم مبلغ 

 !! مليون درهم ؟٥ر٥وم بتسليم ويق
األمر الذي يقطع بأن االتهام الماثـل غيـر قـائم علـي سـند صـحيح فـي الواقـع أو القـانون وأنـه  

 .له صوره مغايرة تماما لما حاولت النيابة العامة رسمها باألوراق 

 ليس هذا فحسب 
د زعمــا ـبـأن المـبـالغ محــل ـقـ.. ـبـل أن الجــدير باـلـذكر أن النياـبـة العامــة وداـئـرة الرقاـبـة المالـيـة  

  ..... إلي شركة ..... مليون درهم تم تحويلها من شركة ٣٠االتهام الراهن بلغت 
ومبلغ  .. ..../  إلي المدعو..... ألف درهم تم تحويله من شركة ٥٠٠وأن هناك مبلغ 

ي فيصبح إجمال.. أيضا  ..../  إلي المدعو.... ألف درهم تم تحويله من شركة ٨٠٠أخر قدره 
 . مليون درهم ١ر٣المبلغ المحول إلي المذكور قدره 

 ثم يتم االدعاء 
أي أنــه ..  مليــون درهــم إلــي الطــاعن ٥ر٥قــام بتحويــل مبلــغ ) ....(أن ذات هــذا الشــخص 

 . مليون درهم السابق أن قام باستالمهم ١ر٣قام بتحويل مبلغ 

   مليون درهم غري معلوم مصدرهم٤ر٢فضال عن قيامه بتحويل مبلغ 

  مليون درهم ١ر٣فهو مل يتسلم من مبالغ االتهام املاثل سوي 

 ! مليون درهم إيل الطاعن ؟٥ر٥فكيف يقوم بتحويل 
 مليــون درهــم ؟؟ ومــا هــو مصــدر ذلــك المبلــغ ٤ر٢ومــن أيــن أتــي بــذلك المبلــغ الفــارق قــدره 

 .األخير ؟؟ الذي تم إدراجه ضمن مبالغ االتهام الماثل 
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 ومن ثم 
.. ر الرقابــة الماليــة عــن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة التــي تطــرح نفســها وبقــوه ٕواذ تعجــز تقــاري

 .األمر الذي يؤكد انعدام الدليل علي صحة هذه التقارير بما كان يجدر إطراحها النعدام جديتها

 ة بعاملخالفة السا

 .....ة بـني اسـتالم شـرك أن هناك تـزامن – بال سند -زعم تقرير الرقابة املالية 

 إيل ..... املشروعات التي تقوم بتنفيذها وبني املبالغ املدفوعة من شـركة ملبالغ

  .طاعن وبني املبالغ احملولة من األخرية إيل ال....شركة 

�وoA$�ذ���
الســـيما وان  –بثمـــة دلـيــل أو ـتــاريخ يفـيــد وجـــود هـــذا الـتــزامن المزعـــوم ـلــم ـيــأت هـــذا التقرـيــر 

بـل مـن المقـاولين الرئيسـين  .. .....ا مـن شـركة  لم تكـن تتقاضـي حقوقهـ.....الثابت أن شركة 

  .للمشاريع

 وكذا عجز التقرير 
تتزامن مع المبـالغ المدفوعـة  .. .....عن تقديم أي دليل علي أن المبالغ المسلمة إلي شركة  

..  إـلـي الطــاعن ....أو تتـزامن ـمـع المـبـالغ المحوـلـة مـن شــركة  .. .... إـلـي شــركة .....مـن شــركة 
 .الذي يقطع بعدم صحة جماع ما جاء بتقرير الرقابة المالية وهو األمر 

 ة  مناثاملخالفة ال

 مع التمسـك –أورد تقرير الرقابة املالية أن املبالغ التي حتصل عليها املتهمني 

وهو األمر الذي ثبت عـدم صـحته  .. .....لي شركة ع مت حتميلها –بإنكار ذلك 

 .وخمالفته للحقيقة 

 حيث ثبت 
خرجت من الذمة  .. المزعوم تحصل المتهمين عليهايدع مجاال للشك أن المبالغ بما ال 
  .....وليس من شركة  .. .....المالية لشركة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
هــو ـقـول مجــافي للحقيـقـة وهــو ـمـا  .. .....أن الـزعم ـبـأن هــذه المـبـالغ ـتـم تحميلـهـا إـلـي شـركة  

 .حة ما جاء بتقارير الرقابة المالية أكده الحكم الطعين ذاته بما يقطع بعدم ص
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 ة  تاسعاملخالفة ال

تضارب وتناقض تقارير الرقابة املالية مع بعضها البعض وحماولة التعديل فيها 

 .إلثبات االتهام ضد الطاعن باملخالفة للواقع واملستندات 

 ذلك أن الثابت
 إلـــي .....ة مـــن شـــركة أنـــه قـــد أورد بـــأن المبـــالغ المدفوعـــ) ٢ص (-/-/-بـــالتقرير المـــؤرخ 

  ......ٕتمت بموافقة واقرار مجلس اإلدارة الخاص بشركة  ....شركة 

 يف حني مت تصحيح ذلك 
 إلـي .....أن تلك المبالغ قد صرفت من شركة ) ١٣ بند ٣ص  (-/-/-في التقرير المؤرخ 

  ...... بموافقة مدير عام شركة  ......شركة 

 )التعديل(والسبب وراء هذا التضارب 
أن إدارة الرقابــــة الماليــــة حينمــــا أوردت فــــي تقريرهــــا األول أن هــــذه المبــــالغ المدفوعــــة تمــــت  

 تـدل علـي – مـن مجلـس اإلدارة –استشعرت أن تلك الموافقة  .. .....بموافقة مجلس إدارة شركة 

ـفـي التقرـيـر   ..وـهـو ـمـا ـتـم تعديـلـه .. مشــروعية ـهـذه المـبـالغ وأنـهـا تـمـت بعـلـم المجـلـس بالكاـمـل
وذـلـك .. والـقـول ـبـأن هــذه  المـبـالغ صــرفت بموافـقـة مــدير عــام الشــركة فـقـط ) -/-/-المــؤرخ (ـثـاني ال

 .إلضفاء عدم المشروعية عليها 

 ملا كان ذلك 
وكــان المــدافع عــن الطــاعن قــد تمســك منــذ فجــر الــدعوى بــبطالن تقــارير الرقابــة الماليــة لمــا 

ل وقصـرت فيـه فـي األسـباب علـي النحـو شابها من مخالفات صارخة ولمـا أفسـدت فيـه فـي االسـتدال
إال أن الحكم الطعين قد التفت عما شاب هـذه التقـارير مـن قصـور وعـوار ولـم .. السالف عرضه 

وركن في إدانته للطـاعن علـي هـذه التقـارير التـي ثبـت  .. يناقشها أو يقسطها حقها في الرد عليها
 كـان الركـون للتقريـر واتخـاذه سـندا لقضـاء ٕواذا.. وبالدليل القاطع فساد ما حوتـه مـن وقـائع وأسـباب 

 ولـكـن شــرط ذـلـك أن يـكـون هــذا التقرـيـر ـقـد ابتـنـي عـلـي أســباب.. المحكمــة تعــد مــن صــالحياتها 
تؤدي إلي ما انتهي إليـه مـن نتيجـة وهـو األمـر الـذي لـم توضـحه محكمـة الحكـم الطعـين فـي حكمهـا 

 .ولم تناقشه بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب 

 ه ملن املقرر يف قضاء التمييز أنه حيث أن
ولـئن ـكـان لمحكمـة الموضــوع أن تكـون عقـيـدتها ممـا تطـمـئن إليـه ـمـن أدلـة وعناصــر اـلـدعوى 
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وأن تأخـذ مـن أي بينـه أو قريـنـة دلـيال لحكمهـا إذ العـبـرة فـي المـواد الجزائيـة هــي باقتناعهـا بنـاء عـلـي 
 وتقرـيـــر الخـبـــرة وســــائر العناصــــر األدـلـــة المطروحــــة عليهــــا ولهــــا أن تســــتخلص مــــن أـقـــوال الشــــهود

المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يـؤدي إليـه اقتناعهـا ، 
إال أن ذـلـك مشــروط أن يـكـون استخالصــها ســائغا مســتندا إـلـي أدـلـة مقبوـلـة ـفـي العـقـل والمنـطـق 

 .ولها أصلها في األوراق 

 )  جزاء٢٠١٠ لسنة ٥٨الطعن رقم  ٨/٣/٢٠١٠ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
وعلي الرغم من جملة هذه المخالفات التي سبق وأن تمسـك بهـا الطـاعن أمـام محكمـة الحكـم 
الطعين والتي إذا كانت قد بحثتها وأقسـطتها حقهـا فـي الفحـص والتمحـيص لتأكـدت يقينـا مـن انهيـار 

إال أن الحكـم .. جديرة باالطراح وعـدم التعويـل عليهـا الدليل المستمد من تقارير الرقابة المالية وأنها 
الطـعـين ـقـد طــرح جمـيـع المطــاعن الموجهــة إـلـي تـلـك التـقـارير وـلـم يوردهــا ـفـي قضــائه وـلـم ـيـرد عليهــا 

بل جاء معوال علي تلك التقارير الواهية سـندها .. ليس هذا فحسب .. الرد السائغ المبرر الطراحها 
 .ٕ بما يتعين نقضه والغائه مما يقطع وبحق بقصور ذلك الحكم

 ثالث عشر الوجه ال

يف التسبيب لعدم استظهاره األدلة التـي كم الطعني قصور احل

فيمـا بـني املتهمـني اتفـاق جنـائي ركن إليها يف القول بوجود 

حيث جاء استنتاجه هذا جمرد قول مرسل وبعبـارات .. األربعة 

 .جمهله ال تصلح ألن تكون سندا لقضائه 

 بداية 

 إن الفقه والقضاء قد اجتمعا علي تعريف االتفاق اجلنائي بأن ف
اتحــــاد إرادة شخصــــين أو أكثــــر علــــي ارتكــــاب جنايــــة أو جنحــــة مــــا ، تســــتخلص المحكمــــة  

عناصر االتفاق الجنائي القانونية من ظروف الدعوى ومالبساتها مادام فـي وقـائع الـدعوى مـا يسـوغ 
 .االعتقاد بوقوعه 

 )٤١٩ ص ٨٦ ق ٣٧قض س  أحكام الن١٨/٣/١٩٨٦(

 كما قضي بأن 
االتفــاق الجنــائي ال يمكــن أن يتكــون إال باتحــاد اإلرادات علــي ارتكــاب الجنايــة أو الجنحــة ،  



 ٨٦

بحيــث إذا كــان أحــد األشــخاص جــادا فــي االتفــاق واألخــر غيــر جــاد فــال يصــح أن يقــال بــأن اتفــاق 
 .قة وواقع األمر جنائيا قد تم بينهما لعدم اتحاد إرادتهما علي شيء في الحقي

 )٥٥٣ ص ٥٨٦ ق ٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٨/٤/١٩٤٨(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جـمـاع مـا تـقـدم ـمـن قواعـد وأصــول قانونـيـة علـي ـمـدونات الحـكـم الطعـين يتضــح أـنـه  

قد خال تماما من بيان األدلة والبراهين التي ارتكز عليها الحكم في القـول بوجـود اتفـاق جنـائي جمـع 
بل جاءت عباراته فـي هـذا الشـأن عامـة ومجهلـة .. دات المتهمين األربعة نحو ارتكاب جريمة ما إرا
الســيما وأن الثابــت أن المتهمــين األربعــة ملتحقــين بالعمــل لــدي ثــالث شــركات مختلفــة بمــا .. 

 يستلزم قيام أدلة قاطعة الثبوت علي وجود اتفاق جنائي جمع بينهم وأن كل منهم جاد في اتفاقه 

  طعنيما وأن خال احلكم الأ

 من استظهار هذه األدلة علي حنو جلي ومفصل 

 القصور املبطل يف التسبيب إنه يكون قد أصابه ف

 وهذا عني ما أقرته حمكمة النقض بقوهلا 
من المقرر أنه ال ينبغي أال يكون الحكم مشـوبا بإجمـال أو إبهـام ممـا يتعـذر معـه تبـين مـدي 

 .تطبيق القانوني علي واقعة الدعوى صحة الحكم من فساده في ال
 )١/١٠/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
يكون الحكم مشوبا بالغموض واإلبهام متـى جـاءت أسـبابه مجملـة أو غامضـة فيمـا أثبتتـه أو 
نفـتـه مــن وقــائع ، ســواء كانــت متعلقــة ببيــان ـتـوافر أركــان الجريمــة أو ظروفهــا أو كانــت بصــدد الــرد 

ي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصـر اإلدانـة علـي وجـه العمـوم أو عل
كاـنــت أســـبابه يشـــوبها االضـــطراب اـلــذي ينـبــئ عـــن اخـــتالل فكرـتــه مـــن حـيــث تركيزهـــا ـفــي موضـــوع 
الدعوى وعناصر الواقعة مما ال يمكن معه استخالص مقوماته سواء مـا يتعلـق منهـا بواقعـة الـدعوى 

فـإذا . لتطبيق القانوني ويعجز بالتـالي محكمـة الـنقض عـن أعمـال رقابتهـا علـي الوجـه الصـحيح أو ا
كان الحكم فـي بيانـه للواقعـة وتدليلـه عليهـا لـم يبـين أي مـن الـتهم األربعـة المسـندة إلـي الطـاعن هـي 

ه يـكـون التـي ثبتـت عليـه وأوقـع عليـه عقـيـدتها واقتصـر فـي ذلـك علـي عـبـارة أن التهمـة ثابتـة قبلـه فإنـ
 ،مشوبا بالغموض واإلبهام والقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٧/٦/١٩٦٦ق جلسة ٣٦ لسنة ٦٤٢الطعن رقم (
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 وهذا عني ما شاب احلكم الطعني 
حيث لم يبين األدلـة التـي اعتكـز عليهـا فـي مقولـه تـوافر االتفـاق الجنـائي فيمـا بـين المتهمـين  
جملــه ومجهـلـة ومبهمــة تعجــز محكمــة التمييــز عــن إعمــال بــل أنــه أورد ذلــك فــي عبــارة م.. األربعــة 

 .وهذا عيب في التسبيب يستلزم التصدي له بإلغاء الحكم .. رقابتها عليه 

 رابع عشر الوجه ال

رد علي دفـاع الطـاعن الـذي أورد مـن قصور احلكم الطعني يف ال

خالله العالقة التي تربط بـني املتهمـني األول والثـاني والتـي 

ن تسفر عن تعامالت ماديـة بينهمـا منبتـه الصـلة من شأنها أ

عن الواقعـة االفرتاضـية التـي إعتكـز عليهـا احلكـم الطعـني يف 

ملتفتا عـن .. أسباب إدانته للطاعن باملبالغ التي مت حتويلها له 

.. دفاع الطاعن الذي يتعـارض مـع مـا افرتضـه احلكـم الطعـني 

هـذا الـدفاع علي الرغم من أن احلكم الطعني لو كان قـد عنـي ب

وقام بتمحيصه لكـان مـن شـأن ذلـك أن يتغـري وجـه الـرأي يف 

 .الدعوى وهو األمر الذي يعيب احلكم بالقصور يف التسبيب 

 فاملستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أنه 
حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمـة للمـتهم كـي تقضـي ببراءتـه مادامـت  

وى عن بصر وبصيرة وخـال حكمهـا مـن عيـوب التسـبيب إذ مرجـع األمـر فـي قد أحاطت بواقعة الدع
 .ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير األدلة 

 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض بأن 
يكـفــي ـفــي المحاكمـــات الجنائـيــة أن يشـــتكك قاضـــي الموضـــوع ـفــي صـــحة إســـناد التهمـــة إـلــي  

مـــتهم كـــي يقضـــي ـلــه ـبــالبراءة إذ أن مرجـــع ذـلــك إـلــي مـــا يطمـــئن إلـيــه ـفــي تـقــدير اـلــدليل مـــادام أن ال
 .الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 )١٩/٦/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
.. ـنـاك عالـقـة قراـبـة ونســب جمعــت ـبـين المتهمــان األول والـثـاني وكــان الثاـبـت ـبـاألوراق أن ه 

وهـــو األـمــر اـلــذي يجـعــل مـــن المتصـــور عـقــال ومنطـقــا أن توجـــد بينهمـــا تـعــامالت مالـيــة وحرـكــة بـيــع 
 .وشراء ال تمت للواقعة محل االتهام الماثل بصلة 

 وهو األمر الذي من شأنه 
 ..... الطـعـين قضـائه بمقولـه أن شــركة قطـع الـرابط اـلـواهي والتخمـين الـذي بـنـي عليـه الحكـم 

ـثـم تـقـوم بمــنح المــتهم الـثـاني ..  ـفـي المناقصــات الـتـي رســت عليهــا .....تقتضــي أموالهــا مــن شــركة 
المــتهم  (....ثــم تقــوم شــركة %) ١٠، % ٨(جــزء مــن هــذه األمــوال تتــراوح فيمــا بــين ) .....شــركة (

 .بتحويل جزء من هذه النسبة إلي الطاعن ) الثاني

  عن عدم قيام دليل معترب ففضال
فــإن عالقــة القراـبـة والنســب ـبـين المتهمــان .. عـلـي هــذا اـلـرابط اـلـواهي والتخمــين الغـيـر جــازم  

األول والثاني تبرر المبالغ التي تحول من المتهم الثـاني إلـي الطـاعن لوجـود تعـامالت ماليـة خاصـة 
 .بينهما وال تمت بصلة لواقعة االتهام الماثل 

 من ثم و
 يجب علي محكمة الحكم الطعين بحث هذه العالقـة المنبتـة الصـلة عـن واقعـات االتهـام كان 

للوقوف علي وجود تعامالت فعال بين المتهمان األول والثاني تبرر المبـالغ المحولـة مـن الثـاني إلـي 
 .األول من عدمه 

 وعندها 
ي مبــالغ مــن  علــ....كانــت دائــرة المبــالغ محــل هــذا االتهــام ســتقف عنــد حــد حصــول شــركة  
وهـنـا كــان يجــدر البحــث المســتفيض عـمـا إذا كــان هـنـاك مـبـرر ) .. بـفـرض صــحة ذـلـك (.....شــركة 

 . من عدمه ..... هذه المبالغ من شركة ....لتقاضي شركة 

 السيما 

وأن الـمـتهم الـثـاني ـقـرر ـفـي أقواـلـه أن ثـمـة تعاـقـدات بيـنـه وـبـين  

ن مـن خـارج  لتقديم استشارات لها عـن طريـق مستشـاري.....شركة 

بـمـــا ـكـــان يســــتوجب بحــــث هــــذا .. الدوـلـــة وـكـــان دوره فيـهـــا وســــيط 
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 .ٕالدفاع وامهاله نحو إثباته 
 باإلضافة إيل أن 

الطــاعن قطــع فــي أقوالــه بــأن المبــالغ المحولــة إليــه مــن المــتهم الثــاني ناتجــة عــن تعــامالت 
 .عائلية مالية دارت بينهما بعيدا عن الواقعات المزعومة محل هذا االتهام 

 ملا كان ذلك 
وغــض الطــرف .. وحيــث خــال الحكــم الطعــين مــن بحــث أوجــه الــدفاع الجوهريــة أنفــة الــذكر  

عــن إنكــار المتهمــان األول والثــاني لالتهامــات الموجهــة إليهمــا دون بحــث أثــار هــذا اإلنكــار األمــر 
 نحـو الذي يصـيب هـذا الحكـم بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب واإلخـالل الجسـيم بحقـوق الـدفاع علـي

 .يستوجب نقضه 

 امس عشر الوجه اخل

لعدم إيراده أو رده علي كافة الـدالئل قصور عاب احلكم الطعني 

الـتـي ـسـاقها الـطـاعن ومتـسـك بـهـا والـتـي تنـفـي عـنـه جرـميـة 

وهـو مـا يسـلس .. التزوير أو االشرتاك فيها من قريب أو بعيد 

  .باحلكم الطعني إيل حد البطالن 

 بت القانونية والقضائية أنه لعله من القواعد والثوا
يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها إليضاح أن المحكمة حين قضت فـي الـدعوى قـد  

ألمت إلماما صحيحا بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة ومبني األدلة القائمة فيهـا وأنهـا تبينـت حقيقـة 
ون ـتـدليل الحـكـم عـلـي صــواب األســاس اـلـذي تـقـوم عليـهـا شــهادة ـكـل شــاهد ودـفـاع ـكـل ـمـتهم حـتـى يـكـ

 .واقتناعه باإلدانة مبني علي أدلة مؤديه إليها 
 )٥٧٦ ص ١١٥ ق ١٦ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٦٥(

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيـق المفــاهيم القانونـيـة أنفــة اـلـذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أـنـه حينمــا أدان  

ـة ســاطعة ) بــاألوراقالغيــر موجــودة (الطــاعن باالشــتراك فــي تزويــر الفــواتير  ـك علــي أدـل ـم يقــم ذـل ـل

بمـا يؤكـد علـي اهتـزاز الصـورة فـي وجـدان محكمـة  .. وواضحة وجلية بل شابه اإلجمال والغمـوض
 أنـهـا ـلـم تفـطـن إـلـي ـعـدم وجــود الـفـواتير الـمـدعي بتزويرـهـا ـبـأوراق القضــيةالحكــم الطعــين لدرجــة 

وهــو اإلطــالع عـلـي تـلـك المحــررات ) ةتبطــل بدوـنـه إجــراءات المحاكمــ(وفاتهــا القـيـام ـبـإجراء جــوهري 
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 .المزعوم تزويرها واطالع الطاعن ومدافعه عليها 

 ليس هذا فحسب 
بل أغفلت محكمة الحكم الطعين كافة األدلة التي تمسك بها الطاعن نفيا التهامـه باالشـتراك  

 كانـت قـد رغـم أن محكمـة الحكـم الطعـين لـو.. في التزوير ولم توردهـا أو تـرد عليهـا رغـم جوهريتهـا 
عنيت ببحث ما ركن إليه الطاعن في هذا المنحي فقد يكون من شأن ذلـك أن يتغيـر وجـه رأيهـا فـي 
االتهــام اـلـذي أســندته النياـبـة إال أنهــا ـقـد التفـتـت عــن ـمـا اعتصــم ـبـه الطــاعن بدفاعــه عـلـي اـلـرغم مــن 

مـام محكمـة الحكـم ذلك أن الثابت أن الطاعن قـد تمسـك أ.. داللة ما ركن إليه من نفي االتهام عنه 
الطعـين بالعديـد مـن األدلـة والـدالئل التـي تؤكـد عـدم اشـتراكه فـي هـذه التهمـه إن وجـدت وعـدم علـمـه 

  : أوجز أدلتها علي النحو التالي.. بها بما أثاره من أسباب أمام محكمة الحكم الطعين 

 تغيـري من شـأنهباالشرتاك يف تزوير أي حمرر طاعن عدم ثبوت قيام ال: الدليل األول 

خبط يده أو بتدخل مباشـر منـه أو أنـه أتـي عمـال مـن األعمـال احلقيقة سواء 

 املكونة له أو سخر غريه يف ذلك 

  من قانون العقوبات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييـرا مـن شـأنه إحـداث 

 .وبنية استعماله كمحرر صحيح ضرر 

 ويعد من طرق التزوير 
إدخال تغيير علي محرر موجود سواء باإلضافة أو الحذف أو التغييـر فـي كتابـة المحـرر أو  . ١

 .األرقام أو العالمات أو الصور الموجودة فيه 

 .وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمه صحيحة  . ٢

و الغــــش عـلـــي إمضــــاء أو خــــتم أو بصــــمه لشــــخص دون عـلـــم الحصــــول بطرـيـــق المباغـتـــة أ . ٣
 .بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به 

 .اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلي الغير  . ٤

مــلء ورـقـة ممضــاة أو مختومــة أو مبصــومه عـلـي بـيـاض بغـيـر موافـقـة صــاحب اإلمضــاء أو  . ٥
 .الختم أو البصمه 

 .ثباته انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد إل . ٦

 .تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد إلثباته  . ٧



 ٩١

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل أن أحد لم يدع علـي الطـاعن القيـام بتزويـر ثمـة  

أمـا اـلـزعم اـلـوارد ـبـاألوراق وهــو .. محـرر ـبـأي طريـقـة ـمـن الطــرق أنفـة اـلـذكر بنفســه وبطريـقـة مباشــرة 
 مـن قـانون ٤٤ أن المـادة فقد ثبـت.. مع المتهم الثاني .. تراك الطاعن في هذا التزوير الزعم باش

 العقوبات قد نصت علي أن 

يعـد ـفـاعال للجريمـة ـمـن ارتكبـهـا وحـده أو ـكـان شــريكا مباشـرا فيـهـا ويـكـون الشـريك مباشــرا ـفـي  
 :الحاالت اآلتية 
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  علي أن ٤٥كما نصت املادة 
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 ملا كان ذلك 
: الدعامــة األولــي .. وكــان االتهــام الماثــل برمتــه مقــام ضــد الطــاعن مســتندا إلــي دعــامتين  

.. ة علـــي العـــرض المقـــدم منهـــا  بالزيـــاد.....الـــزعم بقيـــام الطـــاعن بإرســـاء المناقصـــة علـــي شـــركة 
الـزعم بتحصـل الطـاعن لنفسـه ولغيـره مـن المتهمـين علـي عمولـة أو منفعـة قـدرها : والدعامة الثانية 

مع حصـولها علـي ) بالتزامن (.....وذلك علي سند من الزعم من قيام شركة .. ثالثون مليون درهم 



 ٩٢

ا بتحويــل مبــالغ ماليــة إلــي شــركة  مقابــل المشــاريع التــي رســت عليهــ.....دفعــات ماليــة مــن شــركة 
 .  العائدة للمتهم الثاني ثم أعادة تحويل جزء من هذه المبالغ إلي حساب الطاعن.....

 انتفاء وجود مثة إخالل أو خطأقد تأكد  سبق وهوحيث أن.. هذا 

  .....يف املناقصات التي أرسيت علي شركة 

 ا وأنها رست عليها لكون عطائها كان أقل العطاءات سعر

  .....وأكثرها ضمانا ألموال شركة 
.. وـقـد أـقـر الحكــم الطعــين ذاـتـه ـبـذلك بتأكـيـده بعــدم صــحة واقعــة إرســاء المناقصــات بالزـيـادة  

 .وذلك لدي تعرضه لجريمة اإلضرار العمدي بالمال العام والتي قضي فيها ببراءة الطاعن 

 وإزاء انهيار الدعامة األويل.. هذا 
ـفـإذا كاـنـت .. تنهــار بالتبعـيـة الدعامــة الثانـيـة .. ليهمــا االتهــام الماـثـل مــن اـلـدعامتين الـقـائم ع

 .المناقصات قد أرسيت وفقا لصحيح القانون دون أي تجاوزات 

  لثمة مبالغ .....فما السبب وراء دفع شركة 

 !غريه ألي مبالغ ؟لأو طاعن لل
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 ملا كان ذلك 
ـزعم بقيــام المــتهم الثــاني .. كــان االتهــام بــالتزوير و ـي اـل  ) ....صــاحب شــركة (قــائم عـل

 واالدعـاء بأنـه بعـد تحصـل المـتهم .....ثم القيـام بصـرف قيمتهـا مـن شـركة .. باصطناع فواتير 

 .إلي الطاعن  بإعادة تحويلها الثاني علي هذه المبالغ يقوم

 ملا كان ذلك 
أيضـــا وكـــان هـــذا اـلــذي افترضـــه الحكـــم الطعـــين مخالـفــا للـقــانون ولألســـباب الـتــي ركـــن إليهـــا 
الطاعن في دفاعه والتي لم يـرد عليهـا الحكـم الطعـين سـلبا أو إيجابـا فالثابـت بـدفاع الطـاعن أنـه قـد 

 لتي أوردها بدفاعه وتمسك بها علي النحو التالي تمسك باألسباب التي التفت عنها الحكم الطعين وا

 :السبب األول 
ــدفعات المســـلمة مـــن أن الثاـبــت ـبــاألوراق أـنــه  ــزامن فيمـــا ـبــين اـل ــاولي ال يوجـــد ثمـــة ـت مـق

) المـتهم الثـاني (....للفـواتير المقدمـة مـن شـركة صرف األخيرة  وبين .....إلي شركة المشاريع 



 ٩٣

علـي ) الذي تربطه صلة قرابة بـه( من المتهم الثاني طاعنلوال تزامن بين ذلك كله وبين تحصل ا

 .تنتفي القرينة الوحيدة القائم عليها هذا االتهام .. وبانتفاء هذا التزامن  .. مبالغ

 : السبب الثاني 
وبانتفاء التـزامن ..  إلي الطاعن ألي مبالغ .....وبانتفاء السبب المبرر لسداد شركة .. هذا 

 وصـرفها منهـا .....إلـي شـركة ) المـتهم الثـاني (....ن إصدار فواتير مـن شـركة فإ.. المزعوم سلفا 
 .وبفرض صحة ذلك ) سواء كانت صحيحة أو مزورة(

  بذلك طاعنفال شأن لل

بمــا يؤكــد أنــه لــم يقــم بــالتزوير أو االشــتراك مــع غيــره فــي أي  

 وسـواء كـان ذلـك االشـتراك المزعـوم – علي فرض وجـوده –تزوير 

 .التسبب مباشر أو ب
 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

االشــتراك بطرـيـق االتـفـاق عـلـي ارتكــاب الجريمــة إنمــا يكــون باتحــاد نـيـة أطراـفـه عـلـي ارتكــاب  
الفعــل المتفــق عليــه وأن قصــد المســاهمة لــدي الشــريك يتحقــق إذا وقعــت الجريمــة تبــين االتفــاق بــين 

 منهم قصد في إيقاع الجريمة واسهم بدور فـي تنفيـذه المساهمين تحقيقا لقصد مشترك أي يكون لكل
 .حسب الخطة التي وضعت 

 ) جزاء٢٠١٠ القاعدة الصادرة سنة – ١١/١/٢٠١٠ جزاء بتاريخ ٢٠١٠ لسنة ١حكم التمييز في الطعن رقم (

 األسباب ومن 
ه التي أوردها الدفاع مع الطاعن ما يؤكد انتفاء صفة الشريك عنه وعلي الـرغم مـن اعتصـام 

بـهـذا اـلـدفاع وبياـنـه لألوجــه الـتـي تـبـرر وتؤكــد أـنـه منـبـت الصــلة عــن هــذه الجريـمـة والـتـي أكــدها عـلـي 
 :النحو التالي أمام محكمة الحكم الطعين مؤكدا أنه 

 مل 
 أي بيان مـن حيث أنه لم يكتب بخط يده) بفرض حصوله (يرتكب التزوير مع المتهم الثاني  

 وتزويرها وجودها بيانات الفواتير المزعوم 

 كما أنه مل  
 .يأتي بثمة فعل من األفعال المكونة لجريمة التزوير علي اإلطالق ولم يثبت ذلك باألوراق



 ٩٤

 كما انه مل يثبت 

 فـي أي محـررات إذ أن هـذه الفـواتير المزعومـة أنه قام بتسخير غيره فـي ارتكـاب أي تزويـر 
 .خر أحد في التزوير  وصادرة من صاحبها فكيف للطاعن أن يس....خاصة بشركة 

 كما أنه .. هذا 
.. لم يحرض شـخص علـي ارتكـاب أي تزويـر أو اتفـق مـع غيـره علـي ارتكـاب هـذه الجريمـة  

 الراسـية عليهـا .....بأنه لم يحصل علـي ثمـة مبـالغ مـن شـركة .. حيث أن الثابت كما أسلفنا القول 
دت بـــأوراق هـــذا االتهـــام قـــد انتفـــت كمـــا أن قرينـــة التـــزامن التـــي ور.. المناقصـــات بموجـــب القـــانون 

األـمـر اـلـذي ينـفـي وجــود أي اتـفـاق ـبـين الطــاعن والـمـتهم الـثـاني عـلـي تزوـيـر أي أوراق أو .. وبطـلـت 
 .محررات 

 وختاما لذلك  

 أنه لم يمد غيره بأي أسلحة أو أدوات أو معدات أو غيرها الصطناع تلك الفواتير المزعومة 

 كدملا كان ما ركن إليه الطاعن يؤو
وبحـــق انتـفــاء جريمـــة االشـــتراك ـفــي التزوـيــر فـــي حـــق الطـــاعن بمـــا يـبــرأ ســـاحته مـــن االتهـــام  

هذا وعلي الرغم من جوهريـة هـذا الـدليل الـدامغ الـذي سـاقه الطـاعن وتمسـك بـه أمـام .. المسند إليه 
 .محكمة الحكم الطعين إال أنها طرحته بما يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب  

فقد دفع الطاعن أمام حمكمة احلكم الطعني بأنه علي الفرض اجلـديل : لثاني الدليل ا

فإنه مل يثبت باألوراق مثـة دليـل أو حـىت بتوافر أركان جرمية التزوير باألوراق 

 وهـو مـا يقطـع - بفـرض وجـوده–التزويـر هـذا بـأمر طاعن قرينة علي علم ال

 ال – بفـرض وجودهـا –ها بانتفاء هذا االتهام يف حقه السـيما وأن املصـلحة وحـد

 دليال علي االشرتاك يف التزوير ألن تكون تصلح 

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة 
ال جريـمـة إذا وـقـع الفـعـل بنـيـة ســليمة اســتعماال لحــق مـقـرر بمقتضــي الـقـانون وـفـي نطــاق هــذا  
 .الحق 

 كما أن املستقر عليه يف أحكام التمييز 
أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه حســب محكمــة الموضــوع  

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 



 ٩٥

 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضي بأن 
صــادرة باإلداـنـة األحـكـام الجنائـيـة تبـنـي عـلـي الجــزم واليـقـين ال الشــك والتخـمـين وأن األحكــام ال 

 .يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ س ٢٠١ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 ملا كان ذلك 
 بمــنح مـبـالغ إلــي .....وكــان قــد ثبــت بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك انتفــاء أي مبــرر لقـيـام شــركة  
ي فــرض صــحة هــذا االتهــام وأن إال أنــه علــ.. كمــا انتفــي التــزامن المزعــوم بــاألوراق  .. ....شــركة 

 علـي مبـالغ بـال ..... ليحصـل مـن شـركة – علي خـالف الحقيقـة –المتهم الثاني قام بتزوير فواتير 
 .مقابل 

 فقد خلت األوراق 
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 ومع ذلك 
لعــل أن الثابــت أن ذلــك أمــر مســتحيل !!! يــتم تنفيــذ ذلــك االتفــاق عــن طريــق جريمــة أخــري  

 إصـدار تلـك الفـواتير أن المتهم الثاني حينما اتجه نحو.. وهو األمر الذي يؤكد .. تصوره أو قبوله 
لـم يكـن علـي علـم بـذلك تمامـا إذ انـه ال طـاعن فـإن ال.. بالمخالفـة للحقيقـة ) علي فـرض وجودهـا(

 .يتدخل فيه من قريب أو بعيد 

 هذا 

      وحيـث أـنـه ـمـن القواعــد العاـمـة أن المصــلحة وحــدها ال تكـفـي 

 .ألن تكون دليال علي ارتكاب التزوير 
 هذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا و) علي فرض وجود املصلحة(

وكــان الحـكــم المطـعــون فيــه ـلــم يســـتظهر إن كانــت جريـمــة االشـــتراك ـفــي .. لمــا ـكــان ذـلــك "  
وكـان مجـرد كـون الطـاعن هـو صـاحب المصـلحة فـي التزويـر ال التزوير ولـم يـورد األدلـة عليهـا ، 



 ٩٦

 .يكفي في ثبوت اشتراكه والعلم به فإن الحكم يكون مشوب بالقصور 

 )١٥/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٤٧٨٠الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ١٢٠٧الطعن رقم (
 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مجـرد ضـبط الورقـة المـزورة أو التمسـك بهـا أو وجـود مصـلحة للمـتهم فـي تزويرهـا أو تقليـدها 

 في تزويرهـا أو تقليـدها كفاعـل أو شـريك أو علمـه بـالتزوير أو ال يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه.. 
التقليـد ، مـا لـم تـقـم أدلـة علـي أنـه هــو الـذي أجـري التزويـر أو التقلـيـد بنفسـه أو بواسـطة غيـره ـمـا دام 

 .أنه ينكر ارتكاب ذلك وخال تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة األمر إليه 
 )١٠٠١  ص١٥٢ ق ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨نقض (

 ملا كان ذلك 
وـكـان الطــاعن ـقـد تمســك ـفـي دفاعــه أمــام محكـمـة الحكــم الطعــين باألدـلـة واـلـدالئل الـتـي تؤكــد  

عــدم علمــه بهــذه الجريمــة مــع الفــرض بوجودهــا وارتكــن فــي ذلــك إلــي أســباب واقعيــة وقانونيــة تؤكــد 
ب بالمخالفــة صــحة دفاعــه إال أنــه علــي الــرغم مــن ذلــك فقــد التفــت الحكــم الطعــين عــن هــذه األســبا

 .للقانون 

 وذلك باعتصامه يف اإلدانة علي افرتاضات 

 ال وجود هلا يف الواقع 
فالمســئولية الجنائيــة ال تقــام إال عـلـي األدلــة القاطعــة الجازمــة الـتـي يثبتهــا الــدليل المعتبــر وال  

 .تؤسس علي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة 
 ) ق٥٥  لسنة٦١٥٠ الطعن رقم ١٧/١٠/١٩٨٥نقض (

 إال أن احلكم الطعني قد خالف ذلك كله 
حيث أنتهي فـي قضـائه إلـي إدانـة الطـاعن باالشـتراك فـي التزويـر رغـم انتفـاء أي دليـل علـي  

مقيمـا حكـمـه عـلـي افتراضــات ) إن وجــد لهـا صــدي ـبـاألوراق(ارتكابـه أو اشــتراكه ـفـي جريمـة التزوـيـر 
.. أدـلـة النفــي الـتـي ســاقها وتمســك بهــا الطــاعن وتخميـنـات ال تصــادف الحقيقــة والواقــع وأهــدر كافــة 

وهو األمر الذي يقطع بقصور هذا القضاء في التسبيب لطرحه دفاع جوهري للطـاعن دون إيـراد أو 
 .رد سائغ يبرر اإلطراح 

 



 ٩٧

 سادس عشر لوجه الا

قد قصر يف أسبابه حينمـا التفـت عـن الـدفاع احلكم الطعني أن 

لذي أكد فيـه وفقـا للحقـائق اجلوهري الذي اعتصم به الطاعن وا

املؤكدة والتقارير الفنيـة املبنيـة علـي أسـس هندسـية والتـي 

تؤكد من أن قيمة املناقصـات التـي رسـت هـي مببلـغ مـائتي 

مليون درهم وأن الربح املتوقع وفقا لألصول الفنية واهلندسية 

وهذا يعني أن أقصـي % ٧إيل % ٢يدور وجودا وعدما حول نسبة 

ربعة عشر مليون درهم وهـو مـا ينهـار معـه ربح ميثل مبلغ أ

االتهام الذي افرتضت فيه النيابة حصول الطاعن علـي ثالثـون 

ـم  ـون درـه ـد .. ملـي ـدفاع املؤـي ـذا اـل ـة ـه ـم جوهرـي ـه ورـغ إال أـن

باملستندات إال أن حمكمة احلكم الطعني مل تعتني بـه ومل تـرد 

يـب عليه سلبا أو إجيابا وهو األمر الذي يوصم احلكم الطعني بع

 .القصور يف التسبيب 

 وحيث قضت حمكمة التمييز بأن 
مـــن المقـــرر أنـــه إذا كـــان األصـــل أن المحكمـــة ال تلتـــزم بمتابعـــة المـــتهم فـــي منـــاحي دفاعـــه  

المختلفة إال أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها مـا يـدل علـي أنهـا واجهـت عناصـر الـدعوى وألمـت 
ازنـت بينهـا فـإذا هـي التفتـت كليـة عـن التعـرض لـدفاع بها علي وجه يفصح عن أنهـا فطنـت إليهـا وو

الطاعن ومستنداته وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قـد أطرحـت هـذا 
 .الدفاع وهي علي بينه من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان موجبا نقضه 

 )  جزئي٢٠٠٦ لسنة ٢٤٥ الطعن رقم ٣٠/١٠/٢٠٠٦ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
وكان المدافع عن الطاعن قـد قـدم للمحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين تقريـر استشـاري يؤكـد أن  

قيمة العمليات موضوع المناقصات محـل األوراق قيمتهـا مـائتي مليـون درهـم وأن الـربح المتوقـع وفقـا 
 ربــح قــدره أربعــة عشــر بمــا يؤكــد أن أقصــي% ٧و % ٢لألصــول الفنيــة والهندســية يتــراوح مــا بــين 

وقـد تمسـك الطـاعن .. مليون درهم ومن غير المتصـور أن يكـون مقابـل التـربح ثالثـون مليـون درهـم 
ومدافعــة علــي أن االتهــام فــي هــذا المنحــي يكــون مبنيــا علــي غيــر أســاس واقعــي أو موضــوعي بمــا 



 ٩٨

 .يؤكد أن للواقعة صورة أخرى غير الصورة التي سطرت في بعض أوراق الدعوى 

 ال أن احلكم الطعني إ
قد التفـت عـن دفـاع الطـاعن رغـم جوهريتـه علـي الـرغم مـن أنـه لـو كـان قـد عنـي بـه وأقسـطه  

حقه لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى وهو األمر الذي يوصم الحكم الطعين بعيـب القصـور فـي 
 .التسبيب 

 سابع عشر الوجه ال

ت االتهـام عاب احلكم الطعني لعدم حتصيله صحيح واقعـاقصور 

املاـثـل حتـصـيال ـصـحيحا وحتريـفـه ألـقـوال الـشـهود والتفاـتـه ـعـن 

املطاعن التي متسك بها الطاعن يف شأن هؤالء الشهود مبا جيعل 

إال أن ذلـك .. أقواهلم جـديرة بـاإلطراح وعـدم التعويـل عليهـا 

احلكم قد خالف ذلك كله ومل يبني وجه اسـتدالله بهـا يف ثبـوت 

 .قط مبا يعيبه ويتعني نقضه  التهمة مكتيفا بسردها ف

 فقد تواترت أحكام التمييز علي أن 
وـلـئن كــان العبــرة فــي اإلثبــات فــي المــواد الجزائيــة هــي باقتنــاع محكمــة الموضــوع واطمئنانهــا  

إلــي األدلــة المطروحــة علــي بســاط البحــث فمــن حقهــا بمــا لهــا مــن ســلطة مطلقــة فــي تقــدير األدلــة 
 تعول علي قـول الشـاهد أو المـتهم فـي أيـة مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى واألخذ بما ترتاح إليه منها أن

 .إال أن ذلك مشروط أن يكون له أصل ثابت باألوراق 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٧٩ الطعن رقم ١١/١/٢٠١٠ .....محكمة تمييز (

 وحيث قضت حمكمة النقض بأن 
ت التهمة بعناصرها يجب علي الحكم المطعون فيه أن يبين وجه استدالله بالدليل علي ثبو 

 .ٕالقانونية كافة ، واال كان معيبا بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه 
 )٢٠/١١/١٩٨٨ ق جلسة ٥٧ لسنة ٣٠٨٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جمـلـة ـمـا تـقـدم ـمـن مـفـاهيم قانونـيـة علـي ـمـدونات الحـكـم الطـعـين يتضــح أـنـه انحــرف  

كما قامـت بترتيـل بعـض أقـوال الشـهود دون .. ا ما ال تهدي إليه بأقوال بعض الشهود واستقي منه

هذا فضال عما شاب الحكم الطعين من إطراح غيـر  .. أن توضح ماهية ما استقته منها من دليل



 ٩٩

مـبـرر للمطــاعن الـتـي تمســك بـهـا الطــاعن عـلـي هــؤالء الشــهود بمــا يهــدر مــا زعـمـوا ـبـه وكــان األجــدر 
مكتفـيـا بســردها دون بـيـان لوجــه اســتدالله بهــا ـفـي ثـبـوت ..  والواـقـع إطــراح أـقـوالهم لمخــالفتهم للحقيـقـة

 .التهمة بعناصرها القانونية 

 ذلك أن 
ثابت أن الطاعن قد اعتصم في دفاعه أمام محكمة الحكم الطعين بأن ما ركنت إليه ال 

 هي في النيابة العامة في اتهامها من االعتصام بأقوال الشهود واعتبارها دليل إثبات ضد الطاعن
األصل دليل نفي وقد أكد ذلك الطاعن بمناقشته أقوال الشهود بدفاعه أمام محكمة الحكم الطعين 

إال أنه وعلي الرغم من ذلك فقد التفتت .. مؤكدا أن شهادتهم تتعارض مع االتهام المنسوب إليه 
وراء اتهام المحكمة مصدرة الحكم الطعين عن الدفاع الذي ساقه الطاعن رغم جوهريته وانساقت 

النيابة وأصدرت حكمها باإلدانة معتصمة بما اعتصمت به النيابة من أقوال شهود ورغم ما ساقه 
الطاعن أمامها من حقائق تؤكد خالف ما ركنت إليه المحكمة وهو األمر الذي يبين مما أورده 

 :الطاعن أمام المحكمة علي النحو التالي والتي تأكد منها 

حيث .. كان جيب وصفها بأنها شهادة نفي وليس إثبات .. ...هد أن أقوال الشا: أوال 

قرر صراحة بصحة مجيع إجراءات املناقصات وانفصام عالقة الطاعن بها واحنصار 

وهذا كله علي عكس ما استنتجته (دوره يف اعتماد قرار ترسية املناقصة فقط 

 ) قحمكمة احلكم الطعني من أقواله خمالفة بذلك ما هو ثابت باألورا

 باستقراء أقوال هذا الشاهد إذ أنه 
فقـد جـاءت .. بل علـي العكـس  .. طاعنلم ينطق ببنت شفه تدين اليتضح وبجالء تام أنه  

 .أقواله مؤكده علي انتفاء صلته تماما بالمناقصات 

 حيث قرر صراحة 
تقــوم بشـــراء األراضــي ـثــم ـيــتم وضــع خطـــه للمشــروع ســـواء ـكــان  .. ...... .....بــأن شـــركة  

ثم يقوم .. ثم يتم تعيين استشاري المشروع لتصميمه .. سيتم إنشاء أبراج مكاتب أو أبراج سـكنية 

ثم تتم دعوتهم لتقـديم عطـاءاتهم وأسـعارهم .. باعتمادهم بترشيح المقاولين لإلدارة العليا التي تقوم 
 .في مظاريف مغلقة ومشمعه بالشمع األحمر .. 

 وعقب ذلك يتم تشكيل جلنه 
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 رسل هذا الكشف إيل استشاري املشروع يثم 
وفـي .. لين األقـل سـعرا ثـم يجـري توصـيه باختيـار أحـد المقـاو.. الذي يتولى دراسته وتحليله 

 يتولى أيضا الطاقم الهندسي تحليل العروض المقدمة من المقـاولين ويقومـون بتحديـد توقيت معاصر
 .المقاول األقل سعرا 

 ويف النهاية يعرض ذلك كله علي الرئيس التنفيذي 

  باعتماده )فقط(الذي يقوم طاعن  وهو ال.....لشركة 

  ثم يتم إرسال خطاب تعيني املقاول
ـى ظــاهرا انتفــاء أي دور ومــن خــالل جميــع الخطــوات التــي قــرر بهــا الشــاهد المــذكور   يتجـل

فـي حـين  ..  علـي أنـه دليـل ثبـوت– علـي خـالف الحقيقـة –بشهادة هذا الشاهد المقـدم طاعن لل
 .أنه وبحق دليل نفي 

 فلم يشر يف أقواله من قريب أو بعيد 
ولــم  .. ســائها عـلـي شــركة أو مقــاول معــينإلرإلــي قيــام الطــاعن بالتــدخل فــي المناقصــات  

إلــي أخــر مــا ورد .. يقــرر بــأن الطــاعن أرســي هــذه المناقصــات بســعر أزيــد مــن الســعر المعــروض 
 ) .كأحد أدلة الثبوت(بأمر اإلحالة من الزعم أنه ثابت بأقوال هذا الشاهد 

 ومن ثم 
.. مــا هــو مســند إلـيـه مــن شــأنها تـبـرأه الطــاعن م) ....(يضــحي ظــاهرا أن أـقـوال هــذا الشــاهد  

أمــا القــول والــزعم بأنهــا مــن أدلــة الثبــوت ضــده فإنــه يــنم عــن مخالفــة للثابــت بــاألوراق وقصــور فــي 
 .اإللمام بصحيح واقعات التداعي المثبتة بها 

 ورغم أن الطاعن 
ـقـد تمســك بدالـلـة هــذه الشــهادة وأنهــا تؤكــد نـفـي الواقعــة إال أن الحكــم الطعــين ـقـد اعتصــم بهــا  
وهـو األمـر الـذي يوصـم ..  دليل إثبـات دون االلتفـات لمـا أورده الطـاعن مـن دفـاع جـوهري واعتبرها

 .الحكم الطعين بالقصور في التسبيب 
 
 



 ١٠١

قد جاءت أقواله .. ..../ أن الشاهد .. كما أكد الطاعن أمام حمكمة احلكم الطعني : ثانيا 

 فضال عـن أنـه هذا.. عبارة عن رأية الشخصي وليس عما شاهده أو رآه أو مسعه 

مل يشر من قريب أو بعيد إيل الطاعن ومل يقرر حبقه ما يصـلح ألن يكـون دلـيال 

فضال عن خلو األوراق من مثة دليـل يؤكـد صـدور تعليمـات مـن مسـو .. ضده 

 .األمر الذي يبطل معه ما ورد بالتقرير .. احلاكم 

 أقر هذا الشاهدفقد 
وأنـه قـد سـبق وأن تعاملـت الشـركة .. الثون عـام  منذ حوالي أربعة وث.....بأنه يعمل بشركة  

وكـان ذلـك يـتم بطريـق المناقصـات التـي كانـت ..  فـي أكثـر مـن مشـروع .....محل عمله مع شركة 
 .وقد رست عليها حوالي أربعة مناقصات .. المقاول الرئيسي تدعي إليها من خالل 

 وأضاف صراحة

 لقـاء .....كة  لم تقم بتحويل مبالغ مالية لشـر.....بأن شركة  

 .ترسية المناقصات عليها 
 وعقب ذلك

 لكونه مجـرد رأي لـيس معلومـة شـوهدت الذي ال يجوز األخذ بهبدأ في إبداء رأيه الشخصي  
 دونمــا مقاـبـل أو .... قامــت بتحوـيـل مـبـالغ إـلـي شــركة .....ذـلـك أـنـه ـقـرر ـبـأن شــركة .. أو ســمعت 

  .....المبالغ تعاصرت مع تنفيذ مشاريع شركة وقرر بأن هذه  .. ....خدمات قدمت لها من شركة 

 افرتض الطاعن أمام حمكمة احلكم الطعني و
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 وأكد املدافع عن الطاعن بأن أقوال الشاهد 

  ال ميكن الركون إليها يف ثبوت االتهام فهي
وـمـن ـثـم تـكـون أـقـوال ذـلـك الشــاهد ـفـي هــذا .. ال ترـقـي إـلـي مرتـبـة اـلـدليل وال حـتـى القريـنـة 

منـه الـرأي بـل أن مـا المقام هـي والعـدم سـواء ذلـك أنهـا مجـرد رأي مـن المـذكور الـذي لـم يطلـب 

وهـو مـا يسـقط أقـوال الشـاهد  .. أو سمعه أو أدركه بإحدى حواسه.. طلب منه اإلدالء بما شاهده 



 ١٠٢

فضـال عـمـا ثـبـت ـبـاألوراق ـمـن .. مـن قائـمـة أدـلـة الثـبـوت لعجزهــا عـن إثـبـات أي اتـهـام ضــد الطــاعن 
ا من المقـاول الرئيسـي ولـيس  فإنما كان يتم تحويله.....أن المبالغ التي كان يتم تحويلها إلي شركة 

 .وهو ما يدحض مزاعم هذا الشاهد  .. .....من شركة 
إال أن الحكــم الطعــين ـقـد اعتصــم بهــذه الشــهادة رغــم خلوهــا مــن اـلـدليل وأعتبرهــا دلـيـل إثـبـات  

ضد الطاعن رغم عدم مدلوليتها علي ما انتهي إليه الحكم من نتيجة وهو األمر الذي يوصـم الحكـم 
 .القصور في التسبيب الطعين بعيب 

مـدير (.... / كما أكد الطاعن أمام حمكمة احلكم الطعني علـي أن أقـوال السـيد : ثالثا 

أكدت احلقيقة الوضآءة بأن كافة املناقصات التـي ) .. .....تقييم املشاريع بشركة 

 متت وفق صـحيح القـانون ووفقـا لألصـول التجاريـة دون .....رست علي شركة 

  .حماباة أو إخالل

 باستقراء أقوال هذا الشاهد ألنه 
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 وجبالء معه يتأكد وهو األمر الذي 
أن كافة المناقصـات كانـت تسـيير وفـق النصـاب الصـحيح والجـاري عليـه العمـل دون إخـالل  

 كمــا ورد – تقــوم بــدفع مبــالغ إلرســاء هــذه المناقصــات عليهــا .....فــإذا كانــت شــركة .. أو تجــاوز 
ولكــان المتهمــان الثاـلـث والرابــع ..  مــا كاـنـت األمــور تســير علــي هــذا النحــو الــدقيق –حاـلـة ـبـأمر اإل

 أنفردا بعمل العرض الذي سيقدم في المناقصة أو أبديا تعليمات للشاهد بإعداد العرض بقيمة معينة

 أما وأن ذلك كله مل حيدث 
ـمـر اـلـذي يؤـكـد جدـيـة األ.. وكــان تـقـديم العــرض ودراســته ومراجعـتـه ـيـتم وـفـق أصــول العمــل 

ـي شــركة  وهــي ..  لكونهــا صــاحبة العــرض األقــل ســعرا .....ٕالمناقصــات وصــحتها وارســائها عـل

ومـن ثـم تكـون الجـديرة بقبـول عرضـها .. الشركة الوحيـدة التـي تقـدم ضـمانات لتنفيـذ مشـروعها 

 .لجديته 

 



 ١٠٣

 هذا 

 وحيث عما قاله هذا الشاهد 
 مـن وجهـة نظـره – بغيـر وجـه حـق .....شـركة  كانت تتقاضي مبـالغ مـن ....من أن شركة 

 .. ..... عـلـي شــركة ..... فـهـو أـمـر منـبـت الصــلة تمامــا عــن المناقصــات الـتـي رســت ـمـن شــركة –
 .ولم يقم دليل هذا الشاهد علي ثمة رابط علي وجود عالقة بين هذه الواقعة وتلك 

 ومن ثم 
 الموجـه إلـي – المبتـور السـند –م يتجلى ظاهرا أن أقوال هذا الشاهد عاجزة عن إثبات االتها 

 .الطاعن 

 ورغم ذلك 
فــإن الحـكــم الطعــين ـقــد اعتكــز أيضـــا عـلــي شــهادة هـــذا الشــاهد رغـــم تجزئتهــا واألخـــذ بـمــا ال  

يصــلح الركــون إلـيـه ـفـي اإلثـبـات وـلـم يعتـنـي ـبـالرد عـلـي دـفـاع الطــاعن وهــو األمــر اـلـذي يعيـبـه بعـيـب 
 .القصور في التسبيب 

وكيل منتجـات  (...../ عن أيضا يف دفاعه مؤكد أن أقوال الشاهد كما متسك الطا: رابعا 

قد جاءت منبته الصـلة عـن الواقـع واحلقيقـة فهـو مل يكـن يعمـل ) ....بشركة 

 ال ....فضال عن أن طبيعة وظيفته بشـركة ) .....-.....(بالشركة إبان فرتة االتهام 

وهـذا كلـه .. قيقـة  تؤهله ملعرفة ما أديل به من أقـوال ومعلومـات خمالفـة للح

خبالف أنه مبراجعه أقواله بالنيابة وأمام حمكمة أول درجة يتضح أنه أكـد بأنـه 

  ..... إيل .....مل يتم حتويل أي من املبالغ احملولة من 

  وعرض الطاعن هلذه الشهادة مقررا 
ن وحيــث أ.. أن هــذا الشــاهد اســتهل أقوالــه بــأن قــرر أنــه يعمــل بالشــركة منــذ ثــالث ســنوات  

 .....حتـى ..... وهذا االتهام مزعوم أنه تم خـالل الفتـرة مـن -/-/-إدالئه بهذه األقوال كان بتاريخ 
 . حال فترة االتهام ....األمر الذي يؤكد أن هذا الشاهد لم يكن ملتحق بشركة 

 وعلي جانب أخر .. هذا 

 وبفرض وجوده بالشركة إبان فرتة االتهام 
فإنـه لمـن المفتـرض  – والفـرض علـي خـالف الحقيقـة –م وعلي فرض صحة واقعـات االتهـا 

ـة الســرية .... مــع شــركة .....أن تكــون معلومــات تعــامالت شــركة  ـث يســتحيل ..  فــي غاـي بحـي



 ١٠٤

 .معرفتها لمجرد أنه موظف بالشركة 

 ومدته السيما وأن طبيعة عمله 
نهــا وخــاص ال تؤهـلـه أن يكــون مطلعــا عـلـي كافــة تعــامالت الشــركة بمــا فيهــا مــا يعــد ســري م 

 .جدا بمالك الشركة 

 ا وأن وصلت املعلومات إيل هذا الشاهدمأ

 )مع عدم التسليم بصحتها(
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 هذا كله من ناحية 

  ومن ناحية أخري
فقد جاءت المعلومات التي أدلي بها هذا الشـاهد غيـر صـحيحة وبعيـدة كـل البعـد عـن الواقـع  

 .وجاءت علي نحو مرسل دونما ثمة دليل أو سند علي صحتها .. 

 السيما 
ومـــن طـــاعن تربطـــه صـــلة قرابـــة بال) ....صـــاحب شـــركة (وأن الثابـــت أن المـــتهم الثـــاني  

ومـن ثـم فـال  .. أوراق أو مسـتندات لوجـود الطـابع العـائليالطبيعي أن تكون بينهمـا تعـامالت بـال 
مجال للشك في هذه المعامالت وخلوهـا مـن المسـتندات ال يثبـت أي فعـل مـؤثم بـين المتهمـان األول 

 .والثاني

 تا كانومل
أقوال هذا الشاهد لم تخـرج عـن كونهـا محـض تخمينـات ال سـند لهـا فـي الواقـع أو القـانون أو  

 .لذي تجعل أقوال هذا الشاهد غير صالحة لإلثبات المستندات األمر ا

 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين لم يعتني بدفاع الطاعن في هذا المنحي ولم يقسـطه حقـه فـي الـرد ومـن  

 .ثم فهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين بعيب القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه 

 

 

 



 ١٠٥

 أول القـائم املـالزم......../  أن أقـوال الشـاهد كما أكد الطاعن يف دفاعه مقـرر: خامسا 

فهو أقر بأن دوره يف الواقعـة ينحصـر يف ) بضبط املستندات لدي املتهم الثاني

وضبط ما بهـا مـن مسـتندات ومـن ) .....شركة (تفتيش شركة املتهم الثاني 

 .ثم فال تصلح أقواله ألن تكون دليال لإلثبات ضد الطاعن 

 هذا فضال 
 بتقـارير ...../ مـا هـي إال ترديـد لمـا سـاقه السـيد ة المعلومـات التـي أدلـي بهـا عن أن كافـ 

ومن ثم فهي معلومات منقولة غير مبنية علي درايـة أو علـم أو تحريـات قـام  .. إدارة الرقابة المالية
 .بها هذا الشاهد 

 األمر الذي جيعل أقوال هذا الشاهد 
هود اإلثبـات التـي أوردتهـم النيابـة العامـة فـي أيضا معيبة بذات العيـوب التـي شـابت جميـع شـ 

األـمـــر اـلـــذي يؤكــــد أن االتـهـــام الماـثـــل جــــاء عـلـــي غـيـــر ســــند ـمـــن الواـقـــع أو .. قائـمـــة أدـلـــة الثـبـــوت 
 .المستندات أو القانون 

 ليس هذا فحسب 
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 ورغم ذلك 
فقد خلـت القضـية الماثلـة وأحرازهـا مـن وجـود ذلـك الحاسـب اآللـي أو الملفـات المبوبـة أو  

ولـم تطلـع عليهـا النيابـة العامـة أو عدالـة محكمـة  .. التي أشـار إليهـا الشـاهد.. األقراص المدمجة 
األمـــر الـــذي يثيـــر .. ولـــم تقـــم دائـــرة الرقابـــة الماليـــة بإظهـــار هـــذه المضـــبوطات .. الحكـــم الطعـــين 

 .التساؤل حول هذه المضبوطات 

 أضف إيل ذلك كله 
ه رغــم أنــ .. ....إن هــذا الشــاهد قــرر بأنــه الفــواتير المزعــوم تزويرهــا قــد تــم ضــبطها بشــركة 

فــإن هــذه الفــواتير كــان يجــب أن تضــبط لــدي شــركة ) وهــو أمــر منكــور(علــي فــرض صــحة الواقعــة 
 . علي نحو ما سلف إيضاحه .....
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 وهذا يؤكد 
أن جماع الشهود التي ساقتهم النيابة العامة بقاله أنهم شهود إثبات جاءت أقوالهم تفتقـر إلـي  

ن ومـنهم مـن جـنح بشـهادته إلـي إبـداء الـرأي الصحة ومخالفة للحقيقة ومنهم من شـهد لصـالح الطـاع
 .وهو ما ال يصح قانونا 

 وعلي الرغم
 من أن الطاعن قد تمسك في دفاعـه الـذي أكـد فيـه مـن أقـوال أن الشـهود التـي اتخـذت منهـا 
النياـبــة ســـندا لتقديمـــه لالتهـــام هـــي أـقــوال ال تصـــلح ـفــي حـــد ذاتهـــا ألن تكـــود دلـيــل إثـبــات وـقــد ســـاق 

ألدـلـة واـلـدالئل واألســباب الـتـي تؤـكـد صــحة مــا ـيـركن إلـيـه ـفـي ضــرورة االلتـفـات الطــاعن العدـيـد مــن ا
ورغــم تمســكه بــذلك أمــام محكمــة الحكــم .. عــن أقــوال الشــهود الــذين اعتبــرتهم النيابــة شــهود إثبــات 

الطعـــين إال أن المحكمـــة قـــد عرضـــت عـــن ذلـــك الـــدفاع والتفتـــت عنـــه واســـتندت فـــي قضـــائها ضـــد 
 عـــدم مـــدلوليتها عـلــي النتيجـــة الـتــي انتهـــت إليهـــا دون أن تقســـط دفـــاع الطـــاعن ـبــأقوال الشـــهود رغـــم

 .الطاعن حقه في هذا المنحي وهو األمر الذي يعيب الحكم بعيب القصور في التسبيب 

 ملا كان ذلك 
وعلي الرغم مـن جمـاع مـا تقـدم مـن عيـوب وأوجـه عـوار شـابت أقـوال الشـهود إال أن محكمـة  

.. مسـك بـه الطـاعن وتجاهلتـه ولـم تـورده فـي قضـائها ولـم تـرد عليـه الحكم الطعـين قـد التفتـت عمـا ت
أنها اتخذت مـن هـذه األقـوال المعيبـة سـند لقضـائها األمـر الـذي يعيبـه بالقصـور .. واألكثر من ذلك 

 .في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع ويجعله جديرا بالنقض واإللغاء 
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 ثامن عشر الوجه ال

طعني لعدم إيراده أو رده علي ما متسك بـه عاب احلكم القصور 

 مـن -/-/-الطاعن مبا تضمنه تقرير دائرة الرقابـة املاليـة املـؤرخ 

إيضاح لكافـة خطـوات وإجـراءات املناقصـات األربعـة حمـل هـذا 

االتهام والتي يتضح منهما أنها متت وفق صحيح القـانون ومل 

ا العطـاء  لكونه..... وأنها رست علي شركة يتدخل فيها الطاعن

ثم اقتصر دور الطاعن علي اعتمـاد قـرار ،، األفضل واألقل سعرا 

إال .. جلنة املناقصات واللجنة اهلندسية مـع استشـاري املشـروع 

األمـر الـذي .. أن حمكمة احلكم الطعني مل تعن ببحث ذلك كله 

 .يوصم حكمها بالقصور يف التسبيب 

 امة وهي إرساء قاعدة هفقد تواترت أحكام التمييز علي 
اـنـه وـلـئن ـكـان لمحكمــة الموضــوع أن تكــون عقـيـدتها ممــا تطـمـئن إلـيـه ـمـن أدـلـة وعناصــر ـفـي  

اـلـــدعوى وأن تأخــــذ مــــن أي بيـنـــه أو قريـنـــه دـلـــيال لحكمهــــا ذـلـــك أن العـبـــرة ـفـــي المــــواد الجزائـيـــة هــــي 
قــوال باقتناعهــا بنــاء علــي األدلــة المطروحــة عليهــا بإدانــة المــتهم أو براءتــه ولهــا أن تســتخلص مــن أ

الشهود وسائر العناصر أمامهـا علـي بسـاط البحـث الصـورة الصـحيحة لواقعـة الـدعوى حسـبما يـؤدي 
إليــه اقتناعهــا وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن صــورة أخــري مــا دام استخالصــها ســائغا مســتندا إلــي أدلــة 

 .مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل ثابت في األوراق 
 )٢٠١٠ لسنة ٥٨ الطعن رقم ٨/٣/٢٠١٠ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن خــالل الحكــم الطعــين أن المحكمــة قــد تســاندت فــي قضــائها علــي تقريــري  

 وأســقطت ـمـن بحثهــا وتمحيصــها ـلـألوراق واألدـلـة التقرـيـر المــؤرخ -/-/- ، -/-/-الخـبـرة الـمـؤرخين 
 الفعـــل أن يكـــون تحـــت بصـــر ولـــئن كـــان ذلـــك مـــن ســـلطاتها إال أن شـــريطة صـــحة هـــذا .. -/-/-

أمــا إذا كانــت المحكمــة قــد .. وبصــيرة المحكمــة وبحثتــه ومحصــته ثــم لــم تقتنــع بــه ومــن ثــم طرحتــه 
هنا يكون العيـب الـذي .. أغفلت مطالعة هذا الدليل تماما وطرحته دون بحثه لبلوغ غاية األمر منه 

 .يشوب الحكم الطعين 
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 وهذا عني ما فات حمكمة احلكم الطعني 
 مكتفيـة بـاإلطالع علـي التقريـر األول -/-/-يث التفت بالكليـة عـن التقريـر الثـاني المـؤرخ ح 
  .-/-/- ولم تطالع أو تبحث التقرير الثاني المؤرخ -/-/- والتقرير الثالث المؤرخ -/-/-المؤرخ 

 رغم أنه تضمن بيان غاية يف األهمية اجلوهرية 

 من شأنه تغري وجه الرأي يف الدعوي 
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 وهذا األمر الذي قرره السيد اخلبري 
مــن األهميــة والجوهريــة بمكــان حيــث لــو كانــت محكمــة الحكــم الطعــين قــد عنيــت بــه وبحثتــه  

السيما وأن ما تقدم يجزم بانقطاع صلة الطاعن عن الزعم بأنـه لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى 

رغـــم ثـبــوت أن الحقيـقــة أن  ..  ليـتــربح ـمــن وراء ذـلــك..... عـلــي ـشــركة ـقــام بإرـســاء المناقصـــات
بعيــــده تمامــــا عــــن الطــــاعن ( بنــــاء علــــي إجــــراءات قانونيــــة .....المناقصــــات أرســــيت علــــي شــــركة 

وـلـيس .. ـلـذلك فـقـد رســت عليهــا .. ولكنهــا ـقـد ـقـدمت أفضــل العطــاءات وأقلهــا ســعرا ) واختصاصــاته
 .ل في إرساء تلك المناقصات عليها بأي صورة من الصورهناك من دليل علي أن الطاعن قد تدخ

 ملا كان ذلك 
ٕوكــان إغفــال محكمــة الحكــم الطعــين لجمــاع مــا تقــدم رغــم تمســك الطــاعن ـبـه أمامهــا وابدائــه  

بشــكل جــازم وصــريح األمــر الــذي يعيــب الحكــم الطعــين بالقصــور المبطــل فــي التســبيب فضــال عــن 
 .اإلخالل بحق الدفاع 
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  : السبب الثالث

س سـالمة متاحلكم الطعني شابه الفساد يف االستدالل حيث انطوي علي عيوب 

واستند يف قضائه إيل أدلة غري صاحلة لالقتناع بها مبا يؤدي إيل عدم االستنباط 

 فهم الواقعة التي ثبتت لديها ومن ثم خالفت الثابت باألوراق 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز 
 محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتهـا وعناصـرها المختلفـة إال أنه ولئن كان حق 

أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمـا فـي أوراق الـدعوى 
ألن األصــل أن تبـنـي المحكمــة حكمهــا عـلـي الوقــائع الثابـتـة فــي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تقــيم قضــائها 

لهـا ـفـي التحقيقـات ومـن الـالزم فـي أصــول االسـتدالل أن يكـون الـدليل الـذي ـيـدل علـي أمـور ال سـند 
عليـه الحـكـم مؤدـيـا إـلـي ـمـا رتبـه علـيـه ـمـن نـتـائج ـمـن غـيـر تعسـف ـفـي االســتنتاج وال تـنـافر ـمـع العـقـل 

 .والمنطق 
 )  جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٩ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
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 ١١٠

 ولالوجه األ

فساد احلكم الطعني يف االستدالل بتقارير دائرة الرقابة املالية وعلـي األخـص 

 ......ت أنه عقب حتريره وحتديدا بتـاريخ والذي ثب-/-/-منها التقرير املؤرخ 

 مستفسرا عن كيفية .....لكرتوني إيل شركة قام السيد اخلبري بإرسال بريد ا

حصول الطاعن علي منافع من وظيفته وهـذا يقطـع بـأن السـيد اخلبـري مل 

 مما جيعلـه دليـل غـري صـاحل -/-/-يكن علي يقني مما دونه يف تقريره املؤرخ 

 .لالقتناع به 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
ول االســتدالل أن يكــون الــدليل الــذي يعــول عليــه الحكــم مــن المقــرر أن مــن الــالزم فــي أصــ 

مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فـي االسـتنتاج وال تنـافر مـع حكـم العقـل والمنطـق 
وذلك أن األحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجـزم واليقـين علـي الواقـع الـذي يثبـت الـدليل المعتبـر 

 .واالعتبارات المجردة وال تؤسس علي الظن واالحتمال 
 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٣٢٤ الطعن رقم ١٣/١٠/٢٠٠٨ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك
وبتطبيــق جمــاع مــا تقــدم مــن مفــاهيم وأصــول وثوابــت قانونيــة علــي مــدونات الحكــم الطعــين 

 إدانـــه  دـلــيال عـلــي-/-/-يتضـــح أـنــه اتخـــذ مـــن التقرـيــر الصـــادر عـــن داـئــرة الرقاـبــة المالـيــة بـتــاريخ 
 .الطاعن رغم عدم صالحيته لذلك 

 حيث أن األدلة جيب أن تتسم باجلزم واليقني القاطعني 
 قد أقر محرره ذاته أنه ليس علـي يقـين ممـا حـرره فـي -/-/-إال أن هذا التقرير المؤرخ  

بإرسـال قـام ) أي بعد تحريره للتقرير بثالثة أيـام (......٢حيث أن الثابت أنه بتاريخ  .. ذلك التقرير
 مستفسرا عـن )التي يعمل بها الطاعن (...... .....رسالة عن طريق البريد االلكتروني إلي شركة 

  .كيفية تربح وانتفاع الطاعن من وظيفته

 وهذا يعني أنه مل يكن علي يقني مما زعمه 

 -/-/-يف تقريره املؤرخ 

 زعم من خالله بقيام الطاعن وآخرين الذي 
غــت ثالثــون ملـيــون درهــم تقريـبــا بغــرض ترســية أعـمــال عــن طرـيــق بالحصــول علــي مـبــالغ بل 
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 مـبـالغ وـيـتم تحويلهــا ـمـن الشــركة .... لشــركة .....وزعمــه ـبـدفع شــركة  .. ..... لشــركة .....شــركة 
 .األخيرة إلي الطاعن 

  ...... بتاريخ .....فإن كتابه إيل شركة .. ومن ثم 

 يؤكد عدم اطمئنانه شخصيا ملا هو مدون 

  -/-/-ره املؤرخ يف تقري
وحـيـث أن محــرر التقرـيـر ذاـتـه ال يطمــئن لمــا هــو مــدون فـيـه فكـيـف يكــون للطــاعن ولمحكمــة  

ـدم وبعــدم .. لمــا كــان ذـلـك .. الحكــم الطعــين االطمئـنـان إليــه  ورغــم تمســك الطــاعن بجمــاع مــا تـق

ـك ك.. صــالحية هــذا التقرـيـر لالســتدالل ـبـه  ـه إال أن محكمــة الحـكـم الطعــين ـقـد التفـتـت عــن ذـل ـل

وأصدرت قضائها معوال علي ذلك التقرير الباطـل والغيـر صـالح لالسـتدالل بـه وهـو مـا يعيـب هـذا 

  .ٕالحكم بالفساد في االستدالل الموجب لنقضه والغائه

 ذلك أن املستقر عليه نقضا يف هذا الصدد
أن المــواد الجناـيـة ال يصــح أخــذها ـبـالظنون والـفـروض ـبـل يجــب أن تكــون قائمــة عـلـي تعـيـين  

ـلـي ، ـفـإن الحـكـم اـلـذي يـقـام عـلـي ـقـول ـبـأن الـمـتهم واجـبـه أن يـعـرف الحقيـقـة أو ـكـان ـفـي وســعه أو فع
 .يعرفها يكون معيبا واجب نقضه 

 )ق١٩ لسنة ٣٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩جلسة (

 كما قضي بأن 
ال يجـــوز للقاضـــي أن يســـتمد اقتناعـــه فـــي الحكـــم باإلدانـــة الـــذي ينتهـــي إليهـــا مـــن دليـــل تـــك  

ٕيه من إجراء باطل ، واال بطل معه هذا الحكم وذلـك تطبيقـا لقاعـدة مـا بنـي علـي باطـل الحصول عل
 .فهم باطل 

 )٢٤ ص ١٨ مجموعة األحكام سنة ٣١/١/١٩٦٧نقض (
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 ثانيالوجه ال

 للفساد يف االستدالل

احلكم الطعني خالف الثابت باألوراق حينما قضي بإدانة الطاعن 

وذلـك .. لركن املادي هلذه اجلرمية يف تهمه الرتبح بزعم حتقق ا

رغم ثبوت انتفـاء هـذا الـركن املـادي حبكـم نهـائي بـات حـائز 

حلجيته ، ومل يكتـف احلكـم الطعـني بـذلك بـل تصـدي لواقعـة 

اإلضرار باملال العام الصادر فيها حكما نهائيا باتا حائزا حلجيتـه 

وهو ما يقطع بأن ما تقـدم ميـس سـالمه ..  حبثها ....مانع من 

 .استنباط احلكم الطعني ويعيب استدالله 
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بأن  – علي حد وصف النيابة العامة –وكان ذلك .. اإلضرار العمدي باملال العام : األويل 

 مبلغ الزيادة ..... مما حمل شركة .....قام بإرساء المناقصات علي زيادة عرض شركة 

 .ولباقي المتهمين .. ، ليحصل علي ربح لنفسه 

بأن قام بإرساء المناقصات  – علي حد وصف النيابة أيضا –وكان ذلك .. الرتبح : الثانية 

 مبلغ الزيادة وحصل لنفسه ولغيره ..... مما حمل شركة .....علي زيادة عرض شركة 

 .....علي عمولة 

 .راك في تزوير االشت :ثة الثال

 ومما تقدم يضحي ظاهرا مبا ال يدع جماال للشك 
 المنسوب للطاعن في كلتـا التهمتـين األولـي والثانيـة – السلوك اإلجرامي –أن الركن المادي  

 بهـــذه ..... وتحمـيــل شـــركة .....وهـــو إرســـاء مناقصـــات عـلــي زـيــادة عـــرض شـــركة  .. واحـــد.. 

 .ربح الزيادة للحصول لنفسه علي 

 ملا كان ذلك 
.. وكـــان الثاـبــت أن محكمـــة أول درجـــة ـقــد تصـــدت لجريمـــة اإلضـــرار العمـــدي بالمـــال العـــام  

ـفـي حــق المتهـمـين جميـعـا ) وعـلـي األخــص اـلـركن المـادي(وقـررت وبوضــوح ـتـام بـعـدم تحقـق أركانـهـا 



 ١١٣

 .ومن ثم قضت ببراءتهم منها .. 

 وحيث طعنت النيابة العامة علي هذا الشق 

 كمة أول درجة بطريق االستئناف من قضاء حم
 .قضت عدالة محكمة االستئناف .......... وبجلسة .....  لسنة ٢٥٤٨الذي تم قيده برقم  

 برفض استئناف النيابة العامة وتأيد حكم أول درجة 

 )في شق جريمة اإلضرار ( 
م األخيـر بـل طعنـت بطريـق الـنقض علـي هـذا الحكـ.. ولم تقف النيابة العامة عنـد هـذا الحـد  
 " .بتهمة اإلضرار العمدي بالمال العام " وعلي األخص الشق الخاص .. برمته 

  ..... لسنة .....ويف أسباب حكم التمييز رقم 

 قررت عدالة حمكمة التمييز صحة القضاء برباءة املتهمني 

 مجيعا من تهمة اإلضرار العمدي باملال العام
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 عيدت األوراق إيل احملكمة مصدرة احلكم الطعني أوحيث .. هذا 

 لتمييز آنف الذكر إال أنها مل تفطن ملا ورد حبكم ا) حمكمة اإلحالة ( 

 وأفسدت يف استدالهلا وخالفت حكم التمييز املذكور فيما يلي 

 خالفته أوال 
لعدم فطنتها إلي أن حكم البراءة في اتهام المتهمين جميعا باإلضرار العمدي بالمال العام  

 .ري قد صار نهائيا باتا بما ال يجوز بحال من األحوال معاودة التصدي لهذه التهمة مرة أخ.. 

 حيث قامت حمكمة احلكم الطعني 
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 وخالفته ثانيا  
بأنهـا اســتدلت بعـبـارة حـكـم التميـيـز بأـنـه ال ـتـالزم ـبـين جريمـتـي اإلضــرار بالـمـال الـعـام وجريـمـة  



 ١١٤

 . خاطئا استدالال......... التربح 

 زم بني اجلرميتني حيث أنه بالفعل ال تال
إال أنه في إطار البحث والتمحيص عـن مـدي تـوافر أركـان جريمـة التـربح وانعقادهـا فـي حـق 

الزعم بقيـام الطـاعن بإرسـاء .. سيتضح أن الركن المادي لجريمة التربح هـو .. الطاعن من عدمه 

 . هذه الزيادة وصوال للتربح من ذلك ..... مما حمل شركة .....مناقصات بزيادة عرض شركة 

 وهذا الركن املادي ذاته كان الركن املادي 

 جلرمية اإلضرار باملال العام 
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 ليس للتالزم بني تهمتي اإلضرار باملال العام والرتبح 

 ني توإمنا النتفاء الركن املادي الذي احتد يف التهم
وهـــو مـــا أفســـدت محكمـــة الحكـــم الطعـــين فـــي اســـتنباطه ولـــم تســـتطع استخالصـــه مـــن حكـــم  

 ..... . لسنة .....ة في الطعن رقم محكمة التمييز الموقر

 وهو ما خنلص معه 
أن قضاء الحكم الطعين بإدانة الطاعن عن تهمة التربح مبني علـي خطـأ فـي تحصـيل مـا  

وهـو مـا يعيـب هـذا الحكـم بالفسـاد البطـل فـي .. أسفرت عنه األوراق بما يمس سالمة االستنباط 

  .االستدالل ومخالفة الثابت باألوراق
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٥

 ثالثلوجه الا

 للفساد يف االستدالل

فساد جسيم عـاب احلكـم الطعـني يف اسـتدالله حينمـا عـول يف 

قضائه علي أقوال مرسله مل يقدم مثة دليـل عليهـا بـأن شـركة 

ـك فيهــا احلكومــة نســبة ..... وأن ماهلــا مــال عــام % ١٣ متـل

وطـرح يف املقابـل .. موظـف عـام ) ومـنهم الطـاعن(وموظفيها 

لة واملؤكدة علـي انتفـاء وصـف املـال العـام عـن املستندات الدا

أموال هذه الشـركة وبالتـايل انتفـاء وصـف املوظـف العـام عـن 

وهو ما يقطـع بعـدم سـالمة االسـتنباط لـدي احلكـم .. الطاعن 

الطعني وقيامه علي أدلة ليس هلا صدي باألوراق وطرحه األدلـة 

 .املستندة إيل أوراق قاطعة الداللة 

 عليه يف قضاء التمييز أن حيث أن املستقر 
قضاء المحكمة في إحـدى المسـائل الفنيـة البحتـة التـي ال تسـتطيع المحكمـة أن تشـق طريقهـا  

إليها إال عن طريق المختص فنيا وال تستطيع أن تدلي فيها برأي من تلقاء نقسها ممـا يشـوب الحكـم 
 .يتعين معه نقضه المطعون فيه بالفساد في االستدالل والخطأ في تطبيق القانون مما 

 ) جزاء..... لسنة ٤٠١ الطعن رقم ٥/٣/٢٠٠٥ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 كما قضي بأن 
الالزم في أصول االستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتب عليـه 

 ىليل القـولوأن يكون الدمن نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطـق 

  ه علي التوفيق والمالءمىغير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعص
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٠ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠٠٥ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
 مـن ضـمن المؤسسـات ذات النفـع العـام وتسـاهم حكومـة ...... .....وكان القول بأن شـركة  

القـائم  .. ...../ هـو محـض قـول مرسـل ورد علـي لسـان الشـاهد % ١٣  في رأس مالها بنسبة.....
وســايرته فـيـه النياـبـة العامــة ـفـي .. ســالفة اإلشــارة إليهــا ) الباطـلـة(بإعــداد تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة 

 .أمر اإلحالة 



 ١١٦

 وذلك دومنا أن تطالبه بتقديم املستندات الدالة 

  بأنها ذات نفع عام .....علي وصف شركة 

 %١٣وأن احلكومة تساهم فيها بنسبة 
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 رغم تعارضه وتناقضه مع العديد من املستندات الرمسية األويل 

 باالستدالل بها يف هذا املقام والتي تؤكد بانتفاء وصف املال العام 

  وبانتفاء وصف املوظف العام ...... .....عن أموال شركة 

 وبالتايل عن الطاعن 
 مــع اـلـدليل الفـنـي والمســتندى –ئم عـلـي ســند  الغـيـر قــا-ومــع تعــارض اـلـدليل القــولي .. هــذا 

وهـو مـا خالفتـه .. هـو الـدليل المسـتندي المعتبـر .. فإن األولي باالسـتدالل عقـال ولزومـا .. المعتبر 
 .محكمة الحكم الطعين بما يعيب حكمها 

 وبإجياز فقد كانت املستندات التي أفسد احلكم الطعني 

  يف استدالله لعدم التعويل عليها كالتايل
موضـحا .. النائـب العـام /  والموجـه إلـي السـيد المستشـار الخطاب الصادر من سمو الحـاكم . ١

من خالله أسماء الشركات التابعة للحكومـة أو التـي تسـاهم فيهـا وتعتبـر أموالهـا أمـوال عامـة 
 .وموظفيها موظفين عموم 

 وقد خال هذا اخلطاب 
شــركات المعنيــة بوصــف األمــوال  مــن ضــمن هــذه ال...... .....مــن ثمــة ذكــر لكــون شــركة  

 .ٕالعامة وان موظفيها موظفين عموم 
 الصــادر عــن وزارة االقتصــاد ـفـي شــأن تأســيس شــركة ..... لســنة .....الـقـرار اـلـوزاري رـقـم  . ٢

 .كشركة مساهمة عامة وفق قوانين الشركات التجارية  .. .....

  قرارومل يشر يف هذا ال
سسـة ذات نفـع عـام أو أن الحكومـة تسـاهم فيهـا أو من قريب أو بعيد إلي أن هذه الشركة مؤ 



 ١١٧

 .أن أموالها أمواال عامة تدخل ميزانية الدولة 
واللـــذين لـــم يتضـــمنا  .. ...... ..... الخاصـــين بشـــركة  والســـجل التجـــاري......الرخصـــة  . ٣

أو أنهــا .. أيضــا ثمــة إشــارة إلــي كونهــا مؤسســة ذات نفــع عــام أو أن الحكومــة تســاهم فيهــا 
 . مرفق عام تدار بواسطة

ثاـبـت ـمـن خاللـهـا أنـهـا ـتـدار  .. ...... ..... لشــركة محاضــر اجتماـعـات الجمعـيـة العمومـيـة . ٤
وـلـيس بواســطة مرـفـق عــام أو مجـلـس .. بمعرـفـة مجـلـس إدارة منتخــب مــن الجمعـيـة العمومـيـة 

 .معين من قبل الحكومة 

التـي  .. ...... ..... التـي تـم نفاذهـا ضـد شـركة العديد من األحكـام وأوراق التنفيـذ الجبـري . ٥
السـتحال التنفيـذ ضـدها عـن طريـق التنفيـذ الجبـري والحجـز .. لو كانـت أموالهـا أمـواال عامـة 

األمر الذي يقطع بانتفاء وصـف المـال العـام .. أما وأن ذلك قد تم .. عليها اقتضاء لديونها 
 .عن تلك الشركة 

بـت مـن خاللهـا أنهـا جـاءت  والثا...... .....عقود العمل التـي تـربط بـين الطـاعن وشـركة  . ٦
خلــوا مــن ثمــة وصــف ألمــوال الشــركة بأنهــا مــال عــام أو أن الطــاعن سيصــبح لــدي التحاقــه 

 .للعمل بها موظف عام 

 ملا كان ذلك
 .....وكــان الثاـبـت مــن جمـلـة المســتندات أنـفـة اـلـذكر أنهــا أكــدت وبحــق عـلـي أن مــال شــركة  

 تعـــد دليـــل فنـــي ومســـتندي رســـمي قـــاطع وهـــي.. لـــيس مـــاال عامـــا وأن الطـــاعن لـــيس موظفـــا عامـــا 
 .الداللة

 مبا كان جيب علي حمكمة احلكم الطعني 
االســــتدالل ـبـــه والتعوـيـــل علـيـــه وطــــرح ذـلـــك القــــول المرســــل اـلـــوارد ـبـــأمر اإلحاـلـــة نقــــال عــــن  
وطرحــــت المســــتندات الرســــمية وعوـلـــت عـلـــي .. أـمـــا وأن تـلـــك المحكـمـــة ـلـــم تفعــــل  .. ...../الشــــاهد

 .ر الذي يعيب حكمها بالفساد المبطل في االستدالل بما يتعين نقضه األم.. محض قول مرسل 

  يف قضاء التمييز أن  فاملقرر
الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع الـدعوى وأدلتهـا ومسـتنداتها وظروفهـا عـن بصـر وبصـيرة  

دعوى واجتزأ أقـوال الشـهود وأدلـة اإلثبـات بمـا أفرغهـا مـن مضـمونها ولـم يعـرض ألدلـة الثبـوت فـي الـ
 .ويدلي برأيه فيها مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في االستدالل 

 ) جزاء..... لسنة ٣٩٢ الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٥ بتاريخ .....محكمة تمييز (



 ١١٨

 رابعالوجه ال

ـاألوراق  احلـكـم املـسـتأنف أفـسـد يف اـسـتدالله وـخـالف الثاـبـت ـب

 اـلـذين حينـمـا ـقـرر ـبـأن الـطـاعن ـهـو املـنـوط بتحدـيـد املـقـاولني

يتقدمون للعطاءات واملنوط برتسية العطاءات علي املقاول األقل 

وذلك كله باملخالفة لألوراق واالختصاصـات والصـالحيات .. سعرا 

 ) التي تشرف بتقدميها حملكمة احلكم الطعني(الوظيفية للطاعن 

 تواتر عليه يف قضاء التمييز حيث أن امل
ن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أ 

المطروحة عليها إال أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه 
قائما علي سند صحيح من األوراق وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور ال سند لها من 

الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي التحقيقات كما أن الالزم في أصول االستدالل أن يكون الدليل 
 .ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق 

 ) جزاء٢٠٠٣ لسنة ٤٦٥ الطعن رقم ...../٢٧/٣ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 واحلكم الطعني 
ذلــك أن .. ت ـبـاألوراق بحالـتـه الراهنــة يمثــل أبلــغ صــور الفســاد فــي االســتدالل ومخالفــة الثابــ 

 .....الطـــاعن قـــد قـــدم لمحكمـــة الموضـــوع جـــداول ودلـيــل االختصاصـــات الخاصـــة بمـــوظفي شـــركة 
 . متضمنة اختصاصات وصالحيات اإلدارة العليا للشركة ......

 وفيها ثبت أن الطاعن 

  .....بوظيفة الرئيس التنفيذي لشركة 
مـن ..  سند صحيح من الواقـع أو القـانون  ال يختص تماما بما ألصقه به الحكم الطعين بال 

المنوط بتحديد المقاولين الذين يتقدمون للعطاءات والمنوط بترسية العطاءات علي .. القول بأنه 

 المقاولين 

 

 

 

 



 ١١٩

 حيث أن ذلك ال يدخل ضمن اختصاصات وصالحيات الطاعن متاما 

 فاختصاصه يف شأن املناقصات ينحصر يف اعتماد نتيجة أعمال 

 ري املشروع واللجنة اهلندسية وجلنة املناقصات والتوقيع استشا

 علي خطاب إرساء املناقصة  علي الشركة التي مت اختيارها 

 بالفعل مبعرفة االستشاري وجلنتي املناقصات واهلندسة
فال يكون .. أما قبل إصدار هذه الجهات توصيتها بترسية المناقصة علي شركة بعينها  

وهذا ما أسفرت عنه األوراق وجدول الصالحيات المقدم إلي محكمة .. للطاعن ثمة دور فيها 
 .الحكم الطعين 

 فالثابت أيضا 

 الـذي أورد تفصـيال -/-/-بتقرير دائرة الرقابة الماليـة المـؤرخ  

 .لكافة إجراءات المناقصات والقائم بكل دور فيها 
 وهو الثابت كذلك 

) .. ...... ..... بشـركة ...... (...../ السـيد .. حيـث قـرر .. من أقـوال بعـض الشـهود  

 أن الطاعن ال صفه وال صـله – سبق اإلشارة إليها –الذي قرر بعبارات ال لبس فيها وال غموض 

وال عالقة له بالمناقصات محل االتهام الماثـل سـوي أنـه يعتمـد نتيجـة اختيـار االستشـاري ولجنـه 

 .ل سعرا المناقصات واللجنة الهندسية للعطاء األفضل واألص

 ورغم إبداء هذا 
اـلـــدفاع أـمـــام محكـمـــة الحكــــم الطـعـــين والتمســــك ـبـــه إال أن محكمــــة الحـكـــم الطـعـــين أصــــدرت  

حكمها دون أن تعتني بالرد علي مـا أثـاره الطـاعن ودون أن تنـاقش الشـاهد فـي هـذا المنحـي وقامـت 
 بعيـب الفسـاد فـي وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعـين.. بتحصيل أقوال الشاهد علي غير مرماها 

 .االستدالل 

 ومما تقدم مجيعه
يتضح أن ما تساند عليه الحكم الطعين من القول بأن الطاعن هـو المنـوط بتحديـد المقـاولين  

.. هو قول مرسل ال سند له وال دليـل عليـه بـاألوراق .. الذين يتقدمون للعطاءات وترسية العطاءات 
الصالحيات واالختصاصات المقدم مـن الطـاعن وهـذا مـا بل وقد خالف الثابت فعال باألوراق ودليل 



 ١٢٠

 .يعيب الحكم بالفساد المبطل في االستدالل بما يتعين نقضه 

 الوجه اخلامس

  للفساد يف االستدالل

احلكم الطعني افسد يف االستدالل ملخالفته الثابت باألوراق وذلك 

بإلزامه الطاعن بسداد مبلغ مخسمائة ألف درهـم علـي الـرغم 

فضـال عـن .. سناد النيابـة تلـك الواقعـة للمـتهم الثالـث من إ

فساده وعدم التفاته للتضارب الوارد بتقرير الرقابة املالية فيما 

 درهـم ١ر٣٠٠ر٠٠٠أوراه من حصول املتهم الثالث علي مبلـغ 

يف الوقت الـذي اثبـت فيـه ذات التقريـر أن .. لتحويله للطاعن 

 ٥ر٥٠٠ر٠٠٠ث للطاعن هو املبلغ الذي قام بتحويله املتهم الثال

وعلي الرغم من أن املدافع عن الطاعن قد متسـك أمـام .. درهم 

حمكمة احلكم الطعني فيما تضارب فيه تقريـر الرقابـة املاليـة إال 

أن احلكم قد التفت عن هذا الدفاع واعتصم بتقرير الرقابة رغـم 

ما شابه من قصور وعـوار وفسـاد وهـو األمـر الـذي يكـون معـه 

 .طعني قد افسد يف االستدالل وقصر يف األسباب احلكم ال

 فاملستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
إذا ـكـان الحكــم االبـتـدائي ومــن بعــده الحكــم المطعــون فـيـه ـقـد أـقـام قضــاءه ضــمن األدـلـة الـتـي  

تساند إليها في إدانة المتهمين علي دليل مستمد من إجراء باطل فإنه يكون معيبـا بمـا يوجـب نقضـه 
ـلـة دون حاجــة لبحــث ـبـاقي أســباب وأوجــه الطعــن وال يغـيـر مــن ذـلـك مــا أورده الحكــم مــن أدـلـة واإلحا

أخري إذا سقط أحداها تعذر الوقوف علي مبلغ األثر الذي كان لهـذا الـدليل الباطـل فـي الـرأي الـذي 
 .انتهت إليه المحكمة 

 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٩٥ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٥ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك 
) المـتهم الثالـث (...../ وكان الثابت من تقرير الرقابة المالية أنه قد أورد زعمـا بـأن المـدعو  

 لتســـهيل تحوـيــل هـــذا المبـلــغ إـلــي ..... ملـيــون درهـــم مـــن شـــركة ١ر٣ـقــد تحصـــل عـلــي مبـلــغ وـقــدره 
 .الطاعن 
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 ثم عاد هذا التقرير ليزعم 
درها خمســــــة ملـيـــــون وخمســــــمائة أـلـــــف درهــــــم  ـقـــــام بتحوـيـــــل مـبـــــالغ قــــــ...../ ـبـــــأن المــــــدعو  

 .إلي الطاعن )  درهم٥٥٠٠٠٠٠(

  مليون درهم ١ر٣فكيف يكون املذكور قد حتصل علي مبلغ 

 !! مليون درهم ؟؟٥ر٥ويقوم بتحويل 
ـبـل أن الجــدير باـلـذكر أن النياـبـة العامــة بـنـاء عـلـي تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة .. ـلـيس هــذا فحســب  
مـبـالغ محــل هــذا االتهــام بلغــت ثالـثـون ملـيـون درهــم ـتـم تحويلهــا مــن شــركة ـقـد زعمــا ـبـأن ال.. المالـيـة 

تــم تحويلهــا مــن ) خمســمائة ألــف درهــم( ألــف درهــم ٥٠٠وأن هنــاك مبلــغ  .. .... إلــي شــركة .....
لــذلك أســندت النيابــة العامــة هــذا المبلــغ .. واحــتفظ بــه لنفســه  .. ....../  إلــي المــدعو .....شــركة 

 ) ........(لذلك المتهم الثالث 

 ثم تعود 
ليصـبح إجمـالي المحـول .. ..../  ألف للمدعو ٨٠٠لتقرر بأنه قد تم تحويل مبلغ أخر قدره  

 .أن هذا المبلغ اإلجمالي تم تحويله إلي الطاعن ) بال سند(ويتم اإلدعاء ..  مليون درهم ١ر٣إليه 

 ومرة ثالثة يتم اإلدعاء 
خمسـة مليـون وخمسـمائة ( درهم ٥٥٠٠٠٠٠ن قدرها  إلي الطاع....أن المبالغ المحولة من  

 تحصـــل لنفســـه عـلــي خمســـمائة أـلــف درهـــم ......إذا ـكــان .. وهـنــا تـثــور التســـاؤالت ) !! أـلــف درهـــم
 ملـيــون ١ر٣ ألــف أخـــري إلــي الطـــاعن ليصـــبح القــائم بتحويـلــه ٨٠٠فكيــف ـقــام بتحويــل المبـلــغ ـمــع 

 !.درهم؟

 وإذا كان كل ما حتصل عليه املذكور 

  مليون درهم ١ر٣مبلغ 
 مليـون درهـم ؟؟ ٤ر٢ مليون درهم للطاعن ؟؟ فمـن أيـن أتـي بمبلـغ ٥ر٥فكيف يقوم بتحويل  

 !!.وما هو مصدر ذلك المبلغ المجهول ؟؟

 لعل مجاع ما تقدم 
حينـمـا أـلـزم الطــاعن .. يقطــع بفســاد الحكــم الطـعـين ـفـي االســتدالل ومخالفـتـه للثاـبـت ـبـاألوراق  

رغـم ثبـوت عـدم تحصـله علـي هـذا المبلـغ .. مليـون وخمسـمائة ألـف درهـم منفردا بأداء مبلـغ ثالثـون 
فقـد أقـرت النيابـة العامـة بعـدم تحصـله ) وهـو أمـر ننكـره تمامـا(وبفرض تحصله علي مبـالغ .. تماما 



 ١٢٢

األمـــر الـــذي يعيبـــه .. وحيـــث خـــالف الحكـــم الطعـــين جمـــاع مـــا تقـــدم .. علـــي هـــذا المبلـــغ بالكامـــل 
 .ويستوجب نقضه 

 : بع لسبب الراا

احلكم الطعني فضال عن خطئه يف تطبيق القانون وقصوره املبطـل يف التسـبيب  

فقـد أخـل حبـق دفـاع الطـاعن .. وفساده يف االستدالل وخمالفته الثابت باألوراق 

املطروح أمام حمكمة االسـتئناف وعلـي األخـص بعدم إيراده أو رده علي دفاعه 

رغـم أنـه دفـاع )  حافظة٤٤عددها و(املسطور علي حوافظ املستندات منه دفاعه 

جوهري طرح علي حنو جازم لو كانت احملكمة مصدرة احلكم الطعني قـد حبثتـه 

 جلاز أن يتغري به وجه الرأي يف الدعوى 

 حيث أن الثابت من أحكام التمييز أن 
الدفاع المكتوب فـي مـذكرة مصـرح بهـا تتممـه للـدفاع الشـفوي المبـدي بجلسـة المرافعـة أو هـو  
عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومـن ثـم يكـون للمـتهم أن يضـمنها مـا يشـاء مـن أوجـه الـدفاع ، بديل 

 يصــير واقعــا مســطور بــأوراق الــدعوى قائمــا – حتــى أمــام محكمــة أول درجــة –وأي دفــاع يــرد فيهــا 
ٕومطروحــا علــي المحكمــة عنــد نظــر موضــوع اســتئناف الطــاعن مســتوجبا الــرد عليــه فــي الحكــم واال 

 . فضال عن اإلخالل بحق الدفاع كان قاصرا
 ) جزاء١٩٩٧ لسنة ٩٥ الطعن رقم ٢٦/١٠/١٩٩٧ بتاريخ .....محكمة تمييز (

 كما قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه لـم يعـرض لـدفاع الطـاعن المسـطور فـي مسـتنداته التـي حوتـهـا  

لتها وفقـا لالتهـام المسـند إليـه فـي الـدعوى المفردات المضمومة التي أفصح في طعنه أنه تمسك بدال
الماثلة وقد كان عليها أن تعرض لدفاعه هـذا اسـتقالال وأن تسـتظهره وتمحـص عناصـره كشـفا لمـدي 
صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه ، أمـا وأن قـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا يكـون 

 عــن اإلخــالل بحــق اـلـدفاع بمــا يعيـبـه ويوجــب مشــوبا بمخالفــة القــانون والقصــور فــي التســبيب فضــال
 .نقضه واإلعادة 

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (
 )١٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٢٢٧الطعن رقم (

 



 ١٢٣

 ملا كان ذلك 
بأنـــه لـــدي إعـــادة .. وبمطالعـــة مـــدونات الحكـــم الطعـــين يتضـــح وبجـــالء أنـــه أثبـــت صـــراحة  
 .... تقضي فيها محكمة الحكم الطعين من جديد ل) من محكمة التمييز(الدعوي 
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 ذا ورغم إثبات احلكم الطعني ملا قدمه الطاعن ومدافعه ه

  حافظة ومذكرة دفاع ٤٣من حوافظ مستندات عددها 
 ) حافظة وهذا يف ذاته يدل علي عدم إطالع احملكمة علي هذه املستندات٤٤وهم يف احلقيقة (

ـــي مــــا هيــــه هــــذه المســــتندات  إال أنــــه خــــال مــــن ثمــــة إشــــارة إـل

 قريب أو بعيـد إلـي أي رد سـائغ يبـرر ولم يشر من.. المقدمة إليه 

 .وهو ما يعيبه يقينا ويستوجب نقضه .. اطراحه لها 
 وهذا عني ما قضت به حمكمة النقض بقوهلا 
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 /.....) ١٣/٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
وكانت تلك المستندات وما هو مسطر بحوافظها والتـي صـدفت محكمـة الحكـم الطعـين عنهـا 

ذلـك أن هـذه المسـتندات .. قد تضمنت دفاعا جوهريا إذا صح لتغير به وجه الرأي فـي الـدعوى .. 

 :قد طويت بعضها علي ما يلي 



 ١٢٤

 أوال 
التــي  (...... ..... عــن أمــوال شــركة المســتندات الدالــة علــي انتفــاء وصــف المــال العــام 

وجميعـا سـبق .. وأن الحكومة ال تساهم فيها وأنها ليست مؤسسة ذات نفع عـام ) يعمل بها الطاعن

 .اإلشارة إليها فنحيل إليها منعا لإلطالة 

 ثانيا  
بوصـفه الـرئيس التنفيـذي لشـركة  .. طاعنالمستندات الدالة علي صالحيات واختصاصات ال

أن الطـاعن هـو ) بـال سـند(والتي يتضح من خاللهـا خطـأ الحكـم الطعـين فـي القـول  .. ...... .....
 وهـذه المسـتندات ..المنوط بتحديد المقاولين الذين يتقـدمون للعطـاءات وبترسـية المناقصـات علـيهم 

 .إلطالة سبق اإلشارة إليها فنحيل إليها منعا للتكرار وا

 ثالثا  
، وـبـين  " ...." عــة مـن العـقـود واالستشــارات الهندسـية المبرـمـة فيـمـا بـين شــركة صـورة لمجمو

وتلـك  .. .... إلـي شـركة .....والذي تؤكد مشروعية المبـالغ المحولـة مـن شـركة ..  " ....." شركة 
 . هذا االتهامالعقود تؤكد أيضا أن هذه المبالغ المحولة ال عالقة لها بالمناقصات محل

 واجلدير بالذكر 
ـم ضــبطها بشــركة   شــاهد (....../  بمعرـفـة المــالزم أول ....أن أصــول هــذه المســتندات ـت

رغم أنها كانت كفيلة بهـدم هـذا !!! إال أنها لم تظهر ضمن المضبوطات فيما بعد ) اإلثبات الثاني

 .االتهام من أساسه 

 وكذلك 

 ببحـــــث هـــــذه محكمـــــة الحكـــــم الطعـــــين قـــــد عنـيــــتـلــــو كاـنــــت  

إال أنهـا .. المستندات لتغير وجه رأيهـا فـي الـدعوى الراهنـة برمتهـا 

 .لم تفعل مما يعيب حكمها 
 رابعا  
 الشهادات الثالثة الصادرة عن البنوك اآلنية  

- ����.....�..........�
- ����............. 
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- ����.....�...... 
وهـو مـا يـدحض الـزعم  .. ي هذه البنوكأن الطاعن ليس لديه ثمة حسابات فوالتي أكدت جميعها 

وهذه المسـتندات سـبق اإلشـارة .. بتحصله علي مبالغ وأنها كانت تودع بحساباته لدي هذه البنوك 

 .إليها أيضا بصلب هذا الطعن 

خامسا   
 ....و.... و .... و ....  عـن أعـوام ...... .....مدقق الحسابات بشـركة / تقارير السيد  

 والـتـي .....خـلـوا مــن ثمــة تعلـيـق أو تعقـيـب عـلـي المناقصــات الـتـي طرحتهــا شــركة والـتـي ـقـد جــاءت 
 قـد تحملـت أي مبـالغ أزيـد مـن العـرض المقـدم .....أو القول بـأن شـركة  .. .....رست علي شركة 

 . والذي رست بموجبه المناقصات عليها .....من شركة 

سادسا   
التـي تؤكـد فـي جملتهـا علـي إتمـام المناقصـة و " ....مشـروع " المستندات الخاصة بمناقصة  

 لكونهـا صـاحبة .....ورسوها علي شـركة .. وبدون أي تدخل من الطاعن ..  وفق صحيح القانون 
 :وبيان هذه المستندات كالتالي .. أفضل عطاء واألقل سعرا 

 لـلـدخول .....ـيـدعو مــن خالـلـه شــركة ) استشــاري المشــروع (.....خطــاب مرســل مــن شــركة  .١
وـهـو ـمـا يؤـكـد أن اـلـدعوة ـلـم تـكـن ـمـن الـطـاعن كـمـا ذـهـب الحـكـم الطـعـين .. مناقصــة فـي ال

 .بالمخالفة لألوراق 

متضــمن العطــاء فــي هــذه ) .....مــدير  (...../  إلــي الســيد .....خطــاب موجــه مــن شــركة  . ٢
واـلـذي تـبـين عـقـب ـفـض المظــاريف أـنـه العطــاء األـقـل ســعرا ـمـن ـبـين جمـيـع .. المناقصــة 

 .العطاءات 

 المتضـــمن العطـــاءات المقدمـــة مـــن الشـــركات ...... .....جنـــة المناقصـــات بشـــركة تقريـــر ل . ٣
 . هو أقل العطاءات سعرا .....والذي يتضح من خالله أن عطاء شركة .. المختلفة 

والـذي تبـين .. تقرير استشـاري المشـروع المتضـمن تحليـل العطـاءات المقدمـة مـن المقـاولين  .٤

  ......م من شركة منه أن أقل العطاءات سعرا هو المقد

 متفاوضــا عـلـي .....إـلـي شــركة  .. ...../ الخطــاب الموجــة مــن مــدير مشــروع الراـئـد الســيد  . ٥
 . درهم ٣٩ر٦٠٠ر٠٠٠قيمة العطاء المقدم ويطلب تخفيضه عن قيمته البالغة 

: األول  والـذي تضـمن ..... الصادرين من شركة ...../-/-،  -/-/-الخطابين المؤرخين  . ٦

تخفيضه مرة أخري ليصـبح بقيمـة : والثاني  درهم ٣٩ر٤٥٠ر٠٠٠صبح تخفيض العرض لي
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 . درهم ٣٨ر٣٨٠ر٠٠٠قدرها 

 .. ..... الصــادر عــن الطــاعن بصــفته اـلـرئيس التنفـيـذي لشــركة ..........الخطــاب المــؤرخ  . ٧
 عـلـــي ....متضــــمنا قـبـــول العــــرض النهــــائي وترســــية مناقصــــة مشــــروع  .. .....إـلـــي شــــركة 

...... 

 ستندات ومن مجيع هذه امل

يتضــح بـمــا ال ـيــدع مجــاال للشـــك انقطـــاع صــلة الطـــاعن عـــن  

جمـلـــــه إجــــــراءات المناقصــــــة وانحصــــــار دوره ـفـــــي اعتمــــــاد نتيجــــــة 

 .المناقصة واختيار العطاء األفضل سعرا 
 سابعا  
والتـي تؤـكـد بـدورها انقطــاع صــلة  ..  ".....أـبـراج " المسـتندات الخاصــة بمناقصــة مـشـروع  

وهـي .. صة وانحصار دوره في اعتماد اختيار العطاء األفضل واألقـل سـعرا الطاعن عن هذا المناق

 :كالتالي 

 متضـــمنا فـيــه العطـــاء المـقــدم منهـــا بمبـلــغ أربعـــين ملـيــون .....الخطـــاب المرســـل مـــن شـــركة  - أ
 .درهم

 .. .....المتضمن أن أقل العروض سـعرا المقـدم مـن شـركة تقرير لجنة فض المناقصات  -  ب

كمـا ثبـت .. مت بضمان مـالي لتنفيـذ األعمـال بمبلـغ مليـوني درهـم وأنها الوحيدة التي تقد

 .من هذا التقرير أن الطاعن ليس من ضمن أعضاء اللجنة 

يتضـــمن ) ...... .....مـــدير اإلدارة الهندســـية بشـــركة  (...../  خطـــاب موجـــه مـــن الســـيد –ج 
  ......المالحظات علي العرض المقدم من شركة 

مرشــحا ) ....رئـيس مجـلـس إدارة شــركة  (......./ إـلـي الســيد  خطـاب صــادر عــن الطـاعن –د 
 : شركتين هما .....له لمشروع أبراج 

 ). مليون درهم٤٠ (..... شركة - 
 ) . درهم٤١ر٧٩٦ر٧١٠ ( ...... شركة - 

وثاـبـت عـلـي هــذا الخطــاب موافـقـة رـئـيس مجـلـس اإلدارة عـلـي  
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  ......عرض شركة 
ــــك  -ه ــــي شـــــركة -/-/-حـــــو توجـيــــه كـتــــاب بـتــــاريخ  ن.....أقـــــدمت شـــــركة .. ومـــــع ذـل  .....إـل

 .بتخفيض قيمة العرض 
 -/-/- بتـــاريخ .....موجـــه إلـــي شـــركة ) ......مـــدير  (...../  كتـــاب صـــادر عـــن الســـيد –و 

 .بالموافقة علي العرض األخير 
 ثابـــت أنـــه محـــرر فيمـــا بـــين شـــركة .... ..... صـــورة مـــن العقـــد المبـــرم بشـــأن مشـــروع بـــرج -ز

 .المقاول الرئيسي للمشروع ) .....(ين شركة وب) .....(

 ومن هذه املستندات 
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ثامنا   
والـتــــي أكـــــدت بانقطـــــاع صـــــلة الطـــــاعن   "..." المســـــتندات الخاصـــــة بمناقصـــــة مشـــــروع  

وهــذه المســتندات  .. .....بالمناقصــة وأنــه لــم يتــدخل فيهــا مــن قريــب أو بعيــد إلرســائها علــي شــركة 
 :كالتالي 
 .....إلـي شـركة  .. .....مدير اإلدارة الهندسـية بشـركة ..  ...../ السيد خطاب موجه من  �

 .لدعوتها لدخول المناقصة 

كشـف فـض المظـاريف المحـرر بمعرفـة لجـنـة المناقصـات والثابـت مـن خاللـه أن الطـاعن ـلـم  �
وأنهـا  .. .....عرا كـان لشـركة فضـال عـن أن العطـاء األقـل سـ.. يكن ضمن أعضاء اللجنـة 

 .الشركة الوحيدة التي تقدمت بضمان مالي لألعمال 

 يفـيـــــــد تخـفـــــــيض عرضــــــــها بشــــــــأن هــــــــذا المشــــــــروع ـمـــــــن مبـلـــــــغ .....خطــــــــاب ـمـــــــن شــــــــركة  �
 درهــم ليكــون أقــل مــن أقــل عــرض مقــدم فــي ٧٦ر١٢٦ر٠٠٠ درهــم إلــي ٨٠١ر٧٧٦ر٠٠٠

 .هذه المناقصة 

 . بإرساء المناقصة عليها ..... إلي شركة..  ...../ السيد خطاب صادر من  �

 .المقاول الرئيسي للمشروع  ....شركة  وبين .....العقد المحرر فيما بين شركة  �
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 وهذه املستندات تؤكد صحة الدفاع املبدي من الطاعن 
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   تاسعا
والتي أكدت علـي ذات الحقـائق السـابقة مـن   "....." المستندات الخاصة بمناقصة مشروع  

 : وهذه المستندات كالتالي .. وعدم تدخله فيها من قريب أو بعيد .. ع صلة الطاعن بها انقطا

ثابــت .. لجنــة المناقصــات الخــاص بفــض المظــاريف المتضــمنة عطــاءات المقــاولين كشــف  �
وأنهــــا الوحـيـــدة الـتـــي تـقـــدمت ..  صــــاحبة أـقـــل العطــــاءات ســــعرا .....مــــن خالـلـــه أن شــــركة 

 .بضمان مالي قدره مليون درهم 

 بالموافقـة علـي .....ركة بشـ..... مـدير  .. ...../  صادر عـن السـيد -/-/-خطاب مؤرخ  �
 .ٕ وارساء المناقصة عليها .....عرض شركة 

 ) .المقاول الرئيسي للمشروع (.....وبين شركة  .. .....العقد المحرر فيما بين شركة  �

 ومن مجله هذه املستندات 
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   عاشرا
 والـتـي تضــمنت النعـي عـلـي تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة التـقـارير االستـشـارية المقدـمـة ـمـن الـطـاعن 

وهــو ـمـا يـنـال ـمـن دالـلـه هــذه التـقـارير األخـيـرة .. ضــاح مــا بـهـا ـمـن عـيـوب فنـيـة ومحاســبية ٕالمالـيـة واي
أو بأقل تقـدير الـرد علـي التقـارير االستشـارية بمـا .. بما كان يستوجب اطراحها وعدم التعويل عليها 

 .يجدر إطراحها 

 ملا كان ذلك 

يضــــــحي ظــــــاهرا وبجــــــالء ـتـــــام أن .. وـمـــــن جمـلـــــة مــــــا تـقـــــدم  
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مشار إليها سلفا قد تضمنت دفاعا هاما وجوهريا كـان المستندات ال

من الـالزم علـي محكمـة الحكـم الطعـين التصـدي لـه وأن تـورده فـي 

.. أمــا وأنـهــا لــم تفـعــل .. مــدونات حكهـمــا وتــرد علـيــه الــرد الســـائغ 

 فضــــال عــــن قصــــوره المبطــــل فــــي –األمــــر الــــذي يعيــــب حكمهــــا 

 . باإلخالل بحق الدفاع –التسبيب 
 ل حبق الدفاع ثان لإلخالوجه 

أن حمكمة احلكـم الطعـني مل تـورد يف حكمهـا أو تـرد علـي مـا 

متسك به الطاعن من قصور حتقيقات النيابة العامة حيـث أنهـا 

إيل الـرتبح " الرشـوة "عقب تعـديلها ألمـر اإلحالـة مـن اتهـام 

مل تسـتدع الطـاعن .. واإلضرار باملال العام واالشـرتاك يف تزويـر 

ـذه  ـه يف ـه ـق مـع ـملها وحتـق ـي مل يـش ـدة الـت ـات اجلدـي االتهاـم

 .التحقيق األويل ومل يواجه به الطاعن 

 فمن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
متى كان دفاع الطاعن جوهريا بحيث إذا صح ألمكن للدفع المبدي من المـتهم أن يتغيـر بـه  

 األمــر مـنــه بــدال ـمــن وجــه الــرأي ـفــي الــدعوى فـقــد كــان لزاـمــا علــي المحكمــة أن تحقـقــه بلوغــا لغاـيــة
 .التفات المحكمة عنه دون بيان العلة ويكون حكمها ينطوي علي مصادرة علي المطلوب 

 ) جزاء٢٠١محكمة تمييز الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
والمتهمـان الثـاني (وكان الثابت باألوراق أن النيابة العامة أصدرت بداءة أمر إحالـة للطـاعن  
 . رشوه تضمن اتهامهم بقبول) والثالث

 هذا وحيث قررت عدالة حمكمة أول درجة إعادة األوراق إيل النيابة 

 ) الرابع(إلدخال متهم جديد 
بـل قامـت بتغييـر أمـر اإلحالـة .. إال أن النيابة العامة لم تكتف بتنفيذ مـا أمـرت بـه المحكمـة  

 تاما عما سـبق  أوردت من خالله اتهامات جديدة ومختلفة-/-/- برمته وأصدرت أمرا جديدا مؤرخا
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 .وأوردته في أمر اإلحالة األول 

 إذ قررت بأمر اإلحالة الثاني 
ومـا .. أنه منسوب للطاعن اإلضرار بالمال العام ، التـربح ، واالشـتراك فـي تزويـر محـررات  

مـــن شـــك مـــن حـــق النياـبــة ـفــي ذـلــك حـيــث أـنــه بإعـــادة اـلــدعوى إليهـــا تكـــون تحـــت تصـــرفها ولهـــا أن 
 . بل ولها أن تأمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية تضيف االتهامات وتحذف

 ولكنها إذا نسبت للمتهمني اتهامات جديدة 

 مل يسبق هلم أن أدلوا بأقواهلم ودفاعهم فيها 
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 ملا كان ذلك 

وحيث تمسك الطاعن ومدافعه أمام محكمة الحكم الطعـين بإبـداء هـذا الـدفاع الجـوهري الـذي  
إال أن محكمـة الحكـم الطعـين التفتـت .. وى يترتب علي بحثه وتمحيصـه تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدع

وهـو مـا يقطـع  بـأن الحكـم الطعـين .. عنه دون إيراد في مدونات قضائها أورد سـائغ يبـرر اإلطـراح 
بمـــا يجعـلــه جـــديرا ـبــالنقض .. ـفــوق أـنــه قصـــر ـفــي تســـبيبه فـقــد أخـــل إخـــالال جســـيما بحـقــوق اـلــدفاع 

 .واإللغاء 

 هذا   

 .التنفيذ وحيث أن الشق العاجل بطلب وقف 
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 هذا باإلضافة 

ـد مــن ه إلــي أن تنفيــذ هــذا الحكــم بحالتــه الراهنــة علــي الطــاعن وتقييــد حريتــ ـه العدـي يســبب ـل

األمـر الـذي  .. األضرار المادية والمعنوية التي ال يمكن تداركها حال القضـاء فـي موضـوع الطعـن
 .ينعقد معه ركن االستعجال المبرر أيضا إليقاف التنفيذ 
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 جتماع ركني اجلدية واالستعجال اهذا وب
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 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 .بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 
 .وفي شق عاجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع : ثانيا 
 : ثالثا 

 . والقضاء ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه  بنقض الحكم المطعون فيه:أصليا 
ٕوفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيـه واعـادة األوراق إلـي محكمـة الموضـوع :  احتياطيا

 .لنظره مجددا بهيئة مغايرة 
    وكيل الطاعن             

 
   المحامي بالتمييز            
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 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 

 

 موعة السهالوي جم

  واالستشارات القانونية للمحاماة

 

 املوقرة ......... لدي حمكمة التمييز بدبي 

 الئحة طعن بالتمييز 

  جزائي     رقم             لسنة 

 متضمنة طلب بوقف تنفيذ 

 احلكم املطعون فيه

 
���د�'��ن�

 

 طاعن        ..................................../ السيد 

 

 

 ضـــــــــــــــــــــد

 

 مطعون ضدها          النيابة العامة 
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المقــام .....لســنة ..... الصــادر مــن محكمــة اســتئناف الجناـيـات ـبـدبي وذـلـك فــي االســتئناف 
 :والقاضي منطوقه ..... لسنة ..... والصادر بجلسة .. من النيابة العامة 

 :حكمت احملكمة 
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 وقد وكان حكم حمكمة أول درجة املستأنف باالستئناف املذكور 

 .....لسنة ..... حمل احلكم الطعني قد صدر من حمكمة جنايات دبي جبلسة 

 وقضي يف منطوقة مبا يلي 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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 ملا كان ذلك 
أن الحكم عاليه كان قد ابتنـي علـي صـحيح القـانون مراعيـا الشـرعية اإلجرائيـة ورغم 

وكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهمـين ومراعيـا حقـوق الـدفاع ووجـوب 

لمتمـثـل ـفـي الـتـزام الحـكـم بمـبـدأ مـشـروعية اـلـدليل وـعـدم مناهضــته لألصــل الدـسـتوري ا

ـة للشــرعية  ـة القضــاء فالغلـب ـان الـنـاس إـلـي عداـل ـوفير اطمئـن ـة الـبـراءة وـت حماـيـة قريـن

اإلجرائية ولو أدي إعمالها إلفالت مجرم من العقاب ، وذلـك العتبـارات أسـمي تغياهـا 

وذلك من خالل نص الدستور االتحادي لدولـة اإلمـارات العربيـة .. الدستور والقانون 



 ١٣٤

ــي أن ٢٦قـــم المتحـــدة فـــي المـــادة ر ــة لجميـــع "  منـــه عـل ــة الشخصـــية مكفوـل الحرـي

المواطنين وال يجوز القبض علي أحـد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال وفـق أحكـام 

ـت بــاألوراق –ومــن ثــم رأت محكمــة أول درجــة .. القــانون   أن محضــر – وفــق الثاـب

ـ ـه إذن النياـب ـاء علـي ـه أوراق هــذا االتهــام والصــادر بـن ـات المســتهلة ـب ة العامــة التحرـي

قــد جــاء خلــوا مــن ســاعة ) الطــاعن وآخــر(بــالقبض علــي المتهمــين األول والثــاني 

ـذي  ـان عناصــر التحرـيـات الـتـي أجرـيـت ومــن اـل ـاريخ ورود المعلومــات وبـي تحرـيـره وـت

أجراهــا وكيفيــه إجرائهــا والمــدة التــي اســتغرقتها ، كمــا جــاءت أقــوال شــهود الواقعــة 

حاكـمـة تفـيـد أنـهـم ـلـم يـجـروا أي تحرـيـات قـبـل بتحقيـقـات النياـبـة العاـمـة وبجلســات الم

استصدار اإلذن ولم يتأكدوا من صـحة المعومـات الـواردة إلـي اإلدارة العامـة لمكافحـة 

المخدرات األمر الذي يكـون معـه هـذا اإلذن قـد وقـع بـاطال وببطالنـه يبطـل مـا أسـفر 

راءات عنه ضبط المتهمين المذكورين وما ضبط بحـوزتهم وبالتـالي تبطـل جميـع اإلجـ

 .  المثار بيانها وبطل ببطالنها األدلة المستمدة منها 

 هذه األسباب السائغة واملواكبة لصحيح الواقع والقانون ي لوبالبناء ع

 كانت حمكمة أول درجة قد قضت برباءة الطاعن مما هو مسند إليه 
اء محكمة أول إال أنه وعلي الرغم مما تقدم جميعه إال أن النيابة العامة قد طعنت علي قض 

مع االستئناف رقم جنبا إلي جنب  الذي تداول بالجلسات  .....لسنه..... درجة باالستئناف رقم 
  ....../ من المتهم  المقام .....لسنة ..... 

 وحيث تداول هذين االستئنافني باجللسات مثل خالهلا الطاعن ومرافعة

 ة أمام حمكمة أول درجة واستمسكا بذات أوجه الدفاع والدفوع اجلوهرية املبدأ

 فضال عن إبداء الرد املسقط ألسباب استئناف النيابة العامة 

 حلكم حمكمة الدرجة األويل وأنه جديرا بالرفض 
إال أن محكمــة الحكــم الطعــين ـقـد خالفــت القــانون وأخطــأت فــي تطبيقــه وقصــرت فــي تســبيب  

كمهــا الطعــين الســابق اإلشــارة وأصــدرت ح.. حكمهــا وأفســدت فــي اســتداللها وأخلــت بحقــوق الــدفاع 
الـــذي ال يجـــد الطـــاعن مناصــــا ســـوي الطعـــن عليـــه بطريـــق التميـيـــز مســـتندا فـــي ذلـــك إـلـــي .. إليـــه 

 :األسباب اآلتية 
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 :فقد كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن وآخرين هم 
- ................. 
- ................. 
- .................. 

- .................. 

- .................. 

  :....بدائرة اختصاص مركز شرطة ..  والحق عليه -/-/-بزعم أنهم بتاريخ 

أوال 
ً

 )   الطاعن وآخر( املتهمني األول والثاني : 
مغلــف بالســتيكي ( حــازا بقــص التــرويج علــى مــادتين مخــدرتين ومــؤثرين عقليــين عبــارة عــن 

كتلــة " ٢"ه لفافــة بالســتيكية شــفافة بــداخلها عــدد  بداخلــ"KUHGUNTING"مــدون عليــه عبــارة 
مســتطيلة الشــكل داكنــة اللــون ملفوفتــان بــورق ســيلوفان أصــفر اللــون طبــع علــي كــل منهمــا عالمــة 

 Christina-palace"كيلــو جــرام ومغلــف بالســتيكي مــدون عليــه " ١"ًتزنــان إجماليــا " ٢٠١٢زر"

hotel" كتلة مستطيلة الشـكل داكنـة اللـون ملفوفتـان " ٢" بداخله لفافة بالستيكية شفافة بداخلها عدد
كيـلـو " ١"ًتزنـان إجمالـيـا " بوســتان ســمرقند"بـورق ســيلوفان أصـفر الـلـون طـبـع علـى ـكـل منهـمـا عالمـة 

 جرام 
 عليــه طبـقــات مــن لفاـفــات "Christina-palace hotel"ومغلــف بالســتيكي ـمــدون عليــه 

كتلـة مسـتطيلة " ٢"سـتيكية شـفافة بـداخلها عـدد بالستيكية ولفافات من ورق الكرتون بداخلـه لفافـة بال
بوســـتان "الشـــكل داكـنــة الـلــون ملفوفـتــان ـبــورق ســـيلوفان أصـــفر الـلــون طـبــع عـلــى كـــل منهمـــا عالمـــة 

 .كيلو جرام وجميعها تحتوي على مادة الحشيش " ١,١"تزنان " سمرقند
 مـــن ورق وكتـلــة كروـيــة الشـــكل داكـنــة الـلــون ـبــداخل طبـقــات مـــن لفاـفــات بالســـتيكية ولفاـفــات

 .كيلو جرام تحتوي على مادة األفيون " ٠,٦"ًالكرتون تزن إجماليا 
وكــيس بالســتيكي شــفاف بداخـلـه كــيس بالســتيكي شــفاف آخــر يحـتـوي عـلـى مــادة بلورـيـة ـتـزن 

 .جرام لمادة ميثامفيتامين " ٤٨,٢٧"ًإجماليا 
  ترامـــــادول١٠٠/١٠٠ترامـــــادول " شـــــريحة دوائيـــــة مـــــدون علـــــى كـــــل منهـــــا " ١٠٠٠"وعـــــدد 

قرص دائري الشكل أبيض اللون لمـادة الترامـادول  " ١٠٠٠٠"ًتحتوي إجماليا على عدد " فارماشيمي 
 .ًفي غير األحوال الرخص بها قانونا على النحو الثابت باألوراق 
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ثانيا 
ً

 املتهمني الرابع واخلامس : 
 Roll"ه كرتون مدون علي( حازا بقصد الترويج على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية عبارة عن 

Roll" مغـلـف بالســتيكي أحمــر الـلـون ـبـداخل طبـقـات مــن لفاـفـات بالســتيكية ولفاـفـات " ١٥" ـبـه عــدد
" ١٥,٦"ًكتلــة مســتطيلة الشــكل داكنــة اللــون تــزن إجماليــا " ٣٠"مــن ورق الكربــون تحتــوي علــى عــدد 

 .كيلو جرام لمادة الحشيش 
وبــه " موبايــل رســتمي"ليــه ولفافــة بالســتيكية شــفافة بــداخلها كــيس يالســتيكي أبــيض مــدون ع

كيـلـو " ١"ًكتـلـة كروـيـة الشــكل داكـنـة الـلـون ـبـداخل طبـقـات مــن لفاـفـات بالســتيكية شــفافة ـتـزن إجمالـيـا 
 .جرام لمادة األفيون 

وكـيس بالســتيكي شــفاف بداخلـه ـكـيس بالســتيكي آخـر تحـتـوي عـلـى مسـحوق بـلـون بـنـي ـفـاتح 
 .ام جرام لمادتي الهيروين و ديازيب" ٧٤,٥٨"ًيزن إجماليا 

علبـة كرتونيـة مـدون علـى كـل " ٢٠" بداخلـه عـدد "Relili"وشوال أبيض اللون مـدون عليـه 
 " Triphen2/٢تـريفن"شريحة دوائية مدون على كل منهـا " ٤٩١" بداخله عدد "Triphen2"منها 

 .قرص دائري أبيض اللون لمادة بنزهكسول " ٤٩١٠"ًتحتوي إجماليا على عدد 
ً تحتــوي إجماليــا علــى عــدد "Tramadol 100"مــدون عليهــا علبــة كرتونيــة " ١١٥"وعــدد 

ترامــادول "شــريحة دوائيــة أخــرى مــدون علــى كــل مــن " ٥٠٠"شــريحة دوائيــة باإلضــافة إلــى " ٢٣٠٠"
١٠٠/Tramadol 100 –فارماشــيمي /Pharma Chemie "  ًتحـتـوي شــرائح إجمالـيـا عـلـى عــدد

يـر األحـوال المـرخص بهـا علـى النحـو فـي غ) قرص دائري أبيض اللون لمـادة الترامـادول" ٢٨٠٠٠"
 .الثابت في األوراق 

 :املتهم الرابع : ثالثا 
ًتعــاطى مــؤثر عقلــي مركــب التراـمــادول فــي غيــر األحــوال الـمــرخص بهــا قانونــا علــى النحـــو 

 .الثابت في األوراق 

 :املتهم اخلامس : رابعا 
ي غـيــــر األحـــــوال ـفــــ) تراـمــــادول و بروســـــايكليدين ( تـعــــاطى ـمــــؤثرين عقلـيــــين وهمـــــا مركـبــــي 

 ًالمرخص بها قانونا على النحو الثابت في األوراق

خامسا 
ً

 :املتهم الثالث : 
ًالمبيـنــة ـفــي البـنــدين أوال (  جـلــب وحـــاز بقصـــد اإلتجـــار عـلــى المـــواد المخـــدرة والمـــؤثرات العقلـيــة -١

 فــي غيــر األحــوال) ًوثانيــا والتــي تــم ضــبطها مــع المتهمــين األول والثــاني والرابــع والخــامس 
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 .ًالمرخص بها قانونا على النحو الثابت في األوراق 
 مســـتقلب أيـــض "EDDP"مـــورفين وميثـــادون و ( تعـــاطى مـــواد مخـــدرة والمتمثلـــة فـــي مركبـــات -٢

 .ًفي غير األحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت في األوراق ) الميثادون

 : املتهم السادس : سادسا 
امس المــذكورين أعــاله بطريــق اإلتفــاق والمســاعدة فــي حيــازة إشــترك مــع المتهمــين الرابــع والخــ -١

المـــواد المخــــدرة والـمـــؤثرات العقليـــة بقصــــد لبـتـــرويج والمضــــبوطة بحوزتهمـــا ـفـــي غـيـــر األحــــوال 
 .ًالرخص بها قانونا على النحو الثابت باألوراق 

جـرام " ٢,٤٩"ًقطعة داكنة اللـون تـزن صـافيا (حاز بقصد التعاطي على مادة مخدرة عبارة عن  -٢
 .ًفي غير األحوال الرخص بها قانونا على النحو الثابت باألوراق ) لمادة الحشيش

ـــــــــي عبــــــــــارة عــــــــــن مركــــــــــب  -٣ مســــــــــتقلب "حمــــــــــض التيتراهيــــــــــدروكنابينول (تعــــــــــاطى مــــــــــؤثر عقـل
ًفــي غيــر األحــوال الــرخص بهــا قانونــا علــى ) المــادة الفعالــة فــي الحشــيش" التيتراهـيـدروكنابينول

 .النحو الثابت باألوراق 

 قا هلذه القيود واألوصاف مت تقديم الطاعن ووف

 وباقي املتهمني للمحاكمة اجلزائية 
ووفـقـا لـهـذه القـيـود واألوصــاف أيضــا أصــدرت عداـلـة محكـمـة الدرـجـة األوـلـي حكـمـا بـبـراءة 

الطاعن وآخرين ممـا هـو مسـند إلـيهم النتفـاء وجـود أي دليـل مشـروع يمكـن االعتكـاز عليـه فـي 

 .القول بإدانتهم 

 ا تقدم وبرغم م
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 الوجه األول

حمكمة احلكم الطعني أخطأت يف تطبيق القانون حينما أدانت الطـاعن 

رغـم أن .. عن واقعة ختتلف وصفا وعقوبة عن تلك الواردة بأمر اإلحالـة 

القاعدة أنها مقيدة حبدود الواقعة التـي تـرد بورقـة التكليـف أو أمـر 

 .إلحالة ا

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١٣فقد نصت املادة 
أو ورـقـة التكلـيـف ال يـجـوز الحـكـم عـلـي الـمـتهم عـلـي واقـعـة غـيـر الـتـي وردت ـبـأمر اإلحاـلـة  

 .بالحضور ، مما ال يجوز الحكم علي غير المتهم المقامة عليه الدعوى 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 

 33#�>33������.33/A332:د����w33�א/330.�א���33ود�אx�<�33��*�.335�C33\��ن�אv]ن�א��A:33�#�7א
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 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ١٨٣ الطعن رقم ٤/٦/٢٠٠٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ويف ذات املقام قررت حمكمة النقض بأن 
وز معاقبـة المـتهم عـن يجب علي المحكمة أن تلتزم بالوقـائع عـن حـدها العينـي ، فـال يجـ 

للواقعــة أســاس فــي ولــو كــان أو طلــب التكليــف بالحضــور واقعــة غيــر وارده وصــفا بــأمر اإلحالــة 
 .التحقيقات 

 )٣٧١ ص ٨٠ ق ٢٥ أحكام س ٧/٤/١٩٧٤نقض (
 )٥٣٥ ص ١٣٥ ق ١٣ أحكام س ١٢/٦/١٩٦٢نقض (

 ملا كان ذلك 
ـزعم ..  وأوردتهــا بــأمر اإلحالــة وكانــت الواقعــة التــي أســندتها النيابــة العامــة للطــاعن وآخــر  اـل

 .مادتين مخدرتين ومؤثرين عقليين علي التفصيل الوارد بأمر اإلحالة بأنهما حازا بقصد الترويج 
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 أما الواقعة التي أصدرت حمكمة احلكم الطعني 

 حكمها بإدانة الطاعن عنها فهي 

�.ZE:אز�*�د>�»�ZE�<A:אزא��:دא�*�7א���Dد� 

  مواد االتهام لتصبح كالتايل وهو ما استتبع تعديل

 ١/١���،�٦/١���،�٤٨/١���،�٥٦/١�،�٦٣�،�٦٥����$3/A�Tد�ن�א��3���3��"3�.��١٤*�7א��١٩٩٥�+�
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 ومن ثم يتجلى ظاهرا أن الواقعة 
قرة الـتــي ـقــدم الـطــاعن وأـخــر عـلــي أساســـها للمحاكـمــة وقضـــت محكـمــة أول درـجــة الـمــو 

تختلف تماما من حيث الوصـف ومـواد االتهـام عـن تلـك الواقعـة التـي أدانتهمـا .. ببراءتهما منها 

 .بها محكمة الحكم الطعين 

 وحيث كان من الواجب 
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 الوجه الثاني

كـمـة احلـكـم الطـعـني أخـطـأت يف تطبـيـق الـقـانون وخالفـتـه خمالـفـة حم

إيل مـا أجرتـه ) أو غريه من املتهمـني(جسيمة حينما مل تنبه الطاعن 

من تغيـري يف الوصـف القـانوني للواقعـة املسـندة هلـم ومل متـنح أي 

 .منهم أجال لتحضري دفاعه وفقا للوصف املعدل للواقعة 

  اإلجراءات اجلزائية علي أن  من قانون٢١٤نصت املادة فقد 
ولهـا تعـديل التهمـه المسندة للمـتهم ، للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة  

 .حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة 
ء وعلي المحكمة أن تنبه المـتهم إلـي هـذا التغييـر ، وأن تمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه بنـا
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 ....... علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 
لـمـا كــان األصــل أن المحكمــة غـيـر مقـيـده بالوصــف اـلـذي تســبغه النياـبـة العاـمـة عـلـي الواقعــة 
 كمــا وردت بــأمر اإلحالــة أو التكليــف بالحضــور وأن مــن واجبهــا أن تطبــق علــي الواقعــة المطروحــة
أمامها وصـفها الصـحيح ، ألن وصـف النيابـة العامـة لـيس نهائيـا بطبيعتـه ولـيس مـن شـأنه أن يمنـع 

إال أنه إذا تعدي األمر مجرد تعديل الوصف إلي تغيير التهمة ذاتها بتحوير المحكمة من تعديلـه ، 

دـيـدة كـيـان الواقـعـة المادـيـة الـتـي أقيـمـت بـهـا اـلـدعوى وبنيانـهـا الـقـانوني نتيـجـة إدخــال عناصــر ج

ـي أساســه  ـدعوى وســارت المرافعــة عـل ـك التــي أقيمــت بهــا اـل ـي تـل  فــإن هــذا التغييــر –تضــاف إـل

يقتضي من المحكمة معاودة تنبيه المتهم إلي هـذا التغييـر األخيـر وتمنحـه أجـال لتحضـير دفاعـه 

ـب ذلــك   أمــا وهــي لــم تفعــل فإنهــا تكــون قــد أخلــت بحــق الــدفاع ويكــون حكمهــا معيبــا –إذا طـل

 .ي اإلجراءات بالبطالن ف

 )١٢/١٠/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥٢٧١١الطعن رقم (
 )١/١١/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٩٤٩٧الطعن رقم (
 )١٢/٣/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٥٣٦٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ولـئن كـان مـن حقهـا أن تغيـر فـي حكمهـا الوصـف وكان الثابت أن محكمـة الحكـم الطعـين 

علـــي التهمـــة حســـبما تـــراه مـــن التحقيـــق أو وأن تجـــري تعـــديال لطـــاعن المســـندة لالقـــانوني للواقعـــة 
 .المرافعة 

 إال أن ذلك مشروط قانونا 
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 أما وأن الثابت من خالل مدونات احلكم الطعني 

 وحماضر جلسات احملاكمة 
 الموضوع قـد نبهـت الطـاعن أو مدافعـه أنهما قد جاءا خلوا من ثمة إشارة إلي أن محكمة
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إلي ما أجرته مـن تعـديل وتغييـر فـي الوصـف القـانوني للواقعـة المسـندة ) أو غيره من المتهمين(

 .للطاعن 

 وهي بذلك تكون قد حرمت الطاعن من إبداء دفاع جوهري 

 كان من شأنه تغيري وجه الرأي يف الدعوى برمتها 
أن .. ر الفنـيــة الرســـمية المرفـقــة ـبــأوراق االتـهــام اـلــراهن مـــن خـــالل التـقــاريـفــإذا ـكــان الثاـبــت  

بمــا يقطــع بانتفــاء قصــد التعــاطي لــدي أو المــؤثرات العقليــة الطــاعن ال يتعــاطى المــواد المخــدرة 

.. لـدي الطـاعن وكان الحكم الطعين ذاتـه أكـد علـي انتفـاء قصـد االتجـار أو التـرويج .. الطاعن 

 .؟؟مخدرة والمؤثرات العقلية المنسوب له حيازتهافلماذا إذن سيحوز الطاعن المواد ال

 ليس هذا فحسب 
تــم ضــبطها بمســكن التــي تخــص هــذا االتهــام أن المضــبوطات مــن األوراق بــل أن الثابــت  

ــاني وبغرـفــة نوـمــه  واعـتــرف بانتـفــاء صـــلة الطـــاعن بـهــذه وـقــد أقـــر ـبــذلك صـــراحة .. الـمــتهم الـث

 .المضبوطات تماما 

  التعاطي واالجتار والرتويجوهذا مع ثبوت انتفاء قصدي

 يؤكد مبا ال يدع جماال للشك انقطاع صلة الطاعن بتلك املضبوطات 

 التي مل حيرزها أو حيوزها أو له مثة قصد فيها 
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 الوجه الثالث

م جـواز أن يضـار احلكم الطعني خالف القاعدة األصولية التي تقرر بعد

 املسـتأنف يف االسـتئناف ...../ الطاعن بطعنه وذلك فيما خيص املتهم 

 حيث مت تشديد العقوبة بشـأنه مـن احلـبس ملـدة .....لسنة ..... رقم 

وهـذا بطـالن .. سنه واحدة إيل السجن ملدة عشر سنوات مع التغـريم 

لتمسـك من النظام العام شاب احلكم الطعني وجيوز للطاعن إبـداؤه وا

 .به 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٢١فقد نصت املادة .. بداية 
 تتحقـق بسـببه الغايـة أو إذا شابه عيب لميكون اإلجراء باطل إذا نص القانون علي بطالنه  

 من اإلجراء 

  من ذات القانون علي أن ٢٢٢كما نصت املادة 
ـقــانون المتعلـقــة بتشـــكيل المحكمـــة أو بواليتهـــا إذا كـــان اـلــبطالن راجعـــا لعـــدم مراعـــاة أحكـــام ال 

أو بغيـر ذلـك ممـا هـو للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا 

متعلق بالنظام العام جاز التمسك بـه فـي أيـه حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ، وتقضـي بـه المحكمـة 

 .ولو بغير طلب 

  علي أن ٢٢٣وكذا نصت املادة 
ال يجـوز أن يتمسـك بـالبطالن إال عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العـام فيما  

 .من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه 

  قررت بأن ٢٢٥واملادة 
وذلك فيما عـدا الحـاالت يزول البطالن إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضـمنا ،  

 .م التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العا

 ملا كان ذلك 
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  من قانون اإلجراءات اجلزائية أنها نصت علي أن ٢٤١ذلك أن الثابت أن املادة 
االستئناف مرفوعا من النيابة العامـة ، فللمحكمـة أن تؤيـد الحكـم المسـتأنف أو تلغيـه إذا كان 
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أو تعدلـــه ســـواء ضـــد المـــتهم أو لمصـــلحته ، علـــي أنـــه ال يجـــوز إلغـــاء الحكـــم الصـــادر بـــالبراءة إال 
 .باإلجماع 

م إال أن تؤيـد الحكـأما إذا كان االستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة 
ويتبع في األحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمـة لمصلحة رافع االستئناف أو تلغيه أو تعدله 

 .االستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة 

 ملا كان ذلك 
..  ...../ أدان المـــتهم الخـــامس وكـــان الثابـــت أن حكـــم محكمـــة الدرجـــة األولـــي كـــان قـــد  

باالســتئناف رـقـم  اـلـذي حــدا ـبـه نحــو الطعــن عـلـي ذـلـك القضــاء األمــر.. ـبـالحبس لـمـدة ـعـام واحــد 

  ......لسنة ..... 

 كما أن الثابت أيضا 
أن النياـبــة العامـــة قـــد طعـنــت عـلــي أحكـــام الـبــراءة الصـــادرة للطـــاعن وآخـــرين وذـلــك بموجـــب  

 ......لسنة ..... االستئناف رقم 

 وهذا يؤكد أن حمكمة احلكم الطعني 
وأن توضـح فـي .. في كـال منهمـا علـي حـده بما يجب عليها الفصل أمام استئنافين كانت  

وهو ما لـم تفعلـه محكمـة .. حكمها إذا ما اتجهت نحو التشديد أن ذلك بناء علي استئناف النيابة 
 :الحكم الطعين حيث أصدرت حكمها الطعين الذي جري منطوقه كالتالي 

 :حكمت احملكمة 
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 وهذا املنطوق بهذه الكيفية 
 المـقـام .....لســنة ..... رـقـم ـيـدل عـلـي أن محكمــة الحكــم الطعــين ـقـد قضــت ـفـي االســتئناف  

 ليس لها إال أن تؤيـد الحكـم حيث أنها في هذا االستئناف.. من المتهم الخامس بالمخالفة للقانون 

 أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع االستئناف 

 أما وأن املنطوق املذكور 
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 األمر الذي يؤكد 
 منـه مـا إذا كـان التشـديد فـي العقـاب كـان بنـاءا أن الحكم الطعين علي هذه الكيفية ال يتضح 

ٕلمـا شـابه مـن غمـوض وابهـام يعجـز .. علي استئناف المتهم الخامس أم بنـاء علـي اسـتئناف النيابـة 
 .محكمة التمييز الموقرة عن إعمال رقابتها وبيان عما إذا كان تطبيق القانون تم صحيحا من عدمه

  وهو عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا
مــن المقــرر أنــه ال يجــوز أن يضــار الطــاعن بطعنــه إذ أنــه إذا كــان االســتئناف مرفوعــا مــن  

غير النيابة العامة تعين علي المحكمة مراعاة الخصم المستأنف بعدم اإلسـاءة إلـي مركـزه المكتسـب 
ليـة من الحكـم المسـتأنف والمقصـود باإلسـاءة إلـي مركـز المـتهم تشـديد العقوبـة أو الحكـم بعقوبـة تكمي

أو تدبير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعـون فيـه قـد أضـاف تـدبير اإلبعـاد رغـم أن المسـتأنف هـو 
المتهمين وحدهما فإنه يكون قد أضر بهما وال يغير من ذلك تخفيض مدة الحـبس المقضـي بهـا فـإن 

 المقضـي ٕالحكم المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه والغـاء عقوبـة اإلبعـاد
 .بها 

 ) جزاء٢٠٠٢ لسنة ٤ الطعن رقم ٢/٢/٢٠٠٢محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ومن مجلة ما تقدم 
يتجلى ظاهرا أن الحكم الطعين قد شـابه عيـب الخطـأ فـي تطبيـق القـانون ومخالفتـه مخالفـات  

 .جسيمة وعلي أكثر من وجه بما يستوجب تصدي محكمة التمييز له بالنقض واإللغاء 
�:�:� ��א�!�)�א�
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  أن الشارع يوجب فمن املقرر
 مــن ـقـانون اإلجــراءات الجزائـيـة أن يشــتمل كــل حكــم باإلداـنـة عـلـي األســباب ٢١٦ـفـي المــادة  
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ـد ـبـه الـقـانون هــو تحدـيـد األســانيد ٕالـتـي بـنـي عليهــا واال كــان بــاطال ، والمــراد  بالتســبيب اـلـذي يعـت

حقـق التسـبيب والحجج التـي ابتنـي عليهـا الحكـم والمنتجـة لـه مـن حيـث الواقـع والقـانون ولكـي ي

الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصـل بحيـث يتيسـر الوقـوف علـي مقومـات مـا قضـي 

 ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملـه فـال يحقـق الغـرض الـذي به
قصده الشارع من وجوب تسبيب األحكام فال يمكن محكمة التمييز من مراقبة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٤٧٣ الطعن رقم ٣١/١٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وحيث أنه بتطبيق ذلك 
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 الوجه األول

جمهلـة احلكم الطعني شابه الغموض واإلبهام حينما قرر بعبارة عامة 

بأنه يشاطر النيابة العامـة يف اطمئنانهـا للتحريـات الداعمـة إلصـدار 

اإلذن دون بيان مثة سبب أو سـند هلـذا االطمئنـان املزعـوم متجـاهال 

كافة العيوب اجلوهريـة التـي شـابت تلـك التحريـات مبـا يؤكـد عـدم 

 وجودها وعدم إجرائها يف األصل 

  حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أنه
ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصـرها المختلفـة إال  

ـه قائمــا فــي أوراق أنــه شــرط ذلــك أن يكــون استخالصــها ســائغا  وأن يكــون دليلهــا فيمــا انتهــي إلـي

وليس لها أن تقيم ألن األصل أن تبني المحكمة حكمها علي الوقائع الثابتة في الـدعوى الدعوى ، 

وأن يكـون الـدليل  ومـن الـالزم فـي أصـول االسـتدالل ئها علي أمور ال سند لها من التحقيقاتقضا

الـذي ـيـدلي بـه الحـكـم مؤديـا إـلـي ـمـا رتبـه ـمـن نتـائج ـمـن غـيـر تعسـف ـفـي اإلثبـات وال تـنـافر ـمـع 
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 .العقل والمنطق 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
لم يحـط بوقـائع الـدعوى وأدلتهـا وظروفهـا عـن بصـر وبصـيرة إذا كان الحكم المطعون فيـه  

ولـم يعـرض ألدلـة الثبـوت فـي الـدعوى واجتزأ أقوال الشهود وأدلة اإلثبات بما أفرغها من مضـمونها 

 .ويدلي برأيه فيها فإنه يكون معيب بالقصور في التسبيب 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٩٢طعن رقم  ال٢٦/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
الســــــيد     بطلــــــب محــــــرر بمعرفــــــة قــــــد اســــــتهلت وكــــــان الثابــــــت أن أوراق االتهــــــام الــــــراهن  

 :زعم من خالله بأنه .. مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات ..  ...../اللواء

بتعـاطي المـواد وآخـر تفيد قيام الطـاعن " موثوقة المصدر" قد وردت إلي اإلدارة معلومات "  

 علـي حـد –تبـين وأنه بعد البحث والتحـري ويحوزان علي كمية منهـا ، المخدرة والمؤثرات العقلية ، 
 !!!!!" .صحة تلك المعلومات  –زعمه 

 هذا وباستقراء هذا الطلب 
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 ليس هذا فحسب 
 وهم من رجال الشرطة الذين تم تكليفهم مع كافة شهود اإلثبات بل أنه بإجراء التحقيقات 
يتضح وبجالء تام أنهم جميعا أقروا بعبـارات ال لـبس فيهـا وال .. بالقبض علي المتهمين وتفتيشهم 

غموض بأن أيـا مـنهم لـم يجـر ثمـة تحريـات حـول الواقعـة ولـم يجـر ثمـة بحـث عـن مـدي صـحة 

بــأن حيــث أقــروا صــراحة .. المعلومــات المزعــوم ورودهــا إلــي اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات 

 .حصر في تكليفهم بالقبض علي المتهمين وتفتيشهم فقط دورهم ين
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 وهنا ترد إيل الذهن أسئلة ليس هلا إجابة باألوراق 

 وبالطلب املذكور وهي 
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  جميبا أو إجابة باألوراق من الواضح اجللي أن تلك األسئلة وغريها لن جتد

 ومع ذلك اختذت النيابة العامة من ذلك الطلب وما سطر فيه 

 بشكل غامض ومبهم سندا إلصدار اإلذن الباطل بطالن مطلق 
 –بالقبض علي الطاعن وآخر وتفتيشهما وزعمت النيابة العامة بأنها تطمـئن لتلـك التحريـات 

لتــزعم بأنهــا تشــاطر النيابــة العامــة م الطعــين وتــأتي محكمــة الحكــ –الغيــر موجــودة فــي األصــل 

 ) .الغير موجودة(اطمئنانها إلي تلك التحريات 

 وتتخذ من هذا القول املبهم والغامض وا¶هل 

 سندا لرفض الدفع ببطالن اإلذن الصادر عن النيابة العامة 

 لعدم إبتنائه علي حتريات جدية 
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 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
أرادت بتلك العبارة العامة المجهلة التي يعيبها الغموض واإلبهـام أن تصـحح بطـالن شـاب 

ـة العامــة .. كافــة إجــراءات هــذا االتهــام  ـه مــن مشــاطرة النياـب ـة لمــا زعمـت ـان أســباب جلـي دون بـي

ـاألوراق  ـك التحرـيـات الـتـي ليســت لهــا وجــود ـب  وهــو األمــر اـلـذي يعـيـب قضــاءها ..اطمئنانهــا لتـل

 .ٕبما يستوجب نقضه والغائه .. بالقصور المبطل في التسبيب 

 الوجه الثاني

احلكم الطعني قصر قصورا مؤسفا يف الرد علي الدفع اجلـوهري املبـدي 

من الطاعن ببطالن القبض عليه وتفتيشه البتناؤه علي إذن باطل غـري 

يسلس إيل بطالن كافـة اإلجـراءات وهو ما .. قائم علي مثة دالئل كافية 

 . التي تبطل ببطالنها كافة األدلة املستمدة منها 

 فمن املستقر عليه يف قضاء النقض والتمييز أن 
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 )٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨ الطعن رقم ٤/٢/٢٠٠٨تمييز دبي بتاريخ (
 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ س ٢٣/١٢/١٩٨١محكمة النقض (

 كما قضيت حمكمة التمييز بأن 
أن يشــتمل الحكــم علــي  مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة ٢١٦الشــارع قــد أوجــب فــي المــادة 

المبـنــي عليهـــا ســـانيد والحجـــج تحرـيــر اإل، والمـــراد بالتســـبيب المعتـبــر األســـباب الـتــي بـنــي عليـهــا 
ولـكـي يحـقـق الـغـرض مـنـه يـجـب أن يـكـون ـفـي والمنتجــة ـلـه مــن حـيـث الواـقـع أو مــن حـيـث الـقـانون 

بـيـان جـلـي مفصــل بحـيـث يســتطاع الوـقـوف عـلـي مســوغات ـمـا قضــي ـبـه أـمـا تحرـيـر الحـكـم ـفـي 

 وال عبارات عامة أو مجملة فال يحقق الغرض الذي قصده الشـارع مـن إسـتيجاب تسـبيب األحكـام

كمـا صـار إثباتهـا فـي الحكـم يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة 
 .وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٤٧ الطعن رقم ١٥/٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 الدليل األول
 مـــدير اإلدارة العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات قـــد – ...../ أن الطلـــب المقـــدم مـــن الســـيد اللـــواء  

 وهي أنه .. مضة ومجهلة تضمن عبارة غا


	���א����	�������و�د�����	�

 وما هي بواعث الثقة فيه ، وهل تم التأكد عما إذا كان .. فما هو ذلك المصدر المزعوم  
 !.هناك خالفات أو ضغائن بين ذلك المصدر المزعوم بين أي من المتهمين السبعة ؟

 وهل 
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 ومن ثم 
يتجـلـى ظــاهرا أن تجهـيـل مصــدر المعلومــات المزعومــة يؤكــد أن هـنـاك أمــر غامضــا ـلـم ـيـرد  

 هذا المصدر علـي عالقـة سـابقة بـأي مـن المتهمـين أما أن يكونمحرر المحضر الكشف عنه وهو 
 هنـاك مصـدر فـي األصـل ٕوامـا أنـه ال يكـون.. يريد التنكيل به والزج به في دائرة االتهام بـال سـند و

ومـن ثـم ال يجــوز التعويـل عليـهـا .. وتكـون هـذه المعلوـمـات المزعومـة مـن عـنـديات محـرر المحضــر 
 .في إصدار اإلذن 

 الدليل الثاني  
ـلــك أـنــه ـفــي الوـقــت اـلــذي أورد فـيــه ذ.. وهـــذا اـلــدليل يؤـكــد مـــا جـــاء باـلــدليل األول ويعضـــده  

يتعاطيـان ) الطـاعن وآخـر(أفاد بأن المتهمـان األول والثـاني ) المجهول(محرر المحضر أن مصدره 

 .المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

 



 ١٥٠

 ثم تأتي األوراق والتقارير الفنية 

مؤكــده علــي أـنــه بفحــص عينــة ـبــول كــال مــن المتهـمــين  
جـاءت خاليـة تمامـا مـن أنهمـا ) رالطـاعن وآخـ(األول والثاني 

 !!.يتعاطيان أي مواد مخدرة أو ثمة مؤثرات عقلية 
 وهذا يؤكد 

ــزه عـــن مـــا ســـبق وقررنـــا فـــي اـلــدليل األول مـــن أن مصـــدر المعلومـــات المزعومـــة   ــر مـن غـي

 . كما سطر محرر المحضر "موثوق به " وال يمكن بحال وصفه بأنه  .. البهتان والتضليل

 الدليل الثالث 
مـن بيـان ماهيـة .. والتـي جـاءت بعبـارات غامضـة ومجهلـة  .. خلت المعلومات المزعومة 

أو أو المــؤثرات العقليــة التــي تــم الــزعم بــأن الطــاعن وآخــر يتعاطيانهــا أو يحوزانهــا المــواد المخــدرة 

بل جاءت المعلومات جزافية قائمه علـي التخمـين ولـيس ..  الذي يحتفظان فيه بهذه المـواد المكان

 . اليقين حتى يمكن االطمئنان إليها علي

 الدليل الرابع  
ومع ثبـوت بهتـان مـا جـاء بهـذه المعلومـات المزعومـة مـن أن غـرض الطـاعن وآخـر .. هذا  

وذـلـك لثـبـوت أنهمــا ال يتعاطـيـان أي مــن (مــن حـيـازة المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليــة هــو التعــاطي 
 هـذه المـواد من الغرض الذي من أجله يحوز المتهمـانفقد خلت هذا المعلومات الواهية ) .. ذلك 

 ).بفرض صحة ذلك(المخدرة أو المؤثرات العقلية 

 الدليل اخلامس 
تـدل وبوضـوح فـإن العبـارات المسـطر بهـا طلـب اإلذن ذاتهـا  .. واألكثر من جماع ما تقدم 

 .أن السيد اللواء الذي حررها غير واثق بما جاء بها 

 لذلك 
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 وحيث أن السبب الرئيسي لطلب اإلذن .. هذا 
ومـع ذلـك يثبـت أن محـرر الزعم بأن الطاعن وآخر يتعاطيان المخـدرات والمـؤثرات العقليـة  

األمـر الـذي يقطـع بعـدم صـحة هـذه المعلومـات وأنـه لـم يـتم  .. ال يثق في ذلـكالطلب ذاته يتشكك و
 .إجراء أي تحري أو بحث 

 السيما 

 وقد ثبت أن الطاعن ال يتعاطى المخدرات أو المؤثرات  
 !!.العقلية

 الدليل السادس
بعـد البحـث والتحـري " قد أورد أنه .. بل أن السيد محرر المحضر  .. ليس هذا كل شيء 

 .ين صحة تلك المعلومات تب

 وهذا علي الرغم من ثبوت 
وهو ما يؤكد وبحق أنه لـم يـتم ثمـة .. عدم صحة جماع ما سطر ووصف بأنه معلومات  

 .إجراء بحث أو تحري في الحقيقة 

 الدليل السابع  
قـــد تعمـــد إخفـــاء وتجهيـــل اســـم .. أن الســـيد محـــرر المحضـــر .. وأضـــف إلـــي مـــا تقـــدم  

 .لبحث والتحري عن مدي مصداقية هذه المعلومات الشخص الذي قام با

 حىت ال تتكشف احلقيقة 
لدي عدالة محكمة الموضوع التي حتمـا كانـت ستسـتدعي هـذا الشـخص وتسـتجوبه وتتفـرس  

وهنـا كانـت سـتتيقن مـن ..  في وجهة لتتأكد من أنه أجري بالفعـل تحريـات علـي الطبيعـة مـن عدمـه 
 .زعم بالمحضر أنف الذكر عدم إجراء أي تحريات أو بحث كما 

 ويف هذا املقام فال يعقل 
ـواء القــول بــأن    هــو الــذي قــام بــإجراء مــدير اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات/ الســيد الـل

ولعل خير دليل علـي ذلـك  .. ٕواال كان قد أفصح عن ذلك صراحةالبحث والتحري بنفسه وبشخصه 
صــه إلجــراء القــبض والتفتــيش بــل جــاء طلبــه لــم يطلــب اإلذن لنفســه ولشخأن الســيد اللــواء .. 

وهــو مــا يؤكــد أنــه ال يقــوم بــالتحري أو البحــث أو القــبض بنفســه بــل " لمجموعــة مــن أفــراد اإلدارة "
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كما لم تقـم النيابـة باسـتدعائه وسـؤاله بوصـفه القـائم .. يكلف الضباط المرءوسين له بهذه اإلجراءات 
 . تحريات أصال بالتحريات المزعومة وهو ما يقطع بعدم وجود

 الدليل الثامن  
قـد خلـت تمامـا مـن المصـدر الـذي أن كافة المعلومات المزعوم بأنهـا موثـوق فـي مصـدرها  

عـلـي ـفـرض صــحة  (يحصــل مـنـه الـطـاعن والـمـتهم الـثـاني عـلـي الـمـواد المـخـدرة والـمـؤثرات العقلـيـة
 ) .ذلك

 الدليل التاسع  
.. بحــث حــول المعلومــات المســطرة فـيـه ولعــل خـلـو المحضــر المزعــوم مــن إجــراء تحرـيـات و 

وعدم إجرائهـا  ما يؤكد عدم جدية هذه التحريات بـل من ثمة ذكر للمتهمين من الثالث حتى األخير

حـيــث أن هـــؤالء المتهـمــين ـتــم اكتشـــافهم بعـــد إجـــراء الـقــبض عـلــي المتهـمــين األول والـثــاني  .. تماـمــا
تحريــات أو تــوافر دالئــل جديــة بــذلك وهــو أمــر يؤكــد عــدم إجــراء أي ) الطــاعن والمــتهم الثــاني(

 .المحضر علي ارتكاب أي من المتهمين األول والثاني لجريمة 

 الدليل العاشر 
 الـذي تـم الـزعم بأنـه عـن ذلـك الشـخص المجهـوللم تـأتي المعلومـات المزعومـة بثمـة ذكـر  

 ).الطاعن وآخر(استلم المبالغ من المتهمين األول والثاني 

 الدليل احلادي عشر  
مـع شـخص  – بفرض صحة ذلـك –لم يرد بتلك المعلومات أي إشارة إلي تعامل المتهمان  

محبوس في قضـية مخـدرات رغـم كونـه مـن المفتـرض تحـت قبضـة الشـرطة مـن اليسـير التوصـل 

ٕتحرـيـات واـجـراءات بـحـث ورغــم ذـلـك كـلـه يـقـرر محــرر المحضــر ـبـأن هـنـاك  .. آلي معلوـمـة بشــأنه
 !!.أجريت ؟

 ر الدليل الثاني عش
.. ومــا يؤكــد عــدم صــحة جمــاع مــا جــاء بالمحضــر المرفــوع للنيابــة للحصــول عـلــي اإلذن  

.. إقرار المتهم الثاني صراحة وباعتراف صريح بأن الطاعن منبـت الصـلة بالواقعـة والمضـبوطات 

وذلـك كلـه .. وال علـم وال صـلة للطـاعن بهـا .. وأن تلك المضبوطات عائدة للمـتهم الثـاني وحـده 

 .تم الزعم به في طلب اإلذن يدحض ما 
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 ملا كان ذلك 
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 الوجه الثالث

ففي الوقت الـذي قـرر فيـه بأنـه  –احلكم الطعني قد تناقض مع نفسه 

يطمئن للتحريات التي زعمت بأن حيازة الطاعن وأخر للمواد املخـدرة 

واملؤثرات العقلية كان بقصد التعاطي ، يعود ليقرر بأن حيازة سـالفي 

فكيـف يكـون قـد اطمـئن  !! الذكر هلذه املواد املخـدرة بـدون أي قصـد

 !!!.  للتحريات ؟

 بادئ ذي بدء 

 إن الثابت يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة بأن ف
بحيث ينفي بعضـها مـا المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي بين أسبابه  

دليل منهـارا والذي من شأنه أن يجعل الأثبته البعض األخر وال يعرف أي األمرين قصدته المحكمة 
  .متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 ) جزاء٢٠٠٠ لسنة ١٢٦ ، ٢٠٠٠ لسنة ١١١ الطعن ٨/٧/٢٠٠٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
ـين أســبابه بحـيـث ينـفـي   ـع ـب ـه هــو اـلـذي يـق ـذي يعـيـب الحـكـم ويبطـل لمــا كــان التـنـاقض اـل

ا ما أثبته األخر وال يعرف أي األمـرين قصـدته المحكمـة والـذي مـن شـأنه أن يجعـل الـدليل بعضه

 .متهادما متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 



 ١٥٤

 ملا كان ذلك 
ء ـتـام يتضــح وبجــال.. وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة أنـفـة اـلـذكر عـلـي مــدونات الحكــم الطـعـين  

 .بحيث اسقط بعضها ما أثبته البعض األخر.. أنه قد وقع في أسبابه تناقضا 

 ففي الوقت الذي أشارت فيه حمكمة احلكم الطعني 

 أنها تشاطر النيابة العامة اطمئنانها إيل التحريات 
بـأن قصـد الطـاعن وأخـر مـن حيـازة المـواد المخـدرة والمـؤثرات تلك التحريات التـي زعمـت  

ركيــزة لــرفض الــدفع ومــن ثــم اتخــذت مــن هــذا االطمئنــان المبتــور ســنده .. هــي التعــاطي العقليــة 

وركيزة أيضـا للـزعم بثبـوت ببطالن كافة إجراءات االتهام الراهن وبطالن أي دليل قد يستمد منهـا ، 

 .االتهام في حق الطاعن وغيرة من المتهمين 

 ويف مقام أخر .. ومع ذلك 
للمـواد ) بفـرض صـحة ذلـك(تـزعم بـأن حيـازة الطـاعن وآخـر تعود محكمة الحكـم الطعـين ل 

وقصــد ) المزعــوم بالتحرـيـات(ونـفـت تماـمـا عنهـمـا قصــد التـعـاطي .. المـخـدرة منزـهـة ـعـن أي قصــد 
 ) .المزعوم بأمر اإلحالة(الترويج 

 وهنا يتجلى التناقض بني أسباب احلكم يف أبهي صورة 
 تطـمـئن للتحرـيـات الـتـي زعمــت أن قصــد بأنهــاأن ـتـزعم ـتـارة لمحكمــة الحـكـم الطعــين فكـيـف  

ثـم تـأتي لتقـرر بـأن تلـك الحيـازة المزعومـة .. الطاعن وأخر من حيازة المواد المخدرة هو التعاطي 

وهو األمر الذي يجعـل نفـي الحكـم الطعـين قصـد التعـاطي عـن الطـاعن !!! منزهة عن المقاصد ؟

ت وأن محكمـة الحكـم الطعـين تشـاطر مسقطا للزعم بأن هناك تحريات قـد أجريـ.. والمتهم الثاني 

 .النيابة العامة في اطمئنانها 

 نتج عن هذا التناقض 
 هل هي مطمئنة .. أي األمرين قصدته محكمة الحكم الطعين انه بات من غير المعروف  

 .للتحريات التي قررت بوجود قصد التعاطي لدي الطاعن والمتهم الثاني 

 أم أنها 
بفـرض (د للطـاعن والمـتهم الثـاني مـن حيـازة المـواد المخـدرة مطمئنة إلي انتفـاء أي قصـ 

 ) .صحة هذه الحيازة المزعومة
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 وهو األمر الذي يسقط كال األمرين 
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 الوجه الرابع

حمكمة احلكم الطعني عجـزت عـن تعليـل أو إجيـاد سـبب يـربر وجـود 

ــة مبحـضــر الـضــبط  ــوهري يف أوزان املـضــبوطات املثبـت اـخــتالف ـج

واملعروـضـة عـلـي النياـبـة العاـمـة ـعـن تـلـك الـتـي أرـسـلت إيل املعـمـل 

ومع ذلـك رفضـت الـدفع بانتقـاء صـلة .. . صها اجلنائي والتي مت فح

الطاعن بهذه املضبوطات احملرر عنها تقريـر املعمـل اجلنـائي وأن مثـة 

ـا  ـح فيـه ـب واـض ـل يف .. تالـع ـور املبـط ـم بالقـص ـب احلـك ـا يعـي ـو ـم وـه

 .التسبيب 

 أن املتواتر عليه يف قضاء التمييز أن حيث 
 اإلجــراءات الجزائيــة أن كــل حـكــم  مــن قــانون٢١٦حيــث أن القــانون قــد أوجــب فــي المــادة  

باإلدانـــة يجـــب أن يشـــتمل علـــي بيـــان الواقعـــة المســـتوجبة للعقوبـــة بيانـــا تتحقـــق بـــه أركـــان الجريمـــة 
وأن واألدلة التي استخلصـت منهـا المحكمـة ثبـوت وقوعهـا مـن المـتهم والظروف التي وقعت فيهـا 

ٕواال ه استداللها بها وسالمة مأخـذها تلتزم بإيراد األدلة التي استخلصت منها اإلدانة حتى يتضح وج

 مـن قـانون اإلجـراءات ٢١٦والمقصـود مـن عبـارة بيـان الواقعـة الـواردة فـي المـادة كان الحكـم قاصـرا 
هو أن يثبت قاضي الموضـوع فـي حكمـه كـل األفعـال والمقاصـد التـي تتكـون منهـا أركـان الجزائية 

سواء من حيـث الواقـع أو دانة والمنتجة له الجريمة بتحديد األسانيد والحجج المبني عليها حكم اإل
القــانون ولكــي يحقــق الغــرض يجــب أن يكــون فــي بيــان مفصــل جلــي بحيــث يســتطاع الوقــوف علــي 
مسوغات ما قضي به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه فـي صـورة مجملـة مجهلـة 

حكمـة التمييـز مـن مراقبـة صـحة فال يتحقـق بـه مـراد المشـرع مـن إيجـاب تسـبيب األحكـام وال يمكـن م
كمـا أنـه ينبغـي أال يكـون الحكـم مشـوبا تطبيق القانون علي الواقعـة كمـا صـار إثباتهـا فـي الحكـم ، 

بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مـدي صـحة الحكـم مـن فسـادة فـي التطبيـق القـانوني علـي 

فهــا أو بصــدد اـلـرد عـلـي أوجــه وهــو يكــون كــذلك ببـيـان ـتـوافر أركــان الجريمــة أو ظروواقـعـة اـلـدعوى 
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 أو بــالتطبيق القــانوني ويعجــز بالتــالي محكمــة التمييــز عــن الــدفاع أو كانــت متصــلة بواقعــة الــدعوى
 .إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٤٤٨ الطعن رقم ٢٨/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
ـــاك اخــــتالف جــــوهري بــــين لموضــــوع وكــــان الطــــاعن قــــد تمســــك لــــدي محكمــــة ا  بــــأن هـن

بزعم أنهـا ضـبطت لـدي (والتي تم عرضها علي النيابة العامة المضبوطات المثبتة بمحضر الضبط 
 ) .المتهم الثاني بمسكنه وبغرفة نومه

 عن تلك املضبوطات 

الـتــــي ـتــــم إرســـــالها إـلــــي المعـمــــل الجـنــــائي والـتــــي صـــــار  
 .مخدرة فحصها وتمحيصها واالنتهاء إلي أنها مواد 

 الذي يتضح جليا من خالل اجلدول التايل وهو األمر 
رقم 

 الحرز

ما تم فحصه بالمختبر الجنائي وأثبتته النيابة  ما أثبته القائم بالضبط 

 في أمر اإلحالة 

قالب مستطيل عليه كلمة  ١
)tepung( 

مغلـــــــــــــف بالســـــــــــــتيكي مـــــــــــــدون عليـــــــــــــه عبـــــــــــــارة 
"KUHGUNTING" بداخله لفافـة بالسـتيكية 

كتلـــة مســـتطيلة الشـــكل " ٢"بـــداخلها عـــدد شـــفافة 
داكنة اللون ملفوفتان بورق سوليفان أصفر اللـون 

 "٢٠١٢زر"طبع علي كل منهما عالمة 
 ) ٢٢٥ -( بفــارق كيلــو جــرام  "١"وزن الحــرز  جرام) ١٢٢٥،٢( وزن الحرز  

 )ًربع كيلو تقريبا ( جرام 

يلة الشــكل داكنــة اللــون ملفوفتــان كتلــة مســتط" ٢" قالبين مستطيلين لمادة داكنة اللون  ٢
بورق سوليفان أصفر اللون طبع علـى كـل منهمـا 

 "بوستان سمرقند"عالمة 
 ) ٢٩٧ -(كيلــــو جــــرام بفــــارق  "١"وزن الحــــرز  جرام ) ١٢٩٧،٨(وزن الحرز  

 )ًما يزيد على الربع كيلو تقريبا ( جرام 



 ١٥٧

لــون ملفوفتــان كتلــة مســتطيلة الشــكل داكنــة ال" ٢" قالبين مستطيلين الشكل ٣
بورق سوليفان أصفر اللون طبع علـى كـل منهمـا 

 "بوستان سمرقند"عالمة 
بفــــــــــارق         كيلــــــــــو جــــــــــرام  ) ١،١( وزن الحــــــــــرز  جرام) ١٢٩٨،٥(وزن الحرز  

  جرام ) ١٩٨،٥ -( 

ـكـيس شــفاف الـلـون وبداخـلـه ـمـادة  ٤

لـهــــــا المظـهــــــر الممـيــــــز لمـخــــــدر 

جـرام ) ٦١(الكريستال تـزن حـوالي 

 .تقريبا 

كيس بالستيكي شفاف بداخلـه كـيس بالسـتيكي 

شـــفاف آـخــر يحـتــوي عـلــى ـمــادة بلورـيــة ـتــزن 

ـــامين " ٤٨,٢٧"ًإجمالـيـــا  جــــرام لـمـــادة ميثامفيـت

 .)  جرام تقريبا١٣بفارق (

ـكــــيس بالســـــتيكي شـــــفاف الـلــــون  ٥

وبداخـلـه ـمـادة لـهـا المظـهـر الممـيـز 

لمخـــــدر األفيـــــون  تـــــزن ـحـــــوالي 

  .جرام تقريبا) ٧٢٦ر٢(

لشـكل داكنـة اللـون بـداخل طبقـات كتلة كروية ا

ـمــــن لفاـفــــات بالـســــتيكية ولفاـفــــات ـمــــن ورق 

كيلـو جـرام تحتـوي " ٠,٦"ًالكرتون تزن إجماليا 

  ) جرام تقريبا١٢٦بفارق (على مادة األفيون 

 وهذا االختالف الشديد 

قد تـم بـاالحراز أو أن تلـك عبث وتالعب يقطع بأن ثمة  
ائي ال تخــص القضــية األحــراز الـتـي أرســلت إـلـي المعـمـل الجـنـ

وفـــــي كـــــل األحـــــوال تنقطـــــع صـــــلة .. محـــــل االتهـــــام الماثـــــل 
الطــاعن وبــاقي المتهمــين بهــذه األحــراز المتالعــب بهــا ويثــار 

 .الشك حول نسبتها لهذه القضية تماما 
 وإزاء وضوح االختالف املشار إليه 
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 هذا ورغم عدم إنكار حمكمة احلكم الطعني 
 يابة العامة إلي لهذا االختالف المؤكد علي حدوث تالعب في األحراز حال إرسالها من الن 

.. إال أنـهـا عجـزت عــن تبريـر هــذا االخـتالف أو أن ـتـورد لـه ســبب يبـرر وجــوده .. المعمـل الجنـائي 
وهـي أنهـا .. واعتصمت بقالـة واهيـة وغامضـة ومبهمـة ال سـند لهـا فـي الواقـع أو األوراق أو القـانون 

هـا ضـبطت لـدي المـتهم تطمئن إلـي أن المضـبوطات التـي تـم إثباتهـا بمحضـر الضـبط وتـم الـزعم بأن
 .هي ذاتها التي أرسلت إلي المعمل الجنائي .. الثاني بمسكنه 

 فمن أين جاءت بهذه االطمئنان

 !وما هي األسباب التي ساقتها تدليال علي وجوده ؟
ليس بمدونات الحكم الطعين ثمة تسـبيب جلـي ومفصـل يوضـح أسـباب اطمئنـان محكمـة  

لمضـبوطات المرسـلة إلـي المعمـل الجنـائي بالطـاعن وغيـره ٕالحكم الطعين واصرارها علي إلصـاق ا

وهـو األمـر اـلـذي يقطـع وبـحـق .. مـن المتهمـين رـغـم ثبـوت انتفـاء ـهـذه الصـلة تمامـا وانقطاعـهـا 

 .ٕبقصور هذا القضاء في تسبيبه بما يستوجب نقضه والغائه 

 الوجه اخلامس

اـثـل قصـور عـاب احلـكـم الطعـني يف اإلـملـام بصـحيح واقـعـات االتهـام امل

واألدلة القاطعة علي أن اعرتاف الطاعن كان وليد إكراه مادي بالتعدي 

وعدم االحاطـة باحلقـائق التـي سـاقها .. بالضرب واملنع من شرب املاء 

املدافع عن الطاعن يف إثبات اإلكراه الذي يهدر مثـة دليـل قـد يسـتمد 

 .من ذلك االعرتاف الباطل 

 وباستقراء .. بداية 
أنه قد أشار إلي دفـع الطـاعن بـبطالن االعتـراف لطعين يتضح وبجالء تام مدونات الحكم ا 

ولكـن سـرعان مـا التفـت الحكـم الطعـين عـن هـذا .. المنسوب إليه لكونه وليـد إكـراه مـادي ومعنـوي 

 : الدفع بقالة 

أن األوراق ـقـد خـلـت مــن أي دلـيـل عـلـي أـنـه ـقـد 

ــره  ــق اإلكـــراه وال يعـــدو مـــا يثـي ــه بطرـي ــزع مـن انـت

 . قول مرسال عاريا من دليله الدفاع إال
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 وهذه العبارة تؤكد وحبق 
قصــور محكمــة الحكــم الطعــين ـفـي اإللمــام بواقعــات االتهــام الماـثـل ومالبســاته ومــا هــو مطــر  
وكذا فإن هذه العبـارة تؤكـد بـأن محكمـة الحكـم الطعـين لـم تطـالع أوراق الـدعوى وعلـي .. بأوراقه 

 الـمـدافع ـعـن الـطـاعن وـمـا هـو مـسـطر فيـهـا ـمـن أدـلـة األخـص منـهـا ـمـذكرات اـلـدفاع المقدـمـة مـن

ولم تعـن محكمـة .. تعددت علي بطالن ما نسب للطاعن من اعتراف وأنه تم انتزاعه منه باإلكراه 
الحكم الطعين ببحث هذه األدلة وتمحيصها رغم جوهريتها في إثبات انهيـار أي دليـل قـد يسـتمد مـن 

 .ذلك االعتراف 
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 الدليل األول 
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 يف حني أثبتت التقارير الرمسية الصادرة عن املعمل اجلنائي

 الثاني ال يتعاطيان المواد المخدرة أو أن الطاعن والمتهم 
المؤثرات العقلية وأن عينات بولهمـا خلـت مـن ثمـة إشـارة إلـي 

 ) .سلبية(التعاطي المنسوب لهما 
 وهذا دليل قاطع 

 علي أن ما ورد علي لسان الطاعن وسمي اعتراف ما كانت إال أقوال أمليت عليه إكراها  

ٕورغـم جوهريـة هـذا الـدليل وايضـاحه أمـام ..  والقـانون إللصاق االتهـام بـه بغيـر سـند مـن الواقـع
 .محكمة الحكم الطعين بشكل جازم وصريح إال أنها التفتت عنه تماما 

 الدليل الثاني 
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 وهذا أيضا دليل قاطع 
ن الــدليل كمــا زعــم علــي أن دفــع الطــاعن بــبطالن اعترافــه لــيس مجــرد قــول مرســل خــالي مــ 

 .الحكم الطعين 

 الدليل الثالث 
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 وما أن حترر املتهم الثاني أيضا من ذلك اإلكراه

العامـة وأقـر صـراحة بانتفـاء صـلة حتى مثـل أمـام النيابـة  
 .الطاعن بالمضبوطات وبالواقعة برمتها 

 الدليل الرابع 
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 وذلك أن الثابت 
 ة المتهم الثاني في مسكنه وفي أن المضبوطات المزعوم ضبطها تم العثور عليها بحوز 

 .واعترف هذا المتهم الثاني بذلك ولم ينكره .. غرفة نومه 

 ويف املقابل 
ـلــم يضـــبط ـمــع الطـــاعن بشخصـــه أو بمســـكنه أو بســـيارته أي مضـــبوطات حســـبما أـقــر ـبــذلك  

 .صراحة كافة شهود اإلثبات 

 فهنا يثور تساؤل هام 
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 لعل ما تقدم 
يؤكد وبحق أن االعتراف المزعوم صدوره عن الطـاعن لـم يكـن وليـد إرادة حـره وطواعيـة كمـا  

 .ٕكم الطعين وانما هو وليد إكراه مادي ومعنوي مورس عليه يزعم الح

 الدليل اخلامس 
أيضــا عـلـي عــدم مصــداقية الطــاعن حــال اإلدالء ـبـاألقوال الـتـي ســميت وـمـن األدـلـة القاطـعـة  
الســاعة " منطـقـة الـخـور" أـنـه ـقـرر بأـنـه والـمـتهم الـثـاني قاـمـا باـسـتالم المضــبوطات ـفـي .. اعترافـا 

 !!!.السابعة مساءا 

  يعود ليقرر ثم
 !.السابعة مساءا أيضا؟والمتهم الثاني بمسكن األخير في الساعة بأنه قد تم القبض عليه  

 وهذا التضارب 
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 الدليل السادس 
أن ..  للمضـبوطات لم يكن رفقة المتهم الثاني حال اسـتالم األخيـروتأكيدا علي أن الطاعن  

 .كرتونه أحداها كبيرة واألخرى صغيره) ٢(الطاعن قرر المضبوطات كانت موضوعه داخل عدد 

 )القائم بالتسليم(يف حني قرر املتهم الثالث 

 )القائم باالستالم(واملتهم الثاني 

 .أن المضبوطات كانت في كرتون وكيس بالستيكي  
عن ـفـي االســتالم وأنـه ـتـم إـمـالء عليـه تـلـك األـقـوال وهـو األـمـر اـلـذي يقطـع بـعـدم اشــتراك الطـا 

 .إكراها للزج به في براثن هذا االتهام 

 الدليل السابع 
ال تتـفـق ـمـع اـنـه أدـلـي بواقعــة .. وـتـدليال عـلـي تـهـاتر أـقـوال الطــاعن والـتـي تســمي اعتراـفـا  

 عـلــي وهـــي أـنــه تحصـــل.. العـقــل والمنـطــق ـلــذا فـقــد تجاهلتـهــا النياـبــة العاـمــة وـلــم تـعــن ببحثـهــا 
 !!!!!.المضبوطات عن طريق االتصال بأحد المساجين بسجن دبي المركزي 

 وهذه واقعة غري ثابتة 
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 وهذا يقطع
هـــا صـــورة مغـــايرة تمامـــا لمـــا هـــو وارد بـــأقوال الطـــاعن ونســـب إليـــه وســـمي بـــأن للواقعـــة برمت 
 .اعترافا

 ملا كان ذلك 
ورغـم جملـة األدـلـة الدامغـة والـتـي لهـا صــدي بـاألوراق الـتـي تمسـك بـهـا الطـاعن ومدافـعـه  

يـأتي الحكـم الطعـين .. طعنا علي ما نسب إليه من اعتراف باطل جاء وليد إكـراه مـادي ومعنـوي 

وهـذا يؤكـد عـدم إحاطـة الحكـم بـأوراق االتهـام .. دفع الطاعن مرسال خالي من الـدليل ليزعم بأن 

وبـدفاع الـطـاعن المسـطور بمذكراـتـه بمـا يعيـبـه بالقصـور المبـطـل فـي التـسـبيب علـي نـحـو يجعـلـه 

 .جديرا بالنقض واإللغاء 

 الوجه السادس

احلكم الطعني أغفل إقرار كافة شـهود الواقعـة بـأن أي مـنهم مل يقـم 

بإجراء حتريات حول الواقعـة أو حبـث عـن مـدي مصـداقية املعلومـات 

املزـعـوم ورودـهـا إلدارة مكافـحـة املـخـدرات ودالـلـة ذـلـك الدامـغـة عـلـي 

بطالن اإلذن ومن ثـم بطـالن القـبض والتفتـيش وبطـالن سـائر األدلـة 

 .املستمدة منها 

 فقد تواترت أحكام التمييز علي إرساء قاعدة هامة وهي 
ممـا تطمـئن إليـه مـن أدلـة وعناصـر فـي كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها أنه ولئن  

ذلــك أن العبــرة فــي المــواد الجزائيــة هــي وأن تأخــذ مــن أي بينــه أو قرينــة دلــيال لحكمهــا الــدعوى 
ولـهـا أن تـسـتخلص ـمـن أـقـوال باقتناعهـا بـنـاء عـلـي األدـلـة المطروحــة عليهـا بإداـنـة الـمـتهم أو براءـتـه 

لعناصــر أمامـهـا عـلـي بســاط البحــث الصــورة الصــحيحة لواقـعـة اـلـدعوى حســبما الشــهود وســائر ا

مـادام استخالصـها سـائغا مسـتندا إلـي وأن تطرح ما يخالفها مـن صـورة أخـري إليه اقتناعها يؤدي 

 .أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل ثابت في األوراق 

 )٢٠١٠ لسنة ٥٨ الطعن رقم ٨/٣/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وعـلـي األـخـص منـهـا الـمـالزم .. وـكـان الثاـبـت ـمـن خــالل اســتقراء أـقـوال كاـفـة شــهود اإلثـبـات  



 ١٦٣

ــان  ــف ...../ ـث أن أي يتضـــح أنهمـــا أقـــرا صـــراحة وبمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك ..  ...../  ، والعرـي

ارة العامــة ـمـدي صــحة المعلومــات المزعــوم تلقيـهـا ـبـاإلدمنهـمـا ـلـم يـقـم ـبـأي تحرـيـات أو بـحـث ـحـول 
 .لمكافحة المخدرات 

 ليس هذا فحسب 
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 ومبا أن إذن النيابة العامة قد ثبت بطالنه 
ال يجــوز التعوـيـل .. ـفـإن الـقـائم بتنفـيـذ ذـلـك اإلذن الباطــل ـبـإجراء ـقـبض وتفـتـيش ـبـاطلين  

 .ل علي إدانة الطاعن علي أقواله وال يستمد منها ثمة دلي

 وهذا عني ما تواترت عليه أحكام النقض بقوهلا

 فقد استقر قضاء النقض علي أن .. بداية 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل مسـتند  

كـم الطعـين ال ، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما حصـلها الحوبالتالي فال يعتد بشـهادة مـن قـام بـه منـه 
 .يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي  

ولمــا كاـنـت شــهادة ـمـن ـقـام بـهـذا اإلـجـراء الباـطـل ، وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بدلـيـل يكــون مســتمدا مـنـه ، 
الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون فيــه ال يوجــد فيهــا دليــل ســواه ، فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة 

 .الطاعن 
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ومن ثم يتضح 
مــا يخــص قـبـل صــدور : األول .. أن أـقـوال شــاهدي اإلثـبـات أنـفـي اـلـذكر تنقســم إـلـي قســمين  
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أي تحريـات أو بحـث عـن مـدي صـحة المعلومـات حيث أقرا بعدم إجرائهمـا اإلذن بالقبض والتفتيش 
لعـدم وهـو مـا يؤكـد بطـالن إذن النيابـة العامـة .. المزعوم تلقيها باإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 

وهـــو مـــا بعـــد إجـــراء الـقــبض : أـمــا القســـم الـثــاني .. إبتـنــاؤه عـلــي تحرـيــات أو دالـئــل كافـيــة وجدـيــة 
 .بما يقطع ببطالن تلك األقوال لصدورها عمن قام باإلجراء الباطل والتفتيش الباطلين 

 وحيث مل تفطن حمكمة احلكم الطعني 
األمــر الــذي يعيــب هــذا الحكــم بالقصــور المبطــل فــي التســبيب وعــدم .. إلــي جمــاع مــا تقــدم  

ئق الثابتـة بـاألوراق والمؤكـدة علـي بـراءة الطـاعن ممـا ٕاإللمام بصحيح واقعات التداعي واغفالـه للحقـا
 .وهو ما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء .. هو مسند إليه 

 الوجه السابع

احلكم الطعني أغفل الدفع املبدي من الطاعن بانعدام وجود مثة دليـل 

عـلـي ـصـحة االتـهـام املاـثـل قـبـل الـطـاعن وأن مبـنـاه الكـيـد والتلفـيـق 

وهو ما جيعل هذا احلكـم قاصـر يف تسـبيبه .. لية ومعيب بعدم املعقو

 .مبا يستوجب نقضه وإلغائه 

 وحيث أن الثابت واملتواتر عليه يف قضاء التمييز أن 
فـي ـمـذكرة هـو تتمـه لـلـدفاع الشـفوي المـبـدي بجلسـة المرافـعـة أن اـلـدفاع المكـتـوب مـن المقـرر  

لمتهم أن يضمنها مـا يشـاء مـن أوجـه يكون لإن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم أو هو بديل عنه 

ـبــل وـلــه أن ـلــم يســـبقها دفاعـــه الشـــفوي أن يضـــمنها أيضـــا مـــا يعـــن ـلــه مـــن طلـبــات التحقـيــق اـلــدفاع 
لمـا كـان ذلـك وكـان البـين مـن اإلطـالع علـي مـذكرة دفـاع مادامت متعلقة بالـدعوى ومنتجـة فيهـا ، 

بـبطالن القـبض  ضـمنها دفاعـه الطاعن التي قام بتقديمها أمام المحكمة المطعون فـي حكمهـا قـد
وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفع ولـم يعـرض لمشـروعيته المشار إليه بأسباب الطعن 

إيرادا له أو ردا عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين علي المحكمـة وقـد أبـداه أمامهـا أن 

ـهـي ـلـم تفـعـل فـقـد ـبـات حكمـهـا تـعـرض ـلـه وأن ـتـرد علـيـه بـمـا يدفـعـه إن رأت اإللتـفـات عـنـه أـمـا و

 .مشوب بالقصور واإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه واإلحالة 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٣٧٠ الطعن رقم ٣٠/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢١١وحيث نصت املادة .. هذا 
تحكـم المحكمـة ببـراءة المـتهم  يعاقـب عليهـا أو كـان القـانون الإذا كانت الواقعة غير ثابتة  
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 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 

 ومن املتواتر عليه يف أحكام حمكمة التمييز أنه 
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك ـفـي ـقـوة إســناد التهمــة إـلـي المســتأنف ضــده كــي تقضــي  

 .وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب ببراءته مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر 
  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
أن تتشكك محكمة الموضوع فـي صـحة من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة  

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 

ل فيها باقتناع القاضي بناء األص.. المحاكمات الجزائية  
 .علي األدلة المطروحة عليه 

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
 ، وأن األحكـــام يـجــب أن تبـنــي عـلــي الـجــزم واليـقــين ال الـشــك والتخـمــيناألحـكــام الجنائـيــة  

 .علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين الصادرة باإلدانة يجب أن تبني 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 وكذا قضت بأنه 
يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي 
المســتأنف ضــده كــي تقضــي ـلـه بــالبراءة إذ أن مــرجح ذلــك بمــا يطمــئن إلـيـه فــي تقــدير الــدليل مــادام 

 . الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة الظاهر من
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 وفي ذات المعني 
 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن 
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معتكـزه علـي دالئـل افتراضـية بعيـدة كـل البعـد عـن الجـزم مت المتهمـين للمحاكمـة النيابة العامـة قـد

ـهــذا فضـــال ـعــن ـعــدم .. كمـــا أعتـكــزت عـلــي ـقــرائن غـيــر ثابـتــة ويمكـــن إثـبــات عكســـها  .. واليـقــين

أكدتـه ٕوذلك ليس حديثا مفتـري وانمـا .. المعقولية التي شابت واقعات هذا االتهام في حق الطاعن 

 :الحقائق اآلتية 

 :حلقيقة األويل ا
 عن تقديم دليال واحدا علي تـوافر قصـد االتجـار والتـرويج فقد عجزت النيابة العامة.. بداية 

 حــال قيامــه فلــم يــتم القــبض علــي هــذا الطــاعن.. لــدي الطــاعن وهــو مــا أكــده الحكــم الطعــين ذاتــه 

 فـي المخـدرات تجـارولم يثبت أنه من معتادي القيام باال..  في المواد المضبوطة بالشراء أو البيع
هذا فضال عن عدم إجراء تحريات تزعم بأنـه ينـوي تصـريف البضـاعة المضـبوطة بطريقـة معينـة .. 
األمر الذي يؤكد أنه ليس هناك من الدالئل أو حتى القرائن ما يثبت قصد االتجـار والتـرويج فـي .. 

 .حق الطاعن وذلك علي النحو الذي أثبته الحكم الطعين ذاته 

 :لثانية احلقيقة ا
لثبـــوت أن بدايـــة اتصـــال النيابـــة العامـــة بالمضـــبوطات محـــل هـــذا االتهـــام معيبـــة بـــالبطالن 

االـخـتالف الـشـديد والصــارخ ـبـين المضــبوطات كـمـا وردت بمحضــر اإلـجـراءات وـبـين الـتـي عرضــت 

 بمـا ينبـئ بـاختالف مـا تـم ضـبطه عمـا تـم عرضـه فـال يكـون هنـاك ثمـة داللـة على المعمل الجنـائي
 .ت النقطاع صلة الطاعن بها وعدم ظهور المضبوطات الصحيحة المقال بضبطها للمضبوطا

 : احلقيقة الثالثة 
 أن المضبوطات التي زعم القائم بالقبض حيازة الطاعن والمتهم الثاني لها ورد على لسان  

ف أن ثمنهـا عشـرة آال) في األقـوال التـي أثبتـت علـى لسـانه تحـت اإلكـراه المـادي والمعنـوي(الطاعن 
في حين أن الثابـت أن قيمتهـا تزيـد عـن ذلـك بكثيـر بمـا يؤكـد ان األقـوال التـي أثبتـت علـى ... درهم 

 لسان الطاعن ممالة عليه وغير صحيحة 

 :احلقيقة الرابعة 
ًأن القائم بالضبط زعم أن الطاعن قد قام بإلقاء هاتفـه النقـال فـي خـور دبـي تخلصـا منـه فـي  

 كــان برفـقـة ضــابط الواقعــة ليرشــده عــن مكــان المــتهم ..... توجهــه حــين أن الثاـبـت أن الطــاعن حــال
 ... الثالث كما قرر ضابط الواقعة 
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 األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن اـلـتخلص مــن ذـلـك الهــاتف كــان  
ًتأكـيــدا ..  أخـــري غـيــر الـتــي ـقــرر بهـــا ضـــابط الواقعـــة بصـــورة

علـــى مـــدى الترهيـــب والضـــغط واإلرهـــاب الـــذي مـــورس علـــى 
ًفضــال عــن تعمــد إخـفـاء اـلـدليل عـلـي مــدي صــلة  ... الطــاعن 
بالواقـعــة حـيــث جـــاء ـبــاألوراق أن ) المســـجون (...../ الـمــدعو

 .رقمه مدون علي هاتف الطاعن 
 ملا كان ذلك 

 ئق ومن مجاع هذه احلقا
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 وحيث كان ما تقدم 
أن الطـاعن .. الطاعن المقدمـة منـه والمثبتـة بـالحكم الطعـين ذاتـه بمذكرة دفاع وكان الثابت  

قد تمسك بهذا الدفع وهو خلو األوراق من ثمة دليل معتبر ضده وأن هذا االتهـام تجاهـه مبنـاه الكيـد 
وقـد ( ضبطت لدي مسكن المتهم الثاني وبغرفـة نومـه السيما وأن الثابت أن المضبوطاتوالتلفيـق 

ولم يتم ضبط ثمة شيء مؤثم لدي الطـاعن أو فـي مسـكنه ) أقر ذلك المتهم الثاني صراحة بذلك 

وهـو مـا أكـده المـتهم الثـاني أمـام .. أو في سيارته بمـا يؤكـد انقطـاع صـلته بالمضـبوطات تمامـا 

  ......النيابة العامة بتاريخ 
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  ورغم ذلك كله
أغفـلـت محكمــة الحـكـم المطعــون فـيـه هــذا اـلـدفاع الجــوهري وـلـم ـتـورده أو ـتـرد علـيـه بمــا يعـيـب  

 .حكمها بالقصور المبطل في التسبيب واإلخالل بحقوق الدفاع 
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 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز 
 إال أنه ولئن كان حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة  

يـكـون دليلـهـا فيـمـا انتـهـت إلـيـه قائـمـا ـفـي أوراق أن شــرط ذـلـك أن يـكـون استخالصــها ســائغا وأن 

الدعوى ألن األصل أن تبني المحكمة حكمها علي الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقـيم 

أن يكـون الـدليل  ومـن الـالزم فـي أصـول االسـتدالل قضائها علي أمور ال سند لهـا فـي التحقيقـات

مـن نتـائج مـن غيـر تعسـف فـي االسـتنتاج وال تنـافر  الذي يدل عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليـه
 .مع العقل والمنطق 

 )  جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

��J3H8..�و��HV����s.�א#g��L$�א�������.�א���wو(�����3vل�و/�א��38א�����3ل�������������
��g��«م��2��^���qو���	0s��9א%�$�א�אق�*�و�Aو]�����h��#��������L�.�..��738א�א��


3���3�[وAאق����������������3\��v���3r�.3�د��J3�Eن��3�2Aوא���ل��6�������qHD2���.�د��JH8�Pز��2Aא�..
��������������������6�3)���>3h34:�*�73وO��J3H8د�+�א�����ل��"g����	0s����0א%�$�א^�T��א[*:�א��Lو

�JH^��5�
:�
�
�
�
�
�



 ١٦٩

 الوجه األول 

 باألوراق وبالدليل الفني املتمثل يف تقريـر املعمـل احلكم الطعني خالف الثابت 

اجلنائي الذي قطع بعـدم ثبـوت تعـاطي الطـاعن للمـواد املخـدرة أو املـؤثرات 

حينما زعم بأنـه يطمـئن للتحريـات التـي زعمـت بثبـوت تعـاطي .. العقلية 

مبـا يقطـع بالتنـافر بـني مـا قـرره .. الطاعن للمواد املخدرة واملؤثرات العقليـة 

 .م وما هو ثابت باألوراق احلك

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه 
أن يكــون اـلـدليل اـلـذي يعــول علـيـه الحكــم أن مــن اـلـالزم ـفـي أصــول االســتدالل مــن المقــرر  

مؤدـيـا إـلـي ـمـا رتـبـه علـيـه ـمـن نـتـائج ـمـن غـيـر تعســف ـفـي االســتنتاج وال تـنـافر ـمـع حـكـم العـقـل 

  يجب أن تبني علي الجزم واليقين علي الواقع الذي يثبت الدليل وذلك أن األحكام الجنائيةوالمنطق 
 .المعتبر وال تؤسس علي الظن واالحتمال واالعتبارات المجردة 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٣٢٤ الطعن رقم ١٣/١٠/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
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 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة ٤٠١طعن رقم  ال٥/٣/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وقضي كذلك بأن 
الالزم في أصول االستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتب عليـه 

وأن يكون الدليل القـولي من نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق 

 .لي التوفيق والمالءمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي ع

 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٠ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك
بــأن المحكمــة التــي وكــان الثابــت مــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين أنــه قــد تضــمن القــول 

  رائهاإج – بالمخالفة للحقيقة –أصدرته تشاطر النيابة العامة في اطمئنانها بالتحريات المزعوم 



 ١٧٠

 وحيث أن تلك التحريات املزعومة 
كانــت قــررت بأنــه قــد ثبــت فــي حــق الطــاعن والمــتهم الثــاني تعاطيهمــا للمــواد المخــدرة  

تـكـون ـقـد أي أن محكمــة الحـكـم الطـعـين باطمئنانهــا لـهـذه التحرـيـات المزعومــة .. والـمـؤثرات العقلـيـة 

 .والمتهم الثاني  في حق الطاعنللمواد المخدرة اطمأنت إلي نسبة فعل التعاطي 

 وحيث أن ذلك يناهض الدليل الفني املتمثل يف تقرير املعمل اجلنائي 

 الذي تويل فحص عينه البول اخلاصة بكال من الطاعن واملتهم الثاني

 والذي أكد وقطع بأن 

 نتائج تحليل عينتي البول سلبية 

 للمواد المخدرة بأنواعها 

 والمؤثرات العقلية بأنواعها 
 ر الذي يقطع بالتنافر العقلي فيما بني ما أثبته احلكم الطعنيوهو األم

  من اطمئنانه للتحريات املزعومة التي قالت بثبوت تعاطي الطاعن 

 واملتهم الثاني للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية مع ما أثبته ذات احلكم 

 من القول الطمئنانه للتقارير الفنية الصادرة عن املعامل اجلنائية 
لك أن ما تقدم يمثل تعارض بين مـدونات الحكـم الطعـين تستعصـي علـي التوفيـق والموائمـة ذ

 .بين دليل قولي متمثل في التحريات ودليل فني متمثل في تقرير المعمل الجنائي 

 مما ال شك فيه 
دون تلك التحريات التي قامـت .. أن التقرير الفني الرسمي هو األولي بالرعاية واألخذ به  

 . علي تهاترها وانعدام وجودها – سبق اإلشارة إليها تفصيال –الئل عدة د

 ومن ثم 
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 ١٧١

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 
يتضح وبجالء تام أن رفض الحكم الطعين للدفع الصحيح المبدي مـن الطـاعن بـبطالن إذن  

اد فـــي يعيـبــه بالفســـ.. النياـبــة العامـــة وبطـــالن القـــبض علـيــه وتفتيشـــه وبطـــالن مـــا ترـتــب عـلــي ذـلــك 
 .االستدالل ومخالفة الثايت باألوراق والتقارير الفنية بما يجعله وبحق جديرا بالنقض واإلحالة 

 الوجه الثاني  

فساد احلكم الطعني يف استدالله حينما قضي برفض الدفع املبدي مـن الطـاعن  

بانقطاع صلته باملضبوطات لوجـود اخـتالف جـوهري وواضـح بـني املضـبوطات 

حيث اسـتند .. ضر الضبط وتلك التي أرسلت إيل املعمل اجلنائي والواردة مبح

 .يف رفضه للدفع علي واقعة ال تنال من صحة هذا الدفع 

 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
وأدلتهــا ومســتنداتها وظروفهــا عــن بوقــائع الــدعوى لــم يحــط إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه  

 اإلثـبـات بـمـا أفرغـهـا ـمـن مضــمونها وـلـم يـعـرض ألدـلـة بصــر وبصــيرة واجـتـزأ أـقـوال الشــهود وأدـلـة

 .مما يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل في الدعوى ويدلي برأيه فيها الثبوت 

 ) جزاء٢٠٠٤ لسنة٣٩٢ الطعن ٢٦/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
عناصــــرها أـنـــه وـلـــئن كــــان مــــن حــــق محكمــــة الموضــــوع أن تســــتخلص الواقعــــة مــــن أدلتهــــا و 

وأن يكـون دليلهـا فيمـا انتهـت إليـه إال أن شـرط ذلـك أن يكـون استخالصـها سـائغا المطروحة عليهـا 
قائـمـا عـلـي ســند صــحيح ـمـن األوراق وـلـيس لـهـا أن تـقـيم قضــاءها عـلـي أـمـور ال ســند لـهـا ـمـن 

ا كمــا أن اـلـالزم ـفـي أصــول االســتدالل أن يكــون اـلـدليل اـلـذي يعــول علـيـه الحكــم مؤدـيـ.. التحقيـقـات 
 .إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق 

 )  جزاء٢٠٠٣ لسنة ٤٦٥ الطعن رقم ٢٧/٣/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
.. وـكـان الثاـبـت أن الطــاعن ـقـد تمســك ـلـدي محكـمـة الموضــوع ـبـدفع جــوهري وجــازم وصــريح 

 .اقي المتهمين بالمضبوطات المحرر عنها تقرير المعمل الجنائي وهو انتفاء صلته وب

 

 



 ١٧٢

 وكذا الدفع بانعدام أي داللة هلذا التقرير إلجرائه البحث والفحص

 علي مضبوطات مغايرة لتلك الواردة وصفا وكمية ووزنا مبحضر الضبط 
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 حيث أنه بإستقراء 
وصــف .....م الماثــل يتضــح أنــه قــد أثبــت فــي محضــر اإلجــراءات المــؤرخ أوراق االتهــا 

 :المضبوطات الخاصة بالطاعن والمتهم الثاني كاآلتي 

تزـنـــان ـحـــوالي  ـبـــه قطعـتـــين داكـنـــي الـلـــون )tepung(قاـلـــب مســــتطيل الشــــكل مــــدون علـيـــه -١

 ًجرام تقريبا) ١٢٢٥،٢(

وبفتحـــه تـبــين وجـــود ) palace hotel(كـــيس بالســـتيكي أســـود وذهـبــي الـلــون مـــدون عليهـــا  -٢
) ١٢٩٧ر٨(تزـنـان ـحـوالي ـقـالبين مســتطيلين الشــكل لهمــا المظهــر الممـيـز لمخــدر الحشــيش 

 .جرام 

 كــيس بالســتيكي شـــفاف اللــون ـمــدهون بمــادة بنـيــة اللــون غـيــر معروفــة وبفتحـــه تبــين وجـــود -٣
) ١٢٩٨ر٥(تزـنـان ـحـوالي ـقـالبين مســتطيلين الشــكل لهمــا المظهــر الممـيـز لمخــدر الحشــيش 

  .جرام

ـز لمخــدر الكريســتال ـتـزن حــوالي -٤ ـه مــادة لهــا المظهــر الممـي  ـكـيس شــفاف الـلـون وبداخـل

 .جرام تقريبا ) ٦١(

 كـيس بالـسـتيكي شـفاف الـلـون وبداخلـه ـمـادة لـهـا المظهـر الممـيـز لمخـدر األفـيـون  ـتـزن  -٥

  .جرام تقريبا) ٧٢٦ر٢(حوالي 

 كرتـــون ٢٥فافـــة عـــدد  بداخـلــه لفـــافتين شـــفافتين ـبــداخل كـــل لvianas كرـتــون مـــدون عليهـــا  -٦
 شــريط وـبـداخل كــل شــريط عــدد ٢٠صــغير مــدون عليهــا ترامــادول وبــداخل كــل كرتــون عــدد 

  قرص ترامادول تقريبا١٠٠٠٠ أقراص وبإجمالي عدد عقاقير ١٠

 

 



 ١٧٣

 وحيث أنه من املفرتض أن ترسل األحراز الثالثة .. هذا 

 إيل املعمل اجلنائي دون عبث 
حيث أنـه بعـد العـرض علـي النيابـة مـا .. الف ذلك تماما إال أن ما حدث فعال كان علي خ 

 :تم إرساله للمختبر الجنائي هو األتي 

 بداخـلــه لفاـفــة بالســـتيكية "KUHGUNTING" مغـلــف بالســـتيكي مـــدون علـيــه عـبــارة  -١
كتلة مستطيلة الشكل داكنة اللون ملفوفتان بورق سـوليفان أصـفر " ٢"شفافة بداخلها عدد 

كيلــو " ١"ًتزنــان إجماليــا  "٢٠١٢زر" عالمــة اللــون طبــع علــي كــل منهمــا
  .) جرام عن الثابت بمحضر الضبط ٢٢٥أي تقل (.جرام 

 بداخلـه لفافـة بالسـتيكية "Christina-palace hotel" ومغلـف بالسـتيكي مـدون عليـه  -٢
كتلة مستطيلة الشكل داكنة اللون ملفوفتان بورق سـوليفان أصـفر " ٢"شفافة بداخلها عدد 

 "١"ًتزـنـــان إجمالـيـــا " بوســــتان ســــمرقند" كــــل منهمــــا عالمــــة الـلـــون طـبـــع عـلـــى
  .) جرام عن الثابت بمحضر الضبط ٢٩٧ر٨أي تقل (.كيلو جرام 

 عليه طبقات مـن لفافـات "Christina-palace hotel" ومغلف بالستيكي مدون عليه  -٣
 كتلـة "٢"بالستيكية ولفافات من ورق الكرتون بداخله لفافة بالستيكية شفافة بداخلها عدد 

مستطيلة الشكل داكنة اللـون ملفوفتـان بـورق سـوليفان أصـفر اللـون طبـع علـى كـل منهمـا 

  وجميعها كيلو جرام" ١,١"ًتزنان إجماليا " بوستان سمرقند"عالمة 

 .) حرام عن الثابت بمحضر الضبط١٩٨ر٥أي تقل (تحتوي على مادة الحشيش 

فافـات بالسـتيكية ولفافـات مـن  وكتلة كرويـة الشـكل داكنـة اللـون بـداخل طبقـات مـن ل -٤

أي تقــل (كيلــو جــرام تحتــوي علــى مــادة األفيــون " ٠,٦"ًورق الكرتــون تــزن إجماليــا 
  .) جرام عن الثابت بمحضر الضبط١٢٦ر٢

وكــيس بالســتيكي شــفاف بداخلــه كــيس بالســتيكي شــفاف آخــر يحتــوي علــى مــادة بلوريــة  -٥

 .) جرام١٢ل أي تق( لمادة ميثامفيتامين جرام" ٤٨,٢٧"ًتزن إجماليا 



 ١٧٤

 ترامـــادول ١٠٠/١٠٠ترامـــادول " شـــريحة دوائـيــة مـــدون عـلــى كـــل منهـــا " ١٠٠٠" وعـــدد  -٦
قـــرص دائـــري الشـــكل أبـــيض اللـــون " ١٠٠٠٠"ًتحتـــوي إجماليـــا علـــى عـــدد " فارماشـــيمي 

 )لمادة الترامادول 

 مما تقدم مجيعه
ر الضـبط وصفها بمحضـفيما بين المضبوطات الوارد االختالف الواضح يتأكد وبجالء مدي 

التي أرسلت إلي المختبر الجنائي والتي تم فحصـها عن تلك .. والتي عرضت علي النيابة العامة 

وهــــو ـمـــا يقطــــع ـبـــأن تـلـــك .. والـتـــي ـقـــدم الـطـــاعن وـبـــاقي المتهـمـــون للمحاكـمـــة عـلـــي أساـســـها 
المضبوطات المـتهم بحيازتهـا الطـاعن وبـاقي المتهمـين ليسـت هـي المضـبوطات التـي ضـبطت لـدي 

 .الثاني المتهم 

 وال ينال من ذلك 
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 حيث أن هذا القول ال ينال من الدفع لسببني هما 

 علـي نحـو مـا سـلف إيضـاحه للطـاعن هـو اعتـراف باطـلأن االعتـراف المنسـوب  :السبب األول 
 .وبيانه أمام محكمة الموضوع وبصلب الئحة الطعن الماثل 

 في دفاعه باختالف المضبوطات الواردة بمحضر الضبط لم يقرر  أن الطاعن :السبب الثاني 
بل قرر بـاختالف المضـبوطات الـواردة بمحضـر الضـبط .. عن تلك المعروضة علي النيابة 

 .لتي عرضت علي النيابة العامةوا

 عن تلك التي أرسلت إيل املعمل اجلنائي 

 والتي مت فحصها وإعداد التقرير بشأنها 
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 ومما تقدم 
يضـحي ظــاهرا ـمـدي فســاد الحـكـم الطـعـين فـي اســتدالله بـعـرض المضــبوطات عـلـي المتهـمـين  
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فبـعــد الـعــرض وأثـنــاء ذـلــك أـنــه اســـتدالل فاســـد .. فض اـلــدفع ـفــي حكمـهــا ـبــر.. أـمــام النياـبــة العاـمــة 

ــي انقطـــاع صـــلة الطـــاعن  ــث المؤكـــد عـل ــائي حـــدث االخـــتالف والعـب ــي المعمـــل الجـن اإلرســـال إـل

 .بالمضبوطات المعد بشأنها تقرير المعمل الجنائي 

 وحيث أن هذا العيب 
يجعلـــه جـــديرا الـــذي شـــاب الحكـــم الطعـــين مـــع بـــاقي العيـــوب وأوجـــه الفســـاد فـــي االســـتدالل 

 .بالنقض واإللغاء 

 : السبب الرابع 
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 حيث أن الثابت من أحكام التمييز أن 
للـدفاع الشـفوي المبـدي بجلسـة المرافعـة أو هـو الدفاع المكتوب فـي مـذكرة مصـرح بهـا تتممـه  

بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومـن ثـم يكـون للمـتهم أن يضـمنها مـا يشـاء مـن أوجـه الـدفاع ، 
 يصــير واقعــا مســطور بــأوراق الــدعوى قائمــا – حتــى أمــام محكمــة أول درجــة –وأي دفــاع يــرد فيهــا 

ٕلطــاعن مســتوجبا الــرد عليــه فــي الحكــم واال ومطروحــا علــي المحكمــة عنــد نظــر موضــوع اســتئناف ا
 .كان قاصرا فضال عن اإلخالل بحق الدفاع 

 ) جزاء١٩٩٧ لسنة ٩٥ الطعن رقم ٢٦/١٠/١٩٩٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه لـم يعـرض لـدفاع الطـاعن المسـطور فـي مسـتنداته التـي حوتـهـا  

فردات المضمومة التي أفصح في طعنه أنه تمسك بداللتها وفقـا لالتهـام المسـند إليـه فـي الـدعوى الم
الماثلة وقد كان عليها أن تعرض لدفاعه هـذا اسـتقالال وأن تسـتظهره وتمحـص عناصـره كشـفا لمـدي 
صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه ، أمـا وأن قـد أمسـكت عـن ذلـك فـإن حكمهـا يكـون 
مشــوبا بمخالفــة القــانون والقصــور فــي التســبيب فضــال عــن اإلخــالل بحــق اـلـدفاع بمــا يعيـبـه ويوجــب 

 .نقضه واإلعادة 
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 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (
 )١٠/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٢٢٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعلــي أوجــه الــدفاع الــذي وبتطبيــق جملــة المفــاهيم أنفــة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين  

أوضــحها المــدافع عــن الطــاعن بمرافعـتـه الشــفوية ، وعـلـي دـفـاع الطــاعن المســطور بالمــذكرة المقدمــة 
ولكنـه لـم يشـر إـلـي مـا تضـمنته هـذه المـذكرة ـمـن .. بـأخر جلسـات المرافعـة والتـي أشـار إليـهـا الحكـم 

األمـر .. ق بـاب المرافعـة أوجه دفـاع جوهريـة وجازمـة لـم ينفـك الطـاعن عـن التمسـك بهـا حتـى إغـال
اـلــذي يعـيــب هـــذا القضـــاء ـبــاإلخالل الجســـيم بحـقــوق اـلــدفاع لغضـــه الطـــرف عـــن دـفــوع وأوجـــه دـفــاع 

 .تمسك بها الطاعن لو كان الحكم الطعين بحثها وفحصها لتغير يقينا وجه الرأي في الدعوى 

 ومن ضمن هذه الدفوع وأوجه الدفاع التي متسك بها الطاعن

 اء الطعني أو يرد عليها ما يلي ومل يوردها القض

دفع الطاعن ومدافعه بقصور حتقيقات النيابة العامة بعدم السعي حنو اسـتدعاء : أوال 

الضابط متلقي املعلومات املزعومة بالطلب املقدم للنيابة للحصول علي إذنهـا 

للقبض علي الطاعن وهو الضابط الذي زعم أنه قام بـإجراء حتريـات حـول هـذه 

وذلـك توصـال ملـدي صـحة هـذه املعلومـات ومصـداقية مصـدرها  .. املعلومات

 .ا¶هول وتأكيدا علي مدي إجراء حتريات جدية حول الواقعة من عدمه 

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 
التفـرس ـفـي وجـه الـشـاهد وحالتـه النفـسـية وقـت أداء الـشـهادة ومراوغتـه واضــطرابه وغـيـر  

 التـي تسـمعها – الحتمـال أن تجنـي الشـهادة والـه حـق قـدرهاذلك مما يعـين القاضـي علـي تقـدير أق
 وما يقنعها بغيـر مـا اقتنعـت بـه مـن األدلـة األخـرى التـي عولـت –المحكمة أو يباح للدفاع مناقشتها 

 .عليها
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
  تقدم بطلب إلي  .. محمد...../ السيد اللواء وكان الثابت باألوراق أن  

 . للحصول علي إذن بالقبض علي المستأنف ضده وتفتيشه ٣٠/٨/٢٠١٣النيابة العامة بتاريخ 
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 وزعم من خالل هذا الطلب 
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 وأردف مقررا 
قـد ثبـت لديـه صـحة  .. وأنه بالبحث والتحـري.. أنه وردت له معلومات من مصادره السرية  

وهـو األمـر الـذي كـان يوجـب علـي النيابـة العامـة اسـتدعاء الضـابط لمناقشـته .. تلك المعلومات 

 مصـداقية هـذه ومـدي.. بنـاء علـي المعلومـات التـي وصـلت إليـه .. حول التحريات التـي أجراهـا 

.. وـمـدي اطمئـنـان الضــابط بـهـا لتـقـديمها للنياـبـة للحصــول عـلـي اإلذن .. المعلوـمـات اـلـواردة ـلـه 

 . ومدي اطمئنان النيابة لها إلصدار هذا إلذن 

 السيما وأنه قد تبني عدم صحتها متاما فيما خيص 

 أنه قد ثبت عدم تعاطي املتهمني األول والثاني 

 رات العقلية للمواد املخدرة أو املؤث
ـك الضــابط   ـام .. وهــو مــا كــان يســتوجب التحقـيـق مــع ذـل ـه ـق ـه ـقـرر بأـن ـي األخــص أـن وعـل

مـمـا ـكـان يســتوجب ســؤاله ـعـن تـلـك .. بالبـحـث والتـحـري ـعـن تـلـك المعلوـمـات وتأـكـد ـلـه صــحتها 

والتفـرس فـي وجهـه حـال اإلدالء بهـذه األقـوال .. التحريات ومدة إجرائها وكيفيتها ومصادره فيها 

 .وال لبيان مدي صحتها من عدمه وص.. 

 ورغم جوهرية ذلك 
في إثبات ونفي عناصر االتهام الماثـل والوقـوف علـي مـدي صـحة االتهـام فـي حـق الطـاعن 

إال أن النيابـة العامـة قعـدت عـن إجرائـه األمـر الـذي يعيـب تحقيقاتهـا .. بفـرض أن ذلـك صـحيحا .. 
 .بالقصور وتكون غير كافية لتوجيه االتهام للطاعن 

كما دفع املدافع عن الطاعن بقصور حتقيقات النيابة العامة لعـدم سـعيها حنـو : ثانيا 

وإلقاء القبض عليه والتحقيـق معـه السـيما وأنـه مت  .. ...../التحري عن  املدعو

الزعم بأنه هو من اتفق معه الطاعن على شراء املخـدر املضـبوط وأنـه حمبـوس 

 فعال بالسجن املركزي
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 األمر الذي يؤكد 

ضلوع هذا الشخص في االتهام وأنه المحـرك األساسـي  

 وأن التحـــري عنـــه وســـرعة ضـــبطه والتحقيـــق معـــه ..لـــه 

ـا مــن  ًسيكشــف بكــل وضــوح كافــة عناصــر هــذا االتهــام وأـي
وعـلـي األـخـص الـطـاعن اـلـذي قـيـل .. المتهـمـين ضــالع فـيـه 

 .أنه اتصل به لتوفير المخدر 
 وحيث مل تفعل النيابة العامة 

ماثـل والـزج بـالمتهمين األمر الذي يعيـب تحقيقاتهـا بالقصـور وعـدم التوصـل لحقيقـة االتهـام ال 
 .فيه جزافا دون أدلة قاطعة 

وكذا دفع املدافع عن الطاعن بقصـور حتقيقـات النيابـة العامـة لعـدم اسـتدعاء : ثالثا 

 أفراد القوة املرافقني لضابط الواقعة واملشرتكني يف القبض علي املتهمني
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 األمر الذي كان علي النيابة العامة 
استدعاء كافـة أفـراد الشـرطة المشـتركين فـي كافـة اإلجـراءات أنفـة الـذكر والتحقيـق معهـم  

وحتـى تتجـلـى مصـداقية ضــابط .. تخـذت قـبـل المتهمـين حتـى تتـيقن ـمـن صـحة اإلجـراءات الـتـي ا

الواقعة الذي تعمد اإلنفراد بالشهادة أمام النيابة العامة لغرض فـي نفسـه يـدعو للشـك فـي صـحة 

 .ما تم اتخاذه من إجراءات حيال االتهام الماثل 

 وحيث أن النيابة العامة 
ن مـن أهميـة بمكـان اســتدعائهم قـد قصـرت فـي تحقيقاتهـا بـعـدم اسـتدعائها لهـؤالء الشـهود اـلـذي 

 .األمر الذي يدعو عدالة المحكمة نحو التشكك في الواقعة برمتها.. وأخذ أقوالهم والتحقيق معهم 
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 ملا كان ذلك 
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 هذا   

 .وحيث أن الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ 
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 هذا باإلضافة 
ـد إلــي أن تنفيــذ هــذا الحكــم بحالتــه الراهنــة علــي الطــاعن وتقييــد حريتــه  ـه العدـي مــن يســبب ـل

 األمر الذي  .. األضرار المادية والمعنوية التي ال يمكن تداركها حال القضاء في موضوع الطعن
 .ينعقد معه ركن االستعجال المبرر أيضا إليقاف التنفيذ 

 هذا وباجتماع ركني اجلدية واالستعجال 
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 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 .بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 

 .وفي شق عاجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع : ثانيا 

 .طاعن مما هو مسند إليه  بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة ال:أصليا : ثالثا 

ٕوفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة األوراق إلي محكمة الموضـوع لنظـره مجـددا  : احتياطيا
    وكيل الطاعن         .بهيئة مغايرة 

      المحامي             
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 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 

 

 جمموعة السهالوي 

 نية  واالستشارات القانوللمحاماة

 

 املوقرة .. لدي حمكمة متييز دبي  

 مذكرة بالرد 

 جزاء ..... لسنة ....علي أسباب الطعن رقم 

 -/-/-املعلنة للمطعون ضده بتاريخ 
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 " مطعون ضده         / ..............السيد 
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 "طاعنه  "                 النيابة العامة 
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 م وتقدير بكل احرتا
أغفـلــت ذكـــر الحكـــم المطعـــون فـيــه بمـــذكرة ) الطاعـنــة(تجـــدر اإلشـــارة إـلــي أن النياـبــة العامـــة 

 .بما يستتبع القضاء بعدم قبول الطعن الراهن .. جزاء ..... أسباب الطعن بالتمييز رقم 

 وحيث أنه عن موضوع االتهام 

 واملراحل اإلجرائية التي مر بها حىت اآلن 

 فهي كالتايل
المسـتأنف ( اتهمت النيابـة العامـة المـتهم األول.....المؤرخ وبموجب أمر اإلحالة  .. داءاإبت 

 ـبــدائرة – وســـابق علـيــه .....و ..... ـبــزعم أنـهــم بـتــاريخ  .. .....و ..... / ومعـــه ـكــال مـــن ) حالـيــا
 :ارتكبوا ما يلي .. اختصاص مركز شرطة بر دبي 
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 جناـيـة وـقـررت النياـبـة العامــة ـبـأن المتهمــين أنـفـي اـلـذكر بـنـاء عـلـي مــا تـقـدم يكوـنـوا ـقـد اقترـفـوا 

 . المؤثمة بالمواد الواردة بأمر اإلحالة الرشوة

 وبإحالة األوراق إيل عدالة حمكمة جنايات دبي .. هذا 

 ختاذ شئونها إعادة األوراق إيل النيابة العامة الأصدرت قرارها ب

  "إلضافة متهم أخر مل ترفع ضده الدعوى اجلزائية" 
إال أنها تجـاوزت .. أحيلت األوراق إلي النيابة العامة لتنفيذ قرار عدالة المحكمـة  .. وبالفعل

إال أنـهــا قاـمــت  .. ...../ الراـبــع حـيــث أنـهــا وـلــئن قاـمــت بإضـــافة الـمــتهم  .. ـحــدود ـقــرار المحكـمــة
وأصــدرت أـمـر إحاـلـة ـثـاني ـمـؤرخ .. هامــات الموجهــة إـلـي المتهمــين تمامــا  االتبتغيـيـر قـيـد ووصــف

ارتكاب المتهمون األربعة خـالل الفتـرة .  من خالله قررت..  مغاير تماما آلمر اإلحالة األول .....
 : ما يلي ..... إلي عام ....من عام 

 )املطعون ضده حاليا(املتهم األول : أوال 
 والتــي تعــد مؤسســة ذات نفــع عــام – .....نفيــذي لشــركة  رئــيس ت–حــال كونــه موظــف عــام  -١
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عهــد إلـيـه بالمحافظــة عـلـي مصــلحتها ـفـي % ١٣وتســاهم حكومــة دـبـي ـفـي رأس مالهــا بنســبة 
عرض وذلك بأن قام بإرساء المناقصات علي زيادة صفقه ، وأضر عمدا بهذه المصـلحة ، 

ربـح لنفسـه مبلـغ مـالي ، ليحصـل علـي  مبلـغ الزيـادة .....مما حمل شـركة  .. .....شركة 
 مليــون درهــم ، ١٠ مليــون درهــم للمتهمــين الثــاني والثالــث والرابــع مبلــغ مــالي قــدره ٢٠قــدره 

 .علي النحو الثابت باألوراق
 والتــي تعــد مؤسســة ذات نفــع عــام – ..... رئــيس تنفيــذي لشــركة –حــال كونــه موظــف عــام  -٢

داد إدارة المقـــاوالت  شـــأن فـــي إعـــولـــه% ١٣بنســـبة وتســـاهم حكومـــة دبـــي فـــي رأس مالهـــا 
ـادة عــرض شــركة للشــركة ،  ـام بإرســاء المناقصــات عـلـي زـي  ممــا حمــل شــركة .....فـقـد ـق

 مليون درهـم ، علـي النحـو ٣٠، وحصل لنفسه ولغيره علي عمولة قدرها  مبلغ الزيادة .....
 .الثابت باألوراق

 املتهمني الثاني والثالث والرابع: ثانيا 
 وكــون المــتهم الثالــث مــدير مشــروعات بشــركة .....ك بشــركة حــال كــون المــتهم الثــاني شــري 

اشــتركوا بطرـيـق االتـفـاق والمســاعدة ـمـع المــتهم  .. ..... وـكـون المــتهم الراـبـع مــدير عــام شــركة .....
األول ـفـي ارتـكـاب الجــريمتين المبينـتـين ـفـي البـنـد أوال ، فوقعــت الجــرائم بـنـاء عـلـي ذـلـك االتـفـاق وتـلـك 

 .ابت باألوراق المساعدة علي النحو الث

 املتهم الثالث : ثالثا 
 والتي تعد مؤسسـة ذات نفـع عـام - .....بشركة  مدير مشروعات –حال كونه موظف عام  

اسـتغل وظيفتـه واسـتولي بغيـر حـق علـي مبلـغ % ٢٥وتساهم حكومة دبي في رأس مالهـا بـأكثر مـن 
 .األوراق  ، علي النحو الثابت ب..... العائد لشركة  درهم٥٠٠٠٠٠مالي قدره 

 املتهم الرابع  : ثالثا مكرر
 والتي تعـد مؤسسـة ذات نفـع عـام - ..... مدير مشروعات بشركة –حال كونه موظف عام  

استغل وظيفته وسـهل للمـتهم الثالـث االسـتيالء % ٢٥وتساهم حكومة دبي في رأس مالها بأكثر من 
 ، عـلـي النحــو الثاـبـت .....ة  ، العاـئـد لشــركـمـالي ـقـدره خمســمائة أـلـف درـهـمبغـيـر حــق عـلـي مبـلـغ 

 .باألوراق 

 املتهم الثاني  : رابعا
وذلك بأن أثبـت فيهـا ) .....فواتير وهمية من شركة (ارتكب تزوير في محررات غير رسمية  -١

 .بيانات مخالفة للحقيقة وبنية استعمالها كمحررات صحيحة ، علي النحو الثابت باألوراق
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 مـــع علمـــه .....أعـــاله وذلـــك بـــأن أرســـلها لشـــركة اســـتعمل المحـــررات المـــزورة الموصـــوفة   -٢
 .بتزويرها ، علي النحو الثابت باألوراق 

 املتهمني األول والثالث والرابع : ا خامس
اشــتركوا بطريــق االتفــاق والمســاعدة مــع المــتهم الثــاني فــي ارتكــاب الجــريمتين المبينتــين فــي  

 .ك المساعدة ، علي النحو الثابت باألوراق البند رابعا ، فوقعت الجرائم بناء علي ذلك االتفاق وتل

 هذا
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 داول ذلك االتهام باجللسات أمام حمكمة أول درجة املوقرة وحيث ت

  أصدرت حكمها التايل-/-/-وجبلسة 

 حكمت احملكمة حضوريا للمتهم األول وغيابيا للباقني 
بالســجن لمــدة خمــس عشــرة ســنه عــن التهمتــين الثانيــة ) المطعــون ضــده حاليــا (.....بمعاقبــة : أوال 

 .والثالثة المسندتين إليه 
عـدا (بالسجن لمدة عشر سنوات عـن الـتهم المسـندة إلـيهم  .. ..... ، و..... بمعاقبة كل من :ثانيا 

 ) .التهمة األولي 
ثمـان وعشـرين )  درهـم٢٨٥٥٦٥٣٥( بمبلـغ – متضامنين –بتغريم كل من المتهمين األربعة : ثالثا 

 بــرد مــع إلــزامهم) مليــون وخمســمائة وســتة وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة وثالثــين درهــم
 ) . درهم٢٨٥٥٦٥٣٥(مبلغ مساو له 

 مبلــغ خمســمائة – متضــامنين – ..... ، و.....) الثالــث والرابــع(بتغــريم كــل مــن المتهمــين : رابعــا 
 .ألف درهم ، مع إلزامهما برد مبلغ مساو له خمسمائة ألف درهم 

 .بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة : خامسا 
 .دولة بإبعاد المتهمين عن ال: سادسا 
 .ببراءة المتهمين من التهمة األولي المسندة إلي كل منهم : سابعا 
إـلـي المحكمــة المدنـيـة المختصــة ، ) ..... .....المقامــة مــن شــركة (بإحاـلـة اـلـدعوى المدنـيـة : ثامـنـا 

 .وأرجأت الفصل في مصروفاتها 
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 ) حالياطعون ضدهامل(وحيث مل يرتض املتهم األول 
كمـا  .. .....ه بذات تاريخ صدروه بطريق االستئناف الذي قيـد بـرقمهذا الحكم فقد طعن علي

وحـيـث ـتـداول  .. ..... بموجــب االســتئناف رـقـم .....طعـنـت النياـبـة العاـمـة عـلـي ذات الحـكـم بـتـاريخ 
 : أصدرت حكمها التالي .....وبجلسة .. االتهام الماثل أمام عدالة المحكمة االستئنافية بالجلسات 

 حكمت احملكمة 
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 ض النيابة العامة هذا القضاء وحيث مل ترت
 أصـدرت عدالـة ....وبجلسـة  ..  تمييـز دبـي.....بـرقم فقد طعنـت عليـه بـالتمييز الـذي قيـد  

 :محكمة التمييز حكمها القاضي 

 حكمت احملكمة 
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  نف الذكرونفاذا هلذا احلكم أ.. هذا 
فقــد أحيلــت أوراق االتهــام الماثــل إلــي عدالــة المحكمــة االســتئنافية لنظرهــا والفصــل فيهــا مــن  
 .جديد 

 وبالفعل 
 .... نظــر الــدعوى وأصــدرت بجلســة – بهيئــة مغــايرة –أعــادت عدالــة المحكمــة االســتئنافية  

 :حكما معيبا وباطال قضي في منطوقه 

  احملكمة حكمت
 .بقبول االستئنافين شكال  : أوال 
 :في موضوع االستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا  : ثانيا

 بالسجن لمـدة عشـر سـنوات عـن التهمتـين األولـي والثالثـة المسـندين إليـه ..... بمعاقبة  -١
 .......... وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبتغريمه 
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تهمــين جمعيــا مــن تهمــة اإلضــرار العمــدي واالشــتراك فيهــا الــواردة فــي البنــد  ببــراءة الم -٢
 .من البند أوال وفي البند ثانيا من أمر اإلحالة ) ١(

  هذا القضاء ...../ طعون ضده رتض امليوحيث مل 

كمـا طعنـت النيابـة العامـة ..  تمييـز دبـي .....فقد طعن عليه بموجـب طعنـي التمييـز رقمـي  
وقــد تــم ضــم الطعــون الثالثــة لالرتبــاط وأصــدرت ..  تمييــز دبــي .....م بــالطعن رقــم فــي ذات الحكــ

 :والذي قضي في منطوقه .. عدالة محكمة التمييز حكمها فيهم جميعا 

 حكمت احملكمة 
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 فاذا هلذا القضاء ون

األوراق إـلــي عداـلــة المحكمـــة االســـتئنافية للفصـــل ـفــي أعـيــدت  

موضوع االتهام من جديـد علـي ضـوء جمـاع مـا تقـدم ومـا اسـتقرت 

عليـه محكـمـة التميـيـز ـفـي حكمـهـا آـنـف اـلـذكر ـمـن وجــوب اإلطــالع 

ٕعلـــــي تـلـــــك المحــــــررات المزعــــــوم تزويرهــــــا واطــــــالع الـمـــــدافع عــــــن 
 .جوهري ال يصح الحكم بدونه المطعون ضده عليها كإجراء 

 تداول هذا االتهام أمام عدالة احملكمة االستئنافية .. وبالفعل 

 وعلي مدار اجللسات ومل تقدم النيابة العامة خالهلا 

 أصول املستندات املزعوم تزويرها وبالتايل مل يتم إزالة العيب 

 الذي نقضت ألجله حمكمة التمييز املوقرة احلكم السابق 
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 وبناء علي ذلك كله 
 والــذي قضـــي ـفــي .....ة أصــدرت عداـلــة المحكمــة االســـتئنافية حكمـهــا المطعــون فـيــه بجلســـ 
 -:منطوقه 

 -:حكمت احملكمة 
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 وحيث أن النيابة العامة 
طعنـا عليـه .. جـزاء..... قد أقامت طعنها الراهن والمقيد بـرقم ف.. لم ترتض بهذا القضاء  

مستنده في ذلك إلـي أسـباب ال تنـال مـن الحكـم المطعـون فيـه إذ اتخـذت مـن الجـدل الموضـوعي 

ـسـندا ومنهـجـا لمحاوـلـة النـيـل ـمـن ذـلـك القضــاء الـقـائم ) الغـيـر ـجـائز إـبـداؤه أـمـام محكـمـة التميـيـز(

ـي أســباب ســائغة ومواكبــة لصــحيح ال واقــع والقــانون وفــي حــدود الســلطة التقديريــة المطلقــة عـل

 .لمحكمة الموضوع والتي ال يجوز بحال من األحوال منازعتها فيها 

 لذلك 
العيــــوب الشــــكلية فإنــــه لمــــن الواضــــح الجلــــي أن الطعــــن الــــراهن جــــاء معيبــــا بالعديــــد مــــن  

لي النحو الذي نشـرف وذلك كله ع.. جعله جديرا بعدم القبول شكال وموضوعا التي ت والموضوعية

 :ببيانه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

 الدفاع 

 بادئ ذي بدء 
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 ١٨٧

ت عـدم قيـام الطعـن الماثـل علـي ثمـة سـند مـن القـانون أو المسـتندات وعجـزة  فـي إثبـا:احملور األول 
 .عن النيل من الحكم المطعون فيه الذي واكب صحيح الواقع والقانون 

اح أن هنـاك أسـباب أخـري للبـراءة لـم يشـر إليهـا الحكـم المطعـون فيـه ولـم فـي إيضـ :احملور الثاني 
 .ينفك المطعون ضده عن التمسك بها
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 : السبب األول 

أن تـورد مبـذكرة ) الطاعنة(عدم قبول الطعن املاثل شكال إلغفال النيابة العامة 

أسباب الطعـن بيـان احلكـم املطعـون فيـه ومنطوقـه مبـا جيعلـه غـري مسـتوف 

 .لشرائط قبوله 

فـقـد نـصـت الفـقـرة اخلامـسـة ـمـن اـملـادة األويل ـمـن ـقـانون اإلـجـراءات .. بداـيـة 

 ئية علي أن اجلزا
قانون اإلجراءات أمام المحاكم المدنية علي مـا لـم يـرد فيـه نـص وتسري أحكام ..........  

 .في هذا القانون خاص 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٧٧وحيث نصت املادة .. هذا 
يرفــع الطعــن ـبـالنقض بصــحيفة تــودع قـلـم كـتـاب المحكمــة موقعــة مــن محــام مقـبـول للمرافعــة  -١

... ................... 

 ............ وعلي الطاعن  -٢

 ....................يجب  -٣

ويجب أن تشمل الصحيفة عالوة علي البيانات المتعلقـة بأسـماء الخصـوم وصـفاتهم وعنـوان  -٤
بيــان الحكــم المطعــون فيــه وتــاريخ صــدوره وتــاريخ إعالنــه إذا كــان قــد تــم كــل مــنهم ، 

 .ليها الطعن وطلبات الطاعن األسباب التي بني عوبيان اإلعالن 

فإذا لـم يحصـل الطعـن علـي الوجـه المتقـدم كـان غيـر مقبـول وتحكـم المحكمـة مـن تلقـاء  -٥

 .نفسها بعدم قبوله 
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
يجــب أن تشــتمل صـــحيفة الطعــن عـــالوة علــي بيــان أســـماء الخصــوم وصـــفاتهم وعنــوان ـكــل  
 .المطعون فيه وتاريخ صدوره علي بيان الحكم منهم 

 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ١٧٥ الطعن رقم ١٢/٦/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 ٢٠٠٥ لسنة ٣٠ من قانون اإلجراءات المدينة المعدلة بالقانون رقم ١٧٧النص في المادة  

هي من علي أن إجراءات الطعن بالتمييز  – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة –يدل 

المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من 

 .الخصوم 

 ) عقاري٨٧ الطعن رقم ١٧/١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
) الطاعـنـة(أن النياـبـة العاـمـة ـمـذكرة أـسـباب الطـعـن ـبـالتمييز اـلـراهن وكـان الثاـبـت ـمـن خـالل  

وهو بيان الحكـم المطعـون فيـه ومنطوقـه .. من البيانات الواجب إيرادهـا ت ذكر بيان جوهري أغفل

ثـم .. فالثابت أنها استهلت المـذكرة ببيـان االتهـام الـذي كـان موجهـا إلـي المطعـون ضـده وآخـرين .. 

وذلـك .. حكـام السـابق صـدورها فيـه استرسلت في اإلجراءات التي تمت في هذا االتهام وبيـان األ

 :حتى مستهل الصفحة الرابعة إذا أوردت ما هو نصه 
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 ومن ثم 
وقـررت أنهـا .. يتجلى ظاهرا أن النيابة العامة أغفلت ذكر الحكـم المطعـون فيـه ومنطوقـه  

 ، ..... ـفـي الطعـنـين رقـمـي ....تطـعـن عـلـي الحـكـم الصــادر ـمـن عداـلـة محكـمـة التميـيـز بـتـاريخ 

 . جزاء .....
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 وهذا يؤكد 
ن الماثــل علــي نحــو يجعلــه غيــر مــدي الخطــأ الجســيم والعيــب الجــوهري التــي نــال مــن الطعــ 

 .مستوفي ألوضاعه الشكلية والقانونية جديرا بعدم القبول 

 : السبب الثاني 

أنه باستقراء مدونات مذكرة أسباب الطعن الـراهن يتضـح أن النيابـة العامـة 

تعمدت حتريف واقعات االتهام املاثل املنسـوب للمطعـون ضـده مبـا ) الطاعنة(

وذلـك بإضـافة وقـائع مل يشـملها ) در عن الطاعنة ذاتهاالصا(خيالف أمر اإلحالة 

 .أمر اإلحالة 

 بداية 
الصـادر عـن (فإن الوقائع التي كانت منسـوبة للمطعـون ضـده بالوصـف الـوارد بـأمر اإلحالـة  

 -:تتلخص في اآلتي ) الطاعنة 
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 ثم عادت النيابة العامة يف طعنها املاثل 

 لتزعم بأن الواقعة تتلخص يف اآلتي 
أن المطعون ضده والمتهمـون اآلخـرون سـولت لهـم أنفسـهم االجتـراء علـي المـال العـام "  

علـي عمولـة غيـر ) المطعـون ضـده( منه بغير حق فأبرموا صفقه قوامهـا حصـول المـتهم والتربح

 تحــت مســمي ـكـاذب ـفـزعم أنـهـا مقاـبـل استشــارات فنـيـة ـقـدمتها شــركة .....مســتحقه ـمـن شــركة 

ومن ثـم فقـد اسـتغل المتهمـون ذلـك فـي حصـول المطعـون  .............. ..... إلي شركة .....

 ". علي سبيل العمولة نظير إرساء تلك المناقصات ضده علي مبالغ غير مشروعة
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 ومن ثم 
ـبـين واقعــات االتهــام اـلـوارد ـبـأمر اإلحاـلـة والـتـي الـفـرق الشــائع ومــن العــرض المتـقـدم يتضــح  

ـك الواقعــات التــي أوردتهــا النيابــة العامــة فــي .. قــدم علــي أساســها المطعــون ضــده للمحاكمــة  وتـل

واالختالفات بـين .. م المطعون ضده للمحاكمة علي أساسها بال سند أو دليل ولم يقدالطعن الراهن 

 :هذه وتلك كاآلتي 

 :االختالف األول 
 بزيـادة .....أنـه أرسـي المناقصـات علـي شـركة الة نسـب للمطعـون ضـده أنه في أمر اإلح

أما في الواقعة الموصوفة في هـذا ) ..  لنفسه علي المبلغ الفارقليحصل(علي العرض الخاص بها 
تحصـل ( .....أن المطعـون ضـده بعـدما أرسـي المناقصـات علـي شـركة فقد زعمت النيابـة الطعن 

 ) .منها علي عمولة غير مستحقة

 وهذه واقعة جديدة متاما 

�.��5H�5O.�)�א#�0sن�(�P(��2:د��!*:�אZU��.�و��^��م����JH8��6��א�$6�# 
 :ف الثاني االختال
تحصــل المطعــون ضــده األول ا أن األـمـوال المزـعـوم مؤداـهـأن الواقعــة اـلـواردة ـبـأمر اإلحاـلـة  
فمؤداهــا أن تلــك أمــا الواقعــة الجديــدة التــي وردت بهــذا الطعــن ..  .....تحملتهــا شــركة .. عليهــا 

 !!!!!!!!!!!......المبالغ تحملتها شركة 

  أيضا هوهذ
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 :االختالف الثالث 
 ـلـم يصــدر عـنـه وـلـم –نســبت للمطـعـون ضــده ـقـول .. أن النياـبـة العامــة ـفـي الطعــن الماـثـل 

ا كانـت مقاـبـل .....بـزعم أنـه قـال بـأن المبـالغ الحاصـل عليهـا مـن شـركة  –يثبـت بـاألوراق تمامـا 

  ...... إلي شركة .....استشارات فنية قدمتها شركة 

 م املاثل وباستقراء كافة أوراق االتها
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 :االختالف الرابع 
ـي .....أن نشــاط شــركة ) ٦ص (زعمــت النيابــة العامــة بصــلب الطعــن الماثــل    يقتصــر عـل

 .بير بصفتها وكيال عن شركة أمتجارة المراوح 

 ومل تقدم بأوراق هذا االتهام 

 ���:*�>��9A:/�T���$8אB�א�א�L�JH8�T���"*�\��د�.c.�

 :االختالف اخلامس 
المطـعـون ضــده تحصــل عـلـي مـبـالغ فـقـد ـقـررت النياـبـة العامــة ـفـي هــذا الطعــن وـبـال ســند أن  

 .مالية بموجب شيكات وتحويالت 

 يف حني 
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 ملا كان ذلك 
نها هذا العديـد أوردت في طع) الطاعنـة(ما تقدم يضحي ظاهرا أن النيابة العامة ومن جملة  

أساسـه من الوقـائع والمالبسـات المخالفـة تمامـا ألمـر اإلحالـة الصـادر عنهـا سـابقا والمقـدم علـي 
ولم تكتف بذلك بل رتلت مزاعم وأباطيل ال سـند لهـا فـي الواقـع .. المطعون ضده األول للمحاكمـة 

وـهـو .. شــتى الســبل وذـلـك كـلـه ـفـي محاوـلـة منـهـا للنـيـل ـمـن الحـكـم المطعــون فـيـه ب.. أو المـسـتندات 

صـحيح مـن الواقـع أو القـانون بمـا يجـدر األمر الذي يقطع بأن الطعن الماثل قـائم علـي غيـر سـند 
 .معه عدم قبوله شكال وموضوعا 
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  : لثالسبب الثا

الطعن املاثل قد ابتني علي أسباب تدور وجودا وعدما حول اجلـدل املوضـوعي 

مييـز ، فالقاعـدة العامـة املسـتقر عليهـا الذي ال جيوز إثارتـه أمـام حمكمـة الت

بأحـكـام حمكـمـة التميـيـز أن لقاـضـي املوـضـوع الـسـلطة التاـمـة يف وزن األدـلـة 

وترجيحهـا دون معـقـب علـيـه ـمـادام اسـتنباطه ـهلـذه األدـلـة وترجيحـهـا ـكـان 

 .ألسباب سائغة ، األمر الذي يؤكد أن الطعن املاثل غري مقبول موضوعا 

 تمييز أن حيث أن املقرر يف قضاء ال
أمامهـا علـي وسـائر العناصـر المطروحـة لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقـوال الشـهود  

وأن تطـرح مـا يخالفهـا الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يـؤدي إليـه اقتناعهـا بساط البحث 
 كما أن لها كامل الحرية فـي أن تسـتمد قناعتهـامن صورة أخري مادام استخالصها سائغا ومقبـوال 

ـمـن أي دلـيـل تطـمـئن إلـيـه طالـمـا أن لـهـذا اـلـدليل مأـخـذه الصــحيح ـفـي األوراق ، والنـعـي ـفـي ـهـذا 

الـشـأن ـمـن قبـيـل الـجـدل الموضــوعي اـلـذي تـخـتص ـبـه محكـمـة الموضــوع دون معـقـب لتعـلـق ذـلـك 

 .بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٨١ الطعن رقم ٢٥/٧/٢٠١١ز دبي بتاريخ محكمة تميي(

 كما قضي بأن 
وتـرجيح مـا تـراه المقرر أن تحصيل فهم الواقعـة فـي الـدعوى وتقـدير أدلتهـا وأقـوال المتهمـين  

ـار واســتخالص الحقيقــة منهــا  كــل ذلــك يــدخل فــي ســلطة محكمــة المحكمــة راجحــا وجــديرا باالعتـب
ويكفيهــا أن لــك متــي كــان استخالصــها ســائغا لــه أصــوله بــاألوراق الموضــوع وال رقيــب عليهــا فــي ذ

ومــن ـثـم فــإن تـبـين الحقيـقـة الـتـي اقتنـعـت بـهـا واألســس القانونـيـة الـتـي أوصــلتها لـهـذه القناعــة ، 
فضال علي أنه في غير محله فهو ال يعدو أن يكـون جـدال موضـوعيا النعي عليها في هذا الصدد 

 الـدعوى وبيـان معتقـدها ممـا ال يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة في تقدير المحكمـة الموضـوعية ألدلـة

 .التمييز 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٥١ الطعن رقم ٢٥/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل المفاهيم والثوابت أنفة الذكر تطبيقا علي أسباب الطعن الراهن والتـي  

يتجلى ظـاهرا أنهـا ادعـت إجمـاال .. النيل من الحكم المطعون فيه حاولت من خاللها النيابة العامة 
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 .أن الحكم المطعون فين ال يتفق وسالمة التقدير واالستدالل ويخالف األوراق 

 ورغم ذلك مل توضح النيابة العامة 
إذ أن كامـــل .. ثمـــة ســـند لهـــذه العيـــوب التـــي زعمتهـــا وحاولـــت لصـــقها بـــالحكم أنـــف الـــذكر 

وأنصـب الطعـن الماثـل .. ثل محـض أقـوال مرسـلة ال سـند لهـا وال دليـل عليهـا محتوي الطعن الما

.. برمته علي مجادلة الحكم الطعين في إطراحه وعدم اطمئنانه لألدلـة المزعـوم بأنهـا أدلـة ثبـوت 
وهـو األـمـر الـذي يؤـكـد أن مبنـي الطـعـن اـلـراهن مجـرد جــدل موضـوعي ال تجــوز إثارتـه أـمـام محكـمـة 

 .التمييز الموقرة 

 فعندما تقطع حمكمة املوضوع 
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 السيما وأن هذا الرتجيح

الـذي شـاب األدلـة أنفـة الـذكر فيمـا بينهـا بشـأن التضـارب قائم علي أسـباب سـائغة مؤداهـا  

فعلي األخص جـاءت .. تحديد المبالغ المقال بأن المطعون ضده قد تربح بها من اعمال وظيفته 
أنه بعد إيداعه هـذا التقريـر فـي .. الذي أعد تقرير الرقابـة األول  .. ...../ أقوال الشاهد الرئيسي 

يستفسـر مـن خاللهـا عـن كيفيـة تمكـن .. بريد االلكترونـي  رسالة بال..... أرسل إلي شركة .....

 !.المطعون ضده من الحصول علي منافع مالية من جراء وظيفته ؟

 وهو ما جعل حمكمة املوضوع 

 ال تطمئن إيل صحة ما جاء بتقريره 

 وتتشكك فيما أنتهي إليه من نتائج 
تحصـل المطعـون ضـده كانيـة ومـدي إمعـن كيفيـة ال يزال يسـأل فإذا كان بعد إعداد التقرير  

فإن ذلك يؤكد بعدم صحة ما كان سطره بتقريره وأنه هو ذاته ال يزال علي ربح من أعمال وظيفتـه 

ويكــون عــدم اطمئـنـان محكمــة الموضــوع إـلـي نتــائج .. يشــك ـفـي مــدي صــحة مــا ـقـرره مــن عدمــه 
 .أعماله قائم علي سبب سائغ ال يجوز التعقيب عليه 

 ليس هذا فحسب 

30����30م�و�3hد�3c.�د�����������������������J3H8�¥�3�^�\3\��ن���8 s/��35��Z5.�א#�(�3ع��p�.�א�



 ١٩٤

�����������������73*�>3xS��$8B3�وא�P�3)�30ن�s#א�	و�3����w�^��9א����א[*�אل�وא�	��.Hvد��hو
�>�g�yل�و�58�.�

 فإن عدالة احملكمة فيما قررته تكون استعملت سلطتها 

 التقديرية املستندة إيل أسباب سائغة هي 
المشـكلة باتخـاذ لم يكن لـه أيـة صـلة بأعمـال اللجنـة ق أن المطعون ضده أن الثابت باألورا 

والـتـي ـجـاءت وـفـق  .....إجـراءات المناقصــات الخاصــة بالمشــاريع األربـعـة الـتـي رســت عـلـي شــركة 

 .أقوال الشهود بناء علي أسس سليمة وأرست العطاء علي أوفق المناقصات دون عيب بها 

 األمر الذي تضحي معه استخالص 

 لة حمكمة املوضوع لعدم اطمئنانها عدا
إلي وجـود ثمـة دليـل علـي تـورط المطعـون ضـده بجريمـة التـربح مـن أعمـال الوظيفـة هـو 

اـسـتخالص ـسـائغ ـلـه أصــل ثاـبـت ـبـاألوراق بـمـا ال يـجـوز مـعـه بـحـال ـمـن األـحـوال مجادـلـة محكـمـة 

 موضـوعي ذلـك أن أي جـدل.. الموضوع في ترجيحها لبراءة المطعون ضده ممـا هـو مسـند إليـه 

 .في هذا لشأن ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 

 هذا 
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  : رابعالسبب ال

يف حالـة القضـاء بـالرباءة تكـون حمكمـة أنه ملن القواعـد واألصـول الثابتـة أنـه 

املوضوع غـري ملزمـة بـالرد علـي كـل دليـل مادامـت رجحـت دفـاع املـتهم أو 

داخلتها الريبة يف عناصر اإلثبات التي يف عدم التحدث عنها مـا يفيـد ضـمنا 

 .وهذا كله يقطع بأن هذا الطعن قائم علي غري سند .. أنها أطرحتها 

 أن لي استقرت أحكام التمييز عحيث 
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 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٧٠رقم  الطعن ٢٢/٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
محكمة الموضوع ال تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد 
علي كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها رجحت دفاع 
المتهم أو داخلتها الريب والشك في عناصر اإلثبات ألن 
إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر 

 ه إلي إدانة المطعون ضده  فيها ما يطمئن مع

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤٥٦ الطعن رقم ٢١/١٢/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٢٧٠ الطعن رقم ٨/١٠/٢٠٠٧محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
يتضـح .. وبتطبيق جملة األصول والثوابت القانونية أنفة البيان علي مدونات الطعـن الـراهن 

قبـل لنيابة العامة تزعم بأن محكمة الموضوع أغفلت الرد علي عـدة أدلـة علـي ثبـوت االتهـام أن ا
ذلـك أن أن هذا القول ليس له أصل ثابت بـاألوراق ويخـالف الحقيقـة هذا ورغم .. المطعون ضده 

محكـمــة الموضـــوع ـفــي قضـــائها المطعـــون علـيــه حالـيــا أخـــذت عـلــي عاتقهـــا النـيــل مـــن أدـلــة اإلثـبــات 
كمــا ـتـزعم النياـبـة فــي طعنهــا (وـلـم تكـتـف بمقوـلـة أنهــا تتشــكك ـفـي صــحة اإلســناد ئغة بأســباب ســا

إـلـي دالـئـل وأســندته ـبـل قاـمـت محكـمـة الموضــوع بتســبيب ســائغ وواضــح لـعـدم االطمئـنـان ) اـلـراهن
أهمهـــا التـنــاقض والتضـــارب وعـــدم مصـــداقية مـــا جـــاء عـلــي لســـان الشـــهود وبتقـــارير الرقاـبــة الماليـــة 

وعجــز وكــذا خلــو األوراق .. ند لهــا مــن االتهــام بــالتربح إلــي المطعــون ضــده وانعــدام وجــود ثمــة ســ

كـل هـذه األدلـة حملـت حكـم .. النيابة العامة عن تقـديم أصـول األوراق والفـواتير المقـال بتزويرهـا 
وأنـه لـيس بـاألوراق مـا ) إن وجـدت(وأكدت ضـمنا اطـراح أي أدلـة أخـري .. البراءة المطعون عليه 

 .إليه عدالة محكمة الموضوع ينال مما انتهت 

 ومن ثم 
بـأن مـا زعمتـه النيابـة .. والفرض يخالف الحقيقة .. يتجلى ظاهرا أنه علي الفرض الجدلي  

علي المطعـون ضـده قـد طرحتهـا محكمـة الموضـوع العامة من وجود أدلة أخري علي ثبوت التهمة 
ر ملزمـة بـالرد علـي كـل دليـل فإن ذلك ال ينال من الحكم المطعـون فيـه وذلـك أن المحكمـة غيـ.. 

ٕمن أدلة اإلثبات وانما يكفيها إسناد حكم البراءة إلي ترجيح سائغ لدفاع المتهم حيث أن في ذلـك 
الرد الضمني علي أي أدلة إثبات لم تجد فيها عدالة المحكمة ما ينـال مـن بـراءة المطعـون ضـده 



 ١٩٦

بمــا ..  مــن الواقــع أو القــانون يتأكــد أن الطعــن الماثــل قــائم علــي غيــر ســند صــحيح.. ومــن ثــم .. 
 .يستوجب رفضه وعدم قبوله شكال وموضوعا 

  : امسالسبب اخل

احلكم املطعون فيه أصاب صحيح الواقع والقـانون حينمـا مل يتخـذ مـن أقـوال 

الشهود سندا إلدانة املطعون ضده السيما وأن الثابت أن معظم أقوال الشهود 

.. ا انتهـي احلكـم املطعـون فيـه أكدت علي براءة ساحة املطعون ضـده حسـبم

 .ومن ثم يتجلى ظاهرا أن الطعن الراهن غري قائم علي سند صحيح 

�تواترت أحكام التمييز واستقرت علي أن 
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 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٣٠٦ الطعن رقم ٢٢/٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٥٩ الطعن رقم ٢٢/٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 ن المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصرم 

المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن 

تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخالصها سائغا ومستندا إلي أدلة مقبولة في العقل 

 والمنطق ولها أصل في األوراق 

 )ء جزا٢٠١١ لسنة ٣٠٦ الطعن رقم ٢٢/٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
الذين استمعت إليهم النيابة العامة حال تحقيق الدعوى ن الشهود ضموكان الثابت أن من 

ومنهم .. ومع ذلك وصفته النيابة العامة بأنه شاهد إثبات ما يمكن وصفه بأنه شاهد نفي الراهنة 

وهو .. ثبوت من لم يشهد بشيء أصال ال نفي وال إثبات ومع ذلك تم الزج باسمه في قائمة ال

األمر الذي فحصته محكمة الموضوع وأخضعته لتقديرها فأخذت واستخصلت منه الحقيقة 

وطرحت ماعدا ذلك من صور أخري والصورة الفعلية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلي اقتناعها 
استخالصا سائغا ) مصدرة الحكم المطعون فيه(وحيث كان استخالص عدالة محكمة الموضوع .. 
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 :ة علي ذلك تعددت وذلك علي النحو التالي واألدل

 دليل األول ال

جاء مؤكدا لنفي االتهام عن املطعون ضـده  .. ...../ أن مجيع ما قرر به الشاهد 

ذلك أنه قطع بصحة إجراءات املناقصات وانقطاع صلة املطعون ضـده بهـا واحنسـار دور 

أقـوال هـذا الشـاهد هـي يف وهـذا يؤكـد أن .. األخري يف اعتماد ترسيه املناقصة فقـط 

 .احلقيقة دليل نفي االتهام عنه وليس دليل ثبوت 

 باستقراء أقوال هذا الشاهد 
فقـد .. بـل علـي العكـس .. مطعون ضده لم ينطق ببنت شفه تدين اليتضح وبجالء تام أنه  

 .جاءت أقواله مؤكده علي انتفاء صلته تماما بالمناقصات 

 حيث قرر صراحة 
 ثــم يــتم وضــع خطــه للمشــروع ســواء كــان تقــوم بشــراء األراضــي .. ..... .....بــأن شــركة  

ثم يقوم .. ثم يتم تعيين استشاري المشروع لتصميمه .. سيتم إنشاء أبراج مكاتب أو أبراج سـكنية 

ثـم تـتم دعـوتهم لتقـديم عطـاءاتهم وأسـعارهم .. باعتمادهم  لإلدارة العليا التي تقـوم بترشيح المقاولين
 .ف مغلقة ومشمعه بالشمع األحمر في مظاري.. 

 وعقب ذلك يتم تشكيل جلنه 
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 رسل هذا الكشف إيل استشاري املشروع يثم 
 .. ـثـم يـجـري توصــيه باختـيـار أـحـد المـقـاولين األـقـل ســعرا.. اـلـذي يـتـولى دراســته وتحليـلـه 

 تحليـل العـروض المقدمـة مـن المقـاولين ويقومـون يتولى أيضا الطاقم الهندسـيوفي توقيت معاصر 
 .بتحديد المقاول األقل سعرا 

 

 

 

 



 ١٩٨

 ويف النهاية يعرض ذلك كله علي الرئيس التنفيذي 

  باعتماده )فقط( الذي يقوم طعون ضدهو امل وه.....لشركة 

 ثم يتم إرسال خطاب تعيني املقاول 
ـى ظــاهرا انتفــاء أي دور ومــن خــالل جميــع الخطــوات التــي قــرر بهــا الشــاهد المــذكور   يتجـل

فـي  ..  علي أنـه دليـل ثبـوت– علي خالف الحقيقة – بشهادة هذا الشاهد المقدم طعون ضدهللم
 .حين أنه وبحق دليل نفي 

 فلم يشر يف أقواله من قريب أو بعيد 
.. إـلـي قـيـام المطعــون ضــده بالـتـدخل ـفـي المناقصــات إلرســائها عـلـي شــركة أو مـقـاول معــين  

إلـي أخـر .. ولم يقرر بأن المطعون ضده أرسي هذه المناقصات بسـعر أزيـد مـن السـعر المعـروض 
 ) . أدلة الثبوتكأحد(ما ورد بأمر اإلحالة من الزعم أنه ثابت بأقوال هذا الشاهد 

 ومن ثم 
مـن شـأنها تبـرأه المطعـون ضـده ممـا هـو مسـند ) .....(يضحي ظـاهرا أن أقـوال هـذا الشـاهد  

أمــا القــول والــزعم بأنهــا مــن أدلــة .. إليــه حســبما انتهــي الحكــم المطعــون فيــه بشــكل ســائغ وصــحيح 
 .القانون والواقع الثبوت ضد المتهم فإنه ينم عن مخالفة للثابت باألوراق وعلي غير سند من 

  دليل الثاني  ال

فقد جاءت أقواله عبارة عن رأيـه الشخصـي ولـيس عمـا  .. ...../ أما عن الشاهد 

هذا فضال عن أنـه مل يشـر مـن قريـب أو بعيـد إيل املطعـون .. شاهده أو رآه أو مسعه 

 فضـال عـن خلـو األوراق مـن مثـة.. ضده ومل يقرر حبقه ما يصلح ألن يكون دليال ضده 

 .دليل يؤكد صدور تعليمات من مسو احلاكم 

 أقر هذا الشاهد
وأنــه قــد ســبق وأن تعاملــت  ..  منــذ حــوالي أربعــة وثالثــون عــام.....بأنــه يعمــل بشــركة  

وكان ذلك يتم بطريق المناقصات التـي  .. في أكثر من مشروع .....الشركة محل عمله مع شركة 
 .وقد رست عليها حوالي أربعة مناقصات .. المقاول الرئيسي كانت تدعي إليها من خالل 

 وأضاف صراحة

 لقـاء ..... لم تقم بتحويل مبالغ مالية لشـركة .....بأن شركة  



 ١٩٩

 .ترسية المناقصات عليها 
 وعقب ذلك

 لكونه مجـرد رأي لـيس معلومـة شـوهدت الذي ال يجوز األخذ بهبدأ في إبداء رأيه الشخصي  
 دونمـا مقابـل أو ..... قامت بتحويل مبالغ إلي شـركة .....ذلك أنه قرر بأن شركة .. أو سمعت 

 .وقرر بأن هذه المبالغ تعاصرت مع تنفيذ مشاريع شركة  .. .....خدمات قدمت لها من شركة 

 وهنا يثور التساؤل 
وبـين  .. ..... إلـي شـركة .....فعلي فرض وجود تزامن ما بين المبالغ المدفوعة مـن شـركة 

فهل هذا دليـل علـي أن هـذه المبـالغ لقـاء ترسـيه  .. .....األخيرة إلي شـركة المبالغ المدفوعة من 

 !.المناقصات عليها ّ؟

 ض ختمني حمأنه 
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 وحيث أن احلكم املطعون فيه 
أكــــد علــــي عــــدم اطمئنانــــه بــــأقوال هــــذا الشــــاهد ضــــمن شــــهود اإلثبــــات األمــــر الــــذي يجعــــل  

استخالصــه هــذا ســائغا وـلـه أصــل ثاـبـت ـبـاألوراق الســيما وأن مــا جــاء عـلـي لســان هــذا الشــاهد جــاء 
 .مجرد رأي له وليس شهادة 

 
 
 
 
 



 ٢٠٠

  ليل الثالث  دال

فقـد أكـدت ) .. .....مـدير تقيـيم املشـاريع بشـركة  (...../ أما عن أقوال السـيد 

 متـت وفـق صـحيح .....احلقيقة الوضاءه بأن كافة املناقصات التي رست علـي شـركة 

 .القانون ووفقا لألصول التجارية دون حماباة أو إخالل 

 وباستقراء أقوال هذا الشاهد 
 بعــدما يـقـوم بدراســة ..... ـكـان يـتـولى إـعـداد عــرض األســعار إـلـي شــركة أـنـهيتجـلـى ظــاهرا  

ثم يرفع هذا العرض للمتهمان الثالـث .. الرسومات والتصاميم والمواصفات المطلوبة في المناقصة 

ـثــم ـيــتم إرســـال  – إذا تطـلــب األـمــر –ٕ الـلــذين يقومـــان بمراجعـتــه واجـــراء تغيـيــر أو تخـفــيض والراـبــع

 . .....العرض إلي شركة 

 ومما تقدم يتأكد وجبالء 
أن كافة المناقصات كانت تسيير وفق النصاب الصحيح والجـاري عليـه العمـل دون إخـالل  

 كمـا ورد –  تقوم بـدفع مبـالغ إلرسـاء هـذه المناقصـات عليهـا.....فإذا كانت شركة  .. أو تجاوز
متهمـان الثالـث والرابـع ولكـان ال .. ما كانـت األمـور تسـير علـي هـذا النحـو الـدقيق –بأمر اإلحالة 

 أنفردا بعمل العرض الذي سيقدم في المناقصة أو أبديا تعليمات للشاهد بإعداد العرض بقيمة معينة

 أما وأن ذلك كله مل حيدث 
األـمـر اـلـذي يؤـكـد جدـيـة .. وكــان تـقـديم العــرض ودراســته ومراجعـتـه ـيـتم وـفـق أصــول العمــل 

ـي شــركة  وهــي .. كونهــا صــاحبة العــرض األقــل ســعرا  ل.....ٕالمناقصــات وصــحتها وارســائها عـل

ومـن ثـم تكـون الجـديرة بقبـول عرضـها .. الشركة الوحيـدة التـي تقـدم ضـمانات لتنفيـذ مشـروعها 

 .لجديته 

 هذا 

 وحيث عما قاله هذا الشاهد 
 مـن وجهـة نظـره – بغير وجه حـق ..... كانت تتقاضي مبالغ من شركة .....من أن شركة 

 .. ..... علـي شـركة .....ماما عن المناقصات التـي رسـت مـن شـركة فهو أمر منبت الصلة ت –
 .ولم يقدم هذا الشاهد ثمة دليل علي ثمة رابط علي وجود عالقة بين هذه الواقعة وتلك 

 ومن ثم 
 الموجـه إلـي – المبتـور السـند –يتجلى ظاهرا أن أقوال هذا الشاهد عاجزة عن إثبات االتهام  
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 .اح أقواله وهو ما فعله الحكم المطعون فيه المطعون ضده بما يجدر إطر

 دليل الرابعال

فقد جـاءت منبتـه الصـلة ) .....وكيل منتجات بشركة  (...../ فإن أقوال الشاهد 

فضـال ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(عن الواقع واحلقيقة فهو مل يكن يعمل بالشركة إبان فرتة االتهام 

 أديل بـه مـن أقـوال ومعلومـات  ال تؤهله ملعرفة ما.....عن أن طبيعة وظيفته بشركة 

وهذا كله خبالف أنـه مبراجعـه أقوالـه بالنيابـة وأمـام حمكمـة أول .. خمالفة للحقيقة  

  ...... إيل .....درجة يتضح أنه أكد بأنه مل يتم حتويل أي من املبالغ احملولة من 

 بداية 
وحـيـث أن  .. واتيعـمـل بالـشـركة مـنـذ ـثـالث ـسـنفـقـد اســتهل هــذا الشــاهد أقواـلـه ـبـأن ـقـرر أـنـه  

حتـى ...  وهذا االتهام مزعوم أنه تـم خـالل الفتـرة مـن ١٢/٧/٢٠٠٩إدالئه بهذه األقوال كان بتاريخ 
 . حال فترة االتهام .....األمر الذي يؤكد أن هذا الشاهد لم يكن ملتحق بشركة  ....

 وعلي جانب أخر .. هذا 

 وبفرض وجوده بالشركة إبان فرتة االتهام 
فإنـه لمـن المفتـرض  – والفـرض علـي خـالف الحقيقـة –حة واقعـات االتهـام وعلي فرض ص 

بحـيـث يســتحيل ..  ـفـي غاـيـة الســرية ..... ـمـع شــركة .....أن تـكـون معلوـمـات تـعـامالت شــركة 

 .معرفتها لمجرد أنه موظف بالشركة 

 ومدته السيما وأن طبيعة عمله 
فيهـا مـا يعـد سـري منهـا وخـاص ال تؤهله أن يكون مطلعا علي كافة تعامالت الشركة بما  

 .جدا بمالك الشركة 

 ا وأن وصلت املعلومات إيل هذا الشاهدمأ

 )مع عدم التسليم بصحتها(
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 ة هذا كله من ناحي

 ومن ناحية أخري 
فـقـد ـجـاءت المعلوـمـات الـتـي أدـلـي بـهـا ـهـذا الشــاهد غـيـر صــحيحة وبعـيـدة ـكـل البـعـد عــن  
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 .وجاءت علي نحو مرسل دونما ثمة دليل أو سند علي صحتها .. الواقع 

 السيما 
ومن طعون ضده تربطه صلة قرابة بالم) .....صاحب شـركة (وأن الثابت أن المتهم الثاني  

ومـن ثـم فـال  .. كون بينهمـا تعـامالت بـال أوراق أو مسـتندات لوجـود الطـابع العـائليالطبيعي أن ت
مجال للشك في هذه المعامالت وخلوهـا مـن المسـتندات ال يثبـت أي فعـل مـؤثم بـين المطعـون ضـده 

 .وبين المتهم الثاني

 ملا كان ذلك

���+��33r���33����9�33��5��t33p��336��O�733833:ج������L�33;��33א�אL�33אل�/���33��Oو�
���������9�3��·��.%�3v�n3o��L�3;�א�א�L0\��/�אل���T��ن��و�א#"���א�9א[*:�א�����و�א��K/א��א

و�Lא�8	�*��א��35�p�>�DHj.�א#�(�3ع�א[*3:�א��30��K3s�^�T�3م��3hאز�*��ز36�8��+���������������������..�
ذ���Eذ��ن���2^:��/�אل�א�;�6د�*��ط�5��1.�א#�(�ع�دون�6�H8����02��+�ذ���3و�ن������������

�33L�+��3365�Z�J33H8�J330��م��א�332<��*33A��E�33وز�¢���J8�33)�*�33ل�h33:د��א�א�;33!ن�^��33ن�
�B��5��5.�א�p.�

 دليل اخلامس لا

املالزم أول القائم بضـبط املسـتندات لـدي املـتهم  (...../ أما عن أقوال الشاهد 

شـركة (فهو أقر بأن دوره يف الواقعة ينحصر يف تفتيش شركة املـتهم الثـاني ) الثاني

تندات ومن ثم فال تصلح أقواله ألن تكـون دلـيال لإلثبـات وضبط ما بها من مس) .....

 .ضد املطعون ضده 

 هذا فضال 
 بتقـارير ...../ مـا هـي إال ترديـد لمـا سـاقه السـيد عن أن كافـة المعلومـات التـي أدلـي بهـا  

ومن ثم فهي معلومات منقولة غير مبنيـة علـي درايـة أو علـم أو تحريـات  .. إدارة الرقابة المالية

 .ا هذا الشاهد قام به

 األمر الذي جيعل أقوال هذا الشاهد 
أيضا معيبة بذات العيـوب التـي شـابت جميـع شـهود اإلثبـات التـي أوردتهـم النيابـة العامـة فـي  

األـمـــر اـلـــذي يؤكــــد أن االتـهـــام الماـثـــل جــــاء عـلـــي غـيـــر ســــند ـمـــن الواـقـــع أو .. قائـمـــة أدـلـــة الثـبـــوت 
 .المستندات أو القانون 



 ٢٠٣

 ليس هذا فحسب 
يتبـين ..  أنه بمطالعة أقوال ذلك الشاهد أمام النيابة العامة وعدالـة محكمـة أول درجـة بل 

 .....فـي شـركة ) حاسب آلي ، وملفات مبوبة ، وخمس أقـراص مدمجـه(أنه أقر بأنه قام بضبط 

 .وأنه قام بتسليمها إلي دائرة الرقابة المالية .. 

 ورغم ذلك 
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 ناحية أخري ومن .. هذا 
 بـنـــاء عـلـــي .....ـفـــإن هــــذا الشــــاهد قــــد قــــرر أـنـــه شــــارك ـبـــالتفتيش وضــــبط ســــجالت شــــركة 

ـفـإذا كــان الثاـبـت أن أول تقرـيـر يصــدر عــن .. معلومــات وردت ـلـه قـبـل حــوالي شــهر ونصــف تقريـبـا 
 أنـه صـادر بنـاء  ومـن المفتـرض-/-/- صـدر بتـاريخ .....بخصـوص شـركة دائرة الرقابة المالية 

ـاريخ ..  ضــبطه وتحرـيـزه عـلـي مــا ـتـم فكـيـف قاـمـت داـئـرة الرقاـبـة ـبـإبالغ الجهــات المختصــة قـبـل ـت

 !!.تقريرها وكيف أعدت الدائرة تقريرها قبل اإلطالع علي الحرز ؟؟

  و األمر وه
الذي ينال من أدلة اإلثبات المقدمة من النيابة العامة وفي كافـة اإلجـراءات المتخـذة فـي هـذا  
 عمــا إذا ـكـان ـقـد )...../ الـمـالزم أول (الثاـبـت أـنـه وبـسـؤال الســيد الضــابط وأن الســيما .. االتـهـام 

األمـر الـذي .. فقـد أجـاب بـالنفي ) بفـرض صـحة ذلـك(تأكد من صحة مـا ورد إلـيهم مـن معلومـات 
 .يقطع بأن االتهام الماثل قائم علي أدلة غير كافية وغير صالحه لحمله ضد المطعون ضده

 ومن ثم 
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 ٢٠٤

 وهو األمر 
الذي فطنت إليه محكمة الحكم الطعين وقررت بأنها ال تطمئن ألقوال هذا الشـاهد أو غيـره  

مـن شـهود اإلثـبـات بمـا يقـطـع بـأن اـسـتخالص تلـك المحكمـة لـهـذه الحقيقـة اـسـتخالص سـائغ ـلـه 

 .ومن ثم يكون الطعن الماثل قائم علي غير سند ..  من األوراق سنده

  : سادسالسبب ال

احلكم الطعني أصاب صحيح الواقع والقانون حينما طرح تقـارير الرقابـة املاليـة 

 .. ...../ التي شابها التضارب والتناقض مع نفسها ومع أقوال حمررهـا السـيد 

 احملكمة لسلتطها التقديريـة األمـر وحيث أن هذا اإلطراح كان باستعمال عدالة

الذي يؤكد أن الطعن الراهن مبناه اجلدل املوضوعي الغري جائز أمـام حمكمـة 

 .التمييز 

 فاملتواترت عليه يف قضاء التمييز أن 
ومـا شـهد بـه من حق محكمة الموضوع تقدير القوة التدليليـة لتقريـر الخبيـر من المقرر أن 

 ـفـي تقرـيـره وأقواـلـه مادامــت وـقـائع اـلـدعوى أـيـدت ذـلـك ـلـديها وكاـنـت الخبـيـروالـجـزم بـمـا ـلـم يـجـزم ـبـه 
وجزمـت بمـا لـم يجـزم بـه أخـذا المحكمة قد اطمأنت فيما حصلته من مجمـوع األدلـة وتقريـر الخبيـر 

بالوقائع التي أيدت ذلك فإن ما يثيـره الطـاعن فـي هـذا الصـدد ال يعـدو أن يكـون جـدال موضـوعيا 

ممـا ال لة الدعوى وبيان معتقدها كمـا ارتسـمت صـورتها فـي وجـدانها في تقدير محكمة الموضوع ألد

 .يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 

 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٦٨ الطعن رقم ٢٢/٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
مـادام ال تلتزم في قضـائها بـالبراءة بـالرد علـي كـل شـبهة أو دليـل اتهـام محكمة الموضـوع  

وألن فــي إغفالهــا التحــدث رجحــت دفــاع المــتهم وداخلتهــا الريبــة والشــك فــي عناصــر اإلثبــات أنهــا 

ولـم تـر فيهـا مـا تطمـئن معـه إلـي إدانـة المـتهم ، وال يصـح النعـي علـي عنها ما يفيد أنهـا أطرحتهـا 
ألن مـالك المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء علي احتمال تـرجح لـديها يـدعوى قيـام احتمـاالت أخـري 

ـمـر كـلـه يرجــع إـلـي وجــدات قاضــيها وـمـا تطـمـئن إلـيـه ـمـادام ـقـد أقاـمـت قضــاءها عـلـي أســباب األ

بما أورده في أسبابه وبما ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه ببراءة المطعون ضـده تحمله 

ـلـه أصــل ثاـبـت ـبـاألوراق مـمـا يضــحي مـعـه طـعـن النياـبـة ـفـي ـهـذا الشــأن ال يـعـدو أن يـكـون ـجـدال 



 ٢٠٥

 سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما ال يجوز موضوعيا في

 .إثارته أمام محكمة التمييز 

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٢٧٩ الطعن رقم ٢٥/٧/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 احلقيقة األويل 

بطالن أي دليل قد يستمد من تقارير الرقابة املالية لعـدم أداء السـيد اخلبـري القـائم 

 .بتحريرها حلف اليمني القانونية قبل البدء يف أداء عمله 

  من قانون اإلثبات علي أن ٦٩فقد نصت املادة 
أو ـمـن ـبـين ـمـوظفي الدوـلـة أن تحـكـم بـنـدب خبـيـر أو أكـثـر ـمـن ـبـين للمحكمـة عـنـد االقتضــاء  

الخبراء المقيدين في جدول الخبراء لالسـتنارة بـرأيهم فـي المسـائل التـي يسـتلزمها الفصـل فـي الـدعوى 
 .................. وتقدر المحكمة 

  من ذات القانون علي أن ٧٤كما نصت املادة 
 التـي ندبتـه يمينـا جداول وجب أن يحلف أمام المحكمةاسم الخبير غير مقيد في الإذا كـان  

ـاطال بــأن يــؤدي عملــه بالصــدق واألمانــة  وال يشــترط حضــور الخصــوم عنــد حلــف ٕواال كــان العمــل ـب
 .ويحرر محضر بحلف اليمين الخبير اليمين 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية علي أن ٢٢١وكذا نصت املادة 
ـانيكــون اإلجــراء بــاطال   ـي بطالـنـهإذا ـنـص الـق  أو إذا شــابه عيــب لــم تتحقــق ون صــراحة عـل

 .بسببه الغاية من اإلجراء 

 ويف هذا املقام 

 استقرت أحكام النقض علي أن 
 أمـام قاضـي التحقـيـق بـأنهم يبـدون رأيـهـم مـا ـفـرض علـي الخـبـراء مـن وـجـوب حلفهـم اليـمـين 



 ٢٠٦

 .قض ٕأمر واجب أداؤه حتما واال كان العمل الغيا موجبا للنبغاية الذمة هو 
 )١٠٠ ق ٤ المجموعة الرسمية س ٣١/١/١٩٣٠نقض (

 وكذا قضي بأن 
 أمام سلطة التحقيق بـأن يبـدو رأيهـم بالذمـة وأن أوجب القانون علي الخبراء أن يحلفوا يمينا 

  .ٕواال كان باطاليقدموا تقريرهم كتابة 
 )١١٧ ص ٣٦ مجموعة القواعد القانونية س ٢٤/١/١٩٨٥نقض (
 )٣٢٣ ص ٢٦وعة القواعد القانونية س  مجم١٣/٤/١٩٧٥نقض (

 كما قضي بأن 
ـا  ـوا أمــام المحـقـق يميـن  عـلـي أن يـبـدو رأيهــم بالذمــة وعلــيهم أن يجــب عـلـي الخـبـراء أن يحلـف

 . ويترتب علي عدم تحليفهم بطالن الخبرة بطالنا متعلقا بمصلحة الخصوميقدموا تقريرهم كتابة ،
 )٢٧ ص ١٧٧ رقم ٥ مجموعة القواعد ج ٣٠/١٢/١٩٤٠نقض (

 )٨١٠ ص ٨٤٦ رقم ٧ ح ١٩٤٦ مارس ٢٢نقض (

 ملا كان ذلك
مــــدير إدارة المراجعــــة  – ...../ الســــيد وكــــان الثاـبـــت مــــن خــــالل أوراق االتهــــام الماـثـــل أن 

وقد انتدبته النيابة العامـة .. ة بدائرة الرقابة المالية بديوان سمو الحاكم .....المالية علي الشركات 

وصــوال إلثـبـات عناصــر ) ون ضــدهـعـمحــل عمــل المط (.....ابات شــركة إلـجـراء الـتـدقيق عـلـي حســ
 .هذا االتهام 

 وحيث أن السيد اخلبري آنف الذكر 
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 اخلبري اليمني القانونية / إال أن ذلك مل حيدث ومل يؤد السيد 

 األمر الذي يبطل أعماله والتقارير التي انتهي إليها 

 مبا جيعلها جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها 

 وإهدار أي دليل قد يستمد منها 

 



 ٢٠٧

 وال ينال من ذلك 
بــة العامــة مــن القــول بــأن للمحكمــة أن تســتمد قناعتهــا مــن أي ورقــة مــن مــا ذهبــت إليــه النيا 

 .أوراق الدعوى ومن أي أقوال وردت بها ، ولو بغير يمين 

 وحيث أن هذا القول مردود باألتي 

 مردود أوال 
ٕأن الســـلطة التقديريـــة للمحكمـــة ليســـت مطلقـــة العنـــان وانمـــا محـــدودة برقابـــة محكمـــة الـــنقض  

..  ـفـإذا كاـنـت لهــا ســلطة تقديرـيـة ـفـي الـتـرجيح ـبـين األدـلـة واألخــذ بهــا أو إطراحهــا ..والتميـيـز عليهــا 

 ـقـدمت إـلـي المحكـمـة بـشـكل – مـحـل الـتـرجيح –ـبـأن تـكـون تـلـك األدـلـة .. ـفـإن ذـلـك كـلـه مـشـروط 

 .صحيح وقانوني وأن تكون صالحة من الناحية الموضوعية لالستدالل بها 

 أما إذا كانت هذه األدلة باطلة 
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 مردود ثانيا
 قبـل أن يعلـم مـا – ومنذ الوهلة األولي لم يطمئن ألعمال هذا الخبيـر.. أن المطعون ضده  

رر فـي  حيث قـ.... وأكد علي ذلك صراحة بأقواله أمام النيابة العامة بتاريخ –انتهي إليه من نتائج 
.. إجاـبــة عـلــي ســـؤال موجـــه إلـيــه عمـــا إذا كـــان هـنــاك عـــداوة أو حساســـية بيـنــه وـبــين الســـيد الخبـيــر 

 :فأجاب بما هو نصه 
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 وجتدر اإلشارة 
كان قبل إعداد األخير للتقارير إلي أن عدم اطمئنان المطعون ضده إلي أعمال هذا الخبيـر  

ائـيـة ومـع ذلـك قـرر بتلق .. النهائيـة بمعنـي أنـه لـم يـكـن يعلـم أن النتيجـة سـتأتي لصــالحه أم ضـده
 .بعدم اطمئنانه لهذا الخبير لسابق تهديده إياه 

 وإزاء ما تقدم 
فقـــد كـــان لزامـــا علـــي النيابـــة العامـــة اســــتبعاد هـــذا الخبيـــر لوجـــود شـــبهة خـــالف بينـــه وـبـــين  



 ٢٠٨

ومــن ثــم ودرءا للشــبهات كــان يتعــين إعفــاء هــذا الخبيــر مــن مهمتــه وتكليــف أي .. المطعــون ضــده 
 .خبير أخر سواه 

 ه مل حيدث إال أن ذلك كل
ـبـل أصــرت النياـبـة العامــة عـلـي اســتمرار هــذا الخبـيـر ـفـي عمـلـه وأصــر هــو ـبـدوره ـفـي أعماـلـه  

وهو ما ال يدعو لالطمئنان لمـا أنتهـي إليـه هـذا .. رغم علمه بالخالف السابق مع المطعون ضده 

ون وحيث فطنت عدالة محكمة الحكم المطعون فيه إلـي مـا تقـدم جميعـه وشـاطرت المطعـ .. الخبير
األمـــر اـلــذي يجعـــل حكمهـــا يتـفــق مـــع الواـقــع .. ضـــده عـــدم االطمئـنــان إـلــي صـــدق الخبـيــر وأعماـلــه 

 .والقانون 

 ومن ثم 
ومن جملة مـا تقـدم فقـد بـات ظـاهرا وبجـالء تـام أن تقـارير السـيد الخبيـر التـابع لـدائرة الرقابـة  
 منـذ الوهلـة – طعون ضدهن المقد عابه البطالن لعدم أدائه اليمين القانونية ولعدم اطمئناالماليـة 

األمـر الـذي آثـرت معـه محكمـة الحكـم الطعـين إطراحـه واســتبعاده  ..  ألعمـال هـذا الخبيـر–األولـي 
 .من أدلة الثبوت قبل المطعون ضده 

 قيقة الثانية احل

أن هناك وجه أخر لبطالن أعمال السيد اخلبري وما انتهي إليه من نتـائج حيـث أنـه 

م لالجتماع بهـم ومناقشـتهم وبيـان أوجـه دفـاعهم احملاسـبية مل يقم بدعوة اخلصو

 واملستندية والتي قد يكون هلا تأثري يف تغيري رأيه يف القضية 

  من قانون اإلثبات علي أن ٨١فقد نصت املادة 
يحـدد الخبـيـر تاريخـا لـبـدء عملـه عـلـي أن يـدعو الخصــوم قبـل ذـلـك التـاريخ بســبعة أيـام عـلـي  -١

 .الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته األقل علي أن يبين في 
 .ويجوز في حالة االستعجال أن يدعو الخصوم فورا بإرسال برقيه  -٢

 .ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطالن عمل الخبير -٣
 ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأن 

خ يجــب علــي الخبيــر أن يحــدد تاريخــا لبــدء عملــه وعليــه أن يــدعو الخصــوم قبــل ذلــك التــاري 
ودعــوه الخصــوم بســبعة أـيـام عـلـي األقــل وأن يـبـين ـفـي اـلـدعوة مكــان أول اجتمــاع ويومــه وســاعته ، 

 ، إذ ال يصـــح لحضـــور أول اجتـمــاع وـهــو إـجــراء ـجــوهري تملـيــه ضـــرورة احـتــرام حـقــوق اـلــدفاع
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االحتجاج علي خصم بخبرة لم يتمكن تتبعهـا ، ويترتـب علـي عـدم دعـوه الخصـم لالجتمـاع بالصـورة 
 .ألنفة الذكر وبطالن عمل الخبرة والكيفية ا

 ) تجاري٢٠٠٥ لسنة ٣٦٥ ، ٢٠٠٥ لسنة ١٤٨ في الطعن رقم ٢٧/٢/٢٠٠٦محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل تقارير دائرة الرقابة المالية أنها قد خلت تمامـا مـن ثمـة إشـارة إلـي مـا  

لـمـا ـفـي ذـلـك .. وم أو توجـيـه اـلـدعوة إـلـيهم ـمـن عدمــه إذا ـكـان الســيد الخبـيـر ـقـد ـقـام باســتدعاء الخصــ
 كان لـديهم مـن أوجـه طعون ضدهالسيما وأن المتهمين وعلي األخص منهم الممن أهمية قصوى 

 .الدفاع والمستندات التي لو كانت قد قدمت أمام السيد الخبير لتغير يقينا وجه رأيه في القضية 

 أضف إيل ذلك 
ي تقــاريره ثمــة مســتندات أو أوراق تفيــد إطالعــه عليهــا وتعويلــه أن الســيد الخبيــر لــم يرفــق فــ 

 .. بل جاءت تقاريره مرسـلة غيـر مسـتندة إلـي مسـتندات أو أدلـة معتبـرة.. عليها فيما أنتهي إليه 
وهو األمر الذي يعيب تقرير الخبرة بما يسلس إلي حد البطالن الموجب لالسـتبعاد مـن أدلـة الثبـوت 

 .ا رأته محكمة الحكم الطعين وفق صحيح الواقع واألوراق والقانون وهذا عين م.. المزعومة 

  قيقة الثالثةاحل

بطالن أعمال السيد اخلبري لعدم أحقية دائرة الرقابة املالية يف التـدقيق علـي شـركة 

وعلي فـرض أن احلكومـة ..  خللو األوراق مما يثبت متلك الدولة مثة نصيب فيها .....

احلق يف التـدقيق ) اخلبري(باألوراق فإن هذه النسبة ال متنح  سطركما هو م% ١٣متلك 

 .علي حساباتها 

 بداية 
 ٣ـهـو الـقـانون رـقـم .. تجـدر اإلشــارة إـلـي أن الـقـانون الواجــب التطبـيـق عـلـي الواقـعـة الراهـنـة  

 واـلــذي ـيــنص عـلــي أـنــه ال يـجــوز ـلــدائرة الرقاـبــة المالـيــة الـتــدقيق عـلــي حـســابات ٢٠٠٧لـســنة 

 % .٢٥ كانت نسبة ملكية الحكومة فيها ال تقل عن الشركات إال إذا

 ن ذلك أقل ملنسبة كانت اأما إذا 
ومن ثـم  .. يجب أن يكون بإذن كتابي صريح من سمو الحاكمفإن التدقيق علي الحسابات  

ولـم % ٢٥يقع عمل دائرة الرقابة المالية باطال إذا تم علي شركة تملك فيها الحكومـة نسـبة أقـل مـن 
 .ذلك من سمو الحاكم يصدر إذن ب
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 ملا كان ذلك 

  ما يلي وكانت األوراق تؤكد 

  أوال
 .....أـنـه ـلـم يثـبـت باـلـدليل الـقـاطع أو المـسـتندي اـمـتالك الحكوـمـة ألي نصــيب ـفـي ـشـركة 

 علـي –بل وقد تعددت الدالئل والبراهين علي عدم تملـك الحكومـة فيهـا أي نصـيب  .. سالفة الذكر
 يجعــل دائــرة الرقابــة الماليــة ممنوعــة تمامــا مــن التــدقيق علــي وهــو مــا -نحــو مــا ســيرد الحقــا 

 .حساباتها 

  اثاني
فـإن  .. .....من شركة % ١٣بأن الحكومة تمتلك نسبة قدرها ... أنه علي الفرض الجدلي  

 حيــث أن هــذه النســبة أيضــا ال تخــول دائــرة الرقابــة الماليــة الحــق فــي التــدقيق علــي حســاباتها
  علي األقل حتى يخول لدائرة الرقابة التدقيق والمراجعة %٢٥لنسبة الحكومة القانون يشترط ملكية 

  اثلثا
 .. .....مـن شـركة % ١٣بأن الحكومة تمتلك نسبة قدرها ... ومع استمرار الفرض الجدلي  

يسـتوجب المشـرع .. فإنه إلجراء التدقيق والمراجعة علـي حسـاباتها بمعرفـة دائـرة الرقابـة الماليـة 

وحيث خلت األوراق مما يفيد صدور هـذا اإلذن األمـر الـذي  .. من سمو الحاكم بذلكصدور إذن 

 .يؤكد بطالن أعمال تلك الدائرة 

  نقاطومن مجلة هذه ال.. هذا 
الواضحة التي ال تقبل المراء وال التأويل يتجلى ظاهرا أن هناك وجه واضـح للـبطالن عـاب  

 .تقارير الرقابة المالية 

 وال ينال من ذلك 
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 فذلك مردود 

بأن هذا القانون غيـر مطبـق علـي الواقعـة محـل التـداعي ذلـك  

ٕ والتحقيــــق فــــي هــــذه الواقعــــة واعــــداد ٢٠١٠أنــــه صــــدر فــــي عــــام 
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 .تج بها تم قبل صدور ذلك القانون التقارير المح
 وهو األمر الذي يؤكد 

بطــالن تـلـك التـقـارير الصــادرة عــن داـئـرة الرقابــة المالـيـة وصــحة وصــواب مــا قررـتـه المحكمــة  
مصــــدرة الحـكـــم المطعــــون فـيـــه ـفـــي هــــذا الخصــــوص حـيـــث أن تـلـــك التـقـــارير جــــاءت جــــديرة بالفعــــل 

 .باالطراح وعدم التعويل عليها 

   قيقة الرابعةاحل

فإنها قد خلت متاما من مثة إشارة إيل .. وعلي فرض صحة تقارير دائرة الرقابة املالية 

وجود إخالل يف إجراءات املناقصات اخلاصة باملشاريع األربعة التـي رسـت علـي شـركة 

 وصـف تفصـيلي .....املـؤرخ ) .....(بل علي العكـس فقـد تضـمن التقريـر رقـم ..  .....

 قيـام لـيدلـيال عألن تكـون فكيف تصلح ..  يشر آلي خلل بها إلجراءات املناقصات ومل

  !؟.....إرساء املناقصات بأزيد من السعر املعروض من شركة طعون ضده بامل

 احملور األساسي يف هذه القضية 
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 واجلدير بالذكر يف هذا املقام 
ن الحـقـائق واـلـدالئل عـلـي ـمـ  ـقـد تضــمن.....الـمـؤرخ  تقرـيـر داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة لكــونأـنـه  

متناقضـا (صحة كافة إجراءات المناقصات وأنها تمت وفق صحيح القانون دون إخالل أو تجـاوز 
وهو ما يؤكد أنه يحـوي ) .. في ذلك مع التقريرين اآلخرين الصادرين عن ذات دائرة الرقابة الماليـة

لنيابـة العامـة قـد التفتـت عـن إال أن ا.. في طياته دليل بـراءة المطعـون ضـده ممـا هـو مسـند إليـه 
 .وهو األمر الذي يعيب االتهام الماثل إجماال .. ذلك التقرير كلية ولم تشر إليه من قريب أو بعيد 
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 هذا 

 يضاح الصورة كاملة أمام عدالة احملكمة املوقرة إلو

 نورد فيما يلي اإلجراءات التي اختذت يف كل مناقصة علي حدة 

 دم وجود أي خطأ أو إخالل بها وصوال إلثبات قانونيتها وع

 بالنسبة ملشروع برج الدانة : أوال 
ووفـقـا لصــحيح الـقـانون قامــت هــذه الشــركة ..  .....ـفـإن استشــاري هــذا المشــروع هــو.. بداـيـة  

 :ومنهم علي سبيل المثال ال الحصر .. بدعوة جميع المقاولين 
 ............شركة  -
 ......شركة  -

 ...........شركة  -

 ............شركة  -

 ..........شركة  -

وغيرهـــا مـــن شـــركات المـقــاوالت الـتــي تمـــت دعوتهـــا لـلــدخول ـفــي المناقصـــة الخاصـــة بهـــذا المشـــروع 
 ......وكانت الدعوه بتاريخ 

 ومبعرفة جلنه فض املظاريف املتخصصة 
 تـــم فـــض المظـــاريف المقدمـــة مـــن ....ثـــم بتـــاريخ .. ............../ المكونـــة مـــن الســـيد  

وأسفر هذا اإلجراء عن بيان أن العروض المقدمة من الشـركات ) مغلقة ومشمعه(مقاوالت شركات ال
 :كالتالي ) حسبما ورد بتقرير المهندس االستشاري(

 قيمة العرض  الشركة 

  درهم ٤٠٥٧٥٠٠٠ 

  درهم ٤١٣٠٠٠٠٠ 

  درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠ 

  درهم ٤١٢٠٠٠٠٠ 

 هذا ومن خالل هذا اجلدول 
..  .....شـركة روض أنفـة الـذكر واألقـل سـعرا هـو العـرض المقـدم مـن يتضح أن أفضـل العـ 
ـبـل أن الثاـبـت ـبـاألوراق أيضــا أن هــذه الشــركة هــي الوحـيـدة مــن ـبـين الشــركات .. هــذا فحســب ـلـيس 
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ـه بعطائهــا .. متقدمــة الــذكر  ـين مليــون درهــم وأرفقـت ـغ اثـن ـي قــدمت ضــمان بمبـل وفقــا لصــحيح الـت

 .إجراءات وشروط المناقصة 

 .....وبتاريخ .. هذا 
 خطابـــا يطلـــب مـــن خاللـــه عـــرض .....إلـــي شـــركة ) مـــدير المشـــروع (...../ أرســـل الســـيد 

 .الشركة النهائي لتنفيذ المشروع محاوال بذلك تخفيض قيمة العرض أنف الذكر 

 .....وبتاريخ 
وتحديـــــدا إلـــــي  .. ..... بمعرفـــــة المـــــتهم الرابـــــع خطابـــــا إلـــــي شـــــركة .....أصـــــدرت شـــــركة  

  ......بالعرض المعدل المقدم من شركة ) مدير المشروع (...../السيد

 ......وبتاريخ 
كتابا تضمن تحليال بمضمون العقـارات المقدمـة للمشـروع ) استشاري المشروع (.....أصدرت 

. 

 .......وعقب ذلك وبتاريخ 
يعـرض مـن خاللـه  .....خطابـا إلـي شـركة ) .....المسـئول عـن شـركة (أرسل المتهم الرابـع 

 وبنـاء علـي جمـاع مـا  درهـم٣٨٨٠٠٠٠٠لسعر النهـائي لتنفيـذ مشـروع بـرج الرانـة  بسـعر قـدره ا
بصــفته الــرئيس التنفـيــذي (واعتمــد المطعــون ضــده  .....تقــدم تــم إرســاء المناقصــة علــي شــركة 

 . وبين المقاول الرئيسي للمشروع .....ثم تم التعاقد بين شركة .. هذا القرار ) .....لشركة 

  مجيعه تتضح احلقائق اآلتية ومما تقدم

 :األويل 
 أو دعـوتهم للمناقصـة ولتقـديم  تماما بترشـيح شـركات المقـاوالتطعون ضدهانتفاء صلة الم

 .استشاري المشروع  " ....."حيث أن ذلك تم وفقا للثابت باألوراق بمعرفة .. عرضهم 

 لثانية ا
قـــدمت  .. ..... شـــركة أن جميـــع العـــروض المقدمـــة مـــن شـــركات المقـــاوالت ومـــن ضـــمنها 

 .منعا ألي تالعب  .. باألظرف المغلقة والمشمعة بالشمع األحمر

 لثالثة ا
 وبهـا مـدير المشـروع وممثـل عـن استشـاري لجنـة تـم تشـكيلها.. أن القائم بفض المظـاريف   

هــو مــا يقطــع بانتفــاء صــلته و.. ـلـيس مــن بـيـنهم المطـعـون ضــده ..  المشــروع فضــال عــن آخــرين 
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 .رساء المناقصة أو التدخل في إجراءاتها تماما عن إ

 الرابعة 
هــو أفضــل وأقــل العــروض  .....أن اإلجــراءات أســفرت عــن أن العــرض المقــدم مــن شــركة  

 ).تسعة وثالثون مليون وستمائة ألف درهم( درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠بقيمة قدرها 

 ليس هذا فحسب 
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  امسةاخل
 .....فــإن التعاقــد علــي هــذه األعمــال كــان يــتم بــين شــركة .. أنــه عقــب جمــاع مــا تقــدم  

 .وبين المقاول الرئيسي للمشروع ) الراسي عليها المناقصة(

 وهذا يعني 

 لقـاء أعمالهـا كانـت .....أن أي مبالغ كانت تتقاضاها شركة  

 .. .....تتقاضاها من المقاول الرئيسي للمشروع وليس مـن شـركة 

 .كما تم الزعم بأمر اإلحالة 
 وهو األمر الذي يقطع 

مبـنـاه التخمــين واالفتراضــات ال الحـقـائق ـبـأن أمــر اإلحاـلـة اـلـذي جــاء مخالـفـا للثاـبـت ـبـاألوراق  
 .....وشــــركة ) عــــن طريــــق المقــــاول الرئيســــي (.....التــــي أكــــدت بــــأن التعاقــــد تــــم بــــين شــــركة .. 
  .بأقل من المبلغ المعروض وليس بالزيادة) المسئول عنها المتهمان الثالث والرابع(

 .............مشروع أبراج : ثانيا 
 ، .....وـمـنهم شــركة  ـلـدخول المناقصــة  ـتـم دـعـوة ســت شــركاتفـقـدبالنســبة لهــذا المشــروع  

  ......ذلك بتاريخ و................. وشركة 

 ومت تشكيل جلنه 
هذه اللجنة كانت مكونـة .. لفض المظاريف المتضمنة العروض المقدمة من تلك الشـركات 

ســفرت عــن العــروض وأ.. وتــم فــض المظــاريف المغلقــة .. ......................../ مــن الســيد 



 ٢١٥

 :التالية 
 إجمالي القيمة U1 U2 U3 اسم الشركة 

 ١١٤٨٥١٣٠١ ٣٧٢٧٨٩٤٤ ٤١٧٩٦٧١٠ ٣٥٧٧٥٦٤٧ 

 ١٢٠٣١٠٠٠٠ ٣٨٩٠٠٠٠٠ ٤٤٥٦٠٠٠٠ ٣٦٨٥٠٠٠٠ 

 لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  لم تقدم عرض  

 ١١٤٤٧٥٠٠٠ ٣٧١٥٠٠٠٠ ٤٢٣٢٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠٠٠ 

 ١١٦٩٨٩٣٠٠ ٣٧٢٨٢٢٩٠ ٤٢٩٤١٨٥١ ٣٦٧٦٥١٥٩ 

�٣٣٦٠٠٠٠٠�٤٠٠٠٠٠٠٠�٣٦٨٦٠٠٠٠�١١٠٤٦٠٠٠٠�

 ومن خالل هذا اجلدول.. هذا 
 اـلـذي .....يتضـح أن أفضــل العطــاءات المقدـمـة وأقلـهـا ســعرا هــو الـعـرض المـقـدم ـمـن شــركة  

 ) .مائه وعشرة مليون وأربعمائة وستون ألف درهم( درهم ١١٠٤٦٠٠٠٠بلغ إجمالي سعره 

 ليس هذا كل شيء 
) .....مــدير اإلدارة الهندســية بشــركة  (...../ الســيد  أصــدر ٣٠/٥/٢٠٠٥أنــه بتــاريخ بــل  

تضــــمن بعــــض المالحظــــات مــــن اإلدارة ) وتحدـيـــدا للمــــتهم الراـبـــع (.....خطاـبـــا موجــــه إـلـــي شــــركة 
 ) .U2(الهندسية علي ما جاء بالعطاء وعلي األخص سعر مشروع 

 وبذات التاريخ 

�E�[Hدא�A�v��/��<Aא�"�������[�MA���.O:��.....)د��/.....�(�������3s0�א�q��:2د��5�8���A:א��א
�.O:��7*א#��م�......��

 -/-/-وبتاريخ 

يتضمن تخفـيض سـعر  .. .....خطابا إلي شركة ) .....مسئول شركة (أرسل المتهم الرابع  

ثمانيــة وثالثــون مليــون وســـتمائة  ( درهــم٣٨٦٥٠٠٠٠ليصــبح مبـلــغ قــدره تنفيــذ أعمــال مشــروع 
 .بدال من أربعين مليون درهم ) درهموخمسون ألف 

 -/-/-وبتاريخ 

 : تضمن اقتراحين لألسعار النهائية ..... خطابا إلي شركة .....أرسلت شركة  

 االقرتاح األول 
 ٣٨٦٥٠٠٠٠ومبـلــغ ـقــدره ) U1( درهـــم للـبــرج األول ٣٢٥٥٠٠٠٠تنفـيــذ ـبــرجين بمبـلــغ ـقــدره  

 . درهم ٧١٢٠٠٠٠٠درهم للبرج الثاني فيكون إجمالي سعرهما 



 ٢١٦

 االقرتاح الثاني 
مائه وستة مليون وخمسـمائة ( درهم ١٠٦٥٠٠٠٠٠تنفيذ األبراج الثالثة بقيمة إجمالية قدرها 

 ) .ألف درهم

 -/-/-وبتاريخ 

تضــــمن ) مــــدير اإلدارة الهندســــية (...../  خطابــــا موقــــع مــــن الســــيد .....أصــــدرت شــــركة  
 درهـم ٣٨٦٥٠٠٠٠لتنفيـذ بـرج بمبلـغ قـدره  .....الموافقة علي العرض النهائي المقـدم مـن شـركة 

ـك وفقــا لتوصــية لجنــه المناقصــات  بقبــول ..... صــدر خطــاب عــن شــركة -/-/-وبتــاريخ  .. وذـل
 .تنفيذ برج بالسعر األخير 

 ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية  

 األويل 
 أو بـــدعوتهم  المقدمـــة بعطـــاءاتانتفـــاء صـــلة المطعـــون ضـــده بترشـــيح الشـــركات الســـتة 

 .للمناقصة

 ثانية ال
ــي أظـــرف  .....أن جمـيــع العطـــاءات المقدمـــة مـــن الشـــركات الســـتة ومـــنهم شـــركة   ــدمت ـف ـق

 .مغلقة

 الثالثة 
 طعـون ضـدهلجنة تم تشـكيلها لـيس مـن ضـمن أعضـائها الم.. أن القائم بفض المظـاريف 

 .جراءاتها وهو ما يقطع بانتفاء أي صلة له بإرساء المناقصة أو التدخل في إ.. 

 الرابعة 

رئـــيس مجلـــس إدارة شـــركة / األكثـــر مـــن ذلـــك كلـــه أن الســـيد  

هـــو اـلــذي أصـــدر ـقــرار قـبــول العـــرض المـقــدم مـــن ) .....(تطـــوير 

 . وليس المطعون ضده .....شركة 
 اخلامسة 
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 ٢١٧
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 السادسة 
ـتـم ألن عرضــها  .....ة  بترســيه العطــاء عـلـي شــرك.....ولعــل أهــم الحـقـائق أن ـقـرار شــركة 

ثمانيـة وثالثـون مليـون (إلي ) أربعون مليون درهم(بل وقد تم تخفيضه من .. كان أقل العروض 

 ) .وستمائة وخمسون ألف درهم

 السابعة 
وعقــب جمــاع مــا تقــدم فــإن التعاقــد علــي هــذا المشــروع واألعمــال المكلفــة بهــا شــركة .. هــذا  

 .رة وبين المقاول الرئيسي للمشروع كانت تتم بين هذه الشركة األخي .....

 وهذا يقطع 

 بشــــــأن هــــــذا .....بــــــأن أي مبــــــالغ كانــــــت تنصــــــرف لشــــــركة  

 كانت تصرف لها من قبل المقاول الرئيسـي – أو غيره -المشروع 

  . .....للمشروع وليس شركة 
 وحيث متت .. وأخريا 

 بـأمر –لفـة للحقيقـة  بالمخا–ترسيه العطاء بأقل من السـعر المعـروض ولـيس أزيـد كمـا جـاء 
وهــو مــا يؤكــد أن أمــر اإلحالــة خــالف الثابــت بــاألوراق وأن مبنــاه التخمــين واالفتراضــات .. اإلحالــة 

 .المخالفة تماما للحقيقة والواقع 

 مشروع برج: ثالثا 
ـهــــو الـقــــائم ـبــــدعوة ) .....ـمــــدير اإلدارة الهندســـــية بشـــــركة  (...../ ـفــــإن الســـــيد .. بداـيــــة  

ومنهـا .. وهذا ثابـت مـن الخطابـات الموجهـة مـن المـذكور  ..  عروضهم للمناقصةالمقاولين لتقديم
 . يدعوها من خالله للمشاركة في المناقصة ..... الموجه منه إلي شركة -/-/-الخطاب المؤرخ 

 -/-/-وبتاريخ 

ـبــالعرض  .. ...../ إـلــي الســـيد ) .....ـمــدير عـــام شـــركة (صــدر خطـــاب ـمــن الـمــتهم الراـبــع  
سـتة وسـبعون ( درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠ لتنفيـذ هـذا المشـروع بقيمـة قـدرها .....مقدم من شركة النهائي ال

وهـذا العـرض القـي ..  درهـم ٨١٧٧٦٠٠٠بعدما كان بمبلـغ ) مليون ومائه ستة وعشرون ألف درهم



 ٢١٨

  ......قبوال لدي شركة 

 -/-/-وبتاريخ 

يبلغهـا ) يسـي للمشـروعالمقاول الرئ(.....إلي شركة ) استشاري المشروع (.....أصدر مكتب 
 . للقيام باألعمال االلكتروميكانيكية للمشروع .....بترشيح شركة 

 ومن خالل مجاع ما تقدم تتجلي احلقائق اآلتية 

 األويل 
 .....مـــدير اإلدارة الهندســـية لشـــركة ( مـــن ةتمـــت بـــدعوأن جميـــع إجـــراءات هـــذه المناقصـــة  

 .طعون ضده  دونما أي تدخل من الم).....

 ية الثان
 تــم بمبلــغ أقــل مــن المبلــغ المعــروض ابتــداءا حيــث كانــت قيمتــه .....أن التعاقــد مــع شــركة  

أي أنها أقـل مـن المعـروض ولـيس  درهـم ٧٦١٢٦٠٠٠ درهم وانتهت إلي مبلغ قدره ٨١٧٧٦٠٠٠

 .بأمر اإلحالة ) بالمخالفة للحقيقة( كما ورد أزيد

 الثالثة 
ــــين شـــــركة  تـــــم فيمـــــا .....قـــــد مـــــع شـــــركة والجـــــدير بالـــــذكر فـــــي هـــــذا المشـــــروع أن التعا ـب

أي أن قيمـة تنفيـذ األعمـال التـي قامـت بهـا  .. .....وبين شركة ) المقاول الرئيسي للمشروع(.....
  ...... وليس من شركة ..... سددت بمعرفة شركة .....شركة 

 وبناء علي تلك احلقائق
عـدم اشـتراكه أو تدخلـه فيهـا يتجلى ظاهرا انتفاء صلة المطعون ضده بهذه المناقصـة تمامـا و

 .بما يؤكد بطالن أمر اإلحالة لتضمنه واقعات ال أصل لها باألوراق .. من قريب أو بعيد 

 مشروع : رابعا
ـدعوة المـقـاولين للمناقصــة هــو الســيد .. وفــي هــذا المشــروع أيضــا   ـائم ـب مــدير  (...../ الـق

فـعـالوة عـلـي .. الشــركات لـهـذه المناقصــة وـقـد تـقـدمت العدـيـد ـمـن ) .. .....اإلدارة الهندسـية بشــركة 

 .تقدمت شركات بعطاءات لهذا المشروع  .. .....شركة 

 -/-/-وبتاريخ 

 ، ...../ ـتــم ـفــتح المظـــاريف المغلـقــة لهـــذه المناقصـــة تحـــت إشـــراف لجـنــه مكوـنــه مـــن الســـيد 
 :وأسفرت العطاءات عن العروض اآلتية ......../ السيد



 ٢١٩

 العرض المقدم  الشركة 

  درهم �٦٤٥١٢٠٠٠

 ال يوجد عرض  

 اعتذرت  

 اعتذرت  

  درهم ٦٦٤٠٠٠٠٠ 

 اعتذرت  

 ليس هذا فحسب 

 هـي الوحيـدة التـي تقـدمت بضـمان قـدرة .....بل كانت شركة  

 .مليون درهم 
 وعلي الرغم .. هذا 

 مليـون ٤٦إلـي مبلـغ قـدره تخفيضـه  هو األقل سعرا إال أنه قد تم .....من أن عرض شركة  
 . درهم ٦٤٥١٢٠٠٠ فقط بعدما كان درهم

 ومن ثم 
وباعتمـــاد مـــن ) ...../ الســـيد (صـــدر خطـــاب مـــن مـــدير اإلدارة الهندســـية  -/-/-وبتـــاريخ 
وذلـك وفقـا ..  بالقيمـة النهائيـة أنفـة الـذكر .....بقبـول العـرض المقـدم مـن شـركة .. المطعون ضـده 

 .للتوصية الصادرة عن لجنة المناقصات 

 وعليه 

بــــرام االتفاقيــــة فيمــــا بــــين كــــل مــــن شــــركة اإلمــــارات  فقــــد تــــم إ 

دون أي تــدخل مــن  .. .....وشــركة ) المقــاول الرئيســي للمشــروع(

وهــو ـمـا يعـنـي أن شــركة اإلـمـارات هــي .. أو غـيـره طـعـون ضــده الم

  ...... وليست شركة .....التي سددت مستحقات شركة 

 



 ٢٢٠

 ومن مجلة ما تقدم يتضح اآلتي 

  :أوال 
طعـون ضـده تمت الدعوة لها مـن غيـر الم – كسابقتها من المناقصات –قصة أن هذه المنا 

 .الذي لم يرشح أو يدعو أي من الشركات لدخول المناقصة 

 :ثانيا 
ـمـن ضــمن أعضــائها أن الـقـائم بفــض مظــاريف العــروض المقدمــة مــن الشــركات لجـنـة ـلـيس  

 .طعون ضده الم

  :ثالثا 
 مـن السـعر المعـروض منهـا ابتـدءا حيـث عرضـت تم بسعر أقل .....أن التعاقد مع شركة  

 . مليون درهم فقط ٤٦ درهم والتعاقد تم بسعر مقداره ٦٤٥١٢٠٠٠في بادئ األمر سعر قدره 

 ملا كان ذلك 
ومــن خــالل إجمــالي الحقــائق واألدلــة أنفــة البيــان يتضــح وبجــالء تــام أن جميــع المناقصــات  

الذي لم يتـدخل فيهـا سـواء طعون ضده عن المتمت بمنأي تماما  .. .....التي رست علي شركة 

أو حتــى البــت فــي .. أو المشــاركة فــي فــض مظــاريف عطــاءاتهم بترشــيح المقــاولين أو دعــوتهم 

حيــث كــان هــذا القــرار يتخــذ مــن لجنــة المناقصــات وبتوصــية مــن استشــاري  .. ٕالمناقصــة وارســائها
 .ماده والتصديق عليه فقط العتثم يعرض األمر في النهاية علي المطعون ضده .. المشروع 

 هذا فضال 
أن جميع المناقصات قد تمـت بأسـعار تقـل عمـا عرضـته شـركة .. عن أن الثابت بال شك  

 . في عطائها ابتداءا حيث كان يتم التخفيض حتى تصل إلي القيمة النهائية .....

 ومن ثم 

طعـون تضـمنه االدعـاء بـأن المبيتجلى ظاهرا أن أمر اإلحالـة  

قوم بإرساء هذه المناقصات بسـعر أزيـد مـن المعـروض كان يضده 

 .هو قول يخالف الحقيقة والواقع والثابت باألوراق .. 
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 وحيث أن لب االتهام املاثل وجوهرة 

 هو مسألة املناقصات وأسعار إرسائها 
ٕواذ تبين بما ال يدع مجاال ألي شـك أن هـذه المناقصـات تمـت وفـق صـحيح القـانون دون  

األـمـر اـلـذي يؤـكـد أن االتـهـام الماـثـل .. طـعـون ضــده ونـمـا أي ـتـدخل ـمـن جاـنـب المثـمـة إـخـالل ود

 .برمته قائم علي غير سند 

 واجلدير بالذكر 
 والمقـدم إلـي عدالـة محكمـة أول درجـة ..... المـؤرخ .....أن تقرير دائـرة الرقابـة الماليـة رقـم  
لعـروض المقدمـة مـن الشـركات  قد تضمن شرح مفصل لهذه المشاريع والمناقصات وا-/-/-بتاريخ 

 .وهذا الشرح يؤكد أنه ال وجود آلي إخالل أو مخالفة أو خطأ في تلك المناقصات .. 

  األمر ووه
الذي اتخذت منه محكمة الحكم المطعـون فيـه سـندا لقضـائها ببـراءة المطعـون ضـده ممـا هـو 

يجعـل الطعـن الماثـل مسند إليه وذلك بموجب استخالص سائغ وصحيح مـن أوراق هـذا االتهـام ممـا 
 قائم علي غير سند 

  حلقيقة اخلامسة ا

فإن تقارير دائرة .. والفرض علي خالف الواقع .. جديل بصحة هذا االتهام وعلي فرض 

الرقابة املالية وكافة أوراق الـدعوى قـد خلـت مـن مثـة دليـل علـي أن األمـوال حمـل 

 مـن شـركة –ض صـحة ذلـك  بفـر– بل أنها مدفوعة .....االتهام مت دفعها من شركة 

 . مبا يؤكد بطالن أمر اإلحالة ملخالفته للثابت باألوراق .....
أورد أمـر اإلحالـة عـبـارات ال لـبس فيهـا وال غـمـوض مـن أن ارتكـاب المطـعـون ضـده لألفـعـال 

ـغ الزيــادة المزعــوم.....قــد تســببت فــي اإلضــرار بشــركة المنســوبة لــه  فقــد قــال  ..  وتحميلهــا مبـل
 :صراحة 

ممـا  .....وذلك بأن قام بإرساء المناقصات علي زيادة عرض شركة ....... .....

 . مبلغ الزيادة .....حمل شركة 

 هذا 
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 إال أنه علي فرض جديل

 خمالف للحقيقة بوجود مبالغ زيادة 
 كمـا ورد ـبـأمر ..... وـلـم تحمـل عـلـي ـشـركة .....قـد دفـعـت ـمـن شـركة فهـذه المبـالغ تـكـون 

ـفـإذا ..  تشــوبه شــائبة  خــارج نطــاق ـقـانونيـلـم تتحـمـل درهـمـا واـحـدا .....ذـلـك أن شــركة .. اإلحاـلـة 
فإنـهـا ـلـم  .. ـمـع التمـسـك بإنـكـار ذـلـك تماـمـا.. ـكـان هـنـاك مـبـالغ ـقـد دفـعـت للمطـعـون ضــده أو غـيـره 

  ......ٕ قطعا وانما تحملتها شركة .....تحمل علي شركة 

  اوهو األمر الذي أورد أمر اإلحالة عكسه متام

 مبا يبطله وجيعله خمالفا لألوراق وللحقيقة 
ٕالثبوت التي سطرتها النيابة العامة عاجزة عن حمل هـذا االتهـام واثباتـه فـي حـق وتكون أدلة  

بمـا يؤكـد مواكبتـه للواقـع .. وهذا عين ما انتهت إليه محكمة الحكم المطعـون فيـه .. المطعون ضده 
 .والقانون ويكون الطعن الراهن قائم علي غير سند 

 سادسة  القيقة احل

ناقصـات وخلوهـا مـن مثـة إخـالل تنتفـي الرابطـة مع ثبوت صحة مجيع إجراءات امل

الوهمية التي حاولـت تقـارير الرقابـة املاليـة إثباتهـا باملخالفـة للواقـع واألوراق بـني 

 وبني املبالغ احملولة من الشركة األخـرية ..... إيل شركة .....املبالغ املنصرفة من شركة 

 ي حمض ختمني ال سند له إيل املطعون ضده وهو ما يؤكد قيام االتهام املاثل عل
نحـو .. وحاولـت معـه النيابـة العامـة جاهـده .. حاول السيد الخبير معد تقارير الرقابة المالية  
وذـلـك لتحوـيـل جــزء ..  مـبـالغ بغـيـر وجــه ـحـق ..... كاـنـت تـمـنح شــركة .....أن شــركة .. إثـبـات 

 .طعون ضده منها إلي الم

 وذلك كله مقابل 
 . حال عدم استحقاقها ذلك .....المناقصات علي شركة قيام المطعون ضده بإرساء  

 أما وأن األوراق أكدت عكس ذلك 
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  .....وأنها حينما رست علي شركة 
حيـث كانـت شـركة  .. وأعالها أمانـا وضـمانا.. العروض سعرا كان ذلك لكون عرضها أقل  

 . هي الشركة الوحيدة من المتقدمين التي تقدم ضمانا لتنفيذها المشروع .....

 ليس هذا فحسب 
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  طعون ضده ومجيع هذه املراحل تتم مبنأى تام عن امل
ن قبـل لجنـة المناقصـات واإلدارة الذي يأتي دوره بعد قبول العـرض المقـدم مـن المقـاول مـ 

فــي اعتمــاد الموافقــة والقبــول طعــون ضــده فيقتصــر دور الم.. الهندســية واستشــاري المشــروع 

 .الصادرين من سالفي الذكر 

 وإزاء ثبوت ما تقدم 
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 !!؟؟طعون ضده  أي مبالغ للم.....فلماذا ستمنح شركة 
فمــا وكانــت المناقصــات تــتم بــإجراءات قانونيــة ال تشــوبها شــائبة  .. ٕواذا كــان الحــال كــذلك 

!  ومــا هــي المـبـالغ الـتـي تحملتهــا دون وجــه وحــق ؟.....قوعــه عـلـي شــركة الضــرر إذن المزعــوم و
ذلـك أن االتـهـام الماـثـل برمـتـه مبـنـي عـلـي .. جمـاع هــذه األسـئلة واالستفســارات لـن تجــد لهـا مجيـبـا 

وهـذه التخمينـات لـن  .. محض احتماالت وتخمينات وسرعان ما انهـارت بثبـوت صـحة المناقصـات
لـي صـحة الرابطـة الوهميـة التـي أوردهـا السـيد معـد تقريـر الرقابـة الماليـة نجد باألوراق دلـيال واحـدا ع

 واألخيـرة تعـود وتقـوم بتحويـل ..... كانت تمنح مبالغ بال حـق إلـي شـركة .....من الزعم بأن شركة 
صـاحب (ويحتفظ المتهم الثـاني .. جزء منها إلي المطعون ضده وجزء أخر للمتهمان الثالث والرابع 

 .بالجزء المتبقي ) .....شركة 
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 فاقدة للمصداقية تلك رواية 
فـمـا المـبـرر .. وانفصــمت عراهــا بثبـوت صــحة إجــراءات المناقصـات .. ال سـند لـهـا بـاألوراق  

 بمنح مبـالغ للمطعـون ضـده ، األمـر الـذي يؤكـد قيـام االتهـام الماثـل علـي .....إذن ألن تقوم شركة 
 .ده الحكم المطعون فيه باستخالص سائغ من األوراقوهذا ما أك.. غير سند من الواقع أو القانون 

  قيقة السابعة احل

بـأن الفحـص والتـدقيق علـي حسـابات ) معد تقرير الرقابة املاليـة (...../ إقرار السيد 

ومـع ذلـك خلـت األوراق مـن ..  يتطلب تعليمات سامية من مسو احلـاكم .....شركة 

 .طل كافة أعمال اخلبري مثة دليل علي صدور تلك التعليمات وهو ما يب

 ...../ باستقراء أقوال السيد 
أكـثـر   ـبـأن الشـركات التـي تملـك فيهـا الدولـة نسـبةأقـر صـراحةأمـام النيابـة العامـة يتضـح أنـه  

 أقـلأمـا الشـركات التـي تمتلـك فيهـا الحكومـة .. يحـق لـه الرقابـة والتـدقيق علـي حسـاباتها % ٢٥من 
  . إال بتعليمات سامية من سمو الحاكم حساباتها فإنه ال يحق له التدقيق علي% ٢٥من 

 هذا وحيث قرر 
وبــرغم % ١٣تمتلــك فيهــا الحكومــة نســبة قــدرها  .. .....أن شــركة  .. دونمــا دليــل أو ســند

فإنــه يمتنــع علــي الـمــذكور إجــراء التــدقيق عـلــي .. إال أنــه علــي فــرض صـــحته .. إنكارنــا لــذلك 

 .ن سمو الحاكم حساباتها إال بتعليمات صريحة ومكتوبة م

 وحيث خلت األوراق 
األـمــر اـلــذي يقطـــع ـبــال جـــدال ـبــبطالن كاـفــة .. مــن ثـمــة دلـيــل عـلــي صـــدور تـلــك التعليـمــات  

  ...... .....تقارير الرقابة المالية الخاصة بالبحث والتدقيق في حسابات شركة 

 وال ينال من ذلك 
 عـلـي هــذه التعليـمـات ـمـن مـا زعـمـه ذـلـك الشــاهد ـفـي أقواـلـه عـلـي نحــو مرســل ـمـن أـنـه تحصــل 

.. ذلك أن هـذا القـول جـاء مرسـل ال سـند لـه وال دليـل عليـه وغيـر ثابـت بالكتابـة .. سمو الحاكم 

وتبطل معه كافة أعماله وما انتهي إليه مـن .. مما يدعو للريب والشك فيما قرر به ذلك الشاهد 

 .نتائج مخالفة للواقع والحقيقة 
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 قيقة الثامنة    احل

مبـا يؤكـد .. بت باألوراق أن تقارير الرقابة املاليـة قـد خالفـت الثابـت بـاألوراق أن الثا

 .صحة احلكم املطعون فيه يف عدم االعتصام بها والركون إليها 

 لتقارير الرقابة املالية املطالع 
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 وهذه املخالفات التي عابت التقارير ما يلي

 املخالفة األويل 

 يصدر ما مل) .....مدير اإلدارة اهلندسية بشركة  (...../ نسب السيد اخلبري إيل السيد 

ميلك صالحيات كاملة يف إرساء املناقصات أو أنه طعون ضده فهو مل يقرر بأن امل.. عنه 

 .يقوم بتحديد املقاولني املشاركني يف املناقصات 

 فالثابت 
.. أنه لم ينطق ببنت شفه مما نسـبها لـه السـيد الخبيـر  .. ...../ من خالل أقوال السيد 

ـي العكــس  ـل عـل ـ.. ـب ـت فقــد أكــد فــي أقواـل ـتم وفقــا للثاـب ـع إجــراءات المناقصــات ـت ـي أن جمـي ه عـل

 .بالقانون وما جري عليه العرف 

 من بداية 
ـثـم اتخــاذ الـقـرار عـمـا إذا كــان ســيتم إنشــاء ـبـرج مكاـتـب أم ـبـرج ..  ـلـألرض .....شــراء شــركة  
ول ثـم يـتم تعيـين المقـا.. ثم يتم تعيين استشاري للمشروع لتصـميمه واإلشـراف علـي تنفيـذه .. سكني 

 .الرئيسي للمشروع وذلك بالطرق القانونية أيضا 

 حيث كان يقوم استشاري املشروع برتشيح عدد من املقاولني 

 لدعوتهم للتقدم يف املناقصات التي سيعلن عنها 
ـفـي اعتـمـاد الترشــيحات المقدـمـة إلـيـه ـمـن استشــاري .. ويقتصــر دور المطعــون ضــده هـنـا  

 . هؤالء المقاولين لتقديم عطاءاتهم في المناقصة ثم يتم توجيه الدعوة إلي.. المشروع 

 وبالفعل يتقدم هؤالء املقاولون 
تشـكل لجنـة مكونـه مـن .. هنـا و.. بعطاءاتهم داخل أظرف مغلقـة ومشـمعه بالشـمع األحمـر 
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 ) ...... .....في شركة (اإلدارة المالية + اإلدارة القانونية + اإلدارة الهندسية 

 ويتم تكليف تلك اللجنة 
بـفـض المظــاريف وتفرـيـغ محتواهــا والعطــاءات المقدمــة مــن المـقـاولين ـفـي كشــف يوضــح اســم  

 .المقدم منها إن وجد ) خطاب الضمان(الشركة والعطاء المالي المقدمة منها والضمانات 

 ثم يتم رفع نسخة من هذا الكشف إيل استشاري املشروع 

  .....إلدارة اهلندسية لشركة أخري لو
ـفـإن .. وبالفـعـل ..  ودراسـته وبـيـان التوصــية بقبـول أي ـمـن العطـاءات المقدـمـة وذلـك لتحليـلـه 

اجتماع اإلدارة الهندسـية مـع استشـاري .. الثابت من خالل أوراق المشروعات األربعة سالفة الذكر 
ٕوارســاء المناقصــة ..  للقيــام باألعمــال الكهروميكانيكيــة والصــحية .....المشــروع علــي تعيــين شــركة 

 .عليها 

 لك يتم ذبالفعل كان و
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 ومن ثم 
ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا مدي مـا عـاب تقريـر الرقابـة الماليـة ومـا شـابه مـن مخالفـة  
 . لم تصدر عنه ...../ ونسبة أقوال للسيد ..  باألوراق للثابت

 املخالفة الثانية  

التـي .....هو رئيس جملس إدارة شركة طعون ضده أن املإيل أشار تقرير الرقابة املالية 

 وهـو مـا .....كانت تقدم بعض العطاءات يف املناقصات التي كانت تطـرح مـن شـركة 

 .....شركة جيعله مطلع علي العرض املقدم من 
بأن .. أما عن القول  .. .....تابعة إلي شركة .....فإن الثابت أن شركة .. بداية  

المطعون ضده بوصفه رئيس لمجلس إدارتها فهو مطلع علي العطاءات التي تقدم منها في 
 .المناقصات 

  طعون ضده فليس يف هذا األمر شيء علي امل

 أو يثبت االتهام عليه 
ذلـك أنـه لـو كـان .. ن ذلك يؤكد براءة المطعون ضده مما هو مسند إليه  فإبل علي العكس 



 ٢٢٧

التــي يــرأس مجلــس .....لصــالح شــركة طعــون ضــده هنــاك محابــاة أو مجاملــة لكــان فعلهــا الم

فـــإن ذلـــك دليـــل قـــاطع علـــي .. للمناقصـــة وال ترســـي عليهـــا .....أمـــا وأن تـــدخل شـــركة  .. إداراتهـــا
 .حيح القانون شفافية المناقصات وأنها تتم وفق ص

 املخالفة الثالثة  

 حتـت ..... إيل شـركة .....زعم تقرير الرقابة اإلداريـة أن املبـالغ املدفوعـة مـن شـركة 

  ).....وذلك عن مشاريع (مسمي استشارات 
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 .....ة  علـي أن المبـالغ الممنوحــة مـن شــركحيـث عـجـز هـذا التقرـيـر ـعـن تقـديم دلـيـل واـحـد

كـمـــا عجــــز عــــن إيجــــاد أي راـبـــط ـبـــين هــــذه  .. .....تـخـــص مـشـــروعات شــــركة  .....إـلـــي شــــركة 
إلـي المطعـون ضـده الـذي تربطـه ) المتهم الثـاني (.....المشروعات وبين المبالغ المرسلة من شركة 

ة ذـلـك أن عالـقـة القراـبـة والنســب ـتـدحض تخمــين تقرـيـر الرقاـبـ.. عالـقـة نســب وقراـبـة ـبـالمتهم الـثـاني 
 .المالية 

 املخالفة الرابعة 

 تتحـصـل عـلـي قيـمـة أعماـهلـا ـعـن .....ـجـاء بتقرـيـر الرقاـبـة املالـيـة زعـمـا ـبـأن ـشـركة 

يف حني ثبت بـاألوراق أنهـا تتقاضـاها  .. .....املشروعات التي ترسي عليها من شركة 

 .وهو ما يقطع بعدم صحة هذا التقرير .. من املقاول الرئيسي للمشروع 
 بعــد إرســاء المناقصــة .....وأقمنــا الــدليل مــن المســتندات أن شــركة .. ا ســلفا حيــث أوضــحن 
ٕوانما التعاقد يتم مع المقاول الرئيسي للمشروع الذي يتولى سـداد  .. .....ال تتعاقد مع شركة عليها 

 .قيمة أعمال 

 واختالف ذلك متاما

  عما قرره هذا التقرير الصادر عن الرقابة املالية 
خالفة هذا التقرير للثابت باألوراق وأنه لم يصدر بعد فحـص وتمحـيص لالتهـام  وبحق ميؤكد 

 .الماثل مما يثير الشك في صحة ما انتهي إليه 
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 املخالفة اخلامسة 

 مليـون ١ر٣حتصل علي مبلغ قـدره  .. ...../ أورد تقرير الرقابة املالية زعما بأن املدعو

  طعون ضده إيل امل.....موال من شركة  لتسهيل حتويل هذه األ.....درهم من شركة 
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مليـون درهـم إلـي ) ٥ر٥( قام بتحويل مبلغ قدره ...../ ذلك أن ذات التقرير زعم أن المدعو 

 .المطعون ضده 

  مليون درهم ١ر٣فكيف يكون قد استلم مبلغ 

 !! مليون درهم ؟٥ر٥ويقوم بتسليم 
ام الماثـل غيـر قـائم علـي سـند صـحيح فـي الواقـع أو القـانون وأنـه األمر الذي يقطع بأن االته 

 .له صوره مغايرة تماما لما حاولت النيابة العامة رسمها باألوراق 

 ليس هذا فحسب 
ـقـد زعمــا ـبـأن المـبـالغ محــل .. ـبـل أن الجــدير باـلـذكر أن النياـبـة العامــة وداـئـرة الرقاـبـة المالـيـة  

  ...... إلي شركة .....م تم تحويلها من شركة  مليون دره٣٠االتهام الراهن بلغت 
ومبلغ أخر .... / إلي المدعو..... ألف درهم تم تحويله من شركة ٥٠٠وأن هناك مبلغ 

فيصبح إجمالي .. أيضا  ......./  إلي المدعو..... ألف درهم تم تحويله من شركة ٨٠٠قدره 
 . مليون درهم ١ر٣المبلغ المحول إلي المذكور قدره 

 تم االدعاء ثم ي
..  مليـون درهـم إلـي المطعـون ضـده ٥ر٥قام بتحويل مبلـغ ) .......(أن ذات هذا الشخص 

 . مليون درهم السابق أن قام باستالمهم ١ر٣أي أنه قام بتحويل مبلغ 

  مليون درهم غري معلوم مصدرهم ٤ر٢فضال عن قيامه بتحويل مبلغ 

  مليون درهم ١ر٣فهو مل يتسلم من مبالغ االتهام املاثل سوي 

 ! مليون درهم إيل املطعون ضده ؟٥ر٥فكيف يقوم بتحويل 
 مليـون درهـم ؟؟ ومـا هـو مصـدر ذلـك المبلـغ ٤ر٢ومن أين أتي بذلك المبلغ الفارق قدره 

 .؟؟ الذي تم إدراجه ضمن مبالغ االتهام الماثل األخير 

 ومن ثم 
األمـر الـذي يؤكـد .. سها وبقوه ٕواذ تعجز األوراق عن اإلجابة عن هذه األسئلة التي تطرح نف
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 .انعدام الدليل علي صحة هذا االتهام في حق المطعون ضده وأن مبناه الكيد والتلفيق 

 املخالفة السادسة 

 ملبـالغ .....ة بـني اسـتالم شـرك أن هناك تزامن – بال سند -زعم تقرير الرقابة املالية 

 ..... إيل شـركة .....عة مـن شـركة املشروعات التي تقوم بتنفيذها وبني املبالغ املدفو

 .طعون ضده وبني املبالغ احملولة من األخرية إيل امل
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الســـيما وان  –بثمـــة دلـيــل أو ـتــاريخ يفـيــد وجـــود هـــذا الـتــزامن المزعـــوم ـلــم ـيــأت هـــذا التقرـيــر 

 بـل مـن المقـاولين الرئيسـين .. ..... لم تكـن تتقاضـي حقوقهـا مـن شـركة .....الثابت أن شركة 

  .للمشاريع

 وكذا عجز التقرير 
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 املخالفة السابعة  

 مع التمسك بإنكـار –أورد تقرير الرقابة املالية أن املبالغ التي حتصل عليها املتهمني 

وهو األمـر الـذي ثبـت عـدم صـحته وخمالفتـه  .. .....لي شركة ع مت حتميلها –ذلك 

 .للحقيقة 
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خرجت من الذمة .. صل المتهمين عليها بما ال يدع مجاال للشك أن المبالغ المزعوم تح

  .....وليس من شركة  .. .....المالية لشركة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
 .هو قول مجافي للحقيقة  .. .....أن الزعم بأن هذه المبالغ تم تحميلها إلي شركة  
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 ة  ثامناملخالفة ال

ة التعـديل فيهـا تضارب وتناقض تقارير الرقابـة املاليـة مـع بعضـها الـبعض وحماولـ

 .إلثبات االتهام ضد املتهم األول باملخالفة للواقع واملستندات 

 ذلك أن الثابت
 إلـــي .....أنـــه قـــد أورد بـــأن المبـــالغ المدفوعـــة مـــن شـــركة ) ٢ص (-/-/-بـــالتقرير المـــؤرخ 

  ......ٕتمت بموافقة واقرار مجلس اإلدارة الخاص بشركة  .....شركة 

 يف حني مت تصحيح ذلك 
 إلـي .....أن تلك المبالغ قد صرفت من شركة ) ١٣ بند ٣ص  (-/-/-لتقرير المؤرخ في ا

  ...... بموافقة مدير عام شركة  .......شركة 

 )التعديل(والسبب وراء هذا التضارب 
أن إدارة الرقابــــة الماليــــة حينمــــا أوردت فــــي تقريرهــــا األول أن هــــذه المبــــالغ المدفوعــــة تمــــت  

 تـدل علـي – مـن مجلـس اإلدارة –استشـعرت أن تلـك الموافقـة  .. .....كة بموافقة مجلس إدارة شر
فـي التقريـر الثـاني   ..وهـو مـا تـم تعديلـه.. مشروعية هذه المبالغ وأنها تمت بعلم المجلس بالكامل 

وذلــك  .. والقــول بــأن هــذه  المبــالغ صــرفت بموافقــة مــدير عــام الشــركة فقــط) -/-/-المــؤرخ (
 .عليها إلضفاء عدم المشروعية 

 وذلك كله 
بغية إثبـات وتأكيـد االتهـام قبـل المطعـون ضـده وعلـي خـالف الحقيقـة ودونمـا وجـود سـند مـن 

 .األوراق يؤكد اتهامه بل محض أقوال مرسلة 

 ملا كان ذلك 
يتضــح وبجــالء ـتـام أن تـقـارير داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة ال .. وـمـن جمـلـة المخالـفـات ســالفة اـلـذكر 

.. ا االتهــام ضــد المطعــون ضــده وذـلـك لمخالفتهــا للحقيـقـة وللثاـبـت ـبـاألوراق تصــلح دـلـيال إلثـبـات هــذ
وهــو مــا أقــر بــه الحكــم المطعــون فيــه حيــث قــرر هــذا الحكــم عــدم اطمئنانــه لهــذه التقــارير وهــو مــا 

 .يستوجب طرحها وعدم التعويل عليها 

 ملا كان ذلك 
طمئنـان لتقـارير الرقابـة وكانت ما انتهت إليه محكمـة الحكـم المطعـون فيـه بشـأن عـدم اال 

المالية وأقوال محررها قائم علـي سـند لـه أصـل ثابـت بـاألوراق علـي النحـو المتقـدم ذكـره تفصـيال 
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األمر الذي يؤكد أن النتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيه جاءت نتيجة استعمال محكمـة 

األخــر واطــراح ـمـا ـلـم الموضــوع ســلطتها التاـمـة ـفـي تـقـدير األدـلـة وـتـرجيح بعضــها عـلـي اـلـبعض 

وأن النـعـي عـلـي حكمـهـا ـفـي ـهـذا الصــدد ال يـعـدو أن يـكـون ـجـدال موضــوعيا غـيـر .. تطـمـئن إلـيـه 

وهـو مـا يضـحي معـه ظـاهرا أن الطعـن الماثـل معـدوم السـند جـديرا .. جائز أمام محكمـة التمييـز 

 .بعدم القبول شكال وموضوعا 

  : سابعالسبب ال

واـقـع والـقـانون حينـمـا قـضـي ـبـرباءة أن احلـكـم الطـعـني ـقـد ـصـادف ـصـحيح ال

املطعون ضده من تهمة التزوير وآيـة ذلـك مـا اسـتبان لـه مـن عجـز النيابـة 

العامة الطاعنة عن تقديم السندات املزورة وإطـالع املـدافع عـن املطعـون ضـده 

. ،.عليها وهو ما أفصحت عنه حمكمة التمييـز يف أسـباب إعـادة نظـر الـدعوى 

 وجدان هيئة احملكمـة املـوقرة التـي أصـدرت احلكـم هذا فضال عن ما استقر يف

 . الطعني من عدم توافر أركان اجلرمية 

 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
إجـراء جـوهري مـن إجـراءات التزويـر يقتضـي إطالع المحكمة بنفسها علي المحـرر المـزور  

 الـذي يكمـل ي الـدليلهـ اعتبـار بـأن تلـك الورقـة واجبها في تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى
 بالجلسـة فـي حضـور المـدافع إلبـداء ومن ثم عرضها علي بسـاط البحـث والمناقشـةشواهد التزوير 

 .رأيه فيها وليطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى دارت مرافعته عليها 
 )٢٣/٩/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٩٧طعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. المزـعـوم تزويرـهـا ) الـفـواتير(ـقـد خـلـت ـمـن األوراق لماـثـل وـكـان الثاـبـت أن أوراق االتـهـام ا 

قــد شــهد بــاألوراق أنــه قــام بضــبط هــذه الفــواتير المزعومــة بالشــركة  .. ...../ رغــم أن المــالزم أول 
 ) .....(الخاصة بالمتهم الثاني 

 كما أثبتت حمكمة أول درجة 
 !!! . المزعوم تزويرها ؟؟) فاتورة١٢٠وعددها (أنها اطلعت علي هذه األوراق والفواتير 

 إال أنه وبرغم مجاع ما تقدم 
طعـون حيث أن الثابت أن وكيل الم.. فقد خلت أوراق االتهام الراهن حاليا من هذه الفـواتير  



 ٢٣٢

قد تقدم بأكثر من طلـب لتصـوير أوراق القضـية وعلـي األخـص منهـا تلـك الفـواتير المزعـوم ضده 

صور للمتهم لم تكن تتضمن الفواتير برغم أن عددها مائـه إال أن النسخة التي كانت ت.. تزويرها 

 .وعشرون فاتورة 

 األمر الذي يقطع 
إضـافة إلـي .. بأن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي أراد البعض أن يصـورها بـاألوراق  

وحيـث اختفـت أن إطالع المحكمة الموقرة علي تلك المستندات المزعـوم تزويرهـا هـو إجـراء جـوهري 

 فحص وتمحـيص تهمـة فيعجز محكمة الموضوع عن إعمال سلطانها أالفواتير األمر الذي هذه 

إذ ..  وهو األمر الذي استوجب القضاء ببراءة المطعون ضده مما هو مسند إليـه التزوير المزعومة
ورغــم .. ال يصــح إداـنـة شــخص ـبـزعم تزوـيـره مســتند أو االشــتراك ـفـي تزوـيـره رغــم عــدم وجــود الســند 

 .علي المتهم عدم عرضه 

  حيث أنه من املقرر
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 )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٢٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
 عـن تـقـديم أصــول إـلـي عجـز النياـبـة العاـمـةوكانـت محكمـة الحـكـم المطعـون فيـه ـقـد انتهـت  

واكتفت بتقديم صور لبعض منها التي لم تطمـئن إليهـا المحكمـة .. تلك الفواتير المزعوم تزويرها 

.. األمــر اـلـذي يؤكــد عــدم ثـبـوت هــذا االتهــام ـبـدليل تطمــئن إلـيـه المحكمــة وفـقـا لســلطتها التقديرـيـة 
 .ن ويكون حكمها بالبراءة قائم علي سند صحيح من الواقع واألوراق والقانو

 وال ينال من ذلك 
مــا ســطرته النيابــة العامــة فــي مــذكرة أســباب الطعــن الــراهن مــن أنــه كــان مــن الواجــب علــي  

 ١٨/٥/٢٠١٥المحكمــة األخــذ بالصــور الضــوئية مــن الـفـواتير الـتـي أـقـرت النياـبـة ـفـي كتابهــا المــؤرخ 
 .بعجزها عن تقديم أصول تلك الفواتير واكتفت بتقديم بعض منها 
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 الزعم مردود وحيث أن هذا 

 مبا أقرته حمكمة التمييز وتواترت عليه بأن 
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 ) جزاء٢٠١١ لسنة ١٦٩ الطعن رقم ١٦/٥/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 

المنازعـــــة فـــــي ســـــالمة مـــــا استخلصـــــته المحكمـــــة مـــــن أوراق  

 غيــــر جــــائز إثارتــــه أمــــام محكمــــة – جــــدل موضــــوعي –الــــدعوى 

 .التمييز 
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة٥٦٩ الطعن رقم ٣/٢/٢٠١١تاريخ محكمة تمييز دبي ب(

 ملا كان ذلك 
وكانــت النيابــة العامــة بنعيهــا أنــف الــذكر وقولهــا بأنــه كــان يجــب علــي محكمــة الحكــم  

فيـه بـال شـك منازعـة .. المطعون فيه األخذ بصور ضوئية من أوراق عجزت عـن تقـديم أصـولها 

وهـو مـا ينـدرج .. زن األدلة المطروحة عليهـا لمحكمة الموضوع في سلطتها التقديرية وتقييم وو

تحت وصف الجدل الموضوعي الغير جائز طرحـه أمـام محكمـة التمييـز بمـا يسـتوجب إطـراح هـذا 

 .النعي وعدم االلتفات إليه شأنه شأن عناصر الطعن الراهن جملة وتفصيال 

 ملا كان ذلك 
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 لذلك وحتسبا من املطعون ضده أن تري عدالة احملكمة املوقرة التصدي

  للموضوع فإن هناك العديد من األدلة والدفوع التي تنال من االتهام

 كم املطعون فيه  املسند إليه خبالف تلك التي أشار إليها احل

 أو تلك التي أوردناها يف احملور األول من هذه املذكرة 

 وهي دفوع وأدلة سبق للمطعون ضده التمسك 

  ينفك عنها حىت اآلن  وملبها أمام حمكمة املوضوع

 :وهي كالتايل .. 

 الدفع األول 

عام عن بطالن أمر اإلحالة الصادر عن النيابة العامة لثبوت انتفاء صفة املال ال 

) ولو حكما( ، مبا يستتبع انعدام صفة املوظف العام عن املطعون ضده ..... .....شركة 

 .وهو األمر الذي يهدم هذا االتهام من أساسه .. 

 بداية 
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 واألكثر من ذلك كله 
إلحالــة األول الصــادر فــي ذات القضــية الراهنــة والــذي تــم مــن خاللــه توجيــه تهمــة أن أمــر ا 
ـلـم يتضــمن ثـمـة إـشـارة إـلـي أـنـه موـظـف ـعـام أو .. للمطـعـون ضــده ) عـلـي خــالف الحقيـقـة(الرشــوة 

 . تابعة للحكومة أو أن مالها مال عام .....كما لم يتضمن أن شركة .. مكلف بخدمة عامة 

 ومن ثم 

 النياـبــة العاـمــة ذاتـهــا ليســـت عـلــي يـقــين ـمــن يتجـلــى ظـــاهرا أن 

 مالهــا .....األول أو أن شــركة طعــون ضــده الطبيعــة الوظيفيــة للم

 .مال عام وذلك النعدام وجود الدليل القاطع لهذا أو ذاك 
 ملا كان ذلك 

 يث عرفت املادة اخلامسة من قانون العقوبات املوظف العام بأنه وح
 :لقانون يعتبر موظفا عاما في حكم هذا ا 

 .القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية  -١
 .منتسبو القوات المسلحة  -٢

 .رؤساء المجالس التشريعية واالستشارية والبلدية وأعضاؤها  -٣

كل من فوضته إحدى السـلطات العامـة القيـام بعمـل معـين وذلـك فـي حـدود العمـل المفـوض  -٤
 .فيه 

دارات وأعضـــاءها والمــديرون وســـائر الـعــاملين فــي الهيـئــات والمؤسســـات رؤســاء مجـــالس اإل -٥
 .العامة 

رؤســاء مجــالس اإلدارات وأعضــاؤها والمــديرون وســائر العــاملين ـفـي الجمعـيـات والمؤسســات  -٦
 .ذات النفع العام 
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 كــل ـمـن ال ـيـدخل ـفـي الفـئـات المنصــوص ويـعـد مكلـفـا بخدـمـة عاـمـة ـفـي حـكـم ـهـذا الـقـانون
ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمـة العامـة بنـاء علـي تكليـف صـادر لسابقة عليها في البنود ا

 يمـلـك هــذا التكلـيـف بمقتضــي الـقـوانين أو اـلـنظم المـقـررة وذـلـك بالنســبة إلـيـه ـمـن موـظـف ـعـام
 .إلي العمل المكلف به 

 وحيث أنه من املبادئ العامة املستقر عليها .. هذا 
 منحهـا المشـرع الشخصـية االعتباريـة وهـي هي مصالح عامة حكوميـة .. أن الهيئات العامة 

 .وال تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي  تقوم أصال بخدمة عامة  ،
فهي وحدات اقتصادية تقوم علي تنفيذ مشروع اقتصادي وفقـا لخطـة التنميـة  .. أما الشركات

ي أو تجـاري أو مـالي كـل نشـاط صـناعالتي تضعها الدولـة أو اإلدارة ويشـمل المشـروع االقتصـادي 

وتعبر هذه الشركات عـن أشـخاص أو غير ذلك من أوجه النشاط االقتصادي أو زراعي أو عقاري 

 .القانون الخاص وتخضع ألحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل للدولة أو اإلدارة 

 وعلي ضوء ما تقدم 
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 )١٤٢موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ويف ذات املعني 
المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون 

ال وسـواء كانـت الحكومـة تسـهم فيهـا أو ال تسـهم فهـذه أما الشركات علـي اخـتالف أنواعهـا خاص ال

 .ٕتعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص القانون الخاص 

 )١٦٣موسوعة المبادئ القانونية ص (

 ومن خالل تطبيق ما تقدم من مفاهيم ومبادئ قانونية .. هذا 
إنمـا .. ال تعـد مؤسسـه عامـة .. وفقـا للمبـادئ أنفـة الـذكر  .. .....كة يتجلى ظاهرا أن شر 

 طرحت أسهما لالكتتاب العام فيكون من حق جميع األفراد والشركات المشـاركة شركة مساهمةهي 
ممكــن تحقـيـق أعـلـي رـبـح حـيـث أن غرضــها األساســي .. كـمـا أنـهـا ال ـتـؤدي خدـمـة عاـمـة .. فيهــا 

وهذا فضال عن أنهـا ال تـدار .. كل البعد عن وصف الخدمة العامـة وهو األمر الذي يجعلها بعيده 



 ٢٣٧

بـل تـدار بمعرفـة مجلـس إدارتهـا المنتخـب مـن الجمعيـة العموميـة الخاصـة بهـا .. بمعرفة مرفق عام 
ـيـل تطـبـق الئحــة خاصــة .. أضــف إـلـي ذـلـك أنـهـا ال تخضــع للـقـوانين العاـمـة ـفـي نظــام اإلدارة .. 

 .وضعها مجلس إدارتها 

 ويف ذلك 

 قضت احملكمة االحتادية العليا بأن 
 من الـنص علـي اعتبارهـا ١٩٧٥ لسنة ٤ خلو قانون تأسيسها رقم –شركة ناقالت أبو ظبي  

مؤسسة عامـة أو هيئـة عامـة إنمـا نـص فـي المـادة األولـي منـه علـي أنهـا شـركة مسـاهمة وطنيـة لهـا 
يـقـوم بإدارتهــا مجـلـس إدارة  عـلـي أن ١٣ ، ١٢ ، ١١شخصــية اعتبارـيـة مســتقلة ، وـنـص ـفـي المــواد 

ـــي عــــداد عــــدم . مــــؤداه . مــــن ســــبعة أعضــــاء وأن اـلـــذي يمـثـــل الشــــركة مــــديرها العــــام  دخولهــــا ـف

انحسار صـفة الموظـف العـام عـن العـاملين .  أثره .المؤسسات العامة أو أشخاص القانون العام 

أحكـــام ـقــانون ٕخضـــعون ألحكـــام ـقــانون الخدمـــة المدنـيــة وانمـــا تطـبــق عـلــيهم ـفــال يـفــي ـهــذه الشـــركة 
 .العمل

 )٣١/١٠/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٥ لسنة ٣٧٩طعن رقم (
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 وال ينال من ذلك 
بنســبة ـقـدرها ..  ..... ـفـي بـنـكمــا ورد بتقرـيـر الرقاـبـة المالـيـة مــن اـلـزعم ـبــأن الحكومــة تمـلـك  

ومـن ثـم الـزعم بـأن الحكومـة % ٤١ نسـبة قـدرها .....وأن البنك المذكور يملك فـي شـركة % .. ٣٠
 % .١٣ نسبة قدرها .....باتت تملك في شركة 

 فهذا قول قاصر ومعيب 
ذـلـك أن مـجـرد اـشـتراك الحكوـمـة بـجـزء ..  والثواـبـت أنـفـة اـلـذكر ويخـالف الـقـانون واألصــول 

من المال وبشكل غير مباشر ال يصف المكان بأنه هيئة عامة أو مؤسسة عامـة وال يجعـل منهـا 

 .جهة ذات نفع عام 
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  .....بل تظل شركة ال غاية هلا وال هدف إال مشروعها التجاري و

 حتقيقا ألكرب عائد وأعلي ربح ممكن 
يسـلس إلـي نتـائج ال .. أن إطالق العنان لقول السيد الخبير محرر تقرير الرقابة الماليـة كما 

لــم تــوف مســتحقات  .. ..... و.....فعلــي الفــرض الجــدلي بــأن شــركة .. يقبلهــا العقــل أو المنطــق 
فهــل يجــوز لهــذا المقــاول اختصــام الحكومــة ومطالبتهــا بمســتحقاته .. أحــد المقــاولين العــاملين لــديها 

لعـل ذلـك غيـر ! والزعم بأنها طالما تشارك الحكومة فعليها تحمل تبعة الشـركة ؟! ؟.....دي شركة ل
 .مقبول أو معقول 

 ذلك أن الثابت أن احلكومة عندما تشارك يف مشروع جتاري 

 إمنا تشارك بشكل خاص وليس بصفتها سلطة عامة 

  بني التجار وختضع يف هذه احلالة إيل القوانني اخلاصة املنظمة للعالقة
 ومشـاركة هـذا البنـك األخيـر بنسـبة .....أما القول بأن مشاركة الحكومة بنسبة في مال بنك  

ويحـول الشـركة إلـي مؤسسـة .. يجعـل الحكومـة مسـاهمة فـي الشـركة  .. ..... .....في مـال شـركة 
نون والعقـل فـإن هـذا القـول يجـافي القـا.. أو هيئة عامة ويتحول العاملون بها إلي مـوظفين عمـوم 

 .والمنطق وطبائع األمور 

 ويعترب حمض اجتهاد وختمني من السيد احملاسب 

 معد تقرير الرقابة املالية 

ـهــــو ففـعــــالوة عـلــــي كوـنــــه ال يواـكــــب الـقــــانون وال المعقولـيــــة ،  

صادر عن غير مختص في االجتهاد واإلفتاء القانوني وتحديـد مـا 

 .إذا كانت الشركة مالها مال عام من عدمه 
 أضف إيل ذلك 

ــك   ــي أن بـن ــل عـل ــت مـــن أي دلـي ــل عـــام ..... أن األوراق ـقــد خـل مصـــنفا كجهـــة ..... قـب

حكوميـة أو أن ماـلـه ـمـال عـام حـتـى يمـكـن وصــف اسـتثمارات ـهـذا البـنـك بأنهـا ـمـال ـعـام واعتـبـار 

األـمـر اـلـذي يؤـكـد أن مــزاعم االتـهـام الماـثـل ـفـي هــذا .. الجـهـة المســتثمر فيهــا كمؤسســة عامــة 

لـم ـيـرد ـسـوي .. ا هـي إال تخـمـين وافـتـراض ال أسـاس ـلـه مـن الواـقـع أو المـسـتندات الخصـوص ـمـ

 .المحاسب معد تقرير الرقابة المالية / علي لسان السيد 
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 من ثم و
فال يمكن التعويل علي ذلك القول القاصر والمخـالف للقـانون المفتقـر للمعقوليـة الصـادر مـن  

 علـي عـدم تـوافر صـفة المـال العـام فـي دلـة الدامغـةالعديد من األفي مقابل إطراح .. غير مختص 
خص لـتـتوـهـذه اـلـدالئل ..  وكــذا انتـفـاء وصــف الموظــف العــام عــن العــاملين بهــا .....أمــوال شــركة 

 :فيما يلي 

 الدليل األول 
ثــم تــم تغييرهــا إـلــي  .. إنشــائها ابـتــداء كشــركة مســاهمة خاصـــة تــم ..... .....أن شــركة  
أـســهمها فــي االكتتــاب العــام وباـتــت مكونــه مــن مجموعــة ـمــن مســاهمة عامــة وطرحــت شــركة 

 .المساهمين 

 وقد مت إنشاء هذه الشركة مبوجب قرار وزاري 

 وتطبيقا لقانون الشركات 
وهـو مـا يجعلهـا تختـلـف تمامـا عـن أي مؤسسـة أو هيـئـة أو شـركة تنشـئها الحكومـة أو تســاهم  

ألن الدولــة حينمــا تريــد إضــفاء الصــفة .  .حيــث أن هــذا ال يــتم إال بموجــب قــانون.. فــي إنشــائها 
فإنهــا ..  ســواء بوصــفها الماـلـك الوحـيـد لهــا أو أنهــا شــريك فيهــا –الحكومـيـة عـلـي شــركة أو مؤسســة 

 :ومن ذلك علي سبيل المثال .. تصدر قانون مباشر وواضح بهذه الصفة 

 . الخاص بإنشاء مركز دبي التجاري العالمي ٢٠٠٨ لسنة ١٠نون رقم لقاا �

 بتعديل قانون إنشاء مؤسسـة دبـي لالسـتثمارات الحكوميـة ٢٠٠٧ لسنة ٥ن رقم القانو �
 ) .٢٠٠٦ لسنة ١١(رقم 

 بإنشـــاء مؤسســات ذات شخصـــية اعتبارـيــة ـفــي المنطـقــة ١٩٩٢ لســـنة ٩القــانون رـقــم  �
 " .جبل علي " الحرة في ميناء 

 بإنشــاء مؤسســة داناـتـا كمؤسســة عامــة تتمـتـع بشخصــية ١٩٨٧ لســنة ١المرســوم رـقـم  �
 .عتبارية ا

 وما تقدم 
حـيـث أن الحكومــة حينمــا ترـيـد أن تجعــل مــن الشــركة .. كــان عـلـي ســبيل المـثـال ال الحصــر  

 تـلـك  ـبـذلك بموجــب ـقـانون أو مرســوم أو تـعـديل ـقـانونمؤسســة عامــة أو أن مالهــا مــال عــام تقــرر
هــا بحيــث يــنص صــراحة علــي اعتبــار تلــك الشــركة مالهــا مــال عــام وموظفي.. الشــركة أو المؤسســة 

 بمــا يعتـبـر .....هــذا وحـيـث ـلـو كاـنـت الحكومــة تعتـبـر نفســها مشــاركة ـفـي شــركة .. مــوظفين عمــوم 
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مـا أعوزهـا الـنص علـي ذلـك صـراحة بموجـب قـانون أو .. مالها مال عـام وموظفيهـا مـوظفين عمـوم 
 .تعديل قانون أو مرسوم 

 ليس هذا فحسب 
لم يتم اإلفصـاح لـدي هيئـة .. عندما تحولت إلي شركة مساهمة عامة  .....بل أن شركة  

 .األوراق والسلع المالية عن أن الدولة تساهم فيها بأي نصيب 

 وهو ما يعد أبلغ دليل 

عـلــــي أن تـلــــك الشـــــركة ال يعـــــد مالهـــــا مـــــال عـــــام وال عمالهـــــا  

 .موظفين عموم 
 الدليل الثاني 

أورد مـن .. ام النائـب العـ/  سـمو الحـاكم خطابـا إلـي السـيد  أصدر ديوان-/-/-انه بتاريخ  
أموالهـا أـمـواال عاـمـة وموظفوهــا ـمـوظفين ) ســموه(خاللـه الجـهـات العامـلـة ـفـي إمـارة دـبـي والـتـي يعتـبـر 

 .عموم 

  ..... .....ومل يشر هذا اخلطاب من قريب أو بعيد إيل أن شركة 

 من ضمن هذه الشركات املعترب ماهلا مال عام أو موظفوها موظفني عموم 

 أن هــــذا الخطــــاب ـلـــم يـنـــوه إـلـــي أن ..ـبـــل واألكـثـــر ـمـــن ذـلـــك  

 . أو أنها تسهم فيها .....الحكومة تشارك في شركة 
 ويف هذا قررت حمكمة التمييز بأن 

ديوان سمو الحاكم هي الجهة اإلدارية العليا التي لها حق بيان مـا إذا كـان العـاملون فـي  

عاـمـة باعتـبـار أن ـهـذه الشــركات والمؤسســات والجمعـيـات ـمـوظفين عـمـوميين أو مكلـفـين بخدـمـه 

 .ديوان سموه إنما هو يعبر عن إرادته 

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٤١٠ الطعن رقم ٢٣/١١/٢٠٠٩محكمة التمييز جلسة (

 ومن ثم 
 مـن الشـركات التـي يعتبـر مالهـا مـال عـام أو .....فإذا كان سمو الحاكم يـري اعتبـار شـركة  

نون أو ـقـــرار أو حتـــى داخــــل مـــا أعــــوزه الـــنص عـلـــي ذلـــك بموجــــب قـــا.. موظفيهـــا مـــوظفين عـمـــوم 
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 .الخطاب آنف الذكر 

  ثالث الدليل ال
  علي أن  من قانون المعامالت المدنية والتي تنص١٠٣أنه وفقا للمادة  
تعتـبـر أمــوال عامــة جميــع العقــارات والمنقــوالت الـتـي للدولــة أو األشــخاص االعتباريــة العامــة  -١

 . قانون والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء علي
وال يجوز في جميع األحوال التصرف في هـذه األمـوال أو الحجـز عليهـا أو تملكهـا بمـرور  -٢

 .الزمان 

 ومن ثم 
وحيث ثبت من خالل المستندات التي زخـر بهـا ملـف االتهـام الماثـل والتـي تشـرف المطعـون 

 التنفـيــذات  والعدـيــد مـــن.....أن هـنــاك العدـيــد مـــن األحكـــام الصـــادرة ضـــد شـــركة .. ضـــده بتـقــديمها 
 .والحجوزات عليها تنفيذا لتلك األحكام 

 األمر الذي يقطع 
حيث لو كانـت كـذلك .. بأن هذه الشركة ليست تابعة للحكومة وال تعتبر أموالها أمواال عامة 

 ١٠٣ لعـدم جـواز ذلـك طبقـا للفقـرة الثانيـة مـن المـادة الستحال توقيع الحجز عليها أو علي أموالهـا
 .مدني 

 بقة توقيع احلجز علي تلك الشركة وإذ ثبت سا
وأن مالهـا لـيس مـال .. األمر الذي يؤكد أنها ليست خاضعة للحكومة وال تؤدي خدمة عامة 

 .عام 

  رابع الدليل ال
غ األدلة علي انتفاء وصف المـال العـام علـي الشـركة والموظـف العـام عـن المطعـون ومن أبل 
قد خلت تماما مـن ثمـة إشـارة  .. ئها وحتى اآلن منذ فجر إنشا.....أن عقود تأسيس شركة ضده 

أنهــا ـقـد ـتـم تأسيســها طبـقـا  ..  أضــف إـلـي ذـلـك..إـلـي مســاهمة الدوـلـة فيهــا ـبـأي شــكل مــن اإلشــكال 
وكـذلك لـم تتضـمن .. ولم يـذكر بعقـود التأسـيس أن الدولـة تسـاهم فيهـا .. لقانون الشركات الخاصة 

 ة إلي كونها شركة حكومية أو أن مالها مال عام  ثمة إشار..... .....الرخصة التجارية لشركة 

 ليس هذا فحسب
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 وهذا األمر وذاك
  ...... .....يقطعان بانتفاء أي صلة بين الحكومة وبين شركة  

  امسالدليل اخل
 .....ـمـن أن حسـابات ـشـركة علـي انقطـاع صــلة الدولـة عـن الشــركة أنفـة الـذكر ولـيس أدل  

 بطبيعـة الحـال ضـمن وال تنـدرج.. وأرباحها وخسائرها ال تدخل أو تمس الخزانـة العامـة للحكومـة 

 .الموازنة العامة للدولة 

  ال تعد شركة عامة.....وهذا يؤكد بل ويقطع بأن شركة 

 أو ماهلا مال عام أو موظفيها موظفني عموم 

 .....وحيــث أورد أول درجــة الــزعم بــأن مــوارد شــركة .. هــذا  

وذلك بال سـند ) ..  من الحكم١٣ص ( تدخل الخزانة العامة .....

األمـر الـذي يعيـب .. تابي واحد يفيد هـذا الـزعم الخـاطئ أو دليل ك

الحكـــم بـــالبطالن البتنائـــه علـــي مـــزاعم ال ســـند لهـــا فـــي الواقـــع أو 

 .المستندات أو األوراق وهو ما يجعل هذا الحكم خليقا باإللغاء 
 سادس الدليل ال

يتجـلــى .. ر  والعـقــود الـتــي أبرمتهـــا مـــع الغـيــ..... .....جعـــة كاـفــة تعـــامالت شـــركة اـنــه بمرا 

 ظاهرا أنها لم تشر من قريب أو بعيد إلي أنها تابعة للحكومة أو أن أموالها أمواال عامة 

 وال أوضح من أن 
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 فحسب طعون ضده وليس امل
ـيــتم تعييـنــه ـمــن قـبــل الجمعـيــة العمومـيــة  بـمــا فـيــه رئيســه .....بــل أن مجـلــس إدارة شــركة  
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 .والمتمثلة في المالك والمساهمين وتحت إشراف هيئة األوراق والسلع للشركة 

 وليس بتكليف من احلكومة 
ن صـالحيات مجلـس اإلدارة مسـتمدة األمر الـذي يؤكـد أ.. أو حتى بتدخل أو توصيه منهـا  

  .من جمعيتها العمومية وليس من الحكومة

  بعالدليل السا
تابعـــة للحكومـــة ومالهـــا مـــال عـــام وموظفوهـــا مـــوظفين  .. ..... .....أنـــه إذا كانـــت شـــركة  
 .. لوجدنا دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي تمثل هذه الشركة حاليا في النزاع الراهن.. عمـوم 

 :التي تنص علي  ٢٠١١ لسنة ١١ماال لصريح المادة األولي من المرسوم رقم إع
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  ٢٠٠٨ لسنة ٢٣وكذا إعماال للمادة الثامنة من القانون 

 التي تنص علي 
بتمثـيـــل الجهــــات الحكومـيـــة فــــي ) داـئـــرة الشــــئون القانونـيـــة لحكومــــة دـبـــي (تخــــتص اـلـــدائرة "  

 ......... ".الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة 

 ملا كان ذلك 
 ..... الــدعوى الراهنــة عــن شــركة ال تتــوليحيــث أن دائــرة الشــئون القانونيــة لحكومــة دبــي و 

ـذي يعــد إقــرار صــريحا مــن الحكومــة ذاتهــا .. ..... بانتفــاء صــلتها بهــذه الشــركة بمــا  .. األمــر اـل
 .يستتبع عدم اعتبار مالها ماال عاما أو موظفوها موظفين عموم 

 ملا كان ذلك 
لبــراهين أنفــة الــذكر مــن خــالل الواقــع والقــوانين المختلفــة ومــا هــو ثابــت ومــن جملــة األدلــة وا 

وافتقــار وصــف  .. ..... .....بــاألوراق يتجلــى ظــاهرا انتفــاء وصــف المــال العــام عــن أمــوال شــركة 
وهـو مـا يسـتتبع بالضـرورة صـيرورة االتهـام الماثـل مـدفوعا .. الموظف العام عن المطعون ضده 

 :باألتي 

 مدفوعا أوال  
ـة العامــة  ـة الصــادر عــن النياـب ـبطالن أمــر اإلحاـل  إلبتنــاءه علــي واقعــات وصــفات ال دليــل ـب



 ٢٤٤

 مـن ثمـة دليـل مـادي كتـابي يفيـد بـأن قد خلت تمامـاذلك أن أوراق هذا االتهام .. عليها في األوراق 
 مـن كمـا خلـت األوراق.. كما ورد زعما بأمر اإلحالة % ١٣ بنسبة .....الحكومة تساهم في شركة 

ٕأي دليل علي أن أموال وايـرادات وأربـاح الشـركة تـورد للخزانـة العامـة حتـى يصـح القـول بأنهـا أمـوال 
 .ٕوازاء ما تقدم جميعه يتجلى ظاهر بطالن أمر اإلحالة .. عامة 

 مدفوعا ثانيا 
فعلـي فـرض صـحته ومـع الوضـع  .. بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر االتهام الماثـل 

وانتفـاء وصـف الموظـف العـام عـن  ..... ..... عـن شـركة ء وصف المال العـامانتفافي االعتبـار 

فإن صـحيح وصـف الواقعـة تكـون جنحـة ولـيس جنايـة ممـا يسـتوجب الحكـم بعـدم .. طعون ضده الم
 .اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى 

  إجراءات جزائية التي تنص علي أن ١٤١عمال باملادة 
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  من ذات القانون التي نصت علي أن ١٤٦وعمال أيضا باملادة 
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 ملا كان ذلك 
وانتـفـــاء وصــــف  .. ..... .....وحيـــث تـبـــين انتـفـــاء وصــــف الـمـــال الـعـــام عــــن أـمـــوال شــــركة  

بفـرض .. األمـر الـذي يقطـع بـأن صـحة وصـف هـذا االتهـام .. الموظف العام عـن المطعـون ضـده 
بـمـا كــان يتـعـين عـلـي . .أـنـه جنـحـه مـمـا يـخـرج ـعـن اختصــاص مـحـاكم الجناـيـات .. وجــوده ابـتـداءا 

حتى ولو لـم يطلـب إليهـا ذلـك ٕمحكمة أول درجة القضاء بعدم اختصاصها واحالتها لمحكمة الجنح 

 .حيث أن قواعد توزيع االختصاص يبين محكمة الجنايات ومحكمة الجنح تتعلق بالنظام العام .. 
 )٣/٤/١٩٩٤ جزاء جلسة ١٩٩٣ لسنة ١٢٥ الطعن رقم –محكمة التمييز (

 ان ذلك ملا ك
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 ٢٤٥

 ثاني الدفع ال

تضافر األدلة علي انتفاء جرمية الرتبح وانعدام أركانها يف حـق املطعـون ضـده وذلـك 

من خالل ما أورده احلكم االبتدائي الذي أصبح نهائي بات حـال تربأتـه مـن جرميـة 

وذلك علي حنو يؤكد تناقض وتضارب حكـم أول درجـة واخـتالل .. اإلضرار باملال العام 

 الواقعة لديه 

 بداية 

د نســـبت النيابـــة العامـــة للمطعـــون ضـــده جـــريمتين ركنهمـــا فقـــ 

ومن ثم يتضح أنه إذا انتفـي هـذا الـركن المـادي عـن (المادي واحد 

 ) .احداهما انتفي حتما عن األخرى 
  عقوبات الركن املادي بأنه ٣١فقد عرفت املادة 
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 ملا كان ذلك 
اإلضــرار العمــدي بالمــال وكانــت النيابــة العامــة قــد نســبت للمطعــون ضــده ارتكــاب جريمتــي  

 . وقررت في أمر اإلحالة وبوضوح تام الركن المادي لهاتين الجريمتين التربحوجريمة العام 

  قررت.. ل العام فبالنسبة جلرمية اإلضرار باملا
 ) جهة عمله(عهد إليه بالمحافظة علي مصلحتها في صفقه .. بأنه حال كونه موظف عام  

وذلك بأن قام بإرسـاء المناقصـات علـي زيـادة أضر عمدا بهذه المصلحة ، 

 مبلغ الزيادة ، ليحصل .....شركة  مما حمل .....شركة  عرض

 .علي ربح لنفسه 
  قررت.. وبالنسبة جلرمية الرتبح 

فـقـد ـقـام ٕوـلـه شــأن ـفـي إعــداد وادارة المـقـاوالت للشــركة ، .. بأـنـه حــال كوـنـه موظــف عــام  



 ٢٤٦

 ممــا حمــل .....بإرســاء المناقضــات علــي زيــادة عــرض شــركة 

وحصـل لنفســه ولغـيـره عـلـي عمولـة ـقـدرها ثالـثـون ملـيـون  مبـلـغ الزـيـادة ، .....ـشـركة 

 .درهم 

 تني واحدومما تقدم يتضح أن الركن املادي لكلتا اجلرمي

 وهو 

 .....أن قـــام بإرســـاء المناقصـــات علـــي زيـــادة عـــرض شـــركة 

 . مبلغ الزيادة .....مما حمل شركة 
 و األمر الذي يؤكد وحبق وه

أن انتـفــاء هـــذا اـلــركن المـــادي وثـبــوت عـــدم صـــحته وعـــدم صـــدوره عـــن المطعـــون ضـــده فـــي 
لمـادي لجريـمـة الـتـربح وتصــبح ينفـي عـنـه ذات الفـعـل وذات اـلـركن ا.. جريمـة اإلضــرار بالـمـال الـعـام 

 .قائمة بغير سند وبدون ركنها المادي 

 ملا كان ذلك 

 وكان الثابت من خالل أوراق االتهام املاثل 

 أول درجة الذي أصبح نهائي بات يف هذا الشق ومدونات حكم 

 انهيار الركن املادي جلرمية الرتبح 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 سبب األول ال

درجة نهائي بـات فيمـا قضـي بـه مـن بـراءة املطعـون ضـده مـن صريورة حكم أول 

جرمية اإلضرار باملال العام حيوز حجيته يف إثبات انهيار الركن املـادي جلرميـة الـرتبح 

 .الذي كان هو ذاته الركن املادي جلرمية اإلضرار باملال العام 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص أن 
أو الجـــرائم يمـــة يمـنــع مـــن نظـــر اـلــدعوى الجنائـيــة عـــن الجريمـــة صـــدور حكـــم نهـــائي ـفــي جر 

 إذا كـان ذلـك الحكـم قـد صـدر فـي أشـد الجـرائم عقوبـة أو فـي المرتبطة بها ارتباطا ال يقبـل التجزئـة
 .جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها 



 ٢٤٧

 )٤٧٥ ص ٨٣ ق ٣٢ أحكام النقض س ٦/٥/١٩٩١(

 بأن كما قضي 
مـنـاط حجـيـة األحكــام هــي وحــدة الخصــوم والموضــوع والســبب ، ويجــب للـقـول باتحــاد الســبب 

 .أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محال للحكم السابق 
 )١٠٦٩ ص ٢١٨ ق ٣٦ ، أحكام النقض س ٢٨/١٢/١٩٨٢(

 )٩٨٧ ص ٢٢٢ ق ٢٧ س ٢٦/١٢/١٩٧٦(
 )٧٢  ص١٣ ق ١٩ س ٢٢/١/١٩٦٨(

 ملا كان ذلك 
 –أن الفعــل المــادي المنســوب صــدوره عــن المطعــون ضــده .. وـكـان الثاـبـت كمــا أشــرنا ســلفا  

اإلضـرار بالمـال العـام ( والذي من نتاجـه أن تكونـت الجـريمتين سـالفي الـذكر -مع إنكار ذلك تماما 
 .هو فعل مادي وركن مادي واحد دون ثمة اختالف ) ، والتربح

 بأن نفي انعقاد هذا الركن املادي األمر الذي يقطع 

 يف جرمية اإلضرار باملال العام طعون ضده وثبوت عدم ارتكابه من امل

طعون ضـده يستتبع بالضرورة نفي ارتكاب ذات الفعل عن الم 

وتصــبح قائمــة بغـيـر ركــن مــادي ممــا ) الـتـربح(فــي الجريمــة الثانـيـة 

 .يهدمها من أساسها 
 هذا 

قطـع .. تـه حـال تصـديه لجريمـة اإلضـرار العمـدي بالمـال العـام وحيث أن حكم أول درجـة ذا 
قـــرر الحكـــم  .. وبوضـــوح شـــديد.. بعـــدم ارتكـــاب الفعـــل المـــادي المكـــون للـــركن المـــادي للجريمـــة 

 :المذكور 
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 ٢٤٨

 ملا كان ذلك
 :وحيث كان الركن المادي للجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده هو الزعم  

 مبلـغ .....ممـا حمـل شـركة  .....بالقيام بإرساء المناقصـات علـي زيـادة عـرض شـركة " 

 " .الزيادة 

 ذاته بتدائي وحيث أن احلكم اال
.. قطــع بعــدم صــحة هــذا الفعــل المــادي وعــدم نســبته للمطعــون ضــده أو غـيـره مــن المتهمــين  

ــي صـــحة إجـــراءات المناقصـــات ــدا عـل األمـــر الـــذي يؤكـــد أـنــه قطـــع بانتفـــاء الـــركن المـــادي  .. مؤـك
 .للجريمتين 

 لضرورة مبا كان يتعني عليه با
أمـا محكمـة أول درجـة .. القضاء ببراءة المطعون ضده مـن كلتـا الجـريمتين المنسـوبتين إليـه  

 .لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا بالتضارب والتناقض 

 هذا وحيث أنه ملن املقرر 
أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبتـه  

 .خر وال يعرف أي من األمرين قصدته المحكمة البعض األ
 )١ ص ١ ق ٣٥ أحكام النقض س ٢٤/٢/١٩٨٨(

 )٥٤٧ ص ١١٢ ق ٣٣ س ٥/٥/١٩٨٢(
 )٤٩٢ ص ٩١ ق ٢٩ س ٨/٥/١٩٧٨(

  كما قضي بأن 
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون من شأنه أن يجعل الدليل متساقط وال شيء باقيـا  

 .نتيجة يصح االعتماد عليها واألخذ بها منه يمكن أن يعتبر قواما ل
 )٣٢ ص ٥ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/١/١٩٧٩(

 هذا 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر يتضح وبجالء تام مـدي مـا عـاب الحكـم االبتـدائي مـن  
ر وتارة أخـري يقـر – السبب الرئيسي لقيام االتهام الماثل - بانتفاء الركن المادي فتارة يقررتناقض 

 .وهذا التناقض يعيب الحكم ويسقطه ويستوجب إلغائه.. بانعقاد ذات الركن السابق أن نفي انعقاده 

 



 ٢٤٩

  وملا كان 
الحكــم االبتــدائي فيمــا قضــي بــه مــن بــراءة المطعــون ضــده مــن تهمــة اإلضــرار بالمــال العــام  

 .تأسيسا علي عدم انعقاد الركن المادي آنف الذكر في حقه 
������K�2 �O�7د������

ومن ثـم حـاز حجيـة األمـر المقضـي بمـا يسـتوجب عـدم التصـدي لمـا فصـل فيـه هـذا القضـاء  
 والتي تنص علي أن  من قانون اإلجراءات الجزائية ٣٦٨وذلك إعماال للمادة .. مرة أخري 
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ٕواذا صدر حكم في موضوع الـدعوى الجزائيـة ، فـال يجـوز إعـادة نظرهـا إال بـالطعن فـي هـذا  
 .الحكم بالطرق المقررة في القانون 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن حكم أول درجـة ذاتـه قـد فصـل فـي المسـألة األساسـية والجوهريـة فـي االتهـام  

 .مادي وقطع بعدم انعقادها الماثل والمكونة للركن ال

 وحيث أن جرمية الرتبح قائمة علي ذات هذا الركن املادي 
األمــــر اـلـــذي يقطــــع بانعــــدام ركنهــــا وانهـيـــار ســــندها بمــــا يجــــدر معــــه وبحــــق القضــــاء بـبـــراءة  

 .المطعون ضده منها 

 سبب الثاني ال

 –ن ضـده  ارتباط جرميتي اإلضرار باملال العام وجرمية الـرتبح املنسـوبتني للمطعـو

 ارتباطا وثيقا ال يقبل التجزأه مبا يستوجب إعمال حجيـة احلكـم –علي خالف احلقيقة 

 .بالرباءة الصادر يف اجلرمية األوىل علي اجلرمية الثانية 

  من قانون العقوبات علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
ــددة والحكـــم  وجـــب اعتـبــار الجريمـــة الـتــي عقوبتهـــا أشـــد إذا ـكــون الفعـــل الواحـــد جـــرائم متـع

 .بعقوبتها دون غيرها 

 من قانون العقوبات أيضا علي أن  ٨٨كما نصت املادة 
 وجــب لغـرض واحـد وكانـت مرتبطـة ببعضـها ارتباطـا ال يقبـل التجزئـةت عـدة جـرائم إذا وقعـ

 .اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم 



 ٢٥٠

  النقض أن وحيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء
 يكمـل بعضـها هو انتظام الجرائم في خطة جنائيـة واحـده بعـدة أفعـالمناط تطبيق االرتبـاط  

وتـقــدير قـيــام .. اـلــبعض األخـــر بحـيــث تتكـــون منهـــا مجتمعـــة الوحـــدة اإلجرامـيــة الـتــي عناهـــا الشـــارع 
 .االرتباط مسألة موضوعية 
 )ق٥٧ لسنة ١٤٠٥٩ الطعن رقم ٢/٣/١٩٨٨(

 كما قضي بأن 
ٕان ـكـان األصـل ـفـي تـقـدير االرتبـاط ـبـين الجــرائم ممـا ـيـدخل ـفـي حـدود الســلطة التقديرـيـة أنـه و

فـإن عـدم لمحكمة الموضوع إال أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيـق المـادة 

 التـي تقتضـي تـدخل محكمـة الـنقض إلنـزال حكـم القـانون تطبيقها يكون من قبيل األخطاء القانونية
 .جهة الصحيح علي و

 )٥٦٩ ص ١١٢ ق ٣٧ أحكام النقض س ٢١/٥/١٩٨٦(

 ملا كان ذلك 
مـع التمسـك بإنكـار  –وعلي الفرض الجدلي بصحة االتهامات الموجهة إلي المطعون ضده  

مرتبـطـة ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة  فإـنـه يتجـلـى ظــاهرا أن جمـيـع الجــرائم المنســوبة إلـيـه – ذـلـك تماـمـا

الوحـدة مية واحده بعده أفعـال يكمـل بعضـها بعضـا تتحقـق منهـا جميعـا حيث انتظمت في خطه إجرا

 مــن ـقـانون العقوـبـات ٨٧ٕوهــو األمــر اـلـذي يوجــب تفعـيـل واعمــال صــحيح ـنـص المــادة  .. اإلجرامـيـة
 . من ذات القانون ٨٨والمادة 

 وعلي الرغم .. هذا 
هم المنسـوبة إلـي بـأن جميـع الـت..  منـه ٢٢من أن الحكم االبتدائي ذاته أقر بالصفحة رقـم  

المتهمين تم ارتكابها لتحقيق غرض إجرامي واحـد ممـا يوجـب اعتبارهـا جريمـة واحـدة ومعـاقبتهم 

 .بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة األشد 

  من قانون العقوبات ٨٨ ، ٨٧إال أن حمكمة أول درجة مل تعمل صريح نص املادتني 

 تني ال يكون إال باألتي حيث أن إعمال صريح هاتني املاد.. إعمال صحيحا 
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 ٢٥١

 )٤٧٥ ص ٨٣ ق ٣٢ أحكام النقض س ٦/٥/١٩٩١(

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن خــالل واقعــات االتهــام الماثــل أن جريمتــي اإلضــرار بالمــال العــام والتــربح 

ا المـادي مـمرتبطتين ارتباطا ال يقبل التجزئة لدرجـة تصـل إلـي أن ركنهالمنسوبتين للمطعون ضده 

 مــن قــانون ٨٨ ، ٨٧ذي يوجــب إعمــال نــص المــادتين وهــو األمــر الــ .. واحــد كمــا أســلفنا القــول
 .والحكم بموجب الجريمة األشد دون غيرها .. العقوبات 

 وحيث كان الثابت أيضا 
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 األمر الذي يؤكد 
ـع مــن .. أنــه إذا صــدر حكــم نهــائي فــي جريمــة اإلضــرار العمــدي بالمــال العــام بــالبراءة   يمـن

 .اطا ال يقبل التجزئة نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة المرتبطة بها ارتب

 وهذا بالطبع 
باإلضافة إلي أن الركن المـادي للجـريمتين المنسـوبتين للمطعـون ضـده هـو ركنـا ماديـا واحـدا   

بأنهـا ال تطمـئن .. وقـد قطعـت محكمـة الحكـم الطعـين حـال تصـديها لجريمـة اإلضـرار بالمـال العـام 

 .إلي توافره أو ارتكاب المتهم له 

 ق األمر الذي يقطع وحب
مـرة بتناقضـه مـع نفسـه فـي شـأن .. بأن الحكم االبتدائي أخطأ فـي هـذا الخصـوص مرتـان  

.. ـبــين الجــريمتين وأـنــه ـتــارة يقــرر انعـقــاده وتــارة أخـــري يقــرر عـــدم انعـقــاده ) المتحــد(الــركن الـمــادي 
ورغــم قضــائه ..  مــن قــانون العقوبــات ٨٨ ، ٨٧أنــه لــم يعمــل صــريح المــادتين  .. والخطــأ الثــاني

فــي الجريمــة المنســوبة للمطعــون ضــده إال أنــه عــاد وتصــدي للجريمــة ) كــم أصــبح نهــائي وبــاتالح(
ٕاألقل وهو أمر يخالف القانون وما تواترت عليه أحكام النقض علي نحـو مـا يسـلف بنيانـه وايضـاحه 

 .وهو األمر الذي يوجب إلغائه والقضاء ببراءة المطعون ضده .. تفصيال 
 



 ٢٥٢

 سبب الثالث ال

مية الرتبح يف حق املطعون ضده وذلـك بثبـوت انتفـاء الـركن املـادي هلـذه انتفاء جر

ذلك أن الثابت صحة مجيع املناقصات وعدم تدخل املطعون ضده فيها من .. اجلرمية 

قريب أو بعيد مما يؤكد عدم صحة االدعاء بإرسائه املناقصات علي زيادة عـرض شـركة 

  هذه الزيادة ..... مما محل شركة .....

 دال ال ج

في أن جريمـة التـربح تقـوم علـي ركيـزة أساسـية ال تقبـل المـراء 

مقابــل قيــام الموظـــف .. وهــي أن يكــون هـــذا التــربح .. أو التأويــل 

 .بعمل أو االمتناع عن عمل من أعمال وظيفته 
 أما إذا ثبت أنه 
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 فإن ذلك يؤكد وحبق
 .عدم قيام جريمة التربح علي ثمة سند بما يحق معه للمتهم طلب البراءة مما هو مسند إليه

 ملا كان ذلك 
هـو الـزعم بقيـام المطعـون .. وكان الركن المادي واألساسي المزعوم قيام جريمة التربح عليـه 

بالزـيـادة عـلـي المبـلـغ المعــروض  .. ..... المناقصــات األربعــة الـتـي رســت عـلـي شــركة ضــده بإرســاء
وذـلـك للحصــول لنفســه ولغـيـره ) الـتـي يعمــل بهــا (..... وتحمـيـل هــذه الزـيـادة لشــركة .....مــن شــركة 
 .علي ربح 

 هذا وحيث انهار متاما هذا األساس القائم عليه االتهام املاثل 

 وذلك لثبوت احلقائق اآلتية 

 احلقيقة األويل 
تمــت وـفـق صــحيح  .. ..... عـلـي شــركة .....أن جمـيـع المناقصــات الـتـي رســت مــن شــركة  

ــر ـبــه حـكــم .. الـقــانون دون ثمـــة إخـــالل  ــارير وهـــو أـمــر أـق أول درجـــة وتـق



 ٢٥٣

من ثمـة  المرفقة باألوراق – بفرض صحتها -حيث خلت التقارير الفنية .. الرقابة المالية 

 .جود ثمة خلل في أي من هذه المناقصات دليل أو حتى قرينة علي و

 احلقيقة الثانية 
 لكونـهــا صـــاحبه أفضـــل عـطــاء واألـقــل ســـعرا .....أن جمـيــع هـــذه المناقصـــات رســـت عـلــي شـــركة 

  ......واألكثر ضمانا لحقوق شركة 

 ليس هذا فحسب 
أي أن إرـسـاء  ـتـم تخـفـيض قيـمـة العطــاءات المقدـمـة منـهـا .....بـل أـنـه بالتـفـاوض ـمـع شــركة  

 . تم بأقل من العروض المقدمة منها .....المناقصات علي شركة 
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 احلقيقة الثالثة 

يتضــــح عــــدم ..  وجــــود مـبـــالغ زاـئـــدة عـلـــي العطــــاءات بانتـفـــاء

 ألي .....صحة ما تضمنه هـذا االتهـام مـن الـزعم بتحميـل شـركة 

 .مبالغ 
 احلقيقة الرابعة 

قا فإن جميع اإلجراءات التي تمـت فـي المناقصـات األربعـة أنفـة الـذكر هذا وعلي ما ورد ساب
ـفـي طـعـون ضــده انتـفـاء صــلة المكـمـا تـبـين مــن خاللـهـا وبوضــوح .. ـقـد تـمـت وـفـق صــحيح الـقـانون 

ــه ـفــض األ ــي لجـن ــاولين أو دعـــوتهم للمناقصـــة أو االشـــتراك ـف ــي بحـــث ظـــترشـــيح المـق رف أو ـف

 .العطاءات ودراستها وتحليلها 

 ر دوره فقط يف اعتماد اختيار اإلدارة اهلندسية وإمنا يقتص

  والتصديق علي ذلك اواستشاري املشروع للعطاء األقل سعر
وباســتقراء ومطالعــة الــركن المــادي للجريمــة علــي نحــو مــا ســلف إيضــاحه .. لمــا كــان ذلــك  

 . يثور تساؤل هام جدا ..بالحقائق األنفة الذكر 

الذي أتاه المطعـون ضـده ما هو الفعل أو االمتناع عن الفعل  



 ٢٥٤

 !!.حتى يتربح من وظيفته ؟؟
 فالثابت من أحكام النقض أن 

جنايــة التــربح تتحقــق متــي اســتغل الموظــف العــام أو مــن فــي حكمــه وظيفتــه بــأن حصــل أو  
 .وذلك من عمل من أعمال وظيفته حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره علي ربح أو منفعة 

 )٤/٢/٢٠١٤  ق جلسة٨٣ لسنة ١٢٩٣٤الطعن رقم (

  فضال عما سطره حكم أول درجة يف أسبابه من القول 
لمــا كــان دور المطعــون ضــده ـقـد اقتصــر عـلـي االشــتراك ـفـي جريمــة الـتـربح ـفـال محــل لـتـوافر 

 صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه أو حصوله علي ربح أو منفعة من وراء ذلك 

 ومبفهوم املخالفة هلذا القضاء 

مطعـــون ضـــده متهمـــا أصـــليا فـــي جريمـــة التـــربح الفـــإذا كـــان  

فيجـــب أن تتـــوافر فيـــه الصـــفة واالختصـــاص بالعمـــل المزعـــوم أنـــه 

ـتـربح مــن وراـئـه وأن يكــون داخــل ضــمن اختصاصــات وظيفـتـه وأن 

 .يقوم بذلك فعال 
 ملا كان ما تقدم 

 الـقـائم وكـان الثابـت أنـه لـم يقـم ثمـة دليـل عـلـي قيـام المطعـون ضـده بـأي مـن األفعـال الماديـة 
فقد تواترت الدالئل علي أن المطعون ضده بعيـد كـل البعـد .. بل علي العكس .. عليها هذا االتهام 
 .وهو ما يؤكد وبحق انتفاء جريمة التربح في حقه.. عن هذه األفعال 

 أحكام حمكمة النقض التي استقرت علي وليس أدل علي ما تقدم من 

ون الـتـــربح وتحقـيـــق إن المشــــرع يســــتلزم لقـيـــام الجريمــــة أن يكــــ 

المنفعة ناشئا عـن مباشـرة الموظـف لعمـل مـن أعمـال وظيفتـه وفـي 

حـــــدود اختصاصـــــه ، فـــــإذا تحقـــــق التـــــربح مـــــن عمـــــل لـــــيس مـــــن 

اختصاصــه اـلـوظيفي فــال تقــوم الجريمــة ، فــال يكفــي لقيامهــا مجــرد 



 ٢٥٥

استغالل الموظف لنفـوذه وسـلطات وظيفتـه أو االنحـراف بهـا بعيـدا 

 .عما يختص به من أعمال 
 )١٧/٣/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٦٤٢٥الطعن رقم (

 احلقيقة اخلامسة 
 :أن الثابت من خالل الشهادات واإلفادات الواردة من البنوك اآلتية  

 ............بنك  -
 ............بنك  -

 ..........بنك  -

ليس لديه أي حسابات في الماضي أو الوقت الحاضر فـي طعون ضده والتي أجمعت علي أن الم

األمر الذي يؤكـد عـدم صـحة جمـاع مـزاعم االتهـام الماثـل وعلـي األخـص القـول بـأن ..  البنوك هذه
ــــي هـــــذه البـنــــوك  أو مـــــن .. هـنــــاك مـبــــالغ حوـلــــت مـــــن المـــــتهم الـثــــاني لصـــــالح المطعـــــون ضـــــده عـل

 . إلي المطعون ضده علي ذات البنوك أنفة الذكر ......./المدعو

 هذه البنوك يف طعون ضده فحيث ثبت عدم وجود حسابات للم
األمــر اـلـذي يقطــع بتهــاتر واقعــات االتهــام الماـثـل وعــدم قيامــه عـلـي ثمــة أدـلـة واقعـيـة وكتابـيـة  

 .مما يجدر معه الحكم ببراءة المطعون ضده مما هو مسند إليه 

 ليس هذا فحسب 
بل أن الشهادات الصادرة عن البنوك أنفة الذكر أوضـحت أن حكـم محكمـة أول درجـة قـام  

معوال علي أدلة ليس لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق بمـا يعيبـه بعـدم االحاطـة .. الحقيقة علي مخالفة 

بأوراق الدعوى أو اإلطالع عليها أو منحها حقها في البحث والتمحيص وبما يجعل المطلع عليـه 

 .ال يطمئن إلي تحصيل محكمة أول درجة لصحيح الواقع في الدعوى 

نه أورد في أكثر من مقام بأنه أطلع علي حسـابات أ.. ذلك أن الثابت بمدونات هذا الحكم  

فـي حـين أنـه قـد ثبـت بالـدليل القـاطع أن المـتهم  .. لـدي البنـوك الثالثـة أنفـة الـذكرطعون ضده الم
ممــا يؤكــد عــدم .. األول لــيس لــه أي حســابات لــدي هــذه البنــوك ال فــي الماضــي وال فــي الحاضــر 

فقـد أورد .. وتـدليال علـي ذلـك .. له بـأوراق الـدعوى صحة ما قرر به الحكم االبتدائي وأنه ال أصل 
 :الحكم ما هو نصه 

 



 ٢٥٦

 أورد أوال بالصفحة التاسعة 
كمــا ثبــت صــحة مــا تقــدم ممــا ورد ببيــان الحســاب الخــاص بــالمتهم األول ...... 

 ـبـاألوراق مــن بـيـان بالمـبـالغ الـتـي حوـلـت إلـيـه عـلـي هــذا المرـفـق...... .ـلـدي بـنـك 
 .الحساب 

  منه  ١٠يا يف الصفحة رقم كما أورد ثان
لـدي بنـك كما ثبت صحة ما تقدم مما ورد بحسـاب المـتهم الثـاني وزوجتـه ...... 

  .بشأن المبالغ التي قام بتحويلها لحسابات المتهم األول  ......

  منه ١٢وأورد ثالثا يف الصفحة رقم 
ة  إـلــي إطالعهـــا عـلــي كافـــ– ـبــادئ ذي ـبــدء –وحـيــث أن المحكمـــة تشـــير ...... 

 وقد أشرت المحكمة علـي كـل..  ةوبيان الحسابات البنكيالعقود ، والمراسالت ، 

 .النظر فيدمنها بما ي

  منه ١٨ ، ١٧أورد رابعا يف الصفحتني رقمي 
فضــال عــن المســتندات البنكيــة الخاصــة بــالمتهمين مــن بيانــات الحســابات ...... 

) .....شــركة (والثاـلـث ) .....شــركة (الجارـيـة الخاصــة ـبـالمتهمين األول والـثـاني و
    .....لدي بنوك .. 

 هذا 
وبتطبيــق جمــاع مــا تقــدم مــن مــدونات الحكــم االبتــدائي وعلــي الشــهادات واإلفــادات الصــادرة  

 :عن البنوك الثالثة 

- .............�
- ............ 

- ........... 

واء في الماضـي والتي أجمعت وقطعت بأن المطعون ضده ليس لديه أي حسابات بهذه البنوك س

 .أو في الوقت الحاضر 

 فإن ذلك يؤكد
وأـنــه ـلــم يطـلــع عـلــي .. أن حكـــم أول درجـــة بـنــي عـلــي أدـلــة ـلــيس لهـــا أصـــل ثاـبــت ـبــاألوراق  

 .الدعوى ولم يفحصها ويمحصها وصوال لوجه الحق فيها 



 ٢٥٧

 هذا 
 بـال سـند ومن الحقيقة أنفة الذكر تنهدم أهم األعمدة القائم عليها الحكم الطعـين ويتضـح أنهـا 

 .وال دليل له أصل ثابت باألوراق 

 ملا كان ذلك 
وحـيـث تعــددت الحـقـائق واـلـدالئل عـلـي أن المطعــون ضــده يـقـم باألفعــال المادـيـة الـتـي أوردتهــا  

األمــر اـلـذي يؤكــد عــدم .. النياـبـة العامــة ـفـي أمــر اإلحاـلـة وزعمــت بأـنـه أـتـي بهــا ليحصــل عـلـي رـبـح 
 .جوب القضاء ببراءة المطعون ضده مما هو مسند إليه قيام جريمة التربح بما يقطع وبحق بو

 السبب الرابع 

ومن أبلغ األدلة علي فقدان االتهامات املوجهة إيل املطعـون ضـده لسـندها القـانوني  

 ..... حتملتـه شـركة – املزعوم –أن أمر اإلحالة زعم بأن مبلغ الرتبح .. وعدم صحتها 

 . وخرج من ذمتها املالية 

 وهذا األمر 

إذ ـقـرر ـبـأن المـبـالغ المزعــوم .. ذاـتـه بـتـدائي ه الحكــم االضــحد 

تخـــص شـــركة .. وـبــاقي المتهـمــين عليـهــا طـعــون ضـــده حصــول الم

  ...... وليس شركة .....
 وهذا دليل قاطع 

علــي عــدم صــحة االتهــام الموجــه للمطعــون ضــده وانعــدام ســنده وعــدم اكتمــال صــورته لــدي  
 محـــل جريـمــة –ي االضـــطراب وعـــدم معرـفــة مــا إذا ـكــان الـمــال بـمــا أســـلس بهــا إـلــ.. النيابــة العاـمــة 

  ...... أم من شركة ..... خرج من شركة –التربح المزعومة 

  فطن إيل عدم صحة ما جاء بأمر اإلحالة بتدائيوحيث أن احلكم اال

  هو األخرهه إيل بطالنسإال أن قضائه باإلدانة رغم ذلك البطالن أسل

  من قانون اإلجراءات اجلزائية التي قررت بأنه ١٣٢نص املادة ملخالفته صريح 
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 ٢٥٨

 ملا كان ما تقدم 
 األخطــاء وأوجــه القصــور التــي وحـيـث أن الحكــم االبـتـدائي بــدال مــن أن يعمــل عـلـي تصــحيح 

انحــرف عــن صــحيح .. عاـبـت أمــر اإلحاـلـة ـبـأن يقضــي بـبـراءة المطعــون ضــده ممــا هــو مســند إلـيـه 
وقضي ضد المتهم باإلدانة عـن واقعـة لـم تـرد بـأمر اإلحالـة أو فـي ورقـة التكليـف القانون وخالفـه 

 .بالحضور 

 وهو األمر الذي يستوجب 
 .ده من جميع ما هو مسند إليه بالمخالفة للقانون القضاء مجددا ببراءة المطعون ض 

 سبب اخلامس ال

عدم جواز االحتجاج بالقرينـة التـي عولـت عليهـا النيابـة العامـة يف نسـبة االتهـام 

 مع ..... للمبالغ إيل شركة .....وهي تزامن صرف شركة .. بالرتبح إيل املطعون ضده 

التـابع (ثم من األخرية إيل املتهم األول .  ......صرف الشركة األخرية ملبالغ إيل شركة 

هذا فضال عن عدم وجود أي دليل أو مستند يفيد حتويل هـذه املبـالغ ) .. .....لشركة 

 إيل املطعون ضده  

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة 
هــذا ال جريمــة إذا وقــع الفعــل بنيــة ســليمة اســتعماال لحــق مقــرر بمقتضــي القــانون فــي نطــاق  
 .الحق 

 كما أن املستقر عليه نقضا أن 
أن تتشـكك محكمـة الموضــوع فـي صـحة إسـناد التهمـة إـلـي يكفـي فـي المحاكمـات الجنائيـة  

 ، إذ أن مرجـع ذلـك مـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر المتهم كـي تقضـي لـه بـالبراءة
 .من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٩٢الطعن رقم (
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 وقضي كذلك من حمكمة التمييز بأن 
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك ـفـي ـقـوة إســناد التهمــة إـلـي المــتهم كــي تقضــي ببراءـتـه ،  

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (



 ٢٥٩

 كما قضي أيضا بأن 
األحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين وعلـي الواقـع الـذي يثبتـه الـدليل المعتبـر وال تؤسـس  

علــي الظــن واالحتمــال واالعتبــارات المجــردة ، كمــا أنــه مــن الــالزم فــي أصــول االســتدالل أن يكــون 
حكم مؤديا إلي ما رتبه من نتائج مـن غيـر تعسـف فـي االسـتنتاج وال تنـافر الدليل الذي يعول عليه ال

 .مع العقل والمنطق 
 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 –أـنـه ـقـرر ـبـأن تهمــة الـتـربح المنســوبة .. وكــان الثاـبـت مــن خــالل مــدونات الحكــم االبـتـدائي 

أن المطعــون ضــده قــام  .. األويل..  علــي دعــامتين  للمطعــون ضــده قائمــة–علــي خــالف الحقيقــة 
وحيـث قـد ..  مبلـغ الزيـادة ..... مما حمل شركة .....بإرساء المناقصات علي زيادة عرض شركة 

ذاتـه إلـي عـدم صـحة هـذه الواقعـة عنـد تعرضـه لجريمـة اإلضـرار العمـدي بتـدائي انتهي الحكم اال

 .بالمال العام 

 : أما الدعامة الثانية 
ومـع  -ن المطعون ضده حصـل لنفسـه ولغيـره علـي عمولـة قـدرها ثالثـون مليـون درهـم هي أ 

ـك تمامــا  وأن هــذه الواقعــة المزعومــة تســتند إـلـي مــا أثبتــه تقريــري الرقابــة – التمســك بعــدم صــحة ذـل
 لإلنشــاءات بـالتزامن ـمـع حصــولها عـلـي .....ـمـن قيـام شــركة  .. ...../ الماليـة وـمـا شــهد بـه الســيد 

بتحوـيـل مـبـالغ مالـيـة إـلـي شــركة ) مقاـبـل المشــاريع الـتـي رســت عليهــا (.....ة مــن شــركة دفعــات مالـيـ
 .ثم إعادة تحويل جزء من هذه المبالغ إلي حساب المطعون ضده ) العائدة للمتهم الثاني (.....

 ومن ثم 
مــا هــي إال .. يتجلــى ظــاهرا أن تلــك الدعامــة الثانيــة المقــام علــي أساســها الحكــم المستـــأنف  

دونمــا أن يقــدم .. وانســاقت وراـئـه النياـبـة العامــة  .. ...../ ض تخـمـين واحتـمـال وضــعه الســيد محــ
 .هذا الشاهد ثمة دليل علي مزاعمه وافتراضاته 

 الثابت السيما وأن 
ال وجــود لــذلك التــزامن الــذي يزعمــه الشــاهد المــذكور وبــين المـبـالغ التــي صــرفت مــن المقــاول : أوال 

 ومنهــا إلــي المطعــون ..... ومــن األخيــرة إلــي شــركة ..... شــركة الرئيســي لكــل مشــروع إلــي
 !!.فما هو الدليل الكتابي الثابت التاريخ علي الزعم بوجود هذا التزامن ؟؟.. ضده 



 ٢٦٠

 ال يوجد 
 .خلو األوراق تماما مما يفيد وجود اتفاق جنائي فيما بين المتهمين علي ارتكاب أي جريمة :  ثانيا

 بدليل أنـه يـوم ..ذاته مما انتهي إليه ) معد تقريري الرقابة المالية (...../ سيد  عدم تيقن ال: ثالثا 

 ..... بريـدا الكترونيـا إلـي شـركة .....و ..... ٢رسـل بتـاريخ أ.... أودع التقرير بتـاريخ 

بالحصــول عـلـي مـنـافع مالـيـة وعـمـا إذا كاـنـت طـعـون ضــده  المانمستفـسـرا ـعـن كيفـيـه أمـكـ

ــ ــه الحصـــول عـل ــة ؟ســـلطاته تخوـل ــالغ مالـي  وهـــذا االستفســـار ذاتـــه يؤكـــد أن الشـــاهد !ي مـب
 .لم يكن متأكدا مما دونه في تقريره وأنه متشكك فيه .. المذكور 

مـا هـي إال قرينـة مشـكوك .. يتجلى أن هذه المزاعم ودائرة التحويالت المزعومة .. ومن ثم : رابعا 

 طعون ضده ق االتهام بالمفي صحتها ال يمكن أن تطمئن إليها وحدها المحكمة في إلصا

 .....أنه عقب إرساء املناقصات علي شركة السيما وأن الثابت 

 كان التعاقد علي املقاولة 

  وبني املقاول الرئيس للمشروع .....يتم فيها بني شركة 

 .....وليس مع شركة 
 كاـنـت تصــدر ـمـن المـقـاول .....وـهـو األـمـر اـلـذي يؤـكـد أن المـبـالغ المنصــرفة إـلـي شــركة 

  ......لرئيسي لكل مشروع وليس من شركة ا

 .وهو األمر الذي  يؤكد مخالفة وبطالن أمر اإلحالة لمخالفته الثابت باألوراق 
أن األوراق قد خلت من أي دليل أو مستند صـحيح يفيـد تحويـل  .. أضف إلي ذلك جميعه: خامسا 

ن طلبـات تحويـل وذلـك باسـتثناء بعـض الصـور الضـوئية مـ.. أي مبالغ إلي المطعـون ضـده 
 .ال يوجد ما يفيد إن كان قد تم تقديمها أو تنفيذها من عدمه 

 ليس هذا فحسب 
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 وليس هناك أي مستند 
يفيـد اسـتالم أو .. رسمي وصحيح من أي مـن البنـوك المزعـوم تحويـل تلـك المبـالغ إليهـا  

 .تنفيذ تلك التحويالت المزعومة أو تفيد المستفيد منها 



 ٢٦١

 واألكثر من ذلك كله 
التي استدلت بها النيابـة العامـة فـي وجـود تحـويالت إلـي المطعـون ضـده أن كافة المستندات 

وذلك لثبوت عدم وجود ثمـة حسـابات للمـتهم األول فـي البنـوك  .. هي في الحقيقة غير موجودة.. 
 .الثالثة المفترض تحويل المبالغ عليها 

 دفع الثالث  لا

مال تضافر األدلة واحلقائق علـي انتفـاء جرميـة التزويـر أو اسـتع

يف حـق .. مستند مزور أو االشرتاك بأي صورة من الصور فيهمـا 

طعـون إذ أنه علي الفرض بوجـود تزويـر فـإن امل.. طعون ضده امل

 . بعيد كل البعد عن العلم أو الرضاء به ضده

 الدليل األول 

من شأنه تغيـري احلقيقـة باالشرتاك يف تزوير أي حمرر طعون ضده عدم ثبوت قيام امل

 يده أو بتدخل مباشر منه أو أنه أتي عمال من األعمال املكونـة لـه أو سـخر خبطسواء 

 غريه يف ذلك 

  من قانون العقوبات اجلزائية علي أن ٢١٦فقد نصت املادة .. بداية 
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييـرا مـن شـأنه إحـداث 

 .يح ضرر وبنية استعماله كمحرر صح

 ويعد من طرق التزوير 
إدخــال تغييــر علــي محــرر موجــود ســواء باإلضــافة أو الحــذف أو التغييــر فــي كتابــة المحــرر أو 

 .األرقام أو العالمات أو الصور الموجودة فيه 

 .وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمه صحيحة 

 أو بصـــــمه لشـــــخص دون علـــــم الحصـــــول بطريـــــق المباغتـــــة أو الغـــــش علـــــي إمضـــــاء أو خـــــتم
 .بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به 

 .اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلي الغير 

ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومه علي بياض بغير موافقـة صـاحب اإلمضـاء أو الخـتم 
 .أو البصمه 

 .انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد إلثباته 



 ٢٦٢

 .ي محرر حال تحريره فيما أعد إلثباته تحريف الحقيقة ف

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبــت ـمــن خـــالل أوراق االتهــام الماـثــل أن أحـــد ـلــم يــدع عـلــي المطـعــون ضـــده القـيــام  

أمــا الــزعم الــوارد .. بتزويــر ثمــة محــرر بــأي طريقــة مــن الطــرق أنفــة الــذكر بنفســه وبطريقــة مباشــرة 
وحيــث أن .. مــع المــتهم الثــاني .. ي هــذا التزويــر بــاألوراق وهــو الــزعم باشــتراك المطعــون ضــده فــ

  من قانون العقوبات قد نصت علي أن ٤٤المادة 

يعـد ـفـاعال للجريمـة ـمـن ارتكبـهـا وحـده أو ـكـان شــريكا مباشـرا فيـهـا ويـكـون الشـريك مباشــرا ـفـي  
 :الحاالت اآلتية 

 .إذا ارتكبها مع غيره : أوال 
ون من جملة أفعال فأتي عمدا عمـال مـن األعمـال المكونـة إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتك: ثانيا 

 .لها 
إذا ســخر غيــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص األخيــر غيــر : ثالثــا 

 .مسئول عنها حنائيا ألي سبب 

  علي أن ٤٥كما نصت املادة 
 :يعد شريكا بالتسبب في الجريمة  

 .فوقعت بناء علي هذا التحريض من حرض علي ارتكابها : أوال 
 .من اتفق مع غيره علي ارتكابها فوقعت بناء علي هذا االتفاق : ثانيا 
من أعطي الفاعل سالحا أو آالت أو أي شيء أخر استعمله فـي ارتكـاب الجريمـة مـع علمـه : ثالثا 

ممــة بهــا أو ســاعد الفاعــل عمــدا ـبـأي طريقــة أخــري ـفـي األعمــال المجهــزة أو المســهلة أو المت
 .الرتكاب الجريمة وتتوافر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أو بالواسطة 

 ملا كان ذلك 
الدعامـــة .. وكـــان االتهـــام الماثـــل برمتـــه مقـــام ضـــد المطعـــون ضـــده مســـتندا إلـــي دعـــامتين  

العـــرض  بالزـيــادة عـلــي .....اـلــزعم بقـيــام المطعـــون ضـــده بإرســـاء المناقصـــة عـلــي شـــركة : األوـلــي 
الـزعم بتحصـل المطعـون ضـده لنفسـه ولغيـره مـن المتهمـين علـي : والدعامـة الثانيـة .. المقدم منهـا 

 .....وذـلــك عـلــي ســـند مـــن اـلــزعم مـــن قـيــام شـــركة .. عموـلــة أو منفعـــة ـقــدرها ثالـثــون ملـيــون درهـــم 
  مقابـــل المشـــاريع التـــي رســـت عليهـــا.....مـــع حصـــولها علـــي دفعـــات ماليـــة مـــن شـــركة ) بـــالتزامن(

 العائدة للمتهم الثاني ثم أعادة تحويل جزء من هـذه المبـالغ إلـي .....بتحويل مبالغ مالية إلي شركة 



 ٢٦٣

 .حساب المطعون ضده 

 حنا انتفاء وجود مثة إخالل أو خطأ قد أوض سبق وهوحيث أن.. هذا 

  .....يف املناقصات التي أرسيت علي شركة 

 ءات سعرا وأنها رست عليها لكون عطائها كان أقل العطا

  .....وأكثرها ضمانا ألموال شركة 
.. وقد أقر الحكم االبتـدائي ذاتـه بـذلك بتأكيـده بعـدم صـحة واقعـة إرسـاء المناقصـات بالزيـادة  

 .وذلك لدي تعرضه لجريمة اإلضرار العمدي بالمال العام والتي قضي فيها ببراءة المطعون ضده

 وإزاء انهيار الدعامة األويل.. هذا 
ـفـإذا كاـنـت .. تنهــار بالتبعـيـة الدعامــة الثانـيـة .. امتين الـقـائم عليهمــا االتهــام الماـثـل مــن اـلـدع

 .المناقصات قد أرسيت وفقا لصحيح القانون دون أي تجاوزات 

  لثمة مبالغ .....فما السبب وراء دفع شركة 

 !غريه ألي مبالغ ؟لأو طعون ضده للم

 واألقـل مـن فالمناقصة قد رست عليهـا لكونهـا السـعر األفضـل 

فلمــــاذا إذن ســــتدفع أي مبــــالغ للمــــتهم األول أو .. بــــين المتقــــدمين 

 !.غيره ؟
 ملا كان ذلك 

 ) .....صــــاحب شــــركة (ـقـــائم عـلـــي اـلـــزعم بقـيـــام المــــتهم الـثـــاني .. وكــــان االتهــــام ـبـــالتزوير  
 واالدعــاء بأـنــه بعــد تحصـــل الـمــتهم .....ثــم القـيــام بصــرف قيمتـهــا مــن شـــركة .. باصــطناع ـفــواتير 

 .الثاني علي هذه المبالغ يقوم بإعادة تحويلها علي المطعون ضده 

 وهذا أمر حمض خيال وختمني ال يصادف احلقيقة 

 لألسباب اآلتية 

 :السبب األول 
ــدفعات المســـلمة مـــن أن الثاـبــت ـبــاألوراق أـنــه  ــزامن فيمـــا ـبــين اـل ــاولي ال يوجـــد ثمـــة ـت مـق

) المـتهم الثـاني (.....تير المقدمة من شـركة للفواصرف األخيرة  وبين .....إلي شركة المشاريع 

الـذي تربطـه صـلة قرابـة (مـن المـتهم الثـاني طعـون ضـده وال تزامن بين ذلك كله وبين تحصل الم



 ٢٦٤

 .تنتفي القرينة الوحيدة القائم عليها هذا االتهام .. وبانتفاء هذا التزامن  .. علي مبالغ) به

 : السبب الثاني 
.. ا إلــــي المطعــــون ضــــده ألي مبــــالغ .....بــــرر لســــداد شــــركة وبانتفــــاء الســــبب الم.. هــــذا 

إلــي شــركة ) المــتهم الثــاني (.....فــإن إصــدار فــواتير مــن شــركة .. وبانتفــاء التــزامن المزعــوم ســلفا 
 ) .سواء كانت صحيحة أو مزورة( وصرفها منها .....

  بذلك طعون ضدهفال شأن للم

ع غيــره فــي أي بمــا يؤكــد أنــه لــم يقــم بــالتزوير أو االشــتراك مــ 

 وسـواء كـان ذلـك االشـتراك المزعـوم – علي فرض وجـوده –تزوير 

 .مباشر أو بالتسبب 
 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

إنمـا يكـون باتحـاد نيـة أطرافـه علـي ارتكـاب االشتراك بطريق االتفاق علي ارتكـاب الجريمـة  

تحقق إذا وقعت الجريمة تبين االتفاق بـين الفعل المتفق عليه وأن قصد المساهمة لدي الشريك ي

 أي يكــون لكــل مــنهم قصــد فــي إيقــاع الجريمــة واســهم ـبـدور فــي المســاهمين تحقيـقـا لقصــد مشــترك
 .تنفيذه حسب الخطة التي وضعت 

 ) جزاء٢٠١٠ القاعدة الصادرة سنة – ١١/١/٢٠١٠ جزاء بتاريخ ٢٠١٠ لسنة ١حكم التمييز في الطعن رقم (

 ومن ثم 

  ملا تقدم فإنه قد ثبت انتقاء وصف االشرتاك وتطبيقا

  طعون ضده يف التزوير عن امل

 فهو مل 
 أي بيـان مـن بيانـات الفـواتير حيـث أنـه لـم يكتـب بخـط يـدهيرتكب التزوير مع المتهم الثاني   

 وجودها وتزويرها المزعوم 

 كما أنه مل  
 .إلطالق ولم يثبت ذلك باألوراقيأتي بثمة فعل من األفعال المكونة لجريمة التزوير علي ا

 كما انه مل يثبت 

أـنـه ـقـام بتســخير غـيـره ـفـي ارتكــاب أي تزوـيـر ـفـي أي محــررات إذ أن هــذه الـفـواتير المزعومــة  



 ٢٦٥

 . وصادرة من صاحبها فكيف للمطعون ضده أن يسخر أحد في التزوير .....خاصة بشركة 

 كما أنه .. هذا 
.. و اتفـق مـع غيـره علـي ارتكـاب هـذه الجريمـة لم يحرض شـخص علـي ارتكـاب أي تزويـر أ 

 الراسـية عليهـا .....بأنه لم يحصل علـي ثمـة مبـالغ مـن شـركة .. حيث أن الثابت كما أسلفنا القول 
كـمـا أن قريـنـة الـتـزامن الـتـي وردت ـبـأوراق ـهـذا االتـهـام ـقـد انتـفـت .. المناقصــات بموجــب الـقـانون 

ين المطعــون ضــده والمــتهم الثــاني علــي تزويــر أي األمــر الــذي ينفــي وجــود أي اتفــاق بــ .. وبطلــت
 .أوراق أو محررات 

 اما توخ

فإن المطعـون ضـده لـم يمـد غيـره بـأي أسـلحة أو أدوات أو معـدات أو غيرهـا الصـطناع تلـك  
 .الفواتير المزعومة 

 وهو األمر الذي يؤكد
حته مـــن وبحـــق انتفـــاء جريمـــة االشـــتراك فـــي التزوـيــر فـــي حـــق المطعـــون ضـــده بمـــا يـبــرأ ســـا 

 .االتهام المسند إليه 

 الدليل الثاني 

 فإنـه مل يثبـت – والفـرض خمـالف للحقيقـة -وعلي فرض صحة واقعات االتهام املاثل 

 بفـرض –بأمر ذلك التزويـر طعون ضده باألوراق مثة دليل أو حىت قرينة علي علم امل

 بفرض –ة وحدها  وهو ما يقطع بانتفاء هذا االتهام يف حقه السيما وأن املصلح-وجوده

 دليال علي االشرتاك يف التزوير ألن تكون  ال تصلح –وجودها 

  من قانون العقوبات علي أن ٥٣فقد نصت املادة 
ال جريـمـة إذا وـقـع الفـعـل بنـيـة ســليمة اســتعماال لحــق مـقـرر بمقتضــي الـقـانون وـفـي نطــاق هــذا  
 .الحق 

 كما أن املستقر عليه يف أحكام التمييز 
وضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه حســب محكمــة الم 

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 



 ٢٦٦

 كما قضي بأن 
كــام الصــادرة باإلداـنـة األحـكـام الجنائـيـة تبـنـي عـلـي الجــزم واليـقـين ال الشــك والتخـمـين وأن األح 

 .يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ س ٢٠١ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 ملا كان ذلك 
 بمــنح مـبـالغ إـلـي .....وكــان ـقـد ثـبـت بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك انتـفـاء أي مـبـرر لتـقـدم شــركة  
 أنـه علـي فـرض صـحة هـذا االتهـام وأن إال .. كما انتفي التزامن المزعـوم بـاألوراق .. .....شـركة 

 علـي مبـالغ بـال ..... ليحصـل مـن شـركة – علي خـالف الحقيقـة –المتهم الثاني قام بتزوير فواتير 
 .مقابل 

 فقد خلت األوراق 
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 ومع ذلك 
لعــل أن الثابــت أن ذلــك أمــر مســتحيل !!! يــتم تنفيــذ ذلــك االتفــاق عــن طريــق جريمــة أخــري  

ني حينما اتجه نحو إصـدار تلـك الفـواتير أن المتهم الثا.. وهو األمر الذي يؤكد .. تصوره أو قبوله 
لـم يكـن علـي علـم بـذلك تمامـا إذ طعـون ضـده فـإن الم.. بالمخالفة للحقيقـة ) علي فرض وجودها(

 .انه ال يتدخل فيه من قريب أو بعيد 

 هذا 

      وحيـث أـنـه ـمـن القواعــد العاـمـة أن المصــلحة وحــدها ال تكـفـي 

 .ألن تكون دليال علي ارتكاب التزوير 
 وهذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا ) لي فرض وجود املصلحةع(

وكــان الحـكــم المطـعــون فيــه ـلــم يســـتظهر إن كانــت جريـمــة االشـــتراك ـفــي .. لمــا ـكــان ذـلــك "  
وكـان مجـرد كـون الطـاعن هـو صـاحب المصـلحة فـي التزويـر ال التزوير ولـم يـورد األدلـة عليهـا ، 

 .حكم يكون مشوب بالقصور يكفي في ثبوت اشتراكه والعلم به فإن ال



 ٢٦٧

 )١٥/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٤٧٨٠الطعن رقم (
 )٢٥/١١/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ١٢٠٧الطعن رقم (
 )١٨/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٢٢١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مجـرد ضـبط الورقـة المـزورة أو التمسـك بهـا أو وجـود مصـلحة للمـتهم فـي تزويرهـا أو تقليـدها 

 بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرهـا أو تقليـدها كفاعـل أو شـريك أو علمـه بـالتزوير أو ال يكفي.. 
التقليـد ، مـا لـم تـقـم أدلـة علـي أنـه هــو الـذي أجـري التزويـر أو التقلـيـد بنفسـه أو بواسـطة غيـره ـمـا دام 

 .أنه ينكر ارتكاب ذلك وخال تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة األمر إليه 
 )١٠٠١ ص ١٥٢ ق ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨نقض (

 ملا كان ذلك 
وحيــث أنــه لــم يثبــت فــي حــق المطعــون ضــده أنــه ســاهم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي  

األمـــر الـــذي يقطـــع ببراءتـــه ممـــا هـــو مســـند إليـــه فـــي هـــذا .. تزوـيــر تلـــك الفـــواتير المزعـــوم وجودهـــا 
 .الخصوص 

 السيما وأنه 
 – علـي فـرض صـحة وجودهـا – أن المصـلحة وحـدها قد تواترت أحكـام المحـاكم العليـا علـي 

األمـر الـذي يقطـع ببراءتـه ممـا .. ال تكفي إلثبات التزوير أو االشتراك فيه في حـق المطعـون ضـده 
 .هو مسند إليه بال سند أو دليل 

 وحيث أن مبني هذا االتهام حمض افرتاضات وختمينات .. هذا 
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 )ق٥٥ لسنة ٦١٥٠ الطعن رقم ١٧/١٠/١٩٨٥نقض (

 )ق٤٦ لسنة ١٠٨٦ الطعن رقم ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨ سنة ٢٤/١/١٩٧٧نقض (

 ملا كان ذلك 
يضـــحي ظـــاهرا انتـفــاء أي دلـيــل عـلــي ارتكـــاب أو اشـــتراك المطعـــون .. جمـلــة مـــا تـقــدم ومـــن  

وحتــى مــع الفــرض الجــدلي المخــالف للحقيقــة بــأن للمطعــون .. ضــده فــي جريمــة التزويــر المزعومــة 
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 ال تصلح بـذاتها دليـل علـي إدانتـه – المزعومة –ضده مصلحة في ذلك التزوير فإن هذه المصلحة 
 .الذي يؤكد براءته مما هو مسند إليه في هذا الخصوص وذلك علي النحو .. 

 ثالث الدليل ال

 ..... صـدرت مـن شـركة - وعلـي فـرض وجودهـا -أن هذه الفواتري املزعـوم تزويرهـا 

بإرادتها املنفردة ومن ثم فهي ال تعدو أن تكون عرض أسعار خيضع للفحـص والقبـول 

 .لتأثيم أو الرفض مما تعد إقرارات فردية خترج عن نطاق ا

 وذلك عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن 
فـهـو إذا تعـلـق ببـيـان صــادر ـمـن طــرف ـلـيس كــل تغيـيـر للحقيـقـة فــي محــرر يعتـبـر تزوـيـرا ، 

 الصادرة من طرف واحد كعرض األسـعار ، فإنـه ال واحد مما يمكن أن يأخذ حكم اإلقرارات الفردية
ن عـرض ممـا يخضـع للفحـص ويتوقـف مصـيره علـي ال يعدو أن يكوعقاب إذا ما كان هذا البيان 

 ، لمــا  ـكــان ذلــك وـكــان المســتند المــدعي تزوـيــره ال يعــدو أن يكــون عـــرض أســعار يخضـــع نتيجتــه
مما يعد إقرارا فرديا يخرج عن نطاق التأثيم وممـا تنتفـي معـه الجريمـة ، للفحص والقبول والرفض 

 .انون أو أخطأ في تطبيقه ٕواذ التزم الحكم هذا النظر فإنه ال يكون قد خالف الق

 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣حكم التمييز رقم (

 ملا كان ذلك 
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 ٢٦٩

 رابعالدليل ال

 وهـي .....أن الثابت من األوراق أن الفواتري املزعوم تزويرها قـد مت ضـبطها بشـركة 

ذكورة تقـوم بإصـدارها الفواتري التي ورد بشأنها تقرير الرقابة املالية وأن الشـركة املـ

وهو األمر الذي يبني منه أنه إذا ما ثبت أن هـذه الفـواتري قـد مت ضـبطها .. وهميه 

ومعني ذلك أنها مل تقدم للشركة األخـرية ومل تكـن  .. ..... وليس بشركة .....بشركة 

طرفا يف أي تعامل حىت يتسىن القـول مـن أن املبـالغ املدفوعـة مـن الشـركة الثانيـة 

 .ألويل كانت مقابل هذه الفواتري للشركة ا

 ملا كان ذلك 
 والتي قيل بشـأنها أنهـا الفواتير الغير موجودة أصال بملف الدعوىوكان الثابت باألوراق أن 
فإذا كانـت هـذه الواقعـة صـحيحة لكـان  .. ..... إلي شركة .....مقابل المبالغ المدفوعة من شركة 

األمــر اـلـذي يـبـين مـنـه أن للواقعــة  .. ..... بشــركة ا وـلـيس.....ـقـد ضــبطت ـهـذه الـفـواتير بشــركة 
كمـا يبـين أيضـا .. صورة أخري غير الصورة التي حـاول ضـابط الواقعـة أن يرسـمها بـأوراق الـدعوى 

 .أنه ليس هناك أصال جريمة تزوير 

 فضال 
 ـلــم تكـــن تقاـبــل هـــذه الـفــواتير الغـيــر موجـــودة ..... إـلــي .....عـــن أن المـبــالغ المدفوعـــة مـــن 

 .باألوراق أصال 
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 امسالدليل اخل

أن الثابت باألوراق وقيمـة املناقصـات التـي يسـتبني منهـا عـدم معقوليـة تناسـب 

هامش الربح الذي مت حتقيقه من احلصول علي املناقصات وبني املبلـغ املزعـوم الـذي 

والـذي يـوازي يف جمموعـه .. أبرزته األوراق بزعم حصول املطعون ضده وآخرين عليه 

إذ أن إمجـايل هـامش الـربح نتيجـة تنفيـذ هـذه .. بلغ يقدر بثالثون مليون جنيه م

فاملعلوم أن هامش الربح يف هذه املناقصـات ال .. املناقصات ال يوازي هذا املبلغ املذكور 

وباحتساب هذه النسبة من جمموع املناقصات جند أنه ال % .. ٧وال يزيد عن % ٢يقل عن 

وهو األمر الـذي يؤكـد .. يل بشأنه بأنه ثالثون مليون درهم يتوافق مع املبلغ الذي ق

ومل يكن أيا مـن أطـراف .. أن املبالغ املذكورة مل تكن ناجتة عن معامالت غري مشروعة 

 .التعامل يف حاجة ألن يقوم بارتكاب جرمية تزوير 

 ملا كان ذلك 
 يتناسـب مـع المبلـغ الـذي  نتيجة تنفيـذ المناقصـات الالربح المتوقعوكان الثابت باألوراق أن 

هـو أمـر يتنـافي مـع العقـل .. قيل بشأنه أن المطعـون ضـده وآخـرين قـد حصـلوا عليـه نتيجـة تـربحهم 
ومــن ـثـم فـلـم تكــن هـنـاك حاجــه إـلـي .. والمنطــق ويضــحي الـقـول بغـيـر ذـلـك مناهضــا للواـقـع والـقـانون 

وأن .. مــا قيــل بشــأنه اصــطناع فــواتير وهميــة لتغطيــة هــذا المبلــغ الــذي أكــدت األوراق عــدم صــحة 
الـذي لـم يحصـل عليـه حتـى مـن الواقع أكد عدم معقوليـة حصـول المطعـون ضـده علـي هـذا المبلـغ 

فكيـف يتحصـل المـتهم وآخـرون علـي مبلـغ لـم يتحصـل عليـه أصـال ـمـن .. قـام بتنفيـذ المناقصـة 

  .! ؟؟ عليه المناقصة وقام بتنفيذهاىرس

 : الدفع الرابع 

ثالثـة وأربعـون حافظـة ) ٤٣(م حمكمة املوضوع بعدد أن املطعون ضده تقدم أما

 مستندات تضمنت أدلة قاطعة ودامغة علي براءته مما هو مسند إليه 

 حيث أنه من املتواتر عليه نقضا أنه 
وحيث أن الطاعن قد ضمن أسباب طعنه أن المحكمة صـرفت عـن المسـتندات المقدمـة منـه 

ٕد إليـه ، وكـان الحكـم وان أشـار إلـي تلـك المسـتندات إال والتي تمسك بداللتها عن نفـي االتهـام المسـن
أنــه لــم يعــن ببحثهــا ولــم يبــد رأيــا فــي مــدلولها وفــي صــحة دفــاع الطــاعن المســتند إليهــا بــل إحتــزأت 
المحكمة الرد علي ذلك كله بعبـارة عامـة مجملـة بمـا أوردتـه فـي عجـز حكمهـا ، ومـن ثـم فـإن الحكـم 
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 .إلخالل بحق الدفاع يكون مشوبا فوق قصوره في البيان با
 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
حافظــة مســتندات تحمـل ـفـي طياتهـا اـلـدليل الـقـاطع ) ٤٣(وكـان الثاـبـت أن الطـاعن ـقـدم عـدد  

 علي براءة المطعون ضده مما هو مسند إليه وذلك كله علي النحو التالي 

 فقد طويت احلافظة األويل علي
فـي طعـون ضـده وبـين الم .. ..... .....المحرر فيما بـين شـركة ) المترجم( العقد صورة من

 ....... بتاريخ بداية التحاقه بالعمل بها

 والثابت من خالله 
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 وهو األمر
موظـــف عـــام وأن طعـــون ضـــده اـلــذي ـيــدحض االتـهــام الماـثــل وـمــا ورد فـيــه مـــن زعـــم ـبــأن الم

 . أموال عامة .....أموال شركة 

أما احلافظة الثانية فطويت علي  
 .....كــرئيس تنفيــذي لشــركة ) متــرجم(صــورة مــن تجديــد عقــد العمــل الخــاص بــالمتهم األول 

 ......اريخ  بت.....

 وباستقراء هذا العقد يتجلى ظاهرا 
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 الثالثة احلافظة 
والموجــه إـلـي الســيد . .....بـتـاريخ صــورة مــن الخطــاب الصــادر مــن دـيـوان ســمو حــاكم دبــي 

والذي يتضمن تحديد أسماء الشركات التابعـة للحكومـة أو التابعـة لـديوان .. النائب العام / المستشار
 .سمو الحاكم والتي تعتبر أموالها أمواال عامة وموظفيها موظفين عموم 

 ا اخلطاب احلقائق اآلتية الثابت من هذ
إال بموجـب قـرار أو أن الشركات ال تعتبـر تابعـة للحكومـة أو لـديوان سـمو الحـاكم : الحقيقة األولي 

 .مرسوم أو قانون صريح من سمو الحاكم يفيد بذلك 

فلـو كانـت تابعـة  .. ..... .....لم يشمل إيراد ثمـة ذكـر لشـركة أن هذا الخطاب : الحقيقة الثانية 
 .ما كان أعوزه النص أن يورد ذلك صراحة .. مة أو للديوان للحكو

ليسـت تابعـة  .....فإنه لمن الواضح الجلي أن شـركة .. ٕواعماال لما تقدم جميعه : الحقيقة الثالثة 

 .للحكومة وال يمكن وصف مالها بأنه مال عام أو موظفوها بأنهم موظفين عموم 

 وهو األمر 
 جـــديرا طعـــون ضـــدهتـــه قـــائم علـــي غيـــر ســـند بمـــا يجعـــل المالـــذي يجعـــل االتهـــام الماثـــل برم

 .بالبراءة منه 

 احلافظة الرابعة 
  ...... .....صورة ضوئية للعديد من األحكام وأوراق التنفيذ الصادرة ضد شركة 

 وهذه املستندات تدل علي أن 
ة الل المباشـــــر وأنهـــــا تمـــــارس التجـــــارغ ال تـــــدار بمعرفـــــة الدولـــــة بطريـــــق االســـــت.....شـــــركة 

..   وأنها تـدار بمعرفـة مجلـس إدارة منتخـب مـن أعضـاء الجمعيـة العموميـة للشـركة .....واالستثمار 
أنهــا يجــوز الحجــز علــي أموالهــا والتنفيــذ الجبــري عليهــا مثلهــا مثــل كافــة .. واألكثــر مــن ذلــك كلــه 

لهـا عـام وال  ليسـت تابعـة للحكومـة وال يعـد ما.....وهذا كلـه يؤكـد أن شـركة .. الشركات ودون قيود 
 .موظفوها موظفين عموم 

 وبالتايل 
موظــف عــام ذلــك اـنـه ال يتقاضــى راتـبـه مــن الخزانــة العامــة للدولــة طعــون ضــده ال تعتـبـر الم
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ومــن ثــم يتجلــى ظــاهرا  .. )ولــو حكمــا(والتعاقــد الــوظيفي الخــاص بــه لــم يشــار بــه أنــه موظــف عــام 
وهـو ..  موظـف عـام رغـم عـدم ثبـوت ذلـك طعـون ضـدهتهاتر االتهـام الماثـل القـائم علـي زعـم أن الم

 .البراءةطعون ضده في ما يؤكد أحقية الم

 احلافظة اخلامسة
 الصـادر عـن  ٣/٧/٢٠٠٧ بتـاريخ  الصـادر٢٠٠٧ لسـنة ٣٩٠صورة من القرار الوزاري رقـم 

وذلـك .. كشـركة مسـاهمة عامـة  .. .....وذلـك فـي شـأن تأسـيس شـركة .. وزيرة االقتصاد / السيدة 
 .وانين الشركات التجارية وفقا لق

 وحيث خال هذا القرار نهائيا 
 تابعـة للحكومـة أو خاضـعة لهـا أو لرقابتهـا أو أن .....من ثمة ذكر أو إشارة إلي أن شركة 

 .األمر الذي يؤكد مخالفة االتهام الماثل لصحيح المستندات والثابت باألوراق .. مالها مال عام 

 احلافظة السادسة
  :المستند األول

والثاـبــت .. ....الصـــادر بتــاريخ  ..... .....صــورة ـمــن الرخصـــة التجاريــة الخاصـــة بشـــركة 

ـمـن خاللـهـا أنـهـا ـلـم تتضــمن ثـمـة إشــارة إـلـي ـكـون ـهـذه الشــركة تخضــع للحكوـمـة أو أنـهـا تابـعـة 

 .للحكومة أو ديوان سمو الحاكم 

 :المستند الثاني 

ثابــت مــن خاللهــا .. .....ؤرخــة مصــورة مــن شــهادة شــهر قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري  
 . مملوكة أو تابعة للحكومة ..... .....إشارة إلي أن شركة أيضا أنها خلت من ثمة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
 هـي شـركة تابعـة للحكومـة وأن أموالهـا أمـوال .....قيام االتهام الماثل علي الزعم بأن شركة 

وذلـك كلـه بالمخالفـة للثابـت بـاألوراق وبـال . مـوظفين عمـوم ) طعون ضدهومنهم الم(عامة وموظفها 
 .سند من القانون 

 احلافظة السابعة
  :المستند األول

العالميـــة  (..... .....صـــورة مـــن محضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العمومـيــة الغـيــر عاديـــة لشـــركة 
لــس ئيســا لمجر....... / يفيــد بانتخــاب الســيد الــدكتور ....المنعقــد بتــاريخ ) ة حاليــا.....للتنميــة 
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 .إدارة الشركة

 :ثاني المستند ال

الـمـــــؤرخ  ..... .....صـــــورة مـــــن محضــــــر اجتمـــــاع الجمعيـــــة العمومـيـــــة التأسيســـــية لشـــــركة 
.. كــرئيس مجلــس إدارة لمــدة ثــالث ســنوات .. .../ والــذي تضــمن التجديــد للســيد  ٢١/٦/٢٠٠٧

 .ثال لهيئة األوراق المالية مم......... / وكان ذلك بحضور السيد 

 م مجيعه ومما تقد
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 احلافظة الثامن
 .....بتــاريخ  ..... .....صــورة مــن الخطــاب المرســل مــن دائــرة الرقابــة الماليــة إلــي شــركة 

بأنها ستباشر أعمال المراجعة المالية لحساب الشركة عن السنة الماليـة من خالله والذي أشارت 

.........  

 من هذا الكتاب تتضح احلقائق اآلتية و
أنه ولئن كان هذا الخطاب قد أشار إلي أن هناك تعليمات بشأن التدقيق علي : الحقيقة األولي 

إال أن ذلك لم يعضد أو ثبت بالمستند الدال علي .. حسابات الشركة من سمو الحاكم 
 .صدور تلك األوامر والتعليمات 

لمكلفة بأعمال المراجعة المالية علي حسابات الشركة قد تجاوز حدود أن اللجنة ا: الحقيقة الثانية 
حيث أنها طلبت مراجعة حسابات السنة ) علي فرض صدور أوامر وتعليمات(مهمتها
 إال أنها تجاوزت ذلك بمراحل بدليل أن االتهام الراهن تم الزعم أنه كان خالل ....المالية 

 بل ....ذي يؤكد أن المراجعة لم تقتصر علي عام   األمر ال.... حتى عام ....الفترة من 
 .تم التجاوز بال إذن أو تعليمات 

 :الثابت من هذا الخطاب أن اللجنة مشكلة من كل من  : الحقيقة الثالثة
  ....../ السيد  -
 ......../ السيد  -



 ٢٧٥

 ........../ السيد  -

 .............../ وجميعهم تحت إشراف السيد 

  وعلي الرغم مما تقدم
       لم تستمع النيابة العامـة ألقـوال أي مـن هـؤالء سـوي األول فقـط ولـم تسـتدع البـاقين لمناقشـتهم 

 .والتحقيق معهم مما ينبئ عن قصور جسيم في التحقيقات 

 هذا باإلضافة إيل إخالل جسيم حبقوق الدفاع 
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 ومما تقدم مجعيه
يتجلى ظـاهرا أن عيـوب الـبطالن والقصـور والتعسـف عابـت االتهـام الماثـل علـي نحـو يجـدر 

 .طلب البراءة مما هو مسند إليه ) المستأنف حاليا( م األول معه للمته

 احلافظة التاسعة 
 :المستند األول 

 إلـــي .....أمـــين مجلـــس إدارة شـــركة / رســـل مـــن الســـيد م...... مـــؤرخ صـــورة مـــن إخطـــار 
  .مبلغا إياه بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة) ...../ السيد (طعون ضده الم

 :المستند الثاني 

  .....مؤرخ  .....بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صورة ضوئية من قرار مجلس اإلدارة 

 ومن هذين املستندين يتضح 
أن الشركة تـدار بمعرفـة مجلـس إدارة يـتم تشـكيله وانتخابـه بنـاء علـي إرادة الجمعيـة العموميـة 

وهـــو األمـــر .. دارة وذـلــك كـلــه دون ـتــدخل ـمــن الحكومـــة أو مشـــاركة ـفــي اإل.. للـمــالك والمســـاهمين 
 ليســـت تابعـــة للحكومـــة وأن مالهـــا لـــيس مـــال عـــام وموظفوهـــا ليســـوا .....الـــذي يقطـــع بـــأن شـــركة 

 .وهو ما يؤكد بطالن االتهام الماثل جملة وتفصيال .. موظفين عموم 

 احلافظة العاشرة
 برئاسة ..... وذلك بتشكيل لجنة تنفيذية لشركة ....صورة من قرار إداري صادر عام 

 ) .ةكررئيس مجلس إدارة الش.................(/ السيد الدكتور
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 وعضوية كل من 

�.............../��א�"���−
�............../��א�"���−
��...../��א�"���−

في حدود السياسة التي يرسمها مجلس اإلدارة وتختص هذه اللجنة بتصريف أمور الشركة 

 اعتماد المشاريع االستثمارية ، تعيين المقاولين ، ومن االصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة.. 
 .إلي أخر الصالحيات الواردة بصلب هذا القرار .. المهندسين ، واالستشاريين 

 وهذا القرار يؤكد وحبق 
 طعـون ضـدهالم( يتم إدارتها بمعرفـة مجلـس إدارة  مسـتقل ولجنـه تنفيذيـة .....أن شركة 

 :ن وهو األمر الذي يؤكد أمري) عضو فيها

وال تـــدار بطريـــق أن الشـــركة ليســـت تابعـــة للحكومـــة وال تـــدار بواســـطة مرفـــق عـــام  : األمـــر األول

حتـى يمكـن القـول بـأن مالهـا مـال .. وأموالهـا ال تـؤول للخزانـة العامـة  .. االستغالل المباشر
 .عام  وموظفوها موظفين عموم 

جنـة التنفيذيـة المشـكلة بموجـب هـذا مـا هـو إال أحـد أعضـاء الل.. طعـون ضـده أن الم: األمر الثاني 
ألي مــــن االتهامــــات طعــــون ضــــده وهــــو مــــا يؤكــــد اســــتعماله تصــــور ارتكــــاب الم.. القــــرار 

 .فهو ال يدير هذه الشركة بمفرده .. المزعومة في حقه 

 وهو األمر الذي يؤكد 
اق أن للواقعة برمتها صورة أخري مغايرة للصورة التي حاولت النيابة العامة رسمها باألور

 .طلب البراءة مما هو مسند إليه طعون ضده وذلك علي النحو الذي يحق معه للم

 احلافظة احلادية عشر
لمـنح الصـالحيات الخاصـة بـالموظفين واإلدارة العليـا لشـركة ) ثـاني(صورة من جـدول ودليـل 

..... ......  

 ومرفق به الرتمجة القانونية واملعتمدة

 والثابت من خالله 
ـبـل أن .. حصــل عـلـي ذات الصــالحيات واالختصاصــات المــذكورة ســلفا ده طعــون ضــأن الم

 .صالحياته زادت وباتت أكثر جسامة من ذي قبل 
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 ذلك نظرا للنجاح الباهر 
واإلنجازات الهائلة التي شارك فيها واألربـاح الطائلـة التـي تحققـت طعون ضده الذي حققه الم

 ٤١( قـد حققـت أربـاح تقـدر ....كانـت الشـركة عـام فبعـد أن .. خالل فتـرة رئاسـته التنفيذيـة للشـركة 
 ) . مليون درهم٤١٢( بلغت األرباح ٢٠٠٦ففي عام ) مليون درهم

  فقط ....ويف منتصف عام 
 فـقــد تجــاوزت األرـبــاح ....أمــا ـفــي عــام ..  مليــون درهـــم ٤١٢حققــت الشـــركة أرباحــا ـقــدرها 

علـي عكـس مـا يحـاول الـبعض إلصـاقه طعـون ضـده وهـو مـا يؤكـد أمانـه وكفـاءة الم.. المليار درهـم 
 .به 

 احلافظة الثانية عشر
 .....صورة من جدول ودليل منح الصالحيات الخاصة بالموظفين واإلدارة العليا لشركة 

......  

 مرفق به صورة من الرتمجة املعتمدة والقانونية 
لـــم  .. طعـــون ضـــدهوالثاـبــت مـــن هـــذا المســـتند أن االتفـــاق عـلــي صـــالحيات واختصـــاص الم

 .تتضمن ولم يشر فيها من قريب أو بعيد إلي انه موظف عام أو أنه يعتبر كذلك حكما 

 ليس هذا فحسب 
.. يتضـح أنهـا محـدده جـدا ..  المنفـردة طعـون ضـدهبل أنـه بـاإلطالع علـي اختصاصـات الم

أو وأنـه كلـمـا كاـنـت المعاملـة أكـثـر تكلـفـة فإنـه ال يخــتص بـهـا منفـردا ـبـل يجــب أن يشـاركه فيـهـا واحــد 
 .اثنان من أعضاء مجلس اإلدارة 

 أضف إيل ذلك كله 
في المناقصات ينحصر فـي اعتمـاد اختيـار العطـاء األقـل طعون ضده أن الثابت أن دور الم

 .سعرا واألفضل والذي يتم ترشيحه من اإلدارة الهندسية واستشاري المشروع

 وهذا كله يؤكد
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 وهذا كله يؤكد وحبق 
 .مما هو مسند إليه طعون ضده راءة المب

 احلافظة الثالث عشر
 .. .....صور لمجموعـة مـن العقـود واالستشـارات الهندسـية مـن شـركة أمبينـاس وشـركة 

العائــدة  (..... إلــي شــركة .....وذلــك علــي نحــو يؤكــد مشــروعية المبــالغ المحولــة مــن شــركة 

  .)للمتهم الثاني 

 وأن تلك املبالغ 

 علــــي .....ا بالمناقصــــات الراســــية مــــن شــــركة ال عالقــــة لهــــ

وال عالقـة لهـا بالمبـالغ المدفوعـة مـن المـتهم الثـاني  .. .....شركة 

 ) .بمناسبة صلة القرابة والنسب(مطعون ضده إلي ال
 واجلدير بالذكر 

 .. ...../ أول         بمعرفـة الـالزم .....قد تم ضبط أصـولها بشـركة أن هذه المسـتندات 
لــم تظهــر فيمــا بعــد حيــث أنهــا كفيلــة بهــدم االتهــام الماثــل مــن أساســه وعلــي األخــص دائــرة إال أنهــا 

 .القائم علي أساسها هذه االتهام ) الوهمية والتخمينية(تحويالت المبالغ 

 احلافظة الرابعة عشر
 :المستند األول 

ار عمـا لالستفس ..  بنك دبي التجاريصادر من إدارة القضايا إلي ....مؤرخ صورة خطاب 
 .ثمة حسابات لدي البنك من عدمه طعون ضده إذا كان للم

 .....وقد أفاد البنك بتاريخ 

 ليس له أي حسابات لدي البنك املذكور طعون ضده بأن امل

  فروعهمنأو أي 
 : المستند الثاني 

لالستفسار عما إذا كـان ...... إلي بنك صادر من إدارة القضايا  .....مؤرخ صورة خطاب 
 .أي حسابات لدي هذا البنك ون ضده طعللم
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 ..........اد البنك بتاريخ فوقد أ
 .أن المطعون ضده ليس له أي حسابات مصرفيه لدي البنك

 :المستند الثالث 

لالستفسـار عمـا إذا ..  .......إلي بنـك صادر من إدارة القضايا  .....مؤرخ صورة خطاب 
 .عدمه أي حسابات لدي هذا البنك من طعون ضده كان للم

 .........وقد أفاد البنك بتاريخ 

 ليس له أي حسابات لدي البنك طعون ضده بأن امل
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 ذلك أن الثابت مما تقدم 

.. أن جميع البنوك أنفة الذكر قطعت بما ال يدع مجـاال للشـك بعـدم وجـود حسـابات لـه فيهـا 
 .                             وينال من االتهام الماثل برمته  .. ...../ وهو ما يدحض مزاعم الشاهد 

 احلافظة اخلامسة عشر
  الثابـت..... عـن أعـوام ..... .....ق الحسـابات علـي شـركة صورة ضوئية مـن تقـارير مـدق

من خاللها أنها لم تتضمن ثمة إشارة إلي أن شركة تطوير تحملت مبـالغ أزيـد عمـا هـو مسـتحق 

 .عليها أو أن هناك أي خلل في أي من المناقصات التي فيها 

 األمر الذي يؤكد
فإـنــه .. هـــذه الشـــركة مـــال عـــام  ـبــأن مـــال – المخـــالف للحقيـقــة –أـنــه عـلــي الـفــرض الجـــدلي 

وذـلـــك كـلـــه ـبـــإقرار مــــدقق .. مصــــان وـلـــم ـيـــتم االعـتـــداء علـيـــه أو اإلضــــرار ـبـــه أو االســــتيالء علـيـــه 
 .الحسابات وهو أكبر مكاتب مدقق الحسابات في العالم 

 احلافظة اخلامسة عشر مكرر 
والذي "  ...." لمشروع .. ....بتاريخ  .....صورة من العرض المالي المقدم من شركة 

واحد وثمانون مليون وسبعمائة ستة وسبعون ( درهم ٨١٧٧٦٠٠٠تضمن عرض مالي مبدئي قدره 
 .وهذا العرض مرفق به الترجمة المعتمدة  .. )ألف درهم 
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 احلافظة السادسة عشر
بدعوة ..... بتاريخ  )....استشاري مشروع ( .....مرسل من) مترجمة(صورة خطاب 

  ...... .....التابع لشركة  ....بمشروع ي المناقصة الخاصة للدخول ف .. .....شركة 

 وهو ما يؤكد 
بـل مـن االستشـاري المعـين  .. طعون ضده لهذا المشروع لم تتم من الم.....أن دعوة شركة 

 .للمشروع 

 احلافظة السابعة عشر
 مدير مشروع( ...../  إلي السيد .....الموجه من شركة ) المترجم(صورة من الخطاب 

 لتنفيذ ..... متضمن قيمة العطاء المقدم من شركة – ....بتاريخ  ..... ..... التابع لشركة ).....
والذي تبين عقب فض المظاريف المغلقة أنه  بمشروع الدانهاألعمال الكهروميكانيكية الصحية 

 .) تسعة وثالثون مليون وستمائة ألف درهم( درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠أقل العطاءات سعرا بمبلغ قدره 

 وهو ما ينفي 
 الذي تبين وبحق أنه األقل سعرا .....بالعطاء المقدم من شركة طعون ضده أي صلة للم

 .مما يجعله جديرا بالقبول 

 احلافظة الثامنة عشر
 .....صادر من لجنة فض األظرف بمشاركة ....مؤرخ ) مترجم(صورة من تقرير 

 .....مال الكهروميكانية والصحية من شركة بالعطاءات المقدمة لألع) ....االستشاري لمشروع (
 " .لمشروع الدانة "وشركات أخري 

 تبني من مطالعته 
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 كما تبني 
مـمـا يؤكــد طعــون ضــده أن لجـنـة ـفـض األظــرف الموقعــة عـلـي هــذا التقرـيـر ـلـيس ـمـن بينـهـا الم

ذه المناقصـة وعـدم صـحة مـا نسـب إليـه مـن تعمـده إرسـاء هـذه عدم ضلوعه في أي مـن إجـراءات هـ
  ......لصالح شركة ) أو غيرها(المناقصة 

 وهو ما يقطع 
 .مما هو مسند إليه من اتهامات خالفت وبحق الثابت من األوراق طعون ضده ببراءة الم
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 احلافظة التاسعة عشر
) ....استشـــاري مشـــروع  (.....المعـــد بمعرفـــة ......المـــؤرخ ) المتـــرجم(صـــورة مـــن التقريـــر 

 ......متضمنا تحليل العقارات المقدمة من الشركات المختلفة ومنهم شركة 

 واملنتهي إيل 
 لكونـــه األقـــل ســـعرا مـــن غيـــره مـــن الشـــركات المتقدمـــة .....التوصـــية بقبـــول عـــرض شـــركة 

 .بعطاءات 

 ومن ثم 
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 احلافظة العشرين 
الـتـابع ) ...مــدير مشــروع ( ...../ الموجــه مــن الســيد  .....) المـتـرجم(صــورة مــن الخطــاب 

 متفاوضــا معهــا علــي الســعر النهــائي للعطــاء المقــدم .....موجــه إلــي شــركة  .. ..... .....لشــركة 
 .منها 

 وهذا يؤكد 
فعـلـي اـلـرغم ـمـن أن .. أن المناقصـات كاـنـت ـتـتم بأـقـل ـمـن القيـمـة المعروضـة ـفـي العطــاءات 

 .وع قد تدخل لتخفيض السعر  كان األقل سعرا إال أن مدير المشر.....عرض شركة 

 وهو ما يدحض 
مزاعم أمر اإلحالة والقول بأن إرساء المناقصات قد تم علـي زيـادة سـعر العـرض المقـدم مـن 

 .وهو قول يخالف الحقيقة واألوراق ينحدر بأمر اإلحالة إلي حد البطالن  .. .....شركة 

 احلافظة احلادية والعشرين 
 :المستند األول 

 والموجـــــة إـلـــــي .....الصـــــادر عـــــن شـــــركة  ....الـمـــــؤرخ ) المتـــــرجم(اب صـــــورة مـــــن الخطـــــ
مشـروع " بخصـوص .....مبلغـا إيـاه بـالتخفيض المقـدم مـن شـركة  )....مدير مشـروع ( ...../السيد
  درهم ٣٩٦٠٠٠٠٠ درهم بعدما كان بمبلغ ٣٩٤٥٠٠٠٠والذي تم تخفيضه إلي مبلغ قدره  " ....
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 أي أنه قد مت ختفيض 
 .وهو ما يدحض ما ورد بأمر اإلحالة ويؤكد عدم صحته .. ألول قيمة العرض ا

 :المستند الثاني 

ٕالـي و... /  إلـي السـيد .....صـادر عـن شـركة  ..... مؤرخ )مترجم(صورة من خطاب ثاني 
 ٣٨٨٠٠٠٠٠والســـعر النهـــائي بمبلـــغ  "....لمشـــروع " متضـــمنا العـــرض النهـــائي طعـــون ضـــده الم

 ) .وثمانمائة ألف درهمثمانية وثالثون مليون (درهم 

 وهذا التخفيض األخري 
يقطــع بــبطالن أمــر اإلحالــة فيمــا تضــمنه مــن الــزعم بإرســاء المناقصــات بأزيــد مــن العــرض 

 . .....المقدم من شركة 

 احلافظة الثانية والعشرين 
الـــرئيس التنفيـــذي (طعـــون ضـــده الصـــادر عـــن الم .....المـــؤرخ ) المتـــرجم(صـــورة الخطـــاب 

  ......إلي شركة ) ..... .....لشركة 

 مبلغا إياها 
وذلـك بعـدما تـيقن ـمـن ..  ...مشـروع بقبـول العـرض النهـائي المقـدم منهـا بخصـوص أعمـال 

  ...... .....بل وقد تم تخفيضه تحقيقا ألكبر قدر من األرباح لشركة .. أنه العرض األقل سعرا 

 ومن ثم 
 من العـرض المقـدم منهـا – كثيرا –ل  بأق.....يتجلى ظاهرا أن العطاء قد رسى علي شركة 

 .وليس بأزيد كما زعم أمر اإلحالة .. ابتداءا 

 احلافظة الثالثة والعشرين 
وموجـة إلـي رئـيس  .. .....الصـادر مـن شـركة  .....المـؤرخ ) المتـرجم(صورة من الخطـاب 

ن قيمـة وهـذا الخطـاب تضـم......مشروع أبراج بخصوص  .. ..... .....لجنه المناقصات بشركة 
 لتنفيذ األعمـال الكهروميكانيكيـة والصـحية بقيمـة مؤقتـة قـدرها أربعـين .....العطاء المقدم من شركة 

 .مليون درهم 

 وهو ما تبني حال فض مجيع مظاريف املناقصة 
فضـال عـن تضـمنه ضـمانا ماليـا بقيمـة مليـوني درهـم فـي .. أنه أقل العطاءات المقدمة سعرا 

 .ات األخرى أي ضمانات حين لم يقدم أي من الشرك
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 احلافظة الرابعة والعشرين 
المعــد بمعرفــة لجنــة فــض مظــاريف المناقصــات  ....المــؤرخ ) المتــرجم(صــورة مــن الكشــف 

 :والثابت من خالله ما يلي .. ........ بمشروع أبراج بشأن المناقصة األخيرة
هــو العـرض المـقـدم .. اقصـة أن أقـل الـعـروض سـعرا المقدـمـة مـن الشــركات المشـتركة ـفـي المن: أوال 

  ......من شركة 
 هي الشركة الوحيـدة التـي تقـدمت بضـمان مـالي لتنفيـذ أعمـال المشـروع يقـدر .....أن شركة  : ثانيا

 .بمبلغ مليوني درهم 
 وتحليل محتواها ليس من ضمن أعضاء اللجنة القائمة بفض المظاريف طعون ضده أن الم : ثالثا

 وهو ما يقطع 
ت المناقصـــة التـــي رســـت علـــي العطــــاء األقـــل ســـعرا دونمـــا ثمـــة تـــدخل ـمـــن بصـــحة إجـــراءا

 .طعون ضده الم

 احلافظة اخلامسة والعشرين 
مـــــدير اإلدارة  (...../ الصـــــادر عـــــن الســـــيد  ....المـــــؤرخ ) المـتــــرجم(صـــــورة مـــــن الخطـــــاب 

ت والمتضــــمن مالحظــــات وتحفظــــا .. .....والموجــــه إـلـــي شــــركة ) .. ..... .....الهندســـية بشــــركة 
لبــــا بإيضــــاحات حــــول هــــذه المالحظــــات مطا.. .علــــي العــــرض المقــــدم بخصــــوص مشــــروع أبــــراج 

 .والتحفظات 

 وهو األمر الذي يؤكد 
وحســبما جــري عليــه العمــل فــي .. أن إجــراءات المناقصــة تــتم وفــق صــحيح الواقــع والقــانون 

 .دون محاباة أو تفضيل لشركة أو ألخرى .. جميع المناقصات 

 والعشرين احلافظة السادسة 
بصـــفته الـــرئيس (الصـــادر عـــن المـــتهم األول  .....المـــؤرخ ) المتـــرجم(صـــورة مـــن الخطـــاب 

 )......رئيس مجلس إدارة شركة  (...../ إلي السيد ) ..... .....التنفيذي لشركة 

 موضحا من خالله 
 مرشــحا ـلـه.. والشــركات الـتـي تقــدمت بالعطــاءات  .....بمشــروع إجــراءات المناقصــة الخاصــة 

 الشركتين صاحبتي أفضل العروض وهما 
 ) . مليون درهم ٤٠ (.....شركة  -
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 ) . درهم٤١٧٩٦٧١٠ (........شركة  -

 والثابت من هذا اخلطاب 

هـــــو الـــــذي ) ..... .....رئـــــيس مجلـــــس إدارة شـــــركة  (...../ أن الســـــيد 

  ......أصدر موافقته علي العرض المقدم من شركة 

 احلافظة السابعة والعشرين 
رئــيس /  إلــي الســيد .....الصــادر عــن شــركة  .....المــؤرخ ) المتــرجم(ة مــن الخطــاب صــور

  ...... .....لجنة المناقصات بشركة 

 مبلغا إياه 
 .....بشأن مشروع  .....بتعديل وتخفيض العرض المقدم من شركة 

 احلافظة الثامنة والعشرين 
طعــون  إلــي الم.....مــن شــركة الثــاني الموجــه  ....المــؤرخ ) المتــرجم(صــورة مــن الخطــاب 

  ...... .....بصفته الرئيس التنفيذي لشركة ضده 

 مبلغا إياه 
 تعرض لتنفيذ مشـروع أبـراج الجميـرا ثـالث اقتراحـات شـملت تخفيضـات عـن .....بأن شركة 

 .العرض األول المقدم بالمناقصة 

 والثابت من هذه اخليارات 
بمــــا يؤكــــد جدـيـــة ..  للـفـــوز بهــــذا المشــــروع  قامــــت بالعدـيـــد مــــن التخفيضــــات.....أن شــــركة 

 .إجراءات المناقصة وصحتها دون ثمة شائبة 

 احلافظة التاسعة والعشرين 
مـــــدير اإلدارة  (...../ الصـــــادر عـــــن الســـــيد  ....المـــــؤرخ ) المـتــــرجم(صـــــورة مـــــن الخطـــــاب 

  ......موجه إلي شركة ) ..... .....الهندسية بشركة 

 متضمنا 
 ...مـشــروع  بخصــوص .....لــي الـعــرض األخـيــر المقــدم ـمــن شـــركة  ع.....موافقــة شـــركة 

 .فقط 

 والثابت من هذا اخلطاب 
 للقـيـام بأعمــال هــذا المشــروع هــي المـقـاول الرئيســي ـلـه .....أن الشــركة الـتـي رشــحت شــركة  -١



 ٢٨٥

 .طعون ضده وليس الم) ....شركة (
 .بالمناقصة  بأقل من العرض المقدم منها ابتدءا .....أن المناقصة رست علي شركة  -٢

 .....أن هــذا الســعر هــو األقــل مــن أقــل ســعر مقــدم واألكثــر ضــمانا وأمانــا حـيـث أن شــركة  -٣
 .هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بضمان مالي 

رـئـيس مجـلـس  ( ..../ هــو الســيد.....أن أول مــن وافــق عـلـي ترســيه المناقصــة عـلـي شــركة  -٤
  ) ...... .....إدارة شركة 

باإلنابــة  .. ...../ هــو الســيد.....ي بالترســيه وقبــول عــرض شــركة أن المتخــذ القــرار النهــائ -٥
 .طعون ضده عن الم

 وهذا كله 
 لكونهـــا صـــاحبة أقـــل .....يؤكـــد صـــحة كافـــة إجـــراءات المناقصـــة وأنهـــا رســـت عـلــي شـــركة 

وذلك دون أي تدخل من قريـب أو بعيـد مـن  .. .....العطاءات وأكثرها أمانا وضمانا بحقوق شركة 
          . طعون ضدهالم

 احلافظة الثالثون 
 والموجــة إلــي شــركة .....الصــادر عــن شــركة  ....المــؤرخ ) المتــرجم(صــورة مــن الخطــاب  

 فـقـــط بالســــعر النهــــائي الســــابق ..... لتنفـيـــذ أعمــــال مشــــروع .....متضــــمنا موافـقـــة شــــركة  .. .....
 .عرضه 

 وهذا يؤكد
ـيـر مــن الســعر المعــروض مــن شــركة أن الســعر اـلـذي ـتـم إرســاء المناقصــة علـيـه هــو أـقـل بكث

 .وليس أزيد كما زعم أمر اإلحالة ..  ابتداءا .....

 احلافظة احلادية والثالثون 
تنفيـذ ) الراسـي عليهـا (.....المحـرر فيمـا بـين شـركة  ....المـؤرخ ) المترجم(صورة من العقد 

 .اول الرئيسي للمشروع المق) ...(وبين شركة .. .....لمشروع األعمال الكهروميكانيكية والصحية 

 والثابت من خالل هذا العقد
 مقابــل أعمــال هــذا المشــرع كانــت مــن شــركة أســكون .....أن المبــالغ التــي تقاضــتها شــركة 

 ...... .....وليس من شركة ) المقاول الرئيسي للمشروع(
 



 ٢٨٦

 احلافظة الثانية والثالثون 
 مــــدير اإلدارة الهندســــية – ...../ الصــــادر مــــن الســــيد  .....المــــؤرخ صــــورة مــــن الخطــــاب 

) .. المــتهم الراـبـع (...../ وتحدـيـدا عـلـي الســيد  .. .....والموجــه إـلـي شــركة  .. ..... .....بشــركة 
.. .... بشـأن مشـروع .....وذلك لـدعوة الشـركة لتقـديم عطائهـا فـي المناقصـة المطروحـة مـن شـركة 

  ......لصالح شركة 

 "......." وهذا املشروع املسمي 
 .فق مع هذا المستند الترجمة القانونية والمعتمدة لجماع ما جاء به ومر

 والثابت من خالل هذا املستند 
هــو مــدير اإلدارة الهندســية بشــركة ) .....( بخصــوص مشــروع .....أن القــائم بــدعوة شــركة 

 .كما تم الزعم في االتهام الماثل.. طعون ضده وليس الم .. .....

  احلافظة الثالث والثالثون
المعد من لجنة فض المظاريف بخصوص مناقصة مشروع  .....المؤرخ صورة من الكشف 

 "....." .  

 ومرفق به ترمجة معتمدة إيل اللغة العربية 

 والثابت من خالل هذا الكشف احلقائق اآلتية 
.. أن اللجنــة المســـئولة عــن ـفــض المظـــاريف المغلقــة وســـردها فــي هـــذا الكشـــف : الحقيـقــة األوـلــي 

لم يكن طرفا فـي هـذه طعون ضده وهذا في حد ذاته يؤكد أن الم ) .....(ة من مشكل
 .ل في المناقصات من قريب أو بعيد اللجنة وأنه ال يتدخ

 هـو أفضـل الـعـروض مـن حـيـث ..... المقـدم مـن شــركة – العطــاء –أن العـرض : الحقيقـة الثانـيـة 
 .السعر إذ تبين أنه األقل بين جميع األسعار المعروضة 

 ٤٢٥٠٠٠٠ت بضـمان مـالي قـدره  هي الشركة الوحيـدة التـي تقـدم.....أن شركة  : حقيقة الثالثةال
 .درهم 

 ومن ثم يؤكد 
ـبـل بالتفضــيل ..  ـلـم يكــن بطرـيـق المحاـبـاة .....أن ترســيه هــذا العطــاء أو غـيـره عـلـي شــركة 

  ......وأكثر العروض أمانا وضمانا بالنسبة لشركة .. علي أساس أنه أقل األسعار 

 



 ٢٨٧

 وهو األمر الذي يقطع 
 . مما هو مسند إليه طعون ضدهبانهيار االتهام الماثل جملة وتفصيال بما يؤكد براءة الم

 احلافظة الرابعة والثالثون   
وتحديـدا إلـي  .. ..... إلي شركة .....المرسل من شركة  ......المؤرخ صورة من الخطاب 

 وعضـــو لجنـــه  " ....."  لقـــائم بتوجيـــه الـــدعوى للمناقصـــةمـــدير اإلدارة الهندســـية وا (...../ الســـيد 
 ) .فض المظاريف 

 )ومرفق به ترمجة إيل اللغة الغربية معتمدة(
 قامت بتخفيض قيمة العرض المقدم منها لتنفيذ .....والثابت من هذا الخطاب أن شركة 

وسبعون ستة ( درهم ٧٦١٢٦٠٠٠ درهم إلي مبلغ وقدره ٨١٧٧٦٠٠٠من مبلغ  " .... مشروع"
 ) .مليون ومائة ستة وعشرون ألف درهم

 وهذا هو املبلغ الذي مت التعاقد واالتفاق علي التنفيذ مبوجبه 
بأقـل مـن السـعر  ..... أرسـت المناقصـة علـي شـركة .....وهو األمـر الـذي يؤكـد أن شـركة 

 .وليس بأزيد منه كما زعم أمر اإلحالة في القضية الراهنة .. المعروض منها 

  يؤكدوهو ما
 ربحــت مبلــغ يفــوق الخمســة مليــون درهــم مــن هــذا .....بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن شــركة 

 .كما زعم أمر اإلحالة .. ولم تتحمل ثمة زيادة .. التخفيض 

 ومن ثم 
 .يتجلى ظاهرا بطالن أمر اإلحالة لمخالفته الثابت باألوراق 

 احلافظة اخلامسة والثالثون 
مـدير اإلدارة الهندسـية لشــركة  ( ...../ المرســل مـن السـيد  ....المـؤرخ صـورة مـن الخطـاب 

 .عليها  ....مبلغا إياها بإرساء المناقصة بمشروع  .. .....موجة إلي شركة ) .....

 ومرفق ترمجة للغة العربية هلذا اخلطاب 
ويتضح من هذا الخطاب أن المناقصة محل هذا المشروع بوشرت مـن بـدايتها حتـى إرسـائها 

ولـيس بمعرفـة  .. .....مـدير اإلدارة الهندسـية بشـركة  .. ...../ بمعرفة السيد  .. .....ة علي شرك
 .كما زعم في االتهام الراهن  .. طعون ضدهالم

 



 ٢٨٨

 وهو األمر الذي يؤكد 
هـو اعتمـاد اإلجـراءات والتصـديق عليهـا فقـط دون تـداخل أو محابـاة طعون ضـده أن دور الم

ممـا هـو طعـون ضـده ومـن ثـم يتجلـى ظـاهرا بـراءة الم.. طـاءات ألي شـركة مـن الشـركات مقدمـة الع
 .مسند إليه 

 احلافظة السادسة والثالثون  
العامـة ..... موجـة إلـي شـركة ....) (.....صـادر عـن مكتـب  ....مـؤرخ صورة من خطاب 

ـيـة  للقيـام باألعمـال الكهروميكانيك.....مرشـحا ـمـن خاللـه شـركة ) .. ...المقـاول الرئيسـي لمشـروع (
 .والصحية 

 )ومرفق ترمجة هذا اخلطاب للغة العربية(
ـلـم  ... للمناقصــة الخاصــة بمشــروع .....والثاـبـت مــن خــالل هــذا الخطــاب أن ترشــيح شــركة 

 ) ......شركة (بل من قبل المقاول الرئيسي للمشروع  .. طعون ضدهيكن من قبل الم

 احلافظة السابعة والثالثون 
 للقيـام .....الذي رسـى علـي شـركة  ....مشروع بشأن  ....يخ بتارصورة من العقد المحرر 

 .باألعمال الكهروميكانيكية والصحية 

 والثابت أنه 
وهـو مـا يقطـع  .. .....وبين شركة ) المقاول الرئيسي للمشروع (.....محرر فيما بين شركة 

لمشــروع ولــيس  المقــاول الرئيســي ل..... ســيكون شــركة .....بــأن أي مبــالغ ســوف تتقاضــاها شــركة 
 مرفق ترجمة معتمدة لهذا التعاقد .  ...... .....من شركة 

 احلافظة الثامنة والثالثون 
المعـد مـن قبـل لجنـة فـض مظـاريف المناقصـات  ....المـؤرخ ) المترجمـة(صورة مـن الكشـف 

 ..... وذلك عن العطاءات المقدمة من المقاولين بشأن مشروع .. ..... .....المشكلة بشركة 

 لثابت من هذا الكشفوا
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 ٢٨٩

 وهو ما يؤكد صحة مجيع إجراءات 
بهـذه اإلجـراءات التـي طعون ضـده هذه المناقصة كسابقتها من المناقصات وانقطاع صلة الم

 .لم يتدخل فيها 

 والثالثون تاسعة احلافظة ال
مدير اإلدارة  (...../ الصادر من السيد  ....المؤرخ ) المترجم(صورة من الخطاب 

والذي يفيد قبول العرض النهائي المقدم  .. .....والموجه إلي شركة ) ..... .....الهندسية بشركة 
 . مليون درهم ٤٦وذلك بعد تخفيضه إلي مبلغ  )...(مشروع  بخصوص .....من شركة 

 وهذا املستند يؤكد 
 ـقـد ـتـم بقيمــة أـقـل كثـيـرا مــن العــرض المـقـدم .....أن إرســاء هــذا العطــاء األخـيـر عـلـي شــركة 

ويؤكـد مخالفتـه لـألوراق .. وهو ما يدحض جمـاع مـا جـاء بـأمر إحالـة االتهـام الماثـل .. ء منها ابتدا
وللحقيـقـة  عـلـي نحــو يوضــح مــدي القصــور والعــوار اـلـذي شــاب االتهــام الماـثـل بمــا يجــدر معــه تـبـرأة 

 .مما هو مسند إليه طعون ضده الم

  ربعون احلافظة األ
تنفيـذ ) الراسـي عليهـا (.....رر فيمـا بـين شـركة المحـ ....المـؤرخ ) المترجم(صورة من العقد 

 الرئيســــي المقـــاول.... وـبـــين شـــركة .. ....بمشـــروع األعمـــال الكهروميكانيكيـــة والصــــحية الخاصـــة 
 .للمشروع 

 والثابت من خالل ذلك العقد 
....  مقابـــل أعمـــال هـــذا المشـــروع كانـــت مـــن شـــركة .....أن المـبــالغ التـــي تقاضـــتها شـــركة 

  ......وليس من شركة ) سي للمشروعالمقاول الرئي(

   ادية وأربعون احلافظة احل
المعــــد بمعرـفـــة كـبـــري مكاـتـــب المحاســــبة .... الـمـــؤرخ صــــورة مــــن تقرـيـــر الخـبـــرة االستشــــاري 

طعـون ضـده والثابت مـن خاللـه أنـه قطـع بالعديـد مـن الحقـائق التـي تؤكـد علـي بـراءة الم.. القانونية 
  :سبيل الحصرومنها علي .. ا هو مسند إليه مم

ــي  ــة األوـل ــي الشـــك والخمـــينأن جمـيــع تقـــارير الرقابـــة المالـيــة : الحقيـق ــت عـل  وـلــم تبنـــي علـــي بنـي
 .المستندات والوثائق 

ـبـل ـكـان التعاـقـد ـيـتم  ـفـي أي ـمـن المشــاريع األربـعـة ..... ـلـم تتعاـقـد ـمـع .....أن : الحقيـقـة الثانـيـة 



 ٢٩٠

والها كانت تتحصل عليهـا مـن المقـاول  بما يؤكد أن أم المقاول الرئيسي للمشروع.....بين 
  ......وليس من شركة 

ـتم بمـنـأى عــن الم: الحقيـقـة الثالـثـة  وأن .. طـعـون ضــده أن جمـيـع إجــراءات المناقصــات كاـنـت ـت
 كــان توقيـعـا اعتمادـيـا فـقـط بـنـاء عـلـي توصــية – ـفـي ختامـهـا –توقيـعـه عـلـي إرســاء المناقصــة 

وفقــا لصــحيح اختصــاص المــتهم .. الهندســية لجـنـة المناقصــات واستشــاري المشــروع واإلدارة 
 .الواردة بجدول الصالحيات

ولم يرد بهـا ثمـة .. ا تراجع سنويا ..... وشركة .....أن ميزانيات كال من شركة : الحقيقة الرابعة 

 . تخص المشاريع األربعة سالفة الذكراءأخطو مالحظات أ

ايير المحاسبة العالميـة وعلـي األخـص المعيـار مخالفة تقارير الرقابة المالية لمع: الحقيقة الخامسة 
 .المتعلقة بأدلة اإلثبات ) ٥٠٠(رقم 

 وهذه احلقائق وغريها مما أورده 

 السيد اخلبري االستشاري بتقريره املرفق 
طعـون ضـده تؤكد بما ال يدع مجاال للشك علي تهـاتر االتهـام الماثـل وانعـدام صـحته قبـل الم

 يجدر معه براءته منه وعدم قيامه علي سند صحيح بما 

   ثانية وأربعون احلافظة ال
والــذي أكــد مــن خاللــه .. ....المــؤرخ  التكميـلـيصــورة ضــوئية مــن تقريــر الخـبـرة االستشــاري 

  :ما يليوأضاف عليها .. الحقائق أنفة الذكر 
 لسـنة ١٠رقـم  مـن القـانون االتحـادي ٨١مخالفة تقارير الرقابة المالية للفقرة الثانية من المادة : أوال 

 . لعدم دعوته األطراف لمناقشتهم وتقديم ما يعن لهم من مستندات ١٩٩٢
 لكونهـا األقـل سـعرا واألكثـر التزامـا بالضـمانات .....أن جميـع العطـاءات رسـت علـي شـركة : ثانيا 

 .المالية 

 ملا كان ذلك 
ريـره التكميلـي ومن جمله المالحظات والحقائق التي أوضحها السيد الخبير االستشاري فـي تق

 .يتجلى ظاهرا أن االتهام الماثل جاء معدوم السند والدليل .. والتي أوردنا  جزء منها بعاليه 

   ثالثة واألربعون احلافظة ال
تقرـيــر تكميلـــي لخبيـــر استشـــاري مبـــين بـــه أن هـــامش الـــربح فـــي تنفـيــذ العقـــارات التـــي رســـت 

وأنــه باحتســـاب مجـمــوع المناقصـــات % ٧ي إـلــ% ٢مناقصــتها عـلــي الشـــركة المنـفــذة يتــراوح ـمــا ـبــين 
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ومـن ثـم يكـون هـامش الـربح المتوقـع  مليـون درهـم ١٩٩ر٥٧٦ر٠٠٠والمبالغ المدفوعة تبين أنهـا 

ـــغ  ـــى هــــو مبـل ـــغ ٣ر٩٩١ر٥٢٠فــــي حــــده األدـن ـــون درهــــم وفــــي حــــده األقصــــى هــــو مبـل  ملـي

متوقـع هو الحد األقصى لهامش الـربح ال% ٧بمعني أن نسبة أل ..  مليون درهم ١٣ر٩٧٠ر٣٢٠
مــن قيمــة المبـلـغ اـلـذي ـتـم اـلـزعم % ٥٠فهــل مــن المتصــور أن يكــون هــامش اـلـربح لهــا يزـيـد عــن .. 

لعـل أن ذلـك األمـر يؤكـد للهيئـة ..  مليـون درهـم ٣٠وآخرين عليـه وهـو طعون ضده بحصول الم

 الموقرة أن الواقعة واالتهام الموجه فيهـا قـائم علـي افتراضـات ال تسـتقيم مـع العقـل والمنطـق بمـا

 يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي حاول ضابط الواقعة أن يرسمها بأوراق الدعوى 

  ملا كان ذلك و
ومن جملـة المسـتندات أنفـة البيـان ومـا أثبتتـه مـن حقـائق ودالئـل أكـدت علـي بـراءة المطعـون 

نون حينمـا يتضح وبجالء أن الحكـم المطعـون فيـه قـد واكـب صـحيح القـا.. ضده مما هو مسند إليه 
فضـال عـن أن هنـاك أسـباب أخـري سـبق .. قضي ببراءة المطعـون ضـده وذلـك لألسـباب الـواردة بـه 

 .تفصيلها تؤكد براءة المطعون ضده أيضا 

 بناء عليه 

 يلتمس املطعون ضده من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ة أسباب الطعن بعدم قبول الطعن إلغفال ذكر الحكم المطعون فيه ومنطوقه في مذكر: أوال 
 .برفض الطعن بحالته : ثانيا 
وعـلــي ســـبيل التـنــاوب القضـــاء بـبــراءة المطعـــون ضـــده ممـــا هـــو مســـند إلـيــه بـنــاء عـلــي جمـلــة : ثالـثــا 

 .األسباب وأوجه الدفاع المسطرة بهذه المذكرة 
 ده                                                                        وكيل المطعون ض

  
                                                                         المحامي بالنقض                                                                           
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 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 

 

 جمموعة السهالوي 

  واالستشارات القانونية للمحاماة
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 مقدمه من 

 

 

  املطعون ضده األول            ....................../ السيد 
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  طاعن                                                                ............................
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 ..... أقيم هذا الطعن من 

 طعنا علي احلكم الصادر من  
 :والقاضي منطوقه ..... بجلسة .. دبي ..... محكمة استئناف دبي في االستئنافين رقمي  

 :حكمت احملكمة 
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 ن هذين االستئنافني قد أقيما طعنا وقد كا

  علي احلكم الصادر من 
ذي كـــان قـــد  والـــ....بجلســـة ..  مـــدني كلـــي .....محكمـــة دبـــي االبتدائيـــة فـــي الـــدعوى رقـــم 

 : منطوقة ى فيضق

 :حكمت احملكمة حضوريا 
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 وكانت واقعات النزاع الراهن 

 تتخلص فيما يلي 

 أوال
بأنـه يـداين المطعـون ضـده يخـالف الحقيقـة واألوراق أقام البنك الطاعن دعواه المبتدأة بزعم 

مائـــه تســـعة وأربعـــون مليـــون وســـبعة عشـــر ألـــف ( درهـــم ١٤٩ر٠١٧ر٤٨٦ر١٨األول بمبلـــغ قـــدره 
 ....مسـتندا فـي ذلـك إلـي عقـد التسـهيالت المـؤرخ ) وأربعمائة ستة وثمانون درهم وثمانية عشر فلسـا

الذي لم يـتم تنفيـذه وقـد خلـت األوراق مـن ثمـة دليـل علـي أن المطعـون ضـده األول قـد اسـتعمل 

ومــع ذـلـك فـقـد أـقـام البـنـك دعــواه .. ـمـا واحــدا ـمـن قيمتـهـا ـهـذه التســهيالت أو أـنـه ـقـام بصــرف رده
 .للمطالبة بذلك المبلغ المزعوم 

 ثانيا 
قــدرها (المطعــون ضــده األول فــي حصــة كــان يملكهــا بعــدم نفــاذ تصــرف كمــا طالــب البنــك  

وذـلــك تأسيســـا عـلــي مـــا يزعمـــه مـــن مديونـيــة عـلــي .. ـفــي الشـــركة المطعـــون ضـــدها الثانـيــة %) ١٥
 .ألول المطعون ضده ا

 ثالثا 
بطـلــب عـــارض .. تـقــدم المطعـــون ضـــده األول .. ٕواـبــان ـتــداول اـلــدعوى المبـتــدأة بالجلســـات  

 :ابتغي من خالله الحكم له باألتي 

 -:أصليا 
مائــه أربعــة وخمســون ( درهــم ١٥٤ر٠٠٠ر٠٠٠بــإلزام البنــك بــأن يــؤدي لــه مبلــغ وقــدره ) ١(

يخ المطالبــة وحتــى الســداد التــام ، مــن تــار% ٩والفائــدة القانونيــة بواقــع ) مليــون درهــم
وذلــك اســتنادا إلــي أن البنــك الطــاعن .. وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل بــال كفالــة 

حاليا لـم يقـم بإيـداع قيمـة الوحـدات االسـتثمارية التـي حولهـا إليـه المطعـون ضـده 

 والبالـغـــــــة قيمتـهـــــــا .....األول بموـجـــــــب عـقـــــــد الحواـلـــــــة والتـنـــــــازل الـمـــــــؤرخ 

 في حساب المطعـون ضـده األول وعـدم قيـام البنـك أيضـا  درهم١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢

 بإيداع حصيلة بيع األسهم المملوكة للمطعون ضده األول في حسابه ، بما ألحق 



 ٢٩٥

 .به أضرار مادية ومعنوية 

نــدب خبيــر لتقــدير األضــرار التــي أصــابت المطعــون ضــده األول مــن جــراء قيــام البنــك ) ٢(
.. ســـوغ مـــن القـــانون وبحـــث إخـــالل البنـــك ببيـــع محفظـــة األســـهم العائـــدة لـــه بـــدون م

 .والقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبرة 
 -:واحتياطيا 

بـين مـا قـد يحكـم بـه للمطعـون ضـده أوال مـع مـا يحكـم بـه فـي إجراء المقاصة القضائية   - أ
 ) .المقامة من البنك الطاعن(الدعوى األصلية 

مـال المقاصـة مـع الفوائـد  بـأن يـؤدي للمطعـون ضـده األول مـا تسـفر عنـه أعإلزام البنك - ب
 .من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بحكم مشمول بالنفاذ دون كفالة % ٩بواقع 

 .في الدعوى ألداء المأمورية المبينة في صحيفة الدعوى المتقابلة ندب خبير  –ج 

 رابعا
لفـتـه ك.. انـتـدبت ـفـي اـلـدعويين األصــلية والفرعـيـة خبـيـرا محكـمـة أول درـجـة وحـيـث أن عداـلـة 

 ......لحكم التمهيدي المؤرخ بأداء المأمورية الموضحة با

 إال أن السيد اخلبري 
منتهيـا .. قد باشر مهمته علي نحو معيب ومخالف للمستندات والحقـائق الثابتـة بـاألوراق  

 درهـم ١١٤ر٢١٤ر٤١٣ر١٤إلي الزعم بأن المطعون ضـده األول مـدين للبنـك الطـاعن بمبلـغ قـدره 
شـــر ملـيــون ومــائتي وأربـعــة عشـــر أـلــف وأربعماـئــة وثالثــة عشـــر درهـــم وأربـعــة عشـــر مائــه وأربـعــة ع(

 ).فلسا

 خامسا
ومخالفته للثابت التي شابت تقرير الخبرة المذكور المطاعن والعيوب هذا وعلي الرغم من  

فقد أصدرت محكمة أول درجة بجلسة .. وبرغم اعتراض المطعون ضده األول عليه .. باألوراق 
  .دائي أنف الذكر بمستهل هذه المذكرة  االبت حكمها....

 سادسا 
فـقـــد طعــــن علـيـــه بطرـيـــق المطـعـــون ضــــده األول وحـيـــث ـلـــم يـلـــق هــــذا القضــــاء قـبـــول ـلـــدي  

..... علــي ذات الحكــم بموجــب االســتئناف رقــم كمــا طعــن البنــك .. تجــاري ..... االســتئناف رقــم 
 .تجاري 
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 باجللسات ) بعد ضمهما(وحيث تداول االستئنافني 

 .......وجبلسة 
بإعـــادة المأموريـــة إلـــي الســـيد الخبيـــر حكمـــا تمهيـــديا أصـــدرت عدالـــة المحكمـــة االســـتئنافية 

 .السابق ندبه ألداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم التمهيدي 

 سابعا
المطـعـون ضــده وباشــر مهمـتـه وانتـهـي إـلـي أن .. وبالفـعـل أحيـلـت األوراق إـلـي الســيد الخبـيـر  

نـازل عـن هـذه ت....  درهم وبتاريخ ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢متها  قي.....في % ١٠تلك األول كان يم

وـقـد أصــبحت هــذه الوحــدات .. لصــالح البـنـك الطــاعن ) .....الـتـي ـتـدار بمعرـفـة شــركة (النســبة 

 .االستثمارية من حق البنك إال أنه لم يقم بتحويلها لحسابه

 ثامنا 
 إلـي عدالـة المحكمـة .....دمـة مـن شـركة ومن اإلقـرارات المقوتأسيسا علي جماع ما تقدم  

 وفـق –وتأسيسـا علـي مـا انتهـي إليـه السـيد الخبيـر ، ....... االستئنافية والسـيد الخبيـر والمؤرخـة 
حكمهـا أنـف البيـان .....  فقد أصـدرت عدالـة المحكمـة االسـتئنافية بجلسـة –صحيح الواقع والقانون 

 .بمستهل هذه المذكرة 

 هذا 

  يرتض هذا القضاء  مل.....وحيث أن 

 فقد طعن عليه .. رغم وجاهته 
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الطعن ابتني علي أسباب تدور وجودا وعدما حول جدل موضوعي ال : السبب األول 

جيوز إثارته أمام حمكمة التمييز ذلك أن القاعدة أن حملكمة املوضوع السلطة 

التامة يف وزن األدلة واألخذ مبا تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون معقب عليها 

اق فيكون النعي علي حكمها مادام استخالصها سائغا وله أصل ثابت باألور

 .بعد ذلك جدل موضوعي ال جيوز التحدي به أمام حمكمة التمييز 

 ففي هذا الصدد استقرت أحكام التمييز علي أن 
لمحكمـة الموضــوع السـلطة المطلـقـة فـي تـقـدير القـرائن القضــائية ، وال تتـدخل محكـمـة التميـيـز 

ن ئار وأن المجادلـة فيمـا تستشـف مـن القـبشأن ما تستنبطه منهـا طالمـا كـان اسـتنباطها سـائغا ،

القضــائية بغـيـة الوصــول إـلـي نتيجــة أخــري ال يـعـدو أن يـكـون مجــرد مجادـلـة موضــوعية تنحســر 

 .عنها رقابة محكمة التمييز 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٢٢٦ و ٢٢٢ في الطعنين رقمي ١٣/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
يـه فيمـا تسـتقل محكمـة الموضـوع بتقـديره واستخالصـه مـن أدلـة النعي علي الحكم المطعون ف 

 . ، ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي علي غير أساس جدل موضوعيالدعوى ، 
 )٢٠١٠ لسنة ١٣٢ الطعن رقم ١/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك
ت الحكــم المطعــون فـيـه ومحــاوالت البنــك وبتطبـيـق المفــاهيم القانونـيـة أنفــة البـيـان علــي مــدونا 

الطاعن النيل منه بموجب الطعن الراهن يتضح أن محكمة الموضوع بما لهـا مـن سـلطه مطلقـة فـي 
.. تـقـدير األدـلـة الثابـتـة ـلـديها بالمســتندات والـتـي ال تجــد مــا يدحضــها أصــدرت حكمهــا المطعــون فـيـه 

 : كال من المحرر فيما بين .....ذلك أن عقد حوالة الحق المؤرخ 
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 مائه ثمانية وعشرون مليون ( درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢والبالغة قيمتها ) م. م .  ذ.....من شركة 
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  ......والتي تدار بمعرفة شركة ) تي وأربعون ألف وخمسمائة اثنين وثالثون درهمومائ

 لصاحل البنك الطاعن 
وذـلــك ـبــإقرار المطـعــون ضـــده األول ، وبموافـقــة البـنــك التاـمــة عـلــي الحواـلــة ، وـبــالتزام شـــركة  

 . بتنفيذ تلك الحوالة فور انعقادها .....

 وحيث التزم احلكم املطعون فيه .. هذا 
بالقواعــد المـقـررة ـفـي محكـمـة التميـيـز الـمـوقرة ـمـن أن حواـلـة الحــق تنعـقـد بالتراضــي ـبـين  

طرفيها باعتبارها اتفاقا بين المحيل والمحال له علي تحويل حق األول في ذمة المحال عليه إلـي 

الطـرف الثـاني المـحـال لـه ، وـهـي بـذلك ـتـتم بتالقـي رضـا طرفيـهـا دون حاجـة إـلـي شـكل ـخـاص ، 

ها قبول المحـال لـه للحوالـة صـراحة أو ضـمنا وكـذلك دون حاجـة إلـي رضـاء المـدين ويكفي لنفاذ

 .المحال عليه 

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٣١ الطعن رقم ٢٢/١١/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وحيث ثبت لدي عدالة حمكمة املوضوع 
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 األمر الذي يؤكد 
ده مـن  وانتقـل بهـا مـا للمطعـون ضـمفعله أثاره من فـور انعقـاده) عقد الحوالـة(أن هذا العقد  

فـي ملكيـة األول الذي أصبح يحل محل المطعون ضـده  إلي البنك الطاعن .....حقوق قبل شركة 

  .الوحدات االستثمارية المحالة ، ذلك أن الحوالة ترد علي جميع الحقوق أيا كان محلها

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٤٦ الطعن رقم ٢٧/١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) مدني٢٠٠٥ لسنة ٣٣٠ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠٠٦خ محكمة تمييز دبي بتاري(

 ملا كان ذلك 
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 )٢٠٠١ لسنة ٦٥لطعن رقم  ا١٧/٦/٢٠٠١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ومن ثم 
النيـل  – وبال سند من الواقـع أو القـانون –وحيث يحاول البنك الطاعن من خالل طعنه هذا  

األمــر الــذي يعــد جــدال .. والنعــي علــي اســتعمال محكمــة الموضــوع لســلطتها التــي تســتقل بهــا 

نـاعي الطـاعن قائمـة علـي  بمـا يقطـع بـأن كافـة مموضوعيا غير جائز إثارته أمام محكمتكم الموقرة
 .غير أساس جديرة بعدم القبول 

 ) مدني٢٠٠٦ لسنة ٧ الطعن رقم ٤/٦/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

انه مما يؤكد ويقطع بأن الطعن املاثل ال يعدو أن يكون جدل : السبب الثاني 

بال سند (موضوعي ال ختتص حمكمة التمييز بنظره ، حماولة البنك الطاعن 

وذلك من خالل طرح ..  ونفاذه ..... النيل من عقد حواله احلق املؤرخ )قانوني

بل ومل تطرح من ذي .. عده مزاعم تفتقر للسند وتتضارب مع بعضها البعض 

قبل علي حمكمة املوضوع مبا جيعلها مزاعم خيالطها الواقع ال جيوز إثارتها ألول 

 .مرة أمام حمكمة التمييز 

 بداية 
ب األول مــن أســباب الطعــن اـلـراهن نجــد أن البـنـك الطــاعن ـقـد تخــبط ـفـي فإـنـه بمطالعــة الســب 

أوصـاف متناقضـة  – بـال سـند – وألصق به من عندياتـه .....ادعاءاته بشأن عقد الحوالة المـؤرخ 

 .ومتضاربة 

 فتارة يدعي 

وذ���دو¯�����ن�*�3�L.�א��s�3ن�و«�.3�g�O��3g.�����..��!�<�����8�@\�و»�� ���H���ن������
w�ن�א�����א��658B^��..�8م�B#ن�א�s��א�א�r���"����و���ن������ودو¯.�

 وتارة ثانية يزعم 
بأن هذا العقد قد تم االتفاق بين أطرافه الثالثة علـي التقايـل منـه ، وأيضـا لـم يقـدم البنـك 

 .علي  هذا االدعاء دليال واحدا أو سندا يعتكز عليه 

 ويف تارة ثالثة يقرر بال سند 
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 ويف ادعاء رابع يهدم مجاع ما تقدم 
ـيـزعم البـنـك ـبـأن تـلـك الوـحـدات االـسـتثمارية الـتـي ـتـم التـنـازل عنـهـا لصــالحه بموـجـب عـقـد 

فكيف !!(ة أنف الذكر قد أصبحت مجرد ضمانه لمديونية المطعون ضده األول لدي البنك ؟الحوال

 !!) .تكون غير موجودة وتكون ضمانه ؟؟

 ملا كان ذلك 
 المتناقضــة والمتضــاربة الـتـي أســقط بعضــها –وكــان الثاـبـت أن جمــاع مــزاعم البـنـك الطــاعن 

فضـال ـعـن كونـهـا محـض دـفـاع جدـيـد ن ،  بـال ســند لهـا فـي الواـقـع أو المسـتندات أو الـقـانو–بعضـا 

 ، األمــر اـلـذي يؤكــد عــدم جــواز يخالـطـه واـقـع وـلـم يســبق طرـحـه وعرضــه عـلـي محكـمـة الموضــوع
 .إثارتها ألول مرة أمام محكمة التمييز 

 )٢٠١١ لسنة ٥٧ الطعن رقم ١٣/١٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 )٢٠١٠نة  لس٣٩١ الطعن رقم ٢٧/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 بشأن الزعم بأن عقد احلوالة والتنازل باطل وخمالف للقانون : أوال 

  يف قضاء التمييز أن فإن املستقر عليه.. بداية 
 وتترتـب عليـه ٕواذا تـوافرت أركانـه فإنـه يقـع صـحيحااألصل هو أن العقد شريعة المتعاقدين  

إال أنـه يشـترط أن ال يكـون العقـد أو أثـاره مخالفـا أثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين 

  .للنظام العام
 )٢٩/٣/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٠١الطعن رقم (

 بقوهلا ..  من قانون املعامالت املدنية العقد الباطل ٢١٠وقد عرفت املادة 
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 تقدم يتضح ومما 

 بطل إال إذا كان مخالف للنظام العام أو اختل أن العقد ال ي 
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 .وفيما عدا ذلك فال يمكن القول ببطالن العقد .. ركن من أركانه 
 ويف خصوص عقد احلوالة فإنه ملن املستقر عليه 

 يف قضاء التمييز أن 
 ما دام ال يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل حوالة الحق جائزة  

ـه دون حاجــه إـلـي رضــاء المــدينوال  إال أنــه يشــترط أن يكــون عالمــا بهــا ويثبــت هــذا العلــم محــال ـل
بكافة طرق اإلثبات المقررة قانونا وذلك لخلو األحكام المنظمـة لحوالـة الحـق ونفاذهـا قبـل المـدين أو 

 فـي ذلـك الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبـي ، بمـا مقتضـاه الرجـوع إلـي القواعـد العامـة
 .الشأن واالكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفاذها قبل المدين أو الغير 

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٤٦ الطعن رقم ٢٧/١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
 مــن ثمــة مــا يـبـرر للبـنـك الطــاعن اـلـزعم .....وحـيـث خــال عـقـد حواـلـة الحــق والتـنـازل المــؤرخ  
حيث خال هذا العقد من ثمة ما يشير إلي مخالفة النظام العام أو أن ركنه قـد اختـل .. ل بأنه باط

األمــر اـلـذي يقطــع .. الســيما وأـنـه انعقــد بتراضــي ـتـام مــن أطرافــه الثالـثـة وتوقـيـع كــل مــنهم علـيـه .. 
وهو األمـر الـذي اسـتبان جليـا لعدالـة محكمـة الموضـوع واستخلصـته .. بأنه أنعقد صحيحا ونافذا 

 .منتهية إلي حكم مواكب للقانون واألوراق محل هذا الطعن .. ستخالصا سائغا من األوراق ا

 وهذا ما يؤكد 
 والـزعم بأنـه باطـل هـو نعـي ال سـند – بقول مرسـل –أن نعي البنك الطاعن علي هذا العقـد  

ه علــي الســيما وأن ذـلـك البـنـك ـلـم يوضــح فــي نعـيـه ماهـيـة اـلـبطالن اـلـذي يدعـيـ.. ـلـه وال دلـيـل علـيـه 
 .األمر الذي يجدر معه االلتفات عن نعيه في هذا الصدد .. ذلك العقد 

 بشأن الزعم بأن عقد احلوالة مت التقايل منه  : ثانيا  
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 علي أن ..  من قانون املعامالت املدنية ٢٤٣بل نصت املادة .. ليس هذا فحسب 
ـي القــبض أو أي  يثبــت حكــم العقــد فــي المقصــود عليــه -١ ـه بمجــرد انعقــاده دون توقــف عـل وبدـل

 . ما لم ينص القانون علي غير ذلك شيء أخر
 .ب علي كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليها منهما فيج) التزاماته( أما حقوق العقد -٢
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  علي أن ٢٤٦كما نصت املادة 
 . وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية طبقا لما أشتمل عليه يجب تنفيذ العقد -١
 وال يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيـه ولكـن يتنـاول أيضـا مـا هـو مـن مسـتلزماته وفقـا -٢

 .ون والعرض وطبيعة التصرف للقان

 ومما تقدم مجيعه 
يتضــح أن المشــرع أوجــب علــي كــال المتعاقــدين االلـتـزام بــنص مــا ورد بالعقــد وتحقيــق حكمــه 

وعــدم جــواز نقــض هــذه االلتزامــات أو تعــديل العقــد إال باتفــاق جميــع أطراـفــه فــور انعقــاد العقــد 

ي أحـد طرفـي العقـد مـا لـم يثبـت بصـلب ٕواذا أدعـ.. الملتزمين بتنفيذه بمـا يتفـق مـع حسـن النيـة 

 .العقد فعليه إثباته ذلك أن القاعدة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه 

 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ٣٢ الطعن رقم ٣/٤/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 حيث أن الثابت 
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 )٢٠١١ لسنة ٧١ الطعن رقم ٢٢/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 قدم ملا كان ما ت
األمـر الـذي ..  ونفـاذه وترتيـب أثـاره فـور انعقـاده وكان قد ثبـت بالكتابـة وجـود عقـد الحوالـه 

ال يكون بمحـض قـول مرسـل يؤكد أن ادعاء البنك الطاعن وزعمه بأنه قد تم التقايل عن هذا العقد 

 بالكتابـة ال ذلـك أن القاعـدة أن مـا ثبـت .. بل يجب أن يكون إثبات البنك لهذا االدعاء بالكتابـة.. 
 .سبيل إلثبات عكسه إال بالكتابة 

 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ١٠٧ في الطعن رقم ٧/٦/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وحـيــث ـلــم يقـــدم البـنــك الطـــاعن ثمـــة مســـتند كـتــابي يفـيــد االتفـــاق والتراضـــي فيمـــا ـبــين جميـــع  

ن المستقر عليه تمييـزا فـي هـذا الخصـوص فم..  علي التقايل منه .....أطراف عقد الحوالة المؤرخ 
 فال يجـوز ألحـد المتعاقـدين الرجـوع فيـه وال تعديلـه وال فسـخه أنه طالما انعقد العقد صحيحا الزمـا
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 ، ويجـــوز للمتعاقـــدين التقايـــل عـــن العقـــد إال بالتراضـــي أو التقاضـــي أو بمقتضـــي نـــص القـــانون
 .برضاهما معا بعد انعقاده 

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٢٥٤ الطعن رقم ١٠/٥/٢٠٠٩ محكمة تمييز دبي بتاريخ(

 هذا ومن مجلة ما تقدم 
هــو ـفـي ذاـتـه عـقـد يجــب أن يثـبـت تراضــي .. يتضــح أن االتـفـاق عـلـي التقاـيـل مــن عـقـد مــا 

أمـا االدعـاء بـذلك بشـكل مرسـل  .. الطرفين وموافقتهما علي التقايل ويجب أن يثبـت ذلـك بالكتابـة
فيكـون مخـالف للقـانون يجـدر ) حسـبما يفعـل البنـك الطـاعن حاليـا(أو بإرادة منفردة من أحد الطرفين 

 .االلتفات عن ادعائه وزعمه وعدم التعويل عليه 

أما خبصوص االدعاء بأن الوحدات االستثمارية حمل احلوالـة : ثالثا 

 .  غامضة وجمهلة وغري معلومة .....املؤرخة 
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 ن ضده األول حيث أن املطعو
مــن إجمــالي االســتثمارات ـفـي  % ١٠ ـقـد تمـلـك مــا مـقـداره .....بموجــب ـثـالث عـقـود مؤرخــة  

مائه ثمانية وعشرون مليـون ومـائتي وأربعـون ( درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢بإجمالي مبلغ قدره  .. .....
ثمارية  فـي إدارة هـذه الوحـدات االسـت.....وقـد كلـف شـركة ) .. ألـف وخمسـمائة اثنـين وثالثـون درهـم

 .لصالحه 

  .....ويف تاريخ 
الـــذي كـــان مالكـــا لهـــذه (انعقـــد عقـــد التنـــازل وحوالـــة الحـــق فيمـــا بـــين المطعـــون ضـــده األول 

 .....وبـين شـركة " محال لـه " وبين البنك الطاعن بوصفه " محيل " بوصفة ) الوحدات االستثمارية
شــرنا ـفـإن قيمــة هــذه االســتثمارات مبـلـغ وكمــا أ) .. محــال علـيـه(المكلـفـة ـبـإدارة االســتثمارات المــذكورة 

 . درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢طائل قدره 

 وهو ما ال يتصور معه عقال
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 أما وأن يأتي البنك
ويدعي بأن تلك االستثمارات محل عقد الحوالة ) سبع سنوات تقريبا(بعد كل هذه السنوات  

 .غ عقال أو قانونافإنه قول ال يقبل منه وغير مستسا..  غامضة ومجهولة .....المؤرخ 

أـمـا خبـصـوص زـعـم البـنـك الـطـاعن ـبـأن تـلـك الوـحـدات : وأـخـريا  

االستثمارية حمـل احلوالـة أصـبحت جمـرد ضـمانه لـديون 

 . املطعون ضده األول 
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 فإذا كانت غامضة وجمهولة كما يدعي البنك 

حوالة وال بالضمانة وال بأي لم يكن ليقبل التعامل بشأنها ال بال 

 .صورة من صور التعامالت 
 هذا من ناحية 

وعلي الفرض الجدلي المنكـور بصـحة مـا يدعيـه البنـك الطـاعن مـن أن .. ومن ناحية أخري  

د� -مــا هــي إال ضــمانه ـلـديون المطعــون ضــده األول .. هــذه الوحــدات االســتثمارية المحاـلـة ـلـه �#

��H��'فإنه يكون من حقه التصرف فيها حـال − '�#�ض����7ذ�/�����א���מ�א��ط�ون�#�'�ذא� 

وهـو .. ٕثبوت امتناع المطعون ضده األول عن أداء ديونه واال فما الغـرض مـن اعتبارهـا ضـمانة 

وصـف ) المحالـة لـه (ما لم يفعله البنك مما يؤكد أنه بذاته ينكر علي هذه الوحدات االسـتثمارية 

  ..... ملكه بمجرد انعقاد الحواله ومنذ تاريخ –ك  والحال كذل–بل يعتبرها .. الضمانة 
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 وملا كان ذلك
 فيمــا ـهـو الـجـدل الموضــوعييضــحي ظــاهرا أن مبـنـي الطـعـن الماـثـل .. وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم  

السـيما وأن مـا انتهـت إليـه محكمـة لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تقديره دون معقب عليهـا 

ومن ثـم تكـون محاولـة البنـك الطـاعن النيـل مـن .. ن واألوراق الموضوع له سنده في الواقع والقانو
السيما وأن البنك قد تعمد طرح مزاعم موضـوعية متضـاربة .. سلطة محكمة الموضوع غير جـائز 

األمــر اـلـذي يؤكــد أن نعــي البـنـك عـلـي الحكــم .. وـلـم يســبق طــرح أغلبـهـا عـلـي محكـمـة الموضــوع 
 .إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض  ال يجوز هو نعي يخالطه واقعالمطعون فيه 

 قـد .....أن ادعاء البنك الطاعن بأن عقد حوالة احلق والتنازل املـؤرخ : السبب الثالث 

مت إلغائه هو قول فاسد ال سـند لـه وال دليـل عليـه ذلـك أن العقـد ال يلغـي إال 

بالرتاضي أو التقاضي أو بنص القانون ، وهو ما مل يتم ، ومن ثـم يكـون نعـي 

البنك الطاعن علي احلكم املطعون فيه اعتداده بالعقد أنف الذكر والقـول بأنـه 

 هو نعي ظاهر الفساد والبطالن مبا يستوجب طرحه .. أخطأ يف تطبيق القانون 

 فإن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه .. بداية 
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 ) حقوق١٩٩٤ لسنة ٣ و ١٩٩٣ لسنة ٣٤٥ الطعن رقم ١٤/٥/١٩٩٤مييز دبي بتاريخ محكمة ت(

 كما قضي بأن 
وـمـن ـثـم ـفـإن النـعـي وال عـلـي المحكـمـة أن ـهـي ـلـم ـتـرد عـلـي دـفـع أو دـفـاع ـظـاهر الفـسـاد ،  

 .علي الحكم المطعون فيه لهذا السبب يكون علي غير أساس 
 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٩٠  الطعن رقم١٨/٥/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ومما يؤكد أن نعي البنك علي احلكم املطعون فيه 

 الستناده إيل عقد صحيح وقائم ونافذ 

 هو نعي فاسد 

 ما تواترت عليه أحكام التمييز بقوهلا 
مـن قـانون المعـامالت ) ٢٧٣ ، ٢٧٢ ، ٢٦٨ ، ٢٦٧(من المقرر وفقا لما تقضي به المواد 

ـفـال يجــوز  إـنـه إذا كــان العقــد صــحيحا الزمــا –ء هــذه المحكمــة  وعلــي مــا جــري ـبـه قضــا–المدنـيـة 

 ألحد المتعاقدين الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه إال بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضي نص في 
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 .القانون 
 ) تجاري ٢٠١٠ لسنة ١٥٢ والطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ١٣٩ الطعن رقم٨/١١/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٢٥٤ الطعن رقم ١٠/٥/٢٠٠٩ي بتاريخ محكمة تمييز دب(

 ملا كان ذلك 
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 كما مل يثبت متاما 

أن البنك الطاعن قد اتخذ أي إجراء قانوني ضد ذلك العقد  

وهو .. عنه ) المزعوم(للمطالبة بفسخه أو إلغائه أو إثبات التقايل 

األمر الذي يؤكد صحة العقد ونفاذه واستمراره لعدم إلغائه أو 

 .فسخه قضاءا 
 وأخريا 

ـ  ـفإـن ع ـمـن تحرـيـر عـقـد حواـلـة حــق بموافـقـة وتراضــي ه ـلـيس هـنـاك ـنـص ـفـي الـقـانون يمـن

 .وقبول جميع أطرافه وفيما ال يتعارض مع النظام العام 

 األمر الذي يؤكد 
 هــو عـقـد صــحيح وناـفـذ وســاري بـقـوة الـقـانون ومــن ـفـور انعـقـاده .....أن عـقـد الحواـلـة المــؤرخ  

سند لـه وال دليـل عليـه مـن وأن زعم البنك بأنه قد تم إلغائه أو التقايل عنه هو محض قول مرسل ال 
ومن ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه علي هذا العقد الصحيح والنافـذ .. صنع خيال ذلك البنـك 

أـمـا نـعـي الـطـاعن عـلـي ذـلـك فـهـو دـفـاع ـظـاهر .. ـهـو ـعـين مواكـبـة الـقـانون والثاـبـت ـبـاألوراق .. 

 .البطالن ال تثريب علي المحكمة إن هي طرحته 
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ـقـول البـنـك الـطـاعن ـبـأن املطـعـون ـضـده األول مل يـقـم بتنفـيـذ أن : الـسـبب الراـبـع 

هو قول يفتقر للصحة وخيالف القـانون ومـا  .. .....التزاماته بعقد احلوالة املؤرخ 

وما استخلصته حمكمة املوضوع استخالصا سـائغا هو ثابت باألوراق واملستندات 

 .منها 

 ز أن فإن الثابت واملتواتر عليه يف قضاء التميي.. بداية 
من المحيل إلي المحال بمـا لـه مـن انتقال الحق المحال به يترتب علي مجرد انعقاد الحوالة  

 .دون التوقف علي أي شرط أو إجراء أخر توابع وضمانات 

 )٣١/٨/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٨٠٧ و ٧١٠الطعنين رقمي (

 كما قضي بأن 
مـا لـم  توقـف علـي أي شـرط أخـر تثبت بمجرد انعقـاده دونأثار العقد من حقوق والتزامات  

وتـكـون تـلـك اآلـثـار منـجـزة وتـقـع ـفـي الـحـال إذا ـتـم العـقـد ـيـنص الـقـانون أو االتـفـاق عـلـي غـيـر ذـلـك 

 .بصفة مطلقة غير مضاف إلي أجل مستقبل أو معلق علي شرط 
 )١٤/٦/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٣٥الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٨٦الطعن رقم (
 )١٤/٣/٢٠٠٤ جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٣٩٨ الطعن رقم(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة البيان علي زعم البنك الطـاعن بـأن المطعـون ضـده األول لـم  

فإـنــه تجـــدر اإلشـــارة إـلــي أن عقـــد الحوالـــة  .. .....يقـــم بتنفـيــذ التزاماـتــه بشـــأن عقـــد الحواـلــة المـــؤرخ 
فإنـه يحقـق أثـاره فـورا دون توقـف علـي أي إجـراء .. ليـه بمجرد انعقاده صحيحا وتوقيع المحيـل ع

الســيما وأن عـقـد الحواـلـة محــل الـتـداعي قــد خــال تمامــا مــن أـنـه متوقــف .. أخــر ـمـن جاـنـب المحـيـل 
ـذي أضــحي ) المحيــل(علــي شــرط معــين أو علــي إجــراء يجــب إتمامــه مــن المطعــون ضــده األول  اـل

البنـك الطـاعن بمجـرد انعقـاد الحوالـة بتـاريخ أجنبيا عن االستثمارات المحالة والتي أصبحت ملـك 

......  

 )٢٤/٤/٢٠٠١ ق جلسة ٧٠ لسنة ٤٤٩الطعن رقم (
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 ليس هذا فحسب

 بل أن ادعاء البنك الطاعن قد خالف األوراق واملستندات 

 التي زخر بها ملف التداعي وعلي األخص 

 ) احملال عليها (.....كتاب شركة 

 له صراحة  والذي أقرت من خال....املؤرخ 

 ومن خالل هذا املستند الصريح 
قـد أصـبح أجنبيـا  .....يتجلى ظاهرا أن المطعون ضده األول بمجرد إبرام عقـد الحوالـة فـي  

إذ باتـت تحـت تصـرف البنـك .. عن تلك االستثمارات المحالة وال يجوز له إبرام أي تصرف عليها 
حسـبما أقـرت - نهـا قابلـة للتـداول والصـرفرغـم إٔالذي لـم يتصـرف فيهـا برغبتـه وارادتـه .. الطاعن 
 األمــر الــذي يؤكــد أن عــدم التصــرف فــي هــذه االســتثمارات حتــى اآلن يتحمــل البنــك – .....شــركة 

 .الطاعن مسئوليته 

 أما عن زعم البنك الطاعن 
فـإن هـذا قـول .. بأن المطعون ضده األول لـم يسـدد قيمـة الوحـدات االسـتثمارية المحالـة  

 .م عن عدم قراءة ألوراق النزاع مبتور سنده وين
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 أضف إيل ذلك 
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 من املؤكد أن هذا مل حيدث 
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد أن المطعــون ضــده األول قــام بســداد ثمــن هــذه الوحــدات االســتثمارية  

 . إلي البنك الطاعن .....بموجب عقد الحوالة المؤرخ ك تم السماح له بإحالتها لذل.. بال شك 

 فضال عما تقدم مجيعه 
  أن المطعون ضده األول أحال كافة حقوقه الثابتة .....فإن الثابت بعقد الحوالة المؤرخ  



 ٣٠٩

 .دون االلتزامات .. علي الوحدات االستثمارية أنفة الذكر إلي البنك 

 طع وهذا دليل قا
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 ومن ثم 

فيـه غيـر يضحي ظاهرا أن ما ينعى به الطاعن علي الحكم المطعـون .. ومن جملة ما تقدم  
 .قائم علي سند من الواقع أو القانون أو المستندات بما يجدر معه االلتفات عنه وعدم التعويل عليه

أن ـمـا يـسـتند علـيـه البـنـك الـطـاعن ـمـن أوراق ومـسـتندات ـهـي  : امسالسـبب اـخلـ

مجيعها صادرة عن البنك كدليل لنفسه وال حتوز أي حجية قبل املطعـون ضـده 

 املستندات علي هـواه ومـن عندياتـه تفسـريا ال جيـد كما يتعمد تفسري.. األول 

 .صداه يف املستند ذاته 

 تواترت أحكام التمييز علي إرساء مبدأ هام 
 نأن األصـل العـام فـي اإلثبـات أنـه ال يجـوز للخصـم أمن المقرر في قضـاء هـذه المحكمـة 

 .ينشي لنفسه دليال يحتج به علي خصمه 
 )  مدني٢٠٠٨ لسنة ٢٩٠ الطعن رقم ١٧/١/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وكذا نصت بأن 
 .ال يجوز للخصم أن يصطنع دليال لنفسه ويحاج به خصمه من األصول المقررة أنه  

 ) دبي٢٠٠٤ لسنة ٤ الطعن رقم ٢٦/٦/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وأيضا قضت بأن 
ن عمـل نفسـه لنفسـه من المقرر أنه ال يجوز للشخص الطبيعـي أو االعتبـاري أن يتخـذ مـ 

 .دليال يحتج به علي الغير 

 )٢٥/٣/١٩٩٥ حقوق جلسة ١٩٩٤ لسنة ١٤٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جملـة مـا تـقـدم علـي مـدونات طـعـن البنـك علـي الحكـم المطـعـون فيـه يتضـح أن هــذا 

 مر الغير البنك يقوم باتخاذ عمل نفسه وأوراق صادرة عنه دليال ضد المطعون ضده األول وهو األ
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 .جائز قانونا 

 فقد متسك املدافع عن املطعون ضده األول
 ولم يقـم بصـرف درهمـا واحـدا منهـا ...منذ فجر التداعي أنه لم يستعمل التسهيالت المؤرخة  

صــادرة (فـقـد تـقـدم بكشــوف حســاب .. وكمحاوـلـة مــن البـنـك الطــاعن ـفـي النـيـل مــن هــذه الحقيـقـة .. 

 : بالتواريخ اآلتية...يداع مبالغ التسهيالت المؤرخة وزعم بأن البنك قد قام بإ) عنه

o  مبلغ قدره خمسة وثالثون مليون درهم )قبل تاريخ التسهيالت بعام كامل( ....بتاريخ . 
o  ـل التســهيالت أيضــا بعــام كامــل( ....بتــاريخ ســبعة ( درهــم ٥٧ر٩٠١ر٠٠٠ مبلــغ قــدره )قـب

 ) .وخمسون مليون وتسعمائة وواحد ألف درهم

o  مبلغ واحد وعشرون مليون درهم ....بتاريخ . 

 وزعم البنك أن املبالغ أنفة الذكر 

 قد وضعت يف حساب املطعون ضده األول 

 ..... لعقد التسهيالت املؤرخ نفاذا

 كيف يتم إيداع مبالغ التسهيالت .. يثور تساؤال هاما .. وهنا  

 !!.في حساب العميل قبل عام كامل من توقيع عقد التسهيالت ؟؟
 خبالف هذا 

ال يعد دليال علي المطعـون ضـده األول أن كشف الحساب الصادر عن البنك الطاعن ذاته 

وـكـان يـجـب عـلـي البـنـك أن يعضــد ـهـذا الكـشـف بثـمـة أواـمـر صــرف أو تحوـيـل أو إـيـداع تـكـون .. 

صـادرة ـعـن المطعـون ضــده األول وممهـورة بتوقيـعـه ليثبـت اـسـتعمال المطعـون ضــده األول لتـلـك 

 .عومة التسهيالت المز

 وهو ما مل يفعله البنك 
معوال علي كشوف الحسـاب المعـدة لديـه ويحـاول االحتجـاج بهـا كـدليل علـي المطعـون ضـده 

 .وهو أمر غير جائز .. األول 

 ليس هذا فحسب 
 تـعــد دـلــيال ضـــد – رغـــم االعـتــراض عليـهــا –ـبــل أن كشـــوف الحســـاب أنـفــة اـلــذكر ـفــي ذاتهـــا 

 كشـف الحسـاب المشـار إليـه فـي طعـن البنـك يثبـت صـحة ذلـك أن.. البنك الطاعن ولـيس لصـالحه 
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 ولـم يصـرف منهـا ٥/٥/٢٠٠٩دفاع الطـاعن مـن أنـه لـم يسـتعمل التسـهيالت المتعاقـد عليهـا بتـاريخ 
ثمــة مـبـالغ ـبـدليل أن كشــف الحســاب يؤكــد أن مــا ـتـم إيداعــه فــي حســاب الطــاعن ســابق عـلـي ـتـاريخ 

 . بنحو عام كامل .....

 ومن ثم 
م يضــحي ظــاهرا أن مــا يعــول عليــه البنــك فــي مزاعمــه مــا هــي إال أوراق ومــن جملــة مــا تقــد

األمـر .. صادرة عن البنك ذاته ال تحمل ثمة توقيعات أو موافقات من جانب المطعون ضـده األول 
وال غضاضـة علـي الحكـم المطعـون فيـه إن هـو فطـن الذي يجعلهـا غيـر حـائزه لثمـه حجيـة تجاهـه 

م يكــون النعــي علـيـه لهــذا الســبب غـيـر ـقـائم عـلـي ســند أو أســاس ومــن ـثـ .. إـلـي ذـلـك والتفـتـت عنـهـا
 .جديرا باإلطراح 

تقرير اخلربة النهائي الذي متلك حمكمة املوضوع كامل السـلطة يف  : سادسالسبب ال

أكد علي عدم صـحة مـا ذهـب .. من عدمه ) إذ أطمأنت إليه(تقديره واألخذ به 

 حوالـة احلـق أو أن الوحـدات إليه البنك الطاعن من الـزعم بالتقايـل مـن عقـد

األمـر .. االستثمارية احملالة جمهولة أو أن املطعون ضده األول مل يسـدد مثنهـا 

الذي يضحي معه ظاهرا وبالدليل الفني انهيار سند البنـك الطـاعن يف طعنـه 

 .هذا 

 فاملقرر يف قضاء حمكمة التمييز أن 
ر الخـبــرة ـهــو ـمــن ـســلطة محكـمــة وتـقــدير أدلتـهــا بـمــا فيـهــا تقرـيــفـهــم الواـقــع ـفــي اـلــدعوى  

 متـي أقامـت قضـاءها علـي أسـباب سـائغة ممـا لـه الموضوع دون معقب عليها من محكمـة التمييـز
ومتي رأت محكمة الموضوع األخذ بتقريـر الخبـرة القتناعهـا بصـحة أسـبابه أصل ثابت بـاألوراق ، 

هـا ال تكـون ملزمـة مـن  فإنوسالمة مأخذه القـانوني ورأت أنـه بحـث كافـة نقـاط النـزاع فـي الـدعوى
 .بعد بأن ترد بأسباب خاصة علي ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات علي تقرير الخبير 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٧١ الطعن رقم ١٨/١٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 محكمة الموضوع تستقل بسلطة تقدير عمل الخبيـر باعتبـاره مـن أدلـة الـدعوى ومتـي رأت 

في حدود سلطتها الموضوعية األخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى القتناعها بصحة أسـبابه 

 ، فإنها ال تكون ملزمه بالرد استقالال عن الطعون الموجهة إلي هذا التقرير ، ألن في أخذها به 
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 .محموال علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٢٤ الطعن رقم ٢٥/١٢/٢٠١١ تمييز دبي محكمة(

 ملا كان ذلك 
التأكيــد علــي عــدم أحقيــة البنــك الطــاعن فــي وكــان تقريــر الخبــرة التكميلــي قــد انتهــي إلــي  

إذ باشــر الســيد الخبـيـر القضــية مــن الناحـيـة الفنـيـة  .. مزاعـمـه وـمـا يحــاول تحريـفـه ـفـي المســتندات
 إلـي مـا يزعمـه البنـك مـن لم يشر من خاللـه مـن قريـب أو بعيـد تقريره والمحاسبية والمصرفية وأعد

أن عقـد الحوالـة تـم التقايـل عنـه أو أن تـلـك الوحـدات االسـتثمارية المحالـة مـن المطعـون ضــده األول 
 .إلي البنك مجهولة وغامضة أو شيء من هذا القبيل 

 بل أكد بعبارات ال ليس فيها وال غموض 

 قـــد تنـــازل عـــن االســـتثمارات للبنـــك أن المطعـــون ضـــده األول 

 وأنهــا اســتثمارات .....الطــاعن بموجــب عقــد حوالــة الحــق المــؤرخ 

 حتـى .....قابلة للتداول والصرف وأنها محفوظـة فـي عهـده شـركة 

 .تاريخه لصالح البنك الطاعن 
 ليس هذا فحسب

 ١٤بل أقر صراحة السيد اخلبري يف الصفحة رقم 
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 ملا كان ذلك 
  قد استعملت سلطتها التقديرية التي ال معقب عليها في تقدير وحيث أن محكمة الموضوع 

أعمـال السـيد الخبيـر المنتـدب فـي الـدعوى ورأت سـالمة أبحاثـه وكفايتهـا وأن مـا انتهـي إليـه ـلـه 

ويجعلـهـا محــض جــدل .. األـمـر اـلـذي ـيـدحض كاـفـة ـمـزاعم البـنـك الطــاعن .. صــداه ـفـي األوراق 

 . عدالة محكمة التمييز موضوعي يخالف واقع ال يجوز طرحه أمام
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ومما يقطع بانعدام سـند مـزاعم البنـك الطـاعن املسـطرة بصـحيفة : السبب السابع 

انه أرفق بها عدة مستندات وعمل علي حتريف مؤداهـا إيل غـري .. طعنه املاثل 

وذلك علي الرغم من أن مجلة هذه املسـتندات طرحـت أمـام .. ما ترمي إليه 

 .ها ومع ذلك انتهت إيل حكمها املطعون فيه حمكمة املوضوع وسبق هلا حبث

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أن 
لقاضــــي الموضــــوع الســــلطة التامــــة فــــي تحصــــيل وفهــــم الواقــــع فــــي الــــدعوى وبحــــث األدلــــة  

 ، وتـرجيح مـا يطمـئن نفسـه إلـي ترجيحـه والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بـالبعض األخـر
 علـي أسـباب سـائغة تكفـي لحملـه دون أن يكـون ملزمـا بتتبـع حجـج الخصـوم وحسبه أن يقـيم قضـاءه

مــادام أن فــي قيــام الحقيقــة التــي اقتنــع بهــا وأورد دليلهــا اـلــرد وأقــوالهم أو الــرد عليهــا اســتقالال 

 .الضمني المسقط لتلك األقوال والحجج 

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ١٤٤ الطعن رقم ٢٦/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ا كان ذلك مل
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 سنوضح الرد علي تلك املستندات .. ومع ذلك 

 مع بيان ما عمد إليه البنك الطاعن من حتريف مدلوهلا 

 والبعد كل البعد عن صحيح مرماها 

 املستند األول 

 التي امتلك .....وهو عبارة عن صور اتفاقيات االستثمار الثالثة املؤرخة  

الوحدات االستثمارية البالغة قيمتها مبوجبها املطعون ضده األول 

  درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢

 والثابت من هذا املستند 
 موجودة بالفعل .. أن الوحدات االستثمارية المحالة من المطعون ضده األول إلي الطاعن  -١



 ٣١٤

 .وليست وهمية أو مجهولة كما يدعي البنك الطاعن 

السـتثمارية مـن المطعـون ضـده  علي حوالة الحق عن هذه الوحـدات ا.....أن موافقة شركة  -٢
ـأن هــذه األول إلــي البنــك الطــاعن وتوقيعهــا علــي عقــد الحوالــة  ـك ـب ـيـدحض مــا يزعمــه البـن

 .االتفاقيات ال تسري إال بعد سداد كامل الثمن 

البنــد الــوارد بعقــد الحوالــة والخــاص بــأن المطعــون ضــده األول يحيــل للبنــك الطــاعن حقوقــه  -٣
 .يدحض مزاعم البنك الطاعن  .. دون االلتزامات ..علي هذه الوحدات االستثمارية 

ـــة  عـلـــي أن هــــذه الوحــــدات االســــتثمارية .... فــــي خطابهــــا المــــؤرخ .....أـقـــرت شــــركة  -٤ قابـل

 .وهو ما يدحض مزاعم البنك الطاعن  .. للصرف والتداول دون قيد أو شرط

 ومما تقدم مجيعه 
 ويأتي بتأويل .. ير مرماها يضحي ظاهرا أن البنك يحاول تحريف مؤدي المستندات إلي غ 

وهـو مـا .. لها من عندياته ثم يدعي مخالفة الحكم لهذه المزاعم التي ال صدي لها بتلـك المسـتندات 
 .يجعل طعنه الماثل قائم علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون 

 املستند الثاني  

ستثمارية التي تدير الوحدات اال (.....وهو عبارة عن كتاب صادر من شركة  

إيل البنك الطاعن تشري من خالله أن تلك االستثمارات حمفوظة لدي ) احملالة

 .الشركة لصاحل البنك 

 ورغم ذلك 
 .....يزعم البنك أن في هذا الكتاب دليل علي االتفاق علي التقايل عن عقد الحوالة المـؤرخ  

 !!.؟؟

  اوهذا أمر غري صحيح متام
لــه إلــي أخــره ال يجــد بــه لفظــا واحــدا يــؤدي إلــي مــا زعمــه حيــث أن المطــالع للخطــاب مــن أو 

 .البنك الطاعن 

 بل علي العكس 

 الـتـــي ـتـــدير الوحــــدات االســــتثمارية المحاـلـــة .....ـفـــإن شــــركة  

وأن .. أكــــدت للبنــــك أن تلــــك الوحــــدات محفوظــــة لــــديها لصــــالحه 



 ٣١٥

اإلفراج عنها يرتبط بإصدار تعليمات خطيـة مـن المفـوض بـالتوقيع 

 .لدي البنك 
 وهو األمر الذي يقطع بتعمد البنك 

 بتحريف معني ومرمي املستندات القيام 
 أنه ال مانع لديها من اإلفراج عـن تلـك الوحـدات االسـتثمارية بشـرط .....فقد أقرت شركة  

وهـو مـا يؤكـد أن عـدم نقـل .. إصدار تعليمات مكتوبة من المفوض بالتوقيع لـدي البنـك الطـاعن 

 .حساب البنك يرجع لتقاعسه هو وعدم قيام القائمين عليه بواجباتهم ملكية هذه الوحدات إلي 

 املستند الثالث 

 ستمنح من البنك الطاعن إيل .... عن اتفاقية تسهيالت مؤرخة عبارةي وه 

 .املطعون ضده األول 

 زعم البنك باملخالفة للحقيقة 
 .....قـد الحوالـة المـؤرخ أن هذه االتفاقية قد تضمنت أن تكون الوحدات االسـتثمارية محـل ع 

 .ضامنة لمبالغ هذه التسهيالت 
�������O��7���1و(ذא������
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 بعكـس صـحيح مـؤداهتجدر اإلشارة إلي أن الحكم المطعون فيه اسـتخلص مـن هـذا المسـتند  
ه وال يسـتقي تمامـا مـن  يخـالف مـؤدافسر المسـتند تفسـير مـن عندياتـهما فعله البنك الطاعن الـذي 

 .عباراته 

 فالثابت أوال
 .. ..... بـين إبـرام المطعـون ضـده األول مـع البنـك الطـاعن مـع شـركة أنه ال تعارض تماما 

 واســتحقاق المطعــون ضــده لقيمــة الوحــدات االســتثمارية المحاـلـة مـنـه إلــي .....عقــد الحواـلـة المــؤرخ 
ده لتسـهيالت بنكيـة إلتمـام مشـروعات أخـري وبين حصـول المطعـون ضـ.. البنك في ذمة األخير 

األمر الذي يؤكد فساد الطاعن في استدالله بهذا المستند بالقول بأن عقد الحوالة إذا تـم تنفيـذ مـا .. 
ذـلـك أن هــذا االســتدالل ظــاهر .. كــان المطعــون ضــده األول بحاجــة إـلـي الحصــول عـلـي تســهيالت 

 . عن األخرى ا كل عملية مستقلة تمامالسيما وأن.. الفساد فال تعارض بين هذا وذاك 



 ٣١٦

 كما أن الثابت ثانيا 
ال تــدخل تمامــا ولــم يــرد ذكرهــا فــي  .....أن الوحــدات االســتثمارية محــل الحوالــة المؤرخــة  

ذلـك أنـه باسـتقراء البنـد  .. الضمانات المقدمـة مـن المطعـون ضـده األول ضـمانا لهـذه التسـهيالت
 :يتضح أن الضمانات كالتالي فاقية التسهيالت الملحق بات) أ ( السادس من الجدول 
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 تلك هي الضمانات الواردة بصلب االتفاقية 

 املقدمة من البنك الطاعن ذاته 
 للوحــدات االســتثمارية المحالــة بالعقــد والـتـي يتضــح مــن خاللهــا عــدم شــمولها عـلـي ثمــة ذكــر 
األـمــر اـلــذي يؤـكــد أن ـمــزاعم البـنــك الطـــاعن تخـــالف الحقيـقــة والواـقــع واســـتدالله  .....المـــؤرخ 

بالمستندات علي خالف ما تضـمنته محـاوال النيـل مـن اسـتدالل الحكـم المطعـون فيـه الـذي واكـب 

 .صحيح الواقع والمستندات ولم تخرج عن مؤداها الصحيح 

 

 

 



 ٣١٧

 ملستند الرابع ا

 التي تتويل .....عن خطاب مرسل من البنك الطاعن إيل شركة عبارة ي وه 

  ......إدارة الوحدات االستثمارية حمل عقد احلوالة املؤرخ 

 وهو خطاب ال حيمل توقيع املطعون ضده األول 
خص وهـو يعتبـر مـن قبيـل الـدليل الـذي يصـطنعه الشـ.. وال رضاء بمـا ورد فيـه مـن عبـارات  

 .لنفسه ثم يحاول االحتجاج به علي اآلخرين بالمخالفة للقانون 

 املستند اخلامس

التي تدير الوحدات االستثمارية  (.....عن إفادة صادرة عن شركة عبارة ي وه 

تفيد من خالهلا بأن املطعون ضده األول قام ) .....حمل عقد احلوالة املؤرخ 

 درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢البالغة قيمتها بسداد كامل قيمة الوحدات االستثمارية 

مائه مثانية وعشرون مليون ومائتي وأربعون ألف ومخسمائة اثنني وثالثون (

 :وذلك علي النحو التايل ) درهم
 . مليون درهم ٨ سدد .... بتاريخ -
 . درهم ١٩ر٠٦٦ر٠٠٠٠ سدد ..... بتاريخ -
 . مليون درهم ٨ سدد .... بتاريخ -
 . درهم ١٩ر٠٦٦ر٠٠٠٠ سدد ..... بتاريخ -
 . درهم ١٢ر٢٤٣ر٠٠٠ سدد ..... بتاريخ -
 . درهم ٢٤ر٤٨٥ر٢٢٢ سدد ..... بتاريخ -

 وهو األمر الذي يدحض 
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 دور هذا الكتاب وسبب ص.. هذا 

 باسم املطعون ضده األول 
 قد أحـال إلـي البنـك الطـاعن كامـل حقوقـه الثابتـة علـي .....أنه بموجب عقد الحوالة المؤرخ  

ـلــذلك صـــدر الكـتــاب بشـــأن  .. دون االلتزاـمــات الـتــي ـظــل ـمــتحمال إياـهــا.. الوحـــدات االســـتثمارية 
 .ة فور انعقادها بكافة بنودها وهذا دليل قاطع علي نفاذ الحوال.. االلتزامات اسمه 



 ٣١٨

 ملا كان ذلك 
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 ثم ومن 
يتجلى ظاهرا أن مزاعم الطاعن ال تنـال مـن صـحة الحكـم المطعـون فيـه واسـتدالله الصـحيح  

 .بما قدم إليه من مستندات وانتهائه إلي نتيجة لها أصل ثابت باألوراق 

 هذا

 وحيث أن الشق العاجل 

 بطلب وقف التنفيذ املبدي من الطاعن 
 من أسباب وما تضمنته هذه المذكرة مـن فالثابت من خالل صحيفة الطعن الماثل وما حوته 

 .يتضح عدم قيام هذا الطعن علي ثمة أسباب جدية .. الرد علي تلك األسباب الواهية 

 هذا فضال 
بـل علـي ..  لـدي البنـك الطـاعن يبـرر إيقـاف التنفيـذ عن عدم توافر ثمة خطـر أو اسـتعجال 

ول الدائن للبنك الطاعن منـذ عـام العكس فالخطر واالستعجال يتوافران في حق المطعون ضده األ

 .وحتى اآلن لم يتحصل علي حقوقه من هذا البنك ) تاريخ المطالبة القضائية (...

 وبانتفاء ركني اجلدية واالستعجال 
يضــحي طـلـب وـقـف التنفـيـذ المـبـدي مــن البـنـك الطــاعن معــدوم الســند واـلـدليل بمــا يتعــين معــه  
 .رفضه 

 بناء عليه 

 :ول من عدالة اهليئة املوقرة احلكم يلتمس املطعون ضده األ
 ..... .بقبول المذكرة الماثلة ردا علي أسباب الطعن المقام من : أوال 
 .برفض طلب وقف التنفيذ : ثانيا 
ٕوفي الموضوع برفض الطعن والزام البنك الطاعن بالمصروفات ومقابـل أتعـاب المحامـاة عـن : ثالثا 

 وكيل المطعون ضده األول                              .جميع درجات التداعي 
      المحامي بالنقض



 ٣١٩

 ة ــدي خليفــمح

 احملامي بالنقض

 

 

 جمموعة السهالوي 

  واالستشارات القانونية للمحاماة

 

 

 

 املوقرة ........... االحتادية العليا كمة مقام احمللدى 

 مذكرة بالرد 

 جتاري ....   لسنة ...... علي أسباب الطعن رقم 

 ......املعلنة للمطعون ضدهم أوال بتاريخ 

 

 

���د����ن�

 / ...............السادة ورثة املرحوم : أوال 

مطعون ضدهم أوال   (       ..........: ثانيا 

 )وسادسا

�

  �����������د

 

 )طاعن(                                                           / ......................السيد 

�
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 ٣٢٠

 أقام الطاعن هذا الطعن بالتمييز 

 طعنا علي احلكم الصادر من 
 ....مـدني الصـادر بجلسـة .....حكمة الشارقة االستئنافية االتحادية في االسـتئنافين رقمـي م 

 :والقاضي منطوقه 

 :حكمت احملكمة 
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 وقد كان هذين االستئنافني أقيما 

 طعنا علي احلكم الصادر من 
الصـادر ..  مـدني كلـي ....سـنة ل.... بتدائيـة فـي الـدعوى رقـم محكمة الشـارقة االتحاديـة اال 
 : والقاضي منطوقه ....بجلسة 

 حكمت احملكمة حضوريا 
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 وكانت واقعات التداعي قد أحاط بها احلكم املطعون فيه 

 وحصلها حتصيال صحيحا يتسق مع األوراق 

  وهي إجيازا كالتايل
قـد اشـتري مـن  .....بتـاريخ بـزعم أنـه  ....بتـاريخ فقد كان الطاعن قد أقام الدعوى المبتدأة  

األعيـــان محــــل التـــداعي لـقـــاء ثمـــن إجـمـــالي ـقـــدره ) ...../ المرحــــوم (مـــورث المطـعـــون ضـــدهم أوال 
وزعــم أـنـه ســدد بمجـلـس العـقـد ) اثـنـين وتســعون ملـيـون وخمســمائة أـلـف درهــم( درهــم ٩٢ر٥٠٠ر٠٠٠

عـلـي أن يســتحق الـبـاقي عـنـد التســجيل النهــائي وبعــد .. مــن هــذا اـلـثمن المزعــوم % ١٠ ـقـدره عرـبـون
 .انتهاء الرهن المحمل علي تلك األعيان 

 " صورة ضوئية " وقد تساند الطاعن يف مزاعمه املذكورة إيل 

 .... عقد بيع ابتدائي مؤرخ  من–جمحوده  -

 زعم حتريره من مورث املطعون ضدهم أوال لصاحله
     أقــام الطــاعن دعــواه المبتــدأة بغيــة الحكــم لــه  وبعــد قرابــة الخمســة وعشــرون عامــا.. هــذا  

؟ وغيـر ذلـك ـمـن  !!!!الـذي ـلـم يقـدم أصـله ـبـاألوراق ولـم يثبـت وـجـوده ذـلـك العقـد "بصـحة ونفـاذ "
 .الطلبات معدومة السند أو الدليل 

 ة وإبان تداول الدعوى املبتدأة باجللسات أصدرت حمكمة أول درج

 حكما متهيديا بإحالتها إيل خبري هندسي 

 ألداء املأمورية الواردة بذلك القضاء التمهيدي 
وبالفـعـل باشــر الســيد الخبـيـر مهمـتـه منتهـيـا إـلـي نتيجــة مؤداهــا أن جمـيـع األعـيـان محــل 

بموجــب .. الـتـداعي مســجلة ـلـدي داـئـرة التســجيل العـقـاري بالشــارقة باســم المطـعـون ضــدهم أوال 

  ....بتاريخ ) ...../ المرحوم (در لهم من مورثهم التنازل الصا

 كما أفاد اخلبري وبوضوح تام 
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 وعقب ورود تقرير السيد اخلبري إيل حمكمة أول درجة .. هذا 

  باملخالفة للقانون –قام الطاعن بتعديل طلباته 

 الختالف بعض الطلبات املعدلة موضوعا وسببا 

  –مع الطلبات األصلية 

 لتصبح طلباته بعد التعديل كالتايل 

ــدفع بصـــورية  -١  المحـــرره لصـــالح المطعـــون ضـــدهم أوال مـــن .....تـنــازل المؤرخـــة عقـــود ال اـل
 . صورية مطلقة  .. ...../ مورثهم المرحوم 

 .....  "الغير موجود باألوراق "  .....العقد االبتدائي المؤرخ  الحكم بصحة ونفاذ  -٢
 ................لزام التسجيل العقاري  إ -٣

 .المبيع  وعلي سبيل التناوب التصريح للطاعن بتسجيل  -٤

 . صدور الحكم في مواجهة البنوك المختصمة  -٥

 :واحتياطيا 
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  بالذكر واجلدير.. هذا 

 أن املطعون ضدهم أوال منذ فجر التداعي وهم مستمسكون 

 بدفاع جوهري وجازم ينال من الدعوى املبتدأة برمتها 

 وملخصه كالتايل 
ٕوالــزام  ..... مــن العقــد االبتــدائي المزعــوم وجــوده والمــؤرخ بجحــد الصــورة الضــوئية التمســك :أوال 

 .الطاعن بتقديم أصله للطعن عليه 
لعــدم صــحة جمــاع مــا  تمســك ـبـرفض اـلـدعوى بحالتـهـا لعـجـز الـطـاعن ـعـن إثـبـات دـعـواهال: ثانـيـا 

 .يزعمه ويدعيه 
 .بعدم سماع الدعوى وسقوط الحق فيها بالتقادم التمسك : ثالثا 

ــتهم : رابعـــا  ــوت ملكـي تحـــوز  وذلـــك بموجـــب ســـندات ملكيـــة مســـجلة .....ألعيـــان التـــداعي منـــذ ثـب

 .حجيتها علي الكافة 
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حيث لـم .. النعدام مصلحته قبول الدفع المبدي من الطاعن بصورية سندات ملكهـم بعدم  : خامسا

 . أي ملكية أو حق للطاعن – بفرض وجودها –يترتب علي الصورية 

 المـبـدي مــن الطــاعن بتثبـيـت ملكيـتـه عـلـي أعـيـان الـتـداعي بـعـدم قـبـول الطـلـب االحتـيـاطي: سادســا 
الطـلــب ـســببا وموضـــوعا ـعــن الطلـبــات وذـلــك الـخــتالف ـهــذا .. بالتـقــادم المكســـب الطوـيــل 

 .ولعدم ثبوت أي حيازة للمذكور علي أعيان التداعي .. األصلية 

 ملا كان ذلك 
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 ة للتحقيق ددويف اجللسة احمل
وأفـاد بأنـه لـيس لديـه .. ة أمام عدالـة محكمـة أول درجـ) الطاعن حاليا(حضر وكيل المدعي  

 . مفقود.....شهود وطلب إنهاء حكم التحقيق ، كما صرح زاعما بأن أصل العقد المؤرخ 

 ومن ثم فقد قام الدليل القاطع علي انعدام سند الطاعن يف دعواه املبتدأة 

 وأنه عجز عن إثبات أي من عناصرها التي يزعمها 
 .....يه سلفا بجلسة لمشار إلوحيث صدر حكم محكمة أول درجة ا 

 وحيث مل يرتض الطاعن 
 .....فقــد طـعــن عليــه بطرـيــق االســتئناف رـقــم .. " الـثــاني والثاـلــث " بــذلك الحكــم ـفــي شــقة  
 بموجــب االســتئناف رقــم األول كمــا طعــن المطعــون ضــدهم أوال فــي ذات الحكــم فــي شــقه .. مــدني 

 . مدني ....
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 وبعد ضم هذين االستئنافني 

 جللسات ومل يأت الطاعن بثمة جديد فقد تداوال با

 سواء واقعيا أو مستنديا أو قانونيا 
لســـالف ا.... األمـــر الـــذي ترتـــب عليـــه إصـــدار عدالـــة المحكمـــة االســـتئنافية حكمهـــا بجلســـة 

 .اإلشارة إلي منطوقة بمستهل هذه المذكرة 

 هذا ورغم وجاهة هذا القضاء واتفاقه مع صحيح القانون 

 إال أن الطاعن مل يرتض به .. ألوراق واتساقه مع الثابت با

 وقرر أنه يطعن عليه أمام عدالة حمكمة التمييز 

 بالطعن الراهن 
يتضح أنه اتخذ وحيث تجدر اإلشارة إلي أن المطالع لصحيفة الطعن المقدمة من الطاعن  

كتف ولم يٕمن الجدل الموضوعي وابداء الدفاع الذي يخالف الواقع سند وركيزة لطعنه الماثل ، 
بذلك بل اتخذ من قلب الحقائق واختالق المزاعم واالفتراضات البعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع 

وهو أمر في جملته غير جائز الطرح أمام .. وسيلة لمحاولة النيل من الحكم المطعون فيه 

 .محكمتكم الموقرة 
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 وقد انتهج الطاعن ذلك املنهج 
ثــم مارســه أيضــا أمــام محكمــة ثــان درجــة .. ولــم يحقــق مأربــه .. أمــام محكمــة أول درجــة  

وتصدت له بـرد سـائغ يـنم عـن قـراءه وبصـيرة نافـذة ودراسـة ) مصدرة الحكم المطعون فيه حاليـا (

ـثـم وأوضــحت انـعـدام ســندها ـمـن الواـقـع والـقـانون ، لكاـفـة عناصــر الـتـداعي وأـسـقطت كاـفـة مزاعـمـه 
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طراح ما تبين لها أنه دفاع ظاهر الـبطالن ومعـدوم السـند في إاستعملت سلطتها التقديرية المطلقة 
  – استخالصــا صــحيحا –واستخلصــت مــن أوراق اـلـدعوى وعناصــرها .. واـلـدليل ويخــالف القــانون 

 .يؤكد وبجالء تام انعدام أحقية الطاعن فيما يربوا إليه ويدعيه 

 وحنن إذ نشرف باملثول

 أمام قضاء حمكمة التمييز املوقرة 
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 احلقيقة األويل 
لـم  .....مـؤرخ ابتـدائي عقـد بيـع بصـحة ونفـاذ مبتدأة بطلب الحكـم أن الطاعن أقام دعواه ال 

في أي مرحلة من مراحل التداعي وعجز عن إثبات وجوده أو توافر أي ركن من أركـان يقدم أصله 
صراحة من قبل محكمـة أول درجـة بتقـديم أصـل ذلـك العقـد إال أنـه .. ورغم إلزامه .. البيع المزعوم 

وهو األمر الـذي يقطـع بـال شـك .. لسان وكيله بأن ذلك العقد مفقود مدعيا علي عجز عن تقديمه 

 .بعجز الطاعن عن إثبات دعواه 

 احلقيقة الثانية 
عقـد بصـحة ونفـاذ  تمامـا أن أصـل منازعتـه تهـدف إلـي الحصـول علـي حكـم تناسي الطاعن 

ي إثبـات وبدال من العمل علـ.. بيع زعم أنه محرر لصالحه من جانب مورث المطعون ضـدهم أوال 
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 .....هــرول وراء الــدفع بصــورية ســند ملكيــة المطعــون ضــدهم أوال المســجل منــذ تــاريخ .. ادعائــه 
فإن ذلـك لـن .. أنه حتى مع الفرض الجدلي بصورية سند ملكية المطعون ضدهم أوال وأغفل تماما 

 .يثبت له ثمة حقوق علي أعيان التداعي 

 احلقيقة الثالثة 
 الـتـــي ســـاقها أـمـــام محكمـتـــي – و هـكـــذا يـســـميها الـطـــاعنأ –أن جمـــاع مظــــاهر الصــــورية 
..  أمـام محكمـتكم المـوقرة – فـي جـدل موضـوعي غيـر جـائز –الموضـوع والتـي ال يـزال يتشـدق بهـا 

واخـتالق وتحريـف معناهـا من خالل استقطاع عبارات دفاع المطعون ضـدهم أوال يستقيها الطاعن 
ألوراق أو الـدفاع الـذي تناولتـه مـذكرات المطعـون معـاني لهـا مـن عندياتـه ال أصـل لهـا وال سـند فـي ا

ــيهم .. ضـــدهم  ـثــم ـيــزعم بأنـهــا إـقــرارات صـــادرة عـــن المطـعــون ضـــدهم أوال ودالـئــل مزعوـمــة عـل

 .؟!!!!!!!!!

 احلقيقة الرابعة 
وتقرـيــر الخـبــرة ـمــا أســـفرت عـنــه األوراق  يـحــاول إخـفــاءوبـهــذا اـلــنهج اـلــذي يســـلكه الطـــاعن  

علـي عـدم وجـود واقعـة البيـع التـي  والتي جاءت مؤكـده فـي جملتهـا ..المودع ملف الدرجة األولي 

ـة ) وهــو أمــر ننـكـره تمامــا(وأنهــا إذا وجــدت .. يزعمهــا الطــاعن ابـتـداءا  فإنهــا تـكـون غـيـر مكتمـل

الـذي أكـد السـيد الخبيـر علـي عجـز .. األركان وتفتقـر ألهـم أركانهـا ومقوماتهـا وهـو ركـن الـثمن 

ت أـنـه ـسـدد العربـون المطـلـوب سـداده ، كـمـا عجـز ـعـن إثـبـات ـعـن إثبـا) الـطـاعن حاليـا(المـدعي 

 .سداده لباقي الثمن 

 فإذا كان احلال كذلك 
لـذلك فإنـه يتعمـد تـرك األصــل .. فقـد كـان النتـاج بالضـرورة رفـض الـدعوى المبتـدأة للطـاعن  

 ) .علي سندات ملكية المطعون ضدهم(وهو االدعاء بالصورية والتشبث بالفرع 

 :ة احلقيقة اخلامس
إال  –بشـهادة الشـهود للطـاعن إلثبـات مزاعمـه  أنه رغم إفساح محكمـة أول درجـة المجـال

عـن تقـديم شـاهد واحـد علـي صـحة دفعـه المبتـور سـنده بصـورية سـندات الملكيـة أنه قد عجـز أيضـا 
 .الخاصة بالمطعون ضدهم أوال 

 :احلقيقة السادسة 
د أـكــدت بحـــق ويـقــين ـمــن افتـقــار دعـــوى أن أوراق اـلــدعوى ومســـتنداتها وتقرـيــر أهـــل الخـبــرة ـقــ 

وهو األمـر الـذي أوضـحه المطعـون ضـدهم فيمـا ارتكنـوا .. الطاعن المبتدأة للسند القانوني والواقعي 
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وجحــــد الصــــورة .. ومخالفتهــــا للواـقـــع .. إلـيـــه مــــن دـفـــاع أكــــدوا فـيـــه فـقـــدان اـلـــدعوى للســــند الـقـــانوني 
وهو الدفاع الذي لـم .. جزه عن تقديم األصل وع.. الضوئية للعقد الذي يعتصم فيه الطاعن بدعواه 

ومـازالوا متمسـكون بـه لجوهريتـه ومصـادفته .. ينفك عنـه المطعـون ضـدهم فـي كافـة مراحـل الـدعوى 
وال يقدح في ذلك مـا ركـن إليـه الحكـم مـن قواعـد عامـة ال تنـال مـن دفـاع .. لصحيح الواقع والقانون 

وـمـن ـثـم .. ون وأحـكـام المحــاكم تعضـد هــذا اـلـدفاع أو قواعــد عاـمـة أرسـاها الـقـان.. المطعـون ضــدهم 
ـفــإن المـــذكرة الماثـلــة نقتصـــر فيهـــا عـلــي اـلــرد اـلــذي أـثــاره الطـــاعن مـــن أســـباب جـــاءت مفتـقــرة للســـند 

وال تـنـال مـن الحـكـم المســتأنف فيمـا اعتصــم بـه ـمـن القضــاء فـي رـفـض مـا أـثـاره الطــاعن .. القـانوني 
إثارـتـه مـرة أخــري أـمـام قضـاء التميـيـز الـمـوقر مـن دـفـاع ومـا اعتصــم ـبـه مـن جــدل موضــوعي يحـاول 

علي النحو المخالف لما اسـتقرت عليـه أحكـام التمييـز المـوقرة وذلـك علـي النحـو الـذي نشـرف ببيانـه 
 :فيما يلي 

 ملا كان ذلك 
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 :السند األول 

أن الثابت مبا ال يدع جماال للشك أن حكمي حمكمة املوضوع بدرجتيها قد أقامـا  

مسـتندات  : أوهلمـا.. قضائهما علي دعامتني كال منهما مستقلة عن األخـرى 

الدعوى وأوراقها والتي جاءت مؤكدة علي عدم أحقية الطاعن فيما يربـوا إليـه 

عـن إثبـات ) الطاعن حاليا( تقرير اخلربة الذي أكد علي عجز املدعي :انيهما ، وث

أحقيته يف طلباته ، كما أكد علـي انتقـال ملكيـة أعيـان التـداعي إيل املطعـون 

 مبوجب سندات ملكيـة مسـجلة هلـا حجيتهـا علـي .....ضدهم أوال منذ تاريخ 

 األويل فقـط وكانـت الكافة ، وحيث أن الطاعن أقـام طعنـه ناعيـا علـي الدعامـة

كافيـة حلمـل احلكـم األمـر الـذي جيعـل الطعـن ) تقرير اخلبري(الدعامة الثانية 

 عاجزا عن النيل من احلكم املطعون فيه 

 فقد تواترت أحكام حمكمة التمييز املوقرة علي أن 
ـكـل منهـمـا مـسـتقلة ـعـن المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكـمـة أـنـه إذا بـنـي الحكــم عـلـي دعــامتين  

فـإن النعـي عليـه فـي الدعامـة األخـرى يكـون غيـر ، وكان يصح بناء الحكم علي أحـداهما األخرى 

 .منتج 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٩٨ الطعن رقم ٢١/٩/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٢٤٣ الطعن رقم ١٤/١٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي (
 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٣٥٦ الطعن رقم ٢١/٣/٢٠١٠محكمة تمييز دبي (

 ) مدني٢٠٠٦ لسنة ٥٥ الطعن رقم ٧/٥/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي (

 كما قضي بأن 
وكانـت من المقرر أن الحكم القضائي إذا أقيم علي دعـامتين تسـتقل كـل منهمـا عـن األخـرى 

يكـون غيـر  – وآيـا كـان وجـه الـرأي فيـه – إحداهما كافية لحملـه فـإن تعييبـه فـي الدعامـة األخـرى

 . مقبول منتج ، ومن ثم غير
 ) عمال٢٠٠٧ لسنة ٥٤ الطعن رقم ٢١/٩/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 الدعامة األويل 
والتي أكدت علي عدم أحقية الطاعن فيمـا يربـوا إليـه مـن طلبـات أوراق الدعوى ومستنداتها  

كـمـا ..  والمطلـوب القضــاء بصـحته ونـفـاذه .....أصـل العـقـد المزعـوم تأريخــه فـي حيـث ـلـم يـقـدم .. 

م وجود أي دليل علي انعقاد عقد بيع كامل األركان فيما بين الطاعن ومـورث بعد.. قطعت األوراق 
أيضــا أـنـه بفــرض وجــود عقــد البيــع المزعــوم فهــو باطــل كمــا أثبـتـت األوراق المطعــون ضــدهم أوال ، 

أن الطاعن قـد عجـز تمامـا عـن إثبـات الـدفع بالصـورية فقد أثبتت األوراق .. وأخير لعدم تسجيله ، 
 وأن جمــاع مظــاهر وشــواهد .....لمطعــون ضــدهم عـلـي أعـيـان الـتـداعي والمــؤرخ عـلـي ســند ملكـيـة ا

الصـــورية الـتــي يـــدعيها الطـــاعن ال ســـند لهـــا وال تـــؤدي بطـــرق اللـــزوم العقـلــي إلـــي تحقـيــق الصـــورية 
 .المزعومة 

 أما الدعامة الثانية
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  ...... سند دعواه والمؤرخ لم يقدم أصل عقد البيع أن الطاعن :أوال 

عاقـد إلـي العربـون المطلـوب سـداده عنـد الت%) ١٠(مـا يفيـد سـداده لقيمـة لم يقـدم الطـاعن : ثانيا 
 .أو ما يفيد سداده لباقي المبلغ  .. ...../ المرحوم 

.. ...../ قدم الطاعن صـورة طبـق األصـل مـن وكالـة خاصـة صـادرة للطـاعن مـن المرحـوم : ثالثا 
 ....في ) ...../ المرحوم (دفع المطعون ضدهم أوال بانتهائها بوفاة الموكل 

لـذي كـان محمـل علـي أعيـان التـداعي لصـالح بنـك كمـا أكـد السـيد الخبيـر علـي أن الـرهن ا: رابعـا 
وقد تم إنشـاء رهـن جديـد بمعرفـة المـالك الحـاليين  ....عمان المحدود قد تم شطبه بتاريخ 

 . اآلن حتى..... منذ تاريخ ..... .. لصالح بنك ) المعروض ضدهم أوال(

منـذ شـرائه إياهـا ......./ أكد الخبير أن ملكية أعيان التـداعي كانـت منعقـدة للمرحـوم  : خامسا

  .....حتى تنازله عنها للمطعون ضدهم أوال بتاريخ

مسـجلة للمطعـون ضـدهم أوال منـذ وقطـع السـيد الخبيـر بـأن ملكيـة أعيـان التـداعي حاليـا  : سادسا
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 .وذلك بموجب سندات ملكية ثابتة ومسجلة لدي دائرة التسجيل العقاري بالشارقة  .....

 ملا كان ذلك 
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 هذا 
وحيـث أن الثاـبـت أن كاـفـة منـاعي الـطـاعن المـسـطرة بصــحيفة طعنـه الماـثـل منصــبة عـلـي  

وـلـم يـنـل أو يـشـر ـمـن قرـيـب أو بعـيـد إـلـي .. محاوـلـة النـيـل ـمـن الدعاـمـة األوـلـي أنـفـة اـلـذكر فـقـط 

 .الدعامة الثانية المتمثلة في تقرير الخبرة الذي يكفي بذاته لحمل الحكم المطعون فيه 

 بأنه األمر الذي يقطع 
 بـــأن منـــاعي الطـــاعن قـــد نالـــت مـــن الدعامـــة – المخـــالف للحقيقـــة –علـــي الفـــرض الجـــدلي  

فإنها تكون غير منتجـه وغيـر مقبولـة للنعـي علـي الدعامـة الثانيـة .. األولي للحكم المطعون فيه 

 .التي تكفي بذاتها لحمل الحكم المطعون فيه 
�ذ�/��ن�א�:�����و.

بيــر مــن أن الطــاعن ـلـم يقــدم أصــل عقــد البيــع االبـتـدائي المــؤرخ أن مــا انتهــي إليــه الســيد الخ 
وعــدم تقديمـه مـا يفـيـد سـداده ألي جـزء ـمـن الـثمن سـواء العرـبـون أو بـاقي اـلـثمن ..  سـند دعـواه .....
وهــو أمــر كفـيـل بذاـتـه إـلـي القضــاء ـبـرفض .. إثـبـات دعــواه عــن يؤـكـد وبحــق عجــز الطــاعن .. 

 .الدعوى 

 كمة التمييز بقوهلا وهو عني ما استقرت عليه حم
 .بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه  

 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ٣٢ الطعن رقم ٣/٤/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
ـقـد عجــز عــن إثـبـات ) الطــاعن حالـيـا(وحـيـث أن الثاـبـت مــن خــالل تقرـيـر الخـبـرة أن المــدعي  
الحكم المطعون فيه إذا قام علي دعامة تقرير الخبيـر فقـط وانتهـي األمر الذي يؤكد أن .. دعـواه 

 .فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .. إلي رفض الدعوى المبتدأة 
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أن الســــيد الخبـيـــر أثـبـــت أن الطــــاعن ـقـــد تـقـــدم بصــــورة طـبـــق األصــــل مــــن الوكاـلـــة الخاصــــة  
كمـا أثبـت ـمـا قـرره المطعـون ضــدهم .. الطـاعن الصـادرة مـن مـورث المطعـون ضـدهم أوال لصــالح 

 .أوال طعنا علي هذه الوكالة بأنها قد انتهت بوفاة الموكل 

  من قانون املعامالت املدنية الذي يقرر بأن ٩٥٤وهو ما يتوافق مع نص املادة 
 :تنتهي الوكالة 

 .بإتمام العمل الموكل به  - أ
 . بانتهاء األجل المحدد لها –ب 
 .ٕوان تعلق بالوكالة حق الغير ........... ل أو بوفاة الموك –ج 
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إـلـي .. ذاـتـه  .. ...../ فـقـد أـكـد الســيد الخبـيـر أن أعـيـان الـتـداعي تـنـازل عنـهـا المرحــوم  

 . أي منذ أكثر من عشرين عام .....ورثته منذ تاريخ 

 ايف وهذا يف ذاته دليل ك
حـيـث ســبق وأشــرنا أن .. عـلـي انتهــاء الوكاـلـة الـتـي يتشــدق بهــا الطــاعن ـفـي االدعــاء الماـثـل  
 .أكدت علي انتهاء الوكالة بإتمام العمل الموكل به من قانون المعامالت المدينة ٩٥٤المادة 

 وبذلك
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ثابتة ومسجلة  حتى اآلن .....أن السيد الخبير أكد علي أن ملكية أعيان التداعي منذ 

 .بأسماء المطعون ضدهم أوال بدائرة التسجيل العقاري 

 وحيث نصت املادة الثامنة من قانون اإلثبات علي أن 
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وحيــث أن عقــود وســندات ملكيــة المطعــون ضــدهم أوال علــي أعيــان التــداعي ثابتــة ومســجلة  
 .ذي يقطع بأنها حجة علي الكافة األمر ال .....بدائرة التسجيل العقاري منذ تاريخ 

  سند الطاعن هعقد البيع املزعوم وجود ويف املقابل فقد أثبت تقرير اخلربة أن

 األمر الذي يرتتب عليه بطالنه .. يف دعواه مل يسجل وفقا للقانون 

 وفقا ملا قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن .. 


��9א��33אAد>��J33H8א���33Zא����9 :33D��33.�א
�O�\�=33"2���33hو���J33H8�.338��#33.�א^A��0�א�
�������P�33L��33��O��33�و�R�33*]وא�J33)אA]33:>�אMدא�+�JM�33�#א�TA�33�0�"33=\�א�33.�+�א@A�א�


���9���.��و���v�JH8�>�Zو�Aא�����ن�����:D��–א���س�ذ�ن��–����د32�ن����٣و��٢א#���3���73א*�
��$/A"�.���١٣��٢٠٠٨����������������3�3.�ذg��«�JM�3�#א�TA�3�0�"3=\�א��3ن���–���3:>����–��;!ن�2�©�$�3אs��

k:D��א.��
 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٣١٦ الطعن رقم ٢٧/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

مـا هـو مسـتند عليـه فـي قضـاء التمييـز ، يتوافق مـع وحيث أن ما أثبته السيد الخبير .. هذا 
وقد استخلصت منه محكمة الموضوع بدرجتيها أن العقد الذي يـزعم الطـاعن بوجـوده هـو عقـد ال 

الذي يؤكد أن تقرير الخبير يصلح أن يكـون دعامـة وحيـده تحمـل الحكـم األمر .. يرتب ثمة آثار 

 .المطعون فيه 

 ملا كان ما تقدم 
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 وهذا ما انتهت إليه حمكمة التمييز املوقرة بقوهلا بأنه 
من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متي أقام الحكم قضاءه علـي دعـامتين مسـتقلتين 

  - وآيــا كــان وجــه الــرأي فيهــا -وكانــت إحــداهما كافيــة لحملــة ، فــإن النعــي علــي الدعامــة األخــرى 
 .فيه يكون غير منتج وال جدوى 

 ) مدني٢٠٠٥ لسنة ٢٩ الطعن رقم ١٢/٦/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) مدني٢٠٠٦ لسنة ١ الطعن رقم ١٦/٤/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ) مدني٢٠٠٣ لسنة ٤٧٥ الطعن رقم ٢١/١١/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

  :ثانيلسند الا

دما حـول جـدل موضـوعي ن الطعن املاثل ابتني علي أسباب تدور وجودا وعـأ

ـلـيس ـمـن اـجلـائز إثارـتـه أـمـام حمكـمـة التميـيـز ، ذـلـك أن القاـعـدة أن حملكـمـة 

املوضوع السلطة التامة يف وزن األدلة واألخذ مبا تطمـئن إليـه وطـرح مـا عـداه 

دون معقب عليها مادام استخالصها سائغا وله أصـل ثابـت بـاألوراق ، فيكـون 

موضوعي ال جيوز إثارته أمام حمكمـة النعي علي حكمها بعد ذلك حمض جدل 

 املوضوع 

 فمن القواعد واألصول التي أرستها حمكمة التمييز أن 
محكمـة التمييـز وال تتـدخل في تقـدير القـرائن القضـائية ، السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع  

ـة فيمــا تستشــف مــن القــرابشــأن مــا تســتنبطه منهــا طالمــا كــان اســتنباطها ســائغا ،  ئن وأن المجادـل

القضائية نعيه الوصـول إلـي نتيجـة أخـري ، ال يعـدو أن يكـون مجـرد مجادلـة موضـوعية تنحسـر 

 .عنها رقابة محكمة النقض 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٢٢٦ ، ٢٢٢ في الطعنين رقمي ١٣/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وكذا قضت بأن 
يره واستخالصـه مـن أدلـة النعي علي الحكم المطعون فيـه فيمـا تسـتقل محكمـة الموضـوع بتقـد 

ويـكـون النـعـي فـيـه عـلـي غـيـر ال يجــوز إثارـتـه أـمـام محكمــة التميـيـز ، ـجـدل موضــوعي ، اـلـدعوى ، 
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 .أساس 

 )٢٠١٠ لسنة ١٣٢ الطعن رقم ١/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
صــحيحا وـكـان الثاـبـت أن محكـمـة الحـكـم المطعــون فـيـه بـعـدما ألـمـت بواقـعـات الـتـداعي إلماـمـا �

 وهـي المنوطـة بـذلك لمـا لهـا مـن وأخضعت األدلة والـدالئل المثـارة أمامهـا مـن الطـاعن لتقـديرها.. 
 وأهمهـا أن المـدعي واستنبطت مما تقدم جميعه أنه إعماال للقواعد العامـة.. سلطة تقديرية مطلقة 

ها عجـز الطـاعن فإنه قد ثبـت لـدي.. ٕيتحمل عبء إثبات دعواه واقامة الدليل المعتبر علي مزاعمه 

 الصادر لصالح المطعـون ضـدهم أوال مـن مـورثهم .....عن إثبات دفعه بصورية التنازل المؤرخ 

  ....../ المرحوم 

 وذلك ملا تبينته من األوراق 
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 إال أنه ويف اجللسة احملددة للتحقيق 
.. مثل الطاعن بوكيل عنه وأقر صراحة بأنه ليس لديه شهود وطلب إنهاء حكـم التحقيـق  

األمر الذي استشفت منه محكمة الموضوع مدي عجز الطاعن عن إثبات هذا الدفع المبـدي منـه 

وهو مبرر كافي لرفض الدفع وهو أيضا ما يتواكب مع صـحيح القـانون الـذي يلـزم مـن يـدعي . .

 .خالف األصل بعبء إثبات ما يدعيه 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز املوقرة 

 بقوهلا بأن 
ٕ أن من ادعى أمرأ فعليـه إقامـة الـدليل علـي مـا يدعيـه واال –المقرر في قضاء هذه المحكمة  

 . مقبول كان غير
 )٢٠١١ لسنة ٨٣ الطعن رقم ٢٢/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 هذا فضال عما أكدته 
وـقـد .. المحكمــة المطعــون ـفـي حكمهــا مــن أســباب موضــوعية تؤكــد رفضــها لـلـدفع بالصــورية  

جاءت هذه األسباب في مجملها تؤكد مطالعه المحكمة لما قدم من مستندات وردها السائغ علي مـا 
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وأن األســباب التــي قضــي بهــا .. الطــاعن مــن جــدل موضــوعي بشــأن رفــض الــدفع بالصــورية أثــاره 
جاءت مؤكدة مطالعـة الحكـم ألوراق ومسـتندات .. الحكم الطعين والتي اعتصم بها في رفض الدفع 

فضال عن تبنـي الحكـم الـرد علـي مـا أثـاره الطـاعن مـن دفـاع فيمـا ارتكـن إليـه مـن تجديـد .. الدعوى 
 .معتبرا أن ذلك دليل علي الصورية..  مورث المطعون ضدهم الرخصة باسم

 إال أن احلكم الطعني 
     قد تبني الرد علي ما تساند إليه الطاعن مؤكدا أن ما يركن إليه الطاعن ال يفيـد بطريـق اللـزوم 

وعلــي اـلــرغم مــن أن الحـكــم .. العقلــي بــأن ـمــورث المطعــون ضـــدهم هــو الماـلــك وأن العقــد صـــوري 
د تناول في أسبابه الرد علي كل ما أثاره الطاعن من وقائع ال تـؤدي إلـي صـحة مـا يدعيـه الطعين ق

وعلي الرغم من أن رد الحكم الطعين كان بأسباب سـائغة لهـا صـداها مـن األوراق إال أن الطـاعن ..
 .مازال يثير هذا الجدل الموضوعي أمام محكمة التمييز الموقرة وهو األمر الغير جائز قانونا 

 ا كان ذلك مل
اسـتخالص .. وحيث أن اسـتخالص محكمـة الموضـوع لعجـز الطـاعن عـن إثبـات دفعـه هـذا  

 وهو قـول وكيـل الطـاعن أمـام محكمـة أول درجـة مؤكـدا علـي أن دفعـه سائغ له دليل ثابت باألوراق
وأخذت به محكمـة الموضـوع بمـا لهـا مـن سـلطة مطلقـة فـي تقـدير ليس له دليل أو شاهد يعضده 

 .لمطروحة لديها األدلة ا

 األمر الذي يؤكد أنه ال جيوز منازعة حمكمة املوضوع 

 فيما تنتهي إليه من حكم يف إطار سلطتها  

 السيما وأن حمكمة التمييز املوقرة قد تواترت أحكامها علي أن 
لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير األدلة التي تأخذ بها فـي ثبـوت الصـورية أو نفيهـا  

يتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مـادام الـدليل الـذي اعتمـدت عليـه مقبـوال ومدي كفا
 .قانونا ويؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها 

 )٢٠١٠ لسنة ٤١ الطعن رقم ٢٤/١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وحيث مل تكتف حمكمة املوضوع .. هذا 

 بالدليل أنف الذكر الذي ثبت لديها 
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 وبذلك 
ام محكمـة فإن محكمة الموضوع تكون قـد التزمـت صـحيح القـانون ومـا تـواترت عليـه أحكـ

التمييز الموقرة بـأن أخضـعت الـدالئل المطروحـة عليهـا لسـلطتها التقديريـة واستخلصـت منهـا مـا 

 دون –تؤدي إليه عقال وطرحت مـا يجـافي العقـل منتهيـة فـي ذلـك إلـي قـول لـه صـدي بـاألوراق 

 وهــو أن الطــاعن قــد عجــز عــن إثبــات الصــورية التــي دفــع بهــا ويــدعيها علــي خــالف –شــك 

 .الحقيقة

 ا كان ذلك مل
وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع في هذا الصـدد نـاتج عـن اسـتعمالها لسـلطتها المطلقـة  

 أن النعي علـي حكمهـا ومحاولـة النيـل األمر الذي يؤكد.. والتامة في تقدير األدلة المطروحة عليها 
طرحهـا أمـام مـا هـو إال مجادلـة موضـوعية ال يجـوز .. من هذه السلطة التامـة لمحكمـة الموضـوع 

 .عدالة محكمة التمييز الموقرة 

 ذلك أن هذا صلب ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا بأن 
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 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٢٢٦ الطعن رقم ١٣/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٧٩ الطعن رقم ٢٥/١٠/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ) مدني٢٠٠٦ لسنة ٧ الطعن رقم ٤/٦/٢٠٠٦خ محكمة تمييز دبي بتاري(

 : ثالث السند ال

ويف دليل قـاطع علـي أن مبنـي الطعـن الـراهن ا¶ادلـة املوضـوعية وحماولـة 

أن الطـاعن ينعـى علـي احلكـم .. النيل من سلطة حمكمة املوضـوع التقديريـة 

املطعون فيه عدم األخذ مبا أمساه قرينة وإقرار نسـبه للمطعـون ضـدهم علـي 

  .ف احلقيقة خال
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 حينما قرروا بأن 
 .انت لمورثهم ولهم من بعده ملكية وحيازة أعيان التداعي ك 

 وأستقي من ذلك علي خالف احلقيقة 
أن المطعون ضدهم أوال قـد أقـروا بـأن ملكيـة أعيـان التـداعي ظلـت لوالـدهم حتـى وفاتـه وأنهـا  

 إقـــرار بصـــورية ذلـــك – بـــاطال – ممـــا اعتبـــره .....انتقلـــت إلـــيهم بـــالميراث ولـــيس بالتنـــازل المـــؤرخ 
 .التنازل 

 ص خاطيء ومعيب وهذا بال شك استخال

 ومن صنع خيال الطاعن 
ٕوانمـا الثابـت مـن دفـاعهم .. ذلك أن هذا المعنـي لـيس هـو بنتـاج دفـاع المطعـون ضـدهم أوال  

وهــو األمــر  .. .....أن الملكـيـة والحـيـازة انتقـلـت إـلـيهم بعــد تـنـازل مــورثهم لهــم بموجــب العـقـد المــؤرخ 
.. ن علـي الحكـم لـيس فـي محلـه لمخالفتـه الحقـائق الذي يبين معه للهيئة الموقرة أن ما ينعـاه الطـاع

الـذي مـن شـأنه محاولـة النـيال مـن .. من خالل إثارة الجدل الموضوعي أمـام قضـاء التمييـز المـوقر 
وتضـمنت بنـوده واقـع .. عقد تم برضاء أطرافه ووفقا للقانون والمشروعية وأصبح حجـه علـي الكافـة 

 . في إطار قانوني 

  من قانون املعامالت املدنية ٢٤٣دة وهذا إعماال لنص املا

 التي جري نصها بأن 
بمـجـرد انعـقـاده دون توـقـف عـلـي الـقـبض أو أي يثـبـت حكــم العـقـد ـفـي المعـقـود علـيـه وبدـلـه  -١

 . ما لم ينص القانون علي غير ذلك شيء أخر
 فيجب علي كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها ) التزاماته(أما حقوق العقد  -٢

  بقوهلا ٢٤٦ذا إعماال لصحيح نص املادة وك
 . طبقا لما أشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية يجب تنفيذ العقد -١

ولكن يتناول أيضا مـا هـو مـن مسـتلزماته وال يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيـه  -٢

 .وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف 
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 يز املوقرة وهذا ما أكدته حمكمة التمي

 بقوهلا بأن 
 مـا لـم تثبت بمجرد انعقـاده دون توقـف علـي أي شـرط أخـرأثار العقد من حقوق والتزامات  

 إذا ـتـم العقــد وتـكـون تـلـك اآلـثـار منجــزة وتـقـع ـفـي الحــالـيـنص الـقـانون أو االتفــاق عـلـي غـيـر ذـلـك 
 .بصفة مطلقة غير مضاف إلي أجل مستقبل أو معلق علي شرط 

 )٢٠٠٩ لسنة ١٣٥ الطعن رقم ١٤/٦/٢٠٠٩ي بتاريخ محكمة تمييز دب(
 )٢٠٠٨ لسنة ٨٦ الطعن رقم ٢٦/١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 )٢٠٠٣ لسنة ٣٩٨ الطعن رقم ١٤/٣/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
فقــد قــرر .. وبتطبيــق صــحيح النصــوص القانونيــة والقواعــد واألصــول القضــائية أنفــة الــذكر  

ومـن  .. ...../ طعون ضدهم أوال أن ملكية أعيـان التـداعي وحيازتهـا كانـت لوالـدهم المرحـوم الم

بكـل حقوقهـا والتزاماتهـا وفقـا  .. انتقلت إلـيهم) أي من بعد تنازله عنها للمطعون ضدهم أوال(بعده 
 .لصحيح القانون 

 وهي ذات األلفاظ التي استخلصها السيد خبري 

 أة حينما قرر صراحة املنتدب يف الدعوى املبتد
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 ومما تقدم مجيعه 
يتأكد وبجالء تام أن الطاعن يعمـد دائمـا وأبـدا نحـو اسـتقطاع بعـض العبـارات الـواردة فـي  

ويستنبط منها مـا يوافـق هـواه .. طعون ضدهم أوال ويخرجها من سياقها ويحرف معناها دفاع الم

 .وما ال يتفق مع صحيح المقصود منها 

 وهو األمر الذي فطن إليه احلكم املطعون فيه 

 حيث تويل الرد علي مزاعم الطاعن 

 قائال مبا هو نصه كالتايل 
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 وهذا ما استخلصته حمكمة املوضوع

  علي حنو سائغ له أصل ثابت باألوراق 
بـمـا ـقـدير األدـلـة المطروحــة ـلـديها نـاتج عــن اســتعمال محكـمـة الموضــوع لســلطتها التاـمـة ـفـي ت 

ويجعله أيضـا بمعـزل عـن أي جـدل مـن جانـب .. يجعله بمنأى عن رقابة محكمة التمييز الموقرة 

 حيث أن ذلك يعد من قبيل منازعة محكمة الموضوع في سلطتها المطلقة التي منحها إياهـا الطاعن
 .بدائها أمام محكمة التمييز المشرع مما اعتبرته محكمة التمييز مجادلة موضوعية ال يجوز إ

 وهذا عني ما تواترت عليه أحكام التمييز بقوهلا بأن 

����������������������>3��E�735s2��31��36�*��3e]وא��36�

�$6א��א/�K+�א���f�8و�3�2^:�א[د�3.�א#��*3.�
�B��5��5.�א�p�7*�\e�2دون��.�Hs#5.�א#�(�ع�א�p�.sH��7*�،�P�8א��א±�*:@Eو.�

 ) مدني٢٠٠٦ لسنة ٧ الطعن رقم ٤/٦/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ومن ثم
يضحي نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه ومنازعته فيما انتهي إليه بناء علـي اسـتعمال 

هـو نعـي غيـر قـائم علـي أسـاس صـحيح بمـا يسـتوجب طرحـه .. محكمة الموضوع لسلطتها المطلقـة 
 .ورفض الطعن الراهن .. وعدم التعويل عليه 

 : رابع السند ال

ويف ذات إطار اجلدل املوضوعي الغري جائر طرحه أمام حمكمة التمييز املـوقرة 

 مستمدة مـن – باطلة –ينعى الطاعن علي احلكم إطراحه ملا زعمه من دالله .. 

 .....أقوال أحد احملاسبني لدي املطعون ضدهم أوال ومن استمرار رخصـة فنـدق 

  .ال  باسم مورث املطعون ضدهم أو) أحد أعيان التداعي(
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 فقد زعم الطاعن 
باسـم مـورث المطعـون ضـدهم أوال ) وهو أحد أعيـان التـداعي (.....بأن تجديد رخصة فندق  

 .يعد قرينه علي صورية هذا التنازل ..  عنه لورثته بعد تنازله.. 

 ليس هذا فحسب 
مقوـلـه أن إـيـرادات .. ـبـل اســتقطع الطــاعن ـمـن أـقـوال أحــد المحاســبين ـلـدي المطعــون ضــدهم 

المطعـون (واآلن تودع في حساب ورثتـه  .. ...../ أعيان التداعي كانت تودع في حساب المرحوم 
 .ه المقولة تعد دليال علي صورية التنازل وزعم الطاعن أن هذ) .. ضدهم أوال

 ملا كان ذلك وكان استخالص الطاعن 

  ملا أمساه باألدلة أو القرائن علي الصورية
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 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا
والـرد أن الدفاع الـذي تلتـزم محكمـة الموضـوع بتحقيقـه أن المقرر في قضاء هذه المحكمة  

 اـلـذي يـكـون ـمـن شــأن تحقيـقـه تغيـيـر وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى واـلـذي علـيـه ـهـو ـهـذا اـلـدفاع الـجـوهري
أمـا دون ذلـك فـال إلـزام عليهـا بااللتفـات إليـه وال يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمـة ، 

 .يعيب حكمها عدم الرد عليه 
 )٢٠١١ لسنة ٧١ الطعن رقم ١٢/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وتأكيدا علي أن هذا الدفاع املبدي من الطاعن .. هذا 

 ال يتصف باجلدية وليس من شأنه تغيري وجه الرأي يف الدعوى 

 وال يعد دليال وال حىت قرينه ما يلي 

 فالثابت أوال 
 مـن بقـاء التـرخيص الصـادر بأنـه ال مـانع في مجال الفنادق والتـراخيص أنه قد جري العرف 
 حتى لو قـام ببيـع الفنـدق أو تنـازل عنـه أو حتـى مـع وفاتـه باسم صاحب الترخيص األول للفندق
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 .ذلك أنه حينما يتنازل عن الفندق يتنازل بالتبعية عن التراخيص الصادرة بشأنه .. 
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 هـو إال جـدل موضـوعي وتخمـين مـن األمر الذي يقطع بـأن زعـم الطـاعن فـي هـذا الشـأن مـا
 .عندياته ال يصادف الواقع أو الحقيقة 

 كما أن الثابت ثانيا  
قد فسرها الطاعن ..  التابع للمطعون ضدهم أوال أن العبارة المستقطعة من أقوال المحاسب 

ـرادات أعيــان التــداعي كانــت تــودع فــي .. تفســير يخــالف معناهــا وحــرف مؤداهــا  فقــد أقــر بــأن إـي

) أي بعـد تنازلـه عنهـا(أما بعد ذلك .. بات مورث المطعون ضدهم أوال حال كونه المالك لها حسا

 .فباتت هذه اإليرادات تودع في حسابات المطعون ضدهم أوال 

 األمر الذي يؤكد 
ٕ واسباغ معاني لها ال تـؤدي إليهـا تمامـا ٕتحريف العبارات واخراجها من سياقهاتعمد الطاعن  

فــإذا كــان جــديا فــي دفاعــه لســعي نحــو إثبــات إيــداع ثبــات مزاعمــه مســتنديا وال يســعى نحــو إ.. 

أمــا وأن نهــج الطــاعن قـلـب  .. اإلـيـرادات ـفـي حســاب ـمـورث المطـعـون ضــدهم أوال بمســتند رســمي
ٕالحقائق والباس الباطل ثوب الحق فإنه يكتفي بتحريف العبارات واخراجها من سياقها  ٕ. 

  وهذا ما فطن إليه احلكم املطعون فيه

 حينما أورد صراحة ما يلي 
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 وعلي الرغم من عدم جدية مزاعم الطاعن وانعدام سندها 

 إال أن عدالة احملكمة االستئنافية املوقرة .. من الواقع أو القانون 

 من خالل رد .. قد ردت علي دفاعه الفاقد للسند القانوني والواقعي 

 مستعملة يف ذلك سلطتها .. سائغ له أصلة الثابت يف األوراق 

 لتامة يف تقدير األدلة والقرائن التي تطرح عليها املطلقة وا
وهــو مــا ال يجــوز حاليــا منازعــة محكمــة الحكــم المطعــون فيــه فــي تلــك الســلطة التــي منحهــا  

 .إياها المشرع ويرغب الطاعن بنعيه الباطل هذا نزعها منها بالمخالفة للقانون 

 : امس السند اخل

ن هـي التفتـت عـن دفـاع ظـاهر القاعدة أنه ال تثريب علـي حمكمـة املوضـوع إ

.. وأنها غري ملزمه بتتبع اخلصوم يف كل منـاحي دفـاعهم الباطـل .. البطالن 

وهو ما فعلته حمكمة احلكم املطعون فيه حينمـا التفتـت عـن مـزاعم الطـاعن 

واستقطاعه عبارات من دفاع املطعون ضدهم ثم يوصفها بال سند بالدالئل علي 

 الصورية 

 لقواعد املقررة بقضاء التمييز املوقرة بأن بداية من األصول وا
 .ال تثريب علي المحكمة إن هي التفتت عن دفاع ظاهر البطالن  

 ) حقوق١٩٩٣ لسنة ٣٤٥ الطعن رقم ١٤/٥/١٩٩٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
، وـمـن ـثـم ـفـإن النـعـي وال عـلـي المحكـمـة إن ـهـي ـلـم ـتـرد عـلـي دـفـع أو دـفـاع ـظـاهر الفـسـاد  

 .ي الحكم المطعون فيه لهذا السبب يكون علي غير أساس عل
 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٩٠ الطعن رقم ١٨/٥/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وكذا قضت بأن 
المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي تحصــيل وفهــم الواقــع فــي الــدعوى وبحــث 

وهـي غيـر  لمـا تطمـئن نفسـها إلـي ترجيحـه ، األدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهـا وتـرجيح

فـي مختلـف أقـوالهم وال أن تتـبعهم بالتحدث عن كل قرينـة غيـر قانونيـة يـدلي بهـا الخصـوم ، ملزمة 
ـمـادام الحقيـقـة الـتـي اقتنـعـت بـهـا وأوردت دليلـهـا فيـهـا وحججهــم ، واـلـرد اســتقالال عـلـي كــل منهــا ، 

ن حكمهـا يقـوم علـي أسـباب كافيـة تحملـه وتسـوغ ، وكـاالرد الضمني المسقط لتلك األقـوال والحجـج 



 ٣٤٣

 .النتيجة التي خلصت إليها 
 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٤٨ الطعن رقم ١١/١٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان لذلك
وكان الثابت أن الطاعن منذ فجر التـداعي وهـو يعمـد نحـو االنحـراف بمـؤدي الـدفاع المبـدي   

ره تفسـيرا بـاطال علـي غيـر المقصـود منـه ثـم يحـاول نسـبة إقـرارات ويفسـ.. من المطعون ضـدهم أوال 
 .غير صحيحة إليهم بال سند أو دليل 

 فالثابت باألوراق أنه إزاء افتقار الدعوى املبتدأة 

 لسندها من الواقع والقانون 
ـكــان ـمــن الممـكــن أن يكتـفــي المطـعــون .. وعجـــز الطـــاعن الواضـــح عـــن إثـبــات عناصـــرها  

 لم يقدم أصل ذلك العقد المزعوم المـراد االستحصـال علـي حكـم بصـحته ونفـاذه فهو .. ضدهم بذلك
كمــا أثبــت الســيد خبيــر الــدعوى أن ، كمــا لــم يقــدم أي دليــل علــي انعقــاد البيــع مكتمــل األركــان ، 

وممـا تقـدم جميعـه يتأكـد وبحـق  .. الطاعن لم يستطع إثبات سداده لمبلغ العربـون أو لبـاقي الـثمن
 .نة معدومة السند والدليل جديرة بالرفض أن الدعوى الراه

 ورغم أن التمسك بهذا يكفي إلحباط مساعي الطاعن 

 يف اإلستحصال علي ما ليس حبق له 
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 ذلك بأن قرروا بأنه علي الفرض اجلديل 

 ) والفرض خيالف الواقع(

 فأنه يكون.. بوجود ذلك العقد 
 وـلـم .....ـفـي ) حســبما ـيـزعم الطــاعن( ذـلـك أـنـه محــرر ـقـد ســقط بالتـقـادم ـحـق التمســك ـبـه -١

ي بعـــد مـــا  أ٢٠١٢ إال ـفــي غضـــون عـــام – بـفــرض وجودهـــا –يطاـلــب الطـــاعن نـفــاذ أـثــاره 
 .يقرب من خمسة وعشرون عام 

 وهــو زوال الــرهن قــد تضــمن أنــه موقــوف علــي شــرط – بفــرض وجــوده – أن ذلــك العقــد -٢
 ـفـإن وحـيـث ثـبـت أن ذـلـك اـلـرهن ال ـيـزال موجــودا.. المحمــل عـلـي العـقـارات محــل الـتـداعي 



 ٣٤٤

 .المطالبة بنفاذ هذا العقد المزعوم تكون سابقة ألدائها 

 الوارد بالصورة الضوئية من العقد المزعوم ، ه لمبلغ العربونأن الطاعن لم يثبت سداد -٣
 إال – ومع التمسك بعدم وجود هذا العقد في األصل – كما لم يثبت سداده لباقي الثمن

 .أنه بفرض وجوده فإن المطالبة بصحته ونفاذه دون سداد الثمن تكون غير مقبولة 

ال يعدو أن يكون بنوده يتضح أنه فإنه بمطالعة  .. أنه وبفرض وجود ذلك العقد أيضا -٤

وتنصل منه الطاعن فتم إلغاء هذا الوعد وسقط عنه .. وعدا بالبيع مع سداد عربون 

 ) .بفرض وجوده أصال(العربون 

علي ..  عن إثبات سداد أي جزء من الثمن المزعوم بالعقد الغير موجود عجز الطاعن -٥

�.. " نحو ما أثبت السيد الخبير   .%�3����#(מ�����ن���د�א���&�,�د��ط6ن�א���د

 .وهو ركن الثمن " .. 
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إال أن .. عون ضدهم أوال وعلي الرغم من وضوح ذلك في كل عبارات دفاع المط.. هذا  

الطاعن قد عمد نحو اقتطاع بعض عبارات الدفاع المبداه بناء علي افتراض جدلي بوجود العقد 

وعلي الرغم من !!!!! .. قد أقروا بوجوده ؟؟.. ويزعم أنه طالما ناقش المطعون ضدهم العقد .. 

بجحد الصورة الضوئية أنه منذ فجر التداعي وأن المطعون ضدهم في بداية دفاعهم متمسكون 

وهو ما يؤكد أن دفاع المطعون ضدهم كانت عباراته التي .. وانعدام أي حجية لها .. للعقد 

وعلي الرغم من ذلك كان الطاعن يحاول تجزأة هذه .. استعملها في دفاعه واضحة ومؤكدة 

 ولم ينجرف وأن الحكم الطعين قد التفت إلي ذلك.. العبارات واالنحراف بها إلي غير مرماها 

 .وراء ما يدعيه الطاعن  

 وهو ذات النهج الذي يزعمه حاليا يف نعيه علي احلكم املطعون فيه 

 عدم أخذه بتلك العبارات املستقطعة واملعزولة عن معناها احلقيقي من دفاع 

 والتي يزعم الطاعن بأنها دالئل ومظاهر للصورية .. املطعون ضدهم أوال 
فـقــد إتضــح وبجـــالء أن ـمــا يتمســك ـبــه الطـــاعن ويــزعم أـنــه مظـــاهر .. وحيــث أـنــه ممــا تـقــدم  

 مـا هـو إال دفـاع ظـاهر الـبطالن ..للصورية وما استقطعه من عبـارات دفـاع المطعـون ضـدهم أوال 

 ال تثريـب وال عيـب علـي محكمـة الموضـوع إن هـي طرحتـه ولـم تـرد عليـه ذلـك وفاسد ظاهر الفسـاد
وهـو األمـر الـذي يؤكـد انهيـار نعـي ..  الفاسد منهـا والطـالح أنها غير ملزمة بتتبع كل مناحي الدفاع



 ٣٤٥

 .الطاعن علي الحكم المطعون فيه 

 ذلك احلكم 

 الذي التزم وحبق بأصول وقواعد حمكمة التمييز املوقرة 

 التي قررت بأن 
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 ) مدني٢٠١١ لسنة ١٤٤ الطعن رقم ٢٦/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 : سادس السند ال

قيقـة والقـانون ليس هناك من شك يف أن احلكم املطعون فيه قد أصاب كبـد احل

حينما قضي بتأييد حكم أول درجة فيما انتهي إليه وأكـده بـأن دفـع الطـاعن 

هو دفع غـري .. بصورية سندات ملكية املطعون ضدهم أوال علي أعيان التداعي 

مقبول ومرفوض النعدام ثبوت أي حقوق للطاعن علي أعيـان التـداعي جتعلـه 

  .يستفيد من هذا الدفع بالصورية

 اءة أن املادة الثانية من قانون اإلجراءات املدنية قد نصت علي أن فالثابت بد
 ومـع ذلـك تكفـي ال يكـون لصـاحبه فيـه مصـلحة قائمـة ومشـروعةال يقبل أي طلب أو دفع 

المصــلحة المحتملــة إذ كــان الغــرض مــن الطلــب االحتيــاطي دفــع ضــرر محــدق أو االســتيثاق لحــق 
 .يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

 ا املقام استقرت حمكمة التمييز علي أن ويف هذ
 :من المقرر فقها وقانونا أنه يشترط في إقامة الدعوى القضائية شرطان متالزمان  

 بحيـث يكـون أن تكون لرافعها مصلحة قانونية بمعني أن تستند إلي حق أو مركز قـانوني -١
ع فـيــه أو لرفـــع الغـــرض مـــن اـلــدعوى حماـيــة هـــذا الحـــق أو المركـــز الـقــانوني بتقرـيــره إذا ـنــوز

العــدوان عنــه أو تعــويض مــا لحــق بــه مــن ضــرر بســبب ذلــك ويســتوي أن تكــون المصــلحة 
 .ماديه أو أدبية 

فـإن غابـت ..  بما يعني الصفة في رفع الدعوى أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة -٢
 .هذه الصفة عن الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها 



 ٣٤٦

 )٢٠/٤/١٩٩٣ق جلسة ١٤ لسنة ١٩٢رقم المحكمة االتحادية العليا في الطعن (

 كما قضي بأن 
المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة وعلــي مــا تقضــي بــه المــادة الثانيــة مــن قــانون اإلجــراءات  

 ، ممــا أـنـه ال يقـبـل أي طـلـب أو دـفـع ال يـكـون لصــاحبه فـيـه مصــلحة قائمــة ومشــروعةالمدنـيـة ، 
، وال طـعـن وال دـفـع بغـيـر مصــلحة ال دـعـوى مقتضـاه أن المشــرع وضــع قاعـدة أصــولية تقضــي ـبـأن 

هـــي الفاـئــدة العملـيــة الـتــي تـعــود عـلــي المـــدعي أو  – ـفــي هـــذا المجـــال –والمقصـــود بالمصـــلحة 

 .المتمسك بالدفع 

 )١٩/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
 المـبـدي ـمـن الطــاعن بالئحــة تعــديل وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم القانونـيـة أنـفـة اـلـذكر عـلـي اـلـدفع 
 وـبـين المطـعـون ضــدهم أوال ...../ وهــو اـلـدفع بصــورية التـنـازل المـبـرم فيـمـا ـبـين المرحــوم .. طلباـتـه 

 يتجلــى ظــاهرا أن هــذا الــدفع أبــدي مــن غيــر ذي صــفة أو مصــلحة قانونيــة مشــروعة .....والمــؤرخ 
 .ومباشرة في إبدائه 

 فالثابت 
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 مجيع هذه املزاعم واألباطيل 
 رغـم .....فهو لم يقدم أصـل العقـد المـؤرخ  ..  وال دليلمحض أقوال مرسلة ال سند عليها
ـمـن % ١٠كـمـا ـلـم يـقـدم ثـمـة دلـيـل عـلـي ســداده نســبه .. ٕتمســك المطعــون ضــدهم بجحــده وانكــاره 

ٕوانمـا  .. ولم يقدم دليال معتبرا علي سـداده كامـل الـثمن..  المزعوم بذلك العقد الغير موجـود الثمن
 .وال مرسلة ال تمنحه أي حقوق علي أعيان التداعي جاءت هذه المزاعم واألباطيل مجرد أق

 وهو األمر الذي أثبته وأكده وعضده 

 السيد اخلبري يف النزاع الراهن 
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 تأكيدا علي جديتها وصحتها ونفاذها 
ـان   ـي أعـي ـة صــلة أو صــفة أو مصــلحة عـل ـه أـي ـت ـل ـذي يؤكــد أن الطــاعن إذا كاـن األمــر اـل

 أي بعـد ...أما وأن يقيم دعواه الماثلة فـي عـام .. تداعي لكان قد علم بهذا التصرف في حينه ال

فهو أمر يؤكـد وبحـق انعـدام صـفة وصـلة ومصـلحة .. عشرون عاما كاملة علي هذه التصرفات 

 .المدعي تماما بأعيان التداعي 

 وحيث قضت حمكمة النقض املصرية بأن .. ومن ثم 
 قيــام الخصــومة األصــلية علــي ســند صــحيح فــي الواقــع – شــرطه –ض قبــول الطالــب العــار 

 .والقانون 
 )ق٥٥ لسنة ٢٣٥ طعن رقم ١٥/٢/١٩٨٥نقض (

 أضف إيل مجاع ما تقدم 
واـلـذي لـم يـقـدم أصــلة حتـى إغــالق ـبـاب المرافعـة ـفـي هــذا .. أن العقـد محــل الـدعوى المبـتـدأة  
وهــو مــا أكدتــه محكمــة التمييــز  ..  فهــو عقــد باطــل لعــدم تســجيله– علــي فــرض وجــوده –النــزاع 

 :الموقرة بقولها بأن 

يجــب تســجيل كافــة التصــرفات الــواردة علــي الوحــدات العقاريــة المباعــة فــي الســجل العقــاري 
المبــدئي فــي دائــرة األراضــي واألمــالك ، ولــو كانــت هــذه التصــرفات ســابقة أو الحقــه علــي صــدور 

 بشأن تنظيم السجل العقـاري ٢٠٠٨ لسنة ١٣ون  من القان٣ و ٢ المادتان – أساس ذلك –القانون 
 . بطالن التصرف – مخالفة ذلك أثره –المبدئي 
 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٣١٦ الطعن رقم ٢٧/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وبرغم ثبوت انعدام سند الدعوى األصلية .. هذا 
هم أوال المســجلة يــأتي الطــاعن دونمــا ســند أيضــا ويــدفع بصــورية ســند ملكيــة المطعــون ضــد 

ـول منــه النعــدام صــفته أوصــلته باألعيــان محــل .. والمواكبــة لصــحيح  ـك يكــون غيــر مقـب فــإن ذـل

 .التداعي ابتداء وانتفاء ثمة مصلحة قانونية مشروعة ومباشرة له في إبداء هذا الدفع 

 والدليل علي ذلك 
 نقــل ملكيــة  بصــحة الــدفع بصــورية– والفــرض يخــالف الحقيقــة –أنــه علــي الفــرض الجــدلي  



 ٣٤٨

فـمــا ـهــي الفاـئــدة العملـيــة أو المصـــلحة الشخصـــية .. أعـيــان الـتــداعي إـلــي المطـعــون ضـــدهم أوال 

 !.المباشرة التي ستعود علي الطاعن ؟؟؟

 )١٩/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –محكمة التمييز (
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 ومن ثم 
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 ملا كان ذلك 
ررـتـه عداـلـة محكمتـنـا ـمـا ق وـكـان الحـكـم المطـعـون فـيـه ـقـد أـكـد عـلـي ـمـا تـقـدم جميـعـه مؤـكـدا 

العليا بأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هـي دعـوى اسـتحقاق مـال يقصـد بهـا الـرد علـي مطـل البـائع 
ـفـي اتخــاذ إجــراءات تســجيل العـقـد لنـقـل الملكـيـة للمشــتري وذـلـك بإمكــان تســجيل الحكــم بصــحة ونفــاذ 

ء بصـحة ونفـاذ العقـد إذا ولذلك يتعين رفـض القضـاالعقد ليقوم بذلك تمام التسجيل مقام العقد ذاته 

تبين أن تسجيل الحكم لن يجدي المشتري فينقل الملكية إليه كما لو كان هنـاك مـن كسـب ملكيـة 

 .ذات العقار بسند يحتج به في مواجهته رغم صدور الحكم لمصلحته 

 األمر الذي يؤكد أن أمام الطاعن 

 عائق أويل وأهم 
لـي أن للطـاعن ثمـة حقـوق علـي أعيـان وهو عدم وجود ثمـة دليـل مـادي كتـابي معتبـر ع 

كما أنه ال يملك ثمة دليل كتابي صريح علـي أن سـندات ملكيـة المطعـون ضـدهم أوال .. التداعي 

 .صورية 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
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 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٢٢٢٦ و ٢١٢ الطعن رقم ٢٣/١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي مؤرخ (

 



 ٣٤٩

 ومن مجلة ما تقدم .. ومن ثم 
يضـــحي ظـــاهرا أن انتـهــاء حكـــم محكـمــة الموضـــوع إـلــي عـــدم قـبــول ورـفــض اـلــدفع بالصـــورية  

طاعن قد واكب صحيح الواقـع والقـانون ولـه أصـل ثابـت بـاألوراق األمـر الـذي يضـحي المبدي من ال
 .معه نعي الطاعن عليه في هذا الصدد غير قائم علي أساس 

 :السند السابع 

عدم صحة وانعدام سند نعي الطاعن علي احلكم املطعون فيه بالزعم بـأن مثـة  

كـم هـو مـا تتمـاحي بـه ذلك أن التناقض الذي يعيب احل.. تناقض يف أسبابة 

وهو مـا مل يتحقـق يف احلكـم املطعـون فيـه فقـد .. أسبابه ويسقط بعضها بعضا 

 . بتأييده – صحيحا –جاءت أسبابه مكملة ألسباب حكم أول درجة الذي قضي 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء حمكمة التمييز أن 
تتمــاحى ويســقط بعضــها التنــاقض الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا تتعــارض بــه أســبابه وتتهــاتر ف 

أمـا بعضا بحيث ال يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضـت المحكمـة بمـا قضـت بـه فـي منطوقـه 

ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يـوهم بوقـوع مخالفـة بـين بعـض أسـبابه مـع بعـض 

 .فال يعد تناقضا متي كان قضاء المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا 

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٢٧ الطعن رقم ٢٤/١١/٢٠٠٨يخ محكمة تمييز دبي بتار(
 ) مدني٢٠١١ لسنة ١٧٤ الطعن رقم ١٩/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 هـو مـا تتمـاحي بـه – وعلـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة –التناقض الـذي يفسـد الحكـم 

 يكـون واقعـا فـي أسـبابه بحيـث ال األسباب بحيث ال يبقي بعدها ما يمكـن حمـل الحكـم عليـه ، أو مـا
إال أنه متي كان ما يوجـه يمكن معه أن يفهم علي أساس قضي الحكم بما قضي به في منطوقـه ، 

ٕإلي الحكم ليس من قبيل النعي في تقديراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضـاءه وانمـا 
ضح هذا الخطأ في التعبيـر مـن ينصب علي ما عبر به عما انتهي إليه من هذه األسس بحيث يت

مقارنه منطـوق الحكـم بمدوناتـه وال ينطـوي تصـحيحه علـي تغييـر فـي حقيقـة مـا قضـي بـه ، فـال 

ـا  ـك الحكــم طبـق يعــدو أن يكــون مجــرد خطــأ مــادي تخــتص بتصــحيحه المحكمــة الـتـي أصــدرت ذـل

لطـعــن  مــن قــانون اإلجــراءات المدنيــة وال يصــلح ســببا ل١٣٧لإلجــراءات التــي رســمتها المــادة 

 .بالتمييز 



 ٣٥٠

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ١٣٥ الطعن رقم ١٤/٦/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت أن مــا ينعــاه الطــاعن عـلـي الحكــم المطعــون فـيـه زعمــا بأـنـه قــد تضــمن تنــاقض  

ـدفع المـبـدي ـبـين أســبابه حينمــا انتهــي إلــي القضــاء  مــن الطــاعن بصــورية التنــازل المــؤرخ ـبـرفض اـل
 ..بعدم قبول ذات الدفع  في حين أنه قضي أيضا بتأييد الحكم االبتدائي الذي كان قد قضـي .....

 .ٕوازاء ما تقدم زعم الطاعن أن الحكم قد شابه تناقض بين أسبابه 

 وهو أمر خيالف احلقيقة 

 وخيالف الثابت حبكمي أول وثاني درجة ذاتهما 
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 ذلك أنه مل يثبت من قريب أو بعيد 
األمــر الــذي يؤكــد أنــه حتــى مــع الفــرض .. أن لــه ثمــة حقــوق علــي األعيــان محــل التــداعي  

 .فلن تؤول ملكية أعيان التداعي إلي الطاعن .. لجدلي المنكور بتحقق الصورية في ذلك التنازل ا

 وهذا ما يؤكد وحبق 
أن الحكــم الطعــين لــم يعيــب أســبابه ثمــة تنــاقض فهــو قــد قضــي بتأييــد حكــم أول درجــة فيمــا  

 .هي إليها كالهماوأضاف إلي أسبابه أسباب أخري تعضد وتؤكد ذات النتيجة التي أنت.. ذهب إليه 

 أما الزعم بأن حكم أول درجة قد قضي بعدم قبول الدفع 

 قضي برفضه ) االستئنايف(واحلكم املطعون فيه 
ـفـإن حكــم محكمــة االســتئناف ـقـد صــدر بتأيـيـد حـكـم محكمــة أول درجــة فيمــا تبـنـاه مــن أســباب  

لـذي يكـون معـه الحكـم األمـر ا.. ٕولم يطرحها الحكم المطعون فيه وانمـا أضـاف إليهـا أسـباب أخـري 
وكـذا فـي .. الطعين في تأييده لألسباب التي ابتني عليها الحكم االبتـدائي قـد واكـب صـحيح القـانون 

ممـا يكـون معـه قـد واكـب .. إضافته ألسباب أخري تتسق مع ذات األسباب الواردة بحكم أول درجة 
 .اقض في الحكم أيضا صحيح القانون الذي يعتبر أبلغ رد علي ما يدعيه الطاعن من تن

 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
 .أسباب الحكم تعتبر مكملة لمنطوقه وأن العبرة هي بمنطوق الحكم  



 ٣٥١

 )٢٠٠٩ لسنة ٩٢ الطعن رقم ١٧/١١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
ر أن  مـــن ـقــانون اإلجـــراءات المدنـيــة أـنــه يتعـــين لقـبــول طـلــب التفســـي١٣٨مـفــاد ـنــص المـــادة  

يكون الحكم قد شاب منطوقـه غمـوض أو إبهـام أو شـك فـي تفسـيره أو يحتمـل أكثـر مـن معنـي ومـن 
 بـمـا –ثـم إذا خـال المنطـوق مـن أي غمـوض أو إبهـام وكانـت أسـبابه المكملـة لهـذا المنطـوق توضـح 

 حقيـقــة مـــا قضـــي ـبــه فإـنــه ال يجـــوز الرجـــوع إـلــي المحكمـــة بطـلــب –ال ـيــدع مجـــاال للـقــول بغمـــوض 
 .هذا الحكم تفسير 

 ) حقوق١٩٨٩ لسنة ١٠٩ الطعن رقم ١٤/٣/١٩٩٩محكمة تمييز دبي بتايخ (

 ومما تقدم مجيعه 
يضــحي نعــي الطــاعن عـلـي هــذا القضــاء ـبـزعم أـنـه ـقـد شــابه تـنـاقض هــو نـعـي غـيـر ســديد وال  

 .ينال من الحكم المطعون فيه بما يجدر معه إطراحه 

 :السند الثامن  

 الطاعن علي احلكم املطعون فيه مبقولة أنـه حينمـا وهكذا احلال بالنسبة لنعي 

.. قضي برفض الدفع بالصورية قد أضر به وخالف قاعدة ال يضار الطاعن بطعنـه 

ذلك أن ما ذهب إليـه الطـاعن يف هـذا الصـدد يـنم عـن فهـم خـاطئ للقـانون 

 للنيل من احلكم املطعون فيـه بشـىت  – دون حق –ويكشف عن حماوالت الطاعن 

 .شروعة أو غري املشروعة السبل امل

 حيث استقرت أحكام التمييز يف هذا الصدد علي أن 
 ـمـن ـقـانون اإلجــراءات المدنـيـة أن الطــاعن ال يضــار ١٥٠المـقـرر وـفـق ـمـا تقضــي ـبـه الـمـادة  

بطعنه ، وهي قاعدة تعلو علي النظـام العـام ومـن ثـم فـإن النعـي علـي الحكـم فيمـا خلـص إليـه بشـأن 
يكون غيـر منـتج ويكـون  التعويض سالفة البيان ، وآيا كان وجه الرأي فيه ، ما يدعيه بطعنه لقيمة

 .النعي بما سلف قائم علي غير أساس 

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٢٠٠١ الطعن رقم ١٣/١٢/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 أن  مــن قــانون اإلجــراءات المدينــة١٥٠/٢وـلـئن كــان مــن المقــرر وفــق مــا تقضــي ـبـه المــادة  

إال أن شرط ذلـك أن يكـون هـو وحـده الـذي طعـن علـي الحكـم المطعـون الطاعن ال يضار بطعنـه 



 ٣٥٢

 .دون خصمه المحكوم له فيه 
 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ١٩٧ الطعن رقم ٢/١١/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 ويف بيان ذلك 
بأن الحكم االبتدائي بقضائه بعدم قبول الدفع حجب نفسـه عـن بحـث وتمحـيص مظـاهر زعم  

 .التي ساقها الطاعن ولم يرد عليها ) أو هكذا يسميها(الصورية 

 وحيث أن احملكمة االستئنافية .. ملا كان ما تقدم 

 هي حمكمة موضوع تنظر النزاع برمته 
لـــذلك فقـــد عملـــت علـــي فحـــص  .. وعلـــي األخـــص مـــا يزعمـــه أمامهـــا الطـــاعن مـــن أســـباب 

وتمحــيص عناصــر الـتـداعي برمتهــا وقامــت ببحــث اـلـدالئل والمظــاهر الـتـي ـيـزعم الطــاعن أنهــا تثـبـت 
ــدع مجـــاال للشـــك .. الصـــورية  ــت بمـــا ال ـي ــق ســـلطتها المطلقـــة –وتبيـن ــدفع – وـف ــام اـل  عـــدم قـي

قضــت وـفـق فـمـا ـكـان منهــا إال أن .. بالصــورية عـلـي ثمــة ســند وـقـد عجــز الطــاعن عــن إثباـتـه 

 .صحيح القانون برفض الدفع 

 وهو ما يقطع 
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 ثم قضت
وهـو ال ينطبـق عليـه تمامـا .. برفض الدفع المبدي مـن الطـاعن لثبـوت انعـدام سـنده وأساسـه  

.. بـل علـي العـكـس ..  مـن قـانون اإلجـراءات المدنـيـة ١٥٠مـا نصـت عليـه الفـقـرة الثانيـة مـن الـمـادة 
أو هكــذا ( ـلـم تـقـم ببحــث دالـئـل الصــورية – عـلـي حــد ـقـول الطــاعن –مــة أول درجــة ـفـإذا كاـنـت محك



 ٣٥٣

ثـم انتهـت بموجـب سـلطتها المطلقـة فـي .. فقد قامت عدالة المحكمة االستئنافية بهذا الدور ) يسميها
 .التقدير وموازنة األدلة برفض الدفع 

 ومن ثم 
مسـتندات والقـانون ال ينـال منـه فإن ذلك الحكم يكون قـد قـام علـي سـند صـحيح مـن الواقـع وال 

 .ما زعمه الطاعن في طعنه الراهن الذي جاء جديرا بالرفض 

 :السند التاسع 

فقـد أبـدي الطـاعن نعيـا ختاميـا لطعنـه زعـم مـن خاللـه أن احلكـم .. وأخريا  

املطعون فيه عابه الفساد يف االستدالل حينما استأنس حبكـم احملكمـة االحتاديـة 

 .وهذا نعي ظاهر البطالن .. .... لسنة ...م العليا يف الطعن رق

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة أن األحكــام الـتـي تصــدرها محكمــة التميـيـز هــي أحكــام باـتـه  

 .تكتسب قوة األمر المقضي به فيما فصلت فيه صراحة أو ضمنا 
 ) مدني٢٠١١ لسنة ١٧٤ن رقم  الطع١٩/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 فقد قضت حمكمة التمييز بأن .. وعلي فرض صحة ما يدعيه الطاعن 
أن الحكم إذا انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون فال يعيبه ما يكون قد استند إليه من 

 .تقريرات خاطئه إذ لمحكمة التمييز تصحيحه ورده إلي أساسه السليم دون أن تنقضه 
 )٢٠١١ لسنة ٤٤ الطعن رقم ٢٢/١١/٢٠١١بي بتاريخ محكمة تمييز د(

 وقضي كذلك بأن 
 .قصور الحكم في بعض أسبابه القانونية أو ما استقر إليه تزيدا ال يعيب الحكم 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٩٧ الطعن رقم ٢٠/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
ز المــوقرة تصــدر أحكامــا باتــه حــائزة قــوة وكــان الثابــت مــن جملــة مــا تقــدم أن محكمــة التمييــ

إال أن الخطأ في إيـراد .. األمر المقضي به وتقرر مبادئ قانونية يجوز االستئناس بها في األحكـام 

 ال يعيـب الحكـم طالمـا لـم يـؤثر فـي – بفـرض صـحة ذلـك –مبدأ قضـائي ال ينطبـق علـي الواقعـة 

كانت محكمة التمييز الموقرة تتغاضي عما يشـوب فإذا  .. النتيجة النهائية التي انتهي إليها الحكم
فـإن ذلـك ينطبـق بـال شـك علـي مـا يـرد علـي األحكام من خطأ أو قصـور فـي األسـباب القانونيـة ، 
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فإذا مـا .. سبيل االستئناس في األحكام من قواعد قررتها محكمة التمييز وضعت تزيدا في الحكم 
اسـتدالل خـاطئ وأن الطـاعن إنمـا يحـاول الركـون أضفنا إلي ذلـك أن الحكـم فيمـا اسـتدل بـه لـم يكـن 

 .إلي أسباب ليس لها صداها في األوراق 

 فالثابت 

..��א���3\�*�73א�$3�%א#�30sن�
�3<������������–��3�@�����–+�א��Bאع�א�:אE�7Lن�א�s��78 �ول��������
^���$8B<�א��!�]�v�$�x�د5�p�78�A.�א���B��5و*����/�3�3v�JM�د8�A�36��وز38$��ن��3Lא�������������������

���º@�eس���
�JH0א�g:ض�א����D��J.�ذ���������..א����–�������>��$H"�����*��L���������3–�و�3'ن�ذ
�
�B��5���33��>33�H8�7330sH�����33��qH33D^�33א�..�^��33�0א%�33$�و��L�+�$33�%א�PدA�33^��33*���33ن��ذ

������������L�3אv��r�.=����J�E�J6א���T��א%�$�א��62:^:���e|^����^B2�Tص���^��ن����Dא�
..��3L�J2א�א���J30א[�n3eא�T�3�#*�73א�3s����������78و*�$3��7^3!����..�+�א��א/�Kوא[وAאق�وא�����ن�����

�>�H8�\^�0��א±�و�8م�א:@U�א��:^�h.�

 السيما 
وأن الثابت باألوراق أن اسـتئناس الحكـم المطعـون فيـه بمـا أورده مـن قواعـد قضـائية فـي  

وحيـث أن .. جاء فـي محلـه تمامـا ذلـك أن الثابـت أن الملكيـة ال تنتقـل إال بالتسـجيل .. مدوناته 

هو مجرد صورة ضوئية مـن عقـد ابتـدائي لـم ) علي فرض وجوده(لذي يتشدق به الطاعن العقد ا

وقد عجز الطاعن عن تقديمه بما تنعدم معـه أي .. يثبت وجود أصل له كما لم يثبت أنه مسجل 

وعلي الفرض بوجوده فإنه ال يجابهه بعقد مسجل علي النحو الذي أشار إليه الحكم .. حجية له 

 . الطاعن الذي ينعي عليها

 ولعل هذا النعي األخري
يؤكــد لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة أن الطــاعن دائمــا وأـبـدا يتعمــد اســتقطاع األلـفـاظ والعـبـارات ويبـنـي  

عليها أوهام من عندياته ويخرجها من سياقها ويقوم بتحريفها إلـي غيـر مرماهـا محـاوال الوصـول إلـي 
د الطــاعن فــي جميــع مناعيــه علــي الحكــم وهــو األمــر الــذي يقطــع بانعــدام ســن.. مــا لــيس بحــق لــه 

 .المطعون فيه بما يجعل طعنه الراهن جديرا بالرفض 
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 بناء عليه 

 يلتمس املطعون ضدهم أوال من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
ٕبرفض الطعن الماثل والزام الطاعن المصروفات ومقابل أتعـاب المحامـاة عـن جميـع درجـات 

 .التقاضي 
  ضدهم أوال      وكيل المطعون

 
    المحامي بالنقض     

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 


