بسم اهلل الرحمن الرحيم
مجمس الدولة
ىيئة مفوض الدولة
المحكمة اإلدارية العميا –الدائرة الثالثة

تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم
 1834لسنة 58ق

المقرر
المستشار الدكتور
عمر محمد حماد

مجمس الدكلة
ىيئة مفكض الدكلة
المحكمة اإلدارية العميا -الدائرة الثالثة
تقرير مفوض الدولة في الطعون أرقام 33963لسنة 57ق و  35092لسنة 75ق و  35095لسنة 57ق
المقام أوليما من -:

جميؿ عبد الرحمف محمد القنبيط
ضــــد
 -1حمدم الدسكقي محمد الفخراني

"بصفتو"

-2رئيس مجمس الكزراء

"بصفتو"

-3كزير االستثمار

"بصفتو"

-4كزير الدكلة لشئكف اآلثار

"بصفتو"

-5رئيس الشركة القابضة لتشييد كالتعمير

"بصفتو"

-6رئيس الجياز المركزم لممحاسبات

"بصفتو"

-7عمي أنكر عطية الصعيدم
-8محمد احمد لبيب عبد الرحمف
-9يحي حسيف عبد اليادم
-10جماؿ عمي زىراف
والمقام ثانييما من -:
بنؾ عكده ش.ـ.ـ

ضـــد
 -1حمدم الدسكقي محمد الفخراني
 -2عمي أنكر عطية الصعيدم
 -3محمد احمد لبيب عبد الرحمف
 -4عمي البسيكني شبكة
 -5رئيس مجمس اإلدارة

"بصفتو"

 -6كزير االستثمار

"بصفتو"

 -7رئيس الشركة القابضة لمتشييد كالتعمير
 -8رئيس مجمس إدارة شركة أنكاؿ المتحدة لمتجارة

"بصفتو"
"بصفتو"

 -9جميؿ عبد الرحمف بف محمد القبيط
 -10كزير الدكلة لشئكف اآلثار

" بصفتو"

 -11رئيس الجياز المركزم لممحاسبات

"بصفتو"

 -12يحي حسيف عبد اليادم
 -13جماؿ عمي زىراف
والمقام ثالثيما من -:
مؤسسة التمكيؿ الدكلية
ضـــد
-1حمدم الدسكقي محمد الفخراني
 -2عمي أنكار عطية الصعيدم

 -3محمد احمد لبيب عبد الرحمف
 -4عمي البسيكني شبكة
 -5رئيس مجمس الكزراء

"بصفتو"

 -6كزير االستثمار

"بصفتو"

-7رئيس الشركة القابضة لمتشييد كالتعمير
 -8رئيس مجمس أدارة شركة أنكاؿ المتحدة لمتجارة

"بصفتو"
"بصفتو"

مجمس الدولة
ىيئة مفوضى الدولة
المحكمة اإلدارية العميا – الدائرة الثالثة
تقرير مفوضى الدولة فى الطعن رقم  1834لسنة  58ق
المقام من
رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة لمغزؿ كالنسيج كالمبلبس

بصفتو

ضـــد
 -1حمدل مجاىد عبد الغنى
 -2حسف سعد الصكاؼ عف نفسو كبصفتو عضك مجمس إدارة كرئيس اتحاد العامميف المساىميف بشركة
أندكراما شبيف تاكستيؿ
 -3إبراىيـ عبد الرءكؼ مصطفى عيسى (خصـ متدخؿ)
 -4محمكد محمد مصطفى مكسى
 -5حمدل الدسكقى محمد الفخرانى

(خصـ متدخؿ)
(متدخؿ إنضامى لممدعى)

 -6نيرايندا از مالبانى بصفتو رئيس مجمس إدارة شركة اندكراما شبيف تاكستيؿ
 -7رئيس مجمس الكزراء
 -8كزير االستثمار

بصفتو
بصفتو

وذلك طعنا عمى حكم محكمة القضاء اإلدارى
بجمسة 2011/9/31

– فى الدعوى رقم  34517لسنة  65ق والصادر

اإلجراءات
إنو فى يكـ األربعاء المكافؽ

 2011/11/2أكدع األستاذ  /ممدكح عثماف إبراىيـ المحامى بالنقض

كاإلدارية العميا بصفتو ككيبل عف الشركة الطاعنة بصفتو قمـ كتاب المحكمة اإلدارية العميا تقري ار مسببا
بالطعف فى الحكـ الصادر مف محكمة القضاء اإلدارل فى الدعكل رقـ  34517لسنة  65ؽ كالصادر
بجمسة  2011/9/21كالقاضى فى منطكقو "حكمت المحكمة بالنسبة لمدعكل الفرعية :
 بإحالة الدعكل الفرعية لممقامة مف شركة أندكراما شبيف تاكستيؿ إلى ىيئة مفكضى الدكلة لتحضيرىاكاعداد تقرير تكميمى بالرأل القانكنى فييا.
بالنسبة لمدعويين رقمى  34517و 40848لسنة  65القضائية :
أكالن :بقبكؿ تدخؿ حمدل الدسكقى محمد الفخرانى خصما منضما إلى المدعيف فى طمباتيـ  ،كرفض ما
عدا ذلؾ مف تدخؿ .
ثانيان :برفض الدفع بعدـ اختصاص المحكمة كالئيان بنظر الدعكييف كباختصاصيا .
ثالثان :برفض الدفع المبدل مف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس بعدـ قبكؿ الدعكييف
لكجكد شرط التحكيـ.
رابعان :برفض الدفع بعدـ قبكؿ الدعكييف لرفعيما مف غير ذل صفة أك مصمحة  ،كبقبكليما  ،كبرفض
الدفع بعدـ قبكؿ الدعكييف لرفعيما عمى غير ذل صفة بالنسبة لممدعى عمييا السادسة  ،كبقبكليما
بالنسبة ليا.
خامسان :برفض الدفع بعدـ قبكؿ الدعكييف النتفاء القرار اإلدارل  ،كبرفض الدفع بعدـ قبكؿ الدعكييف
لرفعيما بعد الميعاد  ،كبقبكليما .
سادسان :بقبكؿ الدعكييف شكبلن  ،كفى المكضكع بإلغاء القرار المطعكف فيو ،الصادر مف المجنة الك ازرية
لمخصخصة كالمجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية كمجمس الكزراء بالمكافقة عمى بيع كافة األصكؿ
الثابتة المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج –عدا األراضى كالمبانى السكنية -إلى
شركة أندكراما شبيف تاكستيؿ كالمساىـ فييا كؿ مف "أندكراما (  ، )%70الشركة القابضة (  ،)%18اتحاد

المساىميف ( " )%12كتأجير األرض لمدة  25عاما بمقابؿ حؽ انتفاع ثابت بكاقع  %5مف قيمتيا سنكيا
تتجدد لمدة مماثمة  ،كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار  ،أخصيا بطبلف عقد بيع شركة مصر شبيف الككـ
لمغزؿ كالنسيج المبرـ بيف كؿ مف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس كنائبة عف الدكلة
بتفكيض مف ك ازرة االستثمار كشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كطرؼ بائع  ،كبيف شركة أندكراما
شبيف تاكستيؿ كطرؼ مشترل  ،كبطبلف جميع الق اررات كالتصرفات التى تقررت كترتبت خبلؿ مراحؿ
إعداد العقد كنفاذه  ،كبطبلف أية قيكد أك تسجيبلت بالشير العقارل أك السجؿ العينى ألية أراضى تخص
ىذا العقد  ،كبطبلف شرط التحكيـ الكارد بالمادة الكاحد كالعشريف مف العقد المشار إليو  ،كاعادة
المتعاقديف إلى الحالة التى كانا عمييا قبؿ التعاقد  ،كاسترداد الدكلة لجميع أصكؿ الشركة ككافة ممتمكاتيا
المسممة لممشترل مطيرة مف أل حقكؽ عينية تبعية يككف المشترل قد أجراىا  ،كاعادة العامميف إلى سابؽ
أكضاعيـ السابقة مع منحيـ كامؿ مستحقاتيـ كحقكقيـ  ،كتحمؿ المشترل كحده كامؿ الديكف كااللتزامات
التى رتبيا خبلؿ فترة نفاذ العقد  ،كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار  ،كذلؾ عمى النحك المبيف باألسباب ،
كألزمف الجية اإلدارية كالمدعى عمييـ بالمصركفات.
كطمب الطاعف بصفتو فى ختاـ تقرير الطعف الحكـ بقبكؿ الطعف شكبل كفى المكضكع بإلغاء الحكـ
المطعكف فيو كالقضاء مجددا:
أصميان :بعدـ اختصاص المحكمة كالئيا بنظر الدعكل كاحالتيا إلى مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجارل
الدكلى .
احتياطيان :عدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا مف غير ذل صفة كعدـ قبكليا لرفعيا بعد الميعاد كفى المكضكع
برفض الدعكل كالزاـ المطعكف ضدىـ بالمصركفات.
الوقائع
تخمص كقائع الطعف حسبما جاء مف األكراؽ كالحكـ المطعكف فيو أف المدعى حمدل مجاىد عبد الغنى
الدعكل األكلى أقاـ دعكاه ابتداء بإيداع صحيفتيا قمـ كتاب محكمة القضاء اإلدارل بالمنكفية بتاريخ
 2010/9/26كقيدت بجدكليا برقـ  9271لسنة  11القضائية طالبان فى ختاميا الحكـ  :بقبكؿ الدعكل
شكبل  ،كبصفة مستعجمة بإيقاؼ القرار الصادر مف الجية اإلدارية ببيع كامؿ األصكؿ المادية كالمعنكية
لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كحؽ إيجار األرض لمدة خمس كعشركف عاما لممدعى عميو

الخامس كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار  ،كفى المكضكع بإلغاء القرار كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار
كأخصيا بطبلف عقد البيع لكامؿ األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كحؽ
اإليجار لؤلرض لمدة خمس كعشركف عاما كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار.
كقاؿ المدعى شرحا لدعكاه:
أف شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بشبيف الككـ كانت إحدل قبلع صناعة الغزؿ كالنسيج بشبيف
مصر كمقرىا شبيف الككـ كمساحتيا  157فداف مائة كسبعة كخمسكف فدانا بالجية البحرية مف المدينة
كتتككف الشركة مف عدد  6كحدات إنتاجية ك  17مخزف إنتاج كمعدات كخامات كجارل استكماؿ الكحدة
السابعة كيكجد عدد  3مخازف بمدينة اإلسكندرية لمكاف الشحف كاآلتى:
مخزف سمفاجك مينا البصؿ  60652متر مربع  ،كمخزف عكادـ يمنا البصؿ  831متر مربع  ،كمخزف
القبارل  4.3.10متر مربع بإجمإلى مساحة قدرىا  2140.62متر مربع  ،كمجيزة بمعدات إطفاء مائى
حديث – ثانى أكسيد الكربكف -بكدرة كيماكية جافة باإلضافة إلى شبكة حنفيات كخراطيـ إطفاء كباشبكرل
 ،كأف الشركة تقكـ بإنتاج خيكط األقطاف كخيكط المخمكط باأللياؼ الصناعية كخيكط األكريميؾ كيتـ بيع
ىذه المنتجات لجميع دكؿ العالـ  ،ككانت الشركة تقكـ بتشغيؿ عدد كبير مف العامميف غالبيتيـ مف أبناء
محافظة المنكفية مما سبب انتعاشا اقتصاديا لممكاطنيف  ،كفى غضكف عاـ  2006قامت الشركة القابضة
لمغزؿ كالنسيج كالمبلبس بإجراء القيكد البلزمة فى دفاترىا كاقفاؿ حسابات الشركة تنفيذا لقرار الجمعية
العامة غير العادية لمشركة القابضة فى  2006/10/1تمييدا لبيع أصكليا حيث قامت الشركة القابضة
لمغزؿ كالنسيج كالمبلبس بتحصيؿ ما لمشركة مف حقكؽ كتسكية ما عمييا مف التزامات لحيف االنتياء منيا
كتـ اآلتى -:
- 1المكافقة عمى إعداـ  99ألؼ جنيو لعدـ التمكف مف تحصيميا .
- 2العمؿ عمى التصرؼ فى مخزكف قطع الغيار المكجكد فى الشركة بمعرفة الشركة القابضة.
- 3المكافقة عمى تحمؿ الفكائد المستحقة التحاد المساىميف عف الفترة مف

 2006/7/1حتى

 2007/2/14ككذا المكافأة المنصرفة لمعامميف بمناسبة تنفيذ قرار البيع.
كقررت الجمعية العامة غير العادية المكافقة عمى انقضاء شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج طبقا
ألحكاـ المادة  39مف القانكف  203لسنة  1991مع نقؿ ماليا مف حقكؽ كما عمييا مف التزامات لمشركة

القابضة طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية لمشركة فى

 2006/10/1كالمكافقة عمى شطب شركة

مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج مف السجؿ التجارل كالغاء البطاقة الضريبية كالتسجيؿ بالضرائب عمى
المبيعات كقياـ الشركة القابضة باتخاذ اإلجراءات القانكنية البلزمة لتنفيذ ذلؾ  ،حيث اجتمع مجمس إدارة
شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بتاريخ

 2006/11/29كتـ عرض تقرير النشاط المقدـ مف

القطاع المالى عف انجازات الشركة فى الفترة مف يكليك  /أكتكبر

 ، 2006كبتاريخ  2007/1/29تـ

دعكة الجمعية العمكمية غير العادية لمشركة بمقر الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج بمقرىا بالقاىرة
لمنظر فى نقؿ كافة األراضى المممككة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج إلى الشركة القابضة
لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس ككذا رئاسة شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بتحرير عقد بيع
كامؿ األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كحؽ اإليجار لؤلرض لمدة
خمسة كعشركف عاما كذلؾ بمبمغ

 174.051.398جنيو (فقط مائة كأربعة كسبعكف مميكف ككاحد

كخمسكف ألؼ كثبلثمائة كثمانية كتسعكف جنييا) .
كأضاؼ المدعى بيانا لدعكاه  ،أف قرار البيع قد خالؼ قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات الصادر
بالقانكف رقـ  89لسنة  1998بتأجير األرض لمدة خمس كعشركف عاما  ،كأىدر حقكؽ العماؿ الذيف تـ
تشريدىـ كتصفيتيـ كاحبلؿ آخريف بدال منيـ بعقكد مؤقتة  ،كاختتـ المدعى صحيفة دعكاه بالطمبات سابقة
الذكر .
كقد عيف لنظر الشؽ العاجؿ فى الدعكل أماـ محكمة القضاء اإلدارل الدائرة بالمنكفية جمسة
 ، 2010/12/28كتداكؿ نظرىا بالجمسات عمى النحك الثابت محاضرىا كفييا قدـ المدعى حافظتى
مستندات طكيتا عمى األتعاب.
كبجمسة  2011/5/10قررت محكمة القضاء اإلدارل بالمنكفية إحالة الدعكل إلى محكمة القضاء
اإلدارل دائرة االستثمار بالقاىرة لبلختصاص.
كما أقاـ المدعى حسف سعد الصكاؼ عف نفسو كبصفتو رئيس اتحاد العامميف المساىميف بشركة إندكراما
شبيف تاكستيؿ الدعكل الثانية (رقـ

 40848لسنة  65قضائية) بصحيفة أكدعت قمـ كتاب محكمة

القضاء اإلدارل بالمنكفية بتاريخ  2011/3/14كقيدت بجدكليا برقـ  4152لسنة  65قضائية طالبا فى
ختاميما الحكـ  :أكال

– كبصفة مستعجمة :بكقؼ تنفيذ عقدل البيع المؤرخيف

، 2006/12/21

 2007/2/15مكضكع الدعكل كبفرض الحراسة القضائية عمى شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
شركة تابعة مصرية كتعييف لجنة مف المتخصصيف بالشركة أك خارجيا إلدارة الشركة كتشغيميا كتمكيف
اتحاد العامميف كالعماؿ كالمكظفيف مف دخكؿ مقار كمصانع الشركة لمقياـ بأعماليـ.
ثانيا -كفى المكضكع :ببطبلف عقدل البيع المذككريف كفسخيما كالغاؤىما كاعتبارىما كأف لـ يككنا مع ما
يترتب عمى ذلؾ مف آثار كتنفيذ الحكـ بمسكدتو األصمية دكف اإلعبلف  ،كالزاـ المدعى عمييـ
بالمصاريؼ كاألتعاب.
وقال المدعى عن نفسو وبصفتو شرحا لدعواه
أنو بمكجب عقد بيع مؤرخ  2006/12/21كعقد البيع االبتدائى المؤرخ  2007/2/15باعت الشركة
القابضة لمغزؿ كالنسيج كالمبلبس شركة قابضة مساىمة مصرية ك شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج شركة تابعة مساىمة مصرية إلى شركة أندكراما شبيف تاكستيؿ شركة مساىمة مصرية كامؿ
األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كحؽ إيجار لمدة
الكاقعة بمدينة شبيف الككـ محافظة المنكفية كالبالغ إجمالى مساحتيا

 25سنة لؤلرض

 431091متر مربع كشمؿ البيع

كافة األصكؿ المادية كالمعنكية كالمصنع كاآلالت كخطكط اإلنتاج ككافة المبانى كالمنشآت كالتكسعات
كاالستراحة كمحطة المياه كمحطة رفع المجارل دكف األرض ككافة المنقكالت المممككة لمشركة بما فى
ذلؾ كسائؿ النقؿ كاآلالت كخطكط اإلنتاج كالمعدات كاألثاث كالمكاتب كتجييزات المصنع كاألدكات
كالعقارات بالتخصيص  ،ككافة حقكؽ الشركة الخاصة بنظـ المعمكمات ككافة التراخيص كالتصاريح
كالمكافقات الصناعية كالبيئية كتراخيص استيراد األقطاف كقكائـ العمبلء كالمكرديف كحقكؽ المعرفة
كاألسرار التجارية كالسمعة التجارية كاألسماء التجارية  ،كالسجبلت كالدفاتر المالية كالمحاسبية كالمستندات
الخاصة باألصكؿ المبيعة كممفات العامميف  ،كتـ ىذا البيع نظير مبمغ إجمالى كقدره (

174051398

جنييا) مائة كأربعة كسبعكف مميكف ككاحد كخمسكف ألؼ كثبلثمائة كثمانية كتسعكف جنييا شامبل الضرائب
المستحقة عف نقؿ ممكية األصكؿ المبيعة أك مستندات االستحكاذ كتسديد الثمف عمى أقساط  ،كتضمف
عقد البيع االبتدائى المؤرخ  2007/2/15أف مبانى المصنع تتككف مف ست مصانع  ،كأف مبانى
المخازف تتككف مف اثنا عشر مخزنا  ،كمنح المشترل أسعا ار مخفضة لممرافؽ كالكيرباء كالمياه كالغاز
الطبيعى كفقا لمقرار الجميكرل رقـ  30لسنة . 2005

كأضاؼ المدعى عف نفسو كبصفتو أف عممية البيع قد شابيا العديد مف أكجو البطبلف لمخالفتيا لمدستكر
كالقانكف النعداـ الثمف كاساءة استعماؿ السمطة كاالنحراؼ بيا عف الصالح العاـ  ،كاذ قاـ المشترل
بإغبلؽ أبكاب الشركة كمصانعيا كمنع العامميف مف دخكليا كمباشرة أعماليـ تمييدا لبيع آالت كمعدات
كمحتكيات مصانع الشركة كخردة كىدـ منشآتيا كمصانعيا لبيع األراضى المقامة عمييا  ،األمر الذل
يتكفر معو الطمب كقؼ التنفيذ كالطمبات العاجمة ركنى الجدية كاالستعجاؿ  ،كاختتـ المدعى صحيفة
دعكاه بالطمبات آنفة الذكر.
كقد عيف لنظر الشؽ العاجؿ مف الدعكل أماـ محكمة القضاء اإلدارل بالمنكفية جمسة  2011/6/7كفييا
قررت المحكمة إحالة الدعكل إلى ىذه الدائرة بمحكمة القضاء اإلدارل بالقاىرة لبلختصاص  ،حيث
كردت الدعكل إلييا كقيدت بجدكليا بالرقـ المبيف بصدر ىذا الحكـ ،كعيف ليا جمسة  2011/7/3حيث
قدـ الحاضر عف المدعى حافظة مستندات طكيت عمى بعض الصكر الضكئية مف أكراؽ لبياف القيمة
الدفترية كاالقتصادية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج .
كبجمسة  2011/7/3طمب الحاضر عف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس التصريح لو
باستخراج صكرة رسمية مف المحضر رقـ  4419لسنة  2006إدارل شبيف الككـ  ،كالعريضة رقـ 2893
لسنة  2005عرائض شبيف الككـ كالمقيدة برقـ  5462أمكاؿ عامة استئناؼ طنطا  ،فقررت المحكمة
بذات الجمسة  2011/7/3التأجيؿ لجمسة  2011/7/11ليقدـ أطراؼ الدعكل ما لدييـ مف مستندات
كمذكرات  ،كصرحت باستخراج صكرة رسمية مف المحاضر المبينة بمحضر الجمسة  ،إال أف طالب
التصريح باستخراج المحاضر المنكه عنيا بمحضر الجمسة لـ ينيض إلى استخراج صكرة مف محضر
الجمسة لضـ تمؾ المحاضر ،كبجمسة  2011/7/11قدـ الحاضر عف المدعى حمدل مجاىد عبد الغنى
حافظة مستندات طكيت عمى صكرة ضكئية مف اإلعبلف عف بيع كامؿ المقكمات المادية كالمعنكية
لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كقدـ الحاضر عف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج
كالمبلبس مذكرة بدفاع الشركة طمب فى ختاميا الحكـ بعدـ اختصاص محكمة القضاء اإلدارل كالئيان
بنظر النزاع  ،كبعدـ قبكؿ الدعكل لكجكد مشارطة تحكيـ تقضى باختصاص مركز القاىرة اإلقميمي
لمتحكيـ التجارل الدكلى بتسكية أل نزاع عف طريؽ التحكيـ  ،كباعتبار الدعكل كأف لـ تكف لعدـ إعبلف
صحيفتيا خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ مكافقة رئيس المحكمة عمى تحديد جمسة لنظر الدعكل  ،كبعدـ
قبكؿ الدعكل لرفعيا مف غير ذل صفة  ،كاحتياطيا برفض الطعف  ،كفى جميع األحكاؿ بإلزاـ المدعى

بالمصركفات كأتعاب المحاماة  ،كقدـ كذلؾ ستة حكافظ بالمستندات المبينة عمى غبلؼ كؿ منيا طكيت
عمى صكرة ضكئية مف التقارير السنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج ابتداء مف  2001كحتى
 ، 2007/2/14كصكرة ضكئية مف عقد بيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كصكرة ضكئية
مف النظاـ األساسى لشركة مصر شبيف الككـ كصكرة ضكئية مف الضكابط كالحكافز التى كافقت عمييا
المجنة الك ازرية لمخصخصة فى كيفية ببيع الشركات  ،كصكرة ضكئية مف اعتماد تقرير لجنة التحقؽ مف
صحة كاجراءات تقييـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كصكرة ضكئية مف محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج بشأف عممية طرح شركة مصر شبيف
الككـ لمغزؿ كالنسيج بجمسة  2006/10/1ككتاب كزير المالية بالمكافقة عمى بيع مساىمات الماؿ العاـ
بشركة مصر شبيف الككـ بناء عمى مكافقة المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية  ،كصكرة ضكئية مف
اإلعبلف عف بيع المقكمات المادية كاألدبية لشركة مف شبيف الككـ  ،كصكرة ضكئية مف كراسة الشركط ،
كصكرة ضكئية مف العرض المقدـ مف شركة اندكراما  ،كصكرة ضكئية مف محضر إثبات حالة بتسميـ
المجنة مظركؼ لجنة التحقؽ مف صحة إجراءات كقكاعد التقييـ لشركة مصر شبيف الككـ  ،كصكرة
ضكئية مف محضر فض العركض  ،كمذكرة دفاع مقدمة مف شركة اندكراما شبيف تاكستيؿ.
كبذات جمسة  2011/7/11قررت المحكمة ضـ الدعكل رقـ

 40848لسنة  65القضائية إلى ىذه

الدعكل ( 34517لسنة  65القضائية) لبلرتباط  ،كالتأجيؿ لمدة شيريف لجمسة  ، 2011/9/11كأحالت
الدعكييف إلى ىيئة مفكضى الدكلة إلعداد تقرير بالرأل القانكنى فى الدعكييف  ،كصرحت لجميع الخصكـ
باإلطبلع كتقديـ المستندات كمذكرات خبلؿ أسبكعيف  ،كضـ المستندات التى سبؽ لممحكمة التصريح
لمشركة القابضة باستخراجيا كعمى أف تحاؿ الدعكييف إلى ىيئة مفكضى الدكلة بعد ضميا خبلؿ الميعاد
 ،كما صرحت لمشركة المدعى عمييا الخامسة بإقامة دعكاىا الفرعية كاعبلنيا خبلؿ الميعاد مع تقديـ
المستندات كالمذكرات لمف يشاء خبلؿ أسبكعيف قبؿ اإلحالة إلى ىيئة مفكضى الدكلة.
كبتاريخ  2011/7/19أقامت شركة اندكراما شبيف تاكستيؿ كيمثميا رئيس مجمس اإلدارة بصفتو دعكل
فرعية فى مكاجية الدعكييف المنضمتيف رقمى  34517ك 40848لسنة  65القضائية طالبا فى ختاميا
الحكـ :بقبكؿ الدعكل الفرعية شكبل كفى المكضكع بإلزاـ المعمف إليو األكؿ كالثالث كالرابع ضامنيف
متضامنيف فى مكاجية باقى المعمف إلييـ بأف يدفعكا لمشركة الطالبة (المدعية فرعيا) :

 -1مبمغ كقدره  133674961دكالر أمريكى (مائة كثبلثة كثبلثكف مميكف كستمائة كأربعة كسبعكف ألؼ
كتسعمائة كاحد كستكف دكالر) تعكيضا ماديا مبدئيا عما أصابيا مف أضرار مادية مع حفظ الحؽ فى
تعديمو كزيادتو.
 -2مبمغ كقدره (  52212820دكالر أمريكى (اثناف كخمسكف مميكف كمائتاف كاثنا عشر ألؼ كثمانمائة
كعشركف) قيمة ما فاتيا مف كسب كضياع الفرصة الفائتة كغيرىا مف التعكيضات مع حفظ الحؽ فى
تعديمو كزيادتو.
 -3مبمغ  50000000دكالر أمريكى (خمسكف مميكف دكالر) قيمة التعكيض األدبى مع حفظ الحؽ فى
تعديمو كزيادتو.
وقال المدعى بصفتو شرحا لدعواه الفرعية"
أف الدكلة فى شخص المعمف إلييـ األكؿ كالثانى كالثالث قامت بطرح األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة
مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج سابقا (المدعى عمييا الرابعة) فى الدعكل األصمية دكف األرض المقامة
عمييا كالمساكف كالنادل الرياضى  ،كذلؾ البيع بطريؽ المزايدة بنظاـ المظاريؼ المغمقة كتـ اإلعبلف عف
ذلؾ بالجرائد اليكمية كىى األخبار بتاريخ

 2005/6/29كبتاريخ  2005/7/12كاألىراـ بتاريخ

 2005/9/18كاألخبار بتاريخ  2005/9/25كتحدد يكـ  2005/10/2مكعدا لفض المظاريؼ بكاسطة
لجنة الفحص كالبت المشكمة بمكجب القرار رقـ  99لسنة  2004برئاسة نائب رئيس مجمس الدكلة كممثؿ
عف كؿ مف ك ازرة المالية كأعضاء مف ذكل الخبرة المالية كالقانكنية بالشركة القابضة كالشركات التابعة
كممثؿ مف الييئة العامة لبلستثمار كذلؾ كفقا لمقكاعد كاإلجراءات المتبعة كبما يحقؽ المنافسة كالعبلنية
كالشفافية كتكافؤ الفرص لكؿ الراغبيف فى التقدـ لممزايدة  ،كأف الشركة المدعية فرعيا تقدمت بأفضؿ
العركض كقامت المجنة بممارسة مقدمى العركض كىـ (شركة اندكراما  ،كالسيد /محمد جماؿ الديف سعيد
البزار  ،اتحاد العامميف المساىميف بالشركة كالسيد /نبيؿ أحمد فسيخ) طالبة منيـ رفع األسعار كتحسيف
العركض  ،إال أف الممارسة تكقفت بسبب الببلغ المقدـ إلى نيابة األمكاؿ العامة بتاريخ 2005/12/24
ك 2006/3/14كالمقيدة بمحضر إدارل رقـ  4419لسنة  2006إدارل شبيف الككـ  ،كالعريضة المقيدة
برقـ  2893لسنة  2005عرائض شبيف الككـ كالمقيدة برقـ  5426أمكاؿ عامة استئناؼ طنطا  ،طعنا
عمى إجراءات عممية طرح شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كالتى انتيى فييا قرار المستشار

النائب العاـ بحفظ الببلغ المقدـ منتييا إلى صحة كافة اإلجراءات التى تمت كاتفاقيا كصحيح القانكف
كالق اررات المنظمة لمبيع كصار لمقرار حجية مانعة مف معاكدة اإلدعاء بتكافره  ،كعقب ذلؾ تمت مكافقة
المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية بتاريخ  2006/8/14عمى عرض البيع عمى الجمعية العامة
غير العادية لمشركة  ،حيث كافقت باإلجماع بتاريخ

 2006/10/1عمى العرض المقدـ مف الشركة

المدعى عمييا الخامسة لككنو أفضؿ العركض المقدمة  ،كأكفت الشركة بجميع التزاماتيا المالية كتـ تكقيع
العقد بتاريخ  ، 2006/12/21إال أف الشركة الطالبة فكجئت بعد مركر أكثر مف خمس سنكات عمى
مكافقة الجيات المعنية كرسك المزاد عمييا كاتماـ البيع كنقؿ ممكية كسداد كافة التزامات عقد البيع
كاإليجار كاستقرار مركزىا القانكنى بدعكل مقامة عمييا بطمب الحكـ بقبكؿ الدعكل شكبل  ،كبصفة
مستعجمة إيقاؼ القرار الصادر مف الجية اإلدارية ببيع كامؿ األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة مصر
شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كحؽ إيجار األرض لمدة  25عاما لممدعى عمييا الخامسة  ،كفى المكضكع
بإلغاء القرار كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار كأخصيا بطبلف عقد البيع لكامؿ األصكؿ المادية كالمعنكية
لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كحؽ اإليجار لؤلرض لمدة خمسة كعشركف عاما كما يترتب
عمى ذلؾ مف آثار  ،كأف الدعكل قد أحيمت إلى دائرة االستثمار كىى دعكل ال تتشابو ظركفيا كحالة بيع
شركة عمر أفندل  ،فقد تمت عممية طرح بيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كفقا ألحكاـ
القكانيف السارية كتـ البت فييا كفقا لحكـ القانكف كبعبلنية كشفافية كالحرص عمى الماؿ العاـ كلـ يشب
إجراءاتيا أل بطبلف أك عيب كأنو حتى اآلف تفى الشركة بالتزاماتيا العقدية كتطكير الشركة كضخ كافة
االستثمارات فى الشركة بإقامة خطكط إنتاج حديثة  ،كالكفاء بحقكؽ العامميف كمنحيـ مزاياىـ رغـ طرد
العامميف لممثمى الشركة الطالبة  ،كأنيا أقامت دعكاىا الفرعية باعتبار أنو لك صدر الحكـ فسكؼ يترتب
عميو حرماف الشركة مف المشركع االستثمارل الذل تـ طرحو بطريؽ المزايدة كأبرمت العقد بحسف نية ،
كلـ يصدر عنيا أل خطأ  ،كبالتالى سيككف صدكر حكـ ضدىا بفسخ التعاقد أك بطبلنو مف المحكمة
مرتبا ألضرار دفعيا إلقامة ىذه الدعكل الفرعية بطمب التعكيض المادل كاألدبى عمى سبيؿ االحتياط ،
كقدرت الشركة قيمة التعكيض عمى النحك المبيف بصحيفة دعكاىا الفرعية بصفة مبدئية  ،كاختتـ صحيفة
الدعكل الفرعية بطمباتو آنفة الذكر المتعمقة بالدعكل الفرعية كطمب فى الدعكييف األصميتيف الحكـ:
أصميان )1 ( :قبكؿ الدفع بعد اختصاص المحكمة كالئيا بنظر النزاع النعقاد االختصاص لمحاكـ القضاء
العادل (المحاكـ االقتصادية).

( )2عدـ قبكؿ الدعكييف النتفاء القرار اإلدارل محؿ الطعف  ،كلرفعيما بعد الميعاد.
كاحتياطيا :بعدـ قبكؿ الدعكييف كالتدخبلت االنضمامية لرفعيما مف غير ذل مصمحة أك صفة .
كمف باب االحتياط الكمى :رفض الدعكييف كالتدخبلت االنضمامية بشقييا المستعجؿ كالمكضكعى.
كفى جميع األحكاؿ إلزاـ المدعى بالمصاريؼ كاألتعاب.
كأعدت ىيئة مفكضى الدكلة تقري ار بالرأل القانكنى فى الدعكييف األصميتيف كالدعكل الفرعية ارتأت فيو
الحكـ:
أصمياً :بعدـ قبكؿ الدعكل رقـ

 40848لسنة  65قضائية لرفعيا مف غير ذل صفة كالزاـ رافعيا

المصركفات.
واحتياطياً :بقبكؿ تدخؿ حمدل الدسكقى محمد الفخرانى (متدخبل انضماميا لممدعى) فى الدعكل رقـ
 34517لسنة 65ؽ ،كبقبكؿ الدعكل شكبل  ،كرفضيا مكضكعا كالزاـ رافعيا المصركفات.
كنظرت الدعكل أماـ المحكمة بجمسة  2011/9/11قدـ الحاضر عف المدعى فى الدعكل رقـ 40848
لسنة  65قضائية سند ككالتو مف المدعى  ،كما حضر المدعى فى الدعكل رقـ

 34517لسنة 65

قضائية بشخصو  ،كحضر باقى الخصكـ فى الدعكييف  ،كأعاد الحضر عف المدعى عمييا الخامسة
طمب استخراج صكرة رسمية مف التحقيقات فى المضر اإلدارل رقـ

 4419لسنة  2006إدارل شبيف

الككـ كالعريضة رقـ  2893لسنة  2005عرائض شبيف الككـ المقيدة برقـ  5426أمكاؿ عامة استئناؼ
طنطا كمذكرة النيابة فييا –كىى ذات المحاضر كالمستندات التى سبؽ لممحكمة التصريح باستخراجيا
بجمسات  2011/7/3ك  2011/7/11كلـ ينيض أحدا الستخراجيا كتقديميا  ،كبجمسة

2011/9/11

قررت المحكمة التصريح لمخصكـ باالطبلع كالتعقيب عمى تقرير ىيئة مفكضى الدكلة كتقديـ المستندات
كالمذكرات مف الخصكـ خبلؿ أجؿ غايتو السبت المكافؽ  ، 2011/9/17كحجز الدعكل ليصدر الحكـ
فييا بجمسة اليكـ.
كخبلؿ األجؿ المضركب مف المحكمة لئلطبلع عمى ممؼ الدعكل كتقرير ىيئة مفكضى الدكلة كالتعقيب
عميو كتقديـ المستندات كالمذكرات مف الخصكـ  ،أكدعت الشركة المدعى عمييا الخامسة كالمدعية فرعيا
مذكرة دفاع طمبت في ختاميا:

أووً :وفى الدعوى األصمية  :أصميا بفتح باب المرافعة فى الدعكييف رقمى  34517ك 40848لسنة 65
قضائية كالدعكل الفرعية كاحتياطيا – (أ) بقبكؿ الدفع بعدـ اختصاص المحكمة كالئيا بنظر الدعكييف ،
كالنتفاء القرار اإلدارل ( .ب) بقبكؿ الدفع المبدل مف الشركة المدعى عمييا الخامسة بعدـ قبكؿ الدعكييف
لرفعيما بعد الميعاد كفقا لممادة (  )24مف قانكف مجمس الدكلة ( ،جػ) بعدـ قبكؿ الدعكييف المشار إلييما
لرفعيما مف غير ذل صفة أك مصمحة  .كمف باب االحتياط الكمى برفض الدعكييف بشقييما المستعجؿ
كالمكضكعى .
ثانيا :وفى الدعوى الفرعية:
بقبكليا شكبل  ،كفى المكضكع بالحكـ بالمبالغ الكاردة بصحيفة الدعكل الفرعية .
كفى جميع األحكاؿ بإلزاـ المدعيف كالخصكـ المتدخميف المصاريؼ كاألتعاب.
كما أكدعت ىيئة قضايا الدكلة خبلؿ األجؿ ذاتو حافظة مستندات كمذكرة دفاع  ،طكيت الحافظة عمى
ثبلثة عشر مستندا تضمف صكرة ضكئية مف النظاـ األساسى لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
كق اررات المجنة الك ازرية لمخصخصة بتاريخ

 2003/11/23بقكاعد كضكابط الخصخصة المعدلة

كالمعتمدة بقرار مجمس الكزراء بجمستو رقـ  80بتاريخ  2004/1/6كتقرير لجنة التحقؽ مف صحة تقييـ
شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كالخطابات المتبادلة بشأنو  ،ككتاب مكافقة المجمكعة الك ازرية
لمسياسات االقتصادية عمى بيع مساىمة الماؿ العاـ بشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كمحضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس بتاريخ
 2006/10/1كخطة تطكير الشركة.
كخبلؿ ذات األجؿ أكدعت ىيئة قضايا الدكلة مذكرة بدفاع الجية اإلدارية طمبت فى ختاميا الحكـ أكال:
برفض الدعكييف األصميتيف مع إلزاـ رافعيا المصركفات  .ثانيا :برفض الدعكل الفرعية كالزاـ رافعيا
المصركفات .
كبتاريخ  2011/9/17أكدع الجياز المركزل لممحاسبات حافظة مستندات طكيت عمى أربعة مستندات
عمى النحك المبيف عمى غبلؼ الحافظة تضمنت صكر ضكئية مف عقد بيع األصكؿ المادية كالمعنكية
لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كالمبلحظات عمى القكائـ المالية لمشركة عامى  2007ك2008

كتقرير مراقب الحسابات عمى القكائـ المالية لمشركة فى

 2006/6/30كالحسابات الختامية عف تمؾ

السنة.
كقد التفتت المحكمة عف طمب فتح باب المرافعة بحسباف أف ما طمبتو الشركة المدعى عمييا مف استخراج
المحاضر كالتحقيقات المثبتة لحفظ النيابة العامة الببلغ المقدـ إلى نيابة األمكاؿ العامة بتاريخ
 2005/12/24ك  2006/3/14كالمقيدة بمحضر إدارل رقـ  4419لسنة  2006إدارل شبيف الككـ ،
كالعريضة المقيدة برقـ  2893لسنة  2005عرائض شبيف الككـ كالمقيدة برقـ

 5426أمكاؿ عامة

استئناؼ طنطا  ،طعنا عمى إجراءات عممية طرح شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كالتى انتيى
فييا قرار المستشار النائب العاـ بحفظ الببلغ المقدـ منتييا إلى صحة كافة اإلجراءات التى تمت كاتفاقيا
كصحيح القانكف كالقارات المنظمة لمبيع كصار لمقرار حجية مانعة مف معاكدة اإلدعاء بتكافره  ،قد سبؽ
لممحكمة التصريح باستخراجو بجمستى 3ك 2011/7/11إال أف أحدا لـ يتقدـ الستخراج التصريح بتمؾ
المستندات  ،فضبل عف أف أحدا مف الخصكـ لـ ينازع فى الكاقعة المراد إثباتيا  ،فى ضكء ما لممحكمة
مف تقدير لجدكل إثبات المستند ألمر ال نزاع عمى حصكلو بينما يخضع أثره عمى سمطة المحكمة فى
فحص مدل مشركعية تمؾ اإلجراءات لتقدير المحكمة  ،األمر الذل ال ترل معو المحكمة جدكل مف فتح
باب المرافعة ليذا السبب  ،أما حؽ جميع الخصكـ فى اإلطبلع عمى ممؼ الدعكل كتقرير المفكض بيا
كتقديـ المستندات كالمذكرات فقد تقدـ الخصكـ بما لدييـ مف مستندات كمذكرات فى ضكء الكقت الذل
قدرتو المحكمة لتحقيؽ دفاعيـ بما تمتفت معو المحكمة عف طمب فتح باب المرافعة بعد أف تييأت
الدعكييف لمفصؿ فييما.
وقد شيدت المحكمة حكميا استنادا
مف حيث أنو مف المقرر فى قضاء المحكمة اإلدارية العميا أف تكييؼ الدعكل كتحديد طمبات الخصكـ
فييا ىك مف تصريؼ محكمة المكضكع تجريو كفقا لما ىك مقرر مف أف القاضى اإلدارل يييمف عمى
الدعكل اإلدارية كلو فييا دكر إيجابى يحقؽ مف خبللو مبدأ المشركعية كسيادة القانكف كلذلؾ فإنو
يستخمص تكييؼ الدعكل مما يطرح عميو مف أكراؽ كمستندات كدفاع كطمبات الخصكـ فييا كما
يستيدفكنو مف إقامة الدعكل دكف التكقؼ عمى حرفية األلفاظ التى تستخدـ فى إبداء تمؾ الطمبات كدكف
تحريؼ ليا أك قضاء بما لـ يطمبكا أك ييدفكف إلى تحقيقو  ،كالعبرة دائما بالمقاصد كالمعانى كليست

باأللفاظ كالمبانى (حكـ المحكمة اإلدارية العميا فى الطعف رقـ

 4011لسنة  50ؽ.ع جمسة

.)2006/12/5
كحيث أف القرار الذل يصدر مف جية اإلدارة بإبراـ عقد مف العقكد يمثؿ إفصاح اإلدارة عف إرادتيا بقصد
إحداث أثر قانكنى .
كبتحميؿ العممية القانكنية التى تنتيى بإبراـ العقد إلى األجزاء المككنة لو ،يتضح أف الق اررات السابقة أك
البلحقة عمى العقد :ككضع اإلدارة لشركط المناقصة أك المزايدة  ،كق اررات لجنة فحص العطاءات ،
كق اررات لجنة البت  ،كالقرار بإرساء المناقصة أك المزايدة ىى بغير منازع ق اررات إدارية منفصمة عف العقد
 ،كمف ثـ يجكز الطعف فييا باإللغاء بسبب تجاكز السمطة  ،كيمكف المطالبة بالتعكيض عف األضرار
المترتبة عمييا إف كاف التعكيض محؿ ( محكمة القضاء اإلدارل  .الدعكل رقـ  734لسنة 7ؽ جمسة
 -1956/1/8س  10ص  – 135كالمحكمة اإلدارية العميا

– الطعف رقـ

24/666ؽ – جمسة

 – 1979/4/14ـ 15سنة ص.)178
كحيث إنو ينبغى التمييز فى مقاـ التكييؼ بيف العقد الذل تبرمو جية اإلدارة  ،كبيف اإلجراءات التى يميد
بيا إلبراـ ىذا العقد أك تييئ لمكلده  ،ذلؾ أنو بقطع النظر عف ككف العقد مدنيا أك إداريا فإف مف ىذه
اإلجراءات ما يتـ بقرار مف السمطة اإلدارية المختصة لو خصائص القرار اإلدارل كمقكماتو مف حيث
ككنو إفصاحا عف إرادتيا الممزمة بناء عمى سمطتيا العامة بمقتضى القكانيف كالمكائح بقصد إحداث مركز
قانكنى تحقيقا لمصمحة عامة يتغياىا القانكف  .كمثؿ ىذه الق اررات كاف كانت تسيـ فى تككيف العقد
كتستيدؼ إتمامو  ،فإنيا تنفرد فى طبيعتيا عف العقد مدنيا أك إداريا كتنفصؿ عنو  ،كمف ثـ يجكز لذكل
الشأف الطعف فييا استقبلال  ،كيككف االختصاص بنظر طمب اإللغاء كالحاؿ كذلؾ معقكدا لمحاكـ مجمس
الدكلة دكف غيرىا  ،ذلؾ أف المناط فى االختصاص ىك التكييؼ السميـ لمتصرؼ.

(المحكمة اإلدارية

العميا  .الطعناف رقما 456ك  320لسنة 17ؽ – جمسة  – 1975/4/5س  20ص .)307
كحيث أف المجنة الك ازرية لمخصخصة الصادر بتشكيميا قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 1765لسنة

 2000بتاريخ  2000/8/20قد اختصت كفقا لممادة الثانية مف القرار بدراسة كؿ ما يتعمؽ بمكضكعات
الخصخصة فى مختمؼ المجاالت كخصيا القرار بتحديد المشركعات كالشركات التى يمكف طرحيا
لمخصخصة  ،كما يتعيف أف يبقى منيا تحت سيطرة الدكلة  ،كاقتراح المعايير كالضكابط التى تتـ عمى

أساسيا الخصخصة  ،كاقتراح أكجو صرؼ أك استثمار ناتج الخصخصة  ،ثـ اعتماد تكصيات الكزراء
المعنييف بشأف قيمة الشركات كاألصكؿ المطركحة كالجدكؿ الزمنى لطرح ىذه الشركات كاألصكؿ  ،كرفع
تقاريرىا كتكصياتيا شيريا إلى مجمس الكزراء  ،كفى نطاؽ ىذا االختصاص أصدرت المجنة الك ازرية
لمخصخصة باجتماعيا المعقكد بتاريخ  2003/11/23ق ار ار ببيع عدد مف الشركات كعددىا  127شركة
عمى أف يتـ بيع  113شركة منيا عمى األقؿ خبلؿ األعكاـ الثبلثة القادمة (  2004ك 2005ك)2006
كمنيا شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج (الجدكؿ ب مسمسؿ  ، )96كأقرت المجنة الك ازرية مجمكعة
مف القكاعد الجديدة لتقييـ تمؾ الشركات مع تقديـ حكافز لممستثمريف ترغبيـ فى الشراء  ،كبجمسة
 2004/1/6كافؽ مجمس الكزراء بالقرار رقـ (  )7/4/1/80عمى بيع الشركات المشار إلييا كمف بينيا
شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كالمكافقة عمى اعتماد ق اررات المجنة الك ازرية لمخصخصة
المعقكدة بتاريخ  2003/11/23كتعديميا بإضافة بنديف جديديف برقمى (  )9/1ك(  )7/2كبالتالى فقد
باشرت الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس  ،باعتبارىا الجية التى تتبعيا شركة مصر شبيف
الككـ لمغزؿ كالنسيج كالمفكضة مف ك ازرة االستثمار فى بيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة المتعمقة
بتمؾ الشركة كفقا لقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1506لسنة  2005بشأف تنظيـ حصيمة برنامج إدارة
األصكؿ المممككة لمدكلة  ،كاجراءات البيع باإلعبلف بجريدة األخبار بتاريخ

2005/6/29

ك 2005/9/25كبجريدة األىراـ بتاريخى 18ك 2005/9/25عف مزايدة بنظاـ المظاريؼ المغمقة لبيع
كامؿ المقكمات المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كفقا لمشركط الكاردة بكراسة
الشركط  ،كبعد اتخاذ كافة إجراءات المزايدة كالبت فييا مف قبؿ لجنة البت  ،كافؽ مجمس إدارة الشركة
القابضة  ،كما كافقت المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية عمى بيع مساىمة الماؿ العاـ بشركة
مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج باجتماعييا بتاريخ  14أغسطس ك 5سبتمبر  ، 2006ثـ أقرت الجمعية
العامة غير العادية لمشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس باجتماعيا الذل عقد بتاريخ
 2006/10\/1بيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،بالمكافقة عمى العرض المقدـ مف شركة
اندكراما العالمية باعتباره أفضؿ العركض الثبلثة المقدمة فى الكقت المحدد فى المزايدة سع ار كاتفاقا مع
كراسة الشركط  ،لشراء األصكؿ الثابتة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بدكف األراضى كالمساكف
كالنادل الرياضى بمبمغ ( 174651398جنيو) مائة كأربعة كسبعكف مميكف كستمائة ككاحد كخمسكف ألؼ
كثبلثمائة كثمانية كتسعكف جنيو  ،بخبلؼ حؽ االنتفاع السنكل لؤلرض بكاقع

 %5مف قيمتيا حسب

قكاعد التقييـ المعتمدة مف جمس الكزراء كبالشركط كالقكاعد المبينة بقرار الجمعية العامة  ،كاعتمدت كؿ

مف المجنة الك ازرية لمخصخصة كمجمس الكزراء ىذا البيع  ،ثـ إخطار الشركة المدعى عمييا الخامسة
بذلؾ بالكتاب رقـ /1969ـ بتاريخ .2006/10/8
كحيث أنو بالبناء عمى ما تقدـ فإف حقيقة طمبات المدعيف فى الدعكييف إنما تتمثؿ فى طمب الحكـ بكقؼ
تنفيذ ثـ إلغاء قرار كؿ مف المجنة الك ازرية لمخصخصة كالمجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية كمجمس
الكزراء بالمكافقة عمى بيع كافة األصكؿ الثابتة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج

–عدا األراضى

كالمبانى السكنية -إلى شركة اندكراما شبيف تاكستيؿ كالمساىـ فييا كؿ مف اندكراما (  – )%70الشركة
القابضة ( - &18اتحاد المساىميف ( )%12كتأجير األرض لمدة  25سنة بمقابؿ حؽ انتفاع ثابت بكاقع
 %5مف قيمتيا سنكيا تجدد لمدة مماثمة  ،كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار أخصيا بطبلف عقد بيع شركة
مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج المبرـ بيف كؿ مف الشركة القابضة لمفطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس
كنائبة عف الدكلة بتفكيض مف ك ازرة االستثمار كشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كطرؼ بائع ،
كبيف شركة اندكراما شبيف تاكستيؿ كطرؼ مشترل  ،كبطبلف جميع الق اررات كالتصرفات التى تقررت
كترتبت خبلؿ مراحؿ إعداده كنفاذه  ،كالزاـ الجية اإلدارية كالمشتريف المدعى عمييـ بالمصركفات.
كحيث أف النظر فى قبكؿ التدخؿ مف عدمو يأتى فى الصدارة تحديدا لمخصكمة عامة قبؿ التطرؽ لبحث
الدعكل باستعراض الدفكع الشكمية كالمكضكعية كالدفاع كتمحيص المستندات كاألكراؽ المقدمة منيـ
جميعا خمكصا إلى نتيجة قد تقؼ عند عدـ القبكؿ كقد تنفذ إلى المكضكع  ،كقبكؿ التدخؿ فى الدعكل
ابتداء يرتيف بما يككف لممتدخؿ مف مصمحة مرتجاه كال يتكقؼ بحاؿ عما قد يسفر عنو الفصؿ فى
الدعكل بعدئذ حتى ال يأتى رجما بآجؿ أك مصادرة لعاجؿ  ،كمف ثـ فإف المحكمة تنظر التدخؿ فى
الصدارة تحديدا لمخصكمة قبؿ التطرؽ لبحث الخصكمة شكبل كمكضكعا.
كحيث أنو كفقا لحكـ المادة (  )126مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية فإف التدخؿ نكعاف :تدخؿ
إنضمامى كيقصد بو المتدخؿ المحافظة عمى حقكقو عف طريؽ مساعدة أحد طرفى الخصكمة فى الدفاع
عف حقكقو  ،كتدخؿ ىجكمى أك خصامى يبغى منو المتدخؿ الدفاع عف مصمحتو الخاصة ضد طرفى
الدعكل  ،كيشترط لقبكؿ التدخؿ بنكعيو شرطاف :األكؿ أف تككف لطالب التدخؿ مصمحة فى التدخؿ ،
كالثانى أف يككف ىناؾ ارتباط بينو كبيف الدعكل األصمية  ،كيتحقؽ االرتباط بكجكد صمة تجعؿ مف حسف
سير العدالة نظرىما معا لتحقيقيما كالفصؿ فييما بحكـ كاحد تبلفيا الحتماؿ صدكر أحكاـ متناقضة أك
يصعب التكفيؽ بينيا  ،كيتعيف أف يتـ التدخؿ بأحد كسيمتيف :األكلى باإلجراءات المعتادة لرفع الدعكل

قبؿ يكـ الجمسة  ،كالثانية بطمبو شفاىة فى الجمسة بحضكر الخصـ  ،كال يقبؿ التدخؿ بعد إقفاؿ باب
المرافعة.
كحيث إنو بالنسبة لطالبى التدخؿ االنضمامى إلى المدعيف فقد أبدل عدد مف العامميف بشركة مصر
شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كعدد آخر ممف خرجكا إلى المعاش المبكر التدخؿ االنضمامى إلى المدعيف ،
إال أف طمبيـ لـ يكف فى حضكر جميع الخصكـ كمف ثـ كاف يتعيف عمييـ التدخؿ االنضمامى بإتباع
اإلجراءات المعتادة لرفع الدعكل كسداد رسكـ التدخؿ كىك ما لـ ينيضكا إليو  ،كىك ذات األمر بالنسبة
لطمب تدخؿ كؿ مف إبراىيـ عبد الرءكؼ مصطفى عيسى  ،كمحمكد محمد مصطفى مكسى بما يتعيف
عمى المحكمة االلتفات عف تمؾ الطمبات  ،بينما طمب التدخؿ انضماميا إلى المدعيف حمدل الدسكقى
محمد الفخرانى كاتخذ إجراءات التدخؿ بمكجب صحيفة معمنة كبعد سداد الرسـ المقرر قانكنا  ،كمتى
كانت شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج مف األمكاؿ المممككة لمدكلة ممكية عامة كالتى أكجب
الدستكر كمف بعده المادة (  )6مف اإلعبلف الدستكرل عمى كؿ مكاطف حمايتيا كدعميا كالذكد عنيا ضد
كؿ مف يحأكؿ العبث بيا أك انتياؾ حرمتيا  ،فقد أصبح عمى كؿ مكاطف  ،بما فى ذلؾ الخصـ المتدخؿ
 ،كاجب حمايتيا بالمطالبة بالتحقؽ مف مشركعية اإلجراءات التى اتخذت لمتصرؼ فييا كمدل صحة عقد
بيع أصكليا كتأجير أراضييا  ،كمف ثـ يتكافر لممتدخؿ انضماميا لممدعيف الصفة كالمصمحة فى تأييد
المدعيف فى طمباتيـ كاإلنضماـ إلييـ لمقضاء بيذه الطمبات  ،كمف ثـ فإف تدخمو يككف قد تـ مف ذل
صفة كمصمحة كباإلجراءات المقررة قانكنا بما يتعيف معو قبكؿ تدخمو انضماميا لممدعيف.
كحيث أنو كعف الدفع بعد اختصاص المحكمة كالئيا بنظر الدعكل  ،فمف األمكر المسممة أف االختصاص
الكالئى يعتبر مف النظاـ العاـ  ،كيككف مطركحا دائما عمى المحكمة كمسألة أكلية كأساسية تقضى فييا
مف تمقاء نفسيا دكف الحاجة إلى دفع بذلؾ مف أحد الخصكـ بما يكفؿ أال تقضى المحكمة فى الدعكل أك
فى شؽ منيا عمى حيف تككف المنازعة برمتيا مما يخرج عف اختصاصيا ككاليتيا( .المحكمة اإلدارية
العميا – الطعف رقـ  382لسنة 34ؽ –جمسة  – 1994/6/20كالطعف رقـ  1597لسنة 30ؽ –جمسة
.)1991/6/8
كحيث إف اختصاص محكمة القضاء اإلدارل بنظر الدعكل يتحدد بحسب المنازعة المعركضة عمى
المحكمة كطبيعة القرار اإلدارل المطعكف فيو إف كجد  ،كالثابت أف القرار المطعكف فيو كلئف صدر كفقا
لمتكييؼ السالؼ البياف  ،تأسيسا عمى اإلجراءات التى اتبعتيا الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج

كالمبلبس  ،كىى إحدل الشركات القابضة التى تعتبر مف أشخاص القانكف الخاص بحسبانيا مف
الشركات المساىمة التى يسرل عمييا نصكص فانكف الشركات المساىمة كشركات التكصية باألسيـ
كالشركات ذات المسئكلية المحدكدة الصادر بالقانكف رقـ  159لسنة  ، 1981كفقا لما تقضى بو المادة
األكلى مف مكاد إصدار قانكف شركات قطاع األعماؿ العاـ الصادر بالقانكف رقـ
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فيما لـ يرد بشأنو نص خاص فى ىذا القانكف كبما ال يتعارض مع أحكامو  ،إال أف صدكره عمى سند مف
تمؾ اإلجراءات التى اتبعتيا الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس ال ينفى عف القرار المطعكف
فيو صفة القرار اإلدارل باعتباره إفصاحا لئلدارة بما ليا مف سمطة عف إرادتيا الممزمة بقصد إحداث
مركز قانكنى معيف متى كاف ذلؾ جائ از كممكنا ابتغاء تحقيؽ مصمحة عامة  ،كمف ثـ ال يخرج الدعكل
الماثمة عف نطاؽ االختصاص الكالئى المقرر لمحاكـ مجمس الدكلة  ،أك ما يجعميا غير مقبكلة النتفاء
القرار اإلدارل  ،ذلؾ أف الدكلة لـ تترؾ أمر الخصخصة سدل  ،كما لـ تترؾ أمر تحديد المشركعات
كالشركات التى تطرح لمخصخصة كتمؾ التى تبقى تحت سيطرة الدكلة  ،كتنفيذ خطتيا  ،لتكسيع قاعدة
ممكية شركات قطاع األعماؿ العاـ مف خبلؿ تنفيذ برنامج الخصخصة كالتحكؿ إلى القطاع الخاص
كتطكير أداء الشركات فى إطار السياسة العامة لمدكلة  ،لـ تترؾ ذلؾ كمو لشركات قطاع األعماؿ العاـ
ذاتيا  ،سكاء كانت مف الشركات القابضة أك التابعة لتقرر بشأنيا ما تشاء مف ق اررات تصدر عنيا كتحت
رقابتيا كاشرافيا  ،كىك أمر ليس بغريب فالماؿ محؿ الخصخصة ىك ماؿ عاـ كحصيمة بيع الماؿ العاـ
ىى مف نصيب الخزانة العامة لمدكلة كليس مف نصيب خزانة الشركات القابضة أك الشركات التابعة ،
كمف ثـ فقد اشتركت الدكلة معيا الشركات القابضة فى بعض إجراءات عمميات الخصخصة بمنحيا قدر
مف اختصاصات الجية اإلدارية بتفكيضيا نيابة عف ك ازرة االستثمار فى اتخاذ إجراءات البيع
كالخصخصة كابراـ عقد البيع كفقا لق اررات تنظيمية صادرة عف الدكلة  ،ليتـ ذلؾ تحت إشراؼ كمراقبة
كمتابعة كمكافقة كاعتماد الجيات اإلدارية المنكط بيا تنفيذ برنامج الخصخصة ممثمة فى مجمس الكزراء ،
كمف ثـ ال تككف الشركات القابضة حيف تمارس كتباشر ىذا االختصاص المفكضة مف الدكلة فى اتخاذ
إجراءات محددة ضمف برنامج الخصخصة كفقا لمكافقات سابقة كأخرل الحقة كاعتماد مف الجيات
اإلدارية المسئكلة عف الخصخصة لمخطكات التمييدية كالنيائية  ،كمف ثـ فقد صدر بتاريخ 2000/8/20
قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  765لسنة  2000بتشكيؿ المجنة الك ازرية لمخصخصة (العدد رقـ 197
مف الكقائع المصرية بتاريخ  )2000/8/30كنصت المادة الثانية منو عمى أف :

(تختص المجنة بدراسة كؿ ما يتعمؽ بمكضكعات الخصخصة فى مختمؼ المجاالت  ،كليا عمى
األخص:
 -1تحديد المشركعات كالشركات التى يمكف طرحيا لمخصخصة  ،كما يتعيف أف يبقى منيا تحت سيطرة
الدكلة.
 -2كضع خطة شاممة لمخصخصة مدعمة ببرنامج زمنى فى ضكء ما تقدمو الجيات المختصة مف
بيانات أك تقارير.
 -3اقتراح المعايير كالضكابط التى تتـ عمى أساسيا الخصخصة.
 -4اقتراح أكجو صرؼ أك استثمار نتاج الخصخصة .
 -5اعتماد تكصيات الكزراء المعنييف بشأف قيمة الشركات كاألصكؿ المطركحة كالجدكؿ الزمنى لطرح
ىذه الشركات كاألصكؿ).
كنصت المادة الرابعة مف ذات القرار عمى أف (ترفع المجنة تقاريرىا كتكصياتيا شيريا إلى مجمس
الكزراء).
كعمى ذلؾ فالشركات القابضة ال تممؾ أل حؽ فى بيع أل قدر مف الماؿ العاـ إال كفقا لق اررات إدارية
تصدر مف السمطات اإلدارية بالدكلة ضمف برنامج الخصخصة تبدأ بتحديد المجنة العميا لمخصخصة
المشار إلييا كحدىا كدكف غيرىا المشركعات كالشركات التى يمكف طرحيا لمخصخصة  ،كما يتعيف أف
يبقى منيا تحت سيطرة الدكلة  ،ككضع خطة شاممة لمخصخصة مدعمة ببرنامج زمنى فى ضكء ما
تقدمو الجيات المختصة مف بيانات أك تقارير  ،كاقتراح المعايير كالضكابط التى تتـ عمى أساسيا
الخصخصة  ،كتكجيو الصرؼ أك استثمار ناتج الخصخصة إلى الخزانة العامة  ،ثـ اعتمادىا لتكصيات
الكزراء المعنييف بشأف تقييـ الشركات كاألصكؿ المطركحة لمبيع كتحديد قيمتيا كالجدكؿ الزمنى لطرح ىذه
الشركات كاألصكؿ  ،كتنتيى بتكلى المجنة رفع تقاريرىا كتكصياتيا شيريا إلى مجمس الكزراء الذل يتعيف
عميو اعتماد أك رفض اعتماد عممية البيع التى تتـ فى إطار برنامج الخصخصة .
كقد أكد البند (  (2مف المادة األكلى مف قرار رئيس الجميكرية رقـ

 231لسنة  2004بتنظيـ ك ازرة

االستثمار عمى قياـ الك ازرة بالعمؿ عمى تنمية كتشجيع االستثمار مف خبلؿ (تكسيع قاعدة ممكية شركات

قطاع األعماؿ العاـ مف خبلؿ تنفيذ برنامج الخصخصة كالتحكؿ إلى القطاع الخاص كتطكير أداء
الشركات فى إطار السياسة العامة لمدكلة)  ،كما أكد البند (

 )2مف المادة الثانية مف قرار رئيس

الجميكرية المشار إليو اختصاص ك ازرة االستثمار بتنفيذ كافة االختصاصات كالمسئكليات المنصكص
عمييا فقى قانكف شركات قطاع األعماؿ العاـ الصادر بالقانكف
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كبصفة خاصة اتخاذ الق اررات البلزمة لممحافظة عمى حقكؽ الدكلة فى شركات قطاع األعماؿ العاـ ،
كاإلشراؼ عمى تنفيذ برنامج نقؿ الممكية لمقطاع الخاص كأسمكب البيع كبرامج إعادة ىيكمة الشركات
التابعة كىيكمة العمالة  ،كاقتراح أكجو استخداـ عكائد البيع  ،كاإلشراؼ عمى االستفادة مف المنح المقدمة
لممساعدة فى تنفيذ برنامج نقؿ الممكية لمقطاع الخاص  ،كبرامج إعادة ىيكمة الشركات التابعة .
كجاء قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1506لسنة  2005لينظـ حصيمة برنامج إدارة األصكؿ المممككة
لمدكلة ليكجب إيداع حصيمة بيع الحصص فى حساب أمانات بالبنؾ المركزل (لحساب الخزانة العامة
لمدكلة)  ،كذلؾ فيما عدا حصيمة بيع شركات قطاع األعماؿ العاـ أك أصكليا اإلنتاجية أك مساىمتيا فى
الشركات المشتركة –كمنيا حصيمة بيع الشركة التابعة محؿ البيع -فيتكلى البنؾ بمجرد إخطاره مف قبؿ
ك ازرة االستثمار قيدىا لحساب ك ازرة المالية بعد خصـ تكاليؼ كمصركفات البيع المعتمدة مف الجيات
القائمة بالبيع".
كبعد ذلؾ جاءت نصكص قرار كزير االستثمار رقـ  342لسنة ( 2005الكقائع المصرية – العدد 251
فى  6نكفمبر  )2005قاطعة الداللة عمى أف قياـ بعض الجيات كمنيا الشركات القابضة ببيع مساىمات
الماؿ العاـ كاألصكؿ المممككة لمدكلة  ،إنما

بتـ بتفكيض مف ك ازرة االستثمار كلحساب الدكلة كليس

لحساب تمؾ الجيات .فقد نصت المادة الثانية مف القرار المشار عمى أف (تمتزـ كافة الجيات التى
تفكضيا ك ازرة االستثمار فى بيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة كالبنكؾ كشركات قطاع األعماؿ
العاـ كاألشخاص االعتبارية العامة بإيداع حصيمة البيع فى حساب يفتح بالبنؾ المركزل المصرل باسـ
"حصيمة بيع األصكؿ المممككة لمدكلة" كذلؾ خبلؿ سبعة أياـ عمؿ مف تاريخ التحصيؿ).
كنصت المادة الثالثة مف ذات القرار عمى أف (عمى الجية المفكضة بالبيع مكافاة إدارة األصكؿ بك ازرة
االستثمار بصكرة كاممة مف مستندات البيع كما يفيد تحكيؿ الحصيمة لحساب "حصيمة بيع األصكؿ
المممككة لمدكلة" المخصص لذلؾ بالبنؾ المركزل فكر إتماـ عممية البيع .).......

كنصت المادة الرابعة مف القرار المشار إليو عمى أف (تقكـ إدارة األصكؿ بك ازرة االستثمار بإخطار ك ازرة
المالية بإتماـ إجراءات البيع كتكريد حصيمة البيع خبلؿ سبعة أياـ عمؿ مف تاريخ استبلميا لممستندات
المشار إلييا فى المادة السابقة).
كفى ذات السياؽ جاءت المادة (  26مكرر أ) مف البلئحة التنفيذية لقانكف شركات قطاع األعماؿ العاـ
الصادر بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1590لسنة  1991كالمضافة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ
 980لسنة  2006لتكجب أف يتـ طرح الشركات التابعة فى إطار برنامج إدارة األصكؿ المعتمد أيا كانت
كسمة البيع  ،ليككف طرح الشركة التابعة بالكامؿ أك بأغمبية األسيـ فييا بطريؽ االكتتاب أك بنظاـ
عركض الشراء مف خبلؿ بكرصة األكراؽ المالية –بعد عرض الكزير المختص عمى المجمكعة الك ازرية
لمسياسات االقتصادية بحضكر كزير القكل العاممة كاليجرة التى تشكمت بمكجب قرار رئيس مجمس الكزراء
رقـ  127لسنة  2006بشأف تشكيؿ المجمكعات الك ازرية  ،عمى أف يتـ العرض عمى المجمكعة المشار
إلييا الستكماؿ إجراءات البيع لمستثمر رئيسى أك أكثر بصفة نيائية  ،كمف ثـ فإف إجراءات خصخصة
أل مشركع أك بيع أل مف الشركات التابعة

–كمنيا الشركة التابعة محؿ البيع -بمر بمجمكعة مف

المراحؿ اإلدارية المميزة:
أكليا -مرحمة تقرير البيع بتحديد الشركة محؿ البيع لتككف محبل لمخصخصة كخركجيا مف تحت سيطرة
الدكلة  ،كاقتراح المعايير كالضكابط التى تتـ عمى أساسيا خصخصة تمؾ الشركة  ،كاقتراح أكجو صرؼ
أك استثمار ناتج خصخصة الشركة  ،كىك ما تتكاله "المجنة الك ازرية لمخصخصة" المشكمة كالمحدد
اختصاصيا بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1765لسنة  2000ك التى تعتمد تكصيات كزير االستثمار
المختص بشأف قيمة الشركة كاألصكؿ المطركحة  ،ثـ تحيمو لمجمس الكزراء العتماده.
كثانييا -مرحمة تفكيض كزير االستثمار لمشركة القابضة المختصة التخاذ إجراءات طرح الشركة
لمخصخصة كاجراءات إبراـ عقد البيع نيابة عف الدكلة مالكة رأس ماؿ الشركة بالكامؿ

كفقا لقرار رئيس

الجميكرية رقـ  231لسنة  2004بتنظيـ ك ازرة االستثمار كقرار كزير االستثمار رقـ  342لسنة .2005
كثالثيا -مرحمة مكافقة المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية المشكمة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ
 127لسنة  2006برئاسة كزير المالية عمى استكماؿ إجراءات بيع الشركة تنفيذا لحكـ المادة (
مكرر أ مف البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ

)26

 203لسنة  1991المضافة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 980لسنة  2006التى أكجبت مكافقة المجمكعة الك ازرية لمسياسيات االقتصادية عمى استكماؿ بيع
الشركات التابعة لمستثمر رئيسى قبؿ العرض عمى الجمعية العامة لمشركة القابضة لمتجارة  ،كذلؾ
بالنسبة لما يتـ بيعو مف الشركات بعد تعديؿ المادة ( )26مكرر أ المشار إلييا.
كرابعيا -مرحمة مكافقة الجمعية العامة لمشركة القابضة عمى البيع

كفقا لقانكف شركات قطاع األعماؿ

العاـ الصادر بالقانكف رقـ  203لسنة .1991
كخامسيا -مرحمة عرض تفصيبلت عممية بيع الشركة عمى المجنة الك ازرية لمخصخصة كمجمس الكزراء
إلقرار كاعتماد البيع .
كسادسيا -مرحمة قياـ (الشركة القابضة المختصة) بمكافاة إدارة األصكؿ بك ازرة االستثمار بصكرة كاممة
مف مستندات البيع كما يفيد تحكيؿ الحصيمة لحساب "حصيمة بيع األصكؿ المممككة لمدكلة" المخصص
لذلؾ بالبنؾ المركزل فكر إتماـ عممية البيع كفقا لقرار كزير االستثمار رقـ  342لسنة  2005لتقيد فى
خزانة الدكلة كلحسابيا ممثمة فى ك ازرة المالية بعد خصـ تكاليؼ كمصركفات البيع المعتمدة مف الجية
القائمة بالبيع كفقا لقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1506لسنة  2005بشأف تنظيـ حصيمة برنامج إدارة
األصكؿ المممككة لمدكلة .
كحيث إف مفاد ما تقدـ أف الجيات التى تتكلى بيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة كالبنكؾ
كشركات قطاع األعماؿ العاـ كاألشخاص االعتبارية العامة  ،كمنيا الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ
كالنسيج كالمبلبس إنما تقكـ بإجراءات البيع نيابة عف الدكلة كأشخاصيا االعتبارية العاـ  ،كبتفكيض منيا
 ،كمف ثـ فإف الق اررات التى تصدرىا تمؾ الجيات ما ىى فى حقيقة األمر إال تعبي ار عف اإلرادة الممزمة
لمدكلة بقصد تنمية كتشجيع االستثمار مف خبلؿ تكسيع قاعدة ممكية شركات قطاع األعماؿ العاـ تحقيقا
لممصمحة العامة  ،كتعد بيذه المثابة صادرة عف ىذه الجيات باعتبارىا سمطة عامة  ،كتككف المكافقة
عمييا مف المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية ثـ اعتمادىا مف كؿ مف المجنة الك ازرية لمخصخصة
كمجمس الكزراء ق اررات إدارية مما يندرج الطعف عمييا ضمف اختصاص مجمس الدكلة بييئة قضاء
إدارل.
كحيث إنو كمما يؤكد ما تقدـ أف األمكاؿ التى تتكلى تمؾ الجيات بيعيا  ،نيابة عف الدكلة  ،فيى كاف
كانت مف األمكاؿ المممككة لمدكلة ممكية خاصة كفقا لما تقضى بو المادة (  )12مف قانكف قطاع األعماؿ

العاـ التى تنص عمى أف "تعتبر أمكاؿ الشركة مف األمكاؿ المممككة لمدكلة ممكية خاصة  "....إال أف ذلؾ
ال يحكؿ دكف إضفاء صفة القرار اإلدارل عمى الق اررات التى تصدرىا تمؾ الجيات لمتصرؼ فى ىذه
األمكاؿ  ،إذ يتعيف فى ىذا الشأف التمييز بيف نكعيف مف األعماؿ:
النكع األكؿ :كيشمؿ األعماؿ التى تؤدل إلى اكتساب الدكلة لممكية أمكاليا الخاصة أك التصرؼ فييا بأل
تصرؼ ناقؿ لمممكية كالبيع أك اليبة  ،أك مفيد ليا كتقرير حؽ مف الحقكؽ العينية األصمية عمييا كحؽ
االنتفاع أك حؽ االرتفاؽ أك الحقكؽ العينية التبعية كالرىف الرسمى أك حقكؽ االمتياز:
كىى أعماؿ تصدر عف الدكلة باعتبارىا "سمطة عامة" كفقا لمقكانيف كالمكائح التى تنظـ كيفية قياميا بيذه
األعماؿ  ،كاإلجراءات كالقكاعد التى يتعيف عمييا االلتزاـ بيا عند إجرائيا ليذه التصرفات  ،كالقكانيف
كلكائح المناقصات كالمزايدات  ،كذلؾ بقصد إحداث مركز قانكنى معيف فى شأف الماؿ المممكؾ ليا ممكية
خاصة  ،بغية تحقيؽ مصمحة عامة  ،كبيذه المثابة تعتبر ىذه األعماؿ ق اررات إدارية مما يختص قضاء
مجمس الدكلة بالفصؿ فى المنازعات المتعمقة بكقؼ تنفيذىا كالغاءىا كالتعكيض عف األضرار الناتجة
عنيا.
النكع الثانى :كيشمؿ األعماؿ التى بمكجبيا تمارس الدكلة الحؽ فى إدارة كاستعماؿ كاستغبلؿ األمكاؿ
المممككة ليا ممكية خاصة كاالنتفاع بيا  ،مثميا فى ذلؾ مثؿ عمكـ األفراد العادييف مف األشخاص
الطبيعييف أك االعتبارييف.
كىى أعماؿ ال يصدؽ عمييا كصؼ القرار اإلدارل  ،كتخرج المنازعات التى تثكر بشأنيا عف
االختصاص الكالئى لمحاكـ مجمس الدكلة لتختص بيا جية القضاء العادل .
كحيث أف قضاء مجمس الدكلة الفرنسى كقد اشترط لعدـ إضفاء صفة األعماؿ اإلدارية عمى الق اررات غير
البلئحية التى تتعمؽ بإدارة األمكاؿ المممككة لمدكلة كأشخاصيا االعتبارية العامة ممكية خاصة

Les

 decisions non reglementaires relatives a la gestion du domaine priveأال تككف
ىذه الق اررات منفصمة

" "Detachableعف إدارة الماؿ الخاص  ،أك تتعمؽ بتسيير مرفؽ عاـ

"se

" rattache a l'execution d'un service publicكمف ثـ قضى مجمس الدكلة الفرنسى باعتبار
الق اررات الصادرة بتقسيـ استعماؿ بعض األماكف الكاقعة بمبانى مممككة لمدكلة ممكية خاصة بيف بعض
النقابات ق اررات إدارية  ،كما قضى باعتبار القرار الصادر بالترخيص بقطع األخشاب بإحدل الغابات

المممككة لمدكلة ممكية خاصة ق ار ار إداريا الرتباطو بمرفؽ حماية الغابات

(Rene Chapus, Droit

). Administratif General, tom1, 11edition, p480-482
كحيث إنو فى ضكء ما تقدـ  ،فإف القرار المطعكف فيو  ،كلئف تعمؽ ضمف مراحمو بإجراءات خصخصة
كبيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كماؿ مممكؾ لمدكلة ممكية خاصة كالتى تكلتيا الشركة
القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس رغـ ككنيا شخص مف أشخاص القانكف الخاص  ،إال أنو يعد
ق ار ار إداريا بامتياز  ،باعتبار أنو جاء تعبي ار عف اإلرادة الممزمة لجية اإلدارة التى حددت شركة مصر
شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج ضمف برنامج الخصخصة كقررت معايير كضكابط خصخصتيا  ،كأنابت
كفكضت الشركة القابضة المذككرة فى التعبير عف ىذه اإلرادة بؿ كاعتمدت تمؾ اإلجراءات كأقرت بما
انتيت غميو بالعرض عمى كؿ مف المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية كالمجنة الك ازرية لمخصخصة
كمجمس الكزراء  ،كتضمف تصرفا ناقبل لمممكية ببيع  %100مف أصكؿ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج كآخر بتقرير حؽ انتفاع لمدة (  )25سنة عمى أراضى الشركة تجدد لمدة أخرل بمقابؿ انتفاع
ثابت ال يتغير  ،كمف ثـ ال يككف ثمة شؾ فى الطبيعة القانكنية لمقرار المطعكف فيو  ،كبالتالى تختص
ىذه المحكمة بالفصؿ فى طمب إلغاءه  ،األمر الذل يتعيف معو رفض الدفع بعدـ اختصاص المحكمة
كالئيا بنظر الدعكل كالقضاء باختصاصيا.
كحيث إنو كعف الدفع المبدل مف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس باعتبار الدعكل كأف
لـ تكف لعدـ إعبلف صحيفتيا خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ رفع الدعكل كفقا لممادة (

 )70مف قانكف

المرافعات المدنية كالتجارية فإنو كلئف نصت عميو المادة (  )70مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية
المستبدلة بالقانكف رقـ  75لسنة  1976عمى أنو "يجكز بناء عمى طمب المدعى عميو اعتبار الدعكل
كأف لـ تكف إذا لـ يتـ تكميؼ المدعى عميو بالحضكر فى خبلؿ ثبلثة أشير مف تقديـ الصحيفة إلى قمـ
الكتاب  ،ككاف ذلؾ راجعا إلى فعؿ المدعى " إال أف األصؿ فى المنازعات اإلدارية ىك كجكب تطبيؽ
اإلجراءات المنصكص عمييا فى قانكف مجمس الدكلة  ،أما أحكاـ قانكف المرافعات فبل تطبؽ إال استثناء
فيما لـ يرد فيو نص فى قانكف مجمس الدكلة  ،فإذا تعرضت ىذه األحكاـ نصا أك ركحا مع أحكاـ مجمس
الدكلة  ،سكاء فى اإلجراءات أك فى أصكؿ النظاـ القضائى فإنيا ال تطبؽ  ،كمف ثـ فقد أكجبت المادة
( )25مف قانكف مجمس الدكلة بعد إيداع عريضة الدعكل إعبلنيا إلى ذكل الشأف فى ميعاد ال يجاكز
سبعة أياـ مف تاريخ تقديميا كىك ما يترتب عميو أف رفع الدعكل كانعقاد الخصكمة يككف بإيداع عريضتيا

كبالتالى فإف بطبلف إعبلف العريضة ال يبطؿ إجراءات رفعيا مادامت العريضة ذاتيا صحيحة  ،كأكدعت
قمـ الكتاب إيداعا صحيحا  ،كمنت ثـ فقد استقر قضاء محاكـ مجمس الدكلة عمى أف الدعكل تعتبر قائمة
كصحيحة بمجرد إيداع صحيفتيا قمـ كتاب المحكمة  ،أما اإلعبلف الذل يتـ بعد ذلؾ إلى الخصكـ فيك
إجراء مستقؿ بذاتو عف رفع الدعكل كانعقاد الخصكمة كالحؽ لقياميا  ،كىك ال يقكـ بو –بحسب األصؿ-
الخصـ  ،كانما يقكـ بو قمـ كتاب المحكمة بقصد تنبيو الخصـ إلى تحضير دفاعو فى الدعكل كتقديمو ،
كأف المنازعة أماـ القضاء اإلدارل تتـ عمى خبلؼ الحاؿ فى القضاء المدنى بإيداع العريضة قمـ كتاب
المحكمة  ،كأف إعبلف العريضة إلى الخصـ ليس ركنا مف أركاف إقامة المنازعة اإلدارية  ،أك شرطا
لصحتيا  ،بؿ ىك إجراء مستقؿ تقكـ بو المحكمة مف تمقاء نفسيا دكف تدخؿ مف الخصكـ –إال إذا طمبت
المحكمة مف الخصكـ المساعدة فى ذلؾ -فدكر المحكمة فى تحريؾ المنازعة اإلدارية ىك دكر إيجابى
كليس سمبيا معقكد زمامو برغبة الخصكـ (المحكمة اإلدارية العميا – الطعكف :رقـ  142لسنة  2ؽ عميا
– جمسة  – 1957/3/9كرقـ  825لسنة  18ؽ عميا – جمسة  – 1979/1/27مجمكعة الخمس عشر
عاما – جػ  2ص  – 960كرقـ  1434لسنة  30ؽ عميا – جمسة  – 1986/1/4كرقـ  982لسنة 42
ؽ عميا – جمسة  – 1990/4/24كحكـ المحكمة اإلدارية العميا فى الطعف رقـ

 11880لسنة 47

قضائية عميا – جمسة  – 2007/3/3س – 52جػ 1ص  ، )436كقضت المحكمة اإلدارية العميا كذلؾ
(بأف مؤدل المادة ( )70مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الصادر بالقانكف رقـ  13لسنة  1968أف
ثمة استقبلال بيف إيداع صحيفة الطعف سكرتارية المحكمة كالذل تنعقد الخصكمة اإلدارية بو كبيف إعبلف
ذكل الشأف بيذه الصحيفة  ،كأنو نتيجة ذلؾ ال كجو لمتمسؾ بحكـ المادة (  )70مف قانكف المرافعات رغـ
ككف عدـ اإلعبلف راجعا إلى فعؿ الطاعف كخطئو إذ لـ تتضمف عريضة الطعف عنكاف المطعكف ضده ،
فإغفاؿ ىذا البياف كذكره مخالفا لمحقيقة ليس مف شأنو أف يبطؿ الطعف أك يككف مجاال إلعماؿ حكـ
المادة المشار إلييا  ،طالما تـ تدارؾ األمر (الطعف رقـ  1392لسنة  33ؽ عميا – جمسة 1993/2/9
– المكتب الفنى س – 38الجزء  – 1الصفحة رقـ  ، )655كما قضت المحكمة اإلدارية العميا كذلؾ بأف
(الخصكمة اإلدارية تنعقد فى الطعف بإيداع صحيفة الطعف سكرتارية المحكمة  ،كاف ثمة استقبلؿ بيف
إيداع صحيفة الطعف سكرتارية المحكمة كالذل تنعقد بو الخصكمة كبيف إعبلف ذكل الشأف بيذه الصحيفة
 ،فيذا إجراء الحؽ مستقؿ المقصكد منو إببلغ الطرؼ اآلخر بقياـ المنازعة كدعكة ذكل الشأف لتقديـ
مذكراتيـ كمستنداتيـ  ،كأنو نتيجة لذلؾ ال يككف ىناؾ أثر لتراخى اإلعبلف إلى ما بعد المدة المقررة
بالمادة (  )70مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ماداـ أف المطعكف ضده قد حضر كانعقدت

الخصكمة صحيحة) (حكـ المحكمة اإلدارية العميا – الطعف رقـ  3187لسنة  42القضائية عميا – جمسة
 ، )2002/3/31كمف ثـ فإف اعتبار الدعكل كأف لـ تكف استنادا لحكـ المادة ( )70مف قانكف المرافعات
المدنية كالتجارية تتأبى كتتعارض مع ركابط القانكف العاـ  ،كىك ذات الحكـ الذل أكده دكما قضاء مجمس
الدكلة بشأف سقكط الخصكمة استنادان لحكـ المادتيف (  )129ك(  )134مف القانكف ذاتو لتعارضيما مع
النظاـ القضائى لمجمس الدكلة (الطعف رقـ  1254لسنة  25ؽ عميا – جمسة  – 1983/6/25س 28
ص  ، )925بحسباف مرد الخصكمة فى الدعكل اإلدارية ىك مبدأ المشركعية كسيادة القانكف كلككنيا
يممكيا القاضى اإلدارل الذل يكجييا كيكمؼ الخصكـ فييا بما يراه الزمان الستيفاء تحضيرىا كتحقيقيا
كتييئتيا لمفصؿ فييا.
كحيث إنو متى كاف ما تقدـ فإف الدفع المبدل مف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس
باعتبار الدعكل كأف لـ تكف لعدـ إعبلف صحيفتيا خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ رفع الدعكل كفقا لممادة
( )70مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية يككف قد كرد فاقدان سنده كأساسو مف صحيح حكـ القانكف بعد
أف انعقدت الخصكمة فى الدعكل كتـ اإلعبلف بيا إعبلنان صحيحان دكف تقيد بحكـ المادة (  )70المشار
إلييا لعدـ انطباقيا عمى ىذه المنازعة اإلدارية  ،بما يتعيف معو الحكـ برفض ىذا الدفع.
كحيث إنو كعف الدفع بعدـ قبكؿ الدعكييف النتفاء الصفة كالمصمحة بالنسبة لممدعيف :فإنو مف المقرر أف
المصمحة ىى المساس بالمركز القانكنى لممدعى فى الدعكل المكضكعية أك االعتداء عمى حقو الذاتى
فى الدعكل الذاتية  ،أما الصفة فى الدعكل فيى "قدرة الشخص عمى المثكؿ أماـ القضاء فى الدعكل
كمدعى أك كمدعى عمي" فيى بالنسبة لمفرد ككنو أصيبل أك ككيبلن ،ممثبلن أك كصيان أك قيمان  ،كىى
بالنسبة لمجية اإلدارية ككف المدعى عميو صاحب االختصاص فى التعبير عف الجية اإلدارية أك
الشخص االعتبارل العاـ المدعى عميو فى الدعكل كالمتصؿ بيا مكضكعان  ،كالذل تككف لو القدرة
الكاقعية عمى مكاجيتيا قانكنان بالرد كتقديـ المستندات  ،كماليان بالتنفيذ  ،كبينما الصفة مسألة شكمية تتضح
قبؿ الدخكؿ فى الدعكل فإف المصمحة مسألة ذات صفة مكضكعية ال تتضح كال تبيف إال عند فحص
مكضكع الدعكل فييا  ،كمف ثـ ِفإف التعرض لممصمحة يككف تاليا لمتعرض لمصفة  ،فالمصمحة شرط
لقبكؿ الدعكل  ،بينما الصفة شرط لمباشرة ىذه الدعكل أماـ القضاء كابداء دفاع فييا ،ذلؾ أنو قد يككف
الشخص صاحب مصمحة تجيز لو طمب إلغاء القرار  ،كمع ذلؾ ال يجكز لو مزاكلة ىذه الدعكل بنفسو
لقياـ سبب مف أسباب عدـ األىمية ،كمف المسمـ أف شرط المصمحة ىك شرط جكىرل يتعيف تكافره ابتداء

عند إقامة الدعكل  ،كما يتعيف استم ارره قائما حتى صدكر حكـ نيائى فييا  ،كانو عمى القاضى اإلدارل
بما لو مف ىيمنة ايجابية عمى إجراءات الخصكمة اإلدارية التحقؽ مف تكافر شرط المصمحة كصفة
الخصكـ فييا كاألسباب التى بنيت عمييا الطمبات  ،كمدل جكاز االستمرار فى الخصكمة فى ضكء تغير
المراكز القانكنية ألطرافيا  ،كذلؾ حتى ال ينشغؿ القضاء اإلدارل بخصكمات ال جدكل مف كرائيا ،كما
أف دعكل اإللغاء دعكل عينية تنصب عمى مشركعية القرار اإلدارل فى ذاتو كتستيدؼ إعادة األكضاع
إلى ما كانت عميو قبؿ صدكر القرار المطمكب إلغاؤه فإذا حاؿ دكف ذلؾ مانع قانكنى ال يككف ثمة كجو
لبلستمرار فى الدعكل كيتعيف الحكـ بعدـ قبكليا النتفاء شرط المصمحة.
(الطعف رقـ  12915لسنة  52ؽ – جمسة  – 2006/11/11المكتب الفنى س  – 52الجزء  – 1ص
 -129كالطعف رقـ  9122لسنة  48ؽ – جمسة  – 2006/11/25س -53الجزء  -1ص)142
كما أف المستقر عميو أف الصفة تندمج فى المصمحة فى الدعاكل اإلدارية كبخاصة دعاكل المشركعية ،
كىك ما يعبر عنو بالمصمحة المانحة لمصفة فى التقاضى  ،كىك ما أكجبتو الطبيعة القانكنية ليذه
الدعاكل ،كما فرضو ىدفيا األسمى الذل استنت مف أجمو ىذه الكسيمة القضائية لتككف ضمانا لمبدأ
المشركعية الذل يرتكز عمى بناء الدكؿ المتحضرة  ،كالذل يؤسس عميو البنية التحتية التى يؤسس عمييا
بناء الحقكؽ كالحريات المكفكلة دستكريا كدكليان ،األمر الذل ال يجكز مع تطبيؽ نص المادة (

 )3مف

قانكف المرافعات المدنية كالتجارية معدلة بالقانكف رقـ (  )81لسنة  1996فى النزاع المثاؿ كعمى النحك
الذل يطبؽ بالدعاكل المدنية لما يمثمو فى ذلؾ مف تعارض مع طبيعة المنازعة اإلدارية كىك ما يفقد
النص المشار إليو شرط انطباقو حرفيان عمى ركابط القانكف العاـ ،كىك ما أكدتو المحكمة اإلدارية العميا –
دائرة تكحيد المبادئ فى حكميا الصادر فى الطعف رقـ  1522لسنة  27ؽ عميا – جمسة ، 2007/4/9
محكـ المحكمة اإلدارية فى الطعنيف رقمى  5564ك 6013لسنة  55ؽ.عميا بجمسة .2010/2/27
كحيث أف المادة (  )6مف اإلعبلف الدستكرل المعمكؿ بو حاليان (المقابمة لممادة  33مف دستكر جميكرية
مصر العربية الساقط) قد نصت عمى أف (لمممكية العامة حرمة ،كحمايتيا كدعميا كاجب عمى كؿ مكاطف
كفقا لمقانكف)  ،كبذلؾ فقد ألقى المشركع الدستكرل عمى عاتؽ كؿ مكاطف التزامان بحماية الممكية العامة
مف أل اعتداء كالذكد عنيا ضد كؿ مف يحاكؿ العبث بيا أك انتياؾ حرمتيا  ،األمر الذل مف شأنو أف
يجعؿ لكؿ مكاطف صفة كمصمحة أكيدة فى المجكء لمقضاء مطالبا بحماية الممكية العامة ،سكاء بإقامة
الدعكل ابتداء أك التدخؿ فى دعكل مقامة بالفعؿ  ،كمتى كانت شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج

مف األمكاؿ المممككة لمدكلة  ،فقد أصبح عمى كؿ مكاطف  ،بما فى ذلؾ المدعيف كالخصـ المتدخؿ ،
كاجب حمايتيا بالمطالبة بالتحقؽ مف مشركعية اإلجراءات التى اتخذت لمتصرؼ فييا كمدل صحة عقد
بيع أصكليا كعقد االنتفاع بأراضييا  ،كمف ثـ يتكافر لممدعيف فى الدعكييف الماثمتيف الصفة كالمصمحة
كما يتكفر لمخصـ المتدخؿ عمى ما سمؼ البياف الصفة كالمصمحة فى تأييد المدعيف فى طمباتيـ
كاالنضماـ إلييـ لمقضاء بيذه الطمبات  ،كبالتالى يغدك الدفع بعدـ قبكؿ الدعكييف النتفاء شرطى
المصمحة كالصفة غير قائـ عمى أساس سميـ مف القانكف مما يتعيف القضاء برفضو.
كحيث إنو كعف الدفع بعدـ قبكؿ الدعكييف النتفاء القرار اإلدارل  ،فإنو دفع مردكد بما سمؼ بيانو مف
تكافر القرار اإلدارل الجائز الطعف عميو كفقان لمتكييؼ القانكنى لطمبات المدعيف ،بما يككف معو ىذا الدفع
خميقان بالرفض.
كحيث إنو كعف شكؿ الدعكييف الماثمتيف كمدل مراعاة المكاعيد المقررة قانكنان لدعكل اإللغاء  ،ككذا عف
الدفع المبدل مف الشركة المدعى عمييا الخامسة بعدـ قبكؿ الدعكييف لرفعيما بعد الميعاد المقرر بالمادة
( )24مف قانكف مجمس الدكلة  ،كالدفع بعدـ قبكؿ الدعكييف لكجكد مشارطة تحكيـ تقضى باختصاص
مركز القاىرة اإلقميمى لمتحكيـ التجارل الدكلى بتسكية أل نزاع عف طريؽ التحكيـ  ،فإف المحكمة ترجئ
الفصؿ فى شكؿ الدعكييف كالدفكع المشار إلييا  ،لحيف الفصؿ فى مكضكع طمب اإللغاء .
كحيث إف الفصؿ فى طمب اإللغاء يغنى –بحسب األصؿ -عف الفصؿ فى طمب كقؼ التنفيذ .
كحيث إنو كعف مكضكع طمب إلغاء القرار المطعكف فيو ،فإنو عمى الرغـ مف قيادة القطاع العاـ لنجاحات
ميمة مكنت مصر مف بناء أعظـ مشركعاتيا عمى مر العصكر كمنيا السد العالى  ،كبناء قكاعد ىامة
لمصناعة الثقيمة كالصناعات االستيبلكية  ،كتنمية كتطكير قطاع الصناعة  ،بؿ كمكنت مصر مف
مكاجية التحديات الخارجية المتمثمة فى األطماع اإلسرائيمية خبلؿ الفترة الحرجة ما بيف حربى

1967

ك ، 1973التى أثبت االقتصاد المصرل خبلليا كبالذات قطاعو الصناعى  ،قدرتو عمى تشكيؿ ركيزة
أساسية لمدكلة  ،إال أنو كمنذ بدء االنفتاح االقتصادل فإف الحككمات المصرية المتتابعة  ،قد تركت ىذا
القطاع يغرؽ فى سكء األداء كسكء اإلدارة كضعؼ كفاءة قياداتو كتفشى الفساد فى أرجائو  ،مما عرضو
لمخسائر ككاف ذلؾ تمييدا لطرح ىذا القطاع لمبيع لمقطاع الخاص المصرل كاألجنبى ضمف عممية
التحكؿ نحك االقتصاد الرأسمالى الحر فى مصر  ،تنفيذان لسياسات كمتطمبات البنؾ الدكلى كصندكؽ النقد

الدكلى  ،بدالن مف إصبلح ىذا القطاع  ،مع فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص لمعمؿ فى جميع قطاعات
االقتصاد.
كحيث أف الخصخصة فى ذاتيا ليست ش انر مستطي انر يجب مقاكمتو  ،كما أنيا ليست خي انر مطمقان يتعيف أف
تذلؿ أمامو الطرؽ كتفتح األبكاب عمى مصراعييا  ،فالخصخصة إنما تعنى فى مفيكميا الفنى قياـ الدكلة
بتحكيؿ ممكية المؤسسات العامة أك المشركعات العامة جزئيان أك كميان إلى القطاع الخاص  ،كتيدؼ
الخصخصة إلى تحسيف الكفاءة االقتصادية مف خبلؿ االعتماد عمى آليات السكؽ كالمنافسة  ،كتخفيؼ
األعباء المالية عف الدكؿ التى تعانى مف الخسارة الكبيرة فى شركات القطاع العاـ ،كتكسيع حجـ القطاع
الخاص  ،كاالعتماد عميو أكثر فى عممية النمك كالتنمية  ،كعمى ىذا فإف أسمكب الخصخصة يتضمف –
إلى جانب تحكيؿ المنشآت العامة إلى خاصة -التحكؿ أيضان فى أساليب عمؿ جديدة تيتـ فى المقاـ
األكؿ بالمنافسة كتمبية احتياجات السكؽ كىك ما يؤدل إلى االرتقاء بكفاءة كانتاجية المؤسسات  ،كما أنو
يتضمف إعطاء السكؽ الحر كالقطاع الخاص الدكر األكبر فى المجتمع  ،كتتميز الخصخصة باستيدافيا
رفع الكفاءة اإلنتاجية لممنشأة التى تـ تخصيصيا كتحسيف أدائيا  ،كتحسيف نكعية كجكدة الخدمات كالسمع
المقدمة لمعمبلء  ،كذلؾ مف خبلؿ االقتراب مف حاجات كرغبات العمبلء ،كترشيد التكاليؼ  ،كزيادة
المنافسة بيف الشركات  ،كزيادة فاعمية اإلدارة مف خبلؿ تقميص دكر الدكلة فى إدارة المؤسسات العامة
كالتخمص مف القيكـ الحككمية كالركتينية كالبيركقراطية  ،كتكسيع فرص االستثمار المحمى كالدكلى  ،مف
خبلؿ اجتذاب رؤكس األمكاؿ المحمية كالعالمية لشراء أك تأجير المشركعات أك الخدمات اليامة  ،كاعادة
تكزيع مصادر كايرادات الدكلة بشكؿ أفضؿ  ،إال أف الشر المستطير الذل يصاحب الخصخصة المدمرة
القتصاد الكطف ىك الخصخصة القائمة عمى اإلذعاف لبيع القطاع العاـ بشركط المؤسسات الدكلية
إلعطاء القركض كالتسييبلت الجديدة كالسماح بإعادة الجدكلة لبعض الديكف الخارجية  ،سعيان نحك
تصفية القطاع العاـ  ،كىى الخصخصة التى بدأت الحككمة برنامجيا فى مصر عاـ

 1991بإعبلف

جميكرل فى خطاب رئيس الجميكرية السابؽ بمناسبة االحتفاؿ بعيد العماؿ فى األكؿ مف مايك

1991

بأف (الحككمة سكؼ تتبنى الخصخصة كسياسة رسمية بيدؼ خمؽ اقتصاد أكثر حرية)  ،كعمى إثر ذلؾ
تـ إنشاء مكتب قطاع األعماؿ العاـ فى  1992بمكجب اتفاقية بيف برنامج التنمية لؤلمـ المتحدة UNDP
كالحككمة المصرية لئلشراؼ عمى برنامج الخصخصة كمتابعة تنفيذه  ،كالتنسيؽ لضماف تكفير بيئة
تنظيمية مبلئمة لمخصخصة كتسييؿ عممية الرقابة كرفع التقارير لمجيات العميا فى الداخؿ كالخارج ،

كالتنسيؽ بيف الجيكد التى تبذليا األطراؼ المتعددة مف جانب الحككمة (بما فييا الشركات القابضة
كالشركات التابعة ليا) كالمانحيف كمستشارييـ مف الدكؿ األجنبية  ،كمف ثـ اتضحت اإلرادة األجنبية فى
إخضاع السيادة المصرية لسياسات الخصخصة فى تقرير أصدرتو السفارة األمريكية بالقاىرة فى 1991
دعت فيو مباشرة إلى التخمى عف الممكية العامة حيث كرد بالتقرير "إف انتشار نظاـ ممكية الدكلة فى
القطاع الصناعى قد كضع عبئان ثقيبلن عمى االقتصاد القكمى كعمى ميزانية الدكلة  ،بما خمقو مف
مشركعات عديدة تتسـ بقمة الكفاءة  ،كتضخـ العمالة ببل مبرر  ،كمف نظاـ الدعـ كالتحكـ فى تفاصيؿ
النشاط االقتصادل  ،بيدؼ حماية القطاع العاـ مف المنافسة  ،األمر الذل شجع عمى تبديد المكارد كشكه
مسارىا  ،كخنؽ الحافز عمى زيادة اإلنتاج

(u.s.a embassy in Cairo: foreign economic

). trends and their, implications for the u.s, report for the a.r.e, april 1991, p.3
حيث إنو مف المقرر أف أساليب الخصخصة كأشكاليا تتحدد أىميا فيما يمى:
أكالن :البيع المباشر أك التجارل كىك البيع الذل يتـ فى حاالت الشركات الخاسرة أك بيع الشركات العامة
ككحدات منفصمة أك فى حالة عدـ كجكد سكؽ مالية نامية تصمح لتنفيذ عمميات الخصخصة  ،كغالبان ما
يستخدـ البيع المباشر لما يعرؼ بالمستثمر االستراتيجى أك المستثمر الرئيسى.
ثانيان :البيع لمجميكر ) (IPOأك لمستثمر رئيسى مف خبلؿ بكرصة األكراؽ المالية  ،كيتـ ىذا النكع مف
البيع مف خبلؿ طرح أسيـ الشركات العامة فى بكرصة األكراؽ المالية ألكبر عدد مف الجميكر كيحقؽ
ىذا النكع مف البيع مفيكـ تكسيع قاعدة الممكية فى عمميات الخصخصة  ،كيتكقؼ نجاحو عمى عكامؿ
كثيرة منيا أساليب التقييـ التى تطرح بيا األسيـ كمدل نمك كتطكر سكؽ الماؿ كمؤسساتو كأساليب إدارة
السكؽ ككذلؾ نظافة البرنامج كعبلنية كشفافية جميع اإلجراءات.
ثالثان :البيع لمستثمر رئيسى بالتفاكض المباشر .
رابعان :البيع التحادات العامميف المساىميف  ،كالذل غالبان ما يككف بتسييبلت كمزايا خاصة كمشجعة ،
كيتطمب نجاح ىذا األسمكب تدريب العامميف كالمديريف عمى الحكؿ إلى إدارة المشركعات الخاصة.
خامسان :التصفية القانكنية لمشركات العامة كبيع مككناتيا ككحدات منفصمة أك كأصكؿ منتجة لشركات
مستثمرل القطاع الخاص.

سادسان :تأجير الشركات كالكحدات اإلنتاجية كاألصكؿ لمقطاع الخاص ،لتشغيميا حيث تبقى الممكية
لمحككمة كتؤجر األصكؿ بمقابؿ لبلستغبلؿ مف قبؿ المستثمريف .
كحيث إنو كعف اإلجراءات التى يمر بيا البيع لمستثمر رئيسى التى تخيرتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة ،
فإنيا تتحصؿ فيما يمى:
( )1تقكـ الشركات القابضة بإسناد عمميات تقييـ الشركات التابعة الستشارييف محمييف كعالمييف ،
كيتـ التقييـ مف خبلؿ االستشارييف باألسمكب الذل يتفؽ مع طبيعة نشاط الشركة  .كيقكـ المكتب
الفنى لكزير قطاع األعماؿ العاـ بدكر المنسؽ بيف االستشارييف  ،كما يقكـ خبراء مف الشركات
التابعة تحت إشراؼ الشركة القابضة المعنية بإجراء تقييمات مماثمة  ،أك تصدر عف المجنة
الك ازرية لمخصخصة قكاعد لتقييـ الشركات خاصة الصناعية منيا الخاسرة كقميمة الربحية.
( )2يتـ اعتماد ىذه التقييمات مف الجياز المركزل لممحاسبات باعتباره بيت الخبرة المالى الكطنى ،
كالمراقب الكطنى لحسابات الشركات العامة ،كيتـ ىذا االعتماد بعد المراجعة كأخذ كافة
مبلحظاتو مكضع االعتبار .
( )3تعرض ىذه التقييمات بعد اعتمادىا مف الجياز المركزل لممحاسبات عمى الجمعية العامة لمشركة
التابعة لدراستيا كاعتمادىا  ،كتصدر الق اررات باإلجماع.
( )4تعرض التقييمات بعد ذلؾ عمى مجمس إدارة الشركة القابضة لمدراسة كاالعتماد كيصدر القرار
باإلجماع.
( )5بعد اعتماد تقييـ الشركة مف الجيات المذككرة تتـ مكافقة المجنة الك ازرية لقطاع األعماؿ العاـ
عمى بيع الشركة لمستثمر رئيسى  ،كبعد مكافقة الجمعية العامة غير العادية لمشركة القابضة
عمى البيع تقكـ الشركة القابضة باختيار المركج أك تتكلى القياـ بنفسيا عممية التركيج كالبيع.
( )6يقكـ المركج أك الشركة القابضة (حسب الحالة) بإعداد مذكرات البيانات كمكاد التركيج كاعبلنات
التركيج كالبيع.
( )7تنشر إعبلنات التركيج كالبيع فى الصحؼ المحمية كالعالمية التى تتيح لممستثمر اإلطبلع عمى
كافة البيانات كالكثائؽ كاإلفصاح عف الشركة المطركحة كتحدد لو شركط البيع كتسمح لو
بالفحص الفنى كالمالى كالقانكنى لمشركة المطركحة كاجراء التقييمات البلزمة مف كجية نظره
كمشترل . Due Delegence

( )8يتقدـ المشترل قبؿ نياية المدة المحددة فى اإلعبلف بعرضو الفنى كالمالى .
( )9تقكـ الشركة القابضة بتشكيؿ لجنة لتمقى العركض كفضيا كيدعى ليا ممثمك الجياز المركزل
لممحاسبات كالرقابة اإلدارية كيتـ فض العركض فى جمسة عمنية.
( )10تشكؿ لجنة لمبت فى العركض المقدمة بنفس الطريقة كالتككيف الخاص بمجنة تمقى العركض ،
كتتـ عممية البت بعد تقييـ فنى كمالى دقيؽ.
( )11تحدد لجنة البت أفضؿ العركض مف الناحية الفنية كالمالية كيتـ مفاكضة المشترل إذا كاف
العرض أقؿ مف قيمة الشركة المعتمدة  ،كتقدـ المجنة تكصياتيا.د
( )12تعرض تكصية لجنة البت عمى مجمس إدارة الشركة القابضة الذل يدرس تكصية المجنة
كيصدر ق ارراه (باإلجماع).
( )13يعرض قرار مجمس اإلدارة عمى الجمعية العامة لمشركة القابضة التى تصدر قرارىا
(باإلجماع) .
( )14يعرض قرار الجمعية العامة لمشركة القابضة عمى المجنة الك ازرية العميا لمخصخصة التى
تصدر قرارىا (باإلجماع) بعد مكافقة المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية لحاالت البيع التى
تتـ بعد إنشائيا  ،تـ تتـ مكافقة مجمس الكزراء عمى عممية البيع.
( )15تقكـ الشركة القابضة بإعداد عقد البيع الذل يتـ تكقيعو مع المشترل –نيابة عف الدكلة مالكة
الماؿ العاـ -بعد أف يككف قد سدد الثمف المتفؽ عميو.
(فى ىذا المعنى :اإلصبلح االقتصادل كالخصخصة (التجربة المصرية)

–بحث لكزير قطاع األعماؿ

العاـ /د .مختار خطاب-2003 -مجمس الكزراء -ك ازرة قطاع األعماؿ العاـ باعت فى عيد الكزير
الباحث  203شركة تمتمكيا الدكلة).
كحيث إف القاعدة المستقرة ىى أف القرار اإلدارل يجب أف يقكـ عمى سبب يبرره فى الكاقع كفى القانكف ،
كذلؾ كركف مف أركاف انعقاده  ،كالسبب فى القرار اإلدارل ىك حالة كاقعية أك قانكنية تحمؿ اإلدارة عمى
التدخؿ بقصد إحداث أثر قانكنى ىك محؿ القرار ابتغاء الصالح العاـ الذل ىك غاية القرار  ،كأنو كلئف
كانت اإلدارة غير ممزمة بتسبيب ق ارراىا كيفترض فى ىذا القرار غير المسبب أنو قاـ عمى سببو الصحيح
ما لـ تكشؼ األكراؽ عف عدـ مشركعية السبب  ،إال أنيا إذا ذكرت أسبابان لو فإنيا تككف خاضعة لرقابة

القضاء اإلدارل لمتحقؽ مف مدل مطابقتيا أك عدـ مطابقتيا لمقانكف كأثر ذلؾ فى النتيجة التى انتيى
إلييا القرار .
كحيث إنو كعف مدل مشركعية القرار المطعكف فيو  ،فإف بحث مدل سبلمة القرار أك عدـ مشركعيتو
يتصؿ اتصاالن مباش انر بالمراحؿ التى اكتنفت إصدار القرار بدءان مف مدل جكاز خضكع الشركات
كاألصكؿ المؤممة أك المنزكع ممكيتيا لمخصخصة كما ينجـ عنيا مف مخاطر تغير غايات التأميـ أك نزع
الممكية أك التصرؼ فى األراضى المقاـ عمييا الشركات أك المشركعات محؿ التأميـ أك نزع الممكية
لممنفعة العامة  ،كمدل مشركعية تخير كتحديد شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كأحد الشركات
التى يتعيف بيعيا عمى كجو السرعة ضمف  127شركة أخرل كضركرة أف يتـ البيع خبلؿ أعكاـ ثبلثة فقط
تبدأ مف عاـ  2004كتنتيى فى عاـ  ، 2006مرك انر بمدل مشركعية الضكابط كالقكاعد التى قررتيا
المجنة الك ازرية لمخصخصة لتقييـ الشركة كحكافز االستثمار التى قررتيا ذات المجنة الك ازرية لممستثمريف
ترغيبان ليـ فى شراء الشركة  ،كمدل سبلمة تقييـ الشركة كالتزاميا بضكابط كقكاعد التقييـ التى قررتيا
المجنة الك ازرية لمخصخصة  ،ثـ مدل تخير الدكلة ألسمكب البيع مف ضمف األساليب المقررة قانكنا أك
انتياء بمدل مشركعية الترسية كالبت عمى المشترل كسبلمة
تخير أساليب لـ تقررىا القكانيف كالمكائح  ،ك ن
بنكد التعاقد فى ضكء ىدؼ حماية الماؿ العاـ كاستمرار النشاط كرعاية حقكؽ العامميف.

كمف حيث أنو كعف مدل جكاز خضكع الشركات كاألصكؿ المؤممة أك المنزكع ممكيتيا لمخصخصة كما
ينجـ عنيا مف مخاطر تغيير غايات التأميـ أك نزع الممكية أك التصرؼ فى األراضى المقاـ عمييا
الشركات أك المشركعات محؿ التأميـ أك نزع الممكية لممنفعة العامة  ،فقد ذىبت المحكمة الدستكرية العميا
إلى أف التأميـ إنما يعنى نقؿ ممكية أمكاؿ المشركع الخاص إلى الدكلة بأكمميا أك فى جزء منيا كفقا لما
يقرره قانكف التأميـ بتعكيض تؤديو الدكلة التى آؿ إلييا المشركع المؤمـ ألصحابو كفقان ألنصبتيـ فى رأس
مالو  ،كلـ يتدخؿ المشركع بقكانيف التأميـ لتصفية المشركعات التى أخضعتيا ألحكاميا أك إنياء
الشخصية االعتبارية التى كانت ليا قبؿ التأميـ كانما نقؿ المشرع مباشرة ممكيتيا جزئيان أك كميان إلى الدكلة
مؤكدان فى الحالتيف احتفاظيا بشخصيتيا االعتبارية السابقة كاستمرارىا فى مباشرة نشاطيا كيظؿ نظاميا
القانكنى كذمتيا المالية مستقميف عف شخصية الدكلة كذمتيا المالية  ،كمف ثـ فإف التأميـ إذا ما فرض
عمى المنشأة ال ينصرؼ إلى ما ال تممكو ىذه المنشأة  ،فإذا كاف العقار الذل تشغمو المنشأة المؤممة

مؤج انر ليا فإف التأميـ ال يرد عمى العقار إنما يرد عمى حؽ اإليجار باعتباره عنص ار مف عناصر المنشأة
المؤممة.
(الطعف رقـ  16لسنة  9ؽ-تنازع -جمسة  – 1992/3/7المكتب الفنى س  – 5الجزء  – 1الصفحة
)431
كحيث عف إفتاء الجمعية العامة لقسمى الفتكل كالتشريع قد استقر عمى أف األمكاؿ التى تنزع لممنفعة العاـ
تعتبر مف أمكاؿ الدكلة العامة  ،كىذه األمكاؿ طبقان لممادة (  )87مف القانكف المدنى ال يجكز التصرؼ
فييا  ،أك الحجز عمييا  ،أك تممكيا بالتقادـ  ،كمف ثـ فإف األراضى المنزكع ممكيتيا لممنفعة العامة ال
تدخؿ ضمف أصكؿ الشركة  ،كأف نقؿ الماؿ العاـ مف جية إلى أخرل ليس نقبلن لممؾ يتمكف بو المنقكؿ
إليو مف استغبللو كالتصرؼ فييا  ،كانما ىك فى حقيقتو نقؿ إشراؼ كرعاية كصيانة كادارة لماؿ ىك خارج
عف مجاؿ التعامؿ بمكجب تخصيصو لمنفع العاـ  ،كقد انتيت الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع
فى ختاـ فتكاىا إلى أف (األراضى التى نزعت ممكيتيا لممنفعة العامة لصالح الييئة القكمية لبلتصاالت
السمكية كالبلسمكية تعد مف األمكاؿ العامة  ،كال تدخؿ ضمف أصكؿ الشركة المصرية لبلتصاالت).
(فتكل الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع – ممؼ رقـ .)275/2/7
كما أف كؿ مف إدارة الفتكل لك ازرتى الخارجية كالعدؿ  ،كالجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع فى
فتكييف ليا بمناسبة طمب الرأل حكؿ مدل جكاز مساىمة إحدل المحافظات فى تأسيس شركة استثمارية
بالمشاركة فى رأسماليا بحصة عينية عبارة عف قطعة أرض تمثؿ جزءان مف مسطح منزكع ممكيتو لممنفعة
العامة  ،فانتيت إدارة الفتكل لك ازرتى الخارجية كالعدؿ فى فتكاىا رقـ  260بتاريخ  1987/7/20إلى عدـ
جكاز ذلؾ كعدـ جكاز السير فى إجراءات تسجيؿ قطعة األرض عمى سند مف القكؿ بأنو (كاف يتعيف
عمى المحافظة احتراـ الغرض الذل نزعت مف أجمو ممكية العقار كىك إقامة مشركع لئلسكاف العاجؿ
كعدـ مجاكزتو بتقديـ قطعة األرض كحصة عينية فى إحدل شركات االستثمار)  ،كبجمسة الجمعية
العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع فى  1989/6/21انتيت إلى تأييد فتكل إدارة الفتكل المشار إلييا ،
كأعيد عرض المكضكع ذاتو عمى الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع بناء عمى الطمب المقدـ مف
كزير العدؿ إلى المستشار رئيس مجمس الدكلة لمعرض عمى الجمعية لمعدكؿ عف ذلؾ الرأل كاإلفتاء
بقانكنية التخصيص  ،كبإعادة العرض بتاريخ

 1990/10/17استباف لمجمعية أف" :ما انتيت إليو

بجمستيا سالفة البياف مف عدـ قانكنية تخصيص المسطح المنزكعة ممكيتو لممنفعة العامة كحصة عينية
مف المحافظة فى رأسماؿ شركة استثمارية يقكـ عمى ما حرص الدستكر عمى تأكيده مف صكف لمممكية
الخاصة كعدـ المساس بيا إال لممنفعة العامة مقابؿ تعكيض كفقان لمقانكف  ،كأف رئيس الجميكرية فى
الحالة المعركضة قد أصدر ق ارره رقـ  1071لسنة  1969بنزع ممكية العقارات الكائنة بزماـ ناحية ساقية
مكى بمدينة الجيزة لممنفعة العامة إلقامة "مشركع اإلسكاف العاجؿ لتكفير السكف الصحى لممكاطنيف" كمف
ثـ فقد كاف يتعيف عمى جية اإلدارة (محافظة الجيزة) احتراـ الغرض مف نزع ممكية المسطح المشار إليو
كعدـ مجاكزتو إلى حد تقديـ جزء مف المسطح كحصة عينية فى رأس ماؿ الشركة االستثمارية  ،كأنو ال
يناؿ مف ذلؾ القكؿ بأف المشرع فى التقنيف المدنى نص عمى حاالت إنياء تخصيص الماؿ العاـ لممنفعة
العامة ككسيمة لتحكيمو إلى ماؿ خاص  ،كمف بيف ىذه الحاالت صدكر قرار مف الكزير المختص بإنياء
التخصيص  ،كأف المحافظ بمقتضى قانكف نظاـ اإلدارة المحمية أضحت لو بالنسبة لجميع المرافؽ العامة
التى تدخؿ فى اختصاصو جميع السمطات كاالختصاصات التنفيذية المقررة لمكزراء فى القكانيف كالمكائح،
مما يجكز معو صدكر قرار مف المحافظ بإنياء تخصيص الماؿ لممنفعة العامة كتحكيمو إلى ماؿ خاص
ثـ استخدامو كحصة عينية فى شركة  ،فيذا القكؿ مردكد عميو بأف حاالت إنياء تخصيص الماؿ العاـ
لممنفعة العامة المشار إلييا فى المادة (

 )88مف القانكف المدنى

ال تنطبؽ إال عمى األمكاؿ العامة

ابتداء  ،دكف تمؾ التى نزعت ممكيتيا مف األفراد لتحقيؽ غرض
المممككة لؤلشخاص العامة بيذا الكصؼ
ن

معيف ذل نفع عاـ  ،كالتى ال تفقد صفتيا كأػمكاؿ عامة إال بانتياء الغرض الذل خصصت مف أجمو تمؾ

األمكاؿ لممنفعة العامة طبقان لصريح نص المادة (  )88المشار إلييا  ،كالقكؿ بغير ذلؾ يشكؿ انتياكان
صارخان ألحكاـ نزع الممكية لممنفعة العامة التى لـ تتقرر إال استثناء كفى حدكد معينة مما يتعيف معو
االقتصار عمى تمؾ الحدكد كعدـ مجاكزتيا".
كارتأت الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع أف تمؾ األسباب التى قاـ عمييا إفتاؤىا السابؽ صحيحة
فى الكاقع كالقانكف كأكدت الفتكل عمى مسائؿ كمبادئ متعددة منيا( :أف الجية اإلدارية ليست شركة كال
تاج ار  ،كال يحؽ ليا أف تخرج عف الغرض المحدد لنزع الممكية لممنفعة العامة جريا كراء تحقيؽ مصمحتيا
المالية  ،فذلؾ مما يتسـ بعدـ المشركعية لما فيو مف إىدار لمضمانات التى حددىا الدستكر لنزع الممكية
كانحراؼ بيذه الكسيمة عف الغرض الذل شرعت مف أجمو) .كأنو (ال يصح فى ىذا المقاـ التعمؿ
بالمصمحة العامة  ،إذ ليست ىناؾ مصمحة عامة تتحقؽ بمخالفة أحكاـ القانكف كالدستكر)  ،كعقبت

الفتكل عمى القكؿ بأف قرار رئيس الجميكرية بنزع ممكية تمؾ األراضى لممنفعة العامة قد انقضى عميو ما
قضاء ،
رضاء بقيمتو أك
يزيد عمى عشريف عامان  ،كأف مبلؾ تمؾ األراضى تقاضكا مقابؿ نزع الممكية
ن
ن

فأكد اإلفتاء ( :أف ذلؾ ال يغير مف كجو الرأل الصحيح فى المسألة فى شئ  ،مف حيث أثر القرار فى
ضـ ممكيتيا إلى ممكية الدكلة العامة  ،كتخصيصيا لمغرض الذل حدده ذلؾ القرار  ،كليس فى القانكف ما
يجعؿ لممحافظة أك لئلدارة العامة أف تخرجيا مف تمؾ الممكية إلى الممكية الخاصة لمشركة الخاصة التى
أرادت المحافظة أف تسيـ فى رأسماليا بقيمة تمؾ األرض كحصة عينية فيو)  ،كانتيى رأل الجمعية
العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع إلى تأييد فتكاىا السابقة بجمسة  1987/6/21فى ىذه المسألة.
(فتكل الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع رقـ

 1071بتاريخ  – 1990/12/18ممؼ رقـ

 73/1/100برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد صقر رئيس الجمعية)
كمف حيث المستفاد مما تقدـ أف كؿ مف التأميـ كنزع الممكية لممنفعة العامة يتـ بيما نقؿ ممكية األمكاؿ
المممككة ممكية خاصة إلى ممكية الدكلة كفقا لما يقرره قانكف التأميـ أك القرار الجميكرل بنزع الممكية
لممنفعة العامة كذلؾ بتعكيض تؤديو الدكلة التى آلت إلييا الممكية الخاصة إلى مالكى األرض أك المشركع
 ،كتحتفظ تمؾ المشركعات بشخصيتيا االعتبارية السابقة كتستمر فى مباشرة نشاطيا كيظؿ نظاميا
القانكنى كذمتيا المالية مستقميف عف شخصية الدكلة كذمتيا المالية  ،كبذلؾ فإف األمكاؿ التى تنزع
ممكيتيا لممنفعة العامة تعتبر مف أمكاؿ الدكلة العامة  ،كال يجكز التصرؼ فييا  ،أك الحجز عمييا  ،أك
تممكيا بالتقادـ  ،كبالتالى ال تدخؿ ضمف أصكؿ الشركة  ،كما أنو مف المتعيف احتراـ الغرض الذل
نزعت مف أجمو ممكية العقار كعدـ مجاكزتو إلى أل غرض مغاير  ،كأساس ذلؾ ىك ما حرص عمييا
الدستكر عمى تأكيده مف صكف لمممكية الخاصة كعدـ المساس بيا إال لممنفعة العامة كمقابؿ تعكيض كفقا
لمقانكف  ،كأف حاالت إنياء تخصيص الماؿ العاـ لممنفعة العامة المشار إلييا فى المادة ( )88مف القانكف
ابتداء  ،دكف تمؾ التى
المدنى ال تنطبؽ إال عمى األمكاؿ العامة المممككة لؤلشخاص العامة بيذا الكصؼ
ن
نزعت ممكيتيا مف األفراد لتحقيؽ غرض معيف ذل نفع عاـ  ،كالتى ال تفقد صفتيا كأمكاؿ عامة إال

بانتياء الغرض الذل خصصت مف أجمو تمؾ األمكاؿ لممنفعة العامة طبقان لصريح نص المادة (

)88

المشار إلييا  ،كالقكؿ بغير ذلؾ يشكؿ انتياكان صارخان ألحكاـ نزع الممكية لممنفعة العامة التى لـ تتقرر
استثناء كفى حدكد معينة مما يتعيف معو االقتصار عمى تمؾ الحدكد كعد مجاكزتيا"  ،كبالتالى فإف
إال
ن

الجية اإلدارية المالكة لمماؿ العاـ المنزكع ممكيتو أك المؤمـ ليست شركة كليست تاج انر  ،كال يحؽ ليا أف

تخرج عف الغرض المحدد لنزع الممكية لممنفعة العامة جريان كراء تحقيؽ مصمحتيا المالية حتى كلك كانت
سداد ديكف الشركات التابعة الخاسرة كفؽ برنامج الخصخصة  ،فبل يجكز ليا السماح بتغيير النشاط الذل
تقررت لو نزع الممكية لممنفعة العامة أك الذل تقرر تأميمو لغايات محددة أك التصرؼ فى أراضى كمبانى
األصكؿ التى تقرر تأميميا أك نزع ممكيتيا لممنفعة العامة  ،فذلؾ مما يتسـ بعدـ المشركعية لما فيو مف
إىدار لمضمانات التى حددىا الدستكر لنزع الممكية كالتأميـ كانحراؼ بياتيف كالكسيمتيف عف الغرض الذل
شرعتا مف أجمو  ،كال يصح فى ىذا المقاـ التعمؿ بالمصمحة العامة الداعية إلتباع أسمكب الخصخصة ،
إذ ليست ىناؾ مصمحة عامة تتحقؽ بمخالفة أحكاـ القانكف كالدستكر  ،كمف ثـ ال يجكز فى مجاؿ
سياسات الخصخصة أف تككف األرض المؤممة أك المنزكع ممكيتيا لممنفعة العامة المقاـ عمييا المشركع
أك مبانييا أك الشركة التابعة المراد خصخصتيا كطرحيا لمبيع محبلن لمبيع مف الدكلة ممثمة فى مجمس
الكزراء أك كزير االستثمار أك كزير المالية أك الشركات القابضة إلى المستثمر أك المشترل لمشركة أك
المشركع  ،أك محبلن لمبيع مف جانب المستثمر أك المشترل إلى الغير سكاء احتفظ ذلؾ الغير بنشاط
الشركة أك المشركع أك لـ يحتفظ بذلؾ النشاط  ،فالماؿ محؿ التأميـ أك الماؿ محؿ نزع الممكية قد صار
فى الممكية العامة لمدكلة  ،مخصصان لمغرض الذل حدده القانكف أك القرار  ،كليس فى القانكف ما يجعؿ
الدكلة – أيان مف كاف يمثميا -أف تخرجيا مف تمؾ الممكية إلى الممكية الخاصة لممشترل أك المستثمر أك
الشركة الخاصة المشترية  ،كبالتالى ال يجكز لؤلمكاؿ التى تنزع ممكيتيا لممنفعة العامة أك التى تككف
محبلن لمتأميـ بحسبانيا مف أمكاؿ الدكلة العامة  ،أف تككف محبلن لمتصرؼ فييا  ،أك الحجز عمييا  ،أك
تممكيا بالتقادـ  ،كما ال يجكز أف تخضع لمتسجيؿ بالشير العقارم أك السجؿ العينى أك لمرىف أيان كاف
نكعو لغير الدكلة  ،كال يترتب عمييا لمغير أل مف الحقكؽ التبعية سكاء أكاف رىنا رسميا أك رىنان حيازيان أك
حؽ اختصاص أك حؽ امتياز .
كحيث إنو كبإنزاؿ ما تقدـ عمى القرار المطعكف فيو بالمكافقة عمى بيع  %100مف األصكؿ الثابتة لشركة
مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج

–عدا األراضى كالمبانى السكنية

– لشركة أندكراما شبيف لمغزؿ

كالمساىـ فييا كؿ مف أندكراما كالشركة القابضة كاتحاد المساىميف  ،كتأجير األرض لمدة

 25عاما

بمقابؿ حؽ انتفاع بكاقع  %5مف قيمتيا سنكيان تجدد لمدة مماثمة  ،فإف الثابت مف األكراؽ أف شركة
مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج تأسست بمكجب القرار الجميكرم رقـ  2369لسنة  ، 1962ثـ كبتاريخ
 1963/8/8صدر القانكف رقـ (  )72لسنة  1963فى شأف تأميـ بعض الشركات كالمنشآت كشمؿ

ضمف ما شمؿ تأميـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج ضمف الشركات التابعة لممؤسسة المصرية
العامة لمغزؿ كالنسيج (البند أكالن – شركات تخضع لمقكانيف  118ك  119لسنة  ، )1961كمف ثـ تككف
شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج ىى إحدل الشركات المؤممة

ألغراض محددة ىى صناعات

الغزؿ كالنسيج كالمبلبس كالتبييض كالصباغة كالتجييز النيائى لمصناعات المتعمقة بالقطف كالمكاد الميفية
األخرل  ،كتجارة الخيكط كالمنسكجات كالمبلبس الجاىزة بشراء كبيع المكاد الخاـ فى مصر كالخارج ،
كاالتجار بمصنكعات الشركة داخميا كخارجيا  ،كانشاء كاقامة كحدات الغزؿ كالنسيج كالمبلبس كالتبييض
كالصباغة  ،كجميع عمميات المكاد النسيجية كالغزؿ كالمنسكجات  ،كبالتالى تظؿ تمؾ الشركة المؤممة
مممككة ممكية عامة لمدكلة  ،كال يجكز لمجية اإلدارية المالكة لمماؿ العاـ المؤمـ أف تخرج عف الغرض
المحدد لمتأميـ جريان كراء تحقيؽ مصمحتيا المالية حتى كلك كانت سداد ديكف الشركات التابعة الخاسرة
كفؽ برنامج الخصخصة  ،فبل يجكز ليا السماح بتغيير النشاط الذل تقررت لو نزع الممكية لممنفعة العامة
أك الذل تقرر تأميمو لغايات محددة  ،كما ال يجكز ليا بيع أراضى تمؾ الشركة ألية جية فذلؾ مما يتسـ
بعدـ المشركعية لما فيو مف إىدار لمضمانات التى حددىا الدستكر لمتأميـ كانحراؼ بيذه الكسيمة عف
الغرض الذل شرعت مف أجمو  ،كما ال يجكز لمجية اإلدارية إنياء تخصيص الماؿ العاـ المؤمـ لغايات
معينة إذ ال تنطبؽ المادة (  )88مف القانكف المدنى إال عمى األمكاؿ العامة المممككة لؤلشخاص العامة
ابتداء  ،دكف تمؾ التى تـ تأميميا أك نزعت ممكيتيا مف األفراد لتحقيؽ غرض معيف ذل نفع
بيذا الكصؼ
ن
عاـ  ،كالتى ال تفقد صفتيا كأمكاؿ عامة إال بانتياء الغرض الذل خصصت مف أجمو تمؾ األمكاؿ

لممنفعة العامة طبقان لصريح نص المادة (  )88المشار إلييا  ، ،كالقكؿ بغير ذلؾ يشكؿ انتياكان صارخان
ألحكاـ التأميـ كنزع الممكية لممنفعة العامة التى لـ تتقرر إال استثناء كفى حدكد معينة مما يتعيف معو
االقتصار عمى تمؾ الحدكد كعدـ مجاكزتيا  ،كمف ثـ فمتى قامت الجية اإلدارية ببيع كافة األصكؿ
المادية كالمعنكية شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج ضمف طرح الشركة فى مزايدة بالمظاريؼ
المغمقة بغاية تمميكيا لآلخريف –عدا األرض -بحيث شمؿ البيع ىذه األصكؿ المؤممة كمف بينيا كافة
األصكؿ المادية كالمعنكية المسجمة بسجؿ األصكؿ الثابتة لمشركة كالمصنع كاآلالت كخطكط اإلنتاج
ككافة المبانى كالمنشآت كالتكسعات كاالستراحة كمحطة المياه كمحطة الكيرباء كمحطة رفع المجارل ،
ككافة المنقكالت المممككة لمشركة بما فى ذلؾ كسائؿ النقؿ كاآلالت كخطكط اإلنتاج كالمعدات كاألثاث
كالمكاتب كتجييزات المصنع كاألدكات كالعقارات بالتخصيص  ،ككافة حقكؽ الشركة الخاصة بنظـ
المعمكمات ككافة التراخيص كالتصاريح كالمكافقات الصناعية كالبيئية كتراخيص استيراد األقطاف كقكائـ

العمبلء كالمكرديف كحقكؽ المعرفة كاألسرار التجارل كالسمعة التجارية كاألسماء التجارية كالعبلمات
التجارية  ،كالسجبلت كالدفاتر المالية كالمحاسبية كالمستندات الخاصة باألصكؿ المبيعة كممفات العامميف
ككافة أصكؿ كسندات الممكية كالسجبلت كالعقكد (بند تعريؼ "األصكؿ المبيعة" بالبند األكؿ مف العقد
بعنكاف "التعريؼ كالتفسير")  ،كمتى كاف بيع تمؾ األصكؿ المؤممة كالمممككة لمدكلة ممكية عامة قد
تضمنت تمكيف المشترل كفقا لمبند الثانى مف العقد مف أف يككف ىك (المالؾ الكحيد لؤلصكؿ المبيعة فى
تاريخ اإلقفاؿ  ،كلو الحؽ كحده فى استخداـ كافة الحقكؽ المرتبطة بيا) كمنيا حقكؽ التصرؼ لمغير ،
فإف قرارىا المطعكف فيو يككف قد تضمف بيعا محظك انر ألصكؿ مادية كمعنكية مؤممة كمممككة لمدكلة
ممكية عامة  ،كمف ثـ يككف قد خرج عف نطاؽ المشركعية خركجا جسيما يجعمو كالعدـ سكاء.
كحيث إنو كعف تخير كتحديد شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كأحد الشركات التى يتعيف بيعيا
عمى كجو السرعة ضمف  127شركة أخرل كضركرة أف يتـ البيع خبلؿ أعكاـ ثبلثة فقط تبدأ مف 2004
كتنتيى فى  ،2006فإنو كلئف كاف لمجية اإلدارية سمطة تقدير التصرؼ فى الماؿ المممكؾ لمدكلة أك
تخير سبؿ استعمالو  ،إال أف ىذه السمطة ليست سمطة مطمقة  ،كانما ىى سمطة يحدىا عيب االنحراؼ
فى استعماؿ السمطة فيتعيف أف تككف ثمة ضركرة ممحة أكجبت التصرؼ فى الماؿ العاـ المطمكب
التصرؼ فيو لما يمثمو مف عبء عمى خزانة الدكلة كيعكؽ أدائيا لكاجباتيا المقررة قانكنان  ،كأال تككف
الدكلة ممثمة فى الحككمات المصرية المتتابعة  ،قد تركت ىذه الشركة التى تقرر بيعيا تغرؽ فى سكء
األداء كسكء اإلدارة كضعؼ كفاءة القيادات كتفشى الفساد بما يعرضيا لمخسائر  ،كأف تككف الدكؿ د
بذلت مف الجيد ما يكفى إلصبلحيا كاعادة ىيكمتيا  ،كأال يككف البيع لمجرد االنصياع لمتطمبات جيات
أجنبية أك اتفاقات دكلية تمس سيادة القرار السياسى كاالقتصادل لمببلد بغاية طرح الشركة ضمف قطاع
األعماؿ العاـ لمبيع لمقطاع الخاص المصرل أك األجنبى ضمف عممية التحكؿ نحك االقتصاد الرأسمالى
الحر فى كقت لـ تكف الشركة تحتاج سكل بعض اإلصبلح الرشيد.
كحيث إف الثابت مف األكراؽ أف قرار المجنة الك ازرية لمخصخصة الصادر بجمستيا المنعقدة بتاريخ
 2003/11/23المعتمد مف مجمس الكزراء بجمستو رقـ  80لسنة  2004المنعقدة بتاريخ ، 2004/1/6
قد تضمف أنو تـ خصخصة  202شركة كمصنع كباقى فى حكزة قطاع األعماؿ العاـ  178شركة  ،منيا
( )59شركة خاسرة ك (  )52شركة تحقؽ أرباحان ىامشية  ،ك(  )66شركة رابحة  ،كأنو قد تقرر بيع عدد
( )127شركة منيا (  )113شركة عمى كجو السرعة خبلؿ أعكاـ مف  2004إلى  ، 2006ككردت شركة

مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج ضمف القائمة (ب) (المسمسؿ رقـ  )96المتعمقة بالشركات قميمة الربحية
التى يبمغ إيرادات نشاطيا (  240.9مميكف جنيو)  ،كتبمغ قيمة أرباحيا (  12.9مميكف جنيو)  ،كتضمف
القرار فى البند (سادسا) منو التساؤؿ حكؿ (كيؼ يمكف بيع ىذه الشركات فى ىذا الزمف القصير نسبيان
؟؟) كتضمف القرار فى ذات البند اإلجابة بأنو (البد مف كضع ضكابط ميسرة كمنح حكافز كاضحة
لممستثمريف إلمكاف تحقيؽ اليدؼ)  ،كالثابت مما تقدـ أف شركة مصر شبيف الككـ ىى مف الشركات
المصنفة كشركة (رابحة)  ،بؿ إف لجنتى تقييـ الشركة كالتحقؽ مف صحة التقييـ أثبتت تمؾ الحقيقة
الدامغة بتقريرىا بقكليا:
(أف الشركة تحقؽ أرباحان متنامية مف سنة إلى أخرل  ،كأنو تبيف أف الشركة لـ تحقؽ أل خسائر منذ
إنشائيا حتى  ، 2004/6/30فضبل عف ذلؾ فإف المركز المالى لمشركة يتسـ بالقكة ( ).....حافظة
مستندات الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس المقدمة لممحكمة بجمسة

– 2011/7/11

المستند رقـ (  – )4كحافظة مستندات شركة أندكراما شبيف تاكستيؿ – المدعى عمييا الخامسة – المقدمة
لممحكمة بجمسة  – 2011/7/11المستند رقـ  ، )5كما إف الثابت مف األكراؽ كمف قرار المجنة الك ازرية
لمخصخصة الصادر بجمستيا المنعقدة بتاريخ  2003/11/23المعتمد مف مجمس الكزراء بجمستو رقـ 80
لسنة  2004المنعقدة بتاريخ  2004/1/6أف ثمة شركات أخرل فى مجاؿ صناعة الغزؿ كالنسيج قد تـ
إدراجيا ضمف الشركات المقترح بقاؤىا مممككة لمدكلة ضمف (رابعا)

– القائمة (ىػ) عمى الرغـ مف أف

شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كانت أكثر منيا إيرادان كربحية بما كاف يرشحيا لمبقاء دكف
الخصخصة ضمف القائمة (ىػ) إال أنيا أدرجت ضمف القائمة (ب) قميمة الربحية المقترح بيعيا  ،كمف تمؾ
الشركات:
( -شركة مصر حمكاف لمغزؿ كالنسيج)

– قائمة (ىػ) مسمسؿ (  – )1إيرادات نشاطيا (  46.3مميكف

جنيو)  ،كتحقؽ خسائر مقدارىا ( 164مميكف جنيو)  ،بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج ( 240.9مميكف جنيو)  ،كتحقؽ أرباحان مقدارىا ( 12.9مميكف جنيو) .
 (شركة مصر لمغزؿ كالنسيج بالمحمة) – قائمة (ىػ) مسمسؿ (  – )2إيرادات نشاطيا (  944.6مميكفجنيو)  ،كتحقؽ خسائر مقدارىا (  105.6مميكف جنيو)  ،بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبيف الككـ
لمغزؿ كالنسيج ( 240.9مميكف جنيو)  ،كتحقؽ أرباحان مقدارىا ( 12.9مميكف جنيو) .

 شركة مصر لمغزؿ كالنسيج الرفيع بكفر الدكار) – قائمة (ىػ) مسمسؿ ( – )3إيرادات نشاطيا (159.6مميكف جنيو)  ،كتحقؽ خسائر مقدارىا (  291.4مميكف جنيو)  ،بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبيف
الككـ لمغزؿ كالنسيج ( 240.9مميكف جنيو)  ،كتحقؽ أرباحان مقدارىا ( 12.9مميكف جنيو).
كمفاد ما تقدـ أنو تخير الشركات إلخضاعيا لمخصخصة لـ تكف قائمة عمى الدراسة كالتنظيـ كانما كانت
اختيا ار عشكائيا ال ضابط لو  ،فمـ تكف ثمة ضركرة ممحة أكجبت التصرؼ فى الماؿ العاـ المممكؾ لمدكلة
ببيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،إذ لـ تكف تمثؿ عبئان عمى خزانة الدكلة يعكؽ أدائيا
لكاجباتيا المقررة قانكنان  ،سيما كقد ثبت أنيا كانت شركة رابحة  ،األمر الذل يضحى معو تخير المجنة
الك ازرية لمخصخصة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج لخصخصتيا اختيا انر ال يبرره أل سند مف
القانكف  ،كال تككف خصخصة تمؾ الشركة إال استجابة لمتطمبات تمكيؿ الجيات األجنبية لق اررات
الخصخصة فى مصر كالتى كانت خير شاىد عمى التدخؿ السافر فى الشئكف االقتصادية الداخمية لمببلد
كتسخير أمكاؿ المنح كاليبات المشركطة لممساس بسادة الكطف كتحقيؽ غايات الخصخصة دكف النظر
ألية اعتبارات اجتماعية  ،كذلؾ عمى تكشؼ عنو (اتفاقية منحة مشركع الخصخصة بيف حككمتى
جميكرية مصر العربية كالكاليات المتحدة األمريكية)

– ممثمة فى الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية

–

المكقعة بالقاىرة بتاريخ  ، 1993/9/30كالصادر بالمكافقة عمييا قرار رئيس الجميكرية رقـ  534لسنة
 1993كالتى حظيت بمكافقة مجمس الشعب المنحؿ كذلؾ بتاريخ  1994/3/8كتصديؽ رئيس الجميكرية
السابؽ بتاريخ  1994/3/12كنشرت بالجريدة الرسمية بقرار كزير الخارجية رقـ  39لسنة  1994بتاريخ
 1994/5/5كالتى استيدفت مساعدة الممنكح (جميكرية مصر العربية) فى تنفيذ برنامجو لمخصخصة
مف خبلؿ التطكير المؤسسى كتقديـ المساعدات لبيع مشركعات كأصكؿ عامة تبمغ  150مشركعان كأصؿ
مف األصكؿ الكبيرة التى تمتمكيا الحككمة المصرية  ،كىك ما يصـ تخير شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج حاؿ ككنيا مف الشركات الرابحة باالنحراؼ فى استعماؿ السمطة  ،بما يجعؿ القرار المطعكف فيو
فيما تضمنو مف تقرير بيعيا ضمف الشركات المتعثرة كقميمة الربحية فاقدان سنده كأساسو مف القانكف.
كحيث إنو كعف مدل تكافؽ الضكابط كالقكاعد التى قررتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة لتقييـ شركة مصر
شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كحكافز االستثمار التى قررتيا ذات المجنة الك ازرية لممستثمريف ترغيبان ليـ فى
شراء الشركة مف أحكاـ قانكف قطاع األعماؿ الصادر بالقانكف

 203لسنة  ،1991فإف الثابت مف

استقراء القكاعد التى قررتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة لتقييـ ىذه الشركة كغيرىا مما أطمؽ عمييا

الشركات الخاسرة كقميمة الربحية الصادرة بتاريخ  2003/11/23كالمعتمدة بعد تعديميا مف مجمس الكزراء
بتاريخ  2004/1/6أنيا قد خالفت الفقرة األخيرة مف المادة (  )10مف قانكف قطاع األعماؿ العاـ الصادر
بالقانكف رقـ  203لسنة  1991التى ال تجيز التصرؼ بالبيع فى أصؿ مف خطكط اإلنتاج الرئيسية إال
بعد مكافقة الجمعية العامة ك(طبقان لمقكاعد التى تحددىا البلئحة التنفيذية) حيث لـ تدرج القكاعد التى
أقرتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة ضمف البلئحة التنفيذية لقانكف قطاع األعماؿ العاـ المشار إليو عمى
الرغـ مف تنبيو رئيس الجياز المركزل لممحاسبات عضك المجنة الك ازرية الذل نبو فى تعميقو عمى تمؾ
الضكابط كالقكاعد بأنو يتعيف (عرض ق اررات المجنة الك ازرية لمخصخصة فى ىذا الشأف عمى مجمس
الكزراء إلقرارىا كاعتمادىا)  ،كما نبو إلى كجكب (صدكر قرار مف رئيس مجمس الكزراء بتعديؿ البلئحة
التنفيذية لمقانكف رقـ  203لسنة  1991يتضمف المعنى األتى :يتبع فى شأف تقييـ الشركات الخاسرة
كقميمة الربحية بقصد بيعيا أك تأجيرىا الضكابط التى يعتمدىا مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح المجنة
الك ازرية لمخصخصة"  ،إال أف أحدان لـ يمتفت لذلؾ كاستمرت البلئحة التنفيذية متضمنة لقكاعد أخرل
مغايرة لمقكاعد كالضكابط التى أقرىا مجمس الكزراء بما يجعميا كالعدـ سكاء الفتقارىا إلى أل سند يقيميا ،
كما خالفت تمؾ الضكابط كالقكاعد المادة (  )26مف البلئحة التنفيذية لقانكف قطاع األعماؿ العاـ الصادر
بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1590لسنة  1991التى نصت عمى أنو "ال يجكز لمشركة التصرؼ
بالبيع فى أصؿ مف خطكط اإلنتاج الرئيسية إال بمكافقة الجمعية العامة غير العادية كطبقان لما يأتى :
 -1أف تككف الشركة عاجزة عف تشغيؿ ىذه الخطكط تشغيبلن اقتصاديان أك أف يؤدل االستمرار فى
تشغيميا إلى تحميؿ الشركة خسائر مؤكدة.
 -2أال يقؿ سعر البيع عف القيمة التى تقدرىا المجنة المنصكص عمييا فى المادة (  )19مف القانكف" إذ
الثابت أف شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج لـ تكف مف الشركات العاجزة عف تشغيؿ خطكط
اإلنتاج الرئيسية تشغيبلن اقتصاديان  ،كما لـ يثبت أف االستمرار فى تشغيميا مف شأنو أف يؤدل إلى تحميؿ
الشركة خسائر مؤكدة  ،كانما عمى العكس فقد ثبت أف الشركة مف الشركات التى تحقؽ أرباحان كأنيا قد
حققت فائضان مناسبان كأرباحان معقكلة.
كمف حيث إنو كعف مدل مشركعية الضكابط كالقكاعد التى قررتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة لتقييـ شركة
مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كحكافز االستثمار التى قررتيا ذات المجنة الك ازرية لممستثمريف ترغيبان
ليـ فى شراء الشركة كمدل اتساقيا مع قكاعد التقييـ المستقرة كالمعمكؿ بيا كأثرىا عمى ارتفاع أك تدنى

قيمة الشركات محؿ البيع كمنيا الشركة الماثمة

 ،فإف الثابت أف القكاعد التى قررتيا المجنة الك ازرية

لمخصخصة لتقييـ ىذه الشركة كغيرىا مما أطمؽ عمييا الشركات الخاسرة كقميمة الربحية الصادرة بتاريخ
 2003/11/23كالمعتمدة بعد تعديميا مف مجمس الكزراء بتاريخ

 2004/1/6قد تقدـ بيا الدكتكر/

مختار خطاب كزير قطاع األعماؿ العاـ تحت مسمى "حاضر كمستقبؿ برنامج الخصخصة" كتضمنت
تسع بنكد خرجت جميعيا كفى مجمكعيا عف طرؽ تقييـ الشركات كالمشركعات المتعارؼ عمييا اقتصاديا
كماليا كمحاسبيا سكاء تمؾ التى تعتمد فى تقييـ األصكؿ عمى التكمفة التاريخية أل القيمة التى تفصح
عنيا القكائـ المالية كتعكس ما تحممتو الشركة فى سبيؿ الحصكؿ عمى أصكليا فى الماضى  ،أك تمؾ
التى يككف التقييـ فييا عمى أساس التغير فى المستكل العاـ فى لؤلسعار بأخذ عكامؿ التضخـ فى
االعتبار كتعديؿ قيمة األصكؿ إلى قيمتيا باألسعار السائدة كقت التقييـ  ،أك تمؾ التى تؤسس تقييـ
األصكؿ عمى أساس القيمة العادلة المتكقعة بتحديد القيمة المتكقع تحصيميا مف كؿ أصؿ عند بيعو  ،أك
تمؾ التى تعتمد تقييـ الشركة عمى أساس طريقة مضاعؼ الربحية  ،أك التى تعتمد فى تقييـ األصكؿ
عمى أساس القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المخصكمة  ،بؿ جاءت تمؾ القكاعد بخميط مف أسس التقييـ لـ
تراع فيو القيمة الحقيقية ألصكؿ الشركة محؿ البيع كانما راعت فيو

–كما كرد صراحة بتمؾ القكاعد-

كضع ضكابط ميسرة  ،كتقديـ حكافز كاضحة لممستثمريف لترغيبيـ فى الشراء  ،كىك ما حاكؿ تبريره

–

بغير حؽ -رئيس الجياز المركزل لممحاسبات عضك المجنة الك ازرية لمخصخصة بمحضر جمسة المجنة
استثناء
بتاريخ  2003/11/23بقكلو( :إف ما جاء بخطة السيد الدكتكر كزير قطاع األعماؿ العاـ يمثؿ
ن

مف السبع طرؽ المتعارؼ عمييا لتقييـ الشركات ليطبؽ عمى الشركات الخاسرة كقميمة الربحية  ،كاف ىذا

االستثناء أممتو الضركرة المتمثمة فى التخمص مف النزيؼ الدائـ لمخسائر كالذل تتعرض لو ىذه الشركات
 ،كأف الجياز المركزل لممحاسبات يكافؽ عمى ىذه السياسة كيدعـ ىذا التكجو القائـ عمى التخمص مف
ىذه الشركات بالبيع أك بتبنى أسمكب استثنائى فى التقييـ خركجان عمى القكاعد العامة)  ،كمف ثـ فقد شاب
قكاعد تقييـ الشركات المرشحة لمخصخصة االنتقاء العشكائى لقكاعد متفرقة ال رابط بينيا سكل التخمص
مف شركات قطاع األعماؿ العاـ ميما كاف التقييـ  ،ككجدت تمؾ القكاعد المخالفة مساندة كدعـ كتأييد مف
جياز الدكلة القائـ عمى الرقابة بغير سند مف القانكف كىك الجياز المركزل لممحاسبات فأقر أسمكبان
عشكائيان استثنائيان لتقييـ الشركات مبر انر االستثناء بككنو لضركرة التخمص مف النزيؼ الدائـ لمخسائر فى
الكقت الذل تتصؿ تمؾ القكاعد بشركات غير خاسرة تحقؽ أرباحان حتى كلك كانت قميمة فبل يشمميا سند
الجياز المذككر مف إدعاء النزيؼ الدائـ لمخسائر  ،كمف ثـ جاءت تمؾ القكاعد كالضكابط مخالفة لطرؽ

التقييـ المتعارؼ عمييا ماليان كاقتصاديان بما يجعميا مخالفة لمقانكف غير جديرة بالتطبيؽ عمى الشركة محؿ
البيع.
كمف حيث إنو كعف مظاىر التفريط فى تقييـ الماؿ العاـ لمتخمص منو كفقان لسياسات الخصخصة سالفة
البياف  ،فقد تضمنت تمؾ القكاعد:
(- 1تحمؿ الشركة القابضة لتكمفة المعاش المبكر لمعمالة الزائدة عف االتفاؽ مع المشترل عمى
احتفاظو بكامؿ العمالة المكظفة عند الشراء  ،كخصـ تمؾ التكمفة مف ثمف الشراء المتفؽ عميو)
(البند .)5/1
(- 2التزاـ المشترل بعدـ استخداـ األراضى المشتراه فى غير األغراض الصناعية  ،فإذا قاـ بتغيير
الغرض يسدد لمدكلة (ك ازرة المالية" الفرؽ بيف ثمف السكؽ لؤلراضى المشتراه كبيف ثمف األراضى
الصناعية فى أقرب مدينة عمرانية جديدة) (البند  ، )8/1كاف كانت ىذه القاعدة لـ تطبؽ عمى
أراضى شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج لعدـ تضمف البيع ألراضى تمؾ الشركة.
(- 3تقييـ األراضى البلزمة لمنشاط مكضكع البيع بسعر المتر فى األراضى الصناعية بأقرب مدينة
عمرانية جديدة ( )....البند  )1/2كما لـ تطبؽ ىذه القاعدة عمى أراضى شركة مصر شبيف
الككـ لمغزؿ كالنسيج لذات السبب.
(- 4تقييـ المبانى التى يتـ مزاكلة النشاط فييا بالقيمة الدفترية أك بمبمغ  150جنيو لممتر المربع إذا
قمت القيمة الدفترية لممتر عف ىذا المبمغ) (البند .)2/2
(- 5تقييـ اآلالت كالمعدات كاألثاث كمعدات المكاتب بالقيمة الدفترية الظاىرة فى آخر ميزانية
معتمدة مف مراقب الحسابات) (البنداف  /3/2ك . )4/2
(- 6تقييـ المخزكف كالمدينكف بالقيمة الدفترية ليما إذا رغب المشترل فى شرائيما) (البند . )6/2
(- 7تقييـ الشركات الصناعية قميمة الربحية الكاردة فى الجدكؿ (أ) كالجدكؿ (ب) باألسمكب كالقكاعد
التى تقررت لمشركات الصناعية الخاسرة  ،كبحد أدنى المتكسط السنكل لقيمة األرباح الصافية
قبؿ الفكائد لمسنكات الثبلثة األخيرة طبقان لمقكائـ المالية المعتمدة مف الجياز المركزل لممحاسبات
مضركبة فى مضاعؼ ثمانية) (البند  – 7/2المعدلة بقرار مجمس الكزراء رقـ 7/04/01/80
بالجمسة رقـ  80بتاريخ .)2004/1/6

(- 8الجمعيات العامة لشركات قطاع األعماؿ العاـ عند اتخاذ الق اررات عمى ثمف يقؿ عف القيمة
الدفترية إذا رأت فى ذلؾ مصمحة تقدرىا) (الفقرة األخيرة مف البند

 2مف قكاعد تقييـ الشركات

الصناعية التى أقرتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة بتاريخ .2003/11/23
كمف ثـ يبيف مف مظاىر التفريط فى تقييـ الماؿ العاـ لمتخمص منو السالؼ بيانيا بطبلف كانعداـ تمؾ
القكاعد لعدة أسباب:
السبب األكؿ -لقد سمحت قكاعد التقييـ لممستثمر المشترل بتصفية جانب مف العمالة بناء عمى رغبتو
المطمقة كتحديده لما أسمتو القكاعد بالعمالة الزائدة كتحمؿ الشركة القابضة لتكمفة المعاش المبكر لتمؾ
العمالة الزائدة عف االتفاؽ مع المشترل عمى االحتفاظ بالعمالة المكظفة عند الشراء  ،كخصـ تمؾ التكمفة
مف ثمف الشراء المتفؽ عميو  ،كىك ما أدل إلى تصفية لعدد كبير مف العامميف كزيادة معدالت البطالة ،
كتحمؿ الدكلة بتكمفة المعاش المبكر خصمان مف ثمف الشراء الذل كاف يتعيف أف يككف ثمنان ناج انز ككامبلن
يتفؽ كالقكاعد الفنية المحاسبية لتقييـ األصكؿ المباعة ال أف يككف ثمنان مخصكمان منو تمؾ التكمفة ،
كبالتالى يككف اإلدعاء بتخفيض مديكنيات القطاع العاـ غير قائـ عمى جيكد الخصخصة كانما يـ أساسان
مف خبلؿ بيع الشركات بمديكنياتيا  ،أك استخداـ عائد بيع بعض الشركات التى تحقؽ أرباحان كبيرة فى
سداد ديكف شركات خاسرة  ،بما يشير إلى التكظيؼ السيئ لعائدات الخصخصة  ،كىك ما يبخس القيمة
البيعية لؤلصكؿ كيتعارض مع الثمف المحدد لتقييـ األصكؿ المشتراه .
السبب الثانى -فقد سمحت تمؾ القكاعد لممستثمر (المشترل) بأمريف مخالفيف لمقانكف  ،أكليما تغيير
الغرض مف استخداـ األرض مف األغراض الصناعية إلى غيرىا مف األغراض بمحض إرادتو كالتسميـ لو
بفعؿ ذلؾ صراحة كضمنان ػ كثانييما بتعديؿ أسمكب التقييـ المعتمد مف مجمس الكزراء إلى أسمكب التقييـ
كفقان لمقيمة السكقية متى أراد المستثمر ذلؾ ككقتما شاء  ،كذلؾ بتقرير قاعدة مف قكاعد التقييـ (البند
 )8/1تقضى بالتزاـ المشترل بعدـ استخداـ األراضى المشتراه فى غير األغراض الصناعية  ،فإذا قاـ
بتغيير الغرض يسدد لمدكلة "ك ازرة المالية" الفرؽ بيف ثمف السكؽ لؤلراضى المشتراه كبيف ثمف األراضى
الصناعية فى أقرب مدينة عمرانية جديدة  ،كىك تفريط شجع المستثمر عمى قبكؿ الشراء كفقان لما تقرره
الدكلة مف قكاعد لمتقييـ كالتربص بفرصة تغيير الغرض كما يشاء ككقتما يريد ليقتصر األمر عمى سداده
لفرؽ التقييـ دكف النظر لضركرة المحافظة عمى استمرار النشاط كعمى نكعية كعدد العمالة القائمة كدكف
مراعاة لضابط تجنب بيع األراضى كأل أصكؿ أخرل زائدة عمى النشاط ككجكب نقؿ ممكيتيا إلى الشركة

القابضة المختصة كفقان لمبند (  )1/1مف الضكابط العامة  ،كىك ما يعدـ تمؾ القكاعد مف أساسيا طالما
كاف تغيير الغرض مف األرض المشتراه كالتقييـ النيائى ليا منكطان برغبة المشترل ككفؽ أسمكب التقييـ
الذل يحقؽ مصمحتو ىك ال مصمحة المشركع محؿ البيع  ،كىك ما أكرده البند (  )3/7مف العقد – رغـ
عدـ تضمنو لبيع األرض كجعميا مف "األصكؿ غير المبيعة" عند إبراـ العقد

– حيف فتح الباب أماـ

الشركة القابضة لبيع أراضى الشركة  ،كمنح المشترل حؽ األكلكية فى شراءىا متى اعتزـ الطرؼ البائع
بيعيا آلخريف  ،كبذات ثمف البيع.
السبب الثالث -فقد تعاممت قكاعد تقييـ الشركات المعتمدة مف مجمس الكزراء مع كؿ مف الشركات
الخاسرة كالشركات الرابحة كالشركات قميمة الربحية معاممة كاحدة فمـ تفرؽ بينيـ  ،كما لـ تحدد معيا انر
لمتمييز بيف الشركات الرابحة كاألخرل قميمة الربحية أك بيف الشركات الخاسرة كالشركات األخرل "قميمة
الربحية"  ،بؿ جعمت تمؾ القكاعد رائد التقييـ ليا جميعان ىك (القيمة الدفترية)

) (Book Valueكىك

مصطمح محاسبى يطمؽ عمى رصيد حساب األصؿ أك االلتزاـ فى قائمة المركز المالى ألل كياف
اقتصادل سكاء كاف فردان أك شركة أك حككمة  ،كتعتمد طريقة حساب ىذه القيمة عمى السياسة المحاسبية
المتبعة فى تقييد األصؿ أك االلتزاـ  ،فإما تككف مساكية لقيمتو الكاقعية (كالنقد كالكدائع البنكية) أك قيمة
شراءه ناقصان مجمكع اإلىبلؾ أك قيمتو التقديرية  ،كما تقاس القيمة الدفترية لمشركات عف طريؽ حساب
الفرؽ بيف إجمالى القيمة الدفترية لؤلصكؿ كاجمالى القيمة الدفترية لبللتزامات  ،مما يساكل القيمة الدفترية
لحقكؽ الممكية كىى القيمة الدفترية لمشركة  ،كىك أساس لمتقييـ يبخس مف قيمة اآلالت كالمعدات كاألثاث
كمعدات المكاتب  ،كيتصادـ مع غاية كىدؼ البيع كالخصخصة القائـ عمى استم اررية النشاط كعمى التزاـ
المستثمر بتطكير الشركة محؿ البيع  ،كما أنو أساس ال يفرؽ بيف حداثة أك قدـ األصؿ محؿ التقييـ ،
كاذا جاز ليذا األساس أف يتناسب مع الشركات الخاسرة فإنو بيقيف ال يتفؽ مع تقييـ الشركات الرابحة كال
الشركات المسماة قميمة الربحية.
السبب الرابع -فقد تبنت تمؾ القكاعد تقييـ األراضى البلزمة لمنشاط مكضكع البيع أيان كانت المدينة الكائنة
بيا بسعر المتر فى األراضى الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة  ،كىك ما يميز بغير سند بيف
المشترل لؤلرضى بالمدف المصرية عمى اختبلفيا كبيف المشترل إلحدل شركات قطاع األعماؿ المممككة
لمدكلة  ،فبينما يشترل المستثمر الراغب فى إقامة مشركع جديد بأل مدينة بالسعر السكقى لؤلرض فييا
مضيفان أصكالن إنتاجية كفرص عمؿ جديدة  ،نجد أف قكاعد التقييـ المشار إلييا ال تبيح لممشترل لشركات

قطاع األعماؿ المكجكدة فى ذات المدف إال شراء متر األرض بسعر المتر فى أراضى التنمية الصناعية
بأقرب مدينة عمرانية جديدة كالتى سعرىا كفقان لتقدير تمؾ القكاعد حكؿ سعر مائة كخمسكف جنييان لممتر
المربع ليتمكف المستثمر مف تعمد تصفية الشركة بعد ذلؾ كبيع األرض أك تكظيفيا فى استخدامات جديدة
مع تحقيؽ أرباح تصؿ إلى أضعاؼ السعر الذل دفع فى الشركة عند خصخصتيا  ،كال يحظر عميو ذلؾ
كانما فقط تكصى القكاعد بتحصيؿ الفرؽ بيف ىذا التقييـ كالقيمة السكقية لؤلرض كىك منتيى ما ييدؼ
إليو المستثمر كيبتغيو  ،كبما يفقد تمؾ المعايير أل قيمة قانكنية تسندىا.
السبب الخامس -فقد تضمنت تمؾ القكاعد تقييـ الشركات الصناعية قميمة الربحية الكاردة فى الجدكؿ (أ)
كالجدكؿ (ب) باألسمكب كالقكاعد التى تقرر لمشركات الصناعية الخاسرة  ،كبحد أدنى المتكسط السنكل
لقيمة األرباح الصافية قبؿ الفكائد لمسنكات الثبلث األخيرة طبقان لمقكائـ المالية المعتمدة مف الجياز
المركزل لممحاسبات مضركبة فى مضاعؼ ثمانية (البند

-7/2المعدلة بقرار مجمس الكزراء رقـ

 7/04/01/80بالجمسة رقـ  80بتاريخ  )2004/1/6أل أف الحد األدنى لتقييـ الشركات قميمة الربحية
يككف ىك ثمانية أضعاؼ المتكسط السنكل ألرباحيا خبلؿ السنكات الثبلث قبؿ بيعيا  ،بما مفاده إمكانية
استرداد المشترل كؿ ما دفعو مف خبلؿ األرباح المعتادة فى غضكف ثمانية أعكاـ  ،بينما المستقر عميو
فى البكرصة المصرية أف مضاعؼ الربحية أك فترة استرداد رأس الماؿ مف خبلؿ األرباح السنكية تبمغ
مف خمسة عشر عاما إلى أكثر مف خمس كعشريف عامان  ،كما أف ىذه القاعدة قد أغفمت إمكانية تدنى
أرباح الشركة بسبب سكء اإلدارة حتى كلك كانت أصكليا عالية القيمة  ،كمف ثـ فإف تحديد السعر بيذه
الطريقة  ،إنما ينطكل عمى إىدار الماؿ العاـ  ،بما يفسد تمؾ القكاعد كيبطميا .
السبب السادس – أف قكاعد التقييـ المشار إلييا قد شابيا "تفريط جد خطير" بتخكيؿ الجمعيات العامة
لشركات قطاع األعماؿ العاـ برئاسة كزير االستثمار حؽ المكافؽ عمى ثمف لبيع الشركات (يقؿ عمى
القيمة الدفترية) بداعى المصمحة التى تقدرىا تمؾ الجمعيات العامة  ،كىك ما يطمؽ العناف لمشركات
القابضة بجمعياتيا العامة لبيع الشركات التابعة –كىى مف األمكاؿ المممككة لمدكلة -بسعر غير مقيد بحد
أدنى  ،فحتى القيمة الدفترية أيان كانت نسبة اإلىبلؾ فييا أجازت تمؾ القكاعد النزكؿ عمنيا إلى قيمة
تدنكىا بما ال يسانده أل مبرر مف المصمحة العامة  ،كال يفسره سكل أف غاية تمؾ القكاعد لمتقييـ لـ تكف
سكل التخمص غير المبرر مف الماؿ العاـ المممكؾ ليذا الشعب المصرل إلى أل مستثمر يقبؿ سعر

القيمة الدفترية لمشركات  ،كىك ما يجعؿ تطبيؽ تمؾ القكاعد عمى تقييـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج (الرابحة) كالمسماة "قميمة الربحية" باطبلن بطبلنان مطمقان ال يقيمو مف عثرتو مقيؿ.
كمف حيث إنو كعف مدل سبلمة تقييـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كالتزاـ التقييـ بضكابط
كقكاعد التقييـ سكاء المقررة بقانكف قطاع األعماؿ العاـ أك القكاعد كالضكابط الباطمة التى قررتيا المجنة
 ،فإف الثابت مف

الك ازرية لمخصخصة كالمعتمدة مف جمس الكزراء  ،كمدل إىدار التقييـ لمماؿ العاـ

األكراؽ أف تقييـ أصكؿ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كاعادة التقييـ قد تـ كفقان ألسس باطمة
كميدرة لمماؿ العاـ عمى النحك السالؼ بيانو  ،كتتمثؿ أىـ مخالفات التقييـ فيما يمى:
المخالفة األكلى  :مخالفة إعادة إعداد تقييـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج عمى أساس المركز
المالى فى  2004/6/30دكف المركز المالى لمشركة فى  2005/6/30التاريخ المعاصر لطرح أصكؿ
الشركة لمبيع فى .2005/9/25
أنو قد تـ تقييـ الشركة بمعرفة المجنة المشكمة بالقرار رقـ  54لسنة  2004الصادر بتاريخ 2004/3/16
عمى أساس المركز المالى لمشركة فى  ، 2003/6/30إال أنو كنفاذان لقرار مجمس الكزراء بقكاعد التقييـ
المعتمدة بتاريخ  2004/1/6فقد كاف مف المتعيف أف يتـ التقييـ فى

 2005/6/30ليككف معب انر عف

القيمة الحقيقية لتقييـ أصكؿ الشركة كفقان آلخر ميزانياتيا عند الطرح لمبيع فى

 ، 2005/9/25إال أف

الثابت باألكراؽ أف تقرير التحقؽ مف تقييـ أصكؿ الشركة لتحديث التقييـ قد اعتمد تاريخ

2004/6/30

كلـ يعتد بالتقييـ عمى أساس تاريخ  ، 2005/6/30بما يجعؿ التقييـ غير معبر عف القيمة الحقيقية
لؤلصكؿ محؿ التقييـ كمف ثـ يضحى اعتماد التقرير باطبلن لقيامو عمى أساس ميزانية سابقة لمميزانية
األخيرة لعاـ  2005الكاجب اتخاذىا أساسان لتحديث التقييـ كىك ما يفقده المصداقية كالتعبير عف المركز
المالى الحقيقى لمشركة .
المخالفة الثانية :مخالفة الفقرة األخيرة مف المادة (  )10مف قانكف قطاع األعماؿ الصادر بالقانكف رقـ
 203لسنة  1991التى حظرت التصرؼ بالبيع فى أل أصؿ مف خطكط اإلنتاج الرئيسية إال بعد مكافقة
الجمعية العامة  ،كطبقان لمقكاعد التى تحددىا البلئحة التنفيذية ،

ذلؾ أف تقييـ أصكؿ الشركة قد اتبع

الضكابط كالقكاعد الخاصة بتقييـ الشركات الصناعية التى كافقت عمييا المجنة الك ازرية لمخصخصة
كالمعتمدة مف مجمس الكزراء كالمخالفة لمقانكف كالصادرة مف غير سمطة مختصة بإصدارىا كبغير األداة

التشريعية المحددة قانكنان لتقييـ الشركات كىى البلئحة التنفيذية لقانكف قطاع األعماؿ العاـ  ،كذلؾ
بالمخالفة لمفقرة األخيرة مف المادة (  )10مف قانكف قطاع األعماؿ العاـ الصادر بالقانكف رقـ  203لسنة
 1991التى حظرت التصرؼ بالبيع فى أل أصؿ مف خطكط اإلنتاج الرئيسية إال بعد مكافقة الجمعية
العامة كطبقان لمقكاعد التى تحددىا البلئحة التنفيذية  ،حيث لـ تدرج القكاعد التى أقرتيا المجنة الك ازرية
لمخصخصة ضمف البلئحة التنفيذية لقانكف قطاع األعماؿ العاـ المشار إليو عمى الرغـ مف تنبيو رئيس
الجياز المركزل لممحاسبات عضك المجنة الك ازرية الذل نبو فى تعميقو عمى تمؾ الضكابط كالقكاعد بأنو
يتعيف (عرض ق اررات المجنة الك ازرية لمخصخصة فى ىذا الشأف عمى مجمس الكزراء إلقرارىا كاعتمادىا)
 ،كما نبو كما نبو عمى كجكب (صدكر قرار مف رئيس مجمس الكزراء بتعديؿ البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ
 203لسنة  1991يتضمف المعنى السالؼ بيانو) إال أف البلئحة التنفيذية استمرت متضمنة لقكاعد أخرل
مغايرة لمقكاعد كالضكابط التى أقرىا مجمس الكزراء بما يجعؿ تطبيؽ الضكابط كالقكاعد المعتمدة مف
مجمس الكزراء دكف تضمينيا البلئحة التنفيذية ذاتيا أل دكف تخكيؿ مجمس الكزراء كضع تمؾ الضكابط
بديمة عما تضمنتو البلئحة التنفيذية كالعدـ سكاء.
المخالفة الثالثة :مخالفة تقييـ الشركة لحكـ المادة (  )26مف البلئحة التنفيذية لقانكف قطاع األعماؿ العاـ
الصادرة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 1590لسنة  1991التى نصت عمى أنو "ال يجكز لمشركة

كطباؽ لما
التصرؼ بالبيع فى أصؿ مف خطكط اإلنتاج الرئيسية إال بمكافقة الجمعية العامة غير العادية
ن
يأتى :

 -1أف تككف الشركة عاجزة عف تشغيؿ ىذه الخطكط تشغيبلن اقتصاديا أك أف يؤدل االستمرار فى
تشغيميا إلى تحميؿ الشركة خسائر مؤكدة.
 -2أال يقؿ سعر البيع عف القيمة التى تقدرىا المجنة المنصكص عمييا فى المادة (  )19مف القانكف "إذ
الثابت أف شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج لـ تكف مف الشركات العاجزة عف تشغيؿ خطكط
اإلنتاج الرئيسية تشغيبلن اقتصاديان  ،كما لـ يثبت أف االستمرار فى تشغيميا مف شأنو أف يؤدل إلى تحميؿ
الشركة خسائر مؤكدة  ،إنما عمى العكس فقد ثبت أف الشركة مف الشركات التى تحقؽ أرباحان  ،كىك ما
قررتو لجنة التقييـ كلجنة التحقؽ مف صحة تقييـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج فى تقريرىا
بقكليا :

(أف الشركة تحقؽ أرباحان متنامية مف سنة إلى أخرل  ،كأنو تبيف أف الشركة لـ تحقؽ أل خسائر منذ
إنشائيا حتى  ، 2004/6/30فضبلن عف ذلؾ فإف المركز المالى لمشركة يتسـ بالقكة ).......
مستندات الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس المقدمة لممحكمة بجمسة

(حافظة

– 2011/7/11

المستند رقـ  – 4كحافظة مستندات شركة أندكراما شبيف تاكستيؿ – المدعى عمييا الخامسة – المقدمة
لممحكمة بجمسة  – 2011/7/11المستند رقـ  ، )5بما يجعؿ تقييميا كشركة خاسرة أك قميمة الربحية
تمييدان لبيعيا بغير سند مف القانكف كالكاقع.
المخالفة الرابعة :مخالفة االعتداد بالتقييـ الذل أجرتو لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ القائـ عمى أساس
قكاعد كضكابط التقييـ الصادرة عف المجنة الك ازرية لمخصخصة بتاريخ

 2003/11/23المعدلة بقرار

مجمس الكزراء رقـ  7/04/01/80بالجمسة رقـ  80بتاريخ  ، 2004/1/6لتدنى القيمة التقديرية لتمؾ
األصكؿ فى التقرير الذل قاـ البيع عمى أساسو  ،عف القيمة الحقيقية لؤلصكؿ كفقان لقكاعد التقييـ األخرل
 ،كيبيف ذلؾ مما يمى :
 التقييـ كفقان لقكاعد الخصخصة التى تـ بيا البيع = (  149041720مميكف جنيو) -التقييـ كفقان لمقيمة السكقية لؤلصكؿ = (

 305010573.18مميكف جنيو)

 -التقييـ كفقان لصافى التدفقات النقدية = (

 287412000مميكف جنيو)

 -التقييـ كفقان لمضاعؼ الربحية

=(

 309552000مميكف جنيو)

المخالفة الخامسة :المخالفة الخامسة :بطبلف عممية التقييـ لما شابيا مف بطبلف كذلؾ مف عدة أكجو:
الكجو األكؿ -أف تقييـ األراضى قد تـ دكف أف تبيف المجنة األسس الفنية المعتمدة لتحديد سعر المتر مف
األراضى المممككة لمشركة كأسباب تخير سعر المتر بمدينة السادات كأقرب مدينة صناعية جديدة  ،كسند
نسبة التميز المضافة لسعر المتر كمدل اختصاص كسمطة كزير اإلسكاف كالمجتمعات العمرانية الجديدة
بق ارره الصادر فى  2003/2/9فى تحديد تمؾ النسبة كأسس تحديدىا  ،كما اتسـ التقييـ باالنخفاض
الشديد فى تقييـ أراضى الشركة حيث لـ يستند التقييـ إلى تقرير خبير عقارل فتراكحت األسعار ما بيف
 120جنيو ك 132جنيو لممتر دكف أسس منطقية أك كاقعية  ،عمى الرغـ مما رأتو لجنة التحقؽ مف التقييـ
بتقدير سعر األرض بمبمغ ( 250جنيو) لممتر المربع  ،كىك ما لـ يؤخذ بو.

الكجو الثانى -أف التقييـ الذل تـ لبيع األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
لـ يعتد برأل لجنة التحقؽ مف صحة التقكيـ التى قررت (أف التقييـ الذل تراقب صحتو

ال يتناسب مع

مقكمات الشركة كمركزىا المالى) كطمبت ( :أف يتـ التقييـ ألصكؿ ىذه الشركة بالقيمة السكقية حفاظان
عمى الماؿ العاـ)  ،كىك ما تـ االلتفات عنو كاىداره بما يجعؿ ميمة لجنة التحقؽ بغير جدكل  ،كيصبح
اعتماد تقييميا عشكائيان انتقائيان يؤخذ بما تراه الجيات القائمة عمى الخصخصة كيترؾ ما ترل تركو  ،بما
يغدك معو التصرؼ فى الماؿ العاـ قد تـ كفقان ألىكاء سمطة اعتماد التقرير.
الكجو الثالث -أف تقييـ المبانى جاء خمكا مف أسس حساب سعر المتر المربع مف المبانى المممككة
كقيمتو  ،بؿ اكتفت لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ بتقرير أنيا قدرت قيمة المبانى طبقان لتكمفة المتر
الحالى مضركبان فى نسبة الصبلحية دكف بياف ليذه التكمفة كتمؾ النسبة .
الكجو الرابع -أف تقييـ اآلالت كالمعدات تـ عمى أسس غير كاقعية حيث تحددت قيمة تمؾ األصكؿ كفقان
لصافى القيمة الدفترية الظاىرة دكف مراعاة نسبة الصبلحية كالحالة الفنية ليا  ،بؿ إف لجنة التحقؽ مف
التقييـ سطرت بتقريرىا فى شأف (تقييـ آالت النشاط اإلنتاجى كآالت الخدمات كالمرافؽ) اعتراضيا عمى
التقييـ بعد أف تبيف ليا بحسب ما سطرتو حرفيان (أف نسبة

 %74مف آالت النشاط اإلنتاجى تـ تقييمو

عمى أف قيمتو الدفترية تبمغ ((صف انر)) كمازالت تعمؿ بخطكط اإلنتاج  ،كليا طاقة إنتاجية مستقبمية  ،كمع
ذلؾ لـ تدرج ليا قيمة فى التقييـ  ،ككذا آالت الخدمات كالمرافؽ)  ،إال أف التقييـ الذل تـ عمى أساسو
بيع األصكؿ المادية كالمعنكية لمشركة قاـ عمى أساس القيمة الدفترية لتمؾ اآلالت كالمعدات كلـ يعتمد
عمى القيمة السكقية ليا عند التقييـ فى ضكء نسب صبلحيتيا كحالتيا الفنية كالعمر المتبقى لتمؾ
الصبلحية بحسبانيا محؿ االستخداـ الفعمى لتشغيؿ مصانع الشركة.
الكجو الخامس -تـ تقييـ كسائؿ النقؿ كاالنتقاؿ بالقيمة الدفترية الظاىرة ليا دكف مراعاة نسب صبلحيتيا
كحالتيا الفنية كقيمتيا كفقان لؤلسعار السكقية  ،فضبلن عف عدـ إدراج القيمة الدفترية لكؿ أصؿ مف
األصكؿ الثابتة كمجمع اإلىبلؾ كصافى القيمة الدفترية بما يتعارض مع قكاعد اإلفصاح كضمانات
الشفافية .

الكجو السادس -أف عممية تأجير أرض الشركة لمدة خمس كعشريف عاما تجدد لمدة أخرل كتحديد مقابؿ
االنتفاع ليا بنسبة  %5قد شابيا مخالفة جسيمة تمثمت فى سابقة تقدير مقابؿ االنتفاع السنكل بقيـ
مختمفة :
 بمعرفة لجنة التقييـ األكلى بمبمغ (  3259049جنيو) ثبلثة مبلييف كمائتاف كتسعة كخمسكف ألؼكتسعة كأربعكف جنيو،
 بمعرفة لجنة إعادة التقييـ بمبمغ (  4041478جنيو) أربعة مبلييف ككاحد كأربعكف ألؼ كأربعمائةكثمانية كسبعكف جنيو.
 بمعرفة لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ بمبمغ (  5388537.5جنيو) خمسة مبلييف كثبلثمائة كثمانيةكثمانكف ألؼ كخمسمائة كسبعة كثبلثكف كنصؼ جنيو.
كمع ذلؾ أغفمت لجنة البت كسمطات المكافقة عمى خصخصة الشركة تقييـ مقابؿ االنتفاع الذل قدرتو
لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ بمبمغ ( 5388537.5جنيو) خمسة مبلييف كثبلثمائة كثمانية كثمانكف ألؼ
كخمسمائة كسبعة كثبلثكف كنصؼ جنيو  ،كأخذت بأقؿ التقييمات لمقابؿ االنتفاع كقدره (

3259049

جنيو) ثبلثة مبلييف كمائتاف كتسعة كخمسكف ألؼ كتسعة كأربعكف جنيو  ،بفارؽ إىدار لمماؿ العاـ قدره
( 2129488.5جنيو) مميكناف كمائة كتسعة كعشركف ألؼ كأربعمائة كثمانية كثمانكف كنصؼ جنيو ،
كىك ما يجعؿ تقييـ عقد إيجار األرض لمدة خمسة كعشركف عاما تجدد لمدة أخرل باطبلن بطبلنان مطمقان
لبطبلف تقييـ مقابؿ االنتفاع كاىدار تقييـ المجنة المختصة كالمعتمد مف كزير االستثمار.
الكجو السابع -تـ بيع األصكؿ المادية كالمعنكية لمشركة –عدا األرض -بمبمغ إجمالى كقدره ( 174.7
جنيو) مائة كأربعة كسبعكف مميكف كسبعمائة ألؼ جنيو  ،بينما كاف التقييـ المعتمد لقيمة األصكؿ المادية
كالمعنكية الذل أعدتو لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ عمى أساس القيمة السكقية (  197237823جنيو)
مائة كسبعة كتسعكف مميكف كمائتاف كسبعة كثبلثكف ألؼ كثمانمائة كثبلثة كعشركف جنيو  ،كقد تـ البيع
كالترسية عمى المشترل متضمنان إىدار الماؿ العاـ بما يساكل الفارؽ بينيما كقدره (  22538823جنيو)
اثناف كعشركف مميكف خمسمائة كثمانية كثبلثكف ألؼ كثمانمائة كثبلثة كعشركف جنيو  ،كىك فارؽ فى بيع
أصكؿ الشركة لممستثمر يبطؿ ق اررات المكافقة عمى ىذا البيع الصادرة عف كؿ مف المجنة الك ازرية
لمخصخصة كمف بعدىا المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية برئاسة كزير المالية بالمكافقة عمى

التقييـ كالبيع باجتماعييما بتاريخ  14أغسطس ك  5سبتمبر  ، 2006ثـ اعتماد مجمس الكزراء ليذه
الق اررات بما يجعؿ تمؾ الق اررات كما ترتب عمييا مف خصخصة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
باطمة بطبلنان مطمقان .
كحيث أنو –كفضبلن عما تقدـ -كعف مدل مشركعية إجراءات طرح شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج لمبيع بالمزايدة العامة بالمظاريؼ المغمقة كاجراءات المفاكضات كالبت كالترسية عمى المشترل

،

كعف القكاعد القانكنية الحاكمة لتنظيـ المناقصات كالمزايدات التى تجرييا شركات قطاع األعماؿ العاـ ،
فإف األصؿ أف تتـ إما عمى أساس القكاعد الخاصة لمشركة التى يضعيا مجمس إدارة الشركة عمبلن بحكـ
المادة (  )6مف قانكف شركات قطاع األعماؿ العاـ الصادر بالقانكف رقـ

 203لسنة  ، 1991أك كفقان

ألحكاـ القانكف العاـ لتنظيـ المناقصات كالمزايدات عند عدـ كجكد لكائح خاصة تنظـ إجراءات
المناقصات كالمزايدات التى تجرييا الشركات  ،كلما كانت الشركة القابضة لـ تقدـ ما يفيد خضكع
مناقصاتيا كمزايداتيا ألية لكائح تنظميا بالشركة  ،كمف ثـ تعيف رقابة إجراءات تمؾ المزايدة كفقان ألحكاـ
القانكف العاـ المنظـ إلجراءات طرح المناقصات كالمزايدات السارل فى تاريخ اإلعبلف عف المزايدة .
كحيث أف طرح شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج –فى إطار برنامج الحككمة لتكسيع قاعدة الممكية
"الخصخصة" – فى مزايدة عامة بالمظاريؼ المغمقة لبيع كامؿ المقكمات المادية كالمعنكية لمشركة إلى
مستثمر رئيسى أك لمجمكعة مف المستثمريف المحمييف أك األجانب قد تـ كفقان لمقكاعد كالنصكص الحاكمة
لمتصرؼ فى األمكاؿ المممككة لمدكلة  ،لذلؾ تـ النص صراحة فى البند (

(– )6-3القانكف الكاجب

التطبيؽ) مف كراسة الشركط الخاصة ببيع المقكمات المادية كالمعنكية لمشركة عمى أف ( :تخضع ىذه
المزايدة ألحكاـ القانكف المصرل)  ،كمف ثـ تخضع عممية البيع بكامؿ إجراءاتيا طرحان كبتا كترسية
كتعاقدان ألحكاـ القكانيف المصرية كمنو قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات الصادر بالقانكف رقـ  89لسنة
 ، 1998كقد أفرد المشرع فى قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات الصادر بالقانكف رقـ (

 )89لسنة

 1998بابان كامبلن مف ىذا القانكف لؤلحكاـ التى أكجب العمؿ بيا فى بيع العقارات كالمنقكالت
كالمشركعات كالترخيص باالنتفاع أك باستغبلؿ العقارات  ،كقد نصت المادة (

 )30مف قانكف تنظيـ

المناقصات كالمزايدات عمى أف "يككف بيع كتأجير العقارات كالمنقكالت كالمشركعات التى ليس ليا
الشخصية االعتبارية  ،كالترخيص باالنتفاع أك باستغبلؿ العقارات بما فى ذلؾ المنشآت السياحية
كالمقاصؼ  ،عف طريؽ مزايدة عمنية عامة أك محمية أك بالمظاريؼ المغمقة.

كمع ذلؾ يجكز استثناء  ،كبقرار مسبب مف السمطة المختصة  ،التعاقد بطريؽ الممارسة المحددة فيما
يمى :
أ -األشياء التى يخشى عمييا مف التمؼ ببقاء تخزينيا.
ب -حاالت االستعجاؿ الطارئة التى ال تحتمؿ إتباع إجراءات المزايدة.
ج -األصناؼ التى لـ تقدـ عنيا أية عركض فى المزايدات أك التى لـ يصؿ ثمنيا إلى الثمف األساسى.
د -الحاالت التى ال تجاكز قيمتيا األساسية خمسيف ألؼ جنيو.
كيتـ ذلؾ كمو كفقان لمشركط كاألكضاع التى تبينيا البلئحة التنفيذية –كال يجكز فى أية حاؿ تحكيؿ المزايدة
إلى ممارسة محدكدة .
كنصت المادة (  )31مف القانكف المشار إليو عمى أنو "يجكز فى الحاالت العاجمة التى ال تحتمؿ إتباع
إجراءات المزايدة أك الممارسة المحدكدة.
أف يتـ التعاقد بطريؽ االتفاؽ المباشر بناء عمى ترخيص مف :
أ -رئيس الييئة  ،أك المصمحة كمف لو سمطاتو فى الجيات األخرل  ،كذلؾ فيما ال تجاكز قيمة عشريف
ألؼ جنيو.
ب -الكزير المختص  ،كمف لو سمطاتو  ،أك المحافظ فيما ال تجاكز قيمتو خمسيف ألؼ جنيو .
كنصت المادة (  )32مف القانكف ذاتو عمى أف "تتكلى اإلجراءات فى الحاالت المنصكص عمييا فى ىذا
الباب لجاف تشكؿ عمى النحك المقرر بالنسبة لمجاف فتح المظاريؼ كلجاف البت فى المناقصات  ،كتسرل
عمى البيع أك التأجير أك الترخيص باالنتفاع أك باستغبلؿ العقارات بطريؽ الممارسة المحدكدة ذات
القكاعد كاإلجراءات المنظمة لمشراء بطريؽ الممارسة المحدكدة  ،كذلؾ كمو بما ال يتعارض مع طبيعة
البيع أك التأجير أك الترخيص".

كنصت المادة (  )33منو عمى أف "تشكؿ بقرار مف السمطة المختصة لجنة تضـ الخبرات كالتخصصات
النكعية البلزمة  ،تككف ميمتيا تحديد الثمف أك القيمة األساسية لمحؿ التعاقد كفقان لممعايير كالضكابط
التى تنص عمييا البلئحة التنفيذية  ،عمى أف يككف الثمف أك القيمة األساسية – سريان".
كما نصت المادة (  )34مف ذات القانكف عمى أف "يككف إرساء المزايدة عمى مقدـ أعمى سعر مستكؼ
لمشركط بشرط أال يقؿ عف الثمف أك القيمة األساسية ".
كنصت المادة (  )35مف القانكف عمى أف "تمغى المزايدة قبؿ البت فييا إذا استغنى عنيا نيائيان  ،أك
اقتضت المصمحة العامة ذلؾ  ،أك لـ تصؿ نتيجتيا إلى الثمف أك القيمة األساسية  ،كما يجكز إلغاؤىا إذا
لـ يقدـ سكل عرض كحيد مستكؼ لمشركط.
كيككف اإللغاء فى ىذه الحاالت بقرار مف الكزير المختص  ،كمف لو سمطاتو بناء عمى تكصية لجنة البت
 ،كيجب أف يشتمؿ قرار إرساء المزايدة أك إلغائيا عمى األسباب التى بنى عمييا  .كتنظـ البلئحة التنفيذية
ما يتبع مف إجراءات فى حالة اإللغاء.
كتنص الفقرة األكلى مف المادة (  )127مف البلئحة المشار إلييا عمى أف (تمغى المزايدة أك الممارسة
المحدكدة قبؿ البت فى أل منيما إذا استغنى عنيا نيائيان  ،أك اقتضت المصمحة العامة ذلؾ ،

أك لـ

تصؿ نتيجتيا إلى الثمف أك القيمة األساسية  ،كما يجكز إلغاؤىا إذا لـ يقدـ سكل عرض كحيد مستكؼ
لمشركط).
كنصت المادة (  )130مف البلئحة ذاتيا المستبدلة بالق اررات الك ازرية كآخرىا رقـ  528لسنة  2008عمى
أنو (يجب فى جميع الحاالت أال تجاكز مدة التأجير أك الترخيص ثبلث سنكات عمى أف يتـ قبؿ نياية
ىذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح مف جديد بإحدل الطرؽ المقررة قانكنان كفى حدكد أحكاـ ىذه البلئحة .
كاستثناء مف حكـ الفقرة السابقة يجكز كفقان لمقتضيات المصمحة العامة أف يتـ التعاقد لمدة تجاكز ثبلث
سنكات بناء عمى ترخيص مف:
الكزير المختص فيما يزيد عمى ثبلث سنكات كال يجاكز خمسان كعشريف سنة .

كزير المالية باالتفاؽ مع الكزير المختص فيما يزيد عمى خمس كعشريف سنة كال يجاكز خمس كسبعيف
سنة  ،كتسعان كتسعيف سنة بالنسبة إلى المشركعات ذات الطبيعة الخاصة التى تتطمب استثمارات ضخمة
إلنجازىا كاستغبلليا .
كفى ىاتيف الحالتيف يراعى أف تتضمف شركط التعاقد زيادة المقابؿ سنكيان بنسبة مئكية مف قيمتو.
كفى جميع األحكاؿ يجب تضميف الشركط تحديد المدة التى يتـ التعاقد عمى أساسيا  ،كالنص عمى التزاـ
المتعاقد كعمى نفقتو بإجراء ما يمزـ مف تجييزات كأعماؿ تطكير كصيانة مستمرة محؿ التعاقد ضمانان
إلعادتو لمجية المالكة بحالة جيدة فى نياية المدة).
كحيث أف مفاد ما تقدـ أف العمؿ بأحكاـ القانكنيف رقمى ( )147لسنة  1962ك  9لسنة  1983قد تكقؼ
اعتبا انر مف تاريخ العمؿ بالقانكف رقـ (  )89لسنة  1998آنؼ الذكر فى  1998/6/8ككذلؾ أل حكـ
آخر يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف  ،الذل جعؿ األصؿ فى التصرؼ فى األراضى المممككة لمدكلة ككحدات
اإلدارة المحمية لؤلفراد سكاء بالبيع أك التأجير أك الترخيص باالنتفاع بيا أك باستغبلؿ العقارات أمبلؾ
الدكلة أف يتـ عف طريؽ مزايدة عمنية  ،عامة أك محمية أك بالمظاريؼ المغمقة  ،كاستثناء إما بطريؽ
الممارسة المحدكدة فى حاالت محددة أك التعاقد بطريؽ االتفاؽ المباشر فى حاالت عاجمة معينة حص انر
عمى أف تتبع فى ىذه الحاالت اإلجراءات المنصكص عمييا فى القانكف كالئحتو التنفيذية التى تتضمف
ىذه األحكاـ فى المكاد مف ( )114إلى ( )132مف ىذه البلئحة .
كحيث أنو لما كاف ما تقدـ  ،فإنو بصدكر قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات الصادر بالقانكف رقـ ( )89
لسنة  1998كالعمؿ بو  ،فقد صار ىذا القانكف بمثابة الشريعة العامة فى شأف جميع التعاقدات التى
تجرييا كحدات الجياز اإلدارل لمدكلة كاألشخاص المعنكية العامة كالتعاقدات المتصمة بالتصرؼ فى
الماؿ العاـ بحسبانو قد تضمف تنظيما جامعا لكؿ طرؽ كأساليب كاجراءات ىذه التعاقدات كبالتالى يككف
مف حيث نطاؽ سريانو جامعا لكؿ الكحدات اإلدارية التى يتككف منيا الجياز اإلدارل لمدكلة مف ك ازرات
كمصالح كأجيزة ليا مكازنات خاصة ككحدات اإلدارة المحمية كالييئات العامة خدمية كانت أك اقتصادية ،
كجامعان كذلؾ لكؿ أنكاع التعاقدات التى تبرميا ىذه الجيات  ،كأيضان ما تجريو الدكلة مف تصرفات فى
الماؿ العاـ عف طريؽ الشركات القابضة  ،كمانعان مف تطبيؽ أل أحكاـ قانكنية أخرل عمى ىذه التعاقدات
سكاء كانت ىذه األحكاـ عامة أك خاصة  ،كبحسبانو قد نص صراحة عمى إلغاء بعض القكانيف التى

كانت تنظـ طرؽ كاجراءات تمؾ التعاقدات ،كما نص عمى إلغاء شامؿ لكؿ ما يخالفو مف أحكاـ أخرل
سابقة عميو تنظـ التصرفات التى عناىا بالتنظيـ( :فى ىذا المعنى حكـ المحكمة اإلدارية فى الطعف رقـ
 9820لسنة  48ؽ.ع جمسة  ،2003/7/6كافتاء الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع بمجمس
الدكلة رقـ  55بتاريخ  2001/5/16جمسة  2001/2/17ممؼ  ، 58/1/96رقـ
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 2004/3/22جمسة  2004/1/14ممؼ  – 7/2/227كحكـ محكمة القضاء اإلدارل فى قضية مدينتى
– الدعكل رقـ  12622لسنة  63القضائية – جمسة  – 2010/6/22كحكـ المحكمة اإلدارية العميا فى
ذات القضية تأييدان لحكـ محكمة القضاء اإلدارل – الطعناف رقما  30952ك 31314لسنة 56القضائية
عميا – جمسة .)201/9/14
كحيث إف المستقر فى قضاء مجمس الدكلة كافتاء الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع أف المشرع
حدد حص انر فى أحكاـ قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات أساليب التعاقد كىى المزايدة العامة ،
كالمناقصة العامة كالمناقصة المحدكدة كالمناقصة المحمية كالممارسة كاألمر المباشر ،كرسـ لكؿ أسمكب
منيا حدكده كبيف حاالتو كاإلجراءات التى يقتضييا األخذ بو كمف خبللو ،كمف ثـ يككف لكؿ ىذه
األساليب مجاؿ إعمالو الذل ال يجكز أف تختمط خبللو بغيره مف األساليب  ،كعمى ذلؾ فالقاعدة فى
المزايدة العامة ىى قياميا عمى أساس مف مبادئ العبلنية كالمساكاة كحرية المنافسة  .بما يسمح باشتراؾ
أكبر عدد مف مقدمى العطاءات كالعركض لمتكصؿ إلى أفضؿ الشركط كأقؿ األسعار فى حالة المناقصة
 ،كأعمى األسعار فى حالة المزايدة ،كمف ثـ فإنو مما يتعارض مع ىذه المبادئ إجبار المتزايديف عمى
الدخكؿ فى الممارسة بعد أف تعمقت حقكقيـ بالمزايدة التى يجب أف تككف األساس فى اختيار العرض
األفضؿ شركطان كاألعمى سع انر  ،ذلؾ أف لمممارسة حاالتيا كليس مف بينيا تحكيؿ المزايدة العامة إلى
ممارسة  ،كأنو بفتح المظاريؼ المغمقة المقدمة فى المزايدة العامة يحظر الدخكؿ فى مفاكضات مع أحد
مقدمى العركض فى شأف تعديؿ عرضو إال فى الحدكد المقررة لمجنة البت كالتى ال تجاكز مفاكضة مقدـ
العرض األعمى المقترف بتحفظ أك بتحفظات لمنزكؿ عنيا كميا أك بعضيا كمفاكضة صاحب العطاء
األعمى غير المقترف بتحفظات لمكصكؿ إلى مستكل أسعار السكؽ أك الثمف أك القيمة األساسية لمحؿ
البيع ،كتمغى المزايدة قبؿ البت فييا إذا استغنى عنيا نيائيان  ،أك اقتضت المصمحة العامة ذلؾ ،أك لـ
تصؿ نتيجتيا إلى الثمف أك القيمة األساسية  ،كلذلؾ فإنو ال يجكز لمجنة البت كال لمسمطة المختصة
باالعتماد أف تحكؿ المزايدة العامة إلى ممارسة  ،ككؿ ما يمكف إتباعو إذا ما تبيف أف االستمرار فى

المزايدة يتعارض مع الصالح العاـ أك أف أعمى المتزايديف لـ يصؿ عرضو إلى الثمف أك القيمة األساسية
السرية أف تكصى لجنة البت بإلغاء المزايدة بعد التثبت مف قياـ إحدل الدكاعى المبررة لئللغاء  ،كيعقب
ذلؾ صدكر قرار مسبب مف السمطة المختصة ،فإذا ما حدث ذلؾ ،أمكف لمسمطة المختصة طرح العممية
فى ممارسة متى تحققت إحدل الحاالت التى يجكز إجراء الممارسة فييا طبقان ألحكاـ قانكف تنظيـ
المناقصات كالمزايدات.
انتيى رأل الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع فى شأف إحدل المناقصات العامة كتحكيميا إلى
ممارسة إلى ما يأتى:
أكالن :عدـ جكاز تحكيؿ المناقصة العامة إلى ممارسة فى الحالة المعركضة( .كىك ما يسرل عمى المزايدة
العامة بالمظاريؼ المغمقة).
ثانيان :ال يجكز لمسمطة المختصة فى ىذه الحالة أف تمغى المناقصة ثـ تعيد العممية فى ممارسة إذا
تكافرت الشركط التى يتطمبيا القانكف.
يراجع فى ذؾ عمى سبيؿ المثاؿ :الفتكل رقـ

 404لسنة  – 44جمسة  1990/3/21بتاريخ

 – 1990/4/11رقـ الممؼ  54/1/280الصفحة رقـ .715
كحيث إف الثابت مف األكراؽ أنو بتاريخ  2005/6/29ك 2005/7/12ك 2005/9/18ك2005/9/25
أعمنت الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس –فى إطار برنامج الحككمة لتكسيع قاعدة الممكية
(الخصخصة) – عف مزايدة عامة بالمظاريؼ المغمقة لبيع كامؿ المقكمات المادية كالمعنكية لشركة مصر
شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بأسمكب بيع يتضمف بديبلف:
البديؿ األكؿ -قياـ المشترل بشراء كامؿ المقكمات المادية كالمعنكية لمشركة شاممة كافة األراضى.
كالبديؿ الثانى -قياـ المشترل بشراء كامؿ المقكمات المادية كالمعنكية لمشركة بدكف األراضى  ،كتؤجر
األراضى لمدة خمس كعشركف سنة قابمة لمتجديد كبنسبة

 %5مف قيمة األرض المحددة بمعرفة لجنة

التحقؽ مف صحة إجراءات كقكاعد التقييـ كذلؾ مقابؿ حؽ االنتفاع سنكيان.

كيككف البيع لمستثمر رئيسى أك مجمكعة مف المستثمريف المحمييف أك األجانب ،كبتاريخ
انعقدت لجنة الفض كالبت المشكمة بالقرار رقـ

2005/10/2

 99لسنة  ،2004كتقدـ إلى جمسة المظاريؼ المغمقة

ثبلثة عركض:
العرض األكؿ -مف شركة أندكراما العالمية عمى أساس البديؿ الثانى بقيمة (  170000000جنيو) مائة
كسبعكف مميكف جنيو ،كنسبة  %5مف قيمة األرض مقابؿ حؽ انتفاع –شامبلن ضريبة المبيعات -ككرد
بالعرض مجمكعة مف التحفظات المؤثرة عمى قيمة العرض المقدـ منو بالنقصاف أخصيا (شمكؿ العرض
لقيمة ضريبة المبيعات-كتحميؿ الشركة القابضة بسداد مبمغ (  2مميكف جنيو) مميكنى جنيو شيريان تسدد
لممشترل اعتبا انر مف تاريخ عقد البيع كلمدة ثبلث سنكات لمكاجية تكمفة العمالة الزائدة كالتى سيتـ إعادة
تأىيميا كفقان لبرنامج تطكير كتنمية المصنع –أل مبمغ كقدره  72مميكف جنيو اثناف كسبعكف مميكف جنيو
تضاؼ تخصـ مف مبمغ العرض فيصير  98مميكف جنيو تخصـ منيا ضريبة المبيعات كتقدر بحكالى 17
مميكف جنيو فيصير العرض  81مميكف جنيو – تحفظ عدـ مسئكلية المشترل عف أل حكافز أك زيادات
طرأت بعد اإلعبلف عف بيع الشركة).
العرض الثانى -مف اتحاد العامميف المساىميف بشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج (محمد جماؿ
الديف سعيد البزار) عمى أساس البديؿ الثانى ،كلـ يتضمف العرض قيمة محددة لمشراء كتضمف احتساب
القيمة طبقان لمضكابط المقررة بق اررات المجنة الك ازرية لمخصخصة ،كيككف السداد بنسبة  %25مف القيمة
عند االستبلـ كالباقى يقسط عمى خمس سنكات كلـ يقدـ خطة لمتطكير.
العرض الثالث -مف نبيؿ أحمد فسيخ عمى أساس البديؿ األكؿ بقيمة إجمالية (

 90000000جنيو)

تسعكف مميكف جنيو ،كطمب السداد بنسبة  %50عند قبكؿ العرض كالباقى بتقسيط يتفؽ عميو ،كقد تـ
زيادة القيمة بالجمسة إلى ( 120000000جنيو) مائة كعشركف مميكف جنيو.
كقد أثبتت المجنة محضرىا أف األسعار المقدمة بجمسة فض المظاريؼ لـ تصؿ إلى السعر األساسى ،
كفقان لمتقييـ المعتمد ،كعمى إثر ذلؾ حكلت المجنة المزايدة بالمظاريؼ المغمقة إلى ممارسة كعقدت
مجمكعة مف الجمسات طمبت فييا مف المتزايديف الثبلثة جميعيـ كليس المتزايد األعمى سع انر تحسيف
كزيادة أسعارىـ ،كتـ كشؼ السعر األساسى لممزايدة أماـ مقدمى العركض كمما طمبت منيـ زيادة العرض
لعدـ كصكلو لمقيمة األساسية المعتمدة ،كلـ يسفر التفاكض كالممارسة بيف أصحاب العركض الثبلثة عف

نتائج جديدة لبمكغ الحد األدنى لمقيمة التقديرية لمبيع كفقان لمتقييـ المعتمد ،كغياب صاحبى العرضيف الثانى
كالثالث كسمحت المجنة لنفسيا باالستمرار فيما أسمتو التفاكض مع شركة أندكراما العالمية كحدىا كقارنت
المجنة بيف عرض أندكراما العالمية األكؿ بتاريخ  2005/10/2كالثانى بتاريخ  2005/11/28كالثالث
بتاريخ  ، 2005/11/28كعمى إثر ذلؾ كقبؿ العرض عمى الجمعية العامة قامت الشركة القابضة لمقطف
كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس بتنفيذ المعاش المبكر فبمغ مف خرج عمى المعاش المبكر (  1465عامؿ) كتـ
تعييف ( 400عامؿ) ليصبح عدد العمالة بالشركة عند البيع ( 4421عامؿ).
كبتاريخ  14أغسطس  2006كافقت المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية عمى استكماؿ إجراءات بيف
مساىمات الماؿ العاـ لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كبتاريخ  2006/10/1كافقت الجمعية
العامة غير العادية لمشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس عمى العرض المقدـ مف شركة
أندكراما العالمية لشراء األصكؿ الثابتة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بدكف األرض كالمساكف
كالنادل الرياضى بمبمغ ( 174651398جنيو) مائة كأربعة كسبعكف مميكف كستمائة ككاحد كخمسكف ألؼ
كثبلثمائة كثمانية كتسعكف جنيو  ،بخبلؼ حؽ االنتفاع السنكل لؤلرض بكاقع

 %5مف قيمتيا حسب

قكاعد التقييـ المعتمدة مف مجمس الكزراء كبالشركط كالقكاعد المبينة بالقرار.
كحيث إف الثابت مما تقدـ أف إجراءات طرح المزايدة العامة بالمظاريؼ المغمقة لبيع شركة مصر شبيف
الككـ لمغزؿ كالنسيج قد شابيا العديد مف المخالفات الجسيمة التى أىدرت مبادئ العبلنية كالمساكاة كحرية
المنافسة  ،كأخصيا:
 -1عدـ اتخاذ إجراءات إلغاء المزايدة العامة لتحقؽ أحد األسباب الكجكبية إللغائيا كفقان لحكـ المادة
( )35مف قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات المتمثؿ فى عدـ كصكؿ قيمة عركض المزايدة إلى الثمف
أك القيمة األساسية  ،حيث لـ يبمغ أعمى العركض بتاريخ فض المظاريؼ فى

 2005/10/2السعر

األساسى المحدد كفقان لمتقييـ المعتمد ،كاستمرت العركض دكف مستكل السعر األساسى طيمة مراحؿ
التفاكض كالممارسة المحدكدة كحتى البت كالترسية كتكقيع العقد.
 -2عدـ اتخاذ إجراء إلغاء المزايدة العامة القتراف العركض المقدمة كميا بتحفظات تطبيقان لحكـ المادة
(/29ب) مف البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات المشار إليو.

 -3قياـ لجنة المفاكضات بالكشؼ عف السعر األساسى لبيع الشركة كفقان لتقييـ المعتمد ألصحاب
العركض كىك السعر المتعيف اإلبقاء عميو سريان بالمخالفة لحكـ المادة ( )33مف القانكف المشار إليو.
 -4تحكيؿ المزايدة العامة إلى ممارسة محدكدة لجميع العركض الثبلثة التى تقدمت لممزايدة بالمخالفة
لحكـ الفقرة األخيرة مف المادة (  )30مف القانكف ذاتو التى حظرت فى أية حالة تحكيؿ المزايدة إلى
ممارسة محدكدة  ،حيث ال يجكز إجبار المتزايديف عمى الدخكؿ فى الممارسة بعد أف تعمقت حقكقيـ
بالمزايدة التى يجب أف تككف األساس فى اختيار العرض األفضؿ شركطان كاألعمى سع انر ،كانو بفتح
المظاريؼ المغمقة المقدمة فى المزايدة العامة يحظر الدخكؿ فى مفاكضات مع أحد مقدمى العركض فى
شأف تعديؿ عرضو إال فى الحدكد المقررة لمجنة البت كالتى ال تجاكز مفاكضة مقدـ العرض األعمى
المقترف بتحفظ أك بتحفظات لمنزكؿ عنيا كميا أك بعضيا كمفاكضة صاحب العطاء األعمى غير المقترف
بتحفظات لمكصكؿ إلى مستكل أسعار السكؽ أك الثمف أك القيمة األساسية لمحؿ البيع  ،كلذلؾ فإنو لـ
يكف جائ انز لمجنة البت كال لمسمطة المختصة باالعتماد أف تحكؿ المزايدة العامة إلى ممارسة  ،ككؿ ما
يمكف إتباعو إذا ما تبيف أف االستمرار فى المزايدة يتعارض مع الصالح العاـ أك أف أعمى المتزايديف لـ
يصؿ عرضو إلى الثمف أك القيمة األساسية السرية أف تكصى لجنة البت بإلغاء المزايدة بعد التثبت مف
قياـ إحدل الدكاعى المبررة لئللغاء  ،كيعقب ذلؾ صدكر قرار مسبب مف السمطة المختصة ،فإذا ما حدث
ذلؾ ،أمكف لمسمطة المختصة طرح العممية فى ممارسة متى تحققت إحدل الحاالت التى يجكز إجراء
الممارسة فييا طبقان ألحكاـ قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات.
 -5مخالفة العركض لكراسة الشركط كانت تستكجب استبعاد المتقدميف لممزايدة كاعادة طرحيا مف جديد
 ،حيث جاء العرض األكؿ المقدـ مف شركة أندكراما العالمية عمى أساس البديؿ الثانى مقترنان بمجمكعة
مف التحفظات المؤثرة عمى قيمة العرض المقدـ منيا فألقى بتبعة تحمؿ ضريبة المبيعات عمى عاتؽ
البائع بتضميف السعر ليا ،كما ألزـ العرض الشركة القابضة بقيكد كشركط مخالفة لمقانكف فى كراسة
الشركط بسدادىا مبمغ (  2مميكف جنيو) مميكنى جنيو شيريان إلى المشترل اعتبا انر مف تاريخ عقد البيع
كلمدة ثبلث سنكات لمكاجية تكمفة العمالة الزائدة  ،أل مبمغ كقدره  72مميكف جنيو اثناف كسبعكف مميكف
جنيو ،فضبلن عف تحفظ عدـ مسئكلية المشترل عف أل حكافز أك زيادات لمعامميف طرأت بعد اإلعبلف عف
بيع الشركة ،كىى تحفظات كشركط تستكجب استبعاد العرض األكؿ لمخالفتو لمقانكف ككراسة الشركط ،
كىك ذات االستبعاد الذل يستحقو العرض الثانى المقدـ مف اتحاد العامميف المساىميف بشركة مصر شبيف

الككـ لمغزؿ كالنسيج (محمد جماؿ الديف سعيد البزار) عمى أساس البديؿ الثانى كالذل لـ يتضمف قيمة
محددة لمشراء كأكرد تحفظان يتعمؽ بأسمكب السداد لقيمة ( )%75مف السعر المجيكؿ لمدة خمس سنكات.
 )16مف

 -6عدـ تكحيد أسس المقارنة بيف العركض المقدمة مف جميع النكاحى كما تقضى المادة (

القانكف كالمادة ( )28مف البلئحة التنفيذية لمقانكف ذاتو ،فقد اختمؼ اختيار كؿ عرض لمبديؿ المطركح فمـ
يعد ثمة مجاؿ لمقارنة مقدـ عرض لمبديؿ األكؿ أك البديؿ الثانى مع نظير ق.
 -7الترسية عمى صاحب عرض يقؿ سعره عف السعر األساسى المحدد بمعرفة لجنة التحقؽ مف صحة
التقييـ  ،فالعبرة فى مدل مناسبة سعر العرض محؿ الترسية كاإلسناد إليو إنما تككف بالسعر األصمى
لمتقييـ الذل تتـ عمى أساسو خصخصة الشركة قبؿ إدخاؿ أية تعديبلت عميو بعد المفاكضة فى شأنو ،
باعتبار أف المفاكضة فى شركط كأسعار العركض ال يجب أف تتـ إال مع صاحب العرض المقبكؿ ماليان
كفنيان المستكفى لشركط المزايدة غير المقترف عرضو بأل تحفظات أك اشتراطات خاصة لـ ترد بكراسة
الشركط  ،كذلؾ لمحصكؿ عمى شركط كأسعار أفضؿ  ،كالثابت مف العرض المقدـ مف شركة أندكراما
العالمية لشراء كامؿ األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ بمبمغ (  174.7مميكف جنيو)
مائة أربعة كسبعكف مميكف كسبعمائة ألؼ جنيو  ،تتممؾ منو شركة أندكراما العالمية (

 )%70بقيمة

( 122.300مميكف جنيو) مائة كاثناف كعشركف مميكف كثبلثمائة ألؼ جنيو ،فى حيف أف القيمة المقدرة
لثمف الشركة بمغت (  197237823جنيو) مائة كسبعة كتسعكف مميكف كمائتاف كسبعة كثبلثكف ألؼ
كثمانمائة كثبلثة كعشركف جنيو ،كبذلؾ تظؿ أسعار عرض شركة أندكراما العالمية (المشترل) أقؿ مف
األسعار التى قدرتيا جية اإلدارة بكاسطة لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ لبيع الشركة بفارؽ يصؿ إلى
( 22538823جنيو) اثناف كعشركف مميكف كخمسمائة كثمانية كثبلثكف ألؼ كثمانمائة كثبلثة كعشركف
جنيو ،األمر الذل كاف يستكجب قانكنان كحفاظان عمى الماؿ العاـ كعدـ االنسياؽ خمؼ تعميمات اإلسراع
فى التخمص مف أصكؿ تمؾ الشركة أف تقكـ لجنة البت منذ البداية باستبعاد ىذا العرض لعدـ تكافر
شركط قبكلو  ،بدالن مف قبكلو ،ككاف مف المتعيف عمى الشركة القابضة أال تقر ذلؾ القبكؿ الفاسد كالباطؿ
الذل كاف رائده العجمة التى اتسـ بيا جميع المشارككف فى عممية البيع سعيان إلبراـ الصفقة كبأل ثمف
كاف بما تسبب فى إىدار الماؿ العاـ كتدمير منشأة رائدة كرابحة كتشريد عمالتيا كنيب حقكقيـ
المشركعة.

كال يغير مف ذلؾ القكؿ بحؽ الجمعية العامة لمشركة القابضة فى قبكؿ المكافقة عمى ثمف لبيع الشركة
(يقؿ عف القيمة الدفترية) أك القيمة المقدرة مف لجنة التقييـ بداعى المصمحة التى تقدرىا تمؾ الجمعية
العامة  ،إذ أف فى ذلؾ إطبلؽ العناف لمشركة القابضة بجمعيتيا العامة لبيع الشركات التابعة ليا

–كىى

مف األمكاؿ المممككة لمدكلة -بسعر غير مقيد بحد أدنى يجعؿ التكجو إلى التقييـ المسبؽ ألصكؿ الشركة
غير ذل جدكل كىك ما يجعؿ تطبيؽ تمؾ القكاعد عمى تقييـ شركة مصر شبيف الككـ (الرابحة) كالمسماة
"قميمة الربحية" باطبلن بطبلنان مطمقان ال يقيمو مف عثرتو مقيؿ  ،فحتى القيمة الدفترية أيان ما كانت نسبة
اإلىبلؾ فييا أجازت تمؾ القكاعد النزكؿ عنيا إلى قيمة تدنكىا بما ال يسانده أل مبرر مف المصمحة
العامة ،كال يفسره سكل أف غاية تمؾ القكاعد لمتقييـ لـ تكف سكل التخمص غير المبرر مف الماؿ العاـ
المممكؾ ليذا الشعب المصرل إلى أل مستثمر يقبؿ السعر الذل يدنك سعر القيمة الدفترية لمشركات ،
كالثابت أنو فضبلن عما تقدـ فإف الجمعية العامة لمشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس لـ
تناقش أمر تدنى الشعر المعركض الذل كافقت عميو بالمقارنة بالسعر األصمى لمتقييـ كلـ تبد بمحضر
اجتماع تمؾ الجمعية فى  2004/10/27أية أسباب تبرر قبكؿ السعر المتدنى كىك ما يبطؿ تمؾ المكافقة
منيا كيبطؿ اعتماد مجمس الكزراء لذلؾ البيع كيجعؿ عممية البيع مف بدايتيا كحتى نيايتيا كالعدـ سكاء.
 -8مخالفة تأجير األرض لمدة خمس كعشركف سنة تجدد لمدة أخرل بمقابؿ انتفاع قدره  %5سنكيان لحكـ
المادة (  )131مف البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات التى استكجبت أال تزيد مدة
التأجير أك الترخيص عمى ثبلث سنكات عمى أف يتـ قبؿ نياية ىذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح مف جديد
بإحدل الطرؽ المقررة قانكنان كفى حدكد أحكاـ ىذه البلئحة ،كىك ما لـ يتـ ،كما لـ تتحقؽ شركط
االستثناء التى تجيز زيادة المدة بما ال يجاكز خمسة عشر سنة لعدـ تكفر الترخيص بذلؾ مف الكزير
المختص  ،أك مكافقة كؿ مف كزير المالية كالكزير المختص عمى زيادة المدة عمى خمس كعشريف سنة ،
كما لـ يتـ تضميف شركط التعاقد زيادة المقابؿ سنكيان بنسبة مئكية مف قيمتو.
كحيث أف كترتيبان عمى ما تقدـ ،يبيف أف قرار كؿ مف المجنة الك ازرية كالمجمكعة الك ازرية لمسياسات
االقتصادية كمجمس الكزراء بالمكافقة عمى بيع كافة األصكؿ الثابتة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج –عدا األراضى كالمبانى السكنية -إلى شركة أندكراما شبيف لمغزؿ المساىـ فييا كؿ مف "أندكراما
( – )%70الشركة القابضة (  – )%18اتحاد المساىميف (  ، " )%12كتأجير األرض لمدة  25سنة
بمقابؿ حؽ انتفاع ثابت بكاقع  %5مف قيمتيا سنكيان تتجدد لمدة مماثمة  ،قد شابو العديد مف المخالفات

الجسيمة التى تبطمو كتنحدر بو إلى حد االنعداـ بما يتعيف معو الحكـ بإلغاء القرار المطعكف فيو كما
يترتب عمى ذلؾ مف آثار  ،أخصيا بطبلف عقد بيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج المبرـ بيف
كؿ مف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس كنائبة عف الدكلة بتفكيض مف ك ازرة االستثمار
كشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كطرؼ بائع  ،كبيف شركة أندكراما شبيف تاكستيؿ كطرؼ
مشترل  ،كبطبلف جميع الق اررات كالتصرفات التى تقررت كترتبت خبلؿ مراحؿ إعداده كنفاذه  ،النطكائو
عمى بيع ألراضى كأصكؿ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج حاؿ ككنيا مف الشركات المؤممة التى
ال تخضع أراضييا لمتصرؼ فييا عمى أل نحك كال يجكز تغيير الغرض مف تأميميا بأل صكرة ،كلتخير
كتحديد شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كأحد الشركات التى يتعيف بيعيا عمى كجو السرعة ضمف
 127شركة أخرل كضركرة أف يتـ البيع خبلؿ أعكاـ ثبلثة فقط تبدأ مف عاـ

 2004كتنتيى فى عاـ

 2006حاؿ ككنيا مف الشركات الرابحة  ،كلمخالفة الضكابط كالقكاعد التى قررتيا المجنة الك ازرية
لمخصخصة لتقييـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كحكافز االستثمار التى قررتيا ذات المجنة
الك ازرية لممستثمريف ترغيبان ليـ فى شراء الشركة مع أحكاـ قانكف قطاع األعماؿ العاـ الصادر بالقانكف
 203لسنة  ، 1991كلعدـ اتساؽ تمؾ الضكابط كالقكاعد مع قكاعد التقييـ المستقرة كالمعمكؿ بيا بما أدل
إلى تدنى قيمة الشركة محؿ البيع  ،كلما عاصر عممية البيع مف مظاىر التفريط كالفساد فى تقييـ الماؿ
العاـ لمتخمص منو كفقان لسياسات الخصخصة سالفة البياف  ،كبطبلف تقييـ شركة مصر شبيف الككـ
لمغزؿ كالنسيج كعدـ االلتزاـ بضكابط كقكاعد التقييـ سكاء المقررة بقانكف قطاع األعماؿ العاـ أك القكاعد
كالضكابط الباطمة التى قررتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة  ،كإلىدار التقييـ لمماؿ العاـ  ،كلمخالفة التقييـ
لمفقرة األخيرة مف المادة (  )10مف قانكف قطاع األعماؿ الصادر بالقانكف رقـ  203لسنة  1991التى
حظرت التصرؼ بالبيع فى أل أصؿ مف خطكط اإلنتاج الرئيسية إال بعد مكافقة الجمعية العامة كطبقان
لمقكاعد التى تحددىا البلئحة التنفيذية دكف غيرىا مف القكاعد  ،كلحكـ المادة (  )26مف البلئحة التنفيذية
لقانكف قطاع األعماؿ العاـ الصادر بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1590سنة  ، 1991كإلجراء تقييـ
شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج عمى أساس مركز مالى قديـ مر عميو عاـ عند الطرح كال يعبر
عف حقيقة الكضع المالى لؤلصكؿ محؿ التقييـ بما يفسد التقييـ كيبطمو ،كلجنكح التقييـ إلى تحميؿ الدكلة
ديكف الشركة مخصكمة مف ناتج التقييـ دكف تحميمو لممستثمر المشترل ضمف صفقة البيع  ،كلمخالفة
التقييـ الذل أجرتو لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ قكاعد التقييـ الصحيحة التى تضمنيا تقرير المجنة
كتدنى القيمة التقديرية لتمؾ األصكؿ فى التقرير الذل قاـ عمى أساسو ،كلتأجير األراضى المممككة لمدكلة

لمدد طكيمة دكف الحصكؿ عمى ترخيص السمطات المختصة بالمكافقة عمى تمؾ المدد ،كلتدنى مقابؿ
االنتفاع كثباتو ،فضبلن عف عدـ مدل مشركعية إجراءات طرح شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
لمبيع بالمزايدة العامة بالمظاريؼ المغمقة كاجراءات المفاكضات كالبت كالترسية عمى المشترل لمخالفة
كراسة الشركط كأحكاـ قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات الصادر بالقانكف رقـ  89لسنة  ، 1998بما
يجعؿ القرار الطعيف باطبلن بطبلنان مطمقان يصؿ إلى حد االنعداـ .
كحيث أنو كعف شكؿ الدعكل كميعاد قبكليا الذل أرجأتو المحكمة لحيف الفصؿ فى مكضكع الدعكل لتبيف
طبيعة القرار المطعكف فيو كمدل ما عسى أف يككف قد لحقو مف بطبلف كدرجة ىذا البطبلف إف كجد،
فإف الق اررات التى تكلد حقان أك مرك انز شخصيان لؤلفراد ال يجكز سحبيا فى أل كقت متى صدرت سميمة
كذلؾ استجابة دكاعى المصمحة العامة التى تقتضى استقرار تمؾ األكامر ،أما بالنسبة لمق اررات الفردية
غير المشركعة فالقاعدة عكس ذلؾ إذ يجب عمى جية اإلدارة أف تسحبيا التزامان منيا بحكـ القانكف
كتصحيحان لؤلكضاع المخالفة لو ،إال أف دكاعى المصمحة العامة أيضان تقتضى أنو إذا صدر قرار إدارل
فردل معيب مف شأنو أف يكلد حقان فإف ىذا القرار يجب أف يستقر عقب فترة مف الزمف بحيث تسرل عميو
ما يسرل عمى القرار الصحيح الذل يصدر فى المكضكع ذاتو .كقد استقر الرأل عمى تحديد ىذه الفترة
بستيف يكمان مف تاريخ نشر ىذا القرار أك إعبلنو قياسان عمى مدة الطعف القضائى  ،بحيث إذا انقضت ىذه
الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمو مف أل إلغاء أك تعديؿ كيصبح عندئذ لصاحب الشأف حؽ مكتسب
فيما تضمنو القرار  ،إال أف ىناؾ ثمة استثناءات مف مكعد الستيف يكما تتمثؿ أكالن فيما إذا كاف القرار
معدكمان أل لحقت بو مخالفة جسيمة لمقانكف كال تمحقو أل حصانة  ،كثانيا فيما لك حصؿ أحد األفراد
عمى قرار إدارل نتيجة الغش أك التدليس يككف غير جدير بالحماية  .كفى ىذه األحكاؿ االستثنائية التى
تكجب سحب القرار دكف التقيد بمكعد الستيف يكمان  ،كيككف لجية اإلدارة سحب قرارىا فى أل كقت حتى
بعد فكات ىذا المكعد  ،كما تككف دعكل إزالة الفعؿ كاألثر المادل لمقرار مقبكلة دكف التقيد بمكاعيد دعكل
اإللغاء.
كحيث إنو فى ضكء ما تقدـ فإنو يككف الثابت أف القرار المطعكف فيو قد خالؼ أحكاـ القانكف كالق اررات
المنظمة لبيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة كالبنكؾ كشركات قطاع األعماؿ العاـ كاألشخاص
االعتبارية العامة ،كقد بمغت ىذه المخالفات عمى نحك ما سمؼ بيانيا حدان مف الجسامة أدل إلى إىدار
الماؿ العاـ كالتفريط فيو ببيع األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بثمف ال

يتناسب مطمقان كقيمة األصكؿ كالحقكؽ كاالمتيازات التى حصؿ عمييا المشترل  ،كتقرير حؽ انتفاع
بأراضى الشركة لمدد مخالفة لمقانكف كبمقابؿ انتفاع سنكل ثابت ال يتغير ،كتمكينو مف التيرب الضريبى
كتحميؿ الشركة قيمة الضرائب المستحقة األداء ،كغيرىا مف المخالفات السالؼ بيانيا ،كىى مخالفات مف
شأنيا أف تيكل بالقرار المطعكف فيو إلى درؾ االنعداـ  ،ليصبح ىك كالعمؿ المادل سكاء  ،فبل تمحقو أل
حصانة  ،كال يتقيد مف ثـ بالمكاعيد المقررة لسحب كالغاء الق اررات اإلدارية ،
رفض الدفع المبدل مف الشركة المدعى عمييا الخامسة

األمر الذل يتعيف معو

– الذل سبؽ أف أرجأت المحكمة الفصؿ فيو

لحيف الفصؿ فى مكضكع طمب اإللغاء – بعدـ قبكؿ الدعكييف لرفعيما بعد الميعاد المقرر بالمادة ( )24
مف قانكف مجمس الدكلة ،لعدـ تقيد الطعف عمى الق اررات المنعدمة بذلؾ الميعاد  ،كالقضاء بقبكؿ الدعكل
شكبلن.
كمما يؤكد انعداـ القرار المطعكف فيو أف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس نيابة عف
الدكلة ممثمة فى مجمس الكزراء ككزيرل المالية كاالستثمار تصرفت فى شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج ليس باعتبارىا صرحا صناعيا ساىـ عمى مدار تاريخو الطكيؿ مف خبلؿ مصانعو المختمفة فى
تمبية الحاجات األساسية لقطاعات عريضة مف الشعب كفى تمبية متطمبات التصدير لمخارج ،كلكف
باعتبارىا رجس مف عمؿ الشيطاف يجؿ التطير منو بأل ثمف ،أك بكصفيا ذنبان يمقى عمى الشركة كالدكلة
كاجب تقديـ القرباف لبلستغفار عف ارتكابو  ،كتعاممت مع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،بكؿ
ما اشتممت عميو مف آالؼ العامميف كالمكظفيف كأراض كعقارات كمبانى كمصانع كآالت كمعدات  ،ككأنيا
كمان مف الميمبلت أك كأنيا أصنافان سريعة التمؼ يتعيف التصرؼ فييا عمى كجو السرعة قبؿ نياية تاريخ
الصبلحية  .األمر الذل مف شأنو أف يثير الشؾ كالريبة حكؿ حقيقة التصرفات التى قاـ بيا جميع
المسئكليف عف إتماـ تمؾ الصفقة.
كحيث أنو كترتيبان عمى ثبكت انعداـ القرار المطعكف فيو لؤلسباب سالفة البياف  ،فإف أثر ذلؾ ينعكس
بالضركرة بالبطبلف عمى العقد الذل تمخض عف ىذا القرار  ،فينسحب ىذا البطبلف بحكـ المزكـ عمى
كامؿ االلتزامات التى ترتبت عمى العقد  ،كذلؾ كفقان لحكـ الفقرة األكلى مف المادة (

 )142مف القانكف

المدنى التى تنص عمى أنو "فى حالتى إبطاؿ العقد كبطبلنو يعاد المتعاقداف إلى الحالة التى كانا عمييا
قبؿ التعاقد  .فإذا كاف ىذا مستحيبلن جاز الحكـ بتعكيض معادؿ"  .كذلؾ أف بطبلف إجراءات البيع عمى
النحك السالؼ بيانو تجعؿ جميع ما يترتب عمى ىذه اإلجراءات كالعدـ سكاء فيضحى العقد المبرـ بيف

الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس بصفتيا مفكضة عف كزير االستثمار الممثؿ لمدكلة
مالكة األمكاؿ محؿ البيع كبيف شركة أندكراما شبيف تاكستيؿ ىك اآلخر كالعدـ سكاء كال ينتج ثمة أثر
قانكنى  ،بما يستكجب إعادة المتعاقديف إلى الحالة التى كانا عمييا قبؿ التعاقد  ،فتسترد الدكلة جميع
أصكؿ كمصانع الشركة ككافة ممتمكاتيا المسممة لممشترل مطيرة مف أل رىكف أك التزامات يككف قد
أجراىا المشترل  ،كاعادة العامميف إلى أكضاعيـ السابقة مع منحيـ كامؿ مستحقاتيـ كحقكقيـ عف الفترة
منذ إبراـ العقد كحتى تاريخ تنفيذ ىذا الحكـ بكامؿ أجزائو

 ،كيتحمؿ المشترل كحده كامؿ الديكف

كااللتزامات التى رتبيا خبلؿ فترة نفاذ العقد  ،ككذا جميع الخسائر التى عساىا تككف قد نجمت خبلؿ مدة
إدارتو لمشركة كسداد جميع المستحقات الضريبية شاممة الضرائب الناشئة خبلؿ فترة نفاذ العقد  ،كسداد
جميع القركض التى حصؿ عمييا مف البنكؾ بضماف العقد  ،كبطبلف بيع المستثمر ألل نسبة مف رأس
ماؿ الشركة إلى أل جية كانت كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار ،كبطبلف جميع ما عسى أف يككف قد أبرمو
المستثمر مع الغير مف عقكد أك اتفاقات بشأف أل مف الحقكؽ أك االلتزامات الناشئة عف العقد خبلؿ فترة
نفاذه شاممة أية اتفاقات تتعمؽ ببيع أك بالكعد ببيع أل أصؿ مف األصكؿ المادية أك المعنكية محؿ البيع
 ،أك أل جزء منيا لمغير فى الماضى أك فى الحاؿ أك المستقبؿ  ،كبطبلف أل قيكد أك تسجيبلت بالسجؿ
العينى أك بالشير العقارل ألية أراضى تتعمؽ بيذا العقد  ،كتحمؿ المستثمر لجميع أعباء كتكاليؼ فترة
نفاذ العقد كسداد قيمة حقكؽ اإليجار أك االنتفاع بالعقارات أك األصكؿ أك المعدات كاآلالت كغيرىا التى
سممت لو ،كفى المقابؿ إجراء مقاصة بيف ما أداه المستثمر (المشترل) لمدكلة مف مقابؿ لمصفقة كبيف ما
حصؿ عميو كما استحؽ عميو مف أمكاؿ أك ديكف  ،كحصكؿ كؿ مف طرفى التعاقد عمى حقكقو الناتجة
عف المقاصة.
كحيث إف المحكمة كقد فحصت مدل مشركعية القرار المطعكف فيو كأحد الق اررات التى تمخض عنيا بيع
أحد قبلع الصناعة فى مصر  ،لتمحظ أف ثمة آثار كنتائج اقتصادية برنامج الخصخصة الذل تـ تنفيذه
مف عاـ  1991كحتى اآلف  ،تييب بحككمة ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير  2011أف تضعيا محؿ
الدراسة كاالىتماـ سعيان نحك مجتمع العدالة االجتماعية كحماية الماؿ العاـ كتحفي انز لبلستثمار الجاد
العامؿ عمى المشاركة فى النيضة االقتصادية كمحاسبة لكؿ مف أسيـ فى تجريؼ االقتصاد القكمى ،
فمقد كاف لسياسات الخصخصة كسبؿ تنفيذىا تأثير جد خطير عمى االستثمار كعمى البطالة كاىدار الماؿ
العاـ كشيكع الفساد ثـ سيطرة رأس الماؿ األجنبى كتأثيره عمى متطمبات حماية األمف القكمى المصرل،

فقد أثرت سياسة الخصخصة عمى االستثمار بقطع الطريؽ عمى تنفيذ استثمارات جديدة  ،حيث تحكلت
االستثمارات إلى تمكيؿ تداكؿ أصكؿ قائمة فعميان  ،كىك ما دفع االقتصاد إلى الجمكد كالرككد  ،كما لـ
تستخدـ الدكلة حصيمة الخصخصة فى بناء مشركعات إنتاجية جديدة  ،ذلؾ أف برنامج الخصخصة كاف
أقرب ما يككف إلى استيبلؾ رصيد األصكؿ الذل بنتو األجياؿ كالحككمات السابقة لصالح تمكيؿ اإلنفاؽ
الجارل لمحككمة لتغطية عجزىا عف تكفير التمكيؿ الضركرل ليذا اإلنفاؽ كبخاصة بسبب التيرب
الضريبى لرجاؿ األعماؿ  ،كغياب المسئكلية االجتماعية ليـ  ،كالعمؿ عمى حماية المستثمر الحؽ حسف
النية بحصكلو عمى ما عسى أف يككف قد أنفقو مف أمكاؿ بغير إضرار بالماؿ العاـ  ،كبغير فساد فى
الحصكؿ عمى العقكد أك تخريب لبلقتصاد.
كحيث إنو فيما يتعمؽ بمدل امتداد آثار بطبلف العقد إلى شرط التحكيـ المحمى المنصكص عميو بالبند
الكاحد كالعشريف مف العقد  ،فى ضكء بطبلف العقد كاستقبلؿ شرط التحكيـ عف العقد األصمى كفقان لنص
المادة ( )23مف القانكف رقـ  27لسنة  1994بشأف التحكيـ فى المكاد المدنية كالتجارية التى تقضى بأف
(يعتبر شرط التحكيـ اتفاقان مستقبلن عف شركط العقد األخرل  ،كال يترتب عمى بطبلف العقد أك فسخو أك
إنيائو أل أثر عمى شرط التحكيـ الذل يتضمنو إذا كاف ىذا الشرط صحيحان فى ذاتو)  .فإف ذلؾ يتكقؼ
عمى الطبيعة القانكنية لعقد بيع األصكؿ المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج .
كحيث أف المستقر عميو أف العقد اإلدارل يتميز عف العقد المدنى أك التجارل مف ثبلثة كجكه .أكليا :أنو
عقد يبرمو شخص معنكل مف أشخاص القانكف العاـ  .كثانييما :أنو ال ينزؿ فيو عند إبرامو منزلة األفراد
كأشخاص القانكف الخاص مف بيع كايجار كنحكه كلكنو يبرمو فى إطار استخدامو لسمطتو كما نيط بو مف
أمانة إدارة المصالح العامة كانشاء المرافؽ العامة كتنظيميا كتسييرىا ،أل يبرمو بمناسبة تصديو لمشأف
العاـ لمجماعة كممارستو لكسائط الرعاية كالتنظيـ كالضبط الذل ما قامت األشخاص المعنكية العامة أك
الييئات العامة كما تبكأت مكانتيا فى المجتمع عمى رأس الجماعة إال لمقياـ بو .كثالثيا :أف يظير
الشخص المعنكل العاـ نيتو فى األخذ بأسمكب القانكف العاـ كأحكامو بتضميف العقد شركطان استثنائية
غير مألكفة فى القانكف الخاص . Clauses Exorbitantes
كحيث إف عقد بيع كامؿ األصكؿ المادية كالمعنكية قد جرل إبرامو بيف كؿ مف الشركة القابضة لمقطف
كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس كىى مف شركات قطاع األعماؿ العاـ كطرؼ بائع التى فكضيا كزير االستثمار

فى اتخاذ إجراءات طرح الشركة لمخصخصة كاجراءات إبراـ عقد البيع نيابة عف الدكلة مالكة رأس ماؿ
الشركة بالكامؿ ،كقد تمت إجراءات التفكيض لمشركة فى إبراـ العقد كفقان لقرار رئيس الجميكرية رقـ 231
لسنة  2004بتنظيـ ك ازرة االستثمار ،كقرار كزير االستثمار رقـ

 342لسنة  2005كمف ثـ فإف إبراـ

الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس لمعقد مكضكع النزاع جاء باعتبارىا نائبة عف الدكلة،
ممثمة فى ك ازرة االستثمار ،كبتفكيض منيا كفقا لمق اررات سالفة البياف  ،كبذلؾ يككف أحد أطراؼ العقد
شخصان مف أشخاص القانكف العاـ ممثبلن فى كزير االستثمار الذل فكض الشركة القابضة المشار إلييا
فى إبراـ العقد نيابة عف الدكلة  ،كقد تعمؽ العقد بتسيير مرفؽ عاـ يتمثؿ فى مرفؽ الصناعة كاإلسياـ فى
تنمية الصناعات المحمية كتحقيؽ االكتفاء الذاتى كالتصدير إلنتاج كتصنيع صناعات الغزؿ كالنسيج
كالمبلبس كالتبييض كالصباغة ،كذلؾ كفقان لمبرنامج الذل قررتو الدكلة إلدارة األصكؿ المممككة ليا عمى
النحك المبيف بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 1765لسنة  2000بتشكيؿ المجنة الك ازرية لمخصخصة

الصادر بتاريخ  2000/8/20كقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1506لسنة  2005بشأف تنظيـ حصيمة
برنامج إدارة األصكؿ المممككة لمدكلة ،كال يعد ىذا العقد بيعان مما تنزؿ بو اإلدارة منزلة األفراد العادييف ،
متى كاف ييدؼ إلى تسيير مرفؽ الصناعة كالتنمية الصناعية لتمبية حاجات المكاطنيف مف تمؾ
الصناعات  ،كما ييدؼ –بحسب ما كرد فى البنديف تاسعان كعاش انر مف العقد -إلى استمرار النشاط
الصناعى لمشركة المباعة كتطكيره لخدمة جمكع المكاطنيف كالمحافظة عمى اسـ المنشأة كالعامميف فييا
كحقكقيـ كمزاياىـ  .كما تضمف العقد شركطان استثنائية غير مألكفة فى مجاؿ القانكف الخاص منيا ما كرد
فى البند (عاش انر) مف العقد مف التزاـ المشترل بالحفاظ عمى جميع العمالة المكجكدة بالشركة فى تاريخ
اإلقفاؿ كعمى كافة مزاياىا كأجكرىـ كعدـ جكاز االستغناء عف أل عامؿ غبل كفقان لقانكف العمؿ  ،كالتزاـ
المشترل باستم اررية نشاط الشركة كالعمؿ عمى تطكيره فى جميع المكاقع طبقان لخطة التطكير كالتحديث
المكضحة فى ممحؽ رقـ (  )9مف العقد كفقان لحكـ البند تاسعان ، 4 /كترتيبان عمى ما تقدـ يككف العقد المبرـ
بيف كؿ مف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس بصفتيا مفكضان مف كزير االستثمار لتمثيؿ
الدكلة المالكة ألمكاؿ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كبيف شركة أندكراما شبيف تاكستيؿ ىك عقد
إدارل تكاممت لو جميع الشركط البلزمة لمعقد اإلدارل.
كحيث إنو ال يناؿ مف اعتبار العقد محؿ النزاع عقدان إداريان  ،القكؿ بأف األمكاؿ محؿ العقد  ،األصكؿ
المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،مف األمكاؿ المممككة لمدكلة ممكية خاصة ،

متى تضمف العقد تصرفان ناقبلن لممكية ىذه األمكاؿ  ،عمبلن بالتفرقة سالفة البياف بيف األعماؿ التى تؤدل
إلى اكتساب الدكلة لممكية أمكاليا الخاصة كالتصرؼ فييا بأل تصرؼ ناقؿ لمممكية كالبيع أك اليبة  ،أك
مقيد ليا كتقرير حؽ مف الحقكؽ العينية األصمية عمييا كحؽ االنتفاع أك حؽ االرتفاؽ أك الحقكؽ العينية
التبعية كالرىف الرسمى أك حقكؽ االمتياز  ،كاعتبار ىذه األعماؿ أعماالن إدارية .
كحيث إف الفقرة الثانية مف المادة (  )1مف القانكف رقـ  27لسنة  1994بشأف التحكيـ فى المكاد المدنية
كالتجارية المضافة بالقانكف رقـ  9لسنة  1997تنص عمى أنو (كبالنسبة إلى منازعات العقكد اإلدارية
يككف االتفاؽ عمى التحكيـ بمكافقة الكزير المختص أك مف يتكلى اختصاصو بالنسبة لؤلشخاص
االعتبارية العامة ،كال يجكز التفكيض فى ذلؾ).
كتنص المادة (  )11مف ذات القانكف عمى أنو (ال يجكز االتفاؽ عمى التحكيـ إال لمشخص الطبيعى أك
االعتبارل الذل يممؾ التصرؼ فى حقكقو . ).....
كحيث إف مفاد ما تقدـ أف األصؿ ىك عدـ جكاز التحكيـ فى منازعات العقكد اإلدارية  ،كأف (مكافقة
الكزير) عمى شرط التحكيـ فى منازعات العقكد اإلدارية ىى شرط جكىرل يترتب عمى تخمفو بطبلف
الشرط ذاتو ،فقد أكرد تقرير لجنة الشئكف الدستكرية كالتشريعية أف تمؾ المكافقة (كجكبية) كأنيا ال تككف إال
مف (الكزير المختص) أك مف يتكلى اختصاصو بالنسبة لؤلشخاص االعتبارية العامة  ،كحدد التقرير
األشخاص االعتبارية العامة التى تتكلى اختصاصا الكزير بأنيا (األشخاص االعتبارية العامة التى ال
تتبع الكزير كالجياز المركزل لممحاسبات) كليست الييئات العامة التى تتبعو .كاحكامان لضكابط االلتجاء
إلى التحكيـ فى منازعات العقكد اإلدارية حظر المشرع التفكيض فى ذلؾ االختصاص فبل يباشره إال مف
أككؿ لو القانكف ىذه الميمة  ،إعبلء لشأنيا كتقدي انر لخطكرتيا  ،كالعتبارات الصالح العاـ  ،كباعتبار أف
الكزير يمثؿ الدكلة فى ك ازرتو( .تقرير لجنة الشئكف الدستكرية كالتشريعية المقدـ إلى رئيس مجمس الشعب
بتاريخ .)1997/4/21
كحيث إف البيف مما تقدـ أـ مكافقة الكزير المختص عمى شرط التحكيـ فى منازعات العقكد اإلدارية
بالتطبيؽ عمى المنازعة الماثمة تحكميا ضكابط تشريعية ال فكاؾ منيا:

أكليا :أف مكافقة الكزير المختص الممثؿ لمدكلة فى ك ازرتو ىى مكافقة مف النظاـ العاـ ال يصح شرط
التحكيـ فى منازعات العقد اإلدارل إال بكجكدىا بضكابطيا المقررة قانكنان  ،كبتخمفيا عمى أل نحك يبطؿ
الشرط كيصير عدمان ال تتغير بو كالية أك اختصاص كيبطؿ كؿ إجراء جرل حاؿ تخمؼ تمؾ المكافقة.
كثانييا :أف الكزير المختص كحده دكف غيره ىك المنكط بو المكافقة عمى شرط التحكيـ المشار إليو
بالنسبة لك ازرتو كالييئات العامة كالكحدات اإلدارية التابعة لو سكاء تمتعت تمؾ الييئات العامة بالشخصية
االعتبارية أك لـ تتمتع بيا  ،أما األشخاص االعتبارية العامة التى تتكلى اختصاص الكزير فيى ليست
الييئات العامة أك الكحدات اإلدارية التى تتبع الكزير  ،كانما ىى األشخاص االعتبارية العامة التى ال
تتبع كزي انر بذاتو كالجياز المركزل لممحاسبات  ،ذلؾ أف الييئات العامة التابعة لمكزير ال تستقؿ عنو كانما
تخضع إلشرافو عمييا كمكافقتو كاعتماده لق ارراتيا أك رفضيا بكصفو السمطة الكصائية عمى تمؾ الييئات.
كمف ثـ ال يغنى عف مكافقة الكزير المختص عمى شرط التحكيـ فى منازعات العقد اإلدارل تكقيع رئيس
مجمس إدارة الييئة العامة التابعة لو عمى العقد أك اتفاؽ التحكيـ أك المفكض منو فى تكقيع العقد فمئف
كاف التفكيض فى بنكد العقد اإلجرائية كالمكضكعية فإنو ال يجكز التفكيض فى التكقيع أك المكافقة عمى
شرط التحكيـ كمف ثـ فبل اختصاص قانكنى ألل مف ىؤالء فى ذلؾ كال جكاز لتفكيض ليـ أك لغيرىـ فى
ىذا االختصاص.
كثالثيا :أف الخطاب التشريعى بمضمكف القاعدة القانكنية مكجو لطرفى التعاقد ممف رغبكا فى إدراج شرط
التحكيـ فى منازعات العقكد اإلدارية المبرمة بينيما  ،فميس لطرؼ أف يمقى بعبء التأكد مف تحقؽ
المكافقة عمى الطرؼ اآلخر  ،كانما عمى كمييما السعى لكضع الشرط المتفؽ عميو فيما بينيـ مكضع
التطبيؽ كاال كاف ذلؾ تقاعسان عف تمبية الخطاب التشريعى  ،كانصياعان كقبكالن لبلختصاص األصيؿ
لممحكمة المختصة أصبلن بنظر النزاع.
كحيث إنو متى كاف ما تقدـ جميعو  ،ككاف العقد المقضى ببطبلنو تبعان لبطبلف إجراءات بيع شركة
مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج قد تضمف فى المادة الكاحدة كالعشريف منو شرطان لمتحكيـ بيف الطرفيف
فى أل نزاع ينشأ عف العقد أك يتعمؽ بو ،ككاف ىذا الشرط لـ يتضمف مكافقة الكزير المختص كىك كزير
االستثمار  ،بغير خبلؼ فى ذلؾ بيف جميع أطراؼ العقد كأطراؼ الدعكل الماثمة  ،كانما كقع العقد
متضمنان الشرط رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس ،كمف ثـ يككف شرط

التحكيـ المشار إليو قد كقع باطبلن بطبلنان مطمقان ال أثر لو كيككف ىك كالعدـ سكاء كما يترتب عمى ذلؾ
مف آثار .
كحيث إنو متى كاف ما تقدـ  ،ككانت المحكمة قد أرجأت الفصؿ فى الدفع المبدل مف الشركة القابضة
لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس بعدـ قبكؿ الدعكييف لكجكد مشارطة تحكيـ (كصحتو شرط تحكيـ) يقضى
باختصاص مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجارل الدكلى بتسكية أل نزاع عف طريؽ التحكيـ  ،فإنو كقد
ثبت لممحكمة كقكع شرط التحكيـ الكارد بالبند الكاحد كالعشريف مف العقد باطبلن بطبلنان مطمقان ال أثر لو
كمف ثـ صار كالعدـ سكاء  ،فإف ىذا الدفع يغدك عمى غير سند مف القانكف خميقان بالرفض.
كحيث إنو كفضبلن عما تقدـ فإف المستثمر فى العقكد التى يشكبيا الفساد ال يككف فى مكنتو المجكء إلى
التحكيـ الدكلى كفقان لبلتفاقية الخاصة بتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار بيف الدكؿ كرعايا دكؿ
أخرل ) (ICSIDالمكقع عمييا بكاشنطف بتاريخ  11فبراير  1972كالتى عمؿ بيا اعتبا انر مف  2يكنيو
 ، 1972كالتى أدخمت حيز التنفيذ بالنسبة لجميكرية مصر العربية بتاريخ

 2يكنيو  ، 1972كذلؾ

ألمريف:
األمر األكؿ -أف االختصاص المعقكد لممركز الدكلى لتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار
المنصكص عميو فى المادة (  )1مف االتفاقية المشار إلييا بنظر أية طمبات لمتحكيـ الدكلى عف أية
خبلفات قانكنية تنشأ مباشرة عف استثمار بيف دكلة متعاقدة كبيف مكاطف مف دكلة أخرل متعاقدة كفقان
لممادة (  )25مف االتفاقية ال يتحقؽ إال إذا كافؽ طرفى النزاع "كتابة" عمى تقديميا لممركز  ،فإذا أعطى
الطرفيف مكافقتيما ال يحؽ ألل منيما أف يسحب تمؾ المكافقة دكف قبكؿ مف الطرؼ اآلخر  ،كالثابت أف
أل مف طرفى التعاقد حكؿ بيع كشراء شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج لـ يعط مكافقتو "كتابة" عمى
تقديـ منازعاتيما عف ىذا العقد لممركز الدكلى لتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار المنصكص عميو
فى المادة (  )1مف االتفاقية  ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد اتفؽ الطرفاف عمى المجكء عند النزاع إلى
التحكيـ المحمى الذل ثبت بطبلنو لمسبب السالؼ بيانو  ،كما أنو كفقان لحكـ المادة (

 )26مف االتفاقية

ذاتيا تعتبر مكافقة األطراؼ عمى التحكيـ فى ظؿ ىذه االتفاقية مكافقة عمى استبعاد أل عبلج آخر ما لـ
ينص عمى خبلؼ ذلؾ  ،كمف ثـ فقد

تخير المتعاقداف التحكيـ المحمى مستبعديف التحكيـ الدكلى

المنصكص عميو فى االتفاقية الخاصة بتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار بيف الدكؿ كرعايا دكؿ
أخرل ).(ICSID
األمر الثانى -أف المستقر عميو فى نزاعات التحكيـ أماـ مركز تسكية منازعات االستثمار بكاشنطف
(اإلكسيد)  ،أف "العقد المتحصؿ عميو بطريؽ الفساد غير جدير بالحماية الدكلية المقررة لبلستثمارات
األجنبية كالتى تغطييا كينظر منازعاتيا مركز تسكية منازعات االستثمار فى كاشنطف  ،لما فييا مف
مخالفة لمنظاـ العاـ الدكلى  ordre public internationalكلمنظاـ العاـ الداخمى .
كيؤكد ذلؾ كيدعمو السكابؽ التحكيمية الصادرة عف ىيئات التحكيـ كفقان ألحكاـ االتفاقية الخاصة بتسكية
المنازعات الناشئة عف االستثمار بيف الدكؿ كرعايا دكؿ أخرل

) (ICSIDالمكقع عمييا بكاشنطف بتاريخ

 11فبراير  ، 1972كمنيا ما صدر عف مركز تسكية منازعات االستثمار بكاشنطف (اإلكسيد)  ،مف ىيئة
التحكيـ فى القضية التحكيمية رقـ ) ICSID Case No. (ARB/00/7بتاريخ  2006/10/4فى النزاع
القائـ بيف شركة  World Duty Free Limitedضد الجميكرية الكينية حكؿ قياـ الحككمة الكينية بفسخ
عقد التزاـ تطكير مطار كينيا الدكلى  ،فقد بينت ىيئة التحكيـ فى الفقرة  157مف الحكـ أنو:
" 157. In light of domestic laws and international conventions relating to
corruption, and in light of the decisions taken in this matter by courts and
arbitral tribunals, this Tribunal is convinced that bribery is contrary to the
international public policy of most, if not all, States or, to use another formula,
to transnational public policy. Thus, claims based on contracts of corruption or
on contracts obtained by corruption cannot be upheld by this Arbitral Tribunal".
كمفاد ىذه الفقرة أنو :
"كىديان بما كرد فى كؿ مف القكانيف الداخمية كاالتفاقيات الدكلية المتعمقة بالفساد  ،كفى ضكء األحكاـ
الصادرة فى الخصكص مف المحاكـ كىيئات التحكيـ  ،فإنو يككف قد كقر فى ضمير ىذه الييئة أف
جريمة الرشكة تخالؼ النظاـ العاـ الدكلى فى معظـ  ،إف لـ يكف فى جميع  ،دكؿ العالـ  ،كليذا فإف
الدعأكل المبنية عمى عقكد تـ التحصؿ عمييا بطريؽ الفساد  ،ال يمكف أف تحظى بتأييد ىيئة التحكيـ
الماثمة".
األمر الذل خمصت معو ىيئة التحكيـ فى نياية حكميا إلى أف :

"3) The Claimant is not legally entitled to maintain any of its pleaded claims in
these proceedings as a matter of ordre public international and public policy
"under the contract's applicable laws
"أف الشركة المدعية ليس ليا قانكنان الحؽ فى طمباتيا المقدمة أثناء ىذه اإلجراءات نتيجة لمنظاـ العاـ
الدكلى كالنظاـ العاـ الداخمى لمقانكف كاجب التطبيؽ لكؿ مف دكلتى العقد".
األمر الذل يجعؿ ىذا العقد الباطؿ كفقان لما استقر فى مجاؿ التحكيـ الدكلى أماـ مركز تسكية منازعات
االستثمار بكاشنطف (اإلكسيد) عقداُ تـ التحصؿ عميو بطريؽ الفساد  ،كىك ما يجعمو كمنازعات المستثمر
فيو غير جدير بالحماية الدكلية المقررة لبلستثمارات األجنبية كالتى يغطييا كينظر منازعاتيا ذلؾ المركز
 ،لما فى ذلؾ مف مخالفة لمنظاـ العاـ الدكلى .Ordre public international
كحيث أنو كترتيبان عمى ما تقدـ تظؿ أمكر تصفية آثار عقد بيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
كاستحقاقات كؿ طرؼ مف اختصاص القضاء المصرل صاحب الكالية المقررة دستك انر كقانكنان

كيسقط

اإلدعاء بكجكد أل سبيؿ لجكء لمتحكيـ المحمى بعد ثبكت بطبلف شرط التحكيـ كفقان لحكـ الفقرة الثانية مف
المادة (  )1مف القانكف رقـ  27لسنة  1994بشأف التحكيـ فى المكاد المدنية كالتجارية المضافة بالقانكف
رقـ  9لسنة  ، 1997كما يسقط أل إدعاء بأل اختصاص لمتحكيـ الدكلى كفقان لبلتفاقية الخاصة بتسكية
المنازعات الناشئة عف االستثمار بيف الدكؿ كرعايا دكؿ أخرل ) ، (ICSIDالمكقع عمييا بكاشنطف بتاريخ
 11فبراير  1972كالتى عمؿ بيا اعتبا انر مف  2يكنيو  ، 1972ككفقان لمسكابؽ التحكيمية أماـ مركز
تسكية منازعات االستثمار بكاشنطف (اإلكسيد) التى تجعؿ منازعات االستثمار المبنية عمى الفساد أك
المتحصمة عف طريؽ الفساد غير جديرة بالحماية الدكلية .
كحيث إنو كلئف كانت العكلمة دافعان لخصخصة الشركات كالممكية العامة فى مصر  ،فإف ىذه المحكمة
كقد ىاليا ما انطكت عميو الدعكل مف معالـ الفساد الذل عاث فى أمبلؾ الدكلة كأمكاليا فاستباحيا
كأىدرىا لتنكه إلى فساد جد خطير صاحب تنفيذ صفقة بيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،أال
كىك تمكيؿ الجيات األجنبية لق اررات الخصخصة فى مصر

الذل جاء ضمف حزمة مف اإلجراءات

التزمت بيا مصر لمكصكؿ إلى اتفاؽ مع البنؾ الدكلى كصندكؽ النقد الدكلى  ،لمتخمص مف نصؼ
ديكنيا الخارجية مطمع تسعينيات القرف الماضى  ،كالتى كانت خير شاىد عمى التدخؿ السافر فى الشئكف
االقتصادية الداخمية لمببلد كتسخير أمكاؿ المنح كاليبات المشركطة لممساس بسيادة الكطف كتحقيؽ غايات

الخصخصة دكف النظر ألية اعتبارات اجتماعية  ،كيبيف ذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى (اتفاقية منحة
مشركع الخصخصة بيف حككمتى جميكرية مصر العربية كالكاليات المتحدة األمريكية)

– ممثمة فى

الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية -المكقعة بالقاىرة بتاريخ  ، 1993/9/30كالصادر بالمكافقة عمييا قرار
رئيس الجميكرية رقـ  534لسنة  1993كالتى حظيت بمكافقة مجمس الشعب تاريخ

1994/3/8

كتصديؽ رئيس الجميكرية بتاريخ  1994/3/12كنشرت بالجريدة الرسمية بقرار كزير الخارجية رقـ 39
لسنة  1994بتاريخ  1994/5/5كتـ العمؿ بيا اعتبا انر مف

 ، 1994/9/30كقد أكردت االتفاقية أف

ىدفيا مساعدة الممنكح (جميكرية مصر العربية) فى تنفيذ برنامجو لمخصخصة مف خبلؿ التطكير
المؤسسى كتقديـ المساعدة لبيع مشركعات كأصكؿ عامة تبمغ  150مشركعان كأصؿ مف األصكؿ الكبيرة
التى تمتمكيا الحككمة المصرية  ،كأف المشركع سيكفر الخبرات كتنمية قدرات مكتب قطاع األعماؿ العاـ
كالشركات القابضة كبنكؾ الدكلة لتنفيذ المياـ الخاصة بالخصخصة ،كسكؼ يتطمب المشركع تمكيبل مف
الككالة األمريكية لمتنمية قدره 35مميكف دكالر أمريكي ،كأف المشركع سيركز عمي تمكيؿ خمسة مجاالت
رئيسية أكليا(التركيج لمبرامج) ،كثانييا (التطكير التنظيمي) ،كثالثيا (المبيعات) بتكفير خدمات لمشركة
القابضة عف طريؽ مكتب قطاع األعماؿ العاـ كلبنكؾ الدكلة عف طريؽ البنؾ المركزم المصرم لتقييـ
صبلحية العناصر المرشحة لمخصخصة لمعرض في السكؽ كالمساعدة في الميمة الممحة الخاصة ببيع
ىذه العناصر ،كرابعيا (تطكير األدكات المالية)  ،كخامسيا (تدعيـ اتخاذ القرار)  ،كقد أديرت مسئكليات
تنفيذ الخصخصة بكاسطة(مكتب الشئكف المالية كاالستثمار التابع إلدارة التجارة كاالستثمار بالككالة
األمريكية لمتنمية الدكلية) كىي جية أجنبية تحكمت تماما في المسئكليات الخاصة بالتنفيذ  ،كعف
أسمكب المساعدة في عممية البيع نص الممحؽ رقـ (  )1مف االتفاقية عمى أف الككالة األمريكية لمتنمية
الدكلية ستبرـ عقدا لمساعدة الحككمة المصرية في عممية البيع مع ككنسكرتيكـ مف بنكؾ أعماؿ أمريكية
يديره بنؾ أمريكي كاحد ،كسيكفر العقد مجمكعة مف الحكافز لممقاكؿ لتنفيذ كمتابعة عمميات البيع في
مصر  ،كنظـ عمميات الدفع عند التكصؿ إلى اتفاؽ بيف(السمطة المختصة بالخصخصة في الحككمة)
سكاء الشركة القابضة أك مكتب قطاع األعماؿ العاـ أك بنؾ الدكلة مع مقاكؿ خدمات القياـ بالبيع  ،تبرـ
عقكدا مستقمة مع الحككمة المصرية تشمؿ ىياكؿ إتباع محددة سمفا تبعا لمنجاح أك اإلخفاؽ كأتعاب
(المفاكضات المتعمقة بعممية البيع)  ،كمنحت االتفاقية لمجانب األمريكي (الككالة) حؽ المتابعة كالمراجعة
كالتقييـ باالشتراؾ بصفة منتظمة مع مكظفي مكتب قطاع األعماؿ العاـ كالشركات القابضة ،ككذلؾ عف

طريؽ (التقارير) كخكلت لمجانب األمريكي حؽ (تحديد القيكد عمى استمرار الحككمة المصرية في عممية
الخصخصة) (البند رابعا مف الممحؽ رقـ  ، )1كأشارت االتفاقية إلي أنيا تضع في اعتبارىا مساىمات
الحككمة المصرية المقررة لذات الغرض تبينتيا مف تكفير الحككمة المصرية بمبمغ
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لصالح مكتب قطاع األعماؿ العاـ مف حساب الباب الثالث مف ميزانية الحككمة المصرية عف السنة
المالية ( 1993/1992البند سادسا مف الممحؽ رقـ  1مف االتفاقية) كما تبلىا مف ميزانيات  ،ثـ أشارات
االتفاقية في ختاـ الممحؽ رقـ(  )1منيا إلى (التزاـ الحككمة المصرية بتقديـ تقارير سنكية إلى الككالة
األمريكية لمتنمية الدكلية عف عدد المشركعات العامة كالعناصر المرشحة لمخصخصة التي تـ بيعيا
بنجاح نتيجة لبرامج الخصخصة كعمميات البيع تضمنت مساعدة الككالة الخاصة بعمميات البيع  ،كاببلغ
الككالة األمريكية عف طريؽ مكتب قطاع األعماؿ العاـ عند إتماـ كؿ عممية مف عمميات البيع كبقيمة
أتعاب النجاح المدفكعة)  ،كأكرد الممحؽ رقـ (  )2مف االتفاقية بعض أحكاـ الشراء مف المنحة فأكجب
عمى الحككمة المصرية عند تمكيميا لسيارات مف المنحة أف تككف مف صنع الكاليات المتحدة األمريكية ،
كأف يككف النقؿ الجكم الممكؿ مف المنحة الممكية أك األشخاص كأمتعتيـ الشخصية عمى ناقبلت تحمؿ
عبلمة الكاليات المتحدة األمريكية .كعى ذلؾ فاف عمميات الخصخصة كمنيا خصخصة شركة مصر
شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج قد دارت بإشراؼ كرقابة كتمكيؿ جيات أجنبية كفقا لتعميماتيا كتكجيياتيا ،
كأسيمت أمكاؿ المنحة في الرغبة الجامحة إلتماـ الخصخصة في أسرع كقت كعمى أم نحك بمكغا
الستنفاد المبالغ المحددة بالمنحة كتجنب ما قد يسمى اإلخفاؽ الذم مف شأنو استرداد ما عساه قد صرؼ
مف تمؾ المنحة .األمر الذم ما كاف ينبغي عمى مجمس الشعب المنحؿ الذم كاف يمثؿ األمة أف يكافؽ
عمى مثؿ تمؾ المنحة الماسة بسيادة الدكلة كالتدخؿ في شئكنيا الداخمية  ،كىك ذات ما كاف يتعيف معو
عمى رئيس الجميكرية السابؽ إال يكافؽ عمييا ابتداء في  1993/12/28مع التحفظ بشرط التصديؽ ثـ
يتكلى التصديؽ عمى االتفاقية في.1994/3/12
كحيث أنو كعف أثر الحكـ القضائي عمى مناخ االستثمار فاف الحماية القانكنية لممستثمر ىي مف ابرز
الضمانات التي يعد تحك بالمستثمريف إلى أف يقرركا اتخاذ قرار االستثمار  ،كمف ثـ يككف تحفيز
المستثمر الجاد بمنحة ضمانات الحماية مف التعرض لمخاطر البمد المضيؼ  ،كالحرب أك التأميـ أك
المنع مف تحكيؿ ناتج االستثمار إلي الخارج  ،ىذه المخاطر ال تتعمؽ بالتعامؿ التجارم لممستثمر كسبؿ
حصكلو عمى تعاقداتو في الدكلة المضيفة كمدل حرصو عمى مصالحيا الكطنية كاالقتصادية  ،كمف ثـ

فاف المستثمر المخطئ تعتبر تعاقداتو شبيات الفساد ال يمكف اعتباره مستثم ار حسف النية سيما عندما
يكتشؼ الغرض مف التعاقد كأساليبو في انتياء قكانيف الدكلة المضيفة كعدـ المحافظة عمى النشاط محؿ
االستثمار كالتقاعس عف تطكيره كرعاية العامميف بو  ،كمدل اإلفساد كالتخريب كالتدمير الذم ألحقو
بالمشركع المسند إليو  ،كعندما تشكب عممية التعاقد الفساد الفاحش  ،فاف صمت القضاء عف ىذه
الجرائـ كعدـ القضاء بما ىك بداع الحفاظ عمى المستثمر  ،أك بذريعة الحفاظ عمى مناخ االستثمار  ،ال
يككف اإلنكار لمعدالة يعاقب عميو القانكف  ،كمعاقبة مف جانب القضاء لكؿ مف يدافع عف الماؿ العاـ
كيطالب بمستثمر حريص عمى حماية كرعاية مصالح الدكلة المضيفة كالمشاركة في تنميتيا كفي ذات
الكقت ساع لمحصكؿ عمى ربحو المشركع متمتعا بجميع حكافز االستثمار كضماناتو  ،كمف ثـ ال يككف
القضاء بالحؽ كالعدؿ إال حماية لممستثمر الجاد كتشجيعا لبلستثمار كتنقية لمناخ االستثمار مف المتسمقيف
كالساعيف لتدمير اقتصاديات الدكلة المضيفة لبلستثمار  ،كمف ىنا فانو يقع عمى عائؽ الدكلة ممثمة في
السمطة التنفيذية تخير المستثمر الجاد كمنحو أقصى الضمانات  ،كأال تسمح لممنتميف إلييا أف يتربحكا
عمى حساب الدكلة كاالستثمار بأم إسياـ في تخير مستثمر غير جاد كاف تسارع إلى اتخاذ الق اررات
البلزمة كالسريعة كالحاسمة لتنفيذ أجكاء االستثمار مف الغث كالخبيث  ،قبؿ أف تصؿ المنازعة إلى
القضاء  ،كاف تنفذ ما يصدر مف األحكاـ القضائية التي تصدر لمكاجية ذلؾ الفساد  ،كاف يطمئف
المستثمر الجاد انو في حماية الدكلة المضيفة ،كحماية قضاء
المشركعية ال يضيع لو حؽ كال يحرـ مف حافز أك ميزه أك ضماف التزـ القانكف كاحتراـ حقكؽ العمؿ
كحقكؽ الدكلة المضيفة .كحيث انو ليس مف شؾ في أف (المستثمر الحؽ) ىك مف يسيـ في تنمية
المجتمع الذم يستثمر أمكالو فيو كيعمؿ عمى النيكض بالمشركع المكمؼ بتنميتو كتطكيره كليس فقط
تنمية أمكالو كاستثماراتو عمى حسب التعاقدات التي التزـ بيا .ففضيمة االستثمار الحؽ تتمثؿ في قدر مف
التكازف بيف رؤية جادة لمدكلة المضيفة لبلستثمار بالحرص عمى رعاية مصالحيا الكطنية كعمى رأسيا
الحفاظ عمى الممتمكات العامة كعمى العامميف بيا كحقكقيـ  ،يقابمو مسمؾ جاد مف المستثمر في تعاقده
مع سمطات الدكلة المضيفة  ،مسمؾ يخمك باألقؿ مف شبيات الفساد أك اإلفساد .فضبل عف تنفيذ
االلتزامات بحسف نيو بحسباف تعدد أكجو كأىداؼ الخصخصة االقتصادية كالمالية كاالجتماعية  ،كؿ ذلؾ
يعتبر مفترضا أكليان لككنو أصبح مف العمـ العاـ في عقكد االستثمار التي تبرـ في إطار الخصخصة ،
تحكال مف اقتصاد مكجو إلى نظاـ االقتصاد الحر  .كحيث انو كعف مسئكلية تقكـ عمى مبادئ الشرعية

كخضكع الحاكـ كالمحككـ لمقانكف  ،فأساس الكجكد الشرعي لمسمطة الحاكمة ىك احتراـ كتنفيذ األحكاـ
القضائية  ،كتغدك تمؾ المسئكلية أكثر أىمية في جميع مراحؿ الحكـ كعمى رأسيا المراحؿ االنتقالية عندما
تتعمؽ بأمريف جكىرييف أكليما حماية الماؿ المممكؾ لمدكلة كمنع سمبو أك نيبو كاسترداد فعؿ اعتداء غير
مشركع  ،كثانييما مراحؿ اإلصبلح السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم تتطمب تحقيؽ اإلصبلح المحقؽ
لمتنمية كاالستقرار األمني كاالجتماعي  ،كمف ىنا كلئف كاف القضاء ىك ماجا مف يمكذ بو كيستغيث
لحماية مبدأ الشرعية كحماية الماؿ العاـ  ،فانو لف يمبي متطمبات إعماؿ مبدأ الشرعية إال باستجابة
فكريو كارادة فعالة مف السمطة التنفيذية عمى أف تنفيذ أحكاـ القضاء كأف تنيض بمسئكليتيا الدستكرية في
ىذا الشأف بعد أف فكضت السمطة التنفيذية قضاء مجمس الدكلة في الحكـ ما يراه محققا لممصمحة العامة
كحماية الماؿ العاـ .كحيث انو كلحيف التنفيذ الكامؿ لمحكـ فاف كاجبنا ىاما كاقعا عمي كاىؿ (الجبية
اإلدارية) كرئيس مجمس الكزراء كنائب رئيس مجمس الكزراء ككزير قطاع األعماؿ كعمى (محافظ
المنكفية)  ،كىك أف حماية مقار كأماكف الشركة محؿ تنفيذ الحكـ القضائي مف أم عبث بمستنداتيا
ككثائقيا الرسمية أك عقكد خصخصتيا أك أم تبلعب منتظر ليا  ،كحماية ما بقي منيا مف أطبلؿ
أراضي أك مباني أك معدات أك آالت أك عمالة ماىرة  ،كأف تتخذ السمطات المختصة مف اإلجراءات
التحفظية الفكرية ما يحكؿ دكف اإلىدار أك األضرار بالمزيد مف الماؿ المممكؾ لمدكلة  ،كاف تسارع إلى
كضع آليات تسمـ الشركة عمى النحك المبيف باألسباب  ،كبما ال يحكؿ دكف استمرار تشغيؿ الشركة عمى
النحك المحقؽ لحماية المستندات كالكثائؽ كمعدات كآالت الشركة كالصالح العاـ .كحيث أف المحكمة كىي
تؤدم رسالتيا القضائية قد تكشؼ ليا ما تقدـ مف إىدار جميع الماؿ العاـ كتجريؼ ألصكؿ االقتصاد
المصرم تـ تحت قيادة العديد مف الك ازرات ألكبر عمميات تخريب لبلقتصاد المصرم تـ تحديد قيادة
العديد مف الك ازرات ألكبر عمميات تخريب لبلقتصاد المصرم كىي جرائـ جنائية كاف ثبتت بعد تحقيقيا
فضبل عف ككنيا تمثؿ فسادا إداريا يستكجب المساءلة  ،كعمبل بحكـ المادة(  )25مف قانكف اإلجراءات
الجنائية التي أكجبت عمى كؿ مف عمـ بكقكع جريمة يجكز لمنيابة العامة رفع الدعكل عنيا بغير شككل أك
طمب  ،أف يبمغ عنيا فك ار النيابة العامة  ،أك أقرب مأمكر مف مأمكرم الضبط القضائي فاف المحكمة
تعتبر حكميا القضائي ىذا ببلغا لكؿ جيات التحقيؽ بالدكلة  ،لمنيابة العامة  ،كنيابة األمكاؿ العامة
كادارة الكسب غير المشركع  ،كالنيابة اإلدارية لتأخذ كؿ جية حياؿ ىذا األمر ما أكجبو عمييا القانكف كما
يفي الببلد شر الفساد.كحيث أف الحكـ صادر بإلغاء القرار المطعكف فيو  .كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار
عمى النحك المبيف باألسباب  ،ككانت المادة (  )181مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية تكجب ختـ

صكره الحكـ التي يككف التنفيذ بمكجبيا بخاتـ المحكمة كيكقعيا الكاتب بعد أف يمييا بالصيغة التنفيذية ،
كال تسمـ إال لمخصـ الذم تعكد عميو منفعة مف تنفيذ الحكـ  ،كاذا تعدد المحككـ ليـ أك تعدد مف تعكد
عميو منفعة مف تنفيذ الحكـ كاف لكؿ منيـ الحؽ في الحصكؿ عمى صكره تنفيذيو لمتنفيذ بمقتضاىا فيما
حكـ بو  ،كمف ثـ فاف الدكلة ممثمة في ىيئة قضايا الدكلة (نائبو عف كؿ مف رئيس مجمس الكزراء ككزير
المالية ككزير االستثمار)  ،كالشركة القابضة لمصناعات الكيماكية  ،يككنا مف الخصكـ الذيف تعكد عمييـ
منفعة مف تنفيذ الحكـ باستعادة أصكؿ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج عمى النحك المبيف
باألسباب  ،األمر الذم يحقؽ لكؿ مف ىذه الجيات الحصكؿ عمى صكرة تنفيذيو لمحكـ مذيبل بالصيغة
التنفيذية.
كاذ لـ يمقي الحكـ قبكال لدم الطاعف في الطعف رقـ  196لسنو 58ؽ فقد طعف عميو األسباب اآلتية:
السبب األكؿ :
عدـ اختصاص القضاء اإلدارل كالئيان بنظر الطمبات في الدعكييف المحككـ فييا كتجاكزىا بقضائيا بما
طمبو الخصكـ في الطمبات الختامية كصكال لمقضاء باختصاصيا بنظر الدعكييف :
باستقراء الحكـ الطعيف في الصفحات مف رقـ  16حتى رقـ  22نجد المحكمة تناقضت في تقديراتيا التي
حممت الحكـ باختصاصيا كتصدييا لمطمبات فتارة تقكؿ في الفقرة األكلي مف الصفحة ( 17فالماؿ محؿ
الخصخصة ىك ماؿ عاـ كحصيمة بيع الماؿ العاـ مف نصيب الخزانة ألعامو لمدكلة كليس مف نصيب
خزانو الشركات القابضة كالتابعة).
كتارة أخرم تقكؿ في ص ( 16أال إف صدكر "البيع" عمي سند مف تمؾ اإلجراءات التي اتبعتيا الشركة
القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كىي أشخاص القانكف الخاص بحسبانيا مف الشركات المساىمة التي
يسرم عمييا نصكص القانكف  159لسنو  81ال ينفي عف القرار المطعكف فيو صفة القرار اإلدارل
باعتباره إفصاحا لئلدارة بما ليا مف سمطو عف إرادتيا الممزمة بقصد أحداث مركز قانكني معيف متى كاف
ذلؾ جائزة كممكنا ابتغاء تحقؽ مصمحة عامو كمف ثـ ال تخرج الدعكم المثالة عف نطاؽ االختصاص
ألكالئي المقرر لمحكمة مجمس الدكلة أك يجعميا غي مقبكلة النتفاء القرار اإلدارل الف الدكلة لـ تترؾ أمر
الخصخصة سدم ).

كتارة أخرم يخمص الحكـ في ص  22ألي (أنو في ضكء ما تقدـ فاف القرار المطعكف فيو كالف تعمؽ
ضمف مرحمة بإجراءات خصخصة كبيع شركة مصر شبيف الككـ كماؿ مممكؾ لمدكلة ممكية خاصة كالتي
تكلتيا الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج رغـ ككنيا شخص مف أشخاص القانكف الخاص إال انو يعد
ق ار ار أداريا بامتياز باعتباره انو جاء تعبي ار عف اإلرادة الممزمة لجية اإلدارة التي حددت شركة مصر شبيف
الككـ لمغزؿ ضمف برنامج الخصخصة كقررت معايير كضكابط ليا كأنابت كفكضت الشركة القابضة
المذككرة في التعبير عف ىذه اإلرادة ) كقضت بناء عمي ذلؾ برفض الدفع بعدـ االختصاص ألكالئي
بنظر الدعكم كباختصاصيا.
كلما كاف ذلؾ كذلؾ كفقا لممبدأ األكؿ مف حكـ محكمتنا اإلدارية العميا المشار إليو إف اإلجراءات التي
ميدت إلبراـ العقد أك تييئ لمكلده كاف كنت تسيـ في تككيف العقد كتستيدؼ أتمامو أال أنيا تنفرد في
طبيعتيا عف العقد مدنيا أك أداريا كتنفصؿ عنو ككانت طمبات المدعيف الختامية التي أشارت إلييا
المحكمة في حكميا الطعيني ككردت في صحيفة الدعكم األكلي ىي كقؼ قرار البيع كالغائو كبطبلف عقد
البيع كفي الدعكم الثانية ىي كقؼ عقدم البيع المؤرخيف
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الحراسة القضائية كبطبلف عقدم البيع كفسخيما كلـ يطمبا مف قريب أك بعيد التصدم لمق اررات الك ازرية
في نطاؽ خصخصة  127شركة قطاع إعماؿ عاـ كما صدر عنيا مف ق اررات .
فإننا نخمص إلي األتي :
إف اإلجراءات التي صدرت في نطاؽ الخصخصة ك ازرية أـ غير ك ازرية منفصمة تماما عف العقد كاف
مدنيا أك إداريا مكضكع الطعف كاف كانت ىذه الق اررات كجد بيا ما يشكؿ عيبا فييا فإنيا ال تطكؿ العقد
كال تؤدم إلي بطبلنو ما داـ العقد مستكفي كافة أركانو كفقا لمقانكف

 203لسنة  91كالئحتو التنفيذية

كصدر مف الطاعنة صاحبة االختصاص في اإلدارة كالتصرؼ بالبيع كالشراء ألسيـ الشركات التابعة كفقا
لممادة  25كالمادة  26مكرر مف البلئحة التنفيذية كصدر مف الطاعنة صاحبة االختصاص في اإلدارة
كالتصرؼ بالبيع كالشراء ألسيـ الشركات التابعة كفقا لممادة  25كالمادة  26مكرر مف البلئحة التنفيذية
لمقانكف  203لسنة  11المضافة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ
الرسمية لمعدد  123في .2006/6/4

 980لسنة  2006كمنشكرة بالجريدة

إف العقد سند البيع ىك عقد مدني إطرافو مف أشخاص القانكف الخاص كالماؿ مكضكع العقد ىك ماؿ
خاص مممكؾ لمدكلة كيتمتع بيذه الصفة منذ صدكر القانكف 20.3لسنة  91كالذم حكؿ طبيعتو مف ماؿ
مؤمـ في الستينات في القرف الماضي لمدكلة كلمنفعة عامة إلي ما مممكؾ لمدكلة ممكية خاصة بمكجب
المادة  12مف القانكف المشار إليو كأصبح بيذا التحكؿ كفقا لممادة  88مدني قد زالت عنة صفة األمكاؿ
العامة التي انتيت بصدكر القانكف  203لسنة  91بتحكيمو إلي ماؿ خاص لمدكلة كمف ثـ فاف إم نزاع
يتعمؽ بو يككف مف اختصاص القضاء العادم .
إف اإلجراءات كالق اررات الك ازرية التي أصدرتيا الدكلة لتنظيـ خصخصة

 127شركة مف شركات قطاع

اإلعماؿ العاـ لـ يطعف فييا المدعييف في الدعكييف كمف ثـ فيي ليست مصرحة عمي المحكمة حتى
تتصدم ليا كمف ثـ يككف تصدم المحكمة ليا كصكال لمنيؿ مف العقد سند بيع أعياف النزاع قد خالؼ ما
استقر عميو قضاء المحكمة اإلدارية العميا في المبدأ الذم استقرت عمية إحكاميا مف إف (العبرة بالطمبات
الختامية التي يحددىا المدعي كيحدد ليا نطاؽ دعكاه كتنفيذ المحكمة بطمبات الخصكـ في الدعكم كليس
ليا إف تتعداىا) كفي ذلؾ تقكؿ ىذه المحكمة في الطعف رقـ

 3116لسنة 35ؽ عميا جمسة

 2006/5/23الدائرة الثالثة عميا (انو لما كاف قضاء ىذه المحكمة قد استقر عمي إف العبرة في طمبات
الخصكـ ىي بما يطمبكه عمي نحك صريح كجازـ كتفيد المحكمة بطمباتيـ الخاتمة كال عبرة بالطمبات التي
تضمنتيا صحيفة الدعكم طالما إف المدعي لـ يحؿ في مذكرتو الختامية إلييا ككاف المستقر أيضا إف
األصؿ إف المدعي ىك الذم يحدد نطاؽ دعكه كطمباتو إماـ القضاء كال تمممؾ المحكمة مف تمقاء نفسيا
إف تنفيذىا فإذا قضت بغير ما يطمبو الخصكـ فأنيا تككف بذلؾ قد تجاكزت حدكد سمطاتيا كحؽ إلغاء ما
تضمنت بو).
كمف كؿ ما تتقدـ تخمص إلي أف الحكـ المطعكف فيو صدر مف محكمة غير مختصة بنظر الطمبات
المعركضة بالدعكييف مكضكع الطعف كبقضائو بإلغاء الق اررات الك ازرية الصادر في شاف الخصخصة
بالرغـ مف أف ىذه الطمبات لـ يطرحيا المدعييف بدعكاىما في صحيفة الدعكم أك في طمباتيـ الختامية
بمذكرات دفاعيـ األمر الذم يجدر معو بالمحكمة المكقرة إلي إلغاء الحكـ كالقضاء بعدـ اختصاص
المحكمة كالئيان بنظر النزاع كاحالتو إلي جية التحكيـ كفقا لشركط العقد مكضكع الدعكم .
ثانيا :عدـ قبكؿ الدعكم لرفعيا مف غير ذم صفة -:

معمكـ كفقا لممستقر عميو في قضاء المحكمة اإلدارية العميا أف (الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا يفتح
الباب الحكـ بميزات القانكف غير معتمدة عمي األسباب التي يقدميا الطاعف كيظاىر بيا طعنو إذ المرد
ىك المشرع كسيادة في ركابط القانكف العاـ بحسبانيا خاتمة المطاؼ في نظاـ القاضي).
(الطعاف رقـ  5269،4912لسنة 45ؽ عميا جمسة  2006/5/16الدائرة الثالثة عميا)
كمعمكـ أيضان أف قضاء ىذه المحكمة استقر عمي أف (التحقؽ مف صفة الخصكـ أمر جكىرم كيتصؿ
بالنظاـ العاـ لمتقاضي كعمي ذلؾ فاف الدعكم اإلدارية يمزـ لصحتيا أف تككف مكجية مف صاحب الصفة
كاف تككف لو مصمحة شخصية كمباشرة كأف تكجو إلي الجية اإلدارية مصدره القرار المطعكف فيو بصفتيا
مف الخصكـ األصمية كفي ىذا الحاؿ فاف دائرة االختصاـ بالدعكم تمتد لتشمؿ مف تربطيـ عبلقة
بمكضكع عبلقة الخصكمة حتى يصدر في مكاجيتيـ تفاديا لآلثار المترتبة عمي الحجية النسبية ألحكاـ
كىؤالء يككف اختصاصيـ تبعا كليس أصبل يحسبانيـ غير المعنييف بالخصكمة أصبلن كال تنعقد بيـ
الخصكمة )
(الطعف رقـ  6594لسنة 47ؽ عميا جمسة 2006/7/18ـ الدائرة الثالثة عميا )
كلما كاف ذلؾ كذلؾ ككاف بالرغـ مف أف المدعييف ككذا المتدخميف في إحداىا ليسكا أطرافا في العقد الذم
بمكجبو تـ بيع الماؿ مكضكع النزاع كفيـ المحكمة مصدره المحكمة مصدره الحكـ لذلؾ إال أنيا قضت
برفض اندفع كبتكافر الصفة كالمصمحة استنادا إلي تكييفيا المخالؼ لمقانكف كالكاقع باف الماؿ المباع ىك
ماؿ عاـ كما داـ الماؿ العاـ ىـ مممكؾ لمشعب بالدستكر كبمكجب اإلعبلف الدستكرم في المادة  6منيا
أف حمايتو كاجب عمي كؿ مكاطف .
كلما كاف التكييؼ الخاطئ بطبيعة الماؿ المبيع (شركة شبيف الككـ لمغزؿ ) مف جانب المحكمة كتكصيفو
بأنو ماؿ عاـ بالرغـ مف أف صفة النفع العاـ التي تمتعت بيا أمكاؿ ىذه الشركة منذ تأميميما في ستينات
القرف الماضي كنزع ممكيتيا مف أصحابيا كأيمكلتيا لمدكلة قد زالت حيث إف ىذه الزكاؿ لمصفة العامة
لؤلمكاؿ كفقا لممادة  88مف القانكف المدني يككف بمقتضي قانكف أك مرسكـ أك قرار مف الكزير المختص
أك بانتياء الغرض الذم نزعت مف اجمو كفي ىذا المعني قضت محكمة النقض (بأف األمكاؿ العامة ال
تفقد صفتيا بانتياء تخصيصيا لممنفعة العامة كىذا االنتياء ما داـ لـ يصدر بو قانكف أك قرار فانو ال

يتحقؽ إال بانتياء الغرض الذم مف أجمو خصصت تمؾ األمكاؿ لممنفعة العامة كبانتياء التخصيص
بالفعؿ بشرط أف يككف كاضحا ال يتحمؿ لبسا).
(الطعف رقـ  4لسنة 51ؽ جمسة )1985/5/8
ككاف قد صدر القانكف  203لسنة  91كحكؿ ىذه الماؿ إلي ماؿ مممكؾ الدكلة ممكية خاصة بصريح
النص في المادة  11كجعؿ الشركات التابعة كالشركات القابضة سكاء كانت مممككة بالكامؿ لمدكلة أك بيا
مساىمات مف أشخاص اعتبارية عامة أك أشخاص اعتباريو خاصة أف أحد الناس مف أشخاص القانكف
الخاص كتسرم في شأنيا أحكاـ القانكف الشركات المساىمة رقـ

 159لسنة  81فمف ثـ ال تككف ىذه

األمكاؿ أمكاالن عامة كبالتالي ال تككف حمايتيا كاجب عمي كؿ مكاطف كمف ثـ يككف كالحاؿ كذلؾ
المدعييف ال تتكافر فييـ الصفة كالمصمحة في الطعف عمي البيع لمماؿ مكضكع الدعكم األمر يجد معو
بالمحكمة المكقرة القضاء بإلغاء الحكـ كالقضاء مجددا بعدـ قبكؿ الدعكم مف المدعييف لرفعيا مف غير
ذم صفة كالنعداـ المصمحة في الدعكم كتبعا لذلؾ بعدـ قبكؿ المتدخميف سكاء ىجكميا أك تضامنيا.
ثالثا :عدـ قبكؿ الدعكييف شكبل لرفعيما بعد الميعاد القانكني لمطعف عمي الق اررات المؤدية لمبيع كبافتراض
أف العقد مكضكع النزاع عقدا إداريا كما سبقو مف ق اررات جزء منو كىك ما ال نسمـ بو :
معمكـ كفقا لممستقر عميو مف مبادئ لممحكمة اإلدارية العميا أف (ميعاد رفع دعكم اإللغاء ال يجر في حؽ
صاحب الشأف ال مف تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية أك الكقائع المصرية أك إخطاره رسميا بمضمكنو
أك مف التاريخ الذل يتحقؽ معو مما يتضمنو قرار فيو عممان نافيان لمجيالة) .
الطعف رقـ  15970لسنة  49ؽ – جمسة  – 2006/3/11الدائرة األكلى عميا
كلما كاف المدعياف المتدخبلف ليسكا أطرافان فى العقد مكضكع النزاع فإف عمميما بالعقد ال يككف متكاف انر إال
بعمميما بو  ،فالمدعى األكؿ مف المحاميف بمدينة شبيف الككـ مف خبلؿ اإلعبلنات التى تـ تكزيعيا طرؽ
كمياديف شبيف الككـ بطرحيا لمبيع بخبلؼ اإلعبلف بالصحؼ اليكمية كاسعة االنتشار ككسائؿ اإلعبلـ
ككاف المدعى الثانى ىك مف العامميف بالشركة كيعمـ بالقطع بالبيع مف بدأ إجراءاتو ككاف ىذا البيع قد تـ
كفقان لما جاء بصحيفة دعكاىما فى الربع األخير ككانت صحيفة الدعكل األكلى أكدعت قمـ كتاب محكمة
القضاء اإلدارل بالمنكفية فى  2010/9/26كالثانية أكدعت قمـ كتاب ذات المحكمة فى 2011/3/14
فإف ىاتيف الدعكييف يككنا قد كقعا بعد الميعاد القانكنى الذل يبدأ مف عمميما المؤكد تمامان فى تاريخ البيع

حسبما أسمفنا كمف ثـ يككف الحكـ جدير باإللغاء لرفعيا بعد الميعاد ك المحدد قانكناَ لمطعف باإللغاء عمي
القرار اإلدارل فيما لك افترضنا جدالَ ككنيما كذلؾ.
الخطأ في تطبيق القانون وفيمو وتأويمو:
كصؼ الشركة الطاعنة حاؿ البيع بأنيا أجرتو كمفكضة كنائبة مف الدكلة كأف ما يصدر عنيا تبعاَ لذلؾ
مف بيع ىك إفصاح عف اإلرادة الممزمة لمدكلة بقصد تنمية كتشجيع االستثمار مف خبلؿ تكسيع قاعدة
ممكية شركات قطاع األعماؿ العاـ كأنيا بيذه المثابة صادرة عف ىذه الجيات باعتبارىا سمطة عامة:
كمف المعمكـ كفقاَ لقضاء المحكمة اإلدارية العميا أننا نككف بصدد عقداَ إدارياَ حينما يبرـ العقد بيف أحد
أشخاص القانكف العاـ مع األفراد بمناسبة ممارستيا لنشاطيا في إلدارة المرافؽ العامة كتسييرىا عمي أف
تأخذ اإلدارة تعاقدىا في ذلؾ عمي أساس القانكف العـ بكصفيا سمطة عامة تتمتع بحقكؽ ليتمتع بمثميا
المتعاقد معيا أما حينما تنزؿ منزلة األفراد في تعاقدىـ فتبرـ عقكداَ مدنية تستعيف فييا بكسائؿ القانكف
الخاص عمي النحك الذم يكشؼ عنو بنكد العقد أنيا ال تتسـ بسمات العقكد اإلدارية فيي تعدكا أف تككف
في حقيقتيا عقكداَ مدنية.
(نرجك الرجكع إلي الطعف رقـ  1849لسنة  39ؽ عميا جمسة  2006/3/7الدائرة الثالثة العميا)
ك لك افترضنا جدالَ كىك ما ال نسمـ بو أف الشركة القابضة لمقطف ك الغزؿ ك النسيج ك المبلبس الطاعنة
أجر ىذا العقد كنائبة كمفكضة عف الدكلة فإف ىذا العقد ال يتعمؽ بمرفؽ عاـ كال بتسييره كال يكصؼ
السمطة العامة التي يتمتع بيا المفكض (الدكلة) بؿ أف بنكد العقد تكضح أنو اتبع فيو كسائؿ القانكف
الخاص عمي التعاقد بما ليجعؿ العقد عقداَ إدارياَ فضبلَ عمي أف الشركة الطاعنة منكط بيا كفقاَ لممادة
 25فقرة خامساَ مف البلئحة التنفيذية لمقانكف  203لسنة  1991بيع كؿ أ بعض أسيـ الشركة التابعة بما
يؤدم إلي نقص حصة الشركة القابضة في رأس ماليا  % 51كقد كقع ذلؾ بالفعؿ إذ أف الشركة الطاعنة
باعت لممستثمر كامؿ األصكؿ المادية المعنكية لممصانع دكف األرض المقاـ عمييا كالتي تعد مؤجرة لمدة
 25عاماَ ألحكاـ ىذا العقد.
كىك األمر الذم يؤكد أف المحكمة مصدره الحكـ الطعيف قد أخطأت في تطبيؽ القانكف كتأكيمو عمي
الدعكل باستنتاجيا أف الدكلة ىي الطرؼ البائع كليست الشركة الطاعنة كأنيا أبرمت العقد باعتبارىا
سمطة عامة كىي ليست كذلؾ قانكناَ.

عف كصؼ المحكمة لقكاعد التقييـ لمشركة مكضكع البيع بعدـ المشركعية كاستنتجت التفريط في تقييـ
الماؿ العاـ كمخالفة المادة  10مف قانكف قطاع األعماؿ العاـ ك المادة

 26مف البلئحة التنفيذية في

التقييـ كبطبلنو:
باستقراء الحكـ المطعكف عميو في الصفحات مف رقـ  37حني  47نجده قد أسيب نقده لمتقييـ الذم تـ
لمشركة بمعرفة المجاف التي اتبعت قكاعد التقييـ التي نظمتيا الق اررات الك ازرية كأبطميا ترتيبا عمي ذلؾ
مردكد عميو باآلتي:
أ -أف ىذه القكاعد المنظمة لمتقييـ كضعيا أخصائييف مالييف كاقتصادييف كاف المجنة الك ازرية لمخصخصة
الصادرة بقرار رئيس مجمس اإلدارة رقـ

 1765لسنة  2000العدد  197مف الكقائع المصرية بتاريخ

 2000/8/30نص في مادتو الثانية عمي أف تخصص المجنة
- 1بدراسة كؿ ما يتعمؽ بمكضكعات الخصخصة كما يتعيف أف يبقي منيا تحت سيطرة الدكلة
.
- 2كضع خطة شاممة لمخصخصة مدعمة ببرنامج زمني في ضكء ما تقدمو الجيات المختصة
مف بيانات أك تقرير.
- 3أقترح المعايير كالضكابط التي تتـ عمي أساسيا الخصخصة.
- 4اعتماد تكصيات الكزراء المعنييف بشأف قيمة الشركات كاألصكؿ المطركحة ك الجدكؿ الزمني
لطرحيا كفي المادة الرابعة منو ترفع المجنة تكصياتيا شيرياَ إلي مجمس الكزراء.
ك بناء عمي ما تقدـ ككاف ما تـ حياؿ الشركة مكضكع الطعف لدم طرحيا لبيع قد مر بكافة المراحؿ التي
نظمتيا ىذه الق اررات كعمي األخص تكصيات الكزراء المعنييف بشأف قيمة الشركات ك األصكؿ المطركحة
ك الجدكؿ الزمني ليا ك التي ترفع لمجمس الكزراء الذم يتعيف عميو اعتماد أك عدـ اعتماد البيع كفقاَ
لذلؾ.
ب -أف الشركة الطاعنة بيذه الضكابط لدم التقييـ لمشركة مكضكع الطعف حيث قد تمت كميا تحت
إشراؼ مستشارم مجمس الدكلة كأف ىذه الضكابط كمدم االلتزاـ بيا مكضحة كالتالي:
الضابط األكؿ:

تجنب األراضي كأم أصكؿ أخرم زائدة عف النشاط كتنقؿ ممكيتيا إلي الشركة القابضة المختصة.
كباستعراض مدم االلتزاـ بو في دعكاتنا يتبيف اآلتي:
أف لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ برئاسة المستشار منير صدقي يكسؼ نائب رئيس مجمس الدكلة
كعضكية آخريف قد أكدت عمي األرض البلزمة لمنشاط ك الخاضعة لمتقييـ داخؿ أسكار الشركة
 424545.76ـ 2كخارج أسكار الشركة مف صحة إجراءات التقييـ (مستند رقـ  4ص  3مف التقرير)
كفي ذلؾ التقرير أكدت المجنة عمي أف استبعاد أراضي غير الزمة لمنشاط كالتالي أراضي مستبعدة مف
داخؿ أسكار الشركة (أرض المسجد  417.57ـ ،2أرض المنطقة الحرة الصادرة بيا قرار رئيس مجمس
الكزراء رقـ  1143لسنة  2004في  2004/6/27بمسطح  84000ـ
القبمية حيث أنيا غير الزمة لمنشاط  74337.69ـ

2

2

باقي أرض شكنة األقطاف
2

حيث أنيا غير الزمة لمنشاط بمسطح  200ـ

كبالتالي تصبح إجمالي األراضي مف داخؿ أسكار الشركة  158955ـ . 2
أراضي مستبعدة مف خارج أسكار الشركة:
2

أراضي مبني النادم االجتماعي  1120ـ

الشارع المؤدم إلي المساكف التي تـ نقميا إلي الشركة القابضة  126000ـ  2كبالتالي تصبح األراضي
المستبعدة مف خارج أسكار الشركة  13721ـ.2
مما تقدـ في مدم االلتزاـ بيذا الضابط نجد أف األراضي ك األصكؿ الزائدة عف حاجة النشاط لـ تدخؿ
في التقييـ كلـ تدرج في األعياف المتعاقد عمييا حيث كافؽ كزير االستثمار كقطاع األعماؿ العاـ عمي
تقرير المجنة المؤرخ  2005/4/6بما احتكاه مف ىذا االستبعاد كتجنب األراضي كاألصكؿ األخرل الزائدة
عف النشاط.
الضابط الثاني:
كىك نقؿ كافة الديكف المستحقة لمبنكؾ كالخصكـ إلي الشركة القابضة المختصة كتتكلي تسكيتيا مع
الدائنيف بالرجكع إلي محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج
كالمبلبس بشأف عممية طرح كؿ مف شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بجمسة األحد المكافؽ

1

أكتكبر ( 2006مستند رقـ  5ص  )27حيث كافؽ عمي نقؿ األصكؿ المتداكلة كااللتزاـ لمشركة القابضة
طبقاَ لمقكاعد بما قيمتو  123مميكف جنيو كتنقؿ طبقاَ لؤلرصدة في تاريخ تسميـ الشركة كبذلؾ يتأكد
لممحكمة المكقرة بيذا الضابط مف الضكابط.
الضابط الثالث:
(ليمكف لممشترم أك المستأجر تأسيس شركة جديدة كبالتالي يتمتع بالحكافز كالمزايا المقررة مف القانكف رقـ
 8لسنة  1997بشأف ضمانات كحكافز االستثمار)
كبالرجكع إلي صفتو في التعاقد مكضكع الطعف نجد أف المشترم ىك شركو مساىمة مصرية مؤسسة كفقاَ
ألحكاـ قانكف ضمانات كحكافز االستثمار رقـ  8لسنة  97بسجؿ تجارم رقـ  19207صادر مف مكتب
سجؿ تجارم باالستثمار كبمكجب ىذا التعاقد أصبح لمشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كاتحاد
العامميف المساىميف في بالشركة أكثر مف  % 30مف رأس ماؿ الشركة كبذلؾ يككف ىذا الضابط الثالث
متكف اَر في التعاقد مكضكع الطعف.
الضابط الرابع:
أف يقدـ المشترم أك المستأجر خطة لمتطكير تنفذ خبلؿ  24شير مف تاريخ تسميمو ألصكؿ أك المصنع
كيجب أف يحافظ عمي الطاقة اإلنتاجية الكاممة عند الشراء يعمؿ عمي زيادتيا.
بالرجكع إلي التقرير المقدـ مف الشركة المشترية عف نشاطو في األعكاـ مف

 2007/2/15حني

( 2009/12/1مستند رقـ )6نجد أف ىذا المشترم قد استحدث اآلالت ك المعدات بالشركة بما قيمتو
 76.377.924مميكف جنيو تـ استيرادىا مف الخارج كتركيبيا بالشركة.
كبالرجكع إلي التقرير الصادر مف الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج البائعة عف خطة التطكير
كمدم التزاـ المستثمر المشترم بيا (مستند رقـ )7نجد أف المستثمر استمـ الشركة في  2007/2/15طبقاَ
لخطة إعادة ىيكمة الشركة كضخ استثمارات بحكالي  76مميكف جنيو خبلؿ  5سنكات.
الضابط الخامس:
إلزاـ المشترم أك المستأجر باالحتفاظ بالعمالة التي يتـ االتفاؽ عمييا في عقد البيع

كبالرجكع إلي العقد (مستند رقـ  )1نجد أف البند  1/10اقر صراحة بالتزاـ المشترم باستمرار العامميف
بذات الشركط كاألحكاـ المنظمة لعبلقة عمميـ الحالية مع الشركة ما لـ تكف ىناؾ مزايا أفضؿ يطبقيا
المشترم كقد التزـ المستثمر بالشرط كقاـ بتعييف أكثر مف أربعمائة عامؿ جديد بالشركة إزاء التكسعات
التي استحدثيا بالماكينات كلـ ترفع دعكم عمالية بدعكم عدـ التزامو بأحكاـ العقد في شأف العمالة إال أف
الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ رأت لعدـ تخفيض قيمة العقد مكضكع الطعف بسبب العمالة بفتح باب
اإلحالة لممعاش المبكر االختيار بيف العامميف كبمغ عدد العامميف الذيف خرجكا اختيا اَر  1465عامؿ كتـ
تعييف أربعمائة عامؿ جدد كليصبح عدد العامميف المكجكديف  4421عامؿ بعد استبعاد مف أحيؿ لممعاش
المبكر اختيارياَ ََ كمف ثـ ال يككف ىناؾ أم مخالفة لمضابط الخامس المتعمؽ باالحتفاظ بالعمالة التي يتـ
االتفاؽ عمييا.
الضابط السادس:
أف يككف المشترم أك المستأجر متخصص في النشاط أك سيتعاقد مع شركة إدارة متخصصة في النشاط.
مف المعمكـ أف شركة أندكراما ىي شركة عالمية متخصصة في مجاؿ االستثمار في الغزؿ كالنسيج
(مستند رقـ .)8
كبذلؾ يككف ىذا الضابط قد تحقؽ كىي شركة ذات سمعة عريقة كليا سابؽ أعماؿ كفركع كاضحة مف
المستند بفعالية عف إبطاؿ المحكمة لشرط التحكيـ الكارد بالبند الكاحد كالعشركف مف العقد:
لما كاف العقد سكاء مدنياَ أك إدارياَ ىك شريعة المتعاقديف كنشأ صحيحاَ فإنو يصبح قانكف طرفيو كالمرجع
في حقكؽ التزامات الطرفيف كيجب تنفيذه كفقاَ لما اشتممت عميو شركطيا
كلما كاف العقد مدنياَ أك إدارياَ يجكز فيو التحكيـ كقد أقرت الحكمة اإلدارية العميا في قضائيا المستقر في
الطعكف رقـ  13701طرؽ التقاضي العادية إذ يبيح لممتعاقديف المجكء إليو لحسـ ما ينشأ بينيما مف
أنزعة كاف الفصؿ فييا معقكداَ أصبلَ لممحاكـ كالشؾ أف التحكيـ حتى كاف كاف بيف طرفيو كيعد تدخؿ
المشرع بمكجب القانكف رقـ  9لسنة  1997بتعديؿ القانكف  27لسنة  1994بأف جعؿ التحكيـ في
منازعات العقكد اإلدارية جائ اَز عمي أف يككف االتفاؽ عميو بمكافقة الكزير المختص أك مف يتكلى
اختصاصو بالنسبة لؤلشخاص االعتبارية.

كلما كاف العقد المتضمف شرط التحكيـ ىك عقد مدني كفقاَ لما أكضحناه في الرد عمي بطبلف العقد فإف
تضمينو شرط التحكيـ بمكافقة طرفية فقط جائز كؿ يمزـ في شأنو مكافقة الكزير أك مف يتكلى اختصاصاتو
كلك افترضنا جدالَ كىك ما لنسمـ بو أف العقد دارم كاف الشركة البائعة أبرمتو بصفتيا مفكضة عف الدكلة
فإف رئيس الشركة البائعة المفكض في ذلؾ البيع أك النائب عف الدكلة في البيع يككف ىك مف يتكلى
االختصاص بالنسبة لمشخص االعتبارم كفقاَ لمقانكف

 9لسنة  1997الذم أجاز التحكيـ في العقكد

اإلدارية بشرط مكافقة الكزير المختص أك مف (يتكلى االختصاص بالنسبة لؤلشخاص االعتبارية كمف ثـ
يككف ما خمص إليو الحكـ المطعكف عميو ببطبلف شرط التحكيـ مف العقد عمي خبلؼ ذلؾ جاء عمي
غير ذلؾ مف القانكف ك بالمخالفة لو جدير باإللغاء)
الرأي القانوني
كمف حيث أف ما ييدؼ إليو الطعف بصفتو ىك الحكـ بقبكؿ الطعف شكبلَ كفي المكضكع بإلغاء الحكـ
المطعكف فيو كالقضاء مجدداَ
أصمياَؾ بعدـ اختصاص المحكمة كالئيا بنظر الدعكم كاحالتيا إلي مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ
التجارم الدكلي
احتياطياَ:عدـ قبكؿ الدعكم لرفعيا مف غير ذم صفة كعدـ قبكليا لرفعيا بعد الميعاد كفي المكضكع
برفض الدعكم ك إلزاـ المطعكف ضدىـ المصركفات
كمف انو عف شكؿ الطعف:
كمف حيث إف الحكـ المطعكف فيو صدر بجمسة  2011/9/21كحيث إف تقرير الطعف تـ إيداعو بتاريخ
 2011/11/2أمر الذم يضحي معو الطعف قد أقيـ في المكاعيد القانكنية عمبلَ بحكـ المادة

 44مف

قانكف مجمس الدكلة كمف حيث الطعف قد استكفي سائر أكضاعو الشكمية فعنيما يضحي مقبكالَ شكبلَ.
كمف حيث انو عف الدفع بعدـ اختصاص المحكمة كاليا بنظر الدعكم
كمف حيث أف اإلدارة العامة يمكنيا أف تختار لممارسة نشاطيا كلتحقيؽ المصمحة العامة ،بيف طريقتيف
لمتعاقد ،فيي إما أف تمجأ إلي طريقة التعاقد العادم كما تمجأ إلي طريقة التعاقد اإلدارل لذلؾ كاف مف
الضركرم تكيؼ أم عقد تبرمو اإلدارة كتحديد الكصؼ القانكني لو ليذه التفرقة بيف العقكد اإلدارية

كالعقكد العادية تخضع لقكاعد القانكف المدني ،كتككف األكلي مف اختصاص القضاء اإلدارل كالثانية مف
اختصاص القضاء العادم بالرغـ مف ككف اإلدارة طرفاَ فييا  .كتتميز العقكد اإلدارية عف العقكد المدنية
بطابع خاص مناطو احتياجات المرفؽ كيبرز فييا تغميب كجو المصمحة العامة عمي كجو المصمحة
الفردية.
فمف األمكر المسممة أف االختصاص الكالئي يعتبر مف النظاـ العاـ كيككف مطركحاَ دائماَ عمي المحكمة
كمسألة أكلية كأساسية فمف األمكر المسممة أف االختصاص الكالئي يعتبر مف النظاـ العاـ كيككف
مطركحاَ دائماَ عمي المحكمة كمسألة أكلية ك أساسية تقضي فييا مف تمقاء نفسيا دكف حاجة إلي دفع
بذلؾ أحد الخصكـ بما يكفؿ أال تقضي المحكمة في الدعكل أك في شؽ منيا عمي حيف تككف المنازعة
برمتيا مما يخرج عف اختصاصيا ككاليتيا.
في ىذا المعني الطعف رقـ  382لسنة  34ؽ -جمسة  1994/6/20كالطعف رقـ  1597لسنة  30ؽ –
جمسة 1991/6/8
كمف حيث أف استخبلص الرد عمي ىذا الدفع إنما يتطمب منا بداية بحث كدراسة مسألتيف أساسيتيف
إلمكانية تبياف النتيجة النيائية لذلؾ الدفع كذلؾ عمي النحك التالي:
المسألة األكلى بياف الطبيعة القانكنية لؤلمكاؿ المممككة لشركات قطاع األعماؿ العاـ:
المسألة الثانية:الطبيعة القانكنية لمعقد مكضكع الطعف.
أكالن:بياف الطبيعة القانكنية ألمكاؿ المممككة لشركات قطاع األعماؿ العاـ
كمف حيث انو كفقاَ لما جرم عميو إفتاء الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة " إف
قانكف قطاع األعماؿ العاـ كاف كاف قد غاير في أسمكب إدارة الشركات التي أخضعيا ألحكامو كأعاد
تنظيميا بما يكفؿ ليا قد انر مف كسائؿ التسيير الذاتي ك اإلدارة الذاتية كقد انر مف ىيمنة السمطات الكصائية
كبما يكفؿ قياـ عبلقة التبعية بيف مستكياتيا بأسمكب التتابع إذ يناط بكؿ مستكم تشكيؿ ما دكنو ال
بأسمكب التكازم الذم يتيح لممستكم األعمى التدخؿ المباشر في شئكف ما تتابع مف مستكيات ادني بما
يكفؿ تعريض ىذه الكحدات لؤلكضاع االقتصادية لمسكؽ كمساءلتيا حسب النتائج كتيسير إمكاف تكسيع
قاعدة الممكية مستقببلَ كاف كاف القانكف األخير قد غاير في كؿ ذلؾ فبل تزاؿ الطبيعة القانكنية لشركات

القطاع العاـ بحسباف ما ترتبو الممكية العامة مف كجكب التعبير عنيا في إطار اإلدارة العامة التي تمثؿ
الشخص المعنكم العاـ المالؾ لمماؿ كغني عف البياف أف الجمعية العامة لمشركات المساىمة طبقاَ لمقانكف
رقـ  159لسنة  1981تتككف مف كالمبلؾ حممة األسيـ أنفسيـ ،بينما الجمعية العامة لمشركات المنظمة
بالقانكف رقـ  203لسنة  1991فتتككف مف ممثميف لمشخص العاـ المالؾ لمماؿ العاـ كعضك ىذه الجمعية
العامة األخيرة ال يممؾ بنفسو كانما يمثؿ المالؾ كيعبر عف إرادتو كما استظيرت الجمعية العمكمية أيضاَ
كما استقر عميو إفتاؤىا مف ككف أكضاع التشريع المصرم تكشؼ عف أف القطاع العاـ ال يختص بو
تنظيـ كحيد كرد بالقانكف  97لسنة  1983كما سبؽ مف قكانيف حؿ محميا كاف القطاع العاـ عرؼ العديد
مف النظاـ التي تنكعف حسب نكع النشاط مثؿ قطاع البتركؿ كقطاع البنكؾ أك حسب المناسبات
التاريخية مثؿ الشركات القابضة لبعض الشركات العامة أك بعض شركات المقاكالت أك انتقاؿ عدد مف
الشركات مف الخضكع لمقانكف  97لسنة  1983بشأف ىيئات القطاع العاـ كشركاتو الخضكع لقانكف
قطاع األعماؿ العاـ الصادر بالقانكف رقـ  203لسنة  1991ليفيد بذاتو انحسار كصؼ القطاع العاـ عف
ىذه الشركات كما أف عدـ انطباؽ أحكاـ القانكف رقـ  97لسنة  1983عمي ىذه الشركات ال يفقدىا بذاتو
كصؼ ما بقيت في إطار الممكية العامة بالمعني الكارد بالمادة " " 29مف الدستكر.
"في فتكل الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع رقـ  591بتاريخ  2004/7/8ممؼ رقـ 238/1/47
جمسة "2004/7/8
كما استقر قضاء المحكمة اإلدارية العميا عمي انو المكاد  1ك  2ك  13ك 40ك  41مف القانكف رقـ 203
لسنة  1991بإصدار قانكف شركات قطاع األعماؿ العاـ قبؿ العمؿ بالقانكف رقـ

 203لسنة 1991

المشار إليو كانت منازعات شركات القطاع العاـ تعرض عمي ىيئات القطاع العاـ تعرض عمي ىيئات
قطاع التحكيـ دكف غيرىا – منذ العمؿ بيذا القانكف في  1991/7/20حمت الشركات القابضة محؿ
الشركات التي كانت تشرؼ عمييا الييئات المذككرة – حؿ التحكيـ االختيارم محؿ التحكيـ اإلجبارم –
مؤدم ذلؾ أف المنازعات التي أقيمت أماـ ىيئات التحكيـ اإلجبارم قبؿ العمؿ بالقانكف رقـ

 203لسنة

 1991تستمر في نظرىا إلي أف تفصؿ فييا – المنازعات اإلدارية التي تثكر بعد العمؿ بذلؾ القانكف
ينعقد االختصاص بشأنيا لمجمس الدكلة بعد انحسار التحكيـ اإلجبارم عنيا – أساس ذلؾ :أف مجمس
الدكلة ىك صاحب االختصاص األصيؿ بالمنازعات اإلدارية كأف دخكؿ بعضيا في اختصاص جيات
أخرل بناء عمي قانكف ىك استثناء ال يجكز التكسع فيو أك القياس عميو.

"في ىذا المعني الطعف رقـ  3164لسنة  32ؽ.ع – جمسة  – 1992/3/22المكتب الفني  37الجزء
الثاني ص "1142
كمف حيث أف المادة األكلي مف قانكف قطاع األعماؿ رقـ " 203ط لسنة  1991عمي انو يصدر بتأسيس
الشركة القابضة قرار مف رئيس مجمس الكزراء بناء عمي اقتراح الكزير المختص  ،كيككف رأسماليا مممككاَ
بالكامؿ لمدكلة أك األشخاص االعتبارية العامة ،كتثبت ليا الشخصية االعتبارية مف تاريخ قيدىا في
السجؿ التجارم.
كتأخذ الشركة القابضة شكؿ شركة المساىمة ،كتعتبر مف أشخاص القانكف الخاص كيحدد القرار الصادر
بتأسيسيا اسميا كمركزىا الرئيسي كمدتيا كالغرض الذم أنشئت مف أجمو كرأس ماليا.
كينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظاميا األساسي عمي نفقتيا في الكقائع المصرية كتقيد
الشركة في السجؿ التجارم.
كتنص المادة الثانية مف ذات القانكف عمي أنو "تتكلي الشركة القابضة مف خبلؿ الشركات التابعة ليا
استثمار أمكاليا  ،كما يككف ليا عند االقتضاء أف تقكـ باالستثمار بنفسيا كتتكلي الشركة القابضة في
مجاؿ نشاطيا مف خبلؿ الشركات التابعة ليا المشاركة في تنمية االقتصاد القكمي في إطار السياسة
العامة لمدكلة "...
كمف حيث أف مفاد ما تقدـ كفقان لممذكرة اإليضاحية لمقانكف كتقرير لجنة الخطة كالمكازنة بمجمس الشعب
كالذم جاء بيما أف تحرير القطاع العاـ ىك مف المطالب الممحة التي طالما نادل بيا الكثيركف كأكصت
بو خبلصة التجارب ك البحكث باعتبارىا ذلؾ يمثؿ الركيزة األساسية في تطكير القطاع العاـ بيدؼ
تحقيؽ النتائج االقتصادية المرجكة ،ك بتحقؽ ذلؾ بالفصؿ بيف الممكية كاإلدارة حيث يقتصر دكر الدكلة
بصفتيا المالؾ ة لمقطاع العاـ عمي المحاسبة عمي النتائج كتمارس اإلدارة في ذات الكقت نشاطيا في
االستثمار بذات األسمكب كالمنيج الذم تدار بو االستثمارات الخاصة بعيدا عف سيطرة األجيزة الحككمية
كالتعقيدات اإلدارية.
كانطبلقان مما تقدـ اعد مشركع القانكف المرافؽ في شأف قطاع األعماؿ متكخيان تحقيؽ األىداؼ التالية:

تقميص دكر األجيزة الحككمية التي تمارس حاليان شكبلن مف أشكاؿ اإلشراؼ ك التدخؿ ك الرقابة عمي
الكحدات االقتصادية ليقتصر اإلشراؼ عمي جية كاحدة تمثؿ المالؾ.
 -2أف تتكافر لمكحدات االقتصادية إدارة ال تختمؼ فى نكعيتيا كشكميا عف اإلدارة المستخدمة فى
المشركعات الخاصة  ،كأف تمنح ىذه اإلدارة القدر مف الحرية الذل يتكفر لنظيرىا فى المشركعات
الخاصة سعيان إلى أف تككف العبلقة بيف المالؾ كاإلدارة شبيية بالعبلقة التعاقدية كالتى يككؿ فييا المالؾ
لئلدارة ميمة االستثمار كيمنحيا فى ذلؾ صبلحيات كحريات كاممة دكف أف يفقد حقو فى الرقابة
كالمحافظة عمى مالو.
 -3أف تصبح شركات القطاع العاـ قادرة عمى تجديد طاقاتيا كقدرتيا عمى اإلنتاج إذ يستحيؿ تجديد ىذه
الطاقات فى ظؿ التزايد المستمر فى األسعار العالمية لآلالت كالمعدات دكف أف تتكافر المصادر اآلمنة
لتمكيؿ ىذا التجديد.
 -4أف تتمكف شركات القطاع العاـ مف تصحيح ىياكميا التمكيمية فى خبلؿ االعتماد عمى الذات بعد أف
أصبح االعتماد عمى إضافة استثمارات جديدة مف الدكلة أم انر يكاد يككف صعبان نتيجة ندرة المكاد المتاحة
كبعد أف بات مف المتعذر االلتجاء إلى الجياز المصرفى.
 -5تدكير جزء مف االستثمارات الحالية حتى يمكف تعبئة المزيد مف األمكاؿ إلنشاء مشركعات جديدة
كخمؽ فرص عمؿ جديدة .
 -6أف تتكافر الرقابة القادرة عمى منع الخطأ قبؿ حدكثو كالخطر قبؿ حمكلو  ،كأف تككف لدل ىذه الرقابة
الخبرة عمى أف تميز بيف الخطأ المبلزـ لمممارسة الحادة كالخطأ الذل يخفى كراءه رغبة فى التكسب
كاصرار عمى االنحراؼ .
 -7أف يتـ اإلصبلح مف أجؿ مساىمة الكحدات االقتصادية فى زيادة اإلنتاج كزيادة القيمة المضافة
كزيادة دخكؿ العمؿ فى إطار الخطة القكمية لمتنمية االقتصادية لمدكلة بزيادة قدرة المجتمع عمى تكفير
الرفاىية ألفراده كالعامميف فى مشركعاتو االقتصادية .
وتحقيقاً لألىداف المتقدمة فقد تضمن المشروع المبادئ األساسية اآلتية:

أووً :إنشاء شركات قابضة تككف مممككة بالكامؿ لمدكلة كغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة كتتخذ
شكؿ شركات مساىمة كتمثؿ الجيات المالكة لرأسماليا فى ممكية الشركات التابعة ليا ،كتتكلى مف خبلؿ
ىذه الشركات استثمار أمكاليا كما يككف ليا مباشرة النشاط كالقياـ بكافة األعماؿ بما فى ذلؾ تأسيس
الشركات المساىمة بمفردىا أك االشتراؾ مع الغير كشراء كبيع أسيـ الشركات المساىمة كتككيف كادارة
محفظة األكراؽ المالية.
ثانياً :إنشاء شركات تابعة تمتمؾ الشركة القابضة  %51مف رأس ماليا عمى األقؿ لمفردىا أك االشتراؾ
مع شركات قابضة كأخرل أك أشخاص اعتبارية عامة أك بنكؾ القطاع الخاص كأسسيا فيما زاد عمى
النسبة المشار إلييا تككف قابمة لمتداكؿ كيتكلى ىذه الشركات عممة االستثمار الفعمية بصفة أساسية .
ثالثًا :الكزير المختص يككف حمقة الكصؿ بيف كؿ مف الشركات القابضة كالتابعة كبيف الحككمة كيقدـ إلى
مجمس الكزراء تقارير دكرية عف نشاط ىذه الشركات  ،كيككف رئيس الجمعية العامة لمشركة القابضة .
رابعاً......................... :
خامساً....................... :
سادساً :يتكلى الجياز المركزل لممحاسبات مراقبة حسابات الشركة القابضة كالتابعة  ،كتقييـ أدائيا طبقا
لمقانكف  ،كمف ثـ بات مف الكاضح كالمؤكد أف األمكاؿ المممككة لشركات القطاع العاـ إنما ىى فى
طبيعتيا أمكاؿ عامة فإنما كاف األساس ىك خصخصة اإلدارة  ،فيى عممية قصد بيا إعطاء الجيات
اإلدارية ممثمة فى الشركات القابضة سمطة أكسع فى ممارسة نشاطيا المتعمؽ بإدارة تمؾ المرافؽ كلـ
يسحب ذلؾ األثر أك الحكـ عمى الطبيعة القانكنية لتمؾ األمكاؿ كذلؾ تتركز فى النقاط التالية:
أكالن :نص القانكف عمى حؽ الجيات اإلدارية فى إنشاء شركات قابضة تككف مممككة بالكامؿ لمدكلة أك
ألحد األشخاص االعتبارية العامة األخرل .
ثانيان :حؽ الشركة القابضة عمى إنشاء شركات تابعة ليا كمعاكنة شريطة أف تمتمؾ ىى نسبة  %51مف
رأس الماؿ إلحكاـ السيطرة عمى اتخاذ القرار كالحفاظ عمى أمكاؿ الدكلة .
ثالثان :تككف رئاسة الشركات القابضة كالشركات التابعة ليا لمكزير المختص كيككف حمقة الكصؿ بيف كؿ
مف الشركات القابضة كالتابعة كبيف الحككمة كيقدـ إلى مجمس الكزراء تقارير دكرية عف ناشط ىذه

الشركات كليس أدؿ عمى ذلؾ أف الدكلة لـ تترؾ أمر الخصخصة  ،كما لـ تترؾ أمر تحديد المشركعات
كالشركات التى تطرح لمخصخصة كتمؾ التى تبقى تحت سيطرة الدكلة كتنفيذ خطتيا  ،لتكسيع قاعدة
ممكية شركات قطاع األعماؿ العاـ مف خبلؿ تنفيذ برنامج الخصخصة كالتحكيؿ إلى القطاع الخاص ،
كتطكير أداء الشركات فى إطار السياسية العامة لمدكلة  ،لـ تترؾ شركات قطاع األعماؿ العاـ ذاتيا
سكاء كانت مف الشركات القابضة أك التابعة لتقرر بشأنيا ما تشاء مف ق اررات  ،كانما حرصت عمى أف
يككف تنفيذ ىذه الخطة مف اختصاصات الدكلة كك ازراتيا كلجانيا كأجيزتيا اإلدارية بمكجب ق اررات تصدر
عنيا كتحت رقابتيا كاشرافيا  ،كىك أمر ليس بغريب  ،فالماؿ محؿ الخصخصة ىك ماؿ عاـ كحصيمة
بيع الماؿ العاـ ىك مف نصيب الخزانة العامة لمدكلة كليس مف نصيب خزانة الشركات القابضة أك
الشركات التابعة .
رابعان :خضكع األمكاؿ المممككة لتمؾ الشركات لرقابة الجياز المركزل لممحاسبات باعتبارىا مف األمكاؿ
العامة  ،كفى ىذا المعنى ذىبت الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة فى ىذا االتجاه
 ،كأكدتو عندما أقرت بأف المادة األكلى مف قانكف الجياز المركزل لممحاسبات الصادر بالقانكف رقـ
( )344لسنة  1988تنص عمى أنو "الجياز المركزل لممحاسبات ىيئة مستقمة ذات شخصية اعتبارية
عامة يمحؽ بمجمس الشعب كييدؼ أساسان إلى تحقيؽ الرقابة عمى أمكاؿ الدكلة كعمى أمكاؿ األشخاص
العامة األخرل كغيرىا مف األشخاص المنصكص عمييا فى ىذا القانكف "......
كتنص المادة (  )3مف ذات القانكف عمى أنو "يباشر الجياز اختصاصاتو بالنسبة لمجيات اآلتية .....
 -2 ...... -1الييئات العامة كالمؤسسات العامة كىيئات القطاع العاـ كشركاتو كالمنشآت كالجمعيات
التعاكنية التابعة ألل منيما فى األنشطة المختمفة بكافة مستكياتيا كطبقان لمقكانيف الخاصة بكؿ منيا .....
 -3الشركات التى ال تعتبر مف شركات القطاع العاـ التى يساىـ فييا شخص عاـ أك شركة مف شركات
القطاع العاـ أك بنؾ مف بنكؾ القطاع العاـ بما ال يقؿ عف  %25مف رأس ماليا  -7 ........أل جية
أخرل تقكـ الدكلة بإعانتيا أك ضماف حد أدنى لمربح فييا أك ينص القانكف عمى اعتبار أمكاليا مف
األمكاؿ المممككة لمدكلة" .
كأظيرت الجمعية العمكمية مما يتقدـ أف المشركع أناط بالجياز المركزل لممحاسبات سمطة الرقابة عمى
أمكاؿ الدكلة كما حدد الجيات التى يباشر الجياز اختصاصاتو بالنسبة ليا كمف بينيا الشركات التى ال
تعتبر مف شركات القطاع العاـ كالتى تساىـ فييا شركة مف شركات القطاع العاـ مما ال يقؿ عف %25

مف رأس ماليا  ،كاف كاف إفتاء الجمعية العمكمية فى مجاؿ تحديد الطبيعة قانكنية لشركات قطاع
األعماؿ العاـ عمى أف قانكف قطاع األعماؿ قد غاير فى كؿ ذلؾ فبل تزاؿ الطبيعة القانكنية لشركات
القطاع العاـ بحسباف معيار كصؼ الشركة بأنيا مف شركات القطاع العاـ يتعمؽ بالممكية العامة ألمكاليا
ال بأسمكب إداريتيا كامكانات نشاطيا كبحسباف ما ترتبو الممكية العامة مف كجكب التعبير عنيا فى إطار
اإلدارة العامة التى تمثؿ الشخص المعنكل العاـ المالؾ لمماؿ  ،كغنى عف البياف أف الجمعية العامة
لمشركات المساىمة طبقان لمقانكف رقـ  159لسنة  1980تتككف مف المبلؾ حممة األسيـ أنفسيـ  ،كبينما
الجمعية العامة شركات المنظمة بالقانكف رقـ  203لسنة  1991فتتككف مف ممثميف لمشخص العاـ لممالؾ
لمماؿ العاـ كعضك ىذه الجمعية العامة األخيرة ال يممؾ لنفسو كانما يمثؿ المالؾ كيعبر عف إرادتو  ،كما
استظيرت الجمعية العمكمية أيضان كما استقر عميو مف ككف أكضاع التشريع المصرل تكشؼ عف أف
القطاع العاـ ال يختص بو تنظيـ كحيد كرد بالقانكف رقـ  97لسنة  1983كما سبؽ مف قكانيف حؿ محميا
 ،كأف القطاع العاـ عرؼ العديد مف النظـ التى تنكعت حسب نكع النشاط مثؿ قطاع البنكؾ كقطاع
البتركؿ أك حسب المناسبات التاريخية مثؿ الشركات القابضة لبعض الييئات العامة أك بعض شركات
المقاكالت كأف انتقاؿ عدد مف الشركات مف الخضكع لمقانكف  97لسنة  1983بشأف ىيئات القطاع العاـ
كشركاتو كالخضكع لقانكف قطاع األعماؿ العاـ الصادر بالقانكف رقـ

 203لسنة  1991ال يفيد بذاتو

انحسار كصؼ القطاع العاـ عف ىذه الشركات كما أف عدـ انطباؽ أحكاـ القانكف رقـ  97لسنة 1983
عمى ىذه الشركات ال يفقدىا بذاتيا ذلؾ الكصؼ ما بقيت فى إطار الممكية العامة بالمعنى الكارد فى
المادة  29مف الدستكر .
كترتيبان عمى ما تقدـ  ،فإف شركات قطاع األعماؿ العاـ المنظمة بالقانكف المشار إليو تعتبر مف حيث
الطبيعة القانكنية داخمة فى عمكـ ما عبر عنو المشرع فى الدستكر بالقطاع العاـ كمف ثـ ما تساىـ فيو
تمؾ الشركات مف شركات ال تعتبر مف شركات القطاع العاـ بما ال يقؿ عف  %25مف رأس الماؿ إنما
ينبسط إليو حكـ المادة  3/3مف قانكف الجياز المركزل لممحاسبات  ،كبالتالى تخضع كالية الجياز
باعتباره مراقبان لحساباتيا –كيدعـ ذلؾ كيؤيده -أف لمجياز اختصاصات عامة فى الرقابة عمى أمكاؿ
جميع الجيات التى ينص القانكف عمى اعتبارىا مف األمكاؿ المممككة لمدكلة  ،كىك ما يتحقؽ كأصؿ عاـ
فى شركات قطاع األعماؿ العاـ باستثناء ما يساىـ بو القطاع الخاص فى بعض الشركات التابعة خاصة

أف نصكص القانكف  144لسنة  1988المشار إليو ال تمنع مف ممارسة ىذه الرقابة بؿ كتحض عميو
مادامت األمكاؿ المستثمرة قد ساىمت بيا الدكلة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة .
مما تقدـ فإف األمكاؿ المممككة لشركات القطاع العاـ كالتى انتقمت إلى شركات قطاع األعماؿ العاـ ىى
أمكاؿ عامة باعتبار أف الدكلة بأجيزتيا المختمفة ىى المييمنة كالمسيطرة عمى استثمار تمؾ األمكاؿ
كالتصرؼ فييا كبالتالى فإف الجيات التى تتكلى بيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة كالبنكؾ
كشركات قطاع األعماؿ العاـ كاألشخاص االعتبارية العامة  ،كمنيا الشركة القابضة لمصناعات الكيماكية
إنما تقكـ بإجراءات البيع نيابة عف الدكلة كأشخاصيا االعتبارية العامة  ،كبتفكيض منيا كمف ثـ فإف
صفة النفع العاـ لـ تنتفى عف تمؾ الشركات كظؿ مع تبعتيا خاضعة إلشراؼ كرقابة الدكلة كماليا ماؿ
عاـ.
المسألة الثانية  :الطبيعة القانونية لمعقد موضوع الطعن
مف الثابت فقياء كقضاء أف العقد اإلدارل ىك كؿ اتفاؽ يعقد بيف طرفيف أحدىما شخصان معنكيان عاما
كذلؾ بيدؼ إدارة تنظيـ أك استغبلؿ مرفؽ عاـ كتظير فى العقد نية تطبيؽ أحكاـ القانكف العاـ كىذا
يظير بجبلء فى احتكاء مثؿ ىذا االتفاؽ شركطا غير مألكفة فى التعاقد الخاص سكاء بتمتع اإلدارة
بامتيازات كسمطات ال يتمتع بيا األفراد أك بمنح المتعاقد سمطات استثنائية فى مكاجية الغير ال يتمتع بيا
لك تعاقد مع غيره مف األفراد كجعمو صاحب احتكار فعمى أك حؽ نزع الممكية لممنفعة العامة إلى غير
ذلؾ مف السمطات.
كعرؼ فقياء مجمس الدكلة الفرنسى بأنيا "العقكد التى يبرميا شخص معنكل عامة بقصد تسيير مرفؽ
عاـ كتظير فيو نيتو باألخذ بأحكاـ القانكف العاـ كيتجمى ذلؾ إما بتضميف تمؾ العقكد شركطان غير مألكفة
فى القانكف الخاص أك لمسماح لممتعاقد مع اإلدارة باالشتراؾ مباشرةن فى تسيير المرفؽ العاـ "  .استمر

قضاء المحكمة اإلدارية العميا عمى أف حؽ استعداء القضاء اإلدارل بمكضكع النزاعات المنشأة مف العقكد

اإلدارية سائغ لكؿ مف المتعاقد كاإلدارة عمى السكاء باعتباره مستمدان مف أصؿ عاـ فى المبادئ الدستكرية
 ،كىذا الخبلؼ كعكس النزاعات المنصكص عمييا فى المادة الثامنة مف قانكف مجمس الدكلة لـ تقيد
ممارسة بأل نص مف المنصكص .

كىذا ىك المعيار التى تبنتو محكمة القضاء اإلدارل فى مصر  ،كمف أكضح أحكاميا فى ىذا الخصكص
حكميا الصادر فى  1957/2/14فى القضية رقـ  779حيث تقكؿ "كقد استقر قضاء ىذه المحكمة عمى
أف العقد المبرـ بيف شخص معنكل عاـ كبيف أحد األفراد ال يستمزـ بذاتو اعتبار العقد مف العقكد اإلدارية
 ،بؿ أف المعيار المميز ليذه العقكد مف عقكد القانكف الخاص ليبست فى صفة المتعاقد بؿ فى مكضكع
العقد نفسو متى اتصؿ بمرفؽ عاـ مف حيث تنظيـ المرفؽ كتسييره أك إدارتو أك استغبللو أك المعاكنة أك
المساىمة فيو مشتركا فى ذلؾ كعمى درجة متساكية بظيكر نية الشخص المعنكل العاـ فى أف يأخذ
بأسمكب القانكف العاـ كأحكامو فيتضمف العقد شركطا استثنائية غير مألكفة فى القانكف الخاص
"..........
كفقان ليذا المعيار ال يككف العقد إداريان تختص محكمة القضاء اإلدارل دكف غيرىا فى الفصؿ فى
المنازعات المتعمقة بو إال إذا تكافرت فييا الخصائص التالية:
 -1أف تككف اإلدارة طرفان َُ فى العقد
 -2أف يتصؿ العقد بمرفؽ عاـ
 -3أف تظير نية اإلدارة المتعاقدة فى األخذ بكسائؿ القانكف العاـ.
كيجب اإلشارة إلى أف العقكد التى تبرميا اإلدارة العامة مع الغير ال تعد ليذا السبب كحده عقكدان إدارية
ألف اإلدارة كتممؾ حرية اختيار الكسائؿ التى تستخدميا فى إدارة المرافؽ كالمشركعات العامة ،كليا تبعان
لذلؾ أف تستخدـ فى تحقيؽ ىذه الغاية كسائؿ القانكف الخاص كأف تتعامؿ مع األفراد بمقتضى عقكد
مدنية  ،فيى فيما يتعمؽ بتصريؼ منتجات المرافؽ التجارية كالصناعية مثبلنِ أك فيما يختص بشراء
األدكات كالمكاد البلزمة لسير ىذه المرافؽ تعقد فى معظـ األحياف عقكد بيع كشراء مدنية .
أما بالنسبة لمشرط الثانى فإنو يجب أف يتـ إبراـ العقد مف جانب أحد أشخاص القانكف العاـ بيدؼ تنظيـ
المرفؽ العاـ كتسييره كقد تكسع القضاء اإلدارل الفرنسى فى تفسير مدلكؿ عبارة المرفؽ العاـ تفسي انر أدل
إلى عدـ التمييز مف الناحية العممية بيف مفيكـ المرفؽ العاـ أك فكرة النفع العاـ إذا نظر إلى المرفؽ العاـ
باعتباره نشاطان تقكـ بو الييئات العامة بقصد تحقيؽ نفع عاـ .

كمف ناحية أخرل فإف فكرة المرفؽ العاـ كالتى تناكليا الشرط الثانى مف شركط اعتبار العقد إداريان ىى مف
األفكار المطاطة كالتى اختمفت كتباينت فييا األفكار كاآلراء القانكنية كحدث فييا جدؿ كاسع كذلؾ
الختبلؼ طريقة تعريؼ كؿ فريؽ  ،فيناؾ مف يعتمد عمى الناحية الشكمية أك العضكية  ،فيعرؼ بأنو كؿ
مشركع أك منظمة لتحقيؽ مصمحة عامة أما التعريؼ اآلخر فيرتكز عمى الناحية الكظيفية أك المكضكعية
فيعرؼ بأنو النشاط التى تقكـ بو اإلدارة لتحقيؽ خدمة عامة .
كفى الحقيقة فإف كؿ مف المعنييف يكمؿ بعضيما البعض لكى نصؿ إلى تعريؼ المرفؽ العاـ الذل ال
يبدك سكل مشركع تنشئو الدكلة أك تنقمو مف الممكية الخاصة إلى الممكية العامة بالتأميـ المستيدؼ بذلؾ
تحقؽ مصمحة عامة .
كمف ىذا المعنى تبنت محاكـ مجمس الدكلة منذ فجر كاليتيا القضائية تمؾ الفكرة التى تكسع فكرة المرفؽ
العاـ حتى لك تـ إبراـ العقد مف قبؿ شخص خاص كلكف عممو ينصرؼ إلى تسيير مرفؽ عاـ ذات نفع
عاـ  ،فذىبت محكمة القضاء اإلدارل إلى أنو طالما أف ك ازرة التمكيف قد تدخمت فى تنظيـ كتداكؿ كتكزيع
سمعة الشال كعيدت فى ذلؾ إلى لجنة تكزيع الشال ثـ المعنييف الذيف أصبحكا مسئكليف عف تكصيؿ ىذه
السمعة بعد تعبئتيا إلى التجار  ،فيذا يتضمف أمر بتكميؼ ىذه المجنة بخدمة عامة كتككف االتفاؽ كالعقكد
التى تعقدىا المجنة ىى عقكد إدارية يبلحظ فييا تغميب المصالح العامة عمى المصالح التجارية الخاصة
كأف الحككمة تشرؼ عمى تنفيذ ىذه العقكد كتراقبيا ضمانان لتحقيؽ المصمحة العامة التى تيدؼ إلييا ،
كىذا يجب أف يسكد شركط العقد كلعاقة المتعاقديف فى تطبيؽ كتفسيره كانيائو .
كما استقر قضاء المحكمة اإلدارية العميا عمى أف "متى استباف أف تعاقد الفرد أك الييئة الخاصة إنما كاف
فى الحقيقة لحساب اإلدارة كمصمحتيا فإف ىذا التعاقد يكسب صفة العقد اإلدارل إذا ما تكافرت العناصر
األخرل التى يقكـ عمييا معيار تمييز العقد اإلدارل كمف ثـ فإنو متى كاف الثابت أف شركة شؿ تعاقدت
لحساب كلمصمحة الحككمة فى العقديف مكضكع النزاع فبل نزاع فى أنت العقديف المذككريف قد أبرما
بقصد تسيير مرفؽ عاـ كفى أنيما اتبعت فييا كسائؿ القانكف العاـ".
كمف حيث أف المستقر عميو فى إفتاء الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة أف
"األصؿ فى ممكية الدكلة أك مصالحيا أك ىيئاتيا العامة أنيا ممكية عامة تتغيا منيا إدارة المرافؽ العامة
التى تضطمع بأعبائيا كأف نقؿ االنتفاع بالماؿ العاـ بيف أشخاص القانكف العاـ يككف بنقؿ اإلشراؼ

اإلدارل عمييا كال يعد ذلؾ مف قبيؿ النزكؿ عف أمكاؿ الدكلة أك التصرؼ فييا إنما ىك نقؿ لمتخصيص
مف كجو مف كجكه النفع العاـ إلى كجو آخر مف ىذه الكجكه".
فتكل الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع رقـ  466ممؼ رقـ  – 139/1/7جمسة 27/6/25
كأيان كاف األمر فإف العقد يعتبر إداريان إذا تعمؽ كاتصؿ بأحد المرافؽ العامة بالمفيكـ الكاسع ليا سكاء
تتصؿ بأحد المرافؽ التقميدية "اإلدارية" أك أحد المرافؽ العامة المستحدثة "االقتصادية" أك المينية كأيان كاف
صكرة االتصاؿ بيف العقد كالمرفؽ عف طريؽ تنظيمو أك إدارتو أك استغبللو أك المساىمة كالمعاكنة فى
إدارتو" .
وأخي ارً فإنو بالنسبة لمشرط الثالث فإنو يجب أف تظير نية اإلدارة المتعاقدة فى األخذ بكسائؿ القانكف
العاـ كذلؾ يتجمى بأف يتضمف العقد شركطان استثنائية أل غير مألكفة فى القانكف الخاص  ،كيبلحظ أف
ىذا الشرط الثالث ىك األساس الجكىرل الذل يعكؿ عميو القضاء الفرنسى فى تمييز العقد اإلدارل عف
العقد المدنى  ،كلكف فكرة الشركط االستثنائية ليست األساس الكحيد لمكشؼ عف العقد اإلدارل  ،إذ يخمكا
العقد منيا كمع ذلؾ يعده القضاء عقدان إداريان  ،كيحدث ذلؾ إذا كاف العقد غير عادل فى مكضكعو أل
إذا كاف يؤدل إلى مساىمة أحد األفراد مساىمة مباشرة فى إدارة المرفؽ العاـ  ،ككاف ىذا المرفؽ يسير
كفقان لقكاعد القانكف العاـ  .كىذا يمكف مبلحظتو مف التطكر الذل ط أر عمى قضاء مجمس الدكلة الفرنسى
 ،فبعد أف قضى فى حكـ لو بتاريخ  1924/3/7بأف "العقد يعد إداريان إذا اتصؿ بمرفؽ عاـ كاف لـ يكف
متضمنان نصكصان خارجة عف نطاؽ القانكف الخاص" رجع عف ىذا المبدأ كقضى فى حكـ بتاريخ
 1948/6/11بأف "مثؿ ىذا العقد ال يككف إداريان إال إذا كاف المرفؽ ذاتو يخضع فى سيره لقكاعد القانكف
العاـ أل يسير كفقان لؤلسمكب اإلدارل".
كيبدك أف القضاء اإلدارل لـ يصؿ إلى كضع ضكابط دقيقة لممقصكد بالشركط االستثنائية  .كقد حأكؿ
الفقو الفرنسى كضع تعريؼ لمشركط االستثنائية  ،فذىب العميد "فيدؿ" إلى القكؿ بأنيا "الشركط غير
المألكفة كغير المعتادة فى عقكد القانكف الخاص" بينما يعرفيا األستاذ "فاليف" بأنيا "الشركط التى لك
كضعت فى عقد مف عقكد القانكف الخاص لقضى ببطبلنيا لمخالفتيا لمنظاـ العاـ".
كفى تعميؽ العميد سميماف الطماكل ذىب إلى أف العقكد اإلدارية تختمؼ اختبلفا جكىريان عد عقكد القانكف
الخاص التى تبرميا اإلدارة  ،ذلؾ أف ىذا النكع األخير مف العقكد تحكمو مف الناحية المكضكعية قكاعد

القانكف الخاص  ،كيسرل عميو فى ىذا الصدد ما يسرل عمى العقكد التى يبرميا األفراد فيما بينيـ  .أما
العقكد اإلدارية فتتجمى فييا امتيازات السمطة العامة  ،كالتى ال نظير ليا فى عبلقات األفراد فيما بينيـ ،
نظ انر لمقتضيات سير المرافؽ العامة.
كفى مجاؿ تعميقو عمى البند (  )11مف المادة (  )10مف قانكف مجمس الدكلة  ،إذ جاء فييا ذكر العقكد
اإلدارية الثبلثة عمى سبيؿ التمثيؿ  ،يؤيد ذلؾ نياية المادة التى تقكؿ"  ..........أك بأل عقد إدارل
آخر"  ،كانتيى إلى استبعاد فكرة "العقكد اإلدارية بتحديد القانكف" مف نطاؽ القانكف المصرل  .كحسنان فعؿ
المشرع  .ألف اختصاص القضاء اإلدارل يجب أف يقتصر عمى مجاالت القانكف العاـ  .أما تطبيؽ قكاعد
القانكف الخاص  ،فالمحاكـ القضائية أدرل بو كبمقتضياتو مف القضاء اإلدارل  .كىذا ىك ما انتيت إليو
محكمة القضاء اإلدارل فى حكميا الصادر فى
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مقصك انر عمى عدد معيف مف عقكد اإلدارة  ،بؿ انطكل عمى كافة العقكد اإلدارية كامتد إلى مختمؼ
المنازعات المتعمقة بتمؾ العقكد  ..فقد أصبحت العقكد اإلدارية فى مصر عقكدان إدارية بطبيعتيا  ،كفقان
لخصائصيا الذاتية ال بتحديد القانكف كال كفقان إلرادة الشارع ."...
كقد ذىب قضاء النقض إلى أنو "كلئف كاف القانكف لـ يعرؼ العقكد اإلدارية كلـ يبيف خصائصيا التى
تميزىا عف غيرىا مف العقكد التى ييتدل بيا القكؿ بتكافر الشركط البلزمة ليا كلحصانتيا كصيانتيا مف
تعرض المحاكـ ليا بالتعطيؿ أك بالتأكيؿ إال أف إعطاء العقكد التى تبرميا جية اإلدارة كصفيا القانكنى
الصحيح باعتبارىا عقكدان إدارية أك مدنية إنما يتـ عمى ىدل ما يجرل تحصيو منيا كيككف مطابقان
لمحكمة مف إبراميا  ،لما كانت ذلؾ ككانت العقكد التى تبرميا اإلدارة مع األفراد

– كعمى ما جرل بو

قضاء ىذه المحكمة – ال تعتبر عقكدان إدارية إال إذا تعمقت بتسيير مرفؽ عاـ أك بتنظيمو كأظيرت اإلدارة
نيتيا فى األخذ بشأنيا بأسمكب القانكف العاـ كأحكامو كاقتضاء حقكقيا بطريؽ التنفيذ المباشر كذلؾ
بتضميف العقد شركطان استثنائية غير مألكفة بمنأل عف أسمكب القانكف الخاص  ،أك تحيؿ فييا اإلدارة
عمى المكائح الخاصة بيا.
كفى ذلؾ درجت أيضان أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا مف أف "كحيث أف المستقر عميو أف العقد اإلدارل
يتميز عف العقد المدنى أك التجارل مف ثبلثة كجكه  .أكليا :أنو عقد يبرمو شخص معنكل مف أشخاص
القانكف العاـ  .كثانييا :أنو ال ينزؿ فيو عند إبرامو منزلة األفراد كأشخاص القانكف الخاص مف بيع كايجار
كنحكه كلكنو يبرمو فى إطار استخدامو لسمطتو كما نيط بو مف أمانة إدارة المصالح العامة كانشاء المرافؽ

العامة كتنظيميا كتسييرىا  ،أل يبرمو بمناسبة تصديو لمشأف العاـ لمجماعة كممارستو لكسائط الرعاية
كالتنظيـ كالضبط الذل ما قامت األشخاص المعنكية العامة أك الييئات العامة كما تبكأت مكانتيا فى
المجتمع عمى رأس الجماعة إال لمقياـ بو  .كثالثيا :أف يظير الشخص المعنكل العاـ نيتو فى األخذ
بأسمكب القانكف العاـ كأحكامو بتضميف العقد شركطان استثنائية غير مألكفة فى القانكف الخاص Clauses
. Exorbitances
كمف حيث إف منازعات العقكد اإلدارية التى تبرميا الدكلة بكصفيا سمطة عامة مقيدة فيما تجريو مف
تعامبلت تتـ طبقان ألصكؿ كثكابت قانكنية قاطعة الداللة عمى ضركرة مراعاة الصالح العاـ فميس مف
سمطة عامة إال كىك مقيدة كمحددة بسند شرعيتيا

كالعقد اإلدارل ثانى كسيمتيف لمجيات القكامة عمى

الماؿ العاـ فى التصرؼ لتسيير المصالح العامة

–كادارة الشئكف العامة كأكلى الكسيمتيف ىما القرار

اإلدارل كىما يتفقاف فى ضكابط باعتبارىما صادرتيف عف كالية تستند الختصاص مفكض بإجراء
التصرؼ فى شأف يتعدل ذات مصدر القرار إلى ماؿ كمصالح كشئكف ىك أميف عمييا مكجب حكـ
شرعى .
كمما ال شؾ فيو أف ىذا األمر يجد مردكده الطبيعى استنادان إلى أف الدكلة كتنظيـ شخص لمجماعة يستمد
مف ىذا التشخيص مبرر قيامو كيستمد مف شرعية نفاذ القكؿ عمى الغير بشأف أكضاع الجماعة حفظان
كضبطان كتسيي انر كتنمية فى كؿ مجاالت ىذه الدكلة تقكـ عمى مفيكـ النيابة عف الجماعة كالتمثيؿ ليا كىك
تمثيؿ يخضع ألصكؿ ثبلثة أكليما :تعدد التنظيمات األساسية التى تشكؿ منيا الدكلة فبل تككف كيانان
تنظيميان كاحدان  .كثانييما :اختبلؼ أساليب تشكيؿ ىذه التنظيمات  .كثالثيما :أف كظائؼ التقرير كالتنفيذ
ال تستمد أل مف الجيات الشرعية ممارستيا إلى بكصؼ الجيد ممثمة أك نائبة عف غيرىا .
كمف حيث أف أجيزة الدكلة المنكط بيا إدارة المرافؽ العامة تككف ممتزمة بحزمة مف الضكابط القانكنية
التى تكفؿ ليا تنفيذ تمؾ السياسات بما يحقؽ التكافؿ كتكافؤ الفرص بيف أفراد الكطف الكاحد  ،كىى كذلؾ
المعنية بالخطاب القانكنى بااللتزاـ بالشرعية كالعدالة االجتماعية فيما تتخذه مف إجراءات أك تصرفات
كىى بصدد القياـ بدكرىا المنكط بيا فى إدارة كتسيير المرافؽ العامة مف أراضى الدكلة كممتمكاتيا العامة
كالخاصة كالتى ىى فى األساس مممككة لمدكلة كالمفكضة كالككيمة مف قبؿ أفراد الشعب عمى إدارتيا
كاستغبلليا بما يحقؽ الصالح العاـ.

وىو نفس ما رددتو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حينما أفتت بأن:
العقد اإلدارل أكالن :تبرمو ىيئة عامة مف أشخاص القانكف العاـ  ،كالييئة العامة تبرمو ثانيان ال فيما تنزؿ
فيو منزلة األفراد كأشخاص القانكف الخاص مف بيع كايجار كنحكه كلكنيا تبرمو فى إطار استخداميا
لسمطتيا كما ني طبيا مف أمانات إدارة المصالح العامة كانشاء المرافؽ العامة كتنظيميا كتسييرىا أل أنيا
تبرمو بمناسبة تصدييا لمشأف العاـ لمجماعة كممارستيا لكسائط الرعايا كالتنظيـ كالضبط التى ما قامت
الييئات العامة كما تبكأت مكانتيا فى المجتمع عمى رأس الجماعة إال لمقياـ بيا .كالعقد اإلدارل ثالثان
كبمكجب األمريف السابقيف يتضمف شركطان استثنائية مما ال يعتاد فى العقكد المدنية التى تبرـ بيف طرفيف
نديف كىنا تختمط عبلقات التعاقد التى يعرفيا فقو القانكف الخاص تختمط بأكضاع اإلمارة كالسمطة التى
ترتد فى مرجعيتيا ليس فقط إلى الرضاء االتفاقى فى صياغة عقد ما  ،كلكنيا ترتد فى بعض كجكه
مرجعيتيا إلى قكامة الدكلة عمى المجتمع كسمطانيا عميو لحماية الجماعة كتنظيـ شئكنيا العامة كتسيير
مصالحيا العامة  ،كمف قكامة الدكلة عمى الشأف العاـ تتفرع تفاريع إلى الييئات كالمصالح كسائر
الكحدات العامة التى تنقسـ نكع نشاط كمكاف إقميـ كمجاؿ تخصص كمف جية فإف الشأف العاـ ىك شأف
الجماعة مصالح كأكضاعان كمقاصد منشكدة  ،كالجماعة تشخصيا الدكلة كتقكـ عمييا مف الناحية
المؤسسية التنظيمية كالدكلة التى يدرسيا القانكف الدكلى العاـ بكصفيا شعبان عمى إقميـ عميو حككمة  ،ىذه
الدكلة يرسـ الدستكر كيانيا التنظيمى العاـ كىى ال تتشكؿ مف ىيئة كاحدة كلكنيا تتككف مف الناحية
التنظيمية إلى ىيئات كبرل تتكزع عمييا مراحؿ تشكؿ العمؿ العاـ كذلؾ بما عرؼ مف سمطات التنفيذ
كالتشريع كالقضاء كىى مع تشكميا بالتنسيؽ بيف ىذه الجيات فيك تنسيؽ يحفظ قد انر مف التكازف ال يمكف
إحداىا مف االستيعاب مكنة القياـ كحدىا بالعمؿ العاـ  .فالدكلة كتنظيـ مشخص لمجماعة يستمد مف ىذا
التشخيص مبرر قيامو كيستمد منو شرعية نفاذ القكؿ عمى الغير بشأف أكضاع الجماعة حفظان كضبطان
كتسيي انر كتنمية فى كؿ المجاالت ىذه الدكلة تقكـ عمى مفيكـ النيابة عف الجماعة كالتمثيؿ ليا  ،كىك
تمثيؿ يخضع ألصكؿ ثبلثة أكليا :تعدد التنظيمات األساسية التى تتشكؿ منيا الدكلة فبل تككف كيانان
تنظيميان كاحدان كثانييا :اختبلؼ أساليب التشكؿ ليذه التنظيمات كفقان الختبلؼ المياـ المكزعة عمييا
باعتبار أف سمطة التقرير تككف باالنتخاب كسمطة التنفيذ ذات القكل المادية تككف بالتعييف مف أعمى مع
خضكعيا لق اررات السمطة األكلى كسمطة الرقابة عمى الشرعية تقكـ استقبلالن بمراعاة تكازف السمطتيف
األكلييف  ،ككؿ ذلؾ ىك الدكلة  ،كثالثيا :أف كظائؼ التقرير كالتنفيذ ال تستمد أيان مف الجيات شرعية

ممارستيا إال بكصؼ ىذه الجية ممثمة أك نائبة عف غيرىا  ،فبل يكجد مف يتصرؼ فى شأف عاـ إال كىك
مفكض بذلؾ ال أصيبلن عف نفسو كال صاحب شأف بذاتو ىيئة كاف أك مجمسان أك فردان  ،إنما ىك قكاـ عمى
شأف عاـ بمكجب كصؼ تمثيمى كصفة تفكيضية أتتو مف مستند عاـ دستك انر عاـ أك قانكنان أك الئحة أك
ق ار انر فرديان كىك ما يعبر عنو باالختصاص فى مجاؿ القانكف العاـ لييئة أك فرد ىك تفكيض تستمد منو
الجيات المختصة ىيئة كانت أك فردان صبلحيتيا فى إصدار العمؿ العاـ أك التصرؼ فى أل شأف عاـ ،
كمف جية أخرل فإف أل تصرؼ يصح كينفذ عمى نفس المتصرؼ كما لو بمكجب تكافر شركط أىمية
المتصرؼ التى تمكنو مف إلزاـ نفسو بقكؿ يصدر عنو كأل تصرؼ يصح كينفذ فى حؽ غير المتصرؼ
بمكجب ما يتكافر لممتصرؼ مف كالية إمضاء القكؿ عمى ىذا الغير  .كالكالية خاصة أك عامة كىى
خاصة إف كانت تكافر فييا مكنة إمضاء قكؿ عمى الغير إذا كاف شخصان معينان أك جماعة محصكرة
كقابمة لمتعييف كؿ بذاتو  ،كىذه الكالية إما أف تككف نيابة مصدرىا القانكف كالكالية الشرعى عمى طفمة أك
مصدرىا القضاء كالكصية المعيف عمى الصبى أك مصدرىا االتفاؽ كالككالة أك التفكيض كنحكه  ،كاما أف
تـ كف كالية عامة إف تكافر ليا مكنة إمضاء القكؿ عمى غير ليس محددان كال محصك انر كال معينان كىى ما
يتعمؽ بالدكلة فى الشئكف العامة كما يتفرع عف أجيزتيا كتنظيماتيا كىيئاتيا ككحداتيا كأفرادىا  .كىك ال
تقكـ كال بمستند شرعى مف دستكر أك قانكف أك الئحة أك قرار فردل  ،كاألصؿ المرجكع إليو حالة عدـ
كجكد النص ىك اإلباحة فيما يتعمؽ بتصرؼ الشخص فى شئكف ذاتو كمالو  ،أما فى أحكاؿ الكالية
خاصيا كعاميا فإف األصؿ الرجكع إليو بشأنيا إذا لـ يكجد مستند شرعى األصؿ ساعتيا ىك المنع  ،ألنو
ال مضاء قكؿ لشخص عمى غيره إال بمستند يجيز ىذا المضاء كال سمطاف عمى أحد عمى غيره كال إمرة
لشخص عمى مف سكاه إال بحكـ شرعى يجيز ىذا النفاذ عمى الغير  .فميس مف سمطة عامة إال كىى
مقيدة كمحدكدة بمستند شرعيتو  ،كالعقد اإلدارل ثانى كسيمتيف لمجيات القكامة عمى العمؿ العاـ فى
التصرؼ كتسيير المصالح العامة كادارة الشئكف العامة كأكلى الكسيمتيف ىك القرار اإلدارل كىما يتفقاف فى
ضكابط إعماليما باعتبارىما صادريف مف كالية تستند الختصاص مفكض بإجراء التصرؼ فى شأف
يتعدل ذات مصدر القرار إلى ماؿ كمصالح كشئكف ىك أميف عمييا بمكجب حكـ شرعى  ،كفى نطاؽ ما
جرل شرعان تخكيمو بو كتفكيضو فيو  ،كبقدر ما تككف السمطة كبقدر ما تتفسح المكنة بقدر ما ترد القيكد
كالضكابط  ،كقد تسنح الركادع كالسمطة المكفكلة لئلدارة العامة فى العقد اإلدارل تقابميا القيكد التى ترد
عمى إرادتيا فى التعاقد كممارسة الشئكف العامة  ،كممكية الدكلة لمماؿ العاـ كالخاص الذل تشرؼ عميو
أشخاص القانكف العاـ إدارة كاستغبلال كتصرفا إنما ترد عميو مف القيكـ الضكابط ما تصؿ مخالفة بعضو

إلى حد الجريمة ككؿ ذلؾ بحسباف أف ماؿ الدكلة عاما أك خاصا مممكؾ ال لمف يديره كال لمف ىك مخكؿ
مكنة استغبللو أك التصرؼ فيو إنما ىك لمدكلة كشخص اعتبارل عاـ.
كالدكلة ال تستكعب إرادتيا كاممة فى إرادة أيان مف مككناتيا العامة أك الكحدات التى تنقسـ إليو الكظائؼ
المؤداه  ،كاإلرادة العامة لمدكلة ىى جماع ما تكزعت عميو أعباء القياـ بالعمؿ العاـ بحكـ الدستكر
كالتشريعات كالق اررات  ،كتصح إرادة أيان مف الكحدات العامة فى االستغبلؿ كالتصرؼ باعتبار ما ىى
مفكضة فيو مف اختصاص زماف أك مكاف أك مجاؿ عمؿ كتخصص كبحسبانيا أمينة كنائبة فيما تقكـ بو
مف أعماؿ كىذا ىك مفيكـ االختصاص الحاكـ لكجكد نشاط األشخاص العامة  ،كال تصح إرادتيا مفكضة
فى العامؿ إال بشركط التفكيض الصادر إلييا كالمنظـ إلرادتيا مف أحكاـ مكضكعية كاجراءات كردت
بالتشريعات كىذا ىك أساس االلتزاـ بأحكاـ التشريع كاإلجراءات المرسكمة عند إعماؿ إرادة أيان مف الجيات
العامة كاألمر أمر كالية عامة  ،كال تمارس كالية عامة إال بشرطيا المضركب فى نطاقيا المعيف كبالقيكد
الضابطة ليا  .كعمى أيان مف كصفى الكالية أك اإلنابة  ،فميس لمكلى أف يكلى غيره فيما كلى عميو إال
بإذف مف كاله  ،كليس لنائب أف ينيب غيره فيما فكض فيو إال بإذف مف أنابو  ،كمف ىنا تظير قاعدة أف
التفكيض ال يرد عمى تفكيض  ،كالعقد اإلدارل يرد فى نطاؽ االختصاص المعيف لمجية العامة المتعاقدة
 ،فبل يجاكز ىذا االختصاص كليس لجية عامة مسئكلى عف مرفؽ معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى
خبلؼ ما أجازه التشريع الذل أقاميا عمى ىذا المرفؽ  ،كليس ليا أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة كالتسيير
بما يجاكز ما رخص التشريع ليا بو  ،كال أف تفكض غيرىا فى شأف لـ يجز ليا التفكيض فيو صراحةن
كجية اإلدارة العامة أيضان مقيدة فى تعاقداتيا بما رسمو التشريع مف إجراءات تتعمؽ بطريقة اختيار
المتعاقد معيا  ،كطريقة إتماـ التعاقد معو كشركط ذلؾ كضكابطو كأحكالو  ،كما أنيا مقيدة بأكضاع
كرسكـ تتعمؽ بممارستيا لسمطاتيا التعاقدية كاستيفاء حقكقيا العقدية مف الطرؼ المتعاقد معيا كأسمكب
استخداميا إلمكانات إنياء العبلقة العقدية أك فسخيا أك غير ذلؾ.
كحيث أنو بتطبيؽ ما تقدـ كلما كاف الثابت أف المجنة الك ازرية لمخصخصة الصادر بتشكيميا قرار رئيس
مجمس الكزراء رقـ  1765لسنة  2000بتاريخ  2000/8/20قد اختصت كفقان لممادة الثانية مف القرار
بدراسة كؿ ما يتعمؽ بمكضكعات الخصخصة فى مختمؼ المجاالت كأخصيا القرار بتحديد المشركعات
كالشركات التى يمكف طرحيا لمخصخصة كما يتعيف أف يبقى منيا تحت سيطرة الدكلة كاقتراح المعايير
كالضكابط التى تتـ عمى أساسيا الخصخصة كاقتراح أكجو صرؼ أك استثمار ناتج الخصخصة ثـ اعتماد

تكصيات الكزراء المعنييف بشأف قيمة الشركات كاألصكؿ المطركحة كالجدكؿ الزمنى لطرح ىذه الشركات
كاألصكؿ كرفع تقاريرىا كتكصياتيا شيريان إلى مجمس الكزراء  ،كفى نطاؽ ىذا االختصاص أصدرت
المجنة الك ازرية لمخصخصة باجتماعيا المعقكد بتاريخ

 2003/11/23ق ار انر ببيع عدد مف الشركات

كعددىا  127شركة عمى أف يتـ بيع  113شركة منيا عمى األقؿ خبلؿ األعكاـ الثبلثة القادمة ( 2004
 )2006 / 2005 /كمنيا شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج (الجدكؿ ب مسمسؿ

 )56كأقرت

المجنة الك ازرية مجمكعة مف القكاعد الجديدة لتقييـ تمؾ الشركات مع تقديـ حكافز لممستثمريف لترغيبيـ فى
الشراء  ،كبجمسة  2004/1/16كافؽ مجمس الكزراء بالقرار رقـ (  )7/4/1/80عمى بيع الشركات المشار
إلييا  ،كالمكافقة عمى اعتماد ق اررات المجنة الك ازرية لمخصخصة المعقكدة بتاريخ فقد باشرت الشركة
القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس باعتبارىا الجية التى تتبعيا شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج كالمفكضة مف ك ازرة االستثمار فى بيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة المتعمقة بتمؾ
الشركة كفقان لقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ (  )1506لسنة  2005بشأف تنظيـ حصيمة برنامج إدارة
األصكؿ المممككة لمدكلة  ،إجراءات البيع باإلعبلف بجريدة األخبار بتاريخ  2005/6/29ك2005/9/25
كبجريدة األىراـ بتاريخى 18ك 2005/9/25عف مزايدة بنظاـ المظاريؼ المغمقة لبيع كامؿ المقكمات
المادية كالمعنكية لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كفقان لمشركط الكاردة بكراسة الشركط كبعد اتخاذ
كافة إجراءات المزايدة كالبت فييا مف قبؿ لجنة البت كافؽ مجمس إدارة الشركة القابضة كما كافقت
المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية عمى بيع مساىمة الماؿ العاـ بشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج باجتماعييا بتاريخ  /14أغسطس ك  5سبتمبر  ، ِ2006ثـ أقرت الجمعية العامة غير العادية
لمشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس باجتماعيا الذل عقد بتاريخ

 2006/10/1بيع شركة

مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بالمكافقة عمى العرض المقدـ مف شركة أندكراما العالمية باعتباره أفضؿ
العركض الثبلثة المقدمة فى الكقت المحدد فى المزايدة سع انر كاتفاقان مع كراسة الشركط لشراء األصكؿ
الثابتة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بدكف األراضى كالمساكف كالنادل الرياضى بمبمغ
( 174651398جنيو) مائة كأربعة كسبعكف مميكف كستمائة ككاحد كخمسكف ألؼ كثبلثمائة كثمانية
كتسعكف جنيو بخبلؼ حؽ االنتفاع السنكل لؤلرض بكاقع  %5مف قيمتيا حسب قكاعد التقييـ المعتمدة
مف مجمس الكزراء كبالشركط كالقكاعد المبينة بقرار الجمعية العامة  ،كاعتمدت كؿ مف المجنة الك ازرية
لمخصخصة كمجمس الكزراء ىذا البيع  ،تـ إخطار الشركة المدعى عمييا الخامسة بذلؾ بالكتاب رقـ
(/1969ـ) بتاريخ . 2006/10/8

كعمى ذلؾ  ،فالشركات القابضة ال تممؾ أل حؽ فى بيع أل قدر مف ىذا الماؿ إال كفقان لق اررات إدارية
تصدر مف السمطات اإلدارية لمدكلة ضمف برنامج الخصخصة تبدأ بتحديد المجنة العميا لمخصخصة
المشار إلييا كحدىا كدكف غيرىا المشركعات كالشركات التى يمكف طرحيا لمخصخصة كما يتعيف أف
يبقى منيا تحت سيطرة الدكلة ككضع خطة شاممة لمخصخصة مدعمة ببرنامج زمنى فى ضكء ما تقدمو
الجيات المختصة مف بيانات أك تقارير كاقتراح المعايير كالضكابط التى تتـ عمى أساسيا الخصخصة
كتكجيو صرؼ أك استثمار ناتج الخصخصة إلى الخزانة العامة ثـ اعتمادىا لتكصيات الكزراء المعنييف
بشأف تقييـ الشركات كاألصكؿ المطركحة لمبيع كتحديد قيمتيا كالجدكؿ الزمنى لطرح ىذه الشركات
كاألصكؿ كتنتيى بتكلى المجنة رفع تقاريرىا كتكصياتيا شيريان إلى مجمس الكزراء الذل يتعيف عميو اعتماد
أك رفض اعتماد عممية البيع التى تتـ فى إطار برنامج الخصخصة .
ذلؾ أف الدكلة لـ تترؾ أمر الخصخصة سدل كما لـ تترؾ أمر تحديد المشركعات كالشركات التى تطرح
لمخصخصة كتمؾ التى تبقى تحت سيطرة الدكلة  ،كتنفيذ خطتيا لتكسيع قاعدة ممكية شركات قطاع
األعماؿ العاـ مف خبلؿ تنفيذ برنامج الخصخصة كالتحكؿ إلى القطاع الخاص كتطكير أداء الشركات فى
إطار السياسة العامة لمدكلة  ،لـ تترؾ ذلؾ كمو لشركات قطاع األعماؿ العاـ ذاتيا سكاء كانت مف
الشركات القابضة أك التابعة لتقرر بشأنيا ما تشاء مف ق اررات كانما حرصت عمى أف يككف تنفيذ ىذه
الخطة مف اختصاص الدكلة كك ازراتيا كلجانيا كأجيزتيا اإلدارية بمكجب ق اررات تصدر عنيا كتحت
رقابتيا كاشرافيا كىك أمر ليس بغريب  ،فالماؿ محؿ الخصخصة أك ماؿ عاـ كحصيمة بيع الماؿ العاـ
ىى مف نصيب الخزانة العامة لمدكلة كليس مف نصيب خزانة الشركات القابضة أك الشركات التابعة ،
كمف ثـ فقد أشركت الدكلة معيا الشركات القابضة فى بعض إجراءات عمميات الخصخصة بمنحيا قدر
مف اختصاصات الجية اإلدارية بتفكيضيا نيابة عف ك ازرة االستثمار فى اتخاذ إجراءات البيع
كالخصخصة كابراـ عقد البيع كفقان لق اررات تنظيمية صادرة عف الدكلة كليتـ ذلؾ تحت إشراؼ كمراقبة
كمتابعة كمكافقة كاعتماد الجيات اإلدارية المنكط بيا تنفيذ برنامج الخصخصة ممثمة فى مجمس الكزراء ،
كمف ثـ ال تككف الشركات القابضة حيف تمارس كتباشر ىذا االختصاص المفكضة بو مف قبؿ الجيات
اإلدارية مباشرة لو بصفتيا شخص مف أشخاص القانكف الخاص  .كانما تباشره بصفتيا مفكضة مف
الدكلة فى اتخاذ إجراءات محددة ضمف برنامج الخصخصة كفقان لمكافقات سابقة كأخرل الحقة كاعتماد
مف الجيات اإلدارية المسئكلة عف الخصخصة كالخطكات التمييدية كالنيائية  ،كمف ثـ فقد صدر بتاريخ

 2000/8/20قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1765لسنة  2000بتشكيؿ المجنة الك ازرية لمخصخصة
(العدد رقـ  197مف الكقائع المصرية بتاريخ

 ، )2000/8/30كنصت المادة الثانية منو عمى أف

(تختص المجنة بدراسة كؿ ما يتعمؽ بمكضكعات الخصخصة فى مختمؼ المجاالت  ،كليا عمى
األخص:
 -14تحديد المشركعات كالشركات التى يمكف طرحيا لمخصخصة  ،كما يتعيف أف يبقى منو تحت سيطرة
الدكلة.
 -15كضع خطة شاممة لمخصخصة مدعمة ببرنامج زمنى فى ضكء ما تقدمو الجيات المختصة مف
بيانات أك تقارير.
 -16اقتراح المعايير كالضكابط التى تتـ عمى أساسيا الخصخصة .
 -17اقتراح أكجو صرؼ أك استثمار ناتج الخصخصة .
 -18اعتماد تكصيات الكزراء المعنييف بشأف قيمة الشركات كاألصكؿ المطركحة كالجدكؿ الزمنى لطرح
ىذه الشركات كاألصكؿ.
كنصت المادة الرابعة مف ذات القرار عمي أف ( ترفع المجنة تقريرىا كتكصيتيا شيريان إلي مجمس
الكزراء) كعمي ذلؾ فالشركات القابضة ال تممؾ أم حؽ في بيع أم قدر مف الماؿ العاـ إال كقفا لق اررات
إدارية تصدر مف السمطات اإلدارية بالدكلة ضمف برنامج الخصخصة تبدأ بتحديد المجنة العميا
لمخصخصة المشار إلييا كحدىا مف دكف غيرىا المشركعات كالشركات التي يمكف طرحيا لمخصخصة
كما يتعيف أف يبقي منيا تحت سيطرة الدكلة ككضع خطة شاممة لمخصخصة مدعمة ببرنامج زمني في
ضكء ما تقدمو الجيات المتخصصة مف بيانات أك تقارير كاقتراح المعايير كالضكابط التي تتـ عمي
أساسيا الخصخصة كتكجيو صرؼ أك استثمار ناتج الخصخصة إلي الخزانة العامة ثـ اعتمادىا
لتكصيات الكزراء المعنييف بشاف تقييـ الشركات كاألصكؿ المطركحة لمبيع كتحديد قيمتيا كالجدكؿ الزمني
لطرح ىذه الشركات كاألصكؿ كتنتيي بتمكيؿ المجنة رفع تقريرىا كتكصياتيا شيريا إلي مجمس الكزراء
الذم يتعيف عميو اعتماد أك رفض اعتماد عممية البيع التي تتـ في إطار برنامج الخصخصة .

كقد أكد البند (  )2مف المادة األكلي مف قرار رئيس الجميكرية رقـ

 231لسنة  2004بتنظيـ ك ازرة

االستثمار عمي قياـ الكزير بالعمؿ عمي تنمية كتشجيع االستثمار مف خبلؿ تكسيع قاعدة ممكية شركات
قطاع األعماؿ العاـ مف خبلؿ تنفيذ برنامج الخصخصة كالتحكؿ إلي القطاع الخاص كتطكير أداء
الشركات في إطار السياسة العامة لمدكلة كما أكد البند (  )2مف المادة الثانية مف قرار رئيس الجميكرية
المشار إليو اختصاص ك ازرة االستثمار بتنفيذ كافة االختصاصات كالمسئكليات المنصكص عمييا في
قانكف شركات قطاع العاـ الصادر بقانكف رقـ  203لسنة  1991كالئحتو التنفيذية كبصفة خاصة اتخاذ
الق اررات البلزمة لممحافظة عمي حقكؽ الدكلة في شركات قطاع األعماؿ العاـ كاإلشراؼ عمي تنفيذ
برنامج نقؿ الممكية لمقطاع الخاص كأسمكب البيع إعادة ىيكمة الشركات التابعة كىيكمة العاممة كاقتراح
أكجو استخداـ عكائد البيع كاإلشراؼ عمي االستفادة مف المنح المقدمة لممساعدة في تنفيذ برنامج نقؿ
الممكية لمقطاع الخاص كبرنامج إعادة ىيكمة الشركات التابعة .
كجاء قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  506لسنة  2005لينظـ حصيمة برنامج إدارة األصكؿ المممككة
لمدكلة ليكجب إيداع حصيمة بيع الحصص في حساب أمانات بالبنؾ المركزم (لحساب الخزانة العامة
لمدكلة) كذلؾ خبلؿ سبعة أياـ عمؿ مف تاريخ تحصيمو كليتـ تحكيؿ حصيمة البيع إلي حساب الجيات
المشار إلييا حسب مساىمة كؿ منيا بعد استكماؿ إجراءات البيع كمكافقة ك ازرتي المالية كاالستثمار كتابيا
طبقا لمقكاعد المعمكؿ بيا كذلؾ فيما عدا حصيمة بيع شركات قطاع األعماؿ العاـ أك أصكليا اإلنتاجية
أك مساىمتيا في الشركات المشتركة كمنيا حصيمة بيع الشركات التابعة محؿ البيع فيتكلي البنؾ بمجرد
إخطاره مف قبؿ ك ازرة االستثمار قيدىا لحساب ك ازرة المالية بعد خصـ تكاليؼ كمصركفات البيع المعتمدة
مف الجيات القائمة بالبيع .
كبعد ذلؾ جاءت نصكص قرار كزير االستثمار رقـ  342لسنة  ( 2005الكقائع المصرية – العدد 251
في 6نكفمبر  )2005قاطعة الداللة عمي أف قياـ بعض الجيات كمنيا الشركات القابضة ببيع مساىمات
الماؿ العاـ كاألصكؿ المممككة لمدكلة إنما يتـ تفكيض مف ك ازرة االستثمار كلحساب الدكلة كليس لحساب
تمؾ الجيات فقد نصت المادة الثانية مف القرار المشار عمي أف ( تمتزـ كافة الجيات التي تفكضيا ك ازرة
االستثمار في بيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة كالبنكؾ كشركات قطاع األعماؿ العاـ
كاألشخاص االعتبارية العاممة بإيداع حصيمة البيع في حساب يفتح بالبنؾ المركزم المصرم باسـ
حصيمة بيع األصكؿ المممككة لمدكلة كذلؾ خبلؿ سبعة أياـ عمؿ مف تاريخ التحصيؿ) .

كنصت المادة الثالثة مف ذات القرار عمي أف (عمي الجية المفكضة بالبيع مكافاة إدارة األصكؿ بك ازرة
االستثمار بصكرة كاممة مف مستندات البيع كما يفيد تحكيؿ الحصيمة لحساب حصيمة بيع األصكؿ
المممككة لمدكلة المخصص لذلؾ بالبنؾ المركزم فكر إتماـ عممية البيع) .
كنصت المادة الرابعة مف القرار المشار إليو عمي أف تقكـ إدارة األصكؿ بك ازرة االستثمار بإخطار ك ازرة
المالية بإتماـ إجراءات البيع كتكريد حصيمة البيع خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ استبلميا لممستندات المشار
إلييا في المادة السابقة .
كفي ذات السياؽ جاءت المادة ( 26مكر ار) مف البلئحة التنفيذية لقانكف األعماؿ العاـ الصادرة بقرار
رئيس مجمس الكزراء رقـ  1590لسنة  1991كالمضافة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 980لسنة

 2006لتكجب أف يتـ طرح الشركات التابعة في إطار الشركات التابعة في إطار برنامج إدارة األصكؿ
المعتمدة أيا كانت كسيمة البيع كليككف طرح الشركة التابعة بالكامؿ أك بأغمبية األسيـ فييا بطريؽ
االكتتاب أك بنظاـ عركض الشراء مف خبلؿ بكرصة األكراؽ المالية بعد عرض الكزير المختص عمي
المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية بحضكر كزير القكم العاممة كاليجرة التي تشكمت بمكجب قرار
رئيس مجمس الكزراء رقـ  127لسنة  2006بشاف تشكيؿ المجمكعات الك ازرية.
كمف ثـ فاف إجراءات خصخصة أم مشركع أك بيع مف الشركات التابعة كمنيا الشركة التابعة محؿ البيع
يمر بمجمكعة مف المراحؿ اإلدارية المميزة .
أكليا -مرحمة تقرير البيع بتحديد الشركة محؿ البيع لتككف محبل لمخصخصة كخركجيا مف تحت سيطرة
الدكلة كاقتراح المعايير كالضكابط التي تتـ عمي أساسيا خصخصة تمؾ الشركة كاقتراح أكجو صرؼ أك
استثمار ناتج خصخصة الشركة كىك ما تتكاله "المجنة الك ازرية لمخصخصة" المشكمة كالمحدد اختصاصيا
بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1765لسنة  2000كالتى تعتمد تكصيات كزير االستثمار المختص
بشأف قيمة الشركة كاألصكؿ المطركحة  ،ثـ تحيمو لمجمس الكزراء العتماده.
كثانييا -مرحمة تفكيض كزير االستثمار لمشركة القابضة المختصة التخاذ إجراءات طرح الشركة
لمخصخصة كاجراءات إبراـ عقد البيع نيابة عف الدكلة مالكة رأس ماؿ الشركة بالكامؿ كفقان لقرار رئيس
الجميكرية رقـ  231لسنة  2004بتنظيـ ك ازرة االستثمار  ،كقرار كزير االستثمار رقـ
.2005

 342لسنة

كثالثيا -مرحمة مكافقة المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية المشكمة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ
 127لسنة  2006برئاسة كزير المالية عمى استكماؿ إجراءات بيع الشركة تنفيذان لحكـ المادة (
مكرر أ مف البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ

)26

 203لسنة  1991المضافة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 980لسنة  2006التى أكجبت مكافقة المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية عمى استكماؿ بيع
الشركات التابعة لمستثمر رئيسى قبؿ العرض عمى الجمعية العامة لمشركة القابضة لمتجارة  ،كذلؾ
بالنسبة لما تـ بيعو مف الشركات بعد تعديؿ المادة ( )26مكرر أ المشار إلييا.
كرابعيا -مرحمة مكافقة الجمعية العامة لمشركة القابضة عمى البيع كفقان لقانكف شركات قطاع األعماؿ
العاـ الصادر بالقانكف رقـ  203لسنة .1991
كخامسيا -مرحمة عرض تفصيبلت عممية بيع الشركة عمى المجنة الك ازرية لمخصخصة كمجمس الكزراء
إلقرار كاعتماد البيع.
كسادسيا -مرحمة قياـ (الشركة القابضة المختصة) بمكافاة إدارة األصكؿ بك ازرة االستثمار بصكرة كاممة
مف مستندات البيع كما يفيد تحكيؿ الحصيمة لحساب "حصيمة بيع األصكؿ المممككة لمدكلة" المخصص
لذلؾ بالبنؾ المركزل فكر إتماـ عممية البيع كفقان لقرار كزير االستثمار رقـ

 342لسنة  2005لتقيد فى

خزانة الدكلة كلحسابيا ممثمة فى ك ازرة المالية بعد خصـ تكاليؼ كمصركفات البيع المعتمدة مف الجية
القائمة بالبيع كفقان لقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1506لسنة  2005بشأف تنظيـ حصيمة برنامج إدارة
األصكؿ المممككة لمدكلة .
كحيث أف مفاد ما تقدـ أف الجيات التى تتكلى بيف مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة كالبنكؾ
كشركات قطاع األعماؿ العاـ كاألشخاص االعتبارية العامة  ،كمنيا الشركة القابضة لمصناعات الكيماكية
إنما تقكـ بإجراءات البيع نيابة عف الدكلة كأشخاصيا االعتبارية العامة  ،كبتفكيض منيا  ،كمف ثـ فإف
الق اررات التى تصدرىا تمؾ الجيات ما ىى  ،فى حقيقة األمر  ،إال تعبي انر عف اإلرادة الممزمة لمدكلة بقصد
تنمية كتشجيع االستثمار مف خبلؿ تكسيع قاعدة ممكية شركات قطاع األعماؿ العاـ تحقيقان لممصمحة
العامة  ،كتعد بيذه المثابة صادرة عف ىذه الجيات باعتبارىا سمطة عامة  ،كما كتككف المكافقة عمييا مف
المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية ثـ اعتمادىا مف كؿ مف المجنة الك ازرية لمخصخصة كمجمس
الكزراء ق اررات إدارية مما يندرج الطعف عمييا ضمف اختصاص مجمس الدكلة لييئة قضاء إدارل.

فضبلن عف كؿ ذلؾ فإف الثابت مف األكراؽ أف الطريقة التى اتبعتيا الشركة القابضة فى التركيج لتمؾ
الصفقة بداية مف اإلعبلف عنيا فى مناقصة عامة كطرح كراسة الشركط الخاصة بالبيع ككذلؾ تحديد
مكعدا لفتح المظاريؼ فمثؿ تمؾ اإلجراءات غير متعارؼ عمييا فى العقكد التى تبرـ بيف أشخاص القانكف
الخاص كىك ما يصب فى نيايتو أف الجية اإلدارية تعاممت منذ البداية مع تمؾ الصفقة عمى أنيا مف
الماؿ العاـ كمف ثـ فإف العقد يعد مف العقكد اإلدارية كما أف الطرؼ اآلخر تعامؿ معيا عمى تمؾ الصفة
كاال لك كاف األمر عكسو لما اضطرت الجية اإلدارية إلى إتباع تمؾ اإلجراءات كاكتفت بطريؽ االتفاؽ
المباشر إنما حقيقة األمر أنيا أرادت إلباس تمؾ الصفقة ثكب المشركعية كالشفافية مف حيث إتباعيا
اإلجراءات القانكنية بيد أنيا تعاممت مع الماؿ العاـ باعتباره صفقة خاصة أرادت تحقيؽ مكاسب شخصية
لمف أجراىا كناضؿ فى سبيؿ إخراجيا إلى النكر دكف معرفة السبب الحقيقى لذلؾ اإلصرار عمى الرغـ
مف بيع تمؾ األصكؿ بثمف بخس.
إضافة عمى ذلؾ فإف إجراء خصخصة أل مشركع أك بيع أل مف الشركات التابعة –كمنيا الشركة التابعة
محؿ البيع -يمر بمجمكعة مف المراحؿ اإلدارية المميزة:
أكالىا -مرحمة تقرير البيع بتحديد الشركة محؿ البيع لتككف محبلن لمخصخصة كخركجيا مف تحت سيطرة
الدكلة  .كاقتراح المعايير كالضكابط التى تتـ عمى أساسيا خصخصة تمؾ الشركة  ،كاقتراح أكجو صرؼ
أك استثمار ناتج خصخصة الشركة  ،كىك ما تتكاله "المجنة الك ازرية لمخصخصة" المشكمة كالمحدد
اختصاصيا بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1765لسنة  2000كالتى تعتمد تكصيات كزير االستثمار
المختص بشأف قيمة الشركة كاألصكؿ المطركحة  ،ثـ تحيمو لمجمس الكزراء العتماده.
كثانيا -مرحمة تفكيض كزير االستثمار لمشركة القابضة المختصة التخاذ إجراءات طرح الشركة
لمخصخصة كاجراءات إبراـ عقد البيع نيابة عف الدكلة مالكة رأس ماؿ الشركة بالكامؿ كفقان لقرار رئيس
الجميكرية رقـ  231لسنة  2004بتنظيـ ك ازرة االستثمار  ،كقرار كزير االستثمار رقـ  342لسنة 2005
.
كثالثان -مرحمة مكافقة المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية المشكمة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ
 127لسنة  2006برئاسة كزير المالية عمى استكماؿ إجراءات بيع الشركة تنفيذان لحكـ المادة (
مكرر أ مف البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ

)26

 203لسنة  1991المضافة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 980لسنة  2006التى أكجبت مكافقة المجمكعة الك ازرية لمسياسات االقتصادية عمى استكماؿ بيع
الشركات التابعة لمستثمر رئيسى قبؿ العرض عمى الجمعية العامة لمشركة القابضة لمتجارة  ،كذلؾ
بالنسبة لما يتـ بيعو مف الشركات بعد تعديؿ المادة ( )26مكرر أ المشار إلييا.
كرابعان -مرحمة مكافقة الجمعية العامة لمشركة القابضة عمى البيع كفقان لقانكف شركات قطاع األعماؿ العاـ
الصادر بالقانكف رقـ  203لسنة . 1991
كخامسان -عرض تفصيبلت عممية بيع الشركة عمى المجنة الك ازرية لمخصخصة كمجمس الكزراء إلقرار
كاعتماد البيع .
كسادسيا -قياـ الجية المفكضة بالبيع مف كزير االستثمار (الشركة القابضة المختصة) بمكافاة إدارة
األصكؿ بك ازرة االستثمار بصكرة كاممة مف مستندات البيع كما يفيد تحكيؿ الحصيمة لحساب "حصيمة بيع
األصكؿ المممككة لمدكلة" المخصص لذلؾ بالبنؾ المركزل فكر إتماـ عممية البيع كفقان لقرار كزير
االستثمار رقـ  342لسنة  2005لتقيد فى خزانة الدكلة كلحسابيا ممثمة فى ك ازرة المالية بعد خصـ
تكاليؼ كمصركفات البيع المعتمدة مف الجية القائمة بالبيع كفقان لقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

1506

لسنة  2006بشأف تنظيـ حصيمة برنامج إدارة األصكؿ المممككة لمدكلة .
كترتيبان عمى ما تقدـ كلما كاف عقد بيع كامؿ األصكؿ المادية كالمعنكية قد جرل إبرامو بيف كؿ مف
الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس كىى مف شركات قطاع األعماؿ العاـ كطرؼ بائع التى
فكضيا كزير االستثمار فى اتخاذ إجراءات طرح الشركة لمخصخصة كاجراءات إبراـ عقد البيع نيابة عف
الدكلة مالكة رأس ماؿ الشركة بالكامؿ  ،كقد تمت إجراءات التفكيض لمشركة فى إبراـ العقد كفقان لقرار
رئيس الجميكرية رقـ  231لسنة  2004بتنظيـ ك ازرة االستثمار  ،كقرار كزير االستثمار رقـ  342لسنة
 ، 2005كمف ثـ إبراـ الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس لمعقد مكضكع النزاع جاء
باعتبارىا نائبة عف الدكلة  ،ممثمة فى ك ازرة االستثمار  ،كبتفكيض منيا كفقان لمق اررات سالفة البياف ،
كبذلؾ يككف أحد أطراؼ ىذا العقد شخصان مف أشخاص القانكف العاـ ممثبلن فى كزير االستثمار الذل
فكض الشركة القابضة المشار إلييا فى إبراـ العقد نيابة عف الدكلة  .كقد تعمؽ العقد بتسيير مرفؽ عاـ
يتمثؿ فى مرفؽ الصناعة كاإلسياـ فى تنمية الصناعات المحمية كتحقيؽ االكتفاء الذاتى كالتصدير إلنتاج
كتصنيع صناعات الغزؿ كالنسيج كالمبلبس كالتبييض كالصباغة  ،كذلؾ كفقان لمبرنامج الذل قررتو الدكلة

إلدارة األصكؿ المممككة ليا عمى النحك المبيف بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ
بتشكيؿ المجنة الك ازرية لمخصخصة الصادر بتاريخ

 1765لسنة 2000

 ، 2000/8/20كقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 1506لسنة  2005بشأف تنظيـ حصيمة برنامج إدارة األصكؿ المممككة لمدكلة  ،كال يعد ىذا العقد بيعان
مما تنزؿ بو اإلدارة منزلة األفراد العادييف  ،متى كاف ييدؼ إلى تسيير مرفؽ الصناعة كالتنمية الصناعية
لتمبية حاجات المكاطنيف مف تمؾ الصناعات  ،كما ييدؼ –بحسب ما كرد فى البنديف تاسعا كعاش انر مف
العقد -إلى استمرار النشاط الصناعى لمشركة المباعة كتطكيره لخدمة جمكع المكاطنيف كالمحافظة عمى
أسـ المنشأة كالعامميف فييا كحقكقيـ كمزاياىـ  .كما تضمف العقد شركطان استثنائية غير مألكفة فى مجاؿ
القانكف الخاص منيا ما كرد فى البند "عاش انر" مف العقد مف التزاـ المشترل بالحفاظ عمى جميع العمالة
المكجكدة بالشركة فى تاريخ اإلقفاؿ كعمى كافة مزاياىا كأجكرىا كعدـ جكاز االستغناء عف أل عامؿ إال
كفقان لقانكف العمؿ  ،التزاـ المشترل باستم اررية نشاط الشركة كالعمؿ عمى تطكيره فى جميع المكاقع طبقان
لخطة التطكير كالتحديث المكضحة فى ممحؽ رقـ (  )9مف العقد كفقان لحكـ البند تاسعا ، 4 /كترتيبان عمى
ما تقدـ يككف العقد المبرـ بيف كؿ مف الشركة القابضة لمصناعات الكيماكية بصفتيا مفكضان مف كزير
االستثمار لتمثيؿ الدكلة المالكة ألمكاؿ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كبيف شركة أندكراما شبيف
تاكستيؿ ىك عقد إدارل تكاممت لو جميع الشركط البلزمة لمعقد اإلدارل  .كمف حيث إنو عف الدفع بعدـ
قبكؿ الدعكل لرفعيا مف غير ذل صفة
كحيث أف المادة (  )6مف اإلعبلف الدستكرل المعمكؿ بو حاليان (المقابمة لممادة "  "33مف دستكر جميكرية
مصر العربية الساقط) قد نصت عمى أف (لمممكية العامة حرمة  ،كحمايتيا كدعميا كاجب عمى كؿ
مكاطف كفقان لمقانكف)  ،كبذلؾ فقد ألقى المشرع الدستكرل عمى عاتؽ كؿ مكاطف التزامان بحماية الممكية
العامة مف أل اعتداء كلذكد عنيا ضد كؿ مف يحاكؿ العبث بيا أك انتياؾ حرمتيا.
كمف حيث إف المادة  12مف قانكف مجمس الدكلة رقـ  47لسنة  1972تنص عمى أنو "ال تقبؿ الطمبات
اآلتي:
أ -

الطمبات المقدمة مف أشخاص ليست ليـ مصالح شخصية.

ب .................... -

كمف حيث أف ما تقدـ كقد اضطرت أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا عمى انو يجب أف تككف المصمحة
شخصية كمباشرة –إال انو ك في مجاؿ دعاكم اإللغاء كحيث تتصؿ عنده الدعكم بقكاعد كاعتبارات
المشركعية كالنظاـ العاـ فإف القضاء اإلدارل يؤازره الفقو ال يقؼ في تفسير شرط المصمحة الشخصية
عند ضركرة كجكد حؽ يكك قد أىدره أك مس بو

–كما ىك الحاؿ بالنسبة لدعاكم التعكيض كسائر

الدعاكل الحقكقية –كانما يتجاكز ذلؾ بالقدر الذم يتفؽ كيسيـ في تحقيؽ مبادئ المشركعية كارساء
مقتضيات النظاـ العاـ بحيث يتسع شط المصمحة الشخصي لكؿ دعكم إلغاء يككف دافعيا في حالة
قانكنية خاصة بالنسبة إلي القانكف المطعكف فيو مف شأنيا أف تجعؿ ىذا القرار مؤث انر في مصمحة جديو
لو.
بيد أف مفيكـ المصمحة أك الصفة يختمؼ في المنازعات اإلدارية مف غيره مف المنازعات القضائية
األخرل كخاصة فيما يتعمؽ بدعاكم اإللغاء نظ انر لما ترتبط بو تمؾ المنازعات باإلسياـ في تحقيؽ
الشرعية كسيادة القانكف في الدكلة كذلؾ لطبيعتيا اإلدارية المرتبطة بالصالح العاـ كىك ما أكدتو أحكاـ
اإلدارية العميا فيما استقر قضائيا عمى أف :
"المسمـ بو في الفقو كالقضاء أف المنازعة اإلدارية كبصفة خاصة دعاكم اإللغاء تتميز بأنيا إحدل
الكسائؿ التي نظميا الدستكر كالقانكف لتحقيؽ سيادة الدستكر كالقانكف ك إعبلء المشركعية في الدكلة مف
خبلؿ أحكاـ الرقابة عمى ق اررات اإلدارة كتصرفاتيا بكاسطة محاكـ مجمس الدكلة في الدعاكل التي يقيميا
المكاطنكف ذك المصمحة ك أصحاب الشأف طعنان باإللغاء في الق اررات اإلدارية المخالفة لمقانكف  .كتحقيقان
ليذا الغرض ك مف ثـ فإف ىذه الدعاكل بما تحققو مف إسياـ في تحقيؽ الشرعية كسيادة القانكف في
الدكلة تتميز بطبيعتيا اإلدارية المرتبطة بالصالح العاـ لمدكلة كلممجتمع كاف كاف المدعكف فييا مف
أصحاب المصمحة ك المركز القانكنية الخاصة كعميو فإف قضاء المشركعية في المنازعات اإلدارية يراعي
ىذه الطبيعة المميزة لدعكل اإللغاء.

ك لعؿ ىذا المبدأ القانكني يظير بصكرة جمية فيما يتعمؽ بمنازعات العقكد اإلدارية التي تبرميا الدكلة
بكصفيا سمطة عامة مقيدة فيما تجريو مف تعامبلت تتـ طبقان ألصكؿ كثكابت قانكنية قاطعة الداللة عمى
ضركرة مراعاة الصالح العاـ فميس مف سمطة عامة إال ك ىك مقيدة ك محددة بسند شرعيتيا ك العقد

اإلدارل ثاني كسيمتيف لمجيات القكامة عمى الماؿ العاـ في التصرؼ كتسيير المصالح العامة

–كادارة

الشئكف العامة ك أكلى الكسيمتيف ىما القرار اإلدارل ك ىما يتفقاف في ضكابط باعتبارىما صادرتيف عف
كالية تستند الختصاص مفكض بإجراء التصرؼ في شأف يتعدل ذات مصدر القرار إلي ماؿ ك مصالح
ك شئكف ىك أميف عمييا بمكجب حكـ شرعي.
كمما الشؾ فيو إف ىذا األمر يجد مردكده الطبيعي استنادان إلى أف الدكلة كتنظيـ شخص لمجماعة يستمد
مف ىذا التشخيص مبرر قيامو كيستمد منو شرعية نفاذ القكؿ عمى غير بشأف أكضاع الجماعة حفظان ك
ضبطان كتسيي انر ك تنمية في كؿ مجاالت ىذه الدكلة تقكـ عمى مفيكـ النيابة عف الجماعة كالتمثيؿ ليا كىك
تمثيؿ يخضع ألصكؿ ثبلثة:
أكليما :تعدد التنظيمات األساسية التي تشكؿ منيا الدكلة فبل تككف كيانان تنظيميان كاحدان.
كثانييما :اختبلؼ أساليب التشكيؿ ليذه التنظيمات.
كثالثيما :أف كظائؼ التقرير ك التنفيذ ال تستمد أم مف الجيات شرعية ممارستيا إال بكصؼ الجيد ممثمة
أك نائبة عف غيرىا.
ك مف حيث أف أجيزة الدكلة المنكط بيا إدارة المرافؽ العامة تككف ممتزمة بحزمة مف الضكابط القانكنية
التي تكفؿ ليا التنفيذ تمؾ السياسات بما يحقؽ التكافؿ كتكافؤ الفرص بيف أفراد الكطف الكاحد كىي كذلؾ
المعنية بالخطاب القانكني بااللتزاـ بالشرعية كالعدالة االجتماعية فيما تتخذه مف إجراءات أك تصرفات
كىي بصدد القياـ بدكرىا المنكط بيا في إدارة كتسير المرافؽ العامة مف أراضي الدكلة كممتمكاتيا العامة
كالخاصة كالتي ىي في األساس مممككة لمدكلة ك المفكضة ك الككيمة مف قبؿ أفراد الشعب عمي إرادتيا ك
استغبلليا بما يحقؽ الصالح العاـ.
كبتطبيؽ ما تقدـ مف ك حيث أنو ك لما كاف الثابت مف أكراؽ الطعف إف الشركة القابضة لمتجارة بكصفيا
مفكضة مف كزير االستثمار في إتماـ اإلجراءات البيع مع المستثمر السعكدم بصفتو كشخصو قد
خالفت أحكاـ القانكف كالقارات المنظمة لبيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة كالبنكؾ كشركات قطاع
األعماؿ العاـ كاألشخاص االعتبارية العامة ،كقد بمغت ىذه المخالفات حدان مف الجسامة أدل إلى إىدار
الماؿ العاـ ك التفريط فيو ببيع أسيـ شركة شبيف الككـ لمغزؿ ك النسيج بثمف ال يتناسب مطمقان ك الحقكؽ
كاالمتيازات التي حصؿ عمييا المشترم ،كغيرىا مف المخالفات فمف ثـ فبل محيص مف القكؿ بأف لكؿ

مكاطف مصرم صفة كمصمحة في النعي عمى مثؿ ىذا التصرؼ ككلكج سبيؿ الدعكل القضائية كؿ أمينة
أك نائبة فيما تقكـ بو مف أعماؿ كتصح إرادتيا المفكضة في العمؿ إال بشركط التفكيض الصادر إلييا ك
ذلؾ بحسباف أف ماؿ الدكلة عامان أك خاصان مممكؾ ال لمف يريده كال لمف ىك مخكؿ يمكف استغبللو أك
التصرؼ فيو إنما ىك لمدكلة كشخص اعتبارم عاـ ك الدكلة ال تستكعب إرادتيا كاممة في إرادة أم مف
مككناتيا العامة ك الكحدات التي تنقسـ إلييا الكظائؼ المؤداه كاإلدارة العامة لمدكلة جماع ما تكزعت عميو
أعباء القياـ بالعمؿ بحكـ الدستكر ك الق اررات باعتبارىا ما ىي مفكضو فيو مف اختصاص زماف أك مكاف
أك مجاؿ عمؿ ك تخصص كبحسبانيا أمينة كنائبة فيما تقكـ بو مف أعماؿ كتصح إرادتيا المفكضة في
العمؿ إال بشركط التفكيض الصادر إلييا كالمنظـ إلرادتيا مف أحكاـ مكضكعية كأحكاـ كردت بالتشريعات
.
كلعؿ التأصيؿ الفقيي كالقانكني التساع مفيكـ المصمحة ك في المنازعات اإلدارية ىك ما جعؿ األمر
يمتبس عمى البعض بأف تمؾ الدعاكل تعد مف دعاكل الحسبة فاألمر جد مختمؼ ال مف منظكر
االختصاص اإلفتائي أك القضائي كلكف مف منظكر الطبيعة القانكنية لمعقد اإلدارل كىك نفس ما رددتو
الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل ك التشريع حيث أفتت بأف:
"العقد اإلدارل أكالن تبرمو ىيئة عامة مف أشخاص القانكف العاـ كالييئة العامة تبرمو ،ثانيان ال فيما تنزؿ
فيو منزلة األفراد كأشخاص القانكف الخاص مف بيع ك إيجار كنحكه كلكنيا تبرمو في إطار استخداميا
لسمطتيا كما ني طبيا مف أمانات إدارة المصالح العامة ك إنشاء المرافؽ العامة كتنظيميا كتسييرىا أم
أنيا تبرمو بمناسبة تصدييا لمشأف العاـ لمجماعة كممارستيا لكسائط الرعاية ك التنظيـ كالضبط التي ما
قامت الييئات العامة كما تبكأت مكانتيا في المجتمع عمي رأس الجماعة إال لمقياـ بيا .كالعقد اإلدارل،
ثالثان كبمكجب األمريف السابقيف يتضمف شركطان استثنائية مما ال يعتاد في العقكد المدنية التي تبرـ بيف
طرفيف نديف كىنا تختمط عبلقات التعاقد التي يعرفيا فقو القانكف الخاص تختمط بأكضاع اإلمارة ك
السمطة التي ترتد في مرجعيتيا ليس فقط إلى الرضاء االتفاؽ في صياغة عقد ما كلكنيا ترتد في بعض
كجكه مرجعيتيا إلى قكامة الدكلة عمى المجتمع كسمطانيا عميو لحماية الجماعة كتنظيـ شئكنيا العامة
كتسيير مصالحيا العامة كمف قكامة الدكلة عمي الشأف العاـ تتفرع التفاريع إلي الييئات ك المصالح ك
سائر الكحدات العامة التي تنقسـ نكع نشاط ك مكاف إقميـ كمجاؿ تخصص كمف جية فاف الشأف العاـ ىك
شأف الجماعة مصالح كأكضاعان كمقاصد منشكدة كالجماعة تشخصيا الدكلة كتقكـ عمييا مف الناحية

المؤسسية التنظيمية كالدكلة التي يدرسيا القانكف الدكلي العاـ بكصفو شعبان عمى إقميـ عميو حككمة ىذه
الدكلة يرسـ الدستكر كيانيا التنظيمي العاـ كىي ال تتشكؿ مف ىيئة كاحدة كلكنيا تتككف مف الناحية
التنظيمية مف ىيئات كبرل تتكزع عمييا مراحؿ تشكؿ العمؿ العاـ كذلؾ بما عرؼ مف سمطات التنفيذ
كالتشريع كالقضاء كىي مع تشكميا بالتنسيؽ بيف ىذه الجيات فيك تنسيؽ يحفظ قد انر مف التكازف ال يمكف
إحداىا مف استيعاب مكنة القياـ كحدىا بالعمؿ العاـ .فالدكلة كتنظيـ مشخص لمجماعة يستمد مف ىذا
التشخيص مبرر قيامو كيستمد منو شرعية نفاذ القكؿ عمي الغير بشأف أكضاع الجماعة حفظان كضبطان
كتسيي انر كتنمية في كؿ مجاالت ىذه الدكلة تقكـ عمي مفيكـ النيابة عف الجماعة كالتمثيؿ ليا كىك تمثيؿ
يخضع ألصكؿ ثبلثة أكليا :تعدد التنظيمات األساسية التي تشكؿ منيا الدكلة فبل تككف كيانان تنظيميان
كاحدان كثانييما اختبلؼ أساليب التشكؿ ليذه التنظيمات كفقان الختبلؼ المياـ المكزعة عمييا باعتبار
السمطة التقرير تككف باالنتخاب كسمطة التنفيذ ذات القكة المادية تقك بالتعييف مف أعمى مع خضكعيا
لق اررات السمطة األكلى كسمطة الرقابة عمى الشرعية تقكـ استقبلالن بمراعاة تكازف السمطتيف األكلييف ككؿ
ذلؾ ىك الدكلة .كثالثيما :أف كظائؼ التقرير كالتنفيذ ال تستمد أم مف الجيات شرعية ممارستيا إال
بكصؼ ىذه الجية ممثمة أك نائبة عف غيرىا .فبل يكجد مف يتصرؼ في شأف عاـ بمكجب كصؼ تمثيمي
كصفو تفكيضيو أتتو مف مستند عاـ دستك انر كاف أك قانكنا أك الئحة أك ق ار انر فرديان كىك ما يعبر عنو
باالختصاص في مجاؿ القانكف العاـ لييئة أك فرد ىك تفكيض تستمد منو الجيات المختصة ىيئة كانت
أك فردان صبلحيتيا في إصدار العمؿ العاـ أك التصرؼ في أم شأف عاـ .كمف جية أخرل فإف أم
تصرؼ يصح كينفذ عمي نفس المتصرؼ بمكجب ما يتكافر لممتصرؼ مف كالية إمضاء القكؿ عمى ىذا
الغير .كالكالية خاصة أك عامة كىي خاصة إف كانت تكؼ فييا مكنة إمضاء أك قكؿ عمى الغير إذا كاف
شخصان معينان أك جماعة محصكرة كقابمة لمتعيف كؿ بذاتو كىذه الكالية أما أف تككف نيابة مصدرىا بالقانكف
كالكلي الشرعي عمي الطفمة أك مصدرىا القضاء كالكصي المعيف عمى الصبي أك مصدرىا االتفاؽ
كالككالة أك التفكيض كنحكه كاما أف تككف الكالية عامة أف تكافر ليا مكنة إمضاء القكؿ عمى غير ليس
محددان كال محصك انر كال معينان كىي ما يتعمؽ بالدكلة في الشئكف العامة ك ما يتفرع عف أجيزتيا كتنظيماتيا
كىيئاتيا ككحداتيا كأفرادىا كىك ال تقكـ كال بمستند شرعي األصؿ ساعتيا ىك المنع ألنو ال مضاء قكؿ
لشخص عمى غيره إال بمستند يجيز ىذا المضاء كال سمطاف ألحد عمى غيره كال إمرة لشخص عمى مف
سكاه إال بحكـ شرعي يجيز ىذا النفاذ عمى الغير فميس مف سمطة عامة إال كىي مقيدة كمحدكدة بمستند
شرعيتيا كالعقد اإلدارل ثاني كسيمتيف لمجيات القكامة عمى العمؿ العاـ في التصرؼ كتسيير المصالح

العامة كادارة الشئكف العامة كأكلى الكسيمتيف ىك القرار اإلدارل كىما يتفقاف في ضكابط إعماليا
باعتبارىما صادريف عف كالية تستند الختصاص مفكض بإجراء التصرؼ في شأف يتعدل ذات مصدر
القرار إلى ماؿ ك مصالح كشئكف ىك أميف عمييا بمكجب حكـ شرعي كفي نطاؽ ما جرل شرعان تخكيمو
بو كتفيضو فيو كبقدر ما تككف السمطة كبقدر ما تتفسح المكنة بقدر ما ترد القيكد ك الضكابط كقد تسنح
الركادع كالسمطة المكفكلة لئلدارة العامة في العقد اإلدارل تقابميا القيكد التي ترد عمى إراداتيا في التعاقد
كممارسة الشئكف العامة كممكية الدكلة لمماؿ العاـ كالخاص الذم تشرؼ عميو أشخاص القانكف العاـ
لئلدارة كاستغبلالن كتصرفان إنما ترد عميو مف القيكد كالضكابط ما تصؿ مخالفة بعضو إلي حد الجريمة ك
كؿ ذلؾ بحسباف أف ماؿ الدكلة عامان كاف أك خاصان مممككا ال لمف يديره كال لمف ىك المخكؿ مكنة
استغبللو أك التصرؼ فيو إنما ىك لمدكلة كشخص اعتبارم عاـ كالدكلة ال تستكعب إدارتيا كاممة في إدارة
أم مف مككناتيا العامة أك الكحدات التي تنقسـ إلييا الكظائؼ المؤداه كاإلرادة العامة لمدكلة ىي جماع ما
تكزعت عميو أعباء القياـ بالعمؿ العاـ بحكـ الدستكر كالتشريعات كالق اررات كتصح إرادة أم مف الكحدات
العامة في االستغبلؿ كالتصرؼ باعتبارىا ما ىي إال مفكضة فيو مف اختصاص زماف أك مكاف أك مجاؿ
عمؿ أك تخصص كبحسبانيا أمينة كنائبة فيما تقكـ بو مف أعماؿ كىذا ىك مفيكـ االختصاص لحاكـ
لكجكد نشاط األشخاص العامة كال تصح إرادتيا مفكضة في العمؿ إال بشركط التفكيض الصادر إلييا ك
المنظـ إلرادتيا مف أحكاـ مكضكعية كاجراءات كردت بالتشريعات كىذا ىك األساس االلتزاـ بأحكاـ
التشريع كاإلجراءات المرسكمة عند إعماؿ إرادة أم مف الجيات العامة كاألمر أمر كالية عامو كال تمارس
إال بشرطيا المضركب كفي نطاقيا المعيف كبالقيكد الضابطة ليا كىك أمر نيابة ال تمارس إال بشرطيا
المضركب كفي نطاقيا المعيف كبالقيكد الضابطة ليا كعمى أم مف كصفي الكالية أك اإلنابة فميس لمكلي
أف يكلي غيره فيما كلى عميو إال بإذف مف كاله كليس لنائب أف ينيب غيره فيما فكض فيو إال بإذف مف
أنابو كمف ىنا تظير قاعدة أف التفكيض ال يرد التفكيض ال يرد عمى تفكيض كالعقد اإلدارل يرد في
نطاؽ االختصاص المعيف لمجية العامة المتعاقدة فبل يجاكز ىذا االختصاص كليس لجية عامة مسئكلي
عف مرفؽ معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى الخبلؼ ما أجازه التشريع الذم أقاميا عمى ىذا المرفؽ ك ليس
ليا أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة ك التسيير بما يجكز ما رخص التشريع ليا بو كال أف تفكض غيرىا في
شأف لـ يجز ليا التفكيض فيو بصراحة كجية اإلدارة العامة أيضا مقيدة معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى
الخبلؼ ما أجازه التشريع الذم أقاميا عمى ىذا المرفؽ ك ليس ليا أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة ك التسيير
بما يجكز ما رخص التشريع ليا بو كال أف تفكض غيرىا في شأف لـ يجز ليا التفكيض فيو بصراحة كجية

اإلدارة العامة أيضا مقيدة معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى الخبلؼ ما أجازه التشريع الذم أقاميا عمى ىذا
المرفؽ ك ليس ليا أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة ك التسيير بما يجكز ما رخص التشريع ليا بو كال أف
تفكض غيرىا في شأف لـ يجز ليا التفكيض فيو بصراحة كجية اإلدارة العامة أيضا مقيدة معيف أف تنزؿ
عنو لغيرىا عمى الخبلؼ ما أجازه التشريع الذم أقاميا عمى ىذا المرفؽ ك ليس ليا أف تعدؿ مف أسمكب
اإلدارة ك التسيير بما يجكز ما رخص التشريع ليا بو كال أف تفكض غيرىا في شأف لـ يجز ليا التفكيض
فيو بصراحة كجية اإلدارة العامة أيضا مقيدة معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى الخبلؼ ما أجازه التشريع
الذم أقاميا عمى ىذا المرفؽ ك ليس ليا أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة ك التسيير بما يجكز ما رخص
التشريع ليا بو كال أف تفكض غيرىا في شأف لـ يجز ليا التفكيض فيو بصراحة كجية اإلدارة العامة أيضا
مقيدة معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى الخبلؼ ما أجازه التشريع الذم أقاميا عمى ىذا المرفؽ ك ليس ليا
أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة ك التسيير بما يجكز ما رخص التشريع ليا بو كال أف تفكض غيرىا في شأف
لـ يجز ليا التفكيض فيو بصراحة كجية اإلدارة العامة أيضا مقيدة معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى
الخبلؼ ما أجازه التشريع الذم أقاميا عمى ىذا المرفؽ ك ليس ليا أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة ك التسيير
بما يجكز ما رخص التشريع ليا بو كال أف تفكض غيرىا في شأف لـ يجز ليا التفكيض فيو بصراحة كجية
اإلدارة العامة أيضا مقيدة معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى الخبلؼ ما أجازه التشريع الذم أقاميا عمى ىذا
المرفؽ ك ليس ليا أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة ك التسيير بما يجكز ما رخص التشريع ليا بو كال أف
تفكض غيرىا في شأف لـ يجز ليا التفكيض فيو بصراحة كجية اإلدارة العامة أيضا مقيدة في تعاقداتيا
بما رسمو التشريع مف إجراءات تتعمؽ بطريقة اختيار المتعاقد معيا كطريقة إتماـ التعاقد معو ك شركط
ذلؾ ك ضكابطو ك أحكالو كما أنيا مقيده بأكضاع ك رسكـ تتعمؽ بممارستيا لسمطتيا التعاقدية ك استيفاء
حقكقيا العقدية مف الطرؼ المتعاقد معيا ك أسمكب استخداميا إلمكانو إنيا العبلقة العقدية أك فسخيا أك
غير ذلؾ"
في ىذا المعنى فتكل الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة فتكل رقـ
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ك باإلحالة إلي ما تقدـ كلتأصيؿ الطبيعة المميزة لدعكل اإللغاء نكد أف نشير إلى انو كفقان لتمؾ
االعتبارات فإف التكييؼ القانكني السميـ لممركز القانكني لمسمطة العامة كىي بصدد إدارتيا لممرافؽ العامة
يخضع لركابط القانكف العاـ كىك ما يعبر عنو في فقو القانكف الخاص بالككالة ك بمكجب ذلؾ فيي

ممتزمة بحدكد تمؾ الككالة التي مف المفترض بيا تحقؽ الصالح العاـ ك تعكد بأكبر درجات النفع عمى
أفراد الشعب المانح ليا ذلؾ المركز القانكني فالككيؿ كما عرفتو محكمة النقض المصرية ك درجت عميو
منذ أمر بعيد"أف الككيؿ ممزـ بتنفيذ الككالة دكف أف يجاكز حدكدىا المرسكمة كيجب إلقرار ما يباشر
خارجان عف ىذه الحدكد أف يككف المقر عالمان بأف االلتزاـ الذم يقره خارج حدكد الككالة".
فى ىذا المعنى حكـ محكمة النقض في الطعف رقـ  133لسنة  18ؽ جمسة  1950/4/6ـ مكتب فني
ص 401
كفي ذلؾ أيضا " أف الككيؿ ككؿ متعاقد ممزـ قانكنان أف ينفذ ما تعيد بو بحسف نية فإذا أخؿ بيذا الكاجب
ردد عميو قصده كىك ممنكع قانكنان مف أف يستأثر لنفسو بشئ ككؿ فيو أف يحصؿ عميو لحساب مككمو "
في ىذا المعنى محكمة النقض في الطعف رقـ  72لسنة  17ؽ جمسة 1948/12/9
كلما كاف ذلؾ كحيث أف المطعكف ضدىـ يطمبكف إلغاء قرار المجنة الك ازرية لمخصخصة بطرح أسيـ
شركة شبيف الككـ لمغزؿ ك النسيج لمبيع ك مف ثـ بطبلف العقد الطعيف بالرغـ مف ككنيـ مف األغيار عف
العمقة التعاقدية كذلؾ لبلعتبارات اآلتية:
أكالُ :باعتباره عقد إدارم بركابط القانكف العاـ كيخضع لقكاعد القانكف اإلدارل كاذا فصمت الحكمة اإلدارية
العميا في أكثر مف حكـ ك أفصحت عف استقبلؿ قانكف القضاء اإلدارل كقررت ذاتيتو الخاصة بداية مف
حكميا الصادر في  2يكنيو سنة  1956حيث تقكؿ "إف ركابط القانكف الخاص تختمؼ في طبيعتيا عف
ركابط القانكف العاـ ،كاف قكاعد القانكف المدني قد كضعت لتحكـ ركابط القانكف الخاص ،كال تطبؽ كجكبان
عمى ركابط القانكف العاـ إال إذا كجد نص يقضي بذلؾ فإف لـ يكجد فبل يمتزـ القضاء اإلدارل بتطبيؽ
القكاعد المدنية حتمان ك كما ىي ،ك إنما تكك ف لو حريتو ك استقبللو في ابتداع الحمكؿ المناسبة لمركابط
القانكنية التي تنشأ في مجاؿ القانكف المدني في انو غير مقنف ،حتى يككف متطك انر غير جامد ،كيتميز
القضاء اإلدارل عف القضاء المدني في انو غير مقنف حتى يككف متطك انر غير جامد ،كيتميز القضاء
اإلدارل عف القضاء المدني في انو ليس مجرد قضاء تطبيقي ميمتو تطبيؽ نصكص مقننو مقدمان ،بؿ
ىك األغمب قضاء إنشائي ال مندكحة لو مف خمؽ الحؿ المناسب ،كبيذا ارسى القكاعد لنظاـ قانكني قاـ
بذاتو ،ينبثؽ مف طبيعة ركابط القانكف العاـ ،ك احتياجات المرافؽ كمقتضياتيا حسف سيرىا ،ك إيجاد
مركز التكازف ك المكاءمة بيف ذلؾ ك بيف المصالح الفردية ،فابتدع نظرياتو التي استقؿ بيا في ىذا الشأف

أك سبؽ بيا القانكف الخاص ،سكاء في عبلقة الحككمة بالمكظؼ نأك في المرافؽ العامة كضركرة
استدامتيا ك حسف سيرىا أك في العقكد اإلدارية ،أك في المسئكلية ،أك في غير ذلؾ مف مجاالت القانكف
العاـ
الطعف رقـ  157لسنة  2ؽ.ع كفي ذات المعنى الطعف رقـ  1289لسنة  8ؽ.كثانيا1965/1/2:
كثانيا  :باعتباره عقد غير مشركع إلبرامو عمي خبلؼ القانكف فضبل عف إساءة استعماؿ مف الجية
اإلدارية لسمطاتيا في التصرؼ في الممكية العامة كىي األرض محؿ العقد
كثالثا  :باعتبارىـ مف مكاطني جميكرية مصر العربية كمخاطب بإحكاـ الدستكر كيحؽ لو الدفاع عف
حؽ مف حقكقو المتعمقة ببيع جزء مف أراضي الدكلة  ،كمف ثـ فبل مناص مف اعتبار تمؾ الدعكم منازعة
ذات طبيعة مكضكعية ،كال تعد منازعة ذاتية  ،إذ ال يكجد ثمة تعارض منطقي بيف دعكم اإللغاء كالعقكد
اإلدارية في تمؾ الدعكم فيما يتعمؽ بشرطي الصفة كالمصمحة  ،خاصة كانيا دعكم بطبلف عقد محمة
ممكية عامة كمف ثـ يمكف عامة كمف ثـ يمكف القكؿ باتساع شرطي الصفة كالمصمحة العتبارات تتعمؽ
بالشريعة كالنظاـ العاـ فبل يشترط الف تقكـ المصمحة فييا عمى حؽ أىدره العقد الطعيف بؿ يكفى تكفر
الصفة كالمصمحة أف يككف الطاعف فى حالة قانكنية خاصة كمف شأف العقد محؿ التداعى أف يؤثر فيو ،
كالقكؿ بغير ذلؾ يؤدل إلى استغبلؿ أبكاب القضاء أماـ مف ينيض لمدفاع عف الحقكؽ العامة كفى القمب
منيا حماية الممكية العامة.
كمف جية أخرل فإف ما تتميز بو المنازعات اإلدارية مف طبيعة خاصة تندمج فييا الصفة فى المصمحة
كىك ما يعبر عنو بالمصمحة المانحة لمصفة فى التقاضى أكجبتيا الطبيعة القانكنية ليذه الدعاكل  ،كما
فرضو ىدفيا األسمى الذل استنت مف أجمو ىذه الكسيمة القضائية لتككف ضمانان لمبدأ المشركعية الذل
يرتكز عمى بناء الدكؿ المتحضرة  ،كالذل يؤسس عميو البنية التحتية عمى يؤسس عمييا بناء الحقكؽ
كالحريات المكفكلة دستكريان كدكليان.
كمف ثـ فإنو ال يقبؿ الطعف عمى الق اررات اإلدارية إال إذا مست مصمحة شخصية مباشرة لطالب اإللغاء
كال يقبؿ الطمب مف أل شخص لمجرد إنو مكاطف ييمو إنفاذ القانكف المتعمؽ بالنظاـ العاـ كحماية الصالح
العاـ كلما كاف ذلؾ كحيث أف الماؿ العاـ ىك ممؾ لمشعب كلو حرمتو كعمى كؿ مكاطف المحافظة عميو

كىك كاجب كضع لو المشرع نص صريح فى الدستكر كأف إىداره يتنافى مع األمانة الكاجبة لمحفاظ عميو
كيثير الشؾ كالريبة فى سبلمة تصرؼ القائـ بو .
كلما كاف ما تقدـ  ،ككاف المطعكف ضدىـ مف مكاطنى جميكرية مصر العربية كىما مف المخاطبيف
بأحكاـ الدستكر كيحؽ ليـ الدفاع عما يبدك ليما أنو حؽ مف حقكقيما المتعمقة ببيع أصؿ مف أصكؿ
الدكلة  ،كمف ثـ يككف قد تكافر فى شأنيما شرط المصمحة كتحققت ليما الصفة فى إقامة ىذه الدعكل
باعتبارىما ىما المانحيف لحث الدكلة فى إدارة الماؿ العاـ كيضحى الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا مف
غير ذل صفة جدي انر بالرفض .
كمف حيث أنو عف الدفع بعدـ بطبلف شرط المجكء لمتحكيـ:
يعرؼ التحكيـ بأنو "أسمكب لفض المنازعات كينبنى عمى اختيار الخصكـ بإرادتيـ أفرادان عادييف ففصؿ
فيما يثكر بينيـ أك يحتمؿ أف يثكر بينيـ مف نزاع  ،كعمى ذلؾ فإف نظاـ التحكيـ أساسو إرادة األطراؼ
فيـ الذيف يفضمكنو عمى قضاء الدكلة.
عمى أنو إذا كانت إرادة األطراؼ ىى التى تنشئ اتفاؽ التحكيـ كتحدد القكاعد التى تحكمو فإف األمر
يتطمب تدخؿ المشرع لمنص بداءة عمى جكاز التحكيـ ذلؾ أف إرادة األطراؼ كحدىا ليست كافية لخمقو.
إال أنو ينبغى كبحكـ المزكـ أف يقكـ اتفاؽ التحكيـ عمى األسس القانكنية كالضكابط التشريعية التى أرساىا
القانكف كتكفؿ ببيانيا بحيث أنو إذا انعدمت تمؾ األسس أك زالت زاؿ معيا بالتبعية كؿ أثر ترتب عمى
اتفاؽ التحكيـ .
كىك ما ذىبت إليو المحكمة الدستكرية العميا قضف بأف "التحكيـ ىك عرض لنزاع معيف بيف طرفيف عمى
محكـ مف األغيار يعيف باختيارىما أك بتفكيض منيا عمى ضكء شركط يحددانيا ليفصؿ ىذا المحكـ فى
ذلؾ النزاع بقرار يككف نائيان مف شبيو المماألة مجردان مف التحامؿ كقاطعان لدابر الخصكمة فى جكانبيا
التى أحاليا الطرفاف إليو بعد أف يدلى كؿ منيما بكجية نظره تفصيبلن مف خبلؿ ضمانات التقاضى
الرئيسية.
كما قضت محكمة النقض بأف "حكمة تشريع التحكيـ تنحصر فى أف طرفى الخصكمة يريداف أف يمحص
إرادتيما كاتفاقيما تفكيض أشخاص ليست ليـ كالية القضاء فى أف يقضكا بينيما أك يحسمكا النزاع أك

بصمح يقببلف شركطو فرضاء طرفى الخصكمة ىك أساس التحكيـ ككما يجكز ليما الصمح دكف كساطة
أحد فإنو يجكز ليما تفكيض غيرىما فى إجراء ىذا الصمح أك فى الحكـ فى النزاع".
كمف حيث إف الفقرة الثانية مف المادة (  )1مف القانكف رقـ  27لسنة  1994بشأف التحكيـ فى المكاد
المدنية كالتجارية المضافة بالقانكف رقـ  9لسنة  1997تنص عمى أنو (كبالنسبة إلى منازعات العقكد
اإلدارية يككف االتفاؽ عمى التحكيـ بمكافقة الكزير المختص أك مف يتكلى اختصاصو بالنسبة لؤلشخاص
االعتبارية العامة  ،كال يجكز التفكيض فى ذلؾ).
كتنص المادة (  )11مف ذات القانكف عمى انو (ال يجكز االتفاؽ عمى التحكيـ إال لمشخص الطبيعي أك
االعتبار الذم يممؾ التصرؼ في حقكقو).....
كالمتأمؿ في ىذا النص يجد أف القانكف مف ناحية قد تشمؿ برحابة جميع منازعات العقكد اإلدارية سكاء
كانت في مرحمة إبراـ العقد أك تنفيذه أك ما يترتب عميو مف آثار  ،كمف ناحية أخرل فاف النص ينطبؽ
حكمو عمى كافة العقكد اإلدارية فمـ يخصص المشركع عقكدا معينة كخصيا بجكاز التحكيـ فييا كما انو
لـ يستبعد مف نطاؽ التحكيـ في عقد إدارم كذلؾ عمى خبلؼ ما ذىب إليو المشركع الفرنسي حيث انو
في قانكف  17ابريؿ  1906أجاز التحكيـ في عقكد األشغاؿ العامة كعقكد التكريد دكف غيرىا مف العقكد
اإلدارية كيشترط أف يككف التحكيـ في العقكد الدكلية إال انو قيده بضركرة أف يككف العقد ذا نفع قكمي
كاشترط صدكر مرسكـ مف مجمس الكزراء بذلؾ .
كفي حقيقة األمر فاف ما ذىب إليو المشركع المصرم في القانكف لسنة
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العقكد اإلدارية دكف أف يستتبع ذلؾ تحديد نطاؽ مكضكعي لتطبيقو أمر قد يؤدم إلى إىدار مصالح عميا
لمدكلة  ،فالتحكـ ميما قيؿ عف مميزاتو فانو في نطاؽ العقكد اإلدارية يضع المنازعة في جؿ حاالتو – إف
لـ يكف كمو محكميف أجانب يطبقكف قانكنا أجنبيا كىك أمر يصبح أكثر خط ار عندما يتعمؽ األمر بعقكد
تتصؿ باستغبلؿ الثركات الطبيعية أك عقكد االمتياز التي تتعمؽ بيا كالتي تمتد سنيف كتنصرؼ آثارىا
ألجياؿ مقبمة أك عقكد تمس األمف القكمي مثؿ عقكد التنمية كنقؿ التكنكلكجيا ففي كؿ ىذه األحكاؿ يككف
المجكء إلى التحكيـ خط ار ال يتناسب مع الفائدة التي يمكف أف ترجي منو .
كحقيقة األمر نرل أف المشركع المصرم قد أىدر فرصة كبيرة أتيحت لتنظيـ التحكيـ في العقكد اإلدارية
كذلؾ عند تدخمو بالقانكف رقـ( )9لسنة  1997ككاف يمكف أف يحيط العقكد اإلدارية بضمانات أكثر جديو

مف ذلؾ تتمثؿ في اشتراط مكافقة مجمس الكزراء بالنسبة ليذه التي تتصؿ بعقكد التنمية كنقؿ التنمية كنقؿ
التكنكلكجيا أك استغبلؿ الثركات الطبيعية كغيرىا مف العقكد التي تتعمؽ بمصالح الدكلة العميا مثمما فعؿ
المشركع الفرنسي فالمادة  206بضركرة صدكر مرسكـ مف مجمس الكزراء .
د /جابر جاد نصار –التحكيـ في العقكد اإلدارية دراسة مقارنة –دار النيضة العربية – ص 9593
كمف ناحية أخرل فانو كاف كاف المجكء لمتحكيـ كفقا لف ص المادة الرابعة مف قانكف التحكيـ في المكاد
المدنية كالتجارية الصادر بالقانكف رقـ  27لسنة  1994ىك كسيمة لفض ما يثكر بيف أطراؼ الخصكمة
مف نزاع مرده كجكد اتفاؽ صريح بينيما لما يرتبو ىذا االتفاؽ مف اثر يحكؿ المحاكـ بالفصؿ في المسائؿ
التي تناكليا التحكيـ  ،األصؿ في التحكيـ انو عرض نزاع معيف بيف طرفيو عمى محكـ مف األغيار يعيف
باختيارىما أك بتفكيض منيما أك عمى ضكء شركط يحدد أنيا ليفصؿ في النزاع بقرار مجرد مف التحامؿ
كقاطع لدابر الخصكمة في جكانبيا
كىك ذات المعنى الذم أكدتو محكمة النقض بقضائيا باف مفاد نص المدة  501مف قانكف المرافعات –
تخكيؿ المتعاقديف الحؽ في االلتجاء إلى التحكيـ لنظر ما قد ينشا بينيـ مف نزاع كانت تختص بو أصبل
المحاكـ  ،فاختصاص جية التحكيـ بنظر النزاع كاف كاف يرتكف أساسا إلى حكـ القانكف الذم أجاز
استثناء سمب اختصاص جيات القضاء إال انو يتبني مباشرة كفي كؿ حالة عمى حدة عمى اتفاؽ الطرفيف
،كما إف المشركع لـ يأتي في نصكص قانكف المرافعات بما يمنع أف يككف التحكيـ في الخارج عمى يد
أشخاص غير مصرييف ،ألف حكمة تشريع التحكيـ تنحصر في أف طرفي الخصكمة يريداف بمحض
إيراداتيما كاتفاقيما تفكيض أشخاص ليست ليـ كالية القضاء في أف يقضكا بينيما أك يحسمكا النزاع بحكـ
أك بصمح يقببلف شركطو .فرضاء طرفي الخصكمة ىك أساس التحكيـ ،ككما يجكز ليما الصمح دكف
كساطة احد فانو يجكز ليما تفكيض غيرىما في إجراء ىذا الصمح أك في الحكـ في النزاع يستكم في ذلؾ
أف يككف المحكمكف في مصر كاف يجرم التحكيـ فييا أك أف يككنكا مكجكديف في الخارج كيصدر حكميـ
ىناؾ فإرادة الخصكـ ىي التي تخمؽ التحكيـ كطريؽ استثنائي لفض المنازعات ،كقد اقر المشركع جكاز
االتفاؽ عميو كلـ تـ في الخارج –دكف أف يمس ذلؾ النظاـ العاـ .

في ىذا المعنى حكـ محكمة النقض في الطعف رقـ  1288لسنة  48السنة رقـ  375جمسة 1993/2/1
إال أنو كفي المقابؿ فاف ىناؾ مجمكعة مف الشركط التي ينبغي كافرىا التحكيـ في العقكد اإلدارية كتمثؿ
تمؾ الشركط في اآلتي:
الشرط األكؿ :مكافقة الكزير المختص
الشرط الثاني :عدـ جكاز التفكيض في ذلؾ
أما بالنسبة لمشرط األكؿ فانو ال يجكز ألم جية حككمية أف تضمف العقد شرطا أك مشارطة تحكيـ إال
بمكافقة الكزير المختص كالمفكض أف الكزير المختص يراجع مشركع العقد قبؿ إبرامو ثـ بعد ذلؾ يرخص
في المجكء إلى التحكيـ ،كقد بررت المذكرة اإليضاحية لمقانكف اشترط مكافقة الكزير المختص عمي تضمف
العقد شرط التحكيـ بقكليا " ...........رؤل إدخاؿ تعديؿ باإلضافة إلي المادة " "1مف قانكف التحكيـ رقـ
 27لسنة  1994سالؼ الذكر يقرر صراحة جكاز االتفاؽ التحكيـ في منازعات العقكد اإلدارية التي
يرخص ليا بإجازة مثؿ ىذا االتفاؽ كاعتماده ضبطا الستعماليما كضمانا لكفاء اتفاؽ التحكيـ عندئذ
باعتبارات الصالح العاـ كبحيث يككف المرد في ىذا الشأف لمكزير المختص أك مف يمارس اختصاصاتو
في األشخاص االعتبارية العامة (تقرر لجنة الشئكف الدستكرية كالتشريعية المقدـ إلى رئيس مجمس
الشعب بتاريخ  )1997/4/21كمف الكاضح أف ىذا التعديؿ الذم أتى بو القانكف رقـ لسنة  1997كاف
استجابة لفتكل الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع الصادر بجمستيا المنعقدة بتاريخ
 1996/12/18كالتي جاء بيا ....كاف شمكؿ ىذا التحكيـ أك عدـ شمكلو لمنازعات العقكد اإلدارية ال
يتعمؽ فقط بما إذا كاف قانكف التحكيـ يسع ىذا العقكد أك ال يسعيا إنما يتعمؽ أيضان بصحة شرط التحكيـ
مف حيث تكافر كماؿ األىمية إبرامو لمف يبرمو في شاف غيره أك ما لغيره كاألصؿ عند عدـ النص عدـ
صحة ما يجريو الشخص في شاف غيره كمالو كأنو إذا كاف شرط التحكيـ في منازعات العقكد كال يصح
لناقص األىمية إال باكتماؿ أىميتو كصيا فانو في منازعات العقكد اإلدارية ال يصبح ىذا الشرط إال
باكتماؿ اإلرادة المعبرة عف اكتماؿ الكالية ىنا إال بعمؿ تشريعي يجيز شرط التحكيـ في العقد اإلدارل
بضكابط محددة كقكاعد منظمة أك بتفكيض جية عامة ذات شأف لئلذف بيا في أم حالة مخصكصة
كذلؾ بمراعاة خطر ىذا الشرط فبل تقكـ مطمؽ اإلباحة ألم ىيئة عامة أك كحدة إدارية أك غير ذلؾ مف
أشخاص القانكف العاـ.

د.جابر جاد نصار – التحكيـ في العقكد اإلدارية دراسة مقترنة – دار النيضة العربية ص 108
كقد سار أحكاـ محاكـ مجمس الدكلة شطر ىذا االتجاه كتبنتو فنجد أف حكـ محكمة القضاء اإلدارل في
الدعكل رقـ 18628لسنة 59كالصادر بمجمسة  19فبراير 2006قد جاء ضمف حيثياتو انو ال مرية في
أف اشترط أف يككف الكزير المختص ىك مف يكافؽ عمى التحكيـ في العقكد اإلدارية حسبما كرد بالفقرة
الثانية مف المادة األكلى مف قانكف التحكيـ ىك تحديد قانكف لمف تتكافر فيو صفة التصرؼ بإمضاء
التحكيـ في الحالة المخصكصة المتعمقة بيذا الجنس مف العقكد كاف جزاء عدـ تكافر الصفة القانكنية
المشركطة ىك عدـ جكاز االتفاؽ حيث انو مف المتعارؼ عميو أف االتفاؽ يقع باطبل ال اثر لو أف تخمؼ
شرط أكجبو القانكف أك انعـ احد أركانو الثبلثة كىي الرضا كالمحؿ كالسبب أك إذا تخمؼ أحد الشركط
التي اعتبرىا المشركع ألم مف ىذه األركاف الثبلثة...
كقد تكاكب أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا مع ىذا الرأل أيضا كمف ذلؾ حكميا في الطعف رقـ

6268

لسنة 46ؽ كالصادر بجمسة  2005/5/31كالذم جاء بو كمف حيث أكراؽ الطعف كمستنداتو قد خمت
مما يفيد مكافقة كزير اإلسكاف كالمرافؽ كالمجتمعات العمرانية الجديدة عمى المجكء إلى التحكيـ في النزاع
القائـ بيف الشركة الطاعنة كالمطعكف ضدىا الثاني بشاف تنفيذ العقكد ....
بؿ األكثر مف ذلؾ أف األحكاـ الصادرة مف مركز التحكيـ اإلقميمي التجارم الدكلي قد أيدت ىي أيضا
ىذا الرأم حيث نصت بعض األحكاـ التحكيمية صكب ترتيب البطبلف عمى تخمؼ تمؾ المكافقة المسبقة
كمف الحكـ التحكيمي في القضية التحكيمية رقـ  292لسنة  2002كالصادر بجمسة  12مارس 2005
حيث جاء في مضمكف الحكـ التحكيمي  ....أف مؤدل نص التحكيـ في المنازعات الناشئة عف العقكد
اإلدارية كتمؾ المكافقة تعد شرطا لكجكد ىذا االتفاؽ كصحتو كمف ثـ عدـ صدكرىا مف الكزير المختص
يؤدم إلى عدـ استجماع اتفاؽ التحكيـ لشرائط صحتو كمف ثـ يغدك ىذا االتفاؽ باطبل كال يجكز االرتكاف
عميو لطرح منازعات العقد الذم يتضمنو عمى التحكيـ ....
حكـ مركز التحكيـ اإلقميمي التجارم الدكلي في القضية التحكيمية رقـ

 292لسنة  – 2002جمسة

 2005/3/12مجمة التحكيـ العربي –العدد العاشر – سبتمبر 2007ص348
أما بالنسبة لمشرط الثاني فيك يتضمف انو ال يجكز لمكزير المختص أك مف يتكلى اختصاصاتو بالنسبة
لؤلشخاص االعتبارية العامة التفكيض في ممارسة اختصاصو بالمكافقة عمى التحكيـ في العقكد اإلدارية

كعدـ التفكيض في مثؿ ىذا االختصاص مرده مف ناحية أكلى :أىمية العقكد اإلدارية كخطكرة شرط
التحكيـ فييا بحيث تككف مكافقة الكزير المختص عمى إدراج شرط التحكيـ في ىذا العقد ضمانو لعدـ
إساءة استخداـ التحكيـ في العقكد اإلدارية نظ ار لما يستتبعو ذلؾ مف استبعاد تطبيؽ القانكف الكطني
كااللتجاء إلى ىيئة تحكيـ عكضا مف المجكء إلى قضاء الدكلة المختص كمف ناحية ثانية :فاف عدـ
التفكيض يعني حصر المسئكلية عف تضميف العقد شرط التحكيـ في الكزير المختص أك مف يمارس
اختصاصاتو بالنسبة لؤلشخاص االعتبارية العامة.
كترتيبا عمى ما تقدـ أف األصؿ ىك عدـ جكاز التحكيـ في منازعات العقكد اإلدارية ،كأف (مكافقة الكزير)
عمى شرط التحكـ في منازعات العقكد اإلدارية ىي شرط جكىرم يترتب عمى تخمفو بطبلف الشرط ذاتو
،فقد أكرد تقرير لجنة الشئكف الدستكرية كالتشريعية أف تمؾ المكافقة (كجكبيو) كأنيا ال تككف إال مف
(الكزير المختص) أك مف يتكلى اختصاصو بالنسبة لؤلشخاص االعتبارية العامة  ،كحدد التقرير
األشخاص االعتبارية العامة التي تتكلى اختصاص الكزير بأنيا (األشخاص االعتبارية العامة التي تتبع
الكزير كالجياز المركزم لممحاسبات) كليست الييئات العامة التي تتبعو  .كاحكاما لضكابط االلتجاء إلى
التحكيـ في منازعات العقكد اإلدارية حظر المشركع التفكيض في ذلؾ االختصاص فبل يباشره إال مف
أككؿ لو القانكف ىذه الميمة  ،إعبلء لشأنيا كتقدي ار لخطكرتيا ،كالعتبارات الصالح العاـ  ،كباعتبار أف
الكزير يمثؿ الدكلة في ك ازرتو.
(تقرير لجنة الدستكرية كالتشريعية المقدـ إلى رئيس مجمس الشعب بتاريخ

. )1997/4/21كحيث أف

البيف مما تقدـ أف مكافقة الكزير المختص عمى شرط التحكيـ في منازعات العقكد اإلدارية بالتطبيؽ عمى
المنازعة الماثمة تحكميا ضكابط تشريعية ال فكاؾ منيا:
أكليا  :أف مكافقة الكزير المختص الممثؿ لمدكلة في ك ازرتو ىي مكافقة مف النظاـ العاـ ال يصح شرط
التحكيـ في منازعات العقد اإلدارل إال بكجكدىا بضكابطيا المقررة قانكنيا  ،كبتخمفيا عمى أم نحك يبطؿ
الشرط كيصير عدما ال تتغير بو كالية أك اختصاص كيبطؿ كؿ إجراء جرل حاؿ تخمؼ تمؾ المكافقة .
كثانييا  :أف الكزير المختص كحده دكف غيره ىك المنكط بو المكافقة عمى شرط التحكيـ المشار إليو
بالنسبة لك ازرتو كالييئات العامة كالكحدات اإلدارية التابعة لو سكاء تمتعت تمؾ الييئات العامة بالشخصية
االعتبارية أك لـ تتمتع بيا  ،أما األشخاص االعتبارية العامة التي تتكلى اختصاص الكزير فيي ليس

الييئات العامة أك الكحدات اإلدارية التي تتبع الكزير  ،كانما ىي األشخاص االعتبارية العامة التي ال
تتبع كزي ار بذاتو كالجياز المركزم لممحاسبات ،ذلؾ أف الييئات العامة التابعة لمكزير ال تستقؿ عنو كانما
تخضع إلشرافو عمييا كمكافقتو كاعتماده لق ارراتيا أك رفضيا بكصفو السمطة الكصاية عمى تمؾ الييئات .
كمف ثـ ال يغني عف مكافقة الكزير المختص عمى شرط التحكيـ أك المفكض منو في تكقيع العقد فمئف
جياز التفكيض في بنكد العقد اإلجرائية كالمكضكعية فانو ال يجكز التفكيض في التكقيع أك المكافقة عمى
شرط التحكيـ كمف ثـ فبل اختصاص قانكني ألم مف ىؤالء في ذلؾ كال جكاز لتفكيض ليـ أك لغيرىـ في
ىذا االختصاص كىذا األمر يجد مردكده الطبيعي كفقا لما استقر عميو إفتاء مجمس الدكلة  :أف ماؿ
الدكلة عاما كاف أك خاصا مممكؾ ال لمف يديره كال لمف ىك مخكؿ مكنة استغبللو أك التصرؼ فيو لمدكلة
كشخص اعتبارم عاـ .كالدكلة ال تستكعب إرادتيا كاممة في إرادة أم مف مككناتيا العامة أك الكحدات
التي تنقسـ إلييا الكظائؼ المؤداه كاإلرادة العامة ىي جماع ما تكزعت عميو أعباء القياـ بالعمؿ العاـ
بحكـ الدستكر كالتشريعات كالق اررات  .كتصح إرادة أم مف الكحدات العامة في االستغبلؿ كالتصرؼ
باعتبار ما ىي مفكضو فيو مف اختصاص زماف أك مكاف أك مجاؿ عمؿ كتخصص كبحسبانيا أمينة
كنائبة فيما تقكـ بو مف أعماؿ كىذا ىك مفيكـ االختصاص الحاكـ لكجكه نشاط األشخاص العامة كال
تصح إرادتيا مفكضة في العمؿ إال بشركط التفكيض الصادر إلييا كالمنظـ إلرادتيا مف أحكاـ مكضكعية
كاجراءات كردت بالتشريعات كىذا ىك أساس االلتزاـ بأحكاـ التشريع كاإلجراءات المرسكمة عند إعماؿ
إرادة أم مف الجيات العامة  .كاألمر أمر كالية عامة كال تمارس كالية عامة إال بشرطيا المضركب كفي
نطاقيا المعيف كبالقيكد الضابطة ليا .كىك أمر نيابة ال تمارم إال بشرطيا المضركب كفي نطاقيا المعيف
كبالقيكد الضابطة ليا .كعمى أم مف كصفي الكالية أك اإلنابة فميس لمكلي أف يكلي غيره فيما كلي عميو
إال بإذف مف كاله كليس لنائب ينيب غيره فيما فكض فيو إال بإذف إنابة  ،كمف ىنا تظير قاعدة أف
التفكيض ال يرد عمى تفكيض .كالعقد اإلدارل يرد في نطاؽ االختصاص المعيف لمجية العامة المتعاقدة
فبل يجكز ىذا االختصاص كليس لجية عامة مسئكلي عف مرفؽ معيف أف تنزؿ عنو لغيرىا عمى خبلؼ
ما أجازه التشريع الذم أقاميا عمى ىذا المرفؽ كليس ليا أف تعدؿ مف أسمكب اإلدارة كالتسيير بنا يجاكز
ما رخص التشريع ليا بو كال أف تفكيض غيرىا في شاف لـ يجز ليا التفكيض فيو صراحة  .كجية اإلدارة
العامة أيضا مقيدة في تعاقداتيا بما رسمو التشريع مف إجراءات تتعمؽ بطريقة اختيار المتعاقد معيا .

فتكل الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة رقـ  160بتاريخ  – 1997/2/22ممؼ
رقـ 339/1/54
كثالثيا :أف الخطاب التشريعي بمضمكف القاعدة القانكنية مكجو لطرفي التعاقد ممف رغبكا في إدراج شرط
التحكيـ في منازعات العقكد اإلدارية المبرمة بينيما ،فميس لطرؼ أف يمقى بعبء التأكد مف تحقؽ الكاقعة
عمى الطرؼ اآلخر  ،كانما عمى كمييما السعي لكضع الشرط المتفؽ عميو فيما بينيـ مكضع التطبيؽ كاال
كاف ذلؾ تقاعسا عف تمبية الخطاب التشريعي  ،كانصياعا كقبكال لبلختصاص األصيؿ لممحكمة المختصة
أصبل بنظر النزاع .
كحيث انو متى كاف ما تقدـ جميعو،ككاف العقد تضمف في المادة العشركف منو شرطا لمتحكيـ بيف
الطرفيف في أم نزاع ينشا عف العقد أك يتعمؽ بو  ،ككاف الشرط لـ ينؿ مكافقة الكزير المختص كىك كزير
االستثمار  ،بغير خبلؼ في ذلؾ بيف جميع أطراؼ العقد كأطراؼ الدعكل الماثمة  ،كانما كقعيا رئيس
مجمس إدارة الشركة القابضة لمتجارة كالعضك المنتدب  ،كلما كاف شرط التحكيـ ال يصح إال باكتماؿ
اإلرادة المعبرة عف كماؿ الكالية العمة في أجزائو كال تكتمؿ الكالية ىنا إال بعمؿ تشريعي يجيز شرط
التحكيـ في العقد اإلدارل بضكابط محدكدة كقكاعد منظمة أك بتفكيض جية عامة ذات شأف لئلذف بو في
أم حالة مخصكصة كذلؾ بمراعاة خطر ىذا الشرط كمف ثـ يككف شرط التحكيـ المشار إليو قد كقع
باطبل بطبلنا مطمقا ال اثر لو كيككف ىك كالعدـ سكاء كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار .أىميا بطبلف حكـ
التحكيـ المشار إليو البتنائو عمى شرط باطؿ.
كفضبل عما تقدـ فاف المستثمر في العقكد التي يشكبيا الفساد ال يككف في مكنتو المجكء إلي التحكيـ
الدكلي كفقا لبلتفاقية الخاصة بتسكية المنازعات ألناشئو عف االستثمار بيف الدكؿ كرعايا دكؿ أخرم
( )ICSIDالمكقع عمييا بكاشنطف بتاريخ  11فبراير  1972كالتي عمؿ بيا اعتبا ار مف  2يكنيو ، 1972
كالتي دخمت حيز التنفيذ بالنسبة لجميكرية مصر العربية بتاريخ  2يكنيو ، 1927كذلؾ ألمريف :
األمر األكؿ  :إف االختصاص المعقكد لممركز الدكلي لتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار
المنصكص عميو في المادة (  )1مف االتفاقية المشار إلييا بنظر أية طمبات لمتحكيـ الدكلي عف أية
خبلفات قانكنية تنشا مباشرة عف استثمار بيف دكلة متعاقدة كبيف مكاطف مف دكلة أخرم متعاقدة كفقا
لممادة (  )25مف االتفاقية ال يتحقؽ إال إذا كافؽ طرفي النزاع "كتابة" عمي تقديميا لممركز ،فإذا أعطي

الطرفيف مكافقتيما ال يحؽ ألم منيما إف يسحب تمؾ المكافقة دكف قبكؿ مف الطرؼ األخر  ،كالثابت ا
نام مف طرفي التعاقد حكؿ بيع كشراء شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج لـ يعط مكافقة "كتابة"
عمي تقديـ منازعاتيما عف ىذا العقد لممركز الدكلي لتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار المنصكص
عمية في المادة (  )1مف االتفاقية ،بؿ كعمي العكس مف ذلؾ فقد اتفؽ الطرفاف عمي المجكء عند النزاع
إلي التحكيـ المحمي الذم ثبت بطبلنو لمسبب السالؼ بيانو  ،كما انو كفقا لحكـ المادة ( )26مف االتفاقية
ذاتيا تعتبر مكافقة اإلطراؼ عمي التحكيـ في ظؿ ىذه االتفاقية مكافقة عمي استبعاد إم عبلج أخر ما لـ
ينص عمي خبلؼ ذلؾ  ،كمف ثـ فقد تخير المعتقداف التحكيـ المحمي مستبعديف التحكيـ الدكلي
المنصكص عميو في االتفاقية الخاصة بتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار بيف الدكؿ كرعايا دكؿ
أخرم( )ICSID
كاألمر الثاني  :إف المستقر عمية في نزاعات التحكيـ إماـ مركز تسكية منازعات االستثمار بكاشنطف
(األكسيد)،إف "العقد المتحصؿ عميو بطريؽ الفساد غير جدير بالحماية الدكلية المقررة لبلستثمارات
األجنبية كالتي يغطييا كينظر منازعاتيا مركز تسكية منازعات االستثمار في كاشنطف ،لما فييا مف
مخالفة لمنظاـ العاـ الدكلي  ،order public internationalكلمنظاـ العاـ ألدخمي .
األمر الذم يجعؿ ىذا العقد الباطؿ كفقا لما استقر في مجاؿ التحكيـ الدكلي إماـ مركز تسكية منازعات
االستثمار بكاشنطف (األكسيد) عقدا تـ التحصيؿ عمية بطريؽ الفساد  ،كىك ما يجعمو كمنازعات المستثمر
فيو غير جدير بالحماية الدكلية المقررة لبلستثمار األجنبية كالتي يغطييا كينظر منازعاتيا ذلؾ المركز
،لما في ذلؾ مف مخالفة لمنظاـ العاـ الدكليةorder public international
كحيث انو كترتيبا عمي ما تقدـ تظؿ أمكر تصفية اثأر عقد بيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
كاستحقاقات كؿ طرؼ مف اختصاص القضاء المصرم صاحب الكالية المقررة دستك ار كقانكنا كيسقط
االدعاء بكجكد إم سبيؿ لمجكء لمتحكيـ المحمي بعد ثبكت بطبلف شرط التحكيـ كفقا لحكـ الفقرة الثانية
مف المادة (  )1مف القانكف رقـ  27لسنة  1994بشاف التحكيـ في المكاد المحنية كالتجارية المضافة
بالقانكف رقـ  9لسنة  ، 1997كما يسقط إم ادعاء بأم اختصاص لمتحكيـ الدكلي كفقا لبلتفاقية الخاصة
بتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار بيف الدكؿ كرعايا دكؿ أخرم  ،المكقع عمييا بكاشنطف بتاريخ
 11فبراير  1972كالتي عمؿ بيا اعتبا ار مف  2يكنيك  ، 1972ككفقا لمسكابؽ التحكمية إما مركز تسكية

منازعات االستثمار بكاشنطف (األكسيد) التي تجعؿ منازعات عقكد االستثمار المبنية عمي الفساد أك
المتحصؿ عف طريؽ الفساد غير جديرة بالحماية الدكلية .
كمف حيث انو عف الدفع باف بطبلف الق اررات اإلدارية المنفصمة ال تؤثر عمي صحة العقد:
كمف حيث انو بداية فاف القانكف اإلدارل – بمعناه الفني القانكني الدقيؽ – قد نشاتـ مبادئو في كنؼ
القضاء اإلدارل ،لذلؾ نعتو الفقياء بأنو قانكف حديث النشأة ،كبالنظر إلي لف ىذا القانكف ىك الحاكـ
لمعقكد اإلدارية التي تبرميا الدكلة أك أحد أجيزتيا ،لذا أبرزت اإلحكاـ القضائية بكضكح تاـ أكؿ المبادئ
الحاكمة ليذه العقكد كالمبينة ألكجو الفرؽ بينيما كبيف العقكد الخاصة  ،إذ ذىبت المحكمة اإلدارية العميا
منذ بكاكير إحكاميا كعمي كجو الخصكص في حكميا الصادر في صبيحة  1956/6/2إلي" :إف ركابط
القانكف الخاص تختمؼ في طبيعتيا عف ركابط القانكف العاـ ،كاف قكاعد القانكف المدني قد كضعت لتحكـ
ركابط القانكف الخاص ،كال تطبؽ كجكبا عمي ركابط القانكف الخاص ،كال تطبؽ كجكبا عمي ركابط القانكف
العاـ إال إذا كجد نص يقضي بذلؾ .فاف لـ يكجد فبل يمتزـ القضاء اإلدارل بتطبيؽ القكاعد المدنية ما
يتبلءـ معيا  ،كلو إف يطرحيا إف كانت غير متبلئمة معيا ،كلو إف يطكرىا بما يحقؽ ىذا التبلؤـ .
ربما يؤكد ىذا المعني حكـ المحكمة اإلدارية العميا حكميا الصادر في  2يكنيو سنة  1956حيث تقكؿ
"أف ركابط القانكف الخاص تختمؼ في طبيعتيا

عف ركابط القانكف العاـ كاف قكاعد القانكف المدني قد

كضعت لتحكـ ركابط القانكف الخاص  ،كال نطبؽ كجكبا عمي ركابط القانكف العاـ إال إذا كجد نص
يقضي بذلؾ  .فاف لـ يكجد فبل يمتزـ القضاء اإلدارل بتطبيؽ القكاعد المدنية حتما ككما ىي ،كانما تككف
لو حريتو كاستقبللو في ابتداع الحمكؿ المناسبة لمركابط القانكنية التي تنشا في مجاؿ القانكف العاـ بيف
اإلدارة في قياميا عمي المرافؽ العامة كبيف اإلفراد ،فمو إف يطبؽ مف القكاعد المدنية ما يتبلءـ معيا .
كمف ىنا يفترؽ القانكف اإلدارل عف القانكف المدني في انو غير مقتف ،حتى يككف متطك ار غير جامد ،
كيتميز القضاء اإلدارل عف القضاء المدني في انو ليس مجرد قضاء تطبيقي ميمتو تطبيؽ نصكص
مقننة مقدما  ،بؿ ىك عمي األغمب قضاء إنشائي ال مندكحة لو مف خمؽ الحؿ المناسب ،كبيذا ارسي
القكاعد لنظاـ قانكني قائـ بذاتو ،ينبثؽ مف طبيعة ركابط القانكف العاـ ،كاحتياجات المرافؽ كمقتضيات
حسف سيرىا ،كايجاد مركز التكازف كالمكاءمة بيف ذلؾ كبيف المصالح الفردية  ،فابتدع نظرياتو التي استقؿ
بيا في ىذا الشأف أك سبؽ بيا القانكف الخاص  ،سكاء في عبلقة الحككمة بالمكظؼ  ،أك في المرافؽ

العامة كضركرة استدامتيا كحسف سيرىا أك في العقكد اإلدارية  .أك في المسئكلية  ،أك في غي ذلؾ مف
مجاالت القانكف العاـ
الطعف رقـ  157لسنة  2ؽ .ع كفي ذات المعني الطعف رقـ

 1289لسنة  8ؽ.ع بجمسة

1965/1/2
" كمما تقدـ يتضح لنا إف القانكف اإلدارل يفترؽ عف القانكف المدني في معالجة العقد اإلدارل  ،كفي ذات
الكقت يتضح لنا أيضا إف القضاء اإلدارل يتميز عف القضاء المدني في انو ليس مجرد قضاء تطبيقي
ميمتو تطبيؽ نصكص مقتنية مقدما بؿ ىك عمي األغمب قضاء إنشائي ال مندكحة لو مف خمؽ الحؿ
المناسب ،كبيذا ارسي القكاعد لنظاـ قائـ بذاتو ينبثؽ مف طبيعة ركابط القانكف العاـ كاحتياجات المرافؽ
كمقتضات سيرىا ،كايجاد مركز التكازف كالمكائمة بيف ذلؾ كبيف المصالح الفردية  ،لذلؾ نجد ىذا القضاء
قد ابتداع النظريات القانكنية التي استقؿ بيا في ىذا الشأف كسبؽ بيا القانكف الخاص ،مثؿ نظرية فعؿ
األمير كنظرية الظركؼ الطارئة كالظركؼ االستثنائية التي ال نجد ليا مثيؿ في القكاعد القانكف المدني .
كاإلدارة كىي في سبيميا لمتعاقد ،قد تتخذ ق اررات إدارية تمييدية مف اجؿ إبراـ العقد أك السماح بإبرامو أك
تحكؿ دكف إبرامو ...الخ
كىذه الق اررات ليست بغاية في ذاتيا ،كلكنيا كسيمة إلتماـ أك عدـ إتماـ عممية التعاقد  .فيؿ تعد جزءا مف
التعاقد كتندرج بالتالي في قضاء العقكد إم القضاء الكامؿ ؟أـ تعامؿ عمي أساس كيانيا الذاتي  ،كمف
ثـ يجكز الطعف فييا استقبلال عف عممية التعاقد؟
كىذا النكع مف الق اررات يعرؼ بالق اررات المركبة كىي تمؾ الق اررات التي تدخؿ في عممية قانكنية مركبة تتـ
مف عدة مراحؿ كمف ىذه الق اررات قرار نزع الممكية لممنفعة العامة كقرار إرساء المزاد أك إجراء المناقصة
في العقكد اإلدارية فالقرار اإلدارل الصادر بنزع الممكية لممنفعة العامة لمعقار مكضكع نزع الممكية ثـ
إعداد كشكؼ الحصر ليا كأخي ار صدكر قرار تقرير المنفعة العامة تظير أىمية ىذا التقسيـ في إف
الق اررات البسيطة يمكف الطعف فييا باإللغاء باعتبارىا ق اررات إدارية نيائية إما في حالة الق اررات المركبة
فبل يجكز الطعف بالق اررات التمييدية أك التحريض التي تتطمب تصديؽ جيات إدارية أخرم كال يمكف
الطعف باإللغاء إال بالقرار اإلدارل النيائي نتاج العممية المركبة كمع ذلؾ فقد سمح القضاء اإلدارل بفصؿ
القرار اإلدارل الذم يساىـ في عممية مركبة كفؽ ما يسمي باإلعماؿ القابمة لبلنفصاؿ كقبؿ الطعف فييا

بصفة مستقمة كبشركط معينة فقد استقر القضاء اإلدارل في فرنسا عمي إف الق اررات اإلدارية السابقة عمي
إبراـ العقد أك المميدة النعقاد مثؿ ق اررات لجاف فحص المعطاءات كلجاف البث في المعطاءات كقرار
استبعاد احد المتقدميف كقرار إرساء المزايدة أك إلغائيا ىي ق اررات إدارية مستقمة عف العقد يجكز الطعف
بيا بدعكم اإللغاء كسمحت نظرية اإلعماؿ اإلدارية المنفصمة لمف لو مصمحة مف الغير إف يطعف
باإللغاء في ىذه الق اررات إما المتعاقديف فميس ليـ إف يطعنكا في ىذه الق اررات إال إماـ قاضي العقد كعمي
أساس دعكم القضاء الكامؿ :
كيبدك أف مجمس الدكلة الفرنسي بعد تكييفو لقابمية االنفصاؿ الذاتية كالمكضكعية عف العممية اإلدارية اقر
ذاتيا أك مكضكعيا ك حسب المعيار الذاتي  ،فانو يجكز الطعف في الق اررات المنفصمة ،إذا ما طعف فييا
الغير بعدـ الشرعية كدعكم اإللغاء إماـ الجيات القضائية المختصة بيا الف الطرؼ األجنبي أك الغير
عف العمميات اإلدارية المركبة ال يممؾ حؽ استعماؿ دعاكم القضاء الكامؿ ضد العممية اإلدارية المركبة
كغير المشركعة  .كما يحؽ لصاحب الصفة كالمصمحة الذم ال يجد دعكم مف دعاكم القضاء الكامؿ
لمدفاع عف حقكقو كمصالحة إف يطعف في ىذه الق اررات المركبة كتمؾ الدعاكم التي يرفعيا ممكؿ
الضرائب ضد الق اررات اإلدارية المركبة المتصمة بالعممية .
كحسب المعيار المكضكعي  ،فاف تطبيقات القضاء اإلدارل قد أجازت فصؿ الق اررات المركبة عف
العمميات اإلدارية المركبة  ،كالطعف فييا بعدـ الشرعية كدعكم اإللغاء بصكرة منفصمة كمستقمة عف
دعاكم القضاء الكامؿ المقررة لحؿ منازعات العمميات اإلدارية المركبة  .كخير مثاؿ ىك الدعاكم
االنتخابية كالدعاكم الضريبية كدعاكم نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة

–في النياية ،إف فصؿ

الق اررات اإلدارية القابمة لبلنفصاؿ عف العمميات المركبة تعد مسالة مكضكعية ،الف بذلؾ يمكف رفع
دعاكم اإللغاء إماـ القضاء اإلدارل  ،عمي أساس إف جيات القضاء اإلدارل ىي المختصة بالنظر
كالفصؿ في دعكم اإللغاء .
كىك ما جرم عميو قضاء مجمس الدكلة "إف العقد الذم تككف اإلدارة احد أطرافة – سكاء كاف عقدا إداريا
أك مدنيا إنما يمر حتى يكتمؿ تككينو بمراحؿ متعددة كيسمؾ إجراءات شتي كفقا لئلحكاـ كالنظـ السارية
كينبغي التمييز بيف العقد الذم تبرمو اإلدارة كبيف اإلجراءات التى تميد بيا لئلبراـ ىذا العقد أك تييئ
لمكلكده ذلؾ أنو بقطع النظر عف ككف العقد مدنيان أك إداريان  ،فإف مف ىذه اإلجراءات ما يتـ بقرار مف
السمطة المختصة لو خصائص القرار اإلدارل كمقكماتو مف حيث ككنو إفصاحان عف إرادتيا الممزمة

بمقتضى القكانيف كالمكائح بقصد إحداث أثر قانكنى تحقيقان لمصمحة عامة يتغياىا القانكف  ،كمثؿ ىذه
الق اررات كاف كانت تسيـ فى تككيف العقد كتستيدؼ إتمامو فإنيا تنفرد عف العقد كتنفصؿ عنو كمف ثـ
يجكز لذكل الشأف الطعف فييا باإللغاء استقبلالن  ،كىذه النظرية التى اتبعيا مجمس الدكلة فى فرنسا
كمصر التى تقكـ عمى جكاز الطعف بدعكل اإللغاء فى الق اررات ىى نظرية أكسع مدل  ،فبل يقتصر
تطبيقيا عمى العقد بؿ تطبؽ فى كؿ عممية مركبة  ،فيى نطبؽ بالنسبة لبلنتخابات اإلقميمية حيث يجكز
لممرشح فى االنتخابات أف يطعف باإللغاء فى أل قرار إدارل يتعمؽ بالعممية االنتخابية طبقان لنظرية
األعماؿ المنفصمة  ،كىى تطبؽ فى النشاط الدبمكماسى إذ أنو كلئف كانت المعاىدات الدكلية مف أعماؿ
السيادة التى ال تخضع لرقابة القضاء إال أف الق اررات التى تصدرىا الدكلة تنفيذان ليذه المعاىدات كتمس
رعايا ىذه الدكلة تخضع لمرقابة القضائية كاذا قضى بأنو يعتبر مف األعماؿ المنفصمة الق اررات المتعمقة
بتكزيع جزافى دفعتو إحدل الحككمات األجنبية إلى رعايا الدكلة المضركرة كما تطبؽ أيضان فى إجراءات
نزع الممكية كبعض صكر التعييف فى الكظائؼ العامة.
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كمف حيث أف أحكاـ مجمس الدكلة قد دأبت منذ كقت ليس بالقصير عمى الفصؿ بيف الق اررات اإلدارية
التمييدية السابقة عمى إبراـ العقد كالمعركفة باسـ "الق اررات اإلدارية المنفصمة" عف بقية أجزاء العقد ذاتو
فجعمت لكؿ منيا كينكنتو الطبيعية الخاصة  ،فبل يؤدل بطبلف تمؾ الق اررات إلى بطبلف العقد باعتبار أف
كؿ منيما جزء مستقؿ بذاتو فيككف الطعف عف طريؽ اإللغاء فى تمؾ الق اررات استقبلالن ىك سبيؿ لمنيؿ
مف تمط الق اررات فى حالة صدكرىا مشكبان بالبطبلف  ،كتككف مف الغير بالنسبة إلى العقد بينما نجد أف
الطعف فى العقد ذلتو ال يككف مجالو إال دعكة القضاء الكامؿ كىى ال تقبؿ إال بالطعف عمى العقد إال مف
أحد طرفى العقد.
كمف حيث أنو كاف كاف البحث فى البكاعث كاألىداؼ ألل قاعدة قانكنية ليس أم انر ميمان إال أف ىذا األمر
ال يحمؿ عمى إطبلقو بالنسبة لقكاعد القانكف اإلدارل

–فمف المعركؼ أف القانكف اإلدارل ىك قانكف

إنشائى غير مقنف بنصكص قانكنية ثابتة -إنما ساىمت أحكاـ محاكـ مجمس الدكلة فى إنشائو بدرجة
كبيرة كأرست العديد مف القكاعد القانكنية المبادئ القضائية كالتى أصبحت فيما بعد جزء مف األحكاـ
العامة لو تقكـ مقاـ القكاعد القانكنية الحاكمة لو كتطبؽ عمى المخاطبيف بأحكامو .

كما الشؾ فيو أف تمؾ النظرية التى اتبعيا مجمس الدكلة الفرنسى كمف بعده مجمس الدكلة المصرل إنما
ىى فى حقيقتيا حبل قانكنيان كشكميان إلمكانية قبكؿ طعف الغير عمى العقد اإلدارل ليس عف طرؽ دعكل
القضاء الكامؿ إنما عف طريؽ الطعف باإللغاء فى الق اررات اإلدارية المنفصمة عف العقد المطعكف فيو ،
كالحقيقة أف تمؾ الدعكل ليس المقصكد بيا مخاصمة الق اررات السابقة عمى إبراـ العقد كلكف المقصكد بيا
مخاصمة العقد اإلدارل المطعكف فيو كالسكابؽ القضائية فى ذلؾ كثيرة فى أف نطاؽ رقابة القضاء
اإلدارل ال يقتصر فقط عمى مراقبة مشركعية الق اررات المنفصمة عف العقد كانما يمتد أيضان لتحميؿ أثر
ذلؾ البطبلف عمى العقد اإلدارل محؿ الدعكل  ،أما القكؿ بغير ذلؾ يثير تساؤالن عف الكضع القانكنى فى
حالة ما إذا حكـ المحكمة ببطبلف كالغاء قرار اإلعبلف عف المناقصة أك ترسية المناقصة أك المزايدة
كبقاء باؽ أجزاء العقد سميمة ؟ ككيؼ يمكف تنفيذ ىذا الحكـ فى حالة بقاء العقد مستم انر كنافذا بيف طرفيو
 .فضبلن عمى ذلؾ فإنو كبالرككف إلى تمؾ النظرية يصبح قرار إبراـ العقد بذاتو محبلن لئللغاء بدعكل
الق اررات اإلدارية المنفصمة.
كمف حيث أف تمؾ النظرية كاف كانت مقبكلة شكميان إال أنيا غير قابمة لمتطبيؽ العممى  ،فمف المعركؼ
كالثابت أف العقد اإلدارل ىك عقد مركب يمر بمجمكعة مف المراحؿ التى تمتزـ بيا الجية اإلدارية كىى
فى ذلؾ ممتزمة بحزمة مف القكاعد القانكنية كاإلجرائية كالتى تسير فييا كفقان لمتنظيـ المقرر ليا  ،كمف ثـ
فإنو ليس مف المتصكر كالمقبكؿ بحكـ المنطؽ كالقانكف أف بطبلف أحد أجزاء العقد ال يؤدل إلى بطبلف
باقى األجزاء  ،فكيؼ يككف ىناؾ تشكىات ثـ يأتى المكلكد سميمان .
كالحقيقة أف تمؾ النظرية كاف كانت قد القت قبكالن لدل كثير مف الشراح كفقياء القانكف اإلدارل باعتبارىا
حبلن قانكنيان كمخرجان سميمان لمخاصمة العقد اإلدارل عمى الرغـ مف أنو مف األغيار فإننا نرل أف مبرر
ذلؾ ىك محاربة سطكة الجيات اإلدارية إف ىى أبرمت أحد العقكد بالمخالفة لمقانكف كلـ تمتزـ بالضكابط
كاإلجراءات التنظيمية المحددة ليا خشية المسائمة القانكنية أك المحاسبة السياسية ال سيما إذا تعمقت تمؾ
العقكد بمرافؽ اقتصادية ىامة لذلؾ نجد أف القضاء الفرنسى مف بعده قضاء مجمس الدكلة المصرل قد
رحب بتمؾ النظرية كسارع إلى إخراجيا إلى حيز النكر العتبارىا كسيمة مف كسائؿ إحكاـ الرقابة القضائية
عمى أعماؿ السمطة اإلدارية إذ ىى ارتكبت أخطاء كامتنعت عف التمسؾ بالبطبلف كالدليؿ عمى ذلؾ
تكسيع القضاء اإلدارل فى فكرة المصمحة بالنسبة لدعكل اإللغاء حتى بات لمبعض أنيا مف دعاكل
الحسبة  ،فمف حيث انو عف دعكل اإللغاء  ،فالثابت أف دعكل اإللغاء نظ انر لما ترتبط بو تمؾ المنازعات

باإلسياـ فى تحقيؽ الشرعية كسيادة القانكف فى الدكلة كذلؾ لطبيعتيا اإلدارية المرتبطة بالصالح العاـ
كىك ما أكدتو أحكاـ اإلدارية العميا فيما استقر قضاؤىا عمى أف:
"المسمـ بو فى الفقو كالقضاء أف المنازعة اإلدارية كبصفة خاصة دعاكل اإللغاء تتميز بأنو إحدل
الكسائؿ التى نظميا الدستكر كالقانكف لتحقيؽ سيادة الدستكر كالقانكف كاعبلء المشركعية فى الدكلة مف
خبلؿ أحكاـ الرقابة عمى ق اررات اإلدارة كتصرفاتيا بكاسطة محاكـ مجمس الدكلة فى الدعاكل التى يقيميا
المكاطنكف ذكل المصمحة كأصحاب الشأف طعنان باإللغاء فى الق اررات اإلدارية المخالفة لمقانكف  ،كتحقيقان
ليذا الغرض كمف ثـ فإف ىذه الدعاكل كما تحققو مف إسياـ فى تحقيؽ الشرعية كسيادة القانكف فى الدكلة
تتميز بطبيعتيا اإلدارية المرتبطة بالصالح العاـ لمدكلة كالمجتمع كاف كاف المدعكف فييا مف أصحاب
المصمحة كالمراكز القانكنية الخاصة كعميو فإف قضاء المشركعية فى المنازعات اإلدارية يراعى ىذه
الطبيعة المميزة لدعكل اإللغاء .
كما أف المستقر عميو الفقياء كقضاء أف دعكل اإللغاء تعد دعكل مكضكعية تيدؼ إلى تحقيؽ االحتراـ
الكاجب لمبدأ الشرعية كىذا يعنى أف ضركرة أف يتسع مدل ىذه الدعكل ألف رافعى الدعكل يقكمكف بدكر
مف شأنو أف يحقؽ سيادة حكـ القانكف كبالتالى تحقيؽ مصمحة عامة بيد أف األخذ بيذا المبدأ عمى
إطبلقو مف شأنو أف يجعؿ مف دعكل اإللغاء دعكل حسبة تحكؿ لكافة المكاطنيف حؽ مراقبة اإلدارة فى
تصرفاتيا كلتبلفى ىذا الكضع يكتفى القضاء اإلدارل باشتراط أف يككف الطاعف فى دعكل اإللغاء لو
مصمحة كذلؾ تطبيقان لمقاعدة المعركفة كمعناىا حيث ال تككف مصمحة ال تككف دعكل كعمى ذلؾ ال
يشترط لقبكؿ دعكل اإللغاء أف يككف لمطاعف حقان قد تـ االعتداء عميو كانما يكتفى بأف يككف لو مصمحة
كىنا يختمؼ الكضع عما ىك عميو فى دعاكل التعكيض فيذه يجب أف تستند إلى حؽ لرافعيا تـ االعتداء
عميو األمر الذل يعنى أنو قد لحقو ضرر مف جراء ىذا االعتداء  ،كمف الجدير بالذكر أف اندماج شرط
الصفة كالمصمحة إنما ينتج عف التطبيؽ العادل لقكاعد المرافعات المدنية كعمى ذلؾ ليس ىناؾ غرابة أف
يتحقؽ نفس الشيء بخصكص دعكل اإللغاء كبذلؾ فإف محكمة القضاء اإلدارل لـ تأتى بجديد عندما
قالت أف صفة المتقاضى فى قضاء اإللغاء تندمج فى المصمحة فيكفى لقبكؿ طمب إلغاء القرار اإلدارل
تكافر شركط المصمحة الشخصية المباشرة فى اإللغاء ميما كانت صفة رافع الدعكل .
فى ىذا المعنى حكـ المحكمة اإلدارية العميا – طعف رقـ  4151لسنة  38ؽ.ع – جمسة 2004/9/4

فضبلن عمى أنو مف المقرر أف المصمحة ىى المساس بالمركز القانكف لممدعى فى الدعكل المكضكعية أك
االعتداء عمى حقو الذاتى فى الدعكل الذاتية  ،أما الصفة فى الدعكل فيى "قدرة الشخص عمى المثكؿ
أماـ القضاء فى الدعكل كمدعى أك كمدعى عميو" فيى بالنسبة لمفرد ككنو أصيبلن أك ككيبلن ممثبلن أك
كصيان أك قيمان كىى بالنسبة لمجية اإلدارية ككف المدعى عميو صاحب االختصاص فى التعبير عف الجية
اإلدارية أك الشخص  2االعتبارل العاـ المدعى عميو فى الدعكل المتصؿ بيا مكضكعان  ،كالذل تككف لو
القدرة الكاقعية عمى مكاجيتيا قانكنان بالرد كبتقديـ المستندات ،كماليا بالتنفيذ  ،كبينما الصفة مسألة شكمية
تضح قبؿ الدخكؿ فى الدعكل فإف المصحة مسألة ذات صفة مكضكعية ال تتضح كال تبيف غبل عند
فحص مكضكع الدعكل فييا  ،كمف ثـ فإف التعرض لممصمحة يككف تاليا لمتعرض لمصفة فالمصمحة
شرط لقبكؿ الدعكل بينما الصفة شرط لمباشرة ىذه الدعكل أماـ القضاء كابداء دفاع فييا  ،ذلؾ أنو قد
يككف الشخص صاحب مصمحة تجيز لو طمب إلغاء القرار  ،كمع ذلؾ ال يجكز لو مزاكلة ىذه الدعكل
بنفسو لقياـ سبب مف أسباب عدـ األىمية  ،كمف المسمـ أف شرط المصمحة ىك شرط جكىرل يتعيف تكافره
ابتداء عند إقامة الدعكل كما يتعيف استم ارره قائما حتى صدكر حكـ نيائى فييا كانو عمى القاضى
اإلدارل بما لو مف ىيمنة إيجابية عمى إجراءات الخصكمة اإلدارية التحقؽ مف تكافر شرط المصمحة
كصفة الخصكـ فييا كاألسباب التى بنيت عمييا الطمبات  ،كمدل جكاز االستمرار فى الخصكمة فى
ضكء تغيير المراكز القانكنية ألطرافيا كذلؾ حتى ال يشغؿ القضاء اإلدارل بخصكمات ال جدكل مف
كراءىا  ،كما أف دعكل اإللغاء دعكل عينية تنصب عمى مشركعية القرار اإلدارل فى ذاتو كتستيدؼ
إعادة األكضاع إلى ما كانت عميو قبؿ صدكر القرار المطمكب إلغاءه  ،فإذا حاؿ دكف ذلؾ مانع قانكنى
ال يككف ثمة كجو لبلستمرار فى الدعكل كيتعيف الحكـ بعدـ قبكليا النتفاء شرط المصمحة.
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كما أف المستقر عميو أف الصفة تندمج فى المصمحة فى الدعاكل اإلدارية كبخاصة دعاكل المشركعية
كىك ما يعبر عنو بالمصمحة المانحة لمصفة التقاضى  ،كىك ما أكجبتو الطبيعة لقانكنية ليذه الدعاكل كما
فرضو ىدفيا األسمى الذل استنت مف أجمو ىذه الكسيمة القضائية لتككف ضمانان لمبدأ المشركعية الذل
يرتكز عميو بناء الدكؿ المتحضرة كالذل يؤسس عميو البنية التحتية التى يؤسس عميو بناء الحقكؽ
كالحريات المكفكلة دستكريا كدكليان األمر الذل ال يجكز معو تطبيؽ نص المادة (  )3مف قانكف المرافعات

المدنية كالتجارية معدلة بالقانكف رقـ  81لسنة  1996فى النزاع المثاؿ كعمى النحك الذل يطبؽ بالدعاكل
المدنية لما يمثمو فى ذلؾ مف تعارض لطبيعة المنازعة اإلدارية كىك ما يفقد النص المشار إليو شرط
انطباقو حرفيا عمى :

بيد أنو كاف كانت تمؾ النظرية التى اتبعيا كؿ مف مجمس الدكلة الفرنسى كمف بعده مجمس الدكلة
المصرل مساي انر إياه فى ىذا االتجاه تعد مقبكلة مف الناحية النظرية إال أف إعماؿ قكاعد المنطؽ كالقانكف
يتضح أنو مف الصعب تطبيقيا عمميان إذ أف المنطؽ الحقكقى يقضى بأف إلغاء الق اررات اإلدارية المنفصمة
يؤدل إلى بطبلف ما يترتب عميو مف نتائج  ،ألف ما يبنى عمى الباطؿ باطؿ  ،كحيث أف تمؾ الق اررات
كاف كانت تنفرد عف باقى مككنات العقد اإلدارل فى خصائصو إال أنيا ال تنفؾ عف العقد كتعد جزء مف
كؿ  ،ألف ميبلد العقد ككجكده إنما يككف رىبف بصحة تمؾ الق اررات كنفاذىا قانكنان كمف ثـ بات مف
الكاضح أف حكـ الق اررات اإلدارية مف حيث الصحة كالبطبلف ينسحب بدكره عمى العقد كيدكر معو كجكدان
كعدمان .
وقد أكد ىذا المعنى الحكم الرئيسى لمجمس الدولة الفرنسى فى ىذا الصدد بحكمو الصادر فى
 1905/8/4فى قضية  Clartinوقد بين مفوض الحكومة روميو تمك الحالة فى مذكرتو حيث يقول
مخاطباً مستشارى المجمس
"إننا ال ننكر أف قيمة اإللغاء فى ىذه الحالة نظرية " "Platoniqueفاإلدارة تستطيع أف تصحح الكضع
بإجراء الحؽ  ،كقد يبقى العقد برغـ اإللغاء إذا لـ يتقدـ أحد المتعاقديف إلى قاضى المكضكع بطمب فسخ
العقد  ،كلكف ىذه النتيجة يجب أال تدىشؾ أك تبعث التردد فى نفكسؾ

فأنتـ تعممكف تمامان أف دعكل

اإللغاء فى بعض الحاالت ال تؤدل إلى نظرية  ،فميس عمى قاضى اإللغاء أف يبحث فيما إذا كاف القرار
المطعكف فيو يجب أف يمغى أك يجب أف ال يمغى  ،دكف أف ييتـ بما يترتب عمى ىذا اإللغاء مف نتائج
سمبية أك إيجابية  ،فإذا صحت اإلدارة الكضع القانكنى بإجراء الحؽ فإف ىذا يحمؿ فى طياتو أسمى
آيات االحتراـ لحكمكـ  ،أما إذا صمـ الطرفاف عمى االحتفاظ بالعقد رغـ حكـ اإللغاء  ،فسيككف ليذا
الحكـ دائمان أثر ىاـ يتركز فى أنو مف حكـ القانكف  ،كلـ يغمؽ باب المحكمة فى كجو مكاطف يستعمؿ
رخصة قد خكلو إياىا القانكف لكى يراقب ق اررات اإلدارة  ،كأنو قد نكر الرأل العاـ بحيث يمتنع فى

المستقبؿ عف العكدة إلى ىذه التصرفات الخاطئة  ،كىذا يتفؽ بصفة قاطعة مع تقاليد قضائكـ المستنير
كمستمزمات الديمقراطية المنظمة ." ...
كلكف يبدك أف الفقياء الحديثيف ينتقدكف مكقؼ القضاء اإلدارل الفرنسى ألنو يتضمف تناقضان كاضحان
حيث أف القرار المنفصؿ الذل يحكـ بإلغائو ىك مرحمة مف مراحؿ العممية المركبة كيترتب عمى سبلمتو
سبلمة العممية كميا  ،كعمى إبطالو إبطاؿ العممية كميا .
كىكذا فإف الفقيو "بيكينك" يرل فى رسالتو عمى النظرية العامة لمعقد اإلدارل أف القضاء السابؽ غير
منطقى ألف عدـ مشركعية القرار يسرل إلى العقد المبنى عميو  ،كقد اقترح إذ لـ يقبؿ القضاء ىذا الحؿ
األصيؿ أف يسمؾ فى ىذا الصدد المسمؾ الذل كثي انر ما يمجأ إليو فى مجاؿ الكظيفة العامة  ،فيحيؿ األمر
إلى اإلدارة لتعمؿ حكـ القانكف  ،أل تعمؿ عمى إلغاء العقد" .
أما الفقيو " "P.Weilفإنو فى رسالتو اليامة بعنكاف "نتائج إلغاء القرار اإلدارل لعيب تجاكز السمطة" يرل
أف فصؿ الق اررات اإلدارية التى تساىـ فى تككيف العممية المركبة إنما يقصد بو قبكؿ دعكل اإللغاء  ،أما
عند النظر فى شرعية العممية برمتيا فيجب أف ينظر إلى العممية ككؿ ال يتج أز فيبطؿ العقد إذا بطؿ أل
قرار إدارل كاف أساسان إلنشائو .
كيبدك أف مجمس الدكلة الفرنسى قد بدأ يسير فى ىذا االتجاه كال أدؿ عمى ذلؾ مف حكمو الصادر فى
 ، 1954/3/1ففى ىذا الحكـ قضى المجمس بأف إلغاء القرار الصادر بالتصديؽ عمى عقد امتياز يجعؿ
طمب التفسير المقدـ إلى المجمس بعد ذلؾ غير ذل مكضكع

ألف الشركط الكاردة فى العقد ال يمكف

تنفيذىا بالرغـ مف أف اإلدارة كالمتعاقد معيا لـ يطمبا أماـ قاضى العقد ترتيب اآلثار التى تتكلد عف الحكـ
الصادر باإللغاء مف حيث أنو كاف كانت الق اررات اإلدارية المنفصمة ال تؤثر فى كجكد كبقاء العقد اإلدارل
فى باقى أجزائو إف ىى صدرت بالمخالفة لمقانكف كأصبحت مشكبة بالبطبلف بيد أنو ليس أل بطبلف
يمحؽ بتمؾ الق اررات يؤثر بالتبعية عمى باقى أجزاء العقد  ،فيناؾ بعض المخالفات كاألخطاء المادية
المسمكح بيا قانكنان كالتى ال يؤدل ارتكابيا إلى بطبلف العقد  ،فتمؾ األخطاء أجازىا المشرع كالقانكف
باعتبارىا قد تنتج مف ممارسة الجية اإلدارية الختصاصاتيا بطريقة خاطئة فضبلن عف أنيا غير مؤثرة
عمى بقاء كصحة كجكد العقد إنما المقصكد بالبطبلف الذل يصيب الق اررات اإلدارية المنفصمة عف العقد

ىك البطبلف كالذل يؤثر عمى صحة العقد ككجكده كبقائو كيعد مؤث انر فى شركطو الجكىرية كىك ال يككف
كذلؾ إال إذا ناؿ البطبلف أحد أركاف العقد .
كمف حيث أنو كمف المقرر أف العقد يقكـ عمى اإلرادة  ،أل تراضى المتعاقديف كاإلدارة كيجب أف تتجو
إلى غاية مشركعة كىذا ىك السبب  ،فممعقد إذان ركناف التراضى كالسبب أما المحؿ فيك ركف فى االلتزاـ
ال فى العقد  ،كلكف أىميتو ال تظير إال فى االلتزاـ الذل ينشأ مف العقد  ،كمف ثـ فإف محؿ االلتزاـ غير
التعاقدل يتكلى القانكف تعيينو فميس ثمة احتماؿ أف يككف غير مستكفى لمشركط أما محؿ االلتزاـ العقدل
فإف المتعاقديف ىما المذاف يقكماف بتعيينو فكجبا أف يراعيا استيفائو لمشركط الذل يتطمبيا القانكف كمف ثـ
فالمحؿ ينكر عادة مقترنان بالعقد كبالتالى فإف األركاف التى يقكـ عمييا العقد إداريان كاف أك مدنيان يتمثؿ فى
اآلتى:
الركف األكؿ -الرضا
الركف الثانى -المحؿ
الركف الثالث -السبب
الركف الرابع -الشكؿ فى العقكد التى يتطمب القانكف إفراغ العقد فى شكؿ معيف
كمف ثـ فإف بطبلف العقد ىك الجزاء القانكنى عمى عدـ استجماع العقد ألركانو كامؿ مستكفيو لشركطيا ،
فالبطبلف ىك انعداـ أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقديف بالنسبة إلى الغير .
كفى ىذا المعنى ذىبت أحكاـ النقض إلى أف "بطبلف العقد كصؼ يمحؽ بالتصرؼ القانكنى المعيب
بسبب مخالفتو ألحكاـ القانكف المنظمة إلنشائو فيجعمو غير صالح ألف ينتج آثاره القانكنية المقصكدة".
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فمف المعركؼ أف البطبلف إما أف يرجع إلى اعتبارات شكمية أك إلى اعتبارات مكضكعية كفى الحالة
األكلى يككف العقد شكمى الذل ال يتكافر ركف الشكؿ فيو باطبلن كلكف بالقدر الذل يتطمب القانكف مف
الشكؿ  ،أما إذا رجع البطبلف إلى اعتبارات مكضكعية فينا يجب التأصيؿ عف طريؽ تحميؿ عناصر

العقد كقبؿ ذلؾ نقكؿ أف البطبلف قد يرجع إلى نص القانكف لحكمو تكخاه المشرع  ،كلكف البطبلف الذل
يرجع أكثر ما يرجع إلى اعتبارات مكضكعية .
ذلؾ أف لمعقد أركانان ثبلثة كىى الرضا كالمحؿ كالسبب  ،فإذا انعدـ أل ركف منيما فإف العقد ال يقكـ
بطبيعتو كيككف باطبلن كمثؿ انعداـ الركف اختبلؿ شرطو  ،فالرضا يشترط فيو التمييز كتقابؿ اإليجاب
كالقبكؿ مع تطابقيما مع المحؿ يشترط فيو اإلمكاف كالتعييف كالمشركعية  ،كالسبب تشترط فيو المشركعية
فشركط التمييز كالتقابؿ كالتطابؽ فى الرضا كشرط اإلمكاف كالتعييف فى المحؿ ىى شركط طبيعية ال
يقكـ العقد بدكنيا  ،كشرط المشركعية فى المحؿ  ،فإذا اختؿ شرط مف ىذه الشركط كاف العقد باطبلن
كالبطبلف ىنا تمميو طبيعة األشياء أك يفرضو القانكف حماية لمصمحة عامة كالعقد الباطؿ منعدـ طبيعة
كشرعان  ،فبل ينتج أث انر كيجكز لكؿ ذل مصمحة أف يتمسؾ ببطبلنو كلممحكمة أف تقضى بالبطبلف مف
تمقاء نفسيا .
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إال أنو كفيما يتعمؽ بالعقد اإلدارل كنظ انر لما يتسـ بو مف طبيعة خاصة تميزه عف سائر العقكد فإنو البد
أف تتكافر فيو أركاف العقكد المعركفة كىى الرضا كالمحؿ كالسبب إضافة

إلى شرط استيداؼ المصمحة

العامة الظاىرة .
فمف الثابت كالمعركؼ شأف العقد اإلدارل شأنو شأف العقد المدنى مف حيث العناصر األساسية لتككينو ال
يعدك أف يككف تكافؽ إرادتيف بإيجاب كقبكؿ إلنشاء التزامات تعاقدية تقكـ عمى التراضى بيف طرفي
أحداىما الدكلة أك أحد األشخاص اإلدارية بيد أنو متميز بأف اإلدارة بكصفيا سمطة عامة تتمتع بحقكؽ
كامتيازات ال يتمتع بمثميا المتعاقد معيا كذلؾ بقصد تحقيؽ نفع عاـ أك مصمحة مرفؽ مف المرافؽ العامة
 ،كما أنو يفترؽ عف العقد المدنى فى ككف الشخص المعنكل العاـ يعتمد فى إبرامو كتنفيذه عمى أساليب
القانكف العاـ ككسائمو إما بتضمينو شركطان استثنائية غير مألكفة فى عقكد القانكف الخاص سكاء كانت
ىذه الشركط كاردة فى ذات العقد أك مقررة بمقتضى القكانيف كالمكائح أك بمنح المتعاقد مع اإلدارة فيو
حقكقان ال مقابؿ ليا فى ركابط القانكف الخاص بسبب ككنو ال يعمؿ لمصمحة فردية  ،بؿ يعاكف السمطة
اإلدارية كيشترؾ معيا فى إدارة المرفؽ العاـ أك تسييره أك استغبللو تحقيقان لمنفع العاـ  ،بينما يجعؿ

مصالح الطرفيف فى العقد المدنى متساكية كمتكازنة إذ أف كفتى المتعاقديف غير متكافئة فى العقد اإلدارل
تغميبان لممصمحة العامة دكف أف يتحدل الطرؼ اآلخر بقاعدة أف العقد شريعة المتعاقديف كليا حؽ تكقيع
جزاءات عمى المتعاقد كحؽ فسح العقد كانيائو بإجراء إدارل دكف رضاء ىذا المتعاقد كدكف تدخؿ القضاء
 ،كعمى ما تقدـ فإف العقد اإلدارل ىك العقد الذل تككف اإلدارة طرفان فيو يتعمؽ بنشاط مرفؽ عاـ مف
حيث تنظيمو كتسييره بغية خدمة أغراضو كتحقيؽ احتياجاتو مراعاة لكحدة المصمحة العامة كتؤخذ فيو
اإلدارة بأسمكب القانكف العاـ بما تضمنو مف شركط استثنائية غير مألكفة فى عقكد القانكف الخاص.
كالعقد اإلدارل ثانى كسيمتيف لمجيات القكامة عمى الماؿ العـ فى التصرؼ كتسيير المصالح العامة

–

كأكلى الكسيمتيف ىما القرار اإلدارل -كىما يتفقاف فى ضكابط باعتبارىما صادريف عف كالية تستمد
الختصاص مفكض بإجراء التصرؼ فى شأف يتعدل ذات مصدر القرار إلى ماؿ كمصالح كشئكف ىك
أميف عمييا بمكجب حكـ شرعى.
كمف ثـ أصبح شرط استيداؼ المصمحة العامة الظاىرة جكىريان مككف إلرادة الجية اإلدارية فيما تجريو
مف تصرفات قانكنية متعمقة بالماؿ العاـ فيك بتمؾ الصفة يعد شرط بقاء ككجكد لتمؾ التصرفات مف حيث
الصحة كالبطبلف فيك بذلؾ يعد عماد ما تجريو اإلدارة مف تصرفات بكصفيا مفكضة بإجراء تمؾ
التصرفات.
كال يقتصر ذلؾ المعنى عمى ما تجريو الجيات اإلدارية مف تصرفات تدخؿ فى مضمكف العقكد اإلدارية
إنما ينسحب ىذا األثر حكمان إلى ما تصدره مف ق اررات إدارية سكاء كانت تمؾ الق اررات بسيطة أك مركبة.
كمف الثابت أف الق اررات اإلدارية ىى األعماؿ القانكنية التى تتدخؿ اإلدارة بكاسطتيا بيدؼ تنظيـ الحياة
داخؿ المجتمع فى ذلؾ غاية أسمى تتمثؿ فى تحقيؽ المصمحة عامة كتتميز ىذه الق اررات بككنيا كسيمة
تستعمميا انطبلقان مف إرادتيا المنفردة حيث تقكـ بسف أعماؿ بمحض إرادتيا تترتب عمييا حقكؽ ككاجبات
كال يتطمب دخكليا حيز التنفيذ رضا األفراد أك الجماعات المعنية بيا كنظ انر لككنيا تقكـ عمى أساس ما
يخكلو التشريع لئلدارة مف صبلحيات غير مألكفة فى القانكف العادل بيد أف أكجو تحقيؽ ذلؾ األمر ال
ينحصر فقط فى تمؾ االمتيازات التى تعطى لئلدارة حرية فى التقدير بمعنى اختيارىا المصمحة العامة قد
تقتضى تدخميا مف عدمو كفى حالة تدخميا كفؽ أل الكسائؿ المحددة فى االشتراطات التى ألزميا القانكف

كىى قيكد قصد بيا المشرع الحد مف حرية اإلدارة كسمطاتيا كبيف حقكؽ كحريات األفراد كبالتالى فالق اررات
اإلدارية متاحة لمسمطة التقديرية كاالختصاص المقيد المتاف يجب التكفيؽ بينيما لتحقيؽ الصالح العاـ.
كيجمع النقد فى ىذا الخصكص أنو ال يكجد قرار إدارل تنفرد اإلدارة بتحديد كتقدير مجمؿ عناصره بؿ
ىناؾ بعض الجكانب التقديرية المختمفة باختبلؼ مكضكع الق اررات اإلدارية الخاضعة لرقابة كتقدير
القضاء ألنو يخشى أف تتجاكز اإلدارة حدكدىا فتتجاكز فى استخداـ امتيازاتيا لغير صالح استيداؼ
المصمحة العامة كىنا بات مف الضركرة مراقبة نشاط اإلدارة حتى ال تنصرؼ عف حدكد سمطاتيا كمف ثـ
فإف كاجب القاضى أيضان أف يحرص كؿ الحرص أف تستيدؼ اإلدارة مف كراء تصرفاتيا استيداؼ تحقيؽ
المصمحة العامة كبالتالى فإذا ما نصر المشرع أك القائمكف عمى ىدؼ معيف أك شرط معيف مف التصرؼ
اإلدارل فإنو ينبغى كبحكـ المزكـ التفطف إلى مراد المشرع مف تمؾ الغاية أك ىذا الشرط كما يستيدفو مف
تحقيؽ ىدؼ معيف.
كمف ثـ فإذا تطمب القانكف شرطان معيف أك استيداؼ تحقيؽ ىدؼ معيف فى كؿ ما يصدر مف الجية
اإلدارية مف تصرفات فإنو يجب أف يككف ذؾ اليدؼ ىك مناط التصرؼ كعماده كيرتبط بو كجكدان كعدمان
فإذا ما تحمؼ ىذا الشرط كانتفى يككف مناط التصرؼ باطبلن لعدـ تحقؽ اليدؼ المرجك مف صدكره كىك
ال يككف كذلؾ إال إذا كاف ىذا اليدؼ شرطان جكىريان مف الشركط التى تمتزـ بيا جية اإلدارة فى
تصرفاتيا.
كىك ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية فقضت بأف "المشرع قرر التفرقة بيف حالة البطبلف الذل
يقرره القانكف بعبارة صريحة كحالة عدـ النص عميو  ،فإذا نص القانكف عمى كجكب إتباع شكؿ معيف أك
أكجب أف تتضمف الكرقة بيانان معينان كقرر البطبلف صراحة جزاء عمى عدـ احترامو فإف اإلجراء يككف
باطبلن-كليس إلى مف تقرر الشكؿ لمصمحتو مف الخصكـ إال أف يثبت تحقيؽ غاية معينة مف الخصكمة-
 ،فالقانكف عندما يتطمب شكبلن معينان فإنما يرمى إلى تحقيؽ غاية تحققيا فى تكافر ىذا الشكؿ أك البياف
ذلؾ أف اإلجراء أك العمؿ اإلجرائى ىك عمؿ قانكنى يجب أف تتكافر فيو شركط معينة كترتيبان عمى ما
تقدـ فإذا أكجب القانكف شكؿ معيف أ كبيانا فى اإلجراء فإف مناط الحكـ بالبطبلف ىك التفطف إلى مراد
المشرع مف ىذه البيانات يستيدفو مف تحقيؽ غاية معينة .
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كمف حيث أنو كلـ كاف العقد اإلدارل شأنو شأف باقى العقكد األخرل يتطمب تكافر األركاف األربعة لو
باإلضافة إلى ركف استيداؼ المصمحة العامة الظاىرة إال أنو كفى ذات الكقت عقد مركب يمر بمجمكعة
مف اإلجراءات كالمراحؿ القانكنية كالتى بينيا القانكف كحددىا عمى كجو الدقة فإنو كاف كانت األركاف
الثبلثة األكلى لمعقد كىى الرضا كالمحؿ كالسبب يرتبطكا ارتباطا كثيقان بكجكد العقد كقيامو كابرامو بيف
أطرافو أل يحقؽ تكافرىـ بعد إبراـ العقد عف طريؽ تحميؿ عناصره أك بمعنى آخر فإف المشكبلت
المرتبطة بتكافر أك عدـ تكافر أركاف العقد ال تثكر بيف طرفيو إال إذا كاف العقد قائما بذاتو عمى أرض
الكاقع بينما نجد أف ركف استيداؼ المصمحة العامة الظاىرة يرتبط بالعقد أك القرار اإلدارل منذ المراحؿ
األكلية ليما أل منذ إعبلف اإلدارة عف حقيا فى إجراء التصرؼ فيك طبيعتو جزء مف إرادة الجية اإلدارية
إف ىى أرادت إجراء معيف.
كبالتالى فكؿ ما تتخذه جية اإلدارة مف إجراءات تمييدية سابقة عمى إبراـ العقد كالتى تعرؼ باسـ الق اررات
اإلدارية المنفصمة البد أف يككف ىذا الركف ىك جزء ال يتج أز مف تمؾ اإلجراءات ليس باعتباره جزء مكمبلن
بؿ باعتباره ركنا ركينا مف إرادة جية اإلدارة كىدؼ التعاقد مف أساسو كبالتالى فإذا ما تخمؼ ىذا الشرط
منذ التمييد لكجكد العقد أك التصرؼ أضحت جميع تصرفات الجية اإلدارية المترتبة عمى ذلؾ اإلجراء
ىى كالعدـ سكاء كال تمحقيا إجازة .
كلما كاف ذلؾ كحيث إف الق اررات اإلدارية المنفصمة ىى جزء ال يتج أز مف العقد اإلدارل كأف بطبلف تمؾ
الق اررات إذا ما صدرت بالمخالفة ألحكاـ القانكف كنالت مف مشركعية أل ركف مف األركاف األربعة السابقة
لمعقد كبخاصة استيداؼ تحقيؽ المصمحة العامة فإف تمؾ الق اررات تضحى باطمة كينسحب حكميا عمى
باقى أجزاء العقد باعتبارىا تدكر مع العقد كجكدان كعدمان كىى األصؿ فى إبراـ العقكد اإلدارية السيما أف
استيداؼ المصمحة العامة ىك المعيار الذل يقاس عميو صحة كبطبلف تصرؼ الجية اإلدارية فإف ىى
لزمت كأعممت عمى تحقيؽ ذلؾ الشرط ترتب عمى ذلؾ أف كؿ ما يصدر عنيا مف إجراءات الحقة باطمة.
كال يناؿ مف ذلؾ أنو يجب االستناد إلى نظرية تجزئة العقد:
كمف حيث أنو ال يمكف الرككف إلى مبدأ تجزئة العقد الكارد بالمادة (  )143مف القانكف المدنى ألف األمر
مختمؼ  ،فبينما تككف إرادة طرفى العقد فى العقكد المدنية ىى المعيار األساسى الذل يرتكف إليو كتعد
كذلؾ القانكف الحاكـ لمعبلقة التعاقدية إضافة إلى ذلؾ فإف العقد ال يرتبط بتسيير مرفؽ عاـ إنما ىى

عبلقة عقدية تحكميا قكاعد القانكف الخاص كالتى يستطيع المتعاقداف فييا مخالفة نص قانكنى معيف أك
استبعاد آخر كىك أمر يجيزه القانكف كيبيحو المشرع كىك ما يعرؼ بفكرة إنقاص العقد حينما يككف العقد
باطبلن فى شؽ منو أك قابؿ لئلبطاؿ أما شقو اآلخر فصحيح  ،ففى ىذه الحالة كبدالن مف إبطاؿ العقد كمو
تقضى ىذه الفكرة بأال يبطؿ منو سكل الجزء الباطؿ أك القابؿ لئلبطاؿ كتبقى عمى الجزء الصحيح كىذا
ما نصت عميو المادة (  )143مف القانكف المدنى بقكليا "إذا كاف العقد فى شؽ منو باطبلن أك قابؿ
لمبطبلف فيذا الشؽ كحده ىك الذل يبطؿ إال إذا تبيف أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الذل كقع باطبلن أك
قاببلن لئلبطاؿ فيبطؿ العقد كمو".
كتفترض فكرة إنقاص العقد التى تعمؿ فى نطاؽ العقد الباطؿ كالعقد القابؿ لئلبطاؿ عمى سكاء أف يككف
شؽ مف العقد فقط باطبلن أك قابؿ لئلبطاؿ كبناء عميو ال نتصكر إذا كاف العقد كمو باطبلن أك قاببلن
لمبطبلف كما ال يتصكر أيضان إذا كاف العقد كمو صحيح  ،كعد ىذه الفكرة ترجمة إلرادة المتعاقديف كمف
ثـ يستبعد حكميا إذا ثبت صاحب المصمحة مف المتعاقديف أنو ما كاف ليقبؿ العقد بدكف الشؽ الباطؿ أك
القابؿ لئلبطاؿ.
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بينما األمر مختمؼ فى العقكد اإلدارية فالعقد اإلدارل أكالن تبرمو ىيئة عامة مف أشخاص القانكف العاـ
كالييئة العامة تبرمو  ،ثانيان ال فيما تنزؿ فيو منزلة األفراد كأشخاص القانكف الخاص مف بيع كايجار كنحكه
 ،كلكنيا تبرمو فى إطار استخداميا لسمطتيا كما ني طبيا مف أمانات إدارة المصالح العامة كانشاء
المرافؽ العامة كتنظيميا كتسييرىا أل أنيا تبرمو بمناسبة تصدييا لمشأف العاـ لمجماعة كممارستيا لكسائط
الرعاية كالتنظيـ كالضبط التى ما قامت الييئات العامة كما تبكأت مكانتيا فى المجتمع عمى رأس الجماعة
إال لمقياـ بيا  ،كالعقد اإلدارل ثالثان كبمكجب األمريف السابقيف يتضمف شركطان استثنائية مما ال يعتاد فى
العقكد المدنية التى تبرـ بيف طرفيف نديف  ،كىنا تختمط عبلقات التعاقد التى يعرفيا فقو القانكف الخاص
تختمط بأكضاع اإلمارة كالسمطة التى ترتد فى مرجعيتيا ليس فقط إلى الرضاء االتفاقى فى صياغة عقد
ما كلكنيا ترتد فى بعض كجكه مرجعيتيا إلى قكامة الدكلة عمى المجتمع كسمطانيا عميو لحماية الجماعة
كتنظيـ شئكنيا العامة كتسيير مصالحيا العامة  ،كمف قكامة الدكلة عمى الشأف العاـ تتفرع التفاريع إلى

الييئات كالمصالح كسائر الكحدات العامة التى تنقسـ نكع نشاط كمكاف إقميـ كمجاؿ تخصص  ،كمف
جية فإف الشأف العاـ ىك شأف الجماعة مصالح كأكضاعان كمقاصد منشكدة كالجماعة تشخصيا الدكلة
كتقكـ عمييا مف الناحية المؤسسية التنظيمية كالدكلة التى يدرسيا القانكف الدكلى العاـ بكصفيا شعبان عمى
إقميـ عميو حككمة ىذه الدكلة يرسـ الدستكر كيانيا التنظيمى العاـ كىى ال تشكؿ مف ىيئة كاحدة كلكنيا
تتككف مف الناحية التنظيمية مف ىيئات كبرل تتكزع عمييا مراحؿ تشكؿ العمؿ العاـ كذلؾ بما عرؼ مف
سمطات التنفيذ كالتشريع كالقضاء كىى مع تشكميا بالتنسيؽ بيف ىذه الجيات فيك تنسيؽ يحفظ قد انر مف
التكازف ال يمكف أحداىا مف استيعاب مكنة القياـ كحدىا بالعمؿ العاـ  ،فالدكلة كتنظيـ مشخص لمجماعة
يستمد مف ىذا التشخيص مبرر قيامو كيستمد منو شرعية نفاذ القكؿ عمى الغير بشأف أكضاع الجماعة
حفظان كضبطان كتسيي انر كتنمية فى كؿ المجاالت ىذه الدكلة تقكـ عمى مفيكـ النيابة عف الجماعة كالتمثيؿ
ليا .
كما أف منازعات العقكد اإلدارية التى تبرميا الدكلة بكصفيا سمطة عامة مقيدة فيما تجريو مف تعامبلت
تتـ طبقان ألصكؿ كثكابت قانكنية قاطعة الداللة عمى ضركرة مراعاة الصالح العاـ فميس مف سمطة عامة
إال كىى مقيدة كمحددة بسند شرعيتيا.
كمما الشؾ فيو أف ىذا األمر يجد مردكده الطبيعى استنادان إلى أف الدكلة كتنظيـ شخص لمجماعة يستمد
مف ىذا التشخيص مبرر قيامو كيستمد منو شرعية نفاذ القكؿ عمى الغير بشأف أكضاع الجماعة حفظان
كضبطان كتسيي انر كتنمية فى كؿ المجاالت  ،ىذه الدكلة تقكـ عمى مفيكـ النيابة عف الجماعة كالتمثيؿ ليا
كىك تمثيؿ يخضع ألصكؿ ثبلثة أكليما :تعدد التنظيمات األساسية التى تشكؿ منيا الدكلة فبل تككف كيانا
تنظيميان كاحدان  .كثانييما :اختبلؼ أساليب التشكيؿ ليذه التنظيمات .كثالثيما :أف كظائؼ التقرير كالتنفيذ
ال تستمد أل مف الجيات شرعية ممارستيا إال بكصؼ الجيد ممثمة أك نائبة عف غيرىا.
كمف حيث إف أجيزة الدكلة المنكط بيا إدارة المرافؽ العامة تككف ممتزمة بحزمة مف الضكابط القانكنية
التى تكفؿ ليا تنفيذ تمؾ السياسات بما يحقؽ التكامؿ كتكافؤ الفرص بيف أفراد الكطف الكاحد كىى كذلؾ
المعنية بالخطاب القانكنى بااللتزاـ بالشرعية كالعدالة االجتماعية فيما تتخذه مف إجراءات أك تصرفات
كىى بصدد القياـ بدكرىا المنكط بيا فى إدارة كتسيير المرافؽ العامة مف أراضى الدكلة كممتمكاتيا العامة
كالخاصة كالتى ىى فى األساس مممككة لمدكلة كالمفكضة كالككيمة مف قبؿ أفراد الشعب عمى إدارتيا
كاستغبلليا بما يحقؽ الصالح العاـ.

كحيث أنو كفى خصكصية الطعف الماثؿ فالثابت مف األكراؽ أف المجنة الك ازرية لمخصخصة الصادر
بتشكيميا قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ

 1765لسنة  2000بتاريخ  2000/8/20قد اختصت كفقان

لممادة الثانية مف القرار بدراسة كؿ ما يتعمؽ بمكضكعات الخصخصة  ،كما يتعيف أف يبقى منيا تحت
سيطرة الدكلة  ،كاقتراح المعايير كالضكابط التى تتـ عمى أساسيا الخصخصة  ،كاقتراح أكجو صرؼ أك
استثمار ناتج الخصخصة  ،ثـ اعتماد تكصيات الكزراء المعنييف بشأف قيمة الشركات كاألصكؿ
المطركحة كالجدكؿ الزمنى لطرح ىذه الشركات كاألصكؿ  ،كرفع تقاريرىا كتكصياتيا شيريان إلى مجمس
الكزراء  ،كفى نطاؽ ىذا االختصاص أصدرت المجنة الك ازرية لمخصخصة باجتماعيا المعقكد بتاريخ
 2003/11/23ق ار انر ببيع عدد مف الشركات كعددىا  127شركة عمى أف يتـ بيع  113شركة منيا عمى
األقؿ خبلؿ األعكاـ الثبلثة القادمة (

 )2006/2005/2004كمنيا شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ

كالنسيج (الجدكؿ "ب" مسمسؿ "  ، )"96كأقرت المجنة الك ازرية مجمكعة مف القكاعد الجديدة لتقييـ تمؾ
الشركات مع تقديـ حكافز لممستثمريف ترغبيـ فى الشراء  ،كبجمسة

 2004/1/6كافؽ مجمس الكزراء

بالقرار رقـ (  )7/4/1/80عمى بيع الشركات المشار إلييا كمف بينيا شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج  ،كالمكافقة عمى اعتماد ق اررات المجنة الك ازرية لمخصخصة المعقكدة بتاريخ

2003/11/23

كتعديميا بإضافة بنديف جديديف برقمى (  )9/1ك (  ، )7/2كبالتالى فقد باشرت الشركة القابضة لمقطف
كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس  ،باعتبارىا الجية التى تتبعيا شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
كالمفكضة مف ك ازرة االستثمار فى بيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة المتعمقة بتمؾ الشركة كفقان
لقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1506لسنة  2005بشأف تنظيـ حصيمة برنامج إدارة األصكؿ المممككة
لمدكلة  ،كاجراءات البيع باإلعبلف بجريدة األخبار بتاريخ  2005/6/29ك 2005/9/25كبجريدة األىراـ
بتاريخى  18ك  2005/9/25عف مزايدة بنظاـ المظاريؼ المغمقة لبيع كامؿ المقكمات المادية كالمعنكية
لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كفقان لمشركط الكاردة بكراسة الشركط  ،كبعد اتخاذ كافة إجراءات
المزايدة كالبت فييا مف قبؿ لجنة البت  ،كافؽ مجمس إدارة الشركة القابضة  ،كما كافقت المجمكعة
الك ازرية لمسياسات االقتصادية عمى بيع مساىمة الماؿ العاـ بشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
باجتماعيو بتاريخ  14أغسطس ك  5سبتمبر  ، 2006ثـ أقرت الجمعية العامة غير العادية لمشركة
القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس باجتماعيا الذل عقد بتاريخ

 2006/10/1بيع شركة مصر

شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،بالمكافؽ عمى العرض المقدـ مف شركة أندكراما العالمية باعتباره أفضؿ
العركض الثبلثة المقدمة فى الكقت المحدد فى المزايدة سع انر كاتفاقان مع كراسة الشركط  ،لشراء األصكؿ

الثابتة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج بدكف األراضى كالمساكف كالنادل الرياضى بمبمغ
( 174651398جنيو) مائة كأربعة كسبعكف مميكف كستمائة ككاحد كخمسكف ألؼ كثبلثمائة كثمانية
كتسعكف جنيو  ،بخبلؼ حؽ االنتفاع السنكل لؤلرض بكاقع  %5مف قيمتيا حسب قكاعد التقييـ المعتمدة
مف مجمس الكزراء كبالشركط كالقكاعد المبينة بقرار الجمعية العامة  ،كاعتمدت كؿ مف المجنة الك ازرية
لمخصخصة كمجمس الكزراء ىذا البيع  ،ثـ إخطار الشركى المدعى عمييا الخامسة بذلؾ بالكتاب رقـ
/1969ـ بتاريخ .2006/10/8
كحيث أف الثابت مف األكراؽِ أف قرار المجنة الك ازرية لمخصخصة الصادر بجمستيا المنعقدة بتاريخ
 2003/11/23المعتمد مف مجمس الكزراء بجمستو رقـ  80لسنة  2004المنعقدة بتاريخ ، 2004/1/6
قد تضمف أنو قد تـ خصخصة  202شركة كمصنع كباقى فى حكزة قطاع األعماؿ العاـ  178شركة ،
منيا (  )59شركة خاسرة ك(  )52شركة تحقؽ أرباحان ىامشية  ،ك(  )66شركة رابحة  ،كأنو قد تقرر بيع
عدد ( )127شركة منيا (  )113شركة عمى كجو السرعة خبلؿ أعكاـ مف  2004إلى  ، 2006ككردت
شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج ضمف القائمة (ب) (المسمسؿ رقـ  )96المتعمقة بالشركات قميمة
الربحية التى يبمغ إيرادات نشاطيا (  240.9مميكف جنيو)  ،كتبمغ قيمة أرباحيا (  12.9مميكف جنيو) ،
كتضمف القرار فى البند (سادسا) منو التساؤؿ حكؿ (كيؼ يمكف بيع ىذه الشركات فى ىذا الزمف القصير
نسبيان؟؟) كتضمف القرار فى ذات البند اإلجابة بأنو (البد مف كضع ضكابط ميسرة كمنح حكافز كاضحة
لممستثمريف إلمكاف تحقيؽ اليدؼ)  ،كالثابت مما تقدـ أف شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج ىى مف
الشركات المصنفة كشركة رابحة).
كمف حيث أنو كبالبناء عمى ما تقدـ كلما كاف شرط استيداؼ تحقيؽ المصمحة العامة الظاىرة ىك شرطا
جكىريا فى كؿ ما يصدر عف الجية اإلدارية مف تصرفات أك ق اررات يمنحيا إياىا القانكف كىك اليدؼ
الذل أكده المشرع كنص عميو صراحة كدرجت عميو أحكاـ محاكـ مجمس الدكلة كحيث إف الثابت مف
قرار المجنة الك ازرية لمخصخصة بطرح أسيـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج لمبيع بيذا اليدؼ
كتمؾ الغاية فالثابت مف لجنتى تقييـ الشركة كالتحقؽ مف صحة التقييـ أثبتت:
(أف الشركة تحقؽ أرباحان متنامية مف سنة إلى أخرل  ،كأنو تبيف أف الشركة لـ تحقؽ أل خسائر منذ
إنشائيا حتى  ، 2004/6/30فضبل عف ذلؾ فإف المركز المالى لمشركة يتسـ بالقكة  ، )..........كما
إف الثابت مف األكراؽ كمف قرار المجنة الك ازرية لمخصخصة الصادر بجمستيا المنعقدة بتاريخ

 2003/11/23المعتمد مف مجمس الكزراء بجمستو رقـ  80لسنة  2004المنعقدة بتاريخ 2004/1/6
أف ثمة شركات أخرل فى مجاؿ صناعة الغزؿ كالنسيج قد تـ إدراجيا ضمف الشركات المقترح بقاؤىا
مممككة لمدكلة ضمف (رابعان) – القائمة (ىػ) عمى الرغـ مف أف شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
كانت أكثر منيا إيرادان كربحية بما كاف يرشحيا لمبقاء دكف خصخصة ضمف القائمة (ىػ) إال أنيا أدرجت
ضمف القائمة (ب) قميمة الربحية المقترح بيعيا  ،كمف تمؾ الشركات:
( -شركة مصر حمكاف لمغزؿ كالنسيج)

– قائمة (ىػ) مسمسؿ (  – )1إيرادات نشاطيا (  46.3مميكف

جنيو)  ،كتحقؽ خسائر مقدارىا ( 164مميكف جنيو)  ،بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج ( 240.9مميكف جنيو)  ،كتحقؽ أرباحان مقدارىا ( 12.9مميكف جنيو) .
 (شركة مصر لمغزؿ كالنسيج بالمحمة) – قائمة (ىػ) مسمسؿ (  – )2إيرادات نشاطيا (  944.6مميكفجنيو)  ،كتحقؽ خسائر مقدارىا (  105.6مميكف جنيو)  ،بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبيف الككـ
لمغزؿ كالنسيج ( 240.9مميكف جنيو)  ،كتحقؽ أرباحان مقدارىا ( 12.9مميكف جنيو) .
 شركة مصر لمغزؿ كالنسيج الرفيع بكفر الدكار) – قائمة (ىػ) مسمسؿ ( – )3إيرادات نشاطيا (159.6مميكف جنيو)  ،كتحقؽ خسائر مقدارىا (  291.4مميكف جنيو)  ،بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبيف
الككـ لمغزؿ كالنسيج ( 240.9مميكف جنيو)  ،كتحقؽ أرباحان مقدارىا ( 12.9مميكف جنيو).
كترتيبان عمى ما تقدـ فإنو لـ يكف ىناؾ كجو الستيداؼ المصمحة العامة مف ىذا البيع  ،فمـ تكف ثمة
ضركرة ممحة أكجبت التصرؼ فى الماؿ العاـ المممكؾ لمدكلة ببيع شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ
كالنسيج  ،إذ لـ تكف تمثؿ عبئان عمى خزانة الدكلة يعكؽ أدائيا لكاجباتيا المقررة قانكنان  ،سيما كقد ثبت
أنيا كانت شركة رابحة ،األمر الذل يضحى معو تخير المجنة الك ازرية لمخصخصة لشركة مصر شبيف
الككـ لمغزؿ كالنسيج لخصخصتيا اختيا انر ال يبرره أل سند مف القانكف.
كما الثابت مف استقراء القكاعد القانكنية التى قررتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة لتقييـ ىذه الشركة كغيرىا
مما أطمؽ عمييا الشركات الخاسرة كقميمة الربحية الصادرة بتاريخ  2003/11/23كالمعتمدة بعد تعديميا
مف مجمس الكزراء بتاريخ  2004/1/6أنيا قد خالفت الفقرة األخيرة مف المادة (  )10مف قانكف قطاع
األعماؿ العاـ الصادر بالقانكف رقـ  2003لسنة  1991التى ال تجيز التصرؼ بالبيع فى أصؿ مف
خطكط اإلنتاج الرئيسية إال بعد مكافقة الجمعية العامة ك(طبقان لمقكاعد التى تحددىا البلئحة التنفيذية)

حيث لـ تدرج القكاعد التى أقرتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة ضمف البلئحة التنفيذية لقانكف قطاع
األعماؿ العاـ المشار إليو عمى الرغـ مف تنبيو رئيس الجياز المركزل لممحاسبات عضك المجنة الك ازرية
الذل نبو فى تعميقو عمى تمؾ الضكابط كالقكاعد بأنو يتعيف (عرض ق اررات المجنة الك ازرية لمخصخصة فى
ىذا الشأف عمى مجمس الكزراء إلقرارىا كاعتمادىا)  ،كما نبو إلى كجكب (صدكر قرار مف رئيس مجمس
الكزراء بتعديؿ البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  203لسنة  1991يتضمف المعنى اآلتى" :يتبع فى شأف
تقييـ الشركات الخاسرة كقميمة الربحية بقصد بيعيا أك تأجيرىا الضكابط التى يعتمدىا مجمس الكزراء بناء
عمى اقتراح المجنة الك ازرية لمخصخصة") إال أحد أحدان لـ يمتفت لذلؾ كاستمرت البلئحة التنفيذية متضمنة
لقكاعد أخرل مغايرة لمقكاعد كالضكابط التى أقرىا مجمس الكزراء بما يجعميا كالعدـ سكاء الفتقارىا إلى أل
سند يقيميا  ،كما خالفت تمؾ الضكابط كالقكاعد المادة (  )26مف البلئحة التنفيذية لقانكف قطاع األعماؿ
العاـ الصادرة بقرار رئيس مجمس الكزراء رقـ  1590لسنة  1991التى نصت عمى أنو "ال يجكز لمشركة
التصرؼ بالبيع فى أصؿ مف خطكط اإلنتاج الرئيسية إال بمكافقة الجمعية العامة غير العادية كطبقان لما
يأتى:
 -1أف تككف الشركة عاجزة عف تشغيؿ ىذه الخطكط تشغيبلن اقتصاديان أك أف يؤدل االستمرار فى
تشغيميا إلى تحميؿ الشركة خسائر مؤكدة.
 -2أال يقؿ سعر البيع عف القيمة التى تقدرىا المجنة المنصكص عمييا فى المادة (  )19مف القانكف" إذ
الثابت أف شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج لـ تكف مف الشركات العاجزة عف تشغيؿ خطكط
اإلنتاج الرئيسية تشغيبلن اقتصاديان  ،كما لـ يثبت أف االستمرار فى تشغيميا مف شأنو أف يؤدل إلى تحميؿ
الشركة خسائر مؤكدة  ،كانما عمى العكس فقد ثبت أف الشركة مف الشركات التى تحقؽ أرباحان كأنيا قد
حققت فائضان مناسبان كأرباحان معقكلة.
كمف حيث إنو كعف مدل مشركعية الضكابط كالقكاعد التى قررتيا المجنة الك ازرية لمخصخصة لتقييـ شركة
مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج  ،كحكافز االستثمار التى قررتيا ذات المجنة الك ازرية لممستثمريف ترغيبان
ليـ فى شراء الشركة كمدل اتساقيا مع قكاعد التقييـ المستقرة كالمعمكؿ بيا كأثرىا عمى ارتفاع أك تدنى
قيمة الشركات محؿ البيع كمنيا الشركة الماثمة  ،فإف الثابت أف القكاعد التى قررتيا المجنة الك ازرية
لمخصخصة لتقييـ ىذه الشركة كغيرىا مما أطمؽ عمييا الشركات الخاسرة كقميمة الربحية الصادرة بتاريخ
 2003/11/23كالمعتمدة بعد تعديميا مف مجمس الكزراء بتاريخ

 2004/1/6قد تقدـ بيا الدكتكر/

مختار خطاب كزير قطاع األعماؿ العاـ تحت مسمى "حاضر كمستقبؿ برنامج الخصخصة" كتضمنت
تسع بنكد خرجت جميعيا كفى مجمكعيا عف طرؽ تقييـ الشركات كالمشركعات المتعارؼ عمييا اقتصاديا
كماليا كمحاسبيا سكاء تمؾ التى تعتمد فى تقييـ األصكؿ عمى التكمفة التاريخية أل القيمة التى تفصح
عنيا القكائـ المالية كتعكس ما تحممتو الشركة فى سبيؿ الحصكؿ عمى أصكليا فى الماضى  ،أك تمؾ
التى يككف التقييـ فييا عمى أساس التغير فى المستكل العاـ فى لؤلسعار بأخذ عكامؿ التضخـ فى
االعتبار كتعديؿ قيمة األصكؿ إلى قيمتيا باألسعار السائدة كقت التقييـ  ،أك تمؾ التى تؤسس تقييـ
األصكؿ عمى أساس القيمة العادلة المتكقعة بتحديد القيمة المتكقع تحصيميا مف كؿ أصؿ عند بيعو  ،أك
تمؾ التى تعتمد تقييـ الشركة عمى أساس طريقة مضاعؼ الربحية  ،أك التى تعتمد فى تقييـ األصكؿ
عمى أساس القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المخصكمة  ،بؿ جاءت تمؾ القكاعد بخميط مف أسس التقييـ لـ
تراع فيو القيمة الحقيقية ألصكؿ الشركة محؿ البيع كانما راعت فيو

–كما كرد صراحة بتمؾ القكاعد-

كضع ضكابط ميسرة  ،كتقديـ حكافز كاضحة لممستثمريف لترغيبيـ فى الشراء  ،كىك ما حاكؿ تبريره

–

بغير حؽ -رئيس الجياز المركزل لممحاسبات عضك المجنة الك ازرية لمخصخصة بمحضر جمسة المجنة
استثناء
بتاريخ  2003/11/23بقكلو( :إف ما جاء بخطة السيد الدكتكر كزير قطاع األعماؿ العاـ يمثؿ
ن

مف السبع طرؽ المتعارؼ عمييا لتقييـ الشركات ليطبؽ عمى الشركات الخاسرة كقميمة الربحية  ،كاف ىذا

االستثناء أممتو الضركرة المتمثمة فى التخمص مف النزيؼ الدائـ لمخسائر كالذل تتعرض لو ىذه الشركات
 ،كأف الجياز المركزل لممحاسبات يكافؽ عمى ىذه السياسة كيدعـ ىذا التكجو القائـ عمى التخمص مف
ىذه الشركات بالبيع أك بتبنى أسمكب استثنائى فى التقييـ خركجان عمى القكاعد العامة)  ،كمف ثـ فقد شاب
قكاعد تقييـ الشركات المرشحة لمخصخصة االنتقاء العشكائى لقكاعد متفرقة ال رابط بينيا سكل التخمص
مف شركات قطاع األعماؿ العاـ ميما كاف التقييـ .
كلما كاف ذلؾ كحيث أف العقد الباطؿ ليس عمبلن قانكنيان إذ ىك كعقد ال كجكد لو كلكف عمؿ مادل أك
كاقعة قانكنية كىك بيذه المثابة قد ينتج أث انر قانكنيان ليس ىك األثر األصمى الذل يترتب عمى العمؿ
القانكنى باعتباره عقدا بؿ أثر عرضى يترتب عمى العمؿ المادل باعتباره كاقعة مادية األمر الذل يككف
معو قرار بيع أسيـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج كمف بعده عقد البيع قد صد ار بالمخالفة
لصحيح حكـ القانكف جديريف باإللغاء كالبطبلف.
كمف حيث أنو كعف الدفع بعدـ جكاز تطبيؽ أحكاـ قانكف المناقصات كالمزايدات

كمف حيث إف الثابت فقياء كقضاء إف مناط تطبيؽ أل تشريع أك قانكف إنما يرتبط فى المقاـ األكؿ
بتحقيؽ اليدؼ المنشكد مف تطبيقو كاخضاع المخاطبيف بو ألحكامو .
كمف حيث إف قكامة الدكلة عمى الشأف العاـ تتفرع التفاريع إلى الييئات كالمصالح كسائر الكحدات العامة
التى تنقسـ نكع كنشاط كمكاف إقميـ كمجاؿ تخصص ز كمف جية أخرل فإف الشأف العاـ ىك شأف
الجماعة مصالح كأكضاعا كمقاصد منشكدة  ،كالجماعة تشخصيا الدكلة كتقكـ عمييا مف الناحية
المؤسسية التنظيمية كالدكلة التى يدرسيا القانكف الدكلى العاـ بكصفيا شعبان عمى إقميـ عميو حككمة  ،ىذه
الدكلة يرسـ الدستكر كيانيا التنظيمى العاـ كىى ال تتشكؿ مف ىيئة كاحدة كلكنيا تتككف مف الناحية
التنظيمية إلى ىيئات كبرل تتكزع عمييا مراحؿ تشكؿ العمؿ العاـ كذلؾ بما عرؼ مف سمطات التنفيذ
كالتشريع كالقضاء كىى مع تشكميا بالتنسيؽ بيف ىذه الجيات فيك تنسيؽ يحفظ قد انر مف التكازف ال يمكف
إحداىا مف االستيعاب مكنة القياـ كحدىا بالعمؿ العاـ  .فالدكلة كتنظيـ مشخص لمجماعة يستمد مف ىذا
التشخيص مبرر قيامو كيستمد منو شرعية نفاذ القكؿ عمى الغير بشأف أكضاع الجماعة حفظان كضبطان
كتسيي انر كتنمية فى كؿ المجاالت ىذه الدكلة تقكـ عمى مفيكـ النيابة عف الجماعة كالتمثيؿ ليا  ،كىك
تمثيؿ يخضع ألصكؿ ثبلثة أكليا :تعدد التنظيمات األساسية التى تتشكؿ منيا الدكلة فبل تككف كيانان
تنظيميان كاحدان كثانييا :اختبلؼ أساليب التشكؿ ليذه التنظيمات كفقان الختبلؼ المياـ المكزعة عمييا
باعتبار أف سمطة التقرير تككف باالنتخاب كسمطة التنفيذ ذات القكل المادية تككف بالتعييف مف أعمى مع
خضكعيا لق اررات السمطة األكلى كسمطة الرقابة عمى الشرعية تقكـ استقبلالن بمراعاة تكازف السمطتيف
األكلييف  ،ككؿ ذلؾ ىك الدكلة  ،كثالثيا :أف كظائؼ التقرير كالتنفيذ ال تستمد أيان مف الجيات شرعية
ممارستيا إال بكصؼ ىذه الجية ممثمة أك نائبة عف غيرىا  ،فبل يكجد مف يتصرؼ فى شأف عاـ إال كىك
مفكض بذلؾ ال أصيبلن عف نفسو كال صاحب شأف بذاتو ىيئة كاف أك مجمسان أك فردان  ،إنما ىك قكاـ عمى
شأف عاـ بمكجب كصؼ تمثيمى كصفة تفكيضية أتتو مف مستند عاـ دستك انر عاـ أك قانكنان أك الئحة أك
ق ار انر فرديان كىك ما يعبر عنو باالختصاص فى مجاؿ القانكف العاـ لييئة أك فرد ىك تفكيض تستمد منو
الجيات المختصة ىيئة كانت أك فردان صبلحيتيا فى إصدار العمؿ العاـ أك التصرؼ فى أل شأف عاـ.
كمناط ذلؾ فإف جية اإلدارة ال تماثؿ األفراد مف حيث ال تستطيع التصرؼ فى الكقت الذل تشأ عمى
النحك الذل يحمك ليا مع الشخص الذل يريد التعاقد معو بؿ يجب عمييا ضركرة التقيد فى ىذا الشأف
بضكابط كقيكد كتنظميا القكانيف كالمكائح المعنية بيذا األمر بمعنى أنو عمى الرغـ بما تتمتع بو جية

اإلدارة مف سمطات كاختصاصات كاسعة عند مباشرة كظائفيا خاصة فيما يتعمؽ بإنشاء كتسيير المرافؽ
العامة التى تيدؼ إلى إشباع الحاجات العامة لممكاطنيف  ،إال أف مثؿ ىذه القكانيف كالمكائح تتجو نحك
التطبيؽ مف ىذه السمطات كتمؾ االختصاصات فى مجاؿ العقكد اإلدارية  ،كيتميز ىذا التطبيؽ فى إتباع
أساليب محددة عند إبراميا كىى فى مجاؿ ىذا التطبيؽ عمييا إدراؾ ىدفيف أساسييف:
األكؿ :تحقؽ أكبر كفر مالى لمخزانة العامة كىذا يستمزـ بداىة التزاـ اإلدارة اختيار المتعاقد الذل يقدـ
أفضؿ الشركط كالضمانات المالية .
الثانى :مراعاة استيداؼ المصمحة العامة المراد تحقيقيا مف ىذا التصرؼ .
كىذا ما ذىبت إليو أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا مف أف "مف األصكؿ المسممة أف اإلدارة ال تستكل مع
األفراد فى حرية التعبير عف اإلرادة فى إبراـ عقكدىا إدارية كانت أك مدنية كذلؾ بأنيا تمتزـ فى ىذا
السبيؿ بإجراءات كقيكد رسميا المشرع فى القكانيف كالمكائح لكفالة اختيار أفضؿ األشخاص".
كمف حيث ركابط القانكف العاـ تختمؼ عف ركابط القانكف الخاص فاألكلى يحكميا كينظميا القانكف العاـ
 ،بحسبانيا ركابط تقكـ بيف أشخاص اعتبارية عامة مثؿ الك ازرات كالييئات كبيف األفراد أك الشركة
الخاصة  ،كبالتالى فإف إرادة الشخص االعتبارل المذككرة مقيدة بإجراءات كضكابط تستيدؼ ابتداء
كانتياء تحقيؽ المصمحة العامة كتنفيذ أحكاـ القانكف ...
كترتيبان عمى ذلؾ فإنو كباستعراض أحكاـ قانكف المناقصات كالمزايدات رقـ

 89لسنة  1998فإف ىذا

القانكف كضع فى األصؿ لتنظيـ عممية اختيار كؿ جية مف الجيات الخاضعة ألحكامو مف متعاقد معو
فيما تجريو مف عمميات تحصؿ بمقتضاىا عمى ما يمزـ باحتياجاتيا فى تحقيؽ الغرض الذل تقكـ عميو أك
تتخمص بمقتضاىا ما تـ االستغناء عنو أك انتفت حاجتيا إليو كذلؾ بيدؼ تحقيؽ أفضؿ صالح مرتجى
لمدكلة فى ىذا الخصكص فى إطار مف المنافسة كالعبلنية .
كىك ما أكدتو الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع عندما أفتت بأف "كمف حيث أنو كفى سبيؿ
الحفاظ عمى الماؿ العاـ كحماية ممتمكات الشعب كمقدراتو نظـ المشرع بمقتضى القكانيف كالمكائح
المتعاقبة كالمتعمقة بالمناقصات كالمزايدات كآخرىا القانكف رقـ  89لسنة  1998اإلجراءات كالسبؿ الكفيمة
باختيار أفضؿ المتقدميف لمتعاقد مع جيات اإلدارة سكاء مف حيث األىمية كالكفاية الفنية كالمالية كضمانان
فى الكقت ذاتو لمكصكؿ إلى أنسب العركض كأكثرىا تحقيقان لمصالح العاـ كذلؾ صكنا كتغميبان لممصمحة

العامة لمدكلة مف مختمؼ النكاحى بما مؤداه أف أصبح قانكف المناقصات كالمزايدات ىى الشريعة كاجبة
التطبيؽ عمى الجيات اإلدارية جميعيا  ،كالحظت الجمعية العمكمية أنو كلئف كاف قانكف الصناعة
كتشجيعيا سالؼ البياف ال يزاؿ قائمان  ،فإنو متى لجأت الجية اإلدارية عمى منح التراخيص إلى
استنياض بعض أحكاـ قانكف المناقصات كالمزايدات فإنو ال تثريب عمييا إف ىى لجأت بسند مف رؤيتيا
لمعطيات النشاط الصناعى المطمكب الترخيص بو إلى اختيار طريؽ التنافس بيف المتقدميف مف خبلؿ
المزايدة تكصبل لمحصكؿ عمى أفضؿ عائد ممكف كالتعاقد مع أفضؿ العركض المقدمة ماليا كفنيا لمنح
الترخيص المطمكب  ،كحيث أنو كفيما يتعمؽ بمدل حؽ الييئة باعتماد نتيجة المزايدة كالترسية عمى
العرض المشار إليو أك إلغاء المزايدة عمى تمؾ الرخصة كاعادة طرحيا مف جديد فى مزايدة عمنية عمى
أساس أف قيمة العرض المشار إليو (  )34.5مميكف جنيو كىك ما يقؿ عف السكؽ الفعمى فى تمؾ المنطقة
عمى ضكء ترسية مزاد الجمسة الصباحية لممشركعات الجديدة بذات المحافظة بمبمغ (

 )251جنيو فإف

الجمعية العمكمية ترل أف األمر –اعتماد نتيجة المزايدة عمى تمؾ الرخصة أك إلغائيا -ىك محض تقدير
اقتصادل كمالى لقكل العرض كالطمب كالتنافس عمى الرخص كالظركؼ االقتصادية المحيطة مما يخرج
كمية عمف نطاؽ تقدير الجمعية العمكمية فى مجاؿ اإلفتاء القانكنى الذل ينحصر فى الجكانب القانكنية
المتعمقة بطمب الرأل عمى ما سمؼ البياف كىك ما تختص معو الجمعية العمكمية إلى أف لجية اإلدارة
كامؿ سمطاتيا التقديرية كعمى مسئكليتيا فى الخيار بيف اعتماد نتيجة المزايدة عمى الرخصة المذككرة
كالغائيا كاعادة طرحيا فى مزايدة عمنية أخرل كذلؾ فى ضكء تقديرىا لكافة االعتبارات بما فى ذلؾ اآلثار
المترتبة عمى األزمة االقتصادية العالمية الحالية كتداعياتيا كالتى قد يككف بيا كاضح فى ىذا الخصكص
 ،كاف جية اإلدارة كىى فى سبيميا الختيار ترسية المزايدة عمى الشركة صاحبة العرض المشار إليو قد
تقدر أنو فى ظؿ الكضع االقتصادل الحالى قد ال يتحقؽ ليا قيمة تمؾ العرض الذل تكصمت غميو مع
الشركة المذككرة  ،كلما كانت ممارسة جية اإلدارة سمطتيا التقديرية فى ىذا الشأف كمكجبات مفاضمتيا
بيف الرأييف إنما تقكـ عمى اعتبارات كحجج اقتصادية كمالية ال عمى أسانيد كحجج قانكنية كمف ثـ فميس
مف شؾ بو أنو ال يمكف ألية جية الحمكؿ محؿ الجية اإلدارية كىى بصدد ممارسة السمطة المشار إلييا
التى منحيا القانكف إياىا كىى كحدىا التى تممؾ مقكمات إعماليا فى ىذا الخصكص".
فى ىذا المعنى فتكل الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع رقـ  – 459/1/54جمسة 1999/5/2

كحيث إنو لما كاف ما تقدـ  ،فإنو بصدكر قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات الصادر بالقانكف رقـ ( )89
لسنة  1998كالعمؿ بو  ،فقد صار ىذا القانكف بمثابة الشريعة العامة فى شأف جميع التعاقدات التى
تجرييا كحدات الجياز اإلدارل لمدكلة كاألشخاص المعنكية العامة كالتعاقدات المتصمة بالتصرؼ فى
الماؿ العاـ بحسبانو قد تضمف تنظيما جامعا لكؿ طرؽ كأساليب كاجراءات ىذه التعاقدات كبالتالى يككف
مف حيث نطاؽ سريانو جامعا لكؿ الكحدات اإلدارية التى يتككف منيا الجياز اإلدارل لمدكلة مف ك ازرات
كمصالح كأجيزة ليا مكازنات خاصة ككحدات اإلدارة المحمية كالييئات العامة خدمية كانت أك اقتصادية ،
كجامعان كذلؾ لكؿ أنكاع التعاقدات التى تبرميا ىذه الجيات  ،كأيضان ما تجريو الدكلة مف تصرفات فى
الماؿ العاـ عف طريؽ الشركات القابضة  ،كمانعان مف تطبيؽ أل أحكاـ قانكنية أخرل عمى ىذه التعاقدات
سكاء كانت ىذه األحكاـ عامة أك خاصة  ،كبحسبانو قد نص صراحة عمى إلغاء بعض القكانيف التى
كانت تنظـ طرؽ كاجراءات تمؾ التعاقدات ،كما نص عمى إلغاء شامؿ لكؿ ما يخالفو مف أحكاـ أخرل
سابقة عميو تنظـ التصرفات التى عناىا بالتنظيـ
"(فى ىذا المعنى حكـ المحكمة اإلدارية فى الطعف رقـ

 9820لسنة  48ؽ.ع جمسة ،2003/7/6

كافتاء الجمعية العمكمية لقسمى الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة رقـ
 2001/2/17ممؼ

 ، 58/1/96رقـ

 224بتاريخ

 55بتاريخ  2001/5/16جمسة

 2004/3/22جمسة

 2004/1/14ممؼ

"7/2/227
كمف حيث أف قانكف قطاع األعماؿ العاـ كاف كاف غاير مف أسمكب إدارة الشركات التى أخضعيا
ألحكامو كأعاد تنظيميا بما يكفؿ ليا قدر أكبر مف كسائؿ التسيير الذاتى كاإلدارة الذاتية كقد ار أقؿ مف
ىيمنة السمطات الكصائية كبما يكفؿ قياـ عبلقة التبعية بيف مستكياتيا بأسمكب التتابع إذ يناط بكؿ
مستكل تشكيؿ ما دكنو  ،ال بأسمكب التكازل الذل يتيح لممستكل األعمى التدخؿ المباشر فى شئكف ما
تتبعو مف مستكيات أدنى كبما يكفؿ تعريض ىذه الكحدات لؤلكضاع االقتصادية لمسكؽ كمساءلتيا حسب
النتائج كتيسير أمكاف تكسيع قاعدة الممكية مستقببلن كاف كاف القانكف األخير قد غاير فى كؿ ذلؾ ،فبل
تزاؿ الطبيعة القانكنية لشركات قطاع األعماؿ العاـ بحسباف أف معيار كصؼ الشركة أنيا مف شركات
القطاع العاـ يتعمؽ بالممكية العامة ألمكاليا ال بأسمكب إدارتيا كامكانات نشاط كبحسباف ما ترتبو الممكية
العامة مف كجكب التعبير عنيا فى إطار اإلرادة العامة التى تمثؿ الشخص المعنكل لمالؾ الماؿ العاـ.

كلما كاف ذلؾ كحيث إف الثابت أف شركة صر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج تعد مف شركات قطاع األعماؿ
العاـ كتدخؿ فى مفيكـ شركات قطاع األعماؿ العاـ المنظمة بالقانكف رقـ

 203لسنة  1991كالتى لـ

تنحسر عنيا صفة النفع العاـ كاف اختمفت مف حيث طريقة إدارتيا كمف ثـ فإف الق اررات التى تصدرىا تمؾ
الجيات تعتبر مف حيث الطبيعة لقانكنية داخمة فى عمكـ ما عبر عنو القانكف بالقطاع العاـ كبالتالى فإف
الجيات التى تتكلى بيع مساىمات الماؿ العاـ المممككة لمدكلة كالبنكؾ كشركات قطاع األعماؿ العاـ
كاألشخاص االعتبارية العامة  ،كمنيا الشركة القابضة لمقطف كالغزؿ كالنسيج كالمبلبس إنما تقكـ
بإجراءات البيع نيابة عف الدكلة كأشخاصيا االعتبارية العامة  ،كبتفكيض منيا كىك ما يحتـ عمى تمؾ
الجيات إلى تطبيؽ قانكف المناقصات كالمزايدات باعتباره الشريعة العامة التى تحكـ تصرفاتيا .
كترتيبان عمى ما تقدـ فإنو متى لجأت جية اإلدارة المعنية باألمر كالقائمة عمى إدارة عمميات الخصخصة
إلى استنياض أحكاـ قانكف المناقصات كالمزايدات فإنو ال تثريب عمييا إف لجأت إليو بسند مف رؤيتيا
لمعطيات النشاط االقتصادل إلى اختيار طريؽ التنافس بيف المتقدميف مف خبلؿ المزايدة لمحصكؿ عمى
عائد ممكف كالتعاقد مع أفضؿ العركض المقدمة ماليان كفنيان كذلؾ كمو فى ضكء تقديرىا لكافة االعتبارات
فى تمؾ اآلثار المترتبة عمى األزمة االقتصادية  ،السيما أف عممية الخصخصة ىى مف العمميات ذات
الطبيعة القانكنية المعقدة فاألمر ليس مجرد تصرؼ فى الماؿ العاـ بأل كجو كاف إنما ىى عممية ينبغى
أف تقكـ عمى تكازف عدد مف المصالح المتعارضة بحيث تستطيع الدكلة االستفادة مف استثمار
المشركعات التى تطرحيا لمخصخصة بأكبر عائد ممكف كفى ذات الكقت إحكاـ الرقابة عمى المستثمريف
فى عدـ تكقؼ النشاط االقتصادل  ،كمف ثـ فإف مف حؽ الجية اإلدارية أف تكازف بيف أفضؿ الطرؽ
االقتصادية كفقان لما تراه مف معطيات فى ىذا األمر كال جناح إف ىى اختارت تطبيؽ أحكاـ قانكف
المناقصات كالمزايدات كجعمت عممية البيع بنظاـ المزايدة بطريؽ المظاريؼ المغمقة باعتبار أف ذلؾ
يخضع لتقديراتيا االقتصادية مف خبلؿ معطيات السكؽ كيتفؽ كطرؽ التصرؼ فى الماؿ العاـ.
كمف حيث أنو عف الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا بعد الميعاد القانكنى :
كمف حيث إف الثابت فقيا كقضاء أف القرار اإلدارل ىك عمؿ قانكنى يصدر عف اإلدارة بما ليا مف سمطة
عامة فتحدث مرك از قانكنيا جديدا أك يؤثر فى مركز قانكنى سابؽ .

كقد عرفو العميد "ليكف دكجى" بأنو "كؿ عمؿ إدارل يصدر بقصد تعديؿ األكضاع القانكنية كما ىى قائمة
كقت صدكره أك كما ستككف عميو فى خطة مستقبمية معيف".
كعرفو العميد "بكنار" بأنو "كؿ عمؿ إدارل يحدث تغي انر فى األكضاع القانكنية القائمة".
فى ىذا المعنى مكسكعة القرار اإلدارل فى قضاء مجمس الدكلة المستشار  /حمدل ياسيف عكاشة جزء
أكؿ صػ19
كلقد تنكت المحكمة اإلدارية منذ باككرة أحكاميا القضائية ىذا االتجاه كسمكت ذلؾ االتجاه فعرفت القرار
اإلدارل بأنو "إفصاح الجية اإلدارية عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كالمكائح
بقصد إحداث مركز قانكنى معيف إنشاء أك تعديبل أك إلغاء متى كاف ذؾ ممكنان كجائ انز ككاف الباعث عميو
تحقيؽ مصمحة عامة".
"فى ىذا المعنى – حكـ المحكمة اإلدارية العميا فى الطعف رقـ  6670لسنة 42ؽ.ع جمسة "99/5/9
كمف حيث أف قضاء ىذه المحكمة قد استقر عمى أف "حؽ الغدارة فى سحب الق اررات اإلدارية غير
المشركعة كتصحيح األكضاع المخالفة لمقانكف أصؿ مسمـ بو احترامان لمبدأ المشركعية كسيادة القانكف
كىك مرىكف بأف تنشط اإلدارة فى ممارستو خبلؿ الميعاد المقرر لمطعف القضائى كذلؾ اعتبارات تتعمؽ
بالمصمحة العامة تتمثؿ فى استقرار المركز القانكنية التى تتكلد عف ىذه الق اررات  ،إال أنو كبناء عمى
مبدأ سيادة القانكف كخضكع األفراد كالدكؿ لمقانكف الذل نصت عميو المادتيف "  "65 ، 64مف الدستكر فى
البابا الرابع الخاص بسيادة القانكف فإف ثمة حاالت ال يخضع سحبيا لميعاد الستيف يكمان المقرر لسحب
القرار اإلدارل المعيب كىى تتمثؿ فى حالة ما إذا حصؿ أحد األفراد عمى قرار نتيجة التدليس أك الغش
فبل يكتسب ىذا القرار أية حصانة تعصمو مف السحب أك اإللغاء بعد انقضاء المكاعيد القانكنية المقررة
لسحب الق اررات اإلدارية ذلؾ أف سيادة القانكف تعمك كؿ إرادة ألل فرد أك كالية ألية سمطة –ال يسكغ أف
يستمر أل قرار أك تصرؼ إدارل خارج نطاؽ سيادة القانكف قائمان فى دكلة الشرعية كالمشركعية آلثاره
بالتفاكض معيا فالتدليس أك الغش يفسد دائمان جميع التصرفات كقاعدة عامة أك أصيمة يتكخاىا النظاـ
العاـ الدستكرل كالقانكف القائـ عمى الشرعية كسيادة القانكف كال يجكز أف يفيد المدلس مف نتائج عممو غير
المشركع".

"فى ىذا المعنى – الطعف رقـ  1941لسنة 33ؽ جمسة  1991/12/1المكسكعة اإلدارية الحديثة 35
صػ  1055كما بعدىا"
كفى حكـ آخر ذىبت المحكمة اإلدارية إلى التأكيد عمى ذات المعنى بقضائيا عمى أف "أما إذا كانت
الجية اإلدارية قد تعمدت إىدار الشرعية كسيادة القانكف كتصرفت خارج نطاؽ القانكف  ..كمف حاالت
ذلؾ أف بمغت المخالفة مف الجسامة حدا بمغ المخالفة الصريحة لما ضمتو نصكص الدستكر كالخركج عف
المبادئ كاألسس العامة المتصمة بالنظاـ العاـ الذل ال يحدث حكما إال إذا انحرفت اإلدارة عف كظيفتيا
كغايتيا الحتمية التى تمتزـ بيا دكمان كىى كجكب أف تستيدؼ كجو الحؽ كالصالح العاـ الذل حدده كنظمو
المشرع فى النظاـ القانكنى الذل صدر القرار اإلدارل فى إطاره تطبيقان لو ،كالذل جعمو جكى انر كركنان
أساسيان لمبدأ الشرعية كالصالح العاـ األعمى لممكاطنيف الذل يمثؿ الغاية العميا لمدكلة الشرعية التى يتعيف
أف تقكـ كتعمؿ دكمان".

كلما كاف ذلؾ كحيث أف شركة شبيف الككـ مف الشركات المصنفة أنيا مف الشركات الرابحة كفقان لتقرير
الجياز المركزل لممحاسبات ككذلؾ تقرير لجنة التحقؽ مف صحة إجراءات تقييـ الشركة األمر الذل ينتفى
معو مبرر طرحيا لمبيع  ،إذ لـ تكف تمثؿ عبئان عمى خزانة الدكلة يعكؽ أدائيا لكاجباتيا المقررة قانكنان ،
األمر الذل يضحى معو تخير المجنة الك ازرية لمخصخصة لشركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
لخصخصتيا اختيا انر ال يبرره أل سند مف القانكف .
الكجو الثانى :تقييـ أصكؿ الشركة عمى النحك الذل أدل إلى تدنى أسعارىا:
أكالن :مخالفة إعادة إعداد تقييـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج عمى أساس المركز المالى فى
 2004/6/30دكف المركز المالى لمشركة فى  2005/6/30التاريخ المعاصر لطرح أصكؿ الشركة لمبيع
فى  2005/9/25أنو قد تـ تقييـ الشركة بمعرفة المجنة المشكمة بالقرار رقـ  54لسنة  2004الصادر
بتاريخ  2004/3/16عمى أساس المركز المالى لمشركة فى  ، 2003/6/30إال أنو كنفاذا لقرار مجمس
الكزراء بقكاعد التقييـ المعتمد بتاريخ  2004/1/6فقد كاف مف المتعيف أف يتـ التقييـ فى 2005/6/30
ليككف معب انر عف القيمة الحقيقية لتقييـ أصكؿ الشركة كفقان آلخر ميزانياتيا عند الطرح لمبيع فى
 ، 2005/9/25إال الثابت باألكراؽ أف تقرير التحقؽ مف تقييـ أصكؿ الشركة لتحديث التقييـ فد اعتمد

تاريخ  2004/6/30كلـ يعتد بالتقييـ عمى أساس تاريخ  ، 2005/6/30بما يجعؿ التقييـ غير معبر عف
القيمة الحقيقية لؤلصكؿ محؿ التقييـ كمف ثـ يضحى اعتماد التقرير باطبلن لقيامو عمى أساس ميزانية
سابقة لمميزانية األخيرة لعاـ

 2005الكاجب اتخاذىا أساسان لتحديث التقييـ كىك ما يفقده المصداقية

كالتعبير عف المركز المالى الحقيقى لمشركة.
ثانيان :مخالفة تقرير لجنة التحقؽ مف صحة إجراءات كقكاعد تقييـ شركة مصر شبيف الككـ لمغزؿ كالنسيج
فالثابت مف تقرير المجنة المشكمة إلعادة تقييـ الشركة أنيا قامت بتقدير كافة األصكؿ المادية المممككة
لمشركة كذلؾ عمى النحك التالى:
 -1بالنسبة لؤلرض -فالثابت أف تقييـ األراضى قد تـ دكف أف تبيف المجنة األسس الفنية المعتمدة لتحديد
سعر المتر مف األراضى المممككة لمشركة كأسباب تخير سعر المتر بمدينة السادات كأقرب مدينة
صناعية جديدة  ،كسند نسبة التميز المضافة لسعر المتر كمدل اختصاص كسمطة كزير اإلسكاف
كالمجتمعات العمرانية الجديدة بق ارره الصادر فى  2003/2/9فى تحديد تمؾ النسبة كأسس تحديدىا  ،كما
اتسـ التقييـ باالنخفاض الشديد فى تقييـ أراضى الشركة حيث لـ يتند التقييـ إلى تقرير خبير عقارل
فتراكحت األسعار ما بيف  120جنيو ك  132جنيو لممتر دكف أسس منطقية أك كاقعية  ،عمى الرغـ مما
رأتو لجنة التحقؽ مف التقييـ بتقدير سعر األرض بمبمغ ( 250جنيو) لممتر المربع  ،كىك ما لـ يؤخذ بو.
 -2بالنسبة لممبانى -أف تقييـ المبانى جاء خمكا مف أسس حساب سعر المتر المربع مف المبانى
المممككة كقيمتو  ،بؿ اكتفت لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ بتقرير أنيا قدرت قيمة المبانى طبقان لتكمفة
المتر الحالى مضركبان فى نسبة الصبلحية دكف بياف ليذه التكمفة كتمؾ النسبة.
 -3بالنسبة لممعدات كاآلالت -أف تقييـ اآلالت كالمعدات تـ عمى أسس غير كاقعية حيث تحددت قيمة
تمؾ األصكؿ كفقان لصافى القيمة الدفترية الظاىرة دكف مراعاة نسبة الصبلحية كالحالة الفنية ليا  ،بؿ إف
لجنة التحقؽ مف التقييـ سطرت بتقريرىا فى شأف (تقييـ آالت النشاط اإلنتاجى كآالت الخدمات كالمرافؽ)
اعتراضيا عمى التقييـ بعد أف تبيف ليا بحسب ما سطرتو حرفيان( :أف نسبة

 %74مف آالت النشاط

اإلنتاجى تـ تقييمو عمى أف قيمتيا الدفترية تبمغ "صف انر" كما زالت عمؿ بخطكط اإلنتاج  ،كليا طاقة
إنتاجية مستقبمية  ،كمع ذؾ لـ تدرج ليا قيمة فى التقييـ  ،ككذا آالت الخدمات كالمرافؽ)  ،إال أف التقييـ
الذل تـ عمى أساسو بيع األصكؿ المادية كالمعنكية لمشركة قاـ عمى أساس القيمة الدفترية لتمؾ اآلالت

كالمعدات كلـ يعتمد عمى القيمة السكقية ليا عند التقييـ فى ضكء نسب صبلحياتيا كحالتيا الفنية كالعمر
المتبقى لتمؾ الصبلحية بحسبانيا محؿ االستخداـ الفعمى لتشغيؿ مصانع الشركة.
 -4بالنسبة لكسائؿ النقؿ -تـ تقييـ كساؿ النقؿ كاالنتقاؿ بالقيمة الدفترية الظاىرة ليا دكف مراعاة لنسب
صبلحيتيا كحالتيا الفنية كقيمتيا كفقان لؤلسعار السكقية  ،فضبلن عف عدـ إدراج القيمة الدفترية لكؿ أصؿ
مف األصكؿ الثابتة كمجمع اإلىبلؾ كصافى القيمة الدفترية بما يتعارض مع قكاعد اإلفصاح كضمانات
الشفافية .
 -5أف عممية تأجير أرض الشركة لمدة خمس كعشريف عامان تتجدد لمدة أخرل كتحديد مقابؿ االنتفاع ليا
بنسبة  %5ال ،قد شابيا مخالفة جسيمة تمثمت فى سابقة تقدير مقابؿ االنتفاع السنكل بقيـ مختمفة:
 بمعرفة لجنة التقييـ األكلى بمبمغ (  3259049جنيو) ثبلثة مبلييف كمائتاف كتسعة كخمسكف ألؼكتسعة كأربعكف جنيو.
 لمعرفة لجنة إعادة التقييـ بمبمغ (  4041478جنيو) أربعة مبلييف ككاحد كأربعكف ألؼ كأربعمائةكثمانية كسبعكف جنيو.
 بمعرفة لجنة التحقؽ مف صحة التقييـ بمبمغ (  5388537.5جنيو) خمسة مبلييف كثبلثمائة كثمانيةكثمانكف ألؼ كخمسمائة كسبعة كثبلثكف كنصؼ جنيو.

المضيؼ  ،كالحركب أك التأميـ أك المنع مف تحكيؿ ناتج االستثمار إلى الخارج  ،ىذه المخاطر ال تتعمؽ
بالتعامؿ التجارل لممستثمر كسبؿ حصكلو عمى تعاقداتو فى الدكلة المضيفة كمدل حرصو عمى مصالحيا
الكطنية كاالقتصادية  ،كمف ثـ فإف المستثمر المخطئ كالذل تعترل تعاقداتو شبيات الفساد ال يمكف
اعتباره مستثم انر حسف النية سيما عندما يتكشؼ الغرض مف التعاقد كأساليبو فى انتياؾ قكانيف الدكلة
المضيفة كعدـ المحافظة عمى النشاط محؿ االستثمار كالتقاعس عف تطكيره كرعاية العامميف بو  ،كمدل
اإلفساد كالتخريب كالتدمير الذل ألحقو بالمشركع المسند إليو.

 كنحف مف جانبنا لف نألكا جيدان أك نختزؿ مجيكدان ميما كانت صعكبتو فى التصدل لكؿ محاكلةلتخريب االقتصاد المصرل كتجريفو تحت مسمى االستثمار أك الخصخصة إذا ما صدر بالمخالفة لمقانكف
كلف يضيرنا أف نمتفت إلى أل محاكلة تردنا عف مقاصدنا كأىدافنا .
 كأيان كاف األمر كلما كاف كمف حيث إف الحكـ المطعكف فيو قد استكل عمى سكقو أخذ بذلؾ فإنو يككفقد صادؼ صحيح حكـ القانكف كيغدك الطعف عميو فاقدان لسنده القانكنى السميـ جدي انر بالرفض .
كمف حيث إف مف يخسر الطعف يمزـ بالمصركفات عمبلن بحكـ المادة  184مف قانكف المرافعات المدنية
كالتجارية .

فميذه األسباب
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