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دوـلـة اإلمــارات العربـيـة الشــقيقة الـتـي أعطــت نموذجــا رائعــا وشــعب لكــل الحــب والتـقـدير والفخــر واالعـتـزاز 

لقــد مــرت علــي مصــر ..  بمواقفهــا الخالــدة التــي ســطرها التــاريخ بــين صــفحاته البيضــاء الناصــعة للعروبــة الرائــدة

د الغــزاة أن تكــون مصــر بمعــزل ابضــعة شــهور عجــاف اســتطاعت بعــدها أن تعــود لحضــن األمــة العربيــة التــي أر

وأخــذت ..  يومـا فاسـتقبلت الـدول العربيـة تحـرر الشـعب المصـري مـن الغـزاة بالحـب الـذي لـم يغيـب عنهـا.. عنهـا 

.. ولــن ينســاها الشــعب المصــري ..  ينســاها التــاريخ نعلــي عاتقهــا ترجمــه هــذا الشــعور بــالمواقف الرائــدة التــي لــ

فكانت اإلمارات والسعودية في مقدمة هذه الدول الرائـدة التـي عبـرت عـن العالقـات التاريخيـة التـي تربطهـا بمصـر 

ولـم يكـن .. مع الشعب المصري من حب وعادات وتقاليد واحـده والتقارب الشعبي الذي يمثل قاسم مشترك أعظم 

 .البحرين عمان وهذا األمر بالمستغرب أيضا علي سائر الدول العربية األخرى وفي مقدمتهم الكويت واألردن و

أن مـا يحــدث علـي الســاحة العربـيـة اآلن لهـو ترجـمـة حرفيـة لـمـا يجـمـع بـين الشــعوب العربيـة ـمـن عالـقـات 

ـفـالعرب هــم العــرب ـفـي كــل زمــان .. خارجـيـة موجهــه وال تـفـرقهم أجـنـدة .. طيع أن يـنـال منهــا أحــدا إنســانية ال يســت

وخير شاهد علي التاريخ حرب أكتوبر التي جمعت الدول العربية بأكملها لتقف موقفا موحدا ضد العدو .. ومكان 

 .لتي ال تنسي فالتاريخ دائما يعيد نفسه ويكشف عن هوية األبطال وعن المواقف الرائدة ا.. 
��א�وز��א�...������א�	��א������������و�����א�!� ��א�������
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  ١٧/٩/٢٠١٢نهم بتاريخ أل.. وآخرين ) المستأنفان(امة المتهمان الماثالن اتهمت النيابة الع 
فـــي غـيــر األحـــوال ) مستحضـــرات ثـنــائي الفينوكســـيالت(جلـبــوا بقصـــد االتجـــار مـــادة مخـــدرة  -١

 .المرخص بها قانونا 
 .ير األحوال المرخص بها قانونا غفي ) ترامادول(جلبوا بقصد االتجار مؤثرا عقليا  -٢

 .لنيابة العامة عقابهم وفق مواد االتهام الواردة بأمر اإلحالة طلبت ا.. وعليه 
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���Q��� �:�R G+�	%� 

 
�/�	+2$� 
%&�'�� -�!�). 

 ��; .. 
��S�7/7/2013 -&	U�  
� �� �� V 

 �%�W)� =��+�� 

 �!&�KV 
� �� X� V 

بالســجن المؤبــد ) وجمــيعهم إيرانــي الجنســية.. ...، ... ، ... ، ... ، ... ( بمعاقبــة كــل مــن : أوال 
وأمـــرت بإبعـــادهم عـــن الدولـــة عقـــب تنفيـــذ .. وتغريمـــه خمســـين ألـــف درهـــم لكـــل واحـــد مـــنهم 

 .العقوبة 
 .مصادرة المضبوطات : ثانيا 
 .مما أسند إليهم ) ... ، ... ، ... ، ...  ، ...، ... ، ... ، ... ( ببراءة كل من : ثالثا 

هم الرابـــع إلـــي النيابـــة العامـــة التخـــاذ شـــئونها فـــي واقعـــة تعاطيـــه للمـــؤثر العقلـــي إحالـــة المـــت: رابعـــا 
 .وفقا لتقرير المختبر الجنائي المرفق باألوراق ) أوكسازيبام (

 @�A 6�� �J� 

فـقـد طعـنـا علـيـه بطرـيـق .. الحكــم المشــار إلـيـه ) التاســع والعاشــر(وحـيـث ـلـم ـيـرتض المتهمــان  
مـــن خطـــأ ـفــي تطبـيــق الـقــانون وقصـــور ـفــي التســـبيب حكـــم الطعـــين اللمـــا شـــاب نظـــرا .. االســـتئناف 

 .ٕوفساد في االستدالل ومخالفة للثابت باألوراق واخالل بحقوق الدفاع 
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 ١٧/٩/٢٠١٢ق ـفــي أـنــه بـتــاريخ تخـلــص واقعـــات االتهـــام الماـثــل حســـبما أســـفرت عـنــه األورا
..  وأثـنــاء إجـــراء التفـتــيش اإلداري االعتـيــادي عـلــي الوســـائل البحرـيــة بميـنــاء خاـلــد ١٣ر٢٥الســـاعة 

وبتفتيشــها مــن .. علــي الرصــيف البحــري للمينــاء ) توفيــق(مســماة الرســت البــاخرة .. بإمــارة الشــارقة 
) .. الشـارقة(السـرب الثالـث .. سـواحل  قيادة مجموعـة حـرس ال–قبل القيادة العامة للقوات المسلحة 

 .تم ضبط كمية من أقراص يشتبه أن تكون مخدرة 

 ��; 

أقـر ) وهم النواخذه ومن معه من بحارة عـددهم سـبعة (وبسؤال المتواجدين علي هذه الوسيلة  
 :األول باآلتي 

 .ومقيم بدولة إيران ) إيراني(... / أن المركب ملك من يدعي  -
 .... /  والد المالك المدعوهو هذا المركب وما به من شحنة المسئول عن  عن ماأ -

 ) .ميناء الشارقة(أن األخير هو الذي طلب منه اإلبحار بالمركب إلي دولة اإلمارات  -

 .أنه لم يحضر أثناء سحن المركب الذي وجد انه محمال بثالث أنواع من البضائع  -

للمـتهم (ة إليـه تسـليمها إلـي شـركة ومـن المفتـرض حسـب التعليمـات الصـادر..  أدوية :األول 
 ) .المتهم التاسع(وستسلم لشخص ) العاشر

ـث علــي أن يــتم تســليمهم اســمنت أبــيض ، حصــى صــغير الحجــم عبــارة عــن  : الثــاني والثاـل
 .لشركة الشارقة كريبن 

 [����)�� (�9��)a�b� G+J�( 

 �Qd�� ? [	.��e ء�)f� g��J� 3� a�*�J� �782 

قام مأموري الضـبط القضـائي بالـدفع بـه نحـو االتصـال .. ط سالف الذكر وعقب ضب.. هذا  
ٕبالمتهم التاسع واخبـاره بـأن ثمـة شـحنة قادمـة مـن إيـران باسـم الشـركة وأن عليـه الحضـور السـتالمها 
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 .وتخليصها جمركيا 

 �,h�� [����)�� G�i� 

اعتـذر عـن الحضـور ثـم أتصـل بـه ثانيـة و.. أن المتهم التاسـع أخبـره بالحضـور بعـد العصـر  
مخـلـص  (.../ أرســل إليـه المـتهم التاسـع شـخص يـدعي .. وبالفعـل .. وأنـه سـيأتي فـي اليـوم التـالي 

  الذي ما أن علم بأن الشحنة عبارة عن أدوية حتى رفض استالمها وتخليصها جمركيا) جمركي

 
��e�; 
J� � =��e @�A g��� 

 j,�+�� G+J� 3� 

هــذه الشــحنة وأن عليــه العــودة بهــا أخبــره فيهــا برفضــه اســتالم  

 .إلي مصدرها 
 ��; 

 �����2 �!	k�� 

بالتقدم إلـي النيابـة العامـة .. .../ قام المالزم أول ) ١٧/٩/٢٠١٢(أنه في ذات يوم الضبط  
وذـلـك ـبـدون حــوالي الســاعة الخامســة مســاءا لالستحصــال عـلـي إذن بضــبط وتفـتـيش المــتهم التاســع 

 من عدمه ) نواخذة المركب( األول ن مدي مصداقية المتهمإجراء ثمة تحريات أو بحث ع

 @�A Gl&� 

 بضــبط وتفتــيش المــتهم التاســع دونمــا ســبب قــانوني مشــروع يبــرر ذلــكإذنــا  النيابــة تصــدرأ 
 .ودونما إجراء ثمة تحريات حول الواقعة 

 g�Q1 ��; m�� 

بطلـــب إلـــي .. .... /تقـــدم الرائـــد ) ١٨/٩/٢٠١٢(بـــل أنـــه فـــي اليـــوم التـــالي مباشـــرة للواقعـــة  
 لندب نيابة دبي في إصدار إذن بضبط وتفتيش المتهمان التاسع والعاشر .. النيابة العامة بالشارقة 
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ي بضـــبط أي مـــن المتهمـــين ودونمـــا وجـــود ثمـــة مـــا يثبـــت صـــدور إذن مـــن نيابـــة دبـــ.. هـــذا  
ا فـي جميـع إنحـاء الـبالد وتـم ضـبطهما بـال سـند مـن الواقـع مـفقـد تـم التعمـيم عليه.. التاسع والعاشر 

 .أو القانون 

 ��; 

ادا بحقائق تقطع بانتفاء صلتهما بالواقعة تمامـا أفبسؤال المتهمين المذكورين التاسع والعاشر  
 .وعدم وجود ثمة دور لهما فيها 

&�% u�V j,�+�� G+J�  

منـذ عـامين .. العائـدة للمـتهم العاشـر .. بأنه يعمل لدي شـركة غصـن الزيتـون لاللكترونيـات  
فــــوجئ باتصــــال هــــاتفي مــــن شــــخص .. وأبــــان عملــــه وقبــــل القــــبض عليــــه بيــــومين فقــــط .. تقريبــــا 
ة ليقــوم بإعــاد... باســم شــركة ) ملــح(يخبــره بأنــه ســوف يرســل شــحنه ) مــن دولــه إيــران(... /يــدعي

 .إرسالها إلي دولة الهند 

 j,�+�� G+J� 3� 6�� ��1 

وآنـذاك لـم يكـن .. إال أن طلب من المذكور أوراق الشحنة محل المكالمة فوعد بإرسالها إليـه  
كان قد أرسل الشحنة فعـال إلـي مينـاء الشـارقة دون موافقتـه رسـميا أو .. .../ المتهم يعلم أن المدعو

 .حتى شفويا عليها 

v.�1 u�V 

يتصـــل ـبــه ويطـلــب مـنــه الحضـــور لميـنــاء الشـــارقة الســـتالم ) نواخـــذه المركـــب(ـبــالمتهم األول  
فأخبره المتهم بعدم استطاعته الحضور وطلب منه إرسال أوراق الشـحنة .. بضاعة خاصة بالشركة 

.. إـلـي ميـنـاء الشــارقة ) متخصــص ـفـي التخـلـيص الجمرـكـي(... / ـثـم أرســل إلـيـه الـمـدعو.. بالـفـاكس 
فضـــال عـــن أـنــه .. أن الشـــحنة عبــارة عـــن أدوـيــة حـتــى رفــض اســـتالمها ... / عـلــم الـمــدعو ومــا أن 

دون إيضـــاح ـنــوع (بمجـــرد وصـــول األوراق إـلــي المـــتهم التاســـع وتـبــين أن الشـــحنة عـبــارة عـــن أدوـيــة 
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 .رفض هو أيضا استالمها ) الدواء

[����)��2 ���e�; a�Le$�2 ��%� 

ذا بــه يقــرر بأنــه ســوف يعيــد الشــحنة إلــي مصــدرها وأخبــره بــأن أوراق الشــحنة غيــر كاملــة فــإ 
 .إيران فلم يمانع المتهم 

 a�Le$� ��; ��! -�A ?� 

ـتــم القـــبض عـلــي المـــتهم التاســـع دونمـــا تـــوافر ثمـــة أدلـــة عـلــي ارتكابـــه ثمـــة جريمـــة تســـتدعي  
 .هفتوقي

 j,�+�� G+J� (�9�� 

وقـرر .. سـبق لـه التعامـل معهمـا ولـم ي.... / أنه لم يسبق له معرفـة المـتهم األول أو المـدعو 
كـان سـيقوم بإرسـالها إلـي دولـة . .../ بأنه في حال كانت الشحنة مـواد غذائيـة كمـا قـرر لـه المـدعو 

 .الهند 
 وفي ختام أقواله أنكر تماما ثمة اتهامات موجهة إليه وقطع بانتفاء صلته تماما بهذه الواقعة 

 ��; .. �^�:�� G+J� a�w�2� 

ومـن فـتـرة ثالـثـة أشــهر .. ب شـركة غصــن الزيـتـون لاللكترونيـات بإـمـارة دـبـي قـرر بأـنـه صــاح 
وأبان غيابه عن الشركة طلـب .. ذهب إلي إيران لتلقي العالج حيث كان مصابا في حادث مروري 

 .أن يقوم علي إدارة الشركة .. .../ من المتهم التاسع 

�/�% ("&�� 

وطـلــب مـنــه تخـلــيص شـــحنة .. .../ عي أنــه قـبــل شـــهر تقريـبــا تلـقــي اتصـــال هـــاتفي مـمــن ـيــد
سيقوم بإرسالها من إيران إلـي إمـارة الشـارقة وطلـب منـه القيـام بإعـادة شـحنها إلـي دولـة ) ملح طعام(

 .الهند 

 �+�1��� 6�	2� ��; 

التـــي ال تعمـــل ســـوي فـــي مجـــال (يقـــوم بإرســـال الشـــحنة باســـم شـــركته ... / فـــوجئ بالمـــدعو  
دونمـا ..  تـم إلقـاء القـبض عليـه ٢٠/٩/٢٠١٢ إمارة دبـي بتـاريخ ولدي عودته إلي) .. االلكترونيات
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 .سند صحيح من الواقع أو القانون 

 �^�:�� G+J� (�9�� 

وأنـــه كـــان ينـــوي إذا كانـــت .... / ســـعد اهللا فالحـــي عـــن طريـــق شـــقيقه / أنـــه يعـــرف المـــدعو 
ة اسـتالم الشــحنة الشـحنة مـواد غذائيـة تكليـف إحـدى الشـركات المتخصصــة فـي األغذيـة للقيـام بمهمـ

 .ٕواعادة إرسالها إلي دولة الهند 
وأردف بأن المتهم التاسـع كـان يطلـب أوراق الشـحنة للتأكـد مـن نـوع البضـائع قبـل القيـام بـأي  
 .وأنهما لم يقوما باستالم الشحنة لعدم إرسال أوراقها كاملة .. إجراء 

 . صلته باالتهام الماثل علي انتفاءواختتم أقواله بإنكار االتهام المسند إليه وأكد  

 @�A 6�� �J 

وـكــان الثاـبــت ـمــن واقـعــات االتـهــام الماـثــل والـتــي يتضـــح منـهــا وللوهـلــة األوـلــي انقطـــاع صـــله 
المتهمــان التاســع والعاشــر بــه وانتفــاء وجــود دور أو تــدخل لهمــا فيهــا وانعــدام وجــود ثمــة دليــل يثبــت 

 .عكس ذلك 

 @�A j�� 

لـيس .. ا وأقحمتهما فيـه دون سـند مـن الواقـع أو القـانون حركت النيابة العامة االتهام ضدهم
بل أنه بحكم معيب ومخـالف للقـانون ومشـوب بالقصـور الشـديد فـي التسـبيب والفسـاد .. هذا فحسب 

الـبــين ـفــي االســـتدالل أداـنــت محكمـــة أول درجـــة هـــذين المتهمـــين الـلــذين عقمـــت األوراق عـــن إثـبــات 
 يجــدا معــه مناصــا ســوي الطعــن عـلـي ذـلـك الحكــم بطرـيـق وهــو األمــر اـلـذي ـلـم.. االتـهـام ـفـي حقهـمـا 

االســتئناف اـلـراهن مســتندين ـفـي ذـلـك إـلـي صــحيح الواـقـع وصــريح الـقـانون وهــو مــا نشــرف بإيضــاحه 
 :تفضيال وتأصيال في دفاعنا التالي 

���������������� 

ر تجـــد.. اـلــدفاع والـــدفوع الـتــي تنـــال مـــن االتهـــام الماثـــل أوجـــه وقبـــل الخـــوض فـــي .. بداـيــة 
 . اإلشارة إلي بعض القواعد الدستورية التي خالفها االتهام الماثل وجاء مناهضا لها
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و تفتيشـه أو حجـزه أالحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ، وال يجوز القبض علي أحد  
 . ب أو المعاملة الحاطه بالكرامةأو حبسه إال وفق أحكام القانون ، وال يعرض أي إنسان للتعذي

 �"�J� XL7 ���276� =�� �K!� &�+,	�� 3�  

يحدد القانون الجرائم والعقوبات ، وال عقوبة علي ما تم من فعل أو ترك قبل صـدور القـانون  
 . الذي ينص عليها

 �"�J� XL7 ����406� =��   

المواثيـق الدوليـة المرعيـة ، أو فـي يتمتع األجانب في االتحاد بالحقوق والحريـات المقـررة فـي  
 . المعاهدات واالتفاقيات التي يكون االتحاد طرف فيها وعليهم الواجبات المقابلة لهم

@�A 6�� �J 

وبمطالعة المـواد الدسـتورية أنفـة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء  
 مـع االتهـام الماثـل الـذي جـاء علـي غيـر سـند مـن قـد أهـدرت بـالتزامنتام أن تلك القواعـد الدسـتورية 

بدايــة مــن اإلجــراءات الباطلــة التــي بــدأت بهــا واقعــات الــدعوى ونهايــة باالتهــام .. الواقــع أو القــانون 
ذلــك أن األوراق قطعــت بمــا ال .. الموجــه للمتهمــين والــذي جــاء بنــاء علــي تلــك اإلجــراءات الباطلــة 

ومـن .. متهمين بهذه الواقعة تماما وعـدم وجـود ثمـة دور فيهـا يدع مجاال للشك بانتفاء صلة هذين ال
ثـم قيـام االتـهـام الماثـل ـفـي حقهمـا عـلـي سـند واهــي أوحـد وهــو مجـرد ـقـول مـن الـمـتهم األول أنـه جــاء 

وهو مجرد قول مرسـل ال سـند لـه وال دليـل مـادي .. ليسلم الشحنة المحملة علي قاربه إلي المتهمين 
 . معتبر عليه

�� @�A Gl&�� 

 والتعــرض لحــريتهم الشخصــية وحبســهم ـبـل والحكــم افـقـد ـتـم القــبض عـلـي المتهمــين وتفتيشــهم 
وذلـــك فـــي إجـــراءات فـــي مجملهـــا موصـــومة بانعـــدام الدســـتورية ومخالفـــة للقـــانون .. عـلــيهم باإلدانـــة 

 . تنطوي علي افتئات علي العدالة
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 a�b� &���:  

 . بيان الدفوع الشكلية والعيوب اإلجرائية الجسيمة التي عابت االتهام الماثل

=7�r�� &��� :  

ٕبـيـان اـلـدفوع الموضــوعية واثـبـات انقطــاع صــلة المســتأنفان باالتـهـام الماـثـل وانـعـدام وجــود ثمــة 
 .  في ادانتهمادليل معتبر قانونا يمكن االعتكاز عليه

 u��r�� &��� : 

ن العيوب وأوجه العوار فـي الحكـم المسـتأنف الـذي أدان هـذان المتهمـان بـال سـند صـحيح بيا
 . من الواقع أو القانون بما يستوجب إلغائه

a�b� &��� 
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 . نال يجوز توقيع عقوبة جزائية علي أي شخص إال بعد ثبوت إدانته وفقا للقانو 

كمـــا ال يجـــوز الـقــبض عـلــي أحـــد أو تفتيشـــه أو حجـــزه أو حبســـه إال ـفــي األحـــوال وبالشـــروط 
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 . المنصوص عليها في القانون

 �"�J� XL7 ���456� =�� �e�A 6�7���� 3�   

لمــأمور الضــبط القضــائي أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد دالئــل كافيــة 
 : وال اآلتيةعلي ارتكابه جريمة في أي من األح

  في الجنايات: أوال 

 . في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة: ثانيا 

 .................... ثالثا

 �"�J� XL7 ���466� =�� 6�7���� -�A 3�   

ٕإذا لـم يكـن المـتهم حاضــر جـاز لمـأمور الضـبط القضــائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضــاره  
 . نفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامةويذكر ذلك في المحضر وي

 ��; ..6��d�� 
�7� ��L)�� "��� 

أن معيــار مشـــروعية الـقــبض علــي الـمــتهم وتفتيشـــه ســواء ـكــان حاضـــرا أو غيــر حاضـــر هـــو  
 )ة و جنحة معاقبا عليها بغير الغرامجناية أ (توافر دالئل كافية علي ارتكابه جريمة

); 3 e � �Ap ���G+J� 	9 
�1�� �/$" �� 

 للنيابـة العامـة إصـدار إذن بـالقبض كمـا ال يجـوز.. فال يجوز القبض عليه إذا كان حاضرا  
   فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون ومعيب بالبطالنٕوان هي فعلت.. عليه وتفتيشه 

Gf 3�� 
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 ال يضــير العداـلـة إـفـالت مجــرم مــن العـقـاب بـقـدر مــا يضــيرها االفتـئـات عـلـي مــن المـقـرر أـنـه 
 . حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (

  ) ٨٣٩ ص ٢٠٦ق ٩أحكام النقض س  ١٢/١٠/١٩٥٨(

 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (
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تبلـيـغ عـن الجريـمـة ال يكـفـي للقـبض عـلـي المـتهم وتفتيشــه ـبـل يجـب أن يـقـوم الـبـوليس مجـرد ال 
بعمــل تحريــات عمــا اشــتمل عليــه اـلـبالغ ، فــإذا أســفرت هــذه التحريــات عــن تــوافر دالـئـل قويــة علــي 

 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥صحة مـا ورد فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـاالت المبينـة فـي المـادة 
 . تشهعلي المتهم ويف

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤لقواعد القانونية ج مجموعة ا٢٠/١٢/١٩٣٧(

682 =K% @����  

الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  
 . ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢م النقض س  أحكا٢٣/١٢/١٩٨١(

� �J@�A 6� 

أنفـة الـذكر عـلـي واقعـات وأوراق االتهـام الماـثـل مـا اسـتقر علـيـه الفقـه ومـواد الـقـانون وبتطبيـق  
.. يتضح وبجالء تـام بطـالن اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بـالقبض علـي المسـتأنفان وتفتيشـهما 

 الـبـاخرة توفـيـق  الســاعة الثانـيـة ظـهـرا تقريـبـا ـتـم اكتشــاف أن١٧/٩/٢٠١٢ذـلـك أن الثاـبـت أـنـه بـتـاريخ 
وأـنــه بســـؤال .. قـيــادة النواخـــذه المـــتهم األول تحمـــل كمـيــة مـــن األـقــراص المخـــدرة والمـــؤثرات العقلـيــة 

العائـدة (المتهم األول قرر زاعما بأن هذه األقراص من المفترض تسليمها إلي شركة غصن الزيتـون 
 .)المتهم التاسع(... / وتحديدا تسلم لشخص يدعي ) للمتهم العاشر
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بالتقدم إلـي النيابـة العامـة الستصـدار إذنـا بـالقبض علـي المـتهم التاسـع / .. قام المالزم أول  
 . وتفتيشه



 

 

 
 

 ١٧

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

 ��; .. �	� 3� Gl��� =���g�W�� ��; 
����'� 


q�. 
�r� j,�+�� G+J� s� e&� =�� �/$" 
n "�.� �	:� 

 النياـبـة العاـمـة بالمخالفـة للدســتور والـقـانون بإصـدار إذنـهـا ـبـالقبض علـي الـمـتهم التاســع قامـت 
لــم األذن رغــم أن طلــب .. زعم اطمئنانهــا لمــا جــاء بالمحضــر أو الطلــب المقــدم إليهــا بــ.. وتفتيشــه 

ٕوانـمـا تـقـدم بطلـبـه بـنـاء .. تحرـيـات أو تقصــي لألـمـر إجراء ثـمـة  إشــارة إـلـي قـيـام مقدـمـه ـبـيتضــمن ثـمـة
علـــي مـــزاعم وأباطيـــل مرســـلة جـــاءت علـــي لســـان المـــتهم األول والمســـئول األول عـــن هـــذه الشـــحنة 

 ) .ر باعتباره نواخذه الباخرة والمسئول األوحد عنها في البحر حسبما أق(المشبوهة 

6� Gl�2� 

م األول لـم يقـدم ثمـة دالئـل أو مســتندات تثبـت علـم المـتهم التاسـع بمحتـوي الشــحنة هـذا المـته 
إال أن الســـيد الضـــابط .. وقبوـلــه إياهـــا أو اشـــتراكه ـمــن قرـيــب أو بعـيــد ـفــي جريـمــة إحضـــارها لـلــبالد 

 . المذكور اتخذ من مزاعم المتهم األول المرسلة سندا لطلبه الذي تقدم به إلي النيابة العامة

�� u�V�
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تكليف السيد الضابط بإجراء التحريات الالزمة حول تلك الواقعة وتقديم الـدالئل الكافيـة علـي  
ارتكـــاب أو اشـــتراك المـــتهم التاســـع فـــي الجريمـــة بمـــا يخولـــه الحـــق فـــي إصـــدار إذن بـــالقبض عليـــه 

 . وتفتيشه
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  .هثمة دالئل تبرر إصداردون توافر ذنها المذكور سلفا وخالفت الدستور والقانون وأصدرت إ 
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اكتشـــف أن المـــتهم .. علـــي اإلذن أنـــف الـــذكر .. ../ أنـــه عقـــب إستحصـــال الســـيد المـــالزم  
وهـو مـا يثبـت وبحـق .. فلم يسـتطيع تنفيـذ اإلذن الصـادر لـه .. التاسع ليس له وجود بإمارة الشارقة 

بق طلـبـه إجــراء ثمــة تحرـيـات وهــو مــا جعـلـه يـقـرر عـلـي خــالف الحقيـقـة أن أن الســيد الضــابط ـلـم يســ
 . المتهم التاسع متواجدا بإمارة الشارقة

 



 

 

 
 

 ١٨

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

 �;��	V �� 

إلـي النيابـة العامـة طالبـا ) ١٨/٩/٢٠١٢(نحو التقدم في اليـوم التـالي للواقعـة .. .../ بالرائد  
 . التاسع والعاشرأن تقوم بندب نيابة دبي إلصدار إذن بالقبض علي المتهمين 
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إذ لم يورد في طلبه دالئل كافية تسـوغ إصـدار اإلذن بـالقبض علـي هـذين المتهمـين بـل جـاء  
 .)المتهم األول(طلبه مبنيا علي تلك المزاعم المرسلة التي سبق وأن قرر بها نواخذه المركب 
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تحريـــات أو جمـــع دالئـــل تســـوغ أي يفيـــد إجـــراء مـــا إلـــي هـــذا الخطـــأ الجســـيم وخلـــو األوراق م 
من النيابة العامة لما فيه من افتئـات غيـر اإلذن صدر إاألمر الذي يبطل .. القبض علي المتهمان 

 عـلـي العداـلـة ـبـاإلذن ـبـالقبض عـلـي مــتهم دونمــا وجــود ـلـدليل واحــدات والنـيـل مــن مشــروع عـلـي الحرـيـ
 . وهو ما يجعل هذا الدفع قائما علي سند صحيح من الواقع والقانون.. ارتكابه ألي جريمة 

   =7�r�� j1	�� : �� 6�W2      $ ��'�+�e� j,�+�� G+J� =�� �d�       
�2��7 6Ap =��� [ء��)+2

 �I�2 

 ���, �7�^� 

�� XL7 
�/�)k� -6�7 �_.��ء��% 3� 
�7�r�� �"�J� 3� 
�7�r�� ������ 6� =�p 6� = 

كما ال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال في األحـوال وبالشـروط ....  
 .المنصوص عليها في القانون 
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التـــي يتطلبـــا القـــانون لمشـــروعية القـــبض علـــي المـــتهم وتفتيشـــه هـــو صـــدور إذن مـــن النيابـــة  
 .العامة بضبطه وتفتيشه 
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المشرع حسبما أوردنـا سـلفا أن يكـون هـذا اإلذن مبنيـا علـي تحريـات جديـة ودالئـل بل أشترط  
 .ٕواال كان باطال .. كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة 
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ٕالقبض الذي ال يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا  
صحة هذا اإلجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بمـا يوجـب النظر وجري قضائه علي 

 .نقضه 
 ) ق٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣ الطعن رقم ١٠/٤/٢٠١٣نقض ( 

 682 =K% ��� 

مــن المقــرر أن الــدفع بــبطالن القــبض والتفتــيش هــو مــن الــدفوع الجوهريــة التــي يتعــين علــي  
وسـائغة ، وكـان ال يكفـي لسـالمة الحكـم أن المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيـه بأسـباب كافيـة 

 .يكون الدليل صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع 
 ) ق٨١ لسنة ٧٠٧٣ الطعن رقم٤/٤/٢٠١٢نقض جلسة (

 @�A 6�� �J 

يتضح وبجالء تـام .. وبتطبيق جماع المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي أوراق االتهام الماثل  
 هــو إذن باطــل ومـعـدوم األـثـر ١٧/٩/٢٠١٢ـبـة العاـمـة بالشــارقة والـمـؤرخ أن اإلذن الصــادر ـمـن النيا

ذلك أنه لم يبني علي تحريات جدية أو علي توافر دالئل كافية علـي ارتكـاب المـتهم التاسـع لثمـة .. 
 .جريمة 
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وحيــث أن القــبض علــي المــتهم التاســع وتفتيشــه قــد تــم تنفيــذا لهــذا إلذن الباطــل األمــر الــذي  



 

 

 
 

 ٢٠

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

وبحــق بطــالن القــبض والتفتــيش فــي حــق المــتهم التاســع لعــدم إبتنــاؤه علــي إذن نيابــة صــحيح يؤكــد 
 .ونافذ 
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ومـن ثـم يضـحي ظـاهرا أحقيـة المـتهم .. حالة مـن حـاالت التلـبس الـواردة حصـرا فـي القـانون  
 .ة حياله التاسع في طلب البراءة مما هو مسند إليه النعدام صحة اإلجراءات القانونية المتبع
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من المقرر أنه متـي صـدر إذن النيابـة بـالقبض وتفتـيش مـتهم كـان لمـأمور الضـبط القضـائي  
طالمـا كـان ذلـك المكـان فـي دائـرة اختصـاص كـل مـن المنتدب إلجرائه أن ينفذه عليه أينما وجـده ، 

 .مصدر اإلذن ومن قام بإجراءات تنفيذه 

 )٦٥٠ ص ١١٧ ق ١٧ أحكام النقض س ١٧/٥/١٩٦٦(

K% ��� 682 = 

من المقرر أنـه متـي صـدر إذن النيابـة بتفتـيش مـتهم كـان لمـأمور الضـبط القضـائي المنتـدب 
إلجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده وال يحق للمتهم أن يحتج بأنـه كـان وقـت إجـراء التفتـيش فـي مكـان 

طالـمـــا ـكـــان ذـلـــك المـكـــان ـفـــي داـئـــرة  غـيـــر المكــــان المحــــدد ـبـــأمر التفـتـــيش ،

 .جراءات القبض والتفتيش اختصاص من قام بإ
 )٨٥٦ ص ١٥٣ ث ١٤أحكام النقض س  ٢/١٢/١٩٦٣(
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وكان المستقر عليه فقها وقضاءا أنه يجب علي مـأمور الضـبط القضـائي والنيابـة العامـة أن  
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 اختصاصــه المكــاني ويعــد ذلــك شــرطا بحــدودتتقيــد عنــد مباشــرة اإلجــراءات التــي يخولهــا لــه صــفته 
 .ت لصحة اإلجراءا

 ��; .. ��� @��� �A��7� 

وتطبيقــه علــي أوراق االتهــام الــراهن يتضــح وبجــالء أن اإلذن الصــادر بــالقبض علــي المــتهم 
لصـالح مـأموري ..  قد صدر من نيابة الشارقة الكلية الموقرة ١٧/٩/٢٠١٢التاسع وتفتيشه والمؤرخ 

 .ختصاص إمارة الشارقة علي أن يتم تنفيذه بالضرورة بدائرة ا.. الضبط القضائي بالشارقة 
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أن القبض علي المتهم التاسع قد تم في نطاق دائرة إمـارة دبـي نفـاذا لهـذا اإلذن المشـار إليـه  
األمر الذي يؤكد وبحق بطالن القبض والتفتيش وذلك لتجاوز القائم بهمـا النطـاق المكـاني لـإلذن .. 

 .الصادر من نيابة الشارقة 
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 لصــالح نياـبـة دبــي إلصــدار ١٨/٩/٢٠١٢صــدور تفــويض مــن نيابــة الشــارقة الكلـيـة بتــاريخ  
 .اإلذن بالقبض علي المتهمين التاسع والعاشر وتفتيشهما في دائرة دبي 
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ذلك أن األوراق قد خلت من ثمـة مـا يفيـد صـدور إذن صـريح  

 .فاذا للتفويض المشار إليه سلفا وواضح من نيابة دبي ن
 3� �K1 ��; 
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فقــد ثبــت لعدالــة الهيئــة المــوقرة يقينــا بطــالن القــبض علــي المــتهم التاســع البتنائــه علــي إذن  
ولتجــاوزه حـدود النطــاق .. نيابـة باطــل بعـدم ســبقه بـإجراء تحرـيـات وجمـع دالـئـل كافيـة تـبـرر إصـداره 

 .ختصاص دبي المكاني لإلذن الصادر عن نيابة الشارقة وتنفيذه في دائرة ا

   j2���� j1	�� :                 ���W)�� "�	�V i����+� ��'�+�e� j�,�+�� G+�J� =��� �d���� 6�W2

     
��:�� 
2��)�� 6A_ =7��N��)   �+Q�U z���2 (       �!&��+2 &	�U �����17/9/2012 

  
�����35&5             �d��� 6� >V ? 
��, >:2&�� 
�7�n a�� ��)! 6� =�� ء���� 

   �!&�+2 �19/9/2012   
����� 30&9 ���            6����� >)�f� 3�� ��r�� 	:2 �� ء�

 
��, 

 6� ��L�� ��; ? �K�7 ���� ��+�J� 3�1 

لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب إلجرائـه  

مادام أن ذلك يتم فـي خـالل الفتـرة بطريقة مستمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، 

 .المحددة باإلذن 
 )٧٤٦ ص ١٢٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ١١/٦/١٩٧٣(

 )٧٥٩ ص ١٦٩ ق ٢٣ س ٢١/٥/١٩٧٢(
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 الســــاعة ١٧/٩/٢٠١٢وكــــان الثاـبـــت أن اإلذن الصــــادر مــــن نيابــــة الشــــارقة صــــدر بـتـــاريخ  
ـفـــــي حــــــين أن تنفـيـــــذه ـبـــــالقبض عـلـــــي المــــــتهم التاســــــع وتفتيشــــــه ـقـــــد ـتـــــم بـتـــــاريخ ..  مســــــاءا ٥ر٢٥
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 .ساءا  م٩ر٣٠ الساعة ١٩/٩/٢٠١٢
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األمر الذي يؤكد وبحق بطـالن إجـراءات القـبض والتفتـيش إلجرائهمـا فـي حـق المـتهم التاسـع  
 .مع زوال مفعول وانتهاء أثر اإلذن الصادر من النيابة العامة 
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يتجلـى ظــاهرا أن كافـة اإلجــراءات التـي تـمـت فـي حــق المـتهم التاســع مـن صــدور إذن النياـبـة  
.. العامـة ـبـالقبض علـيـه وتفتيشــه دون إجـراء التحرـيـات الالزـمـة أو ـتـوافر األدلـة الكافـيـة عـلـي اتهاـمـه 

 الباطــل فــي األســاس هــذا فضــال عــن تجــاوز النطــاق المكــاني لهــذا اإلذن... بمــا يبطــل هــذا اإلذن 
حيـث أـنـه صــدر عــن نيابـة الشــارقة ـفـي حــين تـم الـقـبض عـلـي الـمـتهم وتفتيشـه ـفـي نطــاق اختصــاص 

وأخيـرا فقـد تـم .. أضف إلي ذلك انه لم يثبت باألوراق صدور إذن أخر من نيابة دبـي .. نيابة دبي 
 .تجاوز النطاق الزمني لإلذن المشار إليه سلفا 
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وهو ما يحق له طلب التصـدي لإلجـراءات الباطلـة التـي اتخـذت حيالـه ومـا ترتـب عليهـا مـن  
 .إجراءات أخري الحقه والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه 
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ال يجـــوز الـقــبض عـلــي الـمــتهم وتقيـيــد حريـتــه إال بـنــاء عـلــي الشـــروط القانونـيــة للـقــبض والـتــي 
.. و وجــود إذن صــريح وصــحيح صــادر عــن النياـبـة العامــة ـتـتلخص فــي حاـلـة مــن حــاالت التـلـبس أ

 .أما بخالف ذلك يكون أي إجراء من إجراءات القبض والتفتيش باطال حابط األثر 
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وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي واقعات االتهـام الماثـل وأوردتـه يتضـح أنـه بتـاريخ  
أمرا بندب نيابـة دبـي إلصـدار اإلذن لضـبط وتفتـيش .. لية  أصدرت نيابة الشارقة الك١٨/٩/٢٠١٢

 .المتهمان التاسع والعاشر 

=2" 
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إصدار اإلذن موضحة كيفية إجراء القبض والتفتيش وتحديد النطاق المكـاني والزمـاني لتنفيـذ  
 .هذا اإلذن واألسباب التي تبرر إصداره 

 @�A Gl�2� 

ياـبـة دـبـي ـلـم تصــدر اإلذن المنتدـبـة ـفـي إصــداره وـلـم ـيـتم تحدـيـد كيفـيـة فـقـد ثـبـت ـبـاألوراق أن ن 
 .القبض علي المتهم العاشر أو التاسع وما هو النطاق المكاني والزماني لهذين اإلجراءين 
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دونمـا .. فقد تـم إلقـاء القـبض علـي المـتهم العاشـر فـي المطـار حـال قدومـه مـن خـارج الـبالد  
حـاالت التلـبس أو وجـود إذن صـريح وصـحيح مـن النيابـة العامـة بـالقبض عليـه توافر ثمـة حالـة مـن 

 .وتفتيشه 

�Wd! ���� ��b� �;� 

ـبــل أن .. هــذين اإلجــراءين ـفــي حــق الـمــتهم العاشــر كـمــا هــو الحـــال بالنســبة للـمــتهم التاســع  
شــارقة األول لــم يصــدر بشــأنه إذن بــالقبض أو التفتــيش إذ ال يعتبــر التفــويض الصــادر عــن نيابــة ال

بمثاـبـة إذن حـيـث ـلـم يوضــح كيفـيـة الـقـبض والتفـتـيش والنطــاق المكــاني والزمــاني وال أي مــن الشــروط 
 .الشكلية المطلوبة في اإلذن أو األسباب التي اعتصم بها إلصدار اإلذن 

 Gf 3�� 

 .يتجلى ظاهرا أحقية هذا المتهم أيضا في الدفع المبدي ببطالن القبض والتفتيش قبله 
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 ويبطــل اـلـدليل المســتمد مــن المقــرر أن القــبض والتفـتـيش إذا حصــال بغـيـر إذن يكوـنـا ـبـاطلين 
 .منهما 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 6� =�� 
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من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم باإلدانـة علـي أي دليـل  
نـــت الـــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم مســـتمد منـــه وبالتـــالي فـــال يعتـــد بشـــهادة مـــن قـــام بـــه ، ولمـــا كا

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 
 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (
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من المقرر أن بطالن القبض لعدم مشروعيته ينبني عليـه عـدم التعويـل فـي اإلدانـة علـي أي 
مترتبــا عليــه أو مســتمدا منــه ، ومــن ثــم فــإن إبطــال الحكــم المطعــون فيــه القــبض علــي دليــل يكــون 

الطـــاعن الزمـــه بالضـــرورة إهـــدار كـــل دلـيــل تكشـــف نتيجـتــه القـــبض الباطـــل وعـــدم االعـتــداد ـبــه فـــي 
 .إدانته

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

682 XK% ���  

و باطــل ، ولمــا كــان ال جــدوى مــن تصـــريح القاعــدة فــي القــانون أن مــا بنــي علــي باطـــل فهــ
الحكــم ـبـبطالت الــدليل المســتمد مــن العـثـور علــي فـتـات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون 
ضده يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقريـر بـبطالن مـا تـاله متصـال بـه ومترتبـا عليـه ألن مـا هـو 

ن مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم ســائغا الزم باالقتضـاء العقلـي والمنطقـي ال يحتـاج إلـي بيـان لمـا كـا
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(
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بطــالن القــبض يوجـــب اســتبعاد الــدليل المســـتمد منــه وكــذا بطـــالن كافــة اإلجــراءات المترتـبــة  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (
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وكــان قــد ثبــت لعدالــة المحكمــة المــوقرة ممــا تقــدم جميعــه بطــالن اإلذن الصــادر مــن النيابــة  
وهـــو مـــا يســـتتبع .. العامـــة ممـــا ترتـــب عليـــه بطـــالن إجـــراءات القـــبض والتفتـــيش المجريـــان بموجبـــه 

 . الباطلة يكون مستمدا أو مترتب علي هذه اإلجراءات – إذا وجد –بالضرورة بطالن ثمة دليل 

�:�R �	�e � ��ipء �

ونظـــرا الفتقـــار األوراق عـــن ثمـــة دليـــل ضـــد المتهمـــان التاســـع والعاشـــر فضـــال عـــن العيـــوب  
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اإلجرائـيــة وأوجـــه اـلــبطالن الظـــاهرة الســـابق اإلشـــارة إليهـــا يتجـلــى ظـــاهرا أحقـيــة المتهمـــان ـفــي طـلــب 
 . البراءة مما هو مسند إليهما

 0�1	�� 3� =7�r�� &��� 
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لما كان الثابت باألوراق وعلي النحـو المتقـدم ذكـره ومـا اشـرنا إليـه مـن دفـوع تنـال مـن صـحة  
اإلجراءات التي اتخذت حيال هذه الدعوى والتي كان لها األثر المباشر في بطـالن كافـة اإلجـراءات 

لـيــه النياـبــة ـلــيس هـــذا فحســـب ـبــل وأن الثاـبــت أن مـــا ركـنــت إ.. الـتــي تـلــت تـلــك اإلجـــراءات المعيـبــة 
كـان لـهـا .. ومـا اعتصـمت بـه ـمـن أدلـة أو دالئـل مناهضـة للواقـع والقـانون .. العامـة فـي التحقيقـات 

أبلغ األثر أيضا في قصور تحقيقات النيابة وفـي التصـرف فـي االتهـام المسـند للمتهمـين بحيـث كـان 
لقيـد والوصـف الـذي إسناد االتهام علي غير ما ترمي إليه واقعات الدعوى فضال عـن عـدم انطبـاق ا

أســـندت بموجـبــه النياـبــة االتهـــام للمتهمـــين واـلــذي جـــاء غـيــر معـبــرا عـــن الواقعـــة المزعومـــة والمســـندة 
 :للمتهمين وليس أدل علي ذلك من الحقائق التالية 
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نهــا مــا لــم يقــض ســياق الــنص يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل م

 :لك بغير ذ
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 .......... ةكل مادة طبيعي: المواد المخدرة 

 ............ كل مادة: المؤثرات العقلية 

 g�k�:إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة  . 

 بطريـق  نقل المـواد المخـدرة أو المؤشـرات العقليـة فـي داخـل إقلـيم الدولـة مـن مكـان أخـر أو:��(��  

 .......... الترانزيت
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ٕيحظـــر جلـــب واســـتيراد وتصـــدير وصـــنع واســـتخراج وفصـــل وانتـــاج وحيـــازة واحـــراز وتعـــاطي   ٕ
 وســـــائر أوجـــــه النشـــــاط ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣المـــــواد المخـــــدرة والمـــــؤثرات العقليـــــة المبيـنــــة فـــــي الجـــــداول 

ليها فـي هـذا والتصرفات األخرى المتعلقة بها إال في األحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص ع
 . الباب
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 يحظر استيراد أو تصدير المواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة إال بمقتضـي ٦مع مراعاة المادة 
 . إذن كتابي من الجهة اإلدارية المختصة
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.. ة والمـؤثرات العقليـة وباستقراء المواد السابق اإلشارة إليها من قـانون مكافحـة المـواد المخـدر
يتضـح أن المشـرع قـد حـرص علـي إيضـاح معـاني الكلمـات المسـتخدمة فـي القـانون .. وجملة مـواده 

إحضــار المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقلـيـة مــن خــارج إقـلـيم الدوـلـة : فـقـد عــرف    الجـلـب بأـنـه    .. 
ات العقلية في داخل إقلـيم الدولـة مـن فهو نقل المواد المخدرة أو المؤثر: أما النقل     .   إلي داخله

 . أو بطريق الترانزيت .مكان إلي أخر 
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هـي ط الجلـب وذلـك أن مـن أهـم شـر) جلـب(أن الواقعة الراهنة ال يمكـن وصـفها بأنهـا واقعـة  
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أمـا عـن الواقعـة الماثلـة فـإن المضـبوطات لـم تـدخل  .. در من خـارج الـبالد إلـي داخلهـاإدخال المخ
 . البالد ولم تكن هناك نية لدي أيا من المتهمين في إدخالها
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تـقـدم ، وكــان الثاـبـت ـبـاألوراق أن الشــحنة ـتـم ولمــا كــان مــا  " 

 . ".......... ضبطها من قبل حرس السواحل قبل دخولها البالد

يتأـكـد أن هـذه الشـحنة ـلـم تـدخل الـبالد والجـلـب يشـترط دخـول الشــحنة إلـي الدوـلـة .. ومـن ثـم  
 . األمر الذي ينحسر عن الواقعة وصف الجلب.. وهو ما لم يحدث .. 

7�r�� ��b� ���=  

قرر صراحة بأن هـذه الشـحنة لـيس مـن المفتـرض دخولهـا ) نواخذه المركب(أن المتهم األول  
 .  وسيعاد شحنها مرة أخري إلي دولة الهندبل ستقف ترانزيت فقطللبالد 

g�Q1 ��; m�� 

أنهـا سـتقف ترانزيـت أنـه مـن المقـرر ) بوصف الشحنة مواد غذائية ( بل أقر المتهم التاسع  

 . شحنها إلي دولة الهند ثم تعاد فقط

@���� 

أنهـا سـيعاد شـحنها أنـه مـن المقـرر ) بوصـف الشـحنة مـواد غذائيـة ( المتهم العاشر قد أقر  

 . إلي الهند وأن وجودها بالميناء ترانزيت فقط

 . وهكذا قرر كال المتهمين الحادي عشر والثاني عشر 
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فــي .. النقــل يتأكــد أن وصــف الترانزيــت يــدخل تحــت وصــف  

.. التعريف الوارد بالمادة األولي من قانون مكافحـة المـواد المخـدرة 

 . وال يندرج تحت وصف الجلب

Gf 3�� 

يتجـلـى ظــاهرا أن مــا ـقـررت ـبـه النياـبـة العامــة مــن أن وصــفها للواقعــة عـلـي أنهــا واقعــة جـلـب 
 لـم يحــدث ، فضــال مخــالف للقـانون ذـلـك أن الجلـب يشــترط فـيـه دخـول الشــحنة للـبالد وهــو.. مخـدر 

  عن أن وصف الترانزيت ال يندرج تحت الجلب وهذه المضبوطات وصفت بأنها ترانزيت فقط

jW�! ���� ��b� �;� 

 . ببطالن وصف النيابة العامة لالتهام الماثل ومخالفته لصحيح القانون وللواقع الفعلي 
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فــــإن االتهــــام الماثــــل ال يعــــدو أن يكــــون شــــروعا فــــي جريمــــة وأحــــبط أثرهــــا لســــبب ال دخــــل  
 . للمتهمين فيه 

X2�r�� 6� @�A 
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الشــروع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره ألســباب ال  
 . دخل إلرادة الجاني فيها

ويـعـد ـبـدءا ـفـي التنفـيـذ ارتكــاب فـعـل يعتـبـر ـفـي ذاـتـه جــزءا ـمـن األجــزاء المكوـنـة لـلـركن المــادي  
 . للجريمة أو يؤدي إليه حاال ومباشرة
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حبط أثر الجريمـة أتم منع دخولها للبالد ومن ثم وكان الثابت أن الشحنة محل هذا االتهام  

ومــن ـثـم كــان يجــب عـلـي النياـبـة العامــة إال .. تهمــين لســبب ال يرجــع ألي مــن الم) بـفـرض وجودهــا(
 . تتعدي في وصفها لهذا االتهام حدود الشروع في حق ما تثبت في حقه

�:�e � �7�� ��� 

األمــر اـلـذي يعـيـب هــذا الوصــف للجريمــة بعـيـب مخالفــة القــانون وهــو مــا ينهــار معــه االتهــام  
 . الماثل برمته ويجدر معه تبرأه المتهمين منه
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  قا ألحكام هذا القانونفي غير األحوال المرخص بها وف 

يعاقب بالسـجن مـدة ال تقـل عـن سـبع سـنوات وال تزيـد علـي عشـر سـنوات وبالغرامـة التـي ال  -١
تقــل عــن خمســين ألــف درهــم وال تزيــد علــي مــائتي ألــف درهــم كــل مــن جلــب أو اســتورد أو 
صـــدر أو صـــنع أو اســـتخرج أو فصـــل أو أنـــتج أيـــة مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات 

 .  المرفقة بهذا القانون٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣ المنصوص عليها في الجداول أرقام العقلية
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علـي ثـالث سـنوات وبالغرامـة التـي ال تقـل عـن  -٢

عشــرين ألــف درهــم وال تزيــد علــي خمســين ألــف درهــم كــل مــن حــاز أو أحــرز أيــة مــادة مــن 
) ١(ط أو تصرف أخـر بشـأنها غيـر مـا ذكـر فـي البنـد المواد المشار إليها أو مارس أي نشا

 ).٤٠(ومع عدم اإلخالل بحكم المادة 
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ٕواذا وقعــــت أي مــــن الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فــــي البنــــدين الســــابقين بقصــــد االتجــــار أو  -٣
الترويج كانـت العقوبـة السـجن المؤبـد والغرامـة التـي ال تقـل عـن خمسـين ألـف درهـم وال تزيـد 

 . ي حالة العود تكون العقوبة اإلعدامعلي مائتي ألف درهم وف

@�A 6�� �J 

وكــان الثابــت أن النيابــة العامــة طالـبـت بعقــاب المتهمــين وفــق هــذه الفقــرة األخيــرة مــن المــادة  
   االتجار والترويجي أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصد٤٩
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فالثاـبـت أن المــتهم .. دام وجــود ثمــة دلـيـل عـلـي ـتـوافر هــذا القصــد ـلـدي أي مــن المتهمــين انعــ 
) وماهيـة األدويـة تحديـدا(األول جزم بأنه أبحر بالباخرة دونما أن يعلم ماهية الشحنة المحملـة عليهـا 

 . حيث قطع بأن الشحن قد تم حال عدم وجوده


��:�� 
2��)�� jW+�e �� 

ـفـإذا ـكـان ال يعـلـم ماهـيـة الشــحنة ..  عكــس مــا ـقـرر ـبـه المــتهم األول إقامــة ثمــة دلـيـل عـلـي 

 .!!!فكيف يتصور أن تكون لديه نية االتجار أو الترويج ؟

g��J� �&�Qd� 
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فلم يكن أي منهم يعلم بما تحويه الشحنة وهو ما قطعـت بـه محكمـة أول درجـة ممـا حـدا بهـا  
 . نحو القضاء ببراءتهم جميعا

�^�:��� j,�+�� 6��+J� ��� 

وليسـت ) ملـح طعـام(فالثابت أن المعلومة التي لديهم بخصوص هذه الشحنة أنها عبـارة عـن 
 . أدوية

g�Q1 ��; m�� 

ٕوانمـا سـيعاد شـحنه إلـي .. بل أن هذا الملـح لـم يكـن مـن المقـرر إدخالـه للـبالد واالتجـار فيـه 
 . دولة الهند
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وقـــد أرســـل الـمـــتهم .. وراق أن كالهمـــا كـــان يجهـــل ماهـيـــة الشـــحنة وكنهتهـــا أن الثابـــت بـــاأل
وما أن علـم بـأن الشـحنة ) ... / المـدعو( عنه متخصص في التخليص الجمركي امندوب.. التاسع 

عبارة عن أدوية حتى رفض تماما استالمها وكان ذلك دونما أن يعلم أن هـذه األدويـة مـن المـواد 

 . ل بل رفض استالمها لمجرد أنها أدويةالمخدرة المدرجة بالجداو

�'� =7�r��� �"�H� 6��+J� 3� ��� 

كان محتواها لم يكن مـن المقـرر دخولهـا الـبالد بـل أنهـا أيا فقد أقرا صراحة بأن هذه الشحنة  
 .  إلعادة شحنها إلي دولة الهندستقف ترانزيت

@�A 6�� �J 

 ـقــد عقمـــت يتجـلــى ظـــاهرا أن األوراق.. ومـــن جمـلــة مـــا تـقــدم  

عــن مــيالد ثمــة إثـبـات أو دليــل عـلـي نـيـة وقصــد االتجــار والتــرويج 

.. فلم يأت ذلك في أي مـن أقـوال المتهمـين أو حتـى بـين سـطورها 

ولــم تــأت ثمــة تحريــات جديــة تشــير إلــي هــذا القصــد لــدي أي مــن 

 . المتهمين

��� @�A =�p <9� 

ة أو أنـه مـن المفتـرض سـداد ثمنـا أنه لم يثبـت أن أي مـن المتهمـين قـد دفـع ثمنـا لهـذه الشـحن 
 . لها أو أن أيهم قد عقد اتفاقا علي بيعها وترويجها أو أي شيء من هذا القبيل

6Ap <� 1 

حتـى !! جاءت النيابة العامة بالزعم بتوافر قصد االتجار أو الترويج لدي أي من المتهمين ؟ 
 مــن قــانون المخــدرات ٤٩ـثـة مــن المــادة تطاـلـب بعقــابهم جميعــا بالعقوـبـة المشــددة اـلـواردة ـبـالفقرة الثال
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 .!!!أنفة الذكر ؟
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 النيابـة العامـة حـال شـاب أمـر اإلحالـة الصـادر عـنمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الـذي  
قيدها ووصفها لالتهام الـراهن وهـو مـا يؤكـد أحقيـة المتهمـان التاسـع والعاشـر فـي البـراءة مـن االتهـام 

 . يهماالمسند إل
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  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢
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يقـــوم مـــأمورو الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  
 . واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام

 �"�J� XL7 ���356� =�� 6�7���� -�A 3�   

يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  
ٕويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل الجرائم 

تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعلمـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع 
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 . الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة
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ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة عـل وأن األدـل

ٕ قــرر إحالـتــه إلــي محكـمــة الجنايــات ، واذا وجــد شـــك فيمــا إذا كانــت الواقـعــة جنايــة أو جنحـــة كافيــة
 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

 @�A 6�� �J .. &��e ��)�� �� V� X7���682  

ـكـل مــا يكــون ـمـن الخـلـل ـفـي إجــراءات التحقـيـق االبـتـدائي مهمــا يكــن نوعــه فهــو محــل للطعــن  
  أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(
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لماـثـل وعـلـي األخــص التحقيـقـات الـتـي أجرـيـت فـيـه بمعرـفـة النياـبـة العاـمـة عـلـي أوراق االتـهـام ا 
 : وضحها فيما يلينيتجلى ظاهرا أن تلك التحقيقات قد شابها القصور والعوار في عدة أوجه 
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... / أـقــر فــي أقواـلــه ـبــأن هـــذا المركــب ممـلــوك لـمــن ـيــدعي ) نواخـــذه المرـكــب(المــتهم األول  
وأن األخيـر هـو ) والد المالك(... / وأن المسئول عنها والقائم بإدارتها هو المدعو ) إيراني الجنسية(

  الذي قام بشحن المركب بما عليها من بضائع وهو أيضا الذي أمر المتهم األول باإلبحار بها

Gf 3�� 

فقد كان من الالزم بـل والضـروري أن يـتم التحـري عـن طريـق  

عـــن هـــذين الشخصـــين لبيـــان مـــدي ) اإلنتربـــول(المباحـــث الدوليـــة 
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يما وأن المـــتهم الســـ.. ا هـــضـــلوعهما فـــي الجريمـــة أو اشـــتراكهما في

هـــو المســـئول عـــن هـــذا المركـــب ... / األول ـقــد أـقــر ـبــأن المـــدعو 

 . وعن شحن البضائع المحملة عليه
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لتوصـــلت علـــي وجـــه اليقـــين إلـــي كافـــة أطـــراف الواقعـــة .. قـــد بحثـــت فـــي أمـــر هـــذا الرجـــل  
لـيـه والغـرض الفعـلـي والحقيـقـي الحقيقيـين وشــخص مرســل هـذه البضــائع ومالكـهـا والشـخص المرســلة إ

ومـا .. وهل وقفت بميناء الشارقة ترانزيت من عدمه والوجهة المفترض إرسالها إليهـا .. من إرسالها 
إلي ذلك مـن األمـور التـي كانـت سـتعين النيابـة العامـة فـي تكـوين عقيـدة صـحيحة وقائمـة علـي أدلـة 

 . تهام الماثل ا في االوبراهين وليس علي شك وتخمين كما هو الحال حالي
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األمـر الـذي يعـيـب تحقيقاتهـا بالقصـور الشـديد ويجـعـل االتهـام الـراهن قـائم عـلـي وهـو .. ذلـك  
 . سند ومعيب ال يصلح لإلعتكاز عليه في إدانة المتهمينغير 
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كــان كـفـيال .. والتـفـرس ـفـي وجـهـه ومحاورـتـه ـفـي التحقيـقـات .. .../ لـعـل التحقـيـق مــع المــدعو 
 . اسع بالواقعة محل هذا االتهامبأن تتأكد النيابة العامة يقينا بانقطاع صلة المتهم الت

X2�r��1 

أنه لعـدم تواجـد المـتهم التاسـع بإمـارة الشـارقة وعـدم قدرتـه التوجـه إليهـا ولعـدم معرفتـه بماهيـة  
 . بل سيعاد شحنها إلي دولة الهند.. لن تدخل البالد ) مواد غذائية(الشحنة وكان يظنها 
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ٕوتقصــي األـمـر واذا وجــدها .. ء خالـد بإـمـارة الشــارقة بالتوجــه إـلـي ميـنـا... / بتكليـف الـمـدعو  
 . سيقوم باستالمها) ح طعاملم(بالفعل مواد غذائية 
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إلي الميناء وتبين أن الشـحنة عبـارة عـن أدويـة فقـد رفـض اسـتالمها ... / لدي توجه المدعو  
 تصـاال بـالمتهم التاسـعومن المؤكد عقال أنه قـام بـإجراء ا.. علي الفور دون أن يستفسر عن كنهتها 

وقام باالتصـال بنواخـذه المركـب .. فأمره المتهم التاسع بعدم استالم الشحنة .. أبلغه بما تكشف له و
 .وطلب منه إعادة الشحنة إلي مصدرها وأنه لن يقوم باستالمها

Gf 3�� 

ابــة إذ كانــت الني.. والتحقيــق معــه ... / الــالزم والضــروري اســتدعاء المــدعو مــن فإنــه كــان  
عــن الواقعــة محــل هــذا االتهــام برمتهــا وأنــه لــم يكــن .. العامــة ستكتشــف انتفــاء صــلة المــتهم التاســع 

وأنـه مـا أن .. ٕواعـادة إرسـالها إلـي دولـة الهنـد ) دون أن يعلـم كنهتهـا(سوي وسـيط السـتالم البضـائع 
ت النيابــة تبــين لــه أنهــا عبــارة عــن أدويــة حتــى رفــض اســتالمها رفضــا قاطعــا وهــو مــا يجعــل تحقيقــا

معيبــة بالقصــور الشــديد علــي نحــو يجعلهــا غيــر / .. المــدعو العامــة بإغفالهــا ســؤال هــذا الشــخص 
 . تكون سندا إلدانة المتهمينألن صالحة 
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وسـؤاله عـن الواقعـة محـل التـداعي .. الثابت باألوراق أنه بمجرد القبض علـي المـتهم التاسـع 
مـن إيـران والـذي طلـب منـه / .. اتصـاال هاتفيـا مـن شـخص يـدعي حتى أدلي بالحقيقة بأنه تلقـي .. 

 . ٕ واعادة إرسالها إلي دولة الهند)ملح طعام(استالم شحنة 
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وفـوجئ .. بإمـارة الشـارقة .. فقد فوجئ بأن الشحنة قـد أرسـلت بالفعـل وموجـودة بمينـاء خالـد  
 . يقوم باالتصال به للحضور واستالم الشحنة) نواخذة المركب(األول بالمتهم 

فأرســلها إليــه غيــر .. فمــا كــان مــن المــتهم التاســع إال أن طلــب مــن النواخــذة أوراق الشــحنة  
لتقصي األمر إال أنه ما أن علم أنهـا عبـارة عـن ... / فقام المتهم التاسع بإرسال المدعو .. مكتملة 

 . تالمأدوية حتى رفض االس
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مقررا له بأنهـا عبـارة / .. أقر بذات ما قرره المتهم التاسع من أن مرسل الشحنة هو المدعو  
 . إلعادة إرسالها إلي دولة الهند) ملح طعام(عن 
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التحــري عــن هــذا .. الـذي ـكـان ـمـن اـلـالزم والضــروري للتوصــل إـلـي الحقيقـة ـفـي هــذه الواقـعـة  
مرســـل الشـــحنة واألمـــر بـــالقبض عليـــه والتحقيـــق معـــه حتـــى تتضـــح الحقيقـــة أمـــام النيابـــة الشـــخص 

 .العامة
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واألمـــر ـبــالقبض علـيــه ممـــا يعـيــب ... / وقـعــدت عـــن طـلــب التحرـيــات الالزمـــة حـــول الـمــدعو 
 . اليقين فيهاوجه الحق وتحقيقاتها بالقصور المخل بالتحقيق في الواقعة والتوصل إلي 
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وأنه هو الـذي أرسـلها إلـي .. مما ال شك فيه أن للشحنة محل االتهام الماثل صاحب ومالك 
 . ميناء خالد بإمارة الشارقة لسبب ما



 

 

 
 

 ٣٩

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

�K!� 	�wJ� 3�� 

أنها لم تكن مرسلة إلي المتهمان التاسع والعاشر لترويجهـا أو  

 . بأمر اإلحالة النيابة العامةقررت االتجار فيها كما 
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ما كان المتهمان الحادي عشر والثاني عشر حضرا من دولـة  

إـيـران خصيصــا لمتابعــة الشــحنة الـتـي صــار ضــبطها وتكلـيـف أحــد 

الســادة المحــامين بمباشــرة اـلـدفاع عــن المتهمــين الثمــاني األول فــي 

 . هذا االتهام
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a�b� : بـل أنهـا .. ع والعاشـر أن هذه الشحنة لم تكن بحال من األحوال مرسلة إلي المتهمان التاسـ

فإنهـــا تكـــون دالفـــه لصـــالح .. علـــي فـــرض أنهـــا مـــن المقـــرر دخولهـــا الـــبالد واالتجـــار فيهـــا 
 . .../ المدعو

  =7���r�� ����b�: علــي النيابــة العامــة افقــد كــان لزامــا بــل وضــروري..  أنــه بالبنــاء علــي مــا تقــدم 

التحقـيــق معـــه حـتــى والـقــبض علـيــه وضـــبط مـــا لدـيــه مـــن مســـتندات و... / اســـتدعاء المـــدعو 
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تتأكــد يقينــا ـمــن بــراءة ســـاحة المتهمــان التاســـع والعاشــر اللــذين ـتــم الــزج بهـمــا وباســمهما ـفــي 
 . االتهام الراهن دونما سند أو دليل
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قــرر الســادة الضــباط القــائمين بواقعــة ضــبط الشــحنة والمتهمــين مــن األول حتــى الثــامن مــن  
أن ثمــة أكـثـر مــن مكالمــة دارت .. م أمــام النياـبـة العامــة خــالل المحاضــر المحــررة مــنهم وـفـي أقــواله

فيما بين المتهم األول والمتهم التاسع طلب مـن خاللهـا األول مـن األخيـر الحضـور للمينـاء السـتالم 
وفــي مكالمــة ثالثــة .. ر المــتهم التاســع عــن الحضــور ااعتــذطوـيـت علــي ومكالمــة أخــري .. الشــحنة 

 . ٕم الشحنة واعادتها لبالدها ومصدرهاالمتهم التاسع عدم استالفيها قرر 
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وكانت هذه المكالمات ومعرفة دقيق ألفاظها من األهميـة بمكـان إلثبـات عمـا إذا كـان المـتهم  
ومــا إذا كــان عـلـي عـلـم بالشــحنة ومحتواهــا أم أـنـه كــان .. التاســع ضــالع ـفـي هــذا االتهــام مــن عدمــه 

ياق المكالـمـات أنفـة اـلـذكر كاـنـت محكمـة أول درجــة ـمـن فمـن ســ.. ) مـلـح طـعـام(يظنهـا ـمـواد غذائيـة 
اليسير عليها أن تستنبط عما إذا كان توجيه االتهام الراهن للمتهمين التاسع والعاشـر يتفـق وصـحيح 

 . القانون من عدمه
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وكاـنـت النياـبـة العامــة قــد قعــدت عــن إتمــام هــذه اإلجــراءات والتحقـيـق فـيـه األمــر اـلـذي يعـيـب  
 . اتها بالقصور الشديدتحقيق
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قعـة الضـبط بـل واشـترك فيهـا وأبلـغ أن كـل شـاهد رؤيـة حضـر وا.. لعله مـن الواضـح الجلـي 
عله يدلي بقول أو معلومة بسـيطة تكـون سـببا فـي ل.. من الضرورة استدعائه والتحقيق معه .. عنها 

 . اهتداء النيابة العامة إلي الحقيقة
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عله يكـون معـول هـدم ونفـي لـذات لو.. ٕيكون لبنه في بناء االتهام واثباته في حق شخص ما  
 . هام في حق شخص أخراالت
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ملـــة جقـــد التفـتــت عـــن هـــذا اإلجـــراء الجـــوهري األمـــر اـلــذي يعيـــب تحقيقاتهـــا بعـيــب القصـــور  
 . وتفصيال
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ممـــا تـقــدم جميعـــه يتجـلــى ظـــاهرا مـــدي القصـــور والعـــوار اـلــذي شـــاب تحقيـقــات النياـبــة كـــان و 
بتحريكه قبل المتهمين بناء علي افتراضات وتخمينات من عندياتها لـم العامة لالتهام الماثل وقيامها 

وهـــو األمـــر الـــذي يجعـــل هـــذا االتهـــام متهـــاتر الســـند مـــن الواجـــب تبـــرأه .. تثبـــت باألدلـــة والبـــراهين 
 . المتهمين منه
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يتكــون الــركن المــادي للجريمــة مــن نشــاط إجرامــي بارتكــاب فعــل أو االمتنــاع عــن فعــل متــي  
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 . المتناع مجرما قانوناكان هذا االرتكاب أو ا
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يتكــون الــركن المعنــوي للجريمــة مــن العمــد أو الخطــأ ويتــوفر العمــد باتجــاه إرادة الجــاني إلــي  
ارتكــاب فعــل أو االمتـنـاع عــن فعــل مـتـي كــان هــذا االرتكــاب أو االمتـنـاع مجرمــا قانوـنـا وذـلـك بقصــد 

 . أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعهاإحداث نتيجة مباشرة أو 

ويتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكـان هـذا الخطـأ إهمـاال  
أم عــدم انتـبـاه أم عــدم احتـيـاط أو طيشــا أو رعوـنـة أم عــدم مراعــاة الـقـوانين أو الـلـوائح أو األنظمــة أو 

 . األوامر

 �"�J� XL7 ����446� =�� �)�   

يعـد ـفـاعال للجريمـة ـمـن ارتكبـهـا وحـده أو ـكـان شــريكا مباشـرا فيـهـا ويـكـون الشـريك مباشــرا ـفـي  
 : الحاالت اآلتية

 . إذا ارتكبها مع غيره: أوال 

إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعـال فـأتي عمـد عمـال مـن األعمـال المكونـة : ثانيا 
 . لها

يــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص األخيــر غيــر إذا ســخر غ: ثالثــا 
 . مسئول عنها جنائيا ألي سبب

@�A 6�� �J 

وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة البيــان علــي واقعــات االتهــام الماثــل ومــا هــو منســوب 
قليـة مـن الخـارج إلـي داخـل للمتهمين فيها من الزعم بارتكابهما جريمـة جلـب مـواد مخـدرة ومـؤثرات ع

 .البالد بغرض االتجار فيها وترويجها

��e ء�S� tK+! 

انتفاء وجود ثمة دور للمتهمين الماثلين في هذه الجريمة المسندة إليهما علـي خـالف الحقيقـة  
 . أفعالها المادية أو المعنويةمن وانعدام وجود ثمة تداخل لهما في أي 
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 يقـم أيـا منهمــا بشـحن البضــائع والمضـبوطات علـي المرـكـب ولـم يقوـمـا أن هـذين المتهمـين ـلـم 
وـلـدي ) .. حـيـث أن هــذا دور المــتهم األول(طبع باإلبحــار بهــا مــن دوـلـه إـيـران إـلـي إمــارة الشــارقة ـبـال

ممــا حــدا ـبـالمتهم األول نحــو .. ـلـم يكــن المتهمــان يعلمــان بوصــولها .. وصــولها إـلـي ميـنـاء الشــارقة 
واكتـفـي .. تاســع اـلـذي اعـتـذر عــن عــدم الحضــور للميـنـاء ـفـي ذات ـيـوم االتصــال االتصــال ـبـالمتهم ال
 . بطلب أوراق الشحنة

وذـلـك ألن األوراق الـتـي وصــلت .. لتقصــي األمــر ... / وـفـي الـيـوم الـتـالي أرســل مــن ـيـدعي  
 . إليه لم تكن كاملة ولم توضح ماهية الشحنة

 ��	J�2 �A]1 / ... 

دوية وليس ملح طعام أو مواد غذائية كما يعتقـد المـتهم التاسـع يفاجأ بأن الشحنة عبارة عن أ 
وبـنــاء علـيــه قـــام ـبــرفض االســـتالم ومعـــه فـــي هـــذا اـلــرأي المـــتهم التاســـع اـلــذي أمـــر المـــتهم األول .. 

وهـو مـا يقطـع بحسـن نيـة المـتهم التاسـع وعـدم انتوائـه ارتكـاب ثمـة .. بالعودة بالشحنة إلي مصدرها 
 . جريمة

Gf 3�� 

بجـــالء ـتــام انتفـــاء وجـــود ثمـــة فعـــل مـــادي للمتهمـــين ـفــي هـــذه الواقعـــة فهمـــا ـلــم يقومـــا يتأكـــد و 
ولـم .. ي مكان ضبط هذه الشحنة فأو ) في بلد المصدر(بالشحن أو التفريغ أو التخليص الجمركي 

 . يقم أيا منهما باستالم هذه الشحنة أو اإلقرار بأنها تخصه ودالفة للبالد بمعرفته

��� @�A =�p <9� 

إن األوراق قد خلت تماما من ثمة مستند أو أمـر توريـد ف 

أو طلب استيراد موقع مـن أيهمـا يفيـد صـحة هـذا االتهـام مـن 

أو ـفــــتح اعتـمــــاد بنـكــــي ثمـنــــا .. ا قرـيــــب أو بعـيــــد ـفــــي حقهمـــــ
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فهل يتصور أن تكـون هنـاك شـحنه مرسـلة بتلـك .. للبضاعة 

 الكيفية دون أن يسبق ذلك اتفاق بشأن هذه الشـحنة فيمـا بـين

وهـل يـتم االتفـاق علـي .. الشـركة الشـاحنة والشـركة المسـتلمة 

الشـــحن أو التصـــدير أو االســـتيراد دون أن يســـبق ذـلــك تعاقـــد 

أو فـــــتح حســـــاب .. أو طلـــــب شـــــراء أو تصـــــدير أو اســـــتيراد 

لعل كل ذلك يؤكـد للهيئـة المـوقرة مـدي .. معتمدى من البنك 

 .القصور والعوار الذي أصاب الحكم الطعين 

���,$ 

الـتـي ... وأن الشــحنة محــل هــذا االتهــام مشــحونه مــن دوـلـة إـيـران إـلـي اإلمــارات باســم شــركة  
 . يعمل بها المتهم التاسع والعائدة للمتهم العاشر

@�A j�� 

انعدمت ثمة قصاصه ورق تفيد طلب الشركة أنفة الذكر لهـذه  

علــي هــذه ) المتهمــان المــاثالن(الشــحنة أو موافقــة القــائمين عليهــا 

 . نةالشح
6� =�� N���+�� 
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القصــد الجنــائي فــي جريمــة إحــراز المخــدر أو حيازتــه أو جلبــه يتــوافر متــي قــام الــدليل علــي  
 .علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن رقم (
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ط إيجـــابي أو ســـلبي للمتهمـــان فـــي الواقعـــة الراهنـــة حـيــث أن الثابـــت أن انعـــدم ثمـــة نشـــاقـــد و 
وصـــاحبها ومالكـهـــا هــــو ) ... / الـمـــدعو (الشـــاحن لـهـــذه المضـــبوطات هــــو المســــئول عـــن المرـكـــب 

وذـلـك كلـه حســبما أســفرت .. ومرســلة إلـي الهـنـد وســتقف ترانزيـت فـقـط بإمـارة الشــارقة ... / المـدعي 
 . عنه التحقيقات

w! ���� ��b�	� 

وأـنـه ـتـم اـلـزج .. انتـفـاء وجــود ثمــة دور إيجــابي أو ســلبي للمتهمــان المــاثالن فــي هــذه الواقعــة  
ي عجــزت النيابــة العامــة عــن التوصــل تــبهمــا فــي هــذا االتهــام للتغطيــة علــي المتهمــين الحقيقيــين وال

 . إليهم
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.. تـي يعمـل بهـا المـتهم التاسـع من إيراد اسم شركة غصن الزيتـون العائـدة للمـتهم العاشـر وال 
فهــل يعقــل إذا كــان للمتهمــان ثمــة صــلة بهــذه الشــحنة أن يــوردا اســم .. صــراحة فــي أوراق الشــحن 

 . الشركة بهذه الصراحة وذاك الوضوح في أوراق الشحن

	�w! @�A �:� 

أن وجــود اســم الشــركة بهــذا الشــكل غرضــه ـتـوريط المتهمــان ـفـي جريمــة ال ـيـد لهمــا وال دخــل  
 .هما فيها بما يجدر وبحق القضاء ببراءتهما منهاألي
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تحصـــيل فهـــم الواقـــع فـــي الـــدعوى ، وتقـــدير األدلـــة ، واألخـــذ بـــأقوال الشـــهود أو إطراحهـــا ،  
عزيزيـه ، مـن سـلطة محكمـة وتقدير اعتراف المتهم واألخذ به ولو عدل عنـه فيمـا بعـد فـي الجـرائم الت
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الموضوع ، وال رقيب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها علي أسـباب سـائغة لهـا أصـلها مـن 
 . األوراق وتكفي لحمله

 )١٧/٧/٢٠١١ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٦١ رقم  الطعن–محكمة التمييز (
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مطروحــة عـلـي بســاط لمحكمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أـقـوال الشــهود وســائر العناصــر ال 
البحــث الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا ، وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن 
صــور أخــري وكانــت المحكمــة قــد أطمأنــت ألقــوال المجنــي عليــه ومــا جــاء بتقريــري األدلــة الجنائيــة 

ة الواقعـــة والطـــب الشـــرعي وصـــحة تصـــويرهما للواقـعــة ـفــإن مـــا يثـيــره الطـــاعن ـمــن منازعـــة ـفــي صـــور
بــدعوى اســتحالة حصــولها حســبنا شــهدت بــه المجنــي عليهــا ينحــل إلــي جــدل موضــوعي فــي تقــدير 

 . الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز

 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦محكمة التمييز الطعن رقم (

682 @��� =K%�  

المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصـيل فهـم الواقـع المقرر في قضاء هذه  
 .في الدعوى وتقدير األدلة فيها متي كان قضاؤها سائغا له أصله الثابت باألوراق بما يكفي لحمله

 )٨/٤/٢٠٠٦ق جلسة ٢٧ لسنة ١١٠ن رقم  الطع–التمييز (
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قعات وأوراق االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء تـام وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي وا 
وأن أقـوال .. انعدام وجود ثمة دليل مستمد من أي تحريات جدية تكون قد أجريت حول هذه الواقعـة 

السادة الضباط ال تمثل دليال علي أي شيء ذلك أنها مستمدة من أقوال المـتهم األول وليسـت قائمـة 
 . جانب هؤالء الضباط من  للحقائقيعلي تحريات أو بحث أو تقص
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بمطالعـة أوراق االتهـام الماثـل مـن بـدايتها إلـي نهايتهـا يتجلـى ظـاهرا خلوهـا مـن ثمـة محضـر  
 .ابة العامة إلي أقوالهمتحريات جديه أجراها وتفرغ لها أي من السادة الضباط الذين استمعت الني

��¨ � ��b� �op� 

عــــن أن الســــادة الضــــباط كــــانوا يتخــــذون مــــن أـقـــوال المــــتهم األول ســــندا لمــــا يزعمــــون بأنهــــا  
 . معلومات توصلوا إليها وذلك علي خالف الحقيقة

@�A =�� ���	��� 

ضــباط  فجمـيـع الســادة ال..أـنـه ال يوجــد تحرـيـات ســبقت ضــبط الشــحنة محــل االتهــام الماـثـل  

وهـو  .. أقروا صراحة بأنهم انتقلوا إلي حيث مكان المركب مكان الشحنة بعد اإلبالغ عن ضـبطها
 . ما يؤكد أن المركب ضبطت بالفعل ولم يدع مدعي أن تحرياته هي السبب في ضبطها

�dK�� 	:2 ��� 

ا بـه ولـم يقـم أتخذ السادة الضباط أقوال المتهم األول سـندا لمـا قـرروفقد .. فكما أسلفنا القول  
 . أي منهم بعمل تحريات عن هذه الواقعة

=7�r�� gd��� : 

أنه من خالل ظروف ومالبسات الواقعة الراهنة فإن التحريات الجدية والمجديـة فـي التوصـل  
وذلـك للتوصـل إـلـي ) االنتربـول(كـان يجــب أن تـتم عـن طريـق المباحـث الدولـيـة .. إلـي الحقيقـة فيهـا 

ومنــه كــان يمكــن التوصــل إلــي الشــخص الحقيقــي ، حنها علــي المركــب صــاحب الشــحنة والقــائم بشــ
 . المفترض أن يتسلمها وذلك بفرض أنها كان من المقرر دخولها للبالد واالتجار فيها
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ما لم تفعله النيابة العامة كما أسـلفنا القـول مكتفيـة باتهـام أشـخاص ال ناقـة لهـم وال جمـل فـي 
 . أسهم المتهمان التاسع والعاشرهذه الواقعة برمتها وعلي ر
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مـا هـي .. أن ما أدلي به السادة الضباط في تحقيقات النيابـة العامـة وزعمـوا بأنهـا معلومـات 
للمينـــاء .. فالثابـــت أنهـــم جميعـــا عللـــوا عـــدم حضـــور المـــتهم التاســـع .. إال تخمينـــات مـــن عنـــدياتهم 

 . طهاباعتقادهم بأنه علم بضب.. الستالم الشحنة 
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ومــع ذلــك وتماشــيا لــزعم .. بــل تبنــي علــي حقــائق وتحريــات ومعلومــات ترقــي لمرتبــة اليقــين  
ومــع ذلــك يجــري ، فهــل يعقــل أن يكــون المــتهم التاســع قــد علــم بضــبط الشــحنة .. الســادة الضــباط 

لعـل ذلـك غيـر منطقـي !  ويرسـل عنـه منـدوب ومـا إلـي ذلـك مـن أحـداث ؟مكالمات مع المـتهم األول
لو كان المتهم التاسع له ثمة صلة بهذه الواقعة لكـان اختفـي تمامـا أنه بل أن المنطقي في األمر .. 

 . عن مسرح األحداث

£	© � �� �;� 

اـلــه حـــال ممارســـته أعم.. ـبــدبي .. فـقــد ـتــم الـقــبض علـيــه ـمــن مكتـبــه بشـــركة غصـــن الزيـتــون  
..  أنه مطمئن تماما وليس لديه ما يسبب لـه الخـوف أو محاولـة التخفـي دكؤبشكل طبيعي وهو ما ي

 . وهو ما يقطع بعدم صحة تخمين واعتقاد السادة الضباط

j2���� gd��� : 

 كـان وحيـث لـ.. فقد اشرنا سلفا إلي عدم وجود تحـري جـدي حـول الواقعـة محـل هـذا االتهـام  
 :  الستطاع السادة الضباط التوصل إلجابات عن األسئلة اآلتيةهناك ثمة بحث أو تحرى

 .!!!من هو مالك الشحنة ومصدرها ؟ -

 .!!كيف عبرت هذه الشحنة من جمارك دولة إيران ؟ -

 .!!!من القائم بشحنها داخل المركب ؟ -

 .!!متواجد حال الشحن من عدمه ؟) نواخذة المركب(هل كان المتهم األول  -

 !!ذكور يعلم ماهية المضبوطات ومن أنها مواد مخدرة من عدمه ؟هل كان الم -

 .!!هل كان المتهمان التاسع والعاشر يعلمان بماهية الشحنة من عدمه ؟ -
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 .!!هل سبق آلي منهما التعامل واالتجار في المخدرات من أي نوع من عدمه ؟ -

 .!!لترانزيت فقط ؟هل كانت الشحنة من المفترض دلوفها للبالد أم جاءت علي سبيل ا -

 . !!هل هذه الشحنة مدفوعة الثمن من عدمه ومن هذا الشخص القائم بسداد الثمن؟ -

 .!!هل أيا من البحارة المتواجدين علي المركب كان علي علم بماهية الشحنة من عدمه ؟ -

 .!!من هو الشخص الذي سدد مصروفات الشحن والنقل والتفريغ ؟ -

�:� 3� �=�k� t9���� 

 أي من السادة الضباط يعجز تماما عن اإلجابة علي أي سؤال من األسئلة المشـار إليهـا أن 
 . وهو األمر الذي يؤكد عدم إجراء ثمة تحريات جدية يمكن التعويل عليها.. سلفا 

m���� gd��� : 

غمــوض أحــاط بــأقوال الســادة الضــباط ورجــال الضــبط التــي أدلــوا بهــا أمــام النيابــة هنــاك أن  
حتـى وصـل األمـر .. فقد جاءت أقوالهم متطابقة تطابقا يثير الشك والريبة في مصداقيتها .. العامة 

 . إلي أن الخطأ في أقوال أحدهما تكرر مع اآلخرين

a�b� 	;�'�� 6��ء ��= ��. u�V 
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ولـم ( " فتبـين أن المـادة البيضـاء هـي مـن المـواد األوليـة التـي تصـنع منهـا مـادة  ........ " 

 ).ه يذكر ماهية هذه المادة التي تصنع من المادة المضبوط

8W�� ��;� 

 . .... / والمساعد أول .... / تكرر وبوضوح تام في أقوال المالزم أول  

g�Q1 ��; m�� 

ففـي .. بل أنه بمطالعة أقوال سالفي الذكر يتضح أن كل منهم زعم بأنه قام بسـؤال النواخـذه  
 ............. / وقمت بسؤال النواخذه المدعو " رة أقوال كل منهم عبا

Gf 3�� 

وهــو األمــر الــذي . يتجـلـى ظــاهرا أن ثمــة غمــوض وشــك فــي مــدي مصــداقية هــؤالء الشــهود  
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يؤكـد انعـدام وجــود ثمـة تحرـيـات جديـة أو دالـئـل يقـوم عليهـا االتـهـام الـراهن وهــو مـا يجــدر معـه تـبـرأه 
 . المتهمين منه
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عاقــب عليهــا تحكــم المحكمــة ببــراءة المــتهم إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة أو كــان القــانون ال ي 
 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 
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حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه 
 .ال حكمها من عيوب التسبيب مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخ

  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 682 XK% ��� 

من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  
 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 682 @��� =K%� 

 .قتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه األصل فيها با.. المحاكمات الجزائية  
 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 682 
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األحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين ال الشــــك والتخمــــين ، وأن األحكــــام  
 .طعية الثبوت تفيد الجزم واليقين الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج ق

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(
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يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي 
المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجح ذلك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن 

 . بالدعوى عن بصر وبصيرة الحكم أنه أحاط
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 وفي ذات المعني 
 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 @�A 6�� �J 

وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح وبجـالء أن 
حاكمــة معتكــزه علــي دالئــل افتراضــية بعيــدة كــل البعــد عــن الجــزم النيابــة العامــة قــدمت المتهمــين للم

هـــذا فضـــال عـــن عـــدم .. كمـــا اعتكـــزت علـــي قـــرائن غيـــر ثابتـــة ويمكـــن إثبـــات عكســـها .. واليقـــين 
وذـلـك ـلـيس حــديثا .. المعقولـيـة الـتـي شــابت واقعــات هــذا االتهــام فــي حــق المتهمــان التاســع والعاشــر 

 :ٕمفتري وانما أكدته الحقائق اآلتية 
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فقد عجزت النيابة العامة عن تقديم دلـيال واحـدا علـي تـوافر قصـد االتجـار والتـرويج .. بداية 
فلم يتم القبض علي المتهمان حال قيامهما بالشراء أو البيع فـي المـواد المضـبوطة .. لدي المتهمان 

س آلي منهمــا ســوابق إجرامـيـة فـلـي.. وـلـم يثـبـت أنهمــا مــن معـتـادي القـيـام باالتجــار ـفـي المخــدرات .. 
هــــذا فضــــال عــــن عــــدم إجــــراء تحريــــات تــــزعم بأنهمــــا ينويــــان تصــــريف البضــــاعة .. مــــن أي نــــوع 

األمر الذي يؤكـد أنـه لـيس هنـاك مـن الـدالئل أو حتـى القـرائن مـا يثبـت .. المضبوطة بطريقة معينة 
 .قصد االتجار والترويج في حق أي من المتهمين 
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فهو استدالل قاصر وفاسد ومعيب فالكمية المضـبوطة مـن الجـائز .. علي توافر هذا القصد 
وهـو مـا .. للنقـل فقـط دون نيـة اتجـار أو تـرويج ) نواخـذه المركـب(أن تكون فـي حيـازة المـتهم األول 
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 . دون قصد التعاطي أو االتجار فيها أن حيازته لها مجردةيؤكد 

 3� 6��+J� [	�� �� �;� ¡�b� �+V j,�+�� 

مـــن المفتـــرض أن تقـــف بميـنـــاء ) بوصـــف أنـهـــا مـــواد غذائيـــة(إذا قـــرروا بـــأن هـــذه البضـــائع  
 .الشارقة ترانزيت فقط ثم يعاد شحنها إلي دولة الهند 

 ��;�� �:� =QK! ���� ��b� 

انعــدام وجــود أي دلـيـل معتـبـر عـلـي ـتـوافر قصــد االتجــار والـتـرويج ـلـدي المتهمــين وأن النياـبـة  
ومـع ذلـك قـدمت المتهمـين للمحاكمـة بنـاء علـي هـذا القصـد الملفـق .. عجزت عـن تقـديم هـذا الـدليل 

 .الغير ثابت باألوراق 
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فإن وجود المضبوطات بهذه الكمية الكبيـرة علـي .. أن هناك حلقة مفقودة في االتهام الماثل 
ومشـحونة بهـذا الشـكل الواضـح " .. ترامـادول"مـدون عليهـا " الكـراتين "وحال كـون .. سطح المركب 

.. فإن ذلك كلـه يثيـر الشـك والريبـة فـي صـحة هـذا االتهـام برمتـه .. دون تورية داخل بضائع أخري 
ذلك أنه يتنـافى تمامـا مـع الحيطـة والحـذر .. وأن له صورة أخري بخالف الصورة المسطرة باألوراق 

ومــن ـثـم كــان عـلـي النياـبـة عــبء التوصــل إـلـي  .. الشــديدين ـلـدي معـتـادي ارتكــاب مـثـل هــذه الجــرائم
تـلــك الحلـقــة المفـقــودة والتوصـــل إـلــي الســـبب ـفــي وجـــود المضـــبوطات عـلــي هـــذا النحـــو وعـلــي مـــرأى 

 !!!.ومسمع من أي متواجد علي المركب 
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ة ومن ضمن الواقعات التي تتسم بعدم المعقوليـة والتـي تؤكـد أن لالتهـام الـراهن صـورة مخالفـ
أن الشــحنة محــل االتهــام الماثــل مصــدرة مــن دولــة إيــران باســم شــركة .. للصــورة المســطرة بــاألوراق 

 .غصن الزيتون المملوكة للمتهم العاشر والتي يعمل بها المتهم التاسع 

 �W)J�� ��:�� 3J �7]1 

ال أن هذين المتهمين إذا كانـا ضـالعان فـي هـذا االتهـام ومشـتركان فيـه بـأي شـكل مـن األشـك 
وأن يـتم اإلرسـال .. لكان األحري واألجدر بهما عدم تدوين الشـحنة باسـم الشـركة المـذكورة تمامـا .. 
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 .إلي شركة وهمية أو أي شيء من هذا القبيل 

 ���,$ 

ولــيس لهــا .. وأن الشــركة ملــك المــتهم العاشــر ال تعمــل ســوي فــي مجــال االلكترونيــات فقــط  
 وهو األمر الذي يجعل هذه الشحنة سهلة المنال والضبط .. ثمة نشاط باألدوية من قريب أو بعيد 

 �K!� ��;� 

وهـــذا .. يتـنــافى ويـنــاهض الحيطـــة والحـــذر الـلــذين يتســـم بهـمــا مـــن يرتـكــب مـثــل هـــذه الجـــرائم  
 .أيضا ما يؤكد أن للواقعة الصحيحة صورة مخالفة للصورة المرتسمة باألوراق 

 
:2���� 
���H�: 

.. أي دور للمتهـمـان التاســع والعاشـر ـفـي الواقـعـة محــل هــذا االتـهـام وممـا يؤـكـد انـعـدام وجــود  
إال أـنـه ـلـم ـيـتم .... أـنـه عـلـي اـلـرغم مــن أن الشــحنة قادمــة مــن دوـلـه إـيـران مــدون عليهــا اســم شــركة 

ضبط أية أوراق أو مراسالت أو مكاتبات صادرة من الشركة المذكورة تفيد طلبها لهذه الشحنة أو 

وهـذا أيضـا يؤكـد وبحـق أن للواقعـة  .. سمها أو أي شـيء مـن هـذا القبيـلموافقتها علي الشحن با
 .صورة تخالف المرسوم باألوراق 
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قــد حضــرا مــن دولــة إيــران إلــي إمــارة الشــارقة .. أن المتهمــان الحــادي عشــر والثــاني عشــر  
 .خصيصا بغرض مباشرة الشحنة التي صار ضبطها ومتابعتها
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إذ لو كان المتهمان التاسع والعاشـر ضـالعان فـي هـذا االتهـام  

وعلــي علــم بهــذه الشــحنة المؤثمــة مــا كــان مالكهــا فــي دولــة إـيــران 

 .أرسل من يباشر هذه الشحنة ويتابعها 
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) مـلـح طعــام(م علمهمــا بمحـتـوي الشــحنة وأنهمــا كاـنـا يظـنـا أنـهـا مــواد غذائـيـة الـلـذين قطعــا بـعـد 
أن المتهمان الحادي عشر والثاني عشر قررا بأن هذه الشحنة غير مرسـلة .. مرسل إلي دولة الهند 
وأنها من المقرر أن تقف بإمارة الشارقة ترانزيـت تمهيـدا إلعـادة شـحنها إلـي .. لدولة اإلمارات تماما 

 .لهند دولة ا

 	�w! ��;� 

انتـفــاء وجـــود ثمـــة عـلــم أو قصـــد ـلــدي المتهمـــين التاســـع والعاشـــر أو ـتــدخل فـــي هـــذا االتهـــام  
 .المبتور سنده 
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يتجلى ظاهرا انعدام وجود دالئل كافيه علي صحة هذا االنعـدام برمتـه .. ومن جملة ما تقدم  
ة بأوراقـــه وهـــو مـــا يؤكـــد كيديتـــه وتلفيقـــه ضـــد وأن واقعاتـــه الحقيقيـــة تخـــالف تمامـــا الصـــورة المرســـوم

 .المتهمان التاسع والعاشر دونما ثمة دليل ومن ثم يحق لهما طلب البراءة منه 
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ومــن جمـلـة اـلـدفوع الموضــوعية أنـفـة البـيـان ومــن األدـلـة واـلـدالئل الثابـتـة ـبـاألوراق عـلـي ـبـراءة  
حها تفصـــيال يتجلـــى ظـــاهرا أن محكمـــة أول درجـــة قـــد والســـابق إيضـــا.. المتهمـــان التاســـع والعاشـــر 

خالفــت صــحيح القــانون وقواعــد وأصــول تســبيب األحكــام واالســتدالل بمــا هــو مطــروح عليهــا حينمــا 
أداـنــت المتهـمــان رغـــم جـمــاع ـمــا ســـطرناه ســـلفا مـــن أدـلــة عـلــي انـعــدام وجـــود أي دور لهـمــا ـفــي هـــذه 

 .الواقعة 
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 . العيوب وأوجه العوار التي شابت حكم محكمة أول درجة بما يجعله خليقا باإللغاءإليضاح  
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.. فإن المستقر عليه فقها وقضاءا أن عيب الخطأ في تطبيـق القـانون لـدي إصـدار االحكـام  
 :نوجزها فيما يلي .. يتحقق في عدة صورة وحاالت 
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دة أو تأكيد وجود قاعـدة قانونيـة ال وجـود وتتحقق في الحكم بإنكاره وجود قاعدة قانونية موجو 
 .لها 
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أو تطبيقهـا عليهـا علـي .. وهي تقوم علي تطبيق قاعدة قانونيـة علـي واقعـة ال تنطبـق عليهـا  
أو بــرفض تطبيقهــا علــي واقعــة .. نحــو يــؤدي إلــي نتــائج قانونيــة مخالفــة لتلــك التــي يريــدها القــانون 

 .ا تنطبق عليه
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وهــو عـبـارة عــن الخطــأ اـلـذي يقــع فـيـه القاضــي عـنـد تفســيره نصــا مــن نصــوص القــانون الـتـي  
 .بحاجة إلي تفسير 
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 .كما لو صدر عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها .. وهي قد تتعلق بالحكم كنشاط  -

 .كما لو لم يوقع عليه من أصدره أو عدم بيان أسبابه ..  بالحكم كورقة مكتوبة وقد تتعلق -

كمــا ـلـو تضــمن الحكــم قــرارا غـيـر مفهــوم أو غيــر .. وقــد تتعـلـق ـبـالحكم كقــرار يمــنح الحماـيـة  -
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 .محدد 
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 .لق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم حينما يتع.. ويكون بطالن اإلجراءات عيب موضوعي  
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وبتطبيقهـا علـي مـدونات الحكـم الطعـين .. ومن خالل األصول والثوابت القانونية أنفة الـذكر  
يتجلــى ظــاهرا أنــه قــد شــابه عيــب الخطــأ فــي تطبيــق القــانون فــي أكثــر مــن صــورة ووجــه نشــرف .. 

 :بإيضاحها تفصيال وتأصيال في األوجه اآلتية 
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ينــة قــرين كــل منهــا مــا لــم يقــض ســياق الــنص يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المب 
 .بغير ذلك 

 .إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة : الجلب  -
نقــل المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقليــة فــي داخــل إقلــيم الدولــة مــن مكــان آخــر أو : النقــل  -

 .بطريق الترانزيت
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 لسـنة ٣٤المقرر أن جريمة جلب المخدر قد عرفتها المادة األولي من القانون االتحادي رقم  
 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليــة بأنــه إحضــار المخــدر مــن خــارج إقلــيم ١٩٩٥

 .الدولة إلي داخلها 

 )٣٠/٣/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢١٥الطعن رقم (
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يتجلـى أن الجلـب يتحـقـق .. ن التعريفـات أنفـة البيـان والمسـطرة بقـانون مكافحـة المخـدرات ومـ 
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أمـا إذا لـم تـدخل المـواد المخـدرة للـبالد فـإن .. إلي داخلهـا بإحضار المواد المخدرة من خارج الدولة 
 .وصف الجلب ال ينعقد 

 ��; 

ٕمقــرر دلوفهــا لـلـبالد وانمــا وحـيـث أكــدت أوراق االتهــام الماـثـل أن المضــبوطات ـلـم يكــن مــن ال 
 . فقط لحين شحنها مرة أخري إلي دوله الهند ترانزيتكانت ستقف بميناء خالد بإمارة الشارقة 
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حـيـــــث ـقـــــررا ـبـــــأن ) بوصــــــف أنهــــــا مــــــواد غذائـيـــــة مـلـــــح طعــــــام(المتهمــــــان التاســــــع والعاشــــــر  
ٕواعـادة ) بوصـف أنهـا ملـح طعـام (اتصل هاتفيا بكالهما وطلب أن يتم استالم الشحنة/..... المدعو

 .شحنها إلي دولة الهند 
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أن الشحنة كان مقررا أن تقف بإمارة الشارقة علي سبيل الترانزيت ثم يعاد شحنها مرة أخـري  
 .إلي دولة الهند 


);���� 
:%���� 3� ��Q)! ���� ��b� �;� 

 g�k� <U� �:� 

dd��> 

 a�b�: وأثبـتـه الحكــم المســتأنف صــراحة فــي ..  أنهــا ـلـم ـتـدخل إـلـي اـلـبالد وهــذا أمــر ثاـبـت ـبـاألوراق

 ) .السطر األول من الصفحة السادسة(مدونات قضائه 

  =7�r��: علـي .. إمـارة الشـارقة ..  أنه قد ثبت بـاألوراق أيضـا أن هـذه الشـحنة وجـدت بمينـاء خالـد

 .حنها مرة أخري إلي دولة الهند سبيل الترانزيت فقط تمهيدا لش
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وكــان الحكــم الطعــين قــد أدان المتهمــون بوصــف أن الواقعــة الماثلــة تمثــل .. لمــا كــان ذلــك  
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هـا هـذا الوصـف األمـر الـذي يقطــع جلـب للمـواد المخـدرة فـي حـين قـد ثبـت وبحـق أنهـا ال ينطبـق علي
 .أن هذا القضاء قد خالف صحيح القانون بما يجعله جديرا باإللغاء 
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للمحكمــة أن تغـيـر ـفـي حكمــا الوصــف الـقـانوني للواقعــة المســندة للمــتهم ، ولهــا تعــديل التهمــة  
وعـلـي المحكـمـة أن تنـبـه .. وفـقـا لـمـا يثـبـت لـهـا ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافـعـة ـفـي الجلســة حســبما ـتـراه 

المتهم إلي هذا التغيير ، وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء علـي الوصـف أو التعـديل الجديـد إذا 
طلب ذلك ، وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فـي عبـارة االتهـام ممـا يكـون 

 . اإلحالة أو في ورقة التكليف بالحضور في أمر
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قـــد اتهمـــت المتهمـــين جميعـــا بـــزعم ارتكـــابهم .. بالمخالفـــة للقـــانون .. وكانـــت النيابـــة العامـــة  
 .لجريمة جلب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من خارج دولة اإلمارات إلي داخلها 

 
:%���� 6� Gl&– XQU 6p –0��'�� 	V ��U� Z	:+! $   

 �� 
���J� �+W�, a��:+,� 
.&" a�� 
� O =�� ���N� 6�� 	�1 

 �"�J�2214 
�+�� �!	:e� ��e$� <U� ¡�¢e ? -ء���.p  

���,$ .. �"�J� 6��34 �782 0��'�� X1�� 	% -�2��:�� 6�7�% 3�  

 ال الشــروع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره ألســباب 
 .دخل إلرادة الجاني فيها 

ويـعـد ـبـدءا ـفـي التنفـيـذ ارتكــاب فـعـل يعتـبـر ـفـي ذاـتـه جــزءا ـمـن األجــزاء المكوـنـة لـلـركن المــادي 
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 .للجريمة أو يؤدي إليه حاال ومباشرة 
وال يعتـبـر شــروعا ـفـي الجريمــة مجــرد العــزم عـلـي ارتكابهــا وال األعمــال التحضــيرية لهــا مــا ـلـم 

 .ينص القانون علي خالف ذلك 

��; 

وحيـــث أوضـــحنا ســـلفا أن النيابـــة العامـــة نســـبت للمتهمـــين جلـــب المـــواد المخـــدرة والمـــؤثرات  
 .العقلية من خارج البالد إلي داخلها بقصد االتجار 
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ال فضـ .. حسـبما أقـر الحكـم المسـتأنف نفسـهبعدم دخـول المـواد المخـدرة إلـي داخـل الـبالد  
األمــر الــذي يؤكــد أن الواقعــة ال تعــدو أن تكــون شــروعا فــي .. عــن أنــه لــم يتحقــق ثمــة اتجــار فيهــا 

 .الجريمة وليس ارتكابا مكتمال لها وذلك علي الفرض الجدلي بصحة الواقعة 
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 وحيث كان وصف الشروع أخف عقوبة من ارتكاب الجريمة  
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مـــا لـــم ـيــنص القـــانون علـــي .. يعاقـــب علـــي الشـــروع فـــي ارتكـــاب الجنايـــة بالعقوـبــات التاليـــة  
 :خالف ذلك 

 .السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة اإلعدام  -١
 .السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد  -٢

مـة أو الحـبس إذا كانـت العقوبـة السجن مدة ال تزيد علي نصف الحد األقصى المقـرر للجري -٣
 .السجن المؤقت 

 Gf 3�� 

يتجلـــى ظـــاهرا أنـــه كـــان لزامـــا علـــي محكمـــة أول درجـــة تحقيقـــا للعدالـــة أن تســـتعمل ســـلطتها 
 إلـــي – علـــي فـــرض صـــحته –المخولـــة لهـــا مـــن المشـــرع وأن تقـــوم بتعـــديل وصـــف االتهـــام الماثـــل 

  .الشروع وما يستتبع ذلك من تخفيف في العقوبة المقررة
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 .األمر الذي يؤكد مخالفتها لصحيح القانون بما يستوجب تصويب حكمها باإللغاء  
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 في غير األحوال المرخص بها وفقا ألحكام هذا القانون  
 عشــر ســنوات وبالغرامــة الـتـي ال يعاـقـب بالســحن مــدة ال تـقـل عــن ســبع ســنوات وال تزـيـد عـلـي -١

تـقــل عـــن خمســـين أـلــف درهـــم وال تزـيــد عـلــي ـمــائتي أـلــف درهـــم ـكــل ـمــن جـلــب أو اســـتورد أو 
صـــدر أو صـــنع أو اســـتخرج أو فصـــل أو أنـــتج أيـــة مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات 

 . المرافقة بهذا القانون ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 
عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علي ثـالث سـنوات وبالغرامـة التـي ال تقـل عـن  ي -٢

عشــرين ألــف درهــم وال تزيــد علــي خمســين ألــف درهــم كــل مــن حــاز أو أحــرز أيــة مــادة مــن 
) ١(المواد المشار إليهـا أو مـارس أي نشـاط أو تصـرف أخـر بشـأنها غيـر مـا ذكـر فـي البنـد 

 ) .٤٠(دة ومع عدم اإلخالل بحكم الما

ٕواذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصـد االتجـار أو التـرويج  -٣
كاـنــت العقوـبــة الســـجن المؤـبــد والغرامـــة الـتــي ال تـقــل عـــن خمســـين أـلــف درهـــم وال تزـيــد عـلــي 

 .مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة اإلعدام

 @�A 6�� �J 

بــة العامــة طالـبـت بعقــاب المتهمــين وفــق هــذه الفقــرة األخيــرة مــن المــادة وكــان الثابــت أن النيا 
 . أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصد االتجار والترويج ٤٩

 



 

 

 
 

 ٦١

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

 ��&�b�2 X2�r�� 6� u�V� 

تهم فالثاـبـت أن المــ.. انعــدام وجــود ثمــة دلـيـل عـلـي ـتـوافر هــذا القصــد ـلـدي أي مــن المتهمــين  
) وماهيـة األدويـة تحديـدا(األول جزم بأنه أبحر بالباخرة دونما أن يعلم ماهية الشحنة المحملـة عليهـا 

 .حيث قطع بأن الشحن قد تم حال عدم وجوده 

 
��:�� 
2��)�� j�W+�e �� 

فــإذا كــان ال يعلــم ماهيــة الشـــحنة .. إقامــة ثمــة دليــل علــي عكــس مــا قــرر بــه المــتهم األول  
 !!!!!!!!!!.أن تكون لدية نية االتجار أو الترويج ؟فكيف بتصور 

 g��J� �&�Qd� 
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فلم يكن أي منهم يعمل بما تحويه الشحنة وهو ما قطعت به محكمة أول درجة مما حـدا بهـا  
 .نحو القضاء ببراءتهم جميعا

 �^�:��� j,�+�� 6��+J� ��� 

" ملـــح طعـــام " وص هـــذه الشـــحنة أنهـــا عبـــارة عـــن فالثابـــت أن المعلومـــة التـــي لـــديهم بخصـــ 
 .وليست أدوية 
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ٕوانمـا سـيعاد شـحنه إلـي .. بل أن هذا الملح لم يكن من المقرر إدخاله للبالد أو االتجار فيه  
 .دولة الهند 

 ��� @�A =�p <9� 

ل الـمـــتهم وقـــد أرســـ.. أن الثابـــت بـــاألوراق أن كالهمـــا كـــان يجهـــل ماهـيـــة الشـــحنة وكنهتهـــا  
وـمـــا أن عـلـــم ـبـــأن / ...) الـمـــدعو(مـنـــدوب عـنـــه متخصــــص ـفـــي التخـلـــيص الجمرـكـــي / ... التاســـع 

الشحنة عبارة عن أدويـة حتـى رفـض تمامـا اسـتالمها وكـان ذلـك دونمـا أن يعلـم أن هـذه األدويـة مـن 
 .المواد المخدرة المدرجة بالجداول بل رفض استالمها لمجرد أنها أدوية 

� 6��+J� 3� ��� �'� =7�r��� �'� �"�H 

فقد أقرا صراحة بأن هـذه الشـحنة أيـا مـا كـان محتواهـا لـم يكـن مـن المقـرر دخولهـا الـبالد بـل  
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 .أنها ستقف ترانزيت إلعادة شحنها إلي دولة الهند 
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يتجلــى ظــاهرا أن األوراق قــد عقمــت عــن مــيالد ثمــة إثبــات أو دليــل .. ومــن جملــة مــا تقــدم 
فـلـــم ـيـــأت ذـلـــك ـفـــي أي ـمـــن أـقـــوال .. صــــد االتجــــار والـتـــرويج ـلـــدي أي مــــن المتهـمـــين عـلـــي نـيـــة وق

وـلــم ـتــأت تحريـــات جدـيــة تشـــير إـلــي هـــذا القصـــد ـلــدي أي مـــن .. المتهمـــين أو حـتــى ـبــين ســـطورها 
 .المتهمين 

 @�A =�p <9� 

انه لم يثبت أن أي من المتهمين قام بدفع ثمنا لهـذه الشـحنة أو أنـه مـن المفتـرض سـداد هـذا 
 .لثمن فيما بعد أو أن أيهم قد عقد اتفاقا علي بيعها وترويجهاا

 �	�e �� Gl�2� 

 بتـوافر قصـد االتجـار والتـرويج وذلـك – بـال سـند –عاقبت محكمة أول درجة المتهمين قائلة 
 .بتخمين من عندياتها من أن الكمية المضبوطة تدعو للقول بتوافر قصد االتجار 

 �); 3� 

واكتـفـي ..  أن الحكــم الطعــين ـلـم يحـقـق اـلـدعوى وصــوال لوجــه الحــق فيهــا يـبـين للهيـئـة المــوقرة 
ـبـل أنــه .. بمــا هــو ثاـبـت بــاألوراق معتمــدا عـلـي أدـلـة متناقضــة وغـيـر كافـيـة لتكــوين عقيــدة المحكمــة 

ذهــب إـلــي ـمــا هــو أكـثــر ـمــن ذـلــك بــأن أدان المتهـمــين عـــن جريـمــة االتجــار مفترضـــا ـتــوافر قصـــدي 
رغــم الشـواهد الـتـي تنـال ـمـن .. نـي ببـيـان تـوافر هــذا القصـد ـمـن عدمـه االتجـار والـتـرويج دون أن يعت

 وعليه كيف تفترض وصف االتجار لها .. فكيف أن الشحنة إن صحت هي ترانزيت .. هذا القصد 

 <��� 

لم يثبـت أي سـيطرة ماديـة أو فعليـة للمتهمـين علـي الشـحنة ومـع ذلـك أفتـرض قصـد االتجـار 
يئة الموقرة مـدي القصـور والعـوار الـذي طـوق هـذا الحكـم بمـا يتعـين لعل كل ذلك يؤكد لله.. لديهما 

 . معه إلغاءه والقضاء ببراءة المتهمين مما هو منسوب ليهما
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فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه يكفي في  
المحاكمات الجزائية أن تتشكك هذه المحكمة في حق إسناد االتهام إلي المتهم كي تقضي له 

ر في ذلك إلي ما تطمئن إليه من الدليل وأن لمحكمة الموضوع إذا داخلها بالبراءة إذ يرجع األم
عدم االقتناع بكفاية عناصر اإلثبات رجحت دفاع المتهم بنفي ارتكاب الجريمة المدعي بها عليه 

فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادامت التزمت بالحقائق الثابتة .. 
فيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها االتهام وشمل حكمها ما ي
 .عن بصر وبصيرة 

 )ق٢٨ لسنة ٣٦طعن بالتمييز رقم (
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وكانـت األوراق قـد خلـت ممـا يفيـد تـوافر الـدليل علـي انعقـاد قصـد االتجـار والتـرويج فـي حـق  
رجــة بتـوافره ولـم تقـدم أو تـبـرر دليلهـا علـي ذـلـك ومـع ذـلـك قضـت محكمـة أول د.. أي مـن المتهمـين 

األمــــر اـلـــذي يؤكــــد .. ســــوي مــــن مجــــرد تخمــــين مــــن عـنـــدياتها ال يصــــلح ســــند إلداـنـــة المتهمــــين .. 
 .مخالفتها لصحيح القانون يما يجدر معه إلغاء ما انتهت إليه من قضاء النعدام دليه وسنده 

 @�A 6�� �J 

لهيئــة المــوقرة مــا شــاب الحكــم الطعــين مــن مخالفــات أتضــح لعدالــة ا.. ومــن جمــاع مــا تقــدم  
 .للقانون بما يجدر تصوبيها بإلغاء هذا القضاء والحكم مجددا ببراءة المتهمين مما هو مسند إليها
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وكـــل حكـــم باإلدانـــة يجــــب أن .. يجـــب أن يشـــتمل الحكـــم عـلـــي األســـباب التـــي بنـــي عليـهـــا  
يتضــمن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن يشــير إلــي نــص القــانون 

 .الذي حكم بموجبه 

 �"�J� XL7 ���217 6� =�� 6�7���� -�A 3�  

لتي تقدم لها مـن الخصـوم وتبـين األسـباب التـي يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات ا 
 .تستند إليها 

 6� =�� 68'�� ��; ? N���+��� ��)�� ء�K% ��+,� u�V� 

لمــا كــان الــدفاع المســوق مــن الطــاعن يعــد دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــق الــدليل المقــدم فــي  
 حـقـه وتعـنـي بتحقيـقـه ٕالـدعوى ويترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه الـرأي فيـهـا واذا ـلـم تقســطه المحكـمـة

بلوغا إلي غاية األمر فيه واقتصرت في هذا الشـأن علـي مـا أوردتـه فـي حكمهـا الطـراح ذلـك الـدفاع 
ـمــن أســـباب ال ـتــؤدي إـلــي النتيجـــة الـتــي رتـبــت عليهـــا ـفــإن الحكـــم يـكــون معيـبــا بمـــا يســـتوجب نقضـــه 

 .واإلحالة 
 )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ أحكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣(

 682 =K% ��� 

 الموضــوع مـلـزم ـبـالرد إيجاـبـا أو ســلبا عـلـي ـمـا يقدـمـه الخصــوم ـمـن الطلـبـات الجوهرـيـة قاضــي 
 .ٕواغفاله هذه الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطالن حكمه 

 )٦١٠ ص ٣٧٩ ق ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١٠/١٩٣٢(
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 الطعـين يتجلـى ظـاهرا مـدي وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكـم 
مــا شــابه مــن أوجــه القصــور فــي التســبيب التــي تنحــدر بــه إلــي حــد الــبطالن وذلــك كلــه علــي النحــو 

 :التالي 
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يجــب علــي المحكمــة أن تبــين فــي حكمهــا واقعــة الــدعوى بيانــا كافيــا ، كمــا يجــب عليهــا أن  
وأال تجزئهــا تجزئــه مــن شــأنها اإلخــالل بحقــوق الــدفاع للمــتهم وأال كــان ، تســتعرض الواقعــة برمتهــا 
 .حكمها معيبا متعينا نقضه 

 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة األحكام ج ٣١/١/١٩٣٨(

O =�� >:+!� 0�9�J� 
�  

أن يكــون حكمهــا مبــرأ مــن التعســف فــي االســتنتاج ومخالفــة العقــل والمنطــق وطبــائع األمــور  
وأال تبـنــي قضـــاءها عـلــي الـفــروض واالحتمـــاالت المحـــددة ألن اـلــدليل إذا خالطـــه االحتمـــال ســـقطت 

 .صالحيته في االستدالل 
 )الحكم السابق( 
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ر باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة القانون أوجب علي كل حكم صاد 
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بياـنـا تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة والظــروف الـتـي وقعــت فيهــا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة 
ثبــوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن يلتــزم بــإجراء مــؤدي األدلــة التــي اســتخلص منهــا األدلــة حتــى يتضــح 

 .ٕ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه وجه االستدالل بها وسالمة المأخذ
 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة األحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (
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وبمطالعــة مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أنــه أورد مجــال تســبيبه القتنــاع المحكمــة بارتكــاب 
اسـتند إلـي أقـوال وأنـه .. المتهمين األول والتاسع والعاشر والحادي عشر والثـاني عشـر لهـذا االتهـام 

المتهم األول من أنه يعمل نواخذه المركب وتم شحن المضبوطات لتسليمها إلي المتهم التاسـع وأنهـا 
 .مرسله باسم شركة غصن الزيتون لاللكترونيات العائدة للمتهم العاشر 

 >:W�� G H� ("&�� 

 بموضــوع الشـــحنة وأخـبــره/ .... بــأن الـمــتهم التاســع أـقــر بأنــه ورد إلـيــه اتصــال مـمــن يــدعي  
 .ليتسلمها 
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ذلــك أن المــتهم التاســـع قــرر ـبــأن .. ٕقــام بتجزئــة أـقــوال المــتهم التاســع واخراجـهــا مــن ســـياقها  
قادمـة مـن إيـران وطلـب منـه اسـتالمها ) ملـح طعـام(اتصل به وأخبـره بـأن ثمـة شـحنة / .... المدعو 

مـــا موافقـــة المـــتهم التاســـع فـــوجئ بالمـــذكور وقـــد قـــام بإرســـال ودون. ٕواعـــادة شـــحنها إـلــي دولـــة الهنـــد 
وحيث أنه لم يكن يعلم تحديدا ماهية الشحنة فقد طلب من نواخذة المركـب إرسـال .. الشحنة بالفعل 

.. لتقصــي األمــر ) مخـلـص جمــارك/ ... (وعـنـدما أرســلها إلـيـه غـيـر مكتمـلـة أرســل الســيد .. أوراقهــا 
فمـا .. وعقب ذلك أبلغ المتهم التاسـع بـذلك .. دوية رفض استالمها والذي ما أن وجدها عبارة عن أ

 .كان من األخير سوي أن اتصل هاتفيا بنواخذة المركب وطلب منه إعادة الشحنة إلي مصدرها 
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ٕن شــأنها اإلخــالل بمضــمون هــذه األقــوال واخراجهــا مــن ســياقها وقــام بتجزئــه أقوالــه تجــزأة مــ
 .واالنحراف بمقصودها الذي يتغياه المتهم 
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الــذي أخبــره بشــحن حمولــة / ...... إذ أوردت أنــه أقــر بأنــه تلقــي اتصــاال هاتفيــا مــن المــدعو
 . شركته وطلب منه تخليصها إلي
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وأـنـه مـنـذ شــهر .. حـيـث أن الـمـتهم العاشــر ـقـرر بأـنـه ـكـان خــارج اـلـبالد أـبـان وصــول الشــحنة 
وطلب منـه ) ملح طعام(الذي أخبره بإرسال شحنه / ... سابق علي الواقعة تلقي اتصاال من المدعو

وأضاف صراحة بأنه كان ينـوي حـال وصـول الشـحنة تكليـف إحـدى .. إعادة شحنها إلي دولة الهند 
 .ٕالشركات المتخصصة في مجال المواد الغذائية لتخليص الشحنة واعادة شحنها إلي الهند 
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ي حكمهــــا مخـلـــة ـبـــذلك ـتـــأتي محكمــــة أول درجــــة لتســــتقطع مــــن هــــذه األـقـــوال مــــا ســــطرته ـفـــ 
 .بمضمون ما قرر به المتهم وحرفت معناه إضرارا بالمتهم 
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ـبـل اتخــذت مــن األـقـوال المســتقطعة والمجــزأه أنـفـة اـلـذكر ســندا لـلـزعم بثـبـوت االتهــام ـفـي حــق  
كـمــا أورد الحكـــم عـلــي خـــالف الحقيـقــة أنهـــا تـعــد إـقــرارات مـــن المتهمـــين .. هـــذين المتهمـــين وآخـــرين 

 .جريمة بال
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ـبـــل أن المتهمــــان .. ذـلـــك أن أقوالهـمـــا ال تحمــــل ـفـــي طياتهــــا ثـمـــة إـقـــرار أو اعـتـــراف بشــــيء  
ٕمستمســكان منــذ فجــر التحقيقــات بإنكــار هــذا االتهــام واثبــات انتفــاء ثمــة صــلة لهمــا بــه وأن الشــحنة 

 . دون موافقتهما وأرسلت) ملح طعام (الواردة في أقوالهما هي شحنة 

 @�A 6�� �J 

وكـــان الحكـــم الطعـــين ـقــد ـقــام بتجـــزأة أـقــوال المتهمـــان المـــاثالن وأخرجهـــا مـــن ســـياقها ونســـب  
إليهمـــا مـــا ـلــم يصـــدر عنهمـــا األمـــر اـلــذي يؤكـــد عـــدم تحصـــيل محكمـــة أول درجـــة للواقعـــة تحصـــيال 

 فـي التسـبيب شـاب صحيحا مما أدي إلي اختالل الواقعة فـي وجـدانها بمـا أسـلس إلـي قصـور مبطـل
 .الحكم الطعين علي نحو يجعله خليقا باإللغاء 
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القصــد الجـنـائي ـفـي جريمــة إحــراز المــواد وحيازـتـه أو جلـبـه يـتـوافر مـتـي ـقـام اـلـدليل عـلـي عـلـم  
 .الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن رقم (
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ـمـة وبـيـان مؤداهــا ـفـي حكمهــا بياـنـا كافـيـا ـفـال يكـفـي يجــب إـيـراد األدـلـة الـتـي تســتند إليهــا المحك 
اإلشارة إليهـا بـل ينبغـي سـرد مضـمون كـل دليـل وذكـر مـؤداه بطريقـة وافيـة يبـين مـدي تأييـده للواقعـة 
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ٕكمــا اقتنعــت بهــا المحكمــة ومبلــغ اتســاقه مــع بــاقي األدلــة واذا كــان ذلــك فــإن مجــرد اســتناد محكمــة 
ونه واألسـانيد التـي أقـيم عليـه ال يكفـي لتحقيـق الغايـة التـي الموضوع للـدليل دون العنايـة بسـرد مضـم

تغياها الشارع مـن تسـبيب األحكـام ولمحكمـة الـنقض مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا 
 .صار إثباتها في الحكم األمر الذي يوصم الحكم بالقصور 

 )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩(
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ت المحكمـة بإدانـة الطـاعن واقتصـرت فـي األسـباب علـي قولهـا أن التهمـة ثابتـة مـن إذا حكمـ 
التحقيقات والكشـف الطبـي فـإن هـذا الحكـم غيـر مقنـع ويتعـين نقضـه ألن هـذه العبـارات إذا كـان لهـا 
معني عند واضعي الحكم فإن هـذا المعنـي مسـتور فـي ضـمائرهم ال يدركـه غيـرهم ولـو كـان الغـرض 

م أن يعـلـم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان إيجــاب التســبيب ضــربا مــن العـبـث ، ولكــن مــن تســبيب األحكــا
الغرض من التسبيب أن يعلم من له حـق المراقبـة علـي األحكـام مـا هـي مسـوغات الحكـم وهـذا العلـم 
البــد لحصــوله مــن بيــان مفصــل ولــو إلــي قــدر تطمــئن معــه الــنفس والعقــل إلــي أن القاضــي ظــاهر 

 .لوجه الذي ذهب إليه العذر في إيقاع حكمه علي ا
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/٣/١٩٢٩نقض جلسة (
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وكان الحكم الطعين قد خلت أسبابه من ثمة بيـان أو دليـل علـي تـوافر علـم المتهمـين التاسـع  
 .راميوالعاشر بكنهة الشحنة محل هذا االتهام وأن إرادتهما اتجهت نحو ارتكاب ثمة فعل إج

 >:W�� G H� -�&�d� -ء�. u�V 

عامــة ومجهـلـة ال تصــلح أن تكــون دـلـيال قاطعــا عـلـي ـتـوافر العـلـم واإلرادة ـلـدي المتهمــان ـفـي 
 .جلب واالتجار في المواد المخدرة 

 Xdr! G�1 

أنهما قد سعيا لدي أي جهة أو أي شخص لجلب هـذه المضـبوطات واسـتيرادها ولـيس هنـاك 
 .هما طلبا توريد هذه المضبوطات مستند واحد يدل علي أن
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ذـلــك أن اـلــذي يـقــوم .. ـفــي أوراق الشـــحن فهـــو أمـــر ال دخـــل للمتهمـــان التاســـع والعاشـــر فـيــه  
وال يتطلـب األمـر موافقـة صـاحب الشـركة المـدون اسـمها بـاألوراق .. بالشحن هو المسئول عن ذلـك 

 .يتم ذلك دون علمه أو إرادته ويمكن أن .. علي ذلك 

 6� ��)�� �� V� 3�1 

المقصـــود مـــن عبـــارة بيـــان الواقعـــة الـــواردة بالقـــانون أن يثبـــت قاضـــي الموضـــوع فـــي حكمـــه  
األفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضـعه 

 .يب األحكام في صورة مجمله فال يتحقق به الغرض من تسب
 )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٩نقض جلسة (
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حيث تعمد شاحن المضبوطات وصاحبها عدم إخبـار شـركة غصـن الزيتـون والقـائمين عليهـا  
ٕواال كـان قـد تلقـي رفضـا قاطعـا علـي الشـحن " ملـح طعـام" بماهية الشحنة وأوهمهما بأنها عبارة عن 

 .باسم الشركة 
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ًحتى رفض رفضا قاطعا .. حيث أنه بمجرد علم المتهم التاسع بأن الشحنة عبارة عن أدوية  
مخـلــص / ... (اســـتالمها وهـــو ـمــا يؤكـــد أـنــه ـلــم يكـــن يعـلــم بمحـتــوي الشـــحنة إال بعـــدما أرســـل الســـيد 

 .وأخبره بذلك ) جمارك

 >:W�� G H� ��� 

أن المتهمــين يعلمــان بمحـتـوي الشــحنة حـتـى يطمــئن المطـلـع فـلـم يـقـم دلـيـل معتـبـر قانوـنـا عـلـي  
علي الحكم أن عدالة محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهمين وفق صحيح القـانون مسـتنده إلـي 

 .أدلة 
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عن أسباب الحكم الطعين األمر الذي يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب علـي نحـو يجعلـه  
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 .ا باإللغاء خليق
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 أن المحكمــة ال تبـنـي حكمـهـا إال عـلـي الوـقـائع الثابـتـة ـفـي اـلـدعوى وـلـيس لهــا أن تـقـيم األصــل 
 .قضاءها علي أمور ال سند لها في األوراق المطروحة عليها 

 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥الطعن رقم (

 682 XK% ��� 

 إليـــه حـــق محكمـــة الموضـــوع فـــي أن تســـتمد اقتناعهـــا بثـبــوت الجريمـــة مـــن أي دليـــل تطمـــئن 
 . مأخذه الصحيح من األوراق طالما كان له

 )٥/٣/١٩٧٨ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٨٣١ن رقم الطع(

 @�A 6�� �J 

وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أنــه قــد قــام علــي جملــة افتراضــات وتخمينــات مــن  
 .عنديات محكمة أول درجة وافتقر هذا القضاء إلي الجزم واليقين المفترض أن يقوم عليها 

 X2�r��1 

ٕأن عدالة محكمـة أول درجـة قـد قامـت بتجزئـه أقـوال المتهمـين واخراجهـا مـن سـياقها ومعناهـا  
 .وذهبت علي خالف الحقيقة بأن هذه األقوال تحمل إقرارا من المتهمين بعلمهم بما تحتويه الشحنة 

 
� �� 3� z�h1� �O ��;� 

 ��&�b� 3� X2�r�� ���� <��¨ 

 "&� �� <��¨� >�+J� a��%� t�QL2 

أن محكمـة أول درجـة قـررت فـي مـدونات .. أضف إلـي ذلـك  
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لكـثـــرة الكمـيـــة .. افتراضــــا منهــــا .. حكمهــــا بـتـــوافر قصــــد االتجــــار 

 .المضبوطة 
 	�w! �� �;� 
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.. ذلك أن القول بتـوافر قصـد االتجـار مـن عدمـه يجـب أن يقـوم علـي دالئـل قاطعـة وجازمـة 
وليس علي مجرد تخمين وافتراض من محكمة أول درجة والقول مرسال بأن كثـرة الكميـة المضـبوطة 

 .تدل علي قصد االتجار 

 X2�r�� 6� @�A 

أن الشــــحنة كــــان مــــن المفـتـــرض إعــــادة ) دون العـلـــم بمحـتـــوى الشــــحنة (ين أـقـــروا أن المتهمــــ
.. ومـن ثـم .. إرسالها إلي دولة الهند وأن وجودها في إمارة الشارقة كـان علـي سـبيل الترانزيـت فقـط 

فــإن كثــرة الكميــة المضــبوطة ال يتنــافى مــع مــا قــرره المتهمــين وال يعــد دلــيال هنــا علــي تــوافر قصــد 
 .االتجار 

J@�A 6�� � 

يتضح وبجالء تام أن الحكم الطعين لم يقم علـي أدلـة وبـراهين قاطعـة .. ومن جملة ما تقدم 
ٕوجازمـــة وانمـــا قـــام علـــي محـــض افتراضـــات وتخميـنــات مـــن عـنــديات المحكمـــة ال يجـــوز بحـــال مـــن 

 .األحوال التعويل عليها في إدانة المتهمين 

 jW�! �� �;� 

 .لي نجو يجعله وبحق خليقا باإللغاء بقصور الحكم الطعين في تسبيبه ع 
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اإلدانة في المواد الجزائية ال بد أن تستند إلي الوقائع المحزوم بها والتـي ال يتطرقهـا شـك وال  
احتمال ، ذلـك أن الحكـم الجزائـي يشـتمل علـي إيـذاء بـدني ومـالي يلحـق المـتهم ، األمـر الـذي يجـب 

ك األحكـــام مســـتنده إلـــي األدلـــة القاطعـــة معـــه الحـــرص فـــي إصـــدار األحكـــام الجزائيـــة وأن تكـــون تلـــ
 .وحسب المحكمة أن تتشكك في قوة إسناد االتهام للمتهم كي تقضي ببراءته 

 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 682 ��)�� 
� O XK%� 

مــن المقــرر أن األحكــام الجنائيــة تبنــي علــي الجــزم واليقــين ال الشــك والتخمــين وأن األحكــام  
 .رة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين الصاد

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٨/١٠/١٩٥٨نقض (

 g\ ��� 

فــي كــل حكــم باإلدانــة أن يــورد مــا اســتند إليــه مــن أدلــة الثبــوت وأن يبــين مؤداهــا بيانــا كافيــا  
 .يتضح وجه استدالله بها

 )٩٥٧ ص ١٩١ ق ٣٤لنقض س  أحكام ا١٥/١١/١٩٨٣(

 @�A 6�� �J 

وكــان الثاـبـت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أـنـه ـقـد أورد عـلـي نحــو مرســل دون دلـيـل أو إثـبـات  
 .أن المضبوطات تم إحضارها من دولة إيران بغرض إدخالها إلي إقليم دولة اإلمارات 

�f�J� ��e$� ��&�� 6� u�V� 

الســـيما وأن جمـــاع مـــا ذكـــره .. المقولـــة المرســـلة قـــد خلـــت تمامـــا مـــن ثمـــة دليـــل يثبـــت هـــذه  
أيـا كـان (إال أنهم قـرروا بـأن الشـحنة .. المتهمون في هذا الخصوص حتى مع العلم بماهية الشحنة 
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 .ٕلم يكن مقررا دخولها للبالد وانما كان المفترض إعادة شحنها إلي دولة الهند ) محتواها
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 !!.فمن أين أتي الحكم الطعين إذن بمقوله أن المضبوطات كان مقررا إدخالها البالد ؟ 


�,�� -�9�h1� =�� G/�% >:W�� G H� 6� 	�w! ���� ��b� 
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ل أو تشـير السيما وأن أوراق االتهام الماثـل قـد خلـت مـن وجـود أي تحريـات أجريـت فعليـا تـد 
 .من قريب أو بعيد أن هناك قصد بإدخال المضبوطات داخل البالد لدي أي من المتهمين 

 �K1 

عن انتفاء وجود أي أوراق أو مستندات سواء من الجهـة الشـاحنة إلـي المينـاء المشـحون إليـه  
ا وصــفها بمــا يؤكــد أن الشــحنة ترانزـيـت وـلـيس كمــ.. تؤـكـد أن الشــحنة كــان بهــدف إدخالهــا لـلـبالد .. 

 .الحكم الطعين 

 Gf 3�� 

ٕيتجلى ظاهرا عدم قيام الحكم الطعين علي أدلة قاطعة وجازمة وانما استند إلي أقـوال مرسـلة  
وافتراضــات ال ترقــي حـتـى لمرتـبـة القريـنـة عـلـي نحــو يؤكــد قصــور هــذا الحكــم فــي تســبيبه بمــا يجعـلـه 

 .وبحق جديرا باإللغاء 
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عنـدما تلقـي اتصـاال هاتفيـا مـن نواخـذه المركـب / ..... أن المتهم التاسع .. األوراق الثابت ب 
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 .بوجود الشحنة وطلب منه الحضور الستالمها ) المتهم األول(

 j,�+�� G+J� 3� g�I 

وحيـث .. أن يرسل إليه أوراق الشحنة حتى يتأكد مـن صـحتها ويعلـم محتـوى الشـحنة تحديـدا  
 .ير مكتملة أرسلت إليه األوراق غ

�1	 ��	J� a�,&]2 ��%  /...  

 =���k� ����+�� ? �L�+J� 

فمـا كـان .. والذي اكتشف فور وصوله لمكان الشحنة أنهـا عبـارة عـن أدويـة .. لتبيان األمر  
 .منه إال أن امتنع عن االستالم 

 j,�+�� G+J� 3� �!	� -����:e "�.� 	�w! �� �;� 

فـــال يقـــوم / ...... حتـــوى علـــي ملـــح الطعـــام كمـــا أخبـــره المـــدعو أنـــه إذا كانـــت الشـــحنة ال ت 
 .باستالمها أو اتخاذ ثمة إجراءات أخري قبلها 

 g�Q1 ��; m�� 

) المـتهم األول(بل أن المتهم التاسع رفض أيضا اسـتالم الشـحنة وطلـب مـن نواخـذة المركـب  
 .في اتصال هاتفي إعادة الشحنة إلي مصدرها 

 ��� ��;� 

 ـيـدع مجــاال للشــك أن المــتهم التاســع ـلـم يكــن يعـلـم بمحـتـوي الشــحنة وكــان يظنهــا يؤكــد بمــا ال 
 .وما أن علم بأنها أدوية رفض تماما التعامل فيها .. ملح طعام 

 @�A 6�� �J 

وكاـنـت محكمــة أول درجــة قــد أهــدرت تمامــا هــذه الواقعــات الجوهرـيـة وـلـم توردهــا فــي حكمهــا  
األمــر الــذي يعيــب هــذا القضــاء بالقصــور المبطــل فــي .. هــا ولــم تــرد عليهــا بــرد ســائغ يبــرر اطراح

 .التسبيب
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أن .. وـمـــن أـقـــوال المتهـمـــين فيـــه يتضــــح وبجــــالء ـتـــام .. الثابـــت ـمـــن أوراق االتـهـــام الـــراهن  
قـد تمسـكا منـذ فجـر التحقيقـات أنهمـا فضـال عـن عـدم علمهمـا بمحتـوي .. المتهمين التاسع والعاشـر 

بأن الشحنة محل هـذا االتهـام عبـارة عـن ملـح طعـام سـيعاد شـحنه مـرة كانا يظنا .. الشحنة الحقيقي 
 .أخري إلي دولة الهند 

�%� 3� ��1 >�+J� 3!�; m���� @��2  

.. ـبـل أن المتهمــان الحــادي عشــر والـثـاني عشــر المرســلين مــن قـبـل ماـلـك الشــحنة لمتابعتهــا  
ٕإلمـارات وانمـا كـان المفتـرض وقوفهـا فقد أقرا صراحة بأن الشحنة لم يكن المقـرر دخولهـا إلـي دولـة ا

 .علي سبيل الترانزيت ثم يعاد شحنها إلي دولة الهند 

+2�r�� 
:%���� [�; 
!�;�. Gl&�
  2� ���ء

في التأكيد علي انتفـاء أركـان جريمـة الجلـب التـي تقـوم علـي شـرط إحضـار المـواد مـن خـارج  
 .فإن جريمة الجلب قد انتفت تماما .. د وحيث لم يكن المقرر إدخالها البال.. البالد إلي داخلها 
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إلـــي أن ثبـــوت هـــذه الواقعـــة وأن المضـــبوطات كـــان مقـــررا عـــدم إدخالهـــا للـــبالد وأنهـــا كانـــت  
تؤكـد عـدم تـوافر قصـد االتجـار بـأي حـال مـن .. ستقف ترانزيت فقط ثم يعاد شحنها إلي دولة الهنـد 

 .األحوال 

 ��� @�A Gl&� 

حكمة أول درجة عن هذه الواقعة تمامـا وأهـدرت داللتهـا فـي نفـي االتهـام الماثـل فقد التفتت م 
 .برمته وهو ما يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب 
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يتجـلـى ظــاهرا أن الحكــم الطعــين ـقـد عاـبـه القصــور الشــديد ـفـي التســبيب عـلـي عــدة أوجــه بمــا  
 .يجعله وبحق جديرا باإللغاء 
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األحكــام يجــب أن تبنــي علــي أســس صــحيحة مســتمدة مــن أوراق الــدعوى وعناصــرها ، فــإذا  
ســتند الحـكـم إـلـي رواـيـة أو واقـعـة ال أصــل لـهـا ـفـي التحقيـقـات فإـنـه يـكـون معيـبـا البتناـئـه عـلـي أســاس ا

فاســد مـتـي كاـنـت الرواـيـة أو الواقعــة هــي عمــاد الحـكـم ـفـإن األـمـر ينـبـئ عــن أن المحكمــة ـلـم تمحــص 
اـلــدعوى ولـــم تحـــط بظروفهـــا واســـتدلت بمـــا ال أصـــل ـلــه فـــي األوراق ممـــا يتعـــين معـــه نقـــض الحكـــم 

 .عون فيه المط
 )٣٩٧ ص ٣٣ مجموعة األحكام س ٢٣/٣/١٩٨٣(
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وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجـالء أنـه معيـب  
بالفســــاد ـفـــي االســــتدالل إذ ـقـــام مرتكــــزا عـلـــي عــــدة أســــانيد غـيـــر صــــالحة مــــن الناحـيـــة الموضــــوعية 

وحيــث كــان ذلــك الفســاد فــي االســتدالل علــي .. إلدانــة المتهمــين لالســتدالل بهــا أو أن تكــون ســندا 
 :فإننا نوضحها فيما يلي .. أكثر من وجه 
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ٕلمــا كــان الــدفاع الــذي أبــداه الطــاعن يتجــه نحــو نفــي الفعــل المكــون للجريمــة والــي اســتحالة  
حصول الواقعة لما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى 

هار وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه إلظ
 .وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 

 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 682 XK% ��� 

إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجـه الـرأي  
فقـد كـان لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي غايـة في الـدعوى 

األمر فيه أو ترد عليه يما يدحضه إذا هي رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان مـا أوردتـه 
ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقوال الشاهد غير سائغ لمـا ينطـوي عليـه مـن مصـادرة الـدفاع قبـل أن 

 . أمره فإن حكمها يكون معيبا ينحسم
 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 @�A 6�� �J 

وـكـان الثاـبـت ـمـن ـمـدونات الحـكـم الطـعـين أـنـه اتخــذ ـمـن أـقـوال الـمـتهم األول ركـيـزة ـمـن ركــائزه  
وذلـك علـي الـرغم مـن أن أقـوال المـتهم األول لـم تحمـل ثمـة دلـيال .. التي دعته نحو إدانة المتهمـين 

 .لي إدانة المتهمين التاسع والعاشر معتبرا ع

����%� -�Lª� 	�1 

وعــن .. ـفـي أـنـه ـتـم تكليـفـه باإلبحــار بالمركــب الـتـي كاـنـت محمـلـة ـبـثالث أـنـواع مــن البضــائع  
األدوـيـة المضــبوطة ـقـرر بأـنـه مكـلـف بتســليمها إـلـي شــركة غصــن الزيـتـون لاللكترونـيـات وأـنـه بمجــرد 
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 .لمتهم التاسع الستالم البضائع الوصول للميناء عليه االتصال هاتفيا با

 �^�:��� j,�+�� >�+J� 6�� �Ap ��� ��� 

فقـد خلـت أقـوال المـتهم .. يعلمان بقدوم هذه الشحنة وما إذا كانا يعلمان بمحتواها من عدمه  
 .األول من ثمة ما يثبت ذلك 
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تصـال قـام باال.. بأنه حـال قدومـه إلـي المينـاء بإمـارة الشـارقة  

 .بالمتهم التاسع الذي طلب منه إرسال أوراق الشحنة إليه 
 �� tK+! @�A 3�S�ء

أن المــتهم التاســع لــم يكــن يعلــم منــذ الوهلــة األولــي بماهيــة البضــائع التــي طلــب منــه المــتهم  
  .لذلك طلب أوراق الشحنة للوقوف علي ماهيتها.. األول الحضور الستالمها 

 g�Q1 ��; m�� 

 .تهم األول قرر صراحة بأنه لم يكن يعلم بمحتوي الشحنة وال مالكهابل أن الم 
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أن أقــــوال المــــتهم األول لــــم تتضــــمن ثمــــة إشــــارة أو دليــــل يمكــــن اإلعتكــــاز عليــــه فــــي إدانــــة  
فقد أشار إلـي أن المـتهم التاسـع لـم يقبـل اسـتالم .. بل علي العكس .. المتهمان التاسع والعاشـر 

 . بعد إرسال أوراقها إليه للوقوف علي محتواها الشحنة إال

 Gf 3�� 

وال .. يتجلي ظاهرا أن هذه األقوال في حقيقتهـا نافيـه لالتهـام عـن المتهمـين التاسـع والعاشـر  
 .تتضمن ما يثبته في حقهما 

 @�A 6�� �J 

 إدانـة وكان الحكم الطعين قد خالف جماع ما تقدم واتخذ من أقـوال المـتهم األول ركيـزة علـي 
فإنـــه يكـــون معيـــب بالفســـاد المبطـــل فـــي االســـتدالل لمخالفتـــه مـــا هـــو .. المتهمـــين التاســـع والعاشـــر 



 

 

 
 

 ٨٠

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

 مــن أـقـوال المــذكور مــا ـلـم تهــدف وترمــي إلـيـه – عـلـي خــالف الحقيـقـة –مســطر ـبـاألوراق واســتنباطه 
 .أقواله 
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 أن تحصل أقوال الشاهد وتفهـم سـياقها وتستشـف مراميهـا مادامـت من حق محكمة الموضوع 
فيما تحصله ال تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك مقيدة أال تأخذ إال بـاألقوال الصـريحة أو 

 .مدلولها الظاهر 
 )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم (

 682 ��)�� 
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وبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــ 
االســـتنباط وتحقيـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة 
الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

ي للنتيجة التي انتهت إليهـا بنـاء علـي تلـك العناصـر التـي العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطق
 .ثبتت لديها

 ) ق٦٢ لسنة ٣٣٤٣ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 @�A 6�� �J 

وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة أنـفــه البـيــان عـلــي مـــا اســـتدلت ـبــه محكمـــة أول درجـــة مـــن أـقــوال  
الحكـم الطعـين علـي خـالف الحقيقـة أن وقـول .. للسادة الضباط الذين استمعت إلـيهم النيابـة العامـة 

يتضــح وبجــالء تــام مــدي الفســاد .. هــذه األقــوال تحمــل دلــيال علــي إدانــة المتهمــين التاســع والعاشــر 
 .الذي عاب الحكم الطعين في استدالله 
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أن أوراق االتهام الماثل قد خلت تماما من ثمة محضر تحريات جدية أجراها وتفـرغ لهـا أي  -١
بــل أن أقــوالهم جــاءت مجــرد ترديــد مــا قــرر بــه المــتهم .. الســادة الضــباط أنفــي الــذكر مــن 

اـلـذي بمناقشــة أقواـلـه ســلفا أوضــحنا أنهــا ـلـم تحمــل ثمــة دلـيـل إدانــة ) نواخــذه المركــب(األول 
تكـون أقـوال السـادة الضـباط المتبنـاة والمسـتقاة .. ومـن ثـم .. ضد المتهمان التاسع والعاشر 

 . عقيمة عن إثبات االتهام ضد هذين المتهمين أيضا من المتهم األول

فإـنـه ـلـن تجــدي أي تحرـيـات .. فإـنـه مــن خــالل واقعــات ومالبســات وظــروف الواقـعـة الراهـنـة  -٢
إذ أن التحريات المجرية والتي كانت كفيلـة بالتوصـل إلـي الحقيقـة كاملـة .. تتم داخل البالد 

دوله إيران لبيـان مالـك البضـائع المرسـلة هي التحريات التي تجري خارج البالد وتحديدا ب.. 
 .ولمن ستسلم فعليا وحقيقة في دولة اإلمارات .. وكيفية خروجها من دولة إيران 

 ��&�b�2 m�� 6�� ��� 

األمـر الـذي يؤكـد أن أقـوال ) المباحث الدوليـة(ما يثبت إجراء التحريات عن طريق االنتربول  
د ترديـد لمـا هـو ثابـت بـاألوراق مـن أقـوال المـتهم السادة الضباط ال تحمل أي دليل فهـي مجـر

 . األول 
ٕأن هـؤالء الســادة الضــباط ـلـم يعتمـدوا فيـمـا أدـلـوا ـبـه ـمـن أقـوال إـلـي معلوـمـات أو تحــري وانـمـا  -٣

حـيـــث أن جـمـــاعهم ـقـــد عـلـــل ســــبب عــــدم .. ارتـكـــزوا عـلـــي الظـنـــون والتخميـنـــات الشخصــــية 
 .. حضور المتهم التاسع للميناء الستالم الشحنة بقولهم 

 ��	�+:! G782 

األمر الـذي يؤكـد أنهـم لـم يعتمـدوا علـي معلومـات .. أنه علم بأن هذه الشحنة قد تم ضبطها  
 .أو تحريات بل إلي تخمينات وافتراضات من عندياتهم 

فقــد عجــز الســادة الضــباط عــن إثبــات أي جديــة أو أي .. ومــن جملــة مــا تقــدم .. ومــن ثــم  -٤
التوصل إلي الشخص مالك الشحنة والذي قـام بشـحنها دليل ضد أي المتهمين وعجزوا عن 

يعلمــون بكنهــه هــذه ) النواخــذه والبحــارة(وعمــا إذا كــان المتهمــين الثانـيـة واألول .. مــن إـيـران 
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ومــا إذا كــان المتهمــين التاســع والعاشــر يعلمــان بمحتــوي الشــحنة مــن .. الشــحنة مــن عدمــه 
 .سادة الضباط عن التوصل إليها وغير ذلك من العناصر الهامة التي عجز ال.. عدمه 

 ��� @�A Gl&� 

يأتي الحكم الطعين ليقرر بأنه يستند إلي أقوال هؤالء السادة الضباط في إثبـات االتهـام ضـد  
وهـــو األمـــر الـــذي يؤكـــد فســـاد هـــذا الحكـــم فـــي اســـتدالله إلعتكـــازه علـــي مـــا ال يصـــلح .. المتهمـــين 

 . تسمن وال تغني من جوع موضوعا لالقتناع به من األدلة الواهية التي ال

    "����� u��r�� �.��� :     j�,�+�� 6���+J� 
�7�"p =��� ��$	+,� ? >:W�� G H� "��1

            
)Q�'�� 3�� 
�9h�J� 
���*��J� "�� =�� �^�:���    6� u��V    G�,�2 �)Q�^

 
��^... j,�+�� ��� �O� �^�:�� G+��� �	/�:��  ��;	9 ���" 	:! $ 

��; ? ��)�� �� V� 3�� 6� ��L��  

المـــواد الجنائـيــة ال يصـــح أخـــذها ـبــالظنون والـفــروض ـبــل يجـــب أن تكـــون قائمـــة عـلــي تعـيــين  
فعلــي فــإن الحكــم الــذي يقــام علــي قــول بــأن المــتهم واجبــه أن يعــرف الحقيقــة أو كــان فــي وســعه أن 

 .يعرفها يكون معيبا واجب نقضه 
 )ق١٩ لسنة ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسة (

682 =K% ���  

األحكــام الجنائـيـة إنمــا تبـنـي عـلـي ســند مســتمد مــن أوراق اـلـدعوى ـفـإذا أـقـيم الحكــم عـلـي دلـيـل  
 .ليس له أصل باألوراق كان باطال البتنائه علي أساس فاسد 

 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ طعن رقم ١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (

 @�A 6�� �J 

.. ســند لهــا فــي األوراق وكــان الثاـبـت أن الحكــم الطعــين قــد بـنـي عـلـي مســئولية افتراضــية ال  
ذلك أنه قرر بأنه طالما كانت الشحنة مصدرة من إيـران وموجهـة إلـي شـركة غضـن الزيتـون العائـدة 

 .فإن ذلك يعد قرينه علي علمهما ومسئوليتهما عنها .. للمتهم العاشر ومحل عمل التاسع 
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عــن الشــحنة ال تؤكــد ..  الزيـتـون والمتهمــان التاســع والعاشــر حـيـث أن مســئولية شــركة غضــن 
 أو ثبوت أنهما هما الطالبين لتوريد هذه الشحنة .. وال تثبت إال بقبولهما واستالمهما إياها 

 @�A �	� ���1 ��� 

ذلـك أن أي شـخص يمكنـه شـحن بضـائع .. فال مسئولية أصلية أو افتراضية علي المتهمـان  
ويظـل .. وقف األمر علي قبول هذه الشركة أن يتم الشحن باسمها مـن عدمـه باسم أي شركة دون ت

 .هذا الشاحن مسئول مسئولية كاملة عن الشحنة طالما لم يتسلمها المشحون إليه ويقبلها 
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 مسـئولية شـاحنها األمـر الـذي يؤكـد انتفـاء ثمـة مسـئولية لهمـا عليهـا وأنهـا كانـت وال زالـت فـي 
الســيما وأنــه لــم يثبــت بــاألوراق وجــود ثمــة مــا يفيــد علــم المتهمــان بهــذه الشــحنة .. وحاملهــا وناقلهــا 

 .ومحتواها والمساهمة بأي وسيلة في شحنها من إيران إلي إمارة الشارقة 
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 بعيـد عن انتفاء وجود أي مستندات أو أوراق سابقة أو الحقه علي الشحنة تفيد من قريـب أو
 .أو بتعاقدهم عليها .. أو بمسئوليتهم عنها .. باتصال علم المتهمين بها 

 ��; 

وحيث أن تلك المسئولية االفتراضية التي عولت عليها محكمة أول درجة في إدانة المتهمـان  
الماثالن هي مسئولية غير موجودة وهي والعدم سواء األمر الـذي يضـحي ظـاهرا مـدي الفسـاد الـذي 

 .م الطعين في استدالله عاب الحك
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يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها مـن الخصـوم وتبـين األسـباب التـي  
 .تستند إليها 
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 ة البحث مادام منكرا للتهميفاع الطاعن وتقسطه حقه فن تعرض لدأ ةعلى المحكم 
صح تغيير وجه   يترتب عليه لوالذيليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو إ ةالمسند

 ةسباب سائغأرد عليه ب توأفيه غاية األمر  إلين تحققه بلوغا أ ة فتلتزم المحكمالدعوى يي فأالر
 .طراحه إ إليتؤدي 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 �K%��K!�  

 لمحكمه النقض ةء المستقرئ ومن المبادةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  
ن أليها على سبيل الجزم إو وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب أن كل طلب أ

ن تمحصه أ ةيجب على المحكمالدعوى  ي فرأيالتفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه 
 . بحق الدفاع إلخاللصبح حكمها معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها ويوتجيب عليه ف

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
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 مناحي دفاعه يتلتزم بمتابعه المتهم ف  الةن المحكمأ ألصلذا كان اإنه أمن المقرر  
مت الدعوى وأل واجهت عناصر أنهايدل على   حكمها ماين تورد فأ انه يتعين عليها الإ ةالمختلف

ذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع إليها ووازنت بينها فإفطنت أنها بها على وجه يوضح عن 
طرحت هذا الدفاع وهي على أقد أنها ليه بما يكشف عن إ وجهت التيالطاعن وموقفه من التهمه 

 .مره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه أ بينه منه ومن
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
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وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــالء  
إدماج كافة أوجه الـدفاع والـدفوع المبـداة مـن المتهمـين مدي إخالله الجسيم بحقوق الدفاع حيث قام ب

حيــث أورد الحكــم الطعــين مــا .. والــرد عليهــا بــرد مجمــل ومجهــل دون فحــص أو تمحــيص أو تفنيــد 
 :هو نصه 

وحـيــث أـنــه عـــن اـلــدفوع ومـــا أـبــداه كـــل مـــن محـــامي المتهمـــين التاســـع "      
 عشـر مـن انتفـاء والعاشر وما أبداه محـامي المتهمـين الحـادي عشـر والثـاني

أركــــان الجريمــــة قبــــل المتهمــــين فهــــذا الــــدفاع مــــردود بالنســــبة للمــــتهم األول 
والتاســع والعاشــر والحــادي عشــر والثــاني عشــر ذلــك ألن المــتهم األول هــو 
المســــــئول عــــــن البــــــاخرة وحمولتهــــــا وفقــــــا ألقوالــــــه والتاســــــع والعاشــــــر فــــــإن 

بهـا التاسـع وكـذا المضبوطات مرسله إليهما علي شركة األخير والتي يعمـل 
ألنهمـــا يعمـــالن بالشـــركة ) الحـــادي عشـــر والـثــاني عشـــر(بالنســـبة لألخـيــرين 

 ".المرسلة للشحنة وتحت إشرافهما وحضرا إلنهاء إجراءاتها 
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الســيما وأنــه قــد .. وكــان هــذا الــرد علــي أوجــه الــدفاع والــدفوع غيــر كــافي وال يبــرر إطراحهــا  
عدم علمهما تمامـا بمحتـوي الشـحنة وأن المعلومـة المتـوفرة .. تاسع والعاشر ثبت بالنسبة للمتهمان ال
وأنهما لـم يـدخال مـن قـرب أو بعيـد فـي عمليـة الشـحن مـن دولـه " ملح طعام " لديهما أنها عبارة عن 

بــل أن المــتهم التاســع .. فضــال عــن أنهمــا لــم يســتلم أيــا منهمــا الشــحنة .. إيــران إلــي إمــارة الشــارقة 
 . استالمها بمجرد علمه بأنها تحتوي علي أدوية رفض صراحة

 ��� @�A 

بحيـث يمكـن القـول بـأن عدالـة محكمـة أول درجـة .. يدحض ما جاء مجمـال بـالحكم الطعـين  
لو كانت قد فحصت ومحصت دفاع المتهمـين التاسـع والعاشـر ومنحتـه حقـه فـي البحـث لتغيـر يقينـا 

 .ة هذين المتهمين رأيها في الدعوى ولكانت قضت مطمئنة إلي براء
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ٕلـمــا ـكــان اـلــدفاع اـلــذي أـبــداه الطـــاعن يتجـــه إـلــي نـفــي الفعـــل المـكــون للجريـمــة واـلــي اســـتحالة 
حصول الواقعة لما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى 

ه تضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـوجه الحق فيهـا ممـا كـان يقإلظهار 
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 .وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 
 ) ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 682 =K% ��� 

ال يقــدح فــي واجــب المحكمــة فــي القيــام بــالتحقيق الواجــب عليهــا أن يكــون الــدفاع قــد طلبــه 
يجوز االعتراض عنه بقاله االطمئنان إلـي مـا شـهد بـه وقالت أن الدفاع قصد منه تكذيب الشاهد ال 

الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد علي مصادرة الـدفاع قبـل أن ينحسـم أمـر تحقيـق تجريـه المحكمـة 
وال يـقـدح ـفـي هــذا أن يكــون اـلـدفاع أمســك عــن طـلـب إجــراء هــذا التحقـيـق مــادام دفاعــه ينطــوى عـلـي 

 .المطالبة بإجراءه 
 )١٢٢٠ ص ٢١٩ ق ٢٣ س ٣٠/١١/٨١نقض جلسة (

@�A 6�� �J 

وكـــان الثابـــت مـــن مـــدونات الحكـــم الطعـــين أن محكمـــة أول درجـــة قـــد أغفلـــت كافـــة العيـــوب  
بــدءا مــن الــدفوع .. والــدفوع والمطــاعن الموجهــة مــن المتهمــين التاســع والعاشــر إلــي االتهــام الماثــل 

د تحريــات تثبــت صــحة الواقعــة مــرورا النعــدام وجــو.. المتعلقــة بــبطالن إجــراءات القــبض والتفتــيش 
فضـال عـن الـعـوار الـذي شـاب أـمـر اإلحالـة وعـدم انطباـقـه علـي الواقـعـة .. المزعومـة المسـندة إليهـمـا 

هـذا باإلضـافة إلـي أن المحكمـة لـم تعمـل .. الراهنة وعدم صحة وصف الجلب علـي االتهـام الماثـل 
يعــدو أن يكــون شــروع فــي ارتكــاب ســلطاتها نحــو تحقـيـق هــذا االتهــام والوصــول إـلـي حقيقـتـه وأـنـه ال 

 ) .علي فرض وجودها في األساس(جريمة 

@�A (��� 

وال .. مـن العـيـوب الـتـي شـابت هــذا االتـهـام والتفتـت عنـهـا المحكـمـة دونمـا مســوغ ـمـن الـقـانون  
ذلـك أن الواجـب علـي المحكمـة بحـث .. يقدح في ذلك سكوت الـدفاع عـن إبـداء هـذه الـدفوع أمامهـا 

لتحقيق فيها علي نحو وافي للوصول إلي حقيقة األمر قبله ومدي صـحته وصـحة عناصر االتهام وا
 .نسبته للمتهمين من عدمه 
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وحيث أن محكمة أول درجة لم تفعل ما تقـدم وقعـدت عـن تنـاول االتهـام بالبحـث والتمحـيص 
 .والتحقيق األمر الذي يؤكد إخاللها بحقوق الدفاع 
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مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا أن الحكــم الطعــين قــد شــابه العدـيـد مــن العيــوب الجوهريــة ومــن جملــة  
 التي تنال منه وتجعله وبحق جديرا باإللغاء 

�ء ���� )2 
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 .بقبول االستئناف شكال : أوال 
 ،همين مما هو منسوب إليهما بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المت: ثانيا 

 وكيل المتهمان            
 

    المحامي           
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بـزعم أنـه خـالل ) ف ضـده الثـاني حاليـاالمسـتأن(كانت النيابة العامة قد اتهمـت المـتهم الثـاني  
 : بدائرة مركز شرطة دبي ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٦عامي 
عــــرض عـلـــي المــــتهم األول المكـلـــف بخدمــــة عامــــة ، عطاـيـــا ومزاـيـــا ألداء عمــــل ، إخــــالال  -١

بواجبات وظيفته ، بأن عرض عليه العطايا والمزايا المبينة في الوصـف أوال مقابـل حصـوله 
ـــــي األراضــــــي ـــــي خصــــــم وتســــــهيالت عـل ـــــة بالتحقيقــــــات باســــــمه واســــــم عـل  والوحــــــدات المبيـن

 .، بالمخالفة للقواعد المقررة علي النحو الثابت باألوراق /... المدعو
اشترك بطريق االتفـاق والمسـاعدة مـع المـتهم األول المكلـف بخدمـة عامـة باسـتغالل األخيـر  -٢

لوظيفتـــه وتمكينـــه مـــن الحصـــول علـــي نســـبة خصـــم وتســـهيالت علـــي األراضـــي والوحـــدات 
 مليــون درهــم ٤٩ر٠٨المبينــة بالتحقيقــات بالمخالفــة للقواعــد المقــررة ، وبإجمــالي مبلــغ قــدره 

 .علي النحو الثابت باألوراق 

اشترك بطريق االتفاق والمساعدة مع المتهم األول المكلـف بخدمـة عامـة ، والـذي عهـد إليـه  -٣
... ركة ـفـي صــفقة بـيـع أراضــي وبناـيـات وشــقق مــن شــ.... المحافظــة عـلـي مصــلحة شــركة 

فأضر عمدا بهذه المصلحة بعد أن مكن له األول شراء أراضـي ووحـدات بالمخالفـة للقواعـد 
 .المقررة علي النحو الثابت في األوراق 
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 ٢٠١٣/-/–وبجلسـة .. التي تداولت بجلسـاتها .. قدمت النيابة المتهمان للمحاكمة الجزائية  
 :جة الموقرة بالحكم التالي قضت عدالة محكمة أول در
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ٕمـمـــا اســــند إليهمـــا وـبـــرفض الـــدعوى المدنـيـــة واـلـــزام ........ ، / .......... ببـــراءة ـكـــل مـــن  
 .المدعين بالحق المدني بمصروفاتها وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة 
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 عليه بطريق االستئناف الـراهن مسـتندة فـي ذلـك إلـي األسـباب التـي ارتكنـت إليهـا فقد طعنت 
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 .بالمذكرة المقدمة منها والتي سوف نتولى الرد عليها في حينه بعد أن نوجز وقائع هذه الدعوى 

 ������� 
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المســتأنف ضــدهما (تجــدر اإلشــارة إـلـي أن ثمــة عالـقـة صــداقة وزماـلـة جمعــت ـبـين المتهمــان  
ـبـل أن بينهـمـا أعـمـال مشــتركة .. بـعـدة أعـوام ..." شــركة "ـبـدأت وتناـمـت وتوطــدت قبـل إنشــاء ) ليـاحا

قـد تـم فـي ...) شـركة (حيـث أن إنشـاء هـذه الشـركة .. وتجارة دائرة قبل ميالد هذه الشركة المـذكورة 
  .٢٠٠٦غضون شهر سبتمبر 

 >V ? 
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ٕالتـي تخصصـت فـي إدارة المشـاريع واعـداد " ..... " ان المتهم الثاني قد أنشـأ شـركة حيث ك 
كمـا كـان مـن ضـمن .. الدراسات الهندسية واالقتصادية إلقامة المباني واإلشراف عليها حتى تكتمل 

شراء األراضي وتحسينها واسـتغاللها أو بيعهـا مـرة أخـري .. العائدة للمتهم الثاني .... أنشطة شركة 
 .حسب األحوال 

 ".... ".وأيضا كان المتهم الثاني شريكا في شركة  

 ��; .. 
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  .٢٠٠٣عمل المتهم األول بها كوكيل خدمات منذ بداية نشأتها في عام .. سالفة الذكر  

 �U�:� X�%�e ?� 

اء متخصصـــة فـــي إنشــــ" .... " كـــان المـــتهم األول يمتلـــك شـــركة خاصـــة ـبـــه تســـمي شـــركة  
 .وتصنيع كرفانات سكن العمل 
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 .المملوكة للمتهم الثاني ... ويعمل وكيل خدمات لدي شركة ... صاحب شركة  

=7�r�� G+J� 6��� 

 ... .، وشريك في شركة .... صاحب شركة 

 ��; 

لعالقــة العمــل والصــداقة التــي جمعــت المتهمــان فتــرة زمنيــة ليســت وكنتيجــة حتميــة ومباشــرة  
بعقــد عــدة صــفقات شــراء كرفانــات ) المســاهم فيهــا المــتهم الثــاني... (أن قامــت شــركة .. بالقصــيرة 

 درهـــــم ٩٢٠٠٥٠بإجمـــــالي مبلـــــغ قـــــدره ) المملوكـــــة للمـــــتهم األول.... (لســـــكن العمـــــال مـــــن شـــــركة 
أو ) المجـنـي عليهــا(... وذـلـك كـلـه قـبـل إنشــاء شــركة . ) .تســعمائة وعشــرون أـلـف وخمســون درهــم(

 .التحاق المتهم األول للعمل بها 
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وهـي شـركة ..  كشركة ذات مسـئولية محـدودة تتبـع شـركة تطـوير ٢٠٠٦فقد تم إنشاؤها عام  
 .يعها أيضا ٕعقارية تقوم بتقسيم األراضي التجارية وبيعها ، وانشاء البنايات التجارية والسكنية وب
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وبالفـعــل حظـــي المـــتهم األول " .. ـمــدير تنفـيــذي " تـقــدم الـمــتهم األول للعـمــل بـهــا ـفــي وظيـفــة  
وهنــا تقــدم باعتــذار للمــتهم الثــاني عــن عــدم اســتطاعته االســتمرار فــي العمــل لــدي .. بهــذه الوظيفــة 

 .تذار قبوال لدي المتهم الثاني وقد القي هذا االع) المملوكة للمتهم الثاني ... (شركة 

>H� @�A �)�� 

...  فقد ترك المتهم األول العمل لدي شركة المتهم الثاني واستقر في وظيفته الجديـدة بشـركة 
 .ولكن ظلت الصداقة القديمة تربطهما ) المجني عليها (
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راضـي التجاريـة وبيعهـا ،  نشاطها يقوم علي تقسـيم األ– كما أشرنا سلفا -... وكانت شركة  
 .ٕوانشاء البنايات التجارية والسكنية وبيعها أيضا 
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ٕواذا القـي األمـر قبـوال .. عن طريق دعوه كبار رجال األعمال ، وعرض المشروعات علـيهم  
اد مقـدم ثم يقوم بسـد.. ثم يتم حجزها باسمه .. لدي أي منهم يقوم باختيار الوحدة التي يريد شراءها 
 .الحجز واالتفاق علي سداد باقي الثمن علي أقساط 
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المملوكـة ... (ضـمن أنشـطة شـركة وحيث كان مـن .. هذا  

هــو شــراء األراضــي والبنايــات والشــقق وتحســينها ) للمــتهم الثــاني

 .ثم استغاللها أو بيعها بحسب األحوال 
 a���b� a�.& &�d� 3� =7�r�� G+J� 6�� u�V� 

 a�°� ��; ?)V.I.P(  

... ن قبـل شـركة فقد تم إدراج اسـمه ضـمن الئحـة كبـار رجـال األعمـال الـذين تـتم دعـوتهم مـ 
 .لطرح مشروعاتها عليهم ومحاولة إقناعهم بشراء وحدات منها 

 �:���2� 

.. فقد تمت دعوة المتهم الثاني إلي شـركة مـزن أكثـر مـن مـرة وتـم عـرض المشـروعات عليـه  
والــذي قابلــة بالترحــاب ..... المــدير التنفيــذي لشــركة ) المــتهم األول(وهنــا تقابــل مــع صــديقه القــديم 
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 المشـــروع )مثـلــه ـفــي ذـلــك مـثــل أي مســـتثمر أـخــر(ـثــم عـــرض علـيــه ..  بالصـــداقة القديمـــة الالـئــق
وبعـــد ـبــذل محـــاوالت اإلقـنــاع .. المعـــروض للبـيــع ليـقــوم باختـيــار الوحـــدات الـتــي يرغـــب ـفــي حجزهـــا 

ـكـان يـقـوم .. ٕواـبـراز مزاـيـا المشــروع وصــقع مكاـنـة ومــا إـلـي ذـلـك ممــا يفعـلـه أي مســئول عــن التســويق 
ثــم يــتم إتبــاع كافــة اإلجــراءات القانونيــة والماليــة .. باختيــار وحــدات بعينهــا ويحجزهــا المــتهم الثــاني 

 .معه كأي مستثمر أخر 
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دون .. إسداء النصح للمـتهم الثـاني الختيـار مواقـع الوحـدات مثلمـا يفعـل أي مسـئول تنفيـذي  
فـإن .. بـل علـي العكـس .. سـعار أو طريقـه سـدادها أو خـالف ذلـك أي تمييز للمتهم الثـاني فـي األ

ثمـــة مســـتثمرين ـكـــانوا يحصـــلون علـــي مـيـــزات لـــم يحصـــل عليـهـــا المـــتهم الثـــاني عـلـــي النحـــو اـلـــذي 
 .سنوضحه الحقا 

 ��; 
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أن .. والتزامـه بواجباتهـا وأعبائهـا (...) فقد نتج عن التحاق المتهم األول بوظيفته في شـركة  
هذا باإلضافة إلي أن معظم العاملين بها قد غادروا دولـة (...) .. انشغل عن إدارة شركته الخاصة 

اإلـمـارات لالســتفادة ـمـن ـقـانون العـفـو الصــادر باإلعـفـاء ـمـن غراـمـات مخالـفـة شــروط اإلقاـمـة وهــو مــا 
ائر وتراكـمـت وهـو األمـر اـلـذي لحـق بهـا العدـيـد مـن الخسـ.. تسـبب فـي توـقـف العمـل تمامـا بالشــركة 

 .عليها الديون ورواتب الموظفين بها 
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رأي الـمـتهم األول أن يـقـوم بتصــفية هــذه الشــركة التـي باـتـت تمـثـل ـلـه عــبء ال طاـئـل .. وهنـا  
) المـتهم الثـاني(فقـد لجـأ إلـي صـديقة .. ية ونظرا إلشغاله وقلة خبرته في أعمال التصـف.. من ورائه 

وطلب منـه اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة نحـو تصـفية تلـك الشـركة لمـا لـه مـن خبـرة ومـا لديـه مـن طـاقم 
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 .عمل قادر علي هذه األعمال 
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الثــاني لصــالح المــتهم ... فقــد قــام المــتهم األول بتظهيــر الشــيكات المســتحقة لصــالح شــركة  
 .حتى يتمكن من تحصيل قيمتها 

 G+J� j7�q � &���� =��� =7�r�� ��!	L� 
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وهـــــو الســـــيد .. وقـــــام بتكليـــــف أحـــــد المـــــوظفين المختصـــــين لديـــــه إلجـــــراء أعمـــــال التصـــــفية  
والســابق للمــتهم ... والــذي بــدأ علــي الفــور بتحصــيل الشــيكات المســتحقة لشــركة / ...... المحاســب

وبالفعـل قـام بتحصـيل مبلـغ قـدره .. األول تظهيرها للمتهم الثاني تيسيرا له في إتمام عمليـة التصـفية 
 ).خمسمائة تسعة وخمسون ألف وثالثمائة وسبعه عشر درهم( درهم ٥٥٩٣١٧
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 .للموظفين وللغير ... التزامات شركة قيمة ديون و 
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والـتـي ـقـدرت بمبـلـغ ..... بتقـيـيم اآلالت والمعــدات والخامــات والبضــائع الموجــودة ـلـدي شــركة  
 ).ستمائة ثالثة وسبعون ألف وستمائة وثمانية درهم(  درهم ٦٧٣٦٠٨
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يصــبح النــاتج قــدره ... وبخصــم مــا قــام المــتهم الثــاني بســداده مــن ديــون كانــت علــي شــركة  
 ) .ثالثمائة وخمسة ألف وثمانمائة ثالثة وسبعون درهم( درهم ٣٠٥٨٧٣
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فا ـبـأن ثمــة صــفقات شــراء كرفاـنـات ســكن عـمـال ـقـد تـمـت ـبـين شــركة وحـيـث أشــرنا ســل.. هــذا  
 ) .كبائع(العائدة للمتهم األول ... وشركة ) كمشتري(العائدة للمتهم الثاني ... 
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فـقـد باـتـت مديـنـة بمبـلـغ ..  عــن العمــل لتصــفيتها كمــا أوضــحنا ســلفا ...وحـيـث توقـفـت شــركة  
 .أمر التوريد األخير الذي لم تقم بتنفيذه وقدره ثالثمائة وعشرة ألف درهم 
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بدفاتر وسجالت وميزانيات كـال أن كافة أعمال التصفية أنفة الذكر مثبته .. والجدير بالذكر  
ممـــا يؤكـــد .. العاـئــدة للمـــتهم الثـــاني ...) وشـــركة .. (العائـــدة للمـــتهم األول ....) شـــركة (الشـــركتين 

 .صحتها ودقتها بال جدال 

 ��; 

.. والذي يؤكد أن كال المتهمان يتعامالن بمنتهي الشفافية والنزاهـة .. وبرغم وضوح ما تقدم  
والتحـــاق ... اـمــا فيـمــا ـبــين عالقتهمـــا الخاصـــة والســـابقة عـلــي إنشـــاء شـــركة وأنهـمــا تعـمــدا الفصـــل تم
ومـــا ـبــين عالقتهمـــا بعـــد إنشـــاء هـــذه الشـــركة والتحـــاق المـــتهم األول ـفــي .. الـمــتهم األول للعمـــل بهـــا 

 .العمل بها وبدء تعامل المتهم الثاني معها كأحد كبار رجال األعمال 
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ة العامـة االتهـام الماثـل ضـد المتهمـان وبناء علـي هـذا التقريـر المنـاهض للواقـع حركـت النيابـ 
 .وقدمتهما للمحاكمة أمام محكمة أول درجة الموقرة 
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وطعنـا علـي التقريـر المشـار إليـه وقـدما مـن الـدالئل .. مثل المتهمان ومع كال منهمـا مـدافعا  
 .ال منه ومن صحته فنيا ومحاسبيا وقانونيا والمستندات التي تن
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إال أن أعـــادت األوراق إلـــي دائـــرة الرقابـــة الماليـــة إلعـــادة بحـــث أوراق التـــداعي علـــي ضـــوء  
 .اعتراضات المتهمان علي التقرير المشار إليه سلفا 
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ليقـــــرر التقريـــــر الثـــــاني أن قيمـــــة مـــــا تحصـــــل عليـــــه المـــــتهم األول مـــــن الثـــــاني مبلـــــغ قـــــدره  
وـلــــيس مبـلــــغ ) درهـــــم٥٠/١٠٠ملـيــــون وســـــبعة عشـــــر أـلــــف وماـئــــه واثـنــــين و( درهـــــم ١٠١٧١٠٢ر٥

كمــا ) درهــم٥٠/١٠٠ ســبعة وثمــانون ألــف ومائــه واثنــين ومليــون وتســعمائة( درهــم ١٩٨٧١٠٢ر٥٠
 .ورد بالتقرير األول 
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ـبـل تضــارب التقرـيـر التكميـلـي مــع التقرـيـر األول حينمــا ـقـرر ـبـأن قيمــة .. ـلـيس ـهـذا فحســب  
 ٢٧٧٣٤٥٩٨لثــاني مــن المزايــا والخصــومات الممنوحــة لــه مبلــغ المنفعــة التــي عــادت علــي المــتهم ا

ولـيس ) سبعة وعشرون مليون وسبعمائة أربعة وثالثـون ألـف وخمسـمائة ثمانيـة وتسـعون درهـم(درهم 
 . مليون درهم ٤٩ر٠٨كما ورد بالتقرير األول بمبلغ 
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األمر الذي لم تجد معه محكمة أول درجة الموقرة مناصا من إصدارها حكما تمهيديا بجلسـة  
 بانـتـداب لجـنـة ثالثـيـة مــن خـبـراء الجــدول المحاســبين المختصــين ـفـي مجــال الشــركات ٢٧/٥/٢٠١٢

 :وبيع العقارات للقيام بالمهمة اآلتية 
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الت التـي تمـت بـين كـل مـن شـركة قمنا بحصر كافة التعام �

المملوكة للمتهم األول وبين شركتي المتهم الثاني وهمـا ... 

، وتصــــــفيه الحســــــاب بينهـمـــــا محاســــــبيا ... ، و... شــــــركة 

وذلــك بعــد إطالعنــا علــي تقريــر دائــرة الرقابــة الماليــة وكــذا 

تقرير الخبرة االستشاري ومرفقاتها من مستندات حيث تبـين 

كــة للمــتهم األول مترصــد بــذمتها مبلــغ المملو... أن شــركة 

الممـلـوكتين للمــتهم ... و ...  درهــم لصــالح شــركتي ٤٦٣٢

 .الثاني علي النحو المبين تفصيال بتقريرنا بعاليه 


	�����������م�و��د��� ����
��وزא���و����������א��������



 

 

 
 

 ١٠١

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

������



 ����!"#




%א$�א 


���




#�)�א'ول�



��א(





#�)�א�����

*א�א(

-ن�،�و�
�.�%

/�����01	


��3�45و2
6

���.�%7�8���	�"��...����
�:-
0�.;��4����و��م�1>��

���א(?0<���.>0	��0��"���5%;%=#�	 .��5�Bع�@	ل��"�


	��א������������������ ���
�����א����و����...�و���������دמ�و��وع�

�������������������� .א� ��ق�א
 ��; 

�"� ����ء ��� 
)k a���b 
�ء- ;�] ��(+��. u�V� 

 ��%	�� GLQ1� �&�d� =��	+�� ��&�� 
1� � 3�&�)�� 3� (��V 

 
)*�W� =K�+� ��!�I ��%�J� 
.&" a�� 
� O 
9�ء- �:	��� 

 ���" �� 	), ¡¢2 ����p 	)�� �; �� 6��+J� ��2ء� 

لــم تــرد إســدال الســتار علــي هــذا االتهــام الــذي طالمــا وضــع .. إال أن النيابــة العامــة المــوقرة  
ورغم ما سبق من دالئـل مؤكـدة علـي انهيـار ذلـك االتهـام وانعـدام سـنده .. همان سيفه علي رقبة المت

ورغــم وجــود ذلــك التقريــر الفنــي المحايــد المعــد بمعرفــة ثالثــة خبــراء .. وصــحته فــي حــق المتهمــين 
 .مختصين محاسبيا في مجال الشركات وبيع العقارات 
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بطريق االستئناف الراهن مستندة في ذلك إلي أسـباب لـيس لهـا علي الحكم المشار إليه سلفا  
 .وتعجز أن تنال من الحكم المستأنف .. صدي إيجابي باألوراق أو الواقع أو القانون 
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اـلـذي يجعــل االســتئناف اـلـراهن ـقـائم عـلـي غـيـر ســند لثـبـوت صــحة الحكــم المســتأنف وحجيـتـه 
وعـدم قيـام االسـتئناف الماثـل .. نيه ومحاسبية دقيقة وصحيحة وقيامه علي أسانيد وركائز قانونية وف

ومـــن ـثــم يجـــدر وبحـــق رـفــض االســـتئناف الماـثــل وتأيـيــد الحكـــم .. عـلــي أســـباب تـنــال مـــن ذـلــك كـلــه 
المستأنف محموال علي أسبابه وذلك علي النحو الذي نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال فـي دفاعنـا 

 :التالي 

 0�1	�� 

 G���e� 	�� 

.. العة الحكم المستأنف المنتهية به أوراق االتهام الماثل أمام محكمة أول درجـة المـوقرة بمط 
وعلـــي رـكـــائز فنـيـــة .. يتضـــح وبجــــالء قيامـــه عـلـــي ســـند صــــحيح مـــن الواـقـــع والمســـتندات والـقـــانون 

 .تجعله وبحق جديرا بالتأييد .. ومحاسبية سليمة ودقيقة 

�2��J� ?� 

مبناهــا .. ن بعيـدة ـكـل البعـد عـن الواـقـع والمسـتندات والقـانون جـاءت أسـباب االســتئناف الـراه 
الظـن واالحتمـال واالفـتـراض ولـيس الجـزم واليـقـين وغيـر مسـتنده إـلـي دليـل فنـي معتـبـر ينـال ـمـن ذاك 

.. الدليل الفني  المستمد من تقرير اللجنة الثالثية المحايدة المنتدبـة أمـام محكمـة أول درجـة المـوقرة 
 .االستئناف جديرا وبحق بالرفض وهو ما يجعل هذا 
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تقرـيـر الخبـيـر دلـيـل ـمـن أدـلـة اـلـدعوى للمحكمــة أن تأخــذ ـبـه كـلـه أو ببعضــه أو ال تأخــذ ـبـه إذ  
 .هي ال تقضي إال علي أساس اطمئنانها إلي صحته 

 )١٦/٦/٢٠١٠ جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٣٠٢طعن التمييز رقم (

 682 =K% ��� 

ئية وال تتـــدخل محكمـــة التمييـــز لمحكمـــة الموضـــوع مطلـــق الســـلطة فـــي تقـــدير القـــرائن القضـــا 
بشـــأن مـــا تســـتنبطه محكمـــة الموضـــوع مـــن القـــرائن طالمـــا كـــان اســـتنباطها ســـائغا ، والمجادلـــة فيمـــا 
يستشف من القرائن بغية الوصول إلي نتيجة أخري غير التي أخـذت بهـا محكمـة الموضـوع ال يعـدو 

 .أن يكون مجرد مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز 
 ) ١/١١/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٨الطعن بالتمييز رقم (
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 ١٩٨٧١٠٢ر٥٠وكانــت النيابــة العامــة قــد زعمــت بــأن المــتهم الثــاني مــنح األول مبلــغ قــدره  
 ) . درهم٥٠/١٠٠مليون وتسعمائة سبعة وثمانون ألف ومائه واثنين و(درهم 
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) المجنــي عليهــا... (بــأن ثمــة عالقــة جمعــت فيمــا بــين المتهمــان ســابقة علــي إنشــاء شــركة  
 .وهذه العالقة عالقة عمل وتجارة وصداقة .. بأكثر من خمس سنوات 

كرفانــات ســكن متخصصــة فــي تصــنيع " ..." حيــث كــان يمتلــك المــتهم األول شــركة تــدعي  
 .العمال 

 =7�r�� G+J�� 

 " ..." .لالستشارات اإلدارية وشريك بشركة تدعي " ... " كان يمتلك شركة تدعي  

 ��� 6�Kl ?�2003  

 .العائدة للمتهم الثاني في وظيفة وكيل خدمات .... التحق المتهم األول بالعمل لدي شركة 
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العائــدة للمــتهم الثــاني بتوجيــه عــدة طلبــات لشــراء كرفانــات لســكن ... .وحينئــذ قامــت شــركة  
 .العائدة للمتهم األول ... العمال لشركة 
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 ) .بمبلغ قدرة ثالثة عشر ألف درهم (٢٢/١١/٢٠٠٥ بتاريخ ٢٨٧طلب الشراء رقم  -
عة وثالثـون ألـف وخمســون بمبلـغ قـدره مائـه سـب (١/٤/٢٠٠٦ بتـاريخ ٢٧٩طلـب الشـراء رقـم  -

 ) .درهم

 ) .بمبلغ قدره خمسة وثالثون ألف درهم (٢٤/٥/٢٠٠٦ بتاريخ ٧٢٢طلب الشراء رقم  -

 ) .بمبلغ قدره خمسة عشر ألف درهم (٣/٦/٢٠٠٦ بتاريخ ٧٤١طلب الشراء رقم  -

 ) .بمبلغ مائتي وأربعون ألف درهم (١٦/٦/٢٠٠٦ بتاريخ ٥٧٩طلب الشراء رقم  -
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أن جميـــع هـــذه الطلبـــات تمـــت وانتهـــي تنفيـــذها والمحاســـبة  

الحاصــل فــي شــهر ســبتمبر ... علــي قيمتهــا قبــل إنشــاء شــركة 

 . وقبل التحاق المتهم األول للعمل بها ٢٠٠٦
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 ... .إلي شركة ... فقد تم توجيه طلبين شراء فقط من شركة  
 . وقد تم تنفيذه وسداد كامل مستحقاته المالية ٢٠٠٧شهر مارس كان في غضون : األول 
 ٧٨٠ وكـان بمبلـغ قـدره ٢٦٢ ويحمـل رقـم ٢٤/٣/٢٠٠٧كان في ذات الشـهر وتحديـدا فـي : الثاني 

 .ألف درهم 
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ٕير لظروف تصـفيتها وانهـاء إعمالهـا لتسـريح بتنفيذ طلب الشراء األخ... وحيث لم تقم شركة  
عـدد كبـيـر ـمـن العـاملين بالشــركة ومـغـادرتهم اـلـبالد لالسـتفادة ـمـن ـقـانون العفـو والســماح لـهـم بمـغـادرة 
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ديـنــا ـفــي ذمتهـــا )  أـلــف درهـــم٣١٠(األـمــر اـلــذي ـبــات مـعــه المبـلــغ الـمــذكور .. اـلــبالد دون غرامـــات 
 .العائدة للمتهم الثاني ... لصالح شركة 
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فقـــد اعتـــذر .. والتحـــاق المـــتهم األول بالعمـــل بهـــا ) المجنـــي علـيــه... (وعقـــب إنشـــاء شـــركة  
لحصـوله علـي وظيفـة ) العائـدة للمـتهم الثـاني... (للمتهم الثاني عن اسـتمراره فـي العمـل لـدي شـركة 

 .سالفة الذكر ... بشركة 
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العائــدة للمــتهم األول قــد أهملــت تمامــا لعــدم تفــرغ المــتهم األول ... وحيــث أن شــركة .. هــذا  
فقــــد أراد المــــتهم األول أن يقــــوم .. إلدارتهــــا والعنايــــة بهــــا وباتــــت محملــــة بــــديون ومســــتحقة لمبــــالغ 

 .بتصفيتها 
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صــلة الصــداقة الـتـي : األول .. فمــا كــان مــن المــتهم الـثـاني إال أن قـبـل هــذه المهمــة لســببين  
بلـغ ثالثمائـة وعشــرة المدينـة لـه بم... اقتضـاء حقوقـه ـلـدي شـركة  : والثـاني.. تربطـه بـالمتهم األول 

 .ألف درهم من أعمال التصفية 
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اـلـذي اســتهلها .. إلتمــام أعـمـال التصــفية / ..... ـقـام المــتهم الـثـاني بتكلـيـف الســيد المحاســب  
خمسـمائة ( درهـم ٥٥٩٣١٧لـدي الغيـر وهـي بمبلـغ .... بالقيام بتحصيل الشيكات المستحقة لشـركة 

وعـقـب ذـلـك ـقـام بســداد مبـلـغ المديونـيـة المحمـلـة )  عشــر درهــمتســعة وخمســون أـلـف وثالثماـئـة وســبعة
تســعمائة ســبعة وعشــرون ( درهــم ٩٢٧٠٥٢علــي شــركة بروفــاب للمــوظفين والغيــر والــذي بلــغ قــدره 

 ) .ألف واثنين وخمسون درهم
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 : درهم وهي ١٢٣٧٠٥٢أصبح المتهم الثاني دائنا للمتهم األول بمبلغ قدره  
 . درهم ٩٢٧٠٥٢المسددة بمعرفته وقدرها ... علي شركة قيمة الديون المحملة  -١

 ٣١٠٠٠٠وـقــدره ) العاـئــدة للمـــتهم الـثــاني... (لشـــركة ... قيـمــة اـلــدين المحمـــل عـلــي شـــركة  -٢
 .درهم 

 =��+��� �e�1	��2 X2�r�� ��1�  �dJ� ��; =�� =7�r�� G+J� �LQ+,� u�V� 

 درهم ٥٥٩٣١٧ر٥٠بلغت مبلغ قدره لدي الغير والتي ...  قيمة الديون المستحقة لشركة -أ
 ) درهم٥٠/١٠٠خمسمائة تسعة وخمسون ألف وثالثمائة وسبعة عشر و(
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وهــي عـبـارة عــن مضــخات ورواـفـع وموـلـدات كهرـبـاء وـمـواد خشــبية وحدـيـد وخالـفـه وهــي عـلـي  
 :النحو التالي 

 ... موجودات مصنع 

 المبلغ البيان

  ٢٩٠ )حاسوب (شبكة كمبيوتر

 ٤٨٠٠ مضخات مياه 

 ١١٢٠٠ رافعة اليماك 

 ١٤٠٠٠٠ ماكينة كوبرا اندواماك

 ٥٥٠٠٠  ك ١٠٠مولدي كهربائي 

 ٥٠٠ بورنج مضخة مياه 

 ٣٥٥٠ بورنج وآلة مضخة مياه 

  ٣٠٠٠ بيت سين 

 ٥١٠٠٠ مولد كهربائي 

 ٤٥٠٠٠  ك ١٥مولد كهربائي 
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 ١٤٠٠٠ فورك لفت رافعة 

 ١١٢٢٥ ينة تسطيحبلنر ماك

 ١٥٣٨ ماكينة ضغط 

 ١١٠٠٠٠ بورتا كبينة للمكاتب 

 ٦٠٠٠ معدات كهربائية 

 ٧٠٠٠ مفروشات 

 ١٤٠٠٠ بلنر ماكينة تسطيح 

 ٤٥٠٠٠ سبرات الساحة للورشة 

 ١٥٠٠٠٠ مواد خشب وحديد

 �+��% =��Rp X¢�2 a�Ub� [�;� 

673103 G;&"  

)f� �/��� <�� 6�:d,� 
f�f 
/��+,G;&" 
f�( 

 ١٢٣٢٤٢٠ر٥مبلـــغ قـــدره ) مالكهـــا(والمـــتهم األول ... بـــات المســـتحق لشـــركة .. ومـــن ثـــم  
عبـارة عـن قيمـة ) درهـم٥٠/١٠٠مليون ومـائتين اثنـين وثالثـون ألـف ومـائتين اثنـين وأربعـون و(درهم 

 .الديون المستحقة لها والتي جري تحصيلها وقيمة األصول الخاصة بها سالفة الذكر 
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وبخصــم هــذا المبلــغ المســتحق للمــتهم األول مــن المبــالغ المســتحقة للمــتهم الثــاني يتضــح أن  
أربـعـــة أالف وســــتمائة اثـنـــين ( درهــــم فـقـــط ٤٦٣٢المبـلـــغ المتبـقـــي ـفـــي ذمــــة الـمـــتهم األول ال يتـعـــدى 

 ) .وثالثون درهم ال غير 
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المبـلـغ اـلـذي جــاء بالئحــة االتهــام عــدم وجــود يتجـلـى ظــاهرا  

منحــه للمــتهم األول كرشــوة بوالمزعــوم قـيـام المــتهم الـثـاني اـلـراهن 
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ويتقلص ليصل إلي ذلك المبلغ معدوم القيمة الذي ال يتعـدى .. 

 . درهم ال غير ٤٦٣٢
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 !!.لرشوة التي منحها المتهم الثاني للمتهم األول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟فأين إذن تلك ا -
بدفاتر وسجالت ) علي فرض صحة هذا الوصف(وهل يعقل أن تدون مبالغ الرشوة  -

 !!.وميزانيات رسمية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ��; 

وحـيـث أن تقرـيـر الخـبـرة المعــد بمعرـفـة اللجـنـة الثالثـيـة المنتدـبـة مــن عداـلـة محكمــة أول درجــة  
ورد ما تقدم تفصيال بعد إطالعه علي السـجالت والـدفاتر والميزانيـات الخاصـة الشـركات أ.. الموقرة 

وأعرـبــت اللجـنــة ـعــن صـــحة ـمــا الثالـثــة العاـئــدة للـمــتهم األول ، وشـــركتين العاـئــدتين للـمــتهم الـثــاني 

 :انتهينا إليه سلفا بقولها 

ـفــإن اللجـنــة قامـــت بحصـــر كاـفــة التعـــامالت 

المملوـكـة ... الـتـي تـمـت ـبـين ـكـل ـمـن شــركة 

للمــــتهم األول وبــــين شــــركتي المــــتهم الثــــاني 

وتصـــــفيه الحســــــاب ... ، ... وهمـــــا شــــــركة 
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بينهمــــا محاســــبيا وذـلـــك بعــــد إطالعـنـــا عـلـــي 

تقرير دائرة الرقابة المالية وكـذا تقريـر الخبـرة 

االستشــاري ومرفقاتهمــا مــن مســتندات حيــث 

 المملوـكـــة للـمـــتهم األول ...تـبـــين أن شــــركة 

 درهـــم لصـــالح ٤٦٣٢رصـــد بـــذمتها مبلـــغ مت

الممـلـوكتين للـمـتهم الـثـاني ... و ... شـركتي 

 .علي النحو المبين تفصيال بتقريرنا عاليه 
 @�A 6�� �J 

وـكــــان الثاـبــــت أن ـمــــا انتـهــــت إلـيــــه لجـنــــه الخـبــــراء ـقــــد واـكــــب صـــــحيح دـفــــاع الـمــــتهم الـثــــاني  
اقتنعـت عدالـة محكمـة وحيـث .. والمستندات المقدمة منه لعدالـة محكمـة أول درجـة وللسـادة الخبـراء 

فـقـد اتخــذت .. أول درجــة بتقرـيـر الخـبـرة األخـيـر واطمأـنـت لســالمة األســس المحاســبية الـتـي انتهجهــا 
وبأسباب مقنعة رسمت بها الصورة الواقعيـة .. منه سندا لحكمها في الحدود التي رسمها لها القانون 

وهــو األمــر الــذي .. اقــع الفعلــي المســتمدة مــن التقريــر الــذي اســتند فــي أســبابه إلــي المســتندات وللو
يكون معه قضاء محكمة أول درجـة قـد صـدر مواكبـا لصـحيح القـانون وفـي نطـاق سـلطتها التقديريـة 

 .التي ال معقب عليها فيها في ذلك وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والنقض

 6� 7 Gf 3�� 

يح الواقع والمسـتندات والقـانون وأن قد أكدنا للهيئة الموقرة أن الحكم المستأنف قد واكب صح 
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واسـتعملت سـلطتها التقديريـة .. المحكمة مصدرته تكون قـد اعتكـزت علـي دليـل فنـي وحسـابي معتبـر
 التي ال معقب عليها في األخذ بالتقرير الذي أطمأنت إليه ويكون حكمها جديرا بالتأييد 
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وقبل الخوض في إثبات عدم وجود ثمة مخالفات تنسب  

للمتهم األول في التعاقدات التي تمت مع المتهم الثاني وأنه إذا 

ما وجدت ثمة مزايا أو خصومات قد تحصل عليها المتهم 

الثاني فإنها كانت وفق سياسة البيع للشركة وال دخل للمتهم 

رين آخرين علي والدليل علي ذلك حصول مستثم.. األول بها 

 .فقبل إيضاح ذلك كله تفصيال .. ذات المزايا والخصومات 
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وذـلـك لتحقـيـق ... ـقـد ـتـم انتداـبـه ـلـدي شــركة ... أن الســيد المســئول االســتراتيجي ـلـدي شــركة  
  .٢٠/١٢/٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٦ أغسطس مبيعات قدرها خمسة مليار درهم خالل الفترة من
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 سلطة الموافقة علي خصومات غير مسموح بها في لم يكن يملكأن المتهم األول  -١
 ).بالشركة/ ... وذلك في الفترة الموجود بها السيد (سياسات البيع األولي أو الثانية 

بالمرونة في تحديد ... رئيس إدارة شركة /  من السيد قد تلقي تعليمات/ ..... أن السيد -٢

 . وجعلها قابلة للتعديل حتى ال يتم فقد أي مستثمر ولتحقيق نسبة البيع المطلوبة األسعار

 ولم يكن كان يقتصر علي توقيع عقود البيع والشراء النهائية فقطأن دور المتهم األول  -٣
 .اسات البيع لديه سلطة وضع أو تبني أو تغيير أو تجاوز سي

 �����2 �!	k� 6� ��� 

ٕأن المتهم األول لم يكن يوقع علـي أي عقـد مـن العقـود إال بعـد مراجعتـه واقـراره مـن إدارة  
يؤـكـد األـمـر اـلـذي .. .ٕومراجعـتـه واـقـراره ـمـن إدارة الشــئون القانونـيـة بشــركة .. الحســابات 

 .ية سلطة تقديرفاقدا لثمة علي اعتماد هذه المراجعة اقتصار دوره 

بأن السياسة التي كانت متبعة أنه إذا قام أي مستثمر بشراء مسطحات / .... أقر السيد  -٤
 ألف قدم مربع بغض النظر عن استالم األرض فسوف يستخدم ٢٥٠مباني تزيد علي 

 .تسعير أكثر مرونة 

 	���� &�% �i�.� t!�U �ª =��� / ...  

فالسعر ..  مظلة هذه القواعد الجديدة بأن الصفقة التي تمت مع المتهم الثاني تقع تحت
 درهم للقدم المربع وهو أقل عن السعر الوارد بالسياسة البيعية ولكن أكثر ١٢٠الذي قام بدفعه هو 

 . درهم للقدم المربع ١١٥من أعلي سعر مخصوم مسموح به وهو 

 �:�R �	�e ��� 

ت للمـتهم الثـاني ال دخـل للمـتهم أقر بأن كافة البيـوع التـي تمـ/ ..... يتجلى ظاهرا أن السيد  
األول بهــــا وأنــــه هــــو المســــئول عــــن هــــذه العمليــــات وأن البيــــع تــــم وفــــق الحــــدود والسياســــة البيعيــــة 

وهــو األمــر الــذي ينفــي اختصــاص .. الموضــوعة مــن اإلدارة العليــا للشــركة دون تجــاوز أو إخــالل 
 !!.ذن سيمنحه األخير رشوة ؟المتهم األول بأي مزايا أو خصومات منحت للمتهم الثاني فلماذا إ
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يتضـح انتفـاء .. إلـي المـتهم الثـاني ... من خـالل اسـتقراء كافـة البيـوع التـي تمـت مـن شـركة 
 :ٕوجود ثمة دور للمتهم األول بها وأنها تمت بمراجعة وتدقيق واشراف كل من 

 ... ) .االستراتيجي بشركة / ... (السيد  -

 ) .آنذاك... لمبيعات بشركة مديرة ا/ ... (السيدة  -

 ).مسئول التسويق/ ... (السيد  -

 a�b� G+J� ��� 

فقــد كــان دوره إشــرافي فقــط علــي عمليــة البيــع دون التــدخل  

وذلـك كلـه علـي النحـو الـذي .. المباشر فـي عمـل سـالفي الـذكر 

 . والشهود ..../ قطع به السيد 
 
r��r�� 
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 الماليــة والتــي انتهــت إلــي الــزعم بوجــود مخالفــات فــي عمليــات أن كافــة تقــارير دائــرة الرقابــة 
اعتكزت فـي هـذه المـزاعم إلـي أن هـذه المبيعـات تمـت وفـق .. البيع التي تمت لصالح المتهم الثاني 

وأرفـقـت صــورة ضــوئية لجــدول غـيـر ممهــور ـبـأي توقيعــات أو أخـتـام وزعمــت .. سياســة البـيـع الثانـيـة 
 " .سياسة البيع الثانية "بأنه هو 

 	���� 	�� >V ? /..... 


�8"أن المطبــق علــي عملـيــات البيــع الـمــذكورة  


.�א�?0
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 التي قـام بإرسـالها بالبريـد االلكترونـي إلـي إدارة الرقابـة "א'و�4

 .المالية 
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 .خالفت هذه التقارير الثابت من األوراق وأقوال الشهود وانتهت إلي ما يخالف ذلك تماما 

���� 
���H� 
:2: 

مـنـذ فجــر التحقيـقـات ـفـي االتـهـام الماـثـل ـقـد تمســك بطـلـب جــازم وصــريح .. أن الـمـتهم الـثـاني  
وعـددها ... وجوهري أمام عدالة محكمة أول درجة وهو ضم جميع ملفات عمليات شرائه من شركة 

د وفضـال عـن ذلـك فقـ.. ملف إال أن الرقابة المالية قد أفادت بأن هـذه الملفـات غيـر موجـودة ) ١٧(
ملـــف آخـــرين تماثلـــت معـــه فـــي الظـــروف والتوقيـــت ) ٧٠(قـــدم إلـــي محكمـــة أول درجـــة قائمـــة بعـــدد 

 .والمزايا والخصومات 

 
� �� 
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عــدم إنفــراده بثمــة مزايــا أو خصــومات وأنــه إذا كــان قــد حصــل علــي مزاـيـا وخصــومات فإنهــا  
اـفــة المســـتثمرين الســـيما المســـجلين ـلــديها ـبــأنهم تـكــون وفـقــا لسياســـة الشـــركة البيعـيــة المطبـقــة عـلــي ك

 .ومنهم المتهم الثاني ) V.I.P(عمالء 
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اللجـنــة الثالثـيــة المحاـيــدة المنتدـبــة أخـيــرا أمـــام قـيــام فبمجـــرد  

.. محكمـــــة أول درجـــــة المـــــوقرة ـبــــاإلطالع عـلــــي هـــــذه الملـفــــات 

عــدم وجــود ثمــة مخالفــات .. اكتشــفت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك 

يــات البيــع وأنهــا تمــت مماثلــة لعمليــات أخــري تمــت مــع فــي عمل

 .مستثمرين آخرين 

وهـــو األمـــر الـــذي انتهـــت إليـــه اللجنـــة الثالثيـــة وأكدتـــه بمـــا  
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 . يقطع بانهيار االتهام الماثل برمته 
 a�rJ� ��d, =�:1 

 ابتـــــاع المـــــتهم الثـــــاني مـــــن الشـــــركة المجنـــــي عليهـــــا القطعـــــة رقـــــم ٢٣/١١/٢٠٠٦فبتـــــاريخ  
)RT004 (درهـم للقـدم وســداد لمـدة سـنتين ـتـدفع علـي ثـالث دفـعـات ١٢٠واقـع ب )٤٠، % ٢٠ % ،

٤٠. (% 

 �!&�+2 �7� >V ?11/12/2006  

بواـقــع ...... إـلــي شـــركة ) RT001(قاـمــت الشـــركة المجـنــي عليـهــا ببـيــع قطـعــة األرض رـقــم 
لمــدة ســـنتين وتســهيالت بالســـداد ) أي بســـعر أقــل مـمــا اشــتري ـبــه المــتهم الـثــاني(  درهــم للقــدم ١١٠

 %).٤٠، % ٤٠، % ١٠، % ١٠(ونصف وعلي أربعة دفعات 

 -���e� �!�N� =�� X�LV �¡�b� 
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يطلــب مــن ...  أرســل المــتهم الثــاني فــاكس إلــي تنفيــذي البيــع بشــركة ٩/١١/٢٠٠٦فبتــاريخ  
 .قطع أراضي ) ٥(خالله حجز عدد 

�W�� ��; "��+�� � 	%� g 
��و�������מ�א������א�	دون������א�	�������....�/�	ن�א���د�� 	�����.���	وא

jW% m� 
��'�� �1��+! 3 ! � u�V� 

 RT 004 , C 003 , MUL005 فقد قصر المتهم الثاني طلبه علي ثالثة قطع فقـط وهـي 
 وأرسـلت إليـه بيانـا علـي بيـع هـذه القطـع الثالثـة إلـي المـتهم الثـاني... / ومـن ثـم وافقـت السـيدة .. 

 ) .Approved(عن كل منها علي حدة ممهورا بخاتم مقرون بكلمة 

 @�A g��� 

للتفـاوض علـي كيفـيـة سـداد ثمـن ـهـذه / ... والســيدة / ... قـام المـتهم الثـاني بمقابلـة السـيد  

 .وقد تم التوصل إلي انه يحرر ثالث شيكات عن كل قطعة  .. األراضي
  .٢٠/١١/٢٠٠٦األول يؤرخ في  -
  .٢٠/١/٢٠٠٨الثاني يؤرخ في  -

  ٢٠/١١/٢٠٠٨الثالث يؤرخ في  -

بمــا يفيــد موافقتهــا علــي الســداد / ... وبالفعــل تــم تحريــر هــذه الشــيكات وســلمت إلــي الســيدة 
 .علي هذا النحو 

 tK+! �	�e ��� 

أن المتهم األول لم يتدخل مـن قريـب أو بعيـد فـي 
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 شار إليها اني للقطع الثالثة المعملية شراء المتهم الث
�����2 �!	k�� 

حيـث .. أن المتهم الثاني ابتاع األراضي الثالثة المتقدم ذكرها بأكثر من السـعر المحـدد لهـا 
 :كان سعرها المعلن بمعرفة الشركة هو 

 .حسبما كانت معروضة علي شركة ( درهم للقدم المربع ١١٠  C003بالنسبة للقطعة  -
حسـبما كانـت محجـوزة ( درهم للقدم المربـع ١١٥ MUL 005 , RT 004بالنسبة للقطعتين  -

 ) .التي انسحبت فيما بعد... فعال لشركة 

 =��+��� �;�h^� =7�r�� G+J� 6� >V ? 

  . C003 درهم للقدم في القطعة ١١٥ -
 ) .المذكورة... بعدما انسحبت شركة ( درهم للقدم في القطعتين األخيرتين ١٢٠ -

�2 "&� �� j� �%�)+! ��b� ��;��f�J� ��e$ 

حيــث لــم يحصــل المــتهم الثــاني بخصــوص هــذه القطــع الثالثــة علــي ثمــة ميــزة أو خصــم بــل 
 .علي العكس فقد ابتاعها بأكثر من ثمنها مما أصابه هو بخسارة وضرر 

 @�A =�� ���	��� 

 C003المماثلـة تمامـا للقطعـة رقـم  ) C013 , C014 , C023 , C024(أن القطـع أرقـام  
 . درهم للقدم المربع ١١٠بسعر / ....... ر يدعي قد بيعت ألخ

 g�Q1 ��; m�� 

ـبـل أن هــذا المشــتري المــذكور ابتاعهــا بشــروط ســداد رباعيــة أي علــي أربعــة أقســاط بالنســب  
أمـا المـتهم الثـاني فقـد ابتاعهـا علـي ثـالث أقسـاط فقـط %) ٤٠ثم % ٤٠ثم % ١٠ثم % ١٠(اآلتية 

 %) .٤٠ثم % ٤٠ثم % ٢٠(

R �	�e ��� �:� 

يتأكد أن المتهم الثاني لم يحصل علي ثمة مزايـا فـي شـراء هـذه القطـع بـل علـي العكـس فإنـه  
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 .لم يحصل علي مزايا وخصومات حصل عليها غيره من المستثمرين 

��® ���	�� 

 درهـم للقـدم المربـع وعلـي ثـالث ١٢٠ ابتاعهـا المـتهم الثـاني بسـعر MUL 05فالقطعـة رقـم  
 %) .٤٠و % ٤٠و % ٢٠(أقساط بالنسب 

 
�f��J� 
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 درهــم للقــدم المربــع وعلــي أربعــة ١١٩ر٧٥بســعر قــدره (....) قــد بيعــت بــذات التــاريخ إلــي 
 %) .٤٠و % ٤٠و % ١٠و % ١٠(أقساط 

 u��f ���"� 

 درهــم للقــدم وبمــدة ســداد ١١٠بســعر / ...  قــد بيعــت إلــي مــن يــدعي MUL 15فالقطعــة 
 . وسبعة أشهر سنتين

 ��� @�A a�� 3�� 

أضـــحي ظـــاهرا عـــدم وجـــود ثمـــة مخالفـــات فـــي بـيــع القطـــع 

الثالثـــة المـــذكورة للمـــتهم الثـــاني وأنـــه إن كـــان هنـــاك مـــا يمـكـــن 

��ون�
ن�א�!�*מ�א����*��� ,��
�'��!ن���اإلشارة إليه فإنه 

�.א�! �'!��ن�א/.��ن�و�!دد� دאد�
�ل�!�*מ�
2- =�%& >+:W��� RL008 , RL048  6�.&� 
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 تجدر اإلشارة بداءة أن المخالفة المزعومة بشأن هاتين القطعتين
  .٢٣/١/٢٠٠٨هي تأجيل القسط الثاني في القطعتين من 
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رئيس مجلـس إدارة شـركة /  السيد  إلي أن السياسة المتبعة وبتعليمات منوهنا تجدر اإلشارة 
 .كانت تلزم كافة الموظفين بالمرونة وعدم خسران أي مستثمر جاد ... 

 @�A =�p <9� 

أن الـمــتهم الـثــاني ومـــن خـــالل العدـيــد مـــن المســـتندات المقدمـــة مـنــه أـمــام عداـلــة محكمـــة أول  
ي هــذه المـيـزة  اثـبـت أـنـه ـلـيس المســتثمر الوحـيـد اـلـذي حصــل عـلـ٢١/٦/٢٠١١درجــة المــوقرة بجلســة 

 .البسيطة وهي تأجيل شيك واحد دون تأثير علي الشيك السابق له أو الالحق عليه 

 g�Q1 ��; m�� 

قــد وافقــت للمــتهم الثــاني علــي هــذه اآلجــال  واســتلمت منــه الشــيكات .. .../ بــل أن الســيدة  
 .وهو األمر الذي لم يتدخل فيه المتهم األول من قريب أو بعيد .. دون اعتراض 
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بريـدا ...) الموظفة لـدي شـركة / ... ( استلم المتهم الثاني من السيدة ٢٩/٣/٢٠٠٧فبتاريخ  
 درهـم للقـدم ١٢٧تـدعوه مـن خاللـه إلـي شـراء قطعـة األرض المـذكورة بسـعر ) E MAIL(الكترونيـا

وحــال شــرائه أربعــة قطــع .. نصــف المربــع علــي أن يــتم الســداد علــي أربعــة دفعــات خــالل ســنتين و
 . درهم علي القدم المربع ٧سيحصل علي خصم قدره 

 �:���2� 

وصــارت المفاوضــات إلــي أن / .....  تقابــل المــتهم الثــاني مــع الســيدة ٤/٤/٢٠٠٧وبتــاريخ  
عـلـي أن ـيـتم  ..  درـهـم للـقـدم المرـبـع١٢٠أربـعـة قـطـع بســعر وافـقـت شــركة مــزن رســميا عـلـي منحــة 

و % ٤٠و % ١٠و % ١٠(تين ونصـــف وعـلـــي أربـعـــة دفعـــات بالنســــب التالـيـــة ســـدادها خــــالل ســــن
٤٠.(% 

 =7�r�� G+J� 3� 6�� ��1 

التـــي قامـــت بصـــرفها ) المجنـــي عليهـــا(ســـوي تحريـــر الشـــيكات المطلوبـــة وتســـليمها للشـــركة  
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 .واستالم قيمتها 
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بمعرفــــة تهم الثــــاني وكــــان المالحــــظ فــــي العقــــود المشــــار إليهــــا أنهــــا جميعــــا تمــــت مــــع المــــ 

  ...../ بإشراف وتدقيق وموافقة رئيستها المباشرة وهي السيدة .. ..../السيدة

 tK+! @��2� 

أن المــــتهم األول ـلـــم يـتـــدخل مــــن قرـيـــب أو بعـيـــد  

 .لصالح المتهم الثاني في شراء هذه األراضي 
 �2���� ¡d�� ���i �� 
QU �	� tK+! ��� 

فـإن هـذا القـول مرسـل ال سـند وال دليـل .. ة التعامل عليهـا من أن هذه األراضي كانت موقوف 
قـام بالتحـدث مـع / ..... أضـف إلـي ذلـك أن الثابـت بـاألوراق أن ثمـة مسـتثمر أخـر يـدعي .. عليه 

 .وطلب شراء هذه القطع المزعوم أنها موقوفة / ...... الموظف بالشركة 

 ��	J� G; 	%� /...  

فصــارت منازعـة ـبـين .. ئ أنهـا بيـعـت وسـلمت للـمـتهم الثـاني إال أنـه ـفـوج.. نحـو بيعهـا فـعـال  
إلــي أحقيــة ..... وانتهــت إدارة شــركة  .. ع��ن المس��تحق للعمول��ة/ ..... هــذا الموظــف وزميلتــه 

 .في العمولة / .... المدعو 

 �:I�% ���" 	:! ��� ��;� 

عل��ي ع��دم وج��ود ثم��ة وق��ف للتعام��ل عل��ي ھ��ذه القط��ع وأ� كان��ت  
عاقب��ت ك��, الم��وظفين لع��دم إلتزامھم��ا بإيق��اف التعام��ل ق��د .. ...ش��ركة 

 .المزعوم 
 =���V ¡l� =�;� ��� (��!_� ��; 6�� ��� 

 .األمر الذي جعل الشركة تمنح أحد موظفيها عمولة علي بيعها لصالح المتهم الثاني  
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إال أن الصـفقة  / ...  درهم للقدم المربع علـي السـيد١٠٥أن هذه القطع سبق عرضها بمبلغ  
 .لم تتم في حينها 

 �/��'2 =7�r�� G+J� ��%� 

المجنـي ( درهم للقدم المربع األمر الذي يقطع بأن هذه الواقعة لـم تضـر بالشـركة ١٢٠بمبلغ  
 .بل جاءت لمصلحتها بكل المقاييس ) عليها

 
:W��� [�; j�2 ? -����� 
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ك قطـــع أخـــري بيـعــت ـفــي ذات التوقـيــت اـلــذي بيـعــت فـيــه األرض الـمــذكورة بـمــا ينـفــي أن هنــا 
 .وجود ثمة حظر أو وقف تعامل حسبما زعم الخبير السابق 

��د� -����מ�א�����د�������/.....�..� �������وאن�������ن�و����!�	�"������$��	�ط������ط����א&����%����
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 �.٣٠/٥/٢٠٠٧ ����א&��ط%����ض��	�ط�����!�ن������..�..../��	����מ�א���د� -

 jW�! �� �;� 

  .٣١/٥/٢٠٠٧بعدم صحة ما تقرر حول وجود إيقاف تعامل علي جميع األراضي حتى 
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أن المخالفـات المزعومـة فـي شـأن هـذه القطعـة هـي أنهـا بيعـت .. ورد بتقرير المراقبة المالية  
فضــال عــن أن ثمنهــا ـتـم تقســيطه عـلـي أرـبـع ..  درهــم ١٥٥ مــن  درهــم للـقـدم المرـبـع ـبـدال١٤٥بمبـلـغ 

إضــافة إلــي تقســيمها إلــي قطعتــين .. ســنوات بــدال مــن ســنتين ونصــف وفقــا للسياســة المعمــول بهــا 
  . MU009 , MU019وأصبحتا برقمي 

 ��; 

ومن خالل المستندات والحقائق السابق إيضـاحها أمـام عدالـة محكمـة أول درجـة المـوقرة فقـد  
األمــر اـلـذي تجـلـي واضــحا أمــام ..  عــدم مصــداقية وبهـتـان جمــاع مــا تـقـدم وعــدم صــحته تمامــا تـبـين

 :فقد تبين وتأكد لها ما يلي اللجنة الثالثية المحايدة المنتدبة أمام محكمة أول درجة أخيرا 
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 ـلـم تـمـنح ـمـن الـمـتهم األوليؤـكـد أن هــذه التخفيضــات وهــذه المزاـيـا ـفـي فـتـرة الســداد .. وهـذا  
 ٕياته ولم تكن برغبته وانما بناء علي رغبة مدير المبيعات الذي سبب طلبه باآلتي من عند

�מ������������������"����������ق����מ��8د�א��3�ص����א&�6ذ�4א�3ض��0������12א��	������	�ن����و/�
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 رئيسـة قسـم المبيعـات –... / بل سـبق وأن قامـت المـدعوة 

بخصـــوص القطعـــة رقـــم .. برفـــع مـــذكرة إلـــي المـــتهم األول 

FF2 اقيمتهافقة علي مد فترة سداد و طلبت من خاللها الم 

 .إلي أربعة سنوات 
 	�w! ���� ��b� �;� 

لتحقـيــق (انتـفــاء صـــلة المـــتهم األول عـــن أي تصـــرفات تخـــص هـــذه القطعـــة ســـوي أـنــه واـفــق  
عـلــي بعـــض التســـهيالت الـتــي مـــن شـــأنها أن ـتــتخلص الشـــركة مـــن ) مصـــلحة عامـــة للشـــركة

 .أرض معيبة قد تلحق الخسارة بالشركة 
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عمـا مـن أن هـذه القطعـة أصـبحت قطعتـين فقد ثبت عدم مصداقية الخبرة السابقة وما تقرر ز 
وهـو األمـر ..  حيث أنها في الواقع والحقيقة وعلي الطبيعـة لـم تقسـم  MU019 , MU009برقمي 

 .الذي قطع به تقرير اللجنة الثالثية التي باشرت المأمورية علي الطبيعة وليس من خالل األوراق 

 jW�! �� �;� 

وص يمكن نسبتها للمـتهم األول حتـى يـتم الـزعم بأنـه بانتفاء وجود ثمة مخالفة في هذا الخص 
 .تلقي رشوه من المتهم الثاني 

5-���� 0��'� 
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أفصــح تقريــر الرقابــة الماليــة بأنــه قــد خولفــت بشــأن هــذه البنايــات السياســية المتبعــة فــي فقــد 
لكوـنـه مصــنفا مــن فـئـة المســتثمرين فــي % ٣ره وذـلـك ـبـأن ـتـم مــنح المــتهم الـثـاني خصــما ـقـد.. البـيـع 

هـي البيـع لـه قبـل .. فضـال عـن مخالفـة أخـري % ٢حين أن الخصم المقرر لهؤالء المستثمرين هي 
فـي حـين .. مـن الـثمن كدفعـة مقدمـة % ١٠وأنـه قـام بسـداد .. طرح المرحلة األولـي للبيـع للجمهـور 

 %.١٥كان المفروض أن تكون هذه الدفعة بنسبة قدرها 

��&�b�2 X2�r�� <���� 
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ثمرين  فقـد أفـاد بأنـه قـد تـم دعـوه كبـار المسـت)مدير المبيعـات(... / من خالل أقوال الشاهد  
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 .والبيع لهم .. وترويج وحداته لديهم .. لعرض المشروع عليهم ) ومنهم المتهم الثاني(

 X�%�+�� ��; ?� 

وبالفعـل .. ولـدي عودتـه دعـاه الشـاهد المـذكور للحضـور .. كـان المـتهم الثـاني خـارج الـبالد 
 / .... .اتجه المتهم الثاني نحو مقابلة مدير المبيعات السيد 
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تعاقد المتهم الثاني علي شراء البنايات الثالثة المـذكورة وكـان مـن أهـم عوامـل تشـجيعه علـي  
 % .٣ذلك نسبة الخصم المقررة وهي 

tK+! Gf 3�� 

أن المــتهم الـثـاني كــان أول الحاضــرين عـنـد الـبـدء 

قبــل % ٣فــي البيــع ـلـذلك حصــل عـلـي نســبة الخصــم 

 % .٢ أن يصدر قرار تخفيض الخصم إلي
=7�r�� ���	��:  

التـي أدلـي ) المـدير المـالي للشـركة/ ... (أن هذه الحقيقة المذكورة سـلفا مؤكـدة بـأقوال السـيد  
  :إذ قرر صراحة بأنه ٢٩/٥/٢٠٠٩بها أمام عدالة المحكمة بجلسة 

ال صــحة لمــا ذهبــت إليــه دائــرة المراقبــة الماليــة "  

مـــن تمـــام البيـــع قبـــل طرحـــه للجمهـــور طالمـــا أن 

البـيــع ـتــم بواســـطة المســـئول األول ـبــإدارة مبيعـــات 
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خاصـة وأن .. الشركة األمر الـذي يؤكـد العالنيـه 

أخبـــار المشـــروع قـــد انتشـــرت انتشـــارا واســـعا نـــتج 

ا عـنـه أن تـقـدم عــدد كبـيـر للحجــز فـيـه وـهـو ـمـا حــد

 ".باإلدارة نحو التدخل وتخفيض الخصم 
��u��r�� ���	:  

 الوحـدات فـي المشـروع المـذكور تـدخلت اإلدارة وخفضـت أنه نظرا لإلقبال الشديد علي حجـز 

�,��د�
ن�����ن�א�!���*מ�א�'���������د�א�����ع�الخصـم بموجــب ـقـرار صـدر 

 . وفق سياسة البيع التي كان معموال بها وقت الشراء و�دא���&,$

 ��;�� ���+! 
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أن الـمــتهم األول ـلــم يـتــدخل ـمــن قرـيــب أو بعـيــد ـفــي عملـيــة  

ـبـل اـلـذي ـقـام ـبـذلك حســبما .. ناـيـات للمــتهم الـثـاني بـيـع اـلـثالث ب

... /هـو السـيدأسفرت األوراق وحسبما أقر أمـام عدالـة المحكمـة 

بأن وافق علي البيع للمتهم الثاني بمعدل ) مدير إدارة المبيعات(

 .الخصم السائد والساري وقت البيع
 	�we ��&�b� 6�� ���,$ 

لـذلك .. ارة هذا المشروع من خـالل اإلدارة العليـا للشـركة قد أوكل إلية إد.. ..../ بأن السيد  
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فـقــد تصـــدي ـفــي بداـيــة افتـتــاح عملـيــة البـيــع إـلــي بـيــع ـثــالث بناـيــات للمـــتهم الـثــاني اـلــذي اســـتفاد مـــن 
 % .٣الخصم السائد والساري وقت البيع وهو 

 a�b� G+J� >2 
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مر الذي يقطـع بانتفـاء ثمـة شـبهة رشـوه قـدمت مـن المـتهم الثـاني للمـتهم األول إلتمـام هـذا األ 
 .األمر 
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 بإرسـال/ ...  قـام المـدير المـالي للشـركة السـيد ٢٥/١٠/٢٠٠٧فالثابت بـاألوراق أنـه بتـاريخ  
) ١٥(فقـــام المـــتهم الثـــاني باختيـــار عـــدد .. بـيــان إلـــي المـــتهم الثـــاني متضـــمنا الشـــقق الغيـــر مباعـــة 

 .خمسة عشر وحده منها 

 	���� ��% Gf 3�� / ...  

المــدير المــالي للشــركة بحصــر هــذه الوحــدات المختــارة مــن المــتهم الثــاني فــي كشــف مســتقل  
ھ��ذه الوح��دات للم��تھم ا�ول بنس��بة وذيل��ه بتأش��يرة مكتوب��ة بخ��ط ي��ده بأن��ه يعتم��د بي��ع 

 %.١خصم 

 �����2 �!	k�� 

مــن المــرخص .. المــدير المــالي للشــركة .. .../ أن الســيد  

الســــيما وأن الـمـــتهم .. لـهـــم بإصــــدار ـقـــرار بتـقـــدير الخصــــومات 

ـمــع الوضـــع ) V.I.P(الـثــاني ـمــن المســـتثمرين المصـــنفين ـبــأنهم 

لـتــي تزـيــد ـفــي ـفــي االعتـبــار عـــدد الوحـــدات الـتــي ـقــام بشـــرائها وا
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 .مجموعها عن طابقين 
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 .../ أنه ال عالقة وال تدخل للمتهم األول في هذه البيعة تماما وأنهـا تمـت بمعرفـة السـيد  

فلمـاذا إذن سـيقوم المـتهم الثـاني بمـنح المـتهم األول رشـوة .. وأن الخصم مقـرر بمعرفـة األخيـر 

 !!.إلتمام هذا البيع ؟
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... يتضــح وبجــالء ـتـام أن كاـفـة عملـيـات البـيـع الـتـي تمــت ـمـن شــركة .. ن جمـلـة مــا تـقـدم وـمـ 
... إـلــي المـــتهم الـثــاني تمـــت وفـــق صـــحيح الـقــانون ووفـــق السياســـات المقـــررة بهـــذه الشـــركة وشـــركة 

 .صاحبة الوالية عليها 

 @�A =�p <9� 
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التي حصل عليها المتهم الثاني مماثلة بل وأقل ممـا حصـل عليهـا غيـره مـن المسـتثمرين بمـا  
المـتهم األول وعـدم وجـود يقطع بانهيار االتهام الماثل برمته وعدم وجود ثمة إخالل بالوظيفة ارتكبـه 

 .عطايا منحها المتهم الثاني له
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عــدم وجــود تجــاوزات أو مخالفــات تــم ارتكابهــا 
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مــن كــال مــن المــتهم األول مــن جــراء اســتعماله 

 ، وكـذا المـتهم ...اته بشـركة سلطاته وصـالحي

 وعـــــدم ...الثـــــاني فـــــي تعامالتـــــه مـــــع شـــــركة 

ـــي أيــــة ميــــزه مــــن أي نــــوع خــــالل  حصــــوله عـل

تعامالته المبينة تفصيال بعاليه ، وبالتالي عدم 

 علـي النحـو سـابق ...وقوع أي أضرار لشركة 

 .اإلشارة إليه بتقريرنا
 @�A 6�� �J 

ار إلـي نتيجتـه النهائيـة يتبـين وبحـق أنـه انتهـي إلـي هـذه وبمطالعة تقرير اللجنة الثالثية المشـ 
... وعمليات البيـع التـي تمـت مـن شـركة .. النتيجة بعد فحص وتمحيص كافة أوراق االتهام الراهن 

مــع إجــراء المقارـنـة .. إـلـي المــتهم الـثـاني موضــحة عــدم ـتـدخل المــتهم األول فيهــا مــن قرـيـب أو بعـيـد 
تي حصل عليها المتهم الثاني مع تلك التي حصل عليهـا مسـتثمرون فيما بين المزايا والخصومات ال

.. صـاحبة الواليـة عليهـا ... وشـركة ... آخرون فتبين للجنـة أن هـذه المزايـا مقـررة بسياسـات شـركة 
 .عن المزايا والخصومات الممنوحة إلي مستثمرين آخرين ) بل قلت(وأنها لم تزيد 
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شهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة والتي جزمـت بعـدم اختصـاص المـتهم األول أقوال ال 
 .بمنح مزايا أو خصومات وعدم تدخله في ثمة عمليات بيع لصالح المتهم الثاني 
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قد عرضنا لبعض الحقائق التي أفصحت عنهـا أوراق الـدعوى والتـي طرحـت بمصـداقية أمـام  
ة التــي أصــدرت تقريرهــا بعــد بحــث وتــدقيق وانتهــت إلــي النتيجــة التــي أكــدت اللجنــة الثالثيــة المنتدبــ

وجــــاءت النتيجــــة مطابـقـــة للواـقـــع ولألســــباب ولجــــداول األعمــــال الـتـــي .. مصــــداقية دـفـــاع المتهمــــان 
بما يؤكـد أن التقريـر المشـار إليـه قـد بنـي علـي أسـس فنيـة سـليمة بمـا كـان .. انتهجتها لجنة الخبراء 

 .واستعماال لسلطتها التقديرية .. ول درجة األخذ بما انتهي إليه يتعين علي محكمة أ

 �;� �K!��:. ���� ��b� 

ٕمحكمــة أول درجــة المــوقرة تطمــئن تمامــا لمــا انتهــي إليــه تقريــر الخبــرة الثالثيــة والــي ســالمة  
همـا أبحاثه وفحصه لألوراق وجعلته الركيزة األساسـية فـي قضـائها ببـراءة المتهمـان ممـا هـو مسـند إلي

 .جديرا بالتأييد .. وهو ما يجعل ذلك الحكم قائما علي سنده من الواقع والقانون واألدلة الفنية .. 

 6� N���+�� ء�K% ? ���� ��+�J� 6� u�V 

فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنـه يكفـي فـي  
محكمـــة ـفــي حـــق إســـناد االتهـــام إـلــي المـــتهم كـــي تقضـــي ـلــه المحاكمـــات الجزائـيــة أن تتشـــكك هـــذه ال

ـبـالبراءة إذ يرجــع األمــر فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه مــن اـلـدليل وأن لمحكمــة الموضــوع إذا داخلهــا 
عـدم االقتـنـاع بكفايـة عناصــر اإلثـبـات رجحـت دـفـاع الـمـتهم بنفـي ارتكاـبـه الجريـمـة المـدعي بـهـا علـيـه 

ديرـيـــة لمحكمــــة الموضــــوع ـبـــدون معـقـــب مادامــــت ألتزمــــت ـفـــإن ذـلـــك ـيـــدخل ـفـــي نطــــاق الســــلطة التق
بالحقائق الثابتة وشمل حكمها علي ما يفيـد أنهـا محصـت الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت 

 .التي قام عليها االتهام عن بصر وبصيرة 
 )ق٢٨ لسنة ٣٦الطعن بالتمييز رقم (
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والمتخــذ ســندا لالتهــام الــراهن مــن النيابــة .. فإنــه باســتقراء تقريــر دائــرة الرقابــة الماليــة األول  
 يتضح أنه زعم بأن .. العامة وأوردته بالئحة هذا االتهام 

إلخــالل بواجـبـات وظيفـتـه مبـلـغ قيـمـة مــا تحصــل علـيـه المــتهم األول مــن الـمـتهم الـثـاني لـقـاء ا -١
ملـيــــــون وتســـــــعمائة ســـــــبعة وثمـــــــانون أـلــــــف وماـئــــــه واثـنــــــين ( درهـــــــم ١٩٨٧١٠٢ر٥٠ـقــــــدره 

 ) .درهم٥٠/١٠٠و
التـي منحـت ) الوهميـة(قيمة المنافع التي عادت إلـي المـتهم الثـاني مـن المزايـا والخصـومات  -٢

 . مليون درهم ٤٩ر٠٨مبلغ قدره ..... له وبالتالي تمثل إضرارا بشركة 
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/ .....  انتــــداب ذات الســــيد المحاســــب ١١/٤/٢٠١٠فقــــد قــــررت عدالــــة المحكمــــة بجلســــة 
 .تقرير تكميلي وفق الحكم التمهيدي الصادر عنها إلعداد 
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قيمــة مــا تحصــل علـيـه المــتهم األول مــن المــتهم الـثـاني لـقـاء اإلخــالل بواجـبـات وظيفـتـه مبـلـغ  -١
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 ) . وسبعة عشر ألفا وسبعمائة أربعة وثالثون درهممليون( درهم ١٠١٧٧٣٤قدره 
التـــي ) المزعومـــة(قيمـــة المـنــافع التـــي عـــادت علـــي المـــتهم الـثــاني مـــن المزاـيــا والخصـــومات  -٢

ســــبعة ( درهــــم ٢٧٧٣٤٥٩٨مبلــــغ قــــدره ..... منحــــت لــــه وبالتــــالي تعتبــــر أضــــرار بشــــركة 
 ).ن درهموعشرون مليون وسبعمائة أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ثمانية وتسعو
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أحــدهما األخــر وأـبـرز الخـلـل أن كــال التقرـيـرين الصــادرين عــن داـئـرة الرقاـبـة المالـيـة ـقـد اســقط  
 .والقصور في بحث األوراق وفحصها 
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وبالفعــل باشــرت اللجـنـة الثالثـيـة المــذكورة مهمتهــا وـفـق األصــول واألســس المحاســبية الســليمة  
وأجــرت بحـثـا وفحصــا لهــا .. واطلعــت عـلـي كاـفـة األوراق والمســتندات والتحقيـقـات .. وبحيادـيـة تامــة 

 .وتوصلت إلي نتيجة فاصلة وقاطعه 

=;� 

المملوكــة ... ر كاـفـة التـعـامالت الـتـي تـمـت ـبـين ـكـل ـمـن شــركة قمـنـا بحصــ -
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وتصــفية ... ، و... للمـتهم األول وبـين شــركتي المـتهم الثـاني وهـمـا شـركة 
الحســـاب بينهمـــا محاســـبيا وذلـــك بعـــد إطالعنـــا علـــي تقريـــر دائـــرة الرقابـــة 
المالـيـة وكــذا تقرـيـر الخـبـرة االستشــاري ومرفقاتهــا مــن مســتندات حـيـث تـبـين 

 درهــم ٤ر٦٣٢المملوكــة للمــتهم األول مترصــد ـبـذمتها مبـلـغ  ... أن شــركة
الممـلـوكتين للمــتهم الـثـاني عـلـي النحــو المـبـين .... ، و... لصــالح شــركتي 

 .تفصيال بتقريرنا بعاليه 
عدم وجود تجاوزات أو مخالفات تم ارتكابها من كال من المتهم األول مـن  -

ا المـــتهم الثـــاني فـــي وكـــذ... جـــراء اســـتعماله ســـلطاته وصـــالحيته بشـــركة 
وعــدم حصــوله علــي أيــة ميــزه مــن أي نــوع خــالل ... تعامالتــه مــع شــركة 

تعامالـتــه المبيـنــة تفصـــيال بتقريرـنــا بعالـيــة وبالـتــالي عـــدم وـقــوع أي أضـــرار 
 .علي النحو سابق اإلشارة إليه بتقريرنا ... لشركة 
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 بعضـــها الـــبعض والفصـــل بينهمـــا ٕوازاء تضـــارب التقـــارير المتخـــذة ســـندا لالتهـــام الماثـــل مـــع 
يتضــح وبجــالء ـتـام انهـيـار االتهــام اـلـراهن .. بتقرـيـر ثاـلـث معــد بمعرفــة ثالـثـة خـبـراء محاـيـدين تمامــا 
وهو ما يؤكد أن الحكم المطعـون عليـه قـد .. جملة وتفصيال إذ أنه قائم علي غير سند فني صحيح 

 .جعله خليقا بالتأييد واكب الواقع والقانون وصحيح االستدالل واالستنباط بما ي
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وتشرفنا بعرضه علي الهيئة الموقرة يتضح وبجالء من تلك المقدمات التي سبق أثارتها أمـام  
محكمـة أول درجــة والـتـي اضـطررنا لعرضــها أـمـام الهيئـة الـمـوقرة حـتـى نؤكـد أن الحـكـم المســتأنف ـقـد 

 :نؤكده فيما يلي بني علي أسباب صحيحة تبرر قضائه المستأنف وهو األمر الذي 
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وبتطبيق صحيح القانون وما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز والنقض يتضـح وبجـالء تـام 
وأن ذلــك لــم يــأت .. ســالمة األســس التــي بنــي عليهــا الحكــم بمــا ال يــدع مجــاال لمحاولــة النيــل منــه 

 :ٕعلي سبيل القول المرسل وانما أكدته الحقائق اآلتية 
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ادتي باستقراء الئحـة االتهـام الماثـل يتضـح أن النيابـة العامـة طالبـت بعقـاب المتهمـين وفـق مـ 
  – ومن ثم – من قانون العقوبات ٢٣٧ ، ٢٣٤االتهام 

 �"�J� XL7 	�1234 6� =�� -�2��:�� 6�7�% 3�  

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسـه أو لغيـره 
عطيـــة أو مزيـــة مـــن أي نـــوع أو وعـــد بشـــيء مـــن ذلـــك ألداء عمـــل أو االمتنـــاع عـــن عمـــل إخـــالال 

 .جبات وظيفته بوا
فـــإذا كـــان أداء العمـــل أو االمتنـــاع عنـــه واجبـــا تكـــون العقوبـــة الســـجن مـــدة ال تجـــاوز عشـــرة 

 .سنوات 
ويســري حكــم هــذه المــادة وـلـو كــان الموظــف العــام أو المكـلـف بخدمــه عامــة يقصــد عــدم أداء 

 .العمل أو عدم االمتناع عنه 
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ب ـبـالحبس ـكـل مــن عــرض عـلـي موظــف عــام أو مكـلـف بخدـمـه عاـمـة وـلـو ـلـم يقـبـل مـنـه يعاـقـ 
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عرضـــه عطـيــة أو مزـيــة مـــن أي ـنــوع أو وعـــدا بشـــيء مـــن ذـلــك ألداء عمـــل أو لالمتـنــاع عـــن عمـــل 
 .إخالال بواجبات الوظيفة 

ويعاقــب بــذات العقوبــة كــل مــن توســط لــدي الراشــي أو المرتشــي لعــرض رشــوة أو لطلبهــا أو 
 .ألخذها أو الوعد بها لقبولها أو 
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وبمطالعة نص المادتين سالفتي الذكر يتضح وبجالء أن المشرع استلزم تـوافر شـروط معينـة 
 .في كل من الراشي والمرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة ويصح العقاب عنها 

='e�J� ? g��1 

 .أن يثبت انه طلب أو أخذ عطية أو مزية من أي نوع  -١
 .لقاء عمل أو االمتناع عن عمل يختص به أن يكون ذلك  -٢

 g��1 =^���� ��� 

 . أن يثبت أنه عرض أو منح موظف عام عطية أو مزية من أي نوع -١
 . وأن يكون ذلك بغرض أن يخل هذا الموظف بعمل يختص به -٢

 =^����� ='e�J� 3� �� �	� �1��+! 6� g\ �¡��� 

 =/�)k� 	L��� 

 ��; .. ��)�� �� V� 3�� 6� ��L�� ��; ? 
!�LJ� 

جريمــة قـبــول أو أخــذ العطـيــة أو الرشـــوة تقتــرن بعـمــل أو بامتنــاع عـــن عـمــل بمــا يخـــتص ـبــه 
الال بواجبـات وظيفتـه ، فـإن الـتالزم بينهمـا أمـر واجـب وال شـك فيـه الموظف أو المكلف بالخدمـة إخـ

لتـالي فـإن انقطـاع العالقـة ألن األساس المميز لهذه الجريمة هـو الطلـب أو القبـول وسـببه الرشـوة وبا
 .بين األمرين يؤدي حتما إلي عدم توافر الجريمة 

 )٣٢٧٧ الطعن رقم ٢٣/١٠/١٩٥٦نقض مصري جلسة (
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ال تعــد الرشــوة جريمــة تســتحق العقــاب إال إذا اســتوفت شــروطها وهــي وجــود نيــة الرشــوة بــين  
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 .وظيفة المرتشي الطرفين وكون العمل المأخوذة ألجله الرشوة من خصائص 
 )١٨٦ ص ٦ الحقوق س ١٢/٧/١٨٦١(
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 .ال تقوم جريمة الرشوة إال بانعقاد االتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط  
 )ق٥٨ لسنة ١٩٤١ الطعن رقم ٢/٣/١٩٨٨نقض جلسة (
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أن المبلــغ المزعــوم .. بيــان تفصــيال وكــان الثابــت مــن جملــة األدلــة الفنيــة والمحاســبية أنفــة ال 
أتضـــح أنـــه عـــن معـــامالت تجاريـــة جمعـــت .. تقاضـــي المـــتهم األول لـــه مـــن المـــتهم الثـــاني كرشـــوة 

المتهمــان وبعيــده كــل البعــد عــن شــركة مــزن بــل وأن تلــك األعمــال بــدأت بــين المتهمــان قبــل إنشــاء 
 .شركة مزن وقبل التحاق المتهم األول للعمل بها 
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قــد ثبتــت أن هــذه المبــالغ التــي كانــت متراكمــة فــي ذمــة المــتهم األول قــد تــم تصــفيتها وذلــك  
العائـدة للمـتهم األول وكـذا بقيامـه ببيـع األصـول ... بتحصيل المتهم الثاني لما كـان مسـتحق لشـركة 

 .والمعدات واآلالت الخاصة بها 

 Gf 3�� .. =7�r�� G+J� ء�K+%�2 �7]1 

مــــتهم األول لــــدي اآلخــــرين وتحصــــيله الشــــيكات التــــي ظهــــرت لصــــالحه لقيمــــة مســــتحقات ال 
باتـت ذمـة المـتهم األول ...) شـركة (وكذا حصوله علي قيمة أصـول ومعـدات الشـركة .. لتحصيلها 

مبـرأة فيمـا عـدا مبلـغ زهـيـد ال يتجـاوز األربعـة أالف درهـم مثبـتـه بالـدفاتر والسـجالت والميزانيـات ديـنـا 
 .علي المتهم األول 
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وبمـا ال يـدع مجـاال آلي شـك أن المـتهم األول لـم يتقاضـى مـن الثـاني ثمـة مبـالغ علـي سـبيل  
 .الرشوة وبالتالي فإن المتهم الثاني لم يعرض أو يمنح األول ثمة مبالغ يمكن وصفها بهذا الوصف
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معــــايير الفنـيـــة وكــــذا لعــــدم إتـبـــاع جــــاء نتيجــــة لعــــدم فحــــص وبحــــث األوراق وفـقـــا لألســــس وال 
 .اإلجراءات القانونية القويمة 
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المســـــئول / فـــــإن الثابـــــت وبحـــــق مـــــن خـــــالل أقـــــوال الشـــــهود وعلـــــي األخـــــص مـــــنهم الســـــيد  
 :فقد قرر صراحة ... .. صاحبة الوالية علي شركة ... االستراتيجي لدي شركة 
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ومــن خــالل .. ومــن هــذه األـقـوال الواضــحة لهــذا الشــاهد ذو الثـقـل والمســئولية بشــركة تطــوير  
أقــوال بــاقي الشــهود ومــا هــو ثابــت مــن أوراق عمليــات البـيـع التــي تمــت مــن شــركة مــزن إلــي المــتهم 

 .الثاني 
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...  قــام بهــا المــتهم الـثـاني مــن شــركة ـلـم يثـبـت مســتنديا أي عمليــة مــن عملـيـات الشــراء الـتـي 
 .قيام المتهم األول بثمة دور إيجابي أو سلبي في منحه مزايا أو خصومات 
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يتجلــى ظــاهرا وبحــق انتفــاء االتهــام بوجــود مبــالغ منحــت مــن المــتهم .. ومــن جملــة مــا تقــدم  
 .الثاني إلي المتهم األول لإلخالل بواجبات وظيفته 
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وـبـين ... أـنـه ـلـم يـتـدخل مــن قرـيـب أو بعـيـد ـفـي أي ـمـن عملـيـات البـيـع الـتـي تمــت ـبـين شــركة  
 .المتهم الثاني 
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مــع المســـتثمرين هـــي المروـنــة وعـــدم خســـارة أي ... إلــي ثـبــوت أن ـمــن أهـــم سياســـات شـــركة  
ومـنهم المـتهم الثـاني مزيـدا مـن المزايـا لتشـجيعهم ) V.I.P(عميل ومنح كبار المسـتثمرين المصـنفين 

 .علي الشراء 
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فـلـيس هـنـاك .. فقــد انهــارت فــي حــق المتهمــان أركــان جريمــة الرشــوة .. ومــن جمـلـة مــا تقــدم  
امتنـاع عـن أعمـال قـام وليس هناك ثمـة أعمـال أو .. ثمة مبالغ منحت من المتهم الثاني إلي األول 
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بل أنه غير مختص بذلك ولم يثبت تدخله من قريب أو بعيـد فـي .. بها المتهم األول لصالح الثاني 
وـبــذلك كـلــه تنهـــار جمـيــع أركـــان جريمـــة ..  عملـيــات البـيــع الـتــي تمـــت ـبــين الشـــركة والمـــتهم الـثــاني 

 . مسند إليهما وبحق للمتهمان طلب تأييد الحكم الصادر ببراءتهما مما هو.. الرشوة 
حيـث لـم يخـالف الحكـم المسـتأنف هـذا النظـر بـل وأنـه التـزم بـه وفقـا لصـحيح الواقـع وصـريح  

 القانون األمر الذي يستوجب تأييده محموال علي أسبابه 
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تحصـــيل فهـــم الواقـــع فـــي الـــدعوى ، وتقـــدير األدلـــة ، واألخـــذ بـــأقوال الشـــهود أو إطراحهـــا ،  
راف المتهم واألخذ به ولو عدل عنـه فيمـا بعـد فـي الجـرائم التعزيزيـه ، مـن سـلطة محكمـة وتقدير اعت

الموضوع ، وال رقيب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها علي أسـباب سـائغة لهـا أصـلها مـن 
 .األوراق وتكفي لحمله 

 )١٧/٧/٢٠١١ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٦١ الطعن رقم –محكمة التمييز (
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محكمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أـقـوال الشــهود وســائر العناصــر المطروحــة عـلـي بســاط ل 
البحــث الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا ، وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن 
صــور أخــري وكانــت المحكمــة قــد أطمأنــت ألقــوال المجنــي عليــه ومــا جــاء بتقريــري األدلــة الجنائيــة 

حة تصـــويرهما للواقـعــة ـفــإن مـــا يثـيــره الطـــاعن ـمــن منازعـــة ـفــي صـــورة الواقعـــة والطـــب الشـــرعي وصـــ
بــدعوى اســتحالة حصــولها حســبنا شــهدت بــه المجنــي عليهــا ينحــل إلــي جــدل موضــوعي فــي تقــدير 

 .الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 
 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦محكمة التمييز الطعن رقم (



 

 

 
 

 ١٣٩

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

 682 @��� =K%� 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصـيل فهـم الواقـع  
 .في الدعوى وتقدير األدلة فيها متي كان قضاؤها سائغا له أصله الثابت باألوراق بما يكفي لحمله

 )٨/٤/٢٠٠٦ق جلسة ٢٧ لسنة ١١٠ الطعن رقم –التمييز (

J @�A 6�� � 

وـمـن جمـلـة المـفـاهيم الثابـتـة أنـفـة اـلـذكر وبتطبيقـهـا عـلـي ـمـدونات الحـكـم المطـعـون علـيـه  

يتبين وبجالء تـام أن عدالـة محكمـة أول درجـة المـوقرة أعملـت سـلطتها المخولـة إليهـا بالقـانون 

 فـي وقامت بتحصيل فهم الواقع في الـدعوى وقـدرت األدلـة المقدمـة إليهـا تقـديرا سـائغا لـه أصـله

األوراق والتـقـارير الفنـيـة وانتـهـت إـلـي قضــاء محـمـوال عـلـي أســباب ســائغة كافـيـة لحمـلـه وـهـو ـمـا 

يجعل أي قول مخالف لما اعتنقته المحكمـة ال يعـدو أن يكـون جـدال موضـوعيا فـي تقـدير الـدليل 

 .غير جائز قانونا

 =��+��� �	�e �� =�� ���	��� 
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قرة نفســـها أمـــام تقرـيــرين صـــادرين عـــن داـئــرة الرقاـبــة المالـيــة ة المـــوجـــوجـــدت محكمـــة أول در 
وحركــت بموجـبــه االتهــام الماـثــل ضـــد ) القاصـــرة والمعيـبــة(علـيــه النيابــة العاـمــة بحالتــه األول عولــت 

 .المتهمان 

 =7�r�� �!��+�� ���)=��� +�� �!��+��( 

 بإعـــداد التقرـيــر فـهــو صـــادر عـــن ذات الجهـــة وـمــن ذات الخبـيــر الحســـابي الـتــابع لـهــا والـقــائم 
 .فقد تناقض تناقضا مسقطا مع التقرير األول .. ومع ذلك .. األول 

 �:� 	� � ���� ��b� 

عدالـة محكمـة الدرجــة األولـي مناصـا ـمـن إطـراح هــذين التقريـرين الـذي أســقط كالهمـا األخــر  
 .ان وعجزا أن يكونا دليل إلثبات االتهام الراهن قبل المتهم.. وأهدرا بعضهما البعض 
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فـال معقـب .. من إطالقات محكمة الموضوع وسلطتها المطلقة المخولة لهـا بموجـب القـانون  
 .علي ذلك وال رقيب 

 =7�r�� ���	��: 

) دون ســواه(األول الــذي عولــت عليــه النيابــة العامــة .. ٕوازاء ســقوط التقريــرين ســالفي الــذكر  
 .في إحالة المتهمان إلي محكمة الجنايات 

 =��� +�� =7�r��� 

.. الذي طلبت محكمة أول درجة الموقرة إعداده لمجابهة القصـور الـذي عـاب التقريـر األول  
حيـث تضـارب وتنـاقض مـع .. ولكنه جاء مخالفا للظن حيث عابه ذات عيوب التقرير األول وأكثـر 

دارهما كأدـلــة عـلــي نحـــو أدي إـلــي ســـقوطه وســـقوط التقرـيــر األول واهـــ.. األدـلــة القاصـــرة المطروحـــة 
 .إثبات 
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فـلــــم تجـــــد عداـلــــة محكمـــــة الموضـــــوع بموجـــــب ســـــلطتها ـفــــي بحـــــث وتمحـــــيص األوراق وـفــــي  
 . في المسائل الفنية والمحاسبية التي تخرج عن خبرتها القانونية– وقتما تشاء –االستعانة بالخبراء 

�p = 
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تحديـد العطاـيـا الـتـي حصــل عليهـا الـمـتهم األول ـمـن الـمـتهم الثـاني عـلـي وجــه الدـقـة واليـقـين ،  -



 

 

 
 

 ١٤١

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

 . الشك فيها من الناحية الحسابية مع استبعاد الذي يثور

بيــان المخالفــات التــي ارتكبهــا المــتهم األول بشــأن جميــع التعــامالت مــع المــتهم الثــاني باســم  -
 / ... .األخير أو باسم 

 .علي وجه التحديد ... بيان األضرار التي لحقت بشركة  -
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انتهـت لجنـة الخـبـراء .. لـيـه اللجنـة الثالثيـة ال تقـل وضــوحا ودقـة كانـت النتيجـة التـي انتهـت إ 
 :إلي اآلتي 
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ي النحـــو  عـلــ...وبالـتــالي عـــدم وـقــوع أي أضـــرار لشـــركة : ثالـثــا 

 .السابق اإلشارة إليه بالتقرير 
 @�A 6�� �J 

.. ٕوازاء هذا الوضوح الشـديد فـي النتيجـة التـي انتهـي إليـه السـادة الخبـراء فـي اللجنـة الثالثيـة  
ومــن خــالل اســتقراء تقريــرهم ومــا بنــي عليــه مــن إطــالع علــي كافــة أوراق التــداعي ومســتنداته وقيــام 
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تعــامالت والحســابات المتداخـلـة والـتـي ـتـنم عــن دـقـه وســالمة األســس اللجـنـة محاســبيا بتصــفية كاـفـة ال
 .التي بني عليها التقرير 
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لسلطتها المطلقة في تقدير األدلة واألخـذ ببعضـها وطـرح الـبعض األخـر وفقـا لمـا تطمـئن لـه  
 .ما هو مسند إليهما فقد استخلصت مما تقدم أن ساحة المتهمان مبرأة تماما م.. 

 i�\ $ ���� ��b� �;� 

 فيمـا اطمأنـت إليـه مـن األدلـة الموضـوعية مجادلـة محكمـة الموضـوعبأي حال مـن األحـوال  
إذ أن ذلــك مــن ســلطاتها المطلقــة الغيــر مراقبــة مــن محكمــة التمييــز طالمــا كانــت قائمــة علــي أســس 

عــون فيــه محمــوال علــي أســبابه وأســانيده وهــو مــا يجــدر معــه بــال جــدال تأييــد الحكــم المط.. ســائغة 
 .السائغة المشار إليها سلفا 
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 يعاقــب عليهــا تحكــم المحكمــة ببــراءة المــتهم إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة أو كــان القــانون ال
 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 

 6� =�� N���+�� �� V� -��+,� @�A ?� 

حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه  
 .ها من عيوب التسبيب مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكم

 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (
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من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  
 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 )٦/١/٢٠٠٨ جلسة ٢ س ٢٠٠٧ لسنة ١٩٩الطعن رقم (

 682 �K!� XK%� 

 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  
 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (
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ة األحكام الجنائية يجب أن تبني علـي الجـزم واليقـين ال الشـك والتخمـين وأن األحكـام الصـادر 
 .باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(
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يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي  
يل مـادام أن الظـاهر المتهم كي تقضي له بالبراءة إذا أن مرجـع ذلـك بمـا يطمـئن إليـه فـي تقريـر الـدل

 .من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 في ذات المعني 
 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (
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 وكــان الثاـبـت أن النياـبـة العامــة ـقـدمت المتهمــان للمحاكمــة معتكــزة عـلـي دلـيـل مخــالف للواقــع 
الــذي أصــابه العــوار مــن كــل صــوب وحــدب وخــالف المســتندات .. وهــو تقريــر دائــرة الرقابــة الماليــة 

 .واألوراق التي تشرف المتهمان بتقديمها إلي عدالة محكمة أول درجة الموقرة 
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حيث ذهب إلي نتيجة مخالفة تماما إلي النتيجـة السـابق انتهائـه إليهـا فـي تقريـره األول والتـي  
ٕدا وركيـزة معيبـة إلقامـة االتهـام الماثـل ضـد المتهمـان واسـناد التهمـة إليهمـا اتخذتها النيابة العامـة سـن

 .بموجبه  
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ٕبل عملت علي التوصل إلي حقيقـة الواقـع فـي الـدعوى واقامـة الـدليل القـاطع علـي البـراءة أو  
فقامـــت بانـتــداب اللجـنــة الثالثـيــة المشـــار إليهـــا والمشـــكلة نفـــاذا للحكـــم التمهـيــدي الصـــادر .. اإلداـنــة 
  .٢٧/٥/٢٠١٢بجلسة 
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إـلـي تأكـيـد شــكوك محكمــة أول درجــة ـفـي صــحة إســناد التهـمـة إـلـي المتهمــان ـبـل تأكـيـد انتـفـاء  
بأن جزم تقريرها إلي عدم تلقي المتهم األول لثمة عطايـا أو مبـالغ مـن .. الجريمة برمتها في حقهما 

الـتـي أبرمــت فيمــا ـبـين ٕالمــتهم الـثـاني ، واـلـي عــدم وجــود ثمــة مخالفــات أو تجــاوزات تمــت فــي البـيـوع 
 .شركة مزن والمتهم الثاني 
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علــي تلــك اآلراء الفنيــة المعيبــة والــذي قطــع بأنهــا ال تصــلح ســندا لهــذه االتهامــات الموجهــة  
 .للمتهمين وأن مبناها الظنون وغير قائمة علي أسس محاسبية سليمة 

 �¯� �N. ���� ��b� 

ومــن ـثـم قضــت محكمــة أول درجــة المــوقرة ـبـالبراءة ..  إليهمــا بـبـراءة المتهمــان ممــا هــو مســند 
وهــي مطمئـنـة تمامــا إليـهـا ـمـن خــالل األدـلـة القاطـعـة الـتـي طرحــت عليـهـا وأهمهــا المســتندات المقدمــة 

 .من المتهمين والتقرير النهائي المعد بمعرفة اللجنة الثالثية المحايدة المشار إليها

 ��b� �;� 

لمطعـــون علـيــه عـلــي أســـس قانونـيــة وواقعـيــة ومســـتندية ال تشـــوبها اـلــذي يقطـــع بقـيــام الحكـــم ا
 .شائبة بما يجدر معه تأييده محموال علي أسبابه 

 
 



 

 

 
 

 ١٤٦

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

 0�1	�� =7�r�� G���� 

 ��1 6�:WJ� G Q�� �1�)*+,� ? 
��:�� 
2��)�� s�d,� =�� g��:+��� "��� 

�	)+�J�� j%���� �+����� (�)*+,$� ��; ? &�L��� �.�� 6��2�6�7����� - 

 [N/��&� G H� ��; 3� ��)�� 3� �	:2 jW�! ��. 

 @�A� .. =��+�� �Q)�� =�� 

فقـد التـزم الحكـم المطعـون فيـه بصـحيح القواعـد الدسـتورية والقانونيـة اآلمـرة .. بادئ ذي بـدء  
يـة وذلك أن الدستور أكد علي أن األصل في اإلنسـان البـراءة وأن الحر.. ولم يخرج عنها مثقال ذرة 

 .الشخصية مصونة ال تمس وأن الجميع مواطنون أو أجانب أمام القانون متساوون بال تمييز 

 �"�J� ���� XL7 �� @�A�25 ����2 &�+,	�� 3�  

جميع األفراد لدي القـانون سـواء ، وال تمييـز بـين مـواطني االتحـاد بسـبب األصـل أو المـوطن 
 .أو العقيدة أو المركز االجتماعي 

"�J� XL7� �26 6� =�� �)�  

الحرية الشخصية مكفوله لجميع المواطنين ، وال يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه  
 .إال وفق أحكام القانون ، وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة

 �"�J� XL7 ����28 6� =�� &�+,	�� ��; 3�  

 إدانتـه فـي محاكمـة قانونيـة وعادلـة وللمـتهم الحـق العقوبة شخصية ، والمتهم برئ حتى تثبـت
في أن يوكل من يملـك القـدرة للـدفاع عنـه أثنـاء المحاكمـة ، ويبـين القـانون األحـوال التـي يتعـين فيهـا 

 .ٕحضور محام عن المتهم ، وايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور 

 Gf 3�� 

تضـــح أنهـــا أرســـت مـبــدأ افـتــراض ـبــراءة وبمطالـعــة الـمــواد أنـفــة اـلــذكر والحكـــم المطـعــون فـيــه ي 
فـــال ســـبيل ـلــدحض أصـــل .. وكـــذا لمـبــدأ أن الحرـيــة الشخصـــية مصـــونة مـــن كـــل عـــدوان .. المـــتهم 

 تبـلـغ قوتهــا االقناعـيـه مبـلـغ الجــزم واليـقـين لتثـبـت الجريمــة الـتـي – تقررهــا النياـبـة –الـبـراءة بغـيـر أدـلـه 
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 .نسبتها إلي المتهم في كل ركن من أركانها 

@�A ¡¢2�  

إذ أن .. ينهدم أصـل البـراءة إذ هـو مـن الركـائز التـي يسـتند إليهـا مفهـوم المحاكمـة المنصـفة  
إثـبـات التهمــة قبــل المــتهم يقــع عـلـي عــاتق النيابــة العامــة فعليهــا وحــدها عــبء تقــديم الــدليل وال يلــزم 

 .المتهم بتقديم أي دليل علي براءته 

 @�A 6�� �J 

الموضوع يكفيها أن تشكك في صحة إسـناد التهمـة للمـتهم وحيث أنه لمن المقرر أن محكمة  
ذلـك أن أحكـام اإلدانـة يجـب أن تبنـي علـي الجـزم واليقـين ولـيس علـي الشـك .. حتى تقضي ببراءته 

 .والتخمين 
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د للثاـبـــت ذـلـــك أنهــــا رأت تضــــاربا وتناقضــــا ـفـــي أدـلـــة اـلـــدعوى ومخالـفـــة أـقـــوال بعــــض الشــــهو 
بــل أنهــا رأت أن االعتــراف المنســوب للمــتهم األول بالشــرطة لــم يكــن عــن إرادة حــره أو .. بــاألوراق 

إجراءات صحيحة وأنكره أمام النيابة العامـة وفـي مجلـس القضـاء وأنـه أيضـا خـالف الثابـت بـاألوراق 
محكـمـة الدرجــة ـبـل .. لـيس هــذا فحســب .. فقـد التفـتـت عـنـه غـيـر عابـئـة بمـا جــاء ـبـه ـمـن أباطـيـل .. 

األولــي المــوقرة رأت نفســها أمــام أدلــة فنيــة جديــدة لــم تكــن مطروحــة أمــام النيابــة العامــة وهــو تقريــر 
اللجنــة الثالثيــة الــذي دحــض كافــة األدلــة التــي ســاقتها النيابــة العامــة وجعلهــا قاصــرة عــن بلــوغ حــد 

 .يهما وهو البراءة الكفاية إلدانة المتهمين والعدوان علي حريتهما وعلي األصل المفترض ف
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وكان االسـتئناف الـراهن والمقـدم مـن النيابـة العامـة لـم يـأت أحسـن حـاال مـن .. لما كان ذلك  
فلـم .. ٕاالتهـام والتـي جـاءت قاصـرة وعـاجزة عـن النيـل مـن بـراءة المتهمـان واثبـات إدانتهمـا أدلة هـذا 

ـبــل جـــاء محـــض تردـيــد لوـقــائع واتهامـــات ســـبق أثارتهـــا أمـــام .. ـيــأت االســـتئناف الماـثــل بثمـــة جدـيــد 
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 .محكمة أول درجة وفصلت فيها واقتنعت بعدم صحتها 

 
.&" a�� 
� O �!	�+� j9�� ��� �;� 

�+W�,� 
�"b� �!	�e ? 
��WJ�  

 ��b� �:d�� ¤��I�� �K:d2 ��b�� 

 @�A ? ���� g�:� 6�" 

فال تجوز مجادلة محكمة الموضـوع فيمـا اسـتندت إليـه مـن أدلـة وفيمـا طرحتـه منهـا ولـم تقنـع 
 .إذ أن ذلك ال يعدو أن يكون جدال موضوعيا غير جائز قانونا .. به 

 @�A 6�� �J 

الراهن معـدوم السـند والـدليل ولـم يـأت بثمـة جديـد ينـال مـن الحكـم المطعـون وكان االستئناف  
 :وذلك لألسباب اآلتية .. األمر الذي يجعله جديرا بالرفض .. فيه 
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ليـهــا ـفــي تـكــوين عقيدـتــه وـلــه فللقاضـــي ســـلطة تفســـير االعـتــراف وتحدـيــد داللـتــه الـتــي يســـتند إ 
 .وبين سائر األدلة ) االعتراف(القول في مدي االتساق بين 
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 )٥٨١ ص ١٩٨٦فوزية عبد الستار في شرح قانون اإلجراءات الجنائية طبعة / الدكتورة(
 )١٢١ ص ١٩٩٢ االختصاص واإلثبات في قانون اإلجراءات الجنائية طبعة –محمد نجيب حسني / الدكتور(

 )٦١٤ الدفوع الجنائية الجزء الثاني ص –مجدي هرجة  / المستشار(

 6� =�� ��)�� �� V� -��+,� @�A ?� 

االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر االســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة الموضــوع كامــل 
الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في اإلثبات فلقاضي الموضوع البحث في صحة مـا يدعيـه المـتهم 

 .ف وما إذا كان سليما مما يشوبه وهو في ذلك ال يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض من اعترا
 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 @�A 6�� �J 

ومما تقدم جميعه يتجلى ظاهرا أن اطمئنان قاضي الموضوع العتراف المتهم من عدمـه مـن 
لـة القاطعـة مـا ينـاهض هـذا االعتـراف كـان فـإذا رأي مـن األد.. إطالقاته دون معقب عليـه فـي ذلـك 

 .له إطراحه وعدم التعويل عليه وال يكون ملزما إال بإيضاح سبب اإلطراح 
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لقـة فـي تقـدير االعتـراف المنسـوب للـمـتهم يتضـح أن محكمـة أول درجـة أعملـت سـلطتها المط
السـيما وأنهـا التزمـت صـحيح القـانون .. األول وال يجوز منازعتها في هذه السلطة أو مجادلتها فيهـا 

وأوضـــحت األســـباب التـــي دعتهـــا نحـــو إطـــراح هـــذا االعتـــراف بأنـــه مخـــالف للحقيقـــة المثبتـــة لـــديها 
 .والسابق اقتناعها بها 
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إنســــان ولــــو بنــــاء علــــي اعترافــــه ال يصــــح تــــأثيم  

بلســــانه أو بكتابتــــه متــــي كــــان ذلــــك مخالفــــا للحقيقــــة 

 .والواقع 
 )٢٠/٥/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٨٠الطعن رقم (

يتضــح عــدم جــواز مجادـلـة محكـمـة الموضــوع ـفـي قناعتـهـا بعــدم صــحة االعـتـراف .. وـمـن ـثـم 
 .واطراحها إياه 
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ولــه تــأثيره .. والتهديــد كمــا ال يعتــد بــه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألنــه يعــد قــرين اإلكــراه  
لمــتهم فــي االختيــار بــين اإلنكــار واالعتــراف ويــؤدي إلــي حملــه علــي االعتقــاد بأنــه قــد علــي حريــة ا

 .يجني من وراء االعتراف فائدة أو يتجنب ضررا 
 )٧٦٩ ص ١٩٨٠ طبعة –قانون اإلجراءات معلقا عليه بالفقه وأحكام القضاء .. مأمون سالمة / د( 

 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

 682 ��1 &��e ��� 

يجــب أن يســتند االعتــراف إـلـي إجــراءات صــحيحة فــإذا كــان االعتــراف ثمــرة إجــراءات باطلــة  
ويجدر التنبيه إلي أن االعتـراف الصـادر بنـاء علـي قـبض أو تفتـيش باطـل يقـع باطـل .. وقع باطال 

 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 
 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –حي سرور أحمد فت/ د(
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تـقـدير قيمــة االعـتـراف اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة 
 حسـبما يتكشـف هذا االعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـدره

 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 @�A 6�� �J 

وكان الثابت بأوراق االتهام الماثـل أن كافـة اإلجـراءات التـي اتخـذت حيـال االتهـام الماثـل قـد  
م األول ذلـك أن اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بضـبط المـته.. شابها البطالن ومخالفة القـانون 

ثـم تمـت مداهمـة مسـكن المـتهم ومحـل عملـه  .. قد شابه البطالن إلبتنائه علي تحريات غير جديـة
 .وهو ما أصابه بحالة نفسيه وعصبية جعلته غير أهل لإلدالء بأي أقوال .. 
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 حـين اسـتبعدت االعتـراف المنسـوب للمـتهم يتضح أن عدالة المحكمـة المطعـون علـي حكمهـا 
تكــون قــد اســتعملت كامــل ســلطاتها المطلـقـة ـفـي التقــدير .. مــن أدـلـة االتهــام وأهــدرت ثمــة حجـيـة ـلـه 

 راعـت الظـروف التـي أدلـي فيهـا المـتهم األول باعترافـه المـذكور وهـي تلـك الظـروف فضال عن أنهـا
كمـا قـدرت هـذه المحكمـة ثبـوت مخالفـة .. قيقـة التي سلبت منه إرادته وحريته وجعلته يقرر بغيـر الح

 .ما قرره ذلك المتهم في اعترافه المزعوم باألوراق وما هو ثابت بها 

 Gf 3�� 

يتجلــى ظــاهرا أن ذلــك االعتــراف كــان يتعــين اطراحــه وعــدم التعويــل عليــه وهــو األمــر الــذي  
واقـــع والقـــانون جـــديرا التزمـــت بـــه محكمـــة أول درجـــة المـــوقرة بمـــا يجعـــل حكمهـــا مواكبـــا لصـــحيح ال

 .بالتأييد
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وحـيــث أن األقــوال المســـندة للمــتهم األول ـفــي محاضــر جـمــع االســـتدالالت .. لمــا ـكــان ذلــك  
.. ال تعــد اعـتـراف ـبـل محــض أـقـوال تتحمــل الخطــأ والصــواب .. وتحقيـقـات النياـبـة العامــة ألول مــرة 

ة فــي تحقيقــات النيابــة وأصــر  وأن المــتهم ســرعان مــا عــدل عــن تلــك األقــوال وأدلــي بالحقيقــالســيما
 .عليها أمام عدالة المحكمة 
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التــي ثـبــت بـمــا ال يــدع مجـــاال للشـــك صــحتها ـمــن خـــالل األوراق والمســتندات وتقرـيــر الخـبــرة 
الثالثـيــة اـلــذي أكـــد عـلــي عـــدم اقتضـــاء المـــتهم األول لثمـــة مـبــالغ مـــن المـــتهم الـثــاني وعـــدم مخالفـتــه 

وهــو مــا يقطــع بعــدم ..... بـيـوع الـتـي تمــت ـبـين المــتهم الـثـاني وشــركة واجـبـات وظيفـتـه ـفـي أي مــن ال
 .صحة جماع ما نسب إليه من أقوال ومزاعم بأنها تمثل اعترافا 
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أن ثمــة اعـتـراف صــدر .. بمــذكرة اســتئنافها للحكــم المطعــون علـيـه فـقـد أوردت النياـبـة العامــة  
عن المتهم الثاني وأن النيابـة العامـة تعيـب علـي الحكـم المطعـون عليـه االلتفـات عـن هـذا االعتـراف 

 .وعدم اتخاذه سندا إلدانة المتهمان 
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ذلك أن الثابت من أوراق القضية الماثلة من مستهلها حتـى  

ختامها أنه لم يصدر عن المتهم الثاني ثمـة إشـارة مـن قريـب أو 

ــــداعي وأي مـــــن  ــــرف بـــــأي مـــــن واقعـــــات الـت ــــه يعـت ــــي أـن ــــد إـل بعـي

فقــد .. ���ل�������א�,���س��!�!�������.. االتهامــات الموجهــة إليــه 
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لثقـتـه فــي ـبـراءة ســاحته مــن هــذا مؤكــدا استمســك باإلنكــار دائمــا 

 االتهام المسند إليه علي خالف الواقع والحقيقة 
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 اعتـراف للمـتهم وكان الثابت أنـه إذا فرضـنا جـدال بصـحة مـا زعمتـه النيابـة العامـة مـن وجـود 
 .الثاني لكان استفاد من اإلعفاء المقرر بالمادة المذكورة من الوهلة األولي 

� �7� $p+�r�+V�� �3 ��2ء� ,��� � 

ـلــم يلجـــأ نحـــو ســـلوك الطرـيــق األســـهل ـفــي هـــذا االتهـــام وتمســـك ـبــالطريق األصـــعب إـلــي أن  
 انون وهو ما تحقق له باألدلة والمستندات والق.. يحصل علي البراءة 

 ��b� �;� 

 .الذي يؤكد انهيار أسباب االستئناف الراهن بما يجعله جديرا بالرفض  
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 وحــال مواجهـتـه بتهمــة ١٤/٨/٢٠٠٨فمــن خــالل تحقـيـق النياـبـة العامــة المجــري معــه بـتـاريخ  
 .عرض الرشوة 

g7�� ¡l �782 �%� 

 !.لماذا دعاك أنت بالتحديد لعرض تلك المشاريع عليك ؟ : وبسؤاله

�و����A1Tد�i : أجاب�AEF��AH��K��-��7د���$��.�
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لي طبيعة المشروع كما أن مـوظفين آخـرين شـرحوا / .... تم دعوتي كمستثمر وشرح المتهم  

�و#�$�����VPL#+���א3��kن����������لي طبيعة المشـروع �AH���K�א��#��و;�f�%�Nذ�%��-�

��AH��K�א��c��CV�H;��uא���=. 

ا علـــي اآلليـــة بنـــاء... وهـــل كنـــت قـــد اشـــتريت األراضـــي والنيابـــات والشـــقق مـــن شـــركة  : وبســـؤاله
 .المطبقة لديهم ؟؟

�7���K$אد�א���$�0��Uא���K�u����Y��)��O��H+��KL�"(ص������ �=�א�����$�و����f : أـجـاب��H#و�	����

�C�HK�א��;Ae�	,���0�c�e�"�,א)��...�.א�K$אد�

 !في حجز أو شراء أي أرض أو بناية أو شقة؟/ .... يساعدك المتهم ألم  : وبسؤاله

�.K#���z�b�)u�U	�א�+������0"�?(א��i5�AU&�)�-��7Y;L�=� �',5;�3،�و��bc : أجاب

 .في الخصم وتحديد المدة ؟/ .... هل تدخل المتهم  : وبسؤاله

������5��$��$�א��$U�C���U5�$د������������������������� : أجاب�،��E$����[� ��'��$�;�'U�	��2���"+KY���....�� ��5



 

 

 
 

 ١٥٦

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

��������������$�ذ���%�����"���Uذא�;�����7א�(אz����H�U�	����5�Qو�،�C(دאkא�������Aض�א����A����,


	א���.../� �$���.�

ســاعة شــرائك أي / ... أو المــتهم ... هــل عرضــت أو دفعــت أي مزيــة لمــوظفي شــركة  : وبســؤاله
 .؟... من األراضي أو البنايات أو الشق من شركة 

 .كــــــــــــــــــــــــــــال  : أجاب

 @�A 6�� �J 

 والمســـطرة ـفــي التحقيـقــات و�`�����Oא�����c`وـمــن خـــالل إجاـبــات المـــتهم الـثــاني اـلــواردة ســـلفا  

يتضح وبجالء تام أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلي ثمة اعتراف بأي من واقعات االتهـام المنسـوبة 
 .له أو للمتهم األول 

 Xdr! ���� ��b� �;� 

وبجــالء تــام قيــام االســتئناف الماثــل علــي غيــر ســند صــحيح بمــا يتعــين رفضــه وتأييــد الحكــم  
 .المستأنف 

 u��r�� gd��� :            �e��+�p G�N2 ��1 6�:WJ� G H� =�� 
��:�� 
2��)�� =:7 
QU �	�

    	���� a��%� 3� / ....    -�dfp �"�^ ��U�2 ..      ��^ �+���V ? �7� >V ?" �

     �e� ��	+dJ� 
� �� ���� X��� =�7�        
V��- ��2ء� ,�dfp ? 
�f�r�� ���� �!

 6��+J�. 

 �!	�e 
�8�� ? N���+�� �� V� 3� 682 ���% "�'�� a��%� 

الجدل في تقـدير الـدليل المسـتمد مـن أقـوال شـهود الواقعـة ومـن عمليـة التحليـل التـي أطمأنـت  
 .إليها المحكمة ال يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل إذ هو من إطالقاتها 

 )١٣/٥/٢٠٠٠ جزاء جلسة ٢٠٠٠ لسنة ٣٨الطعن بالتمييز رقم (

 ��; 682 �/���� �� V 3� �K1 

لمــا كــان ذلــك وكــان تنــاقض أقــوال الشــهود واخــتالف روايــتهم فــي بعــض تفاصــيلها ال يعيــب  
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 .الحكم وال يقدح في سالمته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما ال تناقض فيه 
 )٥/٢/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٥٣ ، ٣٤٧الطعن بالتمييز رقمي (

 وفي ذات المعني 
 )٤/٢/٢٠٠٣ جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٠٣طعن التمييز رقم (

 @�A 6�� �J 

وكانت محكمة الدرجة األولي الموقرة قد استخلصت بموجب سطلتها التقديرية المطلقة والتـي  
ال يســتمد منـهـا مــا يثـبـت االتهــام / ...... ال يجــوز مجادلتـهـا فيهــا أنـهـا اطمأـنـت إـلـي أن أـقـوال الســيد 

 .ضد المتهمان 

� =�� �2 m :� 

 :فإنها تنطوي علي نفيا لالتهام قبل هذين المتهمين إذ أنه أورد في أقواله ما يلي  
أنه يعمل لدي المتهم الثاني في أمور شركاته وحساباته وكان يستعين به فـي إنهـاء إجـراءات  -

 .أعماله وخصوصا الحسابية كونه كان مدير بنك 

وأنــه لــم يــراه فــي هــذه .. ...ركة  صــفة فــي شــيلــيس لــه أ. ..../ بــأن المــتهم كمــا قــرر  -
 .الشركة سوي مرة واحدة كزيارة للمتهم الثاني حال كونهما أصدقاء

...  كــان ـقــد كلفــه بتصـــفية شـــركة ٢٠٠٧كمــا أضـــاف بــأن الـمــتهم الثــاني ـفــي غضــون عـــام  -
 .) كخدمة لصديقه(لعائدة للمتهم األول 

بروفاب بما يقـرب مـن مليـون . ..وأردف مؤكدا بأن المتهم الثاني قام بسداد مديونيات شركة  -
.. التــي بلغــت خمســمائة ألــف درهــم تقريبــا ... كمــا تحصــل علــي مســتحقات شــركة .. درهــم 

وتـم نقلهـا إلـي موقـع ... كما تحصل علي المعدات واآلالت والمواد األخـرى الخاصـة بشـركة 
 ) .المتهم الثاني(أحدي شركات 
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العائـدة للمـتهم األول ... أن المـتهم الثـاني سـدد ديـون شـركة يستخلص من أقوال هذا الشاهد 
 .لدى الغير ... ثم تحصل علي مستحقات شركة .. والتي قاربت المليون درهم 
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 .... موجودات مصنع 

 المبلغ البيان

  ٢٩٠ )حاسوب(شبكة كمبيوتر 

 ٤٨٠٠ مضخات مياه 

 ١١٢٠٠ رافعة اليماك 

 ١٤٠٠٠٠ ماكينة كوبرا اندواماك

 ٥٥٠٠٠  ك ١٠٠مولدي كهربائي 

 ٥٠٠ بورنج مضخة مياه 

 ٣٥٥٠ مياه بورنج وآلة مضخة 

  ٣٠٠٠ بيت سين 

 ٥١٠٠٠ مولد كهربائي 

 ٤٥٠٠٠  ك ١٥مولد كهربائي 

 ١٤٠٠٠ فورك لفت رافعة 

 ١١٢٢٥ بلنر ماكينة تسطيح

 ١٥٣٨ ماكينة ضغط 

 ١١٠٠٠٠ بورتا كبينة للمكاتب 

 ٦٠٠٠ معدات كهربائية 

 ٧٠٠٠ مفروشات 

 ١٤٠٠٠ بلنر ماكينة تسطيح 
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 ٤٥٠٠٠ سبرات الساحة للورشة 

 ١٥٠٠٠٠ مواد خشب وحديد

 ٦٧٣١٠٣ اإلجمالي 
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وقــــد قــــررت اللجنــــة المشــــار إليهــــا أن إجمــــالي قيمــــة هــــذه  

 درهـم أي ٦٧٣١٠٣مبلغ وقدره ... الموجودات الخاصة بشركة 

  ....ما يزيد عن مستحقات المتهم الثاني لدي شركة 
 Gf 3�� 

ا هـــــي إال دلـيــــل لنـفــــي االتـهــــام عـــــن المتهمـــــان ـمــــ/ ....... يتجـلــــى ظـــــاهرا أن أـقــــوال الســـــيد  
وأن اعتصــام النياـبـة باســتئنافها باعتـبـار أن الحكــم ـقـد أخطــأ حينمــا ـلـم ) .. المســتأنف ضــدهما حالـيـا(

هـو اعتصـام غيـر مقبـول ومنـاهض لمـا جـاء بـأقوال الشـاهد التـي .. يأخذ بهذه األقوال كـدليل إثبـات 
وهـو عـين مـا أخـذت ..  الـدليل المطـروح عليهـا تدخل ضـمن سـلطة المحكمـة الموضـوعية فـي تقـدير

األمر الذي يجعـل االسـتئناف الـراهن .. به محكمة أول درجة مستندة في ذلك لصحيح حكم القانون 
 .قائما علي غير سند متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف 
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دونمـا أن يوقـع ... أن المتهم الثـاني كـان يقـوم بحجـز وحـدات فـي المشـاريع الخاصـة بشـركة  -١
 !! .استمارات حجز ؟؟

وزهـا إلـي خمسـة حيث كان يتجا) قدرها ثالثة أيام( لم تكن تطبق عليه فترات الحجز العادية  -٢
 !!.أيام 

% ٣رمـرام حصـل علـي نسـبة خصـم قـدرها / أنه بالنسبة للوحـدات التـي اشـتراها فـي مشـروع  -٣
وزعمــــت ـبـــأن ذـلـــك ـتـــم (فـقـــط % ٢ـفـــي حــــين أن ـبـــاقي العمــــالء حصــــلوا عـلـــي نســــبة خصــــم 

 ) .بتعليمات من المتهم األول 

ي قطعتــين وذـلــك  كمــا زعمــت ـبــأن المــتهم األول قــد ـتــدخل فــي تقســـيم قطعــة أرض كبيــرة إـلــ -٤
 .لصالح المتهم الثاني 
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فــإن ثمــة ..  الثــاني لــم يكــن يوقــع علــي اســتمارات حجــز أنــه فيمــا يتعلــق بــالزعم بــأن المــتهم 
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 .. تساؤل يطرح نفسه 
 !! .كيف كان يتم الحجز ولم يتم توقيع استمارة حجز ؟؟ -

ٕفالعقل والمنطق يقول بأن من يريد حجز وحدة معينة يجـب أن يقـوم بتـدوين اسـتمارة الحجـز واال 
 .ما تم الحجز في الواقع 
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تقارير الفنية المعدة بأوراق االتهام الماثل بدءا مـن تقريـر الرقابـة الماليـة األول إلي أن كافة ال 
مـرورا بـالتقرير التكميـلـي المعـد بعـد اتصــال محكمـة أول درجــة بالـدعوى وصـوال إـلـي التقريـر الفاصــل 

 والنهائي المعد بمعرفة اللجنة الثالثية المنتدبة بمعرفة محكمة أول درجة الموقرة 
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عـلـي عــدم صــحة مــا تدعـيـه هــذه الشــاهدة ـفـي هــذا الشــأن وأن كاـفـة ملـفـات البـيـوع الـتـي تمــت  
مســتوفاة مســتنديا مــن حيــث طلـبـات الحجــز وخالفــا مــن األوراق ... فيمــا بــين المــتهم الـثـاني وشــركة 

 .المطلوبة 
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 .وهو األمر الذي يدحض زعم الشاهدة في هذا الخصوص  
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ما أقرت به الشاهدة أمام عدالة محكمة أول درجة وهو ما يـدحض مزاعمهـا وأقوالهـا .. وهذا  
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ويؤكد تناقضها مع نفسها بما يقطـع بـأن للواقعـة صـورة .. السابق لها اإلدالء بها أمام النيابة العامة 
للزج بالمتهمان في اتهـام ال سـند لـه فـي .. هدة أمام النيابة العامة أخري مغايرة عما زعمته هذه الشا

الواقع أو الحقيقة ويؤكد ذلك أيضا التقرير الفني المستمد من تقرير اللجنة الثالثيـة الـذي ابتنـي علـي 
واـقــع ومســـتندات مؤـيــده ـلــه فكـــان اـلــدليل الفـنــي المســـتمد مـــن تقرـيــر أهـــل الخـبــرة مخالـفــا لمـــا حاوـلــت 

ثـــم ســـرعان مـــا .. ترســـمه بـــأوراق اـلــدعوى أمـــام النيابـــة ـبــأقوال متناقضـــة مفتقـــدة لـلــدليل الشـــاهدة أن 
ناقضـــت هـــذه األقـــوال مـــرة أخـــري حينمـــا مثلـــت أمـــام عدالـــة المحكمـــة وحـــين تـــم توجيـــه اليمـــين لهـــا 

 .وأقسمت علي أن تدلي بالحقيقية   
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لم يكن يلتـزم بمـدة الحجـز المعتـادة وقـدرها بأن المتهم الثاني .. أنه فيما يخص زعم الشاهدة  
 .ثالثة أيام وأنه كان يتعداها إلي خمسة أيام 
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وقــد دحضــه تقريــر الخبــرة الثالثيــة حينمــا قــرر صــراحة .. ـبـل جــاء ذلــك محــض قــول مرســل  
 تمت بين المتهم الثاني وشركة بأنه ال توجد ثمة تجاوزات أو مخالفات شابت عمليات البيع التي 
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أحقية المتهمين في التمسك بالقاعدة األصولية وهـي أن األصـل فـي اإلجـراءات أنهـا روعيـت  
 .وعلي من يدع أنها خولفت إقامة الدليل علي ذلك 
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جب طرحــه وعـــدم عــن إثبــات مــا تدعيــه ومــا قــررت بــه عـلــي نحــو مرســل األمــر الــذي يســتو 
 .التعويل عليه 
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رمــرام فــي حــين / فــي مشــروع % ٣فبخصــوص الــزعم بــأن المــتهم تحصــل علــي خصــم قــدره  
فقط وأن المتهم الثاني حصل علي هـذا الخصـم قبـل بيـع % ٢حصل باقي العمالء علي خصم قدره 

 .أي وحده 
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حيث قرر المذكور صراحة بأن نسبة الخصـم التـي كانـت محـددة بـاألوراق الـواردة مـن شـركة  
 % .٣نسبة قدرها ...)  الشركة األم التابعة لها شركة ... (
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البنايـات بالفعـل بنسـبة وذلك بعدما كانوا قـد بـاعوا عـدد مـن 

 .ومنها ما قام المتهم الثاني بشرائه % ٣خصم قدرها 
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بعـدما تـراءي لـه اإلقبـال الزائـد علـي % ٢إلي % ٣بأنه هو القائم بتخفيض قيمة الخصم من 
ن دونـمـا ثـمـة ـتـدخل ـمـ%) ٣(الوحـدات وبـعـدما ـكـان الـمـتهم الـثـاني ـقـد اشــتري فعـال بالخصــم األصــلي 

 .المتهم األول 
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وقولها المخالف للحقيقة من أن المتهم األول تدخل ليحصل المتهم الثاني علـي ذلـك الخصـم  
 .وقبل بيع أي بنايات 

 .فقد ثبت من أقوال الشاهد زور وبهتان ما قررته هذه الشاهدة 
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 مـــن أن المـــتهم األول تـــدخل لتقســـيم قطعـــة أرض كبيـــرة إلـــي أنـــه فيمـــا يخـــص زعـــم الشـــاهدة 
 .قطعتين لصالح المتهم الثاني 
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..  أنه قد تـم رفـض مقتـرح التقسـيم ٥/٢/٢٠٠٨وعلي األخص منها كتاب بلدية دبي المؤرخ  
 ها تفتقر للدقة وهو ما يؤكد عدم صحة ما تدعيه المذكورة من أنه قد تم التقسيم فعال وأن أقوال
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يتجلى ظاهرا لعدالة الهيئة الموقرة أن جماع ما قررت به الشـاهدة ال يرقـي إلـي مرتبـة الـدليل  
بـل .. ذلك أن كافة ما شهدت به يخالف الحقيقة والمسـتندات ومـا انتهـت إليـه لجنـه الخبـراء الثالثيـة 

وهـو األمـر الـذي يؤكـد .. لـت بهـا أمـام هيئـة المحكمـة عنـدما أقسـمت اليمـين ويخالف أقوالها التـي أد
عـــدم مصـــداقيتها فـــي أقوالهـــا التـــي حاولـــت مـــن خاللهـــا أن ترســـم واقـــع مختلـــف عـــن الواقـــع المؤكـــد 

.. بالمســتندات الدامغــة التــي ترجمتهــا اللجنــة الثالثيــة فــي تقريرهــا إلــي حقــائق كشــفت عنهــا األوراق 
 .مة شك وريبه في نوايا هذه الشاهدة حال إدالئها بأقوالها وهو ما يقطع بأن ث
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... جــــاءت أقواـلـــه بأـنـــه منـتـــدب بشــــركة ... المســــئول االســــتراتيجي ـلـــدي شــــركة / أن الســــيد  
 .٢٠/١٢/٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٦لتحقيق مبيعات قدرها خمسة مليار درهم خالل الفترة من أغسطس 

 jd++�! �� �;� 

المرونـة فـي تحديـد األسـعار وأن تكـون .... رئيس مجلـس إدارة شـركة / مات السيد وفقا لتعلي 
 قابلة للتعديل حتى ال يتم فقدان أي مستثمر وتحقيق نسبة البيع المطلوبة 
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لـــم يكـــن يملـــك أي صـــالحيات بمـــنح .. بـــأن المـــتهم األول  

وأن .. خصــومات غيــر مســموح بهــا فــي سياســات البيــع بشــركة 

دوره كان يقتصر علـي توقيـع عقـود البيـع النهائيـة فقـط ولـم يكـن 
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 .لديه سلطة وضع أو تبني أو تغيير أو تجاوز سياسات البيع 
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وانعـدام صـحتها علـي .. يتضـح وبجـالء انهيـار أقـوال الشـاهدة .. ومن أقـوال السـيد المـذكور  
 .الئها بأقوالها نحو يدعو للشك بل اليقين في سوء نواياها حال إد

 �	�e �� 0�R ء�ip� 

إعمـاال لسـلطاتها المطلقـة فـي تقـدير .. والحـال كـذلك .. فإنه يحق لعدالة محكمـة أول درجـة  
األدـلــة المطروحـــة ـلــديها أن تلتفـــت عـــن أقـــوال المـــذكورة تمامـــا لثـبــوت انعـــدام مصـــداقيتها ومخالفتهـــا 

 .ثالثية حيادي ال مراء فيه وال تأويل للحقائق والمستندات المثبتة والمتوجه بتقرير خبرة 

 �7� �K�7 ���� ��+�J� 6� u�V 

المقــرر أن وزن كفايــة األدلــة وتقــدير أقــوال الشــهود مرهــون بمــا يطمــئن إليــه وجــدان محكمــة  
الموضــوع ، فلهــا أن تأخــذ ـبـأقوال شــاهد دون أخــر حســبما ترـتـاح إلـيـه وتـثـق ـبـه وال معـقـب عليهــا فــي 

 .ذلك 
 )١٦٤٧ ص ٢٩نة  س١/١١/١٩٧٨نقض (

 682 =K% ��� 

.. استقالل قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشـهود طالمـا لـم يخـرج بتلـك األقـوال عمـا تحتملـه  
 .عدم تقيدها بالرأي الذي يبديه الشاهد تعليقا علي ما رآه أمام محكمة النقض 

 )ق ٤٨ لسنة ١٨ طعن رقم ٢٥/١١/١٩٨١نقض (

 Gf 3�� 

م مــن النيابــة العامــة إذ يعيــب علــي الحكــم االلتفــات عــن تلــك يكــون االســتئناف الــراهن المقــا
األقــوال بأنــه يكــون قــد خــالف األوراق ويجــادل مــن تقــدير المحكمــة للــدليل وهــو أمــر غيــر جــائز بمــا 

 .يجعل هذا االستئناف جديرا بالرفض النعدام سنده الصحيح 
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وأن مـــن مهـــام عمـلــه متابعـــة ... أن هـــذا الشـــاهد قـــرر بأـنــه يعمـــل مـــدير تموـيــل ـلــدي شـــركة  
 .تحصيل األموال من المشترين بعد إتمام عملية البيع 

بأـنـه عـلـم ـبـأن الـمـتهم الـثـاني ـقـد حصــل عـلـي خصــم ـقـدره .. وبخصــوص الواقـعـة الراهـنـة ـقـرر  
كمـا تـم تقسـيم .. فقط % ٢ء حصلوا علي خصم رمرام وأن باقي العمال/ علي وحدات مشروع % ٣

 .قطعة ارض إلي قطعتين خصيصا للمتهم الثاني 

 @�A 6�� �J 
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واألباطيــل تفصــيال فــي الســـبب الســابق وأثبتنــا لعدالــة الهيـئــة المــوقرة زور وبهتــان مــا يزعـمــه  
 / .... .دعوة المذكور والذي جاء مجرد ترديد لما قرت به الم

% �7� N���+�� �� V� 3� X2�r�� 6� u�V -��+,� 	 

 .ال تثريب علي المحكمة أن هي التفتت عن دليل أو دفاع أو دفع ظاهر البطالن  
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معدومـــة الصـــحة ومخالـفــة / ... وحـيــث جـــاءت أـقــوال الشـــاهد المشـــار إلـيــه كـــأقوال المـــدعوة  
ثالثيـة الـذي قطـع بانعـدام وجـود ثمـة مخالفـات أو تجـاوزات فـي للحقيقة وللمستندات ولتقريـر الخبـرة ال

 .والمتهم الثاني ... كافة البيوع التي تمت بين شركة 
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وهو األمر الذي يؤكد تنـاقض هـذا الشـاهد مـع نفسـه وتضـارب أقوالـه بمـا يجـدر معـه طرحهـا 
 .وعدم التعويل عليها 
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هذه األقـوال جـديرة بـاإلطراح كسـابقتها وال يعيـب الحكـم ذلـك بـل يؤكـد صـحته وأنـه قـائم علـي 
 .سند من الحقيقة والواقع 
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لمــا كــان ذلــك وكــان تنــاقض أقــوال الشــهود واخــتالف روايــتهم فــي بعــض تفاصــيلها ال يعيــب  
 .الحكم وال يقدح في سالمته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما ال تناقض فيه 

 )٥/٢/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٥٣ ، ٣٤٧الطعني بالتمييز رقمي (
 وفي ذات المعني 

 )٤/٢/٢٠٠٣ جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٠٣ طعن التمييز رقم (
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تقدير أقوال الشهود منوط بمحكمة الموضـوع وال سـلطان عليهـا فـي تكـوين عقيـدتها بمـا يـدلي  
 .به الشهود أمامها ولها أن تأخذ بمعني الشهادة تحتمله عباراتها دون معني أخر ولو كان محتمال

 )ق٤٨ لسنة ١٤٧٨ طعن رقم ١١/١٢/١٩٨٢نقض (
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هد وتفهـم سـياقها وتستشـف مراميهـا مادامـت من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشا 
فيما تحصله ال تحـرف الشـهادة عـن موضـعها وهـي فـي ذلـك مقيـدة بـأال تأخـذ إال بـاألقوال الصـريحة 

 .أو مدلولها الظاهر 
 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦الطعن بالتمييز رقم (
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قريـنــة ال تصـــلح بمجردهـــا أن تكـــون دـلــيال كافيـــا بذاـتــه أو قرينـــه تحرـيــات الشـــرطة بحســـبانها  
مستقلة علي ثبـوت االتهـام فهـي ال تعـدو أن تكـون مجـرد رأي لصـاحبها يخضـع الحتمـاالت الصـحة 
والــبطالن والصــدق والكــذب إلــي أن يعــرف مصــدرها ويتجــرد حتــى يتحقــق القاضــي بنفســه مــن هــذا 

 .يل ويقدر قيمته القانونية في اإلثبات المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته علي الدل
 )٢٢/٣/١٩٩٠ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٤٥٣٠طعن رقم (
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التحريات ال تصلح وحدها للحكم باإلدانة بل أنهـا تسـتخدم لتعزيـز أدلـة الـدعوى متـي طرحـت  
 .علي بساط البحث 

 )١٠٥٦ رقم ٣٨ ص ٢٨ مجموعة أحكام النقض الجنائية س ٢٣/١/١٩٧٧نقض (
 )٩٥٥ رقم ٢٤٠ ص ٢٨ نفس المجموعة س ١٤/٢/١٩٧٧ض نق(
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/ ..... وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة والقضــائية أنفــة البيــان علــي أقــوال الســيد المــالزم  
الزاعم بأنه مجري التحريات حـول الواقعـة محـل التـداعي يتضـح وبجـالء تـام أن هـذه التحريـات وهـي 

وـلــيس أدل عـلــي ذـلــك مـــن أن عداـلــة محكمـــة أول ..  أرض الواـقــع تحرـيــات مكتبـيــة ـلــم تجـــري عـلــي
ـمــن تقرـيــر الرقاـبــة (أجـــاب .. حينمـــا ســـألت هـــذا الشـــاهد عـــن مصـــدر معلوماـتــه .. درجـــة المـــوقرة 

  .)المالية

	�w! ���� ��b� �;� 

ٕأن الشــاهد لــم يقــم بــإجراء ثمــة تحريــات وانمــا اعتمــد فــي تحرياتــه علــي تقريــر الرقابــة الماليــة  
.. ره بمفــرده مصــدرا كافيــا ألن يعتصــم بــه فــي تحرياتــه وذلــك علــي خــالف مــا رســمه القــانون واعتبــ

فمــا اـلـداعي ألن يـقـوم مجــري .. وضــمن أوراق اـلـدعوى أمــام المحكمــة .. ـفـالتقرير مـقـدم أمــام النياـبـة 
تمـد ومـا الـدليل الجديـد الـذي قدمـه للنيابـة أو للمحكمـة حتـى تع.. التحريات بترديد محتواه مرة أخـري 

وأيــن الجديــد الــذي قدمــه مجــري التحريــات للمحكمــة حتــى تعتمــد .. عليــه النيابــة فــي توجيــه االتهــام 
عليه فـي قضـائها أن تلـك اإلجابـة التـي أدلـي بهـا مجـري التحريـات فـي محـراب العدالـة المقـدس لهـو 

فـــي خـيــر دلـيــل عـلــي أـنــه ـلــم يقـــم ـبــإجراء تحرـيــات وهـــو األمـــر اـلــذي يؤكـــد قصـــور اســـتئناف النياـبــة 
 .االعتكاز عليه 

 ���,$ 

وقـد أفاضــت أوراق اـلـدعوى ومســتنداتها وعلـي األخــص ـفـي ذـلـك بتقريـر اللجـنـة الثالثـيـة اـلـذي  
أكــد بحـقـائق واضــحة ال ـلـبس بهــا وال غمــوض مصــداقية دـفـاع المــتهم فيمــا أدـلـي ـبـه مــن أـقـوال وفيمــا 

 .قدمه من دفاع وما اعتصم به من مستندات دامغة 

��� �Q)�� =�� @�A� ��L�e �V�K!p <�� 

وحيــث استعرضــنا دفــاع الــدعوى ومســتنداتها وحــال تناولنــا .. حيــث استعرضــنا دفــاع المــتهم  
حيث أوضـحنا سـلفا أن جمـاع مـا جـاء بـأقوال هـذين / ...... ، والسيد / ... لشهادة كال من السيدة 

تانـه ومخالفتـه لـألوراق الشاهدين قد ثبـت لعدالـة محكمـة أول درجـة المـوقرة وبالـدليل القـاطع زوره وبه
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 .وتقرير الخبرة الثالثية 
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حيــث أورد زعمــا بــأن المــتهم الثــاني .. مــا هــي إال ترديــد لمــا قــرراه الشــاهدين ســالفي الــذكر  
رمــرام فــي حــين حصــل ـبـاقي العمــالء / عـلـي وحــدات مشــروع % ٣حصــل عـلـي نســبة خصــم قــدرها 

 كما أردف زاعما أيضا مـن حصـول المـتهم الثـاني علـي تسـهيالت فـي ..فقط % ٢علي خصم قدره 
العائــدة للمــتهم الثــاني ســددت ... كمــا أضــاف قــائال بــأن شــركة .. ســداد الــدفعات الخاصــة بالشــقق 

العاـئـدة للمــتهم ... كمــا أن شــركة .. العاـئـدة للمــتهم األول بمــا يـقـارب الملـيـون جنـيـه ... دـيـون شــركة 
 .العائدة للمتهم األول ... يه لصالح شركة الثاني منحت مبالغ دور
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فقـد قطـع .. رمـرام / الحاصل عليه المتهم الثاني علي وحـدات مشـروع % ٣صوص الخصم  بخ-١
أن الخصـم المقـرر بمعرفـة الشـركة علـي وحـدات المشـروع ..... الشاهد مدير مبيعات شركة 

أنـه قـام بتخفـيض ) الشـاهد(إال أنه نظـرا لتزايـد اإلقبـال فقـد قـرر .. بالفعل % ٣المذكور كان 
عدما كـان المـتهم الثـاني وآخـرون قـد ابتـاعوا بعـض الوحـدات بالفعـل وذلك ب% ٢الخصم إلي 

حــال ســؤاله أمــام عدالــة المحكمــة / .... وهــو األمــر الــذي أكــده الشــاهد (بالخصــم األصــلي 
 ) حيث قرر بأن التخفيض في الخصم تم بعد أن كان المتهم الثاني اشتري عدة بنايات فعال

	�w! �� �;� 

فضـــــال عـــــن قانونـيــــة .. قرـيــــب أو بعـيــــد ـفــــي ذـلــــك الخصـــــم عـــــدم ـتــــدخل المـــــتهم األول مـــــن 
فال جناح عـن المـتهم %) ٣(ومشروعية التصرف إذ تم الشراء وقت سريان الخصم األصلي 

 .الثاني إذ تم تخفيض الخصم بعد ذلك 
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للمتهمـــان فـــي هـــذا التـــي أكـــدت مشـــروعيته وعـــدم وجـــود ثمـــة تجـــاوزات أو مخالفـــات تنســـب  
 .الخصوص 

أمـــا عـــن اـلــزعم بحصـــول المـــتهم الـثــاني عـلــي تســـهيالت ـفــي ســـداد األقســـاط المســـتحقة عـلــي  -٢
الوحــدات المباعــة لــه فهــو قــول مبتــور الســند ومرســل وال دليــل علليــه وأكــدت اللجنــة الثالثيــة 

بـل أكـدت أن ثمـة مسـتثمرين قـد حصـلوا علـي تسـهيالت وخصـومات .. للخبراء عـدم صـحته 
 . يحصل عليها المتهم الثاني لم

 أما عن عالقة شركة المتهم الثاني مـع الشـركة العائـدة للمـتهم األول فقـد عمـل تقريـر اللجنـة  -٣
وقطــع بعــدم .. الثالثيــة علــي تصــفية كافــة الحســابات الــدائرة بــين الشــركات الثالثــة المــذكورة 
شـــركات الثالثـــة صـــحة مـــا نســـب للمتهمـــان فـــي هـــذا الشـــأن وتجلـــي ظـــاهرا أن مـــا تـــم بـــين ال

عملـيـــات تجارـيـــة بحـتـــه وأعمــــال تصــــفية رســــمية مثبـتـــة باـلـــدفاتر والميزانـيـــات الخاصــــة بهــــذه 
 .في هذه العمليات ... الشركات وأنه ال يوجد ثمة مخالفات أو تجاوزات تخص شركة 

 Gf 3�� 

ومن جملة مـا تقـدم جميعـه يتجلـى ظـاهرا مخالفـة أقـوال الضـابط ومـا سـطره بتحرياتـه للحقيقـة  
والواقع والمستندات وتقرير الخبرة الثالثية الـذي انتهـي إلـي انعـدام وجـود المخالفـات التـي زعمهـا هـذا 

 .الشاهد وغيره من الشهود الواهية أقوالهم والمعدومة السند والدليل 
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لي صحيح الواقع المسـتمد فال جناح عليها إن هي التفتت عن هذه األقوال جميعا واطمأنت إ 
مـــن األدلـــة الفنيـــة والمحاســـبية الدقيقـــة التـــي أجرتهـــا وانتهـــت إليهـــا اللجنـــة الثالثيـــة المنتدبـــة بـــالحكم 

  .٢٧/٥/٢٠١٢التمهيدي المؤرخ 
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 الــراهن تعيــب علــي الحكــم اطــراح هــذه األوراق الباطلــة فإنهــا تكــون قــد جنحــت عــن صــحيح 
القـــانون وأصـــول وقواعـــد االســـتدالل ويكـــون اســـتئنافها الماثـــل قـــائم علـــي غيـــر ســـند صـــحيح جـــديرا 
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 .بالرفض 
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أن .. شـرطه .. محكمة الموضوع سلطتها في األخذ بتقرير الخبير القتناعهـا بصـحة أسـبابه 
راق وتـؤدي إلـي مـا رتبـه عليهـا أخـذها بـالتقرير تكون أدلة الخبير فـي تقريـره لهـا أصـل ثابـت فـي األو

محموال علي أسبابه مؤداه أنها لـم تجـد فـي المطـاعن الموجهـة إليـه مـا يسـتحق الـرد عليـه بـأكثر ممـا 
 .تضمنه التقرير 

 )٢٧/١/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٩ لسنة ٦٢لطعن رقم (
 )١٢٠٦ ص ٢ ح ٤٧ س ٢٨/١٠/١٩٩٦نقض جلسة (

 682 XK% ��� 

ل محكمـــة الموضـــوع بتقـــديره محمـــوال علـــي أســـبابه عـــدم التزامهـــا بـــالرد عمـــل الخبيـــرة اســـتقال 
 .استقالال علي الطعون الموجهة إليه 

 )١٢/٦/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٥١١الطعن رقم (
 )٥٨٤ ص ١ ج ٤٥ س ٣٠/٣/١٩٩٤نقض جلسة (
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 محكمــــة الـتـــزام الخبـيـــر ـبـــأداء عمـلـــه عـلـــي وجــــه محــــدد خضــــوع عمـلـــه وـمـــدي كفايـتـــه لتـقـــدير 
 .الموضوع 

 )١٢/٦/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٥١١الطعن رقم (
المســتأنف (وباسـتقراء مسـتهل أوراق االتهـام الماـثـل يتضـح أن النيابـة العاـمـة قـدمت المتهمـان  

وهــو تقريــر دائــرة الرقابــة .. للمحاكمــة الجزائيــة معتكــزة فــي ذلــك علــي دليــل قاصــر ) ضــدهما حاليــا
مــن كــل اتجــاه وخــالف المســتندات واألوراق التــي قــدمها المتهمــان إلــي الماليــة الــذي أصــابه العــوار 

 .عدالة محكمة أول درجة الموقرة 
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حيث ذهب إلي نتيجة مخالفة تماما عن النتيجـة السـابق انتهائـه إليهـا فـي تقريـره األول والتـي  
ٕاتخذتها النيابة العامـة سـندا وركيـزه معيبـة إلقامـة االتهـام الماثـل ضـد المتهمـان واسـناد التهمـة إليهمـا 

 .بموجبه 
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ٕ حقيقـة الواقـع فـي الـدعوى واقامـة الـدليل القـاطع علـي البـراءة أو بل عملت علي التوصل إلي
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فقامـــت بانـتــداب اللجـنــة الثالثـيــة المشـــار إليهـــا والمشـــكلة نفـــاذا للحكـــم التمهـيــدي الصـــادر .. اإلداـنــة 
  .٢٧/٥/٢٠١٢بجلسة 
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متهمـان بـل تأكيـدا النتفـاء إلي تأكيد شكوك محكمة أول درجة في صـحة إسـناد التهمـة إلـي ال
الجريمة برمتها في حقهما بأن جزم تقريرها بعدم تلقي المتهم األول لثمة عطايـا أو مبـالغ مـن المـتهم 

.. ٕالثاني ، والي عدم وجود ثمة مخالفات أو تجـاوزات تمـت فـي البيـوع التـي أبرمـت فيمـا بـين شـركة 
 .والمتهم الثاني 
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هذه التقارير غير موضـوعية وال تسـتند إلـي 

وقــــائع محاســــبية صــــحيحة ، وقائمــــة علــــي 

الشـــك والظـنــون وأوهـــام تخـــالف الثاـبــت مـــن 

المســــــتندات المالـيـــــة والمحاســــــبية المودعــــــة 

 وأن مـــا انتهـــت إليـــه هـــذه ..ملـــف القضـــية 

التقــارير ـلـيس لهــا ســند قــانوني أو محاســبي 

وبالتـــــالي ـفـــــإن هـــــذه التـقـــــارير بكـــــل ـمـــــا .. 
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تضـــــــمنته ال ترقـــــــي إلـــــــي مســـــــتوي الـــــــدليل 

وأن كافـة ـمـا ورد .. المحاسـبي الموضــوعي 

فيهـــــا مـــــن اتهامـــــات ال تســـــتند إلـــــي أســـــس 

 .محاسبية سليمة 
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لفنيــة المعيبــة والــذي قطــع بأنهــا ال تصــلح ســندا لهــذه االتهامــات الموجهــة علــي تلــك اآلراء ا 
 .للمتهمين وأن مبناها الظنون وغير قائمة علي أسس محاسبية سليمة 
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ومــن ـثـم قضــت محكمــة أول درجــة المــوقرة . بـبـراءة المتهمــان ممــا هــو مســند إليهمــا بالباطــل  
ليهــا مــن خــالل األدـلـة القاطعــة الـتـي طرحــت عليهــا وأهمهــا المســتندات ـبـالبراءة وهــي مطمئـنـة تمامــا إ

 .المقدمة من المتهمين والتقرير النهائي المعد بمعرفة اللجنة الثالثية المحايدة المشار إليها 
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اـلـذي يقطــع بصــدور الحكــم المطعــون علـيـه عـلـي أســس قانونـيـة وواقعـيـة ومســتندية ال تشــوبها  
 .معه تأييده محموال علي أسبابه شائبة بما يجدر 
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جاء االستئناف الماثل قائما علي غير سـند صـحيح مـن الواقـع والقـانون ومخـالف لمـا اسـتجد  
من أدلة قاطعة في الدعوى علي براءة المتهمان وعلي األخـص منهـا تقريـر اللجنـة الفنيـة المحاسـبية 

برمتـــه وانعـــدام ســـنده ومخالفتـــه للحقيقـــة وابتنائـــه علـــي الثالثيـــة المحايـــدة الـــذي قطـــع بتهـــاتر االتهـــام 
 .افتراضات وأوهام 
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تسعي النيابة العامة باستئنافها الماثل نحو اطراح األدلة الدامغة التي ال تقبل مراء وال تأويـل  
ـفـي مقاـبـل تبـنـي دالـئـل غـيـر .. والتقرـيـر الفـنـي المبـنـي عـلـي أســس محاســبية ســليمة وقاطعــة وجازمــة 

حة لالستدالل بها ومعيبة بالكيد والتلفيق وتقرير فني معيب وقاصر تنـاقض مـع بعضـه الـبعض صال
 .وقائم علي افتراضات وأوهام مخالفة لألوراق !!!!! واسقط بعضه البعض األخر 
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 التزمـت بـه ذلك أن المحاكمات الجنائية مبناها الجـزم واليقـين ولـيس الشـك والتخمـين وهـو مـا 
محكمــة أول درجــة المــوقرة وخالفــه االســتئناف الــراهن بمــا يســتوجب رفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف 

 .محموال علي أسبابة 
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 برفض االستئناف الماثل وتأييد الحكم المستـأنف محموال علي أسبابه  
  المتهم الثاني وكيل          

 
      المحامي           
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  وسابق عليه ٢٧/١١/٢٠١١اتهمت النيابة العامة المتهم بزعم أنه بتاريخ 
فــاتورتي فحــص ودفــع رســوم عــالج منســوب صــدورها  (ارتكــب تزويــرا فــي محــررين رســميين -١

ـبـأن ـقـام باصــطناعها عـلـي غـرار المحــررات الصــحيحة وأثـبـت بـهـا عـلـي ) ... إلـي مستشــفي 
خــالف الحقيقــة عمــل فحوصــات طبيــة لزوجتــه بتلــك المستشــفي مقابــل مبــالغ نقديــة ووضــع 

الملـون علـي ختم مزور عليهمـا نسـبة زورا لتلـك الجهـة وكـان ذلـك بأسـلوب المسـح الضـوئي 
 .النحو المبين باألوراق 

اســــتعمل المحــــررين الرســــميين ســــالفي البيــــان فيمــــا زورا مــــن أجلــــه بــــأن اجــــتح بهمــــا لــــدي  -٢
إلعمــال أثرهمــا فــي ارتكــاب الجريمــة محــل الوصــف الثالــث عـلـي النحــو المبــين ... /المــدعو

 .باألوراق 

...  مملــوك للمجنــي عليــه شــرع فــي االســتيالء علــي المبلــغ النقــدي المبــين قــدره بــاألوراق وال -٣
وـكـان ذـلـك باســتعمال طرـيـق احتيالـيـة ـبـأن أوهـمـه ـبـأن زوجـتـه خضــعت للعــالج ـفـي مستشــفي 

ودعـــم ) ســـتة آالف ومـــائتي وخمســـون درهـــم( درهـــم ٦٢٥٠وأن تكـــاليف العـــالج بلغـــت .... 
ذلــك بتســليمه المحــررين المــزورين ســالفي البيــان وكــان مــن شــأن ذلــك خــداع المجنــي عليــه 

تسليم المبلغ وأوقف أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادته فيه وهـو ضـبطه متلبسـا وحمله علي 
بالجريمة حال تقديمه المحـررين المـزورين واسـتالمه المبلـغ النقـدي مـن المجنـي عليـه سـالف 

 .الذكر علي النحو المبين باألوراق 
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 ســطر ـبـاألوراق بغــرض إلصــاق اتهــام مكــذوب لواقعــات هــذا االتهــام صــورة مغــايرة تمامــا لمــا
فمـا كـان مـن األخيـر إال .. بالمتهم والنيل منه لمجرد أنه تجرأ وأقام بالغـا ضـد نجلـي المجنـي عليـه 

التفكير والتدبير فـي اإليقـاع بـالمتهم فـي بـراثن هـذا االتهـام المبتـور سـنده نكايـة وكيـدا لـه علـي فعلتـه 
فقــد كــان .. وهــي إبالغــه الســلطات ضــد نجليــه .. ه طبعــا  مــن وجهــة نظــر المجـنـي عليــ..الشــنعاء 

وال يـبـــدي امتعاضــــا أو .. راضــــيا وأن يتجــــرع اـلـــذل صــــاغرا ) أمــــام زوجـتـــه(علـيـــه أن يتقـبـــل إهانـتـــه 
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 !!!!!.ذلك كله لينال رضا المجني عليه ونجليه .. اعتراضا أو مطالبة بحقه 
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وزوجتــه حــال ســيرهما وقيــام نجلــي المجنــي عليــه حينمــا تعــرض نجلــي المجنــي عليــه للمــتهم 
 ٢٠١١ لســنة ...باالعتـداء عـلـي المـتهم وزوجـتـه بالضــرب والسـب األـمـر الـذي ـقـدم عـنـه الـبالغ رـقـم 

وـتــم تحوـيــل المـــتهم وزوجـتــه إـلــي .. ٕجـــزاء ضـــد نجـلــي المجـنــي علـيــه الـلــذين ـتــم ضـــبطهما وايقافهمـــا 
 .مستشفي الرحبة لتوقيع الكشف الطبي عليهما
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في البالغ المذكور حضر المجني عليه شخصيا وقدم اعتـذارا للمـتهم وزوجتـه باألصـالة عـن  
.. راجـيـا مــن المــتهم التـنـازل عــن هــذا اـلـبالغ حـتـى يخـلـي ســبيل نجلـيـه .. نفســه وباإلناـبـة عــن نجلـيـه 

 .مقابل أي ترضية يقبلها المتهم 

 �);� 

زوجته ليس بهما إصابات جسدية شديدة ولكن زوجته قد أصيبت بصـدمة أخبره المتهم بأنه و 
وهــو ـمــا ســيكبده مـبــالغ .. عصــبية جــراء ـمــا حــدث ـمــن نجليــه بـمــا يتطلــب خضـــوعها لعــالج نفســـي 

 .باهظة

 ���� �°� �	281 

ومـنح المـتهم بطاقـة .. كامل استعداده لتحمل ثمة تكاليف أو مصـاريف لعـالج زوجـة المـتهم  
عـنــوان المعـــرض الخـــاص ـبــه وهاتـفــه ورـقــم الـفــاكس لالتصـــال ـبــه وأخـبــاره بمصـــروفات ـمــدون عليـهــا 

وأمام هذا الوعد الصـريح وأمـام جـاء الشـيخ لـه لـم يجـد مناصـا سـوي أن . العالج الذي سوف يتكبده 
 .يقبل التنازل عن بالغه 
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فقــررت .. عليــه تقــدم المــتهم وزوجـتـه بالتنــازل عــن اـلـبالغ المقــدم منهمــا ضــد نجلــي المجـنـي  
 .النيابة إخالء سبيلهما بناء علي ذلك 

 



 

 

 
 

 ١٨١

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

@�A g��� 

توجــــه المــــتهم إلــــي مستشــــفي الرحبــــة واستفســــر عــــن مصــــروفات وتكــــاليف العــــالج النفســــي  
 .وبالفعل حصل علي هذه األسعار والتكاليف .. واألشعات الالزمة لالطمئنان علي حالة زوجته 
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 عـلــي الحاســـوب الخـــاص ـبــه مـــدونا عليهـــا اســـم زوجـتــه وتكـــاليف وقـــام بكتاـبــة هـــذه األســـعار
 ... خاص بمستشفي " عرض أسعار"عالجها المطلوبة وذلك علي شكل 
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ٕباالتصـــال بـــالمجني عليـــه وابالغـــه بأنـــه حصـــل علـــي عـــرض بأســـعار تكلفـــة العـــالج الـــذي  
 .تحتاجه زوجته وأنه سوف يرسل هذا العرض إليه بطريق الفاكس 

� �:���2 

قام المتهم بإرسال عرض األسعار هذا إلي المجني عليه عن طريق الفـاكس وانتظـر اتصـاال  
 .منه للحضور واستالم المبالغ المذكورة بهذا العرض 
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حســب وصــف ســالفي (فأرســل نجليــه إلــي المستشــفي لإلبــالغ عــن تلقيهمــا هــاتين الفــاتورتين  
ن مـن المـوظفين المسـئولين بالمستشـفي فمـا كـا.. وأنهما يشكوان غلـو األسـعار المدونـة بهمـا ) الذكر

 .سوي أن أوضحا لهما بأن هاتين الورقتين ليستا صادرتين من المستشفي 
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ـبـالبالغ نجــح المجـنـي عليـه ونجلـيـه ـفـي اـلـدفع بمـوظفي هــذه المستشــفي للتـقـدم .. وبطريقـة ـمـا  
 فــي واقعــة هــي األولــي مــن نوعهــا حيــث أن هــؤالء الموظفــون كــان يكفــيهم أن –محــل هــذا االتهــام 

الســيما وأن هــذه المستشــفي ـلـم .. وكـفـي يوضــحوا لمـقـدمي اـلـورقتين عــدم صــدورهما عــن المستشــفي 
 إال أن مــا حــدث أن قــام مــوظفي المستشــفي ولســبب –يطلــب منهــا ثمــة شــيء أو تضــار فــي شــيء 

ـلـم يتـقـدم ) أو هـكـذا وصــفته النياـبـة ـبـاألوراق(التـقـدم بـهـذا اـلـبالغ رغــم أن المجـنـي علـيـه ذاتـه مجهـول ب
 !!!!!!.العفو عن المتهم ) علي حد زعمه(بثمة بالغ بل أنه طلب 
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أن الورقتـان المزعـوم تزويرهمـا والمزعـوم أنه برغم وضوح زور وبهتان االتهام المسند للمتهم و 
بـإقرار (مـا همـا سـوي عـرض أسـعار ولـيس بهمـا ثمـة داللـه علـي كونهمـا فـاتورتين .. أنهما فاتورتين 

 بالمخالفـة –وبـرغم عـدم اختصـاص النيابـة التـي أخـذت علـي عاتقهـا ) .. موظفي المستشـفي أنفسـهم
التفتـيش والقـبض وغيرهـا مـن إجـراءات التحقيـق ٕ التحقيق في هـذا االتهـام واصـدار أذونـات –للقانون 

وـبـرغم أن االتهــام الماـثـل برمـتـه .. عـلـي خــالف قواعــد االختصــاص المكــاني المتعلـقـة بالنظــام العــام 
 .جاء معيبا ومتهاترا ومهلهل السند إال أن النيابة أصرت علي تقديم المتهم للمحاكمة 

 @�A j�� 

دالة المحكمة المـوقرة سـيختلف السـيما وأن براءتـه فإن المتهم علي يقين من أن األمر أمام ع
 لها من الدالئل والحقائق التي يشرف المتهم بإيضاحها تفصيال وتأصيال في دفاعه التالي 
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أو تفتيشــه أو حجــزه وال يجــوز القـبض عـلـي أحـد ية مكفولـة لجمـيـع المـواطنين الحريـة الشخصــ 
 .وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة إال وفق أحكام القانون أو حبسه 
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كمــا ال ..  شــخص إال بعــد ثـبـوت إدانـتـه وفـقـا للـقـانون ال يجــوز توقـيـع عقوـبـة جزائـيـة عـلـي أي 
يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إال فـي األحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا 

 ..........بالقانون 
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 دالئــل كافيــة لمــأمور الضــبط القضــائي أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد 
 .... علي ارتكابه جريمة 
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ٕيـكـن الـمـتهم حاضــرا جــاز لـمـأمور الضــبط القضــائي أن يصــدر أـمـرا بضــبطه واحضــاره إذا لـم  
 ....... ويذكر ذلك 

@�A 6�� �J 

ومــن خــالل نصــوص المــواد ســالفة الــذكر ومــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء يتضــح أن منــاط  
أمـــا إذا ـلــم .. ـلــي أي إنســـان أن تـتــوافر مـــن اـلــدالئل الكافـيــة عـلــي ارتكاـبــه جريمـــة وشـــرط الـقــبض ع

 .تتوافر هذه الدالئل أو كانت غير كافية إلثبات ارتكابه جريمة فال يجوز القبض عليه

��; 

وحـيـــث أن الثاـبـــت ـبـــاألوراق أن اـلـــبالغ محــــل االتهــــام الماـثـــل قــــدم ـبـــداءة مــــن أحــــد مــــوظفي  
 سند عليها وال دليل فقط محض أقوال مرسلة ذكر مـن خاللهـا اسـم المـتهم ليا بأقوال المدمستشفي ال

 .نقال عن نجل المجني عليه 
وهــــو مســــئول الماليــــة بــــذات المستشــــفي ذكــــر أســــم مــــتهم أخــــر تمــــام .. ../ وبســــؤال الســــيد  
  ..../يدعي

a�w�2� 

 االتهـام إذ قرر بذات مـا جـاء بـالبالغ متناقضـا بشـأن المبلـغ محـل هـذا.. نجل المجني عليه  
 درهــم فــي حــين أن الثابــت مــن الورقــة أنهــا مــدون عليهــا ٤٨٠٠قــرر بــأن الورقــة كــان مــدون عليهــا 

 . درهم ٦٢٥٠

 ��; 

ورغــم وجــود تنــاقض واضــح فــي أقــوال ســالفي الــذكر فضــال عــن وجــود خصــومه ســابقة بــين  
قـعــة صـــورة أخـــري المــتهم وـبــين الشـــاهد األخـيــر بمــا ـيــدعو للشـــك والرـيــب ـفــي االتهــام برمـتــه وأن للوا

 .تغاير ما يحاول سالفوا الذكر وصفه بالمخالفة للحقيقة 

 -�!�# 
n "�.� �	� Gl�2� 

 أي بعـــد القـــبض ٦/١٢/٢٠١١أجرـيــت ـبــاألوراق إذ أن أول تحرـيــات مبدئـيــة أجرـيــت بـتــاريخ  
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  .٢٧/١١/٢٠١١علي المتهم بحوالي عشرة أيام كاملة إذ أن القبض قد تم بتاريخ 

 ��; ..�� =��� �	�e �� Gl� 

.. ومــن عــدم وجــود ثمــة دالـئـل كافـيـة عـلـي صــحة االتهــام المنســوب زورا وبهتاـنـا إـلـي المــتهم  
قد أصدر اإلذن بالتنسيق مع المجني عليه السـتدراج المـتهم والقـبض ... وكيل نيابة / إال أن السيد 

تنـاؤه علـي دالئـل كافيـة عليه وهو األمـر الـذي يعيـب هـذا اإلجـراء بـالبطالن لمخالفتـه القـانون لعـدم إب
 .علي صحة االتهام المسند للمتهم السيما وأنه قد تم القبض علي المتهم بناء هذا اإلجراء الباطل 
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ـفـإن تـقـدير .. تـلـبس صــفة متعلـقـة ـبـذات الجريمــة وتالزمهــا وليســت صــفة ـتـالزم المــتهم ـفـإن ال 
 .ٕتوافر حالة التلبس تحت رقابة واشراف محكمة الموضوع 
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مــن المـقـرر أـنـه ال يضــير العداـلـة إـفـالت مجــرم مــن العـقـاب بـقـدر مــا يضــيرها االفتـئـات عـلـي  
ات النـاس والقـبض علـيهم وتفتيشـهم بـدون وجـه حـق وقـد اسـتقر قضـاء هـذه المحكمـة أن التلـبس حري

حالــة تــالزم الجريمــة ذاتهــا ال شــخص مرتكبهــا كمــا أن الــدالئل التــي تســوغ لرجــل الضــبط القضــائي 
 مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة ومبلــغ كفايتهــا ٤٥القــبض علــي المــتهم وتفتيشــه كمــا وردت بالمــادة 

بـــداءة لرجـــل الضـــبط القضـــائي علـــي أن يكـــون تقـــديره خاضـــعا لرقابـــة ســـلطة التحقيـــق تحـــت يكـــون 
إشـراف محكـمـة الموضــوع عـلـي أنـه يتـعـين عـلـي ـمـأمور الضــبط أن يـورد ـفـي محضــر الضــبط ماهـيـة 

 .الدالئل التي الحظها أو شاهدها وسوغت له إجراء القبض 
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥الطعن التمييز رقم (

�J �	�e �� 6��  

وكان الثابت من خالل مطالعة أوراق االتهام الماثل عدم توافر ثمة حالة من حـاالت التلـبس  
ذـلـــك أن الحاـلـــة الموصــــوفة ـبـــاألوراق هــــي مــــن صــــنع وـتـــدبير الضــــابط الـقـــائم ـبـــالقبض باالتـفـــاق .. 
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 .والتواطؤ مع المجني عليه لإليقاع بالمتهم 

 G+��� �	)�J� 
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فــي حــين أن واقعــة .. والمزعــوم تلبســه بهــا هــي جريمــة تزوـيـر فــاتورتين منســوبتين لمستشــفي  
الضبط لم تسفر عن ثمة دالئل تؤكد تلـبس المـتهم بهـذه الجريمـة الواهيـة حتـى يحـق لمـأمور الضـبط 

 .القبض عليه بزعم أنه متلبسا 

 -����Q+�� ��1 �)�1 

 بـــأن الـــورقتين المزعـــوم تزويرهمـــا ليســـت –اق  وفقـــا لمـــا هـــو ثابـــت بـــاألور–والمـــتهم يتمســـك  
 .ٕمستشفي وانما هما مجرد عرض أسعار الفاتورتين صادرتين من 

 @�A =�� ء�)2� 

 .فقد توجه إلي المعرض الخاص بالمجني عليه الستالم المبلغ المدون بعرض األسعار  

 [	�w� �/$	��� ��&�b� 
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 بعــد حـتـى يمكــن القــول ـبـأن اـلـورقتين المزعــوم ـبـأن زوجــة المــتهم ـلـم تكــن قــد تلقــت أي عــالج
ٕوانمــا الحقــائق أكــدت بــأن المجنــي عليــه وعــد المــتهم بســداد .. تزويرهمــا همــا فــاتورتين تــم ســدادهما 

 .يتكبدها المتهم في عالج زوجته سوف المصروفات والتكاليف التي 

 G+J� ��% @��� 

لـذي أختلـق واقعـة ال سـند لهـا فـي بعمل عرض األسعار سالف الذكر وتقديمه للمجني عليه ا 
وقـام باإليقـاع بـالمتهم .. األوراق وزعم أن هاتين الورقتين هي فاتورتين منسوب صدورهما لمستشفي 

وبنــاء .. بــزعم موافقتــه علــي عــرض األســعار واســتعداده ألن يســدد مــا هــو مــدون بعــرض األســعار 
 .علي هذا الوهم توجه المتهم الستالم المبلغ 

 @�A 6�� �J 

وحيث أن الثابـت أن وقـت القـبض علـي المـتهم لـم يكـن قـد ثبـت أن هـاتين الـورقتين مـزورتين  
ينتفـي ثمـة مبـرر .. ومـن ثـم .. ولم تكن هناك ثمة دالئل كافية علي أن المتهم هو القـائم بتزويرهمـا 

 .للقبض علي المتهم والزعم بوجود حالة تلبس واهية وغير حقيقية ومختلقة 
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 .يبطل القبض علي المتهم النتفاء وجود حالة من حاالت التلبس وهو األمر الذي  
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 .ختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة يتعين اال

7 ���� �"�J� XL1593�  ��� 
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قعت به الجريمة التامة وفـي حالـة الشـروع تعتبـر الجريمـة  وتعين االختصاص بالمكان الذيي
 .أي عمل من أعمال البدء في التنفيذ قد وقعت في كل محل وقع فيه

 ��; ..7� J� ��L+�$� 	���%���:�� ��P)�� 3� = 
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المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن القواعـد المتعلقـة باالختصـاص مـن المسـائل الجزائيـة بمـا  
 .فيها قاعدة االختصاص المكاني هي من النظام العام 

 ) قضائية عليا نقض جزائي٢٩ لسنة ٨الطعن رقم (

 g�Q1 ��; m�� 
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إذا كـــان اـلــبطالن راجعـــا لعـــدم مراعـــاة أحكـــام الـقــانون المتعلـقــة بتشـــكيل المحكمـــة أو بواليتهـــا 
للحكم في الـدعوى أو باختصاصـها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بغيـر ذلـك ممـا هـو 

ـفـي أـيـة حاـلـة كاـنـت عليهــا اـلـدعوى وتقضــي ـبـه المحكمــة وـلـو متعـلـق بالنظــام العــام جــاز التمســك ـبـه 
 .بغير طلب 

 Gf 3�� 

ومــن جملــة األصــول القانونيــة ســالفة الــذكر تطبيقــا علــي واقعــات وأوراق االتهــام الماثــل فإنــه  
المـتهم الماثـل أقـر بأنـه قـام بعمـل ) إذا ما فرضـنا جـدال بوجـود جريمـة تزويـر فـي األوراق(يتصح أن 
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�א����ن�بمسكنه ) الموصفين بأنهما فاتورتين(حل االتهام عرض األسعار م

  إمارة أبو ظبي –..... 

 ��% Gf 

 א����نبإرسالهما عن طريق الفاكس إلي المجني عليه بمحل عمله  

   أبو ظبي -... 

 ��% Gf 

وكــذا قــام باســتالم المبـلـغ محــل االتفــاق ـثـم ـتـم ) المزعــوم تزيرهمــا(باســتعمال هــذين المحــررين  

 א����نبض عليه في المعرض الخاص بالمجني عليه الق

   أبو ظبي - ....
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 فـإن كافـة أفعالهـا ومالبسـاتها قـد تمـت فـي – علـي فـرض وجـود جريمـة –يتجلى ظـاهرا بأنـه  
 .إطار إمارة أبو ظبي 

 @�A ¤�9� 3� Gl��� =��� 

تخـــــذت بمعرفـــــة غيـــــر إال أنـــــه باســـــتقراء أوراق االتهـــــام الماثـــــل يتضـــــح أن كافـــــة إجراءاتـــــه ا 
 :متخصصين مكانيا باتخاذها وذلك علي التفصيل التالي 

��س�/ فـقـد ـقـام اـلـبالغ محــل االتهــام الماـثـل إـلـي الســيد األســتاذ .. بداـيـة  ���ل��:�	�Jמ��:����א�

  لسؤال أطراف البالغ 	��ز���ط��א����8الذي قرر سيادته بإحالة البالغ إلي  .. ������א����8
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بإصــدار أمــره إـلـي الســيد ) مــدير ـفـرع التحقـيـق بمركــز شــرطة الرحـبـة(... / لنقـيـب ـقـام الســيد ا
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.... تـم سـؤال  المستشـار القـانوني لشـركة . وبالفعـل .. لسـؤال مقـدم الـبالغ ) بذات المركـز(المحقق 
 وأدلي كال منهمـا بـدلوه فـي –مستشفي الوكذا تم سؤال السيد رئيس المالية في .. للخدمات الصحية 

 .ثم تم سؤال نجل المجني عليه . ق األورا

 @�A g��� 

فقــد تــم عــرض األوراق .. ودون إجــراء ثمــة تحريــات للتأكــد مــن صــحة مــا جــاء بهــذا الــبالغ  
مركـــز شـــرطة اـلــذي أصـــدر ســـيادته اإلذن إـلــي .. بأعمـــال رـئــيس نياـبــة الرحـبــة الـقــائم / عـلــي الســـيد 

صــال بــالمتهم ودعوتــه للحضــور الســتالم بالتنســيق مــع المجنــي عليــه علــي أن يقــوم باالت.. الرحبــة 
 .ومن ثم القبض عليه متلبسا .. المبلغ 

 6A_� ��� �A��7� 

بـرغم أن هـذا المكـان يخـرج عـن فقد تم االنتقال إلي حيث المعـرض الخـاص بـالمجني عليـه   
 .االختصاص المكاني للعاملين بمركز شرطة الرحبة 

�I�d�� ء��._� ��; ��,�� 

 .ال استالمه المبلغ من المجني عليه عن ضبط المتهم ح 
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وبــدون .. ثــم عــرض علــي نيابــة الرحبــة .. يتضــح أن الــبالغ قــدم إلــي مركــز شــرطة الرحبــة  
وهنـــا تجـــاوز العـــاملون بمركـــز شـــرطة الرحبـــة حـــدود .. تحريـــات جديـــة أدت بـــالقبض علـــي المـــتهم 
بـأن انتقلـوا إلـي دائـرة مكانيـة أخـري ال تـدخل ..  ومصـدره اختصاصهم وحدود اختصاص اإلذن ذاته

 .وتم القبض علي المتهم ) أبو ظبي(في اختصاصهم 

 �¯� 	�w! ���� ��b� �;� 

ـبــدءا مـــن إصـــدار اإلذن بضـــبطه مـــرورا بانتقـــال .. أن كافـــة إجـــراءات القـــبض علـــي المـــتهم  
صوال إلي القبض علـي المـتهم بـدائرة القائمين بالضبط إلي دائرة ال تدخل في اختصاصهم المكاني و

 .كافه هذه اإلجراءات وصمت بالبطالن لعدم اختصاص القائمين بها مكانيا .. أبو ظبي 
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أن ـمـأمور الضــبط القضــائي يجــب أن يتقـيـد عـنـد مباشــرته اإلجــراءات الـتـي تخولهــا ـلـه صــفته  
 . لصحة إجراءاته ويعد ذلك شرطابحدود اختصاصه المكاني 

 =/�K��� �dK�� &��8� ��L+�� ��Q+!� 

وفقــا للســائد فــي قــوانين اإلجــراءات بأحــد معــايير ثالثــة هــي مكــان وقــوع الجريمــة ، أو محــل  
 .إقامة المتهم ، أو مكان ضبط المتهم 

 0�'J� 6� $p 

 الـذي وقعـت اإلجرائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة رأي أن يقتصر علي معيـار المكـان 
 .فيه الجريمة لتحديد االختصاص المكاني 

 ��; 

فإذا تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني فإن إجراءاته تكون باطلة مـن  
 .الوجهة اإلجرائية 

 )٢٠٠٩ أستاذ القانون الجنائي كلية شرطة أبو ظبي طبعة –رفعت رشوان / د–التحري واالستدالل (

 �	�e �� ��dW+2� tK+! 

أن مصدر اإلذن بضبط المتهم قد تجاوز حدود اختصاصـه المكـاني بـأن أذن بضـبط المـتهم 
 .بدائرة أبو ظبي الخارجة عن اختصاصه المكاني 

 Gf 3�� 

فقد ترتب علي هذا التجاوز أن تجاوز القائم بالقبض علي المـتهم حـدود اختصاصـه المكـاني  
 .عن نطاق اختصاصه المكاني أيضا إذ قام بضبطه بدائرة أبو ظبي الخارجة 

وهو األمر الذي يبطـل هـذين اإلجـراءين علـي نحـو واضـح وجلـي بمـا يترتـب عليـه بالضـرورة  
 .إبطال كافة اإلجراءات التالية عليها 
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.. وكيــل نيابــة الرحبــة / يتضــح أن اإلذن الصــادر مــن الســيد.. بمطالعــة أوراق هــذا االتهــام  
  مساءا بمقر نيابة الرحبة الكلية ٢ر٤٠ الساعة ٢٧/١١/٢٠١١صادر بتاريخ 
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ـــــه مــــــن الواضــــــح الجـلـــــي  ـــــاريخ .. وحـيـــــث أـن ـــــل ـت ـــــك أن قـب ـــــة ـلـــــألوراق ذـل مخالفــــــة هــــــذه القاـل
لــم تســفر هــذه األوراق تمامــا عــن إجــراء ثمــة تحريــات ) ـتـاريخ القــبض علــي المــتهم (٢٧/١١/٢٠١١

 .جدية أو غير جدية 

�� 6� �2 �)��! X2�r 

أن أول تحريات أجريت حول هذه الواقعة المزعومة تمت بتـاريخ  

 بنـــــاء علـــــي تأشـــــيرة النيابـــــة العامـــــة الصـــــادرة بتـــــاريخ ٦/١٢/٢٠١١

  أي بعد صدور اإلذن بدخول مسكن المتهم وتفتيشه ٢٩/١١/٢٠١١
 -�!�Q+�� �KO 3� X2�f� 

 . بشأن هذه الواقعة أنها تحريات مبدئية وهذا يعني بأنها أول تحريات تجري 

 �:� 	�8+! �� �;� 

ٕبأنـه بنـي قـراره واذنـه علـي إطالعـه علـي التحريـات ووصـفها .. وكيل النيابـة / أن قالة السيد  
فإنه يكون قد خالف األوراق مخالفة جسيمة تنحدر باإلذن لصـادر منـه إلـي حـد .. ومجريها بالجدية 
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 .البطالن 
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ومن خالل ثبـوت أن أول تحريـات أجريـت فـي أوراق االتهـام الماثـل قـد .. من خالل ما تقدم  
ي يقطــع  األمــر الــذ٢٧/١١/٢٠١١وحيــث أن اإلذن صــادر بتــاريخ  .. ٦/١٢/٢٠١١تمــت بتــاريخ 

 .بأن هذا اإلذن صادر بدون إجراء ثمة تحريات علي واقعات االتهام الماثل 
 .األمر الذي يعيبه أيضا بالبطالن الموجب لبطالن ما تاله من إجراءات  

 @�A =�p <9� 

أي بعــد صــدور اإلذن المشــار  (٦/١٢/٢٠١١فإنــه باســتقراء التحريــات التــي أجريــت بتــاريخ  
 نتيجة مفادها يتضح أنها جاءت ب) إليه

بالبحث والتحري لم تتوصل تحرياتنا المبدئية عن أي شيء  

أخر يفيد التحقيق غير ما ذكر فـي محضـر اسـتدالالت الشـرطة 

 .وسوف نوافيكم فيما يستجد الحقا 
 �:� tK+! �� �;� 

بأـنـه أخــذا بمــا ورد بهــذه التحرـيـات يتضــح وبجــالء عــدم قـيـام ثمــة دالـئـل كافـيـة إلثـبـات صــحة 
 الماثل قبل المتهم وهو مـا ال يسـوغ ضـبطه أو دخـول مسـكنه أو تفتـيش هـذا المسـكن وضـبط االتهام

 .أي شيء فيه
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد بطــالن هــذا اإلجــراء برمـتـه عـلـي نحــو يجعــل كافــة اإلجــراءات التاليــة 

 .عليه باطلة 
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ومع األخذ في االعتبار قواعد االختصاص المكاني سـالفة اإلشـارة إليهـا بصـلب هـذه .. هذا 
 .وأنها متعلقة بالنظام العام .. المذكرة 

مصــدر إذن دخــول مســكن المــتهم (لرحـبـة وكـيـل نياـبـة ا/ وـبـرغم أـنـه ـقـد ثـبـت يقيـنـا أـمـام الســيد 
 .بأن الواقعة برمتها تخرج عن اختصاصه المكاني ) .. وتفتيشه

 ����� G+J� &�% ��	)� �U�L�� 

علي جهاز الحاسـوب الخـاص ) أنهما فاتورتين مزورتينالمزعوم (بأنه صنع عرض األسعار  
 .أبو ظبي .... به والموجود بمسكنه الكائن بشارع 

���� Gl�2� 3 �J� ��; ��W7  

وكـيــل نيابـــة الرحـبــة إال أنـــه قـــد تجـــاوز ذـلــك كلـــه / عـــن نطـــاق االختصـــاص المكـــاني للســـيد  
 وخالف صحيح القانون فإن ذلك يوصم اإلذن بالبطالن لتجاوز مصدره حدود اختصاصه المكاني 

   j2���� gd��� :              	�+��! 	�% ����" 
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وـلـم تكـتـف .. لـم تكـتـف أوراق االتهـام الماـثـل بإنجـاب كاـفـة أوجـه اـلـبطالن المشـار إليـهـا سـلفا  
بـــإبراز بطـــالن اإلذن الصـــادر مـــن نيابـــة الرحبـــة بـــدخول مســـكن المـــتهم وتفتيشـــه وعـــدم اختصـــاص 

 .مصدر هذا اإلذن بما يوجب إبطاله 

,�� �2 6�Wd�� -���V 
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إذا اســـتكملت بقـيــام مـــأموري الضـــبط الـتــابعين لمركـــز شـــرطة الرحـبــة بتنفـيــذ إذن .. وـلــم تنـتــه  
 .متجاوزين بذلك حدود اختصاصهم المكاني  .. بأبو ظبي نيابة الرحبة بمسكن المتهم الكائن 
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 .م كافة اإلجراءات التالية عليه ويبطل بالتبعية وبطريق اللزو 
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" مــذكرة عــدم اختصــاص"كرة أســمتها  أصــدرت نيابــة الرحبــة الكليــة مــذ٤/١٢/٢٠١١بتــاريخ  
 وردت من خاللها صراحة أ

وحـيـث أـنـه لمــا كــان مــا تـقـدم وكاـنـت الواقعــة ارتكـبـت ـفـي مديـنـة أـبـو ظـبـي فإـنـه يتعــين التقرـيـر  
بعدم اختصـاص نيابـة الرحبـة الكليـة وانعقـاد االختصـاص لنيابـة أبـو ظبـي الكليـة عمـال بـنص المـادة 

 . من قانون اإلجراءات الجنائية ١٤٢

 ����J� [�; 3�� 

يتأكـــد وبحـــق أن النيابـــة العامـــة بالرحبـــة أقـــرت واعترفـــت بعـــدم اختصاصـــها مكانيـــا بتحقيـــق  
إال أنهـــا لـــم ..  إصـــالح مـــا فســـد مـــن إجـــراءات – بـــال طائـــل –وحاولـــت .. الواقعـــة محـــل التـــداعي 

 نظام العام ٕتستطع ذلك أن اإلجراء الباطل ال يمكن زوال البطالن عنه السيما وان كان متعلق بال

 @�A 6�� �J 

ٕوكانــت كافــة اإلجــراءات ســالفة الــذكر مــن إذن القــبض واجرائــه ثــم إذن بــالتفتيش واجرائــه قــد   ٕ
وحـيـث أن ذـلـك متعـلـق بالنظــام .. شــابها اـلـبطالن لتجــاوز حــدود االختصــاص المكــاني للقــائمين بهــا 

 العام

	�w! ���� ��b� 

راءات باطلـة وواهيـة ومعيبـة بمـا يجـدر معـه بـراءة انهيار االتهام الماثل برمته لقيامه علي إجـ 
 .المتهم مما هو مسند إليه 
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 .تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك  

 �"�J� XL7 ���68 6� =�� 6�7���� -�A 3�  

بعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثـر مـن  
 ......  استجواب المتهم عداأعمال التحقيق 

 ����2 N���+�� 
� O �2 XK% �� >� ��;� 

 من قانون اإلجراءات الجنائيـة قـد ٦٨من المقرر أن المادة  

حظرت استجواب المتهم بمعرفة غيـر سـلطة التحقيـق فـال يجـوز 

لـمـأمور الضــبط القضــائي اســتجواب الـمـتهم كـمـا ال يجــوز للنياـبـة 

 .ائي الستجوابه العامة ندب مأمور الضبط القض
 &�P�� s���+,$�� 
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قــام مــأمور الضــبط القضــائي باســتجواب الطــاعن وســؤاله .. مــن مطالعــة األوراق أـنـه بـتـاريخ 
المســـندة إلـيــه وـنــاقش األدـلــة مـمــا يـعــد اســـتجوابه محظـــورا عـلــي ـمــأمور الضـــبط تفصـــيال عـــن التهـمــة 

 .القضائي 
ٕواذ كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطالن استجوابه بمحضـر جمـع االسـتدالالت إال أن الحكـم 
المطعـــون فـيــه تســـاند ـفــي إداـنــة الطـــاعن إـلــي اســـتجوابه بهـــذا المحضـــر ممـــا يعيـبــه بمخالـفــة الـقــانون 

  .والخطأ في تطبيقه
ذلـك أن األدلـة فـي المـواد .. وال يغني عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلـة أخـري 

ومنهـــا مجتمعـــه تتكـــون عقـيــدة المحكمـــة بحـيــث إذا ســـقط .. الجنائـيــة متســـاندة يكمـــل بعضـــها بعضـــا 
يـه أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الـذي انتهـت إل

 .المحكمة والتعرف علي ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلي هذا الخطأ 
 )٩/١١/٢٠٠٢ جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٢٧٠الطعن بالتمييز رقم (
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بمجــرد قيامــه ) الضــابط(وكــان الثاـبـت مــن أوراق االتهــام الماـثـل أن مــأمور الضــبط القضــائي  
أكمـل مسلسـل الـبطالن بـأن قـام باسـتجواب )  سـلفالألسـباب الموضـحة(بالقبض الباطـل علـي المـتهم 

وذـلـك .. المــتهم ومجابهـتـه بأدـلـة االتهــام ومناقشــته فيهــا وســؤاله عــن تفصــيالت التهمــة المســندة إلـيـه 
 منه وذلك ثابـت بـال مـراء ٦٨كله علي نحو يخالف قانون اإلجراءات الجزائية وعلي األخص المادة 

 هذا االستجواب الباطل التي نورد منهـا علـي سـبيل المثـال من نوعيه األسئلة التي وجهت للمتهم في
 ما نصه 
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 ما هي الطريقة التي قمت بها بتزوير الفاتورة موضوع البالغ ؟: 
 هل ساعدك أحد في تزوير الفاتورة ؟: 
 ما هي األداة التي استخدمتها في ذلك ؟: 
 لمن يعود الفاكس الذي قمت باإلرسال منه ؟: 
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 قرار الموضح في الورقة التي أرسلتها أنت الذي أمضيته بخط يدك ؟هل اإل: 
 منسوب إليه تهمه التزوير فما قولك ؟: 
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الحـق ـفـي أن يســأل المـتهم عــن التهـمـة ) الضــابط(أن المشـرع ـمـنح لـمـأمور الضـبط القضــائي  
د ســـؤال المـــتهم عمـــا هـــو مســـند إليـــه دون ذلـــك أن هـــذا الحـــق مقصـــور علـــي مجـــر.. المســـندة إليـــه 

 .المواجهة بأدلة االتهام وتفاصيله وتفنيده ليقول كلمته فيه إثباتا ونفيا 
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بمــا هـــو محظـــور علـيــه فعـلــه ـبــأن جابــه الـمــتهم باألدـلــة المختلـفــة ومناقشـــته مناقشـــة تفصـــيلية  
األمر الذي يتأكـد ... سواء باإلنكار أو االعتراف وطلب منه صراحة أن يقول كلمته في هذه األدلة 

ٕأن السيد الضابط وقع في االستجواب المحظور الواجب إبطاله وابطال ثمة دليل قد يكون قد اسـتمد 
 .منه
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اإلدانـة وحيث أنه من المقرر أن بطالن االستجواب مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم ب 
 .علي أي دليل يكون مستمدا منه وبالتالي ال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء 

 )١٩/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٥الطعن بالتمييز رقم (
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فقـد تأـكـد لعداـلـة الهيئـة الـمـوقرة ـمـدي اـلـبطالن الـذي عــاب هــذا اإلجـراء األـمـر اـلـذي يســتوجب 
 .ليل قد يستمد منه طرحه وعدم التعويل عليه أو علي ثمة د
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زائـيـة أن المشــرع قـد رـتـب اـلـبطالن عـلـي مخالـفـة لعـل الثاـبـت ـمـن خــالل قـانون اإلجــراءات الج 
بل وجعل بعض اإلجراءات باطلـة بطالنـا متعلقـا بالنظـام العـام والـبعض األخـر .. أي من نصوصه 
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 .يجب أن يتمسك به المتهم وجعل من بعض المخالفات ما يزول أثرها بتحقيق الغاية منها 
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يكـــون اإلجـــراء ـبــاطال إذا ـنــص الـقــانون صـــراحة عـلــى بطالـنــه أو إذا شـــابه عـيــب ـلــم تتحـقــق 
 . بسببه الغاية من اإلجراء 
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إذا كـــان اـلــبطالن راجعـــا لعـــدم مراعـــاة أحكـــام الـقــانون المتعلـقــة بتشـــكيل المحكمـــة أو بواليتهـــا 
صاصـها مـن حيـث نـوع الجريمـة المعروضـة عليهـا أو بغيـر ذلـك ممـا هـو للحكم في الـدعوى أو باخت

متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ، وتقضـي بـه المحكمـة ولـو 
 .بغير طلب 
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 ومن جمله ما قدمنا وأوضحنا من دفوع متعلقة بالنظام العام وعلي األخـص منهـا تلـك الـدفوع 
.. المتعلقة بقواعد االختصاص المكاني والتي خولقت في أوراق االتهام الماثل بابها صور المخالفـة 

فضال عن أوجه البطالن المتعلقة بعـدم االفتئـات علـي حريـات النـاس بغيـر دليـل مثلمـا أسـلفنا القـول 
 االتهـام قبـل بإصدار إذني القبض والتفتيش دونما إجراء ثمة تحريات أو قيام ثمة دالئل علـي صـحة

المــتهم وهــو مــا ال يحقــق الغاـيـة المنشــودة دســتورا وقانوـنـا وهــي عــدم جــواز القــبض علــي أي مــواطن 
دون قيام أدلة سائغة كافية علي اتهامه وكذلك عدم جواز المساس بحريته الشخصية وحرمه مسـكنه 

 .بالتفتيش إال إذا قامت من الدالئل المؤكدة علي صحة االتهام المسند إليه 

� �	�e �� Xdf u�V 

 في حـين صـدر أمـر النيابـة ٢٧/١١/٢٠١١أن إجراءات القبض والتفتيش جميعها تمت قبل  
  ٦/١٢/٢٠١١ وتم تنفيذه بإجراء التحريات بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١١بإجراء التحريات في 
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جــاءت التحريــات ال تحمــل ثمــة داللــه ضــد المــتهم بــل قالــت صــراحة بأنهــا لــم تتوصــل ألي  
 .ءشي
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وهـو مـا .. البطالن في اإلجراءات في االتهام الماثـل هـو السـمة السـائدة والمتعـددة المظـاهر  
ينســحب أثــره بالضــرورة وبحكــم اللــزوم علــي بــاقي اإلجــراءات التــي اتخــذت قبــل المــتهم وصــوال إلــي 

 .اكمة إصدار قرار النيابة العامة بحبسه علي ذمة هذه القضية وتقديمه للمح
 .وهو ما يؤكد وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه  
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وـقـد ســاهم .. الماـثـل برمـتـه جــاء متهــاترا ومهلهــل الســند واـلـدليل عـلـي صــحته إـلـي أن االتهــام  
ـفـي ذـلـك قعــود النياـبـة العامــة عــن إعمــال ســلطتها فــي كشــف حقيـقـة الســند المزعــوم تزوـيـره وعمــا إذا 
كــان يصــدق عليــه وصــف الرســمية أم أنــه مجــرد عــرض أســعار ال يرقــي لوصــف أن يكــون مســتند 

 .لجنائية يحظى بالحماية القانونية أو ا
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ســلطات واســعة لمســاعدتها فــي تحقـيـق مــا يبـلـغ إليهــا مــن جــرائم خــول المشــرع للنياـبـة العامــة 
لة علي ثبوتها أو انتفائها فـي حـق المـتهم ولهـا فـي سـبيل ذلـك ٕوالوصول إلي الحقيقة فيها واقامة األد
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أن تستعين بما تراه من إجراءات سواء عـن طريـق التحريـك أو انتـداب الخبـراء الفنيـين ومـا إلـي ذلـك 
من اإلجراءات التي يعينها علي تحريك االتهام ضد المتهم مطمئنة إلي الدالئل التي تسـوقها عضـدا 

  لم يتوافر لديها من األدلة ما تكفي لقيام االتهام لذلك أو حفظ البالغ إذا

 )١٨٩ ص ١٩٩٧ قانون اإلجراءات طبعة –صادق المرصفاوي حسن /د(
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وكان الثابت في االتهام الماثل أن المـتهم منـذ فجـر التحقيقـات وهـو يتمسـك حقـا وصـدقا بـأن  
ليسـت فـاتورتين منسـوبتين لمستشـفي همـا مجـرد عرضـي أسـعار و.. الورقتين المنسـوب لـه تزويرهمـا 

 ولعــل مــا جعــل النيابــة – اللــذين بيــنهم وبــين المــتهم خصــومة –كمــا زعــم المجنــي عليــه ونجليــه ... 
العامة عاجزة عن تبيان ماهية هاتين الـورقتين والفصـل فيمـا نشـب بشـأن وصـفهما مـن خـالف وعمـا 

 .ن مكتوبتين باللغة اإلنجليزية أن هاتين الورقتي.. إذا كانا فاتورتين أم مجرد عرض أسعار 
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األمـــر بترجمـــة هـــاتين اـلــورقتين بمعرفـــة مكتـــب ترجمـــة رســـمي معتمـــد حـتــى تســـتطيع مباشـــرة  
التحقيق فـي هـذه القضـية وفـق الوصـف الصـحيح لهـاتين الـورقتين حيـث أنـه بترجمـة هـاتين الـورقتين 

نياـبـة العامــة عـلـي نحــو جـلـي أنهمــا مجــرد عــرض أســعار وـلـيس ـفـاتورتي للغــة العربـيـة كــان ســيتبين لل
 .دفع

 &��� 
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ٕيجــري التحقيــق باللغــة العربيــة واذا كــان المــتهم أو الخصــوم أو الشــاهد أو غيــرهم ممــن تــري  
ماع أـقــوالهم يجهـــل اللـغــة العربـيــة فعـلــي عضـــو النياـبــة أن يســـتعين بمـتــرجم بعـــد أن النياـبــة العاـمــة ســـ

 .يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته باألمانة والصدق 
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ٕفــال يجــوز أن تســتقي النيابــة العامــة ثمــة دليــل مــن أوراق ليســت مدونــه باللغــة العربيــة وانمــا  
 .تهام المعروض عليها يجب عليها ترجمتها أوال ثم تقدير داللتها في اال
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وحـيـث اســتدلت النياـبـة العاـمـة ـبـالورقتين محــل هــذا االتـهـام عـلـي زعــم أنهـمـا ـفـاتورتين منســوب  
 .مستشفي في حين أنهما مجرد عرض أسعار مكتوب علي الحاسب اآللي الصدورهما إلي 

 g�:! ���� ��b� 

تهــام بأنهمــا ـفـاتورتين ـبـدون اســتدالل النياـبـة العامــة بخصــوص وصــفها لـلـورقتين محــل هــذا اال 
 .أن تعمل سلطاتها في ترجمة هذه الورقة 
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الذي يوجب عليهـا مباشـرة التحقيقـات باللغـة العربيـة وأال تسـتقي ثمـة دليـل إال إذا كـان باللغـة  
 .ص ومخالفة ذلك مخالفة للقانون توجب إبطال تصرف النيابة في هذا الخصو.. العربية 

 Gf 3�� 

يتضـــح وبحــــق أن النيابـــة العاـمـــة إذا ـمـــا كانـــت التزـمـــت صــــحيح القـــانون وأعمـلـــت ســــلطاتها  
المخولة إليها للوصول إلي الحقيقة لتبينت بوضـوح تـام أن هـاتين الـورقتين مـا همـا إال مجـرد عـرض 

 .أسعار ال يحظيان بثمة حماية قانونية جنائية 
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ماثـلـة وأـقـوال كــل مــن ـتـم ســؤاله فيهــا يؤكــد ـبـأن هــاتين اـلـورقتين ليســتا ـبـل أن أوراق اـلـدعوى ال 
 .فاتورتين ممن تصدر عن مستشفي الرحبة 
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مـن أقـوال المستشـار القـانوني للمستشـفي وـكـذلك الماليـة بالمستشـفي إذ أنهمـا أجمعـا عـلـي أن  
لورقتين تختلفان كليـا عـن الفـواتير التـي هاتين الورقتين ال يمكن بأي حال من األحوال إذ أن هاتين ا

 :تصدر عن المستشفي وهذا االختالف يتمثل في األتي 
 .طريقة عرض األسعار  -
 والفواتير التي تصدر عن المستشفي يجب أن تختم بختم مدفوع -

 .وال يدون عليها شعار المستشفي  -
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 .وال بيانات المستشفي من حيث الموقع والموقع االلكتروني  -
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وغيرها يتضح وبجالء بأنه ال يمكن بحال من األحوال وصف الورقتين محل التداعي بأنهمـا  
ومن ثم فكان علي النيابة العامة أن تعمـل سـلطانها نحـو ترجمـة هـاتين الـورقتين إلثبـات .. فاتورتين 

مــر اـلـذي ينهــار معــه ٕباـلـدليل الـقـاطع أنهمــا ليســتا ـفـاتورتين وانمــا همــا محــض عــرض أســعار وهــو األ
 .االتهام الماثل برمته في حق المتهم 
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مـن المقـرر أنـه لـيس كـل تغييـر للحقيقـة فـي محـرر يعتبـر تزويـرا فهـو إذا تعلـق ببيـان صـادر  
مـــن طـــرف واحـــد ممـــا يمكـــن أن تأخـــذ حكـــم اإلقـــرارات الفرديـــة الصـــادرة مـــن طـــرف واحـــد كعـــرض 

ر فإنـــه ال عقـــاب إذا مـــا  كـــان هـــذا البيـــان ال يعـــدو أن يكـــون عرضـــا ممـــا يخضـــع للفحـــص األســـعا
لما كان ذلك وكان المستند المدعي تزويره ال يعدو عـرض لألسـعار .. ويتوقف مصيره علي نتيجته 

يخضــع للفحــص والقـبــول والــرفض ممــا يـعــد إقــرارا فرديــا يخـــرج عــن نطــاق الـتــأثيم وممــا تنتفــي مـعــه 
 لتزم الحكم هذا النظر فإنه ال يكون قد خالف القانون أو أخطأت تطبيقه ٕالجريمة واذ ا

 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣طعن بالتمييز رقم (
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لمــا ذهـبـت إلـيـه محكمــة التميـيـز ـفـي حكمهــا المشــار إلـيـه عـلـي واقعــات االتهــام الماـثـل يتجـلـى  
ذلـــك أن الـــورقتين المزعـــوم قيامـــه بتزويرهمـــا همـــا .. لمـــتهم ظـــاهرا أنـــه ال جريمـــة وال عقـــاب علـــي ا

محض عرض أسعار مما يصـدق عليهمـا وصـف اإلقـرار الفـردي الـذي يخـرج عـن نطـاق التـأثيم بمـا 
 .حق المتهم الجريمة في تنتفي معه 

 وذلك لتحقق أمرين  

  �رج عـن نطـاق ٕ أن الورقتين محل االتهام الماثل هما محض عرض أسعار واقـرار فـردي يخـ:����

 التأثيم 

 �����7�f: ـبـأن هــاتين اـلـورقتين همــا محــض أســعار يتأكــد أنهــم ليســتا ورقـتـين رســميتين  أـنـه ـبـالقطع
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ٕوانما هما مجرد ورقتين ال ينطبق عليهما حتى وصف الورقتين العرفيتين وانمـا مجـرد ورقتـين  ٕ
 ال تحظي بالحماية القانونية والجنائية 
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يعتبـر الضـرر ـمـن الشـروط الالزـمـة لوجـود التزويـر حـيـث أن أي تغييـر للحقيـقـة ال ينشـأ عـنـه 
ضرر أو ليس من شـأنه إحـداث ضـرر ال يعـد تزويـرا فـالتزوير المعاقـب عليـه فـي القـانون هـو الـذي 

ع فيـــه تغييـــر الحقيقـــة بالكتابـــة فـــي محـــرر رســـمي أو غيـــر رســـمي وفـــي وقـــائع جعـــل المحـــرر يجتمـــ
 .إلثباتها والعمد في تحقيق ضرر أدبي أو مادي يلحق بأحد األفراد أو الجماعة 

 )٥٣ ص ١٩٩٨ عزت عبد القادر ط –جرائم التزوير في المحررات (

 �7� 
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8�د���مقرر أن التزوير فـي المحـررات من ال ����وكـان فـوق  2ذא���ن�0��6א������1�P�8دع��

��هــذا واقـعـا عـلـي جــزء مــن أجــزاء المحــرر غـيـر الجوهرـيـة �����/������F���ـفـي هــذه النـعـدام الضــرر  

الحاـلـة ـفـإذا اتـهـم شــخص بتزوـيـر عـقـد بـيـع بإضــافة عـبـارة إلـيـه وكاـنـت العـبـارة المزـيـدة ظــاهر تزويرهــا 
أن تجــوز علــي مــن أراد خــداعهم بهــا وكانــت هــذه العبــارة المضــافة عديمــة الجــدوى بحيــث ال يمكــن 

������/����1�CوG	ل�6ذא�א��زو���א�;	� 

 )١٣/١١/١٩٣٣ ق جلسة ٣ لسنة ١٨٦١نقض (
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حقـق الضرر علي ما جري به قضاء هذه المحكمة عنصر من عناصر جريمـة التزويـر ال تت 
بدوـنــه إذ ينبغـــي أن يترتـــب عـلــي تغيـيــر الحقيقـــة فيهـــا حصـــول الضـــرر بالفعـــل أو احتمـــال حصـــوله 
ويتعين علي المحكمة عند القضاء باإلدانة أن تبين ما إذا كـان المحـرر هـو مـا ينخـدع بـه الشـخص 

 .العادي وأن تستظهر ركن الضرر المترتب علي تغيير الحقيقة 
 )٢٨/٢/٢٠٠٤جلسة  ٢٠٠٣ لسنة ٣٥١طعن تمييز رقم (
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من المقرر أن التزوير أيا كان نوعه يقوم علي إسناد أمر ولم يقـع ممـا أسـند إليـه فـي محـرر  
أعد إلثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بشرط أن يكون اإلسناد قد ترتب عليـه ضـرر أو 

ا إذا انتفـــي اإلســـناد الكـــاذب فـــي المحـــرر ال يصـــح القـــول بوقـــوع يحتمـــل أن يترتـــب عليـــه ضـــرر أمـــ
 .تزوير

 )١١/٦/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٩٣الطعن بالتمييز رقم (

 �	�e ��� 

.. يتضح أن الضرر هو ركن أساسي وجوهري ال تقوم بدونه جريمة التزوير وتنتفي بانتفائـه  
  وما يؤكد ذلك

 �"�J� ���� XL7 ��216�:�� 6�7�% 3�  682 -�2� 

تغييـرا مـن شـأنه إحـداث تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد  
 .ضرر 
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أمـا إذا .. إال إذا كان التزويـر وتغييـر الحقيقـة محكمـا ومتقنـا بحيـث ينخـدع بـه الشـخص العـادي 
المـنـال واالكتشــاف ـفـال يحـقـق ضــرر وال تـقـوم ـبـه ـلـم يكــن بهــذا الوصــف وكــان تغيـيـرا مفضــوحا ســهل 

 .الجريمة 
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وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي واقـعـات االتهــام الماـثـل يتضــح وبجــالء ـتـام أن  
قطــــع وللوهلــــة األولــــي بأنهمــــا مــــزورتين وليســــتا .. كــــل مــــن شــــاهد الــــورقتين محــــل االتهــــام الماثــــل 

 .صحيحتين 
أـنـــه قطــــع بأـنـــه بمجــــرد إطالعــــه عـلـــي .... ـقـــوال المستشــــار الـقـــانوني لشــــركة فالثاـبـــت مــــن أ 

 .الورقتين محل هذا االتهام حتى جزم بأنهما مزورتين 
مستشــفي إذ قـرر بأـنـه بمجـرد عـرض هــاتين الـورقتين علـيـه الوأيضـا قـال ـبـذلك رئـيس الماليـة ب 
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 .حتى تبين وألول وهله أنهما مزورتين 
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ـنــي علـيــه ونجلـيــه ـقــررا ـبــأنهم بمجـــرد إطالعـهــم عـلــي اـلــورقتين انـتــابهم الشـــك ـفــي بــل أن المج 
 .صحتهما وصحة البيانات واألسعار الواردة بهما 

 	�w! ���� ��b� �;� 

بأنـــه علـــي الفـــرض الجـــدلي بصـــحة وصـــف الـــورقتين بأنهمـــا مـــزورتين فـــإن تزويرهمـــا يكـــون  
 .مفضوحا ال ينخدع به أحد 

 6�� 	% �� �;� 

ه بمجــرد إرســال الــورقتين للمجنــي عليــه حتــى شــك فــي صــحتهما وأرســل نجليــه إلــي حيــث أنــ 
وبمجرد إطالع موظفي المستشفي سالفي الـذكر علـي .. هذا .. مستشفي حتى يتأكد من صحتهما ال

 .الورقتين حتى تبينا فورا أنهما مزورتين 
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وال ينــال مــن ذلــك أن الوقعــة أعطيــت لهــا صــورة أخــري بترتيــب وتنســيق بــين المجنــي عليــه  
إذ أن هذا التنسيق واالتفاق هو ما جعل المجني عليه يعطـي المـتهم المبلـغ الـوارد .. ورجال الضبط 

 .باألوراق 

 ���e$� ��; $�� Ap 

إذ أن .. ـقــد تحـقــق ثمـــة ضـــرر مـــا كـــان المجـنــي علـيــه ـقــد ســـلم المـــتهم ثمـــة مـبــالغ ومـــا كـــان  
 .الضرر الوارد باألوراق هو ضرر مفتعل وليس ضررا حقيقيا 

 a���� 3 q u�¯ 

بأنه بفرض وجـود ضـرر فإنـه ال يكـون أثـر مباشـرا للتزويـر الـذي أنفضـح أمـره مـن أول وهلـه  
ليم إذ أن ضـــابط الواقعــة هـــو مــن أوعـــز للمجنــي علـيــه بتســـ.. ٕوانمــا يـكــون ضــرر مرتـبــا ومفــتعال .. 

 .المبلغ للمتهم حتى يحاول إلصاق االتهام بالمتهم دونما سند صحيح من القانون 
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وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل أوراق االتهـــام الماـثــل وأـقــوال جمـيــع مـــن اســـتمعت الشـــرطة والنياـبــة  
 هــو تزوـيـر مفضــوح ال ينخــدع ـبـه أي –  بـفـرض وجــوده –ألـقـوالهم فـيـه ـقـد أجمـعـوا عـلـي أن التزوـيـر 

 .شخص 
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لــم يتحقــق الضــرر الواجــب تــوافره فــي جريمــة التزويــر والــذي بانتفائــه تنتفــي الجريمــة برمتهــا  
 .األمر الذي يؤكد أن االتهام الماثل قائم علي غير سند بما يجدر معه تبرأه ساحة المتهم منه 
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يــره أو بالتــدخل فــي المحــرر الرســمي هــو الــذي يخــتص موظــف عــام بمقتضــي وظيفتــه بتحر 
 .تحريره علي آية صوره أو إعطائه الصفة الرسمية 

 .أما عدا ذلك من المحررات فيهو محرر غير رسمي 

 tK+! �)�� ��; 3�� 

 :أن المحرر الرسمي ال ينطبق عليه هذا الوصف إال إذا توافرت فيه الشروط اآلتية  
 .أن يحرر بمعرفة موظف عام أو يتدخل في تحريره  -١
 .ن هذا الموظف تابع إلحدى الجهات الحكومية أن يكو -٢

 6� =�� ��)�� �� V� -��+,� @�A ?� 

مـنـاط العـقـاب عـلـي تغيـيـر الحقيـقـة ـفـي الورـقـة الرســمية هــو أن يكــون محررهــا موظـفـا عمومـيـا  
 .مكلف بحكم وظيفته بموجب ما تقضي به القوانين واللوائح 

 )٢٢/١/١٩٤٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١٠١الطعن رقم (
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لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية وال للموظـف العمـومي إال أنـه اشـترط صـراحة  
لرسمية المحرر أن يكـون محـرر الورقـة الرسـمية موظفـا عموميـا مختصـا بمقتضـي وظيفتـه بتحريرهـا 

 .أو بالتدخل في هذا التحرير 
 )١٦/٢/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ١١٨٩الطعن رقم (

 6�� �J @�A 

وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة البيان علي واقعات وأوراق االتهام الماثل يتضح انتفـاء ثمـة  
 :صلة بين الورقتين محل هذا االتهام وبين وصف الورقة الرسمية وذلك لسببين 

 a�b� gd����� :  >�����J� 
��1��� 
��%&��� [���; ���r� ���!�Q+2 >��L+�J� >�����J� 6�

2J��dW)! $ =�'+� ��:�� <��J� <U� G���  

6� 
��:�� «"�dJ� ? ���� ��+�J� 3� 6� u�V 

الهيـئـات العامــة هــي مصــالح عامــة حكومـيـة منحهــا المشــرع الشخصــية االعتبارـيـة وهــي تـقـوم  
 .أصال بخدمة عامة وال تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي 

ـيـذ مشــروع اقتصــادي وفـقـا لخطــة التنمـيـة أمــا الشــركات فهــي وحــدات اقتصــادية تـقـوم عـلـي تنف 
التـي تضـعها الدولـة أو اإلمـارة ويشـمل المشـروع االقتصـادي كـل نشـاط صـناعي أو تجـاري أو مـالي 

وتعبـر هـذه الشـركات مـن أشـخاص أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك مـن أوجـه النشـاط االقتصـادي 
 لدولة أو لإلمارة وتخضع ألحكامه حتى لو كانت مملوكة بالكامل لالقانون الخاص 

 �	�e � �? �9 ء �

وغيرهـــا مـــن الشـــركات ال تعتبـــر مـــن قبيـــل المؤسســـات العامـــة أو .... و .... فـــإن شـــركات  
 ـفــي شـــأن ١٩٨٠ لســـنة ٨ مـــن الـقــانون االتحـــادي رـقــم ١ فـقــرة ٣الهيـئــات العامـــة ـفــي مفهـــوم الـمــادة 

 .تنظيم عالقات العمل 
 )١٤٢موسوعة المبادئ القانونية ص (
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المقصود بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أشخاص القانون العام ولـيس أشـخاص القـانون  
الخـاص أـمـا الشـركات عـلـي اخــتالف أنواعهـا وســواء كانـت الحكوـمـة تســهم فيهـا أو ال تســهم فـهـذه ال 

 .ٕتعتبر من أشخاص القانون العام وانما تعتبر من أشخاص القانون الخاص 
 )١٦٣عة المبادئ القانونية ص موسو(
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 :ال تسري أحكام هذا القانون علي الفئات اآلتية  
ألعضــاء مـوظفي ومسـتخدمي وعـمـال الحكومـة واالتحادـيـة والـدوائر الحكوميـة ـفـي اإلمـارات وا - أ

فــــي الدولــــة ومــــوظفي ومســــتخدمي وعمــــال البلــــديات وغيــــرهم مــــن المــــوظفين والمســــتخدمين 
والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة االتحادية والمحلية وكذلك المـوظفين 

 .والمستخدمين والعمال الذين يعينون علي المشروعات الحكومية االتحادية والمحلية 

 .ت المسلحة ومنتسبى الشرطة واألمن  أفراد القوا-ب

 �)�� ��; 3� tK+!� 

فــال " موظــف عــام "أن المــوظفين الــذين عــددتهم هــذه المــادة هــم مــن تنطبــق علــيهم وصــف  
  .١٩٨٠ينطبق عليهم قانون العمل رقم 

 ���� 6�7���� �� Vb 
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 .عمل المشار إليه سلفا فهم ليسوا موظفين عموم ويسري في حقهم قانون ال 

 ��; 
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يتضـح أنهـا مـن شــركات القـانون الخـاص الخاضـعة ألحكاـمـه وال تعتبـر مـن قبيـل المؤسســات 
 .العامة والهيئات العامة السيما وأنها تمارس نشاط تجاري مالي استثماري 
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وـمـن ـثـم يـكـون أي مســتند يصــدر بالفـعـل عــن هــذه المستشــفي بمعرـفـة موظفيـهـا والـعـاملين بهــا 
 .ليس مستندا رسمي 

 =��+��2� 

فـــإن هــــذا يســــتتبع بطرـيـــق الضــــرورة والـلـــزوم أن أي مســــتند ـمـــزور ينســــب صــــدوره إـلـــي هــــذه 
 .ي المستشفي ال يمكن وصفه بأنه تزوير في مستند رسم
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حركت اإليهام الماثل ضد المتهم بوصف أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي فإنهـا تكـون قـد  
 .خالفت صحيح القانون وأخطأت في اإلسناد علي نحو يجدر معه تبرأه المتهم مما هو مسند إليه 

��   =7�r�� gd� :          +����NJ� >+%&���� =��� =����� &��� <U� ء��+7$   ���;�!�Ne >
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أن المشــرع اشــترط صــراحة لرســمية المحــرر أن يـكـون محــرر الورـقـة الرســمية موظـفـا عمومـيـا  
 .مختصا بتحريرها أو بالتدخل فيها 

 )١٦/٢/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ١١٨٩طعن (

 X2�r�� 6� u�V� 

 وهـو لـيس –بصـنعهما أن الورقتين محل االتهام الماثل هي مجرد عـرض أسـعار قـام المـتهم  
ولـم يتـدخل فـي تحريرهمـا ..  عن طريق الحاسـب اآللـي الخـاص بـه –من أرباب الوظائف العمومية 

 .ثمة موظف عام 
 .فكيف يطلق وصف الورقة الرسمية علي هاتين الورقتين محل هذا االتهام  

 �	�e �� ��R 3�� 

ية علـي الـورقتين محـل التـداعي بمـا فقد تأكد لعدالة الهيئة الموقرة انتفاء وصف الورقة الرسـم 
 .يوجب براءة المتهم مما هو مسند إليه 
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فــإن المســتقر عليــه أن اإلدانــة فــي المــواد الجنائيــة البــد أن تســتند إلــي الوقــائع المجــزوم بهــا  
ذـلـك أن الحـكـم الجزاـئـي يشــتمل عـلـي إـيـذاء ـبـدني وـمـالي يلحــق .. ال والـتـي ال يتطرقـهـا شــك وال احتـمـ

وأن تكـون تلـك األحكـام .. األمر الذي يجب معه الحرص فـي إصـدار األحكـام الجزائيـة ..  بالمتهم 
مســتنده إلــي األدلــة القاطعــة وحســب المحكمــة أن تتشــكك فــي قــوة إســناد االتهــام للمــتهم كــي تقضــي 

 .ببراءته 

 ��;� ..% �� >�����2 N���+�� 
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المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فـي قـوة إسـناد التهمـة إلـي المـتهم كـي تقضـي  
ببراءته مادامت قد أحاطـت بواقعـة الـدعوى عـن بصـر وبصـيرة وخـال حكمهـا مـن عيـوب التسـبيب إذ 

 .مرجع األمر في ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير األدلة 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١م طعن تمييز رق(

 ��L�� ��; ? 
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يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي صــحة إســناد التهمــة إلــي  -١
المتهم كي تقضي لـه بـالبراءة إذ أن مرجـع ذلـك إلـي مـا يطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام 

 .عوى عن بصر وبصيرة أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالد
 )١٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 وفي ذات المعني 
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

مــن المقــرر أن األحكــام الجنائيــة تبنــي علــي الجــزم واليقــين ال الشــك والتخمــين وأن األحكــام  -٢
 .د الجزم واليقين الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفي

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٨/١٠/١٩٥٨نقض (
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وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي واقعــات وأوراق االتهــام الماـثـل يتضــح وبجــالء  
مـن تـم أن مبناه وسنده الكيديـة والتلفيـق لـذلك اتسـمت وقائعـه بانعـدام المعقوليـة وتضـاربت أقـوال كـل 

سؤاله في روايته وهو األمر الذي يدعو للشك في صحة هذا االتهام برمته وذلك كله علـي التفصـيل 
 :التالي
إذ قــام نجلــي المجنــي .. الثابــت أن بــين المــتهم الماثــل والمجنــي عليــه ونجليــه خالفــا ســابقا  -١

 عليه بالتعدي علي المتهم وزوجته ضربا وسبا وقام بتحرير محضر ضدهما قيد برقم 

وقــد تــم إيقــاف نجلــي المجنــي عليــه وحبســهما علــي ذمــة هــذا ..  جــزاء الرحبــة ٢٠١١ســنة ل
األمر الذي أضطر معه المجني عليه أن يتدخل لدي المـتهم وطلـب منـه راجيـا أن .. البالغ 

 .يتنازل عن البالغ المقدم ضد ولديه حتى يتم اإلفراج عنهما 

 ���� �°� ¤�Hp ����� 

د مصروفات وتكاليف عالج زوجة المتهم وافق األخير علـي التنـازل عـن ورجائه ووعده بسدا 
 .المحضر المحرر منه ضد نجلي المجني عليه 

 ��b� �;� 

اـلـذي أثــار ضــغينة المجنــي علـيـه ونجليــه ضــد المــتهم بمــا جعلهــم يســعون بجــد واجتهــاد نحــو  
 .إلصاق االتهام الماثل به انتقاما منه 

ا أن المجني عليـه ونجليـه توصـال بشـكل أو بـأخر إلـي إقنـاع ومن الدالئل علي الكيدية أيض -٢
مستشفي بتقديم البالغ الواهي محل هذا االتهـام بـرغم أن أي منهمـا وال المستشـفي الموظفي 

 .محل عملهما قد أصيبت بثمة ضرر من الورقتان محل االتهام الماثل 

 بقولـه بأنـه حـال سـؤل مستشفي مع جميع الشهود اآلخرينالرئيس المالية ب/ تضارب المدعو -٣
قــررا لــه بــأن .. نجلــي المجنــي عليــه عــن مصــدر حصــولهما علــي الــورقتين محــل التــداعي 

 .أحضرهما إليهم .. ../ شخص يدعي 
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 .والحقيقة وأقوال المجني عليه ونجليه ذاتهما  

لــورقتين محــل نجــل المجنــي عليــه ذاتــه حــال ســؤاله بمحضــر جمــع االســتدالالت زعــم بــأن ا -٤
  درهم في حين أن الثابت ٤٨٠٠التداعي والمقدمة إلي والده من المتهم كانت بمبلغ قدره 

 . درهم ٦٢٥٠أن هاتين الورقتين قيمتهما 

نجــل المجـنــي علـيــه الثــاني حـــال ســـؤاله أـمــام النيابــة الـعــام ـقــرر ـبــأن المــتهم ـتــم ضـــبطه ـفــي  -٥
 .غ محل هذا االتهام وأنه لم يتم إعطائه المبل.. المعرض الخاص بوالده 

 X2�r�� 6� Gl�2 

باألوراق أن هذا المبلغ المفروض أنه سلم للمـتهم ثـم تـم القـبض عليـه وضـبط المبلـغ وتحريـزه  
 .علي ذمة القضية 

قرر بأقواله أمام النيابة العامة أن القائم بالتنسيق معه لإليقـاع بـالمتهم .. المجني عليه ذاته  -٦
أن هذا الضابط هو الذي قام بضـبط المـتهم و... / عي ضابط يد.. وضبطه والقبض عليه 

 .والقبض عليه 

 �dK�� �KO 3� X2�r�� 6� >V ? 

 صـباحا أن المشـتركين فـي عمليـة الضـبط والقـبض ١٠ر٣٠ الساعة ٢٧/١١/٢٠١١المؤرخ 
 كل من 
  ....../ المساعد 

  ..../ الرقيب أول 
  .... / الرقيب أول 

 �2�K�� ��A 
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 .ٕإال بعد العودة لمركز الشرطة بالرحبة واجرائه التحقيق المبتور مع المتهم .... لمدعوا
وممـا يؤكـد عـدم معقوليـة الواقـعـة أن المـتهم إذا كـان قـد تعـمـد تزويـر الـورقتين محـل الـتـداعي  -٧

 ويعلم بأن ذلك أمر مؤثم ويخالف القانون ما كان قد أقدم علي كتابه اسمه ورقم هاتفه 
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 يده علي هاتين الورقتين النقال بخط 

 3 �� 

ألنـــه علـــي يقـــين مـــن أن هـــاتين الـــورقتين مجـــرد عـــرض أســـعار لـــن يســـببا ثمـــة ضـــرر ألي 
 .شخص األمر الذي جعله يقوم علي كتابه اسمه بخط يده علي هاتين الورقتين 

 �:�R �	�e ��� 

المعقولـيـة بمــا يجعــل يتأكــد وبجــالء ـتـام أن االتهــام الماـثـل مبـنـاه الكيدـيـة والتلفـيـق معـيـب بعــدم  
 .المتهم جديرا بالبراءة منه 

  ����� :            -��dr� ��&�b�2 �1�J� =/�)k� �+�J� �!��e 3� 	�+�J� ���	�� 
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 فالمستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تستمد عقيدتها سواء في إدانة المتهم أو.... بداءة 
 راق الدعوى طالما أنها دونت في حكمها بأسباب سائغة ما يؤدي إلى ماتبرئته من أي ورقة من أو

ت إليه بحيث تمكن محكمة الطعن من مراقبة إعمال المحكمة لصحيح القانون وسائغ أنته
 اإلستدالل 

@�A 6�� u�V� 

وكـان البـين أن تقريـر المختبـر الجنـائي الـوارد فـي األوراق قـد أتـى بنتيجـة مفادهـا أنـه بـالولوج 
الموقع الخاص بالبريد األلكتروني للمـتهم وفحـص المسـودات الموجـودة علـى الموقـع تبـين وجـود إلى 

وأنـــه بإزاحـــة مكـتــوب بـــه بعـــض المـبــالغ ولـــيس علـيــه ثمـــة أخـتــام " مصـــاريف فاطمـــة " جـــدول بإســـم 
 ) وليس على الجدول ذاته  ( الجدول وتحريكه تبين وجود شعار مستشفى الرحبة على الهامش 

 �� 6� u�V�&���J� �!��+�� �2 �e� 

اليفيد في أن المتهم قد قـام بوضـع الخـاتم الخـاص بالمستشـفى علـى المسـتند وال قـام بطباعـة 
ومـة تالورقـة المـدون عليهـا المبـالغ والمخ( المستند ذاته كما ان الخبير لـم يجـد صـورة المسـتند كاملـة 

 .محفوظة على الجهاز الخاص بالمتهم ) مستشفىالبخاتم 
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ًلم يثبت يقينا أن المتهم قد أعد المستند المقال بتزويـره كـامال كمـا يبـين مـن التقريـر فمـن أيـن  ً
 أتى المستند المزور والمشتمل على خاتم المستشفى  ؟؟؟؟؟

@�A ·p <9� 

أن المتهم لم يقم بإرسال المستند المزعوم نسبته إليه بالبريـد اإللكترونـي بـل قـام بإرسـاله 

 عي إذن لتحميل المستند على البريد اإللكتروني الخاص به ؟؟؟؟بالفاكس فما الدا
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ليهـــا لـكـــل  عأن شـــبكة اإلنترنـــت ومواقـــع البرـيـــد اإللكترونـــي أمـــاكن يســـهل إختراقـهـــا والســـطو
مبتــدئ فــي عــالم التصــفح ممــا مقتضــاه إنعــدام ســيطرة المــتهم علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــه 

يانــات فـيـه بمجــرد إســتخدام ـبـرامج بســيطة ومجانيــة ويســهل التوصــل لهــا وســهولة إختراقــه ودس أي ب
 على شبكة اإلنترنت 
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لــم يقطــع بثمــة دليــل علــى قيــام المــتهم بطباعــة المســتند المــزور وال إنشــاؤه وال إســتعماله بــل 
 أحاطت به الشكوك والريب التي تفسر لصالح المتهم

@�A 6�� �J 

 ��+�J� 6����7� ���� 

  "ًدوما لصالح المتهم الشك يفسر" 
 )٢١/١/٢٠٠٢ قضائية جلسة ٢٩ لسنة ١٠١الطعن (

���� 

مـا  محكمة الموضوع ال تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بـالرد علـى كـل دليـل مـن أدلـة الثبـوت
ًا أنهـا يفيـد ضـمن دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر اإلثبات وألن في إغفالها التحـدث عنهـا مـا

 ضدها المطعون اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة
 )٤/٤/٢٠١٠ جلسة – ق ٥ لسنة ١١الطعن رقم (
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أن تقرـيـر الخـبـرة اـلـوارد فــي اـلـدعوى ـلـم يقطــع بكــون المســتند المــزور قــد صــدر عــن الحاســب 
روـنــي الخـــاص ـبــه ووجـــد المســـتند اآلـلــي الخـــاص ـبــالمتهم وـلــو يـقــم بإرســـاله عـــن طرـيــق البرـيــد اإللكت

المزعــوم تزوـيـره عـلـى شــبكة اإلنترـنـت فــإن كــل ذـلـك يكفــي للتشــكيك فــي نســبة المســتند للمــتهم بحـيـث 
 المنسوب إليه  يكون على المحكمة القضاء ببرءائته من التزوير

 @�A 6�� �J 

 0�1"� 0�1" �.�� 3� �	�e �� 
�R 3�� 

حة الـمـتهم ممـا هــو مســند إلـيـه األمـر اـلـذي جــاء مؤـكـدا يتضـح لعداـلـة الهيـئـة المـوقرة ـبـراءة ســا 
 .من خالل األوراق وأوجه الدفاع والقانون 
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           ببراءته مما هو مسند إليه 
 وكيل المتهم            

 
  المحامي            
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 .)....(بالغ مقدم من الشاكي ضـد المشـكو فـي حقـه لقيامـه حـال كونـه شـريك فـي مجموعـة 
 ملـيـون درهــم لنفســه ٢٣ـبـاختالس مـبـالغ مالـيـة تتجــاوز قيمتهــا .. المشــتركة بينهمــا ومــدير للمجموعــة 

.. فضال عن إهداره أموال المجموعة مما تسبب في العديد من األضرار للشـاكي .. بدون وجه حق 
  .إضافة إلي ارتكابه لجريمة خيانة األمانة وتجاوز حدود اختصاصاته

الل األوراق والمســـتندات خـــئع المنســـوبة للمشـــكو ـفــي حـقــه والثابـتــة ـمــن وغـيــر ذـلــك ـمــن الوـقــا
 .وشهادة الشهود 

 j/�%��� 

 بتأسيس شركة ذات مسئولية محـدودة باسـم ١٩٩٤فقد قام الشاكي في غضون عام .. بداية  
 :وكانت نسبة المشاركة موزعة كالتالي ) .....( وذلك بالمشاركة بينه وبين شركة .....)(تجاري 

 .للشاكي % ٥١سبة  ن-
 .للشركة المشار إليها % ٤٩ نسبة -

��; 

.. لمشــكو ـفـي حـقـه للعمــل ـلـدي الشــركة كمــدير لهــا التحــق ا أيضــا ١٩٩٤وـفـي غضــون عــام 
  بعض االختصاصات الوظيفية همنحتم وحيث كان في هذه األثناء محل ثقة من الشاكي فقد 
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وأبـدي ) ....( الشركة القائمة فيمـا بينهـا وبـين الشـاكي يع حصتها فيبب) .....(شركة رغبت  
 %.٤٩التي تبلغ والمشكو في حقه رغبته في شراء هذه الحصة 

 �:���2� 

عن حصتها المـذكورة لصـالح المشـكو فـي ) ...(وبموجب عقد ثالثي األطراف تنازلت شركة  
 .حقه وتم إدخال بعض تعديالت علي عقد تأسيس الشركة 

 Gf 3�� 

.. وفـي ذات التوقيـت هـو مـديرها العـام ) ...(لمشكو في حقه شريكا للشاكي في شركة بات ا 
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وقــد تــم االتفــاق علــي أن يــتم توزيــع األربــاح والخســائر بنســبة مســاهمة كــال مــن الشــريكين فــي رأس 
 .المال 

 ��V ? � 'J� a�LV 	:2 @�A� 

 ي يقوم بها في الشركة دارة التمن األرباح سنويا نظير أعمال اإل% ١٠علي نسبة قدرها  
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تجـب وتلغـي الراتـب المزعـوم % ١٠أن النسبة المقررة للمشكو في حقـه مقابـل اإلدارة وقـدرها  
 .أحقيته في الحصول عليه 

 ��; 

مــا ـبـين الشــاكي والمشــكو ـفـي حـقـه واســتمرت األعـمـال فيـمـا بينهمــا وحـيـث اســتمرت الشــراكة في 
بــل أن .. إلــي أن اكتشــف الشــاكي أن ثقتــه التــي أودعهــا فــي المشــكو فــي حقــه لــم تكــن فــي محلهــا 

العدـيـد مــن لشــاكي أن المشــكو ـفـي حـقـه اقـتـرف تـبـين لإذ .. األخـيـر اســتغل هــذه الثـقـة أســوأ اســتغالل 
من شأنها اإلضرار بالشركة وأموالها وبالتبعيـة اإلضـرار بالشـاكي طاء وأتي من التصرفات التي األخ

ذاتــه وأموالــه وهــي تصــرفات تمـثــل فــي حقــه عــدة جــرائم وـنــتج عنهــا تربحــه واســتيالئه علــي مالـيــين 
 .الدراهم بدون وجه حق 
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تندات المؤكـدة لعـدم الحقـائق والمسـعتصما بنحو تقدمه ببالغه الماثل ضد المشكو في حقه م 
 :أمانة المذكور وارتكابه عدة أفعال مؤثمة منها ما يلي 
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قيامــه بــدون وجــه حــق بــالجمع بــين الحصــول علــي نســبته فــي األربــاح كشــريك فــي الشــركة  -١
مــن األربــاح نظيــر اإلدارة والحصــول علــي % ١٠وبــين الحصــول علــي نســبة % ٤٩بنســبة 

 .راتب شهري بدون وجه حق 

اتخاذ قرار بنفسه ولنفسه بزيادة راتبه المزعـوم خـالل أقـل مـن تسـعة سـنوات قيامه بسوء نية ب -٢
رغــم )  درهــم شــهريا٨٣٧٥٠مــن ثالـثـون أـلـف درهــم إـلـي (إـلـي مــا يقــرب مــن ثالـثـة أضــعاف 

عــدم أحقيـتـه فــي هــذا الراـتـب أصــال مســتغال فــي ذـلـك ســلطته فأســاء اســتعمالها وخــالف عقــد 
 .وكذا عقد الشراكة العمل الذي يتشدق به 

قيامــه بزيــادة مرتبــات بعــض المــديرين العــاملين بالشــركة إلــي مــا يقــرب مــن ثالثــة أضــعاف  -٣
 ومتسـببا فـي صـالحياتهالراتب وذلك دفعة واحدة وبدون مبـرر قـانوني مسـيئا بـذلك اسـتعمال 

 .خسائر للشركة 

 قيامـه باالســتيالء عـلـي الزـيـادات الـتـي قررهــا لهـؤالء الـمـديرين ســالفي اـلـذكر لنفســه وبإيـهـامهم -٤
ثم تبين لهم عدم صحة ذلـك .. بمشروع كاذب وهو الزعم ببيع حصص وأسهم لهم بالشركة 

 .مما اضطره نحو إعادة بعض األموال إليهم 

لمـديرين اتسبب بسوء إدارته للشركة في إلحاق خسائر بها ومـع ذلـك يستحصـل هـو وبعـض  -٥
 .علي مبالغ هائلة سنويا تزيد علي عشرة مليون درهم بدون وجه حق 

م المشــــكو فــــي حـقـــه بإنشــــاء عــــده شــــركات تعمــــل فــــي ذات المجــــاالت الـتـــي تعمــــل بهــــا قـيـــا -٦
الشــركات المشــتركة بيـنـه وـبـين الشــاكي وقيامــه بإســناد أعمــال لشــركاته المــذكورة وأداء مقاـبـل 
ٕهــذه األعمــال لهــا عـلـي اـلـرغم مــن أن هــذه الشــركات ال تـقـوم بتنفـيـذ األعمــال وانمــا تـقـوم بهــا 

 )....(شركة 
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اـلـذي ـقـررت النياـبـة المــوقرة إحاـلـة أوراـقـه .. وهــو مــا دـفـع الشــاكي نحــو تقدمــه ببالغــه الماـثـل  
 :إلي إدارة الخبرة وتسوية المنازعات لتنفيذ المهمة اآلتية 
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 ومـا عسـي أن يقـدم مـن اإلطالع علي أوراق الدعوى وأقوال طرفيها والمستندات المقدمة فيها 
 :وفقا للمأمورية اآلتية مستندات أخري واإلطالع علي السجالت والدفاتر الحسابية وذلك 

) ...( حـتــى تاريخـــه ـفــي الشـــركة األم ٢٠٠١بـيــان طبيعـــة عمـــل المشـــكو ـفــي حـقــه مـــن عـــام  - أ
 (...). لحقة بها والمسماة والشركات الم..... الكائنة بمركز 

أو ) ...( ـفـــي حـقـــه يمـلـــك بـيـــع أي حصــــص ـفـــي الشــــركة األم بـيـــان فيـمـــا إذا ـكـــان المشــــكو - ب
 .الشركات الملحقة بها 

قــد اخــتلس مـبـالغ نقديــة أو أي مــال  منقــول مــن ) (... بـيـان فيمــا إذا كــان المشــكو فــي حقــه -ج
ٕالكائنـــــة بمركـــــز حمـــــر عـــــين ومـــــا يلحقهـــــا مـــــن شـــــركات وارفـــــاق كافـــــة ) ...(الشـــــركة األم 

 . حتى تاريخه ٢٠٠١ من عام وذلك.. المستندات الدالة علي ذلك 

��; 

 ��%�J� 
2��)�� &���� �A��7 
� 'J� ء���� 
)k -�^�2 u�V� 

 �U�%� g�:� �ª =�� ���p 
����J� 
�J� 

 
���H�� ��&�§� 
���� 
��+7 =�p �/�+7� ���� ge�e �� �;� 

 �2 "�	+�$�2 ��!	. ¡l 

احه تفصــيال بصــلب هــذه المــذكور وصــوال هــو األمــر الــذي ســوف يتشــرف الشــاكي بإيضــو 
 مخالفات المستوجبة عقابه جنائيا إلثبات ارتكاب المشكو في حقه للعديد من الجرائم وال

 ��� @�A� 

علــي النحــو التــالي والــذي أفردنــا إليــه علــي النحــو الــذي نشــرف بإيضــاحه تفصــيال وتأصــيال  
مشــكو فــي حقــه فــي حــق الشــاكي والتــي الــنص العقــابي الــذي ينطبــق علــي الواقعــات التــي ارتكبهــا ال

 .تمثل الجرائم التي تخضع لقانون العقوبات 
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 .ات الشركات محل التداعي جريمة إثبات بيانات كاذبة في ميزاني -١
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جريمــة خيانــة األمانــة بــاختالس مــال مســلم إليــه بوصــفه شــريك فيــه وعلــي ســبيل  -٢
 .األمانة 

جريمـــة النصـــب علـــي مـــوظفي الشـــركة واالســـتيالء علـــي أمـــوالهم بمشـــروع كـــاذب  -٣
 .إضرارا بمال الشركة وبالشاكي 

 .حصل عليها بالمخالفة للقانون األموال المتة غسيل جريم -٤

 .لتزوير وجريمة استعمال المحرر المزور جريمة ا -٥
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون أخـر يعاقـب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن  
 مائـه ألـف درهـم أو ثالثة أشهر وال تتجـاوز سـنتين وبغرامـة ال تقـل عـن عشـرة أالف درهـم وال تجـاوز

 .بإحدى هاتين العقوبتين 
١- ................... 
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٢- ................... 
٣- ................... 
٤- ................... 
كــل مــدير أو عضــو مجـلـس إدارة أو مصــف ذكــر عمــدا بياـنـات كاذـبـة فــي الميزانـيـة أو فــي  -٥

 الوثـائق وذـلـك حسـاب األربـاح والخسـائر أو أغـفـل عـن عمـد ذـكـر وقـائع جوهريـة ـفـي هـذه
 .بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة 
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وبتطبيــق المفهــوم القــانوني للــنص أنــف الــذكر علــي واقعــات وأوراق االتهــام الماثــل يتضــح  
تــدوين .. والشــركات الملحقــة بهــا )  ...شــركة (وبجــالء تعمــد المشــكو فــي حقــه بوصــفه مــدير عــام 

ٕالميزانـيــات الخاصـــة بالشـــركات واخفـــاء وقـــائع جوهرـيــة فـــي هـــذه بياـنــات كاذـبــة وغـيــر صـــحيحة فـــي 
 :الوثائق وقد توافرت الدالئل علي ثبوت هذا االتهام في حقه وهي كالتالي 
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الســيما وأنهـا ـقـد خلـت تماـمـا ..  البيانـات المدونـة بـهـذه الميزانيـات كاذـبـة وغيـر صـحيحة أن 
مــــن ثمــــة تفاصــــيل لهــــذه المصــــروفات أو مســــتندات تؤكــــد صــــحتها وصــــحة صــــرفها بالفعــــل وأوجــــه 

 .الصرف تحديدا 
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 .ٕيؤكد وجود تالعب وايراد بيانات غير صحيحة بما بشكل مجمل ومجهل  
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 ............ مكتب -١ 
 ............ مكتب -٢ 
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األـمـر اـلـذي .. أن ـكـال ـمـن هــاتين المـيـزانيتين ـقـد تضــمنتا العدـيـد مــن االختالـفـات الجوهرـيـة  
 .يؤكد أن كالهما كاذب أو علي األقل واحدة منهما كاذبة بياناتها 
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 .ذي يؤكد ارتكابه للجريمة الماثلة معدتين ومقدمتين بمعرفة المشكو في حقه األمر ال 
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 مـائتين وأربعـة وثالثـون( ألـف درهـم ٢٣٤ مبلـغ قـدره ٢٠٠٧هذه الديون المعدومة عن عام  
 ).ألف درهم 

 ��� ? -N�%�2008  

 ) ثالثة مليون وسبعمائة وسبعة ألف درهم( درهم ٣٧٠٧٠٠٠لتصبح مبلغ قدره  

 ��� ���� ��� -N�%�2009  

أربعـة مليـون وسـتمائة وخمســة وأربعـون ألـف وماـئـه ( درهــم ٤٦٤٥١٨٨ووصـلت مبلـغ قـدره  
 ).ثمانية وثمانون درهم

 ��� ?�2010  

ــــديون ال  ــــغ قـــــدره جـــــاءت هـــــذه اـل اثـنــــين مليـــــون ( درهـــــم ٢٨٥٤١١٤مســـــماة بالمعدومـــــة بمبـل
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 ).وثمانمائة أربعة وخمسون ألف ومائه وأربعة عشر درهم

 �	�e �� 

 الغيــر مبــرر فــي تلــك الــديون المســماة بالمعدومــة علــي نحــو يــدعو صــاعديتضــح مــدي الت 
سـتند يفيـد ماهيـة هـذه لشك والريبة في صحتها السـيما وأن المشـكو فـي حقـه لـم يقـدم ثمـة دليـل أو مل

 .الديون المعدومة وسبب إعدامها 

 Gf 3�� 

 ).المشكو في حقه(يتضح أن تلك البيانات كاذبة وغير صحيحة يجب مساءلة مدونها  
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 درهــــم ٥٣١٠٠٠ كانــــت ال تعــــدو بمبلــــغ ٢٠٠٧أن هــــذه المصــــروفات فــــي غضــــون عــــام  
 ).خمسمائة واحد وثالثون ألف درهم(

 3 �� 
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مليـون ومـائتين ( درهـم ١٢٥٠٠٠٠ قفزت هذه المصـروفات إلـي مبلـغ قـدره ٢٠٠٨في عام  
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ل هكذا وبذات القيمة تقريبا عامي وظ) وخمسون ألف درهم

 	�w! �� �;� 

وذلـك .. أن المشكو في حقه يقوم باإلنفاق علي مقاضاته للشاكي من أموال الشـاكي نفسـه  
بتحميل مصروفات التقاضي وأتعاب السادة المحامين علـي ميزانيـة الشـركة التـي يملـك فيهـا الشـاكي 

 .للمشكو في حقه وهي مخالفة جسيمة تنسب % ٥١نسبة 
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 : قائال ١٧المثبتة بتقرير الخبرة ص ) المدير المالي للشركة(... / بشهادة السيد  
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ومـــن جمـلـــة األدـلـــة القاطعـــة الثـبـــوت ســــالفة البيـــان يتضــــح للنياـبـــة العامـــة الـمـــوقرة ارتـكـــاب  
 ٨( مـن قـانون الشـركات ٣٢٢المشكو في حقه لهذه الجريمة بما يجعله جديرا بالعقاب الوارد بالمادة 

ٕلثـبـــوت إـيـــراده بوصــــفه مــــديرا للشــــركات محــــل الـنـــزاع بياـنـــات كاذـبـــة واخفــــاء بياـنـــات ) ١٩٨٤لســــنة 
 .ات جوهرية بهدف إخفاء الموقف المالي الصحيح للشركات وواقع
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أو بدد مبـالغ أو سـندات أو أي مـال يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل  
أخــر منقــول إضــرارا بأصــحاب الحــق فيــه متــي كــان قــد ســلم إليــه علــي وجــه الوديعــة أو اإلجــارة أو 

 .الرهن أو عارية االستعمال أو الوكالة 
وفــي تطبيــق هــذا الــنص يعتبــر فــي حكــم الوكيــل الشــريك علــي المــال المشــترك والفضــولي  

 .يئا الستعماله ألمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره علي مال صاحب الشأن ومن تسلم ش

 68'�� ��; ? N���+�� �� V� ? ���� ��+�J� 3�� 

أنه ال يصـح إدانـة مـتهم بجريمـة خيانـة األمانـة إال إذا اقتنـع القاضـي بأنـه تسـلم المـال بعقـد  
لقـول بثبـوت  عقوبـات وأن العبـرة فـي ا٤٠٤من عقود األمانة الـواردة علـي سـبيل الحصـر فـي المـادة 

 .قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع 
 )٣/١١/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٥٩الطعن رقم (

 ��; 

وقــد تــوافرت عــدة دالئــل أيضــا علــي ارتكــاب المشــكو فــي حقــه لهــذه الجريمــة وهــذه الــدالئل  
 :علي التفصيل التالي 
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ـلــي واقعـــات االتهـــام الماـثــل يتضـــح وبجـــالء أن وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة ســـالفة اـلــذكر ع 
ذلــك أن الثابــت أن .. قــد ارتكــب جريمــة خيانــة األمانــة بكافــة مقوماتهــا وركائزهــا المشــكو فــي حقــه 
بنسـبه فـي رأس المـال قـدرها ) ...( وهـو شـريك للشـاكي فـي شـركة ٢٠٠١منـذ عـام المشكو في حقـه 

٤٩.% 
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ين الشــريكين أن األرـبـاح والخســائر ـيـتم توزيعـهـا عليهـمـا بنســبة مســاهمة وـمـن المتـفـق علـيـه ـبـ 
 .كال منهما في رأس المال 
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من األربـاح نظيـر % ١٠علي نسبة قدرها المشكو في حقه فقد تم االتفاق علي أن يحصل  
 .أعمال اإلدارة التي يقوم بها 

 X2�r�� 6�� u�V� ��; 

) ...شـركة أم (محل شريك الشـاكي السـابق المشكو في حقه ل قبل إتمام هذه الشراكة وحلو 
يعمــل لــدي الشــاكي فــي ذات الشــركة فــي وظيفــة مــدير عــام وكانــت هــذه المشــكو فــي حقــه فقــد كــان 

 .نظير عمله ) راتب(علي أجر المشكو في حقه العالقة يحكمها عقد عمل يحصل من خالله 

�'�� ���]2 �7� $p� =��'�� >2� �)�2 
� 

مـن األربـاح سـنويا نظيـر أعمـال % ١٠علـي نسـبة شكو فـي حقـه تفاق علي حصول المواال 
أي مقابل أخر يحصـل عليـه العقلي فإن ذلك يعني يقينا أن هذه النسبة تلغي بحكم اللزوم .. اإلدارة 

 .لقاء أعمال اإلدارة تحت أي مسمي أجر أو راتب أو أي مسمي أخر المشكو في حقه 
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واألخيـر يحصـل ) هشـكو فـي حقـبـين الشـاكي والم( تاريخ بداية الشراكة ٢٠٠١نذ عام انه م 
 :بدون وجه حق علي األموال اآلتية 

 % .٤٩نسبته في األرباح كشريك بنسبة  -١
 .من األرباح سنويا نظير أعمال اإلدارة % ١٠نسبة  -٢

 ).سنتحدث عنه تفصيال فيما بعد(راتب شهري باهظ جدا  -٣

�� ¡¢�� j�k� ��;� & 

فيما بـين نسـبة .. والذي ال يتفق مع العقل والمنطق وال مع العرف التجاري وطبائع األمور  
يـعـد وبحــق تبدـيـدا لمـال الشــركة المســلم إلـيـه .. مقابـل أعـمـال اإلدارة وـبـين الراـتـب الشـهري % ١٠أل 

 .علي سبيل األمانة ) بوصفه شريك فيها(
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يحــق ـلـه الحصــول عـلـي أجــر شــهري فلمــاذا كــان االتفــاق علــي ه شــكو فــي حقــفــإذا كــان الم 
 !.من األرباح سنويا نظير أعمال اإلدارة ؟% ١٠حصوله علي نسبة 
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 .أن يحصل الشخص علي أجرين علي ذات العمل إال إذا كان ذلك بسوء نية  
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% ١٠ علـي نسـبة أل ٢٠٠١نـذ عـام مـن أنـه لـم يحصـل مشـكو فـي حقـه ما يزعمه زورا الم 
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...  قـد أقـام الـدعوى رقـم شـكو فـي حقـهذلك أن الثابـت أن هـذا الم.. المقررة له نظير أعمال اإلدارة 
وقضــي ) ...(تجــاري كلــي مطالبــا بهــذه النســبة عــن كافــة الشــركات الملحقــة بالشــركة األم ... لســنة 

عة وعشـــرون ألـــف وثالثمائـــة وســـتون ثمانمائـــة وتســـ( درهـــم ٨٢٩٣٦٠فعـــال بأحقيتـــه فـــي مبلـــغ قـــدره 
 ).درهم
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% ١٠ قد جمع بدون وجـه حـق بـين نسـبة أل شكو في حقهوبما ال يدع مجاال للشك أن الم 
مــن األربــاح ســنويا المتفــق عليهــا نظيــر أعمــال اإلدارة وبــين الراتــب المقــرر لــه أيضــا نظيــر أعمــال 

قـد ارتكـب المشكو في حقـه يتأكد معه أن .. ر عن ذات العمل وهو ازدواج في األج.. اإلدارة ذاتها 
 .جريمة خيانة األمانة 
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 مـن قـانون العقوبـات ٤٠٤ومن ثم يأخذ حكم الوكيل طبقـا لصـريح الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  
 .وذلك باختالسه مال من أموال الشركة بدون وجه حق 
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يتضـــح أـنــه تضـــمن .. ه وـيــزعم بصـــحته وعـــدم صـــوريته شـــكو ـفــي حقـــاـلــذي يتشـــدق ـبــه الم 
باإلضــــافة إلــــي بــــدل ســـــكن ) ســــبعه عشــــر ألــــف درهـــــم( درهـــــم ١٧٠٠٠االتفــــاق علــــي راتــــب قــــدره 

 ) .ثالثة عشر ألف درهم( درهم ١٣٠٠٠ومواصالت وبدالت أخري قدرت بمبلغ 

 ge���� =��Rp tdL! Gf 3�� 

علــي فــرض أحقيتــه فــي ( ألــف درهــم شــامال كافــة البــدالت فــال يجــوز لــه ونمبلــغ قــدره ثالثــ 
تقاضـــي ثمـــة مـبــالغ تزـيــد عـــن اـلــوارد بالعقـــد إال بموافقـــة كتابـيــة مـــن ) تقاضـــي هـــذا الراتـــب الصـــوري
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 .صاحب العمل 
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ه والتـي قـررت بأحقيـة المـدير فـي تعيـين المـوظفين  منـ١١والواردة بعقد التأسيس في المـادة  
 .حقوقهم ووتحديد رواتبهم 
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ًإضــرارا بالشــاكي وراح يزـيـد مــن راتـبـه زـيـادة مـبـالغ فيهــا جــدا حـتـى وصــل ـبـه الحــال إـلـي أن  
 نوات  وذلك في مدة أقل من أربعة سثالثة وثمانون ألف درهم شهريابات يتقاضى راتبا قدره 

 �!&�U ���� ��+J�1 

 أن الراتــب شــامال البــدالت ال يزيــد عــن ثالثــون ألــف درهــم وفــي غضــون عــام ٢٠٠٤عــام  
 بــات يتقاضــى مبلــغ ثالثــة وثمــانون ألــف درهــم بزيــادة قاربــت الثالثــة أضــعاف فــي أقــل مــن ٢٠٠٨

 .أربعة سنوات 
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بعـد أن .. وصاحب النصيب األكبـر فـي رأس مـال الشـركة شكو في حقه بوصفه شريك للم 
الحصول علي أكبر عائد ممكن من الشركة غير عابئ إذا كان مستحق لهـذا المشكو في حقه تعمد 

 .العائد أم ال 
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هـــذه الزـيــادة الهائـلــة ) الغـيــر مســـتحق ـلــه أصـــال(بزـيــادة راتـبــه شـــكو ـفــي حـقــه اـلــذي يـقــوم الم 
فيكـف تكـون .. يقر من خـالل أقوالـه ومذكراتـه أن الشـركة فـي حالـة خسـارة مسـتمرة  .. والمبالغ فيها
ـبـذلك ويتقاضــى راتـبـه ويـقـوم بزيادـتـه بمــا المشــكو فــي حـقـه ومــع ذـلـك ال يعـبـأ ه الجســامة الخســارة بهــذ

 .متعمدا األضرار بالشركة والشاكي يحمل الشركة أعباء زيادة علي أعبائها 
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معــه بوصــفه شــريك فيهــا وهــو مــا يعــد المشــكو فــي حقــه ال الشــركة مســلمه إلــي وكاـنـت أمــو 
 .وكيال عن الشاكي في كافة التصرفات التي يبرمها 
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ٕوحيـث اتسـمت هـذه التصـرفات بسـوء النـيـة واالستحصـال علـي أمـوال غيـر مسـتحقة واســاءة  
لــي أمــوال لتيســير العمــل بالشــركة ولــيس للحصــول عللمشــكو فــي حقــه ت منحــت صــالحيااســتعمال 

 األمر الذي يؤكد معه ثبوت االتهام قبل المشكو في حقه الشركة واالستيالء عليها بدون وجه حق 
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 وتحديـد حقـوقهم مـع افي تعيين المـوظفين وتحديـد رواتـبهم وصـرفه) مدير الشركة(له الحق  
 .ه حق توكيل الغير في كل أو بعض ما جاء أعال

 Gf 3�� 

الحــق ـفـي تعـيـين الـمـوظفين وتحدـيـد رواـتـبهم ابـتـداء شــكو ـفـي حـقـه فـقـد منحــت هــذه الـمـادة للم 
 .ولكنها لم تعطه الحق صراحة في زيادة هذه الرواتب 

 ��; 

وحيث أن الثابت أن عدد من موظفي الشركة كان يتقاضى كـل مـنهم مـا ال يتعـدى األربعـة  
وـبـدون ثـمـة مـبـرر واضــح ويتـفـق ـمـع الـقـانون شــكو ـفـي حـقـه  المإال أن.. وعشــرون أـلـف درهــم شــهريا 

قــام بزيــادة راتــب كــل مــنهم إلــي مــا يزيــد عــن ثالثــة أضــعاف هــذا المبلــغ بــأن بــات راتــب كــل مــنهم 
وذلك كله دونمـا مبـرر سـوي تعمـده إهـدار مـال ) ثالثة وسبعون ألف وسبعمائة درهم( درهم ٧٣٧٠٠

 يتحصــل مــن هــؤالء المــوظفين علــي كامــل المبــالغ التــي الشــركة إضــرارا بالشــاكي الســيما وأنــه كــان
وذلـك كلـه بالمخالفـة لصـالحياته ..  والتـربح مـن ورائهـا – حسـبما سـيرد الحقـا –زيدت علي رواتـبهم 

الــواردة بعقــد التأســيس والتــي منحتــه الحــق فــي تعيــين المــوظفين وتحديــد رواتــب تعييــنهم ابتــداء دون 
 .الحق في زيادتها فيما بعد 
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 مــنح المــوظفين زـيـادة عـلـي رواـتـبهم فإـنـه ال يعقــل وال يتفــق مــع شــكو فــي حقــهبأـنـه يحــق للم 
فال توجد جهـة عمـل فـي العـالم تزيـد .. حسن إدارة العمل أن تتم الزيادة بهذا الشكل المبالغ فيه جدا 

تصـم فـي أقوالـه السـيما وأن المشـكو فـي حقـه يع.. من أجر العامل إلـي ثالثـة أضـعاف دفعـه واحـدة 
 !!! .مرارا وتكرارا بأن الشركة دائمة الخسارة 
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مـــأرب أخـــر وهـــو تعمـــد اإلضـــرار بالشـــركة وأموالهـــا وبالتبعيـــة اإلضـــرار شـــكو فـــي حقـــه للم 
 .بالشاكي وأمواله 
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كان يستحصـل مـن هـؤالء المـوظفين علـي المبـالغ التـي شكو في حقه أن الثابت أن المذلك  
 .علي رواتبهم واالستيالء عليها لنفسه أمر بزيادتها 

	�w! ���� ��b� �;� 

في إدارته للشـركة وتسـيير أمورهـا الماليـة ويثبـت فـي حقـه جريمـة شكو في حقه عدم أمانة الم 
 . عقوبات ٤٠٤لمادة خيانة األمانة المعاقب عليها با
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يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من توصـل لـي االسـتيالء لنفسـه أو لغيـره علـي مـال منقـول أو  
ســـند أو توقيـــع هـــذا الســـند أو إـلــي إلغائـــه أو إتالفـــه أو تعديلـــه وذـلــك باالســـتعانة بطـــرق احتياليـــة أو 
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غير صحيحة متي كـان مـن شـأن ذلـك خـداع المجنـي عليـه وحملـه علـي باتخاذ اسم كاذب أو صفه 
ويعاقـــب علـــي المشـــروع بـــالحبس مـــدة ال تجـــاوز ســـنتين أو بالغرامـــة التـــي ال تزيـــد علـــي .. التســـليم 

 .عشرين ألف درهم 
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ء أو بيـنهم وبـين الغيـر ويجـب أن يثبـت هـذا االنتقـال أو الحصص قابلـة لالنتقـال بـين الشـركا 
 .التصرف في السجل المعد لذلك 

ويجـــب علـــي مـــن يعتـــزم ببيـــع حصـــته للغيـــر أن يقـــوم بإخطـــار إدارة الشـــركة بـــذلك بخطـــاب  
موصــي علـيـه وتقــوم اإلدارة ـبـدورها بإخطــار الشــركاء فــي خــالل الثالـثـة أـيـام التالـيـة وللشــركاء خــالل 

ٕر األول اســترداد الحصــة بالشــروط نفســها وأال ســقط هــذا الحــق واذا اســتعمل حــق شــهر مــن اإلخطــا
 .االسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم حسب حصة كل منهم في رأس المال 

 Gf 3�� 

المـــادة الثامنـــة ســـالفة الـــذكر يتضـــح أنـــه يحـــق للشـــريك بيـــع حصـــته لغيـــره مـــن مفهـــوم ومـــن  
طـــار بـــاقي الشـــركاء رســـميا وبالطريقـــة الموصـــوفة تفصـــيال فـــي المـــادة الشـــركاء أو للغيـــر بشـــرط إخ

 .متقدمة الذكر 
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وكــان الثابــت مــن خــالل أوراق هــذا االتهــام أنهــا قــد خلــت تمامــا مــن ثمــة إخطــار موجــه مــن  
بوصـفه شـريك يريـد بيـع حصـته أو جـزء منهـا إلـي الشـاكي بوصـفه الشـريك األوحــد المشـكو فـي حقـه 

 . حقه للمشكو في

 @�A j�� 

بعــض مــوظفي الشــركة المشــكو فــي حقــه وعلــي مــدار مــا يقــرب مــن عــام ونصــف قــد أوهــم  
بـأن يقومـوا بمـنح قيمـه هـذه الزيـادات لـه ) الذين تقرر زيادة مرتباتهم إلي ثالثة أضعاف دفعه واحـده(

 .بصفة شهرية ودورية وذلك مقابل إيهامهم بأنه سوف يبيع لهم حصصا في الشركة 
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وأال كـان قـد أخطـر الشـركة (ففي الوقت الذي لم يكن لديه أي نية لبيع حصـص فـي الشـركة  
 .راح يوهم الموظفين بأنه سيبيع لهم حصص فيها ) بذلك

 sA� �� 0��'J�2 ��!_� ��2 tY� 

وهــي بطريــق التبعيــة (.. ين علــي أمــوالهم بــدون وجــه حــق فــي االســتيالء مــن هــؤالء المــوظف 
مـــن وعـنــدما اكتشـــف هـــؤالء الموظـفــون أنهـــم وقعـــوا فريســـة نصـــب ) أمـــوال مملوكـــة للشـــركة وللشـــاكي

 المشـكو فـي حقـه فمـا كـان مـنوشـهدوا بـذلك فقد توجهوا نحـو عدالـة النيابـة المـوقرة المشكو في حقه 
 .يهاأن حاول رد بعض المبالغ المستولي علإال 
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 وـفـي حــق ال يـنـال ذـلـك مــن ثـبـوت ارتكاـبـه لجريمــة النصــب بالفعــل ـفـي حــق بعــض المــوظفين 
الشـــركة والشـــاكي كـــون المـــال الـــذي اســـتعمله فـــي هـــذا المشـــروع الكـــاذب هـــو مـــال مملـــوك للشـــركة 

  .والشاكي 
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 المـوظفين من زيـادة مرتبـات هـؤالءالمشكو في حقه يتضح الغرض الغير مشروع الذي تغياه  
 .إلي ثالثة أضعاف رواتبهم دفعة واحدة 
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اتـبهم يقـوم وففي التوقيت الذي يمنح المـوظفين زيـادة علـي ر.. لالستيالء علي أموال الشركة  
هو باالسـتيالء علـي هـذه الزيـادة باسـتخدام طـرق احتياليـة حملـت هـؤالء المـوظفين علـي تسـليمه هـذه 

لهــم مــن رغبتــه فــي بيــع حصــص فــي المشــكو فــي حقــه ا انخــدعوا فــي زور مــا ادعــاه األمــوال بعــدم
 .الشركة لهم 
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 :قد ثبت في حقه جريمتين المشكو في حقه وكان الثابت من جملة ما تقدم أن  
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 � اإلضــرار بمــال الشــركة وبالتبعـيـة بالشــاكي وذـلـك بزيادـتـه لرواـتـب بعــض المــوظفين بشــكل :������

 .ه مع سوء نيته وانتوائه االستحصال علي هذه الزيادات لشخصه من الموظفين مبالغ في

  ���7�f�: جريمة النصـب علـي المـوظفين وذلـك بإيهـامهم بمشـروع كـاذب وهـو بيعـه لهـم حصـص 

وذلـك فـي التوقيـت الـذي في الشركة وهو ما انخدع به الموظفون وحملهم نحـو تسـليمه المـال 
 .ين بالشركة بعالقة عمل ثبتت فيه عالقة هؤالء الموظف

 ���� ��b� �;� 

 . المشكو في حقه طبقا للقانون عقاب معه يستوجب  
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يعـــد مرتكـبــا جريمـــة غســـل أمـــوال كـــل مـــن أـتــي عمـــدا أو ســـاعد ـفــي أي مـــن األفعـــال التالـيــة  -١
مـن ) ٢(م المنصـوص عليهـا فـي البنـد بالنسبة لألمـوال المتحصـلة مـن أيـة جريمـة مـن الجـرائ

 .هذه المادة 

تحويل المتحصالت أو نقلهـا أو إيـداعها بقصـد إخفـاء أو تمويـه المصـدر غيـر المشـروع  - أ
 .لها 

إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصالت أو مصدرها أو مكانها أو طريقـة التصـرف فيهـا أو  - ب
 .حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها 

 .و حيازة أو استخدام تلك المتحصالت  اكتساب أ–ج 
 : ألغراض هذا القانون تكون األموال هي المتحصله من الجرائم اآلتية -٢

 . المخدرات والمؤثرات العقلية -أ 
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 . الخطف والقرصنة واإلرهاب -ب 
 . الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام قانون البيئة –ج  
 .نارية والذخائر  االتجار عير المشروع في األسلحة ال-د 
 .  جرائم الرشوة واالختالس واإلضرار بالمال العام -هـ 
 .جرائم االحتيال وخيانة األمانة وما يتصل بها  –و  

 أيــة جــرائم أخــري ذات الصــلة والتــي تــنص عليهــا االتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون  الدولــة -ز   
 .طرف فيها 
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ســالفة اـلـذكر علــي واقعــات وأوراق الــبالغ الماـثـل يتضــح وبجــالء بتطبـيـق المفــاهيم القانونـيـة و 
 .تام انعقاد جريمة غسيل األموال في حق المشكو في حقه 

 �7� @�A� 

.. عقــد العــزم والنـيــة نحــو االســـتيالء علــي أـمــوال الشــركة الـتــي يشــارك ملكيتـهــا مــع الشـــاكي  
خطيـا للصـالحيات الممنوحـة لـه مسـتغال ومت.. أموال هـذه الشـركة مـا يفـوق حقـه لنفسه من حصل تف

 .له الحق في تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وصرفهم وتحديد حقوقهم كمدير عام 

 �7� Ap �7� Gl��� =�� m�� -�U�L+�$� [�; >2 3� 

فـالنص واضـح والمقصـود منـه .. الواردة حصـرا مـا يمنحـه الحـق فـي زيـادة رواتـب المـوظفين  
 أما الزيادة فليست من اختصاصه .. م ابتداء تعيين الموظفين وتحديد رواتبه

 @�A Gl&� 

) .. اثنـي عشـر موظـف(منح المشكو في حقه نفسه الحق في زيادة رواتب بعـض المـوظفين  
 ألـف درهـم ٢٤فقام بزيادتها زيادة هائلة ومبالغ فيها جدا بأن كان الموظـف يتقاضـى راتبـا ال يتعـدى 

وفــي كــل ) ثالثــة أضــعاف دفعــة واحــدة( ألــف درهــم ٧٣لــغ فقــام بزيــادة هــذا الراتــب ليصــبح فجــأة بمب
 .األحوال فقد أثبتت األوراق وهمية هذه الزيادات 
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 بأنـــه ســـوف يبيـــع لهـــم حصـــص فـــي الشـــركات - كـــذبا-عمـــل علـــي إيهـــام هـــؤالء المـــوظفين  
وقــدرها (دة فــي راتبــه بشــرط قيــام كــل مــنهم بــأن يــؤدي لــه قيمــة الزيــا.. التابعــة لــه التــي يعملــون بهــا 

 .شهريا ) خمسون ألف درهم تقريبا لكل منهم 

 @��2� 

نجـــح المشـــكو ـفــي حـقــه ـفــي إخـــراج مبـلــغ ـقــدره ســـتمائة أـلــف درهـــم تقريـبــا شـــهريا ـمــن الشـــركة  
 ) .في صورة مرتبات للموظفين( بطريقة في ظاهرها مشروع 

 Z��b� 	���2 ���! Gf 

بعـدما نجـح فـي خـداعهم بقالـه مكذوبـة مـن  المبـالغ هباالستيالء من هؤالء الموظفين علـي هـذ 
 .انه سيبيع لهم حصص في الشركات 
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بغـيـر وجــه حــق عـلـي أمــوال الشــركة بعــدما غســلها لنفســه يكــون المشــكو ـفـي حـقـه ـقـد اســتولي  
 .بالزعم بأنها رواتب موظفين 

 ��; 

..  عشــر شــهرا وحـيـث اســتمر المشــكو فــي حـقـه فــي ذـلـك مــدة عــام ونصــف تقريـبـا أي ثمانـيـة 
ا تجـاوز بلغـت فـي مجموعهـا مـ أموال الشـركة بطريقـة غسـل األمـوال ؤكد استيالئه علياألمر الذي ي

 .العشرة مليون درهم 

 @�A 6�� �J 
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مـن هـذا ) ٢(ن المـادة مـ) ١(يعاقب كل من يرتكب أحد األفعال المنصوص عليهـا فـي البنـد  
ثالثمائــة ) ٣٠٠٠٠٠(القــانون بــالحبس لمــدة ال تزيــد علــي ســبع ســنوات أو بالغرامــة التــي ال تجــاوز 

ثالثين ألف درهم أو بالعقوبتين معا مـع مصـادرة المتحصـالت أو ) ٣٠٠٠٠(ألف درهم وال تقل عن 
 إذا حوـلـت أو ـبـدلت ممتلكــات تعــادل قيمتهــا قيمــة تـلـك المتحصــالت أو مــا يعــادل تـلـك المتحصــالت
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 .جزئيا أو كليا إلي ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة 

 Gf 3�� 

.. ومما تقدم يتضح أن المشكو فـي حقـه بوصـفه مـديرا للشـركة المشـتركة بينـه وبـين الشـاكي  
واســتطاع ـبـذلك  .. ـقـد خــان األماـنـة ابـتـداءا وـقـام بمــنح بعــض الـمـوظفين زـيـادات صــورية ـفـي رواـتـبهم

 .إخراج هذا المال من الشركة بطريقة ظاهرها صحيح 
رغــم عــدم (وعقـب ذـلـك احتـال عـلـي المـوظفين وأوهمـهـم بأنـه ســيبيعهم حصـص ـمـن الشـركات  

فانخـدعوا بـذلك وسـلموه المـال بعـد غسـله وصـار فـي ظـاهرة ) انتوائه ذلك تماما وفقا للثابـت بـاألوراق
حتيــال النصــب واالع ومتحصــل مــن جريمتــي خيانــة األمانــة ومشــروعا وهــو فــي األصــل غيــر مشــرو

 .واالختالس 

 ��b� �;� 
الذي يجعل جريمة غسيل األمـوال منعقـدة تمـام االنعقـاد بكافـة مقوماتهـا وركائزهـا فـي حـق المشـكو  

  .٢٠٠٢ لسنة ٤ من القانون ١٣في حقه بما يجعله وبحق مستحق للعقاب الوارد بالمادة 
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قيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييـر مـن شـأنه إحـداث تزوير المحرر هو تغيير الح 
 .ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح 

 :ويعد من طرق التزوير  
إدخــال تغيـيـر عـلـي محــرر موجــود ســواء باإلضــافة أو الحــذف أو التغيـيـر ـفـي كتاـبـة المحــرر  -١

 .أو األرقام أو العالمات أو الصور الموجودة فيه 
 .ور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمه صحيحة وضع إمضاء أو ختم مز -٢

الحصـــول بطريقـــة المباغتـــة أو الغـــش علـــي إمضـــاء أو خـــتم أو بصـــمه لشـــخص دون علـــم  -٣
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 .بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به 

 .اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلي الغير  -٤

ء أو مـلء ورقـة ممضـاة أو مختوـمـة أو مبصـومة علـي بيـاض بغـيـر موافقـة صـاحب اإلمضــا -٥
 .الختم أو البصمة 

 .انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد إلثباته  -٦

 .تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد إلثباته  -٧
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يعاقب علي التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة ال تزيد علي عشـر سـنوات ويعاقـب علـي  
 .رر غير رسمي بالحبس التزوير في مح

 .وذلك كله ما لم ينص عليه غيره  

 @�A 6�� �J 

وبتطبـيـق المفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر علــي واقعــات وأوراق اـلـبالغ الماثــل وعلــي األخــص  
والمعـدة بمعرفـة .. منها الميزانيات الخاصة بالشركات المشتركة فيما بين الشـاكي والمشـكو فـي حقـه 

ة الحقيقة في الموقف المالي لهذه الشركات وما تدره من أرباح متخذا مـن ذلـك األخير بغرض مخالف
حيــث تعمــد المشــكو فــي حقــه تــدوين .. وســيلة لالســتيالء علــي أمــوال مــن الشــركة بــدون وجــه حــق 

بيانات خاطئه بالمخالفة للواقـع وغيـر مسـتنده ألي مسـتندات أو أدلـة علـي صـحتها ممـا يؤكـد تزويـره 
 .ن عمد وبسوء قصد لهذه الميزانيات ع
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مـائتين ( ألـف درهـم ٢٣٤ تقدر بمبلغ ٢٠٠٧فقد كانت هذه الديون المعدومة في ميزانية عام  
 ) .وأربعة وثالثون ألف درهم

 	), �� &�� �� �2� �8�1� 

 درهــم ٣٧٠٧٠٠٠ بمبـلـغ قــدر  لـيـرد فيهــا أن هــذه اـلـديون المعدومــة٢٠٠٨ـتـأتي ميزانـيـة عــام  
 ).ثالثة مليون وسبعمائة وسبعة ألف درهم(

 ��� ? �2 �Ap�2009  

أربعــــة ملـيـــون وســــتمائة وخمســــة ( درهــــم ٤٦٤٥١٨٨تقــــرر الميزانـيـــة أن تـلـــك اـلـــديون بمبـلـــغ  
 ).وأربعون ألف ومائه وثمانية وثمانون درهم

 ��� 
�7�N�� ?�2010  

اثنـين مليـون وثمانمائـة أربعـة وخمسـون ألـف ( درهـم ٢٨٥٤١١٤تأتي هذه الديون بمبلغ قدره  
 ).ومائه وأربعة عشر درهم

 ��V ? � 'J� 6� �:! ��;� 

قــد أعــدم ديــون مســتحقه للشــركة ) ٢٠١٠ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨(خــالل ثــالث أعــوام فقــط هــي  
 ) .إحدى عشر مليون ومائتين وستة ألف وثالثمائة وأثنين درهم( درهم ١١٢٠٦٣٠٢بمبلغ 
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����.. وبال سند أو مستند يوضح ماهية هذه الديون وسبب إعدامها وحرمـان الشـركة منهـا  	�

�.�מ��و�Nא���/�و�א&��دמ����	���و=��G	د��א�����������	ط�������ذ�4א�د�ون�
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دـيـون "لغ المســماة إـيـراد هــذه المـبـالغ ـفـي الميزانـيـات بشــكل مــبهم وغــامض يؤكــد أن تـلـك المـبـا 
 .ما هي إال مبالغ مختلسة ومستولي عليها بمعرفة المشكو في حقه " معدومة
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بالميزانيــات بغــرض إظهــار واقعــة غيــر صــحيحة وغيــر مشــروعة فــي صــورة واقعــة صــحيحة  
 .ومشروعة وهو ما يؤكد انعقاد جريمة التزوير في حق المشكو في حقه 

	��   =7�r�� ��� :       
���^ -���7�N�� ? �7�...      ����b��2 
�U��� 2006   ، 2007   ، 2008  ، 

2009   ، 2010                a���r� ¡¢+�! $ X�2�f � �'2 
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وفات فـي الشـركة ثابـت من المستحيل عقال ومن غير المستساغ تجاريا أن يكون بنـد المصـر 
 .ال يتزحزح بالزيادة أو النقصان في كل عام عن األخر 

 @�A j�� 

نجـــد المشـــكو فـــي حـقــه ـيــزعم مـــن خـــالل ميزانـيــات شـــركة آمرـتــك أن بـنــد المصـــروفات يمـثــل  
 ، ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٦لــــيس لعــــام واحــــد ولكــــن لألعــــوام .. مــــن اإليــــرادات % ٩٠

مـن اإليـرادات % ٩٠عوام متتالية تأتي وتجهز المصروفات علي  أي أنه علي مدار خمسة أ٢٠١٠
 .وهو أمر يستحيل تصوره عقال وغير مستساغ في العرف التجاري 

 @�A =�� ���	��� 

أن ميزانيــــات بــــاقي الشــــركات المشــــتركة فيمــــا بــــين الشــــاكي والمشــــكو فــــي حقــــه يتغيــــر بنــــد  
 .طفيفا ولكن ثمة تغيير المصروفات فيها من عام ألخر حتى ولو كان هذا التغيير 
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مـن % ٩٠ولمدة خمس أعوام متتالية مقررة علي خـالف الحقيقـة أن مصـروفاتها تمثـل نسـبة  
وأن المشــكو فــي حقــه يعمــل علــي االســتيالء .. اإليــرادات األمــر الــذي يؤكــد زور وبهتــان هــذا البنــد 

 .ل المستولي عليها تحت بند المصروفات علي أموال هذه الشركة وأدراج األموا

$��O 

 .تصوير هذه الواقعة الغير صحيحة والغير مشروعة في صورة واقعة صحيحة ومشروعة  

 ��V ? � 'J� ¬7 �; ��;� 

ٕـفــي إدارة الشـــركات المشـــتركة فيمـــا بيـنــه وـبــين الشـــاكي وان اختلـفــت المســـميات فـتــارة تســـمي  
وـتـــارة أخــــري تســــمي .. كمــــا أوضــــحنا ســــلفا ) دـيـــون معدومــــة(هــــا المـبـــالغ المختلســــة والمســــتولي علي

كمـا سيتضـح فـي ) زيـادات فـي رواتـب المـوظفين(وتـارة ثالثـة تسـمي .. كالحالة الماثلة ) مصروفات(
 .وتارة رابعة تسمي قروض كما سيرد الحقا .. الدليل التالي 

 .يه وهذا كله يثبت جريمة التزوير في حق المشكو في حقه ثبوت ال ريب ف 
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كل شركة من الشركات المشتركة فيما بين الشاكي والمشكو في حقه يتبع األخيـر أسـلوبا في  
 .وفي هذه المرة لجأ إلي حيلة شيطانية .. مختلفا في االستيالء علي أموالها 

 =;� 

أن استخدام صالحياته وسلطاته التي منحها له الشاكي وقام بزيادة مرتبات بعض المـوظفين  
 ).ثالثة أضعاف الراتب األصلي( ألف درهم ٧٣ أكثر من  ألف درهم إلي٢٤من 
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قة أو بأخرى باالستيالء علي قيمة هـذه الزيـادات مـن المـوظفين مـرة يقوم بطري.. وعقب ذلك  
 .أخري بعد إيهامهم بأنه سيبيعهم حصص في الشركات 

 6����J� ء$w; 6� -��7�N�J�2 X2�r�� 6� ! @��2� 
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دة إذ يـعـود المشـكو ـفـي حقـه ويســتولي عـلـي أنـه ال يتقاضــى سـوي راتـبـه األصـلي دون أي زـيـا 
 .الزيادة منهم 

@��2� 

يتأكد تعمد المشكو في حقه إثبات واقعات وبيانات غير صحيحة فـي الميزانيـات زاعمـا بأنهـا  
 .واقعات وبيانات صحيحة وهو ما يقطع بارتكاب هذا المشكو في حقه لجريمة التزوير

   j2���� ���	�� :    !� ��!�N+�� �/$" 3��         ���� 
��7�N�� ? 6� ��K2008    
���'�  ...  i��2�

                
�1�:� [	�:� ���;�� ���:�� -�A 3� 
��'�� [�� >+�7�N�� ��V ? � 'J�

              
���O $� t�9�e -��1�+�� >+�7�N��J� >e��; >�2� <��+� -�2��V g+ �

 -�df �!�N+�� ��V ?. 

إحـداهما ..  ذات العـام عـن...  قام المشكو في حقه بتقديم ميـزانيتين لشـركة ٢٠٠٨في عام  
 . ...  والثانية صادرة عن مكتب  ...صادرة عن مكتب 
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أمــــا البياـنـــات األساســــية .. أن هــــذين المكتـبـــين مهمتهمــــا ـتـــدقيق الحســــابات ومراجعتهــــا فـقـــط  
 .للميزانيات فهي مستقاة من المشكو في حقه 

 >+�7�N�J� >e�; a�� 3� tK+! u�V� 

فيـمـا بينهمــا ـفـي البياـنـات األساســية والبـنـود الرئيســية للمصــروفات واإلـيـرادات ـمـدي االخــتالف  
وخالفه وهو األمر الذي يؤكد أن الميزانيات التي تعد بمعرفة المشـكو فـي حقـه ال تعبـر عـن الحقيقـة 

 .وأنه يتعمد تغيير حقيقة الواقع فيها وتفصيلها بما يخفي الحقيقة 

   m���� ���	�� :  V ? � 'J� ���%   	�)2 "��!]�2 ��?   �b� 
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األم يتضــح أن المشــكو فــي حقــه أورد مــن خاللهــا أنــه مــنح بعــض بمطالعــة ميزانيــة الشــركة  
 .قروضا .. الشركات األخرى المشتركة بينه وبين الشاكي 

 �7� >V ? 

بمطالعـــة ميزانيـــات هـــذه الشـــركات الممنوحـــة القـــروض يتضـــح أن بعضـــها لـــم تـــرد بهـــا ثمـــة  
الميزانيــة الخاصــة قــروض والــبعض األخــر وردت فيهــا القــروض ولكــن علــي نحــو أقــل مــن المــدون ب

 .بالشركة األم 

�r�� �:d���u� 
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سـتمائة وسـتة ( درهـم ٦٢٦٥٧٢مبلـغ قـدره ...  أقرضت الشركة األم إلـي شـركة ٢٠٠٨عام  -١
 ).سبعون درهموعشرون ألف وخمسمائة اثنين و
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أي ) ســـتة ملـيــون وثالثماـئــة وســـتة وعشـــرون أـلــف درهـــم( درهـــم ٦٣٢٦٠٠٠أـنــه بمبـلــغ عـلــي  
وهـو مـا يؤكـد أن هـذا المبلـغ األخيـر سـيخرج مـن .. بفارق خمسة مليون وسبعمائة ألـف درهـم وأكثـر 

 !.لي أين ؟تحت بند سداد القرض ولكن إ... ميزانية شركة 

واحـــد ( درهـــم ٤١٥٦٣مبـلــغ ـقــدره ... ـقــد اقترضـــت مـــن شـــركة ... وكـــذا األمـــر فـــإن شـــركة  -٢
 ).وأربعون ألف وخمسمائة ثالثة وستون درهم

 
��^ -��7�N�� ? Xdf >V ? ... �+��% z���� 6� 

 . درهم أي بفارق ثالثمائة ألف درهم ٧٤١٦٦٣ 

 �� ;� 

ٕة وواضـــحة مـــن خـــالل الميزانـيــات واحـــداث الـفــروق فاألمثـلــة عـلــي مـثــل هـــذه التصـــرفات كثـيــر 
 .غرضه وال محالة االستيالء عليها بالمخالفة للواقع والقانون 

 @�A 6�� �J 

ومن جملة ما أوضحناه من دالئل وحقائق يتأكد وبجالء تام مـدي انعقـاد جريمـة التزويـر فـي  
ه فـــي صـــورة وـقـــائع حـــق المشـــكو فـــي حقـــه وتعمـــده جعـــل الوـقـــائع الغيـــر صـــحيحة والغيـــر مشـــروع

 .صحيحة ومشروعه وذلك بغرض االستيالء علي األموال بغير وجه حق 
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ســب األحــوال مــن اســتعمل المحــرر المــزور مــع يعاقــب بالعقوبــة المقــررة لجريمــة التزويــر بح 
 .علمه بتزويره 

ويعاـقـب بالعقوـبـة ذاتهــا بحســب األحــوال مــن اســتعمل محــررا صــحيحا باســم شــخص غـيـره أو  
 .انتفع به بغير حق 
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وكــــان قــــد ثـبـــت يقيـنـــا ممــــا تقــــدم قـيـــام المشــــكو فــــي حـقـــه ـبـــالتزوير ـفـــي الميزانـيـــات الخاصــــة  
نــه وبــين الشــاكي ومحاولتــه إخفــاء الواقعــات الغيــر صــحيحة والغيــر مشــروعة بالشــركات المشــركة بي

 .وراء واقعات صحيحة ومشروعة 

 @��2 ��V ? � 'J� <+ ! �� 

بل أنه استعمل هذه الميزانيات المزورة لدي الجهات الحكوميـة والرسـمية ولـدي النيابـة العامـة  
 .ليها حال علمه يقينا بتزويرها ٕالموقرة وادارة الخبرة وتسوية المنازعات وقدمها إ

وهــو األمــر اـلـذي يجعـلـه مســتحقا للعـقـاب عــن جريمــة االســتعمال المســتقلة قانوـنـا وعقاـبـا عــن  
 .جريمة التزوير ذاتها 
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 �	
�� ���	 �������	 ������ ���	 �
	�� ����� � � !��"#$	

�%�$	 &'�� (��)$ *���	 +�,�-	 &#.�/ 0$	 
	�"$	� 
 
كانت النيابة الموقرة قد قررت إحالة أوراق البالغ الماثل إلـي إدارة الخبـرة وتسـوية المنازعـات  

واإلطـــالع عـلــي الســـجالت لإلطـــالع عليهـــا وعـلــي المســـتندات المقدمـــة مـــن الطـــرفين وأخـــذ أقوالهمـــا 
 -: لبيان والدفاتر الحسابية

 حتـى تاريخـه فـي الشـركة األم الكائنـة بمركـز ٢٠٠١طبيعة عمل المشكو فـي حقـه مـن عـام  -١
 ) ....(ركات الملحقة بها والمسماة والش... 

بيــان فيمــا إذا كــان المشــكو فــي حقــه يملــك بيــع أي حصــص فــي الشــركة األم أو الشــركات  -٢
 .الملحقة بها 

بيان فيمـا إذا كـان المشـكو فـي حقـه قـد اخـتلس مبـالغ نقديـة أو أي مـال  منقـول مـن الشـركة  -٣
 ٢٠٠٨وذـلـك مــن عــام .. ٕوارـفـاق كاـفـة المســتندات الداـلـة عـلـي ذـلـك ...  الكائـنـة بمركــز األم

 .حتى تاريخه
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مما يتضح بجالء من أوراق االتهام عدم مشروعية التصرفات التي ارتكبها المشكو في حقه  
واستغالله لصالحياته نحو اإلضرار بأموال الشركة والشاكي .. ه لما هو ثابت بعقد الشركة ومخالفت

وارتكابه للعديد من الجرائم المعاقب عليها والتي أفصحت عنها أوراق االتهام إال أننا نجد علي 
 في الجانب األخر وعلي النقيض تماما بما كشفت عنه أوراق االتهام أن تقرير أهل الخبرة قد قصر

األسباب وأفسد في االستدالل ولم يقم بأداء المهمة المكلف بها من قبل النيابة معتمدا في ذلك 
علي مستندات عبارة عن ميزانيات أعدها المشكو في حقه لنفسه ليستفيد منها ودون أن يعتني أهل 

لعوار التي الخبرة بفحص المستندات التي ترجمت لهذه الميزانية خالف العديد من أوجه القصور وا
طوقت هذا التقرير والتي نشير إلها بعد استعراضنا للنتيجة التي أنتهي إليها تقرير الخبرة والتي 

 .جاءت ال تتفق مع حقيقة الواقع والمستندات علي النحو الذي سوف نعرضه تفصيال فيما بعد 

Ap ���� �;� ���p =+7� |�� 
��+)�� 6�  

مـن حصـص الشـركة % ٤٩لشاكي فـي الشـركة األم بنسـبة أن المشكو في حقه كان شريكا ل -١
بتلــــك الشــــركة منــــذ ) مــــديرا عامــــا( كمــــا عمــــل ٤/٤/٢٠٠١وذلــــك اعتبــــارا مــــن ... ومقرهــــا 

  .١٩٩٤تأسيسها في عام 

أن المشــكو فــي حقــه كــان شــريكا للشــاكي فــي جميــع الشــركات األخــرى الموضــحة فــي البنــد  -٢
كـذلك لـم يكـن المشـكو فـي حقـه ..  مديرا لهـا إال أنه كان) ...(األول من المهمة عدا شركة 

 .كما لم يكن مديرا لها) ... (شريكا للشاكي في الشركة المسماة 

) ...(أن المشكو في حقه كان مديرا لكافة الشركات الموضحة بالجدول عدا كـل مـن شـركة  -٣
ضـال ف.. إال أن المشكو في حقه كان شريكا للشاكي فيهما ..  ومقرها الشارقة ...)(وشركة 

 ـتـم إـبـرام ٦/١/٢٠٠٤ وـتـاريخ ٢٥/١٢/١٩٩٢علـمـا بأنـه بـتـاريخ ) ...(عـن الشــركة المســماة 
 .للشركة ) مدير عام(والمشكو في حقه بتعيين األخير ) ...(عقدي عمل بين شركة 

باسـتقراء نصـوص عقـود تأسـيس الشـركات المشـتركة بـين طرفـي الـدعوى يتضـح أن المشــكو  -٤
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مملوكـة لـه إال أن ذلـك يكـون مشـروطا بإخطـار بـاقي ضده يمتلك بيع حصة أو الحصص ال
الشــركاء بــذلك وبــالرجوع للمســتندات المقدمــة وفــي هــذا الشــأن لــم يقــدم المشــكو فــي حقــه مــا 

 .كما أن عملية البيع لم تتم .. يثبت قيامه بإخطار الشاكي في هذا الصدد 

موجـــه إليـــه مـــن ال محـــل الســـتيالء المشـــكو فـــي حقـــه علـــي أربـــاح الشـــركات وفقـــا لالتهـــام ال -٥
حـيــث تـبــين أن .. الشـــاكي ـفــي هـــذا الشـــأن وفـقــا للشـــرح والتحلـيــل بالبـنــد الثاـلــث مـــن المهمـــة 

 مليـون ٨ مليـون درهـم قـد تـم توزيـع منهـا نحـو ٣٢ر١مجموع األربـاح المحققـة والبالغـة نحـو 
والبــاقي وقــدره .. مليــون درهــم . ر٨درهــم علــي الشــركاء وتــم تكــوين احتيــاطي قــانوني بنحــو 

وهـو ) كأربـاح مرحلـه(مليون درهم أرباح تم ترحيلها وقـد ظهـرت بميزانيـات الشـركات  ٢٣ر٢
 .ما يخالف ما جاء بموضوع االتهام األول 

كـــان يـــتم ) مكافـــأة اإلدارة(وفقـــا للمالحظـــات المتممـــة للميزانيـــات المقدمـــة فقـــد تبـــين أن بنـــد  -٦
رواتـــب مبلـــغ صـــرفها للمشـــكو فـــي حقـــه كراتـــب يصـــرف لـــه شـــهريا وقـــد بلـــغ مجمـــوع تلـــك ال

 إال أن المـبــالغ األخـــرى تحـــت بـنــود ٢٠١٠ حتــى ٢٠٠١ درهــم عـــن الفـتــرة ـمــن ٧١١٣٢٢٩
 كنســبة فــي أربــاح ٢٠٠١فقــد تــم صــرفها عــام ) عمولــة مــدير ، عمولــة إدارة ، أتعــاب إدارة(

والبـــاقي تحـــت بنـــدي .. ـتــم صـــرفها للمشـــكو فـــي حقـــه ) عموـلــة المـــدير(منهـــا .. هـــذا العـــام 
وفقا لما كان معمـول بـه قبـل .. فقد تم صرفها للشريك السابق ) ب إدارةعمولة اإلدارة وأتعا(

 وقـد تـم وقـف صـرفها ٤/٤/٢٠٠١إبرام العقد المتعلق بالشركة محل الفحص الموثق بتـاريخ 
 .بعد ذلك بخروج ذلك الشريك من الشركة 

 بصفة دوريـة حيـث بلـغ مـا ٢٠١٢ وحتى ٢٠٠١زاد راتب المشكو في حقه خالل الفترة من  -٧
  .٢٠١٢ درهما عام ٨١٢٨٤ درهم شهريا زاد إلي ٣٩٠٠ مبلغ ٢٠٠١ان يتقاضاه عام ك

 من المديرين وفقـا لكشـوف الحسـابات البنكيـة لثالثـة ٨ زادت رواتب عدد ٢٠٠٨خالل عام  -٨
 درهـــم كـمــا زادت رواـتــب ـبــاقي ٧٣٧٠٠ـمــنهم وشـــهادة آخـــرين بمحاضـــر الشـــرطة إـلــي مبـلــغ 

 حيــث بلــغ أقصــاها راتــب ٢٠١١ وحتــى ٢٠٠٥ن المــديرين بصــفة دوريــة خــالل الســنوات مــ
  .٢٠١١ درهم خالل عام ٤٠٥٠٠حيث بلغ راتبه ... / المدعو

للعقد التأسيسي المبرم بتـاريخ ) ٩(للمادة رقم ) ١(وجدير بالذكر هنا أنه بالرجوع إلي ملحق 
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 : حيث ورد بالملحق ما يلي ٤/٤/١٩٩٤
هــا اإلدارـيـة والتجارـيـة والمالـيـة وـلـه الحــق يكــون المــدير مســئوال عــن إدارة الشــركة بكاـفـة نواحي

 .في تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وصرفهم وتحديد حقوقهم 
وعلـــي ذلـــك نـــري أن قيـــام المشـــكو فـــي حقـــه بزيـــادة رواتـــب مـــديري الشـــركات كانـــت ضـــمن 

 .صالحياته المتفق عليها بين طرفي الدعوى 
جــــاري العاـئـــد للمشــــكو ـفـــي حـقـــه بتتـبـــع زـيـــادة رواـتـــب مــــديري الشــــركات مقارـنـــه بالحســــاب ال -٩

 فلــم يتضــح ١٣/٢/٢٠١٢ حتــى ١/٦/٢٠٠٤خــالل الفتــرة مــن ... بنــك اإلمــارات ) .../ح(
 .تحويل أية مبالغ من حسابات المدراء إلي حساب المشكو في حقه المشار إليه 

 إال أنـــه أتضـــح أن هـــذا ...قـــام المشـــكو فـــي حقـــه بـــإقراض بعـــض الشـــركات مـــن شـــركة  -١٠
حيات المشــكو ضــده كوـنـه مــديرا عامــا لكاـفـة الشــركات المشــتركة اإلـقـراض كــان ضــمن صــال

بين طرفي الدعوى كما أن إقراض المبلغ المشار إليه كان لشركات مملوكـة لطرفـي الـدعوى 
 .أصوال لذا نري أنه ال محل لتبديد المبلغ المشار إليه باالتهام 
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حصــول المــذكور عـلـي المكاـفـأة فضــال عــن حصــوله عـلـي الراـتـب المـبـالغ فـيـه جــدا فضــال  
 %.٤٩عن حصوله علي نصيبه في األرباح بوصفه شريكا بنسبة 

�"� ����ء ��� =+7� u�V� 

له عـلـــي المكاـفـــأة ـفـــإنهم يكوـنـــوا ـقـــد خــــالفوا األوراق والمســــتندات وشــــابت إـلـــي عــــدم حصــــو 
هم إلـي قـيـام المشـكو ـفـي حقـه ـبـالجمع مـا ـبـين الراتـب وـبـين تأعمـالهم عـيـوب جسـيمة أهمـهـا عـدم فطـنـ

 .المكافأة المخصصة نظير اإلدارة 
دا ويمـثـل تبدـيـ.. وهــو األمــر اـلـذي أضــر بالشــركة وبالشــاكي أشــد الضــرر الـمـادي واألدـبـي  

 .والذي اختلسه لنفسه لمال الشركة المسلم إليه علي سبيل األمانة 
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 !.من األرباح السنوية؟% ١٠ي نسبة في بيان عما إذا كان قيمة الراتب سنويا يواز 
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تجــاري كلــي المقامــة مــن المشــكو فــي حقــه للمطالبــة ...  لســنة ...الثابــت بالــدعوى رقــم أن  
 فقــــد قــــدرت ـلـــه المكافــــأة عــــن هــــذه المــــدة بالكامــــل بمبـلـــغ ٢٠٠٨ حـتـــى ٢٠٠١بالمكاـفـــأة مـنـــذ عــــام 

 ).تون درهمثمانمائة وتسعة وعشرون ألف وثالثمائة وس( درهم ٨٢٩٣٦٠

 ��� 3� ge�& =9��e �7� >V ?2008��1  

مليـــون وخمســـة ألـــف ومـــائتين وأربعـــون ( درهـــم ١٠٠٥٢٤٠=  شـــهر ١٢×  درهـــم ٨٣٧٧٠ 
 ) .درهم
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.. ومــن ـثـم .. ـقـد تقاضــي راـتـب ـفـي عــام واحــد مــا يتجــاوز قيمــة المكاـفـأة عــن ثمــاني ســنوات  
 .ألخرى مختلس وبدون وجه حق يكون كافة ما تقاضاه عن السنوات السبعة ا

 G%�& ����"� ����ء ���7 	�1 

 مبلــغ قيمتــه ٢٠٠٨ حتــى عــام ٢٠٠١أن المشــكو فــي حقــه قــد تقاضــي راتبــا عــن الفتــرة مــن  
 ) خمسة مليون ومائتين وستة وأربعون ألف ومائتين وواحد وتسعون درهم( درهم ٥٢٤٦٢٩١

 �	J� -�A 3� �Q+�� �7� >V ? 

) ثمانماـئــة وتســـعة وعشـــرون أـلــف وثالثماـئــة وســـتون درهـــم( درهـــم ٨٢٩٣٦٠ مبـلــغ ال يتـعــدى 
 . تجاري كلي المقامة منه شخصيا ٢٠٠٩ لسنة ٧٨٢حسبما انتهت الدعوى رقم 
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حينمــا لــم تعمــل علــي حســاب قيمــة المكافــأة التــي تقــدر بنســبة عشــرة بالمائــه مــن األربــاح  
وبيان عما إذا كانت المبالغ التي يقوم بصرفها المشكو فـي حقـه لنفسـه كراتـب تتناسـب مـع .. سنويا 

 .نسبة العشرة بالمائة من اإلرباح من عدمه 
ء واتخـاذهم مـن أقـوال المشـكو فـي حقـه سـندا بـاطال الخبـرالجنـه وهو مـا يؤكـد قصـور أعمـال  

 .لما انتهوا إليه من نتيجة مخالفة لألوراق 
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 جـدول يوضـح ٣٩من خالل مطالعة تقرير السادة الخبـراء يتضـح أنهـم أوردوا بالصـفحة رقـم  
 : وهو علي النحو التالي ٢٠١٠ حتى عام ٢٠٠١قيمة راتب المشكو في حقه وزياداته منذ عام 

السنة 

 المالية

 مكافأة إدارة

 لمديرراتب ا

معدل المكافأة 

 الشهرية

عمولة 

 مدير

عمولة 

 إدارة
 مجموع أتعاب إدارة

 ٥٠٣ر١٥٣ ٣٣ر١٧٠ ٦٩,٥٦٥ ٤٠,٣٢٧ ٣٠,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠ ٢٠٠١

 ٣٨٤ر٧٠٠    ٣٢ر٠٥٨ ٣٨٤ر٧٠٠ ٢٠٠٢

 ٣٨٤ر٧٠٠    ٣٢ر٠٥٨ ٣٨٤ر٧٠٠ ٢٠٠٣

 ٥٨٢ر٣٦٧    ٤٨ر٥٣٠ ٥٨٢ر٣٦٧ ٢٠٠٤

 ٦٤٠ر٦٥٩    ٥٣ر٣٨٨ ٦٤٠ر٦٥٩ ٢٠٠٥

 ٧٤٠ر٧٣١    ٦١ر٧٢٧ ٧٤٠ر٧٣١ ٢٠٠٦

 ١ر٠٠٤ر٨٢٦    ٨٣ر٧٣٥ ١ر٠٠٤ر٨٢٦ ٢٠٠٧

 ١ر٠٠٥ر٢٤٦    ٨٣ر٧٧٠ ١ر٠٠٥ر٢٤٦ ٢٠٠٨

 ١ر٠٠٥ر٠٠    ٨٣ر٧٥٠ ١ر٠٠٥ر٠٠ ٢٠٠٩

 ١ر٠٠٥ر٠٠    ٨٣ر٧٥٠ ١ر٠٠٥ر٠٠ ٢٠١٠

 ٧ر٢٥٦ر٢٩١ ٣٣ر١٧٠ ٦٩ر٥٦٥ ٤٠ر٣٢٧  ٧ر١١٣ر٢٢٩ المجموع

 tK+! a�	k� ��; 3�� 

 درهـــم ومـــع ذـلــك ـيــأتي الســـادة ٨٣٧٥٠ أصـــبح ٢٠١٠ـقــه ـفــي عـــام أن راـتــب المشـــكو ـفــي ح 
الخبراء في النتيجة النهائية ليقرروا علي خالف ما تقدم بأن مرتـب المشـكو فـي حقـه أخـذ فـي التزايـد 

 وهــو تـنـاقض ٢٠١٠ درهــم وهــو مــا يـقـل عــن راـتـب عــام ٨١٢٨٤ إـلـي ٢٠١٢حـتـى وصــل ـفـي عــام 
 .واضح وغير مبرر من جانب الخبراء 
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بـــل أن الثابـــت مـــن خـــالل الجـــدول أن راتـــب المشـــكو فـــي حقـــه تزايـــد لمـــا يقـــرب إلـــي ثالثـــة  

6�ذ�����4..أضعاف في فترة وجيزة جدا �"���Bو���������G�����و	$�ذ�<��מ��و�د�א���د��א����א&�;	
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يتضح مدي القصور الذي عاب تقرير الخبراء بما يؤكد أحقيـة الشـاكي فـي إعـادة النظـر فـي  
 .أعمالهم برمتها 
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تمســـك الشـــاكي منـــذ فجـــر التحقيقـــات فـــي الـــبالغ الماثـــل وأمـــام الســـادة الخبـــراء بعـــدم أحقيـــة  
لــه فقــط الحصــول علــي نســبة وأنــه يحــق .. المشــكو فــي حقــه فــي تقاضــي راتــب عــن أعمــال اإلدارة 

كمـا تمسـك بصـورية عقـد العمـل الـذي يتشـدق بـه .. من األرباح السنوية نظير أعمال اإلدارة % ١٠
 .المشكو في حقه 

 ��V ? � 'J� 6� $p 

فعلــي الفــرض الجــدلي .. تمســك بالعقــد المشــار إليــه وأنــه عقــد صــحيح ونافــذ ولــيس صــوري  
 .بصحة ذلك 

w� 	�:�� ��; 6� X2�r��1 ? }&6/1/2004  
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ـ�    �����٠٠  يأتي السادة الخبراء مقررين أن راتبه  ��  وأغفلـوا تمامـا مـا زعـم بـه  ��ـ� ����٠ ��ـ�

 المرفقـة صـورته بجلسـة الخبـراء المؤرخـة ٦/١/٢٠٠٤شكو فـي حقـه وتمسـكه بعقـد العمـل المـؤرخ الم
٢٢/٩/٢٠١١.  

 �	�e �� m��� 

الذي نص علـي أن راتـب المشـكو فـي حقـه ثالثـون ألـف صورية العقد يعد دليال قاطعا علي  
 . درهم ٤٨٥٣٠في حين أنه يتقاضى 

�"� ����ء ��� a��lp� 

 !. ينم عن عدم إلمام بأوراق التداعي وعدم بحثها وفحصها بالدقة المطلوبة ؟ما تقدم أال     

 �	�e �� �:� 

يؤكد وبجالء تام ما عاب التقرير من قصور واضح ومخالفة صارخة لما هـو ثابـت بـاألوراق  
 .والمستندات 

   j2���� gd��� :           &w�J� ��:�� 	�� 
!&�U 	�we |�� �/$	�� 
1����e a!� ����ء ��lp }

6/1/2004          ����� ��L# ����� g�e���� ���V ? � �'J� 
��V� �	� jd++�! �� 

 �V ¡¢2 

باستقراء أوراق االتهام الماثل ومنها المستندات المقدمة من المشـكو فـي حقـه ذاتـه يتضـح أن  
 هـو عقـد صـوري ومـن ثـم ال يجـوز ٦/١/٢٠٠٤ثمة عدة دالئـل مؤكـدة علـي أن عقـد العمـل المـؤرخ 

ومن هذه الدالئل مـا .. ز للمشكو في حقه الحصول علي الراتب الصوري المدون فيه تنفيذه وال يجو
 :يلي 
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ي ذات فإنــه ال يعقــل وال يتفــق مــع المنطــق أن يكــون المشــكو فــي حقــه مالكــا فــي الشــركة وفــ 
 .الوقت يقبل أن يكون مجرد موظفا فيها 
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 .وم بها من األرباح سنويا لقاء أعمال اإلدارة التي يق% ١٠إلي نسبة 

 ��:! �1 

بعد ذلك أن يوافق الشاكي علي حصول المشكو في حقه علي راتب عن ذات أعمـال اإلدارة  
 !.من األرباح سنويا ؟% ١٠التي يحصل في مقابلها علي 
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ن أـلـف درهــم وـقـد ثـبـت بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك أـنـه كــان يتقاضــى وأن راتـبـه ال يتعــدى ثالـثـو 
 !!أال يعد ذلك اختالسا وخيانة أمانة ؟؟ درهم ٤٨٥٣٠ علي مبلغ ٢٠٠٤عام 
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كو  الـذي يتشـدق بـه المشـ�١/�٠٠/��ـ���� �ـ� ��
	ـ� ��ـ���     تؤكد وبجالء حقيقة وضـاءة وهـي  

 .في حقه 

 �&��K��2 jd++�! �� �;� 

عدم أحقيته في الحصول علي راتب في األصل وهو ما يؤكد أن كافـة األمـوال التـي تحصـل  
هـي أمـوال اختلسـها لنفسـه مبـددا أمانـه أؤتمـن عليهـا بوصـفه شـريكا فـي .. عليها تحت مسمي راتـب 

 ) . عقوبات٤٠٤/٢المادة (مال مشترك 

�R �	�e �� Gl��� =��� �: 

وهــو .. هــذه الــدالئل والحقــائق التــي تنطــق بهــا األوراق متجــاهال جــاء تقريــر الســادة الخبــراء  
الخبراء وعدم إلمامهم بأوراق البالغ الماثـل بمـا يقطـع بـأن هـذا لجنة األمر الذي يؤكد قصور أعمال 

  خبراء أخرى التقرير جديرا باإلطراح وعدم التعويل عليه ويستوجب التصحيح والتدارك بمعرفة لجنة
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ذهب تقرير الخبراء إلي الزعم بأن أرباح الشركة األم وملحقاتها من شركات يشترك فيها كـال  
اثنـين وثالثـون ( درهـم ٣٢١٥٨٦٤٢ مبلـغ قـدره ٣١/١٢/٢٠١٠من الشاكي والمشكو في حقـه حتـى 

 :موزعة كالتالي ) مليون ومائه وثمانية وخمسون ألف وستمائة اثنين وأربعين درهم
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 يانب المبلغ بالدرهم

 .توزيعات مسددة   ٨٠٥٧٦٥١

 .احتياطي قانوني  ٨٣٩٦٢٦

 ) .وقد ظهرت بميزانيات الشركات (٣١/١٢/٢٠١٠أرباح مرحلة في  ٢٣٢٦١٣٦٥

 مجموع  ٣٢١٥٨٦٤٢

 �:! ��;� 

أن هـنــاك أكـثــر مـــن ثمانـيــة مليـــون درهـــم زعـــم التقرـيــر والمشـــكو فـــي حقـــه أنهـــا موزعـــة علـــي  
 ) .حقهالشاكي والمشكو في (الشريكين 

مـــن حصـــص الشـــركة فإـنــه يكـــون مســـتحق ألكـثــر مـــن أربعـــة % ٥١وبمـــا أن الشـــاكي يمـلــك  
 .مليون درهم 

 ���7 ��V ? � 'J� �%� @�A j�� 

 .أن الشاكي لم يستلم من هذه األرباح سوي علي مبلغ يقل عن مليون ونصف درهم  

 !.فأين باقي مستحقات الشاكي من األرباح ؟ 

! ���� ��b�� 6� 	�w���)� ���+�� 	% ��V ? � 'J 

 ���p 
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ورغــم وضــوح ذلــك وبــإقرار المشــكو فــي حقــه نفســه إال أن تقريــر الخبــرة يــأتي ليــزعم بأنــه ال  
 .محل الستيالء المشكو في حقه علي أرباح الشركات 

 !.فمتي سيكون االستيالء إذن إذا لم يكن في هذه الحالة السابق إيضاحها ؟   

 Gf 3�� 

عتـراف المشـكو فـي حقـه اقـرار وإليتأكد مدي قصور تقرير الخبـرة ومخالفتـه للثابـت بـاألوراق و 
 .ذاته 
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 : الخبراء باآلتيلجنهفي تكليف النيابة الموقرة للسادة الخبراء بأداء المهمة أنها ألزمت  
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 كـالم مرسـل بـل يجـب أن يسـتند إلـي مسـتندات لزوم أال يكون مـا تقـرره لجنـة الخبـراء محـض 
 .واضحة تعضده وتؤكده 

 ��; 

 أكثـر مـن ثمـاني مليـون درهـم ـمـن تـم رصـد مبلـغوحيـث قـررت لجنـة الخبـراء فـي تقريرهـا بـأن  
 ) .الشاكي والمشكو في حقه(أرباح الشركات قد تم توزيعه علي الشريكين 

 @�A j�� 

مـن هـذا %) ٥١(بعيـد إلـي اسـتالم الشـاكي لنصـيبه لم ترفق مستند واحد يشير مـن قريـب أو  
 .المبلغ 
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ما أقر واعترف به المشـكو فـي حقـه ذاتـه مـن أن الشـاكي لـم يتسـلم منـه سـوي مبلـغ يقـل عـن  
 .مليون ونصف درهم 

 @�A 3� Gl��� =��� 

 !.اني مليون درهم تم توزيعه علي الشركاء ؟علي أن مبلغ الثمتؤكد لجنة الخبراء  
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الخـبــراء للتكلـيــف الصـــادر لـهــم وبوضـــوح شـــديد لجـنــة فـقــد ـبــات واضـــحا وبحـــق ـمــدي مخالـفــة  
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 .بضرورة إرفاق المستندات الدالة علي ما سينتهوا إليه فضال عن تقصيرهم في أداء مهمتهم 
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 .ال يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليال يحتج به علي الغير  
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المشكو في حقه هو القائم بإعداد كافة الميزانيات المعيبة والغير صحيحة المقدمـة وبرغم أن  
وبرغم أن هذه الميزانيات ال تثبت وال تنفي استالم الشاكي لنصيبه فـي األربـاح وال .. للسادة الخبراء 

 .تثبت وال تنفي اختالسات المشكو في حقه 
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 . قريرهم المبتور المودع باألوراقانيات سندا وركيزة أساسية لتقد اتخذوا من هذه الميز 
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والذي ألـزمهم بـاإلطالع علـي الـدفاتر والسـجالت الحسـابية وصـوال ألداء المهـام المكلفـين بهـا  
 .ٕوايضاح النقاط المطلوبة منهم 
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 لجنة الخبراء في أداء مهمتها وتثير الريبة فيما انتهت إليه من نتائج مخالفـة قصور وتقصير 
تماما للدفاتر والسجالت الحسابية التي تحوي كافة أفعال وممارسات المشكو فـي حقـه فـي الشـركات 

 .والتي يستحيل التوصل إليها من خالل الميزانيات المعدة بمعرفة المشكو في حقه .. 
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هرت من خالل هذه الميزانيات بعض الـدالئل والمؤشـرات علـي وجـود تالعـب فيهـا بمـا فقد ظ 
يـــدعو للشـــك والريبـــة فـــي كافـــة الميزانيـــات وبمـــا يؤكـــد ضـــرورة مراجعـــة ســـجالت ودفـــاتر الحســـابات 

 .بالشركة األم والشركات الملحقة بها 
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تحيل فمـن المسـ.. التي ال تتغير تؤكد وتقطع بأن تلك الميزانيات مصطنعة وتخالف الحقيقـة  
 .أن تكون المصروفات ثابتة علي مدار خمس أعوام متتالية 
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 قد خلت تمامـا مـن ٢٠١٠ حتى ٢٠٠٦ من الميزانيات الخاصة بهذه الشركة من عام اأن أي 
ٕوانمــا ـتـورد المصــروفات بكــل ميزانـيـة .. ثمــة تفاصــيل لهــذه المصــروفات أو مســتندات تؤكــد صــحتها 

 .تالعب بشكل مجمل ومجهل يؤكد ال
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  ...مكتب والثاني   ...مكتب األول صادر عن مكتب تدقيق حسابات مختلف    
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فإن هاتين الميزانيتين قد تضمنتا العديد من االختالفات الجوهرية التي لم يقدم عنهـا المشـكو  
 .لها في حقه ثمة تبرير 
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بمـا يؤكـد قصـور .. لم تفطن إليها لجنة الخبراء ومن ثم لم تقم بسؤال المشكو في حقه عنهـا  
 .في الدعوىالحق  لوجه يقة توصالأعمال هذه اللجنة وتقصيرها في كشف الحق
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ذلــك أن توقيعــه ال يعــدو أن يكــون .. التــذرع بــأن الشــاكي قــام بــالتوقيع علــي هــذه الميزانيــات  
توقيع بالعلم فقط ومن ثم فإن ذلك ال يسلب منـه الحـق فـي مراجعتهـا فيمـا بعـد واكتشـاف مـا بهـا مـن 

 ق أيضا في مساءلة ومحاسبة المشكو في حقه عن هذه األخطاء أخطاء ومخالفات وال يسلبه الح
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أن الشاكي قد امتنع عن التوقيع علي بعض الميزانيات بعدما بدأ في اكتشاف التالعـب فيهـا  
 .من جانب المشكو في حقه 
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 بعـــدم ١٩/٤/٢٠١٠أن الشـــاكي قـــام بإـنــذار المشـــكو فـــي حقـــه بموجـــب إـنــذار رســـمي مـــؤرخ  
ومــع ذلــك اســتمر المشــكو فــي حقــه فــي ممارســاته المخالفــة .. إقــراض الشــركات األخــرى أي أمــوال 

 .للقانون وللعقود المبرمة بين الطرفين غير عابئ بها وال باإلنذار المشار إليه 
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هري ظــاال فحصــهاوأكثــر لــم يســترع انتبــاه لجنــه الخبــراء ولــم يســتوقفها األمــر الــذي يؤكــد أن  
 .يخالف الحقائق التي رسمتها أوراق االتهام 
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أن المشكو في حقه نجح في االستيالء علـي أمـوال بعـض المـوظفين بالشـركات بعـد إيهـامهم  
 .كذبا بأنه سيبيع لهم حصص في الشركات 

 @��� 

طلبــت النيابــة المــوقرة بيــان عمــا إذا كــان مــن حــق المشــكو فــي حقــه بيــع حصــص فــي هــذه  
 .صحة البالغ من عدمه الشركات من عدمه حتى تتأكد من 
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 الصــدد بأنــه ال يحــق للمشــكو فــي حقــه بيــع أي افــي هــذهــو ثابــت إال أنــه يمكــن األخــذ بمــا  

 ) .الشاكي(بعد إخطار باقي الشركاء  12.. حصة في أي من الشركات 
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فبذلك تكتمل الصورة تماما وهي أن المشروع الـذي أوهـم المشـكو فـي حقـه بـه الموظفـون مـن  
ونجــح بــذلك فــي خــداع هــؤالء .. أنــه ســيبيعهم حصــص بالشــركة مــا هــو إال مشــروع وهمــي وكــاذب 

 .ستيالء علي أموالهم طيلة عام ونصف تقريبا الموظفون واال

 �7�� a�V 

ال ينـوي تمامـا بيـع حصـة لهـم وال شـيء ـمـن هـذا القبيـل بـل أن غرضـه الوحيـد هـو االســتيالء  
 . الشركة باستعمال طرق احتياليه أموال
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كــانوا يتقاضــون راتــب قــدره حــوالي أربعــة وعشــرون ) المــديرين(فحــال كــون هــؤالء المــوظفين  
 .ألف درهم شهريا 
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أي ) ثالثــة أضــعاف(بزيــادة هــذه الرواتــب إلــي ثالثــة وســبعون ألــف درهــم تقريبــا دفعــة واحــدة  
 . درهم تقريبا للموظف الواحد بزيادة خمسين ألف
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شــهريا ) خمســين أـلـف درهــم(باالســتيالء ـمـن ـكـل موظــف عـلـي قيـمـة الزـيـادة ـمـرة أخــري لنفســه  
 .تحت زعم أنه سيبيع لهم حصص بالشركة 
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 حقـه فـي دفاعـه فزيادة المرتبات لم تكن لألسباب الواهية المزعومـة التـي سـطرها المشـكو فـي 
 ٕوانما كان الغرض هو االستيالء علي أموال الشركة ولكن بطريق غير مباشر 
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 .وفي ذات الوقت يقوم باالستيالء عليها مرة أخري منهم بإيهامهم بمشروع كاذب وهمي  
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 .بكل وضوح وجالء في حق المشكو في حقه بما يستوجب عقابه جنائيا  
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بل أنـه فـي ذات المقـام إذا فرضـنا جـدال بـأن المشـكو فـي حقـه كـان ينـوي بالفعـل بيـع حصـته  
أو بعضــها للمــوظفين فــإن مخططــه كــان يســير نحــو ســداد قيمــة هــذه الحصــص مــن أمــوال الشــركة 

 .ذاتها 

�!N2 ��% u�V >���J� ء$w; ge��& �" 

هذه الزيـادة الهائلـة الغيـر مبـررة حتـى يسـتطيعوا سـداد قيمـة الحصـص المزمـع بيعهـا لهـم مـن  
هذه الزيادة وبذلك ال يكون الموظـف قـد تكلـف ثمـة أعبـاء ويكـون المشـكو فـي حقـه قـد تحصـل علـي 

 .ثمن حصته من أموال الشركة 

 a��Vb� �� ? �7� �� 

شكو في حقه تعمـده اإلضـرار بالشـركة وأموالهـا وسـمعتها أيضـا فـإذا كـان قد ثبت في حق الم 
 .فيها يقوم بالنصب علي الموظفين فإن ذلك بال شك يسئ للشركة وسمعتها % ٤٩الشريك بنسبة 
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وحيث لم تفطن لجنة الخبـراء لكافـة مـا تقـدم وزعمهـا بـأن عمليـة البيـع لـم تـتم واهمـة بـأن هـذا  
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بــل األمــر علــي عكــس ذلــك .. تبرعــت ـبـه لجنــه الخبــراء ســيبرأ ســاحة المشــكو فــي حقــه القــول الــذي 
 الشـركة تماما ذلك أن كافـة األوراق والمسـتندات وأقـوال الشـهود مـن المـوظفين المسـتولي علـي أمـوال

فضـال عمـا قررتـه هـذه اللجنـة مـن عـدم وجـود ثمـة إخطـار للشـاكي يلـزم المشـكو فـي .. هم عن طريق
يؤكــد وبحــق ارتـكـاب المشــكو ـفـي حـقـه لجريـمـة النصــب .. ـكـل ذـلـك .. الشــركات حـقـه بـيـع حصــص ب

 .وخيانة األمانة واإلضرار بأموال الشركة واختالسها لنفسه بغير وجه حق 
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نيابـــة العامـــة قـــد شـــهدوا أمـــام ال) المـــديرين(فقـــد ثبـــت مـــن األوراق أن العديـــد مـــن المـــوظفين  
 ٧٣٧٠٠ درهـم شـهريا إلـي مبلـغ ـقـدره ٢٤٣٣٠المـوقرة بـأن المشـكو فـي حقـه قـام بزـيـادة رواتـبهم مـن 

 .دفعه واحده درهم شهريا 

 j�d�, �782 G�;�� �7�� 

نظير سداد كـل مـنهم قيمـة الزيـادة فـي الراتـب .. لهم حصص في الشركات التي يعملون بها  
 له شخصيا شهريا ) خمسون ألف درهم تقريبا(
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 في حقه لمدة عام ونصف تقريبا قام هؤالء الموظفون بسداد هذه المبالغ شهريا للمشكو  
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ا أقــوال المشــكو فــي إال أن الســادة الخبــراء قــد خــالفوا أبســط قواعــد البحــث والتمحــيص وخــالفو 
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 وـفـــي حســــاب المشــــكو ـفـــي حـقـــه اـلـــرقيم  ...ـبـــأن ـقـــاموا بالبحــــث ـلـــدي بـنـــك اإلمــــارات.. حـقـــه ذاـتـــه 
 . فقط ١٠١١١٢٤٣٤٧٣٠١
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 قرر صراحة بـأن بعـض المـوظفين –... / وهو السيد ) المديرين(السيما وأن أحد الموظفين  
أو بموجـــب شـــيكات ـتــودع ـفــي حســـاب .. شخصـــيا نـقــدا كـــان يســـلم هـــذه األمـــوال للمشـــكو ـفــي حـقــه 

 وهو ما يقطع بأن للمشكو في حقـه حسـاب فـي البنـك األخيـر يتلقـى )�...��<��(المشكو في حقه في 

 .عليه تحويالت المبالغ والشيكات من الموظفين 
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وهــو مــا يقطــع بقصــور بحــث أعمــال اللجنــة التــي كــان عليهــا التحــري بالشــكل القــانوني عــن  
ٕكافــــة حســــابات المشــــكو فــــي حقــــه ـلـــدي مختلــــف البـنـــوك حـتـــى تتوصــــل للحقيقــــة واثـبـــات أن هــــؤالء 

 .ي المشكو في حقه قد قاموا بالفعل بتحويل مبالغ إل) المديرين(الموظفين 

��� @�A =�p <9� 

) المـــديرين(أن الســـادة الخـبــراء قـــد طرحـــوا جانـبــا بـــدون مـبــرر قـــانوني كافـــة أقـــوال المـــوظفين  
المســـتولي عـلــي أمـــوالهم واـلــذين ـقــرروا صـــراحة ـبــأنهم كـــانوا يســـلمون هـــذه المـبــالغ للمشـــكو ـفــي حـقــه 

 .إما نقدا أو بشيكات شخصيا 

� ���l ����ء �� 

 المشكو في حقه ذاته هـذه الحقـائق زاعمـا بأنـه قـام بإعـادة هـذه المبـالغ ألصـحابها عدم إنكار 
 .حتى اآلن ) المديرين(وهو ما لم يحدث حيث الزالت ذمته مشغولة بمبالغ لهؤالء الموظفين 

 Gf 3�� 

يتضح مدي قصور البحث لدي هؤالء الخبراء ومخالفتهم للثابت بـاألوراق والمسـتندات وأقـوال  
 .بل وأقوال المشكو في حقه ذاته الشهود 
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ـفـإن أحــدا ـلـم يطـلـب مــن الســادة الخـبـراء بـيـان مــا إذا كــان يحــق للمشــكو ـفـي حـقـه اتخــاذ ـقـرار  
 .بزيادة رواتب الموظفين من عدمه 

p� G;¡l 6�" -���'�� ��!	� �:2 ge�& �"�!i �; a�V &�	! uQd�� �o 
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اهيـة بأنـه طبقـا لعقـد وهذه األمور لم تبحثها اللجنة وتغاضـت عنهـا دون مبـرر مكتفيـة بقالـه و 
 .التأسيس فإنه يحق للمشكو في حقه زيادة وراتب الموظفين 

 =eb�2 ���� "�"�� ��;� 

فـي تعيـين المـوظفين ) المشـكو فـي حقـه(أن عقد تأسيس الشركة قـد مـنح الحـق لمـدير الشـركة : أوال 

�"�ز��د��א��وא��/�������� اوتحديد رواتبهم وصـرفه�����لـك ذ .. و��ن��מ���ص�=�א8��"����8

أـمــا .. أن أحقيتــه ـفــي التعـيــين وتحدـيــد الراـتــب يـكــون عنــد ـبــدء االســـتعانة ـبــالموظف وتعييـنــه 
 .أثناء العمل لم ينص عقد التأسيس صراحة علي أحقيته في الزيادة 

ألـيس .. انه وعلي الفرض الجدلي بـأن المشـكو فـي حقـه يحـق لـه اتخـاذ قـرار بزيـادة الرواتـب : ثانيا 
�"�=���Nא�%	ل�و=���Nא������و��س�2�א������	ن�א�وא!/��ن���ون�ذ�<�.�

������������������������	���!/��ن���ون���8ن�����Q���	!/�����1ون�א�ز��د�����	ون�����و�ن���
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لـتــي تزـيــد عـلــي ثالـثــة فالثاـبــت أن كاـفــة المـــديرين اـلــذين زـيــدت رواـتــبهم هـــذه الزـيــادة الهائـلــة ا 
 .الشركات التي تحت إدارتهم في خسارة مستمرة .. أضعاف 

 a�rJ� ��d, =��� 

 ....المدير التنفيذي لشركة     .../ المدعو  

 � �e�A ���� �!��e 3� X2�r��136  

 وهـي فـي خسـارة مسـتمرة ٢٠١٠ وحتـى ٢٠٠٤أن هذه الشركة منذ إنشائها في غضون عـام  
ســتة مليــون وســبعمائة وتســعة وثالثــون ألــف ( درهــم ٦٧٣٩٨٩١إجمــالي خســائرها حتــى أنهــا بلغــت 

 ).وثمانمائة وواحد وتسعون درهم

 =��+�� �Q)�� =�� @�A� 
  .....شركة 

 التغيرات في حقوق المالك األرباح والخسائر بالدرهم
 السنة

 )خسائر(أرباح  كلي جزئي المالية
توزيعات 

 مسددة

احتياطي 

 قانوني

) خسائر(أرباح 

 مرحلة

     )٧٣٥ر٤٤٦( ٢٠٠٤

   )٧٣٥ر٤٤٦(  )١ر٣٦٦ر٢٥٢( ٢٠٠٥

   )٢ر١٠١ر٧٠٠(  )٢٦ر٤٥٨( ٢٠٠٦

   )٢ر١٢٨ر١٥٨(  )٣٨٨ر٤٦٢( ٢٠٠٧

   )٢ر٥١٦ر٨٠٠(  )١ر٤٩١ر٥٦٩( ٢٠٠٨

   )٤ر٠٠٨ر٣٩٦(  )١ر٤٨٢ر٣٧٧( ٢٠٠٩

   )٥ر٤٩٠ر٧٤٦(  )١ر٢٤٩ر١٤٥( ٢٠١٠

    ٦ر٧٣٩ر٨٩١ مجموع

 )٧٣٥ر٤٤٦(

 )٢ر١٠١ر٧٠٠(

 )٢ر١٢٨ر١٥٨(

 )٢ر٥١٦ر٨٠٠(

 )٤ر٠٠٨ر٣٦٩(

 )٥ر٤٩٠ر٧٤٦(

 )٦ر٧٣٩ر٨٩١(

 )٦ر٧٣٩ر٨٩١(

 @�A j�� �7]1 �!&�+22/11/2008  

ثالثــة ( ألــف درهــم ٧٣ ألــف درهــم إلــي ٢٤قــرر المشــكو فــي حقــه زيــادة راتــب المــذكور مــن  
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 إدارة الشــــركة بــــدليل فــــي... / لمــــاذا ؟؟ فــــي حــــين أن الثابــــت وبوضــــوح فشــــل المــــدعو ) أضــــعاف
  !!!!!!!!!!! .٢٠١٠ حتى أخر ٢٠٠٤خسارتها منذ عام 

 �K!� 
�r�b� 3�� 

 .......ر التنفيذي لشركة المدي     .../ المدعو   
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بـل أن كـل مـا تحققـه ..  وحتـى اآلن لـم تحقـق ثمـة مكاسـب ٢٠٠١أن هذه الشـركة منـذ عـام  
 ٨٨٤٣٠٨ مبلــغ قــدره ٢٠١٠ وصــلت خســائرها عــام ىشــرة ســنوات الخســائر فقــط حتــعلــي مــدار ع

 ) .ثمانمائة وأربعة وثمانون ألف وثالثمائة وثمانية درهم(درهم 

 =��+�� �Q)�� =�� @�A� 
  أبو ظبي –.... شركة 

 التغيرات في حقوق المالك األرباح والخسائر بالدرهم

 السنة

 كلي جزئي المالية

) خسائر(أرباح 

مرحلة من العام 

 السابق

توزيعات 

 مسددة

احتياطي 

 قانوني

) خسائر(أرباح 

 مرحلة

 )٣٤٧ر١٥٥(   )١٩٧ر١٥٥(  )١٥٠ر٠٠٠( ٢٠٠١

 )٦٤٠ر١٩٥(   )٣٤٧ر١٥٥(  )٢٩٣ر٠٤٠( ٢٠٠٢

 )١ر٠٠٨ر٧٧١(   )٦٤٠ر١٩٥(  )٣٦٨ر٥٧٦( ٢٠٠٣

 )١ر٢٣٧ر١٩٣(   )١ر٠٠٨ر٧٧١(  )٢٢٨ر٤٢٢( ٢٠٠٤

 )١ر١٦٩ر٢٧٠(   )١ر٢٣٧ر١٩٣(   ٦٧ر٩٢٣ ٢٠٠٥

 )٦٢٣ر٣٣٠( ٦٠ر٦٦٠  )١ر١٦٩ر٢٧٠(  ٦٠٦ر٦٠٠ ٢٠٠٦

 )٤٥٠ر٠١٣( ١٩ر٢٥٧  )٦٢٣ر٣٣٠(  ١٩٢ر٥٧٤ ٢٠٠٧

 )٧٤٠ر٩٣٢(   )٤٥٠ر٠١٣(  )٢٩٠ر٩١٩( ٢٠٠٨

 )٧٨٥ر١٨٢(   )٧٤٠ر٩٣٢(  )٤٤ر٢٥٠( ٢٠٠٩

 )٨٨٤ر٣٠٨(   )٧٨٥ر١٨٢(  )٩٩ر١٢٦( ٢٠١٠

 )٨٨٤ر٣٠٨( ٧٩ر٩١٧  )١٩٧ر١٥٥( )٦٠٧ر٢٣٦( مجموع
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ثالثــة ( ألــف درهــم ٧٣ ألــف درهــم إلــي ٢٤قــرر المشــكو فــي حقــه زيــادة راتــب المــذكور مــن  
 .رغم خسائر الشركة علي مدار عشرة سنوات وفشله الواضح في إدارتها ) أضعاف

 �LH� $ a�rJ� ��d, =�� @�A 6�� 

التــي يقررهــا المشــكو فــي حقــه كانــت بــال مبــرر ب مضــاعفة الرواتــأن .. فالثابــت ممــا تقــدم  
ذـلـك أـنـه يكـافئ الـمـديرين الفاشــلين اـلـذين تحـقـق .. تمامـا ـبـل وضــارة ضــررا جسـيما بالشــركة وأموالـهـا 

 .) مبتغيا من وراء ذلك تحقيق مكاسب ذاتيه له(الشركات التي تحت إدارتهم خسائر بالماليين 

 >V ? 

اتهم أربـاح لـم أن باقي المديرين الـذين تحقـق شـرك 

 !.اتب ؟وتشملهم الزيادة في الر
 ��� @�A =�p <9� 

إال أن الزـيـادة المقــررة ..  اـلـذكر فــي زـيـادة رواـتـبهم يفإـنـه عـلـي الفــرض الجــدلي بأحقـيـة ســالف 
ولهـا صـورة أخـري غيـر الصـورة التـي حـاول أن يرسـمها بثالثة أضـعاف الراتـب هـذه مبـالغ فيهـا جـدا 

 .المشكو في حقه باألوراق 

 
d!���� @'�� ��	! ��; �� 

إال أن هــذا الشــك .. ـفـي الغــرض مــن زـيـادة الرواـتـب عـلـي هــذه الصــورة الغريـبـة المـبـالغ فيهــا  
الزائـــدة (يتحـــول إـلــي يقـــين حينمـــا نعلـــم ـبــأن المشـــكو فـــي حقـــه كـــان يستحصـــل مـــن هـــؤالء المـــديرين 

امهم أنه سـيبيع لهـم حصـص علي قيمة الزيادة في الراتب ويستولي عليها لنفسه وذلك بإيه) مرتباتهم
 .في الشركات التي يعملون بها 

<L7� ��� 	:2� 

من استيالء المشكو في حقه علي هذه األموال الهائلة زعم لهؤالء الموظفـون أن الشـاكي هـو  
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فــي حــين أن الثابــت بــاألوراق وبتقريــر الخبــرة أن الشــاكي لــم يــتم إخطــاره .. الــذي يــرفض البيــع لهــم 
 .بذلك تماما 

b� �;�	�w! ���� �� 

رتبــات المــوظفين ا أطـلـق عليــه مســوء نيــة المشــكو فــي حقــه فــي إدارتــه للشــركة والتالعــب بمــ 
 .فيها واالستيالء عليها لنفسه 

 @�A 6�� �J 

وبــرغم جمــاع الحقــائق ســالفة الــذكر يــأتي تقريــر الخبيــر ملتفتــا عــن ذلــك كلــه زاعمــا بأحقيــة  
ن يبحـث أو ـيـرد عـلـي كاـفـة الحقـائق المشــار إليـهـا ســلفا المشـكو ـفـي حـقـه فـي زـيـادة المرتـبـات دونـمـا أ

 .األمر الذي يعيب هذا التقرير بالقصور الشديد ..

 �'� �"�H� gd��� : ء�'7]2 ��V ? � 'J� =�p �.�J� ��e$� ء���� �"���� a��lp
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مــن أهــم االتهامــات الـتـي وجههــا الشــاكي للمشــكو ـفـي حـقـه قـيـام األخـيـر بإنشــاء عــدة شــركات  
نشــاط والتخصـص للشـركات القائـمـة والمشـتركة بيـنـه وبـين الشـاكي وـقـد تعمـد إنشــاء تعمـل فـي ذات ال

 :هذه الشركات بأسماء بعض أقاربه وهي الشركات اآلتية 

8��(....�/�و6ذ�4א�������������א�	د�و�.. ...شركة  -�"� )�.زوج��������>�א�	��و�

 .�و�������!ون��و��������.....شركة  -

8��(...�/��و�و�������א�	د. ....شركة  -�"���ق�א�	��و��.�( 
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فضـال عـن تزويـدها .. بتمويل هذه الشركات من أمـوال الشـركة المشـتركة بينـه وبـين الشـاكي  
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 .بموظفين أكفاء من موظفي الشركة 
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) المشتركة بين الشاكي والمشكو فـي حقـه(أن المشكو في حقه قام بنقله من شركة سيتي تك  
زوج (... وأصـبح يعمـل تحـت إشـراف ) ...(إلـي شـركة .. والتي كان يعمل بها مـديرا لقسـم الحرائـق 

 ) .ابنة أخت المشكو في حقه

 s– 	���� 	^�  /...  

 وفي ذات التوقيت يعمل لدي شركة ... فال يزال يعمل بشركة .. بأنه يعمل بالشركتين معا  

 �– 	���� 	^� ... / 

لـي الشـركات الخاصـة بالمشـكو إ... بأنه قد تم إسناد بعـض األعمـال مـن البـاطن مـن شـركة  
 .في حقه 
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ورغــم ذلــك تــم تحويــل المبــالغ الخاصــة ) هدالشــا(ٕبتنفيــذ هــذه األعمــال واتمامهــا تحــت إدارتــه  
 بهذه األعمال إلي الشركات الخاصة بالمشكو في حقه دون أن تقوم بثمة أعمال 

"-� 	^�  	���� �K!... / 

المشــتركة ـبــين الشــاكي والمشــكو ـفــي حقــه وأن هـــذه ... بأنــه يعمــل مراـقــب مــالي فــي شـــركة  
ة بالمشكو في حقـه التـي تمـارس ذات النشـاط الخاص... الشركة لها تعامالت من الباطن مع شركة 
وهـذه التعـامالت حـوالي عشـرين مشـروع أهمهـا مشـروع .. الذي تمارسه الشركة التي يعمل بها فعليا 

 .... ومشروع ... 
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وعلــي الــرغم مــن جمــاع مــا تقــدم مــن حقــائق وأدلــة مســتقاة مــن شــهادة الشــهود إال أن الســادة  
 .الخبراء قد التفتوا تماما عن بحث هذا االتهام المسند للمشكو في حقه 

������ 3� ������e� 

مـدي بمراجعة الدفاتر والسجالت الخاصة بهذه الشركات حتـى تسـتطيع اللجنـة الوقـوف علـي  
 .المخالفات والجرائم التي ترتكب بمعرفة المشكو في حقه 

��b� �;� 

الـــذي يؤـكـــد وبحـــق ـمـــدي قصـــور أعـمـــال هــــذه اللجنـــة عـلـــي نحـــو ينحــــدر بتقريرهـــا إـلـــي حــــد  
 .البطالن
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أوضحنا سلفا أن تكليف النيابة الموقرة للجنة الخبراء كان واضـح جـدا مـن حيـث أن مـن أهـم  
 المهمة الموكولة لهذه اللجنة اإلطالع علي الدفاتر والسجالت الحسابية للشركة األم عناصر 

 .والشركات الملحقة بها 

�"� ����ء ��� ��� 

فقد خالفوا ذلك تمامـا واعتمـدوا علـي الميزانيـات المصـطنعة بمعرفـة المشـكو فـي حقـه واسـتقوا  
 . واألوراق منها ما انتهوا إليه من نتيجة باطلة ومخالفة للحقيقة

 

 

 



 

 

 
 

 ٢٧٣

�������� �	�� 
 
��������	�
 א

������ 
���� 
���	���� 

�/��H� <' � 
2��WJ� 
%	��2 -��7�N�J� [�; uQd2 
)���� 3:e � @�A j�� 

 
�e¦� 
!�;�k� -�PV�J�� -�����J�� ء�W�b� X�'+�� 	% X7�� $�� 

 $�� : 
����	:J� 6�!	����2 ������ 	��)d�� ? ..  6���!" ������J�  ����dJ� 
�����9 ¸��V�!

 
!�), �"�!i �e"�!i� 
��	:�e!	��L �&�� ¡l 
. 

مـائتين وأربعـة ( ألـف درهـم ٢٣٤ بمبلغ قدره ٢٠٠٧فقد كانت هذه الديون المعدومة عن عام  
 ).وثالثون ألف درهم تقريبا

 ��� ? -N�%2008  

 ) .ثالثة مليون وسبعمائة وسبعة ألف درهم( درهم ٣٧٠٧٠٠٠إلي مبلغ قدره  

 ��� ? -N�% ���� ����2009  

أربعـة مليـون وسـتمائة وخمسـة وأربعـون ألـف ومائـه ثمانيـة ( درهـم ٤٦٤٥١٨٨إلي مبلغ قدره  
 ) .وثمانون درهم

 ��� ?�2010  

اثنـين مليـون وثمانمائـة ( درهـم ٢٨٥٤١١٤جاءت هذه الديون المسماة بالمعدومـة بمبلـغ قـدره  
 ) .أربعة وخمسون ألف ومائه وأربعة عشر درهم

 @�A j�� 

ند لهــذه اـلـديون المســماة بالمعدومــة وـلـم يـقـم بتـقـديم ســبب أو ـلـم يـقـدم المشــكو ـفـي حـقـه ثمــة ســ 
برر واحد لهذه الطفرة الهائلة من الزيادة فـي هـذه الـديون فضـال عـن عـدم تقديمـه ثمـة سـندات لهـذه م

 .بل وردت مجملة ومجهلة في الميزانيات .. الديون 

 ��� @�A Gl&� 

 يقينــا تهــا لتأكــدتإذا كانــت قــد بحثلــم تقــف لجنــة الخبــراء عنــد هــذه المالحظــة الخطيــرة التــي  
 .قيام االختالس والتالعب في حق المشكو في حقه 
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ملـيــون ومـــائتين وخمســـون ألـــف ( درهـــم ١٢٥٠٠٠٠ إـلــي مبلـــغ قـــدره ٢٠٠٨قفـــزت فـــي عـــام  
  .٢٠١٠ وكذا عام ٢٠٠٩ومثله في عام ) درهم

 	�w! �� �;� 

نفسـه وذلـك عـن أن المشكو في حقه يقوم باإلنفاق علي مقاضاته للشاكي من أموال الشـاكي  
طرـيـق تحمـيـل مصــروفات التقاضــي وأتعــاب الســادة المحــامين عـلـي ميزانـيـة الشــركة الـتـي يمـلـك فيهــا 

 .وهي مخالفة جسيمة وكان يجب مواجهة المشكو في حقه بها% ٥١الشاكي نسبة 

 ���,$ 

قرـيــر والمثبـتــة بت) الـمــدير الـمــالي للشــركة(... / وأن هــذه الواقـعــة ثابتــة ـبــأقوال الشـــاهد الســيد  
  إذ قرر صراحة بما هو نصه ١٧الخبراء ص 
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عـلـي اـلـرغم مــن أـنـه ـكـان يجــب عـلـيهم ـلـم يســترع ـمـا تـقـدم انتـبـاه الســادة الخـبـراء وـلـم يســتوقفهم  
 .بحث هذا األمر ومواجهة المشكو في حقه به إال أن هذا لم يحدث 

 Gf 3�� 

يتضــح ـمــدي قصــور أعـمــال لجـنــة الخبــراء وأخـــذها باألرـقــام المثبتــة زورا وبهتاـنــا بالميزانـيــات  
أو طلـب المسـتندات ولم تقم ببحثها ومراجعتهـا .. وكأنها من المسلمات التي ال نقاش فيها وال جدال 

الدالة علي صحتها وتتبع هذه األرقام مخالفة بذلك مهمتها الواضحة المكلفـة بهـا قبـل النيابـة المـوقرة 
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 .ومخالفة أيضا كافة األصول المحاسبية والفنية المفترض أنها موكولة إليها 

 ��b� �;� 

  .ار  وعوالذي يبرر طلب عدم التعويل علي هذا التقرير لما شابه من قصور 
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 قام بإقراض بعض الشـركات مبـالغ ماليـة طائلـة دونمـا وجـه الثابت بداية أن المشكو في حقه 
 حق وبما يخرج عن صالحياته وهذه المبالغ كالتالي 

 أسماء الشركات التي قام المشكو في حقه بإقراضها المبلغ بالدرهم 

 ٢٠٠٨ درهما عن عام ١٤٤٧٦٥٩٥حققت الشركة خسائر قدرها ... مركز  ٤٤٠٨٢٧٥

 ٢٠٠٨ درهما عن عام ٤٠٠٨٣٢٩ركة خسائر قدرها حققت الش... شركة  ٤٢٠٨٩٩٤

 ٢٠٠٨ درهما عن عام ١٠٣٦٤٦حققت الشركة خسائر قدرها ... شركة  ١٢٩٧٣٤٧

 تسعه مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وستة عشر درهم  ٩٩١٤٥١٦

 ������� 
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أـنـه بمطالعــة عـقـود تأســيس الشــركة الـتـي ـتـنظم العالـقـة ـبـين الشــاكي والمشــكو ـفـي حـقـه وـتـنظم : أوال 
يتضـح وبجـالء أنهـا قـد خلـت .. أيضا صـالحيات المشـكو فـي حقـه كشـريك ومكلـف بـاإلدارة 

ذلـك .. ٕتماما من أحقية المشكو في حقه في إتمـام هـذا التصـرف واقـراض الشـركات األخـرى 
صــــالحيات واســــعة ـفـــي إدارة ) المشــــكو ـفـــي حـقـــه(ٕلعقود أـنـــه وان كــــان للمــــدير أن الثاـبـــت ـبـــا

ٕإال أن ذلــك ال يمنحــه التصــرف فــي أمــوال الشــركة واقراضــها للغيــر بغيــر موافقــة .. الشــركة 
��س��١١א�	�د��قد وردت صالحيات المشكو في حقه حصرا في ف.. الشاكي �Jد�א����	ن��

�\�Y	٢٨/١١/١٩٩٩א��"�������:�

ر مســئوال عــن إدارة الشــركة بكاـفـة نواحيهــا اإلدارـيـة والتجارـيـة والمالـيـة وتكــون ـلـه يكــون المــدي
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 وكافــة الــدوائر الرســمية وشــبه كبالتــالي أوســع الصــالحيات للتوقيــع عــن الشــركة لــدي البنــو
الرسمية مثل الشرطة والمرور وسلطات التراخيص وغرف التجـارة والبلديـة والسـجل التجـاري 

ئرة االقتصادية ودائرة العمل والخـدمات التجاريـة ودائـرة األشـغال ودائـرة ووزارة االقتصاد والدا
 .الخ .......الهجرة والجنسية والمطار 

ٕكما له الحق في فـتح واغـالق الحسـابات لـدي البنـوك وطلـب االعتمـادات والكفـاالت البنكيـة 
م الغـيـر وتوقـيـع الشــيكات وـلـه الحــق أيضــا ـفـي اإلقــرار والصــلح والقــبض وتمثـيـل الشــركة أمــا

 مـدعي عليـهـا أمـام كافـة المحــاكم علـي مختلـف درجاتـهـا وٕواقامـة الـدعاوى باســمها كمدعيـة أ
 .وكذلك حق وطلب الموافقة علي التحكيم مع حق تعيين المحامين ألجل ذلك 

ولــه الحــق فــي تعيــين المــوظفين وتحديــد رواتــبهم وصــرفهم وتحديــد حقــوقهم مــع حــق توكيــل 
 .عاله كمدير بموجب قرار يتخذ علي حدة الغير في كل أو بعض ما جاء أ

 .وللمدير تفويض من يراه مناسبا بكل أو بعض ما فوض به 
 .إن ما ذكر علي سبيل المثال ال الحصر 

 =�k� t9���� 3�� 

وهــو ) المشــكو فــي حقــه(أن إقــراض الشــركات األخــرى ليســت مــن صــالحيات مــدير الشــركة  
 كــون معــهللعقــود المبرمــة بــين الطــرفين وياألمــر الــذي يجعــل هــذا التصــرف باطــل ومخــالف 

 .ومختلسا له المشكو في حقه مبددا للمبلغ المشار إليه سلفا 
أن لكل من الشركات المقترضة من المشكو في حقه الشخصية االعتباريـة القانونيـة المسـتقلة : ثانيا 

حقـه عن باقي الشركات حتى ولو كانـت هـذه الشـركات جميعـا مملوكـه للشـاكي والمشـكو فـي 
أن لكـــل .. واـلــدليل عـلــي ذـلــك .. إال أـنــه قانوـنــا ومســـتنديا ـفــإن ـكــل شـــركة مســـتقلة ـبــذاتها .. 

 .شركة أوراق تأسيس وميزانيات ودفاتر وسجالت مستقلة تماما عن باقي الشركات 

 Gf 3�� 

.. فال يجوز للمشـكو فـي حقـه إقـراض هـذه الشـركات متـذرعا بـأن الشـاكي شـريكه فيهـا أيضـا  
لـــألوراق واألمـــوال والميزانيـــات مـــن شـــأنه أن يســـهل وييســـر متعمـــد مـــن خلـــط لمـــا فـــي ذلـــك 
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 .التالعب واالستيالء علي األموال 

����.. أن مركــز كاريزمــا للســيدات لــيس مملوكــا بالكامــل للشــاكي والمشــكو فــي حقــه : ثالثــا ��ل���	��

�P��;������ .. لماذا يـتم تحميـل أمـوال القـرض علـي الشـاكي والمشـكو فـي حقـه فقـط دون 

 .وذلك كله بفرض صحة التصرف بالقرض في األصل .. هذا الشريك الثالث 

فعلــي الفــرض الجــدلي بأحقيــة المشــكو فــي حقــه فــي إقــراض الشــركات األخــرى .. ومــع ذـلـك : رابعــا 
فإن السادة الخبراء لم يكلفـوا أنفسـهم عنـاء البحـث وراء ) والفرض علي خالف الحقيقة(أمواال 

�"����و���ن��	��2ذ��هذه المبالغ ���������"�	�زא���>�א������>�א�	�F%�א����>�دو�>�

����������������מ�2��א��Z����	����"�	�زא�����א�������א�3מ����"��ن�;	��<��������وض�و6ل�دو�

�����������������"���������@�<���8�<��>�و�	���2ذא����G����	��[���ن�و�ذא�	�א!%��6ذ�4א���وض�و
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$ ���, 

 وأنـه بمراجعـة الميزانيـات يتضــح أن مبـالغ اإلقـراض هـذه دوـنـت بميزانيـات شـركة الشــركة األم 
فـــي ميزانيـــات الشـــركات ) أو بعضـــها علـــي األقـــل(ولكـــن لـــم تثبـــت .. علـــي أنهـــا خرجـــت كقـــروض 

 .المقترضة 

 �¯� Xdr! ���� ��b� �;� 

 وأضــر أبلـغ األضــرار بالشــركة ـقـد اســتولي علـي الـمـال المملـوك للشــاكيأن المشـكو ـفـي حقـه  
 :وحتى ال يكون حديثنا مجرد قول مرسل فإنه علي سبيل المثال ال الحصر ... 
مبـلـــــغ ـقـــــدره ...  يتضــــــح بأنـهـــــا أقرضــــــت شــــــركة ٢٠٠٨عــــــام ... بمراجـعـــــة ميزانـيـــــة شــــــركة  - أ

 ) .ستمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة اثنين وخمسون درهم( درهم ٦٢٦٥٧٢

 �e�dfp � >V ? 

ســتة ملـيـون وثالثماـئـة وســتة وعشــرون ( درهــم ٦٣٢٦٠٠٠أن الـقـرض ... يزانـيـة شــركة ـفـي م 
 ).ألف درهم 
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 .خمسة مليون وسبعمائة ألف درهم وأكثر  
واحـــــد وأربعـــــون ألـــــف ( درهـــــم ٤١٥٦٣ مبلـــــغ قـــــدره ...اقترضـــــت مـــــن شـــــركة ...  شـــــركة –ب 

 أن القــرض قيمتــه ...ميزانيــات شــركة فــي حــين أن الثابــت ب) وخمســمائة ثالثــة وســتون درهــم
 .ة ألف درهم تقريبا ثالثمائ درهم أي بفرق ٧٤١٦٦٣

 درهــم بيــد أن هــذا المبلــغ دون بميزانيــة ٣٩٢٨٩مبلــغ ... اقترضــت مــن شــركة ...  شــركة –ج 
 . درهم ٢٠٣٩٢٨٩بأن قدره ... 

درهم فـي حـين  ٣٢٨١٣مبلغ قدره ...  الشارقة شركة –...  وهكذا الحال فقد أقرضت شركة -د
ملـيـــونين ومائـــه واثـنـــين وثـمـــانون أـلـــف وثمانماـئـــة ( درهــــم٢١٨٢٨١٣ظهـــر المبـلـــغ بالميزانـيـــة 

 ) .وثالثة عشر درهم

 @�A 6�� �J 

وبــرغم جمــاع الحقــائق المــذكورة بالمســتندات علــي عــدم أحقيــة المشــكو فــي حقــه فــي إقــراض  
 .اآلخرين ويكون تصرفه هذا باطال غير نافذ في حق الشاكي 

�2� @� 

بتهمــة يكــون هــذا المبلــغ فــي حكــم المبلــغ المبــدد ويجــب معاقبــة المشــكو فــي حقــه علــي ذلــك  
 .التبديد 

��; 

وحيث خالف تقرير الخبراء هذا النظر زاعما بأحقية المشكو في حقه فـي هـذا التصـرف دون  
 .بيان لسنده في هذا الزعم 

 �!��+�� ��; g�:! ���� ��b� 

 .دم التعويل عليه ويجعله جديرا باالطراح وع 
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ســبي فنـي وهـو األمـر اـلـذي يجـدر معـه انـتـداب محالـدي النيابـة المـوقرة أن ـلـب النـزاع الماثـل  
 .بية ألداء المهمة التي طلبتها النيابة محاسي مستوي من الخبرة الفنية الللجنه علي أع

 g�Q1 ��; m�� 

نــــة مطالعــــة األوراق والــــدفاتر والســــجالت الخاصــــة بالشــــركة األم بــــل يجــــب علــــي هــــذه اللج 
الشــركات الملحقــة بهــا ومطابقتهــا مــع الميزانيــات المصــطنعة بمعرفــة المشــكو فــي حقــه حتــى تصــل و

 .اللجنة إلي الغاية المنشودة وهي الحق وال شيء سواه 

 X2�r�� 6� $p 

ي اـلــبالغ الماـثــل ـلــم يفعـلــوا ذـلــك تمامـــا أن الســـادة الخـبــراء المنـتــدبين لمباشـــرة مهمـــة النياـبــة ـفــ 
وشـاب عملهـا القصـور الشـديد فـي .. وباشروا المهمة ظاهريا وسطحيا وبدون العناية والدقة الالزمـة 
التي جـاءت بـدورها غيـر معبـرة عـن .. كافة المناحي اإلجرائية والتنفيذية وصوال إلي النتائج النهائية 

 .الحقيقة ومخالفة لألوراق والمستندات 

�� 
�)��� 
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قصور اإلجراءات التي قامت بها اللجنة بصدد إعداد تقريرها حيث كـان يتعـين عليهـا بحـث  -١
 .مزيد من التفاصيل المحاسبية الكفيلة بإنجاز المهمة علي الوجه األكمل 

عـــدم تقـيــد اللجـنــة بالمهمـــة المســـندة لهـــا مـــن النياـبــة وعـــدم تحقـيــق البـنــد الثاـلــث مـــن المهمـــة  -٢
واختزلت اللجنة أعمالهـا فيمـا ورد بشـكوى الشـاكي فقـط ولـم تقـم بمراجعـه السـجالت والـدفاتر 

 لكافة الشركات كما أنها التفتت إلي أمور قانونية وأغفلت الجوانب المحاسبية 
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ل إليهـــا تقريـــر اللجنـــة جـــاءت قاصـــرة بنـــاء علـــي قصـــور اإلجـــراءات أن النتـــائج التـــي توصـــ -٣
 .والخروج عن المهمة 

أـنــه برأينـــا ولبـيــان وجـــه الحـــق يتعـــين توســـيع مهمـــة الخـبــرة حتـــى تشـــمل الفحـــص المســـتندي  -٤
والمحاسبي لسجالت ودفاتر الشركات التي يشارك بها الشاكي والمشكو في حقـه لبيـان عمـا 

دبـي وبـاقي الشـركات ...  خـتلس أو بـدد أي مبـالغ مـن شـركة إذا كان المشكو في حقه قـد ا
وهــو مــا ســبق أن طلبتــه النيابــة مــن لجنــة الخبــراء ولــم تقــم بتحقيقــه والســيما أن المشــكو فــي 
حقـــه مســـتأثرا بكافـــة الســـجالت والـــدفاتر وكافـــة مقـــدرات جميـــع الشـــركات ولـــيس فـــي مقـــدرة 

ك جـاءت شـكوى الشـاكي متضـمنة الشاكي اإلطالع عليها أو الحصول علـي المسـتندات لـذل
وعلـــي وجـــه الخصـــوص أنـــه لتحقيـــق مـــا ورد بشـــكوى أفرغهـــا فـــي شـــكواه المعلومـــات التـــي 

 كشفت عن الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقه الشاكي أن هناك مخالفات إدارية ومالية 

	�w7 ��� 
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ومــن جميــع مــا ورد بــالتقرير االستشــاري المقــدم منــا إلــي النيابــة المــوقرة يتضــح وبجــالء تــام  
لذي شـاب تقريـر الخبـرة المـودع مـن إدارة الخبـرة وتسـوية المنازعـات بـاألوراق مدي القصور والعوار ا

بما يستلزم إحقاقا للحـق إعـادة بحـث المهمـة برمتهـا مـع مراعـاة االعتراضـات والمطـاعن الموجهـة .. 
 إلي التقرير السابق بصلب هذه المذكرة وفي التقرير االستشاري المقدم معها 

 �"�J� 6� X2�r��1907�% 3�  6� =�� �)e -�df_� 6� 

 .رأي الخبير ال يقيد المحكمة  -١
ٕواذا حكمت المحكمة خالف لرأي الخبير بينت في حكمها األسباب التـي أدت بهـا إلـي عـدم  -٢

 .األخذ بهذا الرأي كله أو بعضه 
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 باسـتدعاء الخبيـر فـي جلسـة للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصـوم أن تـأمر -١
 .تحددها لمناقشته في تقريره ولها أن توجه إليه ما تراه من األسئلة مفيدا في الدعوى 

ولـهـا أن ـتـأمر الخبـيـر باســتكمال أوجــه اـلـنقص ـفـي عمـلـه وـتـدارك ـمـا تتبيـنـه ـمـن أوجــه الخطــأ  -٢
 .فيه ولها أن تعهد بذلك إلي خبير أخر أو أكثر 

 @�A 6�� �J 

ابه القصـــور شـــ ال ـيــدع مجـــاال للشـــك أن تقرـيــر الخـبــرة المـــودع ـبــاألوراق ـقــد وحـيــث ثـبــت بمـــا 
والعــوار الــذي ينحــدر بــه إلــي حــد الــبطالن فــال جنــاح مــن االلتفــات عــن هــذا التقريــر وانتــداب لجنــه 

 .أخري ألداء المأمورية مرة أخري مع التدقيق والبحث في دفاتر وسجالت الشركات 
يتضـــح وبجـــالء أحقيـــة مـــن دالئـــل وحقـــائق  المـــذكرة مـــن خـــالل جمـــاع مـــا ســـطرناه فـــي هـــذه 

الشــاكي فــي أن يلــتمس مــن النيابــة المــوقرة تحريــك الــدعوى الجنائيــة ضــد المشــكو فــي حقــه وعقابــه 
 بالمواد أرقام 

 . ١٩٨٤ لسنة ٨ من قانون الشركات التجارية رقم ٣٢٢ -

 . ١٩٨٧ لسنة ٣ من قانون العقوبات رقم ٤٠٤ ، ٣٩٩ ، ٢١٦والمواد  -
 . ٢٠٠٢ لسنة ٤ من قانون غسل األموال رقم ١٣ ، ٢د والموا -

 :ألنه بدائرة إمارة دبي 
والشركات الملحقة بها بيانـات ... خالف قانون الشركات التجارية بأن أورد بميزانيات شركة  -١

كاذـبـة ومخالفــة للحقيـقـة فيمــا يتعـلـق بالمصــروفات واـلـديون المعدومــة والمصــروفات القانونـيـة 
 عـلــي –بـنــود المـــذكورة ع جوهرـيــة عـلــي المســـتندات الداـلــة عـلــي هـــذه الوأخـفــي بياـنــات ووـقــائ

 .النحو المبين تفصيال باألوراق بهذه المذكرة 
ـبــأن جـعــل ) دـبــي والشــركات الملحـقــة بهــا... شـــركة ميزانيــات (فــي محـــررات ارتكــب تزوـيــرا  -٢

الواقعات الغير صحيحة والغير مشروعة في صورة واقعات صحيحة ومشـروعه علـي النحـو 
 .مبين تفصيال باألوراق وبهذه المذكرة ال
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حـال علمـه ) ميزانيات الشـركات المشـتركة بينـه وبـين المجنـي عليـه(استعمل محررات مزورة  -٣
 .خبراءالٕاليقيني بأنها مزورة بأن قدمها للجهات الرسمية وللنيابة العامة وادارة 

.. مجـنـي علـيـه  ه حــال كوـنـه شــريك ـفـي ـمـال مشــترك ـمـع الأرتـكـب جريـمـة خياـنـة األماـنـة بأـنـ -٤
اختالس هذا المال لنفسه وتبديده بأن تحصل علـي راتـب غيـر مسـتحق لـه وعمـل علـي قام ب

زيادته زيـادات مبـالغ فيهـا كمـا قـام بمـنح بعـض مـوظفي الشـركة رواتـب باهظـة جـدا أسـتولي 
عليهــــا لنفســــه وكــــذا ـقـــام بمــــنح بعــــض الشــــركات األخــــرى ـقـــروض بغـيـــر وجــــه حــــق وـبـــدون 

 يكة المجني عليه وذلك علي التفصيل الوارد باألوراق الحصول علي موافقة شر

اســـتولي عـلــي المـبــالغ النقدـيــة المبيـنــة ـبــاألوراق مـــن بعـــض مـــوظفي الشـــركة بعـــدما اســـتعمل  -٥
طــرق احتياليــة بــأن أوهمهــم بأنــه ســيبيع لهــم حصــص فــي الشــركات التــي يعملــون بهــا لقــاء 

% ٤٩ال وضـعه كشـريك بنسـبة تسليمه المبالغ التي تمت زيادتها علي رواتـبهم شـهريا مسـتغ
في هذه الشركة ومستغال وضعه كمدير عام في خداع الموظفين وحملهـم علـي تسـليمه هـذه 

 .األموال وذلك إضرار بمال الشركة والمجني عليه 

ارتـكــب جريمـــة غســـيل األمـــوال ـبــأن ـقــام باالســـتيالء عـلــي أـمــوال الشـــركة القائمـــة بيـنــه وـبــين  -٦
 قام بزيادة مرتبـات بعـض المـوظفين العـاملين بالشـركة المجني عليه بطريق غير مباشر بأن

ثــم االســتيالء علــي هــذه الزيــادات مــنهم لنفســه باالحتيــال علــيهم وذلــك وفقــا للثابــت تفصــيال 
 .باألوراق 

 ��������� 

إعادة األوراق إلـي مكتـب الخبـرة لينـدب مـن لدنـه لجنـه مـن خبرائـه المختصـين تكـون مهمـتهم  
 :كالتالي 

ع عـلـي دـفـاتر وســجالت الحســابات الخاصــة بالشــركة األم وكافــة الشــركات التابعــة لهــا اإلطــال: أوال 
طابقتهـا علـي فيهـا ومـدي مقصـور الوأوجـه مالية مـن عدمـه مخالفات إذا كان بها ا عموبيان 

 .أن وجد الميزانيات المعدة بمعرفة المشكو في حقه وبيان أوجه االختالف 
مــن األربــاح ســنويا نظيــر % ١٠ حقــه قــد حصــل علــي نســبة بيــان عمــا إذا كــان المشــكو فــي: ثانيــا 
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 . درهم من عدمه ٨٢٩٣٦٠أعمال اإلدارة بإجمالي مبلغ قدره 
ألـف الثـون  وقـدره ث٦/١/٢٠٠٤بيان سبب اخـتالف الراتـب فـي عقـد العمـل الصـوري المـؤرخ : ثالثا 

 .في ذات التاريخ  درهم ٤٨٥٣٠درهم وما هو ثابت بالميزانيات من أنه 
 هــو عقــد صــوري أم عقــد صــحيح ونافــذ ٦/١/٢٠٠٤ بـيـان عمــا إذا كــان عقــد العمــل المــؤرخ :رابعــا 

 .وبيان الدليل علي هذا أو ذاك بالمستندات 
ة بـعـد اإلطــالع علـي المســتندات المؤـيـدة لكاـفـة تـعـامالت الشــركة وبـيـان تحدـيـد أرـبـاح الشــرك: خامسـا 

 .مه عما إذا كان الشاكي قد تحصل علي نصيبه في األرباح من عد
بيـــان مقـــدار المبـــالغ التـــي اســـتولي عليهـــا المشـــكو فـــي حقـــه مـــن المـــوظفين الـــذين زيـــدت : سادســـا 

 . ألف درهم وعما إذا كان قام بردها من عدمه ٧٣ ألف درهم إلي ٢٤مرتباتهم من 
مراجعه كافة حسابات المشكو في حقه في كل البنوك وصوال لبيان المبالغ المستولي عليهـا : سابعا 

  .تحديدا
الخاسـرة شـركاتهم ) المـديرين(بيان المبرر الصحيح والواقعي لزيادة مرتبـات بعـض المـوظفين : ثامنا 

 . ألف درهم دون باقي المديرين التي تحقق شركاتهم األرباح ٧٣ ألف درهم إلي ٢٤من 
 دبي خاصـة بالمشـكو فـي حقـه أو أي مـن أقاربـه... ، ... ، ... بيان عما إذا كانت شركة : تاسعا 

وبـيــان عمـــا إذا كاـنــت أي مـــن هـــذه الشـــركات تعامـلــت مـــع الشـــركات المشـــتركة ـبــين الشـــاكي 
والمشكو في حقه من عدمه وفي الحالة األولي فحـص هـذه العمليـات وبيـان مـدي التـزام هـذه 

 .صرفة ن والمبالغ المالتزاماتهاالشركات ب
ها والمتسـبب فـي إعـدام هـذه حصر كافة المبالغ التي تمثل ديون معدومة والتأكـد مـن صـحت: عاشرا 

ومــا إذا كانــت الــديون المعدومــة .. وعمــا إذا كــان قــد تــم المطالبــة بهــا مــن عدمــه .. الــديون 
 .المثبتة بالميزانية تمثل الواقع من عدمه ومؤيدة بالمستندات من عدمه 

 حقيقيـة بيان قيمة المبالغ الحقيقية التي تم إقراضها للشركات األخـرى وعمـا إذا كانـت: حادي عشر 
 .وعما إذا كانت قد حققت فوائد من عدمه .. من عدمه وقيمتها بالمستندات 

وبصـــفة عامـــة بحـــث كافـــة أوجـــه عناصـــر اـلــدعوى توصـــال لوجـــه الحـــق فيهـــا وللجـنــة : ـثــاني عشـــر 
االنتقال إلي أي جهـة حكوميـة أو إداريـة أو أيـا مـن الجهـات التـي يسـتلزم االنتقـال لهـا لبحـث 
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 ـمــع الغـيــر واإلطـــالع عـلــي اـلــدفاتر والمســـتندات وســـؤال الشـــهود دون كاـفــة تـعــامالت الشـــركة
 .حلف يمين وبحث كافة أوجه اعتراضات الشاكي توصال لوجه الحق في الدعوى 
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..  وفــي وقــت الحــق عليــه ٢٠٠٨فــي غضــون عــام بــزعم أنــه تهمــت النيابــة العامــة المــتهم ا

 ١ر٦٠٠ر٠٠٠ختلس وبدد مـال منقـول عبـارة عـن مبلـغ ا.. بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي 
... والكائنـــة فـــي مشـــروع ) يمر الـــ٢-١٤( الفـــيال رقـــم قيمـــة بيـــع) مليـــون وســـتمائة ألـــف درهـــم(درهـــم 

فيـمـا يحـقـق منفـعـة ســتغاللها امارها وثسـتالوالمســلمة إليـه عـلـى وجــه الوكاـلـة .. والعائـدة للمجـنـي علـيـه 
ح لـه مـن قبـل المجنـي عليـه وتمكـن مـن بيـع الفـيال وستغالل التوكيل الممنـابأن قام ب.. المجني عليه 

 . المبين باألوراق وعلى النح.. ًليه إضرارا منه باألخير دون أن يسلم قيمتها للمجني ع

� @�A =�� ء�)d��2 

قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجزائية وطالبـت عقابـه وفـق مـواد االتهـام الـواردة بـأمر 
 .اإلحالة 

./����
 
خ خلــص واقعــات االتهــام الماثــل فيمــا أســفرت عنــه أوراقــه المســتهلة بــداءة بالمحضــر المــؤرت

 :التي قررت من خالله بأن ..  المحرر بمعرفة وكيلة المجني عليه ٤/٣/٢٠١٢
وأنـه .. العقاريـة ...  وذلـك عـن طريـق الشـراء مـن شـركة –يمتلـك الفـيال ... / موكلها السـيد 

قـــام بإعطـــاء الفـــيال المـــذكورة للمـــتهم إلدارتهـــا واســـتثمارها أو تأجيرهـــا ومنحـــه الحـــق فـــي إبـــرام كافـــة 
 .انونية عليها التصرفات الق
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.. بأن المتهم قـام بخيانـة األمانـة واسـتغالل الوكالـة وقـام ببيـع الفـيال لنفسـه واالسـتيالء عليهـا  
 .ثم قام ببيعها للغير وتحصيل الثمن دون علم المجني عليه 

 :ملحوظة  

 :أي أن المنسوب للمتهم قيامه بفعلين   
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 درهــــم ٢٥٠٠٠٠٠ـبـــأن مقاـبـــل بـيـــع الفــــيال المســــتولي عليهــــا مــــن جاـنـــب المــــتهم مبـلـــغ قــــدره  
 ) .ونين وخمسمائة ألف درهمملي(
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.. بــأن الوكالــة الصــادرة عــن المجنــي عليــه لصــالح المــتهم  

 تأجيرها ، بيعها ، والتصرف فيها تبيح لألخير إدارة الفيال ، 
 @�A 6�� �J 

 إجـــراء تحقيقـــات جديـــة أو تحرـيــات مباحـــث وب���دون.. وبـنــاء عـلــي هـــذه المـــزاعم واألباطيـــل  
 مراعـــاة لحقـــوق المـــتهم وب���دون..  ســـند صـــحيح مـــن الواقـــع أو القـــانون وب���دون. .لتبيـــان الحقيقـــة 

.. حركت النيابة العامة االتهام الماثل ضد المـتهم بـزعم أنـه قـد خـان األمانـة .. القانونية والدستورية 
علـي النحـو الـذي .. وذلك علي خالف الحقيقة والقانون بما يؤكد براءة المتهم مما هـو منسـوب إليـه 

 : بإيضاحه تفصيال وتأصيال في الدفاع التالي نشرف

 -�0��
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وقبل الخوض في الدفاع والدفوع التي تنال من االتهام الماثل وتهدمه مـن  

جاءت علي النقض من أساسه تجدر اإلشارة إلي بعض القواعد الدستورية التي 

 .االتهام الماثل الذي وجهته النيابة للمتهم 
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وال يجـوز القـبض علـي أحـد أو تفتيشـه أو حجـزه ..      الحرية الشخصية مكفوله لجميع المـواطنين 
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 .وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.. أو حبسه إال وفق أحكام القانون 

 �"�J� XL7 ���27)�  6� =�� � 

وال عقوبـــة علـــي مـــا تـــم مـــن فعـــل أو تـــرك قبـــل صـــدور .. يحـــدد القـــانون الجـــرائم والعقوبـــات  
 .القانون الذي ينص عليها 

 �"�J� XL7 ����40 6� =��  

أو فـي .. يتمتع األجانب في االتحاد بالحقوق والحريات المقررة قي المواثيق الدولية المرعيـة  
 .كون االتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها المعاهدات واالتفاقيات التي ي

@�A 6�� �J 

وبمطالعـــة المـــواد الدســـتورية أنـفــة اـلــذكر تطبيقـــا عـلــي واقعـــات وأوراق االتهـــام الماـثــل يتضـــح  
ذلك أن الثابـت أن كافـة تصـرفات .. قد أهدرها االتهام الماثل وبجالء تام أن تلك القواعد الدستورية 

وهــو األمــر اـلـذي ال يصــح معــه .. وصــحيحة وال تشــوبها شــائبة أو إـثـم ينســب للمــتهم المــتهم قانونـيـة 
بـل وأن تقـوم .. وكان حريا بالنيابة العامة حفظ البالغ المقدم لـديها .. وال يجوز توجيه ثمة اتهام له 

 .ٕبمساءلة المجني عليه عن جريمة البالغ الكاذب وازعاج السلطات 
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يقـــوم مـــأموروا الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  
 .واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام 

 �"�J� XL7 ���35 6� =��  

لي مـأموري الضـبط القضـائي أن يقبلـوا التبليغـات والشـكاوى التـي تـرد إلـيهم فـي شـأن يجب ع 
ٕ أن يحصلوا علي اإليضاحات واجراء المعاينـة الالزمـة لتسـهيل مالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيه

تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعملـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع 
 . التحفظية الالزمة للمحافظة علي أدلة الجريمة الوسائل

 �"�J� X7�� 	%�33 6� =�� XL7 	%  

 :يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم  
 .أعضاء النيابة العامة  -١
 .........ضباط الشرطة و  -٢
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مخالفـــات أن الـــدعوى صـــالحة لرفعهـــا بنـــاء علـــي إذا رأت النياـبــة العامـــة فـــي مـــواد الجـــنح وال 
.. تكلــف المــتهم بالحضــور مباشــرة أمــام المحكمــة الجزائيــة المختصــة .. االســتدالالت التــي جمعــت 

 .ٕواذا رأت أنه ال محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها 
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اقعــــات وأوراق وبتطبـيـــق جمـلـــة األصــــول واألحكــــام والمـفـــاهيم القانونـيـــة ســــالفة البـيـــان عـلـــي و 
يتضح وبجالء تام عدم وجود ثمة جريمة يمكن نسبتها للمتهم ومـن ثـم عقابـه علـي .. االتهام الماثل 

 .اقترافها 
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 مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة أن ١١٨تحقيقـــا لصـــحيح القـــانون ومـــا نصـــت عليـــه المـــادة  
 .تحفظ األوراق 
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بـــزعم ارتكابـــه لجريمـــة خيانـــة أن المجنـــي عليـــه تقـــدم ببالغـــه متهمـــا المـــتهم بـــاقتراف فعلتـــين  
 :األمانة 
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 مــن لص��الحهقيامــه ببيــع الفــيال المــذكورة بــالبالغ لنفســه مســتخدما فــي ذلــك الوكالــة الصــادرة 
ـلـثمن ونـقـل الملكـيـة والـتـي تـبـيح للمــتهم بـيـع هــذه الـعـين لنفســه أو للغـيـر وـكـذا ـقـبض ا.. المجـنـي علـيـه 

 .لنفسه أو للغير 

;�� =7�7�% (�Le �; (�L+�� � 

ٕ مخالـفــة للـقــانون وانمـــا جـــاء التصـــرف وـفــق صـــريح الـقــانون ال تشـــوبها ثمـــة شـــائبة وـلــيس ـبــه 
وأحكامـــه ولـــيس أدل علـــي ذلـــك مـــن العبـــارات الـــواردة بالتوكيـــل والتـــي وردت واضـــحة دون لـــبس أو 

 .غموض 
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ببيعهــا مــرة ثانيــة ولكــن هــذه ) بوصــفه مالــك للعــين(قيامــه .. جـنـي عليــه للمــتهم فقــد نســب الم
 .وقبض الثمن .. المرة قد باعها للغير 
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واعتبرهــا يمثــل جريمــة فــي حقــه .. أن قــبض المــتهم لــثمن الفــيال التــي يملكهــا المــتهم أيضــا  
 !!. تبديد وخيانة أمانة ؟؟جريمة
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وان انتقـال الملكيـة .. فالمتهم باع ما يملك يقينا ولم يقم ببيـع ملـك الغيـر .. مناهض للقانون  
 .له وفقا لالتهام كان بناء علي سند صحيح وفقا للثابت بالتوكيل محل الدعوى 

 X2�r��1 

لـم يكـن . .أن المتهم حينما قـام ببيـع الفـيال سـالفة الـذكر للغيـر واسـتالمه ثمنهـا مـن المشـتري  
 .بل كان مالكا لها بموجب عقد مكتمل األركان .. وكيال عن المجني عليه في شأن هذه الفيال 

 !!فأين إذن التبديد وخيانة ا�مانة المزعومين ؟
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وحصـلت .. وكانت النيابة العامة لم تفطن لهذه الحقائق وخلطت أوراق هذا االتهـام وواقعاتـه  
.. بـأن المـتهم قـام بتبديـد المبلـغ المـالي النـاتج عـن بيـع الفـيال .. للحقيقـة والقـانون بالمخالفـة .. منها 

 .فإن تحصيلها هذا يكون مخالفا لألوراق وقاصر ومخالفا للقانون 
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قصور النيابة العامة في تحقيقها للبالغ المقدم إليها وعدم تحريهـا الدقـة فـي بحثـه وتمحيصـه  
فضــال عــن عــدم مطالبتهــا للمجنــي .. رهــا بــالتحري عــن صــحة الواقعــة مــن عدمــه وعــدم إصــدار أم

 .عليه إثبات ادعائه 
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 .المرسلة المفتقرة للدليل سندا وركيزة في تحريك االتهام الواهي الماثل ضد المتهم  
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عامــة بتحريــك هــذا االتهــام بالقصــور والعــوار يخــالف القــانون والدســتور ويعـيـب قــرار النياـبـة ال 
 الذي ينحدر به إلي حد البطالن 
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 .الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم  

 �"�J� XL7 ���931 6� =�� 6�7���� -�A 3�  

بمقتضـــي عقـــد الوكالـــة واليـــة التصـــرف فيمـــا يتناولـــه التوكيـــل دون أن يتجـــاوز تثبـــت للوكيـــل  
 .حدوده إال فيما هو أكثر نفعا للموكل 
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تســـري أحكـــام النيابـــة فـــي التعاقـــد المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القـــانون علـــي عالقـــة الموكـــل  
 . مع الوكيل والوكيل بالغير الذي يتعامل
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 .يكون التعاقد باألصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك  

 �"�J� XL7 ���150 6� =�� 6�7���� -�A 3�  

 .تكون النيابة في التعاقد اتفاقيه أو قانونية  -١
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 ند اإلنابة الصادر من األصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقيه كما ويحدد س -٢

 .يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية 
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 إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم األصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من  
 .تضاف إلي األصيل ) التزامات(حقوق 
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ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنـه سـواء أكـان التعاقـد لحسـابه هـو أم  
علـي أنـه يجـوز لألصـيل فـي هـذه الحالـة أن يجيـز دون تـرخيص مـن األصـيل لحساب شـخص أخـر 

 .ون أو قواعد التجارة التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القان

 @�A 6�� �J 

وبتطبيق األصول والمفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعـات االتهـام الماثـل مـع مراعـاة مـا  
وهــو عقــد األمانــة الــذي زعمــت .. تضــمنه عقــد الوكالــة الصــادر مــن المجنــي عليــه لصــالح المــتهم 

 .ة األمانة النيابة العامة أن المتهم خالفه ومن ثم نسبت إليه خيان
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.. يتضح أن تخول المتهم الحق في إبرام كافة التصرفات القانونية في العقار محـل التـداعي  
 .والمجني عليه لم يترك ألفاظ الوكالة عامة ومجهلة ولم يكتف بقاله 

 "�� (�L+�� �.�� 
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 وكل المتهم في إبرامها هي قائال بأن التصرفات التي أ.. بل حددها باللفظ والمعني  
 الھبة .. وا�كثر من ذلك كله .. البيع ، الشراء ، الرھن ، البدل 

 ("&� Gf ..¡l� a� ^b� 3� @�A  
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 بل تعدته بأن أوكل إليه.. ولم تقف حدود وكالة المتهم عن المجني عليه عند هذا الحد  
  العين ,سمه أو ,سم الغير ا)تفاق علي الثمن ، قبضه ، نقل ملكية
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لـم تكـن مجــرد .. الواضـحة الداللـة علـي أن الوكالـة المنصـرفة مـن المجـنـي عليـه إلـي المـتهم  
كمـا زعـم المجنـي عليـه .. وكالة لينيب عنه المتهم فـي إبـرام التصـرفات النشـغاله وغيابـه عـن الـبالد 

 .موكل وتنصرف آثارها لصالح ال.. زورا وبهتانا 

 G+J� ±�L� �&"�U 
���� =; �2 

 �H�L� �;&�f� (�L)e� 

أنـه قـد جـرى العـرف والعمـل .. ومنهـا نسـتقي العلـم .. فالمعلوم يقينا لعدالـة المحكمـة المـوقرة  
 .علي يتم البيع وملكية العقارات بموجب عقود وكالة 
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فالسلطات والصالحيات الممنوحـة مـن المجنـي عليـه للمـتهم فـي الوكالـة محـل االتهـام الماثـل  
بـــل ســـلطات مالـــك لـــه الحـــق فـــي .. يبـــرم التصـــرفات لصـــالح الموكـــل لـــيس مجـــرد ســـلطات وكيـــل 

 .استعمال ملكه والتصرف فيه كيفما يشاء 

 ��e ء�S t9�� @�A� 

 .في تخويل المتهم بالبيع والشراء وتحديد الثمن وقبضه ونقل الملكية لنفسه أو للغير  
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 .ار لنفسه أو للغير بدون ثمة مقابل يذكر أي أنه يحق له أن يهب العق 
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وبـات هـو المالـك لـه .. إذ قام وفـق صـحيح الوكالـة بنقـل ملكيـة العقـار محـل التـداعي لنفسـه  
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بـل هـو تصـرف قـانوني صـحيح ال تشـوبه .. وليس في ذلـك ثمـة تعـدي أو تجـاوز لحـدود الوكالـة .. 
 .تنصرف آثاره للموكل الموافق والراضي بذلك تمام الموافقة والرضا شائبة ويجب أن 

 ����2 N���+�� 
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 مـــن قـــانون المعـــامالت المدنيـــة أن ١٥٣ ، ١٤٩مـــن المقـــرر وفـــق مـــا تقضـــي بـــه المادتـــان  
نياـبـة عــن األصــل ـفـي التعاـقـد أن يكــون باألصــالة ويجــوز أن يكــون بطرـيـق النياـبـة ـبـأن يـقـوم الوكـيـل 

األصيل بإجراء التصرف باسم األخير وأنه إذا أبرم الثابت في حدود نيابتـه عقـدا باسـم األصـيل فـإن 
 .أحكام العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلي األصيل 

 )١٦/٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٨٠الطعن رقم (
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صــيل ـفـإن أحكــام العـقـد مــن حـقـوق والتزامــات إذا أـبـرم الناـئـب ـفـي حــدود نيابـتـه عـقـدا باســم األ 
 .تضاف إلي األصيل 

 )٢٤/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١ تجاري ، الطعن ٢٠٠٤ لسنة ٢الطعن رقم (
 )٢١/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٣٠٦الطعن (
 )٢٦/٩/١٩٩٩ حقوق جلسة ١٩٩٩ لسنة ٢٥٢الطعن رقم (
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 أحكـــام وأصـــول أرســـتها محكمـــة التميـيــز ونصـــوص القـــانون ومـــن خـــالل جمـلــة مـــا تقـــدم مـــن 
 :تطبيقا علي واقعات االتهام الماثل تتجلي الحقائق اآلتية 
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أن عداـلـة المحكمــة المــوقرة لهــا مــن ســلطة ـفـي فهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى وتـقـدير أدلتهــا وبحــث  
د الطــرفين منهــا طالمــا لــم تخــرج فــي المســتندات المقدمــة فيهــا وتفســيرها للتعــرف علــي حقيقــة مقصــو

 .تفسيرها عن المعني الذي تتحمله عبارات العقد 
 )٢٩/١٢/٢٠٠٩ عمال جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٠٦طعن تمييز رقم (
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.. ومــن خــالل عبــارات الوكالــة الصــادرة مــن المجنــي عليــه يتضــح أنهــا ليســت وكالــة عاديــة  
 .وهي تعد في أصلها عقد بيع ناقل للملكية ) مالمته(ٕوانما هي وكالة مقررة لمصلحة الوكيل 
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لنقـل ملكيـة العقـار لصـالح المـتهم ... أن يوفر علي نفسه الوقت والجهـد فـي االنتقـال لشـركة  
فقام بتحرير هذه الوكالة بأوسع السلطات والصالحيات ليقوم المـتهم .. أو اتخاذ أي إجراءات أخري 

 . ولنفسه وللغير دون أن يعوقه عائق بذلك بنفسه

	�w! ���� ��b� �;� 

مشــــروعية التصــــرف المبــــرم مــــن المــــتهم وعــــدم تعديــــه أو تجــــاوزه مثقــــال ذرة حــــدود الوكالــــة  
 .الصادرة لصالحه 
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.. أـنـه باســتقراء الوكاـلـة يتضــح أـنـه يجــب تفســيرها وتحصــيلها وـفـق اإلرادة الصــحيحة للموكــل  
ٕوانما هي وكالة بسلطات واسعة وغيـر محـدودة ..  ما تكون عن الظن بكونها وكالة عادية فهي أبعد

 .تصل إلي حد أن تكون سندا لنقل الملكية .. 

 ������ �Q)� 	V =�p -�W���� t)� ? ���J� j,�e u�V)G+J� ( 

2� ����2 ,��ء �(��� &��:�� 
d; �V���Qو����� 

نقـل ملكيـة العـين محـل التـداعي لصـالح المـتهم ... ركة مـن قبـول شـ.. وليس أدل علي ذلـك  
فــإذا كاـنـت هــذه الوكالــة ال تـبـيح ذـلـك مــا كاـنـت الشــركة قــد قبـلـت إتمــام هــذا .. بموجــب هــذه الوكاـلـة 

 .التصرف 

بصحة التصرف الصادر مـن المـتهم .. وهو ما يقطع يقينا 

 .لنفسه باستخدام هذه الوكالة 
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ٕتهم بحـــدود الوكالــة واتـمــام التصــرف بموجبهــا وهـــو نقــل ملكـيــة العقــار لنفســـه ال أن التــزام المــ
 .يمكن بحال من األحوال اعتباره خيانة لألمانة 

 
������ [�1 

 .لم تقف عند حد تسليمه العقار لحفظه أو إدارته أو تأجيره أو شيء من هذا القبيل 

 @�A 3� gV&�� j,�� �;"�	V 6� �2 

 .البيع والرهن والهبة ونقل الملكية لنفسه أو للغير بأن منحته الحق في 

 @��2 ������ ���! ��)�Q1 

ال يمكـن اعتبـاره خائنـا لألماـنـة أو مبـددا بـل يـكـون متصـرفا وفـق حــدود وكالتـه ووفـق صــحيح 
 .القانون 

 �/��H� [�; 
�R 3�� 

 وهـو –ه جريمـة يتجلى ظاهرا أن المتهم حينما أتـي الفعـل األول الـذي يـزعم المجنـي عليـه أنـ 
نقل ملكية العقار لنفسه كـان ملتزمـا بصـحيح القـانون وبسـند الوكالـة المنصـرف لصـالحه ولـم يصـدر 

 .عنه ما يصح عقابه أو مؤاخذته عليه جزائيا 
 .وهو األمر الذي يجعل االتهام الماثل قائم علي غير سند بما يوجب براءة المتهم منه  
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نفعــــة حــــق الملكـيـــة هــــو ســــلطة الماـلـــك ـفـــي أن يتصــــرف ـفـــي ملكــــه تصــــرفا مطلـقـــا عيـنـــا وم -١
 .واستغالال

 ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها  -٢

 .بجميع التصرفات الجائزة شرعا 
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للمالك أن يتصرف في ملكه تصـرفا مطلقـا مـا لـم يكـن تصـرفه مضـرا بغيـره ضـررا فاحشـا أو  
 .ا للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة مخالف

 @�A 6�� �J 

وبتطبيق المفاهيم واألصول القانونية سالفة الـذكر علـي واقعـات االتهـام الماثـل يتضـح انعـدام  
 .وجود ثمة جرم يمكن نسبته للمتهم وهو ما يجدر معه القول بتهاتر االتهام الماثل وبانعدام سنده 

1 X2�r�� 
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وصاحب الحق القانوني الكامل في إتمام أي تصـرف بشـأنها واسـتغاللها واالنتفـاع بهـا كيفمـا  
 .يشاء 

 jW�! ���� ��b� �;� 

جـاء عـلـي ســند مـن الـقـانون والواـقـع وأن الـقـول ن التصــرف اـلـذي أبرمـه الـمـتهم هــو تصــرف بـأ 
 .بغير ذلك يهدر نصوص القانون وأحكامه 

 ���� �°� 6�� �Ap� 

فعليـه أوال إثبـات .. يزعم بأن المتهم قام بتبديد المبلغ المتحصل من بيع العقار محل االتهـام  
 .أن المتهم ليس مالكا لهذا العقار 

 X2�r�� 6�� ��� 

وذـلـــك عـلـــي النحــــو الســــالف (أن الـمـــتهم هــــو الماـلـــك للعـقـــار بســــبب صــــحيح ال غـبـــار علـيـــه  
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وحيــث قــام المــتهم ببيــع .. ولــم يثبــت المجنــي عليــه مخالفــة هــذا الســبب للقــانون ) إيضــاحه تفصــيال
حــق فهــو األمــر الــذي يؤكــد مشــروعية موقــف المــتهم وصــحة تصــرفاته ونفاذهــا فــي .. ملكــه للغيــر 

 .الكافة 

 Gf 3�� 

ومما تقدم جميعه يتأكد وبجالء تام انهيار االتهام الماثل جملة وتفصـيال وانعـدام سـنده األمـر 
 .الذي يؤكد براءة المتهم منه 

 G+J� ��2ء� =�� j2���� ���	�� 
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أو أي م�ال  أو سـندات مب�الغيعاقب بالحبس أو بالغرامة كـل مـن اخـتلس أو اسـتعمل أو بـدد  

 إضــرارا بأصــحاب الحــق علـيـه مـتـي كــان ـقـد ســلم إلـيـه عـلـي وجــه الوديعــة أو اإلجــارة أو أخ��ر منق��ول
 .الرهن أو عارية االستعمال أو الوكالة 

����� 
���, �"�J� �7 ء���+,�2� 

أـمــا العـقــارات ـفــال .. يتضـــح وبجـــالء ـتــام أن جريـمــة خياـنــة األماـنــة تـقــوم عـلــي المنـقــول فـقــط 
 .كن أن يتصور حدوث تبديد أو اختالس لها يم

 ����2 
!�LJ� ��)�� 
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 .تقع جريمة خيانة األمانة علي كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أو كثر 
 )٢٦٠ ص ٤٧ ق ١٩ أحكام النقض س ٢٠/٢/١٩٦٨(
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منقولـة سـلمت للمـتهم علـي وجـه الوديعـة أو يشترط للتبديد المعاقـب عليـه أن تكـون األشـياء ال
 .اإلجارة أو عارية االستعمال أو الرهن أو سلمت له بصفة كونه وكيال بأجره أو مجانا 

تسـليم المحـل التجــاري إلـي شـخص لـكـي يبيـع ويشـتري فـيـه ويعـود ربحـه علـيـه بشـرط أن ـيـرده 
 هـو حـق انتفـاع والمسـئولية في ميعاد معلوم إلي صاحبه كـامال ال بحسـب علـي األوجـه المـذكورة بـل

 .فيه مدنية ال جنائية 
 )٧٦ ص ٢٩ ق ٣١ الحقوق سنة ١٩/١/١٩٨٨جلسة (

 @�A 6�� �J 

وكانـت الوكاـلـة المنصـرفة ـمـن المجنـي علـيـه للمـتهم تخــص عقـارات وـلـيس منقـوالت أو أـمـوال  
 .ا العقار إلي ملكه ويزعم المجني عليه بأن المتهم قام بتبديد هذا العقار بأن قام بنقل هذ.. منقوله 

 =/�). $ =7	� 0�N7 �rq ��� �1 

وال يســـوغ بحـــال مـــن األحـــوال قـيــام جريمـــة خياـنــة األماـنــة عـلــي أساســـه إذ أن الشـــيء المـبــدد  
 .عقار وليس منقول ) بفرض حصول ذلك(

 @�A 3� a�)! $� 

الشيء المبدد هو ما ذهبت إليه النيابة العامة من تحريف لواقعات االتهام الماثل والزعم بأن  
 .الثمن المحصل من ثمن العقار 

 6� Ap 

مستقلة تمامـا عـن واقعـة قيـام المـتهم بوصـفه مالـك يبيـع .. واقعة نقل العقار إلي ملك المتهم  
فالواقعــة األوـلـي وهــي نـقـل الـمـتهم ملكـيـة العـقـار باســمه وهــي الواقعــة .. العـقـار والحصــول عـلـي ثمـنـه 

ارات اـلـواردة بالتوكـيـل وأن هــذا التصــرف هــو تصــرف ـفـي عـقـار األساســية ـقـد تمــت وـفـق صــريح العـبـ
أما الواقعـة الثانيـة .. وليس في منقول وبالتالي ال ينطبق علي هذا التصرف وصف تبديد المنقوالت 

فإن المتهم قد قام بالتصرف في العقار وهو مالكا له وفـي اإلطـار الـذي رسـمه القـانون ومـن ثـم فـإن 
 .وصف االتهام الماثلهذا التصرف ال يندرج تحت 
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 وفي حـدود التصـرفات التـي رسـمها القـانون علـي النحـو السـالفكال الواقعتين مشروعتين أن  
 .إيضاحه تفصيال 

 Gf 3�� 

يتجـلـى ظــاهرا انتـفـاء جريمــة خياـنـة األماـنـة ـفـي حــق الـمـتهم بمــا يجــدر .. وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم  
 .معه الحكم ببراءته مما هو مسند إليه 

�� G+J� ��2ء� =�� m���� ���	 
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وـفـي نطــاق هــذا  اســتعماال لحــق مـقـرر بمقتضــي الـقـانون ةال جريـمـة إذا وـقـع الفـعـل بنـيـة ســليم 
 .الحق 

 �7� �K�7 ���� ��+�J� 6� ��� 

يكفــي فــي المحاكـمــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع ـفــي صــحة إســـناد التهمــة إـلــي  
المـــتهم كـــي تقضـــي ـلــه ـبــالبراءة إذ أن مرجـــع ذـلــك إـلــي مـــا يطمـــئن إلـيــه ـفــي تـقــدير اـلــدليل مـــادام أن 

  .الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة
 )٢٩/١١/١٩٦٦ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 �:J� -�A ?� 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 682 =K% ��� 

األحـكـام الجنائـيـة تبـنـي عـلـي الجــزم واليـقـين ال الشــك والتخـمـين وأن األحكــام الصــادرة باإلداـنـة  
 .يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(
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حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه  
 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخال حكمها من عيوب التسبيب 

 )٤/٤/٢٠١٠ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 @�A 6�� �J 

ومن جملة األصول واألحكام والمفاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات اإلتهـام  
 .الماثل وفق الحقائق واألدلة السابق سردها في مذكرتنا الماثلة 

��e ء�S� 	�8+! 

فـــي ولعدالـــة الهيئـــة المـــوقرة أن كافـــة التصـــرفات الصـــادرة عـــن المـــتهم اتســـمت بالمشـــروعية  
الحــدود التــي رســمها القــانون وأن المــتهم قــد تصــرف هــذه التصــرفات وفقــا للحقــوق المشــروعية التــي 

 :كفلها له القانون وليس أدل علي ذلك من الحقائق اآلتية 

 =��b� 
���H� :  كـان باسـتخدام وكالـة .. قيام المتهم بنقـل ملكيـة العقـار محـل هـذا االتهـام بإسـمه

المجنـي عليـه وتبـيح لـه نقـل ملكيـة العقـار لنفسـه أو للغيـر وهـو  مـن لصالحهصريحة صـادرة 
 .ما يؤكد مشروعية هذا التصرف ومشروعية سنده 

   
�7�r�� 
���H� :تهم بوصـفه مالـك للعقـار ببيعـه للغيـر والتحصـل علـي ثمنـه هـو تصـرف قيـام المـ

 .مالك في ملكه وليس فيه شبهه مخالفة القانون 

   
r��r�� 
���H� :رفات محـل اإلتهـام الماثـل هـي تصـرفات مدنيـة بحتـه انتفـي فيهـا ثمـة كافـة التصـ

ٕقصد جنائي األمر الذي يؤكد مشروعيتها واذا ما فرضـنا بأحقيـة المجنـي عليـه الطعـن عليهـا 
 .فإن ذلك يكون بالطريق المدني ال الجنائي والجزائي 

 Gf 3�� 

 علـي البـراءة مـن هـذا ومن جملة مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا وبجـالء أحقيـة المـتهم فـي الحصـول
 .سنده والمخالف للحقيقة والقانون والمستندات نهار تهام المالا
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 مجـــرد الـتـــأخير ـفـــي رد الشــــيء أو – ماهيـتـــه – الحـنـــائي ـفـــي جريمـــة خياـنـــة األماـنـــة القصـــد 
ـقــق إال إذا ثـبــت االمتـنــاع عـــن رده ال يتحـقــق ـبــه القصـــد الجـنــائي ـفــي جريـمــة خياـنــة األماـنــة ـفــال يتح

تصرف الجاني في المال بقصد حرمـان صـاحبه منـه مجـرد التـأخير فـي رد الشـيء أو االمتنـاع عـن 
رده مــا لــم يكــن مقرونــا بانصــراف نيــة الجــاني إلــي إضــافة المــال الــذي تســلمه إلــي ملكــه واختالســه 

 .لنفسه 
 )٢٥/١٢/١٩٩٩ جلسة ١٠ عدد ٥٤القاعدة (
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ٕالعبرة في اإلثبات في المـواد الجنائيـة هـي بإقتنـاع القاضـي واطمئنانـه إلـي الـدليل المقـدم إليـه  
كون عقيدتـه مـن أي دليـل أو قرينـه فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن ي

 .تقدم إليه 
 )٦٤ ص ٦٨ رقم ٦ س ١١/١/١٩٤٣نقض جلسة (

 

 682 N���+�� 
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من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  
 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 
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 )٦/١/٢٠٠٨ جلسة ٢ س ٢٠٠٧لسنة  ١٩٩الطعن رقم (

 @�A 6�� �J 

مــن مـبـرأة وكاـنـت األوراق قــد طوـيـت علــي العديــد مــن األدلــة والقــرائن عـلـي أن ســاحة المــتهم  
مزاعم وأباطيل المجني عليه وأن نية األخير إتجهت منـذ اليـوم األول لتحريـره الوكالـة لصـالح المـتهم 

 .التصرفات لحسابه أنها ليست وكالة عادية تمنح الحق في إبرام 

����� =; �op
&"�U � G+J� ±�L�  

 G+J� ±�L� ���V 3� �de�e �J �/�¢�p i�\ $� 

 =��	+�� �O &��:�� ? (�L+�� ���H� [�; G;�� 

1� 2U 
3;&� j�2 3� -�1�L+�� &�  &�\p� 

 ¡¢��� ���)� 
� �� ��7� 

 �K1 

 
d�� 3� 

 ���H� [�;� 

 :ومن هذه األدلة والقرائن ما يلي ..  بل أنها تمنح لمالك لوكيللال تمنح  

أن المجنـــي عليـــه لـــم يـــزعم بوجـــود عالقـــة وطيـــدة بينـــه وبـــين المـــتهم تجعلـــه مطمئنـــا لـــه تمـــام : ��$ 

ٕوانمــا جــاءت .. اإلطمئنــان ليمنحــه وكالــة بالصــالحيات الواســعة جــدا المســطرة بتلــك الوكالــة 
لصـــالح المـــتهم هـــي أول تعامـــل فيمـــا بـــين المجنـــي عليـــه األوراق لتؤكـــد أن الوكالـــة المبرمـــة 

 .والمتهم وبداية تعارف بينهما

 ��:! <� 1 

أن تشــمل الوكالــة كافــة الصــالحيات ومــنح الحـــق فــي إبــرام كافــة التصــرفات الناقلــة للملكـيــة 
 !!.من شخص ألخر ال تربطه به ثمة عالقة ؟؟؟) ةالهب(بمقابل وبدون مقابل 
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المجنـي علـيـه إنصـرفت منـذ الوهـلـة األولـي نحـو إـبـرام الوكالـة كسـند نـقـل ملكيـة وـلـيس أن نيـة 
 .سند وكالة 

 ����7�f : مــن الواضــح الجلــي مــن خــالل عـبـارات الوكالــة ذاتهــا والصــالحيات الممنوحــة مــن المجنــي

 عليه لصالح المتهم وتخويل األخير حق في 

 الھبة البيع ، الشراء ، الرھن ، ا�يجار ، قبض الثمن ، 
 3� �K1 

ف�اق م�ع �تق في البن�اء وإس�تخراج الت�راخيص واحمنحه ال
�ال ���اء وإدخ���اليف البن���اء بتك���اولين والوف���ين والمق��المھندس
المرافق من مياه وكھرب�اء وھ�اتف وغ�از طبيع�ي وغيرھ�ا 

�يء ��ل ش��ذا ك��يس ھ��ق ل��ن المراف��ي .. م��ق ف��ه الح��ل منح�ب
ع عق�ود ستثمار وقبض القيمة ا�يجاري�ة وتوقي��التأجير وا

�4ء �����ات وإخ�����ا7ت والمخالص�����ر ا�يص�����ار وتحري����ا�يج
 .الطرف وكافة السلطات المحصورة قانونا في المالك 

وتـلـك الســلطات والصــالحيات ال يمكــن أن تـمـنح ســوي إذا كــان الـغـرض مــن الوكاـلـة هــو نـقـل 
 .قةٕالملكية للمتهم واعتباره مالكا للعين وليس مجرد وكيل ال تربطه باألصيل ثمة عالقة أو ث

  �r��f:  زعم المجني عليه أن سبب تحريره للوكالـة سـالفة الـذكر أن يقـوم المـتهم بـإدارة مـا يملكـه مـن

 .عقارات في دبي لعدم تواجده في البالد علي نحو مستمر 

 &���� "�:! Gf 

بأنه ال يملك فـي دبـي سـوي العقـار محـل التـداعي فقـط ولـم يكـن يملـك غيـره ولـم يمتلـك غيـره 
 .فيما بعد 
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أن الغـــرض ـمـــن الوكاـلـــة هــــو نقـــل ملكـيـــة العـقـــار للـمـــتهم وتخلـــي المجـنـــي علـيـــه عـنـــه نهائـيـــا 
 .وهو ما يهدر اإلتهام الماثل برمته .. لصالحه 

 � ـبـأمر قـيـام المــتهم بنـقـل ملكـيـة العقــار ٢٠٠٩أـقـر المجـنـي علـيـه أـنـه ـقـد عـلـم يقيـنـا مـنـذ عــام : &�2:��

 .بأسمه

 @�A j�� 

ســـوي خـــالل العـــام الحـــالي ) بفـــرض صـــحة ذلـــك(ن غفوتـــه للـــدفاع عـــن ملكـــه لـــم ينـــتفض مـــ
 . بتقديمه البالغ الماثل ٢٠١٢

 �2_� ? =���e �;� 

 .يؤكد صحة دفاع المتهم من أن الغرض من الوكالة هو نقل الملكية للمتهم  

 ���� �°� �2 G�� �� �;� 

 .متفق عليه ًولم يحرك ساكنا لكون ذلك هو الغرض من الوكالة وال 

 ���� �°� G�� 3� -��), £�f 	:2� 

حـوال مـن المؤكـد أنـه ألوفـي كـل ا.. يقوم بتحرير بالغه الماثل لغرض في نفسه غير معلـوم  
 .غرض مجافي للقانون والحقيقة 

 G+J� ��2ء� =�� j2���� ���	�� 
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سناد واالستدالل أن األحكام الجنائية يجب أن يكـون مبناهـا الجـزم واليقـين ن من أصول اإلإف 
 يكفيهـا تمامـا لتقضـي ببـراءة المـتهم أما إذا تداخل الشـك والتخمـين فـي وجـدان المحكمـة فهـذا أمـر.. 
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إذ ال يجوز لها إدانته بناء علي أمور ظنية تحتمل الخطـأ والصـواب بـل يجـب .. مما هو مسند إليه 
 .أن يبني الحكم باإلدانة علي دالئل قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 @�A ?� 
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قانوـنــا أـنــه يكـفــي فــي المحاكـمــات الجزائـيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضـــوع ـفــي صـــحة المقــرر  
 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 )٦/١/٢٠٠٨ جلسة ٢ س ٢٠٠٧ لسنة ١٩٩الطعن رقم (

 682 XK% ��� 

 .األصل فيها باقتناع القاضي بناء علي األدلة المطروحة عليه . المحاكمات الجنائية  
 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١ رقمي الطعنين(

 682 �K!� =K%� 

من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة إسـناد  
التهمة إلي المتهم كمـا تقضـي لـه بـالبراءة إذ مرجـع األمـر فـي ذلـك مـا تطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل 

ها محصت واقعة الدعوى وأحاطـت بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت التـي مادام حكمها يشمل علي ما يفيد أن
قام عليها االتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحـت دفـاع المـتهم أو داخلتهـا الريبـة فـي عناصـر 

 .اإلثبات 
 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (

 @�A 6�� �J 

 أنفـــة الـــذكر علـــي أوراق وواقعـــات االتهـــام وبتطبيـــق المفـــاهيم واألصـــول القانونيـــة والقضـــائية
يتأكــد لعدالــة .. وعـلـي األخــص منهــا مــا أدـلـي بــه المجـنـي علـيـه نفســه ووكيـلـه بالتحقيقــات .. الماـثـل 

الهيـئـة الـمـوقرة ـمـدي التضــارب والتـنـاقض ـفـي هــذه األـقـوال ـمـع بعضــها اـلـبعض وـمـع الحـقـائق المثبـتـة 
لمسـندة للـمـتهم وأن لهـا صـوره مـغـايرة لمـا حــاول بمـا ينـبـئ عـن تشــكك فـي صـحة الواقـعـة ا. بـاألوراق 

 .المجني عليه إلصاقه زورا وبهتانا بالمتهم 
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ـقـرر وكـيـل المجـنـي علـيـه ـفـي أقواـلـه أـبـان تحقيقــات االتهــام الماـثـل ـبـأن ثمــن الـفـيال محــل هــذا 
 ).مليونين وخمسمائة ألف درهم ( درهم ٢٥٠٠٠٠٠هام مبلغ قدره االت

&���p 
��^ -	�� >V ? 
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:/�d�� 

مليـــون ( درهـــم ١٠٨٢٦٨٠أن إجمـــالي الـــثمن محمـــال بفواـئــد التـــأخير لـــم يتجـــاوز مبـلــغ قـــدره 
 )واثنان وثمانون ألف وستمائة وثمانون درهم

 	�w! �� �;� 

وأن ما قررت به وكيلـه المجنـي عليـه يـنم عـن عـدم ..  درهم أن ثمن الفيال لم يجاوز المليون
 .علم بالفيال وقيمتها 

 �K!� 	�w!� 

/ ... بـل هـي مملوكـة ابتـداء لمـن يـدعي.. أن هذه الفيال لم تكن يومـا مملوكـة للمجنـي عليـه  
 لكــون الـقـانون يمنعــه مــن تمـلـك أكـثـر.. اـلـذي ـقـام باســتعارة اســم المجـنـي علـيـه ) خــال المجـنـي علـيـه(

 .من فيال 

 Gf 3�� 

يتجلى ظاهرا مـن هـذا الخطـأ الفـادح الـذي هـوي فيـه المجنـي عليـه أنـه لـيس مالكـا للفـيال وأن  
 .ادعاءاته برمتها مخالفة للحقيقة 

 =7�r�� �%�)+��: 

.. ورد بالبالغ المقدم من المجني عليه أن الوكالة الصادرة من المجنـي عليـه لصـالح المـتهم  
 .ار محل التداعي إدارة العق.. غرضها 
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فلـــم يكتـــف المجنـــي عليـــه بتوكيـــل المـــتهم فـــي .. أنهـــا تجـــاوزت كـــل حـــدود اإلدارة المزعومـــة  
 أعمال اإلدارة المتمثلة في 

 �;¡l� 3;���� &�\_�� ¡¢�� j�d�� 

 .صيل والتي ال تتعدي حدود إدارة المالمن التصرفات التي يمكن أن تنصرف آثارها لأل 
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أن هـــذه .. وهـــذا يؤكـــد وبمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك .. أي التصـــرف فـــي العقـــار بـــال عـــوض  
ومــنح الحــق للمــتهم فــي .. ة لــم تصــدر بغــرض اإلدارة بــل بغــرض التخلــي نهائيــا عــن العقــار الوكالــ

 .التصرف في العقار تصرف المالك وليس المدير 

 ���� �°� G��N� X���� Ap� 

الثابــت بــاألوراق وبصــلب التوكيــل ذاتــه وعباراتــه األمــر الــذي يضــحي معــه ظــاهرا بهتــان مــا  
 .للحقيقة يدعيه المجني عليه ومخالفة 

 u��r�� �%�)+��: 

 أن – بالتحقيقـــات –ورد عـلــي لســـان وكيلـــة المجنـــي عليـــه وعـلــي لســـان المجنـــي عليـــه ذاتـــه  
الوكالة المنصرفة من المجني عليها لصالح المتهم صدرت قبل عام واحد سابق علـي الـبالغ المقـدم 

 ).٢٠١١أي أنه قصد أن التوكيل حرر في  ( ٢٠١٢في 

 X2�r�� >V ? 

 ٢٠٠٨عـقـد الوكاـلـة المشــار إلـيـه ســلفا محــرر مــن المجـنـي علـيـه لصــالح المــتهم مـنـذ عــام أن  
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 .أي قبل تقديم البالغ بأكثر من أربع سنوات 

 682 	�w!� G)! ��;� 

 الواقعة محل هذا االتهام برمتها خالفت الحقيقة والواقع والقانون والثابتة من األوراق الرسمية  

 j2���� �%�)+��: 

ي عليه من خالل أقواله في تحقيقات االتهام الماثل أنـه فـوجئ فـي تـاريخ معاصـر قرر المجن 
 ) .علي حد زعمه(بقيام المتهم بخيانة األمانة ) ٢٠١٢(للبالغ 

 ���7 j� �%�)e� "�� Gf 

 ��� �)� G+J� �2 ��% �� G�� �782 �/�%2009  

 :وهو ما يؤكد أمرين  

  a�b�:ذ أنه حينما يقرر بأنه فـوجئ بشـيء فـإن ذلـك يفيـد التالحـق  تناقض المجني عليه مع نفسه إ

أمـــا وأن يـــأتي ليقـــرر بـــأن علمـــه بتصـــرفات المـــتهم كانـــت منـــذ عـــام .. والتـــزامن مـــع الـــبالغ 
 . فإن ذلك تناقض يثير الشك والريبة فيما يزعمه المجني عليه ٢٠٠٩

    =7�r�� ��b� � وعـدم تحركـه وتقـديم ٢٠٠٩فإن علم المجنـي عليـه بتصـرفات المـتهم منـذ عـام : ��

 وهو يـنم عـن تراخـي غيـر مبـرر فـي اإلبـالغ يـدعو للشـك ٢٠١٢بالغه إال في غضون عام 
 .أيضا فيما يدعيه المجني عليه 

 m���� �%�)+�� 

بـأن كـان يرسـل .. قرر المجني عليـه بالتحقيقـات أن ثمـن الفـيال محـل النـزاع كـان يسـدد نقـدا  
 ... .خير يقوم بسدادها بشركة وكان األ/ ..... مبالغ لمن يدعي 
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 ٢٣/٩/٢٠١٢المؤرخــة ) المالـك األصـلي البـائع للفـيال ... (مـن اإلفـادة الصـادرة عـن شــركة  
 :أن الثمن كان يسدد بموجب شيكات بيانها كالتالي .. 
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 البنك المسحوب عليه  المبلغ  تاريخه  رقم الشيك 

   درهم١٦١٢٧٥ ٩/٧/٢٠٠٤ ٨٨٥

   درهم١٦٤٢٨٥ ٢٨/٤/٢٠٠٥ ١٩٣

   درهم٣٢٥١٣١ ٧/٩/٢٠٠٥ ٥

   درهم٤٣١٩١٧ ٢٢/٥/٢٠٠٦ ٢٨

 Gf 3�� 

يتجـلـى ظــاهرا بهتــان جمــاع مــا قــرر بــه المجـنـي علـيـه بمــا ـيـنم عــن عــدم علــم ـبـأي معلومــات  
 .ها أو كيفية سداد هذا الثمن صحيحة عن الفيال محل التداعي سواء ثمن

 ��� @�A 3� �r�b�� 

ومسـحوبة علـي حسـابات / ... أن الشيكات سالفة الذكر سلمت لشركة إعمار بمعرفـة السـيد  
 / ... .خاصة بالمدعو

 	�w! �� �;� 

مخالفــة أقــوال المجنــي علـيـه للحقيقــة وللمســتندات عـلـي نحــو يجعلهــا ســاقطة ال ـتـنهض دلــيال  
 .تهام علي صحة هذا اال

@�A =�� a"� m��� 

واستشــهاد ـبـه / ... ـمـن أن المجـنـي علـيـه ـلـم يســع ـلـدي النياـبـة العامــة نحــو اســتدعاء المــدعو  
 ... .في إثبات مزاعمه وأنه هو القائم بسداد دفعات الثمن لشركة 

 �"���� �%�)+�� 

توكيـل للمـتهم قرر المجني عليه وتمسك بأن الفيال محل النزاع مملوكه له وأنه قام بإصدار ال 
 .إلدارتها فقط 

	;�'�� �2 &�% �� <��¨ ��;�....  

وأنها سجلت باسـم المحنـي عليـه ) شريك المتهم / ... ( الذي أكد بأن الفيال مملوكه للمدعو  
كمــا ـقـرر صــراحة .. مــن تســجيل أكـثـر مــن ـفـيال باســمه / ... إذ أن الـقـانون يمـنـع المــدعو ) صــوريا(
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 .ي شيء عن الفيال ولم يسدد درهما واحدا من ثمنها بأن المجني عليه ال يعلم أ

 �e	�� �"�'�� [�;� 

وهــو مــا .. األوراق والحقــائق والتناقضــات التــي هــوي فيهــا المجنــي عليــه أبــان إدالئــه بأقوالــه  
 .يجعل هذه األقوال جديرة باإلطراح وعدم التعويل عليها 

 j2���� �%�)+�� 

أنـه قـام بإصـدار الوكالـة للمـتهم بسـبب إدارة مـا يملكـه . .قرر أيضا المجنـي عليـه فـي أقوالـه  
 .من عقارات في دبي 

 X2�r�� 6� >V ? 

وملكيـه (أنه ال يملك سوي العقـار محـل النـزاع الماثـل .. ومن أقوال المجني عليه ذاته أيضا  
 .وهو ما يجعل جميع أقوال المجني عليه بعيده علي الحقيقة والواقع ) صورية

@�A 6�� �J  

خالل جمله التناقضـات الواضـحة التـي شـابت أقـوال المجنـي عليـه وتضـاربها مـع أقـوال ومن 
 .تتأكد وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه .. الشهود ومع ما هو ثابت باألوراق 

�ء ���� )2 
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 .ته مما هو مسند إليه براء: أصليا 
إحالة األوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل لينـدب مـن لدنـه خبيـرا مختصـا لتكـون مهمتـه : احتياطيا 

والبنــوك المســحوب عليهــا الشــيكات الموضــحة بصــلب هــذه المــذكرة ... االنتقــال إلــي شــركة 
وذلـــك للتأكـــد علـــي زور ... لبيـــان ســـاحب هـــذه الشـــيكات وشـــخص القـــائم بتســـليمها لشـــركة 

 .وبهتان مزاعم المجني عليه 
 وكيل المتهم 

 
  المحامي
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