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فأحبــه الشــعب تتــزامن هــذه الســطور القليلــة فــور مشــاهدتي لخطــاب ألقــاه رجــل يحــب مصــر 
لم اسـتمع فـي حيـاتي لخطـاب يوجـه رسـالة مـن القلـب للقلـب مثلمـا اسـتمع .. المصري وأحبته مصر 

يتمـتـع بكلمـات يلقيـهـا مـن القـلـب .. واسـتمتع بخطـاب هــذا الرجـل اـلـذي أعـاد لمصــر هيبتهـا وكرامتهـا 
غنيـة بأبنائهـا فعال مصر والدة و.. تشعر عندما تستمع إليه أن مصر بخير .. فتصل مباشرة للقلب 

ولكني لم أحد من يجتمع عليه الناس ال يختلف عليه أثنين في تلـك المـدة القصـيرة التـي تعـرف فيهـا 
لقــد اســتطاع الفرـيـق أول عـبـد الفـتـاح السيســي أن ـيـدخل .. عـلـي الشــعب وتعــرف الشــعب فيهــا علـيـه 

اقيته وحبـه لبلـده لقد فرض نفسه بأخالقياته ووطنيتـه ومصـد.. لقلوب الشعب المصري دون استئذان 
لقـــد رأي فيـــه الشـــعب .. والعديـــد مـــن الصـــفات التـــي كانـــت معبـــرا لقلـــوب الماليـــين مـــن المصـــريين 

حمـاك .. واألمل بعد اليـأس .. والحب بعد االحتقان .. المصري األمل الذي يعيد النور بعد الظالم 
.. العظـيم للجـيش العظــيم وقـد ذكرتنـي ـبـالعبور .. اهللا أيهـا البطـل لقـد ذكرتـنـي بأبطـال حـرب أكـتـوبر 

أنها صفحات تاريخية رسمها جـيش مصـر .. الذي افتخر بأنني كنت أحد جنوده يوم العبور العظيم 
العظــيم فــي ملحمــة راـئـدة ســجلها الـتـاريخ لجــيش مصــر اـلـذي أنجــب هــذا البطــل الــذي أعطــي جرعــة 

 .ذ بيدها األمل لكل المصريين الذين كانوا في أمس الحاجة لمن تتطلع إليه ولمن يأخ

	���א���������..�������������و
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 نقيب المحامين 

 رئيس اتحاد المحامين العرب

 السابق
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 تحية طيبة وبعد ،  

  مقدمه لسـيادتكم  #$��� ����� ����� /     %&�س مجلـس بصـفته رئـي .. *	&� (�&) '�

والكـائن مقرهـا بمدينـة ) مشروع مصر القومي للنهضـة العلميـة(أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
 . محافظة الجيزة – أكتوبر ٦ –الشيخ زايد 


�+�� ,�-� 
بعمـارة بـرج الجيـزة القبلـي .. المحـامي بـالنقض  .. 	�� ����� / ����� �����   مكتـب  

 .الجيزة .. 
    )/%!��( 

 �1 
 .بصفته .. رئيس الجمهورية / السيد الدكتور -١

 .بصفته .. وزير التعليم العالي والبحث العلمي / السيد الدكتور  -٢

 .بصفته .. وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات / السيد الدكتور  -٣

 .بصفته .. الممثل القانوني لصندوق تطوير التعليم / السيد األستاذ  -٤

 .بصفته .. يئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس ه/ السيد المهندس  -٥

 .بصفته .. رئيس جامعة النيل الخاصة / السيد الدكتور  -٦

 ١٧٧٧المشـهر بـرقم (رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولـوجي / السيد الدكتور  -٧
 .بصفته ) .. ٢٥/٥/٢٠٠٣في 

 .بصفته .. رئيس مجلس الوزراء / السيد الدكتور  -٨
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قضـاء ٦٦ لسـنة ٣٢٣٤٩احد المدعين فـي الـدعوى رقـم (مد محمد صبري أحمد مح/ السيد  -٩
 ) .إداري

قضـاء ٦٦ لسـنة ٣٢٣٤٩احد المدعين فـي الـدعوى رقـم (نزار نبيل محمد سامي /  السيد - ١٠
 ) .إداري

قضــــاء ٦٦ لســـنة ٣٢٣٤٩احــــد المـــدعين ـفـــي الـــدعوى رـقـــم (حـــاتم حســــن زكـــي /  الســـيد – ١١
 ) .إداري

قضــاء ٦٦ لســنة ٣٢٣٤٩احــد المــدعين ـفـي اـلـدعوى رـقـم (هجــت مايكــل ميشــيل ب/  الســيد – ١٢
 ) .إداري

 لســـنة ٣٢٣٤٩احـــد المـــدعين فـــي الـــدعوى رقـــم (ماجـــدة عبـــد الـــرازق العشـــري /  الســـيدة – ١٣
 ) .قضاء إداري٦٦

) مـنـة اهللا/ بصــفته وـلـي طبيعــي عـلـي نجلـتـه القاصــرة (أيمــن عـلـي مــاهر إـبـراهيم /  الســيد – ١٤
  .المتدخل في الدعوى المشار إليها

) ســـارة/ بصـــفته وـلــي طبيعـــي عـلــي نجلـتــه القاصـــرة (خـلــف أحمـــد عـبــد الوهـــاب /  الســـيد – ١٥
 .المتدخل في الدعوى المشار إليها 

بصـــفته ولـــي طبيعـــي علـــي نجلـــه (ســـامي محمـــد عبـــد المقصـــود حســـين نصـــار /  الســـيد – ١٦
 .المتدخل في الدعوى المشار إليها ) مريد/ القاصر 

بصـــــــفته وـلــــــي طبيعـــــــي عـلــــــي نجلـتــــــه (وفـيــــــق عـمــــــرو أحمـــــــد طلـعــــــت محـمــــــد ت/  الســـــــيد – ١٧
 .المتدخل في الدعوى المشار إليها ) داليا/القاصرة

) أحمـد/بصفته ولي طبيعي علي نجله القاصـر (أحمد محمد أحمد محمد مشرفه /  السيد – ١٨
 .المتدخل في الدعوى المشار إليها 

المتـدخل ) رلشا/ بصفته ولي طبيعي علي نجله القاصر (هاني فايق لطفي اهللا /  السيد – ١٩
 .في الدعوى المشار إليها 
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 بصفته .. مسئول تنفيذ األحكام بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة /  السيد األستاذ - ٢٠

                 )/�1 %!��23( 
 456� 78"9 :8�5*� 

 ;#1#�� 
ـيـا إشــكال بطـلـب القضــاء بوـقـف وعــدم جــواز تنفـيـذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلدارـيـة العل 

عينــا الســتحالة ذلــك ولمساســه ..  ق عليــا ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤فــي الطعــون أرقــام 
بمركــز قــانوني جديــد تــم تقرـيـره للمدينــة المدعيــة علــي أرض ومـبـاني التــداعي ولعــدة أســباب جوهريــة 

 .أخري 
 : باألتي ٢٤/٤/٢٠١٣وحيث كان ذلك الحكم المشار إليه قد قضي بجلسة  

 � !�� < !) 
 . ق عليا شكال ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤بقبول الطعون أرقام :  أوال

 ق ٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه الصــادر فــي الــدعويين رقمــي : ثانيــا 
 .منه ) ثانيا ، ثالثا(فيما تضمنه من البندين 

 وفي الشق العاجل ،  بقبول الدعويين المنصوص عليهما بالبند السابق شكالالقضاء مجددا: ثالثا 

وـقــف تنفـيــذ الـقــرار الســـلبي باالمتـنــاع عـــن تحوـيــل جامـعــة النـيــل مـــن جامـعــة خاصـــة إـلــي  - أ
 .جامعة أهلية 

 بجميــــــع ٢٠١١ لســــــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥وقــــــف تنفيــــــذ القــــــرارات أرقــــــام  - ب
 .أجزائها ، وما يترتب علي ذلك من اآلثار ، علي النحو المبين باألسباب 

 . عليا مع إلزام طاعنيها المصروفات ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٤٥٢٤نين رقمي رفض الطع: رابعا 
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ٕالدعوى الراهنة وان كنا نعتصم فيهـا بأحكـام القـانون دون الخلـط بقـرارات سياسـية إال أنـه لـزم  
.. ابق التنويه في بداية األمر لما شاب العديد من القرارات التـي اتخـذت فـي هـذا الشـأن فـي عهـد سـ

وما تحمله هذه القرارات في ثناياهـا مـن افتئـات علـي منظومـة العمـل الـوطني الهـادف لصـالح الـبالد 
فكانــت هــذه القــرارات التــي تحــول دون تحقيــق للمصــلحة العامــة للــوطن ســببا للــدخول فــي إطــار .. 

مـن البـديهي أن فكـان .. الحلقة المفرغة التي شابها التخبط الذي انحـدر بهـا لحـد الـبطالن واالنعـدام 
ولتغييـر المسـار وفـق أسـس .. تصدر قرارات أخري لتصحيح ما شـاب تلـك المنظومـة التـي انقضـت 

موضوعية وقانونية تحقق المصلحة العامة وتكون النواة األولي فيها االحتكام للقانون واالستفادة مـن 
انيــاتهم الفنيــة علــي خبــرات رجــال افنــوا حيــاتهم فــي ســبيل طلــب العلــم فاســتطاعوا بجــدارة إثبــات إمك

فـكـان لزامـا عـلـيهم أن يـعـودا ـلـوطنهم ليوظـفـوا .. مسـتوي الـعـالم وأصــبح ـكـل مصـري يفتخــر بمصــريته 
فاجتهــــدوا وعملــــوا وصــــابروا وواجهــــوا .. إمكانيــــاتهم العلميــــة ويســــخروها لمصــــلحة وطــــنهم الحبيــــب 

لعامــة لمصــرنا ٕوانمــا انحصــرت أعمــالهم صــوب المصــلحة ا.. التحــديات دون النظــر لمصــالح ذاتـيـة 
واستمرت مجهوداتهم الرائدة لتحقيـق أهـدافهم الوطنيـة لخدمـة الـبالد رغـم مـا تبـين لهـم مـن .. الحبيبة 

مالحظــات وانتقــادات علــي قــرارات اتخــذت مــن قبــل غيــر هادفــة للصــالح العــالم كانــت بــدايتها قــرار 
د إقامــة صــادر مــن رئــيس الــوزراء الســابق يحمــل فــي مضــمونه تخصــيص مســاحة شــائعة علــي ســن

 .جامعة عليها 
 ���A9 B�@C 

المؤسســــة (جمعـيـــة أهلـيـــة طبـقـــا لـقـــانون الجمعـيـــات والمؤسســــات األهلـيـــة وأطـلـــق عليـهـــا أســــم  
وتـم  .. ٢٥/٥/٢٠٠٣ بتـاريخ ١٧٧٧وقام بإشهارها تحت رقـم ) المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي
  .٢٠٠٤ لسنة ٢٢١منحها صفة النفع العام بالقرار رقم 
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<D E��� 
��  
تهــدف .. جامعــة أهليــة أنهــا مؤسســة أهليــة ال تهــدف للــربح وأن مــن ضــمن أهــدافها إنشــاء  

 .نحو تنفيذ المهارات اإلدارية والعلمية والتكنولوجية 
� �>�� �F� ,��F 

 .منصب رئيس تلك المؤسسة التي ضمت العديد من الشخصيات الطبيعية واالعتبارية  
3
�GHI� ���J�� KL3 ���A5 %M>� � 

) أبان كونـه وزيـرا لالتصـاالت(رئيس الوزراء السابق /  كان السيد ١٠/٧/٢٠٠٢وقبل تاريخ  
طالبـا منـه تخصـيص قطعـة أرض مسـاحتها ) .. آنـذاك(قد أجري محادثة تليفونية مع وزير اإلسكان 

 . فدان للوزارة ١٢٣
 N�
�9� %"���9�10/7/2002 

 مـن خاللـه بأنـه قـد تـم تخصـيص قطعـة األرض وجه وزير اإلسكان المذكور كتابا إليه يخبره 
وبعــد تــدقيق وحســاب المســاحة مــن واقــع اإلحــداثيات تبــين أن القطعــة المخصصــة تبلــغ .. المــذكورة 

وقـــد ـتــم التنوـيــه إـلــي ذـلــك بكـتــاب ..  مـتــر مرـبــع ٥٣٣٦٤١ر٥٩٣ ـفــدان أي مـــا يعـــادل ١٢٧ر٠٣٢
  .٣/٩/٢٠٠٢الحق من وزارة اإلسكان إلي وزارة االتصاالت مؤرخ 

 S ��� 8GH T#UV W�2002  
مائـه ( جنيـه ١١٨ر٧٥تم االتفاق علي سعر هذه األرض بحسبان المتر المربع الواحد بمبلغ  

ثالثـــة ( جنيـــه ٦٣٣٥٧٢١٠أي بإجمـــالي مبلـــغ قـــدره ) وثمانيـــة عشـــر جنيـــه وخمســـة وســـبعون قـــرش
 خمسـة إقسـاط يـتم سـدادها علـي) وستون مليون وثالثمائة سبعة وخمسـون ألـف ومـائتي وعشـرة جنيـه

  .٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٣من 
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 X
�H�� 
�Y �F3� 
 $ E�� %$ T* 4�I��I %M> T��ء 

 ���� �G��I 
���� ���J�� 
�GHI� 
 تحــرر عـقـد بـيـع ابـتـدائي فيمــا ـبـين هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة ٢٠/٩/٢٠٠٤وبـتـاريخ .. هــذا  

خالـلـــه كاـفـــة االتفاـقـــات أنـفـــة تبـلـــورت ـمـــن ) مشــــترية(وـبـــين ووزارة االتصــــاالت والمعلومــــات ) بائـعـــة(
 .الذكر

7
�� �"[> =�9 (/ 78\�� ]�^_ `�  X
#$L�� 
وهــــو إنشــــاء جامعــــة تكنولوجيــــا كاملــــة المنشــــآت والمرافــــق وال يجــــوز اســــتخدامها لغيــــر هــــذا  
 .الغرض

 %"���9� 
ٕبــدأت وزارة االتصــاالت ببنــاء المنشــآت وتوصــيل المرافــق واجــراء التجهيــزات بتكلفــة تجــاوزت  

وذلــك بخــالف ســعر األرض الــذي تجــاوز ) .. أربعمائــة وخمســون مليــون جنيــه( مليــون جنيــه ٤٥٠
 .الستون مليون جنيه 

 �L3 .. B�b T#UV W�2006  
 N�
�9 ����D�8/3/2006 

فـقــد أصـــدر الـقــرار .. منصـــب رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء .. أحـمــد نظـيــف / وعـقــب ـتــولي الســـيد  
  لذي تضمنت مادته األولي أنا ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢رقم ) الباطل المعدوم(

حـق ) المرؤسـة بمعرفتـه(مـنح المؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي لي الموافقة ع"  
بإيجـار أسـمي مقـداره ) جامعـة النيـل(االنتفاع إلقامـة جامعـة ال تسـتهدف الـربح تحـت مسـمي 

 ، ٦٢ ، ٦١أرقـام جنيه واحد للفدان سنويا ولمدة ثالثين عاما وذلك لقطـع األراضـي الفضـاء 
 ) ". متر مربع٥٣٣٥٣٤ر٤( فدانا ١٢٧ر٠٣٢ بمساحة ٦٣
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�8@�� �L3 �"��[/ �8fg� �L3 
� ,�h[9 ��/ �$A� ,�b�8�/ B�b 

 ٢٩إذ أنه كان يجب وفقـا للمـادة األولـي مـن القـانون .. فهذا القرار صادر من غير مختص  
أضـف .. خيـر تفـويض غيـره فـي ذلـك وال يجوز لأل..  أن يصدر من رئيس الجمهورية ١٩٥٨لسنة 

بـل .. إلي ذلك أن القرار قد خال مـن تحديـد قـاطع مـانع لـألرض الممنـوح حـق االنتفـاع بهـا ومكانهـا 
 .صدر مجهال وغامضا 

:hi ,�$ �L3 
حيــث أنــه رئــيس مجلــس الــوزراء وهــو ذاتــه .. رئــيس الــوزراء لنفســه / أنــه صــادر مــن الســيد  

 .نتفاع رئيس المؤسسة الممنوحة حق اإل
 E�� �@b� 

 N�
�9�15/7/2006  
 بإنشـــاء جامـعــة خاصـــة باســـم جامعـــة ٢٠٠٦ لســـنة ٢٥٥صـــدر ـقــرار رـئــيس الجمهورـيــة رـقــم  
 .وذلك لصالح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي .. النيل 

 kء����l� m� !�� T��9� 
 �3n�GfF�ء 9b?� �* 

 ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦اســـة بـهــا بداـيــة ـمــن الـعــام الدراســـي فقــد أعلـنــت الجامـعــة الـمــذكورة ـبــدء الدر 
 .وحتى اآلن .. بالقرية الذكية واتخذت منه مقرا لها ) B2(واستأجرت المبني 

T�M/ (/ �G��b �/� �G��I 
���� 7
�� �/* 
 k�#F��� KL3 m�#o X
#fG/ <�p �@C 

ٕوانـمـا كــان األـمـر اـلـذي يقطــع ـبـأن الـغـرض ـمـن هــذه األرض ـلـم يـكـن إنشــاء جامـعـة أو خالـفـه  
 .؟؟!!لغرض أخر 
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 �L3 
9���> �" B�� X
#q 

 ..قـراره طواعيـة .. فقد أصدر مجلس أمنـاء المؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي  

بالتنازل عن قطعة األرض سالفة الذكر وما عليها مـن مبـان بصـورة نهائيـة غيـر مشـروطة للحكومـة 
 ) . النيل ولم تقم األخيرة باستغاللها تماماالسيما وأنها لم تكن قد منحت األرض لجامعة(

 2r (/� 
 ١٩/٢/٢٠١١ بتـــاريخ ٢٠١١ لســـنة ٣٠٥رقـــم ) الجديـــد(صـــدر قـــرار رـئــيس مجلـــس اـلــوزارء  

 إذ تضمنت مادته األولي أن بقبول هذا التنازل 

الموافـقــة عـلــي قـبــول التـنــازل النـهــائي الصـــادر ـمــن مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة المصـــرية العامـــة  
عـلـيم التكنوـلـوجي عــن حــق االنتـفـاع المواـفـق علـيـه بـقـرار رـئـيس مجـلـس اـلـوزراء رـقـم لتطــوير الت

 ............ فدان ١٢٧ر٠٣٢ المشار إليه وذلك عن مساحة ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢
 2r (/� 

عــادت األرض أنفــة الــذكر الســابق تخصيصــها بالمخالفــة للقــوانين واللــوائح وبإصــدار قــرارات  
 .رة أخري باطلة منعدمة إلي ملك الدولة م

 E�� �@b� .. 2>
 
�8@�� �s#g�356 �F�� 2011 
 N�
�914/3/2011  

 ٤٠تمت الموافقة علي رد جميع األجهزة التي كانت مخصصة لجامعة النيل والبالغـة قيمتهـا  
 .مليون جنيه 

 2>
 
�8@�� 
�u 2r1000 �F�� 2011  
 N�
�927/7/2011 

 ض والمباني الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الذي قرر نقل اإلشراف اإلداري علي األر 
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 وذلــك مــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إـلــي ٢٠١١ لســنة ٣٥٦ ، ٣٠٥الــوزراء رقمــي 
 .صندوق تطوير التعليم 

 2>
 
�8@�� 
�u E�� �@b�1366 �F�� 2011 
 N�
�927/10/2011  

 456� 4���� ,5��/ W 
8@5 �L�� 
مشـــروع مصـــر القـــومي للنهضـــة (ام مدينـــة زويـــل للعلـــوم والتكنولوجيـــا الموافقـــة علـــي اســـتخد 

المبــــاني والمنشــــآت المقامــــة علــــي األراضــــي التــــي خصصــــت لــــوزارة االتصــــاالت ) العلمـيـــة 
 محافظة الجيـزة الصـادر بشـأنها قـرار مجلـس الـوزراء رقمـي –والتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد 

ـبــالقرار (يـهــا إلــي صـــندوق تطـــوير التعـلــيم  والمنـقــول اإلشـــراف عل٢٠١١ لســنة ٣٥٦ ، ٣٠٥
 .لحين استكمال اإلجراءات الالزمة وفقا للقانون )  الصادر من مجلس الوزراء١٠٠٠رقم 

 T* 4�b <^FC ����q�� X���� �/* 
أحمــد زويــل بصــفته رئيســا لمجلــس األمنــاء / الموافقــة علــي التــرخيص للســيد األســتاذ الــدكتور 

بالتعامـــل ـمـــع ) مشـــروع مصــــر القـــومي للنهضـــة العلمـيـــة(وجيـــا لمدينـــة زويـــل للعـلـــوم والتكنول
الجهات الحكومية وغيرها من األشخاص المعنويـة العامـة والخاصـة إلنجـاز كافـة اإلجـراءات 
الالزمـــــة الســـــتكمال المقومـــــات الماديـــــة والمعنوـيــــة الالزمـــــة للمديـنــــة علـــــي أن تعـــــرض هـــــذه 

 .التعامالت علي مجلس األمناء للمراجعة واالعتماد 
� v��� 
�8@�� �Lw ����� 

 N�
�MC1/11/2011  
تحـت سـمع وبصـر الكافـة ) المدعيـة(تم تسليم األرض وما عليها من مباني إلي مدينـة زويـل  

 .وعلي األخص العاملين بجامعة النيل والقائمين عليها والدارسين فيها 
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 E�� 2V89� 
  ١/٤/٢٠١٢ ســوي أنــه بتــاريخ لــم يقــم أيــا مــن هــؤالء أو غيــرهم بــالطعن علــي هــذه القــرارات 

 قضــاء إداري بعــد أكـثـر مــن أربعــة أشــهر مــن تنفيــذ القــرارات ٦٦ لســنة ٣٢٣٤٩أقــاموا الــدعوى رقــم 
  .١/١١/٢٠١١وتسليم األرض والمباني للمدعي بتاريخ 

 =[@� �/ #3� 
ـبـأن هــذه اـلـدعوى غـيـر مقبوـلـة شــكال لرفعهــا بعــد الميعــاد وبالـتـالي تكــون اـلـدعوى الثانـيـة الـتـي  

 .مدفوعة بذات الدفع ..  قضاء إداري ٥٥ لسنة ٥٥٧٨٠أقيمت من جامعة النيل رقم 
 E�� (/ 2V8�� 4�b� 

وـبـرغم ـتـدخل المــدعي بصــفته ـفـي هــاتين اـلـدعويين منضــما إـلـي جهــة اإلدارة ـفـي اـلـدفع بعــدم  
 .قبولهما شكال وموضوعا النعدام سندها الصحيح في الواقع أو القانون 

g xs#C 4b��� T* ?I �G !) 
�^5 �s
� m�* � !y 
 ���z18/11/2012 ,>#[F/ 41�@��  

 � !�� < !) 
 ق حمـــــدي ٦٦ لســـــنة ٣٢٣٤٩بـعــــدم قـبــــول اـلــــدعوى بالنســـــبة للـمــــدعي األول ـفــــي اـلــــدعوى  -١

 لرفعـهـــا مـــن غـيـــر ذي صــــفة وبـعـــدم قبولهـــا بالنســــبة ـلـــرئيس المجـلـــس –الدســـوقي الفخراـنـــي 
صـــفة وبقـبــول ـتــدخل رـئــيس مجـلــس أمـنــاء األعـلــى للقـــوات المســـلحة لرفعهـــا عـلــي غـيــر ذي 

خصــما منضــما للجهــة اإلداريــة فــي الــدعوى رقــم ) المــدعي(مدنيــة زويــل للعلــوم التكنولوجيــا 
 . ق وبقبول جميع طلبات التدخل األنضمامي للمدعين في الدعويين ٦٦ لسنة ٣٢٣٤٩

س الجمهوريـة ٕبعدم قبول الدعويين شكال بالنسبة لطلب وقف تنفيذ والغاء القـرار السـلبي لـرئي -٢
باالمتـنــاع عـــن تحوـيــل جامعـــة النيـــل مـــن جامعـــة خاصـــة إلـــي جامعـــة أهلـيــة النتفـــاء القـــرار 

 .اإلداري 
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 المحامي بالنقض
 

 لســـــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥بقبـــــول الـــــدعويين شـــــكال بالنســـــبة للقـــــرارات أرقـــــام  -٣
 بجمـيـع أجزاـئـه وبوـقـف ٢٠١١ لســنة ٣٥٦وبوـقـف تنفـيـذ الـقـرار رقـم .  المطعـون فيـهـا ٢٠١١

 بالنســــبة للجـــــزء ـمــــن األرض ٢٠١١ لســـــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٠٥ارات أرقــــام تنفيــــذ الـقــــر
والمبني المقام عليه الذي ستشـغله جامعـة النيـل علـي النحـو المبـين باألسـباب مـع مـا يترتـب 

 .علي ذلك من آثار 

ألزمــت الجهــة اإلداريــة المصـــروفات وبإحالــة الــدعوى إلــي هيـئــة مفوضــي الدولــة لتحضـــيرها  
 .رأي القانوني في موضوعها ٕواعداد تقرير بال

 4b���� :�8o* {58� | }�)� 
 ق عليــا ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٣٠٣٣ ، ٤٥٢٤هــذا القضــاء فقــد طعنــوا عليــه بــالطعون أرقــام  

 .الذين تم ضمهم ليصدر فيهم حكما واحدا لالرتباط 
 %"���9� 

  .صدر الحكم المشار إليه بصدر هذه الصحيفة والمطلوب القضاء باستحالة تنفيذه 
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وهـو .. أن المدعي هو من المصريين الشرفاء ومن النوابغ العلمية الفذة الغنية عن التعريـف  
 لالستفادة من علمه وخبراته وعبقريته في مجـال الكيميـاء وذلـك من تسعي إليه أكبر الدول في العالم

وهـو مـن المهمـومين بـالوطن وظروفـه .. فمـا بالـك بعـدها " .. جائزة نوبل" من قبل أن يحصل علي 
 ٕوكان يتلهف لليوم الذي يستطيع فيه العودة إلي وطنه مصر وافراغ كل خبراته وعلمه فيها .. 
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  يسعى إلي تحقيق مجد شخصي أو شهره فهو غني عن هذا أو ذاك فهو ال.. ومن ثم .. وألبنائها 
 ����q�� �@�@�� 

قـد طلـب مـن المسـئولين فـي مصـر تمكينـه مـن .. أن المدعي قبل حوالي خمس عشـر عامـا  
علـي .. إنشاء مدينة علمية متكاملة تأخذ علي عاتقها النهوض بالوطن ومواطنيـه علميـا وتكنولوجيـا 

 .ا ووطنيا وليس لتحقيق أي مكاسب مادية أو معنوية خاصة به أن يكون مشروعه قومي
 4���� ��3#��� 

        -قوبــــل اقتــــراح المــــدعي بترحــــاب شــــديد وخصصــــت لــــه قطعــــة أرض بمدينــــة الشــــيخ زايــــد  
 إلقامة هذا الصرح القومي العظيم ) ثالثمائة فدن( فدان ٣٠٠ محافظة الجيزة مساحتها – أكتوبر ٦

 �L3 .. N�
�9�1/1/2000 
ـتـــم وضــــع حجــــر األســــاس ) .. عــــاطف عبيــــد آـنـــذاك/ د(وبحضــــور رـئـــيس مجلــــس اـلـــوزراء  

 .للمشروع 
���� �#M� (/ :#+�� �8��� 

بمـا يحتمـل معـه ازديـاد شـعبيته .. المدعي في مشروعه فيجد من المصريين من يلتف حولـه  
 .لدي الشعب المصري فكانت المواجهات السلبية التي تعرقل المشروع 

@���� �@�q��q � 
 وعاد المدعي إلي بـالده ليشـارك ٢٠١١ يناير ٢٥وعقب قيام الشعب المصري العظيم بثورة  

 .أقرانه المصريين فرحتهم بثورتهم 
 �o#�� 4/#@�� �b�8�� �^^� <��$ ��� 7
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التصـاالت لـوزارة ا) بـال سـند مـن القـانون( فدان تقريبا وتم بيعهـا ١٢٧قد اقطتع منها مساحة  
 .ثم توالت األحداث ومجريات األمور علي النحو الموصوف تفصيال سلفا 
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 المحامي بالنقض
 

 �@�@���� �"9�8  
وتــم اكتشــاف كــم المخالفــات واألخطــاء .. عنــدما أعيــد فــتح ملــف جامعــة النيــل أنــف الــذكر  

 .القانونية التي أحاطت بهذا المشروع 
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وال حتــى للـمــدعي بــل أن المصــريين جـمــيعهم فهــو وبحــق مشـــروع قــومي غيــر ممـلــوك ألحــد  

شـــركاء ومســـاهمين فيـــه ويهـــدف إلـــي إحـــداث نهضـــة علميـــة حقيقيـــة مـــن خـــالل إنشـــاء عـــدة مراكـــز 
ومعاهد علمية ليس هدفها تلقي العلم فحسب بل والنبـوغ والتميـز فيـه حتـى نسـتطيع نحـن المصـريون 

 .ذا المجال بعشرات السنيناللحاق بركب التقدم العلمي والتكنولوجي في عالم سبقنا في ه
4�� �I 4/#@�� ;�8� �� ������ :��3�� ( C��ء /� 

 .معهد للعلوم الطبية يضم مركز دراسات الشيخوخة واألمراض المصاحبة لها  -١
 .معهد علوم النانو والمعلومات ويضم مركز الكترونيات وأجهزة النانو  -٢
 .الميكروسكوبي معهد التصوير والمرئيات ويضم مركز التصوير والتصنيع  -٣
 .معهد الطاقة والبيئة والفضاء  -٤
 .معهد علوم االقتصاد والشئون الدولية  -٥
 .معهد التعليم الخيالي  -٦
 .معهد العلوم األساسية ويضم مركز الفيزياء النظرية  -٧
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 الثــاني مــن المدينــة ســيكون عبــارة عــن جامعــة للعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة حيــث أن القســم 
أما القسم الثالث من المدينة فهو هرم التكنولوجيا وهـو كيـان للصـناعات التكنولوجيـة .. والرياضيات 

ويمثل منطقة تواصل بين ما تفرزه أنشطة البحث والتطـوير المسـتمدة مـن الجامعـة والمعاهـد البحثيـة 
 .لسوق المحلي والعالمي للصناعات التكنولوجية المتطورة لصالح الناتج القومي المصري وبين ا

,"�� B�@5 ��� 
 وتطبيقا علي مدونات الحكم المطلوب القضاء بعدم جواز تنفيذه 
 مع الوضع في االعتبار مجريات األمور واألحداث يتجلى ظاهرا 

 النحو التالي أحقية المدعي في إقامة دعواه الماثلة وذلك علي 
 ?�* : ��^�?� }�) (/ 
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دها دون غيرهــا بمنازعــات التنفـيـذ المتعلـقـة بأحكــام القضــاء محــاكم مجـلـس الدوـلـة تخــتص وحــ
فـي حـدود اختصاصـها ذلـك أن منازعـات التنفيـذ المتعلقـة بهـذه األحكـام تعتبـر  محكمة كل. إلداري ا

متفرعــة مــن أصــل المنازعــة اإلدارـيـة الـتـي فصــلت فيهــا المحكمــة فضــال عــن أن قاضــي األصــل هــو 
 .قاضي الفرع 

 )٢٦/٣/١٩٨٨ق جلسة ٣١ لسنة ٢٩٤٥ الطعن رقم –يا المحكمة اإلدارية العل(
 )١/٧/١٩٨٩ق جلسة ٣٥ لسنة ١٢٦٨٠ الطعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا (
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مجـلـس الدوـلـة هــو صــاحب الوالـيـة العامــة ـفـي المنازعــات اإلدارـيـة كاـفـة ومــا يتـفـرع عنهــا مــن  

ء اإلداري ذلــك أن قاضــي األصــل هــو قاضــي منازعــات متعلقــة بتنفيــذ األحكــام الصــادرة عــن القضــا
الـفــرع وعلـيــه ـفــال يخـــتص قاضـــي التنفـيــذ بالمحـــاكم العادـيــة بنظـــر منازعـــات التنفـيــذ المتعلـقــة بأحكـــام 

 .القضاء اإلداري 
 )٢٦/٣/١٩٨٨ ق جلسة ٣١ لسنة ٢٩٤٥الطعن قم (
 )٢٥/٣/١٩٨٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ١١٧٣الطعن رقم (

 )٢٦/٥/١٩٩٠ ق جلسة ٣٥ لسنة ٣١الطعن رقم (
 ,�* �#^�� k�� W {@F�� � !- B�!)* (/� 

القضــاء العــادي ال يخــتص بنظــر المنازعــة فــي التنفيــذ بالنســبة لألحكــام اإلداريــة ولــو تعلقــت  
المنازعـــة بالمـــال إذا كـــان مبناهـــا أمـــرا مـــن األمـــور اإلجرائـيــة أو الموضـــوعية الـتــي تنـفــرد فيهـــا جهـــة 

 .ء العادي القضاء اإلداري بنظرها دون جهة القضا
 ) مجموعة األحكام١/٢/١٩٧٣محكمة النقض جلسة (

 )٦٨١ ص ١٩٨٨ طبعة – التنفيذ الجبري –فتحي والي / د(
E�� T�$ �� 

ومــن جملــة مــا تقــدم مــن مفــاهيم وأصــول قانونيــة وتطبيقهــا علــي واقعــات التــداعي يتضــح أن 
حــاكم مجـلـس الدوـلـة بثمــة أصــل المنازعــة الراهـنـة منازعــة إدارـيـة بحـتـه وهــو مــا يســتتبع أن تخــتص م

تطبيقـا لقاعـدة أن قاضـي األصـل هـو قاضـي الفـرع .. منازعة تنفيذ تنشـأ بمناسـبة المنازعـة األصـلية 
 .وهو ما يعقد االختصاص للمحكمة الموقرة الماثلة .. 
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 المحامي بالنقض
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L��F�� 2!�� �L3 ���9�> B�b 

 X���� <^� �@C280 T* 4�b k�"C�8�� T#��> (/  
ال يجــوز التنفـيـذ الجـبـري إال بســند تنفـيـذي اقتضــاء لحــق محـقـق الوجــود ومـعـين المـقـدار وحــال  
 .األداء 
ة هـي األحكـام واألوامـر والمحـررات الموثقـة ومحاضـر الصـلح التـي تصـدق والسندات التنفيذي 

 .عليها المحاكم أو مجالس الصلح واألوراق األخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة 
 TA��� �L3 W� 

 T* 4�b {@F�� B�!)* k8@�� 
تيفاء الحـق األصل أن التنفيذ الجبري إنما يكون بموجـب السـند التنفيـذي الـدال بذاتـه علـي اسـ 

 .وال يجوز االعتماد علي دليل خارجي ال يصلح بذاته سببا للتنفيذ . للشروط الالزمة القتضائه 
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 المحامي بالنقض
 

 )ق ٥١ لسنة ٢٠٣٢ طعن رقم ٢٥/١٢/١٩٨٨نقض (
 )٢١٤ ص ١٧ المكتب الفني سنة ١/٢/١٩٦٦نقض (

 TA9 4U> � $ 
يكــــون الســــند وجــــوب أن . شــــروطه . الحــــق الموضــــوعي المــــراد اقتضــــاؤه بالتنفيــــذ الجبــــري 

 .التنفيذي داال بذاته علي توافرها
 )٩٠٦ ص ٢٤ سنة ٢٥/١٢/١٩٨٨نقض (

 E�� T�$ �� 
وبتطبيق المفاهيم واألصول القانونية سالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الصـادر فـي الطعـون  
ع يتضــــح وبجــــالء تــــام أنــــه قضــــي بوقــــف تنفيــــذ .  ق ٥٩ لســــنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤أرقــــام 

 . الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥م القرارات أرقا
 %"���9 �3L��F5 ` �> k�
�8@�� KL3 T* }�)� 

األمر الذي كان يتعين معـه علـي الحكـم المشـار إليـه أن يتضـمن صـراحة فـي قضـاءه األمـر  
النزاع إلـي الجهـة المنـوط أو إعادة تسليم األرض والمباني محل .. بإعادة الحال إلي ما كانت عليه 

 .بها استالمها
 8$L�� ��* 2!�� h� �>� �/* 

مــن ثمــة إشــارة صــريحة إلــي ذلــك األمــر الــذي يجعلــه غيــر متضــمن فــي ذاتــه الحــق المــراد  
ومــن ـثـم ـفـال يجــوز تنفـيـذه وال يجــوز ألي شــخص المطالـبـة .. اقتضــاؤه والجهــة المـنـوط بهــا اقتضــاؤه 

 .بذلك 
 ���@9 4�$� ,�* }�) 

بجميع أجزائها ومـا يترتـب علـي ذلـك مـن اآلثـار ، علـي .......... وقف تنفيذ القرارات أرقام  
 .النحو المبين باألسباب 
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 المحامي بالنقض
 

 ~�M��� �8ء@��9� 
يتبــين أنهــا أيضــا جــاءت خلــوا مــن ثمــة إشــارة إلــي إيضــاح اآلثــار المترتبــة علــي وقــف تنفيــذ  

لكـان .. مقولة أن يعاد الحـال إلـي مـا كانـت عليـه إذ لو قصد الحكم بهذه ال.. القرارات المشار إليها 
 .قد نص علي ذلك صراحة علي نحو ال لبس فيه وال غموض 

 � ��? 
 يتضح أنهم طلبوا صراحة .. وأنه باستقراء طلبات المدعين في الدعويين األصليتين  

خصــها أمــع مــا يترـتـب عـلـي ذـلـك مــن آـثـار .......... وـقـف تنفـيـذ ـثـم إلغــاء الـقـرارات أرـقـام " 

 .إعادة الحال لما كانت عليه 

 2!�� 4�$� }�)� 
بوقــف تنفـيـذ القــرارات بمــا يترـتـب عـلـي ذـلـك مــن آثــار دون اإلشــارة إـلـي إعــادة الحــال إـلـي مــا  

 لهـذا ا ضـمنياألمر الذي يعـد رفضـكانت عليه أو التسليم أو التمكين أليا من أطراف التداعي وهو ا

 .لحكم المشار إليه بحالته الراهنة غير جائز التنفيذ ويكون ا.. الطلب المبدي من المدعين 

 ��L��F�� �\�^��9 ,���L5 '#� ?� 
ألـنــه ـلــم يتضـــمن صـــراحة ماهـيــة الحـــق المطـلــوب التنفـيــذ ـبــه واقتضـــائه وـلــم يحـــدد الشـــخص  

 .المنوط به تنفيذه واقتضاء ثمة حق قد يكون فيه 
 صـحيح مـن الواقـع والقـانون واألوراق األمر الذي تكون معه الدعوى الراهنة مقامة علـي سـند 

 .ويتضح أحقية المدعي في طلباته 
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 المحامي بالنقض
 

   4��q�� �M��� :      X
�Mb TA9 4���� 78��� 4�b "             
�&r6� (&/ E&�� 4&�b �&5�� �&/ "
     
���� 2!�� �G9 %�L��I         ,��b <��$ �/ 4�I m��� X��bI �"5 ,��)  4�b 78����

 =>�#�� :h� (       2���5 �U�* �"� ? E�� T�C       %&�F�� �&"/�� 4b���� �b ..  %&9
          8�* �G�u#9 4s#�#F!�� 2��"�� 8�#[� ��8^�� ���J�� 4�I �G ���5 ��

    k�
�8@�� %M> 7
�� n��) ..   X��&bI '#&� hC 7
�� KL3 (b �w'�F5 k#Mr ء�'I�
 �G��I �G ���5. 

 4b���� ��
@�8ء *���9 
ن يومـــا حـــائزة لـــألرض أو المبـــاني محـــل ودراســـتها يتضـــح وبجـــالء أن جامعـــة النيـــل لـــم تكـــ 

 .التداعي ولم تمارس نشاطها فيها ليوم واحد 
 C��q�h9 <9 /�8ء 

بالقرية الذكية الـذي قامـت ) B2(أن جامعة النيل منذ نشأتها وهي تمارس نشاطها في المبني  
 . وحتى اآلن وهي تمارس نشاطها التعليمي فيه ٢٠٠٧باستئجاره من عام 

 E�� 4�I �1* 
 وقتمــا كــان رئيســا للــوزراء ٢٠٠٦أحمــد نظيــف فــي غضــون عــام / أنــه بصــدور قــرار الســيد  

بمــــنح المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم .. الباطــــل والمنعــــدم ) ٢٠٠٦ لســــنة ٣٧٢القــــرار رقــــم (
 .لمدة ثالثون عام .. التكنولوجي حق االنتفاع باألرض والمباني محل التداعي 

 �G ���5 ` �@C 
وهـــي الحـــائزة  .. ٢٠١١ ينـــاير ٢٥وحتـــى تنازلهـــا عنهـــا عقـــب ثـــورة .. ؤسســـة إلـــي هـــذه الم 

 .الفعلية لها ولم تتنازل عنها لجامعة النيل التي لم تحزها يوما واحدا 
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 المحامي بالنقض
 

 ��u ء����9 =[@� �L�� 8/�� 
فهــي ـلـم تكــن حــائزه لهــا حـتـى يعــاد الحــال إـلـي مــا كاـنـت .. جامعــة النـيـل بهــذه األرض تمامــا  

 .يها عليه بردها إل
 4s#�#F!�� 2��"�� 8�#[� ��8^�� ���J�� �/* 

 B�b LF/ 7
�� Xn���� <��$ 4GC2006  
 X
#r ~�@b* �)25 8��F� 2011 X8H�M/  

وحـيــث أن هـــذه المؤسســـة والـقــائمين عليهـــا يعلمـــون عـلــم اليـقــين ـبــأن كاـفــة إجـــراءات .. وهـنــا  
جميعهــا إجــراءات .. وصــولها إليهــا تخصــيص هــذه األرض واالســتيالء عليهــا بغـيـر وجــه حــق حـتـى 

 .معيبة وباطلة ومشوبة بعيب عدم المشروعية الدستورية 
 2r (/� 

 X
#r B��> �8fg�25 X���� 8��F�  
فـــتح ملـــف جامعـــة النيـــل واجتمـــع القـــائمين عليهـــا واتفقـــوا واتخـــذوا قـــرارا نهائيـــا بالتنـــازل عـــن  
 .األرض 

 %��� ,F/ m�F� ? LC��� ��yu 
�8> �L3� 
 الصـــادر عـــن رئاســـة الـــوزراء بالموافقـــة علـــي هـــذا ٢٠١١ لســـنة ٣٠٥فـــإذا كـــان القـــرار رقـــم  

إال أن هــذا الحكـم ـلـم يـعـب قـرار التـنـازل ذاـتـه ) عـلـي غـيـر سـند(التنـازل ـقـد أعابـه الحـكـم المشــار إليـه 
لـو فرضـنا أنـه (في شيء فكل شخص طبيعي أو اعتبـاري لـه كامـل الحريـة فـي التنـازل عـن حـق لـه 

 ) .حق
� E�� (/ m�F� ? 

ما اعتصم بـه الحكـم المشـار إليـه مـن قالـه صـدور التنـازل مـن غيـر ذي صـفة إذ كـان يجـب  
 .صدوره من جامعة النيل 
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 المحامي بالنقض
 

� �^�5 |T* 4�b %��� �� (b ��
��� 
 %�F�� �"/�� 7
�� (b <�'�F5 �> ���J�� 

نتفـاع بهـا بـأي صـوره أو أن هذه الجامعة قد استلمت األرض والمباني وحازتها وبدأت في اال 
 .بالقرية الذكية ) B2(إذ أنها كانت وال زالت تمارس نشاطها بالمبني .. من صور االنتفاع 

�$J� �L�� 8/�� 
انتفــاء صــفة أو صــلة جامعــة النيــل بهــذه األرض محــل التــداعي ومــا عليهــا مــن مبــاني لعــدم  

 .تنازل المؤسسة عنها لصالح هذه الجامعة 
 2r (/� 
�/ ��� (/� B�@5  

يتجلــى ظــاهرا بأنــه إذا فرضــنا جــدال بــأن عبــارة الحكــم المشــار إليــه يعــد قضــائه بوقــف تنفيــذ  
فــإذا فرضــنا أن هــذه العبــارة " .. بمــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار " القــرارات المطعــون عليهــا وقالتــه 

 ".إعادة الحال إلي ما كانت عليه " تعني 
 '#� ? ,��C 

 الـتـداعي لجامعــة النـيـل الـتـي ـلـم يثـبـت أنهــا كاـنـت حــائزة لهــا أو تســليم األرض والمـبـاني محــل 
 .مالكة أو مستحقة لثمة حقوق عليها 

 �U�* '#� ?� 
تسليمها إلي المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي لثبوت تنازلها عنهـا بتنـازل نهـائي  

 .ال رجعه فيه 
 =[@� �/ #3� 

ـعــدم نصـــه صـــراحة عـلــي أن ـيــتم تســـليم عـــين الـتــداعي ـبــأن الحـكــم برمـتــه غـيــر قاـبــل للتنفـيــذ ل 
 .لشخص معين ولم يحدد هذا الشخص تحديدا قاطعا سواء كان طبيعيا أو اعتياديا 
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 المحامي بالنقض
 

 %"� �/ #3� 
منطـــوق ذلـــك الحكـــم وأســـبابه محاطـــة بـــالغموض واإلبهـــام ممـــا يجعلـــه غيـــر قابـــل وال جـــائز  
 .التنفيذ

   }��q�� �M��� :     4b��� (/ 4b���� �b ;n� T*   ,�^9  ..  �&�#��> E�� '�#s 78�9 ..
     �� B�"�� m���9� ;�8���9� 4b���9 �y���F        ? � �&�s� Xv&[� �
�81* ,��b ��

   <��$ ��* 4b��� (/ �"�� ;n� (/ �"�F�� 2f) =/ ���F5  �&"�F�� KL3  �&���
�"�F�� E�5 ,��I m�J� ��� �G�� <��$. 

��� T#��@�� (/ �"9�8�� X���� <^� �@C T* 4�b 4� 
 .من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر  

 T* 4�b ,F/ ��/��� X���� <^� � $ 
 :يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية  

 .إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير  - أ
حيـث ال تتناسـب البتـة مـع مـا إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة األهميـة ب - ب

 .يصيب الغير من ضرر بسببها 

 �L3 .. X���� (/ ����q�� X8@��� <^� �>�203 T* 4�b T#��@�� k�� (/  
عـلـي أـنـه إذا كــان ـفـي التنفـيـذ العيـنـي إرهــاق للمــدين جــاز ـلـه أن يقتصــر عـلـي دـفـع تعــويض  

 .نقدي ، إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضررا جسيما 
�� �L3 W� {@F�� � !- B�!)* k85�#5 �#^ 

 T* 4�b 
اســتيالء الحكومــة علــي عقــار ممـلـوك ألحــد األفــراد جبــرا عــن صــاحبه دون اتخــاذ إجــراءات  

ـنــزع الملكـيــة للمنفعـــة العاـمــة المنصـــوص عليهـــا ـفــي الـقــانون ـفــإن ذـلــك يعتـبــر بمثاـبــة غصـــب ويظـــل 
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 اسـترداد هـذه الملكيـة وذلـك مـا صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا االستيالء ويكـون لـه الحـق فـي
لـــم يصـــبح رد هـــذا العقـــار إليـــه مســـتحيال فعندئـــذ يســـتعاض عنـــه بـــالتعويض النقـــدي تطبيقـــا لقواعـــد 
المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو األصل وال يصار علي عوضـه ، أي التعـويض 

 .إال إذا استحال التنفيذ العيني .. النقدي 
 )١٩٥ ص ١ ج ٤٨ س ٢٦/١/١٩٩٧ ق جلسة ٥٩لسنة  ٣٧٢٥الطعن رقم (

 TA9 4U> � $ 
وهــــو التنفيــــذ بطريــــق .. األصــــل هــــو تنفيــــذ االلتــــزام تنفيــــذا عينيــــا وال يصــــار إلــــي عوضــــه  

 .إال إذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد .. التعويض 
 )١١٢٩ ص ٣٨ س ٢٠/١٢/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ٣٦٠الطعن رقم (

 TA9 E�L$ 4U>� 
مـــن المقـــرر أن األصـــل هـــو تنفيـــذ االلتـــزام تنفيـــذا عينيـــا وال يصـــار إلـــي عوضـــه أو التنفيـــذ  

بطريــق التعــويض إال إذا اســتحال التنفيــذ العينــي ، وأن تقــدير تحقــق تلــك االســتحالة ممــا يســتقل بــه 
 .قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسبابا سائغة 

 )ق٥٧ لسنة ٢٥١٧ ، ٢٤٦٩ الطعنان ١٦/٥/١٩٩١جلسة (
 E�� T�$ �� 

وـكـــان الثاـبـــت أن األرض والمـبـــاني محــــل الـتـــداعي حينـمـــا ـقـــام الـمـــدعي بصــــفته باســــتالمها  
 كانـت عبـارة عـن أرض صـحراوية مقـام عليهـا المبـاني بـدون أي تشــطيبات أو ١/١١/٢٠١١بتـاريخ 

 .تجهيزات 
 
#��� 4�b� 2r (/� 

إجـــراءات التشــطيبات والتجهـيــزات الالزمــة لبداـيــة ممارســة المديـنــة بــدأ المــدعي بصـــفته فــي  
 ومن أجل تحقيق هذا الغرض قام بإجراء تعديالت إنشائية وهندسية .. لنشاطها التعليمي والبحثي 
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 .في المباني 
 ���F� E��� 

مـع طبيـعـة األجـهـزة مـثـل تـوفير غــرف فائـقـة النظاـفـة خاليـة ـمـن ذرات الـتـراب وأصــبحت هــذه  
ف مجهــزة بكيماوـيـات ال يمكــن العـبـث بهــا أو تغييرهــا إضــافة إلــي العدـيـد مــن اآلليــات واألدوات الغــر

 .الالزمة للتشغيل بما تشمله من أجهزة لها كافة المقومات الالزمة للمشروع 
 E��� ,s�D �/ vC#� 

وم المـواد المعاهد البحثية في المدينة في مجاالت اإلنتاج العلمي مثل تكنولوجيا النانو ، علـ 
 .الطاقة الجديدة والمتجددة وخالفه ، ، العلوم الطبية الحيوية 

 E�L� 
 .فقد تم تجهيز مبنيين بأحدث األجهزة العلمية التي تم شراؤها بماليين الجنيهات  

 k�n�Gf�� m� $�9� �L3 
 % "�� W ء�M�� EH� 4�b �F���� <5�9 

ا يخــص المشــاكل الحيوـيـة داخــل جمهورـيـة ـبـل أن األبحــاث تجــري حالـيـا داخــل المعامــل فيمــ 
 .والتي تشمل أمراض الشيخوخة ، مرض السكر ، مرض الفشل الكبدي والكلوي.. مصر العربية 

 8$L��9 8����� 
أـنـه ـفـي هــذه الفـتـرة القصــيرة ـقـد ـتـم نشــر عــدد واحــد وعشــرين بحـثـا علمـيـا لعلمــاء المديـنـة ـفـي  

 .الثة عشر مؤتمرا دوليا لعرض نتائج أبحاثهم الدوريات والمجالت العالمية وقد شاركوا في ث
 �C�1��9 �L3 

 ٢٠١٣/٢٠١٤إلـــي أن المدينـــة أعلنـــت عـــن قبـــول أول دفعـــة مـــن الطـــالب للعـــام الدراســـي  
وهــؤالء بخــالف مــن سيحصــلون .. وبالفعــل تـقـدم إـلـي اآلن مــا يزـيـد عـلـي ثالـثـة آالف طاـلـب وطالـبـة 

 ذين سيتم اختيار عدد ثالثمائة منهم ممن يتميزون وال.. علي شهادة الثانوية العامة هذا العام 
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 .بالكفاءة 
 E�� T�$ �� 

وكـــان الثابـــت وـبــال مـــراء ومـــن خـــالل األوراق والمســـتندات أن تلـــك التجهـيــزات واالعـــدادات  
مائــه وخمســون مليــون ( مليــون جنيــه ١٥٠واألجهــزة والمعــدات قــد تكلفــت حتــى اآلن مــا يزيــد علــي 

 .ل العام والتبرعات للمواطنين المهتمين بنهضة الوطن العلمية جميعها مصدرها الما) جنيه
 ���� 4H %$ �L3ء 

 � ��s X
#[� %q� ,��I 
���� 2!�� L��F5 T* %9 
 L��F��9 � ��@�� X��)� �yu 4�b 

 %/�!��9 �F����9 �[��� �@[F��9� %9 
 مـــواد شـــديدة الخطـــورة ذلـــك أن المعامـــل والمراكـــز البحثيـــة الموجـــودة بالمدينـــة تحتـــوي علـــي 

مـــواد .. تحتـــاج إلـــي متخصصـــين علـــي درجـــة عاليـــة مـــن الكفـــاءة للتعامـــل معهـــا ومـــن هـــذه المـــواد 
، فضــال عــن وجــود كميــة ليســت بقليلــة ) أحمــاض وأمــالح(مســرطنة ومشــعة ، مــواد كيمائـيـة خطيــرة 

وتخضـع إلشـراف شديدة االنفجار التي تم منحها للمدينة علي سبيل العهـدة ) نيتروجلسرين(من مادة 
 .وهي عهدة تسلمتها المدينة بالملليجرام لفرط خطورتها .. األمن الوطني بوزارة الداخلية 

 %/�"�� T�C E�L� 
بالقــائم .. مــع المدينــة بطريقــة التنفيــذ الجبــري الغاشــم ســيؤدي حتمــا لكارثــة إنســانية محققــة  

 .بالتنفيذ والمنطقة الكائنة بها المدينة بالكامل 
� 4�I �1* ,�$ E� 

العمــل بالمدينــة هــو مصــدر رزقهــم .. أن المدينــة بهــا مــا يقــرب مــن مائــه وخمســون موظفــا  
 .األوحد أي أن مائه وخمسون أسرة مصرية يتكسبون رزقهم من وراء المدينة 
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 hUC �L3 
عــــن الســــادة المدرســــين والعلمــــاء والبــــاحثين مــــن صــــفوة العقــــول والنوابــــغ الــــذين نأمــــل فــــي  

مهــم ونبــوغهم لتحقـيـق صــالح هــذا الــوطن بــدال مــن أن يــتم اختطــافهم لخــارج الــبالد االســتفادة مــن عل
 .لالستفادة منهم 

 E�� T�$ �� 
 B�@5 �/ ��� (/� 

يضحي ظاهرا وبجالء تـام تـوافر اسـتحالة قاطعـة تحـول دون تنفيـذ الحكـم المشـار إليـه سـلفا  
 : والتي نوجزها فيما يلي علي المدينة رئاسة المدعي وذلك للدواعي السابق سردها تفصيال

ففـــي حالـــة نزعهـــا .. أن ثمـــة أجهـــزة ومعـــدات بالمدينـــة بالغـــة الدقـــة والحساســـية تـــم تركيبهـــا  -١
 .وهي أجهزة بماليين الجنيهات .. سيعرضها ذلك للتلف 

أن ثمة غـرف فائقـة النظافـة تـم تجهيزهـا لمنـع دخـول ذرات التـراب إليهـا وهـذا التجهيـز تكلـف  -٢
 .مبالغ طائلة 

 .لمعدات في المعامل معرضه للتلف والكسر إذا ما تم نقلها أن ا -٣
أن تجهـيــزات واعـــدادات المديـنــة تكلفـــت عـلــي الدوـلــة والمتـبــرعين مـــا جـــاوز الماـئــه وخمســـون  -٤

 .مليون جنيه مهددة بالضياع 
أن ثمة خطورة شـديدة علـي األرواح سـواء للقـائمين بالتنفيـذ أو األشـخاص المجـاورين للمدينـة  -٥

شــعة ومــواد قابلــة لالنفجــار بــل شــديدة االنفجــار فضــال عــن مــواد حمضــية لوجــود عناصــر م
 .شديدة الخطورة 

أن ثمــة ماـئــه وخمســـون أســـرة يعولهــا ماـئــه وخمســـون باحـــث وموظــف يعـمــل بالقرـيــة مـهــددين  -٦
 .بالتشرد وضياع مصدر رزقهم 

أن المديـنـــة بهــــا مدرســــين وعلمــــاء وـبـــاحثين مــــن صــــفوه العقــــول النابغــــة فــــي مصــــدر العــــالم  -٧
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 .هجرون الوطن لو تم هدم هذا الصرح سي
أن الغاية من هذه المدينة وذلك المشروع ليس الربح وال االستثمار وال الكسب بأي شـكل مـن  -٨

ال .. ٕوانمــا الغــرض هــو النهــوض ـبـالتعليم والتكنولوجـيـا وهــو هــدف وطـنـي ـقـومي .. األشــكال 
 .يجوز هدمه لصالح مشروع خاص قائم علي تحقيق األرباح ال أكثر 

� E�� T�$ � 
 ,"�� B�@5 ��� 

يتجلـــى واضـــحا مـــدي األضـــرار الجســـيمة التـــي ســـتلحق بالمـــدعي بصـــفته بالمشـــروع برمتـــه  
وباألموال العامة وأموال المتبرعين وبمستقبل النهضة العلمية والتكنولوجيـة فـي مصـر إذا مـا تـم هـدم 

 .هذا الصرح العمالق المنتظر منذ عقود طويلة من الزمن 
9�@�� W� %�F�� �"/�z �y�5 �> ��� 
�81�� 43 � C % 

 .فإن اإلجابة علي هذا التساؤل بمنتهي الوضوح يكون.. حسبما أسفرت األوراق والحقائق  
 ? 4Hء 

وأن مطالبتهـا .. فاألرض محل التداعي مخصصة للجامعة بطريقة باطلـه ومخالفـة للقـانون  
أنها لن تستفيد منهـا فضـال عـن أن المطالبـة بهـا .. بهذه األرض هو أبهي صور إهدار المال العام 

 .تتعارض مع حقوق المشروع القومي 
�* �I�G ��$L�� ��8@��9 �Go��� �
��  

 �M��9B2 
فاسـتمرارها علـي هـذا النحـو لـن يضـر بهـا ..  حتـى اآلن ٢٠٠٧هذا منـذ بدايـة نشـاطها فـي  

 .في شيء 
 E�� T�$ �� 

 لمادية والمعنوية التي ستلحق بالمدينة المدعية من فقد أضحي ظاهرا أن حجم األضرار ا 



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ٣٣ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

 .جراء تنفيذ هذا الحكم 
 �/�� ���F5 ? 

وحجـم المنفعـة التـي قـد تعـود علـي جامـعـة النيـل الخاصـة التـي ال تمـارس نشـاطها فـي عــين  
 .ٕالتداعي وانما بمبني تابع للقرية الذكية 

 2r (/� 
لمدينة المدعيـة فإنـه يسـتحيل وبحـق تنفيـذ الحكـم ٕوازاء هذا الكم من األضرار التي ستلحق با 

وعـلــي المتضـــرر المطالـبــة بالتنفـيــذ بطرـيــق  .. درء الضـــرر مـقــدم عـلــي جـلــب المنفـعــةعيـنــا إذ أن 
 .التعويض إعماال لصحيح القانون إن كان لذلك وجه 

 =&&9�8�� �M&&��� : (&&b ��
��� <y&&^C*  4b��&&�� %&&- 7
�� �F&&/ W �&&1�� 
�#&&b
   ��8^�� ���J ��           %&�F�� �&"/�� 2&r (&/� 4s#&�#F!�� 2�&�"�� 8�#[� ..

   78C 4�b�   �� ,&��I 
�H* �/        KL&3 ����&�� k�8ء�&sI W 
�#&b �#&s� (&/ 2&!
7
��   ���        ,�&^9 4b� �� �G ���5 `  ..         (&b �&)���� m��� m# &��� T�&C

  KL&&G9 <&&y¡ �&&�� �&&����� 4&&3 ��&&"�� L&&��F�� ���y&&�� (&&b {�#&&"��
M�"�� k�8ء�s�� ,�b
 (b m# �/� ;�
 �G�u#9 �. 

 X���� <^� �@C174 T* 4�b 4���� �F@�� (/  
يكون المتبوع مسئوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعـا منـه  -١

 .في حال تأدية وظيفته أو بسببها 
ت ـلـه عليــه ســلطه وتقــوم رابطــة التبعـيـة ولــو لــم يكــن المتبــوع حــرا فــي اختيــار تابعــه متــي كانــ -٢

 .فعليه في رقابته وفي توجيهه 
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 T* ���"�� ��
���� � !�@U> W ,��b 8�ء ���� T* }�)� 

مســئولية اإلدارة عــن القــرارات اإلداريــة الصــادرة منهــا مناطهــا وجــود خطــأ مــن جانبهــا بــأن  
جلــس يكــون القــرار غيــر مشــروع لعيــب مــن عيــوب عــدم المشــروعية المنصــوص عليهــا فــي قــانون م

 .الدولة وأن يحيق لصاحب الشأن ضرر وأن تقوم عالقة السببية بين الخطأ والضرر 
 )٢٦/١/١٩٩١ع جلسة .  ق ٣٣ لسنة ٢٦٦٧الطعن رقم (

 )١٠/١/١٩٩٣ع جلسة .ق ٣٠ لسنة ٢٥٥٣الطعن رقم (
 E�� T�$ �� 

 الحـال فـي وحيث أن جهة اإلدارة هي المتسببة بقراراتها المتضاربة والمعيبة فيما وصل إليه 
.. وحيث استبان مما تقدم أن هناك استحالة تعترض تنفيذ الحكم المشـار إليـه عينـا .. النزاع الماثل 

 .وأنه يجب اللجوء للتنفيذ بطريق التعويض 
 �s#� �L�� 8/�� 

أمــا المــدعي .. ٕإلــزام جهــة اإلدارة بــالتعويض إذا تــوافرت شــروطه واذا مــا وجــد لــه مســتحق  
 .ية وطنية ولم يصدر عنه ثمة فعل يجعله ملزما بالتعويض فهو يؤدي خدمة قوم
   �/��� �M��� :              �
��&3I %&q� E&�� T#!� �b'�F�� KL3 %- 2!�� L��F5 '�#s B�b

    ��/#>� �/�b �y�^�. .         %&r�� �L�� 
�81��� =C�F�� �9 ��'�#�� *�M/ 
��3��
 ;�M5�� �Ms�#�� ���#��@�� X�b�@��. 

 ,��b 8@��� ( C T* ���"�� ��
�� U> W�ء ��
متى تقررت صفة النفع العام لمشـروع مـا باعتبـاره مـن المشـروعات االقتصـادية التـي تشـكل  

مصــدرا أساســيا مــن مصــادر تموـيـل الخزاـنـة العامــة الـتـي ـتـنعكس آثارهــا عـلـي مراـفـق الدوـلـة المختلـفـة 
فال وجه لالحتجاج علـي موقـع بما يؤدي إلي خدمة االقتصاد القومي وتحسين أداء الخدمات العامة 

 .المشروع بمقولة أن جهة اإلدارة كان بوسعها تدبير موقع أخر 
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 )١٨/١/١٩٨٦ع جلسة .  ق ٣١ لسنة ٤٦١الطعن رقم (
 TA9 4U> � $ 

ومــن حيــث أنــه يخلــص مــن كــل مــا تقــدم أن القــرار صــدر بقصــد تحقيــق منفعــة عامــة وأن  
ه المصــلحة العامــة فــي إصــداره أو اتخذتــه بباعــث األوراق تخلــو مــن أن الجهــة اإلداريــة تنكبــت وجــ

منـبـت الصــلة بهــا وأنهــا إذ اتخذتــه بمــا لهــا مــن ســلطة فــي تحدـيـد القــرارات التــي يشــملها التخصــيص 
للنـفـع العــام بـمـا ـتـراه محقـقـا للمصــلحة العامــة وبـمـا يجتمــع ال مــن مقوـمـات الخـبـرة والدراـيـة ـفـإن الـقـرار 

 .ه يكون قد صدر صحيحا وال وجه للنعي علي
 )٢٧/١١/١٩٩٤ع جلسة . ق ٣٤ لسنة ٢٥٩٧الطعن رقم (

 E�� T�$ �� 
هــو .. وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق الـتـداعي أن مشــروع مديـنـة زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا  

ولكــن أهدافــه أســمي وأعلــي مــن أي .. مشــروع قــومي وطنــي ال يهــدف إلــي تحقيــق أي أربــاح ماليــة 
ذلــك المجــال .. قــي بــوطن كامــل فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا فهــو يعمــل علــي الر.. أربــاح ماليــة 

 .الذي تخلف فيه الوطن عن الكثير من البلدان واألقطار بعشرات السنوات 
 %9�@�� W�  

فالمنــاهض لهــذا المشــروع هــي جامعــة خاصــة خصصــت لهــا األرض بقــرارات معيبــة تتســم  
لنحــــو الــــذي نحــــتفظ بإثارتــــه فــــي الــــدعوى بــــالبطالن واالنعــــدام وعــــدم المشــــروعية الدســــتورية علــــي ا

 .الموضوعية 
 E�� 4�I �1* 

 زعـمـــت حصــــولها عـلـــي هــــذه األرض مـنـــذ عــــام – وبالمخالـفـــة للـقـــانون -أن هـــذه الجامـعـــة  
ذـلـك أن ..  إال أنـهـا وحـتـى اآلن ـلـم تســتفد منـهـا وـلـم تـقـم باســتغاللها أو ممارســة نشــاطها فيهــا ٢٠٠٦

  وحتى اآلن وهي تمارس أنشطتها في ٢٠٠٧ في عام الثابت أنه منذ بدء نشاط هذه الجامعة
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 . بالقرية الذكية التي قامت بإيجاره خصيصا لهذا الغرض B2المبني 
 ��yC �L3 ��� 

تتـجــاوز ثالـثــة أضـــعاف ـبــل أنهـــا تستحصـــل ـمــن الطلـبــة الملتحـقــين فيهـــا عـلــي مصـــروفات  

 .مماثلة لها ولنشاطها جامعة خاصة  مصروفات أي
 ,�$ E�� (b hUC 

ـلــم تقــدم تمـيــزا واحــدا ـفــي أي .. هــذه الجامعــة رغـــم عملهــا عـلــي مــدار ســـتة ســنوات تقريبــا ف 
 .مجال من علوم التكنولوجيا أو البحث العلمي 

 �$J� �L�� 8/�� 
أـنـه ـفـي مجــال المفاضــلة والموائمــة ـبـين هــذين المشــروعين اـلـذي يوصــف أولهمــا بأـنـه ـقـومي  

تـمـــد علـــي إنـمـــاء النوابـــغ العلمـيـــة والتكنولوجـيـــة ويع.. ووطنـــي ـلـــيس مـــن أهداـفـــه تحقيـــق رـبـــح مـــالي 
.. واالهتمام بهم ورعايتهم لتقديمهم لمصر علماء وأساتذة فـي جميـع المجـاالت العلميـة والتكنولوجيـة 

 .وليكونوا النواة لمجتمع علمي وتكنولوجي متطور 
 m�#)�� =�� W�5 ,5�^^_� ,5�!��� ,��#/* T#! 

8�A9 �8^�� �"��� %!� �!�/ K 
وذلـك علـي النـقـيض تمامـا ـمـن المشـروع اـلـذي جـاء علـي غــرار قـرارات معيـبـة ومشـوبة بـعـدم  

 .الدستورية 
���9�5 E�� 4�b �� 

 �b�8��� �9 ��#��*� ,�@M�� ¢�F3 <��$ ���C 
وهــو مشــروع قــومي ) مديـنـة زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا(فإنهمــا يكوـنـا لمشــروع مصــر الـقـومي  

ووضــــع حجــــر األســــاس ـلـــه بالفعــــل مـنـــذ .. التســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي ـبـــدأ التفكـيـــر فـيـــه مـنـــذ 
١/١/٢٠٠٠.  
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 ,�* ?I 
أمــا اآلن فكــل الســبل .. ولظــروف خاصــة بالدولــة والقــائمين عليهــا وقتــذاك أوقــف المشــروع  

 .متاحة إلنجاح هذا المشروع القومي وذلك بالتكاتف والتعاون وليس بهدمه وهو في مهده 
 2r (/� 

را مـمـا تـقـدم جميـعـه عــدم جــواز تنفـيـذ الحـكـم محــل الـتـداعي لـمـا ـفـي ذـلـك ـمـن وأد يتجـلـى ظــاه 
 .للمصلحة العامة 

 ���&&��� �M&&��� : ��8&&^�� �&&��J �� ;�n&&F�� %&&- 7
�� ]�&&^_ k�8ء�&&sI �&&C�$
            �&� B�&G� �g �[>��� �/��"/� �M�"/ kء�s 4s#�#F!�� 2��"�� 8�#[�

   M585 �> T#!5 
�r�<    �&G��b  ..     #&!5 2&r (&/�         KL&G9 %&�F�� �&"/�s �&M��[/ T
 T#��@�� �* =>�#�� (/ ��yu �F� h9 7
��. 

 ����9 
 فدان مباعة من هيئة المجتمعات العمرانيـة إلـي ١٢٧فإن األرض محل التداعي ومساحتها  

 .بغرض إنشاء جامعة علمية وتكنولوجية .. وزارة االتصاالت 
 2r (/� 

رض للجهــــة المــــذكورة بمبلــــغ تجــــاوز الثالثــــة قامــــت وزارة االتصــــاالت بســــداد ثمــــن هــــذه األ 
 .ثم قامت ببناء مباني ومنشآت عليها تكلفت أربعمائة وخمسون مليون جنيه.. وستون مليون جنيه 

 k?�^5?� X
�'� �@�� 4�b E�� %$ 
 ������ �@�� 4�b �* 

 قــرر رئــيس ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢وبموجــب القــرار الباطــل والمعــدوم رقــم .. وعقــب ذلــك كلــه  
مـــنح حـــق انتفـــاع باألراضـــي والمبـــاني لصـــالح المؤسســـة المصـــرية ) احمـــد نظيـــف(راء األســـبق الـــوز

 .لتطوير التعليم التكنولوجي بإيجار اسمي واحد جنيه للفدان سنويا ولمدة ثالثون عام 
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 �I ` 2r��ء 
إال .. جامعة النيل ومن المفترض أنها منحت األرض المشار إليها لتمـارس نشـاطها عليهـا  

 الــذي الزالــت حتــى اآلن تمــارس B2لــم تفعــل وتوجهــت شــطر القريــة الذكيــة واســتأجرت المبنــي أنهــا 
 .نشاطها فيه دون األرض محل هذا النزاع 

 �L3 
 k����+�� ءhz� �U� B�@5 �/ ��� (/� 

 WC�$ ���� �G��I 
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��8
 U> W�ء ��@�� ( C 

زل القرار إلي حد غصب السلطة وانحدر بذلك إلي مجرد الفعل المـادي المعـدوم األثـر إذا ن 
قانونا فال تلحقه أية حصانة وال يزيل عيبه فوات ميعـاد الطعـن عليـه وال يكـون قـابال للتنفيـذ بـالطريق 

ة المباشـر ـبـل ال يـعـدو أن يـكـون مجــرد عقـبـه ماديـة ـفـي ســبيل اســتعمال ذوي الشــأن لمراـكـزهم القانونـيـ
 .المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم إزالة تلك الصفة بصفة مستعجلة 

 )٣٨٠ ص ١ سنة ١٤/١/١٩٥٦ جلسة ٢٠٣٦ ، ٣٥المحكمة اإلدارية العليا الطعنان (
 TA9 4U> � $ 

 إذا فقد القرار اإلداري أحد أركانه األساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم ينزل به إلي حد  
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نعـقـــد عـلـــي أـنـــه ســــواء اعتـبـــر االختصــــاص أحــــد أركــــان الـقـــرار اإلداري أم أحــــد االنعــــدام واالتـفـــاق م
مقومـــات اإلرادة الـتــي هـــي ركـــن مـــن أركاـنــه فـــإن صـــدور القـــرار اإلداري مـــن جهـــة غـيــر مـنــوط بهـــا 
إصـداره قانونـا يعيبـه بعيـب جسـيم ينحـدر بـه إلـي حـد العـدم طالمـا كـان فـي ذلـك افتئـات علـي ســلطة 

 .تقلة جهة أخري لها شخصيتها المس
ومـن حيـث أن هـذه المحكمـة سـبق أن قضـت بأنـه إذا كـان العيـب الـذي يشـوب القـرار ينـزل  

ـبـه إـلـي حــد غصــب الســلطة فإـنـه ينحــدر ـبـالقرار إـلـي مجــرد فـعـل ـمـادي مـعـدوم األـثـر قانوـنـا ال تلحـقـه 
 .أية حصانة وال يزيل عيب فوات ميعاد الطعن فيه 

 )٣٩ ص ١٥سنة ) ٢٩/١١/١٩٦٩ (١٢ ، ١٣٦٥الطعنان رقما (
 E�� T�$ �� 

 2>
 T#��@�� (/ 4���� X���� <��$�29 �F�� 1958  
 ������ ¢h/* W T���9 :8^�� TA�9 

 4�b ]F5 
يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بأجر أسـمي  

 غــرض ذي نفــع عــام ويكــون أو بأـقـل مــن أجــره المـثـل إـلـي شــخص طبيعــي أو معـنـوي بقصــد تحقـيـق
ويصـــدر التصـــرف بنـــاء علـــي اقتـــراح الـــوزير المخـــتص وبعـــد موافقـــة اللجنـــة الماليـــة بـــوزارة الخزانـــة 

 بالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجهوريـة إذا جـاوزت قيمـة المـال المتنـازل عنـه ألـف جنيـه
 .ومن الوزير المختص إذا لم تتجاوز القيمة المبلغ المذكور 

� T�$ �� E� 
..  الصـــادر عـــن رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢وكاـنــت األراضـــي محـــل الـقــرار  

األمر الذي يوجب أن يكون القرار بالتصـرف فيهـا أو  .. تتجاوز قيمتها ثالثة وستون مليون جنيه
  .من رئيس الجمهوريةبإيجارها بأجر اسمي صادرا 



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ٤٠ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

 
�8@�� �L3 T*� �/* 
مـر الـذي يحمـل افتئاتـا علـي االختصـاص وتعـدي عليـه صادر من رئيس مجلس الـوزراء األ 

ويكون القرار معيب ومعدوم ينحدر لحد أن يكون مجـرد فعـل مـادي معـدوم األثـر القـانوني وال تلحقـه 
 .الحصانة وال يزول عيبه بفوات مواعيد الطعن عليه 

E�� (/ m�F� ?� 
 إلــي رئــيس مجلــس أن ثمــة تفــويض صــادر مــن رئــيس الجمهوريــة.. مــا ورد بصــدر القــرار  

  .٢٠٠٦ لسنة ٥الوزراء ببعض اختصاصاته وهو القرار رقم 
kء�s B�@�� �L3 4�C 

 =�8���� ¤#��� 4 �@� ��/# "�� ��" �� ¤#C  
 TA9 
8@� 

المشــكلة فــي مرتبــة الــنص الــذي يجيــز التفــويض فاألصــل هــو أن .........  
ذي يـقــرر االختصـــاص يـكــون اـلــنص اـلــذي يجـيــز التـفــويض ـمــن ذات مرتـبــة اـلــنص اـلــ

األصــيل أو أعـلـي مـنـه درجــة فاالختصــاص المـقـرر بـقـانون ال يجــوز التـفـويض فـيـه إال 
بـــنص يـــأذن بـــذلك ويـــرد فـــي قـــانون أو فـــي أداه أعلـــي منـــه كالدســـتور واالختصـــاص 

 .المقرر بقرار بقانون ال يجوز التفويض فيه إال بنص في قرار بقانون أو بالدستور 
 وبناء عليه 

فويض بقـرار جمهـوري فـي االختصـاص المقـرر بقـانون كمـا ال يجـوز ألي ال يجوز الت
ســـلطة دســـتورية أن تفـــوض اختصاصـــها المقـــرر فـــي الدســـتور مـــا لـــم يـــرد نـــص فـــي 

 الدستور يجيز هذا التفويض 
 ٥١ ص ٧/١/١٩٧٦ جلســــة ٣٢ ، ٣١فتــــوى الجمعيــــة العموميــــة لقســــمي الفتــــوى والتشــــريع ســــنة (

 ) .٨٦/٦/٢٢٣ف رقم  مل١١/١/١٩٧٦ في ١٤الفتوى رقم 



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ٤١ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

 )٥٤ دراسة مقارنة ص –التفويض واالختصاصات اإلدارية .. محمد فتوح عثمان / د(
 T* 4�b ���"�� ��
���� B�!)* k8@�� E�� W� 

ال يجوز للمفوض إليه بـدون نـص يجيـز ذلـك أن يفـوض فـي االختصاصـات المفوضـة إليـه  
انعــــدام ـقـــرار التـفـــويض الصــــادر مــــن ـفـــالتفويض ـفـــي االختصاصــــات ال يجــــوز ـبـــل أـنـــه ـيـــؤدي إـلـــي 

 .المفوض إليه حيث ال يعدو أن يكون عقبه مادية 
 )٢٨/١٢/١٩٨٦ع جلسة . ق ٢٦ لسنة ١٠٩٠ الطعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا (

 E�� T�$ �� 
 بشـــأن التصـــرف بالمجـــان ألمـــالك ١٩٥٨ لســـنة ٢٩وكـــان الثاـبــت مـــن خـــالل الـقــانون رـقــم  
 ـمـــن قرـيـــب أو بعـيـــد إـلـــي جــــواز تـفـــويض رـئـــيس الجمهورـيـــة غـيـــره ـفـــي ـلـــم ـيـــنص أو يشــــر.. الدوـلـــة 

اختصاصــه فيمــا يخــص تنفيــذ هــذا القــانون وعلــي األخــص التصــرف فــي أراضــي مملوكــة للدولــة أو 
كـمـا خــال أي ـقـانون ينـاظره ويشــاطره المرتـبـة مـن اـلـنص عـلـي جــواز .. إيجارهـا بإيجــار اســمي للغيـر 

 .هذا التفويض 
 �L3 

ويض يخالف القانون ومعدوم بما يقطع بأن القـرار المتخـذ بنـاء علـي هـذا وحيث أن هذا التف 
 .التفويض يكون معدوما بدوره وال يترتب عليه ثمة آثار 

 m��� #3 �L3� 
 الصـــادر مـــن رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء بمـــنح المؤسســـة ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢بخصـــوص الـقــرار  

فهـــو ـقــرار .. مي لمـــدة ثالـثــون عـــام المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي حـــق االنتـفــاع بإيجـــار اســـ
صـادر مـن غـيـر مخـتص وبغيـر تـفـويض صـحيح بمـا يجعـلـه معـدوما ال يـزول بـفـوات مواعيـد الطـعـن 

 .فيه 
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����r :    2>
 
�8@�� B��"��372  �F&�� 2006       B�&"� ء�
'#&�� �&�� ��&�
 (&/ 
��&^�� 
          ���J �� 4¡� 
���9 �3vsA5 ��8�� 7
�� ���Gf�� W�� ��>� �u� ,F U5 

 4s#�#F!�� 2��"�� 8�#[� ��8^�� 
 
�8@�� (/ 4���� X�@�8ء �����9 

 T* 4�b <^� �G�* �U� 
وو�ق���������א��������א����������ط�و���א������מ�א����و��و����ق�א������ع�����������������"  

����������������"د �א������� ��������א������(�دא�)����)�������א����ل��($#�����*�

���٦١و��د�454�6ن������وذ���2(ط�1א�0א/��א��/�.�-�#�מ������������,����دאن�א�وא�د���و����

٤�٥٣٣٥٣٤(��دאن��٠٣٢�١٢٧�������٦٢�،�٦٣،�����������(".��

 ]F�� �L3 (/� 
يتجلى ظاهرا أنه لم يوضح مكان األرض المراد منح حق االنتفاع بها بل جـاء مجهـال دون  

 .العربية وصف أو تحديد علي نحو ينطبق علي أي مكان في جمهورية مصر 
 %[M� �L�� 8/�� #3� 

القــرار الطعــين المشــار إلـيـه ويجعلــه هــو والعــدم ســواء وال يزيــل عـنـه الــبطالن فــوات مواعيــد  
 .الطعن عليه 
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  �q��r :             2&>

�ء '#&�� �&�� ��&�
 (/ 
��^�� 
�8@�� �����372    �F&�� 2006   �&@"�� 
      k?�&^5?� X
�'� �9 BS��) ��&�/ (    � k�&" �� �& �3�   �&���8 "�) �&"��9 (

 k�#F� 8�b �"9 ?I 7
�� W :8^�� 8�) �L�� 
 ¥
J�� �@"�� �#F9 �8ء@��920/9/2004  

 �FM�� ]��� 4�b�18 T* 4�b ]� �L��  
ال يجــوز للطــرف الـثـاني التصــرف أو التـنـازل أو الـتـأجير ـلـألرض محــل العـقـد أو جــزء منهــا  

م أو تحريـــر العقـــد أيهمـــا أســـبق إال بعـــد للغيـــر خـــالل العشـــرة ســـنوات التاليـــة علـــي االســـتال
الحصــول عـلـي موافـقـة كتابـيـة مســبقة ـمـن الطــرف األول وســداد المصــاريف المـقـررة ـفـي هــذا 

 .الشأن 
 �L3 .. X���� <^� }�)�147 T* 4�b 4���� T#��@�� (/  

التـي فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب .. العقد شريعة المتعاقدين  
 .يقررها القانون 

 T* TA��� �L3 W {@F�� B�!)* %s* (/� 
ال يجوز ألحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفردة بنقضه أو تعديله كما يمتنـع ذلـك أيضـا علـي  

 .القاضي فيمتنع نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 
 ) ق٥٦  لسنة١٨٠٤ الطعن رقم ٥/٤/١٩٩٠جلسة (

 ) ق٥٥ لسنة ٩٧٣ الطعن ٩/٢/١٩٨٩جلسة (
 )ق٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن ٥/١١/١٩٨٦جلسة (

 TA9 4U> � $ 
العـقــد شـــريعة المتعاـقــدين ـفــال يجـــوز نقضـــه أو تعديـلــه إال باتـفــاق طرفـيــه أو لألســـباب الـتــي  

 .يقررها القانون ومن ثم ال يعتد بتعديل فيه يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة 
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 )ق٥٦ لسنة ٢٣٢٤ الطعن رقم ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة (
 )ق٥٧ لسنة ٤٨٨ الطعن رقم ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة (

 E�� T�$ �� 
وـبــــين وزارة ) بائعـــــة(وكـــــان العـقــــد المـبــــرم فيمـــــا ـبــــين هيـئــــه المجتمعـــــات العمرانـيــــة الحدـيــــدة  

فـي جـزء قد ألزم األخيرة بعدم التصـرف باإليجـار فـي األرض محـل التعاقـد أو ) مشتري(االتصاالت 
  .٢٠/٩/٢٠٠٤منها إال بعد مرور عشرة سنوات ولما كان هذا العقد مؤرخ في 

 2>
 
�8@�� T�$�372 �F�� 2006 
المانح حق انتفـاع علـي ذات األرض بـأجر أسـمي جنيـه للفـدان للمؤسسـة المصـرية لتطـوير  

 .بيع  أي قبل مرور عامين فقط علي عقد ال٨/٣/٢٠٠٦التعليم التكنولوجي قد صدر بتاريخ 
 ,��I 
���� 
�8@�� �s#g ` �L�� :8^�� �L3 %"� �L�� 8/�� 

 ,��I 
���� �@"��� T#��@�� ����� %o�9 
 (��>�"�� T#��>� �"�8H #3 �L�� 

  �"9�
 :    2>8&9 2�>8�� 
�8@�� T* 372    �F&�� 2006             �&���+��9 B�&@5 �& b h&UC 
�&u �&>
      � �/�"�� ��!��� �� K
��3� E��� 
#����      B�&"�� m�&��9 K
�81I ..    (&b h&UC

                   ¢h&/* �&GyF/ ` 8&^g �&u�� �&"/�s �#&s� B�&"� X���&��� *�M/ ,����
 %9�@/ h9 ������. 

 ����9 
  .١٩٧١ في ظل سريان دستور ٢٠٠٦     فالثابت أن القرار المشار إليه صدر في غضون عام 

 T* 4�b �F/�q�� ,5��/ <^� �L�� 
 . لجميع المواطنين تكفل الدولة تكافؤ الفرص 



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ٤٥ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

 X���� <^� � $29 T* 4�b  
الملكـيـــة العامــــة ، : تخضــــع الملكـيـــة لرقاـبـــة الشــــعب وتحميهــــا الدوـلـــة ، وهــــي ثالـثـــة أـنـــواع  

 .والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة 
 X���� W�30 T* 4�b ]�  

 .الملكية العامة هي ملكية العشب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام  
 X���� <��> � $33 TA9  

للملكية العامـة حرمـه ، وحمايتهـا ودعمهـا واجـب علـي كـل مـواطن وفقـا للقـانون ، باعتبارهـا  
 .سندا لقوة الوطن وأساس للنظام االشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب 

 ,�$ E�L� ��#5� .. X���� <^�40 T* 4�b  
 الحـقــوق والواجـبــات العاـمــة ، ال تميـيــز المواطنــون ـلــدي الـقــانون ســـواء ، وهـــم متســاوون ـفــي 

 .بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 
 TA��� �L3 W ���"�� ��
#���� � !�� B�!)* (/� 

 مــن الدســتور هــو عــدم التميـيـز ـبـين أـفـراد ٤٠المقصــود بالمســاواة الـتـي نصــت عليهــا المــادة  
 .مراكزهم القانونية الطائفة الواحدة إذا تماثلت 

 ) ق٥ لسنة ١١٤ قضيه رقم ١٩٨٥ إبريل ١٦جلسة (
 TA9 4U> � $ 

 وانتهـاء بالدســتور القـائم لمـبـدأ ١٩٢٣ترديـد الدسـاتير المصــرية المتعاقبـة ـبـدءا بدسـتور ســنة  
المساواة أمام القانون وكفالتها وتطبيقـه علـي المـواطنين كافـة باعتبـاره أسـاس العـدل والحريـة والسـالم 

الجتماعي وعلي تقدير أن غايته صونا حقوق المواطنين وحرياتهم فـي مواجهـة صـور التمييـز التـي ا
 .تنال منها أو تقيد ممارستها 
 )ق٧ لسنة ٢١ قضية رقم ١٩/٤/١٩٨٩جلسة (
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 TA9 E�L$ 4U>� 
الدســـتور فحســـب ي مـبــدأ المســـاواة ال ينطـبــق عـلــي الحـقــوق والحرـيــات المنصـــوص عليهـــا ـفــ 

 .افة الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين أيضا علي كما ٕوان
 )الحكم السابق (

 )ق٩ لسنة ٢٧ القضية رقم ١٩/٥/١٩٩٠جلسة (
 TA9 E�L$ 4U> � $ 

رهينـة بشــروطها ..  مـن الدسـتور مســاواة قانونيـة ٤٠المسـاواة المنصـوص عليهـا ـفـي المـادة  
قضـيه ممارسـته مـن متطلبـات الموضوعية التي ترتد إلي طبيعة الحـق الـذي يكـون محـال لهـا ، ومـا ت

سلطة المشرع التقديرية لمقتضيات الصالح العام في وضع الشـروط الموضـوعية التـي تتحـدد بهـا .. 
المراكز القانونية التـي يتسـاوى بهـا األفـراد أمـام القـانون بحيـث يكـون لمـن تـوافرت فـيهم هـذه الشـروط 

 .دون سواهم ممارسة هذه الحقوق 
 ) ق٩ لسنة ٣٧قم  القضية ر١٩/٥/١٩٩٠جلسة (

 E�� T�$ �� 
 ���#��@�� 2�3���� ��M[9� 

 8$L�� ���* ��
#����� 
 والـذي نصـت مادتـه ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢علي القرار الصادر من رئاسة مجلـس الـوزراء رقـم  

 :األولي علي أن 
ووفـــق علـــي مـــنح المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي حـــق االنتفـــاع إلقامـــة "  

بإيجــار أســمي مقــداره جنيــه للفــدان ) جامعــة النيــل( تســتهدف الــربح تحــت مســمي جامعــة ال
 ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١الواحـــد ســـنويا ولمـــدة ثالثـــين عامـــا وذلـــك لقطـــع األراضـــي الفضـــاء أرقـــام 

 ) " . متر مربع٥٣٣٥٣٤ر٤( فدان ١٢٧ر٠٣٢بمساحة 
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 E�� T�$ �� 
إيجـار أسـمي (اعي بالمجـان وكانت الجامعة التي تم منحها حق االنتفاع باألرض محل التد 

هـــي جامعـــة خاصـــة تتلقـــي مـــن الطلبـــة الملتحقـــين بهـــا أالف الجنيهـــات ) واحـــد جنيـــه للفـــدان ســـنويا
وهو ما يعـد معـه ضـررا جسـيما بالمـال العـام أن تمـنح هـذه الجامعـة التـي تـدر أرباحـا طائلـة .. سنويا
 .لمزعوم األرض والمباني المقامة عليها مجانا أو بهذا اإليجار ا.. سنويا 

 E�� T* (b hUC 
يعد وبحق افتئاتا علي الملكية العامـة واعتـداء عليهـا ومـنح مـن ال يسـتحق حـق المنفعـة بهـا  

 .وهو في الحقيقة نفعا خاصا محضا وال يمت بصلة للنفع العام .. بزعم تحقيق النفع العام 
 ��yC �L3 ��� 

توجـــد جامعـــة خاصـــة ـفــي جمهورـيــة أـنــه ال .. ـبــل أن المـــدعي يؤكـــد لعداـلــة الهيـئــة المـــوقرة  
 .مصر العربية عوملت بهذه الطريقة وتم منحها األراضي والمباني التي تقام عليها بالمجان 

 � �H ������ ��!5 | �G�� ��� 
ـبــل أن الثاـبــت أن وزارة االتصـــاالت دفعـــت ثمـنــا لـهــذه األرض بمـلــغ تجـــاوز الثالـثــة وســـتون  

 .مليون جنيه 
���I� 4��M/ % "9 </�>� kء� 

يــتم مــنح األرض والمبــاني .. وبعــد ذلــك كلــه .. عليهــا بمبلــغ تجــاوز األربعــين مليــون جنيــه  
 .التي تكلفت علي الدولة ما يجاوز المائة مليون جنيه 

 T����� B�"�� W ,�Fs �)�� 4¡* 
���9 
تتقاضي من طالبهـا مصـروفات تتجـاوز ثـالث أضـعاف مـا تتقاضـاه أي .. لجامعة خاصة  
اصـــة أخـــري ســـبق وابتاعـــت األرض بمبـــالغ طائلـــة وأقامـــت عليهـــا منشـــآتها بمبـــالغ طائلـــة جامعـــة خ

 .أخري
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 X������ *�M� 
��3�� �b %q� �/ #3� 
فمن المستحيل أن تجد جامعة خاصة في مصـر تـم منحهـا األرض والمبـاني بـذات الطريقـة  

 .ل واإليجار االسمي التي منحت بها أرض ومباني التداعي لجامعة الني
 2r (/� 

يتضح وبجالء مدي العيوب الدسـتورية الجسـيمة التـي عابـت القـرار المشـار إليـه بمـا يجعلـه  
 .جديرا باإللغاء وعدم االعتداد به وعدم سريان ثمة أثار له 

 ,"�� B�@5 ��� 
يتجـلـــى ظــــاهرا وبجــــالء أن كاـفـــة اإلجــــراءات والتصــــرفات الـتـــي ـتـــم اتخاذهــــا حـتـــى وصــــلت  

ي إلــي جامعــة النيــل هــي إجــراءات باطلــة ومعدومــة ال ترتــب ثمــة أثــار قانونيــة األرض محــل التــداع
وتجعل الجامعة المذكورة معدومة الصـفة بخصـوص هـذه األرض وال يجـوز تسـليمها إليهـا بـأي حـال 

 .من األحوال 
 =[@� �/ #3� 

بعــدم جــواز تنفيــذ الحكــم أنــف البيــان وعلــي األخــص لصــالح الجامعــة التــي ليســت لهــا أي  
 . قانونية علي هذه األرض محل التداعي صفة
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   =9���� �M��� :                 T#&"[�� W 
��&^�� 2&!�� L&��F5 '�#&s B�&b ~�M�* 23* (/ %"��
  B�>
*4524   ، 6032   ، 6248   �F�� 59   � .          2&>
 T#��&@9 
�8&@�� 
��u #3 ;161 
  �F��2012   (/          �&�s#�#F!��� B#&�"�� %&��' �F��� ��9��ء /�
#G �� ���


) ̂ / ;�8�/   �� �"�� �UGF�� 4/#@�� 8 (      4b��&�� %- 7
�� �38@/� ..  �&�
      4b�& �� ���s �F� �"�   ,�&^9             B�&"� ,&9 ��&��� '#&� ? 7
�� X'�&�) W

 ,��b ("[�� 
 ����9 

أقيمتــا طعنــا علــي ..  ق قضــاء إداري ٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩فــإن الــدعوتين رقمــي  
  الصادرين من رئاسة مجلس الوزراء٢٠١١  لسنة١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥القرارات أرقام 

 2>
 % ¦ �L�� v��� 
�8@�� T* }�)�1366 �F�� 2011  
هو القرار الذي تم بموجبه تسليم األرض والمباني محـل التـداعي إلـي مدينـة زويـل لممارسـة  

 .ٕنشاطها وانشاء الجامعة العلمية والمراكز والمعاهد التابعة لها 
�
���� � !�� <U> �I� ���"�� � 

 B�>
* T#"[�� W4524 ، 6033 ، 6248 �F�� 59 �  . ; 
 لســـنة ١٣٦٦بإيقـــاف تنفيـــذ جميـــع القـــرارات المطعـــون عليهـــا أنفـــة الـــذكر بمـــا فيهـــا القـــرار  
 . الذي تسلمت بموجبه المدينة األرض والمباني موضوع النزاع ٢٠١١

 T�$ �� E��  
 � b 8�F�� {\9�f"��� ���� W 2!�� ,F U5 % 

���Dس�א��"و����/��(د��د��#�א���(��ون��ن�א���د�

 .. ال يمت بصلة بالقرارات الموقوف تنفيذها وال يمت بصلة أيضا بالطعون المشار إليها  
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 .وهو قرار صحيح ونافذ ومحصن بعدم الطعن عليه 
 2>
 T#��@9 
�8@�� #3�161 �F�� 2012  

 T* 4�b 4���� ,5��/ <^� �L�� 
ويــل للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة تنشــأ مدينــة ز 

مقرها مدينة الشـيخ زايـد  )مشروع مصر القومي للنهضة العلمية(مستقلة غير هادفة للربح 

 . ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخري بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة
 T#��@�� ����� ,�$ E��� 

 2>
61 �F�� 1963 TA�9  �/�"�� k� �w� 
T* 4�b 4���� ,5��/ ]F5 �L�� 

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئه عامة إلدارة مرفـق ممـا يقـوم علـي مصـلحة أو  
 .خدمة عامة وتكون لها الشخصية االعتبارية 

 ,F/ ����q�� X���� <^� � $ 
 :يتضمن القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة البيانات اآلتية  

  .ومركزهام الهيئة اس -١
 .الغرض الذي أنشئت من أجله  -٢
 .بيان باألموال التي تدخل في الذمة المالية للهيئة  -٣
 .ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله  -٤

 T#��@�� �Lw �@�M[5� 
كـزا قانونيـا جديـدا  المشـار إليـه قـد مـنح للمدينـة مر٢٠١٢ لسـنة ١٦١فإن القرار بقانون رقـم  

إذ جعـل مـن هـذه األرض المقـر والمركـز للمدينـة التـي باتـت مؤسسـة .. علي األرض محل التـداعي 
 .عامة 
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ٕوانمـا مسـتمد .. وهذا المركز القـانوني لـم يسـتمد مـن أي مـن القـرارات السـابق الطعـن عليهـا  
 .من الدستور والقانون مباشرة 

�s�M��9 �
� �/ E�� 4�b %��� v� %"�� 
�8@�� �L3  
 4���� #yF�� 4�b 

 رئيس الجمهورية  -
  .٢٠١١ فبراير ١٣بعد اإلطالع علي اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .٢٠١١ من مارس ٣٠وعلي اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  . ٢٠١٢ من أغسطس ١١وعلي اإلعالن الدستوري الصادر في  -

  .٢٠١٢ من ديسمبر ٨وعلي اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 .  بشأن الهيئات العامة ١٩٦٢ لسنة ٦١وعلي القانون رقم  -

ــة بالقـــانون  - ــيس الجمهورـي ــي قـــرار رـئ  فـــي شـــأن قواعـــد ١٩٥٨ لســـنة ٢٩وعـل
 .التصرف بالمجان ي العقارات المملوكة للدولة وال     عدا أموالها المنقولة 

  فــي شــأن بعــض األحكــام المتعلقــة بــأمالك الدولــة١٩٩١ لســنة ٧القــانون وعلــي  -
 .الخاصة 

 .وعلي قانون تنظيم الجامعات  -
 .وعلي قانون الجامعات الخاصة واألهلية  -
 وعلي موافقة مجلس الوزراء  -

 قرر القانون اآلتي نصه
 E�� T�$ �� 

 ,5�� T#��@9 
�8@�� ��u (/� �s�M���� KL3 (/� 
 X�b �U� 4�� � �C �3ns#� ���@) 
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� �@�@�����4 
 الصــلة تمامــا عــن كافــة الـقـرارات الصــادرة عــن مجـلـس اـلـوزراء أن هــذا القــرار بقــانون منـبـت 

 ٣٥٦ ، ٣٠٥ مـرورا بـالقرارات ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢بشأن األرض محـل التـداعي بـدءا مـن القـرار رقـم 
..  فجميعهــا قــرارات أنشــأت مراكــز قانونيــة ســبق الطعــن عليهــا ١٣٦٦ وصــوال للقــرار رقــم ١٠٠٠، 

 .ا البعض وأوقفت تنفيذها لكونها مترتبة علي بعضه
 2>
 T#��@9 
�8@�� �/*161 �F�� 2012 

فهــو قــرار جدـيـد قــائم بذاـتـه وـلـيس قائمــا وال مترتـبـا عـلـي أي مــن تـلـك القــرارات المشــار إليهــا  
 .سلفا 

 ����q�� �@�@��  
 قـد أنشـأ مركـزا قانونيـا جديـدا للمدينـة المدعيـة ٢٠١٢ لسـنة ١٦١أن هذا القـرار بقـانون رقـم  

 .إذ جعل منها مقرا رسميا لها .. داعي علي األرض محل الت
 ,9 ����� '#� ? ����� 4�#��@�� n$8�� �L3� 

 ,��b ,@9�� ��
��I k�
�8> L��F5 :�@��9 
��u 2!£ 
 �q��q�� �@�@��  

  ٢٠/١٢/٢٠١٢ بتاريخ ٥١أن هذا القرار بقانون تم نشره بالجريدة الرسمية في عددها رقم  
 2r (/� 

ذلك أنه من األصول والثوابت طبقا للقـانون الطبيعـي .. قابل للطعن فيه بات محصنا غير  
هـو احتـرام الحقـوق المكتسـبة فهـذا مـا تقضـي ـبـه العدالـة ويسـتلزمه الصـالح العـام إذ لـيس مـن الـعـدل 
فـــي شـــيء أن تتهـــدد الحقـــوق كمـــا ال يتفـــق والصـــالح العـــام أن يفقـــد النـــاس الثقـــة واالطمئنـــان علـــي 

ك جاء الدستور مؤكدا لهـذا األصـل الطبيعـي بحظـر المسـاس بـالحقوق المكتسـبة استقرار حقوقهم لذل
 .أو بالمراكز القانونية التي تمت إال بقانون 
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 )١٧ ص ٧ س ٢١/٨/١٩٦٥ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠الطعن رقم .. المحكمة اإلدارية العليا (
 2r (/� 

 ، ٤٥٢٤ الطعون أرقـام ومن جمله ما تقدم يتجلى ظاهرا وبجالء تام أن الحكم الصادر في 
ع إذ ينـــال ويوقـــف تنفيـــذ القـــرارات اإلداريـــة الســـابق الطعـــن عليهـــا .  ق ٥٩ لســـنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣

  .٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥بموجبه وهي القرارات أرقام 
 KL��F5 m�#)�� (/ m�£ '#� ? ,�* ?I 

�� �F�� �� ��#5 �L�� ����� 4�#��@�� n$8��9 ����/ ��b� 
 2>
 T#��@9 
�8@�� (b161 �F�� 2012  

فــالقرار بقــانون األخيــر قــد مــنح المديـنـة المدعـيـة الحــق فــي األرض والمبــاني محــل التــداعي  
 .وجعل منها مقرها الرسمي 

 ��
#G �� ���
 (b 
��u T#��@9 
�8> #3� 
 T#��@�� (/ 4���� X�� �� ?� bI29 �F�� 1958 

��9 :8^�� �b�#> TA�9 ������ �$#� �� k�
�@"�� W ���  
 T* 4�b �)�8u ]F5 ��� 

 �����������������������(��E-و�א���(و����-و��������ل���ن�-��وאل�א�دو����א��4�������وز�א����� �������ن��

����������������Gض�ذ��I(��ق��د����)��G-و�����و������ص�طK�L����M�6א���4ل�����א����-و��E#ل���ن�-E�

���د��وא�(���א������א�����������������1��מ�و��ون�א���� ����.�����א#���א�Nא��وز���א����Kص�و������������

������������������#�����#��א����ن����Dس�א��"و�����Mذא���وزE-و�א���� �������زא���و��د��Kوزא��6א��

,��� �-�,���.א���ل�א�����زل�

 E�� T�$ �� 
 األمر الذي حدا .. وحيث أن األراضي والمباني محل التداعي تجاوزت قيمتها األلف جنيه  
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 .إصدار القرار بقانون المشار إليه سلفا رئيس الجمهورية نحو / بالسيد 
 T�$ ���C 

 الصادر من رئيس مجلـس الـوزراء آنـذاك والـذي مـنح األرض ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢القرار رقم  
هو قرار باطل ومعـدوم لصـدوره مـن .. محل التداعي للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي 

 .علي التفصيل الوارد سلفا غير مختص بإصداره وينم عن اغتصاب للسلطة وذلك 
 T#��@9 
�8@�� T* ?I161 �F�� 2012  

رئــيس الجمهورـيــة وفقــا لصـــريح / قــد صــدر صـــحيحا ال تشــوبه شـــائبة إذ صــدر مــن الســـيد  
 بشـــأن التصـــرف بالمجـــان ـفــي العـقــارات المملوـكــة ١٩٥٨ لســـنة ٢٩نــص الـمــادة األوـلــي ـمــن ـقــانون 

 .للدولة 
 B�@5 �/ ��� (/� 

 أن المدينـة المدعيـة قـد اكتسـبت مركـزا قانونيـا جديـدا ال يجـوز المسـاس بـه فقد بات واضـحا 
 . الذي بات محصنا ٢٠١٢ لسنة ١٦١علي األرض والمباني محل التداعي بموجب القرار بقانون 

 2r (/� 
 ����� 4�#��@�� n$8�� �LG9 ����� '#� hC 

 الطعـن عليهـا والنيـل منهـا وال عن طريق تنفيذ حكم صدر بإيقـاف تنفيـذ قـرارات إداريـة سـبق 
وهــو مــا يجعــل الــدعوى الراهنــة قائمــة علــي ســند صــحيح مــن .. تمــت بصــلة بــالقرار بقــانون الجديــد 

 .القانون 
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   (/�q�� �M��� :          B�&>
* T#&"[�� W 2!�� L��F5 B�b T*4524   ، 6033   ، 6248   �F&�� 
59 � .        � ��/�"��� �M�[�� 4�b m�#)�� (/ m�) �A9 8rJ� (� ;3 � ��� ��
�& 

 
�81* �� 2GF/ �A9 �y�5 (�� %�F�� �"/�z 
 %�F�� �"/�s ء���I LF/ 

 وـبـــرغم منحـهـــا ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وبـــدءها ـفـــي ممارســــة نشـــاطها ـفـــي عـــام ٢٠٠٦فـــي أواخــــر  
  .٢٠٠٦ الصادر في مارس ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢األرض والمباني محل التداعي بموجب القرار 

 T6� �)� �G�* ?I 
 B2حيـث أنهـا اسـتأجرت مبنـي .. اط علي هـذه األرض وفـي تلـك المبـاني لم تمارس أي نش 

 .من القرية الذكية وبدأت ممارسة نشاطها فيه ومستمرة في ذلك حتى تاريخه 
TA9 =[@� �/ #3� 

عـــدم تنفـيــذ الحكـــم المشـــار إلـيــه وعـــدم تســـليم جامعـــة النـيــل األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي  
ـلـن يــؤثر ولــن يضــر بهــا أو بطالبهــا أو العــاملين فيهــا بثمــة ) بفــرض أحقيتهــا فــي ذـلـك فــي األصــل(

ضـرر إذ أـنـه ـلـم يثـبـت أنهـا ســبق وأن مارســت ثمــة نشــاط علـي األرض أو ـفـي المـبـاني المشــار إليـهـا 
 .سلفا

 ,�$ E�� 4�I �1* 
.. أنــه بموجــب مــذكرة التفــاهم التــي تمــت ووقعــت فيمــا بــين جامعــة النيــل والمدينــة المدعيــة  

لــديها والحصــول عـلــي )  طاـلــب٥٦(عـلــي التحــاق الطلبــة الخاصـــين بجامعــة النيــل ووافقــت األخيــرة 
 .الدرجة العلمية من جامعة زويل أو من جامعة النيل حسبما يختاروا ويرغبوا في ذلك 

 ��yC �L3 ��� 
.. بل أنه فيما يخص أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبه الدراسات العليا بجامعة النيـل  

 وسيتم تقييم أعضاء هيئة التدريس .. ق علي انتقالهم بكامل هيئتهم إلي مدينة زويل فقد تم االتفا
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 .دوريا بالمعايير العالمية 
2r (/� 

يتجـلـى ظــاهرا عــدم إلحــاق ثـمـة ضــرر بالطلـبـة والدارســين والـعـاملين بجامـعـة النـيـل ـمـن جــراء  
 .عدم تنفيذ الحكم أنف الذكر 

/�"�� �y�^�� T* 4�b }���� T�$ ���C � 
 �G5�C8^5 =�� W X
���� �3��\5 T* �� ��� 43 

لالحتـفــاظ بمصـــلحة شخصـــية .. فإـنــه ـلــيس ـمــن المقـبــول عـقــال وقانوـنــا التضـــحية بمصـــلحة  
وخاصــة ـلـبعض الطــالب اـلـذين ـلـن تمــس مصــلحتهم وهــي محــل نظــر ـلـدي المديـنـة المدعـيـة وتســعي 

م التي تم االتفـاق علـي بنودهـا ووقعـت مـن جاهده نحو الحفاظ عليها علي النحو الوارد بمذكرة التفاه
 .المدعي ومن القائمين علي جامعة النيل 

 2r (/� 
يتجـلــى ظـــاهرا أن عـــدم جـــواز تنفـيــذ الحكـــم المشـــار إلـيــه ـلــن يمـــس ـبــأي حـــال مـــن األحـــوال  

 .بمصالح هؤالء الطالب 
 E�� T�$ �� 

بجـــالء أحقيـــة ومـــن جملـــة مـــا تقـــدم مـــن أســـباب ومفـــاهيم وأصـــول وثوابـــت قانونـيــة يتضـــح و 
المــدعي بصــفته فــي إقامــة دعــواه الراهنــة التــي جــاءت فــي مجملهــا مواكبــة لصــحيح الواقــع وصــريح 

 .القانون 
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 �L3 
 %s�"�� ���� (b ,�* }�)� 

 L��F�� �>#9 
 T* ���"�� ��
��@U> W ,��b 8�ء ����� (� ,��C 

ة مسـتقلة مـن واليتهـا فـي اإللغـاء والية محاكم مجلس الدولـة فـي وقـف تنفيـذ القـرارات اإلداريـ 
وفرع منها ومردها إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء اإلداري علي القـرار وعلـي وزنـه بميـزان 
القــانون وزنــا مناطــه مبــدأ المشــروعية إذ يتعــين علــي القضــاء اإلداري إال يوقــف قــرارا إداريــة إال إذا 

ساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيـذ قـد تـوافر فيـه تبين له بحسب الظاهر من األوراق ودون الم
ركن الجدية ويتمثـل فـي قيـام الطعـن بحسـب الظـاهر مـن األوراق علـي أسـباب جديـة ) أولهما(ركنان 

ركـن االسـتعجال ) ثانيهمـا(من حيث الواقع والقانون تحمل علي الترجيح بإلغائه عند نظـر الموضـوع 
 .تحيل تداركها فيما لو قضي بإلغائه بأن يكون من شأن التنفيذ تحقق الضرر يس

 )٨/١٢/٢٠٠١ع جلسة . ق ٤٧ لسنة ٦٩٢٣الطعن رقم (
 E�� T�$ �� 

وكان الثابت من خالل كافة األسباب والركائز القانونية والواقعية المسطرة بصحيفة الدعوى  
الراهنـة بمـا الراهنة يتجلى ظاهرا مدي الجدية المستمدة من ظاهر األوراق التـي اتسـمت بهـا الـدعوى 

 .يجعلها مرجحة القبول شكال وموضوعا 
 E�� 4�I �1* 

أن ثمة خطر جسيم واستعجال شديد يبـرر إيقـاف التنفيـذ وذلـك نظـرا للمخـاطر العديـدة التـي  
سطرها المدعي في هذه الدعوى سواء علي المدينة المدعية أو مستقبلها العلمي والتكنولوجي وسـواء 

هــذا كلــه باإلضــافة إلــي ..  مليــون جنيــه ٢٠٠ي تكلفــت مــا يقــرب مــن علــي معــداتها وتجهيزاتهــا التــ
 .الخطر الذي قد يحيق بالقائمين علي التنفيذ
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 ,�$ �L3� 
مــا ينعقــد معــه ركنــي الجديــة واالســتعجال المبــررين لطلــب إيقــاف التنفيــذ بمــا يجعلــه جــديرا  

 .بالقبول والقضاء به 
 	��ء ���� 


��� ���� �� ����	 ����� ����� ����� ���� ���  !"# ���$ %!"&��  

 .بقبول الدعوى الراهنة شكال : أوال 

بوـقــف تنفيــذ الحـكــم الصـــادر ـمــن المحكـمــة اإلداريــة العلـيــا ـفــي الطـعــون أرـقــام .. بصـــفة مســـتعجلة : ثانيــا 

ع لحــــــين الفصــــــل فــــــي موضــــــوع الــــــدعوى الراهنــــــة .  ق ٥٩ لســــــنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤

 . ق قضاء إداري موضوعا ٦٦ لسنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩ والدعويين األصليين رقمي

وفي الموضوع بعدم جواز تنفيذ الحكم المشار إليه سلفا لعدم اشتمال منطوق الحكم أو أسبابه علي : ثالثا 

التســليم أو التمكــين أو إعــادة الحــال إلــي مــا كانــت عليــه وكــذا لمــا فــي ذلــك مــن خطــورة شــديدة 

المصــلحة العامــة للدولــة ومشــروعها القــومي للنهضــة وضــرر جســيم ســيلحق بالمــدعي بصــفته وب

العلمـيــة ولمـــا ـفــي ذـلــك مـــن مســـاس لمركـــز قـــانوني جدـيــد اكتســـبه المـــدعي بصـــفته عـلــي أعيـــان 

 ولغيـــر ذلـــك مـــن األســـباب الجوهريـــة المســـطرة ٢٠١٢ لســـنة ١٦١التـــداعي بـــالقرار بقـــانون رقـــم 

 .بصحيفة الدعوى الراهنة 

 . ومقابل أتعاب المحاماة مع إلزام المدعي عليهم المصروفات 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،

 مقدمه لسيادتكم           

               وكيل المدعي         

   

   المحامي بالنقض                                                                                                                

   والدستورية واإلدارية العليا                                                                           
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 المحامي بالنقض
 

 ;#1#�� 
القــــرار الســــلبي المتضــــمن امتنــــاع الجهــــة اإلداريــــة عــــن مــــنح الشــــركة المدعيــــة طعــــن علــــي 

فــي المنــاطق والمســاحات المقــدم ) خــام الفوســفات(التــرخيص بالكشــف والبحــث عــن المــواد المعدنيــة 
 .عنها طلبات رسمية واستغالل ما قد ينجم عنه البحث 
 =��>#�� 

هــا بــداءة بموجــب صــحيفة اســتوفت تخلــص واقعــات الــدعوى الماثلــة فــي أن المــدعي قــد أقام 
 :كافة أوضاعها وشرائطها القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة نشد في ختامها الحكم 

 .ًبقبول الدعوى شكال  -١
تنفـيــذ الـقــرار الســـلبي الطـعــين والمتضـــمن امتـنــاع جـهــة اإلدارة عـــن وبصــفة مســـتعجلة بوـقــف  -٢

خـام (والبحـث عـن المـواد المعدنيـة إصدار قرارها بمنح الشـركة المدعيـة التـراخيص بالكشـف 
فـــي المنـــاطق والمســـاحات المقـــدم عنهـــا الطلبـــات الرســـمية الموضـــحة بصـــحيفة ) الفوســـفات

 .الدعوى واستغالل ما قد ينجم عنه البحث 

 .وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار الطعين بكل ما ترتب عليه من أثار  -٣

4-  ���z�11/10/2011 

 دا لدعواه وهو مثل وكيل المدعي وأضاف طلبا جدي
 الطلـبـات المبيـنـة بصــحيفة ابصــفة مســتعجلة بتمكــين المــدعي مــن اســتالم المواـقـع المـقـدم بشــأنه" 

 " الدعوى األصلية 
 E�� W ��b��� �$8��� k�F�� �>� 

 ��56� ���@�� 4�b 
 ٢٥٦٤فـقــد ـتــم تأســـيس الشـــركة المدعـيــة وســـجلت ـفــي الســـجل التجـــاري تحـــت رقـــم .. بداـيــة 

  برأسمال قدره خمسة مليون ١٩٨١ لسنة ١٥٩تثمار القاهرة وفقا ألحكام القانون سجل تجاري اس
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 .جنيه 
 4����� �Go���� �GF/ 78\��� 

خـــام (هـــو البحـــث والتنقيـــب عـــن الخامـــات المعدنيـــة واســـتخراجها وتقطيعهـــا وتجهيزهـــا وهـــي  
 ) .الفوسفات ، الرخام ، الجرانيت

محافظـة قنـا لتـوكيالت الخـدمات البتروليـة ) قفـط(ة وكذا إقامـة مصـنع للرخـام الجرانيـت بمدينـ 
  .٢٠٠٦ لسنة ٢١٥٦٤وذلك كله علي النحو الثابت بعقد تأسيس الشركة والسجل التجاري رقم .. 

 �L3 
 .وللشركة المدعية عدة فروع بمحافظات جمهورية مصر العربية  

 E��� 
 التحاليــل الالزمــة للخامــات بمحافظــة قنــا للقيــام بكافــة) فقــط(معمــل خــاص بهــا كــائن بمدينــة  

يشرف عليه نخبة من المهندسـين المتخصصـين فـي هـذا المجـال كمـا يعمـل لـدي الشـركة العديـد مـن 
 .الجيولوجيين والمهندسين المختصين بأعمال البحث والتنقيب 

 8/�� #3� 
 لهــذا اـلـذي يجعــل الشــركة المدعـيـة مؤهلــة للقـيـام بهــذه األعمــال ولــديها الكفــاءة الفنـيـة الالزمــة 
 .فضال عن الكفاية المالية لإلنفاق علي هذه األعمال .. الغرض 

 2r (/� 
وتأسيسا علي ما تقدم فقد تقدمت الشركة المدعيـة إلـي الجهـة اإلداريـة المختصـة بالعديـد مـن  

طلـبـــات الحصــــول عـلـــي ـتـــرخيص البحــــث والتنقـيـــب عــــن خــــام الفوســــفات اســــتوفت كاـفـــة أوضــــاعها 
 : الطلبات علي التفصيل التالي القانونية والمستندية وهذه

 المقـدم مـن الشـركة المدعيـة إلـي الجهـة اإلداريـة للحصـول علـي ٧/٨/٢٠٠٦الطلب المؤرخ  -١
  والمرفق به بيان ١ترخيص البحث والتنقيب عن خام الفوسفات بمنطقة أبو طرطور رقم 
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 .للموقع والمساحة المراد الترخيص بالبحث فيها 
شــــأن الحصــــول علــــي تــــرخيص بحــــث خــــام الفوســــفات  ب٢٢/١/٢٠٠٧طلــــب مقيــــد بتــــاريخ  -٢

بمنطقــة جنــوب وادي التـمــد الكبيــر ومرفقــا ـبــه نمــوذج يبــين موـقــع ومســاحة وشــكل ـتــرخيص 
 .البحث المطلوب 

 في شأن الحصول علي تـرخيص بحـث عـن مـادة فوسـفات ٢٢/١/٢٠٠٧طلب مقيد بتاريخ  -٣
 ومســاحة وشــكل طـلـب بمنطـقـة جـنـوب المتوـلـه كامــل المرفـقـات ومرفـقـا ـبـه نمــوذج يـبـين موـقـع

 .ترخيص البحث المطلوب 

 فــي شــأن الحصــول علــي تــرخيص بحــث لخــام الفوســفات ١٩/٢/٢٠٠٧طلــب مقيــد بتــاريخ  -٤
 كامل المرفقات المطلوبة مرفقا به نموذج يبين موقع ومسـاحة وشـكل ٢بمنطقة أبو طرطور 

 .طلب ترخيص البحث المطلوب 

ت الجهـــة اإلداريـــة المـــدعي عليهـــا  بســـجال١٩/٢/٢٠٠٧طلـــب بكامـــل مرفقاتـــه قيـــد بتـــاريخ  -٥
مرفقـــا بـــه نمـــوذج يبـــين موقـــع ومســـاحة وشـــكل طلـــب تـــرخيص البحـــث عـــن خـــام الفوســـفات 

  .٣بمنطقة أبو طرطور 

 بســـجالت الجهـــة اإلدارـيــة مرفـقــا ـبــه ٦/٣/٢٠٠٧طـلــب شـــامل جمـيــع المرفـقــات قـيــد بـتــاريخ  -٦
نطـقـة ـقـور نمــوذج يـبـين موـقـع ومســاحة وشــكل طـلـب ـتـرخيص البحــث عــن خــام الفوســفات بم

  .١الملك 

 بسـجالت الجهـة اإلداريـة مرفقـا ـبـه ٦/٣/٢٠٠٧طلـب شـامل المرفقـات المطلوبـة قيـد بـتـاريخ  -٧
نمــوذج يـبـين موـقـع ومســاحة وشــكل طـلـب ـتـرخيص البحــث عــن خــام الفوســفات بمنطـقـة ـقـور 

  .٢الملك 

 بسـجالت الجهـة اإلداريـة مرفقـا بـه ٦/٣/٢٠٠٧طلب مقدم مـن الشـركة المدعيـة قيـد بتـاريخ  -٨
نمــوذج يـبـين موـقـع ومســاحة وشــكل طـلـب ـتـرخيص البحــث عــن خــام الفوســفات بمنطـقـة ـقـور 

  .٣الملك 
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 ومرفقـا ٢٦/١٢/٢٠٠٧طلب مقدم من الشركة المدعية قيد بسجالت الجهة اإلداريـة بتـاريخ  -٩
به نموذج يبين موقع ومساحة وشكل طلب ترخيص البحث عن خام الفوسـفات بمنطقـة قـور 

  .٤الملك 

تندات مـقــدم مــن الشــركة المدعيــة قـيــد بســجالت الجهــة اإلداريــة بـتــاريخ طلــب شــامل المســ -١٠
 ومرفـــق بهـــذا الطلـــب نمـــوذج يبـــين موقـــع ومســـاحة وشـــكل طلـــب تـــرخيص ٢٦/١٢/٢٠٠٧

  .٥البحث عن خام الفوسفات بمنطقة قور الملك 

طلـــب كامـــل المرفقـــات مقـــدم مـــن الشـــركة المدعيـــة قيـــد بســـجالت الجهـــة اإلداريـــة بتـــاريخ  -١١
مرفقا به نموذج يبين موقع ومساحة وشكل طلب ترخيص البحث عـن خـام  ٢٦/١٢/٢٠٠٧

  .٦الفوسفات بمنطقة قور الملك 

طلـب شــامل المرفقـات المـقـدم مـن الشــركة المدعيـة إـلـي الجهـة اإلدارـيـة المـدعي عليـهـا قـيـد  -١٢
  مرفقا بطلب الشركة المدعية نموذج يبين موقع ومساحة ٢٧/١/٢٠٠٨بسجالتها بتاريخ 

  .١رخيص البحث عن خام الفوسفات بمنطقة وادي البطيخ وشكل طلب ت 

ـــــب الشــــــركة المدعيــــــة المقــــــدم منهــــــا للجهــــــة اإلداريــــــة والــــــذي قيــــــد بســــــجالتها بتــــــاريخ  -١٣ طـل
 مرفقا بهذا الطلب نموذج يوضح موقع ومسـاحة وشـكل طلـب تـرخيص بحـث ٢٧/١/٢٠٠٨

  .٢عن خام الفوسفات بمنطقة وادي البطيخ 

 ٣/٢/٢٠٠٨إـلــي الجـهــة اإلدارـيــة المقـيــد بســـجالتها بـتــاريخ طـلــب الشـــركة المدعـيــة المـقــدم  -١٤
ومرـفـق بهــذا الطـلـب نمــوذج يوضــح موـقـع ومســاحة وشــكل طـلـب الـتـرخيص ـفـي البحــث عــن 

  .٣خام الفوسفات بمنطقة وادي البطيخ  

طـلــب الشـــركة المدعـيــة المقـــدم إـلــي الجهـــة اإلدارـيــة المـــدعي عليهـــا واـلــذي قـيــد بســـجالتها  -١٥
بهــذا الطلــب نمــوذج يبــين موقــع ومســاحة وشــكل طلــب تــرخيص  مرفقــا ٣/٢/٢٠٠٨بتــاريخ 

  .٤بحث عن مادة الفوسفات بمنطقة وادي البطيخ 

 طلب الشركة المدعية المقدم إلي الجهة اإلدارية الذي قيد بسجالتها بتاريخ  -١٦
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 ومرفــق بطلــب الشــركة المدعـيــة نمــوذج يبــين موـقــع ومســاحة وشــكل طـلــب ١٠/٢/٢٠٠٨ 
  .١فوسفات بمنطقة بالط الترخيص للبحث عن خام ال

طـلـــب الشــــركة المدعـيـــة المقــــدم منهــــا إـلـــي الجهــــة اإلدارـيـــة واـلـــذي قـيـــد بســــجالتها بـتـــاريخ  -١٧
 ٢ فـــي شــــأن الموافـقـــة لـهـــا عـلـــي ـتـــرخيص بحــــث عــــن خــــام الفوســــفات ـبـــالط ١٠/٢/٢٠٠٨

ومرفق بهذا الطلب نموذج يوضح موقع ومساحة وشكل طلب الترخيص بالبحـث عـن الخـام 
 .المذكور 

 فـي ٢٠/٢/٢٠٠٨ركة المدعيـة إلـي الجهـة اإلداريـة والـذي قيـد بسـجالتها بتـاريخ طلب الش -١٨
 ومرفـق بهـذا ٥شأن الموافقة علـي تـرخيص بحـث عـن خـام الفوسـفات بمنطقـة وادي البطـيخ 

 .الطلب نموذج يبين موقع ومساحة وشكل طلب ترخيص البحث 

بســــجالتها بتــــاريخ الطلــــب المقــــدم مــــن الشــــركة المدعيــــة إلــــي الجهــــة اإلداريــــة الــــذي قيــــد  -١٩
 في شأن الموافقة لها علي إصدار تـرخيص بحـث عـن مـادة الفوسـفات بمنطقـة ٥/٣/٢٠٠٨

 ومرفــق بطلــب الشــركة نمــوذج يبــين موقــع ومســاحة وشــكل طلــب تــرخيص ١قلــوع الصــبايا 
 .البحث عن المادة المطلوبة 

ريخ الطـلـــــب المـقـــــدم مــــــن الشــــــركة المدعـيـــــة إـلـــــي الجهــــــة اإلدارـيـــــة المقـيـــــد بســــــجالتها بـتـــــا -٢٠
 فـي شـأن الطـلـب بالموافقـة لـهـا بـالترخيص بحــث عـن ـمـادة الفوسـفات بمنطـقـة ٢٦/٣/٢٠٠٧

العطشان ومرفق بهذا الطلب نموذج يوضح موقـع ومسـاحة وشـكل طلـب التـرخيص بالبحـث 
 .عن المادة محل الطلب 

الطلب المقدم من الشركة المدعية إلي الجهة اإلدارية المدعي عليهـا والـذي قيـد بسـجالتها  -٢١
 ـفـي شــأن الموافـقـة عـلـي طـلـب ـتـرخيص بحــث مــادة الفوســفات بمنطـقـة ٢٧/٣/٢٠٠٨اريخ بـتـ

شمال وادي الصـدمين ومرفـق بهـذا الطلـب نمـوذج يبـين موقـع ومسـاحة وشـكل طلـب البحـث 
 .عن المادة محل الطلب 
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الطلب المقدم من الشركة المدعية إلي الجهة اإلدارية المدعي عليهـا والـذي قيـد بسـجالتها  -٢٢
 فـــي شـــأن الموافقـــة علـــي ـتــرخيص بحـــث مـــادة الفوســـفات بمنطقـــة ١٣/١١/٢٠٠٧بـتــاريخ  

 ومرفق بهذا الطلب نموذج يبين موقع ومساحة وشـكل طلـب البحـث عـن المـادة ٢العطشان 
 .محل الطلب 

الطـلـــب المـقـــدم مــــن الشــــركة المدعـيـــة إـلـــي الجهــــة اإلدارـيـــة واـلـــذي قـيـــد بســــجالتها بـتـــاريخ  -٢٣
رخيص بحــــث ـمـــادة الفوســــفات الكائـنـــة بمنطـقـــة  ـفـــي شــــأن الموافـقـــة عـلـــي ـتـــ١٣/١١/٢٠٠٧

الكالحــين ومرـفـق بالطـلـب نمــوذج يـبـين موـقـع ومســاحة وشــكل طـلـب الـتـرخيص بالبحــث عــن 
 .المادة محل الطلب 

الطلـــــب المقـــــدم مـــــن الشـــــركة المدعيـــــة إلـــــي الجهـــــة اإلداريـــــة والمقيـــــد بســـــجالتها بتـــــاريخ  -٢٤
ث عن مـادة الفوسـفات  في شأن طلب الموافقة للشركة بإصدار ترخيص بح١٣/١١/٢٠٠٧

 ومرفـق بالطلـب نمـوذج يبـين موقـع ومسـاحة وشـكل طلـب ١الكائنة بمنطقـة غـرب الموهـوب 
 .الترخيص بالبحث عن المادة محل الطلب 

الطلـــب المقـــدم مـــن الشـــركة المدعيـــة إلـــي الجهـــة اإلداريـــة والـــذي  قيـــد بســـجالتها بتـــاريخ  -٢٥
ة الفوســــفات الكائـنـــة  ـفـــي شــــأن طـلـــب الموافـقـــة عـلـــي ـتـــرخيص بحــــث عــــن مــــاد٥/٣/٢٠٠٨

 ومرفق بالطلب نمـوذج وضـح مسـاحة وموقـع وشـكل طلـب تـرخيص ٢بمنطقة قلوع الصبايا 
 .البحث عن المادة محل الطلب 

الطـلـــب المـقـــدم مــــن الشــــركة المدعـيـــة إـلـــي الجهــــة اإلدارـيـــة واـلـــذي قـيـــد بســــجالتها بـتـــاريخ  -٢٦
منطقـة قلـوع  في شأن طلب موافقتها علي ترخيص بحث عن خام الفوسـفات ب١٩/٣/٢٠٠٨

 .الصبايا ومرفق بالطلب نموذج يبين موقع ومساحة وشكل ترخيص البحث محل الطلب 

الطـلـــب المـقـــدم مــــن الشــــركة المدعـيـــة إـلـــي الجهــــة اإلدارـيـــة واـلـــذي قـيـــد بســــجالتها بـتـــاريخ  -٢٧
 فــــي شــــأن الموافقــــة علــــي التــــرخيص للشــــركة المدعيــــة بالبحــــث عــــن خامــــة ١٩/٣/٢٠٠٨

  .٤ الفوسفات بمنطقة قلوع الصبايا
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الطـلـــب المـقـــدم مــــن الشــــركة المدعـيـــة إـلـــي الجهــــة اإلدارـيـــة واـلـــذي قـيـــد بســــجالتها بـتـــاريخ  -٢٨
 ـفــي شـــأن الموافـقــة للشـــركة المدعـيــة عـلــي إصـــدار ـتــرخيص بحـــث عـــن مـــادة ٢٧/٣/٢٠٠٧

الفوسفات الكائنة بمنطقة جنوب وادي الكالحين ومرفق بالطلب نمـوذج يبـين موقـع ومسـاحة 
 .وشكل محل الطلب 

 �L3 
..  الــرغم مــن اســتيفاء هــذه الطلبــات لكافــة البيانــات والمســتندات واألوراق المطلوبــة وعلــي 

 مؤهلـة فنيـا وماليـا ألعمـال البحـث والتنقيـب عـن – علي نحـو مـا سـلف –وبرغم أن الشركة المدعية 
.. وبرغم عدم وجـود ثمـة أسـبقية تحجـب الشـركة المدعيـة عـن الحصـول علـي التـرخيص .. المعادن 

أن تصـــدر جهـــة اإلدارة .. كـــان يســـتلزم ويســـتتبع بالضـــرورة إعمـــاال لصـــحيح القـــانون األمـــر الـــذي 
 .المختصة قرارها بمنح الشركة المدعية ما تربوا إليه من تراخيص 

 k�
�8@�� KL3 
��uI (b <"F/� X
���� �Gs T* ?I 
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ركـــائزه يخـــول الشـــركة المدعيـــة الطعـــن عليـــه وهـــو مـــا يعتبـــر قـــرارا ســـلبيا بكافـــة مقوماتـــه و 
ٕإليقاف تنفيذه والغائه السـيما وأنـه قـد جـاء معيبـا بمخالفـة القـانون ومفتقـر للشـرعية بعـدم وجـود سـبب 
يبرره فضال عن إهداره للصالح العام بما يعيبه بالتعسف في استعمال السلطة وانحرافه الواضح عن 

د المصـري واالســتفادة ـمـن الثـروة المعدنـيـة وكـنـوز مصــر الهـدف المنشــود وهــو نمـو وازدهــار االقتصــا
ذـلــك .. المدفوـنــة تحـــت أرضـــها وال تجـــد مـــن يخرجهـــا ليعـــود عـلــي اـلــوطن واقتصـــاده ـبــالخير اـلــوفير 

أمـا .. الهدف الذي يجب أن تسعى الدولة بكل مرافقها نحو التيسير علي المسـتثمرين للوصـول إليـه 
لجهة اإلدارية حائال بين الشركة المدعية وبـين الوصـول إذ وقفت ا.. ما حدث فعال فهو عكس ذلك 

 .إلي هذا الهدف بذلك القرار السلبي الطعين 
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 2r (/� 
ٕوازاء تـلـك العـيـوب الجوهرـيـة الـتـي حاـقـت ـبـالقرار الطعــين فـلـم تجــد الشــركة المدعـيـة مناصــا  

الـقـانون بـمـا سـوي الطـعـن علـيـه بموجـب اـلـدعوى الماثـلـة الـتـي اتفقـت ـفـي مجملـهـا ـمـع صـحيح الواـقـع و
وذلك كله علي النحـو الـذي نشـرف بتفصـيله وتأصـيله فـي .. يجعلها جديرة بالقبول شكال وموضوعا 

 :دفاعنا التالي 
 ;�C��� 
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ويعتبر في حكم القرارات اإلدارية رفض السلطات اإلدارية أو امتناعها عـن اتخـاذ قـرار ..  

 .كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 
 2r (/� 
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�8@�� �#C8b �> ء�G@��� T�C 
و تعبيــر عــن موقــف ســلبي لــإلدارة فهــي ال تعلــن عــن إرادتهــا للســير فــي اتجــاه أو أخــر هــ 

بالنســـبة لموضـــوع األـمــر الواجـــب عليـهــا اتخـــاذ موـقــف بشـــأنه وأن كاـنــت ـفــي ذات الوـقــت تعـلــن عـــن 
 .إرادتها الصريحة في االمتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره 

 )٢٧٧حمدي ياسين عكاشة ص /  األستاذ –ة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدول(
 ,�* ���"�� ��
���� � !�@U> W ,��b 8�ء ���� (/� 

 أن ترفض الجهة اإلدارية اتخاذ قرار كان من الواجب .. مناط وجود قرار سلبي باالمتناع  
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لطة مقيــدة عليهــا اتخــاذه وفقــا للقــوانين واللــوائح أي أن ســلطة جهــة اإلدارة فــي اتخــاذ القــرار تكــون ســ
 .تنفيذا للقوانين واللوائح 

 )٩/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٣٧ لسنة ٤٠٢٩الطعن رقم (
 �L3 

وحيث أنه من المستقر عليه أيضا أن الطعن في القرارات السـلبية ال يتقيـد بمواعيـد دعـوى  
 ما اإللغاء ذلك أن هذه القرارات تتسم باالستمرارية وعدم االنتهاء طالما ظل امتناع جهة اإلدارة قائ

TA9 4U> E�� W� 
األســـاس الـقــانوني ـفــي عـــدم التقـيــد بمواعـيــد الطعـــن ـفــي الـقــرارات الســـلبية يـقــوم عـلــي فكـــرة  

استمرارها وعدم انتهائها فإن األمر يكون كذلك إذا ما كان الوضع قد أخذ طريقـه إلـي التنفيـذ الفعلـي 
 .طعن فيه بالنسبة إلي القرار السلبي إذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد ال

 )١٣/٥٦/٤٠٩ ، ١٣/١/١٩٦٨ق ١١ لسنة ٣٥٠ الطعن رقم –حكم المحكمة اإلدارية العليا (
 E�� T�$ �� 

وبتطبـيـق المفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر علــي واقعــات وأوراق اـلـدعوى الماثلــة يتضــح أننــا  
 .را حتى اآلنبصدد قرار سلبي معفي من قيد ميعاد رفع الدعوى بإلغائه ذلك لكنه ال يزال مستم

 T* E�� 
 وعلـي األخـص المـادة السادسـة ١٩٥٦ لسـنة ٨٦الثابت أن قـانون المنـاجم والمحـاجر رقـم  

 قد أعطت الحق والحرية لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الكشف عن المواد المعدنية .. منه 
 43� ��#��> X
8@�� ©�8���9 (!�� 

ة ـمـن خامـات المنـاجم إلـي ـمـدير أن يقـدم طلـب الحصـول علـي ـتـرخيص بالبحـث عـن خامـ 
 .عام اإلدارة العامة للترخيص والتفتيش مستوفي التمغات ومصحوبا برسم نظر 

 وتقيد جميع الطلبات في سجل معد لذلك طبقا لالئحة التنفيذية بترتيب ساعة وتاريخ  
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 .تقديم كل طلب 
 E�� �@b� 

الطلبـــات المســـتوفاة وتحديـــد تقـــوم اإلدارة العامـــة للتـــراخيص بمراجعـــة الطلبـــات والـبــت فـــي  
 .ٕصاحب حق األولوية من بين مقدمي تلك الطلبات واخطاره بذلك 

 2r (/� 
ٕيتضــح أن جهــة اإلدارة ملزمــة قانوـنـا بمراجعــة الطلـبـات المقدمــة إليهــا والـبـت فيهــا واخطــار  

 .صاحب الطلب بما انتهت إليه مراجعة الطلبات 
 �w �M5 ���C 

ناـتــه ومســـتنداته وأن طاـلــب الـتــرخيص لدـيــه كـفــاءة فنـيــة ومالـيــة اســـتيفاء الطـلــب المـقــدم لبيا 
 .وأن ليس لغيره أسبقية عليه .. إلعمال البحث والكشف والتنقيب عن المعادن 

]����� 
��uI X
���� �Gs 4�b �s� 
 �hM�� �/�"�� �y�^ �� �@�@D� T#��@�� ��y^� ����� 

ونمـــا ســـبب أو مـبــرر مشـــروع األمـــر أمـــا وأن تمتـنــع جهـــة اإلدارة عـــن إصـــدار الـتــرخيص د 
 .الذي يعد وبحق قرارا سلبيا يوجب الطعن عليه إللغائه النعدام مشروعيته 

 E�� T�$ �� 
وحـيـث ثـبـت يقيـنـا ـلـدي الهيـئـة المــوقرة أن الشــركة المدعـيـة ـقـد تـقـدمت بالعدـيـد مــن الطلـبـات  

 علـي نحـو واضـح -ال للبحث والتنقيب عـن خـام الفوسـفات فـي المنـاطق والمسـاحات المحـددة تفصـي
وحيـث تـم اسـتيفاء بيانـات ومسـتندات ..  الموضـحة بتلـك الطلبـات –ال يدعو ألي لـبس أو غمـوض 

 .وحيث أن للشركة المدعية الكفاءة المالية والفنية التي تؤهلها للقيام بهذا العمل .. هذه الطلبات 
 ,�* }�)� 

 البالغ عددها ( عنها الطلبات من المستحيل عقال ومنطقا أن تكون كافة المناطق المقدم 
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 .محجوزة للغير وبها أسبقية عن الشركة المدعية )  طلب٢٩
 X
���� �Gs 4�b �s�#�� (/ T�$ �L�� 8/�� 

وال نقــول أـنـه كــان علــي الجهــة .. إصــدار العديــد مــن التــراخيص لصــالح الشــركة المدعيــة  
 .أسبقية حجز لبعض المناطق اإلدارية االستجابة لكافة الطلبات إذ أنه من المؤكد وجود 

 �U�* �$J�� (/ (!�� 
.. أن العدـيـد مــن المـنـاطق المحــددة بطلـبـات الشــركة المدعـيـة ـلـم يكــن عليهــا أســبقية حجــز  

وكــان يجــب علــي الجهــة اإلداريــة قانونــا مــنح الشــركة المدعيــة ترخيصــا بالبحــث والتنقيــب عــن خــام 
 .الفوسفات منها 

 X
���� �Gs <"F/� }�)� 
بـل امتنعـت عـن إبـالغ الشـركة المدعيـة قانونـا .. لك دونمـا مبـرر واضـح أو مشـروع عن ذ 

 .بنتيجة بحث الطلبات المقدمة منها 
 X
���� �Gs ���s (/ :8^�� E�� T* �$J� �L�� 8/�� 

 ,��b ("[�� '#� �� ��M�� ��
��I �
�8> �"� 
 أن القـرارات السـلبية ال تتقيـد وكـان الثابـت والمسـتقر عليـه قانونـا وقضـاءا.. لما كـان ذلـك  

 لمـا تتسـم ١٩٧٢ لسـنة ٤٧ مـن قـانون مجلـس الدولـة رقـم ٢٤بمواعيد دعوى اإللغـاء الـواردة بالمـادة 
 .به هذه القرارات السلبية من استمرارية وعدم نهائية 

 ,�h� (/ �$A� �L�� 8/�� 
 . قبولها شكال قيام الدعوى الماثلة علي نحو يواكب الواقع والقانون بما يستوجب 
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 ����r : ;#1#�� }�) (/ 
              ,&F/ m�&F5 ��� ��83#�� ~#�"�� (/ ���"��9 ��"/ �"[�� ¨���� 
�8@��

��8 9���\�ء �s ,�"Y� 
 4����$ 43� 

1- T#��@�� ��yu ���� �"[�� 
�8@��  
 X���� <^� �@C6 2>
 2s�F��� 8s��� T#��> (/ 86 �F�� 1956 T* 4�b  

خص طبيعــي أو اعتبــاري حريــة الكشــف عــن المــواد المعدنيــة بالشــروط واألوضــاع لكــل شــ 
ويكــون البحــث عــن هــذه المــواد واســتغاللها ـفـي جمهورـيـة مصــر بمــا فــي .. المـقـررة ـفـي هــذا الـقـانون 

ذـلـك الميــاه اإلقليمـيـة أيــا كــان ماـلـك األرض بتــرخيص يصــدر وفقــا للفــروض واألوضــاع المقــررة فــي 
ن يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء حظــر البحــث أو االســتغالل بالنســبة إلــي علــي أ.. هــذا القــانون 

معـــدن معـــين ـلــه أهمـيــة خاصـــة باالقتصـــاد الـقــومي وـفــي هـــذه الحاـلــة تلغـــي جمـيــع ـتــراخيص البحـــث 
واالستغالل السابق منحها مع حفظ حق صـاحب الشـأن فـي المطالبـة بـالتعويض العـادل إذا اقتضـي 

وزارة التجــارة والصــناعة بأعمــال البحــث أو االســتغالل مباشــرة أو األمــر ذلــك وفــي هــذه الحالــة تقــوم 
 . من هذا القانون ٥٠بطريق االلتزام وفقا للشروط واألحكام المقررة في المادة 

 T* 4�b ,F/ �"9���� X���� <^� � $ 
تعــد مصــلحة المـنـاجم والمحــاجر ســجالت لقـيـد أســماء الكاشــفين وأخــري تقـيـد فيهــا الطلـبـات  
 .ليها للترخيص في البحث عن المواد المعدنية التي ترد إ

 T* 4�b ,5�� T#��@�� (/ �F/�q�� X���� ]F5 �L$� 
 تكـون األولويـة فـي مـنح تـراخيص البحـث ٣٢ ، ١٧ ، ١٥ ، ١٣مع مراعاة أحكـام المـواد  

 .وعقود االستغالل لمقدمي الطلبات وفقا لألسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات 
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 �L3 ..�� <^� �>� T* 4�b T#��@�� k�� (/ X8H�"�� X�� 
يشـــترط لمـــنح تـــرخيص فـــي البحـــث أن تتـــوافر لـــدي الطالـــب الكفايـــة الفنيـــة الالزمـــة لهـــذا  

الغرض وأن يلتزم بإنفـاق مـا تسـتلزمه أعمـال البحـث علـي الوجـه الـذي توافـق عليـه مصـلحة المنـاجم 
لمــدة التــي يطلبهــا الطالــب والمحــاجر ويصــدر تــرخيص البحــث بقــرار مــن وزيــر التجــارة والصــناعة ل

وذلـك بالشـروط واألوضـاع .. ويجوز تجديدها بشرط إال تزيد المدة أصال وتجديدا علي أربع سنوات 
 .المقررة في هذا القانون 

 X�����11 TA9 <��> T#��@�� (/  
خمســـة وعشـــرون ( جنـيــه ٢٥يحصـــل عـلــي كـــل ـتــرخيص ـفــي البحـــث إيجـــار ســـنوي بواـقــع  

 مــربعين مــن مســاحة البحــث ويعتبــر كــل جــزء مــن هــذه الوحــدات وحــدة عــن كــل كيلــو متــرين) جنيــه
 .كاملة 

 X���� �U�*�12m#@5 ,F/  
تحدد المساحة المطلـوب فيهـا تـرخيص فـي البحـث بنـاء علـي طلـب صـاحب الشـأن بحيـث  

تكــون المســاحة عـلـي شــكل مســتطيل أو مرـبـع ال يقــل طــول أحــد أضــالعه عــن كيـلـو مـتـرين وال تزـيـد 
 .عشر كيلو متر وال تقل عن كيلو متر مربع واحد مساحته عن ستة 

 X���� <^� �@C �v�*�14 T* 4�b 
#$L�� T#��@�� (/  
يكون للمرخص له في البحث أثناء مـدة التـرخيص حـق الحصـول علـي عقـد اسـتغالل عـن  

كـــل المســـاحة المـــرخص ـلــه ـفــي البحـــث فيهـــا أو ـفــي بعضـــها بالشـــروط واألوضـــاع المـقــررة ـفــي هـــذا 
ويصــدر عقــد االســتغالل .. ويجــب أن يكــون شــكل مســاحة االســتغالل مربعــه أو مســتطيله القــانون 

 .بقرار من وزير التجارة والصناعة 
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 E�� T�$ �� 
 X���� <^� �@C11 T* 4�b 
#$L�� T#��@�� ��L��F�� �y�h�� (/  

يقــدم طلــب الحصــول علــي التــرخيص فــي البحــث إلــي مصــلحة المنــاجم والوقــود مصــحوبا  
 ........ رسم النظر ب

 .ويجب أن يشتمل الطلب علي البيانات اآلتية وأن يرفق به األوراق المبينة فيما بعد  
 .اسم طالب الترخيص ومحل إقامته وجنسيته  -١
المستندات المثبتة لشخصيته المعنوية ومـن لـه حـق التوقيـع بهـا إذا لـم يكـن الطالـب فـردا أو  -٢

 .كا لألرض مستندات الملكية إذا كان الطالب مال

 .أسم خام المعدن المطلوب البحث عنه  -٣

 .مقدار المساحة المطلوب البحث فيها وأبعادها  -٤

موقــع المســاحة المطلــوب البحــث فيهــا مبينــة علــي خريطــة مســاحية أو رســم مســتخرج منهــا  -٥
 . أو بأي مقياس أخر مناسب تطلبه المصلحة ١٠٠٠٠٠ : ١مقاس 

 .مدة ترخيص البحث المطلوب الحصول عليها  -٦

 .البيانات الدالة علي توافر الكفاية الفنية للقيام بأعمال البحث مؤيدة بالمستندات  -٧

 تعهد من الطالب بإنفاق ما تستلزمه أعمال البحث علي الوجه الذي توافق عليه المصلحة  -٨

تــاريخ إبالغــه المصــلحة عــن كشــف هــذا المعــدن ورقــم قيــد الطالــب فــي ســجل الكاشــفين إذا  -٩
 ... لبحث عنه سبق للطالب إبالغ المصلحة بكشفه عنه كان المعدن المراد ا

 X���� <^� � $12 T* 4�b ��L��F�� �y�h�� (/  
 مـن هــذا القـرار ويـكـون ١٦تقيـد جميـع طلـبـات البحـث فـي الســجل المعـد لـذلك طبـقـا للمـادة  

 ......القيد في السجل بترتيب تاريخ وساعة ورود كل طلب 
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 X�����13��F�� �y�h�� (/  T* 4�b ]F5 ��L 
يقـــــوم الموظـــــف المخـــــتص بمكتـــــب الرســـــم بمراجعـــــة البيانـــــات الخاصـــــة بـــــالموقع ويثبـــــت  

مالحظاته عليه بما يفيد خلوه مـن الحقـوق للغيـر مـن عدمـه وذلـك مـع مراعـاة مـا قـد يكـون للكاشـفين 
وب مــن حــق اإلنـفـراد بالتـقـدم بطـلـب ـتـرخيص للبحــث خــالل المــدة القانونـيـة كمــا يـبـين المســاحة المطـلـ

البحـث فيهـا علـي الخـرائط الموجـودة لديـه ثـم يعـيـد الطلـب إلـي الموظـف المنـوط بـه القيـد فـي الســجل 
 .لتدوين هذه المالحظات به 

 X���� ]F5�14 T* 4�b ��L��F�� �y�h�� (/  
تقوم مصلحة المناجم والوقود بمراجعة الطلب والبيانات المدونـة بسـجل قيـد طلبـات البحـث  

ني مـــن كـــل شـــهر للنظـــر والبـــت فـــي طلبـــات ـتــراخيص البحـــث المســـتوفاة والمقيـــدة فـــي األســـبوع الـثــا
ٕبالسجل عن كل مساحة وتحديد صاحب حـق األولويـة مـن بـين مقـدمي تلـك الطلبـات واخطـاره بـذلك 
مع مطالبته بأداء إيجار مساحة البحث والتأمين طبقا ألحكام هـذه الالئحـة وذلـك خـالل ثالثـين يومـا 

 .اب مسجل بعلم الوصول ويحفظ طلبه بانقضاء هذه المدة من تاريخ إخطاره بخط
 E�� T�$ �� 

.. وبتطبيـــق جملـــه المفـــاهيم القانونيـــة ســـالفة الـــذكر علـــي أوراق وواقعـــات الـــدعوى الماثلـــة  
يتضح وبجالء أن الشركة المدعيـة اتخـذت كافـة اإلجـراءات وقـدمت كافـة البيانـات والمسـتندات التـي 

وفي المقابل لم تتخذ جهـة اإلدارة القـرار اإلداري الـذي يوجـب عليهـا .. ها أوجب عليها القانون تقديم
 القانون اتخاذه 

8s���� 2s�F�� T#��> �#^� 7�8"�� mh� ( C 
 ��L��F�� ,y�?� 

يتضــح أنــه يشــترط لمــنح التــرخيص بالبحــث والتنقيــب عــن مــادة معدنيــة معينــة فــي منطقــة  
 :بعينها توافر شروط ثالثة هي 
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 ) . طالبة الترخيص(فر الكفاءة الفنية لدي الشركة المدعية توا -١
 .توافر الكفاءة المالية لدي الشركة المدعية  -٢

 .عدم وجود أسبقية حجز لألرض والموقع المختار لعملية البحث  -٣

 m��� ©8��� (b �/* : ��F��� Xء��!�� 
لـدي طالـب التـرخيص فقد اشترطت المادة العاشرة من قانون المناجم والمحـاجر أن تتـوافر  

وهــو مــا .. الكـفـاءة الفنـيـة الالزمــة إلعمــال البحــث والتنقـيـب عــن المــادة المعدنـيـة المــراد البحــث عنهــا 
ذـلـك أن الثاـبـت أن الشــركة متعاـقـدة ـمـع نخـبـة ـمـن المهندســين الفنـيـين .. ـتـوافر ـلـدي الشــركة المدعـيـة 

ن القــدرة علــي التعاقــد مــع ولــديها مــ.. المتخصصــين والجيولــوجيين المتخصصــين فــي هــذا المجــال 
ٕالعديد من المهندسين والجيولوجيين اآلخرين إذا تطلب األمر واذا توسع النشـاط واذا تمكنـت الشـركة  ٕ

 .من الحصول علي تراخيص البحث والتنقيب 
 B#�"�� (� ,�* }�) 

أن السادة المهندسين والجيولوجيين المتخصصين في مجال البحـث والتنقيـب عـن المعـادن  
ـفــال يعـقــل أن تتعاـقــد الشـــركة المدعـيــة مـــع جـــيش مـــن .. ومـــن ـثــم .. ضـــون رواـتــب باهظـــة جـــدا يتقا

دونمـــا أن يكـــون لـــديهم .. المهندســـين والجيولـــوجيين وتمـــنحهم ماليـــين الجنيهـــات كمرتبـــات وخالفـــه 
دونما أن يكون لدي الشركة الترخيص بالبحث والتنقيب فـي منطقـة أو .. العمل الذي يقومون بأدائه 

ٕواذ يكفي في هذا المقام أن تثبت الشركة المدعية بـأن لـديها مـن القـدرة الفنيـة علـي ..  معينة مناطق
 .القيام بهذه األعمال وأنها قادرة علي زيادة الكفاءات الفنية في حال تطلب األمر ذلك 

 ,�$ E�� 4�I �1* 
ندات أن أن الشـــركة المدعـيــة أثبـتــت وأكـــدت بصـــحيفة دعواهـــا الماثـلــة وبالعدـيــد مـــن المســـت 

بمحافظـة قـنـا لديـة الـقـدرة الفنيـة إلجـراء كاـفـة التحاليـل بكاـفـة ) قفـط(لـديها معمـال خاصــا كـائن بمديـنـة 
 .أنواع الخامات  يشرف عليه نخبه من المهندسين والجيولوجيين المتخصصين في هذا المجال 
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 ��yC �L3 ��� 
) قفـط(الجرانيـت بمدينـة بل أكدت الشركة المدعيـة بالمسـتندات أنهـا تمتلـك مصـنع للرخـام و 

 .بمحافظة قنا أيضا بتوكيالت الخدمات البترولية 
 ,�$ E�� 

ـمـا يؤكــد وبحــق ـتـوافر الـقـدرة الفنـيـة والكـفـاءة ـلـدي الشــركة المدعـيـة لتنفـيـذ ثـمـة أعمــال بحــث  
 .وتنقيب يرخص لها بها 

 E�� 2V
� 
ليهـــا القـــانون أبـــت الجهـــة اإلداريـــة أن تصـــدر قـــرارا بـــالترخيص للشـــركة المدعيـــة أوجـــب ع 

 .إصداره حال توافر هذه الكفاءة الفنية 
*/ 4��q�� ©8��� (b � : ������ Xء�3# ��!�� 

لمــا كاـنـت الشــركة المدعـيـة وهــي شــركة مســاهمة مصــرية تأسســت ـبـرأس مــال قــدرة خمســة  
مليون جنيه فضال عن امتالكها مصـنع للرخـام والجرانيـت ومعمـل تحاليـل للخامـات والمـواد المعدنيـة 

فضــال .. ديها نخبــه مــن المهندســين والجيولــوجيين المتخصصــين وقــادرة علــي التعاقــد مــع المزيــد ولــ
عمـــا تملكـــه الشـــركة المدعيـــة مـــن آالت ومعـــدات لـــزوم البحـــث والتنقيـــب بـــل واالســـتخراج والتحليـــل 

 .والتقطيع والتجهيز 
 ��C�$ �L3 ���* 

!!  المطـلــوب الـتــرخيص بهـــا ؟؟إلثـبــات كـفــاءة الشـــركة المدعـيــة مالـيــا للقـيــام بهـــذه األعمـــال 
السيما وأن ثمة إقرار وتعهد يقدم من طالب الترخيص باالتفاق علـي البحـث ومسـتلزماته طبقـا للفقـرة 

 .الثامنة من المادة الحادية عشرة من الالئحة التنفيذية 
 ������� ��F��� X
�@�� ��b��� �$8��� (!� | ��I� 

 فإن الترخيص ال يمنحها ثمة .. دم بطلبات الترخيص علي القيام بهذه األعمال فلماذا تتق 
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ميـزة أو ملكيـة أو أي حقـوق علـي األرض محـل البحـث والتنقيـب سـوي تمكينهـا مـن البحـث والكشـف 
فإذا لم تكن قادرة فنيا أو ماليا عن القيام بهذا العمل فلماذا العناء فـي تقـديم الطلبـات بالمسـتندات .. 

 مـن قـانون المنـاجم والمحـاجر يؤكـد علـي ٤٠بة ؟؟ السيما وأن المادة واإلجراءات والتعقيدات المطلو
 .عدم جواز التنازل عن الترخيص وهو ما يؤكد عدم االستفادة من الترخيص إال بتنفيذه 

�$J� �L�� 8/�� #3� 
 .قدرة الشركة المدعية فنيا وماليا للقيام بهذه األعمال إذا ما كان قد رخص لها القيام بها 

m�F� ?� E�� (/  
ما تزعمه الهيئة المصرية للثروة المعدنية بمذكرة دفاعها من أن الشركة المدعية قـد قـدمت  

 طلـب علـي مسـاحة تفـوق الثالثمائـة كيلـو متـر مربـع وهـو مـا زعمـت معـه الهيئـة بعـدم قـدرة ٢٩عدد 
 .الشركة فنيا وماليا علي القيام بأعمال البحث والتنقيب في جميع هذه المساحة 

� T�C
#M/� ���8/ m#> E� 
ذلك أن الثابت أن الشركة المدعية إذ تقدمت بهذا العدد من الطلبات لكونها تعلـم يقينـا أن  

بـعـض هــذه الطلـبـات ـلـن يقـبـل الحتمــال وجــود أســبقية ألحــد األشــخاص عـلـي بعــض المـنـاطق ويكــون 
 .ثمة حجز من قبل الهيئة لمناطق أخري 

 �@� 4�b ��b��� �$8��� T* ?I 
ٕ هــذا وذاك ـلـيس حــال كــل القطــع وانمــا ثمــة أمــاكن ومـنـاطق ـلـيس للهيـئـة أو للغـيـر ثمــة ـبـأن 

 .حقوق عليها فيجب أن يرخص للشركة المدعية بالعمل فيها 
 E�� =/� 

فـإن الشـركة المدعـيـة تؤكـد بأنـه إذا ـتـم التـرخيص لـهـا بالعمـل فـي البـحـث والتنقيـب ـفـي  

حقيقـا ألهـداف الشـركة المدعيـة وغايـة وأمـل كـل كافة المناطق والقطع محل جميع طلباتها فإنـه ت

مصري في االسـتفادة مـن كنـوز مصـر المدفونـة تحـت أراضـيها فإنهـا علـي أتـم االسـتعداد لتـوفير 
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فليس للهيئة أن تتذرع بشيء ال طائـل مـن ورائـه .. الكفاءة الفنية والمالية لكافة هذه المساحات 

 .سوي عرقلة عجلة اإلنتاج 

 � ��? 
فلكــل تــرخيص .. ون لــم يتــرك كبيــرة أو صــغيرة إال ووضــع لهــا الجــزاء المناســب وأن القــان 

مدة يجب أن يلتزم بها المرخص له بالبحث والتنقيب فإن تقاعس ولم يلتزم بهذه المـدة ألسـباب غيـر 
 .جدية يجوز لجهة اإلدارة أما 

 .إنقاص المساحة المرخص له بالبحث فيها  -
 .عدم تجديد مدة الترخيص  -

 .ء الترخيص تماما في حالة استمرار عدم االلتزام بالمدة أما إلغا -

 .ذلك كله وفقا للمادة الثانية عشر من قانون المحاجر والمناجم السابق التنويه عنها 
 ��yC �L3 ��� 

 X���� kء�s %942 T* 4�b ]F� T#��@�� �L3 (/  
مـنـاجم والمحــاجر عـلـي المــرخص لهــم بالبحــث واســتغالل المـنـاجم أن يبعـثـوا إـلـي مصــلحة ال 

بكشوف شهرية مستخرجة من سجالتهم مدون بها كافة البيانات المتعلقـة بمـوظفيهم وعمـالهم وكـذلك 
الخــام المســتخرج والمنقــول والمخــزون والمبــاع وتحليلــه وأســعار بيعــه وكــذلك المتوقعــات وغيرهــا مــن 

ر أعمـال البحـث أو البيانات األخرى التي تري مصلحة المناجم والمحاجر لزومهـا لضـمان جديـة سـي
 .االستغالل أو لتعلقها بمراقبة نشاط صناعة التعدين ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة 

 E�� T�$ }�)� 
وكان الثابت أن القانون لم يترك األمر للصدفة أو االحتمال بل فرض رقابة صارمة علـي  

أنها الوقـوف علـي مـدي جديتـه مـن المرخص له بالبحث وألزمه بإعداد كشوف مراقبة ومتابعة مـن شـ
 تمكين مصلحة المحاجر والمناجم من إعمال رقابتها عليه وعلي أعماله .. ومن ثم .. عدمه 
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 المحامي بالنقض
 

 .وترتب الجزاء المناسب عليه في حال عدم جديته 
 2r (/� 

فإن الزعم بعدم الكفاية المالية والفنية بقول مرسل دون دليل ودون سـابقة عمـل بـين الهيئـة  
ة وبـــين الشـــركة المدعيـــة يمثـــل مخالفـــة صـــارخة للقـــانون بمـــا يســـتوجب وبحـــق إلغـــاء القـــرار المـــذكور

 .السلبي الطعين 
�v�*� 

 ]����� ��o %- �o�F��9 ��@M�* �#s� B�b #3� }��q�� ©8��� (b� 
 مـــن الالئحـــة التنفيذـيــة لقـــانون المحـــاجر والمـنــاجم أن ثمـــة موظـــف ١٣فالثاـبــت أن المـــادة  

ٕيانات الطلب والموقع المراد البحث فيـه واثبـات مالحظاتـه عليـه مـن أن علـي هـذا مختص بمراجعة ب
 .الموقع ثمة أسبقية أو حقوق للغير من عدمه 

 ��b��� �$8��� (/ �/�@�� k�M�[�� 4�b T��� | �/ #3� 
ٕوانمــا جــاء األمــر محــض ادعــاء مرســل ال دليــل عليــه مــن جانــب الهيئــة المصــرية للثــروة  

 .محجوزة للهيئة )  طلب٢٩(عمت بأن كافة المناطق الواردة بطلبات الشركة المعدنية إذ ز
 8/* #3� 

ال دلـيـل علـيـه ـبـاألوراق وـلـم تـقـدم ثمــة مســتندات ـتـدل عـلـي  

 .وجود هذا الحجز 
 (b hUC 

فـإذا .. استحالة تصور صحة هذا الزعم وعدم اتفاقه مع العقل والمنطـق وصـحيح القـانون  
اسـتثناء محجـوزة للهيئـة فلمـاذا نـص القـانون علـي جـواز التـرخيص بالبحـث كانت كافة األراضي بـال 

 !! .والتنقيب لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين ؟؟
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 ,�$ E�� =/� 
محـــل طلبـــات الشـــركة )  قطعـــة٢٩(يمكـــن القـــول بـــأن ادعـــاء الهيئـــة بحجـــز كافـــة القطـــع  
 .هو قول يجافي الحقيقة ومعدوم السند ) طلب٢٩(المدعية 

?I� 

ــدال عـلــي ذلـــك فع  ـلــي الهيئـــة أن تقـــدم المســـتند الرســـمي اـل

 .الحجز المخالف للحقيقة 
 ,��C B�@5 �/ ;�� 4�b ء�FM��9�  

أنه لـيس للشـركة المدعيـة ثمـة مـأرب أو غايـة مـن طلباتهـا هـذه سـوي العمـل واإلنتـاج  

قـومي واستخراج ثـروات مصـر الهائلـة المدفونـة تحـت أرضـها والمسـاهمة فـي ازدهـار االقتصـاد ال

 .وتحقيق الصالح العام الذي سيعود بالخير والرخاء علي كل أفراد األمة 

 X
���� �Gs �/* 
برفضــها وامتناعهــا الغـيـر مـبـرر عــن التــرخيص للشــركة المدعـيـة فــي أعمــال البحــث ســالفة  

 .الذكر يكون لها مأرب أخر يخالف الصالح العام ويجافيه 
 4����� :�w� T* (/ 2V8�� 4�b 

���I (/ ����"�� X�8q�� �/�"�� ��8^�� � �w� ء 
ٕهــو تنظــيم ومراقبــة حســن اســتغالل الثــروة المعدنيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة واصــدار  

 .تراخيص البحث وعقود االستغالل لخامات المناجم 
 2r (/� 

فـإن وجـود مثـل القـرار السـلبي الغيـر مشـروع محـل هـذه الـدعوى ليؤكـد وبحـق مخالفـة جهـة  
 وعلي األخص هيئة الثروة المعدنية لصحيح القانون والغرض من إنشائها وهو ما يؤكد اإلدارة 
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أحقية الشركة المدعية في طلب إلغاء القرار السلبي الطعين بكافة ما يترتـب عليـه مـن أثـار أخصـها 
 .الترخيص لها بالبحث والتنقيب في المناطق محل الطلبات المقدمة منها 

2- �� ¨���� 
�8@�� B��>    n&f) �#&s#9 4���� 78��� 4�b ,�* �I �F� vV 4�b �"[
��#��> <G�� �> nf�� �L3 K�/ T�C �o�F�� KLw � �G�� 

 2>
 X���� <^� }�)10 2>
 T#��@�� (/ 86 �F�� 1956 ,�* 4�b  
بشرط أال تزيد المدة أصال وتجديدا علـي أربـع سـنوات وذلـك بالشـروط واألوضـاع ..........  

 ... هذا القانون المقررة في
 E�� T�$ �� 

وباســــتقراء ـنـــص المــــادة ســــالفة اـلـــذكر يتضــــح وبجــــالء ـتـــام أن المشــــرع ـقـــد حــــدد مــــدة حجــــز  
.. لمــدة أرـبــع ســنوات فـقــط ) إن وجـــد(المســاحات والمواـقــع لصــالح الهيـئــة المصــرية للـثــروة المعدنيــة 

 .وزير البترول / ويجوز مدها لمدة سنة أخري بقرار يصدر عن السيد 
�L3  

يتضــح .. وبتطبـيـق ذـلـك عـلـي واقعــات الـنـزاع الماـثـل والطلـبـات المقدمــة مــن الشــركة المدعـيـة  
 وبجالء 

خـلــو األوراق مـــن ثمـــة مســـتند يفـيــد حجـــز القطـــع والمواـقــع الموضـــحة بالطلـبــات المقدمـــة مـــن  . ١
ٕوانما جاء ذلك مجـرد قـول مرسـل ال .. الشركة المدعية لصالح الهيئة المذكورة بشكل رسمي 

 .أي دليل يسانده 
فالثابـت .. بوجود هذا الحجز المزعـوم ) والفرض علي خالف الحقيقة(وعلي الفرض الجدلي  . ٢

وحيــث أن  .. ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٦أن الطلـبـات المقدمــة مــن الشــركة مقدمــة فــي غضــون عــامي 
المشــرع أوجــب إال تزيــد مــدة الحجــز عــن أربعــة ســنوات األمــر الــذي يؤكــد انتهــاء مــدة حجــز 

 .ع والمساحات الواردة بالطلبات المقدمة من الشركة المدعيةالهيئة لكافة المواق
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 E�� =/� 
وبــرغم خلــو األراضــي والمواقــع المقــدم عنهــا طلبــات مــن الشــركة المدعيــة مــن ثمــة مــانع أو  

إال أن الجهة اإلدارية دونما مبرر واضح من القـانون والواقـع .. حاجز لها أو صاحب أسبقية عليها 
ص للشركة المدعيـة بالبحـث والتنقيـب عـن المعـادن المطلوبـة فـي المنـاطق تمتنع عن إصدار التراخي

 .الموضحة بالطلبات التي استوفت كافة أوضاعها الشكلية والقانونية والمالية 
 .وهو األمر الذي يعيب القرار الطعين بما يستوجب إلغائه  

3-               �� :�&w� (&b :�8&ª?�� �[�&��� m� "&�� Xء���9& �&�"/ �"[�� 
�8@��   �#&�F
 ��#��> 

 2�@5� ��G� 
 تحقيق الهدف وثانيهما تحقيق المصلحه العامه اولهما للقرار االداري هدفان ٠٠بداية  

 الذى خصصه المشرع الصدار هذا القرار 
فاذا حاد مصدر القرار عن اى منهما غدا قراره باطال لكونه مشوبا باالنحراف فى استعمال  

 القرار االداري الموجب اللغائه والمتمثل فى استخدام رجل السلطه ذلك العيب الهام من عيوب
االدارة لسلطاته بغيه تحقيق غايه غير مشروعه لتعارضها مع المصلحه العامه او مع الهدف الذى 

 حدده القانون الصدار القرار 
 2���� �8��� 

يكون  ففيه ٠٠به االنحراف عن الهدف المخصص من اهميه وغموض سببه اتسامة بالدقه  
 القرار باطال حتى ولو ابتغي مصدره تحقيق مصلحه عامه 

� m�> T���� �L3 �C� /s ��� � -8�"  
انه اذا كانت القاعده ان القرارات االدارية جميعها وبغير استثناء يجب ان تستهدف تحقيق  

 المصلحه العامه فان هناك ايضا قاعده اخري تضاف الى هذه القاعده وتكملها وتقضى بوجوب
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استهداف القرارات االدارية تحقيق االهداف الذاتيه المتخصصه التى عينها المشرع فى المجاالت 
 المجدده لها 

  )٣٣٦ الوسيط فى القانون االداري والقضاء االداري ص -محمد انس جعفر / د( 
� m�> �#^�� k�� �C� / %/�$ ��[^/ 

ذه الحاله كلما كان الباعث على ويكون القرار االداري مشوبا باالنحراف بالسلطه فى ه 
اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذى اراده المشرع حين منح االدارة السلطه فى اتخاذ هذا القرار 
بالذات واليهم بعد ذلك ان يثبت ان االدارة كانت تهدف من القرار الذى اتخذته تحقيق مصلحه 

 عامه مادامت هذه المصلحه غير المصلحه التى حددها المشرع 
  )٢٩١مصطفى كامل ، رقابه مجلس الدوله االدارية والقضائية ص /  د(

 
#$��� �1��� /h��> 4 �) �# - 
 ٠٠ان الفرق بين االنحراف عن المصلحه العامه واالنحراف عن قاعده تخصيص االهداف  

انه فى حاله االنحراف عن مبدأ تخصص االهداف يكون العضو االداري حسن النيه اليبغي اال 
قيق الصالح العام ولكنه يستخدم مابين يديه من وسائل لتحقيق اغراض مما اليجوز ان تتحقق تح

 بتلك الوسائل اومما اليختص بتحقيقها 
 E�� �"/� 

ان لكل قرار ادري هدفين احدهما خاص وهو الذى حدده القانون اويستفاد من طبيعه  
اله اخري كما ان له دائما هدفاعاما االختصاص وهذا الهدف تختلف درجه تحديده من حاله الى ح

 وهو المصلحه العامه 
  )١٣٣ عيوب القرار االداري ص -محمود حلمي / د( 

الهــــــدف محســــــن خلـيـــــل ان / وـفـــــى مجــــــال اســــــتخالص الهــــــدف المخصــــــص ـقـــــال اـلـــــدكتور 
المخصــص قــد يســتخلص مــن روح التشــريع اوطبيعــه االختصــاص فقــد حــدد المشــرع مــثال لســلطات 
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ا محددا وهو المحافظه على النظام العام فاذا استعملت االدارة سلطاتها فى هذا الضبط االداري هدف
الخصــوص لغيــر هــذا الهــدف كــان قرارهــا مشــوبا بعيــب االنحــراف بالســلطه حتــى ولــو كــان الهــدف 

 اليجانب الصالح العام 
  )١٨٠ قضاء االلغاء ص - محسن خليل ٠د( 

� m�> �#^�� k�� W�0 ,�� :8�� , �"o  
حاله عدم تحديد المشرع للهدف الخاص الذى يتعين ان يحققه القرار يكون تحديد هذا فى  

 حيث يستعمل سلطته ٠٠ واستخالصه لمراد المشرع وقصده ٠٠الهدف متروكا لتفسير القاضى 
 كالرجوع الى االعمال ٠٠التقديريه فى تحديد االهداف الخاصه للقرار بكل الوسائل الممكنه 

 ات التفسيريه وتتبع المناقشات التى دارت حول القانون التحضيريه والمذكر
 E�� ���/� 

 انه اليكون للقاضى اى دور او اجتهاد فى تحديد الهدف الخاص اذا ماكشف عند المشرع  
 صراحه وانما يتعين عليه ان يعمل على تحقيقه 

  )٢٦٤ ص ١٩٨٤ قضاء االلغاء سنه -طعيمه الجرف / د( 
 B�@5 � �C�00 �@�M[5�  ,�00 ,��9 �
��  <U@�� , !- <U�ء �?

اليجوز اتخاذ اى من التدابير او االجراءات التى يجيزها الشارع لتحقيق هدف اخر مغاير  
للهدف االساسى الذى قصد اليه الشارع ولو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه الشامل 

اعده تخصيص االهداف وجزاء مخالفه وذلك تطبيقا لقاعده اصوليه هي المصطلح على تسميتها بق
 تلك القاعده بطالن تلك القرارات  لكونها مشوبه باالنحراف بالسلطه والذى يتمثل فى عدم احترام 

 االدارة لركن الغايه من التشريع 
 ٢٣الى ٢١ ق مجموعه احكام السنوات من ٢١ لسنه ١٦٣١محكمه القضاء االداري قضيه رقم ( 

  )٦٤٧ص 
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 <U> � $-� �C  �#^�� k�- ,��9 ���"�� ��
��?� , !��  
اذا ما عين المشرع غايه محدده فانه اليجوز لمصدر القرار ان يستهدف غيرها ولوكانت  

 هذه الغايه تحقيق مصلحه عامه 
  ) ٥٥٠ ص - مجموعه نعيم ١٦/٢/١٩٨٠ لسنه ١٠٠٩المحكمه االدارية العليا طعن ( 

 T� =>�#��� 
ه االدارية العليا من عدم اشتراط سوء نيه مصدر القرار للقضاء ما انتهت اليه المحكم 

 فالى جانب مايترتب عليه من ادخال مخالفه قاعده ٠٠باالنحراف بالسلطه هو قضاء محمود 
تخصيص االهداف ضمن حاالت االنحراف بالسلطه فان فيه تشديدا لقبضه القضاء على رجل 

القضاء السابق والذى يشترط سوء النيه بوسع رجل االدارة الذى ينحرف بسلطته حيث انه فى ظل 
االدارة االفالت من الغاء قراره لمجرد اثباته انه كان حسن النيه حين اصدره ويترتب على ذلك 
الهروب من االلغاء مما يؤدي الى االضرار بمصلحه من اعتدي القرار المشوب باالنحراف على 

لقرار الخاطىء والتعويض عن االضرار التى منى حقوقه والذى كل مايصبو اليه هو الغاء هذا ا
 بها من جرائه واليعفيه فى شىء ما اذا كان رجل االدارة سيئا اوحسن النيه 

  )١٣١ نظرية التعسف ص -سليمان الطماوي / د( 
 :��3?� ]�^_ K�b�> (b :�8ªh�� �L300 45?� �C �G�u#� ,s��  

ع فيه على اصدار قرار لتحقيق مصلحه عامه لم قد يقدم رجل االدارة نتيجه لخطأ فني وق 
يوكل اليه امر تحقيقها وقد يقدم على تحقيق مصلحه عامه مكلف بتحقيقها ولكنه استخدم فى ذلك 

 وسائل غير تلك التى قررها المشرع لتحقيق هذه المصلحه 
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 ,[����9 :�8ª� X
��?� %s
 �!58� ����� ��$ �C� 
K�b�> ,���� �C hq�:��3?� ]�^_  

 B�@5 ��� 
 يتضح ان لالنحراف عن قاعده تخصيص االهداف وجهين هما  

1-o#F�� :��3?� ��/ ���D �C A[�� � �G@�@D �p#��9  
وفى هذه الصوره يستعمل رجل االدارة سلطته التقديريه فى تحقيق اهداف عامه غير منوط  

ين االهداف التى يتعين على رجل االداره ان  حيث ان القانون لم يجعلها من ب٠٠به تحقيقها 
 يحققها باستعمال مابين يديه من سلطات 

2- :��3?� ��@D %���� B��+�� �C X
��?� %s
 A[�  
 ) �?9 :�8ª��8s?ء ( 

ويرجع وجه الخطأ فى هذه الصوره من صور االنحراف عن الهدف المخصص الى  
 ذلك ٠٠ عام منوط به تحقيق وسيله غير مقرره قانونا استعمال رجل االدارة فى سبيل تحقيق هدف

انه اذا كان االصل هو حريه رجل االداره فى اختيار وسيله مواجهه الحاله فان مناط ذلك اال 
وقد يرجع تجاهل  ٠٠يفرض عليه القانون وسيله بعينها لتحقيق الغايه التى يريد الوصول اليها 

ها اكثر تعقيدا ومشقه وقد تستغرق وقتا اطول واخيرا وهو  لكون٠٠رجل االدارة للوسيله المشروعه 
 المهم فقد تحاول االداره تحقيق اغراض ماليه بغير الطريق المقرر لذلك 

 �v��� 
 (/ ,5�L9 � ��> �M�b %&&&&&&q� �8ءs?�9 :�8ª?� T�$ ��� �/ m#) ء�G@��� 2�@�� �@C

��&&&[� �C %��� ,�� B� ,�b�8��� ~#�b  
?� ��b ,[����9 :�8ª00�3�Y� TA��� �L3 �C �#GY�C  
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 T�9 
8@� m�?� K�Y?� 
 �
��?� 
�8@�� ~#�b (/ %@�/ ��b �8ءs?�9 :�8ª?� 

 الى ان  Mourgeonوقد وجد هذا االتجاه تاييدا من بعض الفقه الفرنسى حيث ذهب  
كن ان يوجد انحراف فى االنحراف بالسلطه اليختلط باالنحراف فى استعمال االجراء حيث يم

 انه رغم االرتباط ٠٠ ومفاد ذلك ٠٠استعمال السلطه دون ان يوجد انحراف فى االجراء والعكس 
بين االنحراف باالجراء واالنحراف بالسلطه فى كثير من االحوال اال ان التالزم بينهما ليس امرا 

يخفى دائما انحرافا فى استعمال ضروريا ولهذا يمكن التمييز بينهما حيث ان االنحراف باالجراء ال
 السلطه 
وقد ارجع بعض هذا الفقه سبب االستقالل الى اختالف طبيعه كال منهما وذلك لتعلق  

االنحراف باالجراءات بعدم المشروعيه فى الشكل واالجراءات فى القرار االداري وهو فى ذلك 
 يختلف عن عيب االنحراف بالسلطه 

( Mourgeon la repression admimisrative , the toulous . 1960 .p 293) 
( Eisenmanr , cours de droit odministratif - 1958 - p 207 ) 

( Camus . Reflexion sur le detournement de procedure R.D.P 1966 p 68) 
( Reynoud , le detournement de procedure, the, paris, 1950, p 142) 

 ) ومابعدها ١٢٨ى ؛ فكره االنحراف باالجراء ص  فؤاد محمد موس٠د( 
 T� 
8@C 4��q�� K�Y?� �/� 
  ,[����9 :�8ªh� K
#u �8ءs?�9 :�8ª?� 

وذهب بعض الفقه الفرنسى الى الحاق االنحراف باالجراء بعيب االنحراف بالسلطه حيث  
 تتعمد فيه جهه االدارة استعمال اجراء اداري بدال من اجراء اخر 

 ذلك فان االنحراف باالجراء ليس له ذاتيه مستقله وب 
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 �L3 4�) �>� 
االتجاه بتاييد واسع من الفقه المصري والذى ذهب الى انه اذا استعملت االدارة االجراءات  

غير تلك المقرره قانونا فهي بذلك تستعمل االجراءات فى غير موضعها ولغير الهدف المخصص 
 ومن ثم فان االنحراف باالجراء ليس عيبا جديدا ٠٠داف وبذلك تخالف قاعده تخصيص االه
 فاذا خالف رجل االدارة الهدف المخصص فانه يرتكب ٠٠يختلف عن عيب االنحراف بالسلطه 

انحراف بالسلطه فى صوره مخالفه قاعده تخصيص االهداف حيث ان رجل االدارة وان كان منوطا 
 دده له القانون من وسائل به تحقيق الهدف اال انه لم يستعمل فى ذلك ماح

 ) ومابعدها٣٩ المباديء العامه لالجراءات االدارية غير القضائيه ص -مصطفى عفيفي / د( 
( Chopus ( R ) , droit administrative denerol 59 edition 1990 mont 

chrestirn , poris ) 
( Gay ( R ) la nation de detournement de procedure malonges Eisenmann , 

1975 p 323 )  

  )٣٧٢مصطفى ابوزيد فهمي ، القضاء االداري ومجلس الدوله ص / د( 
  )٣٤٤ نظريه التاسف ص -سليمان الطماوي / د( 

 T�$�/ ���� 
سواء كان االنحراف باالجراء عيب مستقل من عيوب القرار االداري ام كان صوره  

م انه فى حاله توافره فى القرار االداري فان ذلك يعد لالنحراف بالسلطه فان ما يعنينا فى هذا المقا
 مسوغا لطلب الغاء هذا القرار 

 E�� T�$�� 
وبتطبيق وانزال كافه المفاهيم القانونيه والفقهيه والقضائيه سالفه الذكر على واقعات التداعي  

 وبحق مشوبين الماثل ومدونات القرارين محل الطعن الماثل يبين وبجالء ان هذين القرارين جاءا
 بعيب االنحراف بالسلطه واساءه استعمالها فضال عن االنحراف باالجراء والهدف المخصص وذلك 

 على التفصيل التالى 



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ٩٠ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

 *- ,�� 9 :�8ª?� ��b��8s?ء��9 00�@"��  K
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صـريين علـي حـد أن ثمة هدف أساسي أحيل لـدي جهـة اإلدارة ولـدي كافـة الم.. ال جد ال 

يجـــدر الســـعي إلـيــه وـبــذل كـــل غـــال ونـفــيس مـــن أجـــل تحقيـقــه وهـــو البحـــث والكشـــف عـــن .. الســـواء 
ـثــروات مصـــر المدفوـنــة تحـــت أراضـــها واســـتخراجها واالســـتفادة منهـــا بعـــد تصـــنيعها وتنقيتهـــا وصـــوال 

 .ين لتنمية االقتصاد القومي وازدهاره بما يعود بالفائدة والرخاء علي الوطن وكافة المواطن
 ��b��� �$8��� m�n5 ?� ,��I <"� �/ #3� 

إيمانـا منهـا بأـنـه إذا لـم يتجـه المســتثمرين المصـريين وأصـحاب رؤوس األـمـوال إلـي تحقـيـق  
هــذا الهــدف اـلـذي مــن شــأنه إعــالء ســمعه مصــر ورفعــه شــأنها اقتصــاديا باالهتمــام ـبـالثروة المعدنـيـة 

 والمنتـمــين إلـيــه والســاعيين إـلــي نهضـــته هـــم لـعــل أصــحاب اـلــوطن!!! واســتثمارها فـمــن ســـيتجه إذن 
أوـلــي الـنــاس باالســـتثمار فـيــه ليفـيــدون اـلــوطن ويســـتفيدون مـنــه تحقيـقــا للنهضـــة الصـــناعية المصـــرية 

 .والرخاء االقتصادي 
 ,5
8> �/ �b #3� 

 X���� (/ ����q�� X8@���22 �w#@9 2s�F��� 8s��� T#��> (/  
 ... بي في الحصول علي تراخيص البحث وتكون األولوية للمصري علي األجن 

E�� T�$ �� 
وـكـان الثاـبـت أن الشــركة المدعـيـة هــي شــركة مســاهمة مصــرية وتمتـلـك ـمـن الكـفـاءة المالـيـة  

والفنية ما يؤهلها للقيام بأعمال البحث والتنقيب والكشف عـن المـواد المعدنيـة ثـم اسـتخراجها وتنقيتهـا 
 .راجعة ومتابعة ورقابة الجهة اإلدارية وتحت بصرها ثم استغاللها بشتي السبل القانونية بم

 ��b��� �$8��� (/ �/�@�� ]����� k�M�[9 X���� �o�F�� T* }�)� 
ولـم .. لم يتم حتى اآلن البحـث أو التنقيـب فيهـا عـن معـدن الفوسـفات المـراد الكشـف عنـه  

 عة المحددة وصفا وتفصيال في يقم ثمة دليل باألوراق عن سابقة البحث في هذه المناطق وتلك القط
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 .طلبات الشركة المدعية 
 ,�$ E�� 2V
� 

.. تمتنع جهة اإلدارة عن مـنح الشـركة المدعيـة مجـرد تـرخيص بالبحـث والكشـف والتنقيـب  
لم تتكلف الجهة اإلدارية شيئا ولـن تضـار بثمـة .. فإذا لم تجد الشركة المدعية شيئا مما تبحث عنه 

كتشاف وأسفر البحث عن العثور علي المادة المعدنيـة المـراد الكشـف عنهـا  أما وأن تم اال.. أضرار 
 .لتحققت الفائدة والمصلحة للوطن بأثره 

 �L3� 
 ����"�� X�8q�� �/�"�� ��8^�� � �w� ء���I (/ ���\��� :�w� #3 

فإن الغرض من إنشائها أن تعمل علي تنظـيم ومراقبـة حسـن اسـتغالل الثـروة المعدنيـة فـي  
فـإن حسـن اسـتغالل الثـروة ) وليس منعها وحجبها وحصره فـي أنـاس بعيـنهم(جمهورية مصر العربية 

المعدنـيـــة هــــو هــــدف هــــذه الهيـئـــة األول ولهــــا ـفـــي ســــبيل ذـلـــك أن تصــــدر ـتـــراخيص البحــــث وعقــــود 
االســتغالل لخامــات المنــاجم وعقــود التبعيــة الخاصــة بهــا كمــا لهــا أن تقــوم بــالتفتيش الفنــي بمنــاطق 

البحــــث واالســــتغالل ومتابعــــة جدـيـــة التشــــغيل بهــــا ضــــمانا لوفــــاء المســــتغل والمــــرخص ـلـــه عملـيـــات 
 .بالتزاماته القانونية 

 X
#$L�� � �w� 
�� #3 E�� 
أمــا المنــع والحجــب والــزعم علــي خــالف الحقيقــة بــأن كافــة األراضــي المقــدم عنهــا الطلبــات  -

 .محجوزة للهيئة بال سند أو مستند يؤكد ذلك ) محل التداعي 

وأما العمل علي عدم استخراج المواد المعدنية من األرض واستغاللها االسـتغالل األمثـل فـي  -
 .أقرب وقت ممكن 

أمـــا إهمـــال األراضـــي والمـنــاطق وعـــدم الســـعي الحثـيــث نحـــو التنقـيــب عـــن الـثــروات المدفوـنــة  -
 .لسنوات طوال تفوق العشرات من السنين  تحتها 
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الهيئـة لمسـاعدتها فـي تحقيـق مأربهـا وهـدفها المفتـرض وأما قطع أيـادي العـون التـي تمـد إلـي  -
 .أنها تعمل عليه دون سواه 

 ,�$ E�� T�C 
وبــال مــراء يؤكــد أن الجهــة اإلداريــة حــادت وانحرفــت عــن الهــدف المنشــود بقرارهــا الســلبي  

الطعـــين الـــذي مـــن شـــأنه تعطيـــل عجلـــة النمـــو االقتصـــادي والنهـــوض القـــومي بالصـــناعة والتعـــدين 
 .ألمر الذي يصيب هذا القرار بما يجعله جدير باإللغاء واإلنتاج ا

 ~- X
��?� �) �C �w� "�� Kء�], ��������8: 9ª?� ��@"��  
 �"[�� 
�8@�� k
�u� � F�) 

 E��00 ,�� ���"�� ��
��@U> �C ,��b 8�ء �?��� T�  
ويض عنه يجب ان ان عيب اساءه استعمال السلطه المبرر اللغاء القرار االداري او التع 

يشوب الغايه منه ذاتها بان تكون االدارة تنكبت وجه المصلحه العامه التى يجب ان يتغياها القرار 
 واصدرته بباعث اليمت لتلك المصلحه 

  )١٥/٢/١٩٥٦ ق جلسه ٢ لسنه ١٥١٩طعن رقم ( 
 TA9 �U�* 4U>� 

متها على اساس ان صحه القرار االداري تتحدد باالسباب التى قام عليها ومدي سال 
االصول الثابته فى االوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجه التى انتهت اليها وبحث 
 ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمه للتحقق من مطابقه القرار للقانون والتاكد من مشروعيته 

  )٢٦/٥/١٩٦٦ق جلسه ٨ق لسنه ٧ لسنه ٤٤٤طعني رقمي ( 
 TA9 4U> � $ 

ءه استعمال السلطه او االنحراف بها وهو مايقابل ركن الغايه فى القرار من عيب اسا 
 العيوب القصديه فى القرار االداري ويقوم حيث يكون لدي االدارة قصد االساءه او االنحراف بحيث 
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 تهدف من القرار قصدا اخر غير المصلحه العامه 
  )٢٧/١١/٢٠٠١ ق جلسه ٤٤ لسنه ١٠٠٥ ، ١٠٠٠ ، ٩٨١الطعون ارقام ( 

 E�� T�$�� 
وكان المشرع قد استوجب ان يكون القرار االداري مبتغيا تحقيق مصلحه عامه فاذا  

اصدرت جهه االدارة قرارا لم تتوافر فيه المصلحه العامه او تتعارض معها فان هذا القرار يكون 
 معيب باالنحراف بالسلطه واساءه استعمالها 

 �@D�/ #3� �"[�� 
�8@�� W 
لك أن المصلحة العامة تقتضي أن يشارك كـل مصـري وبـاألحرى كـل مسـتثمر مصـري فـي ذ 

العمل الوطني وفي تنمية االقتصاد المصري وذلك بالعمـل علـي البحـث والتنقيـب عـن ثـروات مصـر 
المدفونـــة تحـــت أراضـــيها والعمـــل علـــي اســـتخراجها واالســـتفادة منهـــا بشـــتى الســـبل علـــي نحـــو يعـــود 

 .تلك هي المصلحة العامة ..  هذا الوطن بالرخاء علي كل أبناء
 T*� �/* 

يحجـب هـذا الحـق عـن المسـتثمرين المصـريين ويحرمـوا مـن المشـاركة الفعالـة فـي دفـع عجـلـة  
فــإن ذلــك .. التنميــة بمــا يــؤدي إلــي هــروب رؤوس األمــوال المصــرية إلــي غيــر األراضــي المصــرية 

 .يجافي المصلحة العامة 
 �C�1��9 �L3 

وال تفعـل .. دولة ومؤسساتها باحتكار حـق البحـث والتنقيـب عـن الثـروات المعدنيـة إلي قيام ال 
 .شيئا فإن ذلك يجهض المصلحة العامة 

 �U�*� 
أن تكون قرارات الدولة في عهدها البائد تصدر لمصالح شخصية لـبعض األشـخاص بعيـنهم  

  باجتهاد وجهد علي فإن ذلك ليس من المصلحة العامة يجب العمل.. وتدخر هذه األعمال لهم 
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 .إصالحه بل ومنعه ومنح الفرصة لأليادي المصرية الشريفة لكي تعمل وتدفع عجله اإلنتاج
 E�L$� 

أن تكون األراضي المصرية زاخرة بالكنوز والثروات التي ال تجـد مـن يكتشـفها ويسـتفيد ويفيـد  
س مـن المصـلحة العامـة فـإن ذلـك لـي.. منها وتظل مصر في مؤخرة دول العالم اقتصاديا وصـناعيا 

 .في شيء 
 X8>#�� � �w� ����"� �y1�� k�9 �> ,�"� 

أن الـقـرار الســلبي الطعــين وأـيـة ـقـرارات يكــون مــن شــأنها تعطـيـل أو عرقـلـة مســاعي النهــوض  
بمصــر واقتصـــادها وثرواتهــا يجـــب بتــره ـفــي الحــال باإللـغــاء وبــذلك تـكــون قــد أصـــبنا كبــد المصـــلحة 

 .العامة 
4-  "[�� 
�8@��              
S&�� �M&��� ($8&� K
�@C? E��� ��b�8��� B��"��9 ��"/ ,�C T#

 K
��u� 
 T* 4�b TA��� �L3 W ���"�� ��
���� B�!)* k8@�� 

الـقـرار اإلداري يجــب أن يـقـوم عـلـي ســبب يـبـرره حـقـا وحكمــا فــي الواـقـع والـقـانون وذـلـك كــركن  
 . يقوم تصرف قانوني بغير سبب  باعتبار أن القرار تصرف قانوني وال– افتقاره –من أركانه 

 )١٨/٦/١٩٥٨ ق جلسة ٤ لسنة ٦٨ طعن رقم –إدارية عليا (
 TA9 4U> � $ 

أن صــــحة الـقـــرار اإلداري تتحــــدد باألســــباب الـتـــي ـقـــام عليهــــا ومــــدي ســــالمتها عـلـــي أســــاس 
األصــول الثابتــة فــي األوراق وقــت صــدور القــرار ومــدي مطابقتهــا للنتيجــة التــي انتهــي إليهــا وبحــث 

 ك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته ذل
 )٢٦/٥/١٩٦٦ ق جلسة ٣٧ ق ، ٧ لسنة ٤٤٤طعني رقمي (
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 ,�A9 4U> �L$� 
ٕفــي خصــوص ركــن الســبب فإنــه حالــة واقعيــة تســبق العمــل اإلداري وتبــرر قيامــه واذا كانــت  

صح عن السـبب الـذي أقامـت عليـه قرارهـا فإنـه ينبغـي أن يقـوم اإلدارة في األصل غير ملزمه بأن تف
 .علي سبب مشروع 

 )٤٦/٤/٨٢٢ ملف ٧/٢/١٩٧٩طعن رقم (
 E�� T�$ �� 

وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات الطعن الماثل يتضح وبجـالء أن القـرار  
يص بالبحـث والتنقيـب عـن الثـروات الطعين برفض منح الشركة المدعية أو االمتناع عن منحها ترخ

المعدنيــة فــي جميــع المنــاطق الــواردة بالطلبــات المقدمــة منهــا إنمــا هــو قــرار منعــدم الشــرعية الفتقــاره 
 .لركن السبب المبرر إلصداره 

 <9�q��C 
علــي مــا أســلفنا القــول أن الشــركة المدعيــة أثبتــت وأكــدت علــي قــدرتها الفنيــة للقيــام بأعمــال  

بمـــا ـلــديها مـــن نخـبــة مـــن المهندســـين والجيوـلــوجيين وبمـــا ـلــديها مـــن معامـــل تحلـيــل البحـــث والتنقـيــب 
ذلك كله يؤكد وبحق أنها تملك الخبرات الفنية المؤهلـة للقيـام .. فضال عن مصنع للرخام والجرانيت 

 .باألعمال المقدم عنها الطلبات سالفة الذكر 
 (b hUC �L3 

هلها أيضا للقيام بهذه األعمال فالثابـت أن رأس مـال أن الشركة لها من القدرات المالية ما يؤ 
بخــالف مــا تملكــه الشــركة مــن آالت ومعــدات ومعامــل تجعلهــا قــادرة .. الشــركة خمســة ملـيـون جنـيـه 

مع الوضع في االعتبار أن القانون اكتفي بصدد القدرة المالية بـأن اشـترط أن .. علي تلك األعمال 
 للقيـــام باألعمـــال واألنفـــاق عليهـــا بمـــا يحقـــق الغايـــة مـــن يؤخـــذ التعهـــد الـــالزم مـــن طالـــب التـــرخيص
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وهو ما يؤكد التـزام الشـركة بتـوفير األمـوال الالزمـة إلعمـال البحـث والتنقيـب حتـى ولـو .. الترخيص 
 .فرضنا أنها غير متوفرة فعال 

 :hi ,�$ �L3� 
جعــل مــن اليســير أن جهــة اإلدارة لهــا مــن ســلطات المراقـبـة والتفـتـيش والمتابعــة الشــهرية بمــا ي 

وفــي حـــال عــدم الجدـيــة فقــد نظـــم القــانون قواعـــد .. عليهــا تبيــان جدـيــة الشــركة المدعـيــة مــن عدـمــه 
جزائيــة وعقابيــة تتخــذ ضــد المــرخص لــه الغيــر ملتــزم تصــل إلــي حــد إلغــاء التــرخيص وهــو مــا يؤكــد 

 .انتفاء وجود ثمة مانع من منح الترخيص 
 E�� 4�b �1* 

 ٢٩ منطـقــة ـفــي ٢٩(بالطلـبــات المقدمـــة مـــن الشـــركة المدعـيــة أن كاـفــة المـنــاطق الموضـــحة  
لـــيس عليهـــا أســـبقية حجـــز يحجـــب الشـــركة المدعيـــة عـــن الحصـــول علـــي تـــرخيص بالبحـــث ) طلـــب

 .سوي زعم الهيئة المصرية للثروة المعدنية بأن تلك األراضي محجوزة لها .. والتنقيب فيها 
 %�8/ m#> #3� 

ٕت واال كانت هذه الهيئة قدمت مسـتند واحـد يـدل علـي هـذا ال سند له في الحقيقة أو المستندا 
 .الزعم 

 2r (/� 
وممـا تـقـدم جميعـه وحـيـث ثبـت انعـقـاد ثمـة الشــرائط القانونيـة الـتـي تخـول الشــركة المدعيـة ـفـي  

 .الحصول علي التراخيص المطلوبة 
 %9�@�� W� 

فـة جهـة اإلدارة للقـانون انتفاء وجود ثمة مانع أو حائل بينهـا وبـين هـذه التـراخيص سـوي مخال 
 .وتعسفها في استعمال الحق واالنحراف به عن الهدف المنشود 
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 �$J� �L�� 8/�� 
انتفـــاء المبـــرر القـــانوني المشـــروع لوجـــود القـــرار الطعـــين بمـــا يفقـــده الشـــرعية ويجعلـــه حقيقـــة  

 .وحكما جديرا باإللغاء 
 E�� 4�I �1*� 

 2>
 X���� <^� }�)10 2>
 T#��@�� (/ 86 �F�� 1956 ,�* 4�b  
بشرط أال تزيد المدة أصال وتجديدا علـي أربـع سـنوات وذلـك بالشـروط واألوضـاع ..........  

 ...المقررة في هذا القانون 
 E�� T�$ �� 

وباســــتقراء ـنـــص المــــادة ســــالفة اـلـــذكر يتضــــح وبجــــالء ـتـــام أن المشــــرع ـقـــد حــــدد مــــدة حجــــز  
.. لمـــدة أـبــع ســـنوات فقـــط ) إن وجـــد(لـثــروة المعدنـيــة المســـاحات والمواقـــع لصـــالح الهيـئــة المصـــرية ل

 .وزير البترول / ويجوز مدها لمدة سنة أخري بقرار يصدر عن السيد 
 �L3 

يتضــح .. وبتطبـيـق ذـلـك عـلـي واقعــات الـنـزاع الماـثـل والطلـبـات المقدمــة مــن الشــركة المدعـيـة  
 وبجالء 

حة بالطلـبــات المقدمـــة مـــن خـلــو األوراق مـــن ثمـــة مســـتند يفـيــد حجـــز القطـــع والمواـقــع الموضـــ -١
 ٕوانما جاء ذلك مجرد قول مرسل ال .. الشركة المدعية لصالح الهيئة المذكورة بشكل رسمي 

 .يسانده أي دليل 
.. بوجــــود هــــذا الحجــــز المزعــــوم ) والـفـــرض عـلـــي خــــالف الحقيـقـــة( وعـلـــي الـفـــرض الجــــدلي  -٢

 .. ٢٠٠٧  ،٢٠٠٦فالثابـــت أن الطلبـــات المقدمـــة مـــن الشـــركة مقدمـــة فـــي غضـــون عـــامي 
وحيث أن المشرع أوجب إال تزيد مدة الحجز عن أربعة سنوات األمر الذي يؤكـد انتهـاء مـدة 

 .حجز الهيئة لكافة المواقع والمساحات الواردة بالطلبات المقدمة من الشركة المدعية
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 E�� =/� 
 وبــرغم خلــو األراضــي والمواقــع المقــدم عنهــا طلبــات مــن الشــركة المدعيــة مــن ثمــة مــانع أو 

إال أن الجهة اإلدارية دونما مبرر واضح من القـانون والواقـع .. حاجز لها أو صاحب أسبقية عليها 
تمتنع عن إصدار التراخيص للشركة المدعيـة بالبحـث والتنقيـب عـن المعـادن المطلوبـة فـي المنـاطق 

 .الموضحة بالطلبات التي استوفت كافة أوضاعها الشكلية والقانونية والمالية 
 .مر الذي يعيب القرار الطعين بما يستوجب إلغائه وهو األ 
 �q��r : ;�C� ,s�*� ;#C� (/ ��
���� �G�� ,5
�r* �/ 4�b �8��� ���"��  

 ٢٠١٠اســتهلت الهيئــة المصــرية للـثــروة المعدنيــة مــذكرتها المقدمــة منـهــا فــي شــهر ديســـمبر 
 :بقالتين هما 

� ��yu �C� �G5�M�o ��D | ��b��� �$8��� T* T#��@� 
 ,��b ���8/ E��� 

ٕبأن تكييف الدعوى واعطائها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود مـن الطلبـات المقدمـة 
 .فيها وليس باأللفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات وذلك كله من سلطات محكمة الموضوع 

 ) ق٥٣ لسنة ٦١١ طعن رقم ٢٢/٤/١٩٨٥نقض (
أن الشركة لم تحـدد طلباتهـا علـي نحـو صـحيح فـإن مـن يتضح أنه علي الفرض ب.. ومن ثم  

وعليـه فـإن .. إطالقات المحكمة الموقرة صياغة الطلبات وفقا لمعناها دون التقيد باأللفاظ والمعـاني 
 .ذلك ال يدفع الدعوى وال ينال  منها بشيء 
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 �� ¤#b���   43 ��r�337               KL&3 =&/ �&��F5 �&�FC Xء�8$� $�&���9 �s#� ?� 2$ 

 �)���� 
 ,��b ���8/ �L3� 

 قطعــة ولــم ٢٩ طلــب عــن ٢٩قــد ســبق وأوضــحنا أن الشــركة المدعيــة تقــدمت بعــدد .. بأنــه  
فمن المؤكـد أن تكـون بعـض تلـك القطـع محجـوزة للهيئـة وأن .. تكن تتغيا قبول هذه الطلبات جميعا 

أخر عليه أسـبقية للغيـر ولكـن مـن المؤكـد أيضـا أن بعـض القطـع خاليـة مـن ثمـة حجـز يكون بعضا 
أـمــا وأن .. أو أســبقية بمــا ـيــنمح الحــق للشــركة المدعـيــة فــي الحصـــول علــي تــرخيص بالبحـــث فيهــا 
 .تدعي الهيئة أن كافة القطع محجوزة لها بال سند فهذا هو الخطأ الجسيم الذي هوت فيه 

 E�� 4�I �1* 
 وقطعـــت بـــال ســـند بعـــدم كفـــاءة – وهـــي خصـــم –لهيئـــة نصـــبت مـــن نفســـها حكمـــا أن هـــذه ا

 .الشركة المدعية فنيا بالبحث والتنقيب في هذه المساحات 
%GC 

أم أن بهـذه الهيئـة مـن يطلـع علـي !!!! سبق وأسندت للشركة أعمال وتقاعست عـن أدائهـا ؟؟ 
 !.ه المساحة من عدمه ؟المستقبل فيعلم قدرة الشركة علي القيام بأعمال البحث في هذ

 2r (/� 
يتجلـــى أن الهيئـــة المـــذكورة تحـــاول أن تســـند قرارهـــا الطعـــين إلـــي أي ســـبب أو مبـــرر واهـــي  

للهـــروب مـــن مخالفتهـــا الواضـــحة للـقــانون وتعســـفها الغـيــر مـبــرر ـفــي اســـتعمال الحـــق وانحرافهـــا عـــن 
 .األهداف المنشودة وانعدام مشروعية قرارها 
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 �L3 
��� 4�b �8�� (b� 4����$ #3� � �w� (/ X��M�� ;#C 

1- ��"��� �"9 �G"C8� ¤#b��� m#M> B�"9 =C��� 4�b �8��  
فقــد اشــرنا ســلفا بــأن الطعــن الماثــل قــام طعنــا علــي قــرار ســلبي وهــو االمتنــاع عــن .. بدايــة  

 ومـن ثـم فـإن الطعـن علـي القـرارات الســلبية ال.. إصـدار قـرار كـان يجـب علـي جهـة اإلدارة إصــداره 
 .تتقيد بمواعيد دعوى اإللغاء 

 T�9 4U> �I 
األســــاس الـقـــانوني ـفـــي عــــدم التقـيـــد بمواعـيـــد الطعــــن ـفـــي الـقـــرارات الســــلبية يـقـــوم عـلـــي فكــــرة  

استمرارها وعدم انتهائها فإن األمر يكون كذلك إذا ما كان الوضع قد أخذ طريقـه إلـي التنفيـذ الفعلـي 
 . التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن فيه بالنسبة إلي القرار السلبي إذ أنه بتمام هذا

 )١٣/١/١٩٦٨ ق جلسة ١١ لسن ٣٥٠المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم (
 2r (/� 

فـقـد تجـلـي واضــحا عــدم صــحة اـلـدفع المـبـدي ـمـن الهيـئـة الـمـذكورة ذـلـك أن الطـعـن ـقـد انصــب  
 .علي قرار سلبي معفي من قيد ميعاد الطعن 

 �L3 
@y�� ���+�� 4���� 78��� 4�b� �@� 

 حســبما ـتــزعم –بــأن ثمــة قــرار صــدر عــن الهيئــة المــذكورة بــرفض طلبــات الشــركة المدعيــة  
 . بما يجعل هذه القرارات إيجابية وليست سلبية وتسري عليها مواعيد الطعن باإللغاء –الهيئة 
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 TA9 ,��b ���8/ �LGC 
 X����24 2>
 ������ ��� T#��> (/ 47 �F�� 1972 T* 4�b ]F5  
مــن تــاريخ نشــر اد رفــع الــدعوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات اإللغــاء ســتون يومــا ميعــ 
 أو إعالن صاحب الشأن به ... القرار 

 T* 4�b ���"�� ��
���� B�!)* k8@�� E�� W� 
ميعاد رفع دعوى اإللغـاء ال يجـري فـي حـق صـاحب الشـأن إال مـن التـاريخ الـذي يتحقـق فيـه 

المطعــون فيــه ومــن ثــم يتعــين أن يثبــت علمــه بــه علمــا يقينيــا ال ظنيــا وال علمــه بمــا تضــمنه القــرار 
افتراضيا وأن يكون هذا العلم شامال لجميع العناصر التي تسوغ تبيان مركزه القـانوني بالنسـبة للقـرار 

 .المطعون فيه وأن يحدد علي مقتضي ذلك طريقة الطعن فيه 
 )٤/١٢/١٩٩٣ ق جلسة ٣٩ لسنة ٤٨٥الطعن رقم (

�)� X���� k��) }24  
.. مـن قـانون مجلـس الدولـة المشـار إليهـا ســلفا طـريقين للعلـم بـالقرار وهمـا النشـر ، اإلعــالن  

واتخذ منهما المشرع مناطا لبدء سريان مدة الطعن باإللغاء وأضاف إليها القضـاء وسـيلة ثالثـة وهـي 
 .لم اليقيني العلم بالقرار اإلداري علما كافيا نافيا للجهالة وهو ما يعرف بالع

 TA9 ,@��� 8@�� 8�F�� (b� 
حتــى يحـقــق النشـــر أثــره ـفــي ـبــدء ســريان ميـعــاد الطـعــن باإللغــاء يجـــب أن يســـتجمع الشـــروط  
 اآلتية 
 .أن يتم بالجريدة الرسمية فال يغني عنه النشر في الجرائد اليومية  -
 . للجهالة أن يأتي النشر وافيا بحيث يحقق العلم بالقرار المنشور علما كافيا نافيا -

 2r (/� 
 فإن عبء إثبات النشر وكفايته إنما يقع علي عاتق جهة اإلدارة  
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 )٣١/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٣٣ لسنة ٣٤٩٨الطعن رقم (
 E�� T�$ �� 

 وعلـي –وكان الثابت باألوراق أن قرارات رفض طلبات الشـركة المدعيـة محـل النـزاع الماثـل  
.. ٕواال كانـت الهيئـة قـدمت دلـيال علـي ذلـك .. ية  لـم تنشـر بالجريـدة الرسـم–فرض صـحة صـدورها 

 .وهو ما انتفي معه في حق الشركة الطريق األول للعلم بهذه القرارات المزعومة 
 E�� 4�I �1* 

أنــه علــي الفــرض الجــدلي بوجــود حجــز لكافــة المســاحات المقــدم عنهــا الطلبــات مــن الشــركة  
تمتـد إلـي خمـس بقـرار مـن .. عـن أربعـة سـنوات فإن القانون يوجب إال تزيد مدة الحجـز .. المدعية 

 .الوزير المختص 
وحيث أن السنوات األربعة قد مرت وال يوجـد قـرار بمـدها لعـام أخـر األمـر الـذي يؤكـد انتهـاء  
 بمــا ال يوجــد معــه مبــرر مــن حجــب التــرخيص عــن الشــركة –وذلــك علــي فــرض وجــوده .. الحجــز 
 .المدعية 
ريــة فــي اســتعمال الســلطة بمــا يقطــع بعــدم مشــروعية القــرار وهــو مــا يؤكــد إســاءة الجهــة اإلدا 
 .الطعين 
فهـو إجــراء يســتهدف إخطــار ـمـن يعنـيـه القـرار بمضــمونه وـلـم يســتلزم المشــرع إتـبـاع وســيلة أو  

لكي يتحقق الهدف منه ويكـون منتجـا فـي بـدء سـريان ميعـاد .. بيد أنه .. شكلية معينة في اإلعالن 
 :عي األتي الطعن باإللغاء يتعين أن يرا

 .أن يكون موجها إلي صاحب الشأن شخصيا أو وكيله أالتفاقي  -
أن يــأتي محقـقــا العـلــم الـتــام بمحتوـيــات الـقــرار ومضـــمونه بحـيــث يمـكــن ـلــذوي الشـــأن التـعــرف  -

 .علي أسم الجهة مصدرة القرار بل وأسبابه 

 .أن عبء إثبات تمام اإلعالن وكفايته إنما يقع علي عاتق جهة اإلدارة  -
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�$ �� E�� T 
خلوهــا تمامــا مــن .. وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق الـتـداعي والمســتندات المقدمــة مــن طرفـيـه  

 –ثمة ما يفيد إجـراء إعالنـات للشـركة المدعيـة بمـا يفيـد صـدور قـرار بـرفض الطلبـات المقدمـة منهـا 
 ـبـذلك  فـلـيس هـنـاك ـبـاألوراق إعــالن واحــد يمـكـن الرـكـون إلـيـه ـفـي ثـبـوت العـلـم–عـلـي حــد زعــم الهيـئـة 

 .القرار علي فرض صحة وجوده 
 �L3 

 k��hbI �� �#s� 78C 4�b� 
 فـــإن الثابـــت أيضـــا عـــدم وصـــول ثمـــة إعـــالن – دون ســـند الهيئـــة المـــذكورة –حســـبما تـــزعم  

علــي نحــو صــحيح وقــانوني يرتــب ) بفــرض إجرائهــا( للشــركة المدعيــة وعــدم إتمــام هــذه اإلعالنــات 
 .اآلثار القانونية 

 �L�� 8/�� #3� �$J� 
أنهــــا أمــــام قــــرارات ســــلبية .. أن المركــــز القــــانوني للشــــركة المدعيــــة بالنســــبة للنــــزاع الماثــــل  

باالمتناع عن إصدار قرارات ترخيص لها بالبحث والتنقيب عن خـام الفوسـفات بالمنـاطق الموضـحة 
 .تفصيال بكل طلب علي حده 

 4�#��@�� n$8�� �L3 4�b ء�F9� 
أما وأن تأتي الهيئة المذكورة حاليا وتـدعي أن ذلـك .. ها الماثلة أقامت الشركة المدعية دعوا 

 .القرار إنما هو قرار إيجابي ال سلبي وتدعي سقوط حق الشركة في الطعن عليه 
%�8/ m#> {- T#!� ,��C 

فـال يوجـد بـاألوراق .. ال سند له باألوراق وال دليل عليه من المستندات وال يمكن االعتداد به  
ور قــرار ـبـالرفض وال يوجــد مــا يفيــد نشــر هــذا القــرار أو إعالـنـه إعالـنـا قانونـيـا صــحيحا مــا يفـيـد صــد

 . حتى يتم البدء في سريان مواعيد دعوى اإللغاء عليه – بفرض وجوده اصال –للشركة المدعية 
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,"�� B�@5 �� 
سـتندات يتأكد وبجالء تام عدم صحة الدفع المبدي من الهيئـة وانعـدام سـنده فـي الواقـع أو الم 

 .أو القانون بما يتعين االلتفات عنه ورفضه 
2-                 �* ]�&���� �F&/ W �G[�&� TA9 ����"�� X�8q�� ��8^�� � �w� 2b' 4�b �8�� 

                     W %&�� (&$
 ,&"/ 4&�F� �&� E&�� W �&G��b B�n�I ?� ��8��@5 �[�� ,"F/
¨���� 
�8@�� 

@U> ,��b 8�ء� *�, ���C 
 سلطة تقديريه عند منح الترخيص إال أن سلطتها في ذلك ليست ٕوان كان للجهة اإلدارية  

مطلقــة بــل يجــب أن يقــوم قرارهــا علــي أســاس مــن الوقــائع الماديــة الصــحيحة وأن يكــون تقــدير هــذه 
 .الوقائع تقديرا سليما 

 )٣٨ ص ٢ س ٢٤/٢/١٩٤٨ ق ٢٥٠/١ الدعوى رقم –محكمة القضاء اإلداري (
 TA9 4U> � $ 

جعــل للجهــات اإلداريــة ســلطة تقديريــة فــي التــرخيص أو رفضــه غيــر أنــه ولــئن كــان القــانون  
يجــب أن يكــون اـلـرفض ألســباب قوـيـة تـبـرره ـبـأن تكــون مــن ـنـوع األســباب المانعــة مــن الـتـرخيص أو 

 .قريبة الصدد بها 
 )١٨٠٠ ص ٧ س ٢٥/٦/١٩٥٣ ق ٦ لسنة ٩٥٩محكمة القضاء اإلداري الدعوى رقم (

 ,�A9 4U> �L$� 
ن مــنح الـتـرخيص أو تجدـيـده أو رفضــه مبنـيـا عـلـي أســباب جدـيـة ومقبوـلـة فــي يشــترط أن يكــو 

 .نطاق حسن التقدير في استعمال الحق المخول للسلطة اإلدارية تحت رقابة هذه المحكمة 
 )٧٨٨ ص ٧ س ٢٦/٣/١٩٥٣ ق جلسة ٦ لسنة ٨٨٨محكمة القضاء اإلداري الدعوى رقم (
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 TA9 �)�8u 4U>� 
 الحكومة مـن أن مـنح التـرخيص مـن إطالقـات اإلدارة التـي تتـرخص ال اعتداد بما تتحدي به 

ـفــي تـقــديرها ـبــال معـقــب عليـهــا ـمــن محكـمــة اـلــنقض واإلداري ـمــادام الـمــدعي يســـتند ـفــي طـلــب إلغـــاء 
الـقـرار بشــأن عــدم الـتـرخيص ـلـه إـلـي أـنـه مشــوب بســوء اســتعمال الســلطة وهــو عـيـب يســوغ إلغــاء أي 

 .ن من األطالقات أم من غيرها قرار إداري مهما كانت صفته وسوءا أكا
 )٧٩٢ ص ٥س ٢٧/٣/١٩٥١ ق ٥ لسنة ٥٣محكمة القضاء اإلداري الدعوى رقم (

 E�� T�$ �� 
وكان الثابت من جماع األحكام سالفة الذكر وغيرهـا الكثيـر أنهـا وضـعت حـدا لسـلطة الجهـة  

 التــرخيص قــائم علــي وهــذا الحــد يتمـثـل فــي أن يكــون مــنح.. اإلدارـيـة التقديريــة فــي مــنح التــراخيص 
 .ٕأسباب جدية ومقبولة خالية من عيوب التعسف في استعمال الحق واساءة استعمال السلطة 

 �L3 
ٕوحيـــث ســـبق وأن أوضــــحنا القـــرار الطـعـــين معيـــب بالتعســــف فـــي اســــتعمال الســـلطة واســــاءة  

نيــة التــي ذلــك أن الثابــت أن كافــة الشــرائط القانو.. اســتعمالها واالنحــراف بهــا عــن الهــدف المنشــود 
تطلبـهـا الـقـانون بشــأن الـتـرخيص بالبحــث والتنقـيـب عــن الـمـواد المعدنـيـة ـقـد ـتـوافرت وانعـقـدت ـفـي حــق 
الشركة المدعية فالثابت أن الشركة لديها من الكفاءة الفنية والماليـة إلتمـام هـذه األعمـال وذلـك علـي 

 المواقــع المختــارة النحــو الســالف بيانــه تفصــيال فضــال عــن عــدم وجــود ثمــة أســبقية عليهــا فــي حجــز
 .للبحث وذلك علي النحو الثابت بالمستندات 

 ©�8��� �C�$ 8C�#5 =/� 
ســالفة اـلــذكر ـبــات ـمــن المتعــين عـلــي الجـهــة اإلدارـيــة إصــدار الـقــرار بـمــنح الشـــركة المدعـيــة  

أمـــا وأن تمتـنــع عـــن ذـلــك دونمـــا مـبــرر ودونـمــا ابتغـــاء لثمـــة مصـــلحة عامـــة ـبــل ابتغـــاء .. الـتــرخيص 
 .ت بأي حال للمصلحة العامة مصالح ال تم
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 2r (/� 
يتضـــح أن مـــا ذهـبــت إلـيــه الهيـئــة المصـــرية للـثــروة المعدنـيــة مـــن مـــنح نفســـها ســـلطة تقديرـيــة  

منزهــة عــن الرقابــة إنمــا هــو قــول مبـتـور ســنده يخــالف مــا اســتند عليــه وـتـواتر عليــه القضــاء اإلداري 
 .المصري 

3-       ����"�� X�8q�� ��8^�� � �w� 2b' 4�b �8��             (&/ �&w (&"� �&/ nf) W �G�@)A9 
 �3
�!)�� �GMf)� k�)��/ 

 T* 4�b 8s���� 2s�F�� T#��> (/ �"9�8�� X���� <^� �@C 
تقــوم وزارة التجــارة والصــناعة طبقــا ألحكــام هــذا القــانون بتنظــيم اســتغالل المنــاجم والمحــاجر  

 تقـوم بأعمـال الكشـف والبحـث عـن ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين ولهـا أن
وفـي هـذه الحالـة لهـا أن تقـوم المواد المعدنية واستغالل المناجم والمحاجر وما يتعلق بها إمـا بنفسـها 

ٕوامـا .. بحفظ المساحة التـي تباشـر فيهـا أعمـال األبحـاث التعدينيـة أو الجيولوجيـة طـول مـدة البحـث 
 .أن تعهد بذلك إلي غيرها بالشروط المقررة في هذا القانون 

 ]F�� �L3 �8ء@��9� 
بـأن تكـون تباشـر فيهـا .. مشـروط ومرهـون يتضح أن حـق جهـة اإلدارة فـي حفـظ المسـاحات  

 .فعال أعمال البحث التعدينية 
 k�)���� KL3 W }£ m� b* �� ��^9 <��� X
���� �Gs T#!5 T*� �/* 

إنــه ال يحــق لهــا حفــظ ثمــة مســاحات بشــكل مســتقبلي ذلــك أن مــدة الحفــظ والحجــز مرهــون ف
بمـــدة البحـــث ـفــإذا ـلــم يوجـــد بحـــث أو ثمـــة أعمـــال تنقـيــب ـفــي قطعـــة معيـنــة ـفــال يجـــوز لجهـــة اإلدارة 

 .حجزها أو حفظها تعسفا 
فمــا هــي المصــلحة العامــة مــن وراء حجــز أو حـفـظ مســاحات مــن األراضــي دونمــا أن يجــري 

 !! . ثمة أعمال بحث أو تنقيب ؟؟فيها
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�$J� �L�� 8/�� 
بأنــه علــي الفــرض الجــدلي بصــحة مــا تدعيــه الهيئــة المصــرية للثــروة المعدنيــة مــن أن كافــة  

 وهـو أمـر لـم يقـدم سـند –المقدم عنهـا الطلبـات مـن الشـركة المدعيـة محجـوزة )  منطقة٢٩(المناطق 
لهـذه المنـاطق يخـالف القـانون وقـائم علـي  وبفـرض صـحته فـإن حجزهـا –له أو مسـتند علـي صـحته 

إســــاءة الســــتعمال الســــلطة ومخالـفـــة للمصــــلحة العامــــة لعــــدم وجــــود ثمــــة أعمــــال بحــــث قائمــــة بهــــذه 
 .األراضي 

 � �w� 4�"C ?I� 
 :تقديم الدليل المستندي علي ما يلي 

 .حجزها لكافة المناطق محل الطلبات موضوع التداعي الماثل  -١
 .ث وتنقيب في جميع هذه األراضي ما يفيد وجود أعمال بح -٢

� �w� KL3 knfb �/ ���C 
 مخـــالف للـقــانون معـيــب – والحـــال كـــذلك –عـــن تـقــديم هـــذه اـلــدالئل المســـتندية يكـــون قرارهـــا  

 .بإساءة استعمال السلطة جديرا باإللغاء 
 E�� 4�I �1* 

الشــركة أنــه علــي الفــرض الجــدلي بوجــود حجــز لكافــة المســاحات المقــدم عنهــا الطلبــات مــن  
تـواد إلـي خمـس بقـرار مـن .. فإن القانون يوجب إال تزيـد مـدة الحجـز عـن أربعـة سـنوات .. المدعية 

 .الوزير المختص 
وحيث أن السنوات األربعة قد مرت وال يوجـد قـرار بمـدها لعـام أخـر األمـر الـذي يؤكـد انتهـاء  
خيص عــن الشــركة  بمــا ال يوجــد معــه مبــرر مــن حجــب التــر–وذلــك علــي فــرض وجــوده .. الحجــز 
 .المدعية 
 وهو ما يؤكد إساءة الجهة اإلدارية في استعمال السلطة بما يقطع بعدم مشروعية القرار  
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 .الطعين 
 E�� T�$ �� 

وـمـــن جمـلـــه مــــا تـقـــدم يتضــــح وبجــــالء قـيـــام اـلـــدعوى الماثـلـــة عـلـــي ســــند صــــحيح ـمـــن الواـقـــع  
صـرية للثـروة المعدنيـة فـي مـذكرة دفاعهـا والمستندات والقانون وال ينـال مـن ذلـك مـا زعمتـه الهيئـة الم

 .من أباطيل ال سند لها في الواقع أو القانون جديرة باإلطراح 
  �"9�
 :          
�&���� ��&��� ��&��� 8�8@5 4�b ��@"�� /        �&�/ ;�#&�� �&����� 7#&�/

 ��r��� ¤#b��� 
 ����9 

الشـــركة المدعيـــة وقـــدمت .. فقـــد تـــداولت الـــدعوى الماثلـــة بالجلســـات أمـــام عدالـــة المحكمـــة 
ودعمـــت ذـلــك بمـــذكرة .. خاللـهــا كاـفــة المســـتندات الداـلــة عـلــي أحقيتهـــا فيمـــا ترـبــوا إلـيــه مـــن طلـبــات 

 .أوضحت من خاللها التأصيل القانوني لهذه الطلبات 
 �G58$L/ ���i ��b��� �$8��� <!��� 

 عجـزت عـن إثبـات قـد.. بأن جهة اإلدارة ممثلـة فـي الهيئـة المصـرية العامـة للثـروة المعدنيـة  
.. حجزهــا لكاـفـة المـنـاطق واألراضــي والمســاحات الموضــحة بالطلـبـات المقدـمـة مــن الشــركة المدعـيـة 

 .والتي صار رفضها وحفظها بال سند 
 �U�* � �w� KL3 knfb � $ 

 تــابعين لهــا بعمــل أبحــاث فــي جميــع نعــن تقــديم مســتند يؤكــد مــا تزعمــه مــن قيــام جيولــوجيي 
والــــزعم بــــأن تلــــك األبحــــاث انتهــــت إلــــي رفــــع قيمتهــــا .. لشــــركة المدعيــــة المنــــاطق محــــل طلبــــات ا

 .االقتصادية 
 E�L� �F� 2��@5 (b � �w� nfb 2V
� 

 إال أنها اتخذت منه معتكزا يبرر رفضها الباطل لطلبات الشركة المدعية وحجز المساحة  



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ١٠٩ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

 .لصالح الهيئة زعما أن ذلك تحقيقا للنفع العام 
�$J� �/ #3� 

ٕوانمــا جــاء قائمــا علــي محــض قــول .. م القــرار الطعــين علــي ســند مشــروع وموجــود عــدم قيــا 
وهو أيضا ما يجعل هذا القـرار معيـب بالتعسـف فـي اسـتعمال السـلطة بمـا يضـر بالصـالح .. مرسل 
 .العام 

�L3 
 X8>#�� � !�� ����"� B�@5 �/ ;�� ��U�I �@b� 

 T#��@��9 Kn�n"5�� k��F��� 

��� ���)I k
8>������ 41#�/ � �3 4�I �� 

قررت من خاللـه .. وحيث انتهت الهيئة من إعداد تقريرها بالرأي في الدعوى الماثلة .. هذا 
 :بما يلي 

 :نري الحكم 
ٕبقبـول اـلـدعوى شــكال والـغـاء الـقـرار المطـعـون علـيـه ـمـع ـمـا يترـتـب عـلـي ذـلـك ـمـن آـثـار 

 .ٕوالزام الجهة اإلدارية المصروفات 
�� ����� �F�� �>� ������ 7#�/ 
��� 

 ��
���� T#��@�� �M$�#�� �f�F�� KL3 W 
 T* 4�I 

الثابـــت مـــن األوراق أن الهيئـــة قامـــت بحفـــظ الطلبـــات المقدمـــة مـــن الشـــركة المدعيـــة كونهـــا 
 .متداخلة مع المساحات المحجوزة للهيئة 

 <9�q�� T�$� 
 ق ردها علي ما ذكر قررت أنها في سيا.. من األوراق المقدمة من الهيئة المدعي عليها  
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بــأن المســاحة التــي تقــدمت لهــا الشــركة المدعيــة تــدخل ضــمن المســاحة المحجــوزة للهيئــة ومحجــوزة 
ولــم . ولــم تقــدم ســوي طلــب مــن اإلدارة العامــة للمشــروعات لحجــز المســاحة ســالفة البيــان .. للغيــر 

ور قـــرار بإنشـــاء بعثـــه أو صـــد.. تقـــدم مـــا تـــم اتخـــاذه مـــن قـــرار الحفـــظ ولـــم تقـــدم مـــا يثبـــت صـــدوره 
 .جيولوجية لتقرير أهمية األرض لالقتصاد القومي لتبرير حجزها 

 | � $5 B�@ 
ما تم من أبحاث علي هذه المساحة وكذلك هنـاك طلبـات مقدمـه مـن الشـركة رئاسـة المـدعي  

 .خارجة عن المساحة المفترض كونها محجوزة 
 �U�* ��
���� �G�� B�@5 |� 

.. غير بطلب للترخيص عليها بتاريخ سابق علي تاريخ تقدم الشـركة المدعيـة ما يثبت تقدم ال 
واكتفــت بــأقوال مرســلة ممــا يزعــزع الثقــة فــي رد الجهــة اإلداريــة حيــث أنهــا لــم تقــدم مــا يثبتــه قانونــا 

 .وواقعا 
 �L3 

وحيـــث امتنعـــت الهيئـــة المصـــرية العامـــة للثـــروة المعدنيـــة عـــن إصـــدار مثـــل ذلـــك التـــرخيص  
ومــن ثــم يكــون قرارهــا الســلبي فــي هــذا .. ذلك قــانون المنــاجم والمحــاجر والئحتــه التنفيذيــة مخالفــة بــ

 .الشأن مناهضا للقانون متعين اإللغاء 
E�� T�$ �� 

مفوض الدولة وأسبابه المشار إليها يتجلى ظاهرا لعدالـة / ومن خالل تقرير السيد المستشار  
 .انيد صحيحة من الواقع والقانون والمستندات قيام هذا التقرير علي أس.. الهيئة الموقرة 

 ��56� ~�M��� E��� 
 m��� �M��� : �"[�� 
�8@�� �3
��uI 
S� �F�/ �� X
���� �Gs 2��@5 B�b 

 زعمت جهة اإلدارة بأن مبررها لالمتناع عن الترخيص للشركة المدعية في كافة المواقع  
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 للبحـث فـي هـذا األراضـي فـي وـقـت نا انتـدبت جيولـوجييهـو أنهـ.. والمسـاحات المقـدم عنهـا طلبـات 
 إلـي رفـع قيمـة هـذه نوقـد انتهـي هـؤالء الجيولـوجيي.. سابق علي تقديم الطلبات من الشركة المدعية 

األراضــي االقتصــادية بمــا جعــل هيئــة الثــروة المعدنيــة تحجــز هــذه األراضــي لصــالحها تحقيقــا للنفــع 
 ).علي حد زعمها(العام 

 E�� T* }�)�%��� ?� ,� �F� ? %�8/ m#> �8� ,�$ 
 ��56� k��F��� (/ �* X
���� �Gs B�@5 | }�) 

 .لم تقدم القرار الصادر بحفظ هذه األرضي وحجزها للهيئة  -١
 . لتقدير أهمية األراضي نلم تقدم قرار انتداب بعثة من الجيولوجيي -٢

 تثبت صحة ما تزعمه جهة اإلدارة لم تقدم ما تم من أبحاث وما تم االنتهاء إليه من تقارير  -٣

�L�� 8/�� �$J�  
أن مزاعم وأباطيل هيئة الثروة المعدنية مجرد قول مرسل ال سند له وال دليل ويضـحي القـرار  

 .ٕالطعين معيب بانعدام السبب واالنحراف بالسلطة واساءة استعمالها 
   4��q�� �M��� :             <&"F/� E&�� =&/� � �w� nf) <D <��� 41�
* ��    (&b �&U�*

 �G�A�9 ��b��� �$8��� k�M�o m#M> 
أن األراضــي تحــت حجــز الهيئــة لهــا .. والفــرض عـلـي خــالف الحقيقــة .. عـلـي الفــرض الجــدلي 

 .مبررها في رفض الطلبات بشأنها 
 �8�* 41�
* ¢�F3 T* ?I 

ليست تحـت حجـز الهيئـة ومـع ذلـك رفضـت أيضـا الطلبـات المقدمـة بشـأنها بـزعم مرسـل مـن  
 .األراضي محجوزة للغير أن هذه 

 E�� =/� 
 لم تقدم أيضا هذه الهيئة ثمة دليل علي هذه المزاعم وما يفيد وجود قرارات بحجز هذه األراضي 
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 .لصالح أشخاص أو شركات أو جهات أخري 
 %��� T��9� h�8/ K
��9 2bn�� �L3 ء�s �«I� 

معـيــب باإلســـاءة ـفــي اســـتعمال األمـــر اـلــذي يجعـــل الـقــرار الطعـــين معـــدوم الســـند منهـــار اـلــدليل و
 السلطة 

 
����� ����� (b 
��^�� 8�8@�� ��5* }�)� /������ 7#�/ 
مع ذلـك كلـه األمـر الـذي يؤكـد مصـداقية دفـاع الشـركة المدعيـة وأحقيتهـا فيمـا تربـوا إليـه مـن 

 طلبات اتفقت في مجملها مع صحيح الواقع وصريح القانون ومؤيد بالمستندات 
 ,��b ء�F9 

�5 2!�� X8>#�� � �w� ����b (/ ��b��� �$8��� �  
 .بالطلبات المذيلة بها صحيفة افتتاح هذه الدعوى وصحيفة الطلب المضاف : اصليا 

 :بإلزام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بتقديم مستندات تحت يدها هي : احتياطيا 
مـنــاطق واألراضـــي والمســـاحات المســـتند اـلــدال عـلــي صـــدور ـقــرار حجـــز الهيـئــة لكاـفــة ال -١

الموضـــحة تفصـــيال ـفــي الطلـبــات المقدـمــة مـــن الشـــركة المدعـيــة والـمــذكورة بصـــلب هـــذه 
 المذكرة 

ٕ واجـــرائهم أعمـــال بحـــث وتنقـيــب فـــي جمـيــع القطـــع المقـــدم عنهـــا نقـــرار ـنــدب جيوـلــوجيي -٢
طلبـــات مـــن الشـــركة المدعيـــة والتقـــارير التـــي انتهـــوا إليهـــا حتـــى يتســـنى للهيئـــة حجزهـــا 

 .ا ورفض الترخيص عليها وحفظه

                                                                        وكيل الشركة المدعية 
 

         المحامي           
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����� ����� ����� / ������ 41#�/ ���
 
 تحية طبية وبعد ،

 – الدقهلـيـــة –مـقـــيم بمركــــز مـيـــت غمــــر ..  طبـيـــب بشــــري /            ..مقدمــــه لســــيادتكم 
 بعمـــارة بـــرج الجيـــزة القبلـــي – المحـــامي الـــنقض –حمـــدي خليفـــة / ومحلـــه المختـــار مكتـــب األســـتاذ 

 .الجيزة 
 45�� 78"9 :8��� 

عــــــن احتياجـهـــــا شــــــغل وظــــــائف مدرســــــين أعلـنـــــت جامـعـــــة الزـقـــــازيق  ١١/١/٢٠٠١بـتـــــاريخ  
 وقــد اشــترط اإلعــالن أن – تخــص الطالــب – الباطنــة العامــة مســاعدين بجميــع األقســام ومنهــا قســم

يـكـون المتـقـدم حاصــال عـلـي درجــة البـكـالوريوس ـفـي الطــب والجراحــة مــن طــب الزـقـازيق دور ـنـوفمبر 
 وأن يكــون حاصــال عـلـي درجــة الماجســتير فــي تخصصــه مــن طــب الزقــازيق بتقــدير ١٩٩٤/١٩٩٥

 لســـنة ٤٩لمنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون فضـــال عـــن اســـتيفاء بـــاقي الشـــروط ا.. جيـــد علـــي األقـــل 
١٩٧٢.  

 2r (/� 
 .فقد تقدم الطالب بأوراق ترشيحه لهذه الوظيفة مستوفيا كافة األوراق والشرائط المطلوبة  

 �L3 
ن الســادة األطبــاء لعديــد مــعلــي اا يــقانونواقعيــا ومســتنديا و طالــبوعلــي الــرغم مــن أفضــلية ال

 .        / وعلي األخص منهم السيد ..  تقدموا لهذه الوظيفة وعددهم عشرةالذين 
�� T* ?Ixs#C ���[  

بالموافقـــة علـــي تعيـــين ثمانيـــة رئـــيس الجامعـــة /  الســـيد بصـــدور قـــرار ٣٠/٥/٢٠٠١بتـــاريخ 
.. الـذي يفضـله الطالـب        / مدرسين مساعدين بقسم الباطنة العامـة ومـن بيـنهم السـيد الطبيـب 

 .ئه في التعيين متخطيا الطالب واثنين آخرين من زمال
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�8@�� 2G� �� | (�L�� ,���/'� ���[�� ���UC* (/ 2V8�� 4�b E��� 
حيــث ..       /  الســيد – بالنســبة للطاـلـب -عــن بعــض مــن شــملهم القــرار وبصــفه خاصــة  

 .أن الطالب يفضله في مجموع درجات البكالوريوس وفي التقدير العام كما أنه أكبر منه سنا 
��� ��1����9 }�) 456� �M� ��
�@ 

 المطعون في تعيينه الطالب  أوجه المقارنة 
بكـــــــــــالوريوس الطـــــــــــب والجراحـــــــــــة دور  الشهادة الدراسية 

 بتـقــــــــدير جـيــــــــد جـــــــــدا ١٩٩٥ديســـــــــمبر 
 %٧٩ر٥

بكـــــــــــالوريوس الطـــــــــــب والجراحـــــــــــة دور 
 %٧٨ر٧٥ جيد جدا ١٩٩٥ديسمبر 

الماجســـتير فـــي األمـــراض الباطـنــة دور  سنة التخرج
 ير جيد   بتقد٢٠٠٠نوفمبر 

الماجســـتير فـــي األمـــراض الباطـنــة دور 
  بتقدير جيد ٢٠٠٠نوفمبر 

  ٥/٢/١٩٧٢تاريخ الميالد  ١٥/١٠/١٩٦٩تاريخ الميالد  تاريخ الميالد
 �L3 

 ,�* ,��b 8@��� (/ ,�* }�)� 
عــدم االعتــداد عنــد تعيــين المعيــدين بالجامعــات بمجمــوع الــدرجات عنــد التســاوي فــي التقــدير  
ه في حالة التساوي في هذا التقدير فإنه يتعين الرجـوع إلـي الضـوابط المنصـوص عليهـا فـي العام وأن

 .نظام العاملين المدنيين بالدولة 
 )٦/٦/١٩٩٠ جلسة ٨٦/٣/٧٩٣ ملف ٦٤١فتوى رقم (

 
#$L�� 
 �/= ��s E�ء ��@�8
تفضـيلية متخطيا الطالب رغـم أفضـلية الطالـب عـن زميلـه المـذكور فـي العديـد مـن النـواحي ال 

وهـو األمـر الـذي جعـل هـذا القـرار مخالفـا للقـانون وهـو مـا لـم يجـد معـه .. علي النحو السـالف ذكـره 
  ق أمام المحكمة اإلدارية ٧لسنة    الطالب مناصا سوي الطعن عليه عن طريق الدعوى رقم 
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 المحامي بالنقض
 

 .باإلسماعيلية 
 T#��@�� ���� K
��9 �G !) ء�s ��� 

وهـو ـمـا لـم يجـد معـه الطالـب بـدا ســوي .. فض الـدعوى  بـر٢٧/١٢/٢٠٠٦إذ قضـي بجلسـة  
س أمام محكمة القضـاء اإلداري .  ق ١٢لسنة     الطعن علي هذا القضاء بطريق االستئناف رقم 

 .باإلسماعيلية 
 ���z�15/5/2011  

قضت عدالة محكمة القضاء اإلداري باإلسماعيلية بـرفض االسـتئناف المـذكور وتأييـد الحكـم  
 .المستأنف 

 �(�{ *U@�� �L3 T�ء 
ي هـجاء معيبا بعدة عيوب جوهريـة تجعلـه وبحـق جـديرا باإللغـاء انتصـارا للشـرعية والقـانون و 
 :كالتالي 

 لسـنة  مخالفة هذا القضاء لعدة أحكام قضائية حائزة لقوة األمر المقضي منها الدعوى رقـم  -١
ادر فـي الـدعوى رقـم  وكذا الحكم الصـ.. س محكمة القضاء اإلداري باإلسماعيلية .  ق ١٢

وغيرهـــا ـمــن األحكـــام النهائـيــة الحـــائزة لـقــوة ..  ق المحكـمــة اإلدارـيــة باإلســـماعيلية ١٢لســـنة 
والتي أرست مبادئ قانونية واجبـة اإلتبـاع وباتـت عنوانـا للحقيقـة إذ نالـت .. األمر المقضي 

 .وأهدرت القرار الطعين ذاته 

خة وواضــحة فضــال عــن خطــأ جســيم فــي الخطــأ فــي تطبـيـق القــانون ومخالفـتـه مخالفــة صــار -٢
 .تأويل القانون وتفسيره 

 .إهدار مبدأ المساواة المصون دستورا وقانونا  -٣
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 المحامي بالنقض
 

 E�� T�$ �� 
        X��&�� (/ Xv��� X8@��� <^� }�)�22            2&>
 �&����� �&�� T#��&> (&/ 47 

 �F��1972 T* 4�b <^� �>  
الطعون المقامة أمامها في أحكـام أما األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلداري في ....  

إال مـن رئـيس مفوضـي الدولـة المحاكم اإلدارية فـال يجـوز الطعـن فيهـا أمـام المحكمـة اإلداريـة العليـا 
وذلـك إذ صـدر الحكـم علـي خـالف مـا جـري عليـه قضـاء خالل ستين يوما من تاريخ صدور الحكـم 

 تقريــر مبــدأ قــانوني لــم يســبق لهــذه أو إذا كــان الفصــل فــي الطعــن يقتضــيالمحكمــة اإلداريــة العليــا 
 .المحكمة تقريره 

 ���"�� ��
���� � !��!#� �> T��� /� U> ,��b �8s�ء � 2!�� T* }�)� 
 .إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله  -١
 .إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات  -٢

كم علي خالف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفـع بهـذا الـدفع إذا صدر الح -٣
 .أو لم يدفع به 

 <9�q�� T* }�)� 
س قـد .  ق ١٢لسـنة   أن الحكم الصادر من القضاء اإلداري باإلسماعيلية في الطعـن رقـم  

شـابه خطـأ تطبيقـه إذ أنه جاء مخالفا للقـانون و.. جاء معيبا بعيبين من العيوب الثالثة سالفة الذكر 
فضال عـن أنـه صـدر بالمخالفـة للعديـد مـن األحكـام السـابقة الحـائزة لقـوة الشـيء المحكـوم .. وتأويله 

 .فيه 
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 المحامي بالنقض
 

��[�� �LG9 2!5����� B�@�� �#� �u�F/ ���[�� ,"/ �� | �L�� 8/�� 
 
#$L�� 2!�� W ���"�� ��
���� � !�� B�/* ("[�� �� �/ 

�o#F�� 2!�#!� 2$�#� T�� E�L9 ��#��>  
 ������ ~�M��� �M�"/ ء�s 
#$L�� 2!�� T* }�) 

   m��� �M��� :                k'�&) �@9�&� B�&!)* X�&b :h&� 4�b ,��b ("[�� ��8�� 2!�� 
��u
 ,�C B#!� <#X ���4ء �

 ,�* ���"�� ��
��@U> W ,��b 8�ء ����� T* �I 
 تقوم علي اختصـام القـرار اإلداري وأن الحكـم لئن تميزت دعوى اإللغاء بأنها خصومة عينيه

 .الصادر فيها بإلغائه بهذه المثابة يكون حجة علي الكافة 
)٢/٩/٩١)٢٤/١١/١٩٥٦ (٢ – ٥٩٥( 

 TA9 4U> � $ 
 لســـنة ٩ مـــن القـــانون ٩ وفقـــا لحكـــم المـــادة –لـــئن كانـــت حجيـــة األحكـــام الصـــادرة باإللغـــاء 

 بشـأن تنظـيم مجلـس الدولـة التـي ١٩٥٥ لسـنة ١٦٥قـم  من القانون ر١٧ التي رددتها المادة ١٩٤٩
تسري في شأن األحكام جميعها القواعد الخاصة بقـوة الشـيء المقضـي بـه علـي أن " تنص علي أن 

 ولــئن كانــت هــذه الحجيــة هــي حجيــة عينيــة –" األحكــام الصــادرة باإللغــاء تكــون حجــة علــي الكافــة 
 .هي في حقيقتها اختصام له في ذاته كنتيجة طبيعية إلعدام القرار اإلداري في دعوى 

)٤/٩/٩٣)١٥/١١/١٩٥٨(-٣-٢١٤( 
 �U�* 4U> � $ 

المركـز القـانوني التنظيمـي متـي أنحسـم النـزاع فـي شـأنه بحكـم حـاز قـوة الشـيء المحكـوم فيـه  
ـفــالعود إلـثــارة الـنــزاع فـيــه ـبــدعوى جدـيــدة هـــي زعزعـــة لـهــذا .. فـقــد اســـتقر ـبــه الوضـــع اإلداري نهائـيــا 

اســـتقر وهـــو مـــا ال يتفـــق ومقتضـــيات النظـــام اإلداري ولـــذلك كـــان اســـتقرار األوضـــاع الوضـــع الـــذي 
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 المحامي بالنقض
 

اإلداريــة وعــدم زعزعتهــا بعــد حســمها بأحكــام نهائيــة حــازت قــوة الشــيء المقضــي بــه بمثابــة القاعــدة 
التنظيمية العامة األساسية التي يجـب النـزول عليهـا للمحكمـة التـي قامـت عليهـا وهـي حكمـة  تـرتبط 

مع أنها ليست طرفا لمصلحة شخصـية  –وآية ذلك أن القانون خول هيئة المفوضين ام بالصالح الع
أن خالفـت قـوة الشـيء المحكـوم بـه سـواء دفـع مـن الخصـوم حق الطعن فـي األحكـام  –في المنازعة 

بهذا الدفع أو لم يـدفع ومـا ذلـك إال ألن زعزعـة المراكـز القانونيـة التـي إنحسـمت بأحكـام نهائيـة تخـل 
القـانون بتلـك القاعـدة التنظيميـة العامـة األساسـية التـي يجـب إنزالهـا علـي المنازعـة اإلداريـة في نظر 

حتى ولو لم يتمسك بهـذا الـدفع ذو الشـأن ومـن ثـم فللمحكمـة أن تنـزل هـذه القاعـدة األساسـية فـي .. 
قــرار نظــر القــانون عـلـي المنازعــة مــن تلقــاء نفســها أيــا كــان موضــوعها وســواء أكاـنـت طعـنـا بإلغــاء ال

اإلداري أم غير ذلك مادام هذا الموضوع معتبرا من المراكز التنظيمية المرد فيها إلي أحكـام القـانون 
 .وحده وال يملك الطرفان االتفاق علي ما يخالف هذه األحكام 

)٣/٦٤/٥٤٦)١٨/١/١٩٥٨(٢ -١٤٩٦( 
 E�� T�$ �� 

 ٣٠/٥/٢٠٠١ بـتـــاريخ رـئـــيس جامعــــة الزـقـــازيق/ وكــــان الـقـــرار اإلداري الصــــادر مــــن الســــيد  
متخطيـا الطالـب واثنـين مـن .. بالموافقة علـي تعيـين ثمانيـة مدرسـين مسـاعدين بقسـم الباطنـة العامـة 

 .زمالئه 
 ����U> ¤#b� (/ 8q$* �s#g ,��b ("[�� ` �>� 

 4����$ �G���9 ��"��9 
�8@�� 2G� �� | (� < �>* 
 ق أمـــام المحكمـــة اإلداريـــة ٧٠ لســـنة  قيـــدت بـــرقم ..       / دعـــوى أقيمـــت مـــن الطبيبـــة  -١

س أمــــــــام محكمــــــــة القضــــــــاء اإلداري .  ق ١٢لســــــــنة    باإلســــــــماعيلية والمســــــــتأنفة بــــــــرقم 
 .باإلسماعيلية 

  ق أمام المحكمة ١٢ لسنة      التي قيدت برقم ..           / دعوى أقيمت من الطبيب  -٢
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 المحامي بالنقض
 

 .اإلدارية باإلسماعيلية 

 ق أمــام ٧لســنة      والمقيــدة بــرقم       / لــب الطبيــب الــدعوى المقامــة مــن مقــدم هــذا الط -٣
س أمــــام محكمــــة .  ق ١٢ لســــنة   المحكمــــة اإلدارـيـــة باإلســــماعيلية والمســــتأنفة تحــــت رـقـــم

 .القضاء اإلداري باإلسماعيلية 

 �L3 
 �rhq�� ¤��b��� KL3 W X
��^�� B�!)�� �8ء@��9� 

�� =/ {>�F5 ,��b ("[�� ��8�� 2!�� T* �U� (�8�6� � ! 
 ��M[�� �Ms�� �� ��F5 �b�#> (/ K�8>* �/� 

 �"[�� 2!�� 
��u %M> ,9 4U@�� 8/�� X#> �'�) �> � G�*� � ��? 
 456� W {>�F�� �L3 T��9� 

  ?�* :      ¤#b��� W 
��^�� 2!�� 4G��     �F��7        2&>
 <D ���A��� ��
��I �      �F&��
2�  .z 
��^�� �
��I ء�U> � ���28/7/2009 T* 4�b  

 � !�� < !) 
بقبول الطعن شكال وبإلغاء الحكم المطعـون فيـه والقضـاء مجـددا بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه  

فيمـا تضــمنه ـمـن تخطـي الطاعـنـة ـفـي التعيـين ـفـي وظيـفـة مـدرس مســاعد بقســم الباطنـة العاـمـة بكلـيـة 
 .صروفات واألتعاب عن الدرجتين الطب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجامعة الم

 4�� �/ 4�b ء�U@�� �L3 �F��� 
لمـــا كـــان الثاـبــت مـــن األوراق أن الجامعـــة المطعـــون ضـــدها أعلـنــت عـــن حاجتهـــا إـلــي شـــغل  

وظــــائف مدرســــين مســــاعدين بقســــم الباطنــــة العامــــة بهــــا واشــــترطت فــــي اإلعــــالن الحصــــول علــــي 
 والحصــول علــي درجــة ١٩٩٤/١٩٩٥مبر بكــالوريوس الطــب والجراحــة مــن طــب الزقــازيق دور نــوف

وتقـدمت الطاعنـة للتعيـين فـي .. الماجستير في تخصصه من طب الزقازيق بتقدير جيد علي األقـل 
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 بتعيـين عـدد ٣٠/٥/٢٠٠١إال أنه قد صدر قرار رئيس الجامعة المؤرخ في .. إحدى هذه الوظائف 
حاصــل عـلـي درجــة البكــالوريوس  ال–مــن بـيـنهم الطبـيـب  مدرســين مســاعدين بقســم الباطـنـة العامــة ٨

  والطبيــــب ..  درجــــة ٣٦٢٢ر٥ بتقــــدير عــــام جيــــد جــــدا بمجمــــوع درجــــات قــــدره ١٩٩٥دور نــــوفمبر 
ولمـا كانـت ..  درجـة ٣٦٣٠الحاصل علي البكالوريوس بتقدير عـام جيـد جـدا بمجمـوع درجـات قـدره 
م جـيــد جـــدا  بتـقــدير عـــا١٩٩٥الطاعـنــة ـقــد حصـــلت عـلــي البكـــالوريوس دور ديســـمبر وـنــوفمبر عـــام 

 ٢٠٠٠كمــا أنهــا حاصــلة علــي درجــة الماجســتير دور مــايو ..  درجــة ٣٦٦٣بمجمــوع درجــات قــدره 
فإنهــا تعلــوا الطبيبــين المــذكورين فــي مجمــوع الدرجــة الجامعيــة .. ومــن ثــم .. بتقــدير عــام جيــد 

ة والتي يتعين تفضيل الحاصل علي أعلي الدرجات فيها للتعيـين فـي وظيفـ) البكالوريوس(األولي 

 .فضال عن استيفائها شروط اإلعالن األخرى .. مدرس مساعد 
مما يضحي القرار الطعين بتخطيها في التعيـين فـي الوظيفـة المـذكورة وتعيـين األقـل منهـا  

في مجموع الـدرجات بحجـة حصـوله علـي درجـات أعلـي مـن درجـة الماجسـتير قـد صـدر مخـالف 

ـانون  ـه .. ألحكــام الـق مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار أهمهــا تعيــين .. ممــا يتعــين الحكــم بإلغاـئ
ينــين بــالقرار المعالطاعنــة فــي وظيفــة مــدرس مســاعد بقســم الباطنــة العامــة اعتبــارا مــن تــاريخ تعيــين 

ٕواذ ذهب الحكم الطعين غير هـذا المـذهب فإنـه يكـون قـد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون .. المطعون فيه 
 .وتأويله مما يتعين القضاء بإلغائه 

T�$ �� E��  .. 8$L��9 8���� T�$� 
.. أن الموقــف القــانوني والــواقعي للطبيبــة المــذكورة والصــادر لصــالحها الحكــم الســالف بيانــه  

إذ أن الثابـت أن الطالـب حاصـل علـي درجـة البكـالوريوس دور .. يتماثل تماما مـع موقـف الطالـب 
ـفـــي حــــين أن .. ة  درجــــ٣٦٣٦ر٣٥ بتـقـــدير عــــام جـيـــد جــــدا بمجـمـــوع درجــــات ـقـــدره ١٩٩٥ـنـــوفمبر 
 . درجه ٣٦٢٢ر٥٠المعين بالقرار الطعين حاصل علي مجموع درجات قدره  الطبيب
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 4���� ��"/��� �s
��� ;# � W ,�U�� ���[�� T* �*)�#�
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 .والتي يتعين تفضيل الحاصل علي أعلي الدرجات فيها للتعيين في وظيفة مدرس مساعد  

 8/�� #3� 
�$ ,�* �$J� �L�� ��"�� W ���[�� 4[_ �L�� 
"� �I\�ء ��@�8� T 

8�F�� �L3 ,��b ("[�� ��8�� 2!�� ���� T*� �/* X
#$L�� ,��/n9 K#�* 
 ,�C 4U@�� 8/�� X#@� n���� 2!�� E��� 

األمــر الــذي يجعـلـه متناقضــا مــع حكــم حــاز قــوة األمــر المقضــي فـيـه بمــا يجــدر معــه الطعــن  
 .ومن ثم تتجلي أحقية الطالب في تقديم طلبه الماثل .. إلدارية العليا عليه أمام المحكمة ا

  ����r :    ¤#b��� W 
��^�� 2!�� 4G��        �F&�� 12        �&���b�¡��9 �&�
���� �& !�� � 
 ���z 
��^��28/4/2010 T* 4�b  

 � !�� < !) 
ضـــمنه ـمــن تخطـــي بقـبــول اـلــدعوى شـــكال وـفــي الموضـــوع بإلـغــاء الـقــرار المطـعــون فـيــه فيـمــا ت 

مـــدرس مســـاعد بقســـم الباطنـــة العامـــة بكليـــة الطـــب البشـــري بجامعـــة "المـــدعي فـــي التعيـــين بوظيفـــة 
 .وذلك علي النحو المبين باألسباب وما يترتب علي ذلك من آثار " الزقازيق 

 4�� �/ 4�b ء�U@�� �L3 �F��� 
 عـن حاجتهـا ١١/١/٢٠٠١أن كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق كانـت قـد أعلنـت بتـاريخ  

مــــــــن خريجــــــــي دور ـنـــــــوفمبر ) مدرســــــــين مســــــــاعدين باألقســــــــام اإلكلينيكـيـــــــة(إـلـــــــي شــــــــغل وظــــــــائف 
 وكان من بينهـا قسـم الباطنـة العامـة الـذي طلـب تعيـين ثمانيـة مـدرس مسـاعد بالقسـم ١٩٩٤/١٩٩٥

 طبـيــب وكـــان ترتـيــب ١٢المشـــار إلـيــه وقـــد تقـــدم إلـيــه وقـــد تقـــدم لشـــغل الوظيفـــة المشـــار إليهـــا عـــدد 
المدعي التاسع حيث تم ترتبيهم بحسب مجمـوع درجـاتهم فـي الماجسـتير وقـد صـدر القـرار المطعـون 

 مدرســين مســاعدين بقســم الباطـنـة العامــة بكليــة الطــب البشــري بجامعــة الزقــازيق ٨فـيـه بتعيــين عــدد 
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وأن الثابــت أن المــدعي حاصــل علــي بكــالوريوس الطــب .. دون أن يشــمل القــرار المــدعي بــالتعيين 
وحاصــل علــي درجــة .. عــام جيــد جــدا مــع مرتبــة الشــرف بتقــدير  ١٩٩٥جراحــة دور نــوفمبر وال

وأن الثابـت أن القـرار المطعـون فيـه ..  بتقـدير جيـد ٢٠٠٠الماجستير فـي الباطنـة العامـة دور مـايو 
 ٢٠٠٠والحاصــل عـلـي الماجســتير دور ـنـوفمبر ............ / ـقـد تضــمن تعـيـين كــال مــن الطبيـبـين 

ولمـــا كـــان  .. ٢٠٠٠والحاصـــل عـلــي الماجســـتير دور ـنــوفمبر .. ......../ ن الطبـيــب وكـــذلك تعـيــي
ـفـإن المــدعي يـكـون أـقـدم تخرجــا ـمـن المطعــون عـلـي تعيينهمــا الـمـذكورين وهــو مــا تـكـون معــه .. ذـلـك 

الجامعــة المــدعي عليهــا قــد خالفــت القــانون بشــأن إعمــال معــايير المفاضــلة المنصــوص عليهــا فــي 
وهــو ـمـا يكــون معــه الـقـرار المطعــون فـيـه ـقـد صــدر غـيـر ـقـائم عـلـي .. ليـهـا ســلفا  المشــار إ١٨الـمـادة 

سنده القانوني السليم مما يتعين معه والحـال كـذلك القضـاء بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه فيمـا تضـمنه 
مــن تخطــي المــدعي فــي التعيــين بوظيفــة مــدرس مســاعد قســم الباطنــة العامــة بكليــة الطــب البشــري 

 .وما يترتب علي ذلك من آثار بجامعة الزقازيق 
 2!�� �L3 �8ء@��9� 

يتضـــح أـنــه ـقــرر صـــراحة أن قواعـــد المفاضـــلة ومعاييرهـــا ـفــي التعـيــين هـــي تـلــك المنصـــوص  
 :والتي قررت بأن  ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ١٨عليها في المادة 

واجب توافرها فيمن يشغل الوظيفـة فيكـون إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط ال" ... 

التعيين طبقا للمؤهل األعلى وعند التساوي في المؤهل تكون األولوية لألعلى في مرتبة الحصول 

 .علي الشهادة الدراسية فاألقدم تخرجا باألكبر سنا 

 2r (/� 
فـإن الطالـب . .ٕواعماال لهذا المبدأ الذي أرساه الحكم متقدم الذكر ونص المادة المشار إليها  

 فـي ١/١٠/١٩٦٩إذ أن الطالـب مـن مواليـد .. األكبر سنا من زميله المطعون علي تعيينه الطبيـب 
 .٥/٢/١٩٧٢حين أن زميله المذكور من مواليد 
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 �$J� �L�� 8/�� 
 مخالفة الحكم المراد الطعن عليه أمام المحكمة اإلدارية العليا للقواعد التنظيمية التي أرساها  
 .مشار إليه والحائز لقوة األمر المقضي به وتناقض معه بما يجعله وبحق جديرا بالطعن الحكم ال

  �q��r :         ���[�� (/ �/�@�� ¤#b��� W 
��^�� 2!�� 4G��)        B�&/* ,&��b (&"[�� ��8&��
 ���"�� ��
���� � !�� ( ���z 
��^���15/5/2011 T* 4�I  

 � !�� < !) 
 .وضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات عن درجتي التقاضي بقبول الطعن شكال ورفضه م 
ٕ ـبــرفض اـلــدعوى واـلــزام ٢٧/١٢/٢٠٠٦وكاـنــت المحكـمــة اإلدارـيــة ـقــد قضـــت ابـتــداءا بجلســـة  

 .المدعي المصروفات 
T* 4�I 8$L�� 4���� � !y�� ����+��9 ء�U@�� �L3 W � !�� k�F��� 

كـــالوريوس إال أن المطعـــون عـلــي ٕوان كـــان الطـــاعن يفضـــل بعضـــهم ـفــي مجمـــوع درجـــات الب 
ٕتعيينهما وان تساوي مع الطاعن في تقدير درجـة الماجسـتير إال أنهمـا يفضـالنه فـي مجمـوع درجـات 

 باعتـبـاره المؤهــل المتطـلـب لشــغل وظيـفـة مــدرس مســاعد ويتعــين إجــراء – وزعــم الحكــم –الماجســتير 
 .المفاضلة بين المتقدمين علي أساسه وليس درجة البكالوريوس 

� ���s �U� E�� (/ 
  /مخالـفـة وتـنـاقض هــذا الحكــم ومدوناـتـه مــع أســباب ومنطــوق الحكــم الصــادر لصــالح الطبيـبـة 

وذلــك فيمــا .. س قضــاء إداري اإلســماعيلية المــذكور ســلفا .  ق ١٢لســنة   فــي الطعــن رقــم .. ..

ا إعمالهـا قرره وأرساه هذا القضاء األخير من أن مجموع درجات البكالوريوس هي المتعـين قانونـ

في تفضـيل الحاصـل علـي أعلـي الـدرجات فيهـا للتعيـين فـي وظيفـة مـدرس مسـاعد أمـا التفضـيل 

 .علي أساس الحصول علي درجات أعلى في درجة الماجستير مخالف ألحكام القانون 
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 �L3 
 B�@5 �/ ,�� 4�b ء�FM��9� 

د الطعن عليه أمـام ا وبجالء مدي التناقض والتضارب فيما بين الحكم المراظاهرفقد أضحي 
المحكمة اإلدارية العليا وبين األحكام الحائزة لقوة األمر المقضي فيـه والتـي انتهـت إلـي إلغـاء القـرار 
الطعــين والمتضــمن تخطــي الطالــب مــن التعيــين وذلــك لمخالفــة القواعــد والمعــايير التــي اتخــذها هــذا 

 .القرار للتفضيل بين المتقدمين للوظيفة لصحيح القانون 
(/� 2r  

يتضح أحقية الطالب فـي التقـدم لسـيادتكم بصـفتكم المنـوطين قانونـا دون سـواكم للطعـن علـي 
  .مثل هذا الحكم المعيب

   4��q�� �M��� :               W A&[�� ,&9�b �&��"�� �&�
���� � !�� B�/* ,��b ("[�� ��8�� 2!��
 ,���A5� T#��@�� ��M[5 

 ����9 
أ فـي تطبيـق القـانون عـدة صـور وحـاالت تفصـيلها فإن المستقر عليـه فقهـا وقضـاءا أن للخطـ

 :كالتالي 
 T#��@�� ����� 

 .وهي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها  
  T#��@�� ��M[5 W A[�� 

وهو تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تطبق عليها أو تطبيقها عليهـا علـي نحـو يـؤدي إلـي  
 .تائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو يرفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها ن

 T#��@�� %��A5 W A[�� 
 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  
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 2!�� Th[9 
خولــف القــانون كمــا لــو صــدر الحكــم عــن هيئــة .. قــد يتعلــق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط  -

 .بشأن تكوينها

كمـا لـو ـلـم يوقـع اـلـذي أصـدر الحكـم علـيـه أو عـدم بـيـان .. وقـد يتعلـق ـبـالحكم كورقـة مكتوـبـة  -
 .أسباب الحكم 

كمــا ـلـو تضــمن الحكــم ـقـرارا غـيـر مفـهـوم أو غـيـر ... وـقـد يتعـلـق ـبـالحكم كـقـرار يمــنح الحماـيـة  -
 .محدد

 Xv��� X
#^��� ..� W X8rJ�� k�8ء�s�� Th[9 2!� 
مثلمــا يتعلــق بأهليــة الخصــوم أو تمثــيلهم فــي .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

وقــد يكــون عيبــا شــكليا مثــل عــدم اشــتمال صــحيفة الــدعوى علــي البيانــات التــي يجــب .. الخصــومة 
 .توافرها 

 �L3 
 ,��b ("[�� ��8�� 2!�� T* �83�p ��f� B�@5 ��� 

�@�� ��M[5 W A[�� ,9�b �> ,���A5 W A[�� E�L$� T#� 
 4���� #yF�� 4�b E��� 

 ?�* : T#��@�� ��M[5 W A[�� 
    X���� ,��b <^� �� �@Mo18/2    2&>
 T#��&@�� (&/ 47  �F&�� 1978   B�&�� TA&�9 

 T*  (/ ������9 ������ ��/�"�� 
 :يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان علي الوجه اآلتي  
 الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فـيمن يشـغل الوظيفـة فيكـون التعيـين إذا كانت -١

 طبقا للمؤهل األعلى وعند التساوي في المؤهل تكون األولوية لألعلى في مرتبة الحصول 
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 المحامي بالنقض
 

 .باألقدم تخرجا فاألكبر سنا علي الشهادة الدراسية 

 2r (/� 
لـيــه لـــم يعمـــل صـــحيح القـــانون فـــي إجـــراء وهـــديا عـلــي مـــا تقـــدم فـــإن الحكـــم المـــراد الطعـــن ع 

المفاضـلة ـبـين المتنافسـين ذـلـك أن القاعـدة األصــولية أنـه عـنـد صـراحة اـلـنص فـال اجتـهـاد أي اـنـه ال 
 .اجتهاد مع صراحة النص 

واـلــنص ســـالف الـــذكر جـــاء عامـــا ولـــم يوجـــد مخصـــص ومـــن ثـــم فـــال يوجـــد مـــا يصـــرفه مـــن  
 .جموع الدرجات في الماجستير العمومية للخصوصية أو من اإلطالق للتقييد بم

 T* }�) 
الـمـادة ســالفة اـلـذكر تـقـرر أـنـه ـفـي إجــراء المفاضــلة ـبـين المتـنـازعين عـنـد التســاوي ـفـي المؤهــل  

 .فاألكبر سنا تكون األولوية لألعلى في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فاألقدم تخرجا 

         ��M[��� (b�[�� �9 ��
�@��9 KL3 �F��) W� / /�&5         �&F� �M&� kn&b �& - 8
 456�: 

 مطعون في تعيينهال الطالب  أوجه المقارنة 
بكـــــــــــالوريوس الطـــــــــــب والجراحـــــــــــة دور  الشهادة الدراسية 

 بتـقــــــــدير جـيــــــــد جـــــــــدا ١٩٩٥ديســـــــــمبر 
بمجمــــــــــــوع درجـــــــــــــات ـقــــــــــــدره % ٧٩ر٥

  درجة ٣٦٣٦ر٣٥

بكـــــــــــالوريوس الطـــــــــــب والجراحـــــــــــة دور 
% ٧٨ر٧٥ جـيـــد جــــدا ١٩٩٥ديســـمبر 

 ٣٦٢٢ر٥٠بمجمـــــــــوع درجـــــــــات ـقــــــــدره 
 درجة 

الماجســـتير فـــي األمـــراض الباطـنــة دور  سنة التخرج
  بتقدير جيد  ٢٠٠٠نوفمبر 

الماجســـتير فـــي األمـــراض الباطـنــة دور 
  بتقدير جيد ٢٠٠٠نوفمبر 

  ٥/٢/١٩٧٢تاريخ الميالد  ١٥/١٠/١٩٦٩تاريخ الميالد  تاريخ الميالد
 ين تساويا في تقدير الماجستير ومن هذه المقارنة يتضح أن كال من الطالب وزميله المع 
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 المحامي بالنقض
 

والطالـب إنمـا قـال عنـد التسـاوي فـي المؤهـل والمشرع لم يقل أن يكون التساوي في مجمـوع الـدرجات 
وفـي مجمـوع .. مفضل عن المستشهد بـه فـي التقـدير العـام للبكـالوريوس علـي النحـو الموضـح سـلفا 

) البكـالوريوس(جـة الجامعيـة األولـي ومن ثم فهو يعلو الطبيـب المـذكور فـي مجمـوع الدر.. الدرجات 
والـتـي يتعــين تفضــيل الحاصــل عـلـي أعـلـى اـلـدرجات فيهــا للتعـيـين ـفـي وظيـفـة مــدرس مســاعد إعمــاال 

ٕواذ خـالف الحكـم الطعـين ذلـك األمـر الـذي يجعلـه معيبـا بالخطـأ ..  سـالفة الـذكر ١٨لصريح المـادة 
 .في تطبيق القانون 

 T* (b hUC 
ٕكون له األحقية في التعيـين لهـذه الوظيفـة والغـاء قـرار التخطـي فـي الطالب هو األكبر سنا في

 .التعيين في وظيفة مدرس مساعد بكلية الطب 
 �L3 

حيث أن المشرع لم يذكر صراحة في قواعد المفاضلة مجموع الدرجات إنما ذكرهـا صـريحة و 
 .��� �^> T* 4�b ..  من قانون تنظيم الجامعات ١٣٩لمادة مدوية في ا

ترط ـفـــيمن يعــــين مدرســــا مســــاعدا أن يكــــون حاصــــال عـلـــي درجــــة الماجســــتير أو عـلـــي يشــــ"  
 ."دبلومين من دبلومات الدراسات العليا 

'# ��� %!(��� �)��� ��*+ ,�!-���) .&���� ���(� ��&�/�� �/�0� '# 1�2)  
ٕوظيفــة مــدرس مســاعد ليســت مــن وظــائف أعضــاء هيئــة التــدريس وانمــا هــي مــن الوظــائف 

 .نة ألعضاء هيئة التدريس المعاو
 )٨/١٢/١٩٧٦ جلسة ٨٦/٤/٦٩٩ملف رقم (

            �&����� �&�fg =�8���� ¤#�ء �� "�� ��" #/�� �@� 4 ���CI T* }�)�
4�b 8@�� �> 

 عدم االعتداد عند تعيين المعيدين بالجامعات بمجموع الدرجات عند التساوي في التقدير 
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 المحامي بالنقض
 

قدير فإنه يتعين الرجـوع إلـي الضـوابط المنصـوص عليهـا فـي العام وأنه في حالة التساوي في هذا الت
 .نظام العاملين المدنيين بالدولة 

 )٦/٦/١٩٩٠ جلسة ٨٦/٣/٧٩٣ ملف ٦٤١فتوى رقم (
 E�� T�$ �� 

فضـــال عـــن أن المشـــرع ـلــم ـيــذكر .. كاـنــت درجـــات الطـــاعن ـفــي البـكــالوريوس هـــي األعـلــى و 
الماجســتير وكــان الطــاعن هــو األكبــر ســنا صــراحة األعلــى فــي الــدرجات لمــن حصــل علــي شــهادة 

ومـن ثـم يـكـون /.. فيكـون جـدير بـالتعيين وأولـي ـبـه مـن بعـض زمالئـه وعلـي األخــص مـنهم الطبيـب 
 .القرارين المطعون فيهما والحكم المستأنف قد خالف صريح القانون 

 ����r :5 W A[��  Kv��5� T#��@�� %��A 
شــابه الخطــأ فــي تأويــل القــانون مــة اإلداريــة العليــا قــد راد الطعــن عليــه أمــام المحكالحكــم المــ 

�X �أن وبيان ذلـك �2    �130&>
 k�&"/��� 2�&�F5 T#��> (/ 49  �F&�� 1972    <&^� �&>
 T* 4�b 

الخاضــعة تســري أحكــام المــواد التاليــة علــي المعيــدين والمدرســين المســاعدين فــي الجامعــات 
ر أعضـاء هيئـة التـدريس فيمـا لـم يـرد فـي شـأنه كما تسري عليهما حكم العاملين من غيـلهذا القانون 

 " .نص خاص بهم 
 X���� ]F5�133,�* 4�b T#��@�� k�� (/   

يعــين المعـيـدون والمدرســون المســاعدون بـقـرار مــن رـئـيس الجامعــة بـنـاء عـلـي طـلـب مجـلـس " 
 .الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم 

 X���� <^� 2r136 ���"�� ,5�� T#��@�� (/  T#��@��9142 �F�� 1994T* 4�b   
يكون تعيين المعيدين بناء علي إعالن عن الوظائف الشاغرة ومـع مراعـاة حكـم المـادة السـابقة " 

 :يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي 
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 المحامي بالنقض
 

أن يكــون حاصــال علــي تقــدير جيــد جــدا علــي األقــل فــي التقــدير العــام فــي الدرجــة الجامعيــة  -١
 .األولي 

 .دير جيد علي األقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ال علي تقصأن يكون حا -٢

وفي جميع األحوال تجري المفاضـلة بـين المتقـدمين علـي أسـاس تفضـيل األعلـى فـي التقـدير 
ألعـلـى االعــام ويفضــل األعـلـى ـفـي مجمــوع اـلـدرجات وعـنـد التســاوي ـفـي هــذا المجمــوع يفضــل 

يفضـل األعلـى فـي مجمـوع درجـات في تقدير مادة التخصص وعند التساوي في هـذا التقـدير 
 .مادة التخصص 
 2>
 X���� <^� 2r139  

 يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكـون حاصـال علـي ١٣٥مع مراعاة حكم المادة رقم " 
رجـة ددرجة الماجستير أو علي دبلـومين مـن دبلومـات الدراسـات العليـا مـؤهلين للقيـد للحصـول علـي 

فإذا كان من بين المعيدين الخاضعين لهذا القانون فيشـترط فضـال عمـا الدكتوراه أو علي ما يعادلها 
ٕتقــدم أن يكــون ملتزمــا فــي عملــه ومســلكه منــذ تعيينــه معيــدا بواجباتــه ومحســنا أداءهــا واذا كــان مــن 

 .غيرهم فيشترط حصوله علي تزكيه من المشرف علي الرسالة 
 X���� <^� �v�*�140�b ,��I X
�H�� ���� T#��@�� (/ ,�* 4  

 يكــــون التعـيـــين فــــي وظــــائف المدرســــين المســــاعدين ١٣٩ ، ١٣٥مــــع مراعــــاة حكــــم المــــادة 
ٕالشــاغرة دون إعــالن مــن بــين المعيــدين فــي ذات الكليــة أو المعهــد واذا لــم يوجــد مــن هــؤالء مــن هــم 

 .أهل لشغلها فيجري اإلعالن عنها 
 E�� T�$ �� 

نـــاط أقـــانون تنظـــيم الجامعـــات قـــد وحيـــث أن مفـــاد النصـــوص ســـالفة البيـــان أن المشـــرع فـــي 
رئيس الجامعـة سـلطة تعيـين المعيـدين والمدرسـين المسـاعدين وحـدد شـروط تعييـنهم ووضـع / بالسيد 

 ســـريان أحكـــام العـــاملين المـــدنيين بالدوـلــة علـــي ـثــم قـــرر حكمـــا عامـــا مـــؤداهقواعـــد المفاضـــلة بيـــنهم 
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 المحامي بالنقض
 

 فيمـا لـم يـرد ١٩٧٢ لسـنة ٤٩ رقـم المعيدين والمدرسين المساعدين فـي الجامعـات الخاضـعة للقـانون
 .بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات 

�L3 
وقد أوضح المشرع بما ال لبس فيه وال غموض قواعد المفاضلة بين المتزاحمين علي وظيفـة  

 :معيد وتتمثل هذه الطريقة سواء عن طريق التعيين أو التكليف فيما يلي 
 .) البكالوريوس(درجة الجامعية األولي تفضيل األعلى في التقدير العام في ال -

 .) البكالوريوس(ثم األعلى في مجموع الدرجات  -

 .ثم األعلى في تقدير مادة التخصص  -

 .ثم األعلى في مجموع درجات مادة التخصص  -

 .ثم للحاصل علي درجة علمية أعلى  -

* �/ 
إلــي مــا ورد بخصــوص تعيــين المدرســين المســاعدين فلــم يشــترط المشــرع لتعييــنهم باإلضــافة  
 سـوي الحصـول علـي درجـة الماجسـتير أو علـي دبلـومين ١٩٧٢ لسنة ٤٩ من القانون ١٣٥بالمادة 

 .من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول علي درجة الدكتوراه 
ٕواذا كــان المطـلـوب تعيينــه مدرســا مســاعدا معـيـدا بالكلـيـة فيشــترط فضــال عمــا تقــدم أن يكــون  

 .ومسلكه بواجباته ملتزما في عمله 
 �@�@��� 

أنــه باســتقراء هــذه النصــوص التــي تحكــم تعيــين المعيــدين والمدرســين المســاعدين فــي قــانون  
واضــــحة وحاســــمة أســــس تنظــــيم الجامعــــات الســــالف بيانهــــا يتضــــح وبجــــالء أن المشــــرع لــــم يحــــدد 

 .مفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة مدرس مساعد لل
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 المحامي بالنقض
 

 2r (/� 
ي هـــذا الشـــأن بمفهـــوم النصـــوص المقـــررة فـــي قـــانون تنظـــيم الجامعـــات يتعـــين االســـتهداء فـــ 

 ق ١٨وهــي المــادة رقــم ونصــوص قــانون العــاملين المــدنيين عنــد عــدم الــنص فــي قــانون الجامعــات 
  .١٩٧٨ لسنة ٤٧

 ١٣٧ ، ١٣٦ولمــا كاـنـت المفاضــلة عـنـد تعيــين المعـيـدين حــددها المشــرع ســلفا فــي المــادتين  
 .قدير العام للدرجة الجامعية ا
ولي ثم ا
على في مجموع الدرجات وھي تفضيل ا
على في الت

 E�� T�$ �� 
 قــد حــددت كيفيــة التعيــين ١٩٧٨ لســنة ٤٧ مــن قــانون العــاملين المــدنيين ١٨وكانــت المــادة  

 في الوظائف التي يلزم شغلها الحصول علي شهادة دراسية في الوظائف التي تشغل بدون امتحان 
 الدراسية أحد الشـروط الواجـب توافرهـا فـيمن يشـغل الوظيفـة فيكـون التعيـين إذا كانت الشهادة -١

طبـقـا للمؤهــل األعـلـى وعـنـد التســاوي ـفـي المؤهــل تكــون األولوـيـة لألعـلـى ـفـي مرتـبـة الحصــول 
 .فاألقدم تخرجا فاألكبر سنا علي الشهادة الدراسية 

هــدف المشــرع وغايـتـه أن ومفهــوم الموافـقـة مــن ســياق النصــوص المتـقـدم ذكرهــا ـفـإن األـقـرب إـلـي 
�ة ـتـتم المفاضــلة ـبـين المرشــحين ��ات الدرج��ع درج��ي مجم��ا
على ف��اعد ب��درس مس��ة م��غل وظيف�لش

ابتـداء إذ لـو  دون تفضيل ا
على في درجات مجموع الماجستير" البكالوريوس"الجامعية ا
ولي 
فـة الحصـول علـي ٕأراد المشرع هذا ما أعوزه النص عليه صراحة وانما اشترط للتعيين في هـذه الوظي

 .الماجستير فقط دون تقدير معين أو طريقة أفضلية معينة وهذا أقرب للعدالة والمساواة 
 E�� T�$ �� 

 ����b�¡��9 �
�� �$�/ T� / �b #3 B�@5� U@�� � !- ����b ,58>*�ء ��
 2>
 ¤#b��� W   �F��12 �  . ,�C 4U@�� 8/�� X#> n��) 2!) #3� � 

 جلى ظاهرا أن الحكم المراد الطعن عليه قد خالف صحيح القانون وأخطأ في يت.. ومن ثم  
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 .تأويله وتفسيره علي نحو يجدر الطعن عليه إللغائه 
 }��q�� �M��� :��#��>� ��
#�� T#^�� X������ *�M/ 
�3* ,��b ("[�� ��8�� 2!�� 

  أن المادة الثامنة من –علم  ومنها نستقي ال–لعله من المعلوم يقينا لدي الهيئة الموقرة  
 <� �^> T* 4�bدستور جمهورية مصر العربية 

 .تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 

 X���� ]F5 � $40T* 4�b ,F/  
 ال تمـيـز –المواطـنـون ـلـدي الـقـانون ـسـواء وـهـم متـسـاوون ـفـي الحـقـوق والواجـبـات العاـمـة 

 . أو الدين أو العقيدة بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة

 T* }�) (/� 
رددت ..  وانتهـــاء بالدســـتور القـــائم ١٩٢٣الدســـاتير المصـــرية المتعاقبـــة بـــدءا بدســـتور ســـنه  

وكفـلــت تطبيـقــه عـلــي الـمــواطنين كاـفــة باعتـبــاره أســـاس الـعــدل .. جميعــا مـبــدأ المســـاواة أـمــام الـقــانون 
يســتهدفها تتمثــل أصــال فــي صــون حقــوق والحريــة والســالم االجتمــاعي وعلــي تقــدير أن الغايــة التــي 

المـــواطنين وحرـيــاتهم ـفــي مواجهـــة صـــور التميـيــز الـتــي تـنــال منهـــا أو تتقـيــد ممارســـتها وأضـــحي هـــذا 
المبــدأ فــي جــوهرة وســيلة لتقــدير الحمايــة القانونيــة المتكافئــة التــي ال يقتصــر تطبيقهــا علــي الحقــوق 

مالهـا كـذلك إلـي الحقـوق التـي يكفلهـا والحريات المنصوص عليها في الدستور بـل ينسـحب مجـال أع
المشـــرع للـمــواطنين ـفــي حـــدود ســـلطته التقديرـيــة وعـلــي ضـــوء السياســـة التشـــريعية الـتــي يراهـــا محقـقــه 
للمصلحة العامة فهناك من صور التمييز والتي لها خطرها مما يحتم إخضاعها لمـا تتـواله المحكمـة 

 .ن ولضمان احترامه في جميع مجاالت تطبيقه من رقابة قضائية تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانو
 )٢٩/٤/١٩٨٩ ق جلسة ٧ لسنة ٢١حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم (

 ,�� 4�b k85�#5 �G�* ���"�� ��
#���� � !�� B�!)* (/ <9�q��C 
   من الدستور٤٠اإلخالل بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة  
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 أن يـكـون المشــرع ـقـد ـتـدخل ـمـن –ـقـر ـفـي قضــاء المحكـمـة الدسـتورية العلـيـا أ وعـلـي ـمـا – يفتـرض –
خالل النصوص القانونية التي أحـدثها ليعـدل بهـا مـن الحقـوق التـي أنشـأتها مراكـز قانونيـة تتحـد فـي 

ا بينهــا العناصــر الـتـي تقــوم عليهــا ذـلـك أن وحــده المراكــز القانونـيـة تفـتـرض تماـثـل مكوناتهــا وبقــدر مــ
مـن تغـاير تفقـد هــذه المراكـز تعادلهـا ـفـال تجمعهـا تلـك الوحــدة التـي تقتضـي تســاويها فـي اآلثـار الـتـي 

 .ترتبها 
 قــرين العــدل – وبــالنظر إلــي محتــواه – مــن الدســتور يعتبــر ٤٠كمــا أن أعمــال حكــم المــادة  

 .والحرية والسالم االجتماعي 
  )٧/٣/١٩٩٨ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ١٩القضية رقم ( 

 �"�� k�� W� 
  )١٢/٣/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ٢٢٩القضية رقم ( 

 ���s �L�ء 9,
أن مــا يصــون مبــدأ المســاواة وال يــنقض محتــواه هــو ذلــك التنظــيم الــذي يقــيم تقســيما تشــريعيا  

علـي ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها باألغراض المشروعة التـي يتوخاهـا فـإذا قـام الـدليل 
انفصــال هــذه النصــوص عــن أهــدافها أو كــان اتصــال الوســائل بالمقاصــد واهيــا كــان التمييــز انفالتــا 

 .وعسفا فال يكون مشروعا دستوريا 
  )١/٢/١٩٩٢ ق دستورية جلسة ٩ لسنة ٢وكذلك القضية رقم ( 

  )٣/٥/١٩٩٧ ق دستورية جلسة ١٥ لسنة ٢٩والقضية رقم ( 
 )٧/٧/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ٢٠ لسنة ٢٢٦وأيضا القضية رقم ( 

 m#@5 �I *�M�� �L3 ���"�� �F !- ,�C k�$* �L��� 
إن اإلخــالل بمـبـدأ المســاواة أمــام الـقـانون يتحـقـق ـبـأي عمــل يهــدر الحماـيـة القانونـيـة المتكافـئـة  

مـن تتخذه الدولة سواء من خالل سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية بما مؤداه أن أيا 
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المعاملة ما لم يكن ذلـك مبـررا بفـروق منطقيـة يمكـن تين السلطتين ال يجوز أن تفرض مغايرة في ها
 .ربطها عقال باألغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنها 

 E�� T�$ �� 
وباستقراء كافة األحكام التي تواترت عليها المحكمة الدستورية العليا يتضح أن مبدأ المسـاواة  
دس األقـــداس الغـيــر قاـبــل للمســـاس فجمـيــع المـــواطنين أصـــحاب المراكـــز القانونـيــة المتماثلـــة يمـثــل قـــ

 .متساوون في الحقوق والواجبات العامة 
 2r (/� 

وبتطبيق المفـاهيم الدسـتورية والقانونيـة سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم المـراد الطعـن عليـه  
ك الحكـم قـد أهـدر مبـدأ المسـاواة المصـون دسـتورا أمام المحكمة اإلدارية العليا يتضـح وبجـالء أن ذلـ

وذـلـك باختالـقـه معــايير للمفاضــلة ـبـين المتـقـدمين لوظيـفـة مــدرس مســاعد بقســم الباطـنـة العامــة بكلـيـة 
تخـــالف الـقــانون مـــن ناحـيــة وتخـــالف مـــا جـــري علـيــه القضـــاء ـفــي أحكـــام .. الطـــب جامـعــة الزـقــازيق 

.  ق ١٢لسـنة  ص الحكـم الصـادر فـي الطعـن رقـم نهائية حائزة لقوة األمـر المقضـي بـه وعلـي األخـ
 .س قضاء إداري اإلسماعيلية 

 <>#�� 4�C 
الذي أجري الحكم األخير الحـائز لقـوة األمـر المقضـي المفاضـلة بـين المتقـدمين علـي أسـاس  

األعـلـى درجــات فــي البكــالوريوس ومــن ـثـم ألغــي القــرار التعـيـين وقضــي بتعـيـين الطبيـبـه فــي الوظيفــة 
 . علي زميلين لها في مجموع درجات البكالوريوس ألنها تعلو

 ,��b ("[�� ��8�� 2!�� 45A� 
مخالفـا بـذلك صـريح .. بزعم بـأن المفاضـلة تـتم علـي أسـاس األعلـى درجـات فـي الماجسـتير 

 .نص القانون وصحيح الحكم الحائز قوة األمر المقضي به سالف اإلشارة إليه 
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 �£� 
�3* �/ #3� 
فيمــا بــين أصــحاب المركــز القــانوني الواحــد بــأن جعــل أحــدهما يعــين بــدرجات مبــدأ المســاواة  

 .البكالوريوس وتفوقه فيها وحرم الطالب من هذا الحق 
 8/�� #3� 

الــذي يتجلــى معــه ظــاهرا وبالبنــاء علــي جملــة مــا تقــدم أن الحكــم المــراد الطعــن عليــه جــديرا  
 .ي حد السواء ٕبإلغاءه تصويبا وتصحيحا وانصافا للقانون وللطالب عل
 2r (/� 

فإنـنـــا نشــــرف بالتـقـــدم بالطـلـــب الماـثـــل أمـلـــين ـمـــن ســــيادتكم بـعـــد اإلطــــالع علـيـــه اتخــــاذ كاـفـــة 
اإلجـــراءات نحـــو الطعـــن أمـــام المحكمـــة اإلداريـــة العليـــا علـــي الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة القضـــاء 

 مـــن عيـــوب س لمـــا شـــابه.  ق ١٢ لســـنة   اإلداري باإلســـماعيلية بهيئـــة اســـتئنافية فـــي الطعـــن رقـــم
 .جوهرية سبق سردها تفصيال وتأصيال بصلب هذا الطلب 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،
   مقدمه لسيادتكم 

 
                  المحامي 
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4b���� ;#1#/ 
 بـتــــــاريخ ١٥٣٠٧بصـــــــفة مســـــــتعجلة بوـقــــــف تنفـيــــــذ الـقــــــرار المتضـــــــمن إلغـــــــاء الموافـقــــــة رـقــــــم : أوال 

  وفي الموضوع بإلغاءه مع ما يترتب علي ذلك من أثار ٢١/١٢/١٩٩٥
عــن تمليــك المــدعي ألرض الـتــداعي بصــفة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي باالمتنــاع : ثانيــا 

 وتسليمه عقد ملكيتها وفي الموضوع بإلغاءه مع ما يترتب علي ذلك من أثار 
بصــفة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي باالمتنــاع عــن مــنح المــدعي التــراخيص الالزمــة : ثالثــا 

 مــع مــا  وفــي الموضــوع بإلغــاءه٠٠لمباشــرة النشــاط الــذي تملــك أرض التــداعي بغيــة تنفيــذه 
 يترتب علي ذلك من أثار 

=��>#�� 
 وفقا لما انطـوت عليـه صـحيفته والتـي أودعهـا المـدعي ٠٠تخلص محصلة واقعات التداعي  

 قلم كتاب محكمة القضاء اإلداري بغية القضاء له بالطلبات الموضحة بعاليه 
45� #3 �/ 4�b ,9 ���[� �� ,�@)* W ��F�/ 

عـن نفسـه ... /  تحصـل السـيد ١٩/١٢/١٩٩٥ تحديـدا ١٩٩٥ وفـي غضـون عـام ٠٠بداية  
والتـي يـرأس مجلـس إدارتهـا .... جمـيعهم شـركاء بشـركة  ( ٠٠وبوصفه وكيال عن المـدعي وآخـرين 

 علي موافقة صادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة  ٠٠) المدعي 
<F U5 �>� 

كائـنــة أيمـــن ) ـفــدان ســـبعمائة وخمســـون (  فـــدان ٧٥٠موافقتهـــا عـلــي تمـلــك مســـاحة مـقــدارها  
 ١٥٣٠٧تـلــك ـبــرقم وـقــد قـيــدت موافقتهـــا  ٢٢ر٦٠٠ : ٢١ العـــين الســـخنة الكيـلــو –طرـيــق القطامـيــة 

 . ١٩٩٥لسنة 
�3
��u 8r* 4�b� 

 ) محافظ القاهرة( قامت هيئة عمليات القوات المسلحة بمخاطبة السيد المدعي عليه الثالث  
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 وهــذا بموجــب خطابهــا ٠٠ة ســالفة اإليضــاح بموجــب القــرار الصــادر عنهــا والمنطــوي علــي الموافقــ
  ٢١/١٢/١٩٩٥ بتاريخ ٣٠٤/١/٧٦٠المقيد برقم 

E�L� ?� bI� 
 وعلي انقطاع صلتها تمامـا ٠٠وتأكيدا من هيئة عمليات القوات المسلحة علي موافقتها تلك  

رض  والـتـي قاـمـت باالنتـقـال إـلـي األ٠٠فـقـد ـتـم انـتـداب لجـنـة ـمـن قـبـل الهيـئـة بـاألرض محــل الـتـداعي 
عـن نفسـه وبصـفته وكـيال عـن المـدعي وحـرر إثباتـا لـذلك .... / محل التداعي وتسليمها إلـي السـيد 

  ١/١٠/١٩٩٦محضر تسليم ألرض التداعي بتاريخ 
k�8ء�s�9 v��� %�M� W 4b��� B�> �@C�#�� E�5 (/ �>h[��� 

45* #3 �g 4b���� %- 7
 ��!, �9�<4 ���8$�ء ��
ي موافقــات كافــة الجهــات المعنيــة فــي الســير بــإجراءات التملــك وذلــك مــن هيئــة الحصــول علــ: أوال 

  التنشيط السياحي – الطرق والكباري – المحاجر –اآلثار 
 بأنــه ال مــانع لــديها مــن ٥/١/٢٠٠٠الحصــول علــي موافقــة هيئــة التخطــيط العمراـنـي بتــاريخ : ثانـيـا 

 تملك األرض محل التداعي 
 بأنه ال مـانع مـن ٧/١/٢٠٠١ المستشار القانوني لوزارة الزراعة بتاريخ الحصول علي موافقة: ثالثا 

 تملك األرض محل التداعي واستكمال اإلجراءات الالزمة لذلك 
بأنـه ال ) األسـبق(نائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر الزراعـة / الحصول علي موافقة السيد الـدكتور : رابعا 

  التي هي عليها مانع من تملك األرض محل التداعي وفقا للمساحة
4�!� �/ �G��b ��b��� �$8��� m#^£ ���� k�@C�#�� E�5 ;�� 8r* 4�b� 

 N�
�9 ` �@C 4b���� %- 7
�� �G!�� 
�8> 
��u�929/12/2004 
 وـقـد قامـت بتـقـدير سـعر األرض محــل ٠٠تشـكيل لجـنـة عليـا وانـتـدابها لتثمـين أراضــي الدولـة  

 جنيهــا للمتــر ١٥ جنيهــات للمتــر المرـبـع كمشــروع أمــن غــذائي و١٠الـتـداعي عـلـي أن تكــون قيمتهــا 
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 وتــم اعتمــاد ذلــك التقــدير مــن الســيد المهنــدس وزيــر ٠٠المربــع كمشــروع اســتثماري لألمــن الغــذائي 
 الزراعة األسبق 

�Ff��� E�5 K8��@9 </�> �� ������ 
مثلـة بسـداد مقـدم الـثمن والمت الماليـة التـي عليهـا فقد قامـت الشـركة المدعيـة بسـداد االلتزامـات 

 وكافــــــة األقســــــاط المســــــتحقة حتــــــى تــــــاريخ ٠٠المقــــــدرة بــــــه أرض التــــــداعي مــــــن اللجنــــــة المنتدبــــــة 
٣/١٢/٢٠٠٧ 

 ,��b�00�u��� ]������ 
��u� �/'h�� k�8ء�s�� W 4b��� v� m�)�  
4b���� %- 7
�� 4�b �$8��� ;�8�/ L��F9 

X83�@�� ��C�- 4�# �g ء�s#C 
نه بأنه قد ورد إليهم كتاب هيئة عمليات القـوات المسـلحة رئاسـة المـدعي عليـه الثـاني يخطرو 
 وقـد تضـمن إلغـاء هيئـة عمليـات القـوات المسـلحة لموافقتهـا السـابق صـدورها ١٥/١١/٢٠٠٧بتاريخ 

بموافاتهـا ) المـدعي عليـه الثالـث( مطالبة من محافظة القـاهرة ١٩٩٥ لسنة ١٥٣٠٧عنها تحت رقم 
 إلغاء التعاقد الحاصل مع المدعي وباقي الشركاء علي األرض محل التداعي بما يفيد 

4b��� ,"/ �� | �L�� 8/�� #3� 
 والتــي يبــين مــن مطالعتهــا قيامهــا علــي ٠٠بــدا ســوي اللجــوء للقضــاء بموجــب دعــواه الماثلــة  

 .سند صحيح ومواكبة ما يطالب به المدعي لصريح القانون والواقع 
عوى بالجلسات وأحيلت الدعوى لهيئة المفوضـين إلعـداد تقريـر بـالرأي وقـد وحيث تداولت الد

 .ورد التقرير بنتيجة مفادها قبول الدعوى شكال وفي الموضوع برفضها 
وحيث أن ما انتهي إليه التقرير المشار إليه قد جاء علي نحو مجحف بحقوق المـدعي علـي 

 :النحو الذي نشرف ببيانه في دفاعنا التالي 
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 �GF^D� /) ���\�ء 
 وقـبــل الخـــوض ـفــي مـنــاحي مـــا نحـــن بصـــدده تجـــدر اإلشـــارة أوال إـلــي أن الموافقـــة ٠٠بداـيــة  

الصـادرة عـن الهيئـة رئاسـة المـدعي عليـه الثـاني هـي فـي صـحيح أمرهـا قـرار إداري لهـا فـي ذلـك مـا 
 بـمـا فيهـا الجـهـة اإلدارـيـة الـتـي ٠٠ن قـوة إلزامـيـة وحجـيـة عـلـي الجهـات الحكومـيـة للقـرارات اإلدارـيـة ـمـ

 صدر عنها 
E��� 

عن اإلدارة بما لها من سلطة عامـة فيحـدث هو عمل قانوني يصدر حيث أن القرار اإلداري  
 مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق 
 ,�* 4�b �
��@U@�� � !- k8�ء ���� �>� 

يصـدر صـراحة أو ضــمنا هـو كـل إفصـاح مـن جانـب اإلدارة العامـة األمـر أو القـرار اإلداري  
 ويقصــد مـنـه إحــداث ٠٠مــن إدارة هــذه المصــلحة ـفـي أثـنـاء قيامهــا ـبـأداء وظائفهــا المـقـررة لهــا قانوـنـا 

 أثر قانوني 
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  )٣٤ ص ١ س ١٩/٣/١٩٤٧ قضائية جلسة ١/١الدعوى رقم ( 
,��b� 

رة عن الهيئة رئاسـة المـدعي عليـه الثـاني والتـي نحـن بصـدد صـدور قـرار فإن الموافقة الصاد 
بإلغاءها هي في صحيح أمرها قرار إداري صدر بإفصاح من جانب الجهة اإلدارية ممثلة فـي هيئـة 
عمليــات القــوات المســلحة التابعــة لــوزارة الــدفاع بتخصــيص األرض محــل التــداعي للمــدعي وشــركاه 

 بغية إقامة مشروعهم عليها
�L� 

فلتلك الموافقة مـا للقـرارات اإلداريـة مـن قـوة إلزاميـة وحجيـة علـي الجهـة الصـادرة عنهـا وكافـة  
 الجهات الحكومية 

 E�� m��)�00�3ء���9\ �
��I 
�8> 
��u '�#s B�b �U� ,��C  
4���� #yF�� 4�b 

  ?�* :         2>
 �@C�#�� ( U�� �
���� 

�I '�#s B�b15307   �F�� 1995  K\�ء ��@�8��^�
 T#��@�� �$�#/ ��yu #ª 4�b 

E��� 
 (�{ *�, /) ����G@C ,9 2� �U>�ء 

أنـــه ال يجـــوز ســـحب عمـــل إداري صـــدر مطابقـــا للقـــانون وذلـــك عمـــال بمـــا اســـتقرت عليـــه " 
 ذلـك أن إلغـاء القـرار أو األمـر ٠٠األوامـر اإلداريـة علـي الماضـي من عـدم سـريان مبادىء القانون 

عـــدم وـلــيس مـــن المنطـــق أال يطـبــق مـبــدأ عـــدو أن يكـــون أمـــرا إدارـيــا جدـيــدا اإلداري ـبــأثر رجعـــي ال ي
الرجعية علي األوامر التي تلقي المراكز القانونية بينما نطبقه علي األوامـر التـي ولـدت هـذه المراكـز 

 إذا ترتب عليه مزية انه ال يجوز سحب قرار مطابق للقانون ٠٠ ومن المسلم به ٠٠
  )٩٤ ص ١٩٨٧ القرار اإلداري طبعة –ة حمدي يس عكاش/ المستشار ( 
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فإنــه يمتنــع علــي إذا مــا قــام القــرار اإلداري علــي أســس صــحيحة مســتوفيا شــرائطه القانونيــة 
التـــي شـــرعت مـــن أجلهـــا قواعـــد الســـحب واإللغـــاء وذلـــك احترامـــا للقـــرار جهـــة ســـحبه النتفـــاء العلـــة 

 لألوضاع تحقيقا للمصلحة العامة واستقرارا 
  )٢٦/٧/١٩٥٦ ق جلسة ٨ لسنة ٦٨٨٤ الدعوى رقم –محكمة القضاء اإلداري ( 

E�� T�$ }�)� 
 القانونيــــة التــــي ئ والمبــــاد٠٠وكــــان المســــتقر عليــــه وفقــــا للمفهــــوم القضــــائي ســــالف الــــذكر  

اإلداريــة ال يجــوز أوضــحت أن القــرار اإلداري أو العمــل اإلداري إذا مــا صــدر صــحيحا عــن الجهــة 
 سحبه أو تعديله أو إلغاءه 

,��b� 
 أن القـــرار الصـــادر عـــن الهيئـــة رئاســـة المـــدعي عليـــه الثـــاني ٠٠ولمـــا كـــان البـــين وبجـــالء  

 عـلـي تخصــيص األرض محــل الـتـداعي للمــدعي ١٩٩٥ لســنة ١٥٣٠٧والمتضــمنة الموافـقـة الرقيمــة 
 وشركاه قد صدرت علي نحو صحيح مواكب للقانون 
�L3� 

 رقــم – المــدعي عليــه الثالــث –دورها ردا علــي كتــاب مديريــة الزراعــة بمحافظــة القــاهرة لصــ 
 والمرسـل لتخصـيص ٧/٦/١٩٩٥ الوارد لوزارة الدفاع هيئـة عمليـات القـوات المسـلحة بتـاريخ ٢٣٠٦

 أرض التداعي للمدعي وشركاه 

�8@�� E�� �yu 4�b %�� �>� 

ة الالزمة لتنفيذه من مديرية الزراعـة ومديريـة إدارة األخذ بمنطوقه والسير باإلجراءات القانوني 
 بل واألكثر من ذلك قيام الجهات المعنية بإصدار موافقتها علي تملك المـدعي وشـركاه ٠٠األمالك 
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 المحامي بالنقض
 

 ويزيد علي ذلك قيام المدعي بسداد مقدم ثمن األرض وما استحق عليهـا ٠٠لألرض محل التداعي 
 ) التداعي الماثل حال إقامة  ( ٢٠٠٧من أقساط حتى عام 


#/�� E�5 ;� fC 
 كــون تلــك الموافقــة صــدرت صــحيحة مواكبــة لصــريح ٠٠أكــدت علــي نحــو ال يقبــل التأويــل  
  مما ال يجوز معه إلغاءها أو سحبها أو تعديلها ٠٠القانون 

E�� (/ m�F� ?� 
ـثـاني كــون تـلـك الموافـقـة صــدرت بـنـاء عـلـي ســلطة تقديرـيـة مــن الهيـئـة رئاســة المــدعي علـيـه ال 

بغية إقامة مشروع زراعي علي أرض التداعي ومن أن مسببات إلغاء الموافقة عـدم القيـام باسـتغالل 
 مساحة األرض المشار إليها

E��� 
حيث أن قيام المدعي باستغالل األرض محل التـداعي هـو إجـراء يتعـين أن يسـبقه الحصـول  

ليهــا ـفـي األعــوام التالـيـة لصــدور عـلـي موافقــات الجهــات المعنـيـة الـتـي تمكــن بالفعــل مــن الحصــول ع
 ويتعــــين فضــــال عــــن ذـلـــك إصــــدار الـقـــرارات ٠٠ ٢٠٠٧موافـقـــة هيـئـــة الـقـــوات المســــلحة حـتـــى عــــام 

الخاصة بالتراخيص الالزمة للبدء في النشاط وهو ما امتنعت الجهـة اإلداريـة عـن إصـداره دون ثمـة 
 الماثل مبرر لها في ذلك كقرار سلبي طالب المدعي بإلغاءه بموجب التداعي 

 ,�* ?I00E�� (b hUC�  
 فــذلك ٠٠فــإن كــون تلــك الموافقــة صــدرت عــن الهيئــة رئاســة المــدعي فــي ســلطتها التقديريــة  

 لمـا ـفـي إصـدارها لتـلـك الموافقـة ـمـن ٠٠ ال يبـيح لهـا ســحبها أو إلغاءهـا أـيـا كانـت مســببات ذلـك ٠٠
 استنفاذ سلطتها التقديرية علي نحو صحيح مواكب للقانون 

�/ #3�<U> � �C ���"�� ��
���� � !�� B�!)* ,��b k8@��  
 بأنه ما دامت الجهة اإلدارية قد استنفذت سلطتها التقديرية وصدر قرارها صحيحا دون أن  
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 المحامي بالنقض
 

 ينطوي علي ثمة غش فإنه ال يجوز لها إلغاءه أو سحبه بأي حال من األحوال 
 )١٩/١٤٦/٤٢١ ، ٢٥/٦/١٩٧٤ ق ١٦ لسنة ٨٣٤الطعن رقم ( 

3�8/�� # 
الــذي يتجلــى معــه عــدم جــواز إلغــاء تلــك الموافقــة لصــدور القــرار المنطــوي عليهــا علــي نحــو  

 مواكب لصحيح القانون 
 �&&���r : 2&&>
 �&&@C�#�� ( &&U�� �
���� 
 �I '�#&&s B�&&b15307 �F&&�� 1995\&&�ء ��@&&�8

 T#��@�� ��y^� �@C� (b�[�� (/ ,F^y� 
E��� 

 أن الـقـــرار اإلداري اـلـــذي ٠٠يـهـــا ـفـــي القضــــاء اإلداري حـيـــث أن الثاـبـــت كقاعــــدة مســــتقر عل 
يكتسـب الحصــانة هـو اـلـذي يصـدر مطابـقـا للقـانون وـفـي حـدود الســلطة التقديريـة ـلـإلدارة ويرتـب حـقـا 

 أو مزية لمن تقررت له
E�� (/ 8q$��� %9 

 ٠٠أن القـرار اإلداري المخــالف للـقـانون ال ينقـلـب حـقـا إال بعـد ـفـوات ميـعـاد الطـعـن القضــائي  
وبالتالي بعد فوات ميعاد السحب فبفوات ذلك الميعاد ال يجوز إلغاءه أو سـحبه لمـا أصـبحت لـه مـن 

 حصانة يحميها القانون 
 ,�� 4�b ���"�� ��
���� � !�� k8@�� E�� W� 

اإلخــــالل األصــــل أن القــــرارات اإلداريــــة المخالفــــة للقــــانون ال يجــــوز ســــحبها بمعرفــــة اإلدارة  
 وتكتسب هذه القـرارات حصـانة تعصـمها مـن السـحب واإللغـاء ٠٠قانونا للطعن فيها الميعاد المقرر 

 بانقضاء ميعاد الطعن فيها باإللغاء دون طعن 
 ) غير منشور ١٩٨٣ابريل سنة / ٣٠ ق جلسة ٢٧ لسنة ٨٩٤الطعن رقم ( 
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 المحامي بالنقض
 

 ,�� 4�b �
��@U@�� 8�ء ����� 
اإلداريــة إلغــاء أو ســحب القــرارات إن قضــاء هــذه المحكمــة جــري علــي أنــه ال يجــوز للجهــة  

اإلدارـيـة بعــد مضــي ميعــاد الســتين يومــا اـلـذي شــرعه قانوـنـا مجلــس الدوـلـة لألفــراد لطلــب إلغــاء هــذه 
فـإذا مـا انتهـي القرارات أسوة بهم وتقريـرا للمعادلـة بيـنهم ولكـي يـتم االسـتقرار بعـد انقضـاء زمـن واحـد 

 من أي إلغاء أو تعديل هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة نهائية تعصمه 
  )٥٣٦ ص ٤ س ٣٠/٣/١٩٥٠ – ق ٣ لسنة ٥٥١ الدعوى رقم –محكمة القضاء اإلداري ( 

E�� T�$ }�)� 
وـكـان مـفـاد مــا ســلف إيضــاحه أن الـقـرار أو العـمـل اإلداري يتحصــن بـمـرور ســتين يوـمـا عـلـي  

إلدارة التــــي  بحيــــث ال يجــــوز إلغــــاءه أو تعديلــــه أو ســــحبه مــــن جهــــة ا٠٠إصــــدار جهــــة اإلدارة لــــه 
 أصدرته وتبيت حجيته وقوته اإللزامية في مواجهة مصدره 

,��b� 
ولمــــا كــــان الثابــــت أن القــــرار اإلداري المتضــــمن الموافقــــة علــــي تخصــــيص أرض التــــداعي  

 ٠٠ ١٩٩٥للمـــدعي وشـــركاه ـقــد صـــدر عـــن الهيـئــة رئاســـة المـــدعي علـيــه الـثــاني ـفــي غضـــون عـــام 
  ٢١/١٢/١٩٩٥تحديدا في 

 <9�q�� �) W�U�* 
أي  ١٥/٤/٢٠٠٧ تحديـدا فـي ٢٠٠٧أن قرار إلغاء تلك الموافقة قد صدر في غضـون عـام  

 بعد صدور القرار المتضمن الموافقة بأكثر من ثالثة عشر عاما 
�£� ,"/ �M� �/ 

 ٠٠عـــدم جـــواز ســـحب ذلـــك القـــرار أو إلغـــاءه أيـــا كانـــت مســـببات ذلـــك اإللغـــاء أو الســـحب  
 ولمــا فــي صــدور القــرار الطعــين ٠٠ونـيـة التــي شــرعها القــانون ـلـذلك لتحصــنه بمضــي المواعـيـد القان

بإلغـاءه بـعـد مضــي أكثـر ـمـن ثالـثـة عشــر عامـا ـمـا يـهـدر كفاـلـة االسـتقرار ويـعـرض المراـكـز القانونـيـة 
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 المحامي بالنقض
 

للزعزعة واالضطراب وهو ما عني المشرع بالحفاظ عليه بتحصين تلك القرارات علـي نحـو ال يجـوز 
 المساس بها 

 �L3�00�� �/  ,9 <U> � �C �
��@U@�� � !- ,��b k8�ء �� 
من انه المقرر حسبما جرت عليه قضاء هـذه المحكمـة أن سـحب القـرارات اإلداريـة ال يجـوز  

 ٠٠حصوله بعد انقضاء أكثر من ستين يوما علي صدورها وال يعتد في ذلك بمـا تـدفع بـه الحكومـة 
أحق بالرعايـة وأولـي بالتقـديم مـن ونية أصيلة هي الن هناك قاعدة قان ٠٠استنادا إلي قاعدة قانونية 

مقتضـــاها كفاـلــة االســـتقرار وـتــوفير الطمأنيـنــة لحـفــظ المراكـــز القانونـيــة وجعلهـــا بمنجـــاة مـــن الزعزعـــة 
 واالضطراب 

 )٢٥/٥/١٩٥٤ ق ٧ لسنة ٣٥٦ الدعوى رقم –محكمة القضاء اإلداري ( 
8/�� #3� 

تضـمن الموافقـة علـي تخصـيص أرض التـداعي الذي يتجلى معـه عـدم جـواز إلغـاء القـرار الم 
 للمدعي وشركاه لثبوت تحصن ذلك القرار وفقا لصحيح القانون 

 4��q�� ,s#�� : ��b�8��� B�"� 
         2&>
 �&@C�#�� ء���9\ 
��^�� 
�8@�� Th[915307   �F&�� 1995    ,F &U5 �& �C ,&18"� 

          �&@C�#�� E&�5 %p W <M�$� ��b8H �#@)� k8@�� ���#��> n$�8�  ,&1
�"5� 
 ��
���� k�
�8@�� ��"s
 B�b *�M/ =/ 

 إن األصــل طبقــا للقــانون طبيعــي هــو احتــرام الحقــوق المكتســبة والمراكــز القانونيــة ٠٠بدايــة  
عدالـة ويسـتلزمه الصـالح العـام ، إذ لـيس مـن العـدل فـي شـيء أن الالتي استقرت فهذا مـا تقضـي بـه 

بحظــر المســاس ور مؤكــدا لهــذا األصــل الطبيعــي ، تهــدر تلــك الحقــوق والمراكــز ، لــذلك جــاء الدســت
تقرير الرجعيـة رهنـا بـنص وذلك بأن يصل بقانون بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت 

خاص في قانون ، أي جعل هذه الرخصـة مـن اختصـاص السـلطة التشـريعية وحـدها لمـا يتـوافر مـن 
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 المحامي بالنقض
 

لقرارات اإلدارية بأثر رجعي حتـى ولـو نـص فيهـا ومن ثم لزم بحكم هذا األصل أال تسري اضمانات 
ٕ واذا كــان ثمــة اســتثناء لقاعــدة عــدم الرجعيــة فإنــه اســتثناء ال يخــل بحكمــه هــذا ٠٠علــي هــذا األثــر 

مـا إذا كـان القـرار اإلداري صـادرا لتنفيـذ القـانون فإنـه  حالـة ةاألصل ، وعليه فإذا كانت من المسـتثنا
القـانون قـد نـص فيـه علـي األثـر الرجعـي ، أو علـي التـرخيص يشترط فـي هـذه الحالـة أن يكـون هـذا 

 لإلدارة بتقرير الرجعية 
 )١٧ ص ٧ س ٢١/٨/١٩٦٥ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠ طعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا ( 

 E�� m��)�00 ,�� 4�b ء�G@��� 8@�� �@C  
الالئحية علـي حـد سـواء قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية تصدق بالنسبة للقرارات الفردية و

التـي تتضـمن الرجعيـة بصـورة مباشــرة أو غيـر مباشـرة وأسـاس االلـتـزام كمـا أنـه يتعـين إلغـاء الـقـرارات 
من المبادىء العامة للقانون والحكمة مـن في مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية إنما يرجع إلي كونه 
كتسبة لألفراد ومراكـزهم القانونيـة واسـتقرار تقرير هذا المبدأ هو أن من شأنه الحفاظ علي الحقوق الم

 معامالتهم في المجتمع 
 مجموعــــة فـتــــاوى ٢٢/١/١٩٦٨ فــــي ٧فتــــوى الجمعيــــة العموميــــة لقســــمي الفـتــــوى والتشــــريع رقــــم ( 

  )٢١٧٨المجلس ص 
E�� T�$ }�)� 

فإن الثابت وبحق أن القرار المتضمن الموافقة علـي تخصـيص قطعـة األرض محـل التـداعي  
 ـقــد ترـتــب ـفــي ظـلــه مركـــزا ٠٠ ٢١/١٢/١٩٩٥ والصـــادر بـتــاريخ ١٥٣٠٧شـــركاه واـلــرقيم للـمــدعي و

 قانونيا للمدعي وحقوق اكتسبها ال يمكن المساس بها 
 E�� %q� �>�00456� W  

قيام الشركة المدعية باالستالم الفعلي لـألرض محـل التـداعي مـن الهيئـة رئاسـة المـدعي عليـه : أوال 
  ١/١٠/١٩٩٦ موضح به حدودها ومعالمها بتاريخ الثاني بموجب محضر رسمي
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 المحامي بالنقض
 

تمكن الشركة المدعية من الحصول علي كافة موافقات الجهات المعنيـة بتملـك األرض محـل : ثانيا 
 التداعي من هيئات اآلثار ، المحاجر ، الطرق والكباري ، التنشيط السياحي 

خطــيط العمرانـي عـلـي تمـلـك أرض تمـكـن الشـركة المدعـيـة مـن الحصــول علـي موافـقـة هيئـة الت: ثالثـا 
  ٥/١/٢٠٠٠التداعي بكامل مساحتها بتاريخ 

التمكن من الحصول علي موافقة السيد المستشار القانوني لوزارة الزراعة بخصـوص أراضـي : رابعا 
 علي تملـك أرض التـداعي واسـتكمال السـير فـي ٧/١/٢٠٠١القطامية والعين السخنة بتاريخ 

 اإلجراءات الالزمة لذلك 
ناـئـب رـئـيس اـلـوزراء ووزـيـر الزراعــة األســبق عـلـي / الحصــول عـلـي موافقــة الســيد اـلـدكتور : امســا خ

 تملك األرض محل التداعي 
القيــــــام بســــــداد مقــــــدم ثمــــــن األرض محــــــل التــــــداعي واألقســــــاط المســــــتحقة عليهــــــا حتــــــى : سادســــــا 
ـنــة أرض  وفقــا لتـقــدير اللجـنــة العلـيــا لتثـمــين أراضـــي الدوـلــة والـتــي قاـمــت بمعاي٣/١٢/٢٠٠٧

  ٢٩/١٢/٢٠٠٤التداعي في 
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كونـت ـلـه علـي أرض الـتـداعي مراكـز قانونـيـة وباتـت ـلـه عليهـا حـقـوق مكتسـبة اســتمرت قراـبـة  
 ٠٠ علــي نحــو ال يجــوز قانونــا المســاس بهــا ٠٠الثالثــة عشــر عامــا ومازالــت فــي طــور اســتمرارها 

 والصـــادرة عـــن ١٩٩٥ لســـنة ١٥٣٠٧وجماعهـــا اعتكـــزت علـــي القـــرار المتضـــمن الموافقـــة الرقيمـــة 
 رئاسة المدعي عليه الثاني الهيئة 
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 المحامي بالنقض
 

�L�� 8/�� #3� 
يمتـنـع معــه علــي تلــك الهيئــة إلغــاء ذلــك القــرار أو ســحبه لمــا ترتــب عليــه مــن مراكــز قانونيــة  

 وحقوق مكتسبة ال يجوز المساس بها 
 ,�* (/ �
��@!)* W ,��b 8�U@�� � !- B�ء ���� �#3 /� 

در من الجهة اإلدارية وتحصن بمرور المـدة من المبادىء المقررة أن القرار اإلداري متى ص 
القانونية امتنع عليها الرجـوع فيـه وسـحبه ألنـه اكتسـب حصـانة تعصـمه مـن اإللغـاء ويصـبح المركـز 
القانوني المترتب عليه حقا مكتسبا لصـاحبة ال يجـوز المسـاس بـه إال بقـانون يـنص فيـه علـي العمـل 

 به بأثر رجعي 
  )١٢٠٨ ص ٨ س ٨/٤/١٩٥٤ ق ٤ لسنة ٥٣٣الدعوى رقم ( 

 ,�� 4�b ���"�� ��
���� � !�@U> 8�ء ��� � $ 
متـي القرارات اإلدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا لألفـراد ال يجـوز سـحبها فـي أي وقـت  

 صدرت سليمة ومطابقة للقانون لدواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات 
  )٨٤٣ ص ٣٠ سنة ٢٢/٣/١٩٨٥ق جلسة  ٢٨ لسنة ٥٨٦الطعن رقم ( 

%p W� 
تلك المراكز القانونية والحقوق التي اكتسبها المدعي علي أرض التداعي والمترتبـة علـي تلـك  

 فاألصــل هــو احترامهــا وحظــر إلغــاء تلــك الموافقــة بموجــب القــرار محــل التــداعي لعــدم ٠٠الموافقــة 
لــي قــرار تحصــن وباتــت لــه حجيتــه وقوتــه اتصــافه بالرجعيــة بــل وعــدم جــواز تطبيقــه بــأثر رجعــي ع

 الملزمة 
E�� (/ 2V8�� 4�b� ,�* ?I 

قامت الهيئة رئاسة المدعي عليه الثاني بإصـدار قرارهـا الطعـين بإلغـاء تلـك الموافقـة مضـفية  
 وهـــو مـــا يحظـــره القـــانون لمـــا فيـــه مـــن مســـاس صـــريح بـــالمراكز ٠٠عليـــه الرجعيـــة بصـــورة مباشـــرة 
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 فضـال ٠٠ اكتسبها المدعي علي أرض التداعي والمترتبـة علـي تلـك الموافقـة القانونية والحقوق التي
 وهو ما رتب جزاء له اإللغاء  ٠٠عن عدم توافق ذلك مع الصالح العام 

 ,�* 4�b ��
���� � !�� B�!)* k8@�� }�) 
أ يتعين إلغاء القرارات التي تتضمن الرجعية بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة وذلـك عمـال بمبـد 

عدم الرجعية للقرارات اإلداريـة بغيـة الحفـاظ علـي الحقـوق المكتسـبة لألفـراد واسـتقرار المعـامالت فـي 
 المجتمع 

  )٢٠/٤/١٩٩١ جلسة ٣٦ ق ٧٨٧الطعن رقم ( 
E�� ;�� (/� 

مــا يبــين معــه وبحــق بطــالن القــرار الــذي نحــن بصــدده لمــا فيــه مــن تعــرض صــريح للمراكــز  
وق الشرعية المكتسـبة وصـدوره علـي نحـو ذي أثـر رجعـي علـي الموافقـة القانونية التي استقرت والحق

 ممــا يتعــارض ـمــع مبــدأ عــدم رجعيــة الـقــرارات اإلداريــة ممــا يتعــين مـعــه ١٩٩٥ لســنة ١٥٣٠٧رقــم 
 إلغاءه 

 }��q�� ,s#�� : ��b�8��� B�"� 
       �@C�#�� ء�\�I ( U�� 
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 ي وثانيهمـا تحقيـق الهـدف الـذة العامةولهما تحقيق المصلحأداري هدفان إل للقرار ا٠٠بداية  
 صدار هذا القرار إلخصصه المشرع 

 اسـتعمال ي منهما غدا قراره باطال لكونـه مشـوبا بـاالنحراف فـأيذا حاد مصدر القرار عن إف 
 اســتخدام رجــل يلغائــه والمتمثــل فــإلداري الموجــب إل ذلــك العيــب الهــام مــن عيــوب القــرار اةالســلط
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 يو مع الهـدف الـذأ ة العامة غير مشروعه لتعارضها مع المصلحةدارة لسلطاته بغيه تحقيق غايإلا
 صدار القرار إلدده القانون ح

 T* ?I00T�C�w� h$  
 انحرفت عنه جهة اإلدارة مصدرة القرار الطعين 

4���� #yF�� 4�b E�� ��U�I� 
ثبوت انحراف جهة اإلدارة عـن الهـدف الـذي مـن أجلـه أصـدرت جهـة اإلدارة الموافقـة رقـم  - أ

  ١٩٩٥ لسنة ١٥٣٠٧

هميــه وغمــوض ســـببه أف المخصــص ـمــن نحــراف عـــن الهــد ونظــرا لمــا يتســـم بــه إ٠٠بدايــة 
  ففيه يكون القرار باطال حتى ولو ابتغي مصدره تحقيق مصلحه عامه ٠٠ ة بالدقهتساما

��� �L3 �C�A� m�> T /s ��� � -�"8 
ن تسـتهدف تحقيـق أداريـة جميعهـا وبغيـر اسـتثناء يجـب إلن القـرارات اأ ةذا كانـت القاعـدإانه  
 وتكملهــا وتقضــى بوجــوب ةـلـى هــذه القاعــدإخــري تضــاف أ ةاعــديضــا قأ ـفـان هـنـاك ة العامــةالمصــلح

 المجــاالت ي عينـهـا المشــرع ـفـي الـتـة المتخصصــةهــداف الذاتـيـألدارـيـة تحقـيـق اإلاســتهداف الـقـرارات ا
  لها ةالمجدد

  )٣٣٦داري ص إلداري والقضاء اإل القانون اي الوسيط ف-محمد انس جعفر / د( 
� m�> �#^�� k�� �C� /%/�$ ��[^/ 

 كلـمــا ـكــان الباعـــث عـلــى ة هـــذه الحاـلــي ـفــةداري مشـــوبا ـبــاالنحراف بالســـلطإلويـكــون الـقــرار ا 
 اتخــاذ هــذا القــرار ي فــةدارة الســلطإل المشــرع حــين مــنح اةرادإ ياتخــاذه هــو تحقيــق هــدف غيــر الــذ

 اتخذـتـه تحقـيـق مصــلحه يدارة كاـنـت تهــدف مــن الـقـرار اـلـذإلن اأن يثـبـت أيهــم بعــد ذـلـك  باـلـذات وال
  حددها المشرع ي التة غير المصلحةادامت هذه المصلحعامه م

  )٢٩١دارية والقضائية ص إل اةمصطفى كامل ، رقابه مجلس الدول/ د( 
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 ٠٠هـداف أل تخصيص اة واالنحراف عن قاعدة العامةن الفرق بين االنحراف عن المصلحأ 

ال أيبغـي   الةداري حسـن النيـإلهـداف يكـون العضـو األا حاله االنحـراف عـن مبـدأ تخصـص يانه ف
ن تتحقـق أيجـوز  غـراض ممـا الأتحقيق الصالح العام ولكنه يستخدم مابين يديه مـن وسـائل لتحقيـق 

 يختص بتحقيقها  ما ال موأبتلك الوسائل 
E�� �"/� 

 ةعـــســـتفاد مـــن طبي يوأ حـــدده الـقــانون يحـــدهما خـــاص وهـــو اـلــذان لكـــل ـقــرار ادري هـــدفين أ 
 ن لــه دائمــا هــدفاأخــري كمــا ألــى حالــه إاالختصــاص وهــذا الهــدف تختلــف درجــه تحديــده مــن حالــه 

  ة العامةعاما وهو المصلح
  )١٣٣داري ص إل عيوب القرار ا-محمود حلمي / د( 

 
#$��� m�> ]^+�� :�w� �h+�� m�� �C� / %��� (�-*T 
 االختصــاص فـقـد حــدد المشــرع ةيـعـطب وأالـهـدف المخصــص ـقـد يســتخلص ـمـن روح التشــريع  

دارة إلذا اســتعملت اإ عـلـى النظــام الـعـام ـفـةداري هــدفا محــددا وهــو المحافظــإلـمـثال لســلطات الضــبط ا
 حتـى ولـو ة هذا الخصوص لغير هذا الهدف كان قرارها مشوبا بعيب االنحـراف بالسـلطيسلطاتها ف

 جانب الصالح العام  يكان الهدف ال
  )١٨٠لغاء ص إل قضاء ا- محسن خليل ٠د( 

� m�> �#^�� k�� W�0 �"o �,�� :8��  
ن يحققـه القـرار يكـون تحديـد هـذا أ يتعـين ي حاله عـدم تحديـد المشـرع للهـدف الخـاص الـذيف 

 حـيـث يســتعمل ســلطته ٠٠ واستخالصــه لمــراد المشــرع وقصــده ٠٠ يالهــدف متروكــا لتفســير القاضــ
عمـــال أللـــى اإ كـــالرجوع ٠٠ ة الوســـائل الممكنـــ للقـــرار بكـــلةهـــداف الخاصـــأل تحديـــد اي فـــةالتقديريـــ

  دارت حول القانون ي وتتبع المناقشات التة والمذكرات التفسيريةالتحضيري
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 المحامي بالنقض
 

E�� ���/� 
كشــــف عـنـــد  ذا مــــاإ تحدـيـــد الهــــدف الخــــاص يو اجتهــــاد ـفـــأ دور أي ييكــــون للقاضــــ اـنـــه ال 

 ن يعمل على تحقيقه أنما يتعين عليه ٕا وةالمشرع صراح
  )٢٦٤ ص ١٩٨٤لغاء سنه إل قضاء ا-رف  الجةطعيم/ د( 

 B�@5 � �C�00 ,� �@�M[5� 00� ء�U@�� , !- <U> �
���9 A ,� 
خـر مغـاير أ يجيزهـا الشـارع لتحقيـق هـدف يجراءات التإلو اأ من التدابير أييجوز اتخاذ  ال 
لشــامل لـيـه الشــارع وـلـو كــان هــذا الهــدف محقـقـا للصــالح العــام بمعـنـاه اإ قصــد يســاس اـلـذألللهــدف ا

هـداف وجـزاء مخالفـه أل تخصـيص اة هي المصطلح على تسميتها بقاعدةصوليأ ةوذلك تطبيقا لقاعد
 عــدم احـتـرام ي يتمـثـل ـفـي واـلـذة ـبـاالنحراف بالســلطة بطــالن تـلـك الـقـرارات  لكونـهـا مشــوبةتـلـك القاعــد

  من التشريع ةدارة لركن الغايإلا
  )٦٤٧ ص ٢٣الى ٢١حكام السنوات من أمجموعه  ق ٢١ لسنه ١٦٣١داري قضيه رقم إلمحكمه القضاء ا(

 <U> � $-W  �#^�� k�� - !�� �� �9 ���"�� ��
��A ,� 
كانـت  ن يسـتهدف غيرهـا ولـوأيجوز لمصـدر القـرار   محدده فانه الةذا ما عين المشرع غايإ 

  تحقيق مصلحه عامه ةهذه الغاي
  )٥٥٠ ص - مجموعه نعيم ١٦/٢/١٩٨٠ لسنه ١٠٠٩دارية العليا طعن إل اةالمحكم( 

 =>�#���*T 
 مصـــدر الـقــرار للقضـــاء ةدارـيــة العلـيــا مـــن عـــدم اشـــتراط ســـوء نـيــإل اةلـيــه المحكمـــإـمــا انتـهــت  

 ةدخــال مخالفــه قاعــدإيترتــب عليــه مــن  لى جانــب مــاإ فــ٠٠ هــو قضــاء محمــود ةبــاالنحراف بالســلط
 القضــاء علــى رجــل  فــان فيــه تشــديدا لقبضــهةهــداف ضــمن حــاالت االنحــراف بالســلطألتخصــيص ا

 بوسـع رجـل ة يشـترط سـوء النيـي ظل القضاء السابق والـذي ينحرف بسلطته حيث انه فيدارة الذإلا
صــدره ويترتــب علــى ذلــك أ حــين ةثباتــه انــه كــان حســن النيــإلغــاء قــراره لمجــرد إفــالت مــن إلدارة اإلا
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 المحامي بالنقض
 

 بـاالنحراف علـى ضـرار بمصـلحه مـن اعتـدي القـرار المشـوبأللـى اإلغـاء ممـا يـؤدي إلالهروب من ا
 منـى يضـرار التـأللغـاء هـذا القـرار الخـاطىء والتعـويض عـن اإليـه هـو إيصـبو   كل مايحقوقه والذ

  ةحسن الني وأدارة سيئا إلذا كان رجل اإء ما ي شيعفيه ف يبها من جرائه وال
  )١٣١ نظرية التعسف ص -سليمان الطماوي / د( 

 �L300 �b�> (b :�8ªh��X� ]�^_ � :��300 *W �G�u#� ,s�� � 45 
صـدار قـرار لتحقيـق مصـلحه عامـه لـم إ لخطـأ فنـي وقـع فيـه علـى ةدارة نتيجـإلقد يقدم رجـل ا 
 ذلـك يمر تحقيقها وقد يقدم على تحقيق مصلحه عامـه مكلـف بتحقيقهـا ولكنـه اسـتخدم فـأليه إيوكل 

  ة قررها المشرع لتحقيق هذه المصلحيوسائل غير تلك الت
���� ��$ �C�� %s
 �!58� ��[����9 :�8ª� X
��� 

W hq��b�> ,���� X� ]�^_ �:��3 
B�@5 ��� 

 هداف وجهين هما أل تخصيص اةن لالنحراف عن قاعدأيتضح  
1-W A[�� � ��/ ���D � �G@�@D �p#��9 ©#F�� :��3 

امـه غيـر منـوط هـداف عأ تحقيـق ي فـةدارة سلطته التقديريـإل يستعمل رجل اةوفى هذه الصور 
ن أ ةدارإل يتعـــين عـلــى رجـــل ايهـــداف الـتــألن الـقــانون ـلــم يجعلهـــا ـمــن ـبــين اأ حـيــث ٠٠ـبــه تحقيقهـــا 

 يحققها باستعمال مابين يديه من سلطات 
2-� %s
 A[� �W X
��� ��@D %���� B��+�� � :��3 

 )�9 :�8ª?�� �8ءs( 
لـــى إ الهـــدف المخصـــص  مـــن صـــور االنحـــراف عـــنة هـــذه الصـــوريويرجـــع وجـــه الخطـــأ فـــ 

 ذلـك ٠٠ سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيق وسيله غير مقرره قانونـا يدارة فإلاستعمال رجل ا
ال أ فــان مـنــاط ذـلــك ة اختيــار وســـيله مواجهــه الحاـلــي ـفــةدارإل رجـــل اةصــل هـــو حريــألذا ـكــان اإانــه 



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ١٥٧ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

وقــد يرجــع تجاهــل  ٠٠ ليهــاإ يريــد الوصــول ي التــةيفــرض عليــه القــانون وســيله بعينهــا لتحقيــق الغايــ
خيـرا وهـو أطـول وأ وقـد تسـتغرق وقتـا ةكثـر تعقيـدا ومشـقأ لكونهـا ٠٠ ة المشـروعةدارة للوسيلإلرجل ا

  بغير الطريق المقرر لذلك ةغراض ماليأ تحقيق ةدارإلالمهم فقد تحاول ا
�*�v� 

   �/ m#) ء�G@��� 2�@�� �@CI�9 :�8ª?� T�$ ��� &/ ,5�L9 � ��> �M�b %q� �8ءs (
 �b�8��� ~#�b� *   W %��� ,�� B ��[�       [�&���9 :�8&ª?� �&�b� 00   W �#GY�&C    �L&3 

�3�Y� TA��� 
� K�Y?�� T�9 
8@� m� 

�9 :�8ª?��� 
�8@�� ~#�b (/ %@�/ ��b �8ءs��
�� 
ن ألــى إ  Mourgeon حيــث ذهــب يييــدا مــن بعــض الفقــه الفرنســأوقــد وجــد هــذا االتجــاه ت 

 ين يوجـــد انحـــراف ـفــأجـــراء حـيــث يمكـــن أل اســـتعمال اييخـــتلط ـبــاالنحراف ـفــ ال ةاالنحـــراف بالســـلط
 انـه رغـم االرتبـاط ٠٠ ومفـاد ذلـك ٠٠جـراء والعكـس إل اين يوجـد انحـراف فـأ دون ةاستعمال السـلط

مــرا أن اـلـتالزم بينهمــا ـلـيس أال أحــوال أل كثـيـر مــن اي فــةجراء واالنحــراف بالســلطإلـبـين االنحــراف ـبـا
 اسـتعمال ييخفى دائمـا انحرافـا فـ جراء الإلن االنحراف باأن التمييز بينهما حيث ضروريا ولهذا يمك

  ةالسلط
 ـكــال منهمــا وذـلــك لتعـلــق ةـلــى اخــتالف طبيـعــإوقــد ارجـــع بعــض هـــذا الفـقــه ســبب االســـتقالل  

 ذـلــك يداري وهـــو ـفــإل الـقــرار ايجـــراءات ـفــإل الشـــكل واي ـفــةجراءات بعـــدم المشـــروعيإلاالنحـــراف ـبــا
  ةاالنحراف بالسلطيختلف عن عيب 

( Mourgeon la repression admimisrative , the toulous . 1960 .p 293) 
( Eisenmanr , cours de droit odministratif - 1958 - p 207 ) 

( Camus . Reflexion sur le detournement de procedure R.D.P 1966 p 68) 
( Reynoud , le detournement de procedure, the, paris, 1950, p 142) 
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 المحامي بالنقض
 

 )بعدها   وما١٢٨جراء ص إل فؤاد محمد موسى ؛ فكره االنحراف با٠د( 
* 
8@C 4��q�� K�Y?� �/* T 

�9 :�8ª?��[����9 :�8ªh� K
#u �8ءs� 
 حـيـث ةجراء بعـيـب االنحــراف بالســلطإللحــاق االنحــراف ـبـاأـلـى إ يوذهــب بعــض الفـقـه الفرنســ 

 خر أجراء إداري بدال من إجراء إة استعمال دارإل اةتتعمد فيه جه
  ةجراء ليس له ذاتيه مستقلإلوبذلك فان االنحراف با 

�L3 4�) �>� 
جـراءات إلدارة اإلذا اسـتعملت اإلـى انـه إ ذهـب يييد واسع من الفقـه المصـري والـذأاالتجاه بت 

 الهـدف المخصـص  غيـر موضـعها ولغيـريجـراءات فـإل قانونا فهي بذلك تستعمل اةغير تلك المقرر
جراء ـلــيس عيـبــا جدـيــدا إل وـمــن ـثــم ـفــان االنحـــراف ـبــا٠٠هـــداف أل تخصـــيص اةوـبــذلك تخـــالف قاعـــد

دارة الهــدف المخصــص فاـنـه يرتكــب إلذا خــالف رجــل اإ ـفـ٠٠ ةيختـلـف عــن عـيـب االنحــراف بالســلط
دارة وان كان منوطـا إلن رجل اأهداف حيث أل تخصيص اة صوره مخالفه قاعدي فةانحراف بالسلط

 حدده له القانون من وسائل   ذلك مايال انه لم يستعمل فإه تحقيق الهدف ب
 )عدها ب وما٣٩ ص ةدارية غير القضائيإلجراءات اإل لة المباديء العام-مصطفى عفيفي / د( 

( Chopus ( R ) , droit administrative denerol 59 edition 1990 mont 
chrestirn , poris ) 

( Gay ( R ) la nation de detournement de procedure malonges Eisenmann , 
1975 p 323 )  

  )٣٧٢ ص ةداري ومجلس الدولإلزيد فهمي ، القضاء ا بوأمصطفى / د( 
  )٣٤٤سف ص أ نظريه الت-سليمان الطماوي / د( 

���/ ��$ T� 
 ه م كان صورأداري إلجراء عيب مستقل من عيوب القرار اإلسواء كان االنحراف با 
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 المحامي بالنقض
 

داري فـان ذلـك يعـد إل القـرار اي حاله تـوافره فـي هذا المقام انه في فان ما يعنينا فةلالنحراف بالسلط
 لغاء هذا القرار إمسوغا لطلب 

E�� T�$ �� 
فإن الثابت وبحق من مطالعة الموافقة الصادرة عن الهيئة رئاسة المدعي عليـه الثـاني والتـي  

 اءها هي ذاتها مصدرة القرار الطعين بإلغ
��b��� �$8��� 4b���� 7
* ]�^_ (/ �G9 �
� �/ T* 

  فدان ٧٥٠ورد بالموافقة علي إقامة المشروع الزراعي غرض الشركة المدعية علي مساحة  
mh\�?� E�� T* ?� 

قد حددته الموافقـة باتبـاع إجـراءات الحصـول علـي الموافقـات مـن الجهـات المعنيـة السـتغالل  
وهـذا ( دون ان يصاحب ذلك تحديد مدة معينة لتلك الممارسـة سة ذلك النشاط أرض التداعي وممار

 )عمال بطبائع األمور لما في الحصول علي تلك الموافقات من وقت ال يمكن تحديده بزمن معين 
T�$ �/ ���� 

ـفــإن الـبــين ـمــن تـلــك الموافـقــة أن الهـــدف المنشـــود منـهــا اســـتغالل أرض الـتــداعي ـفــي غـــرض  
 الزراعة 

� 4�b�E�� (/ �F 
تمكن المدعي من الحصول علي كافة موافقات الجهـات المعنيـة مـن آثـار ، محـاجر ، طـرق  

 وكباري ، تنشيط سياحي ، تخطيط عمراني ، وزارة الزراعة 
E�� (/ 8q$��� %9 

قيـــــــام الشـــــــركة المدعيـــــــة بســـــــداد مقـــــــدم ثمـــــــن األرض واألقســـــــاط المســـــــتحقة عليهـــــــا حتـــــــى  
٣/١٢/٢٠٠٧  
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 المحامي بالنقض
 

�M5I ` �/ ;���k�8ء�sI (/ ,b 
 ١٩٩٥ لسـنة ١٥٣٠٧هو بغية الوصول إلي تحقيق الهدف الذي من أجله صـدرت الموافقـة  

 كفيمـا وردت عبـارات الموافقـة ٠٠اال وهو التمكن من اسـتغالل أرض التـداعي فـي النشـاط الزراعـي 
 في صريح لفظها 

�/�"�� �y�^�� 4�b ;8��� ,/�> �L��� �#�F�� :�w� E�� T* ?� 
�"s�,@�@y9� ,9 �/n�/ ��
���� k�
�8@�� 
��^9� ���b8��9 4���� , 

 وهـــذا لقيامـــه علـــي عـــدم اســـتغالل ٠٠قـــد خالفـــه القـــرار الطعـــين وفقـــا لمـــا تضـــمنه منطوقـــه  
 رغما من أن كافة الموافقات التي حصـل عليهـا هـي فـي صـحيح أمرهـا ٠٠المدعي ألرض التداعي 

 لهدف الذي من أجله شرعت الموافقة الحاصل عليها استغالال لها بغية الوصول إلي تحقيق ا
E�� (b hUC� 

 محــاوال مصــدرة إضــفاء ٢٠٠٣ لســنة ٣٣٠ورد القــرار الطعــين قائمــا علــي القــرار الجمهــوري  
الصـــالح الـعــام عـلــي إصـــداره ـلــه رغـمــا عـــن أن الوصـــول إـلــي الهـــدف اـلــذي صـــدرت عـلــي أـثــره تـلــك 

قـات الجهـات المعنيـة السـتغالل أرض التـداعي هـي الموافقة وحصل المـدعي بغيـة تحقيقـه علـي مواف
 لكونهـا الغايـة التـي اسـتهدفها مصـدرها مـن الجهـات ٠٠األولي بالتطبيق عن القـرار الجمهـوري ذاتـه 

 ٕالمعنية وال يجوز استهداف غيرها وان كان يحقق الصالح العام 
�L�� 8/�� #3� 

ر مــن أجلــه الموافقــة التــي الــذي يتجلــي فيــه انحــراف مصــدر القــرار عــن الهــدف الــذي أصــد 
 ابتغي القرار الطعين إلغاءها 
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�� 
ن أو التعــويض عـنـه يجــب أداري إللغــاء القــرار اإل المـبـرر ة اســتعمال الســلطةســاءإن عـيـب أ 

ن يتغياهـا القـرار أ يجـب ي التـة العامـةدارة تنكبت وجه المصـلحإل منه ذاتها بان تكون اةيشوب الغاي
  ةيمت لتلك المصلح صدرته بباعث الأو

  )١٥/٢/١٩٥٦ ة ق جلس٢ لسنه ١٥١٩طعن رقم ( 
ســــاس أ عليهــــا ومــــدي ســــالمتها عـلـــى  ـقـــاميســــباب الـتـــاألداري تتحــــدد بإل الـقـــرار اةن صــــحأ 

ليهــا وبحــث إ انتهــت ي التــةوراق وقــت صــدور القــرار ومــدي مطابقتهــا للنتيجــأل اي فــةصــول الثابتــألا
 كد من مشروعيته أ القرار للقانون والتة للتحقق من مطابقة صميم اختصاص المحكميذلك يدخل ف

  )٢٦/٥/١٩٦٦ ة جلس ق٨ق لسنه  ٧ لسنه ٤٤٤طعني رقمي ( 
 القــرار مــن ي فــةقابــل ركــن الغايــ يو االنحــراف بهــا وهــو مــاأ ة اســتعمال الســلطةســاءإعيــب  

و االنحراف بحيـث أ ةساءإلدارة قصد اإلداري ويقوم حيث يكون لدي اإل القرار اي فةالعيوب القصدي
  ة العامةخر غير المصلحأتهدف من القرار قصدا 

  )٢٧/١١/٢٠٠١ ة ق جلس٤٤ لسنه ١٠٠٥ ، ١٠٠٠ ، ٩٨١رقام أالطعون ( 
E�� T�$ }�)� 

فــــإن الثابــــت وبجــــالء أن الصــــالح العــــام يتحقــــق لــــدي اســــتقرار المراكــــز القانونيــــة والحقــــوق  
 المكتسبة وعدم زعزعه الطمأنينة في المعامالت االجتماعية وهو ما سبق إيضاحه تفصيال 

 E�� 4�b �'�!b��00B�"�� �^�� �@�@D�  
وانين بــأثر مباشــر منــذ صــدورها حفاظــا علــي المراكــز فقــد أوضــح المشــرع مجــال ســريان القــ 

 القانونية التي تكونت واستقرت وهذا هو الصالح العام للمجتمع الذي ال يمكن العدول عنه أو قصد 
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 غيره في األعمال التي تصدر عن الجهات اإلدارية 
 ,�* ?�00E�� (/ 2V8�� 4�b�  

اســــتعمال ســـلطتها واالنحـــراف بهـــا فيـمـــا قامـــت الهيئـــة رئاســـة الـمـــدعي عليـــه الثـــاني بإســـاءة  
 علـي ٢٠٠٣ لسـنة ٣٣٠ من إيضاح رغبتها في تطبيق القرار الجمهـوري ٠٠تضمنه القرار الطعين 

 عليـــه مـــن مبـــادىء ت بـــأثر رجعـــي يخـــالف مـــا اســـتقر٠٠ ١٩٩٥الموافقـــة الصـــادرة عنهـــا فـــي عـــام 
 القانون 

E�� (/ 8q$��� %9 
ني مــن ذـلـك الـقـرار الجمهــوري ســندا لهــا ـفـي المســاس جعـلـت الهيـئـة رئاســة المــدعي علـيـه الـثـا 

 بالمراكز القانونية التي تكونت لدي المدعي علي أرض التداعي وبما اكتسبه من حقوق
8/�� #3� 

 الذي يتجلي فيه انهيار الصالح العام واالنحراف بالسلطة عن ابتغاء تحقيقه  
E�� ;�� (/� 

  بصدده علي نحو يتعين معه إلغاءه ما يبين معه وبحق بطالن القرار الذي نحن 
 =9�8�� ,s#�� : ��b�8��� B�"� 

       �@C�#�� ء�\�I ( U�� 
�8@�� Th[915307   �F�� 1995     �M� 4�b ,/��> B�"� 
 4��q�� ,��b 4b��� ����
 � �w� (/ K
��u 
S� ��yu 

هــو دارـيـة العلـيـا  الســبب اـلـذي يـقـوم علـيـه الـقـرار اإلداري حســبما عرفـتـه المحكـمـة اإل٠٠بداـيـة 
الــذي يحــدو بــاإلدارة إلــي إصــداره فهــو حالــة قانونيــة أو واقعيــة تحمــل العنصــر القــانوني أو الــواقعي 

 اإلدارة علي التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين يتمثل في محل القرار 
  )٢٧/٢/١٩٨٢ ق جلسة٢٦ لسنة ٢٥٧ طعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا ( 

  )٢٤/٢/١٩٨٢ ق جلسة ٢٦ة  لسن١١٧٨طعن رقم ( 
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2r (/� 
 يـقـوم عليهـا وـمـدي ســالمتها بمقتضــي يســباب الـتـألداري تتحـدد باإل الـقـرار اةن صــحأيتضـح  

حداث اثر قانوني معين من عدمـه ويجـب إدارة قصدت منه إل اةذا كانت جهإالقوانين واللوائح وعما 
داري إلذا خـالف القـرار اإمـا أ ٠٠ ةعامـثر القانوني جائزا قانونا ومبتغيـا للمصـلحة الألن يكون هذا اأ

و لـم أسباب غير سـليمة قانونـا أو كان قائما على أسباب تبرره أهذه القواعد بان يكون صادرا دونما 
ذا إ فـــ٠٠ثـــر غـيــر قـــانوني ألو كـــان هـــذا اأحـــداث اثـــر قـــانوني معـــين أدارة قـــد قصـــدت منـــه إلتكـــن ا

 لغاؤه إ ينبغي ة الشرعياري منعدمإلدتوافرت احدي هذه العيوب كان القرار ا
�L3 

جراء شـكلي يتطلبـه القـانون وبـين وجـوب إداري كـإل بـين وجـوب تسـبيب القـرار اةويجب التفرق 
 ركان انعقاده أقيامه على سبب يبرره صدقا وحكما كركن من 

 ,�* (/ ���"�� ��
���� � !�� B�!)* ,��b k8@�� �/ #3� 
 كلمــا ٠ الواقــع والقــانون يبــرره صــدقا وحقــا أي فــعلــى ســبب يالقــرار اإلداري يجــب ان يقــوم  

 يسـباب التـألدارة تسبيب قراراتهـا وجـب ذكـر هـذه اإل اة القوانين واللوائح جهي فةالزم المشرع صراح
ن يمـارس حقـه أ كان لـه أاللها وبن حقا فتقأذا ما وجد فيها صاحب الشإ ىبني عليها القرار جلية حت

  القانون ه رسمي وسلك الطريق الذي التقاضيف
  )٨/١٢/٢٠٠١ عليا جلسة ة قضائي٤٥ لسنه ٦٣٠٦الطعن رقم ( 

 ���"�� �F !- <U> }�)�* T�9 �U� 
 الواـقـع والـقـانون وذـلـك كــركن ين يـقـوم عـلـي ســبب يـبـرره حـقـا وحكمــا فــأداري يجــب إلالـقـرار ا 

 يقوم تصرف قانوني بغير سبب  ن القرار تصرفا قانونيا والأركانه باعتبار أمن 
  )١٨/٦/١٩٥٨ق جلسة ٤ لسنه ٦٨ طعن رقم -دارية عليا إ( 
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 T�9 �U> � $ 
صـول ألسـاس اأ قـام عليهـا ومـدي سـالمتها علـى يسـباب التـألداري تتحـدد باإل القرار اةصح 

 يليهـا وبحـث ذلـك يـدخل فـإ انتهـي ي التـةوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتهـا للنتيجـأل باةالثابت
 كد من مشروعيتهأق من مطابقة القرار للقانون والت للتحقةصميم اختصاص المحكم

  )٢٦/٥/١٩٦٦ ق جلسة ٣٧ ق ، ٧ لسنه ٤٤٤طعني رقمي ( 
9 �U> �L$�A ,�  

ذا كانــت ٕاداري وتبــرر قيامــه وإل تســبق العمــل اة خصــوص ركــن الســبب فــان حالــه واقعيــيفــ 
ن يقـوم أفانـه ينبغـي قامـت عليـه قرارهـا أصل غير ملزمه بان تفصح عن السـبب الـذي أل ايدارة فإلا

 على سبب مشروع 
  )٤٩/٤/٨٢٢ ملف ٧/٢/١٩٧٩طعن رقم ( 

�/ ;�� ��J/�5 B�@ 
ســباب مشــروعه تـبـرر أن يقــوم عـلـى أ تصــرف قــانوني يجــب أيداري مثـلـه مـثـل إلن الـقـرار اأ 

صـــداره فاـنــه يكـــون فاقـــد إلو ســـبب أداريـــا ـبــال مـبــرر إذا صـــدر قـــرارا إمـــا أ ٠٠صـــداره حقـــا وحكمـــا إ
 لغاؤه إمتعينا للشرعية 

K��^9 (ª �L�� �
���� 
�8@�� m�) #3 �L3� 
لمــــا ورد علـيـــه مــــن عــــدم مشــــروعية األســــباب الـتـــي اعتكــــز عليهــــا فضــــال عــــن مجــــىء تـلـــك  

 األسباب عامة ومجهلة ليس فيها ما يصح االعتكاز عليه في إصداره 
4���� #yF�� 4�b E�� ��U�I� 
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E��� 
حيث أنه ال يكفي لصحة القرار اإلداري أن يصدر استنادا إلي سـبب قـائم فـي تـاريخ صـدوره  

 بل يجب أن يكون هذا السبب مشروعا أي مطابقا للقانون 
  )١٢٦ ص – القرار اإلداري –عبد العزيز عبد المنعم خليفة / دكتور( 

  تتجلي وضوحا فيما هو أتي٠٠وعدم مشروعية األسباب التي اعتكز عليها القرار اإلداري 
1-            �&)� 4�#��&> n$8/ (/ 4b� �� �/� =>�#�� �G���+� ~�M��� ��b�8�/ B�b

 4b���� 7
* 4�b ��!/ 
E��� 

 فـــإن المشـــرع أبطـــل القـــرار اإلداري إذا مـــا صـــدر غيـــر مراعيـــا ٠٠كمـــا ســـبق وأن أوضـــحنا  
 لمركز القانوني لألفراد وما قام بكسبه من حقوق علي الشيء الصادر القرار اإلداري حياله ا

E�� T�$ }�)� 
وكـــان البـــين أن مـــن مســـببات القـــرار الـــذي نحـــن بصـــدده هـــو عـــدم قيـــام المـــدعي باســـتغالل  

 مساحة األرض حتى تاريخ صدور القرار 
��">�#�� �@C� �M��� E��� 

 والصـــادر ١٩٩٥ لســـنة ١٥٣٠٧ فـــي الموافقـــة الصـــادرة بـــرقم والتـــي وضـــحت صـــورتها أوال 
بعـــد الحصـــول عـلــي  والـتــي ورد بهـــا أـنــه ـيــتم اســـتغالل أرض الـتــداعي لزراعتهـــا ٠٠الـقــرار بإلغاءهـــا 

 والـتـراخيص الالزمــة لممارســة ذـلـك النشــاط اـلـذي يمـثـل اســتغالل ٠٠موافـقـات الجهــات المعنـيـة ـبـذلك 
 أرض التداعي 
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E�� m��)� 
 والمــدعي قــائم عـلـي تحصــيل ١٩٩٥ وبحــق ومـنـذ صــدور تـلـك الموافـقـة فــي عــام ـفـإن الثاـبـت 

الموافقــات المتعــين صــدروها مــن الجهــات المعنيــة الســتغالل أرض التــداعي تنفيــذا لمــا وردت عليــه 
 تمكـن مـن الحصـول عـلـي موافقـات كافـة الجهـات المعنيـة التـي ســار ٠٠ وبالفعـل ٠٠الموافقـة ذاتهـا 

 بمـا فيهـا مـن موافقـة اآلثـار ٠٠ حال استالمه لألرض التـداعي ١٩٩٦عام في إجراءاتها منذ مطلع 
والمحــــاجر والطــــرق والكبــــاري والتنشــــيط الســــياحي والتخطــــيط العمراـنـــي والمستشــــار القــــانوني لــــوزارة 
الزراعــة والســيد ناـئـب رـئـيس اـلـوزراء ووزـيـر الزراعــة األســبق واـلـذين أـفـادوا جميـعـا بأـنـه ال ـمـانع ـلـديهم 

 ض التداعي والسير في إجراءات تملكها من استغالل أر
E�� (/ 8q$��� %9 

ـبـــــأن ـقـــــام المــــــدعي بســــــداد مـقـــــدم ثمــــــن أرض الـتـــــداعي واألقســــــاط المســــــتحقة عليهــــــا حـتـــــى  
٣/١٢/٢٠٠٧  

=[@��9� <Mr E�� (/ 2V8�� 4�b� 
امتنــــاع جهــــة اإلدارة عــــن مــــنح المــــدعي التــــراخيص الالزمــــة لممارســــة نشــــاطه علــــي أرض  

  له استغاللها بالقنوات الشرعية المنظمة لذلك التداعي حتى يتسنى
�"[�� 
�8@�� ,���� �L�� =>�#�� �GMs#g < �5
� ���� ®��)�� E�5 ;��� 

أكدت وبجالء أن عدم قيام المدعي في استغالل أرض التـداعي ال يعـود إلـي سـبب مـن قبلـه  
 مبـرر عـن إصـدار التـراخيص  بل هو سبب يعود أمره إلي جهة اإلدارة ذاتها والتي امتنعـت دون٠٠

الالزمة لممارسة النشاط علي أرض التداعي وهـو ذاتـه محـل القـرار السـلبي الصـادر عنهـا المطالـب 
 بإلغاءه 

8/�� #3� 
 الذي يتضح معه أن السبب الذي اعتكز عليه القرار الطعين تعارض مع حقيقة الواقع  
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 وهــو مــا ينعــي معــه ذلــك الســبب ٠٠كتســبة والــذي اســتقرت فــي شــأنه المراكــز القانونيــة والحقــوق الم
 بعدم المشروعية 

2-                   ,&��b n&!b� �L&�� T#��&@�� ���&¯ #&ª 4&�b �3�
#� ~�M��� ��b�8�/ B�b
 K
��uI W �"[�� 
�8@�� 

 إن مــن المســتقر عليــه أن مجــال ســريان القــانون أو القــرار بقــانون يكــون بــأثر مباشــرة ٠٠بدايــة 
التي تتم أو تقع بعد نفاذه وال يسري بأثر رجعي علـي الوقـائع السـابقة علي الوقائع والمراكز القانونية 

 عليه 
  )٢٢/١١/١٩٨١ ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٩٦طعن رقم ( 

� �/ #3 *�M�� E���8@������� ��� (b X
��^�� ¤����� ,��b k 
 2>
 ¤#��� <U> }�)247 W 19/3/1981,�* 4�b  

انين مــن حيــث الزمــان التــي تقــوم علــي قاعــدة األـثــر يتعــين التطبيــق الســليم لفكــرة تنــازع القــو 
وعــدم رجعيـتـه بمــا يمــس حقوـقـا ومراكــز نشــأت واكتمـلـت ـفـي ظــل الـفـوري أو المباشــر للـقـانون الجدـيـد 

وال يجـوز أن كل قانون الوقائع أو المراكز القانونية التي اكتملـت فـي ظلـه ،  فيحكم ٠٠قانون سابق 
كمـا ال يجـوز إذا مراكـز اكتملـت فـي ظـل العمـل بقـانون الحـق قـديم لـتحكم وقـائع وتمتد أحكام قانون 

 ما صدر قانون جديد أن يرجع أثره إلي الماضي ليحكم مراكز أنتجت أثرها وفقا ألحكام قانون قديم 
ٕحيث كان ذلك وانزاال لمفهومه علي ما اعتكز عليه القرار الطعـين فـي مسـببات إصـداره مـن 

 بشــأن األراضــي علــي جــانبي ٢٠٠٣ لســنة ٣٣٠ري رقــم صــدور القــرار الجمهــوكونــه اعتكــز علــي 
 العين السخنه / طريق القاهرة 

4�b <^� �> 4���� ,5��/ T* �M� 
�8@�� E�� �"��[/ (/� 
تخصص األراضي الصحراوية الموضحة موقعها بالخرائط وجداول اإلحداثيات لـوزارة الـدفاع  

 تملكها وتعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية ال يجوز 
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 �q��q�� ,5��/ W �
� �>� 
  ٢٠٠٣ينشر هذا القرار ويعمل به من شهر ديسمبر 

E�� m��)� 
 لـمـا فـي مرـكـزه ٠٠فإنـه يبـين وبحــق عـدم ـتـأثر المركـز الـقـانوني للمـدعي بصـدور ذـلـك القـرار 

هــذا مــن نشــأة واكتمــال قبــل صــدور ذلــك القــرار بــأكثر مــن ثمانيــة أعــوام بموجــب الموافقــة الصــادر 
 قرار الطعين بإلغاءها وال

E�� (b hUC� 
فــإن تلــك الموافقــة صــدرت فــي ظــل القــانون القــديم الــذي يبــيح تملــك األرض محــل التــداعي 

 ٠٠ وهــو مــاال اثــر لــذلك القــرار فيــه لمــا لــه مــن أثــر مباشــر منــذ صــدوره ٠٠لألفــراد وفقــا لمنطوقهــا 
أـنـه ـيـتم تنفـيـذه مـنـذ نشــره الحاصــل ـفـي عـمـال بالقاعــدة القانونـيـة وعـمـال بـمـا ورد ـفـي مادـتـه الثالـثـة ـمـن 

  ٢٠٠٣ديسمبر عام 
E�� 4�b� 

ـفــإن ورد ذـلــك الـقــرار كســـببا إلصـــدار الـقــرار الطـعــين يتضـــح مـعــه عـــدم المشـــروعية ومخالـفــة  
 القرار في أسبابه للمبادىء القانونية المعمول بها 

  ����r :           h&�� �M��� ���D ©8�� �@�� #ª 4�b �
���� 
�8@�� ~�M�* ��
�   K8C�#&5 B'
,5�� �M��� �y^� 

E��� 
حيـــث أن المســـتقر عليـــه أنـــه إذا مـــا اســـتندت اإلدارة فـــي إصـــدار قرارهـــا إلـــي ســـبب عـــام أو  

 ويتعـين تحديـد السـبب فـي القـرارات التـي تصـدرها جهـة اإلدارة ٠٠مجهل عد قرارهـا معيبـا فـي سـببه 
 مسببة 
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 E�� W�00 ,�A9 ���"�� ��
���� � !�� <U>  
ـلـــزم المشــــرع صــــراحة جهــــة اإلدارة بتســــبيب قراراتهــــا أو إذا مــــا أصــــدرت جهــــة اإلدارة كلمــــا أ 

وجــب ذكــر األســباب الـتـي بـنـي عليهــا القــرار عـلـي  ٠٠قراراتهــا مســببه دون أن يلزمهــا المشــرع ـبـذلك 
 نحو محدد وواضح جلي 
  )٢٤/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٣٤ لسنة ٥١٣طعن رقم ( 

 ,�* 4�b ء�G@��� 8@�� E�� m��)� 
أن فــي ذـلـك مــا يحــول  علـتـه ةطــل القــرارات اإلدارـيـة إذا مــا كاـنـت عامــة األســباب أو مجهـلـتب 

الرقابة القضائية عليها إرساء لمبدأ المشـروعية إضـافة لعـدم تمكـن الخـاطبين بهـا معرفـة دون إعمال 
 مدي مساسها بمركزهم القانوني حتى يقبولها أو يطعنوا عليها أمام القضاء طلبا إللغاءها 

  )١٢٨ القرار اإلداري ص –عبد العزيز عبد المنعم خليفة / د( 
E�� T�$ }�)� 

 ١٤٣وكان الثابت أن القرار الطعين قد ورد معتكزا في مسببات صدوره علـي أحكـام القـانون  
 ١٩٩١ لسنة ٧ وكذا ١٩٨١لسنة 

�L3 �3'�!b� �
� �>� 
يـد ماهيـة المخالفـة  دون إيضـاح علـي وجـه التحد٠٠كسبب رئيسـي لإلصـدار قرارهـا الطعـين  

 التي اقترفت علي نحو مخالف ألحكام هذا القانون 
�F�� �) 

 الوقوف علي مدي صحة ما يعتكز عليه ذلك القرار من عدمه  
,"/ �M� �L�� 8/�� #3� 

اعتكــازا القــرار الطعــين علــي أســباب عامــة مجهلــه دون تحديــد ركائزهــا ممــا يبطــل معــه ذلــك  
 النعدام القرار وينحدر به إلي حد ا
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,)�U�I ��� �/ ;�� (/� 
 ممــا يتعــين ٠٠ـمـا يتجـلـى مـعـه عــدم مشــروعية الـقـرار الطعــين لفـقـدان أســبابه شــروط صــحتها  

 معه إلغاءه 
  �q��r :            E�� 
�8> 
��uI (b ;�F/?�9 ��M���� k�
�&��I W 4b��� ��@)*�  4b\�ء ��@�8

           8&H�M� �&/'h�� ]�&����� ,&yF/ �L$� 4b���� %- 7
��     �$8&��� ©�&�� X
 ,b�M5I �w Bn�/ #3 �/ (b �G[��9 ��
���� �G�� :�8ª� (/ �G�C �� �G��b 

 األصــل فــي القــرار اإلداري أـنـه ال يـلـزم صــدوره فــي صــيغة معيـنـة أو بشــكل معــين  ٠٠بداـيـة 
  سواء إيجابيا أو سلبيا ما لم يرد نص أو يضطرد قضاء علي غير ذلك ٠٠

�� 4�b ء�G@��� 8@�� �>� , 
 فهـي تعلـن عـن إدارتهـا للسـير ٠٠القرار اإلداري السلبي هو تعبير عن موقف سـلبي لـإلدارة  

وان كانــت فــي ذات فــي اتجــاه أو أخــر بالنســبة لموضــوع األمــر الواجــب عليهــا اتخــاذ موقــف بشــأنه 
 الوقت تعلن عن إدارتها الصريحة في االمتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره 

  )٢٧٧ القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ص –حمدي يس عكاشة / ار المستش( 
 ,�* 4�b �
��@!)* k8�U@�� B�ء ���� E�� W� 

اإلدارة ملزمه بإصداره علي مقتضـي القـوانين واللـوائح ان تكون القرار اإلداري السلبي يستلزم 
 فــي شــان مجـلــس ١٩٥٩ لســنة ٥٥وقــد نصــت علــي ذلــك صـــراحة المــادة الثامنــة مــن القــانون رـقــم 

ويعتبــر فــي حكــم القــرارات اإلداريــة رفــض الســلطات اإلداريــة أو امتناعهــا عــن ( الدولــة فقــررت انــه 
ـفـي القــرار ومــن ـثـم فإـنـه يشــترط اتخــاذ ـقـرار كــان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه وفـقـا للـقـوانين أو الـلـوائح 
  القوانين واللوائح اإلداري السلبي أن تكون اإلدارة ملزمه أصال بإصداره مخالفة بذلك

  )٤٩٢ سنوات ص ٥ مجموعة ٩/٢/١٩٦٥ ق جلسة ١٦ لسنة ٦٥٩الدعوى رقم ( 
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E�� T�$ }�)� 
فــإن الثابــت وبحــق أن المشــرع ألــزم بإتبــاع إجــراءات محــدده لتخصــيص األراضــي المملوكــة  

واقــع فــي للدولــة لألفــراد والشــركات لممارســة األنشــطة عليهــا وفقــا للتخطــيط العــام ألراضــي الدولــة ال
  والتي يتم تمليكها بعد السير في اإلجراءات الالزمة لذلك ٠٠نطاقها األرض المراد تخصيصها 

4b���� 7
* m��)� 
 فقد تمثلت إجراءات تملكها للشركة المدعية  
 في الحصول علي قرار تخصيصها من الجهة المختصة  -
 ة السير في إجراءات التملك بالحصول علي موافقات الجهات المعني -

 سداد ثمن األرض بالطريقة المتبعة في السداد والموضحة باللوائح والقرارات المنظمة لذلك  -

إصــدار ـقـرار التمـلـك بطرـيـق االتـفـاق المباشــر لـمـن خصصــت لـهـم األرض واتبـعـوا اإلجــراءات  -
 سالفة اإليضاح

التـي إصدار التراخيص الالزمة من الجهة اإلدارية المختصة ليتسنى البـدء فـي تنفيـذ النشـاط  -
 خصصت األرض لتنفيذه 

 ,��b�0045�� �U� ,��C ,���9 ��� �g h b�  
صــدور ـقـرار تخصــيص قطعــة األرض محــل الـتـداعي للشــركة المدعـيـة بغــرض زراعتهــا وذـلـك : أوال 

حيث أن الهيئة رئاسة المدعي عليه الرابع قامت بمخاطبة الهيئة رئاسة المدعي عليـه الثـاني 
 بغيـــة إصـــدار موافقتهـــا علـــي تخصـــيص ٧/٦/١٩٩٥ بتـــاريخ ٢٣٠٦بموجـــب كتابهـــا الـــرقيم 

 ٠٠العــين الســخنة للشــركة المدعيــة /  طريــق القطاميــة ٢١ فــدان بناحيــة ك ٢٠٠٠مســاحة 
 بغرض القيام بزراعتها 

E�� ء�'I� 
  ١٩٩٥ لسنة ١٥٣٠٧فقد قامت الهيئة رئاسة المدعي عليه الثاني بإصدار موافقتها رقم  
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وأوردت فـي خطابهـا المتضـمن تلـك  ٠٠ان للشركة المدعيـة  فد٧٥٠ بتخصيص مساحة ٠٠
الموافقـــة مـــن أنـــه يتعـــين علـــي الشـــركة المدعـيــة الحصـــول علـــي موافقـــات الـــوزارات والهيئـــات 

 المعنية قبل استغالل قطعة األرض في النشاط المخصصة من أجله
لمــدعي علـيـه الـثـاني قـيـام الشــركة باالســتالم الفعـلـي ألرض محــل الـتـداعي مــن الهيـئـة رئاســة ا: ثانـيـا 

  ١/١٠/١٩٩٦ وذلك بتاريخ ٠٠مصدرة الموافقة سالفة البيان 
ونفــاذا لمــا ورد فــي الخطــاب المتضــمن الموافقــة مــن انــه يتعــين علــي الشــركة المدعيــة حتــى : ثالثــا 

 تتمكن من استغالل األرض محل التداعي الحصول علي موافقات الجهات المعنية 
(/ <F!� �@C 

 – المحـاجر – اآلثـار –ة الموافقـات المطلوبـة فـي هـذا الشـأن مـن هيئـات الحصول علي كافـ 
 وجماعهـا أكـدت بأنـه ال مـانع لـديها مـن السـير فـي ٠٠ التنشـيط السـياحي –الطرق والكباري 

 إجراءات التملك واستغالل األرض محل التداعي 
لتخطـيط العمرانـي وتمكنت فضال عن ذلك الشركة المدعية من الحصـول علـي موافقـة هيئـة ا: رابعا 

  ٥/١/٢٠٠٠علي تملكها لألرض محل التداعي وذلك بتاريخ 
الحصول علي موافقة السيد المستشار القـانوني لـوزارة الزراعـة علـي تملـك الشـركة المدعيـة : خامسا 

  ٧/١/٢٠٠١ وهذا بتاريخ ٠٠لألرض محل التداعي والسير في اإلجراءات الالزمة لذلك 
نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر الزراعــة األســبق علــي / ة الســيد الــدكتورالحصــول علــي موافقــ: سادســا 

 تملك الشركة المدعية لألرض محل التداعي 
E�L9� 

تـكـون الشــركة المدعـيـة تمكـنـت مــن الحصــول عـلـي موافـقـات كاـفـة الجهــات الحكومـيـة الالزمــة  
 لتملك أرض التداعي واستغاللها 
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E�L� ������ 
 مقــدم الــثمن المقــدرة بــه أرض التــداعي مــن اللجنــة العليــا فقــد قامــت الشــركة المدعيــة بســداد 

 فضـــال عـــن ســـداد األقســـاط ٠٠ ٢٩/١٢/٢٠٠٤لتثمـــين أراضـــي الدوـلــة والـتــي قامـــت بمعاينتهـــا ـفــي 
  ٣/١٢/٢٠٠٧المستحقة عليها حتى 

 �) �G�C v���9 ��b��� �$8��� </�> ��� k�8ء�s�� E�5 ;� fC3/12/2007 
 الجهة اإلدارية إصدار قراريها بتملك الشركة للمساحة المخصصـة ألزم بموجبها القانون علي

 لها ومنحها التراخيص الالزمة الستغاللها وممارسة نشاطها عليها 
 ,�* ?�00E�� (/ 2V8�� 4�b�  

امتنعــت اإلدارة عـنـد إصــدار هــذين الـقـرارين دون ثمــة مســوغ لهــا كتصــرف إداري ســلبي يحــق 
 الطعن عليه باإللغاء 

�� �/ #3� <U> � �C �
��@�) k8��U@�� � !- ,�ء �� 
 هو بهـذه ٠٠بان امتناع جهة اإلدارة عن إصدار قرارها الواجب عليها إصداره بحكم القانون  

المثاـبــة تصـــرف إداري ســـلبي مســـتكمل لجمـيــع العناصـــر الـتــي تجعـــل مـنــه ـقــرارا إدارـيــا ـقــابال للطعـــن 
 بطريق اإللغاء 

  )٧/٢٠/٥٦ ، ١٣/١١/١٩٥٢ ق جلسة ٦ لسنة ٥٩الدعوى رقم ( 
�� ��M���� (�
�8@�� (�L3��GM�^� X
���� �Gs (b � 3
��^� 
S/ ? (�L � 

E��� � 3
��u W ;8��� �3�\9� ��� ���\�� (b �[����9 :�8ª?� ��b 
حيــث أن البــين وبحــق أن غايــة المشــرع هــو أن يــتم اســتغالل األراضــي ممــن خصصــت لــه  

قات الجهات المعنية من أنه ال مانع لديها فـي تمليكهـا لـه واسـتغاللها وتمكن من الحصول علي مواف
 وهــذا هــو مــا هــدف لــه المشــرع علــي نحــو ال يجــوز االنحــراف عنــه ٠٠والســير فــي إجــراءات ذلــك 

 ٕلتحقيق ثمة أهداف أخري وان كانت محققه للصالح العام 
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          &��"�� �&�
����� �
��� �b&4 (&� �&#�ء    �#3 /� ��@!)* ,��b k8�U@�� � !- B&�ء ��
 ,�* 4�b �
�� (�{ <U@�� � !- <U�ء ��

ال يجوز اتخاذ أي من التدابير أو اإلجراءات التي يجيزهـا الشـارع لتحقيـق هـدف أخـر مغـاير  
للهـدف األساســي اـلـذي قصــد إلـيـه الشــارع وـلـو كـان هــذا الـهـدف محقـقـا للصــالح الـعـام بمعـنـاه الشــامل 

ح علـي تسـميتها قاعـدة تخصـيص األهـداف وجـزاء مخالفـة هي المصطلوذلك تطبيقا لقاعدة أصولية 
تـلـك القاعــدة بطــالن تـلـك القــرارات لكونهــا مشــوبة ـبـاالنحراف بالســلطة واـلـذي يتمـثـل فــي عــدم احتــرام 

 القرار اإلداري كركن الغاية من التشريع
 )٦٤٧ ص ٢٣ إلي ٢١ ق مجموعة أحكام السنوات ٢١ لسنة ١٦٣١قضية رقم ( 

!�� B�!)* k8@��� ,�* 4�b ���"�� ��
���� �  
 إذا ما عين المشرع غاية محددة فإنه ال يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها ولو كانت  

 هذه الغاية تحقق مصلحة عامة 
  )١٦/٢/١٩٨٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ١٠٠٩طعن رقم ( 

E�� (/� 
 انحراـفــا مـــا يتضـــح معـــه وبحـــق أن صـــدور الـقــرارين الســـلبيين اـلــذين نحـــن بصـــددهما يمـــثالن 

 وهــو مــا ال يـنـال منــه ٠٠ا عـلـي نحــو يتعــين معــه إلغاءهمــا مــبالســلطة عــن غاـيـة المشــرع ممــا يبطله
التقيد بمواعيد للطعن علي هذين القرارين ومن أن االمتناع محلهما منذ سداد الشركة المدعيـة لمقـدم 

 تنفيذ الفعلي لهما ثمن األرض محل التداعي وهذا ألنهما يقومان علي استمرارية لم تتجاوز إلي ال
 <U> � �C ���"�� ��
���� � !�� ,y1�* �/ #3� 

بــأن األســاس القــانوني فــي عــدم التقيــد بمواعيــد للطعــن فــي القــرارات الســلبية يقــوم علــي فكــرة  
اســـتمرارها وعـــدم انتهاءهـــا ـفــإن األمـــر يـكــون كـــذلك إذا مـــا كـــان الوضـــع ـقــد أخـــذ طريـقــه إـلــي التنفـيــذ 

 لقرار السلبي إذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن فيه الفعلي بالنسبة إلي ا
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  )١٣/٥٦/٤٠٩ ، ١٣/١/١٩٦٨ ق ١١ لسنة ٣٥٠طعن رقم ( 
 �"9�
 : T#��@�� ,���+� ,/��"��� 4b���� %- 
�8@�� Th[9 
أن يـكـون الـقـرار اإلداري معيـبـا ـفـي فحــواه أي " عـيـب المحــل " ويقصــد بعـيـب مخالـفـة الـقـانون  
و موضـــوعه ومعـنــاه أن يكـــون األـثــر الـقــانوني المترـتــب عـلــي الـقــرار غـيــر جـــائز أي مخـــالف محـلــه أ

 للقانون وغير ممكن تحقيقه فعال أو قانونا
�F��) 4�b B�@5 �/ m�n��9� 

يتحقـــق لنـــا أن القـــرار المطعـــون فيـــه قـــد خـــالف القـــانون إذ أنـــه لـــم يبـــين أن المســـاحة محـــل  
 عدمــه وبالـتـالي فقــد صــدر عـلـي غـيـر محــل والمحــل هــو  مــن٣٣٠الـتـداعي ـتـدخل فــي نطــاق القــرار 

 أحد أركان القرار اإلداري الذي يترتب علي تخلفها بطالن القرار والقرار الباطل حقيق باإللغاء 
�L3 

فضـال عــن أنـه ـلـم يثبـت أـنـه قـد قاـمـت لجنـة ـمـن جهـة الوالـيـة وهـي الهيـئـة العامـة لمشــروعات  
 األرض وهــل صــدر ـقـرار وزاري مــن وزـيـر الزراعــة بتحويلهــا التعمـيـر والتنمـيـة الزراعـيـة إلثـبـات حاـلـة

 الستثماري من عدمه 
E�� T�$ �� 

 2>
 T#��@�� (/ ����q�� X���� <��$�143 �F�� 1981 TA9 * X8@��� W ]F5  
يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديـد المنـاطق االسـتراتيجية ذات األهميـة العسـكرية فـي األراضـي  

جـــوز تملكـهــا ويتضـــمن الـقــرار بـيــان القواعـــد الخاصـــة بـهــذه المـنــاطق والجهـــات الصـــحراوية الـتــي ال ي
المشرفة عليها وال يجوز استخدامها في غير األغراض العسكرية إال بموافقة وزيـر الـدفاع وبالشـروط 

 التي يحددها 
 لسـنة ١٤٣ولما كان وزير الدفاع لم يصدر قراره الذي طلبه منه القانون منذ صدور القانون  
  حتى اآلن١٩٨١



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ١٧٦ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

 الـذي لـم يتضـح منـه هـل المسـاحة ٢٠٠٣ لسـنة ٣٣٠إنما تصـدر قـرارات جزئيـة مثـل القـرار  
 التي تخص المدعي داخل في إطاره من عدمه 

وعليه يكون القرار الطعين قد صدر علي غير محـل مخالفـا للقـانون لعـدم صـدور قـرار وزيـر  
همـيـة العسـكرية ـلـيعلم ـكـل ذي حــق حـقـه وـكـل الـدفاع حـتـى اآلن ليـبـين المـنـاطق االســتراتيجية ذات األ

 ذي حد حده ال يترك األمر للبعض ليوافق اليوم ويلغي الموافقة غدا 
8/�� #3� 

اـلـذي يحــق معــه للمــدعي المطالـبـة بإلغــاء هــذين الـقـرارين الســلبيين بكــل مــا يترـتـب عـلـي ذـلـك  
 من أثار

,��b ء�F9 
 X8>#�� � �w� ����b (/ 4b��� � ��  ��@U�ء �,

 -:أصليا 

  ٢١/١٢/١٩٩٥ بتاريخ ١٥٣٠٧بإلغاء القرار المتضمن إلغاء الموافقة رقم  -
 بإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن تمليك المدعي بصفته أرض التداعي  -

بإلغاء القـرار السـلبي باالمتنـاع عـن مـنح المـدعي بصـفته التـراخيص الالزمـة لمباشـرة النشـاط  -
 يذه الذي تملك أرض التداعي بغية تنف

 بإحالة األوراق إلي خبراء وزارة العدل لتحديد عمـا إذا كانـت األرض محـل التـداعي وهـي :احتياطيا 
ــــو – العـــــين الســـــخنة – فـــــدانا الكائـنــــة أيمـــــن طرـيــــق القطاميـــــة ٧٥٠مســـــاحة   حتـــــى ٢١ كيـل

 مــن عدمــه وفــي حاـلـة عــدم دخولهــا ٢٠٠٣ لســنة ٣٣٠ وهــل ـتـدخل ضــمن القــرار ٢٢ر٦٠٠
 لخبير ذلك ألهمية ذلك في الدعوى في هذا القرار يبين ا

 وكيل المدعي            
    المحامي           
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 المحامي بالنقض
 

 
����� ����� ����� / ������ ��� ���
 ���� 
� �
��
��� -! � ��@U�ء �� 

 تحية طيبة وبعد ،
..     المقـــــيم ..      بصـــــفته الممثـــــل القـــــانوني لشـــــركة ..            : مقدمـــــه لســـــيادتكم  

حمــدي خليـفــة المحــامي ـبــالنقض والكــائن عمــارة ـبــرج الجيــزة القبـلــي /ومحلــه المختــار مكـتــب األســتاذ
 .بالجيزة 

)(b�o( 
 �&&1 

 بصفته ..      /  السيد -١
 بصفته ..   /  السيد -٢
 بصفته ..   /  السيد -٣

     )23�1 T#"[/( 
 45�� 78"9 :8�5*� 

 ;#1#�� 
وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصـادر مـن الهيئـة المعـروض ضـدها الثانيـة بتـاريخ دعوى بطلب  

 والمتضـــمن مصـــادرة قيمـــة الضـــمان االبتـــدائي ووقـــف التعامـــل مـــع الشـــركة الطاعنـــة ٢٩/٩/٢٠١٠
بكـل مـا يترتـب علـي .. وشطبها من سجل الموردين بالهيئة نهائيا وشراء كميات بديلة علـي حسـابها 

 .ا سيرد تفصال في الطلبات الختامية ذلك من آثار أخصها م
 =��>#�� 

 – ٢٠١٠ لســنة ٣فقــد أعلـنـت الهيـئـة المعــروض ضــدها الثانـيـة عــن المناقصــة رقــم .. بداـيـة  
 ألفي طن أرز أبيض بالمواصفات والشروط المعلنٍ عنها )  طن٢٠٠٠( لتوريد كمية قدرها ٢٠١١
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 .بكراسة الشروط الخاصة بهذه المناقصة 
 2r (/� 

 الشــــركة الطاعنــــة بعطــــاء فــــي هــــذه المناقصــــة اســــتوفي كافــــة المســــتندات والشــــرائط تقــــدمت 
 .المطلوبة 

�GF/ ]��� 4�b� 
بإجمــالي مبـلـغ .. خطــاب ضــمان ابـتـدائي بقيمــة خمســين جنـيـه عــن كــل طــن مطـلـوب تورـيـده  

وهــذا الخطــاب صــادر عــن البنــك المعــروض ضــده الثالــث ) مائــه ألــف جنيــه( جنيــه ١٠٠٠٠٠قــدره 
 )004BBC22102130001( ويحمل رقم ١/٨/٢٠١٠بتاريخ 

 ©�8��� ���8$ �#FM� �L��F5 E��� 
 �GF/ �"9�8�� �y�^��9 �F U�� ..T�#Fb <D 

 4���9?� T� U�� ~�[� 
 ,�* 

و��ون�..���O-ن����و�Gא���Pو �א���������Kط��O/��ن�א��دא�L����I��Dوط�-و�������������"  

�"طن����,���ل�٥٠#����א����Eن�א���دאD���وא�1#

 �L3 .. �Fb�[�� �$8��� ء��� �I'�ء ��
 �^>�F�� °��8H �C�!� 

ســعر الطــن .. أرز أبــيض رفيــع ) ألفــي طــن( طــن ٢٠٠٠فقــد رســي عليهــا أمــر توريــد كميــة  
أربعـة مليـون ( جنيـه٤٤٢٤٠٠٠بإجمـالي مبلـغ قـدره ) ألفين ومائتين واثني عشـر جنيـه( جنيه ٢٢١٢

 ) .وأربعمائة أربعة وعشرون ألف جنيه
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 المحامي بالنقض
 

 ����q�� �3�1 7�8"�� � �w� <Gs� %"���9� 
 �Fb�[�� �$8��� �9�[� 

خطـــاب .. إعمــاال لكراســـة الشــروط .. وطلـبــت منهــا .. بمــا يفيــد ـمــا تقــدم مــن قـبــول عطائهــا 
 .من إجمالي قيمة الكميات المسندة إليها لضمان حسن التنفيذ %) ١٠(الضمان النهائي بواقع 

 
#��� 4�b� 
لطاعنـــة بخطـــاب الضـــمان النهـــائي الصـــادر عـــن البنـــك المعـــروض ضـــده تقـــدمت الشـــركة ا 
قيمـة ) أربعمائـة اثنـين وأربعـون ألـف وأربعمائـة جنيـه( جنيـه ٤٤٢٤٠٠ بمبلـغ قـدره – أيضـا –الثالث 
وهـــــذا الخطـــــاب يحمـــــل رقـــــم .. مـــــن إجمـــــالي قيمـــــة الكميـــــات المســـــند إليهـــــا توريـــــدها % ١٠نســـــبة 

)004PBC2102640001 ( 
�8/* �U� E�L9� ( 

 m���: التزام الشركة الطاعنة باستيفاء كافة األوراق واالشتراطات المطلوبة منها . 
    4��q�� 8/�� �/* : أن خطاب الضمان االبتدائي يعتبر كأن لم يكـن ويـد الهيئـة المعـروض ضـدها

الـتـي تعــد (وذـلـك إعمــاال لكراســة الشــروط .. عليهــا تعتـبـر ـيـد أماـنـة ـفـال يجــوز لهــا اســتخدامه 
 :التي أوردت بأخر سطرين بالصفحة الرابعة منها ما يلي ) المتعاقدينشريعة 

����מ�א��������P�Kط����Oא�/����ن�א�����دאD��-و�א��2���Lא�����������ط���.א��א���������מ������ 

�4���"�����ن�#��מ�א���و�د���(�د�מ�Kط���O/���ن��"������G������Dد�L�Q5�4�6"و����������������������

�.������א�"���Dא�����������1א���و�����

 �L3 .. �M� }�)� �Fy1�* �>� 
بمبلـغ قـدره ) 004PBC2102640001(أن الشركة الطاعنة تقدمت بخطاب الضمان النهـائي رقـم  

 .من إجمالي قيمة الكميات المسند إليها توريدها % ١٠ جنيه وهو ما يمثل نسبة ٤٤٢٤٠٠
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 المحامي بالنقض
 

�$J� �L�� 8/�� 
ه تحــت أي أن خطــاب الضــمان االبتــدائي ال يحــق للهيـئـة المعــروض ضــدها الثانـيـة اســتخدام 

 .ظرف من الظروف 
 < s#C �> �Fb�[�� �$8��� T* ?I 

 واـلـــذي ٢٩/٩/٢٠١٠القـــرار الطعـــين بتـــاريخ .. بإصـــدار الهيئـــة المعـــروض ضـــدها الثانـيـــة 
 : ما يلي - بال سند صحيح من الواقع أو القانون -تضمن 
��ن��Rذ)�א���������������"��D��"א�/���ن�א���Oط�K(د�מ���א���دמ�#����מ��Pא����#�����(�و�

�(د�#����א�"���D����Kذ�א$�א.א��א����S)��٣#מ�:�

١− ��Dدא��د�����#�6א�/��ن�א����.�

 .و# �א�����ل������L�1מ� −٢

٣− ���D�"���D�"���ل�א��و�د�ن� .Lط����L�Oמ��ن��

 .�Lא.��������د�������������מ� −٤

 E�� T�$ �� 
 
�8@�� �LG9 ء�s �/ ;�� T�$� 

 T#��@��� k��F� ��� =>�#�� ���� 
� ��56� ���@�� k#Mq 

 4���� �@�@�� : 
أن الشـــركة الطاعنـــة قـــد قـــدمت للهيئـــة المعـــروض ضـــدها الثانيـــة خطـــاب الضـــمان النهـــائي 

أربعماـئـــة اثنـــين وأربعـــون ألـــف وأربعماـئـــة ( جنيـــه ٤٤٢٤٠٠بمبلـــغ قـــدره ) 004PBC2102640001(رقـــم
 ) .أيامأي قبل صدور القرار الطعين بثماني  (٢١/٩/٢٠١٠منذ تاريخ ) جنيه
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 المحامي بالنقض
 

 E�� 4�b m�* ���� 
ـمــن أن الهيـئــة قامـــت بتســـييل هـــذا الخطـــاب والحصـــول عـلــي قيمـتــه دونـمــا ســـند صـــحيح مـــن 

وهــو مــا يقطــع بمــا ال يــدع مجــاال ألي شــك بــأن الشــركة ســلمت هــذا الخطــاب .. الواقــع أو القــانون 
 .للهيئة المعروض ضدها الثانية 

 ����q�� �@�@��: 
 ٢١/٩/٢٠١٠المعـــروض ضـــدها خطـــاب الضـــمان النهـــائي منـــذ ٕوازاء ثبـــوت تســـليم الهيئـــة  

 بعـــدم المشـــروعية النعـــدام ســـببه ٢٩/٩/٢٠١٠األمـــر اـلــذي يوصـــم قرارهـــا الطعـــين الصـــادر بـتــاريخ 
حـيــث أنهـــا اســـتندت ـفــي قراراتهـــا الباطـلــة عـلــي اـلــزعم بـعــدم قـيــام الشـــركة الطاعـنــة بتـقــديم .. ومـبــرره 

 .خطاب الضمان النهائي 
g ,��@5 <Mr �I� E��� ?�� ;�� ? � 

 .فإن القرار الطعين يكون معدوم السند والمبرر إلصداره ومن ثم معدوم الشرعية
 �q��q�� �@�@��: 

تغـل يـدها عـن .. أنه بثبوت تسليم الهيئة المعـروض ضـدها الثانيـة خطـاب الضـمان النهـائي 
 إعـمـــاال لبنـــود كراســــة خطـــاب الضــــمان االبتـــدائي وال يجــــوز لهـــا اســــتخدامه أو اتخـــاذ ـقـــرار بتســـييله

 ) .التي تعد شريعة المتعاقدين(الشروط 
 �"9�8�� �@�@��: 

ـــــة المعــــــروض ضــــــدها الثانيــــــة لخطــــــاب الضــــــمان النهــــــائي منــــــذ   ـــــه بثبــــــوت اســــــتالم الهيـئ أـن
 وتجاهلهــا اســتالم ٢٩/٩/٢٠١٠ ومــع ذـلـك تتجــه نحــو إصــدار الـقـرار الطعــين بـتـاريخ ٢١/٩/٢٠١٠

وأنهـا ..  دليـل علـي سـوء نيـة الهيئـة المعـروض ضـدها الثانيـة لهـو خيـر.. خطاب الضـمان النهـائي 
تعمــــدت تجاهــــل اســــتالمها لخطــــاب الضــــمان النهــــائي حـتـــى تســــتولي عـلـــي قيمــــة خطــــاب الضــــمان 

 .االبتدائي ثم تعود لتستولي علي خطاب الضمان النهائي 
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 المحامي بالنقض
 

 ��/��� �@�@��: 
قرار صـــريح مـــن الهيـئـــة أن القـــرار الطعـــين برمتـــه ـقـــد ثبـــت عـــدم مشــــروعيته وعـــدم نفـــاذه ـبـــإ 

 ٢٩/٩/٢٠١٠ذلك أنـه فـي الوقـت الـذي تصـدر فيـه القـرار الطعـين رقـم .. المعروض ضدها الثانية 
بسحب عملية التوريد من الشركة الطاعنة ومصادرة خطـاب الضـمان االبتـدائي وشـطب الشـركة مـن 

 .سجل الموردين ووقف التعامل معها 
 N�
�9 45A57/10/2010 

-٢٠١٠ لســنة ٥ار الطعــين بثمــاني أـيـام فـقـط وتقــرر إرســاء المناقصــة رقــم أي بعــد هــذا القــر 
 . علي الشركة الطاعنة ٢٠١١

 �GF/ �My� �"� �/ #3� 
 .لكل ما تضمنه القرار الطعين واعترافا بانعدام سنده ومشروعيته  

 E�� T�$ �� 
 ومخالفـتــه وـمــن جمـلــة الحـقــائق ســـالفة اـلــذكر يتجـلــى ظـــاهرا انـعــدام مشـــروعية الـقــرار الطعـــين 

وذلــك .. للثابــت بــاألوراق والمســتندات ومخالفتــه الصــارخة للقــانون بمــا يســتوجب إلغائــه بكافــة آثــاره 
 :لألسباب اآلتية 

 ("[�� ~�M�* 
   m��� �M��� :                 �L&�� �M&��� �y&u B�&b k#&Mq� �&"[�� 
�8&@�� ��b�8&�/ B��"��

          2bn&�� #&3� K
��u� �
S/ ����q�� �3�1 7�8"�� � �w� ,5L_�     B�&�> B�&"9 
       4��GF�� T� U�� ~�[� 2��@9 �Fb�[�� �$8��� ..    N�
�9 ,��@5 k#Mq� E���

21/9/2010.  
 ����9 

 فإن صحة القرار اإلداري تتحد باألسباب التي يقوم عليها ومدي سالمتها بمقتضي القوانين  
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دـمـه ويجــب أن والـلـوائح ، وعـمـا إذا كاـنـت جـهـة اإلدارة قصــدت مـنـه إحــداث أـثـر ـقـانوني مـعـين مــن ع
أما إذا خـالف القـرار اإلداري هـذه .. يكون هذا األثر القانوني جائز قانونيا ومبتغيا للمصلحة العامة 

القواعد بأن يكون صادرا دونما أسباب تبرره أو كان قائما علي أسباب غير سليمة قانونا أو لم تكـن 
 غير قانوني ، فإذا تـوافرت إحـدى اإلدارة قد قصدت منه إحداث أثر قانوني معين أو كان هذا األثر

 .هذه العيوب كان القرار اإلداري منعدم الشرعية ينبغي إلغاؤه 
 )٨/١٢/٢٠٠١ عليا جلسة ٤٥ لسنة ٦٣٠٦الطعن رقم (

 ���"�� ��
���� � !�� <U> B�@�� k�� W� 
ركن الـقـرار اإلداري يجــب أن يـقـوم عـلـي ســبب يـبـرره حـقـا وحكمــا فــي الواـقـع والـقـانون وذـلـك كــ 

 .ن أركانه باعتبار أن القرار تصرفا قانونيا وال يقوم تصرف قانوني بغير سبب م
 )١٨/٦/١٩٥٨ ق عليا جلسة ٤ لسنة ٦٨طعن رقم (

 TA9 �U�* <U>� 
صحة القرار اإلداري تتحـدد باألسـباب التـي قـام عليهـا ومـدي سـالمتها علـي أسـاس األصـول  

قتهـا للنتيجـة التـي أنتهـي إليهـا وبحـث ذلـك يـدخل فـي الثابتة باألوراق وقت صدور القرار ومدي مطاب
 .صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مدي مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته 

 )٢٦/٥/١٩٦٦ ق جلسة ٣٧ ق ، ٧ لسنة ٤٤٤طعني رقمي (
 E�� T�$ �� 

الطعـن الماـثـل وبتطبيـق جملـة المفـاهيم واألصـول القانونيـة سـالفة الـذكر علـي واقعـات وأوراق  
يتجلى ظاهرا أن جهة اإلدارة ممثلة في الهيئة المعروض ضدها الثانية أصدرت قراراهـا  الطعـين .. 

  بزعم أن.. علي سند واهي وال وجود له 
 ٣المناقصـة رقـم (الشركة الطاعنة لم تقـوم بتقـديم خطـاب الضـمان النهـائي عـن هـذه العمليـة  
 :اذ اإلجراءات اآلتية  فقد قامت الهيئة باتخ٢٠١١-٢٠١٠لسنة 
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 �L3 .. ��
���9 <9�q�� T* }�)� 
 �@�@y�� ����� ��yu vV �M��� �L3 T* 

 ��b�8��� B��"��9 �"[�� 
�8@�� 2u#� �L�� 8/�� 
ذلــــــــك أن الثابــــــــت أن الشــــــــركة الطاعنــــــــة قــــــــد تقــــــــدمت بخطــــــــاب الضــــــــمان النهــــــــائي رقــــــــم  

)004PBC2102640001 (بمبلـــغ ٢١/٩/٢٠١٠بتـــاريخ ..صـــر الصـــادر عـــن بنـــك كريـــدي أجريكـــول م 
مــــن %) ١٠(وهــــي نســــبة ) أربعماـئـــة أثـنـــين وأربعــــون أـلـــف وأربعماـئـــة جنـيـــه( جنـيـــه ٤٤٢٤٠٠ـقـــدره 

  .٢٠١١-٢٠١٠ لسنة ٣إجمالي قيمة الكميات المسندة إليها توريدها في المناقصة رقم 
 ����q�� �3�1 7�8"�� � �w� Bh��9 �F�@� =[@� ��� 

��GF�� T� U�� ~�[� 4 

بنــك كريــدي مــا هــو ثابــت بكشــوف الحســاب الصــادرة عــن 

مـــن أن الهيئـــة المـــذكورة قـــد قامـــت بتســـييل .. أجريكـــول مصـــر 

 .خطاب الضمان النهائي المذكور وصرف قيمته 
=o�> %��� �L3� 

عـلـي تســليم الشــركة الطاعـنـة إـلـي الهيـئـة المعــروض ضــدها خطــاب الضــمان النهــائي بـتـاريخ 
 بإصــــدار قرارهــــا الطعــــين اـلـــذي جــــاء ٢٩/٩/٢٠١٠قامــــت بـتـــاريخ .. ومــــع ذـلـــك  .. ٢١/٩/٢٠١٠

 .معدوم السند والمبرر إلصداره بما يوجب إلغائه النعدام مشروعيته 
 
 



 
 
 
 

 البريد االلكتروني Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com عمارة برج الجيزة القبلي

 www.HamdyKhalifa.com ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ - ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 - ١٨٦ - ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس 

 

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

   4��q�� �M��� :              T� &U�� ~�&[� �&���q�� �3�&1 7�8&"�� � �w� Bh�� k#Mr ء�'I
  4��GF�� ..             ,/��+&�� �&w '#&� ?� 4���&9?� T� U�� ~�[� (b �3�� %\5  �* 

                 ����&�� �&�o �&Fb�[�� �$8&��� ,&"/ �¦ �/ #3� ,C8u� �����9 
�8> ��_�
,�Fs ��* ,��/ �3
�>� , �>. 

 X���� <^� �@C147 T* 4�b 4���� �F@�� (/  
العقــد شــريعة المتعاقــدين فــال يجــوز نقضــه وال تعديلــه إال باتفــاق الطــرفين أو لألســباب التــي  

 .يقررها القانون 
�� <^� � $ X��148 T* 4�b T#��@�� k�� (/  

 .يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية  -١

وال يقتصر العقد علي إلزام المتعاقدين بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو مـن مسـتلزماته  -٢
 .وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام 

�b <^� �/ K���/� X���� ,�147 ,�* 4��/  
ال يجــوز ألحــد طرـفــي التعاقــد أن يســـتقل بمفــرده بنقضــه أو تعديـلــه ، كمــا يمتـنــع ذلــك أيضـــا  

 .علي القاضي ، فيمتنع عن نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقرها القانون
 ) ق٥٦ لسنة ١٨٠٤ الطعن رقم ٥/٤/١٩٩٠جلسة (

 )٤٤٠ ص ٤٠ق س ٥٥ لسنة ٥٧٣م  الطعن رق٩/٢/١٩٨٩جلسة (
 )٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن رقم ٥/١١/١٩٨٦طعن رقم (

 �L3 
 �@"�� T* }�) (/� 

شـــريعة المتعاـقــدين ـفــال يجـــوز نقضـــه أو تعديـلــه إال باتـفــاق طرفـيــه أو لألســـباب الـتــي يقررهـــا  
ا يحـق آلي مـن القانون ، ومن ثم ، ال يعتد بتعديل فيه يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة كمـ
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طرفـيـه االمتـنـاع عــن تنفـيـذ التزاـمـه إذا ـلـم يـقـم المتعاـقـد األخــر بتنفـيـذ ـمـا الـتـزم ـبـه إعـمـاال ـلـنص المــادة 
 . مدني ١٦١

 )ق٥٩ لسنة ٢٣٢٤ الطعن رقم ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة (
 )٤٠١ ص ٤١ ق س ٥٧ لسنة ٤٨٨ الطعن رقم ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة (

 E�� T�$ �� 
 بـعـد ٢٠١١-٢٠١٠ لسـنة ٣ بعطائـهـا فـي المناقصـة رقـم وكانـت الشـركة الطاعنـة قـد تقـدمت 

 .اإلطالع علي كراسة الشروط التي أصبحت بعد موافقتها عليها الشريعة العامة للمتعاقدين 
 ]F5 ©�8��� ���8$ <��$� 

 T* 4�b �"9�8�� �Gy�u B�� W 
بيتهــا لحــين ـيـتم االحتـفـاظ بخطــاب الضــمان االبـتـدائي أو الشــيك البنـكـي للعطــاءات الـتـي ـتـم تث 

قيـــام المـــورد بتقـــديم خطـــاب ضـــمان نهـــائي ســـاري لمـــدة ثـــالث شـــهور لصـــالح الهيئـــة العامـــة للســـلع 
 .التموينية 

 �"� �L3� 
بمــــا ال ـيـــدع مجــــاال للشــــك أن االحتـفـــاظ بخطــــاب الضــــمان االبـتـــدائي والحــــق ـفـــي اســــتعماله  

 .ان النهائي مقصور علي الفترة ما بين تقديم العطاء لحين تقديم المورد لخطاب الضم
 ����q�� �3�1 7�8"�� � �w� T* B�@5 �� <Mr }�)� 

 LF/ 4��GF�� T� U�� ~�[� < ��5 �>21/9/2010 
 بمصـادرة خطـاب الضـمان ٢٩/٩/٢٠١٠األمر الذي يقطع بأن قرارها الطعين والصادر في  

بمـا يسـلس إلـي يخالف شريعة المتعاقدين ويخالف األساس الـذي تـم تعاقـد علـي أساسـه .. االبتدائي 
ٕوالــزام الهيئــة المطعــون الثانيــة بــرد قيمــة .. بمــا يجــدر إلغــاء هــذا القــرار .. مخالفــة واضــحة للقــانون 

 .خطاب الضمان االبتدائي الذي تم تسييله وصرف قيمته دونما سند صحيح من الواقع والقانون 
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   }��q�� �M��� :      �&1 7�8&"�� �& �w� ,& b' �&/ �y&^9 4���� 78��� 4�b ,�* �3
                    �&�� b <&\�* 2&r (&/� 4��&GF�� T� &U�� ~�&[� 2�&�5 | �G�* (/ ����q��

               4���&9?� T� &U�� ~�&[� %��&�9 �&Fb�[�� �$8&��� <M>�b� ��
#�� ..  T�&C
              �&) ,&s� v&\9 T#!� , �> 4�b ءh��?�� 4��GF�� T� U�� ~�[� �G����5

 , �> �89 �G/�n�I 
�� �g. 
بصـحة مازعمتـه الهيئـة المعـروض .. علـي خـالف الحقيقـة والفرض .. الجدلي علي الفرض  

 .ضدها الثانية من أن الشركة الطاعنة قد تقاعست عن تقديم خطاب الضمان النهائي 
 � �w�9 ��) �/ #3� 

نحـــو اتخــــاذ القـــرار بإلـغـــاء عمليـــة التورـيـــد ومجــــازاة الشـــركة ـبـــأن صـــادرت خطــــاب الضــــمان  
 وغير ذلك من الجزاءات التي وقعتها تعسفا ضد الشركة  .. االبتدائي البالغة قيمته مائه ألف جنيه

 <5�9� <G�� ��� "�� T* �* 
(!5 | TA$ 

بوصـــول خطـــاب الضـــمان النهـــائي إـلــي الهيـئــة عـقــب إصـــدارها قرارهـــا .. ـفــإذا فرضـــنا جـــدال  
 .الطعين الذي أنهي علي العملية تماما 

,/��+�� B�b� ~�[�� �L3 �89 � �w� Bn�� �L�� 8/��  
 �b#1#/ ��� "�� ء�G�? , �> :8u �* ,����5 �* 

 43 k
8> � $ 
ـثـم تـقـرر ـبـال ســند مــن الواـقـع أو الـقـانون .. أمــا وأنهــا تـقـوم باســتالم خطــاب الضــمان النهــائي  

 .حال كونها قد أنهت العملية وصادرت خطاب الضمان االبتدائي .. تسييله وصرف قيمته 
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�$J� �L�� 8/�� 
يئة لكافة القواعد والقوانين واألعراف بأن قررت إنهاء عملية التوريد ومصادرة مخالفة هذه اله 

 .خطاب الضمان االبتدائي 
 �G��I 4��GF�� T� U�� ~�[� m#u#9 2r 

تقــوم باالســتيالء علـيـه وتقــرر تســييله والحصــول بغيــر وجــه حــق عـلـي قيمـتـه وهــو أمــر يقطــع  
 .عراف التجارية واجبة اإلتباع بسوء نية الجهة اإلدارية ومخالفتها لألصول واأل

 ,��b 8@��� (/ ,�* }�) 
ومــن األصــول المـقـررة أن العـقـود مدنـيـة .. أـنـه مــن المـبـادئ العاـمـة ـفـي تنفـيـذ العـقـود اإلدارـيـة  

 .كانت أو إدارية يجب أن يتم تنفيذها وفقا لما اتفق عليه أطرافها وبطريقة تتفق مع حسن النية 
 )٤٧/١٣٣ ملف رقم ٢١/٦/١٩٨٩ جلسة ٩/٧/١٩٨٩ بتاريخ ٧٠٤فتوى رقم (

 2r (/� 
وحيث لم تلتزم الهيئة المعروض ضدها الثانية قواعد حسن النية فيمـا يخـص إدارة المناقصـة  

 حيـــــث تقـــــدمت الشــــــركة الطاعنـــــة بعطائهـــــا وتقـــــدمت بكاـفـــــة األوراق ٢٠١١-٢٠١٠ لســـــنة ٣رقـــــم 
ائي البالـغـة قيمتـه مائـه ألـف جنـيـه والمسـتندات المطلوبـة وعلـي األخـص منـهـا خطـاب الضـمان االبتـد

 .من بنك كريدي أجريكول مصر ) 004BBC2202130001(والرقيم 
 �^>�F�� ء��
I ` %"���9� 

علــي الشــركة الطاعنــة وقبــول عطائهــا وتــم أخبارهــا بــذلك بموجــب كتــاب صــادر عــن الهيئــة  
  .٥/٩/٢٠١٠بتاريخ 

 ������ X#[��� 
مـــن إجمـــالي % ١٠ل خطـــاب الضـــمان النهـــائي بقيمـــة كاـنــت أن تـقــوم الشـــركة الطاعـنــة بعمـــ 

 ، جنيه ٤٤٢٤٠٠الكميات المسند إليها توريدها أي بمبلغ قدره 
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 المحامي بالنقض
 

%"���9� 
قامت الشركة الطاعنة بعمل خطاب الضمان النهائي بالمبلغ المشار إليه وأرسلته إلي الهيئة  

 ) .004pB22102640001(المعروض ضدها الثانية وهو الخطاب رقم 
 T* ?I 4b�5 � �w� KL3 

 �G��I 4��GF�� ~�[�� �L3 m#u� B�b 
فمـــا كـــان منهـــا إال أن قـــررت إنهـــاء عمليـــة التوريـــد ومجـــازاة الشـــركة الطاعنـــة بـــأن صـــادرت  

 خطاب الضمان االبتدائي 
 E�� �y^9 ?�s �F18C ���C 

 4���9?� T� U�� ~�[� X
��^/ W � �w� ��@)A9� 
ئي إليها بعد إلغائها العملية ومصادرتها لخطـاب الضـمان فإنه بوصول خطاب الضمان النها

 .فإنه ال يحق لها بأي حال من األحوال استعمال خطاب الضمان النهائي .. االبتدائي 
*/ ,/�+�� �> �G�*� � 

 , �> <C8u� ,����5 k
8>� 
وتكـون .. األمر الذي يقطع بسـوء نيـة هـذه الهيئـة ومخالفتهـا للواقـع والقـانون وشـروط التعاقـد  

أربعمائـــة أثنـــين ( جنيـــه ٤٤٢٤٠٠قـــد اســـتولت علـــي المبلـــغ محـــل خطـــاب الضـــمان النهـــائي وقـــدره 
 .بدون وجه حق بما يوجب عليها رده ) وأربعون أالف وأربعمائة جنيه

 .وهو ما يجعل الدعوى الراهنة قائمة علي سند صحيح من الواقع والقانون والمستندات  
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 المحامي بالنقض
 

   =9�8�� �M��� :   k#Mq9 ,�*            T� &U�� ~�&[� �&���q�� �3�&1 7�8&"�� � �w� Bh��
   N�
�9 4��GF��21/9/2010            N�
�&9 �&"[�� 
�8&@�� 
��uI #ª ,f5 E�� =/� 

29/9/2010        4��&GF�� T� U�� ~�[� Bh�� �G�3�Y�  ..        4&�b %&��� v&� #&3
         �&) 4��&GF�� T� U�� ~�[� �G/h�� %3�Y k� "5 �G�*� � �w� ��� ء#�

 9 ;
L5           4&�b 4�#�� �#"5 2r 4���9?� T� U�� ~�[� 4�b 4�#�5� E�L
 �) ,s� v\9 � 3 h$ � �> 4�b m#^��� 4��GF�� T� U�� ~�[� 

 ���� ��8H* 
بــأن القــانون يوجــب علــي كــال المتعاقــدين أن ينفــذ العقــد بطريقــة تتفــق مــع مــا يفرضــه حســن  

 .النية وما يقتضيه شرف التعامل 
 )٥٢٠ ص ٢٠٠٦زء األول طبعة  الج–السنهوري / د(

 ��)�U��� X8$L�� <��> E�� W� 
 TA9 4���� T#��@�� 

إذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه علي وجه يتفق مـع مـا يفرضـه حسـن النيـة ومـا يقتضـيه  
 .العرف في شرف التعامل 

ق مــع مــا فالقاضــي عنــدما يلــزم المتعاقــدين بتنفيــذ العقــد يقتضــي منهمــا أن ينفــذاه بطريقــة تتفــ 
يوجبــه حســن النيــة ذلــك أن حســن النيــة هــو الــذي يســود فــي تنفيــذ جميــع العقــود ، ولــم يعــد هنــاك ، 

بـل )  Contrats de bonne foi(وعقـود رائـدها حسـن النيـة ) Contrats de droitstrict(عقـود حرفيـة التنفيـذ 
 العقود جميعها في القانون الحديث قوامها في التنفيذ حسن النية 

 )٢٨٨ ص ٢ األعمال التحضيرية مجموعة(
 ) وما بعدها٥٢١المرجع السابق ص (
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 المحامي بالنقض
 

 B�@5 �� ]�+��� 
أن العـقــد وأن كـــان شـــريعة المتعاـقــدين ، فـلــيس ثمـــة عـقــود تحكـــم فيهـــا المـبــاني دون المعـــاني  

فحســن النيــة يظــل أســاس العقــود جميعــا ســواء فيمــا يتعلــق بتعيــين مضــمونها أم فيمــا يتعلــق بكيفيــة 
 .تنفيذها

�C T�$ �� 
فـي تنفيـذه ) Fraude(فـي تكـوين العقـد ، فإنـه كـذلك يمنـع الغـش ) Dol(القاضي يمنع التدليس  

والتــدليس والغــش شــيء واحــد يتخــذ أســمين مختلفــين فهــو تــدليس عنــد تكــوين العقــد وهــو غــش عنــد 
 .تنفيذه 

 E�� T�$ �� 
يتضــــح .. اـثـــل وبتطبـيـــق جمــــاع المـفـــاهيم واألصــــول أنـفـــة اـلـــذكر عـلـــي واقعــــات الـتـــداعي الم

وبجالء تام أن الهيئة المعروض ضدها الثانية لـم تلتـزم بحسـن النيـة حـال تنفيـذها للعقـد المبـرم بينهـا 
 .وبين الشركة الطاعنة 

 k#Mr (/ 2V8�� 4�"C 
ٕ إال أنهــا تعمــدت تجاهــل ذـلـك واخفاـئـه ٢١/٩/٢٠١٠اســتالمها خطــاب الضــمان النهــائي فــي 

إلصـــدار قرارهـــا ) مزعومـــا( وتتخـــذ ـمــن ذـلــك ســـببا ومـبــررا حـتــى تـتــذرع بعـــدم اســـتالمها هـــذا الخطـــاب
 .الطعين بإنهاء العملية ومصادرة خطاب الضمان االبتدائي البالغ قيمته مائه ألف جنيه

 E�� �@b �M� 2r 
ولـم تكتـف بإنهـاء العمليـة واالسـتيالء علـي خطـاب .. أنها اسـتلمت خطـاب الضـمان النهـائي  

ـبــل قامـــت بغـيــر وجـــه حـــق أيضـــا بتســـييل خطـــاب الضـــمان .. الضـــمان االبـتــدائي ـبــدون وجـــه حـــق 
 .النهائي واالستيالء علي قيمته 
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 المحامي بالنقض
 

��F�� ء#� ��f� �F3� 
فإـنـه يجــوز لهــا مصــادرة .. ـفـإذا فرضــنا جــدال بعــدم اســتالم الهيـئـة لخطــاب الضــمان النهــائي  

 .دون المساس بالخطاب النهائي حال وصوله إليها .. الخطاب االبتدائي 
�F18C ��I�  

أن استلمت الخطاب النهـائي فـال يجـوز لهـا المسـاس بالخطـاب االبتـدائي وال بالعمليـة برمتهـا  
 .ويكون قرارها المطعون فيه مخالفا للواقع والقانون 

 �y1�� ��� �9#ء� � �w� T* ?I 
حتى تتذرع بذلك وتقـرر إنهـاء العمليـة .. أخفت وتجاهلت متعمدة استالمها للخطاب النهائي  
 .ي علي خطاب الضمان االبتدائي وتستول

 E�� �@b� 
يتضــح أنهــا اســتلمت خطــاب الضــمان النهــائي وقامــت بتســييله واالســتيالء علــي قيمتــه بغيــر  

 .وجه حق 
,"�� B�@5 ��� 

يتجلــى ظــاهرا مــدي مخالفــة مســلك جهــة اإلدارة ممثلــة فــي الهيئــة المعــروض ضــدها الثانيــة  
نـيــة وشــرف التعاـمــل حــال تنفـيــذ العقــود وحـــال إصـــدارها لصــحيح الـقــانون وموجبــات مراعـــاة حســن ال

 .القرار الطعين المستوجب اإللغاء 
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 المحامي بالنقض
 

   �/��� �M��� :                 K��&�� B�&b� ,�b�8&�/ B�&b <&Mr �&> ,&/89 �"[�� 
�8@�� T*
        �G5�� �3�1 7�8"�� � �w� (/ ��8u 
�8>�9 ..      
�^5 �L�� <>#�� W ,�* E��

      N�
�&9 �"[�� 
�8@�� ,�C29/9/1020            2&>
 �&^>�F�� �&�
#5 �&�� b �y&�9 3 
��  �F2010-2011             4���&9?� T� &U�� ~�&[� X
��&^/� �&Fb�[�� �$8��� (/ 

 �&&G"/ %&&/�"�� �&&>�� �&&���G� (��
#&&�� %f&&� (&&/ �GM[&&H� .. N�
�&&9 45A&&5
7/10/2010      2>
 �^>�F�� ء��
I 
8@5� 5    �F&�� 2010-2011      �$8&��� k�� 4&�b 

 �Fb�[�� 
 X���� <^� �@C104/1T* 4�b k�Mr�� T#��> (/  

 .اإلقرار حجة قاطعة علي المقر  
 T* 4�b {@F�� ء�U> 8@�� E�� W� 

يتضمن نزول المقر عن حقه ، مطالبة خصمه .. قضائيا كان أو غير قضائي .. اإلقرار  
بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي علي تصرف قانوني من جانب واحد فيشترط لصحته ما 

 . لصحة سائر التصرفات القانونية يشترط
 )٤٠٤ ص ٢٠ سنة ١١/٣/١٩٦٩نقض (
 )١٥٦ ص ١٨ سنة ١٩/١/١٩٦٧نقض (
 )١٠١٩ ص ١٧ سنة ٥/٥/١٩٦٦نقض (

 E�� T�$ �� 
وكان الثابت من خالل أوراق ومستندات الطعن الراهن أنه في الوقت الذي تصـدر فيـه جهـة  

 . القرار الطعين اإلدارة ممثلة في الهيئة المعروض ضدها الثانية
 ٢٩/٧/٢٠١٠بتاريخ 
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 المحامي بالنقض
 

 ٢٠١١-٢٠١٠ لســـنة ٣ٕوالـــذي قـــررت مـــن خاللـــه وانهـــاء عمليـــة التوريـــد الخاصـــة بالمناقصـــة رقـــم 
ومصــادرة خطــاب الضــمان االبتــدائي وشــطب الشــركة الطاعنــة مــن ســجالت المــوردين نهائيــا ومنــع 

 .التعامل معها 
 ����q�� �3�1 T#"[�� � �w� k�� 45A5 

��� �"9� �"[�� �3
�8> 
��u (/ °@C B��* 4 
 بتــــــاريخ ٢٠١١ – ٢٠١٠ لســــــنة ٥لتقبــــــل عطــــــاء الشــــــركة الطاعنــــــة فــــــي المناقصــــــة رقــــــم  

 . وتسند إليها توريد ألفي طن أرز ٧/١٠/٢٠١٠
 �"[�� 
�8@�� �My� �"� �LGC 
 X
���� �Gs (/ �¦8u �
�8>I� 

 ����q�� �3�1 T#"[�� � �w� W ��q� 
�8@�� �yu B�"9 K���� B�b� �"[�� 
 

 ,�b�8�/ B�b� 
الســيما وأنهــا قبـلـت التعامــل مــع الشــركة الطاعـنـة وأســندت إليهــا عملـيـة تورـيـد جدـيـدة وهــو مــا  

يؤكــد أن هــذه الشــركة ال يوجــد فــي جانبهــا ثمــة مــا يـبـرر إصــدار مـثـل هــذا القــرار المتعســف الطعــين 
 .وذلك بإقرار الهيئة مصدرة القرار ذاتها 

 2r (/� 
ى وبوضوح أحقية الشركة الطاعنة في طلب إلغاء هـذا القـرار بكافـة مـا يترتـب علـي ذلـك تجل 

 .من آثار أخصها استرداد قيمة خطابي الضمان االبتدائي والنهائي 
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   ������ �M��� :                �$8&��� �[&H (&/ ,F &U5 �& �C T#��&@�� �&"[�� 
�8@�� �����
          �o8&��� (&/ ��* 8C�#5 B�"� (��
#�� %f� (/ ��b���     �#&^F�� ��8&^�� 

 � 3�#� T�� �[��� �
S� (�L���� ��#��> � G��b 
 X���� <^� �@C24 2>
 k����n��� k�^>�F�� T#��> (/ 89 �F�� 1998 T* 4�b  

 يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين اآلتين  
جهـة إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التالعب في تعامله مع ال - أ

 .المتعاقدة أو في حصوله علي العقد 

 .إذا أفلس المتعاقد أو أعسر  - ب

مـــن ســـجل المـــوردين أو المـقــاولين ) أ ( ويشـــطب المتعاـقــد ـفــي الحاـلــة المنصـــوص عليهـــا ـفــي البـنــد 
وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشـر قـرار الشـطب بطريـق النشـرات المصـلحية ويـتم 

 اـلـذي شــطب أســمه إعــادة قـيـده ـفـي ســجل المــوردين أو المـقـاولين إذا انتـفـي بـنـاء عـلـي طـلـب المتعاـقـد
 .سبب الشطب 

 E�� T�$ �� 
��8"5 W ���"�� ��
���� � !�� <��$�G �bh��� ±\�� � 

 X���� W (��
�#��24 4�I <M3� �> X
#$L��  
 T* 

ات والمزايـدات أنهـا قـد ٕيبين من الرجوع إلي شروط العقد المبرم والـي أحكـام الئحـة المناقصـ 
فرقــت بــين مجــرد قيــام المتعاقــد بتوريــد أصــناف مخالفــة للشــروط والمواصــفات المتعاقــد عليهــا وبــين 
اســتعماله للغــش أو التالعــب فــي معاملـتـه للجهــة اإلدارـيـة فجــزاء تورـيـد أصــناف مخالفــة للمواصــفات 

خالفـة مـع تخفـيض ثمنهـا هو رفـض األصـناف وتكليـف المتعهـد بتوريـد غيرهـا أو قبـول األصـناف الم
أو قيـام جـهـة اإلدارة بشـراء أصــناف مطابقـة للشــروط علـي حســابه أو إنهـاء التعاـقـد فيمـا يخــص هــذه 
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أمـا .. األصناف ومصادرة التأمين ذلك كله مـع توقيـع غرامـة التـأخير واقتضـاء المصـاريف اإلداريـة 
طب اســم المتعهــد مــن ـبـين جــزاء اســتعمال الغــش أو التالعــب فـهـو فســخ العـقـد ومصــادرة الـتـأمين وشــ

المتعهدين وعدم السماح له بدخول مناقصات وعله التغليظ الجزاء علي استعمال الغش أو التالعـب 
ظاهرة وهي أن المتعاقد الذي يستعمل الغش والتالعب إنمـا يقـوم علـي خـداع جهـة اإلدارة بسـوء نيـة 

و بمـا يقـع مـن تالعـب ويسـتوي وهو عالم بأن ما يقوم بتوريده لهـا مغشـوش أو مخـالف للمواصـفات أ
في ذلـك أن يقـع الغـش أو التالعـب مـن نفـس المتعاقـد أو ممـن يسـتعين بهـم فـي تنفيـذ التزاماتـه متـي 

 .ثبت أنه علم بغشهم أو تالعبهم 
 )٢٩/٦/١٩٧٤ع جلسة . ق١٥ لسنة ٢٩٧المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم (

 E�� T�$ �� 
أوجــب عـلـي الجهــات اإلدارـيـة الـتـي تســري عليهــا أحكــام وكــان مفــاد مــا تقــدم أن المشــرع ـقـد  

إمســـــاك بـعــــض الســـــجالت ومنـهــــا ســـــجل لقـيــــد المـــــوردين .. ـقــــانون تنظـــــيم المناقصـــــات والمزاـيــــدات 
والمقــاولين المتعــاملين مــع تلــك الجهــات وســجالت أخــرى يــدون فيــه أســماء الممنــوعين مــن التعامــل 

حكامـــه ، ونـــاط بالهيئـــة العامـــة للخــــدمات معهـــا ســـواء كـــان هـــذا المنـــع بـــنص الـقـــانون أو تطبيقـــا أل
الحكومية نشر القرارات الصادرة بحظر التعامـل مـع المـوردين أو المقـاولين أو بإعـادة التعامـل معهـم 

 .بالنشرات المصلحية 
�G"�� 2�� �[�9 ��"� � �C� 

من سجل الموردين حدد المشرع حاالته علي سبيل الحصر لما يترتب علـي ذلـك مـن نتـائج  
يـــرة تتمثـــل فـــي حرمـــان المتعهـــد الـــذي تشـــطب اســـمه مـــن ذلـــك الســـجل مـــن التعامـــل مـــع جميـــع خط

الجهات اإلدارية الخاضعة ألحكام القانون المـذكور وجعلهـا محصـورة فـي حـالتي اسـتعمال الغـش أو 
التالعــــب فــــي تعاملــــه مــــع الجهــــات اإلداريــــة المتعاقــــدة معــــه أو إذا اســــتخدم طرقــــا مشــــوبة بــــالغش 

 حصول علي العقد بحيث إذا ثبت في حق المتعاقد أي هاتين الحالتين يتعين علي والتالعب في ال
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 .الجهة اإلدارية إصدار قرار بشطبه من سجل الموردين 
B�@5�/ ;� � ?� bI� 

ـفـإن الظــاهر ـمـن األوراق أن الجهــة اإلدارـيـة ممثـلـة .. وبتطبيـقـه عـلـي واقعــات الـنـزاع الماـثـل  
ة أسندت إلي الشركة الطاعنة توريد ألفـين طـن أرز فـي المناقصـة في الهيئة المعروض ضدها الثاني

خطاب ضمان بمبلغ مائـه ألـف ( وقدمت الشركة الطاعنة تأمينا ابتدائيا ٢٠١١-٢٠١٠ لسنة ٣رقم 
 ) .جنيه

 ����q�� �3�1 7�8"�� � �w� < b' �I� 
الضــمان ـبـأن الشــركة لــم تقــدم خطــاب الضــمان النهــائي فقــد قــررت الهيئــة مصــادرة خطــاب  

 .ووقف التعامل مع الشركة وشطبها من سجالت الموردين 
 �Fb�[�� �$8��� ��� �/ T* <9�q�� T�C 

 ���>�"�� �G5�/�n�� L��F5 (b �b�@5 (/ 
 E�� �yu 78�9 

 .ال يرقي إلي مرتبة الغش أو التالعب في تعاملها مع الهيئة المعروض ضدها الثانية  
<�� �> ��
��� T* � $ 

يـــد ســـوء ســـمعة الشـــركة الطاعنـــة فـــي تعامالتهـــا مـــع الهيئـــة أو غيرهـــا مـــن الجهـــات ممـــا يف 
 .اإلدارية بما يبرر استبعادها من قائمة عمالئها 

�!"�� 4�b %9 
فـــإن الثابـــت لـــدي الهيئـــة المطعـــون ضـــدها الثانيـــة ذاتهـــا أن الســـيرة الذاتيـــة وســـابقة أعمـــال  

مناقصــات الســابق إســنادها إليهــا تؤكــد وبحــق حســن الشــركة الطاعـنـة وتنفـيـذها لكاـفـة التزاماتهــا ـفـي ال
الســيرة والســمعة للشــركة الطاعـنـة بمــا أهلهــا لترســيه العدـيـد مــن المناقصــات عليهــا وليســت المناقصــة 

 .محل التداعي فقط 
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 E�� T�$ �� 
وكاـنـت حــاالت الشــطب واالســتبعاد مــن ســجالت المــوردين محصــورة فــي القــانون وال يجــوز  

 .وسع فيها القياس عليها أو الت
 X8C�#/ vV �G�* }�)� 

تماما لدي الشركة الطاعنة األمر الذي يؤكد مخالفة القرار الطعين فيما تضـمنه مـن شـطب  
بمـــا يســـتوجب والحـــال كـــذلك .. الشـــركة مـــن ســـجل المـــوردين ومـنــع التعامـــل معهـــا لصـــحيح الـقــانون 

 .إلغائه 
   =9���� �M��� :     �"�� 
�8@�� ?�q/ ء�s �"[�� 
�8@��     �[���� m� "�� W ��"��9 �

|�"�� �^�� (b �G9 :�8ª?�� �G/��+ ����4ء ?�
 ,�* ���"�� ��
���� � !�@U> ,��b 8�ء ���� T�C 

عـيــب إســـاءة اســـتعمال الســـلطة المـبــرر إللغـــاء القـــرار اإلداري أو التعـــويض عـنــه يجـــب أن  
لمصـلحة العامـة التـي يجـب أن يتغياهـا القـرار يشوب الغاية منه ذاتها بأن تكون اإلدارة تنكبت وجه ا

 .وأصدرته بباعث ال يمت لتلك المصلحة 
 )١٥/٢/١٩٥٦ ق جلسة ٢ لسنة ١٥١٨الطعن رقم (

 TA9 <U> � $ 
صحة القرار اإلداري تتحـدد باألسـباب التـي قـام عليهـا ومـدي سـالمتها علـي أسـاس األصـول 

للنتيجة التـي انتهـت إليهـا وبحـث ذلـك يـدخل فـي الثابتة باألوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها 
 .صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته 

 )٢٦/٥/١٩٦٦ ق جلسة ٣٧ ق ، ٧ لسنة ٤٤٤طعن رقم (
 TA9 E�L$ <U>� 

 عيب إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها هو ما يقابل ركني الغاية في القرار وهو  
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مـن العـيـوب القصــدية ـفـي القـرار اإلداري ويـقـوم حـيـث تـكـون لـدي اإلدارة قصــد اإلســاءة أو االنحــراف 
 .بحيث تهدف من القرار قصدا أخر غير المصلحة العامة 

 )٢٧/١١/٢٠٠١ ق جلسة ٤٤ لسنة ١٠٠٥ ، ١٠٠٠ ، ٩٨١الطعون أرقام (
 E�� T�$ �� 

مبتغيـــا تحقيـــق مصـــلحة عامـــة لمـــاذا وكـــان المشـــرع قـــد اســـتوجب أن يكـــون القـــرار اإلداري  
أصــدرت جهــة اإلدارة ـقـرارا ـلـم تـتـوافر فـيـه المصــلحة العامــة أو تتعــارض معهــا ـفـإن هــذا الـقـرار يكــون 

 .ٕمعيب باالنحراف بالسلطة واساءة استعمالها 
 �"[�� 
�8@�� W �@D �/ �b #3� 

 4����$ E�� 4�b ������ 
 m��� %����� 

 ـبـــزعم أنـهـــا ـلـــم تتســــلم ـمـــن ٢٩/٩/٢٠١٠لـقـــرار الطـعـــين بـتـــاريخ أن جـهـــة اإلدارة أصــــدرت ا 
 .الشركة الطاعنة خطاب الضمان النهائي 

k�$* ��
��� T* �) W 
 أي قـبـــل صــــدور الـقـــرار الطعــــين ٢١/٩/٢٠١٠أنهــــا اســــتلمت هــــذا الخطــــاب النهــــائي مـنـــذ  

وأصدرت قـرار دونمـا وهو األمر الذي يقطع بأن جهة اإلدارة انحرفت بسلطتها .. بثماني أيام كاملة 
ســــند صــــحيح وبالمخالـفـــة ـلـــألوراق لتحقـيـــق مصــــالح شخصــــية وهــــي االســــتيالء عـلـــي قيمــــة خطــــاب 
الضمان االبتدائي بالزعم بتقاعس الشركة عن تقديم خطاب الضمان النهائي وهو األمر الـذي يثبـت 

 .وتكون الغاية من القرار معيبة وال تواكب المصلحة العامة.. عدم صحته 
�� %����� 4��q : 

أن جهة اإلدارة ممثلة في الهيئة المعروض ضدها الثانية في الوقت الـذي زعمـت فيـه بأنهـا  
  نظرا لعدم تقديم الشركة ٢٠١١ – ٢٠١٠ لسنة ٣قد ألغت عملية التوريد محل المناقصة رقم 
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 .الطاعنة لخطاب الضمان النهائي 
� �w� KL3 �� 

بعــد أن اســتولت علــي خطــاب .. ي علــي قيمتــه تقــوم بتســييل هــذا الخطــاب النهــائي وتســتول 
 .الضمان االبتدائي وقيمته 

�$J� �L�� 8/�� #3� 
أن الجهة اإلدارية لم ترم إلي تحقيق مصالح عامـة بـل مصـالح خاصـة بهـا وهـي االسـتيالء  

 .علي قيمة خطابي الضمان االبتدائي والنهائي بغير وجه حق 
 }��q�� %�����: 

اســتعمال ســلطتها حينـمـا قـررت شــطب الشــركة الطاعـنـة ـمـن ســجل تعسـفت جـهـة اإلدارة ـفـي  
عــدم تـقـديم خطــاب (رغــم أن الفعـلـة المنســوبة إليهــا بـفـرض صــحتها .. الـمـوردين ومـنـع التعامــل معـهـا 

 .ال ترقي لمرتبة الغش والتالعب اللذين يبررا قانونا شطب الشركة ) الضمان النهائي
 
�Mb?� W L�A5 |� 

 يعـــد بمثاـبــة إعـــدام للمـــورد حـيــث يمنعـــه مـــن اـلــدخول ـفــي أـيــة عالـقــة أن ـقــرار الشـــطب هـــذا 
 .تعاقدية مع الجهات الحكومية مرة أخري 

 ��^+H� ��/�@�� ,��V 
�8@�� �L3 T* �$J� �L�� 8/�� 
 �/�b �y�^/ ��@D <���� 

 E�� T�$ �� 
مال ومــن جملــة مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا مــدي مــا شــاب القــرار الطعــين مــن تعســف فــي اســتع 

الســـلطة واالنحـــراف بهـــا وتعمـــد اإلضـــرار بالشـــركة الطاعـنــة ألســـباب انتقامـيــة بعـيــدة كـــل البعـــد عـــن 
 .المصلحة العامة 
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   (/�q�� �M��� :                <9�&H �&�� � �&��� ~#&�"�� ,&s�� ��U�I (/ B�@5 �/ ;�� ء�'I
   �"[�� 
�8@�� ..                T#��&@�� �* =&>�#�� (&/ ��y&u �F&� h&9 K
��u k#Mr ء�'I�

�hء  ���             v&\9 4��&GF��� 4���&9?� T� &U�� ~�[� � �> 4�b X
���� �Gs
   �) ,s� ..          � b �Fb�[�� �$8��� {�#"9 �/n�/ X
���� �Gs %"� �L�� 8/��

 ��#F"/� ����/ 
�81* (/ �G9 �� 
 ����9 

 ,�* ���"�� ��
���� � !�@U> ,��b 8�ء ���� T�C 
لهــــا بالتزاماتهــــا التعاقديــــة مرهــــون بتــــوافر أركــــان مـنـــاط إلــــزام اإلدارة بــــالتعويض نظيــــر إخال 

ٕالمســـئولية العقديـــة وقوامهـــا خطـــأ اإلدارة وذلـــك بإخاللهـــا بالتزاماتهـــا التعاقديـــة واصـــابة المتعاقـــد مـــع 
 .اإلدارة بأضرار وتوافر عالقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب المتعاقد 

 )٥/٥/١٩٩٨ع جلسة .  ق ٣٩ لسنة ٣٦٨١الطعن رقم (
 E�� T�$ ��� 

 X���� <��$�179 T* 4�b <^� �> 4���� T#��@�� (/  
كــل شــخص وـلـو غـيـر ممـيـز يـثـري دون ســبب مشــروع عـلـي حســاب شــخص أخــر يلـتـزم ـفـي  

حــدود مــا أـثـري ـبـه بتعــويض هــذا الشــخص عمــا لحقــه مــن خســارة ويبقــي هــذا االلـتـزام قائمــا وـلـو زال 
 .اإلثراء فيما بعد 

 B�@5 �/ ;� � �@�M[5� 
فإن الثابت أن جهة اإلدارة أثـرت علـي حسـاب الشـركة الطاعنـة بـأن استحصـلت بغيـر وجـه  

كمـــا حصـــلت علـــي قيمـــة خطـــاب .. حـــق علـــي قيمـــة خطـــاب الضـــمان االبتـــدائي بغيـــر وجـــه حـــق 
فضــال عــن تعمــدها اإلضــرار بالشــركة الطاعـنـة بـقـرار شــطبها .. الضــمان النهــائي بغـيـر وحــق أيضــا 

 يوجب عليها تعويض الشركة عن هذه األضرار كافة ومنع التعامل معها بما و
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4���� #yF�� 4�b E��� 
  ?�* :                T� &U�� ~�&[� �& �> ,&�Fs ��* ,��/ ²�M/ ������ W �Fb�[�� �$8��� ��@)*

 �) ,s� v\9 ,5
��^/ 
8@5 �L�� 4���9?� 
 <9�q��C 

لصـــادر بـتــاريخ أن جـهــة اإلدارة اعتكـــزت ـفــي قرارهـــا بمصـــادرة خطـــاب الضـــمان االبـتــدائي ا 
 .علي الزعم بأن الشركة الطاعنة لم تتقدم بخطاب الضمان النهائي .. ٢٩/٩/٢٠١٠

�9���� %�^��� 4�b <Mr }�)� 
 أي قبــل صــدور ٢١/٩/٢٠١٠أن الشــركة الطاعنــة تقــدمت بخطــاب الضــمان النهــائي منــذ  

 .القرار الطعين بنحو ثماني أيام 
4��GF�� T� U�� ~�[� 2��@9� 

وال يجـــوز لهـــا اســـتعماله أو .. ة اإلدارة تمامـــا عـــن خطـــاب الضـــمان االبـتــدائي تغـــل ـيــد جهـــ 
وحيـث تـم تقديمـه .. إذ أن يدها عليه يد عارضة مرهونـة بتقـديم الخطـاب النهـائي .. تسييله وصرفه 

 .فال يجوز لها التصرف في الخطاب االبتدائي 
 �L3 

 اســتيالئها عـلـي قيمــة خطــاب وحـيـث خالـفـت جهــة اإلدارة جمــاع مــا تـقـدم األـمـر اـلـذي يجعــل 
الضـمان االبـتـدائي يخــالف الـقـانون وبغـيـر وجــه حــق وهــو ـمـا يوجــب عليـهـا تـعـويض الشــركة الطاعـنـة 

 في حدود مبلغ هذا الخطاب االبتدائي وهو مائه ألف جنيه 
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  ����r :                  k
8&> �I 4��&GF�� T� &U�� ~�&[� �& �> ����&�� W �&Fb�[�� �$8��� ��@)*
G/h�            �G�* � �w&�ء ��" ��&�      &�� %&M> 4���&9?� T� &U�� ~�&[� X
��&^/�

 4��GF�� ~�[��)E�� �yu 78�9( 
���� ��8H* 

بأنـه علـي الفـرض الجـدلي بصـحة مازعمتـه جهـة اإلدارة مـن أن ثمـة تقـاعس ينسـب للشـركة  
ـلـذلك ـقـررت إنـهـاء العملـيـة ومصــادرة خطــاب .. الطاعـنـة ـفـي عــدم تـقـديمها خطــاب الضــمان النهــائي 

 .ائي الضمان االبتد
 E�� �yu �F18C ���C 

فإنـه يؤـكـد عــدم أحقيـة الهيـئـة المـعـروض ضـدها الثانـيـة ـفـي تسـييل خطــاب الضــمان النـهـائي  
فالعمليـــة قـــد ألغيـــت برمتهـــا وتـــم مجـــازاة الشـــركة عـــن تقاعســـها المزعـــوم .. واالســـتيالء علـــي قيمتـــه 

 .بمصادرة خطاب الضمان االبتدائي 
 T�I ��� �C 

أربعماـئـة اثـنـين ( جنـيـه ٤٤٢٤٠٠غ خطــاب الضــمان النهــائي وقــدرة ـيـتم االســتيالء عـلـي مبـلـ 
 !!.؟) وأربعون ألف وأربعمائة جنيه

 �Fb�[�� �$8��� ,"/ �¦ �L�� 8/�� 
اســترداد هــذا المبلــغ الــذي أثــرت بــه الهيئــة علــي حســاب الشــركة وبغيــر وجــه حــق أو ســبب  
 .مشروع 
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  �q��r :        ²&�Mg �&M��[�� W �&Fb�[�� �$8��� ��@)*           (&b �&U�#"5 ,&�Fs �&�* ��� &�³ 
              �&�"�� 
�� ��� �@> &G9� s (&/&�8ء ��@&�8#F"��� ������ 
�81��4   �&"[�� 

          &C
� (��
#&�� khf� (/ �$8��� �[H (/ ,F U5 � �C{     �&G"/ %&/�"�� 
 T#��@�� �* =>�#�� (/ ��yu �F� �«��. 

 �"[�� 
�8@�� T* <9�q��C 
شركة الطاعنة من سجل الموردين ومنـع التعامـل علي األخص منه ما تضمنه من شطب ال 

علـي نحـو .. قد جاء مخالفا للقـانون ومعيبـا بالتعسـف فـي اسـتعمال السـلطة واالنحـراف بهـا .. معها 
 .ما أوضحناه سلفا تفصيال 

 
8U�� �H� �Fb�[�� �$8���9 81* ,�* �$J� �L�� 8/�� 
علي مركزها المالي ومنعهـا مـن التعامـل والمتمثل في اإلساءة إلي سمعتها التجارية والتأثير  

مـــع الجهـــات اإلداريـــة بمـــا يترتـــب علـــي ذلـــك مـــن وقـــف نشـــاطها والتـــأثير علـــي عالقاتهـــا بالجهـــات 
األخرى المتعاملة معها وكذلك العـاملين فيهـا وكـل هـذه األضـرار وغيرهـا الكثيـر ممـا أصـاب الشـركة 

 .الطاعنة ويستوجب تعويضها عنها
��� �/ ;�� mh� (/� 

فقد بات واضحا وبجالء أحقية الشركة المدعيـة فـي جمـاع مـا تربـوا إليـه مـن طلبـات واكبـت  
 .صحيح الواقع والقانون والمستندات بما يجعلها جديرة بالقبول شكال وموضوعا 

4�!��� m#M@�� }�) ( C 

فإنه لما كان الثابت من جماع ما تقـدم أن الـدعوى الراهنـة  

التـــي ال تتقيـــد بمـــا تتقيـــد بـــه يـــة مـــن قبيـــل دعـــاوى العقـــود اإلدار
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ٕدعاوى اإللغاء مـن مواعيـد واجـراءات نـص عليهـا قـانون مجلـس 
 . في مادته الرابعة والعشرين ١٩٧٢ لسنة ٤٧الدولة رقم 

 ���!��� �Gb�1�* <C#�� �> ��r��� ¤#b��� T#!5 2r (/� 
 h!H ��#M@/ ��\5 2r (/� 

 �v�*� .. %s�"�� ���� ("C 
 2!� �@Mo ,��C X����49 T#��@�� (/ 47 �F�� 1972 ������ ��� TA�9  

ركـن الجديـة مقتضـاه ) أولهمـا(يشترط لوقف تنفيذ القرار اإلداري تحقق ركنـين مجتمعـين فإنه  
أن يكون طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظـاهر مـن األوراق علـي أسـباب يـرجح معهـا إلغـاء القـرار 

ال بأن يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تـداركها فيمـا ركن االستعج) وثانيهما(المطعون فيه 
 .لو قضي بعد ذلك بإلغائه 

 E�� T�$ �� 
وكان الثابت من جملة األسـباب القـائم عليهـا الطعـن الـراهن أنهـا جماعهـا أسـباب جديـة تنـال  

انون ومخالفـة وبحق من القرار الطعين وترجح إلغائه حال نظر الموضوع فقد جاء معيبا بمخالفـة القـ
وغـيـر ذـلـك مــن العـيـوب .. األوراق والمســتندات وقائمــا عـلـي غـيـر ســبب مـبـرر ممــا يعــدم مشــروعيته 

وهــو مــا يـتـوافر وينعـقـد معــه ركــن .. الجوهرـيـة وصــوال لإلســاءة ـفـي اســتعمال الســلطة واالنحــراف بـهـا 
 .الجدية المبرر إليقاف تنفيذ القرار الطعين 

m�f"�?� ($
 (b ,�* }�)� 
ه متوافرا أيضا لمـا يترتـب علـي اسـتمرار تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه مـن اإلضـرار بالشـركة فأن 

الطاعنة واإلساءة إلي سمعتها التجارية والتأثير علي مركزها المالي ومنعها من التعامل مع الجهـات 
املـة اإلدارية بما يترتـب علـي ذلـك مـن وقـف نشـاطها والتـأثير علـي عالقاتهـا بالجهـات األخـرى المتع
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وكــل هــذه نـتـائج يتعــذر ـتـداركها فــي حاـلـة االســتمرار فــي تنفـيـذ القــرار .. معهــا وكــذلك العــاملين فيهــا 
 .الطعين 

 ,"/ 8C�#� �/ #3� 
 .ركني الجدية واالستعجال الالزمين لوقف تنفيذ هذا القرار 

 ,��b ء�F9 
�F!� ���s ~8>* ���D X8>#�� � �w� ����b (/ �Fb�[�� �$8��� � �52!y��  

 .بقبول الدعوى الماثلة شكال : أوال 
بوقف تنفيذ القرار الطعين بما يترتـب علـي ذلـك مـن آثـار أهمهـا إعـادة قيـد .. وبصفة عاجلة : ثانيا 

الشركة في سجل الموردين لدي الهيئة المعروض ضدها الثانية علي أن تتولي الهيئة العامة 
قـيــد الشـــركة ـفــي ذـلــك الســـجل بالنشـــرات للخـــدمات الحكومـيــة اختصاصـــها بنشـــر ـقــرار إعـــادة 

 .مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعالن .. المصلحية 
 :وفي الموضوع : ثالثا 

 .بإلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب علي ذلك من آثار  -١
 إـلـــزام المطعــــون ضــــدها الثانـيـــة ـبـــأداء مبـلـــغ ماـئـــه أـلـــف جنـيـــه قيمــــة خطــــاب الضــــمان  -٢

 ٢٠١١-٢٠١٠ لســـنة ٣الخـــاص بالمناقصـــة رـقــم ) 004BB2210213001(االبـتــدائي رـقــم 
 .الذي تم تسييله وصرف قيمته بدون وجه حق 

أربعمائـة اثـنـين ( جنـيـه ٤٤٢٤٠٠ إلـزام الهيئـة المطـعـون ضـدها الثانيـة ـبـأداء مبلـغ قـدره  -٣
) 004PP2210264001(قيمـة خطـاب الضـمان النهـائي رقـم ) وأربعون ألف وأربعمائة جنيه

 .يمته بدون وجه حق الذي تم تسييله وصرف ق
 ـبـإلزام المطعــون ضــدهما األول والـثـاني متضــامنين ـبـأداء مبـلـغ مــائتي أـلـف جنـيـه عـلـي  -٤

ســبيل التعــويض النـهـائي عــن األضــرار الـتـي لحـقـت بالشــركة الطاعـنـة ـمـن جــراء أخطــاء 
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 المحامي بالنقض
 

 جهة اإلدارة مع إلزام جهة اإلدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 ئق االحترام ،وتفضلوا سيادتكم بقبول فا
 مقدمه لسيادتكم          

  وكيل الشركة الطاعنة         
 

                               المحامي 
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