
 .بشأن مدونة انسهوك انقضائي 2006نسنة ( 3)قرار مجهس انقضاء األعهى رقم 
 

  ّ،2002ُغ٘س ( 1)ذؼذ جإلطالع ػ٠ِ هحٕٗٞ جُغِطس جُوضحت٤س سهْ 

 ٝذؼذ ٓٞجكوس ٓجِظ جُوضحء جألػ٠ِ،

 ّ،2002ُغ٘س ( 1)ٖٓ هحٕٗٞ جُغِطس جُوضحت٤س سهْ ( 00)ٝطروًح ُِقالد٤حش جُٔخُٞس ُِٔجِظ ذٔوطض٠ جُٔحدز 

 :أفذسٗح ٓح ٢ِ٣

  انفصم األول

  االستقالل انقضائي

 (1)مادة 

ػٖ هرٍٞ أ١ ضذخَ أٝ ٓشججؼس ٖٓ جُغِطحش جألخشٟ ك٢  ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣قٕٞ جعطوالُٚ ذزجضٚ، ٝإٔ ٣٘أٟ ذ٘لغٚ

 .ُـ٤ش جُوحٕٗٞ –ك٢ هضحتٚ  –٣طزًش إٔ ال عِطحٕ ػ٤ِٚ  جُوضح٣ح جُط٢ ٣٘ظشٛح، ٝإٔ

 (2)مادة 

ٝجٕ ال ٣ورَ جُطٔحعًح ٖٓ جدذْٛ ذٜزج جُخقٞؿ، ٝإٔ ٣طزًش  ٣ِطٔظ أدذًج ٖٓ صٓالتٚ ك٢ هضحتٚ، ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ال

 .ُطذو٤ن جُؼذجُس أٗٚ ٝئ٣حْٛ ٓ٘زٝسٕٝ

 (3)مادة 

 .ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ال ٣غٔخ ُِخقّٞ ٝجُٔذح٤ٖٓ أٝ أ١ ؽخـ ذحُطذخَ أٝ جُطأث٤ش ك٢ هضحتٚ

 (4)مادة 

ذؾإٔ هض٤س ٓ٘ظٞسز أٓحٓٚ، ٝال جُطٞعط ذؾحٕ هض٤س ( أٝ أ٣س جٜس ٖٓ أ١ ؽخـ)ال ٣جٞص جالُطٔحط ٖٓ جُوحض٢ 

 .ٓ٘ظٞسز أٓحّ ؿ٤شٙ ٖٓ جُوضحز

 (5)مادة 

٣ٌٕٞ ػضًٞج ك٢ ٓجحُظ ئدجسز جُؾشًحش ٝجُٔإعغحش أٝ  ٣ذظش ػ٠ِ جُوحض٢ ٓٔحسعس جألػٔحٍ جُطجحس٣س، أٝ إٔ

 .ػ٤ِٚ ض٢ُٞ أ١ ٝظ٤لس أٝ ٜٓ٘س أخشٟ أ٣س عِطس أخشٟ، ًٔح ٣ذظش

 (6)مادة 

 .٣ذظش ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣وّٞ ذأػٔحٍ جُطذ٤ٌْ ك٢ ؿ٤ش جألدٞجٍ جُط٢ ٣ُج٤ضٛح جُوحٕٗٞ

 (7)مادة 

 .٣ذظش ػ٠ِ جُوحض٢ جالٗطٔحء ئ٠ُ جألدضجخ ٝجُجٔؼ٤حش جُغ٤حع٤س

  (8)مادة 

ػ٤ِٚ ٖٓ جدذ ٖٓ صٓالتٚ جُوضحز ك٢ أػٔحُٚ جُوضحت٤س،  ك٢ دحٍ دقٍٞ أ١ ٤ٛٔ٘س أٝ ضأث٤ش –٣طٞجد ػ٠ِ جُوحض٢ 

 .ئذالؽ ست٤ظ جُٔجِظ جُوضحت٢ ذزُي –أٝ ج٤ُٜٔ٘س  هٞػٚ ضذص جُطأث٤شأٝ ٝ

  انفصم انثاني

  ضمانات انتقاضي



  (9)مادة 

 .ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣ِطضّ ذؼ٤ِ٘س جُٔذحًٔس ٓح ُْ ٣وشس ئجشجءٛح عشًج ٓشجػحز ُِ٘ظحّ جُؼحّ أٝ ٓذحكظس ػ٠ِ ج٥دجخ

  (10)مادة 

ػ٠ِ ٓؼِٞٓحضٚ جُؾخق٤س، أٝ  –ك٢ دٌٔٚ  –جُوحض٢ إٔ ٣غط٘ذ  ػ٠ِك٢ ؿ٤ش جألدٞجٍ جُط٢ ٣ج٤ضٛح جُوحٕٗٞ، ٣ذظش 

جُر٤٘حش جُذجٓـس  ُْ ضوذّ ك٢ جُذػٟٞ ُْٝ ٣٘حهؼ ك٤ٜح جُخقّٞ ػال٤ٗس، ٝإٔ جُذ٤ذز ػٖ ٓ٘طن ػ٠ِ أ٣س ذ٤٘ٚ أخشٟ

 .جُٔوذٓس ك٢ جُذػٟٞ ٢ٛ جُٔإؽش ػ٠ِ ضأثشٙ

  (11)مادة 

ْٜ جُلو٤ٜس ٝجُوح٤ٗٞٗس أث٘حء جِغحش جُٔذحًٔس، ال ٣جٞص ٥سجت ٓغ ٓشجػحز ٓح ٣جٞص ُِخقّٞ أٝ ًٝالتْٜ ٖٓ ؽشح

أٖٓ : جُ٘ظش جدذْٛ ذـ٤حخ ج٥خش خحسج ضِي جُجِغحش ذٔح ٖٓ ؽأٗٚ جُطأث٤ش ك٢ هضحتٚ، ٝذقشف ُِوحض٢ عٔحع

 .ؽحٕ رُي ضذو٤ن جُؼذجُس أّ ال

  (12)مادة 

 .ػ٤ِٚػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣رِؾ جُخقّٞ ٝج٤ُ٘حذس ػٖ أ١ جُطٔحط ذخقٞؿ جُذػٟٞ جُٔؼشٝضس 

  (13)مادة 

جُٔ٘ظٞسز أٓحٓٚ، ٝذزٍ جٜذٙ ك٢ عر٤َ جُٞفٍٞ ئ٠ُ جُذو٤وس، ثْ  ػ٠ِ جُوحض٢ ضٔذ٤ـ جُر٤٘حش جُٔوذٓس ك٢ جُذػٟٞ

ضطر٤ن ٓرحدب جُذن  ٝكوًح ُوٞجػذ جُوحٕٗٞ ٝجالجطٜحد جُوضحت٢ جُٔغطوش، كإ ُْ ٣جذ ك٤ِجطٜذ ك٢ ئفذجس دٌٔٚ

 .ٝجُؼذجُس

  (14)مادة 

ٓرشسز، ٝال ع٤ٔح جُطأج٤َ ُِغرد ٗلغٚ، أٝ ضِر٤س ُطِد جدذ  ضأج٤َ جُجِغحش ألعرحخ ٤ُغصػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣جط٘د 

 .جألخش، ٝػ٤ِٚ ٓشجػحز َٜٓ جُطأج٤َ جُط٢ ٣ذذدٛح جُوحٕٗٞ جُخق٤ٖٔ ػ٘ذ ؿ٤حخ

  (15)مادة 

كؼ٤ِٚ ُلقَ جُ٘ضجع أًثش ٖٓ ٓشز، أٓحّ جألدٌحّ جُخطح٤ٓس  ال ٣جٞص ُِوحض٢ إٔ ٣إجَ ئفذجس جُوشجسجش جُط٢ ضٜٔذ

جُٔذحًٔس،  جُط٢ ضذذدٛح جُوٞج٤ٖٗ، ٝئال كؼ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣قذسٛح ك٢ ِٜٓس ٓؼوُٞس ٖٓ خطحّ ئفذجسٛح خالٍ جَُٜٔ

جُوحض٢ جُٔغإٍٝ ضر٤ِؾ جُطلط٤ؼ جُوضحت٢  ٝك٢ دحٍ ٓخحُلس جُٔٞجػ٤ذ جُٔؾحس ئ٤ُٜح كإ ػ٠ِ ست٤ظ جُٔذٌٔس أٝ

 .ذحُٞجهغ

  (16)مادة 

جُٔؼشٝك ػ٤ِٚ، عٞجًء ُِخقّٞ أٝ ؿ٤شْٛ، ٝال ٣جٞص إٔ ٣ؾحسى  وًح ك٢ جُ٘ضجعال ٣جٞص ُِوحض٢ إٔ ٣رذ١ سأ٣ٚ ٓغر

 .ٗوحػ هح٢ٗٞٗ ٝٛٞ ٣ؼِْ إٔ ٖٓ ؽإٔ رُي جعطخالؿ سأ٣ٚ ك٢ رُي جُ٘ضجع ك٢ أ١ ذذث أٝ

  (17)مادة 

ٝ هشضًح ٣ورَ أٝ ٣طِد ٛذ٣س، أٝ ٌٓحكأز أٝ ٓ٘لؼس ُ٘لغٚ أٝ ُـ٤شٙ أ ٣ٔ٘غ ػ٠ِ جُوحض٢ أٝ أكشجد أعشضٚ ٖٓٔ ٣ُؼ٤ِْٜ إٔ

ُإلدجحّ ػ٘ٚ، ٣ٝغطث٠٘ ٖٓ  ع٤ذقَ ػ٤ِٚ ُٞال ضؼِوٚ ذؼِٔٚ جُوضحت٢، أٝ ٓطٞهغ إٔ ٣طؼِن ذزُي جُؼَٔ، أٝ ٓح ًحٕ

 .رُي جٌُطد جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ٣وذٜٓح ٓإُلٜح

  (18)مادة 



ذ٤ٖ جألؽخحؿ ًحكس، عٞجء أًحٗٞج  –ًالٓٚ ٝعًِٞٚ  ك٢ –ػ٠ِ جُوحض٢ ػ٘ذ ٓٔحسعس ػِٔٚ جُوضحت٢ إٔ ٣غح١ٝ 

ذ٤ْٜ٘  ٝأال ٤ٔ٣ض( ؽٜٞدًج أٝ ٓذح٤ٖٓ أٝ ٓٞظل٢ ٓذٌٔس أٝ صٓالء ك٢ جُٜٔ٘س)رُي  شجكًح ك٢ جُٔ٘حصػس أّ ؿ٤شأط

٣طِد ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ جُطحذؼ٤ٖ ُٚ جُطو٤ذ  ٝػ٤ِٚ إٔ. ألعرحخ ضؼٞد ئ٠ُ جُذ٣ٖ أٝ جُؼشم أٝ جُِٕٞ أٝ أل١ عرد أخش

 .ذزُي

  (19)مادة 

ُذٟ ج٥خش٣ٖ ذحٕ أكشجد أعشضٚ، أٝ ؽخقًح ٓح ُٚ ضأث٤ش  جٗطرحػًحػ٠ِ جُوحض٢ أال ٣رحدس ذطقشف ٣ٞد٢ أٝ ٣خِن 

 .ٝػ٤ِٚ ٓح أٌٖٓ ٓ٘غ ٛإالء ٖٓ خِن رُي جالٗطرحع ُذٟ ج٥خش٣ٖ ػ٠ِ ضٞجٜٚ ك٢ هضحتٚ،

  (20)مادة 

 .ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣ط٘ذ٠ ػٖ جُذػٟٞ ئرج ضٞكش ك٤ٚ أدذ أعرحخ ػذّ جُقالد٤س جُٞجسدز ك٢ جُوحٕٗٞ

  (21)مادة 

إٔ ٣رِؾ ست٤ظ  –ػ٘ذ ٗظشٙ ك٢ دػٟٞ ٓؼ٤٘س ٝضٞكش ك٤ٚ جدذ أعرحخ جُشد، أٝ ػ٘ذ جعطؾؼحسٙ جُذشج  –ػ٠ِ جُوحض٢ 

 .جُٔذٌٔس

  انفصم انثانث

  انسهوك انقضائي

 (22)مادة 

ٓلحضِس ٝال ضذ٤ض ٝال ضذحَٓ ٝال ضؼقد، ذَ ٣٘رـ٢ إٔ  ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣وّٞ ذأدجء ٝججرحضٚ جُوضحت٤س ٖٓ ؿ٤ش

 .ذحعطوالٍ جُوضحء ٝٗضجٛطٚ ٣إد٣ٜح ذٔح ٣ؼضص جُثوس

 (23)مادة 

٣٘رـ٢ ُِوحض٢ إٔ ٣رذ١ جُ٘قخ ُض٤ِٓٚ ذحُؼذٍٝ ػٖ أ١ ٓغِي خحطة، كارج ٓح ًحٕ رُي جُٔغِي ٣ؾٌَ جشًٓح إٔ ٣رِؾ 

 .جُجٜس جُٔخطقس ذزُي

  (24)مادة 

 .ؽشجكٚػ٠ِ جُوحض٢ جضخحر جإلجشجءجش جُوح٤ٗٞٗس جُالصٓس ذذن أ١ ٓٞظق ٣شضٌد عًًِٞح ئرج ًحٕ ٣ؼَٔ ضذص ئ

  (25)مادة 

ػ٠ِ جُوحض٢ جاّل ٣طٞج٠ٗ ػٖ جضخحر جإلجشجءجش جُوح٤ٗٞٗس جُالصٓس ذذن أ١ ؽخـ ٣شضٌد عًًِٞح خحطثًح دجخَ 

 .جُٔذٌٔس

  (26)مادة 

جُذٝجّ جُشع٢ٔ، ٝئرج ًحٕ ٝهص جُجِغس ٓذذدًج ك٢ ضرط  ػ٠ِ جُوحض٢ جكططحح جِغحش جُٔذحًٔس ك٢ ٝهص ٓرٌش ٖٓ

 .ٝجكططحح جُجِغس ك٢ رُي جُٔٞػذ ذٚ، جُٔذحًٔس كؼ٤ِٚ جُطو٤ذ

  (27)مادة 



ٓشجؼٚ ٓح ُْ ٣ٌٖ جُـ٤حخ ُغرد هٜش١، ٝػ٤ِٚ جُذضٞس  ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ال ٣طـ٤د ػٖ ػِٔٚ ذـ٤ش ئرٕ ٓغرن ٖٓ

ُٓذػحز ئ٠ُ ٓشًض ػِٔٚ ٝٓـحدسضٚ الدطشجّ  ك٢ جألٝهحش جُٔذذدز ُِذٝجّ جُشع٢ٔ، ذذ٤ث ٣ٌٕٞ ٓثحاًل ُِؼح٤ِٖٓ ٓؼٚ ٝ

 .جُخقّٞ

  (28)مادة 

 .ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٢ُٞ٣ ػِٔٚ جُوضحت٢ جُقذجسز، ٣ٝٔ٘ذٚ جأل٣ُٞٝس ٖٓ ذ٤ٖ جُ٘ؾحطحش جألخشٟ جُط٢ ٣رحؽشٛح

  (29)مادة 

إلدجسضٚ ذخشم ٓظحٛش جُؼذجُس ذ٤ٖ جُخقّٞ ك٢ دػٟٞ  ال ٣٘رـ٢ ُِوحض٢ إٔ ٣غٔخ ُٔٞظل٢ جُٔذٌٔس جُخحضؼ٤ٖ

 جُلؼَ ، ٝػ٤ِٚ ٓالدوس أ١ّ ْٜٓ٘ ئرج ٓح جسضٌد ٛزجٛذ٣س أٝ ٌٓحكأز أٝ هشك ٖٓ جدذْٛ هضحت٤س ٓ٘ظٞسز، أٝ ذورٍٞ

  (30)مادة 

جُٔذحًٔس ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٤ِٚ ك٢ ج٤ٔغ جألدٞجٍ إٔ ٣ٌٕٞ  ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣ذحكظ ػ٠ِ ٤ٛرس جُٔذٌٔس أث٘حء جِغحش

جُؾخق٤س  جالعطٔحع، دٓث جألخالم ك٢ ضؼحِٓٚ ٓغ جُخقّٞ، ٣طٔطغ ذحدطشجّ جُزجش ٝهٞز فرٞسًج ٝهٞسًج، دغٖ

ثوس ػحٓس جُ٘حط ذ٘ضجٛطٚ ٝٗضجٛس  – ذغًِٞٚ ٝٓظٜشٙ ٝٓ٘طوٚ ك٢ جُٔذٌٔس ٝخحسجٜح –ٞس، ٝجٕ ٣ؼضص ٝعٔٞ جُؾؼ

 .أٝ ضؼقد ػ٘ذٙ ك٢ جُٔؼحِٓس جُ٘ظحّ جُوضحت٢، ٝذأٗٚ ال ٓلحضِس أٝ ضذ٤ض

  (31)مادة 

 ٣ٕٞٗذظش ػ٠ِ جُوحض٢ ئكؾحء عش جُٔذجٝالش هرَ فذٝس جُذٌْ ٝذؼذٙ ٝك٢ ج٤ٔغ جألدٞجٍ جُط٢ ٣٘ـ ػ٤ِٜح جُوح

  (32)مادة 

جٕ ٣ٌٕٞ كٞم جُؾرٜحش، ٝذٔح ٣إد١ ئ٠ُ ثوس جُؾخـ  – ذلؼَ عًِٞٚ ك٢ د٤حضٚ جُخحفس –ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣إًذ 

 .ٝذؾٌَ ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ جدطشجّ جُغِطس جُوضحت٤س جُؼحد١ ذأٓحٗطٚ ٝجعطوحٓطٚ،

  (33)مادة 

ألفذهحء ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ جُذذ ٖٓ جألَٛ ٝر١ٝ جُوشذ٠ ٝج ٓغ جألخز ذؼ٤ٖ جالػطرحس إٔ ُِوحض٢ ٓجطٔؼٚ جُخحؿ ٖٓ

ُ٘ظش  ٝهرٍٞ جُذػٞجش جُط٢ ٖٓ ؽأٜٗح جِد جُؾرٜس ػ٤ِٚ، أٝ هذ ضإد١ ئ٠ُ ػذّ فالد٤طٚ جُٔؾحسًس ك٢ جُٔ٘حعرحش

 .جُذػٟٞ أٝ ضج٤ض سدٙ

  (34)مادة 

ضث٤ش جُؾٌٞى دٍٞ ٗضجٛطٚ، ػ٠ِ إٔ ض٘ظْ ضِي  ٣جٞص ُِوحض٢ إٔ ٣ؾحسى ك٢ جُ٘ؾحطحش جُخحفس ؽش٣طس أال

 .جُؼَٔ ٝأدجتٚ ُٞججرحش ٝظ٤لطٚ ذٔح ال ٣طؼحسك ٓغ أٝهحشجُ٘ؾحطحش 

  (35)مادة 

جُذػحٟٝ جُط٢ ٗظشٛح ٛٞ أٝ صٓالؤٙ، عٞجء ك٢ جُٔجحُظ جُؼحٓس  ٣ٔ٘غ ػ٠ِ جُوحض٢ ئذذجء أ١ ضؼ٤ِوحش أٝ آسجء دٍٞ

 .ُْ ٣ٌٖ جألٓش ُـح٣حش جُطذس٣د جُوضحت٢ أٝ جُرذث جُؼ٢ِٔ أٝ جُخحفس، ٓح

  (36)مادة 

٣غطـَ ٌٓحٗس ٓ٘قرٚ جُوضحت٢ جُز١ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ ُطؼض٣ض ٓقحُذٚ جُؾخق٤س أٝ ٓقِذس جدذ أكشجد  ػ٠ِ جُوحض٢ أال

 .أعشضٚ أٝ أ١ كشد أخش



  (37)مادة 

٣ذظش ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣ٌؾق ػٖ فلطٚ جُٞظ٤ل٤س أٝ إٔ ٣ِٞح ذغِطحٜٗح ك٢ ٓح هذ ٣ضغ ك٤ٚ ٗلغٚ ٖٓ ٓٞجهق هذ 

 .ض٘حٍ ٖٓ هذع٤س سعحُطٚ

  (38)مادة 

ٖٓٔ ٣ٔحسعٕٞ أػٔحال، ذقٞسز دجتٔس ك٢ جُٔذٌٔس جُط٢  ٕ ٣و٤ذ ػالهطٚ ٓغ جُٔذح٤ٖٓ أٝ ؿ٤شْٛ،ػ٠ِ جُوحض٢ أ

 .٣ج٘رٚ ؽرٜس جُطذ٤ض أٝ ػذّ جُذ٤حد ٣ؼَٔ ك٤ٜح، ذحُوذس جُز١

  (39)مادة 

 .ذٔح ال ٣طؼحسك ٓغ أدٌحّ جُوحٕٗٞ ٝٝججرحضٚ جُٞظ٤ل٤س ُِوحض٢ إٔ ٣ُّؼرش ػٖ سأ٣ٚ ذٞعحتَ جُطؼر٤ش ًحكس

  بعانفصم انرا

  انكفاءة وانمقدرة

  (40)مادة 

ٝجألٗظٔس جُ٘حكزز ك٢ كِغط٤ٖ ٝػ٠ِ جُطؼذ٣الش جُجحس٣س ػ٤ِٜح  ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطِؼًح ػ٠ِ ج٤ٔغ جُوٞج٤ٖٗ

 .جإلُٔحّ ذحُؾشٝح جُٔطؼِوس ذٜح ٝػ٤ِٚ أ٣ضح

  (41)مادة 

جطٜحد جُٔغطوش ُذ٣ٜح ذؾحٕ ػ٠ِ جُوحض٢ ٓٞجًرس ًَ ججطٜحد هضحت٢ ٣قذس ػٖ جُٔذحًْ جُؼ٤ِح، ٝٓالدظس جال*

 .جُوضح٣ح جُخالك٤س

 .ٝػ٤ِٚ ئضرحع ججطٜحد ج٤ُٜثحش جُؼحٓس ُطِي جُٔذحًْ، ئ٠ُ إٔ ٣جش١ جُشجٞع ػٜ٘ح ذوشجسجش فش٣ذس  *

  (42)مادة 

 .٣طٞجد ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطِؼًح ػ٠ِ جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُث٘حت٤س ٝجُجٔحػ٤س جُط٢ ضٌٕٞ كِغط٤ٖ طشكًح ك٤ٜح

  (43)مادة 

ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣ذضش جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س، ٝجُ٘ذٝجش، ٝ ٝسؽحش جُؼَٔ جُط٢ ٣وشس جُٔجِظ جُوضحت٢ جؽطشجًٚ  *

 .ك٤ٜح

 .ٝػ٤ِٚ إٔ ٣وذّ ضوش٣شًج خط٤ًح ك٢ ٜٗح٣س ًَ دٝسز ٝكوًح ُ٘ٔٞرج ٓؼذ عِلًح ُٜزٙ جُـح٣س *

  (44)مادة 

ش جُٔطخققس جُط٢ ٣ؾحسى ك٤ٜح، ذخقٞؿ جُذٝسج ػ٠ِ جُوحض٢ إٔ ٣ذشؿ ػ٠ِ ضط٣ٞش ٜٓحسجضٚ جُؾخق٤س

 .جُذحعٞخ جُٔخطِلس، ٝٝعحتَ جالضقحٍ، ٝضؼِْ جُِـحش جعطخذجٓحش: ٝػ٠ِ ٝجٚ جُخقٞؿ

  (45)مادة 

 .ّ، ٝض٘ؾش ك٢ جُجش٣ذز جُشع٤ٔس٣10/5/2005ؼَٔ ذٜزٙ جُٔذٝٗس ٖٓ ضحس٣خ 

 

 

 .٤ٓالد٣س 10/5/2002: فذسش ذٔذ٣٘س سجّ جهلل ذطحس٣خ

 .ٛجش٣س 1221/سذ٤غ ج٥خش/12: جُٔٞجكن



 

 

 انقاضي عيسى أبو شرار

 رئيس انمحكمة انعهيا

 رئيس مجهس انقضاء األعهى


