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" بصفته "

**********

أقام المدايانمهاهاالدالماياوجا دوياةااودعااقاأويااباقلا امةاامةالمد مداقا ةامود ا2014/1/6طل ااما اتامةمد ااما

الا:ا ق ولالماياوجاكام ًاواوقوقاناةذ والا ءولماامرالمقاولوا قامذوهاوقا ا107امساذقا2013ادا اداماوةوةاةاالاتا
لم م اأو ً
لمكادهاآثمواد اةذ ولالم م ا دسويةهاوقيوهاإا ها ءولم لز المي قالإليلودقالمدصوو مباودقم لاأةعمةالمد مدمةا .ا
ولمااوالمداايانمهاة نمذا ًمامااياولهدماأهاوهاانةالميد وودااقالمداقااباأصاايوالمقاامذوهاوقا 107امسااذقا2013اولمماام

ا

ةذظن الم قا تالاليةدمامبالمعمدقاولمدولكةاولمةظمهولبالمسلدنقاولمدذكووا تالمعاييا ا47ادماوولا اداهالميودايةا

لموسدنقا ةمود ا24اذو د وا2013او وثاإهالمكالمقمذوهاقيايمرادممم ًاماملكوانقالميساةوودقاولمقمذوذناقامكوذاهاةقووايا

وةيود ام قايسةووجادقوواميدن المدولطذوهاوالألدوالملجاي ع دماإمتادممط قاوهنةالميد وودقالمداقبادطمم وها
إنمدا إمامراهللالمقولواواإالاأهاهللالمطلةاقياقوقلا ةيمهلاوقواوياممل قااهاإياولرلباةعاين باالاتاهاللالمقامذوها
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وااهاإااميةااوعاهاملذقاممالمديةدعاتاواماللا قايا اميولاإماتاإقمداقاهالدالماياوجاطامم وهالم ما ام داما طل مة داماسامم قا

لم نمها .ا

وذظااوبالمد مدااقالمكااقالمعمياالادااهالم اياوجا يلساامبالمد لو عااقاالااتالمذ ااوالمد ااوها د معااوهماوا وااثاقااي ا

م م اامالم معااوااااهالميومااقاداالموةاي اامماطلااةا ااتامةمد اامالم ما اأصاالنمًا:ا عااي المةصاام

المد مدااقاوالهنامًا ذظااوا

لمياوجا.اول ةنمطنمًا:ا عي اق ولالمياوجاالذة مرالمقولوالإليلويا.اودها مةالال ةنمطا:ا عي اق اولالماياوجاالذة امرا

ص قاودصل قالمدياووها.اوالاتاسا ولالال ةنامطالمكلاتا:ا او عالماياوجا كاقو مالمعميالاولمدوعاواتاواوقيلساقا

2014/4/1اقاووبالمد مدااقاإصاايلوالم ما ا اتالمكااقالمعمياالادااهالمااياوجا يلساقالموااو اوادا المةصاود ا داالمولبا
ما ا لاأسا ا واوهاواوما ا لالألي االالمدع ااووةاأويمالمد ااياتالألولاد االموةاي ااممااواوقيلس ااقالمو ااو اص اايوالم ما ا ا

وأويابادسويةهالمدكةدلقاالتاأس م هااذيالمذطقا ها.اا

المحكمة
*********

بعد االطالع على األوراق  ،وسماع اإليضاحات  ،والمداولة قانوناً .ااااا
وااثاإهالمدااياووهانطل اامهالم م ا ا ق ااولالمااياوجاكاام ًاواوقوقااناةذ واالا ءولمااامرالمق اولوا قاامذوهاوق ا ا107امسااذقا

2013ا ةذظن الم قا تالاليةدمامبالمعمدقاولمدولكةاولمةظمهولبالمسلدنقاواد ادماوةوةةاالتالماكاداهاآثاموادا ا
ةذ ولالم م ا دسويةهاوقيوهاإا هاوا ءولم لز اي قالإليلودقالمدصوو مبا .ا

ودااها وااثاإذااهااااهالمااي المد اايجا داالموةالمااي ممالمدقيدااقادااهالميومااقا عااي المةصاام

لمااياوجا ااإهالمدااميةا  190ادااهالميسااةووالم ااممتاةااذ

المد مدااقاوالهن ا ًما ذظااوا

االااتاأها:اماديلااةالميومااقاي ااقاقعاامهنقادسااةقلقاودمااة

يوهاغو اودا مم صاالا ااتالمدذمزااامبالإليلودااقاودذمزااامبالمةذ واالالمدةعلقااقا يدن ا اأ ممدااهامدااماومااة

لمياموجاولمطعوهالمةأيو نقا.....ون ييالمقمذوهالمةصمصمةهالألموجاما ا
ةمة

مدااماةااذ

المدااميةا  10ادااهاقاامذوهاديلااةالميومااقالمصااميوا ممقاامذوهاوق ا ا47امسااذقا1972اةااذ

اد مك اديلةالميومقايوهاغووهما مم صلا يالمدسمهلالآلةنقا -:ا

ا

ا مم صاالا ااتا
االااتاأهاما

ال ا....................................اا
أو ً

............................................... ...............ا ا

ممدس ًم المطل مبالمةيانقيد مالأل ولياأوالم وهمبا إمامرالمق لوولبالإليلودقالمذ مهنقا.ا

..................................................................

ا لو ااكو اسمهوالمدذمزامبالإليلودقا.............................ام
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مدماةذ

ماةم ااة

المدميةا ا25ا ادهااقمذوهالمد مدقالميسةوودقالمعلنمالمصميوا ممقامذوهاوقا ا48امساذق1979االاتاأها

المد مد ااقالميس ااةوودقالمعلن اامايوهااغووه ااما د اامان ااأةي:

أوال:

لموقم ااقالمقع اامهنقاال ااتايس ااةوودقالمقا اولذوها

ولملاوله .....م.و ااتالمدااميةا  29االااتاأهاماةةومااتالمد مدااقالموقم ااقالمقعاامهنقاالاتايسااةوودقالمقاولذوهاولملاوله االااتا

لموياهالمةاممي  :ل-اإللاةاولرجاإل اايجالمد امك اأوالم وهامباللبالالمةصام
اااي ايسااةوودقاذا

المقعامهياأثذامراذظاواإ اايجالماياموجا

ا ااياقاامذوهاأوااله ااقاالز امل صاالا اايالمذازلماأوق اابالمااياوجاوأ مماابالألوولما اااوواوسااو اإمااتا

لمد مداقالميساةوودقالمعلنامامل صالا ايالمدساأمقالميساةوودقاة  -إللاي ا اأ ايالممصاو اأثذامراذظاوايااوجااأدام اإ ايجا
المقعمهيا عااي ايساةوودقاذا

لمد مك اأوالم وهمباللبالالمةصم

ا اياقامذوهااأوااله اقاووأبالمد مدااقاأوالم وهاقا

أهالمي ا اييياأيلباذظاوالمياوجااو ييبامدااهاأثاموالمي ا ادنعامياالاوياموزاث ثاقاأكا وامو ا الماياوجاا المكاأدام ا
لمد مدقالميسةوودقالمعلنماوا إللام اةو المياوجا يالمدنعمياأاة والمي امأهام انمها" .

ودااها وااثاإهالمدسااةقواالنااها ااياقعاامرالمد مدااقالميسااةوودقالمعلنااماأهالموالنااقالمةااياة مكااوهما ااياديااملالموقم ااقا

التالميسةوودقاواإذدماةةعلقا ممذصاو

المقمذوذناقاأنامًاامامهاد ل اماأوادوعاوا ماأواذطامماةط نق اماأوالمسالطقالمةايا

ماوأهاغموة ااماويالمذص ااو
أقوة ااماأواأص اايوة ا

المقمذوذن ااقالمدطع ااوها و ااماإم ااتاأ م اام الميس ااةوواةث ةاامًااد ااهالة مق ااماأوا

لمة

مادع ماوا اوةدثلاد لاهلدالموقم قاإالا ممقمذوها دعذمدالمدوعواياواد ييلًااالتاعوراملاقماايةاقمذوذناقا

ص

نمة مالمةياذمطا امالميساةوواواوهاوادامانعذاتالذة امراةمصنصا ماوا ا اةةقوايا مماقا اللة ماةساةذ يا امالمقماايةا

و اوة جادي ااملاإادمم ااما ةع اايياةط نقمة ااماسا اولراأقوة اامالمس االطقالمةكا اودعنقاأواأص اايوة مالمس االطقالمةذ ولن ااقا اايا اايويا

لمقمذوذنقادياملاةط نق اماوالا كام

ادعاوهانساةاوماذطامماساودمذ ماوا مموقم اقالمقعامهنقالمةاياة مكاوهمالمد مداقا ايا

كمهالمكوانقالميسةوودقاد ل مالمقمذوها دعذمدالمدوعوايا.ا

اااااااااااااااااااااا لمقعنقاوق ا16امسذقا19امايسةوودقايلسقا1998/6/6ا ا

ودها وثاإهالمدكومالميسةووجاإلاا يا–ا تالمدميةا  190ادهالميسةووالم ممتا–اإماتاديلاةالميوماقامي اقا

قعمهنقادسةقلقا مم صلا تامم اقالمدذمزاامبالإليلوداقاودذمزاامبالمةذ والالمدةعلقاقا أ ممداهاواماللالماياموجاولمطعاوها
لمةأيو نااقا قاايايلا االمكاالااتاأهاوالوةااها ااتاكااأذ ما–او سا مذهاقمعااتالمدكااووانقا–اهااتاوالنااقاامدااقاوأذااهاأعا تا

قمعااتالمقاامذوهالمعاام ا ممذس ا قاإمو ااماوادااما ة ا اقمهد امًااالااتاوقم ااقادكااووانقاةصااو مبالإليلوةاوا مسااطمًااوالوةااهاالااتا
دمةلناأكممم ماوةعيياصووهما.ا ممها ةدًامادقعن ًماأهاواولاأدواهلدالموقم قاإمتاي قاقعمهنقاول يةا ويهماو ايهما

زدم اإادمم ماوامتاةصاو ا ذ سا مادعموووهاماودذمهي اماواوةاولزهاداهام م اما اوهالمدصامم المدثاموةاالاتالمة

اماوا

وةةااومتايوهاغووهااما ذاامرالمو اايةالمععااونقاأل ماام المدكااووانقاوا داامانم االاةكمدل ااماوةيمذس ا ماواون ااولايوهاة ااوما
وي اامبالمذظااوادااها وم ااماواوة ااموهادذاام تالالية ااميا و ااما.اومدااماماامهاقمعااتالمدكااووانقاهااوالمقمعااتالمط نعااتا
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مل صاالا ااتامم ااقاةلااكالمدذمزااامبا اوكااهوذ ماواوالاويااوزا ي ااهايسااةوودمًااااهاذظوهااماوا ااإهاوالوةااهاةة اايياو قامًامقاامذوها

ديلةالميومقالمصميوا ممقمذوهاوق ا47امسذقا1972ا ذظوامم قالمدذمزامبالإليلودقاواوهتاةلكالمةتانموهادذكاهما
دساالكالةملةااهالمي ااقالإليلودااقا ااتاذطااممالمقاامذوهالمعاام اواوة اايجا نااهاولع ا مًااويااهالمساالطمبالمعمدااقاودظ وهااماوا

و دعذااتاآمااواهااتاإياولرلبالممصااودقا ااوهالم ااوياولإليلوةا وصا ماساالطقاامدااقاواةو ا املدطمم ااقا ااقادااهالم قااوما
لمذمةيقااهاةسوووالإليلوةاملد لو قالمعمدقالمةتاةيلواو قمًاملقمذوهالمعم اوأسممو ها.اودذايو اة ة اما–ا ط نعاقالم املا–ا
اوولبالإليلودااقا.ا ءولللاماامهاديلااةالميومااقا ماة ااموداقمعااتالمدكااووانقا ودص امًا
لموقم ااقالمقعاامهنقاالااتادكااووانقالمقاال
التالمةصمصهايوهاإ ولطاأواة ودجا إذاهاالانقالا وصامًاالاتاأالاوةياموزالمةصمصامةهالمدقاووةايساةوودمًاوقمذوذامًاوا

ولمكالذ ذمرامص ن ا م المدكووانقاوذزوالًاالتالاة مولباسنميةالمقمذوها .ا

ودها وثاإهالمدسةقواالنهاأهالمعدلالمةكودعيا ءولصيلوالمقولذوهاومةلاناةدمدامًاااهالمعدالالإليلوياوا امألمووا

و ا اايداها ااوالما االجاةا اايملادذمزامةا ااها ا ااتالمةصا اام
لالمةصم

المقعا اامرالإليلوياوا وذدا ااماةما ااو ادذمزاا اامبالألولااا ااهايله ا اوةا

الموالهيالمدذعقيام للالمقعمراسولراصيوالمعدالاداهالمسالطقالمةكاودعنقا ديلاةالمذاولة اأواداهالمي اقا

لمقمهدقا دقةعتالميسةووا كهوهالمةكود اواولمكا ط نعقالم ملا م فالمق لوولبالمصميوةادهالمسالطقالمةذ ولناقا ءولها
ةذموماباثدااقاقولااايااله نااقاأواةذظندنااقاللباصا قاامدااقاولمةااتاالاةعاايواهاالداأهاةكااوهاقا لوولباإيلودااقاةمعا اموقم ااقا

لمقعمرالإليلويالملجاةكوهاوقم ةهاالو ماهتااوهاوقم ةاهاالاتاسامهوالمقا لوولبالإليلوداقاونق الالمطعاهاالو اما يدنا ا

لمطعوها .ا

ودها وثاإذها ةط وقادماةقي االتاولقعمبالمياوجالمدمثلقاوا إهالمثم بادهالألوولماأهالمدياووهاو اي مهاداها

ياولهدماإمتالم م ا وقناةذ ولا ءولمامرالمقاولوا قامذوهاوقا ا107امساذقا2013ا ةذظان الم اقا اتالاليةدماامبالمعمداقا
ولمدولكةاولمةظمهولبالمسلدنقواد ادماوةوةةاالتالمكادهاآثمواواومدماممهالمذازلمالمدمثالاالاتاهاللالمذ اواالانعايوا

أهانموهاطل مًا ةسلنجاوقم قاهلدالمد مدقاالتاذصو

اةكودعنقاواو ممةممتانايوادذص مًاا اتا قنقةاهاوياوهوداالاتا

ادلاةكودعياةةوالدالمي مبالمدعذنقاو قمًاامآلمنقالميسةوودقالمدقووةاواودهاث اوذ سوااهاهللالمذزلماوصنالمدذمزاقا
لإليلودااقا ااأياكااملادااهاأكااممم ماأواأجاصااووةادااهاصااووهماواوهااوادااماومااو ااااهاوالنااقاهاالدالمد مدااقالمدذصااو

ا

الو ااما ااتالمدااميةا  10ادااهاقاامذوهاديلااةالميومااقالمصااميوا ممقاامذوهاوق ا ا47امسااذقا1972واإلاالاةاايملالمدذمزاااقا
لمدمثلقا تاادو المدذمزامبالإليلودقالمةتاوماة

لم م ا عي المةصم

ا اماديلاةالميوماقا وهاقاقعامراإيلوياوالألداوالمالجاوةعاوهادعاها

اهلدالمد مدقاوالهن ًما ذظوالمياوجا .ا

ودااها وااثاإذااهااااهالمدصااوو مباوذظ ا ًالوامعااي اة اول واإ اايجالم اامالبالمدقااووةا ممدااميةا29ادااهاقاامذوهالمد مدااقا

لميسةوودقالمعلنماسمم قالم نمهاواولمةياداهام م اماندماهاإ مماقالماياوجاإماتالمد مداقالميساةوودقاواإلاوويبالماياوجا
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لمدمثلااقاالااتاطعااهاد مكااوا عااي الميسااةوودقاالااتالمق اولوا قاامذوهالمدكاامواإمنااهاواودااهاث ا االاةيااوزالإل ممااقاملد مدااقا

لميسةوودقالمعلنماواونعيالم م ادذ نمًااملمصودقاودةعوهاإم لز المدياووهالمدصوو مبا.اا ا

فلـــــهذه األسباب
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حكمت المحكمة :بعدم اختصاصها والئيا ً بنظر الدعوى  ،وألزمت المدعيين المصروفات .
رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة
ا
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