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. نائب رئيس مجمس الدولة ، ورئيس محكمة القضاء اإلدارى بالقاىرة/ السيد المستشار 
تحية طيبة 

مقدمو لسيادتكم 
 القاىرة – السيده –  حارة الزيني 23ىاني مخموف محمد ، المقيم / السيد (1
 القاىرة – الشرابية –  حارة االسكندراني 10محمود عبد الحميد فؤاد ىاللي ، المقيم / السيد (2
– الزيتون – طومان باي –  شارع شميوب 4جوزيف بسطوروس خميل ابراىيم ، المقيم ب / السيد  (3

 القاىرة
 القاىرة – الساحل –  حاره احمد موسي 9صابر محمد حسن الخولي ، المقيم / السيد  (4
 الجيزه – اليرم – المريوطية –  شارع الكوثر 11عمرو ابراىيم عبد اليادي ، المقيم / السيد  (5
المطرية – مدينة السعادة –  شارع محمد امام 28رمضان عبد العزيز احمد االشبييي ، المقيم / السيد  (6

القاىرة  – 
 ش سكة الفضل متفرع من 1ومحميم المختار المركز المصرى لمحقوق االقتصادية واالجتماعية الكائن فى 

. القاىرة- وسط البمد- الدور الثالث-ش طمعت حرب 
ضد 

رئيس الجميورية        بصفتو /لسيدا
رئيس الوزراء         بصفتو /السيد
وزير المالية         بصفتو / السيد
وزير الصناعة والتجارة       بصفتو / السيد
وزير العدل         بصفتو / السيد
وزير الداخمية         بصفتو / السيد



وزير التنمية المحمية        بصفتو / السيد
وزير البيئة         بصفتو / السيد
رئيس مجمس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع  بصفتو / السيد
الممثل القانونى لبنك مصر      بصفتو / السيد
الممثل القانونى لبنك االسكندرية      بصفتو / السيد
الممثل القانونى لمبنك األىمى المصرى     صفتو / السيد
الممثل القانونى لبنك ناصر االجتماعى     بصفتو / السيد
الممثل القانونى لشركة مصر لمتأمين     بصفتو / السيد

 
الموضوع 

 
تعد قضية التاكسى األبيض بالقاىرة واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية السيطرة عمى المال العام لصالح 
زمرة من القربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغو من مضمونو  وغرضو الذى خصص ألجمو، فأنين السائقين لم 

لمجيات اإلدارة لتخريدىا مقابل خمسة آالف جنيو، " التاكسى األسود"يتوقف منذ قياميم بتسميم سياراتيم القديمة 
بعد توقيعيم عمى عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم " التاكسى األبيض"واستالميم سيارات جديدة 

تخصيصيا لمسائقين لكنيا فى الحقيقية اتجيت بفعل الجيات اإلدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات 
 70إلى - وفقا لوثائق وزارة المالية-واالعالنات والبنوك المشتركة فى المشروع، حيث تصل قيمة ىذه المميزات 

 (راجع حافظة المستندات). ألف جنيو عن كل سيارة
- ناقل يدوى، تجميع محمى)فى السيارة اليونداى فيرنا - مثالً –وىو ما دفع السائقين ونقاباتيم لمتساؤل كيف ندفع 

 ألف جنيو 70 ألف جنيو، وتدعى الوزارة أننا نحصل عمى مميزات قدرىا 61.700مبمغ وقدره  (2008موديل 
 ألف جنيو، فما ىو سعر ىذه السيارة الحقيقى؟ وكيف ٌيدفع 131.700عن كل سيارة، ليصل سعرىا ىكذا إلى 

فييا ىذا المبمغ؟ ومن الذى قام بيذا التسعيير؟ وما ىى أسس التقييم؟ ومن الذى اختار الشركات والبنوك التى 
اشتركت فى المشروع؟ وما ىى معايير ىذا االختيار؟ 

لصالح البنوك، وال يتمكن السائق من تجديد % 12ولماذا ُيوقع السائق عمى شروط قرض بعوائد تصل إلى 
رخصة السيارة إال بموجب خطاب من البنك والذى لو الحق أيضا فى أن يطمب من المرور إلغاء ترخيص تسيير 

السيارة؟ ولماذا تمتزم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخمية لضبط السيارات األجرة الداخمة ضمن المشروع 
والتى يتأخر فييا السائق أو يتوقف عن الوفاء بقيمة قسطتين متتالين فقط؟ 

أسئمة كثيرة فى ىذا المشروع تبحث عن إجابات عادلة ومنطقية، وىو ما دفع السائقين لالحتجاج أكثر من مرة 
عمى قواعد تقييم وحساب تخريد السيارة القديمة وتسعير السيارة الجديدة، وعمى شروط القرض وما تضمنو من 

. إذعان، وعمى المسارات التى اتجيت إلييا مزايا المشروع وفوائده الحقيقية
 



فقد استفاد الكافة من المشروع إال السائق ظل كما ىو تتالطمو القرارات االدارية فى المالية والمرور، وتستنزف 
الشركات والبنوك المشتركة فى المشروع جل إيراداتو بفعل شروط القرض وعدم استفادتو بشكل حقيقى من 

مميزات المشروع والتى ضاعت فى عمميات تقييم تخريد السيارة القديمة من ناحية ، وتسعير السيارة الجديدة من 
.. ناحية ثانية

كل ذلك دفع سائقى سيارات التاكسى األبيض إلى اإلحتشاد أكثر من مرة أمام مجمس الوزراء لعرض مطالبيم 
ولبحث المالحظات والمخالفات المتعمقة بمشروع إحالل التاكسى القديم وعميو فقد أحال رئيس مجمس الوزراء 

 إلى 1/10/2012 بتاريخ 166079الموضوع إلى وزير العدل بموجب خطاب من رئاسة مجمس الوزراء برقم 
 لبحث المالحظات والمخالفات المتعمقة 2012 لسنة 9257وزير العدلوالذى قام بتشكيل لجنة بموجب القرار رقم 

بمشروع إحالل التاكسى القديم، برئاسة أحد السادة مستشارى وزارة العدل عمى أن يمثل فى عضوية المجنة 
صندوق تمويل شراء بعض "- عامو ومبيعات."مصمحة الجمارك، مصمحة الضرائب)ممثمون عن وزارات المالية 

البنوك المشاركة فى (-ىيئة الرقابة الصناعية)وزارة الصناعو والتجارة الخارجية - (مركبات النقل السريع 
ممثمى النقابة العامو لمنقل – شركة مصر لمتأمين  (ناصر االجتماعى– االسكندرية – مصر – األىمى )المشروع 

. ممثمى المشتركين فى المشروع الذين تحددىم النقابة المذكورة– البرى 
 بحضور جميع الممثمين فى المجنة عدا 18/11/2012وعميو تم عقد االجتماع األول لمجنة يوم األحد الموافق 

 بحضور جميع 25/11/2012ممثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وعقد االجتماع الثانى يوم األحد الموافق 
. 2/12/2012أعضاء المجنة، بينما عقد االجتماع األخير يوم األحد الموافق 

. وبالفعل قامت المجنة بمناقشة كافة الطمبات التى تقدم بيا السائقون وممثمى نقاباتيم والتى تمثمت فى اآلتى 

 .إيجاد حمول لتعثر المشتركين فى سداد األقساط المستحقة عمييم لمبنوك نتيجة األحداث األمنية  -1
 .تجديد التراخيص تمقائيا من إدارات المرور دون تعميق التراخيص بموافقة البنوك  -2
 .إعادة النظر فى تقييم سعر السيارة الجديدة المتاحة فى المشروع -3
 .مراجعة إجبار أصحاب سيارات التاكسى عمى تسميم سياراتيم القديمة كأحد آليات االشتراك فى المشروع -4
إعادة النظر فى تحديد سعر السيارة القديمة الخردة وىو خمسة آالف جنية األمر الذى أىدر القيمة  -5

 .الحقيقة لمسيارة القديمة 
مميون دوالر خاصة بمشروع إحالل التاكسى األبيض 282وجود منحة من البنك العربى األفريقى بمبمغ  -6

. 
الحصول عمى التعويض الجابر لمضرر من أصحاب الشركات المنتجة لمسيارات المشاركة بالمشروع  -7

 .عن عيوب الصناعة 



وقد تمت مناقشة جميع الطمبات وأعدت المجنة تقريرًا بالرأى مشتماًل عمى توصياتيا حول كل ىذه البنود والتى 
 ةانتصرت فييا لمطالب السائقين بعد أن تبين ليا الغبن الذى تعرضوا لو وأوصت باعادة تسعير السيارة الجديد

......... وكشف األساس الذى تم استنادا لو اختيار الشركات والبنوك المنضمة لممشروع

. وبالطبع لم تشكل المجان ولم تتخذ الجيات اإلدارية أى قرار وظل الحال عمى ما ىوعميو

 يونيو أعاد سائقى التاكسى إثارة مطالبيم وعقدوا العديد من المؤتمرات والمقاءات ليذا 30 وبعد الموجة الثورية ل 
الغرض حتى صدر بيان منسوب لوزارة الدفاع باستجابتيا لمطالب السائقين وتحمميا لسداد بعض القروض 

. المستحقة عنيم ، ولكن ظل األمر مجرد إعالن لم يجد حيزلمتنفيذ

ولما لم يجد الطاعن وزمالئو أى استجابة حقيقية لرفع الظمم عنيم طمبوا من المطعون ضدىم تشكيل لجنة فنية 
التى يتم تسميميا لمسائقين بديال عن " التاكسى األبيض"  إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة ومالية وقانونية  تتولى

سياراتيم القديمة،عمى أن يوضح فى ىذا التقييم السعر الحقيقى الذى تباع بو السيارة الجديدة ألى مستيمك فى 
. السوق المصرى، ثم إيضاح القيمة المادية المعادلة  لممزايا والدعم الذى تقدمو الدولة لممشتركين فى المشروع

 بتعديل بعض أحكام 2008 لسنة 121وذلك وفقا لمقواعد المنصوص عمييا بالمادة السادسة من قانون المرور 
، ولمقواعد المنصوص عمييا بقرارات رئيس مجمس الوزراء 1973 لسنة 66قانون المرور الصادر بالقانون رقم 

عادة تسعير السيارة الجديدة إستنادًا ليذا التقييم 2010 لسنة 3184 ، و 2009 لسنة 471 ، 470أرقام  .  وا 
أقاموا الطعن الماثل لمحكم  ليم بوقف تنفيذ القرار السمبى باالمتناع عن تشكيل ولما لم يتم االستجابة لمطاعنين ف

التى يتم تسميميا لمسائقين " التاكسى األبيض"  إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى
بديال عن سياراتيم القديمة،عمى أن يوضح فى ىذا التقييم السعر الحقيقى الذى تباع بو السيارة الجديدة ألى 

مستيمك فى السوق المصرى، ثم إيضاح القيمة المادية المعادلة  لممزايا والدعم الذى تقدمو الدولة لممشتركين فى 
 بتعديل 2008 لسنة 121وذلك وفقا لمقواعد المنصوص عمييا بالمادة السادسة من قانون المرور . المشروع

، ولمقواعد المنصوص عمييا بقرارات رئيس 1973 لسنة 66بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 
وذلك بما ترتب عميو من آثار أخصيا 2010 لسنة 3184 ، و 2009 لسنة 471 ، 470مجمس الوزراء أرقام 

.  إعادة تسعير السيارة الجديدة إستناًد ليذا التقييم

  



الدفاع 

: اإلطار القانونى لمنزاع: أوالًال 

 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون 2008 لسنة 121تنص المادة الخامسة من القانون 
:  عمى1973 لسنة 66رقم 

: .................................... أوالً  " 

: ....................................... ثانياً 

: ......................................... ثالثاً 

يسرى النص بشأن عدم جواز االستمرار فى ترخيص السيارات األجرة التى مضت عمى صنعيا عشرون : رابعاً 
 بعد مرور ثالث 1973 لسنة 66من قانون المرور الصادر بالقانون رقم  (2)بند  (4)سنة، الوارد بالمادة 

." سنوات من إنتياء الترخيص

 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 2008 لسنة 121وتنص المادة السادسة من القانون 
:  عمى1973 لسنة 66

ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون لو الشخصية االعتبارية المستقمة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض  " 
لتمويل شراء مركبات النقل البديمة لممقطورات والسيارات األجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت عمى صنعيا 

وتبدأ السنة المالية لو . عشرون سنة، وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحيا قرار من رئيس مجمس الوزراء
ببداية السنة المالية لمدولة، وتنتيى بنيايتيا، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد 

: الصندوق مما يأتى

 .المبالغ المدرجة بالموازنة العامة لمدولة لدعم الصندوق ( أ)
 .عوائد استثمار أموال الصندوق ( ب)

. المنح واليبات واالعانات والتبرعات (ج)

ويصدر بتشكيل مجمس إدارة الصندوق ونظام العمل فيو قرار من رئيس مجمس الوزراء 



 بشأن تنظيم صندوق تمويل شراء بعض مركبات 2009 لسنة 470وقد صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 
 النقل السريع

: ونص فى مادتو األولى عمى

, المشار إلية2008 لسنة 121المنشأ بالقانون رقم , يتمتع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" 
." ويكون مقره الرئيسى مدينة القاىرة , ويتبع وزير المالية, بالشخصية االعتبارية

: ونص فى مادتو الثانية عمى 

:  بما يأتى , يتخص الصندوق " 

تقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديمة لممقطورات والسيارات األجرة وسيارات نقل الركاب  ( أ)
 .التى مضت عمى صنعيا عشرون سنة 

تقديم حوافز مالية لمشترى المركبات والسيارات المشار إلية طبقًا لقرار رئيس مجمس الوزراء الذى  ( ب)
 .يصدر فى ىذا الشأن 

عمى تقديم القروض , ويجوز لمصندوق االتفاق مع البنوك وغيرىا من جيات التمويل التى يجوز ليا ذلك
وفى ىذه الحالة يجوز لو أن يتعيد بضمان , من الفقرة األولى من ىذه المادة (أ)المنصوص عمييا فى البند 

. الوفاء بقيمة تمك القروض بعد حصولو عمى الضمانات التى يحددىا مجمس إدارة الصندوق 

وال يجوز الرجوع عمى الصندوق بما لم يؤد من مبمغ القرض إال بعد اتخاذ البنك أو جية التمويل جميع 
." االجراءات الالزمة الستئداء مستحقاتو من المفترض وشركة التأمين إن وجدت 

: ونص فى مادتو الثالثة عمى

: تتكون موارد الصندوق من "

 .المبالغ المدرجة بالموازنة العامة لمدولة لدعم الصندوق  ( أ)
 عوائد استثمار أموال الصندوق  ( ب)
 ."المنح واليبات واالعانات والتبرعات التى يقبميا مجمس إدارة الصندوق ( ت)
 

                                                           
 14/2/2009 مكرر فى 7نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 



: ونص فى مادتو الرابعة عمى

عضوية ,مستشار وزير المالية – ممتاز السعيد /يتولى إدارة الصندوق مجمس إدارة برئاسة السيد األستاذ "
: كل من 

. ممثل عن وزارة الداخمية يختارة وزير الداخمية -

. ممثل عن وزارة الدولة لشئون البيئة يختارة وزير الدولة لشئون البيئة -

. ممثل عن وزارة الدولة لمتنمية المحمية يختارة وزير الدولة لمتنمية المحمية -

. ممثل لكل محافظة من المحافظات التى سيتم تنفيذ المشروع بيا ويختارة المحافظ المختص

 .المستشار القانونى لوزارة المالية يختارة وزير المالية  -
 .رئيس قطاع الموازنة العامة لمدولة بوزارة المالية  -
 .رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية  -
 .رئيس الييئة العامة لمخدمات الحكومية بوزارة المالية  -
 ."ممثل عن كل من البنوك المساركة فى المشروعات التى يموليا الصندوق -

: ونص فى مادتو الخامسة عمى

من ىذا  (2)يضع مجمس إدارة الصندوق القواعد واالجراءات المنظمة لتقديم القروض طبقا لحكم المادة "
." كما يضع خطة شاممة يحدد فييا أولويات التنفيذ فى ضوءالتمويل المتاح ,القرار

: ونص فى مادتو السادسة عمى

مجمس إدارة الصندوق ىو السمطة المييمنة عمى شئونة وتصريف أموره ولو أن يتخذ من القرارات ما يراه الزمًا "
." لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجمو 

: ونص فى مادتو السابعة عمى

وتكون اجتماعات المجمس صحيحة بحضور أغمبية ,يجتمع مجمس إدارة الصندوق مرة عمى األقل كل شير"
عمى أن يكون من  بينيم الرئيس وتصدر قرارات بأغمبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب ,األعضاء

." وال تكون قرارات المجمس نافذة إال بعد اعتمادىا من وزير المالية ,الذى منو الرئيس 



: ونصت المادة الثامنة منو عمى

." يصدر بتحديد بدالت حضور جمسات مجمس إدارة الصندوق قرار من وزير المالية "

: ونصت المادة التاسعة منو عمى

ومن يفوضو من أعضاء , ويكون لو , يمثل رئيس مجمس اإلدراة الصندوق فى صالتو بالغير وأمام القضاء "
." اإلدارة سمطة التوقيع نيابة عن الصندوق

: ونصت المادة العاشرة منو عمى

ويرحل ,وتبدأ السنة المالية لمصندوق ببداية السنة المالية لمدولة وتنتيى بانتيائيا ,يكون لمصندوق موازنة خاصة"
 " 2009 لسنة 470وزراء رقم .فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى 

 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجمس الوزراء 2009 لسنة 762ثم صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 
:  ونص عمى2009 لسنة 470رقم 

مستشار وزير – ممتاز السعيد / يتولى إدارة الصندوق مجمس إدارة برئاسة السيد األستاذ)يستبدل بعبارة  " 
 المشار إليو العبارة 2009 لسنة 470الواردة فى صدر المادة الرابعة من قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  (المالية
: اآلتية

محمد السيد الفار مستشار وزير المالية وعضوية كل / يتولى إدارة الصندوق مجمس إدارة برئاسة السيد األستاذ)
"  (من

 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجمس الوزراء 2011 لسنة 600ثم صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 
: ونص عمى 2009 لسنة 762 والمعدل بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 2009 لسنة 470رقم 

مستشار وزير – محمد السيد الفار/ يتولى إدارة الصندوق مجمس إدارة برئاسة السيد األستاذ)يستبدل بعبارة  " 
 المشار إليو العبارة 2009 لسنة 470الواردة فى صدر المادة الرابعة من قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  (المالية
: اآلتية

محمد السيد الفار مستشار وزير المالية وعضوية كل / يتولى إدارة الصندوق مجمس إدارة برئاسة السيد األستاذ)
" . (من

                                                           
 19/3/2009 فى 12نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 



 

 بتنظيم منح حوافز مالية لمشترى مركبات النقل 2009 لسنة 471وقد صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 
: ، ونص عمىالبديمة لممقطورات والسيارات األجرة وسيارات نقل الركاب

( 1المادة )

يمنح مشترو مركبات النقل البديمة لممقطورات والسيارات األجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت عمى صنعيا 
. وذلك بما ال يجاوز مبمغ خمسة وعشرين ألف جنيو , عشرون سنة الحوافز المالية التالية 

تخفيض ثمن بيع السيارة بما يعادل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عمى المكونات المستوردة  ( أ)
 .من الخارج الالزمة لتصنيعيا

تخفيض ثمن بيع السيارة بما يعادل قيمة الضريبة العامة عمى المبيعات المستحقة عمى مكونات  ( ب)
 .السيارة 

( 2المادة ) 

يكون منح الحوافز المالية المنصوص عمييا فى ىذا القرار عمى مراحل طبقا لمبرنامج الزمنى الذى تضعو وزارة 
– سيارات نقل الركاب –سيارات األجرة )المالية بالتنسيق مع وزارة الداخمية بحسب أنواع المركبات البديمة 

 (المقطورات

. ويجب االعالن عن كل مرحمة فى وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 

فى ضوء التمويل المالى تخفيض المزايا  (صندوق تمويل شراء بعض المركبات النقل السريع)ولوزارة المالية 
ويجب االعالن عن بدء تنفيذ مشروع االحالل ,من قيمتيا% 50المالية المطبقة عمى كل مرحمة بما ال يجوز 

. عن ذلك 

( 3المادة )

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق الحوافز  (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع )تتولى وزارة المالية 
. واستفادة مشترى المركبة بيا بالكامل , من ىذا القرار (1)المالية المنصوص عمييا فى المادة 

  
                                                                                                                                                                                                 

 12/5/2011 فى 19نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 

 14/2/2009 مكرر فى 7نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 



( 4المادة )

: من ىذا القرار ما يأتى  (1)يشترط  لمتمتع بالحوافز المالية المنصوص عمييا فى المادة 

أن يتقدم صاحب المقطورة أو سيارة األجرة أو سيارة نقل الركاب التى مضت عمى صنعيا عشرون سنة  ( أ)
والتمتع بتمك الحوافز خالل المدة التى تحددىا وزارة المالية من اليوم التالى ,بطمب لشراء المركبة البديمة

ويجب أن يتضمن ىذا االعالن الجية التى ,لبدء االعالن عن كل مرحمة من مراحل مشروع االحالل
 .تقدم إلييا الطمبات 

مقابل القيمة التى ,سيارات نقل الركاب, وذلك بالنسبة إلى سيارات األجرة, أن يتم تسميم المركبة القديمة (ب)
. (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع )تحددىا وزارة المالية 

يتعيد صاحب المركبة القديمة بااللتزام بشروط القرض والبيع التى تتضمنيا العقود التى ستبرم فى ىذا  (ج)
. الشأن 

أن يتقدم صاحب المركبة بإقرار رسمى يتعيد فية بعدم استعمال مركبة النقل البديمة فى غير الغرض  (د)
. المرخص بو قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الترخيص إال بعد أداء كامل قيمة الحوافز المالية لممركبة 

. أن تكون المركبة البديمة لممقطورة وسيارة األجرة وسيارة نقل الركاب جديدة ومن االنتاج المحمى  (ىـ)

( 5المادة )

أداء قيمة السيارة أو المقطورة القديمة (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع )عمى وزارة المالية 
وذلك بعد تسميم المركبة القديمة ,بشيك باسم البنك المقرض أو جية التمويل لصالح صاحب المركبة الجديدة 

. وتخريدىا 

( 6المادة )

عمى وزارة الداخمية بالتنسيق مع وزارة المالية اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ مشروع إحالل مركبات النقل 
. طبقا لما يتم االتفاق عميو فى كل مرحمة,البديمة لممقطورات والسيارات األجرة وسيارات نقل الركاب

. وتمتزم المحافظات المعنية باتخاذ جميع االجراءات الالزمة لممعاونة فى تنفيذ ذلك المشروع 



:  والذى نص عمى2010لسنة 3184رئيس مجمس الوزراءرقم وقد تم تعديل ىذا القرار بموجب قرار

 (المادة األولى )

وأصحاب المقطورات , يمنح مشترو سيارات األجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت عمى صنعيا عشرون سنة 
من قانون المرور المشار إليو فى حالة تعديميا إلى نصف مقطورة أو شراء  (6)المنصوص عمييا فى المادة 

: نصف مقطورة بديمة أو رأس جرار الحوافز المالية التالية 

تخفيض ثمن بيع السيارة األجرة أو سيارة نقل الركاب أو رأس الجرار بما يعادل قيمة الضرائب والرسوم  -1
الجمركية المستحقة عمى المكونات المستورة من الخارج الالزمة لمتصنيع أو المستحقة عمى رأس الجرار 

 .المستوردة من الخارج 
تخفيض ثمن بيع السيارة األجرة أو سيارة نقل الركاب أو رأس الجرار أو نصف المقطورة البديمة بما  -2

 .يعادل قيمة الضريبو العامو عمى المبيعات المستحقة عمييا 
تخفيض تكاليف تعديل المقطورة إلى نصف مقطورة أو تعديل سيارة النقل الثقيل إلى رأس جرار بما  -3

 .يعادل قيمة الضريبة العامة عمى المبيعات المستحقة عمى خدمة التعديل 
الفرق ما بين مبمغ الخمسة اآلف جنية التى تؤدييا وزارة المالية لصاحب السيارة األجرة أو سيارة نقل  -4

 .الركاب مقابل تخريد السيارة وثمن البيع الفعمى لمسيارة المخردة 
أى مزايا مالية لمواجية ما يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ مشروع إحالل تمك السيارات فى حدود الموارد  -5

 .المالية المتاحة 
 (المادة الثانية)

يكون منح الحوافر المالية المنصوص عمييا فى ىذا القرار عمى مراحل طبقًا لمبرنامج الزمنى الذى تضعو وزارة 
. المالية بالتنسيق مع وزارة الداخمية بحسب أنواع المركبات البديمة

ويجب االعالن عن كل مرحمة فى وسائل االعالم المقروءة  (المقطورات– سيارات نقل الركاب - سيارات األجرة)
. والمسموعو والمرئية

فى ضوء التمويل المالى المتاح تخفيض  (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع )ولوزارة المالية 
ويجب االعالن عن بدء تنفيذ مشروع ,من قيمتيا  (%50)المزايا المالية المطبقة عمى كل مرحمة بما اليجاوز 

. اإلحالل عن ذلك
                                                           

 23/12/2010 تابع فى 51نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 



 (المادة الثالثة)

إتخاذ االجراءات الالزمة لتطبيق الحوافر  (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع)تتولى وزارة المالية 
واستفادة مشترى المركبة البديمة أو صاحب المركبة ,المالية المنصوص عمييا فى المادة األولى من ىذا القرار

. التى تم تعديميا بيا بالكامل 

 (المادة الرابعة )

: يشترط لمتمتع بالحوافز المالية المنصوص عمييا فى المادة األولى من ىذا القرار ما يأتى 

أن يتقدم صاحب المقطورة أو سيارة األجرة أو سيارة النقل الركاب بطمب تعديل المقطورة إلى نصف  -1
مقطورة أو تعديل سيارة النقل الثقيل إلى رأس جرار أو لشراء نصف مقطورة أو رأس جرار فى حالة تعذر 

أو لشراء سيارة األجرة أو نقل الركاب والتمتع بتمك الحوافز خالل المدة التى ,التعديل من الناحية الفنية
تحددىا وزارة المالية من اليوم التالى لبدء االعالن عن كل مرحمة من مراحل مشروع االحالل ويجب أن 

 .يتضمن ىذا االعالن الجية التى تقدم إلييا الطمبات 
صندوق )أن يتم تسميم سيارات األجرة وسيارات نقل الركاب القديمة مقابل القيمة التى تحددىا وزارةالمالية  -2

 .(تمويل شراء بعض المركبات النقل السريع 
أن يتعيد صاحب المركبة القديمة بااللتزام بشروط القرض والبيع أو التعديل التى تتضمنيا العقود التى  -3

 .ستبرم فى ىذا الشأن 
أن يتقدم صاحب المركبة بإقرار رسمى يتعيد فيو بعدم إستعمال مركبة النقل المعدلة أو البديمة فى غير  -4

الغرض المرخص بو  قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الترخيص إال بعد أداء كامل قيمة الحوافز 
 .المالية المقررة لممركبة 

 .أن تكون المركبة البديمة لسيارة األجرة وسيارة نقل الركاب جديدة واإلنتاج المحمى  -5
 (المادة الخامسة ) 

أداء قيمة سيارة األجرة أو سيارة نقل (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع )عمى وزارة المالية 
الركاب التى قام مالكيا أو من يمثميا بتسميميا بشيك باسم البنك المقرض أو جية التمويل لصالح مالك المركبة 

. وذلك بعد تخريد السيارة القديمة ,الجديدة

  



 (المادة السادسة )

عمى وزارة الداخمية بالتنسيق مع وزارة المالية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مشروع تعديل المقطورات أو إحالليا 
حالل سيارات األجرة وسيارات نقل الركاب  . طبقا لما يتم االتفاق عميو فى كل مرحمة ,وا 

. وتمتزم المحافظات المعنية باتخاذ جميع االجراءات الالزمة لممعاونة فى تنفيذ تمك المشروعات 

 (المادة السابعو )

."  المشار إليو 2009لسنة 471يمغى قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 

: القرار الطعين يفتقد السبب ويناىض مبدأ المشروعية: ثانياًال 

عندما تسعى الدولة لوضع نصوص قانونية تحاول من خالليا تطوير وتحديث الحياة بمجتمعاتيا، فإنيا تراعى 
عددًا من األبعاد عند تطبيق تمك النصوص منيا األبعاد القانونية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية وتسعى بكل 

ما تحممو من سمطات إلى إحداث التوازن بين جميع ىذه األبعاد، ومن خالل أوراق النزاع نجد أن الدولة قد 
أنشأت صندوق لتحقيق ىذا التوازن بل وتؤكد وثائق وزارة المالية أن الموازنة العامة لمدولة خصصت مبمغ وقدره 

 ، وذلك تنفيذًا 2010 إلى يونيو 2009 مميون جنيو لتمويل إحالل سيارات التاكسى فى الفترة من ابريل 282
لمنصوص القانونية السالف بيانيا فى إالطار القانونى 

ولكن بمراجعة شروط المشروع  وما تم تنفيذه فى الواقع من خالل الوثائق والعقود التى تم توقيع السائقين عمييا 
: يتضح الغبن الذى تعرض لو مالك السيارات المشتركة فى المشروع ، وذلك عمى النحو التالى

 :أىداف المشروع - أ

: المشروع فى مجممو جاء لتحقيق مجموعة من األىداف فى إطار منظومة ارتأت الدولة تحقيقيا منيا 

 .رفع دخل سائقى التاكسى القديم نظرا الستخدام تعريفة جديدة  -1
منح السيارة الجديدة ترخيص سير بعموم الجميورية ليتمكن كل من اشترك فى المشروع من تسيير  -2

 .السيارة األجرة خارج نطاق المحافظة الصادر منيا الترخيص
 .استخدام سيارات جديدة بحيث ال تكون عرضة ألعطال مستمرة تؤثر عمى دخل السائق -3
 .الحد من تموث اليواء كيدف بيئى  -4
 .تحقيق انسياب مرورى بتفادى أعطال السيارات القديمة عن طريق استخدام سيارات جديدة -5



 .توفير فرص عمل لمعديد من سائقى السيارات عن طريق المميزات الممنوحة لممشاركين فى المشروع  -6
تشجيع صناعو تجميع السيارات بما يتطمبو ذلك من زيادة فرص العمالة عن طريق زيادة خطوط اإلنتاج  -7

 .لمشركات القائمة عمى تنفيذ المشروع 
 .تحسين صورة مصر لمسياحية  -8

وبالتالى فإن المشروع كمنظومة متكاممة كانت مصمحة السائقين المشتركين فى المشروع أحد األىداف اليامة 
. التى يجب مراعاتيا جنبًا إلى جنب مع باقى األىداف األخرى

 :المشروع بين االختيارية والجبرية - ب

يذىب البعض إلى أن االشتراك فى المشروع كان اختياريا لمالك السيارات ولكن الحقيقية أن قانون المرور 
 منع تجديد ترخيص سيارات التاكسى التى يمر عمى صنعيا عشرون سنة، وىو ما يفيد 2008 لسنة 121

أن سائق التاكسى كان ممزمَا ومجبرًا عمى تغيير تمك السيارة تنفيذًا لمنص القانونى، وكان أمام أربع خيارات 
 :فى طريقة تنفيذ ىذا التغيير فقط، وىى

أن يقوم ببيع السيارة األجرة القديمة، وشراء سيارة جديدة بمعرفتو من خالل أى معرض سيارات أو من  -1
وفى ىذه الحالة سيبيع السيارة بسعر بخس نتيجة لتطبيق النص القانونى،  ). خالل التقسيط من أى بنك

 ( ألف جنيو لكل سيارة فى المشروع70ولن يستفيد بالمميزات التى أعمنت عنيا الدولة والتى تصل إلى 
أن يقوم ىو ببيع السيارة األجرة القديمة،  وأن يقوم بشراء سيارة مستعممة بحد أقصى خمس سنوات وذلك  -2

وىو ما يعنى أنو فقط قام بتأجيل تطبيق النص عميو قدر  ).فى حالة ترخيصيا كسيارة أخرى ألول مرة
من الزمن يتوافق وتاريخ تصنيع السيارة التى اشتراىا، ثم يفاجىء بعد إنتياء ىذه المدة بأنو ممزم بتكرار 

 .(العممية مرة أخرى أو االشتراك فى المشروع
أن يقوم بشراء سيارة أجرة قديمة لم يمر عمى صنعيا عشرون سنة بعد بيعو السيارة القديمة التى مر  -3

 .عمى صنعيا عشرون عامٌا  لشخص آخر يرغب فى االشتراك فى المشروع 
 .أن يشترك فى المشروع وُيوقع عمى كامل شروط اإلذعان الوارده بعقد القرض وباقى عقود المشروع -4

إن المقارنة البسيطة بين الخيارات األربعة يتضح منيا أنيا جميعيا خيارات وىمية تقود مالك السيارة فى 
. النياية إلى االشتراك فى المشروع 

 
 :من مظاىر الغبن التى تعرض ليا مالك السيارات المشتركين فى المشروع - ت

 :تخريد السيارة القديمة بسعر ثابت خمسة آالف جنيو كمقدم لمقرض -1



إن تخريد السيارة القديمة وفرميا كان أحد أىم أىداف المشروع وخاصة فى بعده البيئى، وال خالف عمى أىمية 
ذلك األمر إال أنو كان يستدعى التعامل مع السائقين بشكل عادل حتى يتم تسعير السيارة القديمة وفقا لقيمتيا 
السوقية وليس مجرد سعر ثابت بقيمة خمسة آالف جنيو تدفع كمقدم لمقرض وىو مبمغ ضئيل ال يتناسب حتى 

وقيمة الحديد والصاج بالسيارة حتى لو تم فرميا وبيعيا كحديد خرده وىو ما يعد غبن تعرض لو مالك السيارات 
فى مقابل اشتراكيم فى المشروع، فكمما إرتفع سعر التخريد كمما إنخفض القرض الذى سيحصل عميو السائق 

. وبالتالى انخفضت أعبائو

 :من شروط القرض والبروتوكول -2

أعدت وزارة المالية بروتوكول لممشروع حددت فيو األعباء التى يمتزم بيا كل المشتركين، ويقع عمى السائق عدد 
من الشروط منيا ما ىو منطقى وموضوعى مثل توقيعو عمى عقد القرض، ومنيا ما ىو غير موضوعى ويمثل 

: قيرًا عمى السائق منيا

إلزام السائق بالتوقيع عمى إقرار بأنو حال عدم أداء األقساط لممدة التى يحددىا عقد القرض، -أ
يكون لمبنك بعد الحصول عمى مستحقاتو من الشركة الموردة الحق فى نقل ممكية السيارة ليذه 

صدار ترخيص  الشركة، ومن حق إدارة المرور المختصة إلغاء ترخيص تسيير السيارة الصادر لو، وا 
وأن . بحسب األحوال (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع)تسيير السيارة لوزارة المالية 

يقوم بتحرير توكيل فى الشير العقارىيمكن البنك من نقل ممكية السيارة لمشركة الموردة والتنازل عن 
وذلك إذا تأخر عن الوفاء بقيمة قسطين  (الصندوق)ترخيص تسييرىا لمن تحدده أو لوزارة المالية 

. متتاليين
وكذلك توقيعو عمى إقرار بأنو فى حالة عدم أداء تمك األقساط تصبح األقساط والمبالغ السابق أداؤىا 

. منو حقًا خالصا لمبنك
بما يفيد أنو فى حالة عجزه عن السداد سيتم سبحب السيارة ونقل ممكيتيا  ونقل ترخيص التسيير 

. ومصادرة كل األموال التى دفعيا بما فييا ثم مقابل تخريد سيارتو القديمة
 كم أو كل شيرين أييما 10000االلتزام بصيانة السيارة الجديدة لدى الشركة الموردة كل - ب

، وجعل من مخالفة السائق ليذا البند سببًا .أسبق، ووفقا لقائمة األسعار المرفقة بعقد شراء السيارة
لضبط السيارة ونقل ممكيتيا لمشركة الموردة، وبالطبع ىذا الشرط ال يحقق إال ميزة وحيدة لمشركات 
الموردة بيدف زيادة القيمة المضافة ألرباحيا رغم وجود وثيقة تأمين عمى السيارة مع البنك ضد 



أخطار الحوادث والسرقة والحريق ورغم كافة الضمانات التى اتخذتيا البنوك السترداد أقساط 
. قرضيا

. (راجع حافظة المستندات تقرير المجنة المشكمة من وزير العدل)
إلزام السائق بأن يكون تجديد رخصة السيارة بعد موافقة البنك كل ثالثة أشير وليس كل سنة كما ىو  - ث

معتاد بحجة اإلنتظام فى السداد رغم أن البنوك قد أخذت من الضمانات ما يمكنيا من استرداد أمواليا 
وىو ما يضاعف العبء والضغط عمى أى سائق ولو تعرض لتعثرات بسيطة . فى حال عدم التزامو

. يصبح ميدد بكل ما سمف بيانو
 :تسعير السيارة الجديدة -3

إن مكمن الخطر فى أوراق ىذا النزاع ينطمق من وجود مميزات فى المشروع دفعت فييا الدولة الماليين من 
أموال الشعب لكنيا وجيت لمسار يفرغيا من جوىرىا ، ويتضح ذلك من خالل عمميات تسعيير السيارة الجديدة 

والتى تم المغاالة فييا بطريقة فاسدة وفاجة لتمتيم بذلك كل المميزات الواردة فى المشروع لصالح الشركات 
الموردعة والبنوك المقرضة ، وفى ذلك أحيل الييئة الموقرة إلى الفقرات التى وردت فى التقرير الذى أعدتو المجنة 

: المشكمة من وزير العدل ليتضح لمييئة حقيقية ما جرى فى ىذا المشروع 

رغم ىذة المميزات التى ال يمكن إنكارىا فقد تالحظ لنا وجود تناقض ظاىر بين قيمة السيارة الجديدة مستوردة " 
ذا كنا من جانبنا  بالكامل معفاة من الجمارك والضرائب والسيارة المصنعة محميا معافاة من الضرائب والجمارك، وا 
نثمن اليدف الذى من أجمة تم االعتماد عمى التصنيع المحمى لمسيارات المشتركة فى المشروع فإن ىذا اليدف لم 

يستفد منو فى حقيقة الواقع إال الشركات المنتجة لمسيارات التى غالت من وجية نظرنا فى سعر السيارات 
المشتركة فى المشروع إذ كيف يمكن أن نتفيم أن سعر السيارة المصنعة محميا المعفى من مكوناتيا بالكامل من 
الضرائب والجمارك تقل عن مثيمتيا المستوردة بالكامل من الخارج معفاة من الجمارك والضرائب بحوالى ثالث 
األف جنية فى المتوسط رغم أن الدولة تتحمل ضرائب وجمارك تزيد فى المتوسط عمى أضعاف ىذا المبمغ 

 .......................

كما أن ضوابط تسعير ىذه السيارات غير واضحة المعالم، وبالتالى فإن المغاالة فى سعر السيارة جعل الكثير 
من المزايا التى وفرتيا الدولة تذىب إدارج الرياح فإذا كان سعر السيارة المصنعة محميا معفاة من الجمارك 
والضرائب يوازى سعر السيارة المستوردة بالكامل من الخارج محممة بالجمارك والضرائب يوازى سعر السيارة 

فممصمحة من تتحمل الدولة مئات الماليين من المستوردة بالكامل من الخارج محممة بالجمارك والضرائب 
 ؟؟؟؟.الجمارك والضرائب



ونحن من جانبنا نؤكد أن ىذا ىو مكمن المشكمة فإذا كان ثمن السيارة فى الشركات المشتركة فى المشروع يوازى 
ثمنيا فى أى مكان آخر فما ىو اليدف الحقيقى من إعفاء ىذه السيارات من الضرائب والجمارك، اليدف 

الظاىرىو تشجيع الصناعة الوطنية رغم أن الشركات المشتركة فى المشروع يقتصر دورىا عمى التجميع وليس 
التصنيع أما بالنسبة لممنتج المحمى فإن نسبتو إلى نسبة المكون الكامل لمسيارة ال يوازى بأى حال من األحوال 
حجم الدعم الذى تقدمو الدولة ليذا المشروع، بل إن غياب الرقابة الحقيقية عمى تصنيع ىذه المنتجات جعميا 

جزء من المشكمة وليس الدعم إذ أدت فى النياية إلى أن المنتج المحمى من السيارات المشتركة فى المشروع ليس 
عمى مستوى الكفاءة بالنسبة لممنتج المستورد بالكامل وىو ما كان سببا رئيسيا فى المشكمة التى نحن بصددىا 

إذ كيف يقتنع السائق بالدعم والمميزات التى تقدميا الدولة إذا كان يشترى السيارة المصنعة محميا اآلن، 
معفاة من الضرائب والجمارك بثمن يوازى ثمنيا مستوردة ومحممة بالجمارك والضرائب رغم إنيا أقل كفاءة 

 وجاء خاصة ان سعر الفائدة فى البنوك يقترب من السعر العادى الذى يتم معاممة الجميور عمى أساسو
البروتوكول المنظم لممشروع فى بعض بنودة محبطا ليقضى عمى األمل األخير فى الشعور بمميزات ىذا 

المشروع وذلك بإجبار السائق عمى تجديد رخصة السيارة بعد موافقة البنك كل ثالثة أشير وليس كل سنة كما 
ىو معتاد بحجة االنتظام فى السداد رغم أن البنوك قد أخذت من الضمانات ما يمكنيا من استرداد أمواليا فى 
حال عدم االلتزام فى السداد، األمر الذى جعل األمور تزداد صعوبة مع كل تعثر ولو كان بسيطا ألى سائق 

يناير وىو ما كان يستوجب 25مشترك فى المشروع خاصة مع الظروف األمنية واالقتصادية التى واكبت ثورة 
" تعديل البروتوكول لمتيسير عمى السائقين 

 (راجع التقرير الذى أعدتو المجنة التى شكميا وزير العدل)

ورغم كل ما سبق بيان بيانو، ورغم احتجاجات السائقين أكثر من مرة، ورغم مطالبات الطاعن بضرورة وقف 
لغاء القرار الطعين باالمتناع عن تشكيل لجنة العادة تسعيير تخريد السيارة القديمة   (التاكسى األسود)تنفيذ وا 

عادة تسعيير السيارة الجديدة  إال أن المطعون ضدىم لم يحركوا ساكنا وىو ما يصيب القرار  (التاكسى األبيض)وا 
الطعين بانعدام السبب والذى يرتبط  في القانون المدني بنشاط فردى وبالتالي تغمب عميو الحالة النفسية المتعمقة 
بالفرد، أما السبب في القانون اإلدارى فيرتبط باإلدارة وبالتالي فيو حالة واقعية وقانونية ليس ليا عالقة بالحالة 

. النفسية لمصدر القرار، و يقصد بيا دوافع أو بواعث إصدار القرار 

إن كانت جية اإلدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتيا وليا مطمق الحرية "وقد أكدت محكمة القضاء اإلدارى 
في تقدير ظروف القرار االدارى ووزن المالبسات المحيطة بو لتقرر مالءمو إصداره من عدمو ،إال أنو يجب 



لصحة ىذا القرار أن يقوم عمى وقائع مستفادة من أصول ثابتة في األوراق المؤدية إلى النتيجة التي انتيى إلييا 
..."  القرار

" 11/4/1954ق في 6 لسنة 1361الحكم "
. األمر الذى يجعل القرار الطعين مستوجبا اإليقاف وااللغاء

 
: القرار الطعين ينحرف بالسمطة ويسىء استعماليا: ثالثاًال 

إن إساءة إستعمال  السمطة أواإلنحراف بيا ىما من العيوب القصدية فى السموك االدارى قواميا أن يكون لدى 
اإلدارةقصد إساءة إستعمال السمطة أواإلنحراف بيا فعيب إساءة إستعمال السمطة الذى يبرر إلغاءالقرار اإلدارى 
أوالتعويض عنو يجب أن يشوب الغاية منو ذاتيا بأن تكون جية اإلدارة قد تنكبت وجو المصمحة العامة التى 

يجب أن يتبغييا القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث اليمت لتمك المصمحة، وسمى ىذا العيب في قانون 
،وىو العيب الذي يتحقق إذا أساء مصدر القرار أو الجية اإلدارية "إساءة استعمال السمطة"مجمس الدولة باسم 

استخدام السمطة التقديرية لتحقيق مصمحة شخصية أو لمحابة طرف عمى حساب طرف آخر، أو إندفاعا وراء 
ويعد ىذا العيب من أسوأ العيوب ألنو .أغراض حزبية أو سياسية ،أو لحماية أغراض غير التي قصدىا المشرع 

يرتبط بالغايات فالقرار يصدر صحيح من حيث الشكل ،واالختصاص، و القانون ، لذا فرقابة ىذا العيب أحد 
نما يبحث في الغايات أيضا وغذا نظرنا ألوراق . أىم وظائف القاضي االدارى ألنو ال يبحث في الشكل فقط وا 

ساءة فى استخداميا فى أوضح صورىا فقد قام  النزاع نجد أن القرار الطعين قد أصابو أنحراف فى السمطة وا 
وزير العدل بناء عمى طمب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة أحد السادة مستشارى الوزارة بموجب القرار 

 لبحث المالحظات والمخالفات المتعمقة بمشروع إحالل التاكسى القديم، وبالفعل تشكمت 2012 لسنة 9257
معايير اختيار الشركات المشتركة فى المشروع "المجنة وعقدت االجتماعات وأعدت تقريرًا  أكدت فيو أن 

تشوبيا الضبابية فقد اقتصر االشتراك فى المشروع عمى مجموعة من الشركات دون غيرىا ولم يتضح لنا ما 
 بل انتيت المجنة إلى توصيات واضحة ومحددة، وجاءت عمى "ىو األساس القانونى الختيار ىذه الشركات

: النحو التالى
  



 توصيات المجنة

بعد ىذا السرد التفصيمى ألعمال المجنة وما دار بداخميا من مناقشات، وما قدم فييا من مستندات فقد انتيت 
:  المجنة إلى مجموعة من التوصيات نوجزىا فيما يمى

تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع لثمن السيارات  -1
 . الموردة عمى أن تتضمن مياميا مراجعة األساس القانونى الختيار ىذه الشركات

مراجعو كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات االعالنات فى ضوء العروض  -2
الجديدة لمشركات األخرى تمييداًال لتعديل بنود ىذه العقود أو فسخيا تمييداًال إلعادة الطرح من جديد إذا 

 .كان لذلك مسوغ قانونى
المساواة فى المراكز القانونية لحاالت اليالك والسرقة بانسحاب كافة المميزات التى تمتع بيا مالك  -3

 عمى من 30/6/2012السيارات اليالكة أو المسروقة المشتركة فى المشروع فى الفترة السابقة عمى 
 .تعرضوا ليذه الحوادث بعد ىذا التاريخ

جدولة األقساط المتعثرة مع إسقاط الفوائد المستحقة عمييا تقديرًا لمظروف األمنية واالقتصادية التى  -4
 .أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير

 .إعادة النظر فى سعر الفائدة بعد العرض عمى مجالس إدارات البنوك المشتركة فى المشروع -5
تشكيل لجنة فنية لبحث عيوب الصناعة بالنسبة لمسيارات التى أنتجتيا الشركات المشتركة فى  -6

المشروع عمى أن تشمل مياميا مراقبة جودة مكونات ىذة السيارات وتحديد القيمة السوقية ليذة 
 .المكونات معفاة من الجمارك والضرائب مع تحديد القيمة السوقية لمسيارات فى ضوء ىذا التقييم 

زيادة مدة تراخيص السيارات المشتركة فى المشروع ليكون التجديد سنويًا وذلك بعد تعديل البروتوكول  -7
 .المنظم لذلك مع الحرص عمى توفير كافة الضمانات التى تمكن البنوك من الحصول عمى حقوقيا

 الصادر بإنشاء صندوق تمويل شراء 2009 لسنة 470تعديل قرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقم  -8
بعض مكبات النقل السريع وذلك بإعادة تشكيل مجمس إدارة الصندوق بما يتضمن تمثيل مالكى 

 . "السيارات المشتركة فى مشروع إحالل التاكسى القديم
متناعيا عن إصدار القرار الطعين رغم وجود تقرير من لجنة مشكمة  ومن ذلك يتضح ان إصرار الجية االدارية وا 

من وزير العدل بناء عمى طمب رئيس الوزراء ال يعنى إال أننا أمام حالة واضحة الساءة استعمال السمطة 
واالنحراف بيا مما يجعل القرار الطعين مستوجبا وقف التنفيذ وااللغاء 



وحيث أن الحكم فى الشق المستعجل يستدعى توافر ركنى الجدية والضرورة فإن األول متوافر من اإلطار 
القانونى لمنزاع السالف اإلشارة إليو وكذا العيوب التى أصابت القرار، أما الضرورة فيو متوافر من تعرض 

جبارىم عمى  الطاعن وباقى المشتركين فى المشروع من مالك السيارات لضغوط اقتصادية واستنزاف لمواردىم وا 
شروط تعسفية فى القرض والبروتوكول تستدعى سرعة التدخل ووقف تنفيذ القرار الطعين  

لذلك 

يمتمس الطاعن بعد قبول الطعن شكاًل 
  إعادة الحكم بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ القرار السمبى باالمتناع عن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية  تتولى

التى يتم تسميميا لمسائقين بديال عن سياراتيم القديمة،عمى أن " التاكسى األبيض" تقييم سعر السيارة الجديدة 
يوضح فى ىذا التقييم السعر الحقيقى الذى تباع بو السيارة الجديدة ألى مستيمك فى السوق المصرى، ثم إيضاح 

وذلك وفقا لمقواعد المنصوص . القيمة المادية المعادلة  لممزايا والدعم  الذى تقدمو الدولة لممشتركين فى المشروع
 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون 2008 لسنة 121عمييا بالمادة السادسة  من قانون المرور 

 2009 لسنة 471 ، 470، ولمقواعد المنصوص عمييا بقرارات رئيس مجمس الوزراء أرقام 1973 لسنة 66رقم 
.  وذلك بما ترتب عميو من آثار أخصيا إعادة تسعير السيارة الجديدة إستناًد ليذا التقييم2010 لسنة 3184، و 

لزام الجية االدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الشقين  وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وا 

 

وكيل الطاعن 

 
 

  



 إعالن 
  2014/     / أنو في يوم        الموافق          

 :-وبناء عمي طمب كاًل من 
 القاىرة – السيده –  حارة الزيني 23ىاني مخموف محمد ، المقيم / السيد (1
 القاىرة – الشرابية –  حارة االسكندراني 10محمود عبد الحميد فؤاد ىاللي ، المقيم / السيد (2
– الزيتون – طومان باي –  شارع شميوب 4جوزيف بسطوروس خميل ابراىيم ، المقيم ب / السيد  (3

 القاىرة
 القاىرة – الساحل –  حاره احمد موسي 9صابر محمد حسن الخولي ، المقيم / السيد  (4
 الجيزه – اليرم – المريوطية –  شارع الكوثر 11عمرو ابراىيم عبد اليادي ، المقيم / السيد  (5
المطرية – مدينة السعادة –  شارع محمد امام 28رمضان عبد العزيز احمد االشبييي ، المقيم / السيد  (6

القاىرة  – 
 ش سكة الفضل متفرع من 1ومحميم المختار المركز المصرى لمحقوق االقتصادية واالجتماعية الكائن فى 

. القاىرة- وسط البمد- الدور الثالث-ش طمعت حرب 
 

: أنا                         المحضر بمحكمة                            أنتقمت وأعمنت

رئيس الجميورية      بصفتو / لسيدا (1
رئيس الوزراء        بصفتو /السيد (2
وزير المالية        بصفتو / السيد (3
وزير الصناعة والتجارة       بصفتو / السيد (4
وزير العدل        بصفتو / السيد (5
وزير الداخمية        بصفتو / السيد (6
وزير التنمية المحمية       بصفتو  / السيد (7
وزير البيئة        بصفتو  / السيد (8
. الجيزة _ الميندسين _ بييئة قضايا الدولة الكائن مقرىا ميدان سفنكس  سيادتو ويعمن

 /.............................................مخاطبًا مع 

ويعمن سيادتو بمقر ه رئيس مجمس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بصفت/ السيد (9
 القاىرة -مدينة نصر- امتداد رمسيس - وزارة المالية أبراجعممو بوزارة المالية الكائن مقرىا 

 /.............................................مخاطبًا مع 
 .القاىرة– ش محمد فريد  151ويعمن سيادتو بمقر عممو الممثل القانونى لبنك مصربصفتو/ السيد (10



 /.............................................مخاطبًا مع 
 –شارع قصر النيل 49ويعمن سيادتو بمقر عمموبصفتو  الممثل القانونى لبنك االسكندرية/ السيد (11

 .القاىرة
 /.............................................مخاطبًا مع 

 –كورنيش النيل 1187ويعمن سيادتو بمقر عممو صفتو بالممثل القانونى لمبنك األىمى المصرى/ السيد (12
 .القاىرة

 /.............................................مخاطبًا مع 
- ش قصر النيل  35 ويعمن سيادتو بمقر عمموبصفتو الممثل القانونى لبنك ناصر االجتماعى/ السيد (13

القاىرة 
 /.............................................مخاطبًا مع 

 – بميدان طمعت حرب ويعمن سيادتو بمقر عممو بصفتو الممثل القانونى لشركة مصر لمتأمين/ السيد (14
 .القاىرة

 /.............................................مخاطبًا مع 
 الموضوع

جراء بيا جاء بما لمعمم الطعن ىذا حيفة صمن بصورة إلييم المعمن وأعمنت انتقمت الذكر سالف المحضر أنا  وا 
 .مقتضاىا

 /العمم وألجل

 


