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. و.و.ق يٍ 63 انفصم يمزعٛبد رطجٛك( – َؼى )األططاف إشؼبض – انطجٛخ انرجطح

 انرجطح أٌ إال( 20/5/1967 فٙ انًؤضخ انشغم ٔظٚط لطاض يٍ 11 انفصم )طؼٍ أل٘ ٚرعغ ال انطجٛخ انهجُخ ضأ٘ 

. و.و.ق يٍ 63 انفصم يمزعٛبد َطبق فٙ رزى أٌ ٚجت انطجٛخ

 ؼزجطٖ انزٙ ثبنٕٛو انُمط طبنت إشؼبض ٚفٛس يب انرجطح رهك رزعًٍ أٌ زٌٔ أطجبء ثالثخ إشطاف رحذ طجٛخ ذجطح إجطاء

 كبَذ انرجطح رهك ألٌ فٛٓب جبء يب ركصٚت أٔ لًٛزٓب يٍ انزُمٛص شأَّ يٍ نٛػ انطبػُخ يًثم حعٕض ػسو أٌ ثؼهخ فّٛ

. ع.ل.ق يٍ 63 نهفصم ٔذطلب انسفبع ثحمٕق إذالال ٚؼزجط يرزصٍٛ أطجبء ثالثخ إشطاف رحذ

 انًهك جالنخ ثبؼى

 نهمبٌَٕ طجمب انًسأنخ ٔثؼس

 انًحكًخ إنٗ ثًمبل رمسو(1غ )انؽٛس انُمط فٙ انًطهٕة أٌ فّٛ انًطؼٌٕ انمطاض ٔيٍ انًهف، يؽزُساد يٍ ٚؽزفبز حٛث

 ػسز يهف نّ فزح انؽٛهكٕظ انًُٓٙ ثبنًطض أصٛت ٔلس ).....(شطكخ نسٖ أجٛطا كبٌ ثأَّ فّٛ ػطض ).....(االثزسائٛخ

 يٕظٕع اإلٚطاز ثًطاجؼخ انحكى يهزًؽب ثٓب انًسنٗ انطجٛخ انشٓبزح حؽت ثبنًبئخ 80 ٔأصجح رفبلى انؼجع أٌ إال).....( 

. انًصكٕض انًهف

 اضرفؼذ انؼجع َؽجخ أٌ اػزجبض ػهٗ زضْى 3613.74 يجهغ انٗ اإلٚطاز ثطفغ انمبظٙ انحكى صسض 12/5/1999 ٔثزبضٚد

 فٙ يحهٓب ٔانزأيٍٛ نهزمبػس انٕطُٙ انصُسٔق إحالل يغ اإلٚطاز شنك ثأزائٓب).....(شطكخ انًشغهخ ٔػهٗ ثبنًبئخ 60 إنٗ

. ػهٛٓب انًسػٗ ػهٗ ٔانصبئط انًؼجم انُفبش يغ األزاء

 االؼزُٛبف يحكًخ أصسضد اإلجطاءاد رًبو ٔثؼس ٔانزأيٍٛ نهزمبػس انٕطُٙ انصُسٔق ططف يٍ انًصكٕض انحكى اؼزؤَف

 انمطاض ْٕ ْٔصا انصبئط انًؽزأَف ٔرحًٛم انًؽزأَف انحكى ثزأٚٛس فّٛ لعذ أػالِ يطاجؼخ إنٗ انًشبض لطاضْب).....(

. َمعّ انًطهٕة

. انثبَٙ فطػٓب فٙ انثبَٛخ انٕؼٛهخ شأٌ فٙ

 غٛط ذجطح اػزًسد انًٕظٕع يحكًخ أٌ شنك انًسَٛخ و.ق يٍ 63 انفصم ذطق فّٛ انًطؼٌٕ انمطاض ػهٗ انطبنت ٚؼٛت

 ثزبضٚد األططاف إشؼبض انرجٛط ػهٗ ٕٚجت انص٘ انًسَٛخ و.ق يٍ 63 انفصم ذطلذ ٔثبنزبنٙ نهؼبضض ثبنُؽجخ حعٕضٚخ

 َص انزٙ انصهح فطصخ يٍ حطيّ نكَّٕ  انؼبضض ثًصبنح أظط لس ٚكٌٕ ٚفؼم نى أَّ ٔثًب نهحعٕض ٔٚسػْٕى انرجطح

 ٔإثساء نحعٕضْب" ذجٛط "ػُّ يًثم إٚفبز أٔ انرجطح أشغبل حعٕض يٍ حطيّ أذطٖ جٓخ ٔيٍ 63 انفصم ػهٛٓب

. يالحظبرّ رؽجٛم ٔكصا يؽزُسارّ ٔرمسٚى يالحظبرّ

 انؼبضض يًثم حعٕض ػسو ٔأٌ يرزصٍٛ أطجبء ثالثخ إشطاف رحذ كبَذ انرجطح أٌ إنٗ شْت نًب فّٛ انًطؼٌٕ ٔانمطاض

. نهُمط ٚؼطظّ يًب انًصكٕض 63 نهفصم ذبضلب ٚكٌٕ" انرجطح لًٛخ يٍ انزُمٛص شأَّ يٍ نٛػ

 حؽت طؼٍ أل٘ ٚرعغ ال انطجٛخ انهجُخ ضأ٘ كبٌ ٔإٌ أَّ شنك فّٛ انًطؼٌٕ انمطاض ػهٗ انطبنت ػبثّ يب صحخ رجٍٛ حٛث

 رحسٚس ثشأٌ 20/5/1967 فٙ انًؤضخ 68-101 ضلى اإلجزًبػٛخ ٔانشؤٌٔ انشغم ٔظٚط لطاض يٍ 11 انفصم يمزعٛبد

. انًُٓٙ انجُٕيٕكَٕٕٛظ ػهٗ انًُٓٛخ األيطاض إصبثبد ػٍ ثبنزؼٕٚط انًزؼهك انزشطٚغ ثزطجٛك انربصخ انكٛفٛبد

 نصٛبَخ انًشطع ؼُٓب ٔانزٙ انًسَٛخ. و.ق يٍ 63 انفصم يمزعٛبد َطبق فٙ ٚزى أٌ ٚجت انطجٛخ انرجطح رهك إجطاء فئٌ

 انؼجع حسزد 30/10/97 فٙ يؤضذخ ثالثٛخ طجٛخ ذجطح ػهٗ انًطاجغ اإلٚطاز رحسٚس فٙ انًحكًخ ٔثبػزًبز انسفبع حمٕق

 فّٛ ؼزجط٘ انص٘ ثبنٕٛو انُمط طبنت إشؼبض ٚفٛص يب انطجٛخ انرجطح رهك رزعًٍ أٌ زٌٔ ثبنًبئخ 60 َؽجخ فٙ انسائى انجعئٙ

 رحذ كبَذ انرجطح رهك ألٌ فٛٓب جبء يب ركصٚت أٔ لًٛزٓب يٍ انزُمٛص شأَّ يٍ نٛػ انًؽزأَف يًثم حعٕض ػسو أٌ : ثؼهخ



 يًب ثّ انًؽزسل انمبََٕٙ انًمزعٗ ذطق لس انًصكٕض انُحٕ ػهٗ انصبزض لطاضْب ٚكٌٕ يرزصٍٛ أطجبء ثالثخ إشطاف

. نهُمط ٚؼطظّ

.  انًحكًخ َفػ ػهٗ انًهف إحبنخ ٚمزعٛبٌ انططفٍٛ ٔيصهحخ انؼسانخ ؼٛط حؽٍ إٌ ٔحٛث

 األؼجبة نٓصِ

. انٕؼبئم ثبلٙ ػٍ انُظط ٔثغط

 ثٓٛئخ جسٚس يٍ فٛٓب نهجذ انًحكًخ َفػ ػهٗ انمعٛخ ٔاحبنخ فّٛ انًطؼٌٕ انمطاض ٔإثطبل ثُمط  األػهٗ انًجهػ لعٗ

. انصبئط انُمط فٙ انًطهٕة ٔثزحًٛم نهمبٌَٕ طجمب أذطٖ

. ثططرّ أٔ فّٛ انًطؼٌٕ انحكى إثط نّ انًصسضح انًحكًخ ثؽجالد ْصا لطاضِ إثجبد لطض كًب

   ثبنطثبغ األػهٗ ثبنًجهػ انؼبزٚخ انجهؽبد ثمبػخ أػالِ انًصكٕض ثبنزبضٚد انًُؼمسح انؼهُٛخ ثبنجهؽخ انمطاض صسض ٔثّ


