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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 م الشعب باس

 مجمس الدولة 

 محكمة القضاء اإلداري

 الدائرة األولى
 م 16/12/2008بالجمسة المنعقدة عمنا في يوم الثالثاء الموافق

 نائب رئيس مجمس الدولة      محمد أحمد عطيةالدكتور/ السيد األستاذ المستشار  برئاســة

 ورئيس محكمة القضاء اإلداري                                    
 نائب رئيس مجمس الدولة                  ن شمبييعمي حسفوزي  /وعضوية السيد األستاذ المستشار

 نائب رئيس مجمس الدولة        محمد صبح المتولي الدكتور/و السيد األستاذ المستشار   
 وض الدولةمف            جمعة صديق راشدوحضور األستاذ المستشار/ 

 أمين السر                سامي عبد اهلل خميفةوسكرتارية السيد/ 
 أصدرت الحكم اآلتي

 ق62لسنة  8783في الدعوى رقم 
 المقامة من:

 عمرو ممدوح فؤاد السيد الميثي
 ضــد:

 رئيس مجمس الشورى " بصفته رئيس المجمس األعمى لمصحافة " -1    
 " بصفته "  محاسباترئيس الجهاز المركزي لم – 2    

 " الوقائــع" 
 

طالبااًا فااي  10/12/2007أقااام الماادعي اااذو الاادعوى بموجااب عريضااة أودعاات قماام كتاااب المحكمااة بتاااري   
 ختامها الحكم:

بصفة مستعجمة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما  ماا يترتاب عماى ذلاك مان مثاارح ما  الحكام بعحالاة الادعوى 
بشانن  1996لسانة  96( من القانون رقم 33عميا لمحكم في مدى دستورية نص المادة )إلي المحكمة الدستورية ال

تنظاايم الصااحافة فيمااا تضاامنه الاانص بااعلزام جمياا  الصااحف بنشاار ميزانيتهااا خااالل سااتة أشااهر ماان تاااري  انتهاااء 
قيه بمسااودته الساانة الماليااة وأن تااوافي الجهاااز المركاازي لممحاساابات بحساااباتها الختاميااةح عمااى أن ينفااذ الحكاام بشاا

 وبدون إعالن.
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لازام الجهاة اإلدارياة المصاروفات  وفي الموضوع: بعلغاء القرار المطعون فيه م  ما يترتب عماى ذلاك مان مثاارح وام
 واألتعاب.

سااام اوذكااار المااادعي شااارحًا لااادعواو أناااه يااارأس مجماااس إدارة ورئااايس تحريااار جريااادة أسااابوعية مساااتقمة تحمااال  
 1981لسانة  159انونيًا او شركة مساامة وفقاًا لماا ناص عمياه القاانون رقام )الخميس( واي جريدة تتخذ شكاًل ق

ومعمن إليه  18/10/2007بشنن تنظيم الصحافةح وقد فوجئ بصدور قرار بتاري   1996لسنة  96والقانون رقم 
ى اإلدارة المركزياااة لمرقاباااة المالياااة عمااا –وموقااا  مااان وكيااال الجهااااز المركااازي لممحاسااابات  24/10/2007بتااااري  

تخااذ القاارار شااكل خطاااب موجااه ماان الجهاااز إلااي الجرياادة التااي ياارأس مجمااس إدارتهااا االمؤسسااات الصااحفيةح وقااد 
 وتحريراا وذلك لموافاة الجهاز بالبيانات التالية:

مخاار ثااالث ساانوات ماليااة معتماادة مرفقااًا بهااا كافااة البيانااات  عاانميزانيااات الجرياادة وحساااباتها الختاميااة وذلااك  -1
 مة وعمى األخص ما يمي:واإليضاحات المتم

 بيان أرصدة حسابات األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ. –أ 
 بيان أرصدة حسابات المخزون. –ب 
 بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة. –ت 
 شهادات بحسابات الجريدة بالبنوك في تاري  كل ميزانية. –ث 
 ت.بيان تحميمي باالحتياطيات والمخصصا –ج 
 بيان تحميمي بكافة المصروفات واإليرادات. –ح 
 بيان تحميمي بالمقبوضات والمدفوعات. –خ 
 تقرير مجمس اإلدارة عن نشاط الجريدة خالل العام. -د
 تقرير مراقب الحسابات عن السنوات المالية المشار إليها. -ذ

 ر: محاضر اجتماع الجمعية العامة العتماد الميزانية.
 ي للجرٌدة.الهٌكل اإلدار -2

 اللوائح المالٌة واإلدارٌة المطبقة. -3

 وٌنعً المدعً على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وذلك لألسباب اآلتٌة:

 أوالً: مخالفة القرار ألحكام الدستور:
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بشانن تنياٌ  الااةاوة والتاً  1996لسانة  96( مان القاانون ر ا  33وذلك ألن نص الماادة   
مطعون وٌاه  اد اادر مخالفااد للدساتور واً نكوار مان وجاه مان نوجاه المخالفاة استند إلٌها القرار ال
 الدستورٌة ومنها:

 34، 32مخالفة مبدن اون الملكٌة الخاااة وةرمتهاا المنااوص علٌاه بالماادتٌن الوجه األول: 
 من الدستور.

 ( من الدستور.49مخالفة مبدن ةرٌة اإلبداع الوارد بالمادة   الوجه الثانً:

ماان  65،  64الااوارد بالمااادتٌن لااه مخالفااة مباادن سااٌادة القااانون وخلااوع الدولااة  الهه :الوجههه الث
 الدستور.

مخالفاة مباادح ةرٌاة التعبٌار وةرٌاة الااةاوة وةرٌاة إاادارها الاواردة باالمواد  الوجه الرابه::
 من الدستور. 210،  209،  208، 206، 48، 47

 ( من الدستور.151لٌة والمادة  مخالفة االتفا ٌات والمعاهدات الدو الوجه الخامس:

 

 ثانٌاً: مخالفة القرار المطعون فٌه للقانون:

 

 1988لساانة  144ماان  ااانون الجهاااك المركااكي للمةاساابات ر اا   5، 3المااادتٌن  وذلااك ألن 
ناطتا بالجهاك تةقٌق الر ابة على المؤسساات الااةفٌة القومٌاة والااةح الةكبٌاة ولا  ٌشار مان 

لسانة  96الخاااة نو المساتقلة، كماا نن  اانون تنياٌ  الااةاوة ر ا    رٌب نو بعٌاد إلاً الااةح
( منه عندما منةه ةاق مراجعاة 57ةدد مسئولٌة الجهاك المرككي للمةاسبات وً المادة   1996

( 33دواتر ومستندات المؤسسات الاةفٌة القومٌة وهو ما ٌعنً نن المشرع ل  ٌقاد واً الماادة  
نن ٌتولى الجهااك المركاكي للمةاسابات مراجعاة  1996لسنة  96من  انون تنيٌ  الاةاوة ر   

ماان الحئةااة  36، 18دواااتر ومسااتندات المؤسسااات الاااةفٌة األخاارك وهااو مااا نكدتااه المااادتٌن 
بشنن  انون تنيٌ  الاةاوة واللتان بٌنتا مفهو  المؤسسة الااةفٌة  1998لسنة  10التنفٌذٌة ر   

وطبٌعااة الجهاااك المركااكي للمةاساابات والقااانون  والاااةح الةكبٌااة وهااذا هااو مااا ٌتفااق ماا  دور
 الخاص به.

 

 ثالثاً: اإلخالل بركن السبب:

 

وذلك ألن الجهاك المرككي للمةاسبات ال ٌملك ناحد ةق الر ابة على الاةح المستقلة التً  
شركات مساهمة وال ٌدخل وً رنس مالها نموال عامة مملوكاة للدولاة نو لشاركات القطااع  تملكها
نو  طاع األعمال العا ، وألن  انون الجهااك المركاكي للمةاسابات ةادد علاى سابٌل الةاار العا  

وً الماادة الوانٌاة مناه نطااق ونناواع الر اباة التاً ٌمارساها الجهااك وةادد واً البناد الخاامس منهاا 
المؤسسااات الاااةفٌة التااً ٌباشاار علٌهااا ر ابتااه وهااً المؤسسااات الاااةفٌة القومٌااة والاااةح 



 تابع الحكم في الدعوى رقم 8783 لسنة 62ق:- 
 

 

4______________________________________________________________________ 

ا نكدته المادة الخامساة مان ذات القاانون وامذا ماا جااا القارار المطعاون وٌاه مخالفااد الةكبٌة وهو م
للقانون الذي نيا  اختااااات الجهااك المركاكي للمةاسابات ونطااق عملاه وجملاة اختاااااته 

 ومنه ٌكون  د ادر دون سبب ٌبرر إاداره وٌابح مشوباد بعٌب مشروعٌة السبب.

 

 ختصاص:مخالفة القرار لركن اال رابعاً:

 

بشانن الشاركات المسااهمة والاذي بموجباه تخلا   1981لسانة  159وذلك ألن القاانون ر ا   
الشركة المالكة للاةٌفة ألةكامه  د نص على نن الجمعٌة العامة للمساهمٌن للشاركات المسااهمة 
 هً ااةبة الكلمة العلٌا األولى واألخٌارة لمةاسابة ومرا باة نماوال الشاركة بةسابان ننهاا الجهااك
األساامى وااً الر ابااة الدورٌااة نوناااا ةٌاااة الشااركة، وماان واا  ٌكااون القاارار المطعااون وٌااه  ااد ساالب 
اختااص سلطة الجمعٌة العامة للمساهمٌن المخول لها وةدها سلطة الر ابة على نماوال الشاركة 

 وإدارتها.

 

 .خامساً: مخالفة القرار لركن المحل

 

 ة:سادساً: مخالفة القرار محل الطعن لركن الغاٌ

 

وذلك ألنه ٌبٌن بجحا نن الغاٌة المبتغاة والباعث على إادار هاذا القارار لاٌس باني ةاال مان  
األةوال المالةة العامة وإنما هو الةد مان ةرٌاة الااةاوة وممارساة اللاغوط علٌهاا وال ساٌما 
الاةح الخااة التً استطاعت واً اآلوناة األخٌارة نن تختارق الةاواجك وتةطا  األساقح وكاان 

وتنوٌل القانون بغٌة ممارسة اللغوط على هذه الااةح ةتاى ال تخارن عان األطار التاً  تطوٌ 
ترٌدها الجهة اإلدارٌة ولكً تلتك  هذه الاةح بما ترٌده الةكومة وكذلك إلرهاب هذه الاةح، 
وآٌة ذلك نن الاةح المساتقلة التاً تاادر مان خاحل شاركات مسااهمة خاااة تاادر مناذ عادة 

جهاك المركاكي للمةاسابات ةاق مرا بتهاا ومتابعتهاا واً ندائهاا، ومان وا  سنوات دون نن ٌطلب ال
ٌكون القرار المطعون وٌه  د استند إلً نسباب وهمٌة واستهدوت به جهاة اإلدارة تةقٌاق ناارا  

 اٌر مشروعة وهً  اح ةرٌة األ ح  وانتهاك ةرٌة الاةاوة.

 ة البٌان.واختت  المدعً عرٌلة الدعوك بطلب الةك  له بطلباته سالف 

ووٌهاا  اررت المةكماة التنجٌال  22/1/2008وتةدد لنير الشاق العاجال مان الادعوك جلساة  
للاارد والمسااتندات، ووااً هااذه الجلسااة  ااد  الةالاار عاان الماادعً ةاويااة  26/2/2008لجلسااة 

مسااتندات، ومااذكرة دواااع  اارر وٌهااا ننااه ٌقااار دعااواه علااى مخاااامة رئااٌس الجهاااك المركااكي 
ن مخاامة رئٌس مجلس الشورك بافته رئٌس المجلس األعلاى للااةاوة للمةاسبات وٌتناكل ع

 لكونه اٌر ذي افة وً الدعوك، وننه ٌةدد طلباته على وجه الد ة بطلب الةك :
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بافة مستعجلة بو ح تنفٌذ القرار المطعون وٌه م  ما ٌترتاب علاى ذلاك مان  بصفة أصلٌة: :أوالً 
 جة لإلعحن.آوار وتنفٌذ الةك  بموجب مسودته وبدون الةا

بملغاااا هااذا القاارار ماا  مااا ٌترتااب علااى ذلااك ماان آوااار، وإلااكا  الجهااة اإلدارٌااة  وفههً الموعههو :
 المارووات ونتعاب المةاماة.

 ثانٌاً: بصفة احتٌاطٌة :

/ن ماان  ااانون المةكمااة 29إةالااة الاادعوك إلااً المةكمااة الدسااتورٌة العلٌااا إعماااالد لاانص المااادة  
( مان القاانون 33للةكا  واً مادك دساتورٌة ناص الماادة   1979ة لسان 48الدستورٌة العلٌا ر ا  

بشنن تنيٌ  الاةاوة وٌما تلمنه باملكا  جمٌا  الااةح نن تاواوً الجهااك  1996لسنة  96ر   
للماادعً برواا  الاادعوك إعماااالد لاانص المااادة  اإلذنالمركااكي للمةاساابات بةساااباتها الختامٌااة نو 

 /ب من ذات القانون.29

 جهة اإلدارة ةاوية مستندات ومذكرة دواع طلب وٌها الةك :و د  الةالر عن  

 نالٌاد: بعد  اختااص المةكمة والقلاا عموماد والئٌاد بنير الدعوك.

 واةتٌاطٌاد: بعد   بول الدعوك النتفاا القرار اإلداري.

 وعلى سبٌل االةتٌاط الكلً: نوالد: برو  الدو  بعد  الدستورٌة.

ا العاجال والمولاوعً ، ما  إلاكا  المادعً الماارووات واً ني مان الدعوك بشقٌه  وانٌاد: برو
 الةاالت.

و ااد  الةالاار عاان الجهاااك المركااكي للمةاساابات وااً ذات الجلسااة ةاويااة مسااتندات ومااذكرة  
 دواع طلب وٌها الةك :

 : رو  الشق العاجل من الدعوك.أوالً 

: رو  طلب المدعً إةالة الدعوك إلً المةكمة الدستورٌة الثانٌا  علٌا.ًد

 : رو  الدعوك مولوعاد، م  إلكا  المدعً وً جمٌ  الةاالت بالمارووات واألتعاب.ثالثاً 

ووٌهاااا  اااد   لحطاااحع 1/4/2008 اااررت المةكماااة التنجٌااال لجلساااة  26/2/2008وبجلساااة  
الةالر عن الجهاك المرككي للمةاسابات ماذكرة دوااع ردد وٌهاا ماا ورد بماذكرة دواعاه المقدماة 

وطلب وً ختامها الةك  له باذات الطلباات، ودوا  وٌهاا بعاد   باول الادعوك  26/2/2008بجلسة 
 النتفاا القرار اإلداري.

 

الجلساة  اد  هاذه لتقدٌ  ماذكرات ختامٌاة وواً  13/5/2008و ررت المةكمة التنجٌل لجلسة  
الةالر عن المدعً مذكرة دواع طلب وٌهاا روا  الادووع المباداه مان المادعى علٌاه ، والقلااا 

 لبات الواردة باةٌفة الدعوك.بالط

  



 تابع الحكم في الدعوى رقم 8783 لسنة 62ق:- 
 

 

6______________________________________________________________________ 

ووٌها  ررت المةكماة ماد نجال  24/6/2008الدعوك بجلسة  و ررت المةكمة إادار الةك  وً
السااتمرار المداولااة، ووااً هااذه  28/10/2008واا  لجلسااة  4/9/2008النطااق بااالةك  لجلسااة 

هٌئاة، وواً ذات الجلسة  ررت المةكمة إعادة الدعوك للمراوعة لجلسة ذات الٌو  لتغٌٌار تشاكٌل ال
ووٌهااا ااادر الةكاا   16/12/2008الجلسااة  ااررت المةكمااة إااادار الةكاا  وااً الاادعوك بجلسااة 

 ونودعت مسودته المشتملة على نسبابه عند النطق به.

 " المحكمـة "

 

 بعد اإلطحع على األوراق، وسماع اإلٌلاةات، والمداولة  انوناد. 

 من ةٌث إن الطلبات الختامٌة للمدعً هً: 

بو ح تنفٌذ وإلغاا القرار الاادر من الجهاك المرككي للمةاسبات بملكا  اةٌفة  ه أصلٌة:بصفت
الخمٌس بنشر مٌكانٌتها خحل ستة نشهر من تارٌخ انتهاا السنة المالٌة ونن ٌتولى الجهاك المرككي 
 للمةاسبات بافة دورٌة مراجعة دواتر ومستندات الاةٌفة ومواواة الجهاك بمٌكانٌات الاةٌفة
وةساباتها الختامٌة عن آخر وحث سنوات مالٌة معتمدة ومروقاد بها البٌانات واإلٌلاةات المتممة 
المةددة ، وكذلك الهٌكل اإلداري للجرٌدة، واللوائح المالٌة واإلدارٌة المطبقة، وما ٌترتب على ذلك 

 من آوار.

  وً مدك دستورٌة نص المادة : إةالة الدعوك إلً المةكمة الدستورٌة العلٌا للةكوبصفة احتٌاطٌة
بشنن تنيٌ  الاةاوة وٌما تلمنه من النص على إلكا  جمٌ   1996لسنة  96( من القانون ر   33 

/ن 29الاةح بنن تواوً الجهاك المرككي للمةاسبات بةساباتها الختامٌة وذلك إعماالد لنص المادة 
/ب من 29  الدعوك إعماالد لنص المادة للمدعً برو اإلذنمن  انون المةكمة الدستورٌة العلٌا، نو 

 ذات القانون.

والئٌاد بنير  –والقلاا عموماد  –ومن ةٌث إنه عن الدو  المبدك بعد  اختااص المةكمة  
من الدستور  172، 68الدعوك ومن ذلك مردود بنن  لاا هذه المةكمة  د جرك ووقاد لةك  المادتٌن 

جوا إلً القلاا دون عوائق وٌق  على عاتق الدولة التكا  على نن الدستور  د ةفي للمواطنٌن ةق الل
بكفالة هذا الةق الدستوري و د ةير تةاٌن ني عمل عن ر ابة القلاا على وجه ادا معه ةق 
المواطن وً التقالً من الةقوق المطلقة وٌتفرع عن هذا الةق وٌتحك  معه ةقه وً اللجوا إلً 

جلس الدولة والٌة الفال وً المناكعات اإلدارٌة ومنها الطبٌعً، و د وسد الدستور إلً م ه الٌ
تةقق واح المناكعة اإلدارٌة وً المناكعة بالقرارات اإلدارٌة ومن هذه الوالٌة نو انةسارها رهٌن 

المطروةة ومن استجمعت عناارها وافاتها ننكل القلاا اإلداري ر ابته علٌها وإن كانت دون ذلك 
 في لكل جهة من جهات القلاا اختاااه المقرر.نعمل  واعد االختااص التً تة

ومن ةٌث إنه لما كانت المناكعة الماولة تتعلق بطلب المدعً و ح تنفٌذ وإلغاا القرار الاادر  
من الجهاك المرككي للمةاسبات بملكا  اةٌفة الخمٌس بنشر مٌكانٌتها خحل ستة نشهر من تارٌخ 

ساباتها الختامٌة عن آخر وحث سنوات انٌات الاةٌفة وةانتهاا السنة المالٌة ومواواة الجهاك بمٌك
مالٌة معتمدة مروقاد بها البٌانات واإلٌلاةات المتممة الواردة بكتاب الجهاك إلً الاةٌفة وكذلك 
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الهٌكل اإلداري للاةٌفة واللوائح المالٌة واإلدارٌة المطبقة بها، ومن و  ٌكون مةل الدعوك 
ت ذلك القرار وبالتالً ٌدخل المناكعة وٌه وً والمناكعة الماولة هو  رار إداري استجم  مقوما

اختااص هذه المةكمة، وٌكون من و  الدو  الموار وً اٌر مةله، وهو ذاته بالنسبة للدو  بعد   بول 
الدعوك النتفاا القرار اإلداري لتةقق افة القرار اإلداري مةل هذه الدعوك، ومن و  تقلً 

 ذلك وً األسباب عولاد عن النطق به.بموبات المةكمة برو  كح الدوعٌن وتكتفً 

ومن ةٌث إنه عن الدو  المبدك من جهة اإلدارة بعد   بول الدعوك لروعها على اٌر ذي افة  
و ار اختاامه وً  مهبالنسبة للمدعى علٌه األول ومنه لما كان الوابت نن المدعً تناكل عن اختاا

لمدعى علٌه األول من الدعوك بح مارووات ران اخالدعوك على المدعى علٌه الوانً ومن و  ٌتعٌن إ
 واالكتفاا بموبات ذلك وً األسباب دون المنطوق.

ومن ةٌث إن الدعوك  د استووت سائر نولاعها الشكلٌة واإلجرائٌة المقررة ومن و  ٌتعٌن  
 الةك  بقبولها شكحد.

ال ٌجوك ( من الدستور تنص على نن "الملكٌة الخااة ماونة و34 ومن ةٌث إن المادة  
ور  الةراسة علٌها إال وً األةوال المبٌنة وً القانون وبةك   لائً وال تنكع الملكٌة إال للمنفعة 

 وٌها مكفول". اإلرثالعامة ومقابل تعوٌ  ووقاد للقانون وةق 

ونشره  ه( على نن "ةرٌة الرني مكفولة ، ولكل إنسان التعبٌر عن رن47ٌوتنص المادة   
 و .....".بالقول نو الكتابة ن

( على نن "ةرٌة الاةاوة والطباعة والنشر ووسائل اإلعح  مكفولة 48وتنص المادة   
 والر ابة على الاةح مةيورة وإنذارها نو و فها نو إلغاؤها بالطرٌق اإلداري مةيور ...".

( على نن " تكفل الدولة للمواطنٌن ةرٌة البةث العلمً واإلبداع والفنً 49وتنص المادة   
 وقاوً وتوور وسائل التشجٌ  الحكمة لتةقٌق ذلك".وال

 ( على نن " سٌادة القانون نساس الةك  وً الدولة ".64وتنص المادة   

 ( على نن " تخل  الدولة للقانون ....".65وتنص المادة   

( من الدستور على نن " الاةاوة سلطة شعبٌة مستقلة تمارس رسالتها 206وتنص المادة   
 لمبٌن وً الدستور والقانون".على الوجه ا

( على نن " ةرٌة الاةاوة مكفولة والر ابة على الاةح مةيورة 208وتنص المادة   
 وإنذارها نو و فها نو إلغاؤها بالطرٌق اإلداري مةيور وذلك كله ووقاد للدستور والقانون".

رٌة العامة ( على نن " ةرٌة إادار الاةح وملكٌتها لألشخاص االعتبا209وتنص المادة   
 والخااة ولألةكاب السٌاسٌة مكفولة طبقاد للقانون.

وتخل  الاةح وً ملكٌتها وتةوٌلها واألموال المملوكة لها لر ابة الشعب على الوجه المبٌن 
 بالدستور والقانون".

( على نن " للاةفٌٌن ةق الةاول على األنباا والمعلومات طبقاد 210وتنص المادة   
 ها القانون . وال سلطان علٌه  وً عمله  لغٌر القانون".لألولاع التً ٌةدد
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 1988لسنة  144ومن ةٌث إن  انون الجهاك المرككي للمةاسبات الاادر بالقانون ر    
على نن "الجهاك المرككي  1998لسنة  157( منه المعدلة بالقانون ر   1ٌنص وً المادة  

تتب  رئٌس الجمهورٌة، وتهدح نساساد إلً تةقٌق للمةاسبات هٌئة مستقلة ذات شخاٌة اعتبارٌة عامة 
الر ابة على نموال الدولة ونموال األشخاص العامة األخرك واٌرها من األشخاص المناوص علٌها 
وً هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب وً القٌا  بمهامه وً هذه الر ابة وذلك على النةو المبٌن وً 

 هذا القانون".

 ٌة من هذا القانون على نن " ٌمارس الجهاك ننواع الر ابة اآلتٌة:وتنص المادة الوان 

 الر ابة المالٌة بشقٌها المةاسبً والقانونً. -1

 الر ابة على األداا ومتابعة تنفٌذ الخطة. -2

 الر ابة القانونٌة على القرارات الاادرة وً شنن المخالفات المالٌة". -3

باشر الجهاك اختااااته بالنسبة للجهات وتنص المادة الوالوة من ذات القانون على نن " ٌ
 اآلتٌة:

 الاةفٌة القومٌة والاةح الةكبٌة.األةكاب السٌاسٌة والمؤسسات  -5...................... 

 الجهات التً تنص  وانٌنها على خلوعها لر ابة الجهاك .......". -6

ختااااته وً الر ابة ( من القانون المشار إلٌه على نن " ٌباشر الجهاك ا5وتنص المادة   
 -( من هذا القانون على الوجه اآلتً: نوالد: وً مجال الر ابة المالٌة:2المناوص علٌها وً المادة  

1- ........................... 

 الر ابة على الهٌئات العامة اال تاادٌة والمؤسسات العامة ....... -2

لقطاع العا  والمناوص علٌها وً وم  عد  اإلخحل بةق الشركات التً ال تعتبر من شركات ا
هذا البند نو بةق المؤسسات الاةفٌة القومٌة والةكبٌة وً نن ٌكون لها مرا بو ةسابات ٌباشر الجهاك 

 اختااااته بالنسبة لهذه الجهات ووقاد ألةكا  هذا القانون وكذلك باعتباره مرا باد لةساباتها".

يٌ  الاةاوة ني  وً الباب األول منه ةرٌة بشنن تن 1996لسنة  96ومن ةٌث إن القانون ر   
( على نن " ٌقاد بالاةح وً تطبٌق 2الاةاوة وةقوق وواجبات الاةفٌٌن ونص وً المادة  

نةكا  هذا القانون المطبوعات التً تادر باس  واةد وبافة دورٌة كالجرائد والمجحت ووكاالت 
 األنباا ...".

ن " تلتك  جمٌ  الاةح والمؤسسات الاةفٌة بنشر ( من هذا القانون على ن33وتنص المادة  
مٌكانٌاتها خحل ستة نشهر من انتهاا السنة المالٌة وٌتولى الجهاك المرككي للمةاسبات بافة دورٌة 

لتةقق من سحمة ومشروعٌة إجراااتها المالٌة واإلدارٌة لمراجعة دواتر ومستندات المؤسسة الاةفٌة 
 والقانونٌة.

سات نن تواوً الجهاك بةساباتها الختامٌة خحل الوحث نشهر التالٌة النتهاا وعلى الاةح والمؤس
سنتها المالٌة، كما ٌكون علٌها نن تمكن الجهاك من هذه المراجعة وعلى الجهاك المذكور إعداد تقارٌر 
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بنتٌجة وةاة وعلٌه نن ٌةٌل المخالفات إلً النٌابة العامة م  إخطار المجلس األعلى للاةاوة وً 
 مٌ  األةوال".ج

( منه على 52و د ني  هذا القانون وً الباب الوانً منه إادار الاةح وملكٌتها ونص وً المادة  
 نن " ملكٌة األةكاب السٌاسٌة واألشخاص االعتبارٌة العامة والخااة للاةح مكفولة طبقاد للقانون.

األةكاب السٌاسٌة وٌشترط وً الاةح التً تادرها األشخاص االعتبارٌة الخااة وٌما عدا 
والنقابات واالتةادات نن تتخذ شكل تعاونٌات نو شركات مساهمة ..... وٌجوك إنشاا شركات تواٌة 

 باألسه  ....".

( 55وني  هذا القانون وً الباب الوالث منه األةكا  الخااة بالاةح القومٌة ونص وً المادة  
ذا القانون الاةح التً تادر ةالٌاد نو منه على ننه " ٌقاد بالاةح القومٌة وً تطبٌق نةكا  ه

مستقبحد عن المؤسسات الاةفٌة ووكاالت األنباا وشركات التوكٌ  التً تملكها الدولة ملكٌة خااة، 
 وٌمارس ةقوق الملكٌة علٌها مجلس الشورك ...".

 ( من ذات القانون على نن " ........... وٌتولى الجهاك المرككي للمةاسبات57وتنص المادة  
بافة دورٌة مراجعة دواتر ومستندات المؤسسة الاةفٌة القومٌة للتةقق من سحمة ومشروعٌة 
إجراااتها المالٌة واإلدارٌة والقانونٌة، وعلى المؤسسة نن تمكن الجهاك من هذه المراجعة، وعلى 

خطار الجهاك المذكور إعداد تقرٌر بنتٌجة وةاة وإخطار الجمعٌة العمومٌة بهذه التقارٌر وكذا إ
 المجلس األعلى للاةاوة ومجلس الشورك لمنا شتها بالمجلس".

ومن ةٌث إن المستفاد مما تقد  نن لمان الدستور لةرٌة التعبٌر عن اآلراا والتمكٌن من عرلها 
بنشرها وً الاةح نو بغٌر ذلك من وسائل التعبٌر إنما  د تقرر بوافها الةرٌة األالٌة التً ال ٌت  

ومن ما  وً نطا ها، وبدونها تفقد ةرٌة التعبٌر مغكاها وتفر  من ملمونها، كذلك الةوار المفتوح إال
توخاه الدستور من خحل لمان ةرٌة التعبٌر ونخص مياهرها ةرٌة الاةاوة والنشر نن تترامً 

وتفٌ  منابعها وح ٌةول دون ذلك  ٌد ٌكون عاافاد بها  مسالكهاآوا ها ونن تتعدد وسائلها ونن تتفتح 
وذلك ألن لةرٌة التعبٌر نهداواد ال تستقٌ  بدونها وهً نن تيهر من خحلها الةقٌقة جلٌة  دروبهاةماد مقت

ال ٌداخلها باطل وال ٌعترٌها بهتان ولذلك ومن ةرٌة التعبٌر وما ٌتولد عنها من ةرٌة الاةاوة ال 
ةقة وهً جمٌعاد احل تعوق من ممارستها سواا بفر   ٌود مسبقة نو بعقوبات البنٌجوك تقٌٌدها 

خفاؤها ، وعلى ذلك ومن ةرٌة التعبٌر التً كفلها الدستور هً القاعدة إوالةقائق ال ٌجوك  معها تتوخى 
لةقٌقة نن ةرٌة التعبٌر  اد ٌكون إنكاروً كل تنيٌ  دٌمقراطً ال ٌقو  إال بها وال ٌعدو اإلخحل بها نن 

نن ترتبط بغاٌاتها وح ٌعطل ملمونها نةد ال ٌجوك والها عن ندواتها ونن وسائل مباشرتها ٌجب 
بقانون نو بقرار، ولما كانت ةرٌة الاةاوة من نه  مياهر ةرٌة التعبٌر عن الرني ومن و  ومن نكور 

 ما ٌهددها هو نن ٌكون اإلٌمان بها شكلٌاد بل ٌتعٌن نن ٌكون اإلارار علٌها  بوالد بتبعاتها.

ن  انون الجهاك المرككي للمةاسبات  د ةدد اختااااتها ومنها الر ابة المالٌة إومن ةٌث  
بشقٌها المةاسبً والقانونً ، وةدد الجهات التً ٌباشر الجهاك اختااااته علٌها ومنها األةكاب 

ٌة، والجهات التً تنص  وانٌنها على السٌاسٌة والمؤسسات الاةفٌة القومٌة والاةح الةكب
 خلوعها لر ابة الجهاك.
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 د  1996لسنة  96( من  انون تنيٌ  الاةاوة ر   33ومن ةٌث إنه لما كان نص المادة   
نلك  جمٌ  الاةح والمؤسسات الاةفٌة بنشر مٌكانٌاتها خحل ستة نشهر من تارٌخ انتهاا السنة 

ومستنداتها، ونوجب  هامةاسبات بافة دورٌة مراجعة دواترالمالٌة ونن ٌتولى الجهاك المرككي لل
على الاةح والمؤسسات نن تواوً الجهاك بةسباتها الختامٌة خحل الوحوة نشهر التالٌة النتهاا سنتها 

 المالٌة ونن تمكن الجهاك من هذه المراجعة.

 د نناط بالجهاك  ن البٌن مما سبق ننه ولئن كان  انون الجهاك المرككي للمةاسباتإومن ةٌث  
الر ابة المالٌة على الاةح القومٌة والاةح الةكبٌة تةدٌداد دون ومة إشارة إلً الاةح الخااة 
التً تادر عن شركات مساهمة وتكون مٌكانٌاتها جكااد من مٌكانٌة الشركة، إال ننه وً ذات الو ت 

على خلوعها لر ابة الجهاك، ومن الجهاك ٌختص بالر ابة المالٌة على الجهات التً تنص  وانٌنها 
متلمناد التكا  جمٌ  الاةح بنشر  1996لسنة  96وةٌث ادر  انون تنيٌ  الاةاوة ر   

مٌكانٌتها ومقرراد ةق الجهاك وً الر ابة المالٌة علٌها ومن بٌنها الاةح الخااة الاادرة عن 
وةسابات الشركة والتً شركات مساهمة والتً تعتبر مٌكانٌة الاةٌفة وةساباتها جكا من مٌكانٌة 

تكون ملكٌتها ملكٌة خااة تكفل القانون الخاص بالشركات المساهمة بٌان نوجه الر ابة علٌها، األمر 
( من  انون تنيٌ  الاةاوة جاا ملتبساد بشبهات كوٌفة من عد  33الذي ٌبٌن منه نن نص المادة  

ة وةماٌة الملكٌة الخااة من التدخل الدستورٌة وذلك لتعارله م  ما كفله الدستور من ةرٌة الاةاو
 وٌها.

 

( من  انون تنيٌ  33ومن ةٌث إن القرار المطعون وٌه استند وً  ٌامه إلً نص المادة   
الاةاوة والذي تةٌط به يحل كوٌفة من عد  الدستورٌة ةسبما سلح البٌان مما ٌرجح معه وً تقدٌر 

ٌة ٌكون  د تواور اد اد وةقاد وً طلب و ح تنفٌذ هذه المةكمة القلاا بعد  دستورٌته، ومن ركن الجد
 هذا القرار.

 

ومن ةٌث إنه عن ركن االستعجال ومنه متواور وً الدعوك الماولة باعتبار نن األمر متعلق  
بالاةاوة ني بةق من الةقوق الدستورٌة ونن المساس به نو االنتقاص منه ٌتوور له  انوناد وةقاد ركن 

ره م  ركن الجدٌة للقلاا بو ح تنفٌذ القرار المطعون وٌه، كما وننه ٌبرر االستعجال الحك  تواو
إجابة المدعً إلً طلبه بتنفٌذ الةك  بمسودته وبدون إعحن، م  و ح الدعوك وإةالة نورا ها بغٌر 

( من  انون تنيٌ  الاةاوة 33رسو  إلً المةكمة الدستورٌة العلٌا للفال وً مدك دستورٌة المادة  
( من  انون المةكمة الدستورٌة العلٌا الاادر 29وذلك تطبٌقاد لنص المادة   1996لسنة  96ر   

والتً تنص على نن " تتولى المةكمة الر ابة القلائٌة على دستورٌة  1979لسنة  48بالقانون ر   
 القوانٌن واللوائح على الوجه التالً:

القلائً نوناا نير إةدك الدعاوك عد  ك إلةدك المةاك  نو الهٌئات ذات االختااص اإذا ترا –ن 
دستورٌة نص وً  انون نو الئةة الك  للفال وً النكاع نو فت الدعوك ونةالت األوراق بغٌر رسو  

 للفال وً المسنلة الدستورٌة.

 .....................". -ب 
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لة وةٌث إنه ال تعار  بٌن القلاا بو ح تنفٌذ القرار المطعون وٌه وو ح الدعوك وإةا 
نورا ها إلً المةكمة الدستورٌة العلٌا للفال وً مدك دستورٌة الناوص القانونٌة التً ٌستند إلٌها 

مجاله  –وعلى ما ذهبت إلٌه المةكمة اإلدارٌة العلٌا  –القرار المطعون وٌه، إذ نن لكل من القلائٌن 
 الذي ال ٌختلط وٌه باآلخر.

 

ٌا  ٌة العل ً الطعن ر    1984من مارس سنة  4بجلسة  الةك  الاادر من المةكمة اإلدار ٌة 29لسنة  2742و  (القلائ
 

 من  انون المراوعات. 184وةٌث إن من ٌخسر الدعوك ٌلك  ماروواتها عمحد بةك  المادة  

 

 " فلهــذه األسبــاب"  

 

ن أوالً: بقبول الدعوى شكالً، وبوقف تنفٌهذ القهرار المطعهون فٌهه فٌمها تعهمنه مهن أ حكمت المحكمة:
ٌتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورٌة مراجعة دفاتر ومستندات صهحٌفة الخمهٌس وموافها  
الجههههاز بمٌزانٌهههات الصهههحٌفة وحسهههاباتها والبٌانهههات والهٌكهههل اإلداري واللهههوا   المالٌهههة واإلدارٌهههة 

 إعالن. المطبقة، وألزمت الجهة اإلدارٌة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفٌذ الحكم بمسودته وبدون

ثانٌاً: بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم إلً المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فً دسهتورٌة 
بشأن تنظٌم الصحافة المشار إلٌه، وذلك علهى النحهو  6669لسنة  69( من القانون رقم 33الماد  )

 الموع  تفصٌالً باألسباب.

 

 ر ٌس المحكمة        سكرتٌر المحكمة

 


