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 .عميػاؽ56لسػنة  31314, 30952اإلداريػة العميػا " الػدائرة الثالثػة" فػي الطعنػيف رقمػي  محكمػةالالحكـ الصػادر مػف  طعًنا في:
  14/9/2010والصادر بجمسة 

 اإلجراءات
عػف  المحػامى بػالنقض واإلداريػة العميػا رمضػاف عبػد الفتػاح مصػطفى / األستاذ أودع 21/9/2010الموافؽالثالثاء يـو  فيانو 

 ـ كتػاب المحكمػة ااداريػو العميػاقمػ .عميػاؽ56لسػنة46332رقػـ فتو وكيال عف الطاعنيف في دعػو  الػبطالف األصػميةبصنفسو و 

, 30952اإلدارية العميا " الػدائرة الثالثػة" فػي الطعنػيف رقمػي  محكمةالالصادر مف  الحكـ فيالبطالف األصمية صحيفة دعوى 
قبوؿ الطعػف شػكال    أوا:وقد طمب في ختاـ تقرير دعو  البطالف الحكـ  14/9/2010ؽ.عميا والصادر بجمسة 56لسنة  31314
ؽ.عميا والقضاء مجددا بإلغػاء حكػـ محكمػة القضػاء 56لسنة  31314, 30952بطالف الحكـ الصادر في الطعنيف رقمي  ثانيا:

لػػزاـ المطعػػوف ضػػدىما األوؿ والثػػاني 22/6/2010ؽ والصػػادر بجمسػػة 63لسػػنة 12622اادار  رقػػـ  المصػػاريؼ عػػف جميػػ   وا 
 الدرجات

أودع الدكتور /محمد شػوقي السػيد المحػامى بػالنقض واإلداريػة العميػا بصػفتو  11/11/2010ثـ انو في يـو الخميس الموافؽ  
 2942 ـرقػ في دعػو  الػبطالف األصػمية الممثؿ القانوني لمشركة العربية لممشروعات والتطوير العمراني"شركة مساىمة مصرية"

اإلداريػة  محكمػةالالصػادر مػف  الحكػـ فػيالػبطالف األصػمية صححيفة دعحوى  ـ كتاب المحكمة ااداريو العميػاقم ؽ.ع57لسنة 
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وقد طمب فػي ختػاـ  14/9/2010ؽ.عميا والصادر بجمسة 56لسنة  31314, 30952العميا " الدائرة الثالثة" في الطعنيف رقمي 
 الموضوع  في: نياثا قبوؿ الطعف شكال  أوا: تقرير دعو  البطالف الحكـ

بإلغػػاء حكػػـ محكمػػة والقضػػاء مجػػددا  ؽ56لسػػنة  31314, 30952فػػي الطعنػػيف رقمػػي  الحكػػـ بػػبطالف الحكػػـ الصػػادر أصػػميا:
 22/6/2010ؽ والصادر بجمسة 63لسنة 12622القضاء اادار  رقـ 

مػف قػانوف  54بػاد  عمػال بػنص المػادة بطالف الحكـ المطعوف فيو واألمر بإحالتيا إلػى الػدائرة المختصػة بتوحيػد الم احتياطيا:
 المطعوف ضدىـ المصروفات إلزاـمجمس الدولة م  

 الوقــــــــائــع
فػي أف المطعػوف ضػدىما    و الحكـ المطعوف فيومف األوراؽ  جاءناصر المنازعة في الطعنيف تخمص حسبما ومف حيث إف ع

القضػائية, أمػاـ محكمػة القضػاء اإلداري  63لسػنة  12622رقـ  حمدي الدسوقي الفخراني وابنتو ياسميف( كاف قد أقاما الدعو 
ختاميػا الحكػـ بصػفة عاجمػة بوقػؼ تنفيػذ  فػيطمبػا 4/1/2009بالقاىرة, بموجب صحيفة أودعت قمـ كتاب تمؾ المحكمة بتاريخ 

مجتمعػات العمرانيػة رئيس مجمس الوزراء, وزيػر اإلسػكاف , رئػيس مجمػس إدارة ىيئػة  ال"ار السمبي بامتناع المدعي عمييـ القر 
ومالحقػػو, والمتمثػؿ فػػي بيػػ  ثالثػػة وثالثػػيف  1/8/2005"بصػػفاتيـ"عف فسػػخ عقػػد بيػ  أرض مشػػروع مػػدينتي المػػ رخ  "الجديػدة

مميوف وستمائة ألؼ متر مربػ  لمشػركة العربيػة لممشػروعات والتطػوير العمرانػي, التػي يمتمكيػا ويػرأس مجمػس إدارتيػا فػي ذلػؾ 
لػزاـ المػدعي الوقت ىشاـ طمعػت مصػطفي,  وفػي الموضػوع: بإلغػاء القػرار المطعػوف فيػو مػ  مػا يترتػب عمػي ذلػؾ مػف  مثػار, وا 
 عمييـ بصفاتيـ المصروفات.

 :قوؿالوذلؾ عمي سند مف 
أف المدعي األوؿ  المطعوف ضده األوؿ( سبؽ أف تقدـ بطمب لتخصيص قطعة أرض لو إلنشاء منزؿ عمييا بالقاىرة الجديدة,  

ـ لطمبو وانتظار اإلعالف عف المزاد المزم  طرحو لذلؾ, غيػر أنػو لػـ يخطػر بػاي مػزاد, ثػـ فػوجل بنشػر العقػد فُطمب منو أخذ رق
المبـر بيف ىشاـ طمعت مصطفي وىيئػة المجتمعػات العمرانيػة الجديػدة فػي موقػ  إحػد  الصػحؼ, دوف اإلعػالف عػف مزايػدة أو 

األرض تقدر بمبمغ مائة وخمسة وستيف مميار جنيػو تػـ تخصيصػيا  اتخاذ أية إجراءات قانونية, وأضاؼ المدعياف أف قيمة ىذه
بتخصػػيص  1/8/2005بالمجػػاف لمسػػيد المػػذكور بصػػفتو رئػػيس مجمػػس إدارة الشػػركة السػػالفة الػػذكر, عمػػي وفػػؽ العقػػد المػػ رخ 

الجديػػدة  بالشػػفعة, وتعيػػد ىيئػػة المجتمعػػات العمرانيػػة 2ـ7560000ثمانيػػة ماؼ فػػداف, فضػػاًل عػػف أحقيتػػو فػػي أخػػذ مسػػاحة 
بالمجػاف, وذلػؾ مقابػؿ حصػوؿ الييئػة عمػي نسػبة عينيػة مقػدراىا  –المسػمي مػدينتي  –بتوصيؿ جمي  المرافػؽ ليػذا المشػروع 

المساحة, وباقي المساحة يتصرؼ فييا رئيس مجمػس إدارة  % مف إجمالي60% مف الوحدات التي سيتـ تنفيذىا عمي نسبة 7
تصؿ قيمة الوحدة في ىذا المشروع إلي عػدة ماليػيف مػف الجنييػات, ويتػراوح سػعر  الشركة المذكورة لحسابو الخاص, في حيف

وينعػى المػدعياف عمػى سػموؾ جيػة اإلدارة انػو  متر األرض الفضاء مف تسعة ماؼ إلي عشريف ألؼ جنيو حسػب نسػبة التميػز
 .صدر بالمخالفة لحكـ القانوف تاسيسا عمى:

بالتعاقد م  الشركة العربية لممشروعات والتطوير العمراني عمػي إنشػاء مشػروع مػدينتي إف قرار ىيئة المجتمعات العمرانية :أوا 
لإلسكاف الفاخر قد جاء مخالًفا لمدستور, إلخاللو بمبدأ تكاف  الفرص والمساواة بيف المواطنيف, إذ الييئة سػالفة الػذكر امتنعػت 

واحدة إا مف خالؿ مزاد عمني, عمي وفؽ الشروط التػي  عف التعاقد م  المدعي األوؿ  المطعوف ضده األوؿ( عمي قطعة أرض
سيتـ وضعيا في ىذا الشاف, في حػيف قامػت بتخصػيص تمػؾ المسػاحة مػف األرض لمشػركة السػالفة الػذكر, دوف أي إعػالف أو 

 ممارسة بيف ىذه الشركة وأية شركات أخر , ودونما مراعاة لمبدأ تكاف  الفرص أو المساواة بيف المواطنيف.
 

إف قرار التعاقد بيف الييئة والشركة المشار إلييا عف قطعة األرض سػالفة البيػاف قػد جػري بالمخالفػة ألحكػاـ قػانوف تنظػيـ :اثاني
والذي تسري أحكامو عمي جمي  الييئات العامػة بالدولػة بمػا فييػا  1998لسنة  89المناقصات والمزايدات الصادر بالقانوف رقـ 

ي يقضي باف يكوف البي  بطريػؽ المزايػدة العمنيػة وعمػي وفػؽ القواعػد واإلجػراءات المقػررة بيػذا ىيئة المجتمعات العمرانية, والذ
 القانوف وائحتو التنفيذية.

ف ىذا التعاقد جاء مخالًفا ألحكاـ القانوف المدني والتي تقضي باف يكوف البي  بمقابؿ نقدي وليس عينيًنا, فػالثمف يمثػؿ   ثالثا:
د خال العقد المبـر بيف الييئة والشركة السالفتي الذكر مف الثمف النقدي لألرض محؿ ىذا العقػد, ومػف أحد أركاف عقد البي , وق

 ثـ فإف العقد ا يعتبر عقد بي .
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, وكمفػت ىيئػة مفوضػي الدولػة بإعػداد تقريػر 16/3/2010قررت المحكمة إعادة الدعو  لممرافعة بجمسػة  16/3/2010بجمسة و 
 .بالرأي القانوني في الدعو 

القانوني والمرفؽ ممؼ الطعف والذي نحيؿ الو منعا مف التكرار وحرصػا عمػى وقػت عدالػة  أعدت ىيئة مفوضي الدولة تقريرىا وقد
 قضت محكمة أوؿ درجة باآلتي: 22/6/2010وبجمسة المحكمة. 

 رية المدعي عمييا.بقبوؿ تدخؿ الشركة العربية لممشروعات والتطوير العمراني خصمًا منضمًا إلى الجية اإلدا أوا:
 برفض الدفوع بعدـ اختصاص المحكمة وائيًا بنظر الدعو , وبعدـ قبوؿ الدعو . ثانيًا:

ببيػ   21/12/2005وممحقو المػ رخ  1/8/2005بقبوؿ الدعو  شكاًل, وفي الموضوع ببطالف عقد البي  اابتدائي الم رخ  ثالثًا:
لعربية لممشروعات والتطوير العمرانػي ثمانيػة ماؼ فػداف إلقامػة مشػروع مػدينتي ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة ا

 بمدينة القاىرة الجديدة.
 ألزاـ الجية اإلدارية المصروفات, والخصـ المتدخؿ مصروفات تدخمو. :رابعاً 

ذ لـ يمؽ ىذا القضاء قبوًا مف الشركة العربية لممشروعات والتطوير العمرانػي, فمػف ثػـ طعنػت فيػ لسػنة  30952و بػالطعف رقػـ وا 
لسػنة  31314كما لـ يمؽ ىذا الحكـ قبوا مف ىيئة المجتمعات العمرانيػة الجديػدة, ومػف ثػـ طعنػت فيػو بػالطعف رقػـ  ؽ عميا 56
الحكػـ الصػادر مػف ؽ عميا و قد أورد كاًل منيمػا األسػباب القانونيػة لمطعػف عمػى الحكػـ والمبينػة بصػورة تفصػيمية فػي صػدر  56
وبالجمسػػػػػة المنعقػػػػػػدة   ؽ56لسػػػػػنة  31314, 30952إلداريػػػػػة العميػػػػػا " الػػػػػدائرة الثالثػػػػػة" فػػػػػي الطعنػػػػػيف رقمػػػػػي ا محكمػػػػػةال

 أصدرت المحكمة حكميا المبيف بيذا التقرير.  14/9/2010بتاريخ
 وقد شيدت المحكمة قضائيا استنادا إلى:

لسػػػنة  47لصػػػادر بالقػػػانوف رقػػػـ ولػػػة امػػػف قػػػانوف مجمػػػس الد "10"بموجػػػب المػػػادة رقػػػـ  المشػػػرع قػػػد نػػػاطومػػػف حيػػػث إف  :أوا
المنازعات الخاصة بعقود االتزاـ أو األشػغاؿ العامػة أو التوريػد  فيااختصاص دوف غيرىا بالفصؿ  بمحاكـ مجمس الدولة1972

فتػاء -انػو قػد بػات  مػف المسػتقر عميػوو  خػرأو باي عقػد  إداري م بة أف العقػود التػي تبرميػا اإلدارة مػ  األفػراد بمناسػ -قضػاء وا 
إدارة المرافػػؽ العامػػة وتسػػييرىا ليسػػت سػػواء فمنيػػا مػػا يعػػد عقػػودا إداريػػا تاخػػذ فييػػا اإلدارة منزلػػة األفػػراد  فػػيممارسػػتيا لنشػػاطيا 

بوسائؿ القانوف العاـ بوصفيا سمطة عامة تتمت  بحقوؽ وامتيازات ا يتمت   بمثميا المتعاقد . وقد تنزؿ ومناط العقد اإلداري أف 
 ةد أطرافو وأف يتصؿ بنشاط المرفؽ العاـ مف حيث تنظيمو وتسييره بغية خدمة أغراضو وتحقيؽ احتياجاتػو مراعػاتكوف اإلدارة أح

عميػػو مػػف شػػروط اسػػتثنائية غيػػر مالوفػػة  فػػى عقػػود  ينطػػويلوجػػو المصػػمحة العامػػة وأف ياخػػذ العقػػد باسػػموب القػػانوف العػػاـ بمػػا 
 0ت مقررة بمقتضى القوانيف والموائحالقانوف الخاص سواء تضمف العقد ىذه الشروط أو كان

أف الييئػات العامػة ىػى مػف أشػخاص القػانوف العػاـ وأف مػا تبرمػو مػف عقػود تتصػؿ بنشػاط  وتسػيير  فػيومف حيث إنو ا مراء 
المرافؽ العامة تعد عقودا إدارية متى أخذت فييػا باسػموب القػانوف العػاـ بػاف ضػمنتيا شػروطا اسػتثنائية غيػر مالوفػة فػى عقػود 

 0قانوف الخاصال
فػػى شػػاف إنشػػاء المجتمعػػات العمرانيػػة الجديػػدة جعػػؿ مػػف ىيئػػة  1979لسػػنة  59ومػػف حيػػث إف المشػػرع بموجػػب القػػانوف رقػػـ  

المجتمعػػات العمرانيػػة جيػػاز الدولػػة المسػػئوؿ عػػف إنشػػاء المجتمعػػات العمرانيػػة الجديػػدة وتنميتيػػا مػػف كافػػة النػػواحى ااجتماعيػػة 
مف ىذا القانوف  بحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسيات  وبػرام  إنشػاء  28فى المادة اط بيا قتصادية والعمرانية , ونواا

المجتمعات العمرانية الجديدة . وفى سبيؿ تحقيؽ الييئػة أغػراض المرفػؽ القائمػة عمػى أمػره  أبرمػت العقػد محػؿ التػداعى إلقامػة 
ااشتراطات والقواعد البنائيػة المعمػوؿ بيػا فػى الييئػة  ممػا يقطػ  مشروع لإلسكاف الحر عمى األرض  محؿ ىذا العقد عمى وفؽ 

وبمػػا ا يػػدع مجػػاا لمشػػؾ أف ىػػذا العقػػد والػػذ  أبرمتػػو ىيئػػة عامػػة يتصػػؿ  بنشػػاط  المرفػػؽ القائمػػة عميػػو ىػػذه الييئػػة وتسػػييره 
 0يئة وتسعى إلى تحقيقووتحقيؽ أغراضو باعتبار أف ما يقصد إليو المشروع محؿ ىذا العقد  ىو عيف ما تيدؼ إليو الي

ومػػف حيػػث إف الثابػػت مػػف اسػػتقراء بنػػود العقػػد المشػػار إليػػو ,أف ىيئػػة المجتمعػػات العمرانيػػة الجديػػدة لجػػات فيػػو إلػػى أسػػموب    
القانوف العاـ باف ضمنتو شروطا استثنائية غير مالوفة فى روابػط القػانوف الخػاص فقػد تضػمف ىػذا العقػد فػي التمييػد أف تنفيػذ 
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خض  اعتماد الييئة ويجر  عمى وفؽ الشروط الفنية التػي تضػعيا الييئػة  .  كمػا نػص البنػد الخػامس عمػى أحقيػة المشروع  ي
الييئة فى إنقاص مساحة األرض المخصصة لمشػركة حسػب إمكانياتيػا واف لمييئػة الحػؽ فػى اسػترداد األرض إداريػا بعػد التنبيػو 

لمييئػة  حػؽ امتيػاز عمػى جميػ  أمػواؿ الشػركة وعمػى األرض محػؿ العقػد عمى الشركة بذلؾ وفى  البند  السادس عمى أف يكػوف 
المشػار إليػو وفػى البنػد السػاب   عمػى أف يحظػر  عمػى  1979لسػنة  59مػف القػانوف رقػـ  16ضمانا لقيمػة األرض وفقػا لممػادة 

تسػميـ األرض لمشػركة إا الشركة استعماؿ األرض محؿ العقد في غير الغرض المخصصة لو وفػى البنػد التاسػ   عمػى أف ا يػتـ 
بعد صدور قرار التخطيط والتقسيـ وفى البند الحادي عشر عمى حؽ الييئػة فػي المػرور الػدوري عمػى المشػروع لمتاكػد مػف التػزاـ 
الشركة بالبرنام  الزمني المقدـ منيا والمعتمد مف الييئة والتاكد مػف مطابقػة األعمػاؿ لممواصػفات والشػروط البنائيػة والتػراخيص  

ف لمييئػػة وقػػؼ األعمػػاؿ المخالفػػة و إنػػذار الشػػركة بإصػػالحيا خػػالؿ الميمػػة التػػي تحػػددىا , و فػػي حالػػو عػػدـ قيػػاـ الشػػركة وأ
باإلصالح يكوف لمييئة إزالة ىذه اإلعماؿ إداريػا عمػى حسػاب الشػركة عمػى وفػؽ القواعػد المعمػوؿ بيػا بالييئػة وفػى البنػد الرابػ  

أذا أخمػت الشػركة بػاي مػف التزاماتيػا الناشػئة عػف العقػد واسػترداد ااراض إداريػا مػ   والعشريف عمى حؽ الييئة فػي فسػخ العقػد
 0عدـ اإلخالؿ بحؽ الييئة فى التعويضات ومقابؿ اانتفاع عف مدة بقاء األرض فى حوزة الشركة

ية غيػر المالوفػة فػي ومف حيث إنو يبيف مما تقدـ أف الشػروط التػي تضػمنيا العقػد محػؿ التػداعي ىػي بعينيػا الشػروط ااسػتثنائ
ااختصػاص  ممػا يعقػد إداريػاروابط القانوف الخاص , ومف ثـ يكوف قد توفر ليذا العقد ما يجعمػو ػ بيقػيف ا يخالطػو شػؾ ػ عقػد 

بنظر المنازعات المتعمقة بو لمحاكـ مجمس الدولة حسبما ذىب الحكـ المطعوف فيو وليس محػاكـ القضػاء المػدني حسػبما تقػوؿ 
 0اعنة األمر الذي يكوف معو النعي عمى الحكـ المطعوف فيو بيذا الوجو مف النعي في غير محمو بو الشركة الط

مف قانوف المرافعات المدنية والتجاريػة تػنص عمػى أف " يكػوف القاضػي غيػر صػالح لنظػر  146فانو لما كانت المادة ًً    :ثانيا 
 -اآلتية:واؿ الدعو  ممنوعا مف سماعيا ولو لـ يرده أحد مف الخصوـ في األح

 إذا كاف قريبا أو صيرا ألحد الخصوـ إلى الدرجة الرابعة  -1

 0إذا كاف لو أو لزوجتو خصومة قائمة م  أحد الخصوـ في الدعو  أو م  زوجتو - 2

3 - 00000 4- 00000000 5 – 00000000" 

األحواؿ المتقدمػة الػذكر ولػو تػـ باتفػاؽ القانوف عمى أف يق  باطال عمؿ القاضي أو قضا ه في  مف ىذا( 147كما تنص المادة  
 000الخصوـ 

مػف قػانوف المرافعػات المدنيػة والتجاريػة  المشػار  146ومف حيث إف المشرع قد حدد عمى سبيؿ الحصر ػ بموجػب نػص المػادة  
م  ليػػذه إليػو الحػاات التػػي يكػوف فييػا القاضػػي غيػر صػالح لمحكػػـ فػي الػدعو  حتػػى ولػو لػـ يػػرده أحػد الخصػوـ, والمعنػػى الجػا

حسبما جر  عميو قضاء ىذه المحكمة  ػ ىو كونيا مما تضعؼ لو النفس في األغمب األعػـ وكونيػا معمومػة لمقاضػي  -األسباب
ويبعد أف يجيميا  . وىديا بما سبؽ فاف الخصومة التي تكوف بيف القاضي وأحد الخصـو والتي تمن  القاضي اإلداري مف الحكػـ 

يكوف ىذا الخصـ طرفا فييا ىي الخصػومة التػي و يخشػى معيػا  أف يميػؿ قمبػو عػف أف يصػدع  فيما ىو مقاـ أمامو مف دعاو 
في حكمػو بػالحؽ فػاف  كػاف بينػو وبػيف جيػة إداريػة ػ ينظػر إلييػا عمػى إنيػا خصػـ شػريؼ ػ خصػومة أرسػيت بشػانيا سػواء مػف 

الفصػؿ فييػا يجػر  بالنسػبة  أضػحىحتػى محكمة أوؿ درجة  أو مف محكمة الطعف قاعدة معينة يتـ الفصؿ  فييػا عمػى أساسػيا 
لمقاضي ولغيره بشكؿ نمطي مػف خػالؿ تطبيػؽ المبػدأ أو القاعػدة  عمػى الطمبػات  بحيػث تبػدو نتيجػة الفصػؿ فػي النػزاع محكومػة 
بتطبيؽ ما استقر عميو قضاء المحكمة  في ىذا الخصوص  فال يشكؿ النػزاع فػي ىػذه الحالػة خصػومة ممػا تضػعؼ معيػا نفػس 

 نحو يجعمو غير صالح لمفصؿ فيما ىو مطروح عميو مف منازعات تتعمؽ بيذه الجية . القاضي عمى
محؿ الدعوييف المقامتيف مف المستشاريف المذيف شاركا في إصدار الحكـ المطعوف فيو ضػد الييئػة ىػو المطالبػة   أفومف حيث  

أكتػوبر نظيػر التػرخيص   6يدة  وجياز  تنمية مدنية برد مبالغ  كاف قد  حصميا  مف كؿ منيما  جياز تنمية  مدنية القاىرة الجد
لكؿ منيما ببناء دور ثاني  عموي عمػى قطعػة األرض السػابؽ تخصصػييا لػو  وىػو األمػر الػذي أصػبح الفصػؿ فيػو محكومػا بمػا 

خصػومة  جر  عميو قضاء  محكمة  القضاء اإلداري  السابؽ بخصوص تمؾ الدعاو  , مما ا يتسنى معو النظر إلييا عمى أنيا 
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يميؿ بيا قمبا المستشػاريف المػذكوريف عػف الحكػـ بالعػدؿ فيمػا يفصػالف فيػو مػف دعػاو  تتعمػؽ بالييئػة المػذكورة  , األمػر الػذي 
 يكوف معو النعي عمى الحكـ المطعوف فيو بالنعي السالؼ البياف في غير محمو حريا بالرفض.

الفػة القػانوف لرفضػو الػدف  بعػدـ قبػوؿ الػدعوي انتفػاء شػرطي ومف حيػث إنػو عػف النعػي عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو بمخ ثالثا:
يطمبػا الحكػـ  حتػىالصفة و المصمحة , والذي ت سسو الطاعنتاف عمى أف المنازعة عقدية , وأف المدعييف ليسػا طرفػًا فػي العقػد 

عمقػة بػدعاوي القضػاء الكامػؿ المت يعنػي الخمػط بػيف دعػاوي المنازعػات اإلداريػة -رغمًا عف ذلؾ  -ببطالنو , وأف قبوؿ دعواىما 
ف كػاف المشػرع قػد اشػترط   –ودعاوي الحسبة ,كما يعني السماح بدعاوي الشيرة و اابتزاز , وىو ما قصد المشػرع منعو,فإنػو وا 

 47مف قػانوف مجمػس الدولػة الصػادر بالقػانوف رقػـ  12مف قانوف المرافعات المدنية و التجارية ونص المادة  3في نص المادة 
لقبوؿ أي دعوي أو طمب أو دف  أف يكوف لصاحبة فيو مصمحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرىا القانوف , بيػد أف  – 1972لسنة

 لـ يعرؼ المصمحة أو يحدد مضمونيا تاركًا ذلؾ لمفقو و القضاء . المشرع
محة بالنسػبة لمػدعاوي التػي وبناء عميو كاف عمػى القضػاء اإلداري حتمػا مقضػيًا أف يجتيػد رأيػو وا يػالو فػي تحديػد مفيػـو المصػ

 -بتفسػير النصػوص  –سواء كانت مف دعاوي اإللغاء أو مما اصطمح عمى تسميتو بدعاوي القضاء الكامؿ  –تطرح في ساحتو 
عػف أف تكػوف مػف دعػاوي الحسػبة ,  –بوجػو عػاـ  –تفسػيرًا ينػاي بالمنازعػات اإلداريػة  –التي تشترط المصمحة لقبوؿ الػدعاوي 

الوقت م  طبيعة المنازعات اإلدارية و الدور الذي يقـو بو القضاء اإلداري في حراسة الشرعية وسيادة القػانوف ويتوافؽ في ذات 
, بغير إفػراط وا تفػريط فػال يبسػط فػي مفيػوـ المصػمحة كػؿ البسػط فػي المنازعػات اإلداريػة فيتالشػى الفػارؽ بينيػا وبػيف دعػاوي 

مفيوـ المصمحة بما يتابي وطبيعة المنازعػات اإلداريػة فيحجػب أصػحاب الحقػوؽ و الحسبة فال يكاد يبيف , وا يتشدد في تحديد 
نمػا كػاف عميػو أف يتخػذ بػيف ذلػؾ سػبيال , وذلػؾ  المصالح عف أف يطرقوا بابو ويمجوا ساحاتو دفاعا عف مصالحيـ وحقػوقيـ , وا 

 حسب الظروؼ و المالبسات التي تظير لو في الدعوي .
فر شرطى الصفة و المصػمحة فػي المػدعييف فػي الػدعوي المطعػوف فػي الحكػـ الصػادر فييػا ومف حيث إنو في خصوص مدي تو 

" الممكية العامػة ىػي ممكيػة الشػعب   -مف الدستور الحالي تنص عمى أف  : 30بموجب الطعنيف الماثميف ,فإنو لما كانت المادة
 و تتمثؿ في ممكية الدولة واألشخاص ااعتبارية العامة ".

 "لمممكية العامة حرمة وحمايتيا و دعميا واجب عمى كؿ مواطف وفقا لمقانوف " -( منو عمى أف:33  كما تنص المادة
ومف حيث إف مفػاد ذلػؾ أف الممكيػة العامػة تتمثػؿ فػي األمػواؿ الممموكػة لمدولػة أو لألشػخاص ااعتباريػة العامػة ومنيػا الييئػات 

شيوع, األمر الذي يجعؿ لكؿ مػواطف مػف أفػراد ىػذا الشػعب حقػًا فػي ىػذه العامة , وأف ىذه األمواؿ ممؾ لمشعب بكؿ أفراده ممكية 
أف ييب لمدفاع عنو عمى وفؽ ما يقرره القانوف أي بإتباع اإلجراءات و الرخص و الوسائؿ التي قررىا  –بؿ عميو  -األمواؿ لو  

ثابػة السػند التنفيػذي الػذي تتحقػؽ بػو القانوف لكفالػة ىػذه الحمايػة ومنيػا المجػوء إلػى القضػاء استصػدار حكػـ قضػائي يكػوف بم
 الحماية المنشودة .

ولما كاف ذلؾ , وكانت الدعوي الصادرة فييا الحكـ المطعوف فيو تنصب عمى طمب الحكـ ببطالف عقد بي  ىيئػة المجتمعػات     
اؼ فػداف إلقامػة مشػروع العمرانية الجديدة إلى الشػركة العربيػة لممشػروعات و التطػوير العمرانػي قطعػة أرض مسػاحتيا ثمانيػة م

"مدينتي " , بناء عمى ما ساقو المدعياف مف أسانيد حاصميا أف ىذا البي  تـ بمقابؿ بخس , وجاء ثمرة إجػراءات غيػر صػحيحة 
بػالنظر إلػى حجػـ األرض محػؿ التصػرؼ المطمػوب الحكػـ ببطالنػو ومالػو مػف انعكػاس عمػى  –, فمف ثػـ فػال محػيص مػف القػوؿ 

باف لكػؿ مػواطف مصػري صػفو.. ومصػمحة فػي النعػي عمػى مثػؿ ىػذا التصػرؼ  –ىما في تراب ىذا الوطف حقوؽ المدعييف و غير 
وولوج سبيؿ الدعوي القضائية دفاعا عف حقو في ىذا الماؿ مف دوف أف تختمط دعواه فػي ىػذه الحالػة بػدعوي الحسػبة . وبنػاء 

ي طمبػا فييػا الحكػـ بػبطالف عقػد البيػ  المشػار إليػو فػي دعواىمػا التػ –وليسػت نظريػة  –عميو يكوف لممدعييف مصػمحة حقيقيػة 
بسند مف أف إبرامو قد تـ بخروج بواح عمى القانوف أىدرت فيو قواعد المساواة وتكاف  الفػرص التػي بمراعاتيػا يتمكنػاف وغيرىمػا 

وي الشػيرة و اابتػزاز مف التنافس في الفوز بقط  مف أرض الدولة تمؾ. وا يناؿ مف ذلؾ القوؿ باف ىذا مف شانو السماح بػدعا
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, ذلؾ أف قبوؿ الدعاوي إنما ىو بمالؾ يد القضاء اإلداري الذي يسػتطي  أف يميػز الخبيػث مػف الطيػب و الغػث مػف السػميف مػف 
 الدعاوي التي تطرح في ساحتو , عمى وفؽ ما يمميو صحيح حكـ القانوف ويظيره واق  الحاؿ في الدعوي .

الحكـ المطعوف فيو توس  في شرط المصمحة قياسػًا عمػى دعػوي اإللغػاء رغػـ مػا بينيمػا مػف كما وأنو ا حجة في القوؿ باف    
خالؼ , ذلؾ أف الصحيح أف الحكـ لـ يغب عنو أنو بصدد دعوي مف دعاوي القضػاء الكامػؿ ولػيس دعػوي إلغػاء , إا أنػو حػدد 

المنازعػات اإلداريػة و النصػوص ذات الصػمة  مفيـو المصمحة بما يتفؽ وواق  الحاؿ في الدعوي وعمػى ضػوء مػا تقتضػيو طبيعػة
 بالدعوي .

ومف جية أخري , ا وجو لالحتجاج ببعض أحكاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا الصػادرة فػي  شػاف المصػمحة و الصػفة , اخػتالؼ   
ف المػاثميف وبنػاء الوقائ  في الدعاوي الصػادرة فييػا ىػذه األحكػاـ عػف وقػائ  الػدعوي الصػادر فييػا الحكػـ المطعػوف فيػو بػالطعني

عمي ما تقدـ , فال تثريب عمى محكمة أوؿ درجة أف طرحت تفسير الشركة العربية لممشروعات و التطوير العمراني لػنص المػادة 
( مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية والذي ينتيػي إلػى انتفػاء مصػمحة وصػفة المػدعييف فػي الػدعوي الصػادر فييػا الحكػـ 3 

 المطعوف فيو .
 الطعنػيف قػد انضػماميًا إلػى المطعػوف ضػدىما فػي طمبييمػا رفػض –أثنػاء نظػر الطعنػيف  –لما كاف ذلػؾ , وكػاف طػالبو التػدخؿ و 

( 126عمػى وفػؽ مػا تقػرره المػادة   –تقدما بطمب تدخميـ شفاىة في حضور الطاعنتيف , وقد أثبت الطمػب فػي محضػر الجمسػة 
 –بصػػفتيـ مػواطنيف مصػػرييف كمػػا ىػػو الشػػاف بالنسػػبة لممطعػػوف ضػػدىما  –ليػػـ  مػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة والتجاريػػة , وأف

مصمحة شخصية , ومف ثـ يتعيف قبوؿ تدخميـ . كمػا يتعػيف قبػوؿ تػدخؿ طالػب التػدخؿ خصػما منضػما لمشػركة المػذكورة وجيػة 
 اإلدارة في طمباتيـ , حيث أثبت طمبو بمحضر الجمسة ولو مصمحة في التدخؿ .

إنو عف نعى الطاعنتيف عمى الحكـ المطعوف فيو بمخالفة القػانوف , لقضػائو بػبطالف العقػد محػؿ التػداعي مػف ومف حيث : رابعا
دوف إف يكوف لقضائو سند صحيح مف القانوف , بحسباف أف الحكـ استند في قضائو إلى إبػراـ ىػذا العقػد بالمخالفػة لمػا يقضػي 

, وىو استناد في غير محمػو , ذلػؾ أف إبػراـ ىػذا  1998لسنة  89نوف رقـ بو قانوف تنظيـ المناقصات و المزايدات الصادر بالقا
فػي شػاف إنشػاء المجتمعػات العمرانيػة الجديػدة و الالئحػة العقاريػة لييئػة المجتمعػات  1979لسنة  59العقد يخض  لمقانوف رقـ 

ءات إبراـ العقد المشػار إليػو ألحكػاـ قػانوف العمرانية الجديدة واألجيزة التابعة ليا , فضال عف أنو عمى فرض القوؿ بمخالفة إجرا
 تنظيـ المناقصات و المزايدات المشار إليو , فإنو ليس م دي ذلؾ بطالف العقد.

إلى أف  ما تبرمو الجيات اإلدارية مف عقود إنمػا تبرميػا بوصػفيا  قوامػة عمػى  –باد  ذي بدء  –ومف حيث إنو تجدر اإلشارة  
ة عمى الشاف العاـ تتفرع التفاري  إلى الييئات والمصالح وسائر الوحدات العامػة التػي تنقسػـ نػوع الشاف العاـ , فمف قوامة الدول

نشػػاط ومكػػاف إقمػػيـ ومجػػاؿ تخصػػص , فالشػػاف العػػاـ ىػػو شػػاف الجماعػػة مصػػالحًا و أوضػػاعًا ومقاصػػد منشػػودة . و الجماعػػة 
يػة التنظيميػة مػف ىيئػات كبػري تتػوزع عمييػا مراحػؿ تشخصيا الدولة , وىي ا تتشػكؿ مػف ىيئػة واحػدة ولكنيػا تتكػوف مػف الناح

تشكؿ العمؿ العاـ , وذلؾ بما عرؼ مف سمطات التنفيذ و التشري  و القضاء. فالدولة كتنظيـ مشخص لمجماعة يسػتمد مػف ىػذا 
سييرًا وتنميػة شرعية نفاذ القوؿ عمى الغير بشاف أوضاع الجماعة حفاظا و ضبطًا وت -كذلؾ  –التنظيـ مبرر قيامو ويستمد منو 

 في كؿ المجاات , ىذه الدولة تقـو عمى مفيوـ النيابة عف الجماعة و التمثيؿ ليا .
ومف ىنا , فإف وظائؼ التنفيذ ا تستمد أي مف الجيات شرعية ممارسػتيا إا بوصػؼ ىػذه الجيػة ممثمػة أو نائبػة عػف غيرىػا , 

صيال عػف نفسػو وا صػاحب شػاف بذاتػو ىيئػة كانػت أو مجمسػًا فال يوجد مف يتصرؼ في  شاف عاـ إا وىو مفوض في ذلؾ ا أ
أو فردًا ,إنما ىو قواـ عمى  شاف عاـ بموجب وصؼ تمثيمي وصفة تفويضية أتتو مف مستند عاـ دستورًا كاف أو قانونػًا أو قػرارًا 

 فرديا , وىو ما يعبر عنو بااختصاص في مجاؿ القانوف العاـ.
وينفذ عمى نفس المتصرؼ ومالو بموجب توفر شروط أىمية المتصرؼ التػي تمكنػو مػف  ومف جية أخري , فإف أي تصرؼ يصح

إلػػزاـ نفسػػو بقػػوؿ يصػػدر عنػػو , بينمػػا يصػػح أي تصػػرؼ وينفػػد فػػي حػػؽ غيػػر المتصػػرؼ بموجػػب مػػا يتػػوفر لممتصػػرؼ مػػف وايػػة  
يا مكنة إمضاء القوؿ عمى غيػر لػيس إمضاء القوؿ عمى الغير . والواية إما خاصة أو عامة , وتكوف الواية عامة متي توفر ل
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محددا وا محصورا وا معينا , وىي ما يتعمؽ بالدولة في الشئوف العامة وما يتفرع عػف أجيزتيػا وتنظيماتيػا وىيئاتيػا ووحػداتيا 
 و أفرادىػػا . وىػػي ا تقػػوـ إا بمسػػتند شػػرعي مػػف دسػػتور أو قػػانوف أو ائحػػة أو قػػرار فػػردي , فمػػيس مػػف سػػمطة عامػػة إا وىػػي
مقيدة ومحدودة بمستند شرعيتيا  و بقدر ما تكوف السمطة وبقدر ما تتفسح المكنة بقدر ما تػرد القيػود و الضػوابط , وىػذا شػاف 
العقد اإلداري باعتباره صادرا عف واية تستند اختصاص مفوض بإجراء التصرؼ في شاف يتعػدي ذات مصػدر القػرار إلػى مػاؿ و 

حكػـ قػػانوني وفػي نطػاؽ مػا جػػري تخويمػو بػو وتفويضػو فيػػو . وذلػؾ بحسػباف أف مػػاؿ  مصػالح وشػئوف ىػو أمػػيف عمييػا بموجػب
ممموؾ ا لمف يديره وا لمف ىو مخوؿ مكنة التصػرؼ فيػو , إنمػا ىػو لمدولػة  –عامًا كاف أو خاصًا  –الدولة باجيزتيا المختمفة 

قوامػػة عمػػي ىػػذا المػػاؿ إا بشػػروط التفػػويض كشػػخص اعتبػػاري عػػاـ . وبنػػاء عميػػو , ا تصػػح إرادة أي مػػف الجيػػات اإلداريػػة ال
الصادر إلييا و المنظـ إلرادتيا مف أحكاـ موضوعية و إجراءات وردت بالتشػريعات , فػاألمر أمػر وايػة عامػة وىػو أمػر نيابػة ا 

 تمارس إا بشرطيا المضروب وفي نظاميا المعيف وبالقيود الضابطة ليا .
اإلداريػة العميػا عمػى أنػو مػف األصػوؿ المسػممة أف اإلدارة ا تسػتوي مػ  األفػراد فػي وبناء عمى مػا تقػدـ , جػري قضػاء المحكمػة 

حرية التعبير عػف اإلرادة فػي إبػراـ العقػود, إداريػة كانػت أو مدنيػة, ذلػؾ أنيػا تمتػـز فػي ىػذا السػبيؿ بػإجراءات و أوضػاع رسػميا 
وضمانًا في الوقت ذاتػو لموصػوؿ إلػى أنسػب العػروض و  المشرع في القوانيف و الموائح كفالة اختيار أفضؿ األشخاص لمتعاقد ,

 أكثرىا تحقيقا لممصمحة العامة.
جػراءات محػددة إلبػراـ عقػود  –بموجب ما يسنو مف قوانيف ولوائح –حدد المشرع  متىومف م دي ما تقدـ , أنو  طريقػة معينػة وا 

فضػال  –حسػبما يوجبػو الدسػتور –واة و تكػاف  الفػرص اإلدارة , تقديرًا مف المشرع ألف ىذه الطريقة ىي التػي يتحقػؽ بيػا المسػا
عف حرية المنافسة وما تثمره مف تنافس تتحقؽ بو المصمحة العامػة, حيػث يتبػاري المتقػدموف فػي تقػديـ أفضػؿ العػروض. ففػي 

ومػػف ثػػـ ا  – بمشػػروعية اإلرادة ذاتيػػا –بإتبػػاع ىػػذه الطريقػػة أو عػػدـ إتباعيػػا  –ىػػذه الحالػػة تخػػتمط طريقػػة التعبيػػر عػػف اإلرادة 
صػػحيحة ومعتبػػرة إا بإتبػاع ىػػذه الطريقػػة, خاصػة إذا كػػاف المقبػػؿ عمػػى  -والتػػي ىػػي قػواـ ركػػف الرضػػا فػي العقػػد –تكػوف اإلرادة 

مف خالؿ عممو المفترض بالقوانيف والموائح التي توجب ىذه الطريقة سبيال إلبػراـ  –التعاقد م  جية اإلدارة يعمـ ػ حقيقة أو حكما
 اتباع ىذه الطريقة لتحقيؽ ىذا الغرض.  العقد بوجوب 

مػف  1998لسػنة  89ومف حيث إنو عف خضوع إبراـ العقد محؿ التداعي لقانوف تنظيـ ناقصات والمزايدات الصادر بالقانوف رقـ 
عمي  في شاف إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة قد نصت 1979لسنة  59( مف القانوف رقـ 27عدمو, فإنو لما كانت المادة  

أف: "تنشا ىيئة تسمي "ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" تكوف ليا شخصية اعتباريػة مسػتقمة تسػري فػي شػانيا أحكػاـ قػانوف 
 الييئات العامة فيما لـ يرد فيو نص في ىذا القانوف....".

لمناقصػات والمزايػدات تػنص بإصػدار قػانوف تنظػيـ ا 1998لسػنة  89ومف حيث إف المادة األولػي مػف مػواد إصػدار القػانوف رقػـ 
عمػػي أف: "يعمػػؿ باحكػػاـ القػػانوف المرافػػؽ فػػي شػػاف تنظػػيـ المناقصػػات والمزايػػدات, وتسػػري أحكامػػو عمػػي وحػػدات الجيػػاز اإلداري 

وعمي وحدات اإلدارة المحمية, وعمي الييئات العامػة, خدميػة كانػت  –مف وزارات, ومصالح, وأجيزة ليا موازنات خاصة  –لمدولة 
بشػػاف تنفيػػذ أعمػػاؿ خطػػة التنميػػة ااقتصػػادية, وقػػانوف تنظػػيـ المناقصػػات  1962لسػػنة  147دية, ويمغػػي القػػانوف رقػػـ أو اقتصػػا

 , كما يمغي عمي حكـ مخر يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف"1983لسنة  9والمزايدات الصادر بالقانوف رقـ 
لسػنة  89قصػات والمزايػدات الصػادر بالقػانوف رقػـ ومف حيث إف المشرع قرر في إفصاح جيير سرياف أحكػاـ قػانوف تنظػيـ المنا

عمػػي وحػػدات الجيػػاز اإلداري لمدولػػة واإلدارة المحميػػة والييئػػات العامػػة الخدميػػة وااقتصػػادية, بمػػا مفػػاده إخضػػاع ىػػذه  1998
تػي تسػري عمييػا الجيات ألحكامو دوف تفرقة بيف كوف ىذه الجيات تنتمي إلي وحدات الجيػاز اإلداري لمدولػة واإلدارة المحميػة ال

 األنظمة الحكومية أو تندرج في عداد الييئات العامة التي تنظميا قوانيف ولوائح خاصة.
 9يغاير ني  قانوف المناقصػات والمزايػدات السػابؽ الصػادر بالقػانوف رقػـ  –في ىذا القانوف  –و ىذا الني  الذي سمكو المشرع 

ييئات العامة فيما لـ يػرد بشػانو نػص خػاص فػي القػوانيف أو القػرارات والذي كاف ينص عمي سرياف أحكامو عمي ال 1983لسنة 
 المتعمقة بيا.
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ذ عمد المشرع إلي إلغاء ذلػؾ القػانوف بموجػب القػانوف رقػـ  المشػار إليػو وأخضػ  بػنص ممػر جميػ  الييئػات  1998لسػنة  89وا 
متعمقة بتمؾ الييئات, فإنػو ا محػيص مػف  العامة ألحكامو بصفة مطمقة, ومف دوف أف يقيد ذلؾ بما قد يرد مف نصوص وقرارات

مػف دوف األحكػاـ  1998لسػنة  89القوؿ بخضوع تمؾ الييئات ألحكاـ قانوف تنظيـ المناقصات والمزايػدات الصػادر بالقػانوف رقػـ 
ي عنيػا حػوًا الورادة في القوانيف والموائح المنظمة ليا, وىو ما يستوجب مف ىذه الييئات أف تصدع ألحكاـ ىذا القانوف وا تتول

بقالػػو أف ليػػا قوانينيػػا ولوائحيػػا الخاصػػة أو أف مػػف سػػمطتيا وضػػ  لػػوائح خاصػػة بيػػا ا تتقيػػد فييػػا باألحكػػاـ والػػنظـ والقواعػػد 
 المعموؿ بيا في الجيات الحكومية.

المشػار اليػو وا يحاج في ذلػؾ بػاف قػوانيف ولػوائح ىػذه الييئػات ىػي تشػريعات خاصػة وأف قػانوف تنظػيـ المناقصػات والمزايػدات 
قانوف عاـ, وأف القاعدة أف الخاص يقيػد العػاـ, وأف العػاـ ا يمغػي الخػاص, ذلػؾ أنػو مػف المقػرر قانوًنػا أف العػاـ يمغػي الخػاص 
بالنص صراحة عمي إلغائو, أو باستعماؿ عبارات فػي سػف أحكامػو ا يمكػف معيػا تطبيػؽ ىػذه األحكػاـ إا بػالقوؿ بنسػخ األحكػاـ 

الخاص, تغميًيا إلرادة المشرع الحديثة عمي إرادتو السابقة, كما ىو الحاؿ لما فعمو المشرع في المػادة األولػي  الواردة في التشري 
جميػة  –عمػي نحػو مػا سػمؼ بيانػو  –المشار إليو, فقد جاءت عبػارات ىػذا الػنص  1998لسنة  89مف مواد إصدار القانوف رقـ 

مناقصات والمزايدات المشار إليو عمػي الييئػات العامػة ومػف دوف أف يقيػد ذلػؾ المعني قاطعة الدالة عمي سرياف أحكاـ قانوف ال
بما خمت منو نصوص القوانيف والقرارات المتعمقة بتمؾ الييئات كما كاف الحاؿ في القانوف السػابؽ, وىػو مػا ا يتػاتي إعمالػو إا 

ارضت فيػو مػ  أحكػاـ ىػذا القػانوف, بمػا فػي ذلػؾ قواعػد بالقوؿ بنسخ جمي  األحكاـ التي تضمنتيا تمؾ القوانيف والقرارات فيما تع
التصرؼ في األراضى الفضاء الممموكة لمدولػة والمحافظػات المنصػوص عمييػا فػي قػانوف نظػاـ اإلدارة المحميػة وقػانوف األراضػي 

 وقانوف ضمانات وحوافز ااستثمار. 1991( لسنة 7الصحراوية والقانوف رقـ  
المشػار إليػو مػف  1998لسػنة  89ما جاء باألعمػاؿ التحضػيرية لمشػروع القػانوف رقػـ  –لنص فضاًل عف صراحة ا –وي كد ذلؾ 

أف نص المػادة األولػي منػو كػاف يػنص عمػي أف تسػري أحكػاـ ىػذا القػانوف عمػي ..... كمػا تسػري أحكامػو عمػي الييئػات العامػة 
ت الخاصػػة بإنشػػاء تمػػؾ الييئػػات...", وأنػػو عنػػد ويشػػمؿ ذلػػؾ الييئػػات القوميػػة وا يعتصػػد بػػاي نػػص خػػاص فػػي القػػوانيف أو القػػرارا

مناقشة مشروع القانوف بمجمس الشعب أبػدي أحػد األعضػاء تخوفػو ممػا قػد يثػار مػف جػدؿ حػوؿ سػرياف القػانوف عمػي الييئػات 
السػ اؿ  ااقتصادية باعتبار أف ليا قوانينيا الخاصػة وأف القاعػدة أف الخػاص يقيػد العػاـ, وتحػدث رئػيس المجنػة المشػتركة قػائاًل:

ىو: ىؿ الييئات ااقتصادية ستخض  ليذا القانوف, إذ أف ىناؾ قانوًنا عاًما وقانوًنا خاًصا؟ إنني أعتقػد أف السػيد الػدكتور وزيػر 
الماليػػة قػػد أوضػػح فػػي لجنػػة الخطػػة والموازنػػة أف جميػػ  الييئػػات ااقتصػػادية خاضػػعة لمقػػانوف الجديػػد سػػواء كانػػت خدميػػة . أو 

المجمس ىذا الجدؿ بقولو: "ما دامت المادة األولي نصت عمي أف القانوف يحكػـ األجيػزة ذات الموازنػات  اقتصادية, وحسـ رئيس
الخاصة والييئات العامة فيذا قاط  باف أي نػص خػاص بقػوانيف ىػذه األجيػزة ا يسػري وىػذا بػاتر وواضػح .. ويجػب أا نخشػي 

ا كانػػت تخػػرج عػػف ىػػذا المشػػروع .... لكػػف الييئػػات ووحػػدات اإلدارة مػػف ىػػذا ..", كمػػا تحػػدث وزيػػر الماليػػة قػػائاًل: "الشػػركات أًيػػ
 المحمية ىي التي تخض  لمشروع ىذا القانوف وتدخؿ في نطاقو".

باف األحكػاـ التػي تضػميا التشػريعات الخاصػة بالييئػة بمػا  –وحسبما ذىبت إليو ىيئة المجتمعات العمرانية  –وا يحاج في ذلؾ 
لطبيعػػة نشػػاط الييئػػة, إذ ا اجتيػػاد مػػ  صػػراحة الػػنص, فضػػاًل عػػف أف ىػػذه األحكػػاـ تتعمػػؽ  تضػػمنو مػػف مرونػػة أكثػػر مناسػػبة

 بالتخصيص وليس البي  عمي نحو ما سياتي بيانو.
اعتباًرا مف تػاريخ العمػؿ بقػانوف تنظػيـ المناقصػات والمزايػدات المشػار  -وحاصؿ ما تقدـ أف ما تبرمو الييئات العامة مف عقود 

ي شاف إبراميا أحكاـ ىذا القانوف, إنما يخض  في إجراءات إبرامػو ألحكػاـ ىػذا القػانوف, سػواء كانػت قػوانيف  مما يسري ف –إليو 
ولوائح ىذه الييئات وردت خمًوا مف األحكاـ التي تنظـ إبراـ  تمؾ العقود أو كانت األحكػاـ التػي تضػمنتيا فػي ىػذا الشػاف مخالفػة 

 ألحكاـ ىذا القانوف.
قد أفرد باًبا مسػتقاًل نظػـ فيػو السػبؿ الواجػب  1998لسنة  89ـ المناقصات والمزايدات الصادر بالقانوف رقـ ولما كاف قانوف تنظي

إعمػاًا لمػا  –اتباعيا لبي  وتاجير العقارات والمنقوات والمشروعات والترخيص باانتفاع أو باستغالؿ العقػارات, فػإف مػ دي ذلػؾ 
 فيما تبيعو مف عقارات باحكاـ ىذا القانوف. –ومنيا الييئات العامة  –ييا أحكامو وجوب تقيد  الجيات التي تنبسط عم –تقدـ 
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ومف حيث إنو ينبغي التمييز بخصوص تصرؼ ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في األراضي الممموكة ليػا بػيف تصػرؼ الييئػة 
خاص ااعتبارية  الجمعيات الخاصة والنقابػات إلي األشخاص الطبيعية في قط  مف األراضي لالستخداـ الشخصي وكذا إلي األش

واألنديػة( لصػػالح أعضػػائيا تحقيقػػًا ألغػراض اإلسػػكاف ااجتمػػاعي حيػػث يجػري التخصػػيص والحجػػز فيػػو عمػى وفػػؽ قواعػػد محػػددة 
 وضمف مخططات معتمدة ومحكومة بقواعد معينة, سواء بالبػدء فػي البنػاء واانتيػاء منػو خػالؿ مػدة معينػة وعػدـ جػواز التنػازؿ
عنيا لمغير إا وفؽ ضػوابط محػددة,والبي  لمغيػر لالسػتثمار وتحقيػؽ األربػاح بإقامػة وحػدات سػكنية وغيػر سػكنية والتصػرؼ فييػا 
لمغير, إذ الخالؼ بًيف والبوف شاس  بيف تصرؼ الييئػة فػي كػؿ مػف الحػالتيف, ففػي األولػي يػاتي التصػرؼ فػي صػورة تخصػيص 

داـ الشخصي ويحظر التنازؿ عف األرض إلي الغير إا بضوابط معينة, وأما فػي الحالػة لمف تتوافر فيو شروط معينة بغية ااستخ
الثانيػػة فياخػػذ التصػػػرؼ صػػورة البيػػػ  الخػػالص بقصػػػد الػػربح والمضػػاربة عمػػػي النحػػو الػػػذي يخاطبػػو قػػػانوف تنظػػيـ المناقصػػػات 

شػانو قػانوف تنظػيـ المناقصػات والمزايػدات, في ىذه الحالة األخيرة ىػو الػذي يسػري فػي  –أو البي   –والمزايدات, وىذا التصرؼ 
لسػػنة  59خالًفػػا لمتخصػػيص ألغػػراض اإلسػػكاف ااجتمػػاعي الػػذي تحكمػػو قواعػػد التخصػػيص المنصػػوص عمييػػا فػػي القػػانوف رقػػـ 

يػا, في شاف إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والالئحة العقارية الخاصة بييئة المجتمعات العمرانية واألجيػزة التابعػة ل 1979
والعبػػرة فػػي ىػػذا الصػػدد بحقيقػػة التصػػرؼ عمػػي وفػػؽ مػػا سػػمؼ بيانػػو ولػػيس بالوصػػؼ الػػذي أطمػػؽ عميػػو, إذ القاعػػدة أف العبػػرة 

 بالحقائؽ والمعاني وليست باأللفاظ والمباني.
العربيػة ومف حيث إف العقد محؿ التداعي وممحقو المشار إلييما قد انصبا عمػي تصػرؼ ىيئػة المجتمعػات العمرانيػة إلػي الشػركة 

لممشروعات والتطوير العمراني في ثمانية ماؼ فػداف, إلقامػة مشػروع مػدينتي بإقامػة الشػركة وحػدات سػكنية مػف اإلسػكاف الحػر 
لبيعيا إلي الغير, ومف ثـ يكوف ىذا العقد عقد بي  مما يخاطبو قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات المشار إليو في أجمي صػورة 

. 
, أي فػي ظػؿ العمػؿ باحكػاـ ىػذا القػانوف, فمػف ثػـ 21/12/2005وممحقػو فػي  1/8/2005عقد فد أبـر في ومف حيث إف ىذا ال 

 يكوف خاضًعا في إبرامو ألحكامو.
( مف قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات المشار إليو 30ومف حيث إنو عف بطالف  ىذا العقد مف عدمو, فإنو لما كانت المادة  

وتاجير العقػارات والمنقػوات, عػف طريػؽ مزايػدة عمنيػة عامػة أو محميػة أو بالمظػاريؼ المغمقػة ومػ   تنص عمي أف : "يكوف بي 
 ذلؾ يجوز استثناء, وبقرار مسبب مف السمطة المختصة, التعاقد بطريؽ الممارسة المحدودة فيما يمي:

 األشياء التي يخشي عمييا مف التمؼ ببقاء تخزينيا.  -أ     

 تعجاؿ الطارئة التي ا تحتمؿ اتباع إجراءات المزايدة.حاات ااس  -ب     

 األصناؼ التي لـ  تقدـ عنيا أية عروض في المزايدات أو التي لـ يصؿ ثمنيا إلي الثمف األساسي. -ت     

 الحاات التي ا تجاوز قيمتيا األساسية خمسيف ألؼ جنيو...." -د     
: "يجوز في الحاات العاجمة التي ا تحتمؿ إتباع إجراءات المزايػدة أو الممارسػة ( مف ىذا القانوف عمي أف31كما تنص المادة  

 المحدودة, أف يتـ التعاقد بطريؽ ااتفاؽ المباشر بناء عمي ترخيص مف:
 أ ػ رئيس الييئة أو رئيس المصمحة ومف لو سمطاتو في الجيات األخر , وذلؾ فيما ا تجاوز قيمتو عشريف ألؼ جنيو.  

 أو المحافظ فيما ا تجاوز قيمتو خمسيف ألؼ جنيو"  –ومف لو سمطانو  –وزير المختص ب ػ ال 
اتخػذ مػف المزايػدة العمنيػة  –فػي قػانوف تنظػيـ المناقصػات والمزايػدات المشػار إليػو  –ومف حيث إف مفػاد مػا تقػدـ , أف المشػرع 

قػػارات الممموكػػة لمجيػػات الخاضػػعة ألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف, العامػػة أو المحميػػة والمظػػاريؼ المغمقػػة سػػبياًل أصػػمًيا لبيػػ  وتػػاجير الع
والمظاريؼ المتعمقة تقوماف عمي المساواة وتجسد أف  مبدأ تكاف  الفرص, فضاًل  –عامة كانت أو محمية  –بحسباف أف المزايدة 

راغبػوف فػي الشػراء أو عف تحقيؽ المصمحة العامة, حيػث يطػرح العقػار المطمػوب بيعػو أو تػاجيره عمػي الكافػة, ومػف ثػـ يتقػدـ ال
ااسػػتئجار بعروضػػيـ, وفػػي سػػبيؿ الفػػوز بػػو يتنػػافس المتنافسػػوف, فتحػػؿ الشػػفافية محػػؿ الضػػبابية, وتجػػري المزايػػدة ويػػتـ فػػتح 
المظػػاريؼ المغمقػػة عمػػي ر وس األشػػياد, ويػػتـ ااختيػػار ألفضػػؿ الشػػروط واألسػػعار, ومػػف ثػػـ تجنػػي المصػػمحة العامػػة ثمػػرة ذلػػؾ 
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ف ما فرضو وأوجبو المشرع عمي ىذا النحػو إنمػا ىػو أصػؿ تمميػو اإلدارة الرشػيدة ألمػواؿ الدولػة, بالوصوؿ إلي أعمي األ سعار. وا 
 وتفرضو الصفة التمثيمية لمقائميف عمي أمر ىذه األمواؿ وبيعيا.

 استثناء,بالبي  أو التاجير بالممارسة المحدودة واألمر المباشر إا عمي سبيؿ ا –في ىذا القانوف  –ولـ يسمح المشرع 
 وفي حاات محددة عمي سبيؿ الحصر. 
التي ا تحتاج في تقصي حقيقتيا وتمحيصا إلي أعمػاؿ خبػرة أو تجربػة .  –ومف حيث إنو قد بات معموًما مف المعارؼ العامة   

لي إجراء مػزادات إ 2006بادرت في العاـ  –ُيعيد إبراـ ممحؽ العقد موضوع الطعف ببضعة أشير  الطاعنة.بات معموًما أف الييئة 
كبري طرحت فييا لمبي  مساحات شاسػعة داخػؿ زمػاـ المجتمعػات العمرانيػة الجديػدة, بعضػيا فػي ذات المنطقػة الكػائف بيػا موقػ  

 عقد مشروع "مدينتي" وىي القاىرة الجديدة.
جراءاتػو وحيث إنو بمقارنة البي  الذي تـ فى الحالة المعروضة بالبيوع التي تمت في الحاات األخر  مف حيػ ث مقامػو وشػرطو وا 

..., فإف الوض  بدأ وكانو أمر عجب, ففي الحالة المعروضة "عقد مشروع مدينتي" بدا التصرؼ في الماؿ العاـ محاًطا بالكتمػاف 
فتمخض األمر عف بي  ألراضي الدولة بمقابؿ عينػي ضػئيؿ يػتـ أدا ه خػالؿ عشػريف  –حاشا طرفاه  –ا يعمـ أحد مف أمره شيًئا 

 –بػاد  ذي بػدء  –يمكف زيادتيا إلي خمسػة وعشػريف, فضػاًل عػف اشػتماؿ العقػد عمػي شػروط مجحفػة, فقػد اشػتمؿ العقػد  عاًما
عمي التصرؼ فى خمسة ماؼ فداف, زيدت في ممحقو إلي ثمانية ماؼ فػداف, إضػافة إلػي تقريػر حػؽ الشػركة سػالفة الػذكر فػي 

 الشفعة".ؼ "ألؼ وثمانمائة فداف ب 1800ااستحواذ عمي مساحة 
أما في الحاات األخر  فقد جري اإلعػالف داخػؿ مصػر وخارجيػا, بػؿ جػرت حممػة إعالنيػة ضػخمة لإلخبػار عػف مػزادات بيػ  تمػؾ 
األراضي ومواعيدىا, حيث وصؿ اإلعالف عف ذلؾ إلي ذروتو وغايتو, وذلؾ قصًدا إلي تحقيػؽ أقصػي درجػات الشػفافية والعالنيػة 

وحصمت الدولػة  –مصرييف وعرًبا  –ًطا جوانبو معمومة شرائطو لمجمي  فتنافس فيو المتنافسوف وتكاف  الفرص, فبدأ األمر مبسو 
مف ذلؾ عمي أفضؿ األسعار وفؽ أيسر وأنسب الشروط( كما بدأ البوف شاسػًعا بػيف مقابػؿ البيػ  فػي الحالػة األولػي وسػعر البيػ  

اضػػي فػػي ذات منطقػػة القػػاىرة الجديػػدة الكػػائف بيػػا موقػػ  فػػي الحػػاات الالحقػػة رغػػـ أف البيػػ  أشػػتمؿ فػػي بعػػض األحيػػاف عمػػي أر 
 مشروع "مدينتي", وأف ىذه البيوع تمت بفاصؿ زمني في بعضيا ا يزيد عمي بضعو أشير.

كذلؾ بدا مقابؿ البي  في الحالة المعروضة ضئياًل غير متناسب م  قيمة األرض المبيعة يػتـ أدا ه وفػؽ مراحػؿ زمنيػة تصػؿ إلػي 
تزيد, أما فػي الحػاات األخػر  فقػد بػدا ثمػف األرض المبيعػة عػادًا ومتوافًقػا مػ  سػعر السػوؽ والػذي تحػدد مػف عشريف عاًما أو 

خػػالؿ مػػزادات عمنيػػة عامػػة عمػػـ بيػػا مػػف بالػػداخؿ والخػػارج, فانبسػػط األمػػؿ واتسػػ  الرجػػاء وبػػدت صػػحاري مصػػر المتخػػذه. أراض 
نػػا ا ينضػػب, جػػديرة بحمايتيػػا والحػػرص عمييػػا مػػف أف تبػػدد باثمػػاف سػػكنية ومجتمعػػات عمرانيػػة, بػػدت وكانيػػا كنػػوز ا تنفػػد ومعي

 بخسة.
وفي الحالة األولي بدت ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عازفة عف سموؾ سبيؿ إجراءات وأوضاع وشروط الطرح التي حددىا  

ت األخػر  فقػد جػري االتػزاـ بالشػرعية , أمػا فػي الحػاا1998لسنة  89قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات الصادر بالقانوف رقـ 
لحمايػة المػاؿ العػاـ وتحقيػؽ أقصػي درجػات الشػفافية والعالنيػة وتكػاف   –أساًسا  –وتـ البي  وفؽ أحكاـ ىذا القانوف الذي شرع 

ذلػؾ الفرص عند التصرؼ فيو وىو ما جري فعػاًل فػي ىػذه الحػاات وأسػفر عػف بيػ  بػثمف المثػؿ وجنػت الخزانػة العامػة مػف وراء 
 موارد طائمة.

في الحالة األولي, وعمي خالؼ ما يدعيو دفاع الشركة الطاعنة, اىتزت الثقة في السوؽ العقاري, إثر عمـ المسػتثمريف بظػروؼ 
ومالبسات بيػ  أرض مشػروع "مػدينتي" ومقابمػو وشػروطو, وداخػؿ النػاس الشػؾ فػي أسػموب وكيفيػة إخػراج المػاؿ العػاـ مػف ذمػة 

 حديًدا إلي مستثمر بعينو.الدولة إلي الغير, وت
أمػػا فػػي الحػػاات األخػػر فقػػد أقبػػؿ المسػػتثمروف مػػف كػػؿ حػػدب وصػػوب, أقبمػػوا يتنافسػػوف فػػي وضػػح النيػػار, كػػؿ يريػػد الظفػػر بمػػا 
يسػػتطي  مػػف أراضػػي الدولػػة, وىػػو يعمػػـ أف اسػػتثماره فييػػا سػػي تي أكمػػو ضػػعفيف, فػػزادت مػػوارد الػػبالد, وبػػدأ ااسػػتثمار العقػػاري 

 ريقو إلي النمو واازدىار.والسكني ياخذ ط
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وا غرو في ذلؾ, فااستثمار العقاري ينمو ويزدىػر فػي ظػؿ االتػزاـ بالشػرعية وسػيادة القػانوف, وتحقيػؽ أعمػي درجػات الشػفافية 
 والعالنية وتكاف  الفرص عند التصرؼ في أمواؿ الدولة.

ة إليو, والمحرر بيف ىيئة المجتمعات العمرانية الجديػدة  ومف حيث إف الثابت مف األوراؽ, أف العقد محؿ التداعي والسالؼ اإلشار 
, قد انصبا عمػى بيػ  الييئػة 21/12/2005, وممحقو المحرر في 1/8/2005والشركة العربية لممشروعات والتطوير العمراني في 

دؿ ثالثػة وثالثػيف مميػوف تعػا -المذكورة إلى تمؾ الشركة مساحة مف األرض بمدينػة القػاىرة الجديػدة, مقػدارىا ثمانيػة ماؼ فػداف
وذلػؾ إلقامػػة مشػروع لإلسػكاف الحػػر, مقابػؿ مػنح الييئػػة وحػدات سػكنية كاممػػة  -وسػتمائة ألػؼ متػػر مربػ  تحػت العجػػز والزيػادة

% مف إجمالي مسطحات الوحدات السكنية. وقد حاوؿ طرفاه . أف يمبساه خمعػة التخصػيص, بمػا نػص عميػو 7التشطيب نسبتيا 
رؼ الثاني تقدـ لحجز مساحة مف األرض بمدينة القاىرة ... وقد وافقت الييئة عمى حجز...,  وذلؾ حتى في التمييد مف أف الط

يكوف إبرامو عمى وفؽ قواعد التخصيص المقررة بالالئحة العقارية الخاصة بالييئة والتي تسر  بخصػوص التخصػيص بمفيومػو 
مزايدات, والتػي سػبؽ وأف انتيػت الجمعيػة العموميػة لقسػمي الفتػو  اآلنؼ البياف, لمفكاؾ مف تطبيؽ أحكاـ قانوف المناقصات وال

إلػػى سػػريانيا عمػػى مشػػروع  -54/1/380الممػػؼ رقػػـ  26/9/2001بجمسػػة  20/9/2001بتػػاريخ  522بفتواىػػا رقػػـ  -والتشػػري 
لمشػركة اسػتخداميا فػي العقد الذي كاف مزمعًا إبرامو بيف الييئة وشركة العاشر لمتنميػة وااسػتثمار لبيػ  مسػاحة خمسػيف فػدانًا 

, الممػػؼ رقػػـ 14/1/2004, جمسػػة 15/3/2004بتػػاريخ  188أغػػراض سػػكنية بمدينػػة العاشػػر مػػف رمضػػاف. وفػػي فتواىػػا رقػػـ 
 إلى سريانيا عمػى التػرخيص باانتفػاع بقطعػة األرض موضػوع العقػد المبػـر بػيف ىيئػة المجتمعػات العمرانيػة وشػركة 54/1/389

 مصرفوف لالتصاات.
ف عقد التداعي ىو عقد بي , ورغـ ما اشتمؿ عميو مف بي  مساحات شاسعة تكفي إلنشاء مدينة باكمميا, فقد جػر  ومف حيث إ

ىدار بواح ألحكاـ قانوف المناقصات والمزايدات المشار إليو ومػا تقتضػيو أصػوؿ اإلدارة  إبرامو باألمر المباشر, في خروج سافر وا 
يتبػار  فييػا المتنافسػوف, وىومػا يعيػب اإلرادة التػي  -مغمقػة أو مظػاريؼ -دة عمنيػةالرشيدة مف أف يجر  إبرامو مػف خػالؿ مزايػ

لمعقد, وىو ما مػف شػانو أف يصػيب  -مقاباًل وشروطاً  -انعقد بموجبيا العقد, بؿ ويمقى بظاللو ويعكس مثاره عمى التوازف المالي
 بوصفو مف روابط القانوف العاـ ػ بالبطالف. -العقد

أف تصرؼ ىيئة المجتمعات العمرانية عمى ىذا النحو ببي  تمػؾ المسػاحة الشاسػعة مػف األرض إلػى الشػركة  يضاؼ إلى ما تقدـ,
( مػف القػانوف 2السالفة الذكر, إنما يشكؿ إقامة مجتم  عمراني متكامؿ, مما تختص بو الييئة دوف غيرىا, حيث نصت المادة  

لجديػػدة عمػػى أف "يكػػوف إنشػػاء المجتمعػػات العمرانيػػة الجديػػدة وفقػػًا فػػي شػػاف إنشػػاء المجتمعػػات العمرانيػػة ا 1979لسػػنة  59رقػػـ 
 ألحكاـ ىذا القانوف والقرارات المنفذة لو.

جياز الدولة المسػئوؿ  -دوف غيرىا -وتنشا ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا ألحكاـ الباب الثاني مف ىذا القانوف وتكوف
ر عنيػا فػػي ىػذا القػانوف "بالييئػة". وىػػو األمػر الػذي يجعػؿ مػػف إبػراـ ىػذا العقػد أمػػرًا عػف إنشػاء ىػذه المجتمعػػات العمرانيػة ويعبػ

 محظورًا مف شانو أف يجعمو معيبًا في محمو بعيب يجعؿ منو عقدًا باطاًل.
أف  وا يحاج في ذلػؾ بػاف القاعػدة أنػو "ا بطػالف إا بػنص", ذلػؾ أف ىػذا القػوؿ أضػحى قػوًا ميجػورًا فػي الفقػو والقضػاء, فكمػا

البطالف يمحؽ بالتصرؼ بنص فإنو قد يمحؽ بو بغير نص كما لو كانت المخالفة التي شػابت التصػرؼ تشػكؿ خروجػًا عمػى نػص 
ممر وا مراء في أف النص الذي يوجب المزايدة سبياًل لبي  أمػالؾ الدولػة إنمػا ىػو نػص ممػر لتعمقػو بحمايػة الممكيػة العامػة كمػا 

 لمساواة وتكاف  الفرص, فضاًل عف أنو يضمف لكؿ ذي حؽ حقو في الماؿ العاـ.أوجب الدستور, ولتجسيده لمبدأ ا
وبناء عمى ما تقدـ, فال تثريب عمى محكمة أوؿ درجة أف التفتت عف طمب الشػركة المػذكورة نػدب خبػراء مػف وزارة العػدؿ لبيػاف  

لى الييئة, لعدـ جدو  ىذا الطمب في الف  صؿ في بطالف العقد مف عدمو.ما تـ تنفيذه وتسميمو إلى الحاجزيف وا 
وفيمػػا يتعمػػؽ بػػالنعي عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو بانػػو زلػػزؿ المراكػػز المسػػتقرة وىػػز المركػػز المػػالي لمشػػركة العربيػػة لممشػػروعات 
والتطػػوير العمرانػػي, وسػػيعكس أثػػره عمػػى الحػػاجزيف فػػي مشػػروع "مػػدينتي", بػػؿ ومػػف سػػبؽ ليػػـ التخصػػيص مػػف األفػػراد والنقابػػات 

 فمردود عميو باآلتي:, والجمعيات..
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ألف يقيؿ العقد الذي شػابو الػبطالف مػف عثرتػو,  سندا يستويأوًا: إف األثر المترتب عمى الحكـ ببطالف العقد فيما بيف طرفيو ا 
وبخاصة إذا كاف البطالف اثر خروج بواح عمى القانوف بشاف بيػ  أرض بنػاء ممموكػة لمدولػة بمغػت مسػاحتيا ثمانيػة ماؼ فػداف 

ومػف ثػـ فػال  -مػف العمػـ العػاـ والمجػر  العػادي لألمػور عػدـ عدالتػو -مقابؿ تػوحي الظػروؼ والمالبسػات بضػ،لتو, ويتاكػد نظير
 تثريب عمى محكمة أوؿ درجة أف ثقمت موازيف كممة القانوف لدييا, فالحؽ أحؽ أف يتب .

التجارة وااستثمار إو إقامة مشروعات الخػدمات ثانيًا: بالنسبة لممتعاقديف عمى وحدات سكنية أو محالت أو وحدات أخر  بقصد 
بمشروع مدينتي, سواء كانوا قد تسمموىا أو لـ يتسمموىا, فإف مركزىـ القانوني لف يضػار عنػد معالجػة مثػار الحكػـ بػبطالف عقػد 

طالف العقػػد بيػ  أرض المشػروع المشػار إليػػو, فمقػد تعػامموا مػػ  بػائ  ظػاىر بحسػػف نيػة, ومػف ثػـ لػػف يضػاروا مػف مثػػار الحكػـ بػب
والتػي مػف م داىػا إنيػاء  -المشار إليو. وعمى الجيات المختصة مراعاة ذلؾ عند إعماؿ مثػار الحكػـ بػبطالف العقػد, نفػاذًا لمحكػـ

عػػادة األرض محػػؿ العقػػد إلػػى ىيئػػة المجتمعػػات العمرانيػػة الجديػػدة مػػ  تقييػػد التصػػرؼ فييػػا بإتبػػاع اإلجػػراءات القانونيػػة  العقػػد وا 
ؿ العادؿ في الوقت الحػالي والػذي تسػفر عنػو ىػذه اإلجػراءات التػي فرضػيا القػانوف لمتصػرؼ بػالبي  فػي أراضػي السميمة وبالمقاب

أف البي  الصػادر مػف  -( مف القانوف المدني467(  466عمى وفؽ ما تقضي بو المادتاف   -ذلؾ أنو مف المقرر قانوناً  -الدولة
ف كاف باطاًل, فإف بطالنو ليس مطمقًا, نمػا بطالنػو مقػرر لمصػمحة المشػتر , ولممالػؾ الحقيقػي  ىيئػة المجتمعػات  غير مالؾ وا  وا 

العمرانية( أف يقر ىذا البي  في أي وقت فيسر  عندئذ في حقو وينقمب صحيحًا في حؽ المشتر . كما ينقمػب العقػد صػحيحًا فػي 
 حؽ المشتري إذا ملت ممكية المبي  إلى البائ  بعد إبراـ العقد.

قػوؿ بػاف الحكػـ بػبطالف العقػد المشػار إليػو يمقػى بظاللػو عمػى كػؿ مػف سػبؽ أف خصصػت لػو قطعػة أرض مػف ثالثػًا: ا صػحة لم
األشخاص الطبيعية أو النقابات والنوادي وغيرىا مف الجيات التي تقـو عمى تادية الخػدمات ألعضػائيا وا تسػتيدؼ الػربح, ذلػؾ 

ؽ القواعػد المقػررة بالييئػة وائحتيػا العقاريػة بشػاف اإلسػكاف عمػى وفػ -كمػا سػبؽ ذكػره -أف التخصيص الذي تـ لي اء قد جر 
ااجتماعي لخروجو عف مفيـو البي  الذي يخض  لقانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات المشار إليو والذي يمـز اتباع المزايدة فػي 

 شانو بإجراءاتيا المقررة في ىذا القانوف.
اإلخالؿ بحؽ الدفاع لعدـ تمحيصو دفاع الشركة بشاف األثر المترتب عمػى صػدور وفيما يتعمؽ بالنعي عمى الحكـ المطعوف فيو ب

باعتماد التخطيط العاـ والتخطيط التفصيمي وتراخيص مشروع "مدينتي"  2009وحتى العاـ  2006قرارات وزير اإلسكاف منذ العاـ 
العقد محؿ التداعي غائمة البطالف الذي شابو وا  عمى القوؿ ببطالف العقد, فإنو ا مراء في أف صدور ىذه القرارات ا يدف  عف

يمكف أف يطيره مف العيب الذي لحقو, وبناء عميو فإف ىذا الدفاع ا يكوف مف قبيؿ الدفاع الجػوىري الػذي يتغيػر بػو وجػو الػرأي 
 في الموضوع وا تثريب عمى محكمة أوؿ درجة إف رأت أنو ا يستاىؿ ردًا أو ذكرًا.

سػػباب واألسػػانيد األخػػر  لمنعػػي عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو بالفسػػاد فػػي ااسػػتداؿ والخطػػا فػػي ااسػػتنباط ومػػف حيػػث إنػػو عػػف األ
واإلخالؿ بحؽ الدفاع والتي سبؽ سردىا تفصياًل فإنو لما كاف الثابت مف مطالعػة ىػذه األسػباب واألسػانيد أنيػا تػدور حػوؿ فسػاد 

محة فػي المػدعييف فػي الػدعو  المطعػوف فػي الحكػـ الصػادر فييػا , ما استدؿ بو الحكـ المطعػوف فيػو مػف  تػوفر الصػفة والمصػ
عمى القوؿ بإلغػاء قػانوف المناقصػات والمزايػدات لمػا سػبقو مػف تشػريعات مسػتندًا فػي ذلػؾ إلػى مػا  -كذلؾ -وفساد ما استدؿ بو

عة والسػتيف, باإلضػافة إلػى جاء باألعماؿ التحضيرية بجمسة وحيػدة وتػرؾ مػا جػاء بغيرىػا مػف الجمسػتيف الثانيػة والسػتيف والسػاب
فساد ما خمص إليو الحكـ المطعوف فيو مف بطالف العقد محؿ التداعي لمجرد مخالفة الييئة قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات 

, وأف الحكـ لـ يناقش دفاع الييئة بشاف عػدـ قبػوؿ الػدعو  وصػحة العقػد والػذي يقػـو عمػى أف العقػد أبػـر صػحيحًا والمشار إلي
 المشار إليو والالئحة العقارية الخاصة بالييئة. 1979لسنة  59ما يقضي بو القانوف رقـ حسب 

عما ساقتو الطاعنتػاف مػف أسػباب وأسػانيد فػي نعييمػا  -في جوىرىا ومضمونيا -ومف حيث إف ىذه األسباب واألسانيد ا تخرج
 لتي تبيف أنيا جاءت وىنًا عمى وىف.عمى الحكـ المطعوف فيو بمخالفة القانوف والخطا في تطبيقو وتفسيره وا

ولمػا كػػاف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قػػد أخػػذ بوجيػة نظػػر مخالفػػة لمػػا أبدتػػو الشػػركة فػػي دفاعيػا وشػػيد بنيػػاف قضػػائو فػػي أخػػذه بيػػذه 
الوجية عمى أسباب وأسانيد تقو  عمى حممو, وتضمف ما سػاقو مػف حجػ  يشػد بيػا مػف عضػد قضػائو مػا يمثػؿ ردًا عمػى دفػاع 

كؿ قػوؿ أو دفػاع مػف الشػركة  -بصفة مستقمة -ييئة الطاعنتيف, وعميو لـ يكف الحكـ المطعوف فيو بحاجة ألف يتتب الشركة وال
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مػا يفيػد عػدـ صػواب ىػذا الػدفاع, األمػر  -ولو بطريقة ضػمنية -أو الييئة ليرد عميو عمى استقالؿ ما داـ قد تضمف في حيثياتو
 بما سمؼ غير ذي أثر.الذي يغدو معو النعي عمى الحكـ المطعوف فيو 

حفػظ التحقيػؽ فػي  -حسب مػا جػاء بالشػيادة المقدمػة مػف الشػركة الطاعنػة -وا يناؿ مما تقدـ ػ كذلؾ ػ أف النيابة العامة قررت
بالغ إىدار الماؿ العاـ في العقد محؿ التداعي, ذلؾ أف أمر بطالف العقد مف عدمو مسالة مستقمة عف ىذا التحقيؽ الذي يتعمؽ 

 ية الجنائية وعما إذا كاف ثمة إىدار لمماؿ العاـ مف عدمو.بالمسئول
 فيو فمذ طعٌوىا  ق.عليا56لسٌة46332البطالى األصلية سلن دعىي يفهي الطاعٌني وإر مل يلك هزا المضاء لبىالً 

 .البطالف األصمية وذلؾ لألسباب اآلتية: بذعىي
مػف قػانوف  3لرفعيػا مػف غيػر ذي صػفو ومخالفػة نػص المػادة الخطا الجسيـ في رفض الدف  بعدـ قبػوؿ الػدعو  : السبب األوؿ
 :المرافعات.

أخطا الحكـ المطعوف فيو في التفريؽ بيف الدعو  اإلدارية ودعو  الحسبة إذ أف دعو  الحسبة ىي بغية الدعو  اإلداريػة أكثػر 
كالىما دعو  مػف الػدعاو  العامػة مما تعنى الدعاو  الخاصة اتفاقيما م  بعضيا البعض مف حيث الموضوع والطمبات فييما و 

 فػي أخطػاودعػو  الحسػبة يكػوف قػد  اإلداريػةفػرؽ بػيف الػدعو   إذوكالىما بغية الحفاظ عمى المصمحة العامة وعميو فاف الحكـ 
الحفػاظ عمػى المػاؿ العػاـ فيػذا القػوؿ  فػيالمواطنيف ليـ الحؽ  إفتطبيؽ القانوف ومف ناحية ثانية فاف قوؿ الحكـ المطعوف فيو 

يحػػددىا القػػانوف ولػػيس مخالفتيػػا واف  التػػيقبػػوؿ الػػدعو  ذلػػؾ اف الحفػػاظ عميػػو يكػػوف بػػالطرؽ  إلػػىا خػػالؼ عميػػو وا يػػ د  
اف ىػذه الجيػات الرقابيػة تممػؾ سػمطات أوسػ  ممػا تممكػو المحكمػة اإلداريػة القانوف قػد حػدد جيػات رقابيػة لمثػؿ ىػذا التصػرؼ 

 .العميا
إلقامػة الػدعو  الجنائيػة الصػادر مػف نيابػة األمػواؿ العامػة فػي ذات موضػوع الػدعو  عمػال  وجػأىػدار أمػر بػاا و  السبب الثػاني:

 مف قانوف اإلجراءات الجنائية.: 454،456بالمواد 
أف الواقعة محؿ دعو  البطالف وىى تصرؼ ىيئة المجتمعات العمرانية فػي ارض مشػروع مػدينتي كانػت محػؿ تحقيػؽ  مف الثابت

عامة وىى نيابة متخصصة لمحفػاظ عمػى المػاؿ العػاـ ودفػ  التعػدي عميػو أيػا كانػت صػوره وأيػا كػاف المعتػد  أماـ نيابة األمواؿ ال
وأنيا لـ تالوا جيدا ولـ تمؽ باا بضخامة الموضوع وا بالمتيميف بو وذلؾ وصوا لمحفاظ عمى حقوؽ المجتم  ألنيا ىي وحػدىا 

انتيػػاء نيابػػة األمػػواؿ العامػػة فػػي تحقيقاتيػػا إلػػى عػػدـ وجػػود جريمػػة وعػػدـ األمينػػة عمػػى الػػدعو  الجنائيػػة وترتيبػػا عمػػى ذلػػؾ فػػاف 
ذ خػالؼ  اإلضرار بالماؿ العاـ وعدـ اإلىماؿ في الحفػاظ عميػو ومػف ثػـ فػاف ىػذا القػرار يعػد حجػة أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا وا 

 الحكـ الطعيف ىذه الحجية وانتيى إلى بطالف العقد يكوف خطا في تطبيؽ القانوف.
 مف الدستور المتاف جعمتا لمماؿ وظيفة اجتماعية مقدمة عمى تحقيؽ الربح. 30،23: مخالفة نص المادتيف السبب الثالث

 ىػينسػبة لمػربح وبػيف ىػذا وذاؾ فػاف الدولػة  أعمػىالدولة بصدد الميمػة ااسػتثمارية ىنػا تتعػاظـ حاجتيػا لتحقيػؽ  كانت إذاانو 
اجتماعيا تقـو عميو وزارة اإلسكاف وىيئة المجتمعات العمرانيػة أو ىػدؼ اسػتثماري تقػوـ سواء ىدفا  دالمنشو عمى اليدؼ  األمينة

عميو وزارة ااستثمار والقوؿ بغير ذلؾ ي د  إلى اختفاء دور الدولة ااجتماعي والخدمي وىو ما لـ يذىب إليو احد ومف ثـ فػاف 
ىنػػاؾ  فوف ويكػػوف ىػو األولػى باإلتبػاع مػف القػانوف واالدسػتور الػذي نػص عمػى الميمػة ااجتماعيػػة ىػو اعمػى درجػة مػف القػان

 ات خاصة لتحقيؽ التنمية العقاريةوليس قانوف المناقص 19769لسنة  59قانوف يحكـ موضوع العقد وىو 
هووي الكووشلة الطاعٌووة يف دعووىي الووبطالى األصوولية وإر مل يلووك هووزا المضوواء لبووىالً  وهووي ًاةيووة   ووشي

 .:بدعو  البطالف األصمية وذلؾ لألسباب اآلتية يوففقد طعنوا ق.عليا 57لسٌة2942سلن
 السبب األوؿ: بطالف الحكـ المطعوف فيو لعدـ اختصاص المحكمة بإصداره:

الجيػة  أبرمتػوقضػى بػبطالف عقػد  الػذيدرجػة  أوؿحكػـ  وتاييػدمػف رفػض الطعنػيف  الحكـ المطعوف فيو إليوما ذىب  أف ا ريب
تػػدليس فانػػو ينػػاقض  أوـ مػػف انػػو انعقػػد صػػحيحا ونافػػذا منػػذ خمػػس سػػنوات دوف غػػش مػػ  الشػػركة الطاعنػػة عمػػى الػػرغ اإلداريػػة

 إليػوسػبقت  الػذي المبػدأيخالؼ ذلؾ  مبدأالطرفيف واستقرار المراكز القانونية ىو  إرادةقوة  أىدرالمباد  المستقرة فضال عمى انو 
كاف يتعػيف معػو  الذي األمرطرفييا متى انعقدت صحيحة حؽ  فيوالتصرفات والتعاقد  اإلجراءاتالعميا مف نفاذ  اإلداريةالمحكمة 

الػدائرة المشػكمة  إلػىالطعػف  إحالػة 1972لسػنة  47مكرر/أ مف قانوف مجمػس الدولػة الصػادر بالقػانوف  54والتزاما بحكـ المادة 
وف المسػاس \ويحوؿ د دائرة توحيد المباد  لما يمثمو مف ضمانات جوىرية ألعماؿ المباد  القضائية –نص المادة  ألحكاـطبقا 

 باستقرارىا إا باألغمبية المقررة قانونا.
  السبب الثاني: إىدار ضمانة أساسية مف ضمانات التقاضي عند نظر الدعو :
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والتػي تسػر  عمػى قضػاة  مػف قػانوف المرافعػات 146،147مخالفة الحكـ المطعػوف فيػو لمػا قررتػو صػراحة المػادة   الوجو األوؿ:
كدت صراحة عدـ صالحية القاضي لنظر الدعو  وممنػوع مػف سػماعيا إذا كانػت لػو ولزوجتػو ا  خصػومة مجمس الدولة والتي أ

الدعو  ورتبت جزاء البطالف عمى مخالفة ىذه القاعدة األساسية و ىو ما كاف يستتب  حتما قبوؿ الطعنػيف  فيم  احد الخصـو 
الحكػـ وىمػا  أصػدرت التػيالػدائرة  أعضػاءاركة عضػويف مػف صدر باطال لمش الذياادار   والقضاء ببطالف حكـ محكمة القضاء
 39706, 64لسنة  20896 رقميحالو خصومة م  احد الخصـو بالدعوييف  فيكانا  إنيماالسيديف عضو اليميف واليسار حيث 

لحكػـ الطعػيف باإلداريػة العميػا بإلغػاء الحكػـ الصػادر لصػالح القاضػي ومػا احػت  بػو االدولػة  مفوضيتقرير  وقد جاء ؽ 59لسنة 
بحكمة النص وغايتو ينطوي عمى خطا شػديد بػؿ وكػاف الخطػا اشػد عنػد القػوؿ بػاف مثػؿ ىػذه الخصػومة يػتـ الفصػؿ فييػا بشػكؿ 
ذا خػرج الحكػـ الطعػيف عمػى ذلػؾ  نمطي واف الفصؿ فييا محكـو بما جػر  عميػو قضػاء ىػذه المحكمػة بخصػوص تمػؾ الػدعاو  وا 

 ف قد وق  في خطا جسيـ بيف غير مستور مما يتعيف معو الحكـ ببطالنو.وأشار إلى ىذا الخروج صراحة فانو يكو
لعػدـ تػوافر  1996لسنة  81مف قانوف المرافعات المعدلة بالقانوف رقـ  3: مخالفة الحكـ المطعوف فيو لحكـ المادة الثانيالوجو 

 مباشرة:صفة  أومصمحة 
محكمػة القضػاء اادار  بقبػوؿ الػدعو  بػداءة مػف رافعييػا بغيػر  بػذلؾ حكػـ وأيػدعندما رفض الطعنػيف  الحكـ المطعوف فيو اخطا
قبػوؿ الػػدعو   فػػييشػترط  والػػذيمػف قػػانوف المرافعػات  3مصػمحة مباشػػرة يقرىػا القػػانوف وذلػؾ بالمخالفػػة لػنص المػػادة  أوصػفة 

ييػا والقػوؿ بغيػر ذلػؾ فيػو تاريخ رف  الدعو  وقيدىا حتػى الحكػـ ف فيوانعقاد الخصومة فييا توافر المصمحة والصفة واستمرارىا 
فساح التقاضي بإجراءات أخالؿ  أفدرجػة  أوؿلقضػاء  تاييػداالطريؽ لػدعو  الحسػبة , وا يكفػى مػا قالػو الحكػـ المطعػوف فيػو  وا 

حمايػة  فػينػص الدسػتور  إلػىااسػتناد  أوالقػوؿ بكفايتيػا اف القػانوف لػـ يحػدد معنػى المصػمحة  أوالقانوف لـ يحػدد المصػمحة 
 الػذيرافعيػا الصػفة والمصػمحة بػالمعنى  فػي ؽتتحقػ أفلجا المدعى الى طريؽ الدعو  .. فمف الػالـز حتمػا  فإذالعامة ,الممكية ا

ذ خرج الحكـ المطعوف فيو عمى تمؾ المباد  الراسخة فػي تكوف المصمحة قائمة ومباشرة ويقرىا القانوف  أفتطمبو القانوف ا   وا 
 بغير مصمحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرىا القانوف. القضاء في إجازة الخصومة وقبوؿ الدعو 

السبب الثالث: أىدار ااثػار القانونيػة لموقػائ  حتػى لػو كػاف الخطػا شػائعا وعػدـ ااعتػداد باألوضػاع الظػاىرة والمسػاس بػالحقوؽ 
 والمراكز القانونية:

حكػـ محكمػة القضػاء اادار  بػبطالف عقػد الحكـ المطعوف فيو بالبطالف وقد قضػى بػرفض الطعنػيف وىػو مػا يعنػى تاييػد  أف ذلؾ
قػاـ عمييػا حكػـ محكمػة القضػاء اادار  بػالبطالف عػرض  التػي األسػبابزائدة عف  أسباباوقد تضمنت مدوناتو  مدينتيبي  ارض 

 إذ موجباتػو أوالطعػف  فػيالمترتب عمى البطالف ولـ تكف مطروحة ولـ تكف مف مقتضيات الفصؿ  واألثرفييا لكيفية تنفيذ الحكـ 
عادةالعقد  إنياءبطالف العقد م داه  أفورد بمدوناتو  التصػرؼ  أعػادةىيئػة المجتمعػات العمرانيػة مػ   إلػى األرضمحؿ  األرض وا 

فرضػػيا  التػػي اإلجػػراءاتيسػػتقر عنػػده ىػػذه  الػػذي الحػػاليالوقػػت  فػػيالقانونيػػة السػػميمة وبالمقابػػؿ العػػادؿ  بإتبػػاع اإلجػػراءاتفييػػا 
وبػدا التنػاقض واضػحا وجميػا فيمػا أخطػا فيػو الحكػـ المطعػوف فيػو خطػا جسػيما عنػدما  الدولة أراضى فيالقانوف لمتصرؼ بالبي  

أىدر واقعة البي  والتسميـ والحيازة وصدور القرارات الوزارية مف السمطة المختصة باعتماد المخطط العػاـ لممشػروع ومػف ثػـ فػاف 
معو تجاىميا حتى ولو قضى ببطالف التصرؼ القانوني, وعمػى حػيف أجػاز كؿ ىذه الوقائ  ثابتة تنت  أثرىا القانوني بما يستحيؿ 

الحكـ المطعوف فيو بااعتداد بااثار المترتبة عمػى الوضػ  الظػاىر بػيف الشػركة والمتعاقػديف معيػا سػواء الحػائزيف أو الحػاجزيف 
العالقػة بػيف الشػركة والييئػة البائعػة  فػي أة فاف الحكـ تناقض م  ذات المبدغيرىـ بحسبانيا بائعا ظاىرا قد تعامموا بحسف ني مو

ذات ليمػـز الييئػة  المبػدأليس وبذلؾ خالؼ الحكـ المطعوف فيو ىػذا أو تدتعاقدت معو بحسف نية دوف غش  حقيقيكمالؾ ظاىر 
 العقد.  بإنياءالبائعة تنفيذا لمبطالف 

 الة الواحدة:السبب الراب : ازدواجية المعايير فيما اعتنقو الحكـ المطعوف فيو في الح
 ولقد بدأت ىذه اازدواجية والتناقض واضحة في أمريف:

بشػػاف ىيئػػة المجتمعػػات العمرانيػػة الجديػػدة  1979لسػػنة 59عنػػدما أىػػدر الحكػػـ المطعػػوف فيػػو أحكػػاـ القػػانوف رقػػـ   األمػػر األوؿ:
مػػة فػػي المعػػامالت بػػيف الييئػػة واعتبػػره الشػػريعة العا 1998لسػػنة  89واوجػػب سػػرياف أحكػػاـ قػػانوف المناقصػػات والمزايػػدات رقػػـ 
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وغيرىا لكنو قصػر ذلػؾ عمػى التصػرفات فػي مجػاؿ ااسػتثمار العقػاري فابطػؿ كػؿ تصػرؼ يخػالؼ تمػؾ اإلجػراءات عمػى حػيف أبػاح 
بشاف ىيئة المجتمعات العمرانيػة فطبقػو عمػى تصػرفات الييئػة بالتخصػيص إلػى  1979لسنة 59الحكـ تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ 

فػػي قطػػ  األرض لالسػػتخداـ الشخصػػي وكػػذا األشػػخاص ااعتباريػػة والجمعيػػات الخاصػػة واف ىػػذا التمييػػز  فيػػياألشػػخاص الطبيع
 تتناقض م  طبيعة التصرؼ مف الوجية القانونية.  ألنياوالعدالة  المساواةلقواعد  أىدارعمى  ينطوي

بالنسبة لممتعاقديف والحاجزيف عمػى وحػدات سػكنية اعتد الحكـ المطعوف فيو باألوضاع الظاىرة لمعالجة أثار العقد  األمر الثاني:
قامػػة مشػػروعات الخػػدمات بمشػػروع مػػدينتي ومػػف ثػػـ فػػال تضػػار المراكػػز القانونيػػة  أو محػػالت أخػػر  بقصػػد التجػػارة وااسػػتثمار وا 

ؾ عنػد تنفيػذ المستقرة ليـ ولف يضاروا مف أثار الحكـ ببطالف عقد البي  وممحقو واوجب الحكـ عمى الجيات المختصة مراعاة ذل
الحكػػـ بػػالبطالف عمػػى حػػيف كانػػت أسػػباب الحكػػـ عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ تمامػػا فرتػػب أثػػار الػػبطالف فػػي العالقػػة بػػيف الييئػػة وبػػيف 

 الشركة فابطؿ الحكـ العقد ورتب عميو أثار البطالف ولـ يعتد باألوضاع الظاىرة .
 :ةالسبب الخامس: إىدار حجية األمر باألوجو إلقامة الدعو  الجنائي

كانػت سػببا  التػيمصػدر تمػؾ ااتيامػات  أفمدوناتػو  فػيالحكػـ  أعمنػوانتي  الحكـ المطعوف فيو لغة ااتياـ بغيػر دليػؿ بػؿ ومػا 
يقضػى  إف لمقاضػيانو مػف المقػرر قانونػا ا يجػوز  إذالمحكـ بالبطالف سندىا ومصدرىا مف عممو العاـ ومعارؼ العامة   أساسيا
 عنو تحقيقػات النيابػة العامػة والتػي المعرفة العامة وذلؾ عمى عكس ما كشفت أومف العمـ العاـ  معرفتو حتى لو كانت أوبعممو 

 .الدعو  الجنائية لي كد ذلؾ كمو عكس ما قالو الحكـ المطعوف فيو إلقامة باألوجوانتيت فييا بقرارىا 
 واختتمت الشركة الطاعنة صحيفة دعو  البطالف بما سمؼ مف طمبات.

 البطالف إلى ىيئة مفوضي الدولة حيث جر  إعداد التقرير الماثؿ. وقد وردت دعو 
 اٌـــــــــواٜ اٌمبٟٔٛٔ

 ثانيػػا:قبػػوؿ الطعػف شػكال    أوا:الحكػـ ؽ.ع 56لسػنة46332ِٚنٓ ؽ١نش  ْ ِنب ٠ٙننله  ١ٌنٗ اٌ نب ْٕٛ  ننٟ ك نٜٛ اٌنج  ْ هلننُ 
ضػػاء مجػػددا بإلغػػاء حكػػـ محكمػػة القضػػاء ؽ.عميػػا والق56لسػػنة  31314, 30952بطػػالف الحكػػـ الصػػادر فػػي الطعنػػيف رقمػػي 

لػػزاـ المطعػػوف ضػػدىما األوؿ والثػػاني المصػػاريؼ عػػف جميػػ   22/6/2010ؽ والصػػادر بجمسػػة 63لسػػنة 12622اادار  رقػػـ  وا 
 الدرجات

   :قبػوؿ الطعػف شػكالواؽ.ع ىػو الحكػـ أ57لسػنة 2942ومف حيػث إف مػا تيػدؼ إليػو الشػركة الطاعنػة فػي دعػو  الػبطالف رقػـ
 في الموضوع : ثانيا

بإلغػػاء حكػػـ محكمػػة والقضػػاء مجػػددا  ؽ56لسػػنة  31314, 30952فػػي الطعنػػيف رقمػػي  الحكػػـ بػػبطالف الحكػػـ الصػػادر أصػػميا:
 22/6/2010ؽ والصادر بجمسة 63لسنة 12622القضاء اادار  رقـ 

مػف قػانوف  54عمػال بػنص المػادة بطالف الحكـ المطعوف فيو واألمر بإحالتيا إلػى الػدائرة المختصػة بتوحيػد المبػاد   احتياطيا:
 مجمس الدولة م  إلزاـ المطعوف ضدىـ المصروفات

 ق.عليا.56لسٌة  46332سلن لذعىي البطالى وهي ةيث اً  وبالٌسبة 
العميػا  اإلداريػةالمحكمػة  أماـتنص عمى انو " يجوز الطعف  1972لسنة  47" مف قانوف مجمس الدولة رقـ 23فاف المادة رقـ "

 :اآلتية األحواؿ فيوذلؾ  التاديبيةمف المحاكـ  أولصادرة مف محكمة القضاء اادار  ا األحكاـ في
 تاويمو أوتطبيقيا  فيخطا  أوكاف الحكـ المطعوف فيو مبنيا عمى مخالفة القانوف  إذا( 1 
 ( أذا وق  بطالف في الحكـ أو بطالف في اإلجراءات اثر في الحكـ.2 
 سابؽ حاز قوة الشل المحكوـ فيو , سواء دف  بيذا الدف  أو لـ يدف ................."( إذا صدر الحكـ عمى خالؼ حكـ 3 

" مف ذات القانوف عمى انو " يجوز الطعف في األحكاـ الصادرة مف محكمة القضاء اادار  والمحػاكـ اإلداريػة 51وتنص المادة "
والتجاريػة مييػا فػي قػانوف المرافعػات المدنيػة واؿ المنصوص عوالمحاكـ التاديبية بطريؽ التماس إعادة النظر في المواعيد واألح

أو قػػػػػانوف اإلجػػػػػراءات الجنائيػػػػػة حسػػػػػب األحػػػػػواؿ وذلػػػػػؾ بمػػػػػا ا يتعػػػػػارض مػػػػػ  طبيعػػػػػة المنازعػػػػػات المنظػػػػػورة أمػػػػػاـ ىػػػػػذه 
 المحاكـ.................................."

يػػا مػػر فػػي شػػاف الطعػػف المقػػدـ مػػف الخػػارج عػػف و مػػف حيػػث إف مفػػاد مػػا تقػػدـ مػػف نصػػوص أف قضػػاء المحكمػػة اإلداريػػة العم
الخصومة بمرحمتيف ففي المرحمة األولى كانت اإلحكاـ متجية إلى جواز قياـ الشخص الذي لـ يكف طرفا أو ممػثال فػي الػدعو  
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ى أف اسػتند ىػذا القضػاء إلػ –ومس الحكـ الصادر فييا مصمحة لو أف يطعف عمى الحكـ مباشػرة أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا 
اعتمد ىذا ااتجاه عمػى اعتبػارات العدالػة  –حكـ اإللغاء يعتبر حجة عمى الكافة وا تقتصر ىذه الحجية عمى أطراؼ الخصومة 

المرحمػة الثانيػة  فػي أمػا – اإللغػاءالدعو  الصادر فييػا حكػـ  فيقد يصيب مف لـ يكف طرفا  الذيوحسف توزيعيا دفعا لمضرر 
ا ااتجاه مقررا عدـ جواز طعف الخارج عػف الخصػومة مقػررا عػدـ جػواز طعػف الخػارج عػف الخػارج العميا ىذ اإلداريةعدؿ قضاء 

الحػدود المقػررة قانونػا التمػاس  فػيالحكـ بنظر الطعػف  أصدرت التيالعميا تخص المحكـ  اإلداريةالمحكمة  أماـعف الخصومة 
العميػػا طعػػف  اإلداريػػةالمحكمػػة  أمػػاـالطعػػف  أحػػواؿ مػػف قػػانوف مجمػػس الدولػػة حػػددت 23المػػادة  أفذلػػؾ  أسػػاس –النظػػر  إعػػادة

 . األحواؿالخارج عف الخصومة ليس مف بيف ىذه 
 "12/4/1987ق جلست 29لسنت3387يف الطؼي رقن  -"يف هذا املؼنى حكن دائزة توحٍد املبادئ

لعميا في الحكػـ الػذي تعػد  أيضا قضت المحكمة أف الخارج عف الخصومة ا يجوز لو الطعف أماـ المحكمة اإلدارية ا وفى ذلؾ
نما عميو أف يسمؾ طريػؽ التمػا إعػادة النظػر أمػاـ ذات المحكمػة التػي أصػدرت الحكػـ الممػتمس أعػاده النظػر فيػو  سإليو أثره وا 
فييػا دعػو  اإللغػاء و أيػا  منازعػات اإلداريػة بكافػة أنواعيػا بمػاالحكػـ الصػادر فػي ال فيوبذلؾ فاف طعف الخارج عف الخصومة 

 التاديبيػةوكػذلؾ المنازعػات  اإلداريةالمنازعات  أنواعوغيرىا مف  اإللغاءدعو   فيـ الصادر سواء بإلغاء مو بغير ذلؾ كاف الحك
و  أحكػاـمػف  أماميػاالعميػا فيمػا يطعػف فيػو  اإلداريػةالمحكمػة  أماـمحكمة الطعف يكوف غير جائز قانونا سواء كاف الطعف  إلى
 طبقا لمقانوف. أحكاـمف  أمامياعف فيو محكمة القضاء اادار  فيما يط أماـ

جمووػمت املبمادئ الناًوًٍمت المر اقزإلما اةدارٌمت        – 1/7/1979ق جلسمت  18لسمنت   185"يف هذا املؼنى الطؼي رقمن  

 "1351الؼلٍا يف مخست ػشز ػاها ص
الخػػارج عػػف و ىػػذا الوجػو  ا يكػوف لمػػف لػػـ يكػف طرفػػا فػي حكػػـ حػػؽ الطعػف فيػػو أمػػاـ المحكمػة اإلداريػػة العميػا لمثػػؿ وتبعػا لػػذلؾ

الخصومة أف يسمؾ ما شرعو القانوف لتفاد  أثار الحكـ والتظمـ منو و ىذا التظمـ سبيمو القانوني ىو التماس أعاده النظر فػي 
الحكـ أماـ المحكمة التي أصدرتو وليس وجيا أو سببا لمطعف فػي الحكػـ أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا ممػف لػـ يكػف طرفػا فيػو 

" مػػف قػػانوف مجمػػس الدولػػة سػػالؼ الػػذكر والتػػي حػػددت عمػػى سػػبيؿ الحصػػر حػػاات الطعػػف أمػػاـ 23مػػال بحكػػـ المػػادة "وذلػػؾ ع
 المحكمة اإلدارية العميا.

دعو  استثنائية ذات طبيعة خاصة فيذا القوؿ مردود عميػو  ىي األصميةدعو  البطالف  أفيناؿ مما تقدـ  أوذلؾ  فيوا يحاج 
تقتػرب بػذلؾ مػف  فإنيػانيائيػة ا يجػوز المسػاس بحجيتيػا  أحكػاـطالف ليا طبيعػة خاصػة توجػو ضػد ولئف كانت دعو  الب بانو

تنظػيـ الخصػومة  فػيالقانونيػة  واألصػوؿذلػؾ اينػاؿ مػف القواعػد العامػة  إف إاالنظر  إعادةطرؽ الطعف غير العادية كالتماس 
يما أف الخصػػومة القضػػائية كمػػا تػػواترت عمييػػا أحكػػاـ اسػػ نظميػػا القػػانوف سػػخياار  وأسػػستقػػـو عمػػى ثوابػػت  والتػػيالقضػػائية 

المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا تعبػػر عػػف حالػػة" قانونيػػة تنشػػا عػػف مباشػػرة الػػدعو  باادعػػاء لػػد  القضػػاء أو باالتجػػاء إليػػو بوسػػيمة 
التػي تقػـو عمػى  الدعو  مو العريضة وقد حدد القانوف إجراءات التقػدـ بيػذا اادعػاء الػذي ينبغػي عميػو انعقػاد الخصػومة وىػى

اتصاؿ المدعى بالمحكمة المرفوعة أماميا الدعو  وتكميؼ المدعى عميو بػالمثوؿ أماميػا لكونيػا عالقػة بػيف طرفييػا مػف جيػة 
أو عالقة بيف ىذيف الطػرفيف وبػيف القضػاء مػف جيػة أخػر  , فػإذا لػـ تكػف ثمػة دعػو  مػف احػد الخصػميف لمخصػـ األخػر إلػى 

 كف ألحدىما أو كمييما وجود فال تنشا الخصومة القضائية و ا تنعقد.التالقي أماـ القضاء أو لـ ي
 وها بؼدها" 58ص 33املوسوػت اةدارٌت احلدٌثت ج 15/3/1986ق جلست 26لسنت  921" يف هذا املؼنى الطؼي رقن 

لػـ يكونػوا  ؽ.عميػا56لسػنة  46332رقػـ ومف حيث انو وبتطبيؽ ما تقدـ ولما كاف الثابت مف األوراؽ أف الطاعنيف فػي الطعػف 
مرحمػػة مػػف   ممثمػػيف فػػي الخصػػومة والتػػي انتيػػت بصػػدور الحكػػـ المطعػػوف فيػػو كػػذلؾ لػػـ يكونػػوا قػػد ادخمػػوا أو تػػدخموا فييػػا بػػا

و كػػاف عمػػييـ إف يسػػمكوا الطريػػؽ القػػانوني الػػذي نػػص عميػػو  مراحميػػا  فػػانيـ وبطبيعػػة الحػػاؿ يعػػدوف خػػارجيف عػػف الخصػػومة
يتعيف معو والحاؿ كػذلؾ  األمر الذي رج عف الخصومة والذي يجد سبيمو في التماس إعادة النظرالقانوف فيما يتعمؽ بطعف الخا

 .عدـ قبوؿ الطعف 
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 ق.عليا.75لسٌة  2942وهي ةيث اً  وبالٌسبة لذعىي البطالى سلن 
 شكؿ الومف حيث انو وعف 

در مف المحكمػة اإلداريػة العميػا إذا شػابو حكـ ص في ااستثنائيمف حيث إف دعو  البطالف األصمية تعتبر إحد  صور الطعف 
ف كانت ا تتقيد بميعاد الطعػف المنصػوص عمييػا  فييعيب جسيـ يمثؿ إىدارا لمعدالة أو يفقد فييا الحكـ وظيفتو  المػادة  فػيوا 

د شػابو عيػب إا أنو يتعيف لقبوليا أف يثبت أف الحكـ الصادر مف المحكمة اإلدارية العميا ق 1972لسنة  47( مف القانوف 44 
 اإلداريأمػاـ القضػاء  التقاضػيلو حجيتو بوصفو صدر مف أعمػى محكمػة فػى درجػات  قضائيجسيـ يفقده صفتو كحكـ  جوىري

ذ استوفت أوضاعيا القانونية فيي مقبولة شكال بمجمس الدولة  . وا 
 ومف حيث انو عف الموضوع:

القوامػة عمػى إنػزاؿ حكػـ  ىػيلعميا فيما وسػد ليػا مػف اختصػاص أف المحكمة اإلدارية ا  الرأي باديومف حيث إنو يجدر التاكيد 

رساء مبادئو وقواعده بما ا معقب عمييا  بما يجعؿ قضػاءىا  أيياذلؾ وبما ا سبيؿ معو إلى نسبة الخطا الجسيـ  فيالقانوف وا 

و إذ األصؿ فيما تسػتظيره وضوح عف ذات في ينبلقد لحقو البطالف إا أف يكوف ىذا الخطا بينا غير مستور وثمرة غمط فاضح 

ىػذا الحكػـ بمػا ا معقػب عمييػا فيػو بحسػبانيا تسػتوي  فػيالمحكمة اإلدارية العميا مف حكـ القانوف أف يكوف ىو صحيح الرأي 

نما كاف مردة إلى خمػؼ بػيف  القضائيمدارج  التنظيـ   فيعمى القمة  لمجمس الدولة والخطا إف لـ يكف كاشفا بذاتو عف أمره وا 

ىػدار قضػاء لممحكمػة بمػا تحمػؿ مػف أمانػة وجيات ا لنظر إلى المعقولة ا يستوي ذريعة استنياض دعو  الػبطالف األصػمية وا 

رساء الصحيح مف   واستمياـ قواعده . اإلداريتفسير القانوف  في المباد القضاء وعظيـ رسالتو وا 

ق جبلسممت 32لسممنت  3564الطؼممي رقممن   يفلممل الدولممت  هكممزرا هممي قمماًوى جم  54املنصمموص ػلٍ مما باملممادة   املبممادئ" حكممن دائممزة توحٍممد  

3/6/1990." 

هوي لواًىى  54/1وهي ةيث  ً  عي الذفع بعذم ا تصاص احملموة بٌظش الطعٌني ورلك استٌادًا إىل ًص املواد  
 -إىل دائش  تىةيذ املبادئ: وإةالتهام 1972لسٌة  47جملس الذولة سلن 

ىو حؽ مصوف دستوريًا  التقاضيقضاء ىذه المحكمة مف أف حؽ  فيتقر عميو نشير إلى أنو مف المس أفبدء نود  ذيفباد  
تحديػد الييئػات القضػائية واختصاصػيا وتنظػيـ  فػيوقد فػوض الدسػتور القػانوف  الطبيعيولكؿ مواطف حؽ االتجاء إلى قاضيو 

نما أوكػؿ لمسػمطة التشػري عية وحػدىا تحديػد الييئػات القضػائية طريؽ تشكيميا ولـ يترؾ جزء مف ىذا التنظيـ لمسمطة التنفيذية وا 
  .يومالخروج ع يجوزا  الذيىذا األمر مف النظاـ العاـ  أفوتنظيـ اختصاصيا واعتبر 

جمووػمت املبمادئ الناًوًٍمت القمى قزرإلما       – 3/5/2003جلسمت   –ق.ج  48لسمنت   4702"يف هذا املؼنى الطؼي رقن 

 وها بؼدها" 718صم  48السنت  –اةدارٌت الؼلٍا 
َ رنٕض 1984ٌَنٕخ  136ِؼنب خ ثبٌمنبْٔٛ هلنُ  1972ٌَنٕخ  47ِىنوه ِنٓ لنبْٔٛ ِغٍنٌ اٌلٌٚنخ هلنُ  54ٓ ؽ١ش أْ اٌّبكح ِٚ

كٚائنو اٌّؾىّنخ   ؽنلٜ ٍٝ أٔٗ " ما رج١ٓ ألؽلٜ كٚائو اٌّؾىّنخ ادكاه٠نخ اٌي١ٍنب  ٕنل ٔحنو اؽنل اٌ ينْٛ أٔنٗ طنلهد  ١ٙنب أٚ ِنٓ 

 ٓ ِجلأ لوهرٗ أؽىبَ ٍبثمخ طبكهح ِٓ اٌّؾىّخ ادكاه٠خ اٌي١ٍنب ٠زين١ٓ  ١ٍٙنب أؽىبَ ٍبثمخ ٠قبٌف ثيؼٙب اٌجيغ أٚ هأد اٌيلٚي 

ِٓ أؽل  شنو َِزشنبهاب ثوئبٍنخ هئن١ٌ اٌّؾىّنخ  لؼبئٟ ؽبٌخ اٌ يٓ  ٌٝ ١٘ئخ رشىٍٙب اٌغّي١خ اٌيبِخ ٌزٍه اٌّؾىّخ  ٝ وً  بَ 

ف ي ص صخ أ٠بَ ِٓ طلٚه لواه ادؽبٌخ  ٍنٝ أٚ ادللاَ  بألللَ ِٓ ٔٛاثٗ ٠ٚغت  ٍٝ ٍىوربه٠خ اٌّؾىّخ أْ ريوع ٍِف اٌل ٜٛ 
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ٍزٕحو  ١ٙب اٌل ٜٛ ٠ٚيٍٓ اٌقظَٛ ثٙنا اٌزنبه٠ـ لجنً ؽٌٍٛنٗ ثعهثينخ  شنو ٠ِٛنبب  ٍنٝ  اٌزٟهئ١ٌ اٌّؾىّخ ١ٌي١ٓ ربه٠ـ اٌغٍَخ 

 أؽىبِٙب ثعغٍج١خ ٍجيخ أ ؼبء  ٍٝ األلً". اٌّنوٛهحاأللً ٚ رظله ا١ٌٙئخ 

رظنلهٖ ثينل ارظنبٌٙب  اٌنٞؽىّٙب   ٟوّب ٠غ١ي ٌٍلائوح إٌّظٛص  ١ٍٙب  ١ٗ أْ رمزظو  ِٚٓ ؽ١ش أْ ِفبك ِب رملَ أْ ٘نا إٌض

 ٍٝ فن ه أؽىنبَ ٍنبثمخ صنُ رؾ١نً  لبٟٔٛٔوبٔذ ِؾ ب ٌزٕبلغ األؽىبَ أٚ ألواه ِجلأ  اٌزٟاٌَّعٌخ اٌمب١ٔٛٔخ   ٟثبٌ يٓ  ٍٝ اٌجذ 

ٌٍّجنلأ اٌننٞ أهٍنزٗ ثؾىّٙنب ٚمٌنه  ٍنٝ  ِٛػنٛ ٗ ٚٚ منب  نٟ ١ب اٌّقزظخ ٌزفظنًاٌ يٓ ثيل مٌه  ٌٝ كائوح اٌّؾىّخ ادكاه٠خ اٌيٍ

ارظنٍذ ثنٗ  اٌننٞاٌ ينٓ   نٟاػ وك  ١ٍٗ لؼبء ٘نٖ اٌلائوح.  إْ ٘نا إٌض أ٠ؼبب ال ٠ؾنٛي ثن١ٓ ٘ننٖ ا١ٌٙئنخ ٚاٌفظنً  اٌنٞإٌؾٛ 

ِننبكاَ أْ اٌ يننٓ لننل  ٠ يننٓ  ٍننٝ ٘نننا إٌننياو اٌنننٞ اٌمننبٟٔٛٔثمننواه ادؽبٌننخ ثؾىننُ  ١ننٗ ٌٍٕننياو كْٚ اٌٛلننٛه  ٕننل اٌمؼننبء ثبٌّجننلأ 

 .اٍزمبِذ  ٕبطوٖ ٚوبْ طبٌؾبب ٌٍفظً  ١ٗ

 "3/7/2006ق.ع جلست 50لسنت  14613الطؼي رقن  حكن احملكوت اةدارٌت الؼلٍا فى "يف هذا املؼنى

ٔننٛو ِننٓ صجننبد اٌّجننبك    ؽننلاس  ننٟٚػننؾذ ع١ٍننخ ٚةننب٘وح  اٌزشننو٠يٟٚرور١جننب  ٍننٝ مٌننه  ننإْ اٌشب٠ننخ اٌزشننو٠ي١خ ِننٓ مٌننه اٌننٕض 

 األؽىننبَ  ننٟرَنن١و  ١ٙننب ٚرّؼننٝ  ١ٍٙننب لننلِبب ِؾننبوُ ِغٍننٌ اٌلٌٚننخ  ٍننٝ ِقزٍننف كهعبرٙننب ِٕٚيننبب ِننٓ اٌزؼننبهة  اٌزنن١ٟننخ اٌمبٔٛٔ

أٔٗ ِّٚب ال شه  ١نٗ أْ ادؽبٌنخ   الاٌمؼبئ١خ ٌٍّواوي اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزّبصٍخ  غيٍذ ِٓ رٍه اٌلائوح اٌمٛي اٌفظً ألؽلاس مٌه اٌضجبد، 

رٕحنو اٌّٛػنٛو  ما ِنب اٍزشنيود  اٌزنٌٍّٟؾىّنخ  عنٛاىْٞٔٛ ٍنبٌف اٌننوو ٘نٝ ِؾنغ أِنو ِٓ اٌمنب 54/1اٌٛاهكح ثظلك اٌّبكح 

أْ رؾ١ً ٌٍ ينٓ  ٌنٝ   ١ٍٙباٌؾوط  ٟ  طلاه ؽىّبب لؼبئ١بب ِقبٌفب ٌّجبك  لؼبئ١خ َِزمو  ١ٍٗ ػّٓ اٌّجبك  اٌمؼبئ١خ اٌّزيبهه 

بَ األٚي أْ ٠ىنْٛ ٕ٘نبن ريبهػنبب ثن١ٓ ؽىّن١ٓ اٌلائوح اٌّقزظخ ،ِٚٓ عٙخ أفوٜ  إْ أ ّبي طؾ١ؼ مٌه اٌنٕض ٠ز ٍنت ٚ نٝ اٌّمن

لؼبئ١١ٓ ٠فظ ْ  ٝ ماد اٌَّعٌخ أٚ ثّيٕٝ أٚػؼ أْ رىْٛ اٌٛلبئع ٚاٌّ ثَبد ثبٌَٕجخ ٌى  ِٓ اٌؾىّن١ٓ ٚاؽنلٖ ِزّبصٍنخ ِٚنٓ 

 ٚاٌز ج١ك. ثبدرجبواؽلّ٘ب  أؽم١خ٘نٖ اٌيا٠ٚخ ٠ضٛه اٌق ه ؽٛي 

ثنٗ  اٌ ب ٕخ  ٠ٙبِٕنبىبَ اٌمؼبئ١خ  ١ّب ٠زيٍك ثناد اٌّٛػٛو ٚاٌنٞ رو٠ل اٌشووخ ٚاٌَؤاي ا٢ْ أ٠ٓ اٌزيبهع ٚاالفز ه ث١ٓ األؽ

 ٚاٌل بو  ٕٗ ثً ٚ صجبرٗ ٚرعو١ل ٚعٛكٖ؟!

 ّٓ ؽ١ش أْ اٌشووخ اٌ ب ٕخ أٚهكد  ٝ أٍنجبة ؽيٕٙنب أْ ٕ٘نبن ِجنلأ لؼنبئ١بب َِنزمو  ٍنٟ أؽنلّ٘ب ٠زيٍنك ثؾىنُ ا زنل ثبالٔزفنبو 

٘ننٛ اٌزننياَ اٌلٌٚننخ ثبٌّشننوٚ ١خ ٚكهاٍننخ رظننو برٙب  ا زواػننٟٚثننإعواءاد اٌؾ١ننبىح ثؾىننُ ثبٌّننبي اٌٍّّننٛن ٌٍلٌٚننخ ٍِى١ننخ فبطننخ 

اٍزشنٙل ثنٗ اٌنل بو ٘نٛ اٌّزيٍننك ثبال زنلاك ثبٌزقظن١ض ٚاٌج١نع ِزنٝ اٍننزىٍّذ  ٚاٌننٞٚاٌزياِٙنب اٌينبَ ثبٌمنبْٔٛ أِنب اٌؾىنُ األفننو 

 ٚاوزَت اٌّزيبًِ ِع عٙل ادكاهح ِووياب لب١ٔٛٔبب.

أِ وٙنب اٌقبطنخ ِٚنب   نٟاٌزظنوه ثنبٌج١ع أٚ اٌزقظن١ض   ٟث١ٓ ؽو٠خ ِؤٍَبد اٌلٌٚخ  لبٟٕٔٛٔبن فٍؾ ثعْ ٘  ٙٛ ِوكٚك  ١ٍٗ

اٌمنبْٔٛ  أونل٘ب ٚاٌزن٠ٟزورت  ١ٍٗ ِٓ اٍزمواه  ٟ األٚػبو اٌمب١ٔٛٔنخ ٌٍّزيبلنل٠ٓ ِيٙنب ؽفبةنبب  ٍنٝ اٌّواوني اٌمب١ٔٛٔنخ اٌّىزَنجخ 

اٌّزيّنل   ثنل أْ ٔشن١و  اٌمنبٟٔٛٔاٌزيبلنل ٚدىاٌنخ ٘ننا اٌٍشنؾ ٚاٌقٍنؾ  بَ رّنأوضو ِٓ ِوح ٚث١ٓ ٍ ِخ ادعواءاد اٌّزجيخ ِٓ اعً 

٘ٛ" ًّ لبٟٔٛٔ ِٓ عبٔت ٚاؽل ٠ظله ثبدهاكح اٌٍّيِخ ألؽنلٜ اٌغٙنبد ادكاه٠نخ  نٝ اٌلٌٚنخ ثّنب ٌٙنب  ادكاهٞأٚال  ٌٝ أْ اٌمواه 

 ء ٚػع لبٟٔٛٔ ِي١ٓ اثزشبء ِظٍؾخ  بِخ"ثمظل  ٔشب –٠ز ٍجٗ اٌمبْٔٛ  اٌنِٞٓ ٍٍ خ ثّمزؼٝ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ  ٝ اٌشىً 

 9السنت  فينم هكقب 29/2/1964ق جلست 8لسنت  979الطؼي رقن  حكن احملكوت اةدارٌت الؼلٍا "يف هذا املؼنى

 "707صم

  نٟ٘ننا ادعنواء أٚ ونبْ ادعنواء عٛ٘و٠نبب   غفنبي ال  ما ٔض اٌمبْٔٛ  ٍٝ  شىٍٟٚ ٝ ؽىُ أفو"أْ اٌمواه ادكاهٞ ال ٠ج ً ٌي١ت 

 اٌمواه ثؾَت ِمظٛك اٌشبهو  غفبٌٗمارٗ ثؾ١ش ٠زورت  ٍٝ 
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 3السنت  فينهكقب  – 23/11/1957ق جلست 2لسنت  969الطؼي  حكن احملكوت اةدارٌت الؼلٍا " يف هذا املؼنى

 "74صم

 ١ننٗ األ ّننبي أْ اٌيمننل ٠ننزُ  ٍننٝ ِننوؽٍز١ٓ األٌٚننٝ رننزُ  ادكاهٞاٌمننبْٔٛ   ننٟ  مننٗٚؽ١ننش أٔننٗ ِننٓ اٌّمننوه ٚٚ مننب ٌزٍننه اال زجننبهاد 

اٌيمل ٚاأل ّبي اٌز١ّٙل٠خ ِٓ ٚػع شوٚؽ إٌّبلظنخ ٚاد ن ْ  ٕٙنب ٚرٍمنٝ اٌي نبءاد اٌّملِنخ   ثواَاٌز١ّٙل٠خ ٚاٌضب١ٔخ ٠زُ  ١ٙب 

٘ب عٙننخ ادكاهح رزقنننإٌّبلظننخ ثيننل مٌننه ثمننواهاد  كاه٠ننخ   إهٍننبء ١ٙننب ٚرؾم١ننك شننوٚؽ إٌّبلظننخ صننُ اٌّفبػننٍخ ثنن١ٓ اٌي ننبءاد 

ٚؽنل٘ب كْٚ غ١و٘نب  ىنً ِنب ٠ظنله ِنٓ ٘ننٖ اٌمنواهاد ٠غنت أْ رَن١و  ١نٗ عٙنخ ادكاهح  ٍنٝ ِمزؼنٝ  ٘نٟ ٌإل ظبػ  نٓ أهاكرٙنب

 اٌّموه ٌٙب. ادكاهٞاٌزٕح١ُ 

 نلَ افزظنبص اٌّؾىّنخ ِظنلهح اٌؾىنُ اٌّ ينْٛ  ٚرور١جب  ٍٝ مٌه ٚ ٝ فظٛط١خ اٌؾبٌخ اٌوإ٘خ  إٔٗ ال ٠ّىٓ اٌزَّه ثمب نلح

ِىوه ِٓ لبْٔٛ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٍبٌفخ اٌنوو لل أٚعجنذ  ؽبٌنخ اٌ ينٓ أٚ اٌنل ٜٛ ِٛػنٛو  54 ١ٗ ثبٌج  ْ ألٔٗ ٚاْ وبٔذ اٌّبكح 

ِىننوه اٌّشننبه  ١ٌٙننب  ال أْ مٌننه األِننو ِيمننٛك  ننٟ اٌّمننبَ األٚي ٌَننٍ خ 54إٌننياو اٌنننٞ رٕحننوٖ  ٌننٝ اٌننلائوح اٌّشننىٍخ ٚ مننب ٌٍّننبكح 

وبْ مٌه ٍٛه ٠ؤكٜ ثٙب  ٌٝ  طلاه ؽىّب  نٟ ك نٜٛ أٚ اٌّؾىّخ اٌزٟ رٕحو اٌّٛػٛو ِٚلٜ ٚلٛ ٙب  ٍٝ ؽم١مخ إٌياو ِٚب  ما 

ؽيٓ  ٍٝ اٌَٛاء ٠يبهع ِجلأ لب١ٔٛٔب ٍجك ٚاْ اٍزمود  ١ٍٗ  بْ ٟ٘ اهرعد  لَ ٚعٛك مٌه اٌزشنبثٗ أٚ اٌنز ىَ ثن١ٓ ِنب رٕحنوٖ 

كاه٠نخ اٌي١ٍنب ٚ ِب ٍجك ٚاْ لؼذ ثٗ    رضو٠ت  ١ٍٙب أْ ٘نٟ لبِنذ ثبٌفظنً  نٟ ِٛػنٛو إٌنياو   ٚ٘نٛ ِنب أ ٍّزنٗ اٌّؾىّنخ اد

اٌّ يْٛ  ٍٝ ؽىّٙب ٌُٚ رعٌٛا عٙلا  ٟ ثؾش اٌَّبٌخ ٌٍٛلٛه  ٍٝ ؽم١مخ ِب رل ١ٗ اٌشووخ اٌ ب ٕنخ ِٕينب ِنٓ رينبهع األؽىنبَ 

ٚاٌّجبك  اٌمب١ٔٛٔخ اٌَّزمو  ١ٍٙب ٚ٘ٛ ِب فٍذ ِٕٗ أٚهاق اٌ يٓ ِٓ صّخ ٚعٛك أؽىبَ لؼنبئ١خ رؾّنً ماد اٌلالٌنخ رّضنً ريبهػنب 

أٚ رغيً ٕ٘بن ِشب٠وح  ١ّب اٍزمود  ١ٍٗ ِٓ ِجبك  لؼبئ١خ ثّنب ٠ي نيو اٍنزمواه اٌّجنبك  اٌمب١ٔٛٔنخ. ِٚنٓ  ٌؾىّٙب اٌّ يْٛ  ١ٗ

أ ٍّذ ؽىُ اٌمبْٔٛ ِٚب اٍزمو  ١ٍنٗ لؼنبئٙب  ١ّنب ٠زيٍنك ثّوالجنخ ِشنوٚ ١خ اٌمنواهاد   بْ اٌّؾىّخ ادكاه٠خ اٌي١ٍبٔبؽ١خ أفوٜ 

اٌيمٛك ادكاه٠نخ ٌٍٛلنٛه  ٍنٝ ِنلٜ اٌزنياَ اٌغٙنخ ادكاه٠نخ ثّنب  وػنٗ اٌمنبْٔٛ اٌزٟ رزقن٘ب اٌغٙخ ادكاه٠خ ٚ٘ٝ ثظلك  ثواَ اؽل 

 ١ٍٙب ِٓ رٕح١ُ أكاهٜ دثواَ ٚٔفبم رظو برٙب اٌمب١ٔٛٔخ ٚ٘ٝ ثظلك ر١١َو اؽل اٌّوا ك اٌيبِخ ٚاٌزنٟ رينل اؽنل اٌّجنبك  اٌمب١ٔٛٔنخ 

١ب ٚ٘ٛ ِب اٌزيِذ ثنٗ اٌّؾىّنخ ٌٚنُ رقنوط  ّنب رنٛارود ٌٍيبِخ لجً اٌقبطخ ٌلٜ اٌّؾىّخ ادكاه٠خ اٌيٍ خاٌَّزمو  ١ٍٙب ٚاٌّيوٚ 

 . ١ٍٗ أؽىبِٙب  ٟ رٍه اٌَّبٌخ ٚاٌزٟ رقض اٌ يٓ اٌّبصً 

ولما كاف ذلؾ ومف حيث أف الحكـ المطعوف قد سمؾ ىذا المسمؾ مخذ بو مسطرًا إياه بحروؼ مف نور بما ترسخ لديو مف عقيدة 
يضػحى معػو الػدف   الذيينطؽ مدافعا عف الشرعية وقوامًا ليا األمر  يغدو دائمادتو ىيبة وزينتو بمساف الحؽ و قانونية خالصة زا

 الماثؿ جديرًا بالرفض.
 

 هشافعات: 2/ 147،  146صشاةة ًص املادتني   وهي ةيث  ً  عي الذفع مبخالفة احلمن املطعىى في  ملا لشست
ٟ غ١و طبٌؼ ٌٕحو اٌل ٜٛ ِّٕٛ بب ِٓ ٍنّبء٘ب ٌٚنٛ ِٓ لبْٔٛ اٌّوا يبد رٕض  ٍٝ أٔٗ "٠ىْٛ اٌمبػ 146ِٚٓ ؽ١ش أْ اٌّبكح 

 ٌُ ٠وٖٚ اؽل اٌقظَٛ  ٟ األؽٛاي ا٢ر١خ:

  ما وبْ لو٠جبب أٚ طٙوا ألؽل اٌقظَٛ  ٌٝ اٌلهعخ اٌواثيخ...... -1

  ما وبْ ٌٗ أٚ ٌيٚعزٗ فظِٛخ لبئّخ ِع اؽل اٌقظَٛ  ٟ اٌل ٜٛ أٚ ِع ىٚعزٗ.-2

3-....... 

ْٛ  ٍٝ أٔٗ "٠ظجؼ ثبؽ ب  ّنً اٌمبػنٟ أٚ لؼنبفٖ  نٟ األؽنٛاي اٌّزملِنخ اٌننوو ٌٚنٛ رنُ االرفنبق ِٓ ماد اٌمبٔ 147ٚرٕض اٌّبكح 

 اٌقظَٛ"
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 ِٓ ماد اٌمبْٔٛ  ٍٝ أٔٗ "٠غٛى هك اٌمبػٟ ألؽل األٍجبة ا٢ر١خ: 148ٚرٕض اٌّبكح 

ٌقظنَٛ أٚ ٌيٚعزنٗ ثينل ل١نبَ  ما وبْ ٌٗ أٚ ٌيٚعزٗ ك ٜٛ ِّبصٍخ ٌٍل ٜٛ اٌزٟ ٠ٕحو٘ب أٚ  ما علد ألؽلّ٘ب فظنِٛخ ِنع أؽنل ا-1

 ٘نٖ اٌل ٜٛ لل أل١ّذ ثمظل هكٖ  ٓ ٔحو اٌل ٜٛ. اٌل ٜٛ اٌّ وٚؽخ  ٍٝ اٌمبػٟ ِب ٌُ رىٓ

2-.................... 

 

 ما اٍزشنيو اٌؾنوط ِنٓ ٔحنو  –اٌّننوٛهح  –ِٓ ماد اٌمنبْٔٛ  ٍنٝ أٔنٗ "٠غنٛى ٌٍمبػنٟ  نٟ غ١نو أؽنٛاي اٌنوك  150ٚرٕض اٌّبكح 

ٛهح أٚ  ٍننٝ هئنن١ٌ اٌّؾىّننخ ٌٍٕحننو  ننٟ ألننواهٖ  ٍننٝ غو ننخ اٌّشنن يننوع أِننو رٕؾ١ننٗ  ٍننٝ اٌّؾىّننخ  ننٟاٌننل ٜٛ ألٞ ٍننجت أْ ٠

 اٌزٕؾٟ".

 ."ال ٍمؾ اٌؾك  ١ٗ............ِٓ ماد اٌمبْٔٛ  ٍٝ أٔٗ "٠غت رمل٠ُ ؽٍت اٌوك لجً رمل٠ُ أٞ ك ع أٚ ك بو ٚ  151ٚرٕض اٌّبكح 

ٍت اٌنوك ثينل ألفنبي ثنبة اٌّوا ينخ  نٟ اٌنل ٜٛ أٚ ِّنٓ ٍنجك ٌنٗ ؽٍنت هك ِٓ ماد اٌمبْٔٛ  ٍٝ أٔٗ "ال ٠مجً ؽ 152ٚرٕض اٌّبكح 

ِنٓ  162ٔفٌ اٌمبػٟ  ٟ ماد اٌل ٜٛ ٚال ٠زورت  ٍٝ ؽٍجبد اٌوك  ٝ ٘بر١ٓ اٌؾبٌز١ٓ ٚلف اٌل ٜٛ إٌّظٛص  ١ٍٗ  نٟ اٌّنبكح 

 ماد اٌمبْٔٛ...".

ٍجبة  لَ اٌظ ؽ١خ اٌّؤك٠خ ٌج  ْ األؽىنبَ ِٚٓ ؽ١ش أْ ِفبك ِب رملَ ِٓ ٔظٛص ٚ ٍٝ ِب عوٜ ثٗ لؼبء ِؾىّخ إٌمغ أْ أ

ٟ٘ أِٛه ثي١ٕٙب رق١و٘ب اٌّشوو  ٍٝ ٍج١ً األ واك ٚ اٌزقظ١ض ِٓ ثن١ٓ ؽنبالد شنزٝ ِنٓ شنعْ ٘ننٖ اٌؾنبالد أْ رَنّؼ ٌٍمبػنٟ 

خ ِنٓ ثبٌزٕؾٟ ك يبب ٌؾوعٗ أٚ رَّؼ ٌٍقظَٛ ثوكٖ ؽٍجبب الؽّئٕبُٔٙ ٚلل ها ٝ اٌّشنوو  نٟ افز١نبهٖ ِّنب رزظنف ثنٗ ٌينلَ اٌظن ؽ١

رؾل٠ل ٠َّؼ ثبٍزجيبك اٌزمل٠و ِٚب رزَُ ثٗ ِٓ   ١ٔخ رغيٍٙب ِيٍِٛخ  ٟ األغٍت ٌٍمبػٟ ٚاٌقظَٛ ِٚنب رز١ّني ثنٗ لبث١ٍنخ ٌإلصجنبد 

ثعكٌخ لبؽيخ  ورت  ٍٝ ٚعٛك ٘نٖ األٍجبة  نلَ طن ؽ١خ اٌمبػنٟ ٌٕحنو اٌنل ٜٛ ٚث ن ْ  ٍّنٗ ثمنٖٛ اٌمنبْٔٛ ؽزنٝ ٌنٛ رؾمنك ثنٗ 

األِو ٌٍٍَ خ اٌزمل٠و٠خ ٌٍّؾبوُ اٌّ وٚػ  ١ٍٙب اٌ يٓ  ٟ ٘ننا اٌيّنً ٚال ٌٛعنلاْ  ٌقظَٛ ٌُٚ ٠قؼع اٌيلي أٚ رُ ثٕبء  ٍٝ ارفبق

اٌمبػٟ ِظلهٖ ٚال ألهاء اٌقظَٛ ِٚب ٠قبِوُ٘ ِٓ اؽّئٕبْ أٚ اٍزلاثٗ ٚمٌه رّى١ٕنب ٌٍضمنخ اٌيبِنخ  نٟ اٌمؼنبء ٚػنّبٔب ثإؽىبِنٗ 

ْ طن ؽ١خ اٌمبػنٟ ٌٕحنو اٌنل ٜٛ ، ٚطنؾخ  ٍّنٗ أٚ ث  ٔنٗ رنلٚه أْ ٠يٍٓ ثٙب ِب ٠و٠ت ِنٓ عٙنل أشنقبص اٌمؼنبح ِّنب الىِنٗ أ

 ٚعٛكاب ٚ لِبب ِع رٛا و ؽبٌخ ثي١ٕٙب ِٓ اٌؾبالد اٌزٟ ث١ٕٙب اٌّشوو  ٟ إٌظٛص ٍبٌفخ اٌج١بْ  ٍٝ ٍج١ً اٌؾظو.

اصمداراث   – 46م السمنت  5/6/1995ق جلسمت   63لسمنت   7481الطؼمي رقمن    يف"يف هذا املؼنى حكن حمكومت المنن    

 "18/10/2001ق جلست 65لسنت  4127الطؼي رقن  يف، وحكو ا  2ب الفنى جاملكق
اٌّشوو "أعبى ٌٍقظَٛ ثمٛا ل ٚػٛاثؾ ِي١ٕٗ ٌوك اٌمبػٟ  ٕل ل١نبَ أؽنل  أِْٓ  ادكاهٞٚ ٝ ماد ا١ٌَبق لؼذ ِؾىّخ اٌمؼبء 

ٜ ٚٔيا٘خ ٚشفب ١خ ٌّب رظله  ٓ ٘نا شعٔٗ ٚمٌه ؽوطبب ِٓ  ٍٝ ِو ك اٌيلاٌخ ٚل١بِٗ ثّٙبِٗ اٌغ١ٍٍخ ثش١و ١ًِ أٚ ٘ٛ  ٟأٍجبثٗ 

لوه٘نب اٌّشنوو وَنجت  اٌزنٟرىشف ِٓ ف ٌٙب  ٓ طؾ١ؼ ؽىُ اٌمبْٔٛ ِٚٓ األٍجبة  اٌزٟاٌّو ك ِٓ أؽىبَ رىْٛ  ٕٛٔبب ٌزؾم١ك 

أْ ٠ىْٛ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌقظَٛ  لاءٖ أٚ ِٛكح ٠وعؼ ِيٙب  لَ اٍز ب خ اٌؾىُ ثش١و ١ًِ ٚال شه  نٝ أْ ٘ننا  اٌمبػِٟٓ أٍجبة هك 

 ال ك١ًٌ  ١ٍٙب. اٌزٌَٟجت ٠َزٛعت ٌألفن ثٗ ػوٚهح  لبِخ اٌل١ًٌ  ١ٍٗ    ٠ىفٝ ثشعٔٗ ِغوك األلٛاي اٌّوٍٍخ ا

 6/12/2005ق جسمت  60لسمنت   6490فى المدػو  رقمن    –الدائزة األوىل  -"فى هذا املؼنى حكن حمكوت النضاء 

 "28/12/2004جلست  –ق 95لسنت  4740الدػو  رقن  يف –الدائزة األوىل  –وحكن حمكوت النضاء 

اٌّؾنبوُ ثّقزٍنف كهعبرٙنب أْ  أرجب ٙنباٍنزمود  ١ٍنٗ ٚكهعنذ  ٍنٝ  اٌزنٟٚرور١جب  ٍٝ ِب رملَ ٚارَبق ِع رٍنه اٌّجنبك  اٌمب١ٔٛٔنخ 

ثّٛعجٙنب رشنً ٠نل  ٚاٌزنِٟنٓ لنبْٔٛ اٌّوا ينبد اٌّل١ٔنخ ٚاٌزغبه٠نخ  146أٍنجبة اٌظن ؽ١خ ٚاٌنٛاهكح  ٍنٝ ٍنج١ً اٌؾظنو أْ اٌّنبكح 

ٚالزٕب نٗ  اٌمبػنٟاٌقظِٛخ ثبٌنل١ًٌ اٌمنبؽع ٚاٌؾغنخ اٌلاِشنخ عٕنٛػ  ؽو ٟٔحو اٌل ٜٛ أْ ٠زىشف ٌٍغ١ّع ثّٓ  ١ُٙ   ٟ اٌمبػٟ

  نٟثوأٞ ِي١ٓ  ٟ اٌل ٜٛ لجً اٌؾىُ  ١ٙب أٚ أْ ٠ىْٛ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌقظَٛ  لاءٖ أٚ فظِٛخ لبئّخ أٚ ِٕز١ٙنخ ثّنب ٠غينً ٌنٗ هأ٠نبب 
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٠شزوؽ  ١ٗ ِٓ فٍٛ اٌن٘ٓ  ٓ ِٛػٛو اٌل ٜٛ ؽزٝ ٠َز ١ع أْ ٠يْ ؽغنظ   ٍٝ ِيٍِٛبد شقظ١خ رزيبهع ِع ِب ثٕٟاٌل ٜٛ 

 أ٠ْشف  ٓ  ٍّنٗ اٌّزمنلَ ؽزنٝ ٌٚنٛ فنبٌف اٌيلاٌنخ ٚػنٕب ثعؽىنبَ اٌمؼنبء ِنٓ  اٌنٞاٌقظَٛ ٚىٔبب ِغوكاب ِقب خ أٞ رشجش ثوأ٠ٗ 

لظنل٘ب  اٌننٌَّٞنعٌخ ثبٌزؾل٠نل ٌٙنب أغٍنت اٌقٍنك  نبٌيجوح كِٚنبب  نٟ رٍنه ا ٠نن ٌٓنلٚاو  اٌمبػن٠ٟيٍٓ ثٙب اٍزلاثٗ ِٓ عٙنخ شنقض 

ٌن١ٌ ارَننبلبب اٌقظنَٛ  ٍننٝ ؽَنبة األِننو  ألؽننلاٌشنبهو ٘ننٛ ِنب ٠ىزٕننف اٌؾىنُ اٌمؼننبئٟ ِنٓ أف ننبء ري١جنٗ ثّننب ٠غينً ٕ٘ننبن رنوع١ؼ 

ٔفنٌ اٌقظنَٛ ٚ ّٔنب   نِٟٚٛاوجخ ِع ِب رُ رمل٠ّٗ ِٓ َِزٕلاد ٚأٚهاق ٚرّؾ١ض أٚعٗ اٌل بو  ٍٝ ٔؾٛ ٠ٕيي اٌضمخ  ٚاٌ ّع١ٕٔخ 

 ا١ٌّّٙٓ  ٍٝ اٌل ٜٛ. اٌمبػٟٜٛ شقض ٚعٕٛػ غ١و ِجوه ِٚمظٛك ٌمٛا ل اٌيلاٌخ اٌواٍقخ ِٓ عبٔت رىْٛ ِؾغ ٘

ٚؽلٖ  ما ِب ٍزشنيو اٌؾنوط  اٌمبػِٟزٛلفبب  ٍٝ ػ١ّو  ي ٓ ٔحو اٌل ٜٛ ِضبها ٌغل اٌزٕؾٟ ؼ   ٍٝ مٌه  ٍُ ٠زون اٌشبهو أِو 

٠يل عيءاب ِٓ رى٠ٕٛٗ  غيً ٌٍقظَٛ أ٠ؼبب ِىٕٗ  ٚاٌنٞػ١ّو اٌيلاٌخ ١ٌٕؤ ثٕفَٗ ثبٌشجٙبد ٍِزيِبب ثّب رفوػٗ  ١ٍٗ لٛا ل ِٕٙزٗ ٚ

اٌقظنِٛخ  ؽو نٟ ألؽنلِلٜ اٌزياِٗ ثبٌؾ١لح ٚإٌيا٘خ اٚ ما ِنب اٍزشنيوٚا أْ ٕ٘نبن ِن١ ب   ٟ ما ِب صبٚهُ٘ اٌشه  اٌمبػٟؽٍت هك 

 اثنلٞبد اٌّل١ٔخ ٚاٌزغبهثٗ  ٍٝ أٔنٗ  ما ِنب ِٓ لبْٔٛ اٌّوا ي 148ث١ٕٗ اٌمبْٔٛ ثلا٠خ ِٓ اٌّبكح  اٌنٞكْٚ األفو ٚمٌه  ٍٝ إٌؾٛ 

 اٌزَّه ثٗ ِوح أفوٜ. أ بكح   ٠غٛى  واٌّل ٛ  ٟاٌقظَٛ ك ب ُٙ ٚاٍزىٍّٛا ا١ٌَو 

 ٍنج١ً ٍنٝ  اٌمنبٟٔٛٔأٚ  اٌشنو ٟونً ٚعنٖٛ اٌمؼنبء ٚاألفجنبه  نٓ اٌؾىنُ   نِٟؾٛه ِٚظله األؽىنبَ ٚ ١ٌنٗ ٠ينٛك إٌحنو   بٌمبػٟ

ٍَٛ ٚل ع اٌقظِٛبد ٚاألِو ثنبٌّيوٚه ٚإٌٙنٝ  نٓ إٌّىنو  ٙنٛ ِٙنجؾ ٚؽنٝ اٌيلاٌنخ إٌّي٘نخ ادٌياَ ٚلّع اٌّحبٌُ ٚٔظوح اٌّح

٠ّزنل أصو٘نب ٌٚزؾم١نك اٌيلاٌنخ  نٟ اٌي لنبد  اٌزٟ ٓ وً ِؾبثبح أٚ ِغبٍِخ ٚاٌجٛػ ٚاٌيًٌ ؽزٝ ٠ىْٛ  ٍٝ لله اٌَّئ١ٌٛخ اٌمؼبئ١خ 

أٚ  ٚااللزظنبكٞ ا١ٌَبٍن١ٟنع  ٛاِنً اٌزنعصو األفنوٜ ونبٌٕياو عّ ٚ لظنبء ا٢فنو٠ٓاٌزيبًِ ِنع   ٟادَٔب١ٔخ ٚأْ ٠ىْٛ ِٛػٛ ١بب 

إٌظٛص ثمله ِب ٠ىّنٓ   ٌٍٟيٛاًِ اٌنار١خ أٚ االٔفيب١ٌخ ، ألْ اٌيلي ال ٠ىّٓ  أ١ٍوا  لبد اٌيِبٌخ أٚ غ١و مٌه ِّب ٠ٛلع ادَٔبْ 

١ننُٕٙ ثّننب أٔننيي ت ٚال رزجننع " ننبؽىُ ث ادٌٙننٟ ٙننٛ  اٌّٛعننٗ  ١ٌننٗ اٌق ننبة  ٚاٌقٍمننٟ اٌيٍّننٟٚرىنن٠ٛٓ  اٌمبػننٟ مننً ٚػنن١ّو   ننٟ

 ".48أ٘ٛاءُ٘" "اٌّبئلح 

 اٌَنمب ِٚؾّنل ل جنلا ٌؾ١ّناٌَّزشنبه٠ٓ/ ِّنلٚػ ِب أصبهرٗ اٌشووخ اٌ ب ٕخ ثشنعْ  نلَ طن ؽ١خ ون  ِنٓ  أٌّْٚب وبْ مٌه ٚؽ١ش 

خ اٌّغزّيننبد اٌؾىننُ ٚٚليننب َِننٛكرٗ  ٍننٝ اٌننوغُ ِننٓ أْ ث١ّٕٙننب ٚثنن١ٓ ١٘ئنن  طننلاه  ننٟاٌٍننن٠ٓ شننبهوب   م١ٍننخ ل جننلا ٌٛاؽننِؾّننٛك 

 اٌيّوا١ٔخ فظِٛخ ِّب ٠مَٛ ثٗ اؽل أٍجبة  لَ اٌظ ؽ١خ  بٔٗ ال ٠مَٛ ثنارٗ ٍججبب ِٓ أٍجبة  لَ اٌظ ؽ١خ إٌّظٛص  ١ٍٙب  ٝ 

رغيً و  ِّٕٙب ِّٕٛ بب ِنٓ ٔحنو اٌنل ٜٛ ٌٚنٛ ٌنُ ٠وكّ٘نب اٌقظنَٛ  ٍنُ ٠ضجنذ ِنٓ أٚهاق  ٚاٌزِٟٓ لبْٔٛ اٌّوا يبد  146اٌّبكح 

 ب ثوأٞ ِين١ٓ  نٟ اٌنل ّٜٛٚٚليب  ٍٝ َِٛكرٗ أٔٗ ثٕٟ  ٍٝ الزٕب ٙ  طلاهٖ  ٟرٙب أٚ ِٓ اٌؾىُ اٌٍن٠ٓ شبهوب اٌل ٜٛ أٚ َِزٕلا

ِؾنً اٌ ينٓ لجنً اٌؾىنُ  ١ٙنب ثّنب ٠زينبهع ِنع ِنب ٠شنزوؽ  ١نٗ ِنٓ فٍنٛ اٌنن٘ٓ  نٓ ِٛػنٛو  ثٕبء  ٍٝ اٌقظنِٛخ اٌمبئّنخ ِيّٙنب

ٌف اٌننوو ال رمنف  ٕنل ؽنل اٌزشنجش ثبٌؾنبالد اٌزنٟ  نلكرٙب اٌّنبكح  منؾ  ٍب 146الْ اٌشب٠خ اٌزشو٠ي١خ اٌّمظٛكح  ٟ اٌّبكح  اٌل ٜٛ

ِمظنٛك٘ب اٌزشنو٠يٟ   ػنفبء اٌضمنخ  نٟ أؽىنبَ   نٟ بٌيجوح اٌّمظٛكح ِٓ مٌه إٌض ١ٌٌ ِوالجخ اٌمبػٟ  ٟ  ٍّٗ ثمله ِنب رؾّنً 

مٍمنً اٌضمنخ اٌّٛك نخ  نٟ أؽىنبَ ِنٓ أف نبء ر ُاٌمؼبء ثظفخ  بِخ  ٟٙ ١ٌَذ ماد ؽج١يخ عبِلح ٚ ّٔب رىّنٓ  ١ّنب لنل ٠يزنوٜ اٌؾىن

 إما ٌُ رحٙو األٚهاق أْ اٌؾىنُ لنل عجنً ثٕنبء  ٍنٝ أهاء شقظن١خ أٚ أٔي نخ لؼنبئ١خ أصنود ثظنٛهح أٚ ثنعفوٜ  نٟ ٚعنلاْ اٌمؼبء 

أٚ ٠َزوًٍ ثعلٛاي  اٌمبػٟ ا١ٌّّٙٓ  ٍٝ اٌل ٜٛ  غيٍزٗ ٠ٜٙٛ ثؾىّٗ  ٌٝ ؽل اٌمؼبء ثيٍّٗ اٌشقظٟ اٌّجٕٝ  ٍٝ فظِٛخ ِيٗ

اٌؾىننُ اٌّشننبه  ١ٌٙننب   ، ٚ ؽ١ننش أْ  146 نن  ِؾننً د ّننبي ِننب رؼننّٕزٗ اٌّننبكح  طننلٜ أٚ ِننوكٚك ثنن١ٓ أٚهاق اٌننل ٜٛ  ال رغننل ٌٙننب

 ٌنٝ رمل٠ّنٗ  ٌنٝ ١٘ئنخ  ٌقظنَِٛٛػٛو اٌ يٓ عبء ِٛاوجب ِٚزفمبب ٌىً ِب رُ رمل٠ّٗ ِنٓ أٚهاق َِٚنزٕلاد ٚك نبو ٍنبهو ونً ِنٓ ا

 م١لح لب١ٔٛٔخ فبٌظخ ِٕي٘خ  ٓ أ٠خ أ٘ٛاء شقظ١خ أٚ ٔيا بد لبئّخ أٚ ِٕز١ٙنخ اٌّؾىّخ َِٕلاب ؽ١ض١برٗ ٚ مبب ٌّب روٍـ ٌل٠ٗ ِٓ 
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ؽوه ِٓ أؽواه إٌياو ٚ٘ٛ ِب ٌُ رٕىنوٖ اٌشنووخ اٌ ب ٕنخ ٚ ال ٌىبٔنذ لنل ثنبكهد  ٌنٝ هك ١٘ئنخ اٌّؾىّنخ ؽزنٝ ري٠نً اٌشنه  أِٞع 

زنٝ طنله اٌؾىنُ اٌّ ينْٛ  ١نٗ  نإْ ٘ننا  لنواه ٠يزو٠ٙب ٠ٚمٍمً صمزٙب  ن١ّٓ ٠غٍَنْٛ ٌٍؾىنُ ثن١ٓ اٌيجنبك ٚؽ١نش أٔٙنب ٌنُ رفينً ؽ اٌنٞ

ػ١ّٕب ِٕٙب ثَ ِخ ٚهاعؾخ اٌّ يْٛ  ١ٗ ِٚب أزٙٝ  ١ٌٗ ِٓ ٔز١غخ رُ اٍزق طٙب ِٓ أطٛي رٕزغٙب لب١ٔٛٔب ِٚبك٠نب ِٚنٓ صنُ  ن  

  ٟٔحو اٌل ٜٛ  ما ٌُ ٠مُ   ٟاٌَبثك  ما ِب ِؼذ  ثزشى١ٍٙب ٍٝ اٌّؾىّخ  ػعٕب

 أٚ رَزشنيو  أ ؼنبئٙبِٛاعٙنخ أؽنل   نٟ عنواءاد اٌنوك  ثبرقنبم ُ اٌشنووخ اٌ ب ٕنخ١خ ٌٚٛ ٌُ رمنِٓ أٍجبة  لَ اٌظ ؽ ؽمٙب ٍججب 

 .غ١و ِؾٍٗ ؽو٠بب ثبٌو غ  ٍٟبٌف اٌج١بْ  ثبٌٕيٟ ٍٝ اٌؾىُ اٌّ يْٛ  ١ٗ  إٌي٠ٟىْٛ ِيٗ  اٌنٞاألِو  ٔحو٘ب.  ٟؽوعب 

 81ًىى املشافعات املعذلة بالماًىى سلن هي لا 3وهي ةيث اً  عي الٌعي مبخالفة احلمن املطعىى في  حلمن املاد  
 لعذم تىافش هصلحة  و صفة هباشش : 1996لسٌة 

 
 َ رٕض  ٍٝ أٔٗ "ال رمجً اٌ ٍجبد ا٢ر١خ:1972ٌَٕخ  47ِٓ لبْٔٛ ِغٌٍ اٌلٌٚخ هلُ  12اٌّبكح  ِٚٓ ؽ١ش  ْ

 اٌ ٍجبد اٌّملِخ ِٓ أشقبص ١ٌَذ ٌُٙ ِظٍؾخ شقظ١خ.-أ

 ............. -ة

 ال  –فبك ِب رملَ ٚلل اػ وكد أؽىبَ اٌّؾىّخ ادكاه٠خ اٌي١ٍب  ٍٝ أٔٗ ٠غت أْ رىْٛ اٌّظنٍؾخ شقظن١خ ِٚجبشنوح ِٚٓ ؽ١ش أْ ِ

أٔٗ ٚ ٝ ِغبي ك بٜٚ ادٌشبء ٚؽ١ش رزظً ٘نٖ اٌل ٜٛ ثمٛا ل ٚا زجبهاد اٌّشوٚ ١خ ٚإٌحبَ اٌيبَ  إْ اٌمؼبء ادكاهٞ ٠نؤاىهٖ 

وّنب ٘نٛ اٌؾنبي ثبٌَٕنجخ  –خ  ٕل ػوٚهح ٚعنٛك ؽنك ٠ىنْٛ لنل أ٘نلهٖ أٚ ِنٌ ثنٗ اٌفمٗ ال ٠مف  ٟ رف١َو شوؽ اٌّظٍؾخ اٌشقظ١

ٚ ّٔب ٠زغبٚى مٌه ثبٌمله اٌنٜ ٠زفك ٠َُٚٙ  ٝ رؾم١ك ِجبك  اٌّشنوٚ ١خ ٚ هٍنبء  –ٌل بٜٚ اٌزي٠ٛغ ٍٚبئو اٌل بٜٚ اٌؾمٛل١خ 

ؽبٌنخ لب١ٔٛٔنخ فبطنخ ثبٌَٕنجخ  ٌنٝ  ِمزؼ١بد إٌحبَ اٌيبَ ثؾ١ش ٠زَع شؾ اٌّظٍؾخ اٌشقظٟ ٌىنً ك نٜٛ  ٌشنبء ٠ىنْٛ كا يٙنب  نٝ

 اٌمواه اٌّ يْٛ  ١ٗ ِٓ شعٔٙب أْ رغيً ٘نا اٌمواه ِؤصواب  ٝ ِظٍؾخ عل٠خ ٌٗ.

 "1ج 29م إصداراث املكقب الفين السنت 26/11/1983ق جلست 27لسنت  691"يف هذا املؼنى حكن احملكوت اةدارٌت الؼلٍا يف الطؼي رقن 
إٌّبى نبد ادكاه٠نخ  نٓ غ١نوٖ ِنٓ األٔي نخ اٌمؼنبئ١خ األفنوٜ ٚفبطنخ  ١ّنب ٠زيٍنك   نٍٟف ِفَٙٛ اٌّظٍؾخ أٚ اٌظفخ ٠قز ث١ل أْ

ثل بٜٚ ادٌشبء ٔحواب ٌّب رورجؾ ثٗ رٍه إٌّبى بد ثبدٍٙبَ  ٝ رؾم١ك اٌشو ١خ ١ٍٚبكح اٌمبْٔٛ  ٝ اٌلٌٚخ ٚمٌه ٌ ج١يزٙب ادكاه٠نخ 

 ٗ ١ّب اٍزمو لؼبئٙب  ٍٝ أٔ اٌّورج خ ثبٌظبٌؼ اٌيبَ ٚ٘ٛ ِب أولرٗ أؽىبَ ادكاه٠خ اٌي١ٍب

"اٌَّننٍُ ثننٗ  ننٟ اٌفمننٗ ٚاٌمؼننبء أْ إٌّبى ننخ ادكاه٠ننخ ٚثظننفخ فبطننخ ك ننبٜٚ ادٌشننبء رز١ّنني ثعٔٙننب  ؽننلٜ اٌٍٛننبئً اٌزننٟ ٔحّٙننب  

اٌلٍزٛه ٚاٌمبْٔٛ ٌزؾم١ك ١ٍبكح اٌلٍزٛه ٚاٌمبْٔٛ ٚ   ء اٌّشنوٚ ١خ  نٝ اٌلٌٚنخ ِنٓ فن ي أؽىنبَ اٌولبثنخ  ٍنٝ لنواهاد ادكاهح 

  نٟاٌل بٜٚ اٌزٟ ٠م١ّٙب اٌّٛاؽْٕٛ مٜٚ اٌّظنٍؾخ ٚأطنؾبة اٌشنعْ ؽيٕنب ثبدٌشنبء   ٟو برٙب ثٛاٍ خ ِؾبوُ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚرظ

اٌمواهاد ادكاه٠خ اٌّقبٌفخ ٌٍمبْٔٛ. ٚرؾم١مب ٌٙنا اٌشوع ِٚٓ صنُ  نإْ ٘ننٖ اٌنل بٜٚ ثّنب رؾممنٗ ِنٓ أٍنٙبَ  نٝ رؾم١نك اٌشنو ١خ 

يزٙب ادكاه٠خ اٌّورج خ ثبٌظبٌؼ اٌيبَ ٌٍلٌٚخ ٌٍّٚغزّع ٚأْ ونبْ اٌّنل ْٛ  ١ٙنب ِنٓ أطنؾبة ١ٍٚبكح اٌمبْٔٛ  ٝ اٌلٌٚخ رز١ّي ث ج١

إٌّبى نبد ادكاه٠نخ ٠وا نٝ ٘ننٖ اٌ ج١ينخ ا١ٌّّنيح ٌنل ٜٛ   ٟاٌّظٍؾخ ٚاٌّواوي اٌمب١ٔٛٔخ اٌقبطخ ٚ ١ٍٗ  إْ لؼبء اٌّشوٚ ١خ 

 ادٌشبء.

 "738صم 33املوسوػت اةدارٌت احلدٌثت ج 10/1/1993ق جلست 35لسنت  779ن "يف هذا املؼنى حكن احملكوت اةدارٌت الؼلٍا الطؼي رق

خ  ١ّب ٠زيٍك ثّٕبى بد اٌيمٛك ادكاه٠خ اٌزٟ رجوِٙب اٌلٌٚخ ثٛطفٙب ٍٍ خ  بِنخ ِم١نلح ٟ ٠حٙو ثظٛهح ع١ٌٍٚيً ٘نا اٌّجلأ اٌمبٔٛٔ

ٍنٍ خ  بِنخ ػوٚهح ِوا بح اٌظبٌؼ اٌيبَ  ٍن١ٌ ِنٓ ألطٛي ٚصٛاثذ لب١ٔٛٔخ لبؽيخ اٌلالٌخ  ٍٝ  رزُ ؽجمب  ١ّب رغو٠ٗ ِٓ ريبِ د

اٌيننبَ  ننٟ اٌزظننوه ٚرَنن١١و اٌّننبي ٍٚنن١ٍز١ٓ ٌٍغٙننبد اٌمٛاِننخ  ٍننٝ  ٚاٌيمننل ادكاهٞ صننبٟٕٔل شننو ١زٙب  ال ٚ٘ننٛ ِم١ننلح ِٚؾننلكح ثَنن

ّنب طنبكهر١ٓ  نٓ ّٚ٘ب ٠زفمبْ  ٟ ػٛاثؾ ثب زجبه٘ ٚأٌٚٝ ا١ٌٍٍٛز١ٓ ّ٘ب اٌمواه ادكاهٞٚ كاهح اٌشئْٛ اٌيبِخ  –اٌّظبٌؼ اٌيبِخ 
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شنعْ ٠زينلٜ ماد ِظنله اٌمنواه  ٌنٝ ِنبي ِٚظنبٌؼ ٚشنئْٛ ٘نٛ أِن١ٓ  ١ٍٙنب   ٟٚال٠خ رَزٕل الفزظبص ِفٛع ثإعواء اٌزظوه 

 ثّٛعت ؽىُ شو ٟ.

ِجنوه و ٠غل ِوكٚكٖ اٌ ج١يٟ اٍزٕبكاب  ٌٝ أْ اٌلٌٚخ وزٕح١ُ شقض ٌٍغّب خ ٠َزّل ِٓ ٘نا اٌزشق١ض ٘نا األِ ِّب ال شه  ١ٗ اْٚ

ونً اٌّغنبالد ٘ننٖ   نٟشو ١خ ٔفبم اٌمنٛي  ٍنٝ اٌش١نو ثشنعْ أٚ ػنبو اٌغّب نخ ؽفحنبب ٚػنج بب ٚرَن١١واب ٚر١ّٕنخ  َٗزّل ِٕل١بِٗ ٠ٚ

 اٌزنٟريلك اٌزٕح١ّبد األٍبٍن١خ  ألطٛي ص صخ أٌّٚٙب:اٌلٌٚخ رمَٛ  ٍٝ ِفَٙٛ ا١ٌٕبثخ  ٓ اٌغّب خ ٚاٌزّض١ً ٌٙب ٚ٘ٛ رّض١ً ٠قؼع 

أْ ٚةنبئف اٌزمو٠نو  ٚصبٌضّٙب:افز ه أٍب١ٌت اٌزشى١ً ٌٙنٖ اٌزٕح١ّبد.  ٚصب١ّٔٙب:ٕح١ّ١ب ٚاؽلاب. رشىً ِٕٙب اٌلٌٚخ    رىْٛ و١بٔبب ر

 ِٓ اٌغٙبد شو ١خ ِّبهٍزٙب  ال ثٛطف اٌغٙل ِّضٍخ أٚ ٔبئجخ  ٓ غ١و٘ب. أٞٚاٌزٕف١ن ال رَزّل 

ٌلٌٚنخ إٌّنٛؽ ثٙنب هٍنُ ا١ٌَبٍن١خ ٌّٚب وبْ مٌه ٚؽ١ش أْ ١٘ئنخ اٌّغزّينبد اٌيّوا١ٔنخ اٌغل٠نلح ٚ٘نٝ أؽنلٜ ا١ٌٙئنبد ِٚؤٍَنبد ا

واك اٌنٛؽٓ اٌيبِخ دٔشبء ِغزّيبد  ّوا١ٔخ عل٠لح ِٚب ٠ورجؾ ثٙب ِٓ رٕف١ن رٍه ا١ٌَبٍبد ثّب ٠ؾمك اٌزىب ً ٚرىب ؤ اٌفوص ث١ٓ أ ن

 بد ٚ٘نٝ ثبٌق بة اٌمبٟٔٛٔ ثبالٌزياَ ثبٌشو ١خ ٚاٌيلاٌخ االعزّب ١نخ  ١ّنب رزقننٖ ِنٓ  عنواءاد أٚ رظنو اٌٛاؽل ٚ٘ٝ ونٌه اٌّي١ٕخ

  نٟ ٘نٟ ٚاٌزنٟثظلك اٌم١بَ ثلٚه٘ب إٌّٛؽ ثٙب  ٝ  كاهح ٚر١َو اٌّوا نك اٌيبِنخ ِنٓ أهاػنٝ اٌلٌٚنخ ِّٚزٍىبرٙنب اٌيبِنخ ٚاٌقبطنخ 

ِنب  كثز ج١نٚ األٍبً ٍِّٛوخ ٌٍلٌٚخ ٚاٌّفٛػخ ٚاٌٛو١ٍخ ِٓ لجً أ واك اٌشيت  ٍٝ  كاهرٙنب ٚاٍنزش ٌٙب ثّنب ٠ؾمنك اٌظنبٌؼ اٌينبَ.

وبْ اٌضبثذ ِٓ أٚهاق اٌ يٓ أْ اٌل ٜٛ األط١ٍخ رٕظت  ٍٝ ؽٍنت اٌؾىنُ ثنج  ْ  منل ث١نع ١٘ئنخ اٌّغزّينبد رملَ ٚؽ١ش أٔٗ ٌّٚب 

" ِىزّننً ِنل٠ٕزٟاٌيّوا١ٔنخ اٌغل٠نلح  ٌننٝ اٌشنووخ اٌ ب ٕننخ ل ينخ أهع رجٍننث َِنبؽزٙب صّب١ٔننخ ةاله  نلاْ دلبِننخ ِشنوٚو ٍننىٕٝ "

يخ ِٓ أهاػٝ اٌلٌٚخ ث و٠نك االرفنبق اٌّجبشنو كْٚ  رجنبو اٌ و٠نك اٌّوا ك ٚأْ ٘نا اٌج١ع  ؼ   ٍٝ أٔٗ رؼّٓ ث١ع َِبؽبد شبٍ

خ  نٟ ؾىنً ِنٛاؽٓ ِظنوٞ طنفٗ ِٚظنٌٍ مل عبء أ٠ؼب ٔز١غخ  عواءاد ِقبٌفب ٌٍمبْٔٛ  ّٓ صُ    ِؾ١ض ِٓ اٌمٛي ثعْ  اٌمبٟٔٛٔ

فبطنبب ٍِّنٛن ال ٌّنٓ ٠و٠نلٖ إٌيٟ  ٍٝ ِضً ٘نا اٌزظوه ٌٚٚٛط ٍج١ً اٌل ٜٛ اٌمؼبئ١خ وً مٌه ثؾَجبْ أْ ِبي اٌلٌٚنخ  بِنبب أٚ 

 نبَ ٚاٌلٌٚنخ ال رَنزٛ ت  هاكرٙنب وبٍِنخ  نٝ  ا زجنبهٞٚال ٌّٓ ٘ٛ ِقٛي ٠ّىٓ اٍزش ٌٗ أٚ اٌزظوه  ١ٗ  ّٔب ٘ٛ ٌٍلٌٚخ وشنقض 

عّنبو ِنب رٛى نذ  ١ٍنٗ  ٘نِٟخ ٚاٌٛؽنلاد اٌزنٟ رٕمَنُ  ١ٌٙنب اٌٛةنبئف أٌّنؤكاٖ ٚادهاكح اٌيبِنخ ٌٍلٌٚنخ بِىٛٔبرٙب اٌياٜ ِٓ  هاكح 

ِفٛػننٗ  ١ننٗ ِننٓ افزظننبص ىِننبْ أٚ ِىننبْ أٚ ِغننبي  ّننً  ٘ننٟاٌم١ننبَ ثبٌيّننً اٌيننبَ ثؾىننُ اٌلٍننزٛه ٚاٌمننواهاد ثب زجننبه ِننب  أ جننبء

ٚٔبئجخ  ١ّب رمَٛ ثٗ ِٓ أ ّبي ٚ رظؼ  هاكرٙب اٌّفٛػخ  ٝ اٌيًّ  ال ثشوٚؽ اٌزفن٠ٛغ اٌظنبكه  ١ٌٙنب  ٗٚرقظض ٚثؾَجبٔٙب أ١ِٕ

 ٚهكد ثبٌزشو٠يبد. ٚإٌّحُ دهاكرٙب ِٓ أؽىبَ ِٛػٛ ١خ ٚأؽىبَ

 :اٌظٛاة مٌه ِب ألورٗ اٌشووخ اٌ ب ٕخ ِٓ أْ إٌّبى خ اٌّ وٚؽخ ريل ِٓ ك بٜٚ اٌؾَجخ  ٙنا اٌمٛي لل عبٔجٗ  ٟٚال ٠ؾبط 

اط  ػ اٌفمٙبء أْ ك ٜٛ اٌؾَجخ ٟ٘ " يً ِب ٠ؾزَنت  ٕنل ت ِنٓ أِنو ثّينوٚه ةٙنو روونٗ أٚ   ٟألٔٗ ٚؽجمب ٌّب كهط  ١ٍٗ  

اٌشنبهو  ٍنٝ ونً ِنٓ  أػنفب٘بأٚ َِزّلح  – يٍٗ ، ٚ٘ٝ ِٓ  وٚع اٌىفب٠خ ٚرظله  ٓ ٚال٠خ شو ١خ أط١ٍخ ٔٙٝ  ٓ ِٕىو ةٙو 

ثبٌنل ٜٛ أٚ اٌشنٙبكح ٌل٠نٗ أٚ ثبٍنزيلاء اٌّؾزَنت أٚ ٚاٌنٝ اٌّحنبٌُ  اٌمبػنٟاٌم١بَ ثٙنب ٚمٌنه ثبٌزمنلَ  ٌنٝ  ٗأٚعجٙب  ١ٍٗ ٚؽٍت ِٕ

  يو زٙب: ٌٝ ريو٠ف ك ٜٛ اٌؾَجخٚ ٝ ماد اٌّيٕٝ م٘جذ ِؾىّخ إٌمغ  "ا١ٌٕبثخ اٌيبِخ" 

    ِنٓ  ٘نٟأِو ثّيوٚه  ما ةٙو رووٗ ٚ ٔٙٝ  ٓ ِٕىنو  ما ةٙنو  يٍنٗ ، ٚ  ٟ٘اٌفمٙبء  اط  ػ  ٟ يً ِب ٠ؾزَت  ٕل ت ٚ  ٟ٘"

 أػنفب٘ب اٌشنبهو  ٍنٝ ونً ِنٓ أٚعجٙنب  ١ٍنٗ ٚ ؽٍنت ِٕنٗ اٌم١نبَ ثٙنب لوٚع اٌىفب٠خ ٚ رظله  ٓ ٚال٠خ شو ١خ أط١ٍخ أٚ َِنزّلح

 ٌنٝ اٌّؾزَنت أٚ ٚاٌنٝ اٌّحنبٌُ ٚ ك نٜٛ اٌؾَنجخ رىنْٛ  ١ّنب ٘نٛ  ثبٍزيلاءثبٌل ٜٛ ٚ اٌشٙبكح ٌل٠ٗ أٚ  اٌمبػٟثبٌزملَ  ٌٝ  مٌهٚ

 . "ؽك ت أٚ  ١ّب وبْ ؽك ت  ١ٗ غبٌجبب وبٌل ٜٛ ثإصجبد اٌ  ق اٌجبئٓ ٚ ثبٌزفو٠ك ث١ٓ ىٚع١ٓ ىٚاعّٙب  بٍل 

 "782ص  17السنت  30/3/1966ق جلست  34لسنت  20رقن  " يف هذا املؼنى حكن حمكوت النن  يف الطؼي
غب٠نبد اٌؾَنجخ  نٟ غبٌجٙنب ٘نٟ غب٠نبد اٌؼنجؾ االكاهٜ اٌؾنل٠ش  أْ ٜٛ اٌؾَجخ رىْٛ  ١ّب ٘ٛ ؽك هلل ٌننٌه ارغنٗ اٌنجيغ  ٌنٝ ٚك

 اٌَّزٙله رؾم١ك إٌحبَ  ٟ اٌّغزّع ٚؽّب٠زٗ ِٓ اٌقبهع١ٓ  ٍٝ اٌمبْٔٛ ٚاٌشوو ٠ٚلفً  ١ٙب ؽّب٠خ إٌبً

 "9د سٍد ػبد الؼلٍن ابوسٌد ص –الضبط االدار  يف النظن الناًوًٍت واملؼاصزة وفى الشزٌؼت اةسالهٍت  -ًظز" ا
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 :٠ٚقزٍف لؼبء اٌؾَجخ  ٓ اٌمؼبء ثظفخ  بِخ ِٓ  لح ٚعٖٛ

ق : لظٛه٘ب  ٓ ٍّبو  َّٛ اٌنل بٜٚ اٌقبهعنخ  نٓ ةنٛا٘و إٌّىنواد  نٟ اٌنل بٜٚ  نٟ اٌيمنٛك ٚاٌّينبِ د ٍٚنبئو اٌؾمنٛأٌٚٙب

 .ل١ٍٍٙب  ٟوض١و ِٓ اٌؾمٛق ٚال   ٠ٟزيوع ٌٍؾىُ  ١ٙب ال  أ٠ْٕزلة ٌَّبو اٌل ٜٛ ٌٙب ٚال  أْٚاٌّ بٌجبد    ٠غٛى 

 ٔٙب ِمظٛهح  ٍٝ اٌؾمٛق اٌّيزوه ثٙب  عِب ِب ٠زلافٍٗ اٌزغبؽل ٚاٌزٕبوو    ٠غٛى ٌٍّؾزَنت أْ ٠َنّع ث١ٕنخ  ٍنٝ  صجنبد  صب١ّٔٙب:

 اٌؾك .اٌؾك ٚال أْ ٠ؾٍف ١ّ٠ٕب  ٍٝ ٔفٝ 

 د ػبد اهلل بي حمود الشاهً " -دراست فن ٍت هنارًت –ًظام النضاء واملزافؼاث يف الشزٌؼت اةسالهٍت  –"اًظز 

 

ٛك ادكاه٠خ ٘ٛ ِب عينً ٚاٌمبٟٔٛٔ الرَبو ِفَٙٛ اٌّظٍؾخ ٚ ٝ إٌّبى بد ادكاه٠خ ٚفبطخ  ١ّب ٠زيٍك ثبٌيم ٌٚيً اٌزعط١ً اٌفمٟٙ

ه اٌنل بٜٚ رينل ِنٓ ك نبٜٚ اٌؾَنجخ  نبألِو عنل ِقزٍنف ال ِنٓ ِٕحنٛه االفزظنبص اال زنبئٝ أٚ ٌ  ٍنٝ اٌنجيغ ثنعْ رٍناألِو ٠ٍزنج

اٌمؼبئٟ ٌٚىٓ ِٓ ِٕحٛه اٌ ج١يخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍيمل ادكاهٞ ٚ٘ٛ ٔفٌ ِب هككرٗ اٌغّي١خ اٌي١ِّٛخ ٌمَّٟ اٌفزٜٛ ٚاٌزشنو٠ع ؽ١ّٕنب 

 ثعْ: أ زذ

ٍنٍ خ ٚلنف اٌزٕف١نن  نٓ اٌٛال٠نخ اٌىبٍِنخ  نٟ أِنو اٌيمنٛك  ءخ ادٌشنبء ٚ ّٔنب٠ناٌىبًِ  ٟ اٌيمٛك ادكاه٠نخ ٚٚالاٌزفولخ ث١ٓ اٌمؼبء  "

 ٠ز١ّي  بٌيمل ادكاهٞ –ادكاه٠خ ال ِٓ إٌّحٛه االفزظبص اال زبئٝ أٚ اٌمؼبئٟ ٌٚىٓ ِٓ ِٕحٛه اٌ ج١يخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍيمل ادكاهٞ 

ٚ نٝ اٌفزنبٜٚ ٚأؽىنبَ اٌّؾنبوُ ثّنب ال ؽبعنخ ِينٗ وزنت اٌشنوػ ٚثؾنٛس اٌفمنٗ   نٟ ٓ اٌيمل اٌّلٟٔ ِنٓ ص صنخ ٚعنٖٛ ٠زنوكك موو٘نب 

 اٌّٛػٛو اٌّيوٚع ٌٍزنو١و ثٙب ٌٍٚجلء  ٟ اٍزق ص اٌلالالد.  ٌٍٟزفظ١ً ٚاٌج١بْ  ّٔب روك ادشبهح اٌّغٍّخ  ٕٙب 

اٌمنبْٔٛ  شنقبصرٕنيي  ١نٗ ِٕيٌنٗ األ نواك ٚأ : ال صب١ٔنبب رجوِنٗ ١٘ئنخ  بِنخ ِنٓ أشنقبص اٌمنبْٔٛ اٌينبَ رجوِنٗ.  أٚال: بٌيمل ادكاهٞ 

 ٚٔؾٖٛ ٌٚىٕٙب رجوِٗ  ٝ  ؽبه اٍزقلاِٙب ٌٍَ زٙب ِٚب ١ٔؾ ثٙب ِنٓ أِبٔنبد  كاهح اٌّظنبٌؼ اٌيبِنخ ٚ ٔشنبء اٌقبص ِٓ ث١ع ٚ ٠غبه

ِّٚبهٍنزٙب ٌٍٛنبئؾ اٌو ب٠نخ ٚاٌزٕحن١ُ  ّٕبٍجخ رظل٠ٙب ٌٍشنعْ اٌينبَ ٌٍغّب نخ ك اٌيبِخ ٚرٕح١ّٙب ٚر١١َو٘ب أٜ أٔٙب رجوِٗ ثاواٌّ

ٚاٌيمنل ادكاهٞ.  صبٌضنب:  بِذ ا١ٌٙئبد اٌيبِخ ِٚنب رجنٛأد ِىبٔزٙنب  نٟ اٌّغزّنع  ٍنٝ هأً اٌغّب نخ  ال ٌٍم١نبَ ثٙنبٚاٌؼجؾ اٌزٟ ِب ل

جننوَ ثنن١ٓ ؽننو ١ٓ ٔننل٠ٓ ٕٚ٘ننب رقننزٍؾ ر اٌيمننٛك اٌّل١ٔننخ اٌزننٟ  ننٟثّٛعننت األِننو٠ٓ اٌَننبثم١ٓ ٠زؼننّٓ شننوٚؽبب اٍننزضٕبئ١خ ِّننب ال ٠يزننبك 

ٌقبص رقنزٍؾ ثعٚػنبو األِنبهح ٚاٌَنٍ خ اٌزنٟ رورنل  نٟ ِوعي١زٙنب ٌن١ٌ  منؾ  ٌنٝ اٌوػنب   لبد اٌزيبلل اٌزٟ ٠يو ٙب  مٗ اٌمبْٔٛ ا

 ننٟ طنن١بغخ  مننل ِننب ٌٚىٕٙننب رورننل  ننٟ ثيننغ ٚعننٖٛ ِوعي١زٙننب  ٌننٝ لٛاِننٗ اٌلٌٚننخ  ٍننٝ اٌّغزّننع ٍٚننٍ برٙب  ١ٍننٗ ٌؾّب٠ننخ  االرفننبق

 اٌغّب خ ٚرٕح١ُ شئٛٔٙب اٌيبِخ ٚر١١َو ِظبٌؾٙب اٌيبِخ"

بقمممارٌ   160وؼٍمممت الؼووهٍمممت لنسممموً الفقمممو  والقشمممزٌغ ى لمممل الدولمممت فقمممو  رقمممن     "يف همممذا املؼنمممى فقمممو  ا  

 "54/1/239رقن  18/12/1996جلست  -22/2/1997
٠جلٚ االفز ه ع١ٍب ٚٚاػؾب ثشزٝ طٛهٖ ثن١ٓ ك نٜٛ اٌؾَنجخ ٚثن١ٓ ك نٜٛ ادٌشنبء ،  نل ٜٛ اٌؾَنجخ  ِٚٓ ٘نا إٌَّل اٌمبٟٔٛٔ

ول ٜٛ  صجبد اٌ  ق اٌجبئٓ أٚ اٌزفو٠ك ثن١ٓ ىٚعن١ٓ ىٚاعّٙنب  بٍنل أٚ ثَنجت هكح اؽنلّ٘ب  رىْٛ غبٌجب  ١ّب وبْ ؽك ت  ١ٗ غبٌجب

ٚال ٠شننزوؽ  ١ٙننب شننوؽ اٌظننفخ أٚ اٌّظننٍؾخ  ٙننٟ ال رزم١ننل ثشننوؽ ادمْ أٚ اٌزفنن٠ٛغ ِننٓ ٌٚننٝ األِننو  ثوعٛ ننٗ  ننٓ ك٠ننٓ ادٍنن َ

ثن١ٓ  ؽوا ٙنب  ال ٌنٛ ونبْ ِٛػنٛ ٙب ِٕٚبؽٙنب  ٟ ؽ١ٓ أْ ك ٜٛ ادٌشنبء ٘نٟ فظنِٛخ لؼنبئ١خ ال رمنَٛ ،  اٌّموه٠ٓ ٌو ع اٌل ٜٛ

 ٛط ب  ٌٝ ه غ رٕف١نٖ أٚ  ٌشبئٗ.اٌمواه ادكاهٞ  ٟ مارٗ اٌَّزٙله ٌّوالجخ ِشوٚ ١زٗ ر

ٚ منب ٌزٍنه اال زجنبهاد أنٗ   ٌٝ ٔٛك أْ ٔش١و ث١ٓ و  ِٓ ك ٜٛ ادٌشبء ٚك ٜٛ اٌؾَجخ أوضو ٌٚزعط١ً اٌفوقٚثبدؽبٌخ  ٌٝ ِب رملَ 

ٟٔٛٔ ا١ٌٍَُ ٌٍّووي اٌمبٟٔٛٔ ٌٍٍَ خ اٌيبِخ ٚ٘ٝ ثظلك أكاهرٙب ٌٍّوا ك اٌيبِخ ٠قؼع ٌوٚاثؾ اٌمبْٔٛ اٌينبَ ٚ٘نٛ  إْ اٌزى١١ف اٌمب

ِنٓ اٌّفزنوع ثٙنب رؾمنك  اٌزنِٟب ٠يجو  ٕنٗ  نٟ  منٗ اٌمنبْٔٛ اٌقنبص ثبٌٛوبٌنخ ، ٚثّٛعنت مٌنه  ٙنٟ ٍِزيِنخ ثؾنلٚك رٍنه اٌٛوبٌنخ 

 ،واك اٌشيت اٌّبٔؼ ٌٙب مٌه اٌّووي اٌمبٟٔٛٔ اٌظبٌؼ اٌيبَ ٚريٛك ثعوجو كهعبد إٌفع  ٍٝ أ 
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بٚى ؽنلٚك٘ب ٚكهعذ  ١ٍٗ ِٕن أِو ثي١نل "أْ اٌٛو١نً ٍِنيَ ثزٕف١نن اٌٛوبٌنخ كْٚ أْ ٠غن ِؾىّخ إٌمغ اٌّظو٠خ بٌٛو١ً وّب  و زٗ 

 ننٓ ؽننلٚك  ٠مننوٖ فننبهط اٌنننٞاالٌزننياَ ٘نننٖ اٌؾننلٚك أْ ٠ىننْٛ اٌّمننو  بٌّننبب ثننعْ  ب ٠جبشننوٖ فبهعننبب  ننِٓنن اٌّوٍننِٛخ ٠ٚغننت دلننواه

 ."اٌٛوبٌخ

 "401م هكقب فنى صم6/4/1950ق جلست  18لسنت  133حكن حمكوت النن  يف الطؼي رقن يف هذا املؼنى "

 

١ٔنخ  نإما أفنً ثٙننا اٌٛاعنت هك  ١ٍنٗ لظنلٖ ٚ٘نٛ  َ لبٔٛٔنبب أْ ٠ٕفنن ِنب ريٙنل ثنٗ ثؾَنٓٚ ٝ مٌه أ٠ؼب "أْ اٌٛو١ً وىً ِزيبلنل ٍِني

 أْ ٠ؾظً  ١ٍٗ ٌؾَبة ِٛوٍٗ" ٗوً  ١ثشٟ ٚٗ ِّٕٛو لبٔٛٔبب ِٓ أْ ٠َزعصو ٌٕفَ

 م9/12/1948ق جلست 17لسنت  72" يف هذا املؼنى حمكوت النن  يف الطؼي رقن 
 

اٌظنفخ  نٟ اٌّظنٍؾخ ٚ٘نٛ ِنب ٠يجنو  ٕنٗ ِٚٓ عٙخ أفنوٜ  نبْ ِنب رز١ّني ثنٗ إٌّبى نبد ادكاه٠نخ ِنٓ ؽج١ينخ فبطنخ رٕنلِظ  ١ٙنب  

اٌ ج١يخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٙنٖ اٌل بٜٚ، وّب  وػٗ ٘ل ٙب األٍّٝ اٌنٞ اٍنزٕذ ِنٓ أعٍنٗ  ثبٌّظٍؾخ اٌّبٔؾخ ٌٍظفخ  ٟ اٌزمبػٟ أٚعجزٙب

٘نٖ ا١ٌٍٍٛخ اٌمؼبئ١خ ٌزىْٛ ػّبٔبب ٌّجلأ اٌّشوٚ ١خ اٌنٞ ٠ورىي  ١ٍٗ ثٕبء اٌلٚي اٌّزؾؼوح، ٚاٌنٞ ٠ؤٌٍ  ١ٍٗ اٌج١ٕخ اٌزؾز١نخ 

 .اٌزٟ ٠ؤٌٍ  ١ٍٙب ثٕبء اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد اٌّىفٌٛخ كٍزٛه٠بب ٚك١ٌٚبب 

 أٞت ِنٓ شنوح ٌ بٌنت ادٌشنبء ٚال ٠مجنً اٌ ٍن إٔٗ ال ٠مجً اٌ يٓ  ٍٝ اٌمواهاد ادكاه٠نخ  ال  ما َِنذ ِظنٍؾخ شقظن١خ ِجب صُِٚٓ 

ٌّٚب ونبْ مٌنه ٚؽ١نش  ْ اٌّنبي اٌينبَ ٘نٛ شقض ٌّغوك أٔٗ ِٛاؽٓ ٠ّٙٗ أٔفبم اٌمبْٔٛ اٌّزيٍك ثبٌٕحبَ اٌيبَ ٚؽّب٠خ اٌظبٌؼ اٌيبَ 

  ٘نلاهٖونً ِنٛاؽٓ اٌّؾب حنخ  ١ٍنٗ ٚ٘نٛ ٚاعنت ٚػنع ٌنٗ اٌّشنوو ٔنض طنو٠ؼ  نٟ اٌلٍنزٛه ٚاْ ٍِه ٌٍشيت ٌٚٗ ؽوِزٗ ٚ ٍٝ 

 . ٠ٚض١و اٌشه ٚاٌو٠جخ  ٟ ٍ ِخ رظوه اٌمبئُ ث٠ٗزٕب ٝ ِع االِبٔٗ اٌٛاعجخ ٌٍؾفبة  ١ٍٗ 

زٛه ٠ٚؾنك ٌّٙنب ِٓ اٌّقبؽج١ٓ ثعؽىبَ اٌلٍن بِٓ ِٛاؽٕٟ عّٙٛه٠خ ِظو اٌيوث١خ ّٚ٘ اٌّ يْٛ ػلّ٘ب ٌّب وبْ ِب رملَ، ٚوبْ ٚ

اٌل بو  ّب ٠جلٚ  ٌّٙب أٔٗ ؽك ِٓ ؽمٛلّٙنب اٌّزيٍمنخ ثج١نع عنيء ِنٓ أهاػنٟ اٌلٌٚنخ، ِٚنٓ صنُ ٠ىنْٛ لنل رنٛا و  نٟ شنعّٔٙب شنوؽ 

اٌّننبي اٌيننبَ ٌٚنن١ٌ   كاهح  ننٟثب زجبهّ٘ننب ّ٘ننب اٌّننبٔؾ١ٓ ٌؾننك اٌلٌٚننخ  ٌّٙننب اٌظننفخ  ننٟ  لبِننخ ٘نننٖ اٌننل ٜٛ اٌّظننٍؾخ ٚرؾممننذ

  .ٗثؾَجبّٔٙب ِٕجز١ٓ اٌظٍخ  ٕ

  إٔٗ ٠ىْٛ لل اٌزيَ طؾ١ؼ ؽىُ اٌمبْٔٛ اٌمبِٟٔٛٔٚٓ ؽ١ش أْ اٌؾىُ اٌّ يْٛ  ١ٗ لل كهط ٍبٌىبب ٘نا اٌٍَّه 

وهي ةيث  ً  وعي الٌعي علً احلمن املطعىى في  باصدواجيوة املعوايف فيووا اعتٌمو  يف احلالوة الىاةوذ  فبوذا 
 هتٌالضًا هع لىاعذ العذالة هفتمذا همىهات  ووظيفت :

رنٕض  ٍنٝ أٔنٗ "اٌٍّى١ننخ  2007ٚاٌّينلي  نٟ  نبَ  1970ِنٓ كٍنزٛه عّٙٛه٠نخ ِظنو اٌيوث١ننخ اٌنلائُ  ١30نش  ْ اٌّنبكح ِٚنٓ ؽ

 اٌيبِخ ٟ٘ ٍِى١خ اٌشيت ٚرزّضً  ٟ ٍِى١خ اٌلٌٚخ ٚاألشقبص اال زجبه٠خ اٌيبِخ".

 مب ٌٍمبْٔٛ".ِٕٗ  ٍٝ أٔٗ "ٌٍٍّى١خ اٌيبِخ ؽوِخ ٚؽّب٠زٙب ٚك ّٙب ٚاعت  ٍٝ وً ِٛاؽٓ ٚ  33ٚرٕض اٌّبكح 

ِٚٓ ؽ١ش أْ ِفبك ِب رملَ ٚؽجمب ٌّب رٛارود  ١ٍٗ أؽىبَ اٌّؾىّخ اٌلٍزٛه٠خ اٌي١ٍب ِٓ أْ اٌلٍزٛه ٠ز١ّي ث ج١ينخ فبطنخ رؼنفٝ 

  ١ٍٗ ا١ٌَبكح ٚاٌَّٛ ثؾَجبٔٗ وف١ً اٌؾو٠بد ِٚٛئٍٙب ٚ ّبك اٌؾ١بح اٌلٍزٛه٠خ ٚأٍبً ٔحبِٙب  ؾك ٌمٛا لٖ ثبٌزبٌٟ أْ رَنزٛٞ

ج١ٕبْ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍلٌٚخ ٚأْ رزجٛأ ِمبَ اٌظنلاهح ثن١ٓ لٛا نل إٌحنبَ اٌينبَ ا زجنبهاب ثنعْ أؽىنبَ اٌلٍنزٛه ٘نٟ اٍنّٟ ّخ ِٓ اٌ ٍٝ اٌم

 اٌمٛا ل ا٢ِوح اٌزٟ رٍزيَ اٌلٌٚخ ثبٌقؼٛو ٌٙب  ٝ رشو٠يٙب ٚلؼبئٙب ٚ ٝ ِغبي ِجبشورٙب ٌٍَ زٙب اٌزٕف١ن٠خ".

م وحكو ا فى 4/1/1992ق دسقورٌت جلست 8لسنت  27نضٍت رقن حكن احملكوت الدسقورٌت الؼلٍا فى ال –"يف هذا املؼنى 

 م"19/5/1990ق جلست9لسنت  37النضٍت رقن 
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ٚرور١جب  ٍٝ ِب رملَ  إْ اٌلٌٚخ رقؼنع ِضٍٙنب ِضنً األ نواك ٚاألشنقبص اٌقبطنخ ٌٍمنبْٔٛ ٚاٌننٞ رّضنً ٍن١بكرٗ األٍنبً اٌغنٛ٘وٞ 

خ ثغ١ّننع أشننىبٌٙب ٚطننٛه٘ب اٌمب١ٔٛٔننخ اٌّزيننبهه  ١ٍٙننب  ؽننلٜ ٍٚننبئً ٌٍشننو ١خ اٌل٠ّمواؽ١ننخ  ننٟ اٌننج ك ٌّٚننب وبٔننذ اٌيمننٛك ادكاه٠نن

ٚ٘نٛ ِنب عينً اٌيمنٛك ادكاه٠نخ رز١ّني  ٍنٝ  اٌّوا نك اٌيبِنخ ادكاهح اٌزٟ رٍغع  ١ٌٙب ٚ٘ٝ ثظلك ر١١َو أٚ رشش١ً أٚ  كاهح ِو مب ِنٓ

ْٛ  رجنبو ِغّٛ نخ ِنٓ ادعنواءاد لجنً غ١و٘ب ِٓ اٌيمٛك اٌّل١ٔخ ثّغّٛ خ ِٓ اٌشنوٚؽ ٚاالِز١نبىاد اٌيبِنخ ٚاٌزنٟ ٠َنزٍيَ اٌمنبٔ

 :اٌشوٚو  ٟ  ثواِٙب ٚ٘ٛ ماد اٌّيٕٝ اٌنٞ أولرٗ اٌّؾىّخ ادكاه٠خ اٌي١ٍب  ٕلِب اٍزمود ٚكهعذ أؽىبِٙب  ٍٝ أْ

"اٌيمل ادكاهٞ شعٔٗ شعْ اٌيمل اٌّلٟٔ ِٓ ؽ١ش اٌيٕبطو األٍب١ٍخ ٌزى٠ٕٛٗ ال ٠يلٚ أْ ٠ىْٛ رٛا ك أهاكرٟ  ٠غبة ٚلجٛي دٔشنبء  

 زياِبد ريبلل٠خ رمَٛ  ٍٝ اٌزواػٟ ث١ٓ ؽو ١ٓ اؽلّ٘ب ٘ٛ اٌلٌٚخ أٚ اؽل األشقبص ادكاه٠خ ث١ل أٔٗ ِز١ّي ثعْ ادكاهح ثٛطفٙب اٌ

ٍٍ ٗ  بِخ رزّزع ثؾمٛق ٚاِز١بىاد ال ٠زّزع ثّضٍٙب اٌّزيبلنل ِيٙنب ٚمٌنه ثمظنل رؾم١نك ٔفنع  نبَ أٚ ِظنٍؾخ ِو نك ِنٓ اٌّوا نك 

ل اٌّنلٟٔ  نٟ ونْٛ اٌشنقض اٌّيٕنٛٞ اٌينبَ ٠يزّنل  نٟ  ثواِنٗ ٚرٕف١ننٖ  ٍنٝ أٍنب١ٌت اٌمنبْٔٛ اٌينبَ اٌيبِخ وّب أٔٗ ٠فزنوق  نٓ اٌيمن

ٍٚٚبئٍٗ أِب ثزؼ١ّٕٗ شوٚؽبب اٍزضٕبئ١خ غ١و ِعٌٛ خ  ٟ  مٛك اٌمبْٔٛ اٌقبص ٍنٛاء وبٔنذ ٘ننٖ اٌشنوٚؽ ٚاهكح  نٟ ماد اٌيمنل أٚ 

ِمبثً ٌٙب  نٝ هٚاثنؾ اٌمنبْٔٛ اٌقنبص ثَنجت وٛٔنٗ ال ٠يّنً ٌّظنٍؾخ ِموهح ثّمزؼٝ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ أٚ ٠ّٕؼ اٌّزيبلل ؽمٛلبب ال 

ِظنٍؾخ   وك٠ٗ ثً ٠يبْٚ اٌٍَ خ ادكاه٠خ ٠ٚشزون ِيٙب  ٝ  كاهح اٌّو نك اٌينبَ أٚ رَن١وٖ أٚ اٍنزش ٌٗ رؾم١منبب ٌٍٕفنع اٌينبَ ٚرىنْٛ

ٙنخ ادكاه٠نخ الفزظبطنبرٙب اٌّمنوهح لبٔٛٔنبب اٌّزيبلل٠ٓ غ١و ِزىب ئخ رش١ٍجبب ٌٍّظٍؾخ اٌيبِخ  ٍٝ اٌّظٍؾخ اٌفوك٠خ  إْ ِّبهٍنخ اٌغ

 ثّٛعت اٌيمٛك ادكاه٠خ اٌزٟ أثوِزٙب ٟ٘ ِموهح ٌّظٍؾخ اٌّو ك اٌيبَ. أٚ

 39السمنت   –جمووػت املبادئ الناًوًٍت القمى قزرإلما اةدارٌمت الؼلٍما      4/9/2004ق.ج جلست  38لسنت  4151الطؼي رقن  –"يف هذا املؼنى 

 "وها بؼدها 957صم

 –ع ٘نا ا١ٌَبق اٌمبٟٔٛٔ اٌيبَ  إْ ِب رجوِٗ اٌغٙبد ادكاه٠نخ ِنٓ  منٛك  ّٔنب رجوِٙنب ثٛطنفٙب لٛاِنخ  ٍنٝ اٌشنعْ اٌينبَ ٚارَبلب ِ

 ّٓ ِؤكٜ لٛاِخ اٌلٌٚخ ٚع١ّع أعٙيرٙب ِٚؤٍَبرٙب أ٠ب وبٔذ  ٍنٝ اٌشنعْ اٌينبَ ٘نٛ ؽوطنٙب اٌنلائُ  ٍنٝ رؾم١نك أٍنّٝ كهعنبد 

رزىنْٛ ِنٓ إٌبؽ١نخ  ِظبٌؼ ٚأٚػبو ِٚمبطل ِٕشٛكح ٚاٌغّب نخ رّضٍٙنب اٌلٌٚنخ ٌٚىٕٙنبإٌفع اٌيبَ  بٌشعْ اٌيبَ ٘ٛ شعْ اٌغّب خ 

اٌزٕح١ّ١خ ِٓ ١٘ئبد وجوٜ ٠زٛىو  ١ٍٙب ِواؽً رشى١ً اٌيًّ اٌيبَ ِٚٓ ٕ٘ب  إْ ٚةبئف اٌزٕف١ن ال رَنزّل أٜ ِنٓ اٌغٙنبد شنو ١خ 

شعْ  بَ  ال ٚ٘ٛ ِفنٛع  نٝ مٌنه ال أطن١   نٓ  ِٓ ٠زظوه  ٝ    ٠ٛعل ثٛطف اٌغٙخ ِّضٍخ أٚ ٔبئجخ  ٓ غ١و٘ب ِّبهٍزٙب  ال

ٔفَٗ ٚال طبؽت شعْ ثنارٗ ١٘ئخ وبٔذ أٚ ِغٍَبب أٚ  وكاب  ّٔب ٘ٛ لٛاَ  ٍٝ شعْ  نبَ ٚ٘نٛ ِنب ٠يجنو  ٕنٗ ثبالفزظنبص  نٝ ِغنبي 

 اٌمبْٔٛ اٌيبَ.

ٞ ِنع األ نواك  نٟ ؽو٠نخ اٌزيج١نو ِٓ األطٛي اٌَّنٍّخ أْ ادكاهح ال رَنزٛ"ٚثٕبء  ٍٝ ِب رملَ عوٜ لؼبء ادكاه٠خ اٌي١ٍب  ٍٝ أٔٗ 

 ٓ ادهاكح  ٟ  ثواَ اٌيمٛك  كاه٠خ وبٔذ أٚ ِل١ٔخ مٌه أٔٙب رٍزيَ  ٝ ٘نا اٌَج١ً ثإعواءاد ٚأٚػبو هٍنّٙب اٌّشنوو  نٝ اٌمنٛا١ٔٓ 

ؾخ ٚاٌٍٛائؼ وفبٌخ الفز١به أ ؼً األشقبص ٌٍزيبلل ٚػّبٔبب  نٝ اٌٛلنذ مارنٗ ٌٍٛطنٛي  ٌنٝ أَنت اٌينوٚع ٚأوضو٘نب رؾم١منب ٌٍّظنٍ

َ أػنؾٝ ٚؽنلٖ اٌشنو٠يخ اٌيبِنخ اٌزنٟ 1998ٌَٕخ  89اٌيبِخ ِّب ال ِٕلٚؽخ  ٕٗ ِٓ أٔٗ ثظلك لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد هلُ 

 رؾىُ ع١ّع اٌزظو بد اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌٍَ خ ثٛطفٙب أ١ِٕخ  ٍٝ اٌّبي اٌيبَ ِٚٛوٍٗ ِٚفٛػخ ِٓ لجنً أ نواك اٌشنيت ٍنٛاء دكاهح

 :بي اٌيبَ ٚ٘ٛ ِب ٚػؼ ع١ٍبب  ٝ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ ِٛاك  طلاه اٌمبْٔٛ ؽ١ّٕب ٔظذ  ٍٝ أٔٗاٍزش ي أٚ اٌزظوه  ٟ اٌّ أٚ

شعْ رٕح١ُ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠نلاد ٚرَنوٜ أؽىبِنٗ  ٍنٝ ٚؽنلاد اٌغٙنبى ادكاهٞ ٌٍلٌٚنخ ِنٓ   ٟ"٠يًّ ثعؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌّوا ك  

ؾ١ٍننخ ٚ ٍننٝ ا١ٌٙئنبد اٌيبِننخ فل١ِننخ وبٔننذ أٚ الزظننبك٠خ ٚىاهاد ِٚظنبٌؼ ٚأعٙننيح ٌٙننب ِٛاىٔننبد فبطنخ ٚ ٍننٝ ٚؽننلاد ادكاهح اٌّ

َ ثشننعْ رٕف١ننن أ ّننبي ف ننخ اٌز١ّٕننخ االلزظننبك٠خ ٚلننبْٔٛ رٕحنن١ُ إٌّبلظننبد ٚاٌّيا٠ننلاد اٌظننبكه 1962ٌَننٕخ  ٠ٚ147ٍشننٝ اٌمننبْٔٛ 

 َ وّب ٠ٍشٝ ؽىُ أفو ٠قبٌف أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ".1983ٌَٕخ  9ثبٌمبْٔٛ هلُ 

١ِّٛننخ ٌمَّننٝ اٌفزننٜٛ ٚاٌزشننو٠ع ثّغٍننٌ اٌلٌٚننخ  ٕننلِب أ زننذ ثننعْ "ثظننلٚه لننبْٔٛ إٌّبلظننبد اٌغّي١ننخ اٌي   زننبء ٚ٘ننٛ ِننب أوننلٖ

َ رٕح١ُ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد ٚاٌيًّ ثٗ ِٚب رؼّٕٗ ِٓ   ظبػ ع١ٙو  ٓ ٍو٠بْ أؽىبِنٗ  ٍنٝ 1998ٌَٕخ  89ٚاٌّيا٠لاد هلُ 
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خ ٚااللزظنبك٠خ  منل أطنجؾذ ع١ّنع ٘ننٖ اٌغٙنبد ثّنب  ١ٙنب ٚؽلاد اٌغٙبى ادكاهٞ ٌٍلٌٚخ ٚادكاهح اٌّؾ١ٍخ ٚا١ٌٙئبد اٌيبِنخ اٌقل١ِن

رَنوٜ  ١ٍٙنب  اٌزنٟاٌّؾب حبد فبػيخ ألؽىبِٗ كْٚ رفولخ ث١ٓ وٛٔٙب رٕزّٟ  ٌٝ ٚؽلاد اٌغٙنبى ادكاهٞ ٌٍلٌٚنخ ٚادكاهح اٌّؾ١ٍنخ 

ٍنٍىٗ اٌّشنوو ٠شنب٠و  ٌننٞارٕحّٙنب لنٛا١ٔٓ ٌٚنٛائؼ فبطنخ ٚ٘ننا اٌنٕٙظ  اٌزنٟاألٔحّخ اٌؾى١ِٛخ أٚ رزلهط  ٟ  لاك ا١ٌٙئبد اٌيبِخ 

 ٍٝ ثينغ اٌغٙنبد  ١ّنب ٌنُ ٠نوك  أؽىبِٗوبْ ٠مؼٝ ثَو٠بْ  اٌنَٞ 1983ٌَٕخ  9ٔٙظ لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد اٌَبثك هلُ 

اٌمنبْٔٛ  اٌمٛا١ٔٓ أٚ اٌمواهاد اٌّزيٍمخ ثإٔشبئٙب ٚرٕحّٙب ٚ م  ًّ اٌّشنوو  ٌنٝ  ٌشنبء مٌنه اٌمنبْٔٛ ثّٛعنت  ٟثشعٔٗ ٔض فبص 

 ألؽىبِٗ  طلاهٖاٌّبكح األٌٚٝ ِٓ ِٛاك   َٟ اٌّشبه  ١ٌٗ افؼع ع١ّع اٌغٙبد إٌّظٛص  ١ٍٙب 1998خ ٌَٕ 89هلُ 

اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمواهاد إٌّشئخ أٚ إٌّحّخ ٌٙب  إٔٗ ال ِٕبص ِّنٓ اٌمنٛي   ٟثظفخ ِ ٍمخ كْٚ أْ ٠م١ل مٌه ثّب لل ٠وك ِٓ ٔظٛص  

 .اٌيمٛك أ٠ب وبٔذ ؽج١يزٙب اٌمب١ٔٛٔخ دثواٍَبئً ثقؼٛو ٚؽلاد ادكاهح اٌّؾ١ٍخ ألؽىبِٗ  ١ّب ٔحّٗ ِٓ ٚ

بقمممارٌ   224فقممو  رقمممن   –الفقممو  والقشمممزٌغ ى لممل الدولمممت    لنسممموًهممذا املؼنمممى فقممو  ا وؼٍمممت الؼووهٍممت     يف"

الفقو  والقشزٌغ ى لل الدولمت   لنسوًاقزإلا ا وؼٍت الؼووهٍت  الرجمووػت املبادئ  7/2/227هلف رقن  22/3/2004

 "2004سقورب  – 2003هي اكقوبز 
ِب رملَ ٌّٚنب وبٔنذ ٔظنٛص لنبْٔٛ إٌّبلظنبد ٚاٌّيا٠نلاد ٍنبٌف اٌننوو رينل ِنٓ لج١نً إٌظنٛص ا٢ِنوح ٚاٌمٛا نل   ٌٝٚثبدؽبٌخ 

االرفنبق  ٠غنٛى١٘ٚئبد اٌلٌٚنخ إٌّنٛؽ ثٙنب َِنئ١ٌٛخ رَن١١و ٚ كاهح اٌّوا نك اٌينبَ  ّنٓ صنُ  ن   أعٙيحاٌّغوكح اٌّقبؽت ثٙب ع١ّع 

 59لبْٔٛ ١٘ئخ اٌّغزّينبد اٌيّوا١ٔنخ هلنُ  أؽىبَأٚ إٌيٚي  ٕٙب ٌزيٍمٙب ثبٌٕحبَ اٌيبَ ِٚٓ ِمزؼٝ مٌه أْ ر ج١ك ٙب ٠قبٌف ٍٝ ِب 

اٌمبْٔٛ األف١و ٌّنب  أؽىبَإٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد ثً ٠زي١ٓ ِٚٓ ثبة اٌٍيَٚ ر ج١ك  َ ال ٠ؾٛي كْٚ ر ج١ك لبْٔٛ رٕح1979ُ١ٌَٕخ 

 ث١ع أهاػٝ اٌلٌٚخ.لالٌخ  ١ّب ٠زيٍك ثزٕح١ُ ٍٚبئً لبؽيخ اٌرزؼّٕٗ ِٓ ػٛاثؾ ِٚيب١٠و 

 َ ٘نٛ اٌٛاعنت اٌز ج١نك ٌٚن١ٌ اٌمنبْٔٛ هلن1979ٌَُنٕخ  59اٌّغزّيبد اٌيّوا١ٔخ اٌغل٠نلح هلنُ   ٔشبءمٌه أٔٗ لبْٔٛ   ٟٚال ٠ؾبط 

ٌينبَ ٠غنوٜ  ٍنٝ ٚاٌّزينبهه  ١ٍٙنب أْ ا اٌّينوٚه ٚؽجمنب ٌٍمب نلح األطن١ٌٛخ َ ثشعْ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد  ّن1998ٌَٕٓخ  89

ال ؽك ٠ٍشٝ إٌض اٌيبَ طواؽخ أٚ ٠ج ً ِفيٌٛٗ ِٚٓ صُ اٌيًّ ثنٗ ٌٚينً  رشو٠يٟ ِّٛٗ ِبكاَ ٌُ ٠م١لٖ ٔض فبص أٚ ٠ٛعل ٔض 

ً ِؾننً ٓ رٕبٌٚزننٗ ٔظننٛص رشننو٠ع ٍننبثك ثننعْ اؽنناٌشننبهو رٕحنن١ُ ِٛػننٛو ِينن١ أ ننبكأٔننٗ  ما  اٌ ج١يننٟرٍننه اٌمب ننلح رغننل ِوكٚك٘ننب 

  ٝ اٌزشو٠ع أؽىبَِب ٠مبثٍٙب ِٓ  أٌشذٌزؼؾٟ رٍه إٌظٛص لل  ٚلٛا ل عل٠لح اٍزيبع ثٙب و١ٍخ ِٙبأؽىبإٌظٛص اٌّمبثٍخ ٌٙب 

ٍٚنل  ١ٌٙنب عيً ٌٙنب اٌشقظن١خ اال زجبه٠نخ اٌَّنزمٍخ ٌٚٚٚئٓ وبْ اٌّشوو لل أشع ١٘ئخ اٌّغزّيبد اٌيّوا١ٔخ اٌغل٠لح  ألٔٗاٌَبثك 

 باٌي١ٍنٍ خ ٔبؽ ثّغٌٍ  كاهح ا١ٌٙئخ ثٛطنفٗ اٌَنٌيّوا١ٔخ اٌغل٠لح ٚاٌّغزّيبد ا بءأٔشثؾش ٚالزواػ ٚهٍُ ٚرٕف١ن ف ؾ ١ٍٚبٍبد 

وع اٌننٞ أٔشنئذ ِنٓ أعٍنٗ ٚفنض ِغٍننٌ ادكاهح ٠زقنن ِنب ٠نواٖ الىِنب ِنٓ لنواهاد ٌزؾم١نك اٌشنخ  ٍنٝ شنئْٛ ا١ٌٙئنخ أْ ّٕن١اٌّٙ

اٌمنٛا١ٔٓ  ثإرجنبوٚاٌؾنبي وننٌه ا زّنبك رق ١ برٙنب اٌيبِنخ ٚاٌّزظنٍخ  إٔٙنب ٍِزيِنخ ٚثبفز١نبه ِٛالنع اٌّغزّينبد اٌيّوا١ٔنخ اٌغل٠نلح 

 نٟ اٌّمنبَ   كاهح اٌّنبي ٌٚىنٓ ثؾَنجبٔٙب أ١ِٕنٗ ٚاٌمواهاد اٌّيّٛي ثٙب  ٝ شعْ اٌزظوه  ٝ اٌّبي اٌيبَ ١ٌَذ ثؾَجبٔٙب ِٕٛؽ ثٙنب

 ٙنيحأعاألٚي  ٍٝ مٌه اٌّبي  بٌق بة ِٛعٗ ٚ ٍٝ ٔؾٛ لبؽع  ١ّب رؼّٕزٗ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠ل  ٌٝ ع١ّع 

 ًّ ا١ٌٙئنخ أٚ اٌزَٕن١ك  ١ّنب رقزنبهٖ ِنٓ أٍنب١ٌت  خأْ ٠ىْٛ ٕ٘بن لبْٔٛ ٠ٛػؼ ؽو٠م  ٟ ٚأْ وبْ ال غوٚاٌلٌٚخ ثظفخ ِ ٍمخ 

غزّينبد ال ٍن١ّب أْ ١٘ئنخ اٌّ ٌٙنب هٍنُ ا١ٌَبٍنخ اٌيبِنخ ِٚنب ٠زفنوو  ٕنٗ ِنٓ  ١ٍّخ رَب ل٘ب  ٍنٝ اٌم١نبَ ثٛة١فزٙنب إٌّٛؽنخ ثٙنب

٠ٚزين١ٓ  ١ٍٙنب   ٔشبئٙبظٛص  ١ٍٗ لبٔٛٔبب ٚ ّٔب رمَٛ ثنٌه ِٓ ٚالع َِئ١ٌٛزٙب إٌّٛؽ ثٙب ثمواه إٌّ اٌيّوا١ٔخ ٚ٘ٝ رمَٛ ثلٚه٘ب

ِوا بح لٛا ل اٌيلاٌخ ٚاٌَّنبٚاح ثن١ٓ اٌَّنزفل٠ٓ ثّشنوٚ برٙب ٚأْ رمنَٛ اٌي لنخ ث١ٕٙنب ٚثن١ٓ ٘نؤالء اٌَّنزفل٠ٓ  ٍنٝ أٍنبً ِنٓ 

 ؽَٓ ا١ٌٕخ ٚاٍزٙلاه اٌّظبٌؼ.

١٘ئنخ اٌّغزّينبد اٌيّوا١ٔنخ  ال رشنغ اٌ نوه  –ٌألِٛه أٔٗ وبْ ٠غنت  ٍنٝ اٌغٙنخ ادكاه٠نخ ٚ٘نٝ  كٞاٌيبٌنٌه  إٔٗ ٚؽجمب ٌٍّغوٜ 

 ٓ االٌزياَ ثز ج١ك أؽىبَ لبْٔٛ رٕح١ُ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد اٌّيٕنٝ األٚي ثنبٌز ج١ك ٚرٍغنع ثظنٛهح ِجبشنوح  ٌنٝ ؽو٠نك االرفنبق 
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ّنب أْ اٌمنبْٔٛ ه٠ض ريبلنلاد اٌغٙنخ ادكاه٠نخ  ن٠ٟغيٍنٗ األطنً اٌينبَ ؽظنوٖ اٌمنبْٔٛ  نٝ أػن١ك اٌؾنلٚك ٌٚنُ  ٚاٌنٞاٌّجبشو ٌٍزيبلل 

ٚػنٛاث ٙب ِٚنٓ ثن١ٓ ٘ننٖ اٌ نوق إٌّبلظنخ اٌيبِنخ أٚ  رؼنّٓ رؾل٠نل ؽنوق اٌزيبلنل اٌّقزٍفنخ ٍبٌف اٌنوو لل ٚػع ٔحبِب ِزىنبِ ب 

اٌّجبشنو و و٠نك  ّؾنلٚكح  ٚاالرفنبقاٌّّبهٍخ اٌيبِخ و وق أط١ٍخ ٌٍزيبلل ٚإٌّبلظخ اٌّؾلٚكح ٚإٌّبلظخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّّبهٍنخ اٌ

ٚ ننٝ أػنن١ك اٌؾننلٚك رجيننب ٌزننٛا و اٌؾننبالد  اٍننزضٕبئ١خ ال ٠غننٛى ٌغٙننخ ادكاهح اٌٍغننؤ  ١ٌٙننب  ال ثمننواه َِننجت ِننٓ اٌَننٍ خ اٌّقزظننخ

  " ِٓ اٌمبْٔٛ.7إٌّظٛص  ١ٍٙب  ٟ اٌّبكح"

 "54/1/364هلف رقن  3/5/2000بقارٌ   لنسوً الفقو  والقشزٌغ ى لل الدولت  214"فقو  ا وؼٍت الؼووهٍت 

٠زين١ٓ ثّٛعجٙنب  ثنواَ  اٌزنٟلل ف  ِٓ ث١نبْ اٌٍٛن١ٍخ 1979ٌَٕخ 59ي  ٍٝ مٌه أْ لبْٔٛ ١٘ئخ اٌّغزّيبد اٌيّوا١ٔخ هلُ كأ١ٌٌٚ 

 اٌيمٛك ادكاه٠خ ٚ عواءاد ٚػّبٔبد رٍه ا١ٌٍٍٛخ.

ٌَنٕخ  89بَ لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد هلنُ ٚؽ١ش أْ اٌيمل ِٛػٛو اٌ يٓ وبْ لل أثوَ ث و٠ك األِو اٌّجبشو ١ٌٌٚ ٚ مب ألؽى

ِٓ اٌمنبْٔٛ ٍنبٌف  7َ  ٍٝ اٌوغُ ِٓ  لَ رٛا و ؽبٌخ ِٓ ؽبالرٗ أٚ ِٛعجبرٗ أٚ ؽلٚكٖ اٌمظٜٛ ثؾَت ِب رؼّٕزٗ اٌّبكح 1998

لظنخ أٚ اٌّّبهٍنخ ال ٚلذ ِيٙب درجبو  عنواءاد اٌزيبلنل ثبٌّٕب اٌزٟ اٌؾبالد اٌيبعٍخ  ٟ االٍزضٕبئٟؽظو مٌه اٌ و٠ك  ٚاٌنٞاٌنوو 

ثعٔٛا ٙب ٚ٘ٛ ِمظٛه  ٍٝ شواء إٌّمٛالد أٚ رٍمٝ اٌقلِبد أٚ اٌلهاٍبد االٍزشبه٠خ أٚ األ ّبي اٌف١ٕخ أٚ ِمنبٚالد األ ّنبي أٚ 

 ثبٌج  ْ ثٛطفٗ ِٓ هٚاثؾ اٌمبْٔٛ اٌيبَ. ٗإٌمً  إٔٗ ٠ىْٛ لل أثوَ ثبٌّقبٌفخ ٌظؾ١ؼ ؽىُ اٌمبْٔٛ ِّب ٠ٛطّ

َ لل أ نوك ثبثنب َِنزم ب ٔحنُ  ١نٗ اٌَنجً اٌٛاعنت ٌٚٛعٙنب ٌج١نع ٚرنعع١و 1998ٌَٕخ  89بد ٚاٌّيا٠لاد هلُ ٌّٚب وبْ لبْٔٛ إٌّبلظ

 اٌيمبهاد ٚإٌّمٛالد ٚاٌّشوٚ بد ٚاٌزوف١ض ثبالٔزفبو أٚ ثبٍزش ي اٌيمبهاد  إٔٗ ٠ىْٛ لل َٔـ ِب لجٍٗ ِٓ لٛا١ٔٓ ٌٚٛائؼ 

١ننل ع١ّننع اٌغٙننبد اٌقبػننيخ ألؽىبِننٗ  ننٝ رظننو برٙب رٍننه ادعننواءاد وننبْ شننعْ ِننب رٕبٌٚننٗ ثننبٌزٕح١ُ ثّننب ِننؤكاٖ رم  ننٟوبٔننذ ٍننبه٠خ 

 رظو ٙب ِقبٌفبب ٌٍمبْٔٛ.

اٌمب١ٔٛٔنخ اٌّىزَنجخ  وّب ال ٠ؾبط  ٟ مٌه ِب ك يذ ثٗ اٌشووخ اٌ ب ٕخ ِٓ أْ مٌه اٌؾىُ ٠ّضً  ٘لاه الٍزمواه األٚػنبو ٚاٌّواوني

وخ اٌ ب ٕنخ اٌزٍن٠ٛؼ ثٙنب  ٍنٝ اٍنزؾ١بء  نبألِو  نٟ ٘ننٖ اٌؾبٌنخ ال ٠زيٍنك اٍزٕبكاب  ٌٝ ِجلأ َٔج١خ أصبه اٌيمل اٌنٞ ؽبٚي ك نبو اٌشنو

 ثبالؽزغبط ثٙنا اٌّجلأ ث١ٓ ؽو ٟ اٌيمل  ما ِب أهاك اؽلّ٘ب اٌزؾًٍ ِٓ اٌيمل أٚ ؽٍت  ث بٌٗ ألٔٗ ٚأْ وبْ اٌيمل ؽجمب ٌٕض اٌّبكح 

ٚاٌقبص  ال  ما وبْ ِنٓ شنبٔٗ أْ رىَنت ٘ننا اٌش١نو  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ال ٠ٕظوه أصوٖ  ٌٝ غ١و اٌّزيبلل٠ٓ أٚ اٌقٍف اٌيبَ 152

ؽبٌننخ اٌ يننٓ اٌّبصننً ؽ١ننش أْ اٌّٛػننٛو ثوِزننٗ ٠ٕظننت  ٍننٝ ٍنن ِخ   ننٟؽمننبب،  ال أْ ٘نننا اٌّجننلأ ال ٠ّىننٓ لجٌٛننٗ عٍّننخ ٚرفظنن١  

 ْ ثبٌٕحنبَ اٌينبَٚريٍك مٌه اٌج   ادعواءاد ٚاٌمواهاد اٌَبثمخ  ٍٝ  ثواَ اٌيمل ِٛػٛو اٌ يٓ ِٚقبٌفخ رٍه ادعواءاد ٌٍمبْٔٛ

األِو اٌنٞ ثبد ٌىً مٞ ِظٍؾخ ٌٚٛ ِؾزٍّخ أْ ٠ يٓ  ٟ رٍه ادعواءاد اٌجبؽٍخ ال ٍن١ّب  ما ريٍنك األِنو ثج١نع َِنبؽبد شبٍنيخ 

 ِٓ أهاػٝ اٌلٌٚخ ث و٠ك أ٘لهد  ١ٙب اٌّجبك  اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ اٌَّبٚاح ٚرىب ؤ اٌفوص ث١ٓ أ واك اٌٛؽٓ اٌٛاؽل

"ال ث ن ْ  ال ثنٕض"، مٌنه أْ ٘ننا اٌمنٛي أػنؾٝ لنٛالب ِٙغنٛهاب  نٟ اٌفمنٗ ٚاٌمؼنبء،  ىّنب أْ ح وّنب أنٗ ال ٠ّىنٓ اٌزَّنه ثمب نل

اٌج  ْ ٠ٍؾك ثبٌزظوه ثٕض  إٔٗ لل ٠ٍؾك ثٗ ثش١و ٔض وّب ٌنٛ وبٔنذ اٌّقبٌفنخ اٌزنٟ شنبثذ اٌزظنوه رشنىً فوٚعنبب  ٍنٝ ٔنض 

خ  ّٔنب ٘نٛ ٔنض ةِنو ٌزيٍمنٗ ثؾّب٠نخ اٌٍّى١نخ اٌيبِنخ وّنب ةِو ٚال ِواء  ٟ أْ إٌض اٌنٞ ٠ٛعت اٌّيا٠لح ٍج١ ب ٌج١نع أِن ن اٌلٌٚن

 .ؽك ؽمٗ  ٟ اٌّبي اٌيبَ أٚعت اٌلٍزٛه، ٌٚزغ١َلٖ ٌّجلأ اٌَّبٚاح ٚرىب ؤ اٌفوص،  ؼ ب  ٓ أٔٗ ٠ؼّٓ ٌىً مٞ

 ذ ٚاٌّينوٚهاٌحب٘وح ثبٌَٕجخ ٌٍّزيبلنل٠ٓ ٚاٌؾنبعي٠ٓ ،  ّنٓ اٌضبثن األٚػبو ١ّب ٠زيٍك ثب زلاك اٌؾىُ اٌّ يْٛ  ١ٗ ثبٍزمواه  أِب

ِنٓ  لنبٟٔٛٔٚ٘نٝ ؽبٌنخ ث١نع ٍِنه اٌش١نو ٌٚنُ رىنٓ ِؾنغ اثزىنبه  ِٓ ؽبالد اٌج١ع ٔحّذ رٍه اٌؾبٌخلل  اٌّلٟٔٔظٛص اٌمبْٔٛ  أْ

" ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ  ٍٝ أٗ" أما ثبو شقض ش١ئب ِي١ٕبب ثبٌناد ٚ٘نٛ ال 466/1ؽ١ش ٔظذ اٌّبكح " ،عبٔت اٌؾىُ اٌّ يْٛ  ١ٗ

 ٍت أث بي اٌج١ع ...................."٠ٍّىٗ ،عبى ٌٍّشزوٜ أْ ٠ 
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 أٗ:ِٓ ماد اٌمبْٔٛ  ٍٝ  467ٚرٕض اٌّبكح 

  ما الو اٌّبٌه اٌج١ع ٍوٜ اٌيمل  ٟ ؽمٗ ٚأمٍت طؾ١ؾب  ٟ ؽك اٌّشزوٜ. -1

 ٚونٌه ٠ٕمٍت اٌيمل طؾ١ؾب  ٟ ؽك اٌّشزوٜ  ما ةٌذ ٍِى١خ اٌجبئع ثيل طلٚه اٌيمل.  -2

ِب وبٔنذ ؽبعنخ اٌّشنزوٜ  ٚ الاٌيمل  أصبهٍِه اٌش١و ال ٠مع ثبؽ  ثمٛح اٌمبْٔٛ ٚأٗ رزورت  ١ٍٗ  ث١ع أِْفبك ِب رملَ   ِْٚٓ ؽ١ش 

٠ؾنٛي كْٚ ل١بِٙنب  نلَ ٍِى١نخ  اٌزنٟ ا٢صنبهاٌج١نع  ١ّنب  نلا  أصنبه٠زموه ث  ٔٗ ٠ٕزظ ث١ع ٍِه اٌش١و ع١ّنع  أْ  بٌٟ  ث بٌٗؽٍت   ٌٝ

ونبْ ٍنجت اٌزٍّنه  ٚأ٠نبٍِى١خ اٌّج١ع ٌٍجنبئع ثينل طنلٚه اٌيمنل  ةٌذ أما٠َمؾ  األث بيؽٍت   ٟؽك اٌّشزوٜ  أٌٍّْج١ع ، وّب اٌجبئع 

 . فٝ ٘نا ٠ٕمٍت اٌيمل طؾ١ؾب 

 "120ص 1979ؽ – مل اٌج١ع ٚاٌّمب٠ؼخ ك رٛ ١ك  وط  –" أحو 

ثؾ١ش ٠ىْٛ  ٌٝ أْ ٠زموه ث  ٔٗ ٠جمٝ لبئّب ِٕزغب ألصبهٖ  –لؼذ ِؾىّخ إٌمغ ِٓ أْ "   مل ث١ع ٍِه اٌش١و  ٝ٘نا اٌّيٕ ٚ ٝ

شقظ١خ ٚرٕزمً ٘نٖ  دٌٍّشزوٜ ٌٓ ٠ بٌت اٌجبئع ثزٕف١ن ِب رورت  ٍٝ اٌيمل ثّغوك أيمبكٖ ٚلجً رَغ١ٍٗ ِٓ ؽمٛق ٚاٌزياِب

 ِٓ وً ِٓ اٌ و ١ٓ  ٌٝ ٚاهصٗ . داٌؾمٛق ٚرٍه االٌزياِب

 "25/12/1985جلست  –ق  50لسنت  1618حكن حمكوت النن  يف الطؼي رقن  -"يف هذا املؼنى

٘ننا اٌيمنل ٌ ج١ينخ  ِٕب نبح ٘نٟ – إٌَٙٛهٞاٌلوزٛه  جل اٌوىاق  أٍزبمٔبوّب ٠وٜ  ٌإلث بيوْٛ ث١ع ٍِه اٌش١و لبث    ٟ  مْ خ بٌيٍ

اٌمٛا نل اٌيبِنخ   نٟاٌج١ع ٌٚىٓ اٌيٍخ ٚؽل٘ب ال رىفٝ  ّٕب بح ث١ع ٍِه اٌش١و ٌ ج١يخ اٌيمل لل رىْٛ  ٍخ ِيمٌٛخ ٌٍج  ْ ٌٚىٓ ٌن١ٌ 

 ١جنب ِنٓ  ١نٛة اٌوػنب ،  أٚ األ١ٍ٘نخ  نٟٔمنض   الٌن١ٌ  اٌيمل ٚ منب ٌٍمٛا نل اٌيبِنخ  ث بياٌيمل  َجت  بيدث ِب ٠غيً ِٕٙب ٍججب 

للِٕب٘ب ، ٚلل ٚعل ٘ننا اٌنٕض ،  ٙنٛ  اٌزٟاٌيٍخ اٌّيمٌٛخ   ٌٌٝنٌه وبْ الثل ِٓ ٔض فبص ٠ٕشئ ث  ْ ث١ع ٍِه اٌش١و ، ٠َٚزٕل 

طنؾ١ؼ  ثعٔنٗثنً ٌٛعنت اٌمنٛي  ٌإلث نبياٌمنٛي ثنبْ ث١نع ٍِنه اٌش١نو لبثنً  أِىنُٓ ٠ٛعل ٌّنب ض ِٕشئ ٌٍج  ْ ال وبشف  ٕٗ ٌٚٛ ٌٔ

 ٌٚىٕٗ لبثً ٌٍفَـ ٌيلَ اٍز ب خ اٌجبئع رٕف١ن اٌزياِٗ ثٕمً اٌٍّى١خ. 

 ِٚب ثيل٘ب" 352ص  -ك  جل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ –اٌغيء اٌضبٟٔ  –ا١ٌٍٛؾ  –" أحو 

 لبِنخ  أٚؾن د أٚ ٚؽنلاد أفنوٜ ثمظنل اٌزغنبهح ٚاالٍنزضّبه ٌّزيبلنل٠ٓ  ٍنٝ ٚؽنلاد ٍنى١ٕخ أٚ ِا أٚػنبو ِٚٓ صنُ  نبْ ِيبٌغنخ

عبءد ثز ج١ك أؽىبَ اٌمنبْٔٛ اٌّنلٟٔ ثب زجنبه أْ  ِشوٚ بد اٌقلِبد ثّشوٚو ِل٠ٕزٟ، ٍٛاء وبٔٛا لل رٍَّٛ٘ب أٚ ٌُ ٠زٍَّٛ٘ب

مٛا نل اٌيبِنخ ٌٕحو٠نخ اٌّجوِخ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌشووخ اٌ ب ٕخ ٘نٛ ث ن ْ ِنٓ ٔنٛو فنبص ال رٕ جنك  ١ٍنٗ اٌ عاٌج  ْ  ٟ  مٛك اٌج١

 إْ ِوويُ٘ اٌمنبٟٔٛٔ ٌنٓ ٠ؼنبه  ٕنل ِيبٌغنخ ةصنبه اٌؾىنُ ثنج  ْ  منل ث١نع أهع اٌّشنوٚو اٌّشنبه  ١ٌنٗ،  ٍمنل  اٌج  ْ ِٚٓ صُ 

الْ اٌؾىنُ ثنج  ْ  منل اٌج١نع  ريبٍِٛا ِع ثبئع ةب٘و ثؾَٓ ١ٔخ، ِٚٓ صنُ ٌنٓ ٠ؼنبهٚا ِنٓ ةصنبه اٌؾىنُ ثنج  ْ اٌيمنل اٌّشنبه  ١ٌنٗ

 ٚهعنٛو اٌَّنبؽبد اٌّج١ينخ ١ٌٍٙئنخ ٠ىفنٝ ثنارنٗ دلنواه  منٛك اٌج١نعاٌشووخ اٌ ب ٕخ ٚث١ٓ ١٘ئخ اٌّغزّيبد اٌيّوا١ٔنخ اٌّجوَ ث١ٓ 

 ألٚػنبو  بٍزمواه اٌٛػع اٌمنبٟٔٛٔ  ما " ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّل467ٟٔاٌّجوِخ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌشووخ اٌ ب ٕخ ٚمٌه ٔفبما ٌؾىُ اٌّبكح "

١ٌَٚنذ   ّٔب عبء ِجبشوح َِزٍّٙب لٛرٗ ِٓ ٔظٛص اٌمبْٔٛ اٌّنلٟٔ أٚ ٚؽلاد أفوٌّٜزيبلل٠ٓ  ٍٝ ٚؽلاد ٍى١ٕخ أٚ ِؾ د ا

  .ِؾغ ِشب٠وح ث١ٓ اٌّواوي اٌمب١ٔٛٔخ اٌٛاؽلح وّب رٕيٝ اٌشووخ اٌ ب ٕخ

ٌّٚب وبْ اٌضبثذ ِٓ األٚهاق ٚاٌؾىُ اٌّ يْٛ  ١نٗ ٔبؽمنب ثٍَنبْ  وثنٟ ِجن١ٓ ٠ٕ نك ثنبٌؾك ٚؽنلٖ وعٔنٗ ٍن١فبب  ٚ ٍٝ ٘لٜ ِب رملَ

ال ٠ؾنٚ ؽنٖٚ أؽل أْ ِٛػٛو اٌ يٓ اٌّبصً ٠لٚه ؽٛي ِشوٚ ١خ ادعواءاد ٚاٌٍٛبئً اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٌغعد  ١ٌٙنب اٌغٙنخ  ٍَِ بب 

ادكاه٠خ  ٟ  ثواِٙب ٌٍيمل ِؾً إٌياو أٚ ِب ٠َّٝ ثمواه  ثواَ اٌيمل ٚاٌنٞ صجذ ٚثبٌل١ًٌ اٌمبؽع أٔٗ رُ ارقنبمٖ ثنإعواءاد ِقبٌفنخ 

َ. ِزٕب١ٍخ أٔٙب ال رَزٛٞ ِع األ واك  ٟ ؽو٠خ اٌزيج١و  ٓ ادهاكح  ٟ 1998ٌَٕخ  89اٌّيا٠لاد هلُ ألؽىبَ لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚ 

 ثواَ  مٛك٘ب  كاه٠خ وبٔذ أٚ ِل١ٔنخ مٌنه أٔٙنب رٍزنيَ  نٟ ٘ننا اٌَنج١ً ثنإعواءاد أٚػنبو هٍنّٙب اٌّشنوو  نٟ اٌمنٛا١ٔٓ ٚاٌٍنٛائؼ 

واءاد ٚأْ وبٔذ رَُٙ  ٟ رى٠ٛٓ اٌيمل ٚرَنزٙله  رّبِنٗ  إٔٙنب رٕفنوك ٌىفبٌخ افز١به أ ؼً األشقبص ٌٍزيبلل ِيُٙ ٚأْ ٘نٖ ادع
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ث ج١يزٙب   ٓ اٌيمل ٚرٕفظً  ٕٗ ِل١ٔب وبْ أَ  كاه٠ب. ٚثبٌجٕبء  ٍٝ مٌه ٚ م أثوِذ ا١ٌٙئخ اٌ ب ٕنخ اٌيمنل ِؾنً اٌ ينٓ ثٕنبء  ٍنٝ 

 ٟ ؽم١مخ ٘ننا اٌج١نع ٚاٌننٞ رّقنغ  ٕنٗ  مٌه اٌزغبً٘ اٌظبهؿ ٌٍمبْٔٛ ٚ ٝ ةوٚه ٠يٍّٙب اٌمبطٟ ٚاٌلأٟ ِض١وح ٌٍو٠جخ ٚاٌشه

ث١ع َِبؽبد شبٍيخ ِٓ أهاػٝ اٌلٌٚخ ٚثضّٓ ثقٌ ٚثشوٚؽ ِغؾفخ رفٛػ ِٕٙب هائؾخ رىبك ريوُ األٔٛه ِٓ وضوح ِب عنبء ثٙنب 

ٚونعْ اٌشنووخ اٌ ب ٕنخ لنل اهرنلد  جنبءح اٌلٌٚنخ ولخ ثن١ٓ اٌّنٛاؽ١ٕٓ كْٚ ٍنججب ٠ننوو، ِٓ ِقبٌفبد طبهفخ ألؽىبَ اٌمبْٔٛ ٚاٌزف

ري٠ٕذ ث١ٙئزٙب اٌَّئٌٛخ رٛىو األهاػٟ ٌّٓ رشبء ٚو١فّب رشبء ٌّٚٓ رشبء ٚ ٝ اٌّمبثً ٚ ٝ ثينغ اٌؾنبالد األفنوٜ اٌّّبصٍنخ ٚ

 ننٓ ؽو٠ننك ؽٍّننخ  اٍنزوكد اٌلٌٚننخ ١٘جزٙننب ٚلبِننذ َِزٕٙؼنخ ِيٍٕننخ  ننٓ  يِٙننب  ننٓ  عنواء ِننياكاد ٌج١ننع أهاػننٝ أفنوٜ ٚمٌننه

ا  ٌٟ رؾم١ك ألظٟ كهعبد اٌشفب ١خ ٚاٌي ١ٔخ ٚرىب ؤ  ؽ١ش ٚطً اد  ْ  ٓ مٌه  ٌٟ مهٚرٗ   ١ٔخ ػقّخ  ٚغب٠زٗ، ٚمٌه لظلب

ٚؽظنٍذ اٌلٌٚنخ ِنٓ  –ِظنو١٠ٓ ٚ وثبنب  –اٌفوص،  جلأ األِو ِجَٛؽبب عٛأجٗ ِيٍِٛخ شوائ ٗ ٌٍغ١ّع  زٕب ٌ  ١ٗ اٌّزٕب َْٛ 

١نع  نٟ اٌؾبٌنخ األٌٚنٟ ٍٚنيو اٌج١نع  نٟ وّب ثلأ اٌجْٛ شبٍنيبب ثن١ٓ ِمبثنً اٌج ، ٚأَٔت اٌشوٚؽمٌه  ٍٟ أ ؼً األٍيبه ٚ ك أ٠َو 

اٌؾبالد اٌ ؽمخ هغُ أْ اٌج١ع أشزًّ  ٟ ثيغ األؽ١بْ  ٍٟ أهاػٟ  ٟ ماد ِٕ منخ اٌمنب٘وح اٌغل٠نلح اٌىنبئٓ ثٙنب ِٛلنع ِشنوٚو 

ونننٌه ثننلا ِمبثننً اٌج١ننع  ننٟ اٌؾبٌننخ ،  "ِننل٠ٕزٟ"، ٚأْ ٘نننٖ اٌج١ننٛو رّننذ ثفبطننً ىِٕننٟ  ننٟ ثيؼننٙب ال ٠ي٠ننل  ٍننٟ ثؼننيٗ أشننٙو.

نب أٚ ري٠نل، أِنب  نٟ اٌّيوٚ ِب ػخ ػئ١ ب غ١و ِزٕبٍت ِع ل١ّخ األهع اٌّج١يخ ٠زُ أكافٖ ٚ ك ِواؽً ى١ِٕنخ رظنً  ٌنٟ  شنو٠ٓ  ب

اٌؾبالد األفوٜ  مل ثلا صّٓ األهع اٌّج١يخ  بكالب ِٚزٛا مبب ِع ٍيو اٌَٛق ٚاٌنٞ رؾلك ِٓ ف ي ِياكاد  ١ٍٕخ  بِنخ  ٍنُ ثٙنب 

. أهاع ٍننى١ٕخ ِٚغزّينبد  ّوا١ٔننخ، ثننلد اٌّزقننحرَنع اٌوعننبء ٚثنلد طننؾبهٞ ِظننو ِنٓ ثبٌننلافً ٚاٌقنبهط،  بٔجَننؾ األِننً ٚا

 .ال ٠ٕؼت، عل٠وح ثؾّب٠زٙب ٚاٌؾوص  ١ٍٙب ِٓ أْ رجلك ثعصّبْ ثقٌ ِٚي١ٕبٚوعٔٙب وٕٛى ال رٕفل 

ا ثننٌه ِٚٓ ؽ١ش  ْ اٌؾىُ اٌّ يْٛ  ١ٗ لل شت ِٕب٘ؼب ٌننٌه اٌينٛاه اٌمنبٟٔٛٔ اٌننٞ هونٓ  نٟ عبٔنت اٌيمنل ِٛػنٛو اٌ ينٓ ةفنن

 اٌّجلأ اٌمبٟٔٛٔ  بٔٗ ٠ىْٛ لل أطبة طؾ١ؼ ؽىُ اٌمبْٔٛ ٠ٚشلٚ اٌ يٓ  ١ٍٗ لل أل١ُ ِفزملا ٌَٕلٖ اٌظؾ١ؼ عل٠وا ثبٌو غ.

 -وهي ةيث  ً  عي الذفع باهذاسةجية باألوج  إللاهة الذعىي اجلٌائية الصادس  عي ًيابة األهىان العاهة:
 

 ٍنٝ أٔنٗ "األؽىنبَ اٌزنٟ ؽنبىد لنٛح األِنو اٌّمؼنٟ ثنٗ  ضَ رن1968ٌَٕنٕخ  25ُ ِٓ لبْٔٛ ادصجبد هلن 101ِٚٓ ؽ١ش أْ اٌّبكح 

  نٟرىْٛ طؾ١ؾخ  ١ّب  ظٍذ  ١ٗ ِٓ ؽمٛق ٚال ٠غٛى لجٛي ك١ًٌ ٠ٕمغ ٘ننٖ اٌؾغ١نخ ٌٚىنٓ ال رىنٓ ٌزٍنه األؽىنبَ ٘ننٖ اٌؾغ١نخ  ال 

مؼنٝ اٌّؾىّنخ ثٙننٖ اٌؾغ١نخ ِنٓ رٍمنبء ٔياو لبَ ث١ٓ اٌقظَٛ أٔفَنُٙ كْٚ أْ رزش١نو طنفبرُٙ ٚريٍنٓ ثنناد اٌؾنك ِؾن ب ٍٚنججبب ٚر

 ٔفَٙب"

ِٚٓ ؽ١ش أْ اٌَّزفبك ِٓ مٌه إٌض أْ اٌّشوو لل اٍزٙله ٚػع ؽل ٌألٔي خ اٌمؼنبئ١خ ثن١ٓ اٌّزقبطن١ّٓ ٚوننا ِٕنع اٌزؼنبهة 

ؾغ١نخ ث١ٓ األؽىبَ ثعْ ا زجو األؽىبَ اٌظبكهح  ٟ ٘نٖ األٔي خ ؽغخ  ١ّب  ظٍذ  ١ٗ ِٓ ؽمٛق ٚؽحو لجٛي أٞ ك١ًٌ ٠نٕمغ ٘ننٖ اٌ

وّب فٛي اٌّؾىّخ ٍٍ خ اٌمؼبء ثٙنٖ اٌؾغ١خ ِٓ رٍمبء ٔفَٙب. ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠و ع ثننٌه أؽنل اٌقظنَٛ ثّنب ِفنبكٖ أٔنٗ ال رَنٛ  ألؽنل 

األؽواه أصبهح إٌياو اٌنٞ طله ثشعٔٗ ؽىُ ؽبئي ٌمٛح األِو اٌّمؼٟ ثٗ ِغلكاب أِبَ اٌمؼبء ٚ ال رين١ٓ اٌؾىنُ ثينلَ لجنٛي اٌنل ٜٛ 

 ث١ل أْ اٌّشوو ؽوطبب ِٕٗ  ٍٝ ثٍٛ  اٌشب٠خ ِٓ رمو٠و ؽغ١خ األؽىبَ اٌمؼبئ١خ اشزوؽ أل ّبي ٘نٖ اٌؾغ١خ  ٌَبثمخ  اٌفظً  ١ٙب.

ارقننبم اٌقظننَٛ ٚاٌّؾننً ٚاٌَننجت ثنن١ٓ اٌننل ٛر١ٓ اٌَننبثمخ ٚاٌ ؽمننخ ٚ٘ننٛ ِننب رٕمؼننٟ ثؾىننُ اٌٍننيَٚ أْ ٠ىننْٛ اٌؾىننُ اٌّيننٛي  ٍننٝ 

 ٌٕياو ؽزٝ رّٕع  ٍٝ اٌغٙبد اٌمؼبئ١خ األفوٜ ٔحوٖ.طؾ١فز١ٓ طبكهاب ِٓ عٙخ لؼبئ١خ طبؽجخ ٚال٠خ ثبٌفظً  ٝ ا

 – 8/9/2001جلست  –ق 45سنت  8131،  7122"يف هذا املؼنى حكن احملكوت اةدارٌت الؼلٍا يف الطؼنني رقوً 

 وها بؼدها" 196. صم47جمووػت املبادئ الر قزرإلا اةدارٌت الؼلٍا السنت 
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شبِـ  ٕنلِب لنوهد أٔنٗ "ال ؽغ١نخ ٌٍؾىنُ  ال  ١ّنب ٠ىنْٛ لنل  ظنً  ١نٗ ثن١ٓ اٌقظنَٛ ٚ٘نا اٌّيٕٝ أولرٗ ِؾىّخ إٌمغ ثمؼبئٙب اٌ

ٚثظنفخ طنو٠ؾخ أٚ ثظنفخ ػنن١ّٕٗ طنو٠ؾخ ٍنٛاء  ننٟ إٌّ نٛق أٚ األٍنجبة اٌّزظننٍخ ثٙنب ارظنبالب ٚص١مننب ٚاٌزنٟ ال ٠منَٛ إٌّ ننٛق 

 ثلٚٔٙب".

إصمداراث املكقمب    –م 18/4/1968جلسمت   –ق 34لسمنت   294"يف هذا املؼنمى حكمن حمكومت المنن  يف الطؼمي رقمن       

 "801صم 19الفين السنت 
ِٓ لبْٔٛ ادعواءاد اٌغٕبئ١خ رٕض  ٍنٝ أٔنٗ " ما هأد ا١ٌٕبثنخ اٌيبِنخ ثينل اٌزؾم١نك أٔنٗ ال ٚعنٗ دلبِنخ  209ِٚٓ ؽ١ش أْ اٌّبكح 

 اٌل ٜٛ رظله أِو ثنٌه.....٠ٚغت أْ ٠شزًّ األِو  ٍٝ األٍجبة اٌزٟ ثٕٟ  ١ٍٙب........"

ك ِننب رمننلَ أْ اٌّشننوو لننل ٍٚننل  ٌننٝ ا١ٌٕبثننخ اٌي١ِّٛننخ ثب زجبه٘ننب األِنن١ٓ  ٍننٝ اٌننل ٜٛ اٌي١ِّٛننخ اٌزظننوه  ننٟ ِٚننٓ ؽ١ننش أْ ِفننب

 دلبِخ اٌل ٜٛ اٌغٕبئ١خ ٚاألِو ثبد واط  ٓ اٌّز١ّٙٓ. ٗاٌزؾم١مبد  ٟ ِٛاك اٌغٕؼ ٚاٌغٕب٠بد ِٕٚٙب  طلاه ثعال ٚع

 ق "56لسنت  21978ىل يف الدػو  رقن الدائزة األو –"يف هذا املؼنى حكن حمكوت النضاء اةداري 

ٚرور١جب ٌّب رملَ  إٔٗ ٠شزوؽ أل ّبي لب لح ؽغ١خ األِو اٌّمؼٟ ثٗ أْ ٠ىْٛ ٌٗ طفخ اٌؾىُ اٌمؼنبئٟ اٌّينوٚه ٚأْ ٠ىنْٛ طنبكهاب 

د ِنٓ عٙنخ لؼننبئ١خ طنبؽجخ ٚال٠نخ ثبٌفظننً  نٟ إٌنياو  ّننع رَن١ٍّٕب أْ ٌٍؾىننُ اٌغٕنبئٟ لنٛح األِننو اٌّمؼنٟ ثنٗ أِننبَ ع١ّنع اٌغٙننب

اٌمؼبئ١خ ٚ٘ٛ لٛال  ظ  ٍَُٔ ثٗ ٚروٍـ  ١ٕب ٠ٕٚيي  ١ٕب ِٕيي االؽزواَ ٚاٌزمل٠و لجً أْ ٠ٕيي  ١ٕب ِٕيي إٌفبم  ال أْ اٌشئ ثبٌشئ 

٠نوو. ً٘ رؾٛى األٚاِو ٚاٌمواهاد اٌزٟ رظله ِٓ ا١ٌٕبثخ اٌيبِخ ثشعْ اٌزظوه  ٟ ثيغ اٌمؼب٠ب رٍه اٌؾغ١خ؟ أٚ ثّيٕٝ أفنو ٘نً 

 ٌؾىُ اٌغٕبئٟ  ١ٍٙب؟٠َجث  ١ٍٙب طفخ ا

ٌٚيً ادعبثخ  ٍٝ ٘نا اٌزَبفي عبءد لبؽيخ اٌلالٌخ  ٟ لؼبء ِؾىّخ إٌمغ ِٕن  غو  ظو٘ب اٌمؼبئٟ ِٚنب اٍنزمود  ١ٍنٗ  أٔنٗ  

"ِٓ اٌّموه أْ اٌمواهاد اٌظبكهح ِٓ ٍٍ بد اٌزؾم١ك ال رفظً  ٟ ِٛػٛو اٌل ٜٛ اٌغٕبئ١خ ثبٌجواءح أٚ ادكأخ ٚ ّٔب رفظً  نٝ 

 لَ رٛا و اٌحوٚه اٌزٟ رغيً اٌنل ٜٛ طنبٌؾخ دؽبٌزٙنب  ٌنٝ اٌّؾىّنخ ٌٍفظنً  نٝ ِٛػنٛ ٙب ِٚنٓ صنُ  ن  رىزَنت رٍنه رٛا و أٚ 

 اٌمواهاد أ٠خ ؽغ١خ أِبَ اٌمبػٟ اٌّلٟٔ.

هكقمب فنمى    –م 23/2/1989جلسمت   –ق 55لسنت  – 1697"يف هذا املؼنى حكن حمكوت النن  فى الطؼي رقن 

 "593صم – 40السنت 
لؼذ ِؾىّخ إٌمغ  ٍٝ أٔٗ "ٌئٓ وبْ اٌؾىُ اٌغٕنبئٟ ٠م١نل اٌمؼنبء اٌّنلٟٔ  ١ّنب ٠زظنً ثٛلنٛو اٌغو٠ّنخ َٚٔنجزٙب ٚ ٝ ؽىُ أفو 

ِننٓ  406ِننٓ لننبْٔٛ ادعننواءاد اٌغٕبئ١ننخ ٚاٌّننبكح  456 ٌننٝ اٌّننزُٙ  ال أْ ٘نننٖ اٌؾغ١ننخ ال رضجننذ  ٍننٝ ِننب ٠َننزفبك ِننٓ ٔننض اٌّننبكح 

ِٛػٛو اٌل ٜٛ اٌغٕبئ١خ كْٚ غ١و٘ب ِٓ األٚاِو ٚاٌمواهاد اٌظبكهح ِٓ ٍٍ بد اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ  ال ٌألؽىبَ إٌٙبئ١خ اٌفبطٍخ  ٟ 

اٌزؾم١ك الْ ٘نٖ اٌمواهاد ال رفظً  ٟ ِٛػٛو اٌل ٜٛ اٌغٕبئ١خ ثبٌجواءح أٚ ادكأخ  ّٔب رفظً  ٟ رٛا و أٚ  لَ رنٛا و اٌحنوٚه 

ِٚٓ صُ    رىزَت رٍه اٌمواهاد أ٠خ ؽغ١خ أِنبَ اٌزٟ رغيً اٌل ٜٛ طبٌؾخ دؽبٌزٙب  ٌٝ اٌّؾىّخ اٌّقزظخ ٌٍفظً  ٝ ِٛػٛ ٙب 

اٌمبػٟ اٌّلٟٔ ٠ٚىْٛ ٌٗ أْ ٠مؼٝ ثزٛا و اٌل١ًٌ  ٍٝ ٚلٛو اٌغو٠ّخ أٚ  ٍٝ َٔجزٙب  ٌٝ اٌّنزُٙ  ٍنٝ فن ه اٌمنواه اٌظنبكه ِنٓ 

 .ٍٍ خ اٌزؾم١ك

 "28/4/1966جلست  –ق 32لسنت  280"يف هذا املؼنى حكن حمكوت النن  فى الطؼي رقن 

ٗ ٚثبدؽبٌخ ٌّب رملَ أطجؼ صبثزبب ٚثبٌل١ًٌ اٌمبؽع ٚاٌؾغخ اٌلاِشخ أٔٗ ال ٚعٗ ٌٍزشنبثٗ ثن١ٓ لنواهاد ا١ٌٕبثنخ اٌيبِنخ  ١ّنب ِٚٓ ؽ١ش أٔ

رظلهٖ ثشعْ رظو ٙب  ٟ ثيغ اٌمؼب٠ب اٌغٕبئ١خ أِبِٙب ٌزؾل٠ل ادؽبٌخ ِنٓ  نلِٙب ٚثن١ٓ اٌؾىنُ اٌغٕنبئٟ. ثّيٕنبٖ اٌّينوٚه ٍنٛاء 
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  ّنع ْ ٌنٗ ونً ِمِٛنبد ٚػنّبٔبد اٌؾىنُ اٌمؼنبئٟ ثّيٕنبٖ اٌينبَ ٘ننا ِنٓ ٔبؽ١نخ ِٚنٓ ٔبؽ١نخ أفنوٜثبٌجواءح أٚ ادكأنخ ٚاٌننٞ ٠ىنٛ

ر١ٍَّٕب ٚ ٍٝ ٍج١ً اٌفوع اٌغلٌٟ ثعْ لواه ا١ٌٕبثخ اٌيبِخ ثبال ٚعٗ دلبِخ اٌل ٜٛ ٌنٗ ماد اٌؾغ١نخ اٌّمنوهح ٌٍؾىنُ اٌغٕنبئٟ  ٙنً 

  ٓ ٔحو ِٛػٛو إٌياو؟. ٠شً ٠لٖغ١خ أِبَ اٌمبػٟ ادكاهٞ ِيٕٝ مٌه أْ ٌنٌه اٌمواه ؽ

 ال أْ مٌننه ال ٠ىننْٛ ثظننفخ ِ ٍمننخ  ىننً ِجننلأ ٌننٗ   ٍننٝ اٌىب ننخ ٚريننل  ٕٛأننبب ٌٍؾم١مننخ ِننع رَنن١ٍّٕب ثننبْ األؽىننبَ اٌغٕبئ١ننخ رىننْٛ ؽغننخ

ػٛاث ٗ ٚشوٚؽ ر ج١مٗ  بٌمبػٟ ادكاهٞ ال ٠ورجؾ ثنبٌؾىُ اٌغٕنبئٟ  ال  نٟ اٌٛلنبئع اٌزنٟ  ظنً  ١ٙنب ٘ننا اٌؾىنُ ٚونبْ  ظنٍٗ  ١ٙنب 

ؽىّٗ ِٓ ٚلنبئع ٚونبْ  ظنٍٗ  ١ٙنب الىِب.ٌّٚنب ونبْ اٌؾنل٠ش ٠زووني  نٟ اٌ ينٓ   ٠ٟبب وّب أٗ ٠زم١ل ثّب أصجزٗ اٌمؼبء اٌغٕبئٟ ػوٚه

اٌّبصً  ٍٝ لواه ١ٔبثخ األِٛاي اٌيبِخ ِٓ  لَ ٚعٛك ِقبٌفبد ِب١ٌخ ِزّضٍخ  ٟ  ٘لاه اٌّنبي اٌينبَ ِٚنٓ صنُ أطنلهد لنواها ثبألٚعنٗ 

ّب أٔظت اٌؾل٠ش اٌمبٟٔٛٔ  ٟ اٌؾىُ اٌّ يْٛ  ١ٗ  ٍنٝ اٌّقبٌفنبد ادعوائ١نخ ٚاٌمب١ٔٛٔنخ اٌزنٟ طنبؽجذ دلبِخ اٌل ٜٛ اٌغٕبئ١خ ث١ٕ

 ثواَ اٌيمل ِٛػٛو اٌ يٓ ٌُٚ رزٕبٚي ِٓ لو٠ت أٚ ِٓ ثي١ل َِعٌخ أ٘لاه اٌّبي اٌيبَ أٚ  لَ  ٘لاهٖ  ى ب ِنٓ اٌَّنعٌز١ٓ ِقزٍفزن١ٓ 

ثعال ٚعٗ دلبِخ اٌل ٜٛ اٌغٕبئ١نخ ػنل اٌّٛةنف اٌينبَ  ال أْ مٌنه ال ٠ّٕنع ِنٓ  ٓ ثيؼٙب اٌجيغ، ِٚٓ ٔبؽ١خ صبٌضخ لل ٠ظله لواه 

اٌمٛاِخ  ٍٝ اٌشو ١خ اٌلٍنزٛه٠خ اٌي١ٍب اٌّؾىّخ ادكاه٠خ َِعٌزٗ رعك٠ج١بب ٚ لبِخ اٌل ٜٛ اٌزعك٠ج١خ ػلٖ ٚ٘ٛ ِب كهعزٗ  ١ٍٗ أؽىبَ 

بد ٚة١فزٗ ؽَجّب رَزقٍض ِٓ ِغّنٛو اٌزؾم١منبد أِنبَ ِلٜ  ف ي اٌّٛةف ثٛاعج  ٟٚاٌمب١ٔٛٔخ ثعْ "اٌّؾبوّخ ادكاه٠خ رجؾش 

اٌّؾبوُ اٌغٕبئ١خ  إّٔب ٠ٕؾظو أصو٘ب  ٟ ل١بَ عو٠ّخ ِٓ عوائُ اٌمبْٔٛ اٌيبَ ٚ ٠ظله ؽىُ ثبٌجواءح  ١ٙب ِٚع مٌه  نإْ ِنب ٠منع ِنٓ 

 اٌّزُٙ ٠شىً مٔجب  كاه٠ب ٠غٛى َِعٌزٗ رعك٠ج١بب"

املوسوػت اةدارٌمت   –م 21/12/1985جلست  –ق 27لسنت  554الطؼي  يفالؼلٍا االدارٌت "يف هذا املؼنى حكن احملكوت 

 وها بؼدها" 713صم 33ا شء  –احلدٌثه 
وترتيبا عمى ما تقػدـ ولمػا كػاف الثابػت مػف األوراؽ أف الحكػـ المطعػوف فيػو قػد سػار عمػى ذلػؾ الػني  القػانوني السػميـ مسػتميمًا 

قواعػػد العدالػػة والشػػرعية وبنػاء عمػػى مػػا تكشػػؼ لػو مػػف حقػػائؽ أكػػدتيا  قضػائو الشػػامخ والعػػادؿ مػػف تػراث مػػف سػػبقوه فػػي إرسػاء
المستندات واألدلة الدامغة والتي حوتيا األوراؽ اعف ىو  أو عمـ شخصي إنما متفقة عمى ما استقر عميو قضائيا وأسيب فيو 

 .األمر الذي يكوف الدف  قد أقيـ عمى غير سنده مف القانوف جديرًا بالرفض

 

 ِوا يبد 184 ّ ب ثؾىُ اٌّبكح  ٓ ٠قَو اٌ يٓ ٠ٍيَ ِظوٚ برٗ ْ ِ ِٚٓ ؽ١ش
 

 ٌٙنٖ األٍجبة
 

 نر  الحكـ :
لػػزاـ الطػػاعنوف  ؽ56لسػػنة46332بالنسػػبة لػػدعو  الػػبطالف رقػػـ  أوا: بعػػدـ قبػػوؿ الطعػػف وذلػػؾ عمػػى النحػػو المبػػيف باألسػػباب وا 
 روفات.المص
لزاـ الشركة الطاعنة المصروفات.بقبوؿ ال ؽ57لسنة2942بالنسبة لدعو  البطالف رقـ  ثانيا:  طعف شكال ورفضو موضوعا وا 

 
 مفوض الدولة           المقرر:                                                                                       

 المستشار.حسيف صابر                                        د.عمر حماد                                                   
 نائب رئيس مجمس الدولة   3122فبراير 
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بسن اهلل الزمحي الزحٍن 

 

 
ب رغَل هع  ْ  ْ لؼبء ِغٌٍ اٌلٌٚخ  ِٕن  غو ٚال٠زٗ ثبٌمؼبء ٘ٛ ةً ت  ٟ أهػٗ ٚ٘ٛ اٌمبٔٛ

 ٙٛ ٚؽلٖ ٠ؾ١ً ٔظٛص اٌمبْٔٛ اٌشبِؼخ اٌّٙزيح  ٌٝ ؽمبئك رٕجيش ثبٌؾ١بح ٚ٘ٛ ٚؽلٖ اٌنٞ 

٠َز ١ع أْ ٠ٕفن  ٌٝ هٚػ اٌّشوو ٚاهاكح اٌغّب خ  ١ٕفـ  ٟ إٌظٛص اٌظّبء  إما ثٙب رزفغو 

ٚرٕجضك ٚرزّقغ  ٓ ؽمٛق ٚٚاعجبد ٚ٘ٛ ٚؽلٖ ٠َز ١ع أْ ٠َقو لٜٛ اٌلٌٚخ ٍٍٚ بْ اٌؾبوُ 

 ٟ هك اٌؾك ٌظبؽجٗ ٚ٘ٛ  ٠يٍُ كائّب أْ ٚال٠خ اٌمؼبء ٟ٘ أِبٔٗ ٚوٍذ  ١ٌٗ ٌٍفظً ث١ٓ اٌيجبك 

ب٠ظٛي ٠ٚغٛي  ٟ ِؾواثٙب ِلا يب  ٕٙب عب٘لا  ٟ  هٍبء لٛا ل اٌّشوٚ ١خ ٚاٌنٚك  ٓ اٌؾمٛق  ب

ٚاٌؾو٠بد ٠ًٕٙ كائّب ِٓ لٛا ل اٌيلاٌخ ١ٌىْٛ اٌؾك أٚي أ٘لا ٗ ٚاػيب  ٠بٖ ٔظت  ١ٕ١ٗ ٌزظجؼ 

 أؽىبِٗ لٛح روريل ٌٙب اٌؼّبئو لجً أْ روريل ٌٙب األ ئلح .

  


