
 1 

 يجهس انذٔنخ

 ْٛئخ يفٕػٙ انذٔنخ

 انذائشح األٔنٗ –انًحكًخ اإلداسٚخ انعهٛب 

 ق 58نسُخ  17035 رقشٚش يفٕػٙ انذٔنخ فٙ انطعٍ سقى

 انًقبو يٍ

 سئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالعزثّبس ٚإٌّبؽك اٌذشح ) ثظفزٗ(

 ػـــــــــــــذ 

 سػب ِذّٛد شؼجبْ ثشوبٚٞ -1

 ش٠خ ٌأللّبس اٌظٕبػ١خ إٌب٠ً عبداألػٍٝ ٌٍششوخ اٌّظ اٌشئ١ظ ()ثظفزٗ ٚص٠ش اإلػالَ -2

 اٌّّثً اٌمبٟٔٛٔ ٌٍششوخ اٌّظش٠خ ٌأللّبس اٌظٕبػ١خ ٚإٌب٠ً عبد                                         )ثظفزٗ( -3

بح سئ١ظ ِجٍظ إداسح ششوخ اٌجشا١٘ٓ اٌؼب١ٌّخ ثٛطفٙب اٌششوخ اٌّبٌىخ ٌمٕ ()ثظفزٗٗ ِٛعٝ وذعٔبطش ػٍٟ  -4

 اٌخ١ٍج١خ اٌفؼبئ١خ(

 اٌخ١ٍج١خ اٌّششف اٌؼبَ ػٍٝ لٕبح ()ثظفزٗ ثٓ حدّذ اٌابِذٞ ػثّبْ ػجذ هللا - 5

 ٌزٕف١زٞ ٌمٕبح اٌخ١ٍج١خ اٌفؼبئ١خاٌّذ٠ش ا()ثظفزٗ حششف ػجذ اٌفزبح اٌجٍم١ٕٟ -6

 اإلداسٞ ٌمٕبح اٌخ١ٍج١خ اٌفؼبئ١خاٌّذ٠ش  ()ثظفزٗ ٘شبَ اٌؼٛٞ -7

 ح إٌبط اٌفؼبئ١خاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌمٕب - 8

 اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌمٕبح اٌذبفظ اٌفؼبئ١خ - 9

 اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌمٕبح اٌظذخ ٚاٌجّبي اٌفؼبئ١خ - 10

 )ثظفزٗ(       سئ١ظ ِجٍظ إداسح إٌّطمخ اٌذشح اإلػال١ِخ -11

 )ثظفزٗ(      سئ١ظ ِجٍظ حِٕبء ارذبد اإلراػخ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ - 12

– انسبثعخ حٔاالسزثًبس انذائشدائشح انًُبصعبد االقزظبدٚخ  ء اإلداس٘انقؼب ٔرنك ؽعُب عهٗ حكى يحكًخ

 3/3/2012قؼبئٛخ ثجهسخ  65 نسُخ 9561ٔ قؼبئٛخ  64نسُخ  17156 ٙسقً انذعٍٕٚٛانظبدس فٙ 

 اإلجــــــــــشاءاد

ػٓ )ثظفزٗ( األعزبر / ٔبدس ادّذ ِشصٚق  اٌّذبَ ٚو١ال ػٓ اٌطب حٚدع ٠30/4/2012َٛ االث١ٕٓ اٌّٛافك  فٟأٗ 

ؽؼٕب ػٍٝ اٌذىُ  اٌّج١ٓ ثؼب١ٌخ شلُاٌلٍُ وزبة اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب رمش٠شا ثبٌطؼٓ ل١ذ ثجذٚي اٌّذىّخ رذذ 

اٌذػ١٠ٛٓ  فٟاٌغبثؼخ  حٚاالعزثّبس اٌذائشدائشح إٌّبصػبد االلزظبد٠خ  – األداسٜ اٌظبدس ِٓ ِذىّخ اٌمؼبء

 أوالً:ٚاٌمبػٟ فٟ ِٕطٛلخ ) 3/3/2012بئ١خ ثجٍغخ لؼ 65 ٌغٕخ 9561ٚ  لؼبئ١خ 64ٌغٕخ 17156 سلّٟ
 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزٌر االستثمار لرفعها على غٌر ذي صفة.

الجهة اإلدارٌة  تلزمأو ق،64لسنة  17156بانتهاء الخصومة فً الطلب األول فً الدعوى رقم ثانٌاً:
المدعٌة  تلزمأث النتفاء القرار اإلداري ووبعدم قبول الطلبٌن الثانً والثال المصروفات.المطعون ضدها 
 المدعٌة المصروفات  تلزمأو وبقبول الطلب الرابع شكالً ، ورفضه موضوعاً  المصروفات.والخصم المتدخل 

 الشركة المدعٌة المصروفات تلزمأق ، و65لسنة  9561بانتهاء الخصومة فً الدعوى رقم ثالثاً:

ؼٓ اٌذىُ ثمجٛي اٌطؼٓ شىال ٚفٝ اٌّٛػٛع ثئٌابء اٌذىُ اٌّطؼْٛ فٟ خزبَ رمش٠ش اٌط )ثظفزٗ( ٚؽٍت اٌطبػٓ

لؼبئ١خ، ِغ 64ٌغٕخ  17156ف١ّب رؼّٕٗ ثئٌضاَ اٌجٙخ اإلداس٠خ ثّظشٚفبد اٌطٍت األٚي فٟ اٌذػٜٛ سلُ  ف١ٗ

 إٌضاَ اٌّطؼْٛ ػذ٘ب األٌٚٝ ثبٌّظشٚفبد.

 انـــٕقـــــــــــــــبئــــع
حلبِذ اٌّطؼْٛ  8/2/2010ثزبس٠خ أٗ ٗ األٚساق ٚاٌذىُ اٌّطؼْٛ ف١ٗدغجّب حدبؽذ ث –رخٍض ٚلبئغ إٌضاع 

ِذىّخ  ةق ٚرٌه ثئ٠ذاع ػش٠ؼزٙب لٍُ وزب64ٌغٕخ  17156حطال( اٌذػٜٛ سلُ  –ػذ٘ب األٌٚٝ ) اٌّذػ١خ 

وبصفة مستعجلة الحكم بوقف  وثانٌاً:بقبول الطعن شكالً،  أوالً:، طلبت فً ختامها الحكم اٌمؼبء األداسٜ
 السلبً بعدم إلغاء بث برامج األعشاب التً تبث على قناة الخلٌجٌة وهً: القرار

 برنامج الدواء األخضر. -1

 برنامج فن الحٌاة -2

 برنامج أسرار الجمال -3

 برنامج نفحات طبٌة من السٌرة النبوٌة -4
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 .   إعالنات مركز الصفا لألعشاب -5

 على أن ٌكون التنفٌذ بمسودة الحكم ودون إعالن.
ضوع بإلغاء ترخٌص بث قناة الخلٌجٌة الفضائٌة على أن ٌنفذ الحكم بمسودته ودون إعالن وفً المو وثالثاً:

 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أن المدعى علٌه الثالث قام بتؤسٌس شركة ذات مسئولٌة محدودة بالهٌئة العامة  وذكرت شرحاً لدعواها،

باسم شركة البراهٌن العالمٌة وٌمتلك ضمن هذه الشركة قناة  1997لسنة  8 لالستثمار طبقاً للقانون رقم
. وأن نشاط الشركة هو إنتاج وتوزٌع وتسوٌق 18282الخلٌجٌة الفضائٌة، وقٌدت بالسجل التجاري برقم 

لشركة المصنفات التلٌفزٌونٌة واإلذاعٌة واألعمال السٌنمائٌة وكافة أشكال اإلنتاج الفنً والمواد اإلعالنٌة ل
وللغٌر بالتنسٌق مع الشركة المصرٌة لمدٌنة اإلنتاج اإلعالمً بشؤن االستودٌو المإجر منها وبث القنوات 
الفضائٌة التلٌفزٌونٌة واإلذاعٌة والمعلوماتٌة بكافة أنواعها عبر القمر الصناعً المصري، إال أن قناة الخلٌجٌة 

عى علٌهما الخامس والسادس قد أرتدت عباءة الدٌن التً ٌشرف علٌها المدعى علٌه الرابع وٌدٌرها المد
اإلسالمً بعد أن كانت قناة غنائٌة وتحولت عن الغناء إلً قناة دٌنٌة تمنع ظهور المرأة وتبث المواعظ الدٌنٌة 
والفتاوى وتستضٌف شٌوخ أجالء ، وٌطالعنا ٌومٌاً المشرف العام للقناة بالمواعظ الدٌنٌة التً أسبغت على 

 طابع الدٌنً وجعلتها محل ثقة الجماهٌر العرٌضة ألن الشعب المصري بطبٌعته ٌمٌل إلً التدٌن.القناة ال
أضافت أن قناة الخلٌجٌة قد دأبت منذ تحولت إلً قناة دٌنٌة على بث عدة برامج عن األعشاب والتداوي و

ب وهذه البرامج باألعشاب والحجامة من أناس غٌر متخصصٌن فً الطب وتتلقى اتصاالت للعالج باألعشا
 هً:

إعداد وتقدٌم محمد الدالً وٌتم فٌه استضافة صٌدلً ٌدعى/ سعٌد حساسٌن وٌدعى  برنامج الدواء األخضرـ 1
قدرته على عالج كافة األمراض بالحجامة خاصة الشلل الرعاش وضمور العصب البصري والسحر والمس 

 والكثٌر من األمراض األخرى وٌعالج باألعشاب أٌضاً.
إعداد وتقدٌم أحمد عز وٌتم فٌه استضافة عادل عبد العال الحاصل على بكالورٌوس  نامج فن الحٌاةبرـ 2

 تربٌة رٌاضٌة وٌعالج كافة األمراض باألعشاب.
 تقدٌم خبٌرة التجمٌل دٌنا الجارم الحاصلة على بكالورٌوس سٌاسة واقتصاد. برنامج أسرار الجمالـ 3
ٌقدمه صٌدلً من أصل فلسطٌنً وسعودي الجنسٌة ٌدعى/ عبد  لمحمدٌةبرنامج نفحات طبٌة من السٌرة اـ 4

 الكرٌم الصفدي وٌعالج باألعشاب؟
مكتب عالج لفٌروس سً وبً الكبدي الوبائً والتلٌف الكبدي واالستسقاء  صٌدلً حمدي عبد التوابـ 5

إعالنً دون الحصول والدهون المتراكمة على الكبد فً فترة وجٌزة وأمراض أخرى كثٌرة وٌبث له برنامج 
 على تصرٌح من وزارة الصحة لهذه األدوٌة.

وهو مخترع ما ٌسمى بشربة الصاروخ إلنقاص  محمد البدٌوي الحاصل على بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌةـ 6
 الوزن.

 24وذكرت أن هإالء هم أطباء قناة الخلٌجٌة التً جعلت منهم نجوماً فً الطب وروجت لهم على مدار    
 ٌوم فً الشرٌط اإلعالنً الخاص بها .ساعة فً ال

أن الضٌوف فً هذه البرامج لٌسوا متخصصٌن فً العالج، ومنهم من خرٌجً كلٌة  وأضافت المدعٌة   
 تربٌة رٌاضٌة وآخر خرٌج صٌدلة وآخر سٌاسة واقتصاد وجمٌعهم الٌحملون مإهالت علمٌة تجعلهم أهالً 

م ٌصرح به من وزارة الصحة حتى اآلن، والٌوجد فً العالم للعالج ، باإلضافة إلً أن العالج باألعشاب ل
سمى العالج بالتلٌفون وتجارة األدوٌة العشبٌة التً تصنع ببئر السلم دون رقٌب أو حسٌب، وأن كل  أجمع ما

هذا الوهم احتضنته قناة الخلٌجٌة وأفردت له العدٌد من البرامج التً تستضٌف دجالً العالج باألعشاب وقد 
 ٌطاً دعائٌاً لمروجً العالج باألعشاب. جعلت شر

إلى أنه كان ٌتعٌن على المدعى علٌهما األول والثانً اتخاذ موقفاً إٌجابٌاً إزاء ذلك المسلك  وأشارت المدعٌة
بوقف عرض هذه البرامج إال أنهم وقفوا موقفاً سلبٌاً ، وهو ما ٌحق معه للمدعٌة الطعن الماثل لوقف تنفٌذ 

ر السلبً وٌوجب إلغاء ترخٌص القناة لمخالفة شروط الترخٌص الصادر لها ومخالفة وإلغاء ذلك القرا
 عرٌضة دعواها بالطلبات سالفة البٌان. المدعٌةنصوص القانون، واختتمت 

ق بموجب صحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة 65لسنة  9561 أقامت شركة البراهٌن العالمٌة دعواها رقمو
بصفة  وثانٌاً:بقبول الطعن شكالً لرفعه فً المٌعاد  أوالً:ختامها الحكم طلبت فً  ،8/12/2010بتارٌخ 
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مستعجلة بوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمٌة بتارٌخ 
 –فٌما تضمنه من إٌقاف الترخٌص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة البراهٌن العالمٌة  12/10/2010

 -الصحة والجمال –الخلٌجٌة  –مصر ، وما ٌترتب علٌه من آثار أخصها إعادة البث لقنوات )الناس 
إلغاء القرار المطعون فٌه واعتباره كؤن  وثالثاً:والفضائٌة( وتنفٌذ الحكم بالنسبة لهذا القرار بموجب مسودته، 

إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات  لم ٌكن ، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار ، وتنفٌذ الحكم بمسودته مع
 ومقابل أتعاب المحاماة.

أنها تعمل بالمنطقة الحرة اإلعالمٌة بمدٌنة اإلنتاج اإلعالمً وفقاً ألحكام القانون رقم  وذكرت شرحاً لدعواها،
قناة  –الخاص بضمانات وحوافز االستثمار، وهً المالكة للقنوات الفضائٌة )قناة الناس  1997لسنة  8

قناة الصحة والجمال( الصادر لها الترخٌص بمزاولة النشاط بموجب قرار رئٌس  –قناة الخلٌجٌة  –ظ الحاف
ومدة الترخٌص خمس  26/7/2006بتارٌخ  2006لسنة  1209المنطقة الحرة العامة اإلعالمٌة رقم 

ص القرار، ونشاطها ، وهذه المدة قابلة للتجدٌد كما هو االتفاق وبن2011سنوات، والمقرر له التجدٌد فً عام 
إنتاج وتوزٌع وتسوٌق المصنفات التلٌفزٌونٌة واإلذاعٌة واألعمال السٌنمائٌة وكافة أشكال اإلنتاج الفنً 
والمواد اإلعالنٌة للشركة وللغٌر بالتنسٌق مع الشركة المصرٌة لمدٌنة اإلنتاج اإلعالمً فً شؤن االستودٌو 

إلذاعٌة والمعلوماتٌة بكافة أنواعها عبر القمر الصناعً المصري ، المإجر منها، وبث القنوات التلٌفزٌونٌة وا
ولكل قناة من القنوات التابعة للشركة طابع خاص بها وبرامج متنوعة ومختلفة عن األخرى وإدارة فنٌة 

 مستقلة عن باقً القنوات األخرى.
ن المنطقة الحرة العامة م اً تلقت الشركة خطاب 12/10/2010ظهراً بتارٌخ  12إال أنه فً تمام الساعة 

اإلعالمٌة التابعة للهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ، فحواه إٌقاف ترخٌص مزاولة نشاط شركة 
فرع مصر، بدعوى مخالفة المادة العاشرة من التراخٌص وضوابط العمل، وفً نفس  –البراهٌن العالمٌة 

البث لألربع قنوات جمٌعاً وبال استثناء بشكل فجائً الساعة وبمجرد تسلٌم هذا الخطاب فوجئت بقطع إشارة 
من جانب الشركة المصرٌة لألقمار الصناعٌة )ناٌل سات( دونما إنذار أو إخطار مسبق أو أي إٌضاح 

 لألسباب أو مبرر لهذا اإلجراء التعسفً.
منطقة الحرة العامة وأضافت الشركة المدعٌة فً هذه الدعوى أن جهة اإلدارة ممثلة فً اإلدارة المركزٌة لل 

، قد استندت فً قرار وقف الترخٌص على نص المادة 12/10/2010المذكورة فً خطابها المبلغ لها فً 
 االستثمار.( من أحكام الالئحة التنفٌذٌة لقانون ضمانات وحوافز 88)

وى رقم ، حٌث قامت المدعٌة بالدعاإلداريول نظر الشق العاجل من الدعوٌٌن أمام محكمة القضاء اوتد
 لتضحًبإٌداع صحٌفة تصحٌح شكل الدعوى وتعدٌل الطلبات  3/7/2010ق بجلسة 64لسنة  17156

: وبصفة مستعجلة الحكم بوقف القرار السلبً وثانٌاً : قبول الطعن شكالً، أوالً طلباتها النهائٌة فً تلك الدعوى: 
ة لشركة البراهٌن العالمٌة مصر، المتضمن عدم إلغاء بث برامج األعشاب التً تبث على القنوات المملوك

وتسوٌد الشاشة فً وقت عرض هذه البرامج وكتابة منشور "نـعتـذر عن إذاعـة البرنامج كون مقدمه لٌـس 
 ٌوجد عالج بالطـب البـدٌل من الحجـامـة واألعشـاب وخـالفه"، وهـذه البرامج هً: طبٌباً وال

 بالنسبة لقناة الخلٌجٌة:
 )صٌدلً/ سعٌد حساسٌن(برنامج الدواء األخضر  .1
 برنامج فن الحٌاة )عادل عبد العال( .2
 برنامج أسرار الجمال )دٌنا الجارم( .3
 برنامج نفحات طبٌة من السٌرة النبوٌة )عبد الكرٌم الصفدي( .4
 إعالنات مركز الصفا لألعشاب )صٌدلً/ حمدي عبد التواب( .5
 برنامج أعشاب مصر الطبٌة )صٌدلً/ حمدي عبد التواب( .6
 ب األصٌل )د/ عالء ناصر(برنامج الط .7
 برنامج مملكة الرشاقة )أسامة حجازي( .8
 للتواصل مع عٌادات الخلٌجٌة. إعالنات .9

 بالنسبة لقناة الصحة والجمال:
 برنامج صالون الصحة والجمال )عادل عبد العال وٌتحدث عن الجدٌد فً الطب البدٌل( .1
 ب والحجامة(برنامج طبٌب على الهواء )وٌستضٌف عدة أشخاص للعالج باالعشا .2
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المفتوحة للطب التكمٌلً،  األكادٌمٌةبرنامج صحً وطبٌعً )تقدٌم الدكتور محمود شعراوي مدٌر  .3
 المفتوحة للطب التكمٌلً والعالج باألعشاب والحجامة وٌعلن عن دورات لها( لألكادٌمٌةوهو ٌروج 

 برنامج من الطبٌعة )تقدٌم د/ عبد القادر عواد وٌعالج باألعشاب والحجامة( .4
 التً لم ٌصرح بها من وزارة الصحة( األدوٌةعن  اإلعالناتو  األعشابإعالنات أدوٌة  .5

 بالنسبة لقناة الناس:
 حساسٌن(.ـ الصٌدلٌة الخضراء الكبٌرة )د/ سعٌد    
 :المتضمن القرار السلبً بإلغاءوالحكم ـ   
اتها األربعة )الخلٌجٌة، الناس، ـ االمتناع عن إنهاء أو إٌقاف تمتع شركة البراهٌن العالمٌة مصر بقنو1 

لسنة  8الصحة والجمال، الحافظ( بضمانات وحوافز االستثمار المنصوص علٌها فً القانون رقم 
 التنفٌذٌة.والئحته 1998

ـ االمتناع عن إٌقاف بث برامج األعشاب واإلعالنات عن األدوٌة الغٌر مرخص بها على القنوات المملوكة 2 
 ٌة مصر والمبٌنة عالٌه . لشركة البراهٌن العالم

االمتناع عن وقف استخدام قنوات شركة البراهٌن العالمٌة مصر لمحطات البث اإلذاعً المسموع  ـ 3 
 والمرئً فً جمهورٌة مصر العربٌة . 

ـ االمتناع عن وقف استخدام شركة البراهٌن العالمٌة مصر لحٌزات الترددات المخصصة لالتصاالت 4 
مع ما ٌترتب على ذلك من آثار مع تنفٌذ الحكم  والتلفزٌون . اإلذاعةلخاصة بخدمات السمعٌة والبصرٌة ا

 بمسودته وبغٌر إعالن، وإلزام المطعون ضدهم بمصروفات الطلب العاجل.
فً الطلب العاجل  إلٌهاالسلبٌة الغٌر مسئولة المشار  اإلدارٌة: وفً الموضوع الحكم بإلغاء القرارات وثالثاً 

ٌترتب على  نه من عدم إلغاء الترخٌص الممنوح لقنوات شركة البراهٌن العالمٌة مصر مع ماوكذا فٌما تضم
ذلك من آثار مع تنفٌذ الحكم بمسودته ودون إعالن ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب 

 المحاماة.
لدعوى انضمامٌاً إلى ـ أودع الحاضر عن نقٌب أطباء مصر صحٌفة معلنة بالتدخل فً ا3/7/2010ـ وبجلسة

 جانب المدعٌة ، 
ق المقامة من شركة البراهٌن العالمٌة مصر، 65لسنة  9561وأثناء نظر الشق العاجل من الدعوى رقم 

طلبت المدعٌة فً الدعوى األخرى التدخل فً الدعوى انضمامٌاً لجهة اإلدارة وهجومٌاً فً مواجهة شركة 
ترخٌص الممنوح لألخٌرة وذلك بموجب صحٌفة معلنة أودعت بجلسة ال إلغاءالبراهٌن العالمٌة مصر طالبة 

 وثالثاً:برفض الطعن،  ثانٌاً:، ىواالنضمامبقبول التدخل الهجومً  أوالً:جاء بختامها طلب الحكم 8/1/2011
بإلغاء الترخٌص الممنوح لقنوات شركة البراهٌن العالمٌة مصر لمحطات البث اإلذاعً المسموع والمرئً فً 

رٌة مصر العربٌة ووقف استخدامها لحٌزات الترددات المخصصة لالتصاالت السمعٌة والبصرٌة جمهو
( حافظة مستندات اشتملت 39والتلفزٌون. واتبعت هذا التدخل بإٌداع مذكرة دفاع و) اإلذاعةالخاصة بخدمات 

عن  إعالناتوعلى المستندات المعالة بغالفها ومنها اسطوانات مدمجة احتوت على مقاطع من برامج 
األعشاب والطب البدٌل على قنوات شركة البراهٌن العالمٌة مصر، وصور من مقاالت متعددة بالصحف 

 والمجالت المصرٌة تدور حول ذات الموضوع.
إلى  إحالتهمامع 7/5/2011قررت المحكمة ضم الدعوٌٌن لالرتباط والتؤجٌل لجلسة  16/4/2011وبجلسة 

 ٌر بالرأي القانونً فٌهما. هٌئة مفوضً الدولة إلعداد تقر
عن  أوالً: وقد أودعت هٌئة مفوضً الدولة تقرٌراً مسبباً بالرأي القانونً فً الدعوى ارتؤت فٌه الحكم 

ق .أوالً: بانتهاء الخصومة فً الطلب األول، وإلزام الجهة 64لسنة  17156الطلبات الواردة بالدعوى رقم
اً: بعدم قبول الطلب النتفاء القرار اإلداري السلبً وإلزام المدعٌة اإلدارٌة المطعون ضدها المصروفات. وثانٌ

ق: بانتهاء الخصومة 65لسنة  9561عن الطلبات الواردة بالدعوى رقم ثانٌاً:والخصم المتدخل المصروفات .
 فً الدعوى، وإلزام الشركة المدعٌة المصروفات.

 3/3/2012وبجلستها المنعقدة بتارٌخ  لساتها،جوتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر 
 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فٌه . 
وفٌما ٌتعلق بطلب اإللغاء األول فً الدعوى  اٌثبثذ ِٓ األٚساق اْ وشيدت المحكمة حكمها على سند من

مقررة قانوناً بوقف تنفٌذ ثم إلغاء القرار السلبً باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات ال ق ،64لسنة  17156رقم 
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قناة  –قناة الحافظ  –بشؤن المخالفات التً ارتكبتها القنوات التابعة لشركة البراهٌن العالمٌة مصر )قناة الناس 
قناة الصحة والجمال(، ببث برامج األعشاب على القنوات المملوكة للشركة والمتضمنة التضلٌل  –الخلٌجٌة 

ثار منها إنهاء أو إٌقاف تمتع مشروع القنوات الفضائٌة المشار بالتداوي باألعشاب وما ٌترتب على ذلك من آ
 والئحته التنفٌذٌة وما 1997لسنة  8إلٌها بضمانات وحوافز االستثمار المنصوص علٌها فً القانون رقم 

قد استقر على أن الخصومة هً جوهر  العلٌا اإلدارٌةوحٌث أن قضاء المحكمة  ٌترتب على ذلك من آثار،
هً رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غٌر مقبولة، وإن هً رفعت متوافرة علٌه ثم زال أثناء  الدعوى، فإن

نظر الدعوى اعتبرت الخصومة منتهٌة، وعلى القاضً اإلداري بما له من هٌمنة على إجراءات الدعوى أن 
لك حتى ال ٌنشغل ٌتبٌن مدى جدوى االستمرار فً الخصومة فً ضوء تغٌٌر المراكز القانونٌة ألطرافها، وذ

 القضاء اإلداري بخصومات ال جدوى من ورائها.

صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة  ق64لسنة  17156وحٌث أنه أثناء نظر الدعوى رقم 
بإٌقاف قرار الترخٌص بمزاولة النشاط الصادر  11/10/2010( بتارٌخ 2010ـ  7/36اإلعالمٌة رقم )

مٌة ـ مصر ، وإٌقاف البث للقنوات الفضائٌة )الناس ـ والخلٌجٌة ـ والحافظ ـ لفرع شركة البراهٌن العال
فً حقٌقته استجابة إلى الطلب األول فً هذه الدعوى ، ومن ثم فقد أصبحت  بما ٌعدوالصحة والجمال( 

دعوى الخصومة منتهٌة باستجابة الجهة اإلدارٌة المطعون ضدها لطلبات المدعٌة فً تارٌخ الحق على إقامة ال
 مصروفات هذا الطلب.الجهة اإلدارٌة ـ مما ٌتعٌن معه إلزامها ـ 

، حٌث إن  17/2/2011( بتارٌخ 2010ـ  7/36قد ٌثار بشؤن إلغاء قرار وقف البث ) ٌنال من ذلك ما وال  
بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى  جزاء اإلٌقاف هو بطبٌعته قرار وقتً ٌمتد لمدة محددة

التً تسببت فٌها، وٌتم إلغائه واستئناف نشاط المشروع متى قام بإزالة المخالفة واالستجابة لطلبات  األضرار
 الهٌئة.

بوقف تنفٌذ ثم إلغاء القرار السلبً  ق ،64لسنة  17156وفٌما ٌتعلق بطلب اإللغاء الثانً فً الدعوى رقم 
ا ٌترتب على ذلك من آثار أخصها إٌقاف البث باالمتناع عن إلغاء الترخٌص الصادر للقنوات المشار إلٌها وم

التلٌفزٌونً لها ووقف استخدامها لحٌز الترددات المخصصة لالتصاالت السمعٌة والبصرٌة الخاصة بخدمات 
وحٌث أن القرار  اإلذاعة والتلٌفزٌون ومحطات البث اإلذاعً المسموع والمرئً فً جمهورٌة مصر العربٌة ،

عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضً القوانٌن واللوائح بقصد إنشاء اإلداري هو تعبٌر اإلدارة 
مركز قانونً معٌن أو إلغاؤه أو تعدٌله متى كان ذلك جائزاً وممكناً قانوناً وكان الباعث علٌه تحقٌق مصلحة 

منسوب عامة وهذا القرار هو مناط دعوى اإللغاء وموضوعها، فإذا لم ٌكن ثمة قرار إٌجابً أو سلبً 
 تكون دعوى اإللغاء مقبولة لتخلف مناطها والنتفاء القرار اإلداري. للجهة اإلدارٌة ال

الجهة الوحٌدة صاحبة االختصاص فً شأن تقدم من نصوص ومبادئ قانونٌة ، فإن  وحٌث إنه وفً ضوء ما
الهٌئة العامة الترخٌص للمشروعات بمزاولة نشاط البث الفضائً بالمنطقة اإلعالمٌة العامة الحرة هً 

، فهً التً تضع السٌاسة التً تسٌر علٌها المناطق الحرة ، وتضع اللوائح والنظم  لالستثمار والمناطق الحرة
وشروط منح التراخٌص ، كما أنها الجهة التً تتولى إصدار الترخٌص النهائً  الالزمة إلدارة المناطق الحرة

وذلك للتؤكد من  لى المشروعات المرخص بها تطبٌقاً ألحكامه، وكذلك فهً الجهة التً لها الحق فً التفتٌش ع
أوجه نشاطها ، واتخاذ اإلجراءات  االلتزام بشروط الترخٌص وااللتزام بؤحكام التشرٌعات المنظمة لمباشرة

المنصوص علٌه فً هذه التشرٌعات ، ومن ثم فعند  الالزمة عند مخالفة هذه الشروط واألحكام على النحو
روع ألي من أحكام القوانٌن واللوائح والقرارات تكون للجهات اإلدارٌة ذات الصلة بالترخٌص ) مخالفة المش

ضوء  فً اإلنذار فً فً مده تحددهاالمستثمر بإزالة أسباب المخالفة  إنذارالمنطقة الحرة العامة اإلعالمٌة ( 
وعندئذ ٌنتهً اإلنذار ،  دة فً هذابالمخالفة وبالمدة المحد إخطار الهٌئةحجم المخالفة وطبٌعتها ، وعلٌها 

دورها تماماً لٌكون التصرف النهائً بإصدار قرار بوقف نشاط الشركة المخالفة من عدمه أو إلغاء 
، وبالتالً فإذا انقضت المدة المحددة باإلنذار دون إزالة  للهٌئة وحدها دون غٌرها الترخٌص من عدمه

 فإذا لم ٌقم المشروع بإزالة المخالفة خالل المدة ة أخرى تحددهاللهٌئة أن تمهل المستثمر لمدالمخالفة كان 
إلغاء الترخٌص  أو نشاط المشروع لمدة محددة، بإٌقاف )مسبب(التً تحددها الهٌئة كان لها إصدار قرار 

التً تصٌب االقتصاد القومً،  الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى األضرار
والحوافز، مع ما ٌترتب  تمتع المشروع بالضمانات إنهاءأو  تقصٌرأو  إٌقافلس إدارة الهٌئة كما كان لمج

 والتراخٌص الصادرة للمشروع . على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات
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ٌُطلق سلطة الجهة اإلدارٌة ممثلة فً الهٌئة العامة  وحٌث إنه ،وعلى هذا األساس ، فإن المشرع لم 
الحرة فً إصدار قرارها بوقف البث الفضائً ومن ثم وقف نشاط المشروع أو إلغائه ، لالستثمار والمناطق 

 :وإنما قٌد تلك السلطة بوجوب توافر مجموعة من الشروط اإلجرائٌة والموضوعٌة
بؤن ٌسفر التفتٌش الذي ُتجرٌه الجهة المنوط بها منح الترخٌص )المنطقة الحرة  )ثبوت المخالفة( أولها ـ

لشروط الترخٌص وأحكام  ثبوت )مخالفة(عن  على المشروعات المرخص بها تطبٌقاً للقانوناإلعالمٌة( 
أوجه نشاط المشروع ، وأن تتحقق الهٌئة مانحة الترخٌص من ثبوت تلك  التشرٌعات المنظمة لمباشرة

 المخالفة. 
إلى  إنذار كتابًالفة بتوجٌه بؤن تقوم الجهة التً ثبت لها حصول المخ )اإلنذار الكتابً ُمحدد المدة( وثانٌها ـ

 مدة ٌحددها اإلنذارالمستثمر تحدد له فٌه ماهٌة المخالفة وسندها، وتطالبه بإزالة أسبابها، وتمهله لتنفٌذ ذلك 
 ضوء حجم المخالفة وطبٌعتها.  تتسع وتضٌق فً

 إخطار الهٌئةلمشروع بؤن تتولى الجهة التً قامت بالتفتٌش على ا )إخطار الهٌئة بالمخالفة والمدة( وثالثهاـ
 المحددة إلزالة المخالفة المبٌنة فً اإلنذار. بالمخالفة وبالمدةالعامة لالستثمار والمناطق الحرة 

بؤن تتولى الهٌئة بنفسها فحص ما ُنسب للمشروع من )تحقق الهٌئة من ارتكاب المشروع للمخالفة(  ورابعها ـ
فة بجمٌع عناصرها وتحقٌق دفاع المشروع ، وتحدٌد مخالفة استوجبت إنذاره والتحقق من ثبوت المخال

 وجسامتها ومدى األضرار الناتجة عنها.  طبٌعتها
بؤن ٌكون للهٌئة )جوازٌاً( ـ إذا انقضت مدة اإلنذار دون  ـ )تسبٌب قرار وقف نشاط المشروع( وخامسها

القناة الفضائٌة، ووجوب أن  ووقف البث عن نشاط المشروع لمدة محددة إصدار قرار بإٌقافإزالة المخالفة ـ 
ٌُحدد لها فً القرار مضمون  )مسبباً(ٌكون هذا القرار  ، وأن ٌتم إخطار الشركة المخالفة بالقرار ، وأن 

 المخالفة وكٌفٌة إزالتها.
ـ وفقاً لما تجرٌه بذاتها من تفتٌش على بؤن ٌكون للهٌئة  )الوقف المؤقت بمدة أو إلغاء الترخٌص( وسادسها ـ

)وقف نشاط المشروع لمدة محددة(أو )إلغاء الترخٌص الصادر للمشروع( بحسب جسامة المشروعات ـ
وذلك إذا لم ٌقم المشروع بإزالة التً تصٌب االقتصاد القومً،  ومدى األضرار المخالفة وظروف ارتكابها

 بذاتها باإلنذار الصادر عنها. التً تحددها الهٌئة المخالفة خالل المدة
)إٌقاف تمتع المشروع بضمانات وحافز االستثمار أو تقصٌر مدة التمتع أو إنهاء التمتع بها( ،  وسابعها ـ

والتراخٌص الصادرة  وهً سلطة تمارسها الهٌئة مع ترتٌب أثر ذلك بالنسبة للقراراتإذا تطلب األمر ذلك، 
 للمشروع .

لترخٌص الصادر لفرع شركة البراهٌن العالمٌة ـ مصر بموجب قرار رئٌس مجلس ( من ا7وحٌث إن المادة )
تنص على أن " ٌلتزم المشروع المرخص له بؤحكام  2006لسنة  1209إدارة المنطقة الحرة اإلعالمٌة رقم 

 والئحته التنفٌذٌة وكافة القرارات 1997لسنة  8قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 
المنظمة للعمل فً المناطق الحرة الحالٌة والتً تصدر مستقبالً وٌعتبر هذا الترخٌص الغٌاً فً حالة مخالفة 

( من الترخٌص ذاته على أن " ٌلتزم المشروع بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة 10ذلك " ، وتنص المادة )
بالجلسة الثامنة والمعتمد  2002ـ  1/8قم الحرة العامة اإلعالمٌة الصادر بشؤنها قرار مجلس إدارة المنطقة ر

محضرها من رئٌس مجلس الوزراء وما ٌصدر من تعدٌالت فً هذا الشؤن وخاصة االلتزام بضوابط ومبادئ 
( منه على أن " ٌلتزم المشروع 12العمل بالمنطقة ومٌثاق الشرف اإلعالمً العربً " ، كما نصت المادة )

 ة لمزاولة نشاطه ". بالحصول على كافة التراخٌص الالزم
، توجب أن تباع بشأن مزاولة مهنة الصٌدلة 1955لسنة  127من القانون رقم  63المادة وحٌث إن 

، وٌجب أن تكون البٌانات  المستحضرات الصٌدلٌة الخاصة والدستورٌة مغلقة داخل غالفاتها األصلٌة
متفقة  واإلعالناتع عنها من النشرات المستحضرات الصٌدلٌة واألدوٌة وعلى ما ٌوز المذكورة على بطاقات

تتنافً  ٌجب أال تتضمن عباراتفعالً تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العالجٌة، كما  مع ما تحتوٌه
اللجنة الفنٌة لمراقبة  وٌجب الحصول على موافقة. ٌكون من شأنها تضلٌل الجمهورمع اآلداب العامة أو 

النشرات أو اإلعالنات ووسائلها وذلك قبل  لى نصوص تلك البٌانات أواألدوٌة بوزارة الصحة العمومٌة ع
 .نشرها

المنشآت الطبٌة المعدل بالقانونٌن رقمً  بشؤن تنظٌم  1981 لسنة   51 ( من القانون رقم 10)ألزمت المادة كما 
ع تصرفاتها كل منشأة طبٌة بالئحة آداب المهن الطبٌة فً جمٌ  2006 لسنة   141 و   2004 لسنة   153 
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وزارة  وسائل الدعاٌة واإلعالن بحٌث الٌتم اإلعالن عن المنشأة إال بعد الحصول على موافقة وخاصة فً
موافقة النقابة إذا ما أراد  الصحة وعلى أال ٌتضمن اإلعالن طرق التشخٌص أو العالج، وٌلزم الحصول على

 الطبٌب أن ٌعلن عن نفسه أو عن نشاطه.
"ٌحظر اإلعالن بأٌة على أن 1999لسنة  91من قرار وزٌر الصحة والسكان رقم ( 1المادة )كما نصت 

وسٌلة من وسائل اإلعالن أو اإلعالم سواء فً الصحف أو المجالت أو اإلذاعات المرئٌة أو المسموعة أو 
غٌرها عن طرق عالج حدٌثة أو عن األدوٌة والمستحضرات الصٌدلٌة وما فً حكمها، إال بعد أخذ موافقة 

، ونصت المادة  " 1998لسنة  255جنة الرقابة على نظم العالج المستجد المشكلة بالقرار الوزاري رقم ل
( من القرار المشار إلٌه على أن " كل من ٌخالف أحكام هذا القرار سواًء أكانت منشؤة طبٌة أو عٌادة 2)

 مهنة  ". خاصة أو غٌرها ٌتعرض للمساءلة القانونٌة فضالً عن سحب ترخٌص مزاولة ال
كما أن مٌثاق الشرف اإلعالمً العربً المعتمد من مجلس وزراء اإلعالم العرب بموجب قراره رقم 

( والمطبق على المنطقة الحرة العامة اإلعالمٌة بمدٌنة السادس من 20/6/2007ـ  40ـ دع/ 294)ق/
ة ، وفً المادة التاسعة منه على قد نص فً المادة الثامنة منه على وجوب االلتزام بالموضوعٌة واألمان أكتوبر

االلتزام بالصدق وتحري الدقة وااللتزام بتصوٌب أٌة أخطاء ، وفً المادة العشرون أوجب المٌثاق ضرورة 
)ومن ذلك ، والتزام هذه األخٌرة بؤخالقٌات المجتمع العربً  التمٌٌز بٌن المواد اإلعالمٌة والمواد اإلعالنٌة

 ة عن المنتجات اإلعالنٌة(.الحصول على الموافقات الالزم
لقنوات الفضائٌة اتقدم على وقائع الدعوى الماثلة فٌما ٌتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى كل من  وبتطبٌق ما

ٌُسمى "طب األعشاب البدٌل" المملوكة للشركة )الناس والخلٌجٌة والحافظ والصحة والجمال(  بالتروٌج لما 
أدوٌة ومستحضرات طبٌة والبرامج الحوارٌة تروٌجاً لها دون  وبث مواد الدعاٌة الطبٌة واإلعالن عن

الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة قبل اإلعالن بالقنوات المشار إلٌها عن المستحضرات واألدوٌة ، 
، حٌث قامت الجهة اإلدارٌة برصد تلك المخالفات تلك القنواتفإن البٌن أن تلك المخالفة قد ثبتت فً حق 

ٌُسمى طب واستقبل ت بعض شكاوى المواطنٌن فً هذا الشؤن بما ٌفٌد قٌام القنوات المشار إلٌها بالتروٌج لما 
وقد تم التروٌج عن األدوٌة والمستحضرات الطبٌة لعالج مجموعة من األمراض بالمخالفة األعشاب البدٌل ، 

ٌج اإلعالن عن طرق وزارة الصحة وتضمن الترو للنصوص المتقدم بٌانها ودون الحصول على موافقة
التشخٌص وطرق العالج بالمخالفة للقانون كما تم اإلعالن عمن ٌروجون لتلك األدوٌة كؤطباء وعن نشاطهم 

موافقة النقابة المختصة عندما ٌرٌد الطبٌب أن ٌعلن عن نفسه أو عن نشاطه ، ودون أن  دون الحصول على
طباء المرخص لهم بمزاولة مهنتً الطب أو الصٌدلة، ٌكون القائمون على تلك البرامج أو اإلعالنات من األ

إلى فرع شركة البراهٌن العالمٌة ـ مصر بتارٌخ  إنذارحٌث قامت المنطقة الحرة اإلعالمٌة بتوجٌه 
بالمخالفة المنسوبة لها وطالبت الشركة بااللتزام بما جاء بالكتب المتعددة للمنطقة الحرة فً  31/8/2010

لقانونٌة الخاصة ببث مواد الدعاٌة الطبٌة واإلعالن عنها ، كما طالبتها بضرورة شؤن الضوابط الطبٌة وا
الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الصحة قبل اإلعالن عن المستحضرات الصٌدلٌة واألدوٌة ، أو إٌقاف 

الحرة العامة وأن تقوم الشركة بموافاة المنطقة حمالت التروٌج لها لحٌن الحصول على الموافقات الالزمة، 
، وطالبتها بااللتزام بما تضمنته كل من المادتٌن السابعة اإلعالمٌة بما ٌفٌد الحصول على الموافقات المطلوبة

والثانٌة عشر من قرار الترخٌص الصادر لفرع الشركة، ونبهت علٌها بؤنه فً حالة عدم االلتزام بتالفً 
خاذ ما تراه، كما طالبتها بضرورة الحصول على موافقة المخالفة سٌتم عرض األمر على السلطة المختصة الت

وزارة الصحة المسبقة قبل اإلعالن عن المستحضرات الصٌدلٌة واألدوٌة ، أو إٌقاف حمالت التروٌج لها 
لحٌن الحصول على الموافقات الالزمة ، وأن تقوم الشركة بموافاة المنطقة الحرة العامة اإلعالمٌة بماٌفٌد 

وافقات المطلوبة ، وطالبتها بااللتزام بما تضمنته كل من المادتٌن السابعة والثانٌة عشر من الحصول على الم
قرار الترخٌص الصادر لفرع الشركة ، ونبهتها بؤنه فً حالة عدم االلتزام بتالفً المخالفة سٌتم عرض األمر 

ث التروٌج واإلعالن عن األدوٌة القنوات المشار إلٌها ظلت تبعلى السلطة المختصة التخاذ ما تراه ، إال أن 
، كما ظلت تنشر والمستحضرات الطبٌة وطرق التشخٌص والعالج دون الحصول على موافقة وزارة الصحة

الخرافات والدجل الطبً مستهدفة الربح على حساب الصحة العامة للمرضى، األمر الذي حدا بالجهة اإلدارٌة 
رار الترخٌص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة بإٌقاف ق( 2010-7/36إلى إصدار قرارها رقم )

لحٌن إزالة للقنوات الفضائٌة )الناس والخلٌجٌة والصحة والجمال ( البراهٌن العالمٌة ـ مصر وإٌقاف البث 
المركزٌة للمنطقة الحرة العامة  اإلدارةوبموجب الخطاب الصادر من رئٌس  17/2/2011المخالفة، وبتارٌخ 
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القرار سالف الذكر فً ضوء توفٌق الشركة  إلغاءالبراهٌن العالمٌة ـ مصر تقرر إلى شركة  اإلعالمٌة
 ألوضاعها وتعهدها بااللتزام بقرار المجلس والضوابط الواردة بقرار الترخٌص بمزاولة النشاط الصادر لها.

جراء المخالفات قد استخدمت سلطتها التقدٌرٌة فً تقدٌر الجزاء المالئم  اإلدارةومن ثم فإن الثابت أن جهة 
تغٌته بواعث القرار ومالبساته للوقوف على الهدف الحقٌقً الذي  المنسوبة للشركة ، وذلك بغض النظر عن

مراء فٌه أن جهة اإلدارة قد أصدرت القرار المشار  اإلدارة من إصدار القرار ، حٌث أن القدر المتٌقن الذي ال
ٌتعٌن معه التقرٌر بانتفاء االلتزام بإصدار  المذكورة ، وهو ما إلٌه بسنٍد من المخالفات التً ارتكبتها الشركة

  قرار إلغاء تلك القنوات، ومن ثم انتفاء القرار اإلداري المطعون علٌه.
 ٌنسحب وٌستطٌل للطلب الثالث للمدعٌة . وهو ما

بة التعوٌضات المناسبة وفٌما ٌتعلق بطلب إلزام المعلن إلٌهم الثانً والثالث والعاشر متضامنٌن بؤن ٌإدوا للطال
%( من قٌمة التعوٌض للمشروع القومً العلمً الخاص 75والتً تقدرها المحكمة ، على أن ٌخصص )

 . %( من قٌمة التعوٌض للمدعٌة25بمدٌنة زوٌل للعلوم والتكنولوجٌا ، )
ء ، وإذ استوفى تتقٌد بمواعٌد وإجراءات دعوى اإللغا وحٌث إن هذا الطلب من دعاوى القضاء الكامل التً ال

  0سائر أوضاعه الشكلٌة األخرى ، فإنه ٌضحى مقبوالً شكالً 
ق، وفقاً 65لسنة  9561ن طلبات )شركة البراهٌن العالمٌة مصر( المدعٌة فً الدعوى رقم إوحٌث 

قم هً وقف تنفٌذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمٌة ر للتكٌٌف القانونً الصحٌح لها،
بإٌقاف قرار الترخٌص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة  11/10/2010( بتارٌخ 2010ـ  7/36)

البراهٌن العالمٌة ـ مصر وإٌقاف البث للقنوات الفضائٌة )الناس والخلٌجٌة والحافظ والصحة والجمال ( ، وما 
إلٌها ، وإلزام الجهة اإلدارٌة ٌترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إشارة البث الفضائً للقنوات المشار 

 المصروفات.
ـ أثناء نظر الدعوى  17/2/2011وحٌث أنه صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمٌة بتارٌخ 

وما ترتب علٌه من استئناف العمل  11/10/2010( بتارٌخ 2010ـ  7/36ـ بإلغاء القرار الطعٌن رقم )
ر لفرع شركة البراهٌن العالمٌة ـ مصر وإعادة البث للقنوات الفضائٌة بالترخٌص بمزاولة النشاط الصاد

)الناس والخلٌجٌة والحافظ والصحة والجمال ( ، أي أن الخصومة أصبحت منتهٌة باستجابة الجهة اإلدارٌة 
المطعون ضدها لطلبات الشركة المدعٌة فى تارٌخ الحق على إقامة الدعوى وذلك بعد تصحٌح أوضاع 

 الستجابة للهٌئة مما ٌتعٌن معه إلزام الشركة المدعٌة مصروفات هذا الطلب.الشركة وا
 فقذ ؽعُذ عهّٛ نألسجبة اٜرٛخ: انٓٛئخ انطبعُخٔإر نى ٚهقٗ انحكى قجٕال نذٖ 

 يخبفخ انقبٌَٕ ٔانخطأ فٙ رطجٛقّ

اٌخظِٛخ  ءثبٔزٙبق 64ٌغٕخ  17156ٌمذ لؼٝ اٌذىُ اٌّطؼْٛ ف١ٗ ثبٌٕغجخ ٌطٍت اإلٌابء األٚي فٟ اٌذػٜٛ سلُ 

( ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد ، ٚرٌه اعزٕبدا إٌٝ أٗ 184ِخبٌفب ثزٌه ٔض اٌّبدح ) دٚإٌضاَ اٌجٙخ اإلداس٠خ اٌّظشٚفب

ثئ٠مبف لشاس اٌزشخ١ض  11/10/2010ثظذٚس لشاس ِجٍظ إداسح إٌّطمخ اٌذشح اٌؼبِخ اإلػال١ِخ ثزبس٠خ 

 –إٌبط  0ِظش ٚإ٠مبف اٌجث ٌٍمٕٛاد اٌفؼبئ١خ  –١خ اٌؼبٌّ ٓثّضاٌٚخ إٌشبؽ اٌظبدس ٌفشع ششوخ اٌجشا١٘

اٌظذخ ٚاٌجّبي ( ثّب ٠ؼذ فٟ دم١مزٗ اعزجبثخ ٌٍطٍت األٚي فٟ ٘زٖ اٌذػٜٛ ِٚٓ ثُ  –اٌذبفظ  –اٌخ١ٍج١خ 

حطجذذ اٌخظِٛخ ِٕز١ٙخ ثبعزجبثخ اٌجٙخ اإلداس٠خ اٌّطؼْٛ ػذ٘ب ٌطٍجبد اٌّذػ١خ  ٚثبٌشجٛع اٌٝ ٍِف 

ٌؼبِخ ٌالعزثّبس ٌُ رٕبصع اٌّذػ١خ فٟ ؽٍجبرٙب ٚإّٔب ارجؼذ اإلجشاءاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب اٌذػٜٛ ٔجذ حْ ا١ٌٙئخ ا

ؽٍجبد اٌّذػ١خ ) اٌّطؼْٛ ػذ٘ب االٌٚٝ(  إٌٝا١ٌٙئخ اٌطبػٕخ ٌُ رغزج١ت  ح٠ْج١ٓ ِٕٗ  اٌزٞ األِش،  فٟ اٌمبْٔٛ

  .األخ١شح اٌذػٜٛ ٚإّٔب ارجؼذ ج١ّغ اإلجشاءاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب لبٔٛٔب إلبِخثّجشد 

 انقبََٕٙ انشاٖ

اٌذىُ ثمجٛي اٌطؼٓ شىال ٚفٝ اٌّٛػٛع   - فٟ خزبَ رمش٠ش اٌطؼٓ)ثظفزٗ(  اٌطبػٓ إ١ٌٗ ٠ٙذفِب ِٚٓ د١ث حْ 

 17156ف١ّب رؼّٕٗ ثئٌضاَ اٌجٙخ اإلداس٠خ ثّظشٚفبد اٌطٍت األٚي فٟ اٌذػٜٛ سلُ  ثئٌابء اٌذىُ اٌّطؼْٛ ف١ٗ

 اٌّظشٚفبد  ِغ إٌضاَ اٌّطؼْٛ ػذ٘ب األٌٚٝ ثبٌّظشٚفبد.لؼبئ١خ، ٚاٌمؼبء ِجذدا ثؼذَ إٌضاِٙب 64ٌغٕخ 

 ٔيٍ حٛث اَّ ٔعٍ شكم انطعٍ

لٍمُ وزمبة اٌّذىّمخ  اٌّبثً اٌطؼٓ ٚرُ إ٠ذاع رمش٠ش،  3/3/2012ِٚٓ د١ث إْ اٌذىُ اٌّطؼْٛ ف١ٗ طذس ثجٍغخ 

ّٕظٛص ػ١ٍٗ لبٔٛٔمبً فمٟ فئٔٗ ِٚٓ ثُ ٠ىْٛ لذ حل١ُ فٟ ١ِؼبد اٌغز١ٓ ٠ِٛبً اٌ 30/4/2012اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ 
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عبئش حٚػبػٗ اٌشمى١ٍخ  ثشأْ ِجٍظ اٌذٌٚخ ، ٚإر اعزٛف اٌطؼٓ 1972( ٌغٕخ 47( ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ )44اٌّبدح )

 ِمجٛالً شىالً . باألخشٜ فئٔٗ ٠ىٛٔ

 الموضوع:حيث انه عن من و 
ػٍمٝ اٌّذىّمخ ػٕمذ ٠جمت ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ  ٚاٌزجبس٠خ رمٕض ػٍمٝ أمٗ ) (184ٔيٍ حٛث إٌ انًبدح )

اٌخظِٛخ حِبِٙب حْ رذىُ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب فمٝ ِظمبس٠ف اٌمذػٜٛ ٚ ٠ذىمُ ثّظمبس٠ف  رٕزٟٙ اٌزٞإطذاس اٌذىُ 

 دغممممبة اٌّظممممبس٠ف ِمبثممممً حرؼممممبة اٌّذبِممممبح . فممممٟاٌممممذػٜٛ ػٍممممٝ اٌخظممممُ اٌّذىممممَٛ ػ١ٍممممٗ ف١ٙممممب ٚ ٠ممممذخً 

اٌمذػٜٛ  فمٟحٚ ثٕغجخ ِظٍذخ وً ِمُٕٙ  ثبٌزغبٚٞٚ إرا رؼذد اٌّذىَٛ ػ١ٍُٙ جبص اٌذىُ ثمغّخ اٌّظبس٠ف ث١ُٕٙ 

حطممً  فمم١ٕٟٓ ٚ ال ٠ٍضِممْٛ ثبٌزؼممبِٓ فممٝ اٌّظممبس٠ف إال إرا وممبٔٛا ِزؼممبِ  ػٍممٝ دغممبة ِممب رمممذسٖ اٌّذىّممخ

 (ف١ٗ  اٌّمؼٟاٌزضاُِٙ 

ٌٍّذىّممخ حْ رذىممُ ثممئٌضاَ اٌخظممُ اٌممزٜ وغممت اٌممذػٜٛ ِممٓ راد اٌمممبْٔٛ ػٍممٝ أممٗ )  (185ٔرننُض انًننبدح )

إرا وبْ اٌذمك ِغمٍّبً ثمٗ ِمٓ اٌّذىمَٛ ػ١ٍمٗ ، حٚ إرا ومبْ اٌّذىمَٛ ٌمٗ لمذ رغمجت فمٝ  ثبٌّظبس٠ف وٍٙب حٚ ثؼؼٙب

إٔفبق ِظبس٠ف ال فبئمذح ف١ٙمب حٚ ومبْ لمذ رمشن خظمّٗ ػٍمٝ جٙمً ثّمب ومبْ فمٝ ٠مذٖ ِمٓ اٌّغمزٕذاد اٌمبؽؼمخ فمٝ 

  (اٌذػٜٛ حٚ ثّؼّْٛ رٍه اٌّغزٕذاد

ِٓ اٌخظ١ّٓ فٝ ثؼغ اٌطٍجبد جمبص اٌذىمُ ثمأْ إرا حخفك وً ِٓ راد اٌمبْٔٛ ػٍٝ أٗ )  (186ٔرُض انًبدح )

٠زذًّ وً خظُ ِب دفؼٗ ِٓ اٌّظبس٠ف حٚ ثزمغ١ُ اٌّظبس٠ف ث١ّٕٙب ػٍٝ دغت ِب رمذسٖ اٌّذىّخ فٝ دىّٙب ، 

 . (وّب ٠جٛص ٌٙب حْ رذىُ ثٙب ج١ّؼبً ػٍٝ حدذّ٘ب

 اٌمزُٞ ثمئٌضاَ اٌخظمُ حْ شمشؽ اٌذىم -ٚ ػٍٝ ِب جشٜ ثٗ لؼبء ٘زٖ اٌّذىّمخ  ٔيٍ حٛث إٌ انًسزفبد يًب رقذو

وغت اٌذػٜٛ ثبٌّظشٚفبد وٍٙب حٚ ثؼؼٙب إرا وبْ اٌذك ِغٍّبً ثٗ ِمٓ اٌّذىمَٛ ػ١ٍمٗ دغمجّب رمؼمٝ ثمٗ اٌّمبدح 

 ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد ٘ٛ حْ ٠ىْٛ اٌزغ١ٍُ ثبٌطٍجبد ِٓ اٌّذىَٛ ػ١ٍٗ لجً سفغ اٌذػٜٛ .  185

  بس٠خ الدك ٌشفغ اٌذػٜٛاعزجبثخ اٌجٙخ اإلداس٠خ اٌّذػٝ ػ١ٍٙب إٌٝ ؽٍت اٌّذػٝ فٝ ر -

اٌخظِٛخ ِٕز١ٙخ  اٌخظِٛخ رجؼبً ٌزٌه ٚٔز١جخ ٌٗ رظجخ غ١ش راد ِٛػٛع ٠ٚزؼ١ٓ ِٓ ثُ اٌذىُ ثبػزجبس -

اٌّذػٝ ثغذت اٌمشاس  ٘زا اٌطٍت ، ٚإرا وبْ رٌه ِب ٠زشرت ػٍٝ اعزجبثخ اإلداسح إٌٝ ؽٍت فٟ

 ِٓ ِؼّٛٔٗ ٚحطجخ ال ِذً ٌٗ ساٌّطؼْٛ ف١ٗ فئْ راد إٌز١جخ رزشرت فٟ دبٌخ ِب إرا افشؽ اٌمشا

-31 جهسنخ  -1346طفحخ سقنى   34 فُٙيكزت   49نسُخ  1357انطعٍ سقى   -)حكى انًحكًخ اإلداسٚخ انعهٛب 

5-1983) 

وغت اٌذػٜٛ ثبٌّظشفبد وٍٙب حٚ ثؼؼٙب إرا  اٌزٞششؽ اٌذىُ ثئٌضاَ اٌخظُ  - حْ – كًب قؼذ يحكًخ انُقغ

٘مٛ حْ ٠ىمْٛ اٌزغم١ٍُ  اٌّشافؼمبد،ِٓ لمبْٔٛ  185ٗ دغجّب رمؼٝ ثٗ اٌّبدح وبْ اٌذك ِغٍّبً ثٗ ِٓ اٌّذىَٛ ػ١ٍ

ٚ إر لؼمٝ اٌذىمُ ثمئٌضاَ اٌطمبػ١ٕٓ ثّظمشٚفبد اٌمذػٜٛ سغمُ  اٌمذػٜٛ.ثبٌطٍجبد ِمٓ اٌّذىمَٛ ػ١ٍمٗ لجمً سفمغ 

ِمب  ثؼمذ سفمغ اٌمذػٜٛ ٚ ومبْ حٞوبٍِمخ  ِبرّٙمباثبٌزضرغ١ٍّٙب ثطٍجبد اٌّطؼْٛ ػ١ٍُٙ رأع١غبً ػٍٝ حّٔٙب ٌمُ ٠ٛف١مب 

 فمٟػ١ٍمٗ ٠ىمْٛ  إٌؼٟفئْ  اٌمبْٔٛ.لؼبئٗ ال ِخبٌفخ ف١ٗ ٌٍثبثذ ثبألٚساق ٚ ٠زفك ِغ طذ١خ  فٟإ١ٌٗ اٌذىُ  حعزٕذ

-28 جهسنخ -1820سقنى  طنفحخ 27 فُنٙ يكزت 43 نسُخ 380سقى انطعٍ  -) حكى يحكًخ انُقغ غ١ش ِذٍٗ. 

12-1976) 

حْ ٠ىممْٛ خظممّب رٞ ِظممٍذخ  أٔنًٓنبؽ١ٓ ٠شمزشؽ فمم١ّٓ ٠مؼممٝ ػ١ٍممٗ ثبٌّظمبس٠ف رممٛافش شممش ٔعهنٗ رنننك فبَننّ

شخظ١خ فٟ اٌخظِٛخ فال ٠ٍضَ ثٙب اٌمبػٟ فٟ دػٜٛ اٌشد حٚ ِٓ وبْ دؼٛسٖ ثب١ٌٕبثخ ػٓ غ١مشٖ حٚ ١ٌمأرْ فمٟ 

اٌخظِٛخ ٚال اٌّذػٝ اٌزٞ خشج ِٓ اٌذػٜٛ ٌّظٍذخ ِذػٝ ػ١ٍٗ حخش ، ٚال ِٓ سفغ اٌذػٜٛ ثأٔمٗ ال شمبْ ٌمٗ 

ْٛ لذ خغش اٌذػٜٛ إر خغبسرٙب رىفٝ ثمزارٙب عمججب ٌٍمؼمبء ػ١ٍمٗ ثبٌّظمبس٠ف حْ ٠ى ٔثبًَٛٓبثبٌٕضاع اٌذائش ف١ٙب 

دْٚ إ٠شاد اٜ عجت حخش ٚدْٚ االػزذاد ثبٌخطخ اٌزٟ أزٙجٙب فٟ دفبػٗ وبْ ٠ىْٛ لذ فٛػٝ اٌشاٜ ٌٍّذىّخ ٚال 

شنش   ) انٕسٛؾ فٙثذغٓ ١ٔزٗ ٚال ثىْٛ اٌّظبس٠ف ع١زذًّ ثٙب فٟ إٌٙب٠خ شخض حخش ٚال ثزغ١ٍّٗ ثبٌطٍجبد 

 (1069ص  –د/ احًذ انًهٛجٗ  –قبٌَٕ انًشافعبد 

اٌخظِٛخ ٚاْ وبْ ال ٠ث١ش إشىب١ٌبد إِبَ اٌمؼبء اٌّذٟٔ فبْ راد األِش ٠ث١ش  ٔيٍ حٛث إٌ انحكى ثبَزٓبء

رٌه حْ ؽج١ؼخ اٌذػبٜٚ اإلداس٠خ رجؼً ٕ٘بن دبالد خبطخ ثٙزا اٌمؼبء  –إشىب١ٌبد ػذح حِبَ اٌمؼبء األداسٜ 

وأثش أزٙبء اٌخظِٛخ فٟ اٌشك اٌّٛػٛػٟ ػٍٝ أزٙبء  –ِخ ال ِث١ً ٌٙب إِبَ اٌمؼبء اٌؼبدٞ الٔزٙبء اٌخظٛ

اٌّذىّخ ٌّب ارخزرٗ جٙخ  حلشاسدبٌخ  فٟاٌخظِٛخ فٟ اٌشك اٌؼبجً ٚوزٌه ؽج١ؼخ اٌذىُ ثبٔزٙبء اٌخظِٛخ 

ٚ٘ٛ ِب  –ٚٚافمذ ػ١ٍٗ اإلداسح ِٓ إجشاءاد ٌالعزجبثخ ٌطٍت اٌّذػٝ ثُ ػٛدرٙب ِشح حخشٜ ٌٍّجبدٌخ ف١ّب عجك 
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ػجشد ػٕٗ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب د١ّٕب ر٘جذ إٌٝ ) حْ طذٚس لشاس ِٓ اٌجٙخ اإلداس٠خ ثئجبثخ اٌّذػٝ إٌٝ 

ج١ّغ ؽٍجبرٗ ثؼذ سفغ اٌذػٜٛ ٚلجً لفً ثبة اٌّشافؼخ ف١ٙب ِٓ حثشٖ اػزجبس اٌخظِٛخ ِٕز١ٙخ ثزٌه ث١ٓ اٌّذػٝ 

ٔانطعٍ  -12/5/1968جهسخ  –ق 9نسُخ  257انطعٍ سقى  –ٚخ انعهٛب حكى انًحكًخ اإلداسٚاٌجٙخ اإلداس٠خ ) 

دبالد أزٙبء اٌذػٜٛ  إدذٜ ٌٟ٘زٌه رؼذ دبٌخ أزٙبء اٌخظِٛخ  – (29/5/1977جهسخ  -ق15نسُخ  118سقى 

ثٙب دػٛاٖ ثغذت اٌمشاس  حلبَ اٌزٟؽٍجبرٗ  إٌٝاٌّذػٝ  اإلداسحرج١ت ف١ٙب جٙخ  اٌزٟاٌذبٌخ  فٟٙدْٚ دىّب لؼبئ١ب 

 00اٌذػٜٛ  حلبِخاٌطٍجبد ثؼذ  إٌٝاالعزجبثخ  رأرٝ حْشش٠طخ  00ثّٕذٗ اٌذمٛق ِذً اٌّطبٌجخ  حٚاٌّطؼْٛ ف١ٗ 

 -نهحكى ثبَزٓبء انخظٕيخ انششٔؽ اٜرٛخ: ٔعهٗ رنك فبَّ ٚشزشؽ

 حْ رغزج١ت جٙخ اإلداسح ٌطٍجبد اٌّذػٝ فٝ اٌذػٜٛ  -:انششؽ األٔل

لذ  اإلداس٠خوبٔذ اٌجٙخ  فئراطٍجبد اٌّذػٝ لذ رّذ ثؼذ سفغ اٌذػٜٛ ، االعزجبثخ ٌ حْثجذ حْ ر -:انششؽ انثبَٗ

اٌّذػٝ ٌطٍجبرٗ فؼال لجً سفغ اٌذػٜٛ فبْ اٌذػٜٛ رىْٛ غ١ش ِمجٌٛخ اثزذاء الٔزفبء ششؽ اٌّظٍذخ  حجبثذ

 . أللبِزٙباٌٛاجت 

ٌخبؽئ اٌزٞ دفغ حْ رىْٛ االعزجبثخ ٌطٍجبد اٌّذػٝ ِج١ٕب ػٍٝ رظذ١خ ٌّٛلف اإلداسح ا -انششؽ انثبنث:

اٌّذػٝ إٌٝ اٌٍجؤ إٌٝ اٌمؼبء ثبْ رىْٛ االعزجبثخ عذجب ٌمشاس خبؽئ ِٚخبٌفب ٌٍمبْٔٛ ٚإطذاس ٌمشاس طذ١خ 

ِذمك ٌطٍجبد اٌّذػٝ ، إر ال ٠ىفٝ حْ رىْٛ االعزجبثخ رٍج١خ ٌشغجخ اٌّذػٝ ح٠ب وبٔذ ٚػٍٝ اٜ ٚجٗ ف١زؼ١ٓ حْ 

عذجٗ حٚ ػذَ ِششٚػ١خ اٌّٛلف اٌزٞ ارخزرٗ اإلداسح اثزذاء ٠ثجذ ػذَ ِششٚػ١خ اٌمشاس اٌّطؼْٛ ف١ٗ اٌزٞ رُ 

 فذفغ اٌّذػٝ إٌٝ حلبِخ دػٛاٖ.

) انًشافعبد اإلداسٚخ فٙ قؼبء اْ رىْٛ االعزجبثخ ٌطٍجبد اٌّذػٝ اعزجبثخ و١ٍخ ٌىبفخ ؽٍجبرٗ  -:انششؽ انشاثع

 (1567انًسزشبس / حًذ٘ ٚبسٍٛ عكبشخ ص –يجهس انذٔنخ 

ِٛػٛع  رٞغ١ش  حػذذاٌخظِٛخ  حْ -: األٔنٗبس اٌخظِٛخ ِٕز١ٙخ ٔز١جزبْ ٘بِزبْ ٠ٚزشرت ػٍٝ اٌذىُ ثبػزج

اٌذٌٚخ  إٌجبء فٟرٍزضَ ثبٌّظشٚفبد ثذغجبٔٙب اٌّزغججخ  اٌزٟ ٟ٘اٌّذػٝ ػ١ٍٙب  اإلداس٠خفبْ اٌجٙخ  -:انثبَٛخ حِب

رؼذ خشٚجب ػّب لشسرٗ  ٚرٍه اٌمبػذح ال –ثّٛلفٙب غ١ش اٌّششٚع اٌزٞ ػذٌذ ػٕٗ ثؼذ إلبِخ اٌذػٜٛ  اٌمؼبء إٌٝ

٠ذا ٌّب رؼّٕزٗ ِٓ حدىبَ ٚرٌه د( ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد ِٓ إٌضاَ اٌخبعش ثبٌّظشٚفبد ثً ٘ٛ رش184اٌّبدح )

ؤدٜ إٌٝ راد إٌز١جخ اٌّزشرجخ ٠ -حْ اٌزغ١ٍُ ثطٍجبد اٌّذػٝ ثؼذ حلبِخ دػٛاٖ ) عذت اٌمشاس اٌّؼ١ت( –اعزٕبدا 

ّطؼْٛ ػ١ٍٗ ، فغذت اٌمشاس األداسٜ ثؼذ إلبِخ دػٜٛ اإلٌابء ٘ٛ رغ١ٍُ ػٍٝ اٌمؼبء ثئٌابء اٌمشاس األداسٜ اٌ

٠ٚزشرت ػٍٝ عذت اٌمشاس األداسٜ عٛاء لجً حلبِخ دػٜٛ اإلٌابء حٚ ثؼذٖ  –اٌجٙخ اإلداس٠خ ٌطٍجبد اٌّذػٝ 

ِب وبٔذ  إٌٝاٌذبي  ٚإػبدحوأْ ٌُ ٠ىٓ  ٚاػزجبسٖػذٖ حثبس ٚرزّثً رٍه االثبس فٟ ِذٛ اٌمشاس ٚحثبسٖ ثأثش سجؼٝ 

رٌه ٠زغك ٠ٚزفك  فٟٚ٘ٛ  آثبسٖفبٌغذت ٠ٙذد اٌمشاس ِٕز طذٚسٖ ٠ّٚذٛ  –اٌمشاس اٌّغذٛة  إطذاسػ١ٍٗ لجً 

ر٘ت  – حثبسّ٘باٌغذت( ِٓ د١ث  – اٌمؼبئٟ اإلٌابءٚثغجت ٘زا االرفبق ث١ٓ اٌزظشف١ٓ )  اٌمؼبئٟ اإلٌابءِغ 

 ثأثشاٌمشاس  إػذاَ فٟفبٌغذت ثّؼٕبٖ اٌغبثك ٠زّثً  اإلٌابءسثؾ فىشح اٌغذت ثذػٜٛ  إٌٝ األداسٜاٌفمٗ ٚاٌمؼبء 

ٚ ٘ٛ راد األثش ثبٌٕغجخ ٌإلٌابء اٌمؼبئٟ فٙٛ ٠ؤدٜ إٌٝ إػذاَ اٌمشاس ثبٌٕغجخ ٌٍّغزمجً ٚاٌّبػٟ ثذ١ث سجؼٝ 

٠ظجخ وأٔٗ ٌُ ٠ٛجذ حطال ، ٚثبٌزبٌٟ فئرا ِب لبِذ اٌجٙخ اإلداس٠خ ثبٌزغ١ٍُ ثطٍجبد اٌّذػٝ ثؼذ إلبِخ دػٛاٖ فبْ 

 اٜ إػذاِٗ ثأثش سجؼٝ وبْ ٌُ ٠ىٓ  –ا ٠ؼذ عذجب ِٕٙب ٌٍمشاس اٌّطؼْٛ ػ١ٍٗ ٘ز

حْ ِّٙمخ اٌّذمبوُ إّٔمب رمزظمش ػٍمٝ اٌفظمً ف١ّمب ٠ثمبس حِبِٙمب ِمٓ خظمِٛبد ِٕمبؽ  ٔيٍ حٛنث إَنّ ينٍ انًقنشس

اٌخظُ اعزّشاس٘ب ثمبء إٌضاع ف١ٙب ، ٚحْ اٌخظِٛخ رٕزٟٙ ٚرٕمؼٟ فٝ إٌضاع اٌمبئُ حِبَ اٌّذىّخ ِزٝ اعزجبة 

ٌطٍجبد خظّٗ اٌزٝ حلبَ ثٙب دػٛاٖ اثزابء اٌمؼبء ٌمٗ ثٙمب ، األِمش اٌمزٞ رؼمذٝ ِؼمٗ آٔمزان اٌمذػٜٛ اٌّطشٚدمخ 

غ١ش راد ِٛػٛع ٠ٚزؼ١ٓ ػٍٝ اٌّذىّخ ٚاٌذبي وزٌه حْ رمؼٝ ثبٔزٙبء اٌخظِٛخ فٝ اٌمذػٜٛ إر ٌم١ظ ٌٙمب فمٝ 

ٔضاع لبئُ دزٝ رفظمً ف١مٗ ِٚزمٝ ثجمذ  ػٛء رٌه حْ رزؼشع ٌّٛػٛع اٌذػٜٛ حٚ رزظذٜ ٌٗ ثؼذ إر ٌُ ٠ؼذ ثّخ

 .ٌٙب حْ اعزجبثخ اٌخظُ ٌطٍجبد خظّٗ لؼ١ذ ثؼذ سفؼٗ ٌذػٛاٖ ٚجت ػ١ٍٙب إٌضاَ األٚي ثّظشٚفبرٙب

 (  8/7/1990ق ثجهسخ  32نسُخ  1732) انًحكًخ اإلداسٚخ انعهٛب فٗ انطعٍ سقى  

شح إٌٝ ٘زا اٌشوٓ وبٔذ ِٓ األطمً ٟ٘ جٛ٘ش اٌذػٜٛ ، فئْ سفؼذ ِفزم ٔحٛث إٌ انًسزقش عهّٛ أٌ انخظٕيخ

غ١ش ِمجٌٛخ ، ٚإْ سفؼذ ِزٛافشح ػ١ٍٗ ثُ صاي حثٕبء ٔظش اٌمذػٜٛ ثمأْ اعمزجبثذ اٌجٙمخ اإلداس٠مخ اٌّمذػٝ ػ١ٍٙمب 

ٌطٍجبد اٌّذػٝ فٟ ربس٠خ الدك ٌشفغ اٌمذػٜٛ فمئْ اٌخظمِٛخ رجؼمب ٌمزٌه ٚٔز١جمخ ٌمٗ رظمجخ غ١مش راد ِٛػمٛع 

ٝ اٌّذىّخ ثّب ٌٙب ِٓ ١ّٕ٘خ ػٍٝ إجشاءاد اٌذػٜٛ حْ رزجم١ٓ ِمذٜ جمذٜٚ ٠ٚزؼ١ٓ اٌذىُ ثبػزجبس٘ب ِٕز١ٙخ إر ػٍ

  0االعزّشاس فٝ اٌخظِٛخ ػٍٝ ػٛء را١١ش اٌّشاوض اٌمب١ٔٛٔخ ألؽشافٙب 



 11 

صدر  ق64لسنة  17156أنه أثناء نظر الدعوى رقم ٚد١ث أٗ ثزطج١ك ِب رمذَ ٌّٚب وبْ اٌثبثذ ِٓ األٚساق 
بإٌقاف  11/10/2010( بتارٌخ 2010ـ  7/36عامة اإلعالمٌة رقم )قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ال

قرار الترخٌص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة البراهٌن العالمٌة ـ مصر ، وإٌقاف البث للقنوات 
فً حقٌقته استجابة إلى الطلب األول فً  بما ٌعدالفضائٌة )الناس ـ والخلٌجٌة ـ والحافظ ـ والصحة والجمال( 

المطعون لطلبات  الطاعنةدعوى ، ومن ثم فقد أصبحت الخصومة منتهٌة باستجابة الجهة اإلدارٌة هذه ال
 مصروفات هذا الطلب.الجهة اإلدارٌة ـ ـ  امة الدعوى مما ٌتعٌن معه إلزامفً تارٌخ الحق على إق ضدها

ش انز٘ ٚجت يعّ نًب كبٌ انحكى انًطعٌٕ فّٛ قذ رْت إنٗ رنك فبَّ ٚكٌٕ أطبة طحٛح انقبٌَٕ، األي ٔ

 انزقشٚش نهقؼبء ثشفغ انطعٍ انًبثم

 يشافعبد 270ٔيٍ حٛث إٌ يٍ ٚخسش انطعٍ ٚهضو يظشٔفبرّ عًال ثحكى انًبدح 

 فهٓزِ األسجبة

 ثقجٕل انطعٍ شكال ٔسفؼّ يٕػٕعب ٔإنضاو انطبعٍ ثظفزّ انًظشٔفبد -َشٖ انحكى :

 
 يفٕع انذٔنخ                                           انًقشس:                                             

 يسزشبس.د./عًش حًبد                                                              انًسزشبس /سشاج عجذ انحبفظ

 خَبئت سئٛس يجهس انذٔن                                            2015اثشٚم 

 
 
 


