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 ثٌمُجء ثإلظثؼٞ ٔجةخ ؼة١ف ِدٍف ثٌعٌٚز زىِّس ؼة١ف ثٌك١ع ثٌّكضهجؼ/

 (ثالثةالدائرة ال)

 صس١ز إزضؽثَ ٚصمع٠ؽ ,,,

 ِمعِٗ ٌك١جظصىُ/

 ِدعٞ ٠ٛقف إدؽث١ُ٘. (2)  ِج٘ؽ ٠ٛقف إدؽث١ُ٘.  (1)

 ِسّع ثٌك١ع ِسّٛظ ػذٍز. (4)     إدؽث١ُ٘ ًِطفٝ إدؽث١ُ٘.  (3)

 ( ػذعٖ زجِع ػٍٟ زجِع.6)      .ِسّعِسّع زجِع ػٍٟ ( 5)

 ( أزّع ػذع ثٌّؼطٟ ِسّٛظ قالَ.8)     ( ػٍٟ زجِع ػٍٟ زجِع.  7)

 ( ػذع ثٌفضجذ ػذع ثٌّؼطٟ ِسّٛظ قالَ.11( ِسّٛظ ػذع ثٌّؼطٟ ِسّٛظ قالَ.  )9)

ظي ِسّع ػجٚ إدؽث١ُ٘ زكٕٟ ػٍٟ ؼَٛثْ، ٚضجٌع ػٍٟ ػّؽ،:  ثٌّسج١ِٓ ثألقجصػر ِىضخ ثٌّطضجؼ ِٚسٍُٙ

لكُ لًؽ ث١ًٌٕ ـ  ـ ق١ضٟ خجؼظْ ـ ءثٌهفج ظثؼ نجؼع 6 ٚثٌىجةٓ زكجَ، ِسّع ٚأزّع ٚثٌك١ع فضسٟ ثٌك١ع، ق١ٍّجْ،

 .ثٌمج٘ؽر

 َـــــــــــع

 "دًفضٗ"        ؼة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز. (1)

 "دًفضٗ"       ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء. (2)

 "دًفضٗ"       ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع ٚثإلٔضجج ثٌسؽدٟ.( 3)
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 "دًفضٗ"       ١تز ثٌمُجء ثٌؼكىؽٞ.ؼة١ف ٘ (4)

 "دًفضٗ"        .ثٌّعػٟ ثٌؼجَ ثٌؼكىؽٞ (5)

 "دًفضٗ"      ثٌّٕطمز ثٌّؽوؿ٠ز ثٌؼكىؽ٠ز. ( لجةع6)

 "دًفضٗ"       ٚؾ٠ؽ ثٌعٌٚز ٌهتْٛ ثٌذ١تز. (7)

 "دًفضٗ"       ؼة١ف خٙجؾ نتْٛ ثٌذ١تز. (8)

 "دًفضٗ"        . ٘ؽر ثٌىذؽٞثإلل١ٍّٟ ٌدٙجؾ نتْٛ ثٌذ١تز دجٌمج فؽعِع٠ؽ ثٌ (9)

 "دًفضٗ"         ِسجفع ثٌد١ؿر. (11)

 "دًفضٗ" ٌضطط١ّ ثقضطعثِجس أؼثَٟ ثٌعٌٚز. ؼة١ف ِدٍف إظثؼر ثٌّؽوؿ ثٌِٕٟٛ (11)

 "دًفضٗ ثٌؽة١ف ثألػٍٝ ًٌٍّسز ثٌهٙؽ ثٌؼمجؼٞ"                          ٚؾ٠ؽ ثٌؼعي. (12)

 "دًفضٗ"    ثٌؼمجؼٞ ٚثٌٛث١ك.ِكجػع ٚؾ٠ؽ ثٌؼعي ٌهتْٛ ثٌهٙؽ  (13)

 "دًفضٗ"     أ١ِٓ ػجَ ًٍِسز ثٌهٙؽ ثٌؼمجؼٞ ٚثٌضٛث١ك. (14)

 "دًفضٗ"        ؼة١ف لطجع ًٍِسز ثٌهٙؽ ثٌؼمجؼٞ. (15)

 "دًفضٗ"      ٚؾ٠ؽ ثٌؿؼثػز ٚثقضًالذ ثألؼثَٟ. (16)

 "دًفضٗ"       ٚؾ٠ؽ ثٌّٛثؼظ ثٌّجة١ز ٚثٌؽٞ. (17)

 "دًفضٗ" ثٌؿؼثػ١ز. ٚثٌض١ّٕز ٌّهؽٚػجس ثٌضؼ١ّؽ ثٌؼجِز تزث١ٌٙ إظثؼر ِدٍف ؼة١ف (18)

 "دًفضٗ"    ؼة١ف ِدٍف إظثؼر ث١ٌٙتز ثًٌّؽ٠ز ثٌؼجِز ٌٍّكجزز. (19)

 "دًفضٗ"       ِع٠ؽ ِع٠ؽ٠ز ثٌّكجزز دجٌد١ؿر. (21)

 "دًفضٗ"   ثٌؿؼثػٝ. ٌإليالذ ثٌؼجِز ؼة١ف ِدٍف إظثؼر ث١ٌٙتز (21)

 وعـوضـمـال

 أهمية ذات عسكرية كمناطق القرصاية بجزيرة أراضي بتحديد الدفاع يروز  الطعن عمى قرار
 وزارة تدخل أو تواجد قانونية عدم أخصها آثار، من ذلك عن يترتب ما عمى استراتيجية،

 .القرصاية جزيرة أراضي بكامل يتعمق فيما الدفاع
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 تقديم
مؽثً ٌّكجوٓ ٠م١ّْٛ كضْٚ ِٕٙج ِثٌّعػْٛ ِٓ لجِٕٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ثٌضجدؼز ٌّسجفظز ثٌد١ؿر، ٠ٚضطػ

ف١ٙج، ٚصؤ٠ُٚٙ ِغ أقؽُ٘، فُالً ػٓ أْ دؼُُٙ ٠سٛؾ لطغ ِسعٚظر ثٌّكجزز ِٓ ثألؼثَٟ ثٌؿؼثػ١ز ـ 

ٚغٌه دّٛخخ ػمٛظ ثٔضفجع ٚث٠دجؼ صُدعظ دؼع ٚفجةُٙ دجٌضؿثِجصُٙ ثٌمج١ٔٛٔز ـ ٚصُ إظضجي وجفز ثٌّؽثفك دضٍه 

ػٍٝ ٔهجِ ثلضًجظٞ دك١ّ لجةُ فٟ  ٟ ٔكّز دٕٛث ِؼ١هضُٙجٔٙج ػٓ أٌفثٌدؿ٠ؽر، ٚثٌضٟ ال ٠مً ػعظ قى

 ِؼظّٗ ػٍٝ ثإلٔضجج ثٌؿؼثػٟ ٚثٌس١ٛثٟٔ ٚثٌكّىٟ ِٓ ٘ػٖ ثألؼٌ.

1 بسياق الدعوى وثيقة الصمةة خمفية تاريخي
 

ِٚسجفظز د١ٓ خٙجس إظثؼ٠ز ِطضٍفز ـ ِٕٙج ؼةجقز ِدٍف ثٌٛؾؼثء،  2117ػجَ  ضاليوجْ لع ٔهخ ٔؿثع 

قذخ ، ٚوجْ ضؽخجٔخ آـ ِٓ خجٔخ، ٚد١ٓ أ٘جٌٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ِٓ  ضؽ٠ٓ، ٚآجع، ٚٚؾثؼر ثٌعفثٌد١ؿر

ثٌم١جَ دضط٠ٛؽ أؼٌ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ق١جز١جً ػٓ ِؽ٠ك أزع ثألِؽثء ؼغذز ثٌعٌٚز فٟ ثٌٕؿثع  ٔهؤر ٘ػث

ِٓ ثٌٍّّىز ثٌؼؽد١ز ثٌكؼٛظ٠ز ثٌػٞ صمعَ دطٍخ ٌّسجفظز ثٌد١ؿر إللجِز ِؽوؿ ق١جزٟ ِضىجًِ ػٍٝ ِكجزز 

ٚػٍٝ غٌه فمع لؽؼس ثٌعٌٚز ددٙجصٙج ثإلظثؼ٠ز ٚأخٙؿصٙج ِضؽ( ػٍٝ أؼٌ ثٌدؿ٠ؽر،  111 ,111)

 ثٌضٕف١ػ٠ز ثٌّطضٍفز إٔٙجء ٚخٛظ أ٘جٌٟ ثٌدؿ٠ؽر ِٓ ػٍٝ أؼَٙج ِكضطعِز فٟ غٌه أقج١ٌخ ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ

ٍمٛر ٍدٛء ٌفُالً ػٓ ثٌ دجالِضٕجع ػٓ صدع٠ع ثٌؼاللز ثٌمج١ٔٛٔز ِغ لجِٕٟ ثٌدؿ٠ؽر ٚزجةؿٞ أؼث١َٙج،

، ِّثٍز فٟ ثالقضؼجٔز دجٌمٛثس ثٌّكٍسز إلخالء قىجْ ثٌدؿ٠ؽر ػٕٙج، ٚإضالء أؼث١َٙج دجٌىجًِ ثٌدذؽ٠ز

ثألِؽ ثٌػٞ وجْ ٠ضؽصخ ػ١ٍٗ ثٌؿج دمجِٕٟ ٚزجةؿٞ أؼٌ ثٌدؿ٠ؽر فٟ أصْٛ ضطؽ ظثُ٘ ٠ضّثً فٟ ِؽظُ٘ 

ؼظ أؼؾثلُٙ، ٚ٘ٛ ِج ٠ٙعظ ثألِٓ ّج ٠ؽصذٗ غٌه ِٓ فمعثُٔٙ ٌّؤٚثُ٘ ٚصهؽ٠عُ٘ ٚفمعثْ ِٛثدِٓ ثٌدؿ٠ؽر 

 خضّجػٟ.ٚثٌكالَ ثال

زًٕٙج ِٕذضٙج ٚ ثٌؼعثٌز ثإلظثؼ٠ز ِٓ ِجٌذ١ٓ ِدٍف ثٌعٌٚزلُجء ٚخُٛ٘ٙ نطؽ أ٘جٌٟ ثٌدؿ٠ؽر  فٌٛٝ

فٟ ِٛثخٙز ثنضؽثن ٚثصفجق د١ٓ خٙجس  ٚغٌه ،ؼوٕٙج ثٌؽو١ٓلُجصٙج ٚثٌّهؽٚػ١ز ِٓ  ٠ٕهعْٚ، ثٌس١ًٓ

ٚخٗ  صٕىذش، ٚغج٠جس ٚثقجءر ثقضؼّجٌٙج آؼح ثوضٕفٙج ثالٔسؽثف دجٌكٍطزإظثؼ٠ز ِضؼعظر وجٔش ٌُٙ خ١ّؼجً ِ

إال أْ أِؽ وً صٍه ثٌّآؼح ٚثٌغج٠جس ـ ثٌّضؼٍمز دكٍخ زمٛق  .ٚضؽخش ػٓ يؽثِٙج ثًٌٍّسز ثٌؼجِز

ـ لع ُزكّش ٚثَذش ػعَ ِهؽٚػ١ضٙج دؤزىجَ لُجة١ز ٔٙجة١ز  فٟ ثٌكىٓ ٚثٌؼًّ أ٘جٌٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز

ٌمؽثدز ثٌؼج١ِٓ ًٚٔف ثٌؼجَ أِجَ ِدٍف ثٌعٌٚز دعؼخضٟ  ػ١ٍٙج ثقضّؽ ثٌٕؿثع ثٌمُجةٟ أْدؼع  ، ٚغٌهٚدجصز

  .ثٌضمجَٟ ف١ٗ

                                                           
1
ٌٙٛ ػ١ٓ ثٌسم١م١ز ألٔٙج ِؤضٛغر دسًؽ ثٌٍفع ٚثٌؼذجؼثس ِٓ زىّٟ  إْ خ١ّغ ِج ُقطؽ ِٓ ِؼٍِٛجس دضٍه ثٌطٍف١ز ثٌضجؼ٠ط١ز  

 6585 ،5731 ؼلُ ثٌعػٜٛ فٟ"، ٚثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج "2118/ 11/ 16 خٍكز ق،62 ٌكٕز 782 ؼلُ ثٌعػٜٛ فٟثٌمُجء ثإلظثؼٞ "

فمّ ػٍٝ  " ثًٌجظؼ٠ٓ دطًٛو ٔؿثع أؼٌ خؿ٠ؽ ثٌمؽيج٠ز، ٚأْ ثٌضًؽف ِٕج ثلضًؽ2111/ 2/ 6 خٍكز ع،.ق 55 ٌكٕز

 صؽص١خ ق١جق ثٌكؽظ ١ٌٕجقخ ـ ِٓ ٚخٙز ٔظؽٔج ـ ق١جق صٍه ثٌعػٜٛ.



4 

 

دٙجس ثٌ ِغ دجلٟثالنضؽثن ٚثالصفجق فٟ ٘ػث  ؾثؼر ثٌعفجعٚال ٠فٛصٕج فٟ ٘ػث ثٌّمجَ أْ ٔه١ؽ إٌٝ ظٚؼ ٚ

١ّٓ ثٌمُجة١١ٓ ثًٌجظؼ٠ٓ ِٓ ٚثلغ ثٌسىغٌه ٚثٌّطضًّز فٟ ثٌٕؿثع قجٌف ثإلنجؼر، ٚ ثٌّطضًز ظثؼ٠زثإل

  :فٟ ٔؿثع خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز

 ز١ث خجء فٟ ِعٚٔجس زىُ ثٌمُجء ثإلظثؼٞ: 

أٌ أٔساق انذػٕٖ لذ أفظحذ ػٍ َٛخ اإلداسح االعزؼبَخ ثبنمٕاد انًغهحخ نزُفٛز رؼهًٛبد سئٛظ "

، ؼغُ ػعَ ٚخٛظ دعثةً ِٓ قىٓ أٚ ًِعؼ ؼؾق ٠عفغ ػٓ قىجْ يدهظ انٕصساء ثئخالء اندضٚشح

دؿ٠ؽر غجةٍز ثٌدٛع ٚضطؽ ثٌضهؽظ ثٌّسعق، ٟٚ٘ ِطجِؽ صؼٍٛ ـ دال نه ـ ٚصفٛق ثألَؽثؼ ثٌٕجخّز ػٓ ثٌ

ثقضؽظثظ ثإلظثؼر ألؼثَٟ ثٌدؿ٠ؽر"
2

  . 

 وّج ٚؼظ دس١ث١جس زىُ ثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج: 

"وّج أَٚسش دؼٍ ثًٌٛؼ ثٌفٛصٛغؽثف١ز ثٌّمعِز َّٓ زجفظز ثٌّكضٕعثس ثٌّمعِز ِٓ ثٌّطؼْٛ َعُ٘ 

 ". لٛبو ثؼغ أفشاد انمٕاد انًغهحخ ثبلزحبو اندضٚشحػٓ  2117/ 3/ 7ددٍكز 

رذخم ٔصاسح دؤٔٗ "ال ضالف ػٍٝ أْ وً ِج صمعَ ٠مطغ دؤْ ـ ِؤوعثً ـ غٌه دجٌمٛي  دؼعثُ ثقضطؽظ ثٌسىُ 

انذفبع ٔغٛشْب يٍ اندٓبد اإلداسٚخ األخشٖ ثشأٌ انزظشفبد انخبطخ ثأسع اندضٚشح ًٚثم رذخالً غٛش 

"يجشس
3

 . 

 مكية األرض وتبعيتهام
ؼصذجِجً لّٙج ثٛطدّٕ دؤقذجدّٙج ثٌّؽصذطزج ػٍٝ قذ١ً ثٌدؿَ ُجة١١ٓ لع لطؼفُالً ػٓ أْ ٘ػ٠ٓ ثٌسى١ّٓ ثٌم 

ٚثٌدٙجس ثإلظثؼ٠ز ـ فٟ ِٛثخٙز ٚؾثؼر ثٌعفجع ـ ؤِؽ ٍِى١ز أؼٌ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز د ،ٚث١مجً ال ٠مذً ثٌضدؿةز

 ػٍٝ ثٌٕسٛ ثٌضجٌٟ: ٚغٌه ثٌّكتٌٛز ػٕٙج، 

ٍش ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌإليالذ ثٌؿؼثػٟ صع٠ؽ ٚصهؽف ػٍٝ وجفز ثألٔهطز دٙػٖ ثٌدؿ٠ؽر ٚفمجً ألزىجَ "ظ

، دهؤْ صؤخ١ؽ ثٌؼمجؼثس ثٌٍّّٛوز ٌٍعٌٚز ٍِى١ز ضجيز ٚثٌضًؽف ف١ٙج، 1964ٌكٕز  111ثٌمجْٔٛ ؼلُ 

ٖ ِضُّٕجً ٔمً صذؼ١ز ٚإنؽثف ٚإظثؼر ٘ػ 1991ٌكٕز  7ٚظً ٘ػث ثٌَٛغ زضٝ يعٚؼ ثٌمجْٔٛ ؼلُ 

 ثٌدؿ٠ؽر إٌٝ ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌّهؽٚػجس ثٌضؼ١ّؽ ٚثٌض١ّٕز ثٌؿؼثػ١ز.

دهؤْ ثٌّس١ّجس ثٌطذ١ؼ١ز، ٚلؽثؼ ؼة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز ؼلُ  1983ٌكٕز  112ٚصٕف١ػثً ألزىجَ ثٌمجْٔٛ ؼلُ 

ف١ّج صُّٕٗ ِٓ ثػضذجؼ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء ٘ٛ ثٌٛؾ٠ؽ ثٌّطضى فٟ صطذ١ك أزىجَ  1983ٌكٕز  479

، دجٌهؽِٚ ٚثٌمٛثػع 1994ٌكٕز  264فمع أيعؼ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء لؽثؼ ؼلُ  ثٌمجْٔٛ ثٌّػوٛؼ،

ثٌطجيز دّّجؼقز ثٌٕهجِ فٟ ِٕجِك ثٌّس١ّجس ثٌطذ١ؼ١ز، ِضُّٕجً فٟ ِجظصٗ ثألٌٚٝ زظؽ ثٌم١جَ دؤٞ ػًّ 

                                                           
2
 .8، و2118/ 11/ 16ق ـ خٍكز 62ٌكٕز  782زىُ ِسىّز ثٌمُجء ثإلظثؼٞ فٟ ثٌعػٜٛ ؼلُ   

3
 .21ٚ 19. و2111/ 2/ 6ق.ع ـ خٍكز 55ٌكٕز  6585ٚ 5731ٌّسىّز ثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج فٟ ثٌطؼ١ٕٓ ؼلّٟ زىُ ث  
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أٚ ٔهجِ إال دضًؽ٠ر ِٓ خٙجؾ نتْٛ ثٌذ١تز ٚدّمجدً ثٔضفجع ٠سعظٖ ثٌدٙجؾ ثٌّػوٛؼ، ٚٔجِ دٙػث ثٌدٙجؾ 

 ظثؼر ثٌّس١ّجس ثٌطذ١ؼ١ز ٚثإلنؽثف ػ١ٍٙج.إ

ِضُّٕجً فٟ ِجظصٗ ثألٌٚٝ ثػضذجؼ   1969أيعؼ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء لؽثؼٖ ؼلُ  1998ٚفٟ ػجَ 

ثٌدؿؼ ثٌٛثلؼز ظثضً ِدؽٜ ٔٙؽ ث١ًٌٕ دهّجي ٚٚقّ ٚخٕٛح ثٌٛثظٞ ٚلٕجِؽ ثٌعٌضج ٚفؽػٟ ؼن١ع ٚظ١ِجِ 

"ِس١ّجس ِذ١ؼ١ز
4
. 

ضؼٍمز دؤِالن ثٌعٌٚز ثٌطجيز دهؤْ دؼٍ ثألزىجَ ثٌّ 1991/ 7جْٔٛ ؼلُ ثٌّجظر ثٌثجٌثز ِٓ ثٌمٚصمُٟ 

دؤْ صضٌٛٝ ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌّهؽٚػجس ثٌضؼ١ّؽ ٚثٌض١ّٕز ثٌؿؼثػ١ز إظثؼر ٚثقضغالي ٚثٌضًؽف فٟ أؼثَٟ "

ثقضًالذ ٚثقضؿؼثع ثألؼثَٟ ٚأؼٌ ثٌذس١ؽثس ٚأؼثَٟ ِؽذ ثٌٕٙؽ ٚصّجؼـ قٍطجس ثٌّجٌه فٟ وً 

ال نه أْ ِٓ ٘ػٖ ثألؼثَٟ أؼٌ ثٌّس١ّجس ثًٌجظؼ دضسع٠ع٘ج لؽثؼ ِدٍف ثٌٛؾؼثء ِج ٠ضؼٍك دهتٛٔٙج ٚ

 1994/ 4(، ٚلجْٔٛ ثٌذ١تز ؼلُ 4)َ 1983/ 112ٚلع ٚقعس أزىجَ ثٌمجْٔٛ ؼلُ  1998/ 1969ؼلُ 

"( إٌٝ خٙجؾ ثٌذ١تز ثإلنؽثف ػٍٝ ثٌّس١ّجس ٚثلضؽثذ أ٠ز أٔهطز ػ١ٍٙج2)َ
5
. 

 الدعوى واقعات 
ٔٛفّذؽ  18ر ـ ِٚٓ د١ُٕٙ ثٌّعػ١ٓ ـ دم١جَ ػٕجيؽ ِٓ ثٌمٛثس ثٌّكٍسز فدؽ ٠َٛ فٛخب أ٘جٌٟ ثٌدؿ٠ؽ

 ٚثػضعثةٙج دسؽ٠ز، ؾٚثؼق دجقضطعثَ ث١ًٌٕ ٔٙؽ لٍخ فٟ دّعثّ٘ز أؼثَٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ثٌٛثلؼز 2112

ثٌدؿ٠ؽر،  أؼٌ ػٍٝثٌّمجِز ّٕجؾي ثٌٚ ؼهمثٌ ظثضً ُِٔٛٙ أثٕجءِٓ ثٌفالز١ٓ ٚث١ًٌجظ٠ٓ  ثأل٘جٌٟ ػٍٝ

 أقفؽ ػٓ ٚثزعر ِٓثٌطؽِٛل فٟ ِهٙع  ٚؼيجو ثٌٕجؼ٠ز فٟ ٘ػث ثالػضعثء ثٌغجنُ ثألقٍسز شقضطعِٚث

 ِٓ أدٕجء ٘ػث ثٌِٛٓ.ؼؿي ثٌّع١١ٔٓ ثٌأدهغ يٛؼ ثٌؼٕف َع 

  ُ٠ ٌُٚ َٝ  ،دً لجِش ػٕجيؽ ثٌمٛثس ثٌّكٍسز ثٌضجدؼز ٌٛؾثؼر ثٌعفجع دّطجؼظر دؼٍ أ٘جٌٟ ثٌدؿ٠ؽر ،دػٌه ىضف

ٙع فٙجٌُٙ ثٌفؿع ٚزجٌٚٛث ثٌفؽثؼ ضٛفجً ػٍٝ ز١جصُٙ، فُال ػٓ صسط١ُ دؼٍ ثٌػ٠ٓ أدًؽٚث ٘ػث ثٌّه

 ثٌدؿ٠ؽر. أل٘جٌٟ ثًٌغ١ؽر ثٌٍّّٛوز ث١ًٌع لٛثؼح ِٓ ػعظ ٚإنؼجي ث١ٌٕؽثْ فٟ ،ثٌّّضٍىجس

 ػذع ٚ٘ٛ ِسّع مضً نجح فٟ ِمضذً ثٌؼّؽ ِٓ قىجْ ثٌدؿ٠ؽر ٚي١جظ٠ٙجّدٚثٔضٙٝ ٘ػث ثٌّهٙع ثٌعِٛٞ 

، ثٌّع١١ٔٓثٌكىجْ ٚث١ًٌجظ٠ٓ  ِٓ 25 ػٍٝ ثٌؼهٛثةٟ ، فُالً ػٓ ثٌمذٍ(ػجِجً  ْ)ػهؽٚ أزّع ثٌّٛخٛظ

 ثٔضسجالً إٌٝ ِسجوّز خٕجة١ز أِجَ ِسىّز ػكىؽ٠ز ـ ِٚٓ د١ُٕٙ ثٌّعػٟ ثألٚي ـ  خ١ّؼجً ك١ك ٘ؤالء ف

يٍٙج ٍِى١ز ثٌمٛثس ثٌّكٍسز زج ِٚفجختز خع٠عرضضًجو ١ٌف ٌٙج ٠مَٛ ػٍٝ ثضضالق غؼ٠ؼز ٚث١٘ز ال

ٌٍ ددؿ٠ ثٌػٞ أٚظٜ دجٌؼًف ٚثٌؼكف ٚثٌض٠ٍٛر  ثٌضّطٍٟ٘ ٔضجج وجٔش صٍه ثٌػؼ٠ؼز  ؽر ثٌمؽيج٠ز.ألؼث

أؼٌ  ػٍٝدك١ف ثٌمٛر ٚثٌذطم فٟ ِٛثخٙز أ٘جٌٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ثٌضجدؼز ٌّسجفظز ثٌد١ؿر ثٌٛثلؼز 

 ًِؽ.

                                                           
4
 .4ــ و 2118/ 11/ 16 خٍكز ق،62 ٌكٕز 782 ؼلُ ثٌعػٜٛ فُٟ ثٌمُجء ثإلظثؼٞ ٠ؽثخغ زى  

5
 .21ــ و 2111/ 2/ 6 خٍكز ع،.ق 55 ٌكٕز 6585 ،5731 ؼلُ ثٌعػٜٛ فٟ ثٌؼ١ٍج ثإلظثؼ٠ز زى٠ُؽثخغ   
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جظ٠ٙج ِٓ لجِٕٟ ثٌدؿ٠ؽر ٚفالز١ٙج ٚي١ ٠25ز ثٌضٟ ق١ك إ١ٌٙج ٚأثٕجء صعثٚي ثٌعػٜٛ ثٌدٕجة١ز ثٌؼكىؽ

 .ِدٕٟ ػ١ٍُٙ خ١ّؼجً ِغ دجلٟ أ٘جٌٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠زٚثلغ ثألِؽ ُٚ٘ فٟ  ،ِض١ّٙٓدٛيفُٙ  "ثٌّع١١ٔٓ"

ٓ صسم١مجس ث١ٌٕجدز دؼع ثالٔضٙجء ِ ،ِٓ ثإلِالع ػٍٝ أٚؼثق صٍه ثٌعػٜٛ ٚدؼع صّى١ٓ ظفجع ثأل٘جٌٟ

ٚثٌّٛيٛفز دجألٚؼثق ؼٌ ِسً أْ ثألدٙج ثٌػٞ ٚؼظ ف١ٗ دمؽثؼ ثالصٙجَ  ،ٚإزجٌضٙج إٌٝ ثٌّسىّزثٌؼكىؽ٠ز، 

 .2111/ 7/ 12دضجؼ٠ص  1767ؼمع ؼلُ ٍمٛثس ثٌّكٍسز دجٌٌ ٍِّٚٛوز ِٛثمز

ـ  2112/ 12/ 2ثٌّٕؼمعر دضجؼ٠ص  ـ فٟ أٚي خٍكجس ثٌّسجوّزٚػٍٝ غٌه فمع ٍِخ ظفجع أ٘جٌٟ ثٌدؿ٠ؽر  

ظ دمؽثؼ ثالصٙجَ، ثٌٛثؼ إظػجء ٍِى١ز ثألؼٌ ٌٍمٛثس ثٌّكٍسز"لجٟٔٛٔ" ٠ف١ع يسز قٕع أٞ ثِالػٗ ػٍٝ 

ِالع ثٌعفجع دئ ـ 2112/ 12/ 4ـ ثٌّٕؼمعر دضجؼ٠ص  ثجٟٔ خٍكجس ثٌّؽثفؼز فٟ فمجِش ثٌّسىّز ثٌؼكىؽ٠ز 

ػٍٝ ٚؼلض١ٓفٟ ثٌّٛثخٙز 
6

 ث١ٌٕجدز ثٌؼكىؽ٠ز ثٌططؤ ثٌّسىّز ثٌؼكىؽ٠ز ٚنج٠ؼضٙج فٟ غٌه ضطؤً  قّضّٙج  

ؼظ دجٌٛؼلز ثألٌٚٝ ِٕٗ إلؽثؼ ِٓ ٚٚلع ، 2111/ 7/ 12 فٟ ِٚؤؼش 1767ًّ ؼلُ ٠س ِٛثك  هٙؽُِ 

ُّسؽؼ ٚصُّٓ ٘ػث ثإللؽثؼ إظػجء دؤْ ثألؼٌ  ثٌمٛثس ثٌّكٍسز، صهغٍٙج ٚؾثؼر ثٌعفجع دمذٌٛٙج نٙؽ ثٌ

دهؤْ صسع٠ع ثٌّٕجِك  2111ٌكٕز  152دجإلَجفز إٌٝ وضجدز ٔى لؽثؼ ؼة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز ؼلُ 

ثٌمٛثػع ثٌطجيز دٙج، وّج خجء دجٌٛؼلز ثالقضؽثص١د١ز غثس ثأل١ّ٘ز ثٌؼكىؽ٠ز ِٓ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز ٚ

ٌإللؽثؼ ٚثإلظػجء ثٌٛثؼظ صىؽثؼ أػمذٗ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز، ٟ أؼثَِٓ ضسع٠ع ٌمطغ ِكجزٟ دثٌثج١ٔز وهف 

  دجٌٛؼلز ثألٌٚٝ.

ٌٍ ِٓ ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع يعؼ إظثؼٞ ٚخٛظ لؽثؼ إفًجذ ػٓ  ِفجظ ِج صمعَ ٘ٛضذ١ٓ أْ ٠ إغٚ   دضسع٠ع أؼث

  ضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠ز.ددؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز وّٕجِك ثق

يس١ر أزىجَ  خٙؽ دّطجٌفزذطالْ دّج ٠ٕسعؼ دٗ إٌٝ ِؽصذز ثالٔؼعثَ، ١ٍٚٗ ثٌؼثْ ػ لع ٘ػث ثٌمؽثؼ وجْ ٌّجٚ

 ٍِذجً  ثٌّهؽٚػ١ز لجَٟ أِجَ ػ١ٍٗ ثٌطؼٓ قذ١ً ثٌّعػْٛ ٌٚحمع فثٔسؽثف دٛثذ دجٌكٍطز،  ٚنجدٗثٌمجْٔٛ، 

 :ث٢ص١ز ٌألقذجح ٚإٌغجةٗ صٕف١ػٖ ٚلف فٟ

 طذٔس انمشاس انطؼٍٛ يٍ غٛش ر٘ اخزظبص أٔالً: 

ِٓ ثٌّؼؽٚف أْ ثالضضًجو فٟ ِدجي ثٌمؽثؼثس ثإلظثؼ٠ز ِٛوٛي ٌكٍطز إيعثؼ٘ج، ٚزضٝ ٠ىْٛ ثٌمؽثؼ 

ُِؽثػ١جً لٛثػع ثالضضًجو، ٠دخ أْ ٠ًعؼ ػٓ ِٛظف ٌٗ قٍطز إيعثؼٖ. ٠ٚضسعظ  ثإلظثؼٞ ق١ٍّجً 

ٚثًٌٛؼر ثألٌٚٝ ٟ٘ ثأليً، إغ أْ ثٌمجػعر فٟ صسع٠ع  ثالضضًجو إِج دًٛؼر ِذجنؽر، أٚ غ١ؽ ِذجنؽر.

ثالضضًجو أٔٗ ِٓ ػًّ "ثٌّهؽع" ثٌػٞ ٠سعظ ثضضًجو ثٌّٛظف أٚ ث١ٌٙتز يؽثزز. إال أْ 

ثالضضًجو لع ٠ضمؽؼ دّمضُٝ أزع ثٌّذجظا ثٌمج١ٔٛٔز ثٌؼجِز ٟٚ٘ لٛثػع ال صؽظ فٟ ٔى ِىضٛح ٚال صٕذغ 

هؽع، ٠ُٚؼٍٕٙج فٟ أزىجِٗػٓ ػؽف، دً ٠كضطًٍٙج ثٌمجَٟ ِٓ ١َّؽ ثٌّ
7

 . 

                                                           
6
 ُقّر ٌٍعفجع دؼع غٌه دؤضػ يٛؼر َٛة١ز ِٓ ٘ػث ثٌّكضٕع.  

7
 .585 ص .0202القاهرة:  .الجزء األول، اري""موسوعة القرار اإلد ،حمدي ياسين عكاشة  
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٠َُٚؼؽف ثالضضًجو فٟ ثٌفمٗ ػٍٝ أٔٗ ثٌمعؼر ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّؼضؽف دٙج، ٌذؼٍ ثألنطجو أٚ ث١ٌٙتجس فٟ 

ثٌعٌٚز، دئيعثؼ لؽثؼثس إظثؼ٠ز ِؼ١ٕز. فجالضضًجو ٠سًّ ِؼٕٝ ثٌمعؼر، أٚ ثًٌالز١ز ، أٚ ثأل١ٍ٘ز، 

ؽع. فٟٙ ١ٌكش أٞ لعؼر أٚ يالز١ز ٚإّٔج ٟ٘ ثٌّؼضؽف دٙج ٌذؼٍ ثألنطجو، أٚ ث١ٌٙتجس ِٓ لذً ثٌّه

ثٌمعؼر أٚ ثًٌالز١ز ثٌمج١ٔٛٔز، أٞ ثٌضٟ صدع قٕعثً ٌٙج فٟ ثٌمجْٔٛ
8

 . 

٠ٚىْٛ ثٌمؽثؼ ِؼ١ذجً دؼ١خ ػعَ ثالضضًجو، إغث وجْ يجظؼثً ِٓ نطى أٚ ١٘تز ال صٍّه ثٌمعؼر ثٌمج١ٔٛٔز 

ػٍٝ إيعثؼٖ ِذمجً ٌٍمٛثػع ثٌّٕظّز ٌالضضًجو
9
. 

 أ١ّ٘ز غثس ثقضؽثص١د١ز وّٕجِك ثٌمؽيج٠ز ددؿ٠ؽر أؼثَٟ دضسع٠عؽثؼ ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع ِٚٓ ز١ث إْ ل

 ٚغٌه ٚفمجً ٌٍٛخ١ٙٓ ث٢ص١١ٓ: ،ِّٚٓ ال ٚال٠ز ٌٗ فٟ إيعثؼٖ خجء ِٓ غ١ؽ ِطضى، ػكىؽ٠ز

 انٕخّ األٔل:

( 1)صٕى ػٍٝ أٔٗ " 1948ٌكٕز  131( ِٓ ثٌّجظر ثألٌٚٝ ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّعٟٔ ؼلُ 1ثٌذٕع ) وجٌّْٚج أٔٗ  

صكؽٞ ثًٌٕٛو ثٌضهؽ٠ؼ١ز ػٍٝ خ١ّغ ثٌّكجةً ثٌضٟ صضٕجٌٚٙج ٘ػٖ ثًٌٕٛو فٟ ٌفظٙج أٚ فٟ فسٛث٘ج"، 

وّج ًٔش ثٌّجظر ثٌثج١ٔز ػٍٝ أٔٗ "ال ٠دٛؾ إٌغجء ٔى صهؽ٠ؼٟ إال دضهؽ٠غ الزك ٠ٕى يؽثزز ػٍٝ 

ثٌػٞ قذك أْ ثإلٌغجء، أٚ ٠هضًّ ػٍٝ ٔى ٠ضؼجؼٌ ِغ ٔى ثٌضهؽ٠غ ثٌمع٠ُ، أٚ ٠ٕظُ ِٓ خع٠ع ثٌَّٛٛع 

 لؽؼ لٛثػعٖ غٌه ثٌضهؽ٠غ". 

( 2 جظر )ّز١ث إْ ثٌ
11

، صٕى ػٍٝ أْ دهؤْ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز 1981ٌكٕز  143 ِٓ ثٌمجْٔٛ ؼلُ 

 ٌألَٚجع ٚفمج ثٌمجْٔٛ ٘ػث ألزىجَ ثٌطجَؼز ثًٌسؽث٠ٚز ثألؼثَٟ فٟ ٚثٌضًؽف ٚثقضغالي إظثؼر صىْٛ"

 :٠ٍٟ ف١ّج ثٌّذ١ٕز ٚثإلخؽثءثس

 ثألؼثَٟ ِٓ انؼغكشٚخ األًْٛخ راد اإلعزشارٛدٛخ انًُبؽك ثزحذٚذ لشاساً  انذفبع شٔصٚ ٚظذس(  أ) 

 ثٌّهؽفز ٚثٌدٙجس ثٌّٕجِك دٙػٖ ثٌطجيز ثٌمٛثػع د١جْ ثٌمؽثؼ ٠ٚضُّٓ صٍّىٙج، ٠دٛؾ ال ثٌضٟ ثًٌسؽث٠ٚز

 ٟثٌض ٚدجٌهؽِٚ ثٌعفجع ٚؾ٠ؽ دّٛثفمز إال ثٌؼكىؽ٠ز ثألغؽثٌ غ١ؽ فٟ ثقضطعثِٙج ٠دٛؾ ٚال ػ١ٍٙج،

 .٠سعظ٘ج

 ثألؼثَٟ دجقضًالذ ثٌّطضى ثٌٛؾ٠ؽ ٠ًعؼ( أ) ثٌذٕع فٟ ػ١ٍٙج ثًٌّٕٛو ثألؼثَٟ ػعث ٚف١ّج(  ح) 

 ثٌؼجِز ث١ٌٙتز ٚصضٌٛٝ ثألؼثَٟ ثقضًالذ ِٚهؽٚػجس ضطز صهٍّٙج ثٌضٟ ثٌّٕجِك دضسع٠ع لؽثؼث

 ؼأٞ أضػ دؼع زث١ٌٙت دّؼؽفز ٚثقضغالٌٙج ف١ٙج ثٌضًؽف ٠ٚىْٛ ثألؼثَٟ ٘ػٖ إظثؼر ثٌضؼ١ّؽ ٌّهؽٚػجس

 .ثٌعٌٚز ػٓ ثٌعفجع نتْٛ صضطٍذٙج ٚلٛثػع نؽِٚ ِٓ ثٌهؤْ ٘ػث فٟ صمؽؼٖ ِج ٚدّؽثػجر ثٌعفجع ٚؾثؼر

                                                           
8
 .509ص . 0200دار النهضة العربية،  . القاهرة:"أصول وفلسفة قضاء اإللغاء"، ،رأفت فودة  

9
 .042ص  . 0977دار النهضة العربية، . القاهرة: "رقابة القضاء ألعمال اإلدارة ـ قضاء اإللغاء" ،طعيمة الجرف  

11
 .1981/ 8/ 31دضجؼ٠ص ( ِىؽؼ، 35فٟ ثٌدؽ٠عر ثٌؽق١ّز دجٌؼعظ )ؽ ثٌمجْٔٛ قجؼ٠ز، ٌُٚ صؼعي ِٕػ ٔه  
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 ثٌّطضى ثٌٛؾ٠ؽ دّٛثفمز إال أخٍز ِٓ ثٌّطًًز ثٌغؽٌ غ١ؽ فٟ ثألؼثَٟ ٘ػٖ ثقضطعثَ ٠ٚسظؽ 

 .ثٌعفجع ٚؾثؼر ؼأٞ أضػ ٚدؼع ٠سعظ٘ج، ثٌضٟ ٚدجٌهؽِٚ دجالقضًالذ

 ..........................".( ظ)..................( خـ) 

( 1/ 2وّج ًٔش ثٌّجظر ) 
11
دهؤْ إيعثؼ ثٌالةسز ثٌضٕف١ػ٠ز ٌٍمجْٔٛ ؼلُ  1982ٌكٕز  198ِٓ ثٌمؽثؼ ؼلُ  

 انمشاس انذفبع ثٕصاسح انًخزظخ اندٓخ رجهغػٍٝ أْ " فٟ نؤْ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز 1981ٌكٕز  143

 رًهكٓب ٚدٕص ال انزٙ انؼغكشٚخ األًْٛخ راد اإلعزشارٛدٛخ انًُبؽك ذثزحذٚ انذفبع ٔصٚش ٚظذسِ انز٘

 غ١ؽ فٟ ثقضطعثِٙج ٠دٛؾ ال ٚثٌضٟ ،ػهٛٓب انًششفخ ٔاندٓبد انًُبؽك ثٓزِ انخبطخ ٔانمٕاػذ

 ٌّهؽٚػجس ثٌؼجِز ث١ٌٙتز إٌٝ ٠سعظ٘ج ثٌضٟ ٌٍهؽِٚ ٚٚفمج ثٌعفجع ٚؾ٠ؽ دّٛثفمز إال ثٌؼكىؽ٠ز ثألغؽثٌ

 ."ثٌّطضًز ٚثٌّسجفظز ثٌدع٠عر ثٌؼّؽث١ٔز ثٌّدضّؼجس ١٘ٚتز ثٌؿؼثػ١ز ٚثٌض١ّٕز ثٌضؼ١ّؽ

ـ ثٌّؼّٛي فٟ نؤْ دؼٍ ثألزىجَ ثٌّضؼٍمز دؤِالن ثٌعٌٚز ثٌطجيز  1991ٌكٕز  7ٚلع يعؼ ثٌمجْٔٛ ؼلُ 

(2ثٌّجظر )ِٓ  ثٌذٕع )أ(ٕى ـ ٠ٚ 1991ِجؼـ  14دٗ ثػضذجؼثً ِٓ 
12

 ٚثقضغالي إظثؼر ىْٛصِٕٗ ػٍٝ أْ " 

 ثألؼثَٟ نؤْ فٟ 1981 ٌكٕز 143 ؼلُ ثٌمجْٔٛ ألزىجَ ثٌطجَؼز ثًٌسؽث٠ٚز ثألؼثَٟ ٟف ٚثٌضًؽف

 :ث٢ص١ز ٚثإلخؽثءثس ٌألَٚجع ٚفمج ثًٌسؽث٠ٚز

 ثزحذٚذ لشاساً  انذفبع ٔصٚش ػشع ػهٗ ثُبء انٕصساء يدهظ يٕافمخ ثؼذ اندًٕٓسٚخ سئٛظ ٚظذس(  أ)

 ٠ٚضُّٓ صٍّىٙج، ٠دٛؾ ال ثٌضٟ ثًٌسؽث٠ٚز َٟثألؼث ِٓ انؼغكشٚخ األًْٛخ راد اإلعزشارٛدٛخ انًُبؽك

( ِٓ غٌه ثٌمجْٔٛ ػٍٝ أْ "٠ٍغٝ وً 8صٕى ثٌّجظر ) إغ، ٚ"ثٌّٕجِك دٙػٖ ثٌطجيز ثٌمٛثػع د١جْ ثٌمؽثؼ

 ٔى ٠طجٌف أزىجَ ٘ػث ثٌمجْٔٛ".

 أْ ثٌّهؽع فٟ ِمجَ د١جٔٗ ٌٍدٙز ثٌّطضًز ٚثٌّؼمٛظ إ١ٌٙج إيعثؼ لؽثؼ دضسع٠ع ثٌّٕجِك ػٓ ٠فًر ِج صمعَ

ٌكٕز  143ثٌطجَؼز ألزىجَ ثٌمجْٔٛ ؼلُ  ثالقضؽثص١د١ز غثس ثأل١ّ٘ز ثٌؼكىؽ٠ز ِٓ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز

 فجع قٍطز إيعثؼ ِثً صٍه ثٌمؽثؼثس.َٚغ أيالً ػجِجً خؼً دّٛخذٗ ٌٛؾ٠ؽ ثٌعلع ، 1981

لؽؼٖ صٕظ١ُ غثس ثٌَّٛٛع دؤزىجَ ِغج٠ؽر ٌّج  1991ٌكٕز  7ٚإغ أػجظ ثٌّهؽع ِٓ خع٠ع دجٌمجْٔٛ ؼلُ  

فٟ ٘ػث ثٌهؤْ فكٍخ دّٛخذٗ ِٓ ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع ٚال٠ضٗ آٔفز ثٌذ١جْ، ٚػٙع دٙج  1981ٌكٕز  143ثٌمجْٔٛ ؼلُ 

ٚأقٕع٘ج ٌؽة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز دمؽثؼ ٠ًعؼٖ دؼع ِٛثفمز ِدٍف ثٌٛؾؼثء، دٕجًء ػٍٝ ػؽٌ ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع، 

أ٠ز ال ٠ىْٛ ٌٛؾ٠ؽ ثٌعفجع  1991ِجؼـ قٕز  14ِٚٓ ثُ فئٔٗ ثػضذجؼثً ِٓ صجؼ٠ص ثٌؼًّ دٙػث ثٌمجْٔٛ فٟ 

قٍطز فٟ إيعثؼ لؽثؼثس دضسع٠ع ثٌّٕجِك ثالقضؽثص١د١ز غثس ثأل١ّ٘ز ثٌؼكىؽ٠ز، ٚغٌه إػّجالً ٌألثؽ 

 ثٌفٛؼٞ ٌٕفجغ أزىجَ ثٌمجْٔٛ.

                                                           
11

 .1982/ 5/ 16، دضجؼ٠ص (113)قجؼ٠ز، ٌُٚ صؼعي ِٕػ ٔهؽ ثٌالةسز فٟ ثٌٛلجةغ ثًٌّؽ٠ز )ٍِسك ثٌدؽ٠عر ثٌؽق١ّز( دجٌؼعظ   
12

 .1991/ 3/ 13 ( ِىؽؼ، دضجؼ٠ص11قجؼ٠ز، ٌُٚ صؼعي ِٕػ ٔهؽ ثٌمجْٔٛ فٟ ثٌدؽ٠عر ثٌؽق١ّز دجٌؼعظ )  



9 

 

٠كجٔع د١ٕجٔٗ  ضضًجو ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع دئيعثؼ ثٌمؽثؼ ثٌطؼ١ِٓٓ ػعَ ثقٍفجً ثٔض١ٕٙج إ١ٌٗ ِج  ٓ أْفُالً ػ

 ٟ:٠ٚؼُع أؼوجٔٗ، ِج٠ٍ

ػٓ ِهؽٚع لجْٔٛ فٟ نؤْ دّدٍف ثٌهؼخ ثٌضمؽ٠ؽ ثٌضى١ٍّٟ ٌٍدٕز ثٌهتْٛ ثٌعقضٛؼ٠ز ٚثٌضهؽ٠ؼ١ز  :أٔالً 

(، ز١ث ٚؼظ ف١ٗ ـ دسًؽ 1991ٌكٕز  7دؼٍ ثألزىجَ ثٌّضؼٍمز دؤِالن ثٌعٌٚز ثٌطجيز )ثٌمجْٔٛ ؼلُ 

 ثٌٍفع ـ ث٢صٟ:

ٚظس ثٌٕظؽ فٟ ثٌّجظر ثٌثج١ٔز ِٓ ثخضّؼش ثٌٍدٕز دؼع ظٙؽ ث١ٌَٛ دٕجء ػٍٝ ٍِخ ثٌّدٍف ثٌّٛلؽ ٚػج

 ِهؽٚع ثٌمجْٔٛ ثٌّؼؽٌٚ دؼع ثٌّٕجلهجس ثٌضٟ أثجؼ٘ج دؼٍ ثألػُجء ثٌّسضؽ١ِٓ زٛي ٘ػٖ ثٌّجظر.

ـ ثٌّٛثفمز ػٍٝ ثاللضؽثذ ثٌػٞ صمعِش دٗ ثٌسىِٛز 1ٚلع ثٔضٙش ثٌٍدٕز ِٓ ِٕجلهز ٘ػٖ ثٌّجظر إٌٝ ِج ٠ؤصٟ: 

ضسع٠ع ثٌّٕجِك ثالقضؽثص١د١ز غثس ثأل١ّ٘ز ثٌؼكىؽ٠ز ِٓ ٠ىْٛ ددضؼع٠ً ثٌذٕع )أ( ِٓ ثٌّجظر ثٌثج١ٔز دس١ث: 

ثمشاس ٚظذس يٍ سئٛظ اندًٕٓسٚخ ثؼذ يٕافمخ يدهظ ثٌضٟ ال ٠دٛؾ صٍّىٙج ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز 

انز٘ ٚدؼم رحذٚذ ثٌٛثؼظ فٟ ثٌّهؽٚع ٚ ثذالً يٍ انُض، ٚغٌه انٕصساء ثُبء ػهٗ ػشع ٔصٚش انذفبع

، ٚ٘ٛ ثألِؽ ثٌػٞ ٠فًر دال ؼ٠خ ػٓ لًع ثٌّهؽع ٔمً ٚال٠ز ذفبعْزِ انًُبؽك ثمشاس يٍ ٔصٚش ان

إيعثؼ لؽثؼثس صسع٠ع صٍه ثٌّٕجِك ثالقضؽثص١د١ز غثس ثأل١ّ٘ز ثٌؼكىؽ٠ز ِٓ ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع ٚإقٕجظ٘ج 

 ٌؽة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز. 

ز دهؤْ صسع٠ع ثٌّٕجِك ثالقضؽثص١د١ز غثس ثأل١ّ٘ 2111ٌكٕز  152ؼلُ  لؽثؼ ؼة١ف ثٌدّٙٛؼ٠زأْ  :ثبَٛبً 

ِٓ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز ٚثٌمٛثػع ثٌطجيز دٙج ثٌؼكىؽ٠ز
13

 7ٚفمجً ألزىجَ ثٌمجْٔٛ ؼلُ  (1)يعؼ لع ، 

 (3)، دؼع ِٛثفمز ِدٍف ثٌٛؾؼثءٚ (2)فٟ نؤْ دؼع ثألزىجَ ثٌّضؼٍمز دؤِالن ثٌعٌٚز ثٌطجيز،  1991ٌكٕز 

ٚ٘ٛ ثألِؽ ثٌػٞ ٠ظٙؽ خ١ٍجً  ثٌمجةع ثٌؼجَ ٌٍمٛثس ثٌّكٍسز ٚٚؾ٠ؽ ثٌعفجع ٚثإلٔضجج ثٌسؽدٟ، ِج ػؽَٗٚػٍٝ 

 ٠ٚعػُ ِجقذك  دّطجٌؼز ظ٠ذجخز ثٌمؽثؼ ثٌّهجؼ إ١ٌٗ.

ثٌػٞ ٔى فٟ ثٌفمؽر ثألٌٚٝ ِٓ ثٌّجظر ثٌثج١ٔز  2117ٌكٕز  351لؽثؼ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء ؼلُ  ثبنثبً:

 ٚثٌؼمجؼثس دجألؼثَٝ ثالٔضفجع زك ٌٙج ٠ىْٛ أْ أٚ صٍّه ٚثٌّٕهآس ٌٍهؽوجس ٠دٛؾ الِٕٗ ػٍٝ أٔٗ "

 سئٛظ ثمشاس انًحذدح انؼغكشٚخ األًْٛخ راد االعزشارٛدٛخ انًُبؽك :ث٢ص١ز ثٌّٕجِك فٝ ثٌٛثلؼز

 ."1991 نغُخ 7 سلى نهمبٌَٕ ٔفمب 2001 نغُخ 152 سلى اندًٕٓسٚخ

صؼع٠جً ػٍٝ ثضضًجو أي١ً ِمؽؼ  ثٌطؼ١ٓ ثًٌجظؼ ِٓ ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع ٠ّثًِج صمعَ أْ ثٌمؽثؼ  ضاليز

دضسع٠ع ثٌّٕجِك  ثسإ١ٌٗ ـ دؼع ِٛثفمز ِدٍف ثٌٛؾؼثء ـ إيعثؼ لؽثؼ ٌؽة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز ثٌّؼمٛظ

ػ١ٍّز ثقضًعثؼ ِثً صٍه ٛؾ٠ؽ ثٌعفجع فٟ ثٌّمؽؼ لجٔٛٔجً ٌعٚؼ ثٌؼكىؽ٠ز، ٚأْ ث١ٌّ٘ز ثألثالقضؽثص١د١ز غثس 

 ثٌمجْٔٛ. ًٌس١ر ًٔٛولضًؽ ػٍٝ ِدؽظ ثٌؼؽٌ فمّ ٚفمجً ثٌمؽثؼثس ث

                                                           
13

 .2111ِج٠ٛ قٕز  31فٟ  22ُٔهؽ دجٌدؽ٠عر ثٌؽق١ّز ـ ثٌؼعظ   
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  انٕخّ انثبَٙ:

أْ أؼثَٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ٟ٘ ِٓ أِالن ثٌعٌٚز ثٌطجيز ثٌضٟ  ٚلُجءً  ،جٔٛٔجً ثٌثجدش ل ِٚٓ ز١ث إْ

، إٌٝ أْ 1964/ 111دّٛخخ ثٌمجْٔٛ ١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌإليالذ ثٌؿؼثػٟ إلظثؼر ٚإنؽثف ثوجٔش صطُغ 

ؽٚػجس ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌّهٔجلالً ثإلنؽثف ٚثإلظثؼر ػٍٝ صٍه ثألؼثَٟ إٌٝ  1991/ 7يعؼ ثٌمجْٔٛ 

 ثقضطعثَ ٠سظؽ" دؤٔٗ صمُٟ ثألض١ؽ ثٌمجْٔٛ ٘ػث ِٓ( 1/ 5) ثٌّجظرٚوجٔش ١ّز ثٌؿؼثػ١ز، ثٌضؼ١ّؽ ٚثٌضٕ

 دمؽثؼ ٠دٛؾ غٌه ِٚغ أخٍٙج، ِٓ ثٌّطًًز ثألغؽثٌ غ١ؽ فٟ ثٌمجْٔٛ ٘ػث ألزىجَ ثٌطجَؼز ثألؼثَٟ

 - ثألزٛثي زكخ - ثٌّطضى ثٌٛؾ٠ؽ ػؽٌ ػٍٝ دٕجء ثٌٛؾؼثء ِدٍف ِٛثفمز دؼع ثٌدّٙٛؼ٠ز ؼة١ف ِٓ

 ".آضؽ غؽٌ ألٞ أٚ أضؽٜ خٙز أل٠ز صط١ًًٙج رإػجظ

أظثر إٔهجء ثٌّس١ّجس ثٌطذ١ؼ١ز ثٌضٟ ٔظّش  1983/ 112ثٌمجْٔٛ ؼلُ ٚإغ أٔٗ دّٛخخ ثٌّجظر ثألٌٚٝ ِٓ 

 1983/ 479لؽثؼ ؼة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز ؼلُ ، وّج ٔى ػٓ ِؽ٠ك يعٚؼ لؽثؼ ِٓ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء

فمع ِٚٓ ثُ ، 1983/ 112فٟ صطذ١ك أزىجَ ثٌمجْٔٛ  انٕصٚش انًخزضػٍٝ ثػضذجؼ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء 

دئٔهجء ِس١ّجس ِذ١ؼ١ز 1998ٌكٕز  1969ؼلُ  لشاس سئٛظ يدهظ انٕصساءيعؼ 
14

، ٚلع ٚؼظس 

ٚدجٌضجٌٟ ٠ىْٛ لؽثؼ ؼة١ف  ،ٌىهف ثٌّؽفك دجٌمؽثؼ قجٌف ثإلنجؼر( دج92خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز صسش ؼلُ )

ٛوز ٌٍعٌٚز ٍِى١ز ضجيز ٘ٛ دّثجدز صط١ًى ٌٙج ِدٍف ثٌٛؾؼثء دئٔهجء ِس١ّز ِذ١ؼ١ز ػٍٝ أؼٌ ٍِّ

صٍه ثألؼٌ صؤضػ زىُ  ٌٍّٕفؼز ثٌؼجِز، ٚٔمٍٙج ِٓ ثٌع١ِٚٓ ثٌطجو ٌٍعٌٚز إٌٝ ثٌع١ِٚٓ ثٌؼجَ، ٚصًذر

أِٛثي ثٌعٌٚز ثٌؼجِز، ٠ُٚسٝ خٙجؾ نتْٛ ثٌذ١تز ٘ٛ ثٌدٙز ثإلظثؼ٠ز ثٌّطضًز دجإلنؽثف ػٍٝ ٘ػٖ 

دّٛخخ ثٌّجظر ثألٌٚٝ ِٓ لؽثؼ ؼة١ف ِدٍف  س١ّز ِذ١ؼ١زثألؼٌ دّدؽظ يعٚؼ لؽثؼ دضس٠ٍٛٙج إٌٝ ِ

 .1983/ 1167ثٌٛؾؼثء ؼلُ 

 ٚثٌّٕمٛالس ثٌؼمجؼثس ػجِز، أِٛثالً  صؼضذؽ" أْ ػٍٝ صٕى ثٌّعٔٝ، ثٌمجْٔٛ ِٓ (1/ 87) ثٌّجظر ٌّج وجٔشٚ

 ٝدّمضُ أٚ دجٌفؼً ػجِز ٌّٕفؼز ِطًًز صىْٛ ٚثٌضٝ ثٌؼجِز، ثالػضذجؼ٠ز ٌألنطجو أٚ ٌٍعٌٚز ثٌضٝ

 ثٌؼجِز ثألِٛثي صفمع"  أْ ػٍٝ ِٕٗ( 88) ثٌّجظر ٚصٕى ،".انًخزض انٕصٚش يٍ لشاس أٚ ِؽقَٛ أٚ لجْٔٛ

 لشاس أٚ ِؽقَٛ أٚ لجْٔٛ دّمضُٝ ثٌضط١ًى ٠ٕٚضٙٝ ثٌؼجِز، ٌٍّٕفؼز صط١ًًٙج دجٔضٙجء ثٌؼجِز يفضٙج

 ".ثٌؼجِز ٌٍّٕفؼز ٛثيثألِ صٍه ضًًش أخٍٗ ِٓ ثٌػٜ ثٌغؽٌ دجٔضٙجء أٚ دجٌفؼً، أٚ انًخزض انٕصٚش يٍ

 أٚ ًِجٌسٙج أٚ ٚزعثصٙج أٚأْ ثأليً فٟ ٍِى١ز ثٌعٌٚز  ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّعٟٔ 88ٚ 87ِٚفجظ ٔى ثٌّجظص١ٓ 

 دجٌّجي ثالٔضفجع ٚأْ دؤػذجةٙج صُطٍغ ثٌضٟ ثٌؼجِز ثٌّؽثفك إظثؼر ِٕٙج صضغ١ج ػجِز ٍِى١ز أٔٙج ثٌؼجِز ١٘تجصٙج

 ثٌؼجَ ثٌمجْٔٛ أنطجو د١ٓ ثالٔضفجع ٔمً ٠ٚىْٛ ٌٗ أُِػعّ  ف١ّج ٌؼجَث ٌٍّجي ثقضؼّجالً  وٛٔٗ ػٓ ٠طؽج ال ثٌؼجَ
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 .1998/ 6/ 27 فٟ صجدغ( 142) دجٌؼعظ ثًٌّؽ٠ز ثٌٛلجةغ فٟ ِٕهٛؼ 
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 ف١ٙج ثٌضًؽف أٚ ثٌعٌٚز أِٛثي ػٓ ثٌٕؿٚي لذ١ً ِٓ غٌه ٠ؼع ٚال ِمجدً دعْٚ ػ١ٍٗ ثإلظثؼٞ ثإلنؽثف دٕمً

 ثٌؼجَ ثٌّجي أْ إغ ،ثٌٛخٖٛ ٘ػٖ ِٓ آضؽ ٚخٗ إٌٝ ثٌؼجَ ثٌٕفغ ٚخٖٛ ِٓ ٚخٗ ِٓ ٌٍضط١ًى ٔمً ٘ٛ إّٔج

ٚثٔمُجءً  ٚصغ١١ؽثً  ٔهؤر ٌضط١ًىث ٠ضذغ
15

َمم االَزفبع ثأيٕال انذٔنخ انؼبيخ ثٍٛ أشخبص انمبٌَٕ  إال أٌ، 

ٚكٌٕ ثُمم أٔ رؼذٚم انزخظٛضانؼبو 
16

رزشخض فّٛ اندٓخ انزٙ نٓب اإلششاف اإلداس٘ ػهٗ ْزِ ، ٔ

الٚخ نٓب األيٕال ثبػزجبسْب طبحجخ االخزظبص األطٛم فٙ رنك ثًب ال ٚدٕص يؼّ أل٘ خٓخ أخشٖ ال ٔ

أٌ رزذخم يٍ رهمبء َفغٓب ثزمشٚش أٔ إَٓبء انزخظٛض أٔ رغٛٛش ٔخّ انُفغ انؼبو دٌٔ ػهٗ ْزِ األيٕال 

عُذ يٍ انٕالغ ٔانمبٌَٕ، إر أٌ ٔطف اندٓخ ثأَٓب يٍ أشخبص انمبٌَٕ انؼبو ال ٚغزُٓغ نٓب حمبً فٙ 

خٓخ أخشٖ رمشٚش أٔ َمم أٔ إَٓبء ٔخّ انُفغ انؼبو نهًبل انؼبو انخبػغ إلششاف
17
. 

دضسع٠ع أؼثَٟ ددؿ٠ؽر ثٌمؽثؼ ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ثًٌجظؼ ِٓ ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع  ٌّٚج وجْٚ٘ع٠جً دّج قذك، 

ؼلُ  يعٚؼ لؽثؼ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثءالزك ػٍٝ يج٠ز وّٕجِك ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠ز ؽثٌم

 مٛي دؤْفال ِس١ى ػٓ ثٌ ،دجػضذجؼ وجًِ أؼثَٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ِس١ّز ِذ١ؼ١ز 1998/ 1969

ٌٚىّٕٙج ٠ضؼجؼَجْ ـ ٌٚٛ خؿة١جً ـ فٟ  ـ أؼٌ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ـ ػٍٝ ِسً ٚثزع ٠ضؼجِعثْثٌمؽثؼ٠ٓ 

ثٌٛؾؼثء ٘ٛ ثٌٛؾ٠ؽ ِدٍف لجٔٛٔجً أْ ؼة١ف ثٌّمؽؼ  غؽٌ وً ِّٕٙج ِٓ ثٌضط١ًى، ِٚٓ ز١ث إْ

أٌ ذح انؼبيخ ٔانمبػثألؼثَٟ ثٌضٟ صؼع وػٌه،  ٚصط١ًى ٘جٚصسع٠ع ثٌّس١ّجس ثٌطذ١ؼ١ز دجٔهجءثٌّطضى 

، ِٚٓ ٔجفٍز ثٌمٛي أْ لؽثؼ ٚؾ٠ؽ ثٌعفجع اَمؼبئّٔ ،ِرغٛٛشًٚهك ْٕ يٍ  ،إَشبء انزخظٛضيٍ ًٚهك أداح 

 ثٌّطؼْٛ ف١ٗ صُّٓ إٔٙجء ٚصغ١١ؽ صط١ًى أؼثَٟ ددؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز دجػضذجؼ٘ج ِس١ّز ِذ١ؼ١ز.

مُجء ثٌؼكىؽٞ ٚث١ٌٕجدز ثٌؼكىؽ٠ز ٚال ٠ٕجي ِّج صمعَ ثظػجء ٚؾثؼر ثٌعفجع د١ٙتجصٙج، ٚأخٙؿصٙج، ٚأفؽػٙج وجٌ

ِٓ أؼثَٟ خؿ٠ؽر  ٌٙج ٚضجَؼز ٌكٍطجٔٙج دٍّى١ز أٞ أٚ أٞ ١٘تجس أٚ أخٙؿر أٚ أفؽع أضؽٜ صجدؼز

ٙج ـ ٚ٘ٛ ِج ٠فًر ػٕٗ ُِّْٛ ثٌمؽثؼ ثٌطؼ١ٓ ٚفسٛثٖ ـ ٠ز ٌٍمٛثس ثٌّكٍسز أٚ صط١ًًٙج ٌثٌمؽيج

ُّهٙؽ" ٚأقّٖٛ غ ِدجي دـ "ثٌؼمع ثٌّٛثك" فٙٛ فٟ  جً ٍطِكضٕع٠ٓ فٟ غٌه إٌٝ ِج ٚيفٖٛ ضطؤ دـ "دجٌ

ػٝ دؤْ ثٌمٛثس ثٌّكٍسز صهغٍٙج فٟ ٠ضُّٓ ِكجزجس ٠ُعّ  جً ِكجز١ جً ال ٠طؽج ػٓ وٛٔٗ د١جٔ ثٌمج١ٔٛٔز سم١مزثٌ

ثَٟ أٚ ثألؼٌ ِسً ثٌمؽثؼ ثٌّطؼْٛ ػ١ٍٗ، ٚ٘ٛ لطؼجً ٚيعلجً ال ٠ًٍر دػثصٗ قٕعثً ٌضٍّىٙج ٌٙػٖ ثألؼ

 ٙج.ثٔضفجػٙج دٙج أٚ صط١ًًٙج ٌ

                                                           
15

 صجؼ٠ص، 1999-16-14 دضجؼ٠ص - 53 ٌكٕز 425 ؼلُ ـ ثٌعٌٚز ِدٍف فضجٜٚ ـ ٚثٌضهؽ٠غ ثٌفضٜٛ ٌمكّٟ ثٌؼ١ِّٛز ثٌدّؼ١ز  

 .1598 ثًٌفسز ؼلُ 2981/2/32 ثٌٍّف ؼلُ 1999-14-17 ثٌدٍكز
16

 صجؼ٠ص، 1986-17-19 دضجؼ٠ص - 41 ٌكٕز - 673 ؼلُ) ـ ثٌعٌٚز ِدٍف فضجٜٚ ـ ٚثٌضهؽ٠غ ثٌفضٜٛ ٌمكّٟ ثٌؼ١ِّٛز ثٌدّؼ١ز  

-17-13 دضجؼ٠ص - 56 ٌكٕز - 655 ؼلُأ٠ُجً ثٌفضٜٛ ، 795ٚ ثًٌفسز ؼلُ 1351/2/32 ثٌٍّف ؼلُ 1986-16-14 ثٌدٍكز

 (. 3124/2/32 ثٌٍّف ؼلُ 2112-14-13 ثٌدٍكز جؼ٠صص، 2112
17

 ثٌدٍكز صجؼ٠ص، 2114-12-17 دضجؼ٠ص - 58 ٌكٕز 64 ؼلُـ  ثٌعٌٚز ِدٍف فضجٜٚـ  ٚثٌضهؽ٠غ ثٌفضٜٛ ٌمكّٟ ثٌؼ١ِّٛز ثٌدّؼ١ز  

 .127 ثًٌفسز ؼلُ 3158/2/32 ثٌٍّف ؼلُ 19-11-2113
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ٚال ٠فٛصٕج أْ ٔه١ؽ فٟ ِمجَ ٘ػث ثٌّمجي إٌٝ أْ ٚؾثؼر ثٌعفجع ـ فٟ دؼٍ ثٌسجالس ثٌّّجثٍز ثٌضٟ صضؼٍك 

عػ١ز ف١ٙج  ُِ دؤٔؿػز صعٚؼ زٛي ٍِى١ز أؼثَٟ ثٌعٌٚز ـ لع ظؼخش ػٍٝ ثقضطعثَ ِثً صٍه ثٌذ١جٔجس ثٌّكجز١ز 

ج ٌؼعَ ِهؽٚػ١ضٙجدهغٍٙج ٌٙج، ٍِٚى١ضٙج ػ١ٍٙج، إال أْ صٍه ثالظػجءثس لع ؼظس ػٍٝ أػمجدٙ
18
. 

ضتضجً ػٍٝ ِفٚ ،لجٔٛٔجً  ٌكٍطز صمؽ٠ؽ غ١ؽ ِؼمٛظر إ١ٌٗ ِغضًذجً ثٌمؽثؼ ثٌطؼ١ٓ  ١ًؽ٠ قذكِٚٓ خّجع ِج 

، ِّج ٠ٙٛٞ دٗ إٌٝ زِٛز زثإلظثؼ٠ جسأػٍٝ ِؽصذز فٟ ِعثؼج ثالضضًجي ٚال٠ز خٙجس إظثؼ٠ز أضؽ،

 ثٌػٞ ٠ٕسعؼ ٌّؽصذز ثالٔؼعثَ.ثٌذطالْ 

 فّٛ خبء يخبنفبً نهمبٌَٕ انمشاس انًطؼٌٕ : ثبَٛبً 

ثإلظثؼٜ ثٌمؽثؼ دّسً ٠ٍسك ثٌػٜ غٌه ثٌؼ١خ ثٌعل١ك ثٌفٕٝ دّؼٕجٖ ثٌمجْٔٛ ِطجٌفز ؼ١خد ٠مًع
19
 ٚزعظ .

  ٚصؤ٠ٍٚٙج. صطذ١مٙج فٝ ثٌططؤ أٚ ثٌٍٛثةر أٚ ثٌمٛث١ٔٓ دؤٔٗ ِطجٌفز ثٌؼ١خ ثٌعٌٚز ِدٍف لٛث١ٔٓ فٝ ثٌّهؽع

 ثًٌسؽث٠ٚز، ثألؼثَٟ دهؤْ 1981 ٌكٕز 143 ؼلُ جْٔٛثٌم ِٓ (2) ثٌّجظرثٌذٕع )أ( ِٓ  إْ ز١ث ِٚٓ

 :أْ ػٍٝ صٕى

 ٚفمج ثٌمجْٔٛ ٘ػث ألزىجَ ثٌطجَؼز ثًٌسؽث٠ٚز ثألؼثَٟ فٟ ٚثٌضًؽف ٚثقضغالي إظثؼر صىْٛ" 

 راد اإلعزشارٛدٛخ انًُبؽك ثزحذٚذ لؽثؼثً  ثٌعفجع ٚؾ٠ؽ ٠ًعؼ(  أ: )٠ٍٟ ف١ّج ثٌّذ١ٕز ٚثإلخؽثءثس ٌألَٚجع

 ثٌطجيز ثٌمٛثػع د١جْ ثٌمؽثؼ ٠ٚضُّٓ صٍّىٙج، ٠دٛؾ ال ثٌضٟ انظحشأٚخ األساػٙ يٍ انؼغكشٚخ األًْٛخ

 دّٛثفمز إال ثٌؼكىؽ٠ز ثألغؽثٌ غ١ؽ فٟ ثقضطعثِٙج ٠دٛؾ ٚال ػ١ٍٙج، ثٌّهؽفز ٚثٌدٙجس ثٌّٕجِك دٙػٖ

 .٠سعظ٘ج ثٌضٟ ٚدجٌهؽِٚ ثٌعفجع ٚؾ٠ؽ

 ٠ٕٚى ،ثٌطجيز ثٌعٌٚز دؤِالن ضؼٍمزثٌّ ثألزىجَ دؼٍ نؤْ فٟ 1991 ٌكٕز 7 ؼلُ ثٌمجْٔٛ يعؼ ٚلع

 :أْ ػٍٝ ِٕٗ(  2) ثٌّجظر ِٓ( أ) ثٌذٕع

 ٌكٕز 143 ؼلُ ثٌمجْٔٛ ألزىجَ ثٌطجَؼز ثًٌسؽث٠ٚز ثألؼثَٟ فٟ ٚثٌضًؽف ٚثقضغالي إظثؼر صىْٛ" 

 ثٌدّٙٛؼ٠ز ؼة١ف ٠ًعؼ(  أ) :ث٢ص١ز ٚثإلخؽثءثس ٌألَٚجع ٚفمج ثًٌسؽث٠ٚز ثألؼثَٟ نؤْ فٟ 1981

 راد اإلعزشارٛدٛخ انًُبؽك ثزحذٚذ لؽثؼثً  ثٌعفجع ٚؾ٠ؽ ػؽٌ ػٍٝ دٕجء ثٌٛؾؼثء دٍفِ ِٛثفمز دؼع

 ثٌطجيز ثٌمٛثػع د١جْ ثٌمؽثؼ ٠ٚضُّٓ صٍّىٙج، ٠دٛؾ ال ثٌضٟ انظحشأٚخ األساػٙ يٍ انؼغكشٚخ األًْٛخ

 ."ثٌّٕجِك دٙػٖ

                                                           
18

-16-11 دضجؼ٠ص - 56 ٌكٕز 539 ؼلُٜ ٚثٌضهؽ٠غ ـ فضجٜٚ ِدٍف ثٌعٌٚز ـ ٠ؽثخغ فٟ ٘ػث ثٌهؤْ ثٌدّؼ١ز ثٌؼ١ِّٛز ٌمكّٟ ثٌفضٛ  

، ٚأ٠ُجً ثٌدّؼ١ز ثٌؼ١ِّٛز ٌمكّٟ ثٌفضٜٛ ٚثٌضهؽ٠غ ـ فضجٜٚ 3199/2/32 ثٌٍّف ؼلُ 2112-15-18 ثٌدٍكز صجؼ٠ص، 2112

 ؼلُ 3132/2/32 ثٌٍّف ؼلُ 2111-19-13 ثٌدٍكز صجؼ٠ص، 2111-12-12 دضجؼ٠ص - 54 ٌكٕز - 648 ؼلُِدٍف ثٌعٌٚز ـ 

 .47 ثًٌفسز
09

 .720صـ  0202موسوعة القرار اإلداري ـ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة ـ ط   
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ضؽثص١د١ز غثس دهؤْ صسع٠ع ثٌّٕجِك ثالق 2111ٌكٕز  152ِٚٓ ز١ث إْ لؽثؼ ؼة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز ؼلُ 

ثٌّجظر  ثٌفمؽر ثألٌٚٝ ِٓ ٚثٌمٛثػع ثٌطجيز دٙج، لؽؼ فٟ األساػٙ انظحشأٚخثأل١ّ٘ز ثٌؼكىؽ٠ز ِٓ 

 :ثألٌٚٝ ِٕٗ

غثس أ١ّ٘ز ثٌَّٛسز ِٛثلؼٙج دجٌطؽ٠طز ثٌّؽفمز ِٕجِك ثقضؽثص١د١ز  األساػٙ انظحشأٚخ"صؼضذؽ 

 ػكىؽ٠ز ال ٠دٛؾ صٍّىٙج".

األساػٙ انظحشأٚخ ْٙ انزٙ رحذد ػهٛٓب ػٓ أْ ـ ِؽر  غ١ؽـ  ِٚٓ ز١ث إْ ثٌّهؽع لع أفًر 

 ٟ دـَث، ٌّٚج وجْ ِسً ثٌمؽثؼ ثٌطؼ١ٓ أصٝ ٚثؼظثً ػٍٝ أؼانًُبؽك االعزشارٛدٛخ راد األًْٛخ انؼغكشٚخ

"خؿ٠ؽر"
21

ِّج ٠ّىٓ ، ٚال صؼع دؤٞ زجي ِٓ ثألزٛثي ثأليً أؼثَٟ ِؽذ ٔٙؽثٌضٟ ٟ٘ فٟ  ثٌمؽيج٠ز 

"لجٔٛٔجً" صسع٠ع ِٕجِك ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠ز،  دهؤٔٙجضٟ ٠دٛؾ جألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز ثٌٚيفٗ د

 ٚإٌٝ ِج ٠ٍٟ صف١ًً ِج صمعَ:

1964ٌكٕز  111َٚغ ثٌّهؽع صمك١ّجً ٌألؼثَٟ دجٌمجْٔٛ ؼلُ 
21

( ِٕٗ ز١ث 2، ٚغٌه دٕى ثٌّجظر ) 

 لكّٙج إٌٝ ثالثز أٔٛثع ٚزعظ ِذ١ؼضٙج ٚػؽف وً ِٕٙج دجٌى١ف١ز ثٌضج١ٌز: 

 زع ضجؼج ثٌّّضعر ثٌّضآضّز ٚثألؼثَٝ ثٌؿِجَ ظثضً ثٌٛثلؼز ثألؼثَٝ ٚ٘ٝ -" انضساػٛخ ٙاألساػ" (أ)

 ثألؼثَٝ ٚ٘ٝ ثٌٕٙؽ، ِؽذ أؼثَٝ ٚوػٌه دجٌفؼً ِؿؼٚػز صىْٛ ثٌضٝ ِضؽ٠ٓ و١ٍٛ ِكجفز إٌٝ ثٌؿِجَ

 صضىْٛ ثٌضٝ ٚثٌدؿثةؽ ػٕٙج ٠ٕىهف أٚ ِىجٔٙج ِٓ ثٌٕٙؽ ٠سٌٛٙج ثٌضٝ ٚفؽػ١ٗ ث١ًٌٕ ٔٙؽ خكؽٜ د١ٓ ثٌٛثلؼز

 .ِدؽثٖ فٝ

 ثٌّضآضّز ٚثألؼثَٝ ثٌؿِجَ ظثضً ثٌٛثلؼز ثٌّؿؼٚػز غ١ؽ ثألؼثَٝ ٚ٘ٝ -" ثٌذٛؼ ثألؼثَٟ" (ح)

 . ِضؽ٠ٓ و١ٍٛ ِكجفز ثٌٝ ثٌؿِجَ زع ضجؼج ثٌّّضعر

 ِكجفز دؼع ثٌؿِجَ ضجؼج ثٌّؼضذؽر ثٌّٕجِك فٝ ثٌٛثلؼز ثألؼثَٝ ٚ٘ٝ - "انظحشأٚخ األساػٙ( "ج)

 وجٔش أٚ ِؿؼٚػز غ١ؽ أٚ دجٌفؼً ِؿؼٚػز أوجٔش قٛثء ثٌكجدم١ٓ ثٌذٕع٠ٓ فٝ إ١ٌٙج ثٌّهجؼ ِضؽ٠ٓ ثٌى١ٍٛ

 . ثجدضز غ١ؽ أٚ ثجدضٗ ِٕهآس أٚ دّذجْ ِهغٌٛز

1981ٌكٕز  143ثُ خجء ثٌّهؽع دجٌمجْٔٛ ؼلُ 
22

"ثبألساػٙ َِٛسجً دجٌّجظر ثألٌٚٝ ِٕٗ دؤٔٗ ٠مًع  

 : انظحشأٚخ"

 .ِضؽ٠ٓ و١ٍٛ ِكجفز دؼع ثٌؿِجَ ضجؼج ثٌٛثلؼز"دؤٔٙج ثألؼثَٟ 

                                                           
21

 ظثضً ثٌٛثلؼز اندضس ثػضذجؼ ثألٌٚٝ ِجظصٗ فٟ ِضُّٕجً  1998ٌكٕز  1969 ؼلُٚ٘ٛ ثٌثجدش ِٓ لؽثؼ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء   

 .ِذ١ؼ١ز ِس١ّجس ٚظ١ِجِ ؼن١ع ٚفؽػٟ جثٌعٌض ٚلٕجِؽ ثٌٛثظٞ ٚخٕٛح ٚٚقّ دهّجي ث١ًٌٕ ٔٙؽ ِدؽٜ
21

 .ف١ٙج ثٌضًؽف ٚ ضجيز ٍِى١ز ٌٍعٌٚز ثٌٍّّٛوز ثٌؼمجؼثس صؤخ١ؽ دضٕظ١ُ دهؤْ  
22

 دهؤْ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ز.  
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 ٚفٟ ثٌّكجزز قدالس فٟ ٚزًؽس صف١ٍ١ًز ِكجزز ِكجزضٙج صّش ثٌضٟ ثألؼثَٟ زع دجٌؿِجَ ٠ٚمًع

 . ثأل١ِجْ ػٍٝ ثٌؼمجؼ٠ز ٌٍُؽ٠ذز ٚضُؼش ثٌّىٍفجس قدالس

 ثٌمجْٔٛ دٙػث ثٌؼًّ صجؼ٠ص فٟ ثٌمجةّز ٚثٌمؽٜ ثٌّعْ وؽظْٚ ؾِجِج ٠ؼضذؽ ثًٌسؽث٠ٚز ٌٍّسجفظجس ٚدجٌٕكذز

 . ِضؽ٠ٓ و١ٍٛ ِكجفز ٚزضٝ ِكضمذال مجَص ٚثٌضٟ

 ٘ػث أزىجَ صطذ١ك فٟ ثًٌسؽث٠ٚز ثٌّسجفظجس ِٓ ٠ؼضذؽ ِج دضسع٠ع لؽثؼثً  ثٌٛؾؼثء ِدٍف ؼة١ف ٠ًٚعؼ

 . ثٌمجْٔٛ

 ضّ فٟ ثٌعثضٍز أٚ صدف١فٙج ٠ضُ ثٌضٟ ثٌذس١ؽثس أؼثَٟ ثٌمجْٔٛ، ٌٙػث ثٌطجَؼز ثألؼثَٟ زىُ فٟ ٚصؼضذؽ

 ."قضؿؼثعٚثال ثالقضًالذ ألغؽثٌ ثٌضدف١ف

 111ِّج قذك أْ ثٌّهؽع فٟ إِجؼ صؼؽ٠فٗ ٚصسع٠عٖ ٌألؼثَٟ ثٌؿؼثػ١ز دّٛخخ ثٌمجْٔٛ ؼلُ  ٠ضُر

، أفًر ػٓ وٕٙٙج دؤٔٙج صٍه ثألؼثَٟ ثٌٛثلؼز ظثضً ثٌؿِجَ ِٚج دؼع٘ج ٌّكجفز و١ٍٛ ِضؽ٠ٓ 1964ٌكٕز 

ِؽذ ثٌٕٙؽ ثٌضٟ أؼثَٟ  ٚأٌسك دسىُ ثألؼثَٟ ثٌؿثؼػ١ز ،صىْٛ ِؿؼٚػز فؼ١ٍجً ثٌضٟ ؼثَٟ ثألِٓ 

ػؽفٙج دؤٔٙج صٍه ثألؼثَٟ ثٌضٟ إِج أْ صمغ د١ٓ خكؽٞ ث١ًٌٕ ٚفؽػ١ٗ، أٚ صىْٛ ِٓ ثٌدؿؼ ثٌّضىٛٔٗ 

 دّدؽثٖ.

صٕظ١ّجً ضجيجً، ثفضضسٗ  1981ٌكٕز  143أْ ثٌّهؽع أفؽظ ٌألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز دّٛخخ ثٌمجْٔٛ وّج 

جْٔٛ، ٚزعظ٘ج دؤٔٙج ثألؼثَٟ ثٌٛثلؼز ضجؼج دضؼؽ٠فٙج، دغ١ز صسع٠ع ثٌٕطجق ثٌػٞ صٕذكّ إ١ٌٗ أزىجَ غٌه ثٌم

ثٌؿِجَ دؼع ِكجفز و١ٍٛ ِضؽ٠ٓ، ٚد١ٓ ثٌّمًٛظ دجٌؿِجَ دؤٔٗ زع ثألؼثَٟ ثٌضٟ صّش ِكجزضٙج ِكجزز 

س ثٌّىٍفجس ٚضُؼش ٌٍُؽ٠ذز ثٌؼمجؼ٠ز ػٍٝ صف١ٍ١ًز ٚزًؽس فٟ قدالس ثٌّكجزز، ٚفٟ قدال

ثأل١ِجْ. ٚثضضى ثٌّسجفظجس ثًٌسؽث٠ٚز
23

ؽ دّٛخذٗ وؽظْٚ ثٌّعْ ٚثٌمؽٜ ثٌمجةّز دسىُ ضجو ثػضذ 

دضٍه ثٌّسجفظجس فٟ صجؼ٠ص ثٌؼًّ دجٌمجْٔٛ، ٚثٌضٟ قضمجَ ِكضمذالً ٚزضٝ ِكجفز و١ٍٛ ِضؽ٠ٓ ؾِجِجً، وّج 

أظضً فٟ زىُ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز أؼثَٟ ثٌذس١ؽثس ثٌضٟ ٠ضُ صدف١فٙج أٚ ثٌّططّ صدف١فٙج ٌطعِز 

 أغؽثٌ ثالقضًالذ ٚثالقضؿؼثع.

خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ثٌضجدؼز ٌّسجفظز ثٌد١ؿر دجػضذجؼ٘ج ِٓ ٝ ِج قذك، ٠سك ثٌمٛي دؤْ أؼثَٟ ٚصؽص١ذجً ػٍ

دٛيفٙج ِٓ ثألؼثَٟ زىّجً  ٕٙؽ ث١ًٌٕ ٟ٘ أؼثَٟ ِؽذ ٔٙؽ صٍسكثٌّجةٟ ٌّدؽٜ جٌثٌدؿؼ ثٌٛثلؼز د

ػٍٝ  ـ ثالػضعثظ دىٛٔٙج ِٓ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز ثٌضٟ ضٛي ثٌّهؽعفال ٠دٛؾ لجٔٛٔجً  ؛ِٚٓ ثُ ثٌؿؼثػ١ز.

 .ػ١ٍٙج إِىج١ٔز صسع٠ع ِٕطجق ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠ز صٍه ثألؼثَٟ ٚزع٘ج ظْٚ قٛث٘ج ـ

                                                           
23

لؽؼ فٟ ثٌّجظر ثألٌٚٝ ِٕٗ: صؼضذؽ ِسجفظجس يسؽث٠ٚز  1983ٌكٕز  213ٚٔفجغثً ٌػٌه يعؼ لؽثؼ ؼة١ف ِدٍف ثٌٛؾؼثء ؼلُ   

، ثٌّسجفظجس ثٌضج١ٌز: ِسجفظز ِطؽٚذ، ِٚسجفظز ثٌٛثظٞ ثٌدع٠ع، ِٚسجفظز نّجي 1981ٌكٕز  143ثٌمجْٔٛ  فٟ صطذ١ك أزىجَ

 ق١ٕجء، ِٚسجفظز خٕٛح ق١ٕجء، ِسجفظز ثٌذسؽ ثألزّؽ.
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ٌٍ ؾؼثػ١ز ضؽٚخجً ػٓ ثٌضٕظ١ُ ثٌضهؽ٠ؼٟ ِضٕىذجً ِسٍٗ ػٍٝ أؼغٌه فئْ ثٌمؽثؼ ثٌطؼ١ٓ إغ أصٝ  دٕجًء ػٍٝ 
ؾثً زعٚظ ثٌّهؽٚػ١ز، ِدجٚ ،، فئٔٗ ٠ُسٝ ِدجٔذجً ثًٌٛثحّسً ِثً صٍه ثٌمؽثؼثسف١ّج ٠ضؼٍك ديؽثِٗ 

  ِطجٌفجً ألزىجَ ثٌمجْٔٛ.

 اػزٕسِ اَحشاٌف فٙ اعزؼًبل انغهطخ ًُؼٙ ػهّٛانمشاس ان: ثبنثبً 

ٚفٟ ٘ػث ثٌؼ١خ دجػضذجؼٖ ِٓ ثٌؼ١ٛح ثٌضٟ صٕجي ِٓ ِهؽٚػ١ز ثٌمؽثؼثس ثإلظثؼ٠ز لجٌش ػٕٗ ِسىّز ثٌمُجء 

 :ثإلظثؼٞ أٔٗ

اعزٓذاف انظبنح انؼبو انًدشد إنٗ شفبء غهخ أٔ يزٗ شف انمشاس اإلداس٘ ػٍ ثٕاػث رخشج ثّ ػٍ " 

"إسػبء ْٕٖ فٙ انُفظ فئَّ ٚكٌٕ يُحشفبً ػٍ اندبدح يشٕثبً ثئعبءح اعزؼًبل انغهطخ
24
. 

  :دجٌى١ف١ز ثألص١ز٠ٚضدٍٝ ٚثلؼجً ٍِّٛقجً  ،دجٌمؽثؼ ثٌطؼ١ٓ٘ػث ثٌؼ١خ  لع ٌسكٚ

صسع٠ع ثٌّٕجِك ثالقضؽثص١د١ز  دهؤْ 2111ٌكٕز  152فّٓ ز١ث إْ إ٠ؽثظ لؽثؼ ؼة١ف ثٌدّٙٛؼ٠ز ؼلُ 

 ثٌّهٙؽ" أٚ "ثٌؼمع ثٌّٛثك"، ٚثصطجغغثس ثأل١ّ٘ز ثٌؼكىؽ٠ز دًعؼ ِج قّٟ ـ ػٍٝ ضالف زم١مضٗ ـ دـ "

وّٕجِك  كضطعَ"ثٌّهٙؽ" أٚ "ثٌؼمع ثٌّٛثك" صدّج أقّٖٛ غٌه قٕعثً ٌٍمٛي دؤْ ثٌّكجزجس ثٌَّٛسز دٙػث 

جظ فجقع، ٚغٌه ألْ ثٌفمؽر ثألٌٚٝ دجٌّجظر ثألٌٚٝ ِٓ ٕثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠ز ٘ٛ فٟ زم١مضٗ ثقثقضؽثص١د١ز غ

 انًٕػحخ يٕالؼٓب ثبنخشٚطخ انًشفمخلؽؼس دؤٔٗ "صؼضذؽ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز  2111/ 152ثٌمؽثؼ 

 ِٕجِك ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠ز ال ٠دٛؾ صٍّىٙج".

لع صُ صسع٠ع٘ج قٍفجً لذً إ١ٌٗ أْ صٍه ثألؼثَٟ ثٌطجَؼز ألزىجَ ثٌمؽثؼ ثٌّهجؼ ـ لطؼجً ـ ٚإغ أْ ِفجظ غٌه 

ثٌمٛي دؤْ أ٠جً ِٓ لطغ ثألؼثَٟ  جظلجً ٚيس١سجً يوجْ أٞ أٔٗ ٌٛ ، إيعثؼٖ ٚٔهؽٖ دجٌدؽ٠عر ثٌؽق١ّز

ثٌٛثلؼز ددؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز لع صُ صسع٠ع٘ج وّٕجِك ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠ز فئْ ٘ػث ثٌضط١ًى لع 

ثؼفجق ِٛثلغ صٍه ثألؼثَٟ دطؽ٠طز  إلنجؼر إٌٝث دع١ًٌ ،2111/ 152ٔهؤ قجدمجً ػٍٝ يعٚؼ ثٌمؽثؼ 

 . 2111/ 5/ 31فٟ  22دجٌدؽ٠عر ثٌؽق١ّز دجٌؼعظ  ثٌػٞ ُٔهؽٍِسمز دػثس ثٌمؽثؼ 

ف١ّج صُّٕٗ ِٓ صسع٠ع دؼٍ ثألؼثَٟ ثًٌسؽث٠ٚز ثٌطجَؼز  2111/ 152ٌّٚج وجْ ثٌثجدش أْ ثٌمؽثؼ 

ضجيز ف١ّج صؼٍك ِٕٙج دؤؼثَٟ خؿ٠ؽر  ألزىجِٗ ٌُ ٠ضُّٓ إػالَ ثٌّطجِذ١ٓ دسعٚظ٘ج إػالِجً وجف١جً 

 ألْ غٌه ال ٠ضؤصٝ إال ِٓثٌمؽيج٠ز ِٓ صسع٠ع دؼٍ لطؼٙج وّٕجِك ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠ز، 

 152سئٛظ اندًٕٓسٚخ  سئٛظ لشاس ٔكبٌ ثٌؼال١ٔز، دٙج صضسمك ثٌضٝ ثٌؽق١ّز ثٌدؽ٠عر فٝ ٔهؽ٘ج ضالي

ًخظظخ كًُبؽك اعزشارٛدٛخ راد أًْٛخ رهك األساػٙ ان حذٔد رؼٍٛٛ شأٌ فٗ أحبل لذ 2001/

 انزٖ انًكبَٗ انُطبق ثزنك خبفًٛب ٔظم رُشش، نى أَٓب إال يٕالؼٓب، رجٍٛ خشٚطخ إنٗ ػُٛٓب انزٗ ػغكشٚخ

 رهك األساػٙ. إنّٛ رًزذ

                                                           
24

 .1954/ 5/ 19ق ـ ددٍكز 6/ 1151ِسىّز ثٌمُجء ثإلظثؼٞ ـ ثٌعػٜٛ ؼلُ   
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ًٙ لعثٌمؽثؼ ثألض١ؽ ثٌّهجؼ إ١ٌٗ  ٌٚىْٛ  ذؽ صؼ١١ٕٙج ضؼألؼثَٟ ثٌضٟ ٠كؽٞ ػ١ٍٙج، ٚثٌضٟ ٠ث دسعٚظ خَّ

فئْ . ١ٌجً الػضذجؼ دؼٍ ثألؼثَٟ ددؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ِٕجِك ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز ػكىؽ٠زِفضؽَجً أٚ

 صف١ًالً ػٍٝ ثٌٕسٛ ثٌضجٌٟ: ج، زجيٍّٙجؼ صضؽوؿ فٟ ٔجز١ض٠ٓ١ضؽصخ ػ١ٍٗ أث٘ػث ثٌضد١ًٙ 

 ُبحٛخ األٔنٗان

ٍٞ ِٓ ِؽفمجصٗ ٍِٚسمجصٗ أٔالً:  ثٌّضؼٍمز دجٌٕطجق  فٟ زك ثألفؽثظ خ١ّؼجً ػعَ ثٌضم١ع دّٛثػ١ع ثٌطؼٓ ػٍٝ أ

 إغث صٛثفؽس ِذؽؼثس غٌه. ثٌّىجٟٔ

٠ضؽصخ ػ١ٍٗ زك أل٘جٌٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ـ ُِٕٚٙ ثٌّعػ١ٓ ـ لٛثِٗ يْٛ ِؽثوؿُ٘ ثٌمج١ٔٛٔز  ثبَٛبً: 

ثٌػثص١ز ثٌثجدضز ٚثٌّكضمؽر ـ ٚفك زىُ لُجةٟ دجس ـ دئٌؿثَ ثٌدٙجس ثإلظثؼ٠ز ثٌّطضًز دجٌضؽض١ى ٌُٙ 

 ٛٔجً ٌسمُٙ فٟ ثٌكىٓ ٚثٌؼًّ.٠ؽر يدجالٔضفجع دؤؼٌ ثٌدؿ

دؼعَ ٔهؽ٘ج دجٌدؽ٠عر  2111/ 152إْ ثٌضد١ًٙ دسعٚظ صٍه ثألؼثَٟ ثٌطجَؼز ألزىجَ ثٌمؽثؼ  ثبنثبً: 

ثٌؽق١ّز ػٍٝ ثٌٛخٗ ثٌّذ١ٓ قجدمجً ٠ؽصخ زمجً ـ ال خعثي ف١ٗ ـ زجيٍٗ ػعَ صٛثفؽ ػٕجيؽ ثٌضدؽ٠ُ ِٚٓ ثُ 

ثِضٕجع إػّجي ًٔٛو ثٌؼمجح
25

ٌّع١١ٔٓ" ثٌػ٠ٓ ُظفؼٛث ٌّسجوّز ػكىؽ٠ز ثفضتجصجً ػٍٝ "ث 25دجٌٕكذز ٌٍـ  

 زؽ٠جصُٙ، ٚثٔضٙجوجً ٌٍهؽػ١ز ثإلخؽثة١ز.

 يٍ انُبحٛخ انثبَٛخ 

 ال ٠ًر ثالزضدجج دٗ ِٓ 2111/ 152دسعٚظ ثألؼثَٟ ثٌطجَؼز ألزىجَ ثٌمؽثؼ  ٘ػث ثٌضد١ًٙأْ 

لجً صطُغ ألزىجَ ثٌمؽثؼ ـ إْ وجٔش يعغثس ثٌٛال٠ز ػٍٝ أؼثَٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز  ثٌدٙجس ثإلظثؼ٠ز

فٟٙ ػٍٝ ػٍُ ٠م١ٕٟ دٙج ِٕػ يعٚؼ ثٌمؽثؼ ثٌّهجؼ إ١ٌٗ وْٛ صٍه ثٌطؽثةّ ِٚكجزجصٙج صسش ٠ع٘ج ثٌكجدك ـ 

فٟ ٔؿثع قجدك ِضؼٍك ِطضًّز خ١ّؼٙج وجٔش ثٌّطضًز غثس ثٌٛال٠ز ٚأْ صٍه ثٌدٙجس ، ِٚٛظػز ٌع٠ٙج

 انٓٛئبد ػٍٝ" دؤٔٗ لؽؼس 2111/ 152 ثٌمؽثؼ ِٓ( 2) ثٌّجظر ٔىٚأْ  ضًٛيجً دػثس ثألؼٌ، 

 انذفبع ٔصاسح يغ انزُغٛك إ١ٌٗ ثٌّهجؼ 1991 ٌكٕز 7 ؼلُ ثٌمجْٔٛ فٟ ػ١ٍٙج ثًٌّٕٛو ٔاندٓبد

 أؼثٌ صط١ًى لذً ٚغٌه ،انذٔنخ ػٍ انذفبع شئٌٕ رزطهجٓب انزٙ ٔانمٕاػذ انششٔؽ رمشسِ يب نًشاػبح

  ."ف١ٙج ٚثٌضًؽف ٚثقضغالٌٙج إلظثؼصٙج ٌٙج

ِٓ أٚؼثق ثٌّٕجؾػز ثٌمُجة١ز ثٌّٕض١ٙز ثٌّضؼٍمز دؤؼٌ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز دّج صُّٕضٗ ِٓ  ثٌثجدش ْٚز١ث إ

ِكضٕعثس، ِٚج زٛصٗ ِٓ ظفجع ٌٍدٙجس ثإلظثؼ٠ز ثٌّطضًّز ف١ٙج ِٚٓ د١ُٕٙ ٚؾؼثر ثٌعفجع، ٚغٌه أِجَ 

ػٍٝ  ثٌمُجة١ز، ٚوػث فٟ ثٌطؼ١١ٕٓ ثٌٍػ٠ٓ أل١ّج 62ٌكٕز  782ِسىّز ثٌمُجء ثإلظثؼٞ فٟ ثٌعػٜٛ ؼلُ 

ٌكٕز  6585ٚ 5731زىُ ثٌمُجء ثإلظثؼٞ فٟ ثٌعػٜٛ قجٌفز ثٌػوؽ أِجَ ثٌّسىّز ثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج دؽلّٟ 

                                                           
25

 ددٍكزـ " ظقضٛؼ٠ز" لُجة١ز 15 ٌكٕز 21 ؼلُ ثٌم١ُزؼ٠ز ثٌؼ١ٍج دسىّٙج فٟ ٠ؽثخغ فٟ ٘ػث ثٌّذعأ ثٌػٞ أؼقضٗ ِسىّضٕج ثٌعقضٛ  

1/11/1994. 
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وٕج ٔمٛي دؤْ ثٌثجدش ِٓ أٚؼثق صٍه ثٌّٕجؾػز ـ أِجَ ثٌّسىّض١ٓ ـ أٔٙج خجءس ضٍٛثً ِٓ  لُجة١ز ػ١ٍج. 55

٘ػٖ  ثٌمٛي دؤْ أخؿثء أٚ لطغ ِٓ أٚ زضٝ ،ٌٍمٛثس ثٌّكٍسز ِٓ صٍه ثألؼثَٟ دٍّى١ز أِٞثً ٘ػث ثإلظػجء 

ثٌعفغ ِٛثي صعثٚي صٍه ثٌّٕجؾػز أٔٗ ٌُ ٠كذك ِطٍمجً ٌٛؾثؼر ثٌعفجع، فُالً ػٓ  قذك صط١ًًٙج ثألؼٌ

طمز ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز دٛخٛظ ٘ػث ثٌمؽثؼ ِسً ثٌطؼٓ ثًٌجظؼ دضسع٠ع أؼثَٟ ددؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز وّٕ

يجزذز ثٌٛال٠ز ػٍٝ أؼثَٟ  دٙجس ثإلظثؼ٠ز ثألضؽِٜٓ ثٌ ِٓ أٞػكىؽ٠ز، قٛثء ِٓ ٚؾثؼر ثٌعفجع أٚ 

 خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ٚوجٔش ِطضًّز فٟ ثٌّٕجؾػز ثٌمُجة١ز ثٌّهجؼ إ١ٌٙج.

، ٚوجْ 2111/ 2/ 6زىُ ثٌّسىّز ثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج ـ فٟ ثٌٕؿثع قجٌف ثإلنجؼر ـ لع يعؼ ددٍكز  ٌّٚج وجْ

ُّهٙؽ ثقضٕع إٌٝ ِج قّٟ دلع ثٌمؽثؼ ثٌطؼ١ٓ "ثٌدع٠ع"   7/ 12ثٌؼمع ثٌؽقّٟ ثٌّؤؼش فٟ ّٛثك أٚ ثٌجٌ

ذؽَ د١ٓ ٚؾثؼر ثٌعفجع، ٚٚؾثؼر ثٌعفجع  2111/ ُّ ز ثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج دسٛثٌٟ ، أٞ دؼع يعٚؼ زىُ ثٌّسىّٚثٌ

 .نٙٛؼ 5

فٟ ثٌٕؿثع ثٌضٟ ِثٍش "يجزذز ثٌٛال٠ز" ػٍٝ أؼٌ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز، ٚوجٔش وجفز ثٌدٙجس ثإلظثؼ٠ز إغ ٚ 

، فئْ ٚؾثؼر ثٌعفجع ٚثٌضٟ وجٔش 2111ؼجَ ٌخٛظ ٘ػث ثٌمؽثؼ ثٌّٕكٛح يعٚؼٖ ثٌّهجؼ إ١ٌٗ ٌُ صض١مع ٌٛ

أٚ  ،دجٌدؿ٠ؽر ِطًًز ٌٙجأٚ لطغ ٚخٛظ ِٕجِك إٌٝ ـ دعث٘ز ـ وجْ ٠فضؽٌ دٙج أْ صه١ؽ  ٗ،ِّثٍز أ٠ُجً ف١

صسع٠ع ِٕجِك ثقضؽثص١د١ز غثس أ١ّ٘ز دهؤْ  لؽثؼيعٚؼ ّج ٠ف١ع ـ ٚ٘ٛ ِٓ ِذجةغ ثألِٛؼ ـ دضمعَ صأْ 

فٍُ صٍضفش إلِىج١ٔز إ٠دجظٖ ـ ِٓ  ُ صضػوؽٖ إال ِؤضؽثً،ٌإال أٔٙج  ،٠ز ػٍٝ أؼٌ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠زػكىؽ

دً إْ  ،ثٌؼعَ ـ  إال دؼع ثٔضٙجء ِٕجؾػز لُجة١ز يعؼ ف١ٙج زىُ دجس ٚٔٙجةٟ ِٓ ثٌّسىّز ثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج

١ز ثٌضٟ أثذضش ف١ّج قطؽصٗ ـ ٚ٘ٛ ِفضؽٌ أٌٟٚ ـ ِج ٚؼظ دجألزىجَ ثٌمُجةٚؾثؼر ثٌعفجع ٌُ صعفغ ػٓ ٔفكٙج 

ٌٛؾؼثر ثٌعفجع ػٍٝ أؼٌ  ِهؽٚعظٚؼ غ١ؽ لطؼش دس١ث١جصٙج ػٓ ٚ ػٓ ٚخٛظ غ١ؽ لجٟٔٛٔ،دّعٚٔجصٙج 

 خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز.

عثِٙج قضطالٔسؽثف دجٌكٍطز ٚإقجءر ثٌٗ، ثػضٛؼٖ  ثضضالقِسٍ ِج ٘ٛ إال ثٌمؽثؼ ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ف١ُسٝ 

ِّج لع ٠كفؽ ػٕٗ زىُ  ِج صمعَوً فٟ  ٚال ٠معذٟ ٚدجس، سىُ لُجةٟ ٔٙجةًٌعٚؼٖ دؼع ثٔضٙجء ثٌٕؿثع د

٠سكُ فٟ أقذجدٗ ثٌّؽصذطز دّٕطٛلٗ ِعٜ ِهؽٚػ١ز ثٌمؽثؼ ِسً ثٌطؼٓ أٚ ٠مطغ دعػٜٛ ٍِى١ز  لع خٕجةٟ
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فٙٛ يجظؼ ِٓ ِسىّز ػكىؽ٠ز صكٍذش ثضضًجو  ،ٙجأٚ صط١ًًٙج ٌ صٍه ثألؼثَٟ ٌٍمٛثس ثٌّكٍسز

 ٚال٠ز ِٕٙج ػ١ٍٗ. ٚصىْٛ ز١ٕتٍػ صفًً ف١ّج ال ،١ٌف ٌٙج

 ،صف١ًالً دّػوؽثس ثٌعفجع ثٌّىضٛدز ِٚؽثفجػضٕج ثٌهف١ٙز٘ػث ثٌمؽثؼ  فٟثألضؽٜ ثٌطؼٓ  أٚخٗٚقٕٛؼظ 

 .ػ١ٍٗ ٚصعػُ ِج ثٔض١ٕٙج إ١ٌٗ ثػضّعٔجثٌّكضٕعثس ثٌضٟ صؤ٠ع ِج صسعظ ٌٕظؽ صٍه ثٌعػٜٛ دؤٚي خٍكز ٚقٕمعَ 

فئٔٗ ِذمجً ألزىجَ  كُٙ اندذٚخ ٔاالعزؼدبلٚخض ؽهت ٔلف رُفٛز انمشاس انطؼٍٛ ٔيذٖ رٕافش سٚف١ّج 

دهؤْ ِدٍف ثٌعٌٚز "دؤٔٗ ال ٠مُٝ دٛلف صٕف١ػ ثٌمؽثؼ  1972ٌكٕز  47"ِٓ ثٌمجْٔٛ ؼلُ 49ثٌّجظر "

ثإلظثؼٞ ثال إغث صسمك ف١ٗ ؼوٕجْ، أٌّٚٙج: ؼوٓ ثالقضؼدجي، دؤْ ٠ضؽصخ ػٍٝ صٕف١ػ ثٌمؽثؼ ٔضجةح ٠ضؼػؼ 

٠ضًً دّذعأ ثٌّهؽٚػ١ز، ِٚفجظٖ أْ ٠ىْٛ ثظػجء ثٌطجٌخ فٝ ٘ػث صعثؼوٙج، ٚثٌثجٟٔ: ؼوٓ ثٌدع٠ز ثٌػٜ 

ثٌهؤْ لجةّجً دسكخ ثٌظج٘ؽ ِٓ ثألٚؼثق ػٍٝ أقذجح خع٠ز ٠ُؽخر ِؼٙج ثٌسىُ دئٌغجء ثٌمؽثؼ ثٌّطؼْٛ 

ػ١ٍٗ
26

 . 

ٌّٚج وجْ ثٌمؽثؼ ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ػٍٝ ثٌٕسٛ ثٌكجدك قؽظٖ دؤقذجح ثٌطؼٓ ٠كضٍٕٙ ؼوٓ ثالقضؼدجي ِٓ 

فؤ٘جٌٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز ـ ِٚٓ  ق ظقضٛؼ٠ز ِثً ثٌسك فٟ ثٌؼًّ ٚثٌسك فٟ ثٌكىٓ،ِكجقٗ دسمٛ ز١ث

أؼؾثلُٙ ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌؿؼثػز ٚث١ًٌع ٚصؽد١ز ثٌس١ٛثٔجس، ٚث١ًٌٕ  ػٍٝد١ُٕٙ ثٌّعػ١ٓ ـ ٠ضؼؽَْٛ ٌض١١ُك 

صك١ٍّ ِٓ ٔطجق زؽوضُٙ ػٍٝ أؼٌ ثٌدؿ٠ؽر دكذخ ثػضذجؼ٘ج ِٕطمز ػكىؽ٠ز ِٚج ٠ضؽصخ ػٍٝ غٌه ِٓ 

فُالً ػٓ صغ١١ؽ ِذ١ؼز  ،ٚي١جظ٠ٙج أ٘جٌٟ ثٌدؿ٠ؽرؼلجح ػٍٝ "فؼالً" ثٌّسجوّجس ثٌؼكىؽ٠ز ق١ف 

ٔرزًثم انُزبئح انزٙ ٚزؼزس رذاسكٓب فٙ  ثألؼٌ ثٌضٟ صؼع ِس١ّز ِذ١ؼ١ز وفً ٌٙج ثٌعقضٛؼ زّج٠ز ضجيز، 

ٔانحشٚبد  انًغبط ثغٛبدح انمبٌَٕ انزٙ ْٙ أعبط انحكى فٙ انذٔنخ، ٔاالَزمبص يٍ انؼذٚذ يٍ انحمٕق

 انؼبيخ. 

ٔثُبء ػهٙ يب لؼذ ثّ انًحكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب فٙ ْزا انشأٌ يؤكذح أٌ أ٘ يغبط أٔ اَزمبص نحك يٍ 

انحمٕق انذعزٕسٚخ ٚمٕو ثشأَّ سكٍ االعزؼدبل، يؼههخ رنك ثأٌ األيبَخ انزٙ رطٕق ػُك لبػٙ 

اؽٍُٛ، حزٗ ٚزٕافش نهًششٔػٛخ انًششٔػٛخ رهضيّ دائًبً ثبنزٔد ػٍ انحمٕق انذعزٕسٚخ انًمشسح نهًٕ

لٛبو، ٔنغٛبدح انمبٌَٕ طٛبَخ
27
 . 

إرا كبٌ األيش يزؼهمبً ثحك يٍ انحمٕق ٚغ٘ذش ِسىّز ثٌمُجء ثإلظثؼٞ فٟ ٘ػث ثًٌعظ إٌٝ أٔٗ " 

انذعزٕسٚخ، فئٌ انًغبط أٔ االَزمبص يُّ ٚزٕافش نّ لبََٕبً ٔحمبً سكٍ االعزؼدبل انالصو رٕافشِ يغ 

كًب أَّ ٚجشس إخبثخ انًذػٙ إنٗ ؽهجّ ُٔٚفز انحكى . ثٕلف رُفٛز انمشاس انًطؼٌٕ فّٛسكٍ اندذٚخ نهمؼبء 

                                                           
 .1985 \ 12 \ 17صجؼ٠ص ثٌدٍكز  - 31ٌكٕــز  - 851ثٌّسىّز ثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج فٝ ثٌطؼٓ ؼلُ   26
 .2111/ 2/ 24ق ـ خٍكز 42ٌكٕز  474ثٌّسىّز ثإلظثؼ٠ز ثٌؼ١ٍج فٟ ثٌطؼٓ ؼلُ   27
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"ثًغٕدرّ ٔثذٌٔ إػالٌ
28

ِٓ غ١ؽ ِطضى ، ٚوػٌه ٠ضٛثفؽ ؼوٓ ثٌدع٠ز دسكذجْ أْ ثٌمؽثؼ ثٌطؼ١ٓ أصٝ 

دّج ، ٚف١ٗ ثٌٛثؼظر دًس١فز صٍه ثٌعػٜٛ ظج٘ؽثً فٟ ِطجٌفضٗ ٌٍمجْٔٛ وّج ٘ٛ ثجدش دٛلجةغ ٚأقذجح ثٌطؼٓٚ

 ٠ُؽخر ثٌسىُ دئٌغجء ثٌمؽثؼ ِسً ثٌطؼٓ ػٕع ٔظؽ ثٌهك ثٌَّٛٛػٟ ِٓ ثٌعػٜٛ.

 ثُبء ػهّٛ

انزكشو ثبنًٕافمخ ػهٗ رحذٚذ ألشة خهغخ يًكُخ نُظش ِٓ ١٘تز ثٌّسىّز ثٌّٛلؽر  ٠ٍْٛضّف ثٌطجػٕ

 ، ٚثٌمُجء:انطؼٍ

  دمذٛي ثٌعػٜٛ نىالً. أٔالً:

ثٌعفجع دضسع٠ع أؼثَٟ ددؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز وّٕجِك  ، ٚلف صٕف١ػ لؽثؼ ٚؾ٠ؽٚدًفز ِكضؼدٍز ثبَٛبً:

صعضً  ٚأ، ػٍٝ ِج ٠ضؽصخ ػٓ غٌه ِٓ آثجؼ، أضًٙج ػعَ لج١ٔٛٔز صٛثخع ػكىؽ٠ز غثس أ١ّ٘ز ثقضؽثص١د١ز

 ٚؾثؼر ثٌعفجع ف١ّج ٠ضؼٍك دىجًِ أؼثَٟ خؿ٠ؽر ثٌمؽيج٠ز.

 .ِغ ثألِؽ دضٕف١ػ ثٌسىُ دّٛخخ ِكٛظصٗ ٚظْٚ إػالْ

 ئٌغجء ثٌمؽثؼ ثٌطؼ١ٓ، ػٍٟ ِج ٠ضؽصخ ػٓ غٌه ِٓ آثجؼ.ٚفٟ ثٌَّٛٛع، د ثبنثبً: 

 َدجًٌّؽٚفجس ِٚمجدً أصؼجح ثٌّسجِجر ٚؾثؼر ثٌعفجع ِغ إٌؿث. 

 ٚوػٌه زفع وجفز زمٛق ثٌطجػٓ ثألضؽٜ.

 :نيوكالء الطاعن 
 إبراهيم حسني علي رضوان

 محمد عادل سليمان            خالد علي عمر 
 يد فتحي السيدالس
  امـسـد حـمـأح  

 المحامون
                                                           

، ٚوػٌه زىّٙج فٟ ثٌعػٜٛ ؼلُ 1999/ 12/ 14ق ـ خٍكز 53ٌكٕز  11972إلظثؼٞ فٟ ثٌعػٜٛ ؼلُ ِسىّز ثٌمُجء ث  28

 .2111/ 1/ 18ق ـ خٍكز 52ٌكٕز  7626
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 ِسُؽ إػالْ

 2113/   إٔٗ فٝ ٠َٛ               ثٌّٛثفك     /  

 :دٕجء ػٍٝ ٍِخ

 ِدعٞ ٠ٛقف إدؽث١ُ٘. (2)  ِج٘ؽ ٠ٛقف إدؽث١ُ٘.  (1)

 ِسّع ثٌك١ع ِسّٛظ ػذٍز. (4( إدؽث١ُ٘ ًِطفٝ إدؽث١ُ٘.      )3)

 ( ػذعٖ زجِع ػٍٟ زجِع.6( ِسّع زجِع ػٍٟ ِسّع.      )5)

 ( أزّع ػذع ثٌّؼطٟ ِسّٛظ قالَ.8ػٍٟ زجِع.       )( ػٍٟ زجِع 7)

 ( ػذع ثٌفضجذ ػذع ثٌّؼطٟ ِسّٛظ قالَ.11( ِسّٛظ ػذع ثٌّؼطٟ ِسّٛظ قالَ.  )9)

ِٚسّع ػجظي ق١ٍّجْ،  إدؽث١ُ٘ زكٕٟ ػٍٟ ؼَٛثْ، ٚضجٌع ػٍٟ ػّؽ،:  ثٌّسج١ِٓ ثألقجصػر ِىضخ ثٌّطضجؼ ِٚسٍُٙ

 .لكُ لًؽ ث١ًٌٕ ـ ثٌمج٘ؽر ـ ق١ضٟ خجؼظْ ـ ثٌهفجء ظثؼ نجؼع 6 ثٌىجةٓٚ زكجَ، ِسّع ٚأزّع ٚثٌك١ع فضسٟ ثٌك١ع،

 :لع ثٔضمٍش فٝ صجؼ٠طٗ ٚأػٍٕش   ِسُؽ    أٔج / 

 "دًفضٗ"         .ثٌدّٙٛؼ٠ز ؼة١ف( 1)

 "دًفضٗ"          .ثٌٛؾؼثء ِدٍف ؼة١ف( 2)

 "دًفضٗ"       .ثٌسؽدٟ ٚثإلٔضجج ثٌعفجع ٚؾ٠ؽ( 3)

 "دًفضٗ"       .ؼكىؽٞثٌ ثٌمُجء ١٘تز ؼة١ف( 4)

 "دًفضٗ"        .ثٌؼكىؽٞ ثٌؼجَ ثٌّعػٟ( 5)

 "دًفضٗ"       .ثٌؼكىؽ٠ز ثٌّؽوؿ٠ز ثٌّٕطمز لجةع( 6)

 "دًفضٗ"        .ثٌذ١تز ٌهتْٛ ثٌعٌٚز ٚؾ٠ؽ( 7)

 .د١ٙتز لُج٠ج ثٌعٌٚز ـ ١ِعثْ قفٕىف ـ ثٌّٕٙعق١ٓ ـ ثٌد١ؿر٠ٚؼٍٕٛث 

 .................................................................... ِطجِذجً ِغ/

 "دًفضٗ"        .زثٌذ١ت نتْٛ خٙجؾ ؼة١ف (8)

 ِؽ٠ك ًِؽ زٍٛثْ ثٌؿؼثػٟ ـ ثٌّؼجظٞ ـ ثٌمج٘ؽر. ٠ٚ31ؼٍٓ دّمؽ ثٌدٙجؾ ثٌىجةٓ 

 .................................................................... ِطجِذجً ِغ/

 "دًفضٗ"       .ثإلل١ٍّٟ ٌدٙجؾ نتْٛ ثٌذ١تز دجٌمج٘ؽر ثٌىذؽٞ فؽعِع٠ؽ ثٌ (9)

 .١ؿرثٌد - ِّٖٛ – ثٌّطجزٓ نؽوز ددٛثؼ – ثٌؿؼثػٟ أق١ِٛ ًِؽ طؽ٠كدثٌىجةٓ ٠ٚؼٍٓ دّمؽ ثٌفؽع 

 ................................................................... ِطجِذجً ِغ/

 "دًفضٗ"  .ثٌعٌٚز أؼثَٟ ثقضطعثِجس ٌضطط١ّ ثٌِٕٟٛ ثٌّؽوؿ إظثؼر ِدٍف ؼة١ف( 11) 

 دهجؼع ثقّجػ١ً ثٌفٕدؽٞ ـ أِجَ ِؽوؿ ثٌمج٘ؽر ٌٍّؤصّؽثس ـ ِع٠ٕز ًٔؽ. (ج)ػّجؼر ثٌىجةٓ دّمؽ ثٌدٙجؾ ٠ٚؼٍٓ 

 .................................................................... ِغ/ِطجِذجً 
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 "دًفضٗ"         .ثٌد١ؿر ِسجفع( 11)

 "ثٌؼمجؼٞ ثٌهٙؽ ًٌٍّسز ثألػٍٝ ثٌؽة١ف دًفضٗ"                          .ثٌؼعي ٚؾ٠ؽ( 12)

 "دًفضٗ"    .ٌٛث١كٚث ثٌؼمجؼٞ ثٌهٙؽ ٌهتْٛ ثٌؼعي ٚؾ٠ؽ ِكجػع( 13)

 "دًفضٗ"     .ٚثٌضٛث١ك ثٌؼمجؼٞ ثٌهٙؽ ًٍِسز ػجَ أ١ِٓ( 14)

 "  دًفضٗ"      .ثٌؼمجؼٞ ثٌهٙؽ ًٍِسز لطجع ؼة١ف( 15)

 "دًفضٗ"      .ثألؼثَٟ ٚثقضًالذ ثٌؿؼثػز ٚؾ٠ؽ( 16)

 "دًفضٗ"       .ٚثٌؽٞ ثٌّجة١ز ثٌّٛثؼظ ٚؾ٠ؽ( 17)

 .قفٕىف ـ ثٌّٕٙعق١ٓ ـ ثٌد١ؿرد١ٙتز لُج٠ج ثٌعٌٚز ـ ١ِعثْ ٠ٚؼٍٕٛث 

 ................................................................... ِطجِذجً ِغ/

 "دًفضٗ"  .ثٌؿؼثػ١ز ٚثٌض١ّٕز ثٌضؼ١ّؽ ٌّهؽٚػجس ثٌؼجِز ث١ٌٙتز إظثؼر ِدٍف ؼة١ف( 18)

 نجؼع ٔجظٞ ث١ًٌع ـ ثٌعلٟ ـ ثٌد١ؿر. ٠ٚ1ؼٍٓ دّمؽ ث١ٌٙتز ثٌىجةٓ 

 ................................................................. ِطجِذجً ِغ/

 "دًفضٗ"    .ٌٍّكجزز ثٌؼجِز ثًٌّؽ٠ز ث١ٌٙتز إظثؼر ِدٍف ؼة١ف( 19)

 نجؼع ػذع ثٌكالَ ػجؼف ـ أِجَ ِع٠ؽ٠ز أِٓ ثٌد١ؿر ٠ٚ1ؼٍٓ دّمؽ ث١ٌٙتز ثٌىجةٓ 

 .............................................................................. ِطجِذجً ِغ/

 "دًفضٗ"       .دجٌد١ؿر ثٌّكجزز ِع٠ؽ٠ز ِع٠ؽ( 21)

 .د١ٙتز لُج٠ج ثٌعٌٚز ـ ١ِعثْ قفٕىف ـ ثٌّٕٙعق١ٓ ـ ثٌد١ؿر ٠ٚؼٍٓ

 ............................................................................./ ِطجِذجً ِغ

 "دًفضٗ"     .ٝثٌؿؼثػ ٌإليالذ ثٌؼجِز ث١ٌٙتز إظثؼر ِدٍف ؼة١ف( 21)

 ٠ٚؼٍٓ دّمؽ ث١ٌٙتز ـ ِدّغ ثإليالذ ثٌؿؼثػٟ ـ ثٌعلٟ ـ ثٌد١ؿر.

 ............................................................................./ ِطجِذجً ِغ

 ثٌَّٛــــــٛع

 أٔج ثٌّسُؽ قجٌف ثٌػوؽ ثٔضمٍش ٚ أػٍٕش ثٌّؼٍٓ إ١ٌُٙ دًٛؼر ِٓ ٘ػث ثٌطؼٓ ٌٍؼٍُ دّج خجء دٗ ٚإخؽثء ِمضُجٖ.


