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 يمذيد

رؼائ هائرن ومتشررؾس مرؽ الدرجتت التر  نتجر  عررؽ  تزخرر دار الؾثرائق المؾميرة مكٍّ
بداية مؽ العرر العثسران  وتتر   نذاط السحاكؼ الذرعية والهيئات المزائية،

دف مشهرا  العذريؽ،و  يالحادالمرن  رتٍّ ٍّ والت  لؼ ُيكذف عؽ الكثيرر مشهرا، ولرؼ ُيدف
ومؽ أهرؼ الشؾعيرات الستسيرزة مرؽ  ف  إثراء الدراسات الؾثائمية والتاريخية معد.

تمررػ الترر  نتجرر  عررؽ نذرراط " سججد ذ لججشبسبذ بدلجج ر َني" هرر ا الدررجتت
يرردت بهررا جسيرر  ، وقُ العذررريؽوائررن المرررن مشرر  أالسحرراكؼ اتبتدائيررة الذرررعية 

ن كرن مرا عتعمرق مذرعون عسر  فر سرذذونيؽال شرةالمرارات الت  كان  ترردرها لج
ررإتالررة الشمررن، ، العررز  التعيرريؽ،: السررذذون مثررن أعسررا  مذذونيررة إلرر   ؼائ أو ضٍّ

ذونيؽ فرر  كانرر  تمرر  مررؽ السررذ  خظرراء التررذونيررة أخرررل، التذدعررة نتيجررة األمذ
مرؽ هرال  أو كانر  ترفر  ضردهؼ سرؾاء مرؽ األ  المزايا الت وك لػ ،سجتتهؼ

  السحاكؼ الجزئية.

 سجد ذ لجشبسبذ بدلج ر َني نمذ خةء بخسَةس بنحةحثد نذسبسجد 
ب إىل ػذخ

ً
 أسحةت أهًهة:  يسسُذ

التر  تسثن سجتت قرارات السذذونيؽ نؾعية جدعدة مؽ الدرجتت  -1
 .أو وثائمي ا مؽ قبن اي  أرشي دراستها لؼ يدبق 

ماعتبارهرا كرن مرا و رن  ؛قيسرة عمسيرة تالدرجتت ذا اتعتبر هر  -2
السرررذذونيؽ الشاتجرررة عرررؽ نذررراط كرررن قررررارات إليشرررا مرررؽ سرررجتت 

  .الذرعيةاتبتدائية السحاكؼ 
، الؾثرائق :مجاتت مختم ة مثن ف اشتسالها عم  معمؾمات ت يد  -3

الزررؾء   التراري  وييرهررا، كسرا أنهرا تممر ،ةالذرريع ،المغرة ،هال مر
 السحاكؼ الذرعية اتبتدائية. ف   عم  الشغام المزائ



 

92 

مالزرؾام  الذررعية  يؽالذرعي يؽالسذذونالتعرف عم  مدل التزام  -4
 أي ف الؾقؾس  ؼلتجشبه ؛جراء العمؾدف  إ ؼوالشغامية السحددة له

 .مخال ة
رأسباب التعرف عم   -5 أو إتالرة أعسرا  مذذونيرة إلر  مذذونيرة  ؼائ ضٍّ

 أخرل.
تتعمرررق   عرررؽ نؾعيرررة جدعررردة مرررؽ الؾثرررائق التررر الشمرررابتكذرررف  -6

 .مؽ السذذونيؽ تم   مالسخال ات الت
عشد ضب  مخال ات مإجراءات التحميق م  السذذونيؽ  التعريف -7

ضدهؼ سؾاء مؽ عشد تمديؼ شكاول أو  ،ف  سجتتهؼ هؼتم  مش
تؾق    الجزاءات التذدعبية التو ، السحاكؼ الجزئية مؽ األهال  أو

 .يهؼعم
فررر  إلمررراء الزرررؾء عمررر   -مؾضرررؾس الدراسرررة -ت يرررد الدرررجتت  -8

السحرررراكؼ الذرررررعية متررررردرها لجرررران السررررذذونيؽ   المرررررارات الترررر
 .اتبتدائية

 زسةؤالذ بنذسبسد
 بإلخةجد ػٍ بنسسةؤالذ بنسةنَد:  بنذسبسد حتة ل

ؽ فر  عري  الذرروط السظمؾةرة فريسؽ يُ مرا هر  و  ،السرذذون هؾ  مؽ -
 ؟الؾعي ة ه ا

 ؟قبؾ  استمالتهتعييؽ السذذون و جراءات إه  ما  -
 اخترا ررررات السررررذذون والمؾاعررررد السشغسررررة لعسمرررره؟  مررررا هرررر -

 ؟ اتلتزام بها يهالت  يجة عم الؾعي ية اتلتزاماتو 
 اخترا اتها؟ ه  ما لجشة تذدعة السذذونيؽ و  ؾ تذكينما ه -
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مرؽ  خرراج جرزءئ إو  ،أعسا  مذذونيرة إلر  مذذونيرة ؼائ ضٍّ ما أسباب  -
 ؟أعسا  مذذونية إل  مذذونية أخرل  إتالةو ، مذذونية

 ؟مخال ات السذذون ومرادرهاأسباب  ما ه  -
إجررراءات التحميررق مرر  السررذذونيؽ هررن تررددت تئحررة السررذذونيؽ  -

الجرزاءات مرا و  عشد ضب  مخال رات أو تمرديؼ شركاول ضردهؼ ؟
 ؟يهؼق  عمؾ ت  التذدعبية الت

المؾميررة السح ؾعررة برردار الؾثررائق هررن سررجتت قرررارات السررذذونيؽ  -
ذررعية مرؽ هر ا الشؾعيرة مرؽ نتاج السحاكؼ اتبتدائيرة الإكن   ه

 ؟ الدجتت
ط كرن الشاتجة عؽ نذاسجتت قرارات تذدعة السذذونيؽ   ماق أعؽ -

 ؟السحاكؼ اتبتدائية الذرعية
داخرررن سرررجتت قررررارات تذدعرررة السرررذذونيؽ مرررا مدرررتؾل و رررف  -

  ليها؟إ  تشتس  الت رشي يةالؾتدات األ 
 

حِغ يف بنذسبسد يُهدةٌ:
ُّ
   لذ بز
قررارات  سرجتتوذلرػ محررر جسير  : دسبسجد حةنجديُهح  -1

ومؾضؾعاتها،  ،أعدادها: مؽ تيث ،والتعريف بها ،السذذونيؽ
ر سهؾلة استرجاعها.  وإعداد وسائن إيجاد تيداِّ

جة -2
ً
مزرسؾن تسر  دراسرة : بدلُهح بنوثةئمٌ حتهجَ ً  زشيَح

 تستختص الشتائج والحمرائق مرؽالؾثائق، وتحمين محتؾاها؛ 
الؾثائق ورةظهرا مغيرهرا مرؽ الشترائج السدتخمررة، مرؽ خرت  

  السرادر التاريخية السعا رة لتمػ ال ترة.
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 بنذسبسةذ بنسةجمد
محكسرة بشر  سرجتت مزرام  و " :معشؾان ،سؾل دراسة واتدةتؾجد  ت
دراسررة أرشرري ية  م1955/هررر1375 -م1852/هررر1269الذرررعية سررؾيف 

تشاولرر  التعريررف  (  مرررزو  سرريد خالررد دراسررة الرردكتؾر وهرر   ) دبمؾماتيررة"
ؾس مرؽ أنرؾاس مؾضرؾعات قرارات السذذونيؽ )السجرا  والسحترؾل( كشرمدجتت 

  .فم   سؾيف  عؽ محكسة بش درت  الدجتت الت 

كؾنها تمدم   ف ،الية تختمف عؽ الدراسة الداممةوالدراسة الح
 :مالت رينتيث تشاول   ؛معمؾمات وتمائق جدعدة لؼ عتؼ دراستها مؽ قبن

الرادرة عؽ السحاكؼ قرارات السذذونيؽ  تتسجكن ل رشي يةالدراسة األ 
كسا قدم  معمؾمات  .السح ؾعة بدار الؾثائق المؾميةاتبتدائية الذرعية 

 :وافية مؽ واق  الدجتت عؽ
مالسحاكؼ اتبتدائية الذرعية تذكين لجشة السذذونيؽ  -1

  .واخترا اتها
 ف إجراءات التحميق م  السذذونيؽ عشد ضب  مخال ات   -2

 .أو تمديؼ شكاول ضدهؼدفاترهؼ 
ضد معض   ف مٍّ دائ قُ  اول الت السخال ات والذكنساذج مؽ  -3

أ درتها لجشة السذذونيؽ  والمرارات التذدعبية الت  ،السذذونيؽ
 .تهؼلسعاقب

نة مالدج الؾثائق :عم  الدراسةوقد اعتسدت  كسردر  تتالسدو 
ماإلضافة إل  السرادر والسراج  السظبؾعة الت  يظ    .أساس  لمبحث

عم  سبين  ،معض الجؾانة الت  لؼ عتيدر الحرؾ  عميها مؽ الؾثائق
جسؾعة مشذؾرات م –فرج دمحم ييث " دستؾر السحاكؼ الذرعية "  :السثا 
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تعاليؼ، " تاتؼ  بح  األرناؤوط " مؾسؾعة وأوامر ولؾائح وقؾانيؽ و 
السذذونيؽ الذرعييؽ والسؾثميؽ السشتدبيؽ، " أتسد فهس  الذبراخيت " 

  السجسؾعة الس يدة لألئحة السذذونيؽ الجدعدة وتئحة السؾثميؽ السشتدبيؽ.

  شش طه  زؼشٍف بدل ر ٌ بنششػٌ -أ الً 
وإن كان الغاهر أنه   ة،  "ذن"ءمردر مؽ  :المغة  السذذون ف

لكشه يحتاج إل  ت ف الرمة فبعد أن تكؾن "السذذون له " تح ف الرمة 
 رِّ جف لحٍّ ا قٍّ بف سٍّ  وهؾ معش  يمتز  ،ف فتربح "السذذون"ل هؼ السعش  ولمتخ ي

فهؾ مذذون له  ،أطمم  له فعمه :أي ،له ف  ك ا  ُ نف ذِّ ، ألن معش  أٍّ  ِّ شف والسٍّ 
 .(1)أماته له :أي : ءمعد أن كان مسشؾًعا مشه. ويما : أذن له ف  الذ

له مإجراء عمد الزواج والظت   ُص خ  رٍّ ا ظتًتا: هؾ الذخص السُ 
 .(2)عشد السدمسيؽ

لره معمرد الشكراح  نٍّ ذِّ مرظمح يظمرق عمر  مرؽ أُ  :ومذذون عمؾد الشكاح
عمد الشكاح  ي رِّ جف العمد، والسراد مه: مؽ يُ   الحاكؼ أو مؽ طرف نِّ بٍّ سؾاء مؽ قِّ 

 .(3)مؽ تيث األركان والذروط   عم  الترتية الذرع

                                                           
بيروت:  –هر(. المامؾس السحي . 817آمادل )مجد الدعؽ دمحم بؽ يعمؾب ت ز ( ال يرو (1

  .1175، ص 1ج ، (ذن)ءمادة م،  2005معسدة الرسالة، 
 -ا لحروفها األول  .ته وفمً دارتب  م ر  ي عرر  ي ( جبران مدعؾد. الرائد: معجؼ لغؾ (2

 . 704ذن(، ص ءم، مادة )1992بيروت: دار العمؼ لمستعيؽ، 
  وواجباته الذرعية والشغامية ف  ( أتسد بؽ عبد الجابر الذعب : السذذون الذرع(3

 . 24، ص ره1424شؾا   20السسمكة الدعؾدية، مجمة العد ، عدد 
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رررشٍّ هرررؾ مشررردوب الذررررس الحشيرررف، السُ  :والسرررذذون الذررررع  لممؾاعرررد   ُ  ِّا
 .(1)واأل ؾ  واألتكام الت  وضعها اإلستم إلتسام ه ا العمد السمدس

 
 
 شش ط يٍ ٍ
 
 ؼ
 
َ 
 
 يف  ظَفد بدل ر ََد ٍ

وعي ته بتؾثيق مجسؾعة مرؽ  ارتباطلألهسية السشؾطة مالسذذون و نغًرا 
فزرًت  ةُ عٍّ جف أهؼ وأخظر التررفات الستعممة ماألسرة وه  الزواج والظت  والرٍّ 

ت ا ين الحياة الذخرية. ومرؽ   ِّا دٍّ عسا عتيحه له عسمه مؽ اتطتس عم  أٍّ 
 ،(2)ون ه ا السشظق، فمد وض  السذرس شرروًطا لسرؽ ُيعريؽ فر  وعي رة السرذذ

 ه :
 ا مدمًسا متستًعا ماألهمية السدنية الكاممة.ي  أن يكؾن مرر  -1
عؽ إتدل وعذريؽ سشة  - عشد التمديؼ -أت تمن سشه  -2

 .(3)ميتدية
شررهادة األهميررة أو الذررهادة عمرر   –عمرر  األقررن  -أن يكررؾن تررائزًا  -3

السعاهرد الدعشيرة اإلسرتمية  الثانؾية مؽ الجام  األزهرر أو مرؽ أترد
                                                           

: السجسؾعة الس يدة لتئحة السذذونيؽ الجدعدة وتئحة أتسد فهس  الذبراخيت  ((1
 .10م، ص 1982الماهرة: جسعية السذذونيؽ الذرعييؽ،  -السؾثميؽ السشتدبيؽ .

الماهرة: دار الشهزة  -ضؾء المزاء وال مه.  ( سيد دمحم بيؾم : تئحة السذذونيؽ ف(2
 .74م، ص  2014العرةية، 

الماهرة، السظبعة  -1915ة السررية سشة ( مجسؾعة قرارات ومشذؾرات الحكؾم(3
ه ا الذرط   ٍّ دِّا عُ ، وقد (3مادة ) :1915سشة الرادرة  تئحة السذذونيؽ األميرية،

م الخاص بتعدعن معض أتكام  2015لدشة  4054مسؾجة قرار وزير العد  رقؼ 
عؾنية  9 بتاري  ،132الؾقائ  السررية عدد   تئحة السذذونيؽ السشذؾر ف

عؽ  - عؾم فتح ماب التمدم لمتعييؽ - ه، إل  )أت تمن سش(1مادة )م، 2015
 أرةعيؽ سشة ميتدية( . عم ثتثيؽ سشة ميتدية وت تزيد 
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 أو شررررررررهادة المدررررررررؼ األو  مررررررررؽ مدرسررررررررة المزرررررررراء ،األخرررررررررل 

   .اء الذرع (زعشدما كان هشاك مدرسه الم)(1الذرع )
 أن يكؾن تدؽ الدسعة.  -4
أت يكؾن قد  درت ضدا أتكام قزائية أو تذدعبية ماسة مالذرف  -5

 أو الشزاهة.
 (.2)ا لمميام مذعباء وعي تهطبي  أن يكؾن تئًما  -6
مشها   أو العامة أو أع أن يكؾن قد أدل الخدمة العدكرية  -7

 .(3)اقانؾنً 
ونتتظ مؽ ه ا الذروط أن السذرس وض  مجسؾعة مؽ الزؾام  
الؾاجة تؾافرها فيسؽ عم  وعي ة السذذون، بهدف ضسان اختيار أفزن 

 العشا ر لتؾل  ه ا الؾعي ة.

                                                           
عد  ه ا الذرط مسؾجة ، وقد (3: مادة )1915سشة الرادرة  ( تئحة السذذونيؽ(1

 - 3الؾقائ  السررية عدد   ، السشذؾرة فم1955تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة 
شهادة ا لذهادة التخرص أو أن يكؾن تائزً "إل  ( 3مادة )م 1955عشاعر  10

شهادة مؽ  يالعالسية أو شهادة الدراسة العالية مؽ اتدل كميات الجام  األزهر أو أ
وعد  مسؾجة "، كمية جامعية أخرل تدرس فيها الذريعة اإلستمية كسادة أساسية

أن يكؾن تا ًت عم  "  إل ( 1مادة )م  2015لدشة  4054قرار وزير العد  رقؼ 
كمية تامعة لجامعة أخرل،  يكميات جامعة األزهر، أو أجامع  مؽ إتدل  معهن

ستمية كسادة أساسية متزسشة أتكام الزواج ا لمذريعة اإلشريظة أن يكؾن دارسً 
 ."والظت  واألسرة

 (.3دة )ما :م 1955( أضيف ه ا الذرط مسؾجة تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة (2
 .(1مادة )م  2015لدشة  4054( أضيف ه ا الذرط مسؾجة قرار وزير العد  رقؼ (3
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ة
ً
  بنموبػذ بدلُظًد نؼًههبخسصةصةذ بدل ر ٌ  -ثةََ

 ترررررررررددت تئحرررررررررة السرررررررررذذونيؽ وةعرررررررررض المؾاعرررررررررد التررررررررر  وردت 
 فررررر  التذرررررريعات السشغسرررررة لسدرررررائن األترررررؾا  الذخررررررية اخترا رررررات

 ،(2)هررررر : الرررررزواج (1)السرررررذذون فررررر  تؾثيرررررق أرةعرررررة أنرررررؾاس مرررررؽ العمرررررؾد
 ، (4)إشررررررررررررررررهادات الظررررررررررررررررت  ،(3)الررررررررررررررررزواج التررررررررررررررررراد  عمرررررررررررررررر و  

                                                           
 .(13م: مادة ) 1915سشة الرادرة  ( تئحة السذذونيؽ(1

وثيمة عمد الزواج ف   ؾرة رسسية مؾثمة يعتد بها دائًسا أمام  ؾعمد الزواج: ه (2)
المزاء وأمام كافة الجهات الرسسية ف  الدولة، والت  مسؾجبها عبرم عمد الزواج 
مؾثًما، مريغة عتؾل  السذذون تمميشها لمعاقدعؽ، ويدون بها أركان وشروط العمد 

 وشروط العاقدعؽ الخا ة. 
الماهرة:  -ؾعة السذذونيؽ الذرعييؽ والسؾثميؽ السشتدبيؽ.تاتؼ  بح  األرناؤوط : مؾس

 .92م، ص 2010دار الكتة المانؾنية، 
ه  الؾثيمة الرسسية الت  يحررها السذذون مغرض التؾثيق الرسس  لعمد التراد  عم  الزواج: (3) 

عم  عد مذذون  زواج عرف  ُأبرم بيؽ العاقدعؽ آنً ا مدتؾفًيا أركانه وشروطه، ولكشه لؼ عؾثق ف  وقته
الدابق يير السؾثق الت    لدبة أو آلخر، وتذتسن وثيمة التراد  كافة أركان وشروط العمد العرف

 .  مكتؾب ل لػ العمد العرف رُ ر  حٍّ ن مًعا تت  لؾ لؼ يكؽ بيدهسا مُ دايمررها العاق
أنه قد  ه  الؾثيمة الرسسية عم  عد السذذون الت  عثب  بها الزوج وتداإشهاد الظت : (4) 

أو عثب  بها الزوج وتدا طتقه . ا ف  تاري  يحددا الزوجعي  طمق زوجته، إما طتًقا رج
أو ه   .لمثتث محدًدا تؾاري  الظممات الثتثة اأي متسسً  ،لزوجته طتًقا مائًشا بيشؾنة كبرل 

الؾثيمة الت  عثب  بها الزوج والزوجة مًعا ترؾ  الظت  بيشهسا ف  ذات مجمس اإلشهاد 
مائًشا بيشؾنة  غرل عم  اإلبراء، ت تحن السظممة لسظممها إت معمد ومهر جدعدعؽ، أو عثب  

 لمثتث ابها الزوج والزوجة مًعا ترؾ  الظت  بيشهسا طتًقا مائًشا بيشؾنة كبرل أي متسسً 
  بتحدعد تؾاري  الظممات الثتث.

 . 93تاتؼ  بح  األرناؤوط : مؾسؾعة السذذونيؽ الذرعييؽ والسؾثميؽ السشتدبيؽ، ص 
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 . (1)وإشهادات الرجعة

 لمؾاعد السشغسة له ا اتخترا ات: اوفيسا عم  

  :ًد نسوثَك ػمود بنز بجظأ: بنموبػذ بدلُ
هشرراك قؾاعررد عشبغرر  لمسررذذون اتلتررزام بهررا عشررد تؾثيررق عمررؾد الررزواج 

 وه : 
اتختررراص السكرران  بتؾثيررق العمررد: السررذذون السخررتص بتؾثيررق  -1

عمد الزواج هؾ مرذذون الجهرة الكرائؽ بهرا محرن إقامرة الزوجرة، 
مزوجرررة اتت رررا  عمررر  تؾثيرررق العمرررد لررردل أي للمرررزوج و ويجرررؾز 

مرررذذون آخرررر مخرررتف مرررذذون الجهرررة الترررام  لهرررا محرررن إقامرررة 
الزوجررة، وإذا لررؼ يكررؽ لمزوجررة محررن إقامررة ثابرر  عتررؾل  تؾثيررق 

 .(2)العمد مذذون الجهة الت  تكؾن بها الزوجة وق  إنذاء العمد
يجؾز لمسذذون مباشرة عمد زواج مرؽ ت ولر  لره مرؽ األعترام،  ت -2

ي يكرررؾن أترررد طرفيررره أجشبررر  الجشدرررية أو ييرررر  الررر دوت العمررر
 .(3)مدمؼ

 

                                                           

إشهاد الرجعة: ه  الؾثيمة الت  عثب  بها الزوج السظمق أنه قد راج  مظممته الت  (1) 
ها وق  أي يير مكسن لمثتث ولؼ تخرج فيه السظممة مؽ عدت -اطممها طتًقا رجعي  

ا لسظممته وق  تؾثيق الرجعة، أو وةه ا اإلشهاد تثب  مراجعة السظمق رجعي   –الرجعة
 ف  وق  مز  مذروط تددها السذرس. 

 .ن س السرج  الدابق، ن س الر حة
 ( .16: مادة ) م 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (2)
 ( .27م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (3)
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تحمررق التحررري وال -قبررن مباشرررة تؾثيررق العمررد  -التررزام السررذذون  -3
 . (1)مؽ شخرية الزوجيؽ

التحمق مؽ خمؾ الزوجيؽ مؽ جسي  السؾان  الذررعية والمانؾنيرة  -4
 .(2)السؾان  عم  اتعرفهسمعد 

ت يجؾز لمسذذون تؾثيق عمرؾد زواج اليتيسرات الما ررات التتر   -5
لهؽ معاش أو مرتة ف  الحكؾمة أو لهؽ ما  عزيد قيستره عمر  

 .(3) لف قرش إت معد الترخيص مؽ السجمس الحدبأعذريؽ 
ت يجررؾز لمسررذذون مباشرررة تؾثيررق عمررؾد زواج ال ئررات اآلتيررة إت  -6

: الهرررر ؾن تررررخيص مرررالزواج مرررؽ السررررمحة الترررامععشرررد وجرررؾد 
 ،خدمرررة الجررريش  العدررراكر وضرررباط الررررف والزرررباط الررر عؽ فررر

 ،(4)ن لسررررررمحة الدرررررؾاتنؾوعدررررراكر و رررررف ضرررررباط الترررررامع
ضرررباط العدررراكر  ن مسررررمحة الدرررجؾن ذكرررؾًرا وإناًثرررا،ؾالسسرضررر

                                                           

مجسؾعة مشذؾرات وأوامر ولؾائح وقؾانيؽ  ،فرج دمحم ييث: دستؾر السحاكؼ الذرعية (1)
 .487م، ص 1923الماهرة: مظبعة التمدم،  -وتعاليؼ.

 (.25م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة (2) 
ه ا البشد مسؾجة تئحة   ٍّ دِّا عُ  ، وقد508، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  (3)

 - 3الؾقائ  السررية عدد   ، السشذؾرة فم1955السذذونيؽ الرادرة سشة 
أ( إل " ت يجؾز مباشرة عمد زواج اليتيسات الما رات 33م مادة )1955عشاعر 10
جشيه إت معد   الحكؾمة أو لهؽ ما  عزيد عم  مائت  لهؽ معاش أو مرتة ف  التت

  خظار الجهة التإويجة  ،تؾا  الذخرية السخترة دور ترريح مؽ محكسة األ
 .تتؾل   رف السرتة أو السعاش مالعمد"

 (.26م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (4)
، وثيمة 1033-001074محكسة مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت 

 .4 ،   حة20، وثيمة 1033-001075/ كؾد 224،   حة 90
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أو مررررررمحة  ن لمبرررررؾليسؾوضرررررباط الررررررف والررررررؾتت الترررررامع
 .  (1)الدجؾن 

مباشرة  تؾثيرق عمرد زواج مظممرة برزوج جدعرد  ت يجؾز لمسذذون  -7
الررادر   إت معد اتطرتس عمر  إشرهاد الظرت  أو الحكرؼ الشهرائ

مه، ويجة عم  السذذون أن ع كر ف  عمد الزواج تاري  الظت  
وإذا لرؼ تمردم السظممرة  ،تررن أمامهرا  الدابق ورقؼ وثيمتره التر

يس عميررره رفررر  األمرررر إلررر  رئررر يجرررةا مرررؽ ذلرررػ لمسرررذذون شررريئً 
 .(2)السحكسة السخترة ليتخ  ما عراا

 امباشررة تؾثيررق عمرد زواج األرممرة إت معررد أن تمردم مدررتشدً عردم  -8
ا ، وإذا لؼ تمدم األرممة لمسرذذون شريئً وفاة الزوجعم   دات   اي  رسس

مؽ ذلػ فت يجؾز له مباشرة تؾثيق العمد إت معد الحرؾ  عمر  
 . (3) إذن ب لػ مؽ رئيس السحكسة السخترة

إخظررار العسرردة أو السدعريررة أو السحافغررة مسررا عررتؼ عمرر  عرردا مررؽ  -9
 . (4)عمؾد الزواج والتراد  عميه

                                                           

 .497، 483، 460ص ص ، مرج  سابقج دمحم ييث: ر ف (1)
 (.28م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة (2) 

-002529سؾيف الذرعية: كؾد   محكسة مدعرية بشدار الؾثائق المؾمية: سجتت 
 . 143،   حة 18وثيمة  ،1121

 (.29م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (3)
 (.30: مادة )الدابقالسرج   (4)
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  :بنموبػذ بدلُظًد نسوثَك إشهةدبذ بنط قت: 
هشاك قؾاعد عشبغ  لمسذذون اتلتزام بها عشد تؾثيق إشهادات الظت  

 وه :
الظررت   اتختررراص السكرران  لمسررذذون: يخررتص مميررد إشررهادات -1

مذذون الجهة الت  تميؼ بها السظممة أو الزوجة محدة األتؾا ، 
عمر  قيرد إشرهاد الظرت   –الرزوج والزوجرة  -وإذا ات ق الظرفان

 . (1)لدل مذذون معيؽ كان هؾ السختص ب لػ دون ييرا
 درت مؽ السظمق بدون   األل اظ الت بش سقيد الظت   -2

 .(2)تغيير
عمد التاري  يجة عم  السذذون أن عثب  ف  إشهاد الظت   -3

ورقسه والجهة الت   در فيها واسؼ  ال ي وقع  فيه ال رقة،
 . (3)السذذون 

إذا كرران الظررت  عررؽ زواج تررؼ تؾثيمرره مسعرفررة السررذذون ن درره  -4
وكان دفتر الزواج عشدا، يجة عميه التذشير مرالظت  فر  أ رن 

دفتر الرزواج عشردا أو لرؼ يكرؽ هرؾ وثيمة الزواج. أما إذا لؼ يكؽ 
مؽ قام بتؾثيمه، فعميه إخظار السحكسة لتعشر ه  مالظت  فر  

أو لتتررؾل  إخظررار الجهررة الترر  جرررل بهررا تؾثيررق  ،دفتررر الررزواج
 . (4)الزواج لتعشر مالظت  الحا ن عميه

                                                           

 (16م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة (1) 
 (.31: مادة )السرج  الدابق (2)
 (.32: مادة )السرج  الدابق (3)
 (.33: مادة )السرج  الدابق(4)
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إخظار العسدة أو السحافغة مسا يمؾم بتؾثيمه مؽ إشهادات  -5
 . (1)اي  ت  عميه أجشبالظت  إذا كان مؽ وق  الظ

المؾاعد السشغسة تخترا ات السذذون ف  تؾثيرق الرزواج  يتبيؽ مؽو 
حرددة عمر  السرذذون إذا وإشهادات الظت ، أن السذررس لرؼ يزر  عمؾةرات م

إت أن كافررة تمررػ المؾاعررد تسثررن واجبررات  ،ا مررؽ هرر ا المؾاعرردمررا خررالف أي رر
وإت تعررض لمسدرئؾلية  ،ومحغؾرات وعي ية يجة عم  السذذون اتلتزام بهرا

 التذدعبية.

ة
ً
 بالنسزبيةذ بنوظَفَد نهً ر ٌ  -ثةنث

فرض  تئحة السذذونيؽ الذرعييؽ مجسؾعة مرؽ اتلتزامرات الؾعي يرة 
ا كران العسرن الر ي يمرؾم بتؾثيمره أي رالت  يجة عمر  السرذذون الترزام تردودها 

 وه  عم  الشحؾ التال :  (زواج أو تراد  عم  زواج أو طت  أو رجعة)
 . (2)عتؼ تعييشه فيهاف  الجهة الت  ا ا ثابتً أن عتخ  ممر   -1

أكثرر مرؽ الدائؼ ف  ممر مذذونيته وعردم التغيرة  جؾداتلتزام مالؾ  -2
،  وإذا السحكسررة التررام  لهررا  قاضرر مؾافمررةأيررام إت معررد  خسدررة

تس  السؾافمرة وجرة عميره أن يدرمؼ دفراترا لمسحكسرة تتر  تدرمؼ 
لسرررؽ تحرررا  إليررره أعسرررا  السذذونيرررة بررردًت مشررره، ويمرررؾم السرررذذون 
مإخظررار السحكسررة بتغيبرره وعؾدترره. ويعرررض أمرررا عمرر  السحكسررة 
لمشغر ف  شذنه إن لؼ عمتزم مالحرؾ  عم  السؾافمة أو لؼ عمترزم 

                                                           

 (.34مادة ): م  1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة (1)
 (.17: مادة )السرج  الدابق (2)

المرراهرة:  -.إبرراهيؼ: السدرئؾلية السدنيررة لمسرذذون الذررع " دراسرة ممارنرة "طرار  عبرد الحر   
 .61ص  ت (، -ن (، ) د -د)
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. فعشد تغية الذي  أبؾ العرت (1) دةبؾاجة اإلخظار مالتغية والعؾ 
لبح مذذون بشدر زفت  عؽ مذذونيته بدون إذن مرؽ السحكسرة ترؼ 

. وتررؼ عررز  الذرري  مدررعؾد تدررؽ الرعيمرر  (2)إنرر ارا عمرر  ذلررػ
شهر أمذذون الحشاوي والجيارة ممدؼ األزةكية مدبة تغيبه ثتثة 

جازة وعردم إعؽ ممر عسمه بدون إذن مؽ السحكسة وةدون طمة 
 .(3)سه الدفاتر قبن تغيبهتدمي

أن يمدم لمسحكسة التام  لها قبن أن عبدأ ف  مباشرة عسمه ك ريًت  -3
ممترردًرا عتعهررد برردف  مررا عتررذخر السررذذون فرر  أدائرره لمخزيشررة مررؽ 

ؽ جشيًهرا، وتجردد الك الرة يالرسؾم وثسؽ التسغة لغاية مبمغ خسدر
 .(4)الك ين أو مز  ثتث سشؾات مؽ تاريخها  ؾفإذا تُ 

مباشرررررته عسمرررره بش درررره وعرررردم إنامررررة أتررررد عشرررره فرررر  الميررررام  -4
 .(5)مذعساله

 اتلتزام ماستتم وتدميؼ دفاتر التؾثيق عم  الشحؾ التال :  -5

                                                           

 (.17م مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (1)
 .480، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  

(
2
، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (

  .58، ص 3وثيمة 
(
3
، 1017-007027دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  (

  .387، ص 58وثيمة 
(، قد ُعدِّا  ه ا الذرط مسؾجة 11م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة ( 4)

- 3م، السشذؾرة ف  الؾقائ  السررية عدد 1955ؽ الرادرة سشة تئحة السذذوني
م إل  "ضساًنا مالي ا قيسته مائة جشيه، طبًما لألتكام السشرؾص 1955عشاعر 10

  عميها مؽ تئحة  شدو  التذميؽ الحكؾم ".
 .(18م: مادة )1915ئحة السذذونيؽ الرادرة سشة ت  5))



 

 

 

105 

الدفتريؽ الخا ريؽ بتؾثيرق العمرؾد مرؽ السحكسرة الترام   تدمؼ -
 لميرد الظرت .  لها، األو  لميد الزواج وما عمحرق مره، والثران

معرررد  ادرررمسهتلمسحكسرررة مإيررررا  مسرررؽ  اواتلترررزام بتدرررميسهس
 (.1)اتنتهاء مؽ التدجين

تت  ولؾ تبم   استعسا  الدفتر ألكثر مؽ خسس سشؾاتعدم  -
 . (2)مه معض الؾثائق فارية )بيزاء( لؼ تدتعسن

 دفاتر الزواج والظت  إل  السحكسة الجزئية الترام  لهراتمديؼ  -
  .(3)وت تيذها لسراجعتهاكن ثتثة أشهر 

 العمرؾد  أ حاب الذذن والذهؾد عم  أ ن و رؾر يؾقمراعاة ت -6
  .(4)عؾق  مخاتسه ،مإمزاءاتهؼ، فإن كان أتدهؼ يجهن المراءة

محررؾ أو برردون وةخرر  واضررح محبررر أسررؾد الؾثررائق بش درره  ديررميت -7
، خظرذ مالزيرادة فر  الكتامرة ؾس وقر . وفر  تالرةشظة أو تحذرير

ويذرير إلر   ،أن ععشر عمر  الكمسرات الزائردة يجة عم  السذذون 
نهاية الؾثيمة م  بيان عردد الكمسرات   الهامش أو ف  إلغائها ف

زاد ما وإذا كان الخظذ مالشمص عُ  –السمغاة والدظر السؾجؾدة فيه 
ويؾق  عم  جسي  ما ذكر هؾ ومؽ وقعؾا عمر  ، تمزم زيادة ك لػ

   .(5)العمد

                                                           

 .(19: مادة )م 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة 1))
 .(19مادة ) السرج  الدابق: 2))
  .489، 456، ص ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  

 (.24م: مادة )1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (3)
 (.21: مادة )السرج  الدابق(4)
 (.22: مادة )السرج  الدابق (5)
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 .( *1)الخا ة مه دفاترالالسحافغة عم  العشاية و  -8

ة
ً
 جلُد بدل ر َني جةحملكًد بالجسذبئَد بنششػَد    -سبجؼ

 -مرالشغر التر  تتبعهرا جهرة السذذونيرة -اختر  السحكسة اتبتدائيرة 
ف  السدائن الت  تخص السذذون، وذلػ مؽ خت  لجشة السذذونيؽ السذركمة 

، أو (2)مرؽ قزراة السحكسرة قراضئ رئيس السحكسرة ونائبره و  مؽ ثتثة قزاة:
. وفرر  تالررة ييرراب رئرريس (3)مررؽ قزرراة السحكسررةؽ يرئرريس السحكسررة واثشرر

ؽ مرؽ قزراة ة برئاسة نائة الرئيس وعزؾية اثشريالسحكسة كان  تعمد المجش
 ، وإذا ياب أتد الماضييؽ ندب الرئيس مؽ يمؾم ممامه.(4)السحكسة

ا مسمرررر السحكسرررة اتبتدائيرررة أسررربؾعي  تعمرررد جمدررراتها مجشرررة وكانررر  ال
ماسررتثشاء  ،تهررا نهائيررةاوقرار الذرررعية محزررؾر األعزرراء وكاتررة الجمدررة. 

)العرررد ( الحمانيرررة وزارة معرررض المررررارت التررر  عتعررريؽ الترررردعق عميهرررا مرررؽ 

                                                           

 (.22م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة (1)
مجسؾعة مؽ اتلتزامات الؾعي ية  م1955السذذونيؽ الرادرة سشة  تئحة  ضافأ *

 ( .32: 21) مادة  :لمسزيد انغر .لمسذذون 
، 1033-001068: كؾد محكسة مدعرية طشظادار الؾثائق المؾمية: سجتت  (2)

 .12،   حة 21وثيمة 
-002528دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  (3)

 .60،   حة 121، وثيمة 1121
، 1033-001071محكسة مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت  (4)

 .140،   حة 83وثيمة 
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ر ،أو فررن مرذذون  ،تعيريؽ مرذذون جدعرد :مثن ،لش اذها مذذونيرة إلر   ؼ  أو ضٍّ
 .(1)أو إنذاء مذذونية جدعدة ،أخرل 

 
ً
 بخسصةصةذ جلُد بدل ر َني يٍ خ ل بنوثةئك   -ةخةيس

رف فم  عم  إ دار  ؛تعددت اخترا ات لجشة السذذونيؽ تٍّرِّ فمؼ تٍّمف
المرارات الخا ة مالجزاء التذدعب  ال ي يم  عم  السذذون لسخال ته واجباته 

بن امتد ت إل  كن ما عتعمق مذعون عسن السذذون، والذكن  ؛الؾعي ية
  .ا ات المجشةالتال  عؾضح اختر

 

 
 
 
              
    
 

 

 

                                                           

دمحم طاهر خراش : تئحة السذذونيؽ الذرعييؽ ف  التذريعات المانؾنية ألعسا   (1)
 .12م،   حة 1987الماهرة: دار الظباعة السحسدية،  -.السذذونية،

 

 اختصاصات لجنة المأذونين

إتالة 

أعسا  

مذذونية إل  

مذذونية 

 أخرل 

تعيين  

المأذونين 

وقبول 

 استقاالتهم

ؼ     ضٍّ

أعسا  

مذذونية 

ألعسا  

مذذونية 

 أخرل 

امتحان 

السرشحيؽ 

 لمسذذونية

إخراج   

جزٍء من 

مأذونية 

وإضافته 

لمأذونية 

 أخرى

تذدعة 

 السذذونيؽ
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  بدلششحني نهً ر ََدبيسحةٌ ( 1)
 ل ئتيؽ هسا:لؾعي ة السذذونية  السرشحيؽيكؾن امتحان 

األهميررة أو الذررهادة الثانؾيررة مررؽ الجررام  ن عمرر  شررهادة ؾلحا ررما :بأل ىل
األزهرررر أو مرررؽ أترررد السعاهرررد الدعشيرررة اإلسرررتمية األخررررل أو شرررهادة 

  المزراء الذررع ، ويكرؾن )امتحران مرشرحالمدؼ األو  مؽ مدرسة 
شررًعا  تكام الرزواج والظرت  ومرا عتعمرق بهسراأ) ال مة  فه ا ال ئة( 

 :لرؼ يدربق امتحرانهؼ فيهرا مرؽ مرؾاد  عؽ السؾاد التر (، فزتً ونغاًما
وذلرررػ تدرررة الذرررهادة الحا رررن عميهرررا  ،اإلمرررتء والحدررراب والخررر 

 السستحؽ.

ويكررؾن  ،ييررر الذررهادات الدرراممة شررهادة أي ن عمرر  ؾالحا ررم :بنثةََججد
تكرام الرزواج والظرت  أ) همادة ال مر  ف )امتحان مرشح  ه ا ال ئة(

 . (1)(، واإلمتء والحداب والخ شرًعا ونغاًما وما عتعمق بهسا

رروقررد وُ   ،مجسؾعررة مررؽ الزررؾام  السشغسررة تمتحرران السررذذونيؽ  ف عٍّ ضِّ
 : وهئتيؽ الس كؾرتيؽ  ال  مدمتلسه ا الزؾام    رك فتويذ

إخظرررار يحرردد رئررريس السحكسررة جمدرررة تمتحرران الستمررردميؽ، ويررتؼ  -
سريستحؽ فيهرا قبرن السؾعرد السحردد لتمتحران   مالسؾاد التر الستمدم

 مذسبؾس عم  األقن.

  ويراعرر  فرر، مظريمررة سرررية مسعرفررة هيئررة المجشررة سررئمةؾضرر  األت -
 ترردخن تحرر  دائرررة  الترر ضرؾعاتت تخرررج عررؽ السؾ أسررئمة وضر  األ

                                                           

 .61، 60ص  ، صمرج  سابقسيد دمحم بيؾم :  (1)
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هسيتهررررا أو وتؾزيعهرررا سررررئمة ن يكررررؾن عررردد األأو  ،السذذونيرررةعسرررن 
عراعر  تؾزير  . كسا يجة أن جامةيحدد لإل يم  الزمؽ ال  امتشاسبً 

 .سئمة بشدبة معزها إل  معضالعمؼ الؾاتد عم  األ  الدرجات ف

 .أو مؽ تشدمه ل لػ مؽ أعزائها أداء اتمتحان أمام السحكسة، -

تجسررر  أورا   ،جامرررةشرررة لإلالمج اتحررردد يعشرررد انتهررراء الؾقررر  الررر  -
ن أمكرؽ إووض  الردرجات عميهرا برش س الجمدرة  ،جامة ل حرهااإل

ح رظ مسعرفرة ويُ  ،تسررخرتؼ مالذرس  األممف خاص يُ   أو وضعها ف
  .(1)تحددا المجشة ل حرها يالرئيس لمؾق  ال 

تكرررؾن الشهايرررات الكبررررل والررررغرل لسرررؾاد اتمتحررران عمررر  الشحرررؾ  -
( 20والشهايررة الرررغرل) (40الشهايررة الكبرررل ) ه: مررادة ال مرر التررال
مؾاد تئحة السذذونيؽ، واإلمتء، والحدراب، الشهايرة الكبررل  .درجة

( 20الشهايرررة الكبررررل )وفررر  الخررر   .( درجرررة12( والررررغرل )30)
  .(2)(8والرغرل )

مررادة أو أكثررر أن عتمرردم مإعررادة اتمتحرران   الدررساح لسررؽ رسررة فرر -
فإن مز  مدة سشة ألل سشة،   فيسا رسة فيه مؽ مؾاد قبن مز

 سبة جرل امتحانه ف  جسي  السؾاد وليس فيسا رسة فيه فم . 

                                                           

 .512، 511ص ص ، مرج  سابقفرج دمحم ييث:  (1)
-002528محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت (2) 

 .26،   حة 28، وثيمة 1121
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جسيرر  السررؾاد كسرشررح جدعررد ت فيسررا   يسررتحؽ السرشررح الراسررة فرر -
 . (1)فم  رسة فيه

أشهر فم  إذا كان  مؾاد الرسرؾب واتردة ستة يكؾن اتمتحان معد  -
الررزواج والظررت ( أو الحدرراب أو الخرر  بدرجررة أو  ي)أ همررؽ: ال مرر

وةعد ثتثة أشهر فم  إذا كانر  مرؾاد الرسرؾب ، درجتيؽ دون زيادة
ا كانرر  واترردة مررؽ: الشغررام " تئحررة السررذذونيؽ" أو اإلمررتء أي رر  هرر

 .(2)درجة الرسؾب

عمسريؽ   يكؾن اتمتحان معد ستة أشهر إذا كان  مؾاد الرسؾب ه -
 . (3)درجة الرسؾب ا كان مت اوتيؽ أي  

 . (4)الترشيح  يعاد امتحان مؽ سم  ثتث مرات ويدم  تمه ف ت -

مؽ هيئة  عميهاجامة ووض  الدرجات والتؾقي  معد فحص أورا  اإل -
تدة عم   متمدمأورا  ونتائج وامتحان كن   المجشة ف تشغرالمجشة 

يكررؾن  يترردون مررالمرار الرر  مبيشررة األسررباب الت ررريمية الؾافيررة الترر 
ورا  لمشررراجحيؽ وترسرررن جسيررر  األ  ،جامررراتعرررؽ أورا  اإل مش ررررتً 

 . (5)لمشغر)العد (  الحمانيةوزارة ل  إويير الشاجحيؽ 

                                                           

 .512، 511ص ص ، مرج  سابقفرج دمحم ييث: (1) 
 .70، 69ص ص ، مرج  سابقاألرناؤوط :   تاتؼ  بح(2) 
 .29ص  ،مرج  سابقدمحم طاهر خراش : (3) 

 . 512، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث: 
 .69، ص مرج  سابقتاتؼ  بح  األرناؤوط : (4) 
 .512، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث: (5) 
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 زهىالزؼَني بدل ر َني  لحول بسسمة( 2)

 نيخشبءبذ  ضوبجط زؼَني بدل ر َإ -أ
تبرراس اذون مذجررراءات وضررؾام  تعيرريؽ السررإتررددت تئحررة السررذذونيؽ 

وعي ة السرذذون. وتعرد هر ا الظريمرة مؽ يذغن  اختيار  فأسمؾب السداممة 
وذلرػ لسرا تحممره مرؽ  ؛مؽ أفزن طر  إلحا  األشخاص مالؾعرائف العامرة

ك الة السداواة وتكرافع ال ررص والتشافدرية بريؽ السرشرحيؽ مرؽ ناتيرة، ومرا 
العشا رر البذررية وأكثررهؼ ك راءة مرؽ  تتيحه لجهة اإلدارة مؽ اختيار أفزرنِّ 

 .(1)ناتية أخرل 

 وفيسا عم  إجراءات وضؾام  تعييؽ السذذون الت  تسر بثتث مراتن:

 .التمدم مظمبات التعييؽ -أوتً 

 .فحص طمبات الستمدميؽ والس اضمة بيشها -ثانًيا

 .إ دار قرار التعييؽ -ثالًثا

 بنسمذو جطهحةذ بنسؼَني -أ الً 
أولر  إجرراءات تعيريؽ السرذذون،  مرتمة التمردم مظمبرات التعيريؽ تعتبرر

 :لتيؽ هساذتزسؽ مدتو 

  .بإلػ ٌ ػٍ بنوظَفد - أ
  :ف  تالتيؽوعي ة السذذون   التعييؽ ف د فتح مابعتؼ اإلعتن عش

                                                           
، 1الماهرة: دار الشهزة العرةية، ج -الؾعي ة العامة( فتح  فكري: مبادئ قانؾن (1

 . 320، ص 1987
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 .(1)عشد إنذاء مذذونية جدعدةاألول : 
ة اأو وفر (2)خمؾ مذذونية قائسة مدبة اسرتمالة أو فررن والثانية: عشد

 .(3)مذذونها
 طهحةذ بنسؼَني ٌزهم - ت

تمدم طمبات التعييؽ إلر  ممرر السحكسرة الجزئيرة الترام  لهرا السذذونيرة 
يمرردم السرشررح لؾعي ررة السررذذون رفررق طمررة التعيرريؽ نررؾعيؽ مررؽ و  الذررايرة،

 : السرفمات عم  الشحؾ التال
 : وه ،السدؾيات السعتادة لمتعييؽ ف  الؾعي ة العامة :بنُوع بأل ل

 ممامها، أي مدتخرج رسس  مشها.شهادة السيتد أو ما يمؾم  -
 شهادة مالسعهتت العمسية السظمؾةة. -
 شهادة دالة عم  الجشدية السررية. -
مؽ عسدة بمدا أو نائبه أو شي  المدؼ واثشيؽ مؽ أعيان شهادة  -

السركررز أو عميهرا مررؽ  مررردًقا دالررة عمرر  تدرؽ الدررسعة الجهرة 
 .(4)المدؼ

                                                           
محكسة مدعرية بش  سؾيف الذرعية: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت ( (1

 .26،   حة 28، وثيمة 002531-1121
، 1033-001069: كؾد محكسة مدعرية طشظادار الؾثائق المؾمية: سجتت ( (2

 ،1121-002531/ كؾد 154،   حة 141، وثيمة 153،   حة 135وثيمة 
 .26،   حة 27وثيمة 

، 1033-001069محكسة مدعرية طشظا: كؾد: دار الؾثائق المؾمية: سجتت  (3)
 . 154،   حة 139وثيمة 

 ( . 7م، مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (4)
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تخرن مالذررف  شهادة مؽ قمؼ الدؾابق معدم  ردور أتكرام عميره -
 .(1)أو تؾجة ترمانه مؽ الحمؾ  السدنية

 شهادة دالة عم  السؾقف مؽ تذدية الخدمة العدكرية والؾطشية. -
  ؾرة مؽ وثيمة إثبات الذخرية. -
تررد السدتذرر يات الحكؾميررة تثبرر  أ ررحية  ررادرة مررؽ شررهادة  -

مؽ الظة الذررع  ت يرد خمرؾا مرؽ تعراط   أخرل لياقته الظبية، و 
 . (2)السؾاد السخدرة

 :  وه ،وعي ة السذذون   مدؾيات خا ة مالتعييؽ ف :بنُوع بنثةَي
 طمة الترشيح لمسذذونية. -
حررر ممدرؼ الذررطة الترام  محزر الترشيح، وهؾ عبارة عرؽ محزرر يُ  -

لرره السذذونيررة مذررهادة وتزررؾر عسرردة أو شرري  أو مشرردوب الذررياخة 
لمجهة التام  لها السذذونيرة، ويتزرسؽ هر ا السحزرر ترشريح الذرخص 

مررؽ عذرررة  ًعررامؾق الستمرردم لذررغن وعي ررة السررذذون، ويذررترط أن يكررؾن 
مؽ أهن الجهة السراد التعييؽ فيها أو الشمرن  - عم  األقن -أشخاص 

إليها، وذلػ مذن يكؾنؾا مسؽ يميسؾن مالسدعشة التام  لها الجهة أو مؽ 
  السميسررريؽ أو السؾلرررؾدعؽ مالمريرررة التررر  بهرررا السذذونيرررة، ويذرررترط فررر

ا، مدرررمًسا، متستًعرررا مررر  محزرررر الترشررريح أن يكرررؾن مررررري  قررر  عؾٍّ السُ 
                                                           

ه ا البشد مسؾجة   ٍّ دِّا عُ ، قد (7مادة ) ،م1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (1)
 - 3الؾقائ  السررية عدد   ، السشذؾرة فم1955تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة 

 حي ة الحالة الجشائية، عم  أن تجدد إذا مز  "إل   (7مادة ) م1955عشاعر 10
  ".عميها سشة قبن  دور قرار الترشيح مؽ السحكسة السخترة

 (.1مادة ) 2015لدشة  4045العد  رقؼ قرار وزير ه ا البشؾد مسؾجة   ف  ٍّ يف ضِّ أُ  (2)
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ماألهميررة السدنيررة الكاممررة، وأت يمررن سررشه عررؽ إترردل وعذررريؽ سررشة 
ميتدية، وأن يكؾن تدؽ الدسعة، ولؼ تردر ضدا أتكام قزرائية أو 

يعتبر طالرة الشمرن مرؽ مذذونيرة . و (1)تذدعبية ماسة مالذرف أو الشزاهة
عمترزم بتمرديؼ محزرر ترشريح جدعرد مرؽ إل  أخرل مسثامة مرشح جدعرد 

 .(2)الجهة السرشح لها

ة
ً
 فحص طهحةذ بدلسمذيني  بدلفةضهد جَُهة -ثةََ

تسثن السرتمرة الثانيرة مرؽ فحص طمبات الستمدميؽ والس اضمة بيشهسا 
السحكسة التام  لجشة السذذونيؽ ممؽ اختراص  ه و  ،مراتن تعييؽ السذذون 

ماقتراح تعييؽ  ًراوتردر قرا ،تمؾم م حص الظمبات ؛ تيثلها جهة السذذونية
 . (3)الؾعي ة  تراا أتق مالتعييؽ ف ياستمر عميه رأعها وال  يالسرشح ال 

   

                                                           

 .59، ص مرج  سابقاألرناؤوط :   تاتؼ  بح (1)
، 1017-007027محكسة مرر الذرعية: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت  (2)

 .307،   حة 130وثيمة 
 .(10م، مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (3)
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ة
ً
 إصذبس لشبس بنسؼَني -ثةنث

جراء آخر إجرراءات تعيريؽ السرذذون؛ وذلرػ بترردعق وزيرر يعد ه ا اإل
لمسرشررح لمؾعي ررة، فمرررارا هررؾ المرررار  المجشررةعمرر  اختيررار  )العررد ( الحمانيررة

ؽ فرر  عرري  لمذررخص السُ   اإلداري الشهررائ  الرر ي عشذررذ مسؾجبرره السركررز المررانؾن
فعمررر  الرررريؼ مرررؽ أن الجهرررة السختررررة بتعيررريؽ السرررذذون هررر   .(1)الؾعي رررة

 الحمانيرررةلكرررؽ هررر ا اتخترررراص مميرررد مميرررد إداري هرررؾ مؾافمرررة  ،سحكسرررةال
سحكسررة الفمرررار  ،يرررير قرارهررا نافررً ا عمرر  قرارهررا مررالتعييؽ، تترر )العررد ( 

برريؼ  )العرد ( الحمانيرةمالتعييؽ ت يعد ب اته تعييًشا لمسرذذون، كسرا أن وزيرر 
ت يسمػ سمظة تعييؽ السذذون،  )العد ( الحمانيةكؾنه الرئيس اإلداري لؾزارة 

سحكسرة وإت عرد المررار السريه مذرذن ذلرػ دون مؾافمرة و أو ت ؾيض أتد مرؤ 
  .(2)لإللغاءقامًت 

 لحول بسسمةند بدل ر ٌ -ت
انتهراء خدمرة السرذذون، ولكرؽ مرؽ خرت   لؼ تحردد تئحرة السرذذونيؽ أسرباب

الؾثررائق السدونررة مدررجتت قرررارات تذدعررة السررذذونيؽ اتزررح لشررا أن دراسررة 
 انتهاء خدمة السذذون كان عتؼ ف  تالتيؽ:

 وذلػ ف  الحاتت التالية: ،ممرار مؽ جهة اإلدارة )السحكسة(: بأل ىل

                                                           

 .68، ص مرج  سابقسيد دمحم بيؾم : (1) 
 .36، ص مرج  سابقاألرناؤوط :   تاتؼ  بح(2) 
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مدرربة كبررر سررشه أو ضرر ف سررسعه  ؛عرردم المياقررة الرررحية لمسررذذون  -
 . (1)وةررا وعدم قدرته عم  أداء عسمه

عدم التزام السذذون ماتخاذ ممرر ثابر  لره فر  الجهرة التر  ُعرياِّؽ فيهرا،  -
فعشد امتشاس الذي   قظة دمحم مذذون ناتية الحساد عؽ اإلقامة مجهرة 

   (.2)ت السحكسة إنهاء خدمتهمذذونيته، قرر 

تكميررف ييرررا لسباشرررة  :ارتكرراب السررذذون مخال ررة تدررتحق العررز  مثررن -
مباشرة عمؾد . (3)إثبات مهر ف  العمد أقن مؽ الحميمة .أعساله مكانه

أو وضر  خرتؼ أ رحاب  .(4)وعدم قيدها مالدفاتر وأخر  رسرؾمها لش دره
 .(5)المدائؼ وتدميسها لهؼ بيزاء ءالعمؾد عم  بياض قبن من

ارتكاب السذذون جريسرة مخمرة مالذررف أو األمانرة؛ تيرث قرررت لجشرة  -
السذذونيؽ مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية إنهراء خدمرة الذري  سرعد 

                                                           

، 1033-001070محكسة مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت  (1)
، وثيمة 50،   حة 80، وثيمة 1033-001068/ كؾد 12،   حة 24وثيمة 

 .61،   حة 26
، 1033-001068محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (2)

 .44،   حة 50وثيمة 
، 1033-001070محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (3)

 .12،   حة 24وثيمة 
، 1033-001068محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (4)

 .50،   حة 79وثيمة 
، 1033-001068مدعرية طشظا: كؾد  حكسةدار الؾثائق المؾمية: سجتت م (5)

  .63،   حة 43وثيمة 
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 تتهامررره فررر  ؛إبرررراهيؼ مرررذذون الحساسرررة التامعرررة لسركرررز ك رررر الزيرررات
ؼ وُتكِّرؾتره، اتشرتراك مر  آخرريؽ فر  ضررب شرخص ضررًةا أدل إلر  م

شررسس الرردعؽ مررذذون  ةالذرري  عظررؾ و  .(1)عميرره مالدررجؽ ثررتث سررشؾات
ناتيررة شرربرا بمؾلررة مركررز مشررؾف؛ تيررث ثبرر  فرر  قزررية قتررن إبررراهيؼ 

أنره كران لره  ، غر  معقًتراالت  كان متهًسا فيهرا، وتُ  ،إبراهيؼ الذسد 
الذررري  محسرررؾد إسرررساعين و . (2)عتقرررة ييرررر شررررعية بزوجرررة السمترررؾ 

األوقراف الدرمظانية تتهامره مدررقة مبمرغ أرةعرة وسرتيؽ مذذون عرزب 
. (3)م  إيماف التش ير  رشهأا مالحبس ثتثة عميه ابتدائي   ؼٍّ كِّ جشيًها، وتُ 

الذرري  إبررراهيؼ مررذذون السذرر  تتهامرره مررالتزوير فرر  ورقررة عرفيررة، و 
 . (4)م  الذغنشهريؽ والحكؼ عميه مالحبس 

الحرراتت   ويكررؾن فرر ،خدمتررهتمررديؼ السررذذون طمررة مإنهرراء : بنثةََججد
 التالية:

طمررة  :مثررا  ذلررػ ،مرضرره وعرردم اسررتظاعته الميررام مذعسررا  السذذونيررة -
الذررري  عبرررد الؾهررراب تدرررؽ تررربش مرررذذون سرررسظا الدرررمظان  قبرررؾ  

                                                           

، وثيمة 1033-1074محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (1)
 .45،   حة 127

، 1033 -001068محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (2)
 . 62  حة  ،38وثيمة 

، 1033-001068محكسة مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت  (3)
 .57،   حة 111وثيمة 

، 1033-001068محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (4)
 .55،   حة 81وثيمة 
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استمالته؛ ألن تالته الرحية ت تدراعدا عمر  الميرام مذعسرا  وعي تره 
 . (1)لز ف نغرا، وقبم  السحكسة اتستمالة لترسيسه عميها

كبررر سررشه وعرردم قدرترره عمرر  العسررن؛ تيررث تمرردم الذرري  إبررراهيؼ عبررد  -
الرتسؽ مذذون الدكرية مركز تت مظمة استمالته مؽ وعي ته لكبر سشه 

 . (2)وعدم قدرته عم  العسن
مكانيررة الجسرر  برريؽ وعي ررة السذذونيررة إالتحاقرره بؾعي ررة أخرررل وعرردم  -

 . (3)والؾعي ة األخرل 
طمرة الذري  والر  فررج مرذذون عزةرة  :ومرؽ ذلرػ ،مرؽ عسمره تزررا -

التر  ترؼ  ةشحاته أبؾ الشجا إنهراء خدمتره مرؽ مذذونيرة ناتيرة أبرؾ تسراد
إتالة دائسة مر  مذذونيرة جهتره األ رمية وتزرررا مرؽ م عرد  إليهإتالتها 

ل  سبعة كيمؾ إه الت  ترن إليالسدافة بيؽ جهته وةيؽ الجهة السحالة 
  تكم ه مذا  الدرباتة لتالبحر واا ونحؾ كيمؾ متر مؽ طريق بر  مترات 

 .(4)مدافة خسدة أقراب بترعة الما د
                                                           

-02532سؾيف الذرعية: كؾد   محكسة مدعرية بشسجتت  دار الؾثائق المؾمية: (1)
 .57،   حة 73، وثيمة 1121

/ كؾد 53،   حة106، وثيمة 1033-001070محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت 
 .172،   حة 1، وثيمة 001074-1033

، 1033-001070كؾد  :محكسة مدعرية طشظاسجتت  دار الؾثائق المؾمية: (2)
 .53،   حة 106وثيمة 

سؾيف الذرعية: كؾد   محكسة مدعرية بشسجتت  دار الؾثائق المؾمية: (3)
 .67،   حة 115، وثيمة 002530-1121

وثيمة  1033-001070محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (4)
 .43،   حة 83
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 إحةند أػًةل ي ر ََد إىل ي ر ََد أخشى. (3)
يمرد بها تكميف إتدل السذذونيات مالميام مذعسا  مذذونية أخرل 

 .  (1)مرؾرة معقتة لحيؽ وجؾد مذذون عتؾل  الميام مذعسالها

ضؾام  معيشة إلتالة نجد الدجتت الؾاردة ف   الؾثائقومؽ خت  
 وه : ،أعسا  مذذونية إل  مذذونية أخرل 

ذن مررإذا لررؼ عؾجررد فرر  الجهررة السؾجررؾد بهررا السذذونيررة مررؽ عميررق  -1
 ،يكؾن مذذوًنرا ُتحرا  أعسالهرا معقًترا إلر  مرذذون أقررب جهرة لهرا

 . (2)إل  أن ُيعيؽ لها مذذون 
أو ( 3)وفاة السذذون أو مرضه أو ييامه عؽ العسن أو فرمه مشره -2

وق رره عشررره. وهشرررا عتررؾل  قاضررر  السحكسرررة الجزئيررة الترررام  لهرررا 
السذذونيررة إتالررة أعسررا  السذذونيررة إلرر  أقرررب جهررة لحرريؽ تعيرريؽ 

، ويترتررة (4)برردعن لمسررذذون أو لحرريؽ عررؾدة السررذذون إلرر  عسمرره
ررررم ؼ عمرررر  اإلتالررررة  السررررذذون السحررررا  إليرررره السذذونيررررة دفرررراتر تٍّدٍّ

ذذونيررة السحالررة إذا كرران السذذونيررة الترر  كانرر  طرررف مررذذون الس
ماقًيا فيها قدائؼ بيزاء ليدجن فيها فم  كن ما يختص مالعمؾد 

أثشاء  وإشهادات الظت  مالجهة السحؾلة إليه، وإذا انته  الدفتر
                                                           

 .11، ص مرج  سابقسيد دمحم بيؾم :  (1)
 (.5مادة ) :م1915السذذونيؽ الرادرة سشة  تئحة (2)
، 1017-015876محكسة مرر الذرعية: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (3)

 . 107،   حة80وثيمة 
 .59،   حة 1113-000149محكسة مركز الجيزة الذرعية: كؾد سجتت 

 .12، ص مرج  سابقسيد دمحم بيؾم :  (4)
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. أما إذا كان  (1)مدة اإلتالة ُيدمؼ إليه مؽ السحكسة دفتر ييرا 
ؾدة اإلتالررة نهائيررة فيررتؼ إلغرراء جسيرر  المدررائؼ البيزرراء السؾجرر

ا معرررد التذشرررير عمررر  لسحكسرررة ت ًغرررا نهائي رررمالررردفتر وت غهرررا ما
 .(2)عاهرها مسا ي يد تمػ اإلتالة وتاريخها

وعشد إتالة أعسا  مذذونية إلر  مذذونيرة أخررل، وتزررر أهرال  البمرد 
كانررر  المجشرررة تمرررؾم معسرررن و فررر  األمرررر إلررر  لجشرررة السرررذذونيؽ، رف مرررؽ ذلرررػ، عُ 

التحريات ودراسة السبررات السمدمة مؽ األهال ، فعشد إتالة أعسا  مذذونيرة 
سرحاقه، طمرة األهرال  إناتية مظي  مركز ك ر الذري  عمر  مذذونيرة ناتيرة 

ن لشاتيررة الذررسارقة فرر  ؾلرر  ناتيررة الذررسارقة، وذلررػ ألنهررؼ تررامعإإتررالتهؼ 
رررحية، وألنهررا أقرررب لهررؼ مررؽ ناتيررة العسؾديررة وجسيرر  األعسررا  اإلداريررة وال

سحاقه، وةعد نغر األمر قررت المجشرة إتالرة مذذونيرة مظري  عمر  مذذونيرة إ
. وكرر لػ عشررد إتالررة (3)سررحاقهإالذررسارقة برردًت مررؽ إتررالتهؼ عمرر  مذذونيررة 

مرذذون يسرازة الكبررل، تمردم األهرال   إل  خراص ألأعسا  مذذونية ناتية ا
رفران ألنهررا قريبرة مررؽ بمردتهؼ، وألن بيررشهؼ مظمرة إلتررالتهؼ لسذذونيرة ك ررر ط

وةرريؽ يسررازة الكبرررل عررداء وجشايررات وشرركاول أمررام السحرراكؼ ماإلضررافة إلرر  
، وقررررت المجشررة وكبررارئ  وجررؾد مذررمة فرر  الدررير برريؽ الشرراتيتيؽ لؾجررؾد ترررسئ 

خراص إل  مذذونية ك ر طرفان معرد أن تبريؽ مرؽ ألإتالة أعسا  مذذونية ا

                                                           

-000149محكسة مركز الجيزة الذرعية: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (1)
 .58،   حة 1113

 .457، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  (2)
، 1033-001071كؾد  مدعرية طشظا:محكسة سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (3)

 .140،   حة 83وثيمة 
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مترًرا وأكثرر،  خرراص ويسرازا كيمرؾلسدافة بريؽ األإفادة قمؼ السحزريؽ أن ا
عرردد عمررؾد  ، وأنمترررونرررف الكيمررؾ خررراص وك ررر طرفرران كيمررؾ ألوةرريؽ ا

(، وعرردد 5( وإشررهادات الظررت  )52فرر  الدررشة ) ةالررزواج فرر  ناتيررة يسرراز 
 .(1)(7( وإشهادات الظت  )27عمؾد الزواج مك ر طؾفان )

(4 
 
 ( ض
ُّ
 أػًةل ي ر ََد ألػًةل ي ر ََد أخشى  ى

يمررد بهررا جعررن مرذذون واتررد مدررئؾًت عررؽ أعسرا  مذذونيررة أكثررر مررؽ 
رؼِّا،امسرتمتيؽ أوتهسا: اقترراح  ؼِّا جهة، ويسر قرار الزٍّ  ويرردر مرؽ جانرة  لزٍّ

 بتدائية.تلجشة السذذونيؽ مالسحكسة ا

و ردور قررار مره مرؽ  ،والسرتمة الثانيرة: اعتسراد اتقترراح والترردعق عميره 
 . (2))العد ( وزير الحمانية

ؼِّا ضؾام  معيشة لزٍّ نجد الدجتت الؾاردة ف   الؾثائقومؽ خت  
  : أعسا  مذذونية إل  مذذونية أخرل وه

أت عترشح مؽ يرمح أن يكؾن مذذوًنا ف  الجهة السعشية أو عدم وجؾد  -1
مذذونية  ؼ  ضٍّ  بتدائيةتمؽ عميق لمسذذونية؛ تيث قررت محكسة طشظا ا

المرة لعدم وجؾد مؽ عميق  ةمذذون محم إل ا نهائي  والحدود  ةبمذان
 . (3) لمسذذونية

                                                           

، 1017-015876محكسة مرر الذرعية: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (1)
 .107،   حة 80وثيمة 

 .9، ص مرج  سابقسيد دمحم بيؾم :  (2)
، 1033-001068ا: كؾد محكسة مدعرية طشظدار الؾثائق المؾمية: سجتت  (3)

 .14،   حة 24وثيمة 



 

122 

نمص سكانها مسا ت عبرر مماء مذذونية بها أو قمة أعسالها. فبعد وفراة  -2
سرؾيف،   الذي  هت  متؾل  مذذون ناتية بش  هرارون مركرز ومدعريرة بشر

طمة العسدة ومذاي  الشاتية وةعض األهال  اتكت راء مالسرذذون الذري  دمحم 
،  خمين كسذذون لبمدهؼ وعدم تعييؽ مذذون آخر مكان الذري  هرت  السترؾف

ندرسة، وعردد عمرؾد الرزواج بهرا فر   3236وذلػ ألن عردد سركان الشاتيرة 
عمررر   ، وةشررراءً اإشرررهادً  45، وإشرررهادات الظرررت  اعمررردً  119ثرررتث سرررشؾات 

 ةطمبهؼ ترؼ إلغراء مذذونيرة المدرؼ الخراص مالذري  هرت  مترؾل ، وجعرن بمرد
بشرر  هررارون جسيعهررا مذذونيررة واترردة واتكت رراء مالذرري  دمحم خميررن لسباشرررة 

 (.1)جسي  أعسا  الشاتية
إلغاء السذذونية السشزسة، وإلغراء البراق  مرؽ قدرائؼ  ؼِّا ويترتة عم  الزٍّ  

دفاترهررا دون اسررتعسا ، وأتميررة مذذونهررا فرر  التحرررن عمرر  قيسررة مررا تررؼ 
ا مؽ قدائؼ بيزاء سبق وسردد أثسانهرا، وت رظ دفاترهرا السدرتعسمة ؤ إلغا

مالسحكسررة معررد إجررراء التدررؾية الساليررة برريؽ مررذذون السذذونيررة السشزررسة 
فيسررا عتعمررق بررثسؽ الرردفاتر والرسررؾم، شزررؼ إليهررا السومررذذون السذذونيررة 

 .(2)إليهامؽ السذذونية السشزؼ  اوترير السذذونية السشزسة جزءً 

  يٍ ي ر ََد  إضةفسه دل ر ََد أخشى إخشبج خزء  ( 5)

مؽ مذذونية قائسة إلضافته لسذذونية قائسة  يمرد بها نمن تبعية جزءئ 
 )العررررد ( أيًزررررا، وهرررر ا األمررررر ت عتظمررررة العرررررض عمرررر  وزيررررر الحمانيررررة

                                                           

 : كؾدسؾيف الذرعية  محكسة مدعرية بشسجتت  دار الؾثائق المؾمية: (1)
 .9،   حة 127، وثيمة 002530-1211

 .28، ص  مرج  سابقتاتؼ  بح  األرناؤوط :  (2)
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مؽ مذذونية شياخة الجام  اآلمر  . فمد ورد مالؾثائق إخراج جزءئ (1)ومؾافمته
وضررسه إلرر   ،ودرب رياسررؽ مررؽ الجررانبيؽ ،مررؽ الجررانبيؽ ةوهررؾ درب المظرر

مذذونيررة الذرري  عبرردالؾهاب رشررؾان؛ تيررث ورد بررشص الؾثيمررة " مخرررؾص 
مذذونية الذي  عبد الؾهاب رشؾان ممدؼ ماب الذعرية ورضاء الذي  أتسد 
عبررد الستعررا  السررذذون ممدررؼ مرراب الذررعرية أيًزررا مررإخراج جررزء مررؽ مذذونيررة 

رب رياسرؽ مؽ الجانبيؽ ود ةشياخة الجام  اآلمر وه ا الجزء هؾ درب المظ
مررؽ الجررانبيؽ وضررؼ هرر ا الجررزء إلرر  مذذونيررة الذرري  عبررد الؾهرراب رشررؾان 
السرر كؾر فررؾ  مذذونيترره الحاليررة )المجشررة( معررد اتطررتس عمرر  أورا  السررادة 
والسداولرررة مرررؽ تيرررث إن الذررري  أتسرررد عبرررد الستعرررا  السرررذذون ممدرررؼ مررراب 

را ليُ مرؽ مذذونيتره السبريؽ أعرت الذعرية تشاز  برضاا واختيارا عرؽ جرزءئ   ؼ  زٍّ
إل  مذذونية زميمه الذي  عبد الؾهاب رشؾان، له ا قررت المجشرة ضرؼ درب 

مؽ الجانبيؽ مؽ شياخة الجام  اآلمر مؽ مذذونية الذي  أتسد عبرد  ةالمظ
 . (2)"ممدؼ ماب الذعريةالستعا  إل  مذذونية الذي  عبد الؾهاب رشؾان 

الر ي ُأخررج، فيمرزم واذا تزسؽ اإلخراج إنذراء مذذونيرة جدعردة لمجرزء 
لمسؾافمرة عميره، أو  )العرد ( عرض المرار الرادر ب لػ عمر  وزيرر الحمانيرة

 .(3)رفزه

                                                           

 .30، ص مرج  سابقتاتؼ  بح  األرناؤوط :  (1)
، 1017-015876محكسة مرر الذرعية: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (2)

 .3،   حة 106وثيمة 
 .30 مرج  سابقتاتؼ  بح  األرناؤوط : (3) 
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  ز دٍث بدل ر َني( 6)

 خمةنفةذ بدل ر ٌ  يصذسهة  -أ
مؽ السبادئ السدتمرة ف  التذري  والمزاء الجشائ  أنه ت جريسة وت 

وتحدعررد العمؾةررة عمرر  عمؾةررة إت بررشص، مسعشرر  أنرره يجررة تحدعررد السخال ررة 
ارتكابهررا مسؾجررة قررانؾن إلمكرران معاقبررة ممترفهررا، لكررؽ مجررا  التذدعررة فرر  

يحكسه مبدأ أنره ت عمؾةرة إت برشص، فرت  ييؽالتذري  والمزاء وال مه اإلدار 
فر  تريؽ أنره  ،كؽ مشرؾً ا عميها قانؾًناتيجؾز تؾقي  عمؾةة إدارية ما لؼ 

ل ءمشرؾً ررا عميهررا، فررذي فعررن عترررات يذررترط أن تكررؾن السخال ررة اإلداريررة 
لدمظة تؾقي  الجزاء اإلداري أنه سمؾك معية أو امتشاس عرؽ سرمؾك واجرة، 
جاز لها تؾقي  عمؾةة إدارية عميره مذررط وتيرد هرؾ أن تكرؾن هر ا العمؾةرة 
مررؽ ضررسؽ العمؾةررات السشرررؾص عميهررا قانؾًنررا فالسخال ررات ت عبيشهررا نررص 

والتذدعة ف  مجا  مخال ات السذذونيؽ بد أن يحددها نص،  بيشسا العمؾةة ت
ومررردر ضررب  السخال ررات لمسررذذون قررد  (1)اإلداريررة يحكسرره هرر ا السبرردأ أيًزررا

  :يكؾن مؽ خت 

أو الت تيش المزائ   ،الت تيش اإلداري عم  أعسا  السذذون  -1
 .(2)عميه فتغهر السخال ة

                                                           

 .209، ص مرج  سابق تاتؼ  بح  األرناؤوط :(1)
-002528كؾد: : محكسة مدعرية بش  سؾيفسجتت  دار الؾثائق المؾمية:(2) 

 .60،   حة 121، وثيمة 1121
كؾد / 33،   حة 69وثيمة  ،1033-001068محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت 

 .11،   حة22وثيمة  ،001070-1033
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أخ ا رسؾًما زيادة عؽ  :مثن ،شكؾل مؽ األهال  ضد السذذون  -2
، أو تجاوز تدود (1)السمرر، وتذخير تدميؼ المدائؼ أل حابها

 . (2)اخترا ه السكان 

  بنسحمَك يغ بدل ر ٌ-ب

لؼ تحدد تئحة السذذونيؽ ف  الباب الرامر  الخراص بتذدعرة السرذذونيؽ  
وعرررزلهؼ نغرررؼ أو إجرررراءات التحميرررق مررر  السرررذذون فررر  السخال رررة الؾعي يرررة 

إليه، إنسا تددت فم  العمؾةات الت  تؾق  عم  السذذون لسخال ته السشدؾةة 
واجبررات وعي ترره. ومررؽ خررت  دراسررة الؾثررائق تررؼ تحدعررد اإلجررراءات الخا ررة 

 مالتحميق م  السذذون وه :

عشد ضب  مخال ات بدفاتر السذذون أو عشد ورود شكؾل ضدا، ععشر  -
اإلداري فررر  رئررريس السحكسرررة الترررام  لهرررا السرررذذون مرررإجراء التحميرررق 

السخال رة أو الذركؾل بشردب السؾعرف السخرتص مالسرذذونيؽ، أو رئرريس 
 .(3)قمؼ الش س أو أتد الس تذيؽ اإلدارييؽ إلجراء التحميق

                                                           

، 1033-001068محكسة مدعرية طشظا: كؾد سجتت  دار الؾثائق المؾمية:(1) 
 .21،   حة 21وثيمة 

، 1033-001068مدعرية طشظا: كؾد محكسة سجتت  دار الؾثائق المؾمية: (2)
 .47،   حة 60وثيمة 

 .210، ص مرج  سابقتاتؼ  بح  األرناوؤط :  (3)
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إخظار السذذون مالحزؾر أمام السحكسة إلتاطته مالسخال رة السشدرؾةة  -
 ،أقؾالرررهوسرررساس  ،والتحميرررق معررره ،أو الذررركؾل السمدمرررة ضررردا ،إليررره

 . (1)وتمديؼ ما لديه مؽ أوجه دفاس ،شهادة الذهؾد  ف قؾالهأبداء إو 
فر   إخظار ممدم  الذكؾل وشهؾد التهسرة مالحزرؾر لدرساس أقرؾالهؼ -

 . (2)تزؾر ومؾاجهة السذذون 
 ةمعررد انتهرراء التحميررق يمررؾم السحمررق معسررن نتيجررة لمتحميررق مدتخمررر -

مؽ مجريات التحميق تح  مدرئؾليته، ولره أن عبردي رأيره ماإلدانرة أو 
عررردمها مررر  بيررران األسرررباب بررردون أن يحررردد عمؾةرررة معيشرررة إذا رأل 

 .(3)اإلدانة
وله الحق ف   ،تمدم نتيجة التحميق إل  رئيس السحكسة ليتررف فيها -

تؾقي  عمؾةة اإلن ار عمر  السرذذون الر ي عثبر  ضردا ارتكراب مخال رة 
مرررؽ  ذا رأل أن مرررا وقررر إخال رررات فررر  أداء أعسرررا  وعي تررره، و مرررؽ الس

السررذذون يدررتؾجة عمؾةررة أشررد مررؽ اإلنرر ار، أتررا  األمررر إلرر  لجشررة 
 .(4)السذذونيؽ مالسحكسة اتبتدائية

                                                           

-002529سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  دار الؾثائق المؾمية: (1)
 .143،   حة 17، وثيمة 1211

 .1،   حة 2، وثيمة 1033-001070سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  
، 1033-001076حكسة مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت م(2) 

 .1،   حة 99وثيمة 
 . 513، ص سابقمرج  فرج دمحم ييث:  (3)
 (.36م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (4)
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معرد إتالرة المزرية لمسحكسرة اتبتدائيرة، يرذمر رئريس السحكسرة مميرردها  -
 حكسررة "برررقؼ تحميمررات مررذذونيؽ  لعرضررها عمرر  لجشررة السررذذونيؽ مالس

، (1)"1926مرذذونيؽ سرشة  105 ة در المرار اآلت  فر  المزرية نسرر 
ولرريس مررؽ تررق رئرريس السحكسررة ت ررظ الذرركؾل برردون تحميررق  وفرر  
تالرررة ثبرررؾت عررردم  رررحة الذررركؾل معرررد التحميرررق تمرررؾم المجشرررة معررردم 

 . (2)اتلت ات لمذكؾل وت غها
 ؛وةسؾعرد الشغرر فيهرا ،ا بتهسترهظار السذذون السظمؾب عمامه تذدعبي  إخ -

لدررساس أقؾالرره وتمررديؼ مررا لديرره مررؽ أوجرره  (3)لمحزررؾر أمررام المجشررة
 . (4)دفاس

اطررتس المجشررة عمرر  الرردفتر أو الرردفاتر الترر  بهررا السخال ررة إذا تظمررة  -
اطرررتس لجشرررة السرررذذونيؽ مسحكسرررة مررررر  :مثرررا  ذلرررػ، (5)األمرررر ذلرررػ

اتبتدائية عم  دفتر الذري  دمحم إبرراهيؼ مغهرر مرذذون مذرتهر عشردما 
لرررؾتظ عميررره وجرررؾد إ رررتح فررر  تررراري  ونسررررة الحكرررؼ السبشررر  عميررره 

                                                           

 .210، ص مرج  سابقتاتؼ  بح  األرناؤوط :  (1)
، 1121-002528دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد 

 .60،   حة 121وثيمة 
، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)

 .35،   حة 64وثيمة 
 .513، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  (3)
-002528سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  دار الؾثائق المؾمية: (4)

 .60،   حة 121، وثيمة 1121
 .502، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  (5)
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، وكررر لػ اسرررتكتاب المجشرررة الذررري  أتسرررد دمحم تررررز مرررذذون (1)الرررزواج
وتبريؽ  ،لردفترف  جمدة السحكسة وممارنة ما كتبه مرالسكتؾب ما ةسشدو 

 .(2)أن الكتامة مالدفتر تغاعر ما كتبه
اطتس المجشة عم  أورا  المزية والتحميمات الت  تس  مرؽ السحكسرة  -

الجزئية "واطمع  المجشة عمر  التحميرق الرؾارد مرؽ السحكسرة السر كؾرة، 
وتزررر السررذذون، و ررسؼ عمرر  إجابترره السدونررة مررالتحميق الررؾارد مررؽ 

 . (3)السحكسة"

ة عمر  ممرف السرذذون السعرد مرؽ السحكسرة الجزئيرة الترام  اطتس المجش -
عمررر  طمبرررات اإلجرررازة والتررررخيص بهرررا  ي الررر ي يحترررؾ  ،لهرررا السرررذذون 

ت الررؾاردة مرررؽ اوإخظررارات الغيررراب وقرررارات اإلتالرررة السعقتررة واإلخظرررار 
و رررحي ة  ،السحكسرررة فررر  شرررذن الذررركاول والتحميمرررات ومرررا ترررؼ فيهرررا

 ي ف الذري  خميررن دمحم البرةرراو ، فبعررد اطررتس المجشرة عمرر  ممرر(4)سرؾاممه
مررذذون البررر مسركررز أبررؾ قرقرراص واتزررح أنهررا خاليررة مررؽ أي سررؾابق 
قررت المجشة وق ه شهًرا عؽ العسرن. "نررل معرد اتطرتس عمر   رحي ة 

                                                           

، 1017-007027سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  دار الؾثائق المؾمية: (1)
 .306،   حة 129وثيمة 

، 1017-007026سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  دار الؾثائق المؾمية: (2)
 .62،   حة 162وثيمة 

، 1033-001075سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  دار الؾثائق المؾمية: (3)
 .383،   حة 78وثيمة 

 .505، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث: (4) 
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لهررر ا قررنرررا وقرررف   :اتكت ررراء مررراآلت ،سرررؾاممه وعهرررؾر أنهرررا خاليرررة
 .(1)السذذون شهًرا مؽ تاري  التش ي  عميه"

أقررؾا  السررذذون واطتعهررا عمرر  ممررف التحميمررات  معررد سررساس المجشررة -
  و ررحي ة سررؾاممه عتشرراقش أعزرراء المجشررة إل رردار الجررزاء التررذدعب

لمسررذذون نغيررر مررا قررام مرره مررؽ مخال ررات، فررإذا كرران لمسررذذون عمؾةررات 
ساممة تتتظ ه ا العمؾةات عشد تؾقي  العمؾةرة الجدعردة ويؾضرح ذلرػ 

سرررذذونيؽ مسحكسرررة طشظرررا فررر  أسرررباب المررررار، فعشررردما اطمعررر  لجشرررة ال
اتبتدائيررة عمرر  ممرررف سررؾابق الذررري  عبررد الخررالق نررردا مررذذون ك رررر 
الدررشظة، واتزررح أنرره عؾقررة مررالؾقف عررؽ العسررن لسرردة شررهر لررش س 
السخال ررات السرر كؾرة فرر  التحميررق، قررررت المجشررة وق رره شررهريؽ عررؽ 

، كسرررا تبررريؽ وقرررائ  التهسرررة وأسرررباب قرارهرررا ت رررريًت؛ تيرررث (2)عسمررره
عدة مشذؾرات تعكرد عمر  ذلرػ معرد مرا )العد ( الحمانية أ درت وزارة 

تالررة بيرران التهسررة إقرررارات تذدعررة السررذذونيؽ متتغرر  اتكت رراء فرر  
مسا يجعن قرارات  ؛وأسباب المرار عم  ما هؾ مدون مسحاضر التحميق

وت تعرررف مشهررا التهسررة وت أسرربابها عشررد الرجررؾس  ،المجرران ييررر وافيررة
 .(3)إليها

                                                           

-002529سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  دار الؾثائق المؾمية: (1)
 .128،   حة 255، وثيمة 1121

، 1033-001075سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  دار الؾثائق المؾمية: (2)
 .114،   حة 1وثيمة 

 .514، 478، ص ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  (3)
 .102، ص مرج  سابقدمحم طاهر خراش :  
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، وتكؾن (1)المجشة ف  ورقة مش رمة عؽ أورا  التحميق دور قرار  -
قراراتها مغير العز  نهائية. أما قرار العز  فيعرض عم  وزير 

. وإل  (3) ، وله أن يعدله أو عمغيه(2)لمتردعق عميه)العد ( الحمانية 
 .(4)أن يردر قرار الؾزير عتؼ وقف السذذون عؽ عسمه معقًتا

 د بنسٌ زولغ ػهي بدل ر ٌ بجلزبءبذ بنس دٍحَ - ج
عمررر  السرررذذون لسخال تررره   ُ ق رررؾٍّ التررر  تُ  (5)الجرررزاءات التذدعبيرررة تف دٍّ دِّا ُتررر

واجبرررات وعي تررره فررر  ثتثرررة جرررزاءات تبًعرررا تخرررتتف نرررؾس السخال رررة ومررردل 
 كالتال :  وه :جدامتها

هؾ تح عر عؾجه إل  السذذون السخالف تت  يكؾن  :بأل ل: بإلَزبس
عم  عمؼ مسا ارتكبه مؽ خظذ، ويعد أخف أنؾاس الجزاءات التذدعبية الت  

ا إداري  وردت ف  تئحة السذذونيؽ، ويختمف عؽ ل   الشغر ال ي يعد إجراًءا 
لتح عر السذذون وتؾجيهه ف  عسمه دون أن عترتة عميه إتداث أثر ف  

                                                           

 .514، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  (1)
 (.39-38م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (2)

، وثيمة 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  
 .56،   حة 104

، 1033-001070ظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طش (3)
 .4،   حة 7وثيمة 

 (.39م: مادة ) 1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة 
 .: ن س السادةالسرج  الدابق (4)

 .474، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث: 
 ( .35م، مادة )  1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  (5)
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 ، وإنسا(1). ومؽ ثؼ فإن ل   الشغر ت يعد عمؾةة تذدعبيةمركزا المانؾن 
أو نهيه عؽ يير  ،مجرد تؾجيه لمسذذون إل  الرحيح الؾاجة اتباعه

 .(2)الرحيح الؾاجة عميه اجتشامه
واإلن ار يجة أن يكؾن كتامة ومدبؾًقا بتحميق إداري، وهؾ ناف  فؾر 

ومؽ خت  دراسة  دورا وت يحتاج إل  تردعق وزير الحمانية عميه. 
فسذذون ناتية العدوة  ؛الؾثائق اتزح معاقبة السذذون ماإلن ار أكثر مؽ مرة

الذي  مالػ تدؽ وقع  عميه عمؾةة اإلن ار س  مرات وأوقف عؽ العسن 
مشؾف د سميسان مشرؾر مذذون انجاص مركز ، والذي  أتس(3)ثتت مرات

 ،وأوقف عؽ العسن شهريؽ مرتيؽ ،عميه عمؾةة اإلن ار خسس مرات  ف عٍّ قِّا وُ 
 .(4)وشهر مرتيؽ

ف  تالة تكرار السذذون لش س الخظذ مرة أخرل كان يعاقة ف  و
السرة الثانية معمؾةة أشد، فعشدما اطمع  لجشة السذذونيؽ مسحكسة طشظا 
اتبتدائية عم  ممف سؾابق الذي  عبد الخالق ندا مذذون ك ر الدشظة 

عسن لسدة شهر لش س السخال ات الس كؾرة واتزح أنه عؾقة مالؾقف عؽ ال
 .(5) التحميق قررت المجشة وق ه شهريؽ عؽ عسمه ف 

                                                           

 .94-93، ص ص مرج  سابقدمحم طاهر خراش :  (1)
 . 213،212، ص ص مرج  سابقتاتؼ  بح  األرناؤوط :  (2)

، وثيمة 1033-001070محكسة مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت 
 .50،   حة 99

-002559محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت  (3)
 .143،   حة 19، وثيمة 1121

، 1033-001075محكسة مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت  (4)
 .383،   حة 1وثيمة 

، 1033-001075دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (5)
 .114،   حة 1وثيمة 
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 فًَة ٍهٌ منةرج يٍ بدلخةنفةذ بنسٌ بسزكحهة جؼض بدل ر َني 
 هة بنس دٍحٌ بإلَزبس.ء خزب

بسى بدل ر ٌ  حمم  و
 ي حظةذ بدلخةنفد ػًهه

الذي  أبؾ العت لبح "  1
 .مذذون بشدر زفت "

عؽ محن وعي ته بدون  تغيبه
  .(1)إذن مؽ السحكسة

2 
الذي  عسران دمحم " مذذون 
ناتية نادر مسركز شبيؽ 

 .الكؾم"

ف   23قيد العمد نسرة 
و نسرة 23نسرة  (2)دعؽير 

24(3). 
 

3 

الذي  عبد العزيز 
"مذذون  يمرظ   الجشد

ستمؾن الغباز مركز ك ر 
 ".الزيات
 

تسكيؽ ابشه مؽ الكتامة بدفتر 
 .إشهادات طت 

 

اعت ر السذذون 
عؽ ذلػ 

 .(4)مسرضه

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .58،   حة 3وثيمة 

الر يد: الؾثيمة الت  تغن مالدفتر وت تدمؼ ألتد وت تشزس ألي سبة وت يسمػ أتد  (2)
 نزعها.

 .108، 107، ص صمرج  سابقتاتؼ  بح  األرناؤوط : 
، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)

 .59،   حة 14وثيمة 
، 1033-001068عرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مد (4)

 .60،   حة 21وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  حمم  و
 ي حظةذ بدلخةنفد ػًهه

 ةري  الذي  أتسد أب 4
 ."مذذون أمذان مركز بيت"

 ،عدم إتدانه التؾثيق
وإهساله ف  كتامة بيانات 

اسؼ  :مثن ،يجة أن تكتة
ؼ السهسة و  ته ف  م  دٍّ تمؽ 

ؼ، وإذا كان  م  دٍّ ت  ذلػ ال
 .الزوجة مكًرا أو ثيًبا

  عم  السذذون خِّ أُ 
معدم العؾدة  تعهدُ 

مدتمبًت لسثن ه ا 
الخظذ واتلتزام 
ماستي اء جسي  
البيانات تدبسا 
تمتزيه المؾاعد 

واألنغسة  .الذرعية
السمررة متئحة 

 .(1)السذذونيؽ

الذي  دمحم تتحؾت  5
 ."مذذون شبيؽ الكؾم"

  .(2)تكرارا عمد زواج مذ ميؽ

6 
الذي  عبد السعبؾد عؾض 
"مذذون مدجد الخزر 
 .الباجؾر مركز مشؾف"

كتامة العمؾد مغير تبر 
الحكؾمة، وترك بيان اعتراف 

، االسرأة مانمزاء عدتها فاريً 
وخروج معض الكمسات عؽ 

الهامش، وإلغاء معض الكمسات 
مالهامش بدون تؾقي  أ حاب 

 .(3)الذذن

 

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .13،   حة 22وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .61،   حة 25وثيمة 

، 1033-001068مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة  (3)
 .38،   حة 31وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  حمم  و
 ي حظةذ بدلخةنفد ػًهه

دمحم بدر سؾيدان "مذذون  7
 .ك ر عرام مركز طشظا"

عدم تؾقيعه هؾ وأ حاب 
عم  معض العمؾد، الذذن 

وعدم تؾقي  الزوج عم  
ر يد تراد ، وضرب 

 .(1)كمسات ف  معض العمؾد

 

8 
الذي  عيدؾي عبدا 
"مذذون بمكيؼ مركز 

 .الدشظة"

عدم ذكر اسؼ الزوجة ول ظ 
الظت  ال ي  در مؽ 
السظمق ف  إشهاد طت  

وجعن الظت  ف  نغير براءة 
 . ادرة مؽ والد الزوجة

 ،جزاءات ساممةله 
 .(2)ن وإيمافاإن ار 

9 
الذي  تدؽ عم  أبؾ 

الشغر "مذذون مي  عمؾان 
 .مركز ك ر الذي "

ترميح ف  التاريخيؽ 
األفرنك  والعرة  مالر حتيؽ 

 .مذتد الدفاتر 29-27نسرة 

له جزاءات ساممة 
إيماف شهر، 
واعت ر عؽ 

دبة مالترميح 
 .(3)سمؾط الحبر

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .39،   حة 35وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .50،   حة 36وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .20،   حة 37وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  حمم  و
 ي حظةذ بدلخةنفد ػًهه

10 
الماض    الذي  عبد السعظ

"مذذون محمه مرتؾم مركز 
 .طشظا"

كذ  ف  عمد طت  وكتامة 
كمسات بد  ما قذظه، وعدم 

 .تؾضيح    ة الظت 

له جزاءات ساممة 
إن ار وإيماف 

 .(1)شهر

11 
الذي  عبد الؾهاب السميج  

مركز  بمؾلة شبرا "مذذون 
 ." الدشظة

تذخرا أرةعة عذر عؾًما عؽ 
الحزؾر لمسحكسة الجزئية 

دفاتر أعسا  مذذون ك ر  لتدمؼ
 .(2)إليهسعدون السحالة 

 

12 
الذي  تدؽ عتم "مذذون 

 .السرشد مركز فؾة" ةمشي

تذخير ف  تؾريد رسؾم أرةعة 
خظار السحكسة إعمؾد، وعدم 

أو أن  امذن عشدا رسؾمً 
 .الرراف يائة

أخ ت السحكسة 
عم   تعهًدا

السذذون معدم 
 .(3)العؾدة إل  ذلػ

دمحم الديد " مذذون الذي   13
 كؾم الحجة"

وترميح  ،الكتامة بدون نغام
ف   تؾاري  معض الر حات 

 .بدفتر الظت 

اعت ر السذذون 
عؽ الترميح ف  
التؾاري  مدبة 

 .(4)سيتن الحبر
                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .40،   حة 39وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .63،   حة 41وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .43،   حة 47وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (4)
 .24،   حة 47وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  حمم  و
 ي حظةذ بدلخةنفد ػًهه

الذي  أتسد دعبس "مذذون  14
 .الهياتؼ مركز السحمة الكبرل"

  فوجؾد كذ  ولحس 
 .(1)الدفاتر

 

"مذذون  الخذ  الذي  دمحم  15
 .ناتية سشباط مركز زفت "

ل  إدفتر زواج  أدل   كذ  ف
الؾر  وألغ  كمسات لؼ  ر  خ

 .(2)عبيشها ولؼ ععشرعميها
 

16 
الذي  عبد الهادي عبد 

بمتاج مركز الحافظ" مذذون 
 .السحمة الكبرل"

  .(3)تؾريد الرسؾم  ف تذخير

17 
الذي  أتسد عم  سمظان 

مركز  "مذذون فيذا سميؼ 
 ."طشظا 

ماشر عمد زواج وقيدا بر يد 
ثؼ أعاد قيدا   ،17نسرة 

، ولؼ عتس ه، 18مالر يد نسرة 
عميه مؽ أ حامه،   ف ق  ؾٍّ ولؼ عُ 

 .(5)خاليتيؽ (4)وترك البرانيتيؽ

 

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .67،   حة 81وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .50،   حة 81وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .67،   حة 86وثيمة 

البرانيات: الؾثائق الت  تشزس وتدمؼ واتدة لمزوج وواتدة لمزوجة وواتدة لسكتة  (4)
الدجن السدن  الؾاق  بدائرة اختراص السذذونية معد تحرين ثسشها، وهؾ يحرن 
ثسؽ كن وثيمة مؽ طالة التؾثيق، ) الزوج أو الزوجة ( ف  تالة الظت  لؾ كان  

 .108، ص ج  سابقمر عرستها بيدها. تاتؼ  بح  األرناؤوط : 
، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (5)

 .56،   حة 102وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  حمم  و
 ي حظةذ بدلخةنفد ػًهه

18 
الذي  دمحم أتسد أبؾ زيد 
"مذذون ناتية أبؾ الجهؾر 

 .مركز الدشظة"

يير   ماشر عمد زواج ف
  .(1)دائرة اخترا ه

19 
تساد  ي الذي  الراو 

"مذذون البخانيس مركز 
 .ك ر الذي  "

اختتط ف  ساعة كتامة 
 .العمؾد

اعت ر السذذون عؽ 
ذلػ لذدة ازدتامه 
ف  اليؾم ال ي 

 .(2)مه العمؾد  ف مٍّ جِّا سُ 

20 

ساد الذي  عبد الجؾاد ت
"مذذون ك ر إسساعين 

 ." مركز زفت 
 
 

عمد  تذر كمسات ف  ر يد
 .زواج

جزاءات ساممة له 
إن ار وإيماف ثتثة 

 .(3)أشهر

21 
الذي  عظؾة عبد السشعؼ 
"مذذون شبرا بمؾلة مركز 

 .الدشظة"

معض العمؾد محبر مخالف  كتامة
، م السظممةألمؼ قديسة طت  يدوت

دفتر لمت تيش التمديؼ والتذخير ف  
 .وكدؾرمدة أرة  سشؾات 

له جزاءات ساممة 
 .(4)إن ار

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .56،   حة 103وثيمة 

 ،1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .46،   حة 60وثيمة 

، 1033-001071دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .149،   حة 201وثيمة 

، 1033-001074دار الؾثائق المؾمية : سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (4)
 .57،   حة 150وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  حمم  و
 ي حظةذ بدلخةنفد ػًهه

22 
الذي  سيد أتسد يشيؼ 

مركز  ي"مذذون سبرةا
 .طشظا"

تؾثيق عمد زواج خ ير نغام  
مالدكة الحدعد بدون ترريح 

 .(1)مؽ الحكسدارية
 

23 
"مذذون   الذي  دمحم ع ي 

ناتية قمت  الرغرل مركز 
 .الباجؾر"

تذخير تؾريد رسؼ عمد عؽ 
السيعاد السمرر لمتؾريد مدة 

 .سبعة عذر عؾًما

مة إن ار له جزاءات سام
لسخال ات نغامية، 

وإيماف شهر لعدم ذكرا 
 .(2)تاري  عمد ف  برانيته

24 
ياء الذي  تدؽ عم  أبؾ ض

"مذذون ك ر سعدون مركز 
 طشظا".

ماشر عمدي زواج مؽ يير أن 
 يؽرسسي هسا مدتخرجيؽيمدم ل

 .بؾفاة الزوجيؽ

السذذون خالف مشذؾر 
 6السعرخ  24الؾزارة رقؼ 
، له 1930سبتسبر 

 ةجزاءات ساممة ثتث
إن ارات وإيماف شهريؽ 

 .(3)وإيماف ستة أشهر

عمؾةة الؾقف عؽ العسن تعش  مش  السذذون مؽ  :: بنولفٌبنثةَ
ستة أشهر، وتكؾن ناف ة  م أداء عسمه مدة ت تمن عؽ شهر وت تزيد ع

 .(4)فؾر  دورها، وت تحتاج إل  تردعق مؽ وزير الحمانية عميها

                                                           

، 1033-001074دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .224،   حة 90وثيمة 

، 1033-001075دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .395،   حة 94وثيمة 

، 1033-001075دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .188،   حة 152وثيمة 

الماهرة:  -ضؾء ال مه وأتكام اإلدارية العميا.  كسا   الح البشا: تئحة السذذونيؽ ف (4)
 .51م، ص1989عالؼ الكتة، 
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التبع  ال ي يردر مؽ لجشة تذدعة السذذونيؽ  ويختمف عؽ اإليماف
، وله ثتث (1)مالسحكسة اتبتدائية، وت يعد مؽ سؾابق السذذون العمابية

 تاتت:

ف  الذكؾل لحيؽ اتنتهاء مؽ التحميق اإلداري م   السذذون  -1
 . (2)السشدؾةة إليه

سؾاء لها  مة معسمه  ،جشائية ةتهس يعشد اتهام السذذون مذ -2
 .(3)وكان  ه ا التهسة مخمة مالذرف ،أو ت

عشد  دور قرار السحكسة اتبتدائية بتؾقي  عمؾةة العز  عم   -3
السذذون السرتكة لسخال ة ما، وذلػ لحيؽ التردعق عم  المرار 
مؽ وزير الحمانية، فت عتذت  أن يغن السذذون مباشًرا عسمه 

 معد  دور ه ا المرار تت  التردعق عميه. 

لمسحكسة ف  الحالتيؽ األول  والثانية فمها أت تمررا ريؼ  ي  ازِّ ؾٍّ وهؾ جٍّ 
تؾافر إتدل تالتيه، ولكشه وجؾة  ف  الحالة الثالثة وه  تالة عز  

عم  قرار ا تت  يرد  وزير الحمانية )العد ( تترازي  السذذون فيؾقف ا
 .(4)عزله

                                                           

 .215، صمرج  سابق:  األرناؤوط  تاتؼ  بح (1)
، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)

 .92، ص245، وثيمة 1033-001071/ كؾد 63،   حة 44وثيمة 
، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)

 .45،   حة 52وثيمة 
 .215، صمرج  سابق:  األرناؤوط  تاتؼ  بح (4)
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رف  أمر  ،ومؽ تق السذذون معد انتهاء التحميق وثبؾت براءته
إعادته إل  عسمه مرة أخرل إل  لجشة السذذونيؽ، وتمؾم المجشة بدراسة 
الظمة، فإذا كان الدبة ال ي مؽ أجمه تؼ إيماف السذذون يجعمه أهًت 

. وإذا كان  (1)لمعسن كسذذون مرة أخرل، يمبن طمبه، ويتؼ عؾدته إل  عسمه
خرل عرفض الدبة ال ي مؽ أجمه فرن ت يجعمه أهًت لمرجؾس مرة أ

 .(2)طمبه

                                                           

، 1033-001071دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .102،   حة 3وثيمة 

-002530بش  سؾيف: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية  (2)
 .24،   حة 17، وثيمة 1121
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 فًَة ٍهٌ منةرج يٍ بدلخةنفةذ بنسٌ بسزكحهة جؼض بدل ر َني 
هة بنس دٍحٌ بنولف ػٍ بنؼًم يذخ ال زمم ػٍ شهش  ال ززٍذ ء خزب

 ػٍ سسد أشهش.
حمم  بسى بدل ر ٌ  و

بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه
 بنسةجمد   

أبرررررؾ   الذررررري  تدرررررؽ عمررررر 1
سرعدون حيؽ "مذذون ك رر ال

 مركز طشظا".

إثبررررررررات طررررررررت  مغيرررررررررر 
 الرررررررريغة التررررررر   ررررررردر

  .عميها
 (1)ناشهر 

 

الذي  عبرد ال تراح تدرؽ  2
مررررذمؾن "مررررذذون كمبذررررؾ 

 .مركز الدشظة"

أخرر ا رسرررؾم أكثرررر مرررؽ 
 (2)ناشهر    .السمرر

 

الذرررررررري  دمحم أبررررررررؾ  3
والذري  عبرد  ةعشيد

السعظررررر  الماضررررر  
 ةمحمرررررررررر ا"مذذونرررررررررر

مرترررررررررررؾم مركرررررررررررز 
 .طشظا"

تزويرررررر فررررر  عمرررررد 
طررت  مجعمرره عمرر  
اإلبررراء مررؽ متجسررد 
ن متهرررا ومرررؽ ن مرررة 
عرررردتها وتزررررانتها 
لبشتها ريرؼ أنهرا لرؼ 

 .تبرئه مؽ ش ء

 شهر

أثبتررر  التحميمرررات عررردم 
 رررحة الذررركؾل، ولكرررؽ 
تررررؼ عمرررراب الذرررري  دمحم 
مدرررررررربة أخرررررررر ا خررررررررتؼ 
السظممررة، واتتت رراظ مرره 
أرةعررة أيررام، وقيرردا عمررد 
الظت  ف  يير مجمس 
وقؾعه، وفر  دفترر ييرر 

را. وعؾقرررة الذررري  دفتررر
عبررررررد العرررررراط  مدرررررربة 

يؽ الذرري  دمحم مميررد تسكرر
 .(3)عمد ف  دفترا

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .57،   حة 1وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .57،   حة 2وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .2،   حة 3وثيمة 



 

142 

حمم  بسى بدل ر ٌ  و
بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه

 بنسةجمد   
الذرررررررري  محسررررررررؾد  4

"مرررررررذذون   الغزالررررررر
نرف أو  مذربيش 

 .مركز بيت"

يدررررتعسن الترررردليس 
عمرررررررر  األهررررررررال ، 
ويظمررة زيررادة عمرر  
الرسرررررررؾم السمرررررررررة 
محجرررة الزيرررادة فررر  

 .الرسؾم

ثتثة 
 (1)أشهر

 

الذررررررررري  إبرررررررررراهيؼ  5
نا رررررررف "مرررررررذذون 

 .بشدر طشظا"

امتشاعه عرؽ مباشررة 
إشرررهاد طرررت  تتررر  
يذخرررررررر  أزيررررررررد مررررررررؽ 

 .الرسؾم السمررة

  (2)ناشهر 
 

 
 
6 

الذررررررررررري  أتسرررررررررررد 
الدتسدرراوي "مررذذون 
قذرررظؾخ مركرررز ترررت 

 .مشؾفية"

إذا "إي رررا  كتامرررة 
كانررررررر  الزوجرررررررة 
مرررررردخؾًت بهررررررا أو 
 "يير مردخؾ  بهرا

فرررررررررررر  معررررررررررررض 
إشرررررررررررررررررررررررررهادات 

 .الظت 

  (3)شهر

 

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .3،   حة 5وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .58،   حة 8وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .59،   حة 12وثيمة 
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حمم  بسى بدل ر ٌ  و
بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه

 بنسةجمد   
الذي  إبراهيؼ عسرر  7

"مذذون سست مركرز 
 .طشظا"

ماشرررر عمررردعؽ وهررررؾ 
مؾقرررؾف عرررؽ العسرررن 

تتررر   اخرررر قيررردهسأو 
  .مز  مدة اإليماف

ثتثة 
 (1)أشهر

 

الذرررررري  تدررررررؽ عبررررررد  8
  "مررررذذون فيذررررا الغشرررر

 الكبرل مركز مشؾف".

 ماشرررررر عمرررررد زواج
أرممررة قبررن انمزرراء 

 عدة الؾفاة.

إيماف 
 (2)شهر

 

الذرري  دمحم السشدرر   9
 "مرررررررذذون سرررررررامؾ 
مركررررررررررز السحمررررررررررة 

   .الكبرل"

تذررر وكذرر  فرر  كمسررات 
معرررررض العمرررررؾد والكتامرررررة 
مخرررررررر  ييررررررررر ممررررررررروء، 
والتمرررررررير فرررررر  تؾثيررررررق 
معرررض العمرررؾد معررردم ذكرررر 

أم  بيررررران الزوجرررررة مالغرررررةً 
، وأن ترررا  الرررزواج ًراقا ررر

ممبرررررررررررؾض أوًت، ومرررررررررررؽ 
قبزرررررررره، وترررررررراري  زواج 
السظممة مؽ الغيرر، واسرؼ 
السررذذون، ونسرررة الظررت ، 

عررررردتها وةيررررران انمزررررراء 
مشرررره، وترررراري  الترررررريح 
مالدفؽ، وعردم وضر  نسرر 
مررررذعم   رررر حات الرررردفتر 

 .مدمدمة

خسدة 
  امً عؾ  وأرةعيؽ

له جزاءات 
إن ار  :ساممة

وإيماف عؽ 
 .(3)العسن شهر

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .59،   حة 15وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .60،   حة 18وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .11،   حة 19وثيمة 
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حمم  بسى بدل ر ٌ  و
بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه

 بنسةجمد   
الذررررري  إسررررررساعين  10

عرررررررؾض "مرررررررذذون 
الذسارقة مركز ك ر 

 .الذي "

ترررررررميح فرررررر  ترررررراري  
الدررشة فرر  عمررد زواج، 
وعررررردم التؾقيررررر  عمررررر  

 .الر يد

 إيماف شهر

له جزاءات 
إن اران  :ساممة

 .(1)وإيماف شهر

الذرري  برردوي الشبرر   11
"مررذذون ميرر  الرخررا 

 .مركز زفت "

إهساله ف  
التؾثيق ف  دفتر 

 .طت 
 شهر 

له جزاءات 
خسدة  :ساممة

 .(2)إن ارات
الذي  مرس  قاسرؼ  12

"مرررررررررذذون ناتيرررررررررة 
الجع ريرررررررة مركرررررررز 

 .الدشظة"

( مرررؽ 16خررالف السرررادة )
التئحررررررة بتؾثيررررررق عمررررررد 

مرررررأة خررررارج دائرررررة ازواج 
اخترا رررررررررره، وإثباترررررررررره 
طتقهررا مررؽ السحمررن معرررد 
ترررررؾله بيررررؾم، وإهسالرررره 
إثبررررررات البررررررراءة مرررررر  أن 
الظررررت  ترررررن عميهررررا، 
واستذرررهادا مرررذعس  فررر  

  .عمؾد الزواج والظت 

 

 ةأرةع
 .(3)أشهر

 

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .17،   حة 31وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .40،   حة 43وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .30،   حة 60وثيمة 
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حمم  بسى بدل ر ٌ  و
بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه

 بنسةجمد   
الذررررررررري  عؾسرررررررررف  13

"مرررررررررررذذون ك رررررررررررر 
   ."ا مركز تت الذرف

وجرررررررررررؾد وسررررررررررراخة 
وتؾقيرر  مذختررام عمرر  
بيرررررررراض، وتسزيررررررررق 
معررررررررررررررررررض األورا ، 
وشرررررظة كثيرررررر فررررر  
معزررها، وخررروج فرر  

  .الكتامة عؽ الجدو 

خسدة 
وأرةعيؽ 

 (1)معؾ 

 

الذرري  برردران برردران  14
"مررررررررذذون سرررررررراتن 
الجررررررررررؾاعر مركررررررررررز 

   .الذهداء "

أثب  مإشهاد طرت  أن 
مررررؽ  تدررررمس السظممررررة 
جشيًهرررررررا  20مظممهرررررررا 

مرررعخر  رررداقها، وفررر  
إشررررررهاد آخررررررر فرررررررض  
لسظممرررة عمررر  مظممهرررا 

قرًشرررا نغيرررر ن مرررة  15
 .بشتها

 (2)شهر

 

الذرري  دمحم أبررؾ الشرررر  15
راضررر  "مرررذذون مركرررز 

 .الدشظة"

تسكررررريؽ ييررررررا مرررررؽ 
الكتامررة مذتررد دفرراترا، 

ا مخظررررررررره ؤ وإمزرررررررررا
مكرررررررررررررران تؾقيرررررررررررررر  

  .السذذون 

 (3)شهر
 

 

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .33،   حة 68وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .33،   حة 69وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .50،   حة 83وثيمة 
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حمم  بسى بدل ر ٌ  و
بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه

 بنسةجمد   
  الذي  عتم انج 16

"مذذون الذمة مركز 
 .ك ر الذي "

ترميح ف  برانية 
 (1)شهر .عمد زواج

 

الذي  دمحم عثسان  17
"مذذون تمؾانه مركز 

 .الباجؾر"

تذخيرا قيد عمد 
 (2)ناشهر   .طت 

 

الذرري  إبررراهيؼ نا ررف  18
 ."مذذون طشظا "

ن تراري  أعمد زواج   ذكر ف
طرررت  السعمرررؾد عميهرررا مرررؽ 

بريرررررررررررن إ 2و  زوجهرررررررررررا األ 
لرررررررررر  إوةررررررررررالرجؾس ، 1922

 17نره أقديسة الظت  وجد 
ررر1922عشررراعر  ؽ ييررررا ، ومك 

دفترررا، ولررؼ   مررؽ الكتامررة فرر
عؾق  الزوج عم  ر يد العمد 

ووقرررررر   ،الررررررؾرة تدرررررمؼوت 
 .الذهؾد مممؼ يخالف السادة

 ستة أشهر 

له جزاءات ساممة: 
وإيماف عؽ  إن ار

العسن شهر ثؼ 
 .(3)ن ثؼ ثتثةاشهر 

الذي  دمحم تؾفيق  19
سساعين "مذذون إ

مركز  قمت  الرغرل 
 ."الباجؾر

 

ماشرررررر عمرررررد زواج 
ولررررؼ يدررررمؼ الررررزوج 

 .والزوجة المدائؼ
 (4)ناشهر 

 

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .56،   حة 101وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .57حة ،   107وثيمة 

، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .1،   حة 2وثيمة 

، 1033-001071دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (4)
 .131،   حة 58وثيمة 
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حمم  بسى بدل ر ٌ  و
بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه

 بنسةجمد   
الذي  أتسرد عاشرؾر  20

المرشررررررررية "مررررررررذذون 
 .مركز الدشظة"

ماشر عمد زواج 
عم   دا  قدرا 

ن جشيًها، ؾثتث
وأثب  عذريؽ، ولؼ 

يدمؼ الؾثائق 
مالسجمس وتذخر 
تدميسها لميؾم 

 .التال 

 شهر 

لررررررره جرررررررزاءات سررررررراممة 
 ن اإن ار 

اعترررررر ر الذرررررراك  عررررررؽ 
الذرررررركؾل، ولكررررررؽ ترررررررؼ 
عمرررراب السررررذذون، ألنرررره 
اعتررررف مذنررره لرررؼ يدرررمؼ 
الؾثرررائق مسجمرررس العمرررد 
بررن تررذخر تدررميسها إلرر  
اليررؾم التررال ، ألن العمررد 
كرران لرريًت، ورأت المجشررة 
أن مررررررا اعترررررر ر مرررررره ت 
يخميررره عرررؽ السدرررئؾلية 

لررررر  إنررررر ارا ماإلضرررررافة إ
 .(1)مرتيؽ مؽ قبن

الذرررررررري  درويررررررررش  21
إبرررررررراهيؼ "مرررررررذذون 

طررررؾخ مركررررز  ةمشيرررر
 .الدشظة" 

تذخير تؾريد 
الرسؾم لمسحكسة 

لسدة أرةعة 
 .أشهر

 شهر 

 :له جزاءات ساممة
 إن ار

عررررؽ التررررذخير  اعترررر ر
لسرضررررره، ولرررررؼ تمبرررررن 
  ؛المجشررررررررة اتعترررررررر ار

ألنرررررررره لررررررررؼ يخظررررررررر 
السحكسة ب لػ. فزرًت 
عرررؽ أنررره كررران قائًسرررا 
معسمرره، وةاشررر عمررؾًدا 

 .(2)ف  تمػ السدة

                                                           

، 1033-001071دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .93-92،   حة 344وثيمة 

، 1033-001074دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .173،   حة 2وثيمة 
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حمم  بسى بدل ر ٌ  و
بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه

 بنسةجمد   
الذري  عبرد الخررالق  22

نرردا "مررذذون سررحيؼ 
 .ك ر الدشظة"

كذرر  فرر  عمررؾد زواج، 
واكت رر  فرر  عمررد آخررر 
مذرررررررررررررررهادة معررررررررررررررردم 
السعارضرررررة فررررر  تكرررررؼ 
الظرررررت ، ولرررررؼ يظمرررررة 
شررهادة معرردم اسررتئشاف 

   .تكؼ الظت 

 ناشهر 

له جزاءات 
إيماف  :ساممة

شهر عم  ن س 
 .(1)الخظذ

الذرري  عبررد العزيررز  23
قاوي "مررررذذون الذررررر 

قدررررؼ تاسرررر  بشرررردر 
 طشظا".

ماشر عمرد زواج، واتزرح 
لررره معرررد ذلرررػ أن الزوجرررة 
مدرررريحية والررررزوج مدررررمؼ 
ومؾعررررف كؾندررررتبن ولررررؼ 
عررررخص لررره مرررالزواج مرررؽ 
الحكسداريررة، وعمررد عمررؾد 
زواج فررررررر  ييرررررررر دائررررررررة 

 .اخترا ه

 ستة أشهر 

له جزاءات 
 ةثتث :ساممة

 .(2)إن ارات 

الذي  دمحم جاد  24
األنراري "مذذون 

 .فاقؾس"مركز 
كذررررر  ووسررررراخة 

 .ف  عمد زواج
 أشهر ةثتث

إيمراف  :لره جرزاءات سراممة
أشررررهر عررررؽ العسررررن ثتثررررة 

 و  1920مرررررررررتيؽ سررررررررشة 
مرتيؽ  ولسدة شهر 1921
ومررررة أخررررل  1923سرررشة 
ومرررررة لسرررردة   1929سررررشة 

 .(3)1926سشة شهريؽ 

                                                           

، 1033-001075دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .114،   حة 1وثيمة 

، 1033-001075دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .4،   حة 20وثيمة 

-002529دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  (3)
 .143،   حة 17، وثيمة 1121
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حمم  بسى بدل ر ٌ  و
بجلزبءبذ  ٍمةف    إليذخ ب بدلخةنفد  ػًهه

 بنسةجمد   
الذررري  عبررراس دمحم  25

"مررررررذذون أبؾ ررررررير 
   .مركز أطدا" دقشؾ

إي رررررررررررررررا  ذكرررررررررررررررر 
السدررررتخرج الرسررررس  

 للمؾفرررراة فررررر  عمرررررد
زواج، وكذرررررر  فرررررر  

ؾد زواج، معررررض عمرررر
وترررررميح فرررر  أرقررررام 

 الردا .

أرةعة 
 (1)أشهر

 

                                                           

-002531دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  (1)
 .91،   حة 161، وثيمة 1121
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هررؾ إنهرراء خدمررة السررذذون مدرربة مررا ارتكبرره مررؽ  :: بنؼججزلبنثةنجج 
ويعررد أشررد  (2)جشايررة أو جشحررة مخمررة مالذرررففرر  أو اتهامرره  (1)مخال ررات

 ،عميره )العرد ( الجزاءات وأقدراها، وت عش ر  إت معرد ترردعق وزيرر الحمانيرة
، فبعرررد قررررار لجشرررة السرررذذونيؽ (3)ولررره أن يعدلررره إلررر  عمؾةرررة أقرررن أو عمغيررره

مسحكسررة طشظررا اتبتدائيررة الذرررعية م رررن الذرري  دمحم مؾسرر  مررذذون سرربػ 
 .(4)الؾزراة المرار إل  إيمافه عؽ العسن ستة أشهر  ف لٍّ د  الزحاك عٍّ 

ها الترذدعب  ءنساذج مؽ السخال ات الت  ارتكبها معض السذذونيؽ وجزا
 ال رن مؽ العسن

 

بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

الذي  دمحم البكري  1
"مذذون مركز 

 .سسشؾد"

مر ة طت   قيد إشهادات
مجرد عم  الريؼ مؽ أنهرا 
ررن عمرر   عمرر  بررراءة وتر 
معزررها رسررؾًما أكثررر مرررؽ 
السمرررررررر لمظررررررت  عمرررررر  
البراءة ولؼ عرؾرد لمسحكسرة 
إت رسؾم طت  مجررد فر  

 .(5)دفتر الظت 

  

                                                           

 .94ص  مرج  سابق، : دمحم طاهر خراش (1)
، 38، وثيمة 1033-001068 كؾددار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا:  (2)

 .57،   حة 111/ وثيمة 62  حة 
 .128، 122، صسابق مرج :  سيد دمحم بيؾم (3)
، 7، وثيمة 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (4)

 .4  حة 
، 7، وثيمة 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (5)

 .4  حة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

الذررررري  طشظررررراوي  2
زائررد "مررذذون ميرر  
عافية مركز شربيؽ 

 .الكؾم"

ت ررررؾيض أتررررد فمهرررراء 
ميرررر  عافيررررة مباشرررررة 

 تدرررمؼالرررزواج و عمرررؾد 
األخترررام والرسرررؾم مرررؽ 
الستعاقررردعؽ وتدرررميسها 
إلررررر  السرررررذذون الررررر ي 
كرررررران يميرررررردها بشررررررؾس 
الترررررررررراد  مخالً رررررررررا 
الؾاقرررررر  فرررررر  ممرررررردار 
السهرررررررررر، وإتزرررررررررارا 
معررض السررارة وتؾقيعرره 
مررشهؼ عميهررا برردون أن 
يعمسرررررررؾا شررررررريًئا مرررررررؽ 

 .(1)تميمتها

  

الذي  أتسد المر  3
"مذذون خمؾة 

مبان مركز غال
 .زفت "

عمرررد زواج ولرررؼ ماشرررر 
  ؾفيميرررررردا تترررررر  ُترررررر

 .(2)الزوج
  

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .58،   حة 9وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .59،   حة 16وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

الذي  رضؾان زعير  4
مركز   ي"مذذون مت

 .الدشظة"

عتررررررررك ابشررررررره عباشرررررررر العمرررررررؾد 
 ًماوإشهادات الظت ، يذخ  رسؾ 

عؽ السمرر، ويعخر تدرميؼ  زائدة
عمرد أجررل المدائؼ أل رحابها، و 

مرأة مترؾف  عشهرا زوجهرا  ازواج 
عمررر   ررردا  جشيررره واترررد مغيرررر 

رسررسية مالؾفرراة. واتزررح شررهادة 
عشررراعر  20  فررر دأن العمرررد مميررر

وأن السرررذذون  25نسررررة  1916
معشر عميه مذن السرأة الس كؾرة 

الدرررم  معرررد   وقررر  العررردة ترررؾف
، أشررررهروفرررراة زوجهررررا مخسدررررة 

وأخرر  عذرررة قررروش  ررا  رسررؼ 
تالرررررة وخسدرررررة قرررررروش رسرررررؼ 
طتقهررا وأن زوجهررا لررؼ يظممهررا، 
وأجررررررررل عمررررررردي زواج بررررررردون 

مرررا عرررد  عمررر  شرررهادة وفررراة أو 
 .الؾفاة

 

تتغ  المجشة 
أنه يير  الح 
لمعسن  لكبر 
سشه وعشدا 

 .(1)شيخؾخة

الذررررررررررري  عظرررررررررررؾة  5
شرررررررررررسس الررررررررررردعؽ 

ة "مررذذون شرربرا بمؾلرر
 مركز مشؾف".

اتهامرره فرر  قزررية قتررن، 
ُت غررر  معقًترررا. وثبرررؾت 
عتقتررره ييررررر الذرررررعية 

 .(2)بزوجة السمتؾ  
 
 

  

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .12،   حة 21وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .62،   حة 38وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

الذرري  عبررد الدررتم  6
ذكرررررررر ن "مرررررررذذون 
ترررررررررررانؾت مركرررررررررررز 

 .زفت "

تخترررريؼ أ ررررحاب العمررررؾد  
والذهؾد عمر  بيراض قبرن 

المدرررائؼ وتدررررميسها  ءمرررن
أل رررحابها عمررر  بيررراض. 
ومررررر  ارتكامررررره مخال رررررات 

مسحاضرررررر  ةأخررررررل مبيشررررر
 .(1)التعييؽ

  

 الذي  قظة دمحم  7
 ."مذذون الحساد"

قامة ف  إلامتشاعه عؽ ا
ألسرباب ت بمد مذذونيتره 

 .(2)تراها المجشة ممبؾلة
  

الذرري  دمحم دمحم برردر  8
"مرررررررررررذذون طرررررررررررؾخ 
البرايترررررررررة مركرررررررررز 

  .شبيؽ الكؾم"
ماشرر ثتثرة عمرؾد زواج 
ولررررررررؼ يميرررررررردها وأخرررررررر  

  .رسؾمها لش ده
 

 

أوضح  
التحريات الت  
تس  مسعرفة 
قاض  محكسة 
شبيؽ عم  أن 

ذلػ عادة 
 .(3)له

 
                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .63،   حة 43وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .44،   حة 50وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .50،   حة 79وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

  الذررري  دمحم السررردن 9
 ي"مررررررررذذون طشبررررررررد
 .مركز شبيؽ الكؾم"

عدم قدرته عم  أداء وعي ته 
لكبر سشه وض ف مررا 

وسسعه، واعتيادا إسماط قيد 
ماإلضافة إل   ،عمؾد زواج

ولؼ يدمؼ  ،مباشرة عمد زواج
 .(1)الزوجة قديستها

  

الذررري  إبرررراهيؼ محسرررؾد  10
"مررررذذون بمسذرررر  مركررررز 

 .مشؾف"

اتهامه مالتزوير فر  ورقرة 
عرفيرررررررة والحكرررررررؼ عميررررررره 
مررررررالحبس شررررررهريؽ مرررررر  

 .(2)الذغن

  

بررراهيؼ إالذرري  عظيررة  11
الخظيررررررررة "مررررررررذذون 

 مركز فؾة".

تعسررررررررد تررررررررر  دفتررررررررر 
   .(3)الزواج

سرساعين إالذي  محسؾد  12
"مررررررذذون عررررررزب   عمرررررر

 ".وقاف الدمظانيةأل ا

اتهررررام مدرررررقة مبمررررغ أرةعررررة 
وسررتيؽ جشيًهررا، وتكررؼ عميرره 

 أشرهرا مالحبس ثتثرة ابتدائي  
ولررررره  ،مررررر  إيمررررراف التش يررررر 

 .(4)سسعة سيئة

  

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .50،   حة 80وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 51،   حة 81وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .56،   حة 104وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (4)
 .57،   حة 111وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

 ةالذررري  دمحم تسرررؾد 13
أتسررد "مررذذون بشرردر 

 .دسؾ "

جررررازة لسرررردة شررررهر، إقيامرررره م
وعررررررردم إخظرررررررارا السحكسرررررررة 
الجزئية مذ ء معد انتهائهرا، 

جررررازة إلمسررررد ا اوتمديسرررره طمًبرررر
مرضررره، وعررردم تش يررر ا  ةلذرررد

طمرررررة السحكسرررررة مالحزرررررؾر 
وتمديسرررررررره شررررررررهادة طبيررررررررة 

رل فرر  مسرضرره، وريررؼ أنرره ُعرر
البمررد محالرة ت تتشرراف  شرؾارس 

 .م  تذدعته عسمه

 

تكرر طمبه بؾاسظة 
اإلدارة لمحزررررررررررررؾر 
إلجراء تحميق، فمرؼ 
يحزررررررررررررر ريررررررررررررؼ 
التذشررير مشرره عمرر  
اإلفررررررررررادا معمسرررررررررره 
مالسؾعررد وأنرره سررمؼ 

 .(1)ما معهدته

الذرررري  دمحم مؾسرررر   14
"مرررررررررررذذون سررررررررررربػ 
الزرررررررررحاك مركرررررررررز 

 .الباجؾر"

قيرررررد عمرررررد زواج ماسرررررؼ 
زوج وزوجرررررررة، ووقررررررر  

زوج وزوجرة عم  العمرد 
 .ن وشهؾداآخر 

 رررررردر قرررررررار 
م رمه سرامًما 

المررررار   ٍّ وُعررردِّا 
مإيمافررره سرررتة 

  .أشهر

اعترررررررررر ر السررررررررررذذون 
مالدررررهؾ، ولكررررؽ رأت 
المجشررررة فرررررمه ألنرررره 
مؽ التحميق ومراجعة 
العمررررررررررؾد تبرررررررررريؽ أن 
السرررذذون عؾقررر  عمررر  
بياض، ويرعخر كتامرة 
العمرررررد معرررررد مباشررررررة 
الررريغة، وأنرره سررربق 
له إن رف  لسثن ه ا 

ررررررررالسخال   ف لٍّ د   ررررررررة وعٍّ
الرررؾزارة العمؾةرررة إلررر  

 .(2)ستة أشهر هإيماف

                                                           

، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .3،   حة 5وثيمة 

، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .4،   حة 7وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

الذرررررررررررري  عمرررررررررررر   15
سرررررررميسان "مرررررررذذون 
الرجبيررررررررررة مركررررررررررز 

  .الدشظة"

محررررؾ مرررررسة ختسرررره فرررر  
 ،دفتر زواج، وإثبات بردلها

وطسرررررس أخترررررام وةعرررررض 
 كمسرررات، ووضررر  شررررطات
عم  كمسات، وعدم التش ي  
مإلغائها ومحؾ وإثبات فر  
الترررررررؾاري  فررررررر  مؾاضررررررر  
كثيرررررررة، وتسزيررررررق ورقرررررررة 
مالدفتر مدبة ه ا السحؾ. 
فزررررًت عررررؽ رداءة الخرررر  

 .وق ارة الدفتر

لرررره جررررزاءات 
أرةرر   :سرراممة

مرررررات إنرررر ار 
وإيمررررررررررررررررررراف 

  .شهر

اعترر ر السررذذون 
عرررررررررررؽ ذلرررررررررررػ 
مالدرررررهؾ، ورأت 
المجشرررررررة عررررررردم 
 ررتتيته لكثرررة 

 .(1)تهمخال ا

الذررري  أتسرررد سرررالؼ  16
"مرررذذون سشدسررريس 

 .السحمة" مركز

عثبرر  فرر  الرردفاتر مهررًرا 
أقررررن مررررؽ الحميمررررة، وت 

برن  ،عباشر عسمه بش ده
عتررررك ييرررررا يكترررة فرررر  

   .الدفاتر
 

 

تتغررررر  المجشرررررة 
عررررردم  رررررتتيته 
لمؾعي ررررة مدرررربة 
ض ف مررا وأن 
مررررررا فعمرررررره فيرررررره 
ضررررررياس تمررررررؾ  
العبرررراد واإلخررررت  
برسررررررررررررررررررررررررررررررررؾم 

 .(2)الحكؾمة
 

                                                           

، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .10،   حة 20وثيمة 

، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .12،   حة 24وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

الذري  قاسررؼ سررميسان  17
فررررررررررارو  "مررررررررررذذون 
الغشاميررررررررررررة مركررررررررررررز 

 .أشسؾن"

كذررررر  فررررر  معرررررض أورا  
دفتر زواج وعدم ذكر سؽ 
الررررزوجيؽ والخررررروج عررررؽ 

وكتامررة  ،الهررامش مالكتامررة
معررررررض الكمسررررررات مسررررررداد 

 .(1)مغاعر

  

الذررري  سرررعد إبرررراهيؼ  18
جيزو "مذذون تساسة 

لسركررررز ك ررررر  التامعررررة
 .الزيات"

اشرررتراكه مررر  آخرررريؽ فررر  
ضررررررررب شرررررررخص ضررررررررًةا 
أفزررر  إلررر  مؾتررره، وثبررر  
إدانترررررررره، وتكررررررررؼ عميرررررررره 

 .(2)مالدجؽ ثتث سشؾات

  

الذرري  مدررعؾد تدررؽ  19
الرعيمررررررررر  "مرررررررررذذون 
الحشرررررررراوي والجيررررررررارة 

 .ممدؼ األزةكية "

تغيبررره عرررؽ ممرررر عسمررره مرررؽ 
إلررررررررررررررررررررررررررررر   27/9/1932
بررررردون إذن  14/12/1932

مرررؽ السحكسرررة وةررردون طمرررة 
جررازة وعرردم تدررميسه الرردفاتر إ

تغيبرررره، وعرررردم إرسرررررا  قبررررن 
عرررؽ شرررهر  كذرررف اإلترررراء

سرررررررربتسبر وأكتررررررررؾةر سررررررررشة 
1932. 

 

اعت ر السذذون 
عؽ ذلػ مذنه 
مرض فجذة 
وسافر إل  

 .(3)بمدا

                                                           

، 1033-001071دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .125،   حة 47وثيمة 

، 1033-001074دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .45،   حة 127وثيمة 

، 1017-007027دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  (3)
 .387،   حة 58وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  يمش ػًهه 

بجلزبءبذ  بدلخةنفد 
  ةذي حظ بنسةجمد  

الذررررررري  مررررررررظ    20
درويرررررررش "مرررررررذذون 

 طرة".

اتهامه ماختتس مبمغ 
جشيًها قيسة رسؾم  12

عمد زواج ماشرا ولؼ 
 .(1)يميدا

  

 

اتزح وجرؾد الكثيرر مرؽ  ،السذذونيؽومؽ خت  دراسة سجتت قرارات 
وكر لػ  ،الؾثائق الت  تؾضح ارتكاب معض السرذذونيؽ مخال رات فر  دفراترهؼ

تمرررديؼ شررركاول ضررردهؼ. وةعرررد عررررض هررر ا السخال رررات عمررر  لجشرررة تذدعرررة 
ألن مررا ارتكبررؾا ييررر  ؛السررذذونيؽ لررؾتظ  رردور قرررار المجشررة معرردم إدانررتهؼ

السذذون ليس له سؾابق وتردعث ، أو أن (3)أو ت يدتحق العمؾةة (2)ممرؾد
عثبرر   ، وفرر  معررض الؾثررائق ت ررظ التحميررق لعرردم وجررؾد مررا(4)العهررد معسمرره

، وقد أكدت وزارة (5)الذكؾل أو السخال ة أو أن تكؾن الذكؾل يير  حيحة

                                                           

، 1113-000149دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية الجيزة: كؾد  (1)
 .57  حة 

، 1017-007026دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  (2)
 .56،   حة 57وثيمة 

، 1033-001068محكسة مدعرية طشظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت  (3)
 .46،   حة 56وثيمة 

، 1017-007026دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  (4)
 .82،   حة 82وثيمة 

-002539دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  (5)
 .144،   حة 21، وثيمة 1211
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عمرر  ضرررورة تدررجين جسيرر  السخال ررات والذرركاول الترر  )العررد ( الحمانيررة 
ذونيؽ فرر  كذررؾف مخال ررات تشدررة إلرر  السررذذونيؽ وتشغررر أمررام لجشررة السررذ

 .(1)ؾاأو لؼ عدان ُأدعشؾاالسذذونيؽ الذهرية سؾاء 

 فًَة ٍهٌ منةرج يٍ خمةنفةذ بسزكحهة جؼض بدل ر َني 
  لشسذ بنهدُد ػذو إدبَسهى  حفظ بنسحمَك

بسى بدل ر ٌ  و
  حمم ػًهه

بدلخةنفد أ  بنشكة ى 
 بدلمذيد

سحث ػذو 
 ي حظةذ    دبإلدبَ

1 
الذي  تدشيؽ الجسن 
"مررذذون ناتيررة تمبشرر  

 .أمذيش"

ماشرررر عمرررد زواج  قا رررر   
برررررررررردون عمررررررررررؼ الؾ ررررررررررية 

   .ورضاها

ثبررر  مرررؽ التحميرررق 
  .(2)عدم إدانته

2 

الذي  عمر  دمحم " 
ماعررررررررد أمررررررررذذون 

شررررررررررير الترررررررررررام  
  لسحكسة الزؾات

 .الذرعية"

كتررررة خظررررذ فرررر  دفتررررر 
طررررت  مالر رررريد نسرررررة 

، 16وترك الر يد ،17
خسدررررررة وةعررررررد كتامررررررة 

أسررظر تشبرره فكتررة فرر  
   .وأتس ه 16الر يد 

أن مررررررا ترررررررن 
مررؽ السررذذون لررؼ 
يكرررررررررررؽ خظرررررررررررذ 

وإخبررار  ًداممرررؾ 
السحكسررة مإلغرراء 
ر ررررررررريد نسررررررررررة 

17(3). 

 

                                                           

 .511، ص مرج  سابقفرج دمحم ييث:  (1)
، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)

 .1،   حة 2وثيمة 
، 1017-007026: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا (3)

 .56،   حة 57وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  حمم ػًهه

بدلخةنفد أ  بنشكة ى 
 بدلمذيد

سحث ػذو 
 ي حظةذ    دبإلدبَ

3 

الذررررررررري  أتسرررررررررد 
يظرررراس "مررررذذون 

 شبذرررررريرترررررررة 
 .مركز طشظا"

  .تزوير ف  عمد زواج

لرررررررررررررؼ عثبررررررررررررر  
التحميررررق الرررر ي 
أجرترره السحكسررة 
ما يمز  إدانته 

 .ف  الذكؾل 

ت ظ تؼ 
 .(1)األورا 

4 
سرريد أتسررد جسيررن 
 ة"مررررذذون الجسيررررز 

 .مركز الدشظة"

زائرررردة  رسررررؾمئ  نتحررررري
عرررررررؽ السمرررررررررة عمررررررر  

 عمرررؾدئ العمرررؾد، وإجرررراء 
   .وعدم إثباتها مالدفاتر

لرررررررررررررؼ عثبررررررررررررر  
     .(2)إدانته

5 

  الذررررري  خررررردرج
جرررراويش "مررررذذون 

زرررررامة ناتيرررررة الم
مركررررررررررررز ك ررررررررررررر 

 .الزيات"

أخظررذ فرر  تؾثيررق عمرررد 
تامعيررة زواج معرردم ذكررر 

الررررررزوجيؽ ألي دولررررررة، 
وأن الزوجررة وكمرر  فرر  
العمررررد وقرررربض السهررررر، 
ووضرر  معررض الكمسررات 
تذررررًرا، وطسرررررس خرررررتؼ 

 .الذاهدعؽ

رأت المجشة 
تشبيه عميه ال

تيث إن ما 
ت  ارتكبه أمر

يدتحق عميه 
 .(3)العمؾةة

 

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .21،   حة 39وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .24،   حة 45وثيمة 

، 1033-001068ظا: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طش (3)
 .46،   حة 56وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  حمم ػًهه

بدلخةنفد أ  بنشكة ى 
 بدلمذيد

سحث ػذو 
 ي حظةذ    دبإلدبَ

6 

الذرررررررررري  عبررررررررررد 
السمررررررؾد أتسرررررد 
داود "مررذذون ك ررر 

مركرررررررررز  بعرررررررررر ال
 ."بشها

إجرررراء عمرررد زواج قبرررن 
  .انمزاء عدة الزوجة

 ،أثبرررررررر  التحميررررررررق
الرررررررررررر ي أجرترررررررررررره 

 أن العمررد ،السحكسررة
نمزرررراء اكرررران معررررد 
 .(1)عدة الزوجة

 

7 
الذرررررررررري  سرررررررررريد 
الذرربيش   "مررذذون 

 .بشدر طشظا"

ماشرررررررررررر عمرررررررررررد زواج 
شررررررخص مررررررؽ رعايررررررا 
روسرررريا مإتدرررران بشرررر  
الذي  دمحم بدون رعايرة 

 .المؾاعد المانؾنية

السرررذذون تحررررل 
وعمرررررررررررؼ مرررررررررررذن 
الررررررزوجيؽ مررررررؽ 
رعايرررا السحكسرررة 

 .(2)الجزئية

 

8 

الذرررري  مرررررظ   
"  عبدال تاح الدعؽ

مرررررررررذذون إبيرررررررررار 
مركررررررررررررز ك ررررررررررررر 

 .الزيات"

مررة نمررؾًدا ماهغررة فرر  ط
 .رسؼ عمد زواج

تبرريؽ مررؽ التحميررق 
أن السررررررررذذون لررررررررؼ 
يذخررر  رسرررؾًما، ولرررؼ 
يكترة العمررد برردفترا، 

عؽ   وتشاز  الذاك
 .(3)شكؾاا

 

                                                           

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .47،   حة 59وثيمة 

، 1033-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .29،   حة 59وثيمة 

، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .3،   حة 4وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  حمم ػًهه

بدلخةنفد أ  بنشكة ى 
 بدلمذيد

سحث ػذو 
 ي حظةذ    دبإلدبَ

9 

الذرررررري  عؾسررررررف 
مررررذذون "الخررررؾل  

ك ررررررررررر الذررررررررررري  
  ".سميؼ

قيررررد عمررررد زواج مغيرررررر 
خظررررره، وأثبررررر  بررررردفتر 

عمررررر   ًقاطرررررت  ترررررراد
عررررررردم الررررررردخؾ  ولرررررررؼ 

 .عتعرض لمخمؾة مذ ء

السررررذذون لرررريس 
مررا لرره سررؾابق، و 

فعمه السرذذون ت 
   .يدتحق عماًما

اعترر ر السررذذون 
عررررررررؽ الخظرررررررررذ 
 ،األو  مسرضررررره

وعرررررررؽ الخظرررررررذ 
الثرررررررران  مررررررررذن 
الخمررررررررررؾة لررررررررررؼ 

 .(1)تحرن

10 

الذرررري  سرررريد دمحم 
مرررررررذذون "شررررررر ي  

الدررررتهية مركررررز 
  ".ك ر الذي 

كتامة عمؾد زواج محبرر 
مختمررررررف عررررررؽ مرررررراق  
العمرررررؾد، زيرررررادة سرررررظر 

 15د نسرررة برر عن الر رري
والتؾقيررررر  عميررررره مشررررره 

 .فم 

 

اعت ار السرذذون 
مالدهؾ، وتعهرد 
مسراعرررررراة ذلررررررػ 
مدررررتمبًت، وتررررؼ 
التشبيرررررره عميرررررره 
بدقررررة اتلت ررررات 

 .(2)ف  عسمه

11 

الذرررري  دمحم سرررررميسان 
ا  "مررذذون شررمشررؾر 

مركرررررررررررررز  وقررررررررررررررون 
 ."مديؾن 

، ولؼ يميردا، ًداماشر عم
   .ولؼ يدمؼ المؾائؼ

عدم وجرؾد دليرن 
عمررر   رررحة مرررا 

 .(3)ندة إليه
 

                                                           

، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (1)
 .33،   حة 58وثيمة 

، 1033-001070دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (2)
 .50،   حة 99وثيمة 

، 1033-001074دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد  (3)
 .206،   حة 59وثيمة 
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بسى بدل ر ٌ  و
  حمم ػًهه

بدلخةنفد أ  بنشكة ى 
 بدلمذيد

سحث ػذو 
 ي حظةذ    دبإلدبَ

12 

الذرررررري  محسررررررؾد 
 ةدمحم قشررررررررررررررررررررررؾ 

"مرررررررررذذون ك رررررررررر 
مركرررررررررز  مررررررررؾيس

 ."بشها

عرررررردم تمديسرررررره دفرررررراتر 
 ،شالررررررررررزواج لمت ترررررررررري

رررررروطٍّ  س خررررررتؼ وكيررررررن سف
 .الزوجة ف  عمدعؽ

السرررررررررررررررررذذون ت 
سررررررررررؾابق لرررررررررره 
وترررررردعث عهررررررد 
معسمرررررره، وأمررررررر 
التؾقيرر  لررؼ يكررؽ 

طسًدررا  ًسررامظسؾ 
 اتام  

اعتررررررر ر السرررررررذذون 
محداثرررررررررة عهررررررررردا 
معسمررررره، وأن مرررررداد 
الختامة كان كثيرًرا، 
وتعهررررررررررد مالدقررررررررررة 
وتش يرررر  مررررا لررررؾتظ 

 .(1)عميه مدتمبتً 

13 

الذي  دمحم إبراهيؼ 
مغهررررررر "مررررررذذون 

مركرررررررز  مذرررررررتهر
 ."بشها

إ ررتح فرر  ترراري  ونسرررة 
عميررررررره الحكرررررررؼ السبشررررررر  

 9الرررررررزواج فررررررر  العمرررررررد 
ولؼ عر كر  2315مالدفتر 

  .أن الحكؼ نهائ  أو ت

اطمعرررررر  المجشررررررة 
عمرر  الرردفتر، ولررؼ 
تجد أثًرا لمتررميح 

  .يدتحق العمؾةة

أجررررررررراب عرررررررررؽ 
األولرررر  مدرررربة 
عية فر  الممرؼ. 
والثانيرررررررررررررررررررررررررة 

 .(2)مالدهؾ

14 

الذررررررررري  عمررررررررر  
"مرررررذذون  ةشرررررحات

 ظررراهرة المبميرررةسال
مركرررررررررررررز أبرررررررررررررؾ 

 ."قرقاص

زواج برردون ماشررر عمررد 
أن تمدم الزوجة شهادة 
وفررررررراة زوجهرررررررا األو ، 
وأخرر  أكثررر مررؽ الرسررؾم 

   .السمررة

لررررؼ عتبرررريؽ مررررؽ 
التحميررررررررق مررررررررا 

  .عثب  إدانته

لرررررررره جررررررررزاءات 
إنرر اران  :سرراممة

وإيمرررررررررررررررررررررررررراف 
 .(3)شهر

                                                           

، 1017-007026دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  (1)
 .82،   حة 82وثيمة 

، 1017-007027دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  (2)
 .306،   حة 129وثيمة 

-002529دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  (3)
 .143،   حة 18، وثيمة 1121
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بسى بدل ر ٌ  و
  حمم ػًهه

بدلخةنفد أ  بنشكة ى 
 بدلمذيد

سحث ػذو 
 ي حظةذ    دبإلدبَ

15 

الذي  عبد العمريؼ 
عثسررررران "مرررررذذون 

مركررز  ةعظيرر  شررب
 .سؾيف"  بش

ذكررر فرر  عمررد طررت  مررا 
مررؽ ي يرد البيشؾنررة الكبررل 

ييررررر أن يدررررذ  السظمررررق 
عسرررررا إذا كررررران الظرررررت  
مدربؾًقا مغيررا أو ت، وزاد 
بهامش عمد طت  زيرادة 

  .ت وجه لها

أجرررررررررررراب عررررررررررررؽ 
السخال رررة األولررر  
مذنررررررررررررره عمرررررررررررررؼ 
مالمررررررررانؾن معررررررررد 
 ررردورا، والثانيرررة 
مالدرررررررررهؾ ومرررررررررا 
اعترررر ر مرررره ترررررل 

 .المجشة قبؾله

 
لرررررررره جررررررررزاءات 
 :سررررررررررررررررررررررررراممة

  .(1)إن ار
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 الذرررررررررري  دمحم دمحم
خمي ررررررة "مررررررذذون 

الخيرن مركرز طؾخ 
 ."السشيا

ماشرررر عمرررد زواج عمررر  
 رردا  جسيعرره أرةعررؾن 
جشيًهررررررررررا، وأثبرررررررررر  أن 
السهرررر ثتثرررؾن جشيًهرررا 
بررشمص عذرررة جشيهررات 
مررررررؽ ممرررررردم الررررررردا  

  .السمبؾض

لرررررؼ عتبرررررريؽ مررررررؽ 
أورا  التحميق ما 
 ؛يمتزرررر  إدانتررررره

ن فر   تيث ما دواِّ
المدرررررررريسة هررررررررؾ 
الست ررررررق عميرررررره، 
وأن الذررررراك  لرررررؼ 
يكؽ مؾجؾًدا تيؽ 

ألنرره كررران  ؛العمررد
ا مررالجيش عدرركري  

فرررررت يعمرررررؼ شررررريًئا 
عرررررررررررؽ تميمرررررررررررة 

 (2)الردا 

لرررررررره جررررررررزاءات 
إيمررراف : سررراممة

  ر.ثتثة أشه

                                                           

-002529دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  (1)
 .144،   حة 20، وثيمة 1121

-002529دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف: كؾد  (2)
 .144،   حة 21ثيمة ، و 1121



 

 

 

165 

 بنذسبسد بألسشَفَد نسد ذ لشبسبذ بدل ر َنيسةدسًة: 
 بنسؼشٍف جسد ذ لشبسبذ بدل ر َني  (1)

 ؾعرررة بررردار الؾثرررائق المؾميرررة تعرررد سرررجتت قررررارات السرررذذونيؽ السح
عبمغ  ،ابهوجدت   مؽ الؾتدات الت (2)متكاممة لكن وتدة أرشي ية (1)سمدمة

سرررجتت )  :مؾزعرررة عمررر  ثرررتث وتررردات هررر ،عررددها ثسانيرررة عذرررر سرررجتً 
محكسرررة مدعريرررة الغرةيرررة سرررجتت سرررؾيف الذررررعية،   محكسرررة مدعريرررة بشررر

  .محكسة مرر الذرعية(سجتت الذرعية، 

ثاِّن ه ا الدجتت العدد الحميم  لدجتت قرارات السذذونيؽ  ولكؽ ت ُتسٍّ
السحرراكؼ اتبتدائيررة الذرررعية فرر  أثشرراء   السحرراكؼ أو مرراق االرررادرة عررؽ هرر 

تسثررن مررا تبمرر  مررؽ  بررن هرر  مزاولتهررا نذرراطها المزررائ  خررت  فترررة عسمهررا،
ر  الباتثرة ذلرػ إلر   سجتت تؼ ضسها وت غها بدار الؾثرائق المؾميرة، جِّ وُترف

 عدة عؾامن، ه :

                                                           
قدؼ فرع  مؽ متكاممة أرشي ية معرف ويتكؾن مؽ عدد مؽ الس ردات ذات سمدمة:  ((1

 .  خا ية أو خرائص معروفة
سمؾل عم  ميتد: قامؾس مرظمحات الؾثائق واألرشيف والسعمؾمات. الماهرة: الدار 

 .106م، مادة  2007السررية المبشانية، 
( الستكاممة األرشي ية: كن أو مجسؾعة أشكا  الؾثائق )الستؾسظة والرغيرة سؾاء (2

كان  وثيمة م ردة أو سجتت أو مح غة أو دوسيه( الت  نس  وتراكس  بؾاسظة 
 شخص معيؽ أو معسدة أو هيئة ف  أثشاء مسارستها لشذاطها ووعائ ها، أي 

 جهة.نس  نسؾ ا طبيعي ا نتيجة لشذاط ومعامتت تمػ ال
 .460مادة  السرج  الدابق:
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 م 1915سررشة  فبراعررر 7 فرر  تررددت تئحررة السررذذونيؽ الرررادرة 
مدررررائن   اختررررراص السحكسررررة اتبتدائيررررة الذرررررعية مررررالشغر فرررر

رات قررا، ولكؽ بدراسة الدجتت تبريؽ أن أو  سرجن (1)السذذونيؽ 
 28طشظرا اتبتدائيرة عرجر  إلر  تراري  ) مدعريرة سحكسةمذذونيؽ م
معررررد  رررردور  يأ( 2)م(1916 ةعؾنيرررر 29 –ر هرررر1334شررررعبان 

سررؾيف   سررشة ونرررف، وأو  سررجن لسحكسررة بشرر  التئحررة محررؾال
 4 –ر هررر1345رةيررر  الثررران   28اتبتدائيرررة عرجررر  إلررر  تررراري  )

 ةتردل عذرر إ  معد  دور التئحة محرؾال يأ( 3)م(1926نؾفسبر 
سررشة، وأو  سررجن لسحكسررة مرررر اتبتدائيررة الذرررعية عرجرر  إلرر  

 يأ( 4)م(1927نررؾفسبر 1 –ر هرر1346األولرر   لجسرراد 6ترراري  )
 سشة. ةعذر  ت ثشامعد  دور التئحة محؾال  

 مثن ،وجؾد فجؾات تاريخية  بيؽ سجتت محكسة مرر الذرعية: 
جسرادل  6يخه )وتار  1017-007026ال جؾة بيؽ الدجن كؾد 

جسررررادل األولرررر   16 –م 1927نررررؾفسبر  1ه/ 1346األولرررر  
-007027والدرررررجن كرررررؾد  م( 1928أكترررررؾةر  30ه/ 1347
نررررررؾفسبر  11ه/1349جسرررررراد الثانيررررررة  27وتاريخرررررره ) 1017

                                                           
 (.36 - 8 -2م، مادة )  1915تئحة السذذونيؽ الرادرة سشة  ((1
-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا الذرعية: كؾد  ((2

1033 . 
دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف الذرعية: كؾد  ((3

002528-1121. 
 .1017-007026دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مرر الذرعية: كؾد  ((4
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  ، والتم(1933مارس  28ه/1351ذو الحجة  12 -م1930
 1017-007027، وةررريؽ الدرررجن كرررؾد ةتررررن إلررر  نحرررؾ سرررش

 12 -م1930نؾفسبر  11ه/1349الثانية  جساد 27وتاريخه )
والدرررررررجن كرررررررؾد م( 1933مرررررررارس  28ه/1351ذو الحجرررررررة 

أكتؾةر  27ه/ 1355شعبان  11وتاريخه ) 015867-1017
ولررريس مرررؽ  ،ؽ ونررررفتيتررررن إلررر  نحرررؾ سرررش  والترررم(  1936

 يألالسسكؽ عدم  دور لجشة السذذونيؽ مسحكسة مرر اتبتدائية 
 قرارات خت  ه ا ال ترات.

  سرررجتت  معرررض  سررجتت لمررررارات السرررذذونيؽ فرر يجرررؾد أعرردم و
 ،السحررراكؼ اتبتدائيرررة الذررررعية السح ؾعرررة بررردار الؾثرررائق المؾميرررة

محكسررة دميرراط  –سرركشدرية اتبتدائيررة الذرررعية إل"محكسررة ا :مثررن
 –محكسرررة السشررررؾرة اتبتدائيرررة الذررررعية  –اتبتدائيرررة الذررررعية 

 محكسة السشؾفية اتبتدائية الذرعية".

 لدرررجتت قررررارات السرررذذونيؽ مكرررن وتررردة مرررؽ  دراسرررة  عمررر وفيسرررا
  وجدت فيها:  الترشي ية الؾتدات األ 

 :سجتت قرارات السذذونيؽ مسحكسة طشظا اتبتدائية -أ الً 

رشرري ية لسحكسررة طشظررا اتبتدائيررة الذرررعية عمرر  اتتررؾت الؾترردة األ 
ا أ ردرته لجشرة قررارً وخسدريؽ  ةتف وسرتسائآثتثرة سرجتت تتزرسؽ  ةتدع
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 ةعؾني 29 –ر ه1334شعبان  28ؽ سشة مؽ يالسذذونيؽ خت  ثتث وعذر 
 .(2)م1939 ةعؾلي 19 – ره1358 األول  لإل  جساد (1)م1916

 
ً
بتدائية سؾيف ات  سجتت قرارات السذذونيؽ مسحكسة بش -ةثةََ

 :الذرعية

سؾيف اتبتدائية الذرعية   رشي ية لسحكسة بشاتتؾت الؾتدة األ 
 اا أ درتهقرارً وتدعة وسبعيؽ  ةالف وسبعسائعم  ستة سجتت تتزسؽ 

 – ره1345رةي  الثان   28ا مؽ لجشة السذذونيؽ خت  عذر سشؾات تمريبً 
 .(4)م1936ماعؾ  23 – ره1355رةي  األو   2إل ( 3)م1926نؾفسبر  4

 اتبتدائية الذرعية: سجتت قرارات السذذونيؽ مسحكسة مرر -ثةنثةً 
سؾيف اتبتدائية الذرعية   رشي ية لسحكسة بشاتتؾت الؾتدة األ 

 ا أ درته لجشةقرارً  واثشيؽ وسبعيؽ  ةستسائسجتت تتزسؽ  ةعم  ثتث
 1 – ره1346 األول  لجساد 6ا مؽ السذذونيؽ خت  تد  سشؾات تمريبً 

 .(6)م1941أكتؾةر  12 – ره1360رمزان  11إل   ( 5)م1927نؾفسبر
                                                           

-001068دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا الذرعية: كؾد  ((1
1033 . 

 .1033-001076دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية طشظا الذرعية: كؾد  ((2
-002528دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف الذرعية: كؾد  ((3

1121. 
-002533دار الؾثائق المؾمية: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف الذرعية: كؾد  ((4

1121. 
 .1017-007026محكسة مرر الذرعية: كؾد دار الؾثائق المؾمية: سجتت  ((5
 .1017-015876محكسة مرر الذرعية: دار الؾثائق المؾمية: سجتت ( (6
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 ػهجججي بنجججشوى يجججٍ  صجججول سجججد ذ لجججشبسبذ بدلججج ر َني 
ر إىل دبس بنوثججةئك حجج  بٌُ 

 
ججً
 
َةلصججدف فججلٌ بنسججد ذ بنسججٌ ض

 س سم يٍ بنوحذبذ بألسشَفَد بنس
ُّ
ذ
 
ؼ
 
  خذذ فَهة. ٌز

 بنوصف بألسشَفٌ نسد ذ لشبسبذ بدل ر َني (2)
عسميرررة بشررراء وإعرررداد وتجهيرررز أدوات البحرررث لؾ رررف محتؾيرررات  هرررؾ
 .(1) تدهين الزب  واتطتس عم  السح ؾعات السمتشاةلاألرشيف؛ 

 د:ولتظبيق ه ا التعريف عم  سجتت قرارات السذذونيؽ تؼ إعدا

ا محررن الدراسررة طبًمررر و ررف أرشرري   عمرر  مدررتؾل الدتسررن -أ الً 
واشرررتسم  . ISAD لمؾاعرررد التمشررريؽ الررردول  لمؾ رررف األرشررري  

وذلرػ لؾ رف  البظاقة عم  العشا ر الدتة والعذريؽ لمؾ رف؛
والتعريرررف مسحتؾياتهرررا مذررركن كامرررن  الدتسرررن محرررن الدراسرررة

 .(2)ودقيق

                                                           
 .164، مادة مرج  سابقميتد:   ( سمؾل عم(1
عؽ التمشيؽ الدول  العام لمؾ ف األرشي   تدوا )س( قد تؼ نذر الشص اإلنجميزل ( (2

 له ا المؾاعد ف  مجمة السجمس الدول  لألرشيف معشؾان:
General Internaitonal Standard Archival Description ISAD (G) in Janus. 

No. 1 (Jan 1994) Paris. ICA, 1994, PP. 7-26. 

ترجسة جسا  الخؾل  ومراجعة دمحم فتح  عبد الهادي ف  مجمة السكتبات والسعمؾمات. 
 .125-84، ص ص 1995عؾنيؾ  3، س 15س

 ية. الترشيف سمؾل عم  ميتد: أسس وقؾاعد ترتية وو ف الؾثائق األرشي
، 2003عؾليؾ  3، س23وال هرسة. مما  ف  مجمة السكتبات والسعمؾمات العرةية س

 .146-79ص ص 
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ةثةَ
ً
مرؽ  ستة عشا روقد تؼ اختيار  ،و ف عم  مدتؾل الدجن -َ

عشا رررر التمشرررريؽ الرررردول  لمؾ ررررف األرشرررري  ؛ لتتشاسررررة مرررر  
السؾ ررررؾفة، ولكرررر  ت عررررتؼ تكرررررار معررررض البيانررررات  الدررررجتت

والسعمؾمررات الترر  سرربق إدراجهررا فرر  مظاقررات و ررف الدمدررمة، 
ماإلضررررافة إلرررر  أن هرررر ا العشا ررررر تمرررردم لشررررا جسيرررر  البيانررررات 

 درجن، وترعدي إلر  التعريرف مالسرجنوالسعمؾمات الخا ة مكرن 
 وو  ه و ً ا دقيًما. 
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 الؾ ف األرشي   عم  مدتؾل الدتسن -أ الً 

حكًججد لججشبسبذ بدلجج ر َني م صججف سججد ذ  دجطةلج )أ(
    :بالجسذبئَد طُطة

: 1033-001068/     / أ . ط .م.س/ د.و/: جسيجججججججز بإلسخجججججججةع
001076-1033(1). 

 مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية. قرارات السذذونيؽ تتسج :بنؼُوبٌ

 .م1916عؾنيه  29 – ره1334شعبان  28 :بنسوبسٍخ بنمصوى
 .م1939 ةعؾلي 19 – ره1358 األول  لجساد 1  

  .مدمةس :صوفدبدلو بدلةدخ بنوصف يسسوى

       .9عدد الدجتت  :بدلوصوفد بدلةدخ  َوع يذى
      وثيمة. 3650عدد الؾثائق  

                 .28×40أمعاد الدجتت  

 طشظا اتبتدائية الذرعية.محكسة : (ئيصذس بنوثةئك )بدلُش

 ُرتِّابٍّرر ف م( 1914 - هررر1332مشرر  عررام )  :ئبنسججةسٍخ بإلدبسً نهًُشجج
( محكسرة 2( محكسة عميا شررعية، )1السحاكؼ الذرعية عم  ثتث درجات )

                                                           
و(: دار الؾثائق المؾمية،  . اإلرجاس: )ج.م.س(: جسهؾرية مرر العرةية، )درمز ( (1

: 1033-001068)الدجن، رمز  ()   ، محكسة طشظا اتبتدائية(: ط . أ)
 استرجاس الدجتت .  أكؾاد (001076-1033
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  السرؾاد التر  فر  كرن مدعشرة، وتخرتص مرالحكؼ اتبتردائ  ابتدائية شرعية فر
قزرررايا   فررر  ليدررر  مرررؽ اخترررراص السحررراكؼ الجزئيرررة، وةرررالحكؼ الشهرررائ

( محررراكؼ جزئيرررة 3اتسرررتئشاف السرفؾعرررة إليهرررا مرررؽ السحررراكؼ اتبتدائيرررة، )
م اتجره التخظري  إلر  التؾسر  فر  السحراكؼ 1922، وةداية مؽ سشة شرعية

اتبتدائيررة وفررتح اعتسرراد لسيزانيررة الحمانيررة إلنذرراء محرراكؼ ابتدائيررة جدعرردة، 
ررن األمررر نتيجررة تعظيررن البرلسرران ثررؼ األزمررة الساليررة، وةرريؽ عررام  ول كررؽ ُأهسِّ

م  رردرت قرررارات مانتمررا  دائرررة شرررعية مررؽ محكسررة طشظررا 1936م، 1933
 .(1)إل  شبيؽ الكؾم لعمد دورات شهرية فيها

بردأ تردويؽ الؾثرائق مالدرجتت مشر   :زةسٍخ منو بنوثةئك نجذى يُشجاهة
 .مر(1914 - ره1332) سشة

م بدلُشجئ زةسٍخ
 
ثرؼ  ، غر  مسمرر السحكسرةتُ : بحلفظ أ  بنوصةٍد يٍ لِح

  .مم  إل  دار الؾثائق المؾميةثؼ نُ  ،مم  إل  دار السح ؾعات العسؾميةنُ 

 دار السح ؾعات العسؾمية. : بدلصذس بدلحةشش ن لسُةء

لجشررة  تردور تررؾ  قرررارات نالؾثرائق السدونررة مالدررج :بحملسججوى بدلوضججوػٌ
ت تتظمررة   السخال ررات الترر  م رر  نغررر السررذذونيؽ فررب الخا ررة السررذذونيؽ

ت تتظمرة   لرؼ تثبر   رحتها أو السخال رات التر  التر ي ت ظ الذكاو و  ،ءً جزا
ضرؼ أعسرا  و  ،إيماف مذذون عؽ العسرن لحريؽ انتهراء التحميرق معرهو  ،ءً جزا

إعرادة و  ،إتالة أعسا  مذذونية لسذذونيرة أخررل و  ،مذذونية إل  مذذونية أخرل 

                                                           

لظي ة دمحم سالؼ: الشغام المزائ  السرري الحدعث، الهيئة السررية العامة  (1)
 .505-503، ص ص 2، ج 2001لمكتاب،
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عدم تعيريؽ مرذذونيؽ و  ،تعييؽ مذذونيؽو  ،عسمه معد إثبات براءتهمذذون إل  
مررذذون  لعرردم اتتيرراج السذذونيررة  رفررض تعيرريؽو  ،لرسررؾةهؼ فرر  اتمتحانررات

 ،ت رظ أورا  تعيريؽ مرذذون و  ،تعيريؽ مرذذون بردون امتحرانو  ،لسرذذون ثالرث
اسررتمالة مررذذونيؽ و  ،اسررتمالة مررذذون مررؽ أعسررا  مذذونيررة محالررة لتزررررةو 

إعررادة مررذذون لؾعي ترره معررد و  ،الدررؽ وعرردم قرردرتهؼ عمرر  العسررن لكبرررهؼ فرر 
فررن و  ،وقف مذذون عؽ العسن لحيؽ انتهاء التحميرق معرهو  ،ثبات براءتهإ

بشرردر طشظررا برريؽ  تمدرريؼو  ،لسرضررهاسررتمالة مررذذون و  ،مررذذون مررؽ وعي ترره
كانررر  تمررر  مرررؽ   مسخال رررات الترررل الجرررزاءات التذدعبيرررةو  ،مذذونيهرررا العذررررة

 مؽ شرهر إلر  سرتة أشرهر  عؽ العسن الؾقف –ن ار إل " ا :وه   السذذونيؽ
 ".ال رن –

  ُت ِّغ ف ت ًغا دائًسا.: يؼهويةذ بنسموٍى  بالسسحؼةد

  .انته  العسن بها :زغريبذ بنرتبيى

ورتبرر  الؾثررائق داخررن  ،اترتيًبررا زمشي ررالدررجتت مرتبررة  :َظججةو بنرتزَججث
ا عؾًمرا وفًمرا لمدرشة المزرائية وداخرن كرن سرشة قزرائية زمشي رالدجتت ترتيًبا 

ا مدمدرًت فر  عرددي  وفًما لتاري  التدجين، ورقس  ترقيًسا  مذهر ابيؾم وشهرً 
 كن سشة قزائية.

 م. 1954لدشة  356ُضس   مسؾجة المانؾن رقؼ  :نوضغ بنمةَوٌَا

 متاتة لتطتس معد الحرؾ  عم  ترريح مؽ الدار.  :شش ط بإلزةحد

متاتة معد الحرؾ  عم  ترريح مؽ :  ط بنُشش  بنُسخ  بنسصوٍششش
 الدار. 
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خرر   –خرر  الرقعررة  –المغررة العرةيررة : نغججد بدلججةدخ بدلوصججوفد  خطوطهججة
 الشد . 

والربعض اآلخرر يحتراج  ،معرض الدرجتت محالرة جيردة: دبخلصةئص بدلةدٍج
  إل  ترميؼ.

كررؾد  :بيانررات تتزررسؽ قاعرردة:  سججةئم بإلدججةد جججذبس بنوثججةئك بنمويَججد
 الدجن، عشؾانه، ال ترة التاريخية.

 دار الؾثائق المؾمية.  :يكةٌ بألصول

 .ت تؾجد :بنُسخ بدلسةحد

سجتت السحراكؼ : بدلوبد بنوثةئمَد ربذ بنؼ لد جةدلةدخ بدلوصوفد جةنذبس
 الذرعية.

 بدلوبد بنوثةئمَد ربذ بنؼ لد جةدلةدخ بدلوصوفد يف أيةيٍ حفظ أخشى:
 . بؾزارة العد  ومحكسة األسرة سجتت السذذونيؽ مالسحاكؼ اتبتدائية

سجتت قرارات محث " :يُشوسبذ بػسًذذ ػهي بدلةدخ بدلوصوفد
الدراسات كلية مجلة  -"دراسة أرشي ية –السذذونيؽ بدار الؾثائق المؾمية 

 .2018،ينايراإلنسانية، 
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 ٌجُجحكًجد لشبسبذ بدل ر َني م صف سد ذ  دجطةل: )ب( 
   :بنششػَدبالجسذبئَد سوٍف 

: 1121-002528/    /س .ب ج.م.س/ د.و/: سيجججججججز بإلسخجججججججةع
002533-1121 (1). 

 سؾيف اتبتدائية.  مسحكسة بش قرارات السذذونيؽ تتسج :بنؼُوبٌ

 م.1926نؾفسبر  4 – ره1345رةي  الثان   28:بنمصوى بنسوبسٍخ
 م.1936ماعؾ  23 – ره1355رةي  األو   2

  .سمدمة :صوفدبدلو بدلةدخ يسسوى

       6عدد الدجتت  :بدلوصوفد بدلةدخ  َوع يذى
 .21× 33معاد الدجتت أ  وثيمة.  1789ق عدد الؾثائ

 اتبتدائية الذرعية. سؾيف  بشمحكسة  (:ئيصذس بنوثةئك )بدلُش

ررر ف  م(1914 - هرررر1332مشررر  عرررام ) :ئبنسجججةسٍخ بإلدبسً نهًُشججج  ُرتِّابٍّ
( محكسرة 2( محكسرة عميرا شررعية، )1السحاكؼ الذرعية عم  ثتث درجرات)

  السرؾاد التر  فر  كرن مدعشرة، وتخرتص مرالحكؼ اتبتردائ  ابتدائية شرعية فر
قزرررايا   فررر  ليدررر  مرررؽ اخترررراص السحررراكؼ الجزئيرررة، وةرررالحكؼ الشهرررائ

( محررراكؼ جزئيرررة 3اتسرررتئشاف السرفؾعرررة إليهرررا مرررؽ السحررراكؼ اتبتدائيرررة، )
                                                           

و(: دار الؾثائق المؾمية،  . اإلرجاس: )ج.م.س(: جسهؾرية مرر العرةية، )درمز ( (1
: 1121-002528)  الدجنرمز  (، )محكسة بش  سؾيف اتبتدائية(: ب. س)

 أكؾاد استرجاس الدجتت . ) 002533-1121
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السحراكؼ   فرم اتجره التخظري  إلر  التؾسر  1922وةداية مؽ سشة  ،شرعية
األمرراكؽ السحتاجررة إليهررا، وتررؼ فررتح اعتسرراد لسيزانيررة   فرراتبتدائيررة خا ررة 

رن األمرر نتيجرة )العرد ( الحمانية  إلنذراء محراكؼ ابتدائيرة جدعردة، ولكرؽ ُأهسِّ
عرررام   فرررتعظيرررن البرلسررران ثرررؼ األزمرررة الساليرررة، ورأت الرررؾزارة تمرررديؼ البررردعن 

م، فمرررر الررؾزير نرردب هيئررة محكسررة بشرر  سررؾيف اتبتدائيررة لتنتمررا  1933
المزرررايا الكميرررة   فرركررن شرررهر لمشغرررر   فرررإلرر  السشيرررا ثتثرررة أيررام متؾاليرررة 

مررررزار   واتسررررتئشافية ومررررؾاد التررررررفات والسررررذذونيؽ الخا ررررة مسراكررررز بشرررر
قرقرراص، وأوضررح  التجرةررة عيررؾب هرر ا الظريمررة،   وسررسالؾط والسشيررا وأبرر

 السشيررا مسرر كرة إلرر  وزيررر الحمانيررة  فررن ؾوتمرردم أعزرراء الشيامررة والسحررام
  .(1)يظمبؾن إنذاء محكسة مالسشيا )العد (

بردأ تردويؽ الؾثرائق مالدرجتت مشر   :زةسٍخ منو بنوثجةئك نجذى يُشجاهة
 .مر(1914 - ره1332) سشة

م بدلُشجئزةسٍخ بحلفظ أ  بنوصةٍد يٍ 
 
محكسرة بشردر   مسمرر غٍّر ِّ تُ : لِح

مرر  إلرر  دار مِّ ثررؼ نُ  بشرر  سررؾيف لألتررؾا  الذخرررية والؾتيررة عمرر  الررش س
 . (2)م1987سشة  الؾثائق المؾمية

محكسرة بشردر بشر  سرؾيف لألترؾا  الذخررية : بدلصذس بدلحةشجش ن لسُجةء
 . والؾتية عم  الش س

                                                           

 .505-503، ص ص مرج  سابقلظي ة دمحم سالؼ:  (1)
خالد سيد مرزو : مزام  وسجتت محكسة بش  سؾيف الذرعية  (2)

"أطروتة  –م دراسة أرشي ية دبمؾماتية . 1955هر/1375 -م1852هر/1269
 .408م، ص 1995جامعة الماهرة، فرس بش  سؾيف، كمية اآلداب،  –ماجدتير". 



 

 

 

177 

لجشررة  تردور تررؾ  قرررارات نالؾثرائق السدونررة مالدررج :بحملسججوى بدلوضججوػٌ
ت تتظمررة   السخال ررات الترر  م رر  نغررر السررذذونيؽ فررب الخا ررة السررذذونيؽ

إلغرراء مذذونيررة وضررؼ و  ،إتالررة أعسررا  مذذونيررة إلرر  مذذونيررة أخرررل و  ،ءً جررزا
 ،رفرررض إعرررادة مرررذذون إلررر  عسمررره معرررد فررررمهو  ،أعسالهرررا لسذذونيرررة أخررررل 

رفرض و  ،وعي رة أخررل استمالة مذذون لعدم الجس  بيؽ وعي رة السذذونيرة و و 
لررررؼ تثبرررر   ررررحتها أو   ت ررررظ الذرررركاول التررررو  ،إنذرررراء مذذونيررررات جدعرررردة

  السخال رات التر  ل ر  نغرر السرذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا  السخال ات الت
عررردم تعيررريؽ مرررذذونيؽ لرسرررؾةهؼ فررر  و  ،تعيررريؽ مرررذذونيؽو  ،ت تتظمرررة جرررزاء

 ،امتحان الخ  وضبظه مالغش عدم تعييؽ مذذون لدمؾطه ف و  ،اتمتحانات
  مسخال ات التلالجزاءات التذدعبية و ، استماتت مذذونيؽ " لغروف  حية "و 

مرؽ شررهر   عرؽ العسررن الؾقررف –نر ار إل " ا :هرر   مررؽ السرذذونيؽ كانر  تمر 
 " ال رن – إل  ستة أشهر

 ُت ِّغ ف ت ًغا دائًسا. :يؼهويةذ بنسموٍى  بالسسحؼةد

 .العسن بهاانته   :زغريبذ بنرتبيى

ا، ورتبرر  الؾثررائق داخررن الدررجتت مرتبررة ترتيًبررا زمشي رر: َظججةو بنرتزَججث
ا عؾًمرا وفًمرا لمدرشة المزرائية وداخرن كرن سرشة قزرائية الدجتت ترتيبا زمشي ر

ا مدمدرًت فر  وفًما لتاري  التدجين، ورقس  ترقيًسا عرددي   مذهر ابيؾم وشهرً 
 كن سشة قزائية.

 م. 1954لدشة  356ُضس   مسؾجة المانؾن رقؼ  :بنمةَوٌَبنوضغ 

  متاتة لتطتس معد الحرؾ  عم  ترريح مؽ الدار. :شش ط بإلزةحد
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متاتة معد الحرؾ  عم  ترريح مؽ  :شش ط بنُشش  بنُسخ  بنسصوٍش
 الدار. 

خرر   –خرر  الرقعررة  –المغررة العرةيررة  :نغججد بدلججةدخ بدلوصججوفد  خطوطهججة
 الشد . 

  محالة جيدة. تتجالد :بخلصةئص بدلةدٍد

كررؾد  :قاعرردة بيانررات تتزررسؽ : سججةئم بإلدججةد جججذبس بنوثججةئك بنمويَججد
 الدجن، عشؾانه، ال ترة التاريخية.

  دار الؾثائق المؾمية. :يكةٌ بألصول

 ت تؾجد. :بنُسخ بدلسةحد

سجتت السحاكؼ  :جةنذبس بدلوبد بنوثةئمَد ربذ بنؼ لد جةدلةدخ بدلوصوفد
 الذرعية.

 بدلوبد بنوثةئمَد ربذ بنؼ لد جةدلةدخ بدلوصوفد يف أيةيٍ حفظ أخشى:
  .سجتت السذذونيؽ مالسحاكؼ اتبتدائية ومحكسة األسرة بؾزارة العد 

خالد سريد مررزو : مزرام  : يُشوسبذ بػسًذذ ػهي بدلةدخ بدلوصوفد
 -م1852ه/1269 وسرررررررررجتت محكسرررررررررة بشررررررررر  سرررررررررؾيف الذررررررررررعية

 –"أطروتررة ماجدررتير".  –. م دراسررة أرشرري ية دبمؾماتيررة 1955ه/1375
 .م1995جامعة الماهرة، فرس بش  سؾيف، كمية اآلداب، 

 -دراسة أرشي ية" –ؾثائق المؾمية محث "سجتت قرارات السذذونيؽ بدار ال
 .2018، ينايرالدراسات اإلنسانية،  كليةمجلة 
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 حكًجد يصجشلشبسبذ بدل ر َني م صف سد ذ  د: جطةل)ج( 
 :بالجسذبئَد بنششػَد

-1017/007027-007026/     /م. أ  ج.م.س/ د.و/ :سيز بإلسخةع
1017 /015876-1017(1). 

 .قرارات السذذونيؽ تتسج :بنؼُوبٌ

 م.1927نؾفسبر 1 – ره1346  ولاأل  لجساد 6 :بنسوبسٍخ بنمصوى
 م.1941أكتؾةر  12 – ره1360رمزان  11

 .مدمةس :صوفدبدلةدخ بدلو يسسوى

    3عدد الدجتت  : يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد

 وثيمة. 672ق: عدد الؾثائ

 21×33أمعاد الدجتت 

 اتبتدائية الذرعية.مرر محكسة  (:ييصذس بنوثةئك )بدلُش

امترداد   محكسة مررر اتبتدائيرة الذررعية هر :يبنسةسٍخ بإلدبسً نهًُش
م( ُرتِّبٍّرر  1914 - هررر1332لسحكسررة مرررر الكبرررل الذرررعية، فسشرر  عررام )

( محكسرة 2( محكسة عميا شررعية، )1السحاكؼ الذرعية عم  ثتث درجات )

                                                           
و(: دار الؾثائق المؾمية،  . اإلرجاس: )ج.م.س(: جسهؾرية مرر العرةية، )درمز ( (1

-007026الدجن، رمز  (، )محكسة مرر اتبتدائية الذرعية(: . أ)م
 أكؾاد استرجاس الدجتت .  015876-1017/ 1017/007027-1017
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  السرؾاد التر  فر  كرن مدعشرة، وتخرتص مرالحكؼ اتبتردائ  ابتدائية شرعية فر
قزرررايا   فررر  ليدررر  مرررؽ اخترررراص السحررراكؼ الجزئيرررة، وةرررالحكؼ الشهرررائ

( محررراكؼ جزئيرررة 3تسرررتئشاف السرفؾعرررة إليهرررا مرررؽ السحررراكؼ اتبتدائيرررة، )ا
 .(1)شرعية

بردأ تردويؽ الؾثرائق مالدرجتت مشر  : منو بنوثةئك نجذى يُشجاهة زةسٍخ
 مر(1914 - ره1332) سشة

جم بدلُشجئ
 
ُت ِّغر ف مسمرر السحكسرة ثرؼ : زةسٍخ بحلفظ أ  بنوصةٍد يٍ لِح

  م.1998سشة  دار الؾثائق المؾمية  م  إلمِّ ثؼ نُ    التحريرس  جٍّ مُ م  إل  مِّ نُ 

  .مجس  التحرير :بدلصذس بدلحةشش ن لسُةء

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضجوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التم الخا ة السذذونيؽ

 ،ت تتظمرة جرزاء  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
عرادة جرزء مرؽ مذذونيرة إرفرض و  ،إتالة أعسا  مذذونية إل  مذذونية أخرل و 

نمررن مررذذون الخررؾاص إلرر  مذذونيررة و  ،ضررافتها لسذذونيررة أخرررل إتررؼ فرررمها و 
  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،البيرقدار ومذذون البيرقدار إل  مذذونية الخؾاص

إخرررراج جرررزء مرررؽ مذذونيرررة وإضرررافتها و  ،ءً ت تتظمرررة جرررزا  السخال رررات التررر
كانررر  تمررر  مرررؽ   مسخال رررات الترررلالجرررزاءات التذدعبيرررة و  ،لسذذونيرررة أخررررل 

 – مؽ شهر إل  ستة أشهر  عؽ العسن الؾقف –ن ار إل " ا :وه  السذذونيؽ
 ".ال رن

                                                           

 .504-503، ص ص مرج  سابقلظي ة دمحم سالؼ:  (1)
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 ُت ِّغ ف ت ًغا دائًسا.: يؼهويةذ بنسموٍى  بالسسحؼةد

 .انته  العسن بها :زغريبذ بنرتبيى

ررتِّا ورُ  ،اا زمشي ررالدررجتت مرتبررة ترتيًبرر: َظججةو بنرتزَججث الؾثررائق داخررن   ف بٍّ
ا عؾًمرلمدرشة المزرائية وداخرن كرن سرشة قزرائية  ا وفًمراا زمشي رالدجتت ترتيبً 

 ا مدمدرًت فر عرددي   وفًما لتاري  التدجين، ورقس  ترقيًسا مذهر ابيؾم وشهرً 
 كن سشة قزائية.

  م.1954لدشة  356ُضس   مسؾجة المانؾن رقؼ : بنوضغ بنمةَوٌَ

  متاتة لتطتس معد الحرؾ  عم  ترريح مؽ الدار.: شش ط بإلزةحد

متاتة معد الحرؾ  عم  ترريح مؽ : شش ط بنُشش  بنُسخ  بنسصوٍش
 الدار. 

خرر   –خرر  الرقعررة  –المغررة العرةيررة  :نغججد بدلججةدخ بدلوصججوفد  خطوطهججة
   .الشد 

-015876، ماسرتثشاء الدرجن محالرة جيردة تتالدرج: بخلصةئص بدلةدٍد
ا مه آثار مم  مياا أدت إل  ضياس الكتامة ف  كثيرر تالته سيئة جد   1017

 . م مؾدة مؽ الدجن 338:275،2،1مؽ الؾثائق، الر حات 

قاعرردة بيانررات تتزررسؽ كررؾد :  سججةئم بإلدججةد جججذبس بنوثججةئك بنمويَججد
 .الدجن، وعشؾانه، ال ترة التاريخية

  دار الؾثائق المؾمية.: ٌ بألصوليكة

 ت تؾجد.: بنُسخ بدلسةحد
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السحراكؼ  سجتت :بدلوبد بنوثةئمَد ربذ بنؼ لد جةدلةدخ بدلوصوفد جةنذبس
 الذرعية.

 :بدلوبد بنوثةئمَد ربذ بنؼ لد جةدلةدخ بدلوصوفد يف أيةيٍ حفظ أخشى
  .العد سجتت السذذونيؽ مالسحاكؼ اتبتدائية ومحكسة األسرة بؾزارة 

محررث "سررجتت قرررارات : يُشججوسبذ بػسًججذذ ػهججي بدلججةدخ بدلوصججوفد
الدراسات  كليةمجلة   -دراسة أرشي ية" –السذذونيؽ بدار الؾثائق المؾمية 

 .2018، ينايراإلنسانية، 
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 :وى بنسدمسبنوصف ػهي يس -ثةََةً 
 حكًجد طُطجةلجشبسبذ بدلج ر َني م صجف سجد ذ  ةذجطةل)أ( 
  :بالجسذبئَد

 بنحطةلد بأل ىل
 .1033-001068/     / ا.ط ج.م.س/ د.و/ :سيز بإلسخةع
 .قزائية 1920 -1916سشة  سجن قرارات السذذونيؽ :بنؼُوبٌ

 .م1916 ةعؾني 29 – ره1334شعبان  28 :بنسوبسٍخ بنمصوى
 .م1920فبراعر  24 - ره1337  ر  16
    28×40أمعاد الدجن  :يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد

 وثيمة.  264ق الؾثائعدد   
 (.62(  أبيض)138)مكتؾب   200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضجوػٌ
 ت تتظمرة جرزاء  السخال ات الت  السذذونيؽ ف م   نغرب الخا ة السذذونيؽ

رو  ،إيماف مذذون عؽ العسن لحيؽ انتهاء التحميق معرهو ، ي اتذدعب أعسرا   ؼ  ضٍّ
إعرادة و  ،إتالة أعسا  مذذونية لسذذونيرة أخررل و  ،مذذونية إل  مذذونية أخرل 

  مسخال ررات التررل الجررزاءات التذدعبيررةو  ،إثبررات براءتررهمررذذون إلرر  عسمرره معررد 
شرهر إلر  مؽ  عؽ العسن الؾقف –ن ار إل " ا :وه  كان  تم  مؽ السذذونيؽ

لؼ تثب   رحتها أو السخال رات   الت ل ت ظ الذكاو و  ،"ال رن – ستة أشهر
  .ءً ت تتظمة جزا  الت

  الدجن محالة جيدة. : بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنثةََد
 .1033-001069/     / أ.ط ج.م.س/ د.و/ :سيز بإلسخةع

 قزائية. 1922- 1921سجن قرارات السذذونيؽ سشة  :بنؼُوبٌ

 م.1921نؾفسبر  3 - ره1340رةي  أو   3 :بنسوبسٍخ بنمصوى

 .م1923أكتؾةر  28 - ره1342رةي  أو   18      

    26×40أمعاد الدجن  :يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد
 وثيمة.  353ق عدد الؾثائ

 .مكتؾب جسيعها  حة،  200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثائق السدونرة مالدرج : بحملسوى بدلوضوػٌ
تعيرريؽ مررذذونيؽ لرسررؾةهؼ فرر   عرردمو  ،بتعيرريؽ مررذذونيؽ الخا ررة السررذذونيؽ
ت   لررؼ تثبرر   ررحتها أو السخال ررات الترر  الترر ل ت ررظ الذرركاو و  ،اتمتحانررات
 ،ءً ت تتظمررة جررزا  السخال ررات الترر  يؽ فررنل رر  نغررر السررذذو و  ،ءً تتظمررة جررزا

ن ار إل " ا :وه  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التل الجزاءات التذدعبيةو 
 ".ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر  عؽ العسن الؾقف –

  الدجن محالة جيدة.: بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنثةنثد

 .1033-001070/     / أ.ط ج.م.س/ د.و/ :بإلسخةع سيز

 .(قزائية)م 1925 – 1923سجن قرارات السذذونيؽ سشة  :بنؼُوبٌ

 م.1923نؾفسبر 4 - ره1342رةي  أو   25: بنسوبسٍخ بنمصوى

 .م1925 مارس 1 - ره1343شعبان 6

        26×40أمعاد الدجن : يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد
 وثيمة.  391ق عدد الؾثائ  

 .مكتؾب جسيعها  حة  200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضجوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  الت ل ح ظ الذكاو م الخا ة السذذونيؽ

 ،ءً جرزا ت تتظمرة  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
عرردم تعيرريؽ و  ،مررذذون لعرردم اتتيرراج السذذونيررة لسررذذون ثالررث رفررض تعيرريؽو 

ت ررظ و  ،تعيرريؽ مررذذون برردون امتحررانو  ،اتمتحانررات مررذذونيؽ لرسررؾةهؼ فرر 
مذذونيرة ن مؽ أعسا  استمالة مذذوو  ،مذذونيؽتعييؽ و  ،أورا  تعييؽ مذذون 

وعرردم قرردرتهؼ عمرر  اسررتمالة مررذذونيؽ لكبرررهؼ فرر  الدررؽ ، و امحالررة لتزرررر 
"  :وه  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التلالجزاءات التذدعبية و ، العسن

 ."ال رن –مؽ شهر إل  ستة أشهر العسن عؽ الؾقف –ن ار إل ا

  جيدة. الدجن محالة: بدلةدٍد بخلصةئص
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 بنحطةلد بنشبجؼد

 .1033-001071/     / أ.ط ج.م.س/ د.و/ :سيز بإلسخةع

 م1926 -1925سشة  جزء أو  سجن قرارات السذذونيؽ: بنؼُوبٌ
 .قزائية

 م.1925 ماعؾ 1 – ره1343 شعبان 6 : بنسوبسٍخ بنمصوى

 .م1926 أيدظس 10 - ره1345محرم  29

      29×39أمعاد الدجن  :يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد
 وثيمة.  400ق عدد الؾثائ

  .مكتؾب جسيعها  حة  200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضجوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التم الخا ة السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
إتالررة و  ،عرردم تعيرريؽ مررذذونيؽ لرسررؾةهؼ فرر  اتمتحانرراتو  ،تعيرريؽ مررذذونيؽو 

ثبررات إإعررادة مررذذون لؾعي ترره معررد و  ،أعسررا  مذذونيررة إلرر  مذذونيررة أخرررل 
الجررزاءات و ، وقررف مررذذون عررؽ العسررن لحرريؽ انتهرراء التحميررق معررهو  ،براءترره

 الؾقرف –ن ار إل " ا :وه  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التل التذدعبية
  ."ال رن – شهر إل  ستة أشهرمؽ  عؽ العسن

  الدجن محالة جيدة.: بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بخلةيسد
 .1033-001072/     / أ.ط ج.م.س/ د.و/ :سيز بإلسخةع
 م1926 -1925سشة  جزء أو  سجن قرارات السذذونيؽ :بنؼُوبٌ
 .قزائية

 م.1926 أيدظس 15 – ره1345   ر 6 التؾاري  المرؾل:
 .م1928 أيدظس 12 - ره1347  ر  25

                  29×40أمعررررراد الدرررررجن : يجججججذى  َجججججوع بدلجججججةدخ بدلوصجججججوفد
 وثيمة.  193ق عدد الؾثائ

 .مكتؾب جسيعها  حة  200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  الت ل ح ظ الذكاو مالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
الجرزاءات و ، اتمتحانات  عدم تعييؽ مذذونيؽ لرسؾةهؼ فو  ،تعييؽ مذذونيؽو 

 الؾقرف –نر ار إل " ا :هر  كان  تم  مؽ السرذذونيؽ  مسخال ات التلالتذدعبية 
  ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر عؽ العسن

  الدجن محالة جيدة.: بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنسةدسد
 .1033-001073/     / أ.ط ج.م.س/ د.و/ :سيز بإلسخةع
 م1926 -1925سشة  جزء أو  سجن قرارات السذذونيؽ :بنؼُوبٌ
 .قزائية

 م.1928 أيدظس 13 – ره1345  ر 25: بنسوبسٍخ بنمصوى
 .م1929 نؾفسبر 19 – ره1348جسادل اآلخرة  27

   28×40أمعاد الدجن  :يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد
 وثيمة.  319ق عدد الؾثائ

 .مكتؾب جسيعها  حة  200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  الت ل ح ظ الذكاو مالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
الجرزاءات و ، عدم تعييؽ مذذونيؽ لرسؾةهؼ ف  اتمتحاناتو  ،تعييؽ مذذونيؽو 

 الؾقرف –ن ار إل " ا :ه و  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التلالتذدعبية 
 ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر  عؽ العسن

  الدجن محالة جيدة. :بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنسةجؼد

 .1033-001074/     / أ.ط ج.م.س/ د.و/ :سيز بإلسخةع

 قزائية. م1932 – 1929سشة  سجن قرارات السذذونيؽ: بنؼُوبٌ

 م1929نؾفسبر  9 – ره1348 ةخر اآل لجساد 18: بنسوبسٍخ بنمصوى

 م.1932نؾفسبر  15 – ره1351رجة  16

                      28×40أمعررررراد الدرررررجن : يجججججذى  َجججججوع بدلجججججةدخ بدلوصجججججوفد
 وثيمة.  768ق عدد الؾثائ

 .مكتؾب جسيعها  حة  200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،اسررتمالة مررذذون لسرضررهو  ،فرررن مررذذون مررؽ وعي تررهو  ،ءً تتظمررة جررزا ت
ن ار إل " ا :وه  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التلالجزاءات التذدعبية و 
  ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر  عؽ العسن الؾقف –

  .ويحتاج ال  ترميؼ ،سيئةالدجن محالة : بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنثةيُد

 .1033-001075/     / أ.ط ج.م.س/ د.و/: سيز بإلسخةع

 .قزائية م1937 -1932سشة  سجن السذذونيؽ بنؼُوبٌ:

 م.1932نؾفسبر  15 – ره1351رجة  16 :بنسوبسٍخ بنمصوى

 .م1937مارس  30 – ره1356محرم  17

                  30×40أمعررررراد الدرررررجن  :يجججججذى  َجججججوع بدلجججججةدخ بدلوصجججججوفد
 وثيمة.  528ق عدد الؾثائ

 .مكتؾب جسيعها  حة  400: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
ن ار إل " ا :وه  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التلالجزاءات التذدعبية و 
  ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر عؽ العسن الؾقف –

 الدجن محالة جيدة.  :بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنسةسؼد

 .1033-001076/     / أ.ط ج.م.س/ د.و/ :سيز بإلسخةع

 .قزائية م1939 -1937سشة  سجن قرارات السذذونيؽ: بنؼُوبٌ

 م.1937مارس  30 – ره1356محرم  17: بنسوبسٍخ بنمصوى

 .م1939عؾليه  19 – ره1358 األول  لجساد 1

                     30×40أمعرررررراد الدررررررجن  :يججججججذى  َججججججوع بدلججججججةدخ بدلوصججججججوفد
 وثيمة.  434ق عدد الؾثائ

 .مكتؾب جسيعها  حة  200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج: بحملسوى بدلوضجوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
مسخال ررات لالجررزاءات التذدعبيررة و ، تمدرريؼ بشرردر طشظررا برريؽ مذذونيهررا العذرررةو 

مررؽ   عررؽ العسررن الؾقررف –نرر ار إل " ا :وهرر  كانرر  تمرر  مررؽ السررذذونيؽ  الترر
  ."ال رن – شهر إل  ستة أشهر

تالة الدجن سيئة الغتف مش رن عؽ الدجن ويحتراج  :بخلصةئص بدلةدٍد
  .إل  ترميؼ
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سجوٍف  ٌحكًجد جُجملشبسبذ بدل ر َني  صف سد ذ  ةذجطةل )ت(
 :بنششػَدبالجسذبئَد 

 بنحطةلد بأل ىل
 .1121-002528/     / س .ب ج.م.س/ د.و/: سيز بإلسخةع

 .قزائية م1928: 1926سشة  سجن قرارات السذذونيؽ :بنؼُوبٌ

 م 1926نؾفسبر  4 – ره1345رةي  الثان   28 :بنسوبسٍخ بنمصوى
 م 1928أكتؾةر  25 – ره1347  ولاأل  لجساد 11     

    21× 33أمعاد الدجن  :بدلةدخ بدلوصوفديذى  َوع 
 وثيمة.  364ق عدد الؾثائ 

 (.10أبيض) .(190)مكتؾب  :200: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضجوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  نغر السذذونيؽ فرل   و  ،ءً ت تتظمة جزا
ن ار إل " ا :وه  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التل الجزاءات التذدعبيةو 
 ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر  عؽ العسن الؾقف –

  الدجن محالة جيدة. :بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنثةََد
 .1121-002529/     / س .ب ج.م.س/ د.و/: سيز بإلسخةع

 .قزائية م1930 -1928سشة  سجن قرارات السذذونيؽ :بنؼُوبٌ

 م.1928نؾفسبر  4 – ره1347  ولاأل  لجساد 21 :بنسوبسٍخ بنمصوى

 م.1930أيدظس  27 – ره1349رةي  الثان   3

     21×33أمعاد الدجن  :يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد
 وثيمة.  408ق عدد الؾثائ

 (.-(،  أبيض)200)مكتؾب   ،200:ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
نر ار إل " ا وهر  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التلالجزاءات التذدعبية و 
  ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر  عؽ العسن الؾقف –

  الدجن محالة جيدة. :بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنثةنثد
 .1121-002030/     / س.ب ج.م.س/ د.و/: سيز بإلسخةع

 .قزائية م1932 -1930سشة  سجن قرارات السذذونيؽ :بنؼُوبٌ

 م 1930سبتسبر  27 – ره1349رةي  الثان   3 :بنسوبسٍخ بنمصوى

 م 1932أكتؾةر  4 – ره1351 ةجسادل اآلخر  4

                   28×40أمعررررراد الدرررررجن  :يجججججذى  َجججججوع بدلجججججةدخ بدلوصجججججوفد
 وثيمة.  459ق عدد الؾثائ

 (.3(،  أبيض)197)مكتؾب  ،  حة 200 :ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالسدونرة مالدرجالؾثرائق  :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ت تتظمرة جرزاء  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
ررو  إتالررة أعسررا  مذذونيررة إلرر  مذذونيررة أخرررل،و  أعسالهررا  ؼ  إلغرراء مذذونيررة وضٍّ

اسررتمالة و  ،رفررض إعررادة مررذذون إلرر  عسمرره معررد فرررمهو  ،لسذذونيررة أخرررل 
رفررض إنذرراء و  ،مررذذون لعرردم الجسرر  برريؽ وعي ررة السذذونيررة ووعي ررة أخرررل 

كانررر  تمررر  مرررؽ   مسخال رررات الترررلالجرررزاءات التذدعبيرررة و  ،مذذونيرررات جدعررردة
 – مؽ شهر إل  سرتة أشرهر  عؽ العسن الؾقف –ن ار إل ا" :وه  السذذونيؽ

 ."ال رن

  .الدجن م كػ ويحتاج إل  تجميد :بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بنشبجؼد
 .1121-002531/     / س .ب ج.م.س/ د.و/: سيز بإلسخةع

 م1933-1932سشة  سجن قرارات السذذونيؽالجزء األو  مؽ  :بنؼُوبٌ
 .قزائية

 . م1932أكتؾةر  4 – ره1351خرة آلجسادل ا 4 :بنسوبسٍخ بنمصوى

 .م1933سبتسبر  26 - ره1352خرة آلجسادل ا 6

     28×40أمعاد الدجن  :يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد

 وثيمة.  188ق عدد الؾثائ 

 جسيعها مكتؾب.  حة  100: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
عرردم و  ،عرردم تعيرريؽ مررذذونيؽ لرسررؾةهؼ فرر  اتمتحانرراتو  ،تعيرريؽ مررذذونيؽو 

الجرررزاءات و  ،تعيررريؽ مرررذذون لدرررمؾطه فررر  امتحررران الخررر  وضررربظه مرررالغش
 الؾقرف –نر ار إل ا" :وهر  كان  تم  مؽ السرذذونيؽ  مسخال ات التل التذدعبية

 ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر  عؽ العسن

  الدجن محالة جيدة. :بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنحطةلد بخلةيسد
 .1121-002532/     / س .ب م.س/ د.و/ ج.: سيز بإلسخةع

 .قزائية م1934 – 1933سشة  سجن قرارات السذذونيؽ :بنؼُوبٌ

 م.1933سبتسبر  26 – ره1352 ةخر جسادل اآل 6 :بنسوبسٍخ بنمصوى

 م.1934أكتؾةر  13   - ره1353رجة  4

                    28×40أمعررررراد الدرررررجن  :يجججججذى  َجججججوع بدلجججججةدخ بدلوصجججججوفد
 وثيمة.  173ق عدد الؾثائ

 جسيعها مكتؾب.  حة  100: ر حاتالعدد 

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
استماتت و  ،عدم تعييؽ مذذونيؽ لرسؾةهؼ ف  اتمتحاناتو  ،تعييؽ مذذونيؽو 

كان  تم  مؽ   مسخال ات التل الجزاءات التذدعبيةو  ،مذذونيؽ لغروف  حية
 – مؽ شهر إل  سرتة أشرهر  عؽ العسن الؾقف –ن ار إل ا" :وه  ذذونيؽالس

 ."ال رن

 الدجن محالة جيدة. :صةئص بدلةدٍدبخل
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 بنحطةلد بنسةدسد
 .1121-002533/     / س .ب م.س/ د.و/ ج.: سيز بإلسخةع

 .قزائية م1936 -1934سشة  سجن قرارات السذذونيؽ :بنؼُوبٌ

 م.1934أكتؾةر  20 – ره1353رجة  11 :بنسوبسٍخ بنمصوى

 م1936ماعؾ  23 –ره1355رةي  األو   2

 28×40أمعاد الدجن  :يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد
 وثيمة.  197ق: عدد الؾثائ

 جسيعها مكتؾب.  حة  100: ر حاتالعدد   

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  الذكاول التح ظ مالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
الجرزاءات و  ،عدم تعييؽ مذذونيؽ لرسؾةهؼ ف  اتمتحاناتو  ،تعييؽ مذذونيؽو 

 الؾقرف –نر ار إل ا" :وهر  كان  تم  مؽ السرذذونيؽ  مسخال ات التلالتذدعبية 
 ".ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر عؽ العسن

  الدجن محالة جيدة. :بخلصةئص بدلةدٍد
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 حكًد يصشلشبسبذ بدل ر َني مجطةلةذ  صف سد ذ  :)ج( 
 بنششػَد بالجسذبئَد

 بنحطةلد بأل ىل
 .1017-007026/     / ا .م و/ م.س/ د. ج.: سيز بإلسخةع

 .م قزائية1928 -1927سشة  السذذونيؽتذدعة سجن قرارات  :بنؼُوبٌ

 م.1927نؾفسبر 1 – ره1346األول   لجساد 6 :بنسوبسٍخ بنمصوى
 م.1928أكتؾةر  30 – ره1347 األول  لجساد 1     

  .سجن :بدلةدخ بدلوضوػَد يسسوى

    21×33أمعاد الدجن  :يذى  َوع بدلةدخ بدلوصوفد

 وثيمة.  162ق: عدد الؾثائ  

  (.37أبيض) ،(163)مكتؾب   حة  200:ر حاتالعدد  

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بحملسوى بدلوضجوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
نر ار إل ا" :وهر  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التلالجزاءات التذدعبية و 
 ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر  عؽ العسن الؾقف –

  الدجن محالة جيدة.: بخلصةئص بدلةدٍد
  



 

 

 

199 

 بنحطةلد بنثةََد
 .1017-007027/     /ا .م ج.م.س/ د.و/: سيز بإلسخةع

 .قزائية م1933 :1930سشة  السذذونيؽتذدعة سجن قرارات  :بنؼُوبٌ

 م.1930نؾفسبر  11 – ره1349 يةثانالجساد  27 :بنسوبسٍخ بنمصوى

 م.1933مارس  28 – ره1351ذو الحجة  12

                     21×33أمعرررررراد الدررررررجن  :يججججججذى  َججججججوع بدلججججججةدخ بدلوصججججججوفد
  وثيمة 328ق: عدد الؾثائ

 جسيعها مكتؾب.  حة  400: ر حاتالعدد  

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نمالدرجالؾثرائق السدونرة  :بحملسوى بدلوضجوػٌ
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

 ،ءً ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  ل   نغر السذذونيؽ فرو  ،ءً ت تتظمة جزا
عرادة جرزء مرؽ مذذونيرة إرفرض و  ،إتالة أعسا  مذذونية إل  مذذونية أخرل و 

نمررن مررذذون الخررؾاص إلرر  مذذونيررة و  ،أخرررل  ضررافتها لسذذونيررةإتررؼ فرررمها و 
الجرررزاءات التذدعبيرررة و  ،البيرقررردار ومرررذذون البيرقررردار إلررر  مذذونيرررة الخرررؾاص

  عؽ العسن الؾقف –ن ار إل ا" :وه  كان  تم  مؽ السذذونيؽ  مسخال ات التل
  ."ال رن – مؽ شهر إل  ستة أشهر

  الدجن محالة جيدة. :بخلصةئص بدلةدٍد
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 بنثةنثدبنحطةلد 
 .1017-015876/     /م. ا و/ م.س/ د. ج.: سيز بإلسخةع

م 1941: 1936سشة  قرارات السذذونيؽ قيد سجنجزء مؽ  :بنؼُوبٌ
 .قزائية

 م.1936أكتؾةر  27 –هر 1355شعبان  11:بنسوبسٍخ بنمصوى

 م.1941أكتؾةر  12 –هر 1360رمزان  11

                    21×33أمعرررررراد الدررررررجن  :بدلوصججججججوفد بدلججججججةدخ  َججججججوع يججججججذى
 وثيمة.  182ق: عدد الؾثائ

 (.61(،  أبيض)339)، مكتؾب   حة 400:ر حاتالعدد     

لجشرة  قررارات :تردور ترؾ  نالؾثرائق السدونرة مالدرج :بدلوضوػٌ بحملسوى
  لؼ تثب   حتها أو السخال ات الت  ح ظ الذكاول التمالخا ة  السذذونيؽ

ًء، ت تتظمرة جرزا  السخال رات التر  السذذونيؽ فرل   نغر ًء، و ت تتظمة جزا
إخرراج و  معقًترا لحريؽ تعيريؽ مرذذون، وإتالة أعسرا  مذذونيرة لسذذونيرة أخررل 

لمسخال رات  الجرزاءات التذدعبيرةجزء مؽ مذذونية وإضافتها لسذذونية أخررل، و 
ا وه : كان  تم  مؽ السذذونيؽ  الت مؽ شهر   عؽ العسن الؾقف –ن ار إل "ئ

  ".ال رن – شهرإل  ستة أ

ا مرره آثررار ممرر  ميرراا أدت إلرر  : بخلصججةئص بدلةدٍججد تالررة الدررجن سرريئة جررد 
 338:275،2،1ضررياس الكتامررة فرر  كثيررر مررؽ الؾثررائق، الررر حات 

 . م مؾدة مؽ الدجن
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َشش منةرج يٍ بنوثةئك بدلمَذخ جسد ذ لشبسبذ سةجؼًة: 
 بدل ر َني

 خذ ل جةنوثةئك بدلُشوسخ
 بنسةسٍخ يوضوع بنوثَمد يسهسم

 .م1916عؾليه  2 وقف مذذون عؽ العسن ثتثة أشهر. 1
 .م1916أكتؾةر  16 إتالة أعسا  مذذونية لسذذونية أخرل. 2
 .م1916ديدسبر  9 إعادة مذذون لؾعي ته معد إثبات براءته. 3

وقف مذذون عؽ العسن لحيؽ انتهاء التحميق  4
 .م1916ديدسبر  13 معه.

 .م1917ماعؾ  19 فرن مذذون مؽ وعي ته. 5
 .م1917سبتسبر 12 ل   نغر مذذون وعدم إدانته. 6
 .م1923نؾفسبر  25 تعييؽ مذذون لشاتية لسذي  بدون امتحان. 7
 .م1924ماعؾ  11 ت ظ شكؾل ضد مذذون. 8
 .م1924ماعؾ  18 ت ظ أورا  تعييؽ مذذون. 9

اسررتمالة مررذذون مررؽ أعسررا  مذذونيررة محالررة  10
 .م1924ماعؾ  25 لتزررا.

 .م1924أيدظس  17 تعييؽ مذذون. 11

رفررررض تعيرررريؽ مررررذذون لبشرررردر أشررررسؾن لعرررردم  12
 .م1924سبتسبر  7 اتتياج السذذونية لسذذون ثالث.

 م.1925نؾفسبر  1 إعادة مذذون لؾعي ته معد إثبات براءته. 13

عدم إدانة مذذون والتشبيه عميه بدقة اتلت ات  14
 م1929أكتؾةر  13 ف  عسمه.

 م.1929ديدسبر  4 وقف مذذون عؽ العسن شهريؽ. 15
 م1930 نؾفسبر 25 رفض إعادة مذذون إل  عسمه معد فرمه . 16
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 م.1930أكتؾةر  7 إلغاء مذذونية وضؼ أعسالها لسذذونية أخرل. 17
 م.1930نؾفسبر  4 استمالة مذذون لسرضه. 18

اسررررتمالة مررررذذون لعرررردم الجسرررر  برررريؽ وعي ررررة  19
 م.1931ابرين  17 ووعي ة أخرل.السذذونية 

 م.1931عؾنيه  14 فرن مذذون مؽ وعي ته. 20

رفررض إعررادة جررزء مررؽ مذذونيررة تررؼ فرررمها،  21
 م.1932أكتؾةر  4 وإضافتها لسذذونية أخرل.

 م.1932ديدسبر 6 وقف مذذون عؽ العسن ستة أشهر. 22

عدم تعييؽ مذذون لدمؾطه ف  امتحران الخر   23
 م.1932ديدسبر  20 وضبظه مالغش.

عرررردم تعيرررريؽ مررررذذون لدررررمؾطه فرررر  امتحرررران  24
 م.1932ديدسبر  20 الحداب.

25 
عرردم تعيرريؽ الذرري  عبرردن دمحم فرر  مذذونيررة 
ناتيررررة سررررش  لت ررررؾ  مرشررررح آخرعميرررره فرررر  

 الدرجات.
 م.1932ديدسبر  20

نمررن مررذذون الخررؾاص إلرر  مذذونيررة البيرقرردار  26
 إل  مذذونية الخؾاص. ومذذون البيرقدار

 م.1933مارس  14

 م.1934ماعؾ  12 استمالة مذذون لز ف نغرا. 27
 م.1934أكتؾةر  16 إن ار مذذون. 28

إخررراج جررزء مررؽ مذذونيررة وإضررافتها لسذذونيررة  29
 م.1936أكتؾةر  27 أخرل.

 م.1938مارس  21 تمديؼ بشدر طشظا بيؽ مذذونيها العذرة. 30
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 بنوثَمد بال ىل
 .5، وثيمة: 1033-001068سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس
 وقف مذذون عؽ العسن ثتثة أشهر.: بنؼُوبٌ
 م.1916عؾليه  2/ هر1334رمزان  2: بنسةسٍخ

لجشة تذدعة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية  -1
 (1916عؾليه سشة  2) 1334رمزان سشة  2ف  عؾم اتتد 

تزرة  اتة ال زيمة اتستاذ الذي  مرظ   سمظان  برآسة -2
 رئيس السحكسة وعزؾية فزيمت 

الذي  محسؾد قاسؼ قاض  محكسة طشظا الجزئية والذي  دمحم  -3
 ابراهيؼ الجداول الماض  مالسحكسة وتزؾر 

 عم  تديؽ عبد الستعا  الكاتة -4
قدم  اتورا  الؾاردة م  خظاب محكسة السحمة الكبرل الذرعية  -5

 (1915ديدسبر  16) 1334  ر سشة  9رقيؼ 
مذذن ما ندة ال  الذي  محسؾد الغزال  السذذون  235نسرا  -6

 بشرف أو  أمذيس 
فتبيؽ مؽ التحميق ال ل عسمته السحكسة السذار اليها م  ه ا  -7

 السذذون ف  الذكاول الت  
ندب  إليه مالعرائض السرفمة ماتورا  = أن مؾضؾعها وأن لؼ  -8

 شه عثب  ثبؾتا كافيا ولك
قد أخ  مؽ أقؾا  مؽ سئمؾا ف  ذلػ التحميق أن ه ا الرجن طساس  -9

 ويدتعسن التدليس عم  
األهال  ويظمة زائدا عم  الرسؼ محجة أنه زاد إل  اثشيؽ ف  السائه  -10

 وأن كان ت عتؾقف 
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ف  نهؾ العسن السظمؾب = والسحكسة الجزئية نغرا لعدم وجؾد  -11
 سؾابق له وما رآته مؽ 

 عدم براءته مسا ندة له رأت اتكت اء مايمافه شهرا -12
 المجشة                                      -13
تيث مسا تمدم عرل أن ه ا السذذون يدتحق السعاخ ة عم  ما وق   -14

 مشه ويحدؽ أن يذخ  عماما
 أشد مسا رآته السحكسة الجزئية ليكؾن رادعا له  -15
 مه ا ف                                     -16
 تمرر أيمافة ثتثة شهؾر مؽ تاري  أعتنه به ا المرار                 -17

 (    1916عؾليه  2) 1334رمزان سشة  2سجن ف   -18
 )إمزاء فؾرمة(      رئيس المجشة    

 الكاتة عم  تديؽ عبد الستعا                     السراج  دمحم ناج     
 نثةََدببنوثَمد 

، وثيمة: 1033 -001068مدعرية طشظا، كؾد: سجتت محكسة : بدلصذس
24. 

 إتالة أعسا  مذذونية لسذذونية أخرل.: بنؼُوبٌ
 م. 1916أكتؾةر  16/ هر1334ذل الحجة  19 :بنسةسٍخ

بمجشرررة انتخررراب السرررذذونيؽ السشعمررردة مسحكسرررة طشظرررا اتبتدائيرررة  -1
 رياسة  اتة  1916أكتؾةر سشة  16الذرعية ف  

ال زرريمة اتسررتاذ الذرري  مرررظ   سررمظان وعزررؾية فزرريمت   -2
 اتستاذ الذي  اتسد هدعة نائة السحكسة 

والذررررري  دمحم الجرررررداول الماضررررر  بهرررررا وةحزرررررؾر الذررررري  دمحم  -3
 مرظ   الذاطر كاتة السحكسة 
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أكتؾةر سشة  15قدم  اتورا  الؾاردا مؽ الؾزارة مالخظاب رقؼ  -4
 مذذن  5635نسرا  1916

ت  بمذانه والحدود نهائيرا عمر  مرذذون محمرة طمة اتالة مذذون -5
معقتا و ار اتطتس عم  ما هؾ مدون ماتورا  السذرار اليهرا 

 وتيث تبيؽ ت اتد 
بشاتيررة الحرردود عميررق لمسذذونيررة اآلن وان عسرردا الحرردود طمررة  -6

 اتالة مذذونه الشاتية عم  
مررذذون محمرره المرررة وت نرررل مانعررا فرر  ذلررػ فبشررا عميرره تمرررر  -7

 ونه بمذبانهاتالة مذذ
 والحدود نهائيا عم  مذذون محمه المرة  -8

 السدجن                         السراج                رئيس السحكسة 
 مرظ   سمظان           )إمزاء فؾرمة( دمحم الذاطر               

 بنثةنثدبنوثَمد 
 .42،وثيمة 1033-001068: سجتت مدعرية طشظا، كؾد: بدلصذس
 إعادة مذذون لؾعي ته معد إثبات براءته.: بنؼُوبٌ
 م.1916ديدسبر  9/ هر1355  ر  13 :بنسةسٍخ

 1335  ر سشة  13مالهيئة الستمدمة السشعمدة ف  عؾم الدب   -1
وتزؾر مرظ   افشدل سالؼ كاتة  1916ديدسبر سشة  9

 الجمدة 
قدم  اتورا  الؾاردة لمسحكسة مؽ محكسة تت الذرعية مكتابها رقؼ  -2

 الستعممة  153نسرا  1916ديدسبر سشة  4
بتحميق ما ندة ال  الذي  عبد السجيد تدؽ الدعة مذذون      -3

 جدام مؽ كثرة تغيبة عؽ بمدا 
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ممر وعي ته وتبيؽ مؽ اتطتس عم  محزر التحميق الس كؾر رف   -4
 يها ضدا قزيتان وتكؼ ف

لرالحه وشهدت مذاي  واعيان بمدا امام السحكسة الجزئية محدؽ  -5
 سيرا وسمؾكه وةانه مدتميؼ 

وقد تعهد السذذون معدم تغيبه ات مع ر ضرورل ويخظر السحكسة  -6
 مه وتيث ان السذذون الس كؾر 

وق ه معقتا ال   1916مارس سشة  16سبق قررت السحكسة ف   -7
 لسشغؾرةان ي رن ف  المزية اتستئشافية ا

ضدا مسحكسة طشظا اتبتدائية اتهمية وقد وردت مكاتبة الشيامة  -8
 2367نسرا  1926عؾليؾ سشة  2لمسحكسة ف  

 مالغاء الحكؼ السدتذنف  -9
 فم لػ  -10
وةعد اتطتس عم  اتورا  جسيعها والسحزر السمدم مؽ اتهال   -11

 مظمة عؾدة الساذون له الس كؾر لؾعي ته 
بد السجيد تدؽ الدعة الس كؾر قررت المجشة اعادة الذي  ع -12

 لؾعي ته وامت  السحكسة الجزئية 
ذلػ وتدميسه الدفاتر ليباشر العسن فيها واخظار العسدة واتهال   -13

 ومؽ كان  محات عميه 
 قبت ذلػ  -14

 رئيس المجشة
 )ختؼ(
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 بنشبجؼدبنوثَمد 
، وثيمة: 1033-001068سجتت محكسة مدعرية طشظا: كؾد: : بدلصذس

44. 
 وقف مذذون عؽ العسن لحيؽ انتهاء التحميق معه.: بنؼُوبٌ
 م.1916ديدسبر  13/هر1335  ر  17: بنسةسٍخ

/  1335  ر سشة  17مالهيئة الستمدمة ف  عؾم اترةعاء  -1
  1916ديدسبر سشة  13

قدم  اتورا  الؾاردة م  خظاب نيامة طشظا الكمية اتهمية  -2
 السخترة  4953نسرا  1916ديدسبر سشة  12الرقيؼ 

مالذي  عبد الجؾاد الديد شسارا مذذون ناتية ك ر شسارا مركز  -3
 زفت  وتبيؽ مؽ خظاب نيامة زفت  

ان ه ا السذذون متهؼ ف  تزوير بدفترل الزواج والظت   -4
 عسميته تيث زوج السراة تدع  

تديبه ع ب بدران مسظممها ثتثا واثب  ف  دفتر الزواج معد  -5
 ؽ ذلػ انه زوجها مؽ شخص عدع  عم  تدي

وقد اثب  طتقها مؽ ه ا اتخر معد ثسانية ايام مؽ تاري   -6
 الزواج ولسا سذلته السحكسة الذرعية ف  السؾضؾس 

انكرا وادع  أنها امراا أخرل زوج  برجن مؽ اتيراب وةه ا  -7
 الدبة طسس ما كان مكتؾةا واتختام 

وآثار السحؾ والترميح ف  الكتامة وك لػ الظسس وقد رأت  -8
 ئية ايماف السذذون تت  عتؼ التحميق الشيامة الجز 

 المجشة                              -9
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تيث ت نرل والحالة ه ا مانعا مؽ ايماف ه ا السذذون عؽ  -10
 وعي ته ال  اجن يير مدس  تت  تحميق التهسة 

السشدؾةة ال  ه ا السذذون ويغهر الحا  فيها بؾاسظة الجهة  -11
 الت  تباشر تحميمها 

 فمه ا                               -12
قررنا ايماف ذلػ السذذون عؽ عسن وعي ته ال  أجن يير  -13

 مدس  تت  عتؼ تحميق ه ا التهسة وتشغر 
 المجشة أوراقها وما تؼ فيها  -14

 رئيس المجشة
 )ختؼ(

 بخلةيسدبنوثَمد 
، وثيمة: 1033 -001068سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: :بدلصذس

50. 
 فرن مذذون مؽ وعي تة.: بنؼُوبٌ
 .1917ماعؾ  19/ هر1335رجة  28: بنسةسٍخ

ماعؾ  19/  1335رجة سشة  28مالهيئة الستمدم ف  عؾم الدب   -1
  1917سشة 

 53/6/14 – 2166قدم  اتورا  الؾاردة م  خظاب الؾزارة نسرا  -2
 السخترة 1917ماعؾ سشة  17الرقيؼ 

 مامتشاس الذي  قظة دمحم مذذون ناتية الحساد عؽ اتقامة فيها  -3
 المجشة                           -4
تيث ان السذذون الس كؾر امتش  عؽ اتقامة ف  بمد مذذونيته  -5

 تسباب ت تراها المجشة ممبؾلة 
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( مؽ تئحة السذذونيؽ تمتز  مذن عتخ  له 17وتيث ان السادة ) -6
 ممرا فيها وترل المجشة رفته مؽ وعي ته 

 فمه ا                          -7
 قررنا رف  الذي  قظف دمحم الس كؾر مؽ وعي ة السذذونية  -8

 ئيس المجشةر 
 )ختؼ(

 بنسةدسدبنوثَمد 
، وثيمة: 1033-001068سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس

56. 
 ل   نغر مذذون وعدم إدانته.: بنؼُوبٌ
 م.1917سبتسبر  12/ هر1335ذل الحجة  25 :بنسةسٍخ

 بمجشة تذدعة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية -1
 1917سبتسبر سشة  12/  1335ذل المعدة سشة  25ف  عؾم 

برئاسة تزرة  اتة ال زيمة اتستاذ الذي  عبد الرتسؽ عميش  -2
 رئيدها وعزؾية  اتب  ال زيمة اتستاذعؽ الذي  سرور عم  

نائبها والذي  دمحم عبد العغيؼ قاض  محكسة قؾيدشا السشتدب  -3
 لتكسمه الهيئة وةحزؾر الذي  دمحم ناج  كاتة الجمدة 

ؾ  الذرعية قدم كذف الستتغات الؾارد م  كتاب محكسة دس -4
الستعمق مالذي   139نسرا  1913أيدظس سشة  23السعرخ 
 خدرج 

جاويش السحا  عميه مذذونيه ناتية المرامه وتبيؽ مؽ اتطتس  -5
 عميه ان ه ا السذذون ارتكة أمؾر ترج  إل  التؾثيق
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أولها عدم ذكر تامعيه الزوجيؽ تل دوله وثانيها عدم ذكر ما إذا  -6
 العمد وقبض السهر  كان  الزوجه وكم  ف 

أو ف  أتدهسا وثالثا وض  معض الكمسات تذرا ورامعا طسس ختؼ  -7
 وقد رأت  16الذاهدعؽ ف  العمد نسرا 

السحكسة الجزئية السذار اليها اتكت اء مالتشبية عميه مستتغة ذلػ  -8
 ف  السدتمبن 

 المجشة                               -9
 يدتحق عميه عمؾةه  تيث ما ارتكبه ه ا السذذون أمر ت -10
 فمه ا قررنا عدم ادانه ه ا السذذون الس كؾر  -11

 رئيس المجشة
 عبد الرتسؽ عميش

 بنسةجؼدبنوثَمد 
، وثيمة: 1033-001070سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس

6. 
 تعييؽ مذذون لشاتية لسذي  بدون امتحان.: بنؼُوبٌ
 .1923نؾفسبر  25/ هر1342رةي  الثان   16 :بنسةسٍخ

سشة  306مالمجشة الس كؾرة  در المرار اآلت  ف  السادة نسرا  -1
 الخا ة  1923/ 1922

 بتعيؽ الذي  عبد المظيف الظشظاول مذذونا لشاتية لسذي  بدت مؽ  -2
 مذذونها الستؾف  فرج اسساعين عرض  أوراقه فؾجدت مدتؾفاا  -3
طبما لتئحة السذذونيؽ واطم  عم  عدد الؾقائ  السررية السؾافق  -4

 ضسؽ 
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 اوراقه فد  عم  ان ه ا السشتخة مؽ عمساء اتزهر الذريف المجشة  -5
مؽ تيث ان السشتخة الس كؾر تا ن عم  الذهادة الس كؾرة  -6

 وعميه فت ترل 
  المجشة مانعا مؽ تعييشه مذذونا لشاتية لسذي  الس كؾرة بدون اختبار -7
 ل لػ قررت المجشة تعييؽ الذي  عبد المظيف الظشظاول مذذونا  -8
لمسذذونية الس كؾرة بدت مؽ مذذونها الستؾف  الس كؾر سجن ف   -9

27 /11/23 
 رئيس المجشة

 )ختؼ(
 بنثةيُدبنوثَمد 

، وثيمة: 1033-00107سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس
64 

 ت ظ شكؾل ضد مذذون.: بنؼُوبٌ
 م.1924ماعؾ  11/  هر1342شؾا   7: بنسةسٍخ

 7بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة طشظا اتبتدائية ف  عؾم اتتد  -1
  1342شؾا  سشة 

رئاسة تزرا  اتة ال زيمة الذي  دمحم  1924ماعؾ سشة  11 -2
 مكرل الردق  رئيدها وعزؾية 

ال اضميؽ الذي  عبد الحسيد نرر الدعؽ والذي  تدان  تزرت  -3
 مظاوس مؽ قزاتها وةحزؾر الذي  

 61اتسد طمع  كاتة الجمدة  در المرار اآلت  ف  المزية نسرا  -4
 السرفؾعة  1924 - 1923سشة 
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مؽ اهال  واعيان براشيؼ مركز اشسؾن ضد الذي  عبد الؾهاب  -5
 الشمية مذذون براشيؼ

مذذن تذدعة الؾقائ  قدم  شكؾل مؽ اهال  براشيؼ ف  السذذون  -6
 الس كؾر

مانه مريض ومدؽ ت يدتظي  العسن وان اتد اوتدا يمؾم معسمه  -7
 وقد تزر ه ا السذذون 

امام المجشة واستكتبه فؾجدته قادرا عم  العسن كسا اعدت ذلػ  -8
 محكسة اشسؾن الذرعية 

ة له ا قررت عدم والمجش 291نسرا  3/3/1924مخظابها رقؼ  -9
ماعؾ سشة  13اتلت ات له ا الذكؾل م  ت غها وسجن ف  

1924  
 الرئيس                      جن                       السد 

 دمحم مكرل        اتسد طمع   
 بنسةسؼدبنوثَمد 

 .76، وثيمة: 1033-001070سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس
 تعييؽ مذذون. ت ظ أورا : بنؼُوبٌ
 م.1924ماعؾ  18/ هر1342شؾا   14 :بنسةسٍخ

بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية ف   -1
 1342شؾا  سشة  14عؾم اتتد 

برئاسة تزرا  اتة ال زيمة الذي   1924ماعؾ سشة  18 -2
 دمحم مكرل الردق  رئيدها وعزؾية 

ال اضميؽ الذي  عبد الحسيد نرر الدعؽ والذي  تامد  تزرت  -3
 مظاوس مؽ قزاتها وةحزؾر الذي  
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اتسد طمع  كاتة الجمدة  در المرار اآلت  ف  السادة نسرا  -4
  1924/ 1923سشة  22

السرفؾعة مؽ الذي  دمحم عبد ال تاح الخظية مظمة تعييشه  -5
 مذذونا لممدؼ الثالث

ابؾ السجد مذذونه الس رؾ   مؽ دسؾ  بدت مؽ الذي  دمحم دمحم -6
 الؾقائ  طمة الذي  

دمحم عبد ال تاح الخظية تعييشه مذذونا لممدؼ الثالث مؽ بشدر  -7
 دسؾ  بد  مذذونه 

الس رؾ  الذي  دمحم دمحم أبؾ السجد وقدم أوراقه السظمؾةه مشه  -8
 فتبيؽ مشها انه ت يحسن مؽ 

شة الذهادات سؾل الذهادة اتهمية مؽ اتزهر الذريف المج -9
 مؽ تيث 

أن ه ا السذذونية قد عيؽ فيها اليؾم الذي  مرظ   مرظ    -10
 تسؾدا أتد العمساء 

 20فمه ا قررت المجشة ت ظ ه ا اتورا  نهائيا سجن ف   -11
  1924ماعؾ سشة 

 الرئيس     السدجن                                     
 دمحم مكرل       اتسد طمع                              
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 بنؼةششخبنوثَمد 
، وثيمة: 1033 -001070سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس

83. 

 استماله مذذون مؽ أعسا  مذذونية محالة عميه.  : بنؼُوبٌ
 م.1924ماعؾ  25/  هر1342شؾا   21:بنسةسٍخ

عؾم  بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية ف  -1
 ماعؾ  25/ 1342شؾا  سشة  21اتتد 

برئاسة تزرا  اتة ال زيمة الذي  دمحم مكرل  1924سشة  -2
 الردف  رئيدها وعزؾية تزرت  

ال اضميؽ الذي  عبد الحسيد نرر الدعؽ تامد مظاوس مؽ قزاتها  -3
 وةحزؾر الذي  اتسد طمع  

 1923سشة  79السادة نسرا  كاتة الجمدة  در المرار اآلت  ف  -4
 السرفؾعة مؽ  1924 -

الذي  وال  فرج مذذون عزةة شحاته ابؾ الشجا مركز ك ر الذي   -5
 يظمة اقالته مؽ مذذونيه 

 ناتية ابؾ تسادا السحالة عميه اتالة دائسه الؾقائ   -6
 طمة الذي  وال  فرج مذذون عزةه  -7
ال  تسادا  شحاته ابؾ الشجا مركز ك ر الذي  اقالته مؽ مذذونيته -8

 السحالة عميه اتاله دايسه
معت را مذن بيؽ بمدا وةيؽ ه ا الجهة السحالة عميه سبعة كيمؾ  -9

 مترات برا ونحؾ كيمؾ متر 
مؽ طريق البحر ال ل يكم ه مذا  الدباتة مدافة خسدة اقراب  -10

 )ترعة الما د(
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وقد تزر وامان ذلػ وقا  انه ليس ضدا تحميمات فيسا عتعمق  -11
 ية مذعسا  السذذون

المجشة تيث ان الذي  وال  فرج مذذون عزةة شحاته ابؾ الشجا  -12
 تزرر مؽ تكمي ه مالعسن 

ف  مذذونيته ابؾ تسادا السحاله عميه نهائيا لتسباب الت  ذكرها  -13
 وا ر عم  طمة اقالته 

ماعؾ سشة  28فمه ا قررت المجشة قبؾ  استمالته مشها وسجن ف   -14
1924  

 الرئيس                             السدجن                      
 اتسد طمع                                               دمحم مكرل     

 ػشش بحلةدٍدبنوثَمد 
، وثيمة: 1033-001070سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس
149. 

 تعييؽ مذذون.: بنؼُوبٌ
 م.1924أيدظس   17: بنسةسٍخ

 1924ايدظس سشة  17طشظا اتبتدائية ف  عؾم اتتد  قرارةسحكسة -1
برئاسة تزرة  اتة ال زيمة الذي  دمحم مكري رئيس السحكسة   -2

 وعزؾية 
 تزرت  ال اضميؽ الذي  عبد الحسيد نرر الدعؽ والذي  تامد مظاوس  -3
 مؽ قزاتها  حح  ورقة امتحان الذي  مديؾن  شحاته السشتخة -4
 مركز ك ر الذي  فؾجد تائزا لمدرجات  لسذذونية دقسيرا -5
 ف  الحداب 24/30ف  الشغام  28/30ف  ال مه  32/40اآلتية  -6
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 ف  الخ  وعم  ذلػ يكؾن ناجحا  10/20ف  اتمتء  15/30 -7
 قررت المجشة تعييؽ الذي   -فمه ا -ف  جسي  العمؾم -8
 مديؾن  شحاته مذذونا لشاتية دقسيرا مركز ك ر الذي   -9

  1924سبتسبر سشة  2سجن ف  و -10
السدجن                                                                        الرئيس  

 إمزاء فؾرمة()                        دمحم مكرل 
 ػشش بنثةََدبنوثَمد 

، وثيمة: 1033-001070سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس
162. 

تعييؽ مذذون لبشدر أشسؾن لعدم اتتياج السذذونية رفض : بنؼُوبٌ
 لسذذون ثالث.
 م.1924سبتسبر  7/هر1343  ر  8: بنسةسٍخ

بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية ف  عؾم  -1
 اتتد 

برئاسة تزرا  1924سبتسبر سشة  7/ 1343  ر سشة  8 -2
  اتة ال زيمة الذي  دمحم البكرل 

رئيدها وعزؾية تزرت  ال اضميؽ الذي  اتسد تسروش  الردف  -3
 السشتدب 

والذي  تامد مظاوس مؽ قزاتها وةحزؾر الذي  اتسد طمع   -4
 كاتة الجمدة 

 1924 -23سشة  198 در المرار اآلت  ف  السادة نسرا  -5
 السرفؾعة مؽ 
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 الذي  عبد العغيؼ تديؽ زتيه مظمة تعييشه مذذونا ثالثا -6
 اطمع  المجشة عم  افادة محكسة  -الؾقائ  –لبشدر اشسؾن  -7
 152نسرا  1924عؾليؾ سشة  10اشسؾن الذرعية الرقيسة  -8

 واتورا 
 السرفمة بها السبيؽ ماتداها ان اشهادات الظت  -9
 اشهادا ف  الدشة وان عمؾد الزواج 147ف  اشسؾن  -10
 مؽ تيث أن تبيؽ  -المجشة  –عمدا ف  ه ا الدشة  418 -11
 س كؾرا ت تحتاج ال  تعييؽ مذذون ان اعسا  السذذون ال -12
 ثالث فمه ا قررت المجشة عدم تعييؽ الذي  عبد العغيؼ تديؽ  -13
 مؽ  9زتبيه مذذون ثالثا ألشسؾن وسجن ف   -14

السدجن                                                           الرئيس
 اتسد طمع             دمحم البكرل 

 ػشش بنثةنثدبنوثَمد 
، 1033-001071طشظا، كؾد:  سجتت محكسة مدعرية: بدلصذس
 .3وثيمة:
 إعادة مذذون لؾعي ته معد إثبات براءته.: بنؼُوبٌ
 م.1925نؾفسبر  1/هر1344رةي  الثان   14: بنسةسٍخ

 بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية  -1
 1925واو  نؾفسبر  1344سشة  رةي  الثان  14ف  عؾم اتتد  -2
 برياسة تزرا  اتة ال زيمة الذي  دمحم العرة  وعزؾية  -3
 الذي  دمحم ابؾ السجد والذي  دمحم مرظ   الذاطر مؽ قزاتها -4
 وعزؾية الذي  دمحم الدعداول كاتة الجمدة  در المرار اآلت   -5
 السرفؾعة مؽ وزارة  1925-24ف  السادة نسرا سشة  -6
 1925اكتؾةر سشة  12السعرخ  7632را الحمانية مكتابها نس -7
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 مذذن اعادة الذي  محسؾد دمحم تجازل ال  مذذونيه  -8
 ك ر الدؾدان مركز دسؾ  الؾقائ  رات الحمانية  -9
 مكتابها الس كؾر ان ت مان  لدعها مؽ اعادة الذي  -10
 محسؾد تجازل ال  ماذونيته الس كؾرا لتسباب السبيشه  -11
 ر الرادر مؽ الؾزارة مه واطمع  الهيئة عميه وعم  المرا -12
 1129السبمغة لمسحكسة نسرا  1925فبراعر سشة  14تاري   -13

 الماض  ذلػ 
 المرار م رن الذي  محسؾد الس كؾر مؽ السذذونيه  -14
 السذار اليها ترتكامه امؾر ت دخن لها ف  اعسا   -15
 وعي ته المجشة: مؽ تيث انه عهر براءا السذذون  -16
 فرمه مؽ السذذونيه ومؽ  مسا ندة اليه مسا كان سببا ف  -17
 تيث ان الؾزارة رات ان ت مان  مؽ اعادته  -18
 ال  السذذونيه الس كؾرة فمه ا قررت المجشة  -19
 اعادة الذي  دمحم تجازل ال  ماذونيه ك ر الدؾدان  -20
 مركز دسؾ   -21

 رئيس المجشة                                 السدجن        
 دمحم العرة                     الدداول                     

 ػشش نشبجؼدببنوثَمد 
، 1121–002529كؾد: سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف، : بدلصذس
 .259وثيمة: 
 عدم ادانة مذذون والتشبية عميه بدقة اتلت ات ف  عسمه.: بنؼُوبٌ
 م.1929أكتؾةر  13هر / 1348جسادل اتو   10: بنسةسٍخ
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بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة بش  سؾيف اتبتدائية الذرعية ف   -1
 م 1929اكتؾةر سشة  13/  1348جسادل األو  سشة  10عؾم اتتد 

برياسة تزرة  اتة ال زيمة الذي  دمحم ابراهيؼ مخي  رئيدها  -2
 وعزؾية تزرت  ال اضميؽ الذي  عبد ال تاح الماض 

والذي  تامد مرظ   مؽ قزاتها وةحزؾر الذي  عبد الحميؼ  -3
 الررف  كاتة الجمدة  در المرار األت  ف  السادة رقؼ 

مذذونيؽ السرفؾعة مؽ محكسة بش   1929 -1928لدشة  226 -4
 سؾيف الجزئية الذرعية ضد الذي  سعد اتسد سعد ماذون ناتية 

السذذون مالدفتر  الكؾم األتسر مذذن ما لؾتظ عميه ) السؾضؾس ( اثب  -5
 ان الظت  ف  اتشهادات  594/2119

مائشة م  انه رجع  واعت ر مجهن المانؾن  30، 28، 27، 24، 23 -6
 الجدعد ورات السحكسة انه مدعؽ ولكؽ 

عمتسس له الع ر ف  الخظذ لؾقؾس اكثر السذذونيؽ فيه وتبيؽ ان ت  -7
 سؾابق له ) المجشة( مؽ تيث ان ما وق  

ت ر عشه مسا ترل المجشة قبؾله وترل عدم ادانته مؽ السذذون قد اع -8
 والتشبيه عميه بدقة اتلت ات ف  عسمه معد ان 

تبيؽ ان ت سؾابق له له ا قررنا عدم ادانة ه ا السذذون والتشبيه عميه  -9
 بدقة اتلت ات ف  عسمه
      رئيس المجشة             السراج       السدجن                    

 ختؼ()                )إمزاء فؾرمة                      الررف 
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 ػشش  بخلةيسدبنوثَمد 
، 1121 -002529سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف، كؾد: : بدلصذس
 .19وثيمة:
 وقف مذذون عؽ العسن شهريؽ.: بنؼُوبٌ
 م.1929ديدسبر  4هر / 1348رجة  3: بنسةسٍخ

بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة بش  سؾيف اتبتدائية الذرعية ف   -1
 1929ديدسبر سشة  4السؾافق  1348رجة سشة  3عؾم اترةعاء 

 برئاسة تزرة  اتة 
ال زيمة الذي  محسؾد مرظ   خ اج  رئيس السحكسة وعزؾية  -2

تزرت  ال اضميؽ الذي  عبد ال تاح الماض  والذي  عم  شاكر مؽ 
 قزائها 

وةحزؾر الذي  اتسد عظيه كاتة الجمدة  در المرار اآلت  ف   -3
السرفؾعة مؽ محكسة  1930/ 1929مذذونيؽ سشة  1السادة نسرا 

 ال يؾم الذرعية 
عدوة مذذن ما لؾتظ عميه ماآلت  ضد الذي  مالػ تدؽ مذذون ال -4

 (1)ذذون بدفتر الظت  عاليه ما يذت السؾضؾس ( لؾتظ عم  ه ا الس)
شرط عم  الكمسات الدالة عم  البيشؾنة ثؼ الغ   6نسرة  انه ماتشهاد -5

 ه ا الذرطات ماخر اتشهاد ووجد بها واتشهاد ورقة ممرمة عم  
الهامش امام الكمسات السعشر عميها ويرل مالؾجه اتخر له ا الؾرقة  -6

  8( ان ماتشهاد 2ان تحتها كمسات مذظؾةة شظبا مذؾهها )
( 3و ححها مسا ي يد الظت  الرجع  ) الغ  الكمسات السميدة لمبيشؾنة -7

 ( انه 4 حح ف  كمسة عم  ف  الدظر الثان  ) 10انه ماتشهاد نسرا 



 

 

 

221 

( 5 حح ف  كمست  ) ممؾله لها( ف  الدظر الثامؽ ) 16ماتشهاد  -8
 اعادة ف  الكمسات )ممؾله لها ان ( ف   22انه ماتشهاد نسرا 

نية اشهر واجاب عؽ ( انه اخر تمديسه لمت تيش ثسا6الدظر التاس  ) -9
 ذلػ مسا ت يمش  واطمع  المجشة عم  اورا  التحميق 

ودفتر الظت  مؾضؾس الستتغات وتتغ  المجشة انه ماتشهاد نسرا  -10
اي ن تظبيق المانؾن  1929سبتسبر سشة  22الرادر ف   27

 الجدعد 
الخاص مالظت  واجاب عؽ ذلػ مانه اثبته كسا فهسه مؽ السشذؾر  -11

 امام المجشة و سؼ عم  اقؾاله مالسحكسة الجزئية الجدعد وتزر
 1917وثتث مرات ف  سشة  1916وتبيؽ انه ان ر ف  سشة  -12

لستتغات وأوقف شهرا ف  عؾنيه  1918لسخال ات وف  عشاعر سشة 
 لسخال ات وان ر  1918سشة 

لتمريرا ف  التؾثيق واوقف شهرا ف  ديدسبر  1924ف  فبراعرسشة  -13
لتداهمه ف   1926هرا ف  فبراعر سشة لستتغات وش 1925سشة 

 معرفة اسؼ السظممة
وتمريرا ف  عدم اخظارا السحكسة معد عمسه ب لػ وتسكيشه ييرا مؽ  -14

لتدويشه  1926كتامه برانية اشهاد الظت  وشهرا ف  مارس سشة 
 الك الة 

ف  عمد الزواج بدون تزؾر الك ين مكت ا مارسا  خظاب مشه إليه م   -15
 لتسكيشه ييرا مؽ 1928ؽ ف  عشاعر سشة ارسا  الختؼ وشهري

كتامة البرانيتيؽ وترؾ  خظاء ف  اتداهسا )المجشة( مؽ تيث ان  -16
 مجسؾس ما لؾتظ عم  السذذون عد  عم  عدم دقته ف  عسمه وجهمه

مالؾاجة عميه وما اعت ر مه ت يخميه مؽ السدئؾلية وةعد اتطتس  -17
 ف السذذون عم  سؾاممه نرل عمامه ماآلت  ) له ا( قررنا وق
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 الس كؾر شهريؽ اثشيؽ مؽ تاري  التش ي  عميه . -18
 رئيس الجمدة                    روج           مدجن                  

 )ختؼ(                  )إمزاء فؾرمة( اتسد عظية                  
 ػشش بنسةدسدبنوثَمد 

، 1121-002530سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف، كؾد: : بدلصذس
 .17وثيمة: 
 رفض إعادة مذذون إل  عسمه معد فرمه.: بنؼُوبٌ
 م.1930نؾفسبر  25/  ره1349رجة  4: بنسةسٍخ

بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة بش  سؾيف اتبتدائية الذرعية ف   -1
 رجة  4عؾم الثتثاء 

برياسة تزرا  اتة  1930نؾفسبر سشة  25/  1349سشة  -2
  خالد وعزؾية ال زيمة الذي  دمحم

تزرت  ال اضميؽ الذي  فرج دمحم ييث والذي  دمحم ابؾ السعاط   -3
 الزيش  مؽ قزائها وةحزؾر

الديد خمي ة ابراهيؼ دقيمة كاتة الجمدة ) در( المرار اآلت  ف   -4
 1930سشة  10السادة رقؼ 

الخين مركز السشيا  السرفؾعة مؽ اهال  ناتية طؾخ 1931سشة  -5
 مذان اعادا الذي  دمحم دمحم 

لساذونية الشاتية الس كؾرة )السؾضؾس( طمة اهال  ناتية طؾخ الخين  -6
 مركز السشيا اعادا 

الذي  دمحم دمحم خمي ه لساذونية بمدهؼ لسا يعهدونه فيه مؽ الك اءا  -7
 واتستمامة وةالرجؾس ال  
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 دمحم خمي ه فرن مؽ تبيؽ ان الذي  دمحم 29/30سرشة  8السادة رقؼ  -8
 الساذونيه ممرار مؽ المجشة 

 30و دق  الؾزارة عم  ذلػ بتاري   1929ديدسبر سشة  11 -9
 لسباشرته  1997نسرا  1929ديدسبر سشة 

عمد زواج تسيدا بش  عم  قاسؼ الستؾف  عشها زوجها الدابق  -10
 واثب  مالعمد انها مكر

السذذون  وثب  مؽ التحميق ال ل عسن ف  ه ا السادة ادانه -11
 الس كؾر)المجشة(

ف  السادة  1939ديدسبر سشة  11مؽ تيث ان المجشة قررت ف   -12
 فرن ه ا السذذون  29/30سشة  8نسرا 

 30لسا ندة اليه و دق  الؾزارة عم  ذلػ مكتابها السعرخ ف   -13
 ومؽ تيث انه  1929ديدسبر سشة 

رة ت وجه تعادته ثانيا معد قرار ال رن والتردعق عميه مؽ الؾزا -14
 ومؽ تيث ان 

الدبة ال ل مؽ اجمه فرن مؽ وعي ته ت يجعمه اهت لتؾل  ه ا  -15
 الؾعي ة ومؽ 

 تيث انه والحالة ه ا ترل المجشة رفض طمة اعادته ثانيا )ل لػ( قررت  -16
المجشة رفض طمة اعادا الذي  دمحم دمحم خمي ه لسذذونيته طؾخ الخين  -17

 مركز السشيا 
 السدجن                  السراج                رئيس المجشة 

 دمحم خالد                    )إمزاء فؾرمة(          )إمزاء فؾرمة( 
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 ػششبنسةجؼد بنوثَمد 
، 1121-002530سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف، كؾد: : بدلصذس
 .127وثيمة: 
 لسذذونية أخرل.إلغاء مذذونية وضؼ أعسالها : بنؼُوبٌ
 م.1930أكتؾةر  7/ره1349جسادل اتول   15: بنسةسٍخ

مالمجشة السشعمدة مسحكسة بش  سؾيف اتبتدائية الذرعية ف  عؾم  -1
 1349جسادل اتول  سشة  15الثتثاء 

برئاسة تزرا  اتة ال زيمة الذي  عبد  1930أكتؾةر سشة  7 -2
 الرتسؽ الديد وعزؾية تزرت  ال اضميؽ 

الذي  تامد مظاوس والذي  عم  اتسد عظا مؽ قزاتها وةحزؾر  -3
 الروة  اتسد الروة  كاتة 

 29/1930سشة  157الجمدة  در المرار اتت  ف  السادة نسرا  -4
 مذذونيؽ السرفؾعة مؽ اهال  

ناتية بش  هارون مركز ومدعرية بش  سؾيف ضد الذي  دمحم خمين  -5
 خزر مذذونها مذان اتكت اء

لبمدهؼ )السؾضؾس( ناتية بش  هارون مركز ومدعرية مسذذون واتد  -6
 بش  سؾيف كان بها مذذونيتان 

تؾف  أتد ماذونيها الذي  هت  متؾل  فظمة العسدة والسذاي   -7
 وةعض اتهال  اتكت اء مسذذونها

الثان  الذي  دمحم خمين خزر لك ائته و غر الشاتية الس كؾرة وعدم  -8
 الحاجة لترشيح مذذون آخر 

ؾف  وعسن محزر ادارل ب لػ مؽ اهال  المدؼ ال ل تؾف  بد  الست -9
 مذذونه الس كؾر ورد مكتاب 
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ودل  التحريات  17/9/1930ف   134مركز بش  سؾيف نسر -10
 الؾاردة مكتاب مركز بش  سؾيف 

وةكتاب محكسة بش  سؾيف الجزئية  15/7/1930ف   122نسر  -11
 17/7/1930ف   89الذرعية نسرا 

ندسة وان عدد عمؾد  3236اتية عم  ان عدد سكان ه ا الش -12
 الزواج بها ف  الثتث سشؾات الساضية 

اشهادا  45عمدا وان اشهادات الظت  بها ف  السدة الس كؾرة  119 -13
 المجشة مؽ تيث 

ان عسدة ومذاي  واهال  الشاتية الس كؾرة طمبؾا مظمبهؼ ما ذكر  -14
 وعسن محزر ادارل مؽ 

مالسذذون السؾجؾد وعدم  اهال  المدؼ ال ل تؾف  مذذونه ماتكت اء -15
 ريبتهؼ ف  تعييؽ ييرا 

ومؽ تيث انه تبيؽ ان عدد عمؾد الزواج واشهادات الظت  ف   -16
 الثتث سشؾات الساضية 

( عمدا 39هؾ ما ذكر فتكؾن عمؾد الزواج ف  الدشه الؾاتدا ) -17
 تمريبا واشهادات الظت  بها 

ال  تعييؽ  اشهادا فيها وه ا العسن تك ية مذذون واتد فت تاجة 15 -18
 مذذون آخر خرؾ ا وقد 

طمة اتهال  ما ذكر )ل لػ( قررنا الغاء مذذونية المدؼ ال ل تؾف   -19
 مذذونه الذي  هت  متؾل  

بشاتية بش  هرون وجعن بمدا بش  هرون جسيعها مذذونيه واتدة  -20
 واتكت اء مسذذونها الحال  

الستعممة الذي  دمحم خمين خزر لسباشرة جسي  اعسا  البمد الس كؾرة  -21
 مالسذذونية 

 لرئيس لسراج                        االسدجن                        ا
 )إمزاء فؾرمة(             )إمزاء فؾرمة(             )إمزاء فؾرمة( 
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 بنثةيُد ػششبنوثَمد 
، 1033-001074سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد:: بدلصذس
 .1وثيمة:
 مذذون لسرضه. استماله: بنؼُوبٌ

 م.1930نؾفسبر  4/ ره1349جسادل اآلخرا  13: بنسةسٍخ 
مالجمدة السشعمدة عمشا مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية عؾم  -1

 الثتثاء 
برئاسة  1930نؾفسبر  4 – 1349جسادل اآلخرا سشة  13 -2

 تزرا 
 اتة ال زيمة الذي  دمحم السغرة  نائة السحكسة وعزؾية  -3

 تزرت  ال اضميؽ 
ي  عبد ال تاح الماض  والذي  دمحم سمظان مؽ قزائها الذ -4

 وةحزؾر
 الذي  دمحم ابؾ ال زن كاتة الجمدة  در المرار اآلت  ف  السادة  -5
 السرفؾعة مؽ محكسة دسؾ  الذرعية  30-29سشة  325رقؼ  -6
 ضد الذي  دمحم مديؾن  الخظية مذذون مشيه جشاته الؾقائ   -7
 وعم  253ذرعية رقؼ اطمع  المجشة عم  كتاب محكسة دسؾ  ال -8
 الستزسؽ ان السذذون  1298كتاب م تش  حة مديؾن رقؼ  -9
 الس كؾر فاقد البرر مالعيشيؽ وت يرمح لمخدمه وقد تزر -10
 السذذون امام المجشة وقا  ان عيش  الدميسة مريزه   -11
 والحكيؼ اعظان  اجازة ف  ه عؽ اليؾميؽ لسدة شهريؽ وان  -12
 كش  قدم  اجازة لمسحكسة لسدة شهر ثؼ لسدة شهريؽ  -13
 وسمس  الدفاتر لمسحكسة مش  ستة شهؾر والبمد محاله عم   -14
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 محمه ديال وتبيؽ لمجشة مؽ تاله انه ت عبرر وطمة السذذون   -15
 مؽ المجشة اقالته مؽ السذذونيه لسرضه وسؾء تالته المجشة  -16
ن مؽ تيث انه تبيؽ مؽ تمرير كذف م تش  حة دسؾ  ا -17

 السذذون 
 فاقد البرر مالعيشيؽ وت يرمح لمخدمه ومؽ تيث انه اعظي  -18
 لمسذذون مدة كبيرة ترةؾ عم  ستة اشهر ليعالج ن ده   -19
 ولؼ تتحدؽ تالته ومؽ تيث انه طمة معد ذلػ مؽ المجشة  -20
 اقالته مؽ السذذونيه لسرضه ومؽ تيث انه والحالة ه ا ت ترل  -21
 ه ا قررنا قبؾ  استماله المجشة مانعا مؽ قبؾ  استمالته فم -22
 الذي  دمحم مديؾن  الخظية مذذون مشيه جشاجه مركز دسؾ   -23
 وفرمه مؽ السذذونيه   -24

 رئيس المجشة         السدجن                     السراج                
 دمحم السغرة                  )إمزاء فؾرمة(دمحم ابؾ ال زن        

 بنسةسؼد ػششبنوثَمد 
، 1121-002530سجتت محكسة مدعرية بش  سؾيف، كؾد: : بدلصذس
 .115وثيمة: 
 استماله مذذون لعدم الجس  بيؽ وعي ة السذذونية ووعي ة أخرل.: بنؼُوبٌ
 م.1931ابرين  17/ ره1349ذل المعدة  19: بنسةسٍخ

 بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة بش  سؾيف اتبتدائية الذرعية ف  -1
 1349ذل المعدة سشة  19عؾم الثتثاء 

برياسة تزرا  اتة ال زيمة الذي  عم   1931ابرين سشة  17 -2
 عبد الؾهاب نائة السحكسة وعزؾية تزرت  
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ال اضميؽ الذي  دمحم خالد ناج  والذي  فرج دمحم ييث مؽ قزاتها  -3
 وةحزؾر الذي  خمي ه أبؾ وفيمة كاتة الجمدة 

 1931-1930سشة  101رقؼ  در المرار اآلت  ف  السادة  -4
 السرفؾعة مؽ الذي  عبد الجؾاد فرج مذذون 

الحسدية "السؾضؾس" قدم السذذون الس كؾر عريزة لسحكسة اطدا  -5
 الذرعية تتزسؽ طمة قبؾ  استمالته 

مؽ وعي ته تنه مدرس ماتدل السدارس اتلزامية ووزارة السعارف  -6
 ا درت مشذؾرا مذنه ت يرح 

وعي تيؽ تكؾميتيؽ وانه كمف بتمديؼ ألل شخص ان يجس  بيؽ  -7
 اتستمالة والسحكسة أفادت مكتابها 

مذنه لؼ يكؽ عميه تحميمات  21/3/1931السعرخ  507رقؼ  -8
 مالسحكسة "المجشة" مؽ تيث ان 

السذذون طمة قبؾ  استمالته لتسباب الت  وضحها مظمبه ومؽ تيث  -9
 ان المجشة ت ترل مانعًا مؽ قبؾلها 

 ته "ل لػ" قررت المحشة قبؾ  اتستمالة وفرمه وترل فرمه مؽ وعي -10
 مؽ وعي ه السذذونية ل لػ 

 السراج                                                  رئيس السحكسة 
 )إمزاء فؾرمة(         مرظ   عبد العا                              

 بنؼشش ٌبنوثَمد 
، وثيمة: 1033-001074كؾد: سجتت محكسة مدعرية طشظا، : بدلصذس
127. 

 فرن مذذون مؽ وعي تة.: بنؼُوبٌ 
 م.1931عؾنيه  14/ ره1350محرم  27: بنسةسٍخ
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 مالجمدة السشعمدة عمشا مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية ف  عؾم  -1
 ( برئاسة تزرا 1931عؾنيه  14) 1350محرم سشة  27اتتد  -2
  اتة ال زيمة الذي  دمحم نعسان الجارم نائبها وعزؾية تزرتها  -3
ال اضميؽ الذي  عبد ال تاح الماض  والذي  دمحم سمظان مؽ  -4

 قزاتها 
وةحزؾر الذي  دمحم  الح كاتة الجمدة  در المرار اآلت  ف   -5

 السادة 
السرفؾعة مؽ محكسة ك ر الزيات  1927-26سشة  110رقؼ  -6

 الذرعية 
 لذي  سعد ابراهيؼ جيزو مذذون مالحساسة مظمة استمالة ا -7
 التامعة لسركز ك ر الزيات الؾقائ  اطمع  المجشة عم  اورا   -8
 ه ا السادة والسكاتبات الخا ة به ا السذذون المجشة -9
 مسا انه ثب  مؽ اتورا  وجؾاب نيامة طشظا الكمية  -10
 أن السذذون الس كؾر اتهؼ مذنه  18/4/1931الرقيؼ  2336نسرا  -11
 اشترك م  آخريؽ ف  ضرب شخص ضرةا اقز  ال  مؾته  -12
 وثب  ادانته وتكؼ عميه مؽ اجن ذلػ مالدجؽ ثتث -13
 سشؾات وترل المجشة له ا رفته ول ا قررنا فرن  -14
 الذي  سعد ابراهيؼ جيزو مؽ مذذونيه )مار الحسام( التامعة لسركز -15
 ك ر الزيات تنه اشترك م  آخريؽ ف  ضرب شخص ضرةا  -16
 ه وتكؼ عميه مالدجؽ ك لػ اقز  ال  مؾت -17

 الرئيس  السدجن                              السراج               
 )إمزاء فؾرمة(         )إمزاء فؾرمة( دمحم  الح                    
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 بنؼشش ٌ  بحلةدٍدبنوثَمد 
، 1017-007027سجتت محكسة مرر الذرعية، كؾد: : بدلصذس
 .130وثيمة: 
رفض أعادة جزء مؽ مذذونية تؼ فرمها وأضافتها لسذذونية : بنؼُوبٌ

 أخرل.
 م.1932أكتؾةر  4هر/ 1351جسادل الثان   4: بنسةسٍخ

 مالجمدة السشعمدة عمًشا مسحكسة مرر اتبتدائية -1
 1351جسادل الثان  سشة  4الذرعية ف  عؾم الثتثاء  -2
 برياسة تزرة  اتة ال زيمة 1932أكتؾةر  4 -3
 الذي  عبد ال تاح الماض  وعزؾية تزرت   -4
 ال اضميؽ الذي  اتسد السؾلد والذي  دمحم  -5
 فتؾح تتوا مؽ قزاتها وةحزؾر  -6
 عؾسف افشدي تيدر كاتة الجمدة  در المرار  -7
 1932سشة  1931سشة  143اآلت  ف  السادة رقؼ  -8
 السرفؾعة مؽ الذي  عبد الخالق وهبه السذذون  -9
 مذذن شكؾل الؾقائ   ممدؼ الؾاعم  -10
 قدم الذي  عبد الخالق وهبة عريزة له ا  -11
 تزسش  ان جهة تدائق  1932عؾليه سشة  27السحكسة ف   -12
 المبة كان  داخمة ف  دائرة اخترا ه -13
 ولجشة السذذونيؽ فرمتها مؽ مذذونيته  -14
 والحمتها مسذذونية الذي  عم  مشرؾر السذذون  -15
 وعم  ممدؼ الؾاعم  وقد اطمع  المجشة عميها  -16
 السعمؾمات الخا ة مذكؾاا السدونة مسمف  -17
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 مذذونيؽ فؾجدت  1928سشة  27سشة  205السادة  -18
 ابرين  23ان المجشة ا درت قرارها بتاري   -19
 ف  السادة الس كؾرة م رن تمػ الجهة  1929سشة  -20
 والحاقها مسذذونية الذي  عم  مشرؾر تسباب  -21
 مشها ترؾ  التشاسة نؾعا ما بيؽ معض  -22
 السذذونيؽ والبعض اتخر ف  العسن وتن  -23
 مذذونية الذاك  كان  اكثر عست مؽ ماق  السذذونيات  -24
 اتخرل بدائرة المدؼ وقد بش  قرارها عم   -25
 محزر انتخاب مؽ اهال  الجهة لمسذذون السشزسة  -26
ق  الؾزارة عم  ذلػ مسا ورد  -27  اليه وقد  د 
 المجشة 5183بشسرة  1929عؾنيه سشة  17مشها ف   -28
 معد اتطتس عم  اتورا  السداولة  -29
 مؽ تيث ان الظالة يذكؾ مؽ فرن جزء -30
 مؽ مذذونيته ويظمة اعادة ه ا الجزء -31
 اليه وقد تبيؽ ان المجشة قد فرمته بشاء -32
 عم  اتسباب الس كؾرة و دق  الؾزارة  -33
 عم  ذلػ المرار فت ترل المجشة اعادة -34
 الشغر فيه له ا قررنا رفض طمة  -35
 مشه  11الذي  عبد الخالق وهبه سجن ف   -36

 نائة السحكسة              السراج            السدجن                   
 )إمزاء فؾرمة(              )إمزاء فؾرمة(            )إمزاء فؾرمة( 
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 بنؼشش ٌ  بنثةََدبنوثَمد 
وثيمة: ، 1033-001075سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس

20. 
 وقف مذذون عؽ العسن ستة أشهر.: بنؼُوبٌ
 م. 1932ديدسبر  6/ ره1351شعبان  8: بنسةسٍخ

مالجمدة السشعمدة عمشا مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية ف  عؾم  -1
 1351شعبان سشة  8الثتثاء 

برئاسة تزرا  اتة ال زيمة الذي  دمحم  1932ديدسبر سشة  6 -2
 الديد عتيق رئيدها وعزؾية 

تزرت  ال اضميؽ الذي  عتم نرار والذي  دمحم مػ كان مؽ  -3
 قزائها وتزؾر الذي  محسؾد 

سشة  5عبد الجؾاد كاتة الجمدة  در المرار اآلت  ف  السادة رقؼ  -4
 السرفؾعة مؽ  32/1933

محكسة طشظا الجزئية ضد الذي  عبد العزيز الذرقاول مذذون قدؼ  -5
 تاس  بشدر 

ر السحكسة مذكؾل قز  انه ادع  طشظا "الؾقائ " الس كؾر اخظ -6
 لسباشرا عمد 

زواج مؾس  كامن مؾس  مسؽ تدع  رشيدا تافظ وةعد ان أجرل  -7
 عمد الزواج 

اتزح له ان الزوج مديح  والزوجة مدمسه وانه مؾعف كؾندتبن  -8
 ولؼ عرخص 

له مالزواج مؽ الحكسدارية كسا انه تعدل دائرة اخترا ه وعمد  -9
 عمؾد زواج 
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وأطمع  المجشة عم  التحميق الؾاردعؽ مؽ السحكسة الس كؾرة وعم   -10
 اجامه السذذون 

ال ل تزر امام المجشة و سؼ عم  اجابته السدونة مالسحزر  -11
 والتحميق الس كؾريؽ 

وله مؽ الدؾابق ثتث ان ارات "المجشة" مؽ تيث انه تبيؽ ان  -12
 السذذون 

ن  الذرعية الس كؾر قرر تمريرا فاتذا ف  عدم تحريه السؾا -13
 والشغاميه 

مسا ادل مه ال  الؾقؾس ف  تزوج مديح  مسدمسة عتوة عم  انه  -14
 كؾندتبن 

لؼ عرخص له مالزواج مؽ الحكسدارية ومؽ تيث انه ثب  عميه  -15
 ماعترافه انه 

 تعدل دائرا اخترا ه وعمد عمؾد الزواج الس كؾرة وما اعت ر  -16
 سذذون الس كؾر مه ت يخميه مؽ السدئؾلية "له ا" قررنا وقف ال -17
 ستة أشهر عؽ عسمه مؽ تيؽ التش ي  عميه  -18

 السراج                        السدجن         رئيس المجشة           
 دمحم عبد الجؾاد            )إمزاء فؾرمة(        دمحم الديد          

 بنؼشش ٌ  بنثةنثد بنوثَمد
، 1121-002531 سرجتت محكسرة مدعريرة بشر  سرؾيف، كرؾد:: بدلصذس
 .27وثيمة: 
 عدم تعييؽ مذذون لدمؾطه ف  امتحان الخ  وضبظه مالغش.: بنؼُوبٌ
 .1932ديدسبر  20 \هر 1351شعبان  22: بنسةسٍخ

بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة بش  سؾيف اتبتدائية الذرعية  -1
 هر السؾافق 1351شعبان سشة  22ف  عؾم الثتثاء
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م برياسة تزرة  اتة ال زيمة الذي  1932ديدسبر سشة  20 -2
 اتسد سميسان العبد نائة السحكسة وعزؾية تزرت  

ال اضميؽ الذي  دمحم الجزيري والذي  ابراهيؼ الرفاع  مؽ قزاتها  -3
 وةحزؾر الذي  عبد الغ ار محدؽ كاتة المجشة 

مه نغرت اورا  الذي  اتسد وداعه السشتخة لسذذونية ناتية الذشاد -4
 مركز بش  سؾيف

الت  خم  م رن مذذونها فتبيؽ ان اورا  انتخامه ناقرة وقد  -5
 امتحؽ طبما لتئحة السذذونيؽ 

فؾجد مدتحما لمدرجات  1921لدشة  27ومشذؾر الؾزارة نسرة  -6
 امتء 18/30نغام 15/30فمه 34/40اآلتية: 

خ  ومؽ تيث ان السرشح الس كؾر سم  ف  الخ  وتمرر  5/20 -7
 نه ف  ال مه لزب  ورقة الغاء امتحا

معه يدتعيؽ بها وله مزاتؼ نجح وتمرر تعييشه ) له ا( قررنا عدم  -8
 تعييشه مذذونا لمشاتية الس كؾرة . 

 السدجن                        السراج                           الرئيس 
 )ختؼ(                      (ه)إمزاء فؾرم     مرظ                 

  بنؼشش ٌ بنشبجؼدبنوثَمد 
، 1121-002531سررجتت محكسررة مدعريررة بشرر  سررؾيف، كررؾد:: بدلصججذس
 28وثيمة:
 عدم تعييؽ مذذون لدمؾطه ف  امتحان الحداب.:بنؼُوبٌ
 م.1932ديدسبر  20هر / 1351شعبان 22:بنسةسٍخ

بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة بش  سؾيف اتبتدائية الذرعية  -1
 هر 1351شعبان سشة  22ف  عؾم الثتثاء
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م برياسة تزرة  اتة ال زيمة 1932ديدسبر سشة  20السؾافق  -2
 الذي  اتسد سميسان العبد نائة السحكسة وعزؾية 

تزرت  ال اضميؽ الذي  دمحم الجزيري والذي  ابراهيؼ الرفاع  مؽ  -3
 اتها وةحزؾر الذي  عبد الغ ار محدؽقز

كاتة المجشة نغرت اورا  الذي  محسؾد دمحم رستؼ السشتخة   -4
 لسذذونية ناتية بش  خالد مركز سسالؾط 

م 1932ماعؾ سشة  10الت  تمرر انذاء مذذونية بها بتاري   -5
 فتبيؽ ان اورا  انتخامه تامة وقد

ذونيؽ م طبما لتئحة السذ1932نؾفسبر سشة  29امتحؽ ف    -6
 فؾجد مدتحما  1921لدشة  27ومشذؾر الؾزارة نسرة 

تداب  4/30نغام  17/30فمه  21/40لمدرجات اآلتية:  -7
خ   ومؽ تيث ان السرشح الس كؾر  10/20إمتء  19/30

 امتحؽ وسم  ف  

 . الحداب ) له ا( قررنا عدم تعييؽ الظالة مذذونا لمشاتية الس كؾرة -8
 السراج                       الرئيس      السدجن                         

 )ختؼ(                 )إمزاء فؾرمة( مرظ   العظي                  
  بنؼشش ٌ بخلةيسدبنوثَمد 

، 1121-002531سرجتت محكسرة مدعريرة بشر  سرؾيف، كرؾد: : بدلصذس
 .26وثيمة: 
عردم تعيريؽ الذري  عبردن دمحم فر  مذذونيرة ناتيرة سرش  لت رؾ  : بنؼُوبٌ

 مرشح آخرعميه ف  الدرجات.
 م.1932ديدسبر  20هر / 1351شعبان  22:بنسةسٍخ
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بمجشة السذذونيؽ السشعمدة مسحكسة بش  سؾيف اتبتدائية الذرعية  -1
 م برئاسة 1932ديدسبر سشة  20ف  عؾم الثتثاء 

سميسان العبد نائة السحكسة  تزرة  اتة ال زيمة الذي  اتسد -2
 وعزؾية تزرت  ال اضميؽ الذي  دمحم الجزيري 

والذي  ابراهيؼ الرفاع  مؽ قزاتها وةحزؾر الذي  عبد الغ ار  -3
 محدؽ كاتة المجشة نغرت أورا  

الذي  عبد ن دمحم عبد ال تاح السشتخة لسذذونية ناتية      -4
 رشيؽ مركز ببا الت  خم  

 29ان اورا  انتخامه تامه وقد امتحؽ ف  م رن مذذونها فتبيؽ  -5
 م طبما لتئحة1932نؾفسبر سشة 

فؾجد مدتحًما  1921لدشة  27السذذونيؽ ومشذؾر الؾزارة نسرة   -6
 نغام  30/ 13فمه  40/  24لمدرجات اآلتية  

خ  ومؽ تيث ان  20/ 15امتء  26/30تداب  15/30  -7
ت ان له السرشح الس كؾر وان كان قد نجح ف  جسي  العمؾم ا

 مزاتسا

نجح  وت ؾ  عميه ف  الدرجات وتمرر تعييشه مذذونا لمشاتية  -8
 الس كؾرة  له ا قررنا عدم 

 تعييؽ الظالة مذذونا لمشاتية الس كؾرة .  -9
  بنؼشش ٌ بنسةدسدبنوثَمد 

، 1017-007027سرررجتت محكسرررة مررررر الذررررعية، كرررؾد: : بدلصجججذس
 .57وثيمة:
نمن مذذون الخؾاص إل  مذذونية البيرقدار ومذذون البيرقدار إل   :بنؼُوبٌ

 مذذونية الخؾاص.
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 م.1933مارس  14هر / 1351ذل المعدة  18:بنسةسٍخ
 مالجمدة السشعمدة مسحكسة مرر اتبتدائية الذرعية ف  عؾم الثتثاء  -1

 ( برياسة تزرة 1933مارس  14هر ) 1351المعدة سشة  18  -2

  عاشؾر الردف  نائة  اتة ال زيمة الذي  دمحم -3

 السحكسة وعزؾية تزرت  ال اضميؽ الذي  عبد ال تاح  -4

 الماض  والذي  دمحم فتؾح تتوا مؽ قزاتها  -5

 وةحزؾر الذي  هاشؼ عبد ن كاتة الجمدة  در المرار  -6

  1933،  1932مذذونية سشة  80اآلت  ف  السادة  -7

 السرفؾعة مؽ محكسة الجسالية الذرعية مظمة الذي   -8

 راهيؼ سيد اتسد مذذون البيرقدار قدؼ الجسالية اب -9

 والذي  رياض عبد ن مذذون الخؾاص قدؼ الجسالية -10

 تشادلهسا )السؾضؾس( قدم الظالبان طمة  -11

 ال  محكسة الجسالية الذرعية بمغ ال  ه ا السحكسة مكتابها  -12

م بريبة كن مشهسا ف  1933فبراعر سشة  25السعرخ  662نسرا  -13
 الشمن

 اتخر مرحؾةا مسحزري ترشيح مؽ الدائرتيؽلسذذونية  -14

 ورات السحكسة الجزئية عدم السان  مؽ ذلػ ) المجشة(  -15

 معد اتطتس عم  اتورا  والسداولة مؽ تيث ان كت  -16

 مؽ الظالبيؽ رية ف  الشمن لسذذونية اآلخر وقدما  -17

 محزري الترشيح مؽ اهن الدائرتيؽ ووافم  السحكسة  -18

 المجشة مانعا مؽ اجامة طمبهسا الجزئية عم  ذلػ وت ترل  -19

 )له ا( قررنا نمن الذي  ابراهيؼ سيد اتسد مذذون  -20

 البيرقدار ال  مذذونية الخؾاص ونمن الذي  رياض  -21
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 (1)عبد ن مذذون الخؾاص ال  مذذونية الخؾاص -22
 السدجن                      السراج                      نائة السحكسة  

 دمحم عبدا  دمحم                                   هاشؼ عبد ن     
  بنؼشش ٌ بنسةجؼدبنوثَمد 

، 1121-002532سرجتت محكسرة مدعريرة بشر  سرؾيف، كرؾد: : بدلصذس
 .73وثيمة:
 استماله مذذون لز ف نغرا.: بنؼُوبٌ
 م.1934ماعؾ  12/ره1353محرم  28 :بنسةسٍخ

مالجمدة السشعمدة عمشا مسحكسة بشر  سرؾيف اتبتدائيرة الذررعية فر   -1
 محرم  28عؾم الدب  

برئاسررررة تزرررررا  رررراتة  1934مرررراعؾ سررررشة  12/  1353سررررشة  -2
 ال زيمة الذي  دمحم اتسد عؾض 

نائبها وعزؾية تزرات  الماضرييؽ الذري  عبرد الغشر  عبرد الررتسؽ  -3
 والذي  ابراهيؼ 

مؽ قزائها وةحزؾر الذي  ابراهيؼ مرظ   كاتة الجمدة  الرفاع  -4
  در الحكؼ 

السرفؾعة مؽ محكسرة ببرا  1934 -1933سشة  68ف  السادة رقؼ  -5
 الذرعية 

 ضد الذي  عبد الؾهاب تدؽ تبذ  مذذون سسدظا الدمظان   -6
 الؾقائ  طمة السذذون الس كؾر قبؾ  استمالته مؽ مذذونيته تن  -7

                                                           

أخظذ الكاتة والرحيح " نمن الذي  رياض عبدن مذذون الخؾاص إل  مذذونية  (1)
 البيرقدار. 
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 تالته الرحية ت تداعدا عم  الميام ماعسا  وعي ته لز ف نغرا  -8
 وذكرت السحكسة الجزئية ان ليس لدعها مان  مؽ ذلػ وانه ليس -9
 لدعها تحميمات ايزا خا ة مه )المجشة( مؽ تيث ان السذذون  -10
 الس كؾر  سؼ عم  طمة قبؾ  اتستمالة وت مان  مؽ ذلػ )له ا( -11
 تمرر قبؾ  اتستمالة  -12

 الرئيس    السراج                                         السدجن 
 دمحم أتسد عؾض    )إمزاء فؾرمة(           )إمزاء فؾرمة(        

 بنثةيُد  بنؼشش ٌبنوثَمد 
، وثيمة: 1033-001075سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس
152. 

 إن ار مذذون.: بنؼُوبٌ
 م.1934أكتؾةر  16/ ره1353رجة  7 :بنسةسٍخ

مالجمدة السشعمدة عمشا مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية عؾم  -1
 1353رجة سشة  7الثتثاء 

برئاسة تزرا  اتة ال زيمة الذي   1934اكتؾةر سشة  16 -2
 عم  عبد الؾهاب نائبها 

وعزؾية تزرت  ال اضميؽ الذي  دمحم شيبه اتسد والذي  اتسد  -3
 فرج سميسان مؽ قزاتها 

وتزؾر الذي  محسؾد عبد الجؾاد كاتة الجمدة  در المرار اآلت   -4
 ف  السادة رقؼ 

السرفؾعة مؽ محكسة طشظا الذرعية ضد  33/1934سشة  188 -5
 الذي  تدؽ عم  

 ابؾ ضياء مذذون ك ر سعدون مركز طشظا "الؾقائ " لؾتظ عميه -6
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انه لؼ  22،20عؽ العمدعؽ نسرا  4499بدفتر الزواج عسمية رقؼ  -7
 عبيؽ فيهسا 

 ما شهد عميه ف  وفاة الزوج اتو  واطمع  المجشة عم  التحميق  -8
الؾارد مؽ السحكسة الجزئية وعم  اجامة السذذون الس كؾر ال ل  -9

 تزر امام المجشة 
 ؽ و سؼ عم  اجابته وله مؽ الدؾابق ثتث ان ارات ووقف شهري -10
ثؼ ستة اشهر "المجشة" مؽ تيث انه عتبيؽ مؽ التحميق ان  -11

 السذذون 
 الس كؾر ماشر ه عؽ العمدعؽ مؽ يير ان يمدم له مدتخرجا رسسيا  -12
  24بؾفاة الزوجيؽ الدامميؽ مخال ا ذلػ مشذؾر الؾزارة رقؼ  -13
وترل المجشة ان ار ه ا السذذون "له ا  1930سبتسبر  6السعرخ  -14

 قررنا
 الس كؾر ان ار السذذون  -15

 رئيس المجشة                  السراج                     السدجن 
 دمحم عبد الجؾاد           )إمزاء فؾرمة( عم  عبد الؾهاب           
 بنسةسؼد  بنؼشش ٌبنوثَمد 

، 1017-015876سجتت محكسة مدعرية مرر الذرعية، كؾد:: بدلصذس
 .106وثيمة: 
 جزء مؽ مذذونية وإضافتها لسذذونية أخرل. إخراج:بنؼُوبٌ

 م.1936أكتؾةر  27/  ره1355شعبان  11:بنسةسٍخ 
مالجمدة السشعمدة عمشا مسحكسة مرر اتبتدائية الذرعية ف  عؾم  -1

 الثتثاء
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برياسة تزرا  1936اكتؾةر سشة  27/  1355شعبان سشة  11 -2
  اتة ال زيمة الذي  

عم  عبد الؾهاب نائة السحكسة وعزؾية تزرت  ال اضميؽ  -3
 الذي  

 دمحم ابؾ الدعؾد والذي  عبد ال تاح الماض  مؽ قزائها وةحزؾر  -4
 الذي  شعبان سعد كاتة الجمدة ) در المرار اآلت ( -5
السرفؾعة مؽ  1931-30سشة  100ف  مادة السذذونيؽ رقؼ  -6

 محكسة 
أقدام الجسالية وةاب  الجسالية الذرعية مظمة تمديؼ مذذونيات -7

 الذعرية 
 والؾاعم  بيؽ مذذونيتها )السؾضؾس(بيؽ ف  محزر جمدة  -8
الساضية مؽ ه ا السادة ما استمر عميه  1936اكتؾةر سشة  6 -9

 رال المجشة 
 مالشدبة له ا التمديؼ وف  جمدة اليؾم اطمع  المجشة عم  ما جاء  -10
تؾةر سشة اك 13بتاري   425مكتاب محكسة الجسالية الذرعية رقؼ  -11

1936 
 له ا السحكسة مخرؾص مذذونية الذي  عبد الؾهاب رشؾان  -12
 ممدؼ ماب الذعرية ورضاء الذي  اتسد عبد الستعا  السذذون  -13
 ممدؼ ماب الذعرية أيزا ماخراج جزء مؽ مذذونية شياخة  -14
 الجام  اآلمر وه ا الجزء هؾ درب  المظه مؽ الجانبيؽ ودرب -15
 مؽ الجانبيؽ وضؼ ه ا الجزء ال  ماذونية الذي   رياسؽ -16
 عبد الؾهاب رشؾان الس كؾر فؾ  مذذونيته الحالية )المجشة( -17
 معد اتطتس عم  اورا  السادة والسداولة مؽ تيث ان الذي   -18
اتسد عبد الستعا  السذذون ممدؼ ماب الذعرية تشاز  برضاا  -19

 واختيارا 
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 ال  مذذونيه زميمه  عؽ جزء مؽ مذذنيته السبيؽ اعتا ليزؼ -20
 الذي  عبد الؾهاب رشؾان له ا  -21
قررت المجشة ضؼ درب المظه مؽ الجانبيؽ ودرب رياسؽ مؽ  -22

 الجانبيؽ 
مؽ شياخة الجام  اآلمر مؽ مذذونيته الذي  اتسد عبد الستعا   -23

 ال  مذذونيه 
 الذي  عبد الؾهاب رشؾان ممدؼ ماب الذعرية  -24

 رئيس المجشة               السراج              السدجن        
 )إمزاء فؾرمة(            )إمزاء فؾرمة(             )إمزاء فؾرمة(

 بنث ثوٌبنوثَمد 
، وثيمة: 1033-001076سجتت محكسة مدعرية طشظا، كؾد: : بدلصذس

59. 
 تمديؼ بشدر طشظا بيؽ مذذونيها العذرة.:بنؼُوبٌ
 م.1938مارس  21هر/ 1357محرم  29: بنسةسٍخ

مالجمدة السشعمدة عمشا مسحكسة طشظا اتبتدائية الذرعية ف  عؾم  -1
 برئاسة  1938مارس سشة  21 – 1357محرم سشة  29اتثشيؽ 

تزرا  اتة ال زيمة الذي  عتم نرار وعزؾية ال اضميؽ  -2
 الذي  عبد ال زين عبد الرؤف والذي  دمحم مشرؾر

دة مؽ قزاتها وةحزؾر الذي  محسؾد عبد الجؾاد كاتة الجم -3
 37/1938سشة  119 در المرار اآلت  ف  السادة رقؼ 

السرفؾعة مؽ مذذونيؽ بشدر طشظا مظمة قدسة ه ا البشدر إل   -4
 عذرة أقدام متداوية بيؽ السذذونيؽ العذرة 
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به ا البشدر " الؾقائ " طمة معض مذذون  ه ا البشدر قدسا ه ا  -5
 البمد بيؽ مذذونيه العذرة قدسة 

فيها تتدهؼ عم  اتخر تن المدسة عادلة متداوية ت يبؽ  -6
 اتول  مز  عميها زمؽ اتدع  معه العسران وامتدت 

ف  معض السشاطق دون البعض وأ بح  اتقدام مذكمها اتو   -7
 يير متداوية مر ة تدر الخير عم  البعض مشهؼ 

دون اآلخريؽ ال عؽ أ بحؾا عتغمسؾن ويمتسدؾن مؽ اعادة  -8
 ذونيها ت فر  تتدهؼ تمديسها عم  وجه متداول بيؽ مذ

عم  اآلخر وقد عهد مؽ السحكسة اجراء قدستها ال  المجشة  -9
عؾليؾ سشة  20السذكمة عم  الؾجه السبيؽ مالسحزر السعرخ 

 الؾارد م   1337

السعرخ  334كتاب محكسة طشظا الجزئية الذرعية رقؼ  -10
 فمام  المجشة الس كؾرة مسهستها وقدس  البشدر 26/2/1938

عذرة أقدام متداوا ممدر اتستظاعة وقد اعرض الس كؾر ال   -11
 معض السذذونيؽ عم  عسن المجشة 

الس كؾرة فذعيد التمديؼ إليها لبحث ).....( وابداء متتغتها عم   -12
 ما جاء بها وقد فحرتها المجشة وتبيؽ 

عدم  حة ما جاء بها "المجشة" مؽ تيث ان ثب  مؽ اتطتس عم   -13
 شة الت  اورا  السادة الس كؾرة أن المج

شكم  لمدسة بشدر طشظا بيؽ مذذونيها العذرة قام  معسمية  -14
 المدسة عم  وجه تحررت فيه العدالة ممدر اتستظاعة 
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وتيث ان التغمسة ال ل قام مه معض السذذونيؽ به ا البشدر ت  -15
 يدتشد ال  سبة  حيح تن التمديؼ بش  

ل قام عم  أساس التعداد له ا السدعشة وهؾ الزام  والسحؾر ال  -16
 عميه التمديسة وترل المجشة والحا  ما ذكر اعتساد 

التمديسة ال ل عسن مسعرفة المجشة الؾارد م  كتاب السحكسة رقؼ  -17
 بشدر طشظا له ا قررنا اعتساد  334

التمديؼ ال ل عسن مسعرفة المجشة والؾارد م  كتاب السحكسة رقؼ  -18
 بشدر طشظا  334

 السراج                         رئيس المجشة           السدجن        
 )إمزاء فؾرمة(                    )إمزاء فؾرمة(    عبد الجؾاد        
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 بدل ر َني سد ذ لشبسبذثةيُة: نوحةذ نًُةرج يٍ 

 
 

 

 

 

 

 وقف مذذون عؽ العسن ثتثة أشهر.الؾثيمة األول  : (  1 لؾتة رقؼ )
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عدم ادانة مذذون والتشبية الؾثيمة الرامعة عذر : (  2 رقؼ )لؾتة 
 عميه بدقة اتلت ات ف  عسمه
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عردم ادانرة مرذذون الؾثيمة الرامعة عذر : (  2 لؾتة رقؼ )تابع 
 والتشبية عميه بدقة اتلت ات ف  عسمه
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عررردم تعيررريؽ مرررذذون الؾثيمرررة الثالثرررة والعذررررون : (  3 لؾترررة رقرررؼ )
 لدمؾطه ف  امتحان الخ  وضبظه مالغش.
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 لةئًد بدلشبخغ

 بنوثةئكأ الً:
 .سجالت قرارات المأذونين بمحكمة طنطا االبتدائية -
بتدائية سويف اال يسجالت قرارات المأذونين بمحكمة بن -

 .الشرعية

 .بتدائية الشرعيةسجالت قرارات المأذونين بمحكمة مصر اال -

 بنؼشجَد دلشبخغبثةًََة: 
أتسد بؽ عبد الجابر الذعب : السذذون الذرع  وواجباته الذرعية  -

شؾا   20والشغامية ف  السسمكة الدعؾدية، مجمة العد ، عدد 
 هر .1424

أتسد فهس  الذبراخيت : السجسؾعة الس يدة لتئحة السذذونيؽ الجدعدة  -
الذرعييؽ، الماهرة: جسعية السذذونيؽ  -وتئحة السؾثميؽ السشتدبيؽ .

 م.1982
جبران مدعؾد. الرائد: معجؼ لغؾي عرري رتب  م رداته وفًما  -

م، مادة 1992بيروت: دار العمؼ لمستعيؽ،  -لحروفها األول  .
 )ءذن(.

تاتؼ  بح  األرناؤوط : مؾسؾعة السذذونيؽ الذرعييؽ والسؾثميؽ  -
 م .2010الماهرة: دار الكتة المانؾنية،  -السشتدبيؽ.

 مرزو : مزام  وسجتت محكسة بش  سؾيف الذرعيةخالد سيد  -
. م دراسة أرشي ية دبمؾماتية 1955/هر1375 -م1852/هر1269
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جامعة الماهرة، فرس بش  سؾيف، كمية  –"أطروتة ماجدتير".  –
 م.1995اآلداب، 

سمؾل عم  ميتد: أسس وقؾاعد ترتية وو ف الؾثائق األرشي ية.  -
لسكتبات والسعمؾمات العرةية الترشيف وال هرسة. مما  ف  مجمة ا

 .2003عؾليؾ  3، س23س
...............: قامؾس مرظمحات الؾثائق واألرشيف والسعمؾمات.  -

 . 2007الماهرة: الدار السررية المبشانية، 
الماهرة:  -سيد دمحم بيؾم : تئحة السذذونيؽ ف  ضؾء المزاء وال مه. -

 م. 2014دار الشهزة العرةية، 
الماهرة: دار الشهزة  -فتح  فكري: مبادئ قانؾن الؾعي ة العامة -

 . 1987، 1العرةية، ج
فرج دمحم ييث: دستؾر السحاكؼ الذرعية، مجسؾعة مشذؾرات وأوامر  -

 م.1923الماهرة: مظبعة التمدم،  -ولؾائح وقؾانيؽ وتعاليؼ.
هر(. المامؾس 817ال يروزآمادل )مجد الدعؽ دمحم بؽ يعمؾب ت  -

  م. 2005بيروت: معسدة الرسالة،  – السحي .
طار  عبد الح  إبراهيؼ: السدئؾلية السدنية لمسذذون الذرع " دراسة  -

 .ت ( -ن (، ) د -الماهرة: ) د -.ممارنة "
كسا   الح البشا: تئحة السذذونيؽ ف  ضؾء ال مه وأتكام اإلدارية  -

 م.1989الماهرة: عالؼ الكتة،  -العميا.
الهيئة  الماهرة: -.الشغام المزائ  السرري الحدعث لظي ة دمحم سالؼ: -

 .2001السررية العامة لمكتاب،
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دمحم طاهر خراش : تئحة السذذونيؽ الذرعييؽ ف  التذريعات المانؾنية  -
الماهرة: دار الظباعة  -.ألعسا  السذذونية ويميها تئحة السؾثميؽ السشتدبيؽ

 م. 1987السحسدية، 
 بألخُحَدثةنثًة: بدلشبخغ 
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