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 تأثير القضاء الدستوري في المجال الضريبي على تحفيز االستثمار

 مستشار دكتور

 عبد الحميد نجاشي الزهيري 

 نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

قضدسررري دلرا قللرراضهلقة   رر ليباشررالقضاءررا لتأأأثير القضأأاء الدسأأتوري علأأي التشأأري ا    

يرزقيدلييماًللعدلييملفيلتكايسلاإعال لقضشاع  لقضدسري ي لةحكاملقضدسري لعلىلمالعدق المنلقيقن نل

قضج ر للر نلقضردف ليأخرللقضظاراملقضدسرري دلقض  رادلانا راالقتمرا قتيللأسرلي ل،لضرلض ل(1)اتشايعات

 .(2)منلقضدسري لقالتحاردل99قض ارةلاعلىلقضظحيلقض اا للظصللاقضدعيىلقضدسري ي 

مررنلقضدسررري لقتمررا قتيل ملةحكامررةلقضىرر ارةلعلررىلقضارريقن نلل151ك ررال ملمومرريملنررصلقض ررارةل

قالتحاري لقضريلت د لافاالةحكامة،لاضرل لقةخ اةلقةاضيي لعلىلقضرشايعاتلاقضااق قتلقض ار ةلعنل

منلقضرشراي لقةرنرىلمراليرعرا ضلقضىلط لقضرشايع  لفيلقتما قتلقض خرلو ،لافيلحاللقضرعا ضليبطلل

                                                           

،ليظرررايال70عرررارللع رررالشرررايال،لم رررا لقضحكرررعلقض رررار لفررريلقضررردعيدلقضدسرررري ي ل،لمجلررر لقض حامررراة،لقضىرررظ للر/(ل1)

ل.91،لصل1990افباقيا

لحرردلرسررري ي لل-2علرىل م لتخرررصلقض حك ر لقالتحاريرر لقضعل راللاضو ررللفريلقةمرري لقضراض ر  ......لل99ترظصلقض ررارةلل(2)

قضاريقن نلقالتحاريرر ،لإمقلمرالفعررنلف مررالمرنلقبررللإمرا ةل ال ك ررالض خاضورمررالضدسرري لقالتحررار.لالحردلرسررري ي لقضرشررايعاتل

حرردىلقضىررلطاتلقالتحاريرر ،لض خاضورمررالضدسررري لقالتحررار،ل القض ررار ةلعررنلإحرردىلقتمررا قت،لإمقلمررالفعررنلف مررالمررنلقبررللإ

لحرردلرسررري ي لقضارريقن نلاقضرشررايعاتلاقضلرريقإذلع يمررا،لإمقلمررال ح ررللإض مررال ررلقلقضطلرر لمررنل يرر لل-3ضلارريقن نلقالتحاريرر .ل

اري لقضعل المحك  لمنلمحاكعلقضبالرل  ظا لرعيىلمظاي ةل مامما،لاعلىلقض حك  لقض لكي ةل ملتلرزمللااق لقض حك  لقالتح

لقض ار للملقلقض در.
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م لقضرشاي لقةعلى،لالاضاد لقضلدليزيللمض لقضرعرا ض،لاعظردلقضخرالعليعراضلقةمرالعلرىلقض حك ر ل

لقالتحاري لقضعل الضلبتلف ة.

امنل علتكيملقةاضيي لضلاريقن نلقالتحارير لقضرريلت رد لافارالةحكراملقضدسرري لقالتحراردلعلرىل

مررا قت،لامضرر لإع ررااللضااعرردةلتررد للقضايقعرردلقضاانين رر ،لاقرردلقضرشررايعاتلاقضارراق قتلقض ررار ةلعررنلقت

 يلقنواقرلقالتحرارللاضرشراي لل121قءتلقض حك  لقالتحاري لقضعل اللأملقةصللافاالض ايذلنصلقض ارةل

فيلشئيملمظمالح اي لقض ااةلقضح يقن  لاتحديردلقض  راالقتقل   ر لضلداضر لاارر لشراافلقض ر دلفريل رلال

تلإصدق لقضراخ صللة،لامض لمؤسسلعلىل مل لالقضشئيملمنلقخر اصلسلط لقض  االاتحديدلإجاق ق

قالتحارلااللتظاعلإالللرشاي لقتحارد،لاضكنليجيزلقسر ظا ل ملتر دىلقتما قتلقةعءا لضلرشاي لفيل

 لالقضشئيملحرىلصدا لتشايعاتلقتحاري لف ما،لفإمقلمالصرد تل صربحتلضمرالقةاضيير لفريلقضرطب ر ،ل

ل.(3)شاي لقض حليلماليرعا ضلم لقضرشاي لقالتحاردلح دليبطللمنلقضر

م الاللش لف ةل ملما يرلقض شاعلمنلفاضلقضءايب ل يلقضح يللعلىلغلرمالضرع نلقضداضر ل

لغ ررالمباشرالفررىلتض  راللعرر لقةاررراعلميقجمرر لعلرىل نوااتمرالقضعامرر ،لا ملتىرا علقضءررايب  للطاير ب

ل.(4)قًلتضضاإماقضااإ  لسع اًلضرا  دلمباشاةللع لقةنشط ل الت م د

منل لقلقض ظطل ،لافيلري لتحا  لقضرظاغعلقضكاملللر نلقضظ ريصلقضرشرايع  لاقضدسرري ،لفاردل

فرريلم ررالمج يعرر لمررنلقضايقعرردلقضمامرر لفرريلقض جرراللقضءررايبي،للارررعتلقض حك رر لقضدسررري ي لقضعل ررال

  رعل رلالاقضلدليرؤردللاضربع ر لإضريلتحو رزلاتشرج  لقالسرر  ا ،لنرادل نرةلمرنلقة   ر لل كراملعراضل

لقضايقعد.

 القواعد التى وض تها المحكمة الدستورية ال ليا في مصر 

                                                           

رسرري ي ،لمج يعر لقةحكراملقض رار ةلعرنلل8ضىظ لل5،لقضدعيىل قعل1981/ل8/11(لقض حك  لقالتحاري لقضعل الجلى ل3)

،لجلىرر ل100،للصل2008قض حك رر لقالتحاريرر لقضعل ررال)قضرردقإاةلقضدسررري ي (لافماسررمالمظررللتأسرر سلقض حك رر لاحرررىلسررظ 

ل.171رسري ي ،لقض اج لقضىال ،لصلل17ىظ لضل1،لقضدعيىل قعل19/12/1990

 .609صلل6لل.ل8/4/1995ق.لرسري ي ل،لجلى ل15ضىظ لل19قض حك  لقضدسري ي لقضعل القضاء  ل قعل(ل4)
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قامتلقض حك  لقضدسري ي لقضعل الفىلم اللير لمج يع لمنلقضايقعردلتع رللكلمرالعلرىلرعرعل

لقالسر  ا لمنل   ما 

قض حك  لعلىلراا ةلقض ىااقةلل نلشاكاتلقالسر  ا لقضيفظ  لاقةجظب ر لف  راللتأك د .1

يرعلرر للورراضلتعايورر لاقحرردةلضلخرردماتلقضررريلتارردمما،لح رردلالليجرريزلتعط ررلل القضظ ررللمررنلم ا سرر ل

قةنشط لقالسر  ا ي ،لللليرع نل ملتظاعلاف ل سسلميحدةلاللت   زلف مالل نلقض ؤ ل نلقانينراًلضالنروراعل

لت.للاضخدما

ل374لظاً لعلىل لالقضااعدة؛لقءتلقض حك ر للعردملرسرري ي لقراق دلمحرافكلقتسركظد ي ل قرعل

ف  التء ظاالمنلزيارةلتعايو لل ر لقض  راالضشراكاتلقالسرر  ا لع رالل1995ضىظ لل33ا قعلل1991ضىظ ل

،لةملقضاررريلللض رررالمضررر ليعظرررىلزيرررارةل عبرررا لقضشررراكاتل(5) ررريلمارررا لضلشررراكاتلاقض حرررالتلقضرجا يررر 

سر  ا ي للظا اقتمالقضعامل لفىلنوسلقض جال،لم اليمدرلفاصلقضرظافسلقض شااع،لم اليؤرىللاضربع ر لقال

إضيلإنااصلعاإدلقسر  ا لقةمريقللقضعال ر لاقةجظب ر ،لفءرالًلعرنل ملمضر ليعربرالعرداقناًلعلرىلقض لك ر ل

لمنلقضدسري .ل32،34قض  ين للظصلقض ارت نل

تدف ل ؤاسلقةميقللضنليرحا لإاللإمقلت تلقض ىااقةللايبدالمنلمض ل ملقض حك  لتؤكدلعلىل م

ل نلقضجانب نلقضرشايعيلاقضرظو لدلفيلقضردقل القضريلترخللم لشاكاتلقالسر  ا لفرىلكافر لقض جراالتلل رال

فىلمض ل سعا لقضخدماتلقض ادم لإض ما،لةملفاضل دل عبا لتحدلمنلنطاقلقالسرر  ا لالليكريملجراإزقً،ل

لالقةعبا لإ  اقلقضظشافلقالسر  ا دلايكيملمض للاضربع  لمدعاةلضعدملتحا  لالس  الإملكاملمنلشأمل 

لقضرظافسلفىلسيقلقالسر  ا .

الليجيزلضلىلط لقضرشايع  لقضرظازللعنلااليرمرالقةصرل  لفرىلتحديردلقضظشرافلقضخارر ل .2

ااعاإما،لاناللمىئيض رمالإضىلقضىلط لقضرظو لي ،لةملمض لي سللظ املقضءرايب لقضررىلفاررمالللضلءايب 

قضاانيم،لايشرا لقضىرلط لقضرظو لير لفرىلقض جراللقض حجريزلضلىرلط لقضرشرايع  ،لالسر  الا ملمضر ليخرالل

                                                           

 .6/5/2000ق.رسري ي ،لجلى ل20ضىظ لل87قضاء  ل قعلل(5)
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لقضضاي لمنلفاضلقضءايب لعنلمعظا الايجاازلقةغاقضلقض ا يرةلمظما،لايُح للقضظ يصل ك الم ا

ل.(6)تحر ل

الليجيزلضل شراعل مليارا لفراضلقضءرايب ل القضزيرارةلفرىلق  رمراللرأ ال جعرى،لةمل .3

مض ليحريىلعلىلإ دق لضكاف لقضحايقلقضرىلكولمالقضدسري ،لايرء نلفاضلق يرلجديدةلعلىلقالسر  ا ل

قض باغر لضعلياقعمالقض ىر  الفيلقضحىبام،لالس  الا ملتاايالقة القضاجعىليح للنيعاًلمنلقض دق   لا

ل.(7)قضرىلتوراالإضيلمبا قتما

اح دل ملإفالقل لقلقضحكعليخلللضاي لقض شاعلمرنلفراضلقضءرايب لقضررىلتر  رللفرىل مراين؛ل

قةالل يلقضح يللعلىلغل لتعيرلإضىلقضداض لضريقجةللمالجز لمنلقضظواراتلقضعامر ،لاقض رانيلير  رللفرىل

 للع لقةنشط ل التا  دلمباشاتما،ل الح للتدخللقضداض لضرض  اللع لقةاراعلقضااإ  للرشج  لمزقاض

 قض كلو نللمالعنلفاي لزيارةلقضع  لعلىلقضرخليلعنلقضظشاف.

ضلض لعدضتلقض حك  لعنل لقلقض بد لا جرازتلفراضلقضءرايب ل التعرديللاعاإمراللرأ ال جعرىل

قلقضشرأم،لم لماقعاةلقضا يرلقتجاقإ  للأملييقف ل ل يل عءرا لقضباض رام،لافارالضلايقعردلقض ارا ةلفرىل رل

ا الليظطيدلقضرعديللعلىلإ دق لضح لمنلقضحايقلقضرىلكولمالقضدسرري ،لمر لرراا ةلعردملفراضلق ريرل

تررؤرىلإضرريلقالنراررراصلمررنلقضحاررريقلقضدسررري ي لضل ىررر  ا،لا مليرظررراغعلقة ررالقضاجعرررىلمرر لقضايقعررردل

 .(8)قض يريع  لقض ا دةلضلض لاقضيق رةلفىلقضدسري 

                                                           

ل.ل15/4/2007ق.لرسري ي ،لجلى لل26ضىظ لل232قضاء  ل قعلل(ل6)

ل.131صلل5/2،لجـلل2/1/1993رسري ي ،لجلى للق.ل12ضىظ لل22قضاء  ل قعلل(7)

تر  ررلل ررلالقضايقعرردلفرريلتحا رر لقضعدقضرر لقالجر اع رر لفرريلإفررا لتحا رر لقضررريقزمللرر نلحرر لقضداضرر لاررر اناتلفرراضل(ل8)

،ل61،ل38يقرل،لقض قضرحك يقضءايب لاعدملقض ىاسللاض لك  لقضخاص لكااعدةلعام لاتحديدلاعا لقضءايب لاعدملقضر   زل

لمنلقضدسري .ل114
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قض حك  للعدملإع اللقة رالقضاجعرى؛لضرمرااىلمبرا قتلاناىل نةلكاملمنلقةفءلل ملتر ى ل

قضاجع رر لفررىل ررلقلقض جررالل مرراملقض ا رردلقضحا ارريلمررنلتظ  رر لاتشررج  لقالسررر  ا ،لاقحراقمرراًلضحىررالاتل

قض ىرررر  القالقر ررراري لار قسررراتلقضجرررداىلقضرررريلياررريمللإعررردقر القبرررللقضبرررد لفــــــرررـيلمـــرررـشااعةل

زقماتلضعلتكنلحاراةلامارد ةلفريلحىرالاتةلعظردلقضبرد لفرىلقالسر  ا د،لاحرىلاللي طدمللأعبا لاقضر

لم ا س لقضظشاف.

إملتحديرردلريررنلقضءررايب ليوررراضلقضريصررللإضرريلتحديرردلحا ارريلضل رراللقضخاررر لضلءررايب لل-4

لاعربا لمض لمنلقضشاافلقضالزم لضىالم للظ املقضءايب ،لاض يملم لح لكالًلمرنلقض  ريللاقضخزقنر ل

اعا لقضءرايب لم ر الًلفرىلقض راللقض ح رلللعبئمرا،لمحااراًلامحردرقًلعلرىلقضعام ،لامنل عليرع نل مليكيمل

 سسلاققع  لاقرح ًلاللت  الضبىاًلااللغ يراً،لل الي كنلمعةلقضيقيعلعلىلحا اررةلعلرىل ك رللاجرة،ل

االليكيملقضيعا لمحاااًلإاللإمقلكامل الراًللع دقًلعنلشبم لقالحر ال،لامض ل ملمادق لقضءرايب ل المبلضمرال

ظما،لإن اليرحدرلماتبطاًلليعاإما،لالاعربرا المظىريلاًلإض رةلامح رالًلعل رةلافر لقضشراافلقضررىليارد ل الري

قض شاعلمعمالاققع  لقضءايب لاعدقضرمالل الاللمخاضو لف ةلةحكاملقضدسري ،لالض المض لالليكيملضرحديدل

ءايب ل ريل مليكريملاعا لقضءايب لمنلمعظى،لمض ل ملاعا لقضءايب ل يلمارتمالاقضضاي لمنلتاايالقض

 .ل(9) لقلقضيعا لم افما

الليجيزلضلىلط لقضرظو لي لفريل علرىلق رمرالئل إر سلقضداضر ئل ملتُحريب لفرىللظ راملقضءرايب لل-5

ل.(10)قضرىلفارمالقضاانيملاالليجيزلقضرض  المنل حكاممالمنلخالللتعديللنااممالاقيقعدلسايانما

 لايحدرلاعا  الل راليرؤرىلإضريلزاقللالليجيزل مليواضلعلىلقضظشافلقالسر  ا دلرايبل-6

  سلقض رراللقض وررااضلعل ررةلكل رر ًل القالنرارراصلمظررةللد جرر لجىرر   ،لح رردليجرر لقعربررا ل ملقضرردخلل

ليصوةلمقلفب ع لرا ي لمرجدرةل يلقضلدليشكللقضيعا لقةساسيلضلءايب ،لالحىبانةل ريلقض عبرالعرنل

                                                           

ل.15/4/2007ق.لرسري ي ،لجلى لل26ضىظ لل232قضاء  ل قعلل(9)

لرعررديللقضجررداللل1990ضىررظ لل209قسرررظارقًلضمررلالقضااعرردةلقءررتلقض حك رر للىررايفلقرراق ل إرر سلقضج مي يرر ل قررعلل(10)

ل.ل23/12/1996لى لق.لرسري ي ،لجل16ضىظ لل16قض اف لضاانيملقضءايب لعلىلقالسرمال ،ل قج لقضاء  ل قعل
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اً لتك  ل راًلضلءراقإ لفرالليلجرألقض شراعلإضريلقض اد ةلقضركل و  لضل ىر  ا،لل ظ الالليشكلل  سلقض راللاعر

ل.ل(11)فاضلقضءايب لعل ةلإاللقسر ظاً لاض اةلاقحدةل الضوراةلمحدارة

انرراىل نررةلكرراملقةجررد لقضرأك رردلعلررىلإعوررا لكافرر ل ؤاسلقةمرريقللمررنل ىلرررايب لافرراضل

منلقضيعرا لقضءايب لعلىلقض اقحللقضراض  لضلرشض للحرىلتح للقضءايب لمنلقضعاإدلقالسر  ا دلاض سل

ا ريلمررالتظبرةلإض ررةلمشرااعلقررانيملقالسرر  ا لقةجظبرريلقالتحراردلح رردلنرصلفرريلقض ررارةلقةساسريلضمررا،ل

قضعاشراةلمرنلعلرىل ملتعامرللقض شرا ي لقالسرر  ا ي لقةجظب ر لمعاملر لقض شرا ي لقالسرر  ا ي لقضيفظ رر ،ل

لاقا لإعوا لقض يجيرقتلقض الر لكل ال الجزإ اً.

ل  

                                                           

ل.ل331صلل5/2،لجـل19/6/1993رسري ي ،لجلى لل10ضىظ لل5قضاء  ل قعلل(11)
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ل

 الخاتمة

قضبح  رر لقض ادمرر ل ملقضاءررا لقضدسررري دلق رردلقضىررلطر نلقضرشررايع  لاقضرظو ليرر لل بررتلمررنلقضي قرر 

ل ج يعرر لمررنلقضا رريرلضءرر املتحو ررزلقالسررر  ا ليجرر لماقعاتمررالعظرردلإصرردق لقضارريقن نلقضءررايب  ل

اقضااق قتلقضرظو لي ل   ما؛ل ملفاضلرايب لعارض لامريقزن لامعردض ل  علحرافزلضجرل لقالسرر  ا قتل

يجيزلقضريس لفيلمظذلقمر ازقتلاإعوا قتلررايب  لراملرريقل ،لفمرلقلفرىلقضيققر لاللإضىلقضداض ،لاالل

،لفءاللعنل نةليمرد لجرز قلمرنلقضح ر ل ليعدلرض الًلعلىلنجاحلقضى اس لقضءايب  لفىلتحو زلقالسر  ا 

لقض اض  لضلداض .

لك ررال ملقضاءررا لقضدسررري دل كرردل نررةليجرر لتبعرراًلضررلض لصرر اغ لمظايمرر لمركاملرر لمررنلقضحرريقفز

قضءايب  لل اليرو لامحدرقتلقض ظاخلقض ظاس لضالسر  ا ،لاللس  التيج ةلقضحيقفزلإضيلراا ةلماقعاةل

قضر   ررزللرر نلقالسررر  ا قتلقضررريلتشررضللح ررزقًلزمظ رراًلكب رراقًلالسرررارقرلقضركرراض ا،لالرر نلقةخرراىلق رر اةل

عالقر لمظاسرب لمر لقض دىلقضرىلتىرارلتكاض ومالفىلمدةلاج زة،للح دلتحار لس اسر لقضحريقفزلقضءرايب  ل

حجعلاعاإدلقض شااعاتلقالسر  ا ي ،لةملفاضلقضءايب لعلـــــــىلمشااعلقسر  ا دلالليضللرخرالًل

ا كدل يءاًلعلىل ملاعا لقضءايب ليج ل مليحدرلعلىل سسلاققع  ،لضكواض لللليعدلعداقناًلعلىلقض لك  .

نرتل ظرا لم رلح لقجر اع ر لضمرالقضعدقض لاصيملم لح لقض ىر  ا،لاحاالتاايرالقضاجع ر ،لإاللإمقلكا

لازنما،لم لماقعاةلتحا  لقض ىااقةلفىلقض اقكزلقضاانين  .

االليجيزلضلىلط لقضرظو لي لحرىلفيل علىلق رمالتعديللمادق لقضءايب ،لمنل علالليجريزلتض  رال

قضءررايب لإالللاررانيملاضرر سللظرراً لعلررىلقررانيم،لاالليجرريزلضلىررلط لقضرشررايع  لإقرراق لرررايب لفاررررمال

لط لقضرظو لي لةملمض لالليزيللعيق  الاالليح لمالإضيلع للمشااعلمنلقضيجم لقضدسري ي .قضىل
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نيصرريللرراضظصلصرراقح لعلرريلقتعوررا قتلقضءررايب  لعلررىلقض شررااعاتللفأأى ضأأوء مأأا تقأأد 

قالسر  ا ي ،لاف لريقل لمحدرةلامد اس ،لسريق لقض رعلار للاضرىرج لل القضري  ر لاقضشرمالعلرىلكافر ل

قضطلباتلاقض حا قتلاعايرلتأسر سلقضشراكاتلاقض ظشراتلقالسرر  ا ي ،لاتاايرالقتعورا لمرنلقضاسريمل

ض  لامىرلزماتلقتنرراللقض اتبطر للظشرافلقض شرااعلقالسرر  ا د،لمر لعلىلقض عدقتلاقةراقتلقضا س ا

قضريس لفيلقتعوا لقضكامللضل شااعاتلقالسر  ا ي لقضريلتع للفىلقض ظاف لقضج اك  لقضحاة،لعلرىل مل

ياقعيلفىلمض لقال تبافللأ دقعلقض جر  لقضى اس  لاقالقر راري لاقالجر اع ر ،لاتيج رةلقالسرر  ا قتل

لقةنشط لقالسر  ا ي لقةساس  لقض ؤ اةلإيجالالفىلقالقر ارلقضيفظي.لصي لقض شااعاتلا

ك النيصيللءاا ةلقضحواظلعليلقالسرااق لقضءايبيلفرىلقض جراللقالسرر  ا د،لحررىليكريمل

قض ىر  القضيفظيلاقةجظبريلعلريلر قير لاعلرعللاضظاراملقضءرايبيلقض طبر ،لحرريليرىرظىلقضحوراظلعلريل

اخلقض ىراالضجل لصي ل خادلمنلقالسر  ا لقةجظبي،لم لرراا ةلقض شااعاتلقضااإ  ،لاتيف القض ظ

لعدملقضرواق لفىلقض عامل لل نلقض ىر  القضيفظيلاقض ىر  القةجظبي.

انؤكرردلعلررىلررراا ةلقحررراقملقضداضرر لضشررافلقض برراتلقضرشررايعيلاقضررلدلياءرريللرراضرزقملقضداضرر ل

ضظشافلقالسر  ا دلفاض رالكراملقضررزقملقض ء و للعدملتعديللقيقن ظمالمقتلقض ل للاالسر  ا لخالللفراةلق

قضداض ل يلمنلل نلقضداقف لضالسر  ا لفملقلقضشافليعززلقحدلمبارئلقضاانيملقضداضيلقضخاصلا يلقحراقمل

تيقعرراتلقالفرراقرلفرريلمجرراللقضعارريرلاقالمررنلقضاررانيني،لعلررىل مليررظصلعلررىلمضرر لصرراقح لفررىلقضدسررري ل

لاقضرشاي ل.

الفريلم رالاقضردقإاةلقضدسرري ي للاض حك ر لقالتحارير ل خ اق؛لنيصىلقض حك  لقضدسري ي لقضعل ر

قضعل اللاتما قت؛للربظريلقضروىر القضءر  لعظردلقضرعراضلضدسرري ي ل التوىر القضظ ريصلقضءرايب  لفرىل

مجاللقالسر  ا لحرـــىلاللنخاللعنلمعانيلامااصدلتحو رزلقالسرر  ا ،لالسر  القضظ ريصلقض اتبطر ل

ىل شدلقضحاجر لإض مرا،لاإمقلكراملقضرظصلقضرشرايعيليحر رلل ك راللأاجةلقالسر  ا لقضريلليكيملقض جر  للف

منلتوى اليج لتاج ذلقضجان لقضرا  ددلمنلقضرظصلقضءرايبيلمر لعردملقتخرالللليظ ور لقض حك ر لفرىل

لقض حافا لعلىلقضدسري لار املتظاغعلقضرشايعاتلاميقفارمالضة.للل

لوهللا ولي التوفيق                                                                       
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 مراجع البحث

 مراجع عامة 

 ر/ ح رردلجررام ،لقضظاايرر لقالقر رراري لئقضرحل ررللقالقر رراردئ،لرق لقضظمءرر ل

 .1995قضعال  ،لسظ ل

 ر/ ح ردلج راللقضردينلميسرى؛لقض ءر يملقالقر راردلض  زقن ر لقضداضر ،لفبعرر ل

ل،لرق لقضيفا لضلطباع لاقضظشا،لقض ظ ي ة.ل1987

 قضكررايعلسررالم ،لقض بىرريفلفررىلشرراحلنارراملقضجظىرر  ،لقضطبعرر للر/ ح رردلعبررد

ل،لرق لقضظمء لقضعال  .1993قةاضى،لسظ ل

 ر/لقضى دلعط  لعبردلقضيقحرد،لمبرارئلققر رارياتلقض اض ر لقضعامر ،لرق لقضظمءر ل

 2000قضعال  ،لفلسظ ل

 قضىررر دليرررس،لقضحررريق لقضحءرررا دلفرررىلع رررالقضعيض ررر ،لرق لنمءررر لم رررال

ل.ل2005ضلطباع ،لفبع لسظ ل

 ر/ل م راةلعبردلقضلط ررا،لقالسرر  ا لفرىلقالقر ررارلقتسرالمي،لمكربر لمرردليضي،ل

ل.1990قضاا اةل،لفبع ل

 ر/حامدلسلطامل،لر.لعبدلهللالقضعايام،ل صيللقضارانيملقضرداضيلقضعرام،لقض طبعر ل

ل.1953قضعاض   ،لقضاا اة،لفبع لسظ ل

 لبي سرع د،لر/سع دلقضخءاد،لققر ارياتلقالسر  ا ،لمكرب لقضجرال لقضحدي ر ل

ل.161صلل1985م ا،لفبع لسظ ل

 /عارللع الشرايال،لم را لقضحكرعلقض رار لفريلقضردعيدلقضدسرري ي ل،لمجلر لر

ل.91،لصل1990قض حاماةلقضىظ لقضىبعيم،ليظايالافباقيا

 ر/عزلقضدينلعبدلهللا،لقضاانيملقضداضيلقضخاص،لقضجز لقةال،لقضجظى  لاميفنل

لقةجان ،للداملإشا ةلضدق ل التا يخلنشا.

 ل2000ر/عزتلعبردلقضح  ردلقضباعرى؛لمبرارئلقالقر رارلقض راضي،لفبعر لسرظ ل،

للداملإشا ةلضدق لقضطباع .
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 ر/عبدلقضحك علم طوىلعبدلقضاح ن،لقض اكزلقضاانينيلضل ىر  القةجظبيلفرىل

ل.1990قضىيرقملل نلقضاانيملقضدقخليلاقضاانيملقضداضي،للداملرق لنشا،لفبع لسظ ل

 ضظاررراملقضارررانينيلضالسرررر  ا قتلقةجظب ررر لر/ع ررراملقضررردينلم رررطوىللىررر ع،لق

ل.1972قضخاص لفىلقضداللقآلخلةلفىلقضظ ي،لرق لقضظمء لقضعال  ،لقضاا اة،لفبع لسظ ل

 ر/فاف رر لمحجرري ،لقض يسرريع لقضل ب رر لضلعلرريملقتنىرران  ،لرق لقضضرردلقضعالرري،ل

 قضاا اة،للداملتا يخلفباع .

 قةجظب  لفرىلقض  لكر للر/لمح دلحى نلإس اع ل،لقضظااملقضاانينيلضالسر  ا قت

لقضعال  لقضىعيري ل،لمظشي قتلمعمدلقترق ةلقضعام لضلبحيث،للداملتا يخلفباع .

 ر/مح ررردلسررر دلفظطرررااد،لمعرررامالتلقضبظررري لا حكاممرررالقضشررراع  ،لقضم ئررر ل

 .1998قض  اي لقضعام لضلكر ،لقضاا اة،لفبع ل

 Wals Petrsonsلقضرردخللاقضع اضرر لاقضظ رريلقالقر ررارد،لتاج رر للا ررامل،

 .1997جانى،لقض كرب لقضع اي ،لل اات،لضبظام،لسظ لر

 أبحاث متخصصة 

 ر/ل ليلقضعاللعلىل ليلقضعاللقضظ ا،لنااةلقنرااريةلضلى اس لقضرشايع  لقض  راي ل

فىلمجاللقالسر  ا لاناللقضركظيضيج ا،للحدلمادملإضىلقض رؤت القضىرظيدلقضىرارسلضكل ر لحاريقل

اقالقر اري لاقضى اسر  لضلعيض ر لعلرىلم رالاقضعراضعلقض ظ ي ةلقض يسيمل)قضرأ  اقتلقضاانين  ل

،لمج يعررر ل ع ررراللقض رررؤت القض رررار ةلعرررنلمجلررر لقضبحررريثلقضاانين ررر ل2002قضعالررري(لسرررظ ل

ل.ل2اقالقر اري ،لجـ

 ر/لصالحلزينلقضدين،لتأ  القضعيض ر لاحاكر لقالسرر  ا لقض باشرالعلرىلقضردالل

ل.ل2س،لسال لقتشا ةلإض ة،لجـقضظام  ،لمج يع ل ع اللمؤت الكل  لحايقلقض ظ ي ةلقضىار

 ر/لصررويتلعبرردلقضىررالملعرريضلهللا،لمظا رر لقضرجررا ةلقضعاض  رر لاقالسررر  ا ل

 2004قةجظبيلقض باشا،لرق لقضظمء لقضعال  ،لقضاا اة،لفبع ل

 قضريج ررةلقتسررالميلضالسررر  ا ،لمجلرر لقالقر رررارلل،لرريلغرردةقر/لعبرردلقضىرررا ل

ل.1995ضعاملل15ضىظ لل173قتسالمي،لقض ار ةلعنللظ لرليلقتسالمي،لقضعدرل

 رسائل دكتوراه
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 ر/حررازملحىررنلج عرر ،لقضح ايرر لقضدلليماسرر  لضل شررااعاتلقض شررراك ،لمادمرر ل

ل.1981ضكل  لقضحايقلجامع لع نلش سلسظ 

  قةجظبرريلقض باشررالفرريلررري لس اسرر للر/خاضرردلسررعدلزغلرريللحل رري،لقالسررر  ا

ل.ل1988قالنوراحلقالقر اردلفيلم ا،لكل  لحايقلع نلش س،لسظ ل

 ر/ر يدلمح دلعلىلقضىاماقإي،لرر اناتلقالسرر  ا لقضرجرا دلغ رالقضريفظي،ل

ل.2001كل  لقضحايق،لجامع للضدقر،لقضعاقق،لسظ ل

 ر/عبرردلقضحكررر علج عرر ،لرا لقالسرررر  ا لقضخررراصلفررىلقتصرررالحلقالقر ررراردل

ل.ل2001قضرظ   لفىلج مي ي لم القضعال  ،لحايقلع نلش سلسظ لا

 ر/عبرردلقضعزيررزلسررع دليح ررى،لقض اكررزلقضاررانينيلضل ىررر  القةجظبرريلفررىلقضرر  نل

ل.2002ام ا،لكل  لقضحايق،لجامع لقضاا اة،لم ا،لسظ ل

 ر/علررريلملحرررع،لرا لقض عا ررردقتلقضداض ررر لفرررىلح ايررر لقالسرررر  ا قتلقةجظب ررر ل

ل.1998  ،لكل  لقضحايقلجامع لقضاا اة،لسظ لقضخاص لفىلقضداللقضظام

 /ييسالعبدلقضماردلخل للقالك الى،لقضظااملقضارانينيلضعاريرلنارللقضركظيضيج رالر

ل.1989فىلمجاللقضاانيملقضداضيلقضخاص،لكل  لحايقلع نلش س،لقضاا اة،لسظ 

 تقارير ودوريا  

 لتاايررائلماكررزلقض عليمرراتلارعررعلقتخرراملقضارراق قتلقضرررال لض جلررسلقضرريز ق 

قض  ررادئلقضى اسرراتلقض اراحرر لضجررل لقالسررر  ا لقةجظبرريلقض باشررالإضررىلم ررا،لييض رريلسررظ ل

ل.2004

 تاايررالقضىرروا ةلقةمايك رر للشررأملقالسررر  ا لفررىلم ررا،لEmbassy of 

U.S.A. Investment climate report, Egypt, jolly 2004.  

 مررا قتلمج يعرر لقةحكرراملقض ررار ةلعررنلقض حك رر لقالتحاريرر لقضعل رراللداضرر لقت

ل.2008قضعال  لقض رحدةل)قضدقإاةلقضدسري ي (لافماسمالمظللتأس سلقض حك  لاحرىلسظ ل

 قض حك ر لقضدسرري ي لقضعل رالفريلم را،ل يءراًللمج يع لقةحكاملقض ار ةلعن

ل(لل http://www.hccourt.gov.egقض يق لقضاس يلضل حك  لعليلقالنرانت)
 

http://www.hccourt.gov.eg/About/Court_Opening.asp

