
 

 

 دػىي هخاصوة القضاة وأػضاء النيابة الؼاهة

 القاضي احوذ الظاهر

 

اٌذػبٜٚ  2001ٌغٕخ  2ٌمذ ٔظُ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ اٌفٍغط١ٕٟ سلُ 

اٌّزؼٍمخ ثّخبطّخ اٌمؼبح ٚأػؼبء ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ اٌجبة اٌؼبشش ِٕٗ ٚرذذ٠ذا فٟ اٌّٛاد ِٓ 

ٚٔجذ ثبْ اٌّششع لذ اجبص ِخبطّخ اٌمؼبح ٚاػؼبء ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ ،  163ٌٚغب٠خ  153

إرا ٚلغ ِٓ اٌمبػٟ أٚ ػؼٛ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ ػٍُّٙ غش أٚ رذ١ٌظ أٚ  : دبٌز١ٓ فمؾ ، االٌٚٝ 

فٟ األدٛاي اٌزٟ ٠مؼٟ ف١ٙب اٌمبْٔٛ ثّغؤ١ٌٚخ : ، ٚاٌضب١ٔخ  خطأ ِٕٟٙ جغ١ُ ال ٠ّىٓ رذاسوٗ

، ٌّٚب ٌٙزا اٌّٛػٛع ِٓ ا١ّ٘خ لظٜٛ ثبٌٕغجخ ٌٍغبدح اٌمؼبح  ٌزؼ٠ٛؼبداٌمبػٟ ٚاٌذىُ ػ١ٍٗ ثب

ٚاػؼبء ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ِٓ جٙخ ٌٚزٚٞ اٌّظٍذخ ٌّخبطّزُٙ ِٓ جٙخ اخشٜ ، فبٕٟٔ اجذ ِٓ 

ثؼغ االِٛس راد اال١ّ٘خ فٟ ٘زا  اال١ّ٘خ ثّىبْ ا٠شاد ٘زٖ اٌٛسلخ اٌجذض١خ ٌزغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ 

 .اٌّٛػٛع

 الغش والتذليس والخطأ الوهني الجسين  –اوال 

ٚلغ ِٓ اٌمبػٟ أٚ ػؼٛ  ٕٚ٘ب الزظش ٚسلزٟ ٘زٖ  ػٍٝ اٌذبٌخ االٌٚٝ فمؾ ،  ٟٚ٘ فٟ دبي

اٚ خطأ ِٕٟٙ جغ١ُ  ، ٚلجً عشد أٞ سأٞ ثٙزا ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ ػٍُّٙ غش أٚ رذ١ٌظ 

ٛي  ، وبْ ٌضاِب ِٓ لبْٔٛ االط 153اٌّٛػٛع، ٚرٛػ١ذب ٌّمظذ اٌّششع ِّب ٚسد ثبٌّبدح 

ثجٍغزٙب إٌّؼمذح ػٍٕبً ق  53/ 85فٟ اٌطؼٓ اإلداسٜ سلُ ا٠شاد ٔض لشاس اٌّذىّخ اٌؼ١ٍب ا١ٌٍج١خ  

ثّمش اٌّذىّخ  ِغ١ذٝ  2009–س .1377ٚ -3-28ٛافك سث١غ ا٢خش اٌّ 02طجبح ٠َٛ اٌغجذ 

خ إٌّظٛص ٚد١ش إْ دػٜٛ اٌّخبطّ"  -:ٌؼظّزٗ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌظ١بغ١خ  اٌؼ١ٍب ثّذ٠ٕخ ؽشاثٍظ

ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد إّٔب ششػذ ٌّٛاجٙخ خشٚط اٌمبػٝ أٚ ػؼٛ ا١ٌٕبثخ  720ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 

ٚال ٠مجً أْ رجٕٝ ػٍٝ ِجشد ث١بْ ألخطبء ٚلغ ف١ٙب ،  ػٓ ِمزؼ١بد اٌؼًّ اٌمؼبئٝ ٚآداثٗ

اٌّخبطُ ، ِبٌُ رؤد ٘زٖ األخطبء إٌٝ اٌذذ اٌزٜ ٠فغذ ػًّ اٌمؼبء ٠ٚفٛد غشع اٌّششع ِٓ 

إٔشبئٗ ٚلذ أد١طذ دػٜٛ اٌّخبطّخ ثؼّبٔبد رٙذف إٌٝ دّب٠خ اٌمبػٝ ِٓ أٜ رمٛي ِٓ رٜٚ 

اإلدٓ ٚاأل٘ٛاء ٠ىْٛ دافؼٗ اٌزشى١ه فٟ صمخ إٌبط ف١ٗ ٚاٌزؼش٠غ ثؼًّ ٠فزشع أْ ٠ىشط ٌذفع 

اٌذمٛق ٚسد اٌّظبٌُ ٚطْٛ اٌذشِبد ، فٝ ع١بق لٛاِٗ اٌؼفخ ٚاٌذ١ذح ٚإٌضا٘خ ٚأدارٗ اٌؼٍُ 

االجزٙبد ، ٚرٕض٠ٙبً ٌغبدخ اٌمؼبء ِٓ أْ رىْٛ ٘ذفبً ٌإلعبءح ١ِٚذأبً ٌٍّٙبرشاد اٌزٝ ٚاٌفطٕخ ٚ

رؼظف ثى١بٔٙب ٚرمٛع أًِ اٌّجزّغ فٟ أْ رغزّش ٘زٖ اٌغبدخ طبف١خ ٔم١خ شفبفخ ، فئْ دبد 

اٌمبػٝ ثٙب ػٓ ِغبس٘ب ، ٚثبْ ِٓ ػٍّٗ اٌّخبطُ ِٓ أجٍٗ ِب رٕذغش ثٗ ٘زٖ اٌظفبد ػٕٗ 

، ثأْ فمذ ِب ٠جت أْ ٠زذٍٝ ثٗ ِٓ ٔجً اٌّغؼٝ ِٚششٚػ١خ اٌغب٠خ ٚرشدٜ فٟ ٚارغُ ثٕم١ؼٙب 

ِٙبٜٚ ا١ًٌّ ٚاٌٜٙٛ ، أٚ غبة ػٕٗ ِب ٠جت أْ ٠زّزغ ثٗ ِٓ اٌفطٕخ ٚاٌؼٍُ ثأدٚاد ػٍّٗ ٚطٕؼزٗ 

فٟ دذٖ األدٔٝ ، أٚ ٌُ ٠ٛي اٌؼًّ اٌمؼبئٝ ِب ٠زطٍجٗ ِٓ دشص ٚا٘زّبَ ، رٛافشد فٟ دمٗ دبٌزب 

ِٓ لبْٔٛ  720ّٕٙٝ اٌجغ١ُ إٌّظٛص ػ١ٍّٙب فٟ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح اٌغش ٚاٌخطب اٌ

اٌّشافؼبد ، ٚغذا دم١مبً ثأْ رمجً فٟ دمٗ دػٜٛ اٌّخبطّخ ، ٚإْ ٌُ ٠زذمك فٟ رظشفٗ ٘زا ٚال 

ران ، ٌُٚ ٠مطغ ِب خٛطُ ِٓ أجٍٗ ثبٔذشافٗ ػٓ اٌٙذٜ ثّب ٠ذخٍٗ فٟ دائشح عٛء ا١ٌٕخ ، ٌُٚ 

إلّ٘بي اٌفبدش أٚ االعزخفبف اٌج١ٓ ، ٌُٚ ٠ظً إٌٝ دذ ٚطّٗ ثبٌجًٙ اٌزٜ ٠ٕذذس ثٗ إٌٝ دسجخ ا



ال ١ٍ٠ك ، ٚالزظشد ِخبطّزٗ ػٍٝ ِجشد س١ِٗ ثأخطبء فٟ رأ٠ًٚ اٌمبْٔٛ أٚ فُٙ اٌٛالغ ٌٚٛ وبْ 

ِب رٛطً إ١ٌٗ ِٓ سأٜ ِشجٛدب، ٌُ رمُ فٟ دمٗ أٜ ِٓ اٌذبٌز١ٓ ِزٝ وبْ ِب ٚلغ ِٕٗ ِٓ خطأ 

 .٠ٕأٜ ثٗ ػٓ دائشح اٌشه ٠ٚذسأ ػٕٗ ِظٕخ عٛء ا١ٌٕخ غ١ش ِمظٛد ، ٚػٍٝ ٔذٛ

ِذىّخ إٌمغ ػذاٌخ ٘زا ِب ٚسد فٟ لشاس ػذاٌخ اٌّذىّخ اٌؼ١ٍب ا١ٌٍج١خ ، اِب ِب ٚسد ثبعزمشاس 

، ٚلذ جبءد ثزفغ١ش ٚرؼش٠ف  ٌزذذد ٔطبق اٌّخبطّخ فٟ رٍه اٌذبالدمذ جبءد ا٠ؼب فاٌفٍغط١ٕ١خ 

،  رٍه اٌّظطٍذبد خبطخ ثّب ٠زالئُ ِغ اٌذػبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثبٌغبدح اٌمؼبح ٚاػؼبء ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ

 ولما "2004-1فمذ  جبء فٟ لشاس ػذاٌخ ِذىّخ إٌمغ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٛلشح فٟ لشاس٘ب سلُ  

 اصول قانون من 351 المادة  من االولى الفقرة نص الى طعنها فً تستند الطاعنة الجهة كانت

 من وقع اذا القضاة مخاصمة تجٌز التً 2003 لسنة 2 رقم والتجارٌة المدنٌة المحاكمات

 بالغش ٌقصد كان ولما تداركه، ٌمكن ال جسٌم مهنً خطأ او تدلٌس او غش عمله فً القاضً

 بٌنما النزاهة، مع تتنافى خاصة العتبارات نٌة، وسوء بقصد العدالة عن االنحراف والتدلٌس

 فً لوقوعه القاضً ٌرتكبه الذي الخطأ هو القاضً مخاصمة ٌبرر الذي الجسٌم المهنً الخطأ

 اهماالا  عمله فً الهماله او العادي، االهتمام بواجباته اهتم لو الٌه لٌساق كان ما فاضح غلط

 الدعوى، بملف الثابتة بالوقائع او للقانون االساسٌة بالمبادئ كالجهل ٌغتفر ال لجهل او مفرطاا،

 ٌجوز فال وظٌفته، اعمال على العادي الحرص ذي القاضً من ٌقع ال هو اذ ، فٌه له شفٌع ال

 اداء فً االهمال من تصوره ٌمكن ما اقصى على ٌنطوي الذي للخطأ اال القاضً مخاصمة

 العتباره ٌنقصه وال الغش مبلغ المخالفة جسامة فٌه تبلغ الذي الخطأ درجات اعلى فهو الواجب،

 فً خطأ مجرد ٌعدو ال المخاصمة الهٌئة عن صدر ما كان ولما النٌة بسوء اقترانه اال غشاا 

 .الحكم تسبٌب

 أصول قانون من( 351) المادة أن بٌنا قد ولما " 2009-298وقررت اٌضا  بقرارها رقم 

 لمخاصمة ثالث حاالت حددت قد القضاة بمخاصمة المتعلقة والتجارٌة المدنٌة المحاكمات

 المادة هذه أصل فإن تداركه، ٌمكن ال الذي الجسٌم المهنً والخطأ والتدلٌس الغش وهً القاضً

 به واستأنس استرشد الذي المصري القانون فً ورد قد الفلسطٌنً تشرٌعنا فً وردت التً

 خالل من نجد األصل ذلك إلى وبالرجوع األحٌان معظم فً ونصوصه مواده وضع لدى قانوننا

 ما القضاة مخاصمة موضوع فً تبحث التً المصرٌة القانونٌة المراجع بعض على االطالع

 وقرارات وأوامر أحكام من عنه ٌصدر عما القاضً مسؤولٌة عدم هو األصل أن إلى ٌشٌر

 أن إال فٌه، التقدٌر سلطة له وترك القانون له خوله حقاا  ذلك فً ٌستعمل ألنه عمله، أثناء

 وظٌفته واجبات عن انحرف إذا االستثناء سبٌل على القاضً مسؤولٌة ٌقرر أن رأى المشرع

 وقد القاضً، فٌها ٌسأل الحصر سبٌل على أوردها معٌنة أحوال على فنص استعمالها وأساء

 ٌجعله الحماٌة من بسٌاج وأحاطه عمله فً للقاضً الطمأنٌنة توفٌر كله هذا فً المشرع ابتغى

 تجنٌبه وبالتالً به التشهٌر لمجرد ضده كٌدٌه دعاوى برفع وهٌبته بكرامته المس من مأمن فً

 علٌها المنصوص والحاالت األحوال فً إال عمله أثناء منه تصدر التً التصرفات عن مقاضاته

 المادة من ٌتضح حسبما ـ القضاة لمخاصمة خاصاا  نظاماا  المشرع افرد ولذلك القانون فً حصراا 

 أسباب تحدٌد حٌث من وذلك ـ بعدها وما والتجارٌة المدنٌة المحاكمات أصول قانون من( 351)

 شكلٌة بشروط الدعوى وتقٌٌد فٌها بالنظر المختصة والمحكمة الدعوى وإجراءات المخاصمة

 ".آمر بنص علٌها منصوص

 المهنً الخطأ حالة ورود أن نقول المسألة لهذه نتعرض إذ ونحن "وجاء اٌضا فً ذات القرار 

 المحاكمات أصول قانون من( 351) المادة فً الواردتٌن والتدلٌس الغش حالتً مع الجسٌم

 ٌدل المادة تلك نص سٌاق فً وأخٌره ثالثه كحالة الحالة تلك وتصنٌف والتجارٌة المدنٌة



 أهمها ومتعددة كثٌرة بأوجه والتدلٌس الغش عن ٌختلف الجسٌم المهنً الخطأ أن على بوضوح

 سبباا  القاضً جانب من خطأ كل ٌعتبر ال إذ القصد، سوء انتفاء بمعنى المعنوي، العنصر

 تصوره ٌمكن ما أقصى على ٌنطوي الذي للخطأ إال تجوز ال القاضً مخاصمة وان للمخاصمة،

 الذي الفاحش الخطأ وهو درجاته سلم أعلى فً الخطأ هو وهذا الواجب، أداء فً اإلهمال من

 ولذلك النٌة، بسوء اقترانه إال غشاا  العتباره ٌنقصه ال والذي الغش مبلغ المخالفة جسامة فٌه تبلغ

 إجماع فٌه خالف ولو معٌن نحو على للقانون القضاء رجل فهم جسٌماا  مهنٌاا  خطأ ٌعتبر ال

 ....االستنتاج أساء ولو ما لواقعة تقدٌره وال الشراح

 على التعلٌق فً الشاملة الموسوعة من السادس المجلد  فً جاء ما إلى السٌاق هذا فً نشٌر

 فال الجسٌم المهنً الخطأ أما:)ٌلً ما ورد حٌث 662ص ملٌجً احمد للدكتور المرافعات قانون

 ٌجهل انه أو جسٌماا  خطأ ارتكب قد القاضً أن المتقاضً ٌثبت أن وٌكفً النٌه سوء فٌه ٌشترط

 فً أو التقدٌر فً اخطأ إذا مسئوالا  القاضً ٌكون أن هذا معنى لٌس إنما معرفته، علٌه ٌتعٌن ما

 فً الطعن فقط هو األحوال هذه فً الخطأ تدارك فسبٌل القانون، تفسٌر أو الوقائع استخالص

 القاضً ٌرتكبه الذي الخطأ هو الجسٌم المهنً الخطأ وأذن... المناسب الطعن بطرٌق الحكم

 فً إلهماله أو... العادي االهتمام بواجباته اهتم لو إلٌه لٌساق كان ما فاضح غلط فً لوقوعه

 تقبل ال ولهذا القاضً، مخاصمة ٌبرر ال فإنه الجسٌم غٌر الخطأ أما... مفرطاا  إهماالا  عمله

 أو الوقائع ثبوت تقدٌر فً خطئه أو معٌن إجراء صحة تقرٌر فً خطئه بسبب القاضً مخاصمة

 القضاء أحكام أو الفقهاء، إلجماع مخالفاا  كان ولو معٌناا، تفسٌراا  للقانون تفسٌره فً أو تكٌٌفها فً

 (.النٌة حسن هذا كل فً دام ما..... القضٌة وقائع على القانون تطبٌق فً أو

ٔجذ اْ اٌّششع ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ   1-153ٚثبٌشجٛع ٌٕض اٌّبدح 

ٚجٛد خطب ِٕٟٙ جغ١ُ ٚ٘ٛ اْ ال لذ اشزشؽ رٛافش ششؽب اخش ٠جت اْ ٠ىْٛ ِزالصِب فٟ دبي 

٘زا اٌخطب ثأٞ دبي ِٓ االدٛاي ، ففٟ دبي طذٚس دىّب دؼٛس٠ب  فٟ لؼ١خ ِب   ٠ّىٓ رذاسن

ٌٚجأ ادذ اؽشاف اٌذػٜٛ ٌّخبطّخ اٌمبػٟ ثذجخ رٛافش خطأ ِٕٟٙ جغ١ُ وغجت اللبِخ دػٜٛ 

دىبَ ذاءا فٟ االاٌّخبطّخ  ، ٔجذ ٕ٘ب ثأٔٗ ٠جت ػٍٝ ِم١ُ اٌذػٜٛ اْ ٠غزٕفز ؽشق اٌطؼٓ اثز

دزٝ ٠ظبس ٌغّبع دػٜٛ اٌّخبطّخ ، اٞ أٗ ٠شزشؽ اللبِخ دػٜٛ اٌّخبطّخ ثذجخ اٌخطأ 

إٌّٟٙ اٌجغ١ُ اال ٠ىْٛ ٕ٘بٌه ؽش٠مخ اخشٜ ٌزذاسن ٘زا اٌخطأ عٛاءا ثبٌطؼٓ ثبٌذىُ ثبٌطشق 

مغ ٚلذ جبء فٟ لشاس ػذاٌخ ِذىّخ إٌ ٚفٟ رٌهِمشسح ، ٞ ؽش٠مخ اخشٜ ثأاٌّمشسح لبٔٛٔب اٚ 

 والتً إلٌها اشرنا التً الوقائع كانت ولما"2009-294اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٛلشح فٟ لشاس٘ب سلُ  

 اتخاذ بصدد ٌكن لم ضده المطعون القاضً ان إلى بوضوح تشٌر الطاعن به قام ما تضمنت

 أصول قانون من 351/3 المادة  فً الوارد بالمفهوم جسٌم مهنً خطأ على ٌنطوي اجراء

 عن بالرجوع تداركه تم قد ـ وقوعه بفرض ـ الخطأ ذلك ان كما والتجارٌة، المدنٌة المحاكمات

 دعوى فإن توقٌفه، فٌها تقرر التً الجلسة ذات فً نهائٌاا  سبٌله واخالء الطاعن توقٌف قرار

 ."لشروطها مستوفٌة غٌر تغدو اقامها التً المخاصمة

بدعوى ما او احتمالٌة رجحان اي رأي وهنا ٌجب االشارة الى ان اختالف االراء القانونٌة 

خاصمة بحجة وجود خطأ مهنً جسٌم ، ذلك مقانونً بدعوى ما ، ال ٌجعل ذلك سببا لدعوى ال

ان اختالف االراء القانونٌة القرٌبة لحكم القانون واحتمالٌة رجحانها ال ٌجعل ذلك الرأي خطأ 

توافرت  حسبماتقبل اكثر من رأي جمٌع الدعاوى  فً االحكامضافة الى ان مهنٌا جسٌما ، باال

ٚلذ جبء فٟ لشاس ػذاٌخ ِذىّخ إٌمغ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٛلشح فٟ الحجة القانونٌة وفق كل دعوى ، 

 تناولت قد بأكملها الهٌئة أن على بوضوح ٌدلل كله هذا كان ولما"2009-298لشاس٘ب سلُ  

 المعطٌات كل فً الواردة التفاصٌل بكافة وتداولت جوانبهما كافة من النقض ثم ومن الدعوى



 رأي إلى قرارها فً وتوصلت ومعالجة بحث من النزاع موضوع فً تم وما إمامها المطروحة

 اختصاص وهو الدٌنٌة للمحاكم ٌعود اإلرث حصر قرار بطالن أو صحة تقرٌر أن ملخصه

 النظامٌة المحاكم أمام التنفٌذ واجب هذا اإلرث حصر قرار وان العام، بالنظام متعلق نوعً

 النزاع ألصل استعراضها بعد موضوعاا  الطعن رد فً الرأي هذا واعتمدت الرسمٌة، والدوائر

 قد جسٌماا  مهنٌاا  خطأ هناك بان القول فإن الحاكمة الهٌئة أعضاء بوجود المداولة إجراء وبعد

 اشرنا وما ٌتفق وال محله غٌر فً ٌغدو باألغلبٌة قرارهم إصدار لدى علٌهم المدعى من وقع

 علٌه قامت الذي السبب أن معه نرى الذي األمر الخطأ، هذا لمثل القانونً المفهوم بشأن إلٌه

 ".الرد وواجبة قانوناا  مقبولة غٌر ٌجعلها مما متوافر غٌر هذه المخاصمة دعوى

 اخطار هجلس القضاء االػلً  –ثانيا 

ػٍٝ  2001ٌغٕخ  2ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ سلُ  154ٌمذ اشزشؽذ اٌّبدح 

ػٍٝ ثّب ٠غٕذٖ إٌٝ لجً إلبِزٙب أْ ٠خطش ِجٍظ اٌمؼبء األٚفٟ دػٜٛ اٌّخبطّخ اٌّذػٟ 

، ٚثزٌه فبٕٔب ٔجذ ثأْ ٘زا اٌششؽ ٘ٛ ششؽ شىٍٟ ، ٠ؼٕٟ رخٍفٗ ػذَ لجٛي دػٜٛ  اٌّذػٝ ػ١ٍٗ

جبء فٟ لشاس ػذاٌخ ِذىّخ إٌمغ زذاءا لجً اٌجذش فٟ ِٛػٛػٙب ، ٚفٟ رٌه اٌّخبطّخ اث

 ضمن لتقدٌمه شكال االستئناف قبول كان ولما" 2009-283اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٛلشح فٟ لشاس٘ب سلُ  

 القانون، فً الواردة القبول عدم أسباب من آخر لسبب قبوله عدم دون ٌحول ال القانونٌة المدة

 المدعً والن األعلى القضاء مجلس إخطار لعدم الدعوى ردت قد االستئناف محكمة كانت ولما

 كان وقد قبولها شروط توافر لعدم ردتها قد تكون فإنها المخاصمة دعوى محل القرار استأنف قد

 قبولها عدم مع بالنتٌجة ٌتفق الدعوى رد أن وحٌث ردها، ال الدعوى قبول عدم تقرر أن علٌها

 واردٌن غٌر الطعن سببا وٌكون النتٌجة حٌث من للقانون موافقا ٌكون فٌه المطعون الحكم فإن

 .ردهما ونقرر

هذا وقد نحت عدالة محكمة النقض الموقرة منحى اخر رجوعا عما استقرت علٌه وفق العدٌد 

 تارٌخ 386/2006 رقم  مدنًال نقضمن اجتهاداتها بهذا الشان على سبٌل المثال ال الحصر ال

، حٌث ان االستقرار 3/33/2007 تارٌخ 58/2007 رقم  مدنًال نقضال و 10/4/2007

او استدعاء  القضائً السابق كان ٌكتفً باخطار رئٌس مجلس القضاء األعلى بنٌة المخاصمة 

قد  2009-281اقع الحال ، اال ان عدالة محكمة النقض الموقرة وفً اجتهادها رقم ٌفٌد بو

ٚلذ جبء فٟ لشاس فق تشكٌلته القانونٌة ال رئٌسه فقط ، اشترطت اخطار مجلس القضاء االعلى و

 والمداولة التدقٌق ولدى "2009-305ػذاٌخ ِذىّخ إٌمغ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٛلشح فٟ لشاس٘ب سلُ  

 كبٌنة المدعً وكٌل اعتمدها والتً والمرفقات المرافعات على االطالع وبعد الدعوى أوراق فً

 والتجارٌة المدنٌة المحاكمات أصول قانون من( 354) المادة  كانت ولما الدعوى هذه فً له

 أن إقامتها قبل المخاصمة دعوى فً المدعً على ٌتعٌن انه على نصت 2003 لسنة 2 رقم

 من خلت الدعوى أوراق كانت ولما علٌه المدعى إلى ٌسنده بما األعلى القضاء مجلس ٌخطر

 أوراق مع المرفق الطلب وان إقامتها قبل األعلى القضاء لمجلس إرساله الواجب األخطار هذا

 األعلى القضاء مجلس رئٌس العلٌا المحكمة رئٌس إلى مقدم استدعاء عن عبارة هو الدعوى

 إخطار عن ٌغنً ال االستدعاء هذا مثل أن وحٌث الحال بواقع ٌشعر 39/7/2009 بتارٌخ

 األفعال هذه على تترتب قانونٌة آثار من لذلك لما علٌه للمدعى ٌسند بما األعلى القضاء مجلس

 بموجبها ٌكون والتً 2005 لسنة 3 رقم القضائٌة السلطة قانون  أحكام وفق للقاضً المسندة

 هذه مثل األعلى القضاء مجلس لرئٌس ولٌس بشأنها القرارات اتخاذ األعلى القضاء لمجلس

 فً عنه وٌنوب المجلس قرارات تنفٌذ متابعة تولً فً تكون صالحٌته ألن وحده الصالحٌات

 القضائٌة السلطة قانون من( 19) المادة  نص منطوق وفق القضاء أمام وٌمثله بالغٌر صالته



 للمدعى ٌسند بما األعلى القضاء مجلس اخطر إذا إال مقبولة تكون ال المخاصمة دعوى والن

 هذا من الدعوى هذه ولخلو المخاصمة دعوى لقبول شرط هو اإلخطار هذا مثل أن باعتبار علٌه

 ".مقبوله غٌر تكون الدعوى هذه فإن اإلخطار

ِٚٓ ٔبد١خ اخشٜ ، فبٕٔب ٔجذ ثبْ ؽٍت ارْ اٌّخبطّخ اٌّمذَ ٌّجٍظ اٌمؼبء االػٍٝ ال ٠ؼٕٟ 

ٚلذ جبء ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ ،  154االخطبس اٌٛاسد روشٖ فٟ اٌّبدح 

 ملف ان وحٌث "2006-186لشح فٟ لشاس٘ب سلُ  فٟ لشاس ػذاٌخ ِذىّخ إٌمغ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٛ

 كان وان ، اقامتها قبل االعلى القضاء لمجلس ارساله الواجب االخطار هذا من ٌخلو الدعوى

 حٌن فً الدعوى باقامة اذن على للحصول االعلى القضاء مجلس لرئٌس بطلب تقدم قد المدعً

 اخطار عن ٌغنً ال المدعً به قام ما ان وحٌث االذن هذا مثل ٌعطً لم المجلس رئٌس ان

 واطالعه للمجلس ووصوله االخطار هذا الن علٌهم للمدعى ٌنسبه بما االعلى القضاء مجلس

 ممارسته اثناء االعلى القضاء مجلس اختصاص فً الداخلة االساسٌة االمور من ٌعتبر علٌه

 المجلس قرارات تنفٌذ متابعة ٌتولى االعلى القضاء مجلس رئٌس ان وحٌث الٌه الموكلة لمهامه

 القضائٌة السلطة قانون من 19 المادة ب عمالا  القضاء امام وٌمثله بالغٌر صالته فً عنه وٌنوب

 من 354 المادة  الحكام وفقاا  بذاته للمجلس ارسالة الواجب االخطار ذلك ٌشمل وال 2002 لسنة

 اخطار عن ٌغنً ال واخطاره المجلس رئٌس من االذن طلب ٌجعل الذي االمر االصول قانون

 اتباع بدون مقبوله وغٌر الوانها سابقة الدعوى تكون هذا والحال انه وحٌث بذاته المجلس

 ."المذكورة 354 المادة  فً الوارد االجراء

 ايذاع الكفالة الوقررة قانىنا –ثالثا 

رمبَ  -1: 2001ٌغٕخ  2ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ سلُ  155ّبدح ٌمذ ٔظذ اٌ

دػٜٛ اٌّخبطّخ ثالئذخ رمذَ إٌٝ لٍُ ِذىّخ االعزئٕبف اٌزبثغ ٌٙب اٌمبػٟ أٚ ػؼٛ ا١ٌٕبثخ ِٛلؼخ 

٠جت أْ رشزًّ اٌالئذخ ػٍٝ ث١بْ أٚجٗ  -2. ِٓ اٌّذػٟ أٚ ِٓ ٚو١ٍٗ ثّٛجت رٛو١ً خبص

ّخ ِجٍغ ػٍٝ اٌّذػٟ إ٠ذاع خض٠ٕخ اٌّذى -3. اٌّخبطّخ ٚأدٌزٙب ٚأْ رشفك ثٙب األٚساق اٌّؤ٠ذح ٌٙب

 . ِبئزٟ د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔبً ػٍٝ عج١ً اٌىفبٌخ

اٌزبثغ ٌٙب لشاءح عش٠ؼخ ٌٙزٖ اٌّبدح ٔجذ اْ اٌّششع لذ دذد اخزظبص ِذىّخ االعزئٕبف خالي ِٓ 

ٌغب٠بد اٌّخبطّخ  ٚفك االجشاءاد اٌّمشسح اللبِخ اٌذػبٜٚ فٟ لبْٔٛ  اٌمبػٟ أٚ ػؼٛ ا١ٌٕبثخ

اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ عبسٞ اٌّفؼٛي  ِٓ د١ش رٛل١غ اٌّذػٟ اٚ ٚو١ٍٗ ٚث١بْ 

ٚٔجذ ا٠ؼب ٚثبٌشجٛع ٌٕض اٌّبدح  ، ٚأدٌزٙب ٚأْ رشفك ثٙب األٚساق اٌّؤ٠ذح ٌٙباٚجٗ اٌّخبطّخ 

ٗ لبػ١بً ثبٌّذىّخ اٌؼ١ٍب أٚ ثّذىّخ االعزئٕبف أٚ ٔبئجبً ػبِبً رخزض وبْ اٌّذػٝ ػ١ٍفٟ دبي  158

ثٕظش اٌذػٜٛ إدذٜ دٚائش ِذىّخ إٌمغ، أِب إرا وبْ اٌّذػٝ ػ١ٍٗ ِٓ غ١ش ٘ؤالء رخزض 

 . ثٕظش٘ب ِذىّخ االعزئٕبف

بئزٟ ٚإٌبد١خ االُ٘ اٌزٟ جبء روش٘ب فٟ ٘زٖ اٌّبدح  ٟ٘ ا٠ذاع اٌىفبٌخ اٌّمشسح لبٔٛٔب ٟٚ٘ ِجٍغ ِ

 ٙب لذ رُ دفؼٙبد٠ٕبس اسدٟٔ اٚ ثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔب ، ٚؽبٌّب اْ ِجٍغ اٌّبئزٟ د٠ٕبس اٚ ِب ٠ؼبدٌ

ِخ دػٜٛ اٌّخبطّخ فال ػجشح ٌٍّغّٝ اٌٛاسد ػٍٝ الئذخ اٌذػٜٛ ثجبٔت ٘زا اٌّجٍغ ِٓ بػٕذ ال

جبء ، ٚفٟ رٌه دفؼٗ  ، ار اْ اٌؼجشح ٌذفغ ٘زا اٌّجٍغ ٌٚٛ ٌُ ٠شد ششدب ٌغجتد١ش رب١ِٓ اٚ وفبٌخ 

 ما وفق نجد كما"2009-298فٟ لشاس ػذاٌخ ِذىّخ إٌمغ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٛلشح فٟ لشاس٘ب سلُ  

 بمبلغ ورسما دٌناراا  ثالثون مقداره عنها رسماا  دفع قد المدعً أن الدعوى الئحة من ٌتضح

 بموجب ثابت وهذا تأمٌن، رسوم بأنه المحكمة قلم قبل من إلٌه أشٌر دٌنار مائتً مقداره

 الوصل كان ولما،  24/8/2009 بتارٌخ والصادرٌن المدعً دعوى بالئحة المرفقٌن اإلٌصالٌن



 دعوى إقامة لدى كتأمٌن قانوناا  إٌداعه المطلوب المبلغ بقٌمة هو" تأمٌن رسوم" بدفع المتعلق

 فإن( شٌكالا  3076) الشٌكل بعملة الوصل ذلك بموجب دفعت أردنً دٌنار 200 وهو المخاصمة

 أصول قانون من 355 المادة من الثالثة الفقرة أحكام وفق دفعه تم قد ٌكون المطلوب التأمٌن

 الجوابٌة المذكرة فً سواء علٌهما المدعى الجهة دفع ٌرد وال،  إلٌها المشار المدنٌة المحاكمات

 غٌر الدعوى أن بالقول المتعلق والثالث، األول علٌهما المدعى مرافعة فً أو منها المقدمة

 أن بداعً المتداولة، بالعملة ٌعادلها ما أو دٌنار مائتً مبلغ المحكمة خزٌنة إٌداع لعدم مقبولة

 وان الدعوى، لقبول المشترطة الكفالة قٌمة وبٌن دعوى كرسم المدفوع الرسم بٌن خلط المدعً

 ووزارة األعلى القضاء لمجلس المالٌة القنوات عبر ومساره القانونٌة داللته األمرٌن من لكل

 رسم) الكفالة ودفع بإٌصال الدعوى رسم دفع قد المدعً أن آنفاا  بٌنا وكما ذلك..... المالٌة

 المشار الوصلٌن فً المبلغٌن استٌفاء لدى المحكمة قلم شرح من وواضح آخر بإٌصال( التأمٌن

 كال أن وطالما، مستقل بإٌصال منهما كل التأمٌن رسم وبٌن الدعوى رسم بٌن فصلت أنها إلٌهما

 النص من الغاٌة حقق قد التأمٌن دفع من الهدف وان الخزٌنة إلى بالنتٌجة ٌعودان الرسمٌن

 هذه لقبول توافرها الواجب الشروط أحد باعتباره المخاصمة دعوى لقبول دفعه بوجوب المتعلق

 أثارته ما وٌغدو آنفاا  المبٌن الوجه على الكفالة دفع ٌعٌب ما نجد ال ذلك ضوء فً فإننا الدعوى،

 المثار الشكلً الدفع فإن وعلٌه محله غٌر فً التأمٌن دفع قانونٌة عدم حول علٌها المدعى الجهة

 ."رده ونقرر وارد غٌر ٌغدو الخصوص بهذا

 نظر دػىي الوخاصوة  -رابؼا 

ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ فبْ ٔظش اٌذػٜٛ ٚاعزضٕبءا  156ّبدح ٚفمب ٌٕض اٌ

ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ اٌفٍغط١ٕٟ فبٔٙب ٠جت اْ  115ػّب ٚسد ثبٌّبدح 

رىْٛ عش٠خ ، ٚثؼذ عّبع اٌخظَٛ ِشافؼخ اٚ ثٕبءا ػٍٝ ِزوشاد ِىزٛثخ رمشس اٌّذىّخ اثزذاءا 

لؼذ اٌّذىّخ ثؼذَ لجٛي دػٜٛ ّخبطّخ اٚ ػذَ لجٌٛٙب ، ٚفٟ دبي اِب لجٛي دػٜٛ اٌ

اٌّخبطّخ أٚ ثشد٘ب، رذىُ ػٍٝ اٌّذػٟ ثغشاِخ ال رض٠ذ ػٍٝ خّغّبئخ د٠ٕبس أسدٟٔ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب 

إرا لؼذ ، أِب  ٌخ ِغ اٌزؼ٠ٛؼبد إرا وبْ ٌٙب ٚجٗثبٌؼٍّخ اٌّزذاٌٚخ لبٔٛٔبً ٚثّظبدسح اٌىفب

، ؼ٠ٛؼبد ٚاٌّظبس٠ف ٚثجطالْ رظشفٗذىُ ػٍٝ اٌّذػٝ ػ١ٍٗ ثبٌزاٌّذىّخ ٌٍّذػٟ ثطٍجبرٗ ر

ٍذىُ فٟ ٠ٚجٛص ٌٙب فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ أْ رذىُ فٟ اٌذػٜٛ األط١ٍخ إرا سأد أٔٙب طبٌذخ ٌ

 عدم" ٔمغ فٍغط١ٕٟ  2009-298، فمذ رمشس ِضال ثبٌذػٜٛ سلُ  ِٛػٛػٙب ثؼذ عّبع اٌخظَٛ

 ما أو أردنٌاا  دٌناراا  وخمسون مائة مقدارها بغرامه المدعٌة الجهة على والحكم الدعوى قبول

 2004-3، وتقرر اٌضا فً الدعوى " المدفوعة الكفالة ومصادرة قانوناا  المتداولة بالعملة ٌعادلها

 الحكم، تسبٌب فً خطأ مجرد ٌعدو ال المخاصمة الهٌئة عن صدر ما كان ولما" نقض فلسطٌنً 

  و 357  بالمادتٌن وعمالا  االسباب لهــــذه جسٌماا  مهنٌاا  خطأ ٌعد ال التسبٌب فً الخطأ كان ولما

 عدم المحكمة تقرر 2003 لسنة 2 رقم التجارٌة و المدنٌة المحاكمات اصول قانون من 360

 اردنً دٌنار خمسماٌة مقدارها بغرامة المدعٌة الجهة على والحكم ، المخاصمة دعوى قبول

  ".الكفالة ومصادرة

ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ ، ف١ذك ٌٍّذىّخ  2-160ٚثّٛجت اٌّبدح  

إٌّظٛسح اِبِٙب دػٜٛ اٌّخبطّخ اْ رمشس ثطالْ اٌزظشف اٌظبدس ِٓ اٌمبػٟ اٚ ػؼٛ 

ا١ٌٕبثخ اٌّخبطُ ، عٛاءا اوبْ لشاسا طبدسا ػٓ اٌمبػٟ ، اٚ اٞ اجشاء لبٟٔٛٔ ٠ذخً فٟ ِٙبَ 

فٟ دذٚد ٚظ١فزٗ ، اال أٗ ارا رؼٍك االِش ثجطالْ دىُ طبدس ٌّظٍذخ خظُ  ػؼٛ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ

ٕظٛسح اِبِٙب دػٜٛ ّاٌّخبطّخ ، فبٔٗ ٠زٛجت ػٍٝ اٌّذىّخ اٌاخش غ١ش اٌّذػٟ ثذػٜٛ 



اٌّخبطّخ اْ رغزأخش رٌه اٌذىُ ٌذ١ٓ رج١ٍغ رٌه اٌشخض طبدت اٌّظٍذخ  ٚاثذاء الٛاٌٗ ٚفمب 

 . ِٓ لبْٔٛ االطٛي  161ٌّب ٔظذ ػٍٝ رٌه اٌّبدح 

ٚرجذس االشبسح اٌٝ اْ اٌمبػٟ ٠ظجخ غ١ش طبٌذب ٌٍٕظش ثبٌذػٜٛ  اٌزٟ ال١ّذ ثٕبءا ػ١ٍٙب دػٜٛ 

اٌّخبطّخ ِٓ ربس٠خ لجٛي دػٜٛ اٌّخبطّخ ال ِٓ ربس٠خ البِزٙب ٚرغج١ٍٙب ٌذٜ اٌّذىّخ 

 .اٌّخزظخ ثٕظش دػٜٛ اٌّخبطّخ

ِذىّخ االعزئٕبف  ثظفزٙب طبدجخ االخزظبص ٚرجذس االشبسح ا٠ؼب  اٌٝ اْ اٌذىُ اٌظبدس ػٓ 

ثٕظش دػبٜٚ اٌّخبطّخ  اٌّزؼٍمخ ثبٌمؼبح ٚاػؼبء ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ثبعزضٕبء ف١ّب ارا وبْ اٌّذػٝ 

ػ١ٍٗ لبػ١ب فٟ اٌّذىّخ اٌؼ١ٍب اٚ ثّذىّخ االعزئٕبف اٚ ٔبئجب ػبِب ، فبْ اٌطؼٓ ثٙزا اٌذىُ ٠ىْٛ 

اٌذىُ اٌظبدس فٟ دػٜٛ اٌّخبطّخ  طبدسا ػٓ ِٓ اخزظبص ِذىّخ إٌمغ ، ٚأِب ارا وبْ 

 .ِذىّخ إٌمغ ، فبٔٗ ال ٠جٛص اٌطؼٓ ثٗ

 سقىط دػىي الوخاصوة  -خاهسا 

-1"  2001ٌغٕخ  2سلُ ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ  163ثبٌشجٛع ٌٍّبدح 

ظ أٚ اٌخطأ رغمؾ دػٜٛ اٌّخبطّخ ثّؼٟ صالصخ أشٙش رجذأ ِٓ ربس٠خ اوزشبف اٌغش أٚ اٌزذ١ٌ

ٚفٟ ج١ّغ األدٛاي رغمؾ ٘زٖ اٌذػٜٛ ثّؼٟ صالس عٕٛاد ػٍٝ اسرىبة  -2. إٌّٟٙ اٌجغ١ُ

 ."اٌفؼً اٌّغزٛجت ٌٍّخبطّخ

فٟ دبي اوزشبف اٌخطب إٌّٟٙ دػٜٛ اٌّخبطّخ ِٓ رٌه ٠زج١ٓ ج١ٍب اْ اٌّششع لذ سرت عمٛؽ  

١غ االدٛاي لذ سرت عمٛؽ ٚفٟ جّ اٌجغ١ُ اٚ اٌغش اٚ اٌزذ١ٌظ ثّؼٟ صالصخ اشٙش ػٍٝ رٌه ، 

اٌذػٜٛ ثّؼٟ صالس عٕٛاد ػٍٝ اسرىبة اٌفؼً اٌّغزٛجت ٌٍّخبطّخ ،  ٚفٟ رٌه جبء اجزٙبد 

 عن أنه وحٌث"ثبالجزٙبد سلُ   2002-133ػذاٌخ اٌّذىّخ اٌؼ١ٍب ثغضح ثظفزٙب ِذىّخ ٔمغ 

 والتجارٌة المدنٌة المحاكمات أصول قانون من 361 المادة  فإن الطعن أسباب من الرابع السبب

 من تبدأ أشهر ثالثة بمضً المخاصمة دعوى تسقط – أنه على نصت قد 2003 لسنة 2 رقم

 المرفقة األوراق من الثابت وكان الجسٌم المهنً والخطأ والتدلٌس الغش اكتشاف تارٌخ

 وأن 39/9/2000 بتارٌخ صدر قد إلٌه استناداا  المخاصمة دعوى قامت الذي القرار أن بالدعوى

 نفس فً الطاعن وكٌل من مقدم استدعاء تتضمن الدعوى بهذه المرفقة اإلجرائٌة القضٌة أوراق

 مما لطلبه تقدٌمه ٌوم فً اإلجراء رئٌس أجابه وقد عنه صوره لتسلٌمه القرار هذا صدور ٌوم

 مخالفة عٌب ٌشوبه ال فٌه المطعون القرار وٌكون صدوره ٌوم القرار بهذا الطاعن بعلم ٌقطع

 ."الناحٌة هذه من تطبٌقه فً الخطأ أو القانون

ِٚٓ ٚجٙخ ٔظشٔب اٌّزٛاػؼخ ، فٍطبٌّب لذ جضء اٌّششع دػٜٛ اٌّخبطّخ اٌٝ لجٛي اٚ ػذَ لجٛي 

اثزذاءا ، ِٚٓ صُ فٟ دبي لشسد اٌّذىّخ لجٌٛٙب رذىُ ثذػٜٛ اٌّخبطّخ اٚ رشد٘ب فٟ اٌّشدٍخ 

خ اثزذاءا ِٓ ػذَ لجٌٛٙب ٠زؼٍك ثبٌششٚؽ اٌضب١ٔخ ، ٌٚطبٌّب اْ ِٛػٛع لجٛي دػٜٛ اٌّخبطّ

اٌّمشسح لبٔٛٔب ٌمجٌٛٙب، وبخطبس ِجٍظ اٌمؼبء االػٍٝ ِضال ، اٚ دفغ اٌزب١ِٓ ، فىبْ ٚاججب ػٍٝ 

اشٙش ِٓ ربس٠خ اٌّششع اْ ٠مشس اٌجضاء رارٗ فٟ دبي البِخ دػٜٛ اٌّخبطّخ ثؼذ ِشٚس صالصخ 

اٚ ثّشٚس صالس عٕٛاد ػٍٝ ربس٠خ اسرىبة  زذ١ٌظ اٚ اٌخطأ إٌّٟٙ اٌجغ١ُ ف اٌغش اٚ اٌاوزشب

اٌفؼً اٌّغزٛجت ٌٍّخبطّخ  ، اٞ وبْ ٚاججب ػٍٝ اٌّششع اْ ٠مشس ػذَ لجٛي دػٜٛ اٌّخبطّخ 

اثزذاءا فٟ دبي رخٍف ٘زٖ اٌششٚؽ ثبالػبفخ اٌٝ اٌششٚؽ اٌّزوٛسح اػالٖ ال اْ ٠مشس عمٛؽ 

 .دػٜٛ اٌّخبطّخ 

 



 ترك دػىي الوخاصوة  –سادسا 

ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ 139ٚ  138اٌّجذأ اٌؼبَ اٌٛاسد فٟ اٌّٛاد خشٚجب ػٓ 

اٌزٟ رج١ض ٌٍّذػٟ رشن دػٛاٖ ثؼٛاثؾ ِؼ١ٕخ ٚسدد فٟ رٍه اٌّبدح  2001ٌغٕخ  2ٚاٌزجبس٠خ سلُ 

ػٍٝ عج١ً اٌذظش ، اال إٟٔ اسٜ اْ اٌذػبٜٚ اٌّزؼٍمخ رجبٖ االفشاد ثؼؼُٙ ثجؼغ ال ٠ّىٓ 

اْ ِجشد البِخ  ػبٜٚ ِزؼٍمخ ثذك اٌغبدح اٌمؼبح ٚاػؼبء ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ، رٌهاٌم١بط ػ١ٍٙب فٟ د

ٟ اٚ ػؼٛ ا١ٌٕبثخ ٠ض١ش اٌشه ٠ٚجؼٍٗ فٟ ِٛلغ اٌّذافغ ػٓ ٔفغٗ ٠ٚشغٍٗ فٟ اٌذػٜٛ ثذك اٌمبػ

ٌزٌه وبْ اِش ِزبثؼخ رٍه اٌذػٜٛ ِزجب٘ال ِٚمظشا ثذك ػٍّٗ اٌزٞ فشع ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌمؼبء ، 

اٌغ١ش ثبٌذػٜٛ ٌذ١ٓ اٌذظٛي ػٍٝ دىُ  ٚاألطًٙب ثشأ٠ٟ ٚاجت اٌشفغ رشن اٌذػٜٛ ثؼذ سفؼ

ثبد ف١ٙب دسءا ٚدفؼب ٌشجٙخ رٍذك اٌمبػٟ اٚ ػؼٛ ا١ٌٕبثخ ، ٚفٟ راد اٌشأٞ فمذ لشسد ِذىّخ 

ؽبٌّب اْ دػبٜٚ ِخبطّخ اٌغبدح اٌمؼبح " ١ٔٛ٠1949ٗ ػبَ  12اٌضلبص٠ك االثزذائ١خ ثزبس٠خ 

ع خبص ٚراد اجشاءاد خبطخ شج١ٙخ ثبٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ  فبرا ِب ٚاػؼبء ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ِٓ ٔٛ

ِٚٓ صُ ٠زؼ١ٓ اٌغ١ش فٟ اجشاءارٙب ، ك اٌمؼبء ٚدك اٌمبػٟ اٌّطٍٛة سدٖسفؼذ رؼٍك ثٙب د

 ."  ٚاٌفظً ف١ٙب ٌٚٛ لشس اٌّذػٟ  رٕبصٌٗ ػٕٙب

ّشافؼبد  اٌطجؼخ ٚفٟ ٘زا اٌغ١بق ، ٠مٛي اٌذوزٛس ادّذ اثٛ اٌٛفب ثىزبثٗ ٔظش٠خ اٌذفٛع فٟ لبْٔٛ اٌ

اْ دػبٜٚ اٌشد ٚدػبٜٚ اٌّخبطّخ راد اصش خط١ش " ِٕٗ  522ػٍٝ اٌظفذخ  1957اٌضب١ٔخ ػبَ 

ٚسفؼٙب ٠ض١ش اٌشجٙبد ، فبٌّظٍذخ اٌؼبِخ رمزؼٟ اْ ٠ذىُ فٟ ِٛػٛػٙب ط١بٔخ ٌٍمؼبء ِٓ 

ٚ اٌش٠ت ٚاٌشجٙبد ٚدشطب ػٍٝ دٚاَ ادزشاِٗ ، ٘زا فؼال ػٓ اْ اٌذىُ ف١ٙب ٠جؼذ ثبٌمبػٟ ا

 " .ػؼٛ ا١ٌٕبثخ ػٓ اٌشه اٌّذ١ؾ ثٗ 

 هغ االحترام
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