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 م30/8/2018أحكــــــــــــــــــــام   

 المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق المدعـى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م

الزام مصلحة الضرائب ان ترد للمدعى قيمة ما تم  وزير المالية  مشوادي سباق محمد  ق4249/6 1

 تحصيله 

تقدير صافى الربح بتعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية  مصلح أحمد محمد احمد ق6/ 4659 2

 ج141160ج بدال78172ليكون 

عبد الفتاح عبد المجيد  ق7044/6 3

 حشمى

 رفض الدعوى  محافظ سوهاج

بتقدير صافى الربح تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية  محمد أحمد سعد  ق5228/6 4

 ج25570 بدال 18483.75ليكون 

بتقدير صافى الربح تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية  على محمود مرزوق ق6364/5 5

 198770بدال  109743ليكون 

السيد عبد العزيز عبد  ق5800/6 6

 الرحيم

الزام مصلحة الضرائب ان ترد للمدعى قيمة ما تم  وزير المالية 

 تحصيله 

 تعديل القرار المطعون فيه  لية وزير الما منتصر أحمد محمد  ق4552/5 7

 14434.45براءة ذمة المدعى فيما زاد عن  وزير المالية  عمرو سعد فوزى فراج ق15015/2 8

 اضافة للضريبة االضافية

  رفض الدعوى وزير المالية يوسف جرجس سمعان ق5616/5 9

 للمفوضين رفض طلب وقف التنفيذ واحالة وزير التعليم مجدى زاهر عزيز ق15193/6 10

 رفض الدعوى  وزير المالية  ابراهيم بنيامين رزق هللا ق16543/5 11

سقوط الحق في المطالبة برد قيمة المبيعات  وزير المالية نور الدين مراد محمود ق4247/6 12

 بالتقادم الخمسي

 اعتبار الخصومة منتهية وزير المالية  السيد حسن أبو الحسن  ق703/6 13

 اعتبار الخصومة منتهية وزير المالية  محمد صالح الدين نعمان ق8351/6 14

 اعتبار الخصومة منتهية وزير المالية  ناصر يونس صديق ق15267/5 15

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  م سوهاج  سيد محمد أحمد  ق2103/6 16

 الكلية لالختصاص

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  وهاجمحافظ س صالح فتحى عبد الهادي ق6032/6 17

 الكلية لالختصاص

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  محافظ سوهاج محمد كمال عبد الحميد ق1130/6 18

 الكلية لالختصاص

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  محافظ سوهاج محمد خلف عبد الحليم  ق6029/6 19

 لية لالختصاصالك

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  محافظ سوهاج أحمد محمود أحمد  ق6043/6 20

 الكلية لالختصاص

للجان عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها  وزير الدفاع  سعد محمد السيد  ق4908/3 21

 لالختصاص القضائية العسكرية للقوات المصلحة

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة  محافظ سوهاج شور خلفعبد النبي عا ق1511/6 22

 مركز سوهاج الجزئية  لالختصاص

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  محافظ سوهاج أحمد محمد أحمد عامر  ق6031/6 23

 الكلية لالختصاص
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لتها لمحكمة عدم اختصاص والئي وامرت بحا محافظ سوهاج أحمد محمد خاطر ق12706/5 24

 المراغة الجزئية  لالختصاص

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  محافظ سوهاج فريد على حسن  ق1131/6 25

 الكلية لالختصاص

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  محافظ سوهاج رفعت برعي عبد هللا ق6028/6 26

 الكلية لالختصاص

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة طما  محافظ سوهاج عمر  جمال محمد ق6030/6 27

 الكلية لالختصاص

عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لمحكمة  محافظ سوهاج عشري خلف عامر  ق1510/6 28

 مركز سوهاج الجزئية  لالختصاص

حكمة طما عدم اختصاص والئي وامرت بحالتها لم محافظ سوهاج محمد اسماعيل حسن ق8653/4 29

 الجزئية لالختصاص

 20/12/2018 ج 200ندب خبير  وزير المالية بدوى أحمد عبد الباسط ق4084/5 30

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  بخيتة عبد العال قبيصى ق4355/6 31

عفاف رشاد  وزير المالية  ق6821/5 32

 فاضل

 ، مع تعليق االمانة على ذمة الخزينةندب خبير 

 العامة

ندب خبير ، مع تعليق االمانة على ذمة الخزينة  رأفت عبد الجليل وزير المالية  ق6820/5 33

 العامة

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  خالد الضبع رضوان ق5307/6 34

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  عنتر أحمد السيد ق4739/5 35

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  يت محمدفتحى بخ ق997/5 36

عصام عبد  وزير المالية  ق11817/5 37

 العزيز

ندب خبير ، مع تعليق االمانة على ذمة الخزينة 

 العامة

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  محمد احمد فؤاد ق5744/6 38

ج  500 كلية  التجارة طنطا ندب خبير جامعة سوهاج حسن أحمد محمد ق2723/7 39

20/12/2018 

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  جابر درياس تاوضروس ق1684/6 40

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  سناء يوسف أحمد  ق4107/5 41

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  وائل نجيب جالل ق4617/5 42

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  سم كمال مشرقىبا ق3752/6 43

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  سعيد عبد الرحيم أحمد ق675/6 44

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  مصطفى نصر الدين يونس ق4976/6 45

 20/12/2018ج  200ندب خبير   المالية جمال حسن سيد ق5747/6 46

 20/12/2018ج  200ندب خبير  المالية النمر مسعد فهمى ق10353/5 47

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  صفية فهيم ابراهيم ق4569/5 48

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  على صبرى احمد  ق5950/6 49

 20/12/2018 ج 200ندب خبير  المالية محمود عباس ابراهيم ق5988/6 50

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  احمد عبد العزيز محجوب ق4133/6 51

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  ماهر على محمد ق4363/5 52

 20/12/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  عاطف محمد أحمد ق1384/6 53
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 20/12/2018ج  200ندب خبير  اجمحافظ سوه خالد مسعد أحمد ق14393/5 54

 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين محافظ سوهاج نبيه رزق احمد عمران ق11788/5 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م30/8/2018أحكــــــــــــــــــــام 

المدعــــى  المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م

 عليـــه

 ـــــوقالمنطــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة نصف درجة  وزارة التعليم سومة محمود على  ق7/ 1451 1

 فى مادة اللغة العربية 

 وقف تنفيذ والغاء القرار التأمين الصحى مسعد عاطف البدري ق 7715/7 2

 رفض الدعوى  أحمد عبد العزيز وزير المالية  ق5216/6 3

 تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية الغنى محمود سعد عبد ق4857/6 4

 تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية فخرى السيد محمد ق5201/6 5

 تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية زكريا محمود عبد الرحيم ق5220/6 6
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بخالف الضريبة  3092.99براءة ذمة فيما زاد  وزير المالية ورثة/محمداحمدعلوان ق14910/3 7

 االضافية بواقع نصف فى المائة

 رفض الدعوى  م. سوهاج نشأت فهمى شنوده ق4260/2 8

جوزيف فتحى  وزير المالية  ق3/ 634 9

 منير

  105478.93براءة ذمة فيما زاد عن 

 تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية زكية عرفة محمد  ق5221/6 10

 تعديل القرار المطعون فيه  صالح لطفى  لمالية وزير ا ق5205/6 11

عدم اختصاص واحالة لمحكمة مركز سوهاج  م. سوهاج رجب محمود سليم  ق6639/5 12

 الجزئية

 عدم اختصاص واحالة لمحكمة سوهاج االبتدائية م. سوهاج أحمد محمود خليفة  ق1129/6 13

 اص واحالة لمحكمة المنشاة الجزئيةعدم اختص م. سوهاج جمال عبد اللطيف عارف ق551/6 14

 عدم اختصاص واحالة لمحكمة المنشاة الجزئية م. سوهاج بخيتة كامل محمدين ق14582/5 15

 عدم اختصاص واحالة لمحكمة المنشاة الجزئية م. سوهاج انور هاشم أحمد  ق14575/5 16

 حكمة ساقلتة الجزئيةعدم اختصاص واحالة لم م. سوهاج السيد عطية عبد الواحد ق6296/5 17

 عدم اختصاص واحالة لمحكمة طما الجزئية م. سوهاج محمد على اسماعيل ق1678/5 18

 عدم اختصاص وإحالة لمحكمة سوهاج االبتدائية م. سوهاج محمد رمضان محمد  ق5702/6 19

 يةعدم اختصاص واحالة لمحكمة المنشاة الجزئ م. سوهاج عبد المجيد عبد الحميد ق5461/6 20

 عدم اختصاص واحالة لمحكمة سوهاج االبتدائية م. سوهاج محمد حسن عبد العال ق6424/5 21

عدم اختصاص واحالة لمحكمة مركز سوهاج  م. سوهاج حماده حمدان حنفي ق2074/6 22

 الجزئية

عدم اختصاص واحالة لمحكمة مركز سوهاج  م. سوهاج رضوان عبد الاله عصمان  ق2076/6 23

 الجزئية

 عدم اختصاص واحالة لمحكمة المنشاة الجزئية م. سوهاج جمال درويش حافظ ق1394/6 24

عدم اختصاص واحالة لمحكمة مركز سوهاج  م. سوهاج مظهر حسين هريدي ق2075/6 25

 الجزئية

 وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وزير الموارد  أحمد محمد ابراهيم  ق7760/5 26

 19/12/2018 ج جلسة 300ندب خبير  محافظ سوهاج   نصر محمود محمد ق6942/6 27

 19/12/2018 ج جلسة 400ندب خبير  وزير المالية محمد على ربيع  ق7509/5 28

 19/12/2018 ج جلسة 300ندب خبير  وزير المالية  عزيز عباس حسين  ق12733/4 29

 زانة العامةج على ذمة الخ200ندب خبير  طه احمد توفيق وزير المالية ق11980/5 30

 ج جلسة2000 كلية الطب جامعة طنطاندب  جامعة سوهاج حسن يوسف ابراهيم ق7297/7 31

19/12/2018 

عز الدين عبد  وزير المالية  ق16956/5 32

 الرحيم

 ج على ذمة الخزانة العامة200ندب خبير 

 19/12/2018 ج جلسة200ندب خبير  م.سوهاج محمد محمد دياب ق5050/7 33

 19/12/2018 ج جلسة200ندب خبير  م.سوهاج جابر بطيخ نصر  ق5159/6 34

 ج على ذمة الخزانة العامة200ندب خبير  ممدوح مالك وزير المالية ق4869/5 35

 19/12/2018 ج جلسة300ندب خبير  وزير المالية  مجلس ادارة بنك مصر ق1260/5 36

 19/12/2018 ج جلسة200ندب خبير  المالية  حسنى محمد السيد  ق7880/5 37

 اعادة لمكتب الخبراء بذات األمانة م.سوهاج ورثة/السيد شعبان رفاعي ق8224/1 38
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 19/12/2018 ج جلسة200ندب خبير  المالية رفعت النوبي مصطفى  ق45200/5 39

 19/12/2018 ج جلسة200ندب خبير  محافظ سوهاج  محمد حسن فرج  ق5111/7 40

 19/12/2018 ج جلسة300ندب خبير  المالية دهب حسينأحمد ابو ال ق4255/6 41

 19/12/2018 ج جلسة200ندب خبير  المالية  صفية حسين احمد  ق5302/6 42

 22/11/2018 ج جلسة200ندب خبير  المالية عهدي جميل شاكر ق1996/6 43

محمد على  وزير المالية ق6493/5 44

 حسانين

 ج على ذمة الخزانة العامة200ندب خبير 

 22/11/2018 ج جلسة200ندب خبير  وزير المالية  سامية ابراهيم احمد  ق4560/5 45

 22/11/2018 ج جلسة200ندب خبير  وزير المالية  أمير وجيه هنري ق13366/5 46

 19/12/2018 ج  جلسة300ندب خبير  وزير المالية  بخيته حسين خلف  ق4571/5 47

 21/11/2018 اعادة لمكتب الخبراء  جلسة المالية وزير  صامويل شوكت زكى  ق2692/4 48

 19/12/2018 ج جلسة200ندب خبير  وزير المالية  خالد أحمد حسانين  ق4600/6 49

 19/12/2018 ج جلسة200ندب خبير  وزير المالية  شعبان أحمد قليد ق4616/5 50

 22/11/2018 ج جلسة200ندب خبير  وزير المالية  جاد شمروخ رسالن ق522/6 51

 ق9359/5 52

 ق11816/5

 22/11/2018 ج  جلسة400ندب خبير  وزير المالية  سناء فهيم توفيق

 

 

 

 

 

 

 

 م30/8/2018أحكــــــــــــــــــــام 

 المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م

وقف تنفيذ القرار نصف درجة الكيمياء ورفض  م سوهاج  ل صابر محمد فاض ق3318/7 1

 ما عدا ذلك من طلبات 

عبد الموجود مهران عبد  ق2926/6 2

 الموجود

 2005جنيه عن 3464تعديل القرارين ليصبح  وزير المالية 

حتي  1/1/2006عن الفترة  987و 

12/4/2006  

 8185ذمة فيما جاوز براءة  وزير المالية  اشرف سعد عبد هللا  ق8088/3 3

محمود فرغل صديق  ق8017/3 4

 يوسف 

براءة ذمة واسترداد  -2سقوط حق االدارة  -1 وزير المالية 

 جنيه  2009.92مبلغ 

 جنيه 2465تعديل القرار ليصبح  وزير المالية  سامي زكي روفائيل ق4824/6 5

جنيه عن عام 7386ح تعديل القرار ليصب وزير المالية  حسين حافظ قناوي  ق5066/6 6

2005 

جنيه عن عام 450285تعديل القرار ليصبح  وزير المالية  سحر شاكر محمد خلف هللا  ق74579/5 7
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2009 

جنيه عن عام 10770تعديل القرار ليصبح  وزير المالية  محمد عبد المالك محمد  ق4549/5 8

2005 

 2006جنيه لسنة 21824لقرار ليصبح تعديل ا وزير المالية  يسري محمد الضبع عليش ق4550/5 9

لسنة 22816و  2007جنيه لسنة 22320و 

2008 

 20/12/2018ج 200ندب خبير  عبد الرحمن نصر  وزير المالية  ق6823/5 10

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية وفدي سيد رفاعي محمد  ق5877/6 11

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  لية وزير الما عبد المالك يوسف عجايبي ق5158/6 12

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  عمر محمود فاضل  ق4627/5 13

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  علي حسن عبد الغني  ق5145/6 14

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  احمد علي محمد عبد الغني  ق9541/5 15

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  راغب احمد عبدالمجيد  ق9360/5 16

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  زير المالية  خليفة ادريس عبد الاله  ق3435/6 17

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  السيد احمد عبد الرؤف  ق5152/6 18

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  مد كمال صديق يوسف اح ق10402/5 19

 20/12/2018جنيه 300ندب خبير  وزير المالية  حياة يوسف شنودة  ق11748/5 20

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  محمود ابراهيم علي  وزير المالية  ق4533/5 21

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  علي حسن الصاوي  ق4907/6 22

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  يوسف حلمي بشير  ق4352/6 23

فيصل عبد اللطيف عبد  ق16066/5 24

 العال

 20/12/2018جنيه 300ندب خبير  وزير المالية 

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  محسن لبيب علي  وزير المالية  ق4103/5 25

 20/12/2018ج 200ندب خبير  امعة سوهاج ج مينا سعد لويس حنا ق7296/7 26

 20/12/2018جنيه 300ندب خبير  وزير المالية  عبد العزيز رشاد عمر  ق5597/6 27

 ق17828/4 28

 ق4629/5

احمد طارق عبد  وزير المالية 

 السميع 

 20/12/2018جنيه 500ندب خبير 

احمد راشد عبد  وزير المالية  ق6822/5 29

 اللطيف 

 20/12/2018جنيه 300ندب خبير 

 رفض الدعوي  وزير المالية  جابر ابو الوفا محمد  ق4576/5 30

 رفض الدعوي  وزير المالية  وائل موسي ابسخرون  ق8069/3 31

احمد محمد احمد  ق5745/3 32

 عبدالرحمن

 رفض الدعوي  م سوهاج 

ورثة / محمد مصطفي عبد  ق3439/6 33

 الرحمن 

 الة لطما الجزئية عدم اختصاص واح م سوهاج 

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  ابراهيم محمد همام  ق5081/5 34

 عدم اختصاص واحالة لسوهاج االبتدائية  م سوهاج  محمود عبد الرازق علي  ق185/6 35

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  عنتر علي ضيف احمد  ق1677/5 36

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  علي زكي طه محمد  ق16755/5 37

 عدم اختصاص نوعي لمحكمة االدارية بسوهاج  وزير العدل  محمد راشد محمد رشوان  ق8879/7 38
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عدم اختصاص واحالة للجان القضائية  وزير الدفاع محمود محمد حسن محمد  ق4 /6123 39

 العسكرية بالقوات المسلحة 

 عدم اختصاص واحالة لساقلته الجزئية  م سوهاج  محمد علي محمود حسن  ق4181/5 40

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  محمد عبد الحميد علي  ق55286 41

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  فاروق السيد حسن حسوبة  ق6018/6 42

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  نور الدين  علي احمد ق1143/6 43

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  عاصم صابر محمد عبد هللا ق10489/5 44

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  عقل يمني جاد قبيصي ق15084/5 45

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  ثمان مصطفي احمد سالمه ع ق15083/5 46

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  عبد الكريم عبد الحليم  ق10493/5 47

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  حسن نور الدين محمود  ق10502/5 48

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  اج م سوه محمد عادل علي ضيف  ق2894/5 49

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  عوض علي احمد سليمان  ق6610/6 50

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  شعبان خلف عامر سليمان  ق1509/6 51

 ا الجزئية عدم اختصاص واحالة لطم م سوهاج  علي عادل علي ضيف  ق2896/5 52

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  حسن محمد احمد علي  ق16297/5 53

 عدم اختصاص واحالة لسوهاج االبتدائية  م سوهاج  عادل موسي محمد موسي  ق3163/6 54

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  محمود عبد الحافظ محفوظ ق9873/6 55
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الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة  وزير المالية  رمضان محمد محمود  ق1863/6 1

 المبيعات المحصلة 

جنيه بخالف 13760براءة ذمة فيما جاوز  مالية وزير ال صموئيل هلمن راغب  ق8128/3 2

 20000الضريبة المضافة بعد خصم 

 تعديل القرار  وزير المالية  محمد شعبان عبد العال  ق4575/5 3

 تعديل القرار وزير المالية  ماجده عنتر عبد الرحمن  ق4854/6 4

 تعديل القرار  وزير المالية  منال محمد محمد  ق4859/6 5

 تعديل القرار  وزير المالية  السيد محمد السيد احمد  ق5059/6 6

 تعديل القرار  وزير المالية  ورثة صفت محمد توفيق ق5224/6 7

 تعديل القرار زير المالية  شرين السيد السيد عبدالجابر  ق5227/6 8

 الضريبة المحصلة  الزام مصلحة الضرائب برد قيمة وزير المالية  جمال احمد حسانين احمد  ق6970/5 9

 جنيه 999.46براءة ذمة فيما جاوز  وزير المالية  فتحي ايوب ذكي  ق6030/4 10

 الغاء القرار  وزير الداخلية  حسان علي حسان   ق13808/4 11
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 الغاء القرار  وزير العدل  السيد احمد عبد العال محد  ق4956/6 12

 رفض الدعوي  مالية وزير ال محمدعبدالرحيم عبدالمنعم ق4468/1 13

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  حسان حسن اسماعيل  ق6599/6 14

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  بخيته حسين محمد تايب  ق6607/6 15

 عدم اختصاص واحالة لمحكمة طما الكلية  م سوهاج  هاني خالف البدري  ق6162/6 16

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  ورثة حمدي عبد الحميد  ق384/5 17

 عدم اختصاص واحالة للمراغة الجزئية  م سوهاج  محمد محمود عبد الرحمن  ق12551/5 18

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  حسن علي احمد علي  ق2897/5 19

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  اسماعيل علي اسماعيل ق2895/5 20

 عدم اختصاص واحالة لمركز سوهاج الجزئية  م سوهاج  محمد حامد محمد ابو ليلة ق1589/6 21

 عدم اختصاص واحالة للمراغة الجزئية  م سوهاج  الضبع علي محمود  ق3457/6 22

 احالة لطما الجزئية عدم اختصاص و م سوهاج  علي بخيت عبد هللا شعبان  ق9421/5 23

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  ابراهيم محمد عبد الرحمن  ق6013/6 24

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  يس عبدالظاهر عبد النعيم  ق6680/6 25

عدم اختصاص واحالة لمحكمة عين شمس  م سوهاج  محمد مهدي الطيب  ق4948/7 26

ة )منازعات قاضي التنفيذ ( مع تغريم الجزئي

 جنيه 400المدعي 

صبري خالف عبد الاله  ق15516/3 27

 محمد 

 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  الطرق والكباري 

محمود فهمي محمد ابو  ق3638/6 28

 راية 

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية 

مصطفي اسماعيل عبد  ق3960/4 29

 الاله 

 7/11/2018جنيه 100ندب خبير  لمالية وزير ا

 7/11/2018جنيه 100ندب خبير  م سوهاج  خالد صديق احمد حسانين  ق3745/5 30

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  م سوهاج  وداد ابو المجد عبد العليم  ق4055/5 31

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  م سوهاج  عبد المنعم علي محمود  ق13031/5 32

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  عالم عثمان سليم  ق5766/6 33

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  علي محمد متولي  وزير المالية  ق487/5 34

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  سهير يوسف عبد الكريم  ق3087/6 35

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  ناصر محمد حسن سالم  ق12819/5 36

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  سعد زيدان مرزوق  ق2353/6 37

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  م سوهاج  محمد ابو القاسم فرغلي  ق4364/6 38

 18/10/2018جنيه 200ندب خبير  م سوهاج  سميحة خليل سعد  ق1886/7 39

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  اسامه احمد عرفه  ية وزير المال ق11982/5 40

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  فؤاد رزق مقلد  ق4534/5 41

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  احمد محمد احمد متولي  ق12006/5 42

سحر محمد علي عبد  ق4475/5 43

 الرحمن 

 7/11/2018نيه ج200ندب خبير  وزير المالية 

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية حبيب رفلة ميخائيل  ق4536/5 44

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  حمدي البدري هاشم  ق10203/5 45



 (                                                           68دائرة ) -أفــــــراد –محكمة القضاء االداري 

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  احالم احمد محمد  ق10201/5 46

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  حمد رضا عبد الرحيم م ق4582/5 47

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  عواطف محمود همام  ق16409/5 48

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  سامية غريب صابر ق597/6 49

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  علي محمود النجار ق4615/5 50

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  محمد السيد عبد الرحيم  ق9989/5 51

عادل عبدالعزيز  وزير المالية  ق17347/4 52

 محمود 

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير 

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  عادل حفظي جبر  ق4564/5 53

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  زير المالية و عبد الغني قدري خضيري  ق13385/5 54

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  ابانوب زكريا فرج  ق7961/6 55

 7/11/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  تيتو حسين علي  ق7027/6 56

57     

58     

59     

60     

61     
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 عدم اختصاص واحالتها لمحكمة طما الجزئية م. سوهاج كمال صدقى على  ق 2520/6 1

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية شحاته حماده حسن  ق6 /2108 2

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  المالية جبريل راغب جاد هللا ق 6 /2122 3

 عدم اختصاص واحالتها لمحكمة أخميم الجزئية م. سوهاج بهاء الدين السيد ق5 /8426 4

  84375.175براءة ذمة المدعين فيما جاوز  المالية  أحمد فؤاد لبيب ق 8033/3 5

 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين دىعادل عبد الفا هيئة االوقاف ق1777/3 6

 تعديل القرار المطعون فيه المالية أشرف بطرس عبد المالك ق4068/5 7

 تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية رمضان فواز عبد الحليم  ق6/  5222 8

وزير الموارد  الديب كمال حسن  ق1428/5 9

 المائية

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير 

 19/12/2018ج جلسة  300ندب خبير  محافظ سوهاج عبد الوارث على الجيالني ق5160/6 10

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية عادل محمد أحمد  ق 14667/5 11

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية حمدى احمد محمد  ق12789/5 12

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية دمحمود حامد محمو ق 4791/5 13
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 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية ابراهيم شاكر شحات ق 9864/5 14

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  رجب ابو المجد وزير المالية  ق15656/5 15

ب برد للمدعى ما تم الزان مصلحة الضرائ المالية خالد عبدالجواد عبدالمجيد ق1262/6 16

 حصيله 

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  المالية محمد رفعت عبد الجابر ق598/6 17

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  م.سوهاج محمد رجب محمد شعبان ق 5936/5 18

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  المالية محمد محمد عبد السميع ق 16067/5 19

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية أيمن عبد الحفيظ أحمد ق 4531/5 20

الوحدة المحلية  محمود صالح محمد  ق 5 /13163 21

 للمنشاة

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير 

 تعديل القرار المطعون فيه وزير المالية محمد أحمد حسن  ق5212/6 22

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  جم.سوها محمد عبد الاله محمود  ق8972/5 23

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  المالية ابراهيم أحمد محمد ق12754/4 24

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  طه حامد محمد وزير المالية ق 16958/5 25

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  المالية رضوى محمد محمود ق2100/6 26

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية كة الصعيد للنقل والسيحةشر ق5 /2951 27

 رفض الدعوى  المالية  عبد القادر هاشم محمد ق4744/5 28

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية ميمونة على على  ق 2098/6 29

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية نور الدين محمود الشيد ق 1044/6 30

بنك التنمية واالئتمان  ق2170/6 31

 الزراعي

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية

بنك التنمية واالئتمان  ق2169/6 32

 الزراعي

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية

وما  29565.88ا جاوزبراءة ذمة المدعى فيم وزير المالية  رؤيات على عوض هللا ق10225/4 33

 يرتبط به من ضريبة اضافية

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية شركة غبريال نصر هللا ق13366/5 34

 رفض الدعوى  م؟. سوهاج رومانى بقطر ابو اليمين ق 10451/5 35

 19/12/2018ج جلسة  300ندب خبير  م.سوهاج حسين أحمد البيومى ق1899/7 36

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية محمود السيد حجازى ق 16133/4 37

 19/12/2018ج جلسة  300ندب خبير  محافظ قنا ابو سحلى برعى عبد اللطيف ق14600/5 38

 18134.97براءة ذمة المدعى فيما جاوز المالية السيد حمدان احمد دياب ق14432/4 39

الزام مصلحة الضرائب ان ترد للمدعى قيمة ما  زير الماليةو خير بباوى مجلى  ق3989/6 40

 سبق تحصيله

 تعديل القرار المطعون فيه وزير المالية على عثمان سليم  ق6 /2912 41

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  م.سوهاج أحمد محمدين أحمد  ق 6062/4 42

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية صباح كمال أحمد  ق5541/5 43

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية محمد ممدوح محمد ق 16466/5 44

الغاء القرار السبي بامتناع مأمورية ضرائب  وزير المالية حسين محمد شحاته ق3 /8064 45

 جرجا عن الغاء تسجيل مورث المدعى لديها

 اعتبار الخصومة منتهية الماليةوزير  ماجد كمال شكرى سعد هللا ق4/  9794 46

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمادتى الفيزياء  شيخ االزهر جمال هاشم محمد  ق 15100/6 47

والصرف بزيادة درجة في الفيزياء وزيادة درجة 
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 ونصف في الصرف 

ج و 57.6براءة ذمة المدعى فيما جاوز  محافظ سوهاج عاطف اسحق عزيز  ق 7513/2 48

 فقط ال غير60/100

 تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية محمد خليفة صالح الدين  ق5211/6 49

 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين جامعة سوهاج فهد صفوت اعظم  ق613/7 50

 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين وزير التعليم عالء جاد عبد العليم  ق13516/6 51

 رفض الدعوى  المالية على السيد حسن ق6/  4554 52

ورثة /شوقى  وزير المالية  ق3/     53

 قداس 

 انقضاء الخصومة ف الدعوى 

 19/12/2018ج جلسة  200ندب خبير  وزير المالية  عاطف صموئيل سيفين ق 13000/5 54
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 19/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  محمد كساب عبد اللطيف كساب  ق13324/5 1

  وزير المالية روماني بشري جبره عوض  ق4538/5 2

 سقوط الحق المطالب به للتقادم الخمسي  وزير المالية  اسامه عبد الباسط سعد الدين  ق1734/7 3

 20/12/2018جنيه 300ندب خبير  م سوهاج  شركة النيل للزيوت  ق6542/3 4

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  راشد رجب راشد محمد  ق6005/6 5

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  فيصل محمد عالم محمد  ق1134/6 6

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  عبد الاله علي احمد صالح  ق14831/5 7

 عدم اختصاص واحالة ساقلته الجزئية  م سوهاج  رمضان السيد احمد ابراهيم  ق4183/5 8

 الجزئية عدم اختصاص واحالة للطما  م سوهاج  م سوهاج  ق9422/5 9

 عدم اختصاص واحالة للطما الجزئية  م سوهاج  عبد العزيز سليمان حسين  ق714/6 10

 عدم اختصاص واحالة للطما الجزئية  م سوهاج  اسماعيل علي اسماعيل علي  ق1133/6 11

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  سعد عبد الحميد حامد احمد  ق11431/5 12

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  شركة الصعيد النقل والسياحة  ق3555/7 13
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 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  عصام فؤاد امين ابو الحسن  ق9792/5 14

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  خالد عبد الكريم عبد الرازق ق6604/6 15

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  د الحميد محمد سليمان محمود عب ق16929/5 16

عدم اختصاص واحالة لسوهاج االبتدائية  م سوهاج  محمد حسين محمود  ق2102/6 17

 مامورية طما 

 عدم اختصاص واحالة للمنشاة الجزئية  م سوهاج  عبد الناصر هاشم عبد الحميد  ق14576/5 18

 عدم اختصاص واحالة لساقلته الجزئية  م سوهاج  محمد عبد هللا عوض انعام  ق4184/5 19

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  عصام عدلي عشم  ق6022/6 20

 عدم اختصاص واحالة لطما الجزئية  م سوهاج  هاني خالف البدري عبد القادر  ق12668/5 21

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  لمالية وزير ا ممدوح محمد عبد الموجود  ق9678/5 22

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  زير المالية  جابر حجازي اسماعيل  ق9539/4 23

 تعديل القرار وزير المالية  شداد غريب محمد قرنة  ق4652/6 24

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  محسن صبحي رزق هللا  ق7995/5 25

 20/12/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  جب ابو المجد عبد هللا ر ق9791/5 26

عدم اختصاص واحالة لسوهاج االبتدائية  م سوهاج  محمد علي اسماعيل علي  ق1135/6 27

 مامورية طما 

عدم اختصاص واحالة لسوهاج االبتدائية  م سوهاج  بخيت طحاوي بخيت طحاوي  ق1128/6 28

 مامورية طما 

الزام مصلحة الضرائب برد قيمة الضريبة  وزير المالية  محمد مصطفي محمد بدوي  ق4542/6 29

 المحصلة 

 وقف جزائي لمدة شهر  م سوهاج  محمود عبدالاله احمد حسان  ق13736/2 30

 رفض الدعوي  الطرق والكباري  محمود محمد محمود عبدالاله  ق2426/7 31

 انتهاء الخصومة   وزير المالية حسين احمد عبد الحليم  ق1367/5 32

 تعديل القرار  وزير المالية  محمد جمال عبد الرحمن  ق5062/6 33

 انتهاء الخصومة  وزير المالية  احمد قدري احمد حسين  ق593/6 34

 20/12/2018ج 200ندب خبير  وزير المالية  سيد علي محمد سليم  ق4468/6 35

 19/12/2018ج 200ندب خبير  ير المالية وز عاطف عبد اسكندر  ق4130/6 36

 19/12/2018ج 200ندب خبير  وزير المالية  محمد شعبان السيد جاب هللا  ق5933/6 37

 19/12/2018ج 200ندب خبير  ابراهيم علي حنفي وزير المالية  ق17346/4 38

 19/12/2018ج 200ندب خبير  وزير المالية  مراد فرج مجلع  ق11483/5 39

 19/12/2018ج 200ندب خبير  وزير المالية  رافت رياض كيرلس  ق16833/5 40
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 19/12/2018ج 200ندب خبير  وزير المالية  محمود علي محمد علي  ق10038/5 41

 19/12/2018ج 200ندب خبير  وزير المالية  امال احمد جاب هللا  ق5144/6 42

 19/12/2018ج 200دب خبير ن وزير المالية  دميانة شاكر مطر جودة  ق4566/5 43

 19/12/2018ج 200ندب خبير  وزير المالية  حسان علي احمد  ق724/6 44

الزام مصلحة الضرائب برد قيمة الضريبة  وزير المالية  صبري بخيت خله وهبه  ق6053/6 45

 المحصلة 

دعوي لهيئة رفض طلب وقف التنفيذ و احالة ال جامعة سوهاج  حسن احمد محمد احمد  ق2722/7 46

 مفوضي الدولة لبحث الشق الموضوعي

 19/12/2018ج 200ندب خبير  و/ فتحي احمد جاد وزير المالية  ق16951/5 47

 جنيه4483.50براءة ذمة فيما جاوز  وزير المالية  اشرف محمد السيد حنفي  ق7178/3 48

رار و احالة الدعوي لهيئة مفوضي وقف تنفيذ الق التعليم العالي  مصطفي علي يوسف محمود  ق13833/7 49

 الدولة لبحث الشق الموضوعي

 

 

 م  معاد للمرافعة 30/8/2018أحكــــــــــــــــــــام 

 المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م

 Aــو عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لضم مفردات االستئنافين 18/10/2018لجلسة  الماليه فرغل ابراهيم على  ق5214/6 1

 ق استئناف سوهاج 234/244/76رقمى 

لتقدم الجهة االدارية  19/12/2018لجلسة  محافظ سوهاج عاصم عبد السالم دسوقى ق166202/5 2

المدعى عليها الثانى بيان ما إذا كان يتم اعطاء 

خاصة المضمومة لمرتب المدعى من العالوات ال

 الضرائب من عدمه

 لمناقشة الجامعة  17/10/2018لجلسة  البنك المركزى رئيس جامعة سوهاج  ق4130/1 3

بناء على الطلب المقدم من  18/10لجلسة  المالية رأفت عبد اللطيف حسين ق6078/6 4

 المدعى 

لتقدم الجهة االدارية  19/12/2018لجلسة  المالية اشرف يحيى محمد ق4546/5 5

المدعى عليها الثالث بيان ما إذا كان يتم اعطاء 

العالوات الخاصة المضمومة لمرتب المدعى من 

 الضرائب من عدمه

 Bعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

لتقدم الجهة االدارية بيان  6/12/2018لجلسة  المالية  نجوى مالك راغب ق13670/5 1

رسمى بما اذا كان يتم خصم الضريبة من 

 العالوات المستحقة للمدعى من عدمه

وعلى السكرتارية االرشاد  6/12/2018لجلسة  السيدجاد هللا   المالية  ق17338/3 2

 عن تقرير المفوضين

وعلى السكرتارية االرشاد  6/12/2018لجلسة  المالية محمود ابراهيم على  ق10204/5 3
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 وضين عن تقرير المف

وعلى السكرتارية االرشاد  6/12/2018لجلسة  المالية مايكل خليل فهيم  ق8988/6 4

 عن تقرير المفوضين 

وعلى السكرتارية االرشاد  6/12/2018لجلسة  مياه الشرب أحمد عبد الاله أحمد  ق13172/5 5

 عن تقرير المفوضين 

ليقدم المدعى صورة من  6/12/2018لجلسة  الداخلية عالء حسين جابر  ق14104/6 6

الحكم الصادر من محكمة جنايات اسيوط فى 

 2004لسنة 8250القضية رقم 

 29/11/2004بجلسة

 بناء على طلب المدعى  21/11/2018لجلسة  المالية محمد عثمان سليم  ق2913/5 7

 Cعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

بناء على طلب الحاضر عن  6/12/2018بجلسة  م. سوهاج طلعت محمد عبدهللا ق4 /10512 1

 المدعي

لتقدم الجهة االدارية بيان  6/12/2018بجلسة  شركة الكهرباء محمود محمد عبد الفتاح ق16599/5 2

رسمي بما اذا كان تم خصم الضريبة المستحقة 

 للمدعى من عدمه

 Dعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ليقدم الحاضر عن الدولة  20/12/2018لجلسة  مياه الشرب السيد عبد الرحيم الوردانى  ق13176/5 1

بيان حالة وظيفية عن المدعى موضحا بها ما اذا 

كانت الجهة االدارية باعفاء العالوات الخاصة 

 من الضريبة من عدمه  

 Eعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 لسة اليوم واحالة للمفوضين  لج م سوهاج  أحمد جاد عطية  ق2299/7 1

لتقدم جهة االدارة بيان ما  7/11/2018لجلسة  م سوهاج سامح عرفة عبد الحميد  ق16606/5 2

اذا كان يتم اعفاء العالوات الخاصة بالضريبة من 

 عدمه مؤيدا بالمستندات 

 Fعضـــــــــــــــــــــــــــــــو 

لتصحيح شكل الدعوى  2/1/2019جلسة ل المالية ماجد لبيب مسعد  ق14375/4 1

 والتحقق من انعقاد الخصومة 

لتقدم جهة االدارة المدعى  2/1/2019لجلسة  م سوهاج وفاء بدوى عبد الرحمن ق16603/5 2

عليها بيان ما اذا كان اعفاء العالوات الخاصة 

من الضريبة من مرتب المدعية من عدمه مؤيدا 

 بالمستندات 

لبيان ما تم فى الدعوى رقم  2/1/2019لجلسة  المالية الرحمن عبد الاله سعاد عبد ق4415/3 3

ق والتى كانت محجوزة للحكم بجلسة 4528/3

16/3/2017  

الستكمال اجراءات  18/10/2018لجلسة  المالية  السيد احمد عثمان ق4573/5 4

 التصالح بناء على طلب المدعى 

 الة للمفوضين  اح الداخلية عاصم على عبد هللا ق6100/5 5

لمناقشة المدعي فيما مدى  3/10/2018لجلسة  التعليم  ايناس محمد فراج ق16564/3 6

مصالحته من السير في الدعوى من عدمه وعلى 
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 السكرتير اخطاره

لمناقشة المدعى فى طلباته  19/2/2018لجلسة  المالية ثروت عوض عبد الطيف 4853/6 7

ا على وجه الختامية بعريضة الدعوى وتحديده

 الدقة
 

 

 


