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 بطـالن  الحـكـم واعـتباره كأن لـم  يكـن

 ـــــــ
 
 

 :المبـدأ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ى قواعد حجية األحكام باعتبارها عنوان الحقيقة تعلو عل  -

 .النظام العام 

حاالت االلتماس بإعادة النظر هو اكتشاف واقعة حاسمة في  -

الدعوى كان يجهلها الملتمس حتى صدور الحكم ، مع 

 .مراعاة المواعيد التى نظمت الطعن بااللتماس
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  اإلدارية المحكمة
 لجامعة الدول العربية

 
 هـ 71/4/7411بتاريخ 

 م71/1/1002الموافق 
 

 ق 40لسنة (  1) القضية رقم  فى
 :المقامة من 

 أ. ح. م. ع/ السيد 
 :ضـد 

 الفضائية المؤسسة العربية لالتصاالت 
 ـــ

 
 الحمد هلل  وحده وبعد

 
انعقدت هيئة المحكمة اإلدارية لجامعة 

 :الدول العربية والمؤلفة من 
 

 فهد أبو العثم النسور/ السيد المستشار
 رئيس المحكمة  

على بن سليمان السعوي/ السيد القاضي 
 عضو المحكمة   

خالد بن عبد هللا السويدى/ السيد القاضي 
 عضو المحكمة  

 
جابر محمد حجى/ وبحضور السيد المستشار 

 مفوض المحكمة   
 

 محمود ثروت هيكل/ وسكرتارية المحكمة السيد 
 

وذلك للنظر في القضية المبين رقمها 
 وأطرافها أعاله

 
بعدددداع ددددافعع واط لعددددوعاا فوعددددوع  اط  ع

ع.ا واا اووع
حيددأع وعائددفلدع وددابااعح ددبافعيبدديوعاددوع

ادوعاا ئدوعاادفعئدا عا فوعوع اط ئهفعاافعتد عليهدفع

بشأنهفعاوعهيلوعافاضيعهذهع واحكادوعادا هدفع وع
 واددابععب ددععاحادداعح دديوع واشددف عئدداع ئددف عهددذهع
 وددددابااعبااحددددأعدددددحيفوع اابدددد عئ دددد عكتددددفأع

ا ب ندددد عئفنانددددفعع7/7/5002 واحكاددددوعبتددددفطي ع
و اددددابععب يهددددفع واد  ددددوع وعطبيددددوعو تدددددف  ع

،ع وددتافعلدديعنهفيتهددفعع-بددطأع ددف عع– وفضددفليوع
ئبددددادع وددددابااعشددددك عالدددديع وااضدددداععب  ددددأع

بدددددب  وع وحكددددد ع وددددددفاطعلددددديع ودددددابااعطئددددد ع
ا بتبفطهعكأوعود عيكدوعا واضدفجعاحداا  عع1/1891

يفوع وددددددابااعطئدددددد عبفو  بددددددف ع وددددددا طا عبدددددددح
ععب يهددددفع وادددددفطيوعاباإوددددا  ع واددددع1/1891

ع.ااافبدع  تعفأ

ع
ائفدعشدطحف عودابا هعبأندمعباددعكادايطعبدف ع

 ع وحاعيدددوعثددد عحدددااع1/7/1879و اد  دددوعلددديع
 وعااايوعو اد  وعئط طعتعيينمعواا عث أع نا  ع

ا وثفنيوعليعع1/7/1891 خطاعاطتيوع اوهافعليع
ع.ع1/7/1891

ع
بت دد  عكتددفأعاددوعع11/15/1892بتددفطي ع

طليفع و حندوع واا طيدوع و ا  ديوعاتضدانفعإب  دمع
بإنهددفجعخاافتددمعكاددايطعبددف عو اد  ددوع بتبددفط  عاددوع

وبادددددفجعلددددديعوفاا ندددددمعدددددد حيوع ع11/15/1892
ع. واندأ

ع
عحيددددددددأع وع واددددددددط طعددددددددداطعبفواخفوفددددددددو
 حكدددف ع ون دددف ع وادددفنانيعو ابدددفااع وعفادددوعواا بددداع
 وعاددددع،عا وع وادددط طعدددداطعااوعتحايددد ع دددفب ع
ايتطتأعب ععإنهفجع وخااوع وعيكاوعبف   عاخفوفدف ع

ع عادددددددوعن دددددددف ع وعدددددددفا يوع/11بدددددددذودع وادددددددا اع
علدددددديع واد  ددددددوع،عكاددددددفعددددددداطعااوعت ددددددبيأع

عاددددددوع تففئيددددددوعإنشددددددفجع12/3فا عبفواخفوفددددددوعو ادددددد
ع. واد  و

 اف ع واحكادوعع1/1891لأئف ع وابااعطئ ع
ع. إلا طيوعبحفاعوع واادع وعطبيو

ع
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 ددداط ع وحكااددوعع57/2/1897بتددفطي ع
 وعط ئيددددوعائتلددددذعئددددط ط  عتع ددددفيف عحددددفدعااوعئيددددف ع

ع. واابيعبابفشط عحامعليع وابااع
ع

 دددداط ع واحكادددوعع57/7/1897بح  دددوع
حكا ع واحكاوعبعا ع"عفوان ا ع إلا طيوعحكاهفعب

 ختدفدددددهفعا ليددددفعبن ددددطع وددددابااعاادددددفاط ع
ع"ع. وكففووع
ع

تدددد عإواددددفجع واددددط طعع15/2/5002بتددددفطي ع
 وافندعاوعابفشط ع واابععحامعليع والفعع،عاكدفوع
 وافندعاوع وحكااوع وعط ئيوع و فباوع دعئفلافعاندذع

،علإندمعيادوعع15/2/5002احتععع57/2/1897
ب عع وحك عخ دعت ددع وفتدط عع طيفوعايعفاع و عو

،عا عتبدددا عاا بيددداع و عدددوعب دددعع وحكددد عإ عبعددداع
اا دع واددفندع ددفووع إلشددفط ع  يددمعا وحفددددعلدديع

ع.ع15/2/5002
ع

تددد عتحضددديطع ودددابااعادددوعهيلدددوعافاضددديع
 واحكاوعب عع ونحداع وابديوعباحفضدطع وح  دف ع،ع
ضددانهفعائددفلدع ونددا عع،عئددا عليهددفع واددابععحفل ددوع

تدددفأعاا ط ع وخفطحيدددوعا دددتنا  ع ايددد عب دددععك
عاتضداوعإوادفجع15/2/5002 وعط ئيوعادطخعليع

ئددددددط طع وحكااددددددوع وعط ئيددددددوع ودددددددفاطعبتددددددفطي ع
بانددددع و دددفبوعادددوع و عدددوعب دددععع57/2/1897

ائدا ع.عع1/1891 وحك ع ودفاطعليع وابااعطئ ع
دددداط عادددوع وحكددد ع وددددفاطعلددديع ودددابااعطئددد ع

 وا عددداوعب يدددمعبدددفوب  وعاددددطخعلددديعع1/1891
ائدا عاكيددع وادابععب يهدفعاددذكط عع57/7/1897

عاطعبعدددداع وايعددددفاع،عاطلددددصع وددددابااع وعدددددا
عئدددددددط طعإنهدددددددفجعخااتدددددددمعااوعإحدددددددط جعتحايددددددد ع
 ددفب ع يددطعدددحي ع،ع وعئددط طع إلنهددفجعودد عيكددوع
باابدددوعتأايبيدددوعادددوع وعاددداعإلخفدددفجعادددفعليدددمعادددوع

ع.اع ااف عضاهع
ع

ا نتهععافاصع واحكاوعبتاطيطهع وااا عليع
ع.إوعع وط يع وافنانيعليهفع5001لبط يطع

ع
احيددأع وعهددذهع وددابااعن ددط ع اددف عهددذهع

احضددطعكدد عاددوعع19/1/5001 واحكاددوعبح  ددوع
 طليهددفعددداافعكدددعانهاددفعب ددعع  بفتددمع،عائددا ع
اكيدع وادابععحفل دوع حتدا عب دععكتدفأعددفاطع
ادددددوعاا ط ع وخفطحيدددددوع وعط ئيدددددوعاددددددطخعلددددديع

،علاطط ع واحكاوعإددا طعحكاهدفعع11/1/5001
ع.بح  وع ويا 

ع
احيددددأع نددددمعاتددددعع  ددددتاط عائددددفلدعهددددذهع
ع ودددددابااعب دددددعع ونحددددداع و دددددفووع ودددددذكطع،علدددددإوع

حكاددوعتشدديطعإوددععاددفعهدداعااددططعلاهددف عائضددفج  ع وا
ائفنانف عاوع ندمعإذ عحددطع واشدطعع دطوع و عدوع
ليع  حكدف عااضددعوهدفعالحدف  عاحداا عاإحدط ج  ع
اعيندددوعلإندددمعياتنددددعب دددعع واحكادددوعبحدددأع  دددبفأع
 وحا طع وتيعت ح عبف حكف عإ عبوع طيد ع و عدوع
ليهددفعب طيدد ع و عددوع وانف ددبوعوهددفع،عبحيددأعإذ عاددفع

عددوع يددطعحددفلاع اعكددفوعئدداع  ددتا  علدد عكددفوع و 
 بيدعإلها طعت ددع  حكدف عبدابااعب د وع دد يوع
اذودددعتاطيددط  عوححيددوع  حكددف عبفبتبفطهددفعبنددا وع
 وحاياددوعلدديعذ تهددفع،عا نددمعاإوعحددفاع  ددتثنفجعاددوع

 وادادعبإاكدفوعع-ليعبعصع ودداطع–  ددع وعف ع
طلدعابدااعب د وع دد يوع يدطع وعذوددع عيتدأتعع

 وحك عاوع طكفنمع   ف ديوع،عاوديفعإ عبناعتحطاع
هددذ عهدداع وشددأوعلدديع وددابااع وحفويددوع،عإذع وحكدد ع
ع وا عددددددددددددددددددددددداوعليدددددددددددددددددددددددمعا وددددددددددددددددددددددددفاطع

بعدا ع ختددف عع–ضاع واابععا وذيعئضععليمع
عهددددددددذهع واحكاددددددددوعا ليددددددددفعبن ددددددددطع وددددددددابااع

عئدددداعضدددداطعاددددوعاحكاددددوع–اادددددفاط ع وكففوددددوع
إا طيدددوعبااحدددأع ددد  تهفع واضدددفليوع واادددططعوهدددفع

هاعحك عئ عيعلددعلديعهدذهعبااحأع وافناوع،عا
عب دددددععاحدددددمعحف ددددد عئددددداعثبتددددد عودددددمع وددددداباا
ع. وححيو
ع

ا عيااحعافعالثفطهع وادابععبددحيفوعابدا هع
اددوع وع واحكاددوع وتددعع ددداطتمعئدداع خ ددأ علدديع
ت بي ع وافناوع،عحتععاواعكفوعخ دهفعهذ عاتع  ع
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بفون دددف ع وعدددف عإذع وعححيدددوع  حكدددف عتع دددا عب دددعع
ع.ئا باع ون ف ع وعف ع

ع
طعهذهع واحكاوعافعذهب عإويمعهيلدوعا عت في

افاضدديع واحكاددوعاددوعتكييددوعبفبتبفطهددفع وتاددففع
وعبإبدددفا ع ون دددطعلددديع وحكددد ع وا عددداوعليدددمع،ع 

 واددابععئدداع ئددف ع  بفتددمعلدديع  دد اأعدددطي عحددفاع
يادددددطعع دددددادع واحكادددددوعب  دددددأعب ددددد وع وحكددددد ع
 وا عاوعليدمعا بتبدفطهعكدأوعود عيكدوع،عاود عي دتناع

اددففع واندددا عإوددعع يعحفوددوعاددوعحددف  ع  وت
اوع ون ف ع   ف يعو احكادوعع15ب يهفعليع وافا ع

اهدداع كتشددفوعا ئعددوعحف دداوعلدديع وددابااعكددفوع
اكاددفعودد ع.عيحه هددفع وا ددتافعحتددععدددااطع وحكدد ع

يط عع واا بياع وتععن ا ع و عوعبف وتاففعط د ع

اثاومعباكيدعبنمعليعح  ف ع واط لعوع وتعع با ع
ع.إدا طع وحك ع

ع
فدددعلديعهدذهع ودابااعوكدعافعتاا عتعيوع و

ع.بعا عئباوهفعادعادفاط ع وكففووع
 

 فلهذه األسـباب
 ــــــ
 

، المحكمة بعدم قبول الدعوى شكالا  حكمت
 .ومصادرة الكفالة 

 
 

 رئيس المحكمة       أمين سر المحكمة
 


