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شرح للرموز الخاصة بالموقع االلكترونى للمحكمة الدستوریة العلیا 

مدلول الرمزالرمزم

1
وص االحكام لنتمكن من طباعتھا ، كما تظھر للطباعة وتظھر عند الدخول الى نص

فى صفحات المجلة لطباعة مقال معین ، وتظھر أیضا عند الدخول الى السیر الذاتیة 
الخاصة بالسادة المستشارین لنتمكن من طباعتھا 

2
لالشارة الى وجود قائمة فرعیة وتظھر فى القوائم الرئیسیة فى حالة انبثاق قوائم 

ر فى قوائم اعضاء المحكمة والدعاوى وكذلك االحكامفرعیة منھا وتظھ

3
الرجوع الى الصفحة السابقة و تظھر عند الدخول الى نصوص االحكام ، كما تظھر 

فى صفحات البحث فى المجلة عند الدخول الى أحد المقاالت ، وتظھر أیضا عند 
ة السابقة حالصفالدخول الى السیر الذاتیة الخاصة بالسادة المستشارین للرجوع الى

4
تفاصیل الدعوى كبیاناتھا االساسیة وموضوعھا والمدعون والمدعى علیھم عرض

. والدعاوىتظھر فى صفحات البحث فى االحكامووتاریخ قید الدعوى ، 

5
، وفى حالة نص الحكم وغالبا ما تظھر فى صفحات البحث فى االحكام  عرض

.لم یتم تحمیل الملف المطلوب أنھ تفید عدم رفع الحكم تظھر رسالة 

6
لعرض النسخة الرقمیة ألحد كتب المحكمة الدستوریة العلیا وكذلك استعراض 

.الفھرس الخاص بالكتاب ، وتظھر عند الدخول الى صفحة تصفح المكتبة

7
للرجوع الى صفحة البحث فى المكتبة ، وتظھر عند عرض الكتاب أو استعراض 

. الفھرس الخاص بھ

8 )-(
للداللة على انھ ال بیانات معروضة بالحقل وتظھر فى صفحات االحكام مثال 

فى صفحة البحث الحر عند البحث ) قبول / اسباب عدم قبول (الظھور  فى حقل 
.عن القضایا الموضوعیة

Excelتصدیر جمیع بیانات الجدول فى ملف 9

Excelتصدیر بیانات السجل الحالى فى ملف 10



11
وفى حالة عدم وجودھا تظھر رسالة تفید أنھ عرض مرفقات الدعوى 

.ال توجد مرفقات للدعوى 

12
عدم فى حالة عرض تقریر المفوضین الخاص بالحكم ویظھر فى شكل معطل 

.تقریر المفوضین إلستعراضوجود صالحیة 

13
أنھ تفید تظھر رسالة هعرض تقریر المفوضین الخاص بالحكم وفى حالة عدم وجود

وفى حالة وجود سجل لتقریر المفوضین مع " وجد تقریر مفوضین لھذا الحكم یال " 
.تفید أنھ لم یتم تحمیل الملفیظھر رسالة . pdfعدم توفر الملف الرقمى فى صیغة 



الموقع االلكترونى للمحكمة الدستوریة العلیا آلیة استخدام شرح 

القائمة 
المحتویاتقائمة الفرعیةالالرئیسیة

الرئیسیة
المحكمة احكام المحكمة العلیا والذى یوضح الرسم البیانى استعراض 
واھم االخبار وكذلك اخر االحكامواألحكام الموضوعیة العلیاالدستوریة 

.الخاصة بالمحكمة

عن المحكمة

رئیس المحكمةكلمة كلمة رئیس المحكمة
كلمة رئیس المحكمة السابققكلمة رئیس المحكمة الساب

المحكمة الدستوریة العلیاموقع التعریف بالتعریف بالموقع
وصف لمحتویات مبنى المحكمة الدستوریة العلیا مبنى المحكمة
المحكمة الدستوریة العلیا استعراض الصور الخاصة بالبوم الصور
علیاالدستوریة الالمحكمة مناسباتاستعراض مناسبات ھامة

تصفح المواقع اإللكترونیة للمحاكم الدستوریة للدول العربیة واألجنبیة المواقع ذات الصلة 

تصفح المكتبة

یتمكن السید المستشار من استعراض الكتب الموجودة بالمكتبة والبحث عن 
، ویشترط الدخول إلى النظام من خالل اسم كتاب معین لطلب استعارتھ

وإستعراض مرور الخاصة بالمستشار لتصفح المكتبةالمستخدم و كلمة ال
.الكتب المحملة على النظام 

االستعارةطلبات
ویشترط یتمكن السید المستشار من استعراض طلبات االستعارة الخاصة بھ

الدخول إلى النظام من خالل اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة 
.بھ بالمستشار إلستعراض طلبات اإلستعارة الخاصة

أعضاء المحكمة
، رؤساء المحكمة(التشكیل للسادة مستشارى المحكمة الدستوریة العلیا التشكیل الحالى 

) اعضاء ھیئة المفوضین، رؤساء ھیئة المفوضین، نواب المحكمة
.والمناصب التى یشغلونھا حالیا وفى السابق 

تشكیل ھیئة المفوضین
تشكیالت سابقة

ئق الدستوریةالوثاالوثائق
استعراض الدساتیر المصریة وكذلك االعالنات الدستوریة وتشریعات 

المحكمة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا

الدعاوى

طرف الجدول
،المفوضین، الجدولاستعراض الدعاوى الموجودة طرف كل من 

الجلسات طرف المفوضین
طرف الجلسات

الحر البحث 
من خالل نوع الدعوى ، السنة القضائیة ، رقم الدعوى اوىفى الدعالبحث 

، الیة رفع الدعوى ، المدعون ، المدعى علیھم 



البحث فى الدعاوى من خالل 
التشریعات

وذلك بــ رقم التشریع ، سنة البحث فى الدعاوى من خالل التشریعات
، .....) ھاالئحة وغیر- قرار بقانون - مثال قانون (التشریع ، نوع القانون 

.الدعاوى المتعلقة بتشریع محددإستعراضمسمى التشریع وكذلك 

االحكام

البحث الحر

) المصدر اللغوي للكلمة(من خالل كلمات نص الحكم االحكامالبحث فى 
،  نوع الدعوى ، السنة مع امكانیة البحث المطابق وتباعد ھذه الكلمات 

ى ، المدعون ، المدعى علیھم ، القضائیة ، رقم الدعوى ، نوع رفع الدعو
، المحكمة ، منطوق الحكم ، ...) الى ... التاریخ من (خالل فترة معینة 

من اذا (اذا كان شكلي أو موضوعى ، وموقف الحكم نوع الحكم المبادئ ، 
، رقم التشریع ، ) كانت الجلسة علنیة أو فى غرفة مشورة أو غیر محددة 

، مسمى التشریع ، ....) نون ، قرار ، الئحة قا(سنة التشریع ، نوع التشریع 
ھذه االحكام استعراضوكذلك ...... )جنائي ، مدنى ، (موضوع التشریع 

.6صـ ")1"مرفق (

البحث فى االحكام 
الموضوعیة الصادرة فى 

القضایا الدستوریة

من خالل القضایا الدستوریةالبحث فى االحكام الموضوعیة الصادرة فى
ھذه استعراضوكذلك النصوص الدستوریة، المجموعات، التشریعات

.9صـ )"2"مرفق (االحكام  

البحث فى االحكام الشكلیة 
الصادرة فى القضایا 

الدستوریة

أوجھ من خالل البحث فى االحكام الشكلیة الصادرة فى القضایا الدستوریة
، انتفاء المصلحةأحوال، مخالفة االوضاع الشكلیة فى الدعوى الدستوریة

االحكام التى تم ، التشریعات التى تم الفصل فیھا، أوجھ عدم االختصاص
.11صـ")3"مرفق (ھذه االحكام استعراضوكذلك وغیرھا الفصل فیھا

حكام التنازعالبحث فى أ
من خالل جھة ، الحرعن طریق البحث البحث فى أحكام التنازع

من خالل اوجھ عدم القبول، الكلمات الداللیة،التشریع، االختصاص
.15صـ)"4"مرفق (ھذه االحكام استعراضوكذلك 

البحث فى االحكام الصادرة
منازعات التنفیذفى

، الحرعن طریق البحث منازعات التنفیذفىلبحث فى االحكام الصادرةا
، ، التشریع من خالل االحكام والقرارات المطلوب االستمرار فى تنفیذھا

.18صـ)"5"مرفق (ھذه االحكاماستعراضوكذلك أوجھ عدم القبول 

البحث فى قرا رات التفسیر 
عيالتشری

من خالل الطلبات المقامة امام البحث فى قرا رات التفسیر التشریعي
وكذلك من خالل التشریع، المحكمة الدستوریة العلیاوالمحكمة العلیا

.20صـ)"6"مرفق (ھذه القرارات استعراض

الجلسات
من خالل السنة سات ھیئة المفوضینجلوكذلك جلسات المحكمةاستعراض جلسات المحكمة

. 23صـ)"7"مرفق (القضائیة ، التاریخ ، حالة الدعوى و نوعھا  جلسات ھیئة المفوضین

المجلة
، المحكمة الدستوریة العلیااستعراض اعداد ومقاالت المجلة الصادرة عن بحوث ومقاالت

.24صـ)"8"مرفق (او مؤلف محددبعدد حث فى المجلةالب البحث فى المجلة



:)1(مرفق رقم 
:صفحة البحث الحر 

 وتباعد ) المصدر اللغوي للكلمة(من خالل كلمات نص الحكم االحكامالبحث فى والتى من خاللھا نستطیع
... التاریخ من (، السنة القضائیة ، رقم الدعوى ، خالل فترة معینة مع امكانیة البحث المطابق ھذه الكلمات 

، المدعون ، المدعى نوع رفع الدعوى، ، منطوق الحكم ، المبادئ ، المحكمة ،  نوع الدعوى...)الى 
من اذا كانت الجلسة علنیة أو فى غرفة (اذا كان شكلي أو موضوعى ، وموقف الحكم علیھم ، نوع الحكم 

، مسمى ....) قانون ، قرار ، الئحة (، رقم التشریع ، سنة التشریع ، نوع التشریع ) أو غیر محددة مشورة
...... )جنائي ، مدنى ، (التشریع ، موضوع التشریع 

 البحث فى نص الحكم یكون بكلمات داخل نص الحكم ومدى تباعد الكلمات ومطابقة البحث
اذا كان البحث متطابق یتم البحث طبقا لما ھو مكتوب بالضبط وتباعد " حق الشفعة"عند البحث بكلمة : مثال 

یعنى أنھ تكون " واحد " الكلمات یعنى أنھ ال بد من أن تكون الكلمتین متتالیتن ، أما تباعد "صفر" الكلمات 
.....وھكذاالكلمتان متتالیتان أو بینھما كلمة واحدة على األكثر 

شریع یكون البحث فى مسمیات التشریع ولیس داخل نصوص األحكام ولكن عند البحث فى مسمى الت
ویراعى أن تكون الكلمات مطابقة لمسمى التشریع المطلوب البحث عنھ والذى یمكن إھمالھ فى عملیة البحث 

..... . ھو الھمزات والتاء المربوطة والھاء 





:وكذلك عرض تفاصیل الدعوى 

:ھذه االحكاماستعراضوكذلك 



:)2(مرفق رقم 
:من خالل البحث فى االحكام الموضوعیة الصادرة فى القضایا الدستوریة

عن طریق ادخال رقم التشریع ، سنة التشریع ، نوع القانون ، مسمى التشریع والبحث التشریعات
متعلقة بھذا للوصول إلى التشریع المطلوب ومنھ نتمكن معرفة االحكام الموضوعیة و االحكام الشكلیة ال

. التشریع 
عن طریق إختیار المحكمة ورقم الجزء المطلوب وبالتالي نستطیع استعراض نتائج البحث المجموعات

. األحكام نصوصكذلك معرفة تفاصیل الدعوي وإستعراضوالخاصة بھذه المجموعة 
الموضوعیة المتعلقة عن طریق إختیار الدستور والمادة المطلوب البحث عن األحكام النصوص الدستوریة

.األحكامنصوصبھا وبالتالي نستطیع استعراض نتائج البحث وكذلك معرفة تفاصیل الدعوي وإستعراض





:)3(مرفق رقم 
: من خالل البحث فى االحكام الشكلیة الصادرة فى القضایا الدستوریة

ھا یتم استعراض النتائج الخاصة وباختیار إحداأوجھ عدم االختصاصویتم عرض أوجھ عدم االختصاص
.ومعرفة تفاصیل الدعوى وإستعراض نصوص األحكام باالختیار 

عن طریق إختیار أحد أوجھ مخالفة االوضاع أوجھ مخالفة االوضاع الشكلیة فى الدعوى الدستوریة
ع الذى تم ویتم عرض النتائج الخاصة بوجھ مخالفة االوضا...... ) میعاد ، تجھیل ، الصفة ، (الشكلیة 
ىوبالتالي نستطیع استعراض نتائج البحث الخاصة بھذه المجموعة وكذلك معرفة تفاصیل الدعواختیاره 

.األحكام نصوصوإستعراض
استعراض النتائج الخاصة ویتم عرض أحوال انتفاء المصلحة وباختیار إحداھا یتم انتفاء المصلحةأحوال

.األحكام نصوصاضوإستعرىومعرفة تفاصیل الدعوباالختیار 
 ادخال رقم عن طریق تم الفصل فیھانستطیع من خاللھا البحث فى التشریعات التيلتىواالتشریعات

وبالتالي نستطیع استعراض نتائج البحث التشریع ، سنة التشریع ، نوع القانون ، مسمى القانون والبحث 
سابقة (تغیر بحث جدید وھو نوع الحكم الشكلى الخاصة بھذا التشریع كما یمكن تقلیل عدد النتائج بادخال م

.األحكام نصوصوكذلك معرفة تفاصیل الدعوى وإستعراض) فصل أو غیر سابقة فصل
عن طریق تم الفصل فیھانستطیع من خاللھا البحث فى األحكام التيلتىوااالحكام التى تم الفصل فیھا

لتالي نستطیع استعراض نتائج البحث ومعرفة تفاصیل وبااختیار المحكمة ، السنة القضائیة ، رقم الدعوى 
.األحكام نصوص الدعوى وإستعراض 

اثبات ترك الخصومة ، (نستطیع من خاللھا البحث عن طریق اختیار أسباب أخرى مثل لتىوااخرى
وباختیار إحداھا یتم ...... ) اثبات تنازل المدعى ، الحفظ ، انقطاع سیر الخصومة ، رفض الدفع ، 

.األحكام نصوص ومعرفة تفاصیل الدعوى وإستعراض تعراض النتائج الخاصة باالختیار اس









:)4(مرفق رقم 
: من خالل البحث فى أحكام التنازع

 من (عن طریق اختیار المحكمة ، السنة القضائیة ، موقف الحكم ، رقم الدعوى ، التاریخ الحرالبحث ... ،
طبقا لمحددات البحث وكذلك والبحث وبالتالى نتمكن من استعراض النتائج ) الحكم منطوق .... إلى 

. األحكام الخاصة بنتائج البحث نصوصمعرفة تفاصیل دعوى وامكانیة استعراض
مثال القضاء العادى ، القضاء االدارى ، محكمة (عن طریق إختیار جھة اإلختصاص جھة االختصاص

، .... ) إلى ... من (ة ، السنة القضائیة ، موقف الحكم ، رقم الدعوى ، التاریخ المحكم، ) ......القیم ، 
منطوق الحكم  والبحث وبالتالى نتمكن من استعراض النتائج طبقا لمحددات البحث وكذلك معرفة تفاصیل 

.األحكام نصوص دعوى وامكانیة استعراض 
ض أحكام ، تنازع قتنازع اختصاص ، تنا(عن طریق اختیار أحد أوجھ عدم القبول وجھ عدم القبولأ

دید أحد أوجھ عدم القبول الظاھرة یتم عرض النتائج الخاصة بھا وكذلك وبتح) ض أحكام قتنا-اختصاص 
.معرفة تفاصیل دعوى وامكانیة استعراض نصوص األحكام 

 من (دعوى ، التاریخ المحكمة ، السنة القضائیة ، موقف الحكم ، رقم العن طریق إختیار الكلمات الداللیة
، منطوق الحكم  ، الكلمات الداللیة والبحث وبالتالى نتمكن من استعراض النتائج طبقا .... ) إلى ... 

.لمحددات البحث وكذلك معرفة تفاصیل دعوى وامكانیة استعراض نصوص األحكام 
استعراض نصوص عن طریق اختیار تشریع واستعراض أحكام التنازع الخاصة بھ وإمكانیة التشریع

. األحكام 







:)5(مرفق رقم 
: من خالل منازعات التنفیذفىالبحث فى االحكام الصادرة

 من (عن طریق اختیار المحكمة ، السنة القضائیة ، موقف الحكم ، رقم الدعوى ، التاریخ الحرالبحث ... ،
ستعراض النتائج طبقا لمحددات البحث وكذلك منطوق الحكم والبحث وبالتالى نتمكن من ا،)....إلى 

.معرفة تفاصیل دعوى وامكانیة استعراض نصوص األحكام الخاصة بنتائج البحث 
عن طریق إختیار نوع الدعوى ، السنة القضائیة ، رقم االحكام والقرارات المطلوب االستمرار فى تنفیذھا

وكذلك معرفة تفاصیل دعوى وامكانیة ختیارھاالتى تم إواستعراض النتائج الخاصة بالمحددات الدعوى 
.استعراض نصوص األحكام الخاصة بنتائج البحث 

 البحث أو أكثر للبحث عن تشریع وإمكانیة استعراض أحكام معاییرعن طریق ادخال أحد التشریع
. استعراض نصوص أحكامھا التنفیذ الخاصة بھذا التشریع وإمكانیة اتمنازع

 إدعاء ، إنتفاء الصلة باألساس القانونىمثال (طریق اختیار أحد أوجھ عدم القبول عنأوجھ عدم القبول
النتائج الخاصة بھا وكذلك معرفة وبتحدید أحد أوجھ عدم القبول الظاھرة یتم عرض) ....، إغفال طلبات

.تفاصیل دعوى وامكانیة استعراض نصوص األحكام وعرض تقریر المفوضین لھا 





:)6(رقم مرفق 
: من خالل البحث فى قرا رات التفسیر التشریعي

وإمكانیة عرض بیانات الطلب واستعراض القرارات الطلبات المقامة امام المحكمة العلیا.
 وإمكانیة عرض بیانات الطلب واستعراض المحكمة الدستوریة العلیاامام الطلبات المقامة

.القرارات 
وإمكانیة طلبات التفسیر المتعلقة بھذا التشریعع واستعراض عن طریق اختیار تشریالتشریع

.عرض بیانات الطلب واستعراض القرارات 







:)7(مرفق رقم 
من خالل السنة القضائیة ، التاریخ ، حالة الدعوى جلسات ھیئة المفوضینوكذلك جلسات المحكمةاستعراض 

. ونوعھا



:)8(مرفق رقم 
بعدد او مؤلف حث فى المجلة، البالمحكمة الدستوریة العلیااد ومقاالت المجلة الصادرة عن استعراض اعد

.محدد


