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 اإلعشا اد
أٚدعذ ١٘ئخ لنب٠ب اٌذٌٚخ ثقفزٙب ٔبئجخ عٓ اٌطبع١ٕٓ ثقفزُٙ لٍُ وزبة اٌّؾىّخ  4/10/2011اٌّٛافك  اٌضالصب أٔٗ فٟ ٠َٛ 

و  24487و  23980َ بسلكأٜٚ بفكٟ اٌكذع –عمكٛد  – اٌضبِٕكخاٌكذائشح  –منكب  اإلداسٞ اإلداس٠خ رمش٠شاً ثبٌطعٓ فٟ ؽىكُ ِؾىّكخ اٌ
 12/9/2011ق والصيييادر بجلسييية 65لسييينة  25348و  25169و  24550و  24549و  24548و  24547و  24546

عٍكٝ رٌكه ِكٓ  ِع ِكب ٠زشركت ّباٌّطعْٛ ف١ٙ ٠ٓاٌمشاس ثٛلف رٕف١ز)ؽىّذ اٌّؾىّخ ثمجٛي اٌذعٜٛ ؽىال ٚ ٚاٌمبمٟ فٟ ِٕطٛلخ

 "أصبس

هٍكت ٚلكف رٕف١كز ثكشفل  ادب  اٌؾىُ اٌّطعْٛ ف١ٗ ٚاٌمنكب  ِغكذاٌؾىُ ثمجٛي اٌطعٓ ؽىال ٚفٝ اٌّٛمٛع ثئٌغ ْاٌطبعٕٛ ٚهٍت

 اٌمشاس٠ٓ اٌّطعْٛ ف١ّٙب 

 بئعـــاٌٛل
 أْ اٌّطعْٛ مذُ٘ وبٔٛا لذ لبِٛآِ األٚساق ٚاٌؾىُ اٌّطعْٛ ف١ٗ  رخٍـ ٚلبئع اٌطعٓ ؽغجّب ٘ٛ صبثذ

  -القضائٌة: 65لسنة  23980الداو  رطم  -:أوالا 
م االباا فً ختامها الحكم بقبولها شكالا، وبصفة 23/3/2011المداً هذه الداو  بإٌداا صحٌفتها طلم كتاب المحكمة بتارٌخ أطام 

نٌة بتارٌخ م الصادرٌن من وزٌر اإلسكان والمرافق والتنمٌة العمرا2011لسنة  73، 72ااجلة بوطف تنفٌذ القرارٌن رطمً 
م، وفً الموضوا بإلغاء القرارٌن الماعون فٌهما، وما ٌترتب 6/2/2011المنشورٌن فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  26/1/2011

م فً شان تحدٌث المواصفات 2000لسنة  277الً ذلك من آثار، أهمها استمرار سرٌان العمل بالقرار الوزاري رطم 
لسنة  14المواسٌر فً مشرواات مٌاه الشرب والصرف الصحً المعدل بالقرارٌن رطمً واالشترااات الفنٌة الستخدام أنواا 

م بإلحاق إضافات وتعدٌالت الً تلك المواصفات واالشترااات ، مع إلزام المداً الٌهم الثالثة 2010لسنة  280م و 2002
 األّول المصروفات. 

أطييدم صييانعً المواسييٌر الفخييار وتقييوم بتورٌييد هييذه المواسييٌر إلييً أن الشييركة التييً ٌمثلهييا ميين  وطييال المييداً شييرحاا لهييذه الييداو 
الجهات المختصة فً الدولة الستخدامها فً مشارٌع الصرف الصحً الً مستو  الجمهورٌة، وبناءا الً ااتماد المداً الٌهميا 

طاارهييا ولكيين الشييركة فوجئييت األول والثييانً لهييذه المواسييٌر وزٌييادة الالييب الٌهييا طامييت الشييركة بزٌييادة إنتاجٌتهييا منهييا بجمٌييع أ



بانخفاض الالب الً هذه المواسٌر وذلك بسيبب ايدم إدراا الهٌئية والجهياز الميداً الٌهميا الثانٌية والثاليث مواصيفات المواسيٌر 
الفخييار ضييمن المواسييٌر الالزميية للمشييارٌع الجدٌييدة رمييم ممٌزاتهييا ميين حٌييث اييول امرهييا االفتراضييً ومقوماتهييا ضييد الت كييل 

م طاميت 2007رارة وسيهولة صيٌانتها وإنتاجهيا مين خاميات ابٌعٌية متفقية ميع البٌئية، وفيً مضيون شيهر ٌولٌيو واألحماض والحي
مرفة صنااات مواد البناء بمخاابة رئٌس الهٌئة القومٌة لمٌاه الشيرب والصيرف الصيحً بالمشياكل التيً تواجيه صينااة مواسيٌر 

ٌئية الميذكورة والجهياز الميداً الٌيه الثيانً اين التعاطيد ميع منتجيً الفخار والتً تجمل فً توطف الشركات المنفذة لمشرواات اله
المواسييٌر الفخييار، وإلغيياء بعييض أواميير التورٌييد المسييندة إلٌهييا واييدم إدراا هييذه المواسييٌر فييً بعييض مشييارٌع الهٌئيية، واسييتبدالها 

ا من داائم الصنااة الوانٌية وتيدام بمواسٌر البالستٌك أو بولً اثٌلٌن ، مما لحق بمصانع مواسٌر الفخار أضرار جسٌمة رمم أنه
 الدخل القومً. 

تقيدمت الشيركة التيً ٌمثلهيا والشيركات األخير  المنتجية لمواسيٌر الفخيار بشيكو  إليً  21/2/2010وأضاف المداً أنه بتيارٌخ 
ٌيية والجهيياز وزٌيير اإلسييكان والمرافييق والمجتمعييات العمرانٌيية فييً شيي ن منييع اسييتخدام المواسييٌر الفخييار فييً مشييارٌع الهٌئيية القوم

التنفٌذي لمٌاه الشرب والصرف الصحً ورمم ذلك أصير اليوزٌر اليً اسيتبعاد هيذه المواسيٌر دون سيند الميً أو فنيً واسيتبدالها 
بمواسٌر أخر  وأخار جمٌع المكاتب االستشارٌة والشركات المنفذة للمشارٌع بذلك وطد أصدر رئٌس الهٌئة الميداً الٌهيا الثانٌية 

لجمٌع الجهيات العاملية فيً مجيال الصيرف الصيحً، فتللميت الشيركة المداٌية وأطرانهيا مين الشيركات العاملية فيً كتاباا دورٌاا بذلك 
مجالهييا ميين ذلييك الكتيياب الييدوري وطييد تضييمن هييذا الييتللم الييرد الييً الكتيياب الييدوري المشييار إلٌييه وبٌييان ممٌييزات المواسييٌر الفخييار 

لبت مين الهٌئية إصيدار تعلٌماتهيا باسيتخدام هيذه المواسيٌر فيً شيبكات م، وا2005لسنة  56وماابقتها للمواصفات المصرٌة رطم 
م، ورمم كل ذلك فوجئت الشركة بإصدار وزٌير اإلسيكان والمرافيق 8انحدار مشرواات الصرف الصحً لجمٌع األاماق حتى امق 

ترااات الفنٌية لمعياٌٌر م األول فيً شيان االشي26/1/2011م بتيارٌخ 2011لسينة  73، 72والمجتمعات العمرانٌة القرارٌن رطمً 
المفاضييلة بييٌن أنييواا المواسييٌر المختلفيية لشييبكات مٌيياه الشييرب وخاييوا الصييرف الصييحً ، والثييانً فييً شيي ن تحييدٌث المواصييفات 

م والقيرارات المعدلية ليه، وتللميت الشيركة مين هييذٌن 2000لسينة  277واالشيترااات الفنٌية لهيذه المواسيٌر، وإلغياء القيرار رطيم 
، كما طامت بتقدٌم بالغ إلً المحامً العيام األول لنٌابيات األميوال العامية فيً 16/2/2011المؤرخ  368لم رطم القرار بموجب التل

 ش ن الممارسات الخاائة للمسئولٌن واإلضرار بالمال العام بموجب إصدار القرارٌن المشار إلٌهما. 
ان بعٌييوب مخالفيية القييانون ، وفقييدانهما السييبب، م جيياء مشييوب2011لسيينة  73، 72واسييتارد المييداً طييائالا أن القييرارٌن رطمييً 

وإساءة استعمال السلاة واالنحراف بها، إذ صدرا بقصد تغاٌه المخالفات التيً شيابت إسيناد مشيرواات بياألمر المباشير بالمخالفية 
حقٌيق فٌهيا فيً القضيٌة رطيم ألحكام طانون تنلٌم المناطصات والمزاٌدات مما أدي إلً إهدار المال العام واالستٌالء الٌه التيً ٌيتم الت

تحقٌيق أميوال اامية الٌيا، ولتسيهٌل حصيول مصيانع المواسيٌر 2010لسينة  243م أموال اامية المقٌيدة بيرطم 2010لسنة  610
الخرسانة سابقة اإلجهاد الً ممٌزات أفضل دون وجه حق، وتقنٌناا لتعلٌمات رئٌس مجلس إدارة الهٌئة الميداً الٌهيا الثانٌية فيً 

م لوطييف اسييتخدام المواسييٌر 2005لسيينة  56واصفات الـييـتً تضييمنت تغٌٌيير المواصفـييـات القٌاسييٌة المصــييـرٌةرطم شيي ن تلييك المـييـ
الفخييار فييً المشييارٌع ، فضييالا امييا تضييمنه كييل ميين القييرارٌن الماعييون فٌهمييا ميين مغالاييات فنٌيية فييً المالحييق المرفقيية بهمييا ممييا 

م بشي ن أسيس 1964( لسينة 6ا، كميا صيدرا بالمخالفية للقيانون رطيم )ٌشوبهما باالنعدام لوجيود ميش وتيدلٌس اليً إرادة مصيدره
التصمٌم وشروا التنفٌذ لألامال اإلنشائٌة وأامال المبانً، بعدم الرجيوا إليً مركيز بحيوث البنياء و اإلسيكان طبيل إصيدارهما، هيذا 

خرسيانة المسيلحة سيابقة اإلجهياد بمواسيٌر باإلضافة إلً أن هذٌن القرارٌن تضمنا استبدال المواسٌر البالسيتٌك والبيولً اثٌليٌن وال
الفخار بما ٌؤدي إلً األضرار بالصنااة الوانٌة واالطتصاد القومً، وفٌميا ٌتعليق بكونهميا طيد صيدرا مشيوبٌن بإسياءة السيلاة فقيد 

تياا تضمنا استبعاد المواسٌر الفخار فً مشيارٌع الصيرف الصيحً رميم تمٌزهيا اين مٌرهيا مين المواسيٌر لصيالن مصينع معيٌن إلن
المواسٌر الخرسانة، األمر ٌري معه المداً توفر ركن الجدٌة لوطف تنفٌذ القرارٌن الماعون فٌهما، وفٌما ٌتعليق بيركن االسيتعجال 
أصاف المداً أن االستمرار فً تنفٌذ هذٌن القرارٌن ٌترتب الٌه اإلضرار بالخزانة العامية للدولية ألن المواسيٌر البدٌلية البالسيتٌك 

اجها مواد مستوردة من الخارا مما ٌحمل الدولة أاباء التورٌد فيً المقابيل ٌيتم إنتياا المواسيٌر الفخيار مين خيدمات ٌستعمل فً إنت
ابٌعٌة محلٌة، كما أن ادم استخدام المواسٌر الفخار بموجب القرارٌن الماعون فٌهميا ٌيؤدي إليً تشيرٌد العمالية المصيرٌة وزٌيادة 

ع حرمان الشركة المداٌة مين مواردهيا التيً تيؤدي منهيا الضيرائب للخزانية العامية وتايوٌر الباالة واإلضرار باالطتصاد القومً، م
وتحدٌث مصانعها وصرف رواتب العمالة فٌها، وكل هذه نتائج ٌتعذر تداركها لو تم تنفٌذ القيرارٌن الماعيون فٌهميا واختيتم الميداً 

 صحٌفة هذه الداو  بالباته سالفة البٌان. 
طيدم الحاضير اين الميداً  26/4/2011المحكمة الً النحيو المبيٌن بمحاضير جلسيات المرافعية، وبجلسية وتدوولت الداو  أمام 

طيدم الحاضير اين الميداً حافلية  31/5/2011حافلة مستندات اوٌت الً صور ضوئٌة من األوراق المذكورة بغالفها وبجلسة 
 24/5/2011، وبجلسية 1/2005-56ٌاسيٌة م ق م : مستندات تضمنت األوراق المدونة بغالفها ومنهيا المواصيفات المصيرٌة الق

طدم الحاضر ان المداً حافلة مستندات تضمنت صورة ضوئٌة من كتاب الهٌئة القومٌة لمٌاه الشيرب والصيرف الصيحً الموجيه 
طدم الحاضير اين الميداً حافلية مسيتندات اشيتملت اليً  28/6/2011، وبجلسة 2/8/2009إلً شركة المقاوالت المصرٌة فً 

وطييدم  28/6/2011ضييوئٌة مين األوراق المسييارة بغالفهيا ، وكتيياب الهٌئية المصييرٌة العامية للمواصييفات والجيودة المييؤرخ صيور 
طدم الحاضر اين الميداً حافلية  5/7/2011الحاضر ان الدولة حافلة مستندات اوٌت الً األوراق المذكورة بغالفها، وبجلسة 

الخاصيية بمواسييٌر الصييرف  1/1999-195القٌاسييٌة األوربٌيية رطييم مسييتندات تضييمنت صييورة ضييوئٌة ميين ترجميية المواصييفات 
الصحً، وطدم الحاضر ان الدولة مذكرة دفاا الب فً ختامها الحكم برفض الشق العاجل مين اليداو  ميع إليزام الشيركة المداٌية 

ضييوئٌة ميين  المصييروفات، كمييا طييدم الحاضيير ايين الهٌئيية القومٌيية لمٌيياه الشييرب والصييرف الصييحً حافليية مسييتندات حييوت صييوراا 
األوراق المذكورة بغالفها وطدم مذكرة دفاا الب فٌها الحكم بعيدم طبيول اليداو  لرفعهيا اليً مٌير ذي صيفة بالنسيبة للهٌئية، وفيً 
هذه الجلسة طررت المحكمة إصدار الحكم فً الداو  بجلسية الٌيوم ميع التصيرٌن بإٌيداا ميذكرات خيالل ثالثية أسيابٌع أودا خاللهيا 



دفاا التمس فً ختامها الحكم بذات الالبات الواردة ب صل صحٌفة إفتتاح الداو ، وأودا الحاضر اين الدولية  وكٌل المداً مذكرة
 حافلة مستندات تضمنت صورة ضوئٌة من المستند المدون بغالفها. 

                  -القضائٌة: 65لسنة  24487الداو  رطم  -ثانٌاا:
م االباا فيً ختامهيا الحكيم بوطيف تنفٌيذ القيرارٌن 26/3/2011طلم كتاب المحكمة بتارٌخ  أطام المداً هذه الداو  بإٌداا صحٌفتها

م، وفً الموضوا بإلزام المداً الٌهما بتعوٌض الشيركة المداٌية 26/1/2011م الصادرٌن بتارٌخ 2011لسنة  73، 72رطمً 
 لقرارٌن المشار إلٌهما والعمل بهما. ان األضرار المادٌة واألدبٌة التً لحقت بها والعاملٌن فٌها من جراء صدور ا

ق باإلضيافة إليً القيول بي ن الشيركة المداٌية 65لسينة  23980لميذكورة سيلفاا فيً اليداو  رطيم وذلك الً سند من ذات الوطائع ا
هيا بنسيبة تقوم بتصنٌع وتورٌد المواسٌر الفخار ب طاارها المختلفة المستخدمة فً جمٌع مشارٌع وزارة اإلسكان والهٌئيات التابعية ل

م وفقياا لمتالبيات الدولية، وطيد انخفيض الاليب اليً إنتاجهيا نتٌجية 2007% من ااطتها اإلنتاجٌة وذليك حتيى ايام 95إلً  85من 
لسينة  277إلغاء أوامر التورٌد المسندة إلٌها من طبل شركات المقاوالت نتٌجة طٌام المداً الٌه األول بإلغاء القيرار اليوزاري رطيم 

لسينة  56م لتغٌٌر مواصفات المواسٌر المستخدمة فً مشارٌع الصرف الصحً رطم 2011لسنة  73، 72رطم م بالقرارٌن 2000
 م وبغرض إخفاء المخالفات التً شابت إسناد بعض المشرواات باألمر المباشر 2005

إنتاجهيا مميا أصيبحت معيه والتعاطد الً نوا معٌن من المواسٌر مما ألحق بالشركة المداٌة أضراراا بالغية لميا لحقهيا مين تخفيٌض 
 مهددة بالتوطف واالستغناء ان العمالة بها، واختتم المداً صحٌفة هذه الداو  بالباته أنفة البٌان. 

طيدم الحاضير اين الميداً حافلية  26/4/2011وتدوولت الداو  أمام المحكمة وفقاا للثابت بمحاضير جلسيات المرافعية، وبجلسية 
م طيدم الحاضير اين الميداً الٌيه األول 28/6/2011وراق المذكورة بغالفهيا، وبجلسية مستندات اوٌت الً صور ضوئٌة من األ

 5/7/2011مذكرة دفاا الب فً ختامها الحكم برفض الشق العاجيل مين اليداو  وإليزام الشيركة المداٌية المصيروفات، وبجلسية 
وطيدم الحاضير اين  1/1999-295رطيم طدم الحاضر ان المداً حافلة مستندات تضيمنت ترجمية للمواصيفات القٌاسيٌة األوربٌية 

الهٌئة المداً الٌها الثانٌة حافلة مستندات تضمنت صوراا ضوئٌة مين األوراق المسيارة بغالفهيا كميا طيدم ميذكرة دفياا اليب فيً 
ً ختامها الحكم بعدم طبول الداو  لرفعها الً مٌر ذي صفة بالنسبة للهٌئة، وفً الجلسة األخٌرة طررت المحكمية إصيدار الحكيم في

 الداو  بجلسة الٌوم مع التصرٌن بمذكرات خالل ثالثة أسابٌع أودا 
خاللها وكٌل المداً الٌه األول ) وزٌير اإلسيكان والمرافيق والتنمٌية العمرانٌية( حافلية مسيتندات حيوت ميذكرة جهية اإلدارة بيالرد 

 الً الداو  واألوراق األخر  المدونة بغالفها. 
   -القضائٌة: 65لسنة  24546الداو  رطم  -ثالثاا:

م االبيياا فييً ختامهييا الحكييم بييذات الالبييات 26/3/2011أطييام المييداً الييداو  الماثليية بإٌييداا صييحٌفتها طلييم كتيياب المحكميية بتييارٌخ 
 23980المذكورة بمقدمة هذا الحكم ، وإلزام المداً الٌهما األول والثيانً والمصيروفات، ت سٌسياا اليً ذات وطيائع اليداو  رطيم 

ف بٌانها تفصٌالا باإلضافة إلً القول ب ن المحاذٌر التً تم النص الٌها فً القرارٌن الماعون فٌهما مٌير صيحٌحة ق السال65لسنة 
ولٌس لها سند المً من مواصفات طٌاسٌة مصرٌة أو االمٌة وتخالف المواصفات الحدٌثة المعمول بها، وذلك اليً الوجيه المبيٌن 

لماعيون فٌهميا بعيدم المشيرواٌة، وٌترتيب اليً تنفٌيذهما خاير داهيم ٌهيدد الشيركة تفصٌالا بصحٌفة اليداو  مميا ٌصيم القيرارٌن ا
المداٌة بالتوطف ان اإلنتياا وتعرضيها لالفيالس وتشيرٌد ميا ٌزٌيد اليً اشيرة آالف ااميل، واختيتم الميداً صيحٌفة دايواه بتليك 

 الالبات. 
م طيدم الحاضير اين الميداً ايدد 26/4/2011جلسية وتدوولت الداو  أمام المحكمة وفقاا للثابيت بمحاضير جلسيات المرافعية ، وب

م طيدم الحاضير اين الميداً صيحٌفتٌن مؤشيراا 17/5/2011( حوافل للمستندات تضمنت األوراق المذكورة ب ملفتهيا، وبجلسية 6)
مسيتندات الٌهما فً الجدول العام للمحكمة ومعلنتٌن إليً الميداً الٌهميا الثاليث والرابيع بادخالهميا فيً اليداو ، كميا طيدم حافلية 

م والتحقٌقات التً أجرٌيت 2010لسنة  610اوٌت الى صور ضوئٌة من شهادة صادرة من نٌابة األموال العامة ان القضٌة رطم 
م طدم الحاضر ان المداً حافلة مسيتندات حيوت صيورة رسيمٌة مين تقرٌير اللجنية المشيكلة بمعرفية 28/6/2011فٌها، وبجلسة 

لسيينة  73، 72م فٌمييا ٌتعلييق بييالقرارٌن الماعييون فٌهمييا رطمييً 2010لسيينة  610ضييٌة رطييم نٌابيية األمييوال العاميية العلٌييا فييً الق
م، وطدم الحاضر ان المداً الٌهما األول والثانً حافلة مستندات اوٌت الً صور ضوئٌة من القيرارٌن الماعيون فٌهميا 2011

فض الشيق العاجيل مين اليداو  وإليزام الشيركة ومذكرتً جهة اإلدارة فً ش نهما، كما طدم مذكرة دفاا اليب فيً ختامهيا الحكيم بير
م طييدم الحاضيير ايين المييداً حافليية مسييتندات حييوت صييورة ضييوئٌة ميين طييرار نٌابيية 5/7/2011المداٌيية المصييروفات، وبجلسيية 

م 2010لسينة  234م حصر أميوال اامية الٌيا المقٌيدة بيرطم 2010لسنة  610األموال العامة العلٌا بتشكٌل لجنة فً القضٌة رطم 
قٌق أموال اامة الٌا، كما طدم الحاضير اين الميداً الٌهميا األول والثيانً حافلية مسيتندات تضيمنت صيوراا ضيوئٌة مين حصر تح

مذكرة جهة اإلدارة بالرد الً الداو  واألوراق المرفقة بها، وطدم الحاضر ان المداً الٌه الثالث حافلية مسيتندات اوٌيت اليً 
فاا اليتمس فيً ختامهيا الحكيم بعيدم طبيول اليداو  بالنسيبة للهٌئية الميداً الٌهيا الثالثية األوراق المدونة بغالفها، كما طدم مذكرة د

لرفعهييا الييً مٌيير ذي صييفة وفييً الجلسيية األخٌييرة طييررت المحكميية إصييدار الحكييم فييً الييداو  بجلسيية الٌييوم مييع التصييرٌن بإٌييداا 
 األوراق المسارة بغالفهما. مذكرات خالل ثالثة أسابٌع أودا خاللها وكٌل المداً حافلتً مستندات تضمنتا 

  -القضائٌة : 65لسنة  24547الداو  رطم  -رابعاا:
االبيياا فييً ختامهييا ذات الالبييات المدونيية  26/3/2011أطييام المييداً الييداو  الماثليية بإٌييداا صييحٌفتها طلييم كتيياب المحكميية بتييارٌخ 

 بمقدمة هذا الحكم وت سٌساا الً ذات األسانٌد السالف إٌضاحها. 
م طيدم الحاضير اين الميداً ايدد 26/4/2011لداو  أمام المحكمية وفقياا للثابيت بمحاضير جلسيات المرافعية، وبجلسية وتدوولت ا

م طدم الحاضر ان المداً حافلية مسيتندات 17/5/2011( حوافل للمستندات اوٌت الً األوراق المذكورة ب ملفتها، وبجلسة 6)
 معلنة إلً المداــً الٌهما الثالث والرابـــعتضمنت األوراق المدونة بغالفها، كما طــــدم صحٌفة 



م طيدم الحاضير اين الميداً 28/6/2011ومؤشراا الٌها بالجدول العام للمحكمية بادخالهميا خصيوماا جيدداا فيً اليداو  ، وبجلسية 
ليية حافليية مسييتندات حييوت صييورة ضييوئٌة ميين التقرٌيير المييدون بغالفهييا، وطييدم الحاضيير ايين المييداً الٌهمييا األول والثييانً حاف

مسييتندات اشييتملت الييً صييور ضييوئٌة ميين األوراق المسييارة بغالفهييا ، كمييا طييدم مييذكرة دفيياا اختتمهييا بالييب الحكييم بييرفض الشييق 
م طيدم الحاضير اين الميداً حافلية مسيتندات حيوت 5/7/2011العاجل من الداو  وإلزام الشركة المداٌة المصروفات، وبجلسة 

م الحاضر ان الهٌئة المداً الٌها الثالثة حافلية مسيتندات تضيمنت صيوراا ضيوئٌة صورة ضوئٌة من القرار المذكور بغالفها، وطد
من األوراق المذكورة بغالفها كما طدم مذكرة دفاا الب فً ختامهيا الحكيم بعيدم طبيول اليداو  لرفعهيا اليً مٌير ذي صيفة بالنسيبة 

لٌيوم ميع التصيرٌن بإٌيداا ميذكرات خيالل ثالثية للهٌئة ، وفيً الجلسية األخٌيرة طيررت المحكمية إصيدار الحكيم فيً اليداو  بجلسية ا
أسييابٌع وخييالل هييذا األجييل أودا وكٌييل المييداً حييافلتً مسييتندات اوٌتييا الييً األوراق المدونيية بغالفٌهمييا، كمييا أودا مييذكرة دفيياا 

 التمس فً ختامها الحكم بذات الالبات المذكورة بصحٌفة الداو  وفقاا للمدون بمقدمة هذا الحكم. 
   -القضائٌة: 65لسنة  24548و  رطم الدا -خامساا:

االباا فً ختامها الحكيم بيذات الالبيات الميذكورة  26/3/2011أطام المداً هذه الداو  بإٌداا صحٌفتها طلم كتاب المحكمة بتارٌخ 
حيدي شيركات بمقدمة هذا الحكم، وبناءا الً ذات الوطيائع المبيٌن تفصيٌالا اليً الوجيه المتقيدم وت سٌسياا اليً أن الشيركة المداٌية إ

إنتاا المواسٌر وطد تيم ت سٌسيها للمشياركة فيً تنفٌيذ مشيارٌع وزارة اإلسيكان والمرافيق والتنمٌية العمرانٌية والجهيات التابعية لهيا، 
ولما لحقها من أضرار من جراء صدور القرارٌن الماعون فٌهما فقد أطام المداً الداو  الراهنة اعناا اليً ذات القيرار مين االبياا 

 ما وإلغائهما وجمٌع اآلثار المترتبة الً تنفٌذهما، مع إلزام المداً الٌهما األول والثانً المصروفات. وطف تنفٌذه
م طيدم الحاضير اين الميداً ايدد 26/4/2011وتدوولت الداو  أمام المحكمية وفقياا للثابيت بمحاضير جلسيات المرافعية، وبجلسية 

م طيدم الحاضير اين الميداً حافلية مسيتندات 17/5/2011، وبجلسية ( حوافل للمسيتندات تضيمنت األوراق الميذكورة ب ملفتهيا6)
اوٌت الً األوراق المذكورة بغالفها، كما طدم صحٌفة معلنة إلً المداً الٌهما الثاليث والرابيع ومؤشيراا الٌهيا فيً الجيدول العيام 

افلية مسيتندات اشيتملت م طيدم الحاضير اين الميداً ح28/6/2011للمحكمة بادخالهميا خصيمٌن جدٌيدٌن فيً اليداو  ، وبجلسية 
الً األوراق المذكورة بغالفها، وطدم الحاضر ان المداً الٌهما األول والثانً حافلية مسيتندات ايوت األوراق المسيارة بغالفهيا 
، كما طدم ميذكرة دفياا اليب فيً ختامهيا الحكيم بيرفض الشيق العاجيل مين اليداو  وإليزام الشيركة المداٌية المصيروفات، وبجلسية 

الحاضر اين الميداً حافلية مسيتندات تضيمنت صيورة ضيوئٌة مين القيرار الميدون بغالفهيا، وطيدم الحاضير اين  م طدم5/7/2011
المداً الٌه الثالث حافلة مستندات اوٌت الً صور ضوئٌة من األوراق المسارة بغالفها كما طدم مذكرة دفاا اليب فيً ختامهيا 

الثيية لرفعهييا الييً مٌيير ذي صييفة ، وفييً هييذه الجلسيية األخٌييرة طييررت الحكييم بعييدم طبييول الييداو  بالنسييبة للهٌئيية المييداً الٌهييا الث
المحكمة إصدار الحكم فً الداو  بجلسة الٌوم مع التصرٌن بإٌداا مذكرات خالل ثالثة أسيابٌع أودا خاللهيا وكٌيل الميداً حافلية 

امها الحكم بذات الالبيات اليواردة مستندات تضمنت صوراا ضوئٌة من األوراق المذكورة بغالفها، كما أودا مذكرة دفاا الب فً خت
 ب صل صحٌفة الداو  وفقاا للموضن بمقدمة هذا الحكم مع إلزام جهة اإلدارة المداً الٌها المصروفات.

   -القضائٌة: 65لسنة  24549الداو  رطم  -سادساا:
ختامهييا الحكييم بييذات الالبييات  االبيياا فييً 26/3/2011أطييام المييداً الييداو  الماثليية بإٌييداا صييحٌفتها طلييم كتيياب المحكميية بتييارٌخ 

المذكورة بمقدمة هذا الحكم، وت سٌساا الً الوطائع المذكورة فٌما تقدم وان الشركة المداٌة من الشركات المنتجية " للمواسيٌر وطيد 
 لحقها أضراراا من جراء صدور القرارٌن الماعون فٌهما واختتم صحٌفتها بتلك الالبات. 

م طيدم الحاضير اين الميداً ايدد 26/4/2011فقياا للثابيت بمحاضير جلسيات المرافعية، وبجلسية وتدوولت الداو  أمام المحكمية و
م طيدم الحاضير اين الميداً حافلية مسيتندات 17/5/2011( حوافل للمستندات تضمنت األوراق المذكورة ب ملفتها، ، وبجلسة 5)

لسينة  234المقٌدة بيرطم  2010لسنة  610رطم اوٌت الً الشهادة المذكورة بغالفها، وصورة ضوئٌة من التحقٌقات فً القضٌة 
حصيير أمييوال ااميية الٌييا، كمييا طييدم صييحٌفة معلنيية إلييً المييداً الٌهمييا الثالييث والرابييع ومؤشييراا الٌهييا فييً الجييدول العييام  2010

م طييدم الحاضيير ايين المييداً حافليية مسييتندات تضييمنت 28/6/2011للمحكميية بإدخالهمييا خصييمٌن جدٌييدٌن فييً الييداو ، وبجلسيية 
وئٌة من التقرٌر المشار إلٌيه بغالفهيا، وطيدم الحاضير اين الميداً الٌهميا األول والثيانً حافلية مسيتندات اشيتملت اليً صورة ض

 م طدم الحاضر ان المداً 5/7/2011صور ضوئٌة من األوراق المذكورة بغالفها، وبجلسة 
اين الميداً الٌيه الثاليث حافلية مسيتندات حافلة مستندات اوٌت الً صورة ضوئٌة من القرار المذكور بغالفهيا، وطيدم الحاضير 

حوت صوراا ضوئٌة من األوراق المدونة بغالفها كما طيدم ميذكرة دفياا اليب فيً ختامهيا الحكيم بعيدم طبيول اليداو  بالنسيبة للهٌئية 
لٌيوم ميع المداً الٌها الثالثة لرفعها الً مٌر ذي صفة ، وفً الجلسة األخٌرة طررت المحكمة إصدار الحكم فيً اليداو  بجلسية ا

التصرٌن بإٌداا مذكرات خالل ثالثية أسيابٌع وخيالل هيذا األجيل أودا وكٌيل الميداً حيافلتً مسيتندات تضيمنتا صيوراا ضيوئٌة مين 
األوراق المسارة بغالفهما، وأودا وكٌل المداً الٌهما األول والثانً حافلة مستندات اوٌت الً مذكرة جهة اإلدارة بيالرد اليً 

 ة بها. الداو  واألوراق المرفق
   -القضائٌة: 65لسنة  24550الداو  رطم  -سابعاا:

االباا فً ختامها الحكيم بيذات الالبيات الميذكورة  26/3/2011أطام المداً هذه الداو  بإٌداا صحٌفتها طلم كتاب المحكمة بتارٌخ 
حيدي الشيركات المنتجية للمواسيٌر وطيد بمقدمة هذا الحكم، وت سٌساا الً ذات الوطائع المبٌنة فٌما تقدم بحسب أن الشركة المداٌة ا

 لحقها أضراراا من جراء صدور القرارٌن الماعون فٌهما والعمل بهما. 
م طيدم الحاضير اين الميداً ايدد 26/4/2011وتدوولت الداو  أمام المحكمية وفقياا للثابيت بمحاضير جلسيات المرافعية، وبجلسية 

م طدم الحاضر ان الميداً صيحٌفة معلنية 17/5/2011ها، ، وبجلسة ( حوافل للمستندات اوٌت الً األوراق المذكورة ب ملفت5)
إلً المداً الٌهميا الثاليث والرابيع ومؤشيراا الٌهيا فيً الجيدول العيام للمحكمية بادخالهميا خصيمٌن جدٌيدٌن فيً اليداو ، كميا طيدم 

ضير اين الميداً حافلية م طيدم الحا28/6/2011حافلة مستندات تضمنت صورة ضوئٌة من األوراق المذكورة بغالفها، وبجلسية 



مستندات اوٌيت اليً صيورة ضيوئٌة مين التقرٌير المشيار إلٌيه بغالفهيا، وطيدم الحاضير اين الميداً الٌهميا األول والثيانً حافلية 
م طييدم الحاضيير ايين المييداً حافليية 5/7/2011مسييتندات اشييتملت الييً صييور ضييوئٌة ميين األوراق المييذكورة بغالفهييا، وبجلسيية 

ئٌة من القرار المدون بغالفها ، وطدم الحاضر ان الميداً الٌهميا األول والثيانً ميذكرة دفياا اليب مستندات مرفقاا بها صورة ضو
لزام الشركة المداٌة المصروفات ، وطيدم الحاضير اين الهٌئية الميداً الٌهيا ‘فً ختامها الحكم برفض الشق العاجل من الداو  و

دونية بغالفهيا كميا طيدم ميذكرة دفياا اليب فيً ختامهيا الحكيم بعيدم الثالثة حافلة مستندات اوٌت الً صور ضوئٌة مين األوراق الم
طبول الداو  بالنسبة إلً الهٌئة لرفعها الً مٌر ذي صفة وفً الجلسة األخٌرة طررت المحكمة إصدار الحكيم فيً اليداو  بجلسية 

ا الييً األوراق المييذكورة الٌييوم مييع التصييرٌن بإٌييداا مييذكرات خييالل ثالثيية أسييابٌع فيي ودا وكٌييل المييداً حييافلتً مسييتندات اوٌتيي
بغالفهمييا، كمييا طييدم مييذكرة دفيياا الييتمس فييً ختامهييا القضيياء بالالبييات الييواردة ب صييل صييحٌفة افتتيياح الييداو ، وطييدم الحاضيير ايين 

 المداً الٌهما األول والثانً حافلة مستندات تضمنت مذكرة جهة اإلدارة بالرد الً الداو  واألوراق المرفقة بها. 
   -القضائٌة: 65لسنة  25169طم الداو  ر -ثامناا:

ايالبٌن فيً ختامهيا الحكيم بيذات الالبيات 29/3/2011أطام الميداٌان اليداو  الماثلية بإٌيداا صيحٌفتها طليم كتياب المحكمية بتيارٌخ 
م وميا ترتيب الٌهميا مين آثيار ميع إليزام 2011لسينة  73، 72المذكورة بمقدمة هذا الحكم وهً وطف تنفٌذ وإلغاء القرارٌن رطمً 

 ة اإلدارة المصروفات. جه
وذلك ت سٌساا الً ذات الوطائع السالف بٌانها باإلضافة إلً القول ب ن كل من شركة أمٌيرون مصير وشيركة إمٌانتٌيت للفٌبير جيالس 

( أنييواا ضييمن شييركات القايياا الخيياص وتحتكيير الالييب الييً هييذه 6تعمييالن فييً تصيينٌع المواسييٌر ب نوااهييا المختلفيية واييددها )
القومٌيية لمٌيياه الشييرب والصييرف الصييحً والجهيياز التنفٌييذي لمٌيياه الشييرب والصييرف الصييحً وفقيياا للمٌزانٌيية  المواسييٌر الهٌئيية

المخصصة من الدولة إلنشاء البنٌية الثحٌتيه لمٌياه الشيرب وخايوا الصيرف الصيحً وتيولً رئاسية هياتٌن الجهتيٌن شيخص واحيد 
تنتجيه بعيض الشيركات، وكانيت المواصيفات القٌاسيٌة ألنيواا فحدد نوا معٌن فقا من تلك المواسٌر ٌستخدم فً مشرواات الدولية 

م ولكييين رئيييٌس الجهتيييٌن 2002لسييينة  14م المعيييدل بيييالقرار رطيييم 2000لسييينة  277المواسيييٌر المختلفييية محيييددة بيييالقرار رطيييم 
بحيوث اإلسيكان المذكورتٌن استصدر طراراا من وزٌر اإلسكان بتشكٌل لجنة لتحدٌت تلك المواصفات باالشتراك مع المركز القيومً لل

الذي الب من رئٌس الهٌئة القومٌة لمٌاه الشرب والصرف الصحً اإلفيادة بيالرأي الفنيً فيً مسيورة معياٌٌر المفاضيلة الفنٌية بيٌن 
أنواا المواسٌر بحسبانها اطتراحات وال تتضمن رأٌاا فنٌاا، وأخار الشركة القابضية التابعية لهيا كيل مين الشيركتٌن الميداتٌن المركيز 

مواصيفات المواسيٌر التيً ٌجيب أن تتبعهيا الهٌئية الميذكورة كميا أخاير وزٌير اإلسيكان باألخاياء اليواردة فيً المواصيفات المذكور ب
(، وطييد أوصييً المركييز القييومً لبحييوث اإلسييكان بوطييف G .R.Pالمتسييببة فييً اسييتبعاد بعييض أنييواا المواسييٌر ومنهييا المواسييٌر )

شترااات والمواصفات الفنٌية للمواسيٌر، وبنياءا اليً شيكاو  الشيركات صيدر مسودة المواصفات المشار إلٌها لخلوها من بعض اال
 م بتشكٌل لجنة استشارٌة هندسٌة2010لسنة  313القرار الوزاري رطم 

لتالفً المشاكل التً تسبب فٌها رئٌس كل من الهٌئة والجهياز الميداً الٌهميا الثيانً والثاليث ولارحيه مشيارٌع بالمخالفية لقيانون 
ات والمزاٌدات ولتمادي رئٌس الهٌئة والجهاز فً مسلكه باستبعاد جمٌع أنواا المواسٌر فٌما ادا نوا معيٌن لصيالن تنلٌم المناطص

شركات محددة وبناء الً شكاو  الشركتٌن المداتٌن وبعض الشركات األخر  ثم إبالغ الجهات الرطابٌة ومباحث مكافحية األميوال 
 2010س الهٌئة والجهياز الميذكورتٌن وطٌيدت طضيٌة بنٌابية األميوال العامية العلٌيا بيرطم العامة التً تولت التحقٌق فً مخالفات رئٌ

للتحقٌق فً ادة مشارٌع وأثناء التحقٌيق ولميا ثبيت مين  2010لسنة  243حصر وارد أموال اامة الٌا المقٌدة برطم 2010لسنة 
هميا وبعيض مسيئولى الشيركات أصيدر وزٌير اإلسيكان إهدار للمال العام وصدور طرارات فً شان رئيٌس الهٌئية والجهياز المشيار إلٌ

 ٌناٌر.  25الٌوم التالً لقٌام ثورة  26/1/2011القرارٌن الماعون فٌهما بتارٌخ 
وأضيياف المييداً طييائالا نعٌيياا الييً القييرارٌن الماعييون فٌهمييا صييدورهما مشييوبان بعٌييوب شييكلٌة تمثلييت فييً مخالفيية طييراري تشييكٌل 

المشييار إلٌييه لخلوهمييا ميين المهمتييٌن ب امييال  1964لسيينة  6همييا هييذٌن القييرارٌن للقييانون رطييم اللجنتييٌن الصييادر بنيياءا الييً تقرٌر
اإلنشاء والبناء، وما تضمناه من مواصفات طٌاسٌة ألنواا المواسٌر تخالف المواصفات القٌاسٌة الحدٌثة لهذه المواسٌر بقصير تليك 

الا ان أن رئٌس كل من هاتٌن اللجنتٌن ٌعمل مهندساا استشيارٌاا المواصفات الً مواسٌر الخرسانة سابقة اإلجهاد دون مٌرها، فض
إلحد  الشركات المنتجة لهذه المواسٌر المفضلة الى مٌرها، وكان القصد من إصدار القرارٌن الميذكورٌن اسيتبعاد المواسيٌر التيً 

مميا ٌلقيً ليالالا مين الشيك والرٌبية اليً حققت كفاءة فً األداء و انخفاض أسعارها بالمقارنة للمواسٌر الخرسانٌة سيابقة اإلجهياد 
إصدار القرارٌن الماعون فٌهما بالنسبة لوطت ولروف إصدارهما مما ٌري معه المداً أن القصد منهما االنحراف بالسلاة تغاٌية 

كتٌن لميا تييم إهييداره مين مييال اييام فيً إنشيياء المشييارٌع الخاصية بالصييرف الصييحً، وإذ ٌترتيب الٌهمييا آثيياراا خاٌيرة بالنسييبة للشيير
 المداتٌن فقد أطام المداٌان الداو  الراهنة بتلك الالبات. 

طيدم الحاضير اين الميداٌٌن حافلية  10/5/2011وتدوولت الداو  أمام المحكمة وفقاا للثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 
الجهيية اإلدارٌيية حافليية طييدم الحاضيير ايين  5/7/2011مسييتندات تضييمنت صييوراا ضييوئٌة ميين األوراق المدونيية بغالفهييا، وبجلسيية 

مستندات اوٌيت اليً صيوراا ضيوئٌة مين األوراق الميذكورة بغالفهيا، كميا طيدم ميذكرة دفياا اليب فيً ختامهيا الحكيم بيرفض الشيق 
العاجل من الداو  وإلزام الشركة المداٌية المصيروفات، وطيدم الحاضير اين الهٌئية الميداً الٌهيا الثانٌية حافلية مسيتندات حيوت 

وراق المسارة بغالفها، كما طدم مذكرة دفاا الب فً ختامها الحكم بعيدم طبيول اليداو  لرفعهيا اليً مٌير ذي صوراا ضوئٌة من األ
صفة بالنسبة للهٌئة، وفً الجلسة األخٌيرة طيررت المحكمية إصيدار الحكيم فيً اليداو  بجلسية الٌيوم ميع التصيرٌن بإٌيداا ميذكرات 

 رات خالله. خالل ثالثة أسابٌع وانقضً هذا األجل دون تقدٌم مذك
   -القضائٌة: 65لسنة  25348الداو  رطم  -تاسعاا:

االباا فً ختامها الحكيم بيذات الالبيات الميذكورة  29/3/2011أطام المداً هذه الداو  بإٌداا صحٌفتها طلم كتاب المحكمة بتارٌخ 
شيركة المداٌية احيدي الشيركات المنتجية وت سٌساا الً ذات الوطائع السالف إٌضياحها، وذليك ت سٌسياا اليً أن ال الحكم،بمقدمة هذا 



( وت سسيت خصٌصياا ليذلك للمسياهمة فيً مشيارٌع الدولية للصيرف الصيحً، وإذ لحيق بهيا أضيراراا جسيٌمة مين G.R.Pللمواسٌر)
 جراء القرارٌن الماعون فٌهما فقد أطام المداً داواه الراهنة بغٌة القضاء بالالبات المشار إلٌها. 

م طيدم الحاضير اين الميداً حافلية 10/5/2011مة وفقاا للثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسية وتدوولت الداو  أمام المحك
م حافليية مسييتندات تضييمنت 28/6/2011مسييتندات اوٌييت الييً صييور ضييوئٌة ميين األوراق المييذكورة بغالفهييا ، كمييا طييدم بجلسيية 

رٌية حافلية مسيتندات تضيمنت ميذكرة جهية اإلدارة صورة ضوئٌة من التقرٌر المشار إلٌها بغالفهيا، وطيدم الحاضير اين الجهية اإلدا
وإليزام بالرد الً الداو  واألوراق المرفقة بها، كما طيدم ميذكرة دفياا اليب فيً ختامهيا الحكيم بيرفض الشيق العاجيل مين اليداو  

 الشركة المداٌة المصروفات.
بإٌيداا ميذكرات خيالل ثالثية أسيابٌع م طررت المحكمة إصيدار الحكيم فيً اليداو  بجلسية الٌيوم ميع التصيرٌن 5/7/2011وبجلسة  

ف ودا وكٌل الميداً ميذكرة دفياا مرفقياا بعيض األوراق االبياا فيً نهاٌتهيا الحكيم بيذات الالبيات الميذكورة سيلفاا، وفيً جلسية الٌيوم 
 23980طررت المحكمة إاادة الدااو  الماثلة إلً المرافعة بذات الجلسة، وفٌهيا طيررت ضيم اليدااو  األخير  إليً اليداو  رطيم 

م، وفيً هيذه الجلسية أصيدرت 12/9/2011ق لوحدة الموضوا ولٌصدر فٌهم حكيم واحيد فيً آخير جلسية الٌيوم الموافيق 65لسنة 
 المحكمة هذا الحكم 

 ٚلذ ؽ١ذد اٌّؾىّخ ؽىّٙب 

سكان وزٌر اإل –ناا بوزٌر اإلسكان والمرافق إن مفاد ما تقدم أن المشرا  م 1964( لسنة 6رطم ) بعد استعراض مواد القانون
إصدار طرار ب سس التصمٌم والمواصفات الفنٌة للمواد المستعملة فً تنفٌذ األامال  -والمرافق والتنمٌة العمرانٌة حالٌاا 

اإلنشائٌة وأامال البناء والارق الواجب إتبااها فً تنفٌذها، بحٌث ٌكون هذا القرار بناءا الً رأي اللجنة المنصوص الٌها 
القانون وفقاا لتشكٌلها المذكور فً هذه المادة بما ٌعنً أن هذا التشكٌل أمراا وجوبٌاا حتى تكتمل للجنة  فً المادة الثانٌة من ذات

مقومات القٌام بالعمل المكلفة به من حٌث التخصص والكفاءة الفنٌة والخبرة العملٌة فً مجال التصمٌم أو المواصفات المالوب 
كام القانون اُرض األمر الً الوزٌر المذكور إلصدار القرار بتلك المواصفات أو إادادها، ومتى تحقق تشكٌل اللجنة وفقاا ألح

التصمٌم الً أن ٌقٌد هذا القرار فً سجل خاص معد لهذا الغرض وٌنشر فً الوطائع المصرٌة، وٌكون نافذاا بمضً ستة اشهر 
العامة والشركات التابعة لها ووحدات  من تارٌخ نشره ، كما أوجب المشرا الً الوزارات والمصالن والهٌئات والمؤسسات

اإلدارة المحلٌة أن تصمم وتنفٌذ األامال اإلنشائٌة أامال البناء التً تقوم بها بنفسها أو تكلف بالقٌام بها أو تتعاطد مع الغٌر 
لتنمٌة الً تنفٌذها، وفق أسس التصمٌم وشروا التنفٌذ المحددة والمنصوص الٌها فً طرار وزٌر اإلسكان والمرافق وا

 المشار إلٌه.  1964( لسنة 6العمرانٌة الصادر وفقاا ألحكام القانون رطم )
م أنف الذكر، أن الهٌئة المصرٌة العامة للتوحٌد القٌاسً وجودة اإلنتاا هً 1979لسنة  392إن مفاد أحكام القانون رطم  كما

اإلنتاا فتختص بوضع وإصدار المواصفات القٌاسٌة دون مٌرها جهاز الدولة المعتمد فً جمٌع شئون التوحٌد القٌاسً وجودة 
للخامات والمنتجات الصنااٌة، وكذلك أجهزة القٌاس واالختبار فً مجال التصنٌع وضبا الجودة، فضالا ان طٌامها بوضع 

موز الفنٌة أسس وشروا التنفٌذ الفنٌة والرسومات الهندسٌة وكٌفٌة أداء المنتجات والخدمات الصنااٌة، وتحدٌد التعارٌف والر
الموحدة، والمواصفات وفقاا ألحكام هذا القانون، وذلك ابقاا لما هو منصوص الٌه فً الجدول المرفق به، هً التحدٌد المعتمد 
للخواص والشكل الخارجً واألبعاد وارق االختبار، وأمراض االستخدام ووحدات القٌاس التً تحقق استعمال السلع أو 

 الخدمات ألمراض محددة. 
تضً ذلك وحقٌقته أن الهٌئة المصرٌة العامة للتوحٌد القٌاسً وجودة اإلنتاا هً الجهة الوحٌدة فً الدولة التً ناا ومق

المشرا بها وضع المواصفات القٌاسٌة للخامات والمنتجات الصنااٌة، ومنها المواسٌر بجمٌع أنوااها المستخدمة فً تنفٌذ 
فال ٌجوز ألي جهة اامة أو خاصة تعدٌل هذه المواصفات دون الرجوا إلً  أامال مٌاه الشرب والصرف الصحً، وبالتالً

 الهٌئة المذكورة وإتباا ما نص الٌه القانون فً هذا الش ن. 
وحٌث أنه بإامال ما تقدم الً واطعات الدااو  الماثلة، وفقاا لللاهر من األوراق وبالقدر الالزم للفصل فً الشق العاجل منها 

موضوا ، وإذ كان البٌن أن الشركات المداٌة وبعض الشركات األخر  تقوم بتصنٌع األنواا المختلفة دون التغلل فً ال
للمواسٌر المستخدمة فً تنفٌذ مشرواات مٌاه الشرب وشبكات الصرف الصحً التً تتولً الهٌئة القومٌة لمٌاه الشرب 

الً مستوي الجمهورٌة وفقاا للخاا المعدة فً هذا  والصرف الصحً والجهاز التنفٌذي لمٌاه الشرب والصرف الصحً تنفٌذها
م مرفقاا به المواصفات 1988لسنة  268م أصدر وزٌر اإلسكان والمرافق القرار رطم 1988الش ن، وفً مضون اام 

واالشترااات الفنٌة الستخدام أنواا المواسٌر لمشرواات مٌاه الشرب والصرف الصحً محدداا فٌها ارق الوطاٌة الخارجٌة 
 الداخلٌة الواجب إتبااها الستخدام األنواا المختلفة من المواسٌر وأوجب الً الجهات و

القائمة الً مرافق المٌاه والصرف الصحً أن تلتزم فٌما تسنده من أامال باستخدام المواسٌر ابقاا للمواصفات واالشترااات 
لسنة  136سكان والمرافق والمجتمعات العمرانٌة رطم صدر طرار وزٌر اإل 26/5/1999الفنٌة المرفقة بهذا القرار، وبتارٌخ 

م بتشكٌل لجنة لتحدٌث المواصفات واالشترااات الفنٌة الستخدام أنواا المواسٌر فً مشرواات مٌاه الشرب والصرف 1999
نة لس 14م بإصدار هذه المواصفات، وطد تم تعدٌله بالقرار رطم 2000لسنة  277الصحً، ثم صدر القرار الوزاري رطم 

م متضمناا تشكٌل لجنة 2000لسنة  255م ، وكان وزٌر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانٌة طد أصدر القرار رطم 2002
فنٌة لوضع معاٌٌر المفاضلة بٌن أنواا المواسٌر المختلفة المستخدمة فً شبكات مٌاه الشرب والصرف الصحً، وإزاء ادم 

( لسنة 11أصدر رئٌس مجلس إدارة المركز القومً لبحوث اإلسكان والبناء القرار رطم )إنجاز هذه اللجنة للمهمة المكلفة بها 
م بإاادة تشكٌل تلك اللجنة التً طامت بإاداد مسورة للمواصفات المذكورة، طامت الهٌئة القومٌة لمٌاه الشرب والصرف 2007

شرب والصرف الصحً، وبماالعة الشركات الصحً بتعممها الً الشركات واالستشارٌٌن العاملٌن فً مشرواات مٌاه ال
المداٌة لهذه المسودة تبٌن لها اشتمالها الً العدٌد من المخالفات الفنٌة لالشترااات والمواصفات القٌاسٌة المصرٌة 



والعالمٌة الخاصة للمواسٌر المستخدمة فً مشرواات مٌاه الشرب وشبكات الصرف الصحً والتً تقوم هذه الشركات 
رٌدها إلً جهات الدولة القائمة الً تنفٌذ هذه المشرواات، مما حدا بها إلً التقدم بشكاو  إلً الجهات بتصنٌعها وتو

المسئولة فً الدولة ومنها مركز بحوث البناء واإلسكان ووزٌر اإلسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة ورئٌس مجلس الوزراء ، 
ل بها ودراسة ما تالحل للشركات الٌها من مخالفات ومالحلات وضرورة وذلك بغٌة إاادة النلر فً تلك المسودة ووطف العم

إدارة المركز القومً للبحوث لبناء واإلسكان بوطف العمل بها ودراسة ما تالحل للشركات الٌها من مخالفات ومالحلات 
قومً لبحوث والبناء وضرورة تضمنها التاورات التً ارأت الً تلك المواصفات، وطد أوصً رئٌس مجلس إدارة المركز ال

 واإلسكان بوطف العمل بتلك المسودة لحٌن إاادة دراستها وإصدارها بقرار وزاري. 
م بإاادة 2010( لسنة 313القرار رطم ) 23/6/2010وحٌث إنه نزوالا الً ما تقدم فقد أصدر وزٌر اإلسكان المرافق بتارٌخ 

 11لمعاٌٌر المفاضلة التً أادتها اللجنة السابق تشكٌلها بالقرار رطم تشكٌل اللجنة الفنٌة لمراجعة مسورة االشترااات الفنٌة 
م آنف الذكر، ووضع نلام للتقٌٌم بٌن الشركات الً أساس النقاا ، ثم أرسل رئٌس مجلس إدارة مركز بحوث 2007لسنة 

بتحدٌث المواصفات الخاصة اإلسكان كتاباا إلً وزٌر اإلسكان والمرافق بانتهاء اللجنة من أامالها، والب تكلٌف اللجنة 
 2010لسنة  470باستخدام المواسٌر المختلفة فً مشرواات مٌاه الشرب والصرف الصحً فصدر القرار الوزاري رطم 

بتكلٌف نفس اللجنة بهذه المهمة ، ثم أنهت اللجنة أامالها وطامت بعرضها الً رئٌس مجلس إدارة مركز بحوث البناء 
م، فً حٌن كانت 3/11/2010لها إلً وزٌر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانٌة بتارٌخ واإلسكان الذي تولً رفع أاما

بعض الشركات المداٌة تقدمت ببالمات إلً النٌابة العامة المختصة متضمنة بعض المخالفات التً شابت إسناد بعض 
م حصر أموال اامة الٌا والمقٌدة 2010لسنة  610مشرواات مٌاه الشرب والصرف الصحً فقٌدت هذه البالمات طضٌة رطم 

 م حصر تحقٌق أموال اامة الٌا. 2010لسنة  234برطم 
م بالعمل 2011لسنة  72أصدر وزٌر اإلسكان والمرافق القرارٌن الماعون فٌهما األول برطم  26/1/2011وبتارٌخ 

المختلفة لشبكات مٌاه الشرب والصرف باالشترااات الفنٌة المرفقة بهذا القرار لمعاٌٌر المفاضلة بٌن نواٌات المواسٌر 
بالعمل بتحدٌث المواصفات واالشترااات الفنٌة الستخدام أنواا المواسٌر لمشرواات  2011لسنة  73الصحً ، والثانً برطم 

 مٌاه الشرب والصرف الصحً المرفقة بهذا القرار. 
م حصر أموال اامة الٌا 2010لسنة  610القضٌة رطم  وحٌث أنه بناءا الً طرار نٌابة األموال العامة العلٌا بتشكٌل لجنة فً

 تابع م حصر تحقٌق أموال اامة الٌا، من المختصٌن فنٌاا بالمركز القومً للبحوث 2010لسنة  234المقٌدة برطم 
كندرٌة واثنان من المختصٌن فنٌاا من الهٌئة العامة للمواصفات والجودة وأحد أاضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة الهندسة جامعة اإلس

وآخر من أاضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة الهندسة جامعة جنوب الوادي واضوان حسابٌان من جهاز الخدمات الحكومٌة، ٌكون 
م والقرارات المعدلة له، والقرارٌن رطمً 2000لسنة  277من ضمن مهمتها فحص أوجب االختالف بٌن القرار الوزاري رطم 

سس العلمٌة التً انتهٌا إلٌها هذٌن القرارٌن واما إذا كانت طد تم مراااة م، وبٌان مد  سالمة األ2011لسنة  73، 72
المواصفات القٌاسٌة العالمٌة فً أحدث إصداراتها من ادمه، واادت تلك اللجنة تقرٌراا أثبتت فٌه بخصوص موضوا الدااو  

لروف الٌها تساؤالت كثٌرة وكل منهما الراهنة فً شان القرارٌن الماعون فٌهما أن هذه القرارٌن صدرا ان اجل شدٌد وفً 
 ٌحتو  الً مالحلات كثٌرة أوردتها اللجنة فً جدول ضمن تقرٌرها ، 

وأضافت ب ن مالحلاتها الً القرارٌن المذكورٌن وردت من النلرة الشاملة الٌهما الماا بانهما صدرا بناء الً أامال اللجنة 
للمواصفات القٌاسٌة المصرٌة والمواصفات القٌاسٌة العالمٌة  المشكلة لغرض أساسى وهو تحدٌث المواصفات ابقاا 

 73، 72وإصدارتها الجدٌدة والتً تؤخذ فً االاتبار اند إاداد المواصفات القٌاسٌة المصرٌة فكٌف صدر هذٌن القرارٌن )
ة ادٌدة لم ٌالع الٌها ( مبٌناا بهما أرطام مواصفات طدٌمة ال تتم العمل بها حالٌاا، كما صدرت مواصفات طٌاس2011ٌلسنة 

أاضاء اللجنة ولم تؤخذ فً االاتبار اند صدور القرارٌن المشار إلٌهما، ولم تحدث تلك المواصفات نفاذاا للغرض األساسى من 
كبٌر بٌن المواصفات تشكٌل اللجنة، وتضمن الجدول الذي جاء ضمن تقرٌر اللجنة المشكلة بمعرفة النٌابة العامة التفاوت ال

المبٌنة فً القرارٌن الماعون فٌهما وبٌن المواصفات الحدٌثة المعمول بها فً الجهات المختلفة إذ تضمنا مواصفات للمواسٌر 
المستخدمة فً مشرواات مٌاه الشرب وشبكات الصرف الصحً طدٌمة بالنسبة للمواصفات القٌاسٌة المصرٌة أو العالمٌة 

سنة سابقة الً التحدٌثات التً ارأت الً أنواا هذه المواسٌر، هذا بالنسبة لما تضمنه  34سنة إلً  13ٌتراوح طدمها من 
( 72م فٌما ٌتعلق بالتحدٌث الذي نص الٌه بالنسبة لتلك المواصفات ، إما بالنسبة للقرار رطم )2011( لسنة 73القرار رطم )

المصرٌة فٌما نص الٌه من محاذٌر الستخدام بعض أنواا فقد تضمن أٌضاا مخالفات للمواصفات القٌاسٌة  2011لسنة 
المواسٌر كما اشتملت هذه المحاذٌر الى مخالفات المٌة لعدم اتفاطهما مع الكود المصري ألسس التصمٌم وشروا التنفٌذ 

ة العالمٌة بخاوا المواسٌر المستخدمة فً شبكات مٌاه الشرب والصرف الصحً، باإلضافة إلً مخالفتها للمواصفات القٌاسٌ
المعمول بها فً هذا الش ن ، وكذلك فٌما ٌتعلق بقٌاس اختٌار المواسٌر وتخزٌنها ومد  ت ثرها وتحملها للضغوا ومجاالت 
استخداماتها وأاماق هذه االستخدامات وأطاارها وذلك الً النحو المبٌن تفصٌالا بالجدول المدون بتقرٌر اللجنة المشكلة 

امة العلٌا المشار إلٌه، مما ٌتضن منه، بحسب اللاهر من األوراق، أن القرارٌن محل الاعن فً بمعرفة نٌابة األموال الع
الدااو  الماثلة طد تضمنا مواصفات ألنواا المواسٌر المختلفة المستخدمة فً مشرواات مٌاه الشرب والصرف الصحً مٌر 

المٌة ، كما اشتمال الً محاذٌر مغلواة الستبعاد بعض ماابقة للمواصفات القٌاسٌة المصرٌة المعتمدة وكذلك المواصفات الع
 أنواا تلك المواسٌر من االستخدام فً مشرواات وشبكات مٌاه الشرب والصرف الصحً . 

وحٌث أنه من جمله ما تقدم، فإن القرارٌن الماعون فٌهما، بحسب اللاهر من األوراق ، طد صدرا بناءا الً أامال لجنة طد تم 
م وجاء تشكٌلها طاصراا لم ٌتضمن جمٌع العناصر التً نصت 1964( لسنة 6( من القانون رطم )2لنص المادة )تشكٌلها نفاذاا 

( من المهتمٌن ب امال اإلنشاء والبناء تختارهم الوزٌر المختص رمم أن هذا التشكٌل طد 6الٌها هذه المادة وخاصة ادد )



م بتنلٌم الهٌئة 19079لسنة  392را بالمخالفة ألحكام القانون رطم أوجبه المشرا نفاذاا لحكم المادة أنفة الذكر، كما صد
المصرٌة العامة للتوحٌد القٌاسً وجودة اإلنتاا، وذلك فٌما تضمناه من تعدٌل لبعض المواصفات القٌاسٌة ألنواا المواسٌر 

ة بحسبانها جهاز الدولة المختلفة المستخدمة فً تنفٌذ شبكات مٌاه الشرب والصرف الصحً دون الرجوا إلً هذه الهٌئ
المختص بذلك، هذا باإلضافة إلً ما أشتمل الٌه القرارٌن الماعون فٌهما، من مغالاات المٌة بمخالفتهما للمواصفات القٌاسٌة 
المصرٌة والعالمٌة المعتمدة والمعمول بها دون سند المً بذلك، فضالا ان ذلك فإنه لما كان المقرر أن جهة اإلدارة اند 

للقرار اإلداري ٌجب أن تكون مدفواة فً إصداره بهدف تحقٌق المصلحة العامة، فً كل األحوال ، بحسب أن هذه  إصدارها
المصلحة هً الغاٌة من إصدار القرار، فإن تنكبت جهة اإلدارة وجه المصلحة العامة التً ٌتغٌاها القرار أو تكون طد أصدرت 

مشوباا بعٌب إساءة استعمال السلاة أو االنحراف بها، ومتى كان ذلك، ولما  القرار ببااث ال ٌمت لتلك المصلحة كان طرارها
كان القراران المالوب وطف تنفٌذهما طد صدرا مقترنٌن بالمواصفات الفنٌة للمواسٌر المختلفة المستخدمة فً تنفٌذ مشرواات 

ما سبق أن أوردته المحكمة، وجاءت هذه شبكات مٌاه الشرب والصرف الصحً ، وفقاا لما لهر جلٌاا من أوراق الدااو  الً 
المواصفات مخالفة للمواصفات القٌاسٌة المصرٌة والعالمٌة، وأن تابٌق ما تضمناه من مواصفات ٌؤدي إلً تفضٌل نوا واحد 
من تلك األنواا المختلفة للمواسٌر الً مٌره من األنواا األخر  مما ٌلحق بالشركات المنتجة لتلك المواسٌر المستبعدة 

القرارٌن الماعون فٌهما وفقاا لما تضمناه من محاذٌر الً استخدام ما تنتجه من مواسٌر أضراراا جسٌمة، األمر  أحكامبتابٌق 
ٌتضن منه، بحسب اللاهر من األوراق، أن القرارٌن المالوب وطف تنفٌذهما طد تنكبت جهة اإلدارة فً إصدارهما وجه 

مت بهذه المصلحة، مما ٌوطعهما فً شبهة ادم المشرواٌة ، وٌضحً كل منهما المصلحة العامة ، وأصدرتهما ببااث ال ٌ
 مرجن اإللغاء، وبهذه المثابة ٌتحقق ركن الجدٌة فً الب وطف تنفٌذهما. 

وحٌث أنه ان ركن االستعجال، فإنه كذلك ٌعد متوافراا بحسب أن االستمرار فً تنفٌذ القرارٌن الماعون فٌهما سٌؤدي بال رٌب 
ٌل نوا معٌن من أنواا المواسٌر المختلفة المستخدمة فً تنفٌذ شبكات مٌاه الشرب والصرف الصحً الً جمٌع إلً تفض

األنواا األخر ، وبالتالً ٌكون إٌثاراا لهذا النوا المفضل الً تلك األنوال مما ٌقلل من إنتاا هذه األخٌرة وٌنعكس بذلك الً 
إنتاجها وطلة مواردها والت ثٌر الً العاملٌن فٌها، وال شك أنهم ٌمثلون اصب مصانعها والعاملٌن فٌها إذ ٌترتب الٌه نقص 

هذه الصنااة الوانٌة الواجبة الرااٌة والتنمٌة والتاوٌر، وكل هذه نتائج ٌتعذر تداركها إذا استمر تنفٌذ القرارٌن المالوب 
ل متوافراا ، وٌضحً الب وطف تنفٌذ القرارٌن وطف تنفٌذهما، ومتى كان المحال كذلك، ٌكون كل من ركنً الجدٌة واالستعجا

الماعون فٌهما طد استوي طائماا الً ساطٌه مما ٌتعٌن معه القضاء بوطف تنفٌذ القرارٌن الاعنٌن مع ما ٌترتب الً ذلك من 
 آثار. 

 ا ع١ٍٗ ٌألعجبة ا٢ر١خ:ْٛ فمذ هعٕا ٌُ ٠ٍك اٌؾىُ لجٛال ٌذٜ اٌطبعٕٛٚإر

 ِخبٌفخ اٌؾىُ ٌٍمبْٔٛ.

ؾككذد اٌّٛافككفبد رثؾ١ككش  اٌم١بعككٟاٌعبِككخ ٌٍزٛؽ١ككذ  األعككظرخككزـ ثٛمككع  اإلٔزككبطٚعككٛدح  اٌم١ككبطا١ٌٙئككخ اٌعبِككخ ٌٍزٛؽ١ككذ  أْ -1

ثكبْ رشعكع  اإلداسحاالعزخذاَ ٚ٘زا ال ٠ٍضَ عٙبد  آِبْرٍه إٌّزغبد ثؾ١ش ٠زٛافش ف١ٙب  ِغزخذِٟاٌم١بع١خ ٌٍّٕزغبد ٚرٌه ٌؾّب٠خ 

رم١ذ ثبال رىْٛ رٍه اٌغكٍعخ ِخبٌفكخ ٌٍّٛافكفبد اٌف١ٕكخ ٚاٌم١بعك١خ  ٚإّٔبغٍعخ رٕزٜٛ ؽشائٙب وً ِشح مع ف١ٙب ِعب١٠ش ف١ٕخ ٌ فٌٟٙب 

٠زعٍكك ثّغّٛعكخ اٌؾكشٚه  فكبألٚياٌقبدسح عٓ رٍه ا١ٌٙئخ ٕٚ٘بن فبسق ث١ٓ ِقطٍؼ اٌّٛاففبد ٚ ِقطٍؼ اٌّٛافكفبد اٌم١بعك١خ 

ف١مقكذ ثٙكب مكَٛ ثٙكب ث١ّٕكب ِقكطٍؼ اٌّٛافكفبد اٌم١بعك١خ ٠نعٙب اٌّغزٍٙه ٌٍّٕزظ اٚ فبؽت اٌع١ٍّكخ إٌٙذعك١خ ٌّكٓ ٠ اٌزٟاٌف١ٕخ 

ٚاٌّٛافككفبد اٌّعككذح عككٍفب ٔز١غككخ االرفككبق ثكك١ٓ اٌّخزقكك١ٓ اٌككزٞ ٠ّٙٙككُ أِككش رٍككه اٌّٛافككفبد ٚ رخككزـ ثٙككب ا١ٌٙئككخ اٌّقككش٠خ 

   ٌٍّٛاففبد ٚاٌغٛدح.

ٌغٕككخ ف١ٕكخ ثٙككب اعككبرزٖ ِككٓ و١ٍككبد  ٕ٘كبن رمش٠ككش فٕككٟ ثبٌّٛافككفبد اٌّطٍٛثكخ ٌزؾككذ٠ش اٌّٛاعكك١ش رككُ أعككذاد رٍكه اٌزمككبس٠ش ثّعشفككخ -2

إٌٙذعخ ِٚشوض ثؾٛس اإلعىبْ ِٚذ٠ش إداسح اٌّؾشٚعبد ثب١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ١ٌّبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ صُ رمش٠ش فٕكٟ ِكٓ ٌغٕكخ 

شع١ؼ ؽىٍذ ثّعشفخ ١ٔبثخ األِٛاي اٌعبِخ ٚال ؽه إْ اٌزٕبلل ث١ٓ اٌزمبس٠ش ِٓ اٌّغبئً اٌف١ٕكخ اٌجؾزكخ اٌزكٟ رؾزكبط أل٘كً اٌخجكشح ٌزك

اٜ ا٢سا  اٌف١ٕكخ ٠زفكك ف١ٕكب ِكع االعغكظ إٌٙذعك١خ ابفكخ ٚاْ رمش٠كش اٌٍغٕكخ اٌّؾكىٍخ ثّعشفكخ اٌٍغٕكخ اٌّؾكىٍخ ثمكشاس ا١ٌٕبثكخ ركُ 

 ٚمعٗ ثعذ سفع اٌذعٜٛ ٚٔمً اٌغذاٚي اٌّعذح ثّعشفخ اٌؾشوبد اٌّذع١خ ِّب ٠غعٍٙب ِزأصشح ثّب عب  ثقؾف اٌذعبٜٚ.

اٍكذ  ٚاألٚساق األٔٛاع ثبلٍٟٝ أْ رٕف١ز اٌمشاس٠ٓ ف١ٗ رفن١ً ٌٕٛع ِع١ٓ ِٓ اٌّٛاع١ش عٍٝ اعٕذ اٌؾىُ اٌّطعْٛ ف١ٗ لنبئٗ ع -3

ع١ٍكٗ دْٚ عكٕذ  رأع١غكبلكٛي ِشعكً ٚسد ثقكؾف اٌكذعبٜٚ ال ٠غكزم١ُ اٌمنكب   إالرٍكه إٌز١غكخ  إٌكِٝٓ صّخ د١ًٌ اٚ ِغزٕذ ٠ٛفكً 

 ٌٍمبْٔٛ. ِخبٌفب٠ذعّٗ ِّب ٠غعً اٌؾىُ ٚلع 

ف١ٗ إٌٝ أْ اٌمشاس٠ٓ ٌُ ٠ٙذفب اٌٝ رؾم١ك ِقٍؾخ عبِخ ٚرٌه ِشدٚد ثكبْ اٌكذافع ٚسا  رٍكه اٌمكشاساد ٘كٛ أزٙٝ اٌؾىُ اٌّطعْٛ  -4

ِؾبٌٚككخ ٚمككع ِعككب١٠ش ِؾككذدح ِٚؾب٠ككذح ٌٍّفبمككٍخ ثكك١ٓ اٌّٛاعكك١ش اٌّغككزخذِخ فككٟ ِؾككشٚعبد اٌقككشف اٌقككؾٟ ٚرؾككذ٠ش رٍككه 

ِكٓ اٌّؾكشٚعبد إٌّفكزح ؽكٙذد ّٔطكب ٚاؽكذا ِكٓ اٌّٛاففبد ثعذ ِشٚس اؽذ عؾكش عبِكب عٍكٝ أاكش رؾكذ٠ش فنكال عٍكٝ أْ اٌعذ٠كذ 

ِزكش ٚوكبْ ِقكبؽجب فكٟ ِعألكُ األؽ١كبْ أْ ٠ىكْٛ لطكش اٌّٛاعك١ش  400اال١ٙٔبساد ٌٍّٛاع١ش اٌزٟ رُ رشو١جٙب عٍٝ أعّكبق اوجكش ِكٓ 

 ِزش . 600

 

 



 

 اٌــــــــــشاٜ اٌمبٟٔٛٔ

الحكيم الماعيون فٌيه والقضياء ومن حٌث أن ما ٌهيدف إلٌيه الااانيان هيو الحكيم بقبيول الاعين شيكال وبإلغياء 
 اٌّقشٚفبد. ُٚإٌضاَ اٌّطعْٛ مذ٘ثشفل هٍت ٚلف رٕف١ز اٌمشاس٠ٓ اٌّطعْٛ ف١ّٙب  مجددا

 ومن حٌث انه ان شكل الاعن: 
األمير اليذي 4/10/2011و أن تقرٌير الاعين تيم إٌداايه بتيارٌخ  12/9/2011ومن حٌث إن الحكم الماعون فٌيه صيدر بجلسية 

من طانون مجلس الدولة ومين حٌيث إن الاعين طيد اسيتوفى  44ً الموااٌد القانونٌة امال بحكم المادة ٌضحى معه الاعن مقام ف
 سائر أوضااه الشكلٌة فإنهما ٌضحً مقبوال شكال.

 -:ومن حٌث أنه ان الموضوا

 26/1/2011 ِٚٓ ؽ١ش ِمطع إٌضاع فٟ اٌطعٓ اٌّبصً ؽغجّب اعزجبْ ِكٓ األٚساق ِٚكب لذِكٗ اٌخقكَٛ ِكٓ ِغكزٕذاد أكٗ ثزكبس٠ 

ثؾككبْ االؽككزشاهبد اٌف١ٕككخ ٌّعككب١٠ش  2011ٌغككٕخ  73ٚ  72افككذس ٚص٠ككش اإلعككىبْ ٚاٌّشافككك ٚاٌّغزّعككبد اٌعّشا١ٔككخ اٌمككشاس٠ٓ سلككُ 

اٌّفبمٍخ ث١ٓ أٔٛاع اٌّٛاع١ش اٌّخزٍفخ ٌؾجىبد ا١ٌّبٖ ٚاطٛه اٌقشف اٌقؾٟ ٚوزٌه ِؾبر٠ش االعزخذاَ ٌكجعل أٔكٛاع اٌّٛاعك١ش 

رنككشس اٌىض١ككش ِككٓ اٌؾككشوبد اٌعبٍِككخ فككٟ ٘ككزا اٌّغككبي ٚاٌزككٟ رمككَٛ ثئٔزككبط ٚرقكك١ٕع أٔككٛاع اٌّٛاعكك١ش ٚ٘ككٛ األِككش اٌككزٞ أدٜ إٌككٝ 

ِٚككٓ ؽ١ككش أككٗ ٚفككٝ ٔطككبق ثؾككش اٌمككشاس٠ٓ اٌّطعككْٛ ف١ّٙككب ٚٚصّٔٙككب ث١ّككضاْ اٌمككبْٔٛ ثؾضككب ِٕبهككٗ اٌّغككزجعذح  

 خ ٚاٌف١ٕخ.اٌّؾشٚع١خ فبٌضبثذ ِٓ األٚساق إْ اٌمشاس٠ٓ لذ رنّٕب اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّخبٌفبد اٌمب١ٔٛٔ

 ِٚٓ ؽ١ش أٗ ٚعٓ اٌّخبٌفبد اٌمب١ٔٛٔخ. 

َ ثؾبْ أعظ رق١ُّ ٚؽشٚه رٕف١ز األعّبي اإلٔؾبئ١خ ٚأعّبي اٌجٕب   1964( ٌغٕخ 6اٌمبْٔٛ سلُ ) ١ش إْٚؽ

" رقُّ ٚرٕفز األعّبي اإلٔؾبئ١خ ٚأعّبي اٌجٕب  هجمبً ألعظ اٌزق١ُّ ٚاٌّٛاففبد  ِٕٗ عٍٝ أٗ (1اٌّبدح ) فٟٚاٌزٞ ٠ٕـ 

ٌف١ٕخ ٌٍّٛاد اٌّغزعٍّخ ف١ٙب ٚاٌطشق اٌٛاعت إرجبعٙب فٟ رٕف١ز٘ب ٚاٌزٟ ٠قذس ثٙب لشاس ِٓ ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك ثٕبً  عٍٟ ا

 (". 2سأٞ اٌٍغٕخ إٌّقٛؿ ع١ٍٙب فٟ اٌّبدح )

ئ١خ رٕف١ز األعّبي اإلٔؾبساعخ ٚالزشاػ أعظ اٌزق١ُّ ٚؽشٚه " رزٌٟٛ د ( ِٓ راد اٌمبْٔٛ عٍٟ أ2ْٚرٕـ اٌّبدح )

ٚو١ً ٚصاسح اإلعىبْ ٚاٌّشافك سئ١غبً  ِّٚضً ٌٛصاسح اإلعىبْ ٚاٌّشافك  ِّٚضً ٌٛصاسح األؽغبي  -ٚأعّبي اٌجٕب  ٌغٕخ رؾىً ِٓ:

خزبسٖ ٚص٠ش٘ب  ِّٚضً ٌٛصاسح اٌزشث١خ الد ٠٠خزبسٖ ٚص٠ش٘ب  ِّٚضً ٌٛصاسح اٌقٕبعخ ٠خزبسٖ ٚص٠ش٘ب  ِّٚضً ٌٛصاسح اٌّٛاف

ِّضً إلداسح اٌّؾشٚعبد ثٛصاسح اٌؾشث١خ ٠خزبسٖ ٚص٠ش٘ب  ِذ٠ش ِعٙذ أثؾبس اٌجٕب   ِذ٠ش اٌّؤعغخ ٚاٌزع١ٍُ ٠خزبسٖ ٚص٠ش٘ب  ٚ

اٌّقش٠خ اٌعبِخ ٌألث١ٕخ اٌعبِخ  ِّض١ٍٓ ٌّؤعغبد فٕبعخ اٌجٕب  ٠خزبسّ٘ب ٚص٠ش اٌقٕبعخ  ٚعزخ ِٓ أعنب  ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك  ١ّٓ ثئعّبي اإلٔؾب  ٚاٌجٕب  ٠خزبسُ٘ثى١ٍبد إٌٙذعخ ٠خزبسّ٘ب ٚص٠ش اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ  ٚعزخ ِٓ اٌّٙز

أعنب    ٠ٚىْٛ ِّضً ٚصاسح اإلعىبْ ٚاٌّشافك ِمشساً ٌٍغٕخ  ٌٍٚغٕخ أْ رغزع١ٓ فٟ أعّبٌٙب ثّعب٘ذ األثؾبس ٚا١ٌٙئبد اٌع١ٍّخ 

  ٚا١ٌٙئبد اٌعبِخ اٌف١ٕخ ثجؾش ٚدساعخ ٚرٕف١ز األعّبي اإلٔؾبئ١خ ٚأعّبي اٌجٕب ........".

عٍٟ أْ " رم١ذ اٌمشاساد اٌقبدسح ِٓ ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك ٚفمبً ألؽىبَ اٌّبدح  ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزوٛس3ٚرٕـ اٌّبدح )

 ( فٛس فذٚس٘ب فٟ عغً ٠عذ ٌزٌه  ٚرٕؾش فٟ اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ  ٚرعزجش ٔبفزح ثعذ ِشٚس عزخ أؽٙش ِٓ ربس٠  ٔؾش٘ب".1)

عٍٟ أٗ " ٠غت عٍٟ اٌٛصاساد ٚاٌّقبٌؼ ٚا١ٌٙئبد ٚاٌّؤعغبد اٌعبِخ آٔف اٌزوش  ( ِٓ اٌمب4ْٛٔٚرٕـ اٌّبدح )

ٚاٌؾشوبد اٌزبثعخ ٌٙب ٚاٌّغبٌظ اٌّؾ١ٍخ أْ رقُّ ٚرٕفز األعّبي اإلٔؾبئ١خ ٚأعّبي اٌجٕب  اٌزٟ رمَٛ أٚ رىٍف أٚ رزعبلذ عٍٟ 

 (...". 1فك اٌقبدسح ٚفمبً ٌٍّبدح )اٌم١بَ ثٙب ٚفك أعظ اٌزق١ُّ ٚؽشٚه اٌزٕف١ز اٌّؾذدح فٟ لشاساد ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشا

 –اٌّؾبس إ١ٌٗ ٔبه ثٛص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك  1964َ( ٌغٕخ 6ٚؽ١ش إْ ِفبد ِب رمذَ أْ اٌّؾشع فٟ اٌمبْٔٛ سلُ )

إفذاس لشاس ثأعظ اٌزق١ُّ ٚاٌّٛاففبد اٌف١ٕخ ٌٍّٛاد اٌّغزعٍّخ فٟ رٕف١ز  -"ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌز١ّٕخ اٌعّشا١ٔخ ؽب١ٌبً "

ألعّبي اإلٔؾبئ١خ ٚأعّبي اٌجٕب  ٚاٌطشق اٌٛاعت إرجبعٙب فٟ رٕف١ز٘ب  ثؾ١ش ٠ىْٛ ٘زا اٌمشاس ثٕبً  عٍٟ سأٞ اٌٍغٕخ إٌّقٛؿ ا

ع١ٍٙب فٟ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٓ راد اٌمبْٔٛ ٚفمبً ٌزؾى١ٍٙب اٌّزوٛس فٟ ٘زٖ اٌّبدح ثّب ٠عٕٟ أْ ٘زا اٌزؾى١ً أِشاً ٚعٛث١بً ؽزٝ رىزًّ 

بَ ثبٌعًّ اٌّىٍفخ ثٗ ِٓ ؽ١ش اٌزخقـ ٚاٌىفب ح اٌف١ٕخ ٚاٌخجشح اٌع١ٍّخ فٟ ِغبي اٌزق١ُّ أٚ اٌّٛاففبد ٌٍغٕخ ِمِٛبد اٌم١

اٌّطٍٛة إعذاد٘ب  ِٚزٝ رؾمك رؾى١ً اٌٍغٕخ ٚفمبً ألؽىبَ اٌمبْٔٛ عُشك األِش عٍٟ اٌٛص٠ش اٌّزوٛس إلفذاس اٌمشاس ثزٍه 

ابؿ ِعذ ٌٙزا اٌغشك ٠ٕٚؾش فٟ اٌٛلبئع اٌّقش٠خ  ٠ٚىْٛ ٔبفزاً  اٌّٛاففبد أٚ اٌزق١ُّ عٍٟ أْ ٠م١ذ ٘زا اٌمشاس فٟ عغً

ِٓ ربس٠  ٔؾشٖ   وّب أٚعت اٌّؾشع عٍٟ اٌٛصاساد ٚاٌّقبٌؼ ٚا١ٌٙئبد ٚاٌّؤعغبد اٌعبِخ ٚاٌؾشوبد  أؽٙشثّنٟ عزخ 

ثٕفغٙب أٚ رىٍف ثبٌم١بَ ثٙب أٚ  أعّبي اٌجٕب  اٌزٟ رمَٛ ثٙبٚز األعّبي اإلٔؾبئ١خ خ أْ رقُّ ٚرٕفاٌزبثعخ ٌٙب ٚٚؽذاد اإلداسح اٌّؾ١ٍ

رزعبلذ ِع اٌغ١ش عٍٟ رٕف١ز٘ب  ٚفك أعظ اٌزق١ُّ ٚؽشٚه اٌزٕف١ز اٌّؾذدح ٚإٌّقٛؿ ع١ٍٙب فٟ لشاس ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك 

 اٌّؾبس إ١ٌٗ.  1964( ٌغٕخ 6ٚاٌز١ّٕخ اٌعّشا١ٔخ اٌقبدس ٚفمبً ألؽىبَ اٌمبْٔٛ سلُ )

فٟ ؽبْ اٌزٛؽ١ذ اٌم١بعكٟ ركٕـ  1957ٌغٕخ  2اٌغّٙٛس٠خ ثبٌمبْٔٛ سلُ  " ِٓ لشاس سئ١ظ1ِٚٓ ؽ١ش إْ اٌّبدح "

عٍٝ أٗ " ال ٠غٛص الٜ ِقٍؾخ اٚ ِؤعغخ عبِخ اٚ ابفخ ٚمع ِٛاففبد عذ٠ذح عٍٝ أٔٙب ل١بع١خ ٌخبِبد اٚ ِٕزغبد فٕبع١خ 

عكذ اعزّبد٘كب ِكٓ ا١ٌٙئكخ ٚٔؾكش٘ب فككٟ دْٚ اٌشعكٛع إٌكٝ ا١ٌٙئكخ اٌعبِكخ ٌٍزٛؽ١كذ اٌم١بعكٟ ....... ٚال رعزجكش اٌّٛافككفبد ل١بعك١خ إال ث

 اٌغغً اٌشعّٟ ٌٍّٛاففبد اٌّقش٠خ اٌم١بع١خ"

ٚ " رٕؾكب ا١ٌٙئكخ اٌّقكش٠خ ٌٍزٛؽ١كذ اٌم١بعكٟ ثمكشاس ِكٓ سئك١ظ اٌغّٙٛس٠كخ  " ِٓ راد اٌمكشاس عٍكٝ أك4ٗٚرٕـ اٌّبدح " 

 ٠ىْٛ ٌٙب اٌؾخق١خ االعزجبس٠خ "



عٍكٝ أكٗ"  اٌم١بعكٟا١ٌٙئكخ اٌّقكش٠خ ٌٍزٛؽ١كذ  ثئٔؾكب  1957ٌغٕخ  29" ِٓ اٌمشاس اٌغّٙٛسٞ سلُ 2ٚرٕـ اٌّبدح " 

 ثزٕغ١ك اٌعًّ ث١ٓ اٌّقبٌؼ ٚاٌغٙبد ٚا١ٌٙئبد اٌّؾزغٍخ ثأعّبي اٌزٛؽ١ذ اٌم١بعٟ"رخزـ ا١ٌٙئخ 

ثزٕأل١ُ ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌعبِخ ٌٍزٛؽ١ذ اٌم١بعٟ ٚعٛدح اإلٔزبط  1979ٌَغٕخ  392( ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ 3ٚؽ١ش أْ اٌّبدح )

" رعزجش ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌعبِخ ٌٍزٛؽ١ذ اٌم١بعٟ ٚعٛدح اإلٔزبط اٌّشعؼ اٌمِٟٛ اٌّعزّذ ٌغ١ّع ؽئْٛ اٌزٛؽ١ذ رٕـ عٍٟ أْ 

 اٌم١بعٟ ٚعٛدح اإلٔزبط ٚاٌّعب٠شح فٟ عّٙٛس٠خ ِقش اٌعشث١خ". 

بع١خ )أ( ٚمع ٚإفذاس اٌّٛاففبد اٌم١ -" رخزـ ا١ٌٙئخ ٚؽذ٘ب ثّب ٠ٍٟ: ( ِٓ راد اٌمبْٔٛ عٍٟ أ4ْٚرٕـ اٌّبدح )

ٌٍخبِبد ٚإٌّزغبد اٌقٕبع١خ ٚأعٙضح اٌم١بط ٚاالازجبس ٚهشق اٌزفز١ؼ اٌفٕٟ ٚمجو اٌغٛدح ٚاٌّعب٠شح ٚاالازجبس ٚع١ٍّبد 

اٌزق١ٕع ٚأعظ ٚؽشٚه اٌزٕف١ز اٌف١ٕخ ٚاٌزق١ٕفبد ٚاٌشعِٛبد إٌٙذع١خ ٚأعٍٛة أدا  إٌّزغبد ٚاٌخذِبد اٌقٕبع١خ ٚاألِٓ 

ٚاٌزعبس٠ف ٚاٌشِٛص اٌف١ٕخ اٌّٛؽذح ....)ط( اٌزشا١ـ ثّٕؼ عالِخ اٌغٛدح ٌٍّٕزغبد  اٌقٕبعٟ ٚإفذاس اإلفالؽبد اٌف١ٕخ

 اٌقٕبع١خ اٌّؾ١ٍخ اٌّطبثمخ ٌٍّٛاففبد اٌم١بع١خ اٌّقش٠خ .....................". 

ٌّشعع اٌعبِخ ٌٍزٛؽ١ذ اٌم١بعٟ دْٚ عٛا٘ب ثبعزجبس٘ب ا ِٚٓ ؽ١ش إْ ِفبد ِب رمذَ أْ اٌّؾشع ٚعذ إٌٝ ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ

اٌمكِٟٛ اٌّعزّككذ ٌغ١ّكع ؽككئْٛ اٌزٛؽ١كذ اٌم١بعككٟ اازقككبؿ ٚمكع ٚإفككذاس اٌّٛافكفبد اٌم١بعكك١خ ٌٍخبِكبد ٚإٌّزغككبد اٌقككٕبع١خ 

ٚأعٙضح اٌم١بط ٚاالازجبس ٚع١ٍّكبد اٌزقك١ٕع ٚأعكبط ٚؽكشٚه اٌزٕف١كز اٌف١ٕكخ ٚر١ٙئكخ اٌٛعكبئً اٌالصِكخ ٌزؾم١كك ِطبثمكخ اٌخبِكبد 

فكفبد ٚوككزٌه اٌزككشا١ـ ثٛمكع عالِككبد اٌغككٛدح ٚاٌزؾمكك ِككٓ دلككخ أعٙكضح اٌم١ككبط ٚعككٛدح ٚاٌغكٍع ٚإٌّزغككبد اٌقككٕبع١خ ٚاٌّٛا

 "29/1/2005عٍغخ  –ق 57ٌغٕخ  2876اٌذعٜٛ سلُ  فٟ –٘زا اٌّعٕٝ ؽىُ ِؾىّخ اٌمنب  االداسٜ  فٟاإلٔزبط. " 

ٟ ٌجؾكٛس اإلعكىبْ سئك١ظ ِغٍكظ إداسح اٌّشوكض اٌمكِٛاألٚساق أْ  ِٚٓ ؽ١ش أٗ عٍٝ ٘ذٜ ِب رمذَ ٌّٚب وكبْ اٌضبثكذ ِكٓ

لبِذ ا١ٌٙئكخ ٚح ٌٍّٛاففبد اٌّزوٛسح  دَ ثئعبدح رؾى١ً اٌٍغٕخ اٌزٟ لبِذ ثئعذاد ِغ2007ٛ( ٌغٕخ 11ٚاٌجٕب  أفذس اٌمشاس سلُ )

عٍكٟ اٌؾكشوبد ٚاالعزؾكبس١٠ٓ اٌعكب١ٍِٓ فكٟ ِؾكشٚعبد ١ِكبٖ اٌؾكشة ٚاٌقكشف  باٌم١ِٛخ ١ٌّبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ ثزع١ّّٙك

شوبد اٌّذع١خ ٌٙزٖ اٌّغٛدح رج١ٓ ٌٙب اؽزّبٌٙب عٍٟ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّخبٌفبد اٌف١ٕخ ٌالؽكزشاهبد ٚاٌّٛافكفبد اٌقؾٟ  ٚثّطبٌعخ اٌؾ

اٌم١بع١خ اٌّقش٠خ ٚاٌعب١ٌّخ اٌخبفخ ٌٍّٛاع١ش اٌّغزخذِخ فٟ ِؾشٚعبد ١ِبٖ اٌؾشة ٚؽجىبد اٌقشف اٌقؾٟ ٚاٌزٟ رمكَٛ ٘كزٖ 

عٍٟ رٕف١ز ٘زٖ اٌّؾشٚعبد  ِّب ؽذا ثٙب إٌٟ اٌزمذَ ثؾكىبٜٚ إٌكٟ اٌغٙكبد اٌؾشوبد ثزق١ٕعٙب ٚرٛس٠ذ٘ب إٌٟ عٙبد اٌذٌٚخ اٌمبئّخ 

اٌّغئٌٛخ فٟ اٌذٌٚخ ِٕٚٙب ِشوض ثؾٛس اٌجٕب  ٚاإلعىبْ ٚٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌز١ّٕكخ اٌعّشا١ٔكخ ٚسئك١ظ ِغٍكظ اٌكٛصسا    

ع١ٍٙكب ِكٓ ِخبٌفكبد ِٚالؽألكبد ٚمكشٚسح ٚرٌه ثغ١خ إعبدح إٌألش فٟ رٍه اٌّغٛدح ٚٚلف اٌعًّ ثٙب ٚدساعخ ِكب رالؽكل ٌٍؾكشوبد 

إداسح اٌّشوككض اٌمككِٟٛ ٌٍجؾككٛس ٌجٕككب  ٚاإلعككىبْ ثٛلككف اٌعّككً ثٙككب ٚدساعككخ ِككب رالؽككل ٌٍؾككشوبد ع١ٍٙككب ِككٓ ِخبٌفككبد ِٚالؽألككبد 

ٚمشٚسح رنّٕٙب اٌزطٛساد اٌزٟ هشأد عٍٟ رٍكه اٌّٛافكفبد  ٚلكذ أٚفكٟ سئك١ظ ِغٍكظ إداسح اٌّشوكض اٌمكِٟٛ ٌجؾكٛس ٚاٌجٕكب  

 لف اٌعًّ ثزٍه اٌّغٛدح ٌؾ١ٓ إعبدح دساعزٙب ٚإفذاس٘ب ثمشاس ٚصاسٞ. ٚاإلعىبْ ثٛ

َ ثئعبدح 2010( ٌغٕخ 313اٌمشاس سلُ ) 23/6/2010ٚؽ١ش إٔٗ ٔضٚالً عٍٟ ِب رمذَ فمذ أفذس ٚص٠ش اإلعىبْ اٌّشافك ثزبس٠  

 11ٌٍغٕخ اٌغبثك رؾى١ٍٙب ثبٌمشاس سلُ رؾى١ً اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ ٌّشاععخ ِغٛسح االؽزشاهبد اٌف١ٕخ ٌّعب١٠ش اٌّفبمٍخ اٌزٟ أعذرٙب ا

َ آٔف اٌزوش  ٚٚمع ٔألبَ ٌٍزم١١ُ ث١ٓ اٌؾشوبد عٍٟ أعبط إٌمبه   صُ أسعً سئ١ظ ِغٍظ إداسح ِشوض ثؾٛس 2007ٌغٕخ 

اإلعىبْ وزبثبً إٌٟ ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك ثبٔزٙب  اٌٍغٕخ ِٓ أعّبٌٙب  ٚهٍت رى١ٍف اٌٍغٕخ ثزؾذ٠ش اٌّٛاففبد اٌخبفخ 

ثزى١ٍف  2010ٌغٕخ  470اَ اٌّٛاع١ش اٌّخزٍفخ فٟ ِؾشٚعبد ١ِبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ فقذس اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ ثبعزخذ

ٔفظ اٌٍغٕخ ثٙزٖ اٌّّٙخ   صُ أٔٙذ اٌٍغٕخ أعّبٌٙب ٚلبِذ ثعشمٙب عٍٟ سئ١ظ ِغٍظ إداسح ِشوض ثؾٛس اٌجٕب  ٚاإلعىبْ اٌزٞ 

أفذس ٚص٠ش  26/1/2011َ  ٚثزبس٠  3/11/2010ٚاٌّغزّعبد اٌعّشا١ٔخ ثزبس٠  رٌٟٛ سفع أعّبٌٙب إٌٟ ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك 

َ ثبٌعًّ ثبالؽزشاهبد اٌف١ٕخ اٌّشفمخ ثٙزا اٌمشاس ٌّعب١٠ش 2011ٌغٕخ  72اإلعىبْ ٚاٌّشافك اٌمشاس٠ٓ اٌّطعْٛ ف١ّٙب األٚي ثشلُ 

ثبٌعًّ ثزؾذ٠ش  2011ٌغٕخ  73  ٚاٌضبٟٔ ثشلُ اٌّفبمٍخ ث١ٓ ٔٛع١بد اٌّٛاع١ش اٌّخزٍفخ ٌؾجىبد ١ِبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ 

 اٌّٛاففبد ٚاالؽزشاهبد اٌف١ٕخ العزخذاَ أٔٛاع اٌّٛاع١ش ٌّؾشٚعبد ١ِبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ اٌّشفمخ ثٙزا اٌمشاس. 

ٖ أْ ِؾشٚع١خ اٌمشاس االداسٜ أّٔب رجؾش عٍٝ أعبط األؽىبَ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّعّٛي ثٙب عٕذ فذٚس ِٚٓ ؽ١ش أٗ ِٚٓ اٌّمشس

 فٟٚاْ لٛاعذ اٌؾىً  –ٚعٍٝ مٛ  اٌألشٚف ٚاٌّالثغبد اٌزٟ وبٔذ لبئّخ آٔزان دْٚ أْ ٠ذاً فٟ االعزجبس ِب عذ ِٕٙب ثعذ رٌه 

 ٟ٘ إّٔب   اٌؾزّٟرؾذ عضا  اٌجطالْ  إدساعٙبرارٙب اٚ همٛعب ال ِٕذٚؽخ ِٓ  فٟعبَ ٘ذفب  وأفًاٌمشاس االداسٜ ١ٌغٓ  إفذاس

رٕبي ِٓ رٍه  اٌز٠ٟفشق ف١ٙب ث١ٓ اٌؾى١ٍبد اٌغٛ٘ش٠خ  أْ تاٌغٛا  ٠ٚغعٍٝ  اإلفشادِخ ِٚقٍؾخ رمزن١ٙب اٌّقٍؾخ اٌعب إعشا اد

ٔـ اٌمبْٔٛ عٍٝ اٌجطالْ  إرا إال ؽىٍٟعالِخ اٌمشاس ٚفؾزٗ ٚع١ٍٗ ال ٠جطً اٌمشاس االداسٜ ٌع١ت  فٟ إغفبٌٙباٌّقٍؾخ ٠ٚمذػ 

ِٚٓ صُ ثطالْ اٌمشاس  ثزأ١ِٕٙبعٕٝ اٌمبْٔٛ  اٌز٠ٟٛذ اٌّقٍؾخ رف إغفبٌٗرارٗ ٠شرت عٍٝ  األعشا اٚ وبْ  اإلعشا  إغفبيٌذٜ 

 "28/5/1988عٍغخ  –ق 30ٌغٕخ  1380اٌطعٓ سلُ " ثؾغت ِمقٛد اٌؾبسع.

ٚاٌّشافكك ثٕكب  عٍكٝ رٛفك١خ اٌٍغٕكخ اٌّؾكىٍخ ٌٙكزا  اإلعكىبْاٌمشاس٠ٓ اٌّطعْٛ ف١ّٙب لذ فكذسا ِكٓ ٚص٠كش  إٌّْٚب وبْ رٌه ٚؽ١ش 

ٔقكذ  اٌزكٟعكب  اٌزؾكى١ً لبفكشا ٌكُ ٠زنكّٓ اٌعٕبفكش ؽ١كش  1964ٌغكٕخ  6اٌمكبْٔٛ  ألؽىكبَبٌّخبٌفكخ ركُ رؾكى١ٍٙب ث ٚاٌزٟاٌغشك 

 أْ أ٠نكبثٙكزا اٌزؾكى١ً فنكال عٍكٝ رٌكه فبٌضبثكذ  اإلداس٠خاٌغٙخ  أٌضَاٌمبْٔٛ لذ  أْ" ِٓ اٌمبْٔٛ عٍٝ اٌشغُ ِٓ 2ع١ٍٙب اٌّبدح " 

اٌٍغٕكخ اٌّؾكىٍخ ٌٛمكع  إ١ٌكِٗكب أزٙكذ ٌكُ ٠عكشك  إٔكٗؽ١كش  1979ٌغٕخ  392اٌمبْٔٛ  ألؽىبَاٌمشاس٠ٓ لذ فذسا ثبٌّخبٌفخ 

 اٌقككؾٟاٌّٛاعكك١ش اٌّغككزخذِخ ١ٌّككبٖ اٌؾككشة ٚاٌقككشف  أٔككٛاعاٌّٛافككفبد اٌف١ٕككخ ٚاٌم١بعكك١خ ٚوككزا ِؾككبر٠ش االعككزخذاَ ٌككجعل 

اٌمكشاس٠ٓ عكبٌفٝ ٠نؾٝ ِعٗ  اٌزٞ األِش اٌؾأْ٘زا  فٟٚاعزقذاس ِٛافمزٙب عٍٝ رٍه اٌّٛاففبد ثبعزجبس٘ب فبؽجخ اٌٛال٠خ اٌعبِخ 

سعكّٙب ٌٙكب اٌمكبْٔٛ  اٌزكٟ اإلعكشا اد إرجكبعفكذسا ثبٌّخبٌفكخ ٌٍمكبْٔٛ ٚدْٚ  فأّٔٙكباٌزوش فنكال عكٓ فكذٚسّ٘ب ِكٓ غ١كش ِخكزـ 

 .دسعخ االٔعذاَ  إٌٌٝغش٠بّٔٙب ٚٔفبرّ٘ب ؽىّب ٚعّال ٚ٘ٛ ِب ٠ٕؾذس ثّٙب 



 ٚؽ١ش أٗ ٚعٓ اٌّخبٌفبد اٌف١ٕخ 

اٌزٟ رزكذاً اإلداسح ثٛاعكطزٙب ثٙكذف رٕألك١ُ اٌؾ١كبح دااكً اٌّغزّكع  عّبي اٌمب١ٔٛٔخاٌمشاساد اإلداس٠خ ٟ٘ األِٚٓ ؽ١ش إْ 

ٚرز١ّض ٘زٖ اٌمشاساد ثىٛٔٙب ٚع١ٍخ رغزعٍّٙب أطاللكب ِكٓ إسادرٙكب  اٌّقٍؾخ عبِخ غب٠خ اعّٟ رزّضً فٟ رؾم١ك رؾذد٘ب فٟ رٌه

 ٠زطٍكت داٌٛٙكب ؽ١كض اٌزٕف١كز سمكب األفكشاد أٚ إٌّفشدح ؽ١ش رمَٛ ثغكٓ أعّكبي ثّؾكل إسادرٙكب رزشركت ع١ٍٙكب ؽمكٛق ٚٚاعجكبد ٚال

 . اٌغّبعبد اٌّع١ٕخ ثٙب ٚٔألشا ٌىٛٔٙب رمَٛ عٍٝ أعبط ِب ٠خٌٛٗ اٌزؾش٠ع ٌإلداسح ِٓ فالؽ١بد غ١ش ِأٌٛفخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌعبدٞ

فبٌّقكٍؾخ  ااز١بس٘كبث١ذ أْ أٚعٗ رؾم١ك رٌه األِش ال ٠ٕؾقش فمو فٟ رٍه االِز١بصاد اٌزٟ رعطٝ ٌإلداسح ؽش٠خ فٟ اٌزمذ٠ش ثّعٕٝ 

أال رؾ١كذ عكٓ االؽكزشاهبد اٌزكٟ أٌضِٙكب ثٙكب اٌمكبْٔٛ  ع١ٍٙب لذ رمزنٝ رذاٍٙب ِٓ عذِٗ ٚفٝ ؽبٌخ رذاٍٙب ٚفك اٜ اٌٛعبئًاٌعبِخ 

ٚ٘ٝ ل١ٛد لقذ ثٙب اٌّؾشع اٌؾذ ِٓ ؽش٠خ اإلداسح ٚعٍطبرٙب ٚثك١ٓ ؽمكٛق ٚؽش٠كبد اإلفكشاد ٚثبٌزكبٌٟ فكبٌمشاساد اإلداس٠كخ ابمكعخ 

 مذ٠ش٠خ ٚاالازقبؿ اٌّم١ذ اٌٍزبْ ٠غت اٌزٛف١ك ث١ّٕٙب ٌزؾم١ك اٌقبٌؼ اٌعبَ .ٌٍغٍطخ اٌز

فٟ ٘زا اٌخقكٛؿ أكٗ ال ٠ٛعكذ لكشاس أداسٜ رٕفكشد اإلداسح ثزؾذ٠كذ ٚرمكذ٠ش ِغّكً عٕبفكشٖ ثكً ٕ٘كبن ثعكل اٌغٛأكت  ٠ٚغّع اٌفمٗ

منكب  ألٔكٗ ٠خؾكٝ أْ رزغكبٚص اإلداسح ؽكذٚد٘ب اٌزمذ٠ش٠خ اٌّخزٍفخ ثبازالف ِٛمٛع اٌمشاساد اإلداس٠كخ اٌخبمكعخ ٌشلبثكخ ٚرمكذ٠ش اٌ

فززغككبٚص فككٟ اعككزخذاَ اِز١بصارٙككب ٌغ١ككش فككبٌؼ اعككزٙذاف اٌّقككٍؾخ اٌعبِككخ ٕٚ٘ككب ثككبد ِككٓ اٌنككشٚسح ِشالجككخ ٔؾككبه اإلداسح ؽزككٝ ال 

 رٕقشف عٓ ؽذٚد عٍطبرٙب ِٚٓ صكُ فكبْ ٚاعكت اٌمبمكٟ أ٠نكب أْ ٠ؾكشؿ وكً اٌؾكشؿ أْ رغكزٙذف اإلداسح ِكٓ ٚسا  رقكشفبرٙب

 . ثبٌٕغجخ ٌٍمشاس االداسٜ فٟ سوٓ اٌغب٠خ٠ٚىّٓ ؽشه اٌّقٍؾخ اٌعبِخ  ذاف رؾم١ك اٌّقٍؾخ اٌعبِخاعزٙ

عٕقكش ٔفغكٟ  اٌٙكذف اٌكزٞ ٠غكعٝ اٌمكشاس إٌكٝ رؾم١مكٗ ٚاٌغب٠كخ ٠عكشف ثأٔكٗ " اٌغب٠كخ ِكٓ اٌمكشاس اإلداسٞسوكٓ ٚ

 فكئرا ؾخ اٌعبِكخ ٌٍّغزّكعاٌّقكٍ ٚغب٠كخ اٌمكشاساد اإلداس٠كخ وبفكخ رزّضكً فكٟ رؾم١كك "دااٍٟ ٌذٜ ِقذس اٌمشاس 

ٌزؾم١ك أ٘ذاف رزعبسك ِكع اٌّقكٍؾخ اٌعبِكخ فكئْ لشاسا٘كب ٠ىكْٛ ِؾكٛثبً  أؾشفذ اإلداسح فٟ اعزعّبي عٍطزٙب ٘زٖ ثئفذاس لشاس

ٚاألفكً اٌزٟ رشد عٍٝ اٌمشاس االداسٜ اٌغٍطخ أٚ االٔؾشاف ثٙب  ٠ٚعذ ٘زا اٌع١ت ِٓ أعجبة اٌطعٓ ثبإلٌغب   ثع١ت إعب ح اعزعّبي

٠ٚفزشك ف١ٗ رٌكه ٚعٍكٝ ِكٓ ٠كذعٟ اكالف رٌكه اإلصجكبد ٚع١كت االٔؾكشاف  لشاس إداسٞ ٠غزٙذف رؾم١ك اٌّقٍؾخ اٌعبِخ  أْ وً

غب٠كخ  لقذٞ أٚ عّذٞ ٠زعٍك ث١ٕكخ ِقكذس اٌمكشاس اٌكزٞ ٠غكت أْ ٠ىكْٛ عكٟ  ا١ٌٕكخ ٠عٍكُ أٔكٗ ٠غكعٝ إٌكٝ ثبٌغٍطخ أٚ اٌغب٠خ ع١ت

 اإلداسح ٠زقكً ثبٌجٛاعكش إٌفغك١خ اٌخف١كخ ٌغٙكخ  ٚألْ ٘كزا اٌع١كت .ْمكبِٔٛكخ أٚ غ١كش رٍكه اٌزكٟ ؽكذد٘ب اٌثع١ذح عٓ اٌّقكٍؾخ اٌعب

٘كزٖ اٌجٛاعكش ٚ٘كٛ أِكش ثع١كذ إٌّكبي   فمكذ أمكفٝ اٌمنكب  عٍكٝ ٘كزا اٌع١كت اٌقكفخ  ٚإصجبرٗ ٠زطٍكت أْ ٠جؾكش اٌمنكب  فكٟ ٚعكٛد

بؿ اٚ ع١كت اٌؾكىً اٚ ِخبٌفكخ اٌمشاس االداسٜ ِضكً عكذَ االازقكفال ٠جؾش فٟ ٚعٛدٖ هبٌّب أْ ٕ٘بن ع١ت آاش ؽبة  االؽز١به١خ

 اٌمبْٔٛ. 

 ٠ّٚىٓ رؾذ٠ذ اٌغب٠خ ِٓ اٌمشاس االداسٜ ٚفمب ٌضالصخ اعزجبساد:

غب٠ككخ فككٟ رارٙككب إّٔككب ٘ككٟ ٚعكك١ٍخ ٌزؾم١ككك اٌغب٠ككخ  : اٌغككٍطخ اٌزككٟ رزّزككع ثٙككب اإلداسح ١ٌغككذ اعككزٙذاف اٌّقككٍؾخ اٌعبِككخأٚال:

ٙذف ٌزؾم١ك ِقكبٌؼ ؽخقك١خ ال رّكذ ٌٍّقكٍؾخ اٌعبِكخ ثقكٍخ وّؾبثكبح اإلداسح عٓ ٘زا اٌ اٌّزّضٍخ ثبٌّقٍؾخ اٌعبِخ   فئرا ؽبدد

  ِع١جككككخ ٚلبثٍككككخ ٌإلٌغككككب االٔزمككككبَ فككككئْ لشاسارٙككككب رىككككْٛ رؾم١ككككك غككككشك ع١بعككككٟ أٚ اعككككزخذاَ اٌغككككٍطخ ثمقككككذ  ٚاٌغ١ككككش أ

 د٠ؾكذ فمكذ دائّكبً  اٌعبِكخ اٌّقكٍؾخ رؾم١كك رغكزٙذف اإلداسح أْ ِكٓ اٌكشغُ عٍكٝ:  األ٘كذاف رخقك١ـ لبعكذح اؽزكشَ صب١ٔكب:

 ثئعككب ح ِع١جككبً  ٠ىككْٛ لشاسارٙككب فككئْ اٌٙككذف ٘ككزا ابٌفككذ ِككب ٚإرا ٌزؾم١مككٗ لشاسا٘ككب رغككعٝ أْ ٠غككت ابفككبً  ٘ككذفبً  ٌككإلداسح اٌّؾككشع

 ِٚضكبي األ٘كذاف رخقك١ـ ثّجكذأ ٠عكشف ِكب ٚ٘كزا,  اٌعبِخ اٌّقٍؾخ رؾم١ك لقذد لذ ثأٔٙب اإلداسح رزسعذ ٌٚٛ اٌغٍطخ اعزعّبي

 ٚ اٌعكبَ األِكٓ عٍكٝ اٌّؾبفألكخ ٚ٘كٟ ِخبٌفزٙكب ٌكإلداسح ٠غكٛص ال صالصكخ أ٘كذافبً  اٌمكبْٔٛ ٌٙكب ؽكذد اٌزٟ اإلداسٞ اٌنجو لشاساد رٌه

ٚعكذ٠شا ٘زٖ األ٘ذاف فٟ لشاساد اٌنجو اإلداسٞ فئْ لشاس٘ب ٘زا ٠ىْٛ ِع١جبً  اٌعبِخ ٚاٌقؾخ اٌعبِخ   فئرا ابٌفذ اإلداسح اٌغى١ٕخ

 ثبإلٌغب .

اٌزٟ ث١ٕٙب اٌمبْٔٛ ٌزؾم١ك اٌٙذف اٌكزٞ رغكعٝ إ١ٌكٗ  اإلداسح اؽزشاَ اإلعشا اد: ٠زع١ٓ عٍٝ  اؽزشاَ اإلعشا اد اٌّمشسح صبٌضب:

إ١ٌكٗ فكئْ  اإلعشا اد اإلداس٠خ اٌالصِخ إلفذاس لشاس ِع١ٓ ثئعشا اد أاكشٜ ٌزؾم١كك اٌٙكذف اٌكزٞ رغكعٟ   فئرا أؾشفذ اإلداسح فٟ

ٚرٍغكأ اإلداسح إٌكٝ ٘كزا األعكٍٛة أِكب  . عشا ادثكبإل رقشفٙب ٘زا ٠ىْٛ ِؾٛثبً ثع١ت إعب ح اعزعّبي اٌغٍطخ فكٟ فكٛسح االٔؾكشاف

اٌؾكى١ٍبد  ارجعزكٗ ال ٠كؤدٞ ٌزؾم١كك أ٘كذافٙب أٚ أٔٙكب عكعذ إٌكٝ اٌزٙكشة ِكٓ اإلعكشا اد اٌّطٌٛكخ أٚ ألٔٙكب رعزمكذ أْ اإلعكشا  اٌكزٞ

اد ٔكضع اٌٍّى١ككخ ثكذالً ِككٓ عك١ش٘ب فككٟ هش٠كك إعككشا  اٌّعمكذح   ِٚضكبي رٌككه أْ رٍغكأ اإلداسح إٌككٝ االعكز١ال  اٌّؤلككذ عٍكٝ اٌعمككبساد

 .ٔضع اٌٍّى١خ  ٌٍّٕفعخ اٌعبِخ رفبد٠بً ٌطٛي إعشا اد

بٌمشاساد فكك األعككبط اٌزككٟ ٠مككَٛ ع١ٍككٗ سوككٓ اٌغب٠ككخ ٘كك١ٛجككب عٍككٝ رٌككه فككبْ ؽككشه اٌّقككٍؾخ اٌعبِككخ اٌألككب٘شح رٚرش

غب٠خ اعّٟ رزّضً  رٌه ٟ٘ األعّبي اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رزذاً اإلداسح ثٛاعطزٙب ثٙذف رٕأل١ُ اٌؾ١بح دااً اٌّغزّع رؾذد٘ب فٟ اإلداس٠خ

ٚرز١ّض ٘زٖ اٌمشاساد ثىٛٔٙب ٚع١ٍخ رغزعٍّٙب أطاللكب ِكٓ إسادرٙكب إٌّفكشدح ؽ١كش رمكَٛ ثغكٓ أعّكبي  اٌّقٍؾخ عبِخ فٟ رؾم١ك

ثّؾل إسادرٙب رزشرت ع١ٍٙب ؽمٛق ٚٚاعجبد ٚال ٠زطٍت داٌٛٙب ؽ١ض اٌزٕف١ز سمب األفشاد أٚ اٌغّبعبد اٌّع١ٕكخ ثٙكب ٚٔألكشا ٌىٛٔٙكب 

 . أعبط ِب ٠خٌٛٗ اٌزؾش٠ع ٌإلداسح ِٓ فالؽ١بد غ١ش ِأٌٛفخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌعبدٞ رمَٛ عٍٝ



فبٌّقكٍؾخ  ث١ذ أْ أٚعٗ رؾم١ك رٌه األِش ال ٠ٕؾقش فمو فٟ رٍه االِز١بصاد اٌزٟ رعطٝ ٌإلداسح ؽش٠خ فٟ اٌزمذ٠ش ثّعٕٝ ااز١بس٘كب

رؾ١كذ عكٓ االؽكزشاهبد اٌزكٟ أٌضِٙكب ثٙكب اٌمكبْٔٛ ٚ٘كٝ لذ رمزنٝ رذاٍٙب ِٓ عذِٗ ٚفٝ ؽبٌخ رذاٍٙب ٚفك اٜ اٌٛعكبئً أال اٌعبِخ 

ل١ٛد لقذ ثٙب اٌّؾشع اٌؾذ ِٓ ؽش٠خ اإلداسح ٚعٍطبرٙب ٚث١ٓ ؽمٛق ٚؽش٠بد اإلفشاد ٚثبٌزبٌٟ فبٌمشاساد اإلداس٠خ ابمكعخ ٌٍغكٍطخ 

 اٌزمذ٠ش٠خ ٚاالازقبؿ اٌّم١ذ اٌٍزبْ ٠غت اٌزٛف١ك ث١ّٕٙب ٌزؾم١ك اٌقبٌؼ اٌعبَ .

ـ اٌّؾككشع أٚ اٌمكبْٔٛ عٍكٝ ٘كذف ِعك١ٓ أٚ ؽككشه ِعك١ٓ فكٟ اٌزقكشف االداسٜ فبٔكٗ ٠ٕجغككٟ ٚثبٌزكبٌٟ فكئرا ِكب ٔك

 ٚثؾىُ اٌٍضَٚ اٌزفطٓ إٌٝ ِشاد اٌّؾشع ِٓ رٍه اٌغب٠خ أٚ ٘زا اٌؾشه ِٚب ٠غزٙذفٗ ِٓ رؾم١ك ٘ذف ِع١ٓ

داس٠كخ ِكٓ رقكشفبد فبٔكٗ ِٚٓ صُ فئرا ِب رطٍت اٌمبْٔٛ ؽشهب ِع١ٓ اٚ اعزٙذاف رؾم١ك ٘ذف ِع١ٓ فٟ وً ِب ٠قذس ِٓ اٌغٙكخ اإل

٠ىكْٛ رٌكه اٌٙككذف ٘كٛ ِٕكبه اٌزقكشف ٚعّككبدٖ ٠ٚكشرجو ثكٗ ٚعكٛدا ٚعككذِب فكئرا ِكب رخٍكف ٘ككزا اٌؾكشه ٚأزفكٝ ٠ىكْٛ ِٕككبه  أْالثكذ 

اٌزقشف ثبهال ٌعذَ رؾمك اٌٙذف اٌّشعٛ ِٓ فذٚسٖ ٚ٘ٛ ال ٠ىْٛ وزٌه إال إرا وبْ ٘زا اٌٙذف ؽشهب عٛ٘ش٠كب ِكٓ اٌؾكشٚه اٌزكٟ 

 داسح فٟ رقشفبرٙب .رٍزضَ ثٙب عٙخ اإل

اٌغكٍٛن  فٟاعزعّبي اٌغٍطخ ٚاالٔؾشاف ثٙب ّ٘ب ِٓ اٌع١ٛة اٌمقذ٠خ  إعب ح أْ اٌّغزمش ع١ٍٗ فمٙب  ٚلنب  أِْٚٓ ؽ١ش 

اٌزٞ ٠جكشس إٌغكب  اٌمكشاس االداسٜ اٚ اٌزعك٠ٛل عٕكٗ ٠ٚغكت أْ اعزعّبي اٌغٍطخ  إعب حلقذ  اإلداسح٠ىْٛ ٌذٜ  أْاالداسٜ ٚلٛاِٙب 

ٙكب   ثكبْ رىكْٛ اٌغٙكخ اإلداس٠كخ لكذ رٕىجكذ ٚعكٗ اٌّقكٍؾخ اٌعبِكخ اٌزكٟ ٠غكت أْ ٠زغ١ب٘كب اٌمكشاس اٚ أْ ٚرىكْٛ لككذ ٠ؾكٛة اٌغب٠كخ رار

 16/2/1991عٍغخ  – ق36ٌغٕخ  2909اٌطعٓ سلُ أفذسد اٌمشاس ثجبعش ال ٠ّذ رٍه اٌّقٍؾخ" " 

َ ِشفمككبً ثككٗ 1988ٌغككٕخ  268ٌمككشاس سلككُ اأفككذس  لككذ ِككٓ األٚساق إْ ٚص٠ككش اإلعككىبْ ٚاٌّشافككك ذِٚككٓ ؽ١ككش إْ اٌضبثكك

اٌّٛاففبد ٚاالؽزشاهبد اٌف١ٕخ العزخذاَ أٔٛاع اٌّٛاع١ش ٌّؾشٚعبد ١ِكبٖ اٌؾكشة ٚاٌقكشف اٌقكؾٟ ِؾكذداً ف١ٙكب هكشق اٌٛلب٠كخ 

اٌخبسع١خ ٚاٌذاا١ٍخ اٌٛاعت إرجبعٙب العكزخذاَ األٔكٛاع اٌّخزٍفكخ ِكٓ اٌّٛاعك١ش ٚأٚعكت عٍكٟ اٌغٙكبد اٌمبئّكخ عٍكٟ ِشافكك ا١ٌّكبٖ 

قؾٟ أْ رٍزضَ ف١ّب رغٕذٖ ِٓ أعّبي ثبعزخذاَ اٌّٛاع١ش هجمبً ٌٍّٛاففبد ٚاالؽزشاهبد اٌف١ٕكخ اٌّشفمكخ ثٙكزا اٌمكشاس  ٚاٌقشف اٌ

َ ثزؾكى١ً ٌغٕكخ ٌزؾكذ٠ش 1999ٌغكٕخ  136فذس لشاس ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌّغزّعكبد اٌعّشا١ٔكخ سلكُ  26/5/1999ٚثزبس٠  

اع اٌّٛاعكك١ش فككٟ ِؾككشٚعبد ١ِككبٖ اٌؾككشة ٚاٌقككشف اٌقككؾٟ  صككُ فككذس اٌمككشاس اٌّٛافككفبد ٚاالؽككزشاهبد اٌف١ٕككخ العككزخذاَ أٔككٛ

َ   ٚوكبْ ٚص٠كش اإلعكىبْ 2002ٌغكٕخ  14َ ثئفذاس ٘زٖ اٌّٛافكفبد  ٚلكذ ركُ رعذ٠ٍكٗ ثكبٌمشاس سلكُ 2000ٌغٕخ  277اٌٛصاسٞ سلُ 

١كخ ٌٛمكع ِعكب١٠ش اٌّفبمكٍخ ثك١ٓ َ ِزنّٕبً رؾى١ً ٌغٕكخ ف2000ٌٕغٕخ  255ٚاٌّشافك ٚاٌّغزّعبد اٌعّشا١ٔخ لذ أفذس اٌمشاس سلُ 

أٔٛاع اٌّٛاع١ش اٌّخزٍفخ اٌّغزخذِخ فٟ ؽجىبد ١ِبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ  ٚإصا  عذَ إٔغبص ٘زٖ اٌٍغٕخ ٌٍّّٙخ اٌّىٍفكخ ثٙكب 

َ ثئعكبدح رؾكى١ً رٍكه اٌٍغٕكخ اٌزكٟ 2007( ٌغٕخ 11أفذس سئ١ظ ِغٍظ إداسح اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌجؾٛس اإلعىبْ ٚاٌجٕب  اٌمشاس سلُ )

عٍككٟ اٌؾككشوبد  ببِككذ ثئعككذاد ِغككٛسح ٌٍّٛافككفبد اٌّككزوٛسح  لبِككذ ا١ٌٙئككخ اٌم١ِٛككخ ١ٌّككبٖ اٌؾككشة ٚاٌقككشف اٌقككؾٟ ثزع١ّّٙككل

ٚاالعزؾككبس١٠ٓ اٌعككب١ٍِٓ فككٟ ِؾككشٚعبد ١ِككبٖ اٌؾككشة ٚاٌقككشف اٌقككؾٟ  ٚثّطبٌعككخ اٌؾككشوبد اٌّذع١ككخ ٌٙككزٖ اٌّغككٛدح رجكك١ٓ ٌٙككب 

بد ٚاٌّٛاففبد اٌم١بعك١خ اٌّقكش٠خ ٚاٌعب١ٌّكخ اٌخبفكخ ٌٍّٛاعك١ش اٌّغكزخذِخ اؽزّبٌٙب عٍٟ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّخبٌفبد اٌف١ٕخ ٌالؽزشاه

فٟ ِؾشٚعبد ١ِبٖ اٌؾشة ٚؽجىبد اٌقشف اٌقكؾٟ ٚاٌزكٟ رمكَٛ ٘كزٖ اٌؾكشوبد ثزقك١ٕعٙب ٚرٛس٠كذ٘ب إٌكٟ عٙكبد اٌذٌٚكخ اٌمبئّكخ 

َ ثئعكبدح 2010( ٌغكٕخ 313)اٌمكشاس سلكُ  23/6/2010أفكذس ٚص٠كش اإلعكىبْ اٌّشافكك ثزكبس٠  ٚلكذ   عٍكٟ رٕف١كز ٘كزٖ اٌّؾكشٚعبد

 11رؾى١ً اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ ٌّشاععخ ِغٛسح االؽزشاهبد اٌف١ٕخ ٌّعكب١٠ش اٌّفبمكٍخ اٌزكٟ أعكذرٙب اٌٍغٕكخ اٌغكبثك رؾكى١ٍٙب ثكبٌمشاس سلكُ 

َ آٔكف اٌككزوش  ٚٚمكع ٔألككبَ ٌٍزم١ك١ُ ثكك١ٓ اٌؾكشوبد عٍككٟ أعكبط إٌمككبه   صكُ أسعككً سئك١ظ ِغٍككظ إداسح ِشوكض ثؾككٛس 2007ٌغكٕخ 

بثككبً إٌككٟ ٚص٠ككش اإلعككىبْ ٚاٌّشافككك ثبٔزٙككب  اٌٍغٕككخ ِككٓ أعّبٌٙككب  ٚهٍككت رى١ٍككف اٌٍغٕككخ ثزؾككذ٠ش اٌّٛافككفبد اٌخبفككخ اإلعككىبْ وز

ثزى١ٍكف  2010ٌغكٕخ  470ثبعزخذاَ اٌّٛاع١ش اٌّخزٍفخ فٟ ِؾشٚعبد ١ِبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ فقذس اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلكُ 

لبِذ ثعشمٙب عٍٟ سئ١ظ ِغٍظ إداسح ِشوكض ثؾكٛس اٌجٕكب  ٚاإلعكىبْ اٌكزٞ ٔفظ اٌٍغٕخ ثٙزٖ اٌّّٙخ   صُ أٔٙذ اٌٍغٕخ أعّبٌٙب ٚ

أفكذس ٚص٠كش  26/1/2011ٚثزبس٠   َ 3/11/2010رٌٟٛ سفع أعّبٌٙب إٌٟ ٚص٠ش اإلعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌّغزّعبد اٌعّشا١ٔخ ثزبس٠  

د اٌف١ٕخ اٌّشفمكخ ثٙكزا اٌمكشاس ٌّعكب١٠ش َ ثبٌعًّ ثبالؽزشاهب2011ٌغٕخ  72اإلعىبْ ٚاٌّشافك اٌمشاس٠ٓ اٌّطعْٛ ف١ّٙب األٚي ثشلُ 

ثبٌعّكً ثزؾكذ٠ش  2011ٌغكٕخ  73اٌّفبمٍخ ث١ٓ ٔٛع١بد اٌّٛاع١ش اٌّخزٍفخ ٌؾجىبد ١ِبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ   ٚاٌضبٟٔ ثشلُ 

،  اٌّٛافكفبد ٚاالؽككزشاهبد اٌف١ٕكخ العككزخذاَ أٔككٛاع اٌّٛاعك١ش ٌّؾككشٚعبد ١ِككبٖ اٌؾكشة ٚاٌقككشف اٌقككؾٟ اٌّشفمكخ ثٙككزا اٌمككشاس
فمذ رمكذِذ اٌعذ٠كذ ِكٓ اٌؾكشوبد اٌّزنكشسح ِكٓ ٘كز٠ٓ اٌمكشاس٠ٓ  عٍٝ رّش٠ش ٘زاْ اٌمشاساْ اإلداس٠خاٌغٙخ  إفشاس ٚإصا 

ؽكذا  اٌكزٞ األِكشٌٍّكبي اٌعكبَ  أ٘كذاسرٍه اٌمشاساد لذ فذسد ٌٍزغزش عٍٝ ِخبٌفبد ِب١ٌٗ رؾًّ  أْإٌبئت اٌعبَ ثبعزجبس  إٌٝثجالغبد 

 2010ٌغكٕخ  234عبِخ ع١ٍكب ٚاٌّم١كذح ثكشلُ  أِٛايؽقش  2010ٌغٕخ  610اٌمن١خ سلُ  فٟاس٘ب لش ثئفذاساٌعبِخ  األِٛايث١ٕبثخ 

 اٌمكِٟٛصالصكخ ِكُٕٙ ِكٓ اٌّخزقك١ٓ ف١ٕكب ثكبٌّشوض  ٠ىكْٛ أعنكب عبِكخ ع١ٍكب ثزؾكى١ً ٌغٕكخ ِىٛٔكٗ ِكٓ رغكعخ  أِكٛايؽقش رؾم١كك 

١٘ئكخ اٌزكذس٠ظ ثى١ٍكخ إٌٙذعكخ عبِعكخ  أعنكب ذ ٌٍجؾٛس ٚاصٕبْ ِٓ اٌّخزقك١ٓ ف١ٕكب ِكٓ ا١ٌٙئكخ اٌعبِكخ ٌٍّٛافكفبد ٚاٌغكٛدح ٚاؽك

ؽغككبث١بْ ِككٓ عٙككبص اٌخككذِبد ٚعنككٛاْ  اٌككٛاد١٘ٞئككخ اٌزككذس٠ظ ثى١ٍككخ إٌٙذعككخ عبِعككخ عٕككٛة  أعنككب ِككٓ  ٚآاككش٠ٓ اإلعككىٕذس٠خ

 -اٌؾى١ِٛخ ِّٙزٙب االرٝ:

 .........اٚال:.............                                      صب١ٔب:..........................

ٚفٝ اٌغٍّخ ث١بْ عّب إرا وبٔذ اٌّٛاع١ش اٌزٟ اعزخذِذ فٟ ٘زٖ اٌّؾشٚعبد رفنً اٌّٛاع١ش اٌّغزجعذح ِٓ ؽ١ش اٌغٛدح ٚاٌعّكش 

االفزشامككٟ ٚاٌقككالثخ ٚ االعككزخذاَ ٚاٌقكك١بٔخ ٚاألهككٛاي ٚعككٌٙٛخ اٌزشو١ككت ِٚالئّككخ اٌزشثككخ اٌعذٚا١ٔككخ ٚدسعككبد اٌؾككشاسح اٌعب١ٌككخ 

ٚرعذ٠الركٗ ٚاعكزعشاك وبفكخ إعكشا اد اٌطكشػ ٚاٌزشعك١خ ِكٓ لجكً  2000ٌغكٕخ  277ب ٌٍمكشاس اٌكٛصاسٞ سلكُ ٚاٌغبئً اٌّبس ثٙب ٚفم



ا١ٌٙئخ ٚاٌغٙبص اٌزٕف١زٞ ١ٌّبٖ اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقؾٟ ..................... ٚوكزا فؾكـ أٚعكٗ االاكزالف ثك١ٓ اٌمكشاس اٌكٛصاسٞ سلكُ 

ٚث١بْ ِذٜ عالِخ األعظ اٌزٟ أزٙكٝ إ١ٌٙكب ٘كز٠ٓ اٌمكشاس٠ٓ  2011خ ٌغٕ 73ٚ  72ٚرعذ٠الرٗ ٚاٌمشاس٠ٓ سلّٟ  2000ٌغٕخ  277

 ٚعّب إرا وبْ لذ رُ ِشاعبح اٌّٛاففبد اٌم١بع١خ. 

 -ٚلذ ثبؽشد اٌٍغٕخ ِّٙزٙب اٌّج١ٕخ ثمشاس ا١ٌٕبثخ اٌعبِخ ٚلذ أزٙذ إٌٝ االرٝ:

عبعٝ ٌعًّ ٘زٖ اٌٍغٕخ ٘ٛ رؾكذ٠ش اٌّٛافكفبد فذسا ثٕب  عٍٝ أعّبي اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٚاٌغشك اال ٓأْ اٌمشاس٠ٓ اٌٛصاس١٠ -أٚال:

هجمككب ٌّككب عككب  فككٟ اٌّٛافككفبد اٌم١بعكك١خ اٌّقككش٠خ اٌؾذ٠ضككخ ٚاٌّٛافككفبد اٌم١بعكك١خ اٌعب١ٌّككخ ٚإفككذاسارٙب اٌغذ٠ككذح اٌزككٟ رؤاككز فككٟ 

افكفبد فذسا ِج١ٕب ثّٙكب أسلكبَ ِٛ 2011ٌغٕخ  73ٚ  72االعزجبس عٕذ أعذاد اٌّٛاففبد اٌم١بع١خ اٌّقش٠خ إال أْ اٌمشاس٠ٓ 

لذ٠ّخ ال ٠زُ اٌعًّ ثٙب ؽب١ٌب عٍٝ اٌشغُ ِٓ فذٚس اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّٛاففبد اٌم١بع١خ اٌغذ٠ذح ٚ٘كٝ اٌزكٟ ٌكُ ٠طٍكع 

اٌٍغٕخ ٌُٚ رؤاز فٟ االعزجبس عٕذ إفذاس اٌمشاساد اٌغذ٠ذح ٌُٚ رؾذس رؾم١مب ٌٍغشك االعبعكٝ ِكٓ اٌٍغٕكخ ٠ٚجك١ٓ  ع١ٍٙب أعنب 

اٌّٛاففبد اٌّج١ٕخ ثبٌمشاس٠ٓ اٌٛصاس١٠ٓ ٚث١ٓ اٌّٛاففبد اٌؾذ٠ضخ اٌّعّٛي ثٙب فكٟ اٌغٙكبد  اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٘زا اٌزفبٚد اٌىج١ش ث١ٓ

 اٌّخزٍفخ.

  

اٌّٛافككككككفبد اٌككككككٛاسدح 

ثكككبٌمشاس اٌكككٛصاسٞ سلكككُ 

 2011ٌغٕخ  73

اٌّٛافكككككفبد اٌؾذ٠ضكككككخ  ربس٠  اإلفذاس

 هجمب ألاش إفذاس

فككشق عككذد اٌغكك١ٕٓ ثكك١ٓ  ربس٠  اإلفذاس

 اإلفذاس٠ٓ

ASTM D638-76 1976 ASTM D638-10 2010 34 

ASTM D2412-77 1977 ASTM D2412-10 2010 33 

ASTM D3+57-79 1979 ASTM D3+54-06 2006 27 

ASTM D3262-80 1980 ASTM D3262-06 2006 26 

ASTM D3517-80 1980 ASTM D3517-06 2006 26 

BS5480- 1977 1977 BS5480- 1990 1990 13 

AWWAC950-81 1981 AWWAC950-07 2007 26 

AWWAC301-84 1984 AWWAC301-07 2007 23 

AWWAC303-95 1995 AWWAC303-08 2008 13 
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ِٛاففبد ِقش٠خ  

 2005 -56ل١بع١خ 
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ASTNC 14M-80 1980 ASTNC14M-
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2007 27 

ٚث١ٓ ٚاٌّٛاففبد اٌم١بعك١خ  2011ٌغٕخ  72ث١ٓ اٌّؾبر٠ش اٌٛاسدح ثبٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ  أٗ ٚثئعشا  ع١ٍّخ اٌّمبسٔخ  صب١ٔب:

 -ٔٙب وبالرٝ:اٌعب١ٌّخ رج١ٓ ٌٍغٕخ أْ ٕ٘بن اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّغبٌطبد اٌف١ٕخ ٚاٌم١بع١خ رنّٕٙب اٌمشاس اٌّزوٛس ٚث١ب

 72ِخبٌفبد اٌّؾبر٠ش اٌٛاسدح ثبٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ  72اٌّؾبر٠ش اٌٛاسدح ثبٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ 

 13" ثبٌقفؾخ سلُ 1سلُ "اٌغذٚي ربثع 

٠زُ اازجبس٘ب  CCPاٌٍّفٛف ؽٌٛٙب لن١ت  خأْ اٌّٛاع١ش اٌخشاعب١ٔ

 رؾذ مغو ٠عبدي ِشٖ ٚٔقف مغو اٌزؾغ١ً

 AWWA c303اٌم١بع١خ اٌعب١ٌّخ ٘زا ٠عذ ِخبٌفب ٌٍّٛاففبد 

ٚافك ٌكٝ ِكزوشح اٌغك١ذ إٌّٙكذط  اٌزٞٔفغٗ  اإلعىبْافمخ ٚص٠ش ِٚٛ

اٌقكٍت  االعكطٛأخعٍكٝ  CCPؽغٓ ابٌذ ثبْ ٠زُ اازجبس اٌّٛاعك١ش 

 AWWA األِش٠ى١كخا١ٌّكبٖ  أعّكبي١٘ئكخ  إفكبدحفمو ٚرٌه ثٕكب  عٍكٝ 

ازجكبس ٚاٌجٕكب  ِكٓ اال اإلعكىبٌْجؾٛس  اٌمٌٍِٟٛذوزٛس سئ١ظ اٌّشوض 

 سأٜاٌقككٍت فمككو وّككب رطككبثك ِككع  االعككطٛأخا١ٌٙذسٚعككزبر١ىٝ عٍككٝ 

ٚثبٌزبٌٟ وبْ ٠غت رعذ٠ً ٘زا اٌجٕذ   GTاالٌّبٔٝ  اٌفٕٟٚوبٌخ اٌزعبْٚ 

 ١ٌقجؼ اازجبس االعطٛأخ رؾذ مغو ٠عبدي معف مغو اٌزؾغ١ً

 ٟ اعزّذ ع١ٍٙب اٌمشاس٠ٓ عبٌفٝ اٌكزوش فنكال عكٓٚلذ ااززّذ اٌٍغٕخ عٍّٙب ثٕز١غخ ِؤدا٘ب عذَ عالِخ األعظ اٌف١ٕخ ٚاٌم١بع١خ اٌز

 2011ٌغكٕخ  73ٚ  72ِخبٌفكخ اٌمكشاس٠ٓ اٌكٛصاس١٠ٓ ٌزٟ رضجذ ثّب ال ٠كذع ِغكبال ٌٍؾكه إدساعٙب ثعل اٌّالؽألبد اٌف١ٕخ إٌٙبئ١خ ٚا

 -ٌٍمبْٔٛ ِٕٚٙب:



 " ربثع هشق اٌٛلب٠خ اٌٛاعت أرجبعٙب فٟ ابٔخ ص٘ش ِشْ "ِط١ً" 4ثبٌٕغجخ ٌٍغذٚي سلُ " -1

 ١ِىشْٚ ثعذ اٌغفبف. 125روش أْ اٌغطؼ اٌخبسعٟ ٠ذ٘ٓ ثّؾٍٛي غٕٝ ثبٌضٔه ثغّه ال ٠مً عٓ  األٌٚٝ :

٠غت أْ ٠زوش ف١ٗ أْ اٌذ٘بْ األٌٚٝ " ثشا٠ّش" ِٓ اٌجكٌٟٛ اعكزش اٚ اٌجكٌٟٛ ثٛس٠ضكبْ ِكضال غٕكٝ ثّشوجكبد اٌضٔكه ال ٠مكً  اٌزقؾ١ؼ:

 ١ِىشْٚ ثعذ اٌغفبف. 125عٓ 

 ١ِىشْٚ ثعذ اٌغفبف. 375ف١ٕ١ً وٍٛس٠ذ" ثغّه ال ٠مً عٓ  ثٌٟٛخبسعٟ ٠ذ٘ٓ ثبٌجالعز١ه " : روش أْ اٌغطؼ اٌاٌضبٌضخ

ف١ٕ١ككً وٍٛس٠ككذ ِزعككذد اٌطجمككبد اٚ  اٌجكك٠ٌٟٛىككْٛ ؽككشائو  أْف١ٕ١ككً وٍٛس٠ككذ ِشرفككع اٌككضّٓ ٚ ِىٍككف ٠ٚفنككً  ثككٌٟٛ: ِؾٍككٛي اٌزقككؾ١ؼ

 ثٛس٠ضبْ. ثٌٟٛا٠ض١ٍٓ ِزعذد اٌطجمبد اٚ ِؾٍٛي  اٌجٌٟٛؽشائو ِٓ 

 هشق اٌٛلب٠خ اٌٛاعت أرجبعٙب ٌٍغطؼ اٌذااٍٟ ألٔٛاع اٌّٛاع١ش هجمب ٌٕٛع اٌغبئً إٌّمٛي. -" ربثع:5ذٚي سلُ "فٟ اٌغ

 ثبٌٕغجخ ٌٍخشعبٔخ عبثمخ اإلعٙبد " ثذْٚ اعطٛأخ داا١ٍخ"

 ٔٛع اٌغبئً إٌّمٛي ١ِبٖ فشف.

 ثبٌىبًِ ثطجمخ اٚ هجمز١ٓ ِٓ اٌجٌٟٛ ٠ٛس٠ب ٠زُ اٌذ٘بْ ثبٌشػ ٌٍغطؼ اٌذااٍٟ ٌٍّبعٛسح ٚلطعٙب اٌخبفخ ٚٚفالرٙب اٌضب١ٔخ:

: ال ٠ٛعذ ث١ٌّٛض اعّٗ اٌجٌٟٛ ٠ٛس٠ب اٌّعذٌخ ٌٚىٓ ٠ٛعذ ث١ٌّٛش ا١ٌٛس٠ب فٛسِبٌذ١٘ذ ٚ٘ٛ ال ٠قٍؼ ٌٙزا اٌغشك ألٔٗ غ١ش اٌزقؾ١ؼ

 بْ.١ِمبَٚ ٌٍى١ّب٠ٚبد ٌزا ٠فنً أْ ٠ىْٛ ِٓ اٌجٌٟٛ ٠ٛسص

ثككبٌمشاس٠ٓ ٌّقككش٠خ اٌعبِككخ ٌٍّٛافككفبد ٚاٌغككٛدح اٌقككبدس لجككً اٌعّككً وزككبة ا١ٌٙئككخ ا ِٚككٓ ٔبؽ١ككخ أاككشٜ فبٌضبثككذ أ٠نككب ِككٓ

 1 – 295ِزّبصٍخ ف١ٕكب ٌٍّٛافكفبد اٌم١بعك١خ األٚسث١كخ سلكُ  2005/ 1-56ف١ّٙب أْ اٌّٛاففبد اٌم١بع١خ اٌّقش٠خ سلُ  اٌّطعْٛ

 ١ٕخ.اٌخبفخ ثّٛاع١ش اٌقشف اٌقؾٟ ٚاٌّخٍفبد اٌقٕبع١خ ٍِٚؾمبرٙب اٌّقٕعخ ِٓ اٌخبِبد اٌط١ 1999/

ِغكبي رقك١ٕع اٌّٛاعك١ش  فكٟإمبفخ إٌٝ وً ِب رمذَ فبٌضبثذ ِٓ أٚساق اٌطعٓ أْ ٕ٘بن اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّخبهجبد ثك١ٓ اٌؾكشوبد اٌعبٍِكخ 

اعزّكذ ع١ٍٙكب  اٌزكٟٚاٌّٛافكفبد  األعكظث١ٕكذ ف١ٙكب عكذَ عكالِخ  ٚاٌزكٟ اإلداس٠كخٚفك اٌّٛاففبد اٌم١بع١خ اٌعب١ٌّكخ ٚثك١ٓ اٌغٙكخ 

ٌغككٕخ  277سلكُ  اٌككٛصاسٞرطج١ككك اٌمكشاس  إٌكٝ 24/8/2009ثزككبس٠   اإلداس٠كخثبٌغٙككخ اٌككزٞ ؽكذا  األِكش اٌمكشاس٠ٓ عككبٌفٝ اٌكزوش ٚ٘ككٛ

ِٚككٓ صككُ عككذَ اٌعّككً ثّغككٛدح د١ٌككً ِعككب١٠ش  2002ٌغككٕخ  14سلككُ  اٌككٛصاسٞثككبٌمشاس  اإلمككبفبدٚوككزٌه اٌزعككذ٠الد ٚ  2000

 اٌّفبمٍخ ث١ٓ ٔٛع١بد اٌّٛاع١ش اٌّخزٍفخ.

ؽشح فٟ ااز١بس ٚلذ رذاٍٙب ٌزٕأل١ُ عّال ِب إال أٗ ٠ؾكذ ِكٓ ؽش٠كخ اإلداسح فكٟ ااز١كبس  داسحِٚٓ ؽ١ش أٗ ٌٚئٓ وبٔذ عٙخ اإل

ٚلذ رذاٍٙب ؽبْ أ٠خ عٍطخ رمذ٠ش٠خ إال رىْٛ اإلداسح ِذفٛعخ فٟ ٘كزا االاز١كبس ثعٛاِكً ال رّكذ إٌكٝ اٌّقكٍؾخ اٌعبِكخ اٚ ال رؾغكٓ 

َ ثبٌعّكً ثبالؽكزشاهبد 2011ٌغكٕخ  72األٚي ثكشلُ ْ ف١ّٙكب اٌّطعكٛ ٌّٚب وبْ رٌه ٚؽ١ش أٗ اٌمكشاس٠ٓااز١بس ٚلذ رذاٍٙب   

اٌف١ٕخ اٌّشفمخ ثٙزا اٌمشاس ٌّعكب١٠ش اٌّفبمكٍخ ثك١ٓ ٔٛع١كبد اٌّٛاعك١ش اٌّخزٍفكخ ٌؾكجىبد ١ِكبٖ اٌؾكشة ٚاٌقكشف اٌقكؾٟ  ٚاٌضكبٟٔ 

بد ١ِككبٖ اٌؾككشة ثبٌعّككً ثزؾككذ٠ش اٌّٛافككفبد ٚاالؽككزشاهبد اٌف١ٕككخ العككزخذاَ أٔككٛاع اٌّٛاعكك١ش ٌّؾككشٚع 2011ٌغككٕخ  73ثككشلُ 

 6 عكٛا  وكبْ اٌمكبْٔٛ اٌزكٟ ث١ٕٙكب اٌمكبْٔٛ اؽزكشاَ اإلعكشا ادلكذ فكذسا دْٚ  صجذ ٠م١ٕب أّٔٙكبلذ اٌقشف اٌقؾٟ ٚ

لككذ ابٌفككب اٌّٛافككفبد اٌف١ٕككخ ٚاٌم١بعكك١خ  وّككب أّٔٙككبٚرٌككه عٍككٝ إٌؾككٛ اٌّجكك١ٓ عككٍفب  1979ٌغككٕخ  392اٚ اٌمككبْٔٛ  1964ٌغككٕخ 

أ٠نكبً ِخبٌفكبد ٌٍّٛافكفبد اٌم١بعك١خ اٌّقكش٠خ ف١ّكب ٔكـ ع١ٍكٗ ِكٓ  بفمكذ رنكّٕ ا اٌؾكأْ اٌّقش٠خ ٚاٌعب١ٌّخ اٌّعّٛي ثٙكب فكٟ ٘كز

ِؾبر٠ش العزخذاَ ثعل أٔٛاع اٌّٛاع١ش وّب اؽزٍّذ ٘زٖ اٌّؾبر٠ش عٍٝ ِخبٌفبد ع١ٍّخ ٌعذَ ارفبلّٙكب ِكع اٌىكٛد اٌّقكشٞ ألعكظ 

اٌقككشف اٌقككؾٟ  ثبإلمككبفخ إٌككٟ ِخبٌفزٙككب اٌزقكك١ُّ ٚؽككشٚه اٌزٕف١ككز ثخطككٛه اٌّٛاعكك١ش اٌّغككزخذِخ فككٟ ؽككجىبد ١ِككبٖ اٌؾككشة ٚ

ٌٍّٛاففبد اٌم١بع١خ اٌعب١ٌّخ اٌّعّٛي ثٙب فكٟ ٘كزا اٌؾكأْ   ٚوكزٌه ف١ّكب ٠زعٍكك ثم١كبط ااز١كبس اٌّٛاعك١ش ٚرخض٠ٕٙكب ِٚكذٜ رأصش٘كب 

اٌف١ٕكخ  دطباٌعذ٠ذ ِٓ اٌّغبٌ أ٠نبرنّٕب  أّٔٙب  وّب ٚرؾٍّٙب ٌٍنغٛه ِٚغبالد اعزخذاِبرٙب ٚأعّبق ٘زٖ االعزخذاِبد ٚألطبس٘ب 

ِٚكٓ صكُ ثبركذ اٌزٟ أصجزٙب رمش٠ش اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ثمشاس ١ٔبثخ األِٛاي اٌعكبَ اٌغكبثك اإلؽكبسح إ١ٌٙكب ٚاٌزكٟ أٚسدرٙكب اٌّؾىّكخ رفقك١ال 

 اٌزكٟإفكذاسٖ ٚ ؽكذٚد اٌغكٍطخ  فكبؽجذ اٌزكٟمٛ  اٌألكشٚف  ثبٌغٍطخ ٚامؾخ ع١ٍخ ِٓ عبٔت ِقذس اٌمشاس فٟ االٔؾشافؽٛا٘ذ 

١ّعٙب أْ اٌغٙخ اإلداس٠كخ ٌكُ رىكٓ ِذفٛعكخ فكٟ إفكذاس ٘كزا اٌمكشاس إٌكٝ رؾم١كك اٌقكبٌؼ اٌعكبَ إّٔكب وكبْ ٘كذفٙب ٚاٌزٟ أوذد ع ٠ٍّىٙب

فٟ ِؾشٚعبد اٌقشف اٌقؾٟ ثمقذ األمشاس ثجعل اٌؾكشوبد  اعزجعبد ٔٛع ِع١ٓ ِٓ اٌّٛاع١ش اٌّغزخذِخاالعبعٝ ٘ٛ 

      ٚ٘ٛ ِب ٠غعً اٌمشاس٠ٓ ِشعؾ١ٓ اإلٌغب .اٌعبٍِخ فٟ ٘زا اٌّغبي 

ٚإر ر٘ت اٌؾىُ اٌّطعْٛ ف١ٗ آازا ثٙزا اٌّغٍه فبٔٗ ٠ىْٛ فبدف فؾ١ؼ ؽىكُ اٌمكبْٔٛ ٠ٚغكذٚ اٌطعكٓ ع١ٍكٗ فبلكذا ٌغكٕذٖ اٌمكبٟٔٛٔ 

 .اٌغ١ٍُ عذ٠شا ثبٌشفل
 ِشافعبد 184ِٚٓ ؽ١ش إْ ِٓ ٠خغش اٌطعٓ ٠ٍضَ ِقشٚفبرٗ عّالً ثؾىُ اٌّبدح 

 ٌٙزٖ األعجبة

 اٌّقشٚفبد ْٛٛعب ٚإٌضاَ اٌطبعٕٔشٜ اٌؾىُ: ثمجٛي اٌطعٓ ؽىال ٚسفنٗ ِٛم
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