هجلس الذّلخ
ُ٘ئخ هفْضٖ الذّلخ
الوحكوخ اإلداسٗخ العل٘ب – دائشح رْح٘ذ الوجبدئ
رمشٗش هفْضٖ الذّلخ فٖ الطعي سلن  13682لسٌخ  54ق.ع
الومبم هي
نعٌمة عبد الجواد الغرب
ضـــــــــــــذ
" بصفته"
 -1وزٌر التموٌن
"بصفته"
 -2مدٌر عام مدٌرٌة التموٌن بالقلٌوبٌة
" بصفته"
 -3محافظ القلٌوبٌة
ّرلككط نعٌككب حلككٔ حكككن هحكوككخ المضككبا اإلداسٕ ثبلملْ٘ث٘ كخ–الصككبدس فككٖ الككذحْٕ سلككن  3968لسككٌخ  5لضككبئ٘خ
ثجلسخ 2007/5/24
اإلجــــــــــشاااد
إنه فى ٌوم الخمٌس المُوافق  2008/4/3أودع األستاذ /احمد فرحاات احماد المحاامى باالنق واإلدارٌاة العُلٌاا
بصفته وكٌلا عن الطاعنة تقرٌر الطعان المالاق ملام ُكتااب المحكماة اإلدارٌاة العُلٌاا مٌُلاد بجادول ا العماومً تحات
الرمم المُول ضح بصدر هذا التقرٌر طعنا ا فً الحُ كم الصادر مان محكماة القضاا اإلداري بالقلٌوبٌاة فاً الادعو
رمم ( )3968لسنة  5ق بجلسة  2007/5/24والقاضاً منطوماة ":بقباوق الادعو الاكل ورفضا ا موضاوعا
وإلزام المدعٌة المصروفات"
وطلبت الطاعنة فً ختام تقرٌر طعناه ـاـ لألساباب الاواردب بتقرٌار الطعان ـاـ الحُ كام :بقباوق الطعان الاكلا ،وفاى
الموضوع بإلغا الحُ كم المطعون فٌه والقضا ُمج لدداا بأحقٌت ا فً صرف بدق ظروف ومخاطر الوظٌفة اعتبارا
من  1996/7/4مع ما ٌترتب على ذلك من ألار وفروق مالٌة مع إلزام المطعون ض لدهم بصفات م المصروفات
ومُقابق أتعاب المُحاماب عن درجتً التقاضً .
الْلـــــــــبئع:
رخٍص ٚلبئع إٌضاع حسجّب جبء ِٓ األٚساق  ِٓٚاٌحىُ اٌّطع ْٛف١هٗ أهٗ ثزهبس 2004/8/19 ٠ألبِهذ اٌطبعٕهخ
اٌّذع١خ أصال" اٌذع ٜٛاٌصبدس فٙ١ب اٌحىُ اٌّطع ْٛفٚ ٗ١رٌه ثإ٠ذاع عريضتها قلم كتاب محكمة القضا االدارى
بالقليوبية وطلبت في ختامها الحكم فى صارف بادق العادو المقارر للم ندساٌن الازراعٌٌن وإلازام ج اة اإلدارب
المصروفات.
وذكرت – المدعية – شرحا ً للدعوى
ان ا تعمق بالج اة اإلدارٌاة المادعى علٌ اا وتالاغق وظٌفاة بقسام مرامباة األقذٌاة وطبقاا ألحكاام مارارات مجلاس
الوزرا أرمام  1571و  2577لسنة  1995و  1726لسنة  1996فانه ٌحق ل ا الحصوق على بدق العادو
المطالب به
ٚلذ جش ٜرحض١ش اٌذعٚ ٜٛرٌه عٍ ٝإٌح ٛاٌّج ٓ١ثبٌجٍسبد ٚأٚدعذ ٘١ئخ ِفٛض ٟاٌذٌٚخ رمش٠شا ِسججب ثبٌشاٜ
اٌمههبٔ ٟٔٛفٙ١ههب صههُ جههش ٜرههذاٚي اٌههذع ٜٛثجٍسههبد اٌّشافعههخ ٚثبٌجٍسههخ إٌّعمههذح ثزههبس 2007/5/24 ٠أصههذسد
اٌّحىّخ حىّٙب اٌّطع ْٛف.ٗ١
ّش٘ذد الوحكوخ حكوِب حلٔ سٌذ هكي أْ اٌضبثهذ ِهٓ األٚساق اْ اٌّذع١هخ رعّهً ثبٌجٙهخ اإلداس٠هخ اٌّهذع ٝعٍٙ١هب
ثٛظ١ف خ ِفزش ثمسُ شئ ْٛاٌزّ١ٌ ٝ٘ٚ ٓ٠ٛسذ ِٓ اٌٛظبئف اٌٛاسدح ثمبس سئ١س ِجٍس اٌٛصساء سلُ ٌ 1726سهٕخ
 1996اٌّشبس إٌ ِٓٚ ٗ١صُ فإٔٙهب رىهِ ْٛهٓ ١هش اٌّخهببج ٓ١ث حىهبَ ٘هزا اٌمهبِٔٚ ْٛهٓ صهُ ٠زعه ٓ١اٌمضهبء ثهشف
اٌذع.ٜٛ
الحككن الوطعكْى ف٘كَ
الحكن الوطعكْى ف٘كَ لجكْلد لكذٓ الطبحٌكخ فمكذ طلبهكذ نعٌِكب الوبلكن ًبح٘كَد حلكٔ ُ
ّإر لن ٗلك ُ
ُهخبلفزَ للمبًْى ّالخطأ فٖ رطج٘مَ ّرأّٗلَ ،ألسجبة حبصلِب اًَ ِٓ اٌّمشس لبٔٔٛب أْ ِ١عبد اٌطعٓ فه ٟاألحىهبَ
و صً عبَ ٠جذأ ِهٓ رهبس ٠صهذٚس٘ب فه ٟحهك ر ٜٚاٌشه ْ اٌهز٠ ٓ٠عٍّه ْٛثزهبس ٠اٌجٍسهخ اٌّحهذدح ٌٕ هش اٌهذعٜٛ
أصال ٚوبْ ثإِىبٔ ُٙاٌّضٛي أِبَ اٌّحىّخ ف ٝا ٜجٍسخ ٚرمذ ُ٠دفبعِٚ ُٙزبثعخ اٌذع ٜٛحز ٝربس ٠صذٚس اٌحىُ
ٚاسزضٕبء ِٓ األصً فبٔٗ إرا أزف ٝاٌعٍُ ثزبس ٠اٌجٍسخ اٌّحذدح ٌٕ ش اٌذع ٜٛأِبَ اٌّحىّهخ اٌزه ٟأصهذسد اٌحىهُ
ٚعذَ اٌّضٛي أِبِٙب ٚثبٌزبٌ ٟعذَ ِزبثعخ اٌذع ٜٛا ٚرمذ ُ٠صّخ دفبع حز ٝصذٚس اٌحىُ ٔز١جخ ٌعذَ اٌعٍُ فبْ ِ١عبد
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اٌطعٓ ف٘ ٟزٖ اٌحبٌخ ال ٠سش ٜإال ِٓ ربس ٠اٌعٍُ ثبٌحىُ ٚرطج١مب ٌّب رمذَ فبْ اٌطبعٕخ ال ٠سش١ِ ٜعبد ثبٌٕسجخ ٌٙب
إال ِٓ ربس ٠عٍّٙهب ثصهذٚس اٌحىهُ اٌّطعه ْٛعٍ١هٗ اٌحبصهً فه 2008/3/6 ٟح١هش إْ اٌطبعٕهخ لهذ أزفه ٝعٍّٙهب
ثبٌزبس ٠اٌّحذد ٌٕ ش دعٛا٘ب  ِٓٚصُ ٌُ رزّىٓ ِٓ ِزبثعزٙب حز ٝربس ٠صذٚس اٌحىُ ف ٟاٌذعٜٛ
ٚخٍصذ اٌطبعٕخ ف ٝخزبَ رمش٠ش بعٕٙب إٌ ٝبٍت اٌحىُ ٌٗ ثطٍجبرٙب سبٌفخ اٌج١بْ.
ّرككذاّن ً ككش الطعككي طهككبم الوحكوككخ اإلداسٗككخ ال ُعل٘ككب الككذائشح الثبهٌككخ هْضككْع حلككٔ الٌحككْ ال ُوج ك٘اي ثوحبضككش
الجلسبدٚ ،ثجٍسخ  2014/4/10لشسد اٌّحىّهخ ":إحبٌهخ اٌطعهٓ إٌه ٝاٌهذائشح إٌّصهٛع عٍٙ١هب فه ٝاٌّهبدح (54
ِىشسا) ِٓ لبِٔ ْٛجٍس اٌذٌٚخ اٌصهبدس ثبٌمهبٔ ْٛسلهُ (ٌ )47سهٕخ ٚ 1972اٌّضهبفخ ثبٌمهبٔ ْٛسلهُ (ٌ )136سهٕخ
ٚرٌه عٍ ٝسٕذ ِٓ أْ أحىهبَ اٌّحىّهخ اإلداس٠هخ اٌعٍ١هب لهذ اخزٍفهذ اخزالفهب ثٕ١هب فه ٟشه ْ رفسه١ش اٌّهبدح "ِ "30هٓ
لبِٔ ْٛجٍس اٌذٌٚخ اٌصهبدس ثبٌمهبٔ ْٛسلهُ ٌ 47سهٕخ 1972إر لضهذ اٌّحىّهخ اإلداس٠هخ اٌعٍ١هب فه ٟاٌطعه ْٛأسلهبَ
ٌ 397سهههٕخ 36ق.ع ثجٍسهههخ ٌ 3058 ٚ 1992/3/29سهههٕخ 36ق.ع ثجٍسهههخ ٌ 8215ٚ 1996/4/21سهههٕخ 47ق.ع
ثجٍسخ  ِٓ 2005/6/18اْ عذَ ل١بَ لٍُ وزبة اٌّحىّهخ ثهإثال ر ٜٚاٌشه ْ ثزهبس ٠جٍسهبد اٌّحىّهخ بجمهب ٌحىهُ
اٌّبدح " ِٓ " 30لبِٔ ْٛجٍس اٌذٌٚخ اٌّشبس إٌ٠ ٗ١زشرت عٍٚ ٗ١لٛع ع١ت ج٘ٛش ٞف ٟاإلجهشاء ٠هرصش عٍه ٝاٌحىهُ
ٛ٠ٚجت ثطالٔٗ شىال فٔ ح٘ي اى هب لشسركَ ُ٘ئكخ الوحكوكخ الزكٖ رٌ كش الطعكي الوبلكن ِهٓ اْ عهذَ األخطهبس ال
٠زشرت ع ٗ١ثطالْ ف ٟاإلجشاءاد  ِٓٚصُ ال ٠رصش عٍ ٝاٌحىُ ٠ٚغذ ٚاٌحىُ صح١حب.
ثحكن الوكبدح ال ُواكبس إلِ٘كب فمهذ أزٙهذ اٌّحىّهخ إٌه ٝلشاس٘هب سهبٌف اٌج١بْٔٚ.فهبرا
ّإًَ إصاا ُزا الزعب ُسض ّحوالد ُ
ٌزٌه ٚسد اٌطعٓ إٌ ٝدائشح رٛح١ذ اٌّجبدئ ثبٌّحىّخ اإلداس٠خ اٌعٍ١ب ٚاٌز ٟلشسد ــ إر ر شش رٌه عٍٍِ ٝف اٌطعهٓ
ــ رحذ٠ذ جٍسخ  ٌٕ 2014/10/11هش اٌطعهٓ ِهع إحبٌزهٗ إٌه١٘ ٝئهخ ِفٛضه ٟاٌذٌٚهخ ثبٌهذائشح إلعهذاد رمش٠هش ثهبٌشاٜ
اٌمبٔ ٟٔٛفٚ ٗ١ثٕبء عٍ ٗ١أعذ اٌزمش٠ش اٌّبصً ثبٌشا ٜاٌمبٟٔٔٛ
الـــــــراى القانوني
ّهي ح٘ث إى الوسألخ المبًًْ٘خ اٌّعشٚضخ عٍ ٝاٌ١ٙئخ إٌّصٛع عٍٙ١ب ف ٝاٌّبدح (ِ 54ىشسا) ِٓ اٌمبٔ ْٛسلُ
(ٌ )47سٕخ  1972ثش ْ ِجٍس اٌذٌٚخ ٚاٌّضبفخ ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )136سٕخ " 1984دائشح رٛح١ذ اٌّجهبدئ" رٕف١هزا
ٌمههشاس (اٌههذائشح اٌضبِٕههخ ِٛضههٛع) ثبٌّحىّههخ اإلداس٠ههخ اٌعٍ١ههب ثجٍس هخ  2014/4/10إّٔههب رههذٚس حههٛي رحذ٠ههذ اٌّجههذأ
اٌمبٔ ٟٔٛاٌٛاجت اٌعًّ ثٗ ف ٝشه ْ أعّهبي ٔهص اٌّهبدح "ِ "30هٓ لهبِٔ ْٛجٍهس اٌذٌٚهخ اٌّشهبس إٌ١هٗ ِٚهب إرا وهبْ
إ فبي اٌعًّ ثّب جبء ثٙب ٠عذ ع١جب ج٘ٛش٠ب ٠رصشف ٝاإلجشاءاد  ِٓٚصُ ٠رد ٜإٌ ٝثطالْ اٌحىُ ِٓ عذِٗ
ّهي ح٘ث إى جُْش اإلحبلخ إلٔ ُزٍ الذائشح ٌٗحصش فٖ الزشج٘ح ث٘ي الرجبٍ السبئذ فٖ طحكبم الوحكوخ اإلداسٗخ
العل٘ب الزٕ ٗزُت إلٔ طى حكوخ ًص الوبدح " ِٓ "30لبِٔ ْٛجٍس اٌذٌٚهخ سلهُ ٌ 47سهٕخ ٚ 1972اضهحخ ٘ٚهٝ
رّى ٓ١ر ٜٚاٌش ْ ِٓ اٌحضٛس ث ٔفس ُٙأ ٚثٛوالئ ُٙأِبَ اٌّحىّخ ٌإلدالء ثّب ٌذ ِٓ ُٙ٠إ٠ضبحبد ٚرمذِ ُ٠ب ٠عهٓ
ٌ ِٓ ُٙأٚساق ا ٚث١بٔبد السز١فبء اٌهذعٚ ٜٛاسهزىّبي عٕبصهش اٌهذفبع ثبعزجهبسٖ ِشرجطهب ثّصهٍحخ ج٘ٛش٠هخ ٌهزٜٚ
اٌش ْ ٠ٚزشرت عٍ ٝإ فهبي ٘هزا األخطهبس ثزهبس ٠اٌجٍسهخ ٚلهٛع ع١هت شهىٍ ٟفه ٟاإلجهشاءاد ِهٓ شهبٔٗ األضهشاس
ثّصبٌح اٌخصُ اٌزٚ ٞلع ٘زا اإل فبي ف ٟحمٗ األِش اٌز٠ ٞرصش عٍ ٝاٌحىُ ٠ٚزشرت عٍ ٗ١ثطالٔٗ ٚرٌه ِب لضهذ
ثٗ اٌّحىّهخ اإلداس٠هخ اٌعٍ١هب فه ٝاٌطعه ْٛأسلهبَ ٌ 397سهٕخ 36ق.ع ثجٍسهخ ٌ 3058 ٚ 1992/3/29سهٕخ 36ق.ع
ثجٍسخ ٌ 8215ٚ 1996/4/21سٕخ 47ق.ع ثجٍسخ 2005/6/18
الزشجـ٘ح ث٘ي ُزا الركـجبٍ السبئكـذ ّالركـجبٍ الكزٕ رُكـجذ إل٘كـَ الـذائكـشح الثبهٌكخ هْضكْع ثبلوحكـكوخ اإلداسٗكـخ
العـل٘ب فٖ الطعي الوبلن ٚحبصً ِب ارجٙذ إٌ ٗ١رٍه اٌّحىّخ اْ ِفبد ٔص اٌّبدح "ِ "30هٓ لهبِٔ ْٛجٍهس اٌذٌٚهخ
اٌّشبس إٌ ٗ١أٗ ٌُ ٠حذد اٌّىبْ اٌز٠ ٞزُ األخطبس عٍ٠ ٌُٚ ٗ١حذد ٚسٍ١خ اإلخطبس وّب ٌُ ٠حذد األصش ٌّزشرت عٍٝ
عذَ األخطبس ٚص١ب خ إٌص عٍ ٝإٌح ٛرجش ٜف ٝإببس رٕ  ّٟ١فمهط ٚعٍه ٝسهج ً١اٌزٛج١هٗ ٚاٌحهش عٍه ٝإثهال
ر ٜٚاٌش ْ ثبٌجٍسخ اٌّحذدح ٌٕ ش اٌذع١ٌٚ ٜٛس عٍ ٝسج ً١اٌٛجٛة ٚاإلٌضاَ األِش اٌز٠ ٞىشهف عهٓ عهذَ ارجهبٖ
إسادح اٌّششع إٌ ٝرشر١ت اصش لبٔ ٝٔٛعٍ ٝرخٍف ٘زا اإلجشاء ٠ٚفشص ٘زا إٌ هش ٘هزا االخهزالى فه ٝصه١ب خ ٔهص
اٌّبدح " "30اٌٛاسدح رحذ اٌجٕذ "أٚال" ِٓ اٌفصهً اٌضبٌهش ِهٓ اٌجهبة األٚي ِهٓ لهبِٔ ْٛجٍهس اٌذٌٚهخ ٚاٌّعٕه" ْٛ
ثبإلجشاءاد أِبَ ِحىّخ اٌمضهبء االداسٚ ٜاٌّحهبوُ اإلداس٠هخ"ٚثه ٓ١اٌّهبدح " "34اٌهٛاسدح رحهذ اٌجٕهذ "صبٔ١هب" ِهٓ
ٔفههس اٌفصههً ٚاٌّعٕهه " ْٛثههبإلجشاءاد أِههبَ اٌّحىّههخ اٌز د٠ج١ههخ" ٚاٌزهه ٟرزضههّٓ فهه ٟفمشرٙههب اٌضبٔ١ههخ ل١ههبَ لٍههُ وزههبة
اٌّحىّخ ثإعالْ ر ٜٚاٌش ْ ثمشاس اإلحبٌخ ٚربس ٠اٌجٍسخ خالي أسجٛع ِٓ ربس ٠إ٠ذاع األٚساق ٠ٚى ْٛاإلعالْ
فههِ ٟحههً ألبِزههٗ اٌّعٍههٓ إٌ١ههٗ أ ٚفههِ ٟحههً عٍّههٗ ثخطههبة ِٛصهه ٝعٍ١ههٗ ِصههحٛة ثعٍههُ اٌٛصههٛي ٚاٌزهه ٟجههبءد
ص١ب زٙب عٍٔ ٝح٠ ٛش١ش إٌ ٝضشٚسح ٘زا اإلجهشاء ٚرشر١هت اصهش لهبٔ ٝٔٛعٍه ٝعهذَ رّبِهٗ ٘ٚهِ ٛهب ٠روهذ اٌمبعهذح
اٌّسزمشح ثبْ اٌّغب٠شح ف ٟاٌص١ب خ رمزض ٝاٌّغب٠شح ف ٟاٌحىُ
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ّهي ح٘ث إًَ فٖ همبم الزشج٘ح ث٘ي الرجبُ٘ي السبلف ركشُوب ٗزع٘ي الزأك٘ذ اثزذاا اْ اٌخصهِٛخ اٌمضهبئ١خ إّٔهب
٘ ٟحبٌخ لبٔ١ٔٛخ رٕشهب ِجبشهشح عٕهذ ِجبشهشح اٌهذع ٜٛثبالدعهبء ٌهذ ٜاٌمضهبء ا ٚثبالٌزجهبء إٌ١هٗ ثٛسهٍ١خ اٌهذع ٜٛاٚ
اٌعش٠ضخ ٚلذ حذد اٌمبٔ ْٛإجشاءاد اٌزمهذَ ثٙهزا االدعهبء اٌهزٕ٠ ٞجغه ٟعٍ١هٗ أعمهبد اٌخصهِٛخ ٘ٚه ٝاٌزه ٟرمهَٛ
عٍ ٝارصبي اٌّذع ٝثبٌّحىّخ اٌّشفٛعخ أِبِٙب اٌذعٚ ٜٛرىٍ١ف اٌّذع ٝعٍ ٗ١ثبٌّضٛي أِبِٙهب ٌىٙٔٛهب عاللهخ ثهٓ١
بشفٙ١ب ِٓ ج ٙهخ ا ٚعاللهخ ثه٘ ٓ١هز ٓ٠اٌطهشفٚ ٓ١ثه ٓ١اٌمضهبء ِهٓ جٙهخ أخهش -ٜفهإرا ٌهُ رىهٓ صّهخ دعهِ ٖٛهٓ احهذ
اٌخصٌٍّ ٓ١خصُ االخشاٌ ٝاٌزالل ٟاِبَ اٌمضبء ا٠ ٌُ ٚىٓ إلحذاّ٘ب ا ٚوٍّٙ١ب ٚجٛد فال رٕشب اٌخصِٛخ اٌمضبئ١خ
 ٚال رٕعمذ – ٌٚمذ ٔ ُ اٌّششع اٌخصِٛخ اٌمضبئ١خ ثّٛاع١ذ رعشى ثّٛاع١ذ اٌّشافعبد – رٌه اْ اٌمهبٔ ْٛلهذ حهذد
الرخبر وض١ش ِٓ إجشاءاد اٌّشافعبد ِٛاع١ذ رجت ِشاعبرٙب فبٌّٛاع١ذ ٘ ٟا٢جبي اٌزه ٟحهذد٘ب اٌمهبٌٍٔ ْٛحضهٛس
أ ٚالرخهبر أجهشاء ِههٓ اإلجهشاءاد فٙه ٟفهه ٟرشهش٠ع اٌّشافعهبد ِ ٙههش ِهٓ ِ هب٘ش اٌشههىٍ١خ فىّهب اْ ٌإلجههشاءاد
أٚضبع ِعٕ١خ فبْ ٌٙب أ٠ضهب ِٛاع١هذ ِحهذدٖ ٌهزٌه رسهزٙذى اٌّٛاع١هذ ٔفهس اإل هشا اٌزه ٟرسهزٙذفٙب األٚضهبع
اٌشىٍ١خ اٌزٔ ٟص عٍٙ١ب اٌمبٔ ْٛإال  ٝ٘ٚحسٓ س١ش اٌمضبء ٚضّبْ حش٠خ اٌذفبع ٌٍخص – َٛفحسٓ س١ش اٌمضهبء
٠مزض ٝرم١ذ اٌخص َٛثّٛاع١ذ ِعٕ١خ حز ٝال رزشاخ ٝإجشاءاد اٌخصِٛخ ف١ز خش اٌفصً فٙ١ب ِّب ٠رد ٜإٌه ٝر ث١هذ
إٌّبصعبد وّب اْ ضّبْ ح١خ اٌذفبع ٌٍخص َٛرمزض ٝحّب٠ز ِٓ ُٙاٌّفبجبٖ ٚرّىِ ُٕٙ١هٓ فهشع إلعهذاد ٚسهبئً
دفبعٚ ُٙارخبر ِب ٠ش ِٓ ْٚارخبرٖ ِهٓ إجهشاءاد اٌزمبضه ٟفه ٟس٠ٚهٗ – ٚال ٠خٍه ٛرحذ٠هذ اٌّشهشع ال١ِ ٜعهبد ِهٓ
عٕصش اٌزحىُ ٌٚىٓ رٌه ال ّٕ٠ع ِٓ أْ ٠شاع ٝاٌّششع ثصفخ عبِخ ف ٟرحذ٠ذ اٌّٛاع١ذ االعزجبس ٓ٠اٌّزمذِٓ١
ٚرٕمسُ ِٛاع١ذ اٌّشافعبد إٌ ٝلسّ-: ٓ١
ِٛ -1اع١ههذ وبٍِههخ ٘ٚهه ٝاٌّٛاع١ههذ اٌزهه٠ ٟجههت أمضههب ٘ب لجههً ِجبشههشح اإلجههشاء أ ٚلجههً حضههٛس اٌخصههُ اٌّىٍههف
ثبٌحضٛس ثّعٕ ٝأٗ ال ٠جٛص ارخبر اإلجهشاء إال ثعهذ أمضهبء اٌّ١عهبد ِٚضهً ٘هزا إٌهٛع ِٛاع١هذ رىٍ١هف ثبٌحضهٛس
١ِٚعبد إ٠ذاع لبئّخ ششٚب اٌج١ع ٛ٠ٚصف ٘زا اٌّ١عبد ث ٔٗ وبًِ ألٔٗ ٕ٠ز ٟٙث وٍّٗ لجً ارخبر اإلجشاء.
ِٛ -2اع١ذ ٔبلصخ  ٝ٘ٚاٌّٛاع١ذ اٌز٠ ٟجت ارخبر اإلجشاء ف ٟأصٕبئٙب ِٚضٍٙب ِٛاع١ذ اٌطعٓ ف ٟاألحىبَ ٛ٠ٚصهف
٘زا إٌٛع ِٓ اٌّٛاع١ذ ثبْ ٔبلص الْ األجشاء ٠جت اْ ٠زخز لجً أزٙبء اٌّ١عبد ث وٍّٗ.
ّهي ح٘ث اًَ ّفٔ ضْا اسزخالص هذلْن ًص الوبدح " "30هي لبًْى هجلكس الذّلكخ سلكن  47لسكٌخ 1972
فبى رلط ٗمزضٔ الْلْف حلٔ الطج٘عكخ المبًًْ٘كخ للوْاح٘كذ الزكٖ ًصكذ حلِ٘كب ُكن ُكٖ هْاح٘كذ رٌ ٘و٘كخ طم طًِكب
هْاح٘ذ راد نج٘عخ إلضاه٘خ
ّهي ح٘ث اًَ لن ٗصذس ثعذ لبًْى اإلجشاااد اإلداسٗخ الخكبص ثبلمسكن المضكبئٖ ثوجلكس الذّلكخ فوكي لكن ٗزعك٘ي
اٌشجٛع ف٘ ٟزٖ اٌخصٛص١خ إٌ ٝإحىبَ لبٔ ْٛاٌّشافعبد عّال ثحىُ اٌّبدح " ِٓ "3لبِٔ ْٛجٍهس اٌذٌٚهخ اٌّشهبس
إٌٚ ٗ١اٌز ٟرٕص عٍ ٝأٗ " رطجك اإلجشاءاد إٌّصٛع عٍٙ١ب فه٘ ٟهزا اٌمهبٔٚ ْٛرطجهك أحىهبَ لهبٔ ْٛاٌّشافعهبد
فّ١ب ٌُ ٠شد فٔ ٗ١ص "..............
ّهي ح٘ث اى الوبدح " ِٓ "5لبٔ ْٛاٌّشافعبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠هخ اٌصهبدس ثبٌمهبٔ ْٛسلهُ ٌ 13سهٕخ  1968رهٕص
عٍ ٝأٗ " إرا ٔص اٌمبٔ ْٛعٍ١ِ ٝعبد حزّ ٟالرخبر إجهشاء ٠حصهً ثهبإلعالْ فهال ٠عزجهش اٌّ١عهبد ِشع١هب إال إرا رهُ
إعالْ اٌخصُ خالٌٗ"
ّرٌص الوبدح " "20هي راد المبًْى حلٔ اًَ " ٠ى ْٛاإلجشاء ثببال إرا ٔص اٌمهبٔ ْٛصهشاحخ عٍه ٝثطالٔهٗ اٚ
إرا شبثٗ ع١ت ٌُ رزحمك ثسججٗ اٌغب٠خ ِٓ اإلجشاء
ٚال ٠حىُ ثبٌجطالْ س ُ إٌص عٍ ٗ١إرا صجذ رحمك اٌغب٠خ ِٓ اإلجشاء"
ّرٌص الوبدح " "30هي لبًْى هجلس الذّلكخ سلكن  47لسكٌخ  1972عٍه ٝأهٗ "٠ٚ ......جٍهل لٍهُ وزهبة اٌّحىّهخ
ربس ٠اٌجٍسخ إٌ ٝر ٜٚاٌش ْ ٠ٚى١ِ ْٛعبد اٌحضٛس صّبٔ١خ أ٠بَ عٍ ٝاأللً ٠ٚجٛص ف ٟحبٌهخ اٌضهشٚسح رمصه١شٖ
إٌ ٝصالصخ أ٠بَ"
ّهي ح٘ث إى الواشع فشض حلٔ للن كزبة الوحكوخ الم٘بم ثعون اجشائٔ ٗزوثن فكٖ ًمكن الزكبسٗا الوحكذد لًعمكبد
اٌجٍسخ إٌ ٝعٍُ أصحبة اٌش ْ ٚرٌه ٌحىّخ ٚاضحخ  ٝ٘ٚرّى ٓ١ر ٜٚاٌش ْ ثعذ رّبَ رحضه١ش اٌهذعٚ ٜٛر١ٙئزٙهب
ٌٍّشافعخ ِٓ اٌشخٛع ث ٔفس ُٙا ٚثٛوالئ ُٙأِبَ اٌّحىّخ ٌإلدالء ثّب ٌذ ِٓ ُٙ٠إ٠ضبحبد ٚرمذِ ُ٠ب ٠عهٓ ٌٙهُ ِهٓ
ث١بٔبد ٚأٚساق السز١فبء اٌذعٚ ٜٛاسزىّبي عٕبصش اٌذفبع فٙ١ب ِٚزبثعخ س١ش إجشاءارٙب ِٚهب إٌه ٝرٌهه ِّهب ٠زصهً
ثحك اٌذفبع عٓ ِصبٌحٚ ُٙعٓ اٌشهشع١خ ٚسه١بدح اٌمهبٔ ْٛفه ٝراد اٌٛلهذ األِهش اٌهز٠ ٞهشرجط ثّصهٍحخ ج٘ٛش٠هخ
ٌز ٜٚاٌش ْ ثً ٚثحسٓ س١ش اٌعذاٌهخ رارٙهب ٚفمهب ٌّهب رمزضه ٗ١بج١عهخ اٌخصهِٛخ اٌمضهبئ١خ فه ٟإٌّبصعهبد اإلداس٠هخ
 ِٓٚاجً رٌه حهشع اٌذسهزٛس عٍه ٝر و١هذ ٘هزا اٌّعٕهٔٚ ٝهص عٍه ٝوفبٌهخ حهك اٌهذفبع أصهبٌخ ا ٚثبٌٛوبٌهخ ٌجّ١هع
اٌّٛابّٕ٠ٚ ٓ١ضً رٌه أصال عبِب ِٓ أصٛي اٌزمبض ٟسٛاء أِبَ اٌمضبء اٌعهبد ٞأ ٚلضهبء ِجٍهس اٌذٌٚهخ أ ٚأِهبَ
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أ ٗ٠جٙخ لضبئ١خ أخش ٜفال خصِٛخ ثال بشف٠ ٓ١جبشش وً ِٕ ُٙحهك اٌهذفبع وهبِال فه ٟسهبحخ اٌعذاٌهخ فهِٛ ٟاجٙهخ
اٌطشى اٌضبٔٚ ٟرحذ إششاى اٌمبض ٟاٌطج١عٌٍّٕ ٟبصعخ ِٚهٓ صهُ ٠زشرهت عٍه ٝإ فهبي ٘هزا األصهً اٌعهبَ ٚإ٘هذاسٖ
 ٛ٘ٚاحذ األسس اٌج٘ٛش٠خ ٌٍٕ هبَ اٌعهبَ ٌٍزمبضه ٟإرا ٌهُ ٠زسهٕ ٝرهذاسن اإل فهبي أ ٚرصهح١حٗ ٚلهٛع ع١هت شهىٍٟ
ج٘ٛش ٞف ٟاإلجشاءاد ٠خبٌف إٌ بَ اٌمضبئ ٟاٌعهبَ ثإ٘هذاسٖ حمهب ِهٓ اٌحمهٛق األسبسه١خ ٌإلٔسهبْ وفٍهٗ اٌذسهزٛس
 ٛ٘ٚحك اٌذفبع اٌز٠ ٞحشَ ِٓ ِجبششرٗ أِبَ اٌمضهبء ٚحزّ١هخ اإل٘هذاس ٌّصهبٌح اٌخصهُ اٌهزٚ ٞلهع اإل٘هذاس ٌحمهٗ
األِش اٌز٠ ٞرصش ف ٟاٌحىُ ٠ٚزشرت صذٚسٖ ف ٝخص ٌُ ِٗٛرٕعمذ ثّجٍس اٌمضبء لبٔٔٛب ح١ش رخٍف احهذ بشفٙ١هب
عٓ اٌذفبع عهٓ حمٛلهٗ ِٚصهبٌحٗ ٚأفهشد دٚ ْٚجهٗ حهك ثبٌّخبٌفهخ ٌٍذسهزٛس  ٌٍٕٚهبَ اٌعهبَ اٌمضهبئ ٟثإثهذاء ٚجهٗ
ٔ شٖ ِٚطبٌجٗ ف ٟسبحخ اٌعذاٌخ بشى ٚاحذ األِش اٌز٠ ٞحزُ عذَ االعزذاد ثب ٜاصهش لهبٔ ٝٔٛرحّ١هٗ اٌشهشع١خ ثٕهبء
عٍ٘ ٝزا االٔفشاد اٌّٛص َٛثبٌّخبٌفخ اٌجسّ١خ ٌٍذسزٛس ٚاٌمبٔ ِٓ ْٛاحهذ اٌخصه َٛثسهبحخ اٌعذاٌهخ ٚثبٌزهبٌ٠ ٟىهْٛ
اٌحىُ اٌصبدس فهِ ٟضهً ٘هزا إٌهضاع ِع١جهب ٚال اصهش ٌهٗ – ١هش أْ ِٕهبب اٌحىهُ ثهبٌجطالْ س هُ اٌهٕص عٍ١هٗ ٚإرا ٌهُ
رزحمك اٌغب٠خ فال ٠حىُ ثبٌجطالْ س ُ إٌص عٍٚ ٗ١ال  ٕ٠ش إٌ ٝأّ٘١هخ اٌشهىً فه ٟرارهٗ ثهً  ٕ٠هش إٌ١هٗ ثمهذس ِهب إرا
وبٔذ اٌغب٠خ اٌز ٟأساد٘ب اٌّششع ِٕٗ رٛافشد ا ٚرخٍفذ .
ّٗشرجط حكن رلط الوبدح ثزحذٗذ هفِْم الغبٗخ هي الاكن طّ اإلجكشاا الكزٕ ٗزطلجكَ المكبًْى – فٍمهذ رٕبٌٚهذ اٌّهبدح
"ِ "20ههٓ لههبِٔ ْٛجٍههس اٌذٌٚههخ حههبالد اٌههجطالْ ثسههجت اٌع١ههٛة اٌشههىٍ١خ اٌزهه ٟلههذ رصهه١ت اإلجههشاءاد ٚلههذ سأٜ
اٌّششع اٌزفشلخ ث ٓ١حبٌخ اٌجطالْ اٌز٠ ٞمشسٖ اٌمبٔ ْٛثعجهبسح صهش٠حخ ِٕهٗ  ٚحبٌهخ عهذَ اٌهٕص عٍ١هٗ فهإرا ٔهص
اٌمبٔ ْٛعٍٚ ٝجٛة إرجبع شىً ِع ٓ١ا ٚاٚجت اْ رزضّٓ اٌٛسلخ ث١بٔب ِعٕ١ب ٚلشس اٌجطالْ صهشاحخ جهضاء عٍهٝ
عذَ احزشاِٗ فبْ اإلجشاء ٠ى ْٛثببال ١ٌٚس عٍِ ٝهٓ رمهشس اٌهجطالْ ٌّصهٍحزٗ ِهٓ اٌخصه َٛإال اْ ٠ضجهذ رحمهك
اٌع١ههت ٠ٚزّسههه ثههبٌجطالْ عٍهه ٝأْ اٌّشههشع لههذس اْ اٌشههىً ٌهه١س اال ٚسههٍ١خ ٌزحم١ههك ب٠ههخ ِعٕ١ههخ فهه ٟاٌخصههِٛخ
فبٌمبٔ ْٛعٕذِب ٕ٠ص عٍ ٝشىً ِع ٓ١أ ٚث١بْ ِع ٓ١فبٔٗ ٠شِ ٝإٌ ٝرحم١هك ب٠هخ ٠حممٙهب رهٛافش اٌشهىً أ ٚاٌج١هبْ –
٘ٚزا االرجبٖ ٠زفك ِع األخز ثّجذأ ٔسج١خ اٌحمٛق اٌز٠ ٜعٕه ٝاْ اٌحهك ٌه١س ب٠هخ فه ٟرارهٗ إّٔهب ٘هٚ ٛسهٌ ٍٗ١زحم١هك
ب٠خ ِعٕ١خ ٌٙٚزا فبٔٗ ارا ٔص اٌمهبٔ ْٛعٍه ٝاٌهجطالْ فهبْ ٘هزا اٌحهك إّٔهب ٠مصهذ ثإعطبئهٗ ٌصهبحجٗ ضهّبْ رحمهك
اٌغب٠خ ِٓ اٌمبعذح اٌّخبٌفخ فهإرا رّسهه صهبحت اٌحهك ثهبٌجطالْ س هُ رحمهك اٌغب٠هخ ِهٓ اٌشهىً أ ٚاٌج١هبْ اٌّطٍهٛة
اعزجش اسزعّبال ١ش ِششٚع ٌٍحك ألٔٗ ال ٠زّسه ثٗ ثمصذ رحم١ك اٌغب٠خ اٌز ٟأعط ٝاٌحك ِهٓ اجٍٙهب ار اٌغب٠هخ لهذ
رحممذ  ِٓٚصُ فبْ سثط شىً اإلجشاءاد ثبٌغب٠خ ِٕهٗ ٠هرد ٜإٌه ٝجعهً اٌشهىً أداح ٔبفعهخ ٌٍخصهِٛخ ٌٚه١س ِجهشد
لبٌت ٌٍشىٍ١بد – ٠ٚالحع إْ اٌّشهشع سأ ٜفه ٟاٌّهبدح "ِ "20شافعهبد أهٗ ٠جهت إٌ هش ال إٌه ٝاٌغب٠هخ ِهٓ اٌعّهً
االجشائٚ ٝإّٔب إٌ ٝاٌغب٠خ اٌز ٟلصذ اٌّششع ِٓ اٌشىً وّمزضِ ِٓ ٝمزض١بد ٘زا اٌعًّ ٚس ُ اْ اٌّبدح ""20
ِشافعبد رش١ش اٌ ٝاٌغب٠خ ِٓ اإلجشاء فبْ اٌّمصٛد ثٙزا وّب ٠جذ ِٓ ٚاألعّبي اٌزحض١ش٠خ ٌٍّبدح ٘ٚه ٛاٌغب٠هخ ِهٓ
اٌشىً " رمشٗش اللجٌخ الزاشٗع٘خ ثوجلس األهخ – د /فزحٖ ّالٔ – ً شٗخ الجطالى صّ 44هب ثعذُب"
ّهككي ًبح٘ككخ طوككشٓ ّألُو٘ككخ ٘ههزا اإلجههشاء ٚضههّبْ رحمههك اٌغب٠ههخ ِٕههٗ فٍمههذ رضههّٕذ ٔصههٛع لههبٔ ْٛاٌّشافعههبد
ٔصٛصب رروذ عٍ٘ ٝزا اٌّعِٕٕٙ ٝب ِب ٠عذ رصش٠حب ِٕٙٚب ِب ٠عذ رٍّ١حب – فلمذ ًصذ الوبدح " "68هي المبًْى
عٍ ٝأٗ " عٍ ٝلٍُ اٌّحضش ٓ٠أْ ٠م َٛثإعالْ صح١فخ اٌذع ٜٛخالي صالصِٛ٠ ٓ١ب عٍ ٝاألوضش ِٓ ربس ٠رسٍّٙ١ب
إٌ ٗ١إال إرا وبْ لذ حذد ٌٕ ش اٌذع ٜٛجٍسخ رمع فه ٝأصٕهبء ٘هزا اٌّ١عهبد فعٕذئهز ٠جهت أْ ٠هزُ اإلعهالْ لجهً اٌجٍسهخ
ٚرٌه وٍٗ ِع ِشاعبح ِ١عبد اٌحضٛس ٚرحىُ اٌّحىّخ اٌّشفٛعهخ إٌٙ١هب اٌهذع ٜٛعٍهِ ٝهٓ رسهجت ِهٓ اٌعهبٍِ ٓ١ثمٍهُ
اٌىزبة أ ٚاٌّحضش ٓ٠ثإّ٘بٌٗ ف ٟره خ١ش اإلعهالْ ثغشاِهخ ال رمهً عهٓ عشهشح جٕ١هبد ٚال رجهبٚص ِهبئز ٝجٕ١هٗ ٚال
٠ى ْٛاٌحىُ ثٙب لبثال ال ٜبعٓ ٚال رعزجش اٌخصِٛخ ِٕعمذح ف ٟاٌذع ٜٛإال ثإعالْ صح١فزٙب إٌ ٝاٌّذع ٝعٍِ ٗ١ب
ٌُ ٠حضش ثبٌجٍسخ"
ّرٌص الوبدح " "213هي راد المبًْى عٍ ٝأٗ " ٠جذأ ِ١عبد اٌطعهٓ فه ٝاٌحىهُ ِهٓ رهبس ٠صهذٚسٖ ِهب ٌهُ ٠هٕص
اٌمبٔ ْٛعٍ١ ٝش رٌه ٠ٚجذأ ٘زا اٌّ١عبد ِٓ ربس ٠إعالْ اٌحىُ اٌ ٝاٌّحى َٛعٍ ٗ١ف ٝاألحٛاي اٌز٠ ٟى ْٛفٙ١هب لهذ
رخٍف عٓ اٌحضٛس فه ٝجّ١هع اٌجٍسهبد اٌّحهذدح ٌٕ هش اٌهذعٌٚ ٜٛهُ ٠مهذَ ِهزوشح ثذفبعهٗ أِهبَ اٌّحىّهخ ٚال أِهبَ
اٌخج١ههش ٚوههزٌه إرا رخٍههف اٌّحىهه َٛعٍ١ههٗ عههٓ اٌحضههٛس  ٚرمههذِ ُ٠ههزوشح إٌهه ٟاٌّحىّههخ  ٚال إٌهه ٟاٌخج١ههش فهه ٟجّ١ههع
اٌجٍسبد اٌزبٌ١خ ٌزعج ً١اٌذع ٜٛثعذ ٚلف اٌس١ش فٙ١هب ال ٜسهجت ِهٓ األسهجبة وّهب ٠جهذأ اٌّ١عهبد ِهٓ رهبس ٠إعهالْ
اٌحىُ ارا حذس سجت ِٓ أسجبة أمطبع اٌخصِٛخ ٚصذس اٌحىُ د ْٚاخزصبَ ِٓ ٠مهِ َٛمهبَ اٌخصهُ اٌهز ٞرهٛفٝ
أ ٚفمذ أٍ٘١زٗ ٌٍخصِٛخ أ ٚصاٌذ صفزٗ".................
 ِٓٚح١ش أٗ ٚفّ١ب ٠زعٍك ثبٌّبدح "ٔ – "68جذ أْ اٌّششع رٕبٚي رعذٍٙ٠ب ثّمزض ٝاٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 23سهٕخ -1992
ٚلذ رضّٓ ٘زا اٌزعذ ً٠أِش-:ٓ٠
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األّن  :سفع اٌّششع اٌغشاِخ اٌز ٟوبْ ِٕصٛع عٍٙ١ب ف ٟاٌفمشح اٌضبٔ١خ ٚاٌز ٟرمض ٝثٙهب اٌّحىّهخ عٍه ٝاٌعهبٍِٓ١
ثمٍُ اٌىزبة أ ٚاٌّحضش ٓ٠ف ٟحذٙ٠ب األدٔٚ ٝاأللص ٝف صجحذ ال رمً عٓ  10جٕٙ١بد ٚال رجبٚص ِبئز ٝجٕ. ٗ١
الثبًٖ :أضبى اٌّششع اٌفمشح األخ١شح ِٓ اٌّبدح ٚثّمزضب٘ب أصجح اٌّجذأ اٌعبَ أْ اٌخصِٛخ ال رعزجهش ِٕعمهذح فهٟ
اٌذعب ٜٚإال ثإعالْ صح١فزٙب إٌ ٝاٌّذع ٝعٍ٠ٚ ٗ١سزضٕ ِٓ ٝرٌه أْ ٠حضش اٌّذع ٝعٍ ٗ١اٌجٍسخ فهبعزجش إْ رٌهه
٠مِ َٛمبَ اإلعالْ.
ّلذ جبا ثبلوزكشح اإلٗضبح٘خ للمبًْى أٗ ٌّٚب وبْ اٌٙذى ِٓ إعالْ صهح١فخ اٌهذع٘ ٜٛه ٛارصهبي عٍهُ اٌخصهَٛ
ثٙب ِٛٚاجٙخ اٌّذع ٝعٍ ٗ١ثبٌذع ٜٛاٌّشفٛعخ ضذٖ  ٛ٘ٚاألِش اٌز٠ ٞزحمك ثحضٛسٖ ِٓ رٍمبء ٔفسٗ اٌجٍسخ اٌزٟ
رٕ ش فٙ١ب اٌذع ٜٛأ ٚرمذِ ّٗ٠زوشح ثذفبعٗ فٙ١ب – ٚلذ سرت اٌمبٔ ْٛجضاء عٍ ٝعذَ ِشاعبح ٘زا اٌّ١عبد ٘ ٛاٌحىُ
ٚجٛثب ِٓ اٌّحىّخ اٌّشفٛعخ إٌٙ١ب اٌذع ٜٛعٍ ِٓ ٝرسجت ِٓ ِٛظف ٟلٍُ اٌىزهبة أ ٚاٌّحضهش ٓ٠ثغشاِهخ ال رمهً
عٓ عشش ٓ٠جٕٙ١ب ٚال رجبٚص ِبئز ٝجٕٙ١ب ثحىُ ال ٠مجً اٌطعٓ عٍ ٗ١ثبٚ ٜجٗ ِٓ أٚجٗ اٌطعٓ.
٠ٚالحع ِّب رمهذَ أْ ِهب جهش ٜعٍ١هٗ ٔهص اٌّهبدح " "68إّٔهب جهبء لببعهب اٌذالٌهخ عٍه ٝأّ٘١هخ ٘هزا اإلجهشاء ثزحذ٠هذ
ِٛاع١ذ إٌضاِ١خ ٕ ٠جغ ٟأْ ٠زُ اإلعالْ فٙ١ب ٚجعً رٌه ِٕ٘ ٛبب أعمبد اٌخصِٛخ إضبفخ إٌ ٝرشر١ت جضاء اٌغشاِهخ
عٍ ٝلٍُ اٌىزبة أ ٚاٌّحضش ٓ٠إرا ٌُ ٠شاع ٝاإلعالْ ف ٟرٍه اٌّٛاع١ذ األِش اٌهز ٞرىهِ ْٛعهٗ ِٛاع١هذ اإلعالٔهبد
ثبٌحضٛس ِ٘ٛ ٟاع١ذ إٌضاِ١خ ١ٌٚسذ ِح ِٛاع١ذ رٕ ١ّ١خ .
ّهي ًبح٘خ طوشٓ فبًَ ّف٘وب ٗزعلك ثبلوبدح " "213هشافعبد – فبٌج ٓ١إْ حىّخ ٘زا إٌص اْ اٌمبعذح وبٔهذ فهٝ
لبٔ ْٛاٌّشافعبد لجً رعذ ٍٗ٠أْ ِٛاع١ذ اٌطعٓ رجذأ ِٓ ربس ٠إعالْ اٌحىُ – إر ثإعالْ اٌحىُ ٠زحمك عٍهُ اٌخصهُ
ثّٕطٛلخ ٚاألسجبة اٌز ٟثٕ ٟعٍٙ١ب فٍّب صذس اٌمبٔ ْٛاٌّعّٛي ثهٗ عهذي اٌمبعهذح اٌعبِهخ فه ٟثهذء سهش٠بْ ِٛاع١هذ
اٌطعٓ ٌ١جذأ ِ١عبد اٌطعٓ ِٓ ربس ٠صذٚسٖ ٚلذ عًٍ ٚاضهع ٛاٌمهبٔ ْٛاٌمبعهذح اٌجذ٠هذح اٌزه ٟاخهز ثٙهب ثهبْ اٌخصهُ
٠فزش ف ٗ١عبدح اٌعٍُ ثبٌخصِٛخ ٚثّب ٠زخز فٙ١ب ِٓ إجشاءاد
ّٗالحع هي رلط اى حلخ رعذٗن الٌص "م "213-هشافعبد طى الواشع ٌٚئٓ وهبْ لهذ جعهً ِٕهبب اٌطعهٓ ٠جهذأ ِهٓ
رههبس ٠صههذٚس اٌحىههُ ٚجعٍٙههب اٌمبعههذح اٌعبِههخ اٌّعّههٛي ثٙههب فبٔههٗ ٚفهه ٝراد اٌٛلههذ لههذ اعزّههذ عٍهه ٝإعّههبي حىههُ
ِٚضّ ْٛاٌّبدح "ِ "68هٓ لهبٔ ْٛاٌّشافعهبد سهبٌف اإلشهبسح إٌٙ١هب ٚاٌزه ٟرٍهضَ لٍهُ اٌىزهبة أ ٚاٌّحضهش ٓ٠ثزجٍ١هل
ٚإخطبس اٌخص َٛثّٛاع١ذ اٌجٍسبد ا ٜأٗ عٕذِب ٚضع ٘زا إٌص ٌُ ٠زشن اٌّششع أِش إعالَ ٚإخطبس اٌخصهَٛ
سذ ٜأ ٚاعزّذ عٍ ٝحضٛسُ٘ رٍمبئ١ب ٌٍجٍسبد إّٔب سثط رٌه ثبٌزضاَ لٍُ اٌىزبة ثضشٚسح اٌم١هبَ ثهإعالْ اٌخصهَٛ
ٚأخطبسُ٘ – ثّب ِفبدٖ اْ اٌّبدح " "68إًوب ُٖ جكباد كٌكْع هكي طلبهكخ الزكْاصى ثك٘ي ه٘عكبد سكشٗبى الطعكي هكي
ربسٗا صذّس الحكن ّثك٘ي حككن الخصكْم فكٖ العلكن ّاإلحبنكخ ثوكب ارخكز هكي إجكشاااد لضكبئ٘خ روكذ فكٖ ٘جكزِن
ّحبلذ ثٌِ٘ن ظشّفب هعٌ٘خ هٌعزِن هي هزبثعخ دحْاُن.
ّهي ًبح٘خ طوشٓ ل ٗخزلف هفِْم الوبدح " "30هكي لكبًْى هجلكس الذّلكخ سلكن  47لسكٌخ  1972عهٓ اٌّفٙهَٛ
اٌسههبثك ثههً  ٠خههز ٔفههس اٌحىههُ ثبعزجههبس أْ دالٌههخ ِههب جههش ٜاٌههٕص عٍ١ههٗ ِههٓ اٌزههضاَ لٍههُ وزههبة اٌّحىّههخ ثبإلخطههبس
ٚاإلعالْ فِٛ ٟاع١ذ ِحذدٖ جهبص رمصه١ش٘ب عٕهذ اٌضهشٚسح – فزٍهه اٌّٛاع١هذ رعهذ فه ٟفمهٗ لهبٔ ْٛاٌّشافعهبد ٘هٟ
ِٛاع١ذ حزّ١خ ٠زشرت عٍ ٝعذَ ِشاعبرٙب أِ ٚخبٌفزٙب ثطالْ اإلجشاء أ ٚسمٛبٗ ثذٌ ً١اْ اٌّشهشع اجهبص رمصه١شٖ
ف ٟحبٌخ اٌضشٚسح ٚف ٝوٍزب اٌحبٌز٠ ٓ١ضحٕ٘ ٝبن اٌزضاَ لبٔ ْٛعٍ ٝلٍُ وزهبة اٌّحىّهخ اٌم١هبَ ثهٗ ٚحزهٌٚ ٝه ٛأْ
اٌّششع ٌُ ٠حذد اٌٛسٍ١خ اٌز٠ ٟجٍل ثٙب لٍُ اٌىزبة ر ٜٚاٌش ْ ثّ١عبد اٌجٍسخ اٌّحذدح ٌٕ ش اٌذع – ٜٛإال أٗ ٠زعٓ١
ٚصٛي ٘زا اإلثال إٌ ٝاٌخصٚ َٛاْ ٠م َٛاٌذٌ ِٓ ً١األٚساق عٍٚ ٝصٛي اٌعٍُ ثزبس ٠اٌجٍسخ إٌٚ ُٙ١رٌهه حزهٝ
رٕعمذ اٌخصِٛخ صح١حخ ثإجشاءاد أخطبس صح١حخ رزحمك ِٓ ثٍ ٛب٠زٙب اٌّحىّخ إٌّ ٛس أِبِٙب اٌذعٜٛ
ّرشر٘جب حلٔ هب رمذم فبى إحوبن حكن الوبدح " "30الوابس إلِ٘ب ٗمزضٔ الزفشلخ ث٘ي طهشٗي -:
األهش األّن :حبلخ حذم إثالغ رّٓ الاأى ثو٘عبد الجلسخ ٔٙبئ١ب أ ٚثّٛاع١ذ جٍسبد اٌّشافعخ ثح١ش أْ ر ٜٚاٌشه ْ
ال ٠زّىٕٛا ِٓ رمذ ُ٠أٚجٗ دفبع٠ٚ ُٙعذٚا ِٕمطعه ٓ١اٌصهٍخ عهٓ اٌخصهِٛخ ففه ٝرٍهه اٌحبٌهخ فهبْ عهذَ أعّهبي حىهُ
اٌّبدح "٠ "30رد ٜإٌ ٝثطالْ اإلجشاءاد  ِٓٚصُ ثطالْ اٌحىُ .
األهككش الثككبًُّٖ -:ككٔ حبلككخ إوطككبس رّٓ الاككأى ثبلجلسككخ ٌٚهه ٛوبٔههذ ٌّههشح ٚاحههذٖ ٚرحمههك ٚصههٛي اإلعههالْ إٌههُٙ١
ٚحضٛسُ٘ فبْ اٌغب٠خ ِٓ اٌّبدح " " 30رى ْٛلذ رحممذ حز٠ ٌُ ٌٛ ٝزُ اإلعالْ ثعذ رٌهه ففه ٝرٍهه اٌحبٌهخ رمزضهٝ
بجبئع األِٛس أٗ ٠مع عٍ ٝاٌّذع ٝاٌزضاِب ثّزبثعخ دعٛاٖ ٚإعهالْ اٌخصه َٛثٙهب ٚحضهٛس اٌجٍسهبد اٌزه ٟرحهذدد
ٌٕ ش٘ب ٚال ٠سٌٍّ ٛذع ٝف ٟإٌّبصعخ اإلداس٠خ اٌززسع ثعهذَ إخطهبسٖ ثبٌجٍسهخ اٌّحهذدح ٌٕ هش اٌهذعٌٍ ٜٛزهزسع
ثعذَ إخطبسٖ ثبٌجٍسخ اٌّحذد ٌٕ ش اٌذع. ٜٛ
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ّرشر٘جب حلٔ هب رمذم فبْ عذَ أعّبي حىُ اٌّبدح " ِٓ "30لبِٔ ْٛجٍس اٌذٌٚخ ف ٟاٌحبٌخ اٌزه ٟحبلكخ حكذم إثكالغ
رّٓ الاككأى ثو٘عككبد الجلسككخ ٔٙبئ١ههب أ ٚثّٛاع١ههذ جٍسههبد اٌّشافعههخ عِّٛههب ثّههب ٠ههرد ٜإٌهه ٝفههٛاد ِٛاع١ههذ حضههٛس
اٌجٍسبد إِبَ اٌّحىّخ ٚعذَ رّى ٓ١اٌخص ِٓ َٛإ٠ذاع أٚجٗ دفبع٠ ُٙى ْٛلذ رخٍف اإلجشاء اٌز ٞأٚججهٗ اٌمهبْٔٛ
 ٌُٚرزحمك اٌغب٠خ ِٕٗ س ُ رخٍفٗ ٚثبٌزبٌ ٟفبْ إجشاءاد اٌذع٠ ٜٛى ْٛلذ شبثٙب ع١ت ج٘ٛش ٞأد ٜإٌ ٝعذَ رحمك
اٌغب٠خ اٌز ٟأساد٘ب اٌّششع ِٓ اٌعًّ االجشائ ٝ٘ٚ ٝدع ٖٛأصحبة اٌش ْ ٌهإلدالء ثجّ١هع دفهبعٚ ُٙحججٙهُ أِهبَ
لبض ِٓٚ ُٙ١صُ ٠سززجع رٌه ثطالْ اٌحىُ ثّب ٠سززجع ثطالٔٗ الثزٕبئٗ عٍ ٝإجشاءاد ثببٍخ
 ِٓٚح١ش إٔٗ ٚثٕبء عٍِ ٝب رمذَ ٠غذ ٚاالرجبٖ األٚي فه ٟأحىهبَ اٌّحىّهخ اإلداس٠هخ اٌعٍ١هب ثهجطالْ اٌحىهُ إرا ٌهُ
رشاع ٝاإلجشاءاد اٌٛاسدح فٔ ٟص اٌّبدح " ِٓ "30لبِٔ ْٛجٍس اٌذٌٚخ سلُ ٌ 47سٕخ 1972
فمــــــــهذه األســــباب

نرى الحكم  :ثزشج١ح االرجبٖ اٌٛاسد ف ٝأحىبَ اٌّحىّهخ اإلداس٠هخ اٌعٍ١هب ٚاٌهزِ ٞهٓ ِمزضهبٖ ثطهالْ اٌحىهُ ارا ٌهُ
رشاع ٝاإلجشاءاد اٌٛاسدح فٔ ٟص اٌّبدح " ِٓ "30لبِٔ ْٛجٍس اٌذٌٚخ ثصٛسح ٔٙبئ١هخ ٚأِهشد ثإعهبدح اٌهذعٜٛ
إٌ ٝاٌذائشح اٌضبِٕخ ِٛضٛع ثبٌّحىّخ اإلداس٠خ اٌعٍ١ب ٌٍفصً فٙ١ب ف ٟضٛء ِب رمذَ .
مفوض الدولة
المستشار /سراج عبد الحافظ
نائب رئيس مجلس الدولة
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